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کورش قدرتی

2

حکایت دوگانگی دکتر
طی سالیان گذشــته سه خط
فکری عمده در جریانات سیاسی
کشور ما شــکل گرفته که برای تبیین
بحث تعریف مختصری ارائه میشود.
 .1جریان مذهبی :ایــن جریان اصالت
را با دین آســمانی میدانــد و برای حل
معضالت ابتدا ســراغ آموزه های دین
میــرود و چنانچه فقه پویای شــیعه تا
کنون نشان داده اســت همیشه عقل و
تجربه از جمله ارجاعات دینی است که
به دســتور دین حتما باید به آنها رجوع
شود .امثال محقق کرکی و شیخ بهایی
تا میرزای شیرازی و حضرت امام در این
دسته بندی جای دارند.
 .2جریان روشنفکر غرب گرا :خو ِد واژه
ی روشنفکری فی نفسه مقدس است و
مشی آن مطلوب؛ اما این طرز فکر بیمار
متولد شــده و لذا ما همــان چیزی مد
نظرمان اســت که به این نام در اذهان
است .در اثناء قرن 18میالدی با انقالب
صنعتی واژه ی انتلکتوال( )intellectual
وارد دایره لغات ما شــد و به دنبال آن
امثال میرزاملکم خان مــروج این طرز
فکر بودند و بعد ها امثال تقی زاده راه او
را ادامه دادند .این طرز فکر اصالت را تنها
به زاییده های ذهن انســان میدهد آن
هم تنها انسان غربی! و وحی را به عنوان
اصیل ترین منبع معرفت قبول ندارد .در
تبیین این خط فکــری همین یک نقل
مضمون از ملکم خان کفایت میکند که
میگفت ایرانی کودن است و باید بپذیرد
هرچه زاییده ی ذهن غربی هاست؛ ح ّتی
حق گزینش هم ندارد ،بی کم و کاست
فقط باید اجراکند!
روشــنفکر
.3
دینی(التقاطــی) :ایــن
جریان نیز اصالت را با عقل
و تجربه ی بشری می داند؛
اما تفاوتش با مورد قبل در
آنجاســت که هویت ،آبرو و
اعتبار خــود را از جامعه ی
دینی گرفته است و حیات
سیاســی-اجتماعی اش تا
آنجا ادامه دارد که در پوسته
ی دین باشد! لذا تا جایی که

سال کم ندیدیم که هر جا فضاحتی به
بتواند با دین همراهی میکند اما آنجا که
بار آوردند امام حسین(ع) و امام رضا(ع)
تعارضی بین دین و آنچه در عرض کالم
را امام مذاکره معرفــی کردند تا توجیه
وحی درســت میپندارد ،بوجود می آید
کنند شش سال ّ
معطل گذاشتن کشور
در صدد بر می آید تا اعوجاجی در عقاید
بودن زبان دنیا و به امید
را به هوای بلد
دینی مردم ایجاد کند تا خط مشــی او
ِ
َ
بودن ط ّماع ترین هایِ روزگار به
پایبند
توسط جامعه پذیرفته شود.
ِ
امضایِ خود! و برجامی که منعقد شــد
روی صحبت مــا همین جریان ســ ّوم
چــرخ صنعت مان را
قفل
است .از جمله نشــانه هایی که پس از
تا تحریم ها و ِ
ِ
بشکند ،وسیله ای خواندند برای مفتضح
ایجاد حکومت اسالمی بروز پیدا میکند
مدت هاســت آقا
منافقین هستند .فرقی هم بین حکومت
کردن ابــر قدرتی که ّ
ِ
میگویند از هِیمنه پوشالی
نبوی و جمهوری اسالمی
اش نترســید که طبل تو
نیســت .ک ّفاری که قبل از
و بــا وجــود ایــن
خالی ست! و حاال حاضر به
قدرت گرفتن اسالم برای
همه اشــتباه کســی که
مذاکره چند باره و مشروط
جلوگیــری از شــکوفایی
میخواســت قلــم هــا را
با آمریکایی شــده اند که
نهال اسالم کاری از پیش
منتقدانــش
نشــکند
خود مذاکره با او را دیوانگی
نبردند حاال از طریق سست
ایمان ها و دوروها ســعی (بخوانیــد دلواپســان میخوانند! و بــا وجود این
در منحرف کردن حرکت پیشرفت ایران) از گزند همه اشــتباه کســی که
دینی حکومت اســامی ناســزاهایش در امــان میخواست قلم ها را نشکند
ِ
دارند .قــرآن کریــم این نماندنــد .و چــه بســیار منتقدانــش (بخوانیــد
تفکر را از زبان صاحبانش دیدهایــم و دیدهایــد دلواپسان پیشرفت ایران)
اینگونه وصــف میکند« ...از ایــن دوگانههــا و از گزند ناسزاهایش در امان
نماندند .وچه بسیار دیده
ــر
ِــن ب َِب
ٍ
تناقضها...
ن ُؤ م ُ
عــض َو ن َك ُف ُ
ایم و دیده اید از این دوگانه
عض (»...نســاء)150 ،
ب َِب ٍ
ها و تناقض ها...
این ســنخ افراد هرجا که
ّ
تذبذب رأی به علت نداشتن چهارچوب
به آســایش خواب و خورشان لطمه ای
فکری منسجم ،نداشــتن ثبات عقیده
نرسد مؤمن به دســتورات دین اند اما
و فرامــوش کاری از خصوصیات تفکر
هرجا که دین ذره ای مانع ایجاد کند در
التقاطی اســت .جریانی که همیشه در
حراج آبروی امت ،برای چاپلوسی پیش
طول تاریخ آســیبش برای پیشــرفت
مستکبرین ،به طمع چند صباحی راحت
جامعه ی اســامی به مراتب بیشتر از
تر خوردن و خفتن ،کاف ِر به آن میشوند
جریان غــرب گرایِ معاند بوده اســت.
و دین را طوری معوج تفسیر می کنند تا
وجود رگه هایی هرچند جزئی از نفاق در
عمل خود را تطهیــر کنند .در این چند
مسئولین رده باالی جامعه
که رفتار هایشان مستقیماً
بر عقاید و اعمال مردم موثر
اســت ،مصیبت و خسارتی
دوچنــدان دارد .حال این
ماییم کــه بایــد تجربیات
مان را نصب العین خود قرار
دهیم و به هوش باشیم که
زین پس چه کســانی را به
ِ
حراست عقاید
پاســبانی و
خود و فرزندانمــان برمی
گزینیم.
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با روحانی تا 1400
#با-روحانی-تا1400-
این یکی از ده ها شــعاری اســت که در
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶زیاد
شنیدیم.
شــعارهایی که یکی پــس از دیگری در
حمایت از رای آوردن جناب آقای روحانی
داده میشد.
و هر کدام بیش از دیگــری این عالمت
سوال را در ذهن روشن می کرد که چطور
می شود هنوز شعار ها و وعده های چهار
سال گذشته خود را عملی نکرده ای ،بیایی
و شعار و وعده جدید بدهی؟!!
جواب دادن به این ســوال فعــا در این
متن مجال پرداختن به آن نیســت ولی
جای تامل بســیار دارد و می تواند تجربه
و بصیرت تاریخی خوبی را حاصل کند.
اما از جهتی دیگر قصد داریم به شعار ها و
حمایت های انتخاباتی سال  ۹۶از دولت
آقای روحانی بپردازیم.
چیزی که پر واضح است ،آن که عملکرد
دولت هم در  ۴سال اول و هم در  ۶سالی
که از عمر آن میگذرد مطلــوب نبوده و
نتیجه آن را به خصوص در حوزه اقتصادی
و نــرخ باالی تــورم و بیــکاری موجود،
می توان مشاهده کرد.

*در انتخابات دوره دوازدهم ریاست
جمهــوری به جناب آقای حســن
روحانی رای میدهیم.

اگر جمله «حمایت اقتصاددانان از دولت
دوازدهم» را گوگل کنیــد به یک بیانیه
حمایتی می رسیدکه دو جمله باال بخشی
از آن است.
بیانیه ای که تعدادی اقتصاد دان و استاد
دانشگاه در اردیبهشــت ماه سال  ۹۶در
حمایت از روی کار آمدن دولت دوم آقای
روحانی بیان کرده اند.
با بررسی دقیق تر اســامی اساتید امضا
کننده این بیانیه ،نام ســه تن از اعضای
هیئت علمی دانشگاه یزد نیز در آن دیده
می شود.

امروز مردم نه تنها به آن  ۴۵۵۰۰تومان نیاز
ما در آســتانه انتخاب بین دو دولت ،دارند ،بلکــه باید با تورم  ۴۸درصــدی و رکود و
دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم .ما
بیکاری نیز مقابله کنند.
در آســتانه انتخاب بین عقالنیت یا

لینک خبرگــزاری انعــکاس دهنده بیانیــه حمایتی
اردیبهشــت h t t p s ://w w w .i s n a .i r / ( ۹۶
)/96022415492/news

علی یزدانی

*آن چنان رونــق اقتصادی ایجاد
کنیم که مردم به  ۴۵۵۰۰تومان یارانه
نیاز نداشته باشند.
امروز اما با گذشــت بیش از نیمی از عمر
دولت دوازدهم و  ۶سال از کل عمر دولت
نتیجه آن شعار ها و وعده های بی پشتوانه
برخی حامیان آقای روحانی در سال  ۹۶را
می بینیم.
امروز مردم نه تنها به آن  ۴۵۵۰۰تومان
نیاز دارند ،بلکه باید با تورم  ۴۸درصدی و
رکود و بیکاری نیز مقابله کنند.

احساســات هیجانی ،انتخاب بین تداوم
یک جامعه کودکــواره یا عبــور به یک
جامعه بالــغ و نهایتا انتخــاب بین یک
جامعه توســعه نیافته یا حرکت شتابان
به سوی توسعه قرار داریم .انتخاب امروز
ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا
دو قو لوقرار نیست ،انتخاب میان
ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور
به آینده است.

«دکتر سید نظام الدین مکیان» « ،دکتر
محمد علی فیض پــور» و «مهدی حاج
امینی» که نام آن هــا در میان حمایت
کننــدگان از دولت آقــای روحانی دیده
می شود .
حال ما جامعه دانشــجویی دانشگاه یزد
حضور ایــن بزرگواران در دانشــگاه یزد
را به فال نیک میگیریــم و آن را فرصت
خوبی مــی دانیم تــا همانگونــه که در
اردیبهشــت ســال  ۹۶ما را از راهنمایی
های خودشان محروم نکردند ،اکنون نیز
بفرمایند که چطور وقتی قرار بود با رای به
آقای روحانی« ،به ســوی توسعه حرکت
کنیم و شاهد دستاوردهای رضایت بخش
باشیم»(بخشی از متن بیانیه حمایتی) ،
اما اکنون وضع اقتصاد کشور به هیچ وجه
نشان از شــرایط وعده داده شده ندارد و
متاســفانه اکنون در همان وضعیتی قرار
داریم که به گفته اساتید ،در صورت رای
به طرف مقابل به آن دچار می شدیم؟!؟!!
ما همواره آماده دریافت پاسخ و توضیحات
اساتید محترم هستیم.

134شماره 128
،1397
1398یماه
شانزدهم ،د
سال
شماره
آبان ماه
سال هفدهم
ماهنامه فرهنـگی ،سیاسی ،اجتماعی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد

4

تیغ تیز عدالت

محمدرضا بهرامی

پایان سال اول ریاست جدید قوه قضائیه
که مقارن بــا ســال اول گام دوم انقالب
است،اینگونه اقدامات ادامه پیدا کند و تا
سال های بعد تکرار شود.

اقدامات قوه قضائیه در چند ماه گذشــته
با حضور رییس جدید به گونه ای بوده که
هرچند نمره آن  ۲۰نیست اما قابل قبول و
امیدوار کننده است که البته این عملکرد
از سید ابراهیم رییسی بعید نیست.کسی
که با حضورش بــر منصب قضا لرزه به تن
خیلی ها انداخت؛از بزرگترین اشــخاص
اجرایی مملکت گرفتــه تا جوجه متخلف
های سطح پایین تر.
یکی از امیــدوار کننده تریــن اقدامات
در ابتدای کار بود؛برخــورد با  ۶۰قاضی
متخلف و فاســد که نشــان داد کسی که
دم از مبارزه با فساد میزنه ابتدا از دستگاه
خودش شروع میکنه.
مورد بعدی قصه بانک سرمایه و متهمان
بلند پایه اونه.پرونده ای که اســم افرادی
نظیر پرویز کاظمی،داماد آقای وزیر،ریخته
گران و آقای عابربانک در اون به چشــم
میخــوره.در نهایت هم احکام مناســبی
برایشان صادر شد.
موضوع بعدی پرونده پدیده یا بهتر بگیم
پدیده فســاد هاســت.یک پرونده ۵۰۰
جلدی که پنج ســال زمان برد و احکامی

نظیر حبس ابد و حبس تا  ۲۰ســال برای
آن صادر شد.
مثال دیگر قربانعلی فرخزاد اســت؛فردی
که تا کالس پنجم سواد دارد و بزرگترین
شخص حقیقی دریافت کننده تسهیالت از
نظام بانکی است که توانست نزدیک به نیم
میلیارد دالر ارز دولتی دریافت کند بدون
آنکه حتی یک ریال هــم کاال وارد کرده
باشــد.در نهایت هم به  ۲۰سال حبس و
پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
از دیگر اقدامات قابل توجه بازداشت اکبر
طبری بود؛کسی که از افراد بانفوذ در دوره
های قبلی قوه قضائیه بود.این اقدام گفته
رییس قضا مبنی بر عدم تسامح در برخورد
با فساد را به خوبی نشان داد.
همچنین در این چند ماهــه بازدید های
سرزده رییس قوه قضائیه از قسمت های
مختلف زیردست خود و گفت و گوی چهره
به چهره با مردم و شنیدن درد و دل های
آنان نیز از نکات مثبت و خوب ایشان بود.
و اما حاال می رســیم به یکــی از پرونده
های جنجالی کــه باالخره به ســرانجام
رســید و آن هم پرونده حســین فریدون
بود.کسی که به اتهام رشــوه (فعال )...به
 ۵سال حبس محکوم شده است؛که
هرچند کم ولی امیدوار کننده است.
حسین فریدون کسی
که برادرش برای در امان
حسین فریدون کســی که برادرش
مانــدن وی از تیغ عدالت
برای در امان ماندن وی از تیغ عدالت
شانتاژهای بسیاری کرده
شانتاژهای بسیاری کرده است؛کسی
است؛کسی که دست راست
که دست راست شخص اول اجرایی
شخص اول اجرایی کشور
کشور یعنی رییس جمهور بوده است.
یعنی رییس جمهور بوده
است.جای خوشحالی دارد
جای خوشحالی دارد که هرچند دیر
که هرچند دیر ولی باالخره
ولی باالخره با این مفسد برخورد شد.
با این مفسد برخورد شد.
البتــه اینگونــه مــوارد در این چند
ســال گذشــته غیر عادی نیســت.
پرونده هایی که به برادرها،برادرزاده
ها،فرزندان،دامادها و ...مسئولین بلند پایه
مربوط میشود.دیری نیست که همه این
افراد و حتی باالدستی هایشان به مجازات
خودشون برسند و این مملکت از شر همه
آنها نجات پیدا کند.
امیدواریم در ایــن چند مــاه منتهی به
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5

از بیکاری تا اختالس

خانم شورابی

هســتند ،گفت :دختر بنده
جمله رســا فارمد ،آدونیس
شــبنم نعمــت زاده ،دانش
بیش از پانزده سال است که
طب ،توســعه دارویی رسا و
آموخته دانشــگاه شــهید
داروسازی خود را تمام کرده
توسعه تجارت نعمت و  . . .را
بهشــتی در ســال ،۱۳۷۵
و داروساز اســت؛ بنابراین به
ثبت کردکه در کنار خواهر و
کارمند ســابق بیمارســتان
خاطر شــغلش در کار دارو
مادرش  ،مدیریــت آنها را بر
میالد و یکی از دختران محمد
هست .
عهده داشتند .
رضا نعمت زاده ،وزیر ســابق
این ماجرا کم کم به فراموشی
در ســال  ۱۳۹۳بود که برای
صنعت در دولــت های اخیر
ســپرده شــد تا اینکــه در
اولین بار نام «شــبنم نعمت
است .
اســفند مــاه  ۱۳۹۶یک بار
زاده» دختر محمدرضا نعمت
وی مــی گوید بعــد از فارغ
دیگر نام شــبنم نعمت زاده
زاده وزیــر ســابق صنعت،
التحصیلــی از دانشــگاه از
به رســانهها راه پیــدا کرد.
معدن و تجارت به رســانهها
ســال  1375تــا  1380با
در هفتم اســفند ماه ۱۳۹۶
راه یافــت و خبــر منتشــر
اینکه پــدرش وزیر بوده ولی
جلسه معارفه سرمایه گذاری
شــده مبنی بر نقش وی در
 5ســال بیکار بــوده و هیچ
شــفا دارو با حضور مدیران
واردات دارو موجب شــد تا
کاری نداشــته و مشــغول
عامــل زیرمجموعههای این
پــدر وی در برنامه پایش که
انجام کار هنری بوده اســت.
هلدینگ ،فعاالن بازار سرمایه
در ششــم مهر ماه  ۱۳۹۳بر
از ســال  79تا  89از طریق
و خبرنــگاران
برگزار شد تا این
شــرکت آمــاده
واگذاری ســهام
خــود در بورس
شــود  .در آن
جلســه مشخص
شد شبنم نعمت
زاده ســهامدار
اصلــی شــرکت
پخــش توســعه
دارویی رســا می
باشد .
بعد از گذشــت حدود شش
روی آنتن شــبکه اول رفت
یکی از دوســتانش مشغول
ماه  ،مرداد  ،۹۷احتکار دارو
به این موضوع واکنش نشان
می شود و داروخانه ای را راه
در یکی از انبــار های متعلق
دهد  .وی در پاســخ به سوال
اندازی میکند  .در سال  88با
بــه شــرکت وی  ،جنجالی
یکی از بینندههای این برنامه
تاسیس یک شرکت دارویی،
میشــود  .داروهــای تاریخ
که پرســیده بــود ،افرادی
مجــوز واردات انواع مکمل و
مصرف گذشته زیادی کشف
همنام فامیلی شــما در کار
دارو را میگیــرد  .او چندین
شــدند  ،داروهایی که ارزش
دارو و پتروشــیمی مشغول
شــرکت تجــاری و صنعتی
آنهــا  5تا  6میلیــارد تومان
فعالیت اند آیا از بستگان شما
دارو و تجهیزات پزشــکی از
اعالم شــد و برای اولین
بار شبنم نعمت زاده در
گمان میکردیم قارون یکی بــود ،آن هم زمان
اوایل شهریور ماه ۱۳۹۷
حضرت موسی (ع)  . . .اما چه میتوان گفت از قارون به اتهــام احتــکار دارو
بازداشت شد و بعد از آن
های زمان خودمان یا همان اختالسگران . . .
با تودیع وثیقه آزاد شد .

درست شــش ماه
بعد از رو شدن ماجرای
بدهی کالن شرکت متعلق
بــه شــبنم نعمــت زاده به
شرکتهای داروسازی ،دوباره
نام شبنم نعمت زاده این بار به
خاطر تخلفات ساختمانی در
لواسان به رســانهها راه پیدا
کرد  .ساختمان  ۴طبقه ای
که حــدودا  ۱۵۰متر پروانه
داشــته اما به گفتــه معاون
عمرانی شــهرداری لواسان
ویالی متعلق به شبنم نعمت
زاده در لواســان حدود هزار
و  ۱۲متــر تخلــف داشــته
کــه تخریب آن نیــز در ۱۲
اســفندماه  ۱۳۹۷توســط
کارگران آغاز شده است .
اکنون  ،شــبنم نعمت زاده
مانده و اتهــام هایش  .اتهام
هایی از قبیــل اخالل عمده
درنظام اقتصادی کشــور از
طریق اخــال در امر توزیع
مایحتــاج عمومــی (دارو) ،
تخلف از تعهدات مربوط در
قبال تامین کننــدگان دارو
با علم به موثــر بودن اقدامها
در ضربه بــه نظام جمهوری
اسالمی ایران  ،مشارکت در
اخالل در نظام توزیع دارویی
کشــور ،فعالیــت غیرمجاز
در شــبکه دارویی اســتان
البرز  ،نگهــداری غیرمجاز
دارو (قاچاق) بــدون انجام
تشریفات قانونی و . . .
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محمدحسین قضاوی

6

از معین تا صنعت خودرو

احتکار به چه معناست؟ انبار
کردن و نگاه داشتن کاال به قصد
گــران فروختن .این تعریفی اســت
که درفرهنگ معین آمده .شــاید اگر
مرحوم محمد معین در این زمان زنده
بود؛ برای بهتر درک کردن معنی این
کلمه ،شرکتهای خودروسازیمان را
مثال میزد .هفتاد هزار خودروی دپو
شده به دلیل نقص فنی .کشوری که
موشکهای ساخت داخلیاش لرزه به
تن نتانیاهو و دیگر ظالمان و غاصبان
دنیــا افکنده؛ حال بــه خاطر کمبود
قطعات درماند ه تولید خودرو اســت.
ذهنی که میتواند یک موشک درست
کند که این موشــک
دو هزار کیلومتر طی
امــا بــا
مســئوالنی کــه میکند و بــا کمتر از
تنها عملشان ،بیان یک متر خطا به هدف
ناقصشــان است؛ میرسد؛ آیا این ذهن
مشــکلی در کشور نمیتوانــد خودرویی
حل نخواهد شد .با فناوری پیشــرفته
تولیــد کنــد؟ قطعا
میتواند ،به شرطی که
از نیروی مستعد جوان کشور در جای
خود استفاده شود و
ارتباط دانشگاهیان
با صنعت تسهیل و
بهبود یابد.
اما با مسئوالنی که
تنها عملشان ،بیان
ناقصشــان اســت؛
مشــکلی در کشور
حل نخواهد شد .از
وعده تــوازن قیمت
کارخانه و بــازار تا
جلوگیری از رانتها.
وعد ههایی که بیان
شده؛ ولی شرح داده
نشده است چه برسد
به عمــل .برخی از
اعمال مدیــران نیز
دیگر تکراری شده

اســت .مخصوصا در صنعت خودرو.
مرزها بــه روی خودروهای خارجی
بسته میشــود؛ تا صورت مسئله بازار
رقابت را حذف کنند و مطمئن باشند
که بر روی بازار ســیطره کامل دارند.
حاال نوبت به افزایــش قیمت و ایجاد
اختالف بین قیمت بازار آزاد و کارخانه
میرسد .سایت در ساعاتی از نیمه شب
باز میشود و تنها در دقایقی چندهزار
خودرو به فروش میرســد .به ظاهر به
مردم ولی گویا بــه کام عدهای بیش
نیســت .که البته همان عد ه زمانی به
کامشان میشود که خودروی خود را در
بازار آزاد میفروشند و لذت از خوردن
آتش از سود به دست آمده ،از طریق
همان اختالف قیمــت از قبل ایجاد
شده میشوند.
اینگونه مدیران یک سمتاند و سمت
دیگر مدیرانی هستند که خود را منزه
از هرگونه اشتباهی میدانند .اصوال این
بقیه افراد هستند که اشتباه میکنند!
بانک مرکزی به صنایع خودروســاز
تســهیالت ارائه میدهد؛ ولی نظارت
مناســبی بــر روی آن نــدارد .البته

اشتباه نشود که رییس بانک مرکزی
تقصیری در وضع خودرو ندارد! اینکه
آن تسهیالت ارائه شده به دست چه
کسانی میافتد  ،و به چه قطعاتی با چه
کیفیتی تبدیل میشود ،و یا اینکه ،آیا
همه تسهیالت در جای خود استفاده
میشود یا نه؛ به بانک مرکزی و جناب
رییسشان دیگر مربوط نیست!
حرف یک چیز اســت؛ تــا زمانی که
مسئولین از زیر باد کولر ماشینهای
خارجی خود پیاده نشــوند و با مردم
عادی زندگی نکنند ،طبیعی اســت
که از درد مردم خبر نداشــته باشند.
باید در بین مردم زندگی کنند .شبیه
چمرانها و باکریها.

البته همان عد ه زمانی به کامشان میشود که
خودروی خود را در بازار آزاد میفروشند و
لذت از خوردن آتش از سود به دست آمده،
از طریق همان اختالف قیمت از قبل ایجاد
شده میشوند.
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عدالت آموزشی زیر پای نمایندگان مجلس

خانم گرجی

زمــان زیــادی از مصوبــهى
مجلس در  ۲۱مهر نمی گذرد
کــه وزارت آموزشوپرورش
را ملزم کرد که تا پایان ســال
تحصیلــی  ۹۸-۹۹مدارس را
منحصرا ً به صــورت دولتی و
غیردولتی اداره کنند؛ به گونه
ای که به جز مدارس استثنایی،
مــدارس دولتی متنــوع در
کشور نباشد و مالک ثبتنام
در مدارس دولتی متناســب
با فاصلهی محل ســکونت تا
مدرسه باشد.
بنابراین بــا اجرای این مصوبه
تمامی مدارس هیئتامنایی،
ایثارگــران،
شــاهد،
ا ستعد ا د ها ید ر خشــا ن ،
نمونهدولتی ،آمــوزش از راه
دور ،اقلیتهــای مذهبــی،
شــبانهروزی ،عشــایری
وتطبیقی باید حذف شوند.
در ابتدای امر ،ایــن مصوبه با
ســخنان صریح رهبرمعظم
انقــاب در دیدار بــا معلمان
وفرهنگیــان در اردیبهشــت
امســال مبنــی بر ضــرورت
نخبهپروری و تقویت مدارس
استعدادهایدرخشــان ،بــه
دلیل حذف این مدارس مغایر
است.
همچنیــن این
ســوال مطرح
اســت که چرا
بعد از مطالبه ی

مقا ممعظمرهبری در آخرین
دیــدار خود بــا نخبــگان و
استعدادهایعلمی کشور(۱۷
مهر )۹۸مبنی بر ابالغ مصوبهی
تشکیل «سازمان ملی پرورش
استعدادها یدرخشــان» و
امضای آن توسط رئیسجمهور
و ابــاغ آن ( ۲۰مهــر ،)۹۸
درســت یــک روز بعد حذف
مدارس استعدادهایدرخشان
به تایید نماینــدگان مجلس
می رسد؟
همچنین در بهمن  ۹۶وقتی
شورا یعالیآموز شوپرورش
طــی مصوبــهای بــه حذف
مدارس استعدادهایدرخشان
و نمونــه دولتــی در مقطــع
متوســطهی اول حکــم داد،
شــورایعالیانقالبفرهنگی
با ایــن حکم مخالفــت کرد
و مانــع اجرایــی شــدن آن
شــد .آیا این مصوبه مغایرت
بــا رویکردهــای کالن
شــورایعالیانقالبفرهنگی
تلقی نمی شود؟
عالوه بر اين اگــر دقت کنیم،
اجــرای ایــن مصوبــه نظام
آموزشــی را با آســیب هایی
مثــل اخــال در ارائــه ی
همگانی خدمات آموزشــی،

مــدارس غیردولتی
نقــص عدالت آموزشــی و در
خواهــد شــد و زمینه را
نتیجه هموارســازی مســیر
برای خصوصیسازی بیشتر
خصوصیســازی مــدارس
مــدارس فراهم
مواجه میسازد؛
اجرای این مصوبه
میسازد.
زیــرا مــدارس
ا قلیت هــا ی نظــام آموزشــی را بــا باید توجه داشت
مذهبی ،مجتمع آسیب هایی مثل اخالل کــه بررســی
های آموزشــی در ارائــه ی همگانــی مصوبــهی اخیر
تطبیقــی و خدمات آموزشی ،نقص مجلس نشــان
بزرگســاالن که عدالــت آموزشــی و در میدهــد دولت
مختــص گروه نتیجه هموارسازی مسیر در ســا لهای
اخیر بــرای فرار
مخاطب خاص خصوصیسازی مدارس
از اجــرای اصل
تأســیس شد ه
مواجه میسازد.
 30قانون اساسی
اند ،حــذف می
یعنــی آموزش
شــوند ،دانــش
رایگان تالش کرد تا با اجرای
آموزان مستعد مناطق محروم
برخی سیاســتها یــا انجام
از مــدارس نمونــهدولتــی
ندادن کامل برخــی وظایف،
محروم می شــوند و بخشی از
مدارس دولتی را تضعیف کند،
خانوادههای دانشآموزان که
از سوی دیگر مجلس دهم که
دغدغه ی کیفیــت خدمات
بیشترین همراهی و همکاری
آموزشــی فرزندان خــود را
را تاکنون با دولت داشته است
داشــته ،در صــورت تعطیلی
در راســتای به ثمر نشستن
این نــوع مــدارس ،حاضرند
سیاســتهای دولــت طرح
شرایط معیشتی سختتری
حذف تنوع مدارس را تصویب
را تجربه کرده و هزینه ی ثبت
کــرد؛ کــه در نتیجــه باعث
نام فرزندان خــود در مدارس
توســعه مدارس غیردولتی،
غیردولتــی را پرداخت کنند.
خصوصیسازی آموزش و کوچ
فراهم سازی این شرایط باعث
ش آموزان نخبه و بااستعداد
دان 
هدایت اجبــاری تقاضای این
به مدارس غیردولتی است.
دســته از خانوادهها به سمت
ً
کامال مورد پذیرش
اســت کــه تنوع
بخشی به مدارس
در نظام آموزشی
ایران مسیری نظام
مند را طی نکرده
و اساساً فلسفهی
وجودی بسیاری
از انواع مدارس با
ابهام مواجه است،
امــا قطعاً مســیر
ســاماندهی این
شــرایط ،حــذف
یکبــارهی تنــوع
مــدارس در نظام
آموزشی نیست.
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نرخ بیکاری یزد »»» غ ق ق
استان یزد موفق به کسب مقام
دوم نرخ بیکاری در کشــور شد.
مسابقه ای که مسئوالن باال دست ما
از چند سال پیش در کشور بر پا کرده
اند که حاصل نگاه آنها به بیرون از مرز
ها بجای خود کفایی و راه انداختن هر
چه سریع تر چرخ های تولید بود .اما این
سیاست چوبی است الی چرخ تولید که
آقایان این روز ها این چوب را متناوب
برمیدارند ولی دوباره الی چرخ میکنند؛
بگذریم...
حال استان ما در این مسابقه مدال نقره
را کسب کرده.
این مســئله بیکاری که از بزرگترین
معضل های امروز کشــور ماست ابعاد
مختلفی دارد اما یکی از مهمترین آنها
مســئوالن م ربوطه هستند .از مجلس
و قوانینی که تصویــب میکند و آقای
روحانی و وزراء اش به هم راه سیاست های
کلی خود گرفته تا آقــای ریاحی ،مدیر
کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان
یزد و ســایر مدی ران اقتصادی استان در
این مسئله مهم نقش اساسی دارند .آنها
باید حل مسائل کشــور را در داخل این
مرز ها ببینند .مسئوالن باید با مردم هم
درد باشند و به درســتی مدیریت کنند
مخصوصا در قسمت تسهیالت که شروع
اشتغال زایی است و نکته ای که در اینجا
وجود دارد این است که استان ما در مرداد
ماه سال قبل رتبه چهارم وام رونق تولید،
در بهمن ماه همان سال رتبه سوم این وام
و مرداد امسال
نیز رتبه چهارم
مسئوالن استان
چه میکنند که با وجود را در وام رونــق
وام هــای متعدد در تولید کشــور و
راســتای تولید و در در کنار این رتبه
کنار آن اشتغال افراد
نرخ بیکاری از ســال اول وام اشتغال
گذشته تا کنون  9/1 %زایی در روســتا
افزایش یافته است؟
هــا در ســال
گذشته را کسب

نموده اســت و این در حالی است که نرخ
بیکاری استان از سال گذشــته تا کنون
 9/1%افزایش یافته است.
و این تناقضی است که مسئولین م ربوطه
باید پاسخگو باشند.
ولی این یــک بخش ماج راســت بخش
اصلی این معضل خود ما هســتیم .خود
ما جوانان به ویژه ما دانشجویان که چهار
سال (البته این چهار سال ب رای بچه زرنگ
ها هســت ،اونایی که مثال درس و آینده
ب راشون مهمه) از بهترین اوقات عمر خود
را در آکواریومی به نام دانشــگاه با صرف
درس خوندن (اگه بخونیم) تلف میکنیم.
بی خبر از فضای بیرون دانشگاه ،فضای
صنعت ،مدیریت های جــدی و ...در این
مکان ایزوله خوش حال هســتیم که در
حال تحصیل هستیم .اما وظایف و رسالت
های ما دانشــجویان خیلی بیشتر از این
چیز هاست؛ نباید وقت خود را تلف کنیم
که تک تک لحظات دنیایمان بازخواستی
سنگین دارد.
و آخر اینکه این معضل حل نمی شود مگر
با راهکار های اســامی و این راهکارها در

عرصه عمل وارد نمیشــوند مگر با همت
و تالش خود مــا .از این بانکــداری و وام
های دســت و پا گیرش گرفته تا آموزش
و پرورشــی که همچنان بجای تحقیق
محوری ،اطالعات محور اســت و ســند
تحول بنیادینی که کما فی السابق خاک
میخورد و ســایر عرصه های مهم جامعه
که باید اسالم ناب و نوین ،اسالمی که به
زندگی فردی و بخصــوص اجتماعی ما،
بهترین و با صالبت ترین جهت را میدهد
دمیده شود.

اصالح کشــور باید از ما دانشجویان شروع
شود اما کدام دانشجو؟؟ با کسی که در دمای
اتاق شکل ظرف به خود میگیرد؟
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تاریخ تاریخ ساز
ِ

دانشجو باید درد مردم را چشیده باشد و
دردمند و دغدغه مند باشد تا بتواند برای
این سرزمین کاری انجام دهد.
دانشجو باید النه ها را تسخیر کند اما نباید
اسیر دام آنها شود .بودند دانشجویانی که
مدتی بعد از آن اتفاق
مهم اظهار پشیمانی
منظورم تسخیر ســفارت خانه ها نیســت ،منظور تسخیر
کردنــد و حال خود
افراد و سازمان هست که به نوعی همان کار سفارت آمریکا در را سرسپرده آمریکا
سال ۵۷را انجام می دهند .یعنی جلوی رشد و پیشرفت کشور میدانند و از نادمان
را میگیرند و حتی در صدد ساقط کردن نظام عمل میکنند.
 ۱۳آبان .۵۷

علیرضا مهرابی

ِ 13آبان روز به یــاد ماندنی در تاريخ
ايران که سه اتفاق مهم در سهسال رخ داد.
اول اینکه در 13آبان ســال  1343رژیم
طاغوتی شاهنشاهی در پی سخنرانی امام
خمینی علیه رژیم وافشــا کردن الیحه
کاپیتوالسیون ایشــان را باز داشت و به
ترکیه تبعید کردند.
دومین رویداد در سال  57اتفاق افتاد که
دانشآموزان درپــی اعتراض به حکومت
در دانشگاه تهران تجمع پیدا کرده بودند
که رژیم آن ها را به گلوله بست وبسیاری
از آن ها را به شهادت رســانید.اما اتفاق
سوم که مهم ترین اتفاق بوده تسخیر النه
جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو
خط امام بوده که امــام آن را انقالب دوم
نامیدند از آن به بزرگی یاد کردند.
اتفاقی که چهره ی واقعی آمریکا را نشان
مردم داد که چه سوءاســتفاده ای
از خاک ایران میکردنــد برای بهره
برداری منافع خودشان.
حرکتــی که دانشــجویان آن زمان
انجام دادند جزءیکی از بی ســابقه
ترین حرکت های جنبش دانشجویی
در طول تاریخ بوده ،که توانست کل
دنیا را متحیر کند .حرکتی که از آن
موقع به بعد دشمنی آمریکا را علیه
ایران علنی کــرد و تمام دنیا و مردم
ایران فهمیدند که اســتکبار آمریکا
داخل ایران چه نقشه هایی برای ما
میکشید.
البته هســتند النه هایی که نیاز به
تســخیر دارنــد ،اما افســوس که
دانشجویانی نیســتند که این کار را
انجام دهند .منظورم تسخیر سفارت
خانه ها نیســت ،منظور تســخیر افراد و
سازمان ها هســت که به نوعی همان کار
سفارت آمریکا در ســال ۵۷را انجام می
دهند .یعنی جلوی رشد و پیشرفت کشور
را میگیرند و حتی در صدد ساقط کردن

نظام عمل میکنند.
این را باید در نظر گرفت که دانشجو عالوه
بر درس خواندن وظایف و رســالت های
دیگری نیز دارد که اگر به آنها عمل کند
چنین سفارت ها به تسخیر در می آیند.
اگــر دانشــجوی اآلن ماننــد آن زمان
دانشجویی پیشــگام در انقالب و اسالم
بود کشور به سرعت اصالح خواهد شد و
روح اسالم ناب در بدنه اصلی نظام دمیده
میشود .البته اینطور نیست که تعدادمان
کم باشــد بلکه بیشتر هســتیم ولی در
مرحله تبدیل گفتار به عمل مشکل داریم.
دانشــجو در دانشــگاه باید طوری درس
بخواند که بعد از اینکه فارغ التحصیل شد
به درد جامعه و مردم بخورد نه اینکه باری
باشــد بر دوش آنها و تازه دولت مسئول
ایجاد کار به صورت مستقیم برای او باشد.

علت آنکــه جزئــی از جنبش
دانشجویی آن زمان دچار یک عقب
گرد شده است این است که آن کاری که
آن روز انجام دادند به خاطر احساســات
صحیح جوانی بود ،اما پشــتوانه عقیدتی
معرفتی عمیق نداشــت؛ کــه این یک
نقطه ضعف بسیار بزرگ در جنبش های
دانشجویی بوده و هست که همیشه آنها را
تهدید میکند .البته هر چه از آن زمان رو
به جلو آمده ایم این نقطه ضعف تبدیل به
یک نقطه قوت شده است که باز هم جای
کار دارد و باید روی این مسئله به خوبی
کار شود.
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جواب دندان شکن از نوع ایرانی
صبــح روز  ۱۹مهــر ۹۸
نفتکش ایرانی ســابیتی در
نزدیکی هــای عربســتان دچار
تخریب در بخش بدنه شــده است
کــه احتمــال مــیرود دلیل آن
اصابت دو موشک باشــد .پس از
حمله به نفتکــش ،گمانه زنی ها
درباره عامالن حمله به این نفتکش
آغاز شــد؛ به گونه ای که آمریکا،
اسراییل و  ...از متهمان اصلی در این
حادثه نام برده شده اند هرچند این
موضوع که چه طرفی این حمله را
انجام داده است ،در هاله ای از ابهام
قرار دارد .شرکت ملی نفت ایران،
شلیک این موشکها از عربستان را
رد کرد و این امر ،عالمت سوالهای
متعددی را در مورد طرف مسئول
پاسداران انقالب اســامی با  6موشک
این حمله ،به دنبال دارد .پیش بینیهایی
بالستیک ذوالفقار و قیام مقرهای تجمع و
وجود دارد که براســاس آن ،بعید نیست
پشتیبانی تروریستهای داعش در استان
زیر دریاییهای اسرائیلی ،دو موشک را به
دیر الزور سوریه را از پایگاههای خود در
سمت نفتکش ایرانی شلیک کرده باشند.
استانهای کرمانشــاه و کردستان هدف
در چند ســال اخیر هرگاه گروهی قصد
قرار داد.
تعرض به کشــور را داشته
در چند ســال اخیر
حمله موشــکی ســپاه به
اند با پاســخ های کوبنده و
سنگین ایران مواجه شده هــرگاه گروهــی قصــد مواضــع تروریســتها در
تعرض به کشور را داشته سوریه نشان داد نیروهای
اند.
رهبر معظم انقالب با توجه اند با پاسخ های کوبنده مســلح جمهوری اسالمی
به قدرت موشــکی ایران و ســنگین ایران مواجه ایران در حراست از امنیت
ملی با هیچ کــس تعارف
فرموده اند:دشمن میداند
شده اند.
ندارنــد و کوچکتریــن
تا
که اگر یکــی بزنــد ده رهبــر معظــم انقــاب با
تهدیدی را با ســیلیهای
میخورد.
توجه به قدرت موشــکی
محکم پاسخ میدهند.
اما وقتی صحبت از پاســخ
کوبنــده بــه میــان می ایران فرموده اند :دشمن این تنها جواب محکم ایران
آیــد دقیقا از چه ســخن میداند که اگر یکی بزند نبود؛ حمله به رژه نظامی در
ده تا میخورد.
اهواز ،یک حمله تروریستی
میگوییم؟
مســلحانه در ایران بود که
روز  17خرداد ســال 96
در صبح روز شنبه  ۳۱شهریور  ۱۳۹۷در
بود که دو گروه تروریســتی در اقدامی
جریان مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح
غافلگیرکننده دو نقطه مهم و حســاس
در اهــواز روی داد .ایــن حمله چندین
کشور یعنی مجلس شورای اسالمی و حرم
کشته و زخمی از نظامیان و مردم عادی
مطهر امام راحل را مورد حمله تروریستی
به همراه داشــت .تقریبا ۹روز بعد یگان
قرار دادند.
موشکی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران
اما این عمل آنها از طرف ایران بدون پاسخ
انقالب اســامی مواضع ســرکرده های
نماند.
جنایت تروریســتی اهــواز را در مناطق
در شــامگاه روز  28خــرداد ســال 96
اشغالی سوریه هدف قرار داد.
یگانهای موشکی نیروی هوافضای سپاه

حتی درباره این موضوع میتوان به انتقام
شهادت شهید حججی نیز اشاره کرد؛
شش مهر  ۱۳۹۶پس از شهادت مظلومانه
شــهید مدافع حرم ،محســن حججی،
سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه
قدس وعده داد تا کمتر از سه ماه دیگر کار
گروهک تروریستی داعش تمام شود.
کمتر از یک ماه جبهه مقاومت اســامی
به فرماندهی او توانست بر فتنه تروریسم
تکفیری پیروز شود و به سیطره آنها پایان
دهد.
در سال  ۹۸هم دو بار ایران جواب سختی
به آمریکا و انگلیس داد.
اول با انهدام پهپــاد آمریکایی که بدون
اجازه وارد آســمان ایران شــد و دوم با
توقیف نفتکش انگلیســی که در جواب
توقیــف نفتکش ایرانی بود به اســتکبار
جهانی فهماند که ایــران هیچگاه از حق
خود عقب نشــینی نمیکند و هیچ عمل
خصمانــه و تعــرض آمیز را بــی جواب
نمیگذارد.
حــاال باید دیــد ایــران در مقابل حمله
موشکی به نفتکش خود که در آن انگشت
اتهام به سوی آمریکا،اســرائیل و حتی
عربستان است چه پاسخی خواهد داد؟
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نتیجه خیانت به کشور

محمد صادقی

روح اهلل زم سازنده سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز است .
درسـت اسـت کـه نبایـد از بـه مخمصـه افتـادن دیگـران
خوش حال شـد ولـی قصـه ی زم فـرق میکنـد  .او یکی از
آتش بیاران معرکه در اغتشـاش های اخیـر یعنی نهم دی
ماه سـال  ۹۶در ایران بـود و در اغتشـاش هـای  ۸۸یکی از
منتقدان و مخالفان نظام و در این چند سـال با هر حاشـیه
ای سـعی در ضربـه زدن به نظـام جمهوری اسلامی ایران
داشـت .او در همان سال دسـتگیر شـد و پس از آزاد شدن
از کشـور خارج شـد و به مخالفت خود بـا نظام ادامـه داد و
شـیطنت ها و زحمت های زیادی برای جمهوری اسلامی
ایران درسـت کرد ایـن ها نمونـه ای از شـیطنت هـای زم
بود تـا این کـه در مهر ماه  1398توسـط سـپاه پاسـداران
دسـتگیر شد .
آمـد نیـوز صـدای مـردم ایـران و جریان هـای سیاسـی را
بازتـاب نمیـداد حتـی نمیتوانسـت مخالفـان و منتقـدان
جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی کند  .از یک جایی به
بعد مخالفـان و منتقدان جمهوری اسلامی حسـاب خود
را از ایـن سـایت پـر از دروغ و کینه جـدا کردند .
کار اصلـی آمـد نیوز ایجـاد ترس و وحشـت
و کینـه در بین اقشـار مختلـف جامعه بود
 .گاهی این سـایت با انتشـار محتـوا های
کذبـی کـه در قالـب صـدق بیـان میکرد
سـعی مـی کـرد بیـن مـردم و مسـئوالن
جدایی ایجـاد کنـد و اعتمـاد عمومـی را از
بین ببـرد .
علاوه بـر بانـد روح اهلل زم کـه
کارش تولید و انتشـار شایعه
و دروغ و ایجـاد ناامنی بود،

نشـریات زنجیره ای دیگری نیـز وجـود دارد که از
سـال  76تا به امـروز و بـه تناسـب همیـن ماموریت را
انجـام مـی دادنـد و آن هـا در سـال  78و  88آتـش بیاران
معرکه بودنـد و عامالن اصلی فتنـه و آشـوب و تحریک بی
اعتمـادی اذهـان عمومـی بودند .
نکته آخر ایـن که علاوه بـر اقداماتی نظیر دسـتگیری زم
که اقدام شایسـته ای هست بهتر اسـت کاری کنیم که این
چنین جریـان هایـی اص ً
ال رشـد نکننـد و فضایی درسـت
کنیم مملـو از نشـاط و شـادی و همدلـی کـه در آن امکان
نفوذ جریان هـای مزاحمـی مانند آمد نیوز بسـته شـود .
از اول انقلاب تـا االن دشـمن تمام سـعی خـود را کـرد تا
جمهوری اسلامی ایـران را از بین ببرد ،با تمـام نیرو حمله
کرد و طبـق برنامه ریزی هایـی که کرد مطمئن بـود پیروز
میـدان میشـود ولـی شکسـت خـورد و بـاز هم شکسـت
خواهد خورد چون بـا ملتی طرف بـود که گوش بـه فرمان
ولی فقیه خـود بودند و بـا هوشـیاری و همـکاری و روحیه
جهادی دشـمن را بـه زانـو در آوردند .
دشـمنان ایران در صددند کـه این روحیه را با رسـانه
هایـی مانند آمـد نیوز کـه کـذب هایی محـض را با
ظاهری زیبـا به مردم الهـام میکننـد ،از بین ببرند
و مردم ایـران را به مردمـی نا امید تبدیـل کنند و
بین مردم و مسـئوالن جدایـی بیاندازند .
ایـن نکتـه را فرامـوش نکنیـم کـه از مشـکالت
اقتصـادی کـه در کشـور وجـود دارد یا اگـر مطالبه
گری کـه از مسـولین داریـم دشـمن از این ها
سـوء اسـتفاده کنـد .
دشمن همیشـه بیدار هست ولی
اگر ما خواب بمانیـم.......
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تشکیالت؛ تنها راه ظهور

خانم طالب پور

تا به حال فکر کردید که چرا انبیا فرســتاده شدن؟
هدف از فرســتادن انبیا چی بوده؟ ما در نگاه ابتدایی
تصورمیکنیم که هدف از فرستادن انبیا رشد معنوی تک
تک انسانها بوده است .یامثال هدف دین این است که انسان
به کمال برسد.میخواهد انسان از بُعدطبیعی گذرکند و بعد
ملکوتی او بیشتر رشد کند .اما آیا واقعا فقط همین؟! اگر فقط
همین باشه خیلی از احکام اسالم و اصول دین عمال بی استفاده
اند و اصال بیهوده گفته شــده اند..مثل جهاد یا امر به معروف و
نهی ازمنکر .یا چرا درطول سالها حاکمان ومنصب داران از زمان
پیامبر تا همین االن این قدر با اســام و شیعیان مخالفت کرده
ومیکنند؟اگر اسالم فقط همین نماز و روزه بود که هر شخص باید
انجام بده واقعا این همه دشمنی نیاز بود؟حتما چیز دیگری بوده.
چیزی که تهدیدی باشه برای حاکمان در همه زمانها.
«هدف انبیا این نبوده که تک تک انسانها آدمهای خوبی
بشن؛ بلکه هدف اینه که کل جامعه انسانی با همدیگه به
رشد و تعالی و عبودیت برسند».
انبیا دنبال این نیســتن که تک تک افراد درست شوند ،گفتن
میخوایم اتمسفری ایجاد کنیم که هرکس آمد دراین جامعه و
اتمسفر ،خودش خودبخود رشــد و تعالی پیداکند(.به گفته ی
آقا :کارخانه انسان سازی) .دراین بین ساختار سیاسی بیشترین
تاثیر رو داره .اگر دقت کرده باشید انبیا مستقیما میرفتن سراغ
نهادها.مثال حضرت موسی(ع) مستقیم رفت سمت فرعون(نهاد
سیاسی).
یک وقتی هست کسی سرستونه ،رهبر به اصطالح ،مثال در کاروان
بهکسانیکهجلورفتندمیگهوایسیدبهکسانیکهتنبلترندمیگه
سریع تر .مواظب همه هست.چرا؟ چون باهم قراره بریم .باهم قراره
برسیم.مثل کوهنوردان که درارتفاعات باال خودشونو با طناب
همدیگه می بندند که هوای هم رو داشته باشند.
فکرمیکنید امام حسین(ع) در تقوای فردی اش مشکلی ایجاد
میشد اگر بنی امیه ظلم میکردند و فالن میکردند و فالن..؟ چرا

حرکت
میکنــه
با زن و بچه..؟
چون میگــه جامعه بدون من
نمیتونه رشد کنه و من موظفم اینکار رو
انجام بدم.
دردین چیزی به نام حرکت فردی و بــی تفاوتی معنی ندارد.
دینی که در اون بی تفاوتی هست دین سکوالره یا همون اسالم
آمریکایی؛ اسالمی که دروغین و ساختگیه ،اسالمی که میگه تو به
کار خودت برس ،چیکار به بقیه داری؟! تو بار خودتو ببند.همینکه
نماز و روزه و خمس و زکاتت به جا باشه کافیه.ولی قرآن یه چیز
دیگه میگه.در قرآن به والیت اهلل اشاره شده .والیت اهلل یعنی بری
زیر پرچ م خدا ،.بشی جزو لشکریان خدا ،یعنی برسی به خود خدا.
حاال راه رسیدن به والیت اهلل ،والیت معصومین است( ،فرازهایی
از زیارت جامعه کبیره) .یعنی از کانال امام باید رد بشی.امام سیم
رابطه بین تو و خدا .دستتو میگیره ومیاردت توی راه درست .امام
وجه اهلل است.
طبق روایات کسانی میتوانند به این مرتبه برسند که وظیفه خود را
نسبت به مومنین انجام داده باشند .اگه انجام ندی هرگز به والیت
معصومیننمیرسی..
ادامه دارد...
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