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42 سال عزت، در سایۀ وحدت فاطمه سادات مرتضوی
 کارشناسی ریاضیات - سردبیر

سخن سردبیر

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی )ره)

ــالة والّســالم  ــن. والّص الحمــدهللَّ رّب  العالمی
علــی ســّیدنا و نبّینــا ابــی    القاســم  المصطفی 
ــن   ــن  األطهری ــه  األطیبی ــی آل ــد و عل محّم
المنتجبیــن، ســّیما بقّیــۀ اهللَّ فــی   األرضیــن. 
 اللّهــم سّدد الســنتنا بالّصــواب والحکمــۀ.

از  بهمــن  پــای  صــدای  وقتــی 
بــه  خاطره هــا  کوچه پس کوچه هــا ی 
گــوش تــو می  رســد، گویــی شــهیدانند 
دوبــاره؛  بیعــت  بــرای  آمده  انــد  کــه 
بیــداری. و  تذکــر  و  هشــدار   بــرای 

ــوم اهلل 22بهمــن،  اکنــون کــه در آســتانۀ ی
عیــد  غدیــر ایــران  اســالمی قرار گرفته ایــم، 
بایــد بــه خودمــان ایــن  نکتــۀ مهــم را 
یادآوری کنیــم کــه در آن  روز بــود کــه 
ــل  ــت و تکمی ــام نعم ــت، اتم ــت والی نعم
ــورت  ــران ص ــت ای ــرای مل ــی ب ــت  اله نعم
ــت. ــی گرف ــق خارج ــت و تحق ــی یاف  عمل

و  تاریخــی  حیــات  در  بهمن مــاه   22
ــت   ــت مل ــت سرنوش ــور و هدای ــی کش مل
ایــران بــه ســوی حــق و صــالح نقــش 
بزرگــی داشــته  اســت. دشــمنان ســعی 
ــد؛  ــردم ببرن ــاد م ــالب را از ی ــد انق می کنن
ــردم  ــاد م ــه ی ــالب را ب ــۀ  فجــر انق ــا ده ام
ــاد  ــام را از ی ــد ام ــعی می  کنن ــی آورد؛ س م
مــردم ببرنــد؛ امــا دهــه فجــر، تجّســم 
ماســت. بزرگــوار  امــام  و عظمــت   اراده 

اگــر انقــالب  اســالمی و امــام بزرگــوار 
پرچــم  دار  اســالم  اگــر  و  نبــود،  مــا 
ــود،  ــور نب ــن  کش ــّول در ای ــالب و تح انق
کــه  نداشــت  وجــود   امیــدی  هیــچ 
ســلطۀ آمریــکا و حکومــت دیکتاتــوری 
ــود. ــده ش ــت برکن ــن مملک ــوی از ای  پهل

امــا امــروز، چهــل ودو  ســال پــس از انقــالب 
 اســالمی، نظــام  جمهــوری  اســالمی در 
ــت  ــروز فرص ــت؛ ام ــا اس ــن فرصت ه بهتری
ــت؛  ــت اس ــت حرک ــروز فرص ــت؛ ام کار اس
ــت  ــت، حرک ــت ملّ ــت، حرک ــت دول حرک
مســئولین؛ هر کــدام در جــای خودشــان 
بایــد  امــروز  جــوان  خودشــان.  کار  و 
ــد.  ــتفاده کن ــت اس ــد؛ از فرص ــت کن حرک

امــروز موقعّیــْت متناســب اســت: یــک  
بــزرگ. کشــور  یــک   زیــاد،   جمعّیــت 

در  موجــود  ظرفیت هــا ی  بــه  توجــه 
معظــم  رهبــر  مــدون  دوم  گام   بیانیــۀ 
دهــۀ   اقدامــات  مهم تریــن  از   انقــالب 
 اخیــر در جمهــوری  اســالمی  ایــران اســت.  
ظرفّیت هــا ی کشــور خیلــی  بیــش از آن 
ــری   ــای رهب ــه در گفته  ه ــت ک ــزی اس  چی
معظــم  انقــالب آمــده  اســت. هــر جایــی از 
ــون  ــا ی گوناگ ــی از ظرفّیت ه ــور دریای کش
اقتصــادی و علمــی و اجتماعــی و هنــری و 
مابقــی جنبه  هــا ی زندگــی  اســت؛ دریایــی 

ــد  ــا بای ــن  ظرفیت ه ــت؛ ای ــت از ظرفی اس
شــناخته  شــود و از آن هــا اســتفاده شــود؛  
ــت؟ ــانی اس ــه کس ــۀ چ ــا وظیف ــا این ه  ام

ــت.  ــئولین اس ــدة مس ــه عه ــئولین؛ ب مس
مســئولین،  می گویــم  این کــه  البّتــه 
از  تکلیــف  کــه  نیســت  ایــن  معنایــش 
گــردن مــا جوان هــا برداشــته  شــده  اســت. 
رهبــری  کــه  آتش  به اختیــاری  معنــای 
ــن اســت:  ــز ای ــد نی معظــم انقــالب فرمودن
ــن  ــای مؤم ــۀ گروه ه ــا و هم ــۀ جوان ه هم
زمینه  هــای مختلــف هــر  کاری کــه  در 
برایشــان میّســر اســت، و مطابــق بــا قوانیــن 
کشــور و مصلحت کشــور اســت، بایــد انجام 

ــد بماننــد.  دهنــد و معّطــل کســی نبای
ــوان  ــوان ج ــه  عن ــا، ب ــۀ م ــا وظیف ام
ــه  ــام اســت ک ــن  پی ــال ای ــی، انتق ایران
انقــالب چیســت: انقــالب یــک  ضرورت 
اســت، تمــام  نشــده و وظیفــۀ انقالبــی 
نســل ها ی  اســت.  همــه  دوش  بــر 
پی درپــی ایــن را می  پذیرنــد. حــاال 
ــل  ــل  دوم و نس ــه نس ــده ک ــایع  ش ش
 ســوم و نســل  چهــارم و هرکــس بــرای 
خــودش نســلی را تصویــر و برایــش 
ــد. نســل ســوم  ــی صــادر می کن احکام
بــا نســل دوم هیــچ  تفاوتــی نــدارد. همۀ 
ــاط  ــواه، دارای نش ــوان، آرمان خ ــا ج م
آن  آمــادة حق پذیری ایــم.  و  نیــرو  و 
 نســل اّوِل انقــالب، کــه آن حرکــت 
تربیت شــدة  انجــام  داد،  را  عظیــم 
کــه  کســانی  بــود؟  محیطــی  چــه 
ــا  ــه آن ه ــد ک ــت، می دانن ــان اس یادش
و  بی بندوبــاری  محیــط  تربیت شــدة 
فحشــا و ترویــج همــۀ منکــرات بودنــد؛ 
امــا همیــن خصوصیــات در جــوان، 
آرمان گرایــی،  حق طلبــی،  یعنــی 
بــه  او  ناوابســتگی  و  بی تقّیــدی 
و شــنیدن حــرف  تعلّقــات  زندگــی 
ــی،  ــح و منطق ــخن صحی ــت و س درس
او را وادار بــه حرکــت کــرد و ایــن  
ــواِن  ــرا ج ــام  داد. چ ــزرگ را انج کار ب
بــا  را  آن  راه  ادامــۀ  نتوانــد  امــروز 
ــد؟ ــام ده ــت انج ــت و هّم ــان نّی  هم

ــت  ــعله ای اس ــل ش ــی مث ــور انقالب ش
کــه بلنــد می شــود؛ ممکــن  اســت ایــن 
ــا ی  ــا آن  هیزم ه ــعله فرو بنشــیند؛ ام ش
ــا  ایــن شــعله توانســته   محکمــی کــه ب
اســت آتــش بگیــرد و خــود را به ســمت 
برافروخته شــدن  و  مشتعل شــدن 
ببــرد،  پیــش   گداخته شــدن  و 
ــت.  ــتر اس ــعله بیش ــان از آن  ش  تأثیر ش
نشــریۀ دیدنــو، یــوم اهلل بیســت و دوم 
ــود  ــن خ ــۀ مخاطبی ــه هم ــن را ب  بهم

می گویــد. تبریــک 
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رویا شاهی
کارشناسی مشاوره

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی )ره)

تاریخ بهمن
در بحبوحــۀ اعتراضــات و قیــام مــردم، بــه 
بختیار،کــه  شــاپور  آمریکایی هــا،  دســتور 
ــم  ــان رژی ــی و از مخالف ــۀ مل ــاًل عضــو جبه قب
اســت، نخســت وزیر شــاه می شــود.  بــوده 
دولــت  تشــکیل  از  پــس  روز   ۱۰ درســت 
از  در 2۶ دی مــاه ســال ۵۷ شــاه  بختیــار 
ایــران خــارج شــد. امــام  در بیست و ســوم 
دی مــاه طــی پیامــی مــردم را دعــوت بــه 
ــورا،  ــن ش ــرد. ای ــالب ک ــورای  انق ــکیل ش تش
ــد و  ــلمان، متعه ــته، مس ــراد شایس ــه از اف ک
مورداعتمــاد ایشــان تشکیل شــده  بــود، وظیفــه 
 داشــت زمینــۀ انتقــال قــدرت را فراهــم  کنــد.

ــام  ــی ورود ام ــن روز به یاد ماندن ــم  بهم دوازده
ــا  ــود. ب ــده  ب ــراِن مشــتاق و درخون غلتی ــه ای ب
ورود امــام بــه فرودگاه فریــاد »اهلل  اکبر« ســالن 
ــام،  ــرت ام ــرزه در آورد. حض ــه ل ــرودگاه را ب ف
ــد:  ــران، فرمودن ــرودگاه ته ــی در ف ــی بیانات ط
»مــن از عواطــف طبقــات مختلــف ملت تشــکر 
ــه دوش مــن  ــران ب می کنــم. عواطــف ملــت  ای
 بــار گرانــی اســت کــه نمی توانــم جبــران کنم«.

ــی  ــروی هوای ــراد و نی ــط اف ــاهی، توس شاهنش
ــه  ــران ب ــد، ته ــته بودن ــالب پیوس ــه انق ــه ب ک
ــوی  ــت پهل ــدل شــد. حکوم ــی مب شــهر نظام
و  بهمــن  بعد ازظهــر 2۱  در  داشــت  قصــد 
شــب 22 بهمــن حکومــت نظامــی برقــرار 
کنــد؛ ســپس بــه کمــک نظامیــان وابســته بــه 
ــی  ــزر آمریکای ــرال های ــارت ژن ــا نظ ــود و ب خ
رهبــر  و  دهــد  ترتیــب  نظامــی  کودتایــی 
 انقــالب و اعضــای شــورای انقــالب را دســتگیر 
و انقــالب را ســرکوب کنــد؛ امــا امــام خمینــی 
ــد  ــی اعــالم کردن حکومــت  نظامــی را غیرقانون
ــه کمــک  ــردم ب ــد. م ــاکام مان ــا ن ــن کودت و ای
ــد  ــه انقــالب پیوســته بودن ــه ب ارتشــی هایی ک
مراکــز نظامــی را در تهــران و شــهر های بــزرگ 
ــو و تلویزیــون در اختیــار  ــد. رادی تصــرف کردن
مــردم قــرار گرفــت و بــا  اعــالم صــدای انقــالب 
و پیــروزی انقالب اســالمی در 22 بهمــن زنــگ 
ــد. ــدا درآم ــه ص ــام شاهنشــاهی ب ــقوط نظ س

ــه این کــه طــرد شــاه   ایشــان ضمــن اشــاره ب
ــگان را  ــود، هم ــروزی ب ــدم اول پی ــور ق از کش
ــا قطــع  ــارزه ت ــۀ مب ــه و ادام ــه وحــدت کلم ب
کامــل ریشــه های فســاد ترغیــب کردنــد. 
 پــس از آن ایشــان عــازم بهشــت زهــرا شــدند.

ــی  ــام، ط ــرت ام ــاه حض ــم  بهمن م در چهارده
ــاه،  ــۀ رف ــی در مدرس ــۀ   مطبوعات ــک مصاحب ی
ــت  ــه شــورای  انقــالب حکوم ــد ک ــالم کردن اع
و حکومــت  خواهــد  شــد  تعییــن   موقــت 
ــات  ــه مقدم ــود ک ــد  ب ــف خواه ــت موظ موق
رفرانــدوم را تهیــه کنــد. همچنیــن قانــون 
ــی  ــه آراء عموم ــد، ب ــن ش ــه تدوی ــی ک اساس
گذاشــته می شــود. ایشــان دولــت بختیــار 
را غیر قانونــی اعــالم کردنــد وگفتنــد: کاری 
ــه جهــاد دعــوت کنــم.  نکنیــد کــه مــردم را ب
همچنیــن در ایــن روز دانشــجویان  ایرانــی 
ایــران  ســفارت خانه های  بــه  حملــه  بــا 
در آمریــکا، لبنــان و اســترالیا نســبت بــه 
ــد.  ــار کردن ــراز انزج ــران اب ــلطنتی ای ــم س  رژی
گارد  بــه  حملــه  بــا  بهمن مــاه  بیســتم 
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سارا حکیم زاده

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی )ره)

 گفتمانی به نام
مردم ساالری دینی

جمهـوری   نظـام  در  مردم سـاالری  دینـی 
در  کـه  اسـت  موضوعـی  اسـالمی 
می پردازیـم. آن  بـه  یادداشـت   ایـن 

حکومـت  مردمی بـودن  از  صحبـت  وقتــی 
 اسـالمی به میـان می آید، منظور این نیسـت 
که حکومت  اسالمی حکومــت خدا نیســت. 
همــۀ ادیـان الهی بــه حکومت خـدا دعوت  
کرده انــد و همـۀ پیغمبــران و جانشــینان 
آن ها مــردم را به نظامــی الهی، کــه در آن 
حاکمیــت از آنِ خدا و قوانیــن خـدا اسـت، 
 « حکومـت  اسـالم  در  امـا  فراخوانده انـد؛ 
اهلل« بـا حاکمیـت مـردم بـر سرنوشـت خود 
منافاتـی نـدارد؛ چـرا کـه خداونـد انسـان را 
مسـئول سرنوشـت خویـش قـرار  داده  اسـت 
و از ایـن رو در قـرآن می فرمایـد: »و نریـد 
ان نمـن علی الذین اسـتضعفوا فـی  االرض و 
نجعلهـم ائمه و ...«؛ یعنـی حکومت، حکومت 
مسـتضعفان اسـت و ایـن منافاتـی نـدارد که 
حکومـت مسـتضعفان بـه معنـای حکومـت 
باشـد.  الهـی  احـکام  خـدا  و در چارچـوب 
نمونه ها یـی از مشـارکت در تاریـخ اسـالم را 
می توانیـم در فعالیت هایـی همچـون بیعـت، 
 شـورا و امر به معـروف و نهی  از منکـر ببینیـم.
 مردمی بودن حکومت اسالمی به دو معناست:

یکـی اینکه مردم در اداره و تشـکیل حکومت 
و همچنیـن تعیین حاکم و رژیم حکومتـــی 
نقــش دارنـد. معنـای دیگـر ایـن اسـت کـه 
حکومـت اسـالمی در خدمـت مـردم اسـت. 
آنچه برای حاکم اسـالمی مطرح اسـت منافع 
عامـه مردم اسـت؛ نـه منافع اشـخاص معین 
یـا قشـر معیـن یا طبقـۀ معین. اسـالم به هر 
دو معنـا دارای یـک حکومـت مردمی اسـت؛ 
امـا مادامـی کـه حکومـت مردمی بـه معنای 
اولـی تأمیـن نشـود، یعنـی مـردم نقشـی در 
حکومت نداشـته  باشـند، نمی شـود گفت که 
حکومـت به معنـای دومی، یعنی آن حکومت 
 کـه در خدمـت مـردم اسـت، مردمـی شـود.

در منطـق مـردم  سـاالری دینی ایـن موضوع 
اساسـی مطـرح اسـت کـه مـردم بایـد حاکم 
را بخواهنـد تـا مـورد قبول واقع شـود و علت 
معتبـر  بـودن رأی مـردم ایـن اسـت کـه در 

منطـق اسـالم، رأی مـردم بر اسـاس کرامت 
انسـان پیـش خـدای متعـال معتبـر اسـت و 
هیـچ والیـت و حاکمیتی بر انسـان ها مقبول 
نیسـت؛ مگـر این کـه خدای متعال مشـخص 
کنـد؛ و واژة جمهـوری در ادبیـات سیاسـی 
بـه مدلـی از حکومـت اطـالق می شـود کـه 
اکثریـت مـردم بر مبنای خیـر و نفع عمومی 
حکومـت می کننـد و واژة » اسـالمی« بیانگر 
جایگزین شـدن حکومـت  اسـالمی بـه جـای 
حکومـت سـلطنتی اسـت تـا مـردم در امـور 
ارزش هـای  و  کننـد  مداخلـه  خـود  کشـور 
  اسـالمی مبنـای ایـن حکومـت قـرار بگیرند.

پنجـم  دهـۀ  در  یعنـی  حاضـر،  حـال  در 
شـدن  کمرنـگ  شـاهد  متأسـفانه  انقـالب، 
اصل مردم سـاالری  دینی هسـتیم. جمهوری 
 اسـالمی بایـد بـه بـاور مردم سـاالری دینـی 
ایـن  راسـتای  در  بپوشـاند.  عمـل  جامـۀ 
مردمـی  مشـارکت  سـاختارهای  موضـوع 
زیـرا  گـردد؛  بـه روز  و  اصـالح  می بایسـت 
موجـب  نهایـت  در  مشـارکت  نوسـازی 
کار آمـدی جمهوریـت و تهدیـد بقـای نظـام 
امـروز  جامعـۀ  در  متأسـفانه  خواهـد  شـد. 
مشـارکت مـردم در امـر سیاسـت تنهـا در 
انتخابـات و راهپیمایی هـا تقلیل یافته  اسـت؛ 

و مـردم فقـط می تواننـد مسـئول مـورد 
توانایـی  و  کننـد؛  انتخـاب  را   نظرشـان 
اعتـراض  و  او  تصمیـم  بـر  اثرگـذاری 
مسـئول  آن  اشـتباه  کنش هـای  بـه 
مشـارکت  نمی تواننـد  و  ندارنـد؛  را 
مسـتمری در امور کشـور داشـته  باشند؛ 
و بـه عبارتـی همیشـه در صحنـه حضور 
بـه  محدودیت هـا  ایـن  داشـته  باشـند. 
دلیـل نبود سـاختار هایی سـازمان  یافته 
بی واسـطه  دسترسـی  و  ارتبـاط  بـرای 
بـه مسـئولین کشـور اسـت کـه نشـان 
می دهد نظام  سیاسـی مسـتقر در کشور 
حـوزة  در  جـدی  اصالحاتـی  نیازمنـد 
مشـارکت سیاسی اسـت. یکی از راه های 
دیگـر بـرای مشـارکت مـردم، تقویـت و 
حمایـت جامعـۀ مدنـی اسـت. همچنین 
تقویـت احـزاب واقعـی را می تـوان بـه 
 عنـوان راهـکار ی دیگـر در  نظر  داشـت.

امیـد اسـت در آینـده ای نه چنـدان دور 
شـاهد اقدامـات مؤثـری در زمینۀ توجه 

بـه مردم سـاالری دینی باشـیم.

کارشناسی ادبیات
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آنچه در 
نظام انتخاباتی ایران 

می گذرد! 

اسماعیل کوهی مقدم
کارشناسی فیزیک-دبیر سابق دفتر تحکیم

نظـم  یـک  بنـای  امـام  اصلـی  »کار 
عقالنیـت  اسـاس  بـر  مدنی سیاسـی 
»ایـن   .(۱3۹3/۰3/۱4( بـود«  اسـالمی 
اساسـی  پایـۀ  دو  مدنی سیاسـی  نظـم 
دارد: یکـی سـپردن کار کشـور بـه مـردم 
و  انتخابـات،  و  مردم سـاالری  طریـق  از 
دیگـری انطبـاق کارهـا بر مبنای شـریعت 
اسـالمی« )۱3۹3/۰3/۱4). بـه  همین علت 
»امـام از اول اعـالم کـرد که مـردم باید نظر 
بدهنـد؛ چـه در اصـل انتخـاب جمهـوری 
قانون اساسـی؛  تدویـن  در  چـه   اسـالمی؛ 
چـه در پذیـرش آن قانونـی کـه در مجلس 
خبرگان تصویب شـده  بود؛ چـه در انتخاب 
رئیس جمهـور؛ چـه در انتخـاب مجلـس« 
)۱3۸۹/۱۱/۱۵). بـه همیـن جهت صندوق 
 رأی در نظـام جمهـوری  اسـالمی همیشـه 
اهمیت زیادی داشـته  است. هر اصالحی در 
جمهوری  اسـالمی بایـد در چارچوب قانون 
دنبـال شـود؛ کـه اصلی ترین و سـریع ترین 
 مسـیر این اصـالِح قانونـی انتخابات اسـت.

اسـفندماه سـال گذشـته یازدهمیـن دورة 
انتخابـات مجلـس برگـزار شـد؛ کـه در آن 
بـرای اولین  بـار در تاریخ انقالب مشـارکت 
مـردم در یکـی از انتخابات هـا ی بـزرگ بـه 
کم تر از %۵۰ رسـید. عوامـل متعددی برای 
این کاهش چشـمگیر توسـط کارشناسـان 
مطرح شـده  اسـت؛ مصادف شدن انتخابات 
بـا روز هـا ی ابتدایـی همه گیـری ویـروس 
کرونـا، اتفاقـات بعـد از گرانـی بنزیـن در 
آبان مـاه و بـه صـورت  کلـی نارضایتـی از 
وضعیـت اقتصـادی و معیشـتی از جملـه 
پرتکرار ترین و معقول ترین عوامل ذکر شـده 
در این تحلیل ها سـت؛ اما سـؤال اینجاست: 
انتخابـات تبدیل کننـدة  مگـر نـه این کـه 
اراده مـردم بـه خـط ادار  جامعـه اسـت؟ و 
مگـر نـه این کـه سـرآغاز رقـم زدن تغییر ها 
و حرکـت به سـمت بهبودی توسـط مردم 
اسـت و منطقـاً هـر چه شـرایط سـخت تر 
حضـور  رأی  صنـدوق  باشـد،  بغرنج تـر  و 
 گسـترده تری از مردم را باید شـاهد باشـد؟

 ۹۸ سـال  در  درصـدی   4۱ بی سـابقه  تـورم 
)طبـق اعالم مراکزرسـمی)، جهش قیمـت ارز، 
اعتراضـات آبان مـاه و ... جای هیچ تردیدی برای 
تأییـد نارضایتی مـردم از وضع معیشـتی خود، 
پیـش از انتخابـات ۹۸، باقـی نمی گـذارد؛ پس 
ناگزیر پاسـخ پرسـش باال را بایـد در امید مردم 
نسـبت بـه صنـدوق رأی بـرای ایجـاد تحـول 
جسـتجو  کرد. متهمین اصلـی این کاهش امید 
نخسـت منتخبینـی هسـتند کـه مـردم برای 
تغییـر بـه آنهـا اعتماد کردند و در نهایت پاسـخ 
ایـن اعتمـاد به تـورم 4۱ درصدی منتهی  شـد؛ 
و در قدم بعدی نظام انتخاباتی اسـت که شـاید 
در سـال ها ی قبـل عملکـرد قابل قبولـی از خود 
بـه نمایـش گذاشـته؛ امـا االن و پس از سـال ها 
 سیاست ورزی اشـکاالت زیادی به آن وارد  است. 
در انتخابات مجلس، نظـام  انتخاباتی حداکثری 
فقـط دو جنـاح را به خـود راه می دهد؛ و سـایر 
تفکر هـا یا بایـد خود را در یکـی از این  دو جناح 
دسـته بندی کننـد -کـه جبهـۀ متحد فـالن و 
شـورای سیاسـت گذاری فـالن و جمنـا و همنا! 
ما حصـل چنیـن شـرایطی اسـت- یـا محکـوم 
به  شکسـت هسـتند. در ایـن عرصـۀ دوقطبی، 
طرفیـن به جـای تأیید خود دیگـری را تکذیب 
می کننـد و بـرای رهانیـدن خود از پاسـخ گویی 
یـا ارائۀ برنامه های دقیـق به فضای غیر منطقی، 
و  می زننـد؛  دامـن  عوام فریبانـه  و  هیجانـی 
مردمـی کـه یـا بـه خاطـر پیـروز  نشـدن یـک 

جریـان به جنـاح دیگر رای می دهند یا خسـته 
از هـر دوی آن هـا بـه کلـی در این صحنه حضور 
پیـدا نمی کننـد. در چنیـن انتخاباتـی یکـی از 
طرفین با کسـب ۵۱ درصد آراء همۀ کرسـی ها 
را کسـب می کنـد و جنـاح دیگـر بـا وجـود 
 داشـتن بیش از 4۰ درصد آراء چیزی به دسـت 
نمـی آورد؛ و متضـرر اصلـی از ایـن انتخابات، نه 
جناح  سیاسـی مغلـوب و نه حتـی %4۹ درصد 
 رأی دهنـدة بازنـده، کـه تمـام مـردم هسـتند.

در انتخابـات ریاسـت جمهوری هـم بـا وجـود 
ذات اکثریتـی آن اشـکاالت فراوانی وجـود  دارد؛ 
کـه دو مـورد اصلـی آن عبارتنـد از: بـازة کوتاه 
ثبت نـام نامزدهـا تـا روز انتخابات )که شـناخت 
را بـرای مـردم دشـوار می کنـد) و رونـد نسـبتاً 
غیر شـفاف تأییـد یـا عـدم  احـراز صالحیـت 
نامزدهـا )کـه عرصـه را بـرای اتهامـات درسـت 
می کنـد).  بـاز  نگهبـان  شـورای   بـه  غلـط  و 
چنیـن شـرایطی حتی اگـر واقعاً هـم منجر به 
محدودشـدن انتخاب مردم نشـود، امـا یقیناً در 
ایجـاد »احسـاس محدود شـدن« مؤثـر اسـت؛ 
کـه بـه نظـر طـرح اخیـر مجلـس هم تالشـی 
 نافرجـام بـرای اصـالح ایـن رویـه بـوده  اسـت.

امیـد مـردم بـه صنـدوق رأی فقـط بـا اصـالح 
عالمانۀ نظـام انتخاباتی و معطوف بـه اثرگذاری 
بیشـتر مـردم، مجبـور نبـودن بـه حضـور در 
دوقطبی ها و آگاهی دقیـق از روندها امکان پذیر 

است.
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 ،۱4۰۰ سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
دورة  سیـــزدهمین  آغــــاز  عنـــوان  بـه 
ریاسـت جمهوری، از حساسـیت ها ی خاصـی 
برخـوردار اسـت؛ زیـرا دولـت آینـده، بیش از 
زمان هـا ی دیگـر، درگیـر بحـث مذاکـرات با 
آمریکا اسـت که این حساسـیت به این خاطر 
اسـت که مسـئلۀ معیشـت مردم تحـت تأثیر 
شـدیدی قرار گرفتـه اسـت. در ایـن  میـان بـا 
توجـه بـه عـدم  اعتماد مـردم بـه جریان ها ی 
اصولگـرا )از دوره هـای قبـل) و اصالح طلـب 
)از دورة آخـر روحانـی)، پیش بینـی می شـود 
بـه  اصولگرایـان  چـه  و  اصالح طلب هـا  چـه 
را  خـود  کـه  می رونـد  اشـخاصی  سـمت 
وام دار ایـن دو  جریـان نمی داننـد؛ هم چـون 
این کـه در سـال ۹۶ اصالح طلبـان از روحانی 
کـه  گزینه ها یـی  از  یکـی  کردنـد.  حمایـت 
امـکان دارد اصالح طلبـان بـه سـراغ او رونـد 
علـی الریجانـی اسـت. چندیـن دلیـل وجود 
دارد کـه امـکان ایـن  مسـئله را بـاال می بـرد: 
اول اینکـه الریجانـی در زمـان ریاسـتش در 
و  دولـت  بـه  خوش خدمتی ها یـی  مجلـس 
اصالح طلبـان کـرد؛ از جملـه تصویـب برجام 
و تسـهیل رونـد تصویـب بودجـۀ دوم. اینکـه 
از  اصالح طلبـان  اکثـر  دور بـودن  دلیـل  بـه 
مناصـب حکومتی در ۸ سـال دولـت روحانی 
اصالح طلبانـی  چهره هـا ی  منفور بـودن  و 
کـه منصبـی داشـتند؛ از جملـه جهانگیـری، 
علـی  می تـوان  بنابرایـن  غیـره.  و  آخونـدی 
کـه  شـخصیتی  عنـوان  بـه  را  الریجانـی 
بـا محوریـت محمـد  خاتمـی  اصالح طلبـان 
بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری در  نظر  دارد 
ایـن  از  بـرای مطمئن شـدن  امـا  حـدس زد؛ 
 مسـئله تا چنـد ماه آینـده باید صبر کـرد؛ اما 
در این  یادداشـت می کوشـم، با بررسی سوابق 
کاری علی الریجانی و بررسـی نظرات ایشـان 
در بخش هـا ی مختلـف، شـناختی هـر  چنـد 
 مختصر از شـخصیت ایشـان به دسـت آوریم.

زادة  الریجانـی   علی اردشـیر  زندگی نامـه: 

۱3 خـرداد سـال ۱33۶ در شـهر نجـف 
روحانـی  فرزنـد  او  اسـت.  عـراق  کشـور 
دامـاد  و  آملـی،  هاشـم  میـرزا  شـیعه، 
شـهید مرتضـی مطهـری اسـت. خانـوادة 
 او اهـل منطقـۀ الریجـان مازندران اسـت.

تحصیـالت  الریجانـی  علـی  تحصیـالت: 
در  را  دیپلـم  تـا  متوسـطه  و  ابتدایـی 
در  سـپس  و  سـپری کرد  قـم  شـهر 
رشـتۀ علـوم رایانـه در دانشـگاه  صنعتـی 
را  خـود  کارشناسـی  مـدرک   شـریف 
شـهید   پیشـنهاد  بـه  و  دریافت کـرد 
مطهـری در مقاطـع کارشناسـی  ارشـد و 
دکتـری بـه تحصیـل فلسـفه در دانشـگاه  
اسـتاد یار  هم اکنـون  او  پرداخـت.  تهـران 
 رشـتۀ فلسـفه در دانشـگاه  تهـران اسـت.

را،  الریجانـی  علـی  اینجـا  بـه  بعـد،  از 
در مناصبـی کـه داشـته  اسـت، بررسـی 
می کنیـم. نکتـۀ مهـم شـخصیت ایشـان 
ایـن  مسـئله اسـت کـه علـی الریجانـی 
فقـط در زمـان مرحـوم هاشـمی در قـوة 
مجریـه بـه  عنـوان وزیـر فرهنـگ فعالیت 

داشته اسـت؛ این  شـاید یکی از دالیل گرایش 
بخشـی از اصالح طلبـان بـرای انتخـاب او بـه 
 عنـوان گزینـۀ ریاسـت  جمهـوری اسـت. امـا 
علـی الریجانی اولین منصب مهـم خود را در 
صدا و سـیما به  عنوان ریاسـت این  سازمان در 
سـال ۷2 و پس  از محمد هاشـمی  رفسنجانی 
بـر  عهـده  گرفـت. او به مدت ۱۱ سـال، یعنی 
تـا سـال ۸3، سـکان دار سـازمان صدا و سـیما 
بـود. در زمـان ریاسـت ایشـان بـر سـازمان، 
پیشـرفت ها ی  نمایشـی،  محتـوای  نظـر  از 
شـبکه های  ظاهر شـد؛  قابل توجهـی 
تلویزیونـی از 3 بـه ۷ شـبکه افزایـش  یافـت. 
همین طـور در محصـوالت تولیدی نمایشـی، 
پیشـرفت ها یی حاصـل  از جملـه سـریال ها، 
 شـده  بـود؛ اما نکتـۀ قابـل  توجه روابـط علی 
الریجانـی در زمان دولت ها ی هفتم و هشـتم 
بـود. در آن  زمـان بـا  توجـه به  این کـه رئیس 
 سـازمان صدا و سـیما در جلسـات هیئت دولت 
دوره  دو  در  شـرکت  می کـرد،  بایـد 
هیـچ  در  خاتمـی  محمـد  ریاسـت جمهوری 
  یـک از جلسـات هیئت دولـت دعـوت  نشـد.

گزینۀ نظامی، فرهنگی، امنیتی، مجلسی!

کارشناسی ریاضیات - مسئول سابق واحد بین الملل دفتر تحکیم
وحید عبداهلل زاده
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کـه  بـود  ایـن  بـر  وقـت  دولـت  اسـتدالل 
صدا و سـیما جایـی بـرای دولـت در آنتن خود 
در  نظـر  نگرفتـه  اسـت. علی الریجانـی در آن 
تنـدی   زمـان جهت گیری هـای اصول گرایـی 
داشـت؛ اما شـاید بحثـی جنحالی تـر از برنامۀ 
هویت در سـال ۱3۷۵، در زمان ریاسـت علی 
الریجانـی در سـازمان صدا و سـیما، نمی تـوان 
پیدا کرد؛ این برنامه از شبکۀ یک  سیما پخش 
می شـد و تهیه کننـدگان آن سـعید امامـی و 
حسـین شـریعتمداری بودنـد؛ در این برنامـه 
یک  سـری اعترافات و انتقاد ها ی تند، نسـبت 
بـه افـرادی کـه در آن زمـان بدنـۀ به  اصطالح 
شـد. می دادنـد،  تشـکیل  را  انقـالب   ضـد  

مقایسـۀ شـخصیت آن  زمـان علـی الریجانی 
 ۱۸۰ یـک  چرخـش  نشـان دهندة  او  االن  و 
درجـه ای نسـبت بـه مواضع تنـد اصول گرایی 
اسـت و بـه  نظـر بنـده ایـن  چرخـش اندکـی 
بـوده؛  خـود  حیـات  سیاسـی  حفـظ  بـرای 
زیـرا اقبـال عمومـی جامعـه دیگـر به سـمت 
سـال  عـوض  شـده  اسـت.  تنـد  رفتار هـا ی 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  ایـام  و   ۱3۸4
 نهـم علـی الریجانی اولیـن و آخرین تجربه ی 
شـرکت او بـه  عنـوان کاندیـد در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بـود. او بـه  همراه شـش  نفر 
ِ دیگـر، کـه سرشـناس ترین آنهـا احمدی نـژاد 
این انتخابـات  بودنـد، در  و مرحـوم  هاشـمی 
شـرکت کرده  بـود؛ امـا مسـئله ایـن  بـود کـه 
حضـور او شـاید با  وجـود هم چون اشـخاصی 
اشـتباه  بـود. در   نهایـت او، در  بیـن ۷ نفـر، 
رتبـۀ ششـم آراء را کسـب کرد ؛ امـا نکتـۀ این 
 انتخابـات این  بـود که علـی الریجانی حرکت 
آن شکسـت  از  و  انجـام  داد  هوشـمندانه ای 
از  بـه  همیـن  خاطـر  کسـب کرد.  تجربـه ای 
حضور مسـتمر در انتخابات ریاسـت جمهوری 
ممانعـت بـه  عمـل  آورد و باعـث  شـد عاقبت 
حضـور مسـتمر اشـخاصی همچـون محسـن 
بـه  او  بـرای  قالیبـاف  محمدباقـر  و  رضایـی 
مرداد مـاه  در  الریجانـی  علـی   وجود نیایـد. 
دبیـر  شـورایعالی  بـه  عنـوان   ۱3۸4 سـال 
آن  زمـان  در  منصـوب  شـد.   امنیـت  ملـی 
احمدی نـژاد ریاسـت  جمهـوری را بـر  عهـده 
 داشـت و دولـت درگیـر مسـائل و مذاکـرات 
زمانی کـه  ایـن  میـان،  در  بـود.  هسـته ای 
فقـط دو  سـال از منصوب شـدن او بـه دبیری  
شـورایعالی  امنیت می گذشـت، او استعفا  داد؛ 

ایـن  مسـئله بازتـاب گسـترده ای در  میان 
داشـت؛  خارجـی  و  داخلـی  رسـانه ها ی 
مجامـع  از  فشـار ها  اوج  در  کشـور  زیـرا 
بین المللـی بـود. خیلی ها دلیل اسـتعفا را 
فشـار احمـدی نـژاد می داننـد؛ زیـرا علی 
الریجانـی بـدون هماهنگی احمـدی نژاد 
بـا خاویر سـوالنو، مسـئول وقت سیاسـت 
 خارجـۀ اتحادیـۀ  اروپـا، مالقـات کرده بود؛ 
او در  مورد اسـتعفا به  نکتۀ  دیگری اشـاره 
کـرده  بـود کـه » ... مـن حـس می کـردم 
یک  نـوع اختالف جـدی مدیریتی با آقای 
اسـتراتژیک  مسـائل  دارم.   احمدی نـژاد 
پیـش  حساب شـده  و  تأنـی  بـا  کشـور 
بخش هـا ی  همـۀ  دارد  احتیـاج  و  بـرود 
مختلف همگرایی داشـته  باشـند؛ کار ها ی 
بـرای  و  صدق کنـد  نمی توانـد  لحظـه ای 
کشـور مشـکالتی ایجـاد می کنـد تـا یک 
 مدتـی تحمـل  بـود و بحـث  می کردیـم. 
بـه  بـه  بعـد مـن دیـدم  از یـک  زمانـی 
اسـت  رییس جمهـور  ایشـان  هـر  حـال 
بنـده  کـه  لزومـی  نـدارد  و  دارد  و حـق  
مزاحـم ایشـان باشـم...«. در این  مسـئله، 
بـه  نظـر بنـده، اختـالف  نظر جـدی علی 
مقاومـت  نظریـۀ  پیرامـون  الریجانـی 
شـاید  ایـن  مسـئله  بـود؛  احمدی نـژاد 
نتیجـه اش بحـث تصویـب چند دقیقـه ای 
برجـام بود. شـاید بعضـی  از افـراد بگویند 
کـه مسـئلۀ  تصویـب بـه  خاطـر ایـن  بـود 
کـه نظام بـه  ایـن جمع بندی رسـیده بود؛ 
امـا بایـد بـه  ایـن مسـئله هـم فکر کـرد 
عضویـت  زمـان  از  الریجانـی،  علـی  کـه 
در شـورایعالی  امنیـت  ملـی، حل مسـائل 
 کشـور را در مذاکـره بـا آمریـکا می دانـد. 
ایـن  نکتـه نیز شـاید به این  مسـئله دامن 
بزنـد کـه اصالح طلبـان بـا نـگاه بـه ایـن 
 مسـائل خـود را قانـع  کننـد کـه دربـارة 
علـی الریجانـی بـه عنـوان نماینـدة خود 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه اجماع 
رسـند. اختالفـات بعـدی احمدی نـژاد بـا 
خانـوادة الریجانـی هـم شـاید جرقـه اش 
در همـان ایـام دبیـری علـی الریجانی در 
شـورایعالی امنیـت  ملی خورده  اسـت. ۱2 
سـال حسـاس علی الریجانـی تنها رئیس 
 مجلسـی بوده اسـت که ۱2 سـال مستمر 
ریاسـت  مجلس را بر  عهده  داشـته  اسـت. 

در مجلـس  هشـتم، مجلـس  نهـم و مجلـس 
 دهـم شـاید در این  دوازده سـال دو  شـاخصۀ 
مهـم علـی  الریجانـی تغییـر  کـرده  اسـت؛ 
انتخابـات  در  اصول گرایـان  یکـی  اینکـه 
بـه  کـه  چـه  قـدر  هـر   ریاسـت  مجلـس 
مجلـس  دهـم نزدیـک  شـد حمایت خـود را 
از روی علـی الریجانـی برداشـتند و صرفـاً 
بـه  خاطـر این کـه یـک  اصالح طلـب رئیـس 
 مجلـس نشـود، بـه او رأی دادنـد. چـه  بسـا 
در حمایـت بیش ازانـدازة علـی الریجانـی از 
اقدامـات دولـت تدبیـر  و  امیـد تفاوتـی میان 
 یـک  رئیس اصالح طلـب با او وجود نداشـت.

از  کـه  الریجانـی،  علـی  شـاخصۀ  دومیـن 
تغییـر  کـرده،  بـه االن  تـا  مجلـس هشـتم 
ایـن  اسـت کـه رفتار هـای سیاسـی او دیگـر 
ریاسـت  سـازمان  زمـان  تنـد  حالـت  آن  
صداوسـیما را نـدارد و، از نظـر کنش گـری 
در مـورد اتفاقـات، رویکـردی محافظه کارانـه 
در پیـش  گرفتـه  اسـت؛ زیـرا ایـن  احسـاس 
حیـات  می خواهـد  اگـر  کـه  می کنـد  را 
حفـظ  کنـد،  آینـده  در  را  خـود  سیاسـی 
نیـاز  دارد مواجهـۀ کمتـری بـا چالش هـا ی 
سیاسـی داشـته  باشـد. در مـورد کنش هـا ی 
او نکتـۀ بـارز دیگـر عـدم  ارتبـاط مردمـی 
مناسـب او بوده  اسـت؛ امـا این  حرکـت او از 
روی آگاهـی و هوشـیاری بـوده؛ زیـرا مالک 
فـرد  انتخابـات گذشـته  در  مـردم  انتخـاب 
بـه  انتخابـات  ایـام  در  زیـرا صرفـاً  نیسـت؛ 
توجـه  می شـود. سیاسـی    جهت گیری هـا ی 

را  الریجانـی  علـی  رفتـار  نمونـۀ  می تـوان 
در شـخصیت سیاسـی محمـد خاتمـی نیـز 
کنش گـری  خاتمـی  زیـرا  کـرد؛  مشـاهده  
مـداوم هم چـون فعـاالن دیگـر اصالح طلـب 
از جملـه تـاج زاده و غیـره نـدارد و صرفـاً در 
مواقـع حسـاس انتخابات به میـدان می آید و 
می توانـد افکار عمومـی را برای اهـداف خود 

متقاعد  سـازد.
دو  اتفـاق بـارز ایـام ریاسـت  مجلـس علـی 
الریجانـی یکـی باال گرفتـن اختالفـات او بـا 
احمـدی نـژاد در مجلـس  نهم بـود که منجر 
بـه آن  جلسـۀ معـروف پخـش فیلـم بـرادر 
علـی الریجانـی در صحن  علنـی  مجلس بود. 
ایـن  اتفاق، شـاید در ابتـدا، افـکار  عمومی را 
علیـه علـی الریجانـی و خانواده اش کـرد؛ اما 
بعـد از گذشـت سـال ها ی ریاسـت جمهوری 
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بـه  دلیـل  آخـر  دورة  در  احمدی نـژاد، 
او  دولـت  اقتصـادی  و  سیاسـی  مشـکالت 
فشـار ها علیـه خانـواده ی الریجانـی در افـکار 
عمومـی کم تر شـد. اتفـاق  دوم نیـز همکاری 
مـوارد  بـا دولـت روحانـی در  او  همه جانبـۀ 
مختلـف از جملـه بودجـه و برجـام بـود. علی 
الریجانـی با مدیریـت جریان و کمیسـیون ها 
توانسـت در 2۰ دقیقـه برنامـۀ جامـع اقـدام 
مشـترک )برجـام) را، کـه یـک  سـند ملـی 
بـود، بـه تصویـب مجلـس برسـاند. همین دو 
بیـن  در  را  مثبتـی  جهت گیری هـا ی    نکتـه 
 طیف هـا ی اصالح طلبـی ایجـاد  کـرده  اسـت.

امـا نقطـۀ قـوت دیگـری نیـز علـی الریجانی 
در ایـن ۱2 سـال بـرای خـود سـاخته  اسـت 
و آن  نیـز مربـوط بـه شـهر حـوزة انتخابـی 
خـود، یعنـی شـهر قـم، اسـت. زمانـی  کـه 

زمـان  در  و  مجلـس  در  فیلـم  پخـش 
ریاسـت جمهوری احمدی نـژاد اتفـاق  افتـاد، 
واکنش هـا ی بسـیاری را شـاهد بودیـم؛ امـا 
بـه  نظـر بنـده یکـی از مهم تریـن واکنش ها، 
ایـن  بـه  نسـبت  تقلیـد  مراجـع  واکنـش 
 مسـئله بـود. در آن  زمـان جمـع مهمـی از 
مراجـع نسـبت بـه مسـئله واکنشـی نشـان 
دادنـد و خواسـتار ایـن  مسـئله بودنـد کـه 
نـژاد،  احمـدی  یعنـی  رئیس جمهـور،  بایـد 
بـه  خاطـر ایـن  اتفـاق معذرت خواهـی کنـد. 
حـال  کـه داریـم بـه انتهـای این  یادداشـت 
می رسـیم، بایـد نقاط  قوت علـی الریجانی را 
نیـز یـادآوری کنیـم تـا بتوانیم بـه  نتیجه ای 
در  او  احتمالـی  موفقیـت  درصـد  پیرامـون 
برسـیم.  انتخابـات ریاسـت جمهوری ۱4۰۰ 
الریجانـی،  علـی  محافظـه کاری  مطمئنـاً 

اختالفی کـه بـا طیف احمدی نـژاد دارد، 
از دولـت در بودجـه و  او  حمایت هـا ی 
برجـام و چـراغ سـبز نشـان دادن او بـه 
 رفتـار دولـت مهـم اسـت کـه احتمـال 
او  بـرای معرفـی  اجمـاع اصالح طلبـان 
ریاسـت جمهوری  گزینـۀ  بـه  عنـوان 
اسـت؛ امـا االن کـه شـما ایـن  مطالـب 
و  اسـت  بهمـن  اواخـر   می خوانیـد  را 
کم کـم جلسـات مهمـی بـرای انتخابات 
برگـزار  می شـود. شـاید علـی الریجانی 
یک  نظامی سـپاهی سـابق، وزیر سـابق 
فرهنـگ، دبیر سـابق  شـورایعالی امنیت 
 ملی و رئیس  سـابق مجلـس یک گزینۀ 

تمام عیـار بـرای مـردم خواهـد  شـد.
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رادمهر مرادی
کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

ظریف
بسیار ظریف است!

متوجـه  شـاید  عنـوان  بـه  نگاه کـردن  بـا 
 شـوید در ایـن  یادداشـت بـه چـه موضوعـي 
خواهیـم  پرداخـت. در ایـن یادداشـت، سـعي 
شـخصیتي  ابعـاد  بررسـي  بـه  می کنیـم 
وزیـر  امور خارجـۀ  ظریـف،  دکتـر  آقـاي 
بپردازیـم.  جمهـوري  اسـالمي،   دولـت 
در   ۱33۸ دی   ۱۷ ظریـف  محمدجـواد 
خانـواده ای مذهبی،  محافظـه کار و متمول در 
تهـران بـه  دنیا آمـد. ظریف در سـال ۱3۵۵ با 
ویـزای  دانشـجویی به ایـاالت  متحـدة  آمریکا 
دیپلـم   ۱3۵۶ تـا   ۱3۵۵ سـال  از  و  رفـت 
سانفرانسیسـکو،  در  درو،  کالـج  از  را  خـود 
گرفـت. در سـال  ۱3۶۰ مـدرک کارشناسـی 
کلـرادو  ایالـت  بـه  سـپس  گرفـت؛  را  خـود 
مـدرک   ۱3۶3 سـال  در  و  نقـل  مکان کـرد 
کارشناسـی  ارشـد مطالعـات بین الملـل را از 
دانشـکدة مطالعـات  بین الملـل جوزف کوربل، 
دانشـگاه  دنـور گرفت و پـس از آن تحصیالت 
ادامـه  داد. دکتـرا  مقطـع  در  را   خـود 

ظریـف به اقتضای حضـور و همچنین فعالیت 
دیپلماتیـک طوالنی مـدت در آمریـکا، ارتباط 
گسـترده  ای با جامعۀ آمریکا، محافل سیاسی و 
علمی این  کشـور داشـته   اسـت. روزنامۀ هرالد 
تریبیـون در مقالـه ای بـه قلـم »وارن هـوگ« 
ظریـف  محمد جـواد  گسـتردة  حضـور  بـه 
در مجامـع عمومـی آمریـکا اشـاره می کنـد: 
محمد جـواد ظریف به اندازه ای در دانشـگاه ها، 
محافـل عمومـی، سیاسـی و اجتماعی حضور 
پیـدا  کـرده  اسـت کـه لیـزا اندرسـون، رئیس 
دانشـکدة امـور  بین الملـل دانشـگاه کلمبیـا، 
از او پرسـیده  اسـت کـه آیـا قصـد شـرکت 
دارد؟ را  آمریـکا  انتخاباتـی  رقابت هـای   در 

بـا مطالعـۀ مطالـب کوتاهـي کـه در مـورد 
مي توانیـم  گفته شـد،  ظریـف  آقـاي  سـوابق 
بـه ایـن نتیجه برسـیم کـه او از لحظۀ شـروع 
رونـد جامعه پذیـري، در ایـاالت متحده، تحت 
فرهنـگ و مناسـبات اجتماعـي حاکـم بر آن 
پیـدا  کـرده  اسـت. شـخصیت  کشـور رشـد 
آقـاي ظریـف به شـدت تحت تأثیـر فرهنـگ 
آمریکایـي قـرار  گرفتـه  اسـت. بـراي آن کـه 
دسـت  پیـدا   قابـل  تأمـل  نتیجـۀ  یـک  بـه 

گذشـتۀ  بررسـي  طریـق  از  فقـط  کنیـم، 
او  شـخصیت  بـه  نمي توانیـم  فـرد  یـک 
سـوابق،  بررسـي  بـر  افـزون  پـي  ببریـم. 
 مواضـع و روابـط او نیـز بایـد بررسـی شـود.

نـام  بـا  ظریـف در کتـاب خاطراتـش، کـه 
»آقـای سـفیر« منتشـر شـده  اسـت، دربارة 
نمایندگـی  سـمت  بـرای  خـود  انتخـاب 
می گویـد: ملـل  سـازمان  در    دائـم  ایـران 

سـال ۱3۸۰  بهمن مـاه  در  می کنـم  »فکـر 
بیـن مـن و آقـای دکتر خـرازی بـرای رفتـن 
بـه نیویـورک توافـق صـورت  گرفـت. ظاهـراً 
آقـای دکتر خـرازی نیـز همان موقـع موضوع 
اعـزام مـن را به رهبـری گفته  بودنـد. بعد ها 
رهبـری به مـن فرمودنـد که همـان  روز من 
بـه آقـای حجـازی گفتم کـه بهتریـن گزینه 
بـرای نیویـورک شـما هسـتید؛ امـا بگذارید 
شـود.  طـی   وزارت  خارجـه  معمـول  رونـد 
وقتـی کـه رسـماً به ما معرفی شـدید، شـما 
هـم رسـماً موافقت کنیـد. همچنیـن نکاتی 
را کـه بـرای مأموریـت الزم  بـود یـادآوری 
کردنـد. ازجملـه نکتـه  ای را فرمودنـد که من 
در همـۀ کالس هایـم به دانشـجویان گفته ام. 
بـه مـن فرمودند حتـی اگر در مـوردی یقین 
بـا مـن  داری کـه دیدگاهـت ۱۸۰ درجـه 

مخالـف  اسـت، وظیفـه  داری دیدگاهت را 
بگویـی. حتـی ایشـان مطـرح کردنـد کـه 
ایـن یـک وظیفـۀ شـرعی اسـت. بحمدهلل 
مـن نیز همیشـه ایـن کار را انجـام  دادم«. 
کـه سـفیر ایران  دوره ای  در  او همچنیـن 
روابـط  بـود  ملل متحـد  سـازمان  در 
نزدیکـی بـا گـری  سـیک، عضـو پیشـین 
اسـتاد  و  آمریـکا  ملـی  امنیـت  شـورای  
علـوم  سیاسـی دانشـگاه  کلمبیـا، داشـت. 
سـیک در مصاحبـه بـا کامبیـز حسـینی، 
مجـری برنامـه پولتیک، گفت: »نخسـتین 
 بـار حـدود ۱۰ سـال پیـش او را دیـدم و 
بـرای شـام به منـزل او رفتـم و در مالقات 
نخسـت او را آقـای  سـفیر خطـاب کردم و 
 او بـه مـن گفـت نـه! جـواد صدایـم کن«.

ویـژه  بـه  و  غربي هـا  بـا  ظریـف  روابـط 
درهم تنیـده  انـدازه اي  بـه  آمریکایي هـا 
هـم  اگـر  حتـي  نیـز،  او  کـه   اسـت 
شـود.  دور  آنـان  از  نمي توانـد   بخواهـد، 
تاریـخ ششـم  اسـفند ۱3۹۷  در  ظریـف 
از  را  خـود  اسـتعفای   ۱۱:3۰ سـاعت 
اینسـتاگرام اعـالم کـرد. بخشـی  طریـق 
از متـن اسـتعفای ظریـف بـه ایـن شـرح 
بـود: »از ناتوانـی بـرای ادامـۀ خدمـت و 
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دوران  در  کوتاهی هـا  و  کاسـتی ها  تمـام 
می خواهـم«.  پـوزش  صمیمانـه  خدمـت 
معـاون سـخنگوی وزارت امورخارجـه اصالت 
خبـر اسـتعفای ظریـف را در گفتگـو بـا ایرنا 
تأییـد کـرد. خبرگـزاری فـارس نیز بـه  طور 
مسـتقل اصالـت ایـن اعـالم اسـتعفا را بـه 
نقـل از »یـک منبـع  مطلـع« تأییـد کـرد. 
ظریـف  اسـتعفای  اعـالم  از  پـس  سـاعاتی 
محمـود  اینسـتاگرامی  پسـت  طریـق  از 
واعظی، معـاون اول حسـن روحانی، پذیرش 
حسـن  جانـب  از  ظریـف  آقـای  اسـتعفای 

روحانـی را تکذیـب کـرد. او در یـک توییـت 
اعـالم کـرد: »خبـر منتشر  شـده مبنـی بـر 
پذیـرش اسـتعفای دکتـر ظریـف از سـوی 
می شـود«. تکذیـب  قویـاً   رئیس جمهـوری 

پیامکـی  پاسـخ  و  غیررسـمی  اخبـار  بنابـر 
شـخص جواد ظریف به خبرگـزاری انتخاب، 
دعوت نشـدن او در جلسـۀ دیدار بشـار اسد، 
رئیس جمهـوری سـوریه، بـا حسـن روحانی، 
رهبـر  ای،  خامنـه  علـی  و  رئیس جمهـور، 
 ایـران، دلیـل اصلـی این اسـتعفا بوده  اسـت.

اسـفند   ۸ چهارشـنبه  روز  بامـداد  در 
۱3۹۷، حسـن روحانـی در نامـه ای خطـاب 
را رد  او  اسـتعفای  بـه محمدجـواد ظریـف 
کـرد. حسـن روحانـی در ایـن نامـه خطـاب 
کـه  گفتـه  اسـت  ظریـف  محمدجـواد  بـه 
اسـتعفای او را خـالف مصالـح ایـران می داند 
و بـا آن موافقـت نمی کنـد. در متـن نامـه 
آمـده  اسـت بـا نظـر آقـای ظریف،»حفـظ 
و  امور خارجـه  وزارت  اعتبـار  و  شـأن 
بـه  وزیـر  امـور  خارجـه،  شـخص  جایـگاه 
عنـوان باالتریـن مقـام مسـئول در اجـرای 
اسـت.  موافـق  کشـور«،  خارجـی   سیاسـت 
ظریفـي کـه بـه دلیـل عـدم اطالع رسـاني 

یـک مهمـان خارجـي بـدون در نظر گرفتن 
اسـتعفا  سـریع  انقـدر  کشـور  شـرایط 
مقابـل  در  مي توانـد  چگونـه  مي دهـد؛ 
ایـن  مـردم  ریزودرشـت  صحبت هـاي 
سـرزمین و مطالبـات آنـان دوام بیـاورد؟ 
او بسـیار  حسـاس و زودرنـج اسـت. چنین 
شـخصیتي براي بر عهده گرفتن مسـئولیت 
اجرایـي کشـور بسـیار آسـیب پذیر اسـت. 
رأي  گرفتـن  بـراي  کنیـد ظریـف  فـرض 
اعتمـاد کابینـۀ خـود بـه مجلس بـرود؛ آیا 
مـردم  نماینده هـاي  صحبت هـاي  تحمـل 
او حاضـر مي شـود در  اصـاًل  آیـا  را دارد؟ 
شـرایط کرونایي بـراي گرفتـن رأي اعتماد 
بـه مجلـس بـرود؟ اگـر شـرایط کرونـا در 
کشـور بـه همیـن شـکل بعـد از انتخابـات 
۱4۰۰ نیـز ادامـه  داشـته  باشـد، او حاضـر 
اسـت، بـر خـالف روحانـي، به میـان مردم 
برود و مشـکالت مـردم را از نزدیک ببیند؟ 
هشـت  در  کـه  بـود  روحانـي شـخصیتي 
سـال دفاع مقـدس لحظه  به  لحظـه در کنار 
مرحـوم هاشـمي حضـور داشـت؛ ولـي در 
شـرایط کرونایـي حـاال دیگـر خـود را تابع  
نظر سـتاد مقابلـه با کرونـا مي داند و حاضر 
نیسـت یـک لحظـه هم جـان نازنیـن خود 
را بـه خطـر بینـدازد. تقریبـاً از اسـفندماه 
۱3۹۸ تـا به االن که این یادداشـت نوشـته 
 شـده  اسـت آقـاي روحانـي عزیـز قانونمند 
شـده  اسـت و دیگـر نمي خواهـد برخـالف 
آقـاي  اگـر  عمل کنـد.  سـتاد  تصمیمـات 
روحانـي بخواهـد بـراي ظریـف یـک الگـو 
باشـد، قطعـاً او نیز، در چهار سـال ریاسـت 
جمهوري خود، حاضر به شـرکت در مراسم 
و جلسـات و سفرهاي اسـتاني نیست. البته 
آغـوش آقـاي ظریـف چـون ظریـف اسـت 
بـه روي مهمـان اروپایـي و آمریکایـي بـاز 
خواهـد  بـود؛ ولـي بـه خاطـر این کـه مردم 
این  سـرزمین در شـأن و منزلت آقاي وزیر 
 نیسـتند، حاضـر بـه پذیـرش آنان نیسـت.

آقاي ظریف بهتر  اسـت شکسـت خود را در 
برجـام بپذیرد. ظریف تمام حیثیت و اعتبار 
سیاسـي خـود را در قمـار برجامـي باخت. 
جالـب اینجاسـت کـه ایـن آقـاي دیپلمات 
حاضـر بـه پذیرفتن شکسـت نیسـت. آقاي 
 ظریـف تـا زمانـي کـه خـود را بـه غـرب و 
اندیشـۀ غـرب وابسـته بدانـد بـه هیچ وجه 
 در بیـن ایـن  مـردم جایـي نخواهد  داشـت.

عکس هـای قدیمـی آقـای ظریـف را حتماً 

مراسـم  از  یکـي  سـخنران  او  کنیـد.  نـگاه 
اعتراضـي علیـه شـاه در آمریـکا بود؛ امـا حاال، 
بـا گذشـت 42 سـال از عمـر ایـن  انقـالب، نه 
تنهـا ظاهـر جنـاب آقـاي  دکتر ظریـف تغییر  
کـرده  اسـت؛ بلکـه اندیشـه و منـش او نیـز 
تغییـر  کـرده  اسـت. اي  کاش بر  همـان عهدي 
کـه بـا امـام  راحـل)ره) بسـته  بودنـد پاي بنـد 
مي ماندنـد و از اهـداف، ارزش هـا و آرمان هـاي 
انقـالب  اسـالمي فاصلـه نمي گرفتنـد. آقـاي 
ظریـف هنـوز هـم دیر نشـده  اسـت؛ راه توبـه 
بـراي شـما و رفقاي تـان بـاز اسـت. قبـل از 
و  پاکسـازي شـما  بـه   این کـه مـردم شـروع 
اندیشـۀ شـما بکننـد بایـد راهـي بـراي نجات 
پیـدا کنیـد. تنهـا راه نجـات نیـز توبـه اسـت. 
توبـه از آنچـه باعث  شـد شـما بـا آمریـکا، که 
 یـک حکومـت تروریسـت اسـت، صلـح کنید. 
مـردم بـه هیچ وجـه دیگـر حاضـر نیسـتند با 
آمریـکا، قاتـل شـهید بزرگوار سـپهبد پاسـدار 
قاسـم سـلیماني، صلـح  کننـد. هـر کسـي که 
بخواهـد از صلـح صحبـت کنـد دیگـر مـورد 
را  امضـاء  دو  ایـن  نیسـت.  مـردم  پذیـرش 
بایـد تمـام مـردم ایـران ببیننـد؛ امضایـی که 
سرنوشـت ملـت ایـران را هشـت  سـال تلـف 
کـرد و بـا وعده  هـا و وعیدهـاي توخالـي تمام 
شـد.  نابـود  سـرزمین  ایـن  مـردم  آرزوهـاي 
اگـر مـردم نداننـد کـه چـه کسـاني بـه آنـان 
خیانـت کرده انـد، مـا دانشـجویاني کـه ادعاي 
انقالبي بـودن داریـم قطعـاً در روز قیامـت باید 
پاسـخگو باشـیم. این یک خیانت بزرگ اسـت 
کـه به نـام برجام همـه باید آن را بشناسـند و 
در تمـام کتـب درسـي بایـد بـه دانش آمـوزان 
اعـالم  شـود کـه عامل ایـن  فاجعه و شکسـت 

بـزرگ چه کسـانی هسـتند.

ظریف

جان کری
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رییس جمهور یا 
پیمانکار خوب ؟!

محمدباقـر قالیبـاف، فـردی کـه در حوزه هـای 
مختلـف صاحـب تجربـه اسـت و در هـر کدام 
نیـز یادگاری هایـی دارد: از حضـور در جنـگ تا 
سـابقۀ حضـور در نیـروی  انتظامـی و خلبانی و 
البتـه ۱2 سـال شـهرداری پایتخت؛ فـردی که 
در انتخابات ریاسـت  جمهوری سـال ۹۶، بعد از 
کنار ه گیری به سـود حجت االسـالم رئیسـی، به 
سـردار مو طالیـی معـروف شـد. البته از ِسـمت 
فعلـی ایشـان نیـز نباید غافل شـد، کـه رئیس 

قوه  مقننه هسـتند.
بررسـی عملکـرد آقـای قالیبـاف در ۱2 سـال 
شـهرداری به صورت کلی نشـان از یک مدیریت 
خـوب و نزدیک به جهادی در حـوزة اجرا دارد و 
مـردم تهران به خوبـی این را حـس کردند. گواه 
دیگـری نیـز وجـود دارد، که آن انتخاب ایشـان 
در سـال 2۰۰۸ به عنوان هشتمین شهردار برتر 
دنیـا هسـت. روحیۀ خوب در میـدان و بودن در 
بیـن مـردم، به خصوص در حوادث و مشـکالت، 
از ویژگی هـا ی شـاخص جنـاب قالیباف اسـت، 
کـه برخـی مدیران کشـور در سـطوح بـاال باید 
یـاد بگیرنـد: تا وقتی بین مـردم نباشـند و درد 
مـردم را نفهمنـد، کاری از پیش نمی برند؛ البته 

اگر نیـت دارند کاری از پیـش ببرند!!! 
ایـن روحیـۀ بـودن در بین مـردم و کف جامعه، 
اکنـون هـم کـه رئیـس  مجلـس هسـتند، در 

ایشـان به چشـم می  خـورد.
البته در دوران شـهرداری ایشان ابهامات و موارد 
مشـکوکی هم هسـت، کـه به طـور دقیق ثابت 
نشـده و یـا تقریبـاً ثابت شـده؛ اما ایـن ابهامات 
و اماواگرهـا هـم می توانـد خـوب باشـد و هـم 
بـد؛ وجـود اطرافیانـی کـه شـبهات و ابهاماتـی 
در خصـوص فسـاد دارند از جملـۀ این مباحث 
اسـت، کـه در صـورت عـدم اثبـات نه درسـت 
می شـود بـه آن اسـتنباط کـرد و نـه از طرفـی 
می  تـوان به عـدم وجود ایـن اطرافیان در سـایر 

ِسـمت ها مطمئـن بود.
روحیـۀ جهـادی در کار هـا ی اجرایی یک عنصر 
بسـیار مهم برای حل مشـکالت کشـور اسـت؛ 
امـا این روحیـه ابعاد بسـیار متنوعی دارد. گاهی 
حـوزة اجرائیات آن قدر وسـیع می شـود، که اگر 

از ایدئولـوژی و دیـد خوبـی به مسـائل بـه عنوان 
پشـتیبان و زمینۀ  فکری استفاده نشود سر رشتۀ 
امـور از دسـت  رفته و دچار بحران ها و مشـکالتی 
می شـویم، که یـا مشـابه آن را قبالً داشـتیم و یا 
ممکن اسـت مدل جدیدی از مشـکالت بر ما وارد 
شـود. در واقع یـک مدیریت کالن در حـوزة اجرا 
صـورت می گیـرد و نـه اجرایـی خالی چـون یک 

پیمانکار.
یکـی از مهم ترین مشـکالت مـا در کشـور حوزة  
اقتصاد و معیشـت اسـت. حوزه ای که در چندین 
سـال اخیر به شـدت، اکثر قریب به اتفاق مردم با 
آن دسـت به گریبان هستند و به جدال لحظه ای 
می پردازنـد. یکـی از حوزه  هـا درهمین راسـتا نیز 

است. عدالت 
اگـر به مسـائل با دیـِد عدالت نـگاه نکنیم و فقط 

به فکر توسـعه باشـیم و تولید ثروت، نتیجه 
آن می شـود کـه در بسـیاری از کشـورها ی 
سـرمایه دار ی چـون آمریـکا حاکـم هسـت. 
نتیجـه توزیـع نا عادالنـۀ ثـروت اسـت، کـه 
مدت هـا پیـش جنـاب هاشـمی و اکنـون 
َخلـف آن مرحوم، آقـای روحانی این موضوع 

توسـعه را مطـرح کرده اند.
آقای قالیباف، به اذعان خودشـان، معتقد به 
تقدم توسـعه بر عدالت هستند و توجیه شان 
هم این اسـت: اگر توسـعه نباشد، توزیع فقر 
صـورت می گیـرد؛ منتهـی ایـن جنـاب تیر 
 خطـا می زننـد؛ قطعـاً اگـر عدالتی نباشـد، 
توسـعه فقـط به کام عـده  ای خـاص خواهد   
شـد. عدالت یعنی همین امکانات  موجود به 

طور صحیح توزیع و اسـتفاده شـود.

محمد هوشنگ
 کارشناسی شیمی-دبیر انجمن اسالمی



ویژه نامۀ چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

۱۱

آن  نسـبت  هـر  دولتـی  مهـم  ارکان   از  یکـی 
بـا کشـور ها ی دیگـر و بـه عبارتـی سیاسـت  
خارجـی اسـت. نـگاه رئیس  دولـت، هیئت  دولت 
منطقـه،  کشـور ها ی  بـه  وزیر امور خارجـه  و 
کشـور ها ی اروپایـی، آسـیایی، آمریـکا و سـایر 
ملـل و اسـتراتژی برخـورد بـا آنان. آیـا اعتقاد به 
تکیـه بـر داخـل دارد یـا مذاکـره به هـر قیمتی 
را بر می  گزینـد؟ کشـورهای اطـراف، کـه خـود 
می توانند به تنهایی اشـتغال و سـود و پیشـرفت 
حاصـل کننـد، را رهـا می کند یـا آنـان را مقدم 

می شـمارد؟
در  خود شـان  گفتـۀ  طبـق  قالیبـاف،  جنـاب 
سـال ها ی پیـش، برجام را تصمیم نظام دانسـته 
و خـود را مکلـف به حمایـت از آن می دیدند و به 
اعتقـاد ایشـان اگر هـر  دولتی بر سـر کار می آمد 

بایـد بـا ۵+۱ مذاکـره می  کرد.
چنـد سـوال پیش می آیـد: برجام تصمیـم کدام 
نظـام بود؟ تصمیمی که بسـیاری از متخصصان 
و البتـه مقـام  معظم  رهبـری با ادلۀ محکـم و نه 
احسـاس مخالف آن بودند و بعد از فشـار  بسـیار 
و فریـب اذهـان  عمومـی بـه جهـت فشـار بـه 
حاکمیـت، بـا در نظـر گرفتن شـرایط و خطوط 
قرمزی پذیرفته شـد؛ چه مقدار از آن شرایط زیر 
 پا  گذاشـته  شـد و چه مقدار در  نظر  گرفته  شـد؟

تصمیمی که در آن جاسوس وجود  داشته  است؛ 
تصمیمـی کـه در آن نگاه »هر نـوع مذاکره بهتر 
از عـدم مذاکـره« فکر مذاکره کننـد گان را درگیر 
کـرده  بـود. آیـا زبان مذاکـره با دنیـای برخی که 
در ۶ کشـور اروپایی و آمریکا خالصه شـده  است 
زبـان برجام بـود؟ این درخت چندین سـاله میوه 
نـداد. بـه نظرشـما درختـی کـه این همه سـال 

میـوه  ندهـد، در ادامه میـوه می دهد؟
البتـه االن جناب  قالیبـاف در مجلس از حامیان 
طرح مقابله با عهدشـکنی آمریکاست، که منجر 
بـه این شـد، که اقدامات هسـته  ای ما به سـمت 
گذشـته حرکـت کنـد و یـک حرکت جـدی در 
عرصـه ی مقابلـه بـا بدعهدی  هـا صـورت بگیرد. 
حـال که شـما نتیجۀ برجام را دیدیـد، آیا باز هم 
خـود را موظـف به حمایـت از آن می دانید یا اگر 
هـر دولتـی می آمـد بایـد آن را می پذیرفـت؟ آیا 
بـاز اگـر فرصتی پیـش آیـد، که وسوسـه کننده 

باشـد، به سـمت آن خواهیـد رفت؟
وجـود  یـک جامعـه  و  تاریـخ  در  بزنگاه  ها یـی 
دارد، کـه بـرای در هم نیامیختـن حـق و باطل و 
جلوگیری از برپا شـدن فتنه، الزم  اسـت خواص 
و آنـان کـه نزدیک قضایـا هسـتند و حقیقت را 
می  داننـد عمار گونه بصیرت افزایی کننـد؛ و گرنه 
در سـکوت  خـواص، بلعیده شـدن مـردم و بـه 

 پرتـگاه  بـردن جامعه نهفته  اسـت.
جملـه  از   ۸۸ فتنـۀ  در  قالیبـاف  آقـای 
سـاکتینی بودنـد کـه آن جا که بایـد حرف 

نزدنـد... می زننـد، 
راسـتی بسـتۀ اقتصاد مردمی که ایشان در 
اوایل ریاسـت قوة مقننه شـان اعالن کردند 
بـه کجا رسـید؟ خـوب اسـت گزارشـی در 
این بـاره بدهنـد. حال که ایشـان در مسـند 
ریاسـت یکی از قـوا ی  اصلی کشـور، قوه ای 
کـه در رأس امـور اسـت، قـرار گرفته انـد 
اقدامـات خوبی کردنـد، در راسـتای اصالح 
امـور؛ امـا آیـا آنقـدر رضایت بخـش بـوده 
کـه حـال بخواهنـد بـه َسـمت صندلـی 
می توانیـد  اگـر  برونـد؟  ریاسـت جمهوری 
بسـم اهلل؛ در همیـن کرسـی، کـه مـردم به 
شـما رأی دادند و رأی شـما به نسبت سایر 
نامزد ها ی حـوزة انتخاباتی شـما با اختالف 
زیـادی بیشـتر بـوده، بمانید؛ بهتر نیسـت 
اگـر هنـری داریـد در همین جا بـه نمایش 

بگذارید؟
مقایسـۀ قالیبـاف و امثـال او بـا کسـانی 
چـون هاشـمی رفسـنجانی به طـور کامل 
اشـتباه اسـت؛ قالیبـاف در دایـرة انقالبیون 
تعریـف می  شـود، امـا در حلقـات بیرونی تر 
و روحیاتـی کـه دارد را خیلی از آقایان چون 
ندارنـد؛  دسـت پرورده ها یش  و  هاشـمی 
امـا ابعادی نیز مشـابه ایشـان اسـت، مانند 
همـان تقدم توسـعه بـر عدالت، کـه هم در 
دوران مرحـوم هاشـمی و هم ۸ سـال اخیر 

تجربـه اش را داریـم.
راه حـل مسـئله این اسـت، کـه بدانیم یک 
رئیس جمهـور فقـط نباید فردی باشـد، که 
در اجرائیـات خـوب عمـل می  کنـد؛ چـون 
یـک رئیس جمهـور مدیـر  ارشـد کشـوری 
اسـت؛ پس باید فردی باشد که در مدیریت 
از پشـتوانۀ فکـری خوبـی بهره مند اسـت و 
در بزنگاه ها به درسـتی وارد عمل می شـود. 
کـه  می خواهـد،  رئیس جمهـوری  کشـور 
مدیریـت  کنـد و نـه اینکه پیمانـکارِ  خوبی 
باشـد، و این نیز یک پشتوانۀ فکری  انقالبی  
بـاال در حوزه  ها ی مختلـف از جمله اقتصاد، 
سیاسـت خارجی، فرهنـگ و... می  خواهـد، 
کـه در جنـاب قالیباف دیده  نشـده  اسـت. 

حداقل  کرسـی  مجلس را  از  دسـت  ندهید، 
جناب قالیباف.



ویژه نامۀ چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

۱2

 شفافیت،
آری یا خیر؟

کثیف  پول های  ورود  از  جلوگیری  کثیف برای  پول های  ورود  از  جلوگیری  برای 
آن  دنبال  به  که  مفاســدی  و  انتخابات  آن به  دنبال  به  که  مفاســدی  و  انتخابات  به 
ایجاد می شود، باید تمام کاندیدا های اصلی ایجاد می شود، باید تمام کاندیدا های اصلی 
انتخابات ریاست جمهور ی انتخابات ریاست جمهور ی ۱4۰۰۱4۰۰ هزینه های  هزینه های 
ستاد  انتخاباتی خود را شفاف  کنند. شفافیت ستاد  انتخاباتی خود را شفاف  کنند. شفافیت 
مردم  بین  در  اجتماعی  اعتماد  ایجاد  مردم باعث  بین  در  اجتماعی  اعتماد  ایجاد  باعث 
خواهد  شد. با توجه به این که نظرسنجی ها از خواهد  شد. با توجه به این که نظرسنجی ها از 
کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات 
نیاز  می دهد،  خبر  نیاز   می دهد،  خبر   ۱4۰۰۱4۰۰ ریاست جمهوری ریاست جمهوری 
انتخابات آینده دلگرم شوند.  انتخابات آینده دلگرم شوند.  است مردم به   است مردم به 
که  بداند  باید  جناحی  هر  از  کاندیدی  که هر  بداند  باید  جناحی  هر  از  کاندیدی  هر 
می شود  باعث  اجتماعی  سرمایۀ  می شود کاهش  باعث  اجتماعی  سرمایۀ  کاهش 
مشروعیت انتخابات زیر سؤال برود. به همین مشروعیت انتخابات زیر سؤال برود. به همین 
هزینه های  شفافیت  طرح  است  الزم  هزینه های جهت  شفافیت  طرح  است  الزم  جهت 
انتخاباتی خود را اجرایی کنند. این طرح البته انتخاباتی خود را اجرایی کنند. این طرح البته 
بلکه  بماند؛  باقی  کاغذ  روی  بر  فقط  بلکه نباید  بماند؛  باقی  کاغذ  روی  بر  فقط  نباید 
اعتماد  بر جلب  زیادی  اثر  آن  اعتماد اجرایی شدن  بر جلب  زیادی  اثر  آن  اجرایی شدن 

افزایش سرمایۀ اجتماعی  افزایش سرمایۀ اجتماعی مردم دارد. الزمۀ  مردم دارد. الزمۀ 
افزایــش اعتـماد اجتمــاعی و مشــارکت افزایــش اعتـماد اجتمــاعی و مشــارکت 
اجتماعی مردم است. انتخابات اجتماعی مردم است. انتخابات ۱4۰۰۱4۰۰ یکی  یکی 
از حساس ترین لحظات انقالب اسالمی است. از حساس ترین لحظات انقالب اسالمی است. 
هزینه های  شفافیت  طرح   کردن  اجرا   هزینه های البته  شفافیت  طرح   کردن  اجرا   البته 
ســــتاد های انتخابـاتی بســـیار  شــهامت ســــتاد های انتخابـاتی بســـیار  شــهامت 
هزینه های  بدانند  مردم  باید  هزینه های می خواهد.  بدانند  مردم  باید  می خواهد. 
چه  سوی  از  و  چگونه  انتخابات  چه میلیاردی  سوی  از  و  چگونه  انتخابات  میلیاردی 
می شود.  تأمین  اهدافی  چه  برای  و  می شود.  کسانی  تأمین  اهدافی  چه  برای  و   کسانی 
هزینه های  انتخاباتی،  فعالیت  های  هزینه های تبلیغات،  انتخاباتی،  فعالیت  های  تبلیغات، 
سامانۀ  و  انتخابات  مالی  تأمین   سامانۀ انتخاباتی،  و  انتخابات  مالی  تأمین   انتخاباتی، 
که  است  مواردی  جمله  از  انتخابات  که مالی  است  مواردی  جمله  از  انتخابات  مالی 
طرح  در  ریاست جمهوری  کاندیداهای  طرح باید  در  ریاست جمهوری  کاندیداهای  باید 
در  نظر  خود  انتخاباتی  هزینه های  در  نظر شفافیت  خود  انتخاباتی  هزینه های  شفافیت 

 داشته  باشند. داشته  باشند.

رادمهر مرادی
کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
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مرگ تدریجی یک رویا

خوبـی بـرای خوانـدن نقشـه هایی باشـد 
تصویـر  بـه  مـا  مسـیر  ادامـۀ  بـرای  کـه 
کشـیده شـده اسـت؛ مثـاًل می تـوان بـه 
دنبـال جـواب ایـن  سـؤال در بسـیاری از 
کشـور ها گشـت: چرا علی رغـم هزینه ها و 
زجرهـای بسـیار  زیادی که آمریـکا به آنها 
تحمیل کـرده، نسـل فعلی این کشـور ها به 
جـای تنفـر از ایـن سـلطه طلبی و افزایش 
آمریـکا  حـب  اسـتکبار طلبی،  روحیـۀ 
دارنـد؟  دل  در  را  غربـی  کشـور های  و 
واضـح  اسـت کـه از جـواب این سـؤال بـه 
 نـکات بسـیار  ارزنـده ای می تـوان رسـید.

کمـا این کـه تاریـخ صـدر اسـالم تاکنـون 
ماالمـال از شکسـت اقوامـی اسـت کـه بـا 
نیت هایی سـالم به بنیان گـذاری انقالب ها 
و حکومت هـای ایدئولوژیـک پرداختنـد و 
بـه دلیـل عـدم محافظـت از با ارزش تریـن 
دارایی شـان، کـه باور هـای آنـان بـود، بـا 
شکسـت های بزرگـی مواجـه شـدند. بـه 
وضـوح می تـوان اذعـان کـرد کـه جریـان 
انقـالب  اسـالمی با نفـوذ جریـان منحوس 
بـا  تحریـف می توانـد ظاهـری اسـالمی  
عقایـدی التقاطـی داشـته باشـد و این امر 
مسـئله ای اسـت کـه از اهمـال نسـبت به 
کوچک  تریـن ارزش هـا در هـر  بعـدی بـه 
آنهـا  به هم پیوسـتن  بـا  و   وجـود  می آیـد 
ماهیـت ایـن  جریـان را تغییـر می دهـد. 
دشـمن  امـروز  کـه  اسـت  ایـن  مسـئله 
اصلی تریـن آبشـخور های ایـن جریـان را 
هـدف قـرار  داده  اسـت. اینگونـه آرام آرام 
می توانـد ایـن جریـان را قطـع کنـد و بـه 
مـرگ تدریجی یـک رویا بیانجامـد: رویای 

تمدن اسـالمی. سـاخت 

انحرافاتـی کـه در  بزرگ  تریـن  کـرد. عمومـاً 
بـه  جریان هـای دینـی شـکل  گرفتـه  اسـت 
وسـیلۀ اندیشـه  ورزانی از داخـل همـان ادیـان 
بـوده  اسـت. بسـط ایـن موضـوع  بـه مسـائل 
سیاسـی می توانـد در شـکل گیری بی اعتمادی 
سیسـتماتیک نسـبت بـه مسـئولین جامعـه 
بـا نفـوذ بـه بدنـۀ مسـئولین، ایجـاد مصادیق 
نابه هنجـار در آنهـا و سـپس عادی  سـازی این 
الگوهـای نابه هنجـار و عمومیت  بخشـیدن بـه 
آنهـا در اذهـان عمومـی باشـد؛ یـا این مطلـب 
اجتماعـی  ایجـاد طرح واره هـای  در  می توانـد 
قومیت هـا و  از  بعضـی  بـه  ناصحیـح نسـبت 
تحریـک تفاوت هـا، که نتیجۀ آن عمیق شـدن 
 شکاف های اجتماعی است، و ... نمود پیدا کند.

افزایش بسـتر های ارتباطی و گسـترش فضای  
مجازی سـرعت انتقال اطالعات را بیشتر کرده 
اسـت. همیـن مسـئله باعـث افزایـش قـدرت 
تحریف کننـده  جریان هـای  آزادی  عمـل  و 
می توانـد  تنهایـی  بـه  »تحریـف  شده اسـت. 
مختصـۀ خاصـی از زمـان و مـکان و سـوژه را 
داشـته  باشـد؛ اما هنگامی که از یک »جریان« 
بـا این نـام  صحبت می شـود، پـازل مدونی به 
نظـر می آیـد کـه در ابعـاد گسـترده مشـغول 
بـه فعالیـت اسـت. تحریـف اشـخاص، کلمات، 
احسـاس ها و... این پازل مدون با سسـت کردن 
ملت هـا  اعتقـادی  پایه هـای  بنیـادی  تریـن 
می توانـد راه را بـرای نفـوذ هـر چـه راحت تـر 
کنـد«. بـاز  جامعـه  در  نابه هنجـار   الگوهـای 

چرخـش  منطقـه  کشـور های  از  بعضـی  در 
اسـت.  مشـهود  کامـاًل  جامعـه  ایدئولوژیـک 
رجـال  فرهنگـی،  ابزار هـای  پر رنـگ  نقـش 
عبـرت  می توانـد  سیاسـت گذار ها  و  سیاسـی 

رونـد  یـک  از  قـرار  اسـت  متـن  ایـن 
صحبـت کنـد: جنگـی کـه شـاید هـر کـدام 
باشـیم! آن  خامـوش  قربانی هـای  مـا   از 

و  ظاهر الصـالح  پیرمـرد  حکایـت  ماجـرا 
بـه  تشـنگی  تلقیـن  کـه  اسـت  دوره  گـردی 
مـردم می کنـد تـا  کوزه هـای آب اعتیـاد آور 
بـه  دارد،  گـوارا  ظاهـری  کـه  آلـوده اش،  و 
فـروش بـرود. قدرت طلبـی مسـئلۀ جدیـدی 
نیسـت کـه انسـان ها را در گیـر خـودش کرده 
طریـق  از  دارنـد  نیـاز  سـلطه  طلب ها   باشـد. 
جنـس  از  ریشـه داری  سـاخت  پایه هـای 
وابسـتگی  ایجـاد  بـرای  دسـتاویزی  قـدرت 
سـیر  بـه  وجـود  آورنـد.  خـود  بـه  ملت هـا 
تاریخـی اسـتعمار نشـان می دهـد بـا گذشـت 
زمـان ایـن رونـد شـکل هوشـمندانه تری بـه 
خـود گرفتـه اسـت. تاریـخ اسـتعمار کشـوری 
چـون هنـد نمود سـلطۀ وقیحانۀ مسـتعمرانی 
چـون انگلیسـی ها بـود؛ ملت هایـی که شـاهد 
پرپر شـدن رویاهـای ملی شـان بـا زور تفنگ و 
گلولـه بودنـد. غلبـۀ ملت هـای تحـت  ظلـم بر 
و شکسـت شـیوه های کهـن  تفنـگ  قـدرت 
اسـتعمار سـلطه طلبان را به سـمت استعماری 
فرانـو سـوق داد. اسـتعمار فرانـو، بـا اسـتفاده 
از ابـزاری بـه نـام نفـوذ و تحریـف، ابتـدا بـا 
و  ملت هـا   تحریک  پذیـر  نقـاط  از  شـناخت 
سـپس تغییـر آنهـا تـالش می کـرد مـا را بـا 
لباس هـای محلـی خودمـان بـه انسـان هایی 
دیگـر بـدل کنـد؛ حداقـل اشـتراکات ظاهری 
را از مـا می پذیرفـت و وقتـی بـه ابـزار آنهـا 
اعتمـاد می کردیـم مسـتقیماً بـه عمیق تریـن 
دارایی هـای مـا حملـه ور می شـد. شـبیه بـه 
میـدان جنگـی کـه لباس سـرباز های دوسـت 
و دشـمن یک دسـت و کامـاًل مشـابه باشـد و 
 سـرباز ها به اشـتباه خودی ها را هـدف بگیرند!

ادبیـات  کلمـات،  زبـان،  بـا  تحریـف  جریـان 
و حتـی افـرادی از جنـس خـود ملت هـا بـه 
میـدان می آمـد و همیـن باعـث می شـد کـه 
اعتمـاد بسـیار  راحتـی نسـبت بـه آن شـکل 
بگیـرد؛ و سـپس در طول زمان با بـازی  کردن 
بـا جزئیات اصـل یک موضوع را تغییـر می داد. 
می تـوان  را  مطلـب  ایـن  نمـود  واضح تریـن 
در تغییـر اعتقـادات دینـی جوامـع مشـاهده 

فاطمه سادات فیروزآبادی
کارشناسی فیزیک - مسئول سابق واحد فرهنگی دفتر تحکیم
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محدثه جان نثاری
کارشناسی مهندسی پزشکی-دبیر واحد فرهنگی

تحریم: تهدید یا فرصت؟!

طبیعـت ایـن  درس را بـه مـا آموخـت کـه 
هـر جانـداری در ایـن  جهـان از بـدو تولـد و 
ابتـدا ی مسـیر رشـد و تکامل، فـارغ از نیرو ی 
درونـی تـالش و انگیـزه بـرای بقـا، نیـاز بـه 
 همراهـی و یـاری عوامـل خارجـی نیـز دارد.

نهـال درخـت در کنـار چـوب قّیـم اسـتوار 
می شـود؛ و نـوزاد انسـان به مـادر و حیوان به 
 والـد خود تکیـه می کند و روی پا می ایسـتد.

گـذر  از  پـس  موجـودات  ایـن   تمامـی  امـا 
از  خویـش،  زندگـی  برهـۀ  نخسـتین  از 
مهـارت  و  رها شـده  خارجـی  عوامـل  قیـد 
می کننـد. آن   جایگزیـن  را  آموخته هـا   و 

ایـران امروز همانند کودکی خردسـال اسـت؛ 
کودکـی که در برهۀ دشـوار خروج از قید ها ی 
خارجـی و ورود به عرصـۀ آزادی و اختیار قرار 
دارد. یک  به یـک سـتون ها یی که طی سـالیان 
متمـادی بـه آنها تکیـه  کرده و بـه کمک آنها 
 سـرپا ایسـتاده  بـود، از او گرفته  شـده اسـت. 
اقتصـادی،  سیاسـی،  نظـر  از  جـوان  ایـران 
تجربی، مالی،  فناوری و غیره تحریم شـد؛ اما 
این مرحله ای از مسـیر رشـد است؛ مرحله ای 
مربـی  رهنمون هـا ی  پیاده سـازی  بـا  کـه 
فرزانـه ای چـون رهبر معظم  انقـالب می تواند 
بـا کم تریـن آسـیب ها و بیشـترین رشـد ها 
و موفقیت هـا همـراه  شـود. شـرایط کنونـی 

این سـرزمین عزیـز مقطعی بـرای جهش ها ی 
بـزرگ اسـت. در دنیایـی کـه تکیه گاه هـای 
قلدرانـی  تصاحـب  در  کشـور ها  خارجـی 
چـون آمریـکا و مزدورانـش قـرار دارد، تکیـه  
کـردن نتیجـه ای جـز زمین خـوردن نخواهد  
داشـت. تـا زمانـی  کـه نفـت، دالر و مـواردی 
شـب بازی  خیمـه   نخ هـای  این دسـت  از 
و  کشـور ها  سـایر  کنتـرل  بـرای  زورگویـان 
سرگرم شـدن آنها باشـد، وابسـتگی نتیجه ای 
جـز بازی خـوردن و زیر و رو شـدن با نوسـانات 
 قیمـت ارز و دالر و غیـره نخواهـد  داشـت.

هر  ملتی برای رسیدن به آزادی و قدرت اختیار 
 به  ناچار باید خود را از بند وابسـتگی رها کند. 
و  پتانسـیل ها  بـا  کودکـی  بـزرگ  ایـران 
شـرایط  در  اسـت.  بسـیار  اسـتعداد های 
خـود  زانـوی  روی  دسـت  آرام آرام  کنونـی 
تکیـه  خـود  قـدرت  و  اراده  بـه  می گـذارد؛ 
می کنـد و اثبـات خواهـد  کـرد کـه توانایـی 
 کافـی بـرای اقتصـاد مقاومتـی را داراسـت.

چنان چـه  در حـال حاضـر نیـز ایـن  موضوع 
اثبات شـده تلقـی می شـود. بـه طـوری کـه 
عدنـان منصـور، وزیـر خارجـۀ اسـبق لبنـان 
و سـفیر پیشـین ایـن  کشـور در تهـران، در 
مقالـه ای در روزنامـۀ البنـاء ایـن  چنیـن بـه 
 توانایی ایـران در خود کفایی اعتـراف می کند:

»... بـا ایـن  وجـود انقـالب اسـالمی توانسـت 
بـه تمـام دنیـا مقاومت خـود را نشـان دهد و 
بـه دسـتاورد های چشـمگیری در زمینه ها ی  
مختلف علمی، پژوهشـی، کشـاورزی، نظامی 
و صنعتی دسـت یابـد و از فناوری هسـته ای، 
باشـد«. برخـوردار  نظامـی  و  نانـو   فضایـی، 

امـروز ایـران با وجـود بیماری همه گیـر کرونا 
در کنـار ملت خود ایسـتاده تـا به همۀ جهان 
تحریم  هـا ی  تحـت  کـه  کشـور هایی  بـه  و 
دارنـد  قـرار  پزشـکی  مـواد  غیر انسـانی 
بگویـد ایـران تالش هایـی بـرای خودکفایـی 
انجـام داده؛ از جملـۀ ایـن  اقدامـات افتتـاح 
اولیـن خـط تولیـد دسـتگاه های غربالگـری 
ایمونولوژیکـی آزمایشـگاهی توسـط شـرکت 
»پیشـتاز طب ایران« بـرای مبارزه بـا ویروس 
ایمنـی  ایـن  دسـتگاه میـزان  کرونـا اسـت؛ 
افـراد نسـبت بـه ویـروس را ارزیابـی کـرده و 
قـادر اسـت طـی ۷۵ دقیقه ۹۶ نفـر را معاینه 
کنـد کـه ایـن امـر بـا  توجـه بـه تحریم هـای 
پزشـکی آمریـکا در مـورد ایـران  و ممانعت از 
 کمـک در مهـار کرونـا صورت گرفتـه اسـت.

هـر محاصـرة ناعادالنـه علیـه ایـران باعـث 
نـوآوری جدید همانند پرتاب ماهـواره و غیره 

می شـود.
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فاطمه نوریان

 دستاوردهای به دست نیامده
انقالب  کیفِی  و  کّمی  دستاورد های 
پر  شمار  آن  قدر  اسالمی  چهل و دوسالۀ 
بیانش  به  به  نظرحاجت  که  عیان،  و  است 
طاغوت ندیدة  نسل   برای  هرچند  نیست؛ 
تاریخ  نخواندة ما نیاز به برهان و اثبات باشد. 
گسترش  مردم،  آراء  به  اتکا  داخل،  در 
غذایی،  امنیت   عمومی،  برخورداری  ها ی 
ارتباطی،  بهداشتی،  امکانات   به  دسترسی 
از  بسیاری  در  خود کفایی  آموزشی، 
رشد  صنعتی،  فناوری،  و  علم  حوزه ها ی 
خارج  در  و  اساسی  زیر  ساخت های  ایجاد 
آن  استقالل  سیاسی، حفظ تمامیت  ارضی، 
هزاران   تا  استراتژیک  عمق  گسترش 
 ... و  کشور  مرزهای  آن سوی  کیلومتر 
همگی فقط بخشی  از عناوین دستاورد های 

چهار دهۀ  اخیر هستند.
مقصود نویسنده اما تأکید بر این  دستاوردها 
و تالش برای دیده شدن آن ها  نیست، که 
طریق  و  کند  قاضی  را  کالهش  هرکس 
نمی تواند  بی شک  بگیرد،  پیش  در  انصاف 
منکر بهبود وضعیت کشور نسبت به پیش  
قطع،  به  طور  که  بهبودی  شود؛  انقالب  از 
حاصل تحوالت مستمر ایجاد شده به وسیلۀ 
انقالب  اسالمی است. تکلیف با آن کس که 
بر  سیاه بینی  عینک  و  دارد  ندیدن  بنای 

چشم زده نیز مشخص است.
انقالب   چون  عظیمی  حادثۀ  سالگرد  در 
پیشرفت  ها  از  باید  همان قدرکه  اسالمی، 
از  باید  کرد،  صحبت  و  دستاورد ها 
سخن   نیز  به دست نیامده  دستاوردهای 
انقالبی، که  آرمان گرایانۀ  نگاه  گفت. همان 
تا  کنون محرک رسیدن به پیشرفت ها بوده 
نقطۀ  تا  فاصله مان  سنجش  به  را  ما   است، 
انقالب  ذاتی  ویژگی  فرا  می خواند؛  مطلوب 
 اسالمی آن است، که نگاهش نه به گذشتۀ 
پشت سر گذاشته که به آیندة روشنی باشد، 
داده  را  نویدش  انقالب  آرمانی  که سرشت  
انقالب اسالمی  نبود  جزای  اگر  که   است؛ 
همانا انقالب ۵۷ بود، که از رشد و حرکت 
و  جنبش  پویایی  حفظ  همین  بازمانده . 
است،  انحرافات  گریبان  در  انداختن  دست 

و  نمونه ها  دیگر  از  را  ایران  انقالب  که 
مثال ها متمایز  کرده   است.

با  نسبت  در  اسالمی  انقالب  عملکرد 
قابل قبولی  نمرة  قطعاً  خود  پیش  از  دوران 
در  است:  آن  درست تر  سؤال  اما  می گیرد؛ 
نسبت با ارزش ها و آرمان ها ی خود، چقدر 

از مسیر را طی کرده  است؟!
بسته  غیر مسئوالنه  بودجۀ  الیحۀ  اگر 
 می شود؛ اگر اوضاع بورس وخیم است؛ اگر با 
یک اظهار نظر سطحی وضعیت بدون تعادل 
اقتصاد بی ثبات تر می شود؛ اگر تورم ناگهان 
کمر شکن می شود؛ اگر خصوصی سازی بیخ 
گلو ی کارگر را می فشارد؛ اگر فالن مسئول، 
ولی نعمتان  مقابل  سر خم کردن  جای  به 
در  اگر  می کند؛  گردن  کشی  مردم،  خود، 
رانت  با  آقازاده  فالن  پابرهنگان،  انقالب 
برای  این چنین  شرکت  و  آن  چنان  ویالی 
با  خوب  ژن های  اگر  می سازد؛  خودش 
اشغال  را  کلیدی  پست ها ی  البی گری 

یعنی  دیگر؛  بسیاِر  »اگر«های  و  می کنند 
فرعونی،  قدرت های  مبارزه  با  همچنان 
منش های طاغوتی و ساختارهای به  جا مانده 
از نظام سرمایه داری ادامه  دارد؛ یعنی ما و 
الهی  حرکت  آن  وارثان  که  آن ها  همه ی 
بوده اند، در تحقق عدالت  اجتماعی کوتاهی 
و  اقتصادی  نظام های  تغییر  در  کرده ایم؛ 
اهمال  پهلوی  دورة  از  به جا مانده  فرهنگی 
سرعت گیر  چون  که  افرادی،  با   ورزیده  و 
انقالب اسالمی شده اند، مدارا  مانع حرکت 

کرده ایم.
جاری؛  و  زنده  است  اسالمی  انقالب 
ایدئولوژیک  جاذبه های  دارای  همچنان 
مردم؛  جان  و  باور  عمق  از  برآمده  و  است 
و هم این  انقالب است، که در ادامۀ مسیر 
شود؛  گالویز  ثروت  و  قدرت  شبکه های  با 
در عرصه های فتح  نشده باز هم طرحی  نو 
در می اندازد و مظاهر نو استکبار را به زیر 

می کشد.

کارشناسی فیزیک-دبیر سابق دفتر خواهران
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سخن آخر

ارتبــاط دولــت بــا ملــت در ایــران، پــس از 
پیــروزی انقــالب اســالمی در ســال ۱3۵۷ 
ــه  ــود ک ــا شــعارهایی ب  شمســی، همــراه ب
اهــم آنهــا در خصــوص ارتبــاط میــان 
ــت  ــرا در حکوم ــود؛ زی ــت ب ــت و مل دول
 پهلــوی ایــن  ارتبــاط بــه ســمت  و  ســویی 
ــراض  ــث اعت ــه باع ــود ک ــه ب ــش رفت پی
و  شــد  انقــالب  نتیجــه  در  و  عمومــی 
ــود  ــالمی ب ــوری  اس ــام جمه ــکیل نظ تش
ــر  داد. از  ــاط را تغیی ــن  ارتب ــی ای ــه مبان ک
ــون  اساســی نیــز،  ــود کــه در قان ایــن  رو ب
ــه  ــی شــد ک ــف مختلف ــت دارای وظای دول
ــف  ــای  مختل ــت در زمینه ه ــل مل در مقاب
ــی و غیــره  ــی، اقتصــادی، اجتماع سیاس
تبلــور  یافــت. حفــظ انقــالب نیاز بــه روحیۀ 
ــده،  ــر عناصــر هدایت کنن ــی دارد . اگ انقالب
تصمیم گیرنــده و تصمیم ســاز بــا همراهــی 
ــان  ــی در آن ــۀ انقالب ــاد روحی ــردم و ایج م
ــظ  ــیر حف ــد در مس ــود، می توان ــراه  ش هم

و اســتحکام انقــالب گام  بــردارد؛ بنابرایــن 
ــام  ــظ نظ ــد حف ــام فرمودن ــه ام ــا ک آن ج
ــۀ  ــی هم ــت؛ یعن ــات اس ــب  واجب از اوج
مســائل دیگــر فــرع بــر ایــن  موضــوع 
اســت و ایــن  گفتــه همــان ســند  محکمــی 
اســت کــه بــر جایــگاه انقــالب  اســالمی و 
ــد  دارد .  ــظ آن تأکی ــت حف ــالش در جه ت
در ایــن  میــان آن چــه از همــه مهم تــر 
و عنصــر جــدی واساســی در پیــروزی 
انقالب اســالمی در بهمــن ۵۷ شــد و در 
ــازمان  ــکل  گیری س ــه ش ــر ب ــت منج نهای
و ســاختار جمهــوری  اســالمی  ایــران شــد 
وحدت گفتمانــی مــردم تحــت هدایــت 
ــود . ــۀ اهلل ب ــی رحم ــام خمین ــری ام  و رهب

ــار انقــالب  اســالمی  ــن آث یکــی از مهم تری
جرقه هــای  نخســتین  شــکل گیری 
ــۀ  ــی در جامع ــاالری  دین ــان مردم س گفتم
ــد  ــر بای ــح دقیق ت ــود. در توضی ــی ب ایران
روشــی  مردم ســاالری  دینــی  گفــت 

ــکام  ــه اح ــیدن ب ــرای تحقق بخش ــت ب اس
ــردم.  ــی م ــای واقع ــن نیاز ه ــدا و تأمی خ
مــردم  ســاالری  دینــی اســت کــه تحقــق 
ــردم  ــر  م ــردم  ب ــت م ــی شــعار حکوم  واقع
ــوی  ــادی و معن ــد  م ــت بع ــت تقوی در جه
می ســازد .  میســر  را  انســان ها   زندگــی 
و  مهم تریــن  از  یکــی  ایــن  میــان  در 
ــا  ــن  روز ه ــه ای ــی ک ــن نکات قابل توجه تری
بایــد بیش تــر بــرآن دقــت و بــا  اهتمــام بــر 
غیر قابل اعتماد بــودن  تأکیــد  کــرد،  آن 
ــر کاخ  ســفید  ــه  صــورت دقیق ت ــرب و ب غ
اســت؛ همــان نکتــه ای کــه بارهــا از ســوی 
ــد  ــورد تأکی ــز م ــری نی ــام  معظــم  رهب مق
ــابق  ــای س ــت. تجربه ه ــه  اس ــرار  گرفت ق
ــرد  ــه راهب ــت ک ــی از آن اس ــران حاک ای
ــر از  ــیار  فرات ــران بس ــورد ای ــکا در م آمری
بحــث هســته ای اســت. ســابقۀ کودتــا 
ــاه،  ــت از ش ــدق و حمای ــت مص ــه دول علی
حمایت های سیاســی و تســلیحاتی از عراق 
در طــول هشــت  ســال جنــگ  تحمیلــی و 
اســت  نشــانه هایی  مهم تریــن  از  غیــره 
کــه حکایــت از دشــمنی ریشــه دار کاخ 
  ســفید بــا جمهــوری  اســالمی  ایــران دارد.

بنابرایــن توجه کــردن بــه جریــان  تحریــف 
از اهمیــت بســیار  باالیــی برخــوردار اســت؛ 
واقعیــات  جریــان  تحریــف  کــه  چــرا 
همــواره خــط  ثابــت تبلیغاتــی غــرب 
ــروزی  ــال از پی ــت 42 س ــول گذش در ط
بــوده  اســت.  انقــالب  اســالمی  ایــران 
بــه گونــه ای کــه همــواره ســعی بــر 
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ــوت و  ــاط  ق ــر نق ــکوت در براب ــکار و س ان
بزرگ نمایــی نقــاط  ضعــف احتمالــی در 
ــت.  ــته  اس ــران داش ــالمی  ای ــوری  اس جمه
اجتماعــی  واقعیت هــای  روایــت  البتــه 
بــوده  تحریــف  دســت خوش  همیشــه 
ایــن   در  تاریخــی  گالیه هــای  و   اســت 
ــی  ــه نوع ــدارد. ب ــی ن ــچ گاه تمام ــورد هی م
کــه شــاید بتــوان گفــت تنهــا چیــزی 
کــه دچــار تحریــف نمی شــود واقعیــت 
ــردم را  ــف م ــروژة تحری ــت. پ ــف اس ِتحری
بــرای ایجــاد تغییــر در دســتگاه محاســباتی 
آنــان هــدف  گرفتــه و همــۀ گروه هــای 
ــروژه هســتند؛  ــن  پ ــی مخاطــب ای اجتماع
مشــخص   زمــان  آن  پیچیدگــی  ولــی 
ــی  ــکار عموم ــوزه اف ــه وارد ح ــود ک می ش
ــرای  ــکار ب ــن راه ــن مهم تری ــود. بنابرای ش
ــردن  ــف عمومی ک ــان تحری ــت جری شکس
مفاهیــم صحیــح و اصیــل اســت. بــار 
ــر رســانه ها،  ــالوه ب ــکار، ع ــن  راه ــی ای اصل
بــر دوش نخبــگان اســت؛ کــه بایــد، مبتنی 

بــر نیــاز جامعــه، آن روی ســکۀ تحریــف را 
ــرای  ــح ب ــای صحی ــد و داده ه تشــریح  کنن
ــه  ــت را ب ــای درس ــه تحلیل ه ــتیابی ب دس
ــن  ــد. ویژگــی مهــم ای ــه  کنن مخاطــب ارائ
ــی  ــرة زندگ ــا روزم ــا ب ــاط آنه ــا ارتب داده ه
 اجتماعــی اســت؛ کــه بــرای افــکار عمومــی 
ــا  ــای الق ــر در باور ه ــاد تغیی ــت ایج ظرفی
ــه  ــت ک ــد. اینجاس ــال می کن ــده را فع  ش
ــری،  ــم  رهب ــام  معظ ــخن مق ــن  س ــه ای ب
ــر  ــه اگ ــم؛ ک ــی می بری ــش، پ ــش  از  پی بی
جریــان تحریــف شکســت بخــورد، جریــان 
ــرا  ــورد؛ زی ــد  خ ــت  خواه ــا شکس تحریم ه
عرصــۀ کنونــی میــدان جنــگ  اراده هاســت 
ــی  ــتحکم باق ــران مس ــت ای ــر ارادة مل و اگ
 بمانــد، بــر ارادة دشــمن غلبــه خواهــد  کرد.

ــای   ــع و راهنم ــه مرج ــن ک ــم کالم ای خت
ــش  ــیر پی ــبرد مس ــرای پیش ــا ب ــی م نهای
و  امــام  راحــل  آرمان هــای  رو و حفــظ 
ــژه  ــا، توجــه وی انقــالب  اســالمی، تنها و تنه
ــالب  ــر انق ــای رهب ــه ســخنان و راهبرده ب

اســت. پــس بایــد بدانیــم بــا وجــود این کــه 
ــوط  ــا مرب ــکالت م ــیاری از مش ــۀ بس ریش
ــالج  ــی ع ــت؛ ول ــور اس ــارج  از  کش ــه خ ب
همــۀ ایــن  مشــکالت در داخــل کشــور بوده 
اســت و هیــچ کــس نبایــد عــالج مشــکالت 
را در خــارج  از  کشــور جســتجو  کنــد؛ بلکــه 
ــت  ــی اس ــالش داخل ــر و ت ــالج در تدبی ع
جزئی تــر  و  دقیق تــر  بخواهیــم  اگــر  و 
اشــاره کنیــم، داشــتن یــک دولــت جــوان 
کشــور  مشــکالت  عــالج  حزب اللهــی 

اســت.
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