
عدالتخواهی فکاهی

امین نژاد مقدم
شیمی مهندسی  کارشناسی 

سپری  شاهد  رسد  زمستان  یک  در 

هر  از  بیش  که  هستیم  ایامی  شدن 

اخیر،  دههی  چند  در  دیگر  زمان 

و  مشرتک  دردی  مقابل  در  جهان 

متامی  در  است.  گرفته  قرار  فراگیر 

طبیعی  بالیای  همواره  برش  عمر  طول 

خطرهای  با  را  انسانها  زندگی  انسانی  و 

هر  که  است  کرده  مواجه  گوناگونی 

صورت  به  مشکالت  این  ابتدا  در  چند 

یک  افراد  بین  در  هامندازه  و  یکسان 

جلوه  اینطور  میشدند،  تقسیم  جامعه 

در  نفرات  سهم  رفتهرفته  که  میشود 

طبیعی  بالیای  از  ملت  یا  جامعه  هر 

شاید  است.  متفاوت  انسانی  حتی  و 

خود  درون  به  آن  دالیل  از  یکی 

بگیرد  نشئت  او  ویژگیهای  و  انسان 

راهکارهای  حوادث،  با  مقابله  در  که 

هم  شاید  و  برمیگزیند  را  مختلفی 

انسان  هر  متفاوت  خواهی  سهم  به 

باشد. مربوط  امکانات  و  منابع  از 

با  اآلن  که  جهانی  در  حال  هر  به 

به  وضوح  به  میتوان  هستیم،  روبرو  او 

گرفته  جنگ  از  برد.  پی  تفاوت  این 

بیامریهای  شیوع  حتی  یا  قحطی  تا 

سهمی  دارای  شخص  هر  مختلف، 

پیش  جایی  تا  کار  است.  متفاوت 

برخی  که  مسئله  یک  حتی  که  میرود 

نگاه  مخاطره  یک  چشم  به  را  آن 

پلهی  حکم  دیگر  عدهای  برای  میکنند، 

باشد. داشته  را  رشد  فرصت  و  ترقی 

به  داریم  قصد  یادداشت  این  در 

حاال  که  جدیدی  بیامری  شیوع  بهانهی 

سایهی  و  پخششده  جهان  متامی  در 

سنگینی  برش  متامی  بخت  بر  شومش، 

بیامری  این  روند  به  کمی  میکند، 

ویژگیهای  از  بپردازیم.  کشورمان  در 

حسابی  روزها  این  که  کرونا  بیامری 

برخورد  میرسد،  گوش  به  رسانهها  در 

ویروس  این  نبودن  قائل  فرق  و  عادالنه 

این  بود.  فقیر  و  غنی  آدمهای  برای 

نظر  آن  به  کلی  خیلی  اگر  را  بحث 

فعالً  که  چرا  باشد  درست  شاید  کنیم 

وجود  واکسنی  یا  و  قطعی  درمان  راه 

و  کرد  خریداری  را  آن  بتوان  که  ندارد 

برای  فقیر  و  غنی  جنگ  هم  باز  طبعاً 

بیاید. وجود  به  محدود  منبع  به  دستیابی 

قضیه  این  به  جزئیرت  کمی  اگر  اما 

هم  خیلی  اتفاقاً  بیندازیم،  نگاهی 

شدن  بسرتی  از  نیست.  کم  تفاوتها 

بهرت  امکانات  با  بیامرستانهایی  در 

با  خانگی  قرنطینههای  تا  گرفته 

هم  به  حال  کلیپ  آن  و  ویژه  امکانات 

مقابل  در  باالشهر  لوکس  رشکت  زن 

یک  یا  کار  کودکان  از  تصویرهایی 

خشک  زبالههای  دنبال  به  که  عزیزی 

میگردد.  نخالهها  از  انبوهی  بین  در 

شاید  اتفاقاً  که  میدهد  نشان  همگی 

مختلف  افراد  برای  بیامری  بعد  و  قبل 

دوره  افزایش  با  بالطبع  و  است  متفاوت 

میشود. هم  متفاوترت  بیامری  این 

زخم  بتوان  شاید  را  همه  اینها 

پیش  سالها  که  کرد  تفسیر  بازشدهای 

آرامش  یک  به  کشور  که  روزهایی  در  و 

قرار  بود،  رسید  جنگ  از  پس  نسبی 

کشور  مصلحت  عدهای  که  شد  این  بر 

هر  به  اما  بدانند!  سازندگی  در  را 

ما  جامعه  در  شده  طی  روند  این  حال 

آورد  وجود  به  را  طبقاتی  شکاف  یک 

کشورهای  از  خیلی  در  که  هامنطور 

هستیم؛  آن  شاهد  دیگر  رسمایهداری 

این  با  مواجهه  نوع  مهم  موضوع  اما 

سیاسی  رخدادهای  و  مشکالت 

است. آن  رفع  جهت  در  اجتامعی 

جریانها  نیمه  و  افراد  بعضی  طبیعتاً 

به  باشند،  مردم  فکر  به  اینکه  از  بیش 

خود  سیاسی  بهرهربداری  کسب  فکر 

تأکید  بارها  هستند.  گآللود  آب  این  از 

نیست  لطف  از  خالی  هم  اینجا  و  شده 

که  بپردازیم  موضوع  این  به  مجدد 

رابینهودی  عدالتخواهی  ما  جامعهی 

عدالتخواهی  کشور  این  منیخواهد. 

دارد.  نیاز  مسلک  علی  و  حقیقی 

مثبتی  فعالیتهای  اخیراّ  هرچند 

زمینه  در  جریانها  برخی  سوی  از 

این  اگر  اما  است  شده  عدالتخواهی 

نباید  آمده،  وجود  به  امروز  مشکل 

جامعه  کردن  مطلق  سفید  و  سیاه  با 

این  بیشرت  چه  هر  تضادسازی  بر  سعی 

مسئلهای  صورت  به  باید  و  کرد  فضا 

راهحل  نیازمند  آن  واقعی  حل  که 

نگاه  است  سیاسیکاری  از  دور  به  جدی 

متفکر  گروه  یک  قالب  در  باید  کرد. 

را  آن  مسائل،  شبکه  یک  شکل  به 

رسیدن  از  پس  نهایتاً  و  کرد  موشکافی 

یک  ایجاد  فکر  به  عمیق  تحلیلهای  به 

کرد. تبدیلش  عمومی  مطالبه  و  گفتامن 

گذاشت،  فرق  انسانها  بین  کرونا  اگر 

هستند  عدالت  مدعی  که  آنهایی  الاقل 

نگذارند.  انتقاد  در  تفاوتی  انسانها  بین 

اوج  سیاسیاش  نخبگان  که  جامعهای 

را  خودشان  عدالتخواهانهی  فعالیت 

جایی  به  جا  و  اینستاگرام  استوری  در 

و  میدانند  گروه  آن  به  کانال  این  از  پیامها 

راهحلها  ارائهی  و  موضوع  تحلیل  قدرت 

جوکرهای  حالت  بهرتین  در  نباشند، 

کشورشان  مردمان  تا  هستند  کوچکی 

بربند  غلطی  دوگانههای  سمت  به  را 

نه  خواستههایشان  خالف  آن  در  که 

میربد. فقیری  نه  و  میبازد  غنیای 
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که  اجتامعی   شبکه  هر  رساغ  روزها  این 

ویروسی  درباره  اخبار  همه  تقریباً  برویم، 

قبل  ماه  یک  از  را  عیددیدنی  که  است 

خربها،  این  میان  در  کرده است.  رشوع 

خود  به  را  زیادی  عده  توجه  که  بود  خربی 

که  بود  نظرسنجی   نتیجه  آن  و  کرد  جلب 

از  کرونا  با  مقابله  مدیریت  عملیات  فرمانده 

تهران  مردم  از  درصد  گفت:«60  سخن  آن 

حساب  یک  با  نگرفته اند.«  جدی  را  کرونا 

این  که  دریافت  می توان  رسانگشتی 

نیست  تهران  شهر  به  منحرص  تنها  وضعیت 

تقریباً  هم  کشور  دیگر  شهرهای  در  و 

موردتوجه  دلیل  دارد.  وجود  وضع  همین 

میدانی  مشاهدات  خرب  این  قرارگرفنت 

و  فروشگاه ها  تهران،  بازار  شلوغی  است. 

شاهدی  گذشته  هفته های  در  خرید  مراکز 

درخواست های  برخالف  ادعاست.  این  بر 

در  ماندن  برای  مردم  از  مسئولین  مکرر 

توصیه ها  این  به  اعتنایی  زیادی  عده  خانه، 

دالیل  می تواند  بی توجهی ها  این  ندارند. 

اعتامد  عدم  شاید  که  باشد  داشته  زیادی 

باشد. آن ها  مهم ترین  مسئولین  به  مردم 

دارد.  بسیاری  علل  هم  اعتامد  عدم  این 

سالی  اتفاقات  علت ها،  روشن ترین  از 

عدم  است.  پایان  به  رو  اکنون  که  است 

و  معیشت  بهبود  برای  دولت  توانایی 

گرانی  در  سوء مدیریت  تورم،  کنرتل 

و  ماه  آبان  تلخ  حوادث  و  بنزین  یک شبه 

پدافند  دست  به  هواپیام  سقوط  درنهایت 

عمومی  اعتامد  سقوط  خودی،  هوایی 

در  تنها  اعتامد  این  البته  زد.  رقم  را 

سال ها  و  نرفته  است  دست  از  سال  یک 

است  گذاشته شده  آن  بنای  سنگ  پیش 

است. ادامه دار  فرسایشی  روند  این  و 

سینامیی،  فیلم  یک  در  پیش  سال ها 

برای  ذکری  و  ورد  روحانی  یک  از  مسئولی 

درخواست  مردم  دل  در  محبوبیت  ایجاد 

داد  او  به  روحانی  که  پاسخی  می کرد. 

مردم  میان  گم شده ی  حلقه  هامن  شاید 

در  چقدر  باشد:«  نظام  مسئولین  و  ایران 

خرب  آن ها  درد  از  آیا  هستید؟  مردم  میان 

خود  لوکس  اتومبیل  دودی  شیشه   دارید؟ 

که  است  سال  چندین  بکشید...«  پایین  را 

لوکس  اتومبیل های  دودی  شیشه های 

و  نیامده است  پایین  کشور  مسئولین 

بیشرت  روز  به  روز  آن ها  و  مردم  میان  شکاف 

شده  است  سبب  رشایط  این  می شود. 

را  تالششان  متام  خالصانه  که  مسئولینی 

مردم  دوش  روی  از  باری  برداشنت  برای 

به  دیگر  مردم  یا  نشوند  دیده  می کنند، 

نداشته  اطمینانی  نیز  خالصانه  تالش های 

کنند. نگاه  چشم  یک  به  را  همه  و  باشند 

قسمت  که  بیگانگان  موش دوانی های 

فارسی زبان  رسانه های  توسط  آن  عظیم 

نبوده  بی تأثیر  قطعاً  هم  می شود  انجام 

حاشیه  به  خطیر  وظیفه  نیست.  و 

آن ها،  تخریب  یا  مؤثر  اقدامات  راندن 

تحمیل  و  مردم  برای  پیش زمینه  ایجاد 

ایران  ملت  علیه  متام عیار  روانی  جنگ های 

دروغین  دلسوزان  فعالیت های  از  گوشه ای 

رسانه ای،  سواد  وجود  عدم  است.  مردم  این 

مردم  رفنت  قاضی  به  یک طرفه  و  زودباوری 

را  بیگانگان  که  است  عواملی  از  یکی  هم 

می دهد. یاری  اهدافشان  به  رسیدن  در 

چین  در  کروناویروس  که  روزی  هامن  از 

و  نزدیک  ایران  مرزهای  به  و  گرفت  اوج 

ورود  بر  مبنی  زمزمه هایی  شد،  نزدیک تر 

اخباری  داشت.  وجود  کشور  به  ویروس 

راحتی  به  و  نداشتند  مشخصی  منبع  که 

در  گذاشت،  آن ها  روی  شایعه  نام  می شد 

می شدند.  دست  به  دست  مجازی  فضای 

را  شایعات  این  تنها  ملی  رسانه  روزها  آن 

دولت  اقدامات  از  حرفی  و  می کرد  تکذیب 

به  کروناویروس  ورود  از  جلوگیری  برای 

این  به  نفر  چند  ابتالی  خرب  منی زد.  کشور 

کاشف  شد،  اعالم  رسامً  که  قم  در  ویروس 

پروازهای  مدت  این  در  که  آمد  عمل  به 

زیادی  انتظار  است.  نشده  لغو  چین  به  ایران 

بخواهیم  مردم  از  وضع  این  با  که  است 

و  کنند  دنبال  ملی  رسانه  از  فقط  را  اخبار 

اطمینان  مسئولین  سخنان  و  اخبار  این  به 

ماجرا  آغاز  تنها  این  اما  باشند؛  داشته  کامل 

جمله  از  مسئولین  میان  کشمکش  بود! 

به  خداقوتی  باید  البته  که  بهداشت   وزارت 

لغو  برای  ورزش  وزارت  و  گفت-  مسئولینش 

کشف  اخبار  میان  تناقض  وجود  و  بازی ها 

موجودی  و  شده  احتکار  بهداشتی  لوازم 

بود  اولیه ای  موارد  از  داروخانه ها  قفسه 

می کرد. رسدرگم  و  گیج  را  مردم  که 

گذاشتند  متام  سنگ  که  هم  مجلسی ها   

مسئولیت  بار  زیر  سال   4 این  همه  مانند  و 

بهداشتی  پک های  با  ابتدا  کردند؛  خالی  شانه 

که  روزهایی  در  آن هم  متامشان،  چی  همه 

و  می شد  پیدا  سختی  به  ساده  ماسک  یک 

باید  که  زمانی  در  تعطیلی مجلس  با  بعد هم 

رسانجام  به  را  بودجه  مسئله  و  می ماندند 

خون  که  بدانند  حق دارند  مردم  می رسانند. 

است. رنگین تر  آن ها  از  چقدر  مجلسی ها 

می رسید.  مردم  دست  به  هم  تلخ تری  اخبار 

با  روحانیون  و  علام  از  برخی  مخالفت 

مذهبی  اماکن  مطهر،  حرم های  تعطیلی 

هدف  به  را  دشمن  نه تنها  جامعت  مناز  و 

و  مردم  میان  شکاف  ایجاد  یعنی  خود، 

جامعه  روانی  رشایط  بلکه  رساند؛  رشع، 

مخالفت ها  این  کرد.  وخیم تر  بسیار  را  ایرانی 

مقابل  دستکش  با  رهربی  که  بود  حالی  در 

هم  را  تشکر  کامل  شدند.  حارض  دوربین ها 

از  بود  قرار  که  داشت  مسئولی  آن  از  باید 

برگرداند. عادی  وضع  به  را  همه چیز  شنبه 

سؤاالت  هنوز  بگذریم  اگر  هم  این  از 

ورودی  بر  نظارت  چرا  دارد؛  وجود  بزرگی 

گرفت  صورت  وقتی  شهرها  خروجی های  و 

بود؟  پخش شده  کشور  در  بیامری  که 

منی شود  و  نشد  تعریف  سازوکاری  چرا 

یابد؟  کاهش  شهرها  در  مرور  و  عبور  تا 

است  مطرح  مردم  سالمت  بحث  واقعاً  اگر 

انتقال  عامل  می توانند  که  کارمندان  چرا 

دور  خطر  این  از  باشند،  خانواده هایشان  به 

خانواده ای  در  نفر  یک  اگر  حتی  منی شوند؟ 

در  آمد  و  رفت  به  مجبور  و  باشد  کارمند 

آلودگی  درصورت  شلوغ،  محیط های 

که  را  دانش آموزی  و  دانشجو  می تواند 

از  بخشی  کند.  آلوده  هستند  منزل  در 

هامهنگی  عدم  به  سؤاالت  این  پاسخ 

بهداشت  وزارت  با  ذی ربط  دستگاه های 

و  پزشکان  بهداشت،  وزیر  برمی گردد. 

آمده اند  میدان  به  خود  جان  با  پرستاران 

بود  قرار  که  رئیس جمهور  از  خربی  اما 

نیست؛  باشد  کرونا  با  مبارزه  ستاد  رئیس 

باید  که  انتظامی  دستگاه های  از  خربی 

می جنگیدند  بهداشت  وزارت  پای  به  پا 

است  موظف  کرونا  با  مبارزه  ستاد  نیست. 

کند؛  جلوگیری  ویروس  پخش شدن  از 

دستگاهی  هیچ  از  بهداشت  وزارت  جز  اما 

آزادراه  مکرر  تبلیغات  منی گیرد.  کمک 

نوروزی  حراجستان های  و  تهران-شامل 

تناقض  مبانیم«  خانه  »در  شعار  با  هم 

ایرانی ها  باور  این  البته  دارد!  عجیبی 

مختص  همیشه  را  اتفاقات  که  هم 

نیست. بی تأثیر  می بینند،  همسایه 

است  ظاهرشده  خوب  بار  این  ملی  رسانه 

بگیرد؛  دست  در  را  فضا  می کند  سعی  و 

دروغ های  بعضاً  نیست.  موفق  چندان  اما 

شاخ داری که در فضای مجازی مطرح می شود 

برای مردم قابل قبول تر است تا اخبار منطقی 

ذی ربط.  مسئولین  سخنان  و  ملی  رسانه 

شخصی به شوخی می گفت:« حتی اگر تا ابد 

بگوید،  راست  من  به  اسالمی  جمهوری  هم 

عاملی در وجودم منی گذارد آن را باور کنم.« 

بدون شک آن عامل، اعتامد از دست رفته ای 

ممکن  اما  مشکل،  آن  بازگرداندن  که  است 

است. حاال که زنگ خطر اعتامد عمومی در 

ایران به صدا درآمده است، شاید اگر حواس 

دولت و مسئولین بیشرت به قرش مستضعفی 

یا  منانده  باقی  برایش  جانی  دیگر  که  باشد 

و  کند  حامیت  خانگی  کسب وکارهای  از 

روزها  این  که  آنانی  به  کمک  برای  تدبیری 

بیندیشد،  داده اند  دست  از  را  خود  شغل 

بود. امیدوار  اعتامد  این  احیای  به  بتوان 

خطرناک تر از کرونا

بررسی روند عدالتخواهی در قضایای مختلف از مطالبه گری مطلوب تا سیاه نماییهای نامطلوب

شرحی بر تأثیرگذاری اشتباهات مسئولین و رسانه ها بر اعتماد عمومی



رضا شیرگه
کارشناسی مهندسی هوافضا

مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات 
شورای اسالمی که در تاریخ ۲ اسفند 
1۳۹۸ برگزار شد، انتخاباتی است که 
درباره  وسیع تر  و  بیشتر  بعداً  احتماالً 
آن بشنویم و صحبت کنیم. انتخاباتی 
مشارکت  کمترین  صاحب عنوان  که 
اسالمی  جمهوری  انتخابات  تاریخ  در 
ناشی  اخبار  حجم  دلیل  به  است. 
این  شیوع  و  کرونا  ویروس  انتشار  از 
ویروس در کشور، این رویداد سیاسی 
هنوز به خوبی تحلیل و بررسی نشده 
به  ظاهراً  انتخابات  این  پیام های  و 
است. نشده  تبیین  ما  برای  درستی 

گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی 
این  قبال  در  که  رویکردی  از  فارغ 
و  رخداد  این  باید  داشتند،  انتخابات 
عوامل مؤثر در کاهش مشارکت آن را به 
خوبی تحلیل کرده و از آن به عنوان یک 
تجربه به خوبی بهره ببرند. گروه هایی 
صحنه های  در  تأثیرگذاری  قصد  که 
مختلف جامعه را دارند، برای پیشرو و 
باید دالیل روی گردانی  بودن  کارگشا 
مردم از صندوق های رأی را به خوبی 
بشناسند وگرنه تالش ها و حرکت های 
آن ها راه به جایی نبرده و نمی توانند 
کنند. جلب  خود  به  را  مردم  نظر 

و  مهم ترین  انتخابات  خواه ناخواه 
بزرگ ترین عرصه نقش آفرینی سیاسی 
ایام  در  همواره  است.  ایران  در  مردم 
انتخابات شاهد به وجود آمدن فضای 
پرشور سیاسی در میان اقشار مختلف 
در  مردم  واکنش  اما  بوده ایم؛  مردم 
عملکرد  و  رأی گیری  به  منتهی  ایام 
مردم در ۲ اسفند به ما نشان داد که 
نیستند.  نقش آفرینی  به  مایل  مردم 
زنگ  که  می آید  نظر  به  پدیده  این 
–که  سیاسی  گروه های  برای  خطری 
حیاتشان وابسته به پشتوانه و اعتماد 
مرگ  از  عالئمی  و  بوده  است-  مردم 
باشد. مردم  سیاسی  نقش آفرینی 

برای  دالیلی  مختلف  جریان های 
کرده اند  ذکر  مشارکت  کاهش  این 
به  اما  پرداخت  خواهیم  آن ها  به  که 
عوامل  دالیل  این  که  می رسد  نظر 
بخشی  خود  اینکه  یا  نبوده اند  اصلی 
بزرگ ترند. و  مهم  عامل  یک  از 

و  آبان  اتفاقات  برخی  مثال،  به عنوان 
کاهش  عامل  را   1۳۹۸ سال  دی ماه 
به  حکومت  اینکه  می دانند.  مشارکت 
طور ناگهانی و در اقدامی خارج از عرف 
برابر   ۳ را  بنزین  قیمت  جمهوریت، 
اقدام  این  به  اعتراضات  و  کرده  گران 
گذشت  با  نیز  و  می کند؛  سرکوب  را 
حدود 4 ماه از آن اتفاقات هنوز تعداد 
کشته های آن اعتراضات و خاطیان در 
با مردم بی گناه مشخص  برخورد  نوع 
نشده اند. همچنین با گذشت حدود ۲ 
ماه از حادثه سقوط هواپیما در دی ماه 
امسال هنوز دلیل شفاف این اتفاق و 
شناخته نشده اند. حادثه  این  مقصرین 

رد صالحیت های صورت  دیگر  برخی 
به  و  نگهبان  شورای  سوی  از  گرفته 
از  رقابت  عرصه  کردن  خالی  آن  تبع 
عناصر جدی و تأثیرگذار همه احزاب را 
دلیل کاهش مشارکت می دانند. آن ها 
معتقدند که فضای به وجود آمده که 
نگهبان  شورای  آن  اصلی  پدیدآورنده 
و  رقابت  از  خالی  فضایی  است،  بوده 
چالش بوده و به اصطالح، حیاط خلوتی 
است. بوده  خاص  جریان  یک  برای 

عده ای بر این باورند که کارآمد نبودن 
مجلس و عدم استقالل آن اصلی ترین 
عاملی است که مردم را از شرکت در 
انتخابات منصرف کرده است. عملکرد 
افزایش  طرح  به  واکنش  در  مجلس 
قیمت بنزین و نیز در واکنش به بودجه 
سال 1۳۹۹ و عدم تأثیرگذاری مجلس 
در تصمیم نهایی، عاملی بوده که مردم 
مجلس  که  رسانده  نتیجه  این  به  را 
نقشی  کالن  تصمیم گیری های  در 
نیست. اثرگذار  آن ها  رأی  و  نداشته 

شد،  گفته  پیش تر  که  همان طور 
عامل  نگارنده  نظر  از  ذکرشده  دالیل 
مشارکت  کاهش  در  اصلی  عوامل  یا 
برگزارشده  مجلس  انتخابات  نیستند. 
نقضی  مثال  شاید   1۳۹۰ سال  در 
خیابانی  اعتراضات  تأثیر  ادعای  بر 
همچنین  باشد.  مشرکت  میزان  بر 
انتخابات مجلس دوره دوم و نیز دوره 
رد  برای  مثال هایی  می توانند  چهارم 
صالحیت ها  رد  اصلی  تأثیر  تئوری 
البته  باشند.  مردم  حضور  مقدار  در 
بر  )مبنی  آخر  دلیل  است  شایان ذکر 
بیشتر  مجلس(  استقالل  عدم  شائبه 
از بقیه تأثیرگذار بوده ولی اصلی ترین 

حال  نیست.  مشارکت  کاهش  عامل 
اصلی ترین  که  اینجاست  سؤال 
بوده  چه  مشارکت  کاهش  عامل 
»ضعف  نگارنده  عقیده  بر  بنا  است؟ 
مهم ترین  انقالبی«  نظام  پیشران های 
است. درصدی   4۲ مشارکت  عامل 

نظام سیاسی کشور دارای یک پیکره 
مضمون  و  هویت  یک  دارای  نیز  و 
اساسی،  قانون  را  نظام  پیکره  است. 
شورای  قضاییه،  قوه  دولت،  مجلس، 
نگهبان و... تشکیل می دهد؛ اما هویت 
برای  روح  منزله  به  که  نظام  حقیقی 
نظام اسالمی است، آرمان های انقالب 
عدالت،  چون:  مفاهیمی  هستند. 
جمهوریت  انسانی،  کرامت  آزادی، 
هستند  آرمان ها  این  من جمله  و... 
است  نهاده  این  در  آن ها  وجود  که 
که به آن ها معنا و هویت داده است.

که  است  این گونه  به  دهی  معنا  این 
مجلس  است  ممکن  مثال  به عنوان  
در  اما  باشد،  اسالمی  شورای  نامش 
مثاًل  یا  نباشد.  اسالمی  و  شورا  واقع 
نگهبانی  اما  باشد  نگهبانی  شورای 
شریعت  و  اساسی  قانون  از  واقعی 
اسالمی را در عرصه های مختلف انجام 
ندهد. حقیقتاً این آرمان ها و مفاهیم اند 
ارزش داده و آن ها  نهادها  این  به  که 
می کنند. خارج  بودن  کلیشه ای  از  را 

در  سیاسی-اجتماعی  پیشران های 
واقع گروه های فعال انقالبی و ناظران 
که  فعالی  بدنه  مردمی هستند.  بصیر 
و  عمومی  فرهنگ  تا  فکر  الیه های  از 
نیز  و  گفتمان های سیاسی  تا  آنجا  از 
را  اجتماعی-سیاسی  جنبش های 
آرمان های  برای  می گیرند.  عهده  بر 
اصیل انقالب، طرح و نظریه همراه با 
نقد و اعتراض دارند. وفادار به ارزش ها 
کهنه،  سیاسی  جریانات  از  و  هستند 
رد شده و آن ها را متناسب با موقعیت 
میدان نو و بالنده می کنند. به عنوان 
مثال از جریان ها و جنبش های پیشران 
سیاسی-اجتماعی این 4 دهه )فارغ از 
این  عملکرد  و  ماهیت  درباره  بحث 
جریانات( می توان جنبش دوم خرداد و 
یا جریان عدالت خواه دهه ۸۰ را نام برد.

ما  به  گذشته  انتخابات   11 تجربه 
پیشران های  زمان  هر  که  داده  نشان 
به  جامعه  در  قوی  سیاسی-اجتماعی 
انقالب  ارزش های  و  آرمان ها  سمت 

شده اند،  صحنه  وارد  و  کرده  حرکت 
مشارکت افزایش یافته است. در مقابل 
از  پیشران ها  این  که  زمان هایی  در 
توازن  یا  و  منحرف شده  آرمان ها 
یا  باشند،  نکرده  حفظ  را  آرمان ها 
کلیشه ای  نهاده ای  با  مواجهه  در  اگر 
پیکره نظام، دچار تسامح شوند قدرت 
مردمی  بدنه  و  داده  از دست  را  خود 
آن ها نیز دچار ریزش می شود. در این 
صورت مشارکت دچار کاهش می شود. 
باید به این نکته مهم توجه داشت که 
نظام حزبی  به  نباید صرفاً  را  امر  این 
نظام  با آن یکی گرفت.  یا  تقلیل داد 
حزبی در ذات خود ایستایی و ماندن 
اما  دارد؛  را  کاذب  دوقطبی  در  مدید 
این پیشران ها، انقالبی و نو شونده اند 
حتی اگر در مقطعی خود را با حزبی 
نشان دهند. احزاب ثابت خود بهترین 
هستند  پیکره هایی  برای  نمونه 
دارند. نیاز  نو  هویت  و  روح  به  که 

پیشران  نیروهایی  آالن  شرایط  در 
نداریم  صحنه  در  سیاسی-اجتماعی 
نهادها متسامح  با  اوالً در مواجهه  که 
نباشند و با آن ها ساخت و پاخت نکنند 
حفظ  را  آرمان ها  توازن  طرفی  از  و 
کنونی  شرایط  به  معترضین  کنند. 
معترض  کارخانه دار،  کارگر،  از  اعم 
خیابانی، دانشجو و... نامزد و یا کنشگر 
که  نمی بینند  صحنه  در  سیاسی ای 
بتواند به خوبی آن ها را نمایندگی کند.

برای جهش مشارکتی دوباره نیازمند 
قوی  سیاسی-اجتماعی  پیشرانی 
را  جامعه  عینی  مسائل  که  هستیم 
ابتدائا به خوبی فهم و نقد کرده سپس 
بر پایه آرمان های اصیل انقالب اسالمی 
آن ها را معنا کرده سپس برای برطرف 
کردن آن ها طرح و نظریه داشته باشد. 
برای شرایط حال حاضر انقالب اسالمی 
به شدت به حضور جریانی که بتواند 
عدالت-آزادی-جمهوریت  آرمان  سه 
حقیقی  و  متوازن  صورت  به  را 
می شود.  نیاز  احساس  کند  مطالبه 
مردم به خوبی به ما نشان داده اند که 
و  بوده  انقالب  آرمان های  دل بسته 
خواهند بود. به همین دلیل است که 
راه عبور از مشکالت و به دست آوردن 
نماینده  مردمی،  پشتوانه  و  قدرت 
حقیقی ارزش های انقالب بودن است.
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مریم عربی
کارشناسی مهندسی صنایع

در نگاه اسالم، زن به علت جایگاه تربیتی در 

خانواده و وظیفه ی اجتماعی، در جامعه بسیار 

سادگی  به  نگاه  این  تحقق  اما  است؛  اثرگذار 

صحبت کردن درمورد آن نیست. در عمل، موانع 

فرهنگی و ساختاری زیادی به میان می آیند تا 

عرصه  را برای رشد و نقش آفرینی سخت کنند.

شخصیت  به  اسالم  متعالی  نگاه 

باشد! باید  که  آنچه  زنان، 

در اسالم آنچه در رابطه با زنان ارزش شمرده 

فردی،  بعد  سه  در  که  است  این  می شود، 

طبیعت  با  متناسب  اجتماعی،  و  خانوادگی 

نقش آفرینی  و  رشد  خود،  زنانه  هویت  و 

داشته باشند. زمانی که گفته می شود مسئولیت 

امور داخلی خانه به عهده ی زنان است، به معنای 

آن نیست که مسئولیت اجتماعی از دوش آن ها 

برداشته می شود. خانواده، باید اولین اولویت 

زنان باشد؛ اما حضور اجتماعی نباید فراموش 

شود. مسئولیت اجتماعی در نگاه اسالمی، حق 

زن نیست که برای آن بجنگد و آن را از مردان 

پس بگیرد! این نگاه، متعالی است و مسئولیت 

اجتماعی را »وظیفه«ی زنان می داند. در واقع 

تمام  به عهده ی  را  اجتماعی  اسالم مسئولیت 

جامعه می داند و زنان هم متناسب با طبیعت 

کنند. در مورد  ایفای نقش  باید  زنانه ی خود، 

انتخاب«  »حق  زنان  برای  اقتصادی،  فعالیت 

وجود دارد و جزو حقوق زنان است؛ اما نگاه 

اسالمی، جامعه را ملزم می کند که به زنان نگاه 

را  اجتماعی  حضور  و  نداشته باشد  درآمدزایی 

به علت فعالیت اقتصادی، ذبح نکند. به همین 

جهت فعالیت اقتصادی را حق انتخاب زنان و 

وظیفه ی مردان برشمرده است. طبیعتاً زنان در 

برخی موارد بر طبق عالقه یا شرایط، گزینه ی 

انتخاب می کنند. در  اقتصادی را هم  فعالیت 

فراهم  طوری  را  شرایط  باید  حاکمیت  اینجا 

کند که زنان در کنار فعالیت اقتصادی، بتوانند 

نقش خود را در خانواده و جامعه نیز ایفا کنند.

یا  و  مردان  با  رقابت  در  زنان، 

جامعه؟ از  نیمی  از  بزرگ تر 

و  نگاه  دو  غالباً  انقالب،  از  پیش  زمان  در 

داشت:  وجود  زنان  مقابل  در  مسیر  دو 

مسیری  دیگری  و  غرب  زنان  مسیر  یکی 

نگاه  می کرد.  ترسیم  متحجرانه  نگاه  که 

خانوادگی  بعد  حذف  با  زنان  به  غربی، 

نگاه  این  که  نسخه هایی  می کرد.  نگاه 

ضد  با  آمیخته  می پیچید،  زنان  برای 

موجودی  »به مثابه   نگاه  این  و  بود  زنانگی 

و  می چربد  انسانیتش  بر  او  جنسیت  که 

خدمت  در  و  مردان  برای  جنسی  ابزاری 

می شد«  معرفی  است،  جدید  سرمایه داری 

با  برابری  شعار  زنانه،  جنبش های  اغلب 

آن ها  واقع  در  می کردند.  مطرح  را  مردان 

عظیم  پتانسیل های  و  حقیقی  نیازهای 

توجه  بدون  و  می گرفتند  نادیده  را  زنان 

هویت،  و  جنسیت  تناسب  به  عدالت  به 

می کردند؛  فکر  مردان  با  برابری  به 

بود! زنان  علیه  حقیقی  ظلم  این  و 

عدم  با  دیگر  نحوی  به  هم  متحجرانه  نگاه 

نرم  پنجه  و  دست  زنانه  هویت  شناخت 

باید  زنان  متحجران،  مکتب  در  می کرد. 

می سپردند  مردان  دست  به  را  جامعه 

می کردند.  محصور  خانه  در  را  خود  و 

حاشیه«  »در  زنانی  نگاه،  این  نتیجه ی 

که  نگاه  این  بود.  تاریخ«  در  »بی نقش  و 

دیدگاه  عنوان  به  اشتباه  به  را  آن  بعضاً 

به  نهایت  در  می کردند،  معرفی  اسالم 

می شد. منجر  زنان  اجتماعی  سرخوردگی 

الگوی  زد،  رقم  اسالمی  انقالب  آنچه 

غربی،  نگاه  مانند  نه  که  الگویی  بود.  سوم 

جدید  سرمایه داری  خدمت  در  را  زنان 

حاشیه  در  را  زنان  شرقی،  نگاه  مانند  نه  و 

انقالب  رهبران  فکری  نظام  در  می دید. 

نیستند؛  جامعه  از  نیمی  تنها  زنان  اسالمی، 

و  جامعه  از  نیمی  تشکیل دهنده ی  بلکه 

شمرده  جامعه  دیگر  نیم  دهنده ی  رشد 

عبارت  اگر  نیست  اغراق  پس  می شوند. 

خصوص  در  جامعه«  از  نیمی  از  »بزرگ تر 

دفاع  و  انقالب  زنان  »شیر  رود.  کار  به  آن ها 

»زن  سوم،  الگوی  که  دادند  نشان  مقدس 

مسلمان  زن  است.  غربی«  نه  شرقی،  نه 

زنان  چشم  پیش  را  جدیدی  تاریخ  ایرانی، 

زن  می توان  که  کرد  ثابت  و  گشود  جهان، 

و  بود  شریف  و  محجبه  بود،  عفیف  بود، 

می توان  بود.  مرکز  و  متن  در  حال،  درعین 

و  داشت  نگاه  پاکیزه  را  خانواده  سنگر 

نیز،  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه ی  در 

فتوحات  و  کرد  جدید  سنگرسازی های 

در  راستی  به  اما  آورد.«  ارمغان  به  بزرگ 

زنان  انقالب،  دوم  گام  و  کنونی  جامعه ی 

رسیده اند؟ سوم  الگوی  به  اندازه  چه  تا 

تاریخ ساز زناِن  تحقق  امروز  موانع 

اعتماد  عدم  موانع،  اصلی ترین  از  یکی 

حتی  جامعه،  عبارت  است.  زنان  به  جامعه 

نکته ای  می شود!  شامل  هم  را  زنان  خود 

است.  صحیح  اما  تأسف آور  و  عجیب  که 

در  کم تر  مردان  به  نسبت  امروز  به  تا  زنان 

این  از  بخشی  و  داشته اند  حضور  اجتماع 

ذکر  اما  است؛  قابل پذیرش  اعتماد  عدم 

جامعه  که  است  انکارناپذیر  هم  نکته  این 

باید  اسالم،  متعالی  نگاه  تحقق  برای 

تغییری  باشد.  نگاه  این  تغییر  تالش  در 

در  زنان  درصدی  »حضور  با  لزوماً  که 

نمی شود.  محقق  سیاسی«  مناصب 

اول  نگاه  در  شاید  زنان  درصدی  حضور 

برسد  نظر  به  مفید  ُمسکن،  یک  عنوان  به 

همواره  زنان  اگر  نخواهدبود.  راه گشا  اما 

 )!( بهترها  ما  از  که  درصدی  تضمین  با 

گیرند،  قرار  مناصب  در  می کنند  تعریف 

جامعه  نگاه  تغییر  برای  که  است  طبیعی 

نخواهند  جدی  تالش  مؤثر،  حضور  و 

پیشرفت  عدم  به  منجر  اتفاق  این  داشت. 

نسبت  جامعه  بی اعتمادی  افرایش  و  زنان 

برای  خواهدبود.  آن ها  اجتماعی  حضور  به 

توانمندسازی  موجود،  فرهنگ  تغییر 

متناسب  بسترهای  ایجاد  و  زنان  اجتماعی 

بود. چاره  فکر  به  باید  آن ها،  هویت  با 

موجود  ساختارهای  راه،  این  در  دیگر  مانع 

جمهوری  فعلی  ساختارهای  در  است. 

خانواده  که  کسی  عنوان  به  زن  به  اسالمی، 

این  نمی شود.  نگاه  اوست،  اول  اولویت 

مخصوصاً  مختلف  قسمت های  در  امر 

دیده   وضوح  به  مشاغل  و  دانشگاه ها  در 

بسترهای  با  و  فعلی  شرایط  در  می شود. 

نقش  ایفای  بتوانند  که  زنانی  موجود، 

و  توأمان  را  خود  اجتماعی  و  خانوادگی 

استثنا  باشند،  داشته  مناسب  شکل  به 

در  که  صورتی  در  می شوند؛  شمرده 

این  که  است  ضروری  اسالمی،  جامعه ی 

شد  اشاره  هم  پیش تر  باشند.  قاعده  موارد، 

اشتغال  شرایط  است  موظف  جامعه  که 

که  کند  فراهم  طوری  را  زنان  تحصیل  و 

نشود؛  مجروح  آن ها  خانوادگی  نقش 

خواه  و  باشند  امور  این  به  دغدغه مند  خواه 

کرده باشد. مجبور  را  آن ها  زندگی  شرایط 

و  زن  دنیای  حقیقی  مسائل  این ها، 

اصالح،  با  که  مسائلی  هستند.  خانواده 

جامعه  صحیح،  اجرای  و  قانون گذاری 

که  می دهند؛  سوق  جلو  سمت  به  را 

گرو  در  قطعاً  جامعه  سعادت  از  بخشی 

است. زنان  عظیم  پتانسیل  از  استفاده 

ابوالفضل لطفی

کارشناسی مهندسی مکانیک

جنبش  ویژگی  بارزترین  گفت  می توان 

اخیر،  دهه ی  سه  در  ایران  در  دانشجویی 

به  نسبت  سیاسی  تقاضاهای  بودن  پررنگ 

دالیل  است.  جامعه  اجتامعی  خواست های 

می توان  گوناگون  حوزه های  در  را  امر  این 

ناکارآمدی  سیاسی؛  منظر  از  کرد.  جستجو 

در  ناتوانی  یا  سیاسی  و  اجتامعی  نهادهای 

ملموس،  و  مشخص  اهداف  به  دستیابی 

آنچه  جستجوی  به  همواره  را  نهادها  این 

گویا »علت العلل« است سوق می دهد و در 

نهایت متوجه ساخت سیاسی قدرت می کند.

جنبش دانشجویی در این سال ها مستثنای 

به  مبتال  مسائل  حل  و  نبوده  قاعده  این 

جامعه ی دانشجویی و اجتامع را در حل مسائل 

این جنبش  کالن سیاسی جستجو کرده است 

سیاسی ای  اقدامات  دهه،  دو  از  بیش  برای 

که  کرده است  برجسته  خود  پیشینه ی  در  را 

مجموعه  داخل  مالحظات  برخی  هم  هنوز 

که  نکرده  فراهم  را  فرصتی  آن،  از  خارج  و 

مورد نقد و بررسی بی طرفانه قرارگیرد. بدین 

نشده،  نقد  اما  سیاسی  رصفاً  کنشی  ترتیب، 

است  قرارگرفته  دانشجویی  حرکت های  مناد 

با آن سنجیده  اقدامات جنبش دانشجویی  و 

خاصی  جنبش جهت دهی  این  به  و  می شود 

داده است. البته در سال های اخیر که برخی 

تربی  اقدام  این  از  کرده اند  سعی  کوشندگان 

جویند تغییری در نگرش رصف سیاسی آن ها 

حاصل نشده است، چرا که تالششان در جهت 

جایگزینی اقدام سیاسی دیگری بوده است نه 

دانشجویی. مجموعه ی  سیاسی  عملکرد  نقد 

موضوعی که شاید برای همیشه و خصوصاً 

بعد از انقالب اسالمی سال 1357 رونق گرفت 

و در سال های اخیر نیز زیاد دیده شد، فعالیت 

و کنش جنبش دانشجویی و احساس مسئولیت 

است.  جهان  رسارس  مسلامنان  به  نسبت  آن 

در  شاید  که  دانشجویی  جنبش  از  ویژگی ای 

تقریباً  که  بود  شاهد  می توان  مواردی  کمرت 

متام نهادها، انجمن ها و گروه های دانشجویی 

می گیرند.  پیش  در  را  هدفی  باهم،  متحد 

اوقات  بیشرت  در  که  مسئولیتی  احساس 

کشور  ارگان های  و  نهادها  برخی  در  حتی 

این گونه فعالیت ها را  که مسئولیت پیگیری 

دانشجویی  جنبش  اما  منی شود؛  دیده  دارند، 

غیر  یا  تبعیض آمیز  رفتار  هرگونه  مشاهده  با 

نسبت  خشونت بار  گاه  و  دوستانه  انسان 

از کشورهای جهان  به مسلامنان در هر یک 

در  همیشه  و  داده  نشان  را  خود  واکنش 

است. بوده  حرکت ها  گونه  این  مقدم  خط 

بودن  غلط  یا  درست  رس  بر  بحث  رصفاً 

در  دانشجویی  جنبش  فعالیِت  گونه  این 

به مسلامنان جهان  بین امللل و نسبت  فضای 

نیست. بحث اصلی بر رس خوِد نوع و قالب 

در  باشد  الزم  شاید  که  کارها ست  گونه  این 

چند  وقایع  به  اگر  شود.  تأمل  و  بازنگری  آن 

اسالم  جهان  و  بین امللل  فضای  در  اخیر  سال 

نگاهی بیاندازیم و از آن طرف کنش جنبش 

دانشجویی به این اتفاقات را کنار هم بگذاریم، 

برخی  بی تأثیر  بعضاً  و  تکراری  قالب های  به 

منکر  منی توان  البته  می بریم.  پی  حرکت ها 

این شد که همین فعالیت های تکراری نیز از 

بی مسئولیتی و بی توجه بودن نسبت به اطراف 

و جهان کیلومرتها فاصله دارد؛ اما نباید افق 

دید را در همین نوع فعالیت ها متوقف کرد. 

در  مسلامنان  وحشیانه ی  کشتار  ماجرای  از 

میامنار توسط ارتش این کشور در سال ۲۰۱۷ 

گرفته که منجر به انتشار بیانیه های متفاوت 

از سوی نهادهای دانشجویی شد تا کشتار و 

بازداشت  و  نیجریه  در  مسلامنان  به  حمله 

کشور(  این  مسلامنان  )رهرب  زکزاکی  شیخ 

ادامه  پیش  ماِه  چند  تا همین  قضیه  این  که 

داشت و همچنین حمله نیروهای ارتش هند 

مسلامنان  به  کشور  این  افراطیون  برخی  و 

کشمیری و بعد از آن حمله و کشتار مسلامنان 

گذشته  هفته های  در  هند  کشور  خود  در 

داشت. همراه  به  را  زیادی  واکنش های  که 

گونه  این  دیدن  با  دانشجویی  جنبش 

و  ابتدایی ترین  افراطی،  خشونت های 

تکراری ترین کاری که در پیش می گیرد انتشار 

به طور  و  اتفاقات  این  در محکومیت  بیانیه 

به  نامه  شده،  ذکر  اتفاقات  متامی  در  مشابه 

وزارت خارجه و مطالبه گری در خصوص انفال 

دستگاه دیپلامسی کشور است. با وجود آمدن 

رشایط مطلوب، اقدام بعدی نیز برگزاری تجمع 

و تظاهرات در مقابل سفارت کشور محکوم 

تهیه کردن  بیانیه و  و دادن شعار و خواندن 

خوراک رسانه ای برای خربگزاری ها و رسانه های 

اینجای کار،  تا  داخلی و بعضاً خارجی است. 

انجام  در  موفق  را  خود  دانشجویی  جنبش 

مطالبه گری و احساس مسئولیت خود نسبت 

به مسلامنان جهان می داند و معموالً با رسیدن 

به این مرحله آن تب و تاب اولیه دانشجویان 

و مطالبه گری شان تا حدودی فروکش می کند.

شاید  اما  جذاب  قالب  است  مدتی  البته 

قبلی  گزینه های  به  نیز  دیگری  بی فایده 

برای  فراخوان دادن  آن،  و  است  اضافه شده 

گسرتده  صورت  به  مجازی  فضای  در  واکنش 

به نام طوفان توییرتی یا اینستاگرامی می باشد. 

متامی  در  اقدامات  این  مرحله  به  مرحله 

دانشجویی،  جنبش  بین املللی  واکنش های 

خصوصاً در چند سال اخیر، عیناً و مشابه به هم 

دیده شده و با این روند قطعاً در واکنش های 

شد. خواهد  دیده  نیز  آینده  احتاملی 

در  دانشجویی  جنبش  گفت  باید  اما 

این  وجود  با  اسالم  جهان  مانند  مسئله ای 

نظر  به  موقع،  به  واکنش های  زنده بودن 

می رسد که محو و غرق در برخی قالب ها و 

که  انگار  و  تکراری شده  و  موضوعات خاص 

واقعاً  ندارد.  آن  از  به خارج شدن  نیز  متایلی 

زمان آن فراسیده است که جنبش دانشجویی 

فضای  در  اقدامات  این  که  کند  فکر  خود  با 

حقیقی و واقعی چقدر تاثیرگذار و مثبت است 

و آیا باید خود را در اینگونه قالب ها متوقف 

کند؟ کارهایی مانند انتشار بیانیه یا نامه، تجمع 

در مقابل سفارتخانه های کشورهای مختلف و 

طوفان های توییرتی و اینستاگرامی واقعا چقدر 

در روند اتفاقات علیه مسلامنان جهان تاثیرگزار 

دانشجویی  جنبش  هرچند  است؟  مؤثر  و 

تحوالت عمده ای را طی دهه های اخیر پشت 

رس گذاشته و اکنون نیز به نقد خود می پردازد 

آن  آسیب شناسی  در  می رسد  نظر  به  ولی 

ضعف ها  ریشه یابی  و  نادرست  رویکردهای 

هنوز با دشواری هایی مواجه و به تبع آن از 

بهبود  جهت  در  رویه ها  و  ساختارها  تغییر 

فضای  همچون  عرصه هایی  در  وضعیت 

باید  و  است  ناتوان  اسالم  جهان  و  بین امللل 

دید تا چه زمان و کجا این عدم درک درست 

دارد. ادامه  ضعف ها  این گونه  ریشه یابی 

نگاهی به موانع تحقق نگاه انقالب اسالمی در حوزه زنانبررسی علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات

بررسی عملکرد چندین سال گذشته جنبش دانشجویی در فضای بین امللل و جهان اسالم

صدا نمیاد حکم و حکمرانی
نگاهی به احواالت کرونایی کالس های مجازی نگاهی به روند صدور احکام حکومتی

زنان، بزرگ تر از نیمی از جامعه

هدی اثنی عشری

کارشناسی مهندسی پزشکی

مدارس  تعطیلی  آن  دنبال  به  و  کرونا  ویروس  گسرتده  شیوع 

انتقال  از  پیشگیری  و  کردن  ضدعفونی  جهت  به  دانشگاه ها  و 

تلنگر  برای  شد  فرصتی   98 سال  اسفندماه  اوایل  در  بیامری 

کشور. واقعی  بحران های  مدیریت  برای  مسئولین  برخی  به 

بود  علوم  وزارت  موضوع  این  در  درگیر  نهادهای  از  یکی 

برای  را  زمینه  باید  پیش آمده  تعطیلی های  دلیل  به  طبیعتاً  که 

سیستم  برای  تعطیالت  از  ناشی  خسارات  رساندن  حداقل  به 

تصمیم گیری  نشست  اسفند  هفتم  می کرد.  فراهم  آموزشی 

وزارت  در  آموزشی  معاونان  حضور  با  دانشگاه ها  آموزشی  فعالیت 

به  بخش نامه ای  ابالغ  نشست،  این  نتیجه  و  شد  برگزار  علوم 

غیرحضوری،  آموزش  به  توجه  موضوع  با  بود  اسفند  دهم  تاریخ 

نرم افزاری،  و  سخت افزاری  زیرساخت های  تقویت  و  ایجاد 

آشنایی  برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  همچنین 

مجازی. آموزش  ابزارهای  و  شیوه ها  با  هیئت علمی  اعضای 

کالس ها،  این  برگزاری  رشایط  بهبود  برای  و  تصمیم  این  پی  در 

آموزش های  تخصصی  کارگروه  تشکیل  به  اقدام  وزارتخانه 

آموزش  مراکز  فهرست  اسفند،   17 تا   14 تاریخ  در  و  منود  الکرتونیک 

اینرتنت  رایگان  ترافیک  از  بهره مندی  برای  را  تأیید  مورد  عالی 

کرد. ارسال  ارتباطات  وزارت  اطالعات  فناوری  سازمان  برای 

به  قریب  هم اکنون  علوم  وزارت  از  واصله  گزارش های  طبق 

آموزش  سیستم  از  استفاده  حال  در  دانشجویان  از  درصد   70

از  الکرتونیکی  دروس  ارائه  مانند  متنوعی  روش های  به  مجازی 

آنالین،  اصطالحاً  و  زنده  کالس های  برگزاری  شده،  مهیا  قبل 

قراردادن  و  استادان  توسط  آن ها  محتوای  و  کالس ها  ضبط 

می باشند. و...  زمان  از  خارج  صورت  به  دانشجویان  اختیار  در 

کوتاه  مدتی  در  که  است  نحوی  به  سیستم  این  فراگیری  رسعت 

مجازی  آموزش  سیستم  از  هم  پیش تر  که  دانشگاه هایی  تنها  نه 

مجازی  کالس های  برگزاری  و  آن  ارتقاء  به  رشوع  بودند،  برخوردار 

موردنیاز  زیرساخت های  تهیه  به  نیز  دانشگاه ها  سایر  بلکه  کردند، 

تنها  اکنون  که  گونه ای  به  منودند؛  اقدام  کوتاهی  مدت زمان  در 

هزار   2 از  کمرت  جمعیت  با  و  کوچک  شهرهای  دانشگاه های  در 

است. پیگیری  حال  در  البته  و  نشده  راه اندازی  سیستم  این  نفر 

دانشگاه ها  و  علوم  وزارت  کار  دستور  در  مطرح شده  اهداف 

به  شده است؛  بیان  صورت  این  به  مجازی  آموزش  مصوبات  برای 

جامعه،  سطح  در  کرونا  شیوع  کنرتل  و  آسیب ها  رساندن  حداقل 

دانشگاه ها،  آموزشی  فعالیت  در  آمده  پدید  کاستی های  جربان 

آموزش  مزایای  از  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  بهره مندی 

مشابه. رشایط  با  مواجهه  برای  مراکز  این  آمادگی  و  الکرتونیکی 

ایام  به  منحرص  اهداف  این  از  برخی  که  است  بدیهی   

دسرتسی  همچون  الکرتونیک  آموزش  مزایای  و  نبوده   بحرانی 

و  عمومی  استفاده  امکان  رشایط،  به  وابسته  چندان  نه 

به  حداقل  را  سیستم هایی  چنین  وجود  لزوم  و…  ذخیره سازی 

سؤالی  وجود  این  با  می دهد.  نشان  کمک آموزشی  ابزار  عنوان 

الزم  زیرساخت های  چرا  که  است  این  مانده،  بی جواب  هنوز  که 

دانشگاه های  در  مثال  برای  کالس ها  این گونه  برگزاری  برای 

از  پیش تر  است،  مجازی  آموزششان  اساس  که  نور  پیام 

که  مسائلی  به  رسیدگی  برای  چرا  است؟  نشده  فراهم  این 

دغدغه های  یا  آموزش  بهبود  به  هم  عادی  رشایط  در  عمدتاً 

باشیم؟ بحران  منتظر  باید  می کنند  کمک  کشور  دیگر 

زیرساخت ها  این  حل نشده  مشکالت  به  اجاملی  مروری  پایان  در 

اینرتنت  به  همگانی  دسرتسی  بحث  مسئله  اولین  بیندازیم. 

پیگیری هایی  آن  برای  که  هزینه  مشکل  به  محدود  که  است 

در  دانشجویانی  کنید  فرض  مثالً  منی شود؛  است،  انجام شده 

ندارند  اینرتنت  شبکه  پوشش  که  دورافتاده  شهرستان های 

برخط  و  زنده  آموزش  کالس های  در  که  بناست  و  هستند  ساکن 

همه  دسرتسی  برای  مناسب  زیرساخت های  آیا  کنند.  رشکت 

برای  مثالً  یا  است؟  فراهم شده  مربوطه   نهادهای  سوی  از  افراد 

تسهیالتی  ندارند  دسرتسی  هوشمند  ابزارهای  به  که  دانشجویانی 

چندانی  توجه  آن  به  که  بعدی  مسئله  است؟  گرفته شده  نظر  در 

در  آزمایشگاه ها  و  عملی  دروس  کالس های  برگزاری  نشده، 

دسرتسی  عدم  به  می توان  این ها  بر  عالوه  است.  مشابه  رشایط 

دیجیتال،  غیر  مقاالت  کتاب ها،  همچون  مطالعه  منابع  به 

موجودند.  کتابخانه ها  در  اکرثاً  که  کرد  اشاره  نیز  و...  مجالت 

ما  کشور  در  مجازی  آموزش  می رسد  نظر  به  وجود  این  با 

دارد  فاصله  آن  ایده آل  حالت  با  هنوز  تالش ها  متام  باوجود 

گیرد. صورت  بهبود  برای  اقداماتی  هم  باز  می رود  انتظار  و 

محسن اسفندیار
کارشناسی مهندسی هوافضا

در تاریــخ 4۰ ســاله ی جمهــوری اســالمی و تدویــن قانــون 
ــت  ــوا و والی ــک ق ــث تفکی ــن بح ــی ای ــوارد چالش ــی، از م اساس
ــر گشــته  ــون اساســی ذک ــه در اصــل 57 قان ــه ک ــه ی فقی مطلق
اســت می باشــد. طبــق اصــل 57 قانون اساســی »قــوای حاکــم در 
جمهــوری اســالمی ایــران عبارت انــد از قــوه مقننــه، قــوه مجریــه 
و قــوه قضاییــه کــه زیــر نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت 
بــر طبــق اصــول آینــده ایــن قانــون اعمــال می گردنــد. ایــن قــوا 
مســتقل از یکدیگرنــد.« و ایــن قانــون حــدود وظایــف و اختیارات 

ــاع داده اســت. ــه اصــل 11۰ ارج ــری را ب رهب
در تاریــخ جمهــوری اســالمی، حاکمیــت بارهــا بــه دالیــل 
ــا شــرایطی خــاص ماننــد  مختلفــی اعــم از اهمیــت موضــوع و ی
ــا  ــت و ی ــی زده اس ــوراهایی عال ــکیل ش ــه تش ــت ب ــگ دس جن
ــم  ــر حک ــه نظی ــارات والیت فقی ــتفاده از اختی ــه اس ــادرت ب مب
ــاع در زمــان  ــی دف حکومتــی کــرده اســت. از جملــه شــورای عال
ــوص  ــر در خص ــاد تصمیم گی ــن نه ــه باالتری ــدس ک ــاع مق دف
ــوا  ــی هماهنگــی اقتصــادی ق ــا شــورای عال ــود و ی ــگ ب ــر جن ام
در طــی ایــن ســال ها کــه پــس از درخواســت های مکــرر 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــزوم توج ــی ل ــری مبن ــوری از رهب رئیس جمه
جنگی اقتصــادی و همچنیــن افزایــش اختیــارات صــورت گرفته 
اســت؛ کــه البتــه شــورای مذکــور نتوانســته کارکردهایــی کــه در 
ــزوم تأســیس آن ذکــر می شــده اســت را محقــق کنــد و بعضــاً  ل
تصمیمــات بحــران زا را نیــز در کارنامــه ی خــودش داشــته اســت. 
نظیــر بحــث افزایــش قیمــت بنزیــن کــه از دل ایــن شــورا پدیــد 

ــد. آم
ــد  ــیار را پدی ــکاالت بس ــد اش ــن رون ــدن ای ــه دار ش ــاً ادام قطع
خواهــد آورد... ایــن اشــکاالت را در دودســتۀ کلــی می تــوان 
ــا تأُســیس چنیــن شــوراهای فراقانونــی  طبقه بنــدی کــرد: اوالً ب
ــاختارهای  ــه س ــد ک ــره می کن ــی را مخاب ــن پیام ــت چنی حکوم
ــی کشــور پاســخگوی نیازهــای کشــور و شــرایط  ــی و قانون کنون
بحرانــی نیســت و ثانیــاً ایــن رونــد و تأســیس چنیــن شــوراهایی 
و اســتفاده از اختیــارات رهبــری و درخواســت های فراقانونــی 
ــری  ــه رهب ــرا ک ــدارد چ ــی ن ــد یقف ــچ ح ــر هی ــئولین ام مس
ــه  ــخ ب ــه در پاس ــد ک ــان داده ان ــود نش ــالۀ خ ــی ۳۰ س در مش
ــبرد  ــرای پیش ــه گانه و ب ــوای س ــئوالن و ق ــت های مس درخواس
ــد  ــار نموده ان ــا تفویــض اختی امــور، معمــوالً همــکاری کــرده و ی
کــه در ســال های اخیــر ایــن اتفــاق بارهــا افتــاده، نظیــر تشــکیل 
ــی  ــرای بررس ــوز ب ــدور مج ــادی، ص ــی اقتص ــورای هماهنگ ش
تخلفــات اقتصــادی ســال ۹7 بــه صــورت ویــژه و مــورد اخیــر نیز 

ــه. ــر بودج ــرای پیشــبرد ام ــی ب ــم حکومت صــدور حک
ــات  ــه کلی ــرا ک ــود، چ ــب می نم ــیار عجی ــر بس ــورد اخی ــا م ام
ــود و کار بررســی  ــل داده شــده ب ــس تحوی ــه مجل بودجــه از آذر ب
ــه ماهه  ــب س ــی و عجی ــدی طوالن ــق رون ــیون تلفی آن در کمیس
ــه  ــید ب ــی رس ــن علن ــه صح ــه ب ــم ک ــی ه ــرد، وقت ــی ک را ط
ــرد،  ــاد می ک ــور ایج ــرای کش ــه ب ــیاری ک ــای بس ــل ضرره دلی
ــی  ــژه ی عل ــا نقش آفرینــی وی ــا ب ــدگان رد شــد، ام توســط نماین
ــردون  ــا تاجگ ــس و غالمرض ــرای مجل ــس اصولگ ــی رئی الریجان
ــکان  ــه ی ام ــه بهان ــق و ب ــیون تلفی ــب کمیس ــس اصالح طل رئی
عــدم تشــکیل جلســات مجلــس بــه دلیــل رعایــت توصیه هــای 
بهداشــتی در صورتــی کــه مجلــس حداقــل می توانســت 
بــه صــورت مجــازی تشــکیل جلســه دهــد و یــا رعایــت 
ــان روز اول  ــه از هم ــی ک ــرای مجلس ــتی ب ــای بهداش پروتکل ه
نمایندگانــش پــک بهداشــتی دریافــت کردنــد آن چنــان ســخت 
نبــود، بــا توجیــه پیشــبرد امــور کشــور و لــزوم رســیدن بودجــه 
تــا پیــش از ســال، علــی الریجانــی از رهبــری درخواســت حکــم 
ــه دلیــل همــان خط مشــی ای  ــز ب حکومتــی نمــوده و ایشــان نی
کــه داشــته اند، بــا ایــن درخواســت موافقــت نمودنــد کــه 
نظــر کمیســیون تلفیــق نظــر مجلــس انگاشــته شــود. در واقــع 
می تــوان گفــت کــه مجلــس بــه دلیــل اهمــال کاری نماینــدگان 
و نداشــتن انگیــزه ی کاری )چــرا کــه اکثــر نماینــدگان در مجلس 
ــس از  ــغل پ ــال ش ــه دنب ــون ب ــتند و هم اکن ــر نیس ــی حاض آت
نمایندگــی می باشــند.( امــر بودجــه را بــه تأخیــر انداخــت و کار از 

ــد. ــری ش ــان رهب ــه دام ــت ب ــت، دس ــه گذش کار ک
هــر چنــد توجیهاتــی از جملــه شــرایط حســاس کنونــی و قــرار 
ــی  ــئوالن اجرائ ــل مس ــران، دالی ــرایط بح ــور در ش ــتن کش داش
بــرای اقنــاع مــردم و ســایر ارکان نظــام بــرای اســتفاده از 
اختیــارات رهبــری بــوده اســت، امــا بایســتی به ایــن نکتــه توجه 
ــه  ــدن ب ــال تبدیل ش ــون در ح ــاق هم اکن ــن اتف ــه ای ــت ک داش
یــک رونــد اســت و متأســفانه موجــب تغییــر ریــل ادارۀ کشــور از 

ــود. ــت می ش ــرار و مصلح ــرایط اضط ــه ش ــون ب ــیر قان مس

غرِق در قالب ها

چالش دموکراسی در کوچه یازدهم


