
 

 

قدرت یک ملت در چیست؟ پاسخ  هخا نیخ  

تونند ها نمنیت پخایخدنر   پرسش هر ملتی رن می

تخریخ  اخون    نعمال حق حاکمیت ونستقالل کا مخمخ 

 پیخرخر خت هخر مخلختخی نسخت  رهخنخمخو  کخنخد 

ناملل در پاس  هخا نیخ   هریک ن  مکاتب و نظریات هی 

هخا رن رخر   نی ن  شخاصخ  پرسش هنیادی   مجموعا

نند  در نظریات جدید ملتی کا جمعیت هیرتر  قلمرو  کرده

تخر  تر  دوات توننمندتر ها حاکمیت ملی مخنخسخجخ  هزرگ

دنشتا هاشد  قدرتمندتر نست  هرصی دیگر ن  صاحبنظخرن  

معتقدند معیار نمایی قدرت ملی  توننمندی نظامی نسخت  

های قدرت ملی  در کنار توننمندی نظامی  هرصی نیز ریرا

های ممخ   ها در مسلط شد  هر هخش رن در توننایی کرور

جمموری نسخالمخی نیخرن   نما  دننند  نقتصاد جمانی می

های متعارف قدرت صود رن ها گونا نی دیگر نرتقا  شاص 

می دهد  تأکید هر ن زنیش جمعیت و در کنار آ   توجا ها 

و پرورش هرنی توننمندسا ی جمعیت و همچنیخ   آمو ش

تنظی  نسناد هاالدستی هرنی نیل هخا نهخدنف ننخقخال  

نسالمی و همبود ساصتار حکومت و توننمندسا ی قخدرت 

نظامی  هما و هما در جمت ن زنیش قدرت ملت نیخرن  

هوده تا هتونند در نمنیت پایدنر  رنه پیرر ختخی کخا صخود 

نی کخا جخمخمخوری  تنظی  کرده نست  هپیماید  نما نکتا

های سیاسخی  ها و ساصتار نسالمی رن نسبت ها دیگر دوات

 کند  نی  نست کا قدرت در جمموری نسالمی   متمایز می

 

مطاابات مردمی در سطح جامعا تعیی  کننده نتایج 

هر ننتخاهاتی نست و صونهد هود و جریا  های سیاسی کا 

می صونهند هرنده میدن  هاشند هاید توجا ویژه و مطلوهی ها نی  

موضوع دنشتا هاشند  نگر جریا  ها در تعیی  و تبخیخیخ  نیخ  

موضوع دچار صطا گردند قطعا مورد نعتماد جامعا قخرنر نخمخی 

 29گیرند  آنچا کا جریا  دواتِ یا ده  آ  رن ها پیا  ننتخاهات 

مطر  می کند  تاکید هر همی  موضوع نست و ها پرتوننا آنکا 

مطاابات جامعا  شعارهایی هوده نست کا دوات در آ   مخا  

مطر  کرده  هرناما ها و نهدنف صود رن پیش می هرد  نمخا در 

نظا  جمموری نسالمی آنچا کا رخ می دهد ننتخاهات مجلس 

در نیما رنه دوات هاست و تجرها دوات های گذشتخا اخاهخت 

کرده نست کا معموال دوات ها پس ن  روی کار آمد  ها مطر  

کرد  شعار های صود در قااب ننتخاهات مجلس توننستخا ننخد 

جریانی تقریبا همسو ها صود رن ها مجلس هفرستند )مخجخلخس 

و مخجخلخس  67شر  پس ن  ننتخاهات ریاست جمموری سال 

کا نکثریخت  48هرت  پس ن  ننتخاهات ریاست جمموری سال 

مطلق مجلس همسو ها دواتِ روی کار هود نمونا هخای نیخ  

نتفاق هستند(  هر چند نگاه مطلق گرنیانا در نیخ  مخوضخوع 

توجیا کننده نتفاقات چند رو  نصیر کرور نباشد و علل دیگخری 

نیز مطر  هاشد نما نگر نگاه کالنی ها ننتخاهات هفت نسخفخنخد 

هیندن ی  شاید هسیاری ن  نتایج آ  در نی  قااب قاهل تحلیل و 

 نر یاهی هاشد

در نکثریت قریب ها نتفاق دوره های گذشتا ننتخاهات مجلس  

ننتخاهات در تمرن  ویتری  ننتخاهات کرور هوده و ها نسبت آرن 

کسب شده در نی  حو ه ننتخاهیا کرسی های مجلس تخوسخط 

نحزن  و جریانات سیاسی مختلف تصاحب می شده نست   نما 

نکتا قاهل توجا در نی  دوره ن  ننتخاهات  تفاوت کامل در نیخ  

موضوع نست  تصاحب سی کرسی پایتخت تخوسخط نصخال  

رلبا  و غلبا جریانی نصواگرنیا  در مخجخلخس دهخ  در 

  مؤلفه قدرت

 2ادامه در صفحه 

 گاهناما سیاسی   ننتقادی   نجتماعی ننجم  نسالمی دننرجویا 

  1928نسفندماه   / 118سال چمارده / شماره 

 مدیر مسئول و سردبیر : محسن تاجیک نژاد 

 همکارن  نی  شماره: ممدی صوش سیما  حسی  شمنی 

ها ماند و سر ایست جنا  مقاهل دکتر عارف ها کسب هیرتریخ  

آرن ها مجلس رنه یا ت و یا کاهش رنی علی الریخجخانخی در 

حو ه ننتخاهیا ق  کا در دوره های گذشتا نکثریت آرن رن کسب 

کرده هود و تنزل رتبا ها جایگاه دو  قاهل توجا نست کا هاعث 

گردیده گمانا  نی هایی درهاره عد  کاندیدنتوری وی در دور 

 آینده مجلس ن  نی  حو ه ننتخاهیا گردد 

آنچا کا جااب توجا نست گمانا  نی های ریاست مخجخلخس 

ده  نست  ها توجا ها نینکا نصال  رلبا  پیرو ی هزرگخی در 

تمرن  هدست آوردند نمیدونر ها ریاست سر ایست صود یخعخنخی 

دکتر عارف هستند کا ها توجا ها نینکا در سطح کرور نتیجخا 

صوهی رن هدست نیاورده نند دور ن  ننتظار هاشد نما آنچا نحتمخال 

آ   یاد نست ریاست دوهاره علی الریجانی هر مجلخس دهخ  

نست کا ها توجا چینش ایست ها و حضور ن رند حامی نیرخا  

در ایست نصالحات و ه  ها علت کسب نکثریت آرن تخوسخط 

 نصواگریا  دور ن  ذه  نیست 

نما شاید نکتا مممی کا در نی  ننتخاهات نتفاق ن تخاده نسخت 

مرارکت ن رند ن  تمامی ریف ها و جریانات سیاسی در کرور 

و کسب پیرو ی هایی توسط جناحی کا نظا  رن متخمخ  هخا 

تقلب در ننتخاهات میکرد  و تالش نی  جنا  هرنی ها گرت ها 

عرصا سیاسی کرور نست   ها عبارت همتر نعترنف عملی هخا 

نشتباه و گناه هزرگی کا مرتکب شده نند   نما هاید منتظر ماند 

و دید کا در آینده و ننتخبات ریاست جمموری هخعخدی چخا 

صونهد شد   آنچا کا مرمود نست حامیا  دوات و نصخال  

رلبی ها توجا ها نجماع حدنکثری نی  هار هر صالف ننتخخبخات 

نتوننستند علی رغ  شکست جنا  رقیب در تمرن    هخا  29

پیرو ی دست یاهند و  آنچا کا ها رور هار  مرخمخود نسخت 

تحقق هیانات رهبر ننقال  نست کا حتی کسانی کا نظا  رن 

 قبول ندنرند در ننتخاهات شرکت کنند  

شمرستا  ها نرا  دهنده آ  نست کا نا تنما مخوضخوع  خوق 

دیگر صادق نیست هلکا نوع مطاابات در سطح پایتخت متفاوت 

ن  نوع مطاابات در سطح کرور نست کا هرصی تحلیلگرن  آ  رن 

حاصل تفاوت نگاه  رهنگی موجود در تمرن  و  ندگخی شخبخا 

مدر  در آ  می دننند و هرصی نیز آ  رن هر نساس ن کار جناحی 

و سیاسی صود معیار توسعا یا تگی  وای آنچا کا مرمود نسخت 

تفاوت نوع مطاابات مرد  پایتخت نست  نی  در حاای نست کخا 

در  مانی کا کرور نیا مند هرناما های نقتصادی نست و جریانی 

ها نصتصاص ده نفر ن  ایست پیرنمادی صود ها عنون  نقتخصخاد 

دن  در کالنرمر کرور کا مطاابات آ  ر اه و معیرخت نسخت 

 نمی تونند هیچکدن  ن  کرسی های مجلس رن هدست آورد  

آنچا کا ننتخاهات مجلس ده  رن متمایز می کنخد شخکخسخت 

جریا  حامی دوات در سطح کرور علی رغخ  پخیخرو ی در 

پایتخت نست  شاید شکستا شد  روی کار آمخد  مخجخلخس 

همسو ها دوات ها علت عد  عمل ها وعده های دنده شخده در 

ننتخاهات گذشتا هاشد و آنچا کا مرمود نست دوات نتوننسختخا 

نست مطاابات عمومی کرور رن ها رور کامل پاس  دهخد  هخر 

چند تحلیل نی  موضوع رن هاید پس ن  شکل گیری  مخجخلخس 

ده  و  رنکسیو  های مرتبط ها آ  دننست تا هتون  ها رنحختخی 

در نی  هاره کا آیا قاربا مجلس ها دوات همسو نیست نظخمخار 

نظر کرد نما آنچا کا مرمود نست مرد   جریا  رقیب دوات رن 

هرنی تصاحب نکثریت نسبی کرسی های مجلس پسخنخدیخدنخد  

حال هاید دید دوات چا نقری در ترکیل  خرنکسخیخو  هخای 

 مجلس صونهد دنشت ؟

آنچا کا در نی  ننتخاهات قاهل توجا نست نقش ن رند شخاصخ  

جریا  های سیاسی نست  هرنی مثال در پایتخت رقاهت ایسخت 

ها ها مثاها رقاهت ن رند شاص  جریا  های مختلف هخود  هخا 

روری کا غالمعلی حدند عادل کا در سا دوره گذشتا هاالتری  

ن  ورود ها مخجخلخس  91رنی رن در تمرن  دنشت ها کسب رتبا 



نست  ها نی  معنا کا نگرچا عونمخل یخاد  «هنیا  مرد »

عنون  عونمل قدرت جمموری نسالمی نیز  شده در هاال ها 

جمموری نسالمخی   تری  دنشتا شوند نما مم  محسو  می

هایی کا گفتا  ی مؤافا هرنی قدرتمند هود   در میا  هما

نست نی  مم  رن حتی در صحخبخت هخای  «مرد »شد  

میرل  وکو نندیرمند  رننسوی کا ننقال  نیخرن  رن ن  

نیرن  رو  »نزدیک درک کرد  می یاهی  وقتی کا گفت: 

   «رو  یک جما  هی

ن  سویی دیگر در مقارعی ن  تاری  جمموری نسخالمخی  

دایل وقوع ننقال   نرتش توننمند و منسج   مناهع ماای  ها

ال    نقتصاد پویا  سا ما  سیاسی منسج  و یکپارچخا و 

نامللی وجود ندنشت  نما جمموری نسخالمخی  حمایت هی 

همونره قدرتمند ظاهر شده  پیرو ی رن ن  آ  صود نموده و 

نمنیت پایدنر رن هرنی پیرر ت نیرن  هخا نرمخنخا  آورده 

نست آنچا جمموری نسالمی رن در نی  مقارع ها مو قیت 

کنندگی ننقال  نسخالمخی و  رسانده  قدرت نر  و هسیج

حضور مرد  در صحنا نست  حضور مرد  در مخقخارخع 

تری  عنصر قدرت جمموری نسالمی نسخت   حساس  مم 

ی نیروهای ضدننقال  در تخمخرن   آمخل   قیا  مسلحانا

صحرن و همچنی  جنگ تخحخمخیخلخی  کردستا  و ترکم 

ی  و  تنا 1964ی تیر  ی رژی  هعث صدن    تنا سااا هرت

ن  جملا مقارع تاریخی هودند کا عنصر نصلی  1944سیاه 

  «حضور مرد  در صحنا»قدرت جمموری نسالمی  یعنی

  ننخخد سخوی مخخو خقخیخت رنهخخبخری نخمخوده آ  رن هخا

ها همی  منطق نست کا مرنس  رو  نستقالل ملت نیرن    

هاست   های نستقالل ملی در دیگر کرور متمایز ن  مرنس 

تخریخ  عخنخصخر  ها در رو  ملی صود  مخمخ  دیگر کرور

هخای  قدرتمندی صود  یعنی نیروهای نظامی و توننمنخدی

گذنرند  نما در جمموری نسخالمخی   آنا  رن ها نمایش می

رنهپیمایی های مردمی هر سال پر شور تر هرگخزنر مخی 

 شود  

ننخد  جخمخمخوری  در نیرن  هرگاه مرد  در صحنا هخوده

نسالمی قدرتمند هوده و نمنیت و نستقالل هرنی پیرر خت 

ی حضخور  می تون  گفت کا  صحنخا  حاصل شده نست

 ارغ ن  نتایج هخا دسخت –مرد  در ننتخاهات هفت  نسفند

 کرور رن هیما کرد  -آمده

پیر هوردیو  سا نوع سرمایا رن شناسایی نموده نست کخا 

های نجتماعی  نقتصادی و  رهنگخی   نند ن : سرمایا عبارت

دنند کا هخا  ی نجتماعی رن شکلی ن  سرمایا می نو سرمایا

نرتبارات و مرارکت نعضای یک سا ما  توجخا دنرد و 

ی  رهنگی  نهزنری هرنی رسید   تونند همرنه ها سرمایا می

های نقتصادی هاشخد  هخا حضخور مخرد  در  ها سرمایا

ی نجتماعی جخمخمخوری  گر شد  سرمایا ننتخاهات و جلوه

نسالمی و قدرت نر  آ   حصار نمنیت و نمکا  پیرر خت 

ی  شود  هرچا جمموری نسخالمخی سخرمخایخا حاصل می

هخای  تونند در حخو ه نجتماعی هیرتری دنشتا هاشد  می

تر هاشد  ننتخاهات هفت  نسفند  نمنیتی  نقتصادی و    مو ق

ی قخدرت  گاه دیگری هود هرنی نمایش مؤاخفخا نیز  جلوه

  نیرن  ها جمانیا 

 1ادامه از صفحه 

 دیدار اعضای انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان با کاندیداهای شاخص حوزه انتخابیه سمنان در مجلس شورای اسالمی

 آقای عباس کاشیان دکتر داریوش مهدوی مهندس علیرضا خسروی

ی  اعتعلی رغم اینکه از سوی تشکل انجمن اسالمی دانشجویان بارها با دفتر جناب آقای دکتر احمد همتی برای برگزاری جلسه تماس حاصل شد اما  س

 قبل از برگزاری ، به دلیل فشردگی جلسات انتخاباتی ،جلسه از سوی ایشان لغو گردید

2 

 پیام رهبر انقالب در پی حضور پرشکوه مردم در انتخابات

رهبر معظ  ننقال  ها صدور پیامی ن  آحاد ملت نیرن  هاهت شررکت در ننتخاهات و صلق حماسا 

پیرر ت کرور هدف »نی دیگر قدرئانی کرد و ها منتخبا  مجلس مجلس شورنی نسالمی یادآور شد: 

نساسی نست  پیرر ت صوری و منمای نستقالل و عزّت ملی  پذیر تا نیست  پیرر ت  همعنی حل شد  در 

یا تنی  جانبا و درونزن دست ی نستکبار جمانی نیست  و حفظ عزّت و هویت ملی جز ها پیرر ت هما هاضما

ی نی  سر صلمای مم   وظائف سنگینی هرعمده صونهد دنشت و نمید نست کا  نیست  مجلس آینده درهاره

 » نصا  پاسخگوئی در هرنهر صدن و مرد  رن همگا  در آ  مراهده کنند

هاهت عد  تمکی  ها رنی مرد  ها همرنه میرحسی   44و  48ممدی کروهی کا در ننتخاهات ریاست جمموری ساامای 

سال در حاای رو  جمعا در ننتخاهات رنی دند  7موسوی  مینا نیجاد آشو  و درگیری صیاهانی در کرور رن رق   دند  پس ن  

رنی    تقلب کرده نند 44و  48کا پیش ن  نی  تاکید دنشت شورنی نگمبا  و مجریا  در ننتخاهات ریاست جمموری سال 

نست چو  هنو   44دند  ممدی کروهی در ننتخاهات ن  سوی هرصی در ونقع عقب نرینی عملی ن  ندعای تقلب در سال 

شورنی نگمبا  کا کروهی ندعا می کرد یکی ن  عونمل تقلب در ریاست جمموری ده  هود  کماکا  مسئوایت نظارت هر 

صی ن  صصونکتا قاهل توجا نی  نست کا ممدی کروهی در دوره نم  مجلس شورنی نسالمی کا نوای  ننتخاهات هعد ن   تنا هود رنی ندند و حتی در محا ل   ننتخاهات رن هر عمده دنرد

رئیس دوات نصالحات کا 

 پایان ده سال دروغ

 مردم شهرستان ها توسعه سیاسی را بیاموزند

ما شاهد یک هلوغ سیاسی در تمرن  »حسی  مرعری سخنگویی حز  کارگزنرن  سا ندگی درهاره نتایج ننتخاهات مجلس شورنی نسالمی گفت: 

و در  01ها    در مرنکز نستا 111تون  شاص  توسعا سیاسی نیرن  در تمرن  رن  هستی  کا نی  هلوغ پرتوننا مممی در کرور و نظا  نست  نکنو  می

آمو ند ها جای تکیا هر شناصت  کند و مرد  می یا تگی سیاسی ها سرنسر نیرن  سرنیت می در نظر گر ت  ظرف ده سال آینده توسعا 91ها  شمرستا 

 »های سیاسی پیش هروند  صود ها سمت ننتخا  هستا

در رول قریب ها دو ماه »آیت نهلل صادق آملی الریجانی کا ن  حو ه ننتخاهیا ما ندرن  ها مجلس صبرگا  رهبری رنه پیدن کرد در پیامی نعال  کرد: 

حا  نص رسانا های متعلق ها دوات آمریکا و ننگلیس و صصوصاً رسانا های متعلق ها سا ما  های جاسوسی آنا  و نیز ضد ننقالهیو   رنری ن  کرور و

کا ن  کرورهای غرهی نرتزنق می کنند  تالش هی وقفا نمودند تا هرصی مسئوای  عاای رتبا نظا  رن ن  مجلس صبرگا  رهبری  44صارج نری   تنا 

 حذف کنند و ها صیال ونهی صود ها مطامع شا  نزدیک شوند و ها کمال تأسف  نصال  رلبا  دنصلی و حتی هرصی کسانی کا علی ناقاعده هاید در

یت ترخی  مصااح نظا  ن  دیگرن  پیری هگیرند  در حرکتی کامالً هماهنگ ها رسانا های آمریکا و ننگلیس و نذنا  آنا  همچو  رسانا های وهاه

ی ها نجانب ونیتکفیری عرهستا  و دنعری ها  سعی کردند در هرصی ن  نستانما صادما  ملت رن ن  رنهیاهی ها مجلس صبرگا  مانع شوند  ونقعاً نینگونا همن

 »!هرنی حذف چمره های صدو  ن  حضور در مجلس صبرگا   جزو مصااح نظا  نست؟

 اینگونه همنوایی با اجانب جزو مصالح نظام است؟!

ن  چند ماه قبل صبردنر شدی  تندروها در جلسات سری تصمی  گر تند جمعیتی هااغ هر یک میلیو  نفخر «رسول منتجب نیا در گفت و گو ها نیلنا نعال  کرد : 

نی  ندعا در شبکا های مجا ی تبدیل ها اخطخیخفخا  »رن ن  روستاها ها تمرن  هیاورند و هودجا نی ه  هرنی آ  ها در نظر گر تند تا آنما در تمرن  رنی هدهند

اری مخی هسیخگرتا و سونالت هسیاری رن ها رور کنایا آمیز مطر  نموده ن  جملا توننایی نی  سطح ن  حمل و نقل عمومی کا نیا مند ناوگا  حمل و نقلی 

  نیرا  پرسید د نهاشد و همچنی  ها توجا ها نتایج ننتخاهات و تکذیب و رنت کرور مبنی هر ورود نینگونا مرد  ها شمر تمرن  و مرنجعا ها شعب نصذ رنی های

 کدن  جریا  در حال حاضر ها توجا ها پیرو ی قارع و آرن میلیونی   در مظا  نینگونا نتمامات می تونند قرنر هگیرد ؟


