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چنــد روز گذشــته، طــرح دوفوریتــی مجلــس بــا عنــوان: »اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا 
و صیانــت از منافــع ملــت ایــران« کــه پــس از تــرور دانشــمند برجســته هســته ای »شــهید دکتــر 
محســن فخــری زاده« در دســتور کار قــرار گرفــت، داد دولتی.هــا را بــه صــدا درآورد و معــاون اول 
ــر  ــر مجلــس را مغای ــه اخی ــراوان مصوب رئیــس جمهــور ضمــن آســمان و ریســمان بافتن هــای ف
مصلحت هــای اساســی کشــور دانســت! گرچــه، طــرح نصــف و نیمــه مجلــس هــم چنگــی بــه دل 
نمــی زد امــا تعــرض بــه صالحیــت مجلــس آن هــم در روز قانــون اساســی، تبدیــل بــه یــک اقــدام 
تاریخ ســاز از ســمت دولــت روحانــی شــد. البتــه، احتمــاالً آقــای جهانگیــری هماننــد بســیاری از 
مســائل دیگــر کــه بــدون گرفتن نظــرات کارشناســان و متخصصــان آن حــوزه اظهار نظــر می کنند، 
ایــن بــار نیــز بــا معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور دراین بــاره مشــورتی نکردنــد و صرفــاً بــرای ایجــاد 
فضــای روانــی نکاتــی پیرامــون عــدم صالحیــت مجلس بیــان نمودنــد. انــگار داســتان »بلــدم بلدم« 
هــای روحانــی و جهانگیــری تمامــی نــدارد و قــرار اســت تــا اتمــام دوره ریاســت جمهــوری، دولــت 

یــک تنــه امتیــاز ایجــاد تمــام مشــکالت کشــور را بــه نــام خــودش تمــام کنــد!
البتــه، دربــاره صالحیــت مجلــس درخصــوص تصویــب طــرح اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم ها، 
قانــون اساســی ســال ٦۸ بــه درســتی پاســخ معــاون اول رئیــس جمهــور را داده و تأییــد ایــن مصوبه 

از ســمت شــورای نگهبــان قرینــه دیگــری بــر اثبــات این مدعاســت.
یــک. مطابــق اصــل ۷۱ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران: »مجلــس شــورای اســالمی در 
ــه  ــا توجــه ب ــون وضــع کنــد«. ب ــد قان ــون اساســی می توان عمــوم مســائل در حــدود مقــرر در قان
صالحیــت عــام شــناخته شــده بــرای قــوه قانون گــذاری در قانــون اساســی، بدیهــی اســت کــه بــا 
توجــه بــه محورهــای ســه گانه صالحیــت شــورای عالــی امنیــت ملــی در اصــل ۱۷٦ قانــون اساســی 
)تعییــن سیاســت های دفاعــی- امنیتــی کشــور در محــدوده سیاســت های کلــی تعییــن شــده از 
طــرف مقــام رهبــری، هماهنــگ نمــودن فعالیت هــای سیاســی، اطالعاتــی، اجتماعــی، فرهنگــی و 
اقتصــادی در ارتبــاط بــا تدابیــر کلــی دفاعــی امنیتــی و بهره گیــری از امکانــات مــادی و معنــوی 
کشــور بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای داخلــی وخارجــی(، ایــن شــورا نمی توانــد به طــور عــام و بویــژه 
ــب  ــس شــورای اســالمی )همچــون تصوی ــت اختصاصــی مجل ــه صالحی ــوط ب ــای مرب در حوزه ه
الیحــه بودجــه( کــه در قانــون اساســی بــدان تصریــح شــده اســت، اقدام بــه وضــع مصوبه نمایــد. اما 
در چارچوب هــای قانونــی تعریــف شــده، شــورای عالــی امنیــت ملی قادر اســت تــا مصوباتی داشــته 
باشــد و ایــن مصوبــات، ممنوعیتــی بــرای قانون گــذاری مجلــس شــورای اســالمی ایجــاد نمی کنــد، 
بلکــه جنبــه فرادســتوری پیــدا کــرده و هماننــد قانــون اساســی و سیاســت های کلــی نظــام بــه 

عنــوان مرجعــی بــرای انطبــاق طرح هــا و قوانیــن مجلــس به شــمار مــی رود.
ــی«  ــت اختصاص ــته ای در »صالحی ــائل هس ــون مس ــری پیرام ــون تصمیم گی ــاس، چ ــن اس  برای
شــورای عالــی امنیــت ملــی و »صالحیــت عــام« مجلــس شــورای اســالمی قــرار دارد، هــر دو نهــاد 
به صــورت مشــترک امــکان تصمیم گیــری در ایــن حــوزه را دارنــد. بــا ایــن تفــاوت کــه طرح هــای 

مجلــس نبایــد مغایرتــی بــا مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی باشــد.   
ــس  ــای مجل ــن صالحیت ه ــی از مهم تری ــی یک ــای بین الملل ــی توافق ه ــام و تمام ــب برج تصوی
ــاً  ــح شــده اســت. طبیعت ــدان تصری ــون اساســی ب ــه در اصــل ۷۷ قان ــورای اســالمی اســت ک ش
ــد داشــت. مضــاف  ــز خواه ــاره را نی ــدی در این ب ــای بع ــذاری و اظهارنظره ــس حــق قانون گ مجل
بــر آن، چطــور زمانــی کــه دولــت بــرای تصویــب ۲۰ دقیقــه ای برجــام نیــاز بــه رأی و نظــر مجلــس 
شــورای اســالمی داشــت، نهــاد پارلمــان واجــد صالحیــت بــود و بــه مصلحت کشــور خدشــه ای وارد 
نمی شــد؟ امــا حــال کــه طــرح اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا مغایــر سیاســت های دولــت و 
شــخص رئیــس جمهــور اســت، نظــر مجلــس تبدیــل بــه امــری مضــر و در تضــاد بــا مصلحت هــای 

کالن کشــور شــده اســت؟
دو. در رویــه فعلــی نظــام حقوقــی کشــور، باالبــودن اعتبــار مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــه قوانیــن عــادی و همچنیــن محورهــای موضوعــی ســه گانه در اصــل ۱۷٦ کــه خــود  نســبت ب
تخصیصــی بــر صالحیــت عــام مجلــس شــورای اســالمی اســت، دلیلــی بر عــدم صالحیــت مجلس 

ــد. ــائل نمی باش ــه مس ــذاری در این گون ــرای قانون گ ب
البتــه مطابــق اصــول ۷۱ و ۷۲ قانــون اساســی، موازیــن شــرع و اصــول قانون اساســی تنهــا تقییدات 
صالحیــت عــام مجلــس بــرای قانون گذاری انــد و بــا تعییــن مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی 
به منزلــه یکــی دیگــر از قیــود قانون گــذاری، می تــوان این طــور برداشــت کــرد کــه از نظــر شــورای 
نگهبــان ایــن مصوبــات در مرتبــه-ای فراتــر از قانــون عــادی مصــوب مجلــس قــرار دارنــد. بــرای 
مثــال، ایــراد شــورای نگهبــان در دیمــاه ســال ۸۹ در جریــان تأییــد قانــون برنامــه پنجــم پنج ســاله 
توســعه، یکــی دیگــر از مصادیــق ضــرورت انطبــاق مصوبــات مجلــس شــورای اســالمی بــا مصوبــات 
شــورای عالــی امنیــت ملــی اســت. در جریــان تصویــب مــواد ۱۲۴ تــا ۱۲٦ قانــون برنامــه پنجــم 
توســعه، شــورای نگهبــان اعتقــاد داشــت: بــا توجــه به اینکــه شــورای عالی امنیــت ملــی در مباحث 
ــی  ــات شــورای عال ــا ملحــوظ داشــتن مصوب ــرژی هســته ای مصوباتــی دارد، بایــد ب ــه ان ــوط ب مرب
امنیــت ملــی الیحــه و قانــون برنامــه پنجــم توســعه تصویب شــود. در خصــوص طرح اخیــر مجلس 
نیــز، ایــراد شــورای نگهبــان روشــن نبــودن نســبت قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا 
بــا مصوبــه شــورای عالــی امنیــت بــود کــه بــا اصــالح مجلــس شــورای اســالمی مــورد تأییــد ایــن 
شــورا قــرار گرفــت. بنابرایــن همان طــور کــه پیشــتر بیــان شــد، وجــود مصوبــات شــورای عالــی 
امنیــت ملــی بــه هیــچ وجــه نافــی مســئولیت نماینــدگان در مقــام قانون گــذاری نیســت و هیــچ 
محدودیتــی بــرای قانون گــذاری مجلــس ایجــاد نمی کنــد، بلکــه رعایــت انطبــاق طرح هــای قانونــی 
بــا مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی، از الزامــات نظــام حقوقــی کشــور و شــورای نگهبــان بــرای 

ــد طرح هاســت. تأیی
درنهایــت بایــد یــادآور شــد کــه مشــروعیت هیئــت دولــت، منــوط بــه تأییــد نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی اســت کــه از طریــق اعطــای رای اعتمــاد بــه آن هــا صــورت می پذیــرد! بنابرایــن، 
ــه مصلحت ســنجی و در پوشــش  ــه بهان ــی در جایگاهــی نیســت کــه بخواهــد ب ــه تنهای ــت ب دول
الفاظــی همچــون تدبیــر مقــام معظــم رهبــری بــه صالحیــت ســایر قوا تعــرض نماینــد. شــاید بهتر 
باشــدکه دولتی هــا، هرزگاهــی خوشــان را مــورد خطــاب ایــن جملــه آقای هاشــمی رفســنجانی قرار 

دهنــد کــه: »شــما صالحیــت خودتــان را از کجــا آوردیــد؟ چــه کســی بــه شــما صالحیــت داده!«

دست
 از پا درازتر!

تأملی کوتاه بر عملکرد دولت دوازدهم

مهدی خطیب دماوندی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
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ــر  ــوان ب ــن عن ــا ای ــری ب ــه ۷ آذر، خب ــر جمع بعدازظه
ــرور  ــوری، ت ــت : »ف ــرار گرف ــای کشــور ق خبرگزاری ه

ــور«  ــکی کش ــمندان هسته ای-موش ــی از دانش یک
ــالگرد  ــش از س ــه پی ــد هفت ــا چن ــرور! تنه ــم ت ــاز ه ب
ــزدوران  ــار م ــن ب ــلیمانی، ای ــم س ــاج قاس ــهادت ح ش
جنایــت کار و مســتکبرین جهانــی بــار دیگــر و ایــن بــار 
در قلــب پایتخــت کشــور، دســت بــه جنایــت بــزرگ و 

ــد. ــران زدن ــۀ هســته ای ای ــام ارشــد برنام ــرور مق ت
ــم  ــار قاس ــن ب ــت، ای ــر صهیونیس ــان تحلیلگ ــه اذع ب
ــاندند؛  ــهادت رس ــه ش ــران را ب ــته ای ای ــلیمانی هس س
شــهیدی کــه مســئول توســعۀ بســیاری از برنامه هــای 
ــاخت  ــاد و س ــروژۀ آم ــه پ ــکی از جمل ــته ای موش هس

ــود . ــهاب و... ب ــک ش موش
ــه،  ــن واقع ــاً ده روز از ای ــت تقریب ــس از گذش ــوز پ هن
ــه داده  ــات حادث ــی از جزئی ــجم و دقیق ــت منس روای
ــئول در  ــل مس ــت عوام ــول، غفل ــق معم ــده و طب نش
ایــن زمینــه بــدون شناســایی مقصــران احتمالــی، بــه 

ــت. ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش
پــس از تــرور وحشــیانۀ فــرودگاه بغــداد، تعلــل و 
سســتی در پاســخ و عــدم برقــراری موازنــۀ قــوا دشــمن 
ــرۀ  ــه مذاک ــات ب ــی مقام ــرد و دلخوش ــتاخ تر ک را گس
مجــدد و اطمینــان دشــمن از عــدم پاســخگویی آن هــا، 
باعــث شــد در کمتــر از یــک ســال، بــار دیگر دســت به 
عمــل وحشــیانۀ دیگــری بزننــد. تغییــر موازنــۀ تهدیــد 
در منطقــه و شــکل گیــری ائتالفــی عربی-عبری-غربی 
علیــه ایــران نیــز از علــل وقــوع ایــن اتفــاق می باشــد.

بعــد از ایــن حادثــه بــار دیگــر ســروصداها آغــاز شــد؛ 

دانشــجویان و مــردم خواســتار تحقــق انتقــام ســخت 
شــدند، امــا ایــن بــار نــه در زمان و مــکان مناســب، بلکه 
در قالــب اقدامــی فــوری و آنــی. دانشــجویان شــبانه بــه 
ــدام قاطــع  ــی خواســتار اق ــد و در تجمع پاســتور رفتن
ــان  ــراج بازرس ــران، اخ ــوری اســالمی ای ــی جمه حقوق

آژانــس و انتقــام شــدند.
تجمــع گســتردۀ مــردم، دانشــجویان و مطالبه گــران در 
صبــح روز بعــد از تــرور، منجر بــه حضور نماینــدگان در 
میــان مــردم و هم صدایــی آنــان بــا جمعیــت معتــرض 
ــید  ــز رس ــس نی ــل مجل ــه داخ ــه ب ــی ک ــد؛ صدای ش
ــدام  ــرح »اق ــب ط ــه تصوی ــر ب ــردای آن روز منج و ف
ــق  ــا ۲۵۱ رای مواف ــو تحریم هــا« ب ــرای لغ ــردی ب راهب
شــد کــه محــور اصلــی آن، خــروج از برجــام و پروتــکل 
ــورت  ــب آن و در ص ــد از تصوی ــاه بع ــک م ــی ی الحاق
ــت  ــه می توانس ــی ک ــود؛ اقدام ــا ب ــو تحریم ه ــدم لغ ع
ــه دشــمنان و همچنیــن مانعــی  ــه پاســخی قاطــع ب ب
بــرای خیانــت و مذاکــرۀ مجــدد تیــم قبلــی برجامیــون 

تبدیــل شــود.
فــردای آن روز نــرخ دالر و ســکه افزایــش یافــت! دولــت 
پاتــک رســانه ای خــود را بــا انتشــار عکســی از اهــدای 
ــه شــهید فخــری زاده  مــدال توســط آقــای روحانــی ب
)بــه مناســبت برجــام( آغــاز کــرد، دولــت می خواســت 
القــا کنــد کــه معیشــت مــردم در گــروی برجــام ۲ مــی 
باشــد و مجلــس در ایــن مســیر ســنگ اندازی می کنــد!

ــری  ــج مطالبه گ ــدن نتای ــحال از دی ــجویان خوش دانش
از  بــار دیگــر دســتی خــارج  بودنــد کــه  خــود 
»جمهوریــت«، امیــد را بــه یــأس و اصــالح را به انســداد 

ــرد!  ــل ک تبدی
شــورای نگهبــان ایــرادی بــه مصوبــۀ مجلــس وارد کــرد 
ــۀ شــورای  ــا مصوب ــر ب ــات آن را مبهــم و مغای و محتوی

عالــی امنیــت ملــی اعــالم کــرد و طــرح را بــرای اصالح 
بــه مجلــس بازگردانــد. مجلــس نیــز در مــدت کوتاهــی 
آن را در کمیســیون امنیــت ملــی بررســی کــرده و بــا 
ــرادات شــورای نگهبــان،  اعمــال تغییراتــی خــارج از ای
طــرح را تغییــر داد مــدت اجــرا از یــک مــاه بــه دو ماه و 
عبــارت »بــه محــض تصویــب« بــه »الزم االجــرا« تغییر 
کــرد. و بــدون اجــازه بــه مخالفیــن بــرای ســخن گفتن، 
آن را تنهــا در هشــت دقیقــه تصویــب کــرد! بــار دیگــر 
یــک الریجانــی جدیــد، خاطــرۀ تصویــب ۲۰ دقیقــه ای 
ــب برجــام ۲ را فراهــم  ــۀ تصوی ــده و زمین برجــام را زن

کــرد!
کوچک تریــن و البتــه بهتریــن پاســخ، لغو بازرســی های 
ــد؛  ــق نش ــر محق ــن ام ــفانه ای ــه متأس ــود ک ــس ب آژان
ــر  ــای اخی ــق صحبت ه ــه طب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــس نقــش مهمــی  ــس، بازرســان آژان ــدگان مجل نماین
در کمــک و شناســایی شــهید فخــری زاده بــه دســتگاه 

ــته اند. ــی داش ــی غرب ــای اطالعات ه
مالــک شــریعتی، نماینــده مجلــس در گفتگــو بــا 
فرهیختــگان گفــت: »مصاحبــه بــا شــهید فخــری زاده 
 PMD از شــروط آژانــس بــرای بسته شــدن پرونــده
ــی  ــت روحان ــا ایشــان در دول ــه ب ــود و مصاحب ــران ب ای
و در زمــان مذاکــرات برجــام، به صــورت مکتــوب و 
ــام  ــت، انج ــور داش ــران حض ــو در ته ــه آمان ــی ک زمان
شــد و همان طــور کــه در گــزارش آژانــس انــرژی 
اتمــی در دســامبر ۲۰۱۵ عنــوان شــده اســت، اطالعات 
ــه  ــو ب ــه آمان ــی ک ــد. زمان ــان یافتن ــری از ایش دقیق ت
ایــران آمــد، بنــده، مشــاور رئیــس کمیســیون برجــام 
ــر از  ــه دو نف ــم همــراه او ک ــو و تی ــودم. آمان ــس ب مجل
آنهــا جاسوســان ســرویس ســیا و ســرویس اطالعاتــی 
فرانســه بودنــد، شــرط کــرده بودنــد پرونــده پــی ام دی 

ایــران بســته نخواهــد شــد مگــر اینکــه ایــن مصاحبــه 
ــا ایشــان  ــد ب صــورت گیــرد. قبــال هــم متقاضــی بودن

ــود!« ــران موافقــت نکــرده ب ــی ای ــد، ول صحبــت کنن
ــی  ــس فعل ــی، رئی ــدون عباس ــر فری ــن دکت همچنی
ــس و رئیــس ســابق ســازمان  ــرژی مجل کمیســیون ان
ــرد:  ــالم ک ــیما اع ــش س ــه پای ــی در برنام ــرژی اتم ان
مذاکــرات  کــه  ســال ۸۲  از  فخــری زاده  »شــهید 
هســته ای بــا ۳ کشــور اروپایــی آغــاز شــد، در لیســت 
تــرور دشــمنان و در معــرض رصــد ســرویس های 

ــت.« ــرار گرف ــی ق ــی و خارج امنیت
مطالبــه و شــور و غیــرت دانشــجویان بــار دیگــر توســط 
مصلحت ســنجی مقامــات بــه انتهــای یــأس و ناامیــدی 
بــدل گشــت؛ اقــدام هم ســطح و متقابلــی بــرای انتقــام 
ــاورین  ــه مش ــز ب ــپ نی ــد، ترام ــام نش ــمن انج از دش
فرمــان ادامــۀ فشــار حداکثــری تــا مــرز جنــگ را داد، 
ــی  ــدات توخال ــه تهدی ــت ب ــر دس ــار دیگ ــئوالن ب مس
زدنــد و بــا ایــن کار پایــگاه اجتماعــی حامــی نظــام نیــز 

ریــزش کــرد.
اقــدام مجلــس بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه برجــام تنهــا 
ــز  ــی نی ــای آت ــاال برجام ه ــود و احتم ــت نب ــدام دول اق
تصمیمــات از پیــش گرفتــه شــدۀ حاکمیــت خواهنــد 
بــود. ســوال اینجاســت کــه خویشــتن داری با دشــمنان 
تــا چــه زمانــی ادامــه خواهــد داشــت؟ در ایــن دو مــاه 
چــه اتفاقــی خواهــد افتاد؟ آیــا رویکــرد بایــدن و ترامپ 
ــا در شــکل گیری  ــاوت دارد ی ــای ظاهــری تف در الیه ه

منافــع مــا نیــز تفــاوت خواهــد داشــت؟ 
ــن  ــخ ای ــارۀ پاس ــر درب ــت تفک ــات وق ــاالً مقام احتم
ســوال ها را نخواهنــد داشــت؛ پــس هــدف تــرور بعــدی 

ــود؟ چــه کســی خواهــد ب

تا ِكي خويشتن داري ؟
حسین شهرابی
کارشناسي علوم سیاسی
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روحانی اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی را فراموش کرده! 
هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تایید نمی کند 

 علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:
 یک حقوقدان باید به آقای روحانی متذکر شود که اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی به صراحت 

اعالم می دارد که نمایندگان می توانند از هر یک اعضای کابینه و رئیس جمهور سوال کنند.

سوال یا استیضاح مجلس به معنای نظارت است و وظیفه اصلی مجلس هم نظارت بر اعضای کابینه 
و علی الخصوص رئیس جمهور است از این رو اصل ۸۹ و ۸۸ قانون اساسی دولت را موظف به پاسخ 

 دادن به سواالت نمایندگان مردم کرده است.
بنده فکر می کنم آقای روحانی اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی را فراموش کرده است و همچنین قانون 
اساسی می گوید تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رئیس جمهور اگر بنا باشه هر 

کسی برای خودش یک برداشت از قانون داشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. پیشخوان
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عدالت خواهــی گرچــه ضــروری اســت، امــا در حــال بــه انحــراف رفتــن 
ــه را نیــز خــود عدالت خواهــی خواهــد خــورد.  اســت. بیشــترین ضرب
مــا در حــال دنبــال کــردن ســطحی ترین شــکل عدالت خواهــی 
ــه  ــری ک ــه فک ــم، ن ــر می دهی ــی گی ــر زندگ ــه ظواه ــه ب ــتیم ک هس
پشــت آن اســت؛ ایــن امــر منجــر بــه خردنگــری می شــود امــا بُعــد 
ــد و  ــا کرده ان ــت ها را ره ــرد. سیاس ــده می گی ــی و اداری را نادی سیاس
ــگاه می کننــد. برجســته کــردن ایــن  ــوازم مصرفــی مســؤوالن ن ــه ل ب
ــی  ــی را در پ ــذال کشــیده شــدن عدالت خواه ــه ابت ســطحی نگری، ب

دارد.
ایــن رویکــرد هــم افســردگی و ناامیــدی ایجــاد می کنــد و هــم بخشــی 
را بــه طغیــان و آشــوب می کشــاند و خــروج از ســاختار را بــه دنبــال 
ــت نمی شــود،  ــه حرک ــی منجــر ب ــری عدالت خواه ــان ظاه دارد. جری
بلکــه منجــر بــه نشســتن می شــود، چــون بــه ناامیــدی رســیده اســت. 
حرکت هــای عدالت خواهانــه حــق طبیعــی همــۀ آحــاد 
ــبوق  ــد مس ــه در آن بای ــه مداّق ــه ک ــا آنچ ــت؛ ام اس
ــه  ــد، توج ــه باش ــت عدالت خواهان ــر حرک ــر ه ب
بــه الزمههــا، اصــول و شــیوه های صحیــح 
ــات و عوامــل  عدالت خواهــی و ایضــاً محاق

ــت؛ ــی اس ــدۀ عدالت خواه تهدیدکنن

ــذال  ــراف و ابت ــی انح ــه نوع ــی ب ــورت، عدالت خواه ــن ص ــر ای  در غی
ــود. ــل می ش تبدی

ــی  ــی منف ــد ویژگ ــی، چن ــی عدالت خواه ــان انحراف ــوع، جری در مجم
دارد: ۱( دارایی هــای انقــالب اســالمی را نمی بینــد. ۲( بیــن صراحــت 
و صالبــت بــا توهیــن، اتهــام و آبروریــزی خلــط می کنــد. ۳( خطــای 
ــات؛  ــتن جزئی ــط و ندانس ــات غل ــص، اطالع ــات ناق ــخیص، اطالع تش
ســریع قضــاوت می کنــد، آبــروی افــراد را می بــرد و اگــر هــم 
ــان  ــاره هم ــرد و دوب ــس می گی ــی پ ــود، به راحت ــتباه ب ــش اش قضاوت
مســیر را شــروع می کنــد. نــه مبنــای جــدی دارد و نــه مســئلۀ عمقــی 
ــد،  ــا می کن ــی را جابه ج ــی و فرع ــائل اصل ــد. ۴( مس ــدا می کن را پی
چــون تعریفشــان از عدالــت بســیار ظاهــری و مضیق اســت. ۵( جریانی 
ــدرت  ــد و ق ــه موج ســواری می کنن ــا چــون بقی ــد، ام را شــروع می کن
کنتــرل ندارنــد، هــر اتفاقــی ممکــن اســت رخ دهــد. ٦( ناامیــدی را در 
ــراه  ــو و هم ــالب هم س ــا ضدانق ــد و ب ــق می کن ــه تزری ــر جامع سراس
ــال  ــد به دنب ــن، بای ــوان جایگزی ــه عن ــد. ب ــز همراه ان ــا نی اســت و آن ه
عدالت خواهــی مســئله محور بــود کــه از کلی گویــی و در عیــن حــال، 

پرهیــز  مصداقــی  می کنــد.حرکــت 
ــی  ــد عدالت خواه ــه بای کرد؟چگون
ســاختن  محــدود  عدالت خواهــی بــه مبــارزه یــک. 
ــت اجتماعــی  ــا فســاد: عدال محــدود بــه فسادســتیزی که ب
ــه عمدتــاً الیــۀ فســاد اقتصــادی  ــانه رفت ــرافیت را نش و اش

است، نمی شود. 

ــی، محــدود ســاختن آن اســت. در  ــت اجتماع ــه عدال ــم ب ــن ظل اولی
ــی و  ــن ارزش اجتماع ــی، مهم تری ــت اجتماع ــالمی، عدال ــۀ اس اندیش
ــر ســایر ایــن ارزش هاســت کــه در ســه بُعــد والیــت الهــی،  حاکــم ب
ــود.  ــرح می ش ــی ط ــای اجتماع ــم پیونده ــوازن و تحکی ــت مت معیش
عدالــت اجتماعــی، همــۀ ابعــاد و عرصه هــای جامعــه را هــدف گرفتــه 
ــدارد؛  ــا فســاد ن ــاً جنبــۀ ســلبی مبــارزه ب اســت. عدالت خواهــی صرف
ــات  ــد در حی ــۀ توحی ــط کلم ــوع بس ــر ن ــی ه ــی یعن عدالت خواه
اجتماعــی. کســانی کــه عدالــت را مضیــق و محــدود بــه فسادســتیزی 
می بیننــد، معمــوالً دچــار دوگانه هــای تصنعــی باطلــی چــون عدالــت-

مصلحــت، عدالت-والیــت، عدالت-کارایــی، عدالت-قانون و... می شــوند. 
بــرای جریــان عدالت خواهــی، اعتــراض ارزش مطلــق نیســت، عدالــت 

ارزش مطلــق اســت.
ــت و  ــه عدال ــق ب ــت عمی ــدون معرف ــی ب ــت: عدالت خواه دو. معرف
بالعکــس، ناقــص اســت و بعضــاً ضدعدالــت را تولیــد می کنــد. بنابرایــن 
ــا  ــت را ب ــه عدال ــی ب ــی و معرفت افزای ــه عدالت خواه ــی ک ــر جریان ه
هــم دنبــال نکنــد، دچــار ســطحی نگری و بی عدالتــی می شــود؛ 
ایــن حــرف بــدان معناســت کــه بایــد در متــن مبــارزه بــود، مســئله 
ــیر،  ــن مس ــرد. از ای ــل ک ــه ای آن را ح ــناخت و ریش ــک ش را از نزدی
حتــی مبــارزه بــا فســاد نیــز نبایــد بــا جوزدگــی تبلیغاتــی خلط شــود. 

ــرد. ــی ک ــد عدالت خواه ــی بای ــق و میدان ــق، دقی عمی
ســه. ظواهــر و ریشــه ها: هــم حساســیت بــر ظواهــر مهــم اســت و هــم 
توجــه بــه عمــق مســائل و عــدم توقــف در ظواهــر. برخــی بــه بهانــۀ 
ــاز هســتند  ــر فرهنگ س ــم ظواه ــد. ه ــدا می کنن ــری را ف ــی، دیگ یک
و هــم ریشــه ها، ســازندۀ ســاختارها و 
ــه. هــم ظاهــر و رفتــار                             نهادهــای ناعادالن

اشــرافی محکوم اســت و هم ســاختارهای   
اقتصــادی تشــدیدکنندۀ شــکاف طبقاتی 
ــی و  ــای قانون ــدۀ آزادی ه ــا محدودکنن ی
ــم  ــک را ه ــر ی ــا وزن ه ــرعی. ام ش
ــه،  ــه در جامع ــی ک ــه میزان ــد ب بای
تاثیــر  و  جریان ســازی می کننــد 
می گذارنــد، دنبــال کــرد. بــه قطــع 
ارزش  ظواهــر  گفــت  نمی تــوان 
کمتــری دارنــد؛ قطعــاً ریشــه ها 
همــواره مهــم هســتند، امــا گاهــی 
ظواهــر نیــز به شــدت تاثیرگــذار 
بصیرتــی  بایــد  لــذا  می شــوند. 
نســبت بــه اقتضائــات زمــان داشــت 
ــد  ــر بای ــا ظواه ــا ب ــم کج ــا بدانی ت
ــه ها. ــا ریش ــا ب ــد و کج ــز ش گالوی

چهــار. عملیــات رسانه ای-کلیشــۀ رســانۀ در اعتــراض: از ســوی 
ــک کار  ــاً ی ــی صرف ــه عدالت خواه ــه داشــت ک ــد توج ــم بای ــر ه دیگ
رســانه ای نیســت تــا بــا چنــد توییــت و پســت، تالطــم و التهــاب ایجاد 
کنیــم و خــود را کنــار بکشــیم. تجمــع، شــعار، اعتــراض، بیانیــه، نامــۀ 
سرگشــاده، نشــریه و... همگــی خــوب و الزم هســتند، امــا بیــش از یک 
دهــه اســت کــه تبدیــل بــه کلیشــۀ عدالت خواهــی شــده اند. جریــان 
عدالت خواهــی، نیازمنــد پوســت اندازی فناورانــه و روشــی اســت. 
خالقیــت در روش هــای حــل مســئله الزم اســت. عدالت خواهــی یعنــی 
مبــارزه تــا رفــع ظلــم. ایــن کار، هــر ابــزار مشــروعی را بــه اســتخدام 
ــرای  ــیری ب ــی، مس ــد. عدالت خواه ــل کن ــکل را ح ــا مش ــی آورد ت م
پاســخ بــه عطــش کاذب هیجانــات افــراد نیســت کــه بخواهنــد بــا چند 
ــی  ــد عدالت خواه ــد و بگوین ــک کنن ــش را خن ــانه ای دل خوی کار رس
ــون اســت،  ــوب قان ــم در چارچ ــی مســؤوالنه، ه ــم؛ عدالت خواه کردی
هــم محــدود بــه رویکــرد حقوقــی نیســت، هــم از کار رســانه ای جــدی 

برخــوردار اســت و نهایتــاً مســؤولیت رفــع ظلــم را پذیرفتــه اســت.
پنــج. عدالــت و والیــت: قطعــاً جریــان عدالت خواهــی نمی توانــد خــارج 
ــی  ــن عدالت خواه ــود. فوری تری ــف ش ــی تعری ــت سیاس ــام والی از نظ
ــت  ــد، تشــکیل حکوم ــان را می ده ــن جری ــه ای ــات ب ــازۀ حی ــه اج ک
ــی  ــن دو تعارض ــت. ای ــی اس ــی اله ــت سیاس ــت والی ــدل و حاکمی ع
ــورت  ــوی ص ــه نح ــد ب ــی نبای ــا عدالت خواه ــد، ام ــر ندارن ــا یکدیگ ب
ــی،  ــام والی ــی نظ ــی یعن ــاختمان عدالت خواه ــاس س ــه اس ــرد ک پذی
تضعیــف شــود. قطعــاً عدالت خواهــی مســؤوالنه و مبتنــی بــر علــم و 
آگاهــی، هرگــز خــارج از نظــام والیــت نخواهــد بــود. از ســوی دیگــر، 
آرمان گرایــی جریــان عدالت خواهــی، حساســیت بــه مســئلۀ عدالــت و 
اذان عدالــت ســر دادن در جامعــه، تقویــت نظــام والیــت عدالت محــور 
ــان  ــن جری ــدۀ همی ــر عه ــت ب ــازی والی ــار تمدن س ــود. ب ــد ب خواه
عدالت خواهــی اســت کــه بــرای ولــی، بــا منطــق درســت، بســط یــد 

ــد. ــاد می کن ایج
جمع بندی

ــن  ــری، در مت ــه، حداکث ــد عالمان ــی بای ــه عدالت خواه ــه آنک نتیج
مبــارزه، واقع گرایانــه، مســؤوالنه، در مــدار قانــون، خــارج از کلیشــه های 
ــزاری، در جهــت تقویــت نظــام والیــت عــدل و توســط انســان های  اب
عــادل صــورت پذیــرد. ایــن جریــان، هــم بــا مصادیــق کار دارد و هــم با 

مســئله های ریشــه ای؛ هــم عالـِـم اســت و هــم مجاهــد.

عدالتخواهی يا عدالت خواری؟
سید مهدی اسم حسینی 
کارشناسی اقتصاد

خــون هایــی کــه در ۱٦ آذر ۱۳۳۲ در هــم آمیختــه شــد، لزومــاً از 
یــک مســیر بــه ایــن فیــض نائــل نشــدند و دارای منظومــه  هــای 
فکــری متمایــزی بودنــد. تفکرهــای اندیشــه ورز و عمل گــرا کــه در 
تقابــل یکدیگــر قــرار داشــتند، در آن روز کنــار یکدیگر جمع شــدند 
و ایــن وحــدت، مســبب موفقیت هــای آتــی در زمینه هــای مختلــف 

سیاســی و اجتماعــی شــد.
تضادهــای  عملگــرا  و  اندیشــه ورز  وظیفه محــور،  نظام هــای 
قابل توجهــی بــا یکدیگــر دارنــد؛ از جملــه اینکــه نظــام اندیشــه ورز 
ــر  ــه بی ثم ــرا، آن را ب ــه ســطحی نگری و نظــام عمل گ ــری را ب دیگ
ــام  ــک نظ ــد ی ــن دو، می توان ــع ای ــا جم ــد. ام ــم می کن ــودن مته ب
ــای  ــۀ موفقیت ه ــه ریش ــود آورد ک ــه وج ــور را ب ــد وظیفه مح واح
پیــش رو را تشــکیل می دهــد و غیــر از ایــن، موجبــات اختــالف و 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــت ها را ب شکس
ــود دارد  ــی وج ــگری های سیاس ــه در راه کنش ــری ک ــش دیگ چال
ــرم«  ــن راه شــده اســت، »انتخــاب ف ــث دوری بســیاری از ای و باع
ــن  ــت و همی ــوا نیس ــا آن محت ــب ب ــی متناس ــد. گاه فرم می باش
ــده  ــماری ش ــای بی ش ــلختگی ها و بی نظمی ه ــث ش ــوع باع موض
اســت. وقتــی در نظام هــای وظیفه محــور می گوییــم بایــد بــه 
تعادلــی بیــن آن هــا برســیم، در انتخــاب فــرم و محتــوای متناســب 

ــم. ــا داری ــن نتیجه گیری ه ــه ای ــاز ب ــم نی ه
حــال بــا جمع بندی هایــی کــه در نظام هــای وظیفه محــور و 
ــا ایــن ســوال مواجــه می شــویم کــه دیــدگاه  عمل گــرا داشــتیم، ب

ــت؟ ــی چیس ــگری های سیاس ــه کنش ــا ب م
آیا نگاه تکلیفی به آن داریم یا خصمانه؟

ایــن کنشــگری بارهــا در صحبت هــای امــام خمینــی )ره( و مقــام 
معظــم رهبــری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت و دانشــجویان را به 

ــر تشــویق می کننــد. انجــام فعالیت هــای مؤث
نمونــه ای از آن، صحبت هــای رهبــری ســال ۹۴ در دیــدار بــا اســاتید 

اســت کــه می فرماینــد : 
ــد.  ــار نگــه داری »محیــط علمــی کشــور را از حاشیه ســازی ها برکن
ــد  ــت نباش ــگاه ها سیاس ــم در دانش ــن نمی گوی ــود؛ م ــتباه نش اش
-شــاید خیلی هــا یادشــان اســت کــه مــن ســال ها پیــش در 
ــدی  ــر تن ــاتید، تعبی ــور اس ــان در حض ــاه رمض ــۀ  م ــن جلس همی
کــردم نســبت بــه آن کســانی کــه می خواســتند دســت وپای 
ــه  ــد ک ــع کنن ــجوها جم ــان دانش ــگاه ها و می ــت را از دانش سیاس
ــط دانشــگاه،  ــدم محی ــده معتق ــه، بن ــا شــد، ن ــۀ  خیلی ه ــۀ  گل مای
محیــط فهــم سیاســی، تحلیــل سیاســی، دانــش سیاســی، آگاهــی 
سیاســی اســت؛ ایــن را مــن مانــع نیســتم؛ نــه، [بلکــه می گویــم ] 
ــود.  ــازی نش ــود، حاشیه س ــی کاری نش ــود، سیاس ــت بازی نش سیاس
ایــن حاشیه ســازی ها بــه کار اصلــی کــه عبــارت اســت از کار علــم 
و پیشــرفت علــم بــا همــۀ خصوصّیاتــی کــه ایــن مســئله دارد، لطمه 

مــی زنــد.«
دانشجو سیاسی باشد اما سیاست زده خیر.

سـیـاسـت گـریـــزی نـاشـــی از سـیـاســـت زدگی می تواند از عال ئم 
ــد از  ــت گریزی می توان ــن سیاس ــد؛ ای ــی باش ــدی سیاس ــارز ناامی ب
عوامــل مختلفــی ریشــه گیــرد کــه یکــی از آن هــا تــال ش عــده ای از 
سیاســت مداران بــه تحمیــل دیدگاه هــای خــود بــه جامعــه بــه هــر 

قیمــت ممکــن اســت.
دانشــجو نبایــد مجــری سیاســت های سیاســت مداران باشــد 
ــئوالن  ــه مس ــی ک ــه پل ــود ب ــل ش ــالً تبدی ــگاه عم ــد دانش و نبای
و سیاســت مداران از طریــق آن بــه آرزوهــا و آمــال خــود در 

برســند. عرصه هــای سیاســی 

سیاســی بــودن بدیــن معناســت کــه مصالــح کشــور و مــردم در نظر 
ــر  ــه کنش هــا و فعالیت هایــی مؤث گرفتــه شــده و در راســتای آن ب

ــود. پرداخته ش
ــای  ــز ه ــار افت وخی ــان دچ ــول زم ــجویی در ط ــای دانش جنبش ه
ــه دولت هــای مســتقر  فراوانــی شــدند کــه بخشــی از آن مربــوط ب

اســت و بخــش دیگــری ارتبــاط بــا خــود دانشــجویان دارد. دانشــجو 
بــا توجــه بــه انگیــزۀ بســیار و دانــش مناســب، توانایــی جهت دهــی 
در زمینه هــای مختلــف را در جامعــه دارد و اگــر در خــط مقــدم امور 
قــرار نگیــرد، ممکــن اســت جامعــه هم ســو بــا منافــع ســودجویان 

قــرار گیــرد کــه موجــب عقب ماندگی هایــی هــم مــی شــود.

مأمور به وظیفه ايم، نه نتیجه
سید مهدی آقامیری
کارشناسی اقتصاد

ایــن رویکــرد هــم افســردگی و ناامیــدی ایجــاد می کنــد و هــم بخشــی 
را بــه طغیــان و آشــوب می کشــاند و خــروج از ســاختار را بــه دنبــال 
ــت نمی شــود،  ــه حرک ــی منجــر ب ــری عدالت خواه ــان ظاه دارد. جری
بلکــه منجــر بــه نشســتن می شــود، چــون بــه ناامیــدی رســیده اســت. 
حرکت هــای عدالت خواهانــه حــق طبیعــی همــۀ آحــاد 
ــبوق  ــد مس ــه در آن بای ــه مداّق ــه ک ــا آنچ ــت؛ ام اس
ــه  ــد، توج ــه باش ــت عدالت خواهان ــر حرک ــر ه ب
بــه الزمههــا، اصــول و شــیوه های صحیــح 
ــات و عوامــل  عدالت خواهــی و ایضــاً محاق

ــت؛ ــی اس ــدۀ عدالت خواه تهدیدکنن

ــراه  ــو و هم ــالب هم س ــا ضدانق ــد و ب ــق می کن ــه تزری ــر جامع سراس
ــال  ــد به دنب ــن، بای ــوان جایگزی ــه عن ــد. ب ــز همراه ان ــا نی اســت و آن ه
عدالت خواهــی مســئله محور بــود کــه از کلی گویــی و در عیــن حــال، 

پرهیــز  مصداقــی  می کنــد.حرکــت 
ــی  ــد عدالت خواه ــه بای کرد؟چگون
ســاختن  محــدود  عدالت خواهــی بــه مبــارزه یــک. 
ــت اجتماعــی  ــا فســاد: عدال محــدود بــه فسادســتیزی که ب
ــه عمدتــاً الیــۀ فســاد اقتصــادی  ــانه رفت ــرافیت را نش و اش

است، نمی شود. 

بالعکــس، ناقــص اســت و بعضــاً ضدعدالــت را تولیــد می کنــد. بنابرایــن 
ــا  ــت را ب ــه عدال ــی ب ــی و معرفت افزای ــه عدالت خواه ــی ک ــر جریان ه
هــم دنبــال نکنــد، دچــار ســطحی نگری و بی عدالتــی می شــود؛ 
ایــن حــرف بــدان معناســت کــه بایــد در متــن مبــارزه بــود، مســئله 
ــیر،  ــن مس ــرد. از ای ــل ک ــه ای آن را ح ــناخت و ریش ــک ش را از نزدی
حتــی مبــارزه بــا فســاد نیــز نبایــد بــا جوزدگــی تبلیغاتــی خلط شــود. 

ــرد. ــی ک ــد عدالت خواه ــی بای ــق و میدان ــق، دقی عمی
ســه. ظواهــر و ریشــه ها: هــم حساســیت بــر ظواهــر مهــم اســت و هــم 
توجــه بــه عمــق مســائل و عــدم توقــف در ظواهــر. برخــی بــه بهانــۀ 
ــاز هســتند  ــر فرهنگ س ــم ظواه ــد. ه ــدا می کنن ــری را ف ــی، دیگ یک
و هــم ریشــه ها، ســازندۀ ســاختارها و 
ــه. هــم ظاهــر و رفتــار                             نهادهــای ناعادالن

اشــرافی محکوم اســت و هم ســاختارهای   
اقتصــادی تشــدیدکنندۀ شــکاف طبقاتی 
ــی و  ــای قانون ــدۀ آزادی ه ــا محدودکنن ی

3

در طی تماس تلفنی، مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طرف ترکیه ای ضمن 
تاکید بر روابط نزدیک و دوستانه میان ایران و ترکیه و سیاست قطعی حسن همجواری آنکارا، اطمینان داد که رئیس جمهور ترکیه به 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل گذاشته و نسبت به حساسیت های پیرامون شعر قرائت شده نیز مطلع نبوده و 
آن را صرفاً در ارتباط الچین و قره باغ  می دانسته و به همین دلیل آن را در مراسم باکو خوانده است.

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت روابط دوستانه و حاکی از احترام دو کشور و نیز روابط 
صمیمانه میان رئیس جمهور ترکیه و مقامات عالیه جمهوری اسالمی ایران، ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه در بستر اعتماد متقابل بیش 
از پیش گسترش یابد.

وزیر خارجه ترکیه:
اردوغان از حساسیت های شعری که خواند اطالع نداشت

پیشخوان



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره پانزدهم/دی  ماه99

بهروز رئیسی
کارشناسی علوم سیاسی

جنبش دانشجويی در مسیر افول، آری يا خیر؟

رســالت جنبــش دانشــجویی بــر ایــن مفهــوم 
اســتوار اســت کــه بــه نوعــی حلقــۀ واســط میــان 
ــش  ــراد جنب ــد. اف ــه باش ــۀ جامع ــگان و بدن نخب
ــد مســئله را مســئوالنه از  خــود را موظــف می دانن
ســطح جامعــه جمــع کــرده و ضمــن انتقــال آن بــه 
نخبــگان، ســعی در ارائــۀ راهــکار مناســب پیرامــون 
آن بکننــد. جنبــش دانشــجویی تــا بــه امــروز فــراز 
و نشــیب های بســیاری را پشــت ســر گذاشــته کــه 
ــۀ  ــه کارنام خــود نگاهــی تبارشناســانه را نســبت ب
ــن  ــا در ای ــد. م ــه ۹۰ ســالۀ خــود می طلب ــب ب قری
نوشــتار ســعی بــر آن داریــم کــه ضمــن نگاهــی بــه 
ــه  ــا حــدودی ب ــد کلــی جنبــش دانشــجویی، ت رون

ــم. ــا بپردازی ــی آن ه آسیب شناس
ســال های  در  را  جنبــش  اوج  نقطــۀ  بســیاری 
ــور  ــد و حض ــالمی می دانن ــالب اس ــه انق ــر ب منج
ــر  ــه ثم ــی ب ــای اصل ــی از پایه ه ــجویان را یک دانش
رســیدن انقــالب اســالمی در نظــر می گیرنــد. 
ــگ  ــاز جن ــا آغ ــالب و ب ــد از انق ــال های بع در س
تحمیلــی، بــاز هــم همیــن دانشــجویان هســتند که 
بــا حضــور پرشــور خــود، بــار دیگــر مهــر تأییــدی 
می شــوند بــر مســیری کــه تــا بــه آن روز پیمــوده 

ــد. بودن
ــا روی کار آمــدن  پــس از پایــان دفــاع مقــدس و ب
دولــت ســازندگی، تغییــرات حاصــل از اندیشــه های 
جدیــد، تاثیــر خــود را عــالوه بــر امــور اقتصــادی، بر 
ــن  ــذارد؛ همی ــم می گ ــگ ه ــت و فرهن روی سیاس
ــد شــکل  ــی جدی ــرات ســبب می شــود جریان تغیی
گیــرد کــه برخــی همچــون دکتر حســین بشــیریه، 

ــوم سیاســی و از تئوریســین های  اســتاد مطــرح عل
همــان جریــان، آن را »طبقــۀ متوســط« نام گــذاری 
می کننــد. آبشــخور نظــری ایــن طبقــه را حلقــه ای 
موســوم بــه »حلقــۀ کیــان« بــه ســرکردگی 
ایــن  می دهــد؛  تشــکیل  ســروش  عبدالکریــم 
جریــان متشــکل بــود از سیاســیونی کــه برخــی از 
ــر  ــس از انقــالب تغیی ــای پ ــی رخداده ــا در پ آن ه
ایدئولــوژی داده و بعــًض از منتهــی الیــه چــپ بــه 
ســوی جنــاح مخالــف هجــرت کــرده بودنــد. جامعۀ 
هــدف ایــن جریــان، بیشــتر طبقــه بــورژوا و نیمــه 
بورژوایــی بــود کــه اکنــون فضــا را بــاز دیــده بــود 
تــا بــه تحــرکات خــود بپــردازد. طبیعــی بــود کــه 
آن هــا بــه دلیــل شــعارهای اغواگــر خــود همچــون 
ــۀ  ــترش جامع ــی، گس ــعۀ سیاس ــان، توس آزادی بی
مدنــی و... بخشــی از قشــر دانشــجو و جنبــش 
ــن  ــه ســمت خــود بکشــانند. در ای دانشــجویی را ب
ــجویی  ــش دانش ــت جنب ــی از جمعی ــال ها بخش س
ــوی  ــدت، عض ــم وح ــر تحکی ــرکردگی دفت ــه س ب
ــان را  ــام آن ــش پیاده نظ ــان شــده و نق ــن جری از ای
ــا در  ــگری آن ه ــن کنش ــد. جدی تری ــا می کردن ایف
ــال ۸۸  ــات س ــورد و اتفاق ــم خ ــال ۷۸ و ۸۸ رق س
ــت  ــا و درنهای ــاله آن ه ــی چندس ــه تعطیل ــر ب منج
ــس  ــط پ ــۀ متوس ــان طبق ــد. جری ــان ش انشعابش
ــت  ــدن دول ــی روی کار آم ــال ها و در پ ــن س از ای
ــل بیشــتری  ــا اندیشه هایشــان آزادی عم ــو ب هم س
ــد؛ هرچنــد دیگــر آن پویایــی ســابق را  پیــدا کردن
پیــدا نکــرده و در ســال های اخیــر هــم بــا رونــدی 
و  تئوریــک  ســردرگمی  دچــار  نزولــی،  کامــاًل 

ــدند. ــی ش ــی غیرقابل هضم روزمرگ
از  اخیــر  ســال های  آسیب شناســی  در  آنچــه 
می تــوان  فکــر  طــرز  ایــن  بــا  جنبش هایــی 

ــر آن هــا  مشــاهده کــرد، رخــوت عجیــب حاکــم ب
و فاصلــه گرفتــن جــدی آنــان از فضــای کنشــگری 
ــی  ــدی و بی تفاوت ــای بی قی ــک فض ــه ی ــی ب سیاس
ــد و  ــئله ندارن ــر مس ــه دیگ ــکل هایی ک ــت. تش اس
ــس  ــی پ ــه هســتند. گوی ــال چ ــه دنب ــد ب نمی دانن
ــی آن  ــه حام ــی ک ــف دولت ــۀ بســیار ضعی از کارنام
بودنــد، خــود را در جایــگاه انفعالــی می بیننــد کــه 
دیگــر نــه حرفی بــرای گفتن دارنــد و نــه از برقراری 
ــای  ــف در فض ــه های مختل ــان اندیش ــو می گفت و   گ
ــد. فضــای روزمرگــی  دانشــگاهی اســتقبال می کنن
حاکــم بــر اکثــر تشــکل های دانشــجویی، بــا شــدت 
ــر آن هــا حاکــم شــده و برنامــۀ  بســیار بیشــتری ب
ــات  ــزاری جلس ــه برگ ــده ب ــدود ش ــان مح کاریش
شــعرخوانی، رمان خوانــی و بعضــاً در بازه هایــی 
از مهمان هایــی کــه  آذر، دعــوت  همچــون ۱٦ 
ــا  ــدر ت ــه ص ــن ب ــز توهی ــان ج ــی سخنانش خروج
ــارزی از  ــن خــود نشــانۀ ب ــل نظــام نیســت و ای ذی
ــد  ــه بای ــت. البت ــئلگی آن هاس ــی و بی مس بی هدف
ــرد؛  ــر بررســی ک ــی کالن ت ــن مشــکل را از نگاه ای
از ایــن منظــر کــه دانشــجویان حامــی ایــن تفکــر 
همچــون ایدئولــوگ خــود یعنــی ســروش، همیشــه 
ــودۀ  ــه ت ــگاه جامعه شــناختی نســبت ب ــدان ن از فق
ــد و  ــج می بردن ــی رن ــۀ مذهب ــژه جامع ــردم به وی م
متأســفانه تــا بــه امــروز نیــز ایمــاژ مثبتــی در رویــۀ 

ــده نشــده اســت. ــا دی آن ه
در طــرف دیگــر جنبش هــای دانشــجویی، متشــکل 
از چندیــن مجموعــه اســت کــه نزدیکــی بیشــتری 
بــا جریانــات انقالبــی داشــته و از آغــاز انقــالب تــا 
بــه امــروز در ســطح دانشــگاه و فراتــر از آن همچون 
پرداخته انــد.  فعالیــت  بــه  جهــادی  اردوهــای 
ایــن تشــکل ها برخــالف جنبش هــای هم ســو 

ــر  ــه منج ــی ک ــات، نقطــۀ عطف ــان اصالح ــا جری ب
ــود،  ــا ش ــی در آن ه ــی خاص ــیفت پارادایم ــه ش ب
ــا  ــروز، ب ــه ام ــا ب ــاز ت ــته از آغ ــته اند و پیوس نداش
وجــود تمامــی فــراز و نشــیب ها روال ثابتــی را بــه 
خــود دیده انــد. البتــه نبایــد منکــر تکثــر در میــان 
ــن  ــز اهمیــت ای ــۀ حائ ــا نکت ــان شــد، ام ــن جری ای
ــی  ــم اصل ــل مفاهی ــا در ذی ــۀ آن ه ــه هم ــت ک اس

ــتند. ــو هس ــر هم س ــا یکدیگ ــام ب نظ
آنچــه ایــن جنبش هــا را در ایــن ســال ها به شــدت 
آزرده، فقــدان نــگاه عمیــق اندیشــه ای و تئوریک در 
بــاب مســائل اســت کــه خــود منجــر بــه عمل گرایی 
ــاً ســویۀ  ــه گاه ــا شــده ک و پراگماتیســتی در آن ه
ــکال  ــت. اش ــه اس ــود گرفت ــه خ ــز ب ــی نی افراط
ــا قابل مشــاهده  ــه در برخــی از رخداده ــری ک دیگ
بــوده، فاصله ایســت کــه بیــن آن هــا و بدنــۀ جامعــه 
ــه  ــه نســبت ب ــگاه واقع بینان ایجــاد شــده و خــالء ن
ــکل  ــت؛ مش ــود آورده اس ــا به وج ــا را در آن ه قضای
دیگــری کــه بــرای ایــن قبیــل تشــکل ها می تــوان 
ــا  ــر آن ه ــم ب ــوگ حاک ــی مونول ــرد، نوع ــر ک ذک
ــا و  ــر روش ه ــاً تکث ــده بعض ــبب ش ــه س ــوده ک ب
مطالبه گری هــای درون بدنــه ای گفتمــان خــود 
ــی  ــاب برخ ــا انتس ــند و ب ــمیت نشناس ــه رس را ب
ــاص،  ــر خ ــا تفک ــکل ی ــک تش ــه ی ــا ب خصیصه ه
آن هــا را از حلقــۀ انقالبی گــری بیــرون کــرده و 

ــد. ــی کنن ــان معرف ــزی گفتم خــود را دال مرک
ــدم درک  ــل، ع ــان مقاب ــه در جری ــور ک ــان ط هم
ذکــر  آســیب  به عنــوان  را  جامعه شــناختی 
ــی  ــوان نگاه ــم می ت ــر ه ــن تفک ــرای ای ــم، ب کردی
را نــام بــرد کــه درک قابل قبولــی از ریشــه های 
به جــای  و  نــدارد  آن  بنیان گــذاران  و  انقــالب 
ــت  ــه قرائ ــالب، ب ــی انق ــول اساس ــه اص ــه ب مراجع
شــارحان بســنده کــرده و معمــوال بــه شــکلی 
کاریکاتــوری بــا آن هــا روبــرو شــده اســت؛ البتــه بــا 
ــد  ــب نبای ــن مطل ــود اشــکاالت بیان شــده از ای وج
غافــل شــد کــه تشــکل های نزدیک تــر بــه جریــان 
انقالبــی در ســال های اخیــر دچــار یــک دگردیســی 
ــگاه  ــان از ن ــدودی نش ــا ح ــود ت ــه خ ــده اند ک ش
بــر آن هــا حاکــم  آسیب شناســانه ای دارد کــه 
ــرات در  ــه ک ــه ب ــی ک شــده اســت. مطالبه گری های
ــات  ــی اتفاق ــا برخ ــازی ها و ی ــۀ خصوصی س زمین
مرتبــط بــا سیاســت داخلــی یــا خارجــی همچــون 
واقعــۀ شــهادت شــهید فخــری زاده افتــاده، نشــانگر 
ــم  ــا حاک ــن جریان ه ــر ای ــم ب ــاره حاک ــی دوب پویای
شــده و صیرورتــی اســت کــه میتوانــد نویددهنــدۀ 

ــد. ــن باش ــده ای روش آین
آنچــه کــه در ایــن نوشــتار در پــی آن بودیــم، نوعی 
ــر  ــه جنبــش دانشــجویی حاکــم ب ــگاه انتقــادی ب ن
ــر  ــه اگ ــن اســت ک ــر ای ــان ب ــود. اعتقادم کشــور ب
ــور  ــطح کش ــال در س ــای فع ــات و جنبش ه جریان
ــت کــرده،  ــگاه انتقــادی را در خــود تقوی ــد ن بتوانن
ســعی در نقــد ســازندۀ یکدیگــر کننــد و از برقــراری 
گفت و گــو بــا وجــود تمامــی اختالفــات ایدئولوژیــک 
اســتقبال کننــد، نظــام جمهــوری اســالمی از ایــن 
دورۀ دشــوار تاریخــی هــم بــا ســربلندی عبــور کرده 
و ققنــوس وار پــس از ســختی ها، حیاتــی دوبــاره بــر 

جــان خــود احســاس خواهــد کــرد.
ــن  ــرو خــون ســه شــهید گلگون کف ــه ره باشــد ک
ــدس  ــاع مق ــزار شــهید دف ۱٦ آذر ۱۳۳۲ و ۲۳۰ ه

باشــیم.
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پیام تسلیت بسیج دانشجویي دانشگاه شهید بهشتي 
به مناسبت درگذشت آیت اهلل یزدي

ّ َو إِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن  إِنَّا ِلَ
درگذشت آیت ال محّمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان 

 رهبری را خدمت خانواده محترم، شاگردان و همکاران ایشان تسلیت عرض می کنیم.
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی )ره(

پیشخوان
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مهدي خطیب دماوندي
کارشناسي ارشد حقوق عمومي

نقطه صـفر 
مطالبه گری         !

بررسی آثار و تبعات منفی تخريب اتاقک خانواده مظلوم بندرعباسی 
برفرآيند مطالبه گری و كنشگری جنبش دانشجويی

پــرده اول: شــش ســال گذشــت. هنــوز آن شــور و هیجــان 
روزهــای نخســتین دوران دانشــجویی را بــه خاطــر دارم. 
دغدغه منــدی، جامعــه، دانشــگاه، کار و تــالش، تغییــر، 
همگــی  آرمان خواهــی  و  مطالبه گــری  آزاداندیشــی، 
ــه تنهــا در ذهــن مــن، بلکــه  کلیدواژه هایــی هســتند کــه ن
ــک  ــور ح ــن کش ــال ای ــجویان فع ــک دانش ــک ت ــگاه ت در ن
ــالمی و  ــای اس ــجویی، انجمن ه ــیج دانش ــد. بس ــده بودن ش
نشــریات دانشــجویی واژگان هایــی هســتند کــه هرکدامشــان 
صدهــا خاطــره و ده هــا نــام را برایمــان تداعــی می کننــد. در 
طــول دوران دانشــجویی، هرکجــا بودیــم تــالش می کردیــم 
تــا بــه گونــه ای شــرایط را بهبــود ببخشــیم و فضایــی بــرای 
تحقــق رســالت حقیقی مــان مهیــا ســازیم. در ایــن مســیر، 
گاهــی موفــق بودیــم و نتیجــه مطلوبمــان حاصــل می گشــت  
ــک  ــت ی ــا در هرحال ــم. ام ــت می خوردی ــی شکس و گاه گاه
اصــل ثابتــی وجــود داشــت؛ اینکــه دانشــجو نبایــد هیــچ گاه 
از حرکــت بــاز بمانــد! در کوچــه پــس کوچه هــای خاطــرات 
دوران دانشــجویی، دوســتی ها و دشــمنی ها، اشــک ها و 
ــداری همــه  لبخندهــای بســیاری نقــش بســته اند کــه َگه ُگ
مــا را غــرق خــود می ســازد. مــا جریان دانشــجویی مســلمان، 
ــود،  ــوش ش ــان خام ــش وجودم ــم آت ــازه ندادی ــچ گاه اج هی
همــواره دغدغــه بیــداری دانشــجو را در ســر پروراندیــم و بــا 
تمــام تــوان در پــی یافتــن راهــی حلی برای مشــکالت کشــور 
ــد: »در جمهــوری  ــه گفته ان ــن اســت ک ــه ای ــر ن ــم. مگ بودی
ــد همــان جــا را مرکــز  ــرار گرفته ای اســالمی، هرکجــا کــه ق
ــری  ــم مطالبه گ ــه عل ــد ک ــا آموختن ــه م ــد«؟، ب ــا بدانی دنی
ــوان  ــا به عن ــد و م ــی بمان ــن باق ــد روی زمی ــچ گاه نبای هی
دانشــجویان و دلبســتگان ایــن ســرزمین پهنــاور، وظیفــه بــه 
دوش کشــیدن ایــن بــار ســنگین را برعهــده گرفتیــم. جنبش 
ــی و کالن مســائلی  دانشــجویی، در برهه هــای حســاس زمان
ــوری  ــردن طئ ــی ک ــال ۸۸، خنث ــی س ــع سیاس ــر وقای نظی
ــن  ــال های ۹٦ و ۹۸ و همچنی آشــوب های دانشــگاهی در س
مطالبــه از مســئوالن در مســائل کالن ملــی همچــون عــدم 
تصویــب FATF و افزایــش مــدت زمــان ســربازی، توانایــی 

خــود را در حــل مشــکالت، تبییــن خــط و مشــی های علمی، 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی و ایجــاد تغییــر در نگرش های 
منفــی دولت مــردان و درمجمــوع بــرای رشــد و تعالــی جامعه 
ــه از روزهــا و ماه هــای پیــش،  نشــان داده اســت. صحبــت ن
بلکــه یــادآور خاطــرات دانشــجویان در چنــد دهــه گذشــته 
ــام  ــد نظ ــر را در بندبن ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــی ک ــت. آن های اس
ــای  ــن گروه ه ــد و از اولی ــس کردن ــاهی ح ــوت شاهنش طاغ
مردمــی بودنــد کــه »ردای عمــل« بــر تــن »قلم هــای صریــح 
ــن  ــی، ذه ــروی جوان ــاندند. نی ــان پوش ــرده« خودش و بی پ
شــاداب و پویــا و ارتقــاء ســطح علــم و دانــش در دانشــجویان 
گــواه بــر ایــن مدعاســت کــه دانشــجویان بســیار ســریع تر از 
ســایر اقشــار و افــراد جامعــه نیــاز کشــور را درک می کننــد. 
امــا در همیــن میــان، وقــوع برخــی از رخدادهــای فرهنگــی و 
اجتماعــی باعــث می شــود تــا گمــان کنیــم در بســتر فضــای 
ــی، بعضــی  ــر رســیده ایم! به نوع ــه نقطــه صف ــری ب مطالبه گ
از ایــن اتفاقــات آنچنــان تلــخ و غیرقابــل بــاور هســتند کــه 
اصــالً جایــی بــرای مطالبه گــری باقــی نمی گذارنــد. مضــاف 
بــرآن، نحــوه مقابلــه مســئوالن بــا حــوادث اجتماعی درســت 
در تقابــل بــا کنشــگری های اجتماعــی جنبــش دانشــجویی 

اســت.

پــرده دوم: چنــد روز پیــش، در میــان انبوهــی از مشــکالت 
اقتصــادی و رونــد صعــودی قربانیــان مبتالیــان بــه ویــروس 
ــک  ــک اتاق ــب ی ــی از تخری ــار فیلم ــور، انتش ــا در کش کرون
بلوکــی در بندعبــاس موجــی از اعتراضــات مردمــی را ایجــاد 
ــمارترین  ــره پرش ــی در زم ــان کوتاه ــدت زم ــرد و در م ک
هشــتگ های فضــای مجــازی قــرار گرفــت. داســتان پــر رنــج 
و غصــه ای کــه پیــش از ایــن، در قضیــه تخریــب منــزل یــک 
پیــرزن حاشیه نشــین بــه نــام »آســیه پناهــی« اتفــاق افتــاده 

بــود.
ــود  ــر می ش ــا مگ ــتم، ام ــی نیس ــی نویس خوب ــن احساس م
ــب  ــری از تخری ــرای جلوگی ــه ب ــه دخترکــی ک صــدای ضّج
ــی  ــد آدم آهن ــن چن ــه دام ــت ب ــری اش، دس ــک ده مت آلون
ــوان  می شــود را شــنید و احساســی نشــد؟ اصــالً مگــر می ت
ــه  ــی ک ــای آن زن بندعباس ــک ها و التماس ه ــان اش در می
بــه خاطــر فقــر و نــداری، مجبــور بــه زندگــی در یــک خانــه 
خرابــه شــده و اقــدام بــه خود ســوزي کــرده حرفــی از 

مطالبه گــری زد؟ مطالبه گــری از کجــا، مطالبه گــری از کــه؟ 
ــر  ــی نظی ــب آلونک های ــئله تخری ــه مس ــن ب ــاید پرداخت ش
آســیه پناهــی و پیــرزن بندرعباســی، نــه نیــازی بــه یــادآوری 
اصــول قانــون اساســی باشــد، نه ابــالغ آییــن نامــه ای از دولت 
و نــه تصویــب قانونــی از مجلــس، بلکــه در ایــن مســیر بایــد 
ــرد.  ــه ک ــی مراجع ــری از نفــس و وجــدان آدم ــه مطالبه گ ب
ــری،  ــتوانه فک ــه پش ــا آن هم ــران، ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی و انســانی کجــای کار  ــای دین ــی و آرمان ه ــاد مردم اعتم
را اشــتباه کــرده کــه امــروز بایــد بــرای رعایــت ســطحی ترین 
اصــول انســانی شرمســار مــردم خــود باشــد؟ البتــه تقصیــر 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــر کس ــت، مقص ــالمی نیس ــوری اس جمه
ــادی  ــت اقتص ــردن کلف ــدان گ ــه مفس ــان ب ــون زورش چ
ــه  ــی و ب ــدون درنظــر داشــتن شــرایط اجتماع نمی رســد، ب
بهانــه انجــام وظایف شــان فریــاد می زننــد کــه مــا مأموریــم 
و معــذور! کــدام عقــل ســلیمی میپ ذیــرد کــه یــک چنیــن 
خانــواده ای، بــا فــرض داشــتن دارایی و شــرایط مالی مناســب 
ــه بســازد و در آن  حاضــر باشــد آلونکــی ده متــری را اینگون
زندگــی کنــد؟ آیــا تا پیــش از ایــن بــرای چنیــن خانواده های 
محــروم و مســتضعفی مســکنی مهیــا شــده اســت کــه حــاال 
بــه بدتریــن شــکل ممکــن اتاقک های شــان را روی سرشــان 
ــرارِی  ــناریوِی تک ــم، س ــن ه ــد از ای ــد؟ بع ــراب می کنن خ
ــازِی دســتگاه هایی کــه از خــدا خواســته وارد عمــل  ژانگولرب
می شــوند و بــا توبیــخ و احقــاق حقــوق شــهروندی زن 
مظلــوم، خوشــان را فرشــته نجــات مــردم معرفــی می کننــد. 
حقیقتــی تلــخ؛ جمهــوری اســالمی مقصــر نیســت، جمهوری 

اســالمی مظلــوم اســت!

ــد اعتــراف کــرد کــه در دنیــای شــیرین  ــوم: بای ــرده س پ
جنبــش  مطالبه گــرِی  و  آرمان خواهــی  کنشــگری، 
دانشــجویی، مســئوالن گاهــی چنــان ســطح مســائل را تقلیل 
ــی  ــی باق ــه واقع ــرای مطالب ــی ب ــر جای ــه دیگ ــد ک می دهن
ــی ارزش  ــای ب ــل دادن مســائل به معن ــه، تقلی ــد. البت نمی مان
بــودن مســائل نیســت، بلکــه مســئله و مشــکالت منشــعب 
ــرای  ــی ب ــاًل جای ــه اص ــت ک ــی اس ــدازه ای بدیه از آن به ان
ــواده  ــک خان ــب اتاق ــذارد. تخری ــی نمی گ ــری باق مطالبه گ
ــن  ــانیت مأموری ــه دور از انس ــار ب ــی و رفت ــوم بندرعباس مظل
شــهرداری، شــاید تمامــی مــردم را فــارغ از آنکــه متعلــق بــه 

ــا جــوان، زن  ــان سیاســی باشــند، پیــر باشــند ی کــدام جری
باشــند یــا مــرد تحــت تأثیــر خــود قــرار داد. ایــن اولیــن بــار 
نیســت، احتمــاالً آخریــن بــار هــم نخواهــد بــود. حتی شــاید 
مــواردی مشــابه آن چــه کــه بــرای آســیه پناهــی و خانــواده 
ــع  ــز واق ــر نی ــهرهای دیگ ــاد، در ش ــاق افت ــی اتف بندرعباس
شــود کــه بــدون پوشــش رســانه ای یــا بــا ضریــب رســانه ای 
پاییــن مــورد غفلــت قــرار گرفته اســت. ایــن رفتار مســئوالن 
ــروه  ــا گ ــاالنه صده ــه س ــت ک ــاده اس ــاق افت ــی اتف درحال
داوطلــب جهــادی، بــرای ســاخت و ترمیــم منــازل و اماکــن 
راهــی روســتاهای دورافتــاده و مناطــق حاشیه نشــین کشــور 
می شــوند. بســیاری از ایــن گروه هــای جهــادی، حتــی 
فعالیــت چندانــی در حــوزه مســائل سیاســی ندارنــد و تنهــا 
ــردم محــروم و  ــه م از روی حــس انسان دوســتی و کمــک ب
ــا  ــد. ب ــادی روی می آورن ــای جه ــه فعالیت ه ــتضعف ب مس
ــواده بندرعباســی  ــب اتاقــک خان ــدام تخری ــح، اق ــن توضی ای
ــه  ــا فعالیــت داوطلبان ــه ب توســط مأمــوران شــهرداری چگون
ــل توجیــه و توصیــف اســت؟ شــاید  گروه هــای جهــادی قاب
ــور  ــگاه های کش ــجویان در دانش ــی از دانش ــی برخ بی انگیزگ
بــرای فعالیت هــای دانشــجویی، متأثــر از همیــن فضــای یأس 
ــانی را  ــای انس ــطحی ترین ارزش ه ــه س ــت ک ــدی اس و ناامی
ــگاه های  ــرویس های دانش ــلف س ــت. س ــه اس ــدف گرفت ه
مــا چندیــن برابــر مراجعه شــوند بیشــتری نســبت بــه دفاتــر 
ــن  ــه، در ای ــد! البت ــجویی دارن ــریات دانش ــکل-ها و نش تش
مرقومــه مجالــی بــرای تحلیــل فنــی و قانونــی حادثــه واقــع 
شــده در بندعبــاس نیســت، حوصلــه ای هــم برای آن نیســت!

در نهایــت، بــروز چنیــن حــوادث تلــخ اجتماعــی و اقدامــات 
ــن  ــا دانشــجویان، ای ــه مســئوالن باعــث می شــود ت نابخردان
قشــر نخبگانــی از جامعــه حتــی در خیلــی از روابــط انســانی 
بــه انــزوا کشــیده شــوند. بنابرایــن، ایــن اقدامــات نــه تنهــا 
ــوم بندرعباســی و عواطــف مردمــی تأثیــر  ــواده مظل ــر خان ب
نیــز  را  بلکــه فضــای جنبــش دانشــجویی  می گــذارد، 
ــن مســیر و  ــه ای ــا ادام ــد. ب ــرار می ده تحت الشــعاع خــود ق
ــا  ــه از دانشــجویان م ــی برســد ک ــد،  شــاید زمان ــن فرآین ای
ــد و  جــز انتقــال دهنــده کتــاب و جــزوه چیــزی باقــی نمان
دور نیســت زمانــی کــه »دانشــجو« معنــای لغــوی و رســالت 

حقیقــی خــود را از دســت بدهــد.
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همانطور که مستحضرید، یکی از آفات و موانع اصلی که بر سر راه جوامع دانشگاهی وجود دارد، ورود دانشگاه در 
مسائل و امور تجاری است. تبدیل دانشگاه به یک بنگاه اقتصادی، هم به وجهه علمی فرهنگی آن صدمه می زند و 
 هم باعث بازماندن از وظایف ذاتی خود می شود.

در انتها بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی آمادگی خود را جهت در اختیار قرار دادن تریبونی به مسئولین 
دانشگاه برای توضیح درباره مسائل گفته شده و ایجاد شفافیت درباره روند مالی و قانونی آنها در برابر عموم دانشجویان 
اعالم می کند.

نامه  ی بسیج دانشجویی شهید بهشتی به ریاست 
 محترم دانشگاه؛ دکتر نصیری قیداری

پیشخوان
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سیاست داخلی

خط تحریف تالش می کند دموکرات ها را برای بخشی از جامعه 
خوب و پایبند به عهد جلوه دهد 

:snn محمدجواد آزمون در گفتگو با
خط تحریف تالش می کند تا دموکرات ها را برای بخشی از جامعه خوب و پایبند به عهد جلوه دهد 

و از طرفی وانمود کند که عامل تمام مشکالت جمهوری اسالمی ترامپ و جمهوری خواهان هستند 
و نه کل سیستم استکباری آمریکا. طبیعتاً وارونه نمایی خط تحریف باعث اختالل در دستگاه 

محاسباتی بخشی از مردم و مسئوالن خواهد شد و این در حالی است که شواهد نشان می دهد 
دموکرات ها اتفاقاً در مورد ایران شدت عمل بیشتری دارند.

از ابتدای انقالب تا اکنون ۳۹ قانون و دستور اجرایی علیه ایران توسط دولت آمریکا وضع و اجرا شده 
است. برای مثال تحریم فروش نفت ایران و تحریم بانک مرکزی در دولت اوباما برای اولین بار انجام 

گرفت که اساسی ترین تحریم ها بعد از انقالب است.

ــه وارد  ــی ک ــت حیوانات ــوم تربی ــای مرس ــی از راهکاره یک
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــردن آن ه ــرطی ک ــوند، ش ــیرک می ش س
روش هایــی ماننــد گرســنگی دادن به منظــور انجــام اقداماتــی 

مشــخص اســت. 
تــا مدتــی غــذا و آب را از آن هــا دریــغ می کننــد تــا کمــی از 
زندگــی عــادی خــود فاصلــه بگیرنــد و رفته رفتــه تــوان خــود 
را از دســت بدهنــد و پــس از مدتــی بــرای رســیدن بــه غــذا و 
آب و در یــک کالم بقــا، حاضــر بــه انجــام اقداماتــی شــوند که 
رئیــس ســیرک از آن هــا خواســته یــا آن هــا را بــه آن مجبــور 
کــرده اســت و هرچــه اجتنــاب از کار بیشــتر شــود، فشــار و 
ــر  ــا وخیم ت ــرای آن ه ــاع ب ــده و اوض ــتر ش ــنگی بیش گرس
ــس  ــی رئی ــار فیزیک ــا زور و فش ــن کار ب ــل ای ــود. اوای می ش
همــراه اســت و پــس از مدتــی ایــن امــر تبدیــل به روال شــده 
و بــه طــور خــودکار و عــادی انجــام می شــود؛ پــس از مدتــی 
دیگــر، نه تنهــا اقدامــات و فشــارها بــه تدریــج کاســته و رفــع 
ــر، غذاهــای بهتــری  ــرای اقدامــات جدیدت می شــود، بلکــه ب
ــات  ــودات از حی ــه موج ــود. و این گون ــه می ش ــر گرفت در نظ
طبیعــی خــود فاصلــه گرفتــه و تبدیــل می شــوند به ماشــین 

ــا و غــذا... ــای بق دســت آموز جوی
چنــد روز از انتخابــات آمریــکا می گــذرد و با مشــخص شــدن 
تقریبــی نتایــج شــمارش آرا در آمریــکا، پــس از ســال ها دنیــا 
ــور  ــدن رئیس جمه ــک دوره ای ش ــب ت ــاق عجی ــاهد اتف ش
غــرب وحشــی شــد. ترامــپ، آیینــۀ تمام قــد و بی غبــار ذات 
آمریکایــی شکســت خــورد. دنیــا و مــردم آمریــکا نیــز توانایــی 
تحمــل و مواجهــه بــا ذات بی روتــوش آمریــکا را نداشــته و 
اکثریــت مــردم از جمهوری خواهــان معتقــد بــه اقــدام ســخت دل 

بریــده و مجبــور بــه انتخــاب بایــدن دموکــرات شــدند.

ــار  ــا فش ــی اش، ب ــت های آمریکای ــه سیاس ــا هم ــپ ب ترام
حداکثــری اش، بــا تمــام جنگ افروزی هــای مســتقیم و 
نفرت پراکنی هایــش رفــت و جایــش را بــه جــو بایــدن 
دموکــرات طــراح جنگ هــای نیابتــی، خالــق داعــش، تکفیر و 
تحریــم داد. جمهوری خواهــان معتقــد بــه اقدامــات مســتقیم 
و ســخت کــه برجــام، مذاکــره و توافــق و تســلیم بلندمــدت را 
نمی پســندیدند، جــای خــود را بــه طرفــداران برانــدازی نــرم 

ــد. و اســتحاله دادن
ــهر  ــاالی ش ــای ب ــا و در خیابان ه ــوی دنی ــن س ــا در ای ام
تهــران، بــه یــک بــاره در کالبــد افــرادی کــه حیــات نباتــی 
ــازه ای  ــد، روح ت ــوت می دیدن ــه م ــود را رو ب ــی خ سیاس

دمیــده شــد. 

ــا و  ــود را از ظرفیت ه ــز خ ــگاه و تمرک ــالً ن ــه کام ــا ک آن ه
ــوش و  ــی، گ ــٌم عم ــٌم بک ــرده و ص ــغ ک ــود و درون دری خ
زبــان و چشــم خــود را بــه ســپیدرویان رنگین مــوی فرنگــی 
ــام و  ــازۀ برج ــه جن ــد ک ــو افتادن ــه تکاپ ــد، ب ــه بودن دوخت

مذاکــره را مجــدداً ســرپا کننــد؛

 درحالــی کــه ایــن نعــش از ابتــدا نیــز روح نداشــته و بــوی 
تعفنــش همــه جــا را فــرا گرفتــه و دیگــر حنــای وادادگــی 

بــه غــرب میــان مــردم رنگــی نداشــته و نــدارد. 

ــخ  ــز تل ــل طن ــه نق ــادی، ب ــق اقتص ــی رون ــده آن چنان وع
محافــل و فضاهــای اجتماعــی تبدیــل شــده و دالر ۳۰ هــزار 
تومانــی و تحریــم بــدون پشــتوانۀ خودکفایی ناشــی از غفلت 

و نخواســتن، کمــر مــردم را خــم کــرده اســت.
مــوج بی تدبیری هــای سیســتماتیک ســبب فجایــع اقتصادی 
بی ســابقه ای شــده و شــرایط را بــه جایــی رســانده کــه حتــی 
ــادی  ــرایط اقتص ــر ش ــدی ب ــر ج ــد اث ــز نمی توان ــا نی کرون
بگــذارد، چــون بــه عبارتــی اصــوالً چیــزی از اقتصــاد باقــی 

نمانــده کــه بخواهــد ضــرری شــکل بگیــرد!
همه چیــز بــه تحریــم و مذاکــره گــره خــورده بــود؛ نظارتــی 
کــه بــر بــازار نمی شــود، تقصیــر تحریــم بــود؛ گوجــه ای کــه 
چندیــن تــن در کنــار مــزارع دپــو شــده و از بیــن رفتــه و به 
دســت مــردم نمی رســید و قیمتــش ســر بــه فلــک زده بود، 

تــق صیــر تحریــم بــود و...
مــردم عــادی مجبور بــه کارهای چندشــیفته و اشــتغال دوم 
شــده و در یــک کالم در تــالش بــرای بقــا هســتند. هم زمان 
بــا رأی آوردن بایــدن، دالری کــه بــه علــت کمبــود فیزیکــی 
ــت و  ــور یاف ــب وف ــک نیمه ش ــود، در ی ــده ب ــران ش ارز گ
ــه  ــی ک ــت. کاالهای ــت یاف ــش قیم ــان کاه چندین هزار توم
در بــازار و انبارهــا کم یــاب و نایــاب شــده بــود، از گمــرکات 
ــز  ــش نی ــه در پســتوهای وزارت ترخیــص شــد و جــوادی ک

یافــت نمی شــد، رفیــق دیرینــۀ جــو از آب درآمــد.
ــا خواســتۀ رئیــس  ــازل مشــخص اســت، اگــر همراهــی ب پ
ــت  ــه عاقب ــید، وگرن ــد رس ــذا خواه ــد، آب و غ ــل ش حاص
ســختی در انتظــار خاطیان اســت و این داســتان تلــخ اقتصاد 
و معیشــت گروگان گرفته شــده بــه دســت غرب گرایــان 
اســت و عاقبــت افرادی ســت کــه دل خــوش بــه وعــدۀ پــوچ 
آب و نــان بــوده و سرمســت از بــوی نویــی طیاره هــای تــازه 
از فرنــگ رســیده. ایــن وعــدۀ محتــوم الهــی اســت کــه: إِنَّ 

اّلَ الَ یَُغّیــرُ َمــا بَِقــْوٍم َحتَّــی یَُغّیــُرواْ َمــا بِأَنُْفِســِهْم .

فاطمه موسوی
کارشناسی روان شناسی

ایمان آهنگر 
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پشت پرده، با سکوت پشِت پرده می ماند...

تربیت به سبک سیرك

دمیــده شــد. 

ریلــی تــدارک دیده شــده بــود؛ قطار هــم اقتصــاد مقاومتی 
ــن قطــار ســریع تر و  ــه ای ــت ک ــود. بســتری شــکل گرف ب
ســالم تر بــه مقصــد برســد، امــا ماجــرا در همیــن خالصــه 
نشــد؛ ماجــرا در بســتر آبــان، زخــم برداشــت و ایــن یــک 
ــم، تماشــاگر  ــم تماشــاگر بودی ــا ه ــود. م ــه ب زخــم دیرین
زمینه هایــی کــه ریــل را منحــرف می کــرد و جایــی از بنــد 
ــی همیشــگی  ــن قصــه ســری دراز و قربان خــارج شــد. ای
خــودش را دارد، بی تدبیری هــا و مطالبــه نکردن هــای 
بــه جــا، گسســت ایجــاد کــرد و بانیــان ایــن غــم کهنــه، 

خــود را کنــار کشــیدند و مســتضعفین و امامشــان را مقابل 
هــم گذاشــتند؛ حــال آنکــه ایــن دو، بــرادران تنــی روزگار 

مقاومــت بودنــد.
شــورای عالــی ســران ســه قوه، بــا تأکیــد رهبــری در حوالی 
ــن  ــا ای ــت. ام ــه خــود گرف ــری ب ســال ۹۷ نقــش پر رنگ ت
ــان  ــان ۹۸ شــهره شــد و داســتان آرم ــا در آب ــودک نوپ ک
ــاره،  ــاره و چندب ــه دوب ــرای جامع و کاســتی های خــود را ب
بازگــو کــرد. هماننــد دیگــر کودکانــی کــه در طــول ایــن 
چهــل و انــدی ســال شــکفتند و بــا همیــن پــای چوبیــن تا 
بــه امــروز کشــانده شــدند. ایــن شــورا می دانســت از »راه« 
ــه او  ــرود امــا نمی دانســت کــدام راه؟ کســی هــم ب بایــد ب
چیــزی نگفــت و همــه در ســکوت تاریکی هایمــان ماندیــم 
و بــه آنجــا رســید کــه صدایمــان میــان تیــر و تفنگ هــای 

مرئــی و نامرئــی مســکوت مانــد و خامــوش شــد و درســی 
در مــا پــای نگرفــت کــه بــه موقــع نقــد و بــه جــا اعتــراض 
ــم  ــری را بگذاری ــتن و توجیه گ ــرپوش گذاش ــم و س کنی

بــرای آن روزهایــی کــه اصــال نخواهــد آمــد.
ــی  ــای ناش ــا تهدید ه ــی ب ــاد مقاومت ــل اقتص ــود ری ــا ب بن
ــورد و  ــع برنخ ــه مان ــود، ب ــج نش ــم ک ــت تحری از بازگش
ســریع تر بــه مقصــد برســد. نماینــدگان ســه قــوه و چنــد 
ــد و  ــور یافتن ــات حض ــن جلس ــان در ای ــن از همکارانش ت
ــه از  ــد شــد ک ــه تأیی ــدادی مصوب ــن جلســات تع طــی ای
ــا گزارشــی در دســت نیســت. اینجــا  ــد و چــون آن ه چن
ســخن از عملکــردی اســت کــه در جریانــات ســهمیه بندی 
بنزیــن توســط شــورا شــکل گرفتــه اســت. رهبــر انقــالب 
ــادی  ــِی گاه متض ــات تخصص ــه نظری ــد ک ــان می کنن اذع

در  و  دارد  وجــود  بنزیــن  ســهمیه بندی  خصــوص  در 
نتیجــه، برآینــد ایــن جلســات بــه عنــوان نظــر تخصصــی 
نماینــدگان ســه قــوه از جانــب ایشــان مــورد تأییــد خواهد 
بــود. در واقــع تــا ایــن جــا همــه چیــز خوب اســت، مشــکل 
ــل  ــف ری ــوک و تضعی ــاد ش ــت؛ ایج ــری اس ــای دیگ از ج
ــز در  ــه همــه چی ــد ک پیشــرفت از آن جــا ریشــه می دوان
پــرده می مانــد. حکمت هــا و دالیــل، تضــاد آرا و چگونگــی 
تصمیم گیری هــا و تضمین هایــی کــه پیش زمینــه هــر 
حکــم قــرار می گیــرد، بــا ســکوت پشــِت پــرده مــی مانــد.

اینکــه مــردم غریبــه می شــوند، خــود را بیگانــه بــا 
مســئولین حکومتــی می بیننــد، آقایــان ســکوت می کننــد 
و بعــداً متوجــه تصمیــم خودشــان می شــوند و هیــچ 
ــوی  ــن طبیعــی اســت کــه ب توضیحــی در کار نیســت. ای
ــین  ــکار کاخ نش ــان م ــام روباه ــه مش ــر ب ــه راحت ت فتن
برســد و چیــزی کــه بــا شفاف ســازی قابــل حــل بــود، بــا 
نهادهــای امنیتــی و درد و تضعیــف اقتــدار ملــی پرونده اش 

بســته شــد و چــه بســا هنــوز نیمــه تمــام اســت.
ــد،  ــه می کنن ــه آن توصی ــالب ب ــر انق ــه رهب ــی ک جهت
خوشــبینی بــه ایــن تصمیــم اســت؛ چــرا کــه نماینــدگان 
هــر ســه قــوه در ایــن تصمیــم شــریک و ســهیم اند. 
امــا ایــن بــه معنــای عــدم شــفافیت نیســت، بــه معنــای 
ــاز  ــم نی ــن تصمی ــگاه داشــتن نیســت. ای ــرده ن ــِس پ در پ
ــای  ــا و اقناع ه ــازی ه ــت؛ زمینه س ــازی داش ــه زمینه س ب
بــه  تضمین دهــی  و  اقتصــادی  زمینه هــای  فکــری، 
مــردم کــه برآینــد تصمیــم قــوا، ســایر ابعــاد اقتصــادی را 
تحت تأثیــر قــرار نخواهــد داد. و نــه تنهــا چنیــن نشــد کــه 
ــن از  ــهمیه بندی بنزی ــی و س ــب گران ــا تکذی ــس از باره پ
ــالف  ــاره خ ــه یک ب ــر، ب ــع دیگ ــد منب ــی و چن ــانۀ مل رس
ــد.  ــمی ش ــالن رس ــود، اع ــده ب ــه ش ــه گفت ــه ک ــر آنچ ه
ــت  ــر در نهای ــن خب ــان ای ــوان گفــت نحــوۀ بی حــال می ت
کج ســلیقگی بــود، آنقــدر نهایــت کــه گاهــی انســان را بــه 
ــه  ــان نهفت ــن بی ــدی در ای ــادا تعم ــدازد: »مب ــک می ان ش

ــود...؟!« ب
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رهنمای مقتدر
سید حسن غالمی
کارشناسی مدیریت

بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، از رئیس دانشگاه شهیدبهشتی درخواست کرد تا 
 اجازه ندهند این دانشگاه حیات خلوت هیئت دولت شود. در بخشی از این نامه آمده است:

هفته گذشته دکتر سیدعباس عراقچی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دیده شده است. این حضور در حالی 
اتفاق افتاده که دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به تازگی منحل شده است و اعضای هیئت علمی آن 
خواهان انتقالی به دانشگاه های دیگر هستند. از جانب دیگر دولت در سال پایانی خود سعی دارد که اعضای هیئت 
دولت را در دانشگاه های مختلف مشغول به کار کند. اتفاقی که برای دختر رئیس جمهور هم رخ داده است نمونه 
بارزی از این قبیل اقدامات بود؛ لذا از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به این مسئله شفاف سازی بفرمایید تا گمان آن که 
سعی دارند دانشگاه شهید بهشتی را حیات خلوت هیئت دولت بنمایند از بین برود.

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی درخصوص 
جذب هیئت علمی شدن سیدعباس عراقچی

ــال از  ــک س ــدود ی ــت ح ــد از گذش ــا و بع ــن روزه ای
ــی  ــه بررس ــم ب ــد داری ــان ۹۸، قص ــع آب ــات و وقای اتفاق
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در بحبوحــۀ ایــن اتفاقــات 
پرداختــه و نقــش راهبــردی و هدایت گــر رهبــری در آرام 

ــم.   ــان کنی ــردن اوضــاع کشــور را بی ک
از شــروع  بعــد  روز  دو  دقیقــاً  آبــان ۱۳۹۸،  روز ۲٦ 
اعتراضــات بنزینــی و به نوعــی در روزهــای اوج ایــن 
ــه  ــارج از فق ــری در جلســۀ خ ــه رهب ــود ک اعتراضــات ب
بــه بیــان نکاتــی پرداختنــد؛ نکاتــی کــه در تاریــخ ثبــت 
شــده و تأثیــرات آن هیــچ گاه فرامــوش نخواهــد شــد. در 
ابتــدای جلســه، رهبــری از تصمیــم ســران ســه قــوه در 
افزایــش قیمــت بنزیــن حمایــت کردنــد. حمایــت رهبری 
نشــان مــی داد کــه تصمیمــات ســران قــوا تــا چــه حــد 
بــرای رهبــری مهــم اســت و حتــی اگــر انتقــادی هــم بــه 
ــرای حفــظ کشــور از  ایــن نظــر وجــود داشــته باشــد، ب

ــد. ــت می کنن ــوا حمای ــن ق ــات ای تصمی
ــران  ــت از س ــه در حمای ــه ای ک ــد از مقدم ــان بع    ایش
ســه قــوه مطــرح کردنــد، بــه مبحــث مهمــی پرداختنــد؛  
ــورد اشــاره می شــد کــه  ــن م ــه ای مبحثــی کــه در آن ب
ــران  ــات س ــات و تصمیم ــت از اقدام ــن اس ــردم ممک م
ــا نگــران شــوند. مــا بایــد صــف مــردم  قــوا ناراحــت و ی
عــادی و افــرادی کــه صرفــاً بــه گرانی هــا اعتــراض دارنــد 
ــش  ــر را آت ــای دیگ ــا و مکان ه ــه بانک ه ــرادی ک را از اف

ــم. ــدا کنی ــد، ج می زنن
رهبــری بــرای فهــم بیشــتر ایــن مســئله و تبییــن دقیــق 
ــرادی کــه بانک هــا و امــوال عمومــی را آتــش  ــه اف آن، ب
ــری  ــه رهب ــراری ک ــد؛ اش ــرار دادن ــب اش ــد، لق می زدن

ــوس  ــدان منح ــون خان ــی همچ ــد، حامیان ــالم کردن اع
پهلــوی و ســازمان منافقیــن دارنــد کــه از آن هــا حمایــت 
ــد )حمایت هایــی کــه چــه در فضــای رســانه ای  می کردن
و چــه در فضــای حقیقــی قابــل مشــاهده بــود(؛ اشــراری 
کــه بــا موج ســواری بــر مطالبــات به حــق مــردم جهــت و 
مســیر ایــن اعتراضــات را عــوض کــرده و کار را بــه جایــی 
رســاندند کــه اعتراضــات مردمــی بــه اغتشاشــات تغییــر 

پیــدا کنــد.
در کنــار تبیین هایــی کــه رهبــری دربــاره وقایــع 
ــرای  ــی ب ــۀ راهکارهای ــه ارائ ــان ب ــتند، ایش ــاه داش آبان  م
حــل مشــکالت نیــز پرداختنــد کــه ایــن مســئله، مســئلۀ 
بســیار مهمــی بــود. رهبــری بــه مســئولین هشــدار دادند 
ــش  ــن موجــب افزای ــش قیمــت بنزی ــد افزای ــه نگذاری ک
قیمــت ســایر کاالهــا شــود. در کنــار ایــن موضوع، ایشــان 
از مــردم بابصیــرت کشــور نیــز خواســتند کــه بــا حضــور 
در صحنه هــا و عــدم اجــازۀ انحــراف اعتراضــات مردمــی 
ــال های  ــون س ــود را همچ ــرت خ ــات، بصی ــه اغتشاش ب
گذشــته در دفــاع از نظــام و انقالب اســالمی نشــان دهند. 
عــالوه بــر ایــن مــوارد، ایشــان بــه نیروهــای امنیتــی هــم 
دســتور حفــظ آرامــش و امنیــت کشــور را دادنــد؛ امنّیتی 
کــه اشــرار از مــردم ســلب کــرده بودنــد و بــا آتــش زدن 
بانک هــا و امــوال عمومــی آرامــش را از کشــور گرفتــه و 

ــردم می شــدند. ــع زندگــی و کســب کار م مان
ــا منظومــۀ فکــری رهبــری و  امــا بــرای اینکــه بیشــتر ب
ــویم،  ــنا ش ــان ۹۸ آش ــات آب ــان در اعتراض ــرد ایش عملک
نیــاز اســت تــا عــالوه بــر ســخن گفتــن از بیانــات ایشــان 
ــس از اتمــام  ــه ســخنان پ در روزهــای اوج اعتراضــات، ب

اعتراضــات نیــز اشــاره ای داشــته باشــیم. 
ــز  ــتاران نی ــا پرس ــاه ب ــم دی م ــدار یازده ــان در دی ایش
دربــارۀ حــوادث آبــان فرمودنــد: »مــردم مطالباتــی دارنــد 

ــردم اســت و اگــر  ــا م ــوارد هــم حــق ب ــب م کــه در اغل
ایــن توقعــات و انتظــارات بــرآورده نشــود، اعتــراض 
ــاوت از  ــئله ای متف ــردم مس ــات م ــا مطالب ــد؛ ام می کنن
ــن  ــه ای ــات اســت؛ ک ــن مطالب ــۀ ای ــه بهان ــازی ب فتنه س

دومــی )فتنه ســازی( کار دشــمن اســت.«
همان گونــه کــه در بــاال هــم اشــاره کردیــم، اشــرار 
ــن  ــی، ای ــق مردم ــات به ح ــر اعتراض ــواری ب ــا موج س ب
ــد  ــه کردن ــات و فتن ــه اغتشاش ــل ب ــات را تبدی اعتراض
و بدیهــی اســت کــه رســانه های معانــدی همچــون 
بی بی ســی و شــبکه هایی کــه از کشــورهایی چــون 
عربســتان ســعودی تأمیــن مالــی می شــوند، مثــل ایــران 
اینترنشــنال و کانال هــای مختلــف نیــز بــا پوشــش 
ــه دستشــان می رســید،  ــراد ب ــن اف ــه از همی ــاری ک اخب
دســت بــه ســیاه نمایی اوضــاع و گاهــاً خبرســازی 
ــرد  ــز توجــه ک ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــد. البت می زدن
کــه اتفاقاتــی نیــز شــکل گرفــت کــه جــای دفــاع نــدارد 
و اشــتباهاتی نیــز انجــام شــده اســت، امــا آنچــه بســیاری 
خواســتند از اتفاقــات نشــان دهنــد بــا آن چــه واقعــا اتفاق 
افتــاده بــود، متفــاوت بــود و مــا در قضایــای آبــان شــاهد 
ــم.   ــاص بودی ــداف خ ــت اه ــانه در جه ــواری رس موج س

رهبــری در قســمتی دیگــر از سخنانشــان بیــان کردنــد 
کــه مــردم مطالباتــی داشــتند، امــا افــرادی کــه دشــمن 
ــود،  ــرای سوءاســتفاده از ایــن مطالبــات آمــاده کــرده ب ب
فــوراً وارد شــدند و شــروع بــه تخریــب کردنــد. بصیــرت 
مــردم در ایــن حــوادث آنجــا بــود کــه تــا سوءاســتفاده ی 
دشــمن را دیدنــد، صــف خــود را از فتنه گــران کــه ســعی 
ــد خــود را در بیــن مــردم مخفــی کننــد، جــدا  می کردن
کردنــد و فتنه گــر تنهــا مانــد. چنــد روز بعــد نیــز مــردم 
در قالــب اجتماعــات عظیــم در شــهرهای مختلف کشــور 

ــد. ــا آمدن ــه خیابان ه ب

ــری،  ــخنان رهب ــورد از س ــن م ــردن ای ــن ک ــرای روش ب
می تــوان از تجمــع روز پنجــم آذر مــاه تهــران نــام بــرد. 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــی ک ــردم انقالب ــه در آن م ــی ک تجمع
ــالم  ــده و اع ــدان آم ــه می ــتند، ب ــراض داش ــود اعت موج
ــان  ــای ج ــا پ ــود، ت ــرایط موج ــۀ ش ــا هم ــه ب ــد ک کردن
ــم  ــالمی خواهی ــی اس ــالی نظام ــظ و اعت ــت حف در جه
ایســتاد؛ امــا بــا ایــن حــال معتــرض بــه شــرایط موجودیم 
و امیــد داریــم کــه مســائل موجــود رفع شــود. ایــن دقیقا 
ــام  ــری از آن ن ــه رهب ــود ک ــی ب ــی بصیرت ــان ویژگ هم
می بردنــد. بــا شــکل گیری ایــن تجمــع در تهــران و ســایر 
شــهرهای درگیــر، همان گونــه کــه رهبــری گفتــه بودنــد، 

ــاندند. ــان رس ــه پای ــده را ب ــۀ به وجودآم ــردم فتن م
همــۀ این هــا را گفتیــم تــا ایــن نکتــه را بیــان کنیــم کــه 
دقیقــاً در روزهایــی کــه کشــور بــه دلیــل تصمیــم ســران 
قــوا بــه مشــکل برخــورده بــود، رهبــری همچــون روزهای 
ــم و  ــن تصمی ــتیبان ای ــوان پش ــه عن ــر، ب ــخت دیگ س
ــات را  ــان اتفاق حامــی مــردم حضــور پیــدا کــرده و جری
ــری  ــنگری های رهب ــخنان و روش ــر س ــد. اگ ــر دادن تغیی
ــود، چــه بســا اتفاقــات  ــود فتنــه نمی ب در محیــط غبارآل
ــرض  ــردم معت ــع م ــی مناف ــه حت ــاد ک ــری می افت بدت
ــی  ــات دلگرم ــی داد و موجب ــرار م ــر ق ــز تحت تأثی را نی
ــوی،  ــدان پهل ــه خان ــور از جمل ــن کش ــه ای ــان ب خائن
منافقیــن و کشــورهای شــیطان صفتی همچــون آمریــکا و 
اســرائیل و انگلیــس را بــه وجــود مــی آورد. بدیهــی اســت 
ــر معظــم  ــان همــۀ مواضــع رهب ــوان بی ــن ت ــن مت در ای
ــی،  ــم مخاطــب گرام ــته و امیدواری ــود نداش ــالب وج انق
خــود نیــز دربــارۀ بیانــات رهبــری دربــاره قضایــای آبــان 
ــه  ــی ک ــن و مباحث ــن مت ــه ای ــوده و ب ــق نم ــاه تحقی م
ــد. ــنده نکن ــد، بس ــرح می کنن ــف مط ــانه های مختل رس
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ــاب  ــدی در انتخ ــش کلی ــر نق ــالوه ب ــه ع ــک جامع ــردم ی م
ــاالی  ــای ب ــود در رده ه ــی خ ــدگان سیاس ــئولین و نماین مس
حکومتــی، نقــش نظــارت و بــه دنبــال آن مطالبه گــری را -کــه 
مکمــل نقــش اول و چــه بســا مهم تــر اســت- را نیــز بــر عهــده 

ــد. دارن
ــار و  ــر رفت ــردم ب ــوی م ــه از س ــی ک ــت نظارت ــوان گف می ت
عملکــرد مســئولین و رونــد حکومتــی صــورت می گیــرد، 
اثرگذار تــر از نظارت هــای ســازمانی اســت؛ چــرا کــه ایــن 
نظارت هــا خالصانــه، دلســوزانه و صادقانه تــر اســت و هیــچ 
ــدارد و تنهــا در جهــت  غــرض و هــدف شــخصی را به همــراه ن
منافــع و مصالــح کشــور و ملــت اســت؛ نظارتــی کــه اگــر به طــور 
صحیــح از ســوی مــردم صــورت گیــرد، رونــد حرکــت جامعــه را 

ــد. ــرعت می بخش ــرفت س ــف پیش ــاد مختل در ابع
ــد  ــت و تعه ــزه، دق ــش انگی ــب افزای ــم موج ــارت ه ــن نظ ای
ــردم و  ــان م ــکاف می ــاد ش ــم از ایج ــردد و ه ــئولین می گ مس
مســئولین جلوگیــری می کنــد؛ شــکافی کــه شــاهدیم بــا کــم 
ــر می شــود و  ــاله بیش ت ــر س ــاط و نظــارت، ه ــن ارتب شــدن ای
گویــی جامعــه بــه دو دســتۀ عــوام و خــواص و یــا اربــاب و رعیت 

تقســیم میشــود.
ــود آن، موجــب فراموشــی مقــام خدمتگــزاری  ــی کــه نب نظارت
ــذار  ــه بنیان گ ــی ک ــود، مقام ــز می ش ــت نی ــردمداران حکوم س
ــرد.  ــه آن منســوب ک ــی مســئولین را ب ــالب اســالمی تمام انق
"کوشــش کنیــد کــه پایــگاه ملی بــرای خودتــان درســت کنید. 
ایــن بــه ایــن معناســت کــه گمــان نکنیــد کــه شــما صاحــب 
مقــام هســتید، صاحب منصــب هســتید، بایــد بــه مــردم فشــار 
ــر  ــد بیش ت ــد؛ هــر چــه صاحب منصــب ارشــد باشــد، بای بیاوری

خدمتگــزار باشــد." 
ــود  ــی خ ــش نظارت ــردم از نق ــه م ــاهدیم هرچ ــفانه ش و متاس
ــده و  ــتر ش ــز بیش ــکاف نی ــن ش ــوند، ای ــل میش ــتر غاف بیش
ــه  ــه تنهــا ب جایــگاه اصلــی مســئولین در مقــام خدمتگــزاری ن
ــی معکــوس میگــردد و  فراموشــی ســپرده میشــود، بلکــه گوی
ــدرت رســیدن  ــه ق ــرای ب ــزاری ب ــه اب ــا ب ــه تنه ــردم رفته رفت م

ــوند. ــل می ش ــان تبدی آن

ــن  ــکاف بی ــش ش ــر کاه ــالوه ب ــت، ع ــارت درس ــن نظ همچنی
ــات فکــری و  ــرای خطــا و انحراف ــی ب ــردم و مســئولین، مانع م
راهبــردی کــه آفــت الینفــک سیاســت و کار هــای اجرایی اســت، 
خواهــد بــود؛ چــرا کــه موجــب بــاال رفتــن میــزان تعهــد، توجــه 
و تقــوای مســئولین اســت و بــه تعبیــری سیاســت کشــور را در 

ــروس فســاد و انحــراف واکســینه می کنــد. ــر وی براب
ــور،  ــی کش ــۀ سیاس ــراد در عرص ــک اف ــۀ یکای ــور آگاهان حض
موجــب می شــود قدمــی خــالف مصالــح کشــور و ملت برداشــته 
نشــود و یــا بــه مجــرد احــراز خطــا، مــردم بــا بلنــد کــردن علــم 
مطالبه گــری، ایــن انحــراف را گوشــزد کــرده و خواهــان اصــالح 
آن شــوند. مطالبــه اگــر طبــق اصــول و چارچوب هــای اخالقــی و 
انســانی و برآمــده از دغدغــه و دلســوزی باشــد، موجــب اصــالح 
رونــد و برگردانــدن قطــار خارج شــده از ریــل بــه مســیر درســت 

ــود. ــی می ش و اصل
همچنیــن بــا اســتناد بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری، بایــد 
ــه محــض آنکــه مــردم پرچــم مطالبه گــری را  توجــه داشــت ب
ــه  ــد ک ــد می کنن ــم را بلن ــن پرچ ــانی ای ــد، کس ــن بگذارن زمی
ــه  ــی، ذره ای ب ــی و مصلحت اندیش ــای خیرخواه ــم ادع علی رغ
آن اعتقــاد نداشــته و هدفــی جــز مبــارزه بــا نظــام و جمهــوری 
اســالمی و بــه آشــوب کشــیدن کشــور و ایجــاد ناامنــی روانــی و 
ترویــج روحیــۀ یــاس و ناامیــدی ندارنــد؛ همان طــور کــه شــاهد 

نمونــه ای تلــخ در آبــان ســال ۹۸ بودیــم...
ــا گــذر از اشــتباهات عمــدی یــا ســهوی در اقــدام اقتصــادی  ب
دولــت کــه طبیعتــاً پــای نظــام نوشــته می شــود، در آبــان مــاه 
ســال گذشــته شــاهد بودیــم کــه علــم مطالبه گــری مــردم کــه 
صــد البتــه بــه حــق بــود، بــه دســت افــرادی افتــاد کــه بویــی 
ــن  ــا هدفشــان ناام ــرده و تنه از خیرخواهــی و وطن دوســتی نب
ــور  ــی کش ــرایط داخل ــردن ش ــات ک ــا و بی ثب ــردن خیابان ه ک
ــئولین  ــردم از مس ــۀ م ــد مطالب ــب ش ــه موج ــی ک ــود؛ اقدام ب
ــر داغ  ــان نیــز ب کشــور بــه فراموشــی ســپرده شــده و داغ جوان

مشــکالت اقتصــادی مــردم افــزوده شــود.
مــا شــاهد بودیــم کــه چطــور شــعار اعتــراض بــه گرانی هــا، بــه 
ــر  ــه پیش ت ــل شــد وهمان طــور ک شــعارهای ضــد نظــام تبدی
ــه  ــه ن ــاد ک ــانی افت ــت کس ــه دس ــم مطالب ــد، پرچ ــه ش گفت
ــور معیشــتی  ــع مشــکالت اقتصــادی و اصــالح ام ــان رف خواه
بودنــد و نــه رفــاه و اســتقالل مــردم؛ و کســانی به ظاهــر داعیه دار 
حــق مــردم شــدند کــه پرونــدۀ ســیاه دشمنیشــان با ملــت ایران 

هنــوز بــاز اســت و خــون هــزاران جــوان از آن جــاری اســت.
ــی  ــانه های آن ور آب ــواری رس ــرار موج س ــۀ پرتک ــاهد قص ــا ش م
روی درد ملــت بودیــم؛ قصــه ای کــه هربــار،  انحــراف در 
ــه آن  ــردم ب ــای م ــردن مســیر خواســته ه ــج ک ــات و ک مطالب
ســمتی کــه خــود میخواهنــد را روایــت میکنــد. و تاریــخ گویای 
ــون و  ــوب، خ ــز آش ــه ج ــت ک ــن موج سواری هاس ــه ای نتیج
خون ریــزی، خســارت، ناامیــدی، ناامنــی، فروپاشــی اتحــاد ملــت 
و مهم تــر از همــه، فراموشــی خواســتۀ مــردم نبــوده و نیســت. 
ــم  ــر، شــاهد بودی ــن ۴۰ ســال و باالخــص ســال های اخی در ای
ــد و در  ــود را بازمی یافتن ــدۀ خ ــش فراموش ش ــردم نق ــرگاه م ه
مقــام نظــارت و مطالبه گــری برمی خاســتند، دیــری نمی پاییــد 
ــه می شــد و  ــردم گرفت ــری از دســت م ــه گ ــه پرچــم مطالب ک
ــات مــردم می شــدند کــه تنهــا  عــده ای نااهــل، علمــدار مطالب
هدفشــان دشــمنی بــا نظــام جمهــوری اســالمی و مــردم ایــران 

بــود.
ایــن تجربیــات، اهمیــت آمــوزش فرهنــگ مطالبه گری را نشــان 
ــا وقایعــی تلــخ در خیابان هــا، ایــن مهــم  می دهــد و هرســاله ب
ــری  ــی مطالبه گ ــا توانای ــردم م ــر م ــه اگ ــد ک را گوشــزد می کن
ــوذ را  ــر انحــراف و نف ــد خط ــند و بتوانن ــته باش درســت را داش
تشــخیص دهنــد، یقینــاً شــاهد چنیــن حوادثــی نخواهیــم بــود 
ــد  ــد ش ــرا خواه ــالم تر اج ــر و س ــردم بهت ــی م ــش نظارت و نق
ــای دلســوزی و  ــای حقیقــی خــود کــه گوی ــه معن ــه ب و مطالب
ــود؛  ــر می ش ــت، نزدیک ت ــردم اس ــرت م ــا بصی ــوام ب ــۀ ت دغدغ
ایــن مهــم زمانــی بــه وقــوع می پیونــدد کــه مســئولین کشــور 
شــنوای ایــن مطالبــات بــوده و در صــدد ایجاد بســتری مناســب 
ــردم  ــط م ــش توس ــن نق ــای ای ــرای ایف ــوب ب ــرایطی مطل و ش
ــال آن  ــه دنب ــارت و ب ــه نظ ــند ک ــته باش ــه داش ــد و توج برآین
مطالبه گــرِی مــردم، موهبتــی از جانــب خداونــد اســت و نبــود 
ــه هــرروز بیــش از  ــی اســت ک ــع فرصت طلبان ــه نف ــا ب آن، تنه

ــد. ــاق می افروزن ــش نف ــت آت ــن مل ــا ای پیــش در دشــمنی ب
و اگــر در آینــده ای نزدیــک بــرای ایــن بسترســازی اقــدام نشــود، 
متاســفانه شــاهد کناره گیــری مــردم از تصمیمات مهم کشــوری 
و کم رنــگ شــدن نقــش ملــت در حکومــت و درنهایــت بــه جــا 
ــی  ــاالری دین ــِی مردم س ــل اساس ــمی از اص ــا اس ــدن تنه مان

خواهیــم بــود.

زهرا سادات حدادی
کارشناسی مهندسی پزشکی

راهی كه نرفتیم

ــران و تشــکیل نظــام  از زمــان وقــوع انقــالب اســالمی ای
ــوده  ــرح ب ــوال مط ــن س ــواره ای ــالمی، هم ــوری اس جمه
ــت اداره  ــیده و االن وق ــام رس ــه اتم ــالب ب ــا انق ــه آی ک
ــط  ــم غل ــت و ه ــم درس ــوال ه ــن س ــت؟ ای ــور اس کش
ــور و  ــت ادراه کش ــه وق ــت ک ــح از آن جه ــت، صحی اس
ــیده  ــرا رس ــه ف ــت ک ــاختار ها مدت هاس ــازماندهی س س
و بــرای اداره ی آن نیازمنــد بــروز و ظهــور مدیــران 
ســاختارگرا و عملیاتــی در جهــت تحقــق آرمان هــا 
ــط هــم هســت از آن جهــت کــه در کالم  ــا غل اســت، ام
ــان  ــه پای ــا هرگــز ب امامیــن انقــالب اســالمی، انقــالب م
 نرســیده اســت بلکــه فقــط شــکلش تغییــر کــرده اســت.

اساســا توجیــه عبــارت »نظــام انقالبــی« کــه در بیانیه گام 
ــل  دوم هــم آورده شــده اســت، فقــط از ایــن دریچــه قاب
ــاختارمند  ــی س ــه نظام ــال ک ــن ح ــت. در عی ــام اس انج
و عملگــرا روی کار آمــده، ایــن ســاختار بایــد دائمــا 
ــی از  ــرات دائم ــود و تغیی ــی ش ــای درون ــار انقالب ه دچ
ــاخه هایش  ــام ارکان و ش ــه تم ــده و ب ــروع ش ــش ش درون
ــرای اینکــه  ــع نظــام جمهــوری اســالمی ب برســد. در واق
ــد  ــد بتوان ــد، بای ــی بمان ــی باق ــام انقالب ــک نظ ــد ی بتوان
ــه درون  ــر لحظ ــاز را ه ــورد نی ــرک م ــی الزم و تح پویای
ــک  ــد ی ــالمی بای ــوری اس ــد، جمه ــاد کن ــودش ایج خ
ــرای  ــه پذی ــر لحظ ــد ه ــا بتوان ــد ت ــا باش ــوری پوی جمه
اصــالح و تغییــر ناشــی از آرمانگرایــی جمعــی درونــی اش 
ــا هرگــز پاســخ داده نخواهــد شــد،  ــی م باشــد. آرمانگرای
مگــر بــا انقالب هــای درونــی لحظــه ای و پذیرایــی از 
ــه. ــر لحظ ــور در ه ــالح ام ــت اص ــان در جه  تحول خواه

ــی  ــان و مصلحین ــد تحول خواه ــا نیازمن ــوری پوی جمه
ــان در  ــری ایش ــر آراء نظ ــه ب ــا تکیی ــد ب ــا بتوان ــت ت اس
ــی  ــش اساس ــردارد، نق ــد گام ب ــای جدی ــت انقالب ه جه
مــردم و تشــکل ها دقیقــا در همیــن مقطــع یعنــی ایجــاد 
ــت  ــه ی آن در جه ــد مطالب ــب و بع ــری مناس ــتر نظ بس
ورودش بــه بعــد عملــی بــرای اجرایــی شــدن، بســیار مهم 
اســت. امــا ایــن پویایــی جمهــوری اســالمی، یــک ارتبــاط 
صرفــا بــاال بــه پاییــن و یــا صرفــا پاییــن بــه بــاال نیســت، 
ــکل  ــه ش ــن جامع ــاال و پایی ــتمر ب ــل مس ــه در تعام بلک
ــردم  ــوان بخشــی و م ــه عن ــرد یعنــی حاکمیــت ب می گی
بــه عنــوان بخــش دیگــر از جمهــوری اســالمی، هــر دو در 
جهــت اصــالح دائمــی گام بردارنــد، حاکمیــت بــا پذیــرش 
ــکل های  ــاد تش ــا ایج ــردم ب ــن و م ــت از مصلحی و حمای
مختلــف و ایجــاد ابعــاد نظــری و ارائــه بــه حاکمیــت برای 
اجــرا. ایــن پذیــرش و حمایــت هــم نیازمنــد ســاختاری 
بــرای بــروز و ظهــور دقیــق و در جهــت آرمان هــای 
ــی در کالم  ــئله ی تحول خواه ــود، مس ــد ب ــالب خواه انق
مقــام معظــم رهبــری، الزامــا بــه معنــای اعتراض نیســت، 
امــا اعتــراض را هــم شــامل می شــود. اساســا همیــن روز 
ــی  ــودی از تحول خواه ــم نم ــه ه ــان و تســخیر الن ۱۳ آب
 گروه هــای مردمــی و بعــد لبیــک حاکمیــت به آنان اســت.

مســئله ی اعتــراض کــه امــروز آز آن بــه عنــوان »مســئله« 
یــاد می شــود، می توانــد بزرگتریــن فرصت هــا بــرای 
ــا آرمان خواهــی خــود  مــا در جهــت تغییــرات مصــادف ب
ــه  ــئونی دارد ک ــم ش ــراض ه ــه اعت ــد. البت ــاد کن را ایج
در ایــن توضیحــش مقــال نمی گنجــد، امــا اجمــاال 
می تــوان گفــت تصویــر عمومــی از اعتــراض یعنــی ضــد 
و خورد هــای خیابانــی، بدتریــن نــوع و رادیکال تریــن 
ــوع اعتــراض اســت و اساســا چنیــن اقداماتــی معمــوال  ن
بــه نتیجــه نمی رســد و جــز برهــم زدن نظــم اجتماعــی 
اعتــراض  از  نــدارد. وقتــی حــرف  حاصــل دیگــری 
ســاختارمند می کنیــم، یعنــی بــرای اجــرای آن بایــد بــه 
دنبــال ایجــاد ســاختار و بســتر مناســبی بــرای اعتــراض 
باشــیم. جمهــوری اســالمی، جمهــوری مصلحیــن اســت 
ــش  ــت و آرام ــد در امنی ــد بتوانن ــن بای ــن مصلحی و ای
خواسته هایشــان را بیــان کننــد و بــاز در آرامــش تحقــق 
آن خواســته ها را پیگیــری. اصــل ۲۷ قانــون اساســی نیــز 
ــه  ــه مســئله پرداختــه و ن از منظــر امنیــت معترضیــن ب
تنهــا امنیــت و آزادی را متناقــض نمی دانــد، بلکــه امنیــت 

را  در خدمــت آزادی آورده اســت.

جمهوری مصلحان
علی بزرگخو
دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

سیاست داخلی

 دکتر حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
ترامپ نجاستی بود که آمریکا را با خودش به روی آب آورد. بدون زرورق، ظاهر همان باطن 

است. در سراسر قرن، به ویژه پس از غرق شدن امپراتوری سوسیالیزم در فقر و سرکوب و 
خشونت، بوق های سرمایه داری کوشیدند هژمونی آمریکا را به مثابه نماد دمکراسی و جامعۀ مدنی، 

پدر قانون اساسی نویسی، الگوی جمهوریت و حقوق شهروندی، مظهر مدیریت علمی، ارتش 
 سوپرمن های شکست ناپذیر، تجسم مدرنیته و پایان تاریخ تا ابد تثبیت کنند.

پس از کمونیست ها، نوبت لیبرالیست ها بود که از کالهشان خرگوش درآورند! از رویا های دیزنی 
در دوره کودکی تا متون علوم اجتماعی در دانشگاه، پروژۀ بت پرستی مدرن تعقیب شد. بت 

بزرگ، باید نشکن به نظر می آمد.

بدتر از آمریکا، آمریکاست!
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هــر چیــزی بــرای خــودش حدتحملــی دارد و پــس از 
گذشــت از آن، ممکــن اســت اتفاقــات خوشــایندی رخ 
ندهــد. آب در ۱۰۰ درجــه از حــد تحمــل خــودش خــارج 
می شــود و مــی جوشــد. انســان هــم تــا یــک جایــی تحمــل 
ــاء  ــت ان ش ــر اس ــا »خی ــد ب ــی می توان ــک جای ــا ی دارد. ت
ال!« از کنــار مســائل عبــور کنــد. ولــی از جایــی بــه بعــد، 
دیگــر نمی تــوان آن را کنتــرل کــرد و آن جاســت کــه خطــر 
ــرای دیگــران... . ــرای خــودش و هــم ب مــی آفرینــد. هــم ب

ــد در  ــی بای ــت و دولت ــر حکوم ــه ه ــی ک ــی از امورات یک
تأمیــن آن تــالش کنــد، حفــظ آرامــش مــردم و حفاظــت 
ــد در  ــی باش ــد هدف ــن بای ــت. و ای ــل آن هاس ــد تحم از ح
تمــام سیاســت گذاری ها و اقدامــات خــرد و کالن. در تمــام 
اعمــال و رفتارهــا، بایــد حفــظ آرامــش جامعــه را در نظــر 
گرفــت و از آنچــه جامعــه را مشــوش کــرده و امنیــت روانــی 
آن را بــر هــم می زنــد، پرهیــز کــرد. وگرنــه عواقــب ناگــوار و 

ــت. ــد داش ــی خواه ــی در پ غیرقابل جبران
امــا انــگار بــرای برخــی مســئولین مــا اصــالً افــکار عمومــی 
و بــه دنبــال آن آرامــش عمومــی اهمیتــی نــدارد و بــدون در 
نظــر گرفتــن ایــن مقولــۀ مهــم، اقــدام بــه تصمیم گیری هــا 
ــردم را در  ــاً م ــه بعض ــد ک ــت گذاری هایی می کنن و سیاس
ــن  ــوال را در ذه ــن س ــرد و ای ــرو می ب ــی ف ــک عجیب ش

مــی آورد کــه واقعــاً چــرا؟!
نمونــۀ مهــم و بــارز این گونــه تصمیم گیــری، تصمیــم 
ــوا در تاریــخ  ــی هماهنگــی اقتصــادی ســران ق شــورای عال
ــهمیه بندی آن و  ــن و س ــت بنزی ــارۀ قیم ــان ۹۸ درب ۲۴آب
همیــن طــور طریقــۀ اطالع رســانی آن اســت. مردمــی کــه 
ــا ایــن ســخن وزیــر کهنســال نفــت روبــه رو شــده  بارهــا ب
بودنــد کــه بنزیــن گــران نخواهــد شــد و چنیــن چیــزی در 

برنامــۀ مــا نیســت؛ جمعــه شــبی بــا بنزیــن ۱۰۰۰تومانــی 
ــن  ــدند، بنزی ــدار ش ــی بی ــه وقت ــح جمع ــد و صب خوابیدن
۱۵۰۰تومانــی و ۳۰۰۰تومانــی را جلوی چشــم خــود دیدند! 
ــرد و  ــان می گی ــان۹۸ ج ــعله های آب ــه ش ــت ک و اینجاس
تحمــل و صبــر مــردم بــه ۱۰۰درجــه رســیده و می جوشــد.

ــوان آن  ــه بت ــه ای نیســت ک ــاً حادث ــان۹۸ واقع ــای آب قضای
ــای ۷۸، ۸۸ و ۹٦  ــال ه ــه در س ــر آنچ ــی نظی ــا قضایای را ب
اتفــاق افتــاد، مقایســه کــرد. در هــر کــدام از آن اعتراضــات، 
می تــوان گفــت مــا شــاهد حضــور طیــف خاصــی از جامعــه 
در بطــن کار بودیــم؛ ولــی در آبــان۹۸، بــه لطــف اقدامــات 
ــردم  ــاد م ــت و اقتص ــۀ معیش ــئولین در زمین ــر مس بی نظی
از یــک طــرف و تصمیــم شــگفتانۀ ســران قــوا در موضــوع 
بنزیــن از طرفــی دیگــر و بــا سوءاســتفاده معاندیــن و 
ــات  ــه اعتراض ــم ک ــاهد بودی ــرایط، ش ــن ش ــان از ای خناس
ــای  ــن طیف ه ــونت، از بی ــا خش ــراه ب ــاً هم ــدید و بعض ش
خــاص جامعــه بــه طیــف عامــه و زیردســت کشــیده شــد. 
بگذریــم از اینکــه عصبانیــت و اعتراضات امروز مســتضعفین 
ــزرگان و  ــات انقــالب اســالمی، ب ــی کــه در ادبی و پابرهنگان
ولی نعمتــان انقــالب و کشــور هســتند، زنــگ خطــری بــرای 
ــالب ۵۷  ــه از انق ــی ک ــت؛ آن های ــوری اس ــئولین جمه مس
و آرمان هــای رفیــع و واالی آن فاصلــه گرفتــه و در دام 
ــه حالــت مســئولین طاغوتــی قبــل انقــالب کــه  ارتجــاع ب

ــد. ــود، افتاده ان ــم نب ــان مه ــردم برایش م
از ایــن کــه بگذریــم، ســوالی در ذهــن مطــرح می شــود کــه 
واقعــا چــه خیــر و ســودی در آرامــش ملــت هســت کــه در 
ــا  ــا دشــوار اســت پیش بینــی اینکــه ب ــر آن نیســت؟ آی غی
ــر  ــالم ناگهانی ت ــی و اع ــای ناگهان ــه تصمیم گیری ه این گون
ایــن تصمیــم، مــا شــاهد شــوک عظیمی بــه مــردم خواهیم 
ــی  ــادی، پیش بین ــخت اقتص ــاع س ــا در آن اوض ــود؟ آی ب
نمی شــد کــه ایــن تصمیــم بــه عنــوان یــک فشــار مضاعــف 
بــر مــردم، اعتراضــات خیابانــی را بــه دنبــال خواهد داشــت؟ 
ــذرد و  ــران می گ ــردم ای ــالمی م ــالب اس ــال از انق ۴۱ س

مســئولین مــا هنــوز نمی خواهند اصــول حکمرانی شایســته 
را یــاد بگیرنــد، هنــوز از شــفافیت دوری کــرده و آن را مضــر 
ــه حــال امنیــت کشــور می داننــد؛ در حالــی کــه دیدیــم  ب
همیــن عــدم شــفافیت ها و پنهان کاری هــا در تصمیــم 
ــه کشــور  ــوا، چــه ضــرر عظیمــی ب شــب جمعــۀ ســران ق
زد. حــال چــه روحانــی بیایــد بگویــد کــه مــن خــودم صبــح 
جمعــه فهمیــدم یــا دیگــر مســئولین بــا اظهــار بی خبــری 
ــی  ــار ایــن مســئولیت شــانه خال ــر ب از ایــن تصمیــم، از زی
کننــد؛ بــه هــر حــال مــا بــا یــک ضعــف عظیــم مدیریتــی 
و بــه دنبــال آن ضــرر و زیان هــای فــراوان مالــی و جانــی و 
حیثیتــی بــه کشــور مواجــه هســتیم کــه بــا گذشــت یــک 
ســال از آن واقعــۀ تلــخ، جــز محاکمــۀ تعــدادی از اراذل کــه 
قصــد سوءاســتفاده از مطالبــات بــه حــق مــردم را داشــتند، 
هنــوز مشــخص نیســت کــه مســئولیت ایــن تصمیــم و ایــن 
ــا کیســت و چــه کســی بایــد پاســخ گو باشــد. خســارات ب

ای کاش هــر چــه زودتــر بــه ایــن ایمــان بیاوریــم کــه الزمۀ 
ــه مســئولین و حکومــت، اعتمــاد متقابــل  اعتمــاد مــردم ب
مســئولین بــه مــردم اســت. ایــن نکتــه در بیانــات و منظومۀ 
فکــری امامیــن انقــالب کامــالً مشــهود اســت کــه حکومــت 
ــا  ــردم اســتوار اســت. مســئولین م ــۀ اعتمــاد م ــر پای ــا ب م
موظــف بــه توجــه بــه مــردم هســتند. از امــام خمینــی)ره( 
ــه  ــر مــردم و عــدم توجــه ب ــن را آموختیــم کــه فشــار ب ای
آن هــا، مســئول مــا را مســتکبر و طاغوتــی می کنــد و 
بنابــر فرمــان ایشــان، مــا موظفیــم بــه مبــارزه بــا طواغیــت؛ 
مخصوصــاً اگــر بخواهنــد در نظــام اســالمی رخنــه کننــد که 
ــاک نظــام اســالمی از  ــن پ ــن صــورت، در زدودن دام در ای

ایــن عناصــر ناپــاک، وظیفــۀ مضاعــف داریــم...
مســئولین وظیفــه دارنــد مــردم را تقویــت کننــد، چــرا کــه 
ــد  ــی خواه ــور را در پ ــش کش ــت بخش بخ ــن کار، تقوی ای
ــه  ــی ب ــن آب حت ــد ای ــه نگذارن ــد ک ــه دارن ــت. وظیف داش

ــود...  ــک ش ــه نزدی ۱۰۰درج

محمدامین مهرعلی تبار   
کارشناسی حقوق 

نزديک 100 درجه!

میکائیل دیانی 
روزنامه نگار 

در اهمیت
 حکمرانی مجازی

سیاست داخلی

ــران  ــان ای ــیاری از جوان ــرای بس ــال ۸۸ ب ــات س اتفاق
یــک فصــل مهــم زندگــی اســت؛ حادثــه ای کــه 
زندگــی مــن و بســیاری دیگــر را بــه قبــل و بعــد از آن 
ــت  ــچ وق ــت هی ــه می توانس ــه ای ک ــرد؛ فتن ــیم ک تقس
رخ ندهــد و آن انتخابــات ۸۵ درصــدی می توانســت 
موجــب تثبیــت اقتــدار ایــران باشــد امــا آن را بــه 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــل کردن ــه تبدی ــوبی ۸ ماه آش
ــای  ــود و بازی ه ــانه« ب ــال »رس ــا در آن س ــائل م مس
 رســانه ای کــه علیــه ایــران بــه وجــود می آوردنــد.

ــده  ــورس ش ــران ب ــازه در ای ــبوک ت ــا فیس آن زمان ه
بــود و بــا آن جریان ســازی رســانه ای علیــه ایــران 
می خواســتند  را  مخملــی  انقــالب  پــروژه  می شــد. 
بــا شــبکه های اجتماعــی و خبرســازی های جعلــی 
در بی بی ســی و ســی ان ان و رســانه های دیگــر جلــو 
ببرنــد. از ماجــرای »نــدا آقاســلطان« تــا »ســعیده 
ــود و  ــی ب ــانه های غرب ــوژه رس ــر روز س ــی« ه پورآقای
پرونده هــای دروغ، تحریم هــا  بــه پشــتوانه همیــن 
علیــه ملــت ایــران تشــدید می شــد. در آن دوران وقتــی 
ایــران فیســبوک را فیلتــر کــرد، آمریکایی هــا فریــاد »وا 
آزادی« ســر می دادنــد و ایــران را بــه نبــود آزادی بیــان 
ــد. در آن زمــان وقتــی توئیتــر در حــال  متهــم می کردن
ــه  ــت خارج ــر وق ــا ورود مســتقیم وزی ــود، ب ــی ب تعطیل
آمریــکا هیــالری کلینتــون، جلــوی تعطیلــی آن گرفتــه 
ــوب  ــه آش ــری در ب ــور پررنگ ت ــا حض ــد ت ــت ش و تقوی
کشــاندن داخــل ایــران داشــته باشــد. حــاال بیــش از ۱۰ 
ــکا  ــات آمری ــه گذشــته اســت و انتخاب ســال از آن حادث
ــه تنش هــای بســیار کشــیده شــده  ــدان عمــل ب در می
اســت. ادعــای »تقلــب« در انتخابــات از چنــد مــاه پیــش 
ــوده اســت  ــات مطــرح ب ــر دو طــرف انتخاب از ســوی ه
ــودن  ــد ب ــما »فاس ــمارش آرا رس ــوران ش ــاال در ک و ح
سیســتم حاکــم« از ســوی رئیس جمهــور مســتقر 
ــت:  ــن اس ــش ای ــود و پرس ــان می ش ــور بی ــن کش ای
ــد؟ ــل می کن ــه عم ــانه ای چگون ــه رس ــاال آن جبه  ح

ــالم  ــات اع ــری انتخاب ــر از پیــش از شــروع رأی گی توئیت
کــرد هــر توئیتــی کــه شــائبه تقلــب را تقویت کنــد یا در 
فرآینــد انتخابات تشــنج آفرین باشــد، نشــان دار می شــود، 
ــاده  ــپ افت ــاره ترام ــار درب ــد ب ــون چن ــاق تاکن ــن اتف ای
ــکا را  ــات آمری اســت. در حقیقــت توئیتــر فضــای انتخاب
مدیریــت می کنــد کــه از جریــان هیــات حاکمــه و نــگاه 
امنیــت ملــی ایــن کشــور خــارج نشــود. اتفــاق مشــابه 
آن دربــاره فیســبوک هــم تکــرار شــده اســت.  فیســبوک 
نیمه هــای شــب و همزمــان بــا ســخنرانی ترامــپ، گــروه 
طرفــداران ترامــپ بــا ۳٦۰ هــزار عضــو را حــذف کــرد؛ 
ــه  ــپ ب ــواداران ترام ــروه »STOP THE STEAL« ه در گ
ســاماندهی و ترویــج اعتراضــات انتخاباتــی می پرداختند.  
اوج ماجــرا امــا در ســخنرانی ترامپ بود؛ وقتــی او از تقلب 
و فاســد بــودن هیــأت حاکمــه آمریــکا صحبــت می کــرد، 
بخــش زیــادی از تلویزیون هایــی کــه مراســم را پوشــش 
ــه جامعه  شــان  ــا ب ــد ت ــر را قطــع کردن ــد، تصوی می دادن
ــت. ــم اس ــی مه ــکار عموم ــت اف ــوند مدیری ــادآور ش  ی

وقتــی ماجــرای شــبکه ملــی اطالعــات و مدیریــت ایــران 
ــر فضــای رســانه ای اش مطــرح شــد، غرب گراهــا آن را  ب
ــات  ــن اتفاق ــا همی ــان می دانســتند ام ــف آزادی بی مخال
آمریــکا نشــان می دهــد حکمرانــی مجــازی بــرای 
امنیــت کشــورها مهــم اســت و اگــر قــرار باشــد اوضــاع 
ــه  ــد دکم ــل بای ــو رود حداق ــش جل ــدون تن کشــورها ب
ــای  ــرل فض ــرای کنت ــازی اش ب ــای مج ــت فض مدیری
ــه  ــد، ن ــودش باش ــت خ ــی اش دس ــت مل ــور و امنی کش
اینکــه از جایــی دیگــر بــا ابــزار رســانه بــر کشــور و مردم 

ــد. فشــار وارد کنن

 دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مهمترین عامل عبور کشور از مشکالت کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت های بین نسلی 
بستگی دارد. متاسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! 
سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و پنج 
سال تعیین می کنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقالب زیر سی سال بود. نسل اول برای آنکه 
خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را باال برده است و آن ها را 
متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت ها کرده است؛ لذا انبوهی از جوانان انقالب پشت در های 
مسئولیت واقع شده اند و مردم از خدمات دهی آن ها محروم شده اند. محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت های 
۱۴۰۰ را اشتباه بزرگی است.

محدود کردن سن نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به ۴۵ سال اشتباه بزرگی 
است. معیار جوان بودن در دهه اول انقالب زیر سی سال بود
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سیاست داخلی

 محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی:
در چند ماه گذشته، در جلسات شورای مرکزی و کمیته سیاسی حزب کارگزاران، تصمیم گرفته 
شد که این حزب به عنوان یکی از احزاب شاخص اصالح طلب، در انتخابات ریاست جمهوری فعال 
باشد و از کاندیدای این طیف حمایت کند چرا که تحریم یا انفعال و بی تفاوتی در انتخابات، مغایر 

 با روحیه اصالح طلبی و مردم ساالری دینی است.
در این راستا فهرست بلندی از کاندیدا های احتمالی ریاست جمهوری که می توانند مورد حمایت 
اصالح طلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفتگو با آنان میزان جدی بودن حضورشان در انتخابات و 

همچنین دیدگاه های شان بررسی شود.

فعالیت کارگزارانی ها برای انتخابات ۱۴۰۰ 
روشن می شود! به میدان می آییم

ــی  ــای اساس ــع کااله ــرای توزی ــس ب ــی مجل ــرح تصویب ــات ط کلی
ــوص  ــه خص ــور ب ــای کش ــن خانواره ــرگ در بی ــتفاده از کاالب ــا اس ب
خانوارهــای کــم برخــوردار بــا اســتقبال کارشناســان و مراکز پژوهشــی 
مواجــه شــده اســت ، ولــی ایــن افــراد و نهادهــا دربــاره نحــوه تامیــن 
ــورم ۴۱  ــد. ت ــرده ان ــرح ک ــی را مط ــی های ــرح ، نگران ــن ط ــی ای مال
ــد  ــی ده ــان م ــال نش ــاه امس ــر م ــه در مه ــه نقط ــه ب ــدی نقط درص
ــر  ــه شــدت تحــت تاثی ــه ســال گذشــته ب ــردم نســبت ب معیشــت م
ــده  ــث ش ــه باع ــی ک ــه اســت، موضوع ــا قرارگرفت ــت ه ــش قیم افزای
ــد  ــدرت خری ــت ق ــرای تقوی ــی ب ــب طرح ــال تصوی ــه دنب ــس ب مجل
مــردم باشــد تــا الاقــل ســفره هــای مــردم از ایــن کوچــک تــر نشــود.

طــرح توزیــع کاالهــای اساســی بــه صــورت کوپــن الکترونیکــی بــرای 
اولیــن بــار ســال ۹۷ در مجلــس دهــم مطــرح شــد.گرچه ایــن طــرح 
در جریــان بررســی الیحــه بودجــه ســال ۹۸ اعــالم وصــول شــده و بــه 
تصویــب رســید، امــا در آن طــرح ایــن اختیــار بــه دولــت داده شــد کــه 
مــی توانــد در ایــن زمینــه تصمیــم گیــری کنــد. دولــت نیــز هماننــد 
ــای  ــه کااله ــر ارائ ــی را ب ــل پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومان ــای قب ســال ه
اساســی یارانــه ای بــه مــردم ترجیــح داده و عمــال ایــن مصوبــه اجرایی 
نشــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال جــاری بــا توجــه بــه مضیقــه 
ارزی  کشــور عمــده واردات کاالهــای اساســی بــا نــرخ نیمایــی انجــام 
ــزان خــود رســیده  ــن می ــه کمتری شــده و تخصیــص ارز ترجیحــی ب
اســت. دولــت در بودجــه ســال گذشــته ۱۴ میلیــارد دالر ارز ترجیحــی 
۴۲۰۰ تومانــی را بــرای واردات کاالهــای اساســی در نظــر گرفــت، امــا 
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد یارانــه ای کــه دولــت بــرای واردات 
کاالهــای اساســی پرداخــت کــرده، بــی فایــده بــوده و بــه جامعــه هدف 
ــی وارد  ــا ارز ۴۲۰۰تومان ــه ب ــی ک ــت،زیرا کاالهای ــرده اس ــورد نک برخ
کشــور شــده انــد بــا نــرخ ارز آزاد بــه دســت مــردم مــی رســند و دولت 
بــرای کاهــش ایــن اتــالف منابــع  بایــد در توزیــع کاال نظــارت داشــته 
باشــد تــا ایــن کاالهــا مســتقیما در اختیــار جامعــه هــدف قــرار گیــرد.

نتایــج بررســی هــا نشــان مــی دهــد سیاســت تخصیــص ارز ترجیحــی 
ــات قیمــت  ــی ثب ــه هــدف یعن ــه کاالهــای اساســی در دســتیابی ب ب
ــه نقطــه  ــازار ، کارآمــد نبــوده اســت. رشــد نقطــه ب ایــن کاالهــا در ب
شــاخص قیمــت کاالهــای اساســی در مهــر ۹۹ نســبت بــه مهــر ۹۸ 
نشــان مــی دهــد اقــالم موجــود در شــاخص قیمــت مصــرف کننــده 
ــا  ــد. ضمن ــه طــور متوســط ۴۱ درصــد رشــد داشــته ان درمجمــوع ب
اجــرای ایــن سیاســت پیامدهــای منفــی هــم بــه دنبــال داشــته اســت. 
وجــود قیمــت هــای دو یــا چندگانــه در بــازار ارز، زمینــه رانــت جویــی 

و فســاد را فراهــم کــرده و بــه دلیــل انحــراف منابــع تخصیــص یافتــه 
)در قالــب بیــش اظهــاری و دیگــر اظهــاری واردات، صــادرات مجــدد 
نهــاده یــا کاالی نهایــی بــه صــورت رســمی یــا قاچــاق، احتــکار، گــران 
ــب  ــی و...(، ســود سرشــاری را نصی ــده نهای ــه مصــرف کنن فروشــی ب
افــرادی کــرده کــه بــه ارز باقیمــت ترجیحــی دسترســی دارنــد. عــالوه 
ــه واردات  ــد ارزی کشــور ب ــی از درآم ــن اختصــاص حجــم باالی ــر ای ب
کاالهــای اساســی آن هــم در شــرایط تحریمــی کــه درآمدهــای ارزی 
کشــور بــا محدودیــت هایــی مواجــه اســت بــه ثبــات قیمــت کاالهــای 
اساســی منجــر نشــده و ایــن مســاله موجــب افزایــش شــدید تقاضــا 
بــرای ورود کاالهــای اساســی بــه کشــور شــده اســت. موضوعــی کــه 
ــش  ــع ارزی و جه ــدید مناب ــت ش ــه محدودی ــد ب ــی توان ــت م درنهای

مجــدد نــرخ ارز منجــر شــود.
برخــی کارشناســان معتقدنــد کشــور در شــرایط جنــگ اقتصــادی قرار 
دارد و در چنیــن شــرایطی نبایــد سیســتم توزیــع کاال بــدون نظــارت 
رهــا شــود. کارشناســان مــی گوینــد کشــور در شــرایط غیرعــادی و 
تحریمــی قــرار دارد و آزاد گذاشــتن سیســتم توزیــع باعــث ســودجویی 
برخــی افــراد خواهــد شــد ، موضوعــی کــه عــالوه بــر هــدر رفــت منابع 
ارزی دولــت ، باعــث مــی شــد فقــط  قشــر کوچکــی از جامعــه از ایــن 
یارانــه بهــره منــد شــوند.گرچه کارشناســان بارهــا نســبت بــه اصــالح 
سیســتم توزیــع و لــزوم افزایــش نظــارت دولــت بــر سیســتم ســهمیه 
بنــدی هشــدار داده یــا طــرح هایــی ماننــد بازگشــت کوپن را پیشــنهاد 
کــرده انــد ، امــا ظاهــرا دولــت بــرای ایــن کــه بازگشــت کوپــن را بــه 

خــود نســبت ندهــد ، حاضــر بــه اجــرای ایــن طــرح نشــده اســت.
بــا توجــه بــه مشــکالت توزیــع کاالهــای اساســی و افزایــش نــرخ آن 
ــه  ــا ب ــن کااله ــد ای ــرده ان ــنهاد ک ــان پیش ــی کارشناس ــازار برخ در ب
جــای واردات بــا ارز ترجیحــی بــا ارز نیمایــی وارد کشــور شــده و مابــه 
التفــاوت آن مســتقیم بــه مــردم داده شــود ، امــا دولــت ســال گذشــته 
ــا  ــان ب ــای اساســی در ســال جــاری همچن ــرد واردات کااله اعــالم ک
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای ــد داش ــه خواه ــی ادام ارز ۴۲۰۰ تومان
برخــی کاالهــای اساســی بــا نــرخ نیمایــی وارد کشــور شــد و خبــری از 
پرداخــت مابــه التفــاوت آن بــه مــردم نبــود. بــا توجــه بــه افزایــش نرخ 
ارز و کاهــش قــدرت خریــد مــردم ، مجلــس یازدهــم تصمیــم گرفتــه 
درزمینــه معیشــت و کمــک بــه اقتصــاد خانــوار ورود کــرده و کاالهــا را 
بــه صــورت یارانــه ای بــه خانوارهــا عرضــه کنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه گویــا دولــت بــرای ایــن کار تمایــل چندانــی نــدارد بــه نحــوی کــه 
اســحاق جهانگیــری چنــدی پیــش در جمــع خبرنــگاران درایــن بــاره 
گفتــه بــود: دولــت بــرای توزیــع کاالهــای اساســی بــه صــورت کوپنــی 
تصمیمــی نــدارد. سیســتم کوپنــی زمانــی بایــد اجــرا شــود کــه کاال در 
کشــور کــم باشــد، امــا هنــوز کمبــودی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

حــال در مــاه جــاری ، مجلــس یازدهــم ســرانجام طــرح تامیــن کاالی 
اساســی را تصویــب کردنــد؛ طرحــی کــه قــرار بــود دولــت را بــه توزیــع 
ــاه دوم  ــر در ٦ م ــون نف ــن کاالی اساســی ٦۰ میلی ــرای تامی ــن ب کوپ
امســال ملــزم کنــد امــا ســرانجام دســتخوش تغییراتــی جــدی شــد.  
ــه ای  ــه یاران ــن ، به صــورت ماهان ــه جــای کوپ ــف اســت ب ــت مکل دول
ــه  ــاری یاران ــه کارت اعتب ــی ب ــن کاالی اساس ــرای تامی ــخص ب مش
نقــدی سرپرســتان خانــوار واریــز کنــد. بــه ایــن ترتیــب، یارانــه کاالی 
ــت موظــف اســت  ــه دول ــه ای اســت ک ــوع از یاران اساســی ســومین ن
ــر اســاس قوانیــن بودجــه  ــه مــردم بپــردازد. پیــش از ایــن دولــت ب ب
ســنواتی و از محــل درآمدهــای حاصــل از اجــرای قانــون هدفمنــدی 
یارانه هــا و اصــالح قیمــت ســوخت، دو نــوع یارانــه نقــدی و همچنیــن 
ــه کاالی  ــه مشــموالن می پرداخــت و حــاال، یاران ــه معیشــتی را ب یاران
ــه  ــورت ماهان ــال ۹۹( به ص ــه دوم س ــاه )نیم ــا ٦ م ــز ت ــی نی اساس
ــوع  ــا دو ن ــدی ب ــه نق ــه مشــموالن یاران ــزوده می شــود. البت ــر آن اف ب
یارانــه دیگــر متفاوت انــد و تعــداد مشــموالن آن بیشــتر اســت. دایــره 
شــمول یارانه بگیــران کاالی اساســی همــان افــرادی کــه در فهرســت 
ــت  ــرح معیشــت )حاصــل از اصــالح قیم ــه ط ــدگان یاران دریافت کنن
بنزیــن در ســال ۹۸( قــرار دارنــد و تعــداد ایــن افــراد ٦۰ میلیــون نفــر 
اســت. همچنیــن رقــم مــورد نظــر بــرای یارانــه کاالی اساســی در ایــن 
مصوبــه ۱۲۰ هــزار تومــان بــرای هــر یــک از افــراد ســه دهــک اول از 
جملــه افــراد »تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امام خمینــی«، »ســازمان 
بهزیســتی«، »رزمنــدگان معســر« و »افــراد بــا درآمــد کمتــر از حداقــل 
حقــوق و دســتمزد« و مبلــغ ٦۰ هــزار تومــان بــرای هــر یــک از افــراد 

ــت. ــا اس ــایر دهک ه س
ــرح را از دو  ــن ط ــرای ای ــع اج ــت مناب ــدا می خواس ــس در ابت مجل
محــل در بودجــه ۹۹ تامیــن کنــد؛ قصــد داشــت بــا اصــالح بنــد )و( 
تبصــره ۲ قانــون بودجــه امســال، ســقف درآمــدی دولــت از ایــن بند را 
افزایــش داده و منابــع مــازاد را بــه اجــرای طــرح تامیــن کاالی اساســی 
اختصــاص دهنــد بــه ایــن معنا کــه دولــت در نیمــه دوم امســال مکلف 
بــه خلــق درآمــد جدیــد باشــد. بنــد )و( تبصــره ۲ قانــون بودجــه ۹۹ 
دولــت را مکلــف بــه فــروش امــوال و دارایی هــای خــود می کنــد تــا از 
ایــن طریــق ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان از بدهی هــای خــود را بپــردازد.

هرچنــد دولــت بــا پیشــنهاد ایــن منبــع در طــرح اولیــه نیــز مخالــف 
بــود امــا در نهایــت بخشــی از همیــن منبــع بــرای اجــرای طــرح نهایی 
ــی  ــذف برخ ــود )ح ــر خ ــورد نظ ــع دوم م ــی ها از منب ــد و مجلس ش
ــه  ــا ب ــد. دولتی ه ــر کردن ــه ۹۹( صرف نظ ــدول ۱۴ بودج ــارف ج مص
شــدت بــا منبــع دوم مخالــف بودنــد و حــذف کامــل برخــی مصــارف 
ــوارض  ــی، ع ــای نفت ــزوده فرآورده ه ــر ارزش اف ــوارض ب ــر ع آن نظی
بــر ارزش افــزوده بــرق، ســهم شــرکت ملــی نفــت و... را غیــر ممکــن 

می دانســتند.
بــا توجــه بــه آنکــه در طــرح مصــوب ، اثــری از ایــن منبــع بــرای تامین 
یارانــه کاالی اساســی نیســت، بــه نظــر می رســد دولــت بــا راهکارهــای 
ــارف  ــی مص ــدی برخ ــذف ۲۰ درص ــه ح ــس ازجمل ــن مجل جایگزی
جــدول ۱۴ بودجــه ۹۹ یــا افزایــش کارمــزد تراکنش هــای بانکــی نیــز 
مخالفــت کــرده و توانســته مجلــس را از تصویــب منابعــی کــه تحقــق 

آنهــا بــا تردیــد جــدی روبــه رو اســت، منصــرف کنــد.

حــاال قــرار اســت هزینــه ۳۰ هــزار میلیــارد تومانــی اجــرای ایــن طــرح 
ــت و  ــهام دول ــذاری س ــاز و واگ ــوال، حق االمتی ــروش ام ــل ف ، از مح
حقــوق مالکانــه ناشــی از آن در چارچــوب قانــون توســط وزارت اقتصــاد 

و دارایــی تامیــن  شــود.
البتــه مجلســی ها خــود نیــز آن چنــان از تحقــق ایــن منبــع نامطمئــن 
هســتند کــه در بنــدی از ایــن طــرح تاکیــد کرده انــد کــه »در صــورت 
عــدم تکافــوی منابــع حاصلــه، دولــت مکلــف اســت از منابــع اعتبــار 
ــران  ــع را جب ــری مناب ــه، کس ــردان خزان ــش تنخواه گ ــود و افزای موج
کــرده و بــا منابــع حاصــل از فــروش مذکــور جایگزیــن کنــد.« حتــی 
بــه دولــت ایــن اختیــار را داده انــد کــه »بــه جــای فــروش و واگــذاری 
ــور، از  ــع مذک ــقف مناب ــا س ــون ت ــن قان ــوع ای ــهام موض ــوال و س ام
منابــع اعتبــاری موجــود یــا جابه جایــی ســایر اعتبــارات مشــروط بــه 
ــش  ــا افزای ــردم ی ــوق م ــای ضــروری و حق ــه هزینه ه ــدم آســیب ب ع

ــد.« ــتفاده کن ــه اس ــردان خزان تنخواه گ
حال با این وجود میتوان دو اشکال از این طرح ، گرفت.

ــر  ــه ی هزینه ب ــا هم ــاری ب ــای اعتب ــت کارت ه ــه خاصی ــک ، اینک ی
بــودن آن بــرای دولــت ، ایــن کارت هــای اعتبــاری بــه خــودی خــود 
فســاد ســاز اســت و ممکــن اســت باعــث خریــد فــروش آن کارت هــا 

شــود.
ــغ موجــود در کارت هــای  ــن مبل ــدارد کــه ای دو ، تضمینــی وجــود ن

ــرای تامیــن کاال هــای اساســی هزینــه شــود. اعتبــاری ، حتمــا ب
در پایــان بایــد گفــت ، عالرقــم اینکــه ایــن طــرح  موافقــان و مخالفانی 
دارد کــه هــر کــدام مزایــا و معایبــی بــرای ایــن طــرح بیــان کــرده انــد.

بــه نظــر مــی رســد ، بــا توجــه بــه اینکــه تــا پایــان ســال چنــد مــاه 
باقــی نمانــده و دولــت بایــد طــی ایــن مــاه آتــی بودجــه را بــه مجلــس 
ــد  ــت ، بای ــن طــرح توســط دول ــد و در صــورت اجــرای ای ارســال کن
بودجــه الزم بــرای آن را پیــش بینــی کنــد ، خــود بــه خــود اجــرای 

ایــن طــرح بــه ســال بعــد منتقــل میشــود.
ــا توجــه اینکــه در ســال آینــده ، شــاهد دولــت جدیــدی  از طرفــی ب
خواهیــم بــود ، اجــرا یــا عــدم اجــرای ایــن طــرح در ســال بعــد نیــز 

افــق روشــنی نــدارد.

به اسم كوپن و به كام يارانه!
سید مهدی اسم حسینی 
کارشناسی اقتصاد

دولــت حســن روحانــی آن چنــان مــرز هــای فســاد را یکی 
ــه ای نیســت  ــوردد کــه دیگــر قل پــس از دیگــری در می ن
ــح  ــان فت ــان و تیم ش ــط ایش ــه توس ــن زمین ــه در ای ک
ــند  ــی باش ــود فضای ــا ب ــه بن ــگاه ها ک ــد! دانش ــده باش نش

در جهــت حــل مســائل روز مملکــت، ایــن ســال ها و بــه 
ــده اند  ــل ش ــردان تبدی ــت ورزی های دولت م ــف سیاس لط
ــر  ــرد بیش ت ــت پیش ب ــت زده در جه ــی سیاس ــه فضای ب
ــا در  ــال نفوذ ه ــل اعم ــن قبی ــا. ای ــداف آن ه ــر اه و به ت
جای جــای دانشــگاه، از انتصابــات رؤســای آن هــا تــا 
ــل  ــی بعضــا دانشــجویان قاب جــذب هیئــت علمــی و حت

مشــاهده اســت. 
اوایــل مهرمــاه بــود کــه اســنادی در فضــای مجــازی بــه 
انتشــار رســید کــه در آن ســخن از رانــت دختــر رئیــس 
جمهــور در دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی و ســوء 
ــدوق  ــه صن ــه ب ــی اختصــاص یافت ــع مال ــتفاده از مناب اس
توســعه ملــی در جهــت مبــارزه بــا کرونــا بــه میــان آمــده 

بــود.
 

پــس از انتشــار ایــن اســناد و مطالبه گــری جنبــش  
دانشــجویی، نهــاد ریاســت جمهــوری در طــی جوابیــه ای 
هــر دو مطلــب را تکذیــب و آن هــا را فاقــد اعتبــار دانســت. 
ــه  ــد ک ــر کردن ــیاری فک ــه بس ــن جوابی ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــش  ــی ای بی ــب، گمانه زن ــن مطال ــام شــده و ای ماجــرا تم

ــوده اســت.  نب
در همــان زمــان وزیــر بهداشــت در طــی مصاحبــه ی خــود 
از عــدم پرداخــت ۱ میلیــون یورویــی ســخن به میــان آورد 
کــه بــه دســتور رهبــری از محــل صنــدوق توســعه ی ملــی 
بــه دولــت تحویــل داده شــده بــود تــا در جهــت پرداخــت 
حقــوق کادر زحمت کــش درمــان کــه این روزهــا در خــط 

مقــّدم مبــارزه بــا کرونــا قــرار دارنــد، اســتفاده شــود. 
ــه  ــا ب ــدام از دولتی ه ــری، هیچک ــن موضع گی ــس از ای پ
ایــن پرســش مهــم وزیــر بهداشــت، پاســخ درســتی ندادند 

و اظهــار بی اطالعــی کردنــد تــا زمانــی کــه اســناد جدیــد 
برمــال شــده و تمامــی مــوارد مطروحــه در جوابیــه دولت را 

ــه چالــش می کشــاند.  ب
قریــب بــه یــک مــاه بعــد اســناد تــازه منتشــر شــده کــه 
بــا تاییــد مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
هــم همــراه شــد، از بــاج ۱۲۰۰ میلیــارد ریالــی دولــت بــه 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ــای نوی ــکده فّناوری ه دانش

شهیدبهشــتی تهــران پــرده برداشــت. 
در ادامــه، دیــوان محاســبات کشــوری نیــز در تاییــد تخلف 
دولت در دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی اســنادی 
ــغ  ــود کــه مبل ــد شــده ب را منتشــر کــرد کــه در آن تایی
خریــد ســاختمان دانشــکده فّناوری هــای نویــن از محــل 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ی ملّــی و یــک میلیــارد یــورو 
کمــک هزینــه بــرای مقابلــه بــا کرونــا صــرف شــده اســت. 
از جملــه مباحــث دیگــری کــه نیــز در جوابیــه ی ریاســت 
جمهــوری مطــرح بــود، ایــن مطلــب بــود کــه خانــم مریم 
روحانــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه نیســتند، امــا یــک 
ــای  ــکده ی فناوری ه ــایت دانش ــاده در س ــتجوی س جس
ــی را در لیســت اعضــای  ــم روحان ــم مری ــن اســم خان نوی

ــل مشــاهده نشــان می دهــد.  هیئــت قاب
ــت  ــاد ریاس ــگاری نه ــه در نامه ن ــری ک ــزرگ دیگ دروغ ب
ــده  ــرح ش ــای مط ــت، ادع ــان اس ــیار عی ــوری بس جمه
ــاوری هــای  ــه تعــداد دانشــجویان دانشــکده فن نســبت ب
نویــن ۹۰۰ نفــر بــوده درحالیکــه در واقعیــت، ایــن 

ــدارد.  ــتر ن ــجو بیش ــر دانش ــکده ۱۰۰ نف دانش
ــه  ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــه در حال ــص بودج ــن تخصی ای
ــود،  ــا ش ــا کرون ــارزه ب ــرج مب ــد خ ــغ بای ــن مبل ــا ای قانون
ولــی رانــت و رانت خــواری هــای جنــاب رئیــس جمهــور 

از جــان مردمــی کــه این روزهــا پرپــر می شــوند، اهمیــت 
بیشــتری پیــدا کــرده اســت. 

امــا اصــل ماجــرا چیســت؟! آنچــه قابل حــدس اســت، این 
بــاج بزرگــی کــه از جانــب شــخص رئیــس جمهــور بــه این 
دانشــکده پرداخــت می شــود دلیلــی نــدارد جــز اســتخدام 
خانــم زاده ایشــان بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی! 
ــده علمــی ایشــان، او را فاقــد ایــن  ــم زاده ای کــه پرون خان
صالحیــت نشــان می دهــد کــه بــه عنــوان عضــو هیئــت 
علمــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی جــذب 

شــود. 
ایــن قبیــل رخدادهــا بــه ویژه در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــدی نیســتند؛  ــات جدی ــوده و اتفاق ــه ســابقه ب مســبوق ب
ــت  ــمت هایی از ران ــه قس ــود ک ــته ب ــال گذش ــت س درس
ــال  ــور برم ــس جمه ــرادر رئی ــدون ب ــین فری ــی حس علم
شــد کــه بــا معّدلــی ســاختگی و بــدون هیچ گونــه آزمــون 
ورودی در رشــته علــوم سیاســی مقطــع دکتــری دانشــگاه 
ــه  ــرا ب ــه اخی ــه ک ــت! آن چ ــده اس ــرش ش ــتی پذی بهش
گــوش مــا رســیده، بــاز هــم فشــارهایی مبنــی بــر جــذب 
ــده  ــت وارد ش ــه ی دول ــا بدن ــو ب ــاتید هم س ــّده ای از اس ع
اســت کــه مطالبه گــری جنبــش دانشــجویی را در قبــال 

می طلبــد.  آن 
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه ادامــه دار شــدن ایــن 
ــی  ــد، هدف ــر و امی ــت تدبی ــی دول ــات در ســال پایان اتفاق
جــز سیاســی کــردن فضــای دانشــگاه و بــه دســت گرفتــن 
فضــای ایــن مکان علمــی بــرای انتخابــات ۱۴۰۰ و آینده ی 
سیاســی جنــاح خــود نــدارد و در صــورت عــدم مقابلــه بــا 
ــی، خویشــاوند ســاالری و رانت خــواری،  آن، انحصــار طلب

بیــش از پیــش در دانشــگاه ها رخنــه خواهــد کــرد.

معامله با خون

بهروز رئیسی
کارشناسی علوم سیاسی
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بخشی از نامه بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی و هسته ی بین الملل امام خمینی رحمه اهلل 
علیه به سفیر کشور افغانستان جهت عرض تسلیت بدین شرح است:

ما ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی و انتحاری توسط هر گروهی، امید داریم که به  زودی ملّت شریف 
و برادران عزیز افغانستانی ما، از شر گروهک های تروریستی و اشغالگران رها شده و با صلح و آرامش، زندگی خود 
را ادامه دهند.

مستدعی است پیام تسلیت ما دانشجویان مسلمان ایرانی را به ملت شریف و رئیس جمهور محترم افغانستان و 
خانواده های داغدار این فاجعه تروریستی ابالغ نمایید.

قلب های ما از شنیدن خبر شهادت دانشجویان دانشگاه کابل جریحه دار شد

مشــهور اســت کــه می گوینــد آنچــه را کــه شــمر و یزیــد در ماجــرای 
ــم.  ــوه داری ــورت بالق ــا به ص ــتند، م ــل داش ــورت بالفع ــه ص ــال ب کرب
ــه  ــه را ک ــت. آنچ ــه اس ــز این گون ــد نی ــورج فلوی ــالن ج ــت قات حکای
امثــال آن افســر پلیــس بــه صــورت بالفعــل داشــتند، مــا ایرانیــان بــه 
ــا اتبــاع افغانســتانی  صــورت بالقــوه در زمینــۀ برخــورد و رفتارمــان ب

مقیــم ایــران داریــم.
اگــر کمــی از ماجــرای حادثــۀ تروریســتی دانشــگاه کابــل و ابعــاد آن 
فراتــر برویــم و آن را از زاویــۀ دیــد واکنش هــا و تحلیل هــای ایرانیــان 
مــورد بررســی قــرار دهیــم، بــه نتایــج جالبــی دســت خواهیــم یافــت. 
ــورهای  ــابه در کش ــوادث مش ــایر ح ــا س ــان را ب ــش هایم ــر واکن اگ
ــد  ــکار خواه ــری آش ــض و نابراب ــق تبعی ــم، عم ــه کنی ــر مقایس دیگ
ــا  ــان ب ــورد ایرانی ــری در برخ ــض و نابراب ــن تبعی ــۀ ای ــا ریش ــد؛ ام ش
ایــن ملــت مظلــوم اســت. هنــوز یادمــان نرفتــه کــه وقتــی در کوچــه 
و خیابان هــای کشــوری کــه مدعــی پشــتوانۀ غنــی فرهنگــی و 
ــم،  ــورد می کنی ــتان برخ ــاع افغانس ــی از اتب ــه یک ــت، ب ــی اس تاریخ
چــه رفتــار نامناســب و تحقیرآمیــزی داریــم. هنــوز یادمــان نرفتــه کــه 
رئیس جمهــور کشــوری کــه داعیــۀ آزادســازی مســتضعفان جهــان را 
دارد، چگونــه کشــور افغانســتان را تحقیــر کــرد. هنــوز یادمــان نرفتــه 

فرزنــدان حاصــل از ازدواج مــادران ایرانــی و پــدران افغانســتانی را کــه 
ــران  ــت در ای ــی و فعالی ــل و زندگ ــر تحصی ــزاران مشــکل در ام ــا ه ب
مواجــه هســتند. هنــوز یادمــان نرفتــه کــه حتــی بــرای داشــتن یــک 
کارت بانکــی بارهــا بــا مشــکل مواجــه شــده اند. در قضاوت هــای خــود 
ــی  ــری ذات ــگار شایســتگی و برت ــه ای عمــل می کنیــم کــه ان ــه گون ب
مــا از افغانســتانی ها بیشــتر اســت. هنــوز یادمــان نرفتــه دالوری هــای 
تیــپ فاطمیــون در ســوریه را کــه چگونــه از حریــم حضــرت زینــب 
)س( دفــاع کردنــد و ســربلند شــدند. هنــوز یادمــان نرفتــه کــه بخــش 
عمــده ای از شــهدای فاطمیــون، حاشیه نشــین شــهرهای ایــران بودنــد 
و هنــوز هــم خانواده هایشــان فرامــوش شــده اند. حــق بدهیــم بــا ایــن 
ــان  ــازی »ج ــتگ های مج ــا، هش ــا و ناجوانمردی ه ــه تبعیض ه هم
پــدر کجاســتی« را کســی بــاور نکنــد. حــق بدهیــم کــه اگــر عــده ای 
دانشــجو ایــن واقعــه را یــادآوری نمی کردنــد، فراموشــمان شــده بــود. 
به راســتی مگــر در اعمــال حقــوق بشــر هــم تفــاوت و تبعیضــی وجــود 
دارد؟ ای کاش کمــی حواســمان بــه آینــده هــم باشــد تــا عــالج واقعــه 
پیــش از وقــوع کــرده باشــیم. حواســمان باشــد کــه اتبــاع افغانســتانی 

ــج و ســختی زندگــی می کننــد. ــران در رن مقیــم ای
مــا همــان بلــخ و بخــارا و خراســان هســتیم / همگــی روی بــه یــک 

قبلــه مســلمان هســتیم
ــوده و  سرنوشــتی کــه یکــی هســت، جــدا بی معناســت / مــا یکــی ب

ــت ــا بی معناس ــتیم، دو ت هس

برای جان پدر های بعدی

ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــا به ط ــۀ م ــته، هم ــای گذش در ماه ه
درگیــر نابســامانی های اقتصــادی و سیاســی در کشــورمان بوده ایــم 
و وجــود اوضــاع نابســامان را در اداره کشــور مشــاهده کرده ایــم کــه 
ــرخ دالر  ــه مــواردی همچــون افزایــش ن از جملــۀ آن هــا می تــوان ب
تــا ســی هــزار تومــان، تغییــرات عجیــب و غریــب در قیمــت اغلــب 
ــاال و  ــا کاالهــای لوکــس(، ب ــه ت ــا )از کاالهــای اساســی گرفت کااله
پاییــن شــدن شــاخص بــورس کــه مــردم بــا وعده هــای دولــت پــا 
ــازار ســرمایه گذاری های بســیار  ــن ب ــد و در ای ــه آن گذاشــته بودن ب
کردنــد، بــازی کــردن بانک هــا بــا پــول مــردم و مــوارد بســیار دیگــر 

اشــاره کــرد.
حواشــی بســیاری نیــز در ادارۀ کشــور بــه وجــود آمــده بــود کــه همه 
ــرده و  ــا ک ــز را ره ــت همــه چی ــن فکــر می انداخــت: »دول ــه ای را ب
چشــمش بــه حوادثی ســت کــه قــرار اســت در آینــده اتفــاق بیفتد.« 
حتــی کار بــه جایــی رســید کــه گفتمانــی تحــت عنــوان گفتمــان 
ــا  ــی و ب ــد از مدت ــه بع ــد ک ــرح ش ــور مط ــتیضاح رئیس جمه اس
مشــاهده شــرایط موجــود در کشــور ایــن گفتمــان تغییــر پیــدا کرده 

ــد.  ــور ش ــان پاســخ گوکردن رئیس جمه ــه گفتم ــل ب و تبدی
ــه  ــی وجــود داشــت ک ــات، خبرهای ــن اتفاق ــردۀ ای ــا در پشــت پ ام
رســانه های دولتــی و غیردولتــی دربــارۀ آنهــا ســکوت پیشــه کــرده 
ــوری  ــد ۀ جمه ــول بلوکه ش ــی داد پ ــان م ــا نش ــن خبره ــد. ای بودن
ــرۀ  ــراق و ک ــه ع ــورها از جمل ــدادی از کش ــران در تع ــالمی ای اس
جنوبــی و کشــورهای دیگــر آزاد شــده و بــه دســت مقامات کشــوری 
ــود کــه حــدود  ــن ب رســیده اســت. همچنیــن خبرهــا حاکــی از ای
ــن کاال در گمــرک جمهــوری اســالمی در حــال  هشــت میلیــون ت
خــاک خــوردن اســت . بخشــی از ایــن کاالهــا، همــان کاالهایــی بود 
کــه یــا قیمتشــان افزایــش پیــدا کــرده بــود یــا اصــاًل در دســترس 

نبودنــد، درآمــد حاصــل از فــروش غیررســمی نفــت نیــز کــه جــای 
خــود را داشــت...

در آن روزهــا کــه بــازار شــایعات هــرروزۀ اســتعفا و وجــود 
ــه ای مطــرح شــده  ــود؛ نظری ــردان داغ ب ــان دولت م اختالف نظــر می
ــا اتفاقــی  ــت اقتصــاد مــردم را معطــل نگــه داشــته ت ــود کــه دول ب
مهــم بــه وقــوع بپیونــدد و بعــد بــه وضعیــت موجــود ســامان بدهــد. 
آن اتفــاق مهــم، چیــزی نبــود جــز مشــخص شــدن نتیجــۀ انتخابات 
آمریــکا. در ایــن نظریــه گفتــه شــده بــود دولتی هــا اقتصــاد مــردم 
ــات  ــا بعــد از مشــخص شــدن نتایــج انتخاب ــد ت را گــروگان گرفته ان
آمریــکا، پول هــای آزادشــده و اجنــاس گمــرکات و پول هایــی کــه از 
صــدور نفــت بــه دســت آمــده بــود را بــه اقتصــاد کشــورمان تزریــق 
کننــد و ایــن مــورد مقدمــه ای بــرای مطــرح کــردن دوبــارۀ گفتمانی 

بــا عنــوان مذاکــره بــا آمریــکا باشــد. 
در روزهــای بعــد و پــس از مشــخص شــدن نتایــج اولیــۀ انتخابــات 
آمریــکا و روی کار آمــدن آقــای بایــدن، شــایعات و نظریاتــی کــه در 
آن اوضــاع نابســامان مطــرح شــده بود، رنــگ حقیقت گرفــت و طبق 
پیش بینــی شــده ها، اوضــاع کشــور در حــال متحــول شــدن اســت. 
قیمــت ارز متعــادل شــده و کاالهــای محبــوس در گمــرک در حــال 
ــرات  ــه تغیی ــا نشــان می دهــد ک آزاد شــدن هســتند و همــۀ این ه

محسوســی در زندگــی مــردم بــه وجــود آمــده اســت.
بــرای مــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی کشــور مایــۀ خوشحالیســت امــا 
بایــد توجــه کــرد همــۀ ایــن اتفاقــات بــه قیمــِت بــه بــازی گرفتــن 
مــردم و گروگان گیــری اقتصــاد بــرای قمــار بزرگیســت کــه دولــت 
ــات  ــا انتخاب ــد ت ــر می رس ــه نظ ــه ب ــاری ک ــود؛ قم ــام داده ب انج
ــا  ــراه ب ــای هم ــدن نامزده ــخص ش ــران و مش ــت جمهوری ای ریاس
جریــان فکــری دولــت ادامــه خواهــد داشــت و آن زمــان اســت کــه 
اهــداف اصلــی آقــای روحانــی و هم فکرانــش از اقداماتشــان مشــخص 

خواهــد شــد .

سید محمد علی باقری
کارشناسی حقوق

قمار بزرگ
علیرضا  قاسمی 
کارشناسی حقوق

درس واقع گرايی در سیاست خارجی

سیاست خارجی

ــا اعضــای شــورای  ــدار ب ــر انقــالب در دی تاکیــد رهب
عالــی هماهنگــی اقتصــادی مبنــی بــر اینکــه موضــوع 
تحریم هــا بــه عنــوان یــک واقعیــت تلــخ نــه از مســیر 
مذاکــره چندیــن ســاله کــه یکبــار امتحــان شــده، بله 
تنهــا بــا خنثــي ســازي و غلبــه بــر آن هــا رفــع خواهد 
شــد، یــک نــگاه واقــع گرایانــه در اقتصــاد وسیاســت 

خارجــي اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه هــر گونــه طراحــي وبرنامــه 
ریــزي بــراي مقابلــه بــا تحریــم هــا، تنهــا در صورتــي 
ــن  ــي از ای ــت و دقیق ــم درس ــه فه ــت ک ــن اس ممک
مســئله داشــته باشــیم. شــناخت صحیــح از پدیــده ي 

تحریــم، مــردم و مســئوالن کشــور را در کاهــش اثرات 
آن در کوتاه مــدت، میان مــدت و از بیــن بــردن آن در 

بلندمــدت یــاري خواهــد رســاند.
ابتــدا بایــد تاکیــد شــود کــه در فضــاي روابــط بیــن 
ــزار  ــه اب ــور ب ــد کش ــا چن ــک ی ــل روي آوردن ی المل
تحریــم نــه تنهــا نشــانه ي قــدرت نیســت، بلکــه بــه 
معنــاي پذیــرش قــدرت کشــوري اســت کــه امــکان 
ــي،  ــدرت نظام ــا ق ــرم را ب ــد ســخت و ن ــه تهدی هرون
منطــق و اســتدالل منتفــي کــرده و واکنشــي از روي 

ــت. ــي اس ــتیصال و بي منطق اس
لــذا در فضــاي رقابــت جهانــي، قدرت هایــي کــه 
از قــوي شــدن کشــوري دیگــر احســاس خطــر 
اعمــال  بــا  آخریــن حربــه خــود  در  مي کننــد؛ 

ــه اهــداف مهمــي  ــال رســیدن ب ــه دنب ــم هــا ب تحری
چــون ایجــاد اختــالل در نظــام محاســباتي مــردم و 
مســئوالن، بــا هــدف تضعیــف اراده ي آن هــا و ایجــاد 
ــراي انحــراف از مســیر طــي شــده  ــوذ ب ــد و نف تردی

ــت. اس
در ایــن خصــوص دو نــگاه کالن وجــود دارد؛ یــک نگاه 
معتقــد بــه ظرفیــت هــاي درون کشــور اســت و نــگاه 
دوم رفــع مشــکل اقتصــادي را بــا اســتفاده از ظرفیــت 
بیــرون از مرزهــا و از طریــق تغییــر در سیاســت 
ــه  ــگاه ب خارجــي دنبــال مي کنــد؛ در حالیکــه ایــن ن
ــا  ــي تحریم ه ــدف اصل ــالف ه ــه برخ ــن ک ــل ای دلی

ــات. ــده س ــم و بي فای ــد، عقی ــي باش م
بــه تجربیــات  نیــز رجــوع  واقعیــت  در میــدان 

ــالمي،  ــالب اس ــون انق ــي چ ــه های ــین در بره پیش
ــني  ــه روش ــن ب ــاوري نوی ــم وفن ــدس و عل ــاع مق دف
مي تــوان بــه ایــن حقیقــت پــي بــرد کــه اعتمــاد بــه 
ــن  ــن و کارامدتری ــول تری ــي، معق ــاي داخل توانایي ه
راه بــراي شکســت توطئــه هاي دشــمنان و دســتیابي 

ــم اســت. ــاي عظی ــروزي ه ــه پی ب
انقــالب  فرزانــه  رهبــر  کالن  جهت گیــری  ایــن 
اســالمی در حــل مســئله ی تحریــم و رســیدن کشــور 
بــه پیشــرفت اقتصــادی تحــت عنــوان »مردم گرایــی« 
و ســپردن کارهــا بــه  مــردم، در مقابــل رویکــرد
ــرب ــت غ ــه دس ــتن ب ــم داش ــی« و چش »بیگانه گرای
ــا رییــس جمهــور ــه آشــنایی چندیــن ســاله ب کــه ب

آمریکا  افتخار می کند، قابل صورت بندی است. 

علي خضریان
نماینده مجلس شورای اسالمی



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره پانزدهم/دی  ماه۹۹

۸

دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت تیر
 سال دوم/ شماره پانزدهم/ د ی ماه ۱3۹۹

مطالب و آراء مندرج 
در دوهفته نامه سیاسی 

دانشجویی هفت تیر 
بیانگر دیدگاه های 
نویسندگان آنهاست.
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صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 
مدیرمسئول: مهدي خطیب دماوندي 

شوراي سردبیري: سیدمحمدعلی باقری، زهرا سادات حدادي
دبیر تحریریه: سید محمدعلی باقری

طراح و صفحه آرا: مریم کیانی پژوه
ویراستاري: زهرا صادق زاده

مهدي خطیب دماوندي، زهرا سادات حدادي، ایمان آهنگر، سید محمدعلي باقري،   هیئت تحریریه:
محمدامین مهرعلي تبار، سید مهدي اسم حسیني، فاطمه موسوي، سید حسن غالمي، بهروز رئیسي، 
علیرضا قاسمي، سید محمدرضا موسوي، علي بزرگخو، حسین شهرابی، میکاییل دیانی، علی خضریان

دکتر سید محمدرضا موسوی 
دکتری علوم سیاسی و مدرس کارگاه های مدیریت در نشریات علمی

نشريات دانشجويی، از آرمان تا واقعیت!

برخــی از نشــریات دانشــجویي دانشــگاه هــا دچــار 
ــن آســیب  آســیب هــای جــدی اســت. گرچــه تمــام ای
ــا صــدق  ــه نشــریات دانشــجویي دانشــگاه ه ــا در هم ه
نمــی کنــد، امــا هــر نشــریه ای بــه طــور خــاص درگیــر 
آســیب هایــی در قلمروهــای متفــاوت تولید محتــوا، چاپ 
ــه  ــی ب ــورت کل ــه ص ــتار ب ــن نوش ــت. در ای ــع اس و توزی
آســیب هــای عــام نشــریات پرداختــه مــی شــود کــه در 
ــرای  ــدرکاران ب صــورت همــت و توجــه جــدی دســت ان
ــد چهــره ای ممتــاز و  رفــع نمــودن مشــکالت، مــی توان
ــه  علمــی از نشــریات دانشــگاه هــا در کشــور و جهــان ب

ــذارد. ــش بگ نمای

عــدم تناســب علمــی یــا اشــتغال غیر ســازمانی 
ــردبیر ــئول یا س مدیرمس

فقــدان پشــتوانه علمــی مناســب و متناســب بــا موضــوع 
نشــریه، ضررهــای بســیاری را بــه جایــگاه علمــی و اعتبــار 
نشــریه وارد مــی ســازد و ایــن امــر در افــت شــدید کیفــی 
نشــریات تأثیرگــذار اســت؛ زیــرا ســردبیر نقــش مهــم و 
ــده دارد  ــر عه ــریه ب ــی نش ــت علم ــذاری در حرک تأثیرگ
ــه نشــریه در آن  و احاطــه علمــی او در رشــته علمــی ک
زمینــه منتشــر مــی شــود، پشــتوانه مهمــی بــرای عقبــه 

علمــی نشــریه اســت.

اشتغاالت متعدد مدیرمسئول و سردبیر
گـــاه مجـــــالت متعــددی بــا افــــراد محدودی منتشــر 
ــدی  ــای ج ــیب ه ــز از آس ــر نی ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش م
نشــریات اســت کــه از متکــی بــه شــخص بــودن نشــریات 

ناشــی مــی شــود.
افــرادی کــه بــه هــر نحــو دارای توانایــی هــای علمــی یــا 
مدیریتــی هســتند، تضمینــی بــرای انتشــار یــک نشــریه 
ــن  ــر واضــح اســت اشــتغاالت متعــدد ای مــی شــوند و پ
ــود در  ــی خ ــش نظارت ــای نق ــکان ایف ــدم ام ــراد در ع اف
ــار و  ــت اعتب ــه اف ــر ب ــی منج ــی و مدیریت ــه علم حیط

کیفیــت نشــریه خواهــد شــد.
وقتــی اســم یــک اســتاد دانشــگاه در بیــش از ۱۰ نشــریه 

علمــی قیــد مــی شــود نبایــد انتظــار ایــن را داشــت کــه 
ــات  ــته و در هی ــت گذاش ــالت وق ــه مج ــد در هم بتوان
ــر ثمــری  ــت مثم ــا ســردبیری نشــریه فعالی ــه ی تحریری
ــازی  ــم ب ــا اس ــود ب ــی ش ــا م ــن صرف ــد و ای ــته باش داش
ــاال  ــه را ب ــار مجل ــوری اعتب ــورت ص ــا بص ــردن و صرف ک

ــردن. ب

عدم تأمین مالی مناسب
ــک  ــد ی ــه و تولی ــدرکار تهی ــت ان ــددی دس ــراد متع اف
نشــریه مــی باشــند کــه هــر یــک بنــا بــر تخصــص خــود 
ــند.  ــوردار باش ــد برخ ــز بای ــب نی ــی مناس ــن مال از تأمی
ــع از  ــگاه و ... مان ــه دانش ــریات ب ــازمانی نش ــتگی س وابس
تخصیــص بودجــه مکفــی و الزم بــه ایــن امــر مــی باشــد 
کــه نتیجــه آن عــدم امــکان اســتفاده از افــراد بــا تخصص 
الزم در رشــته خــاص بــوده و منجــر بــه اســتفاده از افــراد 
فاقــد تخصــص یــا بــا پشــتوانه علمــی ضعیــف مــی شــود.
در نشــریات علمــی دانشــگاه هــا هزینــه بررســی و چــاپ 
مقالــه متفــاوت می باشــد کــه از ۲۰۰ هــزار تومان شــروع 
مــی شــود و تــا یــک میلیــون مــی رســد چــرا یــک قانون 

کلــی و یکپارچــه وجــود نــدارد؟؟؟؟ 

هیئت تحریریه
یکــی دیگــر از آســیب هــای نشــریات مذکــور مــی شــود 
ــا نقــش سیاســتگذاری،  ــه کــه عمدت ــه هیئــت تحریری ب
ــی از  ــتن بعض ــاالت و نوش ــی مق ــی علم ــارت و ارزیاب نظ
ــن نقــش  ــه راســتی ای ــا ب ــده دارد. ام ــر عه ــاالت را ب مق
در هیئــت تحریریــه مجــالت بــه خوبــی ایفــا مــی شــود؟ 
در ایــن بخــش ضعــف هــای اساســی وجــود دارد کــه بــا 
توجــه بــه حساســیت ایــن موضــوع اگــر توجــه جــدی بــه 
آن نشــود، بــی تردیــد اعتبــار علمــی و آینــده مجلــه بــا 

مخاطــره همــراه خواهــد بــود.
-صوری بودن اعضای هیئت تحریریه

ــار و  ــدن از اعتب ــوردار ش ــل برخ ــه دلی ــالت ب ــر مج اکث
حیثیــت علمــی ممتــاز، از نــام افــرادی در لیســت هیئــت 
تحریریــه مجلــه اســتفاده مــی کننــد کــه گاه در بیــش از 
چنــد مجلــه هیئت تحریریه می باشــند و همچنیــن دارای 
اشــتغاالت متعــدد هســتند کــه خــود ایــن امــر حاکــی از 
غیــر واقعــی بــودن نقــش و اعتبــار هیئت تحریریــه مذکور 
ــرای  ــه ب ــاری ک ــه نقــش و اعتب ــا توجــه ب ــی باشــد. ب م

هیئــت تحریریــه ذکــر گردیــد؛ بزرگتریــن آســیب اعتبــار 
علمـــــی یــک مجـــله از این جـــهت در معرض تهـدید 
مــی باشــد؛ زیــرا بــه دلیــل اشــتغاالت متعــدد، جلســات 
هیئــت تحریریــه یــا اصــال تشــکیل نمــی گــردد و مقاالت 
بــرای ارزیابــی بــه دســت افــراد دیگــری ســپرده می شــود 
ــی مقــاالت بررســی  ــا مــدت زمــان خیلــی طوالن ــا ب ی
مــی شــود و همیــن امــر انتشــار بــه موقــع نشــریه را بــا 
مشــکل مواجــه مــی ســازد. لــذا عــدم اســتفاده از هیئــت 
تحریریــه واقعــی، تــوان علمــی مجله را ســلب نمــوده و در 

نتیجــه مــی شــود آنچــه کــه نبایــد شــود.
هیــات تحریریــه خارجــی کــه حتــی یــک شــماره هــم 
ــرا و  ــود چ ــی ش ــر نم ــری منتش ــان دیگ ــه زب ــه ب مجل

ــه؟؟؟؟ چگون
هیــات تحریریــه مجلــه ای کــه اصــال در جلســات هیــات 
تحریریــه شــرکت نمــی کننــد ولــی اسمشــان در لیســت 
اعضــا هیــات تحریریــه قــرار مــی گیــرد بــا چــه هدفــی 

اینگونــه نشــریه اداره مــی شــود؟؟؟؟
- ناهمگونی اعضای هیئت تحریریه در ارزیابی مقاالت

افــرادی کــه وظیفــه ارزیابــی مقــاالت را بــر عهــده دارنــد، 
ــی مقــاالت  ــه ارزیاب ــاوت ب ــا روش و شــیوه هــای متف ب
ــرای  ــی را ب ــواری های ــر دش ــن ام ــه ای ــد ک ــی پردازن م
پذیــرش مقــاالت ایجــاد مــی کنــد. گاه مقاالتــی با ســطح 
علمــی ضعیــف یــا متوســط در مجلــه علمــی- پژوهشــی 
بــه چــاپ مــی رســد؛ در حالــی کــه مقالــه ای بــا ســطح 
علمــی باالتــر و رعایــت اســتانداردهای علمــی بــه چــاپ 
نمــی رســد. ایــن امــر، ناشــی از تســاهل برخــی و ســخت 
گیــری بعضــی دیگــر از ارزیابــان مجلــه اســت. در صورتــی 
کــه ترکیبــی از نظــر ارزیابــان، منجــر بــه دریافــت دقیــق 

تــر و همگونــی مقــاالت خواهــد شــد.
-اغماض و تساهل های سفارشی

ــطه  ــه واس ــی گاه ب ــالت علم ــاالت در مج ــرش مق پذی
ــی  ــا اغمــاض و تســاهل های ــی ب ــه های ســفارش و توصی
روبــه رو مــی شــود کــه بســیار دور از انتظــار اســت. بــه 
هــر صــورت وظیفــه نظــارت و ارزیابــی در جهــت تعالــی و 
ارتقــا و حفــظ نشــاط علمــی و تــداوم انتشــار مجله، ســهم 
بســیار بــزرگ و اثرگــذاری دارد کــه عــدم توجــه بــه آن در 
ایــن مرحلــه حســاس از تولیــد مجلــه، آســیب جــدی بــر 

اعتبــار علمــی نشــریه وارد مــی ســازد.
-طوالنــی شــدن ارزیابــی و پذیــرش مقالــه هــا بــه دالیــل 

ــریات مختلف در نش
ــهم  ــریه س ــی نش ــار علم ــه در اعتب ــی ک ــل مهم از عوام
بســزایی دارد، انتشــار بــه موقــع نشــریه اســت. امــام بــه 
دلیــل صــوری بــودن اعضــا هیئــت تحریریــه، اشــتغاالت 
ــع  ــه موق ــدن ب ــکیل نش ــریه و تش ــردبیر نش ــدد س متع
نشســت هــای هیئــت تحریریــه ارزیابی و پذیــرش مقاالت 
و در نتیجــه انتشــار مقــاالت بــا زمــان طوالنــی انجــام می 
شــود کــه ایــن امــر اعتبــار علمــی نشــریه را خدشــه دار 

مــی کنــد.

محدود بودن دایره نویسندگان
ــاص  ــرادی خ ــه اف ــه ب ــندگان مجل ــودن نویس ــدود ب مح
کــه بعضــا حتــی ذیــل چنــد تخصــص اقــدام بــه نوشــتن 
ــار علمــی نشــریه  ــف اعتب ــد، موجــب ضع ــه میکنن مقال
مــی شــود؛ چــرا کــه اقتضــای بحــث علمــی امــکان نقــد 
و تبــادل افــکار و نظریــات اســت و ایــن امــر اجــازه نشــر 
ــد و از مســیر انصــاف  ــم نمیکن ــاوت را فراه نظــرات متف

علمــی خــارج مــی شــود.

ارائه راهکارهای عملیاتی جهت ارتقاء
تهیــه ســامانه جامــع ارزیابــی کیفــی و محتوایــی مجــالت 

و نــه صرفــا شــکلی و ظاهــری
ــا،  ــم از داوری ه ــریات اع ــرزده از نش ــای س ــی ه بازرس

ــی ــای احتمال ــب ه ــری از تغل ــاالت و ... و جلوگی مق
ــا  ــه صرف ــه و ن ــت مجل ــاس کیفی ــر اس ــی ب ــاز ده امتی

ــالت ــت مج کمی
تشــویق و ترغیــب مجــالت جهــت رشــد و ارتقــاء نشــریه 
مثــال اخــذ نمایــه ISC  نمایــه هــای داخلــی مــگ ایــران، 
نورمگــز، پرتــال جامــع انســانی، ســیویلیکا، SID، و نمایــه 

هــای بیــن المللــی ماننــد Doj و ...
جلوگیــری از فشــارهای ســاختاری و اعمــال نفــوذ برخــی 

روســا و معاونیــن بــه ســردبیر و مدیرمســئول
ــرای تمامــی  دریافــت کــد شناســه پژوهشــگر ORCID ب

نویســندگان مقــاالت توســط خــود نویســندگان
برگــزاری دوره هــای آموزشــی چگونگــی راه انــدازی، 

ــریات ــرای نش ــازی و ... ب ــه س ــا، نمای ــت، ارتق مدیری


