
ــه ســمت  ــردم چــرا ب ــات اعتراضــات م ــد مطالب رون
خشــنونت میــرود؟ آبــان 98 ، داســتان شــهر غیزانیــه 
ــه  ــوق اش را نگرفت ــه حق ــری ک ــی کارگ ، خودکش
،خودســوزی یــک جانبــاز روبــه روی ســازمان بنیــاد 
شــهید و... همــه یــک اعتــراض داشــتند کــه در نظام 
اداری مــا گــم شــده و بــرای شــنیدن شــدن حــرف 
ــان  ــد. امیرمؤمن ــنونت زدن ــه خش ــت ب ــون دس هاش
ــد:»  ــتر می فرمای ــک اش ــه مال ــی )ع( در عهدنام عل
بایــد برگزیده تریــن آنــان نــزد تــو، آن کســی باشــد 
ــو  ــو بازگ ــه ت ــتر ب ــق را بیش ــخ ح ــخن تل ــه س ک
ــه حــرف  ــردی ک ــرای ف ــوی ب ــت عل ــد.« حکوم کن
حــق تلخــی میزنــد ارزش و کرامــت قائــل اســت. در 
قانــون اساســی هــم در  اصــل  نهــم گفته اســت :»... 
هیــچ مقامــی حــق نــدارد بــه نــام حفــظ اســتقالل و 
تمامیــت ارضــی کشــور آزادی هــای مشــروع را، هــر 
ــد« و  ــا وضــع قوانیــن و مقــررات، ســلب کن ــد ب چن
ــکیل  ــت:» تش ــده اس ــه ش ــز گفت ــل۲۷ نی در  اص
ــالح،  ــل س ــدون حم ــا، ب ــات و راه پیمایی ه اجتماع
بــه شــرط آن کــه مخــل بــه مبانــی اســالم نباشــد 
ــل ۲۷  ــق اص ــود، تحق ــن وج ــا ای ــت.«  ب آزاد اس
قانــون اساســی بــه دلیــل برخــی نگرانی هــا همــواره 
ــک و   ــاختاری و بروکراتی ــای س ــار محدودیت ه دچ
همچنیــن محدودیت هــای قانونــی شــده اســت. 
ــوز  ــن مج ــئله گرفت ــل مس ــن اص ــه ای ــی ک در حال
ــرور  ــه م ــا ب ــرده ام ــرح نک ــات را مط ــرای تجمع ب
ــت مجــوز از وزارت کشــور را  ــس دریاف ــان، مجل زم
ــن  ــم ای ــه رغ ــرد. ب ــب ک ــون تصوی ــوان قان ــه عن ب

صراحــت کــه قانــون اساســی در بــاب نــوع مواجهــه 
حکومــت بــا مــردم مشــخص ســاخته اســت، کمتــر 
ــن  ــت، ای ــوان یاف ــرای آن می ت ــی ب ــی عمل مصداق
بــدان معنــا اســت کــه بــه رغــم پیــش بینــی و وجود 
ایــن مولفه هــا در قانــون اساســی امــا بســتری بــرای 
ــی  ــت اصل ــت. عل ــه اس ــکل نگرفت ــرای آن ش اج
ــدن  ــی نش ــنونت، عمل ــه خش ــراض ب ــل اعت تبدی
ــراض.  ــوه اعت ــه نح ــت ن ــردم اس ــای م ــته ه خواس
ــد  ــی کنن ــراض م ــی اعت ــه هــر دلیل ــردم ب ــی م وقت
ــنونت  ــا خش ــدی ب ــراض بع ــد اعت و نتیجــه نمیگیرن
ــن  ــه نگرفت ــت نتیج ــود. عل ــام میش ــتری انج بیش
ــام ادارای  ــن نظ ــیک قوانی ــاختار کالس ــردم در س م
ماســت. بــا قوانیــن کالســیک حقــوق اداری دیــوان 
ــرای شــکایت مــردم از  عدالــت اداری کــه محلــی ب
تصمیمــات دولــت اســت بــا  معیــار قانونــی بــودن و 
صالحیــت داشــتن تصمیمــات دولتــی بررســی مــی 
ــا اصــول نویــن حقــوق اداری  ــی کــه ب ــد در حال کن
ماننــد حــق رعایــت انتظــارات موجــه، اصل تناســب، 
اصــل صرفــه و صــالح اقتصــادی )کــه معیــار اصلــی 
تشــخیص ایــن اصــل زندگــی مــردم هســت( مــی 
ــردم  ــی م ــر زندگ ــت را ب ــات دول ــر تصمیم ــد اث توان
ــردم اســت آن  ــر برخــالف صــالح م بررســی  و اگ
ــد پــس راه حــل ایــن کــه اعتراضــات  را ابطــال کن
مردمــی بــه اغتشــاش نرســد آن اســت کــه مجلــس 
ــالح و  ــا را اص ــن اداری م ــر قوانی ــریع ت ــه س هرچ
ــد. ــل کن ــوق اداری را در آن دخی ــن حق اصــول نوی
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ــل  ــذت و حداق ــر ل ــه حداکث ــر پای ــی ، عــرف ب ــر دین در تمامــی جوامــع غی
رنــج بنــا شــده اســت . امــروزه رســانه هــا ، راهــی ارتباطــی بــرای افزایــش 
تاثیــرات و تغییــرات روانــی بــر بشــر هســتند . نقــش رســانه حتــی بــه تغییــر 
ــت.  ــیده اس ــز رس ــی نی ــال گرای ــی و کم ــزت خواه ــه ع ــبت ب ــرش نس نگ
ــوری  ــالم و خدامح ــن و اس ــه دی ــا ب ــب م ــه از ح ــی« برگرفت ــزت مل »ع
اســت نــه آنکــه مبتنــی بــر فلســفه های نژادپرســتانه و ناسیونالیســتی باشــد 
ــم  ــام و توه ــرارداد برج ــای ق ــس از امض ــردم پ ــی از م ــحالی برخ .  خوش
ــرات اســت . در  ــن تاثی ــده همی ــکا ، نشــان دهن ــا آمری ــاط اقتصــادی ب ارتب
ــه  ــرد . ب ــر ک ــز تغیی ــی نی ــرای جشــن مل ــده اجتماعــی ، عــرف ب ــن پدی ای

ــوچ شــدن دســتاورد هــای دانشــمندان هســته ای  طــوری کــه راضــی از پ
شــده و فقــط بــرای ارتبــاط بهتــر بــا کشــور دیگــر خوشــحالی مــی کنیــم . 
در ســال هــای قبــل از انقــالب ، و رســوخ شــدید تمــدن غربــی مــردم هــم 
بــاور کــرده بودنــد کــه قابلیــت و لیاقــت کارهــای بــزرگ نظیــر ســازندگی 
کشــور را ندارنــد و ابتــکاری از آنهــا ســاخته نیســت. از آنجــا کــه رســانه های 
جمعــی دارای نظارتــی معقوالنــه نیســتند ؛ پــس طبیعــی اســت کــه عــرف 
هــا رفتــه رفتــه تغییــر خواهنــد کــرد . خــود پســندی و بــی تفاوتــی نســبت 
بــه جامعــه نهادینــه مــی شــود و کــم کــم عــزت خواهــی رنــگ میبــازد .  
در نفــوذ فرهنگــی ) از طریــق رســانه ( فرهنــگ لــذت جویــی اقتصــادی ، 
ــن و مهــم  ــه اولی ــی ک ــا جای ــی ارکان کشــور شــده ، ت ــر تمام ــان گی گریب
تریــن مقولــه هــای زندگــی را بــر ایــن اســاس مــی ســنجیم . امــا در ایــن 
بیــن ، افزایــش بصیــرت فرهنگــی ، نــور امیــدی اســت تــا بتوانیــم در مقابلــه 
بــا تهدیــد هــای بیرونــی و درونــی پیــروز باشــیم.  اگــر ]ملتــی[ بــه عــزت، 
شــرف، اســتقالل و بــه هویــت انســانی خــود معتقــد اســت، بایــد در خــود 
قــدرت دفــاع  بــه وجــود آورد. ایــن قــدرت، قــدرت معنــوی و وحــدت ملــی 
اســت . همانــا نقــش مــردم بــرای جهــت دهــی بــه رســانه میتوانــد بســیاری 

ــد. از پیشــرفت هــای فکــری را رقــم بزن

اســت.  پــر کــرده  را  آور خیابــان  گاز اشــک 
ــا  ــی ب ــاد زیبای ــه تض ــش ک ــم های ــفیدی چش س
ــده  ــز ش ــاال قرم ــت، ح ــره اش داش ــت تی پوس
ــس  ــم نف ــی توان ــد: »نم ــی گوی ــدام م ــت. م اس
بکشــم«! اصــال بــرای همیــن اســت کــه در اوج 
ــدن  ــوی تم ــد زان ــا بگوی ــده ت ــا، آم ــیوع کرون ش
ــت  ــار آورده اس ــش فش ــان روی نای ــرب، آنچن غ
کــه نفــس کشــیدن برایــش دشــوار شــده اســت.

انــرژی ای کــه از اعمــاق وجــودش، جمــع شــده و 
از تــار هــای صوتــی اش بیــرون مــی زنــد، همــان 
ــی اســت  ــد نســل از بردگان ــن و چن ــاد چندی فری
کــه مظلومانــه زیــر فرمــان هــای اربابــان ســفید 
ــن اعتراضــات  ــد. ای ــرده ان ــم ک ــر خ پوســت کم
بیشــتر از آنکــه دربــاره نژادپرســتی باشــد، نوعــی 
ــم  ــده و زخ ــیب دی ــر آس ــت قش ــالم موجودی اع
ــوال  ــال س ــت. ح ــتان اس ــن پوس ــورده رنگی خ
اینجاســت: چــه چیــزی عــوض شــده اســت 
کــه رنگیــن پوســتانی کــه در دهــه هــای قبــل، 
ــفید  ــان س ــر ارباب ــت دربراب ــی مقاوم ــی توانای حت

ــل  ــه در مقاب ــد، اینگون ــته ان ــان را نداش پوستش
ظلمــی کــه در حقشــان کــرده انــد، بپــا خاســته اند 
و در خیابــان هــای مهــد مدنّیــت دنیــای مــدرن، 
زیــر بــارش گاز اشــک آور فریــاد دادخواهــی مــی 
دهنــد؟ آیــا مســئله ی نژادپرســتی که 1400 ســال 
ِ أَتقاُکــم«  ــَد اللَّ ــا آیــه » إِنَّ أَکَرَمُکــم ِعن پیــش ب
ــرای مســلمانان حــل شــد، هنــوز هــم بایــد در  ب
غــرب کشــته بگیــرد؟ ایــن اعتراضــات دیر یــا زود 
توســط حکومــت آمریــکا ســرکوب مــی شــود اّمــا 
چیــزی کــه مهــم اســت بیــدار شــدن روح عدالــت 
طلبــی امریکاییــان اســت. و در آخــر ســخن ســید 
ــی  ــن در فروپاش ــه » م ــم ک ــل قل ــهدای اه الّش
تمــدن غــرب بیــش تــر بــه تحــول درونــی غربــی 
هــا امیــدوارم تــا جنگــی رو در رو کــه میان شــرق 
و غــرب و یــا اســالم و غــرب روی دهــد. چنیــن 
ــرب از  ــا غ ــد داد، ام جنگــی المحــال روی خواه
ــد  ــرو خواه ــود ف ــید و در خ ــد پوس درون خواه
ــش،  ــی در محاصــره ی آت ــون عقرب ریخــت و چ

ــد زد و کشــت« ــش خواه خــود خویشــتن را نی
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انســان ســازی مقصــود و هــدف اصلــی ظهــور اولیــا الهــی اســت ، پیامبــران 
و اولیــا الهــی  مــردم را بــه بندگــی خــدا کــه راهــی در مبــارزه بــا خودخواهــی 
ــا جهــل و ظلــم  ــه او آموختنــد کــه ب ــد و ب و برتــری جویــی اســت فراخواندن
ســتیز کنــد و از علــم و عــدل پاســدار باشــد. در دنیــای امــروز شــاهد حاکمیــت 
ظلــم بــر بشــریت هســتیم و رنــج و عذابــی کــه هــر روزه بــر مــردم تحمیــل 
ــد .  ــر مــی کن ــگ ت ــه مســئله ظهــور پررن ــا را ب ــگاه م ــه روز ن میشــود روز ب
امــروزه مــا انتظــار فــرج داریــم ؛ یعنــی منتظریــم دســتی قدرتمنــد عدالــت را 
بگســتراند و ســیطره ظلــم و جــور را نابــود کنــد ، ایــن نیــاز همیشــگی یــک 
انســان زنــده و آگاه اســت . در واقــع انســانی کــه نگاهــی کالن بــه زندگــی 
دارد بــه طــور طبیعــی حالــت انتظــار را در خــود حــس مــی کنــد. در ایــن نــگاه 
کالن مخاطــب انســان اســت ، انســانی کــه اســتقرار عدالــت و روابــط صحیــح 
را خواســته اســت لــذا انســان در حکومتــی بــا مبنــای عدالــت و قانــون ســالم 

و مســئولینی مؤمــن و دلســوز بــه تکامــل مــی رســد  بــه بیــان دیگــر مهــم 
ــن  ــایه چنی ــد در س ــه بتوان ــن اســت ک ــه اســالمی ای ــن مســئولیت جامع تری

اجتماعــی راه رســیدن بــه کمــال را همــوار کنــد . 
ــت ،  ــدی اس ــه توحی ــل ا...( دوران جامع ــدی )عج ــرت مه ــور حض دوران ظه
ــوت  ــا و دع ــت فرس ــات طاق ــه زحم ــع نتیج ــدی در واق ــرت مه ــور حض ظه
ــن مســئله مهدویــت و ظهــور  ــا الهــی اســت بنابرای ــا و اولی هــای مکــرر انبی
مســئله اصلــی اســت. امیــد و انتظــار در دل همــه اقشــار و ملــت هــا هســت ، 
درواقــع انســان از اعمــاق وجــود بــاور دارد کــه روزی فــرج و گشــایش بــرای او 
و هــم نوعانــش پدیــد مــی آیــد و لــذا ایمــان بــه ظهــور بــه قلــب هــا نــور می 
بخشــد و معلــوم مــی کنــد کــه هــر حرکــت عدالــت خواهانــه در جهــت قانــون 

طبیعــی ایــن عالــم و تاریــخ بشــر اســت.

نهضت انتظار )بخش دوم(

ــیصد و  ــزار و س ــرداد ه ــم خ ــی و یک ــحرگاه س س
ــرج )شــهید  ــرادر ای ــه ب ــد ک ــی آورن ــر م شــصت، خب
ــده  ــهید ش ــه ات ش ــده منطق ــتمی( فرمان ــرج رس ای
ــدوه از  ــم و ان ــود. غ ــی ش ــت م ــی ناراح ــت. خیل اس
ــرش را  ــه کم ــجاع دهالوی ــده ش ــت دادن فرمان دس
ــه  ــش ب ــا یاران ــراه ب ــح زود هم ــت. صب ــته اس شکس
ــه راه  ــش ب ــود خوی ــا معب ــات ب ــرارگاه مالق ســمت ق
ــرای  ــند ب ــی رس ــه م ــه ک ــه دهالوی ــد. ب ــی افت م
رزمندگانــی کــه فرمانــده شــان را از دســت داده 
ــان مــی  ــد و در پای ــد ســخنرانی کوتاهــی مــی کن ان
گوید:»رســتمی را خــدا دوســت داشــت و بــا خــودش 
بــرد. آیــا خــدا مــا را هــم دوســت دارد؟« بــه ســمت 
خــط مقــدم میــرود بــرای سرکشــی و دیــدن مواضــع 
ــه  ــی ب ــه مصطف ــت ک ــگام اس ــن هن ــمن. در ای دش
ــت  ــم دوس ــدا اورا ه ــه خ ــد ک ــش میرس ــخ پرس پاس
دارد و دهالویــه دروازه ای بــه ســمت دیــدار معشــوق 
مــی شــود.  در ایــن شــماره کــه بــا ســالگرد شــهادت 
ــده  ــان ش ــران همزم ــی چم ــهید، مصطف ــارف ش ع

ــم  ــی بپردازی ــی کتاب ــه معرف ــم ب اســت، ســعی کردی
کــه از نوشــته هــای شــهید گــردآوری شــده اســت و 

ــه«؟ ــر از »عارفان ــقانه ت ــر و عاش ــی بهت ــه کتاب چ
شــهید چمــران در نوشــته هــای عارفانــه نحــوه 
الیمــوت،  حــِی  معشــوِق  بــا  کــردن  صحبــت 
ــا  ــد. آنج ــی ده ــوزش م ــان را آم ــروردگار جهانی پ
ــو میدانــی کــه تاجرپیشــه  کــه مــی نویســد:»خدایا ت
ــر مــی شــمارم و  ــا عشــق را کف نیســتم و تجــارت ب
در مقابــل پرســتش تــو کــه نیــاز طبیعــی قلــب مــن 
اســت اجــری نمــی خواهــم و شــرم دارم مقابــل تــو 
بایســتم و خیــال داد و ســتد بــا تــو را داشــته باشــم.« 
ــی 80 ســاله نشســته ای  ــر عارف ــای منب ــی در پ گوی
و دربــاره عشــق صحبــت مــی کنــی. در ایــن کتــاب 
نوشــته هــا کوتاه)بــه نــدرت بــه دو صفحــه می رســد( 
ولــی پرمفهــوم انــد و انســان از خواندنشــان ســیراب 
نمــی شــود گویــی چشــمه هایــی از نــور مــی جوشــند 

ــد. ــی ریزن ــان انســان م ــاق ج و در اعم
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زهرا احمدی

سید رحیم ابراهیمی



طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( وسیاســت هــای ابالغــی 
ــه  ــت ک ــتی اس ــی سیاس ــاد مقاومت ــه، اقتص ــه گان ــوای س ــه ق ــان ب ایش
ــی  ــه م ــه کارگرفت ــرای رشــد وشــکوفایی ب ــم ب ــی تحری درشــرایط بحران
شــود و بــه نوعــی مقــاوم ســازی دربرابرفشــاراقتصادی دشــمنان اســت و 
ســبب آمادگــی یــک کشــور بــرای جهــش مــی باشــد. یکــی از ضــرورت 
هــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیگیــری اقتصــاد دانــش بنیــان اســت.حال 
اقتصــاد دانــش بنیــان چیســت؟ اقتصــاد دانــش بنیــان اقتصــادی اســت کــه 
ــا اســتفاده از دانــش مــی باشــد .عوامل  بــر پایــه تولیــد و توزیــع داخلــی ب
ــروزه  ــت. ام ــش آن هاس ــانی و دان ــروی انس ــاد نی ــن اقتص ــی درای اصل
درکشــورما و بســیاری از کشــور هــای دنیــا ملــت هــا بــا ویــروس بســیار 
ناشــناخته کــه مــدام تغییرشــکل مــی دهــد، درگیرهســتند. امــا نیروهــای 
ــه کشــور و ملــت  ــرای خدمــت ب متخصــص و جــوان درکشــورمان کــه ب
شــان از هیــچ تالشــی دریــغ نمــی کننــد، شــرکت هایــی بــا عنوان شــرکت 
هــای دانــش بنیــان راه انــدازی کردنــد. ایــن شــرکت هــا درایــن بحــران 
کــه ســالمت مــا را بــه خطــر انداختــه نقــش مفیــد و موثــری داشــته انــد. 
بــرای مثــال: روزانــه ۳0 دســتگاه ونتیالتــور )دســتگاه تنفــس مصنوعــی( 
بــرای مراقبتهــای ویــژه در دوران ابتــال بــه کرونــا توســط شــرکتی تولیــد 
ــا قبــل از آغــاز بحــران، ۶ برابــر شــده اســت.  می شــود کــه در مقایســه ب
مجــوز تولیــد ایــن دســتگاه بــرای ایــن شــرکت تــا قبــل از شــیوع بیمــاری 

کرونــا تعــداد پنــج دســتگاه بــود و بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده و در 
راســتای تحقــق شــعار  امســال تحــت عنــوان جهــش تولیــد، ایــن تعــداد 
را بــه ۳0 دســتگاه رســانده انــد. و یــا تولیــد انبــوه و صــادرات کیــت هــای 
تشــخیص کرونــا توســط شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه بــرای کشــور 
درآمــد زایــی دارد. امــا بــا وجــود ایــن رشــد در اقتصــاد دانــش بنیــان مــا 
هنــوز عقــب هســتیم و بایــد پیگیــری مجدانــه ای صــورت بگیــرد توســط 
ــر  ــن مهــم میباشــد، هرچــه زود ت ــر ســر راه ای ــی کــه ب ــا موانع ــت ت دول
ــد  ــران بای برطــرف گــردد. چراکــه در برنامــه توســعه آمــده اســت کــه ای
رتبــه اول اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقــه بشــود ولــی هنــوز ایــن اتفــاق 

نیفتــاده اســت.

بر بنیان دانش

مدیر مسئول : رضا شهرابی فراهانی

@basij_shahed

درگاه ارتباطی با ما جهت
 انتقادات و پیشنهادات :

@sardabir_meshkat
@janeshin_sardabir_meshkat
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