
مهدی زمانی 

 در روزهایی منتهی به  43امین سالگرد 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، دور 
اتریش  کشور  در  وین  مذاکرات  هشتم 
در حال برگزاریست. مذاکراتی که برای 
احیای توافق برنامه جامع اقدام راهبردی 
موسوم به برجام انجام می شود. توافقی 
در  و  نوشته شد  امضا  در سال 94  که 
امریکا  وقت  جمهور  رئیس   97 سال 
شد. خارج  ان  از  امضا  یک  با  تنها 

به  باید  تراژدی  این  روایت  برای  اما 
و   92 سال  در  بازگردیم.  قبل  مدت ها 
پس از روی کار آمدن دولت جدید در 
ایران به ریاست حسن روحانی، کسی که 
خود سالها مسئول مذاکرات هسته ای و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است 
گفتمانی در کشور قدرت گرفت که تنها 
مذاکره  را  مشکالت  از  رفت  بیرون  راه 
توافقی  هر  که  گفتمانی  می دانست. 
به  و  می دانست  توافق  عدم  از  بهتر  را 
اعتمادی  داشت،  اعتماد  غربی  طرف 
بهایی  ایران  ملت  برای  نهایت  در  که 
سنگین داشت. دلسوزان کشور را مورد 
تمسخر قرار می داد وه هر روز برچسب 
و توهین جدیدی را نثار کسانی می کرد 
که نگران عاقبت این ساده انگاری شوم 
برخاستند  و  نشستند  و  رفتند  بودند. 
و  خندیدند  و  گفتند  و  زدنند  قدم  و 
نوشتند و نخواندند. نه تنها متن توافقی 
را  دریدند  گریبان ها  برایش  که  را 
نخواندند، سرمستانه از پیروزی تخیلی 
و  گرفتند  را  گوش هایشان  خویش، 
کردند  برف  در  را  سرهایشان  کبک وار 
پدر  هشدارهای  و  دلسوزی ها  برابر  در 
پیر این ملت که بارها آنها را از اعتماد 
خود  برای  داشت.  حذر  بر  غرب  به 
جشن گرفتند و بذل و بخشش کردند 
برای هزارآفرین گفتن  از جیب خلیفه 
برای نوشتن یک طرفه ترین توافق پس 
کاش  ای  اسالمی مان.  انقالب  تاریخ  از 
واقعیت  کاش  ای  می گفتند،  راست 
تحریم ها  تمامی  است  قرار  که  داشت 
یک شبه رفع شود و ما راستی آزمایی 
می کنیم. اما دروغ می گفتند و واقعیت 
عمل  تعهداممان  تمام  به  ما  نداشت، 
کردیم، صنعت هسته ای مان که سال ها 
داده  خون  بودیم،  کرده  تالش  برایش 
بودیم و خون دل خورده بودیم را نابود 
رآکتور  در  ریختن  سیمان  از  کردند. 
هسته ای،  دانشمند  جوانان  اخراج  تا 
و  کردند  برآمد  دستشان  از  چه  هر 
قول  به  حاال  بودند.  دلخوش  همچنان 
میوه ی  گالبی  چیدن  وقت  خودشان 
انگار  که  درختی  بود،  برجام  درخت 
اصال برای ما میوه نمی داد. به نقطه ای 
صنعت  بازگشت  که  بودیم  رسیده 
زمان  و  هزینه  قبل  به  هسته ای مان 
پل  از  آمریکا  خر  میخواست.  زیادی 
گذشت و ما ماندیم و حوضمان. به قول 
خود یکی از مسئولین اقتصادی همین 
دولت محترم که از فتح الفتوحش داریم 
صحبت می کنیم دستاورد برجام برای 
ما »تقریبا هیچ« بود. با همین هیچ و 
هیچ  منت  و  می گذراندند  عمر  پوچ ها 
رنج  که  می گذاشتند  ملتی  سر  بر  را 
حاال  و  بود  داده  هزینه  و  بود  کشیده 
بود  مقاومتش  که وقت چیدن میوه ی 
باغبان باغش، حاصلش را به تقریبا هیچ 
می شود  خیلی  راستش  بود.  فروخته 

ساده ترین  نکردن  رعایت  از  نوشت؛ 
اصول مذاکره و عقد قرارداد، از اعتماد به 
امضای وزیر خارجه دشمن ترین دشمن 
از قطبی سازی جامعه،  این ملت،  تاریخ 
این  جامعه.  اقتصاد  شرطی سازی  از 
آخری خیلی مهم است راستش؛ اوضاع 
عضو  فالن  عطسه  که  بود  شده  جوری 
کننده  مذاکره  تیم  فالن  چندم  درجه 
می کرد.  جابجا  تهران  در  را  ارز  قیمت 
همه  راه حل  بودند  گفته  مردممان  به 
چیز مذاکره است؛ از آلودگی هوا تا آب 
داشت  اعتراض  هم  کسی  اگر  خوردن. 
که این چه وضع مذاکره است، این چه 
طرف  که  است  قرارداد  نوشتن  وضع 
بدون هیچ هزینه ای می تواند به راحتی 
بشود، یک دوجین  توافق خارج  این  از 
برچسب آماده داشتند برای چسباندن. 
کاسبی  هم  حزب بادها  وسط  این 
دیروِز  که  همان ها  داشتند.  خودشان 
توافق  فردای  و  بودند  منتقد  توافق 
گفتند اگر رییس جمهور بشوند هم وزیر 
خارجه وقت را انتخاب میکنند و برجام 
خیلی هم خوب است. این وسط بگذارید 
با برجام  بگویم، مخالفت  را  یک حرفی 
ما  واقعیتش  نیست.  با مذاکره  مخالفت 
در عالم واقعیت زندگی می کنیم و برای 
حفظ حقوق و منافع ملت مان به وقتش 
نرمش.  به وقتش  و  مقاومت کنیم  باید 
نه  باشد  قهرمانه  باید  هم  نرمشمان  اما 
نابودی  به  داشتن  باور  و  ذلت  روی  از 
سیستم دفاعی کشور تنها با یک دکمه 
توسط دشمن! سرتان را درد نیاورم شد 
از  نباید می شد. آمریکا به راحتی  آنچه 
شد  هیچ«  »تقریبا  و  شد  خارج  توافق 

شد  تحریم   500 محض«.  »خسارت 
1500 تحریم. به دوران فشار حداکثری 
و  کردند  توانستند  چه  هر  شدیم.  وارد 
ما نظاره گر بودیم و همچنان متعهد به 
با  باید برویم  توافق. همان که می گفت 
که  گفت  روز  آن  ببندیم  کدخدا  خود 
چه بهتر یک مزاحم از سرمان کم شد. 
حاال دولتی که در تمام آن سال ها چشم 
امیدش به بیرون بود شده بود فرمانده 
فشار  زیر  گفت  ناخدا  اقتصادی.  جنگ 
نه مذاکره می کنیم و حقوق  و حرفزور 
نه  میبریم  ذلت  قربانگاه  به  را  ملتمان 
جنگ می شود و فکر تعرض به این خاک 
را به گور خواهید برد. اما جای دیگر در 
اقتصادی  سیاست های  بدترین  دولت، 
نیست  اینجا  جایش  شد.  اتخاذ  ممکن 
در  دیگریست.  روضه  خود  این  گرنه  و 
ایجاد  جرقه  تمام  بی عقلی  با   98 آبان 
یک فاجعه را زدند و یک هزینه سنگین 

از   یکی  در حال  که  ملتی  به  اجتماعی 
سخت ترین مقاومت های تاریخ بود وارد 
تلخ تر  بعدش خیلی  به  اینجا  از  کردند. 
راس  همان  جانی،  احمق  همان  شد. 
فرزند  عزیزترین  ترور  دستور  طاغوت 
چند  هست  یادتان  داد.  را  ایران زمین 
ظریفشان  جناب  شهادتش  بعد  روز 
ملی  منافع  تامین  برای  اگر  بود  گفته 
نیاز باشد با دولت آمریکا، همان که به 
دستور رئیسش آن جنایت بزرگ علیه 
بزرگ مرزدار این مرزوبوم، سپبهد شهید 
انجام شد مذاکره  حاج قاسم سلیمانی، 
می کنیم وچقدر گریبان دریده شد که 
 .  ... و  بی خود می کنید  و  میکنید  غلط 
)این جا را خوب به خاطر داشته باشید، 
داریم(.  چند  باهایش کار  کمی جلوتر 
خرابکاری بزرگ در تاسیسات هسته ای 
شهید  مظلومانه  شهادت  هم  بعد  و  
در  خودمان  چشم  جلوی  زاده  فخری 
انفعال  همین دماوند. خون شهید، سد 
را شکست. باالخره واقعا در تعهداتمان 
به  کردیم.  کارهایی  و  داد  رخ  کاهشی 
از  و  رسیدیم  فلزی  درصد   60 اورانیوم 
رونمایی  جدید  نسل  سانتریفیوژهای 
احیای  ادعای  که  جدید  دولت  کردیم. 
ایران  برجام را داشت خواهان بازگشت 
به تعهداتش شد؛ مثل همیشه یک طرفه. 
از »حرف قطعی«  بار  این  انقالب  رهبر 
تحریم ها  همه ی  گفتند.  سخن  نظام 
راستی  ما  شود،  برداشته  یکجا  باید 
آزمایی کنیم و وقتی مطمئن شدیم از 
وقت  آن  می بریم  بهره  اقتصادی  منافع 
باز  کرد.  خواهیم  عمل  تعهداتمان  به 
این  نشستند،  و  زدند  حرف  و  آمدند 

بار غیرمستقیم. کشوری که یک طرفه 
خارج شده بود و حاال میخواست بدون 
برگردد  توافق  این  به  هزینه ای  هیچ 
کند. پرداخت  سنگینی  هزینه  باید 

دقت  خیلی  را  بعدش  جا  این  از  لطفا 
همه  که  دولتی  امسال  مرداد  کنید. 
چیز این کشور و حتی رابطه با دنیا که 
ادعایش را داشت را معطل برجام کرده 
بود رفت و دولتی روی کار آمد که سر 
انقالبی«.  »دولت  بودند  نوشته  درش 
در  جمع بندی  یک  از  بعد  را  مذاکره 
تهران با تغییر تیم و تالش برای اضافه 
کردن بخش های فنی و ناظر به مسئله 
باقری  علی  دادیم.  ادامه  تحریم  رفع 
کنی شد مسئول مذاکره احیای برجام. 
وین  از  مختلفی  اخبار  مدت  این  در 
یک  به  رسیدن  از  می رسد  گوش  به 
بودن  منتظر  تا  زوودی  به  توافق خوب 
اما  برجام.  از  ضعیفتر  توافق  یک  برای 

یک  نیست.  ما  بحث  محل  خیلی  این 
تا  کردیم  مرور  را  تلخ  تراژدی  این  بار 
خطاست.  آزمودن  را  آزموده  بگوییم 
اگر  ) که  نباید مذاکره کنیم  اینکه  نه 
بکنیم(،  هم  را  اینکار  باید  باشد  الزم 
که  کسانی  اینجاست  از  ما  .نگرانی  نه 
مذاکرات  گریبان چاک  مخالف  روزی 
در دولت روحانی بودند، امروز شده اند 
مدافع گریبان چاک مذاکرات در دولت 
رییسی. لطفا احمق نباشید! این شرایط 
و اصول کدامشان تغییر کرده که انقدر 
تغییر موضع داده اید؟ آمریکا بچه خوبی 
توانه چانی  ما  اینکه  نه  مگر  یا  و  شده 
هسته ای  میدان  همزمان  پیشبرد  با 
کرده ایم.  پیدا  دیپلماسی  و  نظامی  و 
تحریم ناپذیری  نقطه ی  به  باید  ما 
را  خودمان  تحریم  هزینه  باید  برسیم. 
همان  و  کنیم  عجله  نباید  ببرریم.  باال 
که  چرا  بدهیم  ادامه  را  غم بار  چرخه 
سنگین  مراتب  به  هزینه  باید  بار  این 
کنیم.  پرداخت  را  کمرشکمن تری  و 
اینکه  اصل.  اصول  و  فرعند  دولت ها 
مذاکره  اصولی  اساس چه  بر  و  چگونه 
مذاکره  کسی  چه  که  این  از  شود 
در  متاسفانه  است.  مهم تر  بسیار  کند 
روزهای گذشته شنیدیم که گفتند هر 
توافقی خوب است و از مذاکره مستقیم 
با آمریکا که در قضیه برجام عجالتا یک 
زدند.  حرف  است  بزرگ  بسیار  اشتباه 
قبل  ماه  چند  وقتی  اینکه  از  بگذریم 
سخن  اتفاق  این  از  قبل  خارجه  وزیر 
شد  او  به  سنگینی  هجمه ی  چه  گفت 
و همان ها این بار روزه سکوت گرفتند. 
اشتباه که همان ورود  این  اگر  بار  این 
و  جدی  تضمین  بدون  توافق  یک  به 
است  ایران  ملت  برای  اقتصادی  منافع 
را  انقالبی  اسم  حداقل  که  دولتی  را 
انقالبی  دیپلمات های  و  می کشد  یدک 
چرخه  یک  وارد  کشور  دهند  انجام 
وضوح  به  خودشان  می شود.  فاجعه بار 
می گویند که هیچ تضمینی وجود ندارد 
چگونه  ما  و  نشوند  خارج  مجدد  که 
حرف  خوب  توافق  از  وضعیت  این  در 
می زنیم. هر توافقی که شروط و حرف 
قطعی رهبر انقالب در آن رعایت نشود 
توافق بد است. چه دولت انقالبی سید 
دولت  چه  بنویسد  رییسی  ایراهیم 
نباید  روحانی.  حسن  لیبرال  غربگرای 
کال  مقاومت مان  میوه  بگذاریم  باز 
خوشی  اگر  بی حاصل.  و  شود  برداشته 
ایران  ملت  واقعی  عزت مندی  و  رفاه  و 
کهن  این  پیشرفت  اگر  می خواهیم،  را 
همه جانبه  باید  می خواهیم  را  سرزمین 
و  تدبیر  و  درایت  و  عقل  با  بایستیم، 
الزم  جا  هر  اصول،  و  شروط  رعایت 
بود  الزم  جا  هر  و  بایستیم  جانانه  بود 
نباشم  احمق  اما  کنیم  نرمش  قهرمانه 
و دل خوش نکنیم به هیچ کس، نه به 
و  کنیم  عجله  نه  غرب.  به  نه  و  شرق 
یک  بدهیم. حتی  دست  از  را  زمان  نه 
توافق خوب که همه شروط تامین کننده 
از  بسیاری  باشد  داشته  را  ما  منافع 
و  اقتصاد  عرصه  در  داخلی  مشکالت 
یک  ما  نمی کند.  حل  را  ما  سیاست 
تراژدی  این  رفته ایم.  را  مسیر  این  بار 
این  بگذاریم  نباید  شود.  تکرار  نباید 
توافقی،  هر  شود.  تکرار  دوباره  تراژدی 
توافق خوب نیست آقای رییس جمهور!
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تکرار یک تراژدی؟! 
روایت برجام از خرداد92 تا بهمن 1400

در  چه  تاکسی،  در  چه 
دورهمی های خانوادگی و چه در 
دنیای  به  گریزی  که  جمعی  هر 
زده  سیاست  غریب  و  عجیب 
می شود، یا در همان ابتدا و یا بعد 
به  برگشت بحث  و  از چند رفت 
فساد مسئولین و تبعیض موجود 
می رسد؛ به اینکه فاصله سیاسیون 
از مردم چه زیاد شده و گویی اصال 
اینکه  به  نمی شناسند؛  را  مردم 
سازمان  بهمان  و  اداره  فالن  در 
ملت  پول  از  چقدر  مسئول ش 
برداشته و رفته به آن طرف آب؛  
از  دست  اینها  چرا  اینکه  به 
چرا...؛ و  برنمی دارد  مردم  سر 

یک  در  را  خود  مردم  که  انگار 
یعنی  را  مابقی  و  می بینند  تیم 
هرکس که روبرویش ایستاده و به 
را در  اصطالح خودش حاکمیت 
تیم دیگر و حال هر کس در تیم 
پول  برای  نقشه ای  است  مقابل 
دارد، مردم  زندگی  و  سرمایه  و 

مسئول  با  مردم  که  انگار 
دارند. مشکل  جماعت 

قصه های  این  از  چقدر  اینکه  با 
ایران  مردم  شب  یک  و  هزار 
اما  ندارم،  کاری  است  راست 
مردم  همین  که  اینجاست  نکته 
از یک چیزهایی تعریف میکنند 
و یک چیزهایی برایشان مطلوب 
هم  انسان هایی  برای  و  است 
قائل  ارزش  سرزمین  این  در 
اینکه  است  تأمل  قابل  پس  اند، 
و چرا؟ اند  ناراحت  از چه  دقیقا 

مردم  می رسد  نظر  به 
اند! شده  عادت  بد 

سکانس ها  انقالب  اوایل 

که  اند  دیده  بازیگرانی  و 
نظام  فعلی  سکانس های  با 
دارد. زیادی  کیفیت  اختالف 

سکانس های  بازیگران  انگار 
بلکه  نمی کردند  بازی  ابتدایی 
زندگی کرده و احساس  و واقعیت 
داشتند، مخاطب خود را در کنار 
بازیگر می دید و در واقع در یک 
های  تیم  برابر  در  بودند  تیم 
جهانی،  استکبار  برابر  در  دیگر، 
قرار  در  اقتصادی،  فشار  دربرابر 
دشمن. برابر  در  گلوله ها،  آماج 

مردم  با  مسئولین  بگویم  صریح 
بودند، و عالوه بر آن نیز مواردی 
بود که ثابت می کرد مردمی اند.

خواه  آرمان  واقع  به  مسئولین 
به  واقعیت  اساس  بر  و  بودند 
می دویدند، آرمان ها  دنبال 

واقعا حس می شد که عدالت خواه 
شروع  خود  از  هم  چون  هستند 
عدالت   رعایت  به  بودند  کرده 
اطرافشان  در  آن  نبود  از  هم  و 
آن  احقاق  برای  و  می سوختند 
فکر. هم  و  می کردند  تالش  هم 

بودند  استکبارستیز  واقع  به 
ایران  استقالل  دنبال  به  و 
ابتدا  در  را  آن  هزینه  عزیز 
می خریدند. خود  جان  به 

برای  اولویت  با  بلکه  در شعار  نه 
می کردند  تالش  آزادی  ایجاد 
و  گعده  تا  دانشگاه  تریبون  از  و 
هیات  و جلسه  مباحثه حوزویان 
وزیران پیگیر طلوع آزادی بودند.

حرف  اسالم  از  آنگونه  نهایت  در 
می زدند و آنگونه عمل می کردند 
تعمق می کردند  آن  در  آنگونه  و 
که انگار جز مبانی و اصول دینی 

سند دیگری را در دستور کار قرار 
نداده اند و گویی در قاموس شان 
شعار دادن و استعمال واژگان زیبا 
قبل از عمل بدان بی معنی است.

اما امروز ظاهراً مسئولین یادشان 
در  را  منصب  آن  چه  برای  رفته 
دست گرفته و فلسفه وجودی آن 
جایگاه که بر آن آرمیده اند چیست؟
مشکل از ظرف است با مظروف؟
مشکل از شرایط است یا قواعد؟ 

یا..؟
منظور  اینجا  به  تا  که  البته 
انقالب  اول  در  که  نیست  این 
از  و  منافق  و  مفسد  و  غارتگر 
هم  امروز  و  نداشتیم  قبیلهم 
خارج؛ انقالب  دایره  ز  همگی 

افراد  عموم  و  طیف  بلکه 
موجود؛ اتمسفر  و  است  مطرح 

داریم  افرادی  امروز  در  قطعا 
ما  که  کشور  سیاسی  الیه  در 
نبود  اگر  و  می بالیم  ها  آن  به 
هیچ  افراد  این  ما  کبیر  انقالب 
نمی شدند. شناخته  موقع 

انقالب عزیز و پر شکوه ما در دلش 
نقش و رشد انسان اولویت بود و 
برای  که  کنیم  انقالب  بود  قرار 
اختیاردار  و  عقل  موجودات  این 
قیام کنیم و نظام تشکیل بدهیم، 
برای  گونه  این  که  شد  چه  پس 
و صاحب  دار  آدم های مسئولیت 
مناصبی که قرار بود آرمان ها را 
بکشند،  بیرون  واقعیت ها  از دل 
خورد؟! رقم  چیزهایی  چنین 

آنجا  نهاد  فالن  مسئول  بود  قرار 
باشد که جلوی فساد را بگیرد، چه 
شد که خود فساد را همراهی کرد؟!

قرار بود کسی که با غول هفت سر 
فساد در می افتد هم تقوا داشته 
نمی شود  سیاست،  هم  و  باشد 
که در خفا حرف های خوب بزند 
در  اما  باشد  معتقد  هم  واقعا  و 
پیشبرد  توانایی  سیاسی  صحنه 
و انتشار حرف را نداشته باشد و 
کند. تقیه  اسالمی  در جمهوری 

 
است  زیاد  حوزه  این  در  حرف 
توجه  بدان  باید  که  چیزی  اما 
این سوال است که »چه  داشت 
آدم های  تولید  کارخانه  سر  بر 
مسئول کشور آمده که نتوانسته 
تولید  را  زنانی  و  مردان  آن 
تراز  انسان  به  شبیه  که  کند 
است؟« بوده  اسالمی  انقالب 

باید به سواالت جدی فکر کنیم 
از آن ها  این هم شاید یکی  که 
باشد و شاید یکی از ده ها و صد 
ها سوالی باشد که ما این روزها 
کنیم. تکرار  خود  با  داریم  نیاز 

های   قله  به  رسیدن  برای 
استشمام  برای  و  پیشرفت 
آرمان  بوی  بیشتر  هرچه 
هایمان در ایران سربلند باید که 
. باشیم  میدان  در  و  بیاندیشیم 

باید که سواالت سخت و مشکالت 
حل  برای  و  دریابیم  را  اساسی 
اهلل  شا  ان  و  کرد  تالش  آن 
ماست. انتظار  در  روزهای خوبی 



علیرضا کبیری فرد

حضرت امام خمینی)ره( یک دگردیسی 
رادیکال در عرصه بینش، منش و کنش 
در جهان ایجاد کرد که می توان منشأ آن 
را بینش دینی امام نسبت به فرهنگ و 
ارزش های اسالمی دانست. کار امام، کار 
این  سطحی نگرانه  نباید  و  بود  بزرگی 
انقالب مقدس را دید؛ انقالبی که کل دنیا 
رهبری  با  اما  نشود  که  ایستاد  آن  علیه 
حکیمانه امام و همراهی مردم تحقق پیدا 
کرد. جنگ تحمیلی 8 ساله را علیه انقالب 
تاکنون  و  نشدند  موفق  اما  انداختند  راه 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال   43 که 
تحریم ها،  حمله ها،  می بینیم  می  گذرد، 
نزاع ها، دعواها، اختالفات داخلی، شیطنت 
منافقین و... همگی به لطف الهی و برکت 
و  غیرت  جوشش  سبب  به  شهدا  خون 
حساسیت دینی مردم ناکام مانده است.

امام خمینی)ره( نیز در سخنانش هیچ گاه 
به  استناد  بدون  را  انقالب  ارزش  های 
نمی کرد.  بیان  اسالمی  ارزش  و  اسالم 
ارزش های  از  وقتی  خمینی)ره(  امام 
انقالب سخن می گفت، ارزش های انقالب 
بود.  اسالم  ارزش های  از  شده  استخراج 
از  بگوید من  بخواهد  اگر کسی  بنابراین 
با  ولی  می کنم  دفاع  اسالم  ارزش های 
ارزش های انقالب کار ندارم، معلوم است 
را  اسالم  ارزش های  یا  شخص  این  که 
نفهمیده یا منافقانه سخن می گوید. حفظ 
ارزش های انقالب اسالمی یک فریضه است 
آسیب  اسالمی  انقالب  ارزش های  اگر  و 
ببیند و انقالب اسالمی به انحراف کشیده 
شود، ارزش های اسالم هم متزلزل خواهد 
اکرم)ص(  پیامبر  سیره  اینکه  کما  شد. 
است. بوده  همین  نیز  اهل بیت)ع(  و 

جایگاه تبیین و روشنگری دینی در تفکر 
دید  می توان  آنجا  را  خمینی)ره(  امام 
حقارت آمیز  الیحه  تصویب  از  پس  که 
کاپیتوالسیون ایشان شروع به نامه نگاری 
با مرجعیت و اشخاص کرد و این جهاد به 
مقام  که  است  تبیین  مثابه همان جهاد 
العظمی  معظم رهبری حضرت آیت اهلل 
آن  به  خود  اخیر  سخنان  در  خامنه ای 
تاکید مؤکد داشته اند. امام خمینی)ره( 
انقالب  ارزش های  تبیین  در  تنها  نه 
مصادیق  در  بلکه  می کرد  ورود  اسالمی 
اشتغال  اقتصاد،  در  عدالت  جمله  از  آن 
امام  می کردند.  ورود  نیز  مردم ساالری  و 

حسنه  الگویی  می توان  را  خمینی)ره( 
را  دینی  مروت  و  حمَیت  که  دانست 
است. نگه داشته  پویا  و  َحی  مردم  در 

اسالمی  انقالب  از  چهار دهه  که  اکنون 
انقالب  سالگرد  چهل وسومین  و  گذشته 
نظام  و  می گیریم  جشن  را  اسالمی 
اسالمی خود را تشکیل داده ایم، در واقع 
سازوکارها  زیرساخت ها،  مجموعه  نظام 
را  آرمان ها  تحقق  فرایند  که  نهادها  و 
طول  در  بشریت  می کند؛  سازماندهی 
زندگي  به  دستیابي  براي  سال  هزاران 
این  در  و  کوشیده  سعادتمند  و  مطلوب 
تجربه  را  فراواني  راه هاي  طوالني  مدت 
کرده است. نظام هاي گوناگوني بر مبناي 
نظریه هاي مختلف به وجود آمده و هر یک 
براي  فرصت هایي  آوردن  فراهم  کنار  در 
بخشي از جامعه بشري، مهلکاتي را هم به 
دنبال داشته و نهایتاً نظام هاي سلطنتي، 
آنارشیستي، سوسیالیستي و لیبرالیستي 
پرستانه،  نژاد  تئوري هاي  برمبناي 
تشکیل  انسان محور  و  طبیعت گرایانه، 
شده است. اما همچنان بشریت از فقر و 
بي عدالتي و سردرگمي به معناي گسترده 
ما، نظري هاي که  اعتقاد  به  رنج مي برد. 
مورد  و  نظام سازي صحیح  مبناي  بتواند 
نیاز بشر باشد، در مکتب تعالي بخش اهل 
مکتب  در  که  است  شده  بیان  بیت)ع( 
فکری امامین انقالب در همه زمینه های 
اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  فکری، 
دکترین  را  آن  ما  که  است  یافته  تجلی 
نظام اسالمی می نامیم، هدف نهایي دین 
رساندن جامعه  اسالمی،  نظام  بینش  در 
بشريـ  و نه افراد برگزیده و یا انسان هاي 
عالقه مند ـ به قله تعالي و سعادت است؛ 
هدف  این  به  رسیدن  روش  مهم،  اما 
تحقق  اسالمی  دولت  با  آن  که  و  است 
می یابد، ایجاد جامعه سالم و متعالي در 
این نظرگاه، طراحی و ایجاد مجموعهای 
از زیرساختها، سازوکارها، روندها و نهادها 
است. اسالمی  دولت  کلمه  یک  در  و  ـ 

حال بگذاریم از اینجا شروع کنیم که چقدر 
از دولت اسالمی فاصله داریم، االن کجای 
ماجرا قرار داریم و به چه سمتی حرکت 
می کنیم. در سال 1327 آمریکا برای فائق 
آمدن بر بی سروسامانی فسادهای تو درتو 
در حکومت پهلوی براساس سیاست های 
تاسیس  به  اقدام  جهانی  مرکزی  بانک 
این  در  که  گفت  باید  کرد.  سازمان  این 
سازمان و سیاست های باالدستی آن نبود 

سیاست های کالن مالیاتی دیده می شود 
و  است  نفت  به  وابستگی  آن  مبنای  و 
مختلف  تاریخی  مقاطع  در  همین  برای 
با باال و پایین شدن قیمت نفت ما دچار 
و  شده ایم  اقتصادی  مختلف  شوک های 
مابین  این  در  مردم  معیشت  و  زندگی 
زیرساطور تورم روزبه روز ضعیف تر شده 
این  برکشور  حاکم  ساختارهای  است. 
اجازه را به ما نمی دهد که نظام اسالمی 
را  بودیم  آن  دنبال  که  ایدئولوژیکی 
محقق کنیم، ابتدا باید ساختارها اصالح 

است  زمان بر  انقالبی  هر  در  این  و  شود 
آنچه  اما  دارد.  بیشتری  تعمق  به  نیاز  و 
در طول این سال ها می بینیم، این است 
نمی شود  دیده  اصالحی  هیچ  عزم  که 
انجام  خواست  اقدامی  هم  هرگاه  و 
شدند. کار  مانع  داخل  از  عده ای  شود 

 خاتمی که پیروز انتخابات 76 شد شعار 
ولی  داشت  سازندگی  نقد  و  عدالت 
متاتئوری اقتصادی نه؛ طیف های مختلف 
اقتصادی ها به دولت رفتند. درنهایت تیم 
به  مردم  که  شدند  کسانی  همان  حاکم 
آنها رای نداده بودند. سخت ترین فشارها 
شروع و رئیس دولت تسلیم شد و دولتی 
می خواست  آزادی  و  عدالت  شعار  با  که 
تندترین  کند،  شروع  را  خود  کار 
حیطه  در  را  سرمایه داری  برنامه های 
با  که  نیز  دهم  و  نهم  دولت  آورد.  عمل 
بار  می خواست  عدالت خواهانه  شعارهای 
دیگر دربرابر این سیاست ها از قبیل خلق 
دست  و...  سامانه ها  مالیات،  بانکها،  پول 
گذاشت و  می خواست بایستد در نهایت 
اقتصادی تسلیم شد. در این ملغمه های 

که  می کند  وانمایی  جوری   شرائط 
بارها  آمده اند  کار  روی  که  دولت هایی 
اقتصادی  اصالحات  تا  داشته  تمایل 
انجام دهند اما این مهم رخ نداده است، 
از  بیش  اصالحات  این  نشدن  انجام 

ما  دولت  که  می دهد  نشان  ما  به  پیش 
و  دارد  بسیاری  فاصله  شدن  اسالمی  تا 
اول  وهله  در  شدن  تبدیل  این  الزمه ی 
اصالح ساختارها با مطالبه مردمی است.

سراغ  را  جایی  نمی توان  کشور  این  در 
آن  در  گرفتاری  و  مشکل  که  گرفت 
نباشد. ما در ایران مشکل آب و خاک و 
هوا و ... داریم از آنجایی که ما راحت طلب 
هستیم به تعمق در ریشه این مشکل ها 
توجه ای نداریم و دنبال رفع این مشکالت 
نیستیم و نمی خواهیم بدانیم که برطرف 
کردن آنها تا چه حد سخت است و احیاناً 
مشکل ها  کردن  برطرف  که  می پنداریم 
دولت  عهده  از  به آسانی  شرایطی  هر  در 
بخواهیم  جا  هر  به  امروز  ما  برمی آید. 
ایستاده ایم  که  جا  همین  از  باید  برویم، 
و  شوریده  ما  اقتصاد  اکنون،  کنیم.  آغاز 
اداری مان  سازمان های  است.  متشتت 
و  بانک  ندارند.  را  توانایی الزم  و  کارآیی 
بازارمان بالتکلیف و فسادزا است. اعتماد 
تنهایی  از میان رفته و احساس  عمومی 
همه مان را فراگرفته است. در این شرائط 
دوخت،  آینده  به  امید  می توان  چگونه 
فرو رفتن  از  که  نمی شود  وقتی کوششی 
که  تباهی  و  فجور  و  فسق  منجالب  در 
همه چیز را نابود می کند جلوگیری کرد، 
و صالح  صلح  مقصد  به  می توان  چگونه 
و آزادی و عدالت رسید. در شرائط غرور 
شکل  دنیایی  هیچ  نادانی  و  تعّصب  و 
حکیمانه  سخنانه  به  توجه  با  نمی گیرد. 
رهبر انقالب محافظه کاری قتلگاه انقالب 
است، در این شرائط ابتدا باید وضع موجود 
واکاوی  و  بررسی  به  سپس  شناخت،  را 
و  پرداخت  مطلوب  وضع  شناخت  برای 
درنهایت به این سوال که چگونه می توان 
رسید  مطلوب  وضع  به  فعلی  وضع  از 
دولت  است که  این حرکت  و  داد  پاسخ 
می رساند. تکامل  مرحله  به  را  اسالمی 

باید از همین جا که ایستاده ایم آغاز کنیم
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حسین رحمتی
-ماجرا مربوط به زمین هایی به مساحت 24 
هکتار در هفت سنگان قزوین است که طبق 
اسناد و شواهد، کاربری باغی و کشاورزی 
داشته و بعدها به شکل غیرقانونی کاربری 
به  و  شده  داده  تغییر  مسکونی  به  آن ها 

میلیاردها تومان خرید و فروش شدند.
واگذاری  ماجرای  همین  مثال  -برای 
ماشین سازی تبریز، این واحد در خاورمیانه 
این  واسطه  به  و  نداشته  همتایی  هیچ 
کارخانه بزرگ تکنولوژی بزرگی وارد کشور 
شده است. ماشین سازی می تواند پشتوانه 
صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته ای 
ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی 
را دارد. لذا با یک برنامه حساب شده، همین 
کارخانه ماشین سازی را ضررده می کنند 
و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به 
کسی می فروشند که 4 کالس سواد هم 

ندارد.
صنعِت  یک  تپه،  هفت  نیشکر  -خریدار 
2000 میلیارد تومانی را به قیمت 226 
میلیارد تومان خریداری می کند که از این 
مبلغ هم فقط 10 میلیارد تومان را پرداخت 
می کند. این کارخانه با این نحوه درحالی 
امنیتی،  دامنه دار  ابعاد  که  شد  واگذار 
اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم 

مظلوم خوزستان متحمل شدند.
نمونه  تنها  خواندیم  باال  در  که  اخباری 
های کوچکی از اتفاقاتی است که در چند 
سال اخیر موجب آزار و رنجش مردم این 
مرزو بوم شده است، موضوع دقیقا زمانی 
دردآورتر می شود که این اخبار در همین 
چند سال اخیر به گوش ما رسیده است، در 
همین چند سال اخیری که انقالبمان در 

حوالی سن 40 سالگی اش به سر می برد.
سن  انسان  رشد  مراحل  در  سالگی   40
خیلی مهم و ویژه ای است، سنی است که 
زندگی  از  زیادی  نسبتا  تجربیات  انسان 
بدست آورده است و زین پس با تکیه بر آن 

تجربیات می تواند گام های مهمی بردارد.
سالگی   40 حوالی  در  می گویند 
به  خیلی  ناخودآگاه  صورت  به  انسان 
و  می کند  توجه  کرده اش  طی  عمر 
و  رفته  دست  از  فرصت های  حسرت 
را  زندگی  طول  در  عقب ماندگی هایش 
سر  در  که  خیاالتی  حسرت  می خورد، 

داشته و در تحققش ناتوان بوده است.
ما هم خیلی خوب و الزم است که در این 
بازه زمانی نگاهی به عمر طی شده انقالبمان 
بیاندازیم، به رویاهایی که در زمان طفولیت 
انقالب در سر می پروراندیم و به ما اراده ای 
پوالدین برای گام نهادن در مسیری پر از 
سنگالخ می داد و به عقب ماندگی هایی 
که پس از گذشت 43 سال هنوز حسرت 
نهاده  بر دلمان  نداشتنش داغی سنگین 
این  از جنس  آرمان هایی  و  رویاها  است. 

صحبت امام خمینی )ره( در شهریورماه 
سال 58 که می فرمود:

   ما عدالت اسالمی را می خواهیم در این 
راضی    که  اسالمی  کنیم.  برقرار  مملکت 
  نمی شود حتی به یک زن یهودی که در 
پناه اسالم است تعّدی بشود. اسالمی که 
حضرت     امیرـ  سالم اهلل علیهـ  می فرماید 
نیست،  بمیریم مالمتی  ما چنانچه  برای 
که لشکر مخالف     آمده است و فالن زن 
یهودیّه ای که معاهد  بوده است خلخال 
را از پایش درآورده    است. ما یک همچو 
اسالمی که عدالت باشد در آن، اسالمی 

که در آن ظلم هیچ     نباشد، اسالمی که آن 
شخص اّولش با آن فرد آخر همه در سواء 
در مقابل قانون باشند،     در اسالم آن چیزی 
که حکومت می کند یک چیز است، و آن 
قانون الهی. پیغمبر اکرم     هم به همان عمل 
می کرده است؛ خلفای او هم به همان عمل 
می کردند؛ حاال هم ما     موّظفیم که به همان 
عمل کنیم. قانون حکومت می کند. شخص 
هیچ حکومتی ندارد. آن     شخص ولو رسول 
باشد،  خدا  رسول  خلیفۀ  ولو  باشد،  خدا 

شخص مطرح نیست در اسالم. 
و عقب ماندگی هایی از جنس این کالم مقام 

معظم رهبری در بهمن ماه سال 1396 :
هستیم؛  عقب مانده  ما  عدالت  درمورد 
اعتراف  این تردیدی نیست؛ خودمان  در 
میکنیم، اقرار میکنیم. در دهه ی پیشرفت 
بایستی هم در پیشرفت موّفق  و عدالت 
میشدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به 
واقعاً  شدیم،  موّفق  کلمه  واقعی  معنای 
زمینه ها  همه ی  در  و  کردیم  پیشرفت 
پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ اّما در زمینه ی 
عدالت، باید تالش کنیم، باید کار کنیم، 
عزیز  مردم  از  و  متعال  خدای  از  باید 

عذرخواهی کنیم.
در عدالت عقب مانده ایم چون سوراخ دعا را 
گم کرده ایم! انگار یکی دیگر از ویژگی هایی 
انسان  برای  سالگی   40 سن  از  گذر  که 
از خاطرات  این است که بعضی  می آورد 
خود را از یاد می برد، گویا ما مردم فراموش 
کرده ایم که عامل اصلی به پیروزی رسیدن 
انقالبمان در بهمن 57 خودمان بوده ایم و 
نه هیچ کس یا چیز دیگری، گویا ما مردم 
از یاد برده ایم که همانطور که هیچ چیز جز 
اراده خودمان نمی توانست موفق به شکست 
حکومت طاغوت شود، هیچ چیزی هم جز 
اراده خودمان و به صحنه آمدن خودمان 
نمی تواند ما را در رسیدن به آرمان هایمان 
یاری کند. تا زمانی که تنها نسبت ما مردم 
با انقالبمان صرفا تجدید بیعت با آرمان های 
امام )ره( در سالروز پیروزی انقالب باشد و 
در صحنه ی مبارزه با مصادیق کنونی ظلم و 
طاغوت غایب باشیم، در عدالت عقب مانده 

خواهیم بود.

علی  رشیدی
ایران  برای  بهتر  فردایی  ساخت  جهت 
اسالمی ضمن تالش و جهاد واقعی باید 
شناخت  و  مسائل  به  نگاه مان  تعمیق  با 
آن،  ریشه های  و  اساسی  مشکالت 
نشناخت. شب  و  روز  حل شان  برای 

سیره  به  نگاه  ارزشمند،  راه های  از  یکی 
امیر)ع(  حضرت  حکومت داری  شیوه  و 
با  به شرایط زمان است که  ضمن توجه 
مقایسه آن با امروز بتوان شرایط را بهتر 
کرد. حرکت  جلو  سمت  به  و  سنجید 

نامه 53 نهج البالغه که به عهدنامه مالک 
اشتر معروف است و در آن امیرالمؤمین 
جدید  والی  برای  مطالبی  السالم  علیه 
است که هر  نکاتی   مصر می نگارند حائز 
اسالمی  نظام  حاکمیت  الیه  در  فردی 
کند. توجه  بدان  باید  می گیرد  قرار 

و  »مدیریتی«  بخش  دو  شامل  نامه  این 
» رفتار سیاسی« است؛ که در بخش اول 
راهکارها و اصولی برای اداره جامعه و حقوق 
مطرح در آن ذکر شده و در بخش بعد به 
الگوی رفتاری خاصی پرداخته شده است.

به  مربوط  که  عهدنامه  از  قسمتی  حال 
می کنیم. بررسی  را  می باشد  دوم  بخش 

حکومتی  سیره  در  تامل  قابل  موارد  از  یکی 
با  ایشان  برخورد  )ع(  علی  مومنان  امیر 
عهدنامه  در  است.  متخلف  کارگزاران 
چنین  خائن  کارگزاران  به  نسبت  اشرت  مالک 
دست  آنان  از  ييك  دهند:»...اگر  می  دستور 
آن  هم  تو  بازرسان  گزارش  و  زد  خيانت  به 
خيانت را تأييد كردند، به همني مقدار گواهي 
و  كن،  كيفر  تازيانه  با  را  او  كرده،  قناعت 
آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز 
كار  دار و خيانت  را خوار  او  پس گري، سپس 
بيفكن.« گردنش  به  بدنامي  قالده  و  بشامر 

هنگامى كه امیر مومنان علی علیه السالم از 
اطالع  اهواز(  بازار  َهرَمه)مأمور  ابن  خيانت 
پیدا کرد، به رفاعه)حاکم اهواز( نوشت: وقتى 
كه نامه ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را 
از مسئوليت بازار عزل کن ، به خاطر حقوق 
مردم ، او را زنداىن كن و همه را از اين كار با 
خرب منا تا اگر شكايتى دارند، بگويند. اين حكم 
را به همه كارمندان زير دستت ، گزارش كن 
تا نظر مرا بدانند. در اين كار، نسبت به ابن 
هرمه نبايد غفلت و كوتاه شود و االّ نزد خدا 
هالك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو 
را از كار بركنار مى كنم ، و تو را به خدا پناه 
مى دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى كنى .

زندان  از  را  او   ، جمعه  روزهاى   ! رفاعه  اى 
خارج كن و ىس و پنج تازيانه بر او بزن و او را 
در بازار بگردان ، پس اگر كىس از او شكايتى 
بده  قسم  را  شاهدش  و  او  آورد،  شاهد  با 
، آن وقت ، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، 
سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان 
هنگام  فقط   ، بزن  زنجري  برپايش  و  برگردان 
او  براى  اگر  و  آور  در  پايش  از  را  زنجري  مناز 
آوردند،  پوشيدىن  يا  و  نوشيدىن  و  خوردىن 
مانع نشو و به كىس هم اجازه كه بر او داخل 
او  شود و راه مخاصمه و طريق نجات را به 
بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد كه كىس در 
زندان چيزى به او ياد داده كه مسلامىن از آن 
رضر مى بيند آن كس را مى زىن و زنداىن مى 
كنى تا توبه كند و از عمل خود پشيامن شود.

به  تفريح  براى  را  زندانيان  همه   ! رفاعه  اى 
مگر  را،  هرمه  ابن  از  غري  بياور  زندان  حياط 
در  كه  باىش  بيمناك   ، جانش  براى  كه  آن 
صحن  به  ديگر  زندانيان  با  را  او  صورت  اين 
هر  دارد  بدىن  قدرت  اگر   ، آورى  مى  زندان 
زىن  مى  بدنش  بر  شالّق  پنج  و  روز، ىس  ىس 
جانشني  نام  و  بنويس  من  براى  را  قضيه  و 
او را هم گزارش كن و حقوقش را قطع كن.

حرضت   ، شود  می  مالحظه  که  طور  هامن 
امیر علیه السالم ، بر خالف زندانیان دیگر که 

متخلف  کارگزار  بر   ، اند  بوده  عادی  افرادی 
زندان  در  حتی  جدی  هایی  محدودیت  خود 
به  نظام  مسووالن  وقتی  زیرا  کند  می  اعامل 
حقوق مردم تعدی می کنند ، تنها یک مجرم 
جامعه  کلیت  علیه  بلکه  نیستند  معمولی 
ای  گونه  به  باید  و  اند  شده  جنایت  مرتکب 
جرأت  مسووالن  دیگر  که  شوند  مجازات 
خیانت و اختالس و سوء استفاده نداشته باشند.

مالی  استفاده  به سوء  تنها  نه   ، حرضت علی 

مسووالن نظام بسیار حساس بودند ، حواسشان 
به کاهلی آنان در خدمت به مردم هم بود.

اسالمی  نظام  کارگزار  که  بود  آن  بر  امام 
اگر  و  باشد  الگو   ، شوون  همه  در  باید 
پست  خواهان  اسالمی  نظام  در  کسی 
شخصی  زندگی  در  حتی   ، است  حکومتی 
. کند  رعایت  را  ها  ارزش  باید  نیز  اش 

در سیره حکومتی علی علیه السالم ، تخلفات 
مدیران و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن به 
دمل چرکین  که هامنند یک  آید  حساب می 
از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می 
و  کرد  جراحی  رسیعا  را  آن  باید  که  کشاند 
به  بتوانند  حکومت  و  جامعه  تا  برد  بین  از 
کنند. پیرشفت  و  دهند  حیات  ادامه  سالمت 

چه  ما  امروز  در  که  دید  باید  حال 
داریم. فاصله  معیارها  از  میزان 

متاسفانه در  کشور مواردی دیده میشود که نه 
تنها از رویه های ذکر شده پیروی نکرده بلکه 
حتی در رشایطی که اقدام اشتباه  صورت گرفته 
اختیاراتش  با  بلکه  تنها وی محکوم نشده  نه 
عرصه را بر عده ای بی گناه تنگ  کرده است.

دیده  آنهارا  مردم  که  دیگر  مورد  بسیاری  و 
در  نباید  میکنند.اینکه  سکوت  ناچار  به  و 
برابر  این قبیل اتفاقات سکوت کرد و وظیفه 
همه ماست که به منکر اعرتاض کنیم در جای 
برخورد  از  تاریخ  امروز  اگر  از طرفی  و  خود 
به  خود  نظام  کارگزاران  با  السالم  علیه  علی 
عنوان مصادیق عدالت گسرتی و پاسداری از 
حقوق مردم به نیکی یاد می کند ، جمهوری 
اسالمی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره ای جز 
پیمودن راه علی )ع( ندارد و برخورد شدید و 
مولفه  از  یکی  مجرم  مسووالن  با  تعارف  بی 
اسالمی  جمهوری  قرابت  میزان  سنجش  های 
یک  این  است؛  )ع(  امیراملومنین  حکومت  با 
به  که  است  ساز  قضاوت  و  تاریخی  آزمون 
امید الهی از آن  رسبلند بیرون خواهیم آمد.

  

رهبر  حکیمانه  سخنانه  به  توجه  با 
انقالب  قتلگاه  کاری  محافظه  انقالب 
وضع  باید  ابتدا  شرائط  این  در  است، 
بررسی  به  سپس  شناخت،  را  موجود 
برای شناخت وضع مطلوب  واکاوی  و 
سوال  این  به  درنهایت  و  پرداخت 
فعلی  وضع  از  می توان  چگونه  که 
و  داد  پاسخ  رسید  مطلوب  وضع  به 
اسالمی  دولت  که  است  حرکت  این 
می رساند. تکامل  مرحله  به  را 

نگاهی به وضعیت عدالت در کشورواکاوی نقش تاریخی ما در آستانه چهل وسومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

اهداف انقالب
 از نظر رهبران انقالب

روایت یک عقب ماندگی

فورًا عزل کن!
نگاهی به بایدهای برخورد با کارگزار متخلف در سیره حضرت امیر علیه السالم

در  نظیر  بی  ای  پدیده  ایران  اسالمی  انقالب 
تاریخ جهان بوده است. دوران معاصر، و در 
از این رو بازنگری در اهداف به وجود آمدن 
این انقالب، از نگاه رهبران آن خالی از لطف 
می باشد. ای  ویژه  اهمیت  دارای  و  نبوده 
امام خمینی)ره(، انقالب را توفیق الهی و هدیه 
غیبی خوانده است؛ ایشان انقالب ها را به دو 
دسته انقالب با اهداف خدایی و انقالب با اهداف 
غیر خدایی تقسیم کرده اند که اهداف خدایی 
اسالمی  انقالب  و  هستند  انقالب  واالتر  نوع 
واالست. اهداف  با  هایی  انقالب  جزء  ایران، 
 ایشان همچنین یکی از اهداف مهم انقالب 
اسالمی ایران را از بین رفتن وابستگی ایران 
به کشورهای دیگر و تکیه به خدا می دانند.
انقالب  اهداف  از  یکی  همچنین   
خمینی،  امام  دیدگاه  از  ایران،  اسالمی 
است. اجتماعی  عدالت  به  رسیدن 
آزادی  و  استقالل  جایگاه  مورد  در  ایشان   
که  گفته اند  ایران  اسالمی  انقالب  در 
معنویت  پناه  در  آزادی  و  استقالل  جایگاه 
است. مردم  سعادت  موجب  این  که  است 
اسالمی  انقالب  مادی  جایگاه  همچنین 
موضوع  این  و  است  معنویت  پناه  در  نیز 
جای  تا  انقالب  مسیر  که  می شود  باعث 
بماند.  دور  فساد  و  انحراف  از  ممکن 

رهبر  دیدگاه  از  اسالمی  انقالب  اهداف 
خامنه ای،  علی  سید  آیت اهلل  انقالب، 
ندارد. انقالب  بنیانگذار  با  چندانی  تفاوت 
دستاوردهای  و  هدف  مهمترین  ایشان   
انقالب را تبدیل نظام طاغوت ساالر به نظام 
مردم ساالر می دانند؛ یعنی این انقالب باعث 
احیا  مردم  اسالمی  و  ایرانی  هویت  که  شد 
و  مستقیم  دخالت  و  حضور  مردم  و  شده 
غیرمستقیم در ارکان حکومت داشته باشند.
انقالب  از دیگر اهداف و دستاوردهای مهم   
اسالمی ایران از دیدگاه رهبر انقالب استکبار 
بین  روحیه  این  آمدن  وجود  به  و  ستیزی 
باعث  ستیزی،  استکبار  این  و  است  مردم 
اهداف اصلی  از  به یکی  انقالب  تا  شده است 
برسد. ایران  کشور  استقالل  یعنی  خود، 
دستاوردهای  بزرگترین  از  یکی  ایشان   
و  می دانند  آن  بودن  مردمی  را  انقالب 
تا  می شود  باعث  بودن  مردمی  همین 
یابد. ادامه  و  بوده  ناپذیر  شکست  انقالب 
اسالمی  انقالب  شکل گیری  همچنین  ایشان 
برای  ها  فرصت  بزرگترین  از  یکی  را  ایران 
مردم  بین  اسالمی  اخالق  و  زندگی  سبک 
می دانند و از جمله نمونه های اخالق اسالمی، 
است. جامعه  محروم  طبقات  به  کمک 
با گذشت سالها از شروع انقالب اسالمی، حاال 
پیش بردن این اهداف و رساندن این مهم به 
است. نسل سوم  روی دوش  مطلوب،  نتیجه 
اهداف  به  آن  رساندن  که  انقالبی 
بزرگیست. مسئولیت  واالیش، 
آن  گذار  بنیان  که  همانطور 
بود: گفته  نور  صحیفه  در 
و  ملت  نخبگان  شما  که  دارم  آن  »امید 
که  باشید  موفق  عزیز  اسالم  متعهدان 
مقصد  منتهای  تا  را  اسالمی  بزرگ  انقالب 
کشور  شئون  جمیع  بر  اهللَّ  حکومت  که  ـ 
ص156(  12 )ج  دهید.«  ادامه  ـ  است 

امام بر آن بود که کارگزار نظام اسالمی 
باید در همه شوون ، الگو باشد و اگر 
کسی در نظام اسالمی خواهان پست 
حکومتی است ، حتی در زندگی شخصی 
اش نیز باید ارزش ها را رعایت کند .

السالم  علیه  علی  حکومتی  سیره  در 
هر  کارگزاران  و  مدیران  تخلفات   ،
می  حساب  به  آن  آفات  از   ، نظام 
چرکین  دمل  یک  هامنند  که  آید 
و  تباهی  به  را  حکومت  درون،  از 
را  آن  باید  که  کشاند  می  سقوط 
تا  برد  بین  از  و  کرد  جراحی  رسیعا 
به سالمت  بتوانند  جامعه و حکومت 
کنند. پیرشفت  و  دهند  حیات  ادامه 

سیده حنانه موسوی/ مطهره رنجبر

فجر کم طلوع

جشنواره فیلم فجر امسال از این رو که پر از 
کارگردانان جوان و با انگیزه بود، می توانست 
پدیده ای بین همه جشنواره های فجر ادوار 
اندکی  تعداد  جز  متاسفانه  اما  باشد  گذشته 
تحسین  فیلم  دو  یا  یک  و  تحمل  قابل  فیلم 
شده بقیه آثار سینمایی حاضر در جشنواره 
حتی حداقل استاندارد های سینمای نه دنیا 
بلکه روز ایران را رعایت نمی کردند. نکته مهم 
و قابل توجه رفتن جوانان سراغ موقعیتهای 
مهم و حساس از جمله جنگ و شخصیت های 
برجسته پس از انقالب  در کشور بود اما این 
نابلدی و آماتور بودن در اجرا و ضعف شدید 
در پرورش ایده در مرحله فیلمنامه سبب شد 
به  نسبت  طلوع  کم  فجری  امسال  جشنواره 
سالیان گذشته باشد. نکته مهم و قابل توجه 
بودجه های هنگفت  زمینه تخصیص  این  در 
کیفیت  بی  فیلمهای  تعدادی  در  دولتی 
بر  نظارتی  هیچ  گاها  است  مشخص  که  بود 
نمی شود. سینمایی  آثار  این  تولید  پیش 
و  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  مورد 
میتوان گفت بزرگترین تاثیر را در بی کیفیتی 
جشنواره امسال دارد، سانسور و مجوز ندادن 
به فیلم های با کیفیت تر در مرحله انتخاب 
فیلم ها برای بخش مسابقه بود که سبب شد 
از ورود فیلم های مهم به جشنواره جلوگیری 
شاهد  مواردی  معدود  جز  به  عمال  و  شود 
نباشیم. مهمی  و  ساز  جریان  فیلم  حضور 
به  فجر  فیلم  جشنواره  که  آنجا  از  کل  در 
وضعیت  بیانگر  ایران  سینمای  نوروز  عنوان 
احتماال  ماست،  سینمای  آینده  سال  یک 
نخواهد  رو حال خوبی  پیش  سینما در سال 
این  در  که  کمدی  فیلمهای  جز  و  داشت 
انتظار  توان  نمی  فروشند  می  خوب  سالها 
مجموع  در  ولی  داشت.  گیشه  از  زیادی 
و  قدیمی  های  کارگردان  حلقه  شکستن 
می تواند  انگیزه  با  و  جوان  فیلمسازان  ورود 
سینمای  در  نو  و  جدید  دوره ای  بخش  نوید 
آینده جسارت  سالهای  در  بلکه  باشد  ایران 
سینمایی  و  شود  داده  خرج  به  روایت  در 
دور از محافظه کاری و داستان های تکراری 
داشته  ای  نقره  های  پرده  در  سیاه  بعضًا  و 
یعنی  اول  گام  در  هدف  ترین  مهم  با  باشیم 
مخاطب. برای  شدن  قائل  ارزش  و  احترام 

احسان یغمایی


