
 جریان احمدی نژاد از پیدایش تا فرجام:

نژاد به  اداایی اهابه    حیات سیاسی اجتماعی احمدی

 تقسیم است:

ک  دی سطح یک بازیگر میانی سیهاسهی  ۴۸دایه مااب  

دیان ساخت ادیت مث  فرماندایی ا استاندایی ا نهیه  

عضویت دی چند مجموع  سیاسی مث  جامع  اسهممهی 

 مهندسین ا ایثایگران فعالیت داید.

ترین سطوح حاکمیهتهی ا  ک  ای دی عالی ۴۸دایه پسا 

سیاسی فعالیت داید ا اطبی ادیتمند دی برابر اویتهریهن 

 بازیگران سیاسی، نظیر هاشمی است.

گذایی بها  نژاد دی حال فاصل  ک  احمدی ۴۴دایه بعد از 

حاکمیت ا نی  تخلی  پایگاه ایدئولوژیک خهود اسهت ا 

توأمان با سپری شدن دایه هشهت سهاله  ا رهههوی 

های اجتماعی گسترده نسبت ب  اا، اضعیت یا  نایضایتی

کند. بطوییک  عامه  اصهلهی  ب  افولی یا نی  تجرب  می

نژادترین  بازسازی اجتماعی هاشمی ب  عنوان ضداحمدی

 عکس نوشت

   7931/ اردیبهشت ماه   721شماره 

 گاهنامه سیایس ، انتقادی ، اجتمایع انجمن اسالیم دانشجویان دانشگاه سمنان

 :  حسینیسید محمد مدیر مسئول و رسدبیر

نوزدهمین دایه ی انتخابات انجمهن  2/2/9/از شنب ؛ 
اسممی دانشجویان دانشگاه سمنان دی سیستم گلستان 

ادام   692/2/9آغاز گردیده است ا تا پایان یاز جمع ؛ 
داید. ب  خواننده توصی  می شود ک  اگر برای یا به  

یعنی -کمال یفتن جامع  ای ک  اکنون دی آن ارای داید
دغدغ  داید تا پایان این یادداشت یا بخوانهد  -دانشگاه

ا ب  آن بیاندیشد تا شاید یاه تاثیر خود یا بر جهامهعه  
بیابد ا ب  خواننده ای ک  برای جامع  اش دغدغ  نداید 
توصی  می شود ک  اا هم این یادداشت یا تها پهایهان 

به  کهای »جامع  «بخواند. دی این یادداشت هر جا ک  
اسهت ا اگهر آن یا  »دانشگاه«یفت  است؛ منظوی 

دانشهگهاه «بخواهیم بیشتر تخصیص دهیم منهظهوی؛ 
است. هر چند ک  نگاینده بر این باای اسهت  »سمنان 

ک  تاثیر آحاد دانشجویان بر یای جامع  ای بسیای فراتر 
از این جامع  ی کوچک )دانشگاه سمنان( است، شایهد 

 بر کشوی ا حتی شاید بر جهان تاثیر داید.

جمل  ی آخری ک  دی پایاگراف اب  ب  آن اشایه یفهت 
یا صرفاَ یک شعای تهی تلقی نکنید، چرا ک  تاییخ نه  
چندان دای جنبش دانشجویی ا تاثیر گذایی اش بهر 
دانشگاه ا کشوی این ادعا یا اثبات کرده است. جنبهش 
دانشجویی ک  دست  ای بسیای بسیای موثر از جهنهبهش 
اجتماعی محسوب می گردد با ایژگی ههای خها  
خودش ب  عنوان موثر ترین فعالیت ها جهت ایهجهاد 
تحوالت دی زمین  های گوناگون دی تاییخچ  ی نه  
چندان بلند خود ایفای نقش کرده است. پرداختهن به  
این فعالیت ها هدف این نگایش نبوده ا دی این مقهال 

آبان  61نمی گنجد الی مصداق های بسیایی همچون 
اجود داید ک  می تواند می ان تاثیر گذایی زیهاد ایهن 

 بدن  یا ب  جامع  ای ب یگ اثبات کند.
جنبش دانشجویی ا فعالیت های آن ب  مهدت کهمهی 
پس از تاسیس دانشگاه تهران ب  عنوان االین دانشگاه 
ایران از ااای  ده  ی بیست آغاز شد ا دی مهقهطهعهی 
بایزترین نقش ها یا دی سرنوشت تاییخی ایران ایهفها 
کرد. ب  مرای زمان صدف صیانت از استقمل فهکهری 
این جنبش، شکست  شد ا کم کم اح اب ا افهراد به  
این بده نشت پیدا کردند ا این جنبش بدان توج  به  
یسالت خود، کم کم خود یا ب  پیاده نهظهام افهراد ا 
اح اب بدل می کرد اب  تدییج دی حال تبدی  شدن ب  
شبک  های تعام  غیر یسمی افراد یا احه اب جهههت 

 

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 

ایدیبهههشهت یاز  //االیباف: 
خداحافظی با کسانی است که  

نداییم نمی شهود ا  می گویند
نمی توانیم. حرف مردم خوب بودن یا بد بودن برجام نیست، بلکه  
این است ک  هم  ی حرف دالت برجام شده ا چرا دالت دی برابهر 

 دشمنان نتوانست حق شان یا باز پس بگیرد

 

ب  همت ااحد علمهی صهنهفهی 
انجمن اسهممهی دانشهجهویهان 
دانشگاه سمنان، هفدهمین جشن 

ایدیبهشت ماه سهاعهت  /6تجلی  سب  دانشجویان دی یاز س  شنب  
دی تاالی امیر کبیر با حضوی اساتید گرانقدی ا مخترع مطرح کشویی 61

 ب  همراه تئاتر طن  ا تقدیر از دانشجویان برتر برگ ای خواهد شد.

 محسن تاجیک نژاد

 ا... مکایم شیرازی:  آیت
یاز  ۸س ااای نهیهسهت بهرای 

حکومت، دیاغ ا تهمت به نهیهد. 
کنند ک  حهرکهتهی  برخی نظام یا برای پیشرفت خود تخریب می

 نادیست است.

 تجلیل سبز چهار روز حکومت

 
 مناظره مرده روز خداحافظی

 محمد غالمی
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 محمد امین عارف نیا

 (2ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری)شماره
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 هاشمی طبا 

امام حسن)ع( می دانستند ک  معاای  پایبهنهد 

ب  عهد نیستند. الی عهدنام  یا امضا کردند تا نشهان 

 دهند یسوا کیست

 

سهال،  ۸4جهانگیری: ما دی طهول ایهن 

های ب یگی داشتیم ک  مهمترین آن  موفقیت

این است ک  نظام اسممی توانست  علیهرغهم تهمهام 

ها از تمامیت ایضی خود دفاع کند ا از امنیت ا  توطئ 

 انسجام خوبی برخویدای است

عایف: کاندیدای اصلی ما آاای یاحانی است. 

دانیم یکی دا نفر از جهریهان  دی عین حال الزم می

 اصمحات دی صحن  حضوی داشت  باشند

یاحانی: امراز نقد از دالت ا یئیس جمهههوی 

آزاد است2 مشکمت هرچ  هم ب یگ باشد ما 

 ادیت ح  آن یا داییم

ستادهای انتخاباتی جهانگیری با تصهمهیهم  

شود برخی منهابه   اندازی می طلبان یاه اصمح

گهویهنهد:  طلبان می گیر اصمح ن دیک ب  حلق  تصمیم

های ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری پس از  فعالیت

هها بها تصهمهیهم   حضوی ضعیف یاحانی دی منارهره

 شود طلبان ب ادی آغاز می اصمح

مسعود بهنود، کایشناس بی بی سی:منهارهره 

های بعدی اگر تکرای این باشد، جهانگیری ا االیبهاف 

 میراند ب  دای دام ا االیباف ب  آیزایش می یسد.

مسئول تبلیغات ستاد االیباف خبر داد: انتشهای 

اسناد موجود توسط االیباف ب  منارره بعدی مهوکهول 

 شده است

مرعشی: جهانگیری نماینده خاتمهی اسهت2 

های االیباف آیای خاموش یا  انصایی: توهین

 کند بیدای می
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شود ا هاشمی بعد از بهیهسهت سهال  نماد کشوی می

تهوانهد  ، مهی//تها  /1از سال  «طرد اجتماعی»

بازگشت مثبت ب  جامع  کند ک  تحت عنوان معج ه 

 نژاد باید از آن یاد کرد.  احمدی

نژاد، ای  این اضعیت نایضایتی اجتماعی از احمدی 

یا ب  مهمترین نماد اض  موجود بدل کرد ا همهیهن 

مسئل ، ررفیت مهمی دی اختیای یاحانی ب  عهنهوان 

ترین چهره تغییر اض  موجود برای پهیهرازی  پذیرفت 

انتخابات، دی کنای ناتهوانهی یاهبهای یاحهانهی دی 

 ایزی ارای داد. سیاست

نژاد با هدف بازگشت ب  سطح سابق سیاسی،  احمدی 

آغهاز کهرد. ایهن  //دایه بازسازی خود یا دی پسا 

شهد. سهطهح اال  بازسازی دی س  سطح انجام مهی

حاکمیت، سطح دام بدن  ایدئولوژیک اجتهمهاعهی ا 

سطح سوم دی پایگاه اجتماعی ک  با گفتمان عدالهت 

ااب  فراخوان شدن بودند. یعنی طبقات ضعهیهف از 

نظر ااتصادی ا دی حاشی  از نظر جهغهرافهیهایهی ا 

 سیاسی.

نژاد دی دایه بازسازی دی سطح سوم، ب  دلی   احمدی 

یایکرد ضد عدالت دالت یازدهم ا گسست آن به  

لحاظ نمادی ا عاطفی با این بدنه  اجهتهمهاعهی ا 

نژاد دی این طهبهقه  به یگ  مواعیت بالفع  احمدی

اجتماعی، توانست دی بخش ب یگی از آنها بهازسهازی 

شود اما دی سطح بدن  ایدئولوژیک این موفقیهت دی 

ای محداد شد ا ای هرگه  نهتهوانسهت  سطح توده

فضای ب یگی از این بدن  یا با خود ههمهراه کهنهد 

بطوییک  دی دفاع از ای ا دی مقابل  با یابای اا به  

های دایه جدید اا نهیه  نشهان  میدان بیایند. کنش

دهد ک  بازسازی خود دی حاکمیت یا نی  ناموفهق  می

داند ا بنابراین انگی ه ا ع مهی  ا شکست خویده می

برای بازی دی ااعده ا میدان بازی تهعهریهف شهده 

 حاکمیت نداید ا حتی تمای  ب  تقاب  با آن داید.

است  »پایان بازسازی«نژاد دی دایه  دیااا  احمدی 

ها ا مناسهبهات ای یا دی  توان دیگر کنش ا نمی

چایچوب بازسازی فهمید. اعمم کاندیداتویی بقایهی 

ا نهیه  پهرینه  ا بعد ب  صحن  آایدن مشایی 

کهههردن ادبهههیهههات 

گهههرایهههی ا  ایهههران

گرایی ا... ا سپس  کویش

کاندیداتویی خود بر خهمف 

های پیشین، ههمهگهی  گفت 

های تازه از مهیهدان  نشان 

جدید ا فایغ از مهمحهظهات 

نژاد دی سپهر کنونی سیاسهت  حاکمیت برای احمدی

 ایران است.

ههای  بنظرم کلید بسیایی از یفهتهایهها ا کهنهش 

نژاد ک  بعضا متنااض ا نامتعایف ا حهتهی  احمدی

هنجایشکن نی  هست، یک ایژگی شخصیهتهی اا 

ای اسهت. به  »اعتمادبنفس فوق متعایف«یعنی 

همین جهت ادعای مدیریت جهان از سهوی اا یا 

نباید شعای تلقی کرد دیحالیک  اا اااعا به  چهنهیهن 

های نامتعایف اا بر  توانایی دی خود باای داید. پیرازی

ا نی  هم  جریان مقاب  از خاتمی تها  ۴۸هاشمی دی 

ا حضوی پر بازخوید ا  ۴۴هاشمی تا موسوی ا... دی 

پربسامد اا دی فضای جهانی ا مسائلی از این دست، 

بر اعتمادبنفس اا اف اد ا هرگون  امر ناممهکهن یا 

معنا کرد. بهنهابهرایهن  برای اا دی صحن  سیاست بی

معناست ا بهازی  اعتمادبنفس افراطی امر نامتعایف بی

های تعریف شده از سوی حاکمیهت نهیه   دی چایچوب

نژاد ا  ای، این احمدی معناست. دیااا  دی هر مرحل  بی

کند ا  ها یا تعریف می های ااست ک  چایچوب خواست 

ای ک  دلخواهش نباشد، محداد نخهواههد  اا دی ااعده

 شد.

ها، بیهش از  نژاد دی این سال چرخش معرفتی احمدی 

هم  تحت تأثیر ااای  ا اتهفهااهات دایان ییهاسهت 

 //تا  ۴۸جمهویی اا از سال 

شک  گرفت  است. تقاب  اا بها 

مراج  ا یاحانیون طراز اال از 

جمل  آیات عظام جوادی آملی 

تا مصباح، مسئل  معاان االهی 

مشههایههی، مسههئههلهه  ازایت 

اطمعات مصلحی ا مسهئهله  

یکشنب  مجلس ا نمایش فیلم مرتضهوی ا فهاضه  

الییجانی ا مسائلی از این دست ا نتایج آن، تهأثهیهر 

عمیقی بر فهم اا از جمههویی اسهممهی گهذاشهت. 

کم ب  لحاظ معرفتی مستعد شهد تها  نژاد  کم احمدی

ها یا پذیرا شود ا اتفااات پیش آمده یا ب  نف  اا  تئویی

 تفسیر ا تحلی  کنند. 

بنا بر بریسی تاییخی )پایان بازسازی( ا نی  ایهژگهی  

یاانشناختی )اعتمادبنفس فوق متعایف( ا چهرخهش 

نژاد )عبوی از تعریف متعایف جمههویی  معرفتی احمدی

توان بازیگری تلقی کهرد  نژاد یا می اسممی(، احمدی

ک  اکت ا عم  سیاسی خود یا با اواعد ا هنجایها ا 

های پذیرفت  شده حاکمیت تنظیم نهخهواههد  چایچوب

گذایی بین خود  کرد ا با اصرای ا عمد، ب  دنبال فاصل 

 ا حاکمیت جمهویی اسممی خواهد یفت.

کلید بسیاری از رفتارهاا و 

نژاد که بعضا  های احمدی کنش

متناقض و نامتعارف و حتی هنجارشکان 

نیز هست، یک ویژگی شخصیتی او یعنی 

 وی است »اعتمادبنفس فوق متعارف«
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8اردوی ریحانه  

شعای بانوی مسهلهمهان  ،ایدای فرهنگی زیایتی مشهد مقدس با ۴ییحان  ی  

سپری شد. بها  ایرانی، با الگوی زهرایی ، بستر ساز تحقق تمدن نوین اسممی

توج  ب  فرا یسیدن ایام فاطمی  ا با هدف بستر سازی جنب  های مهخهتهلهف 

 9/نفر از خواهران از تهاییهخ 44/سبک زندگی فاطمی ا با حضوی اریب ب  

 اسفند ماه دی مشهد مقدس برگ ای شد. 6بهمن لغایت 

 9شب های پاییزی
با حضوی شعرای کشهویی آاهایهان ”  9شب های پایی ی “ مراسم شب شعر  

سعیدطمیی ا حسین صیامی دی دانشگاه سمنان برگ ای شهد ا دی البهمی 

 شعرخوانی دانشجویان ده نفر از دانشجویان شاعر اشعای خود یا   ارائت کردند.

 1اثر دانشجویی ایسال شده ب  این مراسم از  94گفتنی است از بین بیش از 

 اثر برگ یده دی پایان مراسم تقدیر ب  عم  آمد

 نمایشگاه کتابهای پاره پاره 

های پایه  کتاب«هرسال  دی دانشگاه سمنان، نمایشگاهی با عنوان  

های دست دام خود نیاز  برگ ای ا دانشجویانی ک  ب  کتاب »پایه
تر دی این نمایشگاه عرض   های خود یا با ایمت پائین ندایند، کتاب

کنند. انجمن اسممی دانشجویان دانشگاه سمنان مبتکر ا متولی  می
 .برگ ایی این نمایشگاه است

 تجلیل سبز دانشجویان

صنفی ههفهدههمهیهن -انجمن اسممی اصد داید، ب  همت ااحد علمی

برگذای نماید. دی این  6/2/2/9مراسم جشن تجلی  سب  یا دی س  شنب  

مراسم از دانشجویان ممتاز دانشگاه تقدیر ب  ع  می آید ا همچنین از 

دکتر شریفی؛ مخترع ماشین بدان سوخت نی ، دعوت ب  عهمه  آمهده 

 است. این مراسم همراه با اجرای تاتر خواهد بود.

 ایجاد شرایط مطلوب خود دی دانشگاه ها بو

اتحادی  انجمن های اسممی دانشجویان مستق ؛ ب  علت صیانت از استهقهمل 
 611۴فکری خود عدم پذیرش پیاده نظام اح اب بودن دانشجهو  دی سهال 

 611۴تیر سال  6۴تاسیس گردید. این تاسیس توسط دانشجویان، بعد از فاجع  
می با ماجرای کوی دانشگاه یای داد. االین بای، مسولین دفاتر  من اسال ج ان

ن  دانشجویان دانشگاه سمنان زمهها م  ن ب  طوی ههه را ه ت د  شاه ا 
 جدایی خود یا اعمم کردند.

دی مبنای فکری انجمن اسممی دانشجویان دانشگاه سمنان، آنچ  اص  حتمهی 
است ا دی ااج اصول ارای داید؛ اصول عقیدتی ا عملی اسمم است؛ بر اسهاس 

کتاب ا سنت با این اصول است ک  این تشک  دی عرص  های فرهنگی، هنری، 
سیاسی، علمی ا... پا ب  عرص  ی میدان می گذاید ا از حهقهوق کشهوی ا 
دانشجویان ا مردم دفاع می کند. انجمن اسممی دانشجویان دانشگاه سمنان ب  
عنوان یک تشک  ک  دایای استقمل فکری است بر پای  ی اصهول ا ایزش 
های اسممی عم  می کند. این تشک  دایای ااحد های گوناگونی است ک  هر 
کدام دی جهت پیشرفت دانشجویان دی عرص  های مختلف گام بر مهی داینهد. 
این تشکیمت از دی هم  ی جوانب ا ابعاد پویایی خود یا حفظ کرده اسهت ا 

-هنری ، عهلهمهی-سیاسی ، فرهنگی-ااحد های آن ک  عبایت اند از عقیدتی
یاابط عمومی ؛ هرکدام می خواهند ب  شکلی ب  یشد دانشجو، -صنفی، تبلیغات

دانشگاه ا جامع  کمک کنند ا سعی دایند هموایه با مطالبات خهود مهانه  از 
 پایمال شدن حق دانشجویان ا مردم شوند.

برای پیشرفت دانشگاه ا جامع  ا یسیدن ب  کمال، حضوی تک تک دانشجویان 
الزم است، پس الزم است ب  این مسائ  حساسیت نشان داد ا هم  بهایهد به  
میدان آیند ا برای حرکت خود ا تعالی جامع  شان گام بردایند. این گهام ههر 
چقدی هم ک  کوچک ب  نظر برسد تاثیر ب  س ایی دی یشد جهامهعه  ههدف ا 
پیشرفت ب  سوی تعالی خود داید. شماهم می توانید با شرکت دی انهتهخهابهات 

 انجمن اسممی دانشجویان دی این یشد با داستانتان همگام شوید.

 2مسابقه ی کتابخوان برتر 

دی یاستای یشد فرهن  مطالع  ا کتابخوانی،  مسابق  ی کتابخوان 

سهبهک ”نفحات نهفهت“ ااتی دلی” با محوییت شش کتاب  /برتر 

برگ ای شد. ”اعتقاد ما”جاذب  ا دافع  علی ”حجاب با حجاب ”زندگی

 دی نهایت نی  ب  نفرات اا تا سوم این مسابق  جوای ی اهدا گردید.

 آذر 69

جشنوایه ب یگ دانشجویی یاز دانشجو ب  همراه مسابقات ایزشی،علهمهی ا  

 آذیماه 69ا  69برنام  های جذاب ا متنوع داشنب  ا س  شنب  
ضل  غربی تاالی امیرکبیر با اجرای انجمن اسامی دانشجویان ا با ههمهکهایی 

  انجمن های علمی ا کانون ها برگذای گردید

 نمایشگاه عکس حقوق های نجومی

ب  همت ااحد عقیدتی سیاسی انجمن اسممی دانشجویان، نمایشگاه عکهس  
ا کاییکاتوی حقوق های نجومی برگذای گردید ا بها یای دانشهجهویهان به  
کاییکاتوییست های برتر جوای ی تعلق گرفت، این حرکت یک حرکت نمادین 

  بود جهت انتقاد ا اعتراض ب  نا برابری های اجتماعی

 مراسمات هیات محبان روح اهلل

جلسات هفتگی ، هر داشنب  ا جلسات مناسبت های مختلف ب  ایژه ع ادایی  
ایام محرم ا فاطمی   نی توسط این هیات برگذای می گردد. هیات محبان یاح 

اهلل مراسم پر فیض اعتکاف دی دانشگاه سراسری ا آزاد ایژه خواهران ا 
 برادیان معتکف سمنان برگذای کرد.

 7اردوی ساقی کوثر

دی مشهد مهقهدس  1ایدای سیاحتی زیایتی ساای کوثر 

 1برگذای گردید. این ایدا ک  ایژه ی برادیان بود ب  مدت 

یاز دی مح  حسینی  ی بیت الصادق ب  طول انجامهیهد. 

نفر از دانشجویان دانشگاه دی ایهن ایدا شهرکهت  694

 کردند.

 اکران فیلم ماجرای نیمروز

دایق   664آغاز شد، ابتدا ب  مدت  6۴دی این برنام  ک  از ساعت  

اکران شد ا سپس جواد ع تی ا مههدی  «ماجرای نیمراز»فیلم 

پرداز دا تن از نقش آفرینان این فیلم سینمایهی دی جهمه   زمین

 .اگویی صمیمان  با آنها داشتند دانشجویان حاضر شدند ا گفت

 اکران مستند میراث آلبرتا

توسط انجمن اسممی دانشهجهویهان دی  1مراسم اکران مستندمیراث آلبرتا  
این مستند یاایتی است از مهاجرت دانشجویهان ”  دانشگاه سمنان برگذای شد.

برای ادام  ی تحصی  ب  خایج از کشوی. همچنهیهن ضهمهن اکهران ایهن 
دکتر سلیمی، معاانت دانشکده ی دامپ شکی، دبیر اسبق اتهحهادیه    مستند

انجمن اسممی دانشجویان ایاپا ک  دی دانشگاه لیویپول انگلیس تهحهصهیه  
 کرده بودند دی جلس  حضوی یافتند

 مراسم مدافعان حرم

ب  همت هیات محبان یاح ال  مراسم ب یگداشت شهدای مهدافه  

حرم دی تاالی امیرکبیر دانشگاه سمنان برگذای شد ا دی پهایهان از 

خانواده ی معظم شهدای مداف  حرم سمنان تجلی  ب  عم  آمهد، 

همچنین دی این مراسم جناب آاای حسن شمشادی به  عهنهوان 

 یاایتگر حضوی ب  عم  یساند.
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، آاای محمد خاتمی به  صهویت  6119انتخابات سال 

میلیون نفر ب  ییاست جهمهههویی  4/غیر منظره با یای 

کشوی ایران انتخاب می شود. دی شرایطهی که  کشهوی 

ایران دایان هشت سال  ییاست جمهویی ههاشهمهی یا 

پشت سر گذاشت  بود . دایه ای ک  از نتایج ااتصادی آن 

دیصدی ا اخذ اام های کمن از صهنهداق  ۸/99، تویم 

بین المللی پول بود ک  بدهی یای بدهی برای کشوی ب  

ایمغان آاید ا از نتایج معیشتی ، کلیهد خهویدن تضهاد 

  .طبقاتی دی کشوی بود

اما با یای کای آمدن دالت هفتم ک  از آن به  عهنهوان 

دالت اصمحات یاد می شود، شرایط این گون  یام خوید 

طرح سامانهدههی »ک  این دالت با ایائ  طرحی با عنوان

ب  دنبال نگرشی جهدیهد دی  «ااتصاد جمهویی اسممی

ااتصاد کشوی بود ک   طبق آن ااتصاد یا مسهئهله  ای 

اجتماعی می دانستند. آن ها می گفتند که    –ااتصادی 

ما ب  دنبال عدالت اجتماعی هستیم ا نگاه گذشته  به  

ااتصاد کشوی یا تغییر خواهیم داد. یهبری هم این طهرح 

یا تایید نمودند. اما آن چ  دی برنام  دالت بود) بهرنهامه  

سوم توسع ( کم ترین استفاده از این طرح یاد شده نشده 

بود ا دالت ، همان ااداماتی یا انجام مهی داد که  دی 

دالت سازندگی ا برنام  اال ا دام توسع  شک  گرفته  

بود. با این شرایط ، بر پیچیدگی ااتصاد کشوی اضاف  شد 

ا مرض های ااتصادی چون فساد ا تضهاد طهبهقهاتهی 

نمایان تر شد. اما از نکات مثبت این دالت، تویم پایهیهن 

  .تر نسبت ب  دالت اب  از آن بوده است

از نقط  نظر فرهنگی، سیاست دالت اصمحات بر آسهان 

گرفتن ا حتی کوتاهی دی نظایت بر مطبوعات ا یسهانه  

سبب شد ک  این فضا ب  محلی برای بهیهان سهخهنهان 

عناصر نفوذی ا دشمنان اسم خویده ی انقمب تبهدیه   

شود. حمل  ب  اعتقادات دینی مردم مهثه  عهاشهویا ا 

شهادت ا تضعیف نهادهای نظام ب  بهان  های مختلف ا 

سیاه نمایی اض  کشوی ب  شدت دی یازنام  های زنجیره 

ای یااج یافت. یشد کمی یازنام  ها ا مجوزهای پی دی 

پی نی  بر مسمومیت مطبوعات دی کشهوی افه اد. ایهن 

یازنام  ها دی ااا  از جیب بیت المال برای حمهله  به  

هم  ی سنگرهای اعتقادی ا فرهنگی مردم استفاده می 

کردند. این یازنام  ها تشنج های زیادی دی سطح کشوی 

خلق کردند. بطوی مثال می تهوان به  حهوادث کهوی 

 .دی دانشگاه تهران اشایه کرد1۴دانشگاه دی سال 

 «اما دی سیاست خایجی، دالت اصمحات با ایائ  طرح 

دی سطح بین المل  ، خواستای صلهح  » گفتگوی تمدن ها

ا گفتگو میان تمدن های بشری بود دی حالی ک  دی آن 

زمان بیشترین جن  میان تمدن ها یااج داشت  ا زبان 

یایج جهان، زبان زای ا اعمال ادیت بود. از جمل  اثهرات 

این گفتمان ، طرح مسأل  مذاکره با آمریکا ا کهاههش 

تنش میان دا کشوی چ  دی داخ  کشوی ا چ  دی خایج از 

کشوی دی این دایه ب  صویت جدی مطرح شد ک  البت  با 

توج  ب  اصرای آمریکا بر سیاست های خصمان  بر علیه  

کشوی ما ا ع م یهبری نظام ا مردم برای حفظ آیمانها ا 

ایزش های انقمب، زم م  های برخی جهریهان ههای 

  .سیاسی داخلی دی این زمین ، یاه ب  جایی نبرد

مسأل  دیگر دی سیاست خایجی کشوی، مسأله  پهرانهده 

هست  ای بود ک  تحت تأثیر نگرش تنش زدایی حهاکهم 

بر این دالت ب  سمت تعام  ا اعتماد سازی پیش یفهت 

ک  هر چند اص  مسال  تعام  ا اعتماد سازی، مسئل  ای 

کلیدی دی این بره  بود اما دیعم  ب  دلی  زیاده خواهی 

آمریکا ا برخی کشویهای ایاپایی ا انفعال بیش از حد از 

سوی مسئولین اجرایی کشوی، ب  نتیج  مناسبی نرسید ا 

موجب زیاده خواهی بیشتر طرف های مقاب  شد. نتیج  

این سیاست، پلمپ تاسیسات هست  ای ایران بود امها از 

  .طرف مقاب  هیچ امتیاز خاصی داده نشد

دی حوزه سیاست داخلی ، جناح اصمحهات که  دی آن 

زمان دالت یا دی دست داشت، ب  دنبال بهدسهت آایدن 

دیگر مراک  ادیت مث  مجلس شویای اسهممهی بهود. 

 »ح ب مشایکت جمهویی اسممی ایران«اح ابی چون 

ک  هر دای آن ها اصمح طلب  »جبه  دام خرداد «ا 

بودند  دی انتخابات مجلس ششم توانستند بر دیگر یاهبها 

پیراز شده ا مجلس یا دی دست بگیرند. مجلس ششم با 

اجود این ک  همگام با دالت بود امها حهاشهیه  ههای 

بسیایی برای کشوی ا نظام بوجود آاید. از مهاجهراههای 

اصمح اانون مطبوعات گرفت  تا تحصهن دی مهقهابه  

مجلس ا استعفای دست  جمعی نمایندگان دی اعتراض ب  

ید صمحیت های کاندیدای مجلس هفتهم، جه ئهی از 

 . کاینام  این مجلس بود

ای دی دیدای نمایندگان مجلهس  ا... خامن  سال بعد آیت  1

شویای اسممی، دیدگاه خود یا دیبایه مسائ  دایه ششم 

 :مجلس شویای اسممی، گفت

شرایطی ک  اب  از پدید آمدن این مجلس ب  اسهیهله  

بعضی اشخاصی ک  از یای غفلت، کهایههایهی انهجهام 

دادند ب  اجود آمده بود. یفتن ب  سهمهت تهحهریهم  می

انتخابات، یفتن ب  سمت استعفای نمایندگان، اعتهصهاب 

دی مجلس، مقابل  مجلس، چی های بد ا عجیبی بهود ا 

صدای عمومی مجلس، با خیلی از مبانی ا اصول نهظهام 

 مغایرت داشت.

دی مجموع، دالت اصمحات دی پیگیریی سیاست ههای 

انقمب اسممی ا برآایده کردن انتظایات مردم ب  عنوان 

دالت اسممی ضعیف عم  کرد امشکمت ااتصادی ا 

اجتماعی همچون تجم  گرایی ا تضاد طبهقهاتهی که  

سن  بنای آن دی دالت سازندگی گذاشت  شد دی ایهن 

دالت ادام  پیدا کرد ا حتی نمایان ترشد ا تها زمهان 

حاضر ک  این معضمت، پاشن  آشی  جامع  ی اسممهی 

است ایف  این مشکمت دغدغ  هم  ی خیهرخهواههان 

 انقمب شده است.   

 معرفی کتاب 

کتاب سودای سکوالییسم ب  جهریهان شهنهاسهی 

سکوالییسم دی ایران بر مبنای زندگی ا کاینهامه  

ب  عنوان یکی از یههبهران   «سید محمد خاتمی»

این جریان پرداخت  است. آنگون  ک  دی مهقهدمه  

، مشتم  بهر «سودای سکوالییسم»   کتاب آمده،

هفت فص  است. دی فص  نخسهت بها عهنهوان 

، مبانی نظری کتاب که  «سکوالییسم اسممی»

دی حقیقت عقب  فکری جریان برانهداز دی ایهران 

است تبیین شده ا سپس نگاینده طهی نهظهریه  

، امکان ا امهتهنهاع «توحید ا شرک دی سیاست»

سکوالیی ه شدن اسمم یا از منظر بنیادی تهریهن 

 بریسی کرده است.  اعتقاد اسممی یعنی توحید،

جهت تهی  کتاب با پ  های ایتباطی زیر 

 تماس حاص  فرمایید

 حسن حیدری

 


