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بلوار  
یادگارامام!

»ویژه نامه انقالب اسالمی«

با فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فضاسازی
 جریان اصالحات برای بهره برداری سیاسی از خانواده امام راحل شروع شد

ــر مســند ریاســت جمهــوری و وزیــدن موســم  ــا پایــان یافتــن دوره دوم چهارســاله حســن روحانــی ب ب
ــه  ــن عرص ــه ای ــی ب ــرح سیاس ــای مط ــخاص و چهره ه ــت ورود اش ــا جه ــات 1400، گمانه زنی ه انتخاب
ــره ای  ــانه های زنجی ــط رس ــتر توس ــه پیش ــنا ک ــی آش ــان، نام ــن می ــود. در ای ــتر می ش ــه روز بیش روز ب
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــد ب ــاد می ش ــاز« از آن ی ــاع س ــدای اجم ــوان »کاندی ــه عن ــرداد ب ــان دوم خ جری
حجــت االســام ســید حســن خمینــی، نــوه امــام خمینــی )ره( اســت کــه بــا وصیــت حــاج ســید احمــد 
ــام راحــل را برعهــده  ــری، مســئولیت تولیــت حــرم مطهــر ام ــام معظــم رهب خمینــی )ره( و حکــم مق
ــی  ــدد سیاس ــای متع ــرکات و کنش ه ــامی تح ــاب اس ــس از انق ــال های پ ــول س ــه در ط دارد. گرچ
داشــته  اســت، امــا تاکنــون بــه عضویــت هیــچ یــک از احــزاب سیاســی کشــور درنیامــده اســت. البتــه، بــا 
توجــه بــه ارتبــاط نزدیــک یــادگار امــام بــا چهره هــای سرشــناس جریــان دوم خــرداد نظیــر ســیدمحمد 
خاتمــی، رابطــه خویشــاوندی بــا آیــت اهلل موســوی بجنــوردی و همچنیــن تعامــات گســترده بــا مرحــوم 
هاشــمی رفســنجانی ایــن فرضیــه را در ذهــن تداعــی می کنــد کــه وی دارای قرابــت فکــری بســیاری بــا 
جبهــه اصاحــات می باشــد. مطــرح شــدن نــام ایشــان در چنــد مــاه باقــی مانــده بــه انتخابــات ریاســت 

جمهــوری ســال 1400، یــادآوری نکاتــی را ضــروری می ســازد.
ــدای ریاســت  ــان کاندی ــی در می ــام حجــت االســام ســید حســن خمین ــی ن ــا درحال ــن روزه ــک. ای ی
جمهــوری بــه میــان آمــده اســت کــه وی فاقــد کمتریــن مســئولیت اجرایــی در ســطح کشــور می باشــد. 
بــه نوعــی، احــراز صاحیــت ایشــان بــا توجــه بــه اصــل 115 قانــون اساســی و رویــه شــورای نگهبــان در 
فرآینــد تأییــد صاحیــت نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری کمــی دور از ذهــن بــه نظــر می رســد. 
چراکــه عمــده شــناخت مــردم از ایشــان، بــه دلیــل وجــود رابطــه نســبی بــا امــام خمینــی )ره( اســت و 
بــه نوعــی می تــوان مدعــی شــد کــه ســید حســن خمینــی فاقــد کارنامــه هرگونــه فعالیــت اجرایــی در 
کشــور اســت و بیشــتر بــه تدریــس در حــوزه علمیــه و تألیــف کتــب و آثــار دینــی شــناخته می شــود. 
ناگفتــه نمانــد، شــیوه ســاخت تشــریفاتی مرقــد مطهــر امــام و همچنیــن طوالنــی شــدن زمــان ســاخت 

آن همــواره مــورد انتقــاد مــردم و جریــان انقابــی در کشــور بــوده اســت. 
دو. بــا توجــه بــه ســابقه حضــور حجــت االســام ســید حســن خمینــی در انتخابــات مجلــس خبــرگان 
رهبــری ســال 1394 و ماجــرای عــدم احــراز صاحیــت وی توســط شــورای نگهبــان، بایــد ســوال کــرد 

کــه آیــا او حاضــر اســت دوبــاره خــود را در معــرض تأییــد صاحیــت شــورای نگهبــان قــرار دهــد؟ 
ــات  ــه انتخاب ــی ب ــن خمین ــید حس ــات، ورود س ــه اصاح ــی جبه ــران سیاس ــی از صاحب نظ ــه. برخ س
ــد و  ــران می دانن ــوری اســامی ای ــدت نظــام جمه ــد م ــاز چشــم انداز بلن ــوری را زمینه س ریاســت جمه
ــن نظــر از اســاس نادرســت و  ــل هســتند. گرچــه، ای ــرای وی شــأنی هم ســنگ جانشــین رهبــری قائ ب
غیرمنطقــی اســت و دالیــل متعــددی بــرای الغــای آن می تــوان ذکــر نمــود. امــا نکتــه درخــور توجــه، 
طمــع کســانی اســت کــه بــه جایــگاه الهــی والیــت فقــه رنــگ و بــوی سیاســی می بخشــند و بــا اســتفاده 
از ظرفیــت محبوبیــت خانــواده امــام )ره(، ســعی در پیشــبرد اهــداف و مقاصــد سیاســی خــود هســتند. 
ــا رد صاحیــت ســید حســن  ــرض عــدم احــراز و ی ــا پیش ف ــا ب ــد ت ــن، عــده ســعی دارن ــر ای مضــاف ب
خمینــی، حاکمیــت و شــورای نگهبــان را در مقابــل خانــواده امــام قــرار دهنــد و احیانــاً طــوری وانمــود 
ــن  ــام خمینــی )ره( اســت! شــکی نیســت کــه ای ــواده ام ــا خان ــه ب کننــد کــه حاکمیــت درصــدد مقابل

خیــال محــض هیــچ گاه محقــق نخواهــد شــد. 
چهــار. عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه جریــان دوم خــرداد بــا اســتفاده از ظرفیــت ســید حســن خمینــی، 
ــا از ایــن طریــق  ــه شــورای نگهبــان اســت ت ــه دنبــال فضاســازی سیاســی جهــت فشــار حداکثــری ب ب
بــه دو هــدف بســیار مهــم دســت پیــدا کنــد. اول، تأییــد کاندیــدای در ســایه جبهــه اصاحــات و دوم، 
ــان. توضیــح آن کــه،  بســیاری از سیاســیون  ایجــاد فضــای دو قطبی ســازی بیــن مــردم و شــورای نگهب
ــه دلیــل فقــدان ســابقه کافــی  جبهــه اصاحــات احتمــال تأییــد صاحیــت ســید حســن خمینــی را ب
ــات  ــه انتخاب ــور او در عرص ــان حض ــده ایش ــه عقی ــا ب ــد، ام ــف می دانن ــی ضعی ــی و مدیریت ــور اجرای ام
ریاســت جمهــوری بــرای پیــروزی جریــان دوم امــری مفیــد و موثــر خواهــد بــود. چراکــه بــا پیش بینــی 
فــرض عــدم احــراز و یــا رد صاحیــت ســید حســن خمینــی، احتمــال تأییــد کاندیــدای در ســایه جبهــه 
اصاحــات افزایــش می یابــد و شــورای نگهبــان قــادر نیســت تــا راه را بــر تعــداد بیشــتری از کاندیــدای 
ایــن طیــف سیاســی ببنــدد. درثانــی، جریــان دوم خــرداد گمــان می کنــد کــه بــا فــرض عــدم احــراز و 
یــا رد صاحیــت ســید حســن خمینــی، کشــور درگیــر دو قطبی ســازی بیــن مــردم و شــورای نگهبــان 
ــای  ــال 94 رخ داد و آق ــری س ــرگان رهب ــات خب ــه در انتخاب ــه ک ــابه آن چ ــت مش ــد. درس ــد ش خواه
هاشــمی رفســنجانی بــا اســتفاده از موقعیــت ســید حســن خمینــی، مــردم را در مقابــل شــورای نگهبــان 
قــرار داد و بــا ســر دادن نظراتــی همچــون: »مــا خودمــان را بایــد بــه بیــت امــام بدهــکار حســاب بکنیــم« 
و یــا اینکــه »شــما خودتــان صاحیت تــان را از کجــا آورده ایــد؟« موفــق شــد تــا لیســت ارائــه شــده خــود 

را در انتخابــات پیــروز نمایــد.
پنــج. امــروز کســانی در داخــل و خــارج از کشــور حامــی کاندیداتــوری ســید حســن خمینــی در انتخابات 
ریاســت جمهــوری هســتند کــه کمتریــن قرابتــی بــا مبانــی انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی ندارنــد. 
ــاب  ــا انق ــارزه ب ــه و مب ــره ای در مقابل ــابقه تی ــه س ــانه هایی ک ــخاص و رس ــت اش ــد، حمای ــدون تردی ب
اســامی دارنــد نشــانه دلســوزی بــرای نظــام و شــخص ســید حســن خمینــی نیســت؛ بلکــه بــه طــور 
واضــح مشــخص اســت کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف و مقاصــد سیاســی خــود بــه دنبــال سوءاســتفاده 

ــد.  ــام راحــل )ره( برآمده ان ــواده ام از موقعیــت خان
شــش. نــام ســید حســن خمینــی در فهرســت کســانی اســت کــه در ســال 96، صراحتــاً بــه حمایــت از 
حســن روحانــی آمدنــد و مــردم را بــه جلــب اعتمــاد بــرای رأی آوری مجــدد وی فــرا خواندنــد. بنابرایــن، 
ضــروری اســت تــا پیــش از بحــث پیرامــون کاندیداتــوری ســید حســن خمینــی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، ایشــان موضــع رســمی خــود را در خصــوص ناکارآمدی هــای دولــت دوازدهــم بیــان کننــد. 
مضــاف بــر ایــن، بــا توجــه بــه از بیــن بــردن اعتمــاد عمومــی توســط دولــت روحانــی، چــه تضمینــی 
اســت تــا ناکارآمدی هــای دولــت دوازدهــم مجــدداً در زمــان ریاســت جمهــوری ســید حســن خمینــی 
ــی و ســید حســن  ــان ســبک مدیریتــی حســن روحان ــی می ــان رســاتر، چــه فرق ــه بی ــرار نشــود؟ ب تَک

خمینــی اســت؟ 
ــع رأی آوری ایشــان در  ــوان یکــی از موان ــی را می ت ــد حجــت االســام ســید حســن خمین هفــت. فرزن
ــید  ــک س ــاط نزدی ــه ارتب ــه ب ــا توج ــه، ب ــال 1400 بشــمار آورد. گرچ ــوری س ــات ریاســت جمه انتخاب
احمــد خمینــی بــا قشــر ادبــی، هنــری و ورزشــی و همچنیــن رفــت و آمــد بــا چهره هــای بــه اصطــاح 
ســلبریتی ، می تــوان گفــت کــه ایــن جایــگاه بــرای انتخابــات ســال 1400 خالــی از منفعــت نیســت، لکــن 
ــا  ــه ســید احمــد خمینــی )نتیجــه امــام( بیشــتر از جنــس آقازادگــی اســت ت ــوده مــردم ب احســاس ت
یــادگاری از جنــس امــام خمینــی )ره(. مراســم تشــریفاتی معمــم شــدن وی و همچنیــن تــاش بــرای 
حضــور در صــف اول نمــاز عیــد فطــر، بازتاب هــای منفــی بســیاری بــرای فرزنــد ســید حســن خمینــی 

بــه دنبــال داشــته اســت.
در پایــان بایــد خاطرنشــان کــرد کــه بحــث پیرامــون انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 1400 بســیار 
اســت و ایــن مرقومــه، ظرفیــت پرداختــن بــه همــه آن هــا را نــدارد. ایــن گفتــار صرفــاً در پــی آن بــود 
ــی، نکاتــی را در خصــوص کاندیداتــوری حجــت االســام ســید حســن خمینــی  ــه صــورت اجمال کــه ب
در انتخابــات ریاســت جمهــوری بیــان دارد و ارائــه نــکات تکمیلــی در ایــن بحــث بــه شــماره های آتــی 

نشــریه سیاســی دانشــجویی هفــت تیــر موکــول می شــود.
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مصطفیدانشفر
کارشناسی حقوق

از اینجا رانده، از آنجا مانده

ویژه نامه 
انقالب اسالمی

حضرتآیتاهللالعظمیسیستانیباپاپفرانسیسپاپکلیسایکاتولیکو
رئیسدولتواتیکاندیدارکردند

آیتاهللسیستانیدرایندیداربهنقشیاشارهکردندکه

رهبران بزرگ مذهبی و معنوی باید برای جلوگیری از آن فجایع ایفا کنند و یادآور شدند که از آنها 
امید می رود که طرف های مربوطه، بویژه قدرت های بزرگ را نسبت به غلبه دادن جانب عقل و 
حکمت و کنار گذاشتن زبان جنگ، و پرهیز از گسترش منافع شخصی به ضرر حقوق ملت ها در 

زمینه زندگی کریمانه و آزادانه ترغیب کنند و همچنین بر اهمیت دو چندان کردن تاش ها برای 
تقویت ارزش های همبستگی، همزیستی مسالمت آمیز و همبستگی انسانی در همه جوامع برپایه 

رعایت حقوق و احترام متبادل بین پیروان ادیان و گرایش های فکری مختلف تاکید کردند.

محمدمیرزایی
کارشناسی علوم سیاسی

اصلح کیست؟

در نظام هــای سیاســی دموکراتیــک جهــان، در انتخابات هــا، 
افــراد کاندیــد بــرای آنکــه وارد کارزار انتخابــات شــوند، ابتــدا 
بایــد صاحیتشــان از ســوی نهادهــای ذی صــاح مــورد تأیید 
قــرار گیــرد. ایــن نقــش نظارتــی، در کشــور ترکیــه توســط 
»دادگاه قانــون اساســی«، در فرانســه توســط »شــورای قانــون 
اساســی« و »دیــوان عالــی عدالــت«، در آلمان توســط »دادگاه 
قانــون اساســی«، در آمریــکا توســط »مجلــس نماینــدگان« و 
»ســنا«، در انگلســتان توســط »مجلــس عــوام« و در روســیه 
ــران  ــردد. در ای ــا می گ ــی« ایف ــون اساس ــط »دادگاه قان توس

نیــز ایــن وظیفــه بــر عهــدۀ »شــورای نگهبــان« می باشــد.
    امــا آیــا صــرف تأییــد صاحیــت کاندیــدا توســط »شــورای 
ــا فقــط  ــودن نماینــده اســت ی ــح ب نگهبــان« به معنــای اصل
تأییــد صاحیــت حداقلــی کاندیــد می باشــد؟ آیــا مــردم تنها 
بــا تکیــه و اســتناد بــه تأییــد صاحیــت کاندیداهــا توســط 
»شــورای نگهبــان«، می تواننــد بــه او رأی دهنــد یــا تکلیــف 

دارنــد تــا بــا تحقیــق، اصلــح را شناســایی نماینــد؟
    در خصــوص شــناخت کاندیــد اصلــح برای منصب ریاســت 
جمهــوری، مقــام معظــم رهبــری طــی ســخنرانی های خــود 
در ســال های گذشــته، ســنجه های متقــن و محکمــی را 
ــد  ــوان کاندی ــا می ت ــتفاده از آن ه ــا اس ــه ب ــد ک ــه داده ان ارائ
ــش از  ــام پی ــح بازشــناخت. ایشــان در ای ــح را از غیراصل اصل
ــال 1392،  ــوری در س ــم ریاســت جمه ــات دور یازده انتخاب
معیارهــای شــناخت اصلــح را بدیــن صــورت بیــان نمودنــد:

1. ]کاندیــد اصلــح[ بایــد کار اجرایــی بلــد باشــد و توانایــی 
ــار ســنگین ادارۀ مملکــت را داشــته باشــد. کشــیدن ب

2. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ نقــاط قــوت ]رئیــس جمهــور[ امروز 
را منهــای نقــاط ضعــف ]رئیــس جمهــور[ موجــود را داشــته 

. شد با

3. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ توانایــی مدیریــت اجرائــی کشــور را 
داشــته باشــد.

4. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ معتقــد بــه قانــون اساســی و دارای 
روحیــۀ مقــاوم در برابــر دشــمنان باشــد. 

5. ]کاندید اصلح باید[ با برنامه، باتدبیر و باحکمت باشد.
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــد[ سیاس ــح بای ــد اصل 6. ]کاندی

داشــته باشــد.
ــه  ــد، ب ــاق باش ــه اخ ــذب ب ــد[ مه ــح بای ــد اصل 7. ]کاندی

حاشــیه ها نپــردازد و وعــدۀ بی مبنــا ندهــد.
8. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ تدیــن، تعهــد، آمادگــی و توانایــی 
انجــام کار بــزرگ مدیریــت عالــی اجرائــی کشــور را داشــته 

باشــد. 
ــی،  ــاوم، ارزش ــی، مق ــد[ کاری، مردم ــح بای ــد اصل 9. ]کاندی

ــد. ــس کن ــردم را ح ــد و درد م ــدار باش ــر و قانون م باتدبی
10. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ پیش برنــدۀ کشــور در عرصه هــای 

مــادی و معنوی باشــد.
11. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ انســانی شایســته ، وارســته ، باعــزم، 

مؤمــن، انقابــی و بــا همــت جهــادی باشــد. 
12. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ همتــش بــر حفظ عــزت و حرکت 

کشــور در جهــت هدف هــای انقــاب باشــد.
13. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ شــعارهایی بدهــد کــه منطبــق بــا 

واقعیات کشــور باشــد.

14. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ بتوانــد بــا امانــت داری کامــل، بــار 
ســنگین ریاســت جمهــوری را بــر دوش بکشــد.

ــره  ــردن گ ــرای بازک ــد ب ــد[ بتوان ــح بای ــد اصل 15. ]کاندی
مشــکات، ایســتادگی، عــزت ملــی و آینــده کشــور تــاش 

ــد. کن
16. ]کاندیــد اصلــح بایــد[ ریخت و پــاش و تبلیغــات زیــاد از 

انــدازه نداشــته باشــد.
ــاخص ها در دوران  ــنجه ها و ش ــن س ــه ای ــت ک ــت اس درس
ــورد  ــوری م ــت جمه ــم ریاس ــات یازده ــه انتخاب ــی ب منته
ــه  ــز ب ــش از آن نی ــا پی ــد، ام ــرار گرفتن ــه ق ــد و توج تأکی
مناســبت های گوناگــون مطــرح شــده بودنــد کــه ایــن امــر، 
نشــان از جامعیــت و فراگیــری ایــن ســنجه ها دارد؛ بــه 
ــازۀ زمانــی خاصــی نیســتند و  ــه ب همیــن دلیــل مختــص ب
می تــوان در انتخابــات پیــش رو نیــز از آن هــا اســتفاده نمــود. 
ــه  ــی کــه مســئله رأی دهــی تکلیــف اســت و رأی ب از آنجای
ــد آینــدۀ کشــور اســامی  ــح می توان ــا غیراصل ــح ی ــرد اصل ف
را دســت خوش تغییــر قــرار دهــد، بــر هــر فــرد رأی دهنــده 
تکلیــف اســت تــا ایــن شــاخص ها را بــا ویژگی هــای 

ــد. ــق ده ــا تطبی کاندیداتوره
ــا  ــد را ب ــراد کاندی ــی، اف ــرت کاف ــا بصی ــد ب ــردم بای     م
شــاخص های مدنظــر رهبــری بســنجند. بایــد بــر ســابقۀ فرد 
ــن  ــوان چنی ــا می ت ــد آی ــا دریابن ــوند ت ــز ش ــد متمرک کاندی
فــردی را مؤمــن انقابــی و اصلــح نامیــد یــا خیــر. به عنــوان 
ــا واقعیــات  مثــال، فــردی را کــه شــعارهایی می دهــد کــه ب
کشــور ســازگاری ندارنــد و وعده هایــی می دهــد کــه عملــی 
شــدن آن هــا غیرممکــن اســت و صرفــاً در جهــت عوام فریبــی 
ــاب  ــح انتخ ــد اصل ــوان کاندی ــه عن ــوان ب ــند، نمی ت می باش
نمــود و بــه او رأی داد. بــه همیــن دلیــل، بــرای بهبــود وضــع 
موجــود و حرکــت بــه ســمت توســعه، بایــد کاندیــد اصلــح را 
شــناخت و شناســاند تــا بتــوان دولــت جــوان طــراز انقــاب 

را بــر ســر کار آورد.

ــن  ــا ای ــن عامــت ســؤال های حــال حاضــر نســل جــوان م یکــی از بزرگ تری
اســت کــه چطــور شــد روزگاری هم سن وســال هایمان انقــاب کــرده، پیوســته 
ــد  ــد و حاضــر بودن ــۀ خــود را دنبــال می کردن آرمان هــای اســامی و خداجویان
بــرای رســیدن بــه ایــن آرمان هــا همــه چیــز خــود را فــدا بکننــد، امــا رفته رفتــه 
از شــدت و حــدت ایــن صفــات در نســل های بعــدی آن قــدر کاســته شــد کــه 
بــه ایــن وضعیتــی کــه امــروزه خودتــان بهتــر بــدان واقــف هســتید، رســیدیم؟

دوره ای کــه می دانیــم مطمئنــاً دیــدگاه بیشــتر از "دو درصــد" جامعــه نســبت به 
قشــر مذهبــی و اعتقــادی منفــی اســت، دوره ای کــه جامعــه بــه ســمت فاصلــه 
گرفتــن از روحانیــت و دیــن در حــال حرکــت اســت و اگــر کمــی بی ماحظــه 
صحبــت کنیــم، کم کــم "دین گریــزی" مــا دارد بــه "دین ســتیزی" هــم تبدیــل 

می شــود. امــا چــرا و از چــه زمانــی ایــن تحــوالت بــه وجــود آمــد؟
ــت  ــوار اس ــیار دش ــی کاری بس ــی و اجتماع ــوالت فرهنگ ــد تح ــی فراین بررس
ــاً محــدودۀ  ــوم انســانی، خصوص ــرو عل ــه قلم ــوط ب ــؤاالت مرب ــه س ــخ ب و پاس
ــا ایــن حــد کلــی و عــام  جامعه شــناختی آن و به ویــژه هنگامــی کــه ســؤال ت

باشــد، بــه هیــچ وجــه کار ســاده ای نیســت کــه نویســنده و امثــال آن بتواننــد 
ــه آن  ــص ب ــل و بی عیب   و  نق ــخی کام ــه ای پاس ــد صفح ــتۀ چن ــک نوش در ی
بدهنــد؛ امــا حداقــل می توانیــم بــا کمــک هــم و به وســیلۀ جمع بنــدی بعضــی 
نظریه هــای کارشناسی شــدۀ قبلــی بــه نتایــج حداقلــی مفیــدی دســت یابیــم... .

یکــی از مهم تریــن چیزهایــی کــه مــا را بــه جــواب آن  پرســش کمــی نزدیــک 
می کنــد، توجــه بــه تأثیــر نهــاد خانــواده اســت؛ در دوره هــای قبــل از انقــاب، 
ــوی خانواده هــا خــود از قبــل می دانســتند  علی الخصــوص دوران حکومــت پهل
ــرار نیســت  ــد، ق ــه جــای می گذارن ــدی ب ــوان نســل بع ــه عن ــه ب ــی ک فرزندان
چیــزی جــز میهن پرســتی، مدرنیتــه، روشــن فکری ، ملی گرایــی و امثــال 
ذلــک در مدرســه و دانشــگاه یــاد بگیرنــد، در نتیجــه خانــواده خــود به عنــوان 
ــا تــاش می کــرد مفاهیــم اعتقــادی را به شــخصه در  یــک عنصــر فعــال و پوی
اعضــای جدیــدش نهادینــه کنــد تــا بعدهــا اعضای جــوان خانــواده در مدرســه و 

دانشــگاه، کمبــودی در ایــن قبیــل زمینه هــا احســاس نکننــد.
تشــویق فــراوان جوانــان توســط خانواده هــا بــرای یــاد  گرفتــن مســائل دینــی و 
اعتقــادی، بــه آن هــا اشــتیاق و شــوری مــی داد کــه اگــر جــوان در خــود توانایــی 
ــی داد آن را در  ــح م ــت، ترجی ــوم می یاف ــری عل ــۀ فراگی ــتعدادی در زمین و اس
ــه نتیجــه ی آن  ــری ک ــد. ام ــدارس مشــابه شــکوفا کن ــه و م ــای علمی حوزه ه
ــا  ــا، مطهری ه ــا، طباطبایی ه ــتی ها، طالقانی ه ــا، بهش ــال خمینی ه ــروج امث خ
و... از حوزه هــای علمیــه شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه خانواده هــای این قبیــل 
افــراد می توانســتند اســتعداد فرزنــدان خــود را در علومــی مثــل ریاضیــات یــا 
علــوم تجربــی شــکوفا کننــد، امــا فرزنــدان تــراز اول خــود را به ســمت مدارســی 
کــه علــوم اعتقــادی و انســانی را آمــوزش می دادنــد، راهنمایــی کردنــد و حاصــل 

آن هــم همــان نســلی شــد کــه در جامعــه اش انقــاب کــرد!
ــر از آن  ــواده دیگ ــاد خان ــامی، نه ــاب اس ــد از انق ــد بع ــر می رس ــه نظ ــا ب ام

ظرفیت هــای فوق العــاده اش بــه آن صــورت اســتفاده نمی کنــد.
بعــد از انقــاب 57، جامعــه کــه حکومــت جدیــد "اســامی" نامیده شــده را بــرای 
پــرورش عقایــد نهال هــای نوپایــش شایســته تر از خــود می دیــد، امیــدوار بــود 
ــت  ــت فعالی ــوع حکوم ــن ن ــارت ای ــت نظ ــه تح ــگاه هایی ک ــدارس و دانش م
ــدازه و  ــان ان ــه هم ــا را ب ــه آن ه ــد نســبت ب ــد اســامی و تعه ــد، عقای می کنن
ــد اســتوار خواهنــد  ــواده در نســل های جدی حتــی بیشــتر و بهتــر از نهــاد خان
ســاخت. در نتیجــه ایــن گوهرهــای ارزشــمند توســط خانواده هــا تــا حــدودی 
رهــا شــدند و خانــواده بخــش عمــدۀ مســئولیت های عقیده آمــوزی و بازتولیــد 

ــه اگــر در همــان  ــی ک ــه حکومــت اســامی ســپرد. نهال های ــادی اش را ب اعتق
ــا  ــاال ب ــرد، ح ــاح می ک ــا را اص ــواده آن ه ــدند، خان ــج می ش ــیر ک ــدای مس ابت
ــر  ــج هســتند و دیگ ــه ک ــدی می شــدند ک ــای تنومن ــان درخت ه گذشــت زم
ــن  ــده. در ای ــا مان ــده و از آن ج ــا ران ــرد! از اینج ــاف ک ــا را ص ــوان آن ه نمی ت
ــانی و  ــوم انس ــد عل ــح می دادن ــته ترجی ــس گذش ــا برعک ــب خانواده ه دوره اغل

ــن انتخــاب فرزندانشــان باشــد! ــه آخری حوزه هــای علمی
ــوان در ایــن تغییــرات فرهنگــی نادیــده گرفــت.  نقــش رســانه ها را هــم نمی ت
ــه  ــر ک ــه و منب ــاب و روزنام ــه کت ــد ب ــانه محــدود می ش ــه رس ــود ک دوره ای ب
درصــورت قصــور و لغــزش، فــرد مــورد بازخواســت قــرار می گرفــت و مســئول 
هرکــدام کامــًا مشــخص و قابل شناســایی بــود؛ امــا رفته رفتــه بــا پیشــرفت های 
چشــمگیر تکنولــوژی، رســانه هایی به وجــود آمدنــد کــه تولیدکننــدۀ محتــوای 
ــۀ  ــه درون مای ــد و هرگون ــی بمان ــناخته باق ــام و ناش ــت گمن ــا می توانس آن ه
درســت یــا غلطــی را بــدون نگرانــی از مســئولیتی کــه در قبــال انتشــار آن دارد، 
به  اشــتراک بگــذارد و توســط ایــن قبیــل رســانه ها آن قــدر اخبــار گزینش شــده 
ــه برخــی از  ــرار شــد ک ــدر تک ــا آن ق ــن تزریق ه ــق شــد و ای ــه تزری ــه جامع ب
اصــول پذیرفته شــدۀ جامعــه، تحــت تأثیــر همیــن اخبــار بــه فراموشــی ســپرده 
شــدند و بعــداً نــه تنهــا دیگــر اصــل محســوب نمی شــدند، بلکــه حتــی گاهــی 
از آن هــا بــه عنــوان یــک ناهنجــاری یــا رفتــار ارتجاعــی نــام بــرده می شــد کــه 

ــرد! ــز می ک ــا پرهی ــد از آن ه ــه به شــدت بای جامع
امــا بعــد از جــوال دوز زدن بــه زمیــن و زمــان، بایــد ســوزنکی هــم بــه خودمــان 

بزنیــم... .
بــا  و  زیــر ســایۀ حمایــت  ایــن ســال ها  در  مــا  آموزش وپــرورش  آیــا 
پشــتیبانی های مالــی قابل توجــه دولــت اســامی توانســته اســت عقایــد 
ــا دانش آمــوزان وقتــی دانشــجو  ــا نهادینــه کنــد؟ آی ــدان م اســامی را در فرزن
می شــوند، همچنــان توانایــی حفــظ عقایــد خــود یــا دفــاع از آن هــا را دارنــد؟ 
آیــا صداوســیمای حکومتــی مــا توانســته اســت در رقابــت بــا نظایــر خارجی اش 
مثــل یــک "دانشــگاه" عمــل کنــد؟ آیــا روحانیــون فعلــی مــا جذابیــت روحانیون 
قبــل از انقــاب را دارنــد؟ آیــا دغدغــۀ بــه اصطــاح "انقابی هــا" و بســیجی ها 
و مذهبیــون امــروز مــا، هنــوز در ســطح همــان دغدغه هــای واالی انقابیــون و 

ــت؟ ــدس اس ــاع مق ــال های 57 و دف ــون س ــیجی ها و مذهبی بس
ان شاء اهلل که جواب این سوال ها "آری" باشد!
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42ســال از روزهــای شــورانگیز انقــاب اســامی ایــران می گــذرد 
ــه شــعارهای  ــه بازگشــتی ب ــان مناســبی اســت ک ــون زم و اکن
انقــاب داشــته باشــیم و نســبت امروزمــان را بــا آن مفاهیــم بــه 
درســتی بســنجیم."عدالت" اگــر نگوییــم اصلی تریــن، یکــی از 
اصلی تریــِن آن شــعارها بــود کــه ایــن روزهــا حــال و روز خوبــی 
ــا  ــه م ــا ک ــن روزه ــذارد و درســت در همی را پشــت ســر نمی گ
دومیــن ســال از چهارمیــن دهــۀ انقــاب را ســپری می کنیــم، 

نیــاز بــه بازخوانــی ریزبینانــه و انتقــادی دارد.
ــاز  ــتانی آغ ــت داس ــا روای ــود را ب ــار خ ــتا گفت ــن راس در همی
ــان  ــده و هم ــه ش ــا آن مواج ــته ب ــال گذش ــه س ــم ک می کن
ــادی  ــی انتق ــا نگاه ــم ت ــرار می ده ــکی ق ــتان را مستمس داس
داشــته باشــم بــه حــال وروز نامناســب ایــن روزهــای ایــن مفهــوم 

ــی. متعال
ــه  ــی ب ــاختارمند و علم ــی س ــتای نگاه ــته در راس ــال گذش س
ــام  ــا ن ــم ب ــت، سلســله نشســت هایی را آغــاز کردی مفهــوم عدال
"گفتمــان عدالتخواهــی". نشســت هایی کــه تــوأم شــد بــا یکی، 
ــه  ــوی مطالبه گــری و عدالت خواهــی ب ــه رنگ وب ــه ای ک دو برنام
ــم.  ــا عمــل درآمیزی ــا جنبــۀ تئــوری را ب ــد ت خــود گرفتــه بودن
ایــن رویــه ســرآغازی شــد بــر انتقــادات بســیاری کــه بــه ســمت 
ــن  ــۀ ای ــادات از حوصل ــی آن انتق ــان تمام ــد. بی ــه ش ــا روان م
نوشــتار خــارج اســت، ولیکــن از اصلی تریــن آن انتقــادات بهــره 

ــه ســخن اصلــی خــود برســم. ــا ب می گیــرم ت
ــیار  ــا بس ــخصه از آنه ــن به ش ــه م ــدان ک ــی منتق ــخن اصل س
ــی  ــما نام ــل ش ــه دلی ــه چ ــه ب ــود ک ــن ب ــتم، ای ــکر هس متش
تحــت عنــوان گفتمــان عدالت خواهــی را بــرای برنامه هــای 
ــوم  ــن مفه ــر ای ــد شــما ب ــل تأکی ــد و اصــاً دلی خــود برگزیدی
ــر  ــی عمیق ت ــا کم ــد ت ــه ای ش ــا بهان ــن صحبت ه ــت؟! ای چیس
ــور آن،  ــه فراخ ــم و ب ــوم بیندیش ــن مفه ــه ای ــکافانه تر ب و موش

ــدد. ــش ببن ــم نق ــدی در ذهن ــؤال هایی ج س
نخســت، جوابــم بــه ایــن دوســتان ایــن بــود کــه رهبــر 

معظــم انقــاب در سلســله جلســاتی کــه بــا حضــور نخبــگان و 
اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه تحــت عنــوان نشســت اندیشــۀ 
راهبــردی داشــتند و یکــی از آن جلســات اختصــاص بــه واکاوی 
مفهــوم عدالــت داشــت، در ضمــن بیانــات خــود پیرامــون ایــن 
ــوری  ــت در جمه ــه عدال ــد ک ــان نمودن ــت بی ــوم به صراح مفه
ــگان،  ــا بیــن نخب ــی شــود م ــه گفتمان ــل ب ــد تبدی اســامی بای
مســئوالن و مــردم؛ و یــا ســخن ایشــان در بیانیــۀ گام دوم انقاب 
کــه مــا را در زمینــه عدالــت، عقــب توصیــف کردنــد و از لــزوم 

ــد. ــت ســخن گفتن ــه عدال توجــه جــدی ب
بــا عنایــت بــه ایــن ســخنان، اکنــون زمانــی اســت کــه اندکــی 
ــال  ــن ح ــار ای ــا دچ ــرا م ــه چ ــن ســؤاالت بیندیشــیم ک ــه ای ب
ــف  ــای مختل ــده ای از جناح ه ــر روز ع ــم؟ چــرا ه ــزار شــده ای ن
بــه شــکل عجیبــی بــا نگاه هــای واحــد، عــده ای را کــه دغدغــۀ 
ــوار،  ــون عدالت خ ــخیفی همچ ــارات س ــا عب ــد، ب ــت دارن عدال
ــود  ــوازش خ ــورد ن ــوارج و... م ــوند، خ ــر می ش ــا جوک دلقک ه
ــرده  ــف ک ــا خــود تعری ــری را ب ــرا انقابی گ ــد؟ چ ــرار می دهن ق
و هرکــه در ایــن حلقــه نیســت را فــارغ از ایــن ماجــرا می دانیــم؟ 

و هــزاران چــرای دیگــر.
عــده ای احتمــاالً در جــواب مــن خواهنــد گفــت: »خیــر، شــما 
ــا هــم اختــاط می کنــی تــا بــه مقصــود خــود  همــه چیــز را ب
ــه  ــت. آنچ ــه نیس ــه اینگون ــد ک ــدا می دان ــن خ ــی« ولیک برس
ــدس  ــت، مق ــلم اس ــا مس ــۀ م ــرای هم ــم ب ــر می کن ــه فک ک
بــودن مفاهیمــی همچــون عدالــت و عدالت خواهــی اســت. 
ــزرگان انقــاب اســامی هــم میــزان  مفاهیمــی کــه در بیــان ب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــور اس ــا متبل ــان کام ــت باالیش اهمی
شــهید مطهــری در بخشــی از کتــاب پیرامــون انقــاب اســامی 
ــد  ــوظ خواه ــت محف ــاب آن وق ــن انق ــدۀ ای ــد :»آین می فرماین
بــود و ایــن انقــاب آن وقــت تــداوم پیــدا خواهــد کــرد کــه اوالً 
ــی  ــد؛ یعن ــه بده ــه ادام ــرای همیش ــی را ب ــیر عدالت خواه مس
ــامی  ــت اس ــیر عدال ــًا در مس ــاً و عم ــده واقع ــای آین دولت ه
ــدام  ــی اق ــکاف های طبقات ــردن ش ــر ک ــرای پ ــد، ب گام بردارن
ــدی  ــۀ توحی ــد؛ جامع ــان ببرن ــاً از می ــا را واقع ــد، تبعیض ه کنن
ــامی  ــوم اس ــه مفه ــه ب ــۀ بی طبق ــامی، جامع ــوم اس ــه مفه ب
ــد  ــران می گوین ــه دیگ ــی ک ــه مفهوم ــه ب ــۀ بی طبق ــه جامع ن

-کــه میــان این هــا از زمیــن تــا آســمان تفــاوت اســت- ایجــاد 
کننــد، دولــِت حــال و آینــده بــرای برقــراری جامعــۀ بی طبقــه 
اســامی کوشــش کنــد و ااّل اگــر عدالــت فرامــوش شــود، انقاب 
شکســت می خــورد؛ چــون اصــًا ماهیــت ایــن انقــاب ماهیــت 

ــت.« ــوده اس ــه ب عدالت خواهان
در گام اول، ایــن ســؤال را از آن منتقــدان عزیــز می پرســم کــه 
ــی هســتند اختصاصــی  ــی مفاهیم ــت و عدالت خواه ــر عدال مگ
ــوند؟ گام  ــی ش ــان خاص ــا جری ــده ی ــه ع ــدود ب ــا مح ــه تنه ک
ــر در همــان  ــه امــروز متوجــه تکث ــا ب ــا ت ــه م دوم اینکــه چگون
ــاوت  ــه تف ــی نشــدیم و متوج ــه عدالت خواه ــوم ب ــان موس جری
و  ســوم  گام  نشــده ایم؟  جریــان  آن  افــراد  جهان بینــی  در 
ــس نیســت نگاه هــای تک ســاحتی و  ــا ب بســیار مهــم اینکــه آی
کم دامنــۀ مــا بــه دگراندیشــان در نظــام جمهــوری اســامی؟ و 
ــلبی و  ــۀ س ــای مواجه ــه به ج ــیده ک ــان آن نرس ــر زم ــا دیگ آی
مغرضانــه بــا افــرادی کــه بــا مــا اختــاف نظــر دارنــد، آن هــا را 
ابتــدا دعــوت بــه گفت وگــو کنیــم و بعــد از آن بــه فکــر گام هــای 

بعــدی باشــیم؟
ــه  ــاز ب ــه، نی ــی جامع ــۀ نخبگان ــان بدن ــگاه در می ــن ن به نظــر ای
ــا  ــی تنه ــه عدالت خواه ــرا ک ــی دارد؛ زی ــیار عمیق واکاوی بس
ــرار  ــود ق ــن خ ــاز منتقدی ــورد تاخت وت ــه م ــوده ک ــی نب جریان
ــا  ــه ب ــوۀ مواجه ــت در نح ــی اس ــۀ ثابت ــن روی ــه ای ــه، بلک گرفت
اشــخاص مخالــف خــود و جالــب اینکــه دو جریــان اصول گرایــی 
و اصاح طلبــی بــر ســر هــر چــه اختــاف نظــر داشــته باشــند، 
در مــواردی از ایــن قبیــل هــر دو تبدیــل می شــوند بــه 

جریان هایــی متصلــب و انحصارطلــب و البتــه هم عقیــده!
بــا تمامــی اوصافــی کــه بیــان شــد، اکنــون بپردازیــم بــه ایــن 
ــه  ــش ب ــوری اســامی بیش ازپی ــروز جمه ــرا ام ــه چ ــب ک مطل
ــاز دارد.  ــری نی ــی و مطالبه گ ــون عدالت خواه ــی همچ مفاهیم
ــا  ــر از م ــردم دیگ ــاب، م ــال انق ــن س ــروز و در چهل ودومی ام
ــاب  ــای انق ــه روزه ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــا ب ــه م ــد ک نمی پذیرن
ــم )الزم  ــام پیشــرفت هایمان را بدهی ــار و ارق ــا آم اســامی، تنه
ــوس  ــردم ملم ــرای م ــه ب ــه ک ــر!(. آنچ ــی خی ــی کاف ــت ول اس
ــی  ــه و کس ــاال رفت ــه روز ب ــه روزب ــت ک ــی اس ــت، قیمت های اس
جواب گــوی آن نیســت، فســادهایی اســت کــه در نظــام تبدیــل 

ــتۀ  ــون هس ــم پیرام ــم، آن ه ــال ه ــه دنب ــده و ب ــه ش ــه روی ب
ســخت قــدرت برمــا می شــود و مفاهیمــی همچــون آقازادگــی، 
خویشاوندســاالری و ســرمایه داری ریــش دار را بیشــتر در ذهــن 
ــف  ــا لط ــه ب ــر ک ــورد دیگ ــا م ــد و صده ــای می ده ــردم ج م
ــوه داده  ــزرگ جل ــدر ب ــام، آنق ــن نظ ــم خوردۀ ای ــمنان قس دش
می شــوند کــه اعتمــاد عمومــی کــه ســرمایۀ اصلــی نظــام اســت 

را کــم و کمتــر کننــد.
ــرادی اســت  ــه اف ــاز ب ــض، نی ــن شــرایط متناق درســت در همی
کــه خــط قرمزشــان فســاد باشــد و رگ گردنشــان بــرای 
همیــن مردمــی کــه امــام آن هــا را ولی نعمتــان نظــام اســامی 
ــاد کنــد؛ انســان های آزاده ای کــه از ســران نظــام  می دانســت، ب
و خویشــاوندان گرفتــه تــا آدم هــای پایین تــر از آن هــا برایشــان 
ــم  ــروه اول ســخت گیرتر ه ــا گ ــاً ب ــد و اتفاق ــی نکن ــچ تفاوت هی
ــف  ــش را در ک ــز خوی ــان عزی ــه ج ــانی ک ــد؛ بزرگ منش باش
ــا اژدهــای هفت ســر فســاد  ــه و حــاج وار ب دســتان خــود گرفت

ــد. ــارزه می کنن مب
البتــه منکــر آن نیســتیم کــه پای نهــادن در این مســیر، اســلوب 
خــود را می طلبــد و بنــا نیســت مــا عدالت خواهــی را بــا هتــک 
حرمــت، تهمــت، افتــرا و مــواردی از ایــن قبیــل اشــتباه بگیریــم؛ 
ولیکــن نبایــد بــه بهانــۀ ایــن خطــرات، اصل ایــن جریــان مقدس 
را کــه متعلــق بــه تمامــی مــردم ایــران اســت، زیــر ســؤال ببریم.

ــه  ــوم بهشــتی ب ــی از شــهید مظل ــر عبارت ــا ذک کام خــود را ب
ــاب  ــن انق ــه ای ــی ک ــه به درســتی آفت های ــانم ک ــان می رس پای
ــارۀ تبدیــل  ــود و همــگان را درب را تهدیــد می کننــد، فهمیــده ب
شــدن بــه جامعــه ای بــا گسســت جهنمــی مــا بیــن گرســنه ها 
و خیلــی گرســنه ها و ســیرها و خیلــی ســیرها بــر حــذر 

می داشــت:
ــد  ــن. هــر جــا می گوین ــن، یعنــی عــدل. عــدل، یعنــی دی »دی
ــد  ــت، بدانی ــی نیس ــت اجتماع ــت و عدال ــام هس ــن و اس دی
ــاً روی  ــم واقع ــا بخواهی ــر م ــت... اگ ــی اس ــامش قاب ــن اس دی
ــا آن معنــای  دیــد قــرآن بایســتیم، قســط و عــدل و عدالــت، ب
گســترده اش، بــا دیــن خــدا چنــان نزدیکنــد کــه گویــی دو نامند  

و یــک معنــی.«
به امید آن که هر ایرانی یک عدالت خواه شود.

لطفاً عدالت را سالخی نکنید 
بهروزرئیسی
کارشناسی علوم سیاسی

جاگاریانسفیرروسیهدرایراندردیدارباعلیاکبروالیتی،پیامرئیسجمهورروسیهدرپاسخپیام
مقاممعظمرهبریراتقدیمویکرد.

والیتی در ابتدای این دیدار، روسیه و ایران را دوستانی مهم و همسایه های پایدار خواند و قدمت همکاری های 
تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط راهبردی بین دو کشور را عامل مهم استمرار مناسبات راهبردی دو کشور در 
 حوزه های گوناگون دانست.
 وی تاکید کرد: روابط ایران و روسیه راهبردی با حفظ احترام متقابل است.

مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به برخی تحوالت منطقه ای و بین المللی گفت: مناسبات منطقه ای و تحوالت 
پیرامونی، باعث همکاری و تعامل بیشتر تهران و مسکو شده و رفت و آمد مقامات دو کشور در روند مناسبات و 
تقویت تعامات حائز اهمیت است.

پیامپوتینبهرهبرانقالباسالمیتقدیموالیتیشد
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42 ســال از آن بهمــن خونیــن کــه انقــاب اســامی ظهــور کــرد، 
می گــذرد. ســؤالی کــه ایــن روزهــا بیــش از هــر زمــان دیگــری 
ــا ثمــرۀ  ــه آی ــن اســت ک ــد، ای ــر می کن ــه خــود درگی ــن را ب ذه
ــه  ــت؟ آن هم ــه اس ــی جامع ــت کنون ــامی وضعی ــاب اس انق
رشــادت ها و ازخودگذشــتگی های مــردم بــرای پیــروزی انقــاب، 
ــاب در  ــن انق ــت از ای ــرای صیان ــانی ب ــار و جان فش ــه ایث آن هم
طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، همــه و همــه برای رســیدن 
ــال از  ــت 42 س ــس از گذش ــود؟ پ ــی ب ــرایط کنون ــن ش ــه ای ب
انقــاب، آیــا بایــد همچنــان قیمــت گوشــت و مــرغ و تخم مــرغ 
و هزینــۀ خریــد و اجــارۀ مســکن دغدغــۀ اصلــی مــردم باشــد؟

 موضوعــی کــه اینجــا مطــرح می شــود، توجــه بــه دوگانــۀ انقــاب 
ــک  ــامی ی ــاب اس ــت؛ انق ــامی اس ــوری اس ــامی و جمه اس
ایدئولــوژی اســت، یــک دوره و حرکــت مســتمر اســت کــه همــۀ 

ــان و اندیشــه را دارا اســت. ــک گفتم ــای ی مؤلفه ه
انقــاب اســامی نبایــد یــک رخــداد سیاســی و تاریخــی در نظــر 
ــه  ــاده و ب ــاق افت ــال 57 اتف ــن س ــه در 22 بهم ــود ک ــه ش گرفت
پایــان رســیده اســت. انقــاب یــک چیــز دفعــی و آنــی نیســت. 
انقــاب اســامی یــک مکتــب اســت؛ مکتبــی کــه آرمان هــای آن 

ــد. ــا نمی گنج ــوب جغرافی در چهارچ
ــد و  ــد می کن ــم و اســتکبار تأکی ــا ظل ــارزه ب ــر مب ــه ب ــی ک انقاب
بــر پایــۀ عــدل و عدالــت بنــا شــده اســت. انقــاب پابرهنــگان و 

ــی درد. ــن ب ــه مرفهی ــخ علی ــیدگان تاری رنج کش
امــا جمهــوری اســامی ایــران بخشــی از انقــاب اســامی اســت. 
هــدف انقــاب اســامی جمهــوری اســامی نبــود، بلکــه جمهوری 
اســامی اولیــن ســنگر فتح شــده توســط انقــاب اســامی بــود تــا 
بــا تشــکیل حکومــت بتوانــد به عنــوان یــک ســازوکار سیاســی به 

دنبــال تحقــق آرمان هــا و ارزش هــای متعالــی انقــاب اســامی باشــد.
ــه دلیــل جمهــوری بودنــش مــی  در واقــع جمهــوری اســامی ب

ــی  ــاب اســامی راه وروش متفاوت ــی انق ــد در چهارچــوب کل توان
ــه ارزش هــا و معیارهــای انقــاب  ــد ب را در پیــش بگیــرد؛ می توان
ــاب  ــای انق ــد از آرمان ه ــا می توان ــود و ی ــک ش ــامی نزدی اس

فاصلــه بگیــرد.
ــد  ــک سیســتم سیاســی، می توان ــوان ی جمهــوری اســامی به عن
راه ایجــاد دولــت اســامی )دولــت نــه به معنــای هیئــت وزیــران، 
بلکــه به معنــای عــام آن یعنــی مجموعــۀ کارگــزاران حکومــت( را 
در پیــش بگیــرد و تــاش بکنــد مقاصــدی را کــه ملــت ایــران و 
انقــاب عظیــم آن هــا داشــت، تأمیــن کنــد؛ دولتــی باشــد کــه در 
آن رشــوه نباشــد، فســاد اداری نباشــد، ویژه خــواری نباشــد، میــل 
ــر  ــد و دیگ ــال نباش ــل بیت الم ــد، حیف ومی ــراف گری نباش و اش
چیزهایــی کــه در یــک دولــت اســامی الزم دارد را رعایــت کنــد؛ 
ــا ظاهــر اســامی و باطــن  ــد یــک نظــام سیاســی ب ــا می توان و ی
لیبرالــی باشــد کــه بــه وضــع معیشــت مــردم توجهــی نمی کنــد، 
رانــت و پارتی بــازی اســاس پیشــبرد امــور باشــد، ثروتمنــد در آن 

روزبــه روز ثروتمندتــر بشــود و فقیــر روزبــه روز فقیرتــر...
ــوری اســامی  ــه مســئولین جمه ــوط ب ــل مســائل مرب ــن قبی ای
ــر کار  ــردم س ــتقیم م ــا رأی مس ــع ب ــتر مواق ــه در بیش ــت ک اس

می آینــد.
ــا  ــامی ب ــوری اس ــیر جمه ــر مس ــاق و تغیی ــن اتف ــل ای  از عوام
ــر  ــمن و تغیی ــیع دش ــوذ وس ــه نف ــوان ب ــامی، می ت ــاب اس انق
تفکــر و عملکــرد برخــی دیگــر از مســئولین اشــاره کــرد. بحــث 
نفــوذ کــه اصــاً مســئلۀ تــازه ای نیســت؛ ایــن طــور نیســت کــه ما 
انقــاب کــرده باشــیم و جمهــوری اســامی تشــکیل داده باشــیم 
و بعــد مســئلۀ نفــوذ عوامــل اجرایــی دشــمن در بیــن مســئولین 

اتفــاق افتــاده باشــد.
اصل تشکیل جمهوری اسامی در بستر نفوذ شکل گرفت.

چــه بســیارند افــرادی کــه مــزدور رژیــم ستم شــاهی بودنــد، ولــی 
ــد و  ــان دادن ــت نش ــگ جماع ــان را هم رن ــاب خودش ــد از انق بع
امــا همچنــان در دل پای بنــد بــه آرمان هــای لیبرالیســم جهانــی 
ماندنــد؛ و چــه بســیارند مســئولینی کــه در ابتــدا خدمــات زیــادی 

را بــرای پیشــبرد و پیــروزی انقــاب انجــام دادنــد ولــی در ادامــه و 
طــی ســالیان بعــد، تغییــر الگــو و منــش دادنــد و در واقــع راه خود 

را از راه انقــاب جــدا کردنــد.
ــه  ــت ادام ــود را پرصاب ــود راه خ ــن وج ــا ای ــامی ب ــاب اس  انق
ــان  ــود آخرالزم ــرج موع ــه ف ــی ب ــاءاهلل منته ــد داد و ان ش خواه
می شــود؛ امــا جمهــوری اســامی اگــر بخواهــد بــه همیــن طریــق 
ــب  ــامی عق ــاب اس ــش از انق ــاً بیش ازپی ــد، مطمئن ــه ده ادام

می مانــد.
ــتحکم  ــۀ مس ــکیل جبه ــه ای و تش ــگرف منطق ــای ش پیروزی ه
ــزون  ــرزندگی روزاف ــرفت و س ــی و پیش ــان از پویای ــت، نش مقاوم

ــف دارد. ــای مختل ــن ملت ه ــامی در بی ــاب اس انق
ــود  ــه ب ــه طــور مثــال، منــش و مــرام انقــاب اســامی آن گون ب
ــای خــط  ــم در جبهه ه ــادوش ه ــتانی دوش ــی و افغانس ــه ایران ک
ــاب  ــترک انق ــان مش ــرای آرم ــوریه ب ــراق و س ــت در ع مقاوم
می جنگیدنــد، بــدون ذره ای تبعیــض و ظلــم؛ امــا وا اســفا 
از وضعیــت مهاجریــن افغانســتانی در جمهــوری اســامی، از 
ــا  ــه ت ــان گرفت ــودکان و دانش آموزانش ــل ک ــکان تحصی ــدم ام ع
ــی  ــی، انســداد ناگهان ــن تازگ ــدم اشــتغال زایی مناســب و همی ع

ــتانی. ــاع افغانس ــی اتب ــاب های بانک حس
ایــن اســت اختــاف فاحــش میــان رفتــار و عملکــرد مســئولین 
جمهــوری اســامی بــا خــط مشــی انقــاب اســامی و آرمان هــای 

آن.
البتــه بــا وجــود همــۀ کمبودهــا، رونــد مــا، رونــد صعــود بــه قلــه 
ــر  ــا اگ ــت. ام ــی اس ــود طبیع ــا در راه صع ــن چالش ه ــت و ای اس
ــات و رفتارهــای  ــل نباشــیم و تمــام اقدام ــا قائ ــن تفاوت ه ــه ای ب
ــط  ــامی رب ــاب اس ــه انق ــامی را ب ــوری اس ــئولین جمه مس

بدهیــم، متضــرر آســیب های فراوانــی می شــویم.
بــرای مثــال اگــر اشــتباهی از مســئولین ســر بزنــد و بی عدالتــی 
ــا تصاویــر  در جامعــه رخ بدهــد، افــرادی کــه انقابــی هســتند، ب
انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی هیــچ نقــد و اعتراضــی را 
ــد ایــن تضعیــف انقــاب اســت و  جایــز نمی داننــد، زیــرا معتقدن

ــه انقــاب  ــن انقــاب خطــای مســئولی را ب از آن طــرف مخالفی
اســامی نســبت می دهنــد و زبــان بــه دشــنام و ناســزاگویی بــه 

ــد. ــاز می کنن ــاب ب انق
 پــس حتمــاً بایــد دوگانگــی انقــاب اســامی و جمهوری اســامی 

بــرای مــردم تبیین شــود.
و اما راه حل این تناقضات چیست؟

 از نظــر بنــده، مــا نیازمنــد انقابــی از جنــس انقــاب اســامی در 
جمهوری اســامی هســتیم.

 انقابــی بــه دور از جناح بنــدی هــای سیاســی اصول گــرا 
و اصاح طلــب و عدالت خــواه؛ انقابــی از جنــس وحــدت و 

از شــعارزدگی. بــه دور  و  عمل گرایــی 
پرواضــح اســت کــه انقابــی بــودن فقــط بــه اســم و حــرف و ظاهر 

فریبنده نیســت.
 بایــد همتــی کنیــم و بــه ارزش هــا و آرمان هــای اصیــل انقــاب 
اســامی بازگردیــم و ایــن انقــاب جــز بــا انقــاب درونــی 
ــن  ــی بازگشــایی ای ــراد پیــروز نمی شــود. کلیــد طای تک تــک اف
قفــل، خودســازی اســت. مــن اگــر وظیفــه ام را در جــای خــودم 
ــر  ــما اگ ــم، ش ــام ده ــی انج ــو عال ــه نح ــودم ب ــدازۀ خ ــه ان و ب
ــان را  ــد و مســئولیت اعمالت ــان را در نظــر بگیری ــب کارهایت عواق
بپذیریــد و مــا اگــر بــرای بهتــر شــدن خودمــان تــاش کنیــم و 
تذهیــب نفــس کنیــم و از ســیم خــاردار نفســمان عبــور کنیــم، 
جامعــه حق گــرا و عدل جویــی تشــکیل خواهیــم داد کــه اجــازه 
ــوری اســامی  ــی جمه ــاب اســامی، یعن ــراث انق ــد می نمی ده
ــرود. جمهــوری اســامی ای  ــاراج ب ــه ت توســط خائنیــن لیبــرال ب
کــه هزاران هــزار خانــواده بــرای تشــکیل آن خــون دل خوردنــد و 

ــد. ــدا کردن جوانانشــان را ف

انقالب اسالمی یا جمهوری اسالمی؟!

ویژه نامه 
انقالب اسالمی

کوثرمالک
کارشناسی علوم تربیتی 



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره هفدهم/ا سفندماه99

یار نزدیک امام )ره(، مطرود یگانۀ زمان 
محمدجوادکریمی
کارشناسی علوم سیاسی 

بحثترورمنجدیاست!!

محموداحمدینژاد،رئیسجمهورسابقایران:

ستاد درست می کنند، برنامه تبلیغی درست می کنند برای تخریب دیگران. خوشبختانه سهم من خیلی زیاد است، 
از زمین و زمان می زنند! چه خبر است؟ چه شده است؟ من هم معتقد هستم که بحث ترور جدی است. خودشان 

 می کشند، خودشان هم مراسم عزاداری برپا می کنند و بعد دیگران را متهم می کنند!
البته من یک جان ناقابلی دارم که فدای ملت ایران است. پای ملت ایران ایستاده ام، پای حقوق ملت ایران ایستاده 
ام، کوچک ملت ایران هستم. جان ما ناقابل است، فدای ملت ایران، فدای عظمت ایران. بروید و ببینید که آن کانال 

 تلگرامی مال چه کسی است که رسما تهدید کرده است که ما می خواهیم ترور کنیم، پیدا می شود. 
من مسائل را گفته و تشریح کرده ام، چون اطاع دارم که کجاها، چه کسانی می نشینند و چه تصمیماتی می گیرند. 

این ها را گفته ام، ضبط کرده ام و در چندین جای مطمئن قرار داده ام. همان هایی را که نوشته ام دنبال کنید، می توانید 
متوجه بشوید که وابسته به کجا ها هستند.
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شــهریور ســال 58 بــود کــه بهعنــوان رئیس مجلــس قانون 
اساســی انتخــاب شــدند، ولــی بــه دلیــل توانمنــدی آقــای 
بهشــتی در ادارۀ جلســات، دکتــر بهشــتی رئیــس مجلــس 
ــمرده  ــاء ش ــزو اعض ــری ج ــای منتظ ــد و آق ــرار گرفتن ق

شــدند.
ــران  ــه ته ــت جمع ــه امام ــاه  ب ــد م ــت چن ــد از گذش بع
منصــوب گردیدنــد؛ زمزمــه هایــی از جانشــینی رهبــری  و 
قائممقامــی ایشــان بــه گــوش میرســید؛ در همیــن زمــان 
امامــت جمعــه تهــران از مقبولیــت باالیــی برخوردار شــدند 

و محبیــن زیــادی یافتنــد.
چنــد ماهــی ســپری میشــود و آیتــاهلل، تصمیــم بــه 
ــت  ــۀ والی ــس مقول ــۀ تدری ــرای ادام ــم ب ــه ق ــرت ب مهاج
ــرا از ســرمداران مدرســین  ــد؛ زی فقیــه و تحصیــل میگیرن
ایــن حــوزه بودنــد و حتــی کتابــی تحــت عنــوان »تفســیر 
و شــرح والیــت فقیــه« بــه چــاپ رســانیدند، در ابتــدا امــام 
ــه ایــن مهاجــرت نشــان  ــی ب ــل آنچنان خمینــی )ره( تمای
ندادنــد، امــا اصرارهــای بیــت آیتــاهلل بــر نظــر امــام خمینی 
پیشــی گرفــت و آقــای منتظــری در آخریــن نمــاز جمعــۀ 
ــی  ــران معرف ــۀ ته ــام جمع ــای را ام ــاهلل خامنه ــود، آیت خ
کردنــد و ایشــان را بســیار شایســتۀ ایــن مقــام دانســتند.

ــان  ــاهلل می ــان آیت ــود و همچن ــپری میش ــالی س ــد س چن
امــت اســام مقبولیــت دارنــد و حتــی بــر ایــن مقبولیــت 
هــر ســاله افــزوده میشــود، اوایــل ســال 64 بــا وارد شــدن 
عارضــۀ قلبــی بــر رهبــر انقــاب، مجلــس خبــرگان بــه فکر 
انتخــاب جانشــین و رهبــر آینــدۀ جامعــۀ اســامی افتادنــد.

ــه  ــان ب ــاب ایش ــاب انتخ ــن ب ــی م ــام موافقت ــرت ام حض
عنــوان قائممقــام رهبــری نشــان ندادنــد و حتــی بــا آقــای 
هاشــمی رفســنجانی نیــز در ایــن بــاره صحبــت فرمودنــد 
ــس  ــری در مجل ــای منتظ ــینی آق ــی از جانش ــه صحبت ک

خبــرگان بــه میــان نیایــد.
ــوع  ــنجانی موض ــای رفس ــه، آق ــان جلس ــد از هم ــا بع ام
قائممقامــی آقــای منتظــری را در مجلــس خبــرگان مطرح 
ــردن از  ــرح ک ــازه مط ــن اج ــود ای ــخص نب ــد و مش کردن

ــه ایشــان داده شــده اســت! طــرف چــه کســی ب
ــای منتظــری  ــا اکثریــت آرا، آق ســر انجــام در ســال 64 ب
ــام هــم  ــری انتخــاب شــدند و ام ــام رهب ــوان قائممق بهعن
هیــچ نظــری در این بــاره نــداده و ســکوت اختیــار کردنــد.

دلیــل مخالفــت امــام خمینــی)ره( بهصــورت آشــکار 
مشــخص نبــود، امــا آنطــور کــه از شــواهد بــه دســت آمده، 
یــک ســری اخبــار دربــارۀ بیــت آقــای منتظــری از طریــق 
آقــای گیانــی بــه حضــرت امــام انتقــال یافــت کــه ایــن 
اتفــاق دو ســال قبــل از انتخــاب آقــای منتظــری بهعنــوان 
ــای  ــام نامه ــان، ام ــان می ــود. در هم ــری ب ــام رهب قائممق
بــه مجلــس خبــرگان میفرســتند تــا توســط احمــد آقــای 
خمینــی در مجلــس خبــرگان قرائــت شــود؛ مضمــون ایــن 
نامــه، مراقبــت از نفوذیهایــی بود کــه در لبــاس انقابیترین 
افــراد در اجتمــاع و منصبهــا حضــور دارنــد و بســیار بایــد 
مراقــب عوامــل نفــوذی در بیــوت اشــخاص مهــم انقــاب 
بــود کــه در قالــب دلســوزترین افــراد ظاهــر میشــوند. ایــن 
توصیــۀ پیــر امــت آن چنــان جــدی گرفتــه نشــد و کســی 

متوجــه آن نگردیــد.
در ســال 64 پــس از انتخــاب آیتــاهلل بهعنــوان قائممقــام، 
ایــن اتفــاق توســط آیتــاهلل باریکبیــن، امــام جمعــۀ شــیراز 
ــع شــده  ــم مطل ــن تصمی ــران از ای ــت ای ــی شــد و مل علن
و آقــای منتظــری بهعنــوان قائــم مقــام شــناخته شــدند و 
ــر مقبولیــت ایشــان افــزوده  طــی ایــن اتفــاق بهمراتــب ب

شــد.
ــود کــه آقــای  یــک ســال از انتشــار ایــن خبــر گذشــته ب
منتظــری در یکــی از ســخنرانیهای خــود، موضعــی ســخت 
ــدام و  ــل اع ــداران بهدلی ــپاه پاس ــتری و س ــه دادگس علی
دســتگیری بیشــازحد منافقیــن و مخالفیــن انقــاب و نظام 

گرفتنــد.
ــث  ــداران باع ــپاه پاس ــه س ــام علی ــم مق ــری قائ موضع گی
تعجــب بســیار همــگان شــده بــود و در همیــن اثنــی بــود 
ــۀ  ــام در نام ــور ام ــه منظ ــم متوج ــردان کمک ــه دولتم ک
ــت  ــرگان شــدند. ســرانجام حمای ــس خب ــه مجل ایشــان ب
ایشــان از مهــدی هاشــمی، فــردی کــه آیتاهلل شمســآبادی، 
یکــی از بــزرگان و عالمــان اصفهــان را بــه شــهادت رســاند 
و ترورهــای زیــادی نیــز علیــه نظــام انجــام مــی داد، بســیار 
بــه منصــب قائممقامــی ایشــان خدشــه وارد آورد؛ ایشــان 
همچنیــن چنــد مرتبــه مانــع رســیدگی بــه پرونــدۀ مهدی 
هاشــمی کــه بــرادر دامــاِد ایشــان بــود، شــدند و از اجــرای 

حکمهــای مهــدی هاشــمی ممانعــت بــه عمــل آوردنــد.
ــزول  ــی ن ــان را از قائممقام ــروز ایش ــات روزبه ــن اتفاق ای
ــان در  ــه ایش ــبت ب ــران نس ــت ای ــرش مل ــی داد و نگ م
حــال تغییــر بــود و درنهایــت در پــی اعــدام چندیــن نفــر 
ــی)ره(،  ــام خمین ــتور ام ــه دس ــال 67 ب ــن در س از منافقی
آقــای منتظــری موضعــی ســخت نســبت بــه ایــن اعدام هــا 
ــد کــه مرتکــب  گرفتنــد و آنهــا را عدهــای بیگنــاه نامیدن
جرمــی نشــدهاند. ایــن خــود جرقهــای بــرای عــزل ایشــان 

ــود... از منصــب قائممقامــی ب
آیــت اهلل منتظــری ســرانجام در اواخــر ســال 67 بــه اصــرار 
ــام  ــرت ام ــرده و حض ــتعفا ک ــی اس ــان از قائممقام اطرافی
ــل  ــد قب ــر چن ــد؛ ه ــت کردن ــتعفا موافق ــن اس ــا ای ــز ب نی
از اســتعفای ایشــان، امــام خمینــی نامهــای نوشــتند کــه 
ــود  ــط خ ــی توس ــب قائممقام ــل منص ــون آن تحوی مضم
آقــای منتظــری بــود، امــا برخــی از اطرافیــان امــام خمینی 
مانــع رســیدن ایــن نامــه بــه بیــت آقــای منتظری شــدندو 
ــۀ  ــه اصــرار بیــت خــود، نام ــای منتظــری ب ــت آق در نهای
اســتعفای خــود را بــه امــام ارســال کردنــد و امــام خمینــی 

ــا آن موافقــت نمودنــد. نیــز ب
در همــان ســالهای اواخــر جنــگ تحمیلــی، ایشــان 
حکومــت اســامی را متهــم بــه رابطــۀ پنهانــی بــا آمریــکا 

ــا عــراق  ــا ادامــۀ جنــگ ب ــد و همچنیــن مخالفــت ب کردن
پــس از آزادی خرمشــهر و دخالــت حکومــت در حوزههــای 

ــود. ــه حکومــت ب ــه از تهمتهــای ایشــان نســبت ب علمی
چنــد ســالی ســپری میشــود تــا اینکــه بحــث مرجعیــت 
ــرح  ــه مط ــای علمی ــری در حوزهه ــای منتظ ــارۀ آق دوب
می شــود کــه آیــت اهلل خامنــه ای )رهبــر معظــم انقــاب( 
در یکــی از ســخنرانیهای خــود، فــردی را خائــن و منفــور 
ــای منتظــری  ــه از ســخن ایشــان آق ــد ک ــرده بودن ــام ب ن
برداشــت می شــد و در پــی آن حماتــی بــه بیــت منتظری 

صــورت گرفــت.
ــراد  ــا ای ــای منتظــری ب چنــد ســال بعــد در ســال 76، آق
یــک ســخنرانی تنــد شــامل موضوعاتــی همچون اســتقال 
کامــل قــوای ســهگانه، مســئول بــودن کلیــۀ افــراد در برابــر 
قانــون، رد فراقانونــی بــودن رهبــری و تأکیــد بــر محدودیت 
ــل در  ــی و آزادی عم ــون اساس ــق قان ــان طب ــدرت ایش ق
انتخــاب مرجعیــت شــیعه بــود کــه در پــی ایــن ســخنان 
ــه بیــت ایشــان و تخریــب دفتــر صــورت  تنــد، یورشــی ب
گرفــت و موجــب حصــر خانگــی آقــای منتظــری گردیــد.

ــز  ــود نی ــر خ ــی عم ــای پایان ــری در ماهه ــای منتظ آق
ــدور  ــا ص ــه ب ــد ک ــت میپرداختن ــه حکوم ــاد علی ــه انتق ب
فتوایــی علیــه برخــورد بــا معترضــان بــه انتخابــات ریاســت 
ــر  ــه رهب ــید و ب ــود رس ــه اوج خ ــال 88 ب ــوری س جمه
ــدل شــدند. ایشــان ســرانجام در  معنــوی جنبــش ســبز ب

ــد. ــوت کردن ــی ف ــت قلب ــر ایس ــر اث ــال 88 ب 29 آذر س
»بــای گرفتــاری در ُمشــت اطرافیــان نامطمئــن، موجــب 
ــر  ــام در اواخ ــک ام ــاگردان نزدی ــاران و ش ــی از ی ــد یک ش
عمــر آن یگانــۀ زمــان، مطــرود ایشــان واقــع شــود و او را از 
دخالــت در امــور سیاســی منــع شــرعی کننــد و بــاز اگر آن 
شــخص بــه ایــن تصمیــم و اخطــار حکیمانــۀ اســتاد و مراد 
خــود عمــل میکــرد، یقینــاً مشــکات بعــدی را بــرای خــود 

و کشــور بــه وجــود نمیــآورد.«
مقام معظم رهبری  1381/04/20
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بی شــک یکــی از بزرگ تریــن دســتاوردهای جنبش هــای 
پیــروز در طــول تاریــخ، تغییــر در ســازمان ها و رویه هــای 
سیاســی اجتماعــی موجــود خواهد بــود و انقاب اســامی 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. انقــاب اســامی بــا 
آرمان هایــی همچــون بــرادری، برابــری، اجــرای عدالــت، 
اســتقال و احیــای احــکام مغفــول اســامی بــه پیــروزی 
رســید و ایــن پیــروزی در حالــی بــرای انقــاب اســامی 
رقــم خــورد کــه بــا مشــارکت حداکثــری مــردم و رهبری 
ــه( از بســیاری  ــام خمینــی )رضــوان اهلل علی متمرکــز ام
از آفت هــا، هماننــد ســایر جنبش هــای رهایی بخــش 
جهــان در امــان مانــد و ایــن فرصــت برایــش مقــدر شــد 
ــری اهــداف  ــه پیگی ــی ب ــۀ مقبولیــت همگان ــر پای کــه ب
بین المللــی،  و آرمان هــای خــود در ســطح ملــی و 

ــردازد. ــان اســام بپ به خصــوص جه
شــاید یکــی از بزرگ تریــن ایــن اهــداف و آرمان هــا، 
تحقــق عدالــت اجتماعــی بــوده باشــد کــه در طــی ایــن 
40ســال بــا جدیــت پیگیــری شــد و مراکــز و نهادهــای 
ــامی  ــاب اس ــش انق ــان پیدای ــه آن در هم ــته ب وابس
تأســیس شــد؛ مراکــزی مثــل بنیــاد مســتضعفان، 
کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی، نهضــت ســوادآموزی، 
ــی  ــه همگ ــازندگی و ... ک ــاد س ــاورزی، جه ــاد کش جه
ــردن  ــی و ریشــه کن ک ــا در راســتای محرومیت زدای آن ه
ــاً  فقــر، بی ســوادی و محرومیــت تأســیس شــدند و اتفاق
ــداف و  ــن اه ــردن ای ــق ک ــیاری در محق ــال های بس س
ــرخ  ــون ن ــران، همچ ــعه در ای ــاخص های توس ــود ش بهب
باســوادی، ضریــب جینــی، نرخ مــرگ و میــر نــوزادان و .... 
موفــق عمــل کــرده انــد. امــا بــا تمــام تاش هایــی کــه در 
ــات  ــردن معض ــه کن ک ــرای ریش ــال ها ب ــن س ــول ای ط
مربــوط بــه فقــر و محرومیــت در ایــران، همچنــان شــاهد 
مناطــق دورافتــاده و محــروم از امکانــات رفاهــی و ابتدایی 
مثــل آب لوله کشــی، بــرق، گاز شــهری، امکانــات ارتباطی 
و... هســتیم. ایــن مشــکات به خصــوص در روزهــای 

کرونایــی کــه امکانــات آموزشــی بــه صــورت برخــط ارائــه 
می شــود، بیش ازپیــش خودنمایــی می کنــد و مشــکات 
تحصیــل در مناطــق محــروم را دوچنــدان کــرده اســت. 
حــال ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود، ایــن اســت 
کــه چــرا بــا وجــود بروکراســی عریــض و طویــل نهادهای 
محرومیت زدایــی و تنــوع و تعــدد آن هــا، همچنــان شــاهد 
ــتیم؟  ــور هس ــق کش ــی از مناط ــات در برخ ــن معض ای
ــل  ــاب، معض ــر انق ــه از عم ــتن 4 ده ــس از گذش ــا پ ی
بی ســوادی در ایــران ریشــه کن نشــده اســت؟ کــدام نهــاد 
متولــی در ایــن زمینــه بایــد پاســخگو باشــد؟ برنامه هــای 
نهضــت ســوادآموزی و همچنیــن آموزش وپــرورش بــرای 
خدمات رســانی بــه بزرگســاالن و کودکانــی کــه بــه دلیــل 
مســائل مالــی و معضــات اجتماعــی از تحصیــل بازمانــده 
ــرای  ــور ب ــۀ کش ــزان از بودج ــه می ــت؟  چ ــد، چیس ان
ــد امکانــات رفاهــی و  ــتان های فاق ــی از اس محروم زدای
ــد؟ تکلیــف  ــت می کن ــران کفای ــادۀ ای روســتاهای دورافت
ــن  ــفالت در ای ــد راه آس ــی همانن ــاخت های ارتباط زیرس
مناطــق چــه می شــود و ده هــا ســؤال دیگــر کــه گویــی 
ــده اســت  ــخ مان ــده، بی پاس ــی برزمین مان ــون هدف همچ
و سال هاســت کــه هــر کــدام از دولت هــای پــس از 
انقــاب، بخشــی از آن هــا را عملیاتــی کــرده و برخــی از 

ــد. ــا می کنن ــام ره ــا را نیمه تم آن ه
رفــع محرومیــت و تحقــق عدالــت یکــی از ابتدایی تریــن 
ــن  ــی از اصلی تری ــاید یک ــامی و ش ــاب اس ــداف انق اه
ــامی  ــاب اس ــق انق ــت و تحق ــوده اس ــای آن ب آرمان ه
ــه آرمان هــای اصیــل آن میســر نیســت.  ــدون توجــه ب ب
محرومیت زدایــی و همیــاری در ســطوح مختلــف آن مــن 
جملــه مطالبه گــری، بســیج نیروهــای مردمــی، مشــارکت 
همگانــی تــا ســطوح بــاالی آن هماننــد سیاســت گذاری، 
قانون گــذاری و... امــری اســت کــه بایــد به صــورت 
جمعــی دنبــال شــود و تنهــا بــا اتــکای دولت هــا محقــق 
ــف  ــهرهای مختل ــردم ش ــه م ــی ک ــا زمان ــود. ت نمی ش
دغدغــۀ رســیدگی بــه مناطــق محــروم کشــور را نداشــته 

باشــند، ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد.

زینبنظری
کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

مروری بر فعالیت های نهادهای اجتماعی در امر محرومیت زدایی در کشور

نگاهــش در چشــم دانه دانــۀ مردمــی کــه بــا 
صــد شــور و شــوق بــه دیــدار آمــده بودنــد، قفــل 
ــم آن  ــم از چش ــد چش ــه نتوان ــگار ک ــد و ان می ش
پیرمــرد چروکیــده بــردارد و شــاید بــرای هزارمیــن 
ــیما  ــوش س ــوان خ ــینۀ آن ج ــش در س ــار، قلب ب
تپیــدن گرفــت. ماشــین کــه متوقــف شــد، دســت 
ــگاه  ــه پناه ــال ب ــد وص ــه امی ــه ب ــود ک ــی ب ارادت
دســت هایش مــی شــتافت. عهــدی در میــان بــود و 
بیعتــی کــه بــا دســتان درهم گره شــده بــه تصویــر 

می نشســت.
ــود  ــای خ ــه گفته ه ــن ب ــغ، عمل گراتری او بی دری
بــود. هــر گاه کــه از مــردم می گفــت، نوعــی تواضــع 
ــی  ــو گوی ــد. ت ــبز می ش ــارش س ــیرین در گفت ش
ــر  ــردم مدیون ت ــن م ــه ای ــود را ب ــر روز خ ــه ه ک
می دانســت و در قامــت یــک خدمتگــزار بدهــکار بــا 
مــردم ســخن می گفــت. بارهــا بــه مســئولین گفتــه 
بــود کــه نســبت مســئول بــه مردمــش نبایــد یــک 
نســبت از بــاال بــه پائیــن باشــد؛ چــرا کــه او خــود 
ــان  ــردم و در می ــی از م ــئولین را جزئ ــر مس و دیگ
مــردم می بینــد. او همیشــه از یــک روحیــه ســخن 
ــک توجــه نمــادی و تصنعــی و  ــه از ی ــد، ن می گوی
حتــی مقطعــی بــه مــردم. بــا منــش خــود بــه هــر 
مســئول مــی چشــاند کــه مردمــی بودن چیســت و 

ــانه هایی دارد.  ــه نش چ
کمتــر گروهــی اســت کــه از توجــه خــاص او 
بی بهــره باشــد. بــاور نمی کــردم تــازه عــروس 
دامادهــا می تواننــد از خانــۀ او قــرآن بگیرنــد و 
برایــش کارت دعــوت بفرســتند. عجیــب بــود کــه 
بــرای اهــل هنــر وقــت می گــذارد، دغدغه هایشــان 
و مشکاتشــان را می شــنود، نظــرش را می گویــد و 
از آن هــا هــم نظــر می خواهــد. و گاه البــه الی ایــن 
حجــم از مــودت و همدلی، شــاهد خنده اش هســتم 
ــا خــود می اندیشــم  کــه به غایــت مســری اســت. ب
ــکات  ــنیدن مش ــب ش ــد طال ــن ح ــا ای ــرا ت چ

ــان  ــای قلبش ــای زخم ه ــقانه پ ــود، عاش ــردم خ م
می نشــیند و مجدانــه پیگیــر رفــع و رجــوع احــوال 
ــره ای را  ــوری خاط ــه ن ــگار ک ــاز ان ــت؟ ب ــان اس آن
احیــا کــرده باشــد. بــاری می گفــت: »ممکــن 
اســت گاهــی شــما امکانــات نداشــته باشــید، پــول 
ــک  ــوان ی ــد به عن ــا می توانی ــید،  اّم ــته باش نداش
شــخصّیت، به عنــوان یــک عنصــر محتــرم، حوائــج 
ــه  ــانی ک ــه کس ــد ب ــل کنی ــردم( را منتق ــا )م آنه
می تواننــد برطــرف کننــد... نْفــس اینکــه شــما بــا 
چهــرۀ بــاز برخــورد کنیــد و وقتــی کســی بــه شــما 
مراجعــه می کنــد، بفهمــد کــه شــما درد او را درک 
ــود  ــد، خ ــت می دهی ــج او اهّمّی ــه رن ــد و ب می کنی

ــوع شــفا اســت.« ــرای او یــک ن ــن ب ای
ــک و  ــد، کوچ ــردم می آی ــان م ــه می ــه ب ــی ک وقت
ــب، مســئول و غیرمســئول را  ــزرگ، آشــنا و غری ب
فرقــی نمی گــذارد. اخــاق نیکــو را پیــش از اینکــه 
مخاطبــش را بــاال و پاییــن کنــد، معیــار و خط کش 
تمامــی روابطــش فــرض می کنــد؛ بــی آنکــه منتــی 
بنهــد، بــی آنکــه آزرده باشــد. صمیمــی و فروتــن، 
چنــان کــه اگــر پــدر خــاک نباشــد، فرزنــد خــاک 

هســت.
ــک آرزوی  ــه ی ــی اش ن ــای زندگ ــا در ورق ه و دنی
ــت.  ــده اس ــب تهدیدکنن ــک مرک ــه ی ــتاق، ک مش
ــد  ــه می توان ــد و ن ــب کن ــد آن را طل ــه می توان ن
ــد و  ــرت کن ــود مهاج ــرمنزل مقص ــه س ــی آن ب ب
امــورات بگذرانــد. پــس تــا می توانــد بــه قــدر نیــاز 
از حقوقــش اخــذ می کنــد و باقــی، می مانــد میــان 
خــودش و خدایــش کــه کــدام ســائلی را مســتغنی 

کــرده اســت.
ــود"  ــی "خ ــر درس ب ــی او سراس ــدن زندگ خوان
زیســتن و مردمــان را دیــدن اســت. جایــگاه خــود 
ــن  ــت. ای ــیدن اس ــردم را چش ــدن و درد م را ندی
چنیــن نماینــدۀ مردمــی می توانــد بــوی انقــاب را 
تــا اعمــاق دنیاپرســتی بکشــاند و نــوری را در عمــق 
ظلمــات روشــن کنــد که ملتــی بــرای دیــدارش در 

ــند. ــروش باش جوش و خ
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