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انقالبشفافیت
روزگار تخلفــات غیرقانونــی تقریبــاً بــه ســر آمــده در
کوچ ـهی بنبســت ضوابــط گرفتــار شــده اســت .امــروز
ِ
جنــگ اینکــه بــه چــه
جنــگ ،جنــگ اولویتهاســت.
چیــزی بپردازیــم و بــه چــه چیــزی نپردازیم .چــه چیزی
مه ـم اســت و چــه چیــزی نامهــم .دسـ ِ
ـت چــه چیــزی
را بگیریــم و آن را بــر بــاالی ســکو ببریــم و چــه چیــزی
را بــا لگــد بــه حاشــیه برانیــم و آن را بــه زمیــن بزنیــم.
کارکــرد دانشــگاه نیــز همین اســت .جایی که بایــد «داد»
بزنــد و بــه همــگان اعالم کنــد «مهم و نامهم» چیســت .و
دانشــجو از ایــن رو بــر بــاالی مؤذنــه میشــود «دادبزن».
همــه امــا بــه دنبــال ایــن نیســتند کــه دانشــگاه چنیــن
جایگاهــی پیــدا کنــد و طالیــهدار مســیر پیشــرفت
باشــد .عــدهایو بــه حقیقــت عــدهای روزیشــان در
گــرو جابهجــا کــردن اولویتهاســت .شــبهمدیرانی
کــه همیشــه پــول میگیرنــد تــا اولویتهــا را بــه

مــا نشــان بدهنــد ،گاهــی خــو ْد پولهــا را حیــف و
میــل «بیاهمیتهــا» میکننــد .اینجــا خطــوط بــه
ِ
همــان انــدازه مبهــم اســت کــه گاهــی دانشــجو نیــز
فریــب ظواهــر را میخــورد و احســاس میکنــد در
حــال نقشآفرینــی در یــک مســیر مثبــت اســت .امــا
غافــل از اینکــه او یــک مهــره بــزرگ اســت کــه تــا در
پــازل همــان شــبهمدیران بــازی نکنــد ،آنهــا موفــق
نخواهنــد شــد و نهایــت وظیفــه او میشــود «بادبــزن».
پــس در ایــن یــک قلــم تفاوتــی نمیکنــد کــه در کــدام
خــط و مســیر و راه بــه ســر میبریــم ،چــون همــه مــا
در رفــع ابهــام نســبت بــه مســائل پــس و پیشمــان
مشــترکیم« .رفــع ابهــام» کلیــد حــل مشــکالت کالن
امــروز دانشــگاه اســت .زیــرا دانشــجو بــه انــدازه کافــی از
فهــم و بصیــرت بــرای تشــخیص بهترینهــا برخــوردار
اســت و تنهــا بایــد بــر همــان عــدهای غلبــه کنــد کــه
بــا رفــع ابهــام نســبت بــه پشــتپردههای مســائل
دانشــجویی و دانشــگاهی مخالفانــد و از ایــن راه حیــات
سیاســی و اجتماعیشــان تأمیــن میشــود .شــاید بــه
تعبیــری دیگــر ،امــروز نوبــت هزینــ ه دادن بــه قیمــت
یــک انقــاب در دانشــگاه اســت .انقالب شــفافیت!
روزگاری مدیــران ایــن دانشــگاه در ســالگرد
هفتــاد ســالگی آن کــه بــدون حضور دانشــجو
برگــزار شــد ،ســخن از ایــن بــه میــان
آوردنــد کــه اینگونــه برنامههــا برایمــان
اعتبــار بــه ارمغــان خواهــد آورد؛ و در
همــان روزگار ،ســازهی طــرح مجتمــع
تئاتــر دانشــگاه ،مدتهــا بــه انتظــار
تأمیــن بودجــه معلــق مانــده بــود و
هســت .خوابگاههــای متأهلــی منتظــر
دریافــت اعتبــار بــرای خدماتدهــی
بهتــر و جامعتــر بــرای دانشــجویان
متأهــل بودنــد و هســتند .فاضــاب
آزمایشــگاههای دانشــکده علــوم کــه پــر
از مــواد شــیمیایی اســت بــه کال دانشــگاه
میریخــت و هنــوز هــم میریــزد .هزینــه
شــام و ناهــار دانشــجویان افزایــش مییافــت
و کمــاکان مییابــد و هــزاران هــزار مســئله
مهــم دیگــر .همچنیــن ســوءمدیریتها تنهــا
در حیطــه مســائل دانشــجویان نبــوده اســت!
ایــن روزهــا برخــی کارمنــدان دانشــگاه
نیــز بــا عــدم پرداخــت حقــوق و تأخیــر
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در آن مواجهانــد و صــدای آنــان شــنیده نمیشــود.
حــاال دوران جمعبنــدی فرارســیده و نوبــت پاســخگویی
مدیــران و باألخــص مســئولین مالــی دانشــگاهی
اســت؛ کــه کدامیــن اعتبــار بــه حــل ایــن معضــات
مهــم دانشــجویی اختصــاص پیــدا کــرده اســت؟
چــرا یــک مدیــر دانشــگاهی حتــی پــس از ســالها
تکیــه بــر کرســیهای مدیریتــی آن ،هنــوز یــک
بــار -حتــی یــک بــا ر در بیــن فعالیــن دانشــجویی و
تشــکلهای دانشــگاه حضــور پیــدا نکــرده اســت و ایــن
در حالــی اســت کــه ســرنخ تمــام اتفاقــات و فعالیتهــای
ت دانشــجویان ،مســتقیم بــا
غیرمرتبــط بــا اولویــ 
مســئولیت آن مدیــر در ارتبــاط اســت؟ مگــر پرسشــگری
دانشــجویان و رفعابهــام آنــان در مســائلی ماننــد جشــن
هفتادســالگی ،برداشــتن دیوارهــا ،مجســمه فردوســی
و ...چــه ضــرری متوجــه جایــگاه ایشــان خواهــد کــرد؟
مــا مثــل بعضیهــا طرفــداران تئــوری توطئــه نیســتیم
کــه بــا مطــرح کــردن شــبهات غلــط و درســت،
برچســب و تهمــت ،ســعی در جمــع کــردن فالــوور بــرای
خودمــان باشــیم! مــا بــه عیــان میگوییــم و در عیــان
مطالبــه میکنیــم کــه چــرا اینگونــه مدیــری بایــد
بــا ســام و صلــوات بیایــد و بــرود؛ و حتــی یــک بــار
نســبت بــه آنچــه عمــل کــرده اســت پاســخگو نباشــد؟
تکــرار همیشــه بــد نیســت .گاهــی باعــث میشــود
کــه یادمــان بیایــد روزهــای گذشــته چگونــه گذشــته
و از آن بــرای آینــده عبــرت بگیریــم .خــوب اســت در
دوران جمعبنــدی ســؤاالت ســاده و مهــم را مجــدد
مطــرح کنیــم و بــرای رســیدن بــه یــک پاســخ مشــخص
آن را صادقانــه ،مصرانــه و مدبرانــه پیــش ببریــم .کمــا
اینکــه هــر کجــا دانشــجو پشــت دانشــجو ایســتاد،
مــزه شــیرین نتیجــه مطالبــه بــه حــق خــود را زودتــر
از آن چیــزی کــه حــس کنــد دریافــت کــرده اســت.
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چنــد دقیقــهای منتظــر شــده بــود ،ایــن پــا و آن پــا
میکــرد و از چشــمانش میشــد فهمیــد کــه عصبــی
اســت .بقیــه هــم از ایــن انتظــار نگــران شــده بودنــد
و داشــتند عــرق شــرم میریختنــد .در عــرف روابــط
دیپلماتیــک چنیــن اتفاقــی ســابقه نداشــت کــه یــک نفر
فرســتاده ابرقدرتــی را بــه خاطــر دیــدن اخبــار روزانــه از
تلویزیــون منتظــر نگــه دارد .چنــد دقیق ـهای گذشــت و
باالخــره امــام وارد اتــاق شــد و مهمانهــا نیــز در همــان
کنــار ،نشســتند .حضــرت روحاهلل زیــر چشــم ،نگاهی کرد
و همیــن کافــی بــود تــا فرســتاده شــوروی عصبانیـتاش
را فرامــوش کنــد و محــو عظمــت او بشــود .بعدهــا بــا او
مصاحبــه کردنــد و گفــت :آنچنان ابهت حضــرت روحاهلل
مــن را در بــر گرفــت کــه حرفهایــم را از یــاد بــردم.
امــام خوشآمــد گویــی کردنــد و منتظــر
قرائــت پاســخ توســط نماینــده شــوروی شــدند.
آقــای گورباچــوف ســام رســاندند و از اینکــهبرایشــان چنــد خطــی نوشــته بودیــد تشــکر
کردنــد .دنیــا وارد یــک شــرایط اقتصــادی -سیاســی
تــازه شــده اســت و مــا نیــز بــه دنبــال اصــاح
گذشــته و همــراه شــدن بیشتــر بــا آن هســتیم.
توافقاتــی شــده و امیدواریــم اتفاقــات خوبــی بیفتــد.
ســکوت حکمفرمــا شــده بــود .همــه منتظــر عکسالعمــل
حضــرت روحاهلل بودنــد .او هــم بــا همــان نــگاه ســنگین
و همیشــگی بعــد از چنــد ثانیــه ســکوت گفت«:ســامت
باشــند .میخواســتم بــرای ایشــان دریچــهای بــه یــک
دنیــای بزرگتــر بــاز کنــم و محــور اصلــی پیــام مــن آن
بــود؛ امیــدوارم مجــدد در ایــن رابطــه تــاش کننــد!»
آن روز هیچکــس نفهمیــد کــه حضــرت روحاهلل
چــه میگویــد .حتــی وقتــی صــدای خــرد شــدن

اســتخوانهای کمونیســم بــه گوششــان رســید ،بــه
جــای تأمــل در بــاب ایــن معجــزه ،انگشتهایشــان را
در گوششــان کردنــد .فریــاد برآوردنــد تــا صــدای حــق
را نشــنوند و بــه طــرزی ناگفتنــی اســتکبار ورزیدنــد.
شــرق در هــم کوفتــه شــد تــا جهــان بدانــد کــه هیــچ
قدرتــی و بــه تأکیــد هیــچ قدرتــی ،از حکومــت خداونــد
خــارج نیســت و اگــر در میــدان اطاعــت اهلل قــرار نگیــرد،
دیــر یــا زود بایــد ردپــای آن را در کتابهــای تاریــخ و
داســتانهای عبرتآمــوز کــودکان جســتجو کــرد .شــرق
در هــم پیچیــده شــد تــا جهــان بداند کــه هیــچ ابرقدرتی
را حتــی اگــر مجهــز بــه بمــب اتم و ســاحهای پیشــرفته
جنگــی باشــد ،تــوان مبــارزه بــا قــدرت اهلل نیســت.
و امــروز هــم حضــرت ســیدعلی میگویــد کــه غــرب
خواهــد مــرد .غــرب بــه زودی خواهــد مــرد و او از غــرق
شــدن کشــتی پــر زرق و بــرق لیبرالیســم خبــر داده
اســت .غــرب نیــز دوران تاریخــی خویــش را طــی کــرده
و بــه ســوی اضمحــال و فروپاشــی گام نهــاده اســت و به
زودی از درون نابــود خواهــد شــد؛ امــا هیچکــس حــرف
او را نمیفهمــد .امــروز هــم دنیــا نمیخواهــد بــاور
کنــد کــه همــه چیــز دســت خداســت .امــروز هــم دنیــا
هنــوز پــی بــه قــدرت الیــزال الهــی نبــرده و مشــغول
بــازی خویــش اســت .شــک نکنیــد کــه اگــر امــروزه
کوچکتریــن شــکی در بــه کار بــردن عبــارت «شــوروی
ســابق» نداریــم ،چنــد صباحــی دیگــر عبــارت «آمریکای
ســابق» نیــز بــر زبــان همــگان جــاری خواهد شــد .ســید
مرتضــی آوینــی چــه خــوب میگویــد کــه «حتــی اگــر
هیــچ برهــان دیگــری در دســت نداشــتیم ،ظهــور انقالب
اســامی و بهتــر بگویــم بعثــت تاریخــی انســان در وجــود
مــردی چــون حضــرت امــام خمینــی(ره) بــرای مــن

کافــی بــود تــا بــاور کنــم کــه عصــر تمــدن غرب ســپری
شــده اســت و تــا آن وضــع موجــود کــه انســان در انتظــار
اوســت فاصلـهای چنــدان نمانــده اســت .حقیقــت دین را
بایــد نــه در عوالــم انتزاعــی ،کــه در وجــود انســانهایی
جســت کــه بــه خلیفهاللهــی مبعــوث شــدهاند.
فصلالخطــاب بــا انســان کامــل اســت و الغیــر».
انســان دارد بــه خویشــتن برمیگــردد و انقــاب
اســامی ایــران نظــم نویــن جهانــی را بــر هــم زده
اســت .نظــم نوینــی کــه خــون ملتهــای بیپنــاه را
در شیشــه کــرده و حتــی قــدرت اندیشــه را از آنهــا
گرفتــه و عقــل را بــه اســتثمار کشــانده اســت .ایــن
بازگشــت بــه خویشــتن نویــد یــک خودآگاهــی جمعــی
را میدهــد کــه بــه دنبــال برافراشــتن پرچــم حــق
و حقیقــت و آزادســازی همــه ملتهــا از زیــر یــوغ
اومانیســم خواهــد بــود و تمــدن نویــن اســامی را
مقدم ـهای بــرای بازگشــت ول ـیاهلل االعظــم میگردانــد.
ورود بــه عالــم معنــا اتفاقــی اســت بــس مبــارک کــه
حتــی شــمهای از شــمیم آن روح مــرده انســانها را
حیــات تــازه میبخشــد .صــد البتــه هــر مســیر دور و
درازی ســختیها و مشــقات بســیار دارد .امــا مجاهــدان
ایــن مســیر را چــه بــاک از ســختی و تــرس و درد!
دیــر نخواهــد بــود روزی کــه ماجــرا تغییــر کنــد و دنیــا
بفهمــد کــه قــدرت در بــاال رفتــن عصــای حضــرت
روحاهلل و در اشــارت دســت حضــرت ســید علــی اســت؛
تــا مجاهــدان راه حــق ،همانهــا کــه گــرد و غبــار
خســتگی بــر چهرهشــان نشســته و لبخنــد عمیقشــان
غبــار غــم را از دل میزدایــد راه را بــر جــاری شــدن
والیــت اهلل در ایــن کــره خاکــی بــاز کننــد و طومــار
شــرق و غــرب را در هــم بپیچنــد و آخریــن جنــگ
جهانــی میــان حــق و باطــل صــورت گیــرد .انشــاءاهلل...

۳
مرتضینقرهای
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حاج قاسم ،ما و یک ملت

13دیمــاه 1398بــود؛ آفتــاب زده و نمــاز «مــن»
قضــا شــده بــود کــه بــا پیــام یکــی از دوســتان بیــدار
شــدم .بــه صفحــه گوشــی نــگاه کــردم« :ســام خــدا
بــر مجاهــدان راه حــق« .شــهادت» حــاج قاســم
ســلیمانی بــه دســت بــزدالن آمریکایــی تأییــد شــد.»...
اشــتباه نکنیــد .نمیخواهــم حــاج قاســم را نوســتالژیک
روایــت کنــم تــا در خیالمــان بــا او ،همچــون خیلــی
از شــهدایمان کــه بــا آنهــا چنیــن کردیــم ،خــوش
باشــیم یــا حســرت بخوریــم و کلیشــهوار فقــط ایــن
مفاهیــم را قرقــره کنیــم کــه بلــه! از او درس «شــهادت»
و «اطاعــت» بایــد گرفــت؛ بلکــه شــاید واقعیــت وضعیــت
«مــن» در آنچــه ابتــدا گفتــم ،بهنوعــی ترســیمگر
وضعیــت مــا باشــد؛ و آن «شــهادت» ،تصویرگ ـ ِر فقــدان
«یــک ملــت» .ایــن
بــزرگ مــرد میگفــت
«شــهید حســن باقــری،
بهشــتی جبهــه بــود»؛
ِ
امــا شــاید بتــوان
گفــت ،خــود خــودش
حق ـاً «یــک ملــت» بــود.
در هنگامــهای کــه مــا
یعنــیواجبمــان
پیشبــرد آرمانهــا-
قضــا شــده بــود« ،یــک
ملــت» را از دســت دادیم.
پــس اگــر او «یــک ملت»
بــود ،فقــدان او مــا را
بــا ایــن پرســش مواجــه
میســازد کــه مــا
کیســتیم؟ پــس آنچــه
در ایــن زمانــه ضــرورت
و بلکــه اضطــرار مــا
اســت ،رجــوع بــه او و
بازتعریــف خودمــان بــر
اســاس منظومــه فکــری و ســیره عمل ـیاش ،بهگون ـهای
اســت کــه یــک ملــت شــویم .یــادم هســت در همــان
ایــام عروجــش ،اســتادی میگفــت« :اگــر بخواهیــم
ـون تاریخــی و سیاســی منطقــه را در نســبت بــا ایــن
اکنـ ِ
شــهادت تحلیــل کنیــم ،بایــد تاریــخ منطقــه غــرب آســیا
را بــه قبــل از شــهادت حــاج قاســم و بعــد از شــهادتش
تقســیم کــرد» .آیــا واقعــاً ایــن وســعت وجــودی و
تأثیرگــذاری گســترده تنهــا در بدنــی بــود کــه اغلــب
مــا از آن برخورداریــم؟ مــا هــم غریــزه داریــم ،فطــرت
داریــم و قــوای جســمانی و روانــی کــه میتوانیــم بــا
آنهــا در عرصــه اجتماعــی کنــش داشــته باشــیم .امــا
آیــا توانســتهایم در حــد و وســع خودمــان اینچنیــن
بیاندیشــیم و عمــل کنیــم؟ او هــم در همیــن جامعــه
زیســت میکــرد؛ پــس چــه هندســه فکــری و عملــی
داشــت کــه «یــک ملــت» شــد؟ چــه شــد کــه بــا قلــوب
ملــت توانســت ارتبــاط پیــدا کنــد و چــرا مــا بــدون فهــم
اندیشــه و عمــل او نمیتوانیــم یــک ملــت باشــیم؟ (البتــه

اگــر ایــن ســؤال بــرای مــا موضوعیــت داشــته باشــد)
بــه نظــر میآیــد ســلیمانیای کــه نمیشناســیم،
بــا منظومــه فکــری و ســیره عملــی خــود ،یکــی از
گرههــای اساســی زمانــه مــا را بــاز کــرد .شــهید
ســلیمانی میگویــد« :امــروز در جامعــه مــا ایــن خیلــی
مهــم اســت؛ ایــن ممزوجیــت دیــن و قومیــت و ملیــت
 ...ایــن ،از آن خِ بریــت و حکمــت امــام (ره) برمیآیــد
کــه ملتــی را شایســته ایــن کار دیــد؛ ایــن ملــت ،ملــت
ایــران بــود؛ ایــن تنهــا بــرای نجــات اســام نبــود؛ بــرای
نجــات ایــران هــم بــود  ...امــام بــا اســام دو کار مهــم
را انجــام داد؛ بــا ممزوجیــت دیــن و قومیــت و ملــت در
یــک چهارچــوب و یکپارچــه و هیکلیــه یــک حکومــت ...
اول ایــن ملــت و ایــن ایــران را بیمــه کــرد  ...اگــر ایــن

کشــور از پشــتوانه مذهــب برخــوردار نبــود ،ایــن کشــور
برمیگشــت بــه دورههــای گذشــته  ...و دوم اینکــه
بــرای احیــای مجــدد اســام ،ایــن ملــت را شایســته
آن دیــد؛ لــذا امــروز دفــاع از نظــام اســامی مســاوی
اســت بــا دفــاع از اســام»  .ایــن منطــق و آنچــه در
پــس آن اســت ،بســیاری از دوگانههــا و کژکاریهــای
مناســبات مــا را بــه چالــش میکشــد؛ دوگانههایــی
کــه برســاخته همــان مناســبات فشــل سیاســی و
فرهنگــی جامعــه مــا اســت کــه مــا را ابــژه خــود قــرار
دادهانــد تــا مبــادا دیــوار قدرتشــان تــرک بــردارد.
تشــریح ایــن مطلــب نیازمنــد فرصــت دیگــری اســت؛
امــا تأمــل در ایــن ممزوجیــت مطــرح شــده ،میتوانــد
انشــراحی را بــرای ذهــن حقیقــت جــو فراهــم ســازد.
ایــن ممزوجیــت فکــری در وصیتنامــه ســردار نیــز
رخ مینمایــد؛ آنجــا کــه مینویســد« :هنــر خمینــی
عزیــز ایــن بــود کــه ا ّول اســام را بــه پشــتوانه ایــران
آورد و ســپس ایــران را در خدمــت اســام قــرارداد ...

هنــر امــام ایــن بــود کــه اســام را بــه پشــتوانه آورد؛
ـرم ،صفــر و فاطمیــه را بــه پشــتوانه ایــن
عاشــورا و محـ ّ
ملــت آورد .انقالبهایــی در انقــاب ایجــاد کــرد».
بــودن حــاج قاســم بــرای مــن درس
آنچــه از «ملــت»
ِ
اســت ،ایــن اســت کــه او حقیقتـاً خــود ،ایــن ممزوجیــت
را در خــودش بــه منصــه ظهــور رســانده بــود؛ بــرای
همیــن از هــر قشــر و طیفــی او را دوســت داشــتند و
وجــودش وحدتبخــش بــود .او میگویــد بایــد بــه امــام
جماعــت بگوییــد «ایــن مســج ِد شــما طــول و عرضش ده
کیلومتــر اســت ،نــه دویســت مترمربــع؛ [اگــر] راه افتــاد
در مــردم و جــذب کــرد ،ایــن درســت اســت؛ [امــا اینکــه
بگویــد] ایــن باحجــاب اســت؛ ایــن بیحجــاب اســت؛ ...
ایــن چــپ اســت ،ایــن راســت اســت ،ایــن اصالحطلــب
اســت؛ آن اصولگــرا اســت؛
خــب کــی را میخواهیــد
حفــظ کنیــد؟ کــی را داریــد
حفــظ میکنیــد؟» ؛ و در
همانجــا میگویــد «اینکــه
بچــه حزباللهیهــا فقــط
در جمــع خودشان[باشــند
و بگوینــد] مــن و آدمهــای
خــودم؛ مــن و رفقــای
خــودم  ...اینکــه نمیشــود
انقــاب را حفــظ کــردن؛
نمیشــود
اینکــه
جمهــوری اســامی را
حفــظ کــردن؛ اینکــه
نمیشــود جامعــه را حفــظ
کــردن؛ خــب[ ،در] فرهنگــی
کــه داریــم پسمیرویــم؛
سیاســی هــم کــه یــک تصور
دیگــری داریــم؛ پــس کجــا را
میخواهیــم حفــظ کنیــم؟».
مــن ایــن «ملــت» بــودن
حــاج قاســم را در عملــی کــردن ایــدهای کــه مطــرح
میکــرد میبینــم؛ درنتیجــه شــاید چــاره در بازتعریــف
خودمــان در قامــت یــک ملــت بــه همــان شــیوهای
باشــد کــه قلــب اطمینــان یافتــة حــاج قاســم بــا قلــوب
همــه ملــت ،ارتبــاط یافــت؛ بــه سیاســیترین شــکل و
فطریتریــن شــیوه؛ شــیوهای کــه بایــد امــروز بــه مثابــه
محــوری مهــم جهــت بازآفرینــی امــر اجتماعــی انقــاب
اســامی در دانشــگاه ،بــه اقتضــاء فضــای رکــود سیاســی
و فرهنگــی کــه بــر آن حاکــم اســت ،بازتولیــد شــود.
پیــش از آنکــه از وقــت بهجــا آوردن قضــای تحقــق
آرمــان انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی بگــذرد.
پاورقی
https://www.aparat.com/v/12B04
https://iqna.ir/fa/news/3869858
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هــرگاه انســان از مــدار فردیــت خویــش خــارج گــردد و
ســعه وجــودی او آنقــدر گســترش یابــد کــه بــر نفــوس
انســانها تأثیــری قابــل توجــه در مســیر کمــال بگــذارد،
در واقــع بــه «مکتــب» بــدل شــده اســت و بــه عنــوان
یــک الگــوی درسآمــوز رخ مــینمایــد .ســردار دلهــا،
حاجقاســم ،عزیـ ِز ملتهــای آگاه و آزاده اینچنیــن بــود.
از تلخــی شــهادت حاجقاســم عزیــز ،آن رفیق خوشــبخت
حضــرت آقــا هرچــه بگوییــم کــم اســت .گویــی ایــن داغ
را پایانــی نیســت و قــراری بــر ســرد شــدن نــدارد .ایــن
غــم امــا بــه بزرگــی شــخصیت و روح آن شــهید بزرگــوار،
بــزرگ و ماندنــی اســت و روزب ـهروز در اشــکال مختلــف
بازتولیــد میشــود .غــم حــاج قاســم یأسآفریــن و
ایســتا نیســت ،کــه شــورآفرین و احیاکننــده اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه شــرط شــهید
شــدن ،شــهید بــودن اســت و حــاج قاســم بــا رعایــت
ایــن اصــل بــه نمــاد یکــی شــدن بــا پــروردگار خــود
و دســت یافتــن بــه مقــام شــهادت تبدیــل شــد.
حــاج قاســم در دوران حیــات هــم «شــهید زنــده»
بــود و در بامــداد 13دی  1398مقــام شــهادت در
او عینیــت یافــت .در وصــف مقــام معنــوی شــهید
مظلــوم مــا گفتنیهــا فــراوان اســت و زبــان و واژه
همانطــور کــه در وصــف ایــن غــم عاجــز اســت ،در
شــرح حــاالت معنــوی ایــن شــهید لکنــت میگیــرد.
شــهادت حــاج قاســم امــا جــدا از ابعــاد معنــوی
و عاطفــی دارای جنبههــای اســتراتژیک،
سیاســی و عقیدتــی هــم هســت کــه بــه چنــد
نمونــه از آنهــا بــه اختصــار اشــاره میشــود؛
شــهادت حــاج قاســم بــه رونــد قدرتمندتــر شــدن
درخــت ایمــان و یقیــن انقــاب اســامی جــان تــازهای
داد و بــر پیکــر تردیــد ضربـهای ســنگین وارد آورد .ایــن
شــهادت نقــش فراوانــی در احیــای فلســفه سیاســی

۴

معمار امنیت
انقــاب اســامی در متــن ســخنها ،رویکردهــا و
نگرشهــا داشــت .از طرفــی حــاج قاســم نقــش مهمــی
در رونــد قــوی شــدن ایــران پــس از اشــغال نظامــی
افغانســتان و عــراق توســط آمریــکا در منطقــه ایفــا
کــرد و افســانه قــدرت ایــاالت متحــده را باطــل کــرد.
شــهادت ایشــان گرچــه لطمــهای جبرانناپذیــر بــرای
انقــاب اســامی و امــت اســامی در پــی داشــت امــا
خــط نفــاق داخلــی کــه بــه همراهــی ایــران بــا ســوریه
بــرای غلبــه بــر داعــش انتقــاد داشــت را رســوا کــرد و
ایــن جریــان غربگــرا را بــه گوشــه رینــگ بــرد تــا دور
جدیــدی از ایــده قــوی شــدن ایــران بــا شــهادت ســردار
شــکل بگیــرد .رونــدی کــه بیــش از عناصــر فیزیکــی
دارای ابعــاد ذهنــی و بــاور اعتقــادی و سیاســی اســت.
از منظــری ســردار ســلیمانی را مــی تــوان معمــار
شکســت طرحهــای آمریــکا در منطقــه دانســت؛ عاملــی
کــه پیــش زمینــه هــای تــرور وی را در اذهــان سیاســت
مــداران آمریکایــی بــر انگیخت .براســاس طــرح خاورمیانه
بــزرگ کــه از ســوی آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی
برنامهریــزی شــد و همراهــی برخــی کشــورهای اروپایــی
و رژیــم عربســتان را بهدنبــال داشــت ،قــرار بــود ســوریه
و عــراق بــه کشــورهای کوچکتــر تجزیــه شــوند .در
مقابــل ،ســردار قاســم ســلیمانی و نیــروی قــدس در
قالــب راهبــرد جمهــوری اســامی ایــران ،بــرای حفــظ
تمامیــت ارضــی و جغرافیایــی ایــن کشــورها ســد
راه تجزیهشــان شــدند .بــا ورود ســردار ســلیمانی و
همرزمانــش در قالــب مستشــاران نظامــی بــه ســوریه،
همــه معــادالت دشــمن در ســوریه نقــش بــر آب شــد و
معلــوم شــد نظام ســلطه آنطــور کــه ادعــا دارد ،در مقابل
اراده قــوی جریــان مقاومــت ،قدرتمنــد و فعــال نیســت.
نقــش ســردار ســلیمانی در ســیر تکاملــی محــور مقاومت
زمانــی شــکوفا شــد کــه ســردار ســلیمانی بــا آمــوزش،

ســازماندهی ،تقویــت و انســجام گروههــای مقاومــت در
قالــب مدافعیــن حرم بــا گروههــای تروریســتی در منطقه
مبــارزه میکــرد و زمینــه تبدیــل «محــور مقاومــت» بــه
«جریــان مقاومــت» و در نهایــت تبدیــل بــه «اتحــاد
مقاومــت» را ایجــاد کــرد .تبدیــل جریــان مقاومــت بــه
اتحــاد مقاومــت باعــث تضعیــف گروههــای تروریســتی
شــد کــه بــه معنــای تضعیــف موقعیــت بازیگرانــی ،چــون
ایــاالت متحــده آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی ،عربســتان
و ...اســت کــه حامــی گروههــای تروریســتی هســتند.
امــروزه محــور مقاومــت از لبنــان ،عــراق ،ســوریه،
افغانســتان ،فلســطین تــا یمــن را در بــر گرفتــه اســت
و آمــاده اســت کــه موازنــه قــدرت را در مقابــل جریــان
ضــد مقاومــت کامــا بــه نفــع خــود دگرگــون کنــد.
در نتیجــه نمیتــوان نقــش حــاج قاســم را در برهــم
ریختــن نقش ـههای دشــمنان و شکســت دادن کشــورها
و قدرتهــای غربــی در منطقــه نادیــده گرفــت .آنچــه
کــه باعــث وحشــت دشــمنان بــوده و هســت وجــود
یــک جریــان انقالبــی اســامی در جهــان اســت کــه بــه
پشــتیبانی و حمایــت از امــت اســامی میپردازد .ســردار
ســلیمانی در کشــورهای مســلمان لشکرکشــی نمیکــرد،
بلکــه نیــروی قــدس بــه دنبــال آگاهســازی و انتقــال
تجــارب مقاومــت و ایســتادگی مبــارزه مــردم مســلمان
ایــران بــه دیگــر کشــورهای اســامی اســت .بنابرایــن
تــرس اصلــی مســتکبران عالــم و در رأس آنهــا آمریــکا،
شــکلگیری جبهههــای مقاومــت در ســایر کشــورها
توســط شــهید ســلیمانی بــود کــه همیــن عامل ســرانجام
منجــر بــه تــرور شــهید ســلیمانی شــد تــا بــه خیــال
خــام خــود شــاید جلــوی ایــن جریــان گرفتــه شــود و
پایانــی بــرای تــرس و وحشتشــان باشــد .هرچنــد
کــه از خــون ســردار بیشــتر از خــود او بایــد ترســید.
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همــه چیــز بــه خوبــی در حــال پیشــروی بــود و حتــی

 13تــا  20دی مــاه  98بــدون تردیــد یکــی از

میشــد مقدمــه ایجــاد یــک تمــدن اســامی بــه

هیچوقــت از ذهــن هیــچ ایرانــی پــاک نخواهــد شــد.

یــک اشــتباه کفایــت کــرد تــا ورق را برگردانــد.

ایرانــی ،حــاج قاســم ســلیمانی ،و نــه نفــر از همراهــان،

ســاعت پــس از حملــه موشــکی بــه عیــن االســد،

بــه پایــگاه موشــکی عیناالســد آمریــکا و شکســت

از مبــدأ تهــران و بــه مقصــد ک ِیــف بــه پــرواز درآمــد.

ادامــه یافــت .امــا در نهایــت بــا ماجــرای تلــخ ســقوط

تهــران ســقوط کــرد و همــه  176مســافر آن در دم

موشــکی در آن بــه پایــان رســید .حــال کــه یــک ســال

وضــوح قابــل مشــاهده بــود .دســتهای ایــن حادثــه را

فاصلــه گرفتهایــم ،شــاید بتــوان نــگاه جامعتــر و

نظامــی بودنــد و دســته دیگــر بــا دالیــل و اســتدالل

احتمــاال شــروعش بــرای همــه مــا مثل هــم بوده اســت.

و قرائــن نیــز نشــان مــیداد دســته دوم درســتتر

و دوســتان و آشــنایان خبــر شــهادت ســردار ســلیمانی

در تهــران نیــز در بیانیــهای اعــام کــرد هواپیمــا بــه

زمــان چــارهای جــز قبــول شــهادت ایــن اســطوره

تروریســتی یــا موشــکی منتفــی اســت .امــا دســته اول

شــد و پــس از آن نیــز مــردم در شــهرهای مختلــف بــه

از نظــام نداشــتند تنهــا استنادشــان بــه عکــس و

بــه تجمــع کردنــد .امــا تجمعــات اصلــی در روزهــای

ایــن شــواهد را نمیدیدنــد و چشــم دوختــه بودنــد بــه

شــهرهای اهــواز ،مشــهد ،قــم ،تهــران و کرمــان برقــرار

تــا ببینــد آنهــا چــه میگوینــد.

تلختریــن هفتههــای تاریــخ معاصــر میباشــد کــه

برکــت خــون ســپهبد ســلیمانی را دیــد کــه متأســفانه

هفتــهای کــه بــا تــرور ناجوانمردانــه ســردار محبــوب

بامــداد چهارشــنبه هجدهــم دی مــاه و تنهــا چنــد

در اولیــن ســاعات شــروعش آغــاز شــد .بــا خبــر حملــه

پــرواز شــماره  752هواپیمایــی بینالمللــی اوکرایــن

هیمنــه آمریــکا و بازگشــت حــس غــرور بــه ایرانیــان

امــا دقایقــی بعــد در نزدیکــی شاهدشــهر اســتان

هواپیمــای اوکراینــی و مشــخص شــدن نقــش ســامانه

جــان باختنــد .دو دســتگی و چنــد دســتگی مــردم بــه

از آن حــوادث گذشــته اســت و از فضاهــای احساســی

اتفاقــی نمیدانســتند و معتقــد بــه نقــش نیروهــای

منطقــی تــر بــه اتفاقــات رخ داده در آن هفتــه داشــت.

علمــی ســعی در رد ایــن ادعــا داشــتند .البتــه شــواهد

صبــح جمعــه ســیزدهم دیمــاه از خــواب بیــدار شــدیم

میگوینــد بــه طــوری کــه حتــی ســفارت اوکرایــن

را بــه مــا دادنــد و مــا نیــز بــاور نکردیــم! امــا بــا گــذر

دلیــل خرابــی موتــور ســقوط کــرده و فرضیــه حملــه

نداشــتیم .نمــاز جمعــه آن روز بســیار باشــکوه برگــزار

دل خوشــی
کــه اکثــرا نیــز شــامل افــرادی بودنــد کــه ِ

صــورت خودجــوش و دســتههای چنــد نفــری ،شــروع

فیلمهایــی بــود کــه بــه صحتشــان ابهــام وارد بــود؛

پــس از آن و بــه صــورت تشــییع ،بــه ترتیــب در

دهــان رئیــس جمهــور آمریــکا و نخســت وزیــر کانــادا

بــود .تشــییع باشــکوهی کــه میــزان مشــارکت در آن در

البتــه ظاهــرا ایــن دفعــه بــه اســتثنا ،حــق نیــز بــا

همیــن دو نفــر و ســایر دوستانشــان در دیگــر
کشــورهای غربــی بــوده اســت .چــون صب ـحگاه شــنبه

 21دیمــاه ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــران طــی

بیانیـهای برخــاف نظــر همــه کارشناســان و مســئولین

در روزهــای قبــل بــا شــجاعت تمــام ،شــلیک موشــک
بــه هواپیمــای مســافربری را تأییــد کــرد .امــا متاســفانه
ایــن شــجاعت خیلــی دیــر بــه کار بســته شــد و

ضربـهای کــه عــدم اطالعرســانی بــه موقــع بــه اعتمــاد
عمومــی زد بســیار بیشــتر از اصــل ماجــرای ســقوط

ایــن هواپیمــا بــود .شــاید اگــر ســپاه پاســداران در

همــان روز هــم مســئولیت ایــن ماجــرا را نمیپذیرفــت،

هیچکســی نمیتوانســت آن را اثبــات کنــد .امــا از
بــازوی جمهــوری اســامی ،همیــن تأخیــر در اعــام

هــم نبایــد ســر بزنــد چــه برســد بــه آنکــه اصــا
اعــام نکنــد .البتــه تأخیــر نصــف روزه و نهایتــا یــک
روزه را شــاید بتــوان بــه دالیــل امنیتــی توجیــه کــرد

و منطقــی دانســت امــا بیشــتر از آن واقعــا جایــز نبــود.
نکتــه جــذاب دیگــر ماجــرا نیــز مراســمات تعزیــهای

بــود کــه ســه چهــار روز بعــد از شــهادت سرنشــینان
هواپیمــا و پــس از بیانیــه ســپاه پاســداران توســط مردم

و دانشــجویان بــرای آنهــا برپــا شــد .گویــی کــه اگــر
ایــن خبــر دو مــاه پــس از آن هــم مشــخص میشــد،

ایــن افــراد تــا آن زمــان تعزیــهای نمیگرفتنــد!

حــال یــک ســال از آن ماجــرا گذشــته اســت امــا هنــوز
ســؤاالت و ابهامــات زیــادی در ذهــن مــردم وجــود دارد

تاریــخ انقــاب کــم نظیــر بــوده و جلــوه زیبایــی از اتحاد

و همبســتگی ملــی و حتــی منطقـهای را رقــم زد .نتیجه

ایــن همبســتگی نیــز خونخواهــی ســردار ســلیمانی
توســط ملــت بــود .ســر انجــام در شــبانگاه سهشــنبه

هفدهــم دیمــاه بــت هالیــوودی آمریــکا شکســت .در
ایــن روز  13موشــک از کشــور ایــران بــه ســمت پایــگاه

عیــن االســد شــلیک شــد و براســاس شــواهد خســارات
زیــادی بــه بــار آورد .پایگاهــی کــه کمــی قبــل ترامــپ،

رئیــس جمهــور آمریــکا ،بــدون اطــاع بــه مقامــات ،در
آن حضــور پیــدا کــرده و شــروع بــه ســخنرانی کــرد.

 ...چــرا بــا مســببین حادثــه کــه عــاوه بــر کشــتن  176نفــر
بیگنــاه ،برهــم زدن اتحــاد بیســابقه ملــت ایــران بــه گردنشــان
اســت هنــوز برخــورد نشــده اســت؟! یــا اگــر برخــورد شــده
اســت چــرا هیــچ اطالعرســانی صــورت نگرفتــه اســت؟...

هواپیمای اوکراینی
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کــه امیــد اســت هــر چــه زودتــر شــفاف شــوند .چــرا

نقطــه فیلمبــرداری ظاهــر میشــوند و از ایــن اتفــاق

یادداشــت را طوالنــی و مطالعــه آن را از حوصلــه

بیگنــاه ،برهــم زدن اتحــاد بیســابقه ملــت ایــران

متحــده از تلفــات یکــی از مهمتریــن پایگاههــای

چیــزی کــه در ایــن ماجــرا بســیار مشــهود بــود

بــا مســببین حادثــه کــه عــاوه بــر کشــتن  176نفــر
بــه گردنشــان اســت هنــوز برخــورد نشــده اســت؟! یــا
اگــر برخــورد شــده اســت چــرا هیــچ اطالعرســانی

صــورت نگرفتــه اســت؟ دلیــل اعــام دیرهنــگام اینکــه
ســقوط هواپیمــا ،ناشــی از اشــتباه سیســتم پدافنــد
دفاعــی میباشــد چــه بــود و چــرا بــا مســببین آن

کــه ضرب ـهای جبــران ناپذیــر بــه اعتمــاد عمومــی وارد

کردنــد برخــوردی نشــد؟! چــرا یک نفــر ســاعت  6صبح
بایــد از آســمان صــاف و ابــری مشــغول فیلمبــرداری

باشــد کــه ثانیههایــی پــس از آن بــه طــور اتفاقــی،

هواپیمــا و برخــورد موشــک بــا آن دقیقــا در همــان

تعجبــی هــم نکنــد؟! چگونــه رئیــس جمهــور ایــاالت

نظامــی کشــورش تــا چنــد مــاه بعــد مطلــع نمیشــود

امــا دلیــل ســقوط یــک هواپیمــای مســافربری در یــک

کشــور دیگــر را خیلــی زود میفهمــد؟ آیــا اظهــارات
حســن نــوروزی ،عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس،

مبنــی بــر حضــور ایــن هواپیمــا یــک هفتــه قبــل از
ماجــرا در مناطــق اشــغالی فلســطین صحــت دارد؟

اگــر آری ،چــرا احتمــال جنــگ الکترونیــک بررســی

نمیشــود و اگــر خیــر چــرا بــا ایــن شــخص بــه خاطــر
اظهــارات خــاف واقــع برخــورد نمیشــود؟

و خیلــی از ســؤاالت دیگــر کــه نوشــتن آنهــا ایــن

مخاطــب خــارج میکنــد .بــه عنــوان جمعبنــدی،

جوزدگــی و برخــورد احساســی و غیرمنطقــی افــراد و

عــدم رعایــت اخــاق رســانهای توســط افــراد هــر دو
جریــان بــود کــه روســیاهی را بــرای آنهــا رقــم زد.
افــرادی کــه تــا چنــد روز قبــل شــانه بــه شــانه هــم

در مراســم تشــییع ســپهبد ســلیمانی شــرکت کــرده

بودنــد امــا پــس از واقعــه مذکــور بــه دنبــال تخریــب و
توهیــن بــه یکدیگــر بودنــد .کاش ایــن افــراد عــاوه بــر
شــرکت در مراســم تشــییع ،ایــن مــرد بــزرگ را الگــوی

خــود نیــز قــرار میدادنــد تــا تهدیــدات را تبدیــل بــه
فرصــت کننــد و نــه بالعکــس.
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نقش زنان در دولتسازی و جامعهسازی
و حراســت کــرد؛ ایــن مهــم محتــاج ارادههــای قــوی

مائدهعباسی

و دلهــای محکــم و ظرفیتهــای باالســت و جــز بــا
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«تاریــخ آینــده وابســته بــه اصالح و فســاد بانوان اســت»

ایــن واقعیــت نهتنهــا بــرای بانــوان کــه

بــرای

تمامــی

فرهنگــی،

سیاســتمداران

جــای

بســی

و

تأمــل

فعــاالن
دارد.

حضــور زن در صحنــه یعنــی حضــور خانــواده در
صحنــه .در دوران کنونــی کــه هــم ملــت و هــم
مســئوالن ،درصــدد آن هســتند کــه ایــران بــزرگ را

هــم از لحــاظ مــادی و هــم از لحــاظ نظــم اجتماعــی

و هــم از جهــات معنــوی بازســازی حقیقــی کننــد،
بیشتریــن تکیــه بــر نیــروی انســانی اســت .وقتــی
صحبــت از نیــروی انســانی میشــود ،بایــد توجــه

داشــت کــه بیشتــر از نصــف جمعیــت کشــور و
نیــروی انســانی ،بانــوان هســتند .اگــر بینــش غلطــی
در مــورد زن وجــود داشــته باشــد ،بازســازی بــه

معنــای حقیقــی و در ســطح وســیع آن ،شــدنی نیســت.

مطلــب تنهــا ایــن نیســت کــه زنــان نیمــی از

جمعیــت کشــوراند؛ نبایــد بــه ایــن قضیــه بــه
چشــم یــک کمیــت نــگاه کــرد .بلــه! زنــان نیمــی از
جمعیــت کشــوراند امــا آن وقتــی کــه بخواهنــد در
سرنوشــت کشــور دخیــل شــوند ،تأثیــر آنــان بیــش

از نیمــی از جمعیــت کل کشــور اســت .نیمــی از یــک

جمعیــت انســانی ،تاثیــر پنجــاه درصــدی دارنــد ،امــا

تأثیــر نقشآفرینــی زنــان باالتــر از اینهاســت.

اگــر زنــان در یــک جامعــه فکــری مؤمــن بشــوند

و در راهــی قــدم بگذارنــد و بــا وجــود موانــع

بســیار آن راه را ادامــه بدهنــد ،تأثیــر آنــان بــر روی
فرزنــدان ،همســران و حتــی بــرادران و پدرانشــان
یــک تأثیــر تعیینکننــده و ســازنده خواهــد بــود.

آن کســی کــه جوانــان را تربیــت کــرده و بــه ســمت
یــک مســیر هدایــت میکنــد ،در درجــهی اول

مــادر اســت .زن ،تنهــا خــود در راهــی نمــیرود،
بلکــه مردهــا را هــم بــا خــود میبــرد؛ اهمیــت

تفکــر زنــان در یــک جامعــه ،در ایــن اســت.

امــروز ،ایــن راهــی را کــه ملــت اســام ،بــه خصــوص

ملــت بــزرگ و شــجاع ایــران در پیــش گرفتــه اســت
-راه تحقــق آرمانهــای اســامی و نجــات انســانها

و دفــع ظلــم و شکســتن بتهــای زر و زور قــدرت در
دنیــا -بایــد بــه درســتی شــناخت و از آن پــاسداری

تربیــت الهــی و اســامی زن و مــرد مــا امکانپذیــر
نیســت .صــاح زنــان در جامعــه ،بــه دنبــال خــود
صــاح مــردان را هــم مــیآورد؛ نقــش زنــان در ایــن

مــورد جــزو نقشهــای برجســته و دســت اول اســت.

هویــت زن ،چشــمهی جوشــان عاطفــه و صبــر بــرای
تربیــت انسانهاســت؛ چیــزی کــه مغــز متحجــر و مادی

غربیهــا نمیتوانــد آن را بفهمــد .آنــان کــه شــاخصهی
زن را در زیــور و آرایــش و سبکســری و بازیچــه قــرار

گرفتــن در دســت مــردان میداننــد ،نمیتواننــد
اســاس هویــت زنانــه را در منطــق اســام درک کننــد.

مقابلــه بــا دشــمن -بــه خصــوص در زمین ـهی مســائل

زنــان -اســت .چــرا بایــد نداشــتن طــا در ســر و گردن،
نشــان کمارزشــی دختــر مســلمان باشــد؟ زن بایــد
طلـبکار باشــد کــه بــا ایــن تفکــر بــه او نــگاه میشــود!

اینکــه زنــی وزیــر بشــود یــا نشــود یــا در مجلــس

عضــو هیــأت رئیســه باشــد یــا نــه ،اصــا مســئلهی مــا

نیســت! بایــد مســائل را بــه اصلــی و تبعــی تقســیم کرد؛
بــا حــل مســائل اصلــی ،مســائل تبعــی حــل خواهنــد
شــد .مســئلهی اصلــی ،فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت

و مــا دچــار یــک مشــکل فرهنگــی هســتیم .بایــد ایــن

حضــور فعاالنــه بانــوان در مســئولیتهای کلیــدی و
مدیریتــی و انتخــاب فــرد اصلــح از میــان زنــان و مردان

اســام بــرای زن در ادارهی کل زندگــی و مجموعــهی

در جایگاههــای گوناگــون ،بــدون تعصبهــای بیجــا،

خــودش .نقشــی کــه بــه هیــچ وجــه از نقــش جنــس

بشــود .حــل ایــن مشــکل نیازمنــد تکــرار و بهکارگیــری

حیــات انســانی نقــش قائــل اســت؛ نقــش ویــژهی
دیگــر ،یعنــی مــرد ،کوچکتــر و کماهمیتتــر نیســت.
ترکیــب جســمانی و روانــی زن او را بــرای تکلیــف آماده
کــرده اســت .ایــن تکلیــف عبــارت اســت از آنچیــزی

کــه زن و مــرد مرزشــان از آنجــا از هــم جــدا میشــود.

از نظــر اســام ،در زمینــهی تــاش و کار و وظیفــهی
خانمهــا محدودیتــی وجــود نــدارد؛ البتــه بــه حســب

اســتطاعت جســمی و روحــی و عصبــی .در ایــن
وظایــف ،زن میتوانــد بــا حفــظ عفــاف و حجــاب و

رعایــت شــئون اســامی و عــدم اختــاط بــا نامحرمــان

وارد عرصــه شــود و فعالیــت کنــد و هیــچ چیــز مانــع او

نیســت .زن و مــرد عــاوه بــر وظایــف مشــترک ،وظایف
اختصاصــی نیــز دارنــد کــه قابــل انتقــال نیســت.

برعکــس جوامــع غربــی ،اســام بــه نقــش مــادران و

زنــان در جامعــه بســیار تأکیــد دارد و معتقــد اســت باید
مــادران اصالح شــوند تــا آینــدهی جامعه تضمین شــود.

مســئولیت اجتماعــی زنــان بــا تقــدم مســئولیتهای
خانوادگــی ،وجــود دارد و ایــن مســئولیت چیــزی
جــدای از انتخــاب شــغل و کســب درآمــد اســت.

نــانآوری و کســب درآمــد وظیفــهی زن نیســت
و بهتــر اســت خــود را بــه زحمــت نیانــدازد .امــا
فعالیــت اجتماعــی؛ بــه معنــای جهــاد ،فعالیــت

فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی اســت کــه بیــن زن

و مــرد مشــترک اســت و هــر دو بایــد انجــام دهنــد.

کاری کــه دختران و دانشــجویان و بانــوان طلبه و مادران

انقالبــی و مؤمــن بایــد انجــام بدهنــد ،آمــدن بــه میــدان

وجهـهی اجتماعــی پیــدا کنــد و در عــرف جامعــه حــل
منطــق و اســتدالل اســت .دفــاع از حقــوق زنــان ،بــا
خانمهــای کارآمــد ،شــدنی اســت نــه حتمــا وزیــر!

ایــن کــه زن بــه ســمت معرفــت ،علــم ،مطالعــه،

کســب معــارف و معلومــات و آگاهــی حرکــت
کنــد ،بایــد میــان خــود بانــوان جــدی گرفتــه
شــده و بــه آن اهمیــت داده شــود .زیربناییتریــن

و اســتوارترین و خوشعاقبتتریــن کار بــرای
زنــان مســلمان ،تحصیــل علــوم اســامی اســت.

امــروز ،تنهــا ابزارهایــی کــه در دســت اســتکبار

جهانــی بــر علیــه مــا وجــود دارد ،دو چیــز اســت:

ابــزار فشــار اقتصــادی کــه کوتاهمــدت اســت و ابــزار
فســاد فرهنگــی کــه بلندمــدت و خطرناکتــر اســت.

معلمیــن در طبقهبنــدی ارزش مشــاغل درجــهی
اول را دارنــد و نقــش مؤثــر بانــوان در زمینــهی
فرهنگــی و آموزشــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.

در وهلــهی اول ،خــود زن بایــد نســبت بــه احیــای
ارزشهــای حقیقــی خــود و تــاش در جهــت پــرورش
اســتعدادهایش حرکــت کنــد و نیــز خواســتار فراهــم

کــردن شــرایط مناســب بــرای بالندگــی و بــه کمــال
رســیدن وی در جامعــه باشــد .زن مســلمان در اســام

و در انقــاب اســامی درخشــید و توانســت جایــگاه
ارزشــمندی در جامعــهی خــود و در جامعــهی زنــان
کســب کنــد .شــخصیت زن به تجمــات نیســت! برترین

زنــان تاریــخ کســانی هســتند کــه از خــود خــرد و اراده
و تصمیــم درســت و شــخصیت انســانی ارائــه دادهانــد.
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در دهــهی اول انقــاب عــدهای از انقالبیــون در
الگــوی چــپ دهــهی شــصت ،الگــوی گرایــش بــه
سوسیالیســم را الگــوی پیشــرفت ایرانی-اســامی
میدیدنــد .هرکــس بــا ایــن موضــوع مخالفــت
میکــرد ،تهمــت و ننگــی متوجــه او میشــد.
عــدهای از مســئوالن و فعــاالن در جمهــوری اســامی
نگاهشــان ،نــگاه حاکمیــت و مالکیــت دولــت بــود.
نــگاه بــه پیشــرفت کشــور از زاویـهی دیــد آنهــا تفکــر
«شرقی-سوسیالیســتی» چــپ محســوب میشــد.
ایــن تفکــر اشــتباه بــود و اشــتباه بودنــش خیلــی زود
مشــخص شــد .همــان کســانی کــه آن روزهــا مــروج
ایــن دیــدگاه بودنــد ،صــد و هشــتاد درجــه تغییــر
کردنــد و از آن افــراط بــه تفریــط حــاال رســیدند.
در برهـهای دیگــر از زمــان نــگاه بــه پیشــرفت ،نگاهــی
غربــی بــود؛ بــه طوریکــه همــان راهــی کــه غربیهــا
طــی کــرد ه بودنــد ،اینهــا هــم میخواســتند برونــد.
خــود اندیشــمندان و فرزانــگان غربــی در همــهی
زمینههــای اقتصــادی و اخالقــی و سیاســی ،زبــان
بــه انتقــاد گشــودند و آن چیــزی را کــه بــه آن ،بــه
عنــوان لیبــرال دموکراســی ،افتخــار میکردنــد
مــورد انتقــاد قــرار دادنــد .امــروز ،مــا همــه اینهــا
را میدانیــم .همچنیــن در ذهــن و فکــر مســئوالن،
نخبــگان و فرزانــگان کشــور ،الگــوی پیشــرفت غربــی
رد شــده و غلــط از آب درآمــده اســت .جوامــع
غربــی اگرچــه پیشــرفتهایی هــم داشــتهاند ،امــا
پیشــرفت آنهــا تــا عمــق نفــوذ نکــرده و بــه اخــاق،
عدالــت ،معنویــت و امنیــت منتهــی نشــده اســت.

میدانیــم کــه ایــن بحــران ،گریبانگیــر هــر کشــوری
کــه از آن مســیر پیــروی و در آن حرکــت کنــد نیــز
خواهــد شــد .بنابرایــن بحرانهایــی کــه غــرب در آن
اســت ،پیــش روی مــا نیــز هســت .مســیر پیشــرفت
مــا الگــوی غربــی و همچنیــن مســیر منســوخ
و از پــا افتــادهی اردوگاه شــرق قدیــم نیســت.
مــا بایــد الگــوی «پیشــرفت ایرانی-اســامی» را در
پیــش بگیریــم .الگــوی بومــی را کــه متکــی بــر مبانــی
اســامی و فرهنــگ ایرانــی اســت ،تعریــف و ارائــه کنیــم
و در جهــت آن ،بــا ســرعت مناســب ،حرکــت کنیــم.
البتــه همینکــه مــا فهمیدهایــم بایــد بــه نقشــهی
ایرانی-اســامی برگردیــم ،خــودش موفقیــت بزرگــی
محســوب میشــود؛ امــا اینکــه «نقشــهی پیشــرفت
ایرانی-اســامی چیســت؟» بایــد تدویــن و روشــن
و ابعــاد و زوایــای آن نیــز مشــخص شــود .الزمــهی
تحقــق ایــن موضــوع ،تحقیــق عمیــق اســامی و ارتبــاط
پیوســته بــا حوزههــای علمیــه و فضــای متفکــر،
آگاه و مســلط بــر مبانــی فلســفی ،کالمــی و فقهــی
اســت .اگــر در ایــن الگــوی پیشــرفت بــه فرهنــگ،
تاریــخ ،جغرافیــا ،اقلیــم ،آداب و ســنن و ســرمایههای
انســانی و طبیعــی کشــور توجــه نشــود ،ســندی
غیــر قابــل تحقــق و بــدون اســتفاده خواهــد شــد.
راه حلــی را کــه بــر اســاس ایــن مقدمــات وجــود دارد،
شــما بایــد پیــدا کنیــد و بــه نتیجــه برســانید .آنچــه
کــه میتــوان بــه عنــوان یــک راهنمایــی در نظــر
گرفــت« ،وجــود تــاش و مجاهــدت جوانانــه و پیگیــر»

اســت؛ مثــ ً
ا شــماهایی کــه در دانشــگاه هســتید و
فعالیتهایتــان فعالیــت دانشــگاهی اســت ،بایــد درس
بخوانیــد ،تحقیــق کنیــد و بــه فکــر نظریهســازی باشــید.
الگــو گرفتــن بیقیــد و شــرط از نظریهپــردازان غربــی
و شــیوه ترجمهگرایــی را غلــط و خطرنــاک بدانیــد.
مــا در زمینــهی علــوم انســانی ،بــه نظریهســازی
احتیــاج داریــم .بســیاری از حــوادث دنیــا حتــی در
زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی و ...محکــوم بــه
نظــرات صاحبنظــران در علــوم انســانی و جامعــه
شناســی ،روانشناســی و فلســفه اســت؛ آنهــا هســتند
کــه شــاخصها را مشــخص میکننــد .مــا در ایــن
زمینههــا بایــد نظریهپردازیهــای خودمــان را داشــته
باشــیم و بــرای رســیدن بــه آن ،کار و تــاش کنیــم.
دانشــجو بایــد تــاش کنــد و در محیــط دانشــگاه،
نگاهــی کالن بــه هدفهــای انقــاب داشــته باشــد و
بــه دنبــال آنهــا بــرود .ایمــان الهــی ،امیــد بــه خداونــد
و مأیــوس نشــدن در برابــر مشــکالت و داشــتن نــگاه
بلندمــدت و تاریخــی ،راز ایــن پیشــرفت اســت کــه
بایــد ایــن روحیــه را بیــش از پیــش تقویــت کــرد.
آنچــه در ایــن کشــور در بخشهــای مختلــف انجــام
شــده اســت ،حقیقتــا میتوانــد الگــو باشــد .مــا از
لحــاظ علمــی و ســازندگی ،پیشــرفت کردیــم .نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی و ملــت بزرگــی کــه در
ایــن منطقــهی پرافتخــار زندگــی میکننــد ،میتواننــد
بــرای دنیــا الگــو باشــند؛ همچنــان کــه از بعــد انقــاب
تــا امــروز ،در میدانهــای مختلــف الگــو بودهانــد.
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احتمــاال در هنــگام اســتفاده از اینترنــت و ســیر در
فضــای مجــازی ،ایــن ســؤال در ذهنتــان ایجــاد شــده
اســت کــه چــرا ســرعت اینترنــت کشــورمان پاییــن
اســت؟ و حتمــا بعــد از ایــن ســوال ،رویــای اســتفاده
از اینترنــت پرســرعت و باکیفیــت را در ذهنتــان
پروراندهایــد .امــا بــه راســتی چــرا دســتیابی بــه
اینترنــت پرســرعت بــا قیمــت مناســب ،تبدیــل بــه
رویــای دس ـتنیافتنی و آرزوی خیلــی از افــراد جامعــه
شــده اســت؟ در ادامــه ایــن یادداشــت میخواهیــم
راجــع بــه  3کلمـهی جــذاب و مظلــوم صحبــت کنیــم.
کلم ـهای  15ســاله بــه نــام «شــبکه ملــی اطالعــات»؛
چــرا جــذاب؟ چــون باعــث تحقــق ایــن رویــای
دســتنیافتنیمان میشــود .چــرا مظلــوم؟ چــون بــه
معنــای واقعــی کلمــه ،ایــن ســه را معرفــی نکردهانــد
و ناشــناس و غریبــه مانــده اســت .و چــرا  ١۵ســاله؟
در ســال  1384ه.ش ســر و کلــه آن در دایــره لغــات
سیاســی کشــور پیــدا میشــود و تــا چندیــن ســال بــا
«اینترنــت ملــی» و «شــبکه ملــی اینترنــت» شــناخته
میشــود امــا در ســال  1389بــه نــام «شــبکه ملــی
اطالعــات» در قانــون برنامــه پنجــم توســعه گنجانــده
شــده و طبــق قانــون بنــا بــر آن بــود کــه ایــن شــبکه
تــا پایــان ایــن برنامــه ،یعنــی ســال 1395کامــل گــردد.
امــا اکنــون ســال 1399اســت و بــه گفتــه ناظــران ایــن
شــبکه ،تنهــا  ٣٠درصــد از ایــن طــرح جــذاب ،انجــام
شــده و  15ســال اســت کــه مظلومانــه در البــای ســایر
مصوبــات اجرایــی نشــده کشــور ،خــاک میخــورد.
بــرای درک بهتــر ایــن طــرح مثالــی برایتــان
میزنــم :بعنــوان مثــال ،شــما در مشــهد زندگــی
میکنیــد و دوســت شــما در تهــران ســاکن اســت.
از طریــق یکــی از پیامرســانها میخواهیــد بــه او
پیــام بدهیــد .از آنجایــی کــه شــبکه اصلــی اینترنــت،
در کشــور آمریــکا مســتقر شــده اســت ،هــر پیامــی
بــرای رســیدن بــه مقصــد در ابتــدا بایــد بــه آمریــکا
رســیده و ســپس راهــی مــکان مقصــد شــود .بــرای
رســیدن ایــن پیــام از مشــهد بــه کشــور آمریــکا
بعنــوان مثــال بایــد  13کشــور را طــی کــرده تــا بــه
آنجــا برســد و ســپس از آمریــکا دوبــاره همیــن 13
کشــور را طــی کنــد تــا بــه شــهر مقصــد یعنــی تهــران
برســد .همیــن طــی کــردن ایــن مســیر و رســیدن
بــه آمریــکا و بــاز از آنجــا بــه مقصــد ،عامــل پاییــن
آمــدن پهنــای بانــد ،ســرعت و کیفیــت اینترنــت و بــه
دنبــال آن باعــث افزایــش هزینــه اینترنــت میشــود.
امــا بــا راهانــدازی شــبکه ملــی اطالعــات دیگــر الزم

نیســت ایــن مســیر پــر پیــچ و خــم تــا آمریــکا طــی
شــود ،بلکــه پیــام شــما بصــورت مســتقیم از شــبکه
ابــری مشــهد بــه شــبکه ابــری تهــران ارســال میشــود.
همیــن امــر موجــب افزایــش ســرعت ،کیفیــت،
امنیــت اینترنــت و کاهــش هزینــه آن میشــود.
متأســفانه از طــرف رســانههایی کــه راهانــدازی ایــن
طــرح بــه ضررشــان تمــام خواهــد شــد ،تعابیــری
منفــی و بــه دور از واقعیــت ،بــه ایــن طــرح جــذاب
و مظلــوم نســبت داده شــده اســت .تعابیــری
همچــون« :شــبکه ملــی اطالعــات» مســاوی اســت
بــا «قطــع شــدن اینترنــت بینالملــل» یــا «فیلتــر
شــدن پیامرســانهای خارجــی» .درحالیکــه
بعــد از اجــرای ایــن شــبکه ،اینترنــت بینالملــل
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
پــس بــه چــه دلیــل ایــن رســانهها بــا راهانــدازی آن
مخالفــت میکننــد؟ جــواب واضــح اســت .مافیــای
کنکــور ،مافیــای نفــت ،مافیــای فوتبــال ،مافیــای
خــودرو و ...در پشــت صنعــت اینترنــت نیــز مافیــای
عظیــم و گســترده و قلچماقــی خوابیــده اســت کــه
راهانــدازی ایــن طــرح بــه درآمــد هــزار میلیــاردی
و کاله بــرداری آنــان از ملــت ،لطمــه خواهــد زد.
امــا آیــا ایــن شــبکه در ســایر کشــورها نیــز اجــرا
شــده اســت؟ کشــور کرهجنوبــی کــه از پرســرعت
تریــن اینترنــت جهــان برخــوردار اســت را در نظــر
بگیریــد .مقامــات وقــت وزارت ارتباطــات بارهــا در
مــورد راهانــدازی شــبکه ملــی اطالعــات ،ایــن کشــور
را مــورد مثــال قــرار دادهانــد 80 .درصــد پهنــای
بانــد کــره جنوبــی داخلــی اســت؛ یعنــی شــبکهای
دارد کــه بینیــاز از ارتباطــات خارجــی 80،درصــد
ارتباطــات خــود را در داخــل کشــور تأمیــن میکنــد.
چیــن در برابــر هجمــه الکترونیکــی آمریــکا بیشــترین
مقاومــت بینالمللــی را تــا کنــون از خــود نشــان
داده ،بــه طــوری کــه تــا کنــون بیشــترین تعــداد
بازیهــای ملــی رایانــهای ،موتــور جســتجوی
ملــی ،ایمیلهــای ملــی و از همــه مهمتــر
سیســتم عاملــی ملــی را طراحــی کــرده اســت.
هنــد و برزیــل دو کشــور دیگــر هســتند که بــا راهاندازی
اینترنــت ملــی خــود و هزینههــای هنگفــت بــرای
تحقــق آن ســعی در تأمیــن امنیــت کاربــران خــود در
برابــر جاسوســیهای بینالمللــی داشــتند .بــه عنــوان
مثــال برزیــل بــا کشــیدن خطــوط فیبرهــای نــوری
زیردریایــی جداگانــه تــا مرزهــای پرتغــال بــا هزینـهای
بالــغ بــر  185میلیــون دالر ،مصمــم بــودن خــود را

در اجــرای ایــن طــرح بــه جهانیــان نشــان داده اســت.
بــرای درک بهتــر اهمیــت ایــن 3کلمــهی
جــذاب و مظلــوم بــه نمونــه زیــر توجــه کنیــد:
در آبــان مــاه  ٩٨بــه ســبب گرانــی بنزیــن ،اتفاقــات
و آشــوبهایی کــه در پــی آن بــه دنبــال داشــت،
اینترنــت بیــن الملــل کشــور مدتــی قطــع شــده
و دسترســی بــه آن امــکان پذیــر نبــود .در ایــن
حیــن بســیاری از کســب و کارهــای اینترنتــی کــه
از پیامرســانهای خارجــی اســتفاده میکردنــد بــا
ضررهــای هنگفــت و میلیــاردی مواجــه شــده بودنــد.
در حالیکــه درصــورت اجــرای کامــل ایــن طــرح در
ســال  1395و ایجــاد یــک شــبکه پرســرعت و باکیفیــت
داخلــی ،اســتقبال خیلــی خوبــی از آن صــورت
میگرفــت و ایــن مشــکالت عظیــم بوجــود نمیآمــد.
وجــود شــبکه ملــی اطالعــات ،دسترســی امــن و
پایــدار بــه ســرویسهای ملــی را بــرای کاربــران
مهیــا میکنــد و شــرایط را بــرای بهرهمنــدی آنهــا
از پهنــای بانــد بســیار باالیــی بــرای ارتبــاط و انتقــال
اطالعــات فراهــم میکنــد .زیــرا بســتر اجــرای ایــن
طــرح ،شــبکه ملــی فیبــر نــوری ایــران اســت .ایــن
شــبکه توســط شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ،توســعه
داده شــده و در پایــان ســال  1389بــه بیــش از 155
هــزار کیلومتــر در سراســر کشــور گســترش یافته اســت.
از مزایــای دیگــر شــبکه ملــی اطالعــات ،میتــوان بــه
ســاختارمند شــدن شــبکه مجــازی کشــور ،اشــاره کــرد.
حتمــا الیــو یــک نوجــوان  14ســاله بــا یکــی از
(بــه قــول معــروف) اینفلوئنســرهای اینســتاگرام
را مشــاهده کــرده و بعــد از تماشــای آن چنــد
دقیقــهای را در بهــت و حیــرت فــرو رفتــه باشــید.
ایــن عــدم مدیریــت فضــای مجــازی و امــکان
دسترســی تمامــی افــراد جامعــه ،از خردســال  ٢ســاله
گرفتــه تــا کــودک  ٨ســاله و نوجــوان  ١۴ســاله ،بــه
انــواع محتــوا و دادههــای نامناســب بــا ســن آنهــا،
عــاوه بــر ایجــاد مشــکالت روحــی و روانــی در تــک
تــک ایــن افــراد ،باعــث بوجــود آمــدن ناهنجاریهــای
اجتماعــی و مشــکالت غیرقابــل جبرانــی در ســطح
کشــور خواهــد شــد .بایــد جلــوی ایــن لجام گســیختگی
و بینظمــی نوینــی کــه از ســوی رســانههای
غریبــه و معانــد خــارج از کشــور و بعضــا از ســوی
برخــی از رســانههای داخلــی هدایــت و مدیریــت
میشــود ،گرفتــه شــده و از راهکارهــای اساســی
و اصلــی آن ،اجــرای شــبکه ملــی اطالعــات اســت.
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نقش علوم انسانی در قرن جدید
حسام ناصری مقدم
علوم سیاسی 98

وقتــی از علــوم انســانی صحبــت میشــود
بــه راحتــی میتــوان گفــت کــه بحــث
از ذات و ماهیــت انســان اســت .کوتاهــی،
نســبت بــه علــوم انســانی ،نقطــه آغــاز
زوال یــک جامعــه اســت .علــوم انســانی در
غــرب ،عقایــد و فرهنــگ تودههــای مــردم
را تشــکیل میدهــد؛ در جهــان اســام در
زمینــه علــوم انســانی بایــد بــه اندیشــه تولیــد
علــم نگریســت و از منابــع مهــم اســامی
اســتفاده نمــود .علــوم انســانی بــرای جامعــه
جهــت دهنــده اســت؛ فکــر ســاز اســت؛
حرکــت یــک جامعــه ،مســیر یــک جامعــه،
مقصــد یــک جامعــه را مشــخص میکنــد.
بررســیها نمایانگــر آن اســت کــه پــس
از جنگهــای جهانــی بــه یکبــاره توجــه
خاصــی بــه ســمت علــوم انســانی شــد و بــه
اهمیــت علــوم انســانی در ابعــاد مختلــف
پــی بــرده شــد و در تمامــی تصمیمــات مختلــف از
برنامــه ریــزی تــا اختصــاص بودجههــای مختلــف
بــه ایــن امــر توجــه نمودنــد .کشــورهای غربــی بــه
ایــن اندیشــه دســت یافتهانــد کــه بــرای قبضــه و بــه
ســلطه درآوردن کشــورها بایــد دارای یــک بــار قــوی
فرهنگــی و پیشــینه تمدنــی بــود و بــه بازآفرینــی و
آفرینــش آن پرداخــت .آنهــا در پــس تمامــی ایــن
تالشهــا ،اهــداف اســتعماری خــود یعنــی بیهویــت
کــردن کشــورها و تحمیــل فرهنــگ خــود بــر دیگــران
و در نتیجــه اســتیال بــر کشــورهای دیگــر را در نظــر
دارنــد و بــه همیــن خاطــر بــرای ایــن کار ،نیــاز بــه
پشــتوانه عظیــم علــوم انســانی نیــاز دارنــد .آنهــا در
نقش ـههای راه خــود در برنامههــای مختلــف کوتــاه تــا
دراز مــدت بــه علــوم انســانی و اجتماعــی بــه عنــوان
ســرلوحه تمامــی اقدامــات و بنمایــه کار ،توجهــی
ویــژه داشــته و بیشتریــن ســرمایهگذاری را در ایــن
زمینــه انجــام میدهنــد .از اینجــا میتــوان پــی بــرد

کــه مــا در ایــران نیازمنــد توجــه ویــژه بــه ایــن امــر
و بررســی بیشتــر در زمینــه علــوم انســانی هســتیم.
علــوم انســانی روح دانــش و کالبــد اصلــی علــوم
بشــری و دخیــل در حــوادث جهانــی و نقشآفرینــی
در اداره کشــور و تربیــت مدیــران جامعــه میباشــد .از
ایـنرو نهضــت تولیــد علــم در علــوم انســانی و جنبــش
نرمافــزاری در فرهنــگ و آزاداندیشــی در بنیانهــای
دانــش ،پایــه اصلــی اســتقالل فرهنگــی و سیاســی و
مهمتریــن نیــاز بــرای دســتیابی بــه الگــوی پیشــرفت
ایرانی-اســامی بــرای رســیدن بــه جامعههــای
پیشــرفته و عدالــت محــور بــه حســاب میآیــد.
يكــي از مهمتريــن اولويتهــاي هــر نظــام سياســي،
تــاش در راســتاي دســتيابي بــه توســعه سياســي،
اقتصــادي ،فرهنگــي و اجتماعــي اســت .ايــن مســئله
در نظــام جمهــوري اســامي ايــران نيــز از اهميــت
بســياري برخــوردار ميباشــد ،بــه گونــهاي كــه در
اســناد فرادســتي و فرودســتي كشــورمان بــه ايــن
موضــوع توجــه ويــژهاي شــده و برنامههــاي پنــج

علــوم انســانی روح دانــش و کالبــد اصلــی علــوم
بشــری و دخیــل در حــوادث جهانــی و نقشآفرینــی
در اداره کشــور و تربیــت مدیــران جامعــه میباشــد

ســاله توســعه كشــور ،ســند چشــمانداز
بيســت ســاله و نامگــذاري دهــه چهــارم
انقــاب بــه نــام دهــه عدالــت و توســعه،
نشــان دهنــده اهميــت ايــن موضــوع در
ميــان سياســتگذاران نظــام جمهــوري
اســامي ايــران بــوده اســت .درايــن ميــان،
علــوم انســاني بــه عنــوان زيربنــا ،بســتر و
زمينــه ســا ِز توســعه ملــي و بومــي از جايــگاه
بســيار مهمــي برخــوردار اســت؛ زيــرا كــه
مســئلهيابي ،كشــف و تبييــن مســائل و
اســتنباط راهبــرد و تعييــن مســير اســتراتژي
كالن هــر نظــام سياســي ،يكــي از مهمتريــن
وظيفههــاي علــوم انســاني اســت .درواقــع،
ايــن علــوم انســاني اســت كــه چارچوبهــاي
كلــي هــر اجتمــاع را تنظيــم و تدويــن
ميكنــد و بــا توجــه بــه اهــداف ملــي هــر
كشــور ،بــه تعييــن جايــگاه ،نقــش و كاركــرد
ســاير علــوم ميپــردازد .همچنيــن در چارچــوب
يــك علــوم انســاني جهــتدار و معنــيدار اســت كــه
ســاير علــوم ميتواننــد كاركــرد خــود را داشــته
باشــند .برايــن اســاس ،تــاش بــراي توســعه كيفــي
و ارتقــاي ســطح علــوم انســاني بــه منظــور دســتيابي
بــه توســعه متــوازن ،بومــي و هماهنــگ در ســاير
علــوم ضــروري اســت؛ زیــرا عمــ ً
ا رشــتههای علــوم
انســانی نقــش اساســی در توســعه هــر جامعـهای دارنــد
و نظریهپردازیهــا در بســیاری از زمینههــای مهــم
جامعــه در حــوزه علــوم انســانی صــورت میگیــرد.
بنابرایــن مشــخص اســت کــه پیشزمینــه و الزمــه
هــر توســعهای ،تقویــت و گســترش رشــتههای
علــوم انســانی اســت .بــا ايــن وجــود ،ايــن مســئله
در ايــران بــا چالشهــا و موانعــي روبهروســت و
علــوم انســاني ،نقــش و جايــگاه واقعــي خــود را
در توســعه ملــي كشــور برعهــده نگرفتــه اســت.
از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری نیــز علــوم انســانی بــه
انــدازه علــوم صنعتــی و پزشــکی مهم اســت و پیشــرفت
و نظریــه پــردازی در آنهــا از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .ایشــان بســیاری از حــوادث و اتفاقــات دنیــا را
ناشــی از نظریهپردازیهــای دانشــمندان ایــن رشــتهها
میداننــد و میفرماینــد «:بســیاری از حــوادث دنیــا
ح ّتــی در زمینههــای اقتصــادی و سیاســی و ،...محکــو ِم
نظــرات صاحبنظــران در علــوم انســانی اســت» .امیــد
اســت بــا توجــه بنیادیــن نســبت بــه مســائل کالن علــوم
انســانی و اســتفاده از آن در زمینههــای مختلــف جامعه،
راه پیشــرفت کشــور و جامعــه در پیــش گرفتــه شــود.
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نخبگان و کارزار سرنوشت ساز
سجاد کمالی نیا
مهندسی شیمی 95

بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری
ســال  ،1400مســائل سیاســی مختلفــی در فضــای
جامعــه مطــرح مــی شــود کــه قشــر نخبگانــی
بایــد در ایــن کارزار سرنوشــت ســاز نقــش موثــر
ایفــا کنــد و کنــش و واکنــش هــای متناســب
بــرای بهبــودی شــرایط کشــور را داشــته باشــد.
آنچــه کــه بــه طــور واضــح مشــخص اســت ایــن اســت
کــه اولیــن مســئله ای کــه قشــر نخبگانــی بــا آن مواجــه
اســت و بایــد بــرای آن راه حلــی داشــته باشــد ،مســئله
مشــارکت مــردم در انتخابــات اســت ،کــه بــا توجــه
بــه پیمایــش هــا و نظرســنجی هــای اخیــر داخلــی
و خارجــی میــزان مشــارکت مــردم در ایــن انتخابــات
بســیار پاییــن تــر از دوره هــای گذشــته اســت و دالیــل
اصلــی آن هــم مشــکالت شــدید اقتصــادی ،نــا امیــدی
و  ...مــی باشــد ،حــال ســوال اینجاســت کــه قشــر
نخبگانــی بایــد چگونــه ایــن مســئله را حــل کنــد؟
مــردم بــا دو نــوع چالــش مواجــه انــد ،چالــش
هــای عینــی ماننــد مشــکالت اقتصــادی و  ...و
چالــش هــای ذهنــی ماننــد ناامیــدی نســبت
بــه کل نظــام ،فایــده نداشــتن رای دادن و ...
پیرامــون چالــش هــای عینــی همــواره قشــر نخبگانــی
و بــه طــور ویــژه جنبــش دانشــجویی دو وظیفــه
مهــم گفتمــان ســازی و مطالبــه گــری را دارد.
در ایــن مــاه هــای باقــی مانــده از دولــت تدبیــر و
امیــد کــه تفکــرات و اقدامــات هشــت ســاله آن هــا
عامــل اصلــی مشــکالت عینــی مــردم اســت ،گفتمــان
ســازی دربــاره راهکارهــای حــل مشــکالت کشــور،
شــاید در ایــن دولــت تاثیــر کوتــاه مــدت نداشــته
باشــد ،امــا مــی توانــد در بلنــد مــدت و در دولــت
آینــده موثــر واقــع شــود ،گرچــه شــاید دیــر باشــد.
فرامــوش نکنیــم کــه همــواره گفتمــان غالــب جامعــه،
رای مــردم را تعییــن مــی کنــد ،بــرای مثــال در ســال
 84کــه ســال هــای قبــل از آن گفتمــان کشــور بــه
ســمت تحقــق عدالــت رفتــه بــود ،مــردم بــه گزینــه
ای رای دادنــد کــه شــعارهایش پیرامــون عدالــت
بــود .دربــاره موضوعــات گفتمــان ســازی و مطالبــه
گــری در مقــاالت بعــدی بــه آن اشــاره خواهــم کــرد.
امــا پیرامــون چالــش هــای ذهنــی مــردم ،رهبــر معظــم
انقالب اســامی در دیدار اول فروردین سال  97فرمودند
امــروز مهــم تریــن چالــش کشــور ،چالــش ذهنی اســت.
آنچــه کــه بــه طــور واضــح در حــال حاضــر نیــز
در بیــن مــردم مشــخص اســت ،وجــود چالــش
هــا و ســواالت ذهنــی مــردم پیرامــون مســائل
مختلــف اســت کــه میتــوان آن هــا را در ســه
بخــش کلــی در ایــام انتخابــات تقســیم کــرد:
-1چــرا بایــد رای دهیــم؟ بــا وجــود اینکــه هــر

انتخاباتــی کــه رای دادیــم ،فایــده ای نداشــته اســت
و مشــکل از اصــل نظــام اســت ،بــه طــور خالصــه
بســیاری از مــردم ایــن مســئله در ذهــن آنهــا
وجــود دارد کــه نظــام بــه طــور کلــی ناکارآمــد
اســت و مــا پیشــرفت نکــرده ایــم و بــا آمــدن هیــچ
رئیــس جمهــوری مشــکالت حــل نمــی شــود.
 -2دالیــل وجــود مشــکالت شــدید اقتصــادی کشــور
چیســت؟
 -3آیــا راهــکاری بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی
کشــور وجــود دارد؟ راهکارهــا چیســت؟
در ایــن سلســله مقــاالت قصــد داریــم بــه
بخشــی از پاســخ ایــن ســواالت بپردازیــم.
در مــا مواجــه بــا رای نــدادن مــردم
بــا ســه طیــف از مــردم مواجــه ایــم
اولیــن طیــف از مــردم ،افــرادی هســتند کــه بــه طــور
کلــی در انتخابــات هــا رای نمــی دهنــد ،کــه حــدود
 20تــا  15درصــد واجدیــن شــرایط هســتند کــه در
انتخابــات ســال  88کــه اوج مشــارکت در انتخابــات
ریاســت جمهــوری بــا  85درصــد میــزان مشــارکت
بــود ،بــاز هــم  15درصــد بــه هیــچ وجــه رای ندادنــد،
ایــن طیــف از مــردم حــدودا دو دســته انــد ،دســته
اول افــرادی انــد کــه بــه طــور کلــی آینــده کشــور
برایشــان اهمیــت خاصــی نــدارد و بــا فلســفه رای
دادن آشــنا نیســتند کــه در مواجــه بــا آن هــا بایــد
از اهمیــت حــق رای ســخن بــه میــان آورد و اینکــه
شــرکت در انتخابــات ،حــقّ بــزرگ و مهمــی اســت و
اینکــه همیــن امــروز مــردم بســیاری در جهــان بــرای
داشــتن حــقّ رأی میجنگنــد و عــدۀ بســیاری در ایــن
راه کشــته میشــوند .امــروز در کشــورهایی (مثــل
برخــی از کشــورهای عربــی) زنــان حــقّ رأی ندارنــد
و مــردم بــرای احقــاق ایــن حــق تــاش میکننــد
و در مــواردی هزینــهای ســنگین میپردازنــد.
تصــور کنیــد بگوینــد مردم ایــران دیگر حــقّ رأی ندارند.
آیــا ایــن خبــر مــردم را ناراحت نخواهــد کرد؟ آیــا دلتان
نمیخواهــد بــرای تغییــر دادن شــرایط کاری کنیــد؟
دســته دوم از ایــن طیــف اغلــب مــوارد فکــر
میکننــد کــه شــرکت نکــردن در انتخابــات ،یعنــی
رأی دادن بــه هیچکــدام از گزینههــای موجــود.
آنهــا فکــر میکننــد کــه رأی نــدادن بــه معنــای
اعتــراض بــه فهرســت نامزدهــای انتخاباتــی اســت
و دوســت دارنــد صــدای اعتراضشــان شــنیده شــود.
بررســیهای تاریخــی نشــان میدهــد کــه صــدای
معترضــان خامــوش ،شــنیده نمیشــود .انتخابــات
ِ
زیــادی در طــول تاریــخ و در کشــورهای گوناگــون
وجــود دارد کــه در آنهــا اکثــر مــردم رأی ندادنــد.

بــه عنــوان معروفتریــن مثــال میشــود بــه انتخابــات
ســال  1996امریــکا اشــاره کــرد .در انتخابــات ســال
 1996ایــاالت متحــده ،نزدیــک بــه  49درصــد از
واجدیــن شــرایط ،در انتخابــات شــرکت کردنــد49.2 .
درصــد از ایــن افــراد بــه بیــل کلینتــون رأی دادنــد.
بــه بیــان دیگــر ،تنهــا  24درصــد از واجدیــن شــرایط
امریکایــی رئیسجمهــور کشورشــان را انتخــاب کردنــد.
آیــا فریــاد ســکوتِ مردمــی کــه بــه پــای
صندوقهــای رأی نرفتــه بودنــد شــنیده شــد؟ آیــا
رأی مخالــف  76درصــد جمعیــت امریــکا ،از ورود
کلینتــون بــه کاخ ســفید جلوگیــری کــرد؟ آیــا
بیــل کلینتــون کمتــر از اوبامــا رئیسجمهــور بــود؟
در انتخابات ســال  2008همین کشــور ،میزان مشــارکت
بــه باالتریــن حــد خــود در طــول چهــار دهــه رســید؛
انتخاباتــی کــه اولیــن رئیسجمهــور «سیاهپوســت
امریــکا» را بــه کاخ«ســفید» رســاند .سیاســتمداران
امریکایــی بــه وضــوح ایــن پیــام را شــنیدند.
حتــی یــک مثــال ،از یــک کشــور ،در یــک دوره وجــود
نــدارد کــه رأی نــدادن ،بــر یــک چیــز تأثیــری مثبــت
گذاشــته باشــد .رأی نــدادن ایــن افــراد چــه اثــر
ملموســی بــر جامعــه و زندگــی شــخصی شــان خواهــد
گذاشــت؟ آیــا بــا پاییــن آمــدن درصــد مشــارکت،
اضافــه درآمــد و یــا بیمــۀ ارزانتــر دریافــت میکننــد؟
در کتــاب کلیــات علــم اقتصــاد ،نوشــته گریگــوری
منکیــو ،میخوانیــم« :افــراد عاقــل بــه حاشــیه فکــر
میکننــد ».او ایــن جملــه را بــه عنــوان یکــی از اصــول
دهگانــۀ اقتصــاد در نظــر میگیــرد .اگــر قــرار باشــد
بــرای تعطیــات آخــر هفتــه ،بیــن شــرکت در مهمانــی
و درس خوانــدن یکــی را انتخــاب کنیــم ،تمــام فاکتورها
بــه نفــع مهمانــی اســت و درس خوانــدن در محیطــی
کســلکننده ،عاقالنــه نیســت .امــا خوشــی مهمانــی،
گذراســت؛ در حالــی کــه درس خوانــدن میتوانــد
آینــدۀ مــا را بــه طــور کامــل متحــول کنــد .پــس
مانــدن در خانــه و درس خوانــدن ،عاقالنهتــر اســت.
تأثیــر نرفتــن پــای صنــدوق (اگــر تأثیری داشــته باشــد)
گذراســت .بعــد از یــک مــاه ،دیگــر کســی از تعــداد
رأیهــای رئیسجمهــو ِر منتخــب حــرف نمیزنــد؛
امــا تأثیــر آرای اخذشــده ،بیــش از چهــار ســال
دوام دارد .بــر اســاس نظــر پروفســور منکیــو (اســتاد
دانشــگاه هــاروارد) شــرکت در انتخابــات ،انتخابــی
عاقالنهتــر اســت ،چراکــه اثــرش دوام بیشــتری دارد.
در اولیــن ســری از مقالــه " مــا و کارزار سرنوشــت ســاز"
کلیــت چگونگــی برخــورد قشــر نخبگانــی بــا مســائل
انتخابــات را بررســی کردیــم و بــه بخشــی کوتاهــی از
پاســخ ســوال اول نیــز اشــاره شــد و در ســری بعــدی از
ایــن مقالــه کــه در شــماره بعــدی همیــن نشــریه چــاپ
خواهــد شــد ،بــه بقیــه ســواالت خواهیــم پرداخــت.
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بــه ســنت هرســاله بــه نیمــه مــاه شــعبان کــه
برســیم ،سراســر ایــران سرشــار از ســرور و شــادی
میشــود .والدت منجــی عالــم بشــریت و ذخیــره
الهــی در زمیــن ،امــام زمــان عجــل اهلل فرجــه یــادآور
امیــد بــه آینــدهای بــه دور از ســتمها و جفاهــا و
بیعدالتیهــا اســت .آینــدهای کــه در آن حضــرت
حجــت ابــن الحســن بــا حکومتــش پرچــم توحیــد
را در جــای جــای ایــن دنیــای خســته از ســتم
چندهزارســاله و تشــنه عدالــت برمیافــرازد .فــارغ از
اینکــه ســال  1400آغــاز ســده جدیــد اســت یــا نــه،
دو نیمــه شــعبان دارد و ایــن نکتــه شــورانگیز نویــد
ورود بــه قرنــی بــا جامعــه بهتــر و پیشــرفتهای
بیشــتر را میدهــد .مناســبتها نــه زمانــی بــرای
یــادآوری کــه موعــد تجدیــد عهــدی اســت کــه بســتیم.
امامــان پیــش از حضــرت حجــت علیــه الســام ،بــا
خبــر دادن از آینــده و شــرح شــرایط و عالئــم ظهــور
و چگونگــی دوران غیبــت بقیــه اهلل و همچنیــن
پایهریــزی شــبکهای از شــیعیان در سراســر جامعــه
اســامی ،شــیعیان و دنیــای اســام را آمــاده ورود بــه
عصــر غیبــت حجــت خــدا بــر روی زمیــن کردنــد .از
ســال  329هجــری قمــری تــا بــه ایــن لحظــه کــه
مینویســم ،عــاوه بــر مفهــوم غیبــت در ادبیــات
مهــدوی ،مفهــوم انتظــار و امیــد نیــز جلــوهای ویــژه
داشــته و دارد .انتظــار تحقــق حکومــت صالحــان بــر
زمیــن و برپایــی عــدل الهــی .اعتقــادی ریش ـهدار کــه

امــواج الحــاد و شــرک آمدنــد و رفتنــد و ایــن جریــان
نــور هزارهایســت کــه بــه پیــش مــیرود .غیبــت
کبــری امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه و اخبــاری
از آینــده در احادیــث و روایــات نویــد دهنــده ظهــور
ایشــان و وعــده قطعــی قــرآن درمــورد تحقــق حکومــت
الهــی ،مســئله امیــدواری و انتظــار را طــرح میکنــد.
مفهــوم انتظــار شــکل دهنــده حرکــت شــیعه در
دوره غیبــت کبــری بــوده و هســت .بــه قرینــه عمــل
افضــل دانســتن انتظــار فــرج در احادیــث رســیده از
امامــان علیهــم الســام ،انتظــار عمــل و حرکــت اســت
نــه انفعــال و گوشــه نشــینی .منتظــر از ســرزمین
وجــود خویــش گرفتــه تــا عرصــه عالــم ،در جبهــه
حــق بــه مبــارزه بــا قمــاش باطــل میپــردازد.
انتظــار بــه معنــای گــذر زمانــی خــاص و فرارســیدن
وقــت ظهــور یــا هجــرت از نقطهای(مکانــی) بــه
نقطـهای دیگــر نیســت .پــس چگونــه بــه ظهــور نزدیــک
بشــویم؟! نزدیــک شــدن بــه ظهــور حضــرت حجــت
نــه زمانــی اســت و نــه مکانــی ،بلکــه معنــوی اســت.
یعنــی شــیعیان کمیــت و کیفیــت جامعــه اســامی را
ارتقــا دهنــد .بــا مســائل جامعــه و حکومـتداری آشــنا
شــوند .ســختی و آســانی راه بــاز شناســند و در عیــن
حــال غربــال شــوند .درواقــع نــه زمانــی کــه گوش ـهای
نشســتهایم و تماشــاگر جــوالن دشــمنان خــدا بــر
روی زمیــن هســتیم و نــه زمانــی کــه تــاش فــردی و
پراکنــده داریــم بــه ظهــور نزدیــک میشــویم .حرکــت

بــه ســمت ظهــور یعنــی خواســتن ،یعنــی ظهــور
خواهــی .و چــه خواســتنی واقعــی خواهــد بــود درحالــی
کــه حرکتــی بــه ســمت آن خواســته را شــاهد نباشــیم؟!
منتظــر کســی اســت کــه بــه وضــع موجــود قانــع
نیســت و بــرای بهتــر شــدن وضعیــت تــاش میکنــد.
آرمــان ظهــور را دارد و تــا تحقــق آن منتظــر اســت.
لــذا مــا تــا زمانــی کــه منتظریــم ،آرمانخواهیــم.
وقــوع انقــاب اســامی و اســتقرار جمهــوری اســامی
نــور امیــدی بــرای ســایر ملتهــای مبــارز ،مســلمان و
غیرمســلمان ،اســت .معنــای انتظــار هــم همیــن اســت.
حرکــت منتظــر بــه قصــد رســیدن بــه آرمانهــا
دلیــل تکاپــوی شــیعه در ســدههای متوالــی بــوده
کــه انقــاب اســامی نظریــه پیشــگام والیــت فقیــه از
نقــاط عطــف ایــن مســیر میباشــد .هــر اقدامــی بــرای

اســتقرار عدالــت یــک قــدم بــه ســمت ظهــور اســت.
آغــاز ســده  1300بــا ســده  1400فرســنگها تفــاوت
دارد .ســدهای کــه بــا روی کار آمدن دســت نشــاندگان و
شــیفتگان بیگانــه شــروع شــد .حاکمانــی کــه بــا اعتقــاد
مــرگ خــدا و پایــان دوران دینگرایــی آمــده بودنــد تــا
بــذر خدانابــاوری و خودبیگانگــی را در جوامــع اســامی
محقــق کننــد .غافــل کــه «و َمکــروا َو م َکــر اهلل َو ا ُ
هلل
ـن»  .شــور حســینی ملــت ایــران در نیمــه
ـر الماکِریـ َ
خیـ ُ
 1300ایــن تصــورات باطــل را دفــن کــرد و اکنــون
در دهــه پنجــم جمهــوری اســامی هســتیم .ســدهای
کــه اینگونــه بیاغــازد ،ســده انقــاب اســامی اســت.
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بایــد بســیجیان جهــان اســام در فکــر ایجــاد حکومــت
بــزرگ اســامی باشــند و ایــن شــدنی اســت .چراکــه بســیج
تنهــا منحصــر بــه ایــران اســامی نیســت .بایــد هســتههای
مقاومــت را در تمامــی جهــان بــه وجــود آورد و در مقابــل
لخ
شــرق و غــرب ایســتاد .روح اهلل الموســوی ا مینــی (رحمــت اهلــل علیـه)
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