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یادداشت سردبیر
ــن نظــام هــا در جهــان  ــه جــرأت یکــی از مردمی تری ــوان ب ــران  را می ت ــر هیچکــس پوشــیده نیســت نظــام جمهــوری اســامی ای ــران ب ــات در جمهــوری اســامی ای اهمیــت انتخاب
کنونــی دانســت نظامــی کــه در ۱۲ فروردیــن ۵۸ بــا رأی قاطــع ۹۸ درصــدی ملــت مشــروعیت و مقبولیــت گرفــت. خمینــی کبیــر جمهــوری اســامی را بــر دو پایــه ی الیتغیــر بنــا 
نهاد؛جمهوریــت و اســامیت . جمهوریــت کــه نقــش و حضــور مــردم را از بــدو تولــد انقــاب اســامی بــه همــراه داشــته و تــا کنــون بــا حضــور و حماســه آفرینــی در عرصه هــای مختلــف 
بــه کار خــود ادامــه داده اســت . امــا پایــه ی دوم اســامیت، این کــه قوانیــن بایــد بــر مبنــای دیــن مبیــن اســام ایــراد و اجــرا شــود، قانــون اساســی مــا در مرحلــه ایــراد برهمیــن منــوال 
پیــش رفتــه  اســت امــا در مرحلــه تبییــن و اجــرا  درخــت ۴۳ ســاله ی انقــاب همچنــان بــه هــرس و مراقبــت نیازمنــد اســت.  رهبــر معظــم انقــاب اســامی کــه در طــول این ســال ها 
حکیمانــه بــه ترســیم و تبییــن ایــن مســیر همــت گمــارده انــد در ســال ۹۷ و در آســتانه بــه تکامــل رســیدن ایــن درخــت ۴۰ ســاله بــا صــدور »بیانیــه ی گام دوم انقــاب« بــه تبییــن 
ــه ی »گام دوم  ــه فرموده اند.بیانی ــزرگ ارائ ــران اســامی ب ــرای ســاختن ای ــم ب ــی اساســی به منظــور جهــادی عظی ــه و توصیه های دســتاوردهای شــگرف چهــار دهــه ی گذشــته پرداخت
انقــاب« تجدیــد مطلعــی اســت خطــاب بــه ملــت ایــران و به ویــژه جوانــان کــه به مثابــه منشــوری بــرای دومیــن مرحلــه ی خودســازی، جامعه پــردازی و تمدن ســازی خواهــد بــود و 
فصــل جدیــد زندگــی جمهــوری اســامی را رقــم خواهــد زد. از مهــم  تریــن عوامــل اقتــدار ملــی تــا کنــون ایســتادگی نظــام و حضــور هوشــمندانه مــردم در جریــان انقــاب اســامی از 
ابتــدای شــروع نهضــت تــا کنــون از انقــاب اســامی بــوده اســت. مــردم ایــران نشــان  داده  انــد بــا وجــود آن کــه بــه عملکــرد برخــی از مســؤولین ناکارآمــد و غیــر مردمــی معترض انــد؛ 
امــا هرجــا حکومــت  اســامی بــه خاطــر بــی بصیرتــی خــواص و حیله هــای دشــمن دچــار تزلــزل شــده اســت ؛ بــا شــور و غیــرت ملــی در دفــاع از آرمــان شــهدا -کــه همــان آرمــان 
هــای اصیــل انقــاب اسامیســت- به پــا خواســته انــد. یکــی از مهم تریــن صحنه هــای حضــور اقشــار مختلــف ملــت، انتخابــات اســت،«یکی از بــرکات حضــور مــردم همیــن اســت کــه 
وقتــی دشــمنان نــگاه مــی کننــد و می بیننــد کــه مــردم پشــت ســر نظــام هســتند، احســاس مــی کننــد کــه نمیشــود بــا ایــن نظــام معارضــه کــرد؛ چــون بــا یــک ملــت نمیشــود 
معارضــه کــرد« )رهبــر انقــاب ۶/۱۲/۸۸( امــا اهمیــت انتخابــات در میــان قشــر جــوان دانشــجو دوچنــدان اســت ، ایــن جــوان اســت کــه امیــد آفرینــی می کنــد ، گفتمــان ســازی 
می کنــد، در تعییــن سرنوشــت کشــور آگاهانــه تــر از هــر قشــر دیگــر حرکــت می کنــد و نیــروی تــازه نفســی بــرای خنثــی کــردن نقشــه-های دشــمنان قســم خــورده ی ملــت بــه 
حســاب مــی  آیــد »جــوان مــا بایــد بــه مســأله ای مثــل انتخابــات، بــه چشــم یــک عمــل صالــح و یــک کاِر بــزرگ نــگاه کنــد.« ) رهبــر انقــاب ۲۴/۱۲/۸۳ ( ایــن جــوان اســت کــه بایــد 

حضــوری آگاهانــه و انتخابــی هوشــمندانه داشــته باشــد ، اوســت کــه قــدرت تشــخیص دارد و دیگــران را در مســیر تشــخیص اصلــح هدایــت می کنــد. 
بــر همیــن اســاس بــرآن شــدیم تــا شــماره ۱۱۸ نشــریه مصلــح را بــا هــدف روشــنگری و امیــد آفرینــی در انتخابــات پیــش رو تقدیــم نــگاه ارزشــمند شــما عزیــزان کنیــم. لــذا از شــما 

خواننــدگان متعهــد خواهشــمندیم تــا بــا ارســال انتقــادات و پیشــنهادات، مــا را در رســیدن بــه اهــداف نشــریه یــاری فرماییــد. پیشــاپیش از همراهــی شــما متشــکریم.
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روزهــای پایانــی عمــر دولــت دوازدهــم بــه ریاســت حســن 
ــا  ــور کام ــای کش ــدن و فض ــپری ش ــال س ــی در ح روحان
ــامی در  ــوری اس ــت. جمه ــده اس ــی ش ــاز انتخابات وارد ف
ــه  ــود ک ــی ش ــوری م ــت جمه ــات ریاس ــی وارد انتخاب حال
ــن  ــف تری ــی از ضعی ــاهد یک ــته ش ــال گذش ــت س در هش
عملکردهــا در قــوه ی اجرایــی کشــور در طــول مــدت 
ــف در  ــرد ضعی ــن عملک ــت و ای ــوده اس ــود ب ــاله خ ۴۲ س
حــوزه هــای مختلــف اقتصــاد، سیاســت خارجــی، فرهنگــی، 
ــی و... خــود را نشــان داد. خــوب اســت در شــرایطی  عمران
ــیده  ــود رس ــان کار خ ــه پای ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــه دول ک
ــه یکــی از عمــده تریــن دالیلــی کــه موجــب شــد  اســت، ب
بــا مختصــات حســن روحانــی و گفتمــان وی  شــخصی 
ــم. در  ــد بپردازی ــب کن ــوری را تصاح ــت جمه ــی ریاس کرس
ــوم  ــی از عم ــر کس ــت کمت ــوان گف ــاید بت ــال ۱۳۹۲ ش س
ــا و  ــا عملکرده ــنیده و ب ــی را ش ــن روحان ــام حس ــردم ن م
ــه  ــد ک ــه ش ــا چ ــت، ام ــنایی داش ــری آن آش ــان فک گفتم
ــت  ــی ریاس ــه کرس ــاره ب ــک ب ــه ی ــی ب ــرد گمنام ــن ف چنی
ــی  ــان م ــال نش ــه او اقب ــردم ب ــد و م ــی رس ــوری م جمه

ــیاری را  ــای بس ــره ه ــال ۱۳۹۲ چه ــات س ــد؟ انتخاب دهن
ــی،  ــی، ســعید جلیل ــه، حســن روحان ــد از جمل ــه خــود دی ب
اکبــر  علــی  عــارف،  قالیبــاف، محمــد رضــا  محمدباقــر 
ــادل و محمــد غرضــی.  ــی، حــداد ع ــی، محســن رضای والیت
ــدرت  ــه ق ــت ک ــرار داش ــرایطی ق ــامی در ش ــوری اس جمه
هــای جهانــی بــه واســطه توانمنــدی هســته ای ایــران پــای 
میــز مذاکــره نشســته بودنــد و از طــرف دیگــر دولــت وقــت 
ــاده  ــرش زی ــه پذی ــر ب ــت حاض ــی وق ــتگاه دیپلماس و دس
خواهــی غــرب در مذاکــرات صــورت گرفتــه نبــود و بــر ایــن 
اعتقــاد بودنــد کــه غــرب در پــی گرفتــن امتیــازات متعــدد و 
دادن کمتریــن امتیازهــا بــه جمهــوری اســامی مــی باشــد. 
در ایــن میــان بــا شــروع مناظــره هــای انتخاباتــی در ســال 
ــی رخ  ــوری اتفاق ــت جمه ــای ریاس ــان کاندیده ۱۳۹۲ می
داد کــه نتیجــه آن اتفــاق بــاال آمــدن فــردی بــدون برنامــه 
ــاق  ــی شــد. آن اتف ــام حســن روحان ــه ن ــی کشــور ب مدیریت
شــکل گیــری وحــدت گفتمانــی در میــان اکثریــت کاندیــدا 
هــا مبنــی بــر پذیــرش هژمونــی ایــاالت متحــده و مذاکــره 
بهتریــن راه بــرای ایجــاد گشــایش اقتصــادی در کشــور بــود. 

فردین کریمی 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
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ــردم در  ــات، م ــادل از انتخاب ــداد ع ــری ح ــاره گی ــا کن ب
ــر در  ــراد حاض ــر اف ــه اکث ــد ک ــاهد بودن ــا ش ــره ه مناظ
ــر  ــی ه ــاوت سیاس ــتگاه متف ــه خاس ــه ب ــا توج ــره ب مناظ
کــدام، یــک جملــه گفتمــان مشــترک در سیاســت خارجــی 
ــود  ــد ب ــه معتق ــی ک ــعید جلیل ــز س ــه ج ــرده و ب ــاذ ک اتخ
مذاکــره بایــد بــر مبنــای عــزت و عــدم پذیــرش هژمونــی 
ایــاالت متحــده باشــد و معتقــد بــود بــا توجــه بــه تجربــه 
ــکا،  ــا شــش کشــور آمری ــرات هســته ای ب ی وی در مذاک
ــا  ــی ه ــن، غرب ــیه و چی ــه، روس ــان، فرانس ــس، آلم انگلی
نــه تنهــا در پــی رفــع تحریــم هــا علیــه جمهــوری 
ــی  ــاده خواه ــا زی ــند ب ــه در تاش ــتند بلک ــامی نیس اس
اســامی  جمهــوری  بومــی  دســتاوردهای  پیشــرفت  از 
ــری خــود را بیشــتر  ــاز گی ــه امتی ــه پل ــه ب ــری و پل جلوگی
ــع  ــه مواض ــول ب ــق الق ــا متف ــر کاندیداه ــا دیگ ــد. ام کنن
ــتگاه  ــق دس ــدم توفی ــده و ع ــه ور ش ــی حمل ــعید جلیل س
ــی  ــه مذاکرات ــود تجرب ــت را کمب ــت وق ــی در دول دیپلماس
و عــدم شــناخت کافــی از میــز مذاکــره مــی دانســتند. در 
ــد، ابتــدا  ــا دو گفتمــان مواجــه بودن ایــن شــرایط مــردم ب
ــکات  ــت از مش ــرون رف ــود راه ب ــد ب ــه معتق ــی ک گفتمان
ــر ســر میــز مذاکــره  ــی غــرب و نشســتن ب پذیــرش هژمون
ــایش  ــرب و در ازای آن گش ــای غ ــته ه ــرش خواس و پذی
ــد در  ــود نبای ــد ب ــه معتق ــان دوم ک اقتصــاد اســت و گفتم
ــد در  ــه بای ــد بلک ــاه آم ــرب کوت ــی غ ــاده خواه ــال زی قب
ــاز را  ــه ســعی داشــت بیشــترین امتی مذاکــره ای عزتمندان
از دشــمن گرفــت و بــرای رفــع مشــکات اقتصــادی مــاک 
ــور  ــی کش ــای درون ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــد توج ــی بای اصل
ــه  ــه آن کــه همــه مســائل داخلــی و خارجــی را ب باشــد ن
مذاکــره و عــدم رابطــه بــا آمریــکا دانســت. در ایــن شــرایط 
ــدگان  ــه نماین ــارف ک ــا ع ــد رض ــی و محم ــن روحان حس
ــد، گفتمــان ابتدایــی  ــات بودن ــان اصاحــات در انتخاب جری
ــی  ــره م ــردم مخاب ــه م ــارتر ب ــر فش ــر و پ ــدرت ت را پرق

ــد،  ــات بودن ــره در انتخاب ــده گفتمــان مذاک ــد و نماین کردن
در ایــن میــان محمدباقــر قالیبــاف، محســن رضایــی و 
ــن  ــا گرفت ــه ب ــن ک ــر ای ــور ب ــا تص ــی ب ــر والیت ــی اکب عل
در  اصاحــات  جریــان  مواضــع  بــه  نزدیــک  مواضعــی 
ــک  ــع نزدی ــن مواض ــن گرفت ــی و همچنی ــت خارج سیاس
و  فرهنگــی  هــای  حــوزه  در  اصولگرایــی  جریــان  بــه 
بــه  را  عمومــی  اقبــال  تواننــد  مــی  داخلــی  سیاســت 
ســمت خــود جلــب کننــد، در مناظــره هــا نقــش آفرینــی 
کردنــد. در نهایــت مــردم بــا توجــه بــه فضایــی در مقابــل 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اکثریــت  ــد ب خــود مــی دیدن
کاندیداهــا راه حــل اصلــی کشــور را مذاکــره بــا کشــورهای 
ــد  ــن رو بای ــد، از ای ــی دانن ــکا م ــه خصــوص آمری ــی ب غرب
ــان  ــتری گفتم ــدرت بیش ــا ق ــه ب ــری رأی داد ک ــه تفک ب
ــا  ــه یقین ــن گزین ــد و غربگراتری ــی زن ــاد م ــره را فری مذاک
ــان را  ــن گفتم ــد ای ــی توان ــه م ــن شــخصی اســت ک بهتری
ــری  ــاره گی ــا کن ــت ب ــد و در نهای ــری کن ــت و راهب مدیری
ــود.  ــی ب محمــد رضــا عــارف  گزینــه بعــدی حســن روحان
ــن  ــت حس ــال از مدیری ــت س ــت هش ــس از گذش ــروز پ ام
ــای  ــب در فض ــاح طل ــان اص ــده جری ــه نماین ــی ک روحان
ــوع  ــن ن ــا ای ــه تنه ــد ن ــخص ش ــود؛ مش ــور ب ــی کش سیاس
ــع مســائل اقتصــادی کشــور  ــگاه نتوانســت در حــل و رف ن
مؤثــر واقــع شــود بلکــه وجــود ایــن نــگاه یکــی از عوامــل 
ــت  ــدر رف ــن ه ــران و همچنی ــه ای ــا علی ــم ه تشــدید تحری
ســرمایه هــای جــوان و داخلــی کشــور اســت. خــوب 
ــه  ــا آن ک ــم ب ــاره کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــان ب اســت در پای
ــطوح  ــور و س ــی کش ــی و سیاس ــه نخبگان ــت جامع اکثری
ــاله  ــت س ــه ی هش ــه تجرب ــه ب ــا توج ــردم ب ــف م مختل
ــی  ــرا پ ــان غربگ ــی جری ــف مدیریت ــدی و ضع ــه ناکارآم ب
بــرده انــد امــا ایــن جریــان فکــری همچنــان پرقــدرت بــر 
ــا  ــد و گوی ــی کن ــاری م ــود پافش ــی خ ــد مردم ــع ض مواض
ــد.  ــرت بگیرن ــود عب ــین خ ــارب پیش ــت از تج ــرار نیس ق
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درآســتانه انتخابــات ریاســت جمهوری هســتیم صــدای طبل انتخابــات بلند 
میشــود انتخابــات ظرفیتــی را در اختیــار مــردم داده تــا درتعییــن سرنوشــت 
خــود دخیــل باشــند. افزایــش مشــارکت سیاســی همــواره از آســیب پذیــری 
کشــور در مواجهــه بــا تهدیــدات خارجــی مــی کاهــد و ایــران در طــول ســال 
هــای پــس از پیــروزی انقــاب همــواره بــا موجــی از تهدیــدات وتحریــم های 
متنــوع و پیچیــده باهــدف بــر هم زدن نظام محاســباتی مــردم و مســئوالن و 
مخــدوش کــردن امنیــت و اقتــدار ملــی روبــه رو بــوده اســت. مشــارکت مردم 
در مقاطــع مختلــف موجــب شــده تا نقشــه هــای دشــمنان با شکســت روبه 
رو شــود. پیــام روشــن مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات، بی اثــر بودن 
هــر نــوع تحریــم وتهدیــد بــرای بــه زانــو در آوردن ملت ایــران اســت . اهمیت 
مشــارکت در انتخابــات تــا آنجــا اســت که شــخصیتی همچــون ســردار حاج 
قاســم ســلیمانی کــه در چشــم همــه ایرانیــان بــه عنــوان حافــظ امنیــت 
وپاســداری از مرزهــای کشــور شــناخته میشــد و میتــوان او را نمــاد مقابلــه با 
تجــاوز بیگانــگان به ایــران دانســت،اصرار فراوانی به لزوم مشــارکت در انتخابات 
داشــتند چــرا کــه بــه عنــوان یــک فرمانده بــا تجربه میدانســت حضــور مردم 
در عرصــه هــای سیاســی خنثــی کننــده نقشــه هــای دشــمن خواهــد بــود. 
اگــر به شناســنامه حاج قاســم ســلیمانی نــگاه بندازیم جــای خالی بــرای مهر 
زدن وجــود نــدارد چــرا کــه وی اصــرار به شــرکت برهمــه انتخابات داشــت که 
ایــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه حــاج قاســم ســلیمانی پایبنــد بــه نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران بوده اســت. ســردار حاج قاســم ســلیمانی در قامت 
یــک فرمانــده نظامــی از دخالت مســتقیم در جزئیــات انتخابات یــا حمایت از 
یــک کاندیــدای خــاص پرهیــز داشــتند امــا تاکیــد وی بر لــزوم مشــارکت 
در انتخابــات بــر کســی پوشــیده نیســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
در فــرازی از وصیــت نامــه، ایشــان بخشــی از آن را خطــاب بــه جریان 
هــای سیاســی قــرار دارد و توصیــه هــای انتخاباتــی بــه آنهــا میکنــد:

 چــه آنهایــی کــه اصــاح طلــب خــود را مــی نامنــد و چــه آنهایــی 
ــا در  ــا م ــه عموم ــودم اینک ــج ب ــته در رن ــه پیوس ــرا؛ آنچ ــه اصولگ ک
دو مقطع،خــدا وقــرآن و ارزش هــا را فرامــوش میکنیــم، بلکــه 
فــدا هــم میکنیــم. عزیــزان هــر رقابتــی باهــم میکنیــد و هــر 
ــا مناظــره  ــا اگــر عمــل شــما و کام شــما ی ــد ام ــی باهــم داری جدل
ــد  ــد بدانی ــاب باش ــن وانق ــده دی ــن کنن ــوی تضمی ــه نح ــان ب هایت
شــما مغضــوب نبــی اکــرم اســام وشــهدای ایــن راه هســتید      
ــد باهــم باشــید شــرط  ــد. اگــر میخواهی       مرزهــا را تفکیــک کنی

ــول،  ــت. اص ــول اس ــول اص ــح ح ــان صری ــق و بی ــودن تواف ــم ب باه
ــت: ــم اس ــل مه ــد اص ــارت از چن ــت.اصول عب ــل نیس ــول ومفص مط

اول آنهــا اعتقــاد عملــی بــه والیــت فقیــه اســت؛ یعنــی ایــن   )۱
ــه توصیــه وتذکــرات او  ــا جــان و دل ب کــه نصیحــت او را بشــنوید، ب
بــه عنــوان طبیــب حقیقــی شــرعی و علمــی عمــل کنید.کســی کــه 
در جمهــوری اســامی میخواهــد مســئولیتی را احــزاز کننــد شــرط 
اساســی آن ایــن اســت کــه اعتقــاد حقیقــی و عمــل بــه والیــت فقیــه 
داشــته باشــد مــن نــه میگویــم والیــت تنــوری ونــه میگویــم والیــت 
قانونــی هیــچ یــک از ایــن دو مشــکل وحــدت را حــل نمیکنــد. والیت 
قانونــی، خــاص عامــه مــردم اعــم مســلمان وغیــر مســلمان اســت امــا 
والیــت عملــی، مخصــوص مســئولین اســت کــه میخواهنــد بــار مهــم 
کشــور را بــر دوش بگیرنــد،آن هــم کشــور اســامی با این همه شــهید.

آنچــه  و  اســامی  جمهــوری  بــه  حقیقــی  اعتقــاد   )۲
تــا مســئولیتها؛  ارزشــها  از اخــاق و  بــوده اســت؛  مبنــای آن 
اســام. قبــال  در  چــه  و  ملــت  قبــال  در  مســئولیت  چــه 

بــه کارگیــری افــراد پاکدســت و معتقــد و خدمتگــزار   )۳
ــتان  ــک دهس ــز ی ــه می ــر ب ــی اگ ــه حت ــرادی ک ــه اف ــت، ن ــه ملّ ب
را تداعــی می کننــد. هــم برســند خاطــره ی خان هــای ســابق 

فســاد  از  دوری  و  فســاد  بــا  مقابلــه   )۴
دهنــد. قــرار  خــود  شــیوه  را  تجّمــات  و 

هــر  در  خــود  حاکمیــت  و  حکومــت  دوره  در   )۵
مســئولیتی، احتــرام بــه مــردم و خدمــت بــه آنــان را عبــادت 
ارزشــها  گــر  توســعه  واقعــی،  خدمتگــزار  خــود  و  بدانــد 
کنــد. بایکــوت  را  ارزشــها  واهــی،  توجیهــات  بــا  نــه  باشــد، 

ــه مســئولیت خــود  ــه می بایســت ب ــدران جامع ــد پ مســئولین همانن
پیرامــون تربیــت و حراســت از جامعــه توجــه کننــد، نــه با بــی مباالتی 
و بــه خاطــر احساســات و جلــب برخــی از آرا احساســی زودگــذر، از 
اخاقیاتــی حمایــت کننــد کــه طــاق و فســاد را در جامعــه توســعه 
ــی در  ــل اصل ــا عام ــاند. حکومت ه ــم بپاش ــا را از ه ــد و خانواده ه ده
ــیدن  ــم پاش ــم از ه ــل مه ــر عام ــرف دیگ ــواده و از ط ــتحکام خان اس
خانــواده هســتند. اگــر بــه اصــول عمــل شــد، آن وقــت همه در مســیر 
رهبــر و انقــاب و جمهــوری اســامی هســتند و یــک رقابــت صحیــح 
ــرد. ــورت می گی ــح ص ــاب اصل ــرای انتخ ــول ب ــن اص ــه همی ــر پای ب

مریم صادقی حاج قاسم و انتخابات
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

میشــود  بلنــد  انتخابــات  طبــل  صــدای  هســتیم  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  درآســتانه 
باشــند. دخیــل  خــود  سرنوشــت  درتعییــن  تــا  داده  مــردم  اختیــار  در  را  ظرفیتــی  انتخابــات 
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در همیــن زمــان اســت کــه برخــی از جریانــات سیاســی کشــور بــا سوءاســتفاده 
ــی  ــوال م ــر س ــات را زی ــام انتخاب ــان تم ــورای نگهب ــتصوابی ش ــارت اس از نظ
ــه  ــات ب ــا انتصاب ــریفاتی ی ــات تش ــون انتخاب ــائلی چ ــرح مس ــا ط ــد و ب برن
ــر آمــده  ــکار عمومــی و سوءاســتفاده از فضــای احساســی ب ــک اف ــال تحری دنب
ــورای  ــگاه ش ــت؟ ن ــتان چیس ــل داس ــا اص ــند. ام ــی باش ــک م ــن تحری از ای
ــان  ــه شــورای نگهب ــر کســی ک ــا ه ــه اســت؟ آی ــات چگون ــه انتخاب ــان ب نگهب
ــور  ــرای اداره کش ــدی الزم را دارد و ب ــه کارآم ــت ک ــن معناس ــرد بدی ــد ک تایی
ــا بدیــن ســواالت پاســخ دهیــم. برنامــه دارد؟ در ایــن یادداشــت در تاشــیم ت

ــان  ــورای نگهب ــامی، ش ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل ۹۹ قان ــاس اص ــر اس ب
وظیفــه ی نظــارت بــر انتخابــات را بــر عهــده دارد و بــه موجــب تفســیر شــورای 

نگهبــان ایــن نظــارت اســتصوابی اســت کــه 
شــامل مراحــل اجرایــی انتخابــات از جملــه 
تاییــد و رد صاحیــت هــا مــی باشــد. قبــل 
ــان  ــورای نگهب ــرد ش ــه عملک ــه ب از آن ک
ــم در  ــاره کنی ــت اش ــوب اس ــم خ بپردازی
بســیاری از کشــورهای جهــان حداقــل یــک 
نهــاد نظارتــی بــر رونــد انتخابــات و حضــور 
کاندیداهــا و صحــت انتخابــات نظــارت دارد. 
بــه عنــوان مثــال »دادگاه قانون اساســی« در 
ترکیــه، »شــورای قانــون اساســی« و »دیوان 
ــون  ــت« در فرانســه، »دادگاه قان ــی عدال عال
ــوام« در  ــس ع ــان، »مجل ــی« در آلم اساس

انگلیــس و... نقــش نظارتــی خــود را ایفــا مــی کننــد و اساســا عقــل حکــم مــی 
کنــد یــک نهــاد فراجناحــی و بــا تاکیــد بــر قانــون اساســی کشــور بــر انتخابــات 
ــورای  ــگاه ش ــامی ن ــوری اس ــد.  در جمه ــته باش ــارت داش ــور نظ ــر کش در ه
ــر خــاف عمــوم  ــی اســت. ب ــی نگاهــی حداقل ــه نامزدهــای انتخابات ــان ب نگهب
جامعــه کــه تصــور مــی کننــد دیــدگاه شــورای نگهبــان حداکثــری و مبتنــی 
بــر کارآمــدی و نــگاه عملگرایانــه بــه نامزدهــای انتخاباتــی اســت، دیــدگاه حاکــم 
بــر شــورای نگهبــان حداقلــی بــوده، بدیــن معنــا کــه یــک فــرد دارای حداقــل 
هــای ممکــن بــرای پســت ریاســت جمهــوری یــا دیگــر ســمت هــا مــی باشــد، 
بــه عنــوان مثــال فــرد دارای مــدارک تحصیلــی معتبر، ســنوات فعالیت سیاســی 
و مدیریتــی، عــدم آلودگــی بــه فســادهای اقتصــادی، سیاســی و اخاقی بــوده. از  
            طــرف دیگــر شــورای نگهبــان در انتخابــات نقــش تســهیل کننده داشــته 

و بنابــر اقتضــا در تــاش اســت تــا بــا در نظــر گرفتــن ســلیقه هــای سیاســی 
متفــاوت در کشــور، فضــا را  بــرای انتخاباتــی مردمــی بــا ســلیقه هــای محتلــف 
فراهــم کنــد، البتــه ایــن اختــاف ســلیقه بدیــن معنــا نیســت کــه افــرادی کــه 
قانــون اساســی کشــور را نمــی پذیرنــد مــی تواننــد در انتخابــات شــرکت کننــد، 
چــرا کــه هیــچ نظــام سیاســی در دنیــا چنیــن فرصتــی را در اختیــار معاندیــن 
خــود قــرار نمــی دهــد و بقینــا عقــل نیــز چنیــن حکــم مــی کنــد کــه هــر نظام 
سیاســی بایــد در پــی تقویــت اصــول و قانون اساســی خود باشــد نه تضعیــف آن. 
ــوان  ــه عن ــان مطــرح اســت، ب ــه ی دیگــری کــه در مســئله شــورای نگهب نکت
مثــال حســن روحانــی توســط شــورای نگهبــان تاییــد صاحیــت مــی شــود و 
کرســی ریاســت جمهــوری را بــا رأی مــردم بــه دســت مــی آورد، امــا در طــول 
دو دوره خــود بــا عملکــردی ضعیــف و 
مدیریتــی ناتــوان کشــور را دچــار مســائل و 
مشــکات متعــدد مــی کنــد، برخــی بــرای 
فــرار از واقعیــت چنیــن مطــرح مــی کننــد 
ــی  ــت کنون ــه وضعی ــی ک ــی از مقصران یک
ــد،  ــی باش ــان م ــورای نگهب ــم زده ش را رق
اگــر شــورای نگهبــان حســن روحانــی 
را تاییــد صاحیــت نمــی کــرد امــروز 
ــا  ــود. ام ــن نب ــن چنی ــور ای ــت کش وضعی
ــان  ــت؛ هم ــر اس ــرا ت ــزی ف ــت چی واقعی
طــور کــه اشــاره شــد شــورای نگهبــان در 
نگاهــی حداقلــی بــه افــراد، آنــان را تاییــد 
را رد مــی کنــد و بــر اســاس هیــچ عقــل و منطقــی نمــی توانــد حکــم قبــل از 
جــرم صــادر کنــد و یــا بــر اســاس توهمــات کارآمــدی و یــا ناکارآمــدی افــراد 
آنــان را رد یــا تاییــد صاحیــت کنــد، از ایــن رو یقینــا تاییــد شــورای نگهبــان 
بــه معنــای کارآمــدی فــرد نیســت، بلکــه ایــن وظیفــه ی مــردم جامعــه و بــه 
ــه  ــرات و برنام ــوع تفک ــه ن ــگان دانشــگاهی و سیاســی اســت ک خصــوص نخب
هــای نامزدهــای انتخاباتــی را بررســی کــرده و گزینــه صحیــح را انتخــاب کننــد. 
ــی  ــی تقوای ــان از ب ــته و نش ــر داش ــی را درب ــز تلخ ــه طن ــری ک ــه ی دیگ نکت
ــه معنــای کثیــف کلمــه اســت؛  ــازی ب سیاســی و سیاســت کاری و سیاســت ب
نحــوه ی مواجهــه ی برخــی جریانــات داخلــی بــا تصمیمــات شــورای نگهبــان 
بــوده . برخــی از افــرادی کــه در انتخابــات شــرکت مــی کننــد و بــا رأی مــردم 
بــه کرســی هایــی ماننــد ریاســت جمهــوری و نمایندگــی مجلــس مــی رســند، 

انتصاب یا انتخاب
هــر ســاله بــا بــاال کشــیدن تــب انتخابــات در کشــور، فــارغ از تمــام جنجــال 
بــازار  گرمــی  همیشــه  مســئله  یــک  احساســی،  فضــای  و  سیاســی  هــای 
هاســت.  صالحیــت  رد  و  تاییــد  نگهبــان،  شــورای  حضــور  آن  و  دارد  را  خــود 
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ــد و  ــی خوانن ــمند م ــردم را ارزش ــی و رأی م ــات را مردم ــس از رأی آوری انتخاب  پ
رأی مــردم را نشــان از تاییــد گفتمــان خــود و شکســت گفتمــان رقیــب مــی دانند. 
امــا همیــن افــراد و همیــن جریــان هنگامــی کــه از عــدم اقبــال عمومــی به واســطه 
ناکارآمــدی گفتمانــی و عملکــردی خــود احســاس خطــر کردنــد، شــورای نگهبــان 
را مــورد حملــه قــرار داده و انتخابــات را تشــریفاتی و انتصابــی تلقــی مــی کننــد، 
بــه زبــان ســاده تــر از نظــر ایــن جریــان، انتخابــات تــا زمانــی کــه بــه نفــع مــا و 
جریــان ماســت »انتخابــات« اســت، در صورتــی کــه انتخابــات بــه ضــرر مــا باشــد و 
بــا شکســت جریــان مــا همــراه باشــد »انتصابــات« اســت و مردمــی نیســت. نمونــه 

هــای ایــن جریــان را در رادیــکال تریــن حالــت ســال ۸۸ شــاهد بودیــم کــه جریــان 
ــه عنــوان مثــال  ــا ب ــه علیــه جمهوریــت و رأی مــردم شــورید. ی اصاحــات چگون
حســن روحانــی کــه خــود بــا رأی مــردم و در چارچــوب همیــن قانــون اساســی و 
ــات  ــه زده اســت، در انتخاب ــوری تکی ــر کرســی ریاســت جمه ــان ب شــورای نگهب
ــت ســبب شــده  ــف دول ــه عملکــرد ضعی ــن ک ــه ای ــم ب ــا عل ــم ب ــس یازده مجل
ــات  ــا مــردم از ایــن تفکــر و جریــان روی برگرداننــد باکلیــد واژه ی انتخاب اســت ت
تشــریفاتی ســعی در زیــر ســوال بــردن انتخابــات و تخریب شــورای نگهبان داشــت. 

وشــامل  رد  دا وســیعی  معنــای  نخبــه  اصطــاح 
ای  ــته  برجس م  ــا مق ــه  مع ــر جا ه در  ــه  ک ــت  س ا دی  ــرا ف ا
ــخاص  ش ا ز  ا ــی  ــه گروه ب ، تر ــی  ــان جزئ بی ــه  ب و ــته  ش دا
برتــر هســتند.  ای خــاص  در رشــته  کــه  رد  دا ره  شــا ا
ســت  ا یــی  گروه-ها شــامل  نخبــه  ر  قشــا ا معمــوال 
۱-نخبــگان  ز  ا رتســت  عبا هــا  آن  تریــن  عمــده  کــه 
۳-نخبــگان  ثروتمندان یــا  لکیــت  ما ۲-نخبگان  ســنتی
۵-نخبــگان  یدئولوژیکی ا ۴-نخبــگان  یزمایی ر کا
در  کــه  ، نشــگاهی  ودا علمــی  ۶-نخبــگان  ســمبولیک 
نشــگاهی  دا نخبــگان  بــرروی  مــا  تمرکــز  لــه  مقا یــن  ا
ســامی  ا جمهــوری  بــات  نتخا ا در  نهــا  آ یــف  ووظا
ــامی  س ا ــاب  نق ا ــروزی  پی ز  ا ــد  بع ــد.  باش ــی  م ن  ــرا ی ا
ر  ــیا بس ــور  در کش ــات  ب نتخا ا ۱۳۵۷نقش  ــال در س ن  ــرا ی ا
ــات  ب نتخا ا در  لها  ســا یــن  ا ومــردم طــی  ــر شــد  ت نــگ  پرر
ی  شــورا مجلــس  جمهوری، یاســت  ر همچــون  مختلفــی 
روســتا  و  شــهر  های  ا وشــور خبــرگان  ســامی،مجلس  ا
نخبــگان  ری  ثیرگــذا تا ه  ر ا وهمــو کننــد  مــی  شــرکت 
ر عمومــی موضوعــی   فــکا ا بــر  هیان  نشــگا دا یــژه  و بــه 
یــا  مــزدی  نا قــع  ا مو کثــر  ا ودر  باشــد  مــی  همیــت  پرا
ر  ا برخــورد قشــر  یــن  ا یــت  حما ز  ا کــه  یــی  مزدها نا

معرفــی  پیــروز  ن  بعنــوا نــد  ا نســته  ا تو نــد  ا بــوده 
بات  نتخا »شــناخت«و«ا موضــوع  قــع  ا و در  شــوند.
ــی  ت با نتخا ا ــر  ه ای  ــه  ی پا ــای  ه ژه  ا ــدو کلی ز  ا ــه«  ن ها گا آ
ــه  ــم وظیف ه آن  ــه  ب بی  ــتیا ــه دس ک ــد  ی میا ــاب  ــه حس ب
ســت  نتخــاب شوندگان«ا »ا ــم  ه و   « ن  ــرا گ نتخــاب  »ا ی 
بــه  نشــگاهی  دا نخبــگان  نقــش  یطی  شــرا چنیــن  در 
بنــا  نشــگاهی  دا نخبــگان   . شــود مــی  دیــده  وضــوح 
جمهــوری  بــات  نتخا ا در  ننــد  ا میتو یــر  ز دالیــل  بــه 
باشــند؛ شــته  دا ای  برجســته  نقــش  ن  یــرا ا ســامی  ا
: کشــور در  حــزاب  ا نــگ  ر کــم  ۱-نقــش 

بــات  نتخا ا در  حــزاب  ا همیــت  ا کــم  نقــش  دلیــل  بــه   
ننــد  ما یــژه  و گروههــای  نقــش  کشــور  در  مختلــف 
بــات مختلــف  نتخا ا در  ســت، ا تــر  نــگ  پرر نشــجویان  دا
بصــورت  ــه  ن ــم  ه آن  ن  ــرا ته ــد  نن ما ــهری  ز ش ا ــر  غی ــه  ب
نــد  ر ندا حــزاب  ا بــه  توجهــی  ن  چنــدا مردم  پیوســته،
نظــر  در  ا  ر دیگــری  هــای  مــاک  رد  مــوا کثــر  ا ودر 
یشــان  ها مــه  نا بر هــم  حــزاب  ا نطــرف  آ ز  ا و میگیرنــد 
و  میشــود  فعــال  بــات  نتخا ا م  یــا ا همــان  در  بیشــتر 
دی  فــرا ا و نــد  ر ندا مــه مشــخصی  نا بر بــات  نتخا ا ز  ا بعــد 
ا  ر مســئولیتی  گــروه  یــا  حــزب  یــک  لــب  قا در  کــه 

وظایف جامعه نخبگانی)دانشگاهی( در انتخابات
اصطــالح نخبــه معنــای وســیعی دارد وشــامل افــرادی اســت کــه در هر جامعــه مقام برجســته 
ای داشــته وبــه بیــان جزئــی تر،به گروهــی از اشــخاص اشــاره دارد که در رشــته ای خــاص برتر 
هســتند. معمــوال اقشــار نخبــه شــامل گروه-هایی اســت که عمــده تریــن آن ها عبارتســت از :
کاریزمایــی4- ثروتمندان3-نخبــگان  یــا  مالکیــت  ســنتی2-نخبگان  1-نخبــگان 
، ودانشــگاهی  علمــی  6-نخبــگان  ســمبولیک  ایدئولوژیکی5-نخبــگان  نخبــگان 

 محسن قادرمزی
 دکترای جغرافیای سیاسی
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دی  ــرا نف ا ــد  میدهن ــح  ترجی ــتر  بیش ــوند  ــی ش م ر  دا ــده  عه
کننــد. ده  ســتفا ا بیشــتر  بــط شــخصی  ا و ر ز  ا و  کننــد  ر  کا

مــردم:  بــه  وروشــنگری  بخشــی  گاهــی  ۲-آ
در  وخــواص، نخبــگان  مهــم  مــات  قدا ا جملــه  ز  ا
بــدون  یــق  حقا تبییــن  ، عمومــی  ر  فــکا ا بــا  برخــورد 
در  ســت.  ا فــع شــخصی  منا یــا  وگروهــی  تعصــب حزبــی 
بــر  موثــری  نقــش  مجــازی  فضــای  کــه  مــروز  ا جهــان 
رد  مــوا ودربســیاری  ســت  ا کــرده  پیــدا  رعمومــی  فکا ا
الزم  شــود  مــی  عــوض  هــم  بــا  ناحــق  و  حــق  جــای 
مــردم  ای  نه  رســا د  ســوا نشــگاهی  دا نخبــگان  ســت  ا
باشــند. یــق  حقا تبییــن  پــی  ودر  دهنــد  یــش  فزا ا ا  ر
ــات: ب نتخا ا در  ــا  ه ــلبریتی  ــش س نق ــردن  ک ــت  همی ا ــم  ۳-ک

مــردم  کثــر  ا ده  ســتفا ا دلیــل  بــه  خیــر  ا بــات  نتخا ا در   
و  ــری  هن ــای  ه ــره  ــی چه ع جتما ا ــای  ه ــبکه  ز ش ا ن  ــرا ی ا
و  ــزاب  ح ترا ــترده  ر گس ــیا بس ــه  توج ــورد  م ــم  ه ــی  ورزش
ننــد  ا میتو هیان  نشــگا دا ند، ا گرفتــه  ر  قــرا سیاســی  د  فــرا ا
ا  ر عمومــی  ر  فــکا ا و کــرده  بلــه  مقا پدیــده  یــن  ا بــا 
در  تخصصــی  کثــرا  ا هــا  ســلبریتی  کــه  کننــد  نــع  قا
فــع  منا بخاطــر  صرفــا  وبعضــا  نــد  ر ندا هــا  حــوزه  یــن  ا
ــوند  ــی ش م ــه  ــن عرص ی ا رد  ا و ای  نه  ــا رس ــو  ــا ج ی ــخصی  ش
. نــد  ر ا د خاصــی  هــای  ندیدا کا بــه  کمــک  در  وســعی 
: نگیــزه ا و میــد  ا د  یجــا ۴-ا

خــواص  بــرای  ساســی  ا رکــرد  وکا یــف  وظا ز  ا یکــی 
ــه  ــت جنب تقوی و ــزه  نگی ا ــردن  ب ال  ــا ب ن  ــوا میت ا  ر ــگان  ونخب
ز  ا یط مختلــف کشــور  در شــرا مــردم  نــی  ا و ر و  روحــی  هــای 
د  ــا عتم ا ــای  تق ر ا ــا  ب ن  ــوا میت ــه  ک ــت  نس دا ــات  ب نتخا ا ــه  جمل
رهبــری  کــه  کرد، پیــدا  دســت  آن  بــه  مــردم  بیــن  در 
بــات  نتخا ا نــد.  ر ا د نــی  ا و ا فر کیــد  تا آن  بــر  نیــز  نقــاب  ا
بــه  ا  ر م  نظــا بــه  مــردم  وعایــق  م  نســجا ا ملی، د  عتمــا ا
ز  نیــا نشــگاهی   دا ن  معــه جــوا د. جا دا هــد  نشــان خوا جهــان 
رد  دا ــور  ــردم وکش م ــه  نهفت ــای  ه ــیل  نس پتا یی  ــکوفا ــه ش ب
ــور  ــی ش ی برپا و ــزه  نگی ا د  ــا یج ا ــه  ب ز  ــا نی ر  کا ــن  ی ا ی  ــرا ب و 
ســت. ا ــان کشــور  ن ا ــژه جو ی و ــه  ب و ــردم  م ــن  بی در  ونشــاط 

رزشــمند  ا میــال  ا و هــداف  ا مات، قدا ا ۵-برشــمردن 
مــردم: بــرای  هــا  کاســتی  ر  کنــا در  ســامی  ا نقــاب  ا

میــدی  ا نا د  یجــا ا ه  ر ا مــات دشــمنان کشــور همــو قدا ا ز  ا یکــی 
نشــگاهی   دا نخبــگان  لیکــه  حا در  ســت  ا مــردم  میــان  در 
ــد  بع در  ا  ر ــت  ــای حاکمی ه ــت  لی فعا و ــات  م قدا ا ــد  ی با        

بیماری- دی، ــوا ــی س ب ، فقر با ه  رز ــا مب ــش  کاه در  ــاب  نق ا ز  ا
جــه  درموا قعــی  ا و رهــای  ما آ ئــه  ا ر ا بــا  و کــرده  ن  عنــوا . . و هــا 
ترغیــب  عــث  با  ، در خــارج کشــور ای  نه  بــا جنــگ رســا
شــوند. بــات  نتخا ا در  پرشــور  حضــور  بــه  مــردم 
ومتخصــص: متعهــد  هــای  چهــره  ز  ا یــت  وحما ۶-تبلیــغ 

بــات  نتخا ا در  ســت  ا الزم  نشــگاهی  دا ن  جــوا نســل 
ومتخصــص  نقــاب  ا بــه  متعهــد  ز چهــره هــای  ا مختلــف 
ــر  رهب ــوی  ز س ا ــاب  نق ا دوم  م  گا ــه  نی بیا ــه  ب ــه  توج ــا  ب و 
مــه  نا بر بــا  و  ن  جــوا مزدهــای  نا ز  ا یــژه  و بــه  نقــاب  ا
ز  ســا وزمینــه  کننــد  یــت  حما مختلــف  بــات  نتخا ا در 
باشــند. کشــور  مدیریتــی  عرصــه  بــه  نــان  ا جو ورود 
تفرقــه: و شــکاف  د  یجــا ا ز  ا ۷-جلوگیــری   

میــان  در  وگسســت  تفرقــه  بــا  کشــوری  هیــچ  در 
هــب  مذا گــون  گونا م  قــوا ا مختلف، هــای  وگــروه  معــه  جا
نــی،  درو م  نســجا ا  . کــرد پیشــرفت  ن  تــوا نمــی  مختلــف 
ــت. س ا ــی  مل ــع  ف ومنا ــداف  ه ا ــه  ب ــع  م ا ــیدن جو رس ــه  الزم

ــف  د مختل ــا آح م  ــجا نس ا د  ــا یج ا و ر  ــدا ی پا ــت  منی ا و ــعه  توس
مبنــی  مشــترک  حــس  وجــود  ســاس  ا بــر  یــد  با مــردم 
بــات  نتخا ا قتضــای  ا باشــد.  مشــترک  فــع  منا شــتن  دا بــر 
نشــگاهی  دا نخبــگان  نقــش  مــا  ا ســت  ا بــودن  بتــی  قا ر
کــه  هــای  دودســتگی  و  نفــاق  د  یجــا ا ز  ا جلوگیــری  در 
ــت.  س ا ــت  همی ا ــا  ب ر  ــیا بس ــد  باش ــی  مل ــع  ف منا ــان  ی ز ــه  ب
ن  شــتند«عزیزا دا کیــد  تا تــی  نا بیا در  نقــاب  ا رهبرمعظــم 
یــن  ا ، نیــد  بدا قــدر  ا  ر وحدتتــان  ن، یرا ا ملــت  همــه  من،
باشــکوهی  ر  بســیا د  تحا ا ، کشــور یــن  ا ی  بــرا د  تحــا ا
ــگان  نخب ــش  نق ــن  ی ا بر بنا  » ــد. نی بدا ــدر  ق ا  ر ــت،همدلی  س ا
ســت. ا تــی  همیــت وحیا ا با ر  بســیا مــورد  یــن  ا در  نشــگاهی  دا

در  گرچــه  کــه  کنیــم  ن  عنــوا ســت  ا الزم  یــان  پا در 
ــت  س ا ــردم  م رأی  ، رأی  ــی، دین ــاالر  ــردم س م ــای  ه م  ــا نظ
بــه  ز  نیــا مــردم  کــه  نیســت  آن  معنــای  بــه  یــن  ا مــا  ا .
ســامی  ا م  نظــا در  کــه  ا  نــد چــر ر ندا ه  ور ومشــا مــوزش  آ
گرفتــه  تصمیــم  بهتریــن  کــه  ســت  ا مهــم  ر  بســیا ن  یــرا ا
ی  ــرا ب ا  ر ــه  مع ــت جا س ا ــف  مکل ــه  ک ــاری  قش ا ز  ا یکی  ــود. ش
تشــخیص  وقــدرت  تجهیزکــرده  درســت  گیــری  تصمیــم 
هســتند. هیان  نشــگا ودا نخبــگان  الببــرد  با ا  ر مــردم 

آوری  رأی  در  صحنــه  بــه  ورود  ضمــن  هیان  نشــگا دا
ورود  ز  ا نــد  ا میتو متخصــص  و  متعهــد  نمند، ا تو د  فــرا ا
. کننــد.       جلوگیــری  کشــور  مدیریــت  بــه  هــان  ا نا
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ــد  ــی کنن ــویق م ــن تش ــن چنی ــردم را ای ــی م ــر انتخابات ــه در ه ک
شــرکت  پرشــور   ، کننــد  شــرکت  انتخابــات  در  همــه  »مــردم 
ــد ،  ــق کنن ــد ، تحقی ــر کنن ــد ، فک ــرکت کنن ــه ش ــد ، آگاهان کنن
ــن ســخنان  ــد« . ای ــد انتخــاب کنن ــی خواهن ــه م و آن کســی را ک
رهبــری نشــان دهنــده ی اهمیــت انتخابــات و اهمیــت ویــژه 
، انتخــاب اصلــح اســت کــه کشــور را در تمامــی شــرایط بــه 
ــیزدهمین  ــا س ــادی ت ــی زی ــه زمان ــد. فاصل ــو اداره کنن ــن نح بهتری
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری وجــود نــدارد و مــا بایــد از 
ــن  ــا بهتری ــم ت ــرت بگیری ــات درس عب ــین انتخاب ــای پیش دوره ه
ــی  ــگاه م ــه ن ــته ک ــاب گذش ــه انتخ ــم. ب ــام دهی ــاب را انج انتخ
ــه اطاعــات  کنیــم ، درمــی یابیــم کــه گــروه هایــی کــه هیــچ گون
کافــی در مــورد موضوعــات سیاســی ، اجتماعــی و اقتصــادی کشــور 
ــت از  ــه حمای ــان ب ــع خودش ــرای نف ــتر ب ــد و بیش ــته و ندارن نداش
ــا . ــلبریتی ه ــه س ــد از جمل ــی پرداختن ــی م ــد انتخابات ــک کاندی ی

هســتند؟  کســانی  چــه  هــا  ســلبریتی  از  منظــور  امــا 
نیســتند.  محبــوب  لزومــاً  امــا  هســتند  مشــهور  کــه  افــرادی 
و سیاســی  اجتماعــی  هــای  فعالیــت  بــه ســبب  کــه  افــرادی 
ــد  ــلبریتی گرفتن ــب س ــدند و لق ــناخته ش ــه ش ــان در جامع خودش
. افــرادی کــه خیلــی ســاده خودشــان را مردمــی و وطــن دوســت 
از  امــا بعضــاً شــاهد آن هســتیم کــه برخــی  معرفــی کردنــد 
ــد  ــران متول ــان در ای ــه فرزندانش ــتند ک ــر نیس ــی حاض ــا  حت آنه
شــوند و  پاســپورت ایرانــی دریافــت کننــد. افــرادی کــه اکثــراً بــه 
ــا وجــود نداشــتن  ــا ب ــع خودشــان هســتند و ی ــد و مناف فکــر درآم
ــه  ــروع ب ــف ش ــات مختل ــاره موضوع ــع درب ــی و جام ــات کاف اطاع
ــات و  ــد تحصی ــل نیازمن ــه حداق ــد ک ــی میکنن ــر های ــار نظ اظه
ــاهد  ــا ش ــه بس ــز چ ــان نی ــت . در جه ــگاهی اس ــات  دانش تحقیق
ــه  ــف از جمل ــائل مختل ــورد مس ــا در م ــلبریتی ه ــر س ــار نظ اظه
ــات کشــور هایشــان هســتیم. و گروهــی از ســلبریتی  مســئله انتخاب
ــورمان  ــا در کش ــتند ام ــی هس ــزب سیاس ــک ح ــا ی ــو ب ــا همس ه
ــورد.  ــی خ ــم م ــه چش ــر ب ــگ ت ــی پررن ــوع خیل ــن موض ــران ای ای

ــه  ــا در جامعــه خودمــان شــاهد آن هســتیم کــه ســلبریتی هــا ن م
ــف  ــای مختل ــگاه ه ــام بزن ــات بلکــه در تم ــا  در موضــوع انتخاب تنه
ــور موضوعــات مطــرح جامعــه مــی  ــر شــدن تن جامعــه باعــث داغت
شــوند و حتــی در خواســت هایــی مخالــف قانــون و در تضــاد 
امنیــت کشــور و مــردم را نیــز گاهــاً خواســتار هســتند. همــه ی مــا 
ــدادی از ســلبریتی  ــه تع ــم ک ــاد داری ــه ی ــل را ب ــات دوره قب انتخاب
ــی  ــامل م ــم ش ــورمان ه ــرح کش ــدان مط ــدادی از هنرمن ــا   تع ه
ــد  ــی پرداختن ــد هــای انتخابات ــت از یکــی از کاندی ــه حمای شــد ، ب
و او را اصلــح خواندنــد و از طرفــداران خــود خواســتند کــه در 
انتخابــات شــرکت کننــد و بــه کاندیــدای مدنظــر آنهــا رأی دهنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه خــودی خــود حمایــت ســلبریتی هــا در 
یــک موضــوع خــاص و از فــردی خاص ، خــاف هیــچ قانونی نیســت 
ــه  ــرا حتــی ب ــد آنهــا را محــدود کنــد زی ــی نمــی توان و هیــچ قانون
صــورت عــرف نیز با اصــول آزادی فردی  و اجتماعی در تضاد اســت. 
امــا کســی کــه دغدغــه مــردم ، جامعــه و وطــن خــود را دارد بایــد 
در همــه ی مراحــل حســاس و ســخت کشــورش، کنــار مردمانــش 
ــاً درد  ــردم باشــد و واقع ــن خــود م ــه از بی ــد. کســی باشــد ک بمان
ــه  ــد و اینگون ــودش بدان ــکات خ ــردم را درد و مش ــکات م و مش
ــان  ــع خودش ــه نف ــتر ب ــه بیش ــی ک ــت های ــه در موقعی ــد ک نباش
اســت تــا مــردم ، شــروع بــه اظهــار نظــر هــای کورکورانــه 
ــد.  ــوت کنن ــان دع ــر خودش ــاور و نظ ــه ب ــز ب ــردم را نی ــد و م کنن
ســخنم را کوتــاه کنــم . فاصلــه زمانــی زیــادی  تــا انتخابــات ریاســت  
جمهــوری  باقــی نمانــده اســت. مــی دانیــم کــه انتخــاب یــک فــرد 
ــود  ــب بهب ــر موج ــئولیت پذی ــی مس ــدن دولت ــح و روی کار آم اصل
ــود.  ــی ش ــورمان م ــادی کش ــی و اقتص ــی ، سیاس ــت اجتماع وضعی
ــان  ــی مردمانم ــدن و ناراحت ــر ش ــث آزرده خاط ــه باع ــکاتی ک مش
ــنج  ــه دور از تش ــد ب ــا بای ــش رو م ــات پی ــت. در انتخاب ــده اس ش
ــات در کشــور ایجــاد  ــان انتخاب هــای فکــری کــه هــر ســاله در زم
ــناس  ــه کارش ــانی ک ــراد آگاه و کس ــق از اف ــا تحقی ــود و ب ــی ش م
ــیم. ــته باش ــه داش ــی آگاهان ــتند ، انتخاب ــی هس ــات سیاس موضوع

سلبریتی ها و تأثیر آنها در رأی مردم
امــروزه در شــرایطی کــه بیــکاری بیــداد مــی کنــد، مشــکالت شــدید اقتصــادی 
ــه  ــی ک ــرایط وخیم ــر ش ــه مهمت ــازد و از هم ــی ت ــه م ــاال در جامع ــیار ب ــورم بس و ت
بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور بــه وجــود آمــده اســت و از طرفــی 
ســخنان  یــاد   بــه  بیشــتر   ، کشــور  ســردمداران  ضعیــف  بســیار  مدیریــت  هــم 
افتــم مــی  انتخابــات  در  آگاهانــه  و  اصلــح  انتخــاب  مــورد  در  فرزانــه  رهبــر 
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ــادی  ــرایط اقتص ــح از ش ــا درک صحی ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــووالن  ــوا و مس ــران ق ــه س ــان ب ــال فرمایشاتش ــور در خ ــان و کش جه
ــاد  ــل و اقتص ــد داخ ــر تولی ــی ب ــاد را مبتن ــوع اقتص ــه، موض عالی رتب
ــام  ــور اع ــوارد مذک ــی از م ــه یک ــت ک ــوده اس ــاغ نم ــی را اب مقاومت
شــعار و نــام ســال جدیــد اســت کــه طبیعتــاً جهت  گیــری یــک 
ــوروزی  ــام ن ــه در پی ــد نمــود. معظــم ل ســاله کشــور را مشــخص خواه
ــت از  ــون حمای ــادی چ ــای اقتص ــواره کلیدواژه ه ــر هم ــال های اخی س
ــرح  ــی را مط ــاد مقاومت ــد و اقتص ــش تولی ــق و جه ــی، رون کاالی ایران
۱۴۰۰ نیــز بــه تبعیــت از ســالهای گذشــته   نموده انــد کــه ســال 
شــد.  نام گــذاری  زدایی هــا«  مانــع  پشــتیبانی ها،  ســال«تولید، 
توطئــه دشــمنان،  بــر خنثــی ســازی  عــاوه  ایــن شــعار  تحقــق 
در  کشــور  خودکفایــی  موجــب  و  ملــی  تولیــد  افزایــش  موجــب 
اســامی  جمهــوری  نظــام  اقتــدار  نیــز  و  زمینه هــا  از  بســیاری 
ــر،  ــه اخی ــک ده ــادی در ی ــعارهای اقتص ــه ش ــی ب ــد. نگاه ــد ش خواه
توانایــی  اقتــدار و  پویــا و غیروابســته در  اقتصــاد  تاثیــر  از  حاکــی 
ــی  ــه اوج ــی، نقط ــد داخل ــش تولی ــق جه ــه تحق ــت ک ــور اس ــک کش ی
اقتصــاد  تولیــد شــاه بیت  ایــن قــدرت اســت.  بــه  بــرای رســیدن 
کشــور اســت و بــا رونــق تولیــد، اقتصــاد کشــور رونــق می یابــد. 
ــورم،  ــکاری، ت ــل بی ــور از قبی ــات کش ــیاری از معض ــی بس ــاره اصل چ
ــات در  ــد کاال و خدم ــی و ... تولی ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــود، مس رک
ــت. ــور اس ــاد کش ــت و اقتص ــه صنع ــرخ محرک ــد چ ــت. تولی ــور اس کش

ــت،  ــارات وســیع دول ــات و اختی ــه امکان ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب  ب
ــار اصلــی تحقــق ایــن شــعار بــر دوش ایــن قــوه  اســت. ۳۶ اصــل از  ب
ــه اختیــارات و وظایــف رئیــس  ــوط ب ــون اساســی کشــور مرب اصــول قان
ــرار  ــی ق ــی دولت ــتگاه های اجرای ــام دس ــه در راس تم ــت ک ــور اس جمه
ــام  ــن مق ــور عالی تری ــس جمه ــری رئی ــام رهب ــس از مق ــرد. پ می گی
ــت  ــی و ریاس ــون اساس ــرای قان ــئولیت اج ــت و مس ــور اس ــمی کش رس
ــوط  ــری مرب ــه رهب ــتقیماً ب ــه مس ــوری ک ــز در ام ــه را ج ــوه مجری ق
ــط  ــا، خ ــت ه ــرای سیاس ــازوی اج ــت ب ــده دارد. دول ــود، برعه می ش
ریاســت  بــوده  کشــور  کان  و  باالدســتی  برنامه هــای  و  مشــی ها 
ــور  ــی را در کش ــگاه سیاس ــی و جای ــدرت اجرای ــن ق ــوری باالتری جمه
ــارات متناســب اســت. از  ــا اختی ــن نهــاد ب    داشــته و پرمســئولیت تری
   جملــه اختیــارات مهــم دولــت می تــوان بــه ارایــه لوایــح مهمــی چــون

ــش از  ــه بی ــور )ک ــنواتی کش ــای س ــاله و بودجه ه ــای ۵ س    برنامه ه
ــئولیت  ــت(، مس ــور اس ــس جمه ــار رئی ــع آن در اختی ــد مناب   ۹۰درص
حــدود  داشــتن  اختیــار  در  اســتخدامی؛  و  اداری  امــور  تمامــی    
ــت ۴۰ ش ــور؛ ریاس ــی کش ــش عموم ــانی بخ ــروی انس ــد نی   ۹۵درص

           ورای عالی، داشتن سهم ۸۰درصد در اقتصاد کشور  و ... اشاره 

ــرد  ــه ف ــت از نقــش بســیار مهــم و منحصــر ب ــا حکای ــرد. همــه این ه ک
ــت در تحقــق شــعارهای اقتصــادی و تولیــدی اســت؛  ــاز دول و دســت ب
ــر از آن را  ــی فرات ــری اختیارات ــام معظــم رهب ــه مق ــن ک ــر ای مضــاف ب
ــیج  ــا بس ــت ب ــرم می توانس ــت محت ــه دول ــود. ک ــض نم ــت تفوی ــه دول ب
ــاند. ــه عمــل بپوش ــه خواســته ایشــان جام ــور ب ــات مذک ــع و امکان مناب

و  یازدهــم  دولت هــای  مع االســف،  گزارشــات،  و  آمــار  اســاس  بــر 
ــود  ــف خ ــه وظای ــته اند ب ــوق نتوانس ــارات ف ــم اختی ــم، علیرغ دوازده
ــد از: ــل آن عبارتن ــن دالی ــه مهمتری ــد ک ــل کنن ــد عم ــاله تولی در مس

ــاد و  ــه اقتص ــی ب ــئوالن دولت ــرش مس ــگاه و نگ ــوع ن  ن
ــرای  ــام ب ــگان و برج ــه بیگان ــگاه ب ــز ن ــت، تمرک مدیری
گرفتــن  نادیــده  و  کشــور  اقتصــادی  مســائل  حــل 
ــتن  ــدی و نداش ــاور ج ــدم ب ــی، ع ــای داخل ــت ه ظرفی
برنامــه حمایــت از تولیــد داخلــی، عــدم توجــه بــه 
ــی،  ــای غیرغرب ــایه و قدرت ه ــورهای همس ــیل کش پتانس
عــدم  و  بی انگیــزه  و  خســته  مدیــران  بکارگیــری 
توجــه بــه نخبــگان و جوانــان و بطــور کلــی عــدم 
ــه در  ــوه مجری ــودن ق ــدان نب ــی و در می ــرک و پویای تح
ــاله. ــن مس ــه ای ــی ب ــت ده ــدم اولوی ــی و ع ــد داخل تولی

بایــد قبــول کــرد کــه در حــال حاضــر موانــع زیــادی بــرای تقویــت 
مهمتریــن  می تــوان  کــه  دارد  وجــود  کشــور  در  تولیــد  جهــش  و 
آن عبارتنــد از: عــدم توجــه جــدی مســئولین بــه تولیــد داخلــی، 
مشــکات ســاختاری اقتصــاد و صنایــع کشــور، مشــکات مالــی و ارزی 
ــت  ــه حمای ــم در وج ــد ه ــه تولی ــکات عرص ــل مش ــرای ح ــه ب و ...  ک
ــاذ  ــتمی اتخ ــرد سیس ــک رویک ــد ی ــی بای ــع زدای ــه مان ــم در وج و ه
ــد. ــا نمای ــی را ایف ــش اصل ــان نق ــن می ــور در ای ــس جمه ــوده و رئی نم

ــازوان  ــه مــدد ب ــد ب ــت می توان رخــی از طرح هــا و برنامه هایــی کــه دول
اجرایــی قــوی خــود در راســتای شــعار ســال محقــق ســازد عبارتنــد از:

الزم  هــای  زیرســاخت  توســعه  و  کــردن  فراهــم   
مفاســد  بــا  برخــورد   - تولیــد  از  حمایــت  بــرای 
کاال قاچــاق  و  اداری  کارشــکنی های  و  اقتصــادی 
ــرک ــورس و گم ــی، ب ــی، بانک ــام مالیات ــالح نظ - اص
کشــورهای  در  اقتصــادی  نمایندگی هــای  تقویــت   -
همســایه،  کشــورهای  بخصــوص  خارجــی 
و    رجــی  خا ی  هــا ر ا ز با جــذب  و  دی  قتصــا ا ســی  بدیپلما
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نقش دولت در تحقق شعار سال



کشــورهای  از  متشــکل  تحریمی هــا  باشــگاه  انــدازی  راه 
بــه  دهــی  پایــان  بــرای  آمریــکا  توســط  شــده  تحریــم 
اثــر  نمــودن  خنثــی  و  خارجــی  مبــادالت  بــر  دالر  ســیطره 
اساســی کاالهــای  تامیــن  زنجیــره  تقویــت  و  هــا  تحریــم 

 - اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی توجــه جــدی بــه تولید 
ــی و  ــک مردم ــای کوچ ــازی واحده ــبکه س ــکن - ش مس
ایجــاد اشــتغال از طریــق توســعه صنایــع کوچک و متوســط 
ــم  ــا و فراه ــتارت آپ ه ــا و اس ــع دانش بنیان ه ــع موان - رف
ــدی  -  ــای تولی ــعه واحده ــق و توس ــرایط تحقی ــودن ش نم
ــا  ــازی آنه ــر و تجاری س ــای برت ــه فناوری ه ــتیابی ب دس
ــه  ــی ب ــت ده ــت و اولوی ــی نف ــام فروش ــری از خ - جلوگی
توســعه پاالیشــگاه ها و صنایــع پتروشــیمی - چابــک 
ــی و ... ــذف بوروکراس ــور و ح ــاختار اداری کش ــودن س نم

ــور  ــادی کش ــام اقتص ــد در نظ ــت تولی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
و وجــود مشــکات عدیــده در مســاله تولیــد داخلــی و بنــا بــه 
ــدم  ــال، و ع ــعار س ــق ش ــت در تحق ــازع دول ــی و بامن ــش اساس نق

توانایــی دولت هــای گذشــته در ایــن زمینــه، لــذا الزمــه اجــرا و 
تحقــق برنامه هــای فــوق بــرای ایجــاد یــک انقــاب تولیــدی در 
ــرای تشــکیل دولــت جــوان حــزب اللهــی در  کشــور، زمینــه ســازی ب
ــرای  ــزی و اج ــه ری ــزه و برنام ــا انگی ــد ب ــا بتوان ــت ت ــال جاری اس س
مناســب در زمینــه تحقــق شــعار ســال کــه مقدمــه ســربلندی کشــور 
ــق  ــال را محق ــعار س ــد ش ــی می توان ــد. دولت ــل کن ــق عم ــت؛ موف اس
ــول و  ــه اص ــد ب ــی معتق ــد: دولت ــل باش ــرایط ذی ــه دارای ش ــازد ک س
ــاط و  ــا نش ــادی، ب ــه جه ــودار از روحی ــامی، برخ ــاب اس ــی انق مبان
ــکات  ــل مش ــت ح ــزه جه ــدان و دارای انگی ــاده در می ــاش، آم پرت
کان کشــور و رئیــس جمهــوری دارای تجربــه بــرای موفقیــت در 
ــق و دارای  ــامی عمی ــی و اس ــه انقاب ــه دارای روحی ــت ک ــراز ریاس ت
ــن  ــدل و موم ــگ و هم ــه و هماهن ــی نخب ــکل از همکاران ــی متش تیم
ــی  ــای داخل ــه اســتفاده از ظرفیت ه ــد ب ــاب و معتق ــای انق ــه آرمانه ب
ــردم و انقــاب اســامی  ــا حــل مســائل م ــه همــه آن ه باشــد و دغدغ
بــر اســاس نظامــات برآمــده از اندیشــه اصیــل انقــاب اســامی باشــد. 
اگــر دولــت از خصیصــه »روحیــه انقابــی و اســامی عمیــق« بهره منــد 
ــی  ــای روبنای ــت در حوز ه ــداف آن دول ــا و اه ــام برنامه ه ــد، تم باش
جامعــه ماننــد تولیــد و اقتصــاد محقــق خواهــد شــد. ان شــاءاهلل

فردین کریمی شعار ازمن رأی ازتو
کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ــه ۴۰  ــب ب ــامی قری ــاب اس ــروزی انق ــال از پی ــت ۴۲ س ــا گذش ب
انتخابــات در کشــور مــا برگــزار شــده اســت کــه ایــن نشــان از اهمیــت 
جایــگاه مــردم و نقــش جمهوریــت در جمهــوری اســامی دارد. 
ــه در  ــت ک ــده اس ــف ش ــه ای تعری ــه گون ــا ب ــور م ــات در کش انتخاب
مقاطــع مختلــف، افــراد خــود را بــرای تصاحــب جایــگاه هــای مدیریتی 
و اجرایــی کشــور در معــرض رأی مــردم قــرار مــی دهنــد. بــا نگاهــی 
انتقــادی بــه انتخابــات در جمهــوری اســامی، بــه خصــوص در ریاســت 
ــات و همچنیــن  ــودن انتخاب جمهــوری، نقــد جــدی شــخص محــور ب
ــی از جــدی  ــم یک ــر بخواهی ــودن اشــخاص اســت. اگ ــعار محــور ب ش
تریــن دالیــل بــرای مشــکات پیــش آمــده در کشــور را مــورد بررســی 
ــه همیــن شــعارزدگی برمــی گــردد. بخــش  ــم ریشــه آن ب ــرار دهی ق
عظیمــی از جامعــه کنونــی ایــران معتقدنــد اشــخاص پــس از برگزیــده 
ــی  ــوش م ــود را فرام ــی خ ــعارهای انتخابات ــردم، ش ــط م ــدن توس ش
کننــد و گویــا ایــن شــعارها تنهــا بــرای برانگیختــه کــردن احساســات 
عمومــی جامعــه و ایجــاد فضــای هیجانــی بــوده تــا مــردم از عقانیتــی 

کــه بایــد بــر انتخابــات حاکــم باشــد فاصلــه بگیرنــد. بــه عنــوان مثــال 
اکثریــت جامعــه امــروزی اتفــاق نظــر دارنــد کــه حســن روحانــی بــه 
شــعارهای انتخاباتــی خــود پایبنــد نبــوده و پــس از تصاحــب کرســی 
ــر  ــه فعلیــت برســاند و تاثی ریاســت جمهــوری نتوانســت شــعارها را ب
مثبتــی بــر وضعیــت عمومــی جامعــه بگــذارد، بلکــه برعکــس وضعیــت 
را از آن چــه کــه بــود بــه مراتــب در حــوزه هــای اقتصــادی و فرهنگــی 
بدتــر کــرد. امــا ســوال اصلــی کــه در ایــن بــاب مطــرح مــی شــود ایــن 
ــات چیســت؟ در  ــال فرصــت انتخاب ــه در قب ــه جامع ــه وظیف اســت ک
پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت دو رویکــرد مطــرح اســت: رویکــرد 
ــه در  ــن تجرب ــک تری ــه نزدی ــت ک ــخاص اس ــوری اش ــعار مح اول ش
ــن  ــد. در ای ــی باش ــی م ــت حســن روحان ــرد دول ــردم عملک ــل م مقاب
رویکــرد مــردم شــعارهای انتخاباتــی را یــک اصــل بــرای رأی دهــی و 
انتخــاب افــراد در نظــر مــی گیرنــد و در پشــت ذهــن خــود جامعــه ای 
را متصــور مــی شــوند کــه اگــر منطبــق بــر ایــن شــعارها شــکل بگیــرد 
ــوده و مناســبات مدیریتــی کشــور هــر کــدام در  از مشــکات تهــی ب
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جایــگاه خــود بــه نقــش آفرینــی مــی پردازنــد. آنچــه کــه از تجربــه ی 
هشــت ســاله کشــور در دوران مدیریتــی حســن روحانــی مــی تــوان 
مشــاهده کــرد شکســت کارآمــدی ایــن رویکــرد بــوده اســت، چــرا که 
حســن روحانــی و تیــم مدیریتــی دولــت یازدهــم و دوازدهــم نشــان 
داد مــی تــوان در عیــن دادن شــعارهای بســیار جــذاب و عــوام پســند، 
ناکارآمــد تریــن مدیریــت هــا را در کشــور برقــرار کــرد و مشــکات 
را نــه تنهــا بــا شــعارها برطــرف نکــرد بلکــه بــه مراتــب افزایــش داد 
ــرد  ــا در رویک ــرد. ام ــته ک ــی خس ــیر زندگ ــه مس ــردم را از ادام و م
دوم نــه شــعارها بلکــه ایــن برنامــه هــا هســتند کــه تعییــن کننــده 
خواهنــد بــود. در ایــن رویکــرد شــخصی کــه خــود را در معــرض رأی 
دیگــران قــرار مــی دهــد و مدعــی اســت کــه بــرای مدیریــت کشــور 
توانایــی دارد دیگــر بــا زبــان شــعار بــا مــردم ســخن نمــی گویــد بلکــه 
ــا  ــد آی ــی کن ــن م ــه تعیی ــرد و اشــخاص اســت ک ــه ی ف ــن برنام ای
فــرد واجــد شایســتگی مدیریــت کشــور خواهــد بــود یــا خیــر. نقــش 
مــردم امــا در گســترش ایــن رویکــرد کلیــدی اســت، زیــرا مادامــی 
ــا  ــوان ب ــده باشــند کــه مــردم را مــی ت ــن عقی ــر ای کــه کاندیدهــا ب
شــعارهای سیاســی و اقتصــادی جــذاب فریــب داد، هیــچ زمــان شــانه 
ــل اجــرا در  ــه متقــن مدیریتــی و قاب ــن برنام ــار تدوی ــر ب خــود را زی
ــد. از ایــن رو  ــه مــردم نمــی برن ــه آن ب عرصــه هــای گوناگــون و ارائ
مطالبــه رویکــرد برنامــه محــوری در انتخابــات یکــی از اصلــی تریــن  
وظایــف مــردم بــه خصــوص قشــر دانشــگاهی مــی باشــد، اگــر ایــن 
ــی  ــی و مدیریت ــه فضــای نخبگان ــه ب ــوم جامع ــه از ســطح عم مطالب
ــف  ــه احســاس تکلی ــداد کســانی ک ــر تع ــود، دیگ ــل ش کشــور منتق
ــه  ــن اشــخاص ب ــود، همچنی ــی ش ــر م ــب کمت ــه مرات ــد ب ــی کنن م
جــای آن کــه در اتــاق هــای فکــر خــود بــه دنبــال طراحــی شــعارها و 
کلیــد واژه هــای فریبنــده انتخاباتــی بگردنــد بــه فکــر تدویــن برنامــه 
مدیریتــی و ارائــه آن بــه مــردم خواهنــد افتــاد. قابــل ذکــر اســت کــه 
بــه برکــت دولــت بــی برنامــه و ضعیــف یازدهــم و دوازدهــم و آگاهــی 
عمــوم جامعــه از خروارهــا شــعار تحقــق نیافتــه ی حســن روحانــی، 
ــی  ــه گرای ــمت برنام ــه س ــت ب ــعارگرایی و حرک ــور از ش ــه عب زمین
ــات ۱۴۰۰  ــا در انتخاب ــت. یقین ــر اس ــاده ت ــه آم ــات از همیش انتخاب
کــه تضمیــن کننــده آینــده ایــران عزیــز مــی باشــد؛ مــاک هــا بــرای 
ــه ســمت برنامــه ی  انتخــاب صحیــح بایــد از شــعارهای انتخاباتــی ب
ــل خــود کارنامــه ی  ــر کنــد چــرا کــه مــردم در مقاب ــی تغیی عملیات
ــدون کارآمــدی و توانمنــدی را مشــاهده  هشــت ســال شــعارزدگی ب
کردنــد و بایــد مراقــب بــود اتــاق فکرهایــی کــه در نظــر دارد بــا ایجاد 
دوگانگــی هــای کاذب و کلیــد واژه هــای فریبنــده، افــکار عمومــی را 
بــار دیگــر منحــرف و انتخابــات را از عقانیت دور کنــد، راه های فریب 
ــان  ــا مجــددا جری ــد ت ــل خــود را بســته بدان ــکار عمومــی در مقاب اف
ناکارآمــد در کشــور »تَکــرار« نشــود تــا در انتخاباتــی پرشــور همــراه 
          بــا عقانیــت کامــل، مناســبات کشــور بــه نفع مــردم تغییر کند. 
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طیبه نیک کار
دکترای مطالعات زنان

در  اســامی  انقــاب  پیــروزی  بــا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــه  ــان ک ــوق زن ــیعی، حق ــام ش ــم اس ــزار پرچ ــران و اهت ــور ای کش
ــه رســمیت  ــدی)ص( اســت، ب ــاب محم ــن اســام ن ــه از مت برگرفت
ــوان  ــه عن ــان را اوالً ب ــت زن ــام، ظرفی ــن اس ــد. دی ــناخته ش ش
موجــود انســانی متعالــی و ثانیــاً بــه عنــوان نیمــی از اعضــای 
ــادی و  ــد م ــت و رش ــی در تربی ــگاه عال ــه جای ــامی ک ــه اس جامع
ــول و  ــوده و اص ــخص نم ــی مش ــه خوب ــد، ب ــاع دارن ــوی اجتم معن
ــت.  ــرده اس ــن ک ــت را تبیی ــن ظرفی ــدی از ای ــته های بهره من بایس
ــق  ــان از ح ــورداری زن ــانی، برخ ــلّم انس ــوق مس ــن حق ــی از ای یک

ــداری  ــده زمام ــن آین ــی در تعیی ــات و نقش آفرین شــرکت در انتخاب
ــان  ــل زن ــه متقاب ــان رابط ــبت می ــق در نس ــن ح ــت. ای ــور اس کش
ــروزی  ــدای پی ــان ابت ــه از هم ــت ک ــیم اس ــل ترس ــت قاب و حکوم
انقــاب و در قالــب رأی دادن بــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
ــامی  ــه اس ــلمان جامع ــان مس ــر زن ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــور ش متبل
ــد  ــق دارن ــام ح ــت اس ــوای حکوم ــت ل ــی تح ــطه زندگ ــه واس ب
ــند  ــته باش ــال داش ــی آن ورود فع ــت سیاس ــن سرنوش ــه در تعیی ک
ــت  ــا تکلیــف ایشــان در پشــتیبانی و حمای ــن حــق ب ــی ای و از طرف
اســت.  شــده  عجیــن  اســامی  جمهــوری  نظــام  اســتحکام  از 

نقش زنان در تعیین سرنوشت کشور
ســالیان دراز بــرای زنــان، شــرکت در انتخابــات و رأی دادن، یعنــی حــق تعییــن سرنوشــت سیاســی کشــور، جــزو 
آرمان هــای دوردســتی بــود کــه می بایســت بــرای رســیدن بــه آن تــالش مجّدانــه می کردنــد. انــکار یــا نادیــده 
ــودن  ــه جنــس دوم ب ــاور ب ــان در غــرب و کشــورهای مســتعمره ی آن، از ب انگاشــتن حــق مشــارکت سیاســی زن
ــود.  ــان ب ــرای زن زن نشــأت می گرفــت کــه خــود ناشــی از عــدم شــناخت شــأنیت و هویــت مســتقل انســانی ب

حــق زنــان بــرای شــرکت در انتخابات

ــان ــگاه زن ــالمی و جای ــت اس حکوم

ــت  ــاع از حکوم ــان در دف ــف زن ــن وظای ــی از مهم تری ــع یک در واق
ــت اســامی  ــدار حکوم ــا اقت ــؤام ب ــداوم ت ــرای ت ــاش ب اســامی ت
ــژه  ــگاه وی ــش و جای ــت نق ــر اوالً اهمی ــن ام ــت. همی ــیعی اس ش
ــور  ــمندی حض ــاً ارزش ــد و ثانی ــان می ده ــه را نش ــان در جامع زن
ــام  ــرای نظ ــته ب ــران شایس ــاب مدی ــان را در انتخ ــارکت آن و مش
ــر  ــن ه ــت ای ــازد. اهمی ــن می س ــران مبره ــامی ای ــوری اس جمه
دو مقولــه در بیانــات امــام خمینــی)ره( بــه وضــوح روشــن اســت. 
ــور  ــاب حض ــام زن، در ب ــتن مق ــه دانس ــن عالی مرتب ــان ضم ایش
خــودش  سرنوشــت  در  بایــد  »زن  معتقدنــد:  زنــان  سیاســی 
ــد  ــامی رأی بای ــوری اس ــا در جمه ــد،  زنه ــته باش ــت داش دخال
بدهنــد، همانطــوری کــه مــردان حــق رأی دارنــد زنهــا حــق 
ــت  ــر اس ــرب باال ت ــد، -  از غ ــق رأی دارن ــا ح ــد.« »زنه رأی دارن
ــق رأی دادن  ــتیم- ح ــل هس ــا قائ ــرای زنه ــه ب ــائلی ک ــن مس ای
دارنــد، حــق انتخــاب دارنــد،  حــق انتخــاب شــدن دارنــد«.  
»همــان طــوری کــه مردهــا بایــد در امــور سیاســی دخالــت 
ــد  ــم بای ــا ه ــد، زن ه ــظ کنن ــان را حف ــه خودش ــد و جامع کنن

ــد در  ــم بای ــا ه ــد، زن ه ــظ کنن ــه را حف ــد و جامع ــت کنن دخال
ــند.«  ــا باش ــم دوش مرده ــی ه ــی و سیاس ــای اجتماع ــت ه فعالی
علــت تأکیــد امــام خمینــی)ره( بــر جایــگاه زنــان و اهمیــت 
نقش آفرینــی آنــان در شــئون مختلــف حکومــت اســامی، بــه 
زنــان  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  تأثیرگــذاری  شــأن  دو  واســطه 
در سرنوشــت یــک ملــت اســت. از دیــدگاه امــام خمینــی زن 
ــه  ــه، بلک ــود در جامع ــازنده خ ــت و س ــور مثب ــا حض ــط ب ــه فق ن
ــود در  ــداِن خ ــردان و فرزن ــن م ــکار، روح و ذه ــر اف ــر ب ــا تأثی ب
تعییــن  را  انســانی  تکامــل  و  جامعــه  اصلــی  مســیر  خانــواده، 
کننــده  تعییــن  جامعــه ای  هــر  در  زنــان  بنابرایــن،  می کنــد. 
ــر  ــان عــاوه ب ــارت دیگــر زن ــه عب ــد. ب مســیر حرکــت آن جامعه ان
سیاســی-اجتماعی  فعالیــت  و  انتخابــات  در  بی واســطه  حضــور 
ــواده  ــای خان ــری اعض ــده ای در جهت گی ــش تعیین کنن ــردی، نق ف
ــه  ــه ک ــت. هرچ ــد داش ــود خواهن ــدان خ ــر و فرزن ــش، همس خوی
ســطح آگاهــی، معنویــت و اخــاص و بصیــرت زنــان افزایــش یابــد، 
ــواده نیــز تســری خواهــد یافــت.  ــه ســایر اعضــای خان ــن امــر ب ای
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ــی ــادالت سیاس ــر مع ــان در تغیی ــش آن ــان و نق زن

وابســتگی  جوامــع  پیشــرفت  و  کشــورها  شــقاوت  و  ســعادت 
غیرقابل انــکاری بــه حضــور آگاهانــه و فعــال زنــان دارد و بــه 
فرمــوده امــام خمینــی)ره( ایــن زن اســت کــه بــا تربیــت صحیــح 
ــه ســوی صــاح  خویــش، انســان می ســازد و کشــور و جامعــه را ب
ــاالت  ــل و کم ــب فضای ــد در کس ــان بای ــس زن ــرد. پ ــش می ب پی
ــد؛  ــاش نماین ــی ت ــی و سیاس ــرت دین ــوی و بصی ــی و معن روح
ــش  ــه نق ــرت در جامع ــت و بصی ــد دادن معنوی ــه در رش ــرا ک چ
شــایانی دارنــد. بنابرایــن ضــرورت اشــراف نســبت بــه ایــن مقولــه 
ــن  ــاً روی همی ــام دقیق ــمنان نظ ــه دش ــرا ک ــت؛ چ ــدان اس دوچن
ــه  ــرب ک ــه غ ــرای جبه ــلماً ب ــد. مس ــز دارن ــی تمرک ــه کانون نقط
مدت هــا زنــان جامعــه خویــش را از حــق بنیادیــن مشــارکت 
ــوع  ــن ن ــاهده ای ــتند، مش ــروم می داش ــی مح ــی و سیاس اجتماع
ــه  ــان ن ــوق ایش ــگاه و حق ــِت جای ــان و درک حقیق ــه زن ــگاه ب ن
ــن  ــد؛ بنابرای ــر می کنن ــه احســاس خط ــایند نیســت بلک ــا خوش تنه
ــا  ــراف ی ــاد انح ــا ایج ــر ی ــه ای در تغیی ــه و آگاهان ــاش عامدان ت
ــد  ــان خواهن ــال زن ــی فع ــن نقش آفرین ــیر ای ــر مس ــع ب ــع مان وض

عــدم  همچــون  مباحثــی  طــرح  بــا  کــه  همچنانــی  داشــت. 
ضــرورت شــرکت در انتخابــات، تردیــد در ســامت انتخابــات، 
عــدم تغییــر شــرایط کنونــی و ناتوانــی حکومــت و مســئولین 
آن در مدیریــت مســائل کشــور و ... هــر روز در حــال پمپــاژ 
ــوده مــردم هســتند. از ســوی دیگــر  یــأس و ناامیــدی در میــان ت
و  تجمل گرایــی  اشــاعه  و  لذت محــوری  فردگرایــی،  ترویــج  بــا 
ــه  ــتفاده از کلم ــوء اس ــه س ــه بهان ــان ب ــان زن ــی در می تبرج طلب
ــان و  ــکار زن ــره اف ــه پیک ــه زدن ب ــال ضرب ــدس »آزادی« در ح مق
ــور  ــه ام ــان ب ــردن زن ــواده هســتند. مشــغول ک ــان خان ــزل بنی تزل
ــان  ــردن آن ــل ک ــور غاف ــه منظ ــره ب ــتی و روزم ــطحی و دم دس س
از تحــوالت گوناگــون پیرامونــی، شــناخت مســائل و تشــخیص 
حــق از باطــل از پلیدتریــن اقدامــات دشــمنان نظــام اســت. زیــرا 
ــام  ــه نظ ــه زدن ب ــرای ضرب ــه ب ــد ک ــی دریافته ان ــه خوب ــان ب این
ــان از  ــن زن ــراف ذه ــکار، انح ــاده ترین راه ــن و س ــامی اولی اس
افــکار  تنــزل  و  ســطحی  روزمرگی هــای  بــه  کلیــدی  مســائل 
زنــان از پرداختــن بــه کســب فضایــل اخاقــی بــه مشــغول شــدن

ایــن  واســطه  بــه  و  اســت  ظاهــری  شــیفتگی های  در 
ســمت  بــه  خــود  پرشــتاب  حرکــت  از  جامعــه  عقب ماندگــی، 
رهبــر  بیــان  بــه  اگرچــه  مانــد.  بازخواهــد  اقتــدار  قله هــای 
معظــم انقــاب اســامی امــام خامنــه ای )حفظــه اهلل( ایــن وظیفــه 
نگذارنــد  اســت کــه  دانشــگاهی و حــوزوی  بانــوان فرهیختــه 
حضــور زنــان فعــال در جبهــه انقــاب کمرنــگ شــود ؛ زیــرا 
ــته  ــور نداش ــی حض ــک ملت ــی ی ــت اجتماع ــان در حرک ــر زن »اگ
ــد  ــق نخواه ــید، موف ــد رس ــی نخواه ــه جائ ــت ب ــند، آن حرک باش

شــد. اگــر زنــان در یــک حرکــت حضــور پیــدا بکننــد، یــک 
حضــور جــدی و آگاهانــه و از روی بصیــرت، آن حرکــت بــه طــور 
ــلمان  ــان مس ــر زن ــن ب ــرد.«  بنابرای ــد ک ــرفت خواه ــف پیش مضاع
ایرانــی فــرض اســت کــه امــروز هــم در میــدان سیاســت، علــم و 
ــل  ــاِی مقاب ــه فّعالیته ــاد و در هم ــد و اقتص ــگ، تولی ــش، فرهن دان
در  و  باشــند  داشــته  فّعــال  چشــم دشــمنان جهانــی، حضــور 
ــد. ــدت نماین ــش مجاه ــواده خوی ــی خان ــرت و آگاه ــش بصی افزای

زهرا فیروزی
انتخابات ایران، اثرات منطقه ای و فرا منطقه ای کارشناسی ارشد ژنتیک 

ــد،  ــخص می کن ــور را مش ــه گانه ی کش ــوای س ــی از ق ــس یک ــه، رئی ــدای از اینک ــوری ج ــت  جمه ــات ریاس انتخاب
ــه  ــرا ک ــد، چ ــش رو می باش ــال پی ــار س ــور در چه ــت کش ــرعت حرک ــت و س ــده ی جه ــن کنن ــع  تعیی درواق
ــن  ــت، بنابرای ــری اس ــان فک ــک جری ــده ی ی ــردم، نماین ــط م ــده توس ــاب ش ــرد انتخ ــول ف ــور معم ــه ط ب
بیشــتر تصمیم گیری هــا، سیاســت گذاری ها و رونق بخشــی ها متناســب بــا تفکــر منتخــب خواهــد بــود.

28 خرداد 1400، روزی که چشم انداز چهارسال آینده ی کشور برای سیزدهمین بار توسط مردم تعیین خواهدشد.
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ایــن  واســطه  بــه  و  اســت  ظاهــری  شــیفتگی های  در 
ســمت  بــه  خــود  پرشــتاب  حرکــت  از  جامعــه  عقب ماندگــی، 
رهبــر  بیــان  بــه  اگرچــه  مانــد.  بازخواهــد  اقتــدار  قله هــای 
معظــم انقــاب اســامی امــام خامنــه ای )حفظــه اهلل( ایــن وظیفــه 
نگذارنــد  اســت کــه  بانــوان فرهیختــه دانشــگاهی و حــوزوی 
حضــور زنــان فعــال در جبهــه انقــاب کمرنــگ شــود ؛ زیــرا 
ــته  ــور نداش ــی حض ــک ملت ــی ی ــت اجتماع ــان در حرک ــر زن »اگ
ــد  ــق نخواه ــید، موف ــد رس ــی نخواه ــه جائ ــت ب ــند، آن حرک باش
شــد. اگــر زنــان در یــک حرکــت حضــور پیــدا بکننــد، یــک 
حضــور جــدی و آگاهانــه و از روی بصیــرت، آن حرکــت بــه طــور 
ــلمان  ــان مس ــر زن ــن ب ــرد.«  بنابرای ــد ک ــرفت خواه ــف پیش مضاع
ــم  ــت، عل ــدان سیاس ــم در می ــروز ه ــه ام ــت ک ــرض اس ــی ف ایران
فّعالیتهــاِی  همــه  در  و  اقتصــاد  و  تولیــد  فرهنــگ،  دانــش،  و 
ــند  ــته باش ــال داش ــور فّع ــی، حض ــمنان جهان ــم دش ــل چش مقاب
افزایــش بصیــرت و آگاهــی خانــواده خویــش مجاهــدت  و در 
ــی در  ــتهای داخل ــر سیاس ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــد. انتخاب نماین
بخشــهای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، علمــی و.. 
ــائل  ــران در مس ــر ای ــش و اث ــال نق ــن ح ــا ای ــت، ب ــذار اس تاثیرگ
ــورده  ــره خ ــات گ ــه موضوع ــه ای از جمل ــرا منطق ــه ای و ف منطق
بــا انتخابــات بــوده و پرداختــن بــه آن حائــز اهمیــت اســت.

ــت  ــزرگ نف ــر ب ــود »ذخائ ــل وج ــه دلی ــیا ب ــرب آس ــه ی غ منطق
ــواره  ــرائیل« هم ــور اس ــرف« و »حض ــزرگ مص ــازار ب و گاز«، »ب
ــت.  ــوده اس ــه ای ب ــرا منطق ــزرگ و ف ــای ب ــه قدرت ه ــورد توج م
قدرت هــای بــزرگ بــه ویــژه آمریــکا در دوران بعــد از جنــگ ســرد 
ــت  ــا موقعی ــت ت ــاش کرده اس ــت ت ــای هنگف ــرف هزینه ه ــا ص ب
ــت  ــا مخالف ــد، ام ــت کن ــارس تثبی ــج ف ــه ی خلی ــود را در منطق خ
کشــورهای اثرگــذار منطقــه ماننــد ایــران، ناکارآمــدی آمریــکا در 
حضــور بــا ثبــات و دائمــی خــود در عــراق و افغانســتان، همچنیــن 
ــی  ــور عرب ــای دیکتات ــه نظام ه ــی علی ــای مردم ــکل گیری قیام ه ش
ــع از آن  ــردی خــود می دانســتند! مان ــکا را شــریک راهب ــه آمری ک
ــال در منطقــه جــوالن دهــد. ــا آســودگی خی ــکا ب شــده کــه آمری

ــت  ــوی مقاوم ــه الگ ــران ب ــامی، ای ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــی کشــور های  ــن رو چشــم تمام ــل شــد، از ای ــه اســتکبار تبدی علی
خارجــی  سیاســت گذاری های  و  درونــی  تحــوالت  بــه  منطقــه 
اســتکبار  علیــه  اســت. مقاومــت  ایــران  اســامی  جمهــوری 

کشــور های  تمامــی  چشــم  ایــن رو  از  شــد،  تبدیــل 
سیاســت گذاری های  و  درونــی  تحــوالت  بــه  منطقــه 
اســت. ایــران  اســامی  جمهــوری  خارجــی 

مؤثــری  و  پررنــگ  حضــور  ایــران  اخیــر  ســال های  در 
داشــته  منطقــه  امنیــت  تأمیــن  و  مقاومــت  جبهــه ی  در 
اســت، بــه طــوری کــه معــادالت قدرت هــای آمریکایــی 
و اروپایــی را بــرای نفــوذ در خاورمیانــه و تأمیــن ثبــات 
ــه  ــاف ب ــن اوص ــا ای ــت. ب ــم  زده اس ــرائیل بره ــت اس و امنی
ــامی  ــوی اس ــراردادن جمه ــار ق ــت فش ــید تح ــر می رس نظ
علیــه  نظامــی  و  اقتصــادی  شــدید  تحریم هــای  وضــع  و 
ــن آرزوی از  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــکاری ب ــد راه آن می توان
دســت رفته باشــد. از آنجــا کــه اقتصــاد ایــران وابســتگی 
و  اقتصــاد  نفتــی،  تحریم هــای  دارد،  نفــت  بــه  زیــادی 
کشــورهای  طرفــی  از  گرفــت،  نشــانه  را  مــردم  معیشــت 
ــط اقتصــادی  ــراری رواب ــه شــدت از برق ــه و همســایه ب منطق
بــا ایــران منــع شــدند چــرا کــه در این صــورت  ناچــار 
ــح  ــد. لوای ــود بودن ــه خ ــدید علی ــای ش ــرش تحریم ه ــه پذی ب
وجــود  بــه  بین المللــی  کنوانســیون های  در  مختلفــی 
ــتی  ــد تروریس ــاح ض ــه اصط ــی و ب ــای نظام ــه بنده ــد ک آم
ــه  ــه را ک ــران در منطق ــی ای ــی و امنیت ــور نظام ــا، حض آنه
ــزدوران آن  ــی و م ــای آمریکای ــدن نیروه ــرون ران ــب بی موج
ــی  ــر دو راه ــر س ــران ب ــه ای ــت. درنتیج ــانه گرف ــود نش می ش
ــم  ــر تصمی ــت و اگ ــرار گرف ــا« ق ــرش تحریم ه ــره- پذی »مذاک
ــی  ــع بین الملل ــه مجام ــد ب ــت، بای ــا داش ــع تحریم ه ــه رف ب
مــی داد. امتیــاز  دارد  قــرار  آمریــکا  آنهــا  رأس  در  کــه 

پــس جریــان فکــری حاکــم بــر قــوه ی اجرایــی کشــور 
فــرا  و  منطقــه  تحــوالت  در  کننــده ای  تعییــن  نقــش 
ــازش  ــه س ــد ب ــب معتق ــت منتخ ــر دول ــه ای دارد. اگ منطق
جهانــی  قدرت هــای  بــه  نشــان دادن  خــوش  روی  و 
و  داد  خواهــد  ادامــه  را  مذاکــرات  رونــد  پــس  باشــد 
و  اقتصــادی  اثرگــذاری  از  می شــود  ناچــار  تدریــج  بــه 
ایــن  کــه  چــرا  کنــد  کناره گیــری  منطقــه  در  امنیتــی 
اثرگــذاری خــاف منافــع آمریــکا بــوده و از نفــوذ همــه 
می کنــد. جلوگیــری  منطقــه  بــر  آن  تســلط  و  جانبــه 
ــه ی مذاکــرات همچنیــن موجــب عقب نشــینی جمهــوری ادام
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اســامی از پیشــرفت ها، مواضــع و حتــی اعتقــادات ملــی 
خــود می شــود تــا بدیــن ســبب ســایه ی تحریم هــا کــه 
بیشــتر از همــه بــه بدنــه ی اقتصــادی کشــور آســیب رســانده 
اســت، از ســر ملــت ایــران برداشــته شــود. هرچنــد کــه تجربه 
ــه  ــه راحتــی حاضــر ب ــزرگ جهــان ب نشــان داده قدرت هــای ب
ــای  ــد هزینه ه ــا بای ــود و ملت ه ــد ب ــا نخواهن ــع تحریم ه رف
هنگفــت مالــی، انســانی و فرهنگــی را در ایــن راه صــرف 
ــا  ــر قدرت ه ــر اب ــت در براب ــرد مقاوم ــل رویک ــد. در مقاب کنن
ــا  ــر تنه ــه نظ ــی ب ــای داخل ــه ظرفیت ه ــتر ب ــکای بیش و ات
ــوزه ی  ــه در ح ــا اینک ــت، کم ــکات اس ــت از مش راه برون رف

ــت. ــیده اس ــات رس ــه اثب ــم ب ــن مه ــه ای ــی در منطق دفاع
انــزوای  معنــای  بــه  مقاومــت  روحیــه ی  داشــتن  البتــه 
ــت،  ــی نیس ــط بین الملل ــراری رواب ــدم برق ــران و ع ــور ای کش
ــدم  ــخ و ع ــن از تاری ــرت گرفت ــت عب ــم اس ــه مه ــه آنچ بلک
ــود را  ــمنی خ ــا دش ــه باره ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــاد ب اعتم
ــه  ــال اینک ــت کرده اند.ح ــامی ثاب ــوری اس ــه جمه ــبت ب نس
یــا  و  کنیــم  روبــه جلــو حرکــت  و  عزتمندانــه  بخواهیــم 
در انتظــار گوشــه چشــم ابرقدرت هــای متخاصــم بــوده و 
ــتگی دارد. ــان بس ــاب خودم ــه انتخ ــم ب ــب بازگردی ــه عق ب
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