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1- الیتیسم یا نخبه گرایی یکی از مباحث جامعه شناسی سیاسی است که به نقش و اهمیت نخبگان و طبقه الیت در جوامع مختلف می پردازد

بــا اعــام ثبت نــام 26 نفــر از اســاتید دانشــگاهی، در 
ــزد، آنچــه مهــم به نظــر  ــی اســتان ی حوزه هــای انتخاب
اســت  اســاتیدی  و  متخصصــان  وجــود  مي رســد: 
کــه حداقــل در حــوزۀ تخصــص خــود، بــا شــناخت 
دســت انداز هــا و نواقــص ســاختاری، راه هــای عــاج 

را پیشــنهاد کننــد.
بــا نزدیــک شــدن بــه موعــد مقــرر، رفتــه رفتــه شــاهدِ 
پدیــده ای به نــام »الیتیســم«1 در جامعــه می شــویم؛ 
رفتار هایــی کــه از حــوزۀ تخصــص رشــتۀ مربوطــه، 
فراتــر رفتــه و در عیــن آنکــه ژســت الیت)فرهیختــه( 
خــود را حفــظ نمودنــد، بــه رفتارهــای پوپولیســتی و 

عوام گرایــی دســت می زننــد.
آن یکــی کتــاب قانــون دســت گرفتــه و در هــر مــکان 
و فضایــی کــه منظــرۀ خوبــی داشــته باشــد، روخوانــی 
ســاله اش   40 مدیریــت  بــه  »دیگــری  و  می کنــد 
می نــازد و می فرمایــد کــه، از زمانــی کــه بــه یــاد دارم، 

ــا بــه حــال مدیــر بــوده ام«. ت
فردی که در یک رشــته تحصیل کرده، از رشــته های 
دیگــر ســخن می رانــد و فــردی کــه ماه هــا کــه نــه، 
بلکــه ســال ها در اســتان حتــي، حضــور نداشــته، بــه 
مي کنــد؛  کــج  اســتان  بــه  را  هواپیمــا  ســر  یک بــاره 
ــرواز بعــدی، بهارســتان نشــین ملــت باشــد! بلکــه پ

اســاتید دانشــگاهی محتــرم! قبــل از آن کــه بــه کارزار 
خویــش  دانشــجویان  از  می نهادیــد،  گام  انتخابــات 
در  حضــرات  حضــور  کــه  می کردیــد،  پرس وجــو 
جایــگاه حقوقــی، چــه میــزان دردی از دردهــای یــک 
دانشــگاه و دانشــجویانش را حــل کــرده، کــه اکنــون 

مــردم شــده اید؟ دردمنــد 
ــه آن نتیجــۀ ارزشــیابی  قبــل از حضــور، نیم نگاهــی ب
دانشــجویان  تــرم  هــر  کــه  می انداختیــد،  اســاتید 
موظفنــد از شــیوۀ تدریــس تــا اخــاق و تســلط بــر 
مباحــث درســی شــما را، کیفیت ســنجی کننــد و چــه 
بهتــر بــود کــه حتــی آن  را ســنگ محــک خویــش قــرار 

می دادیــد! 
و  کشــوری  مقــاالت  از  تعــداد  چــه  اینکــه  یــا 
بین المللی تــان، ناظــر بــر حــل مســائل اقتصــادی و 
معیشــتی بــوده، کــه اکنــون شــاهد شــعارهای واهــی 
کاندیدهــا  از  برخــی  توســط  واقعیــت،  از  دور  بــه  و 

! هســتیم؟

مگــر  اساســا  کــه  پرســش؛  ایــن  بــه  پاســخ  شــاید 
دانشــگاه، چــه میــزان پایــگاه رأی دارد، کــه حضــور 

کاندیــدا از پایــگاه دانشــگاه، این قــدر اهمیــت دارد؟ 
می توانــد علــت بســیاري از ســؤاالت مطــرح شــده 

باشــد.
اگــر نگاهــی بــه جمعیــت 80000 نفــری دانشــجویان 
اســتان داشــته باشــیم، می تــوان دریافــت، بــه شــرط 
حضــور نصــف ایــن مقــدار در پــای صندوق هــای رأی، 
معــادالت یــک شهرســتان را بــه کلــی می تــوان تغییــر 
بــه همیــن دلیــل، شــاهد نزدیــک شــدن  لــذا  داد. 
فعالیــن سیاســی اســتان، بــه تشــکل ها و کانون هــای 
بــه  منتهــی  ســال  در  دانشــگاه،  سیاســی_فرهنگی 

ــود. ــات خواهیــم ب انتخاب
ایــن مهــم ســبب شــده، تــا در شــماتیک انتخاباتــی 
از  دانشــجویی،  ســتادهای  تأســیس  شــاهد   98
رفت وآمدهــای  حتــی  و  کاندیدهــا  برخــی  ســوی 
دانشــگاه ها،  مســؤلین  برخــی  ســوی  از  سیاســی، 
شــاهد  همچنیــن  و  باشــیم  کاندیدهــا  همیــن  بــا 
رفتار هــای شــاذ سیاســی؛ نظیــر »وعــدۀ حــل بیــکاری 
اصــاح  زنــان،  حقــوق  احیــای  فارغ التحصیــان، 

باشــیم«.  اقتصــادی,  ســاختار 
نظــر  بــه  را،  عزيــز  توجــه خواننــدگان  نمونــه،  بــرای 
ــان و  ــه امــر حقــوق زن یکــی از کاندیدهــای محتــرم، ب
پیشــنهاد فــوری ایشــان بــرای حــل معضــل مشــکات، 

در ایــن عرصــه را جلــب می نمایــم.
متأســفانه در ســال های اخیــر، آمــار زنــان زندانــی و 
سرپرســت خانــوار و خیابانــی، روزبــه روز، بیشــتر شــده 
و راه عــاج آن؛ تقویــت بنیان هــای خانــواده، رعایــت 
اصــل 21ام قانــون اساســی و غیــرت ایرانــی مســؤلین 

اســت. 
حتمــا وجــود ارزشــمند اســاتید دانشــگاهی در ارکان 
مدیریتــی و تصمیم گیــری کشــور، نــه تنهــا واجــب! 
بلکــه نیــاز و عــاج کشــور اســت و هیچ کــس منکــر 
اســتاد  جایــگاه  قطعــا  و  شــد  نخواهــد  مهــم،  ایــن 
تکریــم  و  قابل احتــرام  برایمــان  آن قــدر  دانشــگاه، 
می باشــد، کــه بــه دور از هــر قضــاوت و پیــش داوری، 
ســؤاالتی را صرفــا در جایــگاه دانشــجویی خویــش، 

مطــرح کنیــم!

ــون اساســی، ایــن حــق را  ــر اصــل 24ام قان ــا ب ــذا بن ل
نیــز بپذیریــد کــه طــرح ســؤال کنیــم از چرایــی عــدم 
فرزنــدان  کــه  دانشــگاهی  اســتاد  احــراز صاحیــت 
ایــن کشــور را تربیــت می کنــد، حــال خــود، صاحیــت 
نظــام  اگــر  نــدارد؟!  را  دیــار  ایــن  مــردم  نمایندگــی 

ســامت اخاقــی، اقتصــادی و یــا مالــی 

شـــخــصی را تـــشـــخیص نمی دهد، پـــس چـــگـــونـــه 
تربیتــی  بــر مهم تریــن شــریان  او  رفتــاری  ســامت 
جامعــه؛ یعنــی دانشــگاه را تشــخیص داده اســت؟ 
و بنــا برمــاده 38 منشــورحقوق دانشــجویی،  امــکان 
از فــردی وجــود دارد، کــه حضــور در  طــرح ســؤال 
ســتاد کدامیــن کاندیــدا، باعــث حضــور در عرصــۀ 
انتخابــات شــد؟ حضــور و یــا حمایتــی از ســتاد جوانان 
کاندیدای شــاخص اســتان، در این خصوص صورت 

گرفتــه بــود یــا خیــر؟

 نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه، لزومــا مطلــوب 
دیــده شــدن، ُشــوَمن بــودن نیســت. رفتارهایــی مثــل 
قهرکــردن و میــز مناظــره را تــرک کــردن و محکــم 
ــو کــردن دانشــجویان در فضــای  ــز زدن و فال روی می

اینســتاگرام، من جملــه همیــن رفتارهاســت.
و  مجــازی  فضــای  در  برخــی  یکبــارۀ  فعالیــت   
ریکواِســت دادن بــه هــر دانشــجوی درون اســتانی، 
ــه عــدم فهــم رســانه و درک جایــگاه آن،  آنقــدر کــه ب
در روزهــای منتهــی بــه انتخابــات، منتــج می شــود؛ 

چیــز دیگــری را بــه ارمغــان نــدارد. 
ورود 60ســاله ها بــا احســاس تکلیــف کــردن نســبت 
انتخاباتــی  عجایــب  از  نیــز،  دوم  گام  بیانیــۀ  بــه 
و  جوان گرایــی  آن،  سرتاســر  کــه  بیانیــه ای  اســت. 
امیــد و خاقیــت مــوج مــی زد، چگونــه در مدیــری 
کــه از ابتــدای انقــاب، همیشــه یکــی از پســت های 
مدیریتــی ایــن کشــور را بــر عهــده داشــته، نمــود عینی 

می کنــد؟!  پیــدا 
آیــا مدیریــت 40ســالۀ برخــی کاندیدهــا، راهــی بــرای 
مدیریتــی  جدیــد  شــیوه های  و  جدیــد  ایده هــای 

اســت؟ گذاشــته 
در همیــن راســتا، نشــریه ناقــوس در نظــر دارد از 
انتخابــات  در  حاضــر  دانشــگاهی  اســاتید  تمامــی 
جهــت ارائــه برنامــه هــا و شــعار هــای متناســب بــا 

نیــاز هــای جوانــان دعــوت بــه مصاحبــه نمایــد. 

بــه  کمکــی  مانــده  باقــی  زمــان  در  آنکــه  امیــد  بــه 
نماییــم. اصلــح  انتخــاب 

37,671
دانشجو مشغول 

تحصیل

2,537  
استاد و عضو هیات 

علمی
 10,404
 18,090

فارغ التحصیالن 
بیکار دانشگاهی 

استان

4,716
1,337

ازدواج و طالق

37,671
دانشجو مشغول به 

تحصیل به جز
فنی حرفه ای

الیت ها در سرزمین انتخابات

30 کاندیدا
1 زن

2 استاد دانشگاه

31 کاندیدا
2 زن 

5 استاد دانشگاه

77 کاندیدا
7 زن 

8 استاد دانشگاه

10 کاندیدا
2 استاد دانشگاه 

0 زن
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روزی روزگاری شــیخ مخفی الدیــن پنهان آبــادی از بــاب 
دانــش بــه دانشــگاه ورود کــرده و در حــال گــذر بــود.

و  دوختــه  زمیــن  بــه  را  جنبنــده اش  چشــمان  وی   
گوش هایــش را بــه بــاد هــوا ســپرد و دســت بــر ریــش، 

در حــال گــذر بــود.
گوشــش  بــه  صدایــی  هــوا  بــاد  ناگهــان 
رســاند:}خِش خِش،اومم{ چــه خــوب پیچوندیــم بــرو 
بکــس رو هــا! آره؛ ایــن حرف هــا رو ول کــن. می شــه 

کنــی؟ نــگاه  چشــم هام  تــوی 
 شــیخ بــه خــود گرفــت و چشــمان به زمیــن دوخته اش 
را بــاال آورد و منتظــر نگاهــی دلبرانــه بــود، کــه ناگهــان 
قفل شــدن  و  نــگاه  دوخته شــدن  دیــدن  بــا  وی، 
دســت هایی در هــم، دومتــر بــه بــاال و ســه متر بــه جلــو 
پریــد ووارمانتیــکا و چــه عشقولیســمارا زیــر لــب تکــرار 
می کــرد. }َشــتَلَق{ صــدای آخ گفتــن وی و چرخیــدن 

ســرش  دور  فرضــی  پرنده هــای 
همانــا و نوایــی کــه می گویــد:

بــازی  ندید پدیــد  ایــن  وِی!  اِی 
فرامــوش  چیســت؟  درآوردن هــا 
نکــن کــه اینجــا دانشــگاه اســت، 
و  بــده  ادامــه  خویــش  راه  بــه 
بــر زمیــن، دوختــن کــن. چشــم 

وی، دســتی بر محاســنش کشــید 
و  دوخــت  زمیــن  بــر  چشــم  و 
راه  اطــراف،  بــه  گــوش  این بــار، 
افتاد.}گویــا کــه دهــان شــیخ مــزه 

باشــد.{  کــرده 
القصــه، شــیخ مســیر را در پیــش 
گرفــت و بعــد از گــذر از عــرض 
جهــت  ســه،  فنــی  ســاختمان 
پیدایــش ادامــۀ مســیر، ســری تــا 
نیمــه بــاال آورده و مجــدد دســتی 
بــر محاســن کشــید و چرخشــی 
نیمــه  تــا  را  ســر  تســبیح،  در 
بــاال آورده و راهــروی مســقف و 
انبوهــی از گل و گیــاه، چشــمان 
چشــمان  می ربایــد،}در  را  وی 

ــی، در چرخــش اســت.{ امــا وی،  وی، خطوطــی گردال
از هــراس آن چــه پیــش از آن دیــده بــود، بــرای انتخــاب 
مســیر بــه شــک افتــاد و تســبیح را در دســت چرخانــد 
و چشــم ها را بســته و خِیــر و َشــرّی کــرده و فــارغ از 
آن، عــزم رفتــن کــرده و پاهایــش را در نَعلیــن تــا انتهــا 
ــل  ــه ســمت تون ــد ب ــل داده و کش کــش، راه می افت حُ

ســبز مــی رود.
 وی، ســرخوش از آن کــه بیــن ایــن برهــوت، در چنیــن 
از  مــی دارد، چشــم  بــر  قــدم  زیبایــی  و  ســبز  مــکان 
زمیــن گشــوده و دســت چــپ و راســتش را گــم کــرده و 
نگاهــش بــه اطــراف دوختــه شــده و پیــش مــی رود، کــه 
ناگهــان چشــمانش بــه دســتی حلقــه شــده و نگاهــی 

دَرهــم فــرو رفتــه، دوختــه می شــود!

 وی، مشکوک است به آن که صحنه واقعیست؟
را،  تــو  نمی یابــم  می جویــم،  آنچــه  فیلترینــگ  یــا   
برداشــته شــده؟ کــه یــک ســیلی بــه صورتــش و دســتی 
ندایــی می آید:اگــر  بــاز  و  خــورده  پشــت ســرش  بــه 
ــه  ــاوری، تــو را ب ــد بــازی در بی یک بــار دیگــر ندیــد پدی
خانــه خواهــم بــرد! عــادی رفتــار کــن اِی وِی! ناســامتی 

این جــا دانشــگاه اســت!
 وی، اندکــی مکــث کــرده و بــاز بــه راه می افتــد. بــه 
سرعت قدم برداشته و ناگهان به بوفۀ خوشمزه های 
ــار دیگــر،  دانشــگاه می رســد. چشــمان را جنبانــده و ب

در جســت وجوی صحنــه اســت!
دانشــگاه  این جــا  وِی،  اِی  کــه  باطــل{  خیــال  }زهــی 
اســت؛ تفکیــک جنســیت را از یــاد بــرده ای ؟ این جــا 

همــه چیــز آرام اســت!
}لطفــاً آهنــگ را ادامــه ندهیــد، زیــرا وی تنهــا بــوده و 

کســی در کنــارش، جهــت آرامــش روانــش، نمی باشــد
و هنــوز هــم، کســی بــه او، دل نبســته اســت، چون کــه 

این جــا دانشــگاه اســت{!
مکان هــای  تمــام  بــا  چــون  امــا  افتــاد،  راه  بــه  وی   
دانشــگاه آشــنا نبــود، از ســواحل اقیانــوس گــذر کــرد و 
بــه ســمت ســاختمان های پردیــس علــوم انســانی، }بــه 
قصــد تحصیــل، تدریــس، یــا دیــدزدن را نمی دانــم؟!{ 
امــا مســیر را بــه آرامــی و بــدون مواجهــه با هیچ چالش 
جذابــی، پشــت ســر گذاشــت؛ دیگــر مســیر برایــش 
خســته کننده شــد بــود و دســتی درون جیــب بــرد و 
گوشــی مجهــز بــه سیســتم اندرویــدش را بیــرون آورد و 
زیــر لــب می گفت:دانشــگاه، دانشــگاه کــه می گفتنــد؛ 

همــه اش همیــن بــود؟

بــه صــورت و  بــه دمــاغ، ســیلی ای  ناگهــان مُشــتی   
ضربــه ای بــه پشــت ســرش خــورد، که:دانســتن این هــا 
بــه تــو نیامــده و تاکســی اینترنتــی ات را از بصیــرت 

بگیــر و راه در پیــش گیــر و خــارج شــو!

 وی، درخواســت خــودرواش را ثبــت و آرام آرام، بــه 
ســمت بــاب بصیــرت، پیمــودن طریــق نمــود.

}کِش کـِـش و آویــزان{ قــدم برمی داشــت بــه فکــر آنچــه 
بــه جســت وجوی  ذهنــش  در  و  بــود  افتــاده  دیــده، 
تعدادی ســبیل چخماقی می گشــت، که در دانشــگاه، 

چشــمان عقــاب دارنــد!

ــود، از  ــده ب  امــا آن چــه و آن جــا را کــه او از ســر گذران
چشــمان عقاب گونــه خالــی بــود و از آن جــا کــه بــاز 
چشــم بــر زمیــن دوختــه بــود و توجّهــی بــه اطــراف 
نداشــت، ناگهــان بــه یــک 
ماشــین که ایســتاده بود، 
همیــن  و  کــرد  برخــورد 
بــاال  را  چشــمانش  کــه 
صحنــۀ  دو  بازهــم  آورد، 
پیــش، جلــوی چشــمانش 
ظاهــر شــد و مــدام زیــر 
می کــرد  زمزمــه  لــب 
عــادی  بــاش!  که:عــادی 
نــگاه  اصــاََ  کــن!  نــگاه 
دانشــگاه  این جــا  نکــن! 
همــان دَم  کــه  اســت! 
رســید  اینترنتــی  تاکســی 
و وی، بــه ناچــار، رفتــن را 
بــه مانــدن ترجیــح داد و 
ــه ســمت تاکســی رفــت  ب
ســام  عــرض  بــدون  و 
بــه  نباشــید  خســته  و 
راننــده محتــرم، موضــوع 
دانشــگاه یا الس وگاس؟ 
تکــرار  ذهنــش  در  را، 
می کــرد، بــه ســمت منــزل 
ســالم  از  هنــوز،  و  رفــت 
رســیدن وی بــه منزلــش، 

اســت. نرســیده  مــا  دســت  بــه  خبــری 
پــس، این جانــب، ترجیــح داده کــه بــه یــاد قدیم االیــام، 
انتهــای داســتان خــود، بنویســم: بــاال رفتیــم، چیــز بــود! 

َــش نرســید. پاییــن اومدیــم، چیــز بــود! وی بــه خون
 پي نوشــت1: نویســنده در ایــن شــماره، بــه انــدازه  ۀ 
کافــی، هنجارشــکنی کامــی نکــرده بــود و عاقــۀ وافــر، 
بــه ایــن شــکل تمــام کــردن داســتان داشــت و گــردن 
هــم  نوشــابه  شیشــۀ  کمــر  از  او  برابــر  در  ســردبير، 
باریک تــر بــود بــه همیــن دلیــل بــا او مخالفــت ننمــود.

در  تخیــل  از  روایتــی  پي نوشــت2:آن چه  خوانديــد، 
نویســنده  توســط  واقعیــت،  مشــاهدۀ  بــا  آمیختــه 
اســت و شــخصیت داســتان یــک شــخصیت خیالــی و 

محبــوب ذهــن نویســنده مــي  باشــد.

الس وگاس های دانشگاه یزد

a.zakariaee farzane.f.7 dokhte.zeinabi reza._.aghazadeh m.mohsen.haghanifar
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اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی

2 اسفند 
یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی

وکالی مجلس از طبقه ای باشند که 
محرومیت و مظلومیت مستضعفان و 
محرومان جامعه را لمس کرده باشند

ممکن است یکی، از شخص این حقیر 
خوشش نیاید،امّا ایران را

دوست دارد یا نه؟
 پس باید در انتخابات شرکت کند.

تا انقالب مهدی )عج(، نهضت ادامه دارد ...

نماینده اردکان به 
نماینده امام در روزنامه 

کیهان منصوب شد

آیت اهلل بهشتی
اینها در مورد شخص جنابعالی این رهبری را 

مطوعا یا کراها پذیرفته اند

بازرگان:
ــتقلی  ــس آزاد مس ــا مجل ــر م اگ

ــیم  ــته باش نداش
کــه متعلــق بــه تمــام ملــت باشــد 
ــا زود جمهــوری اســامی  ــر ی دی
تبدیــل بــه دیکتاتــوری میشــود.

ــات واقعــا آزاد ایــن اســت  انتخاب
دور  بــه  و حتمــا  اســما  کــه 
از تبعیــض و تظاهــر و از هــم 
اکنــون اعــام و اجــرای آجــرای 
ــق  ــازه نط ــده و اج ازادی گردی
ــور  ــدن انط ــرد ام ــتن و گ و نوش
کــه قانــون اساســی و قانــون 
ــه همــه  مطبوعــات گفتــه اســت ب

ــود ــراد داده ش اف

روحانی:
بــزرگـتــرین خــــطـــــر بـــرای 
حــاکمــیت مــلی مــا روزی 

اســــــت کـــــه انــــتـــخــــابــــات 
تشریفاتی شود.

جـــــای دیـــــگـــــری 
انــتـــصاب بفـرمایـنــد، 

مــــردم پــــای صندوق رای 
بروند و فقط تـــــشـــــریفات 
انتخـابات را انجام بدهند

پیشتازی
محمد صالح جوکار 
در نظر سنجی های 

انتخاباتی 
تحلیل های انتخاباتی را در 

شماره بعد بخوانید

حــدود یک سوم از 
نمایندگان فعلی مجلس 

رد صالحیت شدند.
نام سید ابوالفضل 

موسوی بیوکی نیز جزو رد 
صالحیت شدگان است.

کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان: 

دادگاه کالهبرداران 
مدعی واسطه گری برای 

تائیدصالحیت علنی 
برگزارشود

حجت االسالم رییسی:
مال حرام را از حلقوم 

حرامخواران بیرون 
میکشیم

دستگیری چند نماینده 
مجلس در رابطه با پرونده 

های فساد اقتصادی

حجت االسالم رئیسی :
زمانی که رهبر معظم انقالب گفتند که طالب و 

دانشجویان باید سیاسی باشند برخی به این معنی 
گرفتند که باید عضو جریان سیاسی باشند .

معنای سیاسی بودن به این معنا است که فرد باید 
زمان شناس باشد. نیازجامعه را بداند. تالش خود 
را برای رفع نیاز جامعه به کار گیرد و خطر پذیر و 

مسئولیت پذیر باشد.

  بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

  جناب حجت االسام آقای سید محمد خاتمی 
دامت افاضاته 

از آنجــا کــه مطبوعــات کشــور در ســاختن 
ــد،  ــی نماین ــا م ــری را ایف ــش مؤث ــه نق جامع
ــی  ــه خاطــر شایســتگی و لیاقت ــی     را ب جنابعال
ــه  ــد، ب ــور داری ــه ام ــه در ادارۀ اینگون ک
ــوط  ــه مرب ــان، ک ــۀ     کیه ــتی روزنام سرپرس
ــم.  ــی نمای ــوب م ــت، منص ــتضعفین اس ــه مس ب
و البتــه متوجــه هســتید کــه     مطبوعــات بایــد 
ــردم و  ــز و م ــام عزی ــت اس ــه در خدم همیش
کشــور باشــند؛ و آزادیهــا در حــدود     قوانیــن 
مقــدس اســام و قانــون اساســی بــه بهتریــن 
وجــه تأمیــن شــود و بیطرفــی حفــظ گــردد. 
ــا همــکاری  ــه یــاری خــدا و ب امیــد     اســت ب
کارمنــدان متعهدتــان روزنامــه را در راه 
ــاب  ــای انق ــه     آرمانه ــیدن ب ــق بخش تحق
اســامی اداره نماییــد. از خــدای تعالــی 
توفیــق همــکاران را در ایــن راه     مســئلت دارم. 

شــما  از  متواضعانــه  مــن 
میخواهــم کــه حتــی االمــکان 
ــم  ــا ه ــخاص ب ــاب اش در انتخ
ــخاصی  ــد و اش ــت نمایی موافق
اســامی، متعهــد غیــر منحــرف 
ــی را در  ــتقیم اله ــراط مس از ص

ــد . ــر بگیری نظ
هــر جــوری وکیــل کــه 
ــی  ــر محل ــرای ه ــد ب میخواهی
کــه میخواهیــد تعییــن کنیــد 
اگــر وکیلــی باشــد کــه 
اینجایــش پینــه بســته از شــدت 
جمهــوری  ولکــن  ســجده 

اســامی را نمیخواهــد ایــن بــه 
درد شــما نمیخــورد. نــه چهــار 
ــت  ــد وکال روزی کــه میخواه
جمهــوری  بگویــد  بکنــد 
اســامی. مــا یــک نفــر را 
ــت  ــی خواس ــه م ــتیم ک داش
ــه  ــد ک ــود، میگفتن ــل بش وکی
کــه  ایامــی  در  آدم  ایــن 
ــاز  ــد نم ــد رای بگیرن میخواه
میخوانــد، ایــن جــور نباشــد ، 
خودتــان فهمیــده باشــید ،بیــن 
کــرده  زندگــی  خودتــان 

ــد. باش

مــا  کشــور  در  انتخابــات 
انتخابــات ســالمی اســت؛ 
از  میکنــم  تعجّــب  مــن 
خودشــان  کــه  بعضی هــا 
بــه وســیله ی انتخابــات بــه 
رســیده اند،  جایــی  یــک 
همینهــا انتخابــات را زیــر 
چطــور  میبرنــد؛  ســؤال 
انتخابــات  کــه  وقتــی  آن 
اســت،  شــما  نفــع  بــه 
اســت،  متقــن  و  صحیــح 
امّــا آنجایــی کــه بــه نفــع 
انتخابــات  نیســت،  شــما 
اِن  وَ  خــراب؟  میشــود 
یَأتــوا  الَحــقُّ  لَهُــُم  ُــن  یَک
قــرآن  مُذعِنیــن؛  اِلَیــهِ 
میگویــد اگــر در قضــاوت، 
شــد،  آنهــا  طــرف  حــق 
قضــاوت  میکننــد  قبــول 
را، اگــر طــرف آنهــا نشــد، 
بعــد  نمیکننــد؛  قبــول 
میفرمایــد: »اَ فــی قُلوبِهـِـم 
َمـــــــرَض«؟در دل ایــــنـــهــا 

هســت؟ مــرض 

گالیه هــای مردمــی ربطــی 
نــدارد.  انتخابــات  بــه 
مــردم گالیه هایــی دارنــد 
معیشــتی؛  مســائل  از 
یــک مقــداری اش مربــوط 
مــا  قوانیــن  از  برخــی  بــه 
اســت، یــک مقــداری اش 
از  برخــی  بــه  مربــوط 
مدیــران اجرائــی مــا اســت 
گالیــه ی  موجــب  کــه 
هــم  حــق  اســت؛  مــردم 
دارنــد و در اغلــب مــوارد 
به جــا  گالیه هــا  ایــن 
ــه  ــا ایــن ربطــی ب اســت امّ
مــردم  نــدارد.  انتخابــات 
کــس  از  را  گالیه شــان 
امّــا  میکننــد  دیگــری 
قــدر مجلــس را کــه مــال 
نظــام، مــال کشــور و مــال 
عمــوم ملـّـت ایــران اســت 
تعییــن  در  و  میداننــد 
و  ان شــاءهللا  مجلــس 
الهــی حضــور  توفیــق  بــه 
قــوی ای خواهنــد داشــت.

دوگانگــی موجــود  میــان 
از  بیــش  کشــور   مدیــران 
ــته  ــخصی داش ــه ش ــه جنب آنک
ــش  ــاف دو بین ــه اخت ــد ب باش
مربــوط مــی شــود  یــک بینــش 
ــت و  ــه فقاه ــزم ب ــد و ملت معتق
اجتهــاد و بینــش دیگــری کــه 
در پــی اندیشــه هــا و برداشــت 
ــه  ــه ب ــه ن ــی ک ــای بینابین ه
کلــی از وحــی بریــده شــده و 
نــه آنچنــان کــه بایــد و شــاید 
ــد  ــر و پایبن ــر آن معتب در براب

ــر  ــای اخی ــت . در تاش ه اس
رئیس جمهــور و همفکــران او 
ایــن نکتــه بــه خوبــی مشــهود 
بــرای حــذف  اســت کــه 
در  فقیــه  رهبــری  مســئله 
ــند . ــی کوش ــخت م ــده س آین
شــخص  مــورد  در  اینهــا 
رهبــری  ایــن  جنابعالــی 
کراهــا  یــا  مطوعــا  را 
بــرای  ولــی  پذیرفته انــد، 
نفــی تــداوم آن ســخت در 

هســتند تــاش 
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