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خاموش شد اما...
محمدمهدیسعدآبادی قبیلــهای بــود کــه
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مــدام از ســوی
دشــمنانش تهدیــد میشــد .امــا هیــچ دشــمنی تــوان
رویارویــی بــا آنهــا را نداشــت .دشــمنان هــر بــار کــه
بــا تمــام تــوان بــه آنهــا حملـهور میشــدنذ ،شکســت
مفتضحانــهای مــی خوردنــد.
همــه چیــز خــوب بــود تــا زمانــی کــه اتفاقــی نا گــوار
افتــاد .طایف ـهای از درون ســعی در شکســتن کشــتی
وحــدت قبیلــه کردنــد .عــدهای کــه زمانــی خــون
دلهــا بــرای قبیلــه خوردهبودنــد .ســخنی را ســر
دادنــد کــه مــال خــود نبــود .بــه نــام مــردم شــروع
کردنــد بــه مخالــف بــا بــزرگ قبیلــه و حتــی خــود مــردم.
ریــش ســفیدان و درویشــان قبیلــه کــه نتوانســتند
دوســت را از دشــمن تشــخیص دهنــد ،نــزد بــزرگ
خــود آمدنــد و ابــراز دلهــره و نگرانــی کردنــد .بــه
نــام عاقبــت اندیشــی حرفهــای دو پهلــو زدنــد تــا
مبــادا ا گــر اتفاقــی افتــاد ،گزنــدی بــه آنهــا زدهشــود.
قــدر خودشــان را ندانســتند و بــی قــدر نــزد عالــم و
آدم شــدند .همــه آمدنــد و در گــوش بــزرگ قبیلــه
زمزمـهای ســر دادنــد .هشــدار دادنــد کــه نمیشــود بــا
ایــن طایفــه در افتــاد.
کــم کــم فضــای تــرس خــواص بــه مــردم عــادی ســرایت
کــرد .مــردم هــم کــم کــم داشــتند بــاور میکردنــد.
دشــمنان قبیلــه کــه خودشــان باعــث و بانــی
ایــن مشــکالت بودنــد ،دنــدان تیــز کردنــد .آنهــا
میخواســتند ضربــه نهایــی را بــر پیکــره بیدفــاع
قبیلــه وارد کننــد .هــر حرب ـهای کــه میتوانســتند بــر
علیــه قبیلــه بــه کار بردنــد.
امــا بــزرگ قبیلــه ایســتاد .تعــدادی محــدود از یارانــش
کــه دلســرد بودنــد و امیــدی نداشــتند هــم پشــتش
ماندنــد.
امــا بــزرگ قبیلــه ایســتاد .تعــدادی محــدود از یارانــش
کــه دلســرد بودنــد و امیــدی نداشــتند هــم پشــتش
ماندنــد.
رهبــر قبیلــه خــون دل میخــورد امــا بــد بــه دلــش
راه نمــیداد .تنهــا کســی بــود کــه فهمیــد ایــن
صــدا ،صــدای گــرگان اســت کــه در لبــاس میــش،
قصــد نابودیشــان را دارنــد .زخمزبانهــا شــنید،
تهمتهــا شــنید ،بــه او تهمــت خیانــت زدنــد .امــا بــه
هــدف و رســم خــود ایمــان داشــت .میدانســت طــرف
حــق اســت .و در آخــر توانســت مــردم را بیــدار کنــد.
توانســت بفهمانــد کــه همانهایــی کــه دم از مــردم
میزدنــد دســت در دســت دشــمنانی داشــتند کــه بــر
علیــه مــردم چــه حربههایــی کــه بــه کار نمیبرنــد.
فتنــه خوابیــد و بــر مــردم صورتهــای واقعــی ریــش
ســفیدان برمــا شــد .بعــد از مدتهــا دیگــر هیچکــس
حرفــی از آن طایفــه نمـیزد .امــا همــه بــه یــاد داشــتند
زمانــی را کــه چهــره تاریــک و خبیثانــه آن طایفــه
برمــا شــد .امــا هیــچ موقــع کســی نفهمیــد کــه بــزرگ
قبیلــه در ایــن راه خــود را فــدا کــرد تــا مــردم واقعیــت
را بفهمنــد .بــدون هیــچ چشــم داشــتی ،بــدون هیــچ
توقعــی ،بــدون هیــچ پاداشــی.
کشــور عزیــز مــا ،تمــام ایــن اتفاقــات را درروزگاری نــه
چنــدان دور ،تجربــه کــرده.
نــه دی روز بصیــرت اســت؛ روزی کــه مــردم فهمیدند؛
روزی کــه دســت دشــمن بــرای مــردم برمــا شــد.
روزی کــه...
و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه خاموش شد اما ،نهم دی باقیست
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در جستجوی فتنه

در جستجوی واژه فتنه در جغرافیای ذهنی ایرانیان با تطبیق بر الگوی کیمیا گری
ابوالفضلعباسی
«فتنــه» در واقــع از ســال
ارشد اقتصاد انرژی 95
 1388وارد جغرافیــای
ذهنــی ایرانیــان گشــت .بیــش از یــک ســال و نیــم آشــوب
و آتــش چیــزی بــود کــه میتوانســت هــر ملتــی را بــه مــرز
ســقوط بکشــاند؛ و ایــن آتــش نشــاندن چیــزی نبــود کــه
ً
بــرای ایرانیــان فرامــوش شــدنی باشــد .اصــا «فتنــه»
معنایــش همیــن گداختــه شــدن طــا در آتــش بــه منظــور
جداســازی خالــص و ناخالــص اســت و بــه نوعــی «کیمیــا»
اســت.
عهــد «فتنــه» را بایــد در صــدر اســام جســت .وقتــی
کــه مردمانــی بــه دور از انســانیت ،در لجنــزار جهالــت و
خودپرســتی غرقــه بودنــد ،اســام آمــد و قیــد و بندهــای
دســتگاه ظلــم را کنــار زد و اندیش ـهها را از تصــورات و
اوهــام نفســانی رهاییبخشــید .همیــن جــا بــود کــه
برخــی آزادی و حقیقــت را بــر نتابیدنــد و از آن رویگــردان
شــدند؛ نتوانســتند بــا خــود کنــار بیاینــد و خیــاالت
نفسانیشــان را کنــار بزننــد .هــم حــق را دوســت داشــتند
و هــم دل کنــدن از باطــل برایشــان ناممکــن بــود؛ ایــن
شــد کــه تــاش کردنــد بــا توجیهــات بیهــوده جایــگاه
َ
ً
ـود کریــه دو
خــود را حفــظ کننــد .اصــا «فتنــه» مولـ ِ
جریــان تاریخــی اســت :یکــی جریــان «حــق» ،و دیگــری
جریــان «حــق نمــا» .ایــن دو ا گــر چــه بــه شـ ّـدت بــه هــم
شــبیهاند ،امــا در واقــع مقابــل همانــد و ّ
حتــی یکــی
ً
کامــا باطلــی اســت کــه بــه حیلـ ِـت ســحر و جــادوی
رســانه و پیــام ،حقنمایــی میکنــد .همیــن میشــود کــه
گاهــی ،دیگرانــی کــه ایــن دو را نمیشناســند ،بــه اشــتباه
میافتنــد و گرفتــار «طرفــداری اشــتباه» میشــوند.
باطــل الســحر فتنــه امــا «بصیــرت» اســت .بصیــرت آن
کیمیــا و دارویــی اســت کــه غبــار را کنــار میزنــد و چشــم
را بینــا میکنــد .بصیــرت همــان «ا کســیر»ی اســت کــه
حیاتبخــش اســت و گدازنــده و آمیزنــدهی جامع ـهای

اســت کــه در فتنــه گیــج و منــگ شــده و شــا کلهاش از هــم
پاشیدهاســت .بصیــرت احســاسها را ارتقــا میبخشــد
و رهاییهــا را کاملتــر میکنــد و چــون بندهــا را بــاز
میکنــد ،حیــات دوبــارهای رقــم میزنــد .البتــه هنــوز
هــم برخــی هســتند کــه در برابــر ســطح باالتــری از آزادی
از قیــد و بندهــا مقاومــت میکننــد .بصیــرت بــرای اینــان
ســم اســت؛ دنیاطلبانــی کــه همــان ریزشکننــدگان
حقانــد .ایــن اســت کــه گفتهانــد فتنــه ریــزش و رویــش را
بــا هــم دارد .گدازندگــی و آمیزندگــی را بــا هــم دارد و نبایــد
از آن نگــران بــود؛ چــرا کــه ا کســیر ماهیتــش همین اســت.
بصیــرت را بایــد از «عمــار» هــا ُجســت .همانهایــی
ً
کــه آن قــدر خالصانــد کــه اصــا رهایــی یافتگانانــد.
همانهایــی کــه هنــوز صدایشــان در گوشــه و کنــار
ّ
«صفیــن» میجوشــد و میخروشــد و میپیچــد .گویــا
هنــوز هــم بیــداری و بینایــی میبخشــند و چشــم
پوشــانندگان از حــق و چنــگ انــدازان بــه دنیــا را
ً
ُ
مینماینــد .گویــا اصــا نــدای تاریخــی «أیــن عمــار؟»
بــرای ایشــان خلــق شدهاســت و نــه ایشــان بــرای پاســخ
بــه آن .اینانانــد کــه طالشــناساند و عیارســنجی
میداننــد و میتواننــد لعــاب طــا را از اصــل آن تشــخیص
دهنــد .همــان لعابــی کــه روی باطــل کشــیده میشــود و
وســیلهی فریــب نابخــردان اســت.
«کیمیا گــر» نیــز در ایــن جغرافیــای معنایــی ،بــه «والیــت»
ـاری از مــس بــه
شــناخته میشــود .اوســت کــه مســیر جـ ِ
طــا شــدن را میدانــد و میپویــد .رهایــی بخــش اصلــی
اوســت و مهمتریــن مســئلهی فتنهگــران ایــن اســت کــه
راه بــر او بســته شــود تــا جریــان حــق گرایــی تعطیــل گردد.
بنابرایــن تمــام دغدغ ـهی آزادی خواهــان حقیقــی بایــد
ایــن باشــد کــه ایــن راه هیچــگاه تمــام شــدنی نیســت و
البتــه برگشــتی هــم نــدارد.
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منمعتـــرضم؛
ً
علیاصغریوسفی
حــق اعتــراض در ایــران واقعــا
مهندسی صنایع 98
یکمسئلهاست.یکمسئله
جــدی.حــقاعتراضــی کــهدر اصل ۲۷قانوناساســیبهرســمیت
شناختهشدهاســت« :تشــکیلاجتماعاتوراهپیماییهابدون
حمــلســاح بــهشــرطآن کــه مخــل بــه مبانــیاســام نباشــدآزاد
اســت».
از طرفــیدو گــزارهداریــم کــههــردویآنهــا بــرایاکثــر مــردمروشــن
وواضــحاســت .گــزارهاولایــناســت کــهمــردمبــهوضــعفعلــیوبــه
وضعیتمعیشــتواقتصادخوداعتراضدارند.مردماز بیکاری،
تــورم،رانــت و تبعیــض و بــی عدالتیهــا گلهمنــدهســتند و بــهآن
اعتــراضدارنــد.
گــزارهدومایــناســت کــه میدانیــمایــن کشــور بهخاطــرهویــت
مســتقلوروحیــهظلــمناپذیــرشدشــمنانیدارد کــههــرروز وهــر
ســاعت بــرای برهــم زدن امنیــت و آســایش مــردم برنامهریــزی
میکننــدشــبکههای ماهوارهایشــان ۲۴ســاعتهدر حــال پمپــاژ
نفــرتاز خــودوناامیــدیدر ذهــنجامعــهایرانیاســت.وهمانها
دالرهــایفراوانــیدارنــد کــهمیتوانــدافــرادزیــادیرادر داخل کشــور
بــرایاهدافشــان بــه کار بگیــرد .مــردمایــران،همــان کشــوری کــه
همیشــهدر برههحســاس کنونیاســت،بااینوضعیتچهباید
بکننــد!؟هــرجــاودر هــرشــرایطی کــهایــنمــردمبخواهندصــدای
همانصدایبلندی کهخداوندآنرابه
اعتراضخودرابلند کنند
َّ ُ ُّ ُ ْ
َ َْ
ُ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
َرسمیتشناختهوفرموده« :ل ي ِحباهَّللالجهر ِبالس ِوء ِمنالقو ِل
ّ
ُ
ِإل َمــنظ ِلـ َـم»آشــوبگرانیــااشــرار یــافتنهگــرانیــاهــراســمدیگــری
کهبخواهیمبرآنهابگذاریمسرمیرسندوصدایاعتراضمردم
منحــرفمیشــودوبــاز هــمطبــقمعمــولفضــاامنیتــیمیشــود
و مصلحتــی بهنــامامنیــت بــه میــان میآیــد و بــاز هــمایــن مــردم
هستند کهبایدفداکاری کنندومیدانراخالی کردهوخطخود
ً
رااز اشــرار جــدا کننــد.امنیــتواقعــامصلحــتبزرگیاســت.امنیت
اگــرنباشــدهیــچچیــزنیســتامــاآزادیهممصلحتاســت.یکی
از شــعارهایســه گانهانقالب.استقاللآزادیجمهوریاسالمی.
مــردم مــاشــریفهســتند وایــن مســائلرا میفهمنــد.دیدهایــم
وقتیپایآشــوبگراناجارهایبهخیابانهاباز میشــودجمعیت
اعتــراض کننــده بــهطــرز چشــمگیری کاهــش مییابــد.امــا آیــا
مســئولین یــاسیاسـتگذاران مــا نمیخواهنــدشــریف باشــند!؟
نمیخواهندبفهمند!؟نمیخواهندمتوجهباشند کهبایدبرای
ایــن مســئلهفکــریاندیشــید!؟شــاید وجــهاشــتراک غالــبایــن
اعتراضــاتچنــدســالاخیــرانباشــتهبــودن گلهمندیهــاوعقــده
شــدنآنهادر گلویمعترضینبودهاســت.اعتراضاتانباشتهای
کــههمچــونانبــار بــاروت بــاجرق ـهایآتــش گرفتــه و بــهخیابــان
آمــده .همیــن انباشــتگی و جمــع
شــدن اعتراضــات روی هــم اولیــن

مســئلهاســت.زماناعتراضهمانزمانیاســت کهظلمیرخداده
ومــکانآنهمــانجایــیاســت کــهظلمــیدر آنواقــعشــدهاســت.
اینکهامروز کســانیباژســتآزادیبیانبگویندبلهمامیخواســتیم
جاییبرایاعتراضاتمشخص کنیمامادیوانعدالتاداریاجازه
ً
نــداد،ایــندقیقــابــهحاشــیهبردناعتــراضوبــیاثر کــردنآناســت.
ا گــرمصلحتــیبــهنــامامنیــتبــرایمــااهمیــتداردبایــدامنیــتآن
معترضی کهاز بیعدالتیبهدادآمدهراهمفراهم کنیمتاباامنیت
خاطربتواندحقخودرامطالبهکند.حتیبدوندر دستداشتن
عکــسمقــاممعظــمرهبــری...
ایــن موضــوع یــکمســئله اســت کــهبایــدبــه گونـهایعلمــیبــاآن
برخــورد شــده و جوانــبمختلــف آنبررســیشــودتــابــهراهــکاری
مناسببرسیم.امامتاسفانهمسئولینمحترمهمیشهبهجای
درس ـتترین کار ســادهترین کار را انتخــابمیکننــد.همانطــور کــه
رئیسجمهور محترمباپوزخندنســبتبههمهمردمایرانفرمود
کهاصالخودشانهمخبرنداشتندبرایاینکهاز آ گاهسازیوآماده
ً
کــردنذهــنمــردم کــهطبیعتا کار ســختیاســتشــانهخالی کنند.
در رابطــه بــا اعتراضــات هــم رویکــرد هــمایــناســتاخیــرااســتاندار
محتــرم جنــاب آقــای رزمحســینی گفتهانــد کــهمیخواهیــمبــرای
اولینباردر کشورمکانیرابرایاعتراضوتجمعدرنظربگیریم.این
ً
حرفناشیاز یکنگاهامنیتیاست کهاساساحلشدناعتراض
ً
مردموبهنتیجهرسیدنآنبرایشاهمیتیندارد.صرفامیخواهد
جمعیتمعترضرادر یکمکانمعین کنترل کندتابیایند کمی
سروصدا کنندوبروندتاهمجمعیت کنترلشودوهممعترضین
خودشــانراخالــی کننــد.امانگــرشدادخواهانهوعدالتطلبانهبه
دنبــالاصــاحامــور وبــهنتیجــهرســیدناعتراضــاتاســت.اعتــراض
بایــد در محــل متناســب بــاموضــوعآنرخدهــدنــهاینکــههمــه
اعتراضــات را بــا یــک چــوب برانیــم و همــهراملــزمبــهحضــور در یــک
مکانمشــخص کنیــم.اگرمــردمبهنحویصحیحهرجــااعتراضی
داشتند،میتوانستندآنرابیاننمایندامروزشاهدآتشفشانفوران
کــردهخشــمعمومــینمیبودیم.
مسبباینوضعیتامروزمابدونشکبی کفایتیهایسیاسی
و اقتصــادی دولــتمحتــرم و شــخصرئیــسدولــتاســتامــاایــن
موضــوعنبایــدمــارااز مســئلهآزادیحــقاعتــراضغافل کند.
چــه بســا ا گــر مــردم میتوانســتند اعتراضــات خــود را بــه ایــن بــی
کفایتیهــابــهطــرز صحیــحبیــان کننــدهمیــناعتراضــاتپشــتوانه
مردمیمیشدبراینمایندگانمجلس.پشتوانهمردمی کهبتواند
حاشیهامنیتی کهدولتبهعلتمحافظهکارینهادهایناظربرای
خودایجادکردهاســترااز بینببرد.اقدامی کهحتیمیتواندبحث
عدم کفایترادر مجلسمطرح کند.چیزی کهجایخالیآناین
روز هــا بــهشــدتاحســاسمیشــود.

رمز عبور از فتنه
جمــــــــــهوریت

«ان اهلل ال ّ
عباسراهچمنی
یغیــر مــا بقــوم
دامپزشکی 98
ّ
حتــی یغیــروا مــا بانفســهم»
وعــده حتمــی الهــی اســت کــه ا گــر مــردم خواهــان تغییــر و
بهبــود اوضــاع خــود هســتند بایــد خودشــان ایــن تغییــر را
ایجــاد کننــد و قطعــا مهمتریــن چیــز بــرای جامعــه اســامی
فهــم درســت مــردم و اقــدام و حضــور صحیــح آنــان در
شــرایط حســاس اســت .انقــاب بــر اســاس خواســت و
حرکــت مــردم ممکــن شــد و بقــای آن هــم بــدون حضــور
آنــان غیــر ممکــن اســت.
بــا توجــه بــه موضــع غیــر منطقــی شورشــگران در ســال 88
طبیعــی بــود کــه مــردم خواهــان جلوگیــری از اقدامــات
آنــان گردنــد امــا هنــوز ایــن احســاس درونــی بــه انــدازه کافــی
ترغیبکننــده آنــان بــرای اقــدام نبــود و نیــاز بــه حادث ـهای
داشــت کــه حــق را از باطــل متمایــز کنــد .مــردم از هــر طیــف
و فرهنــگ و عقیــدهای هرگــز تــاب کوچکتریــن بــی حرمتــی
در حــق مقدســات خــود را ندارنــد چــه برســد که آن شــخص
مقــدس اباعبــداهلل الحســین(ع) باشــد.
عاشــورا روز تبییــن ذات افــراد و تشــخیص حــق از باطــل بــود
 ،روز جــدال تمــام حــق دربرابــر تمــام باطــل .روزی کــه همه
دیدنــد ذات باطــل آنقــدر پلیــد اســت کــه حتــی بــه طفــل
شــش ماهــه هــم رحــم نمیکنــد .در همهمــه آشــوبهای
ســال  88انــگار جامعــه اســامی بــاز هــم دســت بــه دامــان
ســید الشــهدا شــد تــا پشــت پــرده ماجــرا را برمــا کنــد و حــق
را از باطــل مشــخص ســازد.
ملــت نشــان داد هــر کــس خــود را در برابــر اهــل بیــت قــرار
دهــد نــه تنهــا هرگــز حمایــت آنــان را نخواهدداشــت بلکــه
پاســخی چنــان کوبنــده میگیــرد کــه دیگــر بــه خــود جرئــت
رخ نمایــان کــردن ندهــد .ایــن حماس ـهی بــزرگ حســینی
عــاوه بــر اثبــات پایبنــدی و فهــم مــردم ،ایــن را آشــکار
ســاخت کــه حقیقتــا هــر جــا اســام نیــاز بــه دســتی دارد کــه
از باتــاق فتنــه و حــوادث نجاتــش دهــد نــام حســین(ع)
بــه چشــم میخورد.امــا قطعــا ایــن فتنــه نــه اولیــن آزمــون
جوامــع اســامی بــوده و نــه آخریــن آنــان اســت .در هــر
نقطــهای در دنیــا و در هــر دوره زمانــی  ،هــر گروهــی کــه

بــرای خــدا قیــام کردنــد بــه فتنههــای فراوانــی دچــار شــدند
متــر از آن
تــا ایمــان آنــان بــه کارشــان اثبــات گــردد و مه 
ظرفیتهــای آنــان افزایــش یابــد و پــرورش پیدا کنــد.
همانطــور کــه حکومــت رســول اهلل و امیرالمومنیــن هــم دچــار
فتنههایــی شــد .چــه اقتصــادی (ماننــد شــعب ابــی طالــب)
و چــه سیاســی و امنیتــی (ماننــد جمــل و صفیــن و.)...
جامعــه مــا هــم مــدام در معــرض آزمایــش قــرار خواهدگرفــت.
جمهــوری اســامی اخیــرا هــم شــرایط ملتهبــی را تجربــه
کردهاســت .امــا حــاال بــه گونــه ای متفــاوت از ســال .88
ایــن بــار امــا خواســت معترضینــی کــه فشــار معیشــتی آنــان را
بــه خیابــان کشــانده نــا معقــول و نابجــا نیســت و معترضیــن
از مــردم جــدا نیســتند .ایــن بــار فشــار اقتصــادی ناشــی از
ضعــف مدیریتــی باعــث شدهاســت کــه مــردم بــه عملکــرد
دولــت و نا کارآمــدی اقدامــات آن معتــرض باشــند و بــر
خــاف تظاهــرات ســال  88کــه از چنــد شــهر مثــل تهــران
فراتــر نرفــت ،ایــن اعتراضــات دارای گســتردگی بیشــتری بــود.
ا گــر در ســال  ۸۸مــردم شهرســتانها و حاشیهنشــینها
خواســتار برخــورد قاطــع بــا کســانی بودنــد کــه امنیــت و
آســایش را از کشــور ربودهانــد امــا ایــن بــار معترضیــن خــود
همیــن حاشیهنشــین هــا و مســتضعفین بودنــد .امــا بــا ایــن
کــه خواســت مردمــی ذاتــا منطقــی اســت ،جنبــش هــای
ناشــی از آن زمینــه ای مناســب بــرای شــیطنت دشــمنان
قســم خــورده اســام و انقــاب فراهــم کــرده اســت.
ا کنــون مــردم در حــال گذرانــدن آزمونــی جدیــد و ســخت تــر
هســتند .ا کنــون بایــد دانســت کــه در راه رســاندن صــدای
خــود بــه مســئولین  ،ناخواســته در زمیــن دشــمن بــازی
نکنیــم .ا کنــون بایــد دانســت کــه طــوری در هیجــان ناشــی از
خشــم غــرق نشــویم کــه راه تحلیــل را بــر عمــل بســته و از هــر
دســتورالعملی پیــروی کنیــم.
امــا راه درســت بــرای گرفتــن حــق حقیقــی خــود چیســت؟
بــه راســتی تفــاوت انقــاب 22بهمــن و حماســه  9دی بــا
اغتشاشــات چیســت؟ رژیــم شاهنشــاهی هیــچ حقــی را
بــه مــردم بــرای تعییــن آینــده خــود اختصــاص نمــی داد
ولــی جمهــوری اســامی یــک نظــام مــردم محــور اســت کــه
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تصمیمــات آن بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه
دســت مــردم افتــاده اســت .بــرای اثبــات ایــن امــر همیــن
کافــی اســت کــه رهبــر انقــاب زمانــی کــه مــردم بــه کســی
رای دادنــد کــه خواهــان مقــاوت بــود ،سیاســت هــای کالن
کشــور را بــر مبنــای «مقاومــت اقتصــادی» تنظیــم کــرده و
زمانــی کــه مــردم بــه کســی رای مــی دهنــد کــه مذا کــرات را
مســیر رســیدن بــه شــکوفایی اقتصــادی میدانــد «نرمــش
قهرمانانــه» (مذا کــره و کوتــاه آمــدن از برخــی امتیــازات بــدون
روحیــه خــود کوچــک بینــی و بــا مهــارت بــاال) را محــور پیــش
بــردن جامعــه قــرار دادنــد و از تصمیمــات دولــت منتخــب
مــردم در هــر دو حالــت همــراه بــا گوشــزد کــردن موضــع
صحیــح حمایــت کردنــد.
پاســخ کســانی کــه مــی گوینــد« :بــه هــر کســی رای داده ایــم
تفاوتــی حاصــل نشــده» ایــن اســت:
اوال هرگــز قــرار نبــوده کــه انتخــاب آســان باشــد .همانطــور کــه
ذ کــر شــد رســیدن ایــن انقــاب بــه ثمــره خــود نیــاز بــه درک
وســیع دارد .همچنیــن هرگــز ایــن مهــم بــدون تــاش بــی
وقفــه ممکــن نیســت .انقــاب یــک شــروع بــود نــه پایــان و
همــان قــدر کــه بــرای جایگزینــی جمهــوری اســامی بــه جــای
حکومــت پهلــوی تــاش شــد ،ایــن حرکــت پســا انقالبــی هــم
طالــب تــاش و ســختی اســت.
دومــا بایــد بــرای ایجــاد ســاختاری کــه در آن فســاد بــه
حداقــل برســد و حتــی افــراد خائــن و نفــوذی هــم قــادر بــه
توطئــه نشــوند (ســاختار حکومتــی شــفاف و پاســخ دهــی
محــور) بایــد قوانیــن ســاختار مدیریــت را تغییــر داد و جایــی
کــه قوانیــن کشــور تعییــن مــی شــود جایــی نیســت جــز
«مجلــس شــورای اســامی» .پــس از ایــن منظــر ،موفقیــت در
انتخابــات مجلــس مقدمــه و الزمـهی داشــتن دولتــی کارآمــد
و موفقیــت مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت.
ا گــر روزی حضــور مــردم در خیابــان هــا باعــث رخ دادن یــک
حماســه مــی شــد ا کنــون ایــن حضــور در پــای صنــدوق هــای
رای گیــری و انتخــاب افــراد درســت اســت کــه حماســه آفریــن
و از آن مهــم تــر باعــث مرتفــع شــدن مشــکالت فعلــی اســت.
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اســت؛ از تشــکیل حکومتهــا تــا بعثــت پیامبــران .بــه
طــوری کــه خداونــد در قــرآن میفرمایــد :مــا پیامبــران
را فرســتادیم تــا مــردم عدالــت را بــه پــا دارنــد .مهمتریــن
بخــش ایــن آیــه همیــن قیــام مــردم اســت.خداوند نفرمــوده
پیامبــران بــا مــردم بلکــه فقــط بــه قیــام مــردم تا کیــد شــده.
در طــول تاریــخ ا گــر دقــت کنیــم در نهضــت اســامی پیامبــر
اســام نیــز ،ایــن مــردم انصــار بودنــد کــه بــا دعــوت از پیامبــر
و مهاجریــن و حمایــت خــود از پیامبــر باعــث رشــد اســام
شــدند.
بعــد از رحلــت پیامبــر ا کــرم (ص) هــم میبینیــم مــردم بــا
عــدم حمایــت از حضــرت علــی (ع) باعــث خانهنشــینی آن
حضــرت شــدند و نگذاشــتند حکومــت علــوی پــا بگیــرد.
وقتــی بــه دوران معاصــر و نهضــت امــام خمینــی(ره)
میرســیم همیــن آحــاد مــردم بودنــد کــه باعــث شــدند
حکومــت اســامی شــکل بگیــرد .افــرادی کــه از جــان
خــود ،کــه مهمتریــن سرمایهشــان هســت ،گذشــتند و بــا
خونهــای خــود باعــث شــدند کــه ایــن نهضــت پــا بگیــرد.
البتــه نقــش رهبــری را هــم نمیتــوان در جهــت دهــی مــردم
نادیــده گرفــت .نهضتــی کــه رهبــری واحــدی نداشتهباشــد

بــه راحتــی از آرمانهــای اصلــی فاصلــه میگیــرد.
در قلــب اتفاقــات ســال  88دو نامــزد شکســت خــورده
انتخابــات بــا حمایــت گروههــای معانــد و شــبکههای آنهــا
بــه علــت واهــی تقلــب در انتخابــات بــا جریحــه دار کــردن
احساســات اقشــاری از مــردم آنهــا را وارد خیابانهــا کردنــد
و دســت بــه اغتشاشــات و اختــال در فضــای جامعــه زدنــد
امــا از بصیــرت مــردم غافــل بودنــد و نمیدانســتند وقتــی نــام
امــام حســین(ع) ،کتیبــه و هیــات میآیــد مــردم نمیتواننــد
ســا کت باشــند و نظــاره کننــد و هیــچ کار ی انجــام ندهنــد.
دو روز بعــد از وقایــع تلــخ عاشــورای آن ســال در تاریــخ 9
دی مــاه آحــاد مــردم بــار دیگــر در دفــاع از انقــاب بــه میــدان
آمدنــد کــه بــه گفتــه تاریــخ چنیــن جمعیتــی فقــط در تشــییع
جنــازه امــام(ره) در خیابــان هــای ایــران آمــده بودنــد .در
ایــن روز مــردم تنفــر خــود
از فتنــه و فتن هگــر را نشــان
دادنــد و بــار دیگــر پــای
ســتون انقــاب ایســتادند
و نگذاشــتند دشــمنان حتــی
خــواب برانــدازی ایــن انقــاب
را ببیننــد.
 10ســال از آن دوران گذشــت

و امســال نیــز بــاز دشــمن ســعی داشــت بــا اســتفاده از
فضــای پیــش آمــده معیشــتی و بــا در دســت گرفتــن
گرانــی بنزیــن مــردم را بــه خیابانهــا بکشــانند کــه ایــن بــار
هــم بــا بصیــرت رهبــر جامعــه و مــردم جامعــه تالشهــای
دشــمنان بــه تنیجــه نرســید و خیلــی زود شکســت
خــورد .ایــن بــار مــردم بــاز هــم ثابــت کردنــد هرچنــد از
سیاسـتهای دولــت در حــوزه معیشــتی رضایــت ندارنــد
امــا همچنــان پــای انقالبــی کــه کردنــد،
ایســتاد هاند.

