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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

مشکل کجاست؟!

برجســتهترین شــاخصهای کــه شــیعه را از
ســایر مذاهــب اســامی متمایــز میکنــد و
بــه عنــوان یکــی از اصــول حکومــت مطــرح
ميشــود عدالــت اســت .ایــن شــاخصه هــم
در ســنت پیامبــر(ص) و تعالیــم قرآنــی ،هــم
در حکومــت پنــج ســالهی علــی(ع) و هــم
در کالم معصومیــن تجلــی داشــته اســت .در
قــرآن کریم هــدف از بعثــت پیامبــران و آوردن
کتــاب و میــزان ،برقــراری عدالــت توصیــف
شــده اســت .کلیــد واژهی انقــاب ،هــم در
شــعارها و هــم در ایدهپردازیهــا رعایــت
عــدل و انصــاف بــوده اســت .دکتــر علــی
شــریعتی و اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری
کــه از تأثیرگذارتریــن تئوریســینهای
انقــاب بودهانــد در اغلــب آثــار خــود غفلــت
از عدالــت را موجــب انحــراف از معیارهــا
و ارزشهــای دینــی قلمــداد کردهانــد.
اصــوالً مــردم در ابتــدای پیــروزی انقــاب
بــه دلیــل دوری متشــرعین و گروههــای
مذهبــی از مســئولیتهای اجرایــی ،شــناخت
عمیقــی از توانایــی آنهــا بــرای ادارهی
کشــور نداشــتهاند و دلیــل اصلــی روی آوردن
بــه جمهــوری اســامی نیــز تصویــری بــوده
کــه از نحــوهی رفتــار عادالن ـهی پیامبــر(ص)
و حکومــت و قضــاوت علــی(ع) در ذهــن
داشــتهاند لــذا انتظــارات آنهــا از جمهــوری
اســامی نیــز همــواره بــر پایــهی چنیــن
معیــاری اســتوار بــوده اســت؛ ضمــن ایــن که
تعریفــی کــه بــر اســاس آموزههــای دینــی از
عدالــت ارائــه گردیــده و همــواره بــر منابــر و
محافــل مــورد تأکیــد قــرار میگرفــت ،عدالــت
را قــرار دادن هــر چیــزی در جــای خــود معنــا
میکــرد و توقــع مــردم ایــن بــود کــه پــس
از جمهــوری اســامی هــر کســی و هــر چیــزی
در جــای خــود قــرار گیــرد .بــر ایــن اســاس
انتظــار میرفــت مســئولیت و مدیریــت
بــه افــراد صاحــب صالحیــت اعــم از افــراد
برخــوردار از صالحیــت اخالقــی و صالحیــت
علمــی و روحــی و روانــی واگــذار شــود .در
آموزههــای اســامی افــراد فاقــد دانــش و
غیــر کارشــناس هــر چقــدر هــم کــه ســابقه
فــداکاری و انقالبیگــری داشــته باشــند
شایســتهی تصدیگــری امــور نیســتند.
پیامبــر اســام(ص) اگــر چــه ابــوذر را مــردی
فــداکار و راســتگو و پیشــگام در میدانهــای
پــر خطــر توصیــف میکــرد امــا هرگــز
کارهایــی کــه نیازمنــد تخصــص و ســواد و
دانــش بــود را بــه او واگــذار نکــرد و ابــوذر
هــم اعتراضــی نداشــت و ســهمخواهی هــم
نکــرد و حقــوق ویــژهای هــم بــرای او در نظــر
نگرفتنــد! حضــرت علــی(ع) کــه مســئولیت
ادارهی یکــی از شــهرها را بــه عمــوزادهی
خــود ســپرده بــود پــس از مشــاهدهی
نارضایتــی مــردم آن منطقــه از عملکــردش
و نامههایــی کــه مــردم بــه آن حضــرت
مــی نوشــتند ،بــدون رودربایســتی و رعایــت
مســئلهی خویشــاوندی وی را برکنــار نمــوده
و او را بــه خاطــر کوتاهیهایــش ســرزنش
میکــرد .مصایبــی کــه ائمــه در تبعیدگاههــا،
حصارهــا و زندانهــا و میــدان مبــارزه
تحمــل کردنــد بــه خاطــر مبــارزهی آنهــا بــا
بیعدالتــی بــود .تــاش چندیــن ســالهی
امــام جعفــر صــادق(ع) در راســتای تعییــن
معیارهایــی کــه تشــخیص عدالــت را ممکــن
ســازد نشــان میدهــد کــه آن حضــرت تــا
چــه انــدازه دغدغـهی عدالــت داشــته اســت.
از ایــن رو مهمتریــن مطالبــهی مــردم از
جمهــوری اســامی کــه نمــاد حکومــت شــیعی
در جهــان اســت نیــز اجــرای عدالــت اســت
کــه اگــر محقــق نشــود نقــض غــرض اســت!
ائم ـهی معصومیــن بســیاری از کارهایــی کــه
مــا بــرای آنهــا انجــام میدهیــم و بیشــتر
جنبــهی نمادیــن و تشــریفاتی و صــوری
دارد و گونــهای بزرگداشــت زبانــی و نشــأت
گرفتــه از احســاس تلقــی میشــود را از مــا
نخواســتهاند امــا از مــا خواســتهاند کــه
عــادل و امانتــدار باشــیم و بــه عهــد خــود
وفــا کنیــم تــا جایــی کــه امــام صــادق(ع)
میفرمایــد :کســی کــه بــه عهــد خــود وفــا
نکنــد دیــن نــدارد .شــما بــه مــردم وعــده
عدالــت دادیــد!
جمهــوری اســامی کــه نزدیــک بــه 40
ســال اســت بــا بیعدالتــی در مناســبات
بینالمللــی ،حــق وتــو ،آوارگــی فلســطینیها
 ،اســتعمار نــو  ،اســتثمار و اســتحمار مبــارزه
میکنــد و بــه دلیــل همیــن اعتراضهــا
تحریــم میشــویم و مــردم مــا در انــواع
اد امه د  ر ستون روبرو
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اد  امه از ستون روبرو

معاون اول رئیس جمهور:

خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی
علیه ایران تبدیل شده است

معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه
وزارت خزانــه داری آمریــکا بــه اتــاق جنــگ
اقتصــادی علیــه ایــران تبدیــل شــده اســت،
گفــت :دشــمن بــه دنبــال ایجــاد اختــال در
صــادرات فــوالد ،پتروشــیمی و مــس ایــران
ا ست .
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،اســحاق
جهانگیــری صبــح ســه شــنبه در مراســم
افتتــاح پــروژه توســعه فوالدســازی و نــورد
پیوســته ســبا در شــرکت فــوالد مبارکــه
اصفهــان ،اظهــار داشــت :دشــمن به دنبــال
ایــن اســت کــه درآمــد حاصــل از صــادرات
نفــت ایــران را بــه دیگــر کشــورها بــه نقطه
صفــر برســاند کــه بــا بحــران اقتصــادی در
کشــور دامنــه اعتراضــات مردمــی بــاال رود.
وی بیــان داشــت :امــروز بهــره بــرداری
از طــرح هــای مختلــف فــوالد در جهــت
افزایــش تولیــدات فــوالد ،مــا را بــه ایــن
برنامــه و سیاســت نزدیــک مــی ســازد کــه
بــا صــادرات نفــت و محصــوالت وابســته
بــه نفــت از جملــه پتروشــیمی بتوانیــم
اقتصــاد کشــور را رونــق دهیــم.
معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح کــرد:
مــردم بایــد هوشــیار باشــند کــه هــدف
دشــمن ایجــاد تنــش اقتصــادی و افزایــش
دامنــه اعتراضــات اســت کــه بایــد مــردم
امــروز در کنــار مســئوالن قــرار بگیرنــد و
بــه ارتقــای اقتصــاد داخلــی کمــک کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز وزارت
خزانــه داری آمریــکا بــه اتــاق جنــگ
اقتصــادی علیــه ایــران تبدیــل شــده اســت،
بیــان داشــت :بــا ایــن تصــور غلــط کــه بــا

جنــگ اقتصــادی آمریــکا علیــه ایــران هیــچ
اتفاقــی نمــی افتــد ،نمــی تــوان زندگــی
کــرد.
جهانگیــری گفــت :بــا برنامــه ریــزی دقیــق
بایــد اهــداف دشــمن را شکســت دهیــم و
زندگــی مــردم را از آســیب ،مصــون نگــه
داریــم.

نکــرد.
وی ادامــه داد :آمریــکا بــا خــارج شــدن
از برجــام ،ایــران را در یــک ســردرگمی
قــرار داده اســت و بایــد منتظــر بمانیــم
کــه عکــس العمــل کشــورهای اروپایــی
در راســتای تامیــن ایــران چگونــه عمــل
می کننــد .

وی اظهــار داشــت :امــروز کشــور شــرایط
ویــژهای را ســپری میکنــد و در جنــگ
متقابــل بــا آمریــکا قــرار داریــم .
تحریــم هــا از مردادمــاه بــه مــدت
 ۳مــاه آغــاز خواهــد شــد
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه
آمریــکا اقتصــاد ایــران را نشــانه گرفتــه
اســت ،بیــان داشــت :در زمانــی توافــق مــا
بــا آمریــکا و اروپــا در حــوزه برجــام بــود
امــا آمریــکا بــه تعهــدات کامــل خــود عمــل

جهانگیــری از بازگشــت تحریــم هــا از اول
مردادمــاه توســط آمریــکا خبــر داد و بیــان
داشــت :بنــا بــر اعــام آمریــکا تحریــم از
مردادمــاه بــه مــدت ســه مــاه آغــاز خواهــد
شــد.
وی نقــش اصفهــان را در دوران ســخت
اقتصــادی و بحرانهــا بســیار پــر اهمیــت
خوانــد و گفــت :در طــول تاریــخ اصفهــان
همــواره در حــوزه صنعــت و سیاســی پیشــتاز
بــوده اســت و بســیاری از جریانــات سیاســی

و اقتصــادی از اصفهــان کلیــد خورده اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان
اینکــه در شــرایطی کــه مــردم بــا بحــران
اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم میکننــد
شــاهدیم کــه عــده ای بــه دنبــال
خالــی کــردن جیــب مــردم هســتند ،گفــت:
بــرای خــروج از بحــران اقتصــادی نیــاز بــه
ممنوعیــت واردات کاالهــای مشــابه داخلــی
و رونــق صــادرات داریــم.
تــاش وزارت امــور خارجــه و بانک
مرکــزی بــرای رونق صــادرات
وی افــزود :وقتــی کــه تولیــدات داخلــی مــا
از کیفیــت خوبــی برخــوردار اســت و قیمــت
مناســبی دارد واردات و خریــد کاالهــای
خارجــی دلیــل نــدارد و بایــد از واردات آن
جلوگیــری شــود.
جهانگیــری بیــان داشــت :بــرای رونــق
صــادرات بــا تــاش بانــک مرکــزی و
مســئوالن سیاســت خارجــه به دنبــال
راهــی هســتیم کــه در مبــادالت بانکــی بــه
مشــکل برنخوریــم.
وی بــا اظهــار اینکــه امــروز هــدف آمریــکا
از تحریمهــا مشــخص نیســت ،اعــام
کــرد :در گذشــته اگــر تحریــم صــورت
مــی گرفــت بــه خاطــر رفتــن ایــران بــه
پــای میــز مذاکــره بــوده اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن بــه
محدودیــت منابــع آبــی اســتان اصفهــان
اشــاره کــرد و گفــت :بحــران آب در اصفهان
جــدی اســت و اگــر در تمــام بخــش هــا
 ۱۰درصــد صرفــه جویــی صــورت گیــرد
ایــن مشــکل حــل خواهــد شــد.

العربی الجدید بررسی کرد؛

آغاز ساخت دیوار حائل در سینا
روزنامــه العربــی الجدیــد بــه نقــل از منابــع
آگاه گــزارش داده اســت کــه ارتــش مصــر
طــی روزهــای گذشــته فعالیــت هــای
اجرایــی خــود بــرای ایجــاد منطقــه حائــل
در ســینا در چارچــوب توافــق قــرن را آغــاز
کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از
العربــی الجدیــد ،منابــع سیاســی مصــری
گــزارش داده انــد کــه ارتــش مصــر در چنــد
روز گذشــته در حــال اجــرای دســتورات
جدیــدی در شــمال سیناســت.
بــر اســاس ایــن خبر ایــن اقــدام در راســتای
تفاهــم هــا و توافــق هایــی کــه در زمینــه
طــرح «دونالــد ترامــپ» رئیــس جمهــور
آمریــکا موســوم بــه معاملــه قــرن صــورت
گرفتــه ،انجــام مــی شــود .ایــن منابــع بــه
روزنامــه العربــی الجدیــد گفتــه انــد کــه
نیروهــای مســلح مصــری اقداماتــی را در
دســت دارنــد کــه در نهایــت بــه جداســازی
منطقــه مــورد نظــر در ســینا از باقــی
مناطــق منجــر خواهــد شــد.
ایــن منابــع تأکیــد کــرده انــد کــه در حــال
حاضــر نیروهــای مســلح مصــری بنــا دارنــد

تــا دیــوار حائلــی را در منطقــه ای کــه
فــرودگاه العریــش ،منطقــه صنعتــی قدیمــی
و روســتاهای الســام و الحبایــن در آن
واقــع شــده احــداث کننــد و ایــن مناطــق

تخریــب شــده انــد و فــرودگاه العریــش هــم
تخلیــه شــده اســت.
اخیــرا «جــرد کوشــنر» دامــاد و مشــاور
ترامــپ بــه همــراه «جیســون گرینبــات»

کامــا خالــی از ســکنه هســتند.
بــر اســاس ایــن خبــر نــه تنهــا ســاکنان
ایــن مناطــق از ایــن بخــش از خــاک ســینا
خــارج شــده انــد بلکــه همــه تأسیســات و
زمیــن هــای کشــاورزی ایــن منطقــه نیــز

فرســتاده ویــژه ترامــپ در خاورمیانــه بــا
«عبدالفتــاح السیســی» رئیــس جمهــور
مصــر و «عبــاس کامــل» رئیــس ســازمان
اطالعــات مصــر دیــدار کــرده بودنــد و بــه
گفتــه منابــع آگاه گرینبــات و کوشــنر در

ایــن ســفر بــا «محمــود عبــاس» رئیــس
تشــکیالت خودگــردان فلســطین هــم دیــدار
کــرده و اصالحاتــی در توافــق قــرن ایجــاد
کــرده انــد.
بــر اســاس ایــن خبــر یکــی از اصالحــات
اعمــال شــده در طــرح موســوم بــه توافــق
قــرن ،ایــن اســت کــه بــه جــای تبــادل
اراضــی و دادن بخشــی از اراضــی مصــر بــه
فلســطینی هــا ،صحــرای ســینا بــه منطقــه
تجــاری و صنعتــی آزاد تبدیــل شــود تــا در
خدمــت نــوار غــزه باشــد و دولــت فلســطین
در محــدوده مرزهــای نــوار غــزه و اراضــی
کرانــه باختــری کــه بــه شــهرک هــای
اســرائیلی تبدیــل نشــده و برخــی
شهرک های قدس تشکیل شوند.
گــزارش هــا از آغــاز کار نیروهــای مســلح
مصــری بــرای ایجــاد منطقــه حائــل در
ســینا در حالــی منتشــر شــده کــه ســازمان
اطالعــات مصــر از رهبــران حمــاس و فتــح
دعــوت کــرده تــا بــه قاهــره ســفر کننــد و
در بــاره آشــتی فلســطینی و تــاش هــای
بیــن المللــی بــرای بهبــود اوضــاع نــوار
غــزه مذاکــره کننــد.

ادامه بالتکلیفی کاربران کممصرف اینترنت

پــس از ارائــه تعرفههــای غیرحجمــی بــرای
اینترنــت ثابــت ،مشــترکان کممصرفــی کــه
بــه انــدازه کاربــران عــادی ،حجــم اینترنتــی
نمیخواســتند و تنهــا خواســتار ســرعت
بــاالی اینترنــت بودنــد ،نســبت بــه ایــن
تعرفههــا اعتراضهایــی داشــتند امــا هنــوز
تعرفــه جداگانــهای بــرای آنهــا در نظــر
گرفتــه نشــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در حالــی کــه جایگزینــی
اینترنــت نامحــدود یــا غیرحجمــی و ارایــه
تعرفههــای جدیــد اینترنــت ثابــت ،در
آخریــن روزهــای دولــت یازدهــم مطــرح و
بــه دلیــل انتقــادات ،تکمیــل طــرح مذکــور
برعهــده وزیــر ارتباطــات نهــاده شــد ،مســاله
مشــترکانی کــه خواســتار ســرعت بــاال و
حجــم پایینتــر بودنــد نیــز عنــوان شــد.
تعرفههــای جدیــد البتــه نــه تعرفههایــی
تمامــا نامحــدود بلکــه مبتنــی بــر سیاســت
مصــرف منصفانــه (Fair Usage
 )Policyهســتند .همــان زمــان هــم
ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه شــاید ایــن

تعرفههــا بــرای کاربــری کــه در طــول مــاه
مصــرف اینترنــت باالیــی دارد ،منصفانــه
باشــد ،همانطــور کــه یــک کاربــر گفتــه
بــود« :تقریبــا بــه نفــع مــن اســت کــه
اینترنــت زیــاد مصــرف میکنــم .مــن االن
۴مــگ را دارم دو ماهــی ۳۰۰هــزار تومــن
پرداخــت مــی کنــم!» امــا کاربــری دیگــری
معتقــد بــود «:تکلیــف کســانی کــه بــه
حجــم کــم دانلــود ولــی ســرعت بــاال نیــاز
دارنــد چــه میشــود؟ ایــن نرخهــا بســیار
گــران اســت و قطعــا اســتقبال نخواهــد
شــد».
در همیــن حــال ،ارائــه تعرفههــای
غیرحجمــی بــه جــای نامحــدود ،نارضایتــی
کاربــران را بــه همــراه داشــت امــا وزیــر
ارتباطــات همــان زمــان اظهــار کــرده
بــود« :اطمینــان داشــته باشــید کــه حتــی
بــا وجــود مفهــوم مصــرف منصفانــه بیــش
از  ۸۰درصــد کاربــران دیگــر نیــازی بــه
خریــد حجــم یــا پرداخــت هزینــه اضافــه
نخواهنــد داشــت ».بنابرایــن در شــرایطی
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کــه خــود آقــای وزیــز هــم اذعــان داشــت
حــدود  ۷۰درصــد کاربــران ،مصــرف
 ۷تــا  ۱۰گیگابایتــی را در مــاه تجربــه
میکننــد ،ظاهــرا بــه کاربــران کممصــرف
بیتوجهــی شــده بــود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات امــا در
واکنــش بــه ایــن موضــوع ،در بــاره اینترنــت
پرســرعت بــرای مشــترکان کممصــرف،
توضیــح داد :دســتهای از مشــترکین نیــاز
بــه ســرعت بــاال دارنــد ،در حالــی کــه
حجــم مصرفــی آنهــا بــاال نیســت .بــرای
ایــن دســته از مشــترکین هرچنــد امــکان
اســتفاده از ســرویسهای موبایــل وجــود
دارد امــا شــرکتهای ارائهکننــده خدمــات
ثابــت بــرای حفــظ ایــن مشــترکین ،ارائــه
بســتههای رقابتــی بــرای ایــن گــروه را
آغــاز کردهانــد .راهکارهایــی چــون بســته
ازدیــاد ســرعت و غیــره.
البتــه جهرمــی بــار دیگــر نیــز بــا اشــاره
بــه شــرایط ارائــه اینترنــت ثابــت بــرای
مشــترکان کممصــرف ،اظهــار کــرده بــود:

در تعرفــه جدیــد ،مشــترکین کممصــرف
کــه پهنــای بانــد بــاال نیــاز دارنــد ،فاقــد
انتخــاب مناســب هســتند .بــرای رضایــت
ایــن دســته از کاربــران ،پیشــنهادهایی در
حــال بررســی اســت کــه تــاش میکنیــم
تــا فروردیــن مــاه بــه نتیجــه نهایــی برســد.
اکنــون از آخریــن وعــدهی وزیــر ارتباطــات
مبنــی بــر ارائــه تعرفــه بــه مشــترکان
کممصــرف مدتــی گذشــته و خبــری از
تعرفههــای جدیــد نیســت ،البتــه حســین
فــاح جوشــقانی -رییــس ســازمان تنظیــم
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی -چنــدی
پیــش اعــام کــرد :بــه دلیــل نگرانــی
اپراتورهــا از اینکــه مشــترکان کممصرفــی
کــه ســرعت بــاال میخواهنــد ،بــه ســمت
اپراتورهــای دیگــر برونــد ،در صــورت
موافقــت وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،تغییــر تعرفههــای جدیــد بــرای
مشــترکان کــم مصــرف اینترنــت توســط
اپراتورهــای ارائهدهنــده خدمــات اینترنتــی
ابــاغ میشــود.

تنگناهــا قــرار میگیرنــد نبایــد اجــازه بدهــد
کــه شــیوهی اداره کشــور بــه گون ـهای باشــد
کــه مــردم قربانــی بیعدالتــی شــوند« .حــق
وتــو» چــه تفاوتــی بــا در حاشــیهی امــن
بــودن برخــی آقازادههــا دارد؟! وقتــی تمامــی
مســئولین ارشــد کشــور بــر اجــرای عدالــت
تأکیــد دارنــد پــس مشــکل کجاســت؟! اصــوالً
مکانیــزم صــدور انقــاب ایــن اســت کــه مــا
ابتــدا الگویــی از رفتــار عادالنــه در کشــور
خودمــان ارائــه دهیــم تــا مــردم کشــورهای
همســایه و اســامی مشــابه چنیــن رفتــاری
را از حــکام خــود مطالبــه کننــد و اگــر چنیــن
باشــد دیگــر هیــچ نیــازی بــه هزینههــای
سرســامآور تبلیغاتــی در خــارج از کشــور
نیســت!
انگیــزهای کــه مــردم را بــه دفــاع از یــک
نظــام مبتنــی بــر فقــه شــیعی ترغیــب
میکنــد بایــد ریشــه در عدالــت محــوری
ایــن نظــام داشــته باشــد از ایــن رو مــردم
بایــد جلوهگــری عدالــت را در تمامــی
ابعــاد زندگــی خــود شــاهد باشــند .تقــدس
حکومــت علــی(ع) و تقــدس هــر حکومتــی در
گــرو تالشــی اســت کــه بــرای ایجــاد عدالــت
صــورت گرفتــه و میگیــرد .در واقــع ایــن
عدالــت ملمــوس اســت کــه بــه یــک نظــام
حکومتــی رنــگ و بــوی تقــدس میدهــد نــه
عنــوان و شــخصیتها و قوانیــن و شــعارها؛
بنابرایــن آنچــه یــک نظــام را آســمانی و
مقــدس جلــوه میدهــد رویکــرد بــه عدالــت
در مناســبات متقابــل حکومــت بــا مــردم و
مــردم بــا حکومــت اســت .هیــچ ارزشــی
باالتــر از عدالــت نیســت و مســئولین نبایــد
مــردم را ناتــوان از تشــخیص عدالــت بداننــد.
مــردم عدالــت را تشــخیص میدهنــد همــان
گونــه کــه یــک نــوزاد میتوانــد مــادر خــود
را تشــخیص بدهــد لــذا نمیتــوان افــکار
عمومــی را در پیونــد بــا ایــن موضــوع تخطئــه
کــرد و آنهــا را فریــب خــورده بــه حســاب
آورد.
گرداننــدگان امــور کشــور همــواره بایــد
نگاهــی بــه تاریــخ داشــته باشــند تــا
فلســفهی وجــودی خــود را درک کننــد .بایــد
از خــود بپرســند چــرا بــه جــای رفتــگان
نشســتهاند پاســخ آن کامــ ً
ا آشــکار اســت
چــون کســانی کــه رفتهانــد و مــردم بــه آنهــا
پشــت کردهانــد عــادل نبودهانــد .بنابرایــن
هــر کــه میخواهــد بمانــد بایــد بــه مهمتریــن
مطالبــهی مــردم کــه عدالــت اســت توجــه
کافــی و وافــی داشــته باشــد.
گرداننــدگان امــور کشــور بایــد بداننــد
بســیاری از ناهنجاریهــا نظیــر فحشــا،
اعتیــاد ،دلــه دزدی ،قانونگریــزی و خشــونت
کــه مبــارزهی بــا آنهــا هزینههــای زیــادی را
بــر مــردم و حکومــت تحمیــل کــرده و میکنــد
از عــوارض بیعدالتــی اســت کــه بــا برقــراری
عدالــت تدریجــاً کمرنــگ میشــود و جــای
خــود را بــه رفتارهــای هنجارمنــد و ارزشــی
میدهــد.
گرداننــدگان امــور کشــور بایــد بداننــد برخــی
از افــرادی کــه پیرامــون آنهــا را گرفتهانــد
و از همراهــی و حمایــت دم میزننــد بــه
دنبــال ســود و ســودای خــود هســتند و همیــن
کــه بــار خــود را بســتند بــه جــای ایــن کــه
پاســخگوی اعمــال خــود باشــند بــه صــورت
مدعــی ظاهــر میشــوند.
آنچــه یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای
جهــان را دچــار انــواع آشــفتگیها و بیســر
و ســامانیها کــرده ســهمخواهیهای
بیحســاب و کتــاب اســت .درآمیختگــی القــاب
و عنوانهــای هدیــه شــده ،چنــد پیشــگیها
و حــق سکوتهاســت کــه بــه تقســیم برخــی
از پســتها ،خودســریها و عملکردهــای
مبتنــی بــر فرهنــگ ملوکالطوایفــی انجامیــده
کــه هیــچ یــک بــا عدالــت همخوانــی نــدارد!
بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه
وقــوف دشــمنان بــر ایــن کاســتیها و
نارضایتیهــای مردمــی اســت کــه بــه آنهــا
جــرأت میدهــد پیمــان خــود را زیــر پــا
بگذارنــد و بــرای تحــت فشــار گذاشــتن
مــردم و ترغیــب آنهــا بــه سرکشــیهای
مدنــی بــا یکدیگــر همداســتان شــوند و ایــن
در حالــی اســت کــه هنــوز هــم مســئولینی
پیــدا میشــوند کــه میخواهنــد تمــام قــد
در خدمــت مــردم باشــند!
ایــن واقعیتهــای تلــخ ریشــه در کجفهمــی
نســبت بــه ریش ـههای انقــاب دارد بــه ایــن
معنــا کــه هنــوز عــدهای نمیداننــد کــه مــردم
بــرای چــه انقــاب کردهانــد و تصــور میکننــد
کــه دعــوا بــر ســر نامهــا و اشــخاص بــوده
اســت در حالــی کــه مــردم بــرای برقــراری
عدالــت قیــام کردنــد ،همیــن و بــس.

