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دیباچه

ــده ای در  ــم ع ــه زع ــه ب ــی ک ــی از پدیده های ــار، یک ــر قاج ــرب در عص ــران و غ ــه ای ــس از مواجه پ
ســیمای ارمغانــی نوظهــور از دیــار غــرب عایــد مــا شــد، پدیــده انتخابــات بــود. بــرای آنــان کــه در 
راه »غربیــزه« شــدن حتــی بــه مــوی ســر و نــوک پــای خویــش رحــم نکــرده  بودنــد، بی شــک ایــن 
اتفــاق هدیــه ای آســمانی -از آســمان غــرب نــه آســمان معنــا- قلمــداد می شــد. بعضــی از علمــا نیــز 
کوشــیدند کــه ســوغات تازه رســیده را کاالیــی بومــی جلــوه دهنــد کــه گویــی تنهــا زمانــی -هرچنــد 
طوالنــی-  از دســت مــا رفتــه بــود و آن زمــان پــس از برهــه ای فــراق بــه آغــوش خویــش بــاز آمــده 
ــر  ــی ب ــه شــاهدی قرآن ــان کــه مرحــوم میــرزای نائینــی در کتــاب تنبیه االمــه و تنزیه المل ــود؛ چن ب
ْت إِلَْیَنا«)ســوره یوســف، آیــه ۶۵(. در مقابــل امــا بودنــد  ایــن مطلــب می آورنــد کــه »َهِٰذِه بَِضاَعُتَنــا ُردَّ
کســانی کــه ظاهــر زیبــای امــر در منظرشــان کافــی نمی نمــود، بلکــه از اختــاف مبانــی دو رویکــرد 

مردم ســاالرانه در جهــان اســام و جهــان غــرب بانــگ برداشــتند. 
جــدا از ســیر تاریخــی پــر فــراز و فــرود ایــن مســئله، امــروز مــا در نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
-نــه یــک کلمــه کــم نــه یــک کلمــه زیــاد- شــاهد مردم ســاالری دینــی هســتیم کــه بحــث تفصیلــی 
پیرامــون چیســتی آن را »ایــن زمــان بگــذار تــا وقــت دگــر«. مخلــص کام آن کــه میــزان رأی ملــت 
ــات  ــن مســائل در سرنوشــت کشــور و آن انتخاب ــا یکــی از تاثیرگذارتری ــم ب ــک مواجهی اســت. و این

ریاســت جمهــوری اســت. 
آن چــه در ایــن ۸ ســال گذشــت ثمــره انتخــاب بــود و آنچــه خواهــد آمــد نیــز چنیــن اســت. بایــد 
َ اَل یَُغیِّــُر  دیــد، شــنید و اندیشــید و دیگــران را بــه چنیــن مســیری ســوق داد کــه بــه راســتی »إِنَّ اللَّ

َمــا بَِقــْوٍم َحتَّــیٰ یَُغیِّــُروا َمــا بَِأنُْفِسِهْم«)ســوره رعــد، آیــه ۱۱(.

ز بیگانه تمنا نکنیم !
سخن سردبیر
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ــن  ــد: تدوی ــه« می نویس ــک کلم ــارالدوله در »ی ــف خان مستش یوس
چنیــن کتابــی )قانــون اساســی( ممکــن اســت، خصوصــًا در دیوانــی 
کــه اجــزاء آن از رجــال دانــش و معرفــت و ارباب حکمت و سیاســت 
باشــند همــه کتــب معتبــره اســام را حاضــر و جملــه کود)قانــون(
هــای دول متمدنــه را جمــع کننــد و در مدتــی قلیــل کتابــی جامــع 

نویســند.
آن چنــان کــه برمی آیــد، شــگفتی یــا رعــب یــا هــر عامــل دیگــری 

ــرب  ــر غ ــی در براب ــه خیرگ ــا را ب ــار م ــه انظ ک
ــل،  ــی قلی ــا در مدت ــت ت ــاخت، خواس ــه س متوج
ــام  ــامی به انضم ــرۀ اس ــب معتب ــی از کت ترکیب
کودهــای دول متمدنــه در کتابی جامــع گرد آوریم 
و پشــتیبانی آن را نیــز از تحصــن در ســفارت های 
خارجــه بگیریــم امــا گویــی کــه درک مــا هنــوز 
ــد، مشــروطۀ  ــا ســطحی از تمــدن جدی ناقــص ی
ــورت  ــه آن ص ــویم؛ ب ــادآور می ش ــروعه را ی مش
کــه پولیتیکیــه نصفــی التیــن و نصفــی عربــی در 

ــت. ــه کار رفته اس ــروطه ب ــون مش مت
ــدی و  ــه کاه نم ــان ک ــه، آن چن ــر گون ــه ه ب
ــت،  ــان اس ــار نمای ــای قاج ــراوات در عکس ه ک
ایــن تناقــض تــا اآلن هــم ادامــه پیدا کرده اســت. 
ــامی  ــوری اس ــامی و جمه ــاب اس ــدۀ انق ای
ــد و  ــرای اســتحالۀ تمــدن جدی خــود کوششــی ب

ــا  ــوده، موفقیت هایــی کســب کــرده ی ــزار آن در متــن شــریعت ب اب
هنــوز بــا ســاختاری بــه ارث رســیده از فرنــگ، بــه راه خــود ادامــه 

می دهــد.
ــر  ــاب س ــه از انق ــک ده ــد از ی ــه بع ــرات ک ــای تکنوک کابینه ه
برآوردنــد، خــود نمایان کننــدۀ مســئله ای حل نشــده در ســاختار 
ــه  ــص ب ــد؟! تخص ــا تعه ــص ی ــت، تخص ــی ماس ــی سیاس حکمران
ــی  ــوگ و دین ــگاه ایدئول ــارغ از ن ــه ف ــه ک ــور یافت ــی ظه آن معنای
ــل  ــط از او ح ــانیم و فق ــی بنش ــب تکنیک ــی را در مناص متخصص
مســئله بخواهیــم و تعهــد نیــز بــه آن معنــا کــه نهادهایــی تنهــا از 

ــد. ــذب کنن ــرو ج ــی نی ــی و عقیدت ــای سیاس ــق مصاحبه ه طری

ــه  ــش داغ اســت- ب ــا بحث ــن روزه ــه ای ــا -ک سیاســت خارجــی م
ــاص از  ــدوده ای خ ــا مح ــی ب ــتیت مدرن ــرای اس ــت ب ــب منفع کس
طــول و عــرض جغرافیایــی محــدود می شــود؟ یــا نــه! بــرای امــت 
ــد و  ــم می کن ــل مســتضعف شــهید تقدی ــان در مل اســام و مظلوم

می کنــد؟ میدان ســازی 
ــا  ــارج از رده اســت ام ــاح خ ــک جن ــر ی ــی ب ــروز انگ لیبرالیســم ام
مال ســازِی لیبرالیســتِی برخــی نهادهــا موجــب افتخــار در کارنامــۀ 

ــی نامزدهــا اســت! انتخابات
ــی  ــه در پ ــت؛ ن ــیار اس ــی بس تناقض های
ــوک  ــا ن ــر آییــم کــه از فــرق ســر ت آن ب
ــه بایســت  ــه آن گون ــا فرنگــی شــویم ن پ
زیســت کــه پیــش از قاجــار! انقــاب 
ــام نشده اســت؛ در جانشــینی  اســامی تم
امــا در علــم،  افــراد سیاســی شــاید؛ 
ــت و  ــگ، مدیری ــاد، فرهن ــت، اقتص سیاس
ــار  ــرروز اخب ــه ه ــورد دیگــر ک ــن م چندی
آن را می شــنویم، خیــر. جایگزیــن مــا 
ــت  ــت؟ سیاس ــی چیس ــوم غرب ــرای عل ب
ــدام  ــا ک ــان دارد ب ــه جری ــکوالری ک س
نظریه هــا مســتحیل در سیاســت اســامی 
ــه  ــِو جعل انگاران ــوق پوزیتی ــوند؟ حق می ش
ــه در دعواهــای مجلــس شــورا و  را چگون
شــورای نگهبــان داوری کنیــم؟ سلبریتیســم -کــه ترکــش انفجــار 
بنفــش آن هنــوز در بــدن مــا درد را فــزون می کنــد- چگونــه ملجــأ 
جناح هــا شــد؟ اصــًا طبقــۀ متوســط مذهبــی چطــور گاهــی حاضــر 
ــور  ــودش عب ــد خ ــرای مقاص ــام ب ــاب و اس ــان انق ــت از آرم اس

ــد؟ کن
در جایگزیــن آوری، آن چنــان کــه امــام خمینــی )ره( انقــاب کــرد، 
ــری  ــذر داد، فک ــا گ ــا و عملکرده ــطح جناح ه ــوا را از س ــد دع بای
ــون  ــات را دگرگ ــوای فلســفی راه انداخــت، ادبی ــرد، دع تاریخــی ک
کــرد، رؤیاهــا را ســاخت، بــار دیگــر خــود را دیــد، جهــان را فهمیــد 

ــد... . ــه داشته باش ــاید ادام ــر داد. ش ــه تغیی و البت

پولیتیکیه
جستاری تاریخی پیرامون چالش های مواجهه ما با غرب

محمدحسن مرادی

پرسشی از تاریخ
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ــدازه واندازه گیــری اســت. امــا معنــای  ــه معنــای ان قــدر در لغــت ب
ــر  ــود ه ــتی و وج ــی هس ــت از ویژگ ــارت اس ــدر عب ــی ق اصطاح
چیــز و چگونگــی آفرینــش آن. بــه عبــارت دیگــر انــدازه ومحــدوده 
ــف  ــری در تعری ــتاد مطه ــام دارد. اس ــدر« ن ــز »ق ــر چی ــودی ه وج

ــد:  ــدر فرموده ان ق
ــان از آن  ــوادث جه ــت. ح ــن اس ــدازه وتعیی ــای ان ــه معن ــدر ب »ق
جهــت کــه حــدود و انــدازه وموقعیــت مکانــی و زمانــی آنهــا تعییــن 

ــر الهــی اســت.« ــه تقدی شــده اســت، مقدمــه ب
ــای قــدر امــکان فهــم حقیقــت شــب قــدر  ــا روشــن شــدن معن  ب
ــز میســر می شــود. شــب قــدر شــبی اســت کــه همــه مقــدرات  نی
ــه  ــرآن ب ــزول ق ــه شــب ن ــن شــب ک ــن می شــود. درای در آن تعیی
ــرگ، روزی،  ــردم، والدت، م ــر م ــر و ش ــور خی ــد، ام ــمار می آی ش
حــج، طاعــت، گنــاه و خاصــه هــر حادثــه ای کــه در طــول ســال 
ــناخته  ــبی ناش ــب ش ــن ش ــردد. ای ــر می گ ــود، تقدی ــع می ش واق
اســت وایــن ناشــناختگی بــه دلیــل عظمــت آن شــب اســت. شــب 
ــری  ــد اندازه گی ــی بای ــر گام ــه در ه ــت ک ــن اس ــر ای ــدر نمایانگ ق
ــباب درک  ــع و اس ــی از موان ــرد ویک ــورت گی ــی ص ــی واله عقان
نکــردن حقیقــت آن رهــا نشــدن و آزاد نشــدن نفــس مــا از دیــون 
ــه  ــت روح ب ــع آزادی روح و حرک ــه مان ــی اســت ک ــوق مردم و حق

ســمت درک الهــی اســت. در آمادگــی بــرای شــب قــدر مهــم تریــن 
ــدازه  ــا ان ــط اجتماعــی م ــط اجتماعــی اســت. اگــر در رواب امــر رواب
گیــری عقانــی معانــی والهــی نشــود، تعالــی  صــورت نمــی گیــرد، 
ــیده  ــق نرس ــدر درک آن حقای ــه ق ــوز ب ــودی هن ــرف وج ــرا ظ زی
اســت. اگــر فــردی کــه هزارگونــه ظلــم کــرده، در مــال مــردم بــه 
ناراســتی تصــرف کــرده، هــزاران نــوع گنــاه وفحشــا بــه دســت او 
محقــق شــده در شــب قــدر توقــع داشــته باشــد کــه بــا آه ونالــه ای 
تعالــی پیــدا ممکــن نیســت، زیــرا آمادگــی وجــودی الزم در آن فــرد 

تحقــق نیافتــه اســت.
 پــس در شــب قــدر بایــد متوجــه قــدر وجــود خــود شــویم، یعنــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــه خداون چــه؟ یکــی فهــم وجــود خــود نســبت ب
معنــا اســت کــه بیابیــم تــا چــه حــد می توانیــم تعالــی پیــدا کنیــم 
ودیگــری در روابــط اجتماعــی بــا دیگــران وبــا هــم نوعــان انســانی 
خــود کــه رعایــت حقــوق اجتماعــی پیــش نیــاز و پله هایــی اســت  
ــود  ــد خ ــدا بای ــدر. ابت ــب ق ــت ش ــه درک حقیق ــیدن ب ــرای رس ب
را اندازه گیــری کــرد و گرفتاری هــای حق الناســی خــود را بــر 
طــرف کــرد تــا بتــوان بــه انــدازه فهــم حــد تعالــی خــود رســید و از 
حکومــت شــهوات انســانی خــارج شــد. ایــن جــا اســت کــه توبــه در 
ــد و یکــی از الزمــات رســیدن  ــدا می کن ــا پی ــدر بســیار معن شــب ق

ــود .  ــدر محســوب می ش ــت شــب ق ــه درک حقیق ب

دِر قدر
َ
ق

گفتاری درخصوص شب قدر و وجه اهمیت آن

مهدی گلستانی

جستاری در فلسفه دین

مهدی گلستانی
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اخیــراً دور جدیــد مذاکــرات در ویــن بــا حضــور گروه هــای اعزامــی 
از کشــورهای عضــو برجــام بــرای احیــای ایــن توافــق آغــاز شــد. 
ــم رئیــس  ــه تصمی ــکا هــم کــه در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۷ ب آمری
جمهــور اســبقش )دونالــد ترامــپ( از برجــام بــه طــور رســمی خــارج 
شــده بــود، بــه طــور غیــر مســتقیم در ایــن مذاکــرات حضــور دارد. 
ــه پــای  ــه طــور جــدی ب ــه گفتــه هــر دو طــرف هــر دو گــروه ب ب
ــر  ــه ثم ــع و حــل مشــکات و ب ــده، ســعی در رف ــره آم ــز مذاک می

ــد. ــود دارن ــته های خ ــاندن خواس رس
ــط  ــتند و واس ــرات نیس ــی مذاک ــرف اصل ــی ط ــای اروپای گروه ه
بیــن طــرف آمریکایــی و طــرف ایرانــی قــرار دارنــد. ایــن طــور کــه 
برداشــت می شــود ایــن گروه هــا خواســتار برگشــت دوبــاره آمریــکا 
ــرف  ــتند. ط ــن هس ــداد خوش بی ــن رخ ــه ای ــوده و ب ــام ب ــه برج ب
ــع تمــام تحریم هــا و فشــارهای اعمــال شــده  ــی خواســتار رف ایران
از ناحیــه مقابــل اســت و طــرف غربــی کاهــش درصــد غنی ســازی 
نیروگاه هــای هســته ای ایــران را هــدف اصلــی ایــن مذاکــرات قــرار 

داده اســت.
ــد  ــران درص ــز، ای ــته ای نطن ــایت هس ــراب کاری در س ــس از خ پ
غنــی ســازی اورانیــوم نیروگاه هــای خــود را بــه ۶۰ درصــد رســاند و 
تجهیــزات جدیــدی را در مجموعــه هســته ای خــود بــه کار بــرد. این 
اقــدام بــرای کشــور های عضــو برجــام و آمریــکا حساســیت هایی را 
ایجــاد کــرد و در اظهــارات مقامــات مختلــف ایــن کشــورها بیــم آن 
مــی رود کــه ایــران بــه ســاح هســته ای و بمــب اتــم دســت یابــد 
و در نــگاه دو طــرف گویــا مذاکــرات بهتریــن راه بــرای بــه اجمــاع 

رســیدن درایــن خصــوص اســت.
مقامــات آمریکایــی ایــن مذاکــرات را یــک گام رو بــه جلــو دانســتند 

ــی طــرف  ــد ول ــی بودن ــا طــرف ایران ــدار مســتقیم ب و خواســتار دی
ایرانــی مذاکــره مســتقیم را ضــروری نداســت. همچنیــن ســخنگوی 
وزارت امــور خارجــه آمریــکا در اظهاراتــش گفــت کــه مســیر 

ــی اســت. ــه نتیجــه رســیدن ســخت و طوالن پیشــرفت و ب
طــرف ایرانــی در اظهاراتــی بیــان داشــته اســت کــه ایــن مذاکــرات 
ــه  ــری ای ب ــچ جهت گی ــدون هی ــی و ب ــع مل ــن مناف ــت تامی در جه
صــورت فشــرده و تمــام وقــت اجــرا می شــود، امــا ایــن مذاکــرات 
طبــق ســابقه چیــزی جــز مضــرات ملــی بــه دنبــال نداشــته اســت و 

بــه اصطــاح آبــی بــوده کــه در هاونــگ کوفتــه شــده اســت.
ــم  ــم تی ــه، تصمی ــن عرص ــر در ای ــای دیگ ــود توانمندی ه ــا وج ب
ــا اســت  ــون کــه بن ــوده اســت. اکن ــر مذاکــره ب ــر ام سیاســتگذار ب
مذاکــرات دنبــال شــود، تیــم مذاکره کننــده بایــد ســعی کنــد عــزت 
سیاســی و اقتــدار ملــی را در ایــن مذاکــرات حفــظ کــرده، بــه یــک 
ــو  ــران لغ ــته ای ــد. خواس ــرات برس ــن مذاک ــه در ای ــق دو طرف تواف
ــر  ــس بهت ــت. پ ــور اس ــن کش ــه ای ــی علی ــر قانون ــای غی تحریم ه
اســت ایــن امــر در ابتــدا صــورت گیــرد و ســپس بــه ادامــه مذاکرات 

پرداختــه شــود.
همانطــور کــه در قبــل گفتــه شــد طــرف آمریکایــی معتقــد اســت 
کار زیــاد و طوالنــی بــرای ایــن امــر الزم اســت و ایــن طــور کــه 
ــن  ــه ای ــه اش ب ــت خارج ــم سیاس ــدن و تی ــود بای ــت می ش برداش
ــن  ــعی در گرفت ــتند و س ــا نیس ــم ه ــع تحری ــال رف ــه دنب زودی ب
ــد  ــی بای ــرف ایران ــن ط ــد. بنابر ای ــران دارن ــتر از ای ــازات بیش امتی
ســعی در حفــظ منافــع ملــی در ایــن مذاکــرات داشــته باشــد و اگــر 
ــع در توافقــش و  ــن مناف ــه نتیجــه ای رســید ای ــی ب ــا طــرف غرب ب

ــد. ــدا کن ــن در عمــل نمــود پی همچنی

مذاکره در وقت اضافه 
دور چهارم مذاکرات، تالشی برای بازگشت آمریکا به برجام 

رامین رجبی

بخوانید سیاست
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ــتیم.  ــاب هس ــم انتخ ــه موس ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــدک در ح ــدک ان ان
ــی و  ــای اساس ــا و گفتگوه ــا بحث ه ــه ب ــواًل در آمیخت ــات معم انتخاب
ــات را داغ و  ــه لحظــه تنــور انتخاب سرنوشت ســازی اســت کــه لحظــه ب

داغ تــر می کنــد.
چرایــی نظــارت و پایشــگری انتخاباتــی در نظام هــای سیاســی از جملــه 
ــورد  ــون م ــل گوناگ ــرراً در محاف ــه مک ــت ک ــن بحث هاس ــن ای مهمتری
ــه  ــث ب ــت بح ــیت و اهمی ــا حساس ــه، ام ــرار گرفت ــو ق ــث و گفتگ بح

ــد. ــازه ای می طلب ــات ت ــی و تتبع ــه بررس ــت ک ــدری اس ق
 نظــام سیاســی  مجموعــه عناصــر و عوامــل بــه هــم پیوســته، هماهنــگ 
ــر اســاس  ــه تحقــق اهــداف اســت. هــر نظــام سیاســی ب و معطــوف ب
جهان بینــی و ایدئولــوژی خاصــی کــه  فلســفه سیاســی نامیــده می شــود 
ــال  ــن فلســفه اهــداف خاصــی را دنب ــر اســاس همی تشــکیل شــده و ب
می کنــد.  مهــم در راه تحقــق اهــداف هماهنگــی، ســازگاری و همنوایــی 
عناصــر مختلــف در نظــام سیاســی اســت. عناصــر و مولفه هــای  سیاســی 
همــان ســاختارها، قواعــد و مقامــات سیاســی هســتند کــه برآینــد هــم 
نوایــی و هماهنگــی ایــن عناصــر و مولفه هــا در مجمــوع موجــد نظــم و 
ســامان سیاســی اســت کــه خــود بســتر تحقــق فلســفه و اهــداف نظــام 

سیاســی اســت.
ــگ و  ــوی ناهماهن ــه  نح ــکله ب ــر متش ــی عناص ــام سیاس ــر در نظ  اگ
ــف و  ــات مختل ــش را در جه ــای خوی ــرده، اراده ه ــت ک ــو حرک ناهمس
ــد، نتیجــه چیــزی جــز  ــه کار گیرن ــه ب در جهــت تحقــق اهــداف متفرق
ــود. در فضــای آشــفته منابــع  بی نظمــی و آشــفتگی سیاســی نخواهــد ب
ــت  ــت هوی ــود و در نهای ــق نمی ش ــداف محق ــی رود، اه ــدر م ــه ه ب
وجــودی نظــام سیاســی دچــار اســتحاله و فروپاشــی مــی گــردد. اگــر در 
یــک  نظــام سیاســی هــر مقــام و نهــاد بخواهــد مســیر، اهــداف و منافــع 
خویــش را دنبــال کنــد در انــدک زمانــی کل نظــام دچــار اضمحــال و 

ــردد. ــودی می گ ناب
 اصــواًل زمانــی اهــداف و آرمان هــای برآمــده از فلســفه سیاســی تحقــق 
پیــدا می کننــد کــه اراده هــای گوناگــون موجــود در ســاختارها و مقامــات 

نظــام سیاســی در یــک راســتا و در یــک شــعاع حرکــت کننــد، منابــع را 
در راه تحقــق یــک ســری اهــداف مشــترک بــه کار گیرنــد و بــه گونه ای 
ــای  ــه ارزش ه ــن ب ــت یافت ــوی دس ــه س ــازمان یافته ب ــگ و س هماهن

مطلــوب خویــش حرکــت کننــد.
 همانگونــه کــه یــاد شــد عنصــر هماهنگــی و همنوایــی در نظام سیاســی 
نقــش کلیــدی در راه تحقــق  اهــداف و مانــدگاری نظــام سیاســی دارد. 
از ایــن جهــت نحــوه انتخــاب مقامــات در نظام هــای مردم ســاالر 
ــی در  ــوع مهم ــد موض ــده اند می توان ــا ش ــی بن ــه آرا عموم ــر پای ــه ب ک
ســپهر سیاســی یــک جامعــه باشــد. اصــواًل هــر نظــام سیاســی تــاش 
ــدی و  ــای کلی ــب و جایگاه ه ــی را در مناص ــراد و مقامات ــا اف ــد ت می کن
تاثیرگــذار قــرار دهــد کــه بــه لحــاظ فلســفه سیاســی بــا آن هماهنــگ 
ــد دارای  ــًا بای ــی طبع ــات سیاس ــر مقام ــوی دیگ ــند. از س ــق باش و مواف
ــا  ــند ت ــی باش ــاری و عمل ــای رفت ــات و ویژگی ه ــری خصوصی ــک س ی
ــد؛  ــدا کنن ــری در مناصــب و جایگاه هــای مهــم را پی شایســتگی قرارگی
ــن  ــاط و ... . از ای ــد، انضب ــی، تعه ــی مدیریت ــون توانای ــی چ ویژگی های
ــراد و  ــه اف ــود ک ــدا نمی ش ــا پی ــی ای در دنی ــام سیاس ــچ نظ ــث هی حی
ــری  ــتگی فک ــاظ شایس ــه لح ــی ب ــنجش و بررس ــدون س ــات را ب مقام
ــه  ــردی( ب ــای کارک ــی )صاحیت ه ــی( وعمل ــی ایدئولوژیک )هماهنگ

ــد. ــه برگزین ــات عالی مناصــب و مقام
ــات و  ــش مقام ــه در گزین ــد ک ــا می کن ــی اقتض ــام سیاس ــت نظ  طبیع
نهادهــا هرچنــد کــه از ســوی آرای ملــت انتخــاب می شــوند نظــارت و 
از ورود افــراد ناصالــح و ناشایســت بــه عرصــه سیاســی جلوگیــری کنــد و 
نهایتــًا زمینــه را بــرای انتخــاب فــرد اصلــح فراهــم آورد. اصــل نظــارت و 
پایش گــری در کلیــه نظام هــای سیاســی امــری فراگیــر و شــایع اســت. 
ــدرت  ــه ق ــی ســکوالر ب ــی در حکومت ــوژی دین ــا ایدئول ــردی ب اینکــه ف
برســد، بــه همــان انــدازه غیــر منطقــی و نامــوزون بــا ســایر ارکان اســت 
کــه  شــخصی ســکوالر در حکومتــی دینــی منصبــی بــه دســت آورد. امــا 
مصادیــق پایــش و نظــارت در ســایر نظام هــای سیاســی چگونــه اســت؟ 

در آینــده بــه ایــن پرســش پاســخ خواهیــم داد... .

چرا نظارت ؟!
بررسی مبانی نظارت و پایشگری در انتخابات 

گذاری در عالم حقوق

محمدحسن اله دین
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میــدان، دیپلماســی، صــوت لــو رفتــه آقــای ظریــف، ایــران 
اینترنشــنال، تاریــخ شــفاهی، ممنــوع الخــروج شــدن آقــای آشــنا و 
ــل را تشــکیل  ــن روزهــای رســانه ها و محاف ... کلمــات پرتکــرار ای
ــی برخــی  ــه حت ــم اســت ک ــدر مه ــه موضــوع آن ق ــد و البت داده ان
بــرای عــدم موضــع گیــری و اظهــار نظــر دربــاره آن متهــم دانســته 
می شــوند. در اهمیــت موضــوع و لــزوم بررســی دقیــق و موشــکافی 
ــوان آن را  ــل بت ــن دلی ــه همی ــاید ب ــت و ش ــکی نیس ــچ ش آن هی
بهتریــن گزینــه بــرای بــه چالــش کشــیدن اذهــان مــردم و تغییــر 

ــات دانســت. نتیجــه انتخاب
صــوت بــه ظاهــر لــو رفتــه از دکتــر ظریــف کــه بــرای هــر کــس 
ــح  ــد و صری ــش تن ــود، واکن ــی ب ــش بین ــل پی ــم قاب ــل ه از قب
ــی  ــون را در پ ــا انقابی ــم و خصوص ــاج قاس ــه ح ــدان ب عاقه من
داشــت. جــدا از تمــام خبرهــا و تحلیل هــای منتشــر شــده در ایــن 
بــاره و بازتــاب بســیار گســترده و شــاید غیــر عــادی ایــن خبــر در 
ــه حاشــیه رفتــن مســأله  ــه اتفاقــی کــه رخ داد، ب رســانه های بیگان
ــوری  ــول ریاســت جمه ــود. در ط ــار ب ــر اخب ــن از تیت ــرات وی مذاک
ــه شــدیم  ــری متوج ــر مســائل خب ــه تیت ــت ب ــی و دق ــای روحان آق
کــه انــگار در ایــن دولــت بــه جــز دربــاره وزارت امــور خارجــه بــرای 
ــت و  ــی نیس ــول خاص ــه و تح ــری از برنام ــا خب ــایر وزارتخانه ه س
ــور خارجــه خاصــه شــود.  ــان ام ــد در هم ــار بای ــام اخب ــی تم گوی
ــرد،  ــی ک ــن را رصــد م ــرات وی ــت مذاک ــا دق ــه ب ــم ک ــس ه مجل
حــاال مشــغول رســیدگی بــه موضــوع صــوت بــه ظاهــر لــو رفتــه 

شــده اســت.
برگشــت دوبــاره آمریــکا بــه برجــام قبــل از انتخابــات ایــران بــرای 
ــدی  ــت بع ــر دول ــد اگ ــی دان ــون م ــت دارد، چ ــکا موضوعی آمری
ــی  ــود. در حال ــد ب ــن خواه ــر ممک ــاق غی ــن اتف ــد، ای ــی باش انقاب

کــه آمریــکا بارهــا ثابــت کــرده اســت در خــروج از قراردادهــا هیــچ 
ــد از آن خــارج  ــاره می توان ــدارد و هــر وقــت اراده کنــد دوب ابایــی ن
ــری  ــس دیگ ــر ک ــر از ه ــان بهت ــا و اصاح طلب ــود. آمریکایی ه ش
ــروزی  ــرای پی ــد ب ــوی امی ــات و کورس ــا راه نج ــه تنه ــد ک می دانن
ــی  ــازی خیل ــک قهرمان س ــال ی ــات امس ــان در انتخاب اصاح طلب
ــه  ــاره از حافظ ــاره و دوب ــتفاده دوب ــت و سوءاس ــن دول ــریع از ای س
ــبی  ــا و کاس ــادی قیمت ه ــر ع ــش غی ــردم اســت. افزای تاریخــی م
ــود در  ــث ش ــد باع ــت می توان ــی راح ــورس خیل ــت از ب کان دول
عــرض یــک مــاه ورق برگــردد و مذاکــرات ویــن بــه نتیجــه برســد. 
آمریــکا برخــی از تحریم هــا را موقتــًا و بــه ظاهــر لغــو کنــد. دولــت 
ــورس  ــود را از ب ــبی خ ــد و کاس ــش ده ــا را کاه ــاره قیمت ه دوب
وارد بــازار کنــد. قیمت هــا بــه طــور ناگهانــی افــت محســوس پیــدا 
ــف  ــیار ضعی ــت بس ــرد و مدیری ــال عملک ــت س ــردم هش ــد و م کن
ایــن دولــت را دوبــاره فرامــوش کننــد. دولــت و وزیــر امــور خارجــه 
ــف  ــای ظری ــی بشــوند. آق ــان معرف ــف- قهرم ــر ظری ــاب دکت -جن

ــروز شــود. ــدان پی ــر می ــه بشــود و دیپلماســی ب تبرئ
چیــزی کــه بنابــر تجربــه تاریخــی ثابــت شــده دشــمنی همیشــگی 
ــاره  ــا ایــران و منافــع آن بــوده اســت. بایــد دیــد آیــا دوب آمریــکا ب
ــکا  ــت آمری ــا دول ــه ب ــی ک ــد نتیجــه توافق ــوش می کنن ــردم فرام م
ــردم  ــر ســر م ــود و چــه ب ــا بســته شــد چــه ب ــه شــخص اوبام و ن
ــی  ــادی روحان ــای اقتص ــد وعده ه ــی کنن ــوش م ــا فرام آورد؟ آی
ــده  ــکا ش ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــه ترام ــی ک ــال ۹۶ وقت را در س
بــود؟ آیــا فرامــوش مــی کننــد نتیجــه اعتمــاد چندیــن و چنــد بــاره 
ــه داخــل مرزهــای  ــه غــرب را بــه جــای اعتمــاد ب اصاح طلبــان ب
کشــور؟ و آیــا عــوض می کننــد جــای مــرد میــدان را بــا دیپلمــات 

خنــدان؟

مرد میدان یا دیپلمات خندان 
تحلیلی پیرامون اوضاع سیاسی اخیر جامعه

محمدحسین عسگری

اندر حوالی ایام
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