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سرمقاله
نشریه هم شاگردی مشاره 35
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

حضــور تحســین بر انگیــز دانشــجویان 
انقالبــی در کارزار دفــاع از آرمان هــای 
ــه  ــدگاه ســاده انگاران انقــالب، توهــم و دی
جریــان معــارض را در دانشــگاه ها  بــه 
طــور کلــی از میــان برداشــت. وهــم 
و خیــال جریــان معــارض نســبت بــه 
ــراض در  ــان اعت ــودن جری ــه ب ــک طرف ی
ــگان  ــر هم ــد و ب ــوچ گردی ــگاه ها پ دانش
ــه و  ــجویان نخب ــه دانش ــد ک ــکار ش آش
ــای  ــای ج ــوز در ج ــی هن ــان انقالب جوان
ایــن صحنــه پــر مخاطــره حضــور فعــال و 
موثــر داشــته و دارنــد. فتنــه اخیــر نشــان 
ــز  ــور ج ــروز کش ــای ام ــه چالش ه داد ک
ــد و  ــن، متعه ــان مؤم ــه جوان ــه ب ــا تکی ب
انقالبــی برچیــده نخواهــد شــد و راه بــرون 
ــن و  ــر موم ــه عنص ــه ب ــت از آن تکی رف

انقالبــی در کــف دانشــگاه ها اســت.
جنبــش دانشــجویی بــا همــه ضعــف 
هــای خــود در حــوادث اخیــر بــه عنــوان 
ــگاه ها  ــف دانش ــردی در ک ــی راهب جریان
بــه ایفــای نقــش پرداخــت. شــاید در 
ــی  ــای ابتدای ــان روزه ــگاه اول و در هم ن
جنبــش دانشــجویی در خــواب غفلــت 
درک  و  شــناخت  و  می بــرد  ســر  بــه 
درســتی از فرصت هــا و تهدیدهــا نداشــت 
امــا در ادامــه راه رفتــه رفتــه مســیر خــود 
ــواب  ــت از خ ــرون رف ــاید ب ــت. ش را یاف
بــود.  کشــیدن  درد  گــرو  در  غفلــت 
نقطــه آغــاز راه و جوشــش و خــروش جــز 
ــر  ــکان پذی ــه نقطــه درد ام ــا رســیدن ب ب
ــم و می شــنویم  ــا می بینی ــود. اینکــه م نب
کــه چــه بــر ســر مــردم آوردنــد، چــه بــر 
ــه  ــه و هم ــد هم ــال آوردن ــت الم ــر بی س
ــرای شــروع و حرکــت اســت.  نقطــه ای ب

ــی  ــی همگان ــد عزم ــت نیازمن ــن حرک ای
اســت و جــز بــا تکیــه و اعتمــاد، ایــن عــزم 

ــت. شــکل نخواهــد گرف
چالــش مــا در بلنــد مــدت و در سیســتم 
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــور ای ــی کش مدیریت
ــر  ــا تاخی ــب ب ــا اغل ــه ه ــان فتن در جری
ــدان  ــم و در می ــی کنی ــدا م ــود را پی خ
ــا حضــور  ــا ب عمــل حاضــر مــی شــویم ت
خــود در کــف میــدان جریــان معــارض را 
بــه چالــش بکشــیم امــا ســوال اینجاســت، 
ــام  ــوان انج ــی ت ــه کاری م ــد از آن چ بع
داد؟ چــرا بــرای فــردا از خــود بــروز و 
ــم؟ چــرا بعــد از گــذران از  ظهــوری نداری
ایــن حــوادث تلــخ بــاز هــم فرامــوش مــی 

کنیــم یــا فرامــوش مــی شــویم؟
پاســخ اینجاســت: بیانــات گوهربــار رهبــر 
معظــم انقــالب روی زمیــن مانــده اســت. 
ــف  ــه در ک ــا آن ک ــش دانشــجویی ب جنب
ــه موقــع پیــدا می کنــد  میــدان خــود را ب
ــدارد،  ــه ای ن ــد از آن برنام ــرای بع ــا ب ام
ــود و زود  ــن می ش ــدارد؛ روش ــردی ن راهب
هــم خامــوش می شــود تــا در جایــی 
ــه ای  ــا جرق ــر ب ــی دیگ ــر و در فرصت دیگ

ــردد.  ــن گ روش
ــان الکــن اســت امــا شــاید بیــان ایــن  زب
ــای  ــر وا دارد. بق ــه فک ــا را ب ــالت م جم
نســل فــردا در چیســت؟ نســل فــردا 
حــوادث  آمــاج  در  می توانــد  چگونــه 
خــود را حفــظ کنــد؟ از کجــا بدانــد چه بر 
ــت؟  ــته رخ داده اس ــور و روزگار گذش کش

ــت. ــال روشــن اســت: روای پاســخ کام
ــزوم  ــر ل ــا ب ــالب باره ــم انق ــر معظ رهب
روایــت و روایتگــری تاکیــد داشــته و 
دارنــد و آن را اصــل و اســاس جهــاد 

تبییــن می داننــد. تــا زمانــی کــه جنبــش 
ــی  ــن و انقالب ــا عناصــر موم دانشــجویی ب
خــود در کــف صحنــه روایتگــری حضــور 
ــه  ــد همیش ــته باش ــر نداش ــال و موث فع
ــه  ــود. حافظ ــد ب ــب خواه ــدم عق ــک ق ی
ــاد  ــت و تندب ــف اس ــردم ضعی ــی م تاریخ
ــث  ــوادث روزگار باع ــختی ح ــار س و فش
می شــود کــه فرامــوش کننــد کــه چــه بــر 
کشــور گذشــته اســت همچــون برخــی از 
مســئولین کــه فرامــوش کردنــد روزگاری 
در خــط اول مبــارزه بــا فتنــه نقــش ایفــا 
می کردنــد. بایــد روایــت کنیــم. بایــد 
ــای  ــل ه ــه نس ــم و ب ــتندنگاری کنی مس
بعــد منتقــل کنیــم و در پــرورش فکــری 
ــر  ــش مؤث ــدی نق ــل های بع ــی نس و عمل
ــه  ــد ب ــا بای ــم. م ــا کنی ــر رنگــی را ایف و پ
ــر  ــه اخی ــه فتن ــم ک ــات کنی ــگان اثب هم
جــز بــا حیلــه دشــمن و عوامــل مــزدور آن 
نبــوده اســت. بایــد نســل  امــروز و فــردای 
ــرای  ــت ب ــم. تربی ــت کنی ــور را تربی کش

روزگاری کــه فتنه هــا بــا خــود دارد.
ــاگردی  ــریه همش ــماره از نش ــن ش در ای
ــای  ــر بخش ه ــا روایتگ ــدیم ت ــر آن ش ب
کشــور  دیــروز  حــوادث  از  مختلفــی 
ــی  ــدک و کل ــد ان ــی هرچن باشــیم. تحلیل
ــم زدن  ــرای قل ــروعی ب ــد ش ــا می توان ام
ــه  ــماره ب ــن ش ــد. در ای ــری باش و روایتگ
ریشــه حــوادث می پردازیــم بعــد از آن 
ــم زد و  ــه خواهی ــه عناصــر فتن ــزی ب گری
ــئله  ــن و مس ــوق و قوانی ــا حق ــر ب در آخ
آزادی و حجــاب بــه عنــوان یکــی از ارکان 
حــوادث اخیــر بــه کار خــود در ایــن 

شــماره پایــان می دهیــم.
با ما باشید.
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در اصـل ایـن هـوادار اسـت کـه بـه اقتصـاد 
می دهـد. رونـق  سـلبریتی خـودش 

جـذب هـوادار هـم البتـه چیـزی نیسـت که 
بـه سـادگی بـه دسـت بیاید!

 در کشـورهای اروپایـی و امریکایـی، 
درامـد یک سـلبریتی از اینسـتاگرام، 

از درامـد اصلیش بیشـتر اسـت.
حیـات حرفـه ای یـک سـلبریتی بـه 
رفتـارش در رسـانه هـای عمومـی و 
شـبکه های اجتماعی وابسـته اسـت.

در جهانـی کـه ارزش افـراد بـا تعداد 
الیـک هـا و کامنـت هایی کـه جمع 
شـود،  مـی  سـنجیده  کننـد،  مـی 

جماعتـی کـه فالوورهای بیشـتری دارد، حق 
اظهـار نظـر بیشـتری هـم پیـدا می کنـد.

در جهانـی کـه تنهـا ارزش زیبایـی، ظاهـر 
اسـت و دیـده شـدن مـاک ارزشـمند بودن 
اسـت، مقـدرات ملـت هـا توسـط انهایی رقم 
مـی خـورد که بیشـتر مـورد توجه رسـانه ها 

. هستند

سلبریتی و سیاست
در سراسـر جهـان، سـلبریتی هـا از حیـث 
اظهـار نظـر دارای قوانینـی سـفت و سـخت 
هسـتند و بـه تبـع آن مجبورند کنترل شـده 
نیـز عمـل کننـد. کسـانی کـه ایـن قوانین را 
وضـع کردنـد صراحتـاً به آنهـا تذکـر داده اند 
کـه در هیچ زمینـه ای )غیـر از زمینه هنری 
اظهـار نظـر چـه در  خـود( حـق حضـور و 
فضـای حقیقـی چه مجـازی نداشـته و صرفا 

روی حرفـه خـود تمرکـز کننـد.
  امـا اینجـا وقتـی افـراد مشـهور نتواننـد به 
واسـطه هنرمنـدی و قابلیت های شـان سـر 
زبـان هـا بماننـد، باید بـه طرز دیگـری خود 

را در صـدر اخبـار نگـه دارند؛
  اظهـار نظـرات سیاسـی علیـه 

نظـام کشـور
و  عجیـب  نظرهـای  اظهـار 
کنشـگری هـای سیاسـی لحظه 
ندارنـد. عمـق  خیلـی  کـه  ای 

کسـانی کـه به دلیل شهرتشـان، 
مـردم  کـه  هایـی  محدودیـت 
عـادی در شـبکه هـای اجتماعی 

برایشـان لحـاظ می شـود، ندارنـد.
بـرای مثـال، در حادثـه تمامـاً سیاسـی اخیر 
سـلبریتی  اینسـتاگرام  صفحـه  کـه  دیدیـم 
معروفـی که علیرغـم فیلتر بودن این شـبکه 
مجـازی بـرای همه مـردم ایران، بـرای او باز 
و بـه راحتـی قابـل اسـتفاده بود و ایشـان به 

فعالیـت هـا و اظهـار نظرهـای سیاسـی 
شـان علیـه جمهوری اسـامی ایران 

بـدون هیـچ محدودیتـی ادامـه 
و  عوامـل  توسـط  و  دادنـد 

افـراد خارجـی تشـویق و 
هدایـت می شـدند. 

ایشـان از قدرت نفوذ و تاثیـر گذاری خویش 
سواسـتفاده کـرده و پـای جوانـان نـا آگاه را 
در ایـن میـدان کثیـف سیاسـت بازکـرده و 

تعـدادی را بـه کشـتن دادند.
  ایـن اتفاق جـای تعجـب دارد، البته صفحه 
هـای مجـازی می شـود از جای دیگـر به غیر 
از خـود فـرد و در خارج از کشـور پشـتیبانی 
خواسـتار  حکومتـی  هیـچ  مطمئنـاً  شـود. 

ضربـه زدن بـه خود نیسـت.
  تهییج احساسات اما برای برند شدن

وقتـی شـهرت تقلبی هویت کسـی می شـود، 
دادن  دسـت  از  تـرس  بـا  همیشـه  ایشـان 

شـهرت زندگـی مـی کنـد.
تاحـاال دقـت کردید چرا سـلبریتی ها ژسـت 
مـی  دوسـتی  حیـوان  یـا  دوسـتی  انسـان 

گیرنـد؟

ــلبریتی ــده س پدی
فاطمه اسفندانی

مسئول واحد خواهران جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حیات حرفه ای 
یک سلبریتی به 
رفتارش در رسانه 

های عمومی 
و شبکه های 

اجتماعی وابسته 
است.

ــوادار ــذب ه ــانه در ج ــت رس دس
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چون ایـن موضوعات بـرای مخاطب مصرف 
کننـده مهمـه و احساساتشـان را درگیر می 

. کند
یـا  دوسـتانه  انسـان  رفتـار  ایـن  درواقـع 

حیـوان دوسـتانه اکثر سـلبریتی 
هـا، نـه تنهـا بـا اهـداف اخاقـی 
و اجتماعـی نسـبتی نـدارد، بلکه 
یـک سـلبریتی اینکارهـا را بـرای 
برنـد شـدن خـودش انجـام مـی 

. هد د
مهمـی  هـدف  شـدن  آل  وایـده 

هاسـت. سـلبریتی  بـرای 
  آنـان هـرروز تاش مـی کنند با 

روش هـای پیچیـده تـری دسـت بـه جلب 
توجـه بزنند.

  چـه بخوایـم و چـه نخوایـم! سـلبریتی ها 
قـدرت جریـان سـازی اجتماعـی دارند.

  نقـش ترغیبـی و ترویجـی سـلبریتی هـا 
باعـث می شـد کـه دیگـر انتخاب 
اعتقـادات  روی  از  مـردم  هـای 
ایـن  نباشـد و در  آزادی شـان  و 
بـازی قربانی اصلی افـکار عمومی 

جامعـه اسـت.
  سـلبریتی هـا در دنیـای کنونـی 
بـه عنـوان الگـو و مراجـع تقلیـد 
جدیـد شـناخته مـی شـوند. آنها 
امـروزه بـا غـرق شـدن در صنعت 

شـهرت نقـش بـه سـزایی در الگـو گیری و 
سـبک زندگـی بـرای خانـواده هـا بـه ویژه 
بـرای قشـر جوان و نوجـوان ایفا مـی کنند.

  امـا بایـد بدانیـم این شـهرت توسـط نظام 
در  و  سـازماندهی  سـاخته،  داری  سـرمایه 
جهـت اهـداف ایـن نظـام سـلطه اسـتفاده 

شـوند. می 

  شهرت همراه با اصالت
می خـوام بگویـم شـهرت پدیـده 
امـروزی نیسـت! قدیـم هـم آدم 
داشـتند!  وجـود  مشـهور  هـای 
بـه  جامعـه  در  گذشـته  در  امـا 
آنهایـی کـه هـم روی اخاقشـان 
وظایـف  هـم  بودنـد/  کـرده  کار 
نمـی  فرامـوش  را  اجتماعیشـان 
مـی  انجـام  درسـت  و  کردنـد 
دادنـد، ودر قبالش مدال شـهرتی 

کـه اصل بـود می گرفتنـد. منتها از گذشـته 

تـا بـه امـروز، معیارهـا خیلی عوض شـده و 
اصالت شـهرت کمرنگ شـده اسـت. امروزه 

دارد.  تاریـخ مصـرف  شـهرت، 

صنعـت  غـول  »هالیـوود«    
ی ز فیلمسـا

ایـن صنعـت فیلـم سـازی بـرای 
هـای  سـلبریتی  قـدرت  کنتـرل 
و  حـد  و  قرمزهـا  خـط  خـود 
حـدودی تعریـف مـی کند کـه با 
تخطـی از آن کنـار گذاشـته مـی 

شـوند.
کار   و  سـاز  وجـود  عـدم  امـا    
قانونـی بـرای کنتـرل هنرمنـدان در صنعت 
تـا  شـده  موجـب  ایـران  رسـانه  و  سـینما 
قـدرت سـلبریتی ها فراتـر از سـازمان های 
رسـانه ای شـود و باحضـور در عرصـه هـای 
غیـر سـینمایی اثـر گـذاری وسـیع کسـب 
کـرده و اظهـار نظرهای سیاسـی 

و اقتصـادی کننـد.
  اخـذ گریـن کارت امریکا شـاید 
رفتـار  اینگونـه  بـرای  توجیهـی 
کـه  چـرا  باشـد.  هـا  سـلبریتی 
تاییـد  مـورد  بایـد  آنهـا  مواضـع 
امریـکا و یـا ضـد نظـام حاکـم بر 

باشـد. ایـران 

نتیجه گیری
  درسـته که مـا زندگی الکچری سـلبریتی 
ها برایمان دور از دسـترس اسـت، اما توهم 
لـذت بـردن از زندگـی ایـن افـرد بـه ظاهر 
الگـو   نبایـد مـا رو درگیـر خـودش بکند و 

بـرای مـا بـه عنوان معیـار  قـرار بگیرد.
ماهـا  همـه  کـه  بدانیـم  بایـد 
نیازهـای واقعـی داریـم کـه قطعا 
جوابشـان شـهرت و دیـده شـدن 

نیسـت.
از طرفـی هـم ارزش آدم هـا بـه 
نیسـت،  شـان  بـازی  الکچـری 
بلکـه در سـاختار این دنیا، سـعی 
و تاش هسـت که دارایـی واقعی 

آدم هـا رو تعییـن کنـد.

وقتی شهرت 
تقلبی هویت کسی 

می شود، ایشان 
همیشه با ترس از 

دست دادن شهرت 
زندگی می کند.

 اما باید بدانیم 
این شهرت توسط 
نظام سرمایه داری 

ساخته، سازماندهی 
و در جهت اهداف 
این نظام سلطه 

استفاده می شوند.

 اخذ گرین کارت 
امریکا شاید 

توجیهی برای 
اینگونه رفتار 

سلبریتی ها باشد. 
چرا که مواضع آنها 

باید مورد تایید 
امریکا و یا ضد نظام 
حاکم بر ایران باشد.



)آن  عبداللهـی  ناصـر  کـه  روزی  آن  شـاید 
زد،  مـی  را  حـرف  ایـن  مرحـوم(  خواننـده 
خیلـی هـا توجهـی بـه آن نداشـتند. غافـل 
از اینکـه ایـن حـرف سـالها بعـد بـرای افراد 

واضـح خواهـد شـد.
قصـه از جایـی شـروع شـد کـه جریانـی در 

کشـور برای پیشـبرد اهداف سیاسـی خود 
هنرمنـدان و ورزشـکاران مشـهور را 

کردنـد.  مهـم  مناصـب  دسـتاویز 
البتـه ناگفته نماند کـه عده ای 

هـم  هـا  سـلبریتی  آن  از 
خودشـان  خودخواسـته، 
بـزرگان  بـازی  وارد  را 

کردنـد.
خـرداد  دوم  جریـان 
اولیـن جریان سیاسـی 
در کشـورمان بـود کـه 
وارد  را  سـلبریتی ها 
کـرد  سیاسـت  عرصـه 
و  شـهرت  از  بتوانـد  تـا 

محبوبیـت آنـان در بیـن 
و  کـرده  اسـتفاده  مـردم 

بـرای خـود رای جمـع کنـد 
و بـه مسـند قـدرت در کشـور 

برسـد. همچنیـن سـلبریتی ها هم، 
چـون اکثـراً تربیت یافتـه مکاتب غربی 

لیبرالـی  هـای  شـعار  هسـتند،  لیبرالـی  و 
بـرای  و  پسـندیدند  را  اصالحـات  جریـان 
ارتبـاط بـا مناصب قدرت در کشـور از سـید 
محمـد خاتمـی حمایت کرده و یکـی از علل 
پیـروزی او در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

شـدند.
انقـالب  پیـروزی  ابتـدای  در  کـه  جریانـی 

اسـالمی و حتـی تـا یـک دهـه بعـد از آن، 
هنرمنـدان زمـان پهلـوی را حتی الیـق نماز 
خوانـدن هم نمی دانسـت و جـای خدا حکم 
مـی داد، سـال ۷۶ شـعار آزادی سـر داده و

 
خـود را علمـدار جریان آزادی و دموکراسـی 
بـه  رسـیدن  بـرای  حـال  و  دانسـت  مـی 
سـکوهای قـدرت در کشـور ،سـلبریتی هـارا 
وارد عرصـه سیاسـت و تصمیـم سـازی برای 

مـردم در انتخابـات هـای کشـور کـرد و این 
سـنت بسـیار بـد را در کشـور پایـه گـذارد.

عـده ای از مـردم هـم غافـل از آن کـه ایـن 
سـلبریتی ها بعضـاً حتی در حرفه خودشـان 
بـه  برسـد  چـه  باشـند  داشـته  تخصـص 
سیاسـت، فقـط به علت اینکه عالقه مندشـان 
حمایـت  مـورد  کاندیدا هـای  از  بودنـد 
آنـان حمایـت می کردنـد و بـه آن 

می دادنـد. رای  هـا 
ایـن روند از سـال ۷۶ شـروع 
و سال به سـال و انتخابات 
و  بیشـتر  انتخابـات  بـه 
تـا جایـی  بیشـتر شـد 
دو  در  را  آن  اوج  کـه 
قطبی هـای انتخاباتی 
 ۱۳۸۸ هـای  سـال 
مشـاهده   ۱۳۹۶ و 
کـه  جایـی  کردیـم 
اکثـر سـلبریتی ها در 
میـر حسـین  از  اولـی 
موسـوی و در دومـی از 
حسـن روحانـی حمایـت 
جریـان  جلـوی  و  کـرده 
ایـن  بـا  ایسـتادند.  انقـالب 
سـال  انتخابـات  در  کـه  تفـاوت 
۸۸، خـود و کاندیدای مورد نظرشـان 
شکسـت سـختی خورده و فتنـه ی بزرگی 
راه انداختـه؛ و در انتخابـات سـال۹۶ پیـروز 
شـده و دولتـی فشـل و غـرب زده را به مردم 
قالـب نمودند و بعد از افتضاحـات آن دولت، نه 
تنهـا از مردم عذرخواهـی نکردند بلکه به گفته 
خانـم بـاران کوثـری آنـان بودنـد کـه از مـردم 
گـول خوردنـد و از روحانـی حمایـت کردنـد.
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البتـه کـه ایـن دخالت 
در  هـا  سـلبریتی  کـردن 
در  مـردم  بـرای  سـازی  تصمیـم 
رویدادهـای سیاسـی و فرهنگـی و اجتماعی 
تنهـا یـک یا دو دلیل نداشـته و ریشـه در دالیل متعـدد دارد که در 

اینجـا بـه چنـد مـورد از مـوارد عدیـده آن مـی پردازیـم.
سـلبریتی هـا افـرادی هسـتند کـه باتوجـه بـه شـهرت خـود عموماً 

از طیـف بازیگـران سـینما و تلویزیـون تا فوتبالیسـت 
هـای در حـال بـازی و پیشکسـوت، چـون از مـردم 
نظـرات مثبتـی در طـول سـالهای فعالیـت هـای خود 
دریافـت کرده انـد و طرفـداران مختلفـی داشـته انـد 
معمـوالً توهـم محبوبیـت صددرصـدی و قیـم بـودن 
و  اخیـر  سـالهای  در  کـه  درحالـی  دارنـد.  را  مـردم 
باتوجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم اکثـر مـردم بـا آنـان از 
طریـق شـبکه های اجتماعـی و اینسـتاگرام مشـخص 
شـده اسـت کـه مـردم بـه علـت فاصلـه طبقاتـی این 
سـلبریتی هـا بـا خودشـان و درک نکردن حـال مردم 
توسـط این اشـخاص مشـهور، نظـرات مثبـت و خوبی 

نسـبت بـه آنهـا ندارند.
ایـن امـر باعث شـده تـا این جماعـت سـلبریتی، برای 

دوبـاره محبـوب شـدن بین مـردم و کـم کردن نظـرات منفـی آنان 
نسـبت خودشـان، از رفتـار های دوگانـه و ریاکارانه اسـتفاده کنند تا 

ایـن محبوبیت از دسـت رفتـه را دوباره بدسـت بیاورند.

از جملـه ایـن رفتـار هـای ریاکارنـه اعالم همـدردی و دعـوت مردم 
بـه عـزا توسـط چند تـن ازسـلبریتی هـا در حادثـه متروپـل آبادان 
بـود، درحالـی کـه بـا حضـور در مراسـم عروسـی یک خواننـده لس 

آنجلسـی بـه آمریـکا رفتند و شـادی مـی کردند.
یـا در مـوردی دیگـر درحالـی دم از حمایـت از مـردم مـی زدنـد و 
نـدای مـردم مردمشـان از تـب وتـاب نمی افتادکـه خودشـان حاضر 
بودنـد، بـرای اینکـه خم بـه ابروی پسرشـان نیایـد، هشـتاد میلیون 

ایرانـی اصـال نباشـند و اهمیتی برایشـان نداشـته باشـند.
یـا تعـداد زیـادی از آنـان از پـروژه هـای تصویـری نظام ماننـد فیلم 
و سـریال و نقـش هـای روحانـی و پلیـس و مأمـور امنیتی تـا زمانی 
کـه پولشـان تامیـن می شـد اسـتقبال مـی کردنـد، اما وقتـی پروژه 
جدیـد و پر درآمدترشـان از سـوی شـبکه هـای ماهـواره ای بیگانـه 
مـی رسـید دیگر بـه کل، پول جلوی چشمانشـان را گرفته و سـابقه 
ریاکارانـه خـود را فرامـوش کـرده و علناً بـا مواضع ضـد انقالب خود 

آبـروی نداشته شـان را مـی بردند.
هنرمندانـی کـه بعضـاً حتی نام پیشکسـوتان مشـهور حرفـه خود را 
نمـی دانسـتند کـه نشـان از بی سوادی شـان حتـی در حرفـه خـود 
بـود، حـال رهبـران جریانـات سیاسـی و اجتماعـی ملـت شـده اند. 
ملتـی کـه زمانی رهبرانی همچون شـهید بهشـتی و شـهید مطهری 
و خـود امـام خمینـی)ره( داشـته، حـال دچار چـه فعـل و انفعاالتی 
شـده کـه افرادی همچـون علی کریمی بی سـواد و حمیـد فرخ نژاد 

فرصـت طلـب بـه رهبـری این ملـت طمع کـرده اند؟
یکـی دیگـر از دالیلـی کـه ایـن سـلبریتی هـا را خودسـر و پرمدعـا 
کـرده اسـت، امتیازاتـی اسـت کـه نظـام و بـه خصوص دولـت های 
مدعـی آزادی بـه آنـان داده انـد. امتیازاتی همچون معافیـت مالیاتی 
و پـروژه دادن بـه افـرادی که بیشـتر با نظـام مخالفت مـی کنندو...، 
باعـث شـده تـا ایـن افـراد خـود را رؤسـا و سـروران ملـت و کشـور 

. ببینند
دیگـر دلیـل ایـن دخالت های سیاسـی و اجتماعی این سـلبریتی ها، 
فضـای مسـمومی اسـت کـه ایـن افـراد در آن پـرورش یافتـه انـد؛ 
فضایـی کـه در آن تفکـرات لیبرالـی و غـرب زده جـو غالـب بـر آن 
اسـت و باعـث می شـود فردی کـه از خـودش تحلیل نداشـته و تازه 
وارد باشـد را ماننـد یـک لقمـه چرب ونـرم ببلعد. فضایـی که هرروز 
بـا یـک افشـای اطالعاتـی از افرادش،گنـد یـک فسـاد 
از  باعـث شـود مـردم بعضـا  اخالقـی در مـی آورد و 

تعجـب ایـن فسـاد هـا، دود از سرشـان بلند شـود.
خالصـه کـه ایـن سـلبریتی هایـی که پشـت بـه ملت 
و کشـور خـود کـرده و دسـت در دسـت دشـمنان این 
ملـت از جملـه آمریکا و سـعودی و انگلیسـی گذاشـته 
انـد کـه دستانشـان تـا مرفـق بـه خـون کـودکان و 
جوانـان ایـن مـرز و بوم آغشـته اسـت، خوب اسـت که 
سرگذشـت خائنیـن بـه این خـاک را بخواننـد و بدانند 
کـه هـم دسـتی بـا دشـمنان ایـران عاقبـت خوشـی 
نـدارد و عاقبتشـان هالکـت و نابـودی و پیوسـتن بـه 

زبالـه دان تاریـخ اسـت.
آنـان بایـد بداننـد کـه دم تـکان دادن بـرای دشـمنان 
قسـم خـورده ایـران و ایرانـی تـا زمانـی برایشـان آورده دارد کـه به 
درد دشـمن بخورنـد، زمانـی کـه تاریـخ مصرفشـان برای آنهـا تمام 

شـود مثـل تفالـه دورشـان می اندازنـد.

ملتی که زمانی رهبرانی 
همچون شهید بهشتی و 

شهید مطهری و خود امام 
خمینی)ره( داشته، حال 
دچار چه فعل و انفعاالتی 
شده که افرادی همچون 
علی کریمی بی سواد و 
حمید فرخ نژاد فرصت 

طلب به رهبری این ملت 
طمع کرده اند؟
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بـا گذشـت سـه مـاه از اتفاقـات ناگـوار اخیر 
دیگـر نمی تـوان نقـش رسـانه هـای معاند را 
نادیـده گرفت. رسـانه های معاند در راسـتای 
دو  فضـای  تشـدید  و  ایـران  طلبـی  ویـران 
مصنوعـی  تنفـس  دیگـر  می داننـد  قطبـی 
بـه آشـوب جـواب نمی دهـد، فضـای آرام در 

خیابان هـا و دانشـگاه ها مـراد معاندیـن 
نیسـت و با اخبار کـذب و دروغین 

را  فضـا  ایـن  می خواهنـد 
ملتهـب کننـد.

ادعـای  کـه  رسـانه هایی 
خبررسـانی  رسـالت 
را  رسـانی  اطـالع  و 
ایـن  در  داشـتند 
واقعـی  چهـره  ایـام 
نشـان  را  خودشـان 
انشـار  از  دادنـد. 
اخبـار فیـک و غلـط، 
کـردن  تئوریـزه 

هـا  قتـل  و  خشـونت 
سـازماندهی  توحـش،  و 

آمـوزش  رسـانه اِی 
خرابـکاری و اطـالع رسـانی 

تـا  گرفتـه  تجمع هـای خشـن 
افکنـی  تفرقـه  و  پراکنـی  نفـرت 

و تریبـون دادن بـه تجزیـه طلبـان و 
حمایـت از تروریسـت و قهرمـان سـازی از 

اراذل و اوبـاش و حمایت هـای آن در همیـن 
روزهـای اخیر. ضعـف بزرگی که صداوسـیما 
و رسـانه های داخلـی دارند، قطعـا عدم ارائه 
روایـت اول و حتـی سـردرگمی در روایـت 

اسـت و شـاید همیـن ماجـرا یکـی از علـل 
پیشـروی رسـانه های معانـد در خبرسـازی و 

اسـت.  خبررسـانی 
بی بی سی فارسی انگلیس ، وی او ای

 
امریـکا، اینترنشـنال صعـودی کـم بـود کـه 
حـاال تـی آر تـی فارسـی ترکیـه نیز بـه این 
سـوال  می شـوند!  اضافـه  رسـانه ها  جمـع 

و  مربوطـه  مسـئولین  آیـا  کـه  اینجاسـت 
صداوسـیما و دسـتگاه قضا برنامـه و تدبیری 
لحـاظ  از  کشـیدن  چالـش  بـه  زمینـه  در 
حقوقـی و مواجهـه آوانـگاردی با این رسـانه 
هـا کـه ذهـن و فکـر مـردم را بـه اسـارت 

رسـانه هایی کـه وقیحانـه به سـراغ تجزیه 
مـردم  نکوهـش  مـورد  کـه  طلبـی 
را  آن  و  انـد  رفتـه  اسـت  ایـران 
عـادی سـازی و امری سـازنده 
کشـور  فعلـی  وضعیـت  در 

ننـد! می دا
هـای  نقـش  دیگـر  از   
مخرب رسـانه های معاند 
می تـوان بـه هـدف قرار 
شـیعه  وحـدت  دادن 
شـهرهای  در  سـنی  و 
و  عزیزمـان  ایـران 
آرمـان  و  هـا  ارزش 
اسـالمی  انقـالب  هـای 
لیدرسـازی  و  مـردم  و 
اشـاره  مسـئله دار  افـراد  از 
کـرد. رسـانه های وقیـح حتی 
باعث شـدند شـنیع تریـن کارها 
ماننـد الفـاظ و فحش هـای رکیک، 
بـه طـرز فجیـع بـه شـهادت رسـاندن 
مدافعـان امنیت مـردم و ضرب و شـتم افراد 
عـادی مخالـف نظرشـان جزئـی از فرهنـِگ 
ویرانگـران و ناشـنوایان بـه اصطـالح آزادی 

بشـود. خـواه 
ضعـف رسـانه ای و تضعیـف مرجعیت خبری 

جهــاد تبییــن در صدا 
و ســیما دیــده نمی شــود

سید مصطفی موسوی همایون
 دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

رسـانه هایـی که  وقیحانه به سـراغ تجزیه طلبی که مورد نکوهش مردم ایران اسـت رفته انـد و آن را عادی سـازی و امری 
سـازنده در وضعیت فعلی کشور می دانند!

گرفته، دارند یا خیر؟
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صـدا و سـیما باعث شـده که بخشـی از مردم 
دیگـر از ناچاری و بی اعتمادی به رسـانه هایی 
رو بیاورنـد کـه دشـمنان قسـم خـورده ملـت 
و کشـورند. بـا ایـن حـال و بـا رخ دادن ایـن 

حـوادث و اتفاقـات مسـئولین  بایـد بـه فکـر 
تحولـی بـزرگ در مجموعـه هـای رسـانه ای 

خـود و بازگردانـدن مرجعیت خبـری و فکری 
باشـند کـه اگر نباشـند دیر نیسـت کـه مردم 
بـه  تعطیلـی مـدارس  اطـالع رسـانی  حتـی 
خاطـر آلودگـی هـوا یـا سـرما، واریـز سـود 
سـهام عدالـت یا یارانـه را نیز از همین رسـانه 

هـا دنبـال کنند! 
دربـاره حکـم اعدام محسـن شـکاری نیز، کم 
کاری و عمل ناکـرده رسـانه قـوه قضاییـه در 
تبییـن چرایـی وجـود ایـن حکـم در قوانین، 
قصـور رسـانه ملـی در نشـان دادن جرائـم و 
کـردن  بولـد  و  اوبـاش  و  اراذل  ایـن  اعمـال 
غلـط  اطـالع رسـانی  و  معانـد  رسـانه هـای 
بـه ایـن منظـور کـه ایـن فـرد فقط بـه خاطر 
دار  جریحـه  باعـث  شـده؛  اعـدام  اعتـراض 
افـکار عمومـی شـد کـه می بایسـت دسـتگاه 
هـای مرتبـط در مـوارد دیگـر بـه ایـن موارد 

رسـیدگی کننـد.
البته فعاالن دانشـجویی، اسـاتید دانشـگاه ها 
و دبیـران آمـوزش و پـرورش نیـز بـه جهـت 
بـه فکـر جهـاد  بایـد  جایـگاه ویـژه ی خـود 
تبییـن در ایـن زمینـه و جلوگیـری از پایمال 
کـردن ارزش هـا و باالبـردن سـواد خبـری و 

سـواد رسـانه ای باشـند نه اینکـه گاهی عمدا 
و سـهوا روی ایـن آتـش بنزیـن بریزنـد.

کـه  اسـت  ایـن  مهـم  سـوال  آخـر  در  امـا   

می تـوان بـا ایـن شـرایط پیـش آمـده انتظار 
تحول و تغییر سـاختار در رسـانه های کشـور 

و عملکـرد آن هـا داشـت یـا خیـر؟

ضعف رسانه ای و 
تضعیف مرجعیت خبری 
صدا و سیما باعث شده 
که بخشی از مردم دیگر 
از ناچاری و بی اعتمادی 
به رسانه هایی رو بیاورند 
که دشمنان قسم خورده 

ملت و کشورند.

درباره حکم اعدام محسن شکاری 
نیز، کم کاری و عمل ناکرده رسانه 
قوه قضاییه در تبیین چرایی وجود 
این حکم در قوانین، قصور رسانه 
ملی در نشان دادن جرائم و اعمال 
کردن  بولد  و  اوباش  و  اراذل  این 
و اطالع رسانی  معاند  رسانه های 
فرد  این  که  منظور  این  به  غلط 
فقط به خاطر اعتراض اعدام شده؛ 
عمومی  افکار  دار  جریحه  باعث 
های  دستگاه  می بایست  که  شد 
مرتبط در موارد دیگر به این موارد 

رسیدگی کنند.
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نــوک پیکان، نقطــه آغاز پروژه شکســت
یونس فرزین فرد

عضو دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم/ معاون نشریات دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

زمانـی  دشـمن،  رسـانه های  سـازی  روایـت 
رویدادهـای  دربـاره  مـا  اتفـاق می افتـد کـه 
مختلـف امروز، روایـت صحیـح را ارائه نکنیم. 
در حـوادث اخیـر بیش از ده هـا موضوع داریم 
کـه باید روایت می شـد تـا عرصه بـرای جوان 
امـروز تنـگ و تاریـک نگـردد؛ امـا چه شـد؟ 
چـه شـد کـه مـا در انبوهـی از موضوعـات و 

القائـات رسـانه ای عقـب ماندیم؟ 
جنـگ  در  و  اخیـر  حـوادث  پیرامـون  چـرا 
روایت هـا ابتـکار عمـل را در عرصـه اجتماعی 
از دسـت دادیـم؟ چـرا تولیـدات رسـانه ای ما 
حتـی بـه 20 درصـد هـم نخواهد رسـید؟ در 
خصـوص حـوادث اخیـر انبوهـی از کارهـای 
نشـده وجـود دارد کـه مـا اگـر بـرای پیـش 
رو بـودن و خنثـی سـازی اهـداف رسـانه ای 
دشـمنان بـرای ارائـه روایت اول به سـمت آن 
نرویـم، قطعـا در جنـگ روایـت ها با مشـکل 
مواجـه خواهیـم شـد و روایت هـای مغرضانـه 
از سـمت دسـتگاه رسـانه ای دشـمن در ایـن 

موضوعـات دسـت برتـر را پیـدا می کنـد.
یکـی  دانشـگاه ها  اخیـر،  حـوادث  در  شـاید 
آمـاج  و  قدرتمنـد حملـه  و  اصلـی  ارکان  از 
رسـانه ای دشـمن بودند اما در عمل و در کف 
میـدان طـور دیگـری رقـم خـورد. امـا چـرا؟ 
دانشـجوی امـروز و برخواسـته از کـف جامعه 
امـروز ایـران بیشـتر از هـر طیـف و گـروه و 
قشـری در تعامـل بـا حـوادث روزگاران خـود 
اسـت. دانشـجوی امروز کم سـن و سال است 
امـا بهتریـن هدف برای آماج رسـانه ای اسـت. 
چـون دشـمن می دانـد وقتـی نیـروی جـوان 
و نخبـه کشـور را هـدف قـرار بدهـد یعنـی 
سـتون های یـک کشـور را هـدف قـرار داده 

اسـت تـا بتواند بنیان هـا را به لـرزه در بیاورد.
در حـوادث اخیـر دشـمن بـا همیـن هـدف 
جلـو آمد و دسـت بـه پـروژه بزرگ رسـانه ای 
در دانشـگاه ها زد تـا بـا ایجـاد تفرقـه و تضـاد 
موجبـات تزلـزل جامعـه دانشـگاهی را فراهم 
آورد. شـاید در ابتـدای امـر تـا حدی دشـمن 
مکـر و حیلـه خـود را در کـف دانشـگاه ها بـه 
شـکل ها و صورت هـای مختلـف پیاده سـازی 
کـرد امـا بعـد از آن دیگر نتوانسـت پیش روی 
کنـد. چون با جامعه دانشـگاهی بیـدار، مؤمن 
و زمان شـناس مواجـه شـد. شـاید نتـوان این 
موضـوع را بـه تک تک اعضای دانشـگاهی که 
چونـان یـک خانـواده هسـتند نسـبت داد اما 
همیـن تعـداد بـا همیـن روحیـات توانسـتند 
پـازل رسـانه ای دشـمن را در عرصه دانشـگاه 

بـر هـم بزنند. 
دشـمن آمده بود تا در فضای دانشـگاه بحران 
ایجـاد کنـد. اقداماتـی انجـام داد تـا حـدی 
پیـش رفـت امـا نقطـه عطـف آنجایـی بـود 
که دانشـجویان فعـال در جنبش دانشـجویی 
صفحـه بازی و تمامی معـادالت جریان مقابل 
را بـر هـم زدند. با سیاسـت عادی سـازی ابتدا 
جمعیـت فریـب خـورده را متفرق سـاختند و 
بعـد از آن دسـت بـه برگزاری ابتـکاری برنامه 
هایی در کف دانشـگاه زدند. مسـتند ساختند، 
مصاحبـه کردنـد، تریبـون آزاد برگـزار کردند 
و ... . فضـای دانشـگاه هـر روز نـرم و نرم تـر 
می گشـت. آنجـا بـود کـه دانشـجو خـود را 
محتـاج  می دانسـت.  عمـل  ابتـکار  محتـاج 

روایت گـری مـی دانسـت. 
می دانسـت اگـر روایـت نکنـد روایـت خواهد 
شـد. می دانسـت اگـر گفـت و گو نکنـد باب 

صحبـت بسـته خواهـد شـد. می دانسـت اگر 
بـه تصویـر نکشـد جامعـه نخبگانـی کشـور 
دچـار لغـزش خواهـد شـد. آری؛ دانشـجو در 
حـوادث صـد روز اخیـر چونـان نـوک پیکانی 
بـود که دسـت به بـر هم زدن پروژه رسـانه ای 
دشـمن در کـف دانشـگاه زد و آن را به بیرون 

از دانشـگاه انتقـال داد. 
بنگریـم  بـه فتنه هـای دهه هـای اخیـر  اگـر 
نقـش دانشـجو را پـر رنگ و غیـر قابل کتمان 
خواهیـم یافـت. در همـه فتنه ها همیـن بوده 
و هسـت. در اوج حـوادث، دانشـگاه ها محـل 
اصلی قدرت نمایی و بازی سـاز پازل رسـانه ای 
دشـمنان هسـتند. روزی بـا شـب نامه ها قصد 
تحریک دانشجویان را داشتند، روزی با انتشار 
سـی دی و روزهـای دیگر از طریق بسـترهای 

مجـازی و فیلم هـای کثیف رسـانه ای.
لـزوم  بـر  تاریخـی  پیشـینه  کـه  اینجاسـت 
روایت گری توسـط دانشـجویان و جنبش های 
دانشـجویی تأکیـد داشـته و دارد. تاریـخ ایـن 
گونـه روایـت می کنـد و ایـن مـا هسـتیم که 
بایـد جایـگاه خـود را در ایـن نقطـه از زمـان 
مشـخص کنیـم کـه می خواهیـم چـه کنیـم. 
لـزوم روایـت و روایت گـری درسـت توسـط 
عمـوم  بـرای  الگـو  عنـوان  بـه  دانشـجویان 
جامعـه اسـت کـه نقشـی پـر رنـگ در جهت 
تحقـق آرمان هـای مقـام معظم رهبـری برای 

جامعـه اسـامی ایـران را دارد.
پـس شـنوا باشـیم و بنگریـم برای چـه و چرا 
اینجـا هسـتیم و وظیفـه مـا چیسـت و بایـد 

نمایانگـر چـه چیزی باشـیم؟

نقش دانشجویان در روایت گری حوادث اخیر و شکست پروژه رسانه ای فتنه
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کوچک ترین اعتراض به خشونت
کشیده می شود

فاطمه قنبرنژاد  
معاونت نشریه دفتر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه 

  بنابـر اصـل ۲۷ قانـون اساسـی، مـردم حـق 
اعتـراض و تجمـع دارنـد امـا بجـز تاریخ هـای 
رسـمی -مانند ۲۲ بهمن ، ۱۳ آبـان و امثالهم- 
کـه در حقیقـت نشـانه ای از تایید نظام اسـت، 
هـا  خیابـان  در  آرام،  حتـی  تجمعـی  شـاهد 

. نیستیم
  از سـوی دیگـر، عـدم تعبیـه ی تریبـون برای 
احـزاب مخالـف و منتقـد و صادر نکـردن مجوز 
از طریـق  منتقدیـن  قانونـی  اعتراضـات  بـرای 
دسـتگاه های دولتـی، خـود مهـر تاییـدی برای 

بـه خشـونت کشیده شـدن اعتراضـات اسـت.
  طبیعـی اسـت اوضـاع امـور در کشـوری کـه 
اعتـراض  راحتـی  بـه  نمی تواننـد  مخالفیـن 
خـود را در چهارچـوب قانونـی بـه مسـئولین 
مربوطـه برسـانند، بـا هـر جرقـه ی کوچکی به 
خشـونت منجـر خواهـد شـد؛ یعنـی در اصـل، 
ایـن آشـوب ها بـه سـبب شنیده نشـدن صـدای 
مـردم و فقـدان فضـای مناسـب بـرای اعتراض 

می دهنـد. رخ 
  البتـه نمی توانیـم منکـر ایـن قضیه باشـیم که 

مـردم مطالبه گـری درسـت را یـاد نگرفته انـد. 
برخـی از مـردم نیـز بـا هـر جنبشـی کـه بـه 
مشکلشـان مربـوط می شـود، همـراه می شـوند 
بـدون توجـه بـه ایـن موضوع کـه: آیا همیشـه 
نتیجه بخـش  گل آلـود،  آب  از  گرفتـن  ماهـی 
اسـت؟ آیـا فـردی کـه رهبـری این جنبـش را 
بـر عهـده دارد، بـر مـدار حـق حرکـت می کند 

خیر؟ یـا 
  بیمـاری مسـری ناشـی از اقتصـاد بیمارگونـه 
ی یـک جامعـه، گریبـان افـراد آن جامعـه را 
گرفتـه و در آخـر یقـه مسـئوالن را مـی گیـرد. 
بسـیاری از رسـانه های معانـد سـدر تالشـند تا 
اعتراضـات را بـه قشـر شـریف کارگـر نسـبت 
انقـالب  معظـم  رهبـر  حالی کـه  در  دهنـد. 
اسـالمی در بیانـات دیـدار با کارگـران در تاریخ 
۱40۱/0۲/۱۹ بـه وضـوح بـر ایـن نکتـه اشـاره 

کردند:
  »از روزهـای اّول انقـالب، تحریـکات کارگـری 
شـروع شـد... تا امـروز هـم تحریـکات کارگری 
وجـود دارد. قصدشـان این بوده اسـت که طبقه 

 ی کارگر و جامعه  ی کارگری را تابلو و نشـانه ی 
اعتراضـات مردمـی قرار بدهند. ]اّمـا[ جامعه  ی 

کارگـری بینـی اینهـا را به خـاک مالید.
  البّتـه یـک مواردی اتّفـاق افتاده کـه کارگران 
اعتـراض داشـتند، اعتراضشـان هم بحـق بوده. 
در ایـن اعتـراض هـا هـم کارگرها همیشـه مرز 

خودشـان را با دشـمن مشـّخص کردند.«
رهبـری،  معظـم  مقـام  فرمایـش  پیـرو    
را  خودشـان  اغتشاشـات  صحنه گردان هـای 
طـرف دار ملّـت ایـران نشـان می دهنـد. ملّـِت 
قـرآن  ملّـِت  اسـت؛  مسـلمان  ملّـِت  ایـران، 
بـه  تـو  اسـت.  امـام حسـین)ع(  ملـت  اسـت؛ 
امـام حسـین)ع( اهانـت می کنـی،  بددهنی می 
کنـی،  بی حیایـی مـی کنـی. تـو طـرف دار ملّت 
ایـران هسـتی؟ بـه اربعیـن اهانت مـی کنی ، به 
راهپیمایـی میلیونـی اربعیـن اهانـت می کنـی، 

تـو طـرف دار ملـت ایـران هسـتی؟
  در انتهـا نیـز چهـره  ی صحنه گردانـان واقعـی 
ایـن اغتشـاش هـم روشـن شـد و پشـت ابـر 
نمانـد؛ همانگونـه کـه ابـر پشـت مـاه نمی ماند.

  واضح ترین دلیل برای اینکه چرا کوچک ترین اعتراضات به خشونت کشیده می شود، این است که هیچ برنامه و بستری برای 
شنیدن اعتراض مردم وجود ندارد.
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همزمـان بـا التهابـات و ناآرامـی هـای چنـد 
وقـت اخیـر در جامعـه و  بـه خصـوص در 
دانشـگاه  بـه عنـوان یکی از نمودهـای عینی 
از  افـراد  برخـی  عبـور  و  نخبگانـی  جامعـه 
هنجـار هـای معقـول و منطقـی جامعـه  و 
محیـط هـای علمی طبیعی اسـت کـه ذهن 
آدمـی نسـبت بـه بسـتر هـای اعتـراض در 
جامعـه و دانشـگاه متمایـل شـود و سـوالی 
بیـن دانشـجویان و عمـوم عالقـه  مهـم در 
حقـوق  ای  رشـته  میـان  مطالعـات  منـدان 
و علـوم سیاسـی مطـرح گـردد کـه مفهـوم 
اعتـراض در ادبیـات حکمرانـی کشـور ما چه 

بسـتر هـا و معانـی دارد؟
بـا طلـوع انقـالب اسـالمی و گسـترش عمق 
در جامعـه  دینـی  مـردم سـاالری  تاریـخ  و 
سیاسـی، حقـوق بنیادیـن در حقوق اساسـی 
آزادی  و  قـرار گرفـت  بیشـتر  تاکیـد  مـورد 
اساسـی  قانـون  بـه  نسـبت  عمومـی  هـای 
مشـروطیت کامـل تر شـد، به طـوری که در 
اصـل ۲۷ قانـون اساسـی به عنـوان یک اصل 
مترقـی ، حـق آزادی تجمعات به شـرط آنکه 

مخـل مبانی اسـالم و ضد امنیت 
نباشـد به رسمیت شـناخته شده 

ست. ا
تحلیـل  بـرای  اسـت  بدیهـی 
هندسـه اصـل ۲۷ قانون اساسـی  
بنیادیـن آن گـزاره  و دو شـرط 
هـای متعـددی میتـوان مطـرح 
کـرد لکـن در تبییـن هـر کـدام 
اختالفاتـی  شـرط  دو  ایـن  از 
وجـود دارد که بـی تردید چنین 
هـای  موقعیـت  در  اختالفاتـی 
بـا  را  سیاسـی  نظـام  اجرایـی، 
چالـش هایی مواجـه خواهد کرد 
لـذا ضرورت جـدی برای تفسـیر 

دو شـرط توسـط قانـون گـذار به نحـوی که 
جامعـه را از ابهامـات واژگانـی نجـات دهـد 

همـواره احسـاس مـی شـود.

جمهـوری اسـالمی ایـران بـه عنـوان نظامی 
کـه هم اسـالمیت و هم جمهوریـت را مبنای 
کار خویـش قرار داده اسـت، بـه مقوله آزادی 
نگاهـی منبعـث از مبانـی اصیل دینـی دارد، 
کـه در قانـون اساسـی آن، بـه عنـوان میثاق 
یافتـه اسـت. اسـالم حـد  تبلـور  نیـز  ملـی 
آزادی را عدالـت مـی دانـد امـا نـه عدالـت 
مبهـم کـه ابزار شـناخت آن روشـن نباشـد، 
بلکـه عدالتـی کـه از طریـق دیـن و موازینی 
کـه خداونـد معیـن کـرده شناسـایی شـود، 
و در واقـع اسـالم حـد آزادی موازیـن شـرع 

مقـدس اسـالمی مـی داند.

جهان بینی توحیدی ریشه آزادی در اسالم
ریشـه  هرگونـه آزادی در فرهنـگ سیاسـی 
مبـدا  و  اسـت  توحیـدی  اسـالم جهانبینـی 
بـا  اسـالمی  جمهـوری  در  اعتـراض  آزادی 
التـزام بـه حفـظ مبانی اسـالم اسـتوار شـده 

. ست ا
متاسـفانه بـا وجود اهمیت و ضـرورت اجرای 
قانون اساسـی، مدت هاسـت برخی از حقوق 
و اصـول مهـم قانون اساسـی در 
مرحلـه اجـرا بـا مشـکل جـدی 
مواجـه انـد و به خصوص بسـتر 
های مناسـب بـرای تحقق اصل 
۲۷ و حـق اعتـراض، هنـوز بـه 
جامعـه  در  کارامـدی  شـکل 
شـود  نمـی  مشـاهده  سیاسـی 
و علـی رغـم دسـتور العمـل ها 
و ابالغیـه هـای متعـدد در ایـن 
و  جامـع  قانونـی  خـال  حـوزه، 
منطبق بـا واقعیت هـای جامعه 
احسـاس مـی شـود کـه نیازمند 
اهتمام جـدی نمایندگان مجلس 
شـورای اسـالمی در به سـر انجام 
رسـاندن طـرح »نحـوه تشـکیل اجتماعـات و 

برگـزاری راهپیمایـی هـا« می باشـد.
 و امـا در خصـوص تدوین پیـش نویس آیین 

نامـه مطالبـه گـری دانشـجویی کـه آقـای 
دکتـر کالنتـری معاونـت محتـرم فرهنگی و 
دانشـجویی وزارت علـوم اخیـرا در مصاحبـه 
خـود دربـاره آن نکاتـی را فرمودند باید گفت 
کـه ایـن اقدام فـی نفسـه اقدامـی رو به جلو 
در جهـت بسـتر سـازی اعتـراض مسـالمت 
آمیز در محیط دانشـگاه محسـوب می شـود 
کـه در صـورت بازخـورد مناسـب، مـی تواند 
بـه عنـوان الگو بـرای سیاسـت گـذاری های 
کالن و بـه پیـروی از اصل ۲۷ قانون اساسـی 
مـورد توجـه و بهـره گیـری در دیگـر گـروه 

هـای  جامعـه سیاسـی قـرار گیرد.
تهیـه  از  پیـش  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد 
پیـش نویـس آییـن نامـه مطالبه یـا اعتراض 
دانشـجویی، باید در ک صحیحـی از وضعیتی 
کـه دانشـگاه در آن قرار دارد داشـته باشـیم 
و همچنیـن اگـر قـرار اسـت گفتگـو هایـی 
پیرامـون نحوه مطالبه یا اعتراض دانشـجویی 
انجـام شـود، بایـد واقعیـت هـای موجـود در 
دانشـگاه و نظـرات نخبـگان تشـکیالتی کـه 
در عرصـه هـای مختلف دانشـگاه کنشـگری 

دارنـد مـورد توجـه جـدی قـرار گیرد.

بســتر و چارچوب هــای فقهی
حقوقی و سیاســی مفهــوم اعتراض

عمادالدین صفائی
دبیر واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

اسالم حد آزادی را 
عدالت می داند اما نه 
عدالت مبهم که ابزار 
شناخت آن روشن 

نباشد، بلکه عدالتی که 
از طریق دین و موازینی 
که خداوند معین کرده 
شناسایی شود، و در 

واقع اسالم حد آزادی 
موازین شرع مقدس 

اسالمی می داند.
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عدم شنیدن صدای معترضان 
منصوره کهوری پور

 دبیر سابق واحد فرهنگی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان

ــی برآمــده از نشــنیدن حــرف  وضعیــت کنون
ــه  ــی ک ــردم زمان ــی از م ــت، بخش ــردم اس م
مشــاهده کردنــد حــرف و ســخن آنها شــنیده 
ــد.* ــات شــرکت نکردن نمــی شــود در انتخاب

ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــور اع ــس جمه   رئی
دولــت گــوش شــنوایی بــرای 
ــر  ــوی دیگ ــان دارد؛ از س معترض
رییــس قــوه مقننــه گفتــه در 
صــدد ایجــاد اصالحاتی در کشــور 
ــس  ــر ریی هســتیم، از ســوی دیگ
دســتگاه قضــا بــا برخــی از جریان 
هــای سیاســی دیــدار داشــته و در 
ــای کشــور  ــا مشــکل ه ــاط ب ارتب
ــت.  ــرده اس ــی ک ــا رایزن ــا آن ه ب
ســوالی کــه در ایــن جــا بــه وجود 

مــی آیــد ایــن اســت کــه دولــت چــه وظایفی 
ــا مــردم دارد و چــه بایــد انجــام  در ارتبــاط ب
دهــد تــا شــرایط کشــور بهبــود یابــد؟ دولــت 
ــی  ــا عملیات ــه تنه ــه ن ــی داده ک ــده های وع

نشــده، بلکــه در برخــی امــور نیــز کشــور بــا 
چالــش هــای جدیــدی روبــه رو شــده اســت. 
ــه ای در  ــه گون ــان ب ــی از جوان ــروزه بخش ام
ــا مشــکل هــا صحبــت مــی کننــد  ارتبــاط ب
ــگاه آن  ــوع ن ــا ن ــاط ب ــه از شــکافی در ارتب ک
ــا رصــد مشــکل هــا توســط  ــا ب ه
نســل قبــل را مــی تــوان مشــاهده 
کــرد. ایــن شــکاف در بین مشــکل 
ــورد  ــت م ــال از ســوی دول ــا عم ه
غفلــت واقــع شــده اســت. بخشــی 
ناشــی  اعتمــادی  بــی  ایــن  از 
از ضعــف مدیریــت اســت، امــا 
بخشــی دیگــر ناشــی از فشــار 
ــه  ــی علی ــگ روان ــانه ای وجن رس
ــوان  ــه عن ــت ب ــت. دول ــور اس کش
یــک نظــام سیاســی و حاکمیتــی، و همچنین 
مــا مــردم بایــد منصفانــه بــا مســائل برخــورد 
کنیــم. هــم جنــگ روانــی و رســانه ای و هــم 
ضعــف مدیریتــی علیــه مــا وجــود دارد و نمی 

ــت.  ــده گرف ــئله را نادی ــن دو مس ــوان ای ت
ــا  ــه ب ــش از آن ک ــه بی ــک جامع ــش ی   آرام
عینیــت یــا کنــش هــای عملــی گــره خــورده 
ــی«  ــی »ذهن ــر موضوع ــدای ام ــد. در ابت باش
اســت. بدیــن معنــا کــه آرامــش یــک اجتمــاع 
ــی اســت،  ــان عموم ــش در اذه ــد آرام نیازمن
ذهــن هــای آرام، آرامــش را در میــدان عینــی 
متبلــور کــرده و ذهــن هــای نــاآرام ،خشــونت، 
اعتــراض و ناآرامــی را بــه جامعــه تزریــق مــی 

کننــد. 
  نادیــده گرفتــن بخشــی از مطالبــات مــردم، 
ــی  ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــکالت اقتص مش
ــای ایجــاد  ــض ه ــی و تبعی ــالف طبقات و اخت
و  مــردم  اعتــراض  باعــث  همگــی  شــده 

ــت.  ــده اس ــی ش ــش اجتماع واکن
ــد  ــود ۹5 درص ــی ش ــه م ــه گفت ــن ک   همی
ــات  ــر در تجمع ــراد حاض ــا و اف ــتی ه بازداش
ــی  ــی درد بزرگ ــر 40 ســال هســتند، خیل زی
ــر 40 ســال یعنــی  ــراد معتــرض زی اســت. اف

بــه اینجــا رســیدیم چــون صــدای ســکوت اعتراضــی مــردم شــنیده نشــد.

وضعیت کنونی برآمده 
از نشنیدن حرف 

مردم است، بخشی 
از مردم زمانی که 

مشاهده کردند حرف 
و سخن آن ها شنیده 
نمی شود در انتخابات 

شرکت نکردند.



ــرای اینکــه  آینــده ایــن جامعــه؛ چــون ایــن نســل اســت کــه بایــد کشــور را اداره کنــد. ب
حاکمیــت راحــت تــر بتوانــد بــا ایــن نســل تعامل داشــته باشــد، بایــد نحــوه برخــورد را با آن 
هــا را تغییــر دهــد، بایــد پــای صحبــت هــای ایــن جوانــان بنشــیند و خواســته هــای معقــول 
و منطقــی آن هــا در چارچــوب قانــون را بپذیــرد و عملیاتــی کنــد. در بخشــی هــم کــه 
امــکان پذیــر نیســت قانعشــان کنــد؛ چــرا کــه نســل جدید نســلی نیســت کــه به 
آنهــا بگوییــد ایــن سیاســت اســت و شــما بایــد اطاعت کنیــد، آنهــا چراهای 
زیــادی دارنــد کــه اگــر بــه ایــن چراهــا پاســخ درســت و منطقــی داده 
نشــود، کشــور آســیب جــدی خواهــد دیــد. بــاورم بــه عنــوان یــک 
دانشــجو ایــن اســت کــه جامعه ایــران یــک جامعــه عاقــل، بالغ، 
ــع  ــن جوام ــی از بهتری ــرده و یک ــل ک ــید، آگاه و تحصی رش
پیشــرو در دنیــا اســت. لیاقــت ایــن جامعــه گفــت وگــو 
ــن نســل گفــت و  ــا ای ــد ب و اعتمــاد بیشــتر اســت، بای
گــو صــورت گرفتــه و بــه آنهــا اعتمــاد داشــته باشــند 
ــرآورده کننــد. البتــه ایــن  و خواســته هایشــان را ب
قشــر جــوان و فرهیختــه بایــد تنگناهــای نظــام را 
درک کــرده و کشــور را در شــرایط حســاس کــه 
مــورد طمــع دشــمنان اســت قــرار ندهنــد؛ امــا 
ــی کــه در حــال  ــه اینجاســت کــه اتفاقات نکت
ــمن،  ــد دش ــی ده ــان م ــت نش رخ دادن اس
ــا  تجزیــه طلبــان، منافقــان و کســانی کــه ب
اســاس جمهــوری اســالمی و کشــور مخالف 
هســتند از ایــن ماجــرا ســوء اســتفاده 
مــی کننــد؛ بــه همیــن دلیــل مــردم بایــد 

مراقــب باشــند.
  امــا متأســفانه برخــی از مســئوالن مربوطه 
بــا بــی توجهــی و ندیــدن و نشــنیدن صدای 
مــردم و مطالبــات آن هــا، بــه ایــن موضــوع 

دامــن مــی زننــد.
  البتــه مــردم هــم در ایــن عرصــه بــی تقصیر 
نیســتند؛ وقتــی کســی شــعار ساختارشــکنانه و 
موافــق فروپاشــی نظــام سیاســی حــال حاضــر 
داده و بــا مردمــی کــه مطالبــه بــه حقــی دارنــد 
در آمیختــه مــی شــوند، بــرای نظــام سیاســی قابل 
تفکیــک نیســت کــه مــردم کجــای ماجــرا ایســتاده 
انــد و مــرزی بیــن آن هانیســت، پــس مــردم هــم بایــد 

مراقبــت کننــد.
  بــاور دارم در ایــن حادثــه و حــوادث مشــابه داشــتن رفتــار 
ــا مــردم و شــفاف ســازی و بــه ســرعت پاســخ گــو  صادقانــه ب
ــه در  ــرد؛ البت ــدی را بگی ــوی مشــکالت بع ــد جل ــی توان ــودن م ب
ــم  ــور و ه ــس جمه ــم رئی ــی ه ــا امین ــم مهس ــوت خان ــان ف جری
مســئوالن ارشــد بالفاصلــه دســتور رســیدگی بــه موضــوع را دادنــد. بحثــی 
هــم کــه در جلســه غیرعلنــی مجلــس بیــان شــد، ایــن بــود کــه نظــام آبــروی 
خــودش و حقــوق مــردم را فــدای هیــچ نهــاد یــا شــخصی نمــی کنــد و هــر شــخص 
کــه هــر تخلفــی در هــر رده ای انجــام داده باشــد مــورد بازخواســت قــرار خواهــد گرفــت. 
ــل  ــعارگونه عم ــا ش ــی شــود و صرف ــا برخــورد م ــراد و نهاده ــن اف ــا ای ــد ب   شــفاف بگویی

ــد.  ــد، عمــل کنی نکنی
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تیتِر »ایران سوریه می شود« 
ژورنالیسـتی است، نه علمی

محمد حسین طارمی
سردبیر نشریه همشاگردی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

دبیر واحد سیاسی دفتر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین

در ماه هـای گذشـته کشـور مـا اعتراضاتی را 
به خود دید که شـاید در سـال های گذشـته 
مشـابه آن وجـود نداشـت. ایـن اعتراضـات 
باعـث شـد کـه بیگانـگان خـارج از مـرز بـه 
صیـد خواسـته ها و تمایالت خـود از آب گل 

آلـود خودشـان کنند. 
مشـخصا اعتراض به شـرایط نا مسـاعد قطعا 
ضروریسـت. تـا جایی کـه امیـر المومنین در 
خطبـه ۳4 و ۲۱۶ نهج البالغـه بـا توجـه بـه 
ریشـه ها و منشـأ اعتـراض، می فرماینـد کـه 
»مـرا بـر شـما و شـما را بر من حقـی واجب 
شـده اسـت. حق شـما بر من آن اسـت که از 
خیرخواهـی شـما دریـغ نـورزم و بیت المـال 
را میـان شـما عادالنه تقسـیم کنم و شـما را 
آمـوزش دهـم تـا بی سـواد و نادان نباشـید و 
شـما را تربیـت کنم تـا راه و رسـم زندگی را 
بدانیـد، و امـا حق من بر شـما این اسـت که 
بـه بیعـت با من وفادار باشـید و در آشـکار و 
نهـان برایـم خیرخواهی 
  . کنیـد

هـرگاه شـما را فراخوانـدم اجابـت و فرمـان 
 ۲۱۶ خطبـه  در  یـا  کنیـد.«  اطاعـت  دادم 
نهج البالغـه می گوینـد کـه »بـا مـن چنـان 
کـه با پادشـاهان سـرکش سـخن می گویید، 

حـرف نزنید و چنان کـه از آدم های 
می گیریـد،  کنـاره  خشـمگین 

دوری نجوییـد و بـا ظاهرسـازی بـا 
مـن رفتـار نکنیـد و گمـان مبریـد 
اگـر حقـی بـه مـن پیشـنهاد دهید 
بـر من گـران آید یـا در پـی بزرگ 
نشـان دادن خویشـم؛ زیـرا کسـی 
کـه شـنیدن حـق یـا عرضه شـدن 
عدالـت بـر او مشـکل باشـد، عمـل 
خواهـد  دشـوارتر  او  بـرای  کـردن 
بـود. پـس از گفتن حق یا مشـورت 

در عدالـت خـودداری نکنیـد؛ زیـرا خـود را 
برتر از آنکه اشـتباه کنم و از آن ایمن باشـم، 
حفـظ  مـرا  خداونـد  آنکـه  مگـر  نمی دانـم؛ 
فرمایـد.« ایـن به مـا می فهماند کـه خطا در 
حکومـت معصوم هـم می تواند وجود داشـته 

شد. با
یـک حاکمیـت باید بـرای مردمانـش حقوق 
شـهروندی را قائـل باشـد، بایـد زمینه ی 
اغتشـاش  یـا  اعتـراض  تشـخیص 
ایـن  قطعـا  کنـد.  مشـخص  را 
حاکمیـت کـه بسـتر قانونـی 

اسـت، فراهـم کـرده  را 

 

زمینـه ای بـرای تفکیک اعتراض و اغتشـاش 
ق.ا  اصـل۲۷  در  مثـال  اسـت.  کـرده  ایجـاد 
آمـده کـه اگـر مـردم اعتراضـی دارنـد، باید 
امـکان اعتـراض باشـد و مکانـی بـرای ایـن 
شـود. گرفتـه  نظـر  د ر  فراینـد 
حاکـم  قانـون  حاکمیـت  یـک  در 
وجـود  اعتراضـات  بسـتر  و  اسـت 
می خواهنـد  عـده ای  بـاز  امـا  دارد 
میـدان بـازی را تغییـر دهنـد، این 
یعنی اغتشـاش. اغتشـاش درسـت 
زمانـی رقـم میخورد کـه اعتراضات 

از مدنیـت فاصلـه زیـادی بگیـرد.

راه نابودی ایران از طریق قومیت گرایی 
در تاریـخ ایران کهن هیچگاه سـابقه نداشـته 
کـه از داخـل کشـور حتـی در پوشـش یـک 
مخالـف نظام حاکم، خواسـتار تجزیه کشـور 
باشـند. یقینـا این حساسـیت حس می شـود 
کـه کشـور تجزیـه نشـود؛ حتـی در سـال 
5۷ هـم رژیـم سـابق  مـردم را از انقالبیـون 
می ترسـاندند کـه آن هـا می خواهنـد ایـران 
را تجزیـه کننـد یـا بـر اثر انقالبشـان کشـور 

تجزیـه خواهد شـد.
کـه   »Iran in History« سـخنرانی  در 
در مرکـز موشـه دایـان، دانشـگاه تـل آویـو 
ایـراد شـده )۱۸ ژانویـه ۱۹۹۹(، نقـش ایران 
در تاریـخ و تأثیـر آن را بـر تمـدن جهـان به 
اختصـار مـورد بحـث قـرار داده شـد 
ایـران  تجزیـه  موضـوع  بـه  و 
اشـاره شـده بود. برنارد لوئیس 
شـخصی اسـت کـه هر جـا نامی 

ــازی ــک س ــی کوچ ــروژه تاریخ ــران و پ ای

زیرا کسی که 
شنیدن حق یا 
عرضه شدن 
عدالت بر او 

مشکل باشد، 
عمل کردن برای 

او دشوارتر خواهد 
بود.



و  نقشـه جنـگ  قطعـا  بیایـد،  میـان  بـه  او  از 
تجزیـه طلبـی در آن منطقـه قطعـی خواهـد 
بـود. برنـارد لوئیـس خاطرنشـان می کنـد: »در 
دوهزار سـال گذشـته هیچ کشورگشـا یا نیروی 
خارجـی ای نتوانسته اسـت بـر زبـان و فرهنـگ 
ایرانـی اثـرات بنیـادی بگـذارد، کـه ایـن یکـی 
از نشـانه های فرهنـگ برتـر اسـت، و فرهنـگ 
برتـر همیشـه بـر فروتـر چیرگـی یافته اسـت.« 
وی در کنفرانـس بیلدربـرگ نتیجـه می گیـرد 
کـه تنهـا راه رویارویی بـا چنین فرهنگـی نابود 
کـه  می کنـد  پیشـنهاد  و  اسـت  آن  سـاختن 
ایـران را بـه قطعـات قومـی گوناگـون بشـکنند 
و میـان کشـورهای نوپا تقسـیم کنند، درسـت 

بـزرگ،  کردسـتان  )پروژه هـای  مثـل 
آذربایجـان  و  بـزرگ  پشتونسـتان 

بزرگ(.
در حـال حاضر ایـران، تنها ۳0 

درصـد از سـرزمین پهناوری 
و  ایـن مقـدار تجزیـه یـک 
تاریـخ  کل  در  کشـور 
ایـران و جهـان کم نظیر 
روی  زمـان  از  اسـت. 
کارآمـدن قاجـار تـا بـه 
االن اقداماتـی در جهت 
رقـم  ایـران  تجزیـه 
خـورده اسـت.  درسـت 

زمانـی کـه حکومـت  در 
پایتخـت  در  مرکـزی 

کمـی متزلزل میشـد، مرزها 
ناخودآگاه بـا اقدامات نیروهای 

می ریخـت. بهـم  خارجـی 

از جدایی طلبان کردستان تا آزادیِ ستان 
آذربایجان

از دوره پهلـوی تـا کنـون کـه ناآرامی هایـی در 
مهابـاد منجـر بـه حضـور نیروهـای نظامـی در 
ناحیه گردید، منطقه کردسـتان کمابیش شـاهد 
حرکت هـای اسـتقالل طلبانـه ای همچـون حزب 
دموکـرات کردسـتان ایـران اسـت که تا بـه امروز 
ایـران،  غربـی  جنـوب  قسـمت  در  دارد.  ادامـه 
جمهـوری دمکراتیـک االحـواز در نواحـی غربـی 
خوزسـتان، ادعـای اسـتقالل طلبـی دارد کـه به 
حرکت های اسـتقالل طلبانه دوران شـیخ خزعل 
بـاز می گـردد. در شـرق هـم حـرکات اسـتقالل 
طلبی در ناحیه سیسـتان و بلوچسـتان.  از شمال 

غربـی نیـز، منطقـه آذربایجان بـا حمایت برخی

 کشـورها همانند ترکیه و شـوروی سـابق شاهد 
)هماننـد  طلبانـه  تجزیـه  حرکت هایـی  بـروز 
جامـاح, گامـوح و دولت پیشـه وری بوده اسـت(. 
حتـی برخـی شـیخ محمـد خیابانـی را تجزیـه 
طلبـی دانسـته اند کـه حتـی نـام آذربایجـان را 
بـه »آزادی سـتان« تغییـر داد و قصـد داشـت 
رشـته اطاعـت از مرکـز را بگسـلد؛ الزم بـه ذکر 
اسـت جنبـش اسـتقالل طلبـی قشـقایی ها در 
زمان هـای مختلف بـرای خودمختاری سـرزمین 
های قشـقایی توسـط خسـروخان و غیـره که به 
طـور مسـلحانه بـا سـپاه و ارتـش دولـت هـای 
ایـران وارد نبـرد شـدند ولـی نهایتـا شکسـت 

خوردنـد.

اپوزوسیون گله ای علیه ج.ا.ا
نیـز شـاهد  اخیـر  اعتراضـات  در 
رزمـی  یگان هـای  کـه  بودیـم 
و  تروریسـتی  گروهک هـای 
فرصـت  از  طلـب  تجزیـه 
و  کردنـد  سوءاسـتفاده 
اندامـی  عـرض  بـرای 
گل  آب  از  دوبـاره 
آلـود اعتراضـات ماهـی 
کننـد.  صیـد  را  خـود 
تـا جایـی که سـرکرده  
تروریســـتی  حـــزب 
کوملـه بـا شـبکه بی.بی.

سی فارسـی مصاحبه کرد 
نیوهـای  داشـت  اذعـان  و 
میدانـی آن ها در کـف خیابان 
 هـا حضـور پر رنـگ دارنـد و تازه 
اول ماجـرا بـرای دسـتکاه حاکمیتی 

اسـت. 
در گوشـه ای دیگـر شـاهد آن بودیـم کـه در 
تظاهـرات برلیـن توسـط اپوزوسـیون ها، پرچـم 
گروهک هـای تروریسـتی جدایـی طلـب هچون 
»جیش الظلم«  و»کومله« برافراشـته شـده بود 
کـه ایـن حـاوی پیامـی مهم بـود. به رسـمیت 
شـناخته شـدن و پذیرفتـه شـدن جریانهـای 
تجزیـه طلـب قومـی از سـوی بدنـه اجتماعـی 
خـارج  تجمـع  ایـن  مهـم  نکتـه  اپوزیسـیون 
نشـینان بـود. گویـی حاضـر شـده اند هـر طـور 
کـه شـده با گلـه سـلطنت طلب، تجزیـه طلب، 
گروهـک منافقیـن و حتـی بـا پرچـم همجنس 
گرایـان فقـط جمهـوری اسـالمی را از صحنـه 

روزگار پـاک کننـد.
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سرکرده حزب 
تروریستی کومله 

با شبکه بی.بی.سی 
فارسی مصاحبه کرد و 
اذعان داشت نیوهای 
میدانی آن ها در کف 
خیابان ها حضور پر 

رنگ دارند

یک حاکمیت باید 
برای مردمانش حقوق 

شهروندی را قائل 
باشد، باید زمینه ی 
تشخیص اعتراض یا 
اغتشاش را مشخص 

کند.
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خواب باطل سوریه سازی ایران
تجزیـه طلب هـا در اتفاقـات اخیـر بـه فکر 
سـوریه سـازی ایـران هسـتند امـا بـا یـک 
شـده اند؛  روبـرو  بـزرگ  تاتیکـی  اشـتباه 
ایران و سـوریه تفاوت هـای حائض اهمیتی 
مـردم  اکثریـت  سـوریه  حکومـت  دارنـد. 
سـنی هسـتند و حکومـت حاکـم علـوی 

،امـا در ایـران اکثریـت شـیعه 
هسـتند و اقلیت سـنی هستند. 
یکـی از دالیلـی جنـگ داخلی 
سـوریه که بـا تهیج کشـورهای 
عربـی صـورت گرفـت، نظریـه 

ظلـم بـه اهـل سـنت بود.
اتفاقـات سـوریه بعـد از کشـتار 
۱۹۸۲ حماة آغاز شد. رویدادی 
در فوریـه ۱۹۸۲ میالدی شـهر 
حمـا بود کـه با برخورد سـخت 

و همه جانبـه نیروهـای مسـلح سـوریه بـه 
ایـن شـهر بـه منظـور برخـورد بـا اعتراض 
مخالفـان حکومـت حـزب بعـث سـوریه و 
همچنیـن علیـه حافـظ اسـد بـه رهبـری 
المسـلمین  اخـوان  تروریسـتی  گروهـک 
صـورت گرفـت. ایـن عملیـات از روز دوم 
فوریـه ۱۹۸۲ آغـاز شـد و رهبـری آن را 
رفعـت اسـد بـرادر حافـظ اسـد بـر عهـده 
داشـت. در ایـن عملیـات اتفاقـات ناگواری 
درگیـری  شـاهد  سـوریه  تاریـخ  و  افتـاد 

حکومـت و مخالفـان بـوده اسـت.
انقـالب  کـه  نبـود  ایـن  فقـط 
دانـش  دسـتگیری  از  سـوریه 
شـده  شـروع  درعـا  در  آمـوز 
حافـظ  حکومـت  بلکـه  باشـد 
نظامـی  حکومـت  یـک  اسـد 
سـخت بـا حلقه هـای حکومتی 
آهنیـن بـود کـه هـر صدایی را 
در  می کـرد.  خفـه  نطفـه  در 
جنـگ  حـوادث  همیـن  پـی 
آتـش  کـه  سـوریه  در  داخلـی 
زیر خاکسـتر بود، شـعله ور شد. 
خاکسـتر ایـن جنـگ داخلی از 
فسـاد خانـدان اسـد و مخلـوف 
بـود. اقتصاد در اختبـار خاندان 
اختیـار  در  سیاسـت  مخلـوف، 

یـک بـرادر از اسـد و قـوای نظامـی هم در 
اختیـار بـرادر دیگـر اسـت.

طبیعتـا نظـام حاکـم بـر ایـران تفاوت های 
بنیادینـی بـا سـوریه دارد. حتـی در شـیوه 

نظامـی هم متفاوت هسـتیم. شـیوه نظامی 
نیـروی  یـک  سـوریه  ارتـش  ارتش هـای 
ایـران  در  ولـی  بـود  صـرف  کالسـیک 
بسـیج و سـپاه پاسـداران یک نیروی کامال 
منسـجم و غیر کالمی اسـت و قطعا جلوی 
تجزیـه را خواهـد گرفت. ارتش سـوریه در 
دو سـال اول 40 هـزار نیـروی خـود را از 
دسـت داد یـا فـرار کردنـد یـا 

کشـته و زخمـی شـدند.
تیترهـای ایـن روزها کـه ایران 
ژورنالیسـتی  می شـود  سـوریه 
اسـت، نه علمـی حاال آیـا ایران 
بـا  طبیعتـا  میشـود؟  سـوریه 
قاطعیـت میتـوان گفـت، خیـر. 
مثـل  اسـتان هایی  در  البتـه 
ایـن  کردسـتان  و  سیسـتان 
ایـن  امـا  دارد  احتمـال وجـود 
اسـتان ها تـوان اینکـه جنـگ را بـه داخـل 
ایران سـرایت بدهند، ندارنـد. توان نظامی، 
تجزیـه  گروه هـای  تاکتیکـی  و  ادراکـی 
طلـب ایـران به صفر رسـیده و کشـورهایی 
مثـل ترکیـه هـم اصـال نمی گذارنـد مثـال 
کردهـای ایـران خودمختار شـوند، زیرا این 
اقـدام یعنـی گشـایش بـاب عملیات هـای 

ترکیـه. قلـب  در  تروریسـتی 

تجزیه طلب با برانداز سیاسی وجه 
مشترک ندارد

ایـن شـعار تجزیه طلبـی  بنابـر 
مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم هیچ 
و  اسـت  نداشـته  خریـدار   گاه 
افـرادی هـم کـه در ارتبـاط بـا 
کرده انـد،  کار  ایرانـی  هویـت 
وجـه  بـر  تأکیدشـان  همـواره 
سـرزمینی هویـت ایرانـی بـوده 
اسـت؛ یعنی یکـی از مولفه های 
هویـت ایرانی را وجه سـرزمین 
می داننـد.  ایـران  یکپارچـه 
تجزیه طلبـی  تفاسـیر  ایـن  بـا 
صرفـا برانـدازی سیاسـی یـک 
را  پـا  بلکـه  نیسـت  حاکمیـت 
فراتـر می گذارنـد چـون ممکن 
اسـت یـک برانـداز سیاسـی در 
هر کشـوری وجود داشـته باشـد و خواهان 
اسـتقرار نظـم جدیـد سیاسـی باشـد، امـا 

نباشـد.  تجزیه طلبـی  خواهـان 

تیترهای این روزها که 
ایران سوریه می شود 
ژورنالیستی است، 
نه علمی حاال آیا 

ایران سوریه میشود؟ 
طبیعتا با قاطعیت 
میتوان گفت، خیر

تجزیه طلبی صرفا 
براندازی سیاسی یک 
حاکمیت نیست بلکه 
پا را فراتر می گذارند 

چون ممکن است 
یک برانداز سیاسی 
در هر کشوری وجود 

داشته باشد و خواهان 
استقرار نظم جدید 
سیاسی باشد، اما 

خواهان تجزیه طلبی 
نباشد.
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اعتراض 
یا اغتشاش؟

سعید کرمی 
دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

زشت  کارهای  دـارند  د وست  که  کساني 
کند،  پیدا  رواج  مسلمانان  بین  د ر  زننده  و 
بدانند که دـر دنیا و آخرت، عذابي زجرآور 
رواج  مخّرِب  )آثار  خدا  شود.  مي  نصیبشان 
کارهـای زشـت و زننـد ه را( خوب ميد اند؛ 
ولي شما از آن بيخبرید.  )سـوره نـور ؛ آیـه 

)۱۹
فرهنـگ  پذیـرش  بـد ون  جامعـه ای  هیـچ 
مسـیر  نمی توانـد  انتقاد پذیـری  و  انتقـاد 
معنـای  امـا  کنـد  طـی  را  تعالـی  و  رشـد 
اعتراض و اغتشـاش مسـئله ای اسـت که در 

بایـد بـه آن پرد اخـت. ابتـد ا 
اعتـراض یعنـی ابـراز مخالفـت بـه صـورت 
نوشـتاری یـا علمی و یـا گفتـاری د ر مقابل 
رویداد های سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و 
... اسـت. اعتـراض ممکـن اسـت بـه صورت 

فـرد ی باشـد یـا تظاهـرات گروهی. 
بـا  همـراه  اسـت  اقد امـی  اغتشـاش  امـا 
خشـونت کـه از سـوی افـراد د ر مقابلـه بـا 
اتفـاق  مجموعـه ای  هـر  بـر  حاکـم  نظـام 
می افتـد و همـواره بـی نظمـی و ناامنـی را 
بـا خـود بـه همـراه د ارد. بنابرایـن اعتـراض 
امـا  اسـت؛  مخالفـت  اعـالم  بـرای  کنشـی 
اغتشـاش، اعتراضـی اسـت کـه به خشـونت 

. د کشید ه می شـو
حـق اعتـراض و تجمع د ر قانون اساسـی به 
شـرطی کـه سـالح حمـل نکننـد و خـالف 
عمـل  قانونـی  و  عرفـی  شـرعی،  مقـررات 
نکننـد، به رسـمیت شـناخته شـد ه اسـت و 
همانطـور کـه اشـاره شـد حکومـت نیـز به 
موجـب بنـد ۷ از اصل سـوم قانون اساسـی، 
تامیـن آزاد ی هـای سیاسـی و اجتماعـی را 
فـوق  ایجـاد کنـد و محد ودیت هـای  بایـد 
نبایـد حق بر اعتـراض را تحت الشـعاع قرار 

. د هد
شـهروند ان  اعتـراض  اصـل  همسـازکرد ن 
بـا اسـتثنای تحد یـد حقـوق و آزاد ی هـای 
اساسـی شـهروند  ان از مقولـه هایی سـترگ 
اسـت کـه مـی توانـد نظـام هـای سیاسـی 
متفـاوت  هـای  واکنـش  بـه  را  حقوقـی  و 
اسـت کـه  ایـن  راه حـل  بهتریـن  د ارد.  وا 
مطابـق معیارهـای بیـن المللـی منـد رج د ر 
اسـناد بیـن المللـی حقـوق بشـر، کـه مقرر 
نمـود ه انـد: حقـوق و آزاد ی هـای فردـی و 
شـود  محـد ود  نبایـد  شـهروند ان  عمومـی 
جـز بـه موجـب قانـون و آنچـه کـه بـرای 
حفـظ امنیت ملـی، نظم عمومی، بهداشـت 
آزاد ی  و  حقـوق  بـا  عمومـی  اخـالق  یـا 
هـای دیگـران الزم اسـت، عمـل شـود. بـا 
چنیـن رویکـرد ی اسـت کـه قانون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران حقـوق و آزاد ی 
هـای شـهروند ی و بـه ویـژه حـق اعتراض، 
بـه شـرط  راهپیمایـی و تجمعـات  انتقـاد، 
عـد م حمل سـالح و عـد م اخـالل د ر مبانی 
اسـالم طبـق اصـل ۲۷ قانـون اساسـی بـه 
رسـمیت شـناخته اسـت. امـا بیـن انتقاد و 
افتـرا، اعتـراض و اغتشـاش تفـاوت مفهومی 
کـه خـود  د ارد  وجـود  اهدافـی  تعـارض  و 
مسـئله ای اسـت. بنابراین راهکار اصلی حل 
مسـائل د ر کشـور پایبند ی به قانون اسـت و 
حتـی اگر اشـکالی هم بـه قانون وارد باشـد 
بـاز هـم بایـد از طریـق قانون عمـل کرد د ر 
غیـر اینصـورت اعتراض به اغتشـاش تبد یل 
مـی شـود و قانـون اساسـی با افتخـار وجوه 
اعتـراض را مشـخص کردـه اسـت. بـه هـر 
روی اعتـراض از مسـیر قانونـی خـارج مـی 
شـود امنیـت جان، مـال و ناموس مـرد م به 

می افتـد. خطـر 

ــاش ــراض و اغتش ــاوت اعت تف
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  فــرض مــی کنیــم کــه داخــل خانــه نشســته 
ایــم و تمــام کارهــای روزمــره خــود را انجــام 
ــه  مــی دهیــم کــه صــدای مهیبــی تمــام خان
ــود را  ــام ســرعت خ ــا تم ــرد و ب ــرا می گی را ف
ــا درب  بــه محــل وقــوع صــدا مــی رســانیم، ب
ــویم و در آن  ــی ش ــه م ــه مواج ــته خان شکس
ــن  ــه ای ــم ک ــی کنی ــر م ــن فک ــه ای ــه ب لحظ
افــراد چــه کســانی هســتند کــه درب خانــه را 
شکســته انــد و بــا تمــام قــدرت مــی خواهنــد 

ــوند؟!  ــه ش وارد خان
  ایــن ســوال بــه ذهــن مــا خطــور مــی کنــد 
کــه در اینجــا فــرق بیــن اعتــراض و اغتشــاش 

چیســت؟!
  در زمــان امــام علــی علیــه الســام عــده ای 
ــه  ــه شــهری حمل ــر از اســرائیل( ب ــه بهت )البت
ــه  ــور آالت زن هــا را ب ــد و زر و زی کــرده بودن
غــارت بــرده بودنــد؛ خبــر بــه گــوش حضــرت 
رســید، آنقــدر ناراحــت شــدند کــه فرمودنــد:

ــه  ــاق ب ــن اتف ــنیدن ای ــلمانی از ش ــر مس   اگ
ــرد.  ــب ک ــد تعج ــتافت نبای ــی ش ــار باق دی

  بلــه اگــر مســلمان هســتی »نبایــد« نســبت 
ــای  ــر ج ــلمانی در ه ــر مس ــه ه ــم ب ــه ظل ب
دنیــا بــی تفــاوت باشــی، البتــه نبایــد ،کلمــه 
درســتی نیســت. اصــا »نمیتوانــی« بــی تفاوت 

ــی. ــاکت باش و س
ــا  ــن ب ــی روزی همی ــاوت باش ــی تف ــه ب   اگ
ــم را  ــرا ظل ــد، زی ــد آم ــر ســر خــودت خواه ب
بــا ســکوتت تاییــد کــردی. او نیــز بــه ظلمــش 
ــو  ــود ت ــه خ ــت ب ــا نوب ــد داد ت ــه خواه ادام
برســد.حاال هــر طــوری کــه مــی توانــی بایــد 
ــه  ــی ک ــان بده ــا نش ــه آن ه ــت را ب اعتراض
ــاهده  ــم مش ــود ظال ــد، خ ــاهده کن ــا مش دنی
ــا  ــه او فشــار و هجمــه وارد شــود ت ــا ب کنــد ت

ــود: ــرو ش ــکل روب ــا مش ــه کارش ب ادام
  بــه عنــوان مثــال بــا راهپیمایــی رفتــن 
ــا آن را نشــان داده  ــای دنی ــانه ه ــه کل رس ک
ــد  ــد؛ بع ــی کنن ــام م ــت آن را اع و موضوعی
ــردم  ــت روی م ــن حرک ــه ای ــد ک ــی دی خواه
چنــد کشــور دیگــر هــم تاثیــر خــود را خواهــد 
گذاشــت و آن هــا هــم اعتــراض را شــروع 

خواهنــد کــرد ،یکــی از روش هــای دیگــر 
ــور  ــناختن آن کش ــمیت نش ــه رس ــراض ب اعت
ــابقات  ــر در مس ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت، ب اس
ورزشــی حاضــر نشــوی کــه بــا رقیــب مســابقه 
ــد. ــی بین ــا م ــه دنی ــم هم ــن را ه ــی، ای بده

ــه  ــا مــال و اموالــت ب ــد ب یــک وقتــی هــم بای
مظلــوم کمــک کنــی تــا ســر پــا بمانــد و زیــر 
لگــد ظالــم لــه نشــود،خدا بــه مــا مــال و اموال 
داده اســت ،خــود او نیــز در قرآنــش مــی گوید، 
بعضــی نیــز بــا مالشــان)که خــود مــن بــه آنان 

ــد. ــی کنن ــاد م ــدا جه داده ام( در راه خ
ــز  ــالمت آمی ــراض مس ــر اعت ــی دیگ ــه بیان   ب
اســت و اغتشــاش مخاطــره انگیــز. نبایــد 
تردیــد داشــت کــه بیــن »اعتــراض« کــه حــق 
ــا »اغتشــاش«  ــر شــهروند اســت، ب ــی ه قانون
کــه ریشــه در دسیســه هــای دشــمنان مــردم 
دارد، تفــاوت وجــود دارد. اعتــراض، نشــان 
ــه برخــی از  ــه ای اســت ک ــودن جامع ــده ب زن
ــی آشــوب و  ــد، ول ــر نمــی تاب آســیب هــا را ب
هنجارشــکنی -آن هــم وقتــی توســط رســانه 

تهاجمات  ناشی از اختالف 
عقاید است

فاطمه آقایانی
دبیر واحد خواهران جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
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هایــی عــاری از دلســوزی بــرای ملــت ایــران 
بــر آتــش آن دمیــده مــی شــود- 
ثمــره ای جــز حاکمیــت افراطــی 
ــدارد.  ــا هــرج و مــرج ن گــری و ی
اعتراضــات  از  مــدام  برخــی    
و  آمریــکا  در  آمیــز  مســالمت 
مــی  مثــال  و  فرانســه ســخن 
و  طــرف  بــی  لطفــا  آوردنــد. 
منصــف بــا هــم مــرور کنیــم. 
ــی  ــور قانون ــس جمه ــپ رئی ترام
اعــام  بــود. در شــب  آمریــکا 
ــه  ــی ک ــات و رقابت ــج انتخاب نتای
ــا جــو بایــدن داشــت از توییتــر  ب
ــود  ــواداران خ ــک ه ــرای تحری ب
ــت آن خشــم  ــرد. در نهای ــره ب به
توســط  کنگــره  تصــرف  بــه 
هــواداران ترامــپ انجامیــد، دقــت 

کنیــد زمانــی کــه او رئیــس جمهــور قانونــی 

بــود، بــا او چــه کردنــد؟ توییتــر، اکانــت 
ــتگ  ــی هش ــت و حت ــپ را بس ترام
هــای او را ممنــوع کــرد تــا امنیــت 
ــتند  ــش را گذاش ــود، نام ــظ ش حف

احتــرام بــه دموکراســی!
ــه  ــت ب ــهور اس ــه مش ــه فرانس   بل
کشــور اعتصابــات، هــر روز یــک 
اعتصــاب قانونــی در ایــن کشــور 
جریــان دارد و عمومــا مطالبــات 
صنفــی هســتند. امــا چارچــوب 
ــخص، ورودی و  ــیر مش ــد. مس دارن
خــروج معلــوم، تفتیــش مــی شــوند، 
و  اســت  ممنــوع  ســاح  حمــل 
تبعــات هــر چــه باشــد بــا مســئوالن 
ماجــرای  در  امــا  اســت.  تجمــع 
ــا  جلیقــه زردهــا وقتــی راننــدگان ب
ــدند،  ــری ش ــه زرد وارد درگی جلیق

ــرد. ــع ک ــع و قم ــن را قل ــس معترضی پلی

  آنچــه امــروز بــرای مــن و شــما از اعتــراض 
ــر  ــد رویاســت، اگ ــی گوین ــز م ــالمت آمی مس
خــط قرمــز رد شــود آنهــا هــم شــوخی 
ندارنــد. البتــه قبــول دارم ســاختاری طراحــی 
ــکا  ــا آمری ــه ی ــر در فرانس ــا اگ ــد، ام ــرده ان ک
ــواع و اقســام گروهــک  ــد ان اعتراضــی رخ ده
هــا بــه صــف مــی شــوند؟ آنــان کوملــه دارند؟ 
رجــوی دارنــد؟ ســلطنت طلــب دارنــد؟ بهایی 
و وهابــی و صهیونیســت دارنــد؟ اصــا چنیــن 

ــد؟ رقبایــی دارن
  در ســال های گذشــته معلمیــن محتــرم مــا 
ــزار  ــع برگ ــود تجم ــوق خ ــاق حق ــرای احق ب
ــه  ــرم و قم ــاح گ ــچ گاه س ــا هی ــد، ام کردن
بدســت نداشــتند. در ســال نــود و هفــت 
برپــا  سراســری  اعتصــاب  داران  کامیــون 
ــانی  ــوخت رس ــد س ــی رون ــه حت ــد ک کردن
مختــل شــد، امــا پلیــس آتــش نزدنــد، 
ایــن  مقصــودم  نکردنــد.  خــراب  مســجد 

نیســت کــه همــه تجمعــات در کشــور مــا بــه 
نتیجــه رســیده اســت و قــول مســئوالن قــول 
ــم  ــن نیســت، میخواه ــه مقصــودم ای ــوده! ن ب
بگویــم بــرای اعتــراض مردمــی کــه گروهــک 
هــا خانــه تیمــی و لیــدر آمــوزش دیــده دارنــد 
ــدارد  ــت ن ــان اهمی ــز برایش ــچ چی ــر هی دیگ
بــه جــز خشــونت. هــر چــه بیشــتر خشــونت 
بیشــتر باشــد، عمــر گروهــک هــا بــرای ادامــه 
حیــات سیاســی بیشــتر اســت. پــس بایــد بــا 

ــوند. ــونت وارد ش خش
  بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
ــه  ــد ک ــی دارن ــک مطالبات ــردم ی ــری: م رهب
حــق هــم دارنــد و در اغلــب مــوارد هــم 
ــد،  ــی دارن ــت و مطالبات ــردم اس ــا م ــق ب ح
توقعاتــی دارنــد، انتظاراتــی دارنــد و اگــر 

ــردم  ــات م ــد، مطالب ــراض می کنن ــود اعت نش
ــر  ــازی بخاط ــه س ــت و فتن ــئله اس ــک مس ی

مطالبــات یــک مســئله دیگــر اســت 
ــن دومــی  کار دشــمن اســت و  و ای
کار دوســت نیســت، دوســت وقتــی 
می بینــد ماشــینی کنــد حرکــت 
کــرده و در ســر باالیــی درســت نمی 
توانــد حرکــت کنــد کمــک می کــن، 
ــت  ــین حرک ــا ماش ــد ت ــل میده ه
اســت.  این گونــه  ،دوســت  کنــد 
اگــر ماشــین خامــوش شــده، روشــن 
بشــود وارد صحنــه می شــود. امــا 
اینجــور حرکــت می کنــد و دشــمن 
چــکار مــی توانــد کنــد. وقتــی دیــد 

ماشــین حرکــت نمی کنــد. بــاد الســتیک 

ــد  ــرض کنی ــا ف ــد. ی ــی می کن ماشــین را خال
ــد آن قســمتی از ماشــین را کــه فعــال  می زن
کار  بــرد،  مــی  ایــن  از  اســت 

ــت. ــن اس ــمن ای دش
  اگــر در آمریــکا یــک ســلبریتی 
ــا آن یکــی  ــز ی ــر لوپ مثــل جنیف
کــه نمیخواهــم اســمش را بیــاورم 
آمــوزش  پُســت  و  اســتوری 
ســاخت نارنجــک دســتی بدهنــد، 
اف بــی آی بــا آنــان چگونــه 

ــد؟! ــی کن ــار م رفت

  در سال های گذشته 
معلمین محترم ما 
برای احقاق حقوق 
خود تجمع برگزار 
کردند، اما هیچ گاه 
سالح گرم و قمه 
بدست نداشتند. 

در سال نود و هفت 
کامیون داران اعتصاب 
سراسری برپا کردند 

که حتی روند سوخت 
رسانی مختل شد، اما 

پلیس آتش نزدند، 

  اگر در آمریکا یک 
سلبریتی مثل جنیفر 
لوپز یا آن یکی که 
نمیخواهم اسمش 

را بیاورم استوری و 
پُست آموزش ساخت 

نارنجک دستی 
بدهند، اف بی آی با 

آنان چگونه رفتار می 
کند؟!
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در کشـور ما هر از گاهی که صدای اعتراضی 
بلنـد می شـود و بخش هایـی از جامعـه بـه 
بیـان مخالفـت خود بـا سیاسـت های نظام یا 
کلیـت آن می پـردازد، فـورا مسـئله رفراندوم 
پیشـنهاد  و  می شـود  کشـیده  پیـش  نیـز 
کننـدگان بـا ژسـتی حق  بـه جانـب درصدد 
آن هسـتند تا پـای آرای عمومـی را در مورد 
اسـاس مشـروعیت نظام سیاسـی مسـتقر باز 

. کنند
 البتـه سسـت بـودن ایـن پیشـنهاد تـا حـد 
و  عوامانـه  تلقی هـای  در  ریشـه  زیـادی 
غیردقیـق در مـورد دموکراسـی و نظام هـای 
سیاسـی مبتنـی بـر آن دارد و ظاهـراً بـرای 
مطـرح کننـدگان رفرانـدوم، این سـوء تفاهم 
یـا  مردمـی  نظامـی  اگـر  کـه  آمـده  پیـش 
دموکراتیـک اسـت پـس حتمـا بایـد هـر از 
گاهـی  – مثـا هـر ده سـال یک بـار – خود 

را در معـرض آرای عمومـی قـرار دهـد.

همه پرسی از عوام، راهکار مسائل 
تخصصی کشور

سـوالی کـه پیـش می آیـد این اسـت که چه 
مسـائلی باید به رفراندوم گذاشـته 
شـوند؟ آیـا هـر مسـئله تخصصی 
را می تـوان بـه همه پرسـی عـوام 
گذاشـت؟ حـال هـر چنـد سـال 
یکبـار ایـن همـه پرسـی مردمـی 
اجـرا گـردد؟ واقعیـت ایـن اسـت 
ایـن مفاهیـم در کشـور مـا  کـه 
معمـوالً بـه نوعـی ساده سـازی و 
بعـد هـم بـه شـکل عوامانـه دائماً 
و  بیگانـه  متعـدد  رسـانه های  در 
می شـود.  بازتولیـد  فارسـی زبان 
جـای  هیـچ  در  کشـوری  هیـچ 
تاریـخ اصل نظام و قانون اساسـی 
نگذاشـته  رفرانـدوم  بـه  را  خـود 

اسـت. امـا ایـران با اسـتقرار نظـام جمهوری 
اسـامی دسـت کم تـا االن سـه بـار کلیـت 
نظـام سیاسـی خـود را بـه داوری عمومـی 
سـپرده اسـت. یک بار بـا برگـزاری رفراندوم 
»جمهـوری اسـامی؛ آری یـا نـه« در سـال 
۱۳۵۸. بـار دیگـر وقتی نماینـدگان منتخب 
می نویسـند،  را  اساسـی  قانـون  مـردم، 
رهبـری نظـام دسـتور می دهـد تـا کل 
قانـون اساسـی – که توسـط منتخبان 
ملـت نوشـته شـده – بـار دیگـر به 
 ۱0 شـود.  گذاشـته  مـردم  رای 
سـال پـس از آن هـم – در 
 –  ۱۳۶۸ سـال 
قتـی  و

مـورد  اسـامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون 
بازنگـری قـرار می گیـرد و تغییراتـی در آن 
اعمـال می شـود، مجـدداً متـن آن بـه رای و 

نظـر مـردم سـپرده می شـود.

 نظـام جمهـوری اسـامی تنهـا 
نظام سیاسـی در جهان اسـت که 
سـه بار کلیت خـود را در معرض 
اسـت.  داده  قـرار  عمومـی  آرای 
برخی هـا  نظـر  از  شـاید  حـاال 
ایـن کافـی نباشـد و بایـد هر ده 
سـال یا پنج سـال ایـن کار تکرار 
چنیـن  کـه  کسـانی  امـا  شـود. 
نظـری دارنـد بایـد توجه داشـته 
باشـند کـه »قانون اساسـی« یک 
ملـت، محصـول تـاش ، مبـارزه 
و وفـاق ملـی چندیـن نسـل در 
یک کشـور اسـت و برگـزاری رفرانـدوم برای 
برانـدازی حکومـت اسـامی معنایـی نـدارد.

رجوع به قانون اساسی 
اصـل ۵۶ قانـون اساسـي، »حاکمیـت مطلق 
بـر جهـان و انسـان از آن خداسـت و هــم او 
انســان را بــر سرنوشـت اجتماعـي خویـش 
حاکم سـاخته اسـت...«. همچنیـن به موجب 
اصـل ۳ قــانون اساســي، دولـت جمهـوري 
اسـامي ایـران موظـف اسـت همـة امکانات 
خـود را در راسـتاي ایجـاد محیـط مســاعد 
بـراي رشـد فضایل اخاقـي بر اسـاس ایمان 
و تقـوي )بنـد۱ ( و نیـز تأمیـن مشــارکت 
 ... سیاسـي،  سرنوشـت  تعیــین  در  مــردم 
خویـش )بنـد۸( بـه کار بنـدد. بـه موجـب 
اصــول  نیــز  اساســي  قــانون  اصـل ۱77 

رفراندوم؛ آری یا خیـر؟
امیررضا قره شهرک

عضو شورای مرکزی دفتر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه مراغه

بررســی مســئله رفرانــدوم و نقش مــردم در همه پرســی و حکومت

همان طور که برداشت 
می شود حق بر اصل 
رفراندوم در قانون 
اساسی برای تعیین 
سرنوشت ملت، حق 

حاکمیت ملت و 
تقویت نظام نمایندگی 
شناسایی شده است 

ولی رفراندوم برای بود 
و نبود نظام اسالمی 

معنایی ندارد. 



مربوط به اسـامیت نظام و اتکاي اداره کشـور 
به آراي عمــومي، جــزء اصــول تغییرناپـذیر 
انـواع  اسـت.  شـده  برشـمرده  قــانوناساسي 
قانـون  در  شـده  پیشـبینی  همه پرسـی 
از:  عبارت انـد  اســامی  جمهــوري  اساسـی 
تقنینـی )مجلس شـوراي اسـامی(، تأسیسـی 

)رهبـري(، و سیاسـی )مجلـس-
خصـوص  در  .)امـا  رهبـری 
کیفیـت نظـارت بـر همه پرسـی 
مـورد کاربسـت مجلـس شـورای 
اسـامی )اصـل ۵9 ( کـه قاعدتاً 
توسـط شـورای نگهبـان صـورت 

مي پذیـرد.
همان طور که برداشـت می شـود 
حـق بر اصـل رفرانـدوم در قانون 

اساسـی بـرای تعییـن سرنوشـت ملـت، حـق 
نمایندگـی  نظـام  تقویـت  و  ملـت  حاکمیـت 
شناسـایی شـده اسـت ولـی رفرانـدوم بـرای 
بـود و نبـود نظام اسـامی معنایی نـدارد. پیچ 
گمشـده ایـن چـرخ دنده آنـگاه دیده می شـود 
که سـوال شـود نتیجه این رفراندوم چیسـت؟ 
اگـر خـود حکومـت برگـزار کنـد و نتیجـه آن 
بـه  آری  بـاالی شـصت  هفتـاد درصـد  مثـًا 
ذهنـی  اسـکلت  آن  دوبـاره  باشـد،  حکومـت 
کـرده  تقلـب  کـه حکومـت  اشـکال می کنـد 
است . از سـوی دیگـر، فـرض کنیـد رفرانـدوم 
برگـزار شـده و جمهـوری اسامی رای نیاورد؛ 
آنـگاه نیروهـای انقابی باید دوبـاره قیام کنند 
تـا آن حکومـت را سـرکوب کننـد و حکومـت 

اسـامی شـکل بگیرد.

حکومـت اسـالمی؛ مشـروعیت نظـام و 
رای مـردم

بـا توجـه بـه پذیـرش احـکام دیـن مقـّدس 
اسـام توسـط ملت ایـران، مبانـی حاکمیت و 
نحـوه ی اِعمـال آن در نظام جمهوری اسـامی 
ایران متناسـب بـا آموزه های دینـی و فرهنگی 
جامعه تعیین شـده اسـت. قانون اساسی ایران 
در اصـول متعددی، حـق حاکمیت را به عنوان 
یـک حق الهـی معرفـی و آن را متعلق به ملت 
دانسـته اسـت بـه نحـوی کـه حق شـرکت در 
انتخابـات و رفرانـدوم در حقـوق اساسـی ایران 
بـه عنـوان یک حـق بنیادیـن مورد شناسـایی 
قـرار گرفته اسـت. یکـی از مهمتریـن ضمانت 
اجراهـاي اسـتقرار حق تعیین سرنوشـت ملّت 
در اصـل ۳0 قانون اساسـی جمهوري اسـامی 
ایـران تجلـی یافتـه اسـت: حاکمیـت مطلـق 
بـر جهـان و انسـان متعلـق بـه خداوند اسـت، 
همـان پـروردگاري که انسـان را بر سرنوشـت 

اجتماعـی خویـش حاکـم سـاخته اسـت و بـه 
زیبایـی تصریـح کـرده اسـت کـه هیـچ کـس 
نمی توانـد ایـن حـق الهـی را از انسـان سـلب 
کنـد. قانون اساسـی در اصـول مختلفی مبانی 
حـق را بـه شـارع مقدس مسـتند کرده اسـت 
مفهـوم  یـک  از  سرنوشـت  تعییـن  حـق  تـا 
مـادي صـرف بـه یـک مفهـوم الهـی 
و آسـمانی ارتقـا یابـد. در ایـن فرض، 
حقـوق ملـت از یـک پشـتوانه عظیم 
الهـی و غیرقابل سـلب نیـز برخوردار 
اسـت و حقوقـی کـه بنیـادش متعلق 
نمی توانـد  اسـت دیگـر  بـه خداونـد 
توسـط سـاختارها نادیـده انگاشـته و 

یـا محـدود گردد.
مصبـاح  اهلل  آیـت  دیـدگاه  طبـق   
یـزدی مـردم مشـروعیتی بـه حکومـت فقیـه 
نمی دهنـد بلکـه رای و رضایـت آنـان باعـث 

می شـود.  آن  آمـدن  وجـود  بـه 
در بینـش اسـامی علـت و مالـک 
و  اسـت  همـه ی هسـتی خداونـد 
مملـوک  و  عبـد  انسـان ها  همـه 
خداونـد هسـتند، آن هـم نه ملک 
اعتبـاری و قـراردادی، بلکـه ملـک 
حقیقـی؛ از طـرف دیگـر عقـل هر 
انسـانی درک می کنـد کـه تصـرف 
اجـازه  بـدون  دیگـران  ملـک  در 
آنـان جایـز نیسـت. بنابرایـن هیچ 
انسـانی حـق تصرف، نـه در خود و 

نـه دیگـران را، بـی اذن و اجازه خداونـد ندارد. 
هیچـگاه  مـردم  آرای  و  انتخابـات  بنابرایـن 
مشـروعیت آور نیسـت کـه بـا منفـی شـدن 
آرای عمومـی، مشـروعیت نظـام باطـل گردد. 
از نظـر ایشـان دموکراسـی به معنـای حکومت 
مـرد م بـر مردم، زمانـی در غرب بـه وجود آمد 
کـه غربی هـا متوجه شـدند مسـیحیت کارایی 
و قابلیـت آن را نـدارد کـه در تمـام جنبه های 
زندگـی انسـان نقـش داشـته باشـد؛ از این رو 
زاییـده  اساسـا  را  غربـی  دموکراسـی  ایشـان 
تفکـر جدایـی دیـن از سیاسـت می داننـد کـه 
اسـام همسـو شـود.  بـا  نمی توانـد  هیچـگاه 
آیـت اهلل مصباح، اسـاس دموکراسـی غربی در 
زمینـه قانونگـذاری را چنیـن توضیح می دهند 
کـه واقعیتـی جـدای از خواسـت مـردم وجود 
نـدارد و اگـر مـردم رای بـه جـواز همجنـس 
بـازی دادنـد، مقدم بر دین اسـت. بنابـر اعتقاد 
ایشـان، اینکـه نمایندگان مـردم در مجلس به 
قانونـی رأی دهنـد، آن قانـون معتبـر نیسـت، 
بلکـه شـورای نگهبـان بایـد آن را بـا احـکام 
شـرع تطبیـق دهـد. همچنیـن بیـن اسـام و 

هیچـگاه  قانون گـذاری  مقـام  در  دموکراسـی 
آشـتی برقـرار نخواهد شـد، زیـرا وقتـی گفته 
می شـود اصالـت بـا رأی مـردم اسـت؛ یعنـی 
مـورد  باشـد،  خـدا  رأی  برخالـف  چنـد  هـر 
همچـون  »دموکراسـی«  واژه  اسـت!  مقبـول 
واژه »آزادی«، تعریـف روشـنی نـدارد و امروزه 
رژیمـی را دموکـرات می نامنـد کـه دین در آن 
نقشـی نداشـته باشـد. مقصـود امـام خمینـی 
از »میـزان، رأی ملـت اسـت« اینگونه تفسـیر 
می شـود: مقصـود امام رأی مـردم در چارچوب 
احـکام شـرعی و الهـی اسـت، نه هـر رأیی که 
بـه مخالفـت بـا خـدا باشـد و دموکراسـی بـه 
معنـای ترجیـح بـر اکثریتی بـر اقلیـت، اعتبار 
نـدارد. جنبـه الهـی حاکمیـت، در اسـامیت 
نظــام و بــه طــور خـاصتــر، والیـي بـودن 
حکومـت نمـود مـي یابـد و جنبه مردمـی، در 

جمهوریـت نظـام انعـکاس پیـدا مي کنـد.
را  اسـام  کـه  کسـی  نتیجـه  در 
فهمیـد ه باشـد یـا حداقـل درکی از 
قوانیـن اسـام داشـته باشـد درک 
کرده اسـت، چـون اسـام برنامه ای 
و  بشراسـت  خوشـبختی  بـرای 
اجـرا  کمـال  و  تمـام  برنامـه  ایـن 
راسـتین  اسـام  مگـر  نمی شـود 
مطالبـه  باشـد.  حکومـت  رأس  در 
جوانـان و مـردم بـرای تغییـر وضع 
موجـود و حـل مشـکات کشـور به 
خصوص مشـکات معیشـتی مردم 
برخاسـته از از اعمـاق دل آن ها برای پیشـرف 
جمهـوری اسـامی اسـت. امـا مطالبه-گـری 
در بیـان و ارائـه طـوری باشـد کـه بـا دشـمن 

مغـرض مخـرج مشـترک پیـد ا نکنـد.
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مردم مشروعیتی 
به حکومت فقیه 

نمی دهند بلکه رای 
و رضایت آنان باعث 
به وجود آمدن آن 

می شود.

مقصود امام رأی مردم 
در چارچوب احکام 
شرعی و الهی است، 

نه هر رأیی که به 
مخالفت با خدا باشد و 
دموکراسی به معنای 
ترجیح بر اکثریتی بر 
اقلیت، اعتبار ندارد.
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دسـت  بازیچـه  مردـم  اعتراضـات  کـه  زمانـی 
عدـه ای اراذل اوبـاش و اغتشاشـگر شـد، پـس از 
مدتـی اعتراضـات بـه کـف دانشـگاه آمـد. وقتی 
ایـن اتفـاق افتـاد اندک امیدـی در دلمـان ایجاد 
شـد کـه قشـر دانشـجو دـر کنـار تشـکل های 
دانشـجویی بـه نحـوی صحیـح اعتراض خـود را 
مطـرح کننـد اما وضعیتـی ایجاد شـد که گفتیم 

صـد رحمـت بـه همـان اغتشاشـات خیابانی! 
شـاهد  کشـور  برتـر  مثـال  دانشـگاه های  دـر 
صحنه هایـی بودیـم کـه باعـث تعجـب همـگان 
دانشـجویان  شـتم  ضـرب  و  فحاشـی  از  شـد. 
بسـیجی تا تمسـخر رهبری و شکسـتن شیشـه 

سـلف و رقـص دختـر و پسـر دـر کنـار هـم! 
اجتماعـی  دانشـگاه هـا محـل کنش هایـی 

شـکاف  یـک  از  خبـر  کـه  اسـت  شـده 
اجتماعـی عمیـق مـی دهد. شـکافی که 
ریشـه هایی عمیق دـارد و مـال امروز و 

دیـروز نیسـت. 
فعالیـت  شـکار  هنـگام  هـا  نهنـگ 
خاصـی نمـی کنند و فقـط دهان خود 
را بـاز کردـه و ماهـی هـای کوچک را 

مـی بلعنـد. نهاد هـای فرهنگـی مـا نیز 
شـبیه ایـن نهنگ ها شـده انـد که هیچ 

فعالیـت خاصـی ندارنـد و فقـط بودجـه را 
بلعند.  مـی 

گاهـی هـم کـه از سـر ناچـاری فعالیتـی انجـام 
مـی دهنـد انسـان آرزو می کنـد کاش بـه همان 

بیـکاری خـود ادامـه می دادنـد. 
پـس بخـش غیـر قابـل تفکیـک از ایـن شـکاف 
اجتماعـی حاصـل بیـکاری نهـاد هـای فرهنگی 

ست.  ا
بخش دیگری از این شـکاف ناشـی از این اسـت 
کـه نظـام آموزشـی کشـور تبدیـل بـه نظامـی 
طبقاتـی و مافیایـی شـده اسـت کـه هیـچ کس 

جلودـار آن نیسـت. 
وقتـی رتبـه هـای برتـر کنکـور سراسـری و بـه 

طبـع آن وارد شـوندگان بـه دانشـگاه هـای برتر 
از دهـک هـای بـاالی جامعه هسـتند کـه از قضا 
بخـش عمدـه ی ایـن دهـک هـا اصـال اعتقادی 
بـه نظـام اسـالمی ندارند، انتظـار داریـد که کف 
دانشـگاه شـریف در دفاع از والیـت مطلقه فقیه 

شـعار دهند؟! 
دهـک هـای پایین جامعـه این شـکاف طبقاتی 
را می بینـد؛ می بینـد کـه هـر چـه تـالش کنـد 
برنده کسـی اسـت کـه سـرمایه بیشـتری دارد 
پـس او هـم  خشـمگین از ایـن وضعیـت بـه 

پیوندد.  اغتشاشـگران مـی 
هنگامـی کـه دهک های بـاال و دهک های پایین 
بـر علیـه مسـئله ای بـا هم بـه تفاهم می رسـند 
ولـی دـر عین حال بـا هم اختـالف دارند، نتیجه 

آن چیـزی جـز جنگ داخلی نمی شـود. 
بایـد قبول کـرد کـه اعتراضات تمام نشـده بلکه 
بـه پاییـن مـوج سینوسـی آن رسـیدیم و بعد از 

مدتـی بـاز به قلـه خواهیم رسـید. 

مـا از کـف دانشـگاه هـای کشـور بـه مسـئولین 
عالـی نظـام مـی گوییـم : بـه فریـاد ایـن انقالب 

برسید! 
نظـام این روزها بـا بحران مقبولیت مواجه شـده 

است. 
درصـد باالیی از از دانشـجویان متولد سـال های 
۸0 الـی ۸۲ کـه وارد دانشـگاه شـده اند هیـچ 
اعتقادـی بـه نظـام اسـالمی ندارنـد  حـال صدـا 
و سـیما هـر چقدر دـر بیـن تظاهـرات نیروهای 
انقالبـی، دهـه هشـتادی پیدـا کنـد و بـا آن هـا 
مصاحبـه کنـد وضعیـت تغیـری نخواهـد کرد. 

انقالبـی راه حـل مـی  از مـا دانشـجویان  اگـر 
خواهیـد، مـا بارهـا در جلسـات مختلـف راه حل 
هـا را گفته ایـم امـا گـوش شـنوایی نداریـد و باز 

کار خـود را مـی کنـد. 
یکـی از مسـئولین دـر روز هـای گذشـته 
حـرف درسـتی را زد: مـا دـر انقـالب نیاز 

بـه یـک انقـالب دیکـر داریـم. 
آقایان مسئولین! 

رفتـار  دـر  را  اخیـر  اتفاقـات  ریشـه 
دانشـجویان جسـتجو نکنیـد؛ برویـد و با 
خدای خویش خلـوت کنید ببینید کجای 
کار را اشـتباه رفته ایـد که نتیجـه کارهایتان 
ایـن گونـه بروز پیدـا کردـه زیرا  النـاس علی 

ملوکهم.  دیـن 
امـروز مـا قطعـا دـر کشـور شـاهد یـک انحراف 
هسـتیم؛ انحـراف مغـز هـای کوچک زنـگ زده 
ی مسـئولینی کـه از ابتدـای انقـالب مسـئول 
بودـه هسـتند و خواهند بود امـا وضعیت اینطور 

ماند.  نخواهـد 
مسـئولین فرهنگـی و اقتصادـی کشـور یا درس 
عبرتـی مـی گیرند و بـرای حل مشـگالت مردم 
همـت مـی کننـد یـا مـا دانشـجویان انقالبـی ، 

انقالبـی دـر دـل انقالب رغـم خواهیـم زد. 

علی ساریخانی
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم 

نخبــگان دانشــگاه هــای برتر؟!
نخبــه جاهل یا ســرباز دشــمن؟

ــا درس  ــه تنه ــت ک ــردی اس ــخص ف ــن ش ــت . ای ــه نیس ــخص نخب ــن ش ــام ای ــورت ن ــن ص ــر ای ــد ؛ در غی ــه باش ــر نخب ــه نظ ــد از هم ــه بای نخب
خاصــی را خــوب مطالعــه کــرده و الغیــر . حــال اگــر بیــش از ظرفیــت ایــن افــراد بهشــان بهــا داده شــود شــاهد اتفاقاتــی خواهیــم 

بــود کــه جامعــه را بــه قعــر چــاه مــی بــرد . 
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انفعال در جنبش
محمدمهدی احمدی، 

دبیر واحد تشکیالت و امورشهرستان های اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

دانشـجویی  فضـای  در  فی الحـال  اگـر 
شـنیده اید  احتمـاال  می کشـید  نفـس 
کـه صاحـب نظـران و فعـاالن اجتماعـی 
صحبـت از انفعـال جنبـش دانشـجویی 

دانشـجویی  تشـکل های  و 
از  منظـور  امـا  می کننـد. 
اصطـاح  چیسـت؟  انفعـال 
بـه  جهـت  ایـن  بـه  انفعـال 
کـه  می شـود  بـرده  کار 
دیگـر  دانشـجویی  جنبـش 
ابتـکار  و  نیسـت  کنشـگر 
و  )جریان سـازی  عمـل 
دسـت  در  را  گفتمان سـازی( 
دانشـجویی  جنبـش  نـدارد. 

اسـت  منتظـر  مواقـع  بیشـتر 
ببینـد چـه اتفاقـی می افتـد تـا بـا دادن 
یـک بیانیـه بـه آن واکنـش نشـان دهد. 
 امـا چـه باعـث شـده اسـت کـه روز بـه 
دانشـجویی  جنبـش  افـول  شـاهد  روز 
فضـای  بـر  آن  تاثیرگـذاری  کاهـش  و 

باشـیم؟  جامعـه  عمومـی 

دانشگاه ها منفعل در مسئله یابی جامعه
بـا گسـترش شـبکه هـای اجتماعـی در 
دهـه نـود، حضـور دانشـجویان در فضای 
ایـن  مجـازی پررنـگ شـد. هـر چقـدر 
حضـور پررنگ تر شـده از میـزان مطالعه 
سـطحی نگر  موجـب  و  کاسـته  کتـاب 
شـدن دانشـجویان شده اسـت. همچنین 
هویتـی مجـازی آنها را دربرگرفته اسـت ؛ 
بـه حدی کـه تصـور می کننـد در فضای 
خـود  مخالـف  می تواننـد  هـم  حقیقـی 
را مسـدود کننـد و یـک دیـواری مابیـن 
ایـن وجـود  بـا  خودشـان رسـم کننـد. 

بـا گسـترش فضـای مجـازی و دسترسـی گسـترده تر بـه اطاعـات، همچـون مشـکات و 
کاسـتی های کشـور، فرصت هـای پیشـرو و... انتظـار می رفت سـطح دغدغه منـدی باالتر رود؛ 
امـا ایـن بسـتر، جوان امروزی را به سـمت تمـدن مادی گرای غرب سـوق می دهـد. به همین 

جهـت کم رنـگ شـدن دغدغه منـدی و مسـئولیت پذیری را شـاهد هسـتیم. 
دانشـگاه در جایـگاه تربیت کننده قوه عاقله کشـور و پاسـخ دهنده به پرسـش های 
بنیادیـن جامعـه می باشـد امـا امـروزه در مسـئله یابی و ارائـه راه حـل ایفای نقش 
نمی کنـد. بـه همیـن سـبب دانشـگاه در جامعـه و هـم در بیـن خـود دانشـجویان 
اعتبـارش را از دسـت داده اسـت. اگـر جنبـش دانشـجویی مسـلمان در انقـاب 
اسـامی نقـش آفرینـی می کـرد بـه خاطـر آرمان هـای آن بود؛ امـا دانشـگاه امروز 

در راسـتای آن آرمان هـا حرکـت نمی کنـد. تدریـس دروس غربی در 

دانشــگاه هــا در راســتای آرمــان انقالب حرکــت نمی کنند

این بستر، جوان 
امروزی را به سمت 
تمدن مادی گرای 

غرب سوق می دهد. به 
همین جهت کم رنگ 
شدن دغدغه مندی 

و مسئولیت پذیری را 
شاهد هستیم. 
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نظـام آمـوزش عالـی نمی توانـد بـه انقـاب اسـامی در راسـتای رسـیدن بـه جامعـه اسـامی و تمـدن نویـن اسـامی کمـک کنـد. از طرفی بسـتر 
آموزشـی دانشـگاه مجموعـه بسـته ای اسـت کـه صرفا از دانشـجو نمـره و معـدل می خواهد. با تاسـیس بی رویـه دانشـگاه ها در نقاط مختلف کشـور، 
مدرک گرایـی جایگزیـن دانش گرایـی شـده و جـوان امـروزی بـرای گرفتن مدرک وارد دانشـگاه شـده اسـت، نـه برای کسـب دانش و مهـارت. حتی 
دانشـگاه هـم بـه هنـگام ارائـه گزارش عملکرد اشـاره ای به حل مسـئله نـدارد. بلکه ماکـش چاپ مقالـه و پایان نامه)بـدون در نظر گرفتـن نیازهای 
جامعـه( اسـت. وقتـی دانشـگاه اینگونـه اعتبـار خـودش را از دسـت می دهد، دانشـجو هم دیگر برای خود شـان بـه خصوصی قائل نمی شـود و فضای 

دانشـجویی راکد می شـود.
البته گاهی اوقات دانشجوی دغدغه مند با وجود تاش برای انجام فعالیت های موثر، با موانعی در مسیر حرکت خود روبه رو می شود.

اولیـن مـورد، نصیحـت خانواده هـا بـه دوری از ایـن فضـا اسـت؛ از پیامبر اکرم)ص( مطلبی نقل شـده اسـت که به صـورت مختصر در اینجـا می آورم. 

وای بـر احـوال فرزنـدان آخرالزمـان از دسـت 
پدرانشـان. پـدران و مـادران آخرالزمان بیشـتر 

بـرآوردن  صـرف  را  خـود  توجـه 
خـود  فرزنـدان  مـادی  نیازهـای 
آن هـا  دینـی  تربیـت  از  و  نمـوده 

غافـل هسـتند.
خانواده هـا کـه بـه عنـوان اولیـن 
خـود  فرزنـدان  تربیت کننـدگان 
از  می کننـد،  نقش آفرینـی 
تاثیـر  غـرب  مادی گرایـی  فضـای 
پذیرفته انـد و در تربیـت و هدایـت 
فرزنـدان بـه مسـائل مـادی توجه 
بـه خصوصـی دارند. ایـن در حالی 
اسـت کـه در دوران دفـاع مقدس، 
مـادران جگرگوشـه هـای خـود را 
بـرای دفـاع از اسـام و انقـاب به 

می فرسـتادند. معرکـه  وسـط 
سیاسـی  فعالیـت  بـاالی  هزینـه  دوم،  مـورد 
فعـاالن  بـا  امنیتـی  و  قضایـی  برخوردهـای  و 
دانشـجویی اسـت. چنیـن برخوردهایـی شـاید 

بـه صـورت مقطعـی نتیجـه مدنظـر را داشـته 
باشـد؛ ولـی در طوالنـی مـدت باعـث رکـود در 

می شـود. دانشـجویی  فضـای 
سـرخوردگی  راه،  موانـع  بـر  عـاوه 
و دلسـردی نیـز تاثیـر زیـادی در بـه 
دارنـد.  شـرایط  ایـن  آمـدن  وجـود 
عمده دلیل سـرخوردگی دانشـجویان 

فضـا  ایـن  در  فعالیـت  از 
اثرگـذاری  نکـردن  حـس 
بـه  مطالبـه  اگـر  اسـت. 
و  پاسـخگویی  توجـه، 
ختـم  مسـئولین  عمـل 
سـرخوردگی  بـه  نشـود، 
رویکـرد  میشـود.  ختـم 
جنبـش دانشـجویی پـس 
انتقـادی ولـی  از انقـاب، 
حمایتی اسـت. دانشـجو انتظار دارد 

مسـئول جمهـوری اسـامی چشـمی 
بینـا و گوشـی شـنوا نسـبت بـه مسـائل مطرح 
شـده از سـوی او داشـته باشـد و بـه تغییـرات 

مثبـت بینجامد. ولـی در طول سـالیان مختلف 
ایـن امـر بـه دالیـل مختلـف بـه صـورت کامل 
محقـق نگردیـد. از طرفـی جنبـش دانشـجویی 
جمهـوری  بـا  خـود  نسـبت  تعریـف  در  هـم 
اسـامی و کـم کاری و تـرک فعـل مسـئولین 
دچـار مشـکل شـد. ایـن امـر موجب دلسـردی 
تعـدادی از فعـاالن دانشـجویی شـد و تمایل به 
فعالیـت را از آن هـا گرفت. در دهه 
وضعیـت  وخیـم شـدن  بـا  اخیـر 
اقتصـادی و افزایـش شـکاف های 
فضـای  بـر  ناامیـدی  اجتماعـی، 
عمومـی  فضـای  و  دانشـجویی 
جامعه سـایه افکنده و دشمنان در 
تـاش هسـتند انقاب اسـامی را 
در بن بسـت نشـان دهنـد. راهکار 
خـروج از ناامیدی و انفعال، کسـب 
معرفت نسـبت به معـارف و مبانی 

اسـام نـاب محمـدی اسـت. 

عمده دلیل سرخوردگی 
دانشجویان از فعالیت 

در این فضا حس 
نکردن اثرگذاری است. 

اگر مطالبه به توجه، 
پاسخگویی و عمل 

مسئولین ختم نشود، 
به سرخوردگی ختم 

میشود.

دانشگاه در جایگاه 
تربیت کننده قوه عاقله 
کشور و پاسخ دهنده 

به پرسش های بنیادین 
جامعه می باشد اما 

امروزه در مسئله یابی 
و ارائه راه حل ایفای 

نقش نمی کند. به 
همین سبب دانشگاه 

در جامعه و هم در 
بین خود دانشجویان 
اعتبارش را از دست 

داده است
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نقش قشــر نخبگانــی جامعه، 
تعمیــق گفتمان ســازی اســت

علی رحیمیان
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

ســال های  طــی  در  دانشــجویی  حرکــت 
ــرات بســیاری شــده اســت،  ــر دچــار تغیی اخی
شــده  ســبب  اگرچــه  کــه  دگرگونی هایــی 
گیری هــای  جهــت  دانشــجویی  جنبــش 

درســت و غلطــی داشــته باشــد 
ــره  ــن پیک ــل ای ــبب تحلی ــی س ول
جنبــش  آری  شــده،  عظیــم 
انســانی  ماننــد  دانشــجویی 
اســت کــه در تــب و تــاب تحــوالت 
سیاســی دچــار زخم هــای زیــادی 
ــم اش  ــه مره ــی ک ــده، زخم های ش
مطالبــات  بــه  مســئولین  توجــه 
دانشــجویی اســت؛ مطالباتــی کــه 
گرچــه در نــگاه اول آرمانــی بــه 
نظــر می رســد ولــی همیــن آرمــان 
خواهی هاســت کــه ماننــد نیــروی 
پیشــرفت کشــور  بــه  محرکــه ای 

کمــک می کنــد.
آرمــان خواهــی در کالم مقــام معظــم رهبــری 
بــه عنــوان اولویــت اول قشــر دانشــجو بیان می 
شــود؛ امــا فــارغ از آرمــان خواهــی کــه الزمه ی 
حرکــت دانشــجویی اســت، شــناخت صحیــح 
مســائل و جهــت گیــری درســت دانشــجویان از 

اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
بخــش دیگــری از ایــن از ایــن آســیب شناســی 
بــه نقش قشــر نخبگانــی جامعه و دانشــجویان 
در تعمیــق اندیشــه ها و تصحیــح رویکردهــا 

و گفتمــان ســازی مباحــث کلیــدی جامعــه 
ــردد. ــر می گ ــالمی ب اس

امــا یکــی از مــواردی کــه بارهــا در صحبت های 
اســت  شــده  اشــاره  آن  بــه  آقــا  حضــرت 
»گفتمــان ســازی« اســت. گفتمان 
ســازی بــه تعبیــر ایشــان یعنــی 
یــک بــاور یــا یــک مســئله بارهــا بــه 
نحــوی در جامعــه بیــان شــود کــه 
ــوم  ــدگاه مرس ــک دی ــه ی ــل ب تبدی
بیــن مــردم جامعه شــود ایشــان در 

ــد: ــی فرماین ــه م ــن رابط ای
کــه  اســت  ایــن  مــن  خواهــش 
بــه  دانشــجویی  هــای  جریــان 
گفتمان ســازی اهّمّیــت بدهنــد. 
اســتخراج  را  نظــام  مســائل 
ــای  ــد، راه حل ه ــر کنی ــد، فک کنی
پیش بینــی  قــوی  و  ســنجیده 

کنیــد مطــرح  را  اینهــا  کنیــد، 
)بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان سال ۹۹(
ــه  ــل ب ــت تبدی ــاز اس ــه نی ــواردی ک ــی از م یک
ــاور  ــک ب ــه ی ــل ب ــی تبدی ــود، یعن ــان ش گفتم
ــگ  ــود، فرهن ــه ش ــوم در جامع ــرد مرس و رویک
گفتگــو اســت؛ گفتگویــی در فضایــی منطقــی 
و بــه دور از احساســات و جهــت  گیری هاســت. 
ــه  ــم ک ــادی داری ــائل زی ــورمان مس ــا در کش م
ــو و  ــد گفتگ ــل آن نیازمن ــود و ح ــل ش ــد ح بای
شــنیدن نظــرات مختلــف در فضایــی منطقــی 

و بــه دور از احساســات و جهــت  گیــری هــا در 
ــت. ــئله اس ــورد اون مس م

ــه  ــه در جامع ــتیم ک ــاهد آن هس ــفانه ش متاس
بعضــی از بــزرگان علمــی و سیاســی نمــی 
تواننــد در مــورد یــک مســئله مشــخص باهــم 
گفتگــو کننــد آن وقــت چــه انتظــاری از مــردم 

ــی رود ؟! ــادی م ع
امــا ایــن موضــوع را مــی تــوان بــا بسترســازی 
مناســبی از ســطح دانشــگاه شــروع کــرد و آن 
را بــه ســطح مــردم جامعــه انتقــال داد ، بــه 
عنــوان مثــال کرســی هــای آزاد اندیشــی کــه 
رهبــری بــه آن تاکیــد دارنــد وســیله ای اســت 
کــه ایــن گفتگــوی ســالم و بــدون حاشــیه 
تبدیــل بــه گفتمــان شــود و چــه بســتری بهتــر 
ــام  ــرت ام ــول حض ــه ق ــه ب ــگاه ک ــت دانش اس
ــود،   ــالح ش ــگاه اص ــر دانش ــی )ره( : اگ خمین

ــود. ــی ش ــالح م ــه اص جامع
ایــن اصــالح بایــد در تمــام ابعــاد دانشــگاه رخ 
دهــد کــه یکــی از مهــم تریــن آنهــا بعد نگرشــی 
ــود  ــح ش ــی تصحی ــد نگرش ــر بع ــت. اگ آن اس
جهــت گیــری هــای جنبــش دانشــجویی هــم 
ــاد  ــه از ایج ــی ک ــود ، اصالح ــی ش ــالح م اص
بســتر گفتگــو در دانشــگاه و گفتمان ســازی ور 
ســطح جامعــه شــروع مــی شــود و امیــد اســت 
کــه بــار دیگــر جنبــش دانشــجویی بــا اصــالح 
رویکردهــا و دیــدی جامــع نســبت بــه مســائل 

مهــم کشــور و تغییــر شــرایط بپــردازد.

متاسفانه شاهد آن 
هستیم که در جامعه 

بعضی از بزرگان علمی 
و سیاسی نمی توانند 
در مورد یک مسئله 
مشخص باهم گفتگو 
کنند آن وقت چه 

انتظاری از مردم عادی 
می رود ؟!
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تشکل ها بیدار شید!
فاطمه غالمرضایی

عضودفتر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

  تشـکلهای دانشـجویی می تواننـد نقش پررنگی 
در عرصههای مختلف دانشـگاهی داشـته باشند. 
اگر تشـکل قوی و منسـجمی شـکل بگیرد، چه 
بسـا بتواند خارج از دانشـگاه هم تاثیرگذار باشد. 
بـرای همیـن اسـت کـه همیشـه از تاثیرگذاری 
تشـکلها حـرف میزنیـم. بجـز دوران کرونـا کـه 
دانشـگاه  فعالیـت  شـدن  مجـازی  بـه  منجـر 
دانشـجویی  تشـکلهای  شـد،  دانشـجویان  و 

توانسـتهاند همـواره نقشـآفرینی کنند.
  یکـی از علتهـای مهـم کارسـاز بـودن تشـکلها 
این اسـت کـه دانشـجویانی دغدغهمنـد و فعال 

گـرد هـم جمع میشـوند تـا به
مسـئلهها و دغدغههای دانشـجویی و دانشگاهی 
بپردازنـد و از هیچ تاشـی در زمینه بهتر شـدن 
و حل شـدن مشـکات دانشـگاه دریغ نمیکنند. 
این روحیه شکسـت ناپذیری در دیگر قشـرهای 
جامعـه کمتـر پیـدا میشـود. تشـکلهایی کـه بـا 
چنین دانشـجویانی رشـد پیدا کردهانـد، نه تنها 
در جامعـه دانشـگاهی بلکـه در سـطح بزرگتری 
بـه نـام کشـور نیـز میتوانـد کارسـاز باشـد ؛ لـذا 
بـرای داشـتن چنیـن افـرادی ابتـدا بایـد یـک 
تشکل قوی سـاخت که حتیاالمکان از آسیبهای 
بیرونـی بـه دور باشـد و از درون سـاختاری قوی 
شـکل گرفتهباشـد. هـر عضـو تشـکل بایـد بـه 

تنهایـی موثر باشـد تـا تشـکل موثر واقع شـود؛ 
چـه در محیـط دانشـگاه و چـه در بیـرون از آن.

  تشـکلی کـه اهـداف آن تعییـن شدهباشـد و 
برنامهریـزی داشتهباشـد، بـه نتایـج خوبـی هم 

خواهـد رسـید، وقتـی تشـکل ها بـه روز
کننـد،  همـدردی  دانشـجو  درد  بـا  و  باشـند 
می تواننـد بـا کمـک آنها بـرای رفـع نیازهـا نیز 

اعتمادسـازی بنابرایـن  بردارنـد؛  قدمـی 
شـکل میگیرد. تشـکلها باید با شـفاف سـازی و 
روشـنگری، حوادث و مسـائل دانشـگاه و سپس 
مسـائل سـطح جامعه را شناسـایی کرده و برای 

برطـرف کـردن آنها قدمـی بردارند.
دانشـگاه  کارمنـدان  از  یکـی  کنیـد  فـرض    
بصـورت متوالـی اشـتباهی را مرتکـب می شـود 
کـه علیـه منافـع اکثـر دانشـجویان اسـت. در 
اینجـا تشـکلهای فعـال نبایـد سـاکت بماننـد 
حتـی اگر این مسـئله بـا منافع تشـکل منافاتی 
نداشته باشـد. درواقـع وقتی پای منافع دانشـجو 
بـه میـان اسـت، سـکوت جایـز نیسـت و بایـد 
پیگیریهـای مناسـبی را در ایـن زمینـه اعمـال 

. کند
امـروزه جامعـه ی مـا در یـک جنـگ شـناختی 
به سـر می بـرد. چنانچه تشـکلهای دانشـجویی 
خـواب بماننـد، بـی شـک چیـزی بجز شکسـت 

عایـد نمی شـود. دیگـر فرصتـی بـرای کاهلـی و 
اتـاف وقـت نیسـت. تشـکلها بایـد پا بـه میدان 
بگذارنـد و هـر آنچـه را کـه الزم اسـت، تبییـن 
و روشـنگری نماینـد. وقـت آن رسـیده اسـت 
کـه همـه ی تشـکلها در هـر دانشـگاهی از هیچ 
برنامـه و تاشـی بـرای شـفاف سـازی مسـائل 
دریـغ نکننـد. همانطـور کـه گفتـه شـد زمانـی 
تاثیرگذاری تشـکلها محقق میشـود کـه در یک 
جهتگیری درسـت به مسـائل بپردازنـد و بتوانند 
اعتماد قشـر دانشـجو را جلب کننـد. فعالیتهایی 
کـه اخیـرا در خیلـی از دانشـگاه هـا دیـده شـد 
و  آزاداندیشـی  کرسـیهای  برگـزاری  -ماننـد 
تریبـون هـای آزاد- مخالفیـن تشـکل ها را بـه 
پـای تریبون هـا آورد و بسـتری فراهـم شـد تـا 
آنهـا هـم نظـرات خودشـان را بیان کننـد و دید 
مثبت تـری نسـبت به تشـکل ها داشـته باشـند.

انقـاب  نبریـم  یـاد  از  دارم  تقاضـا  پایـان،  در 
اسـامی عزیزمـان بعـد از پشـت سـر گذاشـتن 
جنگهـای داخلی و خارجی بسـیار، حـال به یک 
جنگ رسـانهای و شـناختی مبتاسـت که قطعا 
یکـی از نیروهـای مهـم انقـاب اسـامی همین 
تشـکل ها هسـتند و باید دین خود را ادا کنند .

  نزدیــک بــه دو ســال از فعالیــت و کنشــگری تشــکل های دانشــجویی، بــا پیدایــش بیمــاری کرونــا متوقــف شــد و یــا اگــر فعالیتــی 
هــم از ســوی تشــکلی انجــام شــد، بــه نحــو احســن و شایســته دیــده نشــد. ایــن مســئله، ضربــه ی بــدی بــر پیکــره ی دانشــگاه هــا 

وارد کــرد.
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جنبش هـای دانشجویی چه نقشی 
در جهت دهــی اعتراضـات دارند؟ 

 سینا پروائی 
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

جنبـش های اصیـل دانشـجویی در برهه های 
نقـش  همـواره  کشـور،  مختلـف  حسـاس 
محـوری و کلیـدی داشـته اند. نقـش آفرینی 
جنبش هـای دانشـجویی در مبـارزه بـا رژیـم 

پیـروزی  سـرانجام  و  طاغـوت 
شـکوهمند انقاب اسامی و بعد 
النـه جاسوسـی،  تسـخیر  آن  از 
هشـت  جبهه هـای  در  حضـور 
فتنـه ۸۸  سـال دفـاع مقـدس، 
و ایسـتادگی و مقابلـه بـا توطئه 
هـا و خصومـت های دشـمن در 
دیگـر  حسـاس  هـای  موقعیـت 
همـواره چشـمگیر و بـه از آن ها 
بـه عنوان دسـتاوردی بـزرگ یاد 

است. شـده 
. اعتراضـات و اغتشاشـات یکـی 
دیگـر از جبهـه هایـی اسـت که 
جنبش هـای دانشـجویی باید در 

آن نقـش راهبـردی ایفـا کننـد و بـه عنـوان 
یکی از تأثیرگذارترین و پر اهمیت ترین اقشـار 
جامعه )قشـر فرهیخته نخبه( حضوری مثبت 
و فعـال داشـته باشـند. در اعتراضـات معموالً 
دشـمنان بـا سؤاسـتفاده از برخـی مطالبـات 
بـه حـق مردم و انتقـادات و مشـکاتی که در 
سـطح جامعـه وجـود دارد، تـاش مـی کنـد 
بـه نیـت ناامـن کـردن کشـور و در نهایـت با 
هـدف شـوم دسـت اندازی بـه خـاک و اموال 
میهن مـان اعتراضـات را از حالـت منطقـی و 
اصولی به سـمت آشـوب و اغتشـاش بکشاند. 
آنهـا با تکیـه بر حیله هـای رسـانه ای و جنگ 
روانـی خود همـواره حسـاب ویژه ای بـر روی 
احساسـات و هیجانـات قشـر دانشـجو باز می 
کننـد و در یک جنگ شـناختی مـی خواهند 
فضـا را از منطـق، فکـر و اسـتدالل تهی کند. 
بـر  دشـمن  ویـژه  سـرمایه گذاری  از  هـدف 
دانشـگاه و انتقـال زمیـن بازی بـه این محیط 

متوقـف کردن پیشـرفت هـا و دسـتاوردهای 
چشـمگیر علمـی مـا در چنـد سـال اخیـر، 
مختـل کـردن آموزش و به حاشـیه کشـاندن 
اعتراضـات درسـت و  انتقـادات و  مطالبـات، 
اصولـی قشـر دانشـجو اسـت. در 
ایـن میـان نقـش جنبـش هـای 
دهـی  جهـت  در  دانشـجویی 
درسـت به اعتراضـات و مطالبات 
دانشـجویان و خنثی سازی برنامه 
هـای ترکیبی دشـمن در سـطح 
جامعـه و دانشـگاه پـر رنـگ تر از 

قبـل می شـود.
جنبـش هـای دانشـجویی باید با 
اسـتفاده از ابزارهـای قدرتمنـد و 
اثرگـذاری کـه در اختیـار دارنـد، 
فضـای اعتراضـات را بـه سـمت 
مطالبـه گـری درسـت و منطقی 
و  هیجـان  خشـونت،  از  دور  و 
منزلـت  و  شـأن  از  دور  بـه  کـه  رفتارهایـی 
دانشـجو و دانشـگاه اسـت ببرند. یکـی از این 
هـا ابزارهای مهـم ایجاد فضـای گفتگو محور 
کرسـی های  قالـب  در  دانشـگاه  سـطح  در 
آزاداندیشـی و میز گرد های دانشـجویی اسـت؛ 

فضایـی کـه در آن امـکان مطالبـه گـری 
درسـت و بحـث و گفتگـو را فراهـم 

بتواننـد  دانشـجویان  و  باشـد 
صدای اعتـراض خود و  حتی 

راهـکار ها و پیشـنهادات 
خود بـرای حل برخی
 مشـکات را بیـان 

. کنند

 

جنبش هـای دانشـجویی می بایسـت در برابر 
توطئـه هـا و دسیسـه های شـیطانی دشـمن 
کـه احساسـات پاک قشـر جـوان دانشـجو را 
هـدف قـرار داده اسـت با جهاد تبییـن مقابله 
کننـد آن هـا بایـد بـا روشـنگری درسـت از 
وقایـع و روایتـی اول و جامـع از موضوعـات 
دانشـجویان را آگاه سـازند و فرصتـی را بـرای 
نگذارنـد. باقـی  تحریـف  و  تشـویش 

 جنبـش هـای اصیـل دانشـجویی در اتفاقات 
چنـد مـاه گذشـته ، یـک بـار دیگـر باعـث 
شکسـت و سـرافکندگی دشـمنان ملت عزیز 
ایران شـدند ، دانشـجویان با جـدا کردن خط 
و مشـی خـود از آنهـا کـه در دام دشـمن قرار 
گرفتـه بودنـد و نتیجـه عملشـان چیـزی جز 
آسـیب بـه ملـت و مـردم ایـران نـدارد، ثابت 
کردنـد هیـچ قدرتی نمـی تواند مانـع اتحاد و 
همبسـتگی مـردم ایران اسـامی شـود و این 
مسـیر صعـودی انقـاب اسـامی بـه همـت 
همیـن جوانان و دانشـجویان ادامه دار خواهد 

بود.

بایــد راوی اول معضــالت جامعــه، جنبــش هــای دانشــجویی باشــند

جنبش های دانشجویی 
باید با استفاده از 

ابزارهای قدرتمند و 
اثرگذاری که در اختیار 
دارند، فضای اعتراضات 
را به سمت مطالبه گری 
درست و منطقی و دور 
از خشونت، هیجان و 

رفتارهایی که به دور از 
شأن و منزلت دانشجو و 

دانشگاه است ببرند.
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دو قطبی سـازی، نفاقی اسـت که قرآن آن را 
برمـا می کنـد. در حال حاضـر، جامعه ی ما 
بـه سـرعت به سـمت دو قطبی شـدن پیش 
مـی رود کـه در یـک سـمت آن مذهبی هـا و 
در سـمت دیگرش غیرمذهبی ها قـرار دارند. 
در ایـن میـان گروه هایـی هسـتند کـه برای 

تشـدید ایـن نفـاق دسـت بـه هـر کاری 
می زننـد؛ چـه در خـارج از کشـور و 

چه در داخل کشـور. موج سـواران 
این رویـداد اجتماعی، در داخل 

ادعایـی  پـر  سـلبریتی های 
هسـتند کـه پـس از شـروع 
اعتراضـات، وحـدت ملی را 
نشـانه گرفته انـد؛ غافل از 
آنکـه هر چه این شـکاف 
عمیقتـر شـود، دلزدگـی 
هـم  مـردم  خسـتگی  و 

بیشـتر خواهد شـد... 
از  هایـی  دوره  در    

تاریـخ جمهوری اسـامی، 
برخـی طیف هـای سیاسـی 

همیـن  از  اسـتفاده  بـا 
حربه هـا، توانسـتند رای بخش 

خاکسـتری را بـه دسـت آورنـد. 
سـلبی،  راهکارهـای  ایـن  واقـع  در 

ابـزار سیاسـی در  بـه یکـی از معـدود 
دسـت جریان هـای معانـد تبدیـل شـده و از 
ایـن طریـق پایـگاه رای بـه خصوصـی را بـه 
دسـت آورده انـد. در واقـع، ایـن رویکردها نه 
تنهـا آثار مثبـت فرهنگی نداشـته، بلکه آثار 

منفـی سیاسـی بـرای آن طیـف -کـه عمدتاً 
بوده انـد-  سیاسـتگذار چنیـن رویکردهایـی 
بـه بـار آورده اسـت. بنابرایـن بایـد در ایـن 
روش هـا تجدیدنظـر جـدی اعمـال شـود؛ به 

طـور مثـال بایـد در نـوع تبلیغـات، اقدامات 
ایجابـی  رویکردهـای  و  فعلـی  ترویجـی 
تجدیـد نظـر کـرد. از قضـا برخـی تبلیغات و 
روش هـای ترویجـی غیرمنطقـی در تشـویق 
تاثیـر  بـی  دیـن  از  بـرای جدایـی  گروهـی 

نبوده اسـت.

اختالل رفتاری دوقطبی
  در ادامـه از زاویـه ای دیگر 
دوقطبـی  ی  مسـئله  بـه 

می پردازیـم.
قطبـی،  دو  اختـال   
جـزو اختاالتی اسـت 
کـه نـام آن بـه وفـور 
شـنیده  جامعـه  در 
هنـوز  امـا  می شـود 
بـه  نسـبت  جامعـه 
کاملـی  شـناخت  آن 

نـدارد.
 بـه کـرات دیده ایـم به 
شـاد  صبـح  کـه  فـردی 
اسـت و بعـد از ظهـر بـه 
عصبانـی  موضوعـی  خاطـر 
دوقطبـی  برچسـب  می شـود، 
چسـبانده می شـود. ایـن در حالی 
دوقطبـی  اختـال  عائـم  کـه  اسـت 
صرفـاً محـدود بـه تضـاد شـادی-ناراحتی 
نمی شـود و از طرفـی سـیکل نوسـان خلقـی 
در ایـن اختـال تـا ایـن حد سـریع نیسـت. 
مراجعـه بـه متخصـص و تشـخیص بـه موقع 

مریم حاج اقا محمدی 
دبیر اسبق واحد روابط عمومی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه  ولی عصر عج رفسنجان

بینمون دیـوار نکش!

ــی  ــاد دوقطب ــس از ایج ــت و پ ــاه اس ــی کوت ــک رنگ ــن ی ــر ای ــم. عم ــی می بری ــردم پ ــی م ــک رنگ ــه ی ــخ، ب ــه ی تاری ــی مطالع ــا کم   ب
فرهنگــی در جامعــه توســط دولــت آقــای خاتمــی کــه تــا بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت، نابــود می شــود. ایــن دوقطبی ســازی 
در ظواهــر مختلفــی بــه جامعــه ی ایرانــی عرضــه شــده و بــه دســتاویزی بــرای هجــوم و نفــوذ دشــمنان در میــان مــردم و نابــودی ایــران 

ــت. ــل شده اس ــان تبدی ــالمی عزیزم اس



28
فصل ایران مستقل

نشریه هم شاگردی مشاره 35
احتادیه جامعه اسالمی دانشجویان

برای درمان این اختال کمک شایانی می کند.
  حـال اگـر بـه جو موجود نـگاه کنیم برخـی افـراد می خواهند فرهنگ 
دوقطبـی را بـه جامعـه القا کننـد. همانطور که گفته شـد روند دوقطبی 
سـازی طـی یـک سـیکل و دوره طوالنـی اعمال شده اسـت. روشـی که 

برخـی عناصـر خارج نشـین در پی گرفته انـد، دقیقاً در راسـتای افزایش 
عمـق ایـن شـکاف اجتماعـی و فرهنگی، تقابـل کامی و فیزیکی قشـر 
مذهبـی با اقشـار کمترمذهبـی و غیرمذهبـی، ایجاد حـس کینه جویی 
نسـبت به قشـر مذهبی و درنهایت منزوی سـازی این قشـر اسـت. پس 
بایـد مراقـب باشـیم کـه در میانـه ی میـدان، خـود را در زمیـن بـازی 
دشـمن پیـدا نکنیـم و این میسـر نمی شـود مگـر با برخورد مناسـب 
بـا غیرمذهبی هـا. بـه بیـان دیگر، تکمیـل  کننده ی پازل دشـمن 

نباشیم.
  بـرای محقـق سـاختن ایـن هـدف، در درجـه اول الزم 
اسـت گاهـی فقـط بـه صحبـت هـای آنهـا گـوش کنید. 
شـاید دوسـت داشـته باشـید به دیگران بگویید چطور 
بایـد  فقـط  گاهـی  امـا  کننـد  حـل  را  مشکلشـان 
شـنونده باشـید. گاهـی عزیزانتـان فقط نیـاز دارند 
عمـل  در  و  فرادهیـد  گـوش  حرف هایشـان  بـه 

نیـازی بـه نظـر شـما ندارنـد.
  در عـوض بـه آنها بگویید که همیشـه هسـتید 
و هـر وقت بخواهنـد می توانند با شـما صحبت 
کننـد و دغدغه هـا و نگرانی هایشـان از وضـع 
مودجـود را بـدون تـرس از قضـاوت شـدن، 
بیـان کننـد. شـاید همیشـه تمایلی بـه حرف 
زدن نداشته باشـند امـا حضـور و پشـتیبانی 

شـما آنهـا را دلگـرم می کند.
  دومیـن راه حل برای درمان دوقطبی سـازی 
جامعـه، آگاه شـدن و آگاه کـردن افراد اسـت؛ 
نـه اینکـه بـا برخـی رفتارهـای اشـتباه بـه آن 

دامـن بزنیم.
ایـن عبـارت اسـت:  بـه    نکتـه سـوم، توجـه 
»پیشـگیری، بهتـر از درمـان«. بنابرایـن بایـد از 
مختلـف  حوزه هـای  در  اجتمـاع  دوقطبی سـازی 
حجـاب  تاثیرگـذار  و  مهـم  ی  مقولـه  جملـه  از 
پرهیـز کـرد؛ چـرا کـه ممکـن اسـت آن روی سـکه 
بـا  مخالفـت  بلکـه  نباشـد.  بی حجابـی  باحجابـی،  ی 
حجـاب باشـد و قشـری کـه بدحجـاب خوانده می شـوند، 
نسـبت بـه دسـتگیری های مکـرر در قالـب گشـت ارشـاد و 
چالش هایـی از ایـن قبیـل، بوسـیه ی تحـت فشـار گذاشـتن 
محجبه هـا در فضـای تحصیلی)بـه ویـژه در مـدارس(، محیـط کار 
و یـا اماکـن عمومـی واکنـش نشـان دهند. این تحت فشـار گذاشـتن 
لزومـاً بـه معنـی تقابل کامی یا فیزیکی نیسـت و ممکن اسـت شـامل 
یـک  از  غیرمحجبـه  گروه هـای  گرفتـن  فاصلـه  و  سـرد  برخوردهـای 
محصـل محجبـه یـا یک زن محجبـه در محیـط کار و طـرد کردن وی 
باشـد. بـدون شـک ایـن قضایـا منجر بـه بدحجـاب شـدن زن محجبه 

می شـود و یـا بـه ایـن دوقطبـی دامـن می زنـد.
  بنابرایـن کمتریـن کاری کـه مسـئولین می تواننـد انجـام دهنـد ایـن 
اسـت که بیـن مردم جدایـی نیفکننـد یا بعبارتـی دیگر »دیوارکشـی« 
نکننـد و فضـا را به سـمت دشـمنی و عداوت بین قشـر محجبه و قشـر 
بدحجـاِب عرفـی نبرنـد. چه بسـا مانع شـدن از ایجاد شـکاف فرهنگی، 

بتوانـد یـک زن بدحجـاِب عرفی به سـمت حجـاب برگرداند.
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نرگس امامی 
دبیر واحد خواهران جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

در  سیاسـت  بـا  دیـن  رابطـه  زمینـه  در    
کشـورهای اسـامی و همینطـور کشـورهای 
غربـی نظریـات بسـیار متفاوتـی وجـود دارد. 
اگـر ایـن نظـرات را روی یـک طیـف در نظـر 
بگیریـم در یـک سـوی آن نظریـه »جدایـی 
دیـن از سیاسـت« و در سـوی  مخالـف آن 
نظریه »دیانت عین سیاسـت و سیاسـت 

عیـن دیانـت« قـرار می گیـرد.
بدیـن  سیاسـت  از  دیـن  جدایـی  نظریـه    
معناسـت کـه حـوزه و قلمـرو هر یـک از دین 
و سیاسـت با یکدیگـر متفاوت اسـت و »هیچ 
کـدام از آنهـا نبایـد در امـور مربوط بـه قلمرو 
دیگـری دخالـت کنـد« و یـا بـه تعبیـر دیگر 
قلمـرو  در  سیاسـت  و  دیـن  از  یـک  »هیـچ 
دیگـری دخالـت نمی کنـد« که به ایـن نظریه 

)) سکوالریسـم (( می گوینـد.
  از عوامـل رواج  تفکـر سکوالریسـم می تـوان 
بـه آییـن مسـیحیت و جریانـات کلیسـا در 
قـرون وسـطی اشـاره کـرد؛ بـه طـوری کـه 
در گذشـته آئیـن مسـیحیت بـه صـورت یک 
مسـأله کاما خصوصی و فـردی درآمده بود و 

کاری به مسـائل اجتماعی و سیاسـی نداشـت 
و هـم اینکـه اربابـان کلیسـا بـا هـر حرکـت 
علمـی بـه شـدت مقابله مـی کردند، سـر می 
بریدنـد و زندانـی  مـی کردنـد و در کنـار این 
برخـورد، روی آوردن اربابـان کلیسـا به ثروت 
انـدوزی باعث دور شـدن مـردم از اطراف آنها 
شـد و راه را بـراي مقابلـه مـردم همـوار کرد؛ 
بـه گونـه ای کـه در حـال حاضـر از آن همـه 
قـدرت کلیسـا، تنهـا حکومـت واتیـکان باقی 

اسـت. مانده 
سیاسـت  و  دیـن  اصـوال  نظریـه  ایـن  در    
همچـون دو خـط موازی انـد کـه هیـچ نقطـه 
و  دیـن  چـون  ندارنـد؛  یکدیگـر  بـا  تاقـی 
سیاسـت هـر کـدام یـک حـوزه خـاص دارند. 
سیاسـت تدبیر امـور جامعه اسـت و دین یک 

رابطـه شـخصی بیـن انسـان و خداسـت. 
  در واقـع دیـن فقـط یـک امـر آخرتی اسـت 
و کاری بـه زندگانـی دنیـا و امـور دنیـوی و 
اجتماعـی نـدارد و آنهـا را بـه علـم و عقـل و 
تدبیـر خـود انسـان واگـذار کـرده اسـت و از 
آنجـا کـه سیاسـت مربـوط بـه امـور دنیوی و 

در قلمـرو حاکمیـت علـم و عقـل قـرار دارد، 
اساسـاً از قلمـرو و مسـائل دینـی خارج اسـت 

و دسـت دیـن از دامـان آن کوتـاه اسـت.
  امـا طبـق نظریـه دیانـت عیـن سیاسـت و 
بالعکـس، اسـام همـه شـؤون سیاسـی را در 
بـر گرفتـه و همـه زندگـی مـا در قلمـرو دین 
قـرار می گیرد و هیچ شـأنی از شـؤون زندگی 
اجتماعـی،  فـردی،  زندگـی  از  اعـم  انسـان 
خانوادگـی، روابـط زن و شـوهر، روابـط پـدر 
و فرزنـد، روابـط اّمـت و امـام و حتـی روابـط 
بـا سـایر ملـل که بـا آنهـا چگونه رفتـار کنیم 
خـارج از قلمـرو دیـن نیسـت. بـا مـروری بـر 
آیـات قـرآن ـ حتـی اگـر بـه روایـات مراجعه 
نداشـته باشـیم ـ واضـح اسـت کـه سیاسـت 
متـن اسـام اسـت و مـا اسـام بی سیاسـت 
و  قـرآن  منبعـش  کـه  اسـامی  آن  نداریـم. 
سیاسـت  بـا  نیسـت  ممکـن  اسـت،  سـّنت 

باشـد.  بیگانه 
  بـا توجـه بـه اینکـه سیاسـت در اصطـاح 
عـرف،  بار منفـی دارد و همراه بـا حیله گری، 
مکـر، نیرنـگ و فریـب اسـت. امـا بایـد توجه 

جای پای دین در کفش سیاست



داشـت که مقصود ما از سیاسـت، در این جا، 
چنین سیاسـتی نیسـت و روشـن اسـت که 
نمی باشـد.  دیـن  جـزء  سیاسـتی  چنیـن 
منظـور ما از سیاسـت، »آیین کشـور داری« 
اسـت و بـه تعبیـر دقیق تر، سیاسـت در این 

امـور  »اداره  معنـای  بـه  بحـث 
جامعـه بـه صورتـی اسـت کـه 
مصالـح جامعه - اعـم از مادی و 

معنـوی ـ را تأمیـن کنـد.« 
  اسـام، سیاسـت و رفتارهـای 
سیاسـی را همچـون رفتارهـای 
اجتماعـی و اعمـال فـردی روی 
یـک خـط و مسـیر و بـه طـرف 
هدفـی واحد می دانـد. آن هدف 
سـعادت  بـه  انسـان  رسـیدن 
قـرب  یعنـی  نهایـی،  کمـال  و 
مسـیر  از  کـه  اسـت  خـدا،  بـه 
عبودیّـت و اطاعـت خدا در همه 

عرصه هـای اجتماعـی و سیاسـی و فردی به 
دسـت می آیـد، و در واقـع هدف سیاسـت و 
رفتارهـای سیاسـی در اسـام همـان هـدف 
ترسـیم شـده برای دین از سـوی خداسـت ؛ 
گاهـی عمـل کـردن بـه واجبـات سیاسـی 
و اجتماعـی اسـام اسـاس ایمـان و شـرط 

قبولـی سـایر اعمـال اسـت. 
  در کشـورهای غربـی شـعار »جدایـی دین 
از سیاسـت« بسـیار رایـج اسـت و بـه گونـه 
ای جـزء مسـلمات آنهـا شـده اسـت و بـه 

همیـن دلیل از تشـکیل حکومت 
دینـی کـه »دین« و »سیاسـت« 
را بـه طـور قاطـع بـا هـم مـی 
آمیـزد وحشـت می کننـد و رنج 

برند!  مـی 
  پـس از دوران »انگیزیسـیون« 
قـرون  در  عقایـد(  )تفتیـش 
وسـطی تحّوالتـی در اروپـا ایجاد 
شـد و افـرادی کـه از کشـورهای 
یـا  تحصیـل  بـرای  اسـامی 
کارهـای تجـاری یـا سـیاحت و 
اروپـا رفتـه بودنـد؛ پـس  بـه   ...
را  فکـر  ایـن طـرز  بازگشـت،  از 

بـه عنـوان ارمغـان غـرب به شـرق اسـامی 
آوردنـد؛ کـه باید »دین« از »سیاسـت« جدا 
باشـد بـی آنکـه تفاوت هـای عظیمـی را که 
میـان اسـام و مسـیحّیِت تحریـف یافتـه، 

تفـاوت  بـه  و  کننـد  درک  داشـت  وجـود 
فرهنـگ اسـامی حاکـم بـر این کشـورها با 

بیندیشـند. کلیسـا  فرهنـگ 
  متأسـفانه بعضـی از کشـورهای اسـامی 
تسـلیم ایـن توطئـه تبلیغاتـی شـدند و آن 
را بـه عنـوان یک اصل اساسـی 

پذیرفتنـد.
دولت هـای  حاضـر  حـال  در    
غربـی  ایـن مسـأله را سـخت 
کشـورهای  و  می کننـد  دنبـال 
غـرب زده ای هماننـد ترکیـه، 
پیـروی از این اصل را سـرلوحه 
کار خـود قـرار داده و حکومـت 
الئیـک را تشـکیل دادنـد. ایـن 
در حالـی بـود کـه بسـیاری از 
اّمـت  و  اسـامی  کشـورهای 
هـای بیـدار مسـلمان در برابـر 
ایـن توطئـه ایسـتادند؛ توطئـه 
هایی که می خواسـت مسـلمین را از اسـام 
مسـیحّیت  مثـل  را  اسـام  و  سـازد؛  جـدا 
امـروز، بـه صـورت یـک رابطـه ظاهـری و 
خصوصـِی خلـق با خالق و بیگانـه از اجتماع 

درآورد. سیاسـت  و 
انقـاب  بـه همیـن دلیـل هنگامـی کـه    
اسـامی ایـران بـه ثمر نشسـت و نخسـتین 
حکومـت اسـامی  انقابـی تشـکیل شـد؛ 
همگـی در غـرب انگشـت حیـرت بـر دهان 

نهادنـد.
   بـا توجـه بـه ایـن معانیسـت 
بـا  دیـن  »رابطـه  مفهـوم  کـه 
و  می گـردد  روشـن  سیاسـت« 
ایـن اسـاس هرگونه پیـروی  بـر 
و  برنامه ریـزی  سیاسـت،  از 
یـا  غربـی  و  شـرقی  تنظیمـات 
سایر سـاخته های  اذهان ضعیف 
و آلـوده بشـری، بریـدن دیـن از 
سیاسـت در همان قسـمت است 
ودرصـورت پذیـرش نحـوه اجرا 
نظـام  علمـی  سیاسـت های  و 
هـای بین المللـی، خـواه ناخـواه 
خاصـی  هـای  ارزش  فرهنـگ و 
در  سیاسـت گذاری ها  آن  بـا  متناسـب 

جامعـه مسـلمین رخنـه خواهـد کـرد.
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در کشورهای غربی 
شعار »جدایی دین از 
سیاست« بسیار رایج 

است و به گونه ای جزء 
مسلمات آنها شده 

است و به همین دلیل از 
تشکیل حکومت دینی 
که »دین« و »سیاست« 
را به طور قاطع با هم می 
آمیزد وحشت می کنند 

و رنج می برند! 

توطئه هایی که می 
خواست مسلمین را 
از اسالم جدا سازد؛ 

و اسالم را مثل 
مسیحّیت امروز، به 
صورت یک رابطه 

ظاهری و خصوصِی 
خلق با خالق و بیگانه 
از اجتماع و سیاست 

درآورد.
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مسیح علینژاد:

 حجاب دیوار برلین

ایران است

فاطمه آنالوئی
عضو کمیسیون واحد خواهران اتحادیه جامعه اسالمی 

حجاب گسلی برای نظام سلطه

  همچنیـن کاندیـدای ریاسـت جمهوری هم 
شـعارهایی بـر همین سـر دادند کـه اگر فان 
شـخص بیایـد در پیـاده روها دیوار می کشـد 

و فان شـخص بیایـد آزادی می آورد.
اما چرا؟!

  اگـر بـه زمـان هشـت سـال دفـاع مقـدس 
بنگریـم می بینیـم کـه رزمنده هـا در مصاحبه 
هـا و وصیـت نامـه هـای خـود مـی گوینـد 
یکـی از دالیـل مـا بـرای حضـور در جبهـه 
حفـظ حجـاب و ناموسـمان اسـت. اینها همه 

نشـان می دهنـد که مـا از دیرباز با مسـئله 
حجـاب سیاسـی دسـته و پنجـه نرم 

مـی کنیـم کـه در سـالهای اخیر 
پررنـگ تـر هم شـده اسـت.
البتـه شـایان ذکـر اسـت    
کـه منظـور از حجـاب فقط 
چـادر نیسـت، بلکـه بـدون 

شـود  مـی  هـم  چـادر 

جمهـوری  در  مـا  داشـت.  درسـت  پوشـش 
اسـامی قانون حجاب اسـامی کامـل نداریم، 
بلکـه فقـط یـک قانون پوشـش داریـم که در 
همـه کشـورها ایـن قانـون وجـود دارد، فقط 
هیـچ  در  می کنـد.  فـرق  آن  انـدازه  و  حـد 

نیسـت! آزاد  بـودن  برهنـه  کشـوری 
تحقیـق  هـای  تیـم  و  فکـر  اتـاق    دشـمن 
هـای گسـل  درمـورد  کـه  دارد  کننـده ای 

 

داخـل هر کشـور بحـث و گفت وگـو می کند. 
گسـل ایـران هم همین بحث حجـاب اجباری 
اسـت. امپریالیسـم جهانـی قصد داشـت با راه 
خـود  هـای  خواسـته  بـه  مذاکـرات  انـدازی 
برسـد، ولـی چـون موفـق نشـد روی پرونـده 
بعـدی که مسـئله حجاب اسـت مانـور داد که 
هـم باعـث ایجـاد تفرقـه در جامعه می شـود، 
و هـم تبعـات سـنگین فرهنگـی در بـر دارد. 

حجــاب در ســالهای اخیــر بــه یــک مقولــه سیاســی بــدل شــده و کلیــد زنــگ ایــن مبنــٰی در ســال 88 بــه صــدا در آمــد و ایــن بحــث را ایجــاد 
کــرد کــه هــر کــس بــا نظــام و حکومــت مشــکل دارد بــه نشــانه اعتــراض روســری خــود را بــردارد و شــعارهای آزادی ســر بدهــد.
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چـرا کـه اگـر زنـان یـک جامعـه دچـار چالش 
بشـوند کانـون گـرم خانـواده از هـم می پاشـد. 
آن نسـلی کـه از یـک خانـواده از هـم پاشـیده 
بـه وجـود آیـد توانایـی بـرای دفـاع از میهـن و 
بـاال بردن سـطح علمـی، فرهنگـی، اجتماعی و 
سیاسـی نـدارد. در نتیجـه حکومـت از پـای در 
مـی آیـد. فسـا و بی بندوبـاری جـای آن را می 
گیـرد و زمینـه حملـه نظامـی دشـمن را ایجاد 
مـی کنـد. نقطـه اصلـی بـرای از بیـن بـردن 
جایـگاه زن و مـادری در جامعـه گسـترش بـی 

حجابـی و بـی بندوباری اسـت.
  متاسـفانه این فرهنگ در جامعه ما جا افتاده، 
کـه اگر با حجاب نادرسـت و آرایـش در محیط 

مردانـه ای حاضـر شـوید و کار کنیـد، ارزش و 
جایگاهـی هـم گام بـا مردان پیـدا خواهید کرد 
و اعتبـار شـما باال خواهـد رفت؛ چـرا زنان باید 

هایـی  آزادی  همچیـن  خواهـان 
باشـند تـا آنـان را همچـون یـک 

کاالی جنسـی ببینند؟
  اسـام بـا داشـتن قانـون حجاب 
بـه زن ایـن آزادی را مـی دهد که 
در امنیـت و آرامـش بدون در نظر 
داشـتن ویژگی هـای ظاهری و در 
جایـگاه یـک انسـان نـه کاال بـا او 
رفتـار شـود، امـا حال مسـئله این 
اسـت کـه برخـی فکـر مـی کنند 
بـا داشـتن آزادی هـای ظاهـری 
تواننـد  مـی  حجـاب  همچـون 
آزادی بیـان پیـدا کننـد و 
مبـارزه  حکومـت  بـا 

. کنند

  

مـردم کشـور مـا 
و  مسـلمان  عمدتـاً 
و  هسـتند  مذهبـی 
خواهـان بـی بندوبـاری 
نیسـتند،  حجابـی  بـی  و 
ولـی از نـوع حکومت و اشـتباه 
هایـی کـه داشـته گلـه مندنـد کـه 
بـا کمکهـای خیرخواهـان فضـای مجـازی 
و رسـانه هـای معانـد، اعتراضـات خـود را بـا 
برداشـتن روسـری آغـاز کردنـد؛ رسـانه ها هم 

می داننـد پشـت پـرده برداشـته شـدن حجـاب 
دارد.  دنبـال  بـه  را  تبعاتـی  چـه  و  چیسـت 
  بـرای مثال مسـیح علینژاد مـی گوید: حجاب 
دیـوار برلیـن ایـران اسـت کـه اگـر 
آن برداشـته شـود، هویـت ظاهـری 
اسـامی ایـران از بیـن می رفته و در 
آن صـورت می شـود سـایر احـکام و 
قوانیـن حاکم بـر ایران مثـل والیت 
فقیـه و شـورای نگهبـان را از میـان 

برداشت. 
  در یـک نـگاه دیگـر هـم می شـود 
واقعـی  و  درسـت  را  اسـام  گفـت 
ایـن  بـه  ندادنـد.  نشـان  مـردم  بـه 
معنـا کـه بـه جـای بیـان اصـول و 
احـکام  بیـان  بـه  اسـامی  اخـاق 
ایـن  پرداختنـد.  هـا  محدودیـت  و 
مسـئله هـم بـه عملکـرد نادرسـت 
مسـئوالن در ارگان هـای مختلـف مثل آموزش 
و پـرورش و صـدا و سـیما برمـی گـردد که اگر 
درسـت کار مـی کردنـد و بـه وعـده هـای خود 
جامـه عمـل می پوشـاندند، عدالـت، معیشـت، 
اقتصـاد و رفـاه را در کشـور حاکـم مـی کردند، 
مـردم بـه اشـتباه به مقابلـه با احکام اسـامی و 
انقابـی بـر نمی خاسـتند و طالـب بر هـم زدن 
انقـاب نبودنـد؛ البتـه در این میـان نباید هیزم 
افزایـی دشـمن در فضای مجازی و رسـانه های 

معانـد را هـم فرامـوش کـرد. 
  در پایـان بایـد دریابیـم که اعتراضـات اخیر با 

حجـاب جرقه خورد، اما ریشـه در عدم شـنیده 
شـدن صدای مـردم، تورم سرسـام آور، بیکاری، 
اقتصاد و معیشـت سـخت دارد، همـان گونه که 
در اسـام گفتـه شـده فقـر عامـل بـی دینـی 
اسـت، بـرای حل مشـکل حجاب بهتر اسـت به 

ایـن مـوارد هم توجه شـود.
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 دشمن اتاق فکر و تیم 
های تحقیق کننده ای 
دارد که درمورد گسل 
های داخل هر کشور 

بحث و گفت وگو می کند. 
گسل ایران هم همین 
بحث حجاب اجباری 

است. نقطه اصلی برای 
از بین بردن جایگاه 

زن و مادری در جامعه 
گسترش بی حجابی و بی 

بندوباری است

مردم کشور ما عمدتاً مسلمان 
و مذهبی هستند و خواهان 
بی بندوباری و بی حجابی 

نیستند، ولی از نوع حکومت 
و اشتباه هایی که داشته 
گله مندند که با کمکهای 

خیرخواهان فضای مجازی و 
رسانه های معاند، اعتراضات 
خود را با برداشتن روسری 

آغاز کردند



گزیده ای از سخنان اخیر رهبری

در ایــن قضایــای اخیــر نقشــه ی دشــمن، نقشــه ی جامعــی بــود، محاســبه ی دشــمن محاســبه غلطــی بــود. نقشــه  
دشــمن نقــص نداشــت، منتهــا محاســبه ی دشــمن بــرای پیــاده کــردن ایــن نقشــه محاســبه غلطــی بــود.

نقشــه ی دشــمن نقشــه ی جامعــی بــود یعنــی همــه ی عوامــل مســلطی کــه یــک قــدرت میتوانــد بــرای اخــال و 
تخریــب در یــک کشــوری بــه کار ببــرد همــه ی ایــن عوامــل را ردیــف کردنــد.

عامــل اقتصــادی وجــود داشــت کــه البتــه خــب وضعیــت اقتصــادی کشــور هــم خــوب نبــود و خــوب نیســت، 
مشــکل معیشــت مــردم زمینــه ای بــود کــه آنهــا بتواننــد از ایــن عامــل اســتفاده کننــد. عامــل امنیتــی، نفــوذ، 
ــا از چنــد مــاه قبــل شــروع شــد. همــراه  تیمهــای جاسوســی از همــه طــرف، غوغــای ایــران هراســی در دنی
کــردن بعضــی عناصــر داخلــی بــا خودشــان ایــن هــم از مدتــی پیــش شــروع شــد... از اینهــا اســتفاده کننــد، 
ــازی،  ــای مج ــا، فض ــا، ماهواره ه ــر؛ تلویزیونه ــات فراگی ــل تبلیغ ــی. عام ــرای همراه ــد، ب ــاده کنن ــا را آم اینه

اینترنــت، اینهــا همــه عواملــی اســت، دشــمن همــه ی اینهــا را ردیــف کــرد.

بنــده بعنــوان یــک آدمــی کــه ایــن مســائل را نــگاه می کنــم و زیــر نظــر دارم و می فهمــم، 
در دلــم بــه مهندســی خــوب دشــمن آفریــن گفتــم، خــوب مهندســی کــرده بــود، همــه 
چیــز را در جــای خــود، بــه انــدازه ی خــود آمــاده کــرده. چــرا موفــق نشــد؟ چــون یــک 
پایــه ی دیگــر یعنــی محاســبه اش غلــط بــود، بلــه ایــن کارهــا همــه کارهــای مهمــی اســت، 
کارهــای مؤثــری اســت در کشــورهایی هــم اثــر می گــذارد اّمــا اینجــا نتوانســت؛ چــون 

محاســبه ای کــه روی ایــران اســامی کــرده بــود محاســبه ی درســتی نبــود.

 در قضایای اخیر نقشه دشمن بی نقص و جامع بود اما محاسباتشان درباره ایران 
اسالمی غلط بود و شکست خوردند
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