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چهــل و دو ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران می گــذرد؛ انقالبــی کــه بــدون 
شــک یکــی از بزرگ تریــن انقالب هــای ایدئولوژیــک و مردمــی در طــول تاریــخ 
بشــریت بــوده اســت. تــداوم هــر انقــالب و هــر نظامــی، بــدون حضــور مــداوم مــردم 
و حفــظ و صیانــت از آن میســر نخواهــد بــود. حضــور مــردم در انتخابات هــا یکــی 

ــه ایــن امــر اســت. از امکان هــای نظام هــای مردم ســاالر بــرای تحقــق بخشــیدن ب
ــات ریاســت جمهــوری در ســال آینــده، بســتری تعیین کننــده  ــان انتخاب  در ایــن می

بــرای چهــار یــا هشــت ســال آینــده جمهــوری اســالمی اســت.
ــر ایــن نکتــه تأکیــد فرمودنــد کــه عــالج مشــکالت   رهبــر معظــم انقــالب بارهــا ب
فعلــی کشــور روی کار آمــدن یــک »دولــت جــوان حزب اللهــی« اســت. مؤلفه هــا، 
خصوصیــات، بایدهــا و نبایدهــای دولــت جــوان حزب اللهــی خــود نیازمنــد تحقیــق 
و تأمــل بیشــتر اســت امــا نکتــه ای کــه ایــن روزهــا مکــرراً در فضــای سیاســی کشــور 
دیــده شــده و احتمــاالً در آینــده هــم دیــده خواهــد شــد، مصــادره بــه مطلــوب ایــن 

مفهــوم توســط جریان هــای متخلــف سیاســی داخــل کشــور اســت.
ــی  ــوان حزب الله ــت ج ــخه ای از دول ــی نس ــدام مدع ــر ک ــف ه ــای مختل  جریان ه
ــع  ــاس مناف ــر اس ــه ب ــی و ن ــع حزب ــاس مناف ــر اس ــا ب ــتر آن ه ــاید بیش ــه ش ــتند ک هس
ــرای  حقیقــی مــردم شــکل گرفتــه باشــد.  تبییــن معنــا و خصوصیــات ایــن مفهــوم ب
مــردم و تمیــز دادن اصــل از فــرع رســالتی اســت کــه اگــر بــه درســتی انجــام نگیــرد، 
ــکون،  ــز س ــرانجامی ج ــد و س ــد ش ــی خواه ــخه های قالب ــاب نس ــه انتخ ــر ب منج
ناامیــدی و مشــکالت بیشــتر بــرای جمهــوری اســالمی و مــردم آن نخواهــد داشــت.



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

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

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 
اعمـــال آن جامعه  تمـــام  تا  راهبری کند  اســـت 
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 
امامت است  ســـازی می شـــود مدل حکومت امت 

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 
می گیـــرد و به همیـــن طریق حکومـــت هایی بر 
اســـاس خواســـت فردی و جمعی مـــردم به وجود 

 "امت امامت" الگوی عالیه حکومت الهی
امیرحسین کمانکش 

کارشناسی مهندسی معدن 
می آیـــد که بتواند ایـــن اهداف 
را بـــرآورده ســـازد. در این نوع 
اســـتقرار حکومت ها  حکومـــت 
گـــروه های  و  احزاب  نظـــر  با 
نقش  و  می خورد  رقم  سیاســـی 
آفرینـــی مـــردم هـــم تنها در 
حاکمیت  قـــدرت  تحکیم  جهت 
می کند. پیـــدا  بـــروز  نخبگان 
برخـــاف ایـــن حکومـــت ها 
حکومت اســـامی اســـت. این 
نوع حکومـــت داری که برمبنای 
دین الهی و سرپرســـتی خداست 
به  جامعه  رســـاندن  هـــدف  و 
ســـعادت را دنبـــال می کند. در 
این نظـــام کـــه از آن به نظام 
تعبیر می شـــود  امامت"  "امـــت 
سیاســـی  گروه های  و  احـــزاب 
را  نظـــام و حاکم  نیســـتند که 
حاکم  بلکه  می کنند  مشـــخص 
نظام اســـامی کـــه همان ولی 
خدا  جانـــب  از  اســـت  فقیـــه 
الهی  والیـــت  رســـاندن  برای 
می شـــود  انتخاب  جامعـــه  به 
حاکمیـــت  بـــه  در  مـــردم  و 
دارنـــد. نقـــش  آن  رســـیدن 
که  همانطور  امامـــت"  "امـــت 
از اســـم آن پیداســـت تشکیل 
شـــده از امام به عنـــوان راس 
حکومـــت و امـــت بـــه عنوان 
امام  حاکمیـــت  تحـــت  جامعه 
کـــه همـــان ولی فقیه اســـت 
و حاکمیتـــش همـــان حاکمیت 
الهی اســـت؛ چراکـــه در الگوی 
ولی  همان  امـــام  امامت"  "امت 
فقیهـــی اســـت کـــه در عصر 
والیت  رســـیدن  مجرای  غیبت 
به  متعال  خداوند  سرپرســـتی  و 
خداوند  جانب  از  و  اســـت  مردم 
هایی  ویژگـــی  به  توجـــه  با  و 
به  و  می شـــود  انتخاب  دارد  که 
وســـیله عنصر دیگـــر این الگو 
حکومت  جایـــگاه  در  امت  یعنی 

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

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

اپیزود اول :
 جنگ صلیبی 

اگــر  مســیح  عیســی  ای   «
ــه  ــر ب ــی نظ ــمان خدای در آس
شــهر ارومیــه کــن و ببیــن 
ــه  ــو را ب ــه ت ــوران ک ــن جان ای
خــود بســته و از تعالیــم تــو 
چطــور  داننــد  نمــی  هیــچ 
ــا  ــد ،  خدای ــی برن ــت را م آبروی
ــا و  ــن ه ــا ای ــازل نم ــی ن بای
ــرم دارم  ــن ، ش ــود ک ــرا ناب م
ــیحی  ــم مس ــی بگوی ــه کس ب
هســتم. « ایــن صداییســت کــه 
ــده  ــا مان ــر ج ــمه ب ــه مجس ب
مــی  معنــا  روح   ، مســیح  از 
ــا  ــه کلیس ــردی ک ــد ، م بخش
ــلمان و  ــردم مس ــگاه م را پناه
مســیحی شــهر کــرده تــا از 
ــر  کشــته شــدن آن هــا در براب
ــری  ــی هایــش جلوگی هــم دین
کنــد ، کشیشــی بــه نــام خلیفــه 
ســانتاغ بــود امــا ایــن کشــیش 
ــایه  ــود همس ــته ب ــا توانس تنه
کشــتار  ســیل  از  را  هایــش 
مــردم شــهر نجــات دهــد .
در ایــن اتفــاق تنهــا مردم شــهر 
ارومیــه غــارت نشــده انــد بلکــه 
ــه  ــوق هــای مســیحی ک جیلول
بــه شــهر یــورش بــرده بودنــد 
هــم مورد غــارت و سوءاســتفاده  
قــرار گرفتــه انــد،  بــا ایــن 
ــش  ــان و مال ــی ج ــاوت یک تف
و دیگــری ذهنــش غــارت شــد.
ی  کینــه  تبدیــل  تنهــا   
مســلمانان  از  هــا  جیلولــوق 
بــا  دشــمنی  بــه  عثمانــی 
ــد  ــی توان ــلمانان م ــام مس تم
آوارگان مســیحی عثمانــی  از 
ارتشــی بــرای هجــوم و غــارت 
ــه  ــازد ک ــف بس ــق مختل مناط
ایــن غــارت فکــری توســط 
انگلیســی هــا انجــام شــده بــود 
ــود  و آن هــا را مســلح کــرده ب

 ) اپیزود دوم صفحه ی 6 (

اجتماعــی  سیاســی  نظــام 
نظــام  اســامی  جمهــوری 
ــق  ــت و ح ــت اس ــت و امام ام
ایــن اســت کــه بــا هیــچ یــک 
از ایــن عناوینــی کــه در کتــاب 
یــا  سیاســی  حقــوق  هــای 
ــل  ــده قاب ــی آم ــوق اساس حق
ــر  ــا فک ــت. ... م ــق نیس تطبی
ــا  ــام م ــوان نظ ــم عن ــی کنی م
بایــد نظــام امــت و امامــت 
اثنــای  در  منتهــا،  باشــد. 
ــوان  ــن عن ــون ای ــاب، چ انق
مــردم  تــوده  بــرای  هنــوز 
روشــن نبــود، بــه عنــوان شــعار 
 « اســامی  »حکومــت  اول 
انتخــاب شــد کــه بســیار هــم 
ــپس  ــود و س ــا ب ــوب و گوی خ
وقتــی معلــوم شــد ایــن نظــام 
جمهــور  رئیــس  حکومتــی 
ــد  ــه ش ــت گفت ــم دارد آنوق ه
ــی  ــامی«. ول ــوری اس »جمه
نــام راســتین و کامــل ایــن 
ــت  ــت و امام ــام ام ــام، نظ نظ

ــت. اس
شهید بهشتی
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انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران، ســال ۱۳۵۷، بــر پایــه 
شــعار اســتقال، آزادی، جمهــوری اســامی شــکل گرفت. 
امــت انقابــی خواســته هــای مشــخصی داشــتند کــه پیــام 
هــای واضحــی را بــه دنیــا مخابــره کــرد. یکــی از آن پیــام 
هــا و اصولــی کــه مــردم انقابــی نــه در شــعار کــه عمــا 
ــر آن تاکیــد داشــتند، استکبارســتیزی بود.شــکل گیــری  ب
ــده  ــل مســتکبرین از ای جبهــه واحــد مســتضعفین در مقاب
هــای تاریخــی بنیانگــذار فقیــد جمهــوری اســامی و نیــز 
رهبــر معظــم انقــاب بــوده و هســت. ایــن نــگاه از همــان 
ــود  ــامی وج ــوری اس ــده جمه ــری ای ــکل گی ــدای ش ابت
داشــته بــه عنــوان مثــال امــام )ره( در ســال ۱۳۵۸ در یــک 
ســخنرانی مــی فرماینــد کــه : »ای مســتضعفان جهــان! بپا 
ــکار نجــات  ــد و خــود را از چنــگال ســتمگران جنایت خیزی
دهیــد. و ای مســلمانان غیرتمنــد اقطــار اســام! از خــواب 
غفلت برخیزید و اســام و کشــورهای اســامی را از دســت 
ــید«.  ــی بخش ــان رهائ ــه آن ــتگان ب ــتعمارگران و وابس اس
محوریــت ایــن ایــده، تشــکیل هســته های مقاومــت 
ــت  ــور مقاوم ــاح مح ــه اصط ــوده ک ــان ب ــی جه در تمام
)تشــکیل دهنــدگان جبهــه مســتضفین در منطقــه( اصلــی 
ــت. ــده اس ــن ای ــر ای ــود معاص ــن نم ــح تری ــن و واض تری

یکــی از مهمتریــن چالش هــا در زمینــه بررســی عملکــرد 
جمهــوری اســامی در منطقــه، نحــوه ارتباط گیــری نظــام 
ــزی  ــق چی ــت. طب ــه اس ــای منطق ــا و ملت ه ــا دولت ه ب
ــرد  ــت ک ــوان برداش ــام )ره( می ت ــات ام ــه از فرمایش ک
ــوده و  ــا ب ــامی، ملت ه ــاب اس ــتراتژیک انق ــق اس عم
نیــز هــدف مــا تــاش بــرای ایجــاد یــک اجمــاع جهانــی 
مــردم محــور علیــه نظــام ســلطه بوده اســت. حــال 
ــه ای  ــه در جبه ــای منطق ــش ملت ه ــوال اینجاســت نق س
ــت  ــکل گرفته اس ــت ش ــور مقاوم ــوای مح ــت ل ــه تح ک
ــده  ــن ای ــی ای ــه نهضت ــزان وجه ــه می ــه چ ــت و ب چیس
ــت  ــرفت کرده اس ــور پیش ــردم مح ــی م ــوان حرکت ــه عن ب
؟ مــردم چقــدر خــود را در ایــن مقاومــت ســهیم دانســته 
و اساســا آیــا نقشــی بــرای آنهــا در ایــن مقاومــت در نظــر 
ــه از  ــنجی هایی ک ــی از نظرس ــت ؟در یک ــه شده اس گرفت
مــردم منطقــه دربــاره همــکاری و رابطــه بــا ایــران شــده 
بــود، اکثریــت مــردم ایــن کشــور ها موافــق همــکاری بــا 
ایــران در حــوزه هــای نظامــی و امنیتــی بــوده و همــکاری 
ــح  ــی ترجی ــادی را خیل ــی و اقتص ــای فرهنگ در عرصه ه
نمــی دادنــد. رای آوری عرصــه ای کــه در آن عامــه مــردم 
ــی آن را  ــش آفرین ــده نق ــته و عم ــی نداش ــن نقش کمتری
ــر  ــدی ب ــد خــود تایی ــا دولت هــا برعهــده دارن نهاد هــا و ی
ایــن نکتــه اســت کــه مــردم منطقــه نســبت خــود بــا ایــده 
ــر  ــده ای ب ــد. ع ــی از آن ندارن ــت را ندانســته و درک مقاوم
ایــن بــاور بــوده کــه جمهــوری اســامی در تشــکیل جبهه 
مســتضعفین بســیار عملگــرا بــوده و خیلــی زود بــه دنبــال 
ــن  ــت. بدی ــرد بوده اس ــدان نب ــف می ــج در ک ــب نتای کس
ــی و  ــه هــای معرفت ــل از صــدور زمین ــا قب ترتیــب کــه م

ــی  ــت نظام ــه حمای ــدام ب ــاب اســامی، اق فرهنگــی انق
و تســلیحاتی از گروه هــای همــراه خــود کرده ایم.ایــن 
نقــد بــا توجــه بــه برخــی مصادیــق اخیــر در منطقــه قابــل 
ــه  ــال در قضی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــل ب تام
ــم  ــا رژی ــه ب ــن منطق ــی خائنی ــط برخ ــازی رواب عادی س
غاصــب، محــور مقاومــت متاســفانه نتوانســت جریانــی بــا 
بدنــه مردمــی در تقابــل بــا ایــن حرکــت ایجــاد کنــد. یــا 
ــه  ــورهایی ک ــطین، کش ــه فلس ــت از قضی ــث حمای در بح
ــته و  ــب نداش ــم غاص ــا رژی ــخصی ب ــای مش مرزبندی ه
ــوق فلســطینیان  ــت از حق ــاد حمای ــوان نم ــه عن ــد ب ندارن
شــناخته می شــوند در حالیکــه ایــن نظــام جمهــوری 
ــم  ــا رژی ــود ب ــمنی خ ــواره دش ــه هم ــوده ک ــامی ب اس
غاصــب را نشــان داده و در عرصه هــای مختلــف حمایــت 
خــود از فلســطین را نشــان داده اســت.با توجــه بــه فضایــی 
ــس از شــهادت حــاج  ــه پ ــر کشــورهای منطق ــه در اکث ک
ــا  ــا ظرفیت ه ــا را ب ــوار رخ داد و م ــلیمانی بزرگ ــم س قاس
ــه  ــی ک ــت های ــی )ظرفی ــی و معرفت ــای فرهنگ و جاذبه ه
ــی رود(  ــار نم ــی انتظ ــخصیت نظام ــک ش ــوال از ی معم
ایــن فرمانــده عزیــز آشــنا نمــود، بســیار الزم و ضــروری 
ــزی  ــه صــورت برنامه ری اســت کــه جمهــوری اســامی ب
ــای  ــن ملت ه ــوذ در بی ــال نف ــه دنب ــد ب ــده و هدفمن ش
نقش آفرینــی  بــرای  را  عرصه هایــی  و  بــوده  منطقــه 
ــه  ــات ارائ ــن اقدام ــدف از ای ــد. ه ــف کن ــی تعری مردم
مفهمومــی از مقاومــت اســت کــه همــه خــود را در 
ــد. ــه باش ــه از آن هم ــی ک ــد. مقاومت ــد و بیابن آن ببینن

پایان مسئوالن بی مسئولیتاز جبهه مستضعفین، تا محور مقاومت

تکـــرر رفت و آمد مســـئولینی که فلســـفه وجودیشـــان 
خدمت و حل مشـــکات مردم اســـت و بی نتیجگی در 
آرام و  برطرف شـــدن مشـــکات حین این رفت و آمدها، 
آهســـته اعتماد عمومـــی مردم به مســـئوالن را کاهش 
داده اســـت؛ چرا که بخـــش زیـــادی از وضعیت جامعه 
ما متأثر از مدیران و نظام حکمرانی ســـت و مســـئولین، 
متهمیـــن اصلی تلقی می شـــوند. نمودی از این مســـئله 
پـــای صندوق هـــای رأی انتخابـــات مجلـــس خود را 
نشـــان داد؛ همین مســـئله ی مشـــارکت پایین که قطعًا 
مســـئله ای مهم تر از انتخاب شـــوندگان اســـت. بنابراین 
امـــروز نظام بـــا چالش نیـــروی متعهـــد و متخصص 
مواجه شـــده، چالشـــی که حضور افراد برجسته در اوایل 
پیـــروزی انقاب همچـــون رهبری، شـــهید مطهری، 
شـــهید بهشـــتی و... را در خاطر زنـــده می کند.می توان 
این چالـــش را از دو بعـــد کلی مورد بررســـی قرار داد؛

چنین اشـــخاصی اکنـــون نیز وجـــود دارند   •
امـــا در نبود شایســـته ســـاالری نمود پیـــدا نمی کنند.

چطور تفاوت شایســـته از ناشایســـته بـــرای یک جایگاه 
این گزینش  برای  ابزار اصلی که  مشـــخص می شـــود؟ 
اســـتفاده می کنیـــم در الیه مدیـــران میانـــی، آزمون 
هـــا و مصاحبه هـــای استخدامی ســـت و ایـــن مدیران 
جذب شـــده در ســـاختار رشـــد می کنند و بـــه مدیران 
ارشـــد و عالی رتبه کشـــور تبدیل می شـــوند. در مقابل 
افراد قـــرار گرفته اند  از  این آزمون ها اما، جمـــع کثیری 
بـــرای تصاحب جایـــگاه پرمزیتی که تقریبـــًا لزومی به 
پاســـخ گویی در مقابـــل عملکرد نیز بـــرای آن ها مطرح 
نیســـت. در این شـــرایط آزمون هایی که از روش طرح 
ســـواالت عقیدتی و نگاه به ظواهر اســـتفاده می کنند و 
خود عامل ایجـــاد نفاق در جامعه هســـتند، آیا می توانند 
تفـــاوت فرد شایســـته و فـــرد منفعت طلبـــی را که به 
دنبـــال جایگاه پرمزایاســـت تشـــخیص دهنـــد؟! خیر.

راهـــکار اّولیـــه ای که به ذهـــن می رســـد تاش در 
ایجاد کارایی بیشـــتِر ابزار گزینش اســـت امـــا واضحًا 
ایـــن راهـــکار مســـئله را از بنیان حـــل نمی کند بلکه 
دیگری  زاویـــه  از  اســـت.اگر  تســـکین دهنده  صرفـــًا 
به مســـئله نـــگاه کنیم، می تـــوان به جـــای تغییر در 
شـــرایط گزینش، شـــرایط جایگاه را تغییـــر داد تا خود 
بـــه خود، تنهـــا افراد شایســـته برای تصاحـــب جایگاه 
مدیریـــت اقدام کنند و شایسته ســـاالری اعمال شـــود. 
بایـــد تناســـبی ایجاد کرد میـــان عایدی مســـئولین و 
ایشـــان خلق  توســـط  که  ارزش افزوده ای  و  عملکـــرد 
شـــده اســـت. الزمـــه ی اعمال ایـــن شـــرایط ایجاد 
شـــاخص های شـــفاف ارزیابـــی عملکرد، متناســـب با 
یک کمیـــت قابل ســـنجش برای هر مسئولیتی ســـت. 
ایـــن صورت خیـــل عظیـــم متقاضیـــان مناصب  در 
کاهـــش میابـــد؛ چرا که پـــس از مشـــاهده عملکرد و 

خروجـــی نامطلوب بر اســـاس شـــاخص ها، مزایایی به 
فـــرد تعلـــق نمی گیرد. همچنیـــن با عـــزل از منصب، 
فـــرد اعتبـــار اجتماعی خـــود را نیز از دســـت می دهد.

کادر  راســـتای  در  ضعیفـــی  عملکـــرد  نظـــام،   •
اســـت. داشـــته  انقابی  نیـــروی  رشـــد  و  ســـازی 
در بســـیاری از کشـــورها کادرســـازی برای جایگاه های 
مدیریتـــی در دل احـــزاب شـــکل می گیـــرد. حزب ها، 
عملکرد نهـــادی را دارند که افراد، جذب آن شـــده و با 
فعالیت در آن رشـــد می کنند و شایســـتگی های خود را 
به چالش می کشـــند و از درون همیـــن حزب ها مدیران 
عالی رتبه ســـربرمی آوردند. اما شـــرایط کشـــور ما به 
دالیل متعددی مناســـب شـــکل گیری چنیـــن احزابی 
نیســـت، خصوصا بعـــد از تجربه تلخ حـــزب جمهوری 
و خلـــق فدایـــی و... . در ســـال های ابتدایـــی انقاب 
بســـترهای دیگـــری ایجاد شـــد که این نقـــش را ایفا 
می کردنـــد؛ نهادهای انقابی که بســـتر مناســـبی بود 
بـــرای فعالیـــت افراد و نمایان شـــدن شایســـتگی های 
فـــردی آن هـــا، نهادهایی مثـــل جهاد ســـازندگی که 
از دل آن افـــراد برجســـته ای خـــارج می شـــد. اما پس 
از مدتـــی با هـــدف ایجاد ســـازوکاری دقیق تـــر و نیز 
بحث های امنیتی و شـــناخت بیشـــتر افـــراد، نهادهای 
خودجـــوش مردمی از بیـــن رفت و نهادهای رســـمی 
به  ســـازندگی  جهـــاد  که  همانطـــور  گرفت؛  شـــکل 
وزارتخانـــه تبدیل شـــد. گرچه آن هدف محقق شـــد 
امـــا تبعاتی به همراه داشـــت؛ چون باندبـــازی، جذب با 
روابط، فســـاد و از همـــه مهم تر حذف حضور پرشـــور 
جوانان و آن بســـترهای کشـــف صاحیت  و رشد افراد. 
به ایـــن ترتیب جای خالـــی محیطی که افـــراد در آن 
خود  رســـمی صاحیت  نهادهای  بـــه  بدون وصل بودن 
را بـــه نمایش بگذارنـــد و به جایگاه های باالتر برســـند 
باقـــی ماند. برای رفـــع این معضل باید تـــاش بر احیا 
و بازتولید نهادهـــای انقابی و تعریـــف کارویژه آنان و 
همچنین تعریف شـــاخص های عینـــی از صاحیت نمود. 
ظرفیـــت جذب افراد مســـتعد در تمام مناطـــق) نه فقط 
نقـــاط مرکزی(، بر اســـاس ایـــن شـــاخص ها فراهم 
شـــود؛ مانند اتفاقی که در جشـــنواره عمـــار رخ داد و به 
آقاباالســـر)!(  افـــراد عرصه فعالیت بـــدون حضور  این 
و ســـختگیری های دســـت و پا گیر داده شـــود تـــا نظام 
شاهد رشـــد اســـتعداد ها و اســـتفاده از ظرفیت ها شود.

رضا شیرگه
مهساسادات طبائیکارشناسی مهندسی هوافضا

کارشناسی مهندسی صنایع

اپیزود دوم :
 تیر خالص 

اجتماعــی از روحانیــون عمامــه 
ــه  ــه دوش ب ــا ب ــر و عب ــه س ب
مــی  آمریــکا  کنســولگری 
مــردی  برابــر  در  تــا  رونــد 
را  دیــن  دیــروز  تــا  کــه 
ــرد و  ــی ک ــف م ــی تعری مهربان
ــن  ــتی بی ــح و دوس ــال صل دنب
ــود،  ــیحیان ب ــلمانان و مس مس
ــیحی  ــیش مس ــرد  کش ــن م ای
ــد  ــرس ش ــام امب ــام ویلی ــه ن ب
بود ، بنشــینند و از او درخواســت 
ــری  ــا میانجــی گ ــه ب ــد ک کنن
او شــهر را از حمــات گاه و 
ــات  ــا نج ــوق ه ــی گاه جیلول ب
دهنــد امــا غافــل از آن کــه 
ــاس  ــیش ، لب ــن کش ــروز ای ام
تــن  بــه  را  آمریــکا  مدافــع 
کــرده و آرمــان هــای خــود 
. ســپرده  فراموشــی  بــه  را 
او درخواســت بــزرگان شــهر 
را پذیرفــت تــا بــا همراهــی 
مســلمانان  از  تــن  چنــد 
برونــد. مذاکــره  بــرای 
شــرط مذاکــره تحویــل ســاح 
ــولگری  ــه کنس ــردم ب ــای م ه
آمریــکا تعییــن شــده بــود و 
ــن  ــه پذیرفت ــهر ک ــزرگان ش ب
شــرط را تنهــا راه نجــات مــردم 
شــهر مــی دانســتند ،این شــرط 
را پذیرفتنــد و مــردم ارومیــه را 
ــن  ــا ای ــد ام ــع ســاح کردن خل
مذاکــره کمــی مســخره بــه 
ــن  ــرا ای ــید زی ــی رس ــر م نظ
ــاوه  ــه ع ــود ک ــد ب ــتر ش مس
ــوق  ــا، جیلول ــی ه ــر انگلیس ب
ــود و از  ــرده ب ــلح ک ــا را مس ه
ــود . ــاخته ب ــی س ــا ارتش آن ه
تنهــا  نــه  مذاکــره  ایــن   
جیلولــوق  حمــات  جلــوی 
ــع  ــا خل ــت بلکــه ب ــا را نگرف ه
گســتاخی   ، مــردم  ســاح 
جنایــات  بــرای  را  هــا  آن 
کــرد ترغیــب  بیشــتر 
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ای مالــک، بــدان کــه تــو را 
بــه بــادی فرســتاده ام کــه 
ــده،  ــت هــا دی ــو دول ــش از ت پی
برخــی دادگــر و برخــی ســتمگر 
و مــردم در کارهــای تــو بــه 
ــد کــه  همــان چشــم مــی نگرن
تــو در کارهــای والیــان پیــش از 
خــود مــی نگــری و دربــاره تــو 
ــاره  ــو درب ــه ت ــد ک ــان گوین هم
آن هــا مــی گویــی و نیکــوکاران 
دربــاره  خداونــد  آنچــه  از  را 
ــاری  ــردم ج ــان م ــر زب ــا ب آنه
شــناخت.باید  تــوان  ســاخته، 
ــزد  ــا در ن ــه ه ــن اندوخت بهتری
ــد.  ــک باش ــه کار نی ــو، اندوخت ت
پــس زمــام هواهــای نفــس 
ــس  ــر نف ــر و ب ــش فروگی خوی
خــود، در آنچــه بــرای او روا 
نیســت، بخــل بــورز کــه بخــل 
ورزیــدن بــر نفــس، انصــاف 
ــت  ــه دوس ــت در آنچ دادن اس
ــمارد.  ــی ش ــوش م ــا ناخ دارد ی
ــت و دوســت  ــه رعی ــی ب مهربان
داشــتن آن هــا و لطــف در حــق 
ایشــان را شــعار دل خــود ســاز. 
ــاش  ــده مب ــی درن ــان حیوان چون
غنیمــت  را  خوردنشــان  کــه 
شــماری، زیــرا آنــان دو گروهند 
یــا هــم کیشــان تــو هســتند یــا 

ــش. ــو در آفرین ــدان ت همانن

نهج البالغه



ــۀ  ــا در ده ــن کاره ــی از تکراری تری ــاید یک       ش
فجــر انقــاب اســامی، نشــان دادن دســتاوردهای 
ــالۀ  ــل س ــدود چه ــر ح ــامی در عم ــوری اس جمه
ــک،  ــو، موش ــس نان ــتاوردهایی از جن ــد. دس آن باش
ــر  ــه نظ ــه ب ــواردی ک ــادی و ...؛ م ــلول های بنی س
ــامی در  ــاب اس ــای انق ــتر آورده ه ــد بیش می رس
حــوزۀ علــم و تکنولــوژی را مطــرح می کننــد و 
شــامل حوزه هــای دیگــر نمی شــود. صحبــت از 
ــه حــق کوچــک نیســتند-  ایــن دســتاوردها -کــه ب
نمی توانــد دیــد جامعــی از انقــاب اســامی بــه مــا 
ــت،  ــک نهض ــدن ی ــدی دی ــک بع ــن ت ــد و ای بده
ــیده  ــه پرس ــا ک ــی دارد؛ آن ج ــتباه وام ــه اش ــا را ب م
می شــود: راســتی اگــر همــان رژیــم محمدرضاشــاه 
ــتاوردهایی  ــن دس ــاهد چنی ــا ش ــه می داشــت، م ادام
ــه واســطۀ ارتباطــات  نبودیــم؟ حتــی می توانســتیم ب
ــایر کشــورها، از  ــا س ــر ب ــر و نامحدودت تجــاری بهت
وضــع فعلــی هــم فراتــر برویــم و ... . اگــر انقــاب 
ــخ  ــیم، پاس ــرده باش ــم نک ــت فه ــامی را درس اس
ــد. ــوار می نمای ــا دش ــرای م ــؤاالتی ب ــن س ــه چنی ب

      بــا یــک نــگاه جامع تــر، می تــوان دریافــت کــه 
ــوارد  ــر از م ــامی فرات ــوری اس ــتاوردهای جمه دس
اشــاره شــده در باالســت. اساســًا یک حرکت را زمانی 

ن  ا می تــو

ــرد  ــر ک ــاب تعبی ــا انق ــی و ی ــت اجتماع ــه نهض ب
نســبتًا  و  وســیع  نســبتًا  دگرگونــی  کــه ســبب 
ــود.  ــاع ش ــر اجتم ــال حاض ــرایط ح ــی در ش عمیق
ــیار  ــه بس ــر چ ــوژی اگ ــوزۀ تکنول ــرفت در ح پیش
مهــم اســت، امــا ایــن آن چیــزی نیســت کــه 
در  اســت.  کــرده  انقــاب  را  اســامی  انقــاب 
ــاب  ــتاوردهای انق ــنتی، دس ــیم بندی س ــک تقس ی
ــی فــردی  ــه در دو حــوزۀ کل ــوان ب اســامی را می ت
ــر  ــده ب ــرار داد. نگارن ــی ق ــورد بررس ــی م و اجتماع
ــن  ــر، ای ــات بهت ــا یــک ادبی ــاور اســت کــه ب ــن ب ای
ــد. ــوان »انســان« و »تمــدن« نامی دو حــوزه را می ت

      در حــوزۀ انســان در یــک کام بایــد گفــت کــه 
ــت.  ــاز اس ــب انسان س ــک مکت ــامی ی ــاب اس انق
ــاد  ــته از نه ــه برخاس ــا ک ــامی از آن ج ــاب اس انق
اســام اســت، انســان را بــه عنــوان اشــرف مخلوقات 
ارج می نهــد، هــدف و اســتعدادهای او را می شناســد 
ــه  ــه ک ــت )آن  چ ــمت حقیق ــه س ــه او را ب و در نتیج
می کنــد.  راه بــری  اوســت(  ارزش  بــا  متناســب 
انقــاب اســامی برخــاف انقــاب صنعتــی و 
مثابــۀ  بــه  را  انســان  از آن،  برخاســته  نظامــات 
چرخ دنــده در ابرسیســتم هســتی نــگاه نمی کنــد 

انسان و تمدن در پرتوی انقالب اسالمی
مبین لطفی زاده 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 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 می دانــد. ایــن نــوع نــگاه 
بــه انســان، مجــال بــروز و ظهــور کامل اســتعدادهای 
او را فراهــم کــرده، او را خــاق و پیــش رو بــار آورده 
و در صــورت خواســت او، او را قــدم بــه قــدم تــا بــه 
ــاب  ــه انق ــن جاســت ک ــرد. ای ــش می ب ــت پی حقیق
نیکوســیرت  و  خســتگی ناپذیر  افــرادی  اســامی 
از مطهــری و بهشــتی تــا چمــران و صیــاد را در 
انســان هایی  می دهــد؛  پــرورش  خــود  دامــان 
کــه زندگی شــان سرشــار از حرکــت بــه ســمت 
حقیقــت هســتی اســت تــا آن کــه بــه مقصــود 
خــود رســیده و در راه او بــه شــهادت می رســند.
      در حــوزۀ تمــدن، در ابتــدا بایــد گفــت کــه اســام 
ــرای زندگــی اجتماعــی را  ادعــای داشــتن طرحــی ب
ــل در  ــام کام ــه اس ــت ک ــد اس ــًا معتق دارد و اساس
بســتر اجتمــاع و نــه در کنــج خلــوت بــه منصــۀ ظهور 
می رســد. ثانیــًا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه 
ــه انســان ساخته شــده توســط اســام  ــه ک همان گون
بی نهایت طلــب اســت، خــود اســام هــم ایــن 
ــره ...«.  ــل ... لیظه ــذی أرس ــو ال ــت. »ه ــه اس گون

اســام آمــده اســت تــا بــر همــۀ ادیــان دیگــر غالــب 
گــردد. از طرفــی هیــچ گاه ندیده ایــم کــه پیامبــری از 
ــروان خــود احســاس قناعــت کــرده باشــد  ــداد پی تع
ــت  ــچ گاه هدای ــن هی ــد. هم چنی ــی بدان و آن را کاف
ــوده  ــردم نب ــی از م ــر خاص ــوص قش ــی مخص اله
اســت و همــواره همــۀ مــردم مخاطــب دعــوت 
ــه  ــا را ب ــه م ــا هم ــد.  این ه ــرار گرفته ان ــران ق پیامب
ــران اســتقرار  ــا می رســاند کــه هــدف پیامب ــن معن ای
ــوده  ــترده ب ــمول و گس ــورت جهان ش ــه ص ــام ب اس
ــِت  ــه در نهای ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت؛ ای اس
ــی  ــاند؛ تمدن ــامی می رس ــدن اس ــه تم ــا را ب ــر م ام
ــد  ــوه می توان ــۀ وج ــیع در هم ــورت توس ــه در ص ک
ایجــاد کنــد. را  زندگــی  ایــده آل  الگــوی  یــک 

ــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه دو  ــد ب در نهایــت بای
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 
ــی  ــدون زندگ ــدن و ب ــتن تم ــدون داش داد. انســان ب
متمــدن بســیار بــه وجــوه حیوانــی خــود نزدیک شــده 
و تمــدن بدون انســان کالبــدی بــدون روح خواهدبود.   

اپیزود سوم :
 دادگاه بی قانون  

همــه مــردم احســاس مــی 
ــه رای  ــد علی ــتر ش ــد مس کردن
از  تــا  کنــد  اعتــراض  دادگاه 
آدم  هــزاران  شــدن  کشــته 
بــی گنــاه جلوگیــری کنــد امــا 
ــکوت  ــن س ــرد ، ای ــکوت ک س
مســتر شــد بیشــتر از پیــش 
بــه همــه ثابــت کــرد کــه 
دیگــر آن کشــیش میانجــی 
ــت و  ــب نیس ــح طل ــر و صل گ
تنهــا کنســولگر آمریــکا ســت .
بــه  رای  برابــر  در  ســکوت 
قصــاص مــردم ارومیــه در برابر 
کشــته شــدن یکــی از کشــیش 
هــای میانــه روی جیلولــوق 
ــوای  ــرار ق ــت اش ــه دس ــا ب ه
ــه  ــود ک ــه ای ب ــی  جرق عثمان
آتشــش تمام شــهر را ســوزاند .
اســفند   29 چهارشــنبه  روز 
مــاه ســال ۱296 بــه مــدت 
۱2 ســاعت جــان و مــال و 
نامــوس مــردم شــهر در اختیــار 
ایــن  اســت  هــا  جیلولــوق 
رای قصــاص مــردم ارومیــه 
در ازای کشــته شــدن یــک 
روز  ایــن  در  بــود،  کشــیش 
مــردم  از  نفــر  هــزار  ده 
شــهر کشــته مــی شــوند . 
امــا ایــن کشــتار نــه تنهــا 
ــی  ــش را نم ــن ارت ــوی ای جل
گیــرد بلکــه اطمینــان خاطــری 
ــه دیگــر شــهر  ــه ب ــرای حمل ب
هــا بــه آن هــا مــی دهــد
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ســخن اصلــی و مهــم اینجاســت 
کــه مــا در زمــان و مکانــی 
ــرار  ــذار ق بســیار حســاس و اثرگ
داریــم و پیمــودن صحیــح مســیر 
بیــن دو تمــدن الهــی اســامی، 
می توانــد ســهم تاریخــی مــا 
متکامــل  جامعــه ی  یــک  در 
باشــد. در ایــن مســیر، توجــه بــه 
ــه  ــش ب ــر گرای ــی نظی محورهای
حــق و عدالــت، نیــروی محرکــه  
تمدنــی،   تربیــت انســان،  پرورش 
ــا محوریــت بصیــرت،  عقانــی ب
 تزکیــه  نفــس و رشــد و پــرورش 
اراده،  پــرورش روح عبودیــت و 
ــهید  ــار ش ــش در آث ــس نیای ح
ــود  ــوح خ ــه وض ــری)ره( ب مطه
را نشــان می دهــد. نتیجــه  مهــم 
ــدن  ــه تم ــن اســت ک ــب ای مطل
اســامی بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
در  باشــد.  غفلت ســاز  تمدنــی 
ــت  ــامی روح عبودی ــه  اس جامع
در ابعــاد و ارکان جامعــه جریــان 
ــه  ــار آنچ ــان ها در کن دارد و انس
کســب  تفکــر  و  تــاش  بــا 
می کننــد، همــواره یــاد خــدا 
هســتند و ایــن یــاد الهــی از 
ــه  ــن جامع ــارز ای ــخصات ب مش

ــت. اس

شهید مطهری



قــرآن، معجــزه پیامبــر بــزرگ اســام، بزرگ تریــن 
ــا و  ــر از تمثیل ه ــر اســت؛ پ ــاد هن ــن نم و کامل تری
ــه و  ــن عقب ــا وجــود ای داستان ســرایی ها و پندهــا. ب
عــاوه بــر آن بــا فرهنــگ قــوی ایرانــی کــه نمــود 
آن در آثــار شــاخصی چــون شــاهنامه پیــدا اســت، از 
ــر مــا در قــرن 2۱ام انتظــار بیشــتری می رفــت! هن

ــر  ــی ه ــور کل ــه ط ــینما و ب ــا، س ــر دنی در سراس
شــاخه ای از هنــر تاثیــرات مســتقیمی از حاکمیــت و 
فرهنــگ جامــع آن کشــور می گیــرد امــا نکتــه قابــل 
ــدی  ــای تولی ــاوت محتواه ــا، تف توجــه در کشــور م
ــن  ــای ای ــی از علت ه ــت. یک ــد، اس ــه بای ــا آنچ ب
ــه خصــوص  ــی ب ــانه های مل ــن رس ــاق، نپرداخت اتف
تلویزیــون بــه مشــکات جامعــه و در کنــار آن 
ــب  ــرای مخاط ــه ب ــت ک ــده ای اس ــوای بی فای محت
ــوان  ــب ج ــن مخاط ــن بی ــد و در ای ــد می کن تولی
کــه در جســتجوی معنــا و اطاعاتــی بــرای درک و 
ــه رســانه های  ــه جــز رجــوع ب ــل آن اســت، ب تحلی
بیگانــه و فضــای مجــازی چــاره ای نمی بینــد. 
آیــا در ســال های اخیــر بــا کمبــود فیلم هــای 
بوده ایــم؟ مواجــه  محتــوا  پــر  و  خــوب 

ــال ۱۳۷۵  ــینما در س ــالیانه ی س ــار س ــر آم ــا ب بن
در  تولیــدی  فیلم هــای  از  درصــد   ۱۷.۵ حــدود 
ــار در  ــن آم ــت. همی ــوده اس ــدس ب ــاع مق ــر دف ژان
ــه ۷ و 2  ــب ب ــه ترتی ــای ۱۳9۷ و ۱۳9۸ب ــال ه س
ایــن کاهــش  درصــد می رســد کــه می تــوان 
شــدید را در ۳ ســال ذکــر شــده بــه وضــوح 
ــال  ــت در ۳ س ــی اس ــه گفتن ــرد. البت ــاهده ک مش
ویژه برنامه هــای  و  ســریال ها  فیلم هــا،  گذشــته 
ــد شــده  ــری تولی ــر محتوا ت ــر و پ ــی دقیق ت تلویزیون
امــا هنــوز بــرای پــاک کــردن رد تأثیــر رســانه های 
غربــی و فضــای مجــازی نظیــر اینســتاگرام، توییتــر 
ــودکان و  ــژه ک ــه وی ــردم ب ــن م ــرام از ذه و تلگ
ــتند،  ــی هس ــد و تعال ــیر رش ــه در مس ــان ک نوجوان
برنامــه ی جــدی و افــراد دغدغه منــدی نیــاز اســت.

ــم،  ــام و اعــداد ســخن بگویی ــا ارق ــم ب اگــر بخواهی
ــینما  ــاب، س ــد از انق ــال اّول بع ــت ۷ س ــد گف بای
ــود و در جهتــی  ــه ای شــکل گرفتــه ب و رســانه میان
حرکــت می کــرد کــه هــم مخاطــب را راضــی 
نگــه دارد و هــم اینکــه دچــار انحــراف و افزایــش 
ــچ  ــه هی ــی ک ــود؛ محتوای ــاز نش ــوای غیرمج محت
محدودیتــی نــدارد امــا در مقطعــی ایــن رونــد 
تغییــر کــرد. در زمانــی کــه کشــورهای غربــی 
صــدام  بــرای  را  جنگــی  مهمــات  و  ســاح ها 

سینمای ایران در انتظار موج سوم
پردیس رزاق منش

 کارشناسی مهندسی پلیمر
ــی را  ــای ایران ــر فیلم ه ــوی دیگ ــتادند، از س می فرس
ــد و  ــر می کردن ــود تقدی ــف خ ــنواره های مختل در جش
ایــن فراینــد خــود جــای تأّمــل داشــت. می تــوان گفت 
دلیــل آن ایــن اســت کــه انقــاب اســامی بــه عنوان 
مردمی تریــن انقــاب جهــان بــرای مــردم حــرف دارد 
و جهــان منتظــر بــود ببینــد ایــن مردمــی کــه انقــاب 
کردنــد چــه کســانی هســتند و ایــن رهبــر پرصابــت 
ــد  ــزرگ می خوان ــیطان ب ــکا را ش ــه آمری ــت ک کیس
ــک  ــتی در ی ــا مارکسیس ــرال ی ــن لیب ــدون لح و ب
ــد؟ ــرف می زن ــام ح ــاب و اس ــه از انق ــای میان فض

از شــهید آوینــی اینطــور نقــل می شــود کــه " ســینما 
ــا  ــی م ــت"؛ یعن ــان اس ــا جه ــا ب ــه ی م ــان مفاهم زب
می توانیــم فرهنــگ ایرانی_اســامی و آنچــه بــه 
ــود را  ــناخته می ش ــا ش ــای م ــد و باوره ــوان عقای عن
ــا ســواد ســینمایی خــود  ــا برســانیم، ب ــه گــوش دنی ب
ــای  ــم و در عرصه ه ــی بگیری ــورها پیش ــی کش از باق
ــم!  ــی را نشــان دهی ــل ایران ــه ی اصی ــی روحی مختلف
ــرار  ــر ســینما ق ــه اگ ــود ک ــده ب ــن عقی ــر ای ــی ب آوین
اســت بــر یــک مخاطــب ویــژه تمرکــز کنــد و 
ســینمای اجتماعــی _ فلســفی در ایــران مــا طرفــدار 
ــوردن  ــی رکب خ ــه نوع ــاق ب ــن اتف ــد، ای ــدا کن پی
سیاســت گذاران داخلــی اســت کــه ســینمای مــا 
ــور  ــه مذک ــان مفاهم ــد و زب ــود می کن ــار رک را دچ
را بیــش از همیشــه کاهــش می دهــد. در زمانــی 
ــری  ــد هن ــه بع ــا ب ــینما را تنه ــردم س ــب م ــه غال ک
ــد  ــاش کردن ــش ت ــی و همراهان ــناختند، آوین می ش
ــد  ــد. بع ــم روی کار آورن ــینما را ه ــی س ــد صنعت بع
ــس  ــی پ ــی، حت ــات آوین ــه اّول و دوم اقدام از مرحل
ایشــان، شــاهد پیشــرفت خوبــی در  از شــهادت 
ــی رود  ــان م ــون گم ــا اکن ــم ام ــران بودی ــینمای ای س
ایــن اقدامــات بــه یــک مرحلــه ی ســوم قوی تــر نیــز 
ــرگرم کنندگی  ــه س ــد وج ــه بتوان ــت ک ــد اس نیازمن
ــد. ــظ کن ــب را حف ــا مخاط ــود ب ــاط خ ــینما و ارتب س

تمــدن،  و  فرهنــگ  کــه  می دانیــم  مــا  همــه 
بــرای  بلکــه  نیســت،  کوتاه مــدت  دوره ی  یــک 
تأثیــر مثبــت بــر روح و جــان جامعــه، برنامــه ی 
ــال  ــرای ۳0 س ــده ای ب ــن ش ــش تعیی ــم و از پی منظ
ــد تبییــن کــرد. ــده ی نســل انقــاب اســامی بای آین

خوشــبختانه ایــران عزیزمــان، بــا تربیت جوانانــی آگاه 
ــای  ــد در زمینه ه ــوان رش ــرژی، ت ــر ان ــی پ و کودکان
ــزرگ در  هنــری مختلــف را دارد کــه خــود امیــدی ب
ــذا  راســتای عملی کــردن هدف هــای جامعــه اســت. ل
ــوزه،  ــن ح ــه ای ــوط ب ــراد مرب ــه اف ــی رود ک ــار م انتظ
ــی و  ــه انقاب ــدن روحی ــی در برگردان تــاش روزافزون
ملی گرایــی هنــر و بــه خصوص ســینما داشــته باشــند.

مــا امــروز ظرفیــت ســاخت 
فیلممــان بحمــداهلل باال اســت. 
مــن بــه آقــای دکتــر روحانــی 
ــت  ــد وق ــن تازگــی، چن - همی
ــک  ــردم ی ــرض ک ــش - ع پی
فیلمــی را مــن دیــدم؛ حقــا 
اُســلوب  لحــاظ  از  انصافــا  و 
ســبک  و  خوش ســاختی  و 
فیلمهــای خــوب  کار شــبیه 
هالیــوود. ایــن مهــم اســت 
کــه مــا االن ایــن ظرفیــت 
]کــه[  کشــور  در  داریــم  را 
کنــد،  پیام رســانی  میتوانــد 
درســت  حرفهــای  میتوانــد 
ــم  ــم ه ــد. فیل ــل بکن را منتق
چیــز جذابــی اســت؛ ســینما 
ــت،  ــی اس ــر جذاب ــی عنص خیل
ــاده ای اســت،  رســانه ی فوق الع
ــزی  ــا االن هیچ چی ــی واقع یعن
ــل ســینما نیســت از لحــاظ  مث
اثرگــذاری؛ خــب روی ایــن 
زمینــه کار بکنیــد؛ کارهــای 

ابتــکاری بکنیــد.
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بصیرت پیشوا

ســکوت همــه شــهر را فــرا گرفتــه 
هیــچ کــس در کوچــه هــا نیســت 
مــردم به مســجد پنــاه بــرده انــد آنان 
خبــر حرکــت ارتــش جیلولوق هــا را 
بــه ســمت خــوی را شــنیده بودنــد ، 
ترســی تمام وجودشــان را در برگرفته 
بــود ، ایــن بــار فتوای عجیب شــیخ 
ــا  فضــل اهلل حجــت االســام و اق
ابراهیــم مجتهــد بــود کــه به مــردم 
امیــدی بــرای مبــارزه مــی داد . 
روزه گرفتــن در ایــن روز بــر هــر مــرد 
ــه  ــوان مقابل ــه ت ــلمان ک و زن مس
بــا دشــمن را دارد حــرام اســت 
ــه  ــی ســابقه در میان ــوای ب ــن فت ای
رمضــان ۱29۷ بود که انگیزه مقاومت 
و دفــاع از شــهر را در مــردم برافروخت
وقتــی مــردم زنجیر های تنهــا توپ 
شــهر را بــر دوش عالمان خــود دیدند 
فهمیدند حرف مقاومت تنها سخنی 
بر منبر مسجد نیست بلکه اعتقادی 
اســت کــه آدمهای متفــاوت را متحد 
مــی کنــد و بــه صحنــه مــی آورد. 
نتیجه مقاومت مردمان شــهر خوی 
نه تنهــا غــارت و تجاوز نبــود بلکه با 
همان توپ قدیمی شــهر توانســتند 
ــد . ــهر را بگیرن ــارت ش ــوی غ جل
راه حــل شــرایط امــروز و فــردا را 
مــی تــوان در تحلیــل اجتماعــی و 
سیاســی واقعیــت تاریــخ جســت .

محمد صفایی
کارشناسی ریاضیات کاربردی



ــا  ــاد ی ــرد، نه ــک ف ــه فکــری ی ــب را روش، ســبک و منظوم مکت
مجموعــه ای نامیــده انــد. مکتــب در برگیرنــده ایدئولــوژی، جهــان 

بینی، فلســفه و تفکر، اندیشــه ورزی و اقدام و عمل اســت که براســاس 
ــی  ــه در جمع ــت ک ــزی اس ــب، آن چی ــگ الروس« مکت ــف »فرهن تعری
نفــوذ یافتــه و آنــان عاقــه 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 عقانیــت بر می  

ــب حــاج  ــه شــخصیت ایشــان اســت. در مکت ــت پای ــس عقانی ــد. پ آی
قاســم ســلیمانی عقانیــت حــرف اول را می زنــد و اگــر ایــن مکتــب 

ــت و حکمــت اســت. ــی عقانی ــل زیبای ــه  دلی ــی  هــا دارد، ب زیبای
شــهدا بــر اســاس عقلشــان شــجاعت پیــدا می کردند، و شــجاعت 
رزمنــدگان مــا از ســر احساســات نبــود، بلکــه از ســر عقانیــت 
بــود. ایشــان وقتــی کــه می گفــت اگــر ایــن کار را انجــام بدهیم، 
ــانی  ــود. کس ــش ب ــل عقانیت ــویم، به دلی ــق می ش ــًا موف حتم
 کــه مرعــوب می شــوند، به دلیــل نداشــتن عقــل اســت. 
ــی در  ــت روح ــی و لطاف ــن و مهربان ــای باط ــودن صف دارا ب
کنــار صابــت و حماســه  ســازی کــه ایشــان در میــدان جنــگ 
نســبت بــه دشــمنان داشــت، ترکیــب زیبایی مــی  آفرینــد. اگر 
ــر اســاس یــک خصلــت شــخصیتی  ــود، ب ــان ب ســردار مهرب
فــردی نبــود، بلکــه عقانیــت دینــی ایجــاب مــی  کــرد کــه 
مهربــان باشــد و خدمــت بکنــد. اگــر ایشــان نمــی  ترســید، 
بــه  خاطــر عقانیــت دینــی اســت کــه کار را به دســت خدا 
مــی  دانــد. اگــر شــهید ســلیمانی مذاکــره  کننــده  ی قــوی 
در دیپلماســی بــود، بــه  خاطــر عقانیتــی اســت کــه از دین 
پیــدا کــرده بــود کــه بایــد مذاکــره  کننــده  ی قــوی باشــد.

ــی  ــون م ــرد، چ ــی  ک ــت م ــلیمانی مقاوم ــردار س ــر س  اگ
 دانســت هزینــه  ی مقاومــت کمتــر از ســازش اســت. 
ــی   ــل آمریکای ــر مقاب ــی اســت، اگ ــزاره عقان ــک گ ــن ی ای
هــا قدرتمندانــه نیروهــا را بســیج مــی  کــرد و موفــق 
ــان  ــه ایش ــه ب ــود ک ــی ب ــر عقانیت ــه  خاط ــد، ب ــی  ش م
مــی  گویــد دشــمن ضعیــف اســت و کدخــدا نیســت.

 اگــر ســردار ســلیمانی والیــت  مــدار اســت، بــه  خاطــر ضعــف 
ــودن و همســو شــدن نیســت،  ــا هــم  جهــت ب شــخصیتی و ی

ــرای  بلکــه ایشــان یــک صابتــی داشــت کــه مــی  توانســت ب
ــام اســتقال  خــودش صاحــب  نظــر باشــد، و در ســخنانش اع

بکنــد. اینکــه ایشــان ذره  ای از والیــت  مــداری کوتــاه نمــی  آمــد، 
ــزت  ــداری ع ــت  م ــه والی ــن کار ب ــا ای ــه ب ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ب

مــی داد و میــزان و شــاخص والیــت  مــداری را بــرای جامعــه تعییــن 
مــی  کــرد تــا هــر کســی میــزان والیــت  مــداری  خــودش را بــا مکتــب 

و جامعیــت ایشــان مقایســه کنــد و متوجــه نقــص  هایــش بشــود.خیلی از 
ــا  ــی ممکــن اســت بعضی ه ــد. حت ــات ســردار ســلیمانی را دارن ــراد صف اف

ــی حماسه ســاز نباشــند. ممکــن  اخــاص ایشــان را هــم داشــته باشــند، ول
ــی آن  ــند، ول ــته باش ــمن را داش ــل دش ــت در مقاب ــا صاب ــت بعضی ه اس

ــبت بــه  ــع و فروتنــی فوق العــاده را نس ــدید و تواض ــی ش روحیــه ی  عاطف
دیگــران نداشــته باشــند. همــه ی ایــن صفــات و ویژگی هــا در کنــار همدیگــر 
ــد. ــت می کنن ــلیمانی را درس ــردار س ــام س ــه ن ــده ای ب ــوند و پدی ــع می ش جم

چهار رکن اصلی:

۱. والیت مداری،  2. اخاص، ۳. مقاومت در مقابل دشمنان۴. و فروتنی و 
مهربانی نسبت به ضعفا،نیز ارکان »مکتب حاج قاسم« را تشکیل می دهند. 
مردم نباید چنین تصوری داشته باشند که با شهادت سردار سلیمانی، مظهر 
عظمت و اقتدار ما تمام شد. سیاست مداران 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 همه ی شهدا است. 

امــروز در دورانــی زندگــی میکنیــم کــه شــکاف 
هــای اجتماعــی در حمهــوری اســامی پــس از 
گذشــت ۴2 ســال از انقــاب اســامی بــه اوج خــود 
ــای  ــانه ه ــن نش ــی از مهمتری ــت و یک ــیده اس رس
ــود  ــان 9۸ ب ــاه 96و اوج آن آب ــات دی م آن اعتراض
ــود.  ــه ب ــر جامع ــن ت ــات پایی ــتگاه آن طبق ــه خاس ک
طبقاتــی کــه روزی حامــی اصلــی انقــاب بودنــد  و 
بــدون شــک جمهــوری اســامی بــدون حفــظ ایــن 
ــت . ــد داش ــروعیت نخواه ــود مش ــی خ ــان حام جری
شــکاف  ایــن  ی  ریشــه  راســتی  بــه  امــا 
ایــن  ریشــۀ  ؟  کجاســت  از  اجتماعــی  هــای 
نســبت  جامعــه  مســتضعف  قشــر  کــه  نفرتــی 
کجاســت؟ دارد  جامعــه  برخــوردار  قشــر  بــه 
بــدون شــک ایــن شــکاف هــا حاصــل یــک دولــت 
و حاصــل عملکــرد چنــد ســال اخیــر دولــت روحانــی 
ــا را  ــکاف ه ــن ش ــت ای ــن دول ــد ای ــت .هرچن نیس
شــدیدا افزایــش داده اســت .ریشــه ی ابتدایــی 
ــمی  ــت هاش ــی را دردول ــای اجتماع ــکاف ه ــن ش ای
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.
ــا ۷2 واردات  همچنیــن در ایــن دولــت از ســال 6۸ ت
ــار واردات  ــق آم ــن طب ــد .همچنی ــر ش ــور ۴ براب کش
ــن  ــد . ای ــر ش ــا ۷2 ۳00 براب ــال 6۵ ت ــودرو از س خ
ــمی  ــوم هاش ــت مرح ــورم را در دول ــا ت ــت ه سیاس
ــد از  ــالهای بع ــاند. در س ــش از ۴9 درصــد رس ــه بی ب
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 
ــده ــرون نیام ــان بی ــردم صدایش ــه م ــی ک ــا جای ت
مــی تــوان اجنــاس را گــران کــرد .دولتــی کــه 
رســما دولتمردانــش ابایــی از پورشــه ســواری و 
واردات چندیــن هــزار میلیــاردی ندارنــد . دواتمردانــی 
ــین  ــان نش ــاط اعی ــا در نق ــان تمام ــه هایش ــه خان ک
کــه  .دولتمردانــی  اســت  شــده  واقــع  تهــران 
ــد. ــود میدانن ــت خ ــردم را رعی ــاب و م ــود را ارب خ
ــزب  ــک ح ــی ی ــای اجتماع ــکاف ه ــن ش ــر ای مقص
و گــروه سیاســی نیســت بلکــه از هاشــمی تــا 
مقصرنــد  طبقاتــی  فاصلــه ی  ایــن  در  قالیبــاف 

ــاف ــون قالیب ــی چ ــرد اصولگرایان ــه عملک ــی ب .وقت
ــد.  ــع موجودن ــر وض ــم مقص ــا ه ــم آنه ــی نگری م
وقتــی در شــهر تهــران بــرای یــک پــروژه ی 
ــروش  ــه ف ــم ب ــه تراک ــزار طبق ــن ه ــی چندی عمران
ــن  ــوال چندی ــدن ام ــود آم ــه وج ــب ب ــد موج میرس
هــزار میلیــاردی بــا بهتریــن برنــد هــای دنیــا میشــود.

 ایــن امــوال و ایــن ســاختمان هــای مجلــل در 
ــا  ــار ه ــه دروازه غ ــد ک ــده ان ــود آم ــه وج ــهری ب ش
در آن خــود نمایــی میکنــد ایــن مالهــا و ایــن 
ــا  ــامی ب ــت اس ــه عدال ــگاه ب ــدون ن ــعه ی ب توس
در  را  شــکافی   . کارســتان  کــرد  کاری  تهــران 
9۸ آبــان  وســعت  بــه  آورد  وجــود  بــه  تهــران 

ــه  ــران چ ــه ی ای ــروز جامع ــی ام ــات طبقات اختاف
ــه  ــی و چــه در ســطح مــردم جامع در ســطح حاکمیت
ــه گــزاره ای شــده  نهادینــه شــده اســت  و تبدیــل ب
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 
ــرای  ــردم ب ــت و م ــام حاکمی ــران قطــع شــود تم ته
آن بســیج میشــوند . کپســول هــای گاز در سیســتان 
امــری رایــج اســت امــا قطعــی یــک ســاعته ی گاز در 
تهــران یــک بحــران اســت. اینهــا همــه مصداقیســت 
بــرای اینکــه ایــن اختافــات 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 
ــت. ــتان گذاش ــتان و بلوچس ــای سیس ــک ه ــا هوت ت

از  جامعــه  مختلــف  اقشــار  بــودن  دور  ایــن 
یکدیگــر کــه تبدیــل بــه یــک فرهنــگ شــده 
ــر  ــواه منج ــواه ناخ ــک خ ــده ای نزدی ــت در آین اس
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 
ــد. ــت بدانن ــک مل ــود را ی ــد خ ــی نمیتوانن ــه حت بلک

ــی  ــزرگ اجتماع ــکاف ب ــن ش ــر ای ــت مقص در نهای
ــذاری ای در  ــل گ ــه ری ــم بلک ــت ندانی ــک دول را ی
کشــور بدانیــم کــه بیــش از ســه دهــه اســت تمامــی 
جنــاح هــای سیاســی کشــور بــه آن پایبندنــد.

شکافی از فرشته تا دروازه غار
علی عبداللهی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

الگوی مکتب مقاومت
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 منونه ی برجسته ای از 

تربیت شدگان اسالم و مکتب امام 

خمینی بود. (

)در مسائل داخل کشور اهل 

حزب و جناح و مانند اینها 

نبود، لکن بشّدت انقالبی بود. (
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کــه  چیزهایــی  جملــه ی  از 
ــک  ــت نزدی ــه بهش ــردم را ب م
میکنــد، بهبــود معیشــت مــردم 
اســت؛ کاَد الَفقــُر اَن َیُکــوَن 
کــه  جامعــه ای   )۱( ُکفــرا. 
در آن فقــر باشــد، بیــکاری 
معیشــتِی  مشــکات  باشــد، 
غیــر قابــل حــل وجــود داشــته 
طبقاتــی  اختــاف  باشــد، 
باشــد، تبعیــض باشــد، شــکاف 
طبقاتــی باشــد، حالــت آرامــش 
ــر،  ــد. فق ــدا نمیکن ــی پی ایمان
انســانها را بــه فســاد میکشــاند، 
بــه کفــر میکشــاند؛ فقــر را باید 
ریشــه کن کــرد. کار اقتصــادی، 
فّعالّیــت اقتصــادی بایــد به طور 
جــّدی در برنامه های مســئولین 
قــرار بگیــرد، کــه خــب امــروز 
دنبــال  مســئولین  بحمــداهللَّ 
ایــن چیزهــا هســتند. فکرهــا را 
بایــد منتظــم کــرد، راه را بایــد 
درســت تشــخیص داد، درســت 

ــرد. ــت ک ــد حرک بای

مقام معظم رهربی )مد ظله(
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