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سخن سردبیر
به عمل کار برآید

داغ شهادت سردار رشید اسالم، سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی همچنان بر دل ملت 
باقی است. حاج قاسم مظهر یک انسان 
مسئول  اهلل،  خلق  دلسوز  دنیا،  از  رهیده 
بود.  رهبری  مطیع محض  و  خداشناس 
امروز در فضای فعلی کشور مورد  آنچه 
نیاز است، تفکر انقالبی امثال حاج قاسم 
امور  همه  در  را  تفکر  این  اگر  است. 
کشور به کار بگیریم و خالصانه پای کار 
بایستیم، قطعا حال و روز کشور بهتر از 

االن خواهد شد.  
امروز کشور درگیر تصمیماتی است که 
با زندگی ملت پیوند خورده است. سفره 
سیاست های  بازیچه  مردم  زندگی 
نرخ  شدن  پایین  و  باال  نیست.  دولت 
ارز، خنجری بر  قلب مردم است. پس 
سکوت های  کارند؟  کجای  مسئولین 
اساس،  و  بی پایه  تصمیمات  و  نابجا 
داده  قرار  تحت الشعاع  را  ملت  زندگی 
برای  بهانه ای  عالوه براین،  است. 
تمسخر و تحقیر جمهوری اسالمی ایران 

در شبکه های بیگانه نیز خواهد بود.
در ایران از نان خوردن باز می مانی و در 
افغانستان از علم آموختن. انگشت اتهام 
به سوی مسئولینی است که سرنوشت 
دارند.  دست  در  را  کشور  یک  جوانان 
چگونه پاسخگوی وجدان خود هستند؟ 
طالبان، دختران را از تحصیل منع می کند 
و از ایران می خواهد به زنان ایرانی کمتر 
سخت بگیرد. چه تناقض بزرگی! کجای 
این تفکر و عملکرد رنگی از اسالم ناب 
محمدی)ص( دارد؟! اشک دختر همسایه 
برای حق طبیعی خود نشان از تهی بودن 

تفکر طالب دارد.
از غرور خود  اندکی  ای کاش مسئولین 
می کاستند، اشتباهات خود را می پذیرفتند 
همه  برمی آمدند.  آن  اصالح  صدد  در  و 
خواسته ملت در همین نهفته  است. مردم 
با هر اتفاقی که در این کشور رقم خورد، 
هجمه  هایی  مقابل  در  و  کردند  صبوری 
که علیه نظام صورت گرفت، ایستادگی 
کردند. حق این مردم، سکوت و تماشای 

مشکالت آنها نیست.

خادم نیا رقیه 

سال هفتم . شماره 64

ماهنامه سیاسی
12 صفحه . دی ماه 1401

ایــن شــماره از بی تعــارف بــا افتخــار تقدیــم می شــود بــه ســردار هویــزه حســین 
ــه  ــی اضاف ــون اساس ــالش او در قان ــا ت ــه ب ــت فقی ــل والی ــه اص ــجویی ک ــدی. دانش علم اله
شــد و بــدن مطهــر او بــا قرآنــی کــه امضــای رهبــر و امــام خمینــی)ره( را داشــت، در هویــزه 

ــد. ــایی ش شناس

      در یک انسداِد 
 ناشی از انفعال!

                                   روایت دسته اول از تغییرات
                                   سیاسی دانشگاه الزهراء
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ــت  ــدی و  روز بزرگداش ــین علم اله ــهادت حس ــالگرد ش ــاه س ــت  دی م ــدی و  روز بزرگداش ــین علم اله ــهادت حس ــالگرد ش ــاه س ــم: ۱۶۱۶ دی م ــاب شش ــم: ق ــاب شش ق
شــهدای دانشــجوشــهدای دانشــجو
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جوالن دالر در دولت مردمی

رقیه خادم نیا،کارشناسی علوم تربیتی

ــاه ســال  ــا 8 دی م ــاه ت ــازه آذر م در ب
جــاری بــار دیگــر شــاهد افزایــش19.3 
درصــدی نــرخ ارز بودیــم. افزایــش 
قیمــت دالر، افزایــش قیمــت کاالهــا و 
ــد.  ــم می زن ــال را رق ــش ارزش ری کاه
اعتــراض  و  همیــن مســئله خشــم 
مــردم را نیــز بــه دنبــال داشــت. 
افزایــش  متخصصــان  از  بســیاری 
قیمــت ارز را ناشــی از افزایــش تقاضــا، 
افزایــش تــورم، تحریم هــای اعمــال 
ــر  ــات اخی ــران، اعتراض ــه ای ــده علی ش
در کشــور، کاهــش امیــد بــه برجــام و 
روابــط قــوی تجــاری و ارزی بــا چیــن 
می داننــد. در شــرایطی کــه مــردم 
ایــران بــا مشــکالت معیشــتی بســیاری 
ــئول در  ــان مس ــتند، آقای ــه هس مواج
ــه  ــرخ دالر چ ــودی ن ــد صع ــر رون براب
کردنــد؟ چــه پاســخی بــرای ایــن 

ــد؟  ــه دادن ــت ارائ ــش قیم افزای
معــاون  رضایــی،  محســن  آقــای 
را  خــود  کــه  دولــت،  اقتصــادی 
اقتصــاد معرفــی  متخصــص رشــته 
کردنــد و مدعــی شــدند راه حــل رفــع 
مشــکالت اقتصــادی در دســت ایشــان 
اســت، ســکوت اختیــار نمودنــد. خــوب 
ــان  ــه ایش ــم ک ــادآوری کنی ــت ی اس
ــی  ــدن وعده های ــد ش ــان کاندی در زم
دادنــد کــه بعــدا معلــوم شــد بــا 
ــن  ــت. ای ــازگار نیس ــت س ــه دول بودج
وعده هــا جــز امیــد بخشــیدن بــه 
مــردم کارایــی دیگــری نداشــت. البتــه 
ایده هایــی در ســر داشــتند کــه رئیــس 
جمهــور جهــت بهبــود وضــع اقصــادی، 
ایشــان را در تیــم خــود جــای دادنــد. 
تاکنــون جــز آن وعــده ای کــه مربــوط 
بــه افزایــش یارانه هــا بــود، گام مثبــت 
دیگــری از ایشــان دیــده نشــد و آنچــه 
ــود و  بیشــتر بــه چشــم آمــد گرانــی ب

ــی. گران
دلبرانــه  و  قشــنگ  وعده هــای  از 
ــوری  ــت جمه ــه ریاس ــم، ب ــه بگذری ک

افزایش نرخ دالر و واکنش آقایان مسئول

می رســیم. جایــگاه رئیــس جمهــور 
ــه  ــد ک ــاب می کن ــع را ایج ــن توق ای
بازیچــه وعده هــا و  زندگــی مــردم 
ــل  ــد. ح ــاس نباش ــای بی اس تصمیم ه
ــد  ــردم نیازمن ــتی م ــکالت معیش مش
مدیریتــی کارآمــد و انتخــاب اشــخاص 
مدبـّـر در کابینــه خــود اســت. کســانی 
ــا  ــه آنه ــردم، دغدغ ــکالت م ــه مش ک
باشــد. بنــا بــه فرمایــش رهبــری 
اگــر هــر کســی در جایــگاه خــود 
ــه وظایــف خــود عمــل  ــه درســتی ب ب
کنــد، قطعــا حــال کشــور نیــز بهبــود 
می یابــد. اقتصــاد ایــران تــب دار اســت 
و بایــد بــه دنبــال درمــان جــدی 

باشــیم نــه درمان هــای موقتــی. 
پــس از افزایــش نــرخ ارز، آقــای علــی 
ــزی،  ــک مرک ــس بان ــادی، رئی صالح آب
ــای  ــتعفا داد و آق ــود اس ــمت خ از س
ــای ایشــان  ــه ج ــن ب محمدرضــا فرزی
ایشــان  آمــدن  کار  روی  نشســتند. 
ــان  ــید. ایش ــات بخش ــازار ارز را نج ب
راهکارهایــی جهــت ســامان بخشــیدن 
بــه اوضــاع قیمت هــا ارائــه دادنــد. 
توییتــری  صفحــه  در  همچنیــن 
دالر  نــرخ  نوشــتند:»حتما  خــود 
ــان  ــت 28500 توم ــا را روی قیم نیم
تثبیــت خواهیــم کــرد و واردات تمــام 
کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه و 
ــن  ــرخ تأمی ــن ن ــا ای ــین آالت را ب ماش
ــای ارزی  ــام نیازه ــرد. تم ــم ک خواهی
ارزی  مبادلــه  بــازار  و  نیمــا  در  را 
ــازار ارزآزاد  ــرد و ب ــم ک ــن خواهی تأمی
را بــه طــور مســتمر کوچــک خواهیــم 
ــان  ــن سیاســت ایشــان هم ــرد.« ای ک
سیاســتی اســت کــه در دولــت آقــای 
روحانــی اجــرا شــد و موجبــات فســاد 
و رانــت را فراهــم کــرد. بــا ایــن نفــاوت 
ــل،  ــت قب ــی دول ــه ارز 4200 تومان ک
ــت؛  ــق می گرف ــا تعل ــه نیازه ــه هم ب
ــه  ــی ب ــی 28500 تومان ــا ارز نیمای ام
ــواد  ــزات و م ــای اساســی، تجهی کااله

اولیــه و ماشــین آالت تعلــق می گیــرد. 
ــرخ ارز  ــر، ن ــن تدبی ــا ای ــت ب در نهای
ــت  ــان ثاب ــک ســال 28500 توم ــا ی ت
ــردان  ــؤال از دولتم ــال س ــد. ح می مان
کــه  اســت  ایــن  انقالبــی  دولــت 
ــان  ــه هم ــا ب ــم ت ــه جنگیدی ــن هم ای
ــاس  ــه و اس ــه پای ــل ک ــت قب سیاس
فســاد و بدبختــی در کشــور شــد، 
بازگردیــم؟ امیــد اســت کــه آورده 
ــردم  ــب م ــادی قل ــم، ش ــن تصمی ای

ــا. ــک و آه آن ه ــه اش ــد ن باش
ــفره  ــد س ــد بدانی ــی! بای ــت مردم دول
مــردم بــه تصمیمــات و وعده هــای 
ــره خورده اســت. در شــرایطی  شــما گ
کــه کوچک تریــن لغــزش در ایــران 
بیگانــه  رســانه های  اول  تیتــر 
دود  نیســت  شایســته  می شــود، 
ــم  ــما در چش ــباتی ش ــای محاس خط
مــردم مــا بــرود و دشــمن بــا اســتفاده 
از آن آبــروی ایــران و ایرانــی را در 
ــد  ــرد. بدانی ــن بب ــان از بی ــطح جه س
ملــت در دســتان  یــک  سرنوشــت 
شــهادتیم،  ملــت  اگــر  شماســت. 
دولتمــردان کنونــی بایــد همچــون 
شــهید رجایــی مراقــب رســالت دینــی 
ــردم  ــال م ــت در قب ــی عدال خــود یعن

ــند.   باش
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نهم دی ماه، حادثه تاریخی نیست

نهم دی ماه هم از آن روزهایی شده است 
مصاحبه ها،  از  انبوهی  سال،  هر  که 
یادداشت ها و انواع و اقسام تولید محتوا 
که  می شود  انجام  میدانی  کارهای  و 
به  گاهی  را  روز  این  برخی  مع األسف 
گذشته  است،  که  رویدادی  یک  صرف 
تقلیل می دهند. اما شاید وقت آن باشد 
و  قلب  عنوان  به  دانشجویان  الاقل  که 
راهبران جریانات جامعه، طور دیگری به 

نهم دی ماه بنگرند.
امسال  تابستان   1401 تیر  اول:  پرده 
مرور  را  رسانه ها  در  آن  داغ  حوادث  و 
می کنیم. فیلمی از یک ون پلیس امنیت 
اخالقی که مادری در حال التماس است 
برای اینکه دختر مریض او را نبرند. این 
فیلم و عکس آن، در فضای رسانه های 
رسمی و غیررسمی منتشر شد. عده ای 
و  پرداختند  آن  به  افراطی  رویکرد  با 
ساختگی  فیلم،  که  بودند  معتقد  اساسا 
است. اما پلیس عذرخواهی می کند و با 
فرد متخلف برخورد می کند و آن را به 

سمع و نظر مردم می رساند. 
و  انواع  راه اندازی  و  همانا  حادثه  این 
زنده  و  فالن  به  نه  کمپین های  اقسام 
باد و مرده باد گفتن ها همانا! البته شاید 
حادثه  این  از  پیش  حتی  گفت،  بتوان 
هم آتش زیر خاکستر ماجرای حجاب و 
اجرای قانون آن در کشور، تقویت شده 
اینکه  برای  هم  جمعه  ائمه  برخی   بود. 
سکوت  به  متهم  و  گفته  باشند  چیزی 
منافقان  به  را  معترض  مردم  نشوند، 
صفین و مخالفان نظام تشبیه می کنند؛ 
اما باید پرسید که با کدام اصل منطقی، 
توسط  فرهنگی  سیاست  یک  تبیین 
مسئوالن و مطالبه تغییر شیوه ی اجرای 
با  مخالفت  معادل  مردم،  توسط  قانون 
نظام و خروج از دایره ی اسالم و قوانین 

اجتماعی آن است؟!
بعدی  اتفاق   1401 مرداد  دوم:  پرده 
بازیگر  بیانیه   ،1401 ماه  مرداد  یعنی 
فتنه گر 88 یعنی میرحسین موسوی را 
دیدیم. موسوی بعد از اهانت به عاشورا، 

این بار اهانت به مدافعان حرم و شهدا و 
سرداران جبهه ی مقاومت را به کارنامه ی 
دیکته  و  بیانیه  هدف  کرد.  اضافه  خود 
جمهوری  دشمنان  جانب  از  آن  شدن 
برای  دیگر  بار  اما  بود؛  واضح  اسالمی 
عده ای که قصد مدارا و تسهیل با عوامل 
از یک  داشتند، روشن کرد که  را  فتنه 
سوراخ دوبار گزیده نشوند و گمان نکنند 
که فتنه ی 88 تمام شده است! چه بسا 
67 و 78 هم تمام نشده است! هنوز هم 
منافقان و ترورهای شخص و شخصیت 
القای عدم  ادامه دارد و هنوز هم  آن ها 
معاندان  توسط  ج.ا  در  اجتماعی  آزادی 

داخلی و خارجی ادامه دارد.
دست  موسوی  میرحسین  بیانیه  این 
و  روزنامه ها  فعاالن  می شود،  دست  به 
مختلف،  احزاب  در  کشور  رسانه های 
اما  می پردازند؛  آن  درباره ی  واکنش  به 
قالب   2 از  بیانیه  این  به  واکنش ها  کل 
بیشتر خارج نیست. قالب اول: مخالفت 
به  قائل  افراد  توسط  غالبا  که  بیانیه  با 
خود  نحوی  به  اسالمی  انقالب  و  ج.ا 
همان  را  موسوی  برخی  داد.  نشان  را 
از والیت  نامیدند که سرپیچی  موسوی 
فقیه، خصلت اصلی او است که ریشه ی 
برخی  است.  ساختارشکنانه  افعال  این 

4

دانستند  صحنه ای  بازیگر  را  او  دیگر 
گرفته  خط  خارجی،  دشمنان  از  که 
است و برخی هم صحنه ی میدانی دفاع 
خیابان ها  در  را  مقاومت  سرداران  از 
قالب  اما  و  زدند  رقم  مجازی  فضای  و 
دوم: حمایت از بیانیه. نکته ی قابل تأمل 
اینجاست که هیچ کدام از شخصیت ها و 
به اصطالح لیدرهای اصلی اصالح طلبان 
به  منتسب  را  خود  هم  موسوی  که 
همین حزب می کند، به حمایت علنی از 
بیانیه نپرداختند! حال باید پرسید پس 
این  شاید  کردند؟  حمایت  کسانی  چه 
»دشمِن  که  شنیده  باشیم  را  سیاست 
این رویداد  دشمن، دوست ماست«. در 
سیاست  همین  بیانیه،  حمایتگران  هم 
جمهوری  چون  آن ها  گرفتند.  پیش  را 
می دانستند،  خود  دشمن  را  اسالمی 
موسوی  که  را  آن  امنیت  و  ج.ا  دشمِن 
صرف  یعنی  گرفتند.  دوستی  به  را  بود 
و  مضحک  بیانیه  و  موسوی  از  حمایت 
با  موافقت  بخاطر  نه  او  شده ی  دیکته 
به علت  که  بود  اصالحات  فکری  اصول 
بیانیه  محتوای  در  »براندازی«  ایده ی 
بود! یعنی عمال در مرداد 1401، نمود 
عده ای را دیدیم که هرچند به هیچ وجه 
اکثریت یا حتی نیمی از مردم نیستند، 

زهرا عظیمی، کارشناسی علوم تربیتی
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اما از آنجایی که هیج منافع مشترکی با 
ج.ا برای خود و مطالبات خود نمی بینند، 

به ایده ی براندازی می اندیشند.
پرده سوم: شهریور 1401شهریور 1401، 
یعنی  فرامرزی  مهم  رویداد  یک  حاوی 
پیاده روی اربعین حسینی بود؛ هر ساله 
تاریخ  در  اربعین  زیارت  پیاده روی  این 
برکت  به  اما  است؛  داشته  وجود  تشیع 
دهه ی  در  خصوصا  و  اسالمی  انقالب 
پدیده ی  یک  به  تبدیل  امر  این  اخیر، 
فراملی وحتی فرامذهبی شده است. لذا، 
ایجاد  دشمنان،  برای  فرصت ها  از  یکی 
ابتدای  آشوب و اخالل در آن است. در 
فتنه افکنی های  شاهد  که  اربعین  بازه ی 
هدف  با  که  بودیم  عراق  در  احزاب 
انداختن  خطر  به  یعنی  شده  طراحی 
شبکه های  و  شد  اجرا  عراق  امنیت 
سعودی مانور رسانه ای عجیبی روی آن 
با  عربستان  الحدث  شبکه  حتی  دادند؛ 
پخش  به  خود،  عادی  برنامه های  قطع 
آشوبگری ها  و  ناآرامی ها  مستقیم 
فتنه  این  فصل  و  از حل  پس  پرداخت. 
مردم،  والیت پذیری  و  فقها  تدبیر  با  که 
ختم به شر نشد. سوژه ی بعدی پرداختن 
به امکانات و بهداشت پیاده روی اربعین 
روز ده ها محتوای  به حدی که در  بود. 
از  خبر  که  می شد  تولید  رسانه ای 
امکانات  اسف بار، شلوغی، کمبود  اوضاع 
بهداشت  رعایت  عدم  غذایی،  مواد  و 
خالصه  می داد.  واگیر  بیماری های  و 
رسانه های سعودی،  و خصوصا  معاندین 
امنیت  به  تا  بازنماندند  کاری  هیچ  از 
روانی مردم، هجمه وارد کنند. البته در 
شهریور، شاهد جرقه ای بودیم که نقطه 
جرقه ی  بود؛  فتنه افکنی  ایده ی  عطف 

مهسا امینی ...
1401و  آذر  و  آبان  مهر،  چهارم:  پرده 
دانشگاه ها  بازگشایی  و   1401 مهر  اما 
باعث  که  امینی  مهسا  جرقه ی  از  پس 
بار دیگر  شد تا آتش زیر خاکستر فتنه 
مهر  از  خیابان ها  برخی  کف  بگیرد.  ُگر 
به صحنه ی  تبدیل  اوایل آذر 1401،  تا 
رکیک  فحش  رادیکال،  دادن های  شعار 
دادن، برخورد فیزیکی با حافظان امنیت، 
سر  از  چادر  بسیجی ها،  شتم  و  ضرب 
کشیدن بانوان محجبه، هتاکی به مبانی 
جلوه های  و  سوزاندن  روسری  اسالم، 
دشمن  عناصر  بازی  نمایش  از  دیگری 
هجوم  آن  نتیجه ی  باألخره  شد.گویی 
ایران  و  سعودی  شبکه های  رسانه ای 

اینترنشنال، خود را در کف خیابان های 
صف  با  ما  اینجا  می داد.  نشان  وطن 
یا  حجاب  قوانین  اجرای  به  معترضان 
مواجه  نظام  ایدئولوژیک  براندازان  حتی 
اغتشاش گر،  عده ای  شاهد  که  نبودیم 
مدعیان آزادی و منفعت طلبان بی وجود 
و بی وجدان و آشوبگران آموزش دیده ی 
به  معترض  که  مردمی  بودیم.  خیابانی 
یا  بودند  حجاب  قانون  اجرای  نحوه ی 
جمهوری  سیاست های  برخی  به  حتی 
اسالمی نقد دلسوزانه داشتند، حتی اگر 
مختلف  اما  محجبه ام،  »من  کمپین  با 
کرده  همراهی  که  هم  گشت ارشادم« 
صحنه  دیدن  وضوح  به  از  بعد  بودند، 
جرح  و  ضرب  خیابانی،  خشونت های 
آنها  برای  مقدسات،  به  اهانت  و  پلیس 
امینی  انگاره مسجل شد که مهسا  این 
به  را  مردم  تا  بود  جرقه ای  تنها  هم 
مقام  به  اسالمی  بهانه ی ظلم جمهوری 
زن و پایمال کردن حقوق او، مقابل هم 
قرار دهند و خود به تماشای این جنگ 
خیابانی بپردازند و پروژه ی ایرانستان را 
مثمر ثمر دریابند و ایران ناتوان را میان 
خود تقسیم کنند. رهبر انقالب در دیدار 
دانشکده  دانش آموختگان  با  مهر   11
فرمودند:»اما  مسلح  نیروهای  افسری 
این حادثه که بدون تحقیق  به  واکنِش 
اینکه امر مسلّمی وجود داشته  و بدون 
ناامن  را  خیابان ها  بیایند  عده ای  باشد، 
سر  از  حجاب  بزنند،  آتش  قرآن  کنند، 
زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و 
به آتش بکشند، یک  را  خودروی مردم 

واکنش عادی و طبیعی نبود.«
ماه  دی  اتفاقات  می خواهیم  اگر  حاال 
یا   88 ماه  دی  و   98 آبان  با  را   1401
حتی تیر 78 قیاس کنیم، به یک نتیجه 
خواهیم رسید. زمانی اعتراض مردم که 
اسالمی  جامعه ی  در  مردم  مسلم  حق 
آشوب  و  فتنه  یک  به  تبدیل  است، 
حاکمیت،  بدنه ی  اوال،  که  می شود 
شنوای مردم نباشد. فقر اقتصادی، فشار 
از  ، تحریم دارو و مسائلی  تورم  گرانی، 
این قبیل مؤثر هستند؛ اما عامل اصلی، 
»نشنیدن« است. مجموع نارضایتی های 
دادن  وجاهت  و  نشنیدن ها  از  مردم 
پوشاندن  قصد  حتی  که  عده ای  به 
نظام  مسئوالن  شخصی  خطاهای 
خیابانی  آشوب  جز  نتیجه ای  هستند، 
و رودررویی مردم در مقابل هم نخواهد 
و  هجمه ها  به  بی توجهی  ثانیا،  داشت. 

حمالت رسانه ای و عدم صداقت با مردم 
توسط برخی مسئوالن، بدین معنی که 
همیشگی  حمایت  حکومت،  مسئوالن 
دهند،  قرار  خود  پیش فرض  را  مردم 
پاسخگو  خود  عملکردهای  به  نسبت 
که  رسانه  عرصه  همینطور  و  نباشند 
تصورات و پندارهای مردم، خصوصا قشر 
رها  خود  حال  به  را  می سازد  را  جوان 

کنند. 
را  کلی تری  دید  حوادث،  این  مرور 
می دهد تا بهتر به ریشه ها و علل تبدیل 
خیابانی  اغتشاشات  به  مردمی  اعتراض 
را برسیم؛ اما این نکته نیز حائز اهمیت 
ایران،  مردم  اینکه  وجود  با  که  است 
داخلی  ستم  معرض  در  سال ها  طی 
اما  گرفته اند؛  قرار  خارجی  استکبار  و 
نهایی جامعه،  پیروزی  و  مقاومت  عامل 
والیت فقیه و پذیرش آن از جانب مردم 
این  تاریخی،  بزنگاه های  است. مردم در 
را  خود  عملکرد  که  داشتند  را  بصیرت 
نسبت به حقانیت مطلق اسالم بسنجند 
انتخاب کنند. حال که  را  و جبهه حق 
این ملت، به تعبیر امام روح اهلل از مردم 
حجاز در عهد رسول اهلل و مردم کوفه در 
عهد امیرالمومنین)ع(، بهتر است؛ قطعا 
شایسته و بایسته است که طعم امنیت 
نبوی و عدالت علوی را بچشند. حال این 
تکلیف دولت آقای رئیسی است که دو 
انقالبی مقننه و قضائیه  و  قوه ی همگرا 
را برای شنیدن مطالبات مردم، غنیمت 
به  دشمنان  هجوم  مقابل  در  و  بشمارد 

افکار و اندیشه مردم بی تفاوت نباشد.
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»تاریخ دوباره تکرار می شود« شاید بارها 
این جمله را شنیده باشید؛ اما آیا تا به حال 
از خود پرسیده اید که واقعا چرا باید تاریخ 

تکرار شود؟
عبرت  لفظ  با  تاریخ  کریم  قرآن  در 
با  حال  ساختن  یعنی  عبرت  آمده است. 
باید  تاریخ  اصل  در  گذشته.  از  استفاده 
برای ما بهره داشته باشد و زمانی می توانیم 
خود را بهره مند از تاریخ معرفی کنیم که 

خود باعث تکرار تاریخ نشویم.
این مقدمه را عرض کردم تا به اینجا برسم 
که به واقع کشف حجاب اجباری رضاخان 
آخرین  و  اولین   1314 دی   17 روز  در 

عمل ضد دینی تاریخ است؟
به  اینطور  شاید  سطحی  بینش  یک  در 
به  سفر  با  رضاخان   که  برسیم  نتیجه 
ترکیه تحت تأثیر به اصطالح پیشرفت این 
با  با گفتگوهایی که  و  قرار گرفت  کشور 
آتاتورک، رئیس جمهور وقت کشور ترکیه، 
داشت به این نتیجه رسید که حجاب مانع 
همین  به  است.  ایرانی  و  ایران  پیشرفت 
دلیل دستور چنین امر وقیحانه ای را داد؛ 
اما اگر بخواهیم با یک نگاه عمیق تری به 
باید متوجه این باشیم  موضوع بپردازیم، 
و  اسالم  دین  مظاهر  از  یکی  که حجاب 
پرده  پشت  حقیقت  در  است.  دینداری 
افرادی بودند که بر  این دستور رضاخان 
این باورند باید دین از سیاست جدا باشد. 
این در حالی است که مردم ایران هم در 
آن وقت افراد متعصب به دین بودند. این 
عوامل باعث شد افراد پشت پرده تصمیم 
یعنی  دین  مظاهر  از  یکی  که  بگیرند 
حجاب را مانع پیشرفت کشور قرار دهند 
و این امر از طریق پادشاه وقت، رضاخان، 
طریق  از  پس  گرفت.  صورت  راحتی  به 
را  زنانی  توانستند  اجباری  کشف حجاب 
که با حفظ حجاب خود، مظهر دین بودند 
دراز  سالیان  و  ببرند  خانه ها  داخل  به  را 
آنان را محبوس کنند. در اصل آنان با این 
دین  که  دهند  نشان  می خواستند  عمل 

اندیشه حجاب زدایی در عصر رضاخان 

خارج  نه  است  خانه ها  داخل  برای  فقط 
و  اولین  مسئله  این  اما  جامعه؛  یا  خانه 
آخرین بار نبود. چندین سال قبل از این 
واقعه در ماجرای سقیفه هم ابوبکر که به 
اکرم  پیامبر  یاور  و  یار  را  خود  اصطالح 
صلی  اهلل علیه و آله معرفی می کرد، خود 
را خلیفه و جانشین پیامبر قرار داد و موال 
علی )ع( را که مهم  ترین مظهر دین است، 
را کنار گذاشت. در  او  و  خانه نشین کرد 
با خانه نشین  او  پیروان  و  ابوبکر  حقیقت 
کردن امیر المومنین علی )ع( می خواستند 
نشان دهند که باید دین و مظاهر او فقط 
در خانه ها باشد نه خارج از خانه و جامعه.

رضاخان  حجاب  کشف  واقعه  نتیجه  در 
تکرار شد  دوباره  تاریخ  یعنی  نبود  اولین 
هیچ  انسان  یعنی  تاریخ  دوباره  تکرار  و 
بهره ای از تاریخ نبرده است؛ اما نکته جالب 
این است که این رخداد آخرین هم نبود.

ناگهانی  مرگ   1401 سال  ماه  مهر   
ایران  ماه  سه  امینی  مهسا  تأسف آور  و 
پرافتخار را مشغول ناآرامی هایی کرد که 
برای ایرانیان سخت و ناراحت کننده ولی 
برای عده ای که خارج از ایران با ایجاد فتنه 
بین جوانان دالرها و امکانات بسیاری به 
جیب می زدند شیرین بود. هر چه ناآرامی 
بیشتر، دالر برای سران فتنه هم بیشتر. 
بله، تاریخ دوباره تکرار شد. چه کسی فکر 
می کرد که بعد از گذشت این همه سال و 
پیشرفت امکاناتی که هر جاهلی را عالم 

می کند واقعه  پیراهن عثمان دوباره تکرار 
شود.

اما سردسته این ناآرامی ها فردی)باتأسف( 
بود  آمریکایی  دالرخوار  ولی  ایرانی تبار 
پروژه،  این  علی نژاد. مسئله  نام مسیح  با 
ناامنی ایران از طریق جدا کردن یکی از 
مظاهر دین یعنی حجاب از جوانان غیور 
ایرانی و دانستن حجاب به عنوان فالکت 
به  فرد  این  بود.  ایرانی  زن  بدبختی  و 
اعالم کرد  صراحت در صحبت های خود 
ما می خواهیم دین فقط در داخل خانه ها 
از  نوعی  به شکل  از خانه  نه خارج  باشد 
حکومت داری یعنی همان جدایی دین از 

سیاست.
گفتنی است که این ناآرامی ها با تدبیر ولی 
گمنام  سربازان  بی وقفه  تالش  با  و  فقیه 
و غیرت  امنیت  زمان)عج(، حافظان  امام 
جوانان ایرانی به پایان رسید و این پیام را 
به تمامی جهان صادر کرد که ایران یک 

کشور اسالمی بود، هست و خواهدماند .
نتیجه  هم  باز  اتفاق،  این  به  توجه  با 
اجباری  حجاب  کشف  که  می گیریم 

رضاخان آخری هم نبود.
خود  از  حال  به  تا  آیا  آخر  کالم  در  اما 
سؤال کرده اید که چرا تمام هجوم دشمن 
دشمن  هجوم  تمام  چرا  است؟  ایران  به 
و  دین  مظاهر  حذف  طریق  از  ایران  به 
دشمن  هجوم  تمام  چرا  است؟  دینداری 
به ایران برای حذف مظاهر دین از طریق 

حجاب زنان است؟ به واقع چرا؟
ایران  پیشرفت  اصلی  عامل  دشمن   
دلیل  همین  به  کرده است؛  کشف  را 
میلیاردها دالر برای حذف این عامل خرج 
می کند. دشمن، ایران مقتدر و سربلند را 
عامل به خطر افتادن منافع خود در جهان 
استمرار  برای  دلیل  همین  به  می داند؛ 
ایران تالش می کند و  جنگ ترکیبی در 
ترکیبی دشمن  این جنگ  کردن  خنثی 
امکان پذیر  مردم  اتحاد  و  بصیرت  با  جز 

نمی باشد. 

تأملی بر مسیر تفکر سقیفه 
تا تفکر مدرنیته درعصر حاضر

زهرا صحرانورد، کارشناسی زبان و ادبیات عرب
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اسالم با حضور زن در اجتماع یا 
اسالم بدون حضور زن در اجتماع؟

رنج دختران افغانستان در علم آموزی 

ندا دشت بزرگی، کارشناسی حقوق

از دیرباز وقتی نام طالبان به میان می  آمد، 
بالفاصله بعد از آن نوع نگرش خاص آنها 
پی درپی  ممنوعیت های  و  زنان  درباره ی 
که  ممنوعیت هایی  می شد.  مطرح  آنها 
و  زن  به  آنها  دیدگاه  نوع  نشان دهنده ی 
آنها  ادعای  البته  است.  او  زندگی  سبک 
این است که این نگرش و دیدگاه همان 
ایدئولوژی اسالم درباره ی زن است؛ یعنی 
همان که باید باشد نه آن طرز تفکر خود 
ساخته  است. نگرشی که زن در آن باید 
در خانه بنشیند، رنگ آفتاب و مهتاب را 
نبیند، از خانه ی پدر به این شکل که هست 
به خانه ی شوهر به این شکل یا سخت تر 
برود، حق تحصیل در مقاطع عالیه را ندارد، 
اگر می خواهد در معابر عمومی و اجتماع  
ظاهر شود، باید با یک محارم باشد و بدون 
آنها اجازه ی خروج از منزل را ندارد. البته 
حیطه  دراین  صاحب نظران  از  خیلی  که 
سختگیری های  از  طالبان  که  می گویند 
خود یک مقدارکم کرده اند؛ یعنی به جای 
ممنوعیت در تحصیل به بانوان اجازه داده 
ولی  کنند  تحصیل  دبیرستان  مقطع  تا 
روی  به  هنوز  تحصیل  و  دانشگاه  درب 
بانوان افغانستانی بسته است. دلیل آن را 
وقتی از مسئولین طالبان جویا می شوی، 
علت را در رعایت نکردن مقررات حجاب 
اظهار  و  می دانند  دانشگاه  ها  در  عفاف  و 
دانشگاه  به  وقتی  دختران  که  می دارند 
می آیند.  عروسی  سالن  به  انگار  می آیند، 
این یک ادعای خالف واقع است. دختران 
در  دانشگاه  به  رفتن  از  ناامید  که  افغان 
کشور خود شده اند، راه عالج را در آمدن 
به ایران می بینند؛ در حالی که امروز زنان 
ایرانی با مقوله ای به نام زن، زندگی، آزادی 
قائله ای  همان  می کنند.  نرم  دست و پنچه 
که از شهریور 1401 یعنی دقیقا از نیمه 
مرداد و شهریور ماه با فوت دختری به نام 

مهسا امینی شدت گرفته است.
خیابان  دختران  برای  فقط  ایران  گویا   
وآزادی  نیست  ماندن  برای  جایی  انقالب 

افغانستانی  دخترکان  برای  ولی  ندارد 
جایی است که هم می توان دین داشت و 
از تعصب  هم آزادانه زندگی کرد. به دور 
یک جای کار می لنگد. چه طور است که 
طرفداران جنبش به اصطالح زن، زندگی، 
آزادی در صفحات مجازی خود، حکومت 
طالبانیسم را از نوع شیعه می دانند؟پشت 
این عقاید تعصب وتحجرآمیز در افغانستان 
و ناآرامی های اخیر ایران چیزی هست که 
به ظاهر معلوم نیست ولی در بطن نهفته 

است؟ آن چیست؟ 
بیایید کمی به عقب برگردیم. کجا؟ همین 
خرداد 1396. در تکاپوی انتخابات ریاست 
طیف های  در  نمایندگان  که  جمهوری 
ریاست  مسند  سر  بر  سیاسی  مختلف 
بودند؛  پرداخته  مسابقه  به  مجریه  قوه ی 
طرفداران  که  بودند  انتخابی  دونامزد  اما 
پرشوری داشتند و در نهایت این سبقت به 
جدال رسید. این دو نفر کسی نبودند جز 
ابراهیم  این طرف سید  و  روحانی  حسن 
رئیسی. بله! سید ابراهیم رئیسی کسی که 
سبقه ی مدیریت های او در قوه ی قضائیه 
بر کسی پوشیده نیست. این دو نفر تا یک 
داشتند؛  برابر  آرای  انتخابات  از  قبل  روز 
اما شب انتخابات چه شد؟ شب انتخابات 
این  دفعه  یک  برگشت.  ورق  یک باره  به 
که  شد  پخش  مجازی  فضای  در  ادعا 
اگر رئیسی بیاید، در معابر بین زن ومرد 
دیوار می کشد. رئیسی همان نامزد ریاست 

جمهوری طیف مذهبی.
دولت  دادن  جلوه  طالبانیسم  پروژه  بله!   
مردم  که  بعد  وتا چهار سال  کلید خورد 
نگه  صندوقی  در  آمدند،  رئیسی  دور  به 
داشته شد و اآلن به اجرا درآمد. به شکل 
خیلی مرموزی رسانه های معاند دست به 
کار شدند. دوستان خود را با عقاید متحجر 
در سیستم آوردند. نماینده ای می گفت:» 
اجتماعی  خدمات  از  بی حجابان  باید 
محروم شوند.«گشت ارشاد واتفاقات پس 
این  و  ارشاد  به گشت  نه  آن، هشتگ  از 

سر  بر  شهیدسازی.  به  نیاز  پروژه ی  آخر 
تو  اسم  تونمردی.  بودند  نوشته  او  مزار 
رمز می شود و رمز شد؛ اما آیا طالبانیسم 
مانند  ایران  زنان  دارد؟آیا  ایران وجود  در 
این  در  هستند؟آیا  قفس  در  افغانستان 
زنان در مجامع علمی حضور  چهل سال 
ولی  درست  اینها  همه ی  ندارند؟  پررنگ 
این دست همان است که طالبانیسم را در 
حوزه های پاکستان پرورش می دهد و آن 
را خرج می کند تا آن زمان که افغانستان از 
زیر چکمه های او خالص شد و زیر نعلین 
طالب رفت. همان است که اکنون ایران از 
دست لیبرال ها خالص شد، باید به جان 
شدند  پیشقدم  زن ها  این بار  و  بیفتد  هم 
تا سال ها  بروند. زنی که  به عقب گرد  که 
اسالمی،  کشور  ایران،  کنکور  اول  رتبه ی 
را داشت حاال در جهان بیرون نه در ذهن 
خود در کشور طالبان زندگی می کند. بله! 
قفس پرنده اول در ذهن ساخته می شود. 
در  ایران  برای  پیش  سال ها  که  پروژه ای 
نظر گرفته شده است. این بار نه مادر را و 
نه خانواده را بلکه خود زن را نشانه گرفته 
است؛ زیرا می داند پاشنه آشیل اسالم در 

هر کجای دنیا، زن است.
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دانشگاه  در  سیاست  اختصاصی  صفحه 
الزهرا در این ماه شاید مشخصا به اتفاقات 
سیاسی مربوط نباشد؛ ولی از آنجا که در 
ایران عموما بر خالف رویه درست به جای 
تأثیر  فرهنگ  و  اقتصاد  از  سیاست  آنکه 
فرهنگ  بر  که  است  این سیاست  بپذیرد 
و اقتصاد تأثیر می گذارد، به رویداد تغییر 
پرداخت.  خواهیم  دانشگاه  سرپرست 
یک  آنکه  خاطر  به  شاید  الزهرا  دانشگاه 
عین  در  و  است  جنسیتی  تک  دانشگاه 
دانشگاه  سیاسی  و  علمی  نظر  از  حال 
اخبار  صدر  در  می شود،  محسوب  فعالی 
دانشگاه ها جای خود را دارد. سرنخ تمام 
زنانی که به دنیای سیاست وارد شده اند با 
چند واسطه و برخی بدون هیچ واسطه ای 
که  رهنورد  زهرا  از  می  رسند.  اینجا  به 
گرفته  است  مشخص  او  سیاسی  رزومه 

انجمن  که  رفسنجانی  هاشمی  فائره  تا 
پس  را  الزهرا  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
تا  کرد   تأسیس  آن  از  فارغ التحصیلی  از 
دختر شهید مطهری و یا دختر میرحسن 
موسوی و انسیه خزعلی که امروز معاونت 
روزی  و  است  جمهوری  ریاست  زنان 
دانشگاه  این  رئیس  و  علمی  هئیت  عضو 
البته  و  افراد  همین  خاطر  به  است.  بوده 
دانشجویان پردغدغه آن هر از چندی یک 
می شود.  منتشر  دانشگاه  از  جدید  خبر 
نشود،  مدیریت  دانشگاه  فضای  اگر  البته 
همواره این اخبار می توانند حاشیه مهم تر 

از متن شوند.
در اتفاقات اخیر ایران پس از مرگ خانم 
دانشگاه  الزهرا یک  دانشگاه  امینی، چون 
بسیار  توجه  کانون  بود،  دختران  مختص 
طرف  دو  هر  و  می شد  محسوب  مهمی 

یک  که  را  الزهرا  دانشگاه  داشتند  سعی 
خود  جبهه  در  است  زنانه  کامال  دانشگاه 
این  از  قبل  تا  مثال  یعنی  دهند؛  نشان 
حتی  نمی کرد  تصور  هرگز  هیچ کس 
سال  آغاز  جشن  باشد  داشته  امکان 
تحصیلی دانشگاه با حضور رئیس جمهور 
به طور مکرر  از طرفی  برگزار شود .  وقت 
که  می شد  مخابره  دانشگاه  از  فیلم هایی 
نشان از یک صحنه درگیری شدید داشت. 
گاهی در این درگیری ها فضا بیش از حد 
رادیکال می شد و فحش هایی دور از شأن 

تمام بانوان محصل در آن داده می شد. 
از  که  جنب وجوشی  پر  فضای  چنین  در 
اهمیت  البته  و  بوده  بی سابقه   75 سال 
شاهد  ما  حواشی،  به  دادن  پایان  باالی 
اسبق  ریاست  از سمت  مبهم  انفعال  یک 
حدی  تا  داستان  بودیم.  الزهرا  دانشگاه 

ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( سال هفتم . شماره 63  . 16 صفحه . آذر ماه 1401

دومین صفحه ی اختصاصی بررسی فضای سیاسی دانشگاه الزهرا

در یک انسداِد ناشی از انفعال!

هدیه گیاه تازه - کارشناسی آمار و کاربردها

روایت دسته اول از تغییرات سیاسی دانشگاه الزهرا
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کف  که  زمانی  حتی  که  می رود  پیش 
دانشگاه تا یک جنگ تن به تن خطرناک 
هم پیشرفته بازهم هیچ کس هیچ تالشی 

برای آرام کردن فضا نمی کند.
برای  حداقلی  تالش  دانشگاه  حراست 
اما  می کند؛  دانشگاه  فضای  کردن  آرام 
در حالی که عمال اوضاع از کنترل خارج 
شده و باید سریع تر اقدام مؤثری از سمت 
دانشگاه شاهد باشیم با یک انفعال دستور 
وضع  این  حدی  به  مواجه ایم.  گرفته 
ادامه دار است که در حالی که دانشجویان 
از در دانشگاه باال رفته اند و صحنه بسیار 
می شود،  مخابره  بیرون  به  ناهمگنی 
حراست دانشگاه از کسانی که در تالش اند 
تا این تک صدایی را بشکنند می خواهد به 
بهانه آوردن سالح های خطرناکی در طیف 
مقابل مثل تیغ کاتر یا سیخ های بلند هیچ 

تالشی از خود نشان ندهد.
اخیر  اتفاقات  نمی کرد  تصور  هیچ کس 
پتانسیل این را داشته باشد که چند ماه 
ادامه یابد. در  تشکل ها معروف است که به 
دلیل زنانه بودن فضای الزهرا کار فرهنگی 
سیاسی؛  تا  می شود  وایرال  بیشتر  آن  در 
در  انفعال  یک  با  می شود  مشاهده  ولی 
چشم پوشی  قابل  اصال  که  ابعاد  همه 
پیدا  ادامه  دانشگاه  در  اعتراضات  نیست، 
می کند. از قضا به نظر می رسد با این فضا 
توافق بیشتری وجود دارد تا اینکه کسی 
بخواهد آن را مدیریت کند. این انفعال تا 
جایی ادامه پیدا می کند که هر دو جبهه 
در حیرت فرو رفته اند. یک طرف هر روز 

اینکه  از  و  می کند  عجیب تری  کارهای 
پاسخی دریافت نمی کند اقدامات خود را 
رادیکال تر می کند و همین باعث ایجاد این 
مقابله  یارای  هیچ کس  که  می شود  تصور 
نمی تواند  دیگر  طرف  اما  ندارد؛  را  ما  با 
باألخره  بیابد که  این سؤال  برای  پاسخی 
این وضع تا کی قرار است پیش روی کند 
و چرا کسی به سالمت عموم دانشجویان 
در دانشگاه چه از نظر روانی وچه از نظر 

جسمی توجهی نمی کند؟
متوجه  خوبی  حد  تا  سؤاالت  این  پاسخ 
مقام ریاست در دانشگاه الزهرا بود. مقامی 
از  دانشگاه  دانشجویان  وقتی  حتی  که 
انفعال همیشه خارج شدند، بیشتر سر در 
انگار  که  می نمود  چنان  و  برد  فرو  الک 
نه انگار در دانشگاه یک جنگ تمام عیار 
در  است.  در جریان  تن  به  تن  و  مجازی 
اخیر  اتفاقات  گفت  می توان  تحلیل  یک 
تمام عیار  تشکلی  فضای  یک  دانشگاه ها 
بود. یعنی هر دو جبهه توسط تشکل های 
دانشگاه سازمان دهی می شدند. تشکل های 
را  خود  به  مخصوص  قوانین  دانشگاه ها 
هر  باخبرند.  آن  از  آنها  فعالین  که  دارند 
کاری در چهارچوب این قوانین قابل انجام 
است و این قوانین خیلی هم سخت گیرانه 
در  فعالیت های  تلرانس  و  نشده اند  وضع 
است.  زیاد  بسیار  قوانین  این  چهارچوب 
هیچ  خود  دانشگاه  اوصاف  این  همه  با 
را  آن  نه  ندارد.  قوانین  این  به  پایبندی 
برای همه رعایت می کند و نه آن را برای 
می رود  انتظار  نمی کند.  رعایت  هیچ کس 

در چهارچوب برخی قوانین، اجازه فعالیت 
اتفاق  این  که  شود  صادر  تشکل ها  برای 
با  که  می رود  انتظار  همچنین  نمی افتد. 
شود  برخورد  قانون  از  خارج  فعالیت های 
که این اتفاق هم نمی افتد. مدیریت فضای 
بدمزه  قلمکار  شله  آش  یک  به  دانشگاه 
تبدیل شده که هیچ  کس میلی برای تناول 

آن ندارد.
مهر  در  دانشگاه  شرایط  هرچند 
ورای  مدیریتی  باید  و  نبود  1401عادی 
که  می شد  گرفته  پیش  همیشه  شرایط 
نیامد. بر  کار  این  پس  از  اسبق  مدیریت 

در  آمد،  پائین  انصاف  مسند  از  نباید  اما 
دوسال  از  بعد  دانشگاه ها  بهار1401وقتی 
وضعیت نابه سامان مجازی، حضوری شد 
دانشگاه هایی  معدود  جز  الزهرا   دانشگاه 
بود که از 14 فروردین کار خود را بدون 
مشکالت رفاهی دانشجویان آغاز کرد و به 

خوبی از پس تغییر شرایط برآمد.
به  منجر  که  الزهرا  دانشگاه  اخبار  باید   
تغییر عالی ترین مقام آن شد، مایه عبرت 
دانشگاه های  و  الزهرا   جامعه  خود  برای 
پاسخ  سؤال  دو  این  به  باید  باشد.  دیگر 
دانشگاه  فضای  بر  چگونه  که  داد  جدی 
اکنون  که  است  گرفته  صورت  مدیریت 
آن  ریاست  تغییر  از  دانشگاه  طیف  هردو 
چگونه  باید  می رسند؟  نظر  به  خشنود 
حداکثر  به  آسیب  حداقل  که  کرد  رفتار 
دانشجویان برسد؟ خداوند یاوران کسانی 

است که تالش خواهندکرد. 

ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( سال هفتم . شماره 63  . 16 صفحه . آذر ماه 1401

دومین صفحه ی اختصاصی بررسی فضای سیاسی دانشگاه الزهرا
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مهربان ترین      ژنرال مقتدر
بازتاب جهانی مکتب حاج قاسم سلیمانی

گاهی وقت ها آنقدر شخصیت انسان به 
نظر  که  می رسد  باال  درجات  و  تعالی 
به  را  دشمن  چه  و  دوست  چه  همه، 
دوستان  می کند.  جلب  خود  سمت 
طالب  دشمنان  و  می شوند  او  محب 
خون او. سردار سلیمانی افکار و اذهان 
تا  کوچک  بچه های  از  بسیاری،  افراد 
به  را  کشورها  دیگر  نظامی  مسئولین 
به خصوص  کرده  است؛  مشغول  خود 
بعد از شهادت. اصال رسم روزگار همین 
بزرگ  انسان های  مواقع  اکثر  است؛ 
می شوند؛  شناخته  خود  رفتن  از  بعد 
از همیشه  زنده تر  را  انسان  که  رفتنی 
ما  محبوب  فقط  قاسم  حاج  می کند. 
انقالبی ها و طرفداران نظام نیست؛ روح 
را  جامعه  اعضای  دیگر  ایشان  لطیف 
روزنامه  است.  کرده  معطوف خود  هم 
قاسم  حاج  مورد  در  گاردین  انگلیسی 
نوشته بود:»حتی کسانی که سلیمانی را 
دوست ندارند، او را فردی بسیار باهوش 
می دانند. عده زیادی از مقامات آمریکا 
متوقف  صرف  را  ساله  چند  این  که 
سلیمانی  به  وفادار  افراد  کار   کردن 

را  او  مایل هستند  می گویند  کرده اند، 
او  کارهای  مبهوت  معتقدند  و  ببینند 
شگفت انگیز  و  عجیب  شاید  شده اند.« 
به نظر برسد؛ ولی اگر غیر از این بود 
که  کسی  چراکه  داشت؛  تعجب  جای 
را  او  خداوند  می شود،  خدا  محبوب 
محبوب دیگران می کند و از طرفی هم 
بدخواهان او در پی نابودی او هستند. 
اینکه  الهی است. حاال  این یک سنت 
چه کسی محبوب خدا می شود،  خود 
جای تفکر و بحث دارد. ایشان نگاهی 
نافذ و اثرگذار، ابهتی در عین مهربانی 
داشت.  فرهمند  بسیار  شخصیتی  و 
انسانی به شدت متواضع بود، به گونه ای 
برجسته سرویس  اعضای   از  یکی  که 
به  را  سردار  تواضع  آمریکا،  جاسوسی 
غیرمعمول  قوی،  فرمانده  یک  عنوان 
به  همچنین  است.  کرده  توصیف 
مجلس  نمایندگان  از  یکی  گفته 
سابق عراق، حاج قاسم بسیار منطقی 
می گفت.  سخن  آرام  و  بود  مؤدب  و 
حرف  ایشان  با  است:»وقتی  گفته  او 
می زدید، بسیار ساده برخورد می کرد. 
را  ایشان  پشتوانه  کسی  که  زمانی  تا 
قدرتی  چه  نمی دانست  نمی شناخت، 
ایشان  با  نمی توانست  هیچ کس  دارد. 
بجنگد.« هر ویژگی ای که بخواهیم از 
ایشان بگوییم، ما را به شگفتی بیشتری 
وا می دارد که چگونه یک انسان می تواند 
آنقدر متعادل باشد؟! به موقع  با تمام 
قدرت بجنگد و به موقع هم با مهربانی 
هوای  و  بگیرد  آغوش  در  را  کودکی 
شاید  باشد.  داشته  را  شهدا  فرزندان 
همین شخصیت متعادل ایشان بود که 
باعث شد از معدود افراد نظامی ای باشد 
که صلح را بیشتر از جنگ می پسندید 
دشمنان  به  نسبت  حال  عین  در  و 
اسالم هیچ گونه مالحظه ای نداشت. از 
سفیر سابق آمریکا در افغانستان، زلمي 

است:»همان قدر  شده  نقل  خلیل زاد، 
را  سلیمانی  آمریکایی  مقامات  که 
او  می کنند،  متهم  جنگ افروزی  به 
به  رسیدن  برای  نیز  صلح  ایجاد  در 
دیگر  از  است.«  بوده  فعال  اهدافش 
سلیماني  سردار  شاخص  ویژگی های 
اعتراف  آن  به  آمریکایی  مسئولین  که 
کرده اند، محرم اسرار بودن ایشان برای 
رهبران منطقه ای و حتی محبوب بودن 
پوتین،  همچون  شخصی  برای  ایشان 
با  است.  روسیه  مقتدر  جمهور  رئیس 
همچون  افرادی  زندگی  دقیق  بررسي 
حاج قاسم که در دل ها ماندگار شدند، 
تمام  افراد  این  که  می شویم  متوجه 
که  است  بوده  این  به  فقط  آنها  توجه 
در هر موقعیتی وظیفه آنها چیست و 
امام زمان عجل اهلل تعالي چه چیزی را از 
ایشان می خواهد تا آن را بی کم وکاست 
و دقیق انجام دهند. فردی که نظر خدا 
بقیه  نظر  ناخودآگاه  می کند،  جلب  را 
این  که  چرا  می شود؛  جلب  او  به  هم 
مسئله، مسئله قلب و جان است. همه 
انسان ها در قلب خود خدا را احساس 
را،  او  صبوری  را،  او  قدرت  می کنند؛ 
بخشنده بودن او را و... چون همه این 
انسان ها  و  هستند  فطری  ویژگی ها 
به همین  دارند.  را دوست  این صفات 
قلب  و  فطرت  با  کسی  وقتی  خاطر 
خود زندگی می کند، قلب دیگران هم 
احساس  چون  می شود؛  متمایل  او  به 
می کنند او تکه ای از وجود آنها را دارد 
که می توانند به او حس نزدیکی کنند. 
با توجه به این اصل به نظر می رسد به 
همین دلیل است که حاج قاسم عزیز 
چون  دارد؛  طرفدار  قشری  همه  از  ما 
ایشان قلب های ما را متوجه حقیقتی 
کرد که می توان برای او زندگی کرد و 
در نهایت براي او جان داد. حقیقتی که 

در قلب همه ما سرشته است.

 فاطمه سادات قاینی، کارشناسي روانشناسی
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فاطمه خلیل یگانه، کارشناسی تاریخ

کرامِت انساِن مدح و مذمت شده!
خالصه فصل دوم کتاب مردم ساالری دینی از منظر رهبر انقالب

 مفهوم مردم ساالری دینی بدون توجه 
به  اسالم  در  انسان  جایگاه  بررسی  به 
درستی فهم نخواهد شد. قرآن، انسان را 
مدح ها و مذمت ها کرده است. عالی ترین 
قرآن  مذمت های  بزرگ ترین  و  مدح ها 
که  آیاتی  تمام  است.  انسان  درباره 
یا  انسان  آزمایش  و  ابتال  درزمینه  ی 
درباره ی وعده و وعید قیامت یا در باب 
شده اند،  وارد  انبیا  بعثت  و  نهی  و  امر 
می کنند.  ثابت  را  انسان  اراده  و  اختیار 
اسالم به محتوای حکومت توجه دارد نه 
به شکل. از سویی دیگر، محتوایی است 
نمی گیرد.  قرار  هرشکلی  غالب  در  که 
در  سیاسی  نظام  کامل  الگوی  بی شک، 
طبق  باید  که  گردیده  ترسیم  اسالم 
بخشید.  تحقق  را  اسالمی  حکومت  آن 
آن  نسبت  و  زمان  مقتضیات  به  توجه 
از مسائل مهمی است که مورد  با دین 
گرفته  قرار  اسالمی  اندیشمندان  توجه 
است. نظرات متعددی راجع به ضرورت 
دو  در  را  آنها  که  دارد  وجود  حکومت 
گروه اصلی می توان تقسیم کرد: دسته 
اول که بر نفی حکومت به عنوان عامل 
تباهی آدمی تأکید دارد. دسته دوم که 
سامان بخشی  برای  بر ضرورت حکومت 
جمله  از  دارد.  تأکید  آدمی  حیات  به 
ضرورت  منکرین  نظر  به  معتقدین 
حکومت، می توان به آنارشیست ها اشاره 
کرد.آنان معتقدند که بدون حکومت هم 
برقراری نظم جامعه امکان پذیراست. در 
مارکسیسم)کمونیسم  آرمانی  جامعه 
کامل(، دیگر طبقات از بین رفته و دولت 
به  معتقدان  دربین  شد.  خواهد  بی معنا 
نگاه  حکومت،  ضرورت  موافقان  نظر 
حداقل و کوچکی وجود دارد که وظیفه 
اجتماعی- آزادی های  و  امنیت  حفظ 

برعهده دارد ختم می شود.  را  اقتصادی 
بوده  چنین  اولیه  لیبرال های  اندیشه ی 
دولت،  فاشیسم  اندیشه ی  در  است. 
و  هدف  و  سرنوشت  دارای  موجودی 
آموزه های  است. در  اراده ی خاص خود 

نفی  حکومت،  اصل  هیچ گاه  اسالم 
به عنوان  حکومت  وجود  بلکه  نشده 
بشری  جامعه  که  اجتماعی  ضرورتی 
شده  معرفی  نمی یابد،  قوام  آن  بدون 
اسالمی  جهانی  حکومت  تشکیل  است. 
حاکمیت  و  دینی  آموزه های  بر  مبتنی 
عدالت، وعده ی بزرگ الهی است که به 
نگاه  در  است.  داده شده  بندگان مؤمن 
هدف  بالذات  حکومت  تشکیل  اسالم 
نیست بلکه وسیله ای برای تحقق اهداف 
نگاه  از  است.  حکومت  و  اسالم  متعالی 
اسالم حکومت تنها ارزش ابزاری داشته 
درخدمت  که  است  بااهمیت  آنجا  تا  و 
باشد.  اسالم  آرمان های  و  اهداف  تحقق 
درغیر این صورت، خود به منکری بزرگ 
تبدیل می گردد. البته این تأکید بر ارزش 
ابزاری حکومت در نگاه اسالم بدین معنا 
نیست که حکومت بی ارزش بوده است. 
اهداف حکومت محدود  در  تنها  عدالت 
نمی شود. عدالت، روح و جوهره حکومت 
از عدالت به عنوان  اسالمی است. آنچه 
گردیده،  تعبیر  اسالمی  اهداف حکومت 
معیشتی  و  اقتصادی  مفهوم  در  محدود 
و  سیاسی  حوزه های  بلکه  نیست  آن 
را  فرهنگی-فکری  حتی  و  اجتماعی 
حکومت  محور  عدالت،  دربرمی گیرد. 
است.  اهداف  دیگر  تحقق  زمینه ساز  و 
بی عدالتی  استکبار،  جلوه ی  مهم ترین 
حکومت  مهم  وظایف  یکی از  است. 
مستضعفین  حقوق  احقاق  اسالمی، 
امنیت  ازدست مستکبرین است. تأمین 
هدف  دینی،  آموزه های  بر  مبتنی 
چراکه  است؛  اسالمی  حکومت  بعدی 
جوامع  دوام  بستر  و  نیاز  اساسی ترین 
امنیت،  مهم  مسائل  از  است.  بشری 
رجوع  است.  آزادی  مقوله  با  آن  تعادل 
مشخص  برای  اسالمی  آموزه های  به 
ضروری  آزادی  و  امنیت  مرز  نمودن 
است. نامه امام علی علیه السالم به مالک 
مصر،  در  ایشان  فرماندار  نخعی  اشتر 
امنیت  زمینه  در  توجهی  قابل  عبارات 

امیرالمومنین  نگاه  در  است.  اقتصادی 
علیه السالم، اسالم مایه ی امنیت جامعه 
است و تحقق کامل آن، زمینه ی تحقق 
واقعی امنیت در جامعه را فراهم می کند. 
هدف دیگر حکومت اسالمی، تأمین رفاه 
حکومت  سایه ی  در  است.  آبادانی  و 
اسالمی بی شک مؤمنین باید از رفاه الزم 
دارد  آن  دعوی  اسالم  باشند.  برخوردار 
که با عمل به دستورها و راهنمایی های 
نیز  مادی  تمتع  و  دنیوی  سعادت  آن، 
اسالم،  منظر  در  شد.  خواهد  حاصل 
برای  تالش  درکنار  عدالت  مهم  اصل 
و  ضامن  عنوان  به  جامعه  رفاه  تأمین 
توسعه  صحیح  حرکت  کنترل کننده ی 
اسالم،  اقتصادی  نظام  در  دارد.  قرار 
افزایش  برای  تالش  است  اصل  آنچه 
درآمدی  است.  درآمد  افزایش  و  تولید 
باشد.  باید درخدمت اجتماع بشری  که 
شرایط  هدایت،  امر  برای  اسالم  نگاه  از 
و ویژگی هایی تعریف شده است و تنها 
هدایت  مسند  در  می توانند  کسانی 
بندگان خدا بنشینند که قبل ازآن، خود 
صحیح  فهم  برای  باشند.  شده  هدایت 
را  بحث  دینی  ساالری  مردم  مفهوم 
آغاز  دموکراسی  و  اسالم  نسبت  از  باید 
نمود. عده ای به عدم جمع میان اسالم و 
دموکراسی معتقد  هستند. گروهی دیگر 
به امکان جمع میان اسالم و دموکراسی 
دو  این  که  معتقدند  و  می دهند  رأی 
مفهوم تعارض ذاتی ندارند. گروهی نیز 
اسالم،  حکومت  که  هستند  باور  براین 
از  منظور  پس  است.  دموکراسی  عین 
دموکراتیک  حکومت  اسالمی،  حکومت 
فقه  بی شک  اسالمی  در حکومت  است. 
و  اصلی  ارکان  از  اسالم  نظام حقوقی  و 
کرامت  آمد.  خواهد  حساب  به  کلیدی 
انسان  یعنی  معاصر،  دنیای  در  انسانی 
بما هو انسان، عزیز و شریف  است و این 
بسیاری   تدوین  منشأ  که  است  کرامت 
مختلف  مکاتب  در  حقوق  و  قوانین  از 
حقوقی شده است. در قاموس قرآن نیز 
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اجتماعی 3-آزادی های فردی  تأمین  از 
حق  حیات،  حق  همچون  اجتماعی،  و 
و  عقاید  تفتیش  ممنوعیت  مسکن، 
و  تجمع ها  تشکیل  حق  سمع،  استراق 
راهپیمایی ها 4-حقوق قضایی، همچون 
مصونیت جان و آبرو و حیثیت افراد، منع 
همچون  سیاسی،  5-حقوق  و...  توقیف 
مردم  دخالت  ضرورت  و  شورا  اصل 
اصل  عالی ترین   . و...  درتصمیم گیری ها 
تعیین سرنوشت  به حق  با صراحت  که 
است  ششم  و  پنجاه  اصل  دارد،  اشاره 
که درآن آمده  است:»حاکمیت مطلق بر 
جهان و انسان، از آِن خداست و هم او، 
اجتماعی خویش  بر سرنوشت  را  انسان 
حاکم ساخته  است. هیچ کس نمی تواند 
انسان سلب کند یا  از  الهی را  این حق 
گروهی خاص  یا  فرد  منافع  در خدمِت 
از  را  این حق خداداد  قرار دهد و ملت 
اعمال  بعد می آید،  اصول  طرفی که در 
می توان  را  اسالمی  اصل  این  می کند«. 
نظریه ی مردم ساالری  به  ورود  سرآغاز 

دینی دانست.

و  بزرگواری  معنای  به  لغت  در  کرامت 
سخاوت  و  بودن  ارزشمند  و  شرافت 
 dignity(انسان کرامت  می باشد. 
human( دراعالمیه حقوق بشر بر اصل 
حقوق طبیعی بشر مبتنی  است. بنابراین 
در  انسان  کرامت  عنوان  تحت  آنچه 
حقوق بشر غربی مطرح می شود، تفاوت 
قرآن  در  انسان  کرامت  مفهوم  با  بسیار 
گونه  دو  کریم  قرآن  گفتمان  در  دارد. 
انسان  برای  اکتسابی  و  تکوینی  کرامت 
در  توجه  قابل  نکته ی  شده است.  تعبیر 
آیه ی 13 سوره حجرات آن است که این 
آیه با صراحت اشاره می دارد که آنچه در 
نزد خداوند معیار و مالک ارزش گذاری 
افراد  تکوینی  کرامت  انسان هاست، 
نیست؛ بلکه فقط حرکت در مسیر الهی 
افراد  بهای  می تواند  اکتسابی  کرامت  و 
یادآوری  است  ضروری  سازد.  معین  را 
کرامت  صاحب  انسان  که  نکته  این 
کرامت  و  واقعی  کمال  به  بخواهد  اگر 
حقیقی و نهایِت کرامِت اکتسابی دست 
و  الهی  انبیاء  هدایت  به  نیازمند  یابد، 
انسان  آموزه های وحی و شریعت است. 
است  کرامت  صاحب  دین،  و  قرآن  در 

مگر اینکه خودش به گونه ای با ارتکاب 
خیانت و جنایت بر خود یا دیگران این 

حیثیت را از خود سلب نماید. 
نگاه  باِب  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اسالم به مسئله کرامت انسانی و جایگاه 
ساالری  مردم  مقوله  فهم  در  نگاه  این 
ساالری  مردم  در  می فرمایند:))  دینی 
موضوع  این  الهی  شریعت  در  و  دینی 
را  حاکم  باید  مردم  که  است  مطرح 
حق  و  باشد  قبول  مورد  او  تا  بخواهند 
ای  کند.  حکومت  که  باشد  داشته 
مردم  رأی  چرا  مسلمانی!  که  کسی 
مسلمانم؛  چون  می گوید  است؟  معتبر 
چون  و  دارم  اعتقاد  اسالم  به  چون 
براساس  مردم  رأی  اسالم،  منطق  در 
کرامت انسان، پیش خدای متعال معتبر 
وضع   سیاسی  حقوق  مهم ترین  است((. 
شده برای آدمی در جامعه ی جمهوری 
تقسیم  کلیدی  محور  پنج  در  اسالمی 
برابری،  و  مساوات  شده است:1-اصل 
و  قانون  مقابل  در  تساوی  همچون 
2-حقوق  دادگاه ها  برابر  در  تساوی 
امر  حق  همچون  اجتماعی،  فرهنگی- 
به معروف و نهی از منکر و برخورداری 


