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سخن سردبیر
نشاید بهرباطل، حق نهفتن 

آزادى شکل  واژة  کلید  با  اعتراضات 1401 
گرفت. آزادى، شعارى که معموال توسط افراد 
بدسرشت مورد سوءاستفاده قرار گرفته است 
و با این واژه سعى در رسیدن به خواسته هاى 
پلید خود دارند. به نام آزادى، سعى در تجزیۀ 
ایران دارند. به نام آزادى، مردم را در مقابل 
جان  آزادى،  نام  به  مى دهند.  قرار  مردم 
مدافع امنیت کشور را مى ستانند. در هیاهوى 
آزادى خواهى، قشر دانشجو نیز ساکت نماند. 
عده اى به واسطۀ شعار آزادى خواهى، محیط 
ناروا  به شعارهاى  آلوده  را  دانشگاه  مقدس 
کردند. عده اى نیز در صف حمایت از جمهورى 
اسالمى و والیت فقیه قرار گرفتند. این دقیقا 
مى خواست.  دشمن  که  بود  چیزى  همان 
دشمن طبق معمول با هدف گذارى روى نسل 
کنترل  توانست  آزادى  واژة  احیاى  و  جوان 

اذهان جوانان را در دست بگیرد.

 فارغ از تسلط دشمن بر ذهن جواِن امروز، 
به  راجع  روشنگرى  دارد  اهمیت  آنچه 
آزادى  شناخت جبهه مقابل، تعریف درست 
به  نسبت  موجود  ابهامات  روشن سازى  و 
مسائل کشور و مشخص کردن حقایق است. 
همانطور که سهراب سپهرى گفت:«چشم ها 
را باید شست؛ جور دیگر باید دید.»، چشمان 
اخیر  سیاه نمایى هاى  و  ناپاکى ها  از  را  خود 
دشمن بشوییم و مسائل و حوادث کشور از 
زاویه دید دشمن ننگریم.کاله خود را قاضى 
کنیم و بیندیشیم مردى که دفاع از هموطن 
که  کسى  مى داند،  عزیزتر  جان  از  را  خود 
خویش  کشور  امنیت  حفظ  را  خود  رسالت 
مى داند، چگونه ظلم به مردم کشور خود را 
روا مى داند؟ ظالم آن ناسپاسى است که نه 
تنها براى وجود یک انسان وظیفهشناس و 
نیست  قائل  اهمیتى  و  ارزش  وطن دوست 
سعى  کذب  سراسر  اخبار  انتشار  با  بلکه 
کنترل  و  مردم  پاك  احساسات  تحریک  بر 
کردن  روشن  دارد.  جامعه  عمومى  اذهان 
چراغ حقیقت بر سر راه مردم، وظیفۀ ملى هر 
انسان آگاه است. رخشندة اعتصامى، حجت 
را بر تمام آگاهان خاموش تمام مى کند. آنجا 
چه  پروین،  شو  مى سراید:«حقیقتگوى  که 
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این شماره از بى تعارف با افتخار تقدیم مى شود به شهداى فاتح جنگ و شکنندگان حصر آبادان، 
شهیدان نامجو، فالحى، فکورى، جهان آرا و کالهدوز که شهادت به آنها امان نداد تا خبر خوش 

فتح را به امام امت برسانند.
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،، آیا شعار آزادى خواهى در ،،
اعتراضات 1401 نشانى از آن 
آزادى که در شعار جمهورى 
اسالمى ایران گنجانده شده 

است، دارد؟

آزادى واقعى یا توهم آزادى؟
رقیه خادم نیا،کارشناسى علوم تربیتى

در  ویــژه  بــه  جوامــع  بیشــتر  در 
ــتۀ  ــترین خواس ــر بیش ــاى اخی دهه ه
ملت هــا آزادى بــوده اســت. آزادى 
در معنــاى لغــوى بــه معنــاى رهایــى 
ــت.  ــودن اس ــت نب ــد محدودی و در بن
انســان حــق دارد کــه در جامعــۀ 
خــود آزاد باشــد و بتوانــد آزادانــه 
بــه اهــداف خــود برســد؛ لــذا جوامــع 
موظــف هســتند تــا ایــن نیــاز انســان 
را ارضــا کننــد. آزادى در جامعــۀ ایران 
از آن دســته مســائل بحــث برانگیــزى 
ــز  ــانه ها را نی ــاى رس ــه فض ــت ک اس
فــرا گرفتــه اســت. در ایــن فضــاى پــر 
التهــاب آنچــه ذهــن انســان را درگیــر 
ــراد  ــم اف ــه فه ــت ک ــد، آن اس مى کن
آزادى خــواه از آزادى چیســت و بــا 
آزادى بــه چــه مى خواهنــد دســت 
یابنــد؟ تــا قبــل از انقــالب 57 در 
ــاظ  ــه لح ــردم ب ــوى م ــت پهل حکوم
دیــن، حجــاب و آزادى بیــان در قفس 
اســتبدادى  حکومــت  ایــن  تنــگ 
اســیر شــده بودنــد. آگاهى بخشــى 
خمینــى(ره)  امــام  چــون  فــردى 
مــردم را از خــواب غفلــت بیــدار کــرد. 
امــام (ره) مــردم را بــه ســوى آزادى و 
رهایــى از ظلــم فراخوانــد. بــا رهبــرى 
خمینــى(ره)  امــام  چــون  فــردى 
ــران را  ــام ای ــى تم ــاد آزادى خواه فری
فراگرفــت و انقــالب 57 بــا جانفشــانى 
مــردم آزاده ایــران بــه وقــوع پیوســت. 
شــعار اســتقالل، آزادى، جمهــورى 
اســالمى تابلــوى انقــالب اســالمى 
ایــران شــد. ایــن شــعار، اقتــدار و 
اســتقالل، آزادگــى و نیــز تصویــر 
ــام  ــه تم ــى را ب ــت دین ــک حکوم ی
ــؤال  ــال س ــد. ح ــه مى کن ــان ارائ جه
اینجاســت کــه آیــا جمهورى اســالمى 
ــن شــعار محکمــى در طــول  ــا چنی ب
ایــن ســال ها توانســته آزادى را بــراى 

ــان آورد؟ ــه ارمغ ــردم ب م
اســالم خــود یــک دیــن سیاســى 

ــه آزادى و  ــت ک ــى اس ــت و بدیه اس
ــى  ــگاه واالی ــى در آن جای آزادى خواه
دارد. حــال حکومــت یــک کشــور 
ــت،  ــى اس ــن دین ــه چنی ــر پای ــه ب ک
چگونــه مى توانــد بــه آزادى مــردم 
اعتراضــات  در  باشــد؟  بى توجــه 
پررنگ تریــن  آزادى خواهــى  اخیــر، 
شــعار بــود امــا ایــن آزادى خواهــى بــا 
آزادى خواهــى قبــل از انقــالب تفــاوت 
چشــمگیرى دارد. مــردم آن زمــان 

ــام(ره) را داشــتند. کســى  ــرى ام رهب
ــه واقــع دغدغــۀ دیــن و مــردم  کــه ب
را داشــت. بــه هــر طریقــى در مقابــل 
ــردم  ــرد و م ــام ک ــرب زده قی ــاه غ ش
ایــران را بــه ایــن قیــام دعــوت کــرد. 
ــون  ــت بى چ ــاد و حمای ــا اتح ــا ب آنه
توانســتند  خــود  امــام  از  چــرا  و 
ــرنگون  ــه س ــم را از پای ــت ظل حکوم
کننــد. کســانى کــه آزادى واقعــى 
را مى خواســتند و بــا جــان و مــال 
ــان آن  ــد، مردم در راه آزادى جنگیدن

ــد. ــان بودن زم
امــروز چــه  آزادى خواهــِى  بــراى 
توصیفــى مى تــوان ارائــه داد؟ آیــا 
راه  در  جنگیــدن  و  آزادى خواهــى 
آزادى بــا روســرى برداشــتن و کشــف 
ــک  ــه ی ــا آزادى ک حجــاب اســت؟ آی
واژة مهــم و سرشــار از زندگــى اســت، 

کاســته  آن  ارزش  از  بدین گونــه 
نمى شــود؟ اگــر در جمهــورى اســالمى 
ــان  ــراى زن ــه معنــاى واقعــى ب آزادى ب
وجــود نــدارد، پــس وجــود بانــوان 
عرصه هــاى  در  نــام آور  و  توانمنــد 
مســئولیت هاى  و  ورزشــى  علمــى، 
کــدام  نمایانگــر  کشــور  مهــم 
محدودیــت اســت؟ اگــر معنــاى آزادى 
در اعتراضــات اخیــر آزاد بــودن حجاب 
نیســت، پــس برداشــتن حجــاب از 

ــد  ــرى مى توان ــاى دیگ ــه معن ــر چ س
داشــته باشــد؟ حجــاب و پوشــش از 
پایه هــاى مهــم اســالم اســت. حــذف 
آن یعنــى نابــودى جمهــورى اســالمى 
ــا  ــل. بن ــال باط ــى خی ــه زه ــه البت ک
بــه فرمایــش شــهید مطهــرى، در 
ایــران  اســالمى  جمهــورى  نظــام 
اســت کــه آزادى معنــوى و آزادى 
اینکــه  اســت.  برقــرار  اجتماعــى 
افــراد  کــه  جوامعــى  در  بگوییــم 
ــال خــود  ــى کســب امی ــه در پ آزادان
ــزاره  ــتند، گ ــس آزاد هس ــتند پ هس
اى نادرســت اســت. جامعــه اى آزاد 
ــاع از  ــردم آن در اجتم ــه م ــت ک اس
ــاع آزادى  ــراد اجتم ــایر اف ــۀ س ناحی
ــى در  ــران مانع ــند و دیگ ــته باش داش
ــل او نباشــند. حــال  راه رشــد و تکام
ــش  ــز خوی ــد غرای ــان در بن ــر انس اگ
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    زهرا صحرانورد

خشــم،  شــهوت،  اســیر  و  نباشــد 
افزون طلبــى  قــدرت،  جاه طلبــى، 
و... نباشــد، چنیــن انســانى عــالوه 
ــوى  ــى، آزادى معن ــر آزادى اجتماع ب
آزادى  همچنیــن  داراســت.  هــم 
اجتماعــى بــه آزادى معنــوى وابســته 
بــه  غالبــا  امــروز  اســت. جوامــِع 
آزادى اجتماعــى توجــه دارنــد. در 
حالــى کــه بــدون آزادى معنــوى، 
آزادى اجتماعــى عمــال امــکان پذیــر 
ــر  ــه از نظ ــانى ک ــرا انس ــت؛ زی نیس
معنــوى آزاد نیســت و بــردة تمایــالت 
خــود اســت، چگونــه مى  توانــد آزادى 
دیگــران را محتــرم بشــمارد؟ لــذا 
ــتر  ــى در بس ــاى واقع ــه معن آزادى ب
ــود.  ــت مى ش ــالمى یاف ــورى اس جمه
انقــالب اســالمى بــه  بــه برکــت 
وضــوح ایــران آزاده را دیدیــم کــه 
ــر  ــدر در براب ــم و مقت ــان محک همچن

ــت. ــتاده اس ــان ایس ــام جه تم
ــر  ــت تأثی ــه تح ــروز جامع ــواِن ام  ج
ــرار  ــانه ق ــاى رس ــا و فریب ه دروغ ه
ــروز  ــاِن ام ــت.آزادى خواه ــه اس گرفت

از آزادى آن چیــزى را مى خواهنــد 
ــل  ــن نس ــد. ای ــمن مى گوی ــه دش ک
ــت  ــت. درس ــنگرى اس ــد روش نیازمن
اســت کــه در جمهــورى اســالمى 
ضعف هــا و کاســتى هایى دیــده شــده 
ــد  ــت. بای ــکار نیس ــل ان ــت و قاب اس
ایســتاد و ضعف هــا  را برطــرف کــرد. 
بــدون شــک وجــود حکیــم فرزانــه اى 
ــرت  ــه اى و بصی ــه  اهللا خامن ــون آی چ
ملــت ایــران نیرنگ هــاى دشــمنان را 

ــرد.  ــد ک ــر خواه بى اث
بى تردیــد کســى کــه بــا قانــون و 
ــارزه مى کنــد،  ــن کشــور خــود مب دی
ــا  ــه ب ــى ک ــت. کس ــواه نیس آزادى خ
امنیــت  مدافعــان  بــه  بى رحمــى 
کشــور حملــه مى کنــد و خانــوادة 
آنهــا را ســیاه پوش و مــردم ایــران 
آزادى خــواه  مى کنــد،  بى ســالح  را 
ــراى  ــى ب ــه ارزش ــى ک ــت. کس نیس
آرامــش و امنیــت هم وطــن خــود 
قائــل نیســت، آزادى خــواه نیســت. او 
ــت  ــوى اس ــاى دنی ــى کامیابى ه در پ
ــش. ــه خوی ــى جامع ــد و تعال ــه رش ن
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مرد، میهن، آبادى

و  بیست  تا  ایران هفدهم  در  هر ساله 
انتظامى  نیروى  هفتۀ  را  مهرماه  سوم 
مردان حافظ  دالور  این  از  و  مى نامند 
جامعه  امنیت  تأمین  براى  که  امنیت 
نکردند،  دریغ  خود  جان  دادن  از 
به  امسال  اما  مى شود  تشکر  و  تقدیر 
دلیل اتفاقى ناگوار و تأسف بار و مرگ 
ناگهانى دخترى به نام مهسا امینى که 
مرکز  به  رعایت حجاب  عدم  دلیل  به 
شده  منتقل  اخالقى  امنیت  پلیس 
بود، مراسم تقدیر و تشکر از پلیس به 
مناسبت هفتۀ نیروى انتظامى به شکلى 
دیگر رقم خورد و کام ملت شهید پرور 
هنوز  که  حالى  در  کرد.  تلخ  را  ایران 
ربط  ذى  منابع  از  دقیق  حادثه،  ابعاد 
روشن  نشده بود، رسانه هاى بیگانه با 
در دست گرفتن  ماجراى مرگ مهسا 
امینى شروع به شایعه پراکنى کردند و 
به جریحه دار کردن احساسات عمومى 
مردم پرداختند و عرصه را براى  تحقق 
نقشه هاى شوم خود مناسب دیدند. در 
این خبرکه «مهسا  به سرعت   نتیجه 
امینى توسط پلیس گشت ارشاد کشته 
شد»سر تیتر اخبار بیگانه و شبکه هاى 

معاند قرار گرفت.
 در میان سکوت دستگاه هاى نظارتى 
بى خواص  خواِص  عده اى  قضایى،  و 
«دیده  نام  به  مریضى  که  سلبریتى  و 
شدن» دارند، بر خون پاك این دختر 
در  هیزم  و  کردند  موج سوارى  جوان 
از  عده اى  و  ریختند  فتنه  این  آتش 
این  سلبریتى ها که در داخل و خارج 
مملکت  و  مردم  این  پول  با  ایران  از 
بودند،  مشغول  خود  حال  و  عشق  به 
توئیت زدن کردند و عده اى  به  شروع 
زندگى،   ، شعار«زن  با  را  جوانان  از 
آزادى» به شورش و مقابله علیه پلیس 
کردند.  تشویق  کشور  امنیت  حافظ 
نظاره گر  و فقط  آنها فقط  در حالى که 

کشیده  و  اعتراضات  شروع  با  بودند. 
شدن اعتراضات به اغتشاشات و کشتن 
و آسیب زدن به اموال عمومى و برخورد 
دستگیرى  و  اغتشاشگران  با  پلیس 
و  دروغ  با  بیگانه  رسانه هاى  آنها، 
که  بودند  این  دنبال  به  شایعه پراکنى 
ایران را یزید زمان جلوه دهند  پلیس 
تا بر آتش درگیرى ها بیفزایند. البته با 
و  خائن  سلبریتى هاى  برخى  حمایت 
وطن فروش موفق هم شدند اما واقعیت 

این چنین نبود.
فتح  «راهبرد  همواره  بیگانگان 
از  استفاده  با  خونریزى»  بدون  کشور 
ابزارهاى رسانه اى را به عنوان یکى از 
نرم  جنگ  سیاست هاى  محورى ترین 
سایبرى  فضاى  در  ایران  کشور  علیه 
سیاستى  مى  کنند.  دنبال  رسانه اى  و 
که در آن با انتشار دروغ و شایعات و 
بحرانى کردن شرایط، سعى دارند افکار 
عمومى را به دست گیرند و به اهداف 

پلید خود دست یابند.
 شبکه هاى BBC وCNN با پدیدة 
کشته سازى، دائم ایران را در رسانه هاى 
و  مى دهند  نشان  خون  به  غرق  خود 
نیروى  توسط  مى گویند:«معترضین 
تا  شدند»  کشیده  خون  به  انتظامى 
و  مردم  احساسات  باجریحه دارکردن 
تخریب نیروى حافظ امنیت، مردم را به 
مقابله علیه نیروى امنیتى کشور سوق 
دهند و امنیت ایران را مختل کنند و 
با شکسته شدن کمربند ایمنى کشور 
اتفاقى مانند سوریه را براى ایران عزیز 
رقم بزنند. جنگ داخلى سوریه و ورود 
داعش به این کشور نیز از یک اعتراضات 
مردمى علیه مشکالت اقتصادى کشور 
شروع شد و با شایعه پراکنى رسانه هاى 
استعمارگر  غربى و حمایت دولت هاى 
چندین  و  یافت  شدت  آمریکا  مانند 
و  سوریه  شهرهاى  از  بسیارى  در  ماه 

به  ویژه جمعه  به  مختلف  روزهاى  در 
جمعۀ  عزت،  جمعۀ  مانند:  نام هایى 
علیه  مردم  آزادى،  جمعۀ  مبارزه، 
اعتراض  به  دست  اسد  بشار  حکومت 
زدند و خواهان کناره گیرى او از قدرت 

شدند.
اسد  بشار  دولت  نظامى  نیروهاى   
کرد  سرکوب  شدت  به  را  معترضان 
شایعه پراکنى  با  بیگانه  رسانه هاى  و 
اعتراضات  به  بیشتر  کشته سازى  و 
سوریه  مخالفان  برخى  و  زدند  دامن 
آمریکا  و  غربى  دولت هاى  حمایت  با 
حاکم  دولت  علیه  مسلحانه  جنگ  به 
روى آوردند و اعتراضات به اغتشاشات 
کشیده شد و مردم  و پلیس در مقابل 
هم قرار گرفتند و طرفداران و مخالفان 
خاك  به  را  یکدیگر  اسد  بشار  دولت 
ورود  براى  را  راه  و  کشیدند  خون  و 
میان  در  تکفیرى  گروه هاى  و  داعش 
شد  اینگونه  کردند.  باز  اغتشاشگران 
سال  هشت  حدودا  سوریه  در  که  
رخ  بشرى  فجایع  و  بحران ها  بدترین 
خاطر  به  ابتدا  در  که  مردمى  و  داد 
اصالحات اقتصادى دست به تظاهرات 
زده بودند، با سوء استفادة بیگانگان از 

به مناسبت روز نیروى انتظامى و جان نثارى دلیرمردان نظامى کشور در اغتشاشات اخیر

معصومه عباس قربانى، کارشناسى تاریخ تمدن و ملل اسالمى



6
ماهنامه سیاسى انجمن اسالمى دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) مهرماه 1401 . 9 صفحه . شماره 61 . سال هفتم

این اعتراضات و ورود داعش به سوریه، 
دیگر خانه و زندگى خود را نیز از دست 
دادند و آواره و ترسان دائم درحال فرار 
نفتى  منابع  همچنین  بودند.  کردن 
بیگانگان  توسط  نیز  آنها  وسرمایه هاى 

به یغما  رفت .
تا  اعتراضات  ابتداى شروع  از  ایران  در 
به امروز 26 نفر از نیروهاى بسیجى و 
انتظامى در این ناآرامى ها مظلومانه به 
شهادت رسیدند. در ابتداى اعتراضات، 
و  خالى  دستان  با  امنیتى  نیروهاى 
بدون سالح رزمى در خیابان ها حاضر 
در  را  شهروندان  امنیت  تا  مى شدند 
اندکى  اما  کنند  حفظ  برابرآشوبگران 
اغتشاش  بوى  و  رنگ  اعتراضات  بعد 
با  نفوذ عناصر ضد انقالب و  گرفت و 
آموزش دیده  در میان مردم معترض، 
پاى سالح سرد و گرم به اغتشاشات باز 
امنیت  مدافعان  و  بى گناه  مردم  و  شد 
هدف تیرهاى مستقیم و جنگى عناصر 
قرارگرفتند  انقالب  ضد  و  تروریستى 
داعشى،  آشوبگران   موارد  برخى  در  و 
کشیدند  آتش  به  را  انتظامى  نیروى 
حالى  در  دادند.  سر   هورا   و  جیغ  و 
مظلوم  نیروهاى  دفاع  سالح  تنها  که  
تفنگ  و  اشک آور  گاز  و  باتوم  امنیتى 
سالح  از  استفاده  حق  و  بود  پینت بال 
هیچ  در  راستى  به  نداشتند.  را  گرم 
جاى این کرة خاکى، پلیس یک کشور 
با معترضین چنین مدارایى نمى کند که 
پلیس ایران با معترضان کرد و حتى در  
کشورهاى متمدن دیده شده است که 
وقتى معترض کوچک ترین مقاومت  در 
برابر فرمان پلیس کند با گلوله کشته 

مى شود.
وقتى به ماجراى زخمى شدن یکى از 
پرسنل فرماندهى انتظامى به نام استوار 
در  که  مى نگریم  تبار  نقى  على  میالد 
آمل براى کنترل اغتشاشگران در سطح 
به  انتظامى  همکاران  همراه  به  شهر 
محل تجمع اعزام شده بود و معترضین 
و  آجر  با  و  داشتند  ماسک  بیشتر  که 
ایشان حمله  همکاران  و  او  به  سنگ  
دفاع  خود  از  سپر  با  نیز  او  مى کردند، 
مى کردکه ناگهان  دو نفر به او نزدیک 
شدند و با شىء تیز گلوى او را بریدند. 
خون به سرعت فوران کرد و به معناى 
از  بعد  او غرق خون شد.  کلمه  واقعى 

اعزام  منطقه  به  حادثه،آمبوالنس  این 
شد تا او را به مرکز درمانى منتقل کند 
کردند  حمله  آمبوالنس  سمت  به  اما 
آتش  به  را  مى گفتند:«آمبوالنس  و 
بکشید.» جمعیت، جلوى آمبوالنس را 
گرفت اما همکاران نیروى انتظامى او را 
آمبوالنس  خارج کردند  از  به سختى 
درمانى  مرکز  به  دیگر  خودروى  با  و 

منتقل کردند.
که  برد  پى  مى توان  بیشتر  نتیجه  در 
انسان ها  افکار  با  مى تواند  رسانه  واقعا 
باطل  و  باطل  را  حق  که  کند  کارى 
انسانى  خوى  وحتى  ببینند  حق   را 
حیوانى  خوى  به  را  افراد  رحمانى   و 
کند  کارى  و  کند  تبدیل  درندگى   و 
بزنند  دست  کارهایى  به  انسان ها  که 
آن  انجام  از  هم  حیوانات  حتى  که 
در  که  اتفاق  این  مانند  دارند.  شرم 
بازتاب  شدت  به  نیز  مجازى  فضاى 
الیک  و  خوشحالى  موجب  و  داشت 

برخى منافقین شد. به  راستى چقدر 
نظامى  و  روانى  رسانه اى،  حربه هاى 
ایران  و  سوریه  کشور  علیه  بیگانگان 
یکسان است. با بهانه اى، اعتراضاتى در 
جریان  سپس  مى اندازند؛  راه  کشورها 
آنها  که  سمتى  هر  به  را  اعتراضات 

مى خواهند مى کشانند .
آمریکایى ها  خصوص  به  بیگانگان 
بدانند اگرچه حال وهواى اکنون ایران 
شباهت  سوریه  اوایل  هواى  و  حال  با 
یکسانى  پایان  قطعا  بدانند  اما  دارد 
نظامى  نهاد  که  چرا  داشت.  نخواهد 
بدون  مى باشند  حاضر  و  آگاه اند  ما 
پینت بال  تفنگ  با  تنها  گرم  سالح 
و  ایران  امنیت  براى  اشک آور  گاز  و 
صف  تا  بدهند  را  خویش  جان  ایرانى 
از اغتشاشگران جدا شود و  معترضین 
آگاه  هیجان زده  و  فریب خورده  مردم 
شوند و اغتشاشگران  به سزاى اعمال 

خود برسند.
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به  که  آنجا  خودکامگى،  و  استبداد 
دین  همچون  قدرتمندى  سالح هاى 
به  نیز  را  آنها  و  یابد  دست  ایدئولوژى  و 
و  بیشتر  آن  کارایى  درآورد،  خدمت 
خواهد  سنگین تر  هم  آن  خسارات  البته 
اعمال  حربه،  این  به  توسل  با  زیرا  شد؛ 
و  ظلم  قبیل  از  حکومت  ناشایست 
بى عدالتى و سرکوب و اختناق، توجیه و 
الزمۀ بقاى دین و دولت شمرده مى شود. 
على(ع) پیوسته بر این نکته تاکید  مى کرد 
که حکومت، رابطه اى دوسویه میان مردم 
تکالیفى  و  حقوق  که  است  حاکمان  و 
چنین  و  مى آورد  پدید  یک  هر  براى  را 
مطاع  و  محق  همواره  حاکم،  که  نیست 
باشند.  مطیع  و  مکلف  همیشه  مردم  و 
را  حکومت  با  سیاسى  مخالفت  على(ع) 
حق طبیعى افراد جامعه به شمار مى آورد 
و آن را به رسمیت مى شناخت و در پى 
نبود.  مطیع  و  یکدست  جامعه اى  ایجاد 
آن  با  تعارض  یا  حکومت  با  همراهى 
اقتصادى  و  اجتماعى  امتیازات  در  نقشى 
یا  بهره مندى  براى  نداشت و عملى  افراد 
به حساب  عمومى  امکانات  از  محرومیت 
یا  منتقد  افراد  که  است  آشکار  نمى آمد. 
مخالف تنها در صورتى قادر به بیان آراء 
و نظرات خویش اند که از حداقل امنیت و 
آزادى برخوردار بوده و از تبعات گفته هاى 
خود نگران نباشند. از مردمى که مى دانند 
و مى بینند که سزاى مخالفت با حکومت 

آیا نظام جمهورى اسالمى به مطالبات مردم پاسخ مى دهد؟

مى تواند  و  است  سنگین  حد  چه  تا 
اجتماعى  محرومیت هاى  انواع  به  منجر 
ایشان  نزدیکان  و  آنان  براى  اقتصادى  و 
و  مخالفت  انتظار  مى توان  چگونه  شود، 

انتقاد به حکومت را داشت؟
براى  امن  فضایى  ایجاد  براى  على(ع) 
منتقدان و مخالفان و از بین بردن دلهره 
به  را  خویش  کارگزاران  آنان  اضطراب  و 
سعۀ صدر و احترام به نظر مخالف فرمان 
داده و از برخورد مستبدانه و اقتدارگرایانه 
حکومت  در  مى داشت.  حذر  بر  مردم  با 
بر ضد  عملى  که  هنگامى  تا  مخالفان  او 
نداده  انجام  عمومى  امنیت  و  حکومت 
کس  هیچ  و  داشتند  کامل  بودند،آزادى 
مورد  اتهام،  و  گمان  و  حدس  صرف  به 
عقوبت قرار نمى گرفت. مجازات مخالفان 
حفظ  و  عدالت  اساس  بر  هم  مجرمان  و 
کرامت انسانى صورت مى گرفت و چنین 
نبود که حکومت خود را مجاز به هرگونه 
سؤال  بداند.  سیاسى  مجرم  با  رفتارى 
اینجاست که مسئولین رأس نظام  اصلى 
جمهورى اسالمى ایران از اخالق زمامدارى 
موال على(ع) براى پاسخ به مطالبات مردم  
بهره اى برده اند؟ آیا رفتار مداراگرایانه اى با 
منتقدان و مخالفان دارند؟ پاسخ پر واضح 
و سیاست ها  مقررات  و  قوانین  اگر  است. 
اساس  بر  جامعه  کلى  مشى هاى  خط  و 
موازین اسالمى انتخاب شوند، بخش هاى 

فرهنگ  از سیاست،  اعم  اجتماع  مختلف 
و اقتصاد نظم و انسجام ویژه اى مى یابند 
و زمینه براى تحقق اهداف کالن جامعه 
فراهم مى گردد. در چنین شرایطى نظام 
ثروت  تکاثر  و  تمرکز  به  کشور  اقتصادى 
فساد  را  سیاسى  فضاى  نمى شود.  دچار 
فرهنگ  و  نمى گیرد  فرا  بى اعتمادى  و 
بلکه  نمى شود  کشیده  ابتذال  به  هنر  و 
عمومى  مشارکت  از  سالم  و  نو  الگوهایى 
و مستمر مردم در تصمیم گیرى ها و بروز 
نمایش  به  فعالیت ها  تعهد در  و  خالقیت 
در مى آید و شیوه هاى تازه اى از مدیریت 
و برنامه ریزى اجتماعى تجربه مى شود. در 
احساس  و  بیان  آزادى  زمینه هاى  نتیجه 
در  مخالفت  اظهار  صورت  در  امنیت 
مى توانند  افراد  و  مى شود  ایجاد  جامعه 
به  نظام  سیاست هاى  با  را  خود  مخالفت 
در  نبینند.  آسیبى  و  کنند  اعالم  راحتى 
سیرة على(ع) خط قرمزى براى انتقاد از 
حکومت و شخص حاکم وجود نداشت و 
پاسخ سخن-هر قدر هم که تلخ و موهن 
بود- تنها با سخن داده مى شد نه با داغ 
و درفش. جواب انتقاد منطق و برهان بود 
نه تهمت و بهتان.کالم آخر اینکه نگارش 
به برخى نکات طالیى  با توجه  این متن 
صابر  استاد  زمامدارى»  «اخالق  کتاب 
اداك نوشته شده است. مطالعۀ این کتاب 
براى عالقه مندان بسیار مفید خواهد بود.

پاسخ به حقوق معترضان در حکومت مردم ساالرى دینى 

سیده رعنا قبله، کارشناسى مترجمى زبان انگلیسى 
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در بین تمام اقشار جامعه، دانشجو قشر 
که  مى شود  تلقى  تحصیلکرده  و  نخبه 
توقع مى رود بخاطر سطح تحصیالت و 
علمى که به خود اضافه مى کند، فردى 
متنبه و با آگاهى باال باشد، در مسائل 
داشته  خوبى  اطالعات  جامعه  روز 
مبدأ  کند.  نظر  اظهار  بتواند  و  باشد 
قبل  زمان  از  تفکر  نوع  این  پیدایش 
تاریخ که  از  انقالب است. در آن برهه 
ایران دانشگاه هاى زیادى براى تحصیل 
نداشت و افراد خیلى کمى مى توانستند 
درس بخوانند و وارد دانشگاه ها بشوند 
به  جامعه  اقلیت  دلیل  همین  به  و 
آنها  به  واقعى  روشنفکر  یک  چشم 

مى نگریست.
ساله  سیزدة  تظاهرات  به  بخواهیم 
این  کنیم؛  نگاه  ایران  اسالمى  انقالب 
اعتراض ها  بودند که جرقۀ  دانشجویان 
را مى زدند و خیل زیادى از مردم با آنها 
همراه مى شدند. این دانشجویان بودند 
جنس  به  تشکل ها  در  فعالیت  با  که 
اعتقادى  فرهنگى،  سیاسى،  فعالیت 
دانشجویانى  مردم جهت مى دادند. آن 
که کتابخانه هاى ایشان پر از کتاب هاى 
غیر رشته تحصیلى آنها بود، براى تک 
مطالعه  خویش  فعالیت  و  قدم ها  تک 
مى کردند و با سطح آگاهى باالیى که 
داشتند نظرات و تحلیل هاى خویش را 

به گوش مردم مى رسانند.
وضعیت  و  حال  زمان  به  برگردیم 
دانشجوى قرن 15 هجرى خورشیدى 

و تاثیرگذارى او بر مردم.
و  متعدد  دانشگاه هاى  وجود  بخاطر 
دولتى  دانشگاه هاى  ظرفیت  افزایش 
افرادى که پاى آنها به  هر ساله تعداد 
برابر  چندین  مى شود،  باز  دانشگاه ها 
گذشته است اما آیا تمام این افراد درك 
درستى از جایگاه جدید خود در جامعه 
عدة  گفت  مى توان  قاطعیت  با  دارند؟ 

در  که  دانشجویان  از  کمى  چندان  نه 
دانشگاه ثبت  نام مى کنند، مى خواهند 
فقط مدرك تحصیلى را بگیرند و نزد 
لیسانس  که  نیاورند  کم  فامیل  بقیۀ 
هم  بیشترى  خیلى  عدة  نگرفته اند.  را 
تحصیلى  رشته  به  محدود  را  دانشگاه 
از  آنها  هدف  تمام  و  مى دانند  خود 
واحدها  کردن  پاس  آمدن،  دانشگاه 
فقط  عده اى  گروه  این  در  حال  است. 
دیگر  عدة  و  شوند  پاس  مى خواهند 
تصور  و  شوند  الف  معدل  مى خواهند 
از  را  آنها  فعالیت دیگرى  مى کنند هر 

درس خواندن عقب مى اندازد.
قلیلى  عدة  مى بینیم،  که  همان طور 
دانشجویى  رسالت  که  مى مانند  باقى 
از  مى خواهند  و  کرده  درك  را  خود 
خود  آکادمیک  تحصیل  چندسال  این 
تحصیلى  رشته  از  جدا  مهارت هایى 

خود به دست آورند. همان عده اى که 
حوزه هاى  مطالعۀ  آنها  کار  کمترین 
از  فقط  را  خود  سواد  و  است  مختلف 
روى پست و استورى ها و سرچ کردن 

در گوگل  به دست مى آورند. 
حوادث  و  اجتماعى  کنش هاى  در 
جامعه هنوز مردم همانند گذشته توقع 
فرهیخته اى  قشر  دانشجویان  دارند 
و  دارند  گفتن  براى  حرفى  که  باشند 
فرق  مردم   عموم  با حرف  آنها  حرف 
با قشرى رو به رو هستند  اما  مى کند 
به  را  خود  اثرگذارى  و  جایگاه  که 
همانند  و  نکرده  درك  دانشجو  عنوان 
خود  روزمرة  زندگى  به  عادى  مردم 
افزایش اطالعات  ادامه مى دهند. براى 
تاریخ، سیاست،  خود کتاب هاى حوزة 
مطالعات  تمام  و  نخوانده اند  اجتماعى 
است.  خویش   درس  محدودة  در  آنها 

در پیچ و خم روشنفکرى!

زهرا جعفرى، کارشناسى مهندسى مکانیک

نقش دانشجو در شرایط فعلى جامعه چیست؟
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این  است  مشخص  ك  همان طور 
نمى توانند  منفعل  و  سرد  دانشجویان 
به فعالیت ها و نظرات و نگاه هاى مردم 
مردم  همانند  آنها  بلکه  دهند  جهت 
موجود  فکرى  مرجعیت هاى  از  عادى 
بالگرها  و  سلبریتى ها  مانند  کشور  در 

جهت مى گیرند. 
اخیر  چندسال  این  اعتراض هاى  در 
که  مى کنیم  مشاهده  نیز  مردمى 
دانشگاه ها  وارد  از خیابان ها  اعتراضات 
آنها  ایدئولوژى هاى  و  نقدها  مى شود. 
از تحلیلى  همانند مردم عادى به دور 
آگاهانه و مبنى بر علم و مطالعه است. 
نکتۀ قابل توجه آنجاست که چون مردم 
دانشجو  قشر  ك  باورند  این  بر  هنوز 

قشر نخبۀ جامعه است و دانشجو هم 
رادیکال  در  باشد  اثرگذار  مى خواهد 

کردن شعارها پیشروى مى کند. 
حال باید بررسى کنیم وظیفۀ آن دسته 
دانشجویى  رسالت  به  که  دانشجویانى 

خود پى برده اند، چیست؟
کردن  بیدار  دانشجویان،  اول  وظیفۀ 
است.  خویش  هم دانشگاهى هاى 
هیچ  تنها  نه  دانشجویى  فعالیت 
بلکه  نمى زند  آنها  درس  به  ضربه اى 
باعث پربارتر کردن چند سال تحصیل 
توجیه  را  آنان  است.  دانشگاه  در  آنها 
خواندن  براى  بقیه  مشوق  کنند، 
و  اطالعات  سطح  باالبردن  و  کتاب ها 
قشر  تأثیرگذارى  باشند،  آنها  آگاهى 

دانشجو را براى بقیه شرح دهند و آنها 
را از منفعل بودن دربیاورند تا به جاى 
تأثیرگذارى بر مردم خود تأثیر نپذیرند.

کردن  آگاه  دانشجویان،  بعدى  وظیفۀ 
باید  آنان  است.  جامعه  اقشار  سایر 
تحلیل خود را در گام اول یک تحلیل 
از نظر محتواى علمى  منطقى و قوى 
بکنند و در گام بعدى این تحلیل را با 
آحاد مردم به اشتراك بگذراند. در بُعد 
فعالیت هاى دانشگاهى مطالبه گرى هاى 
سیاسى،  موضوعات  پیگیرى  خود، 
افزایش دهند و  فرهنگى، اجتماعى را 
به مردم نشان دهند که دانشجو تا چه 

حد مى تواند تأثیرگذار باشد.


