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سخن سردبیر

بسم هللا الرحمن الرحیم
بــه  کســی  اگــر  علــوی  حکومــت  منطــق  »در 
خاطــر مســئولیتش دارای امتیــاز و احترامــی 
شــد ایــن موضــوع نبایــد اخــالق و رفتــار او را بــا 
مــردم تغییــر بدهــد و او را از مــردم دور کنــد، 
مســئوالن نظــام اســالمی بداننــد شــکر نعمــت 
ولــی  بــه  کــه  اســت  ایــن  در  مسئولیت شــان 
نعمتــان خــود، نزدیکــی بیش تــری پیــدا کننــد، 
بــا آنــان نشســت و برخاســت کننــد و در رعایــت 
ــتری  ــه بیش ــوده و توج ــا ب ــا کوش ــوق آن ه حق

نســبت بــه آن هــا بــه خــرج دهنــد«
اگــر بــه ســخنان رهبــر انقــالب دقــت کنیــم و 
ــم،  ــق دهی ــام تطبی ــئولین نظ ــرد مس ــا عملک ب
مــی  شــفافیت،  بحــث  در  علی الخصــوص 
رابطــه  مــردم  بــا  تنهــا  نــه  بینیــم مســئولین 
نزدیکــی برقــرار نکــرده و نمی کننــد بلکــه آنــان 
ــانی را از  ــد؛ کس ــرم می دانن ــود نامح ــرای خ را ب
حریــم خــود خــارج می کننــد کــه بــا حمایــت 
خــود آنــان بــه دایــره ایــن حریــم قــدرت وارد 

شــده اند!
مــردم  وکیــل  مــا  می گفــت:  نماینــده ای 
روی  مــردم  کنیــم  احســاس  اگــر  و  هســتیم 
ــد  ــد بای ــه دارن ــاس اند و دغدغ ــئله ای حس مس

بپذیریــم. عمومــی  افــکار  از  را  آن 

آقــای نماینــده! مــردم مــا در فضــای مجــازی 
)تنهــا جایــی کــه آزادی بیــان بالنســبه ای دارند( 
ــد  ــش راه انداختن ــد، جنب ــان را گفتن دغدغه ش
و شــفافیت آرای نماینــدگان، )همــان شــعاری 
را  رســیده اید(  کنونــی  مقــام  بــه  آن  بــا  کــه 
ــود؟  ــه ب ــان چ ــخ همکارت ــا پاس ــد ام ــاد زدن فری
ــت  ــر هدای ــط ۵ نف ــه توس ــی ک ــای فیک اکانت ه

می شــوند!
را  مســئول  جنــاب  بی منطــق  اســتدالل  اگــر 
ســوال  زیــر  خودشــان  شــعار  کنیــم،  قبــول 
مــی رود؛ همــان شــعاری کــه پــای آن را امضــا 
کردنــد امــا خــود بــه آن رای مخالــف دادنــد!
را  آرا  شــفافیت  طــرح  هــم  دیگــری  نماینــده 
پیشــنهاد کــرده امــا خــود بــه آن رای نــداده 
بــود و بــه گفتــه خــودش همــکار وی بــه برجــام 

رای داده بــود و مــردم کتکــش زده انــد!
ولی ما نمی دانیم چرا صدایش در نیامد!

رســانه ی  مجلــس  نماینــده  یــک  باالخــره   
راهــور  پلیــس  یــک  بــه  نســبت  بیش تــری 
شــهید  قــول  بــه  عــالوه  بــه  دارد؛  دســت  در 
بهشــتی:»هر کســی از کتــک و تــرور می ترســد 
ــر  ــول می کند،ه ــداری را قب ــد زمام ــط می کن غل
می کنــد  غلــط  می ترســد  جــان  ســر  کــس 
غلــط  شــود،  اســالمی  جامعــه  مســئول 

شــود..« مــی  نماینــده  می کنــد 
ــر  ــد ب ــال نبای ــد اص ــان داری ــرس از ج ــه ت ــما ک ش
سیاســت وارد می شــدید، مگــر همیــن ائمــه 
ــهید  ــان ش ــع و عملکردش ــر مواض ــه خاط ــا ب م

نشــدند؟
ــه امــام زمان)عــج( اســت و  ــران شــیعه، خان ای
آرمــان انقــالب، زمینــه  ســازی ظهــور حضــرت 
خودتــان  زعــم  بــه  شــما  اگــر  اســت؛  حجــت 
مجلــس انقالبــی هســتید پــس بایــد آرمان تــان 

ایــن  از  پیــروی  وظیفه تــان  و  باشــد  انقــالب 
علیــه  علــی  امــام  فرمــوده  بــه  بایــد  آرمــان؛ 
الســالم اهتمــام ورزیــد کــه فرمودنــد: »حــق 
شــما برمــن ایــن اســت کــه چیــزی را از شــما جــز 

اســرار جنــگ پنهــان نکنــم«
گفتــه  نماینــدگان  از  یکــی  راســتا  همیــن  در 
از موضوع  هــای فوریــت  ایــن موضــوع  بــود: 

نیســت! کشــور  دار 
 بــا توجــه بــه ســخنان امــام علــی علیــه الســالم 
نــه تنهــا موضــوع شــفافیت یکــی از مســائل 
اســت؛  نیــز  الزامــی  بلکــه  اســت  فوریــت دار 
می  کنــد  مســئول تر  را  مســئولین  شــفافیت، 
هــا  مســئولیت   جذابیــت  گاه تــر،  آ را  مــردم  و 
را بــرای افــراد کم تــر می کنــد و ســختی هــا را 

. بیش تــر
ــورد  ــد بخ ــدگان کلی ــفافیت آرای نماین ــد ش بای
و روشــنایی آن تمــام ارکان نظــام را فــرا گیــرد و 
بــه نهادهــا و ارگان هــای دیگــر نیــز ســرایت کنــد 
تــا نــه تنهــا مجلــس بلکــه نظــام مــا شیشــه ای 
را  کشــور  در  کارآمــدی  شــفافیت،  شــود! 
افزایــش می دهــد و از جرایــم خــاص جلوگیــری 
می کنــد و می توانــد راه مفیــدی بــرای کاهــش 
فســاد باشــد؛ ایــن شــفافیت اســت کــه باعــث 
افزایــش پاســخگویی می شــود و فاصلــه مــردم 
می دهد.می  گوینــد  کاهــش  را  مســئولین  بــا 
اگــر آرای نماینــدگان شــفاف باشــد روابط     شــان 
بــه هــم می خــورد و در  اجرایــی  بــا مقامــات 
ــاز  ــان امتی ــرای مناطق ش ــد ب ــه نمی  توانن نتیج

ــد.. ــذب کنن ــی ج ــات اجرای و خدم
در پاســخ بــه ایــن اســتدالل نــه چنــدان منطقی 
بایــد گفــت: اوًال شــفافیت بــه همیــن خاطر باید 
اجــرا شــود کــه روابــط والیــان قــدرت بــا وکالی 
عملکــرد  بــر  مــردم  شــود،  مشــخص  مــردم 

نماینــدگان خــود نظــارت داشــته باشــند و رفتــار 
آنــان را رصــد کننــد تــا بــرای انتخاب هــای بعــدی، 
افــراد شایســته تر و اصلــح را برگزیننــد؛ ازطرفــی 
بــا شــفافیت، نماینــدگان مجبــور هســتند بــرای 
آرای خــود بــه افــکار عمومــی پاســخگو باشــند، 
ــن  ــدگان ای ــرا نماین ــد چ ــردم بدانن ــه م ــی ک زمان
گاهــی تضمیــن  تصمیمــات را گرفته انــد، ایــن آ
کننــده شــفافیت اســت، پــس اگــر آرا مشــخص 
باشــد نماینــده  ای کــه بــر ضــرر منافــع ملــی و 
منطقــه  ای خــود رای می دهــد در برابــر مــردم 
پاســخگو  بایــد  و  اســت  مســئول  منطقــه  آن 
باشــد در نتیجــه رای خــود را بــه دقــت انتخــاب 
ــارها  ــا و فش ــر اتهام ه ــود را در براب ــا خ ــد ت می کن
قــرار ندهــد؛ البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه 
کــرد اگــر می  خواهیــم بــه ســخن امــام رحمــة 
ــوب  ــس خ ــه فرمودند:»مجل ــم ک ــل کنی هللا عم
همــه چیــز را خــوب می کنــد و مجلــس بــد همــه 
چیــز را بــد می کنــد.« بایــد طــرح شــفافیت آرا 
آرا و عملکــرد نماینــدگان  بــه طــرح شــفافیت 
تبدیــل شــود یعنــی مــردم نــه تنهــا از رای وکالی 
خــود خبــردار باشــند بلکــه عملکــرد آنــان را نیــز 
ببیننــد و بــه جــز مــوارد اســتثنا )کــه قبــًا در 
طــرح مشــخص می شــود( نماینــدگان در هــر 
ــا خــود  ــر می دارنــد مــردم را ب مســیری کــه گام ب
همــراه کننــد، بــا ایــن کار نماینــدگان بــا جلــب 
را  خــود  عملکــرد  مــردم  مشــارکت  و  اعتمــاد 
ارتقــا می دهنــد و بــا ایجــاد مجلــس خــوب همــه 

ــد. ــوب می کنن ــرور خ ــه م ــز را ب چی

فاطمه ناقلی
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مســلح  قــوای  بــه  مــن  اکیــد  »وصیــت 
آن اســت کــه همان طــور کــه از مقــررات 
ــزاب و  ــی در اح ــول نظام ــدم دخ ــام، ع نظ
بــه آن عمــل  گروه هــا و جبهه هــا اســت 
چــه  مطلقــا،  مســلح  قــوای  و  نماینــد؛ 
نظامــی و انتظامــی و پاســدار و بســیج 
و غیــر این هــا، در هیــچ حــزب و گروهــی 
بازی هــای  از  را  خــود  و  نشــده  وارد 
سیاســی دور نگــه دارنــد. در ایــن صــورت 
ــظ  ــود را حف ــی خ ــدرت نظام ــد ق می توانن
مصــون  گروهــی  درون  اختالفــات  از  و 
باشــند و بــر فرماندهــان الزم اســت کــه 
در  ورود  از  را  خــود  فرمــان  تحــت  افــراد 
از  احــزاب منــع نماینــد و چــون انقــالب 
همــه ملــت و حفــظ آن بــر همــگان اســت، 
دولــت و ملــت و شــورای دفــاع و مجلــس 
و  شــرعی  وظیفــه  اســالمی  شــورای 
میهنــی آنــان اســت کــه اگــر قــوای مســلح، 
چــه  و  بــاال  طبقــات  و  فرماندهــان  چــه 
ــالم و  ــح اس ــالف مصال ــد، برخ ــات بع طبق
ــا  ــد ی ــی انجــام دهن کشــور بخواهنــد عمل
بی اشــکال  ـ  کــه  شــوند  وارد  احــزاب  در 
یــا در  ـ و  بــه تباهــی کشــیده می شــوند 
بازی هــای سیاســی وارد شــوند، از قــدم 
و بــر رهبــر و  اول بــا آن مخالفــت کننــد. 
شــورای رهبــری اســت کــه بــا قاطعیــت 
از ایــن امــر جلوگیــری نمایــد تــا کشــور از 

امــان باشــد.«  آســیب در 
امام خمینی )ره(

نامزدهــای  ثبت نــام  آغــاز  بــه  روزی  چنــد 
ریاســت جمهــوری مانــده اســت تــا رقابت هــای 
شــوند  آغــاز  رســمی  صــورت  بــه  انتخاباتــی 
عمومــی  آرایــش  مختلــف  جبهه هــای  و 
امــا  کننــد.  شــروع  را  خــود  کار  و  گرفتــه 
اشــخاص  بعضــی  از  زمزمه هایــی  همیشــه 
دربــاره  قــدرت  بــه  متصــل  ســازمان های  و 
نامــزدی افــراد مختلــف بــه گــوش می رســیده 
بدشــان  کــه  هــم  افــراد  همیــن  گاهــی  و 
و  ارقــام  و  عــدد  کــه  پرونــده ای  نمی آمــد 
بــا  رابطــه  در  را  خــود  خــاص  عالمت هــای 
گرفتــه  دســت  در  باشــند  داشــته  انتخابــات 
و  می شــدند  ظاهــر  دوربین هــا  مقابــل  در  و 
ــای  ــان نامزده ــد. در می ــور می کردن ــالم حض اع
احتمالــی انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
1400 نــام چنــد فــرد نظامــی و البتــه باالمقــام 
دیــده می شــود کــه هــدف نگارنــده نــه اشــاره 
ارائــه  صرفــا  بلکــه  افــراد  ایــن  بــه  مســتقیم 
دالیلــی بــرای چرایــی  لــزوم دوری افــراد نظامــی 

اســت. سیاســت  عرصــه  از 
امــا  و  آهســته  ورود  متوجــه  همــه  اخیــرا 
سیاســت  بــه  نظامــی  افــراد  هوشــمندانه 
واضــح  کــه  همانطــور  همچنیــن  شــده اند، 
بــا  نیــز  سیاســیون  برخــی  اســت  آشــکار  و 
مقایســه ایــران بــا روســیه و پوتیــن بــا فــرد مــد 
ــد  ــر مانن ــه اگ ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــر خودش نظ
ــد در  ــز شــخصی امنیتــی ســرکار بیای روســیه نی
»برهــه حســاس کنونــی« بــه ســود انقــالب 
یــا عــده ای  و نظــام )و شــاید مــردم( اســت. 
اظهــار کرده انــد کــه »چطــور نظامی هــا شــهید 
یــا  نشــوند؟«  رئیس جمهــور  ولــی  بدهنــد، 
اینکــه »مــردم مشــکلی بــا حضــور نظامی هــا 
چیــزی  ندارنــد«.  رئیس جمهــور  عنــوان  بــه 
کــه محســوس اســت تصمیــم قشــر خاصــی 
بــرای  قــدرت  بــه  متصــالن  و  سیاســیون  از 

امیرحسین حیدری

حمایــت از ریاســت جمهــوری یــک فــرد نظامــی 
نام هــا  می داننــد  همــه  کــه  البتــه  و  اســت 
و خــود داســتان از چــه قــرار اســت امــا بایــد 
یــادآور شــد کــه نگارنــده بعــد از شــرح شــرایط 
کنونــی و وضعیــت فعلــی سیاســت – کــه در 
ــی  ــه دالیل ــا ارائ ــد دارد ب ــد – قص ــاره ش ــاال اش ب
از  نظامــی  افــراد  فاصله گیــری  لــزوم  چرایــی 

پاســخ دهــد. را  سیاســت 

باال به پایین یا پایین به باال؟!
همیــن  مســئله روانی  اصلی تریــن  شــاید 
ــا  ــه پاییــن ی ــاال ب هفــت حــرف و کلمــه باشــد، ب
پاییــن بــه بــاال؟ مــوردی کــه هیــچ نمی تــوان 
از آن چشــم پوشــید روش ایــده آل مشــارکت 
مردمــی اســت؛ روشــی کــه در آن تصمیمــات از 
ــر  ــی و پایین ت ــل ابتدای ــه و از مراح ــن جامع بط
گرفتــه شــده و توســط نخبــگان و متخصصــان 
و  رســیده  تصمیم گیــری  بــاالی  ســطوح  بــه 
نهایتــا قانــون و اجــرا می شــوند )اگــر برایتــان 
بــه  را  چیــزی  چنیــن  چــرا  کــه  شــده  ســوال 
عیــن و در عمــل ندیــده و تجربــه نکرده ایــم 
ایده ال هــا  بــا  ســال ها  فعــال  گفــت  می تــوان 
و آرمان هــای انقــالب 57 فاصلــه گرفته ایــم(. 
ایــن روش انتقــال تصمیمــات از پاییــن بــه بــاال 
امــری بدیهــی و  یــک ســاختار مردم ســاالر  در 
البتــه ضــروری اســت. امــا در مقابــل، ســاختاری 
مبتنــی بــر نظــم، نظــام و نظامی گــری وجــود 
صــورت  بــه  تصمیمــات  کــه  ســاختاری  دارد؛ 
امنیتــی  کوچــک،  حلقــه ی  یــک  در  محرمانــه 
از  بــدون بهره گیــری  البتــه  و قابــل اعتمــاد و 
نظــرات ســایر افــراد درگیــر اتفاقات گرفته شــده 
ــه  ــدن ب ــی ش ــه اجرای ــده ب ــدی مان ــا چن و نهایت
اطــالع ســایرین می رســد؛ مثــال برجســته ای 
کــه می توانــم بزنــم اتفاقــات مربــوط بــه آبــان 
ســال 98 اســت کــه تصمیمــات در یــک حلقــه ی 
کوچــک و خــاص گرفتــه شــد و پــس از اجرایــی 

ــید. ــردم رس ــالع م ــه اط ــدن ب ش
 نبایــد منکــر ایــن شــد کــه ذات ســاختار نظامــی 
و امنیتــی چنیــن می طلبــد و نظامیــان بایــد در 
ــق  ــد و الح ــل کنن ــد و عم ــاختاری رش ــن س چنی
از  پــس  ســال   42 طــول  در  ایرانــی  نظامیــان 
انقــالب اســالمی توانســته اند چنیــن ســاختاری 
را پیــاده کــرده و کارشــان را بــه نحــو احســن در 
حــوزه ی تخصصــی خــود انجــام دهنــد امــا آیــا 
واقعــا بــه فــردی کــه در چنیــن ســاختاری از بــاال 
بــه پاییــن، عادت کــرده بــه تصمیمــات ســخت 
و حســاس، مجبــور بــه اعالنــات دقیقــه نــودی، 
و  پایین تــر  رده هــای  بــه  توضیح ندادن هــا 
بــه  رده پایین هــا  همــان  بازخواســت  البتــه 
علــت عــدم موفقیــت، رشــد کــرده و پلــه پلــه 
بــاال آمــده می تــوان عنــوان ریاســت جمهــور را 
داد یــا در اصــل چنیــن فــردی فرمانــده جمهــور 

خواهــد بــود؟
از ســرباز )بخوانیــد مــردم(  امــور نظامــی  در 

بــه  نمی شــود،  دریافــت  بازخــوردی  هیــچ 
همیــن علــت اســت کــه نظــرات و پیشــنهادات 
رتبه هــای پایین تــر در زمــان حــال خودشــان 
نهایتــا  نمی رســد،  ثمــر  بــه  و  نشــده  عملــی 
ســطوح  بــه  بعــد  ســال های  اســت  ممکــن 
باالتــر رفتــه و بتواننــد ایده هــای خــود را پیــاده 
کننــد؛ اصلی تریــن علــت اینکــه کــه فقــط بــا 
رویکــرد  تغییــر  می تــوان  نســل ها  گذشــت 
نظامیــان را بــه وضــوح دیــد امــا چنیــن چیــزی 
در بــازه ی چند ســاله ســرعت بســیار کمــی دارد. 
چــه بســا همیــن رتبه هــای پایین تــر خــالق و 
باتجربــه کــه نمی تواننــد دانســته های خــود 
را بــه مقامــات باالتــر منتقــل کننــد در ســاختار 
هضــم و ذوب شــده و در گــذر زمــان آرمــان و 
اهدافشــان جــای خــود را بــه اهــداف رده هــای 
چنیــن  صــورت  ایــن  در  کــه  می دهــد  باالتــر 
ســاختاری نمی توانــد بــا شــرایط زمــان خــود 
ــدن  ــذف ش ــه ح ــوم ب ــده و محک ــگ ش هماهن
هــم از لحــاظ قــدرت نظامــی و هــم از جهــت 
مقبولیــت و محبوبیــت اجتماعــی اســت )بــه 
اتفاقــی  چنیــن  نظامــی  ســاختارهای  از  غیــر 
بــه صــورت طبیعــی در ســاختارهایی از جنــس 

دیگــر نیــز می توانــد بیافتــد(.

کودتا، خفگی و امنیت
فرمانروایــان،  و  حاکمــان  تاریــخ  ابتــدای  از 
از معتمدیــن و  را  فرماندهــان نظامــی خــود 
ــرا  ــد، چ ــاب می کردن ــود انتخ ــاوندان خ خویش
کــه همیشــه ایــن خطــر بــرای حاکــم و حکومــت 
وجــود دارد کــه بــا مصلحت اندیشــی، نظامیان 
قصــد کودتــا و در اختیــار گرفتــن امــور داشــته 
باشــند. همیشــه ایــن نظامیــان هســتند کــه 
حتــی  می کننــد.  عملــی  و  راهبــری  را  کودتــا 
کودتاهایــی نیــز در تاریــخ مــا اتفــاق افتــاده، 
ــی  ــرد نظام ــک ف ــوری ی ــت جمه ــر ریاس ــا مگ ام
کودتــا اســت؟ ظاهــرا و عمــال نــه، امــا می توانــد 
اثــرات چنیــن اتفاقــی را بــر جامعــه سیاســی 
ابتــدای  از  کــه  اســت  ایــن  مســئله  بگــذارد. 
انقــالب اســالمی تــا کنــون چندبــار اشــخاص 
بــه عملکــرد  اثرگــذار توانســته اند مســتقیما 
ــد  ــرده و آن را نق ــراد وارد ک ــلح ای ــای مس نیروه
یــا چندبــار در صــورت وقــوع اشــتباه  کننــد؟ 
ــک  ــی و ی ــار روان ــود فش ــلح در نب ــای مس نیروه
نیــروی ایجابــی داوطلبانــه گزارشــی از اتفــاق 
را ارائــه کرده انــد؟ تقریبــا چنیــن مــوردی کــه 
دقیــق و بی نقــص باشــد را ندیده ایــم. اکنــون 
اگــر چنیــن جریــان نظامــی ای بــه دولــت راه 
ــت  ــه عل ــه ب ــود ک ــم ب ــن خواهی ــاهد ای ــد ش یاب
بــه  پاســخگویی ها  امنیتــی  و  نظامــی  افــکار 
مجلــس کمتــر شــده و شــفافیت حداقلــی ای 
را هــم کــه در امــور داریــم از دســت بدهیــم. 
)نمونــه بــارز دولــت حســن روحانــی اســت کــه 
در بیشــتر مــوارد هیــچ پاســخگویی ای در قبــال 
ارتباطــی  تصمیمــات خــود نداشــته و صرفــا 

ــته  ــردم داش ــا م ــن ب ــه پایی ــاال ب ــی و از ب حداقل
اســت(

اما آن سوی ماجرا جالب تر است؛ خفگی!
اخیــر  ســال  چنــد  اعتراضــات  نتیجــه ی  بــا   
می تــوان دریافــت کــه فعــال اعتــراض از ســمت 
پاییــن بــه بــاال، مــردم بــه مســئوالن، نــه اتفــاق 
ضــروری  شــنیدنش  و  مهــم  نــه  و  می افتــد 
ــام،  ــل نظ ــل در داخ ــا حداق ــود ام ــی می ش تلق
مســئوالن می تواننــد بنیان هــای اعتقــادی و 
عملکــردی طــرف مقابــل را زیــر ســوال بــرده و 
البتــه هزینــه  و عواقبــی هــم برایشــان نداشــته 

ــد. باش
بــا روی کار آمــدن فــردی نظامــی کــه طبیعتــا 
در  را  نظامیــان  بــا  خــود  ارتبــاط  نمی توانــد 
جمهــوری  ریاســت  دوره  یــک  کوتــاه  مــدت 
قطــع بکنــد )بــرای درک بهتــر محســن رضایــی یا 
ــید  ــته باش ــر داش ــاف را در نظ ــر قالیب محمدباق
بــه عرصــه سیاســت  از ورود  پــس  کــه حتــی 
بخــش  بــا  را  خــود  ارتبــاط  نتوانســته اند 
هرگونــه  بکننــد(،  قطــع  حکومــت  نظامــی 
ــای  ــاد از نیروه ــه انتق ــه مثاب ــت ب ــاد از دول انتق
مســلح و نظامــی، اقــدام علیــه امنیــت ملــی 
و تضعیــف امنیــت ملــی تلقــی خواهــد شــد. 
مصلحت اندیشــی ها بیشــتر شــده و اقدامــات 
شــفاف دولتــی و مجلســی جــای خــود را بــه 
تصمیمــات فراقانونــی و پشــت پــرده خواهنــد 
داد. آنچــه کــه بســیار مهــم اســت و در صــورت 
ریاســت یــک فــرد نظامــی آســیب خواهــد دیــد 
و نگارنــده در ایــن متــن بر آن تاکید دارد آســیب 
دیــدن شــفافیت اســت، شــفافیتی کــه مــردم از 
طریــق آن از اقدامــات دولــت اطــالع دارنــد و 

را می ســنجند. اقدامــات منتخــب خــود 
قطعــا ایــن همــه، همــه ی دالیــل بــرای پاســخ 
بــه چرایــی دوری نظامیــان از سیاســت نیســت 
امــا کافــی اســت تــا بتــوان محکــم ایســتاد و 
اول  مرحلــه ی  در  کــرد.  اجتنــاب  آســیب ها  از 
امــام خمینــی )ره( چنیــن اتفاقــی را هــم بــرای 
ــگ  ــس از جن ــرای دوران پ ــم ب ــگ و ه ــان جن زم
نظامــی ای  هــر  اگــر  قطعــا  و  کرده انــد  منــع 
بــا وصیــت بنیان گــذار  چنیــن اقدامــی بکنــد 
انقــالب اســالمی عمــال مخالفــت کــرده و آن 
ــی  ــام خمین ــا ام ــت. ثانی ــته اس ــا گذاش ــر پ را زی
ــام  ــه  مق ــن وظیف ــه ای ــته اند ک ــد داش )ره( تاکی
ــون از  ــا قان ــق ب ــا مطاب ــت ت ــری اس ــم رهب معظ
ورود افــراد نظامــی بــه عرصــه سیاســت و ورود 
بــه احــزاب جلوگیــری کنــد. اگــر نظامیــان چنیــن 
قصــدی داشــته باشــند و شــورای نگهبــان نیــز 
ــی  ــام خمین ــح ام ــتور صری ــری و دس از آینده نگ
ان شــاءهللا  کنــد،  ســرپیچی  قانــون  و  )ره( 
مقــام معظــم رهبــری جلــوی ایــن خســارت و 
از  و  گرفتــه  را  انقــالب  آرمان هــای  بــه  آســیب 
ــرا  ــرد چ ــد ک ــت خواهن ــردم محافظ ــالم و م اس

ــت. ــری اس ــه ی رهب ــن، وظیف ــه ای ک



 در خصوص جایگاه شوراهای اسالمی در قانون 
اساسی 

نظام  در  ارکانی  جمله  از  اسالمی  شوراهای 
برای تحقق  ایران هستند که  جمهوری اسالمی 
تاکید  مورد  ساالرانه  مردم  حکومت  آرمان 
میرسد  نظر  به  دارند.اما  قرار  اساسی  قانون 
این  کنونی  وضعیت  با  اساسی  قانون  آرمان 
بررسی  دارد.برای  بسیاری  فاصله  شوراها 
جایگاه شوراهای اسالمی در قانون و وضعیت 
کنونی آنها  با آقای علیرضا محمد نژاد داریانی، 

پژوهشگر حقوق عمومی،گفتگو کردیم. 

تأسیس  از  اساسی  قانون  هدف  -آیا 
تحقق  به  عمل  در  اسالمی  شوراهای 

پیوسته است؟

را باید در چند بخش بیان  پاسخ به این سوال 
نمود:

در  اساسی  قانون  ماهیت  به  نخست،  بخش   
جمهوری  نظام  که  گردد  می  باز  ساختارگرایی 
بر  تکیه  و  جمهوریت  منشاء  با  را  اسالمی 
خواست و اراده ملت معتبر می داند. اصل پنجاه 
را  حاکمیت  روشنی  به  اساسی  قانون  ششم  و 
متعلق به ملت دانسته و انسان ایرانی را با تکیه 
بر آموزه های دینی و الهام از قرآن کریم، حاکم بر 
سرنوشت خویش معرفی نموده است. پس، در 
بخش نخست سوال، باید به این امر تاکید کنیم 
که از منظر قانون اساسی، اداره امور کشور باید 

مبتنی بر خواست و نظر ملت باشد.
بخش دوم را باید در شیوه ِاعمال اراده ملت از 
منظر قانون اساسی جستجو کرد. اگر با همان 
اسلوب تعیین شده در اصل پنجاه و ششم به 
کنه موضوع بپردازیم، به اصل ششم می رسیم 
امور  ایران  که می گوید: »در جمهوری اسالمی 
کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از 
راه انتخابات )انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان 
و  شوراها  اعضای  اسالمی،  شورای  مجلس 
این  به   .»... پرسی  همه  راه  از  یا  ها(  این  نظایر 
از منظر قانون  نتیجه خواهیم گرفت که  ترتیب 
اساسی، یکی از مصادیق مهم اداره امور کشور، 
اعضای  انتخاب  و  اسالمی  شوراهای  وجود 

شوراها توسط ملت می باشد.
قانون  یکصدم  اصل  به  بحث  این  سوم  بخش 
چگونگی  اصل،  این  که  گردد  می  باز  اساسی 
تشکیل شوراهای اسالمی و آرمان اساسی گرای 
خود را در سپردن امور به مردم توصیف می کند. 
باید توجه نمود که قانون اساسی آرمان چابک 
برنامه  و  اهداف  تحقق  در  را  حکمرانی  سازی 
بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  اجتماعی،  های 
منوط  را  رفاهی  امور  سایر  و  آموزشی  فرهنگی، 
به تشکیل شوراهای اسالمی محل )اعم از شهر، 
شورای  نهایت  در  و  شهرستان  بخش،  روستا، 
این  اجرای  فرآیند  و  دانسته  ها(  استان  عالی 
آرمان را به وضع قانون موضوعه سپرده است. 
نویسندگان  فکری  َمشرب  و  دیدگاه  بنابراین، 
بوده  استوار  اساس  این  بر  اساسی  قانون 
و  اجتماعی  های  برنامه  تحقق  در  را  مردم  که 
اقتصادی و فرهنگی با دامنه وسیعی مشارکت 

دهد. 
سوم  بخش  در  که  چنان  هم  چهارم،  بخش 
مهم  آرمان  به  شد،  اشاره  بدان  سوال  این 
هدف  از  یکصدم  اصل  در  اساسی  قانون 
این  و  گردد  می  باز  اسالمی  شوراهای  تشکیل 
اجتماعی  های  برنامه  سریع  »پیشبرد  آرمان، 
ما  که  باشد  می   »... و  فرهنگی  و  اقتصادی  و 
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شوراهای اسالمی،اهداف قانون اساسی و معضالت کنونی
مصاحبه با آقای علیرضا محمد نژاد داریانی پژوهشگر حقوق عمومی در خصوص جایگاه شوراهای اسالمی در قانون اساسی و وضعیت کنونی آنها

محمد قادری

سازی  »چابک  عنوان  به  آن  از  بحث،  این  در 
عام  مفهوم  در  دولت  کنیم.  می  یاد  حکمرانی« 
)قوای سه گانه( وظایفی بزرگ بر عهده دارد که 
در اصل سوم بدان ها اشاره شده است. نظام 
ندارد که  این  ای جز  سیاسی مردم ساالر، چاره 
تداوم مشروعیت خویش را بر اراده ملت استوار 
برای  اساسی  قانون  روی،  همین  از  و  گرداند 
چابک سازی برنامه های مهم کشور، شوراهای 
اسالمی را به عنوان مبنایی مهم در تحقق آرمان  

اصل پنجاه و ششم پیش بینی نموده است.
در بخش پنجم، باید به سوال طرح شده پاسخ 
دهیم که آیا این رسالت عظیم و ماموریت بزرگ 
از منظر قانون اساسی تحقق پیدا نموده است؟ 
پرسش،  این  به  خردمندانه  پاسخ  یقین،  به  که 
منفی خواهد بود. یعنی شوراهای اسالمی شهر 
مباحث  این  خالل  در  که  دالیلی  به  بنا  روستا  و 
عرض خواهد شد، در تحقق آرمان واالی قانون 

اساسی ناکام مانده اند. 

-به نظر شما بزرگ ترین معایب شوراها 
چیست؟

محور  دو  در  را  سوال  این  به  پاسخ  است  بهتر 
قرار  بررسی  مورد  ساختاری  یا  شکلی  و  ماهوی 
بحث  گرفتن  نظر  در  با  باید  امر  بدو  در  دهیم. 
سوالی قبلی، بزرگ ترین حسن شورای اسالمی 
مشارکت  و  ساالری  مردم  تحقق  محور  دو  در  را 
سازی  چابک  نیز،  و  کشور  امور  اداره  در  ملت 
امور مهم ذکر کنیم  حکمرانی در جهت پیشبرد 
از  شناسانه  آسیب  بررسی  به  نگرش  این  با  تا 

شوراهای اسالمی و چالش های آن بپردازیم.
یکصدم  اصل  در  اساسی  قانون  که  شد  گفته 
چگونگی تحقق آرمان ایجاد شوراهای اسالمی 
محول  موضوعه  قانون  به  را  امر  کیفیت  و 
تشکیالت،  قانون  اساس  این  بر  است.  نموده 
و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف 
انتخاب شهرداران در اول خرداد سال 1375 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و سپس 
آن  در  اصالحاتی   1396 و   1386 سال¬های  در 
به عمل آمد. بر اساس ماده یک این قانون، در 
روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان شورای 
اسالمی تشکیل می شود که اعضای شوراهای 
مردم  توسط  مستقیم  شهر،  و  روستا  اسالمی 
اسالمی  شوراهای  اعضای  و  شده  انتخاب 
عالی  شورای  نیز،  و  استان  و  شهرستان  بخش، 
استان¬ها توسط منتخبان و طی فرآیند خاصی 

انتخاب می شوند. 
که  قانون  این   80  ،79  ،76 مواد  به  نگرش  با 
حدود  و  اختیارات  و  ها  صالحیت  دربرگیرنده 
و  روستا  اسالمی  شوراهای  قانونی  وظایف 
گردد،  می  مالحظه  باشند،  می  شهر  و  بخش 
شورای اسالمی روستا و شهر به مثابه پارلمانی 
محلی تاسیس می شوند. هر چند اگر با نگرش 
انداخته  نگاهی  موضوع  به  شناسانه  آسیب 
شود، خواهیم دید با صدر اصل یکصدم قانون 
ماهوی  لحاظ  به  اسالمی  شوراهای  اساسی، 
عادی  قانون  با  را  خود  شایسته  جایگاه  هنوز 
منسوخ  رویه  به  توجه  با  و  بیابند  توانند  نمی 
نگرش  رسد  می  نظر  به  شهری،  های  انجمن 
عمومی نسبت به صالحیت و اختیارات شوراها 
ساختاری  بحث  در  متاسفانه،  و  است  همان 
و  بایسته  که  چنان  آن  شوندگان  انتخاب  نیز، 
شایسته این ماموریت قانون اساسی و حقوق 
موضوعه است، نتوانسته اند، ظاهر شوند. در 
مقام عمل، این شوراها پس از انتخاب اعضای 
آن ها و با در نظر گرفتن ترکیب انتخاب شدگان، 
و  ها  فرمانداری  نظر  زیر  واحدهای  به  نوعی  به 
گردند  می  تبدیل  ها  شهرداری  و  ها  بخشداری 

که با صالحیت ذاتی آنان در تعارض می باشد.
پس، چنین نتیجه باید گرفت که دو عیب اصلی 
ماهیتی  های  ضعف  به  اسالمی،  شوراهای 
در  ساختاری  های  ضعف  و  صالحیت  حدود  در 

می¬گردد  باز  شدگان  انتخاب  ناگرایی  کیفیت  
که الزم است، چاره ای اساسی در این دو نکته 

آسیب زا اندیشیده شود.
است.  شوراها  عملکرد  بر  نظارت  سوم،  عیب 
و  مصوبات  کلیه  و  اند  ملت  منتخبان  شوراها 
از اتاق  عملکرد آنان و کلیه مذاکرات شان باید 
های در بسته بیرون آید و در منظر عمومی قرار 
بگیرد. چند سال پیش در یادداشتی رسانه ای 
شوراهای  اعضای  که  پرداختم  موضوع  این  به 
جلسات  روستاها،  و  کوچک  شهرهای  اسالمی 
منظر  در  و  کنند  منتقل  مساجد  به  را  خود 
شائبه  تبعیض،  از  دور  به  شهروندان  عمومی 
ساز  چابک  خبری،  سازی  بحران  نوع  هر  فاقد  و 
برنامه های حکمرانی در محل شوند؛ عملکرد 
شهروندان  روی  پیش  را  دهیاران  و  شهرداران 
نقد کنند و کارکرد خویش را در معرض نقد و دید 
شهرهای  برای  دهند.  قرار  شهروندان  بررسی  و 
بزرگ تر، سالن های عمومی شهر مناسب ترین 
جا است. با تاسف دیده می شود که در بسیاری 
از موارد محل برگزاری جلسات عمومی شوراها 
یا دهیاران است، آن هم به  در دفتر شهرداران 
دور از رصد عمومی و رسانه ای. نظارت باالتر از 
بینی  پیش  قانون  در  که  قانونی  مراجع  طریق 
شده است، باید به دقت صورت گیرد. هر چند 
به مداخله گرایی  تبدیل  این نوع نظارت  گاهی 
از بوروکراسی اداری می شود  و شروع جدیدی 
که با فلسفه چابک سازی حکمرانی در تعارض 

می باشد.
عیب چهارم، فقدان نظارت ساز بودن شوراهای 
است  دهیاران  و  شهرداران  عملکرد  بر  اسالمی 
چندان  ضعف  با  چند  هر  خصوص  این  در  که 
مداخله  ضعف  اما  نیستیم،  مواجه  قانونی 
دامنه  تواند  می  محلی  دولتی  نهادهای  گرایی 
ضعف شورای اسالمی را در نظارت سبب سازی 

نموده و به ژرفای آن بیانجامد.

در  که  موضوع  این  شما  نظر  -به 
سال¬های اخیر بعضی ها که تخصصی 
تکالیف  و  وظایف  به  مربوط  مسائل  در 
شوراهای  عضویت  به  و  نداشته  شورا 
در  تاثیری  چه  اند،  درآمده  اسالمی 
داشته  جامعه  در  شوراها  این  اثرگذاری 

است؟

قانون  اسالمی،  شوراهای  ساختاری  بحث  در 
موضوعه شرایطی عمومی و اختصاصی را برای 
است.  نموده  بینی  پیش  شوندگان  انتخاب 
فراوان  بحث  جای  نوعی  به  شده  طرح  سوال 
دارد. آیا اعضای شورای اسالمی شهر و یا روستا 
کیفیت  باشند؟  موضوعی  تخصص  دارای  باید 
آشنایی با قوانین و مقررات چگونه باید صورت 
دو  که  گفت  توان  می  چنین  جواب  در  گیرد؟ 
وصف وجاهت و اعتماد عمومی و نیز، تخصص 
مباحث  و  روستایی  و  شهری  امور  در  موضوعی 
سالمت  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،  متعدد 
و نظایر آن که در قانون پیش بینی شده، برای 
انتخاب شوندگان باید توسط انتخاب کنندگان 

مد نظر و راستی آزمایی قرار گیرد.
اتفاقا یکی از نکات مهمی که در آسیب شناسی 
این  کنم،  اشاره  بدان  باید  اسالمی  شوراهای 
انتخاب  بر  زدگی  سیاست  متاسفانه  که  است 
شوندگی تاثیر مستقیم می گذارد. در کشور ما 
وجود  ویژه  معنای  به  سیاسی  واقعی  احزاب 
اغلب  در  که  سیاسی  کنونی  احزاب  و  ندارند 
موارد با مبنای دولتی و سیاست¬زدگی پای به 
میدان می گذارند، نقش آفرین انتخاب ریاست 
جمهوری و مجلس شورای اسالمی می شوند؛ 
شوراهای  زدگی  حزب  رسد  می  نظر  به  اما، 
شهرهای  در  ویژه  به  روستا  و  شهر  اسالمی 
سازی  چابک  مبنای  و  ماهیت  به  تر  کوچک 

حکمرانی آسیب جدی می زند. 
وجاهت  و  گرایی  تخصص  بحث  همان  اگر 
پیشگی عمومی به جای سیاست زدگی انتخاب 
شوندگان مد نظر قرار گیرد، ما شاهد بالندگی 
بهتر و نقش آفرینی موثرتر شوراها در دسترسی 

به وظایف قانونی خواهیم شد.

-آیا این که یک عضو شورای شهر در مورد 
مسائل مربوط به یک تیم فوتبال اظهار 
نظر و پیشنهادهایی بدهد، جزو تکالیف 

و اختیارات شورای شهر می باشد؟

عضو شورای اسالمی، همانند همه افراد دیگر، 
در  او  ظنر  اظهار  اگر  است.  عادی  شهروند  یک 
عنوان  به  او  قانونی  صالحیت  در  که  مسائلی 
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ندارد.  اشکالی  نفسه  فی  باشد،  نمی  عضو 
عضو  که  شود  می  منتشر  خبری  که  زمانی  اما، 
فالن  خصوص  در  شهر  فالن  اسالمی  شورای 
موضوع غیر مرتبط اظهار نظر نمود، این جا باید 
بر شوراها رفت.  سراغ قانون و نظارت عمومی 
این  در  را  سوم  سوال  بحث  همان  است  بهتر 
افراد،  برای  عمل  مالک  اگر  که  کنم  تکرار  نیز  جا 
حل  کنونی  مشکالت  از  بسیاری  باشد  قانون 
خواهد شد. انتخاب شوندگان وظیفه و رسالت 

مهمی در برابر انتخاب کنندگان دارند.

وحدت  رای  به  نسبت  شما  -تحلیل 
این  بر  مبنی  اداری  عدالت  دیوان  رویه 
رسیدگی  برای  صالح  مرجع  دیوان  که 
می  چه  نیست،  شوراها  علیه  دعاوی  به 

باشد؟

حق  از  دادخواهی  حق  اساسی،  قانون  منظر  از 
مرجع  دادگستری  و  بوده  افراد  اساسی  های 

عدالت  دیوان  باشد.  می  عامه  خواهی  تظلم 
ابتکارات و پیش بینی های زیبای  از  اداری یکی 
یکصد  اصل  مبنای  بر  که  است  اساسی  قانون 
شکایات،  به  رسیدگی  برای  سوم  و  هفتاد  و 
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین 
احقاق  و  دولتی  های  نامه  آیین  یا  واحدها  یا 
حقوق آن ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل 

گردیده است.
زمان  از  قدر  هر  موضوعه  حقوق  در  اصوال 
می¬گیریم،  فاصله  اساسی  قانون  تصویب 
عدالت  دیوان  اختیارات  حدود  و  ها  صالحیت 
اداری کاهش می یابد و اتفاقا، گاه خود دیوان 
محدودیت  یا  تحدیدی«  »خود  به   دست  نیز، 
عنوان  به  زند.  می  خود  های  صالحیت  سازی 
هیات  اداری،  قراردادهای  خصوص  در  مثال 
در  رسیدگی  به  صالح  را  خود  دیوان،  عمومی 
رای  است.  نداده  تشخیص  دعاوی  نوع  این 
شماره 803 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
اسالمی  شوراهای  علیه  دعاوی  خصوص  در 
هیات  رویه،  وحدت  در  که  دارد  این  از  حکایت 

صالحیت  در  را  دعاوی  نوع  این  طرح  عمومی 
دیوان تشخیص نداده است.

کنیم.  بررسی  را  موضوع  این  ریشه  باید  اما، 
و  اساسی  قانون   173 اصل  با  توجه  با  یعنی 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری مصوب 1392 به این موضوع باید توجه 
کنیم که از منظر قانون و به تبع آن، خود دیوان، 
آن نوع دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری 
هستند که مربوط به عملکرد دولت و ماموران 

دولتی و مقررات دولتی باشد. 
ایجاد کنیم که  را  این سنجش ذهنی  باید  حال 
آیا شوراهای اسالمی و اعضای آن ها دولتی اند 
شمرده  مردمی  نهادهای  اسالمی  شوراهای  یا 
ماهیت  در  تأمل  نیازمند  امر  این  که  شوند  می 
قانون  به  نگرش  با  دارد.  شوراها  حقوقی 
شوراهای اسالمی به روشنی دریافت می شود 
که شوراها نهاد مردمی بوده و اعضای آن جزو 
سوی  از  شوند.  نمی  محسوب  دولت  کارکنان 
این  تشخیص  در  قضاییه  قوه  صالحیت  دیگر 
و  افراد  دادخواهی  حق  جزو  مورد  کدام  که  امر 
است.  صالح  گیرد،  می  قرار  آنان  خواهی  تظلم 

اما در عین حال، اگر دیوان عدالت اداری صالح 
شناخته  شوراها  علیه  دعاوی  به  رسیدگی  به 
و تظلم خواهی در قوه  این رسالت  نمی شود، 
قضاییه و دادگاه های عمومی به عنوان مراجع 
صالح مستقر است که اگر بر خالف حقوق افراد 
از  عمومی  حقوق  یا  شود  تنظیم  ای  مصوبه 
طریق اعضای شوراها به مخاطره افتد یا اعضای 
دهند،  انجام  تقصیری  یا  قصور  تخلف،  شوراها 

دادگاه ها صالح به رسیدگی خواهند بود.
به نظر می رسد با توجه به لزوم نظارت قضایی 
بر عملکرد شوراهای اسالمی و در خالء صالحیت 
دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه در سه ساختار 
به این امر مهم توجه نماید: نظارت بر تضمین 
حقوق انتخاب شوندگان )همانند رد صالحیت 
ها پس از طی فرآیندهای قانونی مرتبط(، نظارت 
بر حسن اجرای قانون توسط شوراهای اسالمی 
)توجه به نظارت مدعی العموم بر رعایت حقوق 
افراد  دادخواهی  حق  اجرای  بر  نظارت  و  عامه( 
علیه  افراد  خصوص  تظلمات  به  )رسیدگی 

شوراهای اسالمی در مراجع عمومی قضایی(.
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سجاد مقید

عدالت سیاسی چیست؟
چرا روندهای متعارف سیاسی به بن بست میخورند؟

در دو شــماره قبلــی نشــریه، در دو یادداشــت 
فراگیــر  ائتــالف  تــا  دربــاری  »عدالتخــواران 
گفتمــان  ســتایش  »در  و  عدالت خواهــان« 
و  عدالت خواهــی  مــورد  در  نکاتــی  ســلبی« 
جامع االبعــاد  از  کردیــم.  ذکــر  عدالت خواهــان 
بــودن عدالــت و تکثــر عدالت خواهــان گفتیــم 
را  عدالت خواهــی  کــه  قالبــی  جریان هــای  تــا 
بــرای انتقام گیری هــای سیاســی یــا بــه صــورت 
موجــود  وضــع  حفــظ  بــرای  کنترل شــده 
مرزبنــدی  لــزوم  همچنیــن  می کننــد.  خــرج 
عدالت خواهــان حقیقــی بــا چنیــن جریاناتــی را 

شــدیم. متذکــر 
و  عدالت خواهــی  مــورد  در  صحبــت  از  پــس 
خــود  بــه  شــماره،  ایــن  در  عدالت خواهــان، 
عدالــت  می پردازیــم.  عدالــت  موضــوع 
اجتماعــی نــه تنهــا پایــه اســتواری و بقــای هــر 
نظــم اجتماعی ســت، بلکــه اساســی ترین پایــه 
ــز  ــی نی ــام سیاس ــت و نظ ــر حکوم ــروعیت ه مش

. هســت
احتمــاال تــا کنــون روایاتــی از ایــن قبیــل را دیــده 
یــا شــنیده اید کــه »بالعــدل قامــت الســماوات و 
العــرض« یــا »العــدل اســاٌس بــه قــوام العالــم«. 
ایــن روایــات، بقــا و پایــداری عالــم طبیعــت را بــه 
وجــود نظــم و قوانیــن عادالنــه میــان اجــزای 
می دهــد.  نســبت  عالــم  بی اختیــار  و  بی جــان 
روایــات دیگــری بــا همیــن مضمــون امــا در ابعــاد 
ــان  ــط می ــانی و رواب ــه انس ــک جامع ــر ی محدودت
مــردم و روابــط بیــن مــردم و حاکمیــت داریــم. 
ــنا  ــوی آش ــت نب ــن روای ــا ای ــما ب ــام ش ــاال تم احتم
بــا  حکومــت  و  »ملــک  فرمودنــد:  کــه  باشــید 
ــی  ــم و بی عدالت ــا ظل ــی ب ــد ول ــی می مان ــر باق کف
خطبه هایــی  و  نامه هــا  همچنیــن  هرگــز!«. 
ملــک  پایــداری  و  دوام  کــه  امیرالمومنیــن  از 
ایــن  در  می زننــد.  گــره  عدالــت  اســتقرار  بــه  را 
سیاســی  عدالــت  از  می خواهیــم  یادداشــت 

بگوییــم؛ مفهومــی کــه بــه قواعــد و روابــط میــان 
جزئــی  و  می شــود  مربــوط  حاکمیــت  و  مــردم 

اســت. اجتماعــی  عدالــت  از  تعیین کننــده 
هــر  در  حکمرانــی  نظــم  و  سیاســی  عــرف 
جامعــه ای، بخــش مهمــی از نظــم اجتماعــی آن 
نظــم  واقــع،  در  می دهــد.  تشــکیل  را  جامعــه 
زندگــی اجتماعــی در ابعــاد فرهنگــی، اقتصــادی 
و ... هــم بــه شــدت از نظــم سیاســی آن جامعــه 
می گذارنــد.  اثــر  آن  بــر  هــم  و  می گیرنــد  تاثیــر 
و  فیزیکــی  قواعــد  طبیعــت،  در  کــه  همانطــور 
طبیعــت  بــر  را  جبــری  نظمــی   ... و  شــیمیایی 
حاکــم می کننــد، عــرف و نظــم سیاســی)قواعد 
حــدود  تــا  نیــز  جامعــه  بــر  حاکــم  حکمرانــی( 
جامعــه  آن  اجتماعــی  زندگــی  نظــم  زیــادی، 
را مشــخص می کنــد. بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن 
قواعــد، بــر خــالف قواعــد فیزیکــی نــه ثابــت و 

می باشــند. عادالنــه  لزومــا  نــه  و  جبری انــد 
طبیعــت تکوینــا بــر عــدل بنــا شــده و بــه همیــن 
پــروردگار  کــه  زمــان مقــرری  از  تــا قبــل  ســبب، 
و  فرونمی پاشــد  می کنــد،  تعییــن  برایــش 
امــا  مانــد.  خواهــد  پایــدار  و  منظــم  همــواره 
بــه  کــه  آنجــا  از  جامعــه  یــک  اجتماعــی  نظــم 
اختیــار و اراده تعــداد زیــادی انســان بســتگی 
ــه باشــد.  ــر عادالن ــا غی ــه ی دارد، می توانــد عادالن
عامــل  یــا  جامعــه  بقــای  ضامــن  می توانــد 

باشــد... آن  نابــودی 
ایــن  از  می کنیــم  تــالش  یادداشــت  ایــن  در 
زاویــه بــه موضــوع عدالــت سیاســی بنگریــم و 
نهایتــا گوشــه چشــمی بــه رابطــه میــان  عدالــت 
دولــت- الگــوی  در  )کــه  اجتماعــی  امنیــت  و 
ملــت، بــه امنیــت ملــی تعبیــر می شــود( داشــته 
نهادهــای  در  ظاهــرا  کــه  موضوعــی  باشــیم. 
متولــی امنیــت در کشــور مــا، بــه شــکلی وارونــه 
فهــم شــده اســت! البتــه مــا ادعــا نمی کنیــم کــه 
نظــم سیاســی، تنهــا بخــش یــا مهمتریــن جــزء از 

نظــم اجتماعی ســت؛ امــا یقینــا نظــم حکمرانی و 
عــرف سیاســی یــک جامعــه از تعیین کننده تریــن 
اجــزای نظــام اجتماعــی آن اســت و بــا اجــزای 
دارنــد.  همیشــگی  و  ژرف  برهم کنشــی  دیگــر، 
از  اساســی  جزئــی  سیاســی،  عدالــت  بنابرایــن 
اجــزای عدالــت اجتماعــی می باشــد و شــدت و 
ــه  ــت را ب ــاد عدال ــایر ابع ــد، س ــف آن می توان ضع

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــدت تح ش
بــر نظــم تکوینــی جهــان،  عــدل جبــری حاکــم 
طبیعــت  خــوردن  بن بســت  بــه  از  مانــع 
کهکشــان هایی  و  ســتاره ها  دائمــا  می شــود. 
دیگــر  ســتاره هایی  و  می شــوند  نابــود 
نــه  قــرآن،  گفتــه  بــه  می گیرنــد.  را  جای شــان 
بــرای خورشــید ایــن تــوان اســت کــه بــه مــاه 
و  می گیــرد...  پیشــی  روز  از  شــب  نــه  و  برســد 
ایــن نظــم تــا زمــان مقــدری، میلیون هــا ســال 
دوام داشــته و خواهــد داشــت. وقتــی از عدالــت 
سیاســی ســخن می گوییــم، در حالــت ایــده آل از 
نظمــی در رابطــه میــان مــردم و حاکمیــت ســخن 
می گوییــم کــه هیــچ گاه بــه بن بســت نرســد و 
اتفاقــی مثــل زلزلــه و فــرو ریختــن برخــی اجــزای 
ایــن نظــم  ایــن نظــام سیاســی هــم خللــی در 

نیــاورد. پدیــد 
لــی  می دانیــم کــه در عمــل، چنیــن نظــم ایده آ
داد.  نخواهــد  احتمــاال  و  نــداده  رخ  هیــچ گاه 
کــه  جوامعــی  و  تمدن هــا  عمــر  حداکثــر 
می شناســیم، بیــش از چنــد ســده نبــوده اســت. 
مــراد مــا نیــز نــگاه ابــزاری بــه عدالــت نیســت 
و  بــه دوام  بــرای رســیدن  را وســیله ای  آن  کــه 
بلکــه  آوریــم.  شــمار  بــه  حکومت هــا  پایــداری 
می گوییــم پایــداری جوامــع و ارتبــاط ســازنده 
عمیقــا  مردمانشــان،  و  حکومت هــا  میــان 
متقابــال  و  دارد  بســتگی  سیاســی  عدالــت  بــه 
نابــودی و ناپایداری شــان بــه ظلــم و سرکشــی و 

اســت. بســته  بی عدالتــی 

حضــرت امیــر، در خطبــه 216 نهج البالغــه بــه ایــن 
نکتــه اساســی اشــاره می کننــد و می فرماینــد: 
هــرگاه مــردم حــق والــى را ادا کننــد و والــى حــق 
مــردم را بــه جــا آورد، حــق بیــن ایشــان ارزشــمند 
ثــار »عدالت«  خواهــد شــد و راه هاى دیــن برپا و آ
بــر جــا و ســنت ها آنطــور کــه ســزاوار اســت بــه 
زمانــه  وضــع  نتیجــه  در  آمــد.  درخواهــد  اجــرا 
اصــالح و »دولــت پایــدار مــى گــردد و مطامــع 

دشــمنان بــه یــاس مبــدل خواهــد شــد«.
بــرای روشــن شــدن مــراد از بن بســت، انتخابــات 
ریاســت جمهــوری را تصــور کنیــد. هــر چهــار ســال 
یکبــار مــردم پــای صنــدوق رای می آینــد و کســی 
می کننــد.  انتخــاب  جمهــوری  ریاســت  بــه  را 
اگــر بعــدا مــردم از ایــن دولــت ناراضــی شــدند 
یــا فــرد منتخــب پــس از روی کار آمــدن تغییــر 
و  انداخــت  خطــر  بــه  را  جامعــه  منافــع  و  کــرد 
نظــم اجتماعــی را بــه بحــران کشــاند، اگــر ایــن 
نظــام سیاســی راهــی بــرای برکنــاری ایــن فــرد یــا 
ــت  ــن بس ــه ب ــد، ب ــته باش ــدرت وی نداش ــار ق مه
ــر  ــز صب ــی ج ــه، راه ــن جامع ــردم ای ــورد. م می خ
و  نفریــن  و  وی  زمــام داری  دوره  اتمــام  بــرای 

ناســزا تــا زمــان موعــود نخواهنــد داشــت...
یــک نظــام انتخاباتــی اکثریتــی را تصــور کنیــد. هــر 
ــخصی از آرای  ــد مش ــه درص ــلیقه ای ک ــر و س تفک
مردمــی را کســب کنــد، بــر تمــام ســالیق دیگــر 
در  خــورده  شکســت  ســالیق  می شــود.  پیــروز 
ایــن انتخابــات، ممکــن اســت طرفــداری نزدیــک 
داشــته  را  جامعــه  آن  مــردم  از  درصــد   50 بــه 
باشــند. حــال ایــن اقلیــت شکســت خــورده راهــی 
بــرای کســب موقعیــت و اثرگــذاری در سرنوشــت 
جامعــه نخواهــد داشــت، جــز صبــر تــا انتخابــات 
و  ناســالم  رقابتــی  دوبــاره  و  آینــده  اکثریتــی 

ادامــه ی ایــن چرخــه ی معیــوب...
حاکمیــت،  کــه  بگیریــد  نظــر  در  را  شــرایطی 
تصمیمــی را گرفتــه و اجــرا می کنــد. بخشــی از 
مــردم نســبت بــه ایــن تصمیــم و اقــدام اعتــراض 
دارنــد امــا هیــچ راهــی در قوانیــن جــاری و نظــم 
سیاســی ابــن جامعــه بــرای ابــراز مخالفــت و تأثیر 
ــود  ــات، وج ــر تصمیم ــت ب ــن مخالف ــتن ای گذاش
نــدارد. مــردم ایــن جامعــه احســاس می کننــد 
ــش  ــی را آت ــوس و بانک ــغال و اتوب ــطل آش ــا س ت
ــنید.  ــد ش ــان را نخواه ــدای ایش ــی ص ــد کس نزنن
ــا آتــش زدن اتوبــوس و بانــک هــم همگــی بــه  ب
قبــل  از  اوضــاع  و  شــده  متهــم  ناامنــی  ایجــاد 
هــم بدتــر می شــود. در نتیجــه دیگــر راهــی بــرای 

مخالفــت و اعتــراض باقــی نخواهــد مانــد...
نوعــی  دهنــده  نشــان  بــاال،  مثــال  ســه  هــر 
حلــی  راه  هــم  هرکــدام  کــه  اســت  بن بســت 
و  حاکمــان  بــر  نظــارت  راه  گذاشــتن  بــاز  دارد. 
برابــر  بــه رســمیت شــناختن حقــوق مــردم در 
می توانــد  اعتــراض،  راه  گشــودن  و  مســئوالن 
ــرد.  ــت را بگی ــوی بن بس ــوارد جل ــیاری از م در بس
چنیــن  مــا  کشــور  قوانیــن  در  کــه  آن  حــال 
راه هایــی همــه جــا پیش بینــی نشــده اند و در 
مــواردی هــم کــه قانونــی وجــود دارد، اغلــب در 

می شــود. گرفتــه  نادیــده  سیاســی  عــرف 
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ــال اســتیضاح رئیــس جمهــور، حتــی در  ــرای مث ب
می آفرینــد،  بحــران  یــک  روز  هــر  کــه  شــرایطی 
تلقــی  وحشــتناک  نتیجتــا  و  نامتعــارف  امــری 
امنیــت  متولــی  نهادهــای  طــرف  از  می شــود. 
ــگار  ــه ان ــود ک ــت می ش ــاره صحب ــن ب ــوری در ای ط
امــری کامــال خــالف قانــون اســت و قبــال هــم 
در بحرانی تریــن شــرایط جنگــی کشــور، چنیــن 
در  تنهــا  نــه  اســت!  نشــده  طــی  یکبــار  رونــدی 
خصــوص اســتیضاح رئیــس جمهــور کــه حتــی 
در  گاه  هیــچ  تقریبــا  نیــز  مجلــس  نماینــدگان 
تخلفــی،  خاطــر  بــه  نمایندگی شــان  دوران 
محاکمــه یــا از نمایندگــی عــزل نمی شــوند. حتــی 
ــا اخالقــی!  در تخلفاتــی مثــل فســاد اقتصــادی ی
ایــن رونــد در شــرایطی تبدیــل بــه عــرف سیاســی 
شــده اســت کــه قانونــا نماینــدگان تنهــا در امــور 
ــه وظایــف نمایندگی شــان، مصونیــت  مربــوط ب
قضایــی دارنــد نــه در فســاد اخالقــی و اقتصادی!

دو  از  نمونه هایــی  عنابســتانی  و  درازهــی 
دوره  دو  در  متخلــف،  و  قانون شــکن  نماینــده 
مشــابه  ماجرایــی  کــه  مجلس انــد  متفــاوت 
داشــتند و نهایتــا در هــر دو مــورد، هیــچ راهــی 
بــرای مهــار قــدرت نماینــده مــورد نظــر وجــود 
نداشــت. نــه طــرف مقابلــی کــه مــورد ظلــم قــرار 
گرفتــه بــود، راهــی بــرای دادخواهــی داشــت و نــه 
مدعی العمومــی بــرای اعــاده حیثیــِت قانــون، 
بــه  رســیدگی  مرجــع  تنهــا  شــد!  ماجــرا  وارد 
تخلفــات نماینــدگان، نهــادی متشــکل از خــود 
افــکار  بــه  نماینــدگان اســت کــه عرفــا نســبت 

نیســت. پاســخگو  عمومــی 
نیــز،  اکثریتــی  انتخابــات  مشــکالت  حــل  بــرای 
داد.  پیشــنهاد  را  تناســبی  روش  می تــوان 
فراینــدی کــه در آن تقریبــا هیچ گروه و ســلیقه ای 
بازنــده مطلــق نمی شــود و حاکمــان بــا نســبتی 
ســالیق  نماینــدگان  حقیقتــا  قبــول،  قابــل 

هســتند. مــردم  مختلــف 
همانطــور کــه روشــن اســت، هــر مشــکلی در نظم 
ــات  ــه امکان ــته ب ــه بس ــی دارد ک ــی، راه حل سیاس
ــی  ــمت وضعیت ــه س ــا ب ــد دائم ــود، می توان موج

در  ســد  مهمتریــن  کنــد.  حرکــت  عادالنه تــر 
مقابــل ایــن اصالح هــا، صاحبــان قدرتــی هســتند 
کــه از نظــم و عــرف سیاســی موجــود منتفع انــد 
و در وضــع عادالنه تــر، قدرت شــان مهــار خواهــد 
شــد و بــه همیــن دلیــل زیــر بــار چنیــن اصالحاتــی 
نمی رونــد! حــال آن کــه اگــر بیاندیشــند، همیــن 
ــا  ــه تنه ــود، ن ــع موج ــی از وض ــت های ناش بن بس
کــم کــم تهدیــدی علیــه خــود ایشــان خواهد شــد 
و خشــم مــردم را برمی انگیــزد، بلکــه بقــا و دوام 

ــد. ــد می کن ــز تهدی ــه را نی کل جامع
امنیــت  و  سیاســی  عدالــت  رابطــه  بــه  نهایتــا 
ــه  ــترین لطم ــاز، بیش ــای ب ــم. پرونده ه می پردازی
را بــه مشــروعیت یــک نظــام سیاســی می تواننــد 
ســطح  در  جامعــه ای  در  وقتــی  کننــد.  وارد 
می دهــد،  رخ   ... و  خطــا  یــا  جــرم  حکمرانــی، 
کــرد.  تصــورش  زلزلــه  وقــوع  شــبیه  می تــوان 
بایــد  عادالنــه،  و  کارآمــد  سیاســی  نظــام  یــک 
زلزله هــای درون خــودش را حــل و فصــل کنــد. 
ــرزه متالشــی  ــا یــک زمین ل همانطــور کــه زمیــن ب
ــم  ــا نظ ــن ب ــی متق ــام سیاس ــک نظ ــود، ی نمی ش
دادگاهــی  بــا  حتــی  نیــز  عادالنــه  حکمرانــی 
شــدن فــرد اول حکومــت متالشــی نمی شــود. 
بــا  اســالمی  حکومــت  راس  در  امیرالمومنیــن 
شــکایت یــک فــرد یهــودی، در عیــن بی گناهــی 
بــه  و  وارد دادگاه می شــود  بــه عنــوان متهــم 
ــود.  ــز می ش ــوم نی ــاهد، محک ــتن ش ــت نداش عل
امــا آنچــه برجــا می مانــد، یــک نظــم حکمرانــی 
قــرن   14 کــه  اندیشه ای ســت  نظــام  و  بی نظیــر 

می مانــد. باقــی 
ــده  ــا پرون ــته ده ه ــه گذش ــار ده ــول چه ــا در ط م
دالیــل  بــه  و  انباشــته ایم  هــم  پشــت  بــاز 
نامشــخصی بــه جــای حــل مســائل، آنهــا را در 
گوشــه ای پنهــان کرده ایــم! هنــوز پرونــده انفجــار 
دفتــر نخســت وزیــری و دفتــر حــزب جمهــوری 
ــده ای در  ــم ع ــوز ه ــت. هن ــوده اس ــالمی گش اس
داخــل حکومــت، عــده ای دیگــر از کارگــزاران را 
در ایــن اتفاقــات متهــم می کننــد ولــی همچنــان 

و  مدعیــان  و  نشــده  روشــن  ماجــرا  واقعیــت 
متهمــان هــر دو همچنــان عنــان قــدرت را بــه 
دســت دارنــد.. بــر خــالف تصــور غالــب کارگــزاران 
انــرژی  ذخیره ســازی  و  پنهــان کاری  مــا،  کشــور 
ــرژی  ــه ان ــرد؛ بلک ــه را نمی گی ــوی زلزل ــا، جل زلزله ه
انباشــته شــده وقتــی رهــا شــود، ویران کننــده 

خواهــد بــود!
در چنــد دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری اخیــر، 
اتهامــات  انتخاباتــی  مناظــرات  در  کاندیداهــا 
ســنگینی بــه هــم زده انــد ولــی پــس از انتخابــات 
در  شــده اند.  خــود  کار  مشــغول  کــدام  هــر 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 96، چهــار کاندیدای 
اصلــی انتخابــات، اتهاماتــی بــه هــم وارد کردنــد 
کــه در صــورت اثبــات، بــرا چندیــن ســال حبــس و 
مجــازات کافــی بــود. امــا انتخابــات تمــام شــد و 
ســه نفــر از ایشــان اکنــون روســای ســه قوه انــد 
جمهــور.  رئیــس  اول  معــاون  هــم  نفــر  یــک  و 
ــات  ــد اقدام ــود، بای ــت ب ــات درس ــن اتهام ــر ای اگ
مقتضــی انجــام می شــد و بــه صــورت شــفافی 
اتهــام  اگــر  می شــد.  مشــخص  دادگاه  حکــم 
نادرســت بــود، چــرا یــک نفــر بایــد بتوانــد اتهامــی 
بــاز هــم در راس  بزنــد و  بــه کســی  بی اســاس 

یکــی از ارکان نظــام سیاســی قــرار بگیــرد؟
در چنیــن وضعــی، نظــام سیاســی بــر اســاس 
بــا  بلکــه  نمی شــود  مشــخص  قواعــدش 
نتیجتــا  و  می شــود  تعریــف  قــدرت  صاحبــان 
وقتــی زلزلــه ای آمــد و دیــوار خانــه یکــی از ایــن 
صاحبــان قــدرت ریخــت، گوشــه ای از نظــام فــرو 
می ریــزد. امــام خمینــی وقتــی نظریــه والیــت 
ترســیم  را  نظامــی  می کردنــد،  طــرح  را  فقیــه 
نــه  اســت  شــده  بنــا  قواعــد  روی  کــه  کردنــد 
اشــخاص. بــه همیــن دلیــل بــه راحتــی از رفــت 
ســخن  فقیــه  والیــت  پایــداری  و  فقهــا  آمــد  و 
نظــام  فعلــی،  ســاختار  در  امــا  می گفتنــد. 
سیاســی طــوری بنــا شــده و طــوری بــه اشــخاص 
گــره خــورده کــه حتــی فــرو ریختــن دیــوار قــدرت 
رئیــس یــک قــوه نیــز بــه عنــوان بحــران تلقــی 

می شــود و می توانــد منجــر بــه فــرو ریختــن کل 
نظــام شــود.

امــام و رهبــری وقتــی از آزاد بــودن نقــد رهبــری و 
نهادهــای زیــر نظــر وی صحبــت می کننــد، نظــام 
حداقــل  کــه  می کننــد  ترســیم  را  سیاســی ای 
ــراد  ــد اف ــا نق ــراد را دارد و اتفاق ــه اف ــتگی ب وابس
ــت  ــب تقوی ــد آن، موج ــالح قواع ــعی در اص و س
نظــام می شــود. امــا در عــرف سیاســی و نظــم 
حکمرانــی فعلــی، نقــد و افشــای ســند در مــورد 
اعضــای خانــواده امــام جمعــه فــالن شــهر هــم 
تضعیــف نظــام محســوب می شــود؛ چــه برســد 
طبیعی ســت  قــدرت.  باالتــر  ســطوح  نقــد  بــه 
حاکــم  قواعــد  وقتــی  شــرایطی  چنیــن  در  کــه 
حــل  تــوان  آن،  سیاســی  عــرف  و  جامعــه  بــر 
تعارضــات میــان مــردم و حاکمیــت را نداشــته 
باشــد و نظــام سیاســی بــا کارگــزاران آن تعریــف 
شــود، بــه صورتــی کــه اســتیضاح رئیــس یکــی از 
قــوا یــا محاکمــه یــک امــام جمعــه یــا حتــی یــک 
نماینــده مجلــس)در دوران نمایندگــی( امــری 
غیــر قابــل تصــور بــه نظــر برســد، حتــی بــدون 
وجــود دشــمن خارجــی هــم، امنیــت همیشــه 
متزلــزل خواهــد بــود و ســایه زلزلــه و فروپاشــی 
خواهــد  ســرش  بــر  همیشــه  سیاســی،  نظــام 
بــه  متــداوال  نظامــی  و  جامعــه  چنیــن  مانــد. 
بن بســت می خــورد و همچنــان بــه جــای حــل 
آن هــا، انــرژی زلزله هــای بالقــوه کوچــک را جمــع 
می کنــد تــا روزی تبدیــل بــه زلزلــه ای بــزرگ شــود!
ــدار  ــت پای ــه امنی ــم ک ــرار می کنی ــاره تک ــس دوب پ
تنهــا در جامعــه ای قابــل تحقــق اســت کــه در آن، 
روابــط میــان مــردم و رابطــه بیــن حاکمیــت و 
ــر  ــد. و ب ــروی کنن ــه ای پی ــد عادالن ــردم، از قواع م
فــرض محــال، در صــورت اســتقرار امنیــت بــدون 
عدالــت نیــز، پایــدار نخواهــد مانــد و مشــروعیتی 
عادالنــه ای  نظــم  چنیــن  داشــت.  نخواهــد 
بســتگی بــه عدالــت اجتماعــی و بــه خصــوص 

عدالــت سیاســی دارد.

قبض و بسط عدالت و جمهوریت در شورای نگهبان
امکان رقابت جریان های مختلف به تحقق عدالت و ازادی یاری میرساند

عرفان خیرخواه

در برقــراری مناســبات ســاختارهای حاکمیتــی 
سیاســی-اجتماعی  نظام هــای  شــکل گیری  و 
همــواره دو عنصراساســی بنــام عدالــت و آزادی 
نقــش ویــژه ای در راه انــدازی و کشــمکش های 
ــدی  ــل ج ــوان عوام ــه عن ــته و ب ــا داش نهضت ه
آن هــا  از  تاریخــی  دگرگونی هــای  در  اثرگــذار  و 
می تــوان یــاد کــرد. چــه اینکــه شــعار محــوری 
انقــالب اســالمی نیــز موســوم بــه »اســتقالل 
ایــن مضامیــن  آزادی ، جمهــوری اســالمی »   ،
ــن  ــر ای ــا تکیــه ب ــای داده و ب ــود ج ــن خ را در بط
ــی را  ــم مردم ــای عظی ــت نیروه ــم توانس مفاهی
در جهــت برپایــی حکومــت اســالمی بــه میــدان 

فراخوانــد. 
ویــژه ی  اهمیــت  و  مردم ســاالری  اندیشــه ی 
نقــش مــردم در نظــام فکــری رهبــران انقــالب 
بــه  نیــازی  کــه  اســت  آن  از  روشــن تر  بســیار 

بازگویــی داشــته باشــد امــا جهــت تقریــب ذهــن 
ــا  ــا اکتف ــه از آ ن ه ــد نمون ــر چن ــه ذک ــادآوری ب و ی

: می کنــم
امــام خمینــی )ره(:» مــا بنــای بــر ایــن نداریــم کــه 
یــک تحمیلــی بــه ملت مــان بکنیــم و اســالم بــه 
مــا اجــازه نداده اســت کــه دیکتاتــوری بکنیــم. 
ــور  ــا هرط ــت م ــتیم. مل ــت هس ــع آرای مل ــا تاب م
می کنیــم.  تبعیــت  هــا  آن  از  هــم  مــا  داد،  رأی 
ــی بــه مــا  ــارک و تعال مــا حــق نداریــم؛ خــدای تب
حــق نداده اســت؛ پیغمبــر اســالم بــه مــا حــق 
نداده اســت کــه مــا بــه ملت مــان یــک چیــزی 
را تحمیــل بکنیــم اکثریــت هرچــه گفتنــد، آرای 
ایشــان معتبــر اســت، ولــو بــه ضــرر خودشــان 
باشــد. شــما ولــّی آن هــا نیســتید کــه بگوییــد 
کــه ایــن بــه ضــرر شماســت. مــا نمی خواهیــم 
ــا دارد،  ــت م ــه مل ــیری ک ــم، آن مس ــار[ بکنی ]اجب
عقیده تــان  ولــو  برویــد،  راه  مســیر  آن  روی 
ایــن اســت کــه ایــن مســیری کــه ملــت رفتــه، 
خــالف صالحــش اســت؛ خــوب، باشــد. ملــت 
می خواهــد ایــن طــور بکنــد، بــه مــا و شــما چــه 
ــت  ــد. مل ــش را می خواه ــالف صالح کار دارد؟ خ

رأی داده؛ رأیــی کــه داده متبــع اســت.«
نظــام  در  هیچ کــس  رهبــری:»  معظــم  مقــام 
اســالمى نبایــد، مــردم ، رأى  مــردم  و خواســت 

مــردم را انــکار کنــد. حــاال بعضــى، رأى  مــردم را 
پایــه ى  الاقــل  می داننــد؛  مشــروعّیت  پایــه ى 
مــردم،  آراِء  بــدون  اســت.  مشــروعّیت  اعمــال 
ــق خواســت 

ّ
بــدون حضــور مــردم و بــدون تحق

ســرِپا  اســالمى،  نظــام  خیمــه ى  مــردم، 
نمی مانــد.« و  نمی شــود 

حــال پــس از گذشــت بیــش از 4۲ ســال از پیروزی 
انقالب اســالمی درصــدد آن هســتم »قبــض و 
ــی از ارکان  ــت« را در یک ــت و جمهوری ــط عدال بس
بــه شــدت مهــم و حیاتــی نظــام یعنــی »شــورای 
صالحیــت  بررســی  نقــش  خاّصــه   ،« نگهبــان 
داوطلبــان انتخابــات را بررســی کــرده و نقــش 
ــت  ــت و جمهوری ــا عدال ــبت ب ــاد را در نس ــن نه ای
بیــان کــرده و پیامــد عملکردهــای آن و همچنین 

شــکل کارآمدتــر آن را برشــمارم. 
بــرای ایــن منظــور بــا این پرســش آغــاز می کنم که 
بــا توجــه بــه ســخنان امامیــن انقــالب و اهمیــت 
مشروعیت بخشــی  و  برپایــی  در  مــردم  نقــش 
بــه حکومت هــا، ســازوکار فعلــی نهــاد شــورای 
نگهبــان و عملکــرد آن چقــدر در تحقــق حاکمیــت 
نظــر مــردم و اراده عمومــی و مالحظــات عدالــت 

در امــر قــدرت موفــق بوده اســت ؟
مشــارکت  مثابــه  بــه  کــه  انتخابــات  عرصــه ی 
ــود و  ــت خ ــم زدن سرنوش ــردم در رق ــی م سیاس

ــتری  ــود، بس ــه می ش ــر گرفت ــور در نظ ــده کش آین
بــرای اعمــال اراده و خواســت عمومــی بــوده 
و همچنیــن فرصتــی بــرای ارزیابــی حاکمــان و 
ــا  ــد. ام ــت می باش ــگاه مل ــردان در پیش ــت م دول
می شــود  برانگیــز  چالــش  زمانــی  عرصــه  ایــن 
بــه  کــه فضــای رقابتــی در عرصــه ی دســتیابی 
مناســبات قــدرت برقــرار نبــوده یــا کم رنــگ باشــد 
و امــکان دسترســی عادالنــه بــه ایــن ظرفیــت 
حقوقــی بــرای تمامی شــهروندان و شــرکت تمام 
جریان هــا و گفتمان هــای فکــری فراهــم نباشــد. 
به وســیله ی  ازقضــا  کــه  وضعیتــی  چنیــن  در 
مــاده و تبصره هــای قانونــی تفســیرپذیر رقــم 
می خــورد کــه مــورد برداشــت و تشــخیص چنــد 
تــن از فقهــا و حقوقدانــان می باشــد و اعمــال 
نظــر و اراده ی آنهــا در جهــت تأییــد یــا عــدم تأییــد 
گرایش هــای  و  اســتعدادها  حضــور  فرصــت 
چهارچــوب  در  را  عمومــی  اراده ی  متفــاوت، 
حــذف  بــا  و  کــرده  قبضــه  خــود  داوری هــای 
امــکان  انتخابــات  کارزار  از  مختلــف  گروه هــای 
را  سیاســی  رقابت هــای  در  عادالنــه  دسترســی 
بــرای متقاضیــان محــدود می کنــد و از طرفــی بــا 
قبــض خواســت اجتماعــی و عمومــی در امــکان 
انتخــاب اســتعدادهای گوناگــون موجــب نحیــف 
مردم ســاالری  و  جمهوریــت  ســازوکار  شــدن 
می شــود. پرواضــح اســت کــه الزمــه ی تحقــق 
ــا معنــای  جمهوریــت، برگــزاری انتخاباتــی آزاد) ب
برگزیــدن  امــکان  و  بــوده  آن  موســع(  بســیار 
مــردم  عامــه ی  توســط  شــدن  برگزیــده  و 
می باشــد . در ایــن راســتا حاکمیــت و نهادهــای 
ــان کــه مطمــح  حاکمیتــی )خاّصــه شــورای نگهب
نظــر ماســت( وظیفــه دارد بســتری جهــت بــروز 
و ظهــور گفتمان هــا و ســالیق مختلــف فکــری 
را فراهــم کــرده و بــا بســط عرصــه ی انتخابــات 
فرصــت برخــورداری عادالنــه جهــت شــرکت در 
ــرای تمامــی نخبــگان سیاســی و  ایــن رقابــت را ب
گرایش هــا، مهیــا ســاخته و بدیــن گونــه موجــب 
از  و  گــردد  قــدرت ورزی  امــر  در  عدالــت  بســط 
طرفــی بــا ترتیــب دادن امکانــی بســیط در اختیــار 
مــردم جهــت انتخــاب جریــان نزدیــک بــه نظــر 
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ــی  ــای سیاس ــا و گرایش ه ــن جریان ه ــود از بی خ
متعــدد، زمینــه را بــرای اعمــال نظــر و اراده آنــان 
فراهــم نمــوده و موجــب بســط جمهوریــت در 

می شــود.  قــدرت  عرصــه ی 
در غیــر ایــن صــورت عــالوه بــر ضرباتــی کــه بــر 
وارد  آزادی  و  عدالــت  بلنــد  مفاهیــم  پیکــره ی 
ســاختارحاکمیتی  در  منفــی  تبعــات  می شــود 
آمــد  خواهــد  به وجــود  مــردم  بــا  ارتبــاط  و 
و  اشــتیاق  عــدم  می تــوان  جملــه  از  کــه 
ــات  ــرکت در انتخاب ــت ش ــردم جه ــدی م عالقه من
یــا  نظــر  مــورد  جریان هــای  فقــدان  به دلیــل 
نــوع  ایــن  آن،  بــر  عــالوه  برشــمرد.  را  متعــدد 
ســازوکارمنقبض شــائبه ی همراهــی و منتفــع 
بــودن نهــاد حاکمیتــی کــه بــه عنــوان داور رقابــت 
از  یکــی  بــا/از  می شــود؛  شــناخته  انتخاباتــی 

جریــان هــای سیاســی موجــود ایجــاد مــی شــود 
کــه گویــی از قبــل چیدمــان شــکل گیری قــدرت و 
هدایــت رفتارسیاســی مــردم را بــه ســمت ایــده ی 

اســت.  گشــته  عهــده دار  خــود  مطلــوب 
ــری  ــر رهب ــع اخی ــادآوری موض ــا ی ــتا ب ــن راس در ای
و  پرشــور  انتخابــات  برگــزاری  بــر  تأکیــد  در 
ــری  ــا وام گی ــردم و ب ــری م ــور حداکث ــت حض اولوی
از ایــن گــزاره ایشــان در نمــاز جمعــه دی مــاه 
جامعــه  الیه هــای  همــه ی  بــر  ناظــر  کــه   ۹۸
ــت عزیــز ایــران بایــد هّمت شــان 

ّ
فرمودند:»مل

بــه  نظــری  بشــوند.«  قــوی  کــه  باشــد  ایــن 
اگــر  کــه  می افکنــم  حکمرانــی  ســاختارهای 
ارکان و ســطوح  خواهــان قدرتمنــد شــدن در 
کشــور  اداره ی  و  دیوان ســاالری  مختلــف 
هســتیم بــی شــک یکــی از اقدامــات مهــم، جلــب 

بــر نقــش ویــژه ی مــردم در  تاکیــد  همراهــی و 
سیاست گذاری هاســت  و  تصمیم گیری هــا 
توانمنــد  بــا  مقولــه  یــک  در  مهــم  ایــن  کــه 
عنــوان  بــه  نگهبــان  شــورای  نهــاد  ســاختن 
همراهــی  و  حمایــت  جلــب  در  اثرگــذار  نهــادی 
شــورای  امــا  بخــورد .  رقــم  می توانــد  مــردم، 
قطعــا  می شــود؟  توانمنــد  چگونــه  نگهبــان 
کارآمــدی  ســنجش  مهــم  ابزارهــای  از  یکــی 
دســتگاه های حکومتــی میــزان رضایــت عمــوم 
مجموعــه  آن  تصمیمــات  و  عملکــرد  از  مــردم 
می باشــد و بــا شــرحی کــه در بــاال آمــد، اگــر ایــن 
مــردم  و  نخبــگان  یــد  بســط  بــا  بتوانــد  شــورا 
شــئون عدالــت و جمهوریــت را در امــور مربــوط 
بــه خــود لحــاظ نمــوده و در عمــل مشــارکت 
یــا  مشــارکت  عــدم  نــه  همدالنــه،  و  فعاالنــه 

مشــارکت ســلبی یــا مشــارکت ترعیبــی را جلــب 
اکثریــت  اعتمــاد  و  همراهــی  قطعــا  نمایــد، 
قاطبــه ی ملــت را منجــر خواهــد گشــت کــه ایــن 
خــود ســبب رضایــت و تأییــد محکم تــر ایــن نهــاد 
انقالبــی از ســوی مــردم خواهــد شــد . ناگفتــه 
نمانــد کــه بــرای وصــول بــه چنیــن هدفــی کــه 
داشــته  پایایــی  و  بلندمــدت  تــداوم  بتوانــد 
باشــد بازنگــری در قانــون و شــیوه ی مدیریــت 
ایــن مجموعــه گریــز ناپذیــر بــوده و بازطراحــی 
سیســتم نظــارت بــر انتخابــات در جهــت گشــودن 
بــه  سیاســی  رقابــت  عرصــه ی  پیــش  از  بیــش 
منتهــی  نهــاد  آن  شــدن  قدرتمنــد  و  کارآمــدی 

 . خواهــد شــد 
منبع: فرهیختگان

امیررضا بفتاق

روزی کــه هــری ترومــن دســتور بمبــاران 
صــادر  را  ناگازاکــی  و  هیروشــیما  اتمــی 
می کــرد و  یــا آن روزی کــه رونالــد ریــگان 
ــا طــرح  جنــگ ســتارگان، آخریــن ضربــه  ب
سیاســی را بــه جماهیــر شــوروی -ایــن 
امپراطــوری عظیــم کمونیســتی- مــی زد و 
ــا  حتــی زمانــی کــه بــوش پســر، دســتور  ی
صــدام  ســرنگونی  و  عــراق  بــه  حملــه 
حســین، دیکتاتــور ایــن کشــور را صــادر 
تانک هــای  کــه   هنــگام  آن  و  می کــرد 
شمشــیرهای   زیــر  در  آمریــکا  ارتــش 
قادســیه  رژه می رفتنــد، آمریــکا نمــادی از 
عظمــت و شــکوه جهــان مــدرن و الگویــی 
بــود.  دیگــر  کشــورهای  توســعه  بــرای 
حملــه بــه کنگــره آمریــکا امــا گویــا آغــازی 

بــر پایــان ایــن عظمــت اســت.

رستاخیز واشنگتن
  ماجــرا از شکســت ترامــپ در انتخابــات 
2020 آمریــکا آغــاز شــد. تالش هــای تیــم 
حقوقــی ترامــپ، جــواب نــداد و ششــم 
ــی  ــالدی و در زمان ــاری می ــال ج ــه  س ژانوی
شــمارش  حــال  در  آمریــکا  کنگــره  کــه  
آرای  الکتــرال کالــج  بــرای تاییــد نتیجــه 
ســوم  جمهــوری  ریاســت   انتخابــات 
نوامبــر 2020  بــود، بعــد از اعتــراض چنــد 
قانون گــذار آمریکایــی  از جملــه ســناتور 
تــد کــروز بــه نتیجــه رأی گیــری در ایالــت 
آریزونــا، ترامــپ از هوادارانــش خواســت 
اصطــالح  بــه  از  خــود  اعتــراض  بــا   تــا 
جلوگیــری  انتخابــات«  شــدن  »دزدیــده 
ــالمت  ــود مس ــرار ب ــه ق ــی ک ــد؛ اعتراض کنن
آمیــز باشــد امــا ایــن جنــگ قــدرت  تاریخی 
در واشــنگتن ســبب یــورش چندیــن هــزار 
ــه ســاختمان کنگــره آمریــکا شــد؛  نفــره ب
منتشــر  ترســناک  تصاویــر  کــه  یورشــی 
شــده از آن بســیار شــبیه بــه جنگ هــای 
بــود،  آن  از  بدتــر  حتــی  و  خاورمیانــه  

خبرنــگار  راداتــز  مارتــا  کــه  همانگونــه 
ارشــد ABC  آمریــکا  آن  را بدتــر از تمامــی 
داده  اســت  پوشــش  کــه  جنگ هایــی 

دانســت.
در ایــن حملــه، معترضــان حتــی بــه دفتــر 
دموکــرات  رئیــس  پلوســی  نانســی  کار 
شــدند  وارد  نیــز  نماینــدگان  مجلــس 
و  لــپ تــاپ  او را نیــز بــه ســرقت بردنــد. 
تصاویــر، شــوکه کننــده بــود، مخالفــان در 
کاخ کنگــره جــوالن داده، عکــس  ســلفی 
می گرفتنــد و حتــی طبــق گفتــه  برخــی  
پســت،  واشــنگتن  همچــون  رســانه ها 
پنــس  مایــک  بــا  کمــی  تنهــا  مهاجمــان 
ــته ای او  ــف هس ــپ و کی ــاون اول ترام مع

داشــتند! فاصلــه 
و  بغرنــج  کافــی  انــدازه  بــه  کــه  اوضــاع 
پیچیــده بــود  بــا  توییت هــا و همچنیــن  
جمــع  در  ترامــپ  6ژانویــه  ســخنان 
هوادارانــش  پیچیده تــر هــم شــد. ترامــپ 
ســعی داشــت تــا بــا بهره گیــری از مــوج 
ــود در  ــای خ ــم حزبی ه ــه ه ــات ، ب اعتراض

ــا  ــد ت ــار وارد کن ــواه فش ــزب جمهوری خ ح
آن هــا مانــع از تاییــد نتیجــه انتخابات و در 
نتیجــه بــه قــدرت رســیدن بایــدن شــوند 
امــا زمانــی کــه کنتــرل اوضــاع از اختیــار  
آن  بیــم  نیروهــای دولتــی خــارج شــد و 
بــه  ایــن اعتراضــات منجــر  می رفــت کــه 
ــی  ــی برخ ــود، حت ــم ش ــورش عظی ــک ش ی
ــز  پشــت ترامــپ را  از جمهوری خواهــان نی
خالــی کــرده و خواســتار اتمــام اعتراضــات 

شــدند.
 ســرانجام ایــن ماجــرا بــا دخالــت نیروهــای 
مکــرر  هــای  توصیــه  آمریــکا،  نظامــی 
سیاســتمداران و عقب نشــینی تلویحــی 
ترامــپ بــه پایــان رســید. طبــق آمــار در ایــن 
حملــه  5 نفــر کشــته، ده هــا نفــر زخمــی و 
همچنیــن تعــداد زیــادی از مهاجمــان نیــز 
ــرات  ــه  خط ــه ب ــا توج ــدند. ب ــت ش بازداش
آمریــکا  ملــی  گارد  نیروهــای  احتمالــی، 
همچنــان در پایتخــت ایــن کشــور باقــی 
ــره  ــوادث کنگ ــرار ح ــع از تک ــا مان ــد ت ماندن
ــار در مراســم تحلیــف بایــدن شــوند  این ب
و در حــال حاضــر نیــز بــا گذشــت حــدود دو 



ادامه در صفحه بعد

ــان  ــکا همچن ــره آمری ــات کنگ ــاه از اتفاق م
ــت. ــم اس ــنگتن حاک ــر واش ــی ب ــو امنیت ج

و  دالیــل  دارای  حملــه  ایــن  وقــوع  امــا  
همچنیــن  نتایــج مهمــی اســت کــه آن هــا 

می کنیــم. بررســی  را 

چرا ترامپ؟!
انتخــاب ترامــپ در انتخابــات 2016 حیــرت 
انگیــز و  برخــالف بســیاری از پیش بینی هــا 
بــود. ترامــپ پیــش از شــرکت در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا در ســال 2016 
هیــچ ســابقه سیاســی نداشــت و در واقــع 
بلکــه  نمی شــد  محســوب  سیاســتمدار 
بیش تــر بــه عنــوان  یــک  تاجــر ثروتمنــد 
بــود.  مطــرح  جمهوری خواهــان  حامــی 
آشــیل  پاشــنه  ایــن  اول  نــگاه  شــاید در 
ــه  ــا نقط ــا دقیق ــود ام ــداد ش ــپ قلم ترام
قــوت ترامــپ و چیــزی کــه او را متمایــز و 
خــاص می کنــد همیــن نکتــه اســت کــه او 

ــت. ــوده اس ــتمدار نب ــت سیاس ــچ وق هی
بــرای  تــالش  در  ترامــپ  کــه  زمانــی 
رســیدن بــه کاخ ســفید بــود بســیاری از 
مــردم آمریــکا ناامیــد از سیاســتمداران 
بــه  زندگی شــان  شــرایط  از  ناراضــی  و 
دنبــال یــک  منجــی بودنــد تــا آن هــا را از 
آن شــرایط اســفناک نجــات بدهــد. آن هــا 
حیله هــای  و  سیاســتمداران  از  دیگــر 
دیگــر  و  بودنــد  آمــده  تنــگ  بــه  آن هــا 
شــوند.  آنهــا  بازیچــه  نمی خواســتند 
ترامــپ هرگــز ویژگی هــای یک سیاســتمدار 
ــه  ــح و ب ــود را صری ــد خ ــت و عقای را نداش
دور از تعارف هــای متــداول سیاســی بیــان 
می کــرد  و ایــن دقیقــا یکــی از نقــاط قــوت 
او و دلیــل تمایــل بــه او در جامعــه امریــکا 
شــد  و امیــدی در دل مــردم آمریــکا ایجــاد 
کــرد کــه ترامــپ کســی نیســت کــه بــه آن ها 

دروغ بگویــد و آن هــا را فریــب دهــد.
ســخنان و عقایــد  ضــد جنگــی کــه ترامــپ 
در دوران انتخابــات همــواره بــر آن تأکیــد 
امیــد  نــا  مــردم  بــرای  امیــدی  می کــرد 
کــه  مردمانــی  بــود.  جنــگ  از  خســته  و 
خــود را  بازنــدگان اصلــی  سیاســت های 
جنــگ طلبانــه کشورشــان می دانســتند. 
کســانی کــه خودشــان از عــوارض حضــور 
یــا  می بردنــد  رنــج  جنــگ  جبهه هــای  در 
شــان  خانــواده  اعضــای  کــه   کســانی 
یــا دچــار نقــص عضــو  در جنــگ کشــته 
خــرج  بــه  کــه  کســانی  یــا  شــده بودند 
کــه  کشورشــان  درآمدهــای  کــردن  
شــامل  نیــز  را  آن هــا  پرداختــی  مالیــات 
می شــد، آن هــم هــزاران کیلومتــر دورتــر 
از مرزهــای کشورشــان معتــرض بودنــد بــا 
ســخنان ترامــپ نســبت بــه او عالقــه پیــدا 
کــرده و حامــی اش شــدند. ترامــپ نیــز در 
دوران ریاســت جمهــوری خــود، هــر جــا 
کــه توانســت اقداماتــی در جهــت کاهــش 
و  داد  انجــام  آمریــکا  نظامــی  حضــور 
را  میزبــان  کشــورهای  دیگــر،  مــوارد  در 
مجبــور بــه پرداخــت هزینه هــای سرســام 
ــکا  ــردم امری ــه م ــام را ب ــا ایــن پی آور کــرد ت
برســاند کــه پــول آن هــا در نقــاط دیگــر 

نمی شــوند.  خــرج  جهــان 
عقایــد افراطــی نیــز در ســال های گذشــته 
داشــته اند.  آمریــکا  در  روزافزونــی  رشــد 
برخــی از مردمــان ســفید پوســت همــواره 
دارنــد  کشورشــان  در  کــه  شــرایطی  از 
صاحبــان  را  خــود  و  هســتند   ناراضــی 

غاصبــان  را  ومهاجــران  آمریــکا  اصلــی 
آمریــکا می داننــد خصوصــا پــس از اینکــه 
در انتخابات ســال 2008 یک ســیاه پوســت  
یعنــی بــاراک اوبامــا رئیس جمهــور ایــاالت 
متحــده شــد، ایــن عقایــد نفــوذ بیش تــری 
در بیــن سفیدپوســتان آمریــکا پیــدا کــرد.   
شــعار ترامــپ مبنــی بــر »اول امریــکا« و 
آمریــکا«  مجــدد  ســاختن  »شــکوهمند 
و همچنیــن اظهــارات ضــد مســلمانان و 
ضــد مهاجــرت او، ایــن گروه هــا را بــه یکــی 
تبدیــل  ترامــپ  ثابت قــدم  طرفــداران  از 
کــرد. طبــق آمــار در انتخابــات 2016  %58 
رای  ترامــپ  بــه  آمریــکا  سفیدپوســتان 
ــط 8  ــپ رای  فق ــه ترام ــی ک ــد در حال دادن
ــد  ــط 29 درص ــتان و فق ــد سیاه پوس درص
ــه خــود اختصــاص داد. ــاران را ب التیــن تب
رســیدن  قــدرت  بــه  از  پــس  ترامــپ 
ــران   ــوص مهاج ــود  در خص ــای خ وعده ه
را عملــی ســاخت و شــرایط ســختی را برای  
ــتناک  ــر وحش ــت سراس ــم زد. حرک ــا رق آنه
در  دیــوار  ســاخت  در  ترامــپ  دولــت  
مــرز بــا مکزیــک بــرای جلوگیــری از ورود 
غیرقانونــی مهاجــران بــه آمریــکا و رفتــاری 
کــه در جداکــردن کــودکان از والدین شــان 
رخ داد، هــر چنــد بــرای بخشــی از مــردم 
بــرای  امــا  بــود  تأســف  مایــه  آمریــکا 
را  افراطــی  ملی گرایــی  کــه  عــده ای  آن 
نمایندگــی می کردنــد چیــزی جــز نمایــش 
ــروزی  ــاس پی ــود و احس ــکا نب ــدرت آمری ق
ایجــاد کــرده  و امیــد  عجیبــی در آن هــا 
ــرای  ــری ب ــای بهت ــد روزه ــه  بتوانن ــه اینک ب
ــر  ــازند را  پررنگ ت ــان بس ــود و فرزندانش خ

می کــرد.
جــدال بــا کشــورهای خارجــی بــه بهانــه 
از  دیگــر  یکــی  آمریــکا،  منافــع  تقــدم 
خوبــی  بــه  او  بــود.   ترامــپ  اقدامــات  
ــبت  ــکا نس ــردم آمری ــاس م ــه احس متوج
ــن  ــوص چی ــی بخص ــورهای خارج ــه  کش ب
در  و  شــرکا  از  یکــی  چیــن  بــود.   شــده 
ــکا  ــاری آمری ــی تج ــای اصل ــال رقب ــن ح عی
از  رســمی  آمــار  و  می شــود  محســوب 
ســاالنه چنــد صــد میلیــارد دالر تجــارت 
امــا  دارد  حکایــت  کشــور  دو  ایــن  بیــن 
کاالهــای چینــی خطــر بزرگــی بــرای تولیــد 
ــران  ــرای کارگ ــع آن ب ــه تب ــکا و ب ــی آمری مل
از  می شــوند.  محســوب  آمریکایــی 
موجــب  موضــوع،  ایــن  کــه  آنجایــی 
بــود  شــده  آمریــکا   مــردم  نارضایتــی 
جنــگ  بــه  بخشــیدن  شــدت  بــا  ترامــپ 
بــر  تعرفــه  افزایــش  و  چیــن   بــا  تجــاری 
کاالهــای چینــی ایــن مــژده را بــه کارگــران 
آمریکایــی داد  کــه آن هــا دیگــر شــغل های 

داد. نخواهنــد  دســت  از  را  خــود 
اقتصــادی  عملکــرد  این هــا،  بــر  عــالوه   
ترامــپ در 3 ســال ابتدایــی ریاســت خــود 
بــر کاخ ســفید نیــز یکــی  دیگــر از دالیــل 
ــه  ــکا ب ــردم امری ــش م ــش از پی ــل بی تمای
ــد  ــی می ش ــه پیش بین ــی ک ــا جای ــود ت او ب
ــه، نماینــده دموکرات هــا  ــا فاصل ترامــپ ب
را بــدون توجــه بــه اینکــه بایــدن باشــد یــا 
فــرد دیگــری شکســت خواهــد داد. طبــق 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــمی، رش ــات رس اطالع
ــبت  ــا ۲01۹ نس ــکا  در  ۲01۷ ت ــی امری داخل
بــه دوره اول یــا دوم بــاراک اوبامــا نســبتا 
دوران   ایــن  در  اســت.  بــوده  ســریع تر 
میــزان  بیــکاری از دهــه 1960  میــالدی بــه 
شــواهد  رســید.  خــود  حــد  پایین تریــن 

درآمــد  رشــد  در  تســریع  از  روشــنی 
متوســط خانوار هــای آمریکایــی از ســال 
همچنیــن  دارد  وجــود  بعــد  بــه   ۲01۷
رشــد  بــه  کار  بــازار  فضــای  فشــردگی 
آمریکایی هــا  درآمدتریــن  کــم  دســتمزد 
ــا حــدی  نســبت بــه دیگــران کمــک کــرد؛ ت
بیــل  جمهــوری  ریاســت  زمــان  از  کــه 
بی ســابقه  عملکــردی  چنیــن  کلینتــون 
ــات  ــا اقدام ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ب
جذاب تــری  کشــور  بــه   آمریــکا  ترامــپ، 
بــرای ســرمایه گذاری خارجــی تبدیــل شــد. 
اقتصــادی  کارشناســان  از  برخــی  البتــه  
بــه سیاســت های ترامــپ انتقــاد کردنــد 
و آن هــا را سیاســت های نادرســت و نــه 
ــوع،  ــا در مجم ــتند ام ــر دانس ــدان موث چن
شــیوع  از  پیــش  او  اقتصــادی  عملکــرد 
کرونــا قابــل قبــول محســوب می شــود.
پیــروزی  دالیــل  از  مــوارد  ایــن  همــه 
شــگفت انگیز  ترامــپ در انتخابــات  2016 
و همچنیــن گرایــش بــه او در انتخابــات 
کــه  آن گونــه  اوضــاع  امــا  2020بودنــد. 

نرفــت. پیــش  می خواســت  ترامــپ 

ناگهان بازی به هم می خورد  
کاخ  شــد  موجــب  دالیلــی   سلســله   
آرزوهــای ترامــپ خیلــی ســریع بــر ســرش 
 2020 انتخابــات  در  ترامــپ  و  شــود  آوار 
شکســت بخــورد. بــه طــور خالصــه ایــن 

می کنیــم. بررســی  را  دالیــل 
1- علــت العلــل ایــن شکســت، مهمــان 
کرونــا  ویــروس  بــود.  چینــی  ناخوانــده 
ابتــدا از ووهــان چیــن آغــاز شــد امــا ضربــه 
آمریــکا  متحــده  ایــاالت  را  آن  اساســی 
متحمــل  ترامــپ  رئیس جمهــورش  و 

شــدند. 
کرونــا عملکــرد اقتصــادی ترامــپ را کــه بــه 
گــواه آمــار، عملکــرد خوبــی بــود از بیــن 
ــان  ــفناک پای ــرایط اس ــه  ش ــر ب ــرد و منج ب
بزرگ تریــن  یعنــی  شــد.   ترامــپ   دوره 
ــود  ــکا از دوران رک ــادی آمری ــران اقتص بح

بــزرگ در دهــه 20 و 30 میــالدی.   
نظرهــای  اظهــار  دیگــر   طــرف  از 
ترامــپ  عجیــب  گاهــا  و  غیرکارشناســی 
خــالص  بــرای  وایتکــس  مصــرف  ماننــد 
خشــم  موجــب  کرونــا،  شــر  از  شــدن 
مــردم  آمریــکا شــد و آن هــا ایــن ســخنان 
بــرای  ترامــپ  صالحیــت  عــدم  نشــانه  را 
و  دانســتند  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت 
رقبــای او نیــز از ایــن موضــوع اســتفاده 

کردنــد. سیاســی 
بــه  مهلکــی  ضربــات  کرونــا  نهایــت  در 
ــکا  ــکی آمری ــادی و پزش ــای اقتص بخش ه
وارد کــرد و از آنجــا کــه دولــت نتوانســت 
بــه درســتی اوضــاع را مدیریــت کنــد و آمــار 
مــرگ و میــر کرونــا در آمریــکا هــر روز باالتــر 
رفــت و اقتصــاد نیــز هــر روز نحیــف تــر شــد؛ 
ســبب شــد  تا  از ســویی بخشــی از جامعه 
از  و  بگیرنــد   گارد  او  مقابــل  در  آمریــکا 
ســوی دیگــر دموکرات هــا ایــن موضــوع 
و  دهنــد  نســبت  ترامــپ  ناتوانــی  بــه  را 
ضربــات انتخاباتــی جبــران ناپذیــری بــر او 

وارد نماینــد. 
کــه  ترامــپ  داخلــی  سیاســت های   -2
شــبیه  بــه  نوعــی ناسیونالیســم افراطــی 
بــه  آمریــکا  اقلیت هــای  آن  در  و  بــود 
شــکل غیررســمی دچــار مشــکل بودنــد 
نیــز یکــی از دالیــل اصلــی شکســت ترامــپ 

نــژادی  مشــکالت  می شــود.  محســوب 
در آمریــکا و لحــن نــه چنــدان قاطعانــه 
نــژاد  بــه  را عمــال  او  ترامــپ در رد آن هــا 
ترامــپ  اظهــارات  کــرد.   متهــم  پرســتی 
خشــم  و  فلویــد   جــورج  مــرگ  از  پــس 
از  یکــی  اظهــارات  ایــن  از  آمریکایی هــا  
موضــوع  ایــن  روشــن  مصداق هــای 
اســت. همانطــور کــه گفتــه شــد ترامــپ 
سیاســت های ضــد مهاجرتــی را بــا شــدت 
بســیار زیــاد دنبــال کــرد و بــه همیــن دلیــل 
اقلیت هــای آمریکایــی بیــش از پیــش از او 

شــدند. روی گــردان 
نیــز  ترامــپ  خارجــی  سیاســت های   -3
عنــوان  او  بــا  مخالفــت  دالیــل  از  یکــی 
ــروج  ــن، خ ــا چی ــاری ب ــگ تج ــود. جن می ش
متعــدد،  المللــی  بیــن  معاهــدات  از 
منجــر  و...  خارجــی  سیاســت  در  تکــروی 
سیاســیون  از  جبهــه ای  شــکل گیری  بــه 
عمدتــا  آمریکایــی  دیپلمات هــای  و 
در  و  شــد  ترامــپ  مقابــل  در  دموکــرات 
واقــع بهانــه خوبــی به آن هــا داد تــا ترامپ 
ــوه  ــردم جل ــان م ــد در می ــردی ناکارآم را ف
فراهــم  را  او  شکســت  مقدمــات  و  داده 
اقدامــات  برخــی  دیگــر،  ســوی  از  کننــد. 
ــث دوری  ــی باع ــت خارج ــپ در سیاس ترام
شــد  ترامــپ  از  اقدامــات  آن  مخالفــان 
پاریــس  توافــق   از  خــروج  نمونــه  بــرای 
خــود بــه خــود باعــث از دســت رفتــن رای 
فعــاالن محیط زیســت شــد، یــا خــروج از 
ــه  ــوم ب ــران موس ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف
برجــام و تــرور ژنــرال ســلیمانی ســبب شــد 
ــوق دادن  ــی و س ــه جنگ طلب ــپ ب ــا ترام ت
خطرنــاک  رفتارهــای  ســوی  بــه  ایــران 
بــا  و فعــاالن ضــد جنــگ  متهــم بشــود 
کــره  بــا  رابطــه   در  کننــد.  مخالفــت  او 
شــمالی نیــز مخالفــان، آن را تبلیغاتــی و 
بــدون نتیجــه عنــوان کــرده و ترامــپ را 
ــم  ــکا مته ــع امری ــردن مناف ــی ک ــه قربان ب

کردنــد.
 4-عــالوه بــر این هــا  برخــی اشــتباهات 
ترامــپ  تــا  شــد  ســبب  نیــز  سیاســی 
ضعــف  بــا  را  انتخاباتــی  رقابت هــای 
کــه زمزمه هــای  زمانــی  آغــاز کنــد. مثــال 
فعالیت هــای غیــر قانونــی هانتــر بایــدن  
- پســر جــو بایــدن- در اوکرایــن بــه گــوش 
رســید ترامــپ ســعی کــرد بــا  فشــار  بــر 
ــرده  ــتفاده ک ــود اس ــدرت خ ــف  از ق ــی ی ک
و ضربــه ای  اساســی بــه بایــدن بزنــد. امــا 
اســتیضاح  اولیــن  موجــب  امــر  همیــن 
ترامــپ شــد؛ اســتیضاحی کــه هــر چنــد 
بــه نتیجــه نرســید امــا از ســویی  باعــث 
ــار فســاد پســر بایــدن  کم رنــگ شــدن اخب
شــد و از ســوی دیگــر انتقــادات از ترامــپ 

داد. افزایــش  را 
ــه ســبب دالیــل فــوق، ترامــپ   بنابرایــن ب
جمهــوری  ریاســت  بــه  نتوانســت  دیگــر 
آمریــکا برســد و از جــو بایــدن 78 ســاله 
کــه  مــردی  بــرای  امــا  خــورد  شکســت 
هرگــز حاضــر نبــوده اســت بــه شکســت 
خــود اعتــراف کنــد بســیار دشــوار بــود کــه  
شکســت در انتخابــات  آمریــکا را بپذیــرد. 
او  حقوقــی  تیــم  و  ترامــپ  تالش هــای 
یکــی  انتخابــات  در  تقلــب  اثبــات  بــرای 
در  و  خــورد   شکســت  دیگــری  از  پــس 
در  الکتــرال  رای   306 بــا  بایــدن  نهایــت  
مقابــل 232 رای الکتــرال  ترامــپ ، برنــده 
ــدم  ــک ق ــا ی ــد و تنه ــی ش ــات معرف انتخاب
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گاهنامه واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز
دوره اول، شماره هفتم ،فروردین ماه1400

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت  دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: امیر رضا بفتاق

سردبیر: فاطمه ناقلی
هیئت تحریریه: عرفان خیرخواه،امیرحسین  حیدری،سجاد مقید،محمد قادری

طراح و مدیر هنری: محدثه سادات شمسی
قیمت: 1000 تومان

@anjoman_eslami_tbz :آدرس کانال بله و تلگرام
@anjoman_eslami_tabrizu :آدرس صفحه اینستاگرام

تــا اعــالم رســمی ایــن نتیجــه باقــی مانــده 
بــود. تأییــد کنگــره امریــکا.

بغضی که شکست
تالش هــای  از  ترامــپ  کــه  زمانــی    
حقوقــی ناامیــد شــد از هــواداران خــود 
خواســت تــا بــه نتایــج انتخابــات اعتــراض 
کننــد؛ مردمــی کــه  ترامــپ همــه امیــد 
آن هــا  بــرای داشــتن یــک  زندگــی بهتــر 
مقابــل  در  ســدی  بســان   اورا   و  بــود  
وابســته  و  فاســد  سیاســتمداران  ظلــم 
از  او  خــروج  و  می پنداشــتند  ثــروت  بــه 
مجــدد  آغــاز  بــا  مســاوی  را  ســفید  کاخ 
می دانســتند،  فاســد  سیاســت های 
نمی خواســتند  شکســت منجی شــان را 
بپذیرنــد و آن را توطئــه ای از ســوی افــراد 
فاســد پشــت پــرده قلمــداد می کردنــد. 
فــرو  بغــض  کنگــره  بــه  حملــه  درواقــع 
ــود  ــی ب ــالیان دور و دراز مردم ــورده  س خ
کــه آمریکایــی بودنــد  امــا  در کشــور خــود 
ــان  ــد و خودش ــت می کردن ــاس غرب احس
را مهــره ای بــی ارزش در بــازی  قدرتمنــدان 
و ثروتمنــدان می دیدنــد و ترامــپ بــرای 
آن هــا آخریــن شــانس بــرای داشــتن  یــک 
زندگــی بهتــر بــود و آن هــا نمی توانســتند 
بی تفــاوت  موضــوع  ایــن  بــه  نســبت 
سیاســت های  از  ســال ها  آنهــا  باشــند. 
بودنــد  ناراضــی  کشورشــان  بــر  حاکــم 
امــا همــواره بــه دالیلــی از بیــان اعتــراض 
بــار،  ایــن  امــا  آمدنــد  مــی  کوتــاه  خــود 
گویــی مــوج اعتــراض آن هــا را بــا خــود 

همــراه کــرد.
ســرانجام بــا دخالــت گارد ملــی امریــکا  و 
ــه   ــش غائل ــپ از هواداران ــت ترام درخواس
ژانویــه   20 در  و  رســید  پایــان  بــه  کنگــره 
بــدون  بایــدن  تحلیــف   مراســم   2021
حضــور ترامــپ انجــام پذیرفــت. هــر چنــد 
پس لرزه هــای ایــن اتفــاق مهــم همچنــان 
باقــی مانــد و منجــر بــه اســتیضاح دوم 
ترامــپ شــد و بــه ایــن ترتیــب او را تبدیــل 
بــه تنهــا رئیــس جمهــوری در تاریــخ امریکا 

کــرد کــه دو بــار اســتیضاح می شــود.

آغاز یا پایان ترامپ؟
 تهییــج حملــه کننــدگان توســط ترامــپ 
بــه مثابــه  یــک چاقــوی دو لبــه بــود. از 
ســویی  ترامــپ بــا اســتیضاح دوم خود  در 
آســتانه حــذف کامــل از سیاســت آمریــکا 
ســبب  اســتیضاح  کــه  چــرا  گرفــت  قــرار 

می شــد او دیگــر نتوانــد خــود را نامــزد 
ســوی  از  امــا   کنــد؛  آمریــکا  انتخابــات 
دیگــر و بــا توجــه بــه  شکســت اســتیضاح 
ترامــپ، قــدرت او را بــرای نقش آفرینــی 

داد. افزایــش   2024 انتخابــات  در 
بــه  جمهوری خواهــان   حاضــر   حــال  در 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه ترامــپ مهــره 
بســیار ارزشــمندی بــرای آن هاســت و اگــر 
هــم شانســی  بــرای بازیابــی خودشــان 
کــه  اســت  ترامــپ  ایــن  باشــند  داشــته 
می توانــد آن هــا را از قعــر چــاه خــارج کنــد. 
بــا ایــن تصــور کــه ترامــپ عــادت خــود در 
را کنــار بگــذارد و در  غافلگیــری دیگــران 
چهارچــوب حــزب جمهوری خــواه عمــل 

اتفــاق می توانــد رخ بدهــد: کنــد، دو 
کــه  گرفــت  خواهــد  تصمیــم  1-یــا 
در  کــه  بشــود  رقابــت   وارد  خــودش 
می رســد  نظــر  بــه  بعیــد  صــورت  آن 
تــوان  جمهوری خواهــان  از  فــردی  کــه 
مقابلــه بــا او را  داشــته باشــد؛ چــرا کــه 
ــات،  ــا وجــود شکســت در انتخاب ترامــپ ب
همچنــان محبوب تریــن جمهوری خــواه 
آمریــکا محســوب می شــود. طبــق یــک 
نظرســنجی اگــر ترامــپ در انتخابــات 2024 
شــرکت بکنــد 52 درصــد رای دهنــدگان 
خواهنــد  حمایــت  او  از  جمهوری خــواه 
ــس  18  ــک پن ــرای مای ــزان ب ــن می ــرد. ای ک
 7 فقــط   هیلــی  نیکــی  بــرای  و  درصــد 

اســت. درصــد 
ــدای  ــت از کاندی ــورت حمای ــه ص ــا ب  2-  ی
در  کــه  می شــود  انتخابــات  وارد  دیگــر  
حــزب  نماینــده  معیــار  هــم  صــورت  آن 
آن  وفــاداری  و  نزدیکــی  جمهوری خــواه، 
افــرادی  بــود.  خواهــد  ترامــپ  بــه  فــرد 
ــا لیندســی گراهــام  ــام کاتــن ی همچــون ت
ترامــپ   جــدی  حامیــان  از  همــواره  کــه 
احتمالــی  نامــزدان  بعنــوان  و  بودنــد 
می شــوند  مطــرح  جمهوری خواهــان 
جمهوری خــواه  سیاســتمداران  دیگــر  و 
بــه  می تواننــد  صورتــی  در  فقــط 
ــا  ــپ از آن ه ــه ترام ــد ک ــر کنن ــت فک موفقی
حمایــت کنــد. حمــالت تنــد او بــه رهبــران 
جمهوری خــواه و در  رأس آن میــچ مــک 
ســنای  جمهوری خواهــان  رهبــر  کانــل 
خواهــان  او  می دهــد،  نشــان  آمریــکا 
و  اســت  حــزب   ســاختار  در  اصالحاتــی 
تمایــل دارد خــود به عنــوان تصمیم گیــر 
بشــود.البته  مطــرح  حــزب   در  اصلــی 
تبعــات   جملــه  از  گوناگــون  مشــکالت 

مشــکالت  و  ترامــپ  ژانویــه   6 ســخنان 
مالیاتــی او  میتوانــد  بــرای آقــای خــاص 
بــه  امــا  باشــد  ســاز  دردســر  سیاســت 
طــور کلــی، ترامــپ همچنــان در ســاحت 
نقــش   و  اســت  زنــده  آمریــکا  سیاســت 
مهمــی  را در بیــن جمهوری خواهــان ایفــا 
می کنــد. او سیاســتمداری خــاص اســت 
کــه دوســت دارد کارهایــی را انجــام بدهــد 
کــه کســی قــادر بــه انجــام آن هــا نیســت. 
رئیس جمهــور  تنهــا  او  همین جــا  بــه  تــا 
آمریکاســت کــه دوبــار اســتیضاح شــده 
اســت. همچنیــن او تنهــا کســی اســت کــه 
دوبــار در انتخابــات شــرکت کــرده اســت 
ــت  ــک باخ ــروزی و ی ــک پی ــه آن ی ــه نتیج ک
ــی  ــداد رای مردم ــار تع ــر دوب ــا ه ــت ام اس

اســت. داشــته  کم تــری 

وقتی چاقو دسته خود را برید
شــک  بــدون  آمریــکا  کنگــره  بــه  حملــه 
تاریــخ  اتفاقــات  فاجعه بارتریــن  از  یکــی 
اتفــاق  ایــن  زمانــی  اســت.  کشــور  ایــن 
فاجعه بارتــر می شــود کــه متوجــه شــویم 
بــه نوعــی عملــی بــود کــه آمریــکا علیــه 

داد. انجــام  خــود 
فاجعــه  ایــن  بازیگــران  همــه  طرفــی  از 
از  نشــانی  هیــچ  و  بودنــد  آمریکایــی 
در  نداشــت.  وجــود  خارجــی  دخالــت 
یــک طــرف کســی بــود کــه مــردم را بــه 
کــه  حالــی  در  می کــرد  دعــوت  شــورش 
در  و  بــود  کشــور  جمهــور  رئیــس  خــود 
ســوی دیگــر سیاســتمداران کارکشــته ای 
و  بودنــد  آمریــکا  صاحب منصبــان  کــه 
را  کشــور  ایــن  گوناگــون  سیاســت های 
مشــخص و اجــرا می کردنــد و در میــان 
آمریکایــی  تمامــا  کــه  مردمــی  غائلــه، 
و  خــود  حاکمــان  ضــد  بــر  و  بودنــد 
کــرده  شــورش  آن هــا  سیاســت های 

بودنــد.
مهم تــر از ایــن، لگدمــال شــدن آرمان هــای 
دهــه  کــه  آمریکایــی  بــود.  آمریکایــی 
هاســت مدعــی دموکراســی اســت و خــود 
را دارای حــق ترویــج دموکراســی در دیگــر 
کشــورها ولــو بــا توســل بــه خشــونت و  
گونــه  هــر  از  و  می دانــد  نظامــی  نیــروی 
کشــورهای  مردمــان  اعتراضــی  حرکــت 
متضــاد بــا منافــع خود بــا عنــوان اعتراض 
ــا  ــد، ام ــاد می کن ــت ی ــق آن مل ــی و ح مدن
در مقابــل اعتــراض مــردم کشــور خــودش 
بــه نتیجــه انتخابــات هیــچ انعطافــی از 

ســادگی  بــه  و  نمی دهــد  نشــان  خــود 
و  خارجــی  کشــورهای  عامــالن  را  آن هــا 
فریــب خــورده معرفــی می کنــد. اعتــراض 
و  می نامــد  فتنــه  و  اغتشــاش  را  آن هــا 
تمــام عــزم خــود را در جهــت خفــه کــردن 
صــدای اعتراضــات جــزم میکنــد و رســانه 
ای  همچــون توییتــر  را مجبــور میکنــد بــا 
بســتن صفحــه ترامــپ مانــع از رســیدن 
صــدای او بــه هوادرانــش بشــود. گویــا 
ــط در  ــان را فق ــه حاکم ــراض ب ــکا اعت آمری
کشــورهایی ماننــد ایــران می پذیــرد و آن را 
ــد  ــمیت نمی شناس ــه رس ــود ب ــاک خ در خ
و زمانــی کــه اســاس قــدرت سیاســی در 
ــود  ــعارهای خ ــی ش ــه تمام ــت ب ــر اس خط
پشــت کــرده و فضــا را امنیتــی  میکنــد و 
بــه ایــن صــورت اســت کــه گویــا آمریــکا بــر 
ضــد خــود قیــام کــرده و عمــل می کنــد. 
ایــن اتفــاق نشــان داد کــه دموکراســی از 
نظــر غربی هــا  میتوانــد بــه چــه میــزان 
نســبی و تابــع شــرایط باشــد تــا جایــی کــه  
مقامــات آمریکایــی و اروپایــی کــه همــواره 
از حــرکات اعتراضــی  مــردم کشــورهایی 
حمایــت  غیرغربــی  حکومتهــای  بــا 
می کردنــد، وقایــع واشــنگتن را حملــه بــه 

دموکراســی نامیدنــد!

آغاز بایدن؛پایان آمریکا؟
 ایــن ماجــرا هرچــه بــود بــه پایــان رســید و 
همــه اظهــارات و تحلیل هــا صرفــا در حــد 
گمانــه زنــی اســت امــا چیــزی که مشــخص 
عنــوان  بــه  بایــدن  ســخت  کار  اســت 
اپیدمــی  آمریکاســت.  جمهــور  رئیــس 
کرونــا، بحــران اقتصــادی و مشــکالت بیــن 
المللــی  بــرای او دردســرهای زیــادی ایجاد 
چالــش  مهم تریــن  امــا  کــرد  خواهنــد 
بــر  حاکــم  شــدید  دوقطبــی   وجــود  او 
جامعــه آمریکاســت. او حتــی اگــر  خــود 
را رئیــس جمهــور تمامــی مــردم آمریــکا  
مخالفینــی  بــا  همچنــان  کنــد  معرفــی 
چنــد ده میلیونــی مواجــه اســت کــه او 
رهبــری  و  نمی شناســند  رســمیت  بــه  را 
ــد.  ــی دارن ــل پیش بین ــر قاب ــاوت و غی متف
از  صراحــت  بــه  نمی تــوان  چنــد  هــر 
امــا  گفــت  ســخن  آمریــکا  فروپاشــی 
اتفاقــات ژانویــه آمریــکا نشــان داد  اگــر 
ــرو  ــم ف ــم از ه ــوری عظی ــن امپراط روزی ای
بپاشــد عامــل ایــن فروپاشــی  نــه در خارج 
امریــکا  خــاک  داخــل  در  بلکــه  مرزهــا  از 

خواهــد بــود.  
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