
هــر درختــی بــرای رشــد و شــکوفایی خــود بــه عوامــل بســیاری محتــاج اســت. آب، نــور، خــاک و .... امــا ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه یــک جامعــه بــرای پیشــرفت و تعالــی بــه چــه 
معیارهایــی نیازمنــد اســت؟ و ایــن وظیفــه ســنگین بــر عهــده کــدام قشــر مــی باشــد؟  از آن جایــی کــه دانش آموختــگان، دانشــجویان و نســل تحصیل کــرده اســت کــه وضــع و حــال موجــود جوامــع 
ــه،  ــی، جامع ــگان از زندگ ــن نخب ــم ای ــل اینکــه فه ــه دلی ــد و ب ــری مناســب نشــان می دهن ــش و موضع گی ــی، واکن ــت موجــود و عین ــت و واقعی ــل وضعی ــد و در مقاب ــر درک می کنن ــر و دقیق ت را بهت

سیاســت، اقتصــاد، هنــر و تمــام ابعــاد زندگــی، آگاهانه تــر و عمیق تــر اســت. رســالت پــرورش جامعــه نیــز بــر عهــده ایــن گــروه اســت.
نهــاد دانشــگاه و میوه هــای آن کــه دانشــجویان هســتند، بایــد درد اجتمــاع را درمــان کنــد، نــه اینکــه دانشــگاه نردبانــی باشــد بــرای رســیدن بــه پایــگاه و جایــگاه. اگــر دانشــجو بــه غیــر از رســیدن بــه 
پــول و حیثیــت اجتماعــی، اندیشــه ی دیگــری نداشــته باشــد، بــا چنــان دانشــگاه و چنیــن دانشــجو وضــع و حــال جامعــه بــد و بدتــر خواهــد شــد؛ چــون در ایــن صــورت رســالت اجتماعــی و انگیــزه ی 
ــاق  ــه اتف ــزرگ اصالحــی کــه در جامع ــدرت دانشــجویان و جایگاه شــان در کشــورما بســیار چشــمگیر اســت. رویدادهــای ب ــاک می شــود. ق ــه  پ ــر نســل نخب ــاًل از ذهــن و ضمی ــاری دیگــران کام ی
ــا نابســامانی ها،  ــد و ب ــد کــه در مقاطــع مختلــف زمــان، در متــن تاریــخ آمدن افتــاده و در تاریــخ ثبت شــده، بیشترشــان توســط دانشــجویان و نیــروی دانشــگاهی انجام شــده اســت. دانشــجویان بوده ان
ــا تحــوالت   ــه ت ــر فرانســه گرفت ــوده اســت، از انقــالب کبی ــه ب ــز اینگون ــع نی ــه  را دگرگــون ســازند. در ســایر جوام ــا سرنوشــت نامیمــون و دشــوار جامع ــد، ت ــرد کردن ــا نب بیدادگری هــا و کــج روی ه

کشــورهای عــرب بیشترشــان بــه دســت دانشــجویان و دانشــگاهیان رقــم خورده انــد. و درنهایــت ســوالی کــه حــال مطــرح اســت؛ مــا در کجــای ایــن دایــره ایســتاده ایــم؟؟

دانشــجو، بــه عنــوان یکــي از مهــم تریــن ســرمایه هاي 
و  حــال  در  کشــور، 
ــي  ــي اساس ــده، نقش آین
و تعیین کننــده داشــته 
و خواهــد داشــت.  بــا اســتناد بــه واقعیــات تاریخــي و تاریخچــه 
ــا  ــواره ب ــجویي هم ــش دانش ــه جنب ــش ، بدن ــکل گیري جنب ش
ــه  ــدت مقابل ــه ش ــتبداد ب ــوري و اس ــلطه، دیکتات ــتکبار، س اس
ــا همــه وجــود عدالــت خــواه بــوده اســت .  جنبــش  کــرده و ب

ــت  ــاز نهضــت روحانی ــا آغ ــران  ب دانشــجویي در کشــور ای
ــت و    ــم پیوس ــت عظی ــن حرک ــه ای ــال ۱۳۴۲ب در س

دانشــجو و دانشــگاه دوشــادوش روحانیــت بــه یکــي 
از بازوهــاي اساســي نهضــت روحانیــت و یکــي از 
عوامــل پیــروزي انقــالب اســالمي تبدیل شــدند. 
تشــکیل ســپاه پاســداران و جهــاد ســازندگي در 
ــروزي انقــالب اســالمي،  ماههــاي نخســت پی
نشــانه هاي ذات حقیقــي جنبــش  از دیگــر 
دانشــجویي محســوب مــی شــوند . مقابلــه 
دانشــجویان بــا گروهــک هــا و عناصــر مســلحي 

کــه دانشــگاه را النــه خــود کــرده بودنــد، حرکــت 
ــکیل  ــکا، تش ــي آمری ــه جاسوس ــخیر الن ــم تس عظی

ــت  ــال در هش ــور فع ــگاهي، حض ــت دانش ــاد پربرک جه
ســال دفــاع مقــدس و حضــور موثــر در مقابلــه بــا همــه 

توطئه هــاي ســي ســال اخیــر، نشــان مي دهــد 
ویژگي هایــي  بــا  دانشــجویي  جنبــش  کــه 

ــا  ــه ب ــتکبار، مقابل ــا اس ــت ب ــون ضدی همچ
ــا اســتبداد و اشــرافیگري و  ــت ب فســاد، ضدی

ــي،  ــاي انحراف ــش ه ــا گرای ــت ب مخالف
توانســته اســت در پرتــو عدالــت خواهــي 
را در  اساســي خــود  مســتمر، ســهم 
ــا  ــت ایف ــالب و مل ــداف انق ــبرد اه پیش
ــي  ــدت مل ــظ وح ــه حف ــک ب ــد. کم کن
ــي  ــکار همگان و حضــور و شــرکت در پی
ــگان  ــاي بیگان ــا توطئه ه ــران ب ــت ای مل
از جملــه اهــداف حقیقــي تشــکل هــاي 
دانشــجویي اســت. امــا متاســفانه امــروز 
ــواري هاي  ــیرها و دش ــي مس ــس از ط پ
فــراوان دانشــجویان مــا بــه جــاي 
ایــن کــه تولیدکننــده علــم باشــند، 
ــکال  ــن اش ــتند. اولی ــده هس مصرف کنن
دانشــگاه ایــن اســت کــه در زمینه هــاي 
ــطح  ــه از س ــزان بیگان ــه می ــي ب فرهنگ
ــکل  ــن مش ــه دارد و دومی ــه فاصل جامع

ــت  ــم و غفل ــه عل ــه اي ب ــگاه پیش زمین ــگاه، ن ــطح دانش در س
ــش  ــاق دان ــدم انطب ــن ع ــه اي اســت. همچنی ــاد پس زمین از ابع
ــر دانشــگاه  ــاي دیگ ــوان از چالش ه ــی ت ــي را م نظــري و عمل

دانــش  ــي برشــمرد.چراکه  ــه زندگ ــوط ب ــي مرب عمل
ــه  ــت ک ــره ماس ــم روزم ــو گرفته ای ــا آن خ ب

بــه  نســل  نســل بــه مــا و 
ه منتقــل  شــد

ــش  ــن دان ــا ای ــت ب ــد هم جه ــا بای ــري م ــش نظ ــت و دان اس
ــو  ــش در ج ــن دان ــدان ای ــه فق ــي ک ــد،  در حال ــي باش عمل
دانشــگاه و دانشــجویان احســاس مي شــود.  عــدم انطبــاق 
ــه  از  ــاي جامع ــا قیاس ه ــاق ب ــدم انطب ــغلي و ع ــاختار ش ــا س ب
ــي  ــاي مفصل ــامل بحث ه ــه ش ــت ک ــري اس ــاي دیگ چالش ه
اســت. جنبش هــا بســتري بــراي تخلیــه هیجانــات اســت 
ــات  ــن هیجان ــه ای ــراي تخلی ــي ب ــترهاي گوناگون ــروز بس .ام
ــا  ــورد.  ب ــم مي خ ــه چش ــر ب ــگاه کمت ــه در دانش ــود دارد ک وج
شــناخت و مطالعــه  آســیب ها و فرصت هــاي جنبــش 
ــه  از  ــت ک ــوان گف ــی ت ــجویي م ــي دانش عدالتخواه
جملــه آســیب هاي جنبــش عدالتخواهــي دانشــجویي 
ــت  ــوري اس ــي و خودمح ــا فردگرای ــه م در جامع
ــق  ــر عالی ــه ب ــگ بیگان ــه تاســي از فرهن ــه ب ک
ــتین  ــت. نخس ــرده اس ــدا ک ــان پی ــي رجح جمع
فرصــت جنبــش عدالتخواهــي دانشــجویي ایــن 
ــي  ــوع چندضلع ــک موض ــت ی ــه عدال ــت ک اس
و  مي شــود  شــامل  را  ابعــاد  همــه  و  اســت 
ــت  ــه از عدال ــن اســت ک ــن فرصــت ای آســیب ای
ــت  ــن فرص ــیم. دومی ــته باش ــزي داش ــف موج تعری
ــي  ــا موضوع ــه م ــت در جامع ــه عدال ــت ک ــن اس ای
ــا هــوادار دارد،  ــه م ــردي جامع اســت کــه در عمــق راهب
ــت و  ــان اس ــي انس ــان طبیع ــک آرم ــت ی ــون عدال چ
 .جامعــه ایــران همیشــه عدالتخــواه بــوده اســت امــا 
چالــش اساســی ایــن جنبــش، اســتقبال و بســتر 
ســازی بــرای بــه افــراط کشــاندن فعالیتهــای 
ــد دســتگی  ــه و چن دانشــجویی، ایجــاد تفرق
و انشــعاب بــه منظــور تســهیل ســرکوب 
ــجویی  ــش دانش ــردن جنب ــل ک و منفع
اســت، طــرح و نقشــه ای که متأســفانه 
ــاره ای  ــا و پ ــری ه ــاده نگ ــی س برخ
ــه  ــت طلبان ــای منفع ــوری ه خودمح
طــی ســال هــای اخیــر بــه اجــرای آن 
کمــک کــرده و بــه تضعیــف و انفعــال 
جنبــش دانشــجویی و گســترش یــأس 
دانشــجویان  میــان  ســرخوردگی  و 
ــه گمــان  تنهــا راه  انجامیــده اســت. ب
ــا و دسیســه  ــه ه ــازی توطئ ــی س خنث
هــای مذکــور ارتبــاط هــر چــه عمیقتــر 
ــای  ــوده ه ــا ت ــجویی ب ــش دانش جنب
ــردم و هوشــیاری و درک مســئولیت  م
ــه  ــجویان ب ــه دانش ــت ک ــری اس خطی
عنــوان طبقه نخبــه و فرهیختــه جامعه 

  سخن سردبیر

 دانشجو و جامعه ای که می سازد
آقالو بهزاد 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

مدیر مسئول: مجتبی اسالمیان
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی خوابگاه کوی دانشگاه تهران  
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نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی



فضــای رســانه ای هــر جامعــه ای نقشــی اساســی در جهــت گیــری 
فکــری و ســاختار نگرشــی 
دارد.  جامعــه  آن  مــردم 
ــمت  ــن قس ــذار تری تأثیرگ
صفحــه   ، روزنامــه  هــر 
ــا و  ــن خبره ــته تری ــن و برجس ــت تری ــا اهمی ــه ب ــت ک اول آن اس
ــه  ــت تحریری ــردبیر و هیئ ــئول ، س ــر مس ــدگاه مدی ــا از دی رویداده
ــه آگاهــی  ــژه و...( ب ــوان وی ــر برجســته ، عن ــه شــکلی خــاص )تیت ب
ــت،  ــای شــاه رف ــی شــود. تیتره ــه م ــی رســد و گاه جاودان ــوم م عم

ــه  ــد و...جاودان ــهر آزاد ش ــد، خرمش ــام آم ام
ــی  ــر طیف ــال اگ ــت. ح ــالب اس ــخ انق تاری
ــابه،  ــری مش ــف تیت ــای مختل ــه ه از روزنام
ــد آن  ــته و روز بع ــته داش ــترک و برجس مش
ــا  ــد و ی ــال کنن ــر دنب ــکلی دیگ ــه ش را ب
بالعکــس از کنــار رویــدادی مهــم در ســکوت 
خبــری بگذرنــد و یــا انعــکاس کمــی از ایــن 
ــد،  ــن رون ــه ای ــند و البت ــته باش ــداد داش روی
ــات  ــدن انتخاب ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ب
مجلــس شــورای اســالمی رفتــاری مســتمر 
و مشــترک باشــد، چــه قضاوتــی بایــد کــرد 
ــی )تحلیــل(  ــه دلیــل یاب ــد چگون و آن را بای
کــرد ؟ پیرامــون چرائــی ایــن رفتــار مســتمر، 
مشــترک و یکپارچــه جریانــات سیاســی 
ــت  ــده اس ــرار ش ــا تک ــم باره ــاًل ه ــه قب ک
)بایکــوت شــدید افــراد حــزب مقابــل، طــرح 

گســترده افــراد مختلــف و...( دو علــت اساســی مــی تــوان ذکــر کــرد: 
ا علــت ایــن نــوع نــگاه و رویکــرد در درجــه اول سیاســی اســت. چــرا 
کــه ایــن جریانــات پایــگاه رأی خــود را در داخــل، قشــر خاکســتری 
ــال  ــق خواســته هــا و امی ــن منظــور گاهــًا مطاب ــه همی ــد ب مــی دانن
ــی چــون ورود  ــذا طــرح مباحث ــد. ل ضــد فرهنگــی حرکــت مــی کنن
زنــان بــه ورزشــگاه، فیلترینــگ، مــوج ســواری سیاســی و... از همیــن 
نیــاز ناشــی مــی گــردد و در خــارج از کشــور نیــز چشــم امیــد غربــی 
ــه  ــد هرچ ــا بتوانن ــای سیاســی اســت، ت ــری ه ــن درگی ــه همی ــا ب ه
ــاهدیم  ــواره ش ــن رو هم ــد. از ای ــه زنن ــام ضرب ــه ارکان نظ ــتر ب بیش

ــده و  ــتحاله ش ــار اس ــج دچ ــا بتدری ــان ه ــن جری ــی از ای ــف هائ طی
خــود نیــز گرایــش بــه ارزش هــای غربــی پیــدا مــی کننــد و مــروج 
آن مــی شــوند، ضمــن آنکــه طیــف هــای دیگــری از اینهــا اصــواًل 
ــون  ــته و اکن ــرال داش ــی لیب ــری و ارزش ــای فک ــش ه ــدا گرای از ابت
ــت  ــن جه ــه ای ــد. نتیج ــی بینن ــب م ــج آن مناس ــرای تروی ــا راب فض
ــیه  ــه حاش ــز ب ــه ای ج ــی نتیج ــای انتخاب ــوای تیتره ــا س ــری ه گی
ــدارد. ــی ن ــاد اجتماع ــش اعتم ــر و کاه ــت خب ــدن اصال ــده ش ران

ــا  ــه جــدی ب ــگاه و رویکــرد دارای زاوی ــن ن ــه ای ــدی نیســت ک تردی

ــن  ــه در ای ــرادی ک ــد و اف ــی باش ــالب م ــای انق ــی و ارزش ه مبان
ــل  ــور کام ــه ط ــًا ب ــدت و نهایت ــد در دراز م ــی برن ــر م ــت بس وضعی
ــه در  ــت ک ــکل اینجاس ــد. مش ــد ش ــدا خواهن ــالب ج ــط انق از خ
ــف  ــای  مختل ــوان ه ــا عن ــز ب ــه را نی ــاری از جامع ــیر اقش ــن س ای
ــام  ــا ن ــز ب ــن هــا نی ــه همــه ای ــد کــرد و البت ــا خــود همــراه خواهن ب
ــی  ــوان م ــدال  و... عن ــات، اعت ــالم ،اصالح ــالب ،اس ــام )ره( انق ام
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش ــرح م ــه مط ــوالی ک ــال س ــود. ح ش
ــی دو دیالــوگ جداگانــه و متفــاوت از  اصولگرایــی و اصــالح طلب
ــور  ــت دارد؟ کش ــری اولوی ــر دیگ ــک ب ــدام  ی ــتند؟ ک ــر هس یکدیگ
ــتری دارد؟ ــاز بیش ــن دو نی ــک از ای ــه کدامی ــر ب ــال حاض ــا در ح م

در پاســخ بــه ایــن پرســش ها قبــل از هــر چیــز بایــد گفــت؛ اگرچــه 
در حــال حاضــر برخــی از افــراد جامعــه ایــن دو واژه را غالبــًا در قامــت 
و قالــب سیاســی تعریــف می کننــد و در بســیاری از مــوارد صرفــًا بــا 
همیــن نــگاه بــه عملکــرد و کارکــرد این دو موضــوع پرداخته می شــود، 
ــل  ــا اص ــه الزم ام ــداول ک ــی مت ــوب سیاس ــر از چارچ ــا صرف نظ ام
نیســت، اصولگرایــی و اصالح طلبــی، الزم و ملــزوم و در واقــع مکمــل 
بــار معنایــی مترتــب بــر یکدیگــر هســتند و لــذا قاعدتــًا بیــش از آنکــه 
ماهیــت سیاســی داشــته باشــند، جنبــه راهبــردی و کاربــردی دارنــد.

ــن  ــد ای ــات بای ــی اصالح ــوم واقع ــن مفه در تبیی
اســالمی)دامت  انقــالب  معظــم  رهبــر  تعبیــر 
برکاتــه( کــه انقــالب را مصــداق یــک اصالحــات 
ــورد  ــد، م ــف کردن ــی و کالن تعری ــاس کل در مقی
رابطــه  ایــن  در  ایشــان  گیــرد،  قــرار  توجــه 
اصــالح  یــک  خــودش  »انقــالب  فرمودنــد؛ 
ــن  ــزرگ تری ــالب ، ب ــوِد انق ــت ... خ ــزرگ اس ب
ــات در ذات و  ــداوم اصـالحـ ــت ، تـ ــالح اسـ اصـ
هـویـــت انـــقالب نهفتــه اســت، ... انقــالب کــه 
بــدون اصالحــات امــکان نــدارد« و در مــورد 
اصولگرایــی نیــز فرمودنــد؛ »اصولگرایــی بــه 
ــای  ــل نحله ه ــی در مقاب ــرف نیســت؛ اصولگرای ح
ــط  ــن غل ــت. ای ــم نیس ــور ه ــج کش ــی رای سیاس
ــی را  ــاالن سیاس ــا فع ــور ی ــا کش ــه م ــت ک اس
کنیــم:  تقســیم  اصالح طلــب  و  اصولگــرا  بــه 
ــه  ــق ب ــی متعل ــه. اصولگرای ــالن؛ ن ــرا و ف اصولگ
ــد  ــد و پایبندن ــالب معتق ــی انق ــه مبان ــه ب ــت ک ــانی اس ــه ی کس هم
و آنهــا را دوســت مي دارنــد؛ حــاال اسمشــان هــر چــه باشــد.

ــن  ــه ضم ــت ک ــی اس ــب کس ــالح طل ــرای اص ــه اصولگ در نتیج
ــار  ــذوب آث ــدرت کاذب و مج ــوب ق ــوق؛ مرع ــم ف ــه مفاهی ــه ب توج
ظاهــری و بی بنیــان فرهنــگ و تمــدن غــرب نباشــد و بــاور 
ــدا  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــد ب ــالمی می توان ــران اس ــه ای ــد، ک ــته باش داش
ــات  ــع و امکان ــالمی و مناب ــای اس ــول و ارزش ه ــه اص ــکا ب ــا ات و ب
فــراوان و متنــوع درون زا در داخــل کشــور  بــه جایــگاه واقعــی 
ــی،  ــف سیاس ــاد مختل ــر، در ابع ــب برت ــه مرات ــرایطی ب ــود در ش خ
فرهنگــی، علمــی، قتصــادی، اجتماعــی و امنیتــی دســت پیــدا کنــد. 

در قبــال سرنوشــت ملــت برعهــده دارنــد. نهادینه شــدن آزادی و 
مصونیــت آکادمیــک و افزایــش میــزان اســتقالل دانشــگاه هــا از 
مراکــز قــدرت اصلــی تریــن شــروط بــرای شــکل گیــری رونــد 
تعالــی علمــی- معنــوی و نقــش آفرینی مؤثر دانشــگاه در مســیر 
رشــد و پیشــرفت همــه جانبــه ایــران اســالمی بــه عنــوان یکــی 

از آرمــان هــای انقــالب اســالمی ایــران بــه شــمار مــی رود. 
...........................................

زمــان  گذشــت 
و  ابعــاد  همــواره 
و  پیــدا  حواشــی 
اتفاقــات  پنهــان 
ــد،  ــی زدای ــا را م ــام ه ــد؛ ابه ــی کن ــن م ــات را روش و موضوع
پنداشــته  از  را  نمایــان می ســازد و حقایــق  را  واقعیــت هــا 
ــرده  ــدا ک ــازی ها ج ــای کاذب و فضاس ــا، ادعاه ــم ه ــا، توه ه
ــه  ــازد. البت ــی س ــن م ــی را روش ــای واقع ــت ه ــداف و نی و اه
ــه هــا و اوج گــرد و  هســتند کســانی کــه در لحظــه وقــوع حادث
ــد  ــدان حادثه هــا و پیچیدگــی رویدادهــا هــم مــی توانن ــار می غب
ــق  ــمن، ح ــودی را از دش ــی، خ ــور اله ــرت و ن ــت بصی ــه برک ب
ــده، و راه را از  ــزک ش ــای ب ــات را از صحنه ه ــل، واقعی را از باط
بیراهــه تشــخیص دهنــد و ســرگردان حــوادث نشــوند، بــه قــول 
معــروف بــا هــر وزش بــادی نلرزنــد؛ امــا بــه طــور معمــول بایــد 
زمــان ســپری شــود و غبارهــا فــرو نشــیند تــا درک واقعی تــری 
بدســت آیــد و عبــرت و تجربــه ای حاصــل شــود و ایــن 
ــرد. ــرار گی ــده ق ــنگر راه آین ــده روش ــت آم ــد بدس ــه جدی تجرب

جریــان مذاکــرات طوالنــی، مــالل آور و البتــه از روی ضــرورت 
ــبینی های  ــی داشــت. خوش ــن حالت ــم چنی ــام ه و مصلحــت برج
ــی  ــام تمام ــب برج ــا تصوی ــد ب ــد بودن ــه معتق افراطــی برخــی ک
ــد و  ــی آی ــان م ــه ارمغ ــاه ب ــود، رف ــی ش ــع م ــا رف ــم ه تحری
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــی ب ــم برخ ــور را ه ــکل آب کش ــی مش حت
و  گل  جنــس  از  حدیــث  و  حــرف  ده هــا  و  می زدنــد  گــره 
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــدان حادث ــه و می ــگ باخت ــون رن ــل، اکن بلب
ــت. ــده اس ــان ش ــد، نمای ــف می ش ــیم و توصی ــابرجام ترس پس

 برخــی تحریــم هــا بر روی کاغذ نوشــته شــد کــه برداشــته خواهد 
شــد، ولــی امــروز شــاهدیم کــه همــان شــکل تحریم هــا بــر روی 
ــه  ــد- ب ــی جدی ــای تحریم ــه ه ــری- قطعنام ــای دیگ ــذ ه کاغ
ســرعت بازگشــته و عماًل نشــانی از رفــع تحریم و تــکان اقتصادی 
در کشــور و چرخیــدن موتــور اقتصــادی خانواده هــای ایرانــی، آن 
ــتیم. ــد، نیس ــول آن داده می ش ــام ق ــل از برج ــه قب ــوری ک ط

 دشــمن، هنــوز نیــز دســت از غبارآلــود کــردن صحنــه برنداشــته 
ــای  ــام ه ــرای برج ــه اج ــوط ب ــا را من ــع تحریم ه ــول رف و ق
دیگــری داده اســت. برجــام موشــکی، تغییــر رفتــار نظــام 
ــت از  ــدم حمای ــطین، ع ــان فلس ــتن از آرم ــت برداش ــران )دس ای
جبهــه مقاومــت، عــدم تهدیــد رژیــم صهیونیســتی و...(، اجــرای 
ــوان  ــذف ت ــی، ح ــار منحــط غرب ــا معی ــران  ب ــوق بشــر در ای حق
ــام  ــر برج ــور و دیگ ــده کش ــی بازدارن ــدرت دفاع ــکی و ق موش
ــوا و  ــالمی از محت ــام اس ــردن نظ ــی ک ــرای خال ــه ب ــی ک هائ
ــا متصــور نیســت و  ــرح آن ه ــرای ط ــی ب ــی، پایان اصــول انقالب
ــا اجــرای تمامــی ایــن برجام هــا،  ــا ب ــوم هــم نیســت کــه آی معل

ــردارد و تحریم هــای اقتصــادی  ــاز دســت از دشــمنی ب دشــمن ب
ــدارد،  ــران ن ــاد ای ــی در اقتص ــری اساس ــا تأثی ــع آن ه ــه رف را ک
متوقــف کنــد. خــط اعتبــاری پیشــنهادی فرانســه نیــز در همیــن 
راســتا قــرار مــی گیــرد، کانــال مالــی کــه حتــی ســاختار آن نیــز 
ــدت  ــد م ــد بلن ــری در رون ــچ تاثی ــدارد و هی ــفافیت الزم را ن ش
ــد.   ــکا ش ــت آمری ــه موافق ــدارد، مشــروط ب ــز ن ــت نی ــروش نف ف
یعنــی بــا اجــرای برجام هــای مــد نظــر امریــکا، صورتــی بــدون 
ــد.  ــدون روح از انقــالب اســالمی باقی می مان ــدی ب ســیرت وکالب
ــردمداران  ــان س ــه اذع ــز ب ــته ای نی ــده هس ــا و پرون ــام ه برج
ــی و  ــود کنترل ــرای خ ــد ب ــی باش ــت مدل ــرار اس ــی ق امریکای
اســتحاله داوطلبانــه و تدریجــی نظــام مقــدس جمهوری اســالمی. 
اســتفاده از تجربــه کشــورهایی چــون مصــر، روســیه، لیبــی و ... 
ــکا  ــت های امری ــا سیاس ــدن ب ــت ش ــازش و هم جه ــه س در زمین
ــرای دولتمــردان  و عاقبــت ایــن کشــورها درس عبرتــی اســت ب
کــه فریــب بهشــت خیالــی غــرب را نخورنــد و بــا فعــال کــردن 
تــوان و امکانــات داخلــی، بــا تــالش جمعــی و بــا اجــرای 
ــاه  ــد. رف ــاه بیاورن ــور رف ــرای کش ــی ب ــاد مقاومت ــح اقتص صحی
ــه. ســادات،  ــدون هزین ــه ب ــود و ن ــه پابرجــا خواهــد ب ــی ن عاریت
گورباچــف، یلتســین، قذافــی و...مســیر گفتمــان اعتمادســاز 
ــز  ــد و هرگ ــد و باختن ــه کردن ــکا را تجرب ــه امری ــی ب و امتیازده
ــانند. ــاه برس ــت و رف ــه امنی ــش را ب ــای خوی ــتند ملت ه نتوانس
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