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چهــل و دو ســال از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران میگــذرد؛ انقالبــی کــه بــدون
شــک یکــی از بزرگتریــن انقالبهــای ایدئولوژیــک و مردمــی در طــول تاریــخ
بشــریت بــوده اســت .تــداوم هــر انقــاب و هــر نظامــی ،بــدون حضــور مــداوم مــردم
و حفــظ و صیانــت از آن میســر نخواهــد بــود .حضــور مــردم در انتخاباتهــا یکــی
از امکانهــای نظامهــای مردمســاالر بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــن امــر اســت.
در ایــن میــان انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال آینــده ،بســتری تعیینکننــده
بــرای چهــار یــا هشــت ســال آینــده جمهــوری اســامی اســت.
رهبــر معظــم انقــاب بارهــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد فرمودنــد کــه عــاج مشــکالت
فعلــی کشــور روی کار آمــدن یــک «دولــت جــوان حزباللهــی» اســت .مؤلفههــا،
خصوصیــات ،بایدهــا و نبایدهــای دولــت جــوان حزباللهــی خــود نیازمنــد تحقیــق
و تأمــل بیشــتر اســت امــا نکتـهای کــه ایــن روزهــا مکــررا ً در فضــای سیاســی کشــور
دیــده شــده و احتمــاالً در آینــده هــم دیــده خواهــد شــد ،مصــادره بــه مطلــوب ایــن
مفهــوم توســط جریانهــای متخلــف سیاســی داخــل کشــور اســت.
جریانهــای مختلــف هــر کــدام مدعــی نســخهای از دولــت جــوان حزباللهــی
هســتند کــه شــاید بیشــتر آنهــا بــر اســاس منافــع حزبــی و نــه بــر اســاس منافــع
حقیقــی مــردم شــکل گرفتــه باشــد .تبییــن معنــا و خصوصیــات ایــن مفهــوم بــرای
مــردم و تمیــز دادن اصــل از فــرع رســالتی اســت کــه اگــر بــه درســتی انجــام نگیــرد،
منجــر بــه انتخــاب نســخههای قالبــی خواهــد شــد و ســرانجامی جــز ســکون،
ناامیــدی و مشــکالت بیشــتر بــرای جمهــوری اســامی و مــردم آن نخواهــد داشــت.
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اپیزود اول :
جنگ صلیبی
« ای عیســی مســیح اگــر
در آســمان خدایــی نظــر بــه
شــهر ارومیــه کــن و ببیــن
ایــن جانــوران کــه تــو را بــه
خــود بســته و از تعالیــم تــو
هیــچ نمــی داننــد چطــور
آبرویــت را مــی برنــد  ،خدایــا
بالیــی نــازل نمــا ایــن هــا و
مــرا نابــود کــن  ،شــرم دارم
بــه کســی بگویــم مســیحی
هســتم » .ایــن صداییســت کــه
بــه مجســمه بــر جــا مانــده
از مســیح  ،روح معنــا مــی
بخشــد  ،مــردی کــه کلیســا
را پناهــگاه مــردم مســلمان و
مســیحی شــهر کــرده تــا از
کشــته شــدن آن هــا در برابــر
هــم دینــی هایــش جلوگیــری
کنــد  ،کشیشــی بــه نــام خلیفــه
ســانتاغ بــود امــا ایــن کشــیش
تنهــا توانســته بــود همســایه
هایــش را از ســیل کشــتار
مــردم شــهر نجــات دهــد .
در ایــن اتفــاق تنهــا مردم شــهر
ارومیــه غــارت نشــده انــد بلکــه
جیلولــوق هــای مســیحی کــه
بــه شــهر یــورش بــرده بودنــد
هــم مورد غــارت و سوءاســتفاده
قــرار گرفتــه انــد ،بــا ایــن
تفــاوت یکــی جــان و مالــش
و دیگــری ذهنــش غــارت شــد.
تنهــا تبدیــل کینــه ی
جیلولــوق هــا از مســلمانان
عثمانــی بــه دشــمنی بــا
تمــام مســلمانان مــی توانــد
از آوارگان مســیحی عثمانــی
ارتشــی بــرای هجــوم و غــارت
مناطــق مختلــف بســازد کــه
ایــن غــارت فکــری توســط
انگلیســی هــا انجــام شــده بــود
و آن هــا را مســلح کــرده بــود
( اپیزود دوم صفحهی ) 6
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"امت امامت" الگوی عالیه حکومت الهی

امیرحسین کمانکش
کارشناسی مهندسی معدن

همـــواره در طول تاریخ بشـــر هـــرگاه از زندگی
فردی خـــود فراتر رفتـــه و به اجتماعات رســـیده
برای برقـــراری نظـــم و تحقق حقـــوق فردی و
جمعی احســـاس نیاز بـــه یک نظـــام هماهنگ
کننـــده را درک کرده اســـت و برای اســـتقرار این
نظام هماهنـــگ کننـــده ،به تشـــکیل حاکمیت
هـــا روی آورده اســـت .حاکمیت هایـــی که تمام
روابط فردی و اجتماعی تحت ســـلطه آنهاســـت و
برای حرکت بـــه مقاصد حکومـــت و حاکم منظم
میشـــود .جریان حاکـــم بر تمـــام حکومتهای
تاریـــخ نشـــئت گرفتـــه از دو مفهمـــوم متضاد

که همان باطل اســـت قـــرار بگیرد خـــود احتیاج
به حاکمیـــت و حاکمی دارد که جامعه را در مســـیر
نیل بـــه الوهیت خداونـــد متعال کـــه حق مطلق
اســـت راهبری کند تا تمـــام اعمـــال آن جامعه
مؤمـــن را در چارچـــوب الوهیت قـــرار گیرد.دین
اســـام از ابتدای ظهور و بروز بصـــورت اجتماعی
با بیـــان الگوهای شـــخصی به دنبال بـــه جریان
انداختـــن حکومـــت الهـــی و مقابله بـــا حکومت
طاغـــوت بوده اســـت .حکومتـــی که امـــروزه با
توجه بـــه رهنمودهـــای دینی و ســـیره اولیا مدل
ســـازی میشـــود مدل حکومت امت امامت است

یکدیگربودهانـــد .مفهـــوم حق و مفهـــوم باطل.
مفاهیمـــی که خـــواه ناخواه تمام کـــردار و زندگی
بشـــر در ذیل یکـــی از ایـــن دو قـــرار میگیرد.
جامعـــه مؤمن تحـــت والیت حـــق و جامعه غیر
مؤمن تحـــت والیت باطـــل هســـتند .از آنجایی
که جامعـــه مؤمن نبایـــد تحت والیـــت طاغوت

اساســـا در تمام مـــدل های حکومتـــی جهان غیر
از اســـام اســـاس تشـــکیل حکومت برای رفع و
تامین نیـــاز های مـــادی جامعه اســـت و تجمیع
و نقش آفرینی مردم هم در همین راســـتا شـــکل
میگیـــرد و به همیـــن طریق حکومـــت هایی بر
اســـاس خواســـت فردی و جمعی مـــردم به وجود

میآیـــد که بتواند ایـــن اهداف
را بـــرآورده ســـازد .در این نوع
حکومـــت اســـتقرار حکومتها
با نظـــر احزاب و گـــروه های
سیاســـی رقم میخورد و نقش
آفرینـــی مـــردم هـــم تنها در
جهت تحکیم قـــدرت حاکمیت
نخبگان بـــروز پیـــدا میکند.
برخـــاف ایـــن حکومـــت ها
حکومت اســـامی اســـت .این
نوع حکومـــت داری که برمبنای
دین الهی و سرپرســـتی خداست
و هـــدف رســـاندن جامعه به
ســـعادت را دنبـــال میکند .در
این نظـــام کـــه از آن به نظام
"امـــت امامت" تعبیر میشـــود
احـــزاب و گروههای سیاســـی
نیســـتند که نظـــام و حاکم را
مشـــخص میکنند بلکه حاکم
نظام اســـامی کـــه همان ولی
فقیـــه اســـت از جانـــب خدا
برای رســـاندن والیـــت الهی
به جامعـــه انتخاب میشـــود
و مـــردم در بـــه حاکمیـــت
رســـیدن آن نقـــش دارنـــد.

"امـــت امامـــت" همانطور که
از اســـم آن پیداســـت تشکیل
شـــده از امام به عنـــوان راس
حکومـــت و امـــت بـــه عنوان
جامعه تحـــت حاکمیـــت امام
کـــه همـــان ولی فقیه اســـت
و حاکمیتـــش همـــان حاکمیت
الهی اســـت؛ چراکـــه در الگوی
"امت امامت" امـــام همان ولی
فقیهـــی اســـت کـــه در عصر
غیبت مجرای رســـیدن والیت
و سرپرســـتی خداوند متعال به
مردم اســـت و از جانب خداوند
و با توجـــه به ویژگـــی هایی
که دارد انتخاب میشـــود و به
وســـیله عنصر دیگـــر این الگو
یعنی امت در جایـــگاه حکومت

قـــرار میگیرد ،بـــه صورتی که
امـــت حکومت و سرپرســـتی
ولـــی فقیـــه را کـــه در طول
والیـــت الهی اســـت را با ایمان
میپذیرد و بـــا او بیعت میکند.

امـــام در "امـــت امامـــت" بر
اســـاس دو مؤلفهی مشروعیت
و مقبولیت اســـت که حکومت
را تشـــکیل میدهد .مشروعیت
خود را از صالحیـــت ،حقانیت،
ایمان و هدایـــت الهی دریافت
میکنـــد و بـــا بیعـــت مردم
جامعـــه اســـامی مقبولیـــت
پیـــدا میکنـــد و به پشـــتوانه
همین دو حکومت اســـامی در
غالـــب "امت امامت" تشـــکیل
میدهـــد .یکی از تفـــاوت های
اساســـی نظـــام امـــت امامت
و جمهوریـــت های مـــدرن در
شـــیوه نقش آفرینـــی مردم در
نظام حکومتی اســـت .در حالی
کـــه در ایـــن حکومـــت ها از
مـــردم فقط برای بـــه حکومت
رســـیدن و تثبیت قـــدرت ها
استفاده میشـــود ،در مدل"امت
امامت" مردم عـــاوه بر واگذار
کـــردن حکومـــت بـــه امام،
متقابـــا و در ارتباطی مســـتمر
ناظر بـــر حاکم خود هســـتند و
در مواقع نیاز امـــام خود را تنها
نمیگذارند و دلســـوز او هستند
و امـــام هـــم بـــا خیرخواهی
برای امت ســـعی در رســـاندن
جامعـــه به کمـــال حقیقی دارد.
مهمتریـــن وجه تمایـــز نظام
اســـامی "امت امامت" با تمام
نظام های حاکمیتـــی غیر از آن
در تعیین فلســـفه سیاسی حامعه
مشخص میشـــود و آن هم این
نکته اســـت آیا نظام سیاسی بر
مدار عبودیت اســـتوار اســـت یا
انانیت ؟ و فـــرض دیگری هم
قابـــل تصـــور نیســـت چراکه

انســـان یـــا از بندگـــی خدای
متعـــال آزاد اســـت و نظـــام
سیاســـی خود را برای حکومت
طراحـــی میکند و یـــا طرح و
اجـــرای حکومت خـــود را مقید
به بندگـــی خداونـــد میداند.
و ایـــن مـــرز بیـــن عبودیت و
انانیت اســـت که تمیـــز دهنده
نظام سیاســـی الهی از حکومت
طاغـــوت اســـت".امت امامت"
از قـــرآن و احادیث و ســـیره
معصومین و شـــیوه رفتار پیروان
و شـــاگردان ایشـــان برداشت
شـــده اســـت و بـــرای اولین
بـــار در طـــول تاریخ اســـام
در انقـــاب اســـامی در حال
مـــدل ســـازی و پیاده شـــدن
اســـت .و وسیله ایســـت برای
رســـیدن به حکومـــت آرمانی
اســـام که برخورداری بشـــر از
حداکثر فیض الهی و رســـیدن
به کمال حقیقـــی رادر پی دارد.

نظــام سیاســى اجتماعــى
جمهــورى اســامى نظــام
امــت و امامــت اســت و حــق
ایــن اســت کــه بــا هیــچ یــک
از ایــن عناوینــى کــه در کتــاب
هــاى حقــوق سیاســى یــا
حقــوق اساســى آمــده قابــل
تطبیــق نیســت ... .مــا فکــر
مــى کنیــم عنــوان نظــام مــا
بایــد نظــام امــت و امامــت
باشــد .منتهــا ،در اثنــاى
انقــاب ،چــون ایــن عنــوان
هنــوز بــراى تــوده مــردم
روشــن نبــود ،بــه عنــوان شــعار
اول «حکومــت اســامى «
انتخــاب شــد کــه بســیار هــم
خــوب و گویــا بــود و ســپس
وقتــى معلــوم شــد ایــن نظــام
حکومتــى رئیــس جمهــور
هــم دارد آنوقــت گفتــه شــد
«جمهــورى اســامى» .ولــى
نــام راســتین و کامــل ایــن
نظــام ،نظــام امــت و امامــت
اســت.
شهید بهشتی
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اپیزود دوم :
تیر خالص
اجتماعــی از روحانیــون عمامــه
بــه ســر و عبــا بــه دوش بــه
کنســولگری آمریــکا مــی
رونــد تــا در برابــر مــردی
کــه تــا دیــروز دیــن را
مهربانــی تعریــف مــی کــرد و
دنبــال صلــح و دوســتی بیــن
مســلمانان و مســیحیان بــود،
ایــن مــرد کشــیش مســیحی
بــه نــام ویلیــام امبــرس شــد
بود  ،بنشــینند و از او درخواســت
کننــد کــه بــا میانجــی گــری
او شــهر را از حمــات گاه و
بــی گاه جیلولــوق هــا نجــات
دهنــد امــا غافــل از آن کــه
امــروز ایــن کشــیش  ،لبــاس
مدافــع آمریــکا را بــه تــن
کــرده و آرمــان هــای خــود
را بــه فراموشــی ســپرده .
او درخواســت بــزرگان شــهر
را پذیرفــت تــا بــا همراهــی
چنــد تــن از مســلمانان
بــرای مذاکــره برونــد.
شــرط مذاکــره تحویــل ســاح
هــای مــردم بــه کنســولگری
آمریــکا تعییــن شــده بــود و
بــزرگان شــهر کــه پذیرفتــن
شــرط را تنهــا راه نجــات مــردم
شــهر مــی دانســتند ،این شــرط
را پذیرفتنــد و مــردم ارومیــه را
خلــع ســاح کردنــد امــا ایــن
مذاکــره کمــی مســخره بــه
نظــر مــی رســید زیــرا ایــن
مســتر شــد بــود کــه عــاوه
بــر انگلیســی هــا ،جیلولــوق
هــا را مســلح کــرده بــود و از
آن هــا ارتشــی ســاخته بــود .
ایــن مذاکــره نــه تنهــا
جلــوی حمــات جیلولــوق
هــا را نگرفــت بلکــه بــا خلــع
ســاح مــردم  ،گســتاخی
آن هــا را بــرای جنایــات
بیشــتر ترغیــب کــرد
(اپیزود سوم صفحهی ) 8

از جبهه مستضعفین ،تا محور مقاومت

رضا شیرگه
کارشناسی مهندسی هوافضا

انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران ،ســال  ،۱۳۵۷بــر پایــه
شــعار اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی شــکل گرفت.
امــت انقالبــی خواســته هــای مشــخصی داشــتند کــه پیــام
هــای واضحــی را بــه دنیــا مخابــره کــرد .یکــی از آن پیــام
هــا و اصولــی کــه مــردم انقالبــی نــه در شــعار کــه عمــا
بــر آن تاکیــد داشــتند ،استکبارســتیزی بود.شــکل گیــری
جبهــه واحــد مســتضعفین در مقابــل مســتکبرین از ایــده
هــای تاریخــی بنیانگــذار فقیــد جمهــوری اســامی و نیــز
رهبــر معظــم انقــاب بــوده و هســت .ایــن نــگاه از همــان
ابتــدای شــکل گیــری ایــده جمهــوری اســامی وجــود
داشــته بــه عنــوان مثــال امــام (ره) در ســال  ۱۳۵۸در یــک
ســخنرانی مــی فرماینــد کــه « :ای مســتضعفان جهــان! بپا
خیزیــد و خــود را از چنــگال ســتمگران جنایتــکار نجــات
دهیــد .و ای مســلمانان غیرتمنــد اقطــار اســام! از خــواب
غفلت برخیزید و اســام و کشــورهای اســامی را از دســت
اســتعمارگران و وابســتگان بــه آنــان رهائــی بخشــید».
محوریــت ایــن ایــده ،تشــکیل هســتههای مقاومــت
در تمامــی جهــان بــوده کــه اصطــاح محــور مقاومــت
(تشــکیل دهنــدگان جبهــه مســتضفین در منطقــه) اصلــی
تریــن و واضــح تریــن نمــود معاصــر ایــن ایــده اســت.
یکــی از مهمتریــن چالشهــا در زمینــه بررســی عملکــرد
جمهــوری اســامی در منطقــه ،نحــوه ارتباطگیــری نظــام
بــا دولتهــا و ملتهــای منطقــه اســت .طبــق چیــزی
کــه از فرمایشــات امــام (ره) میتــوان برداشــت کــرد
عمــق اســتراتژیک انقــاب اســامی ،ملتهــا بــوده و
نیــز هــدف مــا تــاش بــرای ایجــاد یــک اجمــاع جهانــی
مــردم محــور علیــه نظــام ســلطه بودهاســت .حــال
ســوال اینجاســت نقــش ملتهــای منطقــه در جبهــهای
کــه تحــت لــوای محــور مقاومــت شــکل گرفتهاســت
چیســت و بــه چــه میــزان وجهــه نهضتــی ایــن ایــده
بــه عنــوان حرکتــی مــردم محــور پیشــرفت کردهاســت
؟ مــردم چقــدر خــود را در ایــن مقاومــت ســهیم دانســته
و اساســا آیــا نقشــی بــرای آنهــا در ایــن مقاومــت در نظــر
گرفتــه شدهاســت ؟در یکــی از نظرســنجیهایی کــه از
مــردم منطقــه دربــاره همــکاری و رابطــه بــا ایــران شــده
بــود ،اکثریــت مــردم ایــن کشــورها موافــق همــکاری بــا
ایــران در حــوزه هــای نظامــی و امنیتــی بــوده و همــکاری
در عرصههــای فرهنگــی و اقتصــادی را خیلــی ترجیــح
نمــی دادنــد .رای آوری عرصـهای کــه در آن عامــه مــردم
کمتریــن نقشــی نداشــته و عمــده نقــش آفرینــی آن را
نهادهــا و یــا دولتهــا برعهــده دارنــد خــود تاییــدی بــر
ایــن نکتــه اســت کــه مــردم منطقــه نســبت خــود بــا ایــده
مقاومــت را ندانســته و درکــی از آن ندارنــد .عــدهای بــر
ایــن بــاور بــوده کــه جمهــوری اســامی در تشــکیل جبهه
مســتضعفین بســیار عملگــرا بــوده و خیلــی زود بــه دنبــال
کســب نتایــج در کــف میــدان نبــرد بودهاســت .بدیــن
ترتیــب کــه مــا قبــل از صــدور زمینــه هــای معرفتــی و
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فرهنگــی انقــاب اســامی ،اقــدام بــه حمایــت نظامــی
و تســلیحاتی از گروههــای همــراه خــود کردهایم.ایــن
نقــد بــا توجــه بــه برخــی مصادیــق اخیــر در منطقــه قابــل
تامــل بــه نظــر میرســد .بــه عنــوان مثــال در قضیــه
عادیســازی روابــط برخــی خائنیــن منطقــه بــا رژیــم
غاصــب ،محــور مقاومــت متاســفانه نتوانســت جریانــی بــا
بدنــه مردمــی در تقابــل بــا ایــن حرکــت ایجــاد کنــد .یــا
در بحــث حمایــت از قضیــه فلســطین ،کشــورهایی کــه
مرزبندیهــای مشــخصی بــا رژیــم غاصــب نداشــته و
ندارنــد بــه عنــوان نمــاد حمایــت از حقــوق فلســطینیان
شــناخته میشــوند در حالیکــه ایــن نظــام جمهــوری
اســامی بــوده کــه همــواره دشــمنی خــود بــا رژیــم
غاصــب را نشــان داده و در عرصههــای مختلــف حمایــت
خــود از فلســطین را نشــان داده اســت.با توجــه بــه فضایــی
کــه در اکثــر کشــورهای منطقــه پــس از شــهادت حــاج
قاســم ســلیمانی بزرگــوار رخ داد و مــا را بــا ظرفیتهــا
و جاذبههــای فرهنگــی و معرفتــی (ظرفیــت هایــی کــه
معمــوال از یــک شــخصیت نظامــی انتظــار نمــی رود)
ایــن فرمانــده عزیــز آشــنا نمــود ،بســیار الزم و ضــروری
اســت کــه جمهــوری اســامی بــه صــورت برنامهریــزی
شــده و هدفمنــد بــه دنبــال نفــوذ در بیــن ملتهــای
منطقــه بــوده و عرصههایــی را بــرای نقشآفرینــی
مردمــی تعریــف کنــد .هــدف از ایــن اقدامــات ارائــه
مفهمومــی از مقاومــت اســت کــه همــه خــود را در
آن ببیننــد و بیابنــد .مقاومتــی کــه از آن همــه باشــد.

مهساسادات طبائی
کارشناسی مهندسی صنایع

تکـــرر رفتوآمد مســـئولینی که فلســـفه وجودیشـــان خروجـــی نامطلوب بر اســـاس شـــاخصها ،مزایایی به
خدمت و حل مشـــکالت مردم اســـت و بینتیجگی در فـــرد تعلـــق نمیگیرد .همچنیـــن با عـــزل از منصب،
توآمدها ،آرام و فـــرد اعتبـــار اجتماعی خـــود را نیز از دســـت میدهد.
برطرفشـــدن مشـــکالت حین این رف 
آهســـته اعتماد عمومـــی مردم به مســـئوالن را کاهش
داده اســـت؛ چرا که بخـــش زیـــادی از وضعیت جامعه • نظـــام ،عملکـــرد ضعیفـــی در راســـتای کادر
ما متأثر از مدیران و نظام حکمرانیســـت و مســـئولین ،ســـازی و رشـــد نیـــروی انقالبی داشـــته اســـت.
متهمیـــن اصلی تلقی میشـــوند .نمودی از این مســـئله در بســـیاری از کشـــورها کادرســـازی برای جایگاههای
پـــای صندوقهـــای رأی انتخابـــات مجلـــس خود را مدیریتـــی در دل احـــزاب شـــکل میگیـــرد .حزبها،
نشـــان داد؛ همین مســـئلهی مشـــارکت پایین که قطع ًا عملکرد نهـــادی را دارند که افراد ،جذب آن شـــده و با
مســـئلهای مهمتر از انتخابشـــوندگان اســـت .بنابراین فعالیت در آن رشـــد میکنند و شایســـتگیهای خود را
امـــروز نظام بـــا چالش نیـــروی متعهـــد و متخصص به چالش میکشـــند و از درون همیـــن حزبها مدیران
مواجه شـــده ،چالشـــی که حضور افراد برجسته در اوایل عالی رتبه ســـربرمیآوردند .اما شـــرایط کشـــور ما به
پیـــروزی انقالب همچـــون رهبری ،شـــهید مطهری ،دالیل متعددی مناســـب شـــکلگیری چنیـــن احزابی
شـــهید بهشـــتی و ...را در خاطر زنـــده میکند.میتوان نیســـت ،خصوصا بعـــد از تجربه تلخ حـــزب جمهوری
این چالـــش را از دو بعـــد کلی مورد بررســـی قرار داد؛ و خلـــق فدایـــی و . ...در ســـالهای ابتدایـــی انقالب
چنین اشـــخاصی اکنـــون نیز وجـــود دارند بســـترهای دیگـــری ایجاد شـــد که این نقـــش را ایفا
•
امـــا در نبود شایســـته ســـاالری نمود پیـــدا نمیکنند .میکردنـــد؛ نهادهای انقالبی که بســـتر مناســـبی بود
چطور تفاوت شایســـته از ناشایســـته بـــرای یک جایگاه بـــرای فعالیـــت افراد و نمایانشـــدن شایســـتگیهای
مشـــخص میشـــود؟ ابزار اصلی که برای این گزینش فـــردی آنهـــا ،نهادهایی مثـــل جهاد ســـازندگی که
اســـتفاده میکنیـــم در الیه مدیـــران میانـــی ،آزمون از دل آن افـــراد برجســـتهای خـــارج میشـــد .اما پس
هـــا و مصاحبههـــای استخدامیســـت و ایـــن مدیران از مدتـــی با هـــدف ایجاد ســـازوکاری دقیقتـــر و نیز
جذبشـــده در ســـاختار رشـــد میکنند و بـــه مدیران بحثهای امنیتی و شـــناخت بیشـــتر افـــراد ،نهادهای
ارشـــد و عالیرتبه کشـــور تبدیل میشـــوند .در مقابل خودجـــوش مردمی از بیـــن رفت و نهادهای رســـمی
این آزمونها اما ،جمـــع کثیری از افراد قـــرار گرفتهاند شـــکل گرفت؛ همانطـــور که جهـــاد ســـازندگی به
بـــرای تصاحب جایـــگاه پرمزیتی که تقریبـــ ًا لزومی به وزارتخانـــه تبدیل شـــد .گرچه آن هدف محقق شـــد
پاســـخگویی در مقابـــل عملکرد نیز بـــرای آنها مطرح امـــا تبعاتی به همراه داشـــت؛ چون باندبـــازی ،جذب با
نیســـت .در این شـــرایط آزمونهایی که از روش طرح روابط ،فســـاد و از همـــه مهمتر حذف حضور پرشـــور
ســـواالت عقیدتی و نگاه به ظواهر اســـتفاده میکنند و جوانان و آن بســـترهای کشـــف صالحیت و رشد افراد.
خود عامل ایجـــاد نفاق در جامعه هســـتند ،آیا میتوانند به ایـــن ترتیب جای خالـــی محیطی که افـــراد در آن
تفـــاوت فرد شایســـته و فـــرد منفعتطلبـــی را که به بدون وصلبودن بـــه نهادهای رســـمی صالحیت خود
دنبـــال جایگاه پرمزایاســـت تشـــخیص دهنـــد؟! خیر .را بـــه نمایش بگذارنـــد و به جایگاههای باالتر برســـند
راهـــکار ا ّولیـــهای که به ذهـــن میرســـد تالش در باقـــی ماند .برای رفـــع این معضل باید تـــاش بر احیا
ایجاد کارایی بیشـــت ِر ابزار گزینش اســـت امـــا واضح ًا و بازتولید نهادهـــای انقالبی و تعریـــف کارویژه آنان و
ایـــن راهـــکار مســـئله را از بنیان حـــل نمیکند بلکه همچنین تعریف شـــاخصهای عینـــی از صالحیت نمود.
صرفـــ ًا تســـکیندهنده اســـت.اگر از زاویـــه دیگری ظرفیـــت جذب افراد مســـتعد در تمام مناطـــق( نه فقط
به مســـئله نـــگاه کنیم ،میتـــوان به جـــای تغییر در نقـــاط مرکزی) ،بر اســـاس ایـــن شـــاخصها فراهم
شـــرایط گزینش ،شـــرایط جایگاه را تغییـــر داد تا خود شـــود؛ مانند اتفاقی که در جشـــنواره عمـــار رخ داد و به
بـــه خود ،تنهـــا افراد شایســـته برای تصاحـــب جایگاه این افـــراد عرصه فعالیت بـــدون حضور آقاباالســـر(!)
توپاگیر داده شـــود تـــا نظام
مدیریـــت اقدام کنند و شایستهســـاالری اعمال شـــود .و ســـختگیریهای دســـ 
بایـــد تناســـبی ایجاد کرد میـــان عایدی مســـئولین و شاهد رشـــد اســـتعدادها و اســـتفاده از ظرفیتها شود.
عملکـــرد و ارزشافزودهای که توســـط ایشـــان خلق
شـــده اســـت .الزمـــهی اعمال ایـــن شـــرایط ایجاد
شـــاخصهای شـــفاف ارزیابـــی عملکرد ،متناســـب با
یک کمیـــت قابل ســـنجش برای هر مسئولیتیســـت.
در ایـــن صورت خیـــل عظیـــم متقاضیـــان مناصب
کاهـــش میابـــد؛ چرا که پـــس از مشـــاهده عملکرد و

ای مالــک ،بــدان کــه تــو را
بــه بــادی فرســتاده ام کــه
پیــش از تــو دولــت هــا دیــده،
برخــی دادگــر و برخــی ســتمگر
و مــردم در کارهــای تــو بــه
همــان چشــم مــی نگرنــد کــه
تــو در کارهــای والیــان پیــش از
خــود مــی نگــری و دربــاره تــو
همــان گوینــد کــه تــو دربــاره
آن هــا مــی گویــی و نیکــوکاران
را از آنچــه خداونــد دربــاره
آنهــا بــر زبــان مــردم جــاری
ســاخته ،تــوان شــناخت.باید
بهتریــن اندوختــه هــا در نــزد
تــو ،اندوختــه کار نیــک باشــد.
پــس زمــام هواهــای نفــس
خویــش فروگیــر و بــر نفــس
خــود ،در آنچــه بــرای او روا
نیســت ،بخــل بــورز کــه بخــل
ورزیــدن بــر نفــس ،انصــاف
دادن اســت در آنچــه دوســت
دارد یــا ناخــوش مــی شــمارد.
مهربانــی بــه رعیــت و دوســت
داشــتن آن هــا و لطــف در حــق
ایشــان را شــعار دل خــود ســاز.
چونــان حیوانــی درنــده مبــاش
کــه خوردنشــان را غنیمــت
شــماری ،زیــرا آنــان دو گروهند
یــا هــم کیشــان تــو هســتند یــا
هماننــدان تــو در آفرینــش.
نهج البالغه
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اپیزود سوم :
دادگاه بی قانون
همــه مــردم احســاس مــی
کردنــد مســتر شــد علیــه رای
دادگاه اعتــراض کنــد تــا از
کشــته شــدن هــزاران آدم
بــی گنــاه جلوگیــری کنــد امــا
ســکوت کــرد  ،ایــن ســکوت
مســتر شــد بیشــتر از پیــش
بــه همــه ثابــت کــرد کــه
دیگــر آن کشــیش میانجــی
گــر و صلــح طلــب نیســت و
تنهــا کنســولگر آمریــکا ســت .
ســکوت در برابــر رای بــه
قصــاص مــردم ارومیــه در برابر
کشــته شــدن یکــی از کشــیش
هــای میانــه روی جیلولــوق
هــا بــه دســت اشــرار قــوای
عثمانــی جرقــه ای بــود کــه
آتشــش تمام شــهر را ســوزاند .
روز چهارشــنبه  29اســفند
مــاه ســال  1296بــه مــدت
 12ســاعت جــان و مــال و
نامــوس مــردم شــهر در اختیــار
جیلولــوق هــا اســت ایــن
رای قصــاص مــردم ارومیــه
در ازای کشــته شــدن یــک
کشــیش بــود ،در ایــن روز
ده هــزار نفــر از مــردم
شــهر کشــته مــی شــوند .
امــا ایــن کشــتار نــه تنهــا
جلــوی ایــن ارتــش را نمــی
گیــرد بلکــه اطمینــان خاطــری
بــرای حملــه بــه دیگــر شــهر
هــا بــه آن هــا مــی دهــد
(اپیزود چهارم صفحهی ) 10
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شــاید یکــی از تکراریتریــن کارهــا در دهــۀ
فجــر انقــاب اســامی ،نشــان دادن دســتاوردهای
جمهــوری اســامی در عمــر حــدود چهــل ســالۀ
آن باشــد .دســتاوردهایی از جنــس نانــو ،موشــک،
ســلولهای بنیــادی و ...؛ مــواردی کــه بــه نظــر
میرســد بیشــتر آوردههــای انقــاب اســامی در
حــوزۀ علــم و تکنولــوژی را مطــرح میکننــد و
شــامل حوزههــای دیگــر نمیشــود .صحبــت از
ایــن دســتاوردها -کــه بــه حــق کوچــک نیســتند-
نمیتوانــد دیــد جامعــی از انقــاب اســامی بــه مــا
بدهــد و ایــن تــک بعــدی دیــدن یــک نهضــت،
مــا را بــه اشــتباه وامــیدارد؛ آنجــا کــه پرســیده
میشــود :راســتی اگــر همــان رژیــم محمدرضاشــاه
ادامــه میداشــت ،مــا شــاهد چنیــن دســتاوردهایی
نبودیــم؟ حتــی میتوانســتیم بــه واســطۀ ارتباطــات
تجــاری بهتــر و نامحدودتــر بــا ســایر کشــورها ،از
وضــع فعلــی هــم فراتــر برویــم و  . ...اگــر انقــاب
اســامی را درســت فهــم نکــرده باشــیم ،پاســخ
بــه چنیــن ســؤاالتی بــرای مــا دشــوار مینمایــد.
بــا یــک نــگاه جامعتــر ،میتــوان دریافــت کــه
دســتاوردهای جمهــوری اســامی فراتــر از مــوارد
اشــاره شــده در باالســت .اساسـ ًا یک حرکت را زمانی
میتــو ا ن

بــه نهضــت اجتماعــی و یــا انقــاب تعبیــر کــرد
کــه ســبب دگرگونــی نســبت ًا وســیع و نســبت ًا
عمیقــی در شــرایط حــال حاضــر اجتمــاع شــود.
پیشــرفت در حــوزۀ تکنولــوژی اگــر چــه بســیار
مهــم اســت ،امــا ایــن آن چیــزی نیســت کــه
انقــاب اســامی را انقــاب کــرده اســت .در
یــک تقســیمبندی ســنتی ،دســتاوردهای انقــاب
اســامی را میتــوان بــه در دو حــوزۀ کلــی فــردی
و اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داد .نگارنــده بــر
ایــن بــاور اســت کــه بــا یــک ادبیــات بهتــر ،ایــن
دو حــوزه را میتــوان «انســان» و «تمــدن» نامیــد.
در حــوزۀ انســان در یــک کالم بایــد گفــت کــه
انقــاب اســامی یــک مکتــب انسانســاز اســت.
انقــاب اســامی از آنجــا کــه برخاســته از نهــاد
اســام اســت ،انســان را بــه عنــوان اشــرف مخلوقات
ارج مینهــد ،هــدف و اســتعدادهای او را میشناســد
و در نتیجــه او را بــه ســمت حقیقــت (آنچــه کــه
متناســب بــا ارزش اوســت) راهبــری میکنــد.
انقــاب اســامی برخــاف انقــاب صنعتــی و
نظامــات برخاســته از آن ،انســان را بــه مثابــۀ
چرخدنــده در ابرسیســتم هســتی نــگاه نمیکنــد

بلکــه مبتنــی بــر «و ســخر لکــم ما فــی الســماوات و
مــا فــی األرض جمیعــا منــه» هســتی را رام انســان و
انســان را چیــره بــر هســتی میدانــد .ایــن نــوع نــگاه
بــه انســان ،مجــال بــروز و ظهــور کامل اســتعدادهای
او را فراهــم کــرده ،او را خــاق و پیـشرو بــار آورده
و در صــورت خواســت او ،او را قــدم بــه قــدم تــا بــه
حقیقــت پیــش میبــرد .ایــن جاســت کــه انقــاب
اســامی افــرادی خســتگیناپذیر و نیکوســیرت
از مطهــری و بهشــتی تــا چمــران و صیــاد را در
دامــان خــود پــرورش میدهــد؛ انســانهایی
کــه زندگیشــان سرشــار از حرکــت بــه ســمت
حقیقــت هســتی اســت تــا آنکــه بــه مقصــود
خــود رســیده و در راه او بــه شــهادت میرســند.
در حــوزۀ تمــدن ،در ابتــدا بایــد گفــت کــه اســام
ادعــای داشــتن طرحــی بــرای زندگــی اجتماعــی را
دارد و اساســ ًا معتقــد اســت کــه اســام کامــل در
بســتر اجتمــاع و نــه در کنــج خلــوت بــه منصــۀ ظهور
میرســد .ثانیـ ًا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه
همانگونــه کــه انســان ساختهشــده توســط اســام
بینهایتطلــب اســت ،خــود اســام هــم ایــن
گونــه اســت« .هــو الــذی أرســل  ...لیظهــره .»...

اســام آمــده اســت تــا بــر همــۀ ادیــان دیگــر غالــب
گــردد .از طرفــی هیـچگاه ندیدهایــم کــه پیامبــری از
تعــداد پیــروان خــود احســاس قناعــت کــرده باشــد
و آن را کافــی بدانــد .همچنیــن هیــچگاه هدایــت
الهــی مخصــوص قشــر خاصــی از مــردم نبــوده
اســت و همــواره همــۀ مــردم مخاطــب دعــوت
پیامبــران قــرار گرفتهانــد.اینهــا همــه مــا را بــه
ایــن معنــا میرســاند کــه هــدف پیامبــران اســتقرار
اســام بــه صــورت جهانشــمول و گســترده بــوده
نهایــت
اســت؛ ایــن همــان چیــزی اســت کــه در
ِ
امــر مــا را بــه تمــدن اســامی میرســاند؛ تمدنــی
کــه در صــورت توســیع در همــۀ وجــوه میتوانــد
یــک الگــوی ایــدهآل زندگــی را ایجــاد کنــد.
در نهایــت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه دو
امــر انســان و تمــدن بــه هیــچ وجــه قابــل تفکیــک
و مرزگــذاری مشــخص نیســتند .چــرا کــه هــر یــک
بــدون وجــود دیگــری معنای خــود را از دســت خواهد
داد .انســان بــدون داشــتن تمــدن و بــدون زندگــی
متمــدن بســیار بــه وجــوه حیوانــی خــود نزدیک شــده
و تمــدن بدون انســان کالبــدی بــدون روح خواهدبود.

ســخن اصلــی و مهــم اینجاســت
کــه مــا در زمــان و مکانــی
بســیار حســاس و اثرگــذار قــرار
داریــم و پیمــودن صحیــح مســیر
بیــن دو تمــدن الهــی اســامی،
میتوانــد ســهم تاریخــی مــا
در یــک جامعــهی متکامــل
باشــد .در ایــن مســیر ،توجــه بــه
محورهایــی نظیــر گرایــش بــه
حــق و عدالــت ،نیــروی محرکـه
تمدنــی ،تربیــت انســان،پرورش
عقالنــی بــا محوریــت بصیــرت،
تزکیـ ه نفــس و رشــد و پــرورش
اراده،پــرورش روح عبودیــت و
حــس نیایــش در آثــار شــهید
مطهــری(ره) بــه وضــوح خــود
را نشــان میدهــد .نتیج ـه مهــم
مطلــب ایــن اســت کــه تمــدن
اســامی بــه هیــچ عنــوان نبایــد
تمدنــی غفلتســاز باشــد .در
جامعــه اســامی روح عبودیــت
در ابعــاد و ارکان جامعــه جریــان
دارد و انســانها در کنــار آنچــه
بــا تــاش و تفکــر کســب
میکننــد ،همــواره یــاد خــدا
هســتند و ایــن یــاد الهــی از
مشــخصات بــارز ایــن جامعــه
اســت.

شهید مطهری

10
اپیزود چهارم :
بصیرت پیشوا
ســکوتهمــهشــهررافـراگرفتــه
هیــچکــسدرکوچــههــانیســت
مــردمبهمســجدپنــاهبــردهانــدآنان
خبــرحرکــتارتــشجیلولوقهــارا
بــهســمتخــویراشــنیدهبودنــد،
ترســیتماموجودشــانرادربرگرفته
بــود،ایــنبــارفتوایعجیبشــیخ
فضــلاهللحجــتاالســامواقــا
ابراهیــممجتهــدبــودکــهبهمــردم
امیــدی بــرای مبــارزه مــی داد .
روزهگرفتــندرایــنروزبــرهــرمــرد
وزنمســلمانکــهتــوانمقابلــه
بــا دشــمن را دارد حــرام اســت
ایــنفت ـوایبــیس ـابقهدرمیانــه
رمضــان 1297بودکهانگیزهمقاومت
ودفــاعازشــهررادرمــردمبرافروخت
وقتــیمــردمزنجیرهایتنهــاتوپ
شــهررابــردوشعالمانخــوددیدند
فهمیدندحرفمقاومتتنهاسخنی
برمنبرمسجدنیستبلکهاعتقادی
اســتکــهآدمهایمتفــاوترامتحد
مــیکنــدوبــهصحنــهمــیآورد.
نتیجهمقاومتمردمانشــهرخوی
نهتنهــاغــارتوتجاوزنبــودبلکهبا
همانتوپقدیمیشــهرتوانســتند
جلــویغــارتشــهررابگیرنــد.
راهحــلشــرایطامــروزوفــردارا
مــیت ـواندرتحلیــلاجتماعــیو
سیاســیواقعیــتتاریــخجســت.

محمد صفایی
کارشناسی ریاضیات کاربردی

11

سینمای ایران در انتظار موج سوم
پردیس رزاقمنش
کارشناسی مهندسی پلیمر

قــرآن ،معجــزه پیامبــر بــزرگ اســام ،بزرگتریــن
و کاملتریــن نمــاد هنــر اســت؛ پــر از تمثیلهــا و
داستانســراییها و پندهــا .بــا وجــود ایــن عقبــه و
عــاوه بــر آن بــا فرهنــگ قــوی ایرانــی کــه نمــود
آن در آثــار شــاخصی چــون شــاهنامه پیــدا اســت ،از
هنــر مــا در قــرن ۲۱ام انتظــار بیشــتری میرفــت!
در سراســر دنیــا ،ســینما و بــه طــور کلــی هــر
شــاخهای از هنــر تاثیــرات مســتقیمی از حاکمیــت و
فرهنــگ جامــع آن کشــور میگیــرد امــا نکتــه قابــل
توجــه در کشــور مــا ،تفــاوت محتواهــای تولیــدی
بــا آنچــه بایــد ،اســت .یکــی از علتهــای ایــن
اتفــاق ،نپرداختــن رســانههای ملــی بــه خصــوص
تلویزیــون بــه مشــکالت جامعــه و در کنــار آن
محتــوای بیفایــدهای اســت کــه بــرای مخاطــب
تولیــد میکنــد و در ایــن بیــن مخاطــب جــوان
کــه در جســتجوی معنــا و اطالعاتــی بــرای درک و
تحلیــل آن اســت ،بــه جــز رجــوع بــه رســانههای
بیگانــه و فضــای مجــازی چــارهای نمیبینــد.
آیــا در ســالهای اخیــر بــا کمبــود فیلمهــای
خــوب و پــر محتــوا مواجــه بودهایــم؟
بنــا بــر آمــار ســالیانهی ســینما در ســال ۱۳۷۵
حــدود  ۱۷.۵درصــد از فیلمهــای تولیــدی در
ژانــر دفــاع مقــدس بــوده اســت .همیــن آمــار در
ســال هــای  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸بــه ترتیــب بــه  ۷و ۲
درصــد میرســد کــه میتــوان ایــن کاهــش
شــدید را در  ۳ســال ذکــر شــده بــه وضــوح
مشــاهده کــرد .البتــه گفتنــی اســت در  ۳ســال
گذشــته فیلمهــا ،ســریالها و ویژهبرنامههــای
تلویزیونــی دقیقتــر و پــر محتواتــری تولیــد شــده
امــا هنــوز بــرای پــاک کــردن رد تأثیــر رســانههای
غربــی و فضــای مجــازی نظیــر اینســتاگرام ،توییتــر
و تلگــرام از ذهــن مــردم بــه ویــژه کــودکان و
نوجوانــان کــه در مســیر رشــد و تعالــی هســتند،
برنام ـهی جــدی و افــراد دغدغهمنــدی نیــاز اســت.
اگــر بخواهیــم بــا ارقــام و اعــداد ســخن بگوییــم،
بایــد گفــت  ۷ســال ا ّول بعــد از انقــاب ،ســینما
و رســانه میان ـهای شــکل گرفتــه بــود و در جهتــی
حرکــت میکــرد کــه هــم مخاطــب را راضــی
نگــه دارد و هــم اینکــه دچــار انحــراف و افزایــش
محتــوای غیرمجــاز نشــود؛ محتوایــی کــه هیــچ
محدودیتــی نــدارد امــا در مقطعــی ایــن رونــد
تغییــر کــرد .در زمانــی کــه کشــورهای غربــی
ســاحها و مهمــات جنگــی را بــرای صــدام

میفرســتادند ،از ســوی دیگــر فیلمهــای ایرانــی را
در جشــنوارههای مختلــف خــود تقدیــر میکردنــد و
ایــن فراینــد خــود جــای تأ ّمــل داشــت .میتــوان گفت
دلیــل آن ایــن اســت کــه انقــاب اســامی بــه عنوان
مردمیتریــن انقــاب جهــان بــرای مــردم حــرف دارد
و جهــان منتظــر بــود ببینــد ایــن مردمــی کــه انقــاب
کردنــد چــه کســانی هســتند و ایــن رهبــر پرصالبــت
کیســت کــه آمریــکا را شــیطان بــزرگ میخوانــد
و بــدون لحــن لیبــرال یــا مارکسیســتی در یــک
فضــای میانــه از انقــاب و اســام حــرف میزنــد؟
از شــهید آوینــی اینطــور نقــل میشــود کــه " ســینما
زبــان مفاهمــهی مــا بــا جهــان اســت"؛ یعنــی مــا
میتوانیــم فرهنــگ ایرانی_اســامی و آنچــه بــه
عنــوان عقایــد و باورهــای مــا شــناخته میشــود را
بــه گــوش دنیــا برســانیم ،بــا ســواد ســینمایی خــود
از باقــی کشــورها پیشــی بگیریــم و در عرصههــای
مختلفــی روحیــهی اصیــل ایرانــی را نشــان دهیــم!
آوینــی بــر ایــن عقیــده بــود کــه اگــر ســینما قــرار
اســت بــر یــک مخاطــب ویــژه تمرکــز کنــد و
ســینمای اجتماعــی _ فلســفی در ایــران مــا طرفــدار
پیــدا کنــد ،ایــن اتفــاق بــه نوعــی رکبخــوردن
سیاســتگذاران داخلــی اســت کــه ســینمای مــا
را دچــار رکــود میکنــد و زبــان مفاهمــه مذکــور
را بیــش از همیشــه کاهــش میدهــد .در زمانــی
کــه غالــب مــردم ســینما را تنهــا بــه بعــد هنــری
میشــناختند ،آوینــی و همراهانــش تــاش کردنــد
بعــد صنعتــی ســینما را هــم روی کار آورنــد .بعــد
از مرحلــه ا ّول و دوم اقدامــات آوینــی ،حتــی پــس
از شــهادت ایشــان ،شــاهد پیشــرفت خوبــی در
ســینمای ایــران بودیــم امــا اکنــون گمــان مــیرود
ایــن اقدامــات بــه یــک مرحلـهی ســوم قویتــر نیــز
نیازمنــد اســت کــه بتوانــد وجــه ســرگرمکنندگی
ســینما و ارتبــاط خــود بــا مخاطــب را حفــظ کنــد.
همــه مــا میدانیــم کــه فرهنــگ و تمــدن،
یــک دورهی کوتاهمــدت نیســت ،بلکــه بــرای
تأثیــر مثبــت بــر روح و جــان جامعــه ،برنامــهی
منظــم و از پیــش تعییــن شــدهای بــرای  ۳۰ســال
آینــدهی نســل انقــاب اســامی بایــد تبییــن کــرد.
خوشــبختانه ایــران عزیزمــان ،بــا تربیت جوانانــی آگاه
و کودکانــی پــر انــرژی ،تــوان رشــد در زمینههــای
هنــری مختلــف را دارد کــه خــود امیــدی بــزرگ در
راســتای عملیکــردن هدفهــای جامعــه اســت .لــذا
انتظــار مــیرود کــه افــراد مربــوط بــه ایــن حــوزه،
تــاش روزافزونــی در برگردانــدن روحیــه انقالبــی و
ملیگرایــی هنــر و بــه خصوص ســینما داشــته باشــند.

مــا امــروز ظرفیــت ســاخت
فیلممــان بحمــداهلل باال اســت.
مــن بــه آقــای دکتــر روحانــی
 همیــن تازگــی ،چنــد وقــتپیــش  -عــرض کــردم یــک
فیلمــی را مــن دیــدم؛ حقــا
و انصافــا از لحــاظ اُســلوب
و خوشســاختی و ســبک
کار شــبیه فیلمهــای خــوب
هالیــوود .ایــن مهــم اســت
کــه مــا االن ایــن ظرفیــت
را داریــم در کشــور [کــه]
میتوانــد پیامرســانی کنــد،
میتوانــد حرفهــای درســت
را منتقــل بکنــد .فیلــم هــم
چیــز جذابــی اســت؛ ســینما
خیلــی عنصــر جذابــی اســت،
رســانهی فوقالعــادهای اســت،
یعنــی واقعــا االن هیچچیــزی
مثــل ســینما نیســت از لحــاظ
اثرگــذاری؛ خــب روی ایــن
زمینــه کار بکنیــد؛ کارهــای
ابتــکاری بکنیــد.
مقام معظم رهربی(مد ظله)
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الگوی مکتب مقاومت

شکافی از فرشته تا دروازه غار

مکتــب را روش ،ســبک و منظومــه فکــری یــک فــرد ،نهــاد یــا
مجموعــه ای نامیــده انــد .مکتــب در برگیرنــده ایدئولــوژی ،جهــان
بینی ،فلســفه و تفکر ،اندیشــه ورزی و اقدام و عمل اســت که براســاس
تعریــف «فرهنــگ الروس» مکتــب ،آن چیــزی اســت کــه در جمعــی
نفــوذ یافتــه و آنــان عالقــه بــه اجــرا و بیــان آن دارنــد.در مــورد مکتــب
شــهید ســلیمانی ،اولیــن ویژگــی کــه ذهــن مــا متصــور مــی شــود ،جامعیت
بلکــه جمــع اضــداد بــودن ایشــان هســت؛ جامعیتــی کــه از عقالنیــت بر می
آیــد .پــس عقالنیــت پایــه شــخصیت ایشــان اســت .در مکتــب حــاج
قاســم ســلیمانی عقالنیــت حــرف اول را میزنــد و اگــر ایــن مکتــب
زیبایــیهــا دارد ،بــهدلیــل زیبایــی عقالنیــت و حکمــت اســت.
شــهدا بــر اســاس عقلشــان شــجاعت پیــدا میکردند ،و شــجاعت
رزمنــدگان مــا از ســر احساســات نبــود ،بلکــه از ســر عقالنیــت
بــود .ایشــان وقتــی کــه میگفــت اگــر ایــن کار را انجــام بدهیم،
حتمــ ًا موفــق میشــویم ،بهدلیــل عقالنیتــش بــود .کســانی
کــه مرعــوب میشــوند ،بهدلیــل نداشــتن عقــل اســت.
دارا بــودن صفــای باطــن و مهربانــی و لطافــت روحــی در
کنــار صالبــت و حماســهســازی کــه ایشــان در میــدان جنــگ
نســبت بــه دشــمنان داشــت ،ترکیــب زیبایی مــیآفرینــد .اگر
ســردار مهربــان بــود ،بــر اســاس یــک خصلــت شــخصیتی
فــردی نبــود ،بلکــه عقالنیــت دینــی ایجــاب مــیکــرد کــه
مهربــان باشــد و خدمــت بکنــد .اگــر ایشــان نمـی ترســید،
بــهخاطــر عقالنیــت دینــی اســت کــه کار را به دســت خدا
مــیدانــد .اگــر شــهید ســلیمانی مذاکــر ه کننــدهی قــوی
در دیپلماســی بــود ،بــهخاطــر عقالنیتــی اســت کــه از دین
پیــدا کــرده بــود کــه بایــد مذاکــر ه کننــدهی قــوی باشــد.
اگــر ســردار ســلیمانی مقاومــت مــی کــرد ،چــون مــی
دانســت هزینــهی مقاومــت کمتــر از ســازش اســت.
ایــن یــک گــزاره عقالنــی اســت ،اگــر مقابــل آمریکایــی
هــا قدرتمندانــه نیروهــا را بســیج مــیکــرد و موفــق
ی شــد ،بــ ه خاطــر عقالنیتــی بــود کــه بــه ایشــان
مــ 
مــی گویــد دشــمن ضعیــف اســت و کدخــدا نیســت.
اگــر ســردار ســلیمانی والیــتمــدار اســت ،بــهخاطــر ضعــف
شــخصیتی و یــا هــمجهــت بــودن و همســو شــدن نیســت،
بلکــه ایشــان یــک صالبتــی داشــت کــه م ـی توانســت بــرای
ب نظــر باشــد ،و در ســخنانش اعــام اســتقالل
خــودش صاحــ 
ت مــداری کوتــاه نمـی آمــد،
بکنــد .اینکــه ایشــان ذرهای از والیـ 
بــه ایــن معنــا بــود کــه بــا ایــن کار بــه والیــتمــداری عــزت
م ـیداد و میــزان و شــاخص والی ـت مــداری را بــرای جامعــه تعییــن
ی کــرد تــا هــر کســی میــزان والیــتمــداری خــودش را بــا مکتــب
مـ 
ص هایــش بشــود.خیلی از
و جامعیــت ایشــان مقایســه کنــد و متوجــه نقـ 
افــراد صفــات ســردار ســلیمانی را دارنــد .حتــی ممکــن اســت بعضیهــا
اخــاص ایشــان را هــم داشــته باشــند ،ولــی حماسهســاز نباشــند .ممکــن
اســت بعضیهــا صالبــت در مقابــل دشــمن را داشــته باشــند ،ولــی آن
ی عاطفــی شــدید و تواضــع و فروتنــی فوقالعــاده را نســبت بــه
روحیــ ه 
دیگــران نداشــته باشــند .هم ـهی ایــن صفــات و ویژگیهــا در کنــار همدیگــر
جمــع میشــوند و پدیــدهای بــه نــام ســردار ســلیمانی را درســت میکننــد.
چهار رکن اصلی:

امــروز در دورانــی زندگــی میکنیــم کــه شــکاف
هــای اجتماعــی در حمهــوری اســامی پــس از
گذشــت  42ســال از انقــاب اســامی بــه اوج خــود
رســیده اســت و یکــی از مهمتریــن نشــانه هــای
آن اعتراضــات دی مــاه 96و اوج آن آبــان  98بــود
کــه خاســتگاه آن طبقــات پاییــن تــر جامعــه بــود.
طبقاتــی کــه روزی حامــی اصلــی انقــاب بودنــد و
بــدون شــک جمهــوری اســامی بــدون حفــظ ایــن
جریــان حامــی خــود مشــروعیت نخواهــد داشــت .
امــا بــه راســتی ریشــه ی ایــن شــکاف
هــای اجتماعــی از کجاســت ؟ ریشــۀ ایــن
نفرتــی کــه قشــر مســتضعف جامعــه نســبت
بــه قشــر برخــوردار جامعــه دارد کجاســت؟
بــدون شــک ایــن شــکاف هــا حاصــل یــک دولــت
و حاصــل عملکــرد چنــد ســال اخیــر دولــت روحانــی
نیســت .هرچنــد ایــن دولــت ایــن شــکاف هــا را
شــدیدا افزایــش داده اســت .ریشــه ی ابتدایــی
ایــن شــکاف هــای اجتماعــی را دردولــت هاشــمی
مــی تــوان یافــت .دولتــی کــه در هــای کشــور را بــه
روی کاال هــای لوکــس خارجــی گشــود دولتــی کــه
شــعارش مانــور تجمــل بــود دولتــی کــه اقتصــاد آزاد
ســرلوحه ی کارش بــود  .دولتــی کــه همزمــان مــردم
توانمنــد جامعــه را بــه مانــور تجمــل تشــویق میکرد و
بیــن مــردم مســتضعف جامعــه کوپــن پخــش میکــرد.
همچنیــن در ایــن دولــت از ســال  68تــا  72واردات
کشــور  4برابــر شــد .همچنیــن طبــق آمــار واردات
خــودرو از ســال  65تــا  300 72برابــر شــد  .ایــن
سیاســت هــا تــورم را در دولــت مرحــوم هاشــمی
بــه بیــش از  49درصــد رســاند .در ســالهای بعــد از
هاشــمی نیــز ایــن سیاســت هــا کــم و بیــش ادامــه
یافــت کــه اوج آن در ســال هــای اخیــر و در دولــت
روحانــی بــود .دولتــی کــه رســما بیــان میکنــد
تــا جایــی کــه مــردم صدایشــان بیــرون نیامــده
مــی تــوان اجنــاس را گــران کــرد .دولتــی کــه
رســما دولتمردانــش ابایــی از پورشــه ســواری و
واردات چندیــن هــزار میلیــاردی ندارنــد  .دواتمردانــی
کــه خانــه هایشــان تمامــا در نقــاط اعیــان نشــین
تهــران واقــع شــده اســت .دولتمردانــی کــه
خــود را اربــاب و مــردم را رعیــت خــود میداننــد.
مقصــر ایــن شــکاف هــای اجتماعــی یــک حــزب
و گــروه سیاســی نیســت بلکــه از هاشــمی تــا
قالیبــاف در ایــن فاصلــه ی طبقاتــی مقصرنــد

سبحان دو دانگه
کارشناسی مهندسی عمران

(عقالنیت پایه شخصیت شهید
سلیامنی است)

(کسانی که می گویند ما منی
توانیم  ،یعنی عقالنیت ندارند).

(اگر شهید سلیامنی مذاکره
کننده ی قوی در دیپلامسی بود ،
بخاطر عقالنیتی است که از دین
پیدا کرده بود )

(شهید سلیامنی ،هم در زمان
زنده بودنش استکبار را شکست
داد ،هم با شهادتش شکست
داد).

(او منونهی برجستهای از
تربیتشدگان اسالم و مکتب امام
خمینی بود) .

(در مسائل داخل کشور اهل
حزب و جناح و مانند اینها
نبود ،لکن بشدّت انقالبی بود) .
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 .۱والیتمداری .۲ ،اخالص .۳ ،مقاومت در مقابل دشمنان .۴و فروتنی و
مهربانی نسبت به ضعفا،نیز ارکان «مکتب حاج قاسم» را تشکیل میدهند.
مردم نباید چنین تصوری داشته باشند که با شهادت سردار سلیمانی ،مظهر
عظمت و اقتدار ما تمام شد .سیاستمداران تریبون به دست ما باید جلوی
این تصورات را بگیرند .اگر امروز صدایی جز صدای مقاومت در
کشور ما شنیده بشود نه تنها خیانت به خون سردار سلیمانی
است  ،بلکه خیانت به خون همهی شهدا است.

علی عبداللهی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

.وقتــی بــه عملکــرد اصولگرایانــی چــون قالیبــاف
مــی نگریــم آنهــا هــم مقصــر وضــع موجودنــد.
وقتــی در شــهر تهــران بــرای یــک پــروژه ی
عمرانــی چندیــن هــزار طبقــه تراکــم بــه فــروش
میرســد موجــب بــه وجــود آمــدن امــوال چندیــن
هــزار میلیــاردی بــا بهتریــن برنــد هــای دنیــا میشــود.
ایــن امــوال و ایــن ســاختمان هــای مجلــل در
شــهری بــه وجــود آمــده انــد کــه دروازه غــار هــا
در آن خــود نمایــی میکنــد ایــن مالهــا و ایــن
توســعه ی بــدون نــگاه بــه عدالــت اســامی بــا
تهــران کاری کــرد کارســتان  .شــکافی را در
تهــران بــه وجــود آورد بــه وســعت آبــان 98
اختالفــات طبقاتــی امــروز جامعــه ی ایــران چــه
در ســطح حاکمیتــی و چــه در ســطح مــردم جامعــه
نهادینــه شــده اســت و تبدیــل بــه گــزاره ای شــده
اســت کــه کســی اعتراضــی بــه آن نــدارد و بــه نظــر
میرســد ایــن تبعیــض امــری رایــج و عادیســت.
مصــداق بــارز ایــن امر اســتان های مرزنشــین کشــور
اســت علــی الخصوص اســتان سیســتان و بلوچســتان
 .در اســتان سیســتان و بلوچســتان خــوردن آب از
هوتــک امــری رایــج اســت و هیــچ جــای تعجــب و
اعتراضــات مردمــی نــدارد .امــا اگــر یــک ســاعت آب
تهــران قطــع شــود تمــام حاکمیــت و مــردم بــرای
آن بســیج میشــوند  .کپســول هــای گاز در سیســتان
امــری رایــج اســت امــا قطعــی یــک ســاعتهی گاز در
تهــران یــک بحــران اســت .اینهــا همــه مصداقیســت
بــرای اینکــه ایــن اختالفــات طبقاتــی در جامعــه ی ما
تبدیــل بــه یــک فرهنــگ شــده اســت .فرهنگــی کــه
نــام آن را میتــوان از فرشــته تــا دروازه غــار و از تهران
تــا هوتــک هــای سیســتان و بلوچســتان گذاشــت.
ایــن دور بــودن اقشــار مختلــف جامعــه از
یکدیگــر کــه تبدیــل بــه یــک فرهنــگ شــده
اســت در آینــده ای نزدیــک خــواه ناخــواه منجــر
بــه بحــران هــای اجتماعــی و امنیتــی بــرای
جمهــوری اســامی خواهــد شــد ،چــون نمــی تــوان
جامعــه ای را مدیریت کرد کــه مردمانش نه تنها هیچ
ارتباطــی بــا هــم ندارنــد و زبــان یکدیگــر را نمیفهمند
بلکــه حتــی نمیتواننــد خــود را یــک ملــت بداننــد.
در نهایــت مقصــر ایــن شــکاف بــزرگ اجتماعــی
را یــک دولــت ندانیــم بلکــه ریــل گــذاری ای در
کشــور بدانیــم کــه بیــش از ســه دهــه اســت تمامــی
جنــاح هــای سیاســی کشــور بــه آن پایبندنــد.

از جملــهى چیزهایــى کــه
مــردم را بــه بهشــت نزدیــک
میکنــد ،بهبــود معیشــت مــردم
ــون
َقــر اَن َی ُک َ
اســت؛ کا َد الف ُ
ُکفــرا )۱( .جامعــهاى کــه
در آن فقــر باشــد ،بیــکارى
معیشــتى
باشــد ،مشــکالت
ِ
غیــر قابــل حــل وجــود داشــته
باشــد ،اختــاف طبقاتــى
باشــد ،تبعیــض باشــد ،شــکاف
طبقاتــى باشــد ،حالــت آرامــش
ایمانــى پیــدا نمیکنــد .فقــر،
انســانها را بــه فســاد میکشــاند،
بــه کفــر میکشــاند؛ فقــر را باید
ریشـهکن کــرد .کار اقتصــادى،
الیــت اقتصــادى بایــد بهطور
ف ّع ّ
جـ ّدى در برنامههاى مســئولین
قــرار بگیــرد ،کــه خــب امــروز
َّ
بحمــدالل مســئولین دنبــال
ایــن چیزهــا هســتند .فکرهــا را
بایــد منتظــم کــرد ،راه را بایــد
درســت تشــخیص داد ،درســت
بایــد حرکــت کــرد.
مقام معظم رهربی (مد ظله)
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