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سرمقاله
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درحالـی کـه در ایـام اهلل دهـه فجر قـرار گرفته 
پیـروزی  روز  بهمـن   ۲۲ بـه  رفتـه  رفتـه  ایـم، 
انقـاب اسـامی نزدیـک مـی شـویم. در گام 
اول انقـاب و در چهـل سـال گذشـته عوامـل 
داخلـی و خارجـی متعـددی، سـعی در سـنگ 
و  توسـعه  مسـیر  در  مانـع  ایجـاد  و  انـدازی 
پیشـرفت ایـران داشـتند.امروز کـه در گام دوم 
انقـاب قرار داریم، دسـتاورد های بسـیاری را 
در حـوزه هـای مختلف بـا تکیه بر تـوان و بنیه 
داخلـی و اعتمـاد بـه جوانـان این مـرز و بوم به 

دسـت آورده ایـم.
رهبـری  بـا  اسـامی  انقـاب    ۵۷ سـال  در 
حضـرت امـام)ره(، در حالی شـکل گرفت که 
دارای برنامـه و شـعار هـای انسـان سـاز بـود و 
هدف آن تعالی و تربیت انسـان در تراز اسـام 
و سـرآمد در جهـان بـود. در این بین دشـمن با 
گـذر از جنـگ گـرم و حملـه هـای نظامـی، 
خطرنـاک  جنـگ  بـه 
روی  تـری 

ادوات   بـا  خـود،  توپخانـه   آتـش  بـا  آورد؛ 
و  مجـازی  فضـای  نبـرِد  میـدان  رسـانه ها،  
اینترنـت جنـگ نـرم نـام گرفـت. دشـمن همه 
سـبک  و  فرهنـگ  اللخصـوص  هـا  حـوزه 
زندگـی ایرانی-اسـامی را هدف قـرار داده و 
اصلـی تریـن بنیـان یـک نظـام حکومتـی یعنی 
خانـواده را نشـانه گیـری کـرده اسـت. رهبری 
چندیـن  اینکـه  رغـم  علـی  انقـاب  معظـم 
بـار بـه مسـئوالن هشـدار داده بودنـد امـا ایـن 
از سـوی   مـورد غفلـت و کـم کاری  مـورد، 
مسـئولین امـر قـرار گرفـت؛ کـه مـی بایسـت 
ریـزی  برنامـه  اسـامی  انقـاب  دوم  گام  در 
شـود و حـوزه فرهنـگ و سـبک زندگـی و 
خانـواده  در اولویـت قـرار بگیـرد و بصـورت 
ابزار،برنامـه ریـزی  بایـد  جـد پیگیـری شـود. 
هـا وجهـت گیـری هـا چـه در فضـای حقیقـی 
و چـه در فضـای مجـازی در جهـت اصـاح 
سـبک زندگـی و فرهنـگ کـه بـن مایـه رفتار 
اجتماعـی اسـت، موجـب اصـاح و برگشـت 
بـه فرهنگ و سـبک زندگـی ایرانی-اسـامی 

اصیـل باشـد.
بـه  بایـد منتهـی  انقـاب اسـامی  گام دوم 
تمدن اسـامی باشـد و دولـت و جامعه 
اسـامی شـکل بگیـرد و تحقق این 
دو امـر، پیشـرفت در همه حوزه 
هـا بـا مولفـه اسـام و برنامـه 
و راهبـرد هـای آن اسـت 
تمـدن  آن  از  پـس  تـا 

اسـامی شـکل بگیـرد. شـرط تحقـق همـه این 
مراحـل اطاعـت از برنامـه هـا و ماموریت های 
محولـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری اسـت؛ 
بطـوری که جوانان، دانشـجویان و اللخصوص 
دانشـجویانی کـه در تشـکل ها فعالیـت میکنند 
وظایـف و جایگاه خودشـان را بدانند و بتوانند 
نقـش آفرینـی موثـری در تحقق گام ها داشـته 
باشـند. جوانـان دانشـجو و بخصـوص تشـکلی 
هـا بایـد بدانند که تحقق صحیـح دولت و نظام 
اسـامی بسـته بـه کنشـگری و نقـش آفرینـی 
موثـر آنـان خواهد بـود. دانشـجویان باید خود 
را مجـری و ناظـر در راسـتای تحقـق دولـت 
اسـامی و سـپس جامعـه اسـامی بداننـد. البته 
جوانـان و دانشـجویان وظیفه حفظ و حراسـت 
از گام اول یعنـی انقـاب و نظـام اسـامی را  
دارنـد و ایـن حفـظ و حراسـت بـا شـناخت، 
گیـری  شـکل  مبانـی  بـر  تکیـه  و  آمـوزش 
انقاب اسـامی و شـناخت دقیـق مبانی فکری 
و مکتـب حضـرت امـام)ره( بـه عنـوان بنیـان 
گـذار انقـاب اسـامی و حضـرت آیـت اهلل 
خامنـه ای )مدظلـه العالـی( به عنـوان رهبری و 
ادامـه دهنـده راه حضرت امام صـورت بگیرد؛ 
و سـپس بتوانـد بـا تبییـن در فضـای مجـازی و 
آنهـم بصـورت جهـاد گونه، باعث نشـان دادن 
دسـتاورد هـای انقـاب و نظام اسـامی بوده و 
بتوانـد راه را بـرای تحقـق گام بعدی مشـخص 

. کند

فجــــر 43
محمدحسین کاظمی / دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمی
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بــا روی کارآمــدن دولــت ســیزدهم ، مــردم بــه 
ــور  ــادی کش ــاع اقتص ــدن اوض ــر ش ــال بهت دنب
بودنــد و امیــد بــه بهبــود شــرایط موجــود، 

ــرد. ــاد ک ــه ایج ــی را در جامع ــش روان آرام
بــا شــکل گیــری کابینــه دولــت، همــه نــگاه هــا 
ــت  ــود وضعی ــت و بهب ــادی دول ــم اقتص ــه تی ب
منســجم  تیــم  نداشــتن  امــا  ؛  بــود  کشــور 

اقتصــادی نگرانــی هــای مــردم را افزایــش 
داد.

در بیــان عملکــرد دولــت ، مــی تــوان 
بــه نــکات مثبتــی اشــاره کــرد:

یــک  بــاالی  نفــت  »فــروش 
بــا  روز  در  بشــکه  میلیــون 
وجــود تحریــم صنعــت نفت 

گذشــته.« دهه هــای  در 
رســانه های  اخبــار  طبــق 
ــل  ــای قب ــاه ه ــق، در م موث
ــروش و  ــش ف ــاهد افزای ش
ــم ؛  صــادرات نفــت بوده ای
کــه ایــن اتفــاق در شــرایط 

کمبــود درآمدهــا و افزایش 
هزینه هــای جــاری کشــور ، 

بــه کنــد شــدن شــتاب کســری 
شــاخص های  بهبــود  و  بودجــه 

اقتصــادی منجــر شــد.
اینطــور کــه به نظــر میرســد، هر ســرمایه 

گــذاری کــه بخواهــد در بخش هــای پاییــن 
دســتی و باالدســتی نفــت ســرمایه گــذاری 
کنــد، در قبــال اقدامــات انجــام شــده می توانــد 
ــر  ــورت تهات ــه ص ــات گازی را ب ــت و میعان نف
بــرای  دولــت  تــاش  ایــن  کنــد.  دریافــت 
حــوزه   در  نفت،میتوانــد  فــروش  افزایــش 
ــه  ــی در کارنام ــه مثبت ــرژی نکت ــادی و ان اقتص

ــد. ــاب بیای ــه حس ــا ب آنه

ــزان اســتقراض دولــت  در دولــت ســیزدهم، می
از بانــک مرکــزی صفــر شــده اســت. صاحــب
ــه  ــک گرفت ــال نی ــه ف ــاق را ب ــن اتف ــران ای  نظ
و مقدمــه ای بــرای گام هــای بعــدی اصــاح 
دولــت  هزینه هــای  و  درآمدهــا  مدیریــت 

اخیــر،  ســال های  در  کــه  چــرا  می داننــد؛ 
بســیاری در خصــوص کســری  هشــدارهای 
ــا  ــه هزینه ه ــبت ب ــد نس ــود درآم ــه و کمب بودج
ــدام  ــن اق ــت. ای ــده اس ــردان داده ش ــه دولتم ب
مثبــت می توانــد شــروعی بــرای برطــرف شــدن 

کســری بودجــه بــه روش اصولــی و بــه تبــع آن 
مهــار تــورم در ماه هــای آینــده باشــد.

بحــث  در  دولــت  تصمیمــات  دیگــر  از 
اقتصــادی، اقــدام بــه حــذف ارز 4۲00 تومانــی 
بــود کــه بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه 
بــه کل سیاســتی اشــتباه  سیاســت ارز 4۲00 
ــن شــرایط  ــی حــذف آن در ای ــوده اســت ول ب
کشــور اقدامــی نامناســب و شــوکه کننــده 

ــت.  اس
ــا  ــق ب خوشــبختانه کمیســیون تلفی
ــه عــدم روشــن بــودن  توجــه ب
ــه  ــت و عــدم ارائ طــرح دول
قابــل  مکتــوب  طــرح  
اســتناد، ۹ میلیــارد دالر 
بــا قیمــت ارز ترجیحــی 
دارو،  تامیــن  بــرای 
پزشــکی  تجهیــزات 
اساســی  کاالهــای  و 
ارز  نــرخ  حــذف  بــا 
ســال  در  ترجیحــی 
داد.   اختصــاص   ۱40۱
در  مجلــس  اقــدام  ایــن 
از  جلوگیــری  راســتای 
کشــور  در  جدیــد  تورمــی 
و برقــراری عدالــت اجتماعــی 

اســت. بــوده  برانگیــز  تحســین 
ــات  ــری مطالب ــر پیگی ــان منتظ ــا همچن م
اقتصــادی مــردم از ســوی دولــت ســیزدهم 
اقتصــاد  ناگهانــی  اصــاح  توقــع  و  هســتیم 
ــت،  ــادی دول ــم اقتص ــا تی ــم ام ــور را نداری کش
بایــد ایــن اطمینــان خاطــر را در عمــل بــه مــردم 
نشــان دهــد و بــا بهبــود وضعیــت معیشــتی 

ــد. ــه برگردان ــه جامع ــش را ب ــردم، آرام م

لسیسیا
فص

امیـد بـه بهبـود تغییـر
سعید هادوی / مدیر مسئول و دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
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آیا انتصابات هدفمند است؟
خانم مطهری / جامعه اسالمی دانشگاه یزد

ــی  ــازمان و حت ــاد، س ــتگاه، نه ــک دس ــرد ی عملک
اســت؛  ارشــد آن  مدیــران  بــه  وابســته  دولــت 
ــد، اهــداف  کســانی کــه سیاســت گــذاری می کنن
را تعییــن میکننــد و بــا نقشــه و برنامــه ریــزی مســیر 
ــت  ــازمان منفع ــران س ــر مدی ــد. اگ ــی میکنن را ط
ــا  ــد ی ــی کنن ــت جمع ــن منفع ــخصی را جایگزی ش
تخصــص الزم را نداشــته باشــند، باعــث کــج روی 
در کل ســازمان خواهنــد شــد. مســئله نــه تنهــا 
ــدان می شــود، بلکــه  باعــث دلســردی ســایر کارمن
ــی  ــرار اســت از آن ســازمان خدمات ــی کــه ق مردم
دریافــت کننــد را هــم ناامیــد می کنــد. حــال اگــر 
چندیــن نهــاد و ســازمان، حتــی در ابعــاد بزرگ تــر 
یــک دولــت ایــن رونــد را پیــش بگیرنــد، مــردم را 
دلســرد و بی تفــاوت خواهنــد کــرد. ایــن ناامیــدی 
اگــر بیــن مــردم رخنــه کنــد، دلیــل از دســت رفتــن 
عظیم تریــن و مهم تریــن ســرمایه یعنــی ســرمایه 

ــود. ــد ب اجتماعــی خواه
هرچنــد دولــت گذشــته بــا عملکــرد ضعیــف خــود 
گل بــه خودی هــای زیــادی زد؛ امــا بــا تغییــر 
دولــت، امیــد بــه تغییــر و  تحــول در دل مــردم 

ــد. ــکوفا ش ش
افــراد  کارگیــری  بــه  شــاهد  ابتــدا  همــان  از 
متخصــص و دلســوز بســیاری در موقعیت هــا و 
امــا رفتــه رفتــه  جایگاه هــای مختلــف بودیــم، 
ــور امیــدی کــه در  برخــی انتصابــات باعــث شــد ن

شــود. می تابیــد، کم ســو  روشــنی  بــه  دل هــا 
انتصــاب افــرادی مثــل آقــای علی عســکری در 
هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس یــا آقــای 
زاکانــی در شــهرداری تهــران و از ایــن دســت 
کــردن  ســرخورده  جــز  نتیجــه ای  انتصابــات، 
کــه  چــرا  نــدارد.  پرشــور  و  انقابــی  جوانــان 
تخصصــی کــه بــه ایــن افــراد ســپرده می شــد، 
در راســتای فعالیت هــای قبلی شــان نبــود. وقتــی 
ــد  ــاد می زدن ــه کارشــناس و جــوان کشــور فری بدن
ــد  ــای چن ــس مافی ــکری از پ ــی عس ــای عل ــه آق ک
ــک  ــد و در اداره ی ــیما برنیام ــدا و س ــاردی ص میلی
ســازمان بــا چرخــش مالــی چنــد ده میلیــاردی 
ــی  ــس یک ــد از پ ــور می توان ــود، او چط ــق نب موف
بــا  کشــور  اقتصــادی  بخش هــای  مهم تریــن  از 

گــردش مالــی چندیــن برابــری بربیایــد؟
دارنــد؛  مرتبــط  تحصیلــی  مــدرک  می گوینــد 
و  تجربــه  تخصــص،  تحصیلــی  مــدرک  مگــر 
ــه  ــی را ب ــای کوچک ــر ج ــود؟ مگ ــی می ش توانای

ایشــان ســپرده اند کــه نگــران نباشــیم؟
ــای  ــد نماینده ه ــا فرمودن ــرت آق ــی حض ــرا وقت چ
مجلــس از کرســی های مجلــس بــرای رســیدن 
ــای  ــد، نماینده ه ــتفاده نکنن ــر اس ــات باالت ــه مقام ب
ــات  ــرای انتخاب ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــس یک مجل
ــی  ــم یک ــات ه ــس از انتخاب ــد و پ ــام کردن ثبت ن
دولتــی  مســئولیت های  در  دیگــری  از  پــس 
بخاطــر  می گوینــد  شــدند؟  منصــوب  مختلــف 

تخصصشــان بــوده!
چــرا بــه گونــه ای حــرف می زنیــد کــه فکــر کنیــم 
قحــط الرجــال اســت؟ یعنــی مــا اینقــدر متخصــص 

نداریم؟
باشــد کــه آقــای زاکانــی  بــه تخصــص  اگــر 
ــه  ــران ب ــهرداری ته ــی ش ــر صندل ــتن ب ــرای نشس ب
هــم  آن  برخوردنــد!  مرتبــط  مــدرک  مشــکل 
ــز  ــه ای مرک ــر در مصاحب ــدی قبل ت ــه چن درحالیک
بــرای  پژوهش هــای مجلــس را بهتریــن مــکان 
می گفتنــد  و  بودنــد  کــرده  توصیــف  خدمــت 

را می کنــم! مــردم  نوکــری  آن جــا 
ــده ای  ــن نماین ــه از چندی ــک نمون ــط ی ــان فق ایش
بودنــد کــه نمی دانیــم آیــا واقعــاً پــا روی رأی 
مــردم شهرهایشــان گذاشــتند؟ مردمــی کــه بــا 
ــان  ــده و وکیلش ــوان نماین ــا را بعن ــد آن ه ــی امی کل

ــد! ــرده بودن ــاب ک انتخ
برخــی  نصــب  یــا  ابقــا  گذشــته  این هــا  از 
ــد در اســتان ها کــه  ــداران و اســتانداران جدی فرمان
بــا فرمــان دولــت قبــل مســیر را طــی می کننــد 
ــا  ــه ب ــی ک ــرد مردم ــود روی س ــردی ب ــز آب س نی
صندوق هــای  پــای  انگیزه شــان  ته مانده هــای 

رأی رفتــه بودنــد.
ــان و  ــر جوان ــود، اگ ــاح نش ــر اص ــد اگ ــن رون ای
کارشناســان احســاس کننــد دغدغه هایشــان نادیــده 
گرفتــه می شــود و کســی بــه حرفشــان بهایــی 
نمی دهــد، ســرخورده می شــوند و گوشــه ای از 
مســیر بــدون هیــچ تاشــی بــرای بهبــود اوضــاع راه 
ــی کــه راه  ــد. چــه بســا جوانان خودشــان را می رون

ــد. ــز جــدا کنن ــق انقــاب نی خــود را از طری
شما که اوضاع را چنین نمی خواهید؟

ــا بکشــد؛ کاش  ــه اینجاه ــد کار ب ای کاش نگذاری
ــور  ــن کورســوی ن ــر شــود و ای ــل از آن کــه دی قب
ــا  ــا م ــا را بشــنوید و ب ــد هــم خامــوش شــود، م امی

ــد! حــرف بزنی

لسیسیا
فص
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ــت در  ــرات سیاس ــتون فق ــالوده و س ش
ــت حکوم

وضعیــت سیاســی کشــور در ابعــاد مختلفــی قابــل 
ــط  ــی و رواب ــن الملل ــه بی ــت. از جنب ــی اس بررس
ــی  ــویی و همگرای ــه همس ــوان ب ــی ت ــی م خارج
ایــاالت  تصمیمــات  و  نظــرات  رویکــرد، 
متحــده و انگلســتان در دهــه ۱۳۲0 و تــا قبــل 
ــه  ــرد؛ ک ــاره ک ــرداد ۱۳۳۲ اش ــای ۲۸ م از کودت
ایــن همگرایــی بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد جــای 
ــکا داد و  ــی آمری ــه گرای ــک جانب ــه ی ــود را ب خ
عمــا ایــران روابــط محکــم تــر و عمیقــی را بــا 
آمریــکا ایجــاد کــرد. ایــن امــر باعــث حمایــت 
هــای بــی چــون و چــرای ایــاالت متحــده از 

ــد. ــاه ش ــا ش ــت محمدرض حکوم
ــوان واقعــه مهمــی  ــای ۲۸ مــرداد را مــی ت کودت
و  قبــل  سیاســت  ارکان  از  بســیاری  دانســت، 
ــی  ــار تغییرات ــران  دچ ــا در ای ــن کودت ــد از ای بع
ــال، وضعیــت جنبــش هــای  ــرای مث ــد. ب شــده ان
ــر  ــیار پ ــتم بس ــه بیس ــران در ده ــی درون ای سیاس
شــور اســت و جنبــش ملــی بــه رهبــری مصــدق، 
ــه رهبــری آیــت اهلل  نیروهــای سیاســی مذهبــی ب
ــواب صفــوی و حــزب کمونیســت  کاشــانی و ن
ــوروی  ــطه ش ــتقیم بواس ــورت مس ــه بص ــوده ک ت
ــد از  ــت داشــتند؛ کــه بع ــی شــد فعالی ــت م تقوی
ــون  ــی همچ ــل مختلف ــرداد عوام ــای ۲۸ م کودت
ایجــاد  و  جاسوســی  هــای  ســازمان  مداخلــه 
شــکاف بیــن ملیون)مصــدق( و ملــی مذهبــی هــا 
)آیــت اهلل کاشــانی(، منحــل شــدن حــزب تــوده 
ــاد  ــث ایج ــدق باع ــت مص ــقوط دول ــا س و نهایت
رخــوت و سســتی در ایــن جنبــش هــا و حرکــت 
جریانــات سیاســی بــه ســمت عملیــات هــای 
ــوری  ــرای دیکتات ــا را ب ــه فض ــد. ک ــی ش چریک

ــر کــرد.  شــاه فراهــم ت
ــوزه  ــه ح ــبت ب ــت نس ــت حاکمی ــی سیاس بررس
و روحانیــون هــم خالــی از لطــف نیســت، در 
ایــن بــاب مــی تــوان گفــت در اوایــل حکومــت 
ــغال  ــوروی و اش ــدرت ش ــه ق ــه ب ــوی باتوج پهل
ــخت  ــروج س ــی دوم، خ ــگ جهان ــران در جن ای

شــوروی آن هــم بــا فشــار غربــی هــا کــه ناشــی 
از عــدم دســتیابی بــه قــرارداد نفــت شــمال ایــران 
ــوده داخــل کشــور قــدرت  ــود ؛ حــزب ت مــی ب
ــث  ــل باع ــن عوام ــود. ای ــرده ب ــدا ک ــادی پی زی
شــد حاکمیــت بــرای ایجــاد ســرمایه اجتماعــی، 
بــه نهــاد روحانیــت کــه از عرصــه هــاي سیاســي- 
ــه  ــا در ده ــود نزدیــک شــود. ام فرهنگــي دور ب
40 و پــس از فــوت آیــت اهلل بروجــردي و اعــام 
رفرانــدوم انقــاب ســفید، وضعیــت تغییــر نمــود 
و در دهــه ۵0، بــا چندبرابرشــدن درآمدهــاي 
نفتــي، شــاه خــود را بــي نیــاز از متحــدان داخلــي 
دیــد؛ بنابرایــن سیاســت هــاي فرهنگــي- مذهبــي 
خــود را بــا جدیــت اجــرا نمــود کــه وقایــع 
ــن  ــت ای ــدم موفقی ــاب ۱۳۵۷، ع ــه انق ــي ب منته

ــا را نشــان داد. سیاســت ه
دوره  در  بخصــوص  پهلــوی  کلــی  سیاســت 
ارکان  تمامــی  بــر  تســلط  شــاه،  محمدرضــا 
قدرت،ابعــاد زندگــی مــردم و ایجــاد دیکتاتوری 
ــز  ــرای تحقــق ایــن موضــوع حائ ــود. ب محــض ب
اهمیــت اقدامــات بســیاری انجــام شــد از جملــه:
1. تقویــت بیــش از حــد ارتــش اینگونــه کــه 
بصــورت رســمی حــدود 40 درصــد بودجــه 
کشــور و بصــورت غیــر رســمی مقــدار بســیاری 

ــد.  ــی میش ــورات نظام ــرف ام ص
ــوذ در  ــرل و نف ــه کنت ــوی ک ــاد پهل ــاد نه 2. ایج

ــف  ــی از وظای ــادی یک ــم اقتص ــز مه مراک
ایــن نهــاد بــود بــه گونــه ای کــه در 

ســهام  شــرکت   ۲0۷ از  بیــش 
ــون  ــی چ ــش مهم ــت و بخ داش

مســکن، مصالــح ســاختمانی، 
ــل  ــا، اتومبی ــل ه ــه، هت بیم

و... را کنتــرل مــی کــرد.
3. ســازمان اطاعاتــی 

از  کــه  گســترده 
نفــر  هشــت  هــر 
ــل  ــر عام ــک نف ی
ســاواک میبــوده 

اســت. 

در  سیاســی  وضعیــت  کلــی  نــگاه  یــک  بــا 
دوران پهلــوی بــا اقداماتــی همچــون کودتــاه 
ــا عنــوان مردمــی تریــن نخســت  علیــه مصــدق ب
ــم و  ــط عل ــوری توس ــزاب ص ــاد اح ــر، ایج وزی
ــام ملیــون و مــردم، انقــاب ســفید و  ــه ن ــال ب اقب
ــه جــای  ــرای قــدرت بیشــتر حاکمیــت ب ــر ب تغیی
رفــاه بیشــتر مــردم، تاکیــد بــر تغییــرات فرهنگــی 
مذهبــی، وابســتگی شــدید بــه خــارج از کشــور، 
خودکامگــی و دیکتاتــوری بصورتیکــه بســیاری 
از فعــاالن سیاســی دســتگیر و اعــدام مــی شــدند، 
ــی و عــدم  ــزرگ نفت ــد هــای ب هــدر دادن درآم
وجــود برنامــه کان بلنــد مــدت همگــی باعــث 
شــد کــه مــردم از حکومت جــدا شــوند و پهلوی 
در غــرور کاذب ژاندارمــی منطقــه و خوابــی کــه 
ــد روز  ــرده بودن ــاد ک ــان ایج ــان و اطرافی درباری
ــه  ــد و بارق ــه بگیرن ــه روز از مــردم بیشــتر فاصل ب
هــای انقــاب اســامی از دهــه چهــل بــه رهبــری 
ــا  ــه ب ــرد ک ــکل بگی ــی ش ــام خمین ــرت ام حض
ــد  ــام میش ــه انج ــی ک ــرکوب های ــتارها و س کش
ــوی  ــدان پهل ــور از خان ــرای عب ــردم ب ــت م جدی

هــر روز بیشــتر و بیشــتر مــی شــد.

از اشـغال تا دیکتاتور
محمد امین جعفری / دبیر واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

شــالوده و ســتون فقــرات سیاســت در حکومــت پهلــوی اول و متعاقبــا پهلــوی دوم، بــر دو رکــن »عرفــی گرایــی و غــرب گرایی« 
اســتوار بــود. بــا رشــد خودکامگــی حکومــت، ابــزار ســرکوب همچــون سانســور گســترش یافــت؛ البتــه  در دوره پهلــوی دوم بــا 

تغییراتــی در روش اجــرا مواجــه بــود.
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احیـای برجـام
امیر محمد کوالنی / دبیر واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا لمللبننی
فص

ــه احیــا برجــام  مذاکــرات هســته ای موســوم ب
ــان  ــراوان ،ازآب ــای ف ــرود ه ــراز و ف ــس از ف پ
مــاه ســال جــاری مجــددا برگــزار گردیــد.در 
ایــن دور از مذاکــرات تیــم جدیــدی از ســوی 
ــل  ــن ، مح ــه وی ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه

ــم کــه  ــن تی مذاکــرات فرســتاده شــدند. ای
متشــکل از افــراد متخصصــی همچــون 

علــی باقــری و مهــدی صفــری 
ــی  ــگاه منف ــا ن ــدا ب ــود ،در ابت ب

غربــی  در کل  و  اروپاییــان 
ــن  ــه ای ــد ؛ب ــه ش ــا مواج ه
ــری  ــی باق ــه عل ــبب ک س
نفــر دوم تیــم مذاکراتــی 
ــری آن را  ــود کــه رهب ب
ســعید جلیلــی بــر عهــده 
ــردی  ــان ف ــت ،هم داش
را  او  هــا  غربــی  کــه 
دوره  در  توافــق  مانــع 

ســال  از  پیــش  هــای 
۱۳۹۲ مــی دانســتند . 

ــا  ــت ت ــی گذش ــدت زمان م
پیشــنهادی  طــرح  ارائــه  بــا 

تیــم  مذاکــره  مــدل  و  ایــران 
جدیــد ،غربــی هــا دریافتنــد ایــن 

تیــم اگرچــه سرســخت و مصــر بــر منافــع 
ــرات  ــام مذاک ــا در انج ــت، ام ــران اس ــی ای مل
قاعــده بــازی را مــی داند و در حصــول توافقی 
بســیار جــدی اســت. حــال اراده و جدیــت 
جمهــوری اســامی ایــران در مذاکــرات رفــع 
تحریمهــا در کنــار تدابیــر صــورت گرفتــه 
ــی  ــای غرب ــای طرفه ــات نخنم ــر اقدام در براب

ــرات و  ــد مذاک ــر رون ــار ب ــال فش ــرای اعم ب
ــًا  ــا، عم ــت و گوه ــد گف ــاختن رون ــد س ُکن
مقابــل  طــرف  دســت  از  را  عمــل  ابتــکار 

ــو  ــه جل ــدی رو ب ــرات در رون ــه و مذاک گرفت
ــده  ــره کنن ــم مذاک ــت.  تی ــه اس ــرار گرفت ق

ــن شــرایط  ــا در نظــر گرفت ــت ســیزدهم ب دول
ملــی  منافــع  همچنیــن  و  کشــور  خــاص 

؛  بــرد  خواهنــد  پیــش  بــه  را  مذاکــرات 
مذاکــره  تیــم  هــای  توانمنــدی  و  جدیــت 
ــه عقــب نشــینی از  ــده اســت کــه منجــر ب کنن
ــواه  ــردد؛ گ ــی گ ــی م ــم آمریکای ــب تی جان
ــر اســت  ــد روز اخی ــات چن ــن مســأله، اتفاق ای
ــم  ــی رخ داد. در تی ــم آمریکای ــه در تی ک
آمریــکا دو جنــاح موافــق و مخالــف 
بــه  بایکدیگــر  ایــران  تحریــم 
اختــاف رســیدند و ســرانجام 
بــه  طلــب  جنــگ  تیــم 
و  نفیــو  ســرکردگی 
از  طباطبایــی  آیدیــن 
ایــن تیــم جــدا شــدند؛ 
بــه  نمیتــوان  هرچنــد 
دل  اختافــات  ایــن 
امــا  نمــود،  خــوش 
تیــم  عملکــرد  یقینــاً 
ــن  ــه ای ــی منجــر ب ایران
اختافــات شــدید شــده 

اســت. 
هرچنــد  باقــری  تیــم 
حمایــت هــای رســانه ای و 
ــدارد  ــف را ن ــم ظری ــی تی مردم
واقــع  مظلــوم  حیــث  ایــن  از  و 
ــر  ــد ت ــاً قدرتمن ــا یقین ــت، ام ــده اس ش
ــود.  ــد ب ــابق خواه ــم س ــر از تی ــده ت و جنگن
دولــت هــم شــرایط را بــه گونــه ای پیــش برده 
اســت کــه دســت تیــم مذاکــره کننــده پــر تــر 
از گذشــته اســت؛ همچــون افزایــش صــادرات 
ــروش آن  ــل از ف ــت ارز حاص ــت و بازگش نف

ــور . ــه کش ب
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 پیــش از ایــن در ایــن رابطــه حجــت االســام ابراهیــم رئیســی، رئیــس جمهــور 
گفتنــد کــه در دولــت ســیزدهم تــاش بــرای خنثیســازی تحریمهــا موکــول بــه 
ــرای  ــری ب ــد پیگی ــر چن ــی نوشــت: ه ــان در توئیت ــت. ایش ــده اس ــرات نش مذاک
رفــع تحریمهــا دســتور کار جــدی دولــت اســت، امــا در دولــت ســیزدهم تــاش 
ــه مذاکــرات نشــده اســت و امــروز و در  ــرای خنثیســازی تحریمهــا موکــول ب ب
ــه  ــته ک ــش داش ــدری افزای ــه ق ــا ب ــت م ــروش نف ــم، ف ــرایط تحری ــن ش همی
دیگــر نگرانــی نداریــم و درآمــد حاصــل از آن نیــز در حــال بازگشــت 

بــه کشــور اســت.
ــادرات  ــه ص ــت ک ــان داش ــری بی ــار نظ ــن در اظه ــی همچنی  رئیس
ــول  ــه، و پ ــش یافت ــد افزای ــیزدهم 40 درص ــت س ــت در دول نف
حاصــل از صــادرات نیــز در حــال بازگشــت بــه کشــور اســت.
ــی  ــرات را خنث ــا در مذاک ــار غربیه ــرم فش ــاله اه ــن مس  ای
ــی  ــای ایران ــت دیپلماته ــه دس ــل را ب ــکار عم ــرده و ابت ک
ــران حداکثــر شــجاعت و بصیــرت خــود  داده اســت. ای
ــن  ــرات وی ــارکت در مذاک ــرای مش ــت ب ــا موافق را ب
نشــان داده و از طرفهــای غربــی ایــن انتظــار مشــروع 
را دارد تــا بــه طــور متقابــل رویکــرد مســئوالنهای در 
پیــش گرفتــه و بــا برداشــتن گام هــای ضــروری کــه 
معنــادار و اقــدام محــور باشــد، تمایــل واقعــی خــود 

را بــرای دســتیابی بــه توافــق نشــان دهنــد.
ــا  ــی باره ــورهای غرب ــای کش ــال مقامه ــن ح ــا ای ب
ــد و  ــه میکنن ــرات گای ــدک مذاک ــرعت ان از س
تــاش میکننــد مســئولیتها را در ایــن خصــوص 

ــد.  ــران کنن ــه ای متوج
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــف حاک ــیار مختل ــواهد بس ش
عــدم اراده طرفهــای غربــی، عامــل حرکــت آهســته 
ــی  ــازی مقصرنمای ــن ب ــت. ای ــوده اس ــا ب گفتوگوه
ــان  ــا اذع ــه طرفه ــاً هم ــه تقریب ــت ک ــرایطی اس در ش
ــد کــه پیشــرفتها در گفتوگوهــا در حــل و فصــل  دارن
ــران را شــامل میشــود.  ــوده کــه تعهــدات ای ــواردی ب م
ــرد  ــر میگی ــواردی را در ب ــا م ــن گفتوگوه پیشــرفتهای ای
کــه مربــوط بــه تعهــدات ایــران اســت. جمهــوری اســامی 
ایــران در موضوعــات مختلفــی کــه خــودش ایــن اختیــار را 
ــد  ــک کن ــائل را کم ــه مس ــته ک ــکان را داش ــن ام ــته و ای داش
ــات  ــت و در موضوع ــده اس ــل ش ــائل ح ــی مس ــرعت خوب ــا س ب
فنــی پیشــرفتهای قابــل توجهــی حاصــل شــده، ولــی در بحــث رفــع 
تحریمهــا گفتوگوهــا منــوط بــه تصمیمــات سیاســی شــده کــه متاســفانه 
در طــرف مقابــل معطــل مانــده اســت. ابتکاراتــی هــم کــه ضــروری بــوده، 
ــد و  از ســوی طــرف مقابــل همچنــان دیــده نشــده و بیشــتر آنهــا شــنونده بودن
ــه خاطــر اقدامــات جمهــوری اســامی  بعضــاً پیشــرفتهایی کــه حاصــل شــده ب

ــوده اســت. ــران ب ای
ــای  ــرف ه ــرات از ط ــری در مذاک ــم باق ــرد تی ــت عملک ــد گف ــوع بای در مجم
مقابــل بــه مراتــب نتیجــه بخــش تــر بــوده، و توانســته اســت بــر موضــع عزتمندانه 

ایــران پافشــاری کنــد.
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بررسی سند راهبردی ایران و چین
امیر عباس علومی / دبیر دفتر جامعه اسالمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

در هفتــم فروردیــن مــاه ۱400، ســند راهبردی 
قــرار  بررســی  دســت  در  پکــن  و  تهــران 
گرفــت؛ ایــران و چیــن ســند همــکاری جامــع 
۲۵ ســاله ای را در تهــران امضــا کردنــد. در دو 
ــن  ــی از مهمتری ــند یک ــن س ــته، ای ــه گذش ده
اســنادی اســت کــه بــه امضــا رســیده و از 
اجتماعــی و سیاســی  اقتصــادی،  جنبه هــای 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــز اهمیت حائ
چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت اقتصادی مســلّم 
در جهــان، ایــران نیــز بــه عنــوان یــک قــدرت 
مســتقل در منطقــه شــناخته می شــود.این قبیــل 
اســناد در روابــط بیــن الملــل بــه منظــور تأمیــن 
افزایــش قــدرت دو کشــور،  منافــع ملــی، 
ــب  ــی مناس ــور فرصت ــای دو کش ــن نیاز ه تأمی
ــه  ــای دوجانب ــارکت در همکاری ه ــرای مش ب
در تمــام زمینه هــا مطــرح می شــود؛ میتــوان 
ــع مشــترک در  ــای ترســیم مناف ــه معن گفــت ب
ــی اســت. هــر زمــان  ــی طوالن ــازه زمان یــک ب
کــه از برنامــه مشــارکت جامــع راهبــردی 
ــه از  ــتی ک ــه راس ــد، ب ــان می آی ــه می ــخن ب س
یــک برنامــه بلندمــدت بــرای بــه حداکثــر 
کشــور ها  ملــی  منافــع  حفــظ  و  رســاندن 
ــرای  ــوع اج ــا و ن ــود. راهبرده ــت می ش صحب
و  اقتصــادی  سیاســی،  آینــده  می توانــد  آن 
ــره  ــم گ ــه ه ــان را ب ــرف پیم ــی دو ط اجتماع
ــن  ــط بی ــذاری در محی ــش تأثیرگ ــد. افزای بزن
المللــی، افزایــش و بــه حداکثــر رســاندن منافع 
ملــی و هــم افزایــی منطقــه ای مــواردی اســت 
کــه در یــک پیمــان راهبــردی بایــد از ســوی 
دو طــرف مــورد توجــه قــرار بگیرد.تاثیــر 
ــار دو طــرف  ــن در کن ــران و چی همــکاری ای
ایــن رابطــه، ســاختار پویــا و هدفمنــدی اســت 
ــور را  ــد دو کش ــرا می توان ــه اج ــه در زمین ک
منافــع  رســاندن  حداکثــر  بــه  راســتای  در 
ــن  ــر مت ــاوه ب ــع ع ــد. در واق ــاری کن ــود ی خ
ســند، نــوع، روش اجــرا و ســاختار هماهنــگ 
ــردی دو  ــطح کان و راهب ــداف س ــازی اه س
کشــور بــا اهــداف ایــن مشــارکت از مهمتریــن 
ویژگی هــای آن بــه چشــم مــی آیــد. جــدا از 

تحلیــل هــای متفــاوت درمــورد ایــن ســند 
ــه توجــه کــرد: ــد نکت ــه چن ــد ب بای

توافق نامــه،  یــک  مــورد  در  قضــاوت   .1
معاهــده یــا هــر ســند بین المللــی دیگــری 
نیازمنــد بررســی دقیــق مفــاد آن اســت. بــدون 
ــران و  ــن ای ــن ســند امضــا شــده بی بررســی مت
ــوده  ــه آن کاری بیه ــه ب ــا حمل ــاع ی ــن، دف چی
ــته، وزارت  ــن نوش ــار ای ــان انتش ــا زم ــت. ت اس
 Fact( ــرگ ــزاره  ب ــک گ ــه ی ــور خارج ام
Sheet( از ایــن همــکاری در ســایت خــود 
منتشــر کــرده کــه مطالعــه  آن قبــل از هرگونــه 

ــت. ــروری اس ــش داوری ض پی
ــا  ــی ره ــه معن ــن ب ــا چی ــردی ب ــق راهب 2. تواف
کــردن دیگــر شــرکای اقتصــادی و مســتعمره  
چیــن شــدن نیســت؛ چــرا کــه یــک سیاســت 
ــی  ــداف مل ــن اه ــرای تامی ــق ب ــی موف خارج
در  منابــع  متنوع ســازی  نیازمنــد  کشــور 
ــرف  ــکای ص ــت و ات ــف اس ــای مختل حوزه ه
ــاص در  ــه خ ــک منطق ــا ی ــور ی ــک کش ــه ی ب
روابــط بین المللــی بــرای آینــده سیاســی و 
اقتصــادی کشــور ســودمند نخواهــد بــود. پکن 
ــرد و  ــن نمی نگ ــن  چنی ــق ای ــن تواف ــه ای ــز ب نی
قطعــا پــس از امضــای ایــن ســند روابــط خــود 
را در مناطــق مختلــف جهــان از  آســیا گرفتــه 
تــا اروپــا، آفریقــا و ... همچــون گذشــته ادامــه 

ــد داد.  خواه
ــدت  ــی و بلند م ــای طوالن ــد از توافق ه 3. نبای
ــی یک شــبه حاصــل  ــع مل بهراســیم بلکــه مناف
نخواهــد شــد و بــرای تامیــن ایــن منافــع، 
کارشناســی  شــده   برنامه ریزی هــای  بایــد 
ــا  ــردی ب ــدار و راهب ــط پای ــا رواب ــدت ب بلندم
شــرکای گوناگــون همــراه باشــد. هــراس 
از آینــده  مبهــم ایــن ســند ۲۵ ســاله از طرفــی 
به دلیــل اینکــه مــورد مشــابهی در گذشــته 
وجــود نداشــته طبیعــی اســت، امــا در صــورت 
می توانــد  ســند  ایــن  ملــی،  منافــع  تامیــن 
ــا دیگــر  مبنایــی بــرای توافقــات آتــی ایــران ب

ــد. ــل باش ــن المل ــرکای بی ش
ــیم  ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب 4. بای

کــه هــر توافقــی حداقــل دو طــرف دارد و هــر 
ــه  ــد ب ــاد آن بای ــی انعق ــن، در پ ــک از طرفی ی
ــن شــرِط یــک  ــد؛  ای ــع خــود دســت یابن مناف
ــه  ــت. ب ــرد اس ــرد - ب ــی ب ــکاری بین الملل هم
ــا  ــد ب ــز بای ــن نی ــران و چی ــکاری ای ــند هم س
کــرد؛  نــگاه  واقع بینانــه  و  جامــع  نگرشــی 
ــند  ــن س ــای ای ــا امض ــن ب ــم چی ــا و ه ــم م ه
ــن  ــتیم. بنابرای ــود هس ــع خ ــن مناف ــی تامی در پ
ــی  ــا و مزایای ــند دارای فرصت ه ــن س ــر ای اگ
ــن  ــد متضم ــا بای ــد، متقاب ــا باش ــرای چینی ه ب

ــد. ــران باش ــرای ای ــی ب ــا و مزایای فرصت ه
 در پایــان صحبتــی هــم بــا دلواپســان اســتقال 
و عــزت ایــران دارم کــه هــر چنــد وقــت 
یکبــار ســروکله شــان پیــدا می شــود؛ سیاســت 
خارجــی جمهــوری اســامی و منافــع ملــی را  
ــد،  ــی نکنی ــی و جناح ــای حزب ــر دعواه درگی
ــی هســت  ــع مل ــه مناف سیاســت خارجــی برپای
.اگــر چــه واقعــا دلواپــس بودیــد همیــن جیــغ 
هــا را زمانــی کــه در قلــب راکتــور هســته ای 

بتــن ریختــه شــد مــی کشــیدید.
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ایــن سرنوشــت اقتصــاد قدرتمنــدی اســت کــه 
ــورهای  ــرای کش ــی ب ــه الگوی ــل ب روزی تبدی

جهــان ســوم شــد.
در زمــان پهلــوی اول دوران طایــی اقتصــادی 
بــا دیدگاهــی  نــو و پویــا  داشــتیم، نســلی 
متفــاوت پــا بــه عرصهــی اقتصــاد گذاشــته 
ــی  ــاهد طوالن ــا ش ــان م ــن زم ــد و در ای بودن
ســرانه  درآمــد  پیوســته  رشــد  دوره  تریــن 
بودیــم. بــه طــوری کــه ایــران  را بــه یکــی از 
کشــورهای درحــال توســعه بــا باالتریــن رشــد 
ــران  ــم از ای ــی ه ــک جهان ــرد و بان ــل ک تبدی
بــه عنــوان الگویــی بــرای توســعه اقتصــادی در 

ــرد. ــام ب ــان ســوم ن جه
خیلــی جالــب اســت کــه انقــدر حــال و هــوای 
ــد؟  ــه ش ــس چ ــتیم. پ ــی داش ــادی خوب اقتص
ــو  ــر ج ــی ت ــا خودمان ــی، ی ــه خودخواه همیش

گیــری بیخــودی باعــث ایــن میشــود کــه 
ــرار  هــوا برشــان دارد. حــاال داســتان از چــه ق

ــت؟! اس
موضــوع  بــه  نســبت  شــاه  رفتــار چکشــی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــورد، ب ــتارت میخ ــاد اس اقتص
واردات بیــش از حــد ظرفیــت بنــادر، نــاوگان 
حمــل و نقــل و حتــی انبارهــای موجــود اتفــاق 
ــور  ــت مجب ــاه مملک ــه ش ــد. در نتیج ــی افت م
میشــود بــه دلیــل کمبــود نیــرو و منابــع انســانی 
ــن  ــداد ای ــد!! در امت ــد را بیشــتر کن ــه تولی هزین
ــه  ــه ب ــان ک ــه شناس ــوری جامع ــق تئ ــه طب قضی
آن انتظــارات فزاینــده میگوینــد، تقاضــا بــرای 
ــدا  ــه شــدت افزایــش پی خــوراک و مســکن ب
ــد.  ــابقه ای ش ــی س ــورم ب ــب ت ــرد و موج ک
ــه ی درد و  ــه ریش ــه ب ــای توج ــه ج ــت ب دول
ــای  ــه ه ــادل هزین ــا متع ــه و ن ــی روی ــد ب رش

ــا گرانفروشــی پرداخــت  ــارزه ب ــه مب ــی ب دولت
بــه همیــن دلیــل هــم تعــدادی دســتگیر و 

ــدند. ــی ش زندان
بــا گذشــت زمــان اقتصاددانــان فاصلــه ی 
بیشــتری از شــاه گرفتنــد، اکثریــت پســت 
ــه حالتــی تشــریفاتی  هــای اقتصــادی تبدیــل ب
ــا جایــی تــداوم پیــدا کــرد  ــد ت شــد. ایــن رون
ــرای اصــاح اقتصــادی  ــی ب کــه دیگــر فرصت
ــت.  ــود نیاف ــاده ب ــا نه ــت بن ــه نف ــر پای ــه ب ک
پــس بــی دلیــل نیســت کــه افــراد آگاه و اهــل 
ــامی  ــاب اس ــر انق ــون رهب ــه ای همچ مطالع
ــر  ــد غی ــا درآم ــته باره ــال گذش ــت س در بیس
نفتــی را مــورد تاکیــد قــرار میدهنــد، بــه ایــن 
ــقوط  ــل س ــی از عوام ــد یک ــه میدانن ــل ک دلی
ــه ی  ــه پای ــود ک ــامانی ب ــاد نابس ــوی، اقتص پهل
ــد. ــه شــمار میآم ــی و اساســی آن نفــت ب اصل
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یکـی از وظایـف دولتهـا، تـاش در جهت حفظ 
و اشـاعه ارزش هـای نظـام سیاسـی خویـش بـه 
بـی  صـورت  در  کـه  میباشـد،  بعـدی  نسـلهای 
توجهـی بـه ایـن مهـم ، نظـام سیاسـی بـا مشـکل 
مواجـه مـی گردد . ایـن فرایند اصطاحـاً » جامعه 
پذیـری سیاسـی « نامیـده میشـود . جامعـه پذیری 
سیاسـی از اوان زندگـی بـه تدریـج شـکل گرفته 
و در مرحلـه نوجوانـی و جوانـی بـه شـکل کامـل 
خـود نزدیـک شـده کـه در ایـن میـان ، جوانان و 
نـوع جامعـه پذیـری آنهـا نسـبت بـه نظام سیاسـی 
مـی  برخـوردار  ای  ویـژه  اهمیـت  و  اولویـت  از 
شـود؛ چـرا کـه جامعـه پذیـری سیاسـی آنهـا در 
ایـن مرحله از نوعـی آگاهی برخوردار می باشـد 
ایـن رونـد ممکـن اسـت در سراسـر زندگـی  و 
 ، خویـش  سیاسـی  نظـام  بـه  نسـبت  فـرد  یـک 
تـداوم یابـد و از آن جهـت اهمیـت دارد کـه در 
کشـورهای مختلف شـهروندان نسـبت به رهبران 
و سـاختارهای سیاسـی خـود احسـاس مختلفـی 
دارنـد و عقایـد گوناگونی را ابـراز می دارند و از 
سـوی دیگـر ، گرایـش هایی که شـهروندان یک 
مملکـت دربـاره امـور سیاسـی کشـورهای خـود 
دارنـد ، بـر چگونگـی عملکـرد سیاسـی نظـام اثر 
مـی گـذارد . بنابرایـن عملکرد یک نظام سیاسـی 
بـا حـاالت رفتـار و  بـه طـور قابـل ماحظـه ای 
نزدیـک  بسـیار  ارتبـاط  آن  مـردم  هـای  ارزش 
دارد ، بدیـن معنـی کـه سیاسـت در هـر جامعه به 
همـان گونـه شـکل مـی گیرد کـه شـهروندان در 
درون یـک نظـام بـه آن اعتقـاد دارند و احسـاس 
مـی کنند.پیـروزی انقاب اسـامی ، کـه مرهون 
رهبریهـای مدبرانـه امـام خمینـی ) ره ( ، حضـور 
پویـای  هـای  آمـوزه  و  متدیـن  مـردم  یکپارچـه 

دیـن مقـدس اسـام و مکتـب تشـیع بـوده اسـت 
منطقـه   ، داخلـی  تحـوالت  بـر  فراوانـی  تأثیـر   ،
بـا  بـه طـوری کـه   ، ای و جهانـی داشـته اسـت 
انـدک تأملـی میتـوان بـه این دسـتاوردها پـی برد 
. انقـاب اسـامی آنچنان قدرتهـای جهانی را در 
حیـرت فـرو بـرد و بـر صـورت سـتمگران سـیلی 
نواخـت کـه برخـی از آنها هنـوز هم نتوانسـته اند 
تعـادل خـود را به دسـت آورنـد . به همین سـبب 
نعـرۀ  گاهـی   ، حیـرت  و  سـرگردانی  روی  از   ،
مسـتانه سـر داده ، تهدیـد بـه جنـگ مـی کننـد و 
گاهـی از روی عجـز و ناتوانـی تقاضـای مذاکره 
و سـازش مـی نماینـد . بایـد سـالها و شـاید قرنـی 
بگـذرد تـا بتـوان ایـن حادثـه عظیم تاریخـی را به 
طـور کامل تبیین و بازشناسـی کـرد . برای فراهم 
سـاختن زمینـه تحقـق چنیـن جامعـه ای ، هـزاران 
گردیدنـد  مبعـوث  خداونـد  جانـب  از  پیامبـر 
فراوانـی  تاشـهای  رسـالت  ابـاغ  جهـت  در  و 
کردنـد ؛ ولـی در ایجـاد جامعهٔ ایـده آل چندان 
موفقیتـی نداشـتند . تنهـا نمونـه ای کـه براسـاس 
آیـات قـرآن کریـم مـی تـوان از آن یـاد کـرد ، 
حکومت حضرت سـلیمان علیه السـام اسـت . با 
ایـن وجود ، بسـیاری از مـا ، همانند ماهی در آب 
کـه از اهمیـت آب غافـل اسـت ، از وجـود چنین 
نعمـت بزرگـی غافلیـم؛ کـه البتـه بایـد بـه بیـان 
عظمـت ایـن انقـاب پرداخت تـا همگان نسـبت 
بـه نعمتـی که به آنـان عطا شـده ، از آگاهی الزم 

برخـوردار شـوند .
انقـاب اسـامی برپایـه ارزشـهای دینـی ، سـنت 
هـای اصیـل و ریشـه دار و معنویت شـکل گرفت 
و بـه تعبیـر فوکـو ، کـه از نزدیـک بـا آن آشـنا 
شـده بود ، انقابی اسـت کـه در آن نفس مذهبی 

دمیده شـده اسـت . انقاب اسـامی بـا محوریت 
بـه رهبـری یـک رهبـر دینـی  گفتمـان دینـی و 
و ملـی ، مهـم تریـن مطالبـات نسـلهای ایرانـی ، 
شـامل حق تعیین سرنوشـت بـرای فرزنـدان ایران 
زمیـن ، حاکمیـت ارزش هـای دینـی و معنویـت 
، آزادی و رهایـی از اسـتبداد ، اسـتقال و عـدم 
مداخلـه بیگانـه در امـور کشـور ، عدالـت و نفـی 
ظلـم و تبعیـض و ... را نمایندگـی نمـود کـه بـه 
و  اسـامی  جمهـوری  نظـام  و  هـدف  عنـوان 
قانـون اساسـی متجلـی اسـت . ایجـاد و اسـتقرار 
کـه  بـود  هدفـی  و  آرمـان   ، اسـامی  حکومـت 
مـردم ایـران از زمـان گرایـش بـه دیـن اسـام در 
سـر مـی پروراندنـد و هیـچ گاه موفق بـه برقراری 
انقـاب  پیـروزی  رو  ایـن  از   . بودنـد  نشـده  آن 
اسـامی در سـال ۱۳۵۷ بـه رهبری امـام خمینی ) 
ره ( ، فرصـت نوینـی پیـش روی ملت ایـران نهاد 
تـا آرزو و آرمـان دیرینـه خـود را دسـت یافتـه 
ببینند.ایجـاد و اسـتقرار حکومـت اسـامی دارای 
از  اصیـل  قرائـت   « نظیـر  مهمـی  هـای  شـاخصه 
اسـام « ، » حکومـت مبتنـی بـر والیت فقیـه « و » 
مـردم سـاالری دینـی « بود . به نحـوی که هریک 
از شـاخصه هـای فـوق ، نقـش مهمـی در شـکل 
گیـری و پیـروزی انقـاب اسـامی ایفـا نمودند . 
از ایـن رو پـس از پیـروزی انقـاب ، مـردم ایران 
کـه طی قـرن های متمـادی در تشـکیل حکومت 
برپایـی  ، خواهـان  بودنـد  مانـده  نـاکام  اسـامی 
حکومـت دینـی شـدند کـه در آن قرائـت اصیـل 
از اسـام صورت گیرد و تشـکیل جامعه اسـامی 

محقـق شـود .
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برخی از دسـتاورد های سیاسی انقالب 
اسالمی در بعد داخلی 

 
قانون اساسی 

قانون اساسـی جمهوری اسـامی و نظام سیاسـی 
مبتنـی بـر آن ، امـروز به عنوان دسـتاورد انقاب 
و  سیاسـی  نظـام  از  مقبولـی  تجسـم  و  اسـامی 
سیاسـی  هـای  اندیشـه  تحـول  مرحلـۀ  آخریـن 
در جهـان اسـام تلقـی مـی گـردد، و بـا بازتاب 
گسـترده ای کـه انقـاب اسـامی در میـان ملـل 
مسـلمان و مسـتضعف جهـان یافتـه اسـت ، ایـن 
بـه  بـه تدریـج  اندیشـه و طـرح سیاسـی اسـام 
عنـوان یـک نظریـه سـازنده و رهایـی بخـش و 
زیربنایـی تحـوالت سیاسـی عمیـق در منطقـه و 

کشـورهای اسـامی مطـرح مـی گـردد .
امـروز پیـام انقـاب اسـامی و شـیوه متـن قانون 
اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران ، راه نوینی را 
بـه روی ملـل مسـلمان جهـان گشـوده و نسـیم 
آگاهـی و بیداری امیدبخشـی را در جهان دمیده 
اسـت . علمـای اسـام و حقـوق دانان مسـلمان ، 
قانون اساسـی کشـور اسـامی ایران را بـه عنوان 
مبنای کار آینده کشـورهای اسـامی- که دیریا 
زود بـه دامـن اسـامی و بـه آغـوش حکومـت 
بررسـی و  از خواهنـد گشـت- مـورد  اسـامی 

تجربـه و تحلیـل قـرار مـی دهند .
 

مجلس شورای اسالمی
 

تغییـرات   ، اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  بعـد 
بنیادینـی در سـاختار قانونـی و عملکـرد مجلـس 
صـورت گرفـت . ایـن تغییـرات موجـب ایجـاد 
حـق  و  مجلـس  بـرای  الزم  قـدرت  و  اقتـدار 
دخالـت در عمـوم مسـائل کشـور را بـه دنبـال 
تغییـرات  و  تحـوالت  ایـن  از  برخـی   . داشـت 
عمـده عبارتنـد از : شـجاعت نمایندگان : پس از 
انقـاب اسـامی ، مجلـس عمدتـاً از نمایندگان 
 . اسـت  بـوده  برخـوردار  باشـهامت  و  شـجاع 
آنهـا بـدون هیـچ گونـه تـرس و واهمـه ای و بـا 
صراحـت و شـجاعت الزم ، وظایـف نمایندگی 
خـود را انجـام داده انـد . در ایـن راه، ماحظه و 
منافـع شـخصی یـا گروهـی را در نظـر نگرفتـه و 
بـه فکـر نفـع کشـور ، ملت ایـران و مـردم حوزه 

انتخابـی خـود بـوده انـد .
 اتـکای نماینـدگان به مـردم : نمایندگان مجلس 
از آنجـا کـه حقیقتاً منتخب مردم حـوزه انتخابی 
خـود بـوده و دلگرم بـه حمایت و پشـتیبانی آنها 
مـی باشـند ، لـذا توانسـته انـد بـا اقتـدار و قـوت 
نحـو  بـه  را  خـود  نمایندگـی  وظایـف   ، الزم 
شایسـته و بـدون هرگونـه ماحظـه کاری انجـام 

 . دهند 
نماینـدگان   ، انقـاب  از  پـس   : بیـان  آزادی 
مجلـس عمـًا در بیـان نظرات خویـش در ایفای 
وظیفـه نمایندگـی آزاد بـوده انـد . حـق آزادی 
و خواسـت  نظـر  مـورد  ، کـه  نماینـدگان  بیـان 

نظـام اسـامی بـوده و حـق درسـت و بـه جایـی 
نیـز مـی باشـد ، در حقیقـت تجلی اجـرای اصل 
۸۶ قانـون اساسـی و منشـور نظـام مـی باشـد کـه 
مقـرر مـی دارد » نماینـدگان مجلـس در مقـام 
و  نظـر  اظهـار  در  نمایندگـی  وظایـف  ایفـای 
رأی خـود کامـا آزادنـد و نمیتـوان آنهـا را بـه 
سـبب نظراتـی کـه در مجلـس اظهـار کـرده اند 
یـا آرایـی که در مقـام ایفای وظایـف نمایندگی 

خـود داده انـد ، تعقیـب یـا توقیـف کـرد .
 

اجتماعات و راهپیمایی ها

 از دیگـر ابزارهـای اجتماعـی نظـارت مـردم بـر 
راهپیمایـی هاسـت کـه  و  اجتماعـات   ، دولـت 
عمدتـاً در جهـت حمایـت یـا اعتـراض بـه امـور 
اجتماعـی صـورت مـی گیـرد و یکـی از اثـرات 
آن مـی توانـد وضـع و اصـاح برخـی قوانیـن 
باشـد . کمـا اینکـه یکـی از صاحـب نظـران در 
ایـن بـاره مـی گویـد : » تجربه نشـان داده اسـت 
کـه اکثـر اجتماعـات خودجـوش و مردمـی بـه 
منزلـه اخطار بـه دولت دربـاره امـور اجتماعی و 
حقوقـی جمعـی مـردم در زمینه هـای خاص می 
باشـد . برخـی از سیاسـتها و اعمـال دولـت کـه 
ممکـن اسـت عواقـب سـوئی را بـه جـا بگـذارد 
اصـوالً مـورد اعتـراض همـه مـردم یـا گروهـی 
از آنـان قـرار مـی گیـرد . ایـن گونـه اعتراضات 
جمعـی درواقـع نوعـی اعـام بیـزاری نسـبت بـه 
خدشـه دارکـردن حقوق مـردم بـوده و می توان 

از آن تلقـی بـه نهـی از منکـر کـرد .
 

آزادی

مـردم  آزادی  مسـئله  بـر   ) ره   ( خمینـی  امـام   
تأکیـد فراوانی داشـت . ایشـان در ایـن زمینه می 
فرمایـد : » آزادی یکـی از اموری اسـت که اول 
حقـی اسـت کـه بشـر دارد . حـق ابتدایـی اسـت 
بایـد آزاد باشـد . در آرای  کـه بشـر دارد کـه 
خویـش آزاد باشـد . در اعمالـش آزاد باشـد . 
خـودش در مملکتـش آزاد باشـد . ۱۳0 مـا مـی 
خواهیـم یـک حکومـت الهی باشـد موافـق میل 
مـردم ، رأی مـردم و موافـق حکم خدا . به آرای 

مـردم مـی خواهیـم مراجعه کنیـم ... و برای 
تشـکیل حکومتـی کـه خود مـردم میل 

اسـامی  جمهـوری  حـاال  دارنـد، 

بـا  اختیـار   ، شاهنشـاهی  رژیـم  یـا  را خواسـتند 
خودشـان اسـت « . ۱۳۲ ۱۳۱ در نظـام اسـامی 
تأمیـن آزادی انسـانها و حفاظـت از آن در مقابل 
موانـع تحقـق آزادی از وظایف حکومت اسـت 
. حضـرت امـام ) ره ( بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب 
طلـب  آزادی  اسـام  مثـل  مکتبـی  هیـچ  کـه 
نیسـتند ، مشـخصاً بـه دونـوع آزادی موجـود در 
دموکراسـی مطلـوب اشـاره کرده اند : نخسـتین 
در  آزادی  تـوان  مـی  را  ایشـان  مدنظـر  آزادی 
مشـارکت سیاسـی دانسـت . حضـرت امـام ) ره 
( آزادی مـردم در انتخابـات را از جملـه مبانـی 
دموکراسـی دانسـته، و به عنوان نمونـه از آزادی 
مـردم در گزینـش نماینـدگان مجلس یـاد کرده 
انـد . آزادی بیـان و عقیـده، دومیـن نـوع آزادی 
دموکراسـی   ) ره   ( امـام  حضـرت  کـه  اسـت 
مطلـوب را بانـی و حافـظ آن معرفـی نمـوده اند 
. ایشـان مـی فرمایـد : » در اسـام دموکراسـی 
آزاد  عقایـد  بیـان  در  مـردم  و  اسـت  منـدرج 
هسـتند . نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه امـام 
خمینـی ) ره ( محـدوده آزادی مـورد نظرشـان 
را انحـراف انسـانها از مسـیر صحیـح و همکاری 
بـا دشـمنان نظـام مـی داننـد ؛ بـه ایـن معنـی کـه 
در دموکراسـی مطلـوب ایشـان آزادی سیاسـی 
و بیـان عقیـده آنجـا به رسـمیت شـناخته شـده و 
حفاظـت می شـود کـه منجر بـه انحـراف اذهان 

و سوءاسـتفاده از نظـام نگـردد « .
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برابری

 منظـور از برابـری ایـن اسـت کـه تمـام قوانیـن 
کشـور ، بـرای تمـام افـراد یکسـان باشـد . بـه 
تعبیـر دیگـر حقـوق و تکالیـف ناشـی از قانـون 
بـرای همـگان به یک صورت اعمال شـود، و از 
طـرف دیگـر همه افـراد به صـورت یکسـان در 
حمایـت قانـون به سـر برند . این نکتـه در اصول 
نوزدهـم و بیسـتم قانـون اساسـی آمده اسـت : » 
مـردم ایـران از هـر قـوم و قبیلـه کـه باشـند ، از 
حقـوق مسـاوی برخوردارنـد و رنـگ ، نـژاد ، 
زبـان و ماننـد اینهـا سـبب امتیـاز نخواهنـد بود « 
و » همـه افـراد ملـت اعـم از زن و مـرد، یکسـان 
در حمایـت قانـون قـرار دارنـد و از همـه حقوق 
و  اجتماعـی   ، اقتصـادی   ، سیاسـی   ، انسـانی 
فرهنگـی با رعایـت موازین اسـام برخوردارند 
« . نکتـه مهـم اینکـه این تسـاوی در مـورد ایران 
جـاری اسـت و بیگانـگان از دیـد قانون اساسـی 
وضعیـت متفاوتـی خواهنـد داشـت . از طـرف 
دیگـر ، این تسـاوی بـه ویژه مشـروط به رعایت 
موازیـن اسـامی اسـت و در موازیـن اسـامی ، 
تفاوتهایی میان حقوق مسـلمان و غیرمسـلمان و 
زن و مـرد وجـود دارد . نکته فوق ممکن اسـت 
بـه عنوان اشـکال بـه نظـام حقوقی ایـران مطرح 
شـود . در پاسـخ بـه ایـن اشـکال بایـد گفـت : 
اوال در خصـوص تفـاوت میـان حقـوق کافـر و 
مسـلمان ، اگرچـه در رسـاله هـا و کتـب فقهـی 
مـی  دیـده  حقـوق  و  احـکام  و  در  تفاوتهایـی 
شـود ، امـا چـه از نظـر قانـون اساسـی و چـه از 
نظـر اعامیـه حقـوق بشـر در ۱۳۶ ۱۳۷ اسـام 
تفاوتـی  انسـانی  حقـوق  لحـاظ  از   ;QUOT&
میـان کفـار مسـلمانان وجـود نـدارد . ثانیـاً در 
خصـوص تفـاوت میـان حقـوق زنـان بـا مـردان 
نیز باید گفت که » تشـابه « و » تسـاوی « حقوق 
کرامـت  در  مـرد  و  زن   . نیسـت  یکـی  الزامـاً 
انسـانی بـا یکدیگر مسـاوی انـد و بالطبع حقوق 
ایشـان مسـاوی و مشابه اسـت؛ همانند شخصیت 
اجتماعـی ، تعهدات و جریانـات مالی ، مالکیت 
، شـغل و حفظ نام و نسـب و ... اما در طبیعت و 
خلقـت میـان زن و مرد تفاوت اسـت ) بی آنکه 
ایـن تفـاوت در خلقـت ، تفـاوت در شـخصیت 
انسـانی ایجـاده کرده باشـد ( . از لحـاظ حقوقی 
، حقـوق زن عیـن حقـوق مرد ) مشـابه ( نیسـت 
بـا مجمـوع حقـوق  بلکـه مجمـوع حقـوق زن 
مـرد  مشـابه اسـت .کرامـت انسـانی بـا یکدیگر 
مسـاوی انـد و بالطبـع حقـوق ایشـان مسـاوی و 
 ، اجتماعـی  شـخصیت  هماننـد   ، اسـت  مشـابه 
تعهـدات و جریانـات مالـی ، مالکیـت ، شـغل و 
حفـظ نـام و نسـب و ... امـا در طبیعـت و خلقت 
میـان زن و مـرد تفـاوت اسـت ) بـی آنکـه ایـن 
تفاوت در خلقت، تفاوت در شـخصیت انسـانی 

ایجـاد کرده باشـد.( 

برخی از دستاوردهای سیاسی انقالب 
اسالمی در بعد خارجی

 اسـتقال و نفـی وابسـتگی » اسـتقال « و » نفـی 
هایـی  از جملـه خواسـته   » سـلطه  و  وابسـتگی 
بودنـد کـه در جریان انقاب اسـامی برای بیان 
شـدت سـرکوب گـری و  ظلم رژیـم پهلوی بر 
مـردم ایـران از یـک سـو، و ضعـف و ناتوانـی 
رژیـم در برابـر قدرتهـای بـزرگ نظیـر ایـاالت 
متحـده آمریـکا از سـوی دیگـر رواج یافتنـد . 
از ایـن رو در جریـان نهضت اسـامی ایـران نیز 
نوعـی مبـارزه میـان مردم بـه عنوان افـراد تحت 
گـر  سـلطه  عنـوان  بـه  پهلـوی  رژیـم  و  سـلطه 
جریـان یافـت که در نهایـت با پیـروزی انقاب 
اسـامی خاتمـه یافـت . این مبـارزه مـردم ایران 
بـر ضـد سـلطه دو جنبه بارز و مشـخص داشـت 
. مـردم ایـران در نخسـتین جنبـه مبـارزه خـود ، 
علیـه رژیـم سـلطه گـر پهلـوی و اعمـال سـلطه 
گرانهـای ایـن رژیـم در داخل به قیام برخاسـتند 
و در دومیـن جنبـه مبـارزات ضـد سـلطه خـود 
بـر نفی وابسـتگی و اسـتقال طلبـی از قدرتهای 

بـزرگ ، پافشـاری نمودنـد .
درواقـع مـردم به مبـارزه با رژیمـی پرداختند که 
در داخـل به اعمال سـلطه گرانه مـی پرداخت و 
از سـوی دیگـر در روابـط خارجـی خـود تحت 
سـلطه بیگانـگان قـرار داشـت . بـر ایـن اسـاس 
نفـی سـلطه در داخـل متـرادف نفـی اسـتبداد، 
بـه  وابسـتگی  نفـی  بـا  مسـاوی  خـارج  در  و 
قدرتهـای بزرگ و رهایی از سیاسـتها و اهداف 
اسـتعمارگرایی آنهـا بـود . بنابرایـن بایـد بـه هـر 
دو وجـه آرمـان انقـاب اسـامی یعنـی » نفـی 
سـلطه گـری در داخـل « و » نفـی سـلطه پذیری 

در خـارج « توجـه کافـی صـورت گیـرد .
 1. نفـی سـلطه گری در داخـل از دیرباز تاکنون 
بـه  قـدرت  از  منـدی  بهـره  واسـطه  بـه  انسـانها 
دو گـروه فرمانـدار و فرمـان پذیـر تقسـیم شـده 
انـد و همـواره نوعـی روابـط مبتنـی بـر قـدرت 
و سـازوکارهای فرماندهـی و فرمانبـری وجـود 
داشـته اسـت . بـر ایـن اسـاس علـی رغـم آنکـه 
از زمـان شـکل گیـری نخسـتین جوامع ، مسـئله 
توزیـع قـدرت و اینکـه چه کسـی بایـد صاحب 
قـدرت و جایـگاه فرمانروایـی و چه کسـی باید 
در زمـره فرمانبـران باشـد ، مطـرح بوده اسـت ، 
بـا ایـن حـال سـلطه هنگامـی حاصـل شـده کـه 
قـدرت خاصـی تعییـن کننـده و تحمیـل کننـده 
مقـررات و مفاهیـم باشـد و مـردم هیـچ نقشـی 
در آن نداشـته باشـند . بنابرایـن سـلطه بـه معنای 
تفـوق و برتـری یـک فرد یا گروه بر سـایر افراد 
و گـروه هاسـت و در شـرایطی شـکل می گیرد 
که در یک سـو » سـلطه گر « و در سـوی دیگر 
» سـلطه پذیـر « وجـود داشـته باشـد . درواقـع 
سـلطه ، جلـوه ملمـوس اعمـال قـدرت از طریق 
مجموعـه ای از روابـط پیچیده اسـت که شـامل 
نظـارت اجتماعـی ، قواعـد و الزامـات درونـی 

شـده و مـورد قبـول انسـانها می باشـد .
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بـه عبـارت دیگـر ، سـلطه صـورت عینـی قدرت 
سیاسـی اسـت ؛ چرا که قـدرت سیاسـی ، قدرت 
ارتباطـی اسـت و در نتیجـه با سـلطه متـرادف می 
باشـد . بنابراین ذات قدرت بر » سـلطه طلبی « و » 
انحصـار « داللـت دارد . از ایـن رو همواره سـلطه 
بـا اعمـال قـدرت همـراه اسـت و عـاوه بـر آنکه 
راه مشـارکت سیاسـی- اجتماعی را سـد می کند 
، نوعـی مبـارزه میـان نیروهای سـلطه گر و سـلطه 
پذیـر نیـز برقـرار مـی سـازد .  در ایـران نیـز مـی 
تـوان از اسـتبداد سیاسـی ، خفقـان مطلـق العنـان 
و نامحـدود بـودن اختیـارات و قـدرت شـده کـه 
قـدرت خاصـی تعییـن کننـده و تحمیـل کننـده 
نقشـی  هیـچ  مـردم  و  باشـد  مفاهیـم  و  مقـررات 
در آن نداشـته باشـند . بنابرایـن سـلطه بـه معنـای 
تفـوق و برتـری یک فـرد یا گـروه بر سـایر افراد 
و گـروه هاسـت و در شـرایطی شـکل مـی گیـرد 
کـه در یک سـو » سـلطه گـر « و در سـوی دیگر 

» سـلطه پذیـر « وجود داشـته باشـد . درواقع 
سـلطه ، جلـوه ملمـوس اعمـال قـدرت 

روابـط  از  ای  مجموعـه  طریـق  از 
پیچیـده اسـت کـه شـامل نظـارت 

الزامـات  و  قواعـد   ، اجتماعـی 
قبـول  مـورد  و  شـده  درونـی 
انسـانها مـی باشـد . بـه عبارت 
دیگـر ، سـلطه صـورت عینی 
قـدرت سیاسـی اسـت ؛ چرا 
کـه قدرت سیاسـی ، قدرت 
ارتباطـی اسـت و در نتیجـه 
بـا سـلطه متـرادف می باشـد 
. بنابرایـن ذات قـدرت بـر » 
انحصـار   « و   » طلبـی  سـلطه 

رو  ایـن  از   . دارد  داللـت   »
همواره سـلطه با اعمـال قدرت 

همـراه اسـت و عـاوه بـر آنکـه 
راه مشـارکت سیاسـی- اجتماعـی 

را سـد مـی کنـد ، نوعی مبـارزه میان 
نیروهـای سـلطه گـر و سـلطه پذیـر نیـز 

برقـرار مـی سـازد . ۱۵۸ در ایـران نیـز مـی 
تـوان از اسـتبداد سیاسـی ، خفقان مطلـق العنان و 
نامحدود بودن اختیارات و قدرت شـاه ، فقدان و 
امنیـت فـردی ، دخالـت و نفوذ بیگانـگان بر امور 
کشـور ، سـرکوب مخالفـان و قلع وقمـع هر فکر 
و اندیشـه ای کـه حکومـت آن را نمـی پسـندید 
یـا بـه مصلحـت نمـی دانسـت ، بـه عنـوان نمونـه 
هـای بـارز سـلطه گـری رژیـم یـاد کـرد . بـر این 
اسـاس ، یکـی از مصادیق بارز مبارزات گسـترده 
مـردم بـر علیه رژیـم پهلوی را می توان در مسـئله 
سـلطه طلبـی این رژیم و سـلطه سـتیزی انقابیون 
مشـاهده نمـود . درواقـع انحصـار قـدرت و به تبع 
آن تمـام ارکان سیاسـی اجتماعـی و اقتصادی در 
دسـت عـده ای معـدود از درباریـان و وابسـتگان 
آنهـا ، یکـی از دالیـل حرکـت عظیم مـردم بود، 
کـه در نهایـت با پیـروزی انقاب اسـامی خاتمه 
یافـت . بـر ایـن اسـاس مـی تـوان اعمـال قـدرت 

یـک جانبـه و اجبارآمیز ، خودکامگـی و تمرکز 
قـدرت ، رانـت خـواری و فسـاد اقتصـادی دربار 
و نزدیـکان ، سـرکوب شـدید مخالفیـن توسـط 
 ، امنیتـی   - اطاعاتـی  و  نظامـی  هـای  دسـتگاه 
وابسـتگی تمـام ارکان حکومـت به شـخص شـاه 
و نظـارت شـدید محمدرضا پهلوی بـر تمام امور 
را از جملـه خصایـص و ویژگیهـای رژیم پهلوی 
 . نمـود  محسـوب   ۱۳۵۷-۱۳4۲ سـالهای  طـی 
شـاه عـاوه بـر آنکـه بـا قـدرت خـود مسـتقیماً 
بـه سـرکوب مـردم مـی پرداخـت ، تـوان خـود 
را جهـت اعمـال قـدرت از طریـق سـاختارهای 
گوناگـون نیـز بـه کار مـی بسـت، تـا از این طرق 
ـ عقانـی مشـروعیت  قانونـی  تقویـت وجـه  بـه 
سـلطه رژیـم خـود بپـردازد . ایـن نـوع اجبـار که

 از طریـق وضـع قوانیـن و مقررات علیـه مخالفان 
وسـیله  بـه  معمـوالً   ، گـردد  مـی  اعمـال  رژیـم 
 ، فرمایشـی  مجلـس   ، دولتـی  سـاالری  دیـوان 
احـزاب دروغیـن ، دولتهـای دسـت نشـانده و ... 
بـه اجـرا درمـی آمـد . درواقـع حکومـت پهلوی 
که مشـروعیت سیاسـی خود را از ثروت سرشـار 
حاصـل از نفـت و حمایـت بیگانـگان می گرفت 
مـی  تـاش  اسـتبداد  و  خودکامگـی  اوج  در   ،
بـه  آمیـز  سـلطه  ابزارهـای  از  اسـتفاده  بـا  کـرد 
سیاسـی  امـور  در  مـردم  مشـارکت  سـازماندهی 
رژیـم  مشـروعیت  میـزان  راه  ایـن  از  و  پـردازد 
شاهنشـاهی را افزایش دهد . به همین سـبب شـاه 
در دهه ۱۳۵0 با توسـل به دسـتگیری ، شـکنجه ، 

اعـدام و سـرکوب گـری ، چنان از مـردم بی نیاز 
شـد کـه درصدد تشـکیل حزبـی فراگیـر برآمد .

 
2. نفـی سـلطه پذیـری در خـارج ایـران بـه عنوان 
یکـی از مناطـق حسـاس جهـان اسـام، در عصـر 
وضعیتـی   ، بیگانـگان  بـا  مواجهـه  در  و  جدیـد 
مطلـوب تـر از سـایر ممالـک اسـامی نداشـت . 
در زمـان قاجاریـه و بـر اثـر اهمال کاریهـای آنها 
، قسـمتهای مهمـی از سـرزمین ایران بـه بیگانگان 
واگـذار شـد . در ایـن بیـن انقـاب مشـروطه که 
روزنـه امیدی در دل مردم تابانده بود ، سـرکوب 
شـد و بـه تحکیم سـلطۀ شـاهان انجامیـد . پس از 
آن نیـز سـقوط سلسـله قاجاریـه و قـدرت گیـری 
پهلـوی  سلسـلۀ  سـردمدار  عنـوان  بـه  رضاخـان 
وی،  جانشـین  عنـوان  بـه  محمدرضـا  سـپس  و 
آغازگـر عصـر جدیـدی در تاریـخ معاصـر ایران 
شـد، کـه طـی آن ایران تحـت سـلطه بیگانگان 
، بـه خصـوص ایـاالت متحـده آمریـکا ، 
از  امـام خمینـی یکـی   . قـرار گرفـت 
جنبـه هـای مبـارزه خـود را برپایـۀ 
سیاسـی   ، فرهنگـی  سـلطه  نفـی 
اسـتوار  بیگانـگان  اقتصـادی  و 
کـرد و بـا تأکیـد بـر پرهیز از 
وابسـتگی بـه بیگانـه و نفـی 
کشـور  بـر  اجانـب  سـلطه 
را  اسـام  بـه  بازگشـت   ،
تنهـا راه نجـات مسـلمانان 
مـداران  قـدرت  سـلطه  از 
بـر   . نمـود  تلقـی  غربـی 
خمینـی  امـام  اسـاس  ایـن 
دوران  طـول  در  همـواره 
مبـارزه ، عـاوه بـر حملـه به 
شـاه ، بـه حامیـان خارجـی او 
بـه خصوص اسـرائیل و آمریکا 
نیـز  اسـتعمار  کلـی  طـور  بـه  و 

حملـه مـی کـرد .
وی بـه عنـوان مقدمه نفی کامل سـلطه 
، رژیـم پهلـوی را مصـداق حکومـت ظلم 
و  بـزرگ  قدرتهـای  نشـانده  دسـت  و  وجـور 
تحـت سـلطه آنهـا معرفی مـی نمـود و معتقد بود 
کـه » سیاسـت شـاه بـا توجـه بـه اینکـه وابسـته به 
قدرتهـای خارجـی اسـت ، پیشـرفت مـردم ایران 
بـه همیـن   . را در معـرض خطـر قـرار میدهـد « 
سـبب نیـز تشـکیل حکومتـی مبتنـی بـر قواعـد و 
قوانیـن اسـامی و اسـتقال واقعـی از بیگانـگان ، 
سـهم واالیـی در تفکـرات ایشـان داشـت . از این 
رو امـام در عیـن هدایـت مـردم و گسـتردن دامنه 
آگاهـی همگانـی و کشـاندن تـوده میلیونـی بـه 
مبـارزه ، اندیشـه حکومـت اسـامی را بـر مبنـای 
 ، عـدل  حکومـت  برقـراری  و  سـتیزی  سـلطه 
نضـج و قـوام بخشـید . درواقـع امـام معتقـد بـود 
کـه هیـچ کـس حق سـلطه بـر دیگـری را نـدارد 
و آزادی ، بـه عنـوان حـق اولیـه ، خـدادادی و 
طبیعـی بشـر محسـوب مـی شـود . بنابراین ایشـان 
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اعتقـاد داشـت کـه » مـا بـرای حیات زیر سـلطه 
غیـرارزش قائـل نیسـتیم ؛ مـا ارزش حیـات را 
. همچنیـن   » دانیـم  اسـتقال مـی  بـه آزادی و 
بـا توجـه بـه تلقـی امـام از اسـتقال سیاسـی بـه 
معنـای » اراده آزاد تصمیـم گیـری ملـت بـرای 
تعییـن سرنوشـت خـود و عدم سـلطه یـا دخالت 
اجانـب در سرنوشـت مـردم « معتقـد بـود که از 
نظـر عقلـی نمیتـوان بـرای حیات زیر سـلطه غیر 
، ارزشـی قائـل شـد ، چـرا کـه » ارزش حیـات 
بـه آزادی و اسـتقال اسـت « . از ایـن رو همـان 
گونـه که مـردم ایران بـه رهبری امـام خمینی به 
نفـی سـلطه در داخـل پرداختند ، وجـوه بیرونی 
سـلطه را نیـز از یـاد نبردنـد و بـا رژیـم پهلـوی ، 
کـه همـواره در برابر بیگانـگان کرنش می کرد 
، بـه چالـش برخاسـتند . مهـم تریـن وجـه ایـن 
مبـارزه در نفـی سـلطۀ بیگانـگان بـه ویژه سـلطه 
ایـاالت متحـده آمریـکا بـر ایـران اسـتوار بـود .

از ایـن رو انقـاب اسـامی ایران کـه با هدف » 
نفی سـلطه فرهنگـی اجنبی و نشـر فرهنگ غنی 
اسـامی « ، تحـول شـگرفی در عرصـه روابـط 
قدرتهـای  معـادالت سیاسـی  در  و  الملـل  بیـن 
تمـام  بـا   ، بـود  آوده  پدیـد  سـلطه گـر جهـان 
قدرتهایـی کـه بـه دنبـال اسـتثمار و بهره کشـی 
انحرافـی  و  نادرسـت  هـا در جهـات  انسـان  از 
بودنـد ، بـه مقابلـه برخاسـت و بـه طـور همزمان 
چالـش  بـه  را   » کاپیتالیسـم   « و   » کمونیسـم   «
مطهـری  شـهید  سـبب  همیـن  بـه   . فراخوانـد 
در موضـوع نفـی سـلطه و اسـتبداد در جریـان 
مـا  نهضـت   «  : بـود  معتقـد  اسـامی  انقـاب 
توانسـت موفقیت بسـیار بزرگ دیگری کسـب 
بکنـد و آن ازبیـن بـردن خودباختگـی ملـت مـا 
در برابـر غـرب- بـه معنـی اعم آن یعنـی بلوک 
غـرب و شـرق- بـود . نهضـت مـا توانسـت بـه 
بگویـد کـه شـما خـود یـک مکتـب و  مـردم 
یـک فکـر مسـتقل داریـد . خـود مـی توانیـد بر 
روی پـای خـود بایسـتید و تنهـا بـه خـود اتـکا 
در  سـتیزی  سـلطه  بنابرایـن   .  » باشـید  داشـته 
جریـان انقـاب اسـامی نه تنهـا به عنـوان یکی 
از مهمتریـن آرمانهـای ملـت ایـران مطـرح شـد 
، بلکـه پیـام اسـتقال ، آزادی و رهایـی از بنـد 
اسـارت سـلطه گـران را نیـز بـه مسـلمان جهـان 
ابـاغ نمـود . زیـرا انقـاب اسـامی بـه رهبـری 
امـام خمینـی ) ره ( کـه حکایـت از پایان سـلطه 
یـک جانبه حکومـت بر مردم و همچنین سـلطه 
قدرتهـای خارجـی بـر رژیـم پهلـوی داشـت ، 
انقابـی غایـت گرایانـه و آرمـان گـرا و مبتنـی 
امـام  بـه رهبـری  بـود کـه  اسـامی  اصـول  بـر 
خمینـی تحـول شـگرفی در عرصـه روابـط بیـن 
الملـل و در معـادالت سیاسـی دولتهـای جهـان 
پدیـد آورد . بـه خصـوص که پیـروزی انقاب 
کـه  شـد  شـرایطی حاصـل  در  ایـران  اسـامی 
هنـوز جنـگ سـرد وجـود داشـت و دو قـدرت 
برتـر بـه مقابلـه هژمونیـک و ایدئولوژیـک بـا 
یکدیگـر مـی پرداختند . در چنیـن ایامی ، یکی 
از مهـم تریـن متحـدان اسـتراتژیک آمریکا که 

گاه نقـش » ژانـدارم منطقـه « را ایفـا می کرد و 
گاه از آن بـا عنـوان » جزیره ثبات « یاد می شـد 
، الگـوی توزیـع قـدرت جهانی و منطقـه ای را 
دسـتخوش تحول اساسـی کرد و ماهیت سـلطه 
آمیـز نظـام بین الملـل و قواعد حاکـم بر روابط 
و مناسـبات بیـن المللـی را به چالـش طلبید . در 
نتیجـه تحقـق اسـتقال در تمامـی ابعاد سیاسـی 
همچنیـن  و  نظامـی  و  فرهنگـی   ، اقتصـادی   ،
خـروج از سـلطه شـرق و غـرب و عـدم اتـکاء 
بـه سیاسـت قدرتهـای شـرقی و غربـی از جملـه 
آرمانهـای بـزرگ انقـاب اسـامی محسـوب 
مـی گردنـد که در نهایـت نیز در قانون اساسـی 

جمهـوری اسـامی ایـران محقـق  شـدند .
انقـاب اسـامی بـا شـعار » اسـتقال آزادی 

جمهـوری اسـامی « در ایـران بـه پیروزی 
ایـن  دسـتاورد  مهمتریـن  و  رسـید 

سـلطنتی  نظـام  فروپاشـی   ، پیـروزی 
سـابقه  بـا  طاغـوت  دیکتاتـوری  و 

۲۵00 سـاله و برقـراری حاکمیـت 
مـردم  نظـام  اسـتقرار  بـا  ملـی 

 « عنـوان  بـا  دینـی  سـاالری 
جمهـوری اسـامی « بـا رأی 
بیـش از ۹۸ درصـد ملت بود 
قانـون اساسـی جمهـوری   .
تریـن  بـزرگ  از  اسـامی 
انقـاب  دسـتاوردهای 
اسـامی اسـت . در اصـل 
اساسـی  قانـون  ششـم 
در   «  : اسـت  آمـده 
جمهـوری اسـامی ایران 
بـه  بایـد  کشـور  امـور   ،
اتـکاء آراء عمومـی اداره 
 : انتخابـات  راه  از  شـود 
انتخـاب رئیـس جمهـور ، 
نمایندگان مجلس شـورای 

اسـامی ، اعضـای شـوراها 
همـه  راه  از  اینهـا  نظایـر  و 

در  کـه  مـواردی  در  پرسـی 
اصـول دیگـر ایـن قانـون معیـن 

مـی گـردد . بر اسـاس ایـن اصل 
، ایـران در طـی ۳۵ سـال گذشـته 

بـوده  برخـوردار  ملـی  از حاکمیـت 
هـای  حـوزه  در  مسـئوالن  تمامـی  و 

مختلـف بـا رأی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم 
. انـد  انتخـاب شـده  مـردم 

جمهـوری  در  قـدرت  و  حکومتـی  سـاختار 
اسـالمی محوریـت والیت فقیـه برگرفته 
از آمـوزه هـای دینـی و شـرع مقـدس ایـران 
را  دینـی  ماهیـت  بـا  انقالبـی  کـه  اسـت 
پدیـد آوردند . اصول اسـتقالل ، آزادی ، عدالت 
اصـول  از   ، اسـالم  مبنـای  بـر  پیشـرفت  و 
بـوده  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  اصلـی 
تمـدن  ایجـاد   ، نظـام  ایـن  آرمانـی  رویکـرد  و 

. باشـد  مـی  اسـالمی  نویـن 
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اســتحاله فرهنــگ غنــی مــردم مســلمان ایــران 
کــه برگرفتــه از احــکام اســامی بــود، در 
رأس تمــام فعالیــت هــای فرهنگــی دوران 
پهلوی قـــرار داشــت. در ایـن دوران، فرهنگ 
اروپــا و آمریــکا توســـط پهلــوی و درباریـــان، 

بهعنوان الگویـــی بیبدیل بـــرای تبعیـت، بـه 
مـــردم معرفـــی میشـــد. برای نمونــه، 

پــدر  کــــه  میرزاملکمخــــان 
دیــدگاه روشــنفکری و پایــه 

ــونری  ــای فرماس ــذار لژه گ
ــت:  ــود، میگف ــران ب در ای

ر  مــــن همینقد «
ــا در  ــه م ــم کــ میگویــ
مســائل حکمرانـی، نـــه 
میتوانیـــم و نـه بایـد از 
پیــش خـود اختراعـی 
نماییـــم. یـــا بایـد علـم 
و تجربـــۀ فرنگســـتان 

خـــود  سرمشـــــق  را 
قـرار بدهیـــم، یـا بایـد از 

ــرۀ بربری گـری خـود  دایـ
ــم.«  ــرون نگذاریـ ــی بیـ قدم

دیدگاهــی کــه در آن دوران 
حاکــم بــود، کامــا ایــران را در 

ــی قــرار میــداد و  مقــام ضعــف و ناتوان
فرهنــگ وابســتگی درحــال تزریــق بــه جــان 

ــرفت  ــعار پیش ــا ش ــه آن را ب ــود و البت ــردم ب م
ــد.  ــه میکردن درگــروی اروپایــی شــدن، توجی
وضعیــت نابســامان اقتصــادی و اجتماعــی نیــز 
ابــزاری بــود تــا عــدم پیشــرفت و عقبماندگــی 
ایــران را بــه گــردن دیــن و فرهنــگ بیندازنــد 
و بــا اجبــاری کــردن کاه پهلــوی یــا کشــف 

حجــاب، ســعی در مدرنیزاســیون ایــران داشــته
ــت  ــرای تقوی ــه ذره ای ب ــدون آنک ــند؛ ب باش
زیرســاخت هــای اقتصــادی و اجتماعــی تــاش 

کنند.

ــادی،  ــال ۱۹۶۲ می ــرد س ــزارش عملک در گ
کمیســیون مبــادالت فرهنگــی و آموزشــی 
ایــران و آمریــکا کــــه در ســال ۱۳04 شمســی 
بــــه ریاســت محمدعلــی فروغــی تأســیس 

ــن  ــی از ایـ ــخص از اهداف ــور مشـ ــد، بهط شـ
دســت نــام بــرده شــده اســت: معرفــی آمریــکا 
ــا و  ــوی، دموکراتیــک و پوی ــی ق ــوان ملت بهعن
معرفــی ارزشــها و شـــیوۀ زندگــی آمریکایـــی 

ــان. ــی ایرانی ــوی آرمان ــوان الگ ــه عن ب
ترویــج  و  دربــار  بیشــمار  فســادهای 
بیبندوبــاری در اکثــر نقــاط کشــور، 
فراگرفتــه  را  ســراپای حکومــت 
ــوی، از  ــم پهل ــم و غـ ــود و ه ب
ــور  ــه ط ــام ب ــردن اس ــن ب بی
ایــران  کشــور  در  علنــی 
بــود. ابتــذال و بیبندوباری 
افسارگســیختۀپهلــوی، 
کشـــورهای  از  حتــی 
ــتر  ــز بیشـ ــی نیـ اروپایـ
از  کـــه  بـــود  شــده 
مصادیـق آن میتـوان بـه 
جشـــن هنــــر شــــیراز و 
ــبازان در  ازدواج همجنس
آن ســالها اشــاره کــرد.

بـــرای  آنتونــی پارســـونز 
نشــاندادن عمـــق فاجعهــای 
کـــه در جشــــن هنــر شــیراز 
میگذشــت، میگویــــد: »جشـــن هنر 
ــرت  ــر کثـ ــیراز، از نظـ ــال ۱۳۶۵ شـ سـ
صحنههــای اهانتآمیز بـــه ارزش هــای اخاقی 
ایرانیـــان، از جشـــن هنـــر پیشـــین فراتـــر رفتـه 
بــــود. بهعنــوان مثــال یکــی از صحنههایــی که 
ــه عنــف  ــد، تجــاوز بـ در پیادهــرو اجــرا میشـ
بـــود کـــه به طور کامـــل، نـــه به طور نمایشــی 
و وانمودســازی، بــه وســیله یــک مــرد کامــــا 
عریان یــــا بدون شــــلوار، درســـت بـه خاطـر 

 غربی
ً
فرهنـگ کامـا

خانم زمانی  / دبیر واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

هنگیرفز
ل
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نـــدارم، بـــا یــک زن کـــه پیراهنـــش بــه وســیله 
مـــرد متجـــاوز چـــاک داده میشـــود، در مقابـــل 
چشـــم همـــه صـــورت گرفـــت؛ ولـــی موضـوع 
بـه شـیراز محـــدود نشـد و طوفـان اعتـراض کـه 
علیـــه ایـــن نمایـــش برخاســـت، بـــه مطبوعـــات 
و تلویزیـــون هـــم رســـید. مـــن بـــه ایـــن خاطـر، 
موضـــوع را بـــا شـــاه در میـــان گذاشـــته و بـه او 
گفتـــم: »اگـــر چنیـــن نمایشـــی، بهطور مثـال در 
شـهر منچسـتر انگلیـس اجـرا میشـد، کارگـردان 
و هنرپیشـــگان آن جـــان ســـالم بهدر نمیبردنـد!« 

شـــاه مدتـی خندیـــد و چیـــزی نگفـت...
یکـــی دیگــر از وقایع نیــز به ازدواج دو پســـر در 
ســـال ۱۹۶۸ میادی مربـــوط میشـد کـه فرزندان 
دو ژنــرال سرشـــناس بودنـــد. یکــی از آنهــا، 
کیــوان خســروانی، طــراح لبــاس فــرح دیبــا 

بــود. ایـــن ازدواج غیرعـــادی در هتل کمـــودور 
تهــران صـــورت گرفـــت و پایتخـــت درحالـــی 
شـــاهد ایـن رویـداد بـــود کـه هـم احکام اسـام 
بـــه ممنوعیـــت همجنســبازی صراحـــت داشـــت 
و هـــم در بیشـــتر کشــــورهای اروپایـــی، هنـــوز 
ــد! ــی میش ــی تلق ــی غیرقانون ــبازی اقدام همجنس
همچنیــن، رژیــم پهلــوی ســعی میکــرد از ظرفیت 
مدرســـه و دانشــگاه بــرای تغییــر فرهنـــگ ایــران 
اســــتفاده کنــد و مکانــی را کــه بایــد فرهنگســاز 
و محــل رشــد باشــد، بــــه مکانــی بــرای از 
ــم  ــد. رژی ــل کن ــا تبدی ــت و حی ــن عف ــن رفت بی
پهلــوی در عصــر رضاشــاه بــــا تأســیس ســازمان 
پیشاهنگی و ســـپس در عصر محمدرضاشـــاه بـــا 
ایجـــاد کاخ جوانـــان و کانـــون پـــرورش فکری 
ــگفته را  ــای پیش ــه ه ــتها و برنام ــودکان، سیاس ک

اجــرا کــرد.
ضــد  هــای  فعالیــت  از  بخشــی  فقــط  اینهــا 
فرهنگــی آن دوران بــود کــه تمامــا ســعی در 
ــی کشــور  ــی- مذهب ــازی فرهنــگ مل ــی سـ غرب
داشــت؛ بــا نگاهــی عمیقتــر بــه تاریــخ، خواهیــم 
ــی  ــچ فرصت ــار از هی ــوی و درب ــه پهل ــت ک دانس
بــرای ترویــج فرهنــگ کشــورهای غربــی و 
ــذار  ــی فروگ ــی و مذهب ــادات مل ــب اعتق تخری

ــود. نب
هنگیرف

ل
فص

معرفـی کتـاب
خانم ملک محمدی / دفتر دانشگاه آزاد نجف آباد

صعـود چهـل سـاله« کتابـی اسـت به همت »سـید 
بـر  »مـروری  محمدحسـین راجـی«، کـه در آن 
بـر  اسـامی  انقـاب  سـاله  دسـتاوردهای چهـل 
المللـی« صـورت گرفتـه  بیـن  اسـاس آمارهـای 
اسـت. ایـن کتـاب کـه نتیجـه ی بیـش از هفـده 
هـزار سـاعت مطالعـه ی هدفمند از جانـب هفتاد 
نخبـه ی دانشـگاهی و حوزوی اسـت، مطالبی را 
ارائـه مـی کنـد که هـر ایرانـی مسـلمان و انقابی 

را سرشـار از حـس غـرور خواهـد کـرد.
مـی  سـاله«  از خصایـص کتـاب »صعـود چهـل 
تـوان بـه تمرکـز آن بـر فعالیـت هـای صـورت 
گرفتـه بعـد از انقـاب، آشـنا نمـودن خواننـده با 
دسـتاوردهای ارزنـده ی انقـاب اسـامی، بهـره 
بیـن  علمـی  و  فنـی  دقیـق،  آمارهـای  از  گیـری 
المللـی بـرای ارائـه ی کار هـا، مقایسـات دقیـق 
و موشـکافانه ی اقدامـات صـورت گرفتـه قبل و 
بعـد از انقـاب و بـه طـور کلـی معارفـه ی همـه 

جانبـه ای از فعالیـت هـای گسـترده نظـام مقدس 
جمهـوری اسـامی ایـران اشـاره کـرد.

هـر  در  کـه  شـده  تشـکیل  فصـل  نـه  از  کتـاب 
کـدام از فصول، مسـاله ای بنیادین مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت. در فصـل نخسـت، اسـتقال 
بـا  مقایسـه  در  دنیـا  میـان کشـورهای  در  ایـران 
وابسـتگی هـای دوران پهلـوی تجزیـه و تحلیـل 
مـی شـود. فصـل دوم بـه کاهـش فقـر و نابرابری 
و بـه عبارتـی توسـعه ی عدالـت اجتماعـی مـی 
عمومـی  رفـاه  مسـاله ی  سـوم  فصـل  و  پـردازد 
بهداشـت،  امنیـت، آمـوزش،  از  برخـورداری  و 
دسترسـی هـای گسـترده ی مـردم بـه آب، برق، 
سـوخت و ابـزار ارتباطـی را بررسـی مـی کنـد. 
فصـل چهـارم عـزت و اقتـدار ایـران را از لحـاظ 
امنیتـی و نظامـی در منطقه و جهـان به تصویر می 
کشـد و فصـل هـای پنجـم تـا هفتـم به پیشـرفت 
پرداختـه  معنـوی  و  صنعتـی  زیرسـاختی،  هـای 

انـد. در دو فصـل نهایـی کتاب مسـاله ی کرامت 
زن و آزادی و مـردم سـاالری دینـی در کشـور 
هـای  شـاخص  و  شـود  مـی  بررسـی  عزیزمـان 
آزادی در کشـورهای غربـی مـورد نقـد قرار می 

. د گیر
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