
یادداشت؛  جای شهید و جّلد را عوض نکنید!
می نویسد: »نذر کنیم آبه دست خالی از ایران باز 
نگردد. ]...[ هرقدر که دِل من در سینه می تپد 
باز نگردد؛ در  آبه دست خالی  نذر کرده ام که  و 
مقابل، جان بولتون، پمپئو، نتانیاهو و ملک سلمان 
بی صبرانه منتظرِ بازگشِت بی نتیجۀ آبه هستند...

سیاسی  توسعه  و  مشارکت  ابزارهای  مهم ترین  از  احزاب 
درکشورهای مختلف می باشند، لذا حزب به عنوان اصلی ترین 
وسیله نیل به اهداف سیاسی و مشارکت مردمی همواره مدنظر 
قرار دارد. هرجا از نظام سخن می رود، باید از روابط بینابین 
و دائمی بین اجزای مختلف سراغ گرفت. نظام چندحزبی، 
از احزاب سیاسی متعدد در  نظامی ست که در آن طیفی 
انتخابات نامزد می شوند و همه آن ها به صورت جداگانه یا در 
یک دولت ائتالفی شانس مشابه یا برابر برای به دست آوردن 
مقام ها و پست های دولتی دارند. در اکثریت عمده نظام های 
چند حزبی، احزاب اکثریت بی شمار و اقلیت سیاسی شانس 
از  باالی به دست آوردن دفتر یا پست مربوطه را دارند و 
آنجایی که همه آن ها با هم رقابت می کنند، اکثریت نمی تواند 
کنترل قوه مقننه را در اختیار گیرد که ایجاد دولت ائتالفی را 
الزامی می کند. پس می توان نظام حزبی را روابط بین احزاب 
سیاسی از یک سو و احزاب سیاسی و حکومت از سوی دیگر، 
تعریف کرد. از مجموعه ی این روابط، نظام ویژه  ای پدیدار 
می شود که از آن به » نظام حزبی« یاد می شود. در دسته 
بندی  ای کلی، نظام های حزبی به سه دستهی تک حزبی، 
دوحزبی و چند حزبی بخش می شوند. هر تعریفی که از حزب 

ارائه شود باید دارای ویژگی ها و ارکان زیر باشد: 
پایداری  تشکیالت  و  سازمان  وجود  مستلزم  ]الف[. حزب 
است که حیات سیاسی آن از حیات بنیان گذاران آن فراتر 
از صحنه  آن  رهبران  با خارج شدن  که  معنا  بدین  باشد. 

سیاست، حزب همچنان به کار خود ادامه دهد؛ 
]ب[. حزب باید دارای اساسنامه و مرامنامه بوده و توسط 
عده  ای از اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی 

معین تأسیس شده باشد. 
]ج[. تشکیالت حزبی دارای سازمانی مستقر در محل، همراه 
زیر مجموعه هایی باشد که در سطح ملی فعالیت داشته و با 

یکدیگر روابط متقابلی داشته باشند؛ 
]د[. رهبران مرکزی و محلی حزب باید برای به دست گرفتن 

قدرت سیاسی، چه به تنهایی و چه با کمک احزاب دیگر 
مصمم باشند نه بر اعمال نفوذ؛ 

عوامل گوناگونی در شکل گیری نظام های چند حزبی مؤثرند 
که از نگاه مارکسیست ها، احزاب سیاسی بازتابی از چگونگی 
مارکسیست ها  زیرا  کشورند،  هر  اقتصادی  طبقات  آرایش 
از  اقتصادی می دانند.  حزب سیاسی را سخنگوی طبقه ی 
این دیدگاه، احزاب سوسیالیست سخنگوی طبقه ی کارگر 
و احزاب لیبرال سخنگوی طبقات بورژوا هستند. اختالف 
کمونیست  حزب  و  بین الملل  با  ارتباط  نحوه ی  سر  بر 
شوروی، احزاب کارگری را دوپاره کرد و در اردوگاه طبقه ی 
کارگر انشعاب ایجاد کرد. بنابراین، تضادهای طبقاتی و یا 
شکاف های اجتماعی مهم ترین متغیر توضیح دهنده ی شمار 
احزاب سیاسی در یک جامعه هستند. در جوامعی که این 
تضاد و یا شکاف بین دو طبقه و یا در دو سوی یک شکاف 
در جریان است، شاهد دو حزب سیاسی هستیم و گرنه با 
شمار بیشتری از احزاب سیاسی روبه رو خواهیم بود. احزاب 
کمونیست در برخی از کشورها مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا 
زمینه ی بسیار خوبی برای رشد و گسترش یافتند و توانستند 
صحنه های رقابت سیاسی در این کشورها را دگرگون سازند، 
اما در پاره  ای از کشورها، به ویژه کشورهای آنگلوساکسن این 
احزاب زمینه  ای برای فعالیت و گسترش نیافتند. ایدئولوژی 
منشأ  اروپا  در  که  است  ایدئولوژی هایی  دیگر  از  فاشیسم 
پیدایی احزاب جدید شد. حزب نازی ایتالیا، حزب مردمی 
آلمان و حزب سوسیال فرانسه ریشه در ایدئولوژی فاشیسم 
داشتند. شکست موسولینی و هیتلر، احزاب فاشیستی را با 
بحران روبه رو کرد و این احزاب که در راه اوج گرفتن بودند، 
سراشیبی سقوط را پرشتاب پیمودند. البته باز هم در اروپا 
جریان نئوفاشیسم و نئونازیسم شکل گرفت و در برخی از 
کشورها هوادارانی هم پیدا کرد. جریان راست افراطی که 
بیشتر کشورهای اروپایی با آن روبه رویند همچنان ریشه در 
ایدئولوژی فاشیستی دارند. از معایب نظام حزبی این است 

که موجب ناپایداری و بی ثباتی دولت ها خواهد شد. زیرا در 
این کشورها، دولت ناشی از ائتالف احزاب مختلف هستند و 
به محض اینکه ائتالف بین احزاب از بین می رود، دولت های 
ناشی از ائتالف های شکننده و ناپایدار نیز سقوط می کنند. 
سقوط پیاپی دولت ها از مهم ترین پیامدهای نظام های چند 
حزبی است و کارآمدی دولت ها را به خطر می اندازد. تفرقه و 
گروه گرایی شدید هم از دیگر عواقب منفی نظام چند حزبی 
است که مورد انتقاد بسیاری از محققان است و وجود احزاب 
بوی  و  احزاب مختلف رنگ  به  تدریج، می تواند  به  متعدد 
قومی ببخشد و احزاب را از مسائل ملی غافل کند. برخی 

مزایای نظام حزبی عبارتند از: 
با یکدیگر:  قوا  بیشتر  کاهش اختالفات و هماهنگی 
حکومت پارلمانی یا کابینه  ای مبتنی بر ائتالف و همکاری 
قوای مجریه و مقننه است و لذا تا حدود زیادی می تواند 
مانع از بروز اختالفات جدی و فضای تشنج در میان مردم 

و مسؤولین شود.
امکان تحقق بیشتر شایسته ساالری: نمایندگان مجلس 
که باید از افراد متخصص و متعهد و باصالحیت کافی علمی 
توانایی بیشتر و شناخت  با  باشند می توانند  تشکیل شده 

بهتری به انتخاب شخص اول اجرایی بپردازند. 
پاسخگویی بیشتر قوه مجریه در برابر مجلس و نظارت 
دقیق تر بر کار فرد اول در قوه مجریه: نمایندگان مجلس 
که خود، نخست وزیر را انتخاب کرده  اند با دقت بیشتری به 
نظارت بر کار وی می پردازند و به این طریق شیوه ها و ابزارهای 

نظارتی بر کار نخست وزیر از قوت برخوردار می شوند. 
کشور فرانسه نمونه ی آشکاری از چنین نظامی است. در این 
کشور احزاب مختلف وجود دارند و همه ی آنها در مرحله ی 
نخست انتخابات رقابت می کنند. باتوجه به نوع نظام انتخاباتی 
این کشور که نصف به عالوه یک رأی شرط راه یابی به مجلس 
است، انتخابات بیشتر به دور دوم کشیده می شود. دور دوم، دور 
ائتالف است و احزاب هم سوی چپ و راست دست به ائتالف با 
یکدیگر می زنند و افکار عمومی و احزاب به دو گروه و دو جناح 
بزرگ راست و چپ بخش می شود و در عمل جامعه به دو 
قطب چپ و راست تقسیم می شود. به بیان دیگر نظام حزبی 

در این جوامع چند حزبی و دو قطبی است.
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یادداشت؛ ما و جامعه اسلمی 
همواره حاکمیت های موجود در جهان، منعکس 
شده و منطبق شده با روحیۀ جامعه هستند. مردم 
که بافت جامعه را تشکیل می دهند نوع کوچکی از 
حکمرانی را در مقیاس تحت سیطرۀ خود را اعمال 
می کنند و هرچه بزرگ تر می شوند در ابعاد بزرگتری 

تربیت اجتماعی خود را منعکس می کنند.  ..

یادداشت؛  زن در انقلب اسلمی ایران
در فضای مدرن هویت زن با تماد ابعاد خانوادگی، دینی، 
ملی، اجتمائی، فرهنگی و مدنی یک هویت کامال شفاف 
نیست و این آسیب های بسیار بزرگی را در وهله اول برای 

زنان جامعه و بعد از آن برای کل جامعه دارد...

یادداشت؛  کتاب اینستاگرامی
یا تغییر تعبیر نویسندگی؟!  

»آقای بهشتی خیلی خیلی بزرگ بود و این مردم هنوزم که هنوز است، به نظر من آقای بهشتی را نشناخته اند. 
بهشتی در آینده شناخته خواهد شد.«

این شماره تقدیم می شود به شهید سید محمد حسینی بهشتی و شهدای انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری اسالمی        
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نظام حزبی
یادداشتی از پیمان آزاد؛  دانشگاه فرهنگیان ایالم

الفبای کتاب خواندن؛
کتاب خواندن را از کجا شروع کنیم؟
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هیچ چیز را بد یا خوب نمی دانم؛ فقط داریم باهم راجع به شان 
گپ می زنیم. ما چقدر در زندگی به رسانه نیاز داریم؟ آیا این 
قرن را درست شناختیم؟ بخواهیم یا نه االن شب و روز با 
حجم باالیی از اطالعات و داده ها روبه رو هستیم و قطعاً ذهن 
ما هم در حال سمت وسو گرفتن به وادی ״ قبول هرچیز فقط 
از راه رسانه های مجازی״ به سرمی برد؛ زودطلب شده ایم! حال 
نداریم بخوانیم. اما مسئله  ای که می خواهم به آن بپردازم - این 
چند کتاب باال- نسخه هایی از انقالب فرهنگی- اینستاگرامی 
هستند که با آن روبه رو هستیم. خب، کتاب اول: بایکوت. 
این کتاب از علی قاضی نظام است، ایشان از شاعران محبوب 
مجازی نویس محسوب می شوند. این کتاِب به شدت جذاب از 
لحاظ ظاهری را از همان مطالب مجازستان خودشان تهیه 
کرده اند و در مدت چندماه به چاپ ۷ و ۸ رسید و در نمایشگاه 
۹۶ عجیب گردوخاک به پا کرد! به هیچ وجه سواد نقد محتوای 
کتاب را ندارم )البته کتاب را هم نخواندم!( اما وقتی کتاب را باز 
می کنید - به این شکل که یک صفحه شعر، صفحه روبه رو یک 
عکس بسیار زیبا با موضوع احتماالً مرتبط با متن چاپ شده- 
نکته جالب توجه این است که تمام محتوای کتاب در صفحه 

اینستاگرام و کانال تلگرامی ایشان موجود و از ماه ها قبل منتشر 
شده است، اما چرا آنقدر فروش داشت و دارد نمی دانم. کتاب 
بعدی: من سر قولم هستم ازآقای امیرعلی ق. این کتاب در 
روزهای نخست نمایشگاه کتاب ۹۸ منتشر شد. خب این کتاب 
را باز کنید، یک صفحه متن، صفحه روبه رو یک عکس زیبا با 
کاغذ روغنی. نکته جالب اینکه در روز رونمایی، نظم قسمتی 
که آقای امیرعلی بود بهم ریخت، فقط برای ازدحام ملت در 
صف امضای کتاب! محتوای این کتاب در صفحه اینستاگرام 
ایشان کامالً موجود است. این صف ها برای چیست، نمی دانم! 
کتاب بعدی ازآقای صابر ابر، این کتاب به گفته خودشان شامل 
تعدادی از عکس هایی است که با موبایلشان گرفته شده و 
متنی که همان لحظه تراوش کرده که البته او نیز همه را 
در اینستاگرام خود دارد. ما برای گالری گوشی صابر ابر صف 

می کشیم و خدا تومن پول می دهیم!
توضیحات باال شما را یاد چه انداخت؟ انگار داریم در خود 
خوشگل  عکس  یک  می خوانیم،  را  پست  یک  اینستاگرام 
همه جا  داریم  انگار  بد.  یا  حاال خوب  متن،  یا  شعر  یک  با 
دنبالش می گردیم. کل کتاب بایکوت و من سر قولم هستم 
هم، همان عکس ها و پست هایی هستند که در اینستاگرام 
اینستاگرامی  کتاب های  این  باید  چرا  اما  دیدیم.  افراد  این 
اینچنین پرفروش شوند؟ بنظر شما ما در دنیای واقعی بدنبال 
اسطوره های مجازی خود می گردیم؟! شاید داریم با تمام وجود 
دست وپا می زنیم که بگوییم، نه این ها مجازی نیستند! آن قلب 
پیش فرِض دایرکت به واقعیت پیوسته... این که هرروز دنبالش 
می گردم و دوستش دارم )like !( واقعا هست و وجود دارد... 
و با خریدن این کتاب و عکس و سلفی دوباره ببریمش کنج 
اما در این هزاره،  همان صفحات و دنیای دوست داشتنی. 
جای نویسنده غیر اینستاگرامی کجاست؟ این ها جا ماندند یا 
آن ها دارند اشتباه می روند؟ من که می گویم نباید جاماند از 
عصر رسانه  ای شدن، اما هرچیزی هم به خورد ملت دادن ظلم 

محسوب می شود؛ ظلِم فرهنگی. 
حال با خودتان فکر کنید چه نویسنده  ای می شود این آدم 
اخطار  اینستاگرام  ولی  بنویسد  ما  برای  است  قرار  وقتی 
محدودیت کلمه می دهد!  #روشنمان_کنید!  #التماس_تفکر

״ اسالم و انقالب و امام آمد و در این کشور، زن را در مرکز 
فعالیت های سیاسی قرار دادند و پرچم انقالب را به دست 
زنان سپرد و زن در همان حال هم، حجاب و عفاف و وقار 
خامنه  ای  علی  سید  اهلل  آیت  کرد...״   حفظ  را  تقوایش  و 

)۱۳۶۸/۱۰/۲۶(
ترکیب  دو  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  سخن،  این  در 
»پرچم دار انقالب« و »حافظ عفاف و وقار« را یکی از چند 
برای  آن  اسالمی خواستار  انقالب  هویت هایی می داند که 
امیرالمؤمنین  اسالمی  تفکر  در  می باشد.  جنبشش  زنان 
علی)علیه السالم( معتقد بودند شجاع ترین، باایمان ترین و 
پارساترین افراد باید به عنوان پرچم دار شناخته شوند، زیرا 
در طول تاریخ پرچم نماد اعتماد و اعتقاد در جبهه خودی و 

پرچم دار نقطه ارزیابی در نگاه روبرو بوده است.
در فضای مدرن هویت زن با تماد ابعاد خانوادگی، دینی، 
ملی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی یک هویت کامال شفاف 
اول  وهله  در  را  بزرگی  بسیار  آسیب های  این  و  نیست 
تا  دارد،  جامعه  کل  برای  آن  از  بعد  و  جامعه  زنان  برای 
آنجا که رهبر انقالب بارها در سخنرانی های خود خواستار 
ایجاد الگوی زن مسلمان انقالبی شده اند. زن در نگاه امام 
است،  آمده  بوجود  نهضت  رهبر  علیه(  خمینی)رحمۀ اهلل 
ساختار  همه  کارآمدی  فرض  - با  نهضت  این  رهبر  اگر  و 
ضعف،  ناخواسته  باشد،  نداشته  را  رهبری  توانمدی  آن - 
این نهضت را فراخواهد گرفت و حتی ساختار را در جهت 
همچون  متعددی  عوامل  می کند.  هدایت  آرمان ها  عکس 
تفکرات اسالم آمریکایی و اسالم متحجر در مقابل اسالم 
اشتباه  سیاستگذاری های  محمدی)صلی اهلل علیه وآله(،  ناب 
تعالی  و  رشد  عوامل  از  زنان  آگاهی  عدم  زنان،  حوزه  در 
شخصیتی و القاء عقب ماندگی فرهنگی و اعتقادی از سمت 
کشورهای توسعه یافته که خواهان ایجاد دهکده جهانی با 
و  هویتی  بحران  سبب  هستند،  کشورها  همان  حاکمیت 
به مردوارگی شده  تبدیل آن ها  وارونگی هویتی و  چه بسا 
است تا آنجاکه بسترهای جامعه برای فعالیت زنان، بدون 

را  توانمندی و حقوق زن و مرد آن ها  و  به وظایف  توجه 
رتبه ی  کاهش  صورت  در  و  می کنند  مقایسه  یکدیگر  با 

هرکدام، جامعه درصدد سرکوب آن ها برمی آید.
در چنین وضعیتی زنان جامعه، به سمت تفکرات دیگری 
نظیر فمینیسم، فراهنجار و... می روند که باوجود نارسایی ها 
و آسیب هایی که چنین جنبش هایی برای شخص و جامعه 
تفاوت های  به  بی توجهی  و  خانواده  ازدواج،  زمینه  در 
جوالنگاه  همچنان  اما  دارد،  رفتارشناسی  و  فیزیولوژیکی 
این چنین بی هویتی است. این مسائل تا زمانی که زنان و 
دختران این کشور برای بازیابی هویت حقیقی خود دست 
به مطالعه و پژوهش برای ایجاد الگوی زن مسلمان انقالبی 
با تمام معیارهای حقیقی یک زن موفق و پیشرو در جهان 
و همچنین قوانین متناسب با آن برای ایجاد بستر ظهور 

چنین زنانی در جامعه، نزنند حل نخواهد شد.

مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

ما و جامعه اسلمی
نگاه فعال به مسیر پنج گانه جمهوری اسالمی )بخش چهارم(

شده  منعکس  جهان،  در  موجود  حاکمیت های  همواره 
بافت  که  مردم  هستند.  جامعه  روحیۀ  با  شده  منطبق  و 
را  حکمرانی  از  کوچکی  نوع  می دهند  تشکیل  را  جامعه 
و هرچه  اعمال می کنند  را  در مقیاس تحت سیطرۀ خود 
بزرگ تر می شوند در ابعاد بزرگتری تربیت اجتماعی خود را 
منعکس می کنند. لذا باید اذعان نمود که عمدتاً مردم همان 
حکمرانان کوچک و حکمرانان همان مردم بزرگ هستند. 
بر همین مبنا وجود رابطۀ تأثیر و تأثّر دوسویه میان دولت 
و جامعه انکارناپذیر است؛ یعنی مردمی که در پلکان قدرت 
محصول  طرفی  از  می رسند،  کاریزما  و  اقتدار  از  به حدی 
فضای تربیتی اجتماعی و حامل رفتارهای عرفی جامعۀ بستر 
خود هستند و از طرف دیگر با اقدامات حاکمیتی خود، بر 
شکل گیری و روح گیری جسم و جان جامعۀ محکوم خود 
مؤثرند. در فضای کنش گری انقالبی هیچ عرصه ای به اندازۀ 
عرصۀ جامعۀ اسالمی بستر هدف جهت فعالیت های مردمی 
نبوده  است. برخی معتقدند کمیت فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی پس از انقالب اسالمی در تاریخ بشر بی سابقه است؛ 
هشتاد هزار مسجد، هشتاد هزار هیأت مذهبی ثبت شده، 
پانصد  صد و پنجاه هزار طلبۀ مشغول به تحصیل، حدود 
و کالن  فرهنگی خرد  فعالیت  و ده ها هزار  علمیه  مدرسۀ 
کارنامۀ پرباری ست که نشان می دهد در چهل سال پس از 
انقالب - حداقل از نظر کمی - عملکرد بی سابقه ای در تاریخ 
تاریخ بشر  انسان در  فعالیت ها و جهت گیری های معرفتی 
به وجود آمده  است. اولین سؤالی که پس از مشاهدۀ آمار 
شگفت انگیز فعالیت های مردمی در انقالب اسالمی به ذهن 
می آید این است که برآیند این حجم از فعالیت ها چگونه 
ظهور و بُروز یافته  است؟ به عبارتی بهره وری گسیل برترین 

فعالیت های  فضای  در  اسالمی  انقالب  انسانی  سرمایۀهای 
اجتماعی به چه اندازه بوده است؟ باید اذعان نمود که فضای 
فعالیت های مکتبی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی مجروح از 
دو دسته آفات جدی هستند؛ الف( آفات حرفه ای: این دسته 
شامل عدم وجود تخصص، نگاه کارکردگرا، تفکر فرآیندی، 
نگاه سنتی و عدم بروزرسانی شکل فعالیت ها و سایر مشکالت 
تعریف نشدن  از آفت ها ریشه در  این دسته  حرفه ای ست. 
فرآیندهای آموزشی برای فعالین اصلی این عرصه دارد که 
نیست. ب( خطاهای  مقال  این  در  آن  به  پرداختن  مجال 
راهبردی: خطای راهبردی آفتی ست که گریبان گیر خبرگان 
و نخبگان نیز می شود؛ عدم اولویت شناسی دقیق در عرصۀ 
انقالبی  فعالین  اغلب  باعث می شود که پیش فرض  تمدنی 

برای کنش مکتبی عبارت شود از »نقش آفرینی در فضای 
جامعۀ اسالمی«. این در حالی ست که رسالت فعالین انقالبی 
فهم عملکرد در چارچوب اقتضائات جمهوری اسالمی است 

نه لزوماً فعالیت در مسیر جامعۀ اسالمی. 
برای فهم اقتضای اصیل جمهوری اسالمی توجه به ترتیب 
مراحل زنجیرۀ تمدنی و اولویت تشکیل دولت  اسالمی برای 
نیل به جامعۀ اسالمی ضروری ست. توضیح اینکه طبق سنت 
الهی مردم به کیش حکمرانان شان بوده و به آنها شبیه ترند 
از والدینشان. بنابراین با تحقق دولت اسالمی حقیقی زمینۀ 
پایانی  دوگانۀ  و  آمده  فراهم  اسالمی  جامعۀ  شکل گیری 
براین اساس  شد.  خواهد  تسهیل  به  شدت  تمدنی  زنجیرۀ 
تحقق  راستای  در  فعال  ورود  از  انقالبی  فعالین  صرف نظِر 

اسالمی  جامعۀ  الیۀ  در  فعالیت  بهانۀ  به  اسالمی  دولت 
را سخت  راهبردی ست که تحقق دولت اسالمی  اشتباهی 

و سخت تر خواهدکرد.

قسمت بعد: »ما و تمدن اسالمی«

دانشگاه امام صادق )علیه السالم(
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بایکوت، نویسنده علی قاضی نظام
من سر قولم هستم، نویسنده امیر علی ق
تا هفت خانه آن ورتر، صابر ابر
هر رازی که فاش می کنی یک ماهی قرمز می میرد، صابر ابر

کتاب اینستاگرامی
یا تغییر تعبیر نویسندگی؟!

زن در انقلب اسلمی ایران
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یادداشتی از  زینب رمضانی؛  دانشگاه صنعتی اصفهان

ترغیب  کتاب خواندن  به  و  خوانده اید  مرا  قبلی  مقاله ی 
در  توانایی اش  و  است  کتاب  ِکرم  تازه تان  رفیق  شده اید؟ 
را  صحبت کردن و اصطالحات جذاب گاه وبی گاهش شما 
ترغیب کرده کاری کنید مثل او شوید؟ آدم عزیز و مهمی 
شما را به بیشتر کتاب خواندن دعوت کرده؟ خودتان همیشه 
دلتان می خواسته آدم اهل مطالعه ای باشید و حس می کنید 
حاال وقتش است که یک کاری برای دل خودتان بکنید؟ 
اگر جوابتان به هر یک از پرسش های فوق مثبت است ولی 
نمی دانید از کجا باید شروع کنید، این مطلب برای شماست. 
قبل از شروع بحث و پیش ازاینکه بخواهم از نوت هایی که 
برداشته ام و کنار دستم است برای توضیح آنچه در سر دارم 
استفاده کنم، مایلم کمی حاشیه بروم. بسیار شنیده ایم که 
این  کمیاب  کاالی  و  است  عصر حواس پرتی  عصر جدید، 
روزهای ما توجه مداوم یا تمرکز است و اگر کسی بتواند 
بیشتر از بقیه آن را داشته باشد شش- هیچ از دیگران جلو 
می افتد. با یک نگاه سریع به آدم های اطرافمان خیلی زود 
دستمان می آید که دیگر کسی حال و حوصله ی خواندن 
تولید  اگر می خواهی محتوای متنی   ندارد و  متن طوالنی 
کنی که اغلب آدم ها آن را بخوانند، بهتر است تعداد کلمات 
از سیصدتا باالتر نرود وگرنه شانس خوانده شدن و الیک 
خوردن و اثرگذاری اش بین کاربران شبکه های اجتماعی به 
شدت پایین می آید! اوضاع خراب است. نه؟ سوال اینجاست: 
این سبک زندگی چه چیزی را از ما می گیرد؟ اگر این عادت 
از دست می دهیم؟ و سوال  را داریم  نداریم چه چیزی  را 
مهم تر آنکه چیزی که داریم از دست می دهیم، ارزش دارد 
که بخاطرش سبک زندگی مان را دستکاری کنیم؟ بیایید 
قبل از پاسخ دادن به این پرسش یک چیزی را با هم مرور 
کنیم: خیلی جاها برای اینکه بتوانیم ارزشی خلق کنیم یا 
تغییری ایجاد کنیم الزم است تمام زوایای یک مطلب را )با 
اغماض( بشناسیم. هرچه این شناخت بیشتر باشد، کارمان 
بیشتر  هرچه  مثال  برای  داشت.  خواهد  بهتری  خروجی 
مردم یک منطقه و عاداتشان را بشناسیم راحت تر خواهیم 
توانست برآن ها اثر بگذاریم یا برای اینکه دانش عمیق تری 
از یک موضوع داشته باشیم، الزم است زوایای بیشتری از 
آن را بشناسیم و این موضوع محقق نمی شود مگر این که 
حوصله کنیم و آنچه تا آن لحظه دربارۀ موضوع مورد بحث 
جمع آوری شده را مشاهده و بررسی کنیم. یعنی بنشینیم و 

ببینیم این سوال قبل از ما برای چه کسی مطرح بوده و او 
چطور حلش کرده یا اگر مطرح نبوده تا جای ممکن اطالعات 
مرتبط را جمع کنیم و با کنار هم قرار دادنشان سعی کنیم 
پاسخ تومغزبرویی برای خودمان پیدا کنیم. پس می شود در 
پاسخ پرسشی که مطرح شد بگوییم کسی که عادت ندارد 
متن های بلند بخواند، در پیدا کردن پاسخ پرسش هایش گیر 
می کند و معموالً در جستجوی راه های دیگر، سر از ترکستان 

در می آورد. خب حاال قدم اول چیست؟
قدم اول: عادت کنید کتاب دست بگیرید. گمان می کنم 
برای شروع مسیر کتابخوان شدن و استفاده از تمام مزیت های 
آن، ابتدا الزم است یاد بگیریم متن بلند بخوانیم و خسته 
نشویم. برای این کار هم شاید بشود رفت سراغ رمان ها و 
داستان هایی که نثر روان و همه فهم دارند و آدم را دنبال 
خودشان می کشانند و خواندنشان فشار ذهنی زیادی ندارد.

قدم بعد: چه بخوانیم؟ اینجا هم یک مقدمه چینی ریز 
دیگر الزم است. صحبت دربارۀ اینکه سوال مهم زندگی ما 
پرسش  عنوان  تحت  آن  از  من  که  چیست. همان چیزی 
مرکزی هر فرد در زندگی یاد می کنم. پرسش مرکزی آدم 
چیزی نیست که بقیه توی سرش انداخته باشند. این سوال 
مال خود آدم است. یک جایی در ذهنش شکل گرفته و 
دائم یک گوشه از ذهنش را به خود اختصاص داده و بعد از 
مدتی تمام فعالیت های شخص حول همین پرسش شکل 
شخص  که  است  این  هم  تشخیصش  راه  یک  می گیرد. 
حاضر است بدون آن که یافتن پاسخ سوال برایش منفعت 
مادی داشته باشد برای آن تالش کند و حتی هزینه بدهد. 
حاال اگر دنبال این هستیم که چه بخوانیم - با فرض اینکه 
این  راه  بهترین  بخوانیم -  بلند  متن  کرده ایم  عادت  دیگر 
است که برویم سراغ پرسش مرکزی مان و اجازه بدهیم او 
از پرسش مرکزی، پرسش های  به غیر  راهنمایی مان کند. 
اگر سودای داستان نویس  مثاًل  راهگشا هستند.  فرعی هم 
شدن در سر دارید، باید کتابخوان قهاری باشید و کتاب های 
داستان نویسی را بخوانید. اگر دغدغه تان افزایش بهره وری 
است، باید بروید سراغ کتاب های خودیاری. خیلی پیچیده 
روی  باید  تمرکزتان  که  اینجاست  نکته اش  ولی  نیست. 
پرسش مرکزی باشد. یعنی از هر ده تا کتاب هشت تایش در 
جواب پرسش هایتان باشد و دوتا هم گذری، هرچه بارخورد 

بخوانید!

باز نگردد.  ایران  از  می نویسد: »نذر کنیم آبه دست خالی 
]...[ هرقدر که دِل من در سینه می تپد و نذر کرده ام که 
آبه دست خالی باز نگردد؛ در مقابل، جان بولتون، پمپئو، 
نتانیاهو و ملک سلمان بی صبرانه منتظِر بازگشِت بی نتیجۀ 
آبه هستند. من از همین االن می توانم مکالمۀ میان ترامپ 
ترامپ  به  موذیانه  لبخندی  با  آنها  ببینم.  را  تندروها  و 
می گویند: »دیدید ما از اّول هم به شما می گفتیم این ها 
به جز زباِن زور و قدرت، زباِن دیگری را نمی فهمند«. یک 
ماهی می شود که لحِن ترامپ درمورِد ما تغییِر محسوسی 
بلکه  گذارده،  کنار  را  بستن  و  زدن  تنها  نه  کرده.  پیدا 
دلش  می گوید  و  می کند  ما  با  هم  دلسوزی  و  همراهی 
نمی خواهد ایران در این وضعّیِت اسفناِک اقتصادی باشد. 
صراحتاً اعالم کرده که تنها خواسته اش از ایران آن است 
به  حاضر  که  داده  پیام  بارها  نسازد.  هسته ای  سالِح  که 
مذاکره است و در سفرش به ژاپن، رسماً خواهاِن پادرمیانی 
ترامپ محتمل است.  این حرکت  آبه شد. دو سناریو در 
سناریوی اّول ]...[. سناریوی دّوم آن است خوِد ترامپ هم 
به این رویکردی که اخیراً اتّخاذ کرده باوِر چندانی ندارد، 
اّما از باِب اتماِم حّجت و نشان دادِن به دنیا و آمریکایی ها 
و  نگیرد  باال  کار  ایرانی ها  با  که  نمودم  را  تالشم  من  که 
بتوانیم با آن ها از دِر صلح و سازش و گفتگو مشکالتمان را 
حل کنیم. آبه را ماشاءاهلل با دو متر قد به تهران فرستادم، 
اّما دیدید که چگونه با دست خالی برش گرداندند. رهبراِن 
ایران متأّسفانه به جزگزینۀ نظامی، گزینۀ دیگری برایمان 

نگذارده اند«.
زیباکالم  آقای صادق  یادداشِت  اینجا خوانده اید،  تا  آنچه 
این  از  او  تحلیل  و  تهران  به  آبه  شینزو  سفر  از  پس 
است که گویی  نوشته شده  این سطور چنان  ماجراست. 
با  را  تا دوِر کشورش  را تحریم کرده ایم و دور  آمریکا  ما 
ناامن  خود  دست ساِز  تروریست های  و  نظامی  پایگاه های 
به  ما  آورده،  باال  را  پرچِم سفید  او  و حاال که  ساخته ایم 
و  است  آمریکا مظلوم  پرتاب می کنیم! و چقدر  او سنگ 
که  رسانده ایم  جایی  به  را  کار  و  متخاصم؛  و  مهاجم  ما 
»به جز گزینۀ نظامی، گزینۀ دیگری برایشان نگذارده ایم«! 
اقداماِت خصمانۀ آمریکا را به کاغذ  درست است که اگر 
تقی زاده هایی  نظِر  از  اّما  می شود،  بلندی  طوماِر  بیاوریم، 
از  قبل  - که  آمریکا  سفارِت  ما  همین که  زیباکالم  چون 

تسخیِر ما، »النۀ جاسوسی« بود - را تسخیر کرده ایم و در 
این سال ها هم »مرگ بر آمریکا« گفته ایم، مستحّق آنیم 
که هر گونه تهاجم و خصومتی را از آمریکا بپذیریم و لب 
به شکایت نگشاییم! ادبّیاِت تحقیرآمیِز صادق زیباکالم، در 
دادِن حقایق چنان غلیظ و شدید است که  وارونه جلوه 
اقتصاد«  مخاطب فراموش کند، عامل »وضعّیِت اسفناِک 
حاال  زیباکالم،  نظر  از  که  است  آمریکایی  همین  ایران، 

دلسوز و نگراِن حاِل ما شده است!
ما حمله کردند، در جنگ  به هواپیمای غیرنظامی  آن ها 
تحمیلی پشتیباِن اصلِی صّدام بودند، منطقه را با حضوِر 
آتش  به  داعش  تروریستی  گروه   ساخت  و  خود  نظامی 
کشاندند، دانشمندان ما را به شهادت رساندند، در اوضاِع 
داخلِی کشوِر ما دخالت کردند و بر آتش فتنه ۸۸ دمیدند 
تحریم های  بکشانند،  سقوط  مرزهای  به  را  کشورمان  تا 
برجام  ما تحمیل کردند،  بر  را  ظالمانه و بی حّد و مرزی 
را هم امضا کردیم که آمریکا به آن متعّهد نماند! با این 
و  قطعی  آنچه  آمریکا؟!  یا  باشیم  پاسخگو  باید  ما  وصف، 
هویداست، کسی که باید در مجامِع جهانی پاسخگو باشد، 
آمریکا است. آری! ما آمریکا را دشمن می پنداریم، چنان که 
هست و انکار ناشدنی است، اّما سال ها گذشت و نمی دانیم 
غرب زدگان را چگونه ببینیم و باور کنیم! فراتر از مباحِث 
نگاِه  نوِع  این  اشاعه ی  نگران کننده است،  آنچه  سیاسی، 
به مسائل در میاِن مردم، با تدریِس آقای زیباکالم و دیگر 
پردۀ حقارت است  پِس  از  نگاهی که  است.  دوستان شان 
از  تهدیدی  و  توهین  هر  چنان که  آمریکاست،  مرعوِب  و 
جانِب دشمن را روا می دانند و کوچکترین مقابله و سخنی 
را که در مقاِم »دفاع« از خودمان باشد، خشونت طلبی و 
ارثّیۀ  این  قلمداد می کنند. »خودحقیرپنداری«،  تندروی 
شوِم قاجار و پهلوی، سال های سال ایران را به عقب ماندگی 
واداشت و ننگ و رنج و سختی را برای این ملّت به ارمغان 
بطالن  خّط  برای  تالشی  ایران  اسالمِی  انقالِب  اّما  آورد، 
نهاِل  که  حال  بود.  مسموم  فکِر  کهنه  این  بر  کشیدن 
انقالب با گذشِت چهل بهار، درختی تنومند و مستحکم 
شده است، آنچه می تواند ایران را »به عقب برگرداند« و 
آتش به شاخه های آن بزند، حاکمّیِت همین جریاِن فکرِی 

کهنه و پوسیدۀ غرب زدگی است. 

یادداشـتی از فروغ آسایش؛  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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جای شهید و جّلد را عوض نکنید! الفبای کتاب خواندن؛ کتاب خواندن را از کجا شروع کنیم؟  )بخش دوم(

ولی  باشم  می خواهد  دلم  نیستم.  حرفه ای  فیلم بیِن  من 
و  است  پذیرایی  سالن  گوشه ی  جایش  که  مونیتوری 
خانواده ای که هنوز دیدن صحنه های مخصوص بزرگساالن 
را ناپسند می دانند و نگران اتصالی کردن اعصاب سمپاتیک 
و  نابالغ شان هستند، همیشه دست  فرزند  پاراسمپاتیک  و 
پایم را می بندد. و این درحالی است که عدد قابل  توجهی 
و  پدر  فیلم های  جزء  که   IMDB پرستاره ی  فیلم های  از 
انسان های  برای  می شوند،  محسوب  سینما  تاریخ  مادردار 

هم  خیلی  مع االسف  شده اند.  ساخته  سال   ۱۸ از  بزرگتر 
از  یکی  و  است  تنبلی  اصلی اش  علت  نیستم.  برو  سینما 
علل فرعی اش جمله ی تاثیرگذار یکی از کارگردانان ایرانی 
است که می گفت: »ما خودمان هم چیزهایی که می سازیم 
را نمی بینیم!« مثاًل دوبار آخری که سینما رفتم، یک بارش 
توفیقی بود که توسط شهرداری مشهد، طی مدت اقامتم در 
آنجا به زور حاصل شد و دفعه بعدی هم قرار بود به بهانه ی 
سینما رفتن بانی خیر بشوم و دوتن از رفقایم که میانه شان 
شکراب شده بود را آشتی بدهم. اما همین چند روز پیش، با 
تمام دلم برای دیدن فیلمی که در جشنواره فیلم فجر سال 
۱۳۹۷ موفق به دریافت شش سیمرغ بلورین شده بود، به 

سینما رفتم. فیلمی به کارگردانی نرگس آبیار که قباًل با فیلم 
شیار ۱۴۳ شناخته بودمش. شنیده بودم فیلم درباره ی برادر 
عبدالمجید(  اصلی  نام  )با  عبدالحمید  عبدالمالک،  بزرگتر 
از  بایگانی ذهنم  نزدیک ترین تصویری که در  ریگی است. 
این دو اسم بود، تصویر تکیده و زرد مردی بود که همان 
سال ها در تلویزیون دیده بودم و گفته بودند سرکردهی یک 
گروهک تروریستی است. مردی که در اولین برخورد اصاًل 
نمی شد باور کرد حتی از پس کشتن یک مورچه بربیاید و 
اینطور به ذهن می رسید که اگر روزی به قصد خرید ماست 
به بقالی برود، احتماالً آخرین کسی خواهد بود که کارش 
بیست  و  دو ساعت  فیلم  زمان  انداخته می شود. مدت  راه 

دقیقه بود. دو ساعت و بیست  دقیقه ای که با نمایش تصاویر 
تکراری از درگرفتن عشق بین دختری صفرکیلومتر و پسری 
که اندکی به اصول dating مسلط است، شروع شد و با 
شلیک گلوله به سر زنی که به تازگی در دومین وضع حمل، 
برادرزاده های دوقلوی عبدالمالک ریگی را به دنیا آورده، بد 
به پایان رسید. در تمام مدت، فیلم روایتگر بسیاری از وقایع 
و مفاهیم تلخ جاری در دنیا بود: تروریسم، انحراف فکری، 
ناتوانی در تشخیص حق و باطل، رابطهی فقر و انحراف، ظلم 
از پس  به خوبی  اول مرد )هوتن شکیبا(  بازیگر نقش  و... 
ایفای نقش عبدالحمید برآمده بود. چه آنجا که در قامت 
عاشقی سینه چاک به خواستگاری رفته بود و چه آنجا که با 
لباس نظامی، شانه به شانه ی عبدالمالک آدم می کشت. اما اگر 
کج سلیقگی او در انتخاب نقش های پیشین نبود، شاید این 
شخصیت بهتر در ذهن مخاطب می نشست. اما بازیگر نقش 
اول زن )الناز شاکردوست( با ارائه ی بازی قدرتمندش در این 
فیلم، به خوبی موفق شده بود برای ساعاتی مخاطب را با خود 
همراه کند و ذهن ها را از نقش هایی که پیش از این ایفاکرده 
منحرف و به سمت نقش فائزه متمرکز کند. زندگی تمام 
شخصیت ها تلخ بود. از عبدالمالک گرفته که حاال بی شک 
در حال تحمل عذاب است، تا دختری که بی خبر از همه جا 
وارد خانواده ای می شود که پسرانشان تروریست هستند. اما 
پرسشی که پس از پایان فیلم با مخاطب می ماند این است: 
فرزندان باقی مانده از این زن و شوهر )عبدالحمید و فائزه( 
و  سالم  زندگی  خانوادگی  این شهرت  با  است  قرار  چطور 
شادی داشته باشند؟ آن ها چه احساساتی را تجربه می کنند 
و بواسطه ی این حجم از نابسامانی که آثار ماتأخر اعمال پدر 
و عمویشان است و به زندگی آن ها نیز تسری می یابد، چه 

چیزی را از دست می دهند؟

دانشـگاه صنعتـی اصفهـان

یادداشتی از  زینب رمضانی؛

جستاری بر فیلم سینمایی »شبی که ماه کامل شد«



و  همکاری  لزوم  و  قضائیه  قوه ی  رئیس  تغییر  به  توجه  با 
پیشنهاداتی  رسید  به نظر  محترم،  جناب  آن  با  هم فکری 
سازنده، عملیاتی و راه گشا ارائه شود تا خروجی و نتیجه ی 
تالش های شبانه روزی و مستمر دستگاه قضایی بیش ازپیش 
توسط مردم کشورمان دیده و شنیده شده و بساط تخریب 
و توهین دشمنان داخلی و خارجی برچیده شود و موجبات 
ناامیدی بدخواهان نظام جمهوری اسالمی ایران فراهم آید.

]1[. تیم رسانه ای قوی جهت تبلیغات سریع، به موقع 
از  باید  »شما  فرمودند:  والیت  عظمای  مقام  فوری؛  و 
خیلی  رسانه  ای  امکانات  کنید.  استفاده  امکانات  همه ی 
و  رئیس  دیدار  در  همچنین  است...« )۸۳/۵/۲۵(  مهم 
مسئوالن قوه ی قضائیه با ایشان در سال ۹۷ فرمودند: »یکی 
قوی  تیم  یک  یعنی  است؛  این  شما  کارهای  مهم ترین  از 
رسانه ای هنرمند را به کار بگیرید، بنشینند طّراحی کنند - نه 
برای یک روز و دو روز و یک ماه؛ به طور مستمر - تا بتوانند 
همین که شما گفتید که ما فالن تعداد قاضی را این جوری 
یا  دادیم  انجام  را  اصالحی  یا فالن حرکت  کنار گذاشتیم 
فالن تنقیح قانونی را یا فالن پیش بینی بلندمّدت را انجام 
دادیم، این را بتواند به مردم تفهیم کند درست که مردم آن 
را مشاهده کنند ببینند. خب، این کار، کار مهّمی است؛ ما 

این کار را خیلی دسِت کم گرفته ایم.« )۹۷/۴/۶(
داشتن یک تیم رسانه ای به روز برای همه ی مجموعه های 
حکومتی الزم و ضروری است؛ مخصوصاً برای قوه ی قضائیه 
که معموالً تنها شاکی و طرف شکایت از روند رسیدگی به 
پرونده شان مطلع می شوند و بسیاری از مردم هیچ اطالعی 
راجع به رسیدگی ها، آرای صادره، آرای مختومه و... ندارند. 
بسیاری از اموِر انجام شده یا در حاِل انجاِم دستگاه قضایی 
می تواند به ٌصورت گزارش صوتی و تصویری و یا مکتوب تهیه 
و در راستای شفافیت اطالعات، منتشر شده و در اختیار ملت 
محترم قرار داده شود. حضرت امام خامنه ای )دام ظله العالی( 
چنین  قضائیه  قوه ی  به  مربوط  خطرات  از  یکی  به  راجع 
فرمودند: »یکی از خطرات بزرگ همین است که جوسازی های 
سیاسی اثر بگذارد برروی مجرای صحیح قضاوت و برروی 
ذهن قاضی و برروی ذهن بازپرس و مجموعه ی چرخه ی 
می شود،  سیاسی  جوسازی  خوب،  پرونده ها.  به  رسیدگی 
دشمن  می گویند،  بیگانه  رادیوهای  می نویسد،  روزنامه 
می گوید، جناح های مختلف حرف می زنند؛ اینها نباید اثر 
بگذارند. یکی از مشکل ترین کارهای قوه ی قضائیه این است 
که تحت تأثیر جریان سازی ها قرار نگیرد؛ این همان »إعدلوا 
هو أقرب للّتقوی« است.« )۸۹/۴/۷( ازجهت اینکه دستگاه 
قضایی کشور گرفتار سیاه نمایی ها و جوسازی های خودی و 
غیرخودی نگردد، الزم و ضروری است اقداماتی برای تحقق 

این مورد مهم انجام شود ان شاءاهلل.

]2[. معرفی قضات شایسته و انقالبی و تقدیر از ایشان 
قوه ی  )هفته  خاص  روز  یک  در  سالیانه  به صورت 
فرمودند:  خامنه ای)دام ظله العالی(  امام  حضرت  قضائیه(؛ 
یا  بود  گذشته  سال  نظرم  - به  جلسات  از  یکی  در  »من 
ندارید،  کم  خوب  قاضی  شما  که  گفتم  بود -  آن  از  قبل 
روز  و  شب  که  قاضی ای  ]دارید[؛  خوب  بسیار  قاضی های 
در  وقت حضور  و  استراحت  وقت  و  خواب  وقت  از  ندارد، 
به عمق  برسد  اینکه  برای  این ها می زند  خانواده و همه ی 
آن  مفاد  کند  زنده  و  کند  احقاق  را  پرونده  و  پرونده  یک 
را؛ قاضی های کوشا و اهل سعی و تالش و صادق و قانع. 
معّرفی  کنید،  را چهره  این ها  از  تعدادی  خیلی خب، یک 
کنید؛ فرض بفرمایید یک قاضی ای را که این تعداد پرونده 
را به بهترین وجهی که موجب رضایت متخاصمین است یا 
موجب رضایت مجموعه ی دستگاه است و رسیدگی کرده و 
به نتیجه رسانده، مشّخص کنید، معّرفی کنید؛ مثل معلّمین 
برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محّققین برجسته، مثل 

کارآفرینان برجسته. قاضی برجسته را چهره کنید تا تشویق 
پیشنهاد  کار« )۹۷/۴/۶(  سبک  این  به  عّده ای  یک  بشوند 
قضات  از  قضائیه،  قوه ی  گرامی داشت  هفته ی  در  می شود 
انقالبی تقدیر و تشکر به عمل آید  شریف، عالم، وارسته و 
با  مردم  تا  بدهد  وسیع  پوشش  را  آن  نیز  رسانه ای  تیم  و 
ایشان آشنا شوند و پیشرفت کار دستگاه قضایی را به صورت 

ملموس دریابند.
قضات  مقابل  در  خائن؛  و  فاسد  قضات  معرفی   .]3[
عملکرد  با  که  قضاتی هستند  انقالبی،  و  وارسته  شایسته، 
منفی خود، هم آبروی خویش را برده و هم برای دستگاه 
قضایی هزینه تراشی می کنند. به قول حضرت امام خامنه ای 
یا  قاضی  - حاال  قضا  مقام  در  کرده  خیانت  که  »قاضی ای 
چه  کنید؛  معّرفی  را  این  نمی کند -  فرق  دادسرا،  اعضای 
انجام  باید  این جوری  مواردی  کنید.  تشهیر  دارد؟  اشکالی 
بگیرد.« )۹۷/۴/۶( الحمدهلل تاکنون چند قاضی متخلف در 
رسانه ها معرفی شده اند، اما این ها دستاورد کمی است که 
باید در کنار اجرای قانون و اقدامات پیشگیرانه در قبال جرم 

و جنایت، بیش از پیش به مورد توجه قرار گیرد.
]4[. امکان شکایت از بخشنامه ها و آیین نامه های قوه ی 
دیوان  در  قضائیه  قوه ی  رئیس  تصمیمات  و  قضائیه 
دیوان عدالت  قانون  ماده ۱۲  تبصره ی  در  عدالت اداری؛ 
اداری مقرر شده است: »رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه 
قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس 

قوه قضائیه... از شمول این ماده خارج است.« با وصف حالی 
که از ریاست محترم قوه ی قضائیه سراغ داریم، مخصوصاً 
با اقدامات شایسته ای که در آستان مقدس رضوی صورت 
گرفته و به جهت اینکه ایشان از مسئولینی هستند که به 
انتقادات سازنده و مالحظات بیشتر اهمیت  پیشنهادات و 
می دهند و همچنین با شناخت از روحیه ی نقدپذیری ایشان 
و توجه به اینکه هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسالمی 
ایران معصوم نیست و ممکن است دچار خطا و اشتباه در 
حوزه ی فردی و مسئولیتی خویش گردد، به نظر می رسد که 
بخشنامه ها و آیین نامه های قوه ی قضائیه و نیز تصمیمات 
شخص رئیس قوه، زین پس جزء موارد قابل شکایت باشند و 

از مستثنی شدن خارج گردند.

با  قضائیه  قوه ی  رئیس  خبری  نشست  برگزاری   .]5[
اهالی رسانه و اهل قلم به طور منظم )هر 4 ماه یک بار(؛ 
یکی از نمودهای ارزشمند و ماندگار در نظام حقوقی ایران 
اسالمی، اطالع رسانی و شفاف سازی مسائل و موارد مهم و 
یا بسیار مهم و همچنین اقدامات و فعالیت هایی است که 
در خود قوه و زیرمجموعه های آن صورت می گیرد. رئیس 
قضایی  امور  رأس  در  که  شخصی  به عنوان  قضائیه  قوه ی 
به اموری  کشور قرار دارد و بسیاری از اشخاص را شخصاً 
منصوب می کند، شایسته است ضمن گزارش عملکرد خود، 
پاسخگوی سؤاالت اهالی رسانه و اهل قلم و فعاالن رسانه ای 

نیز باشد.

]6[. ایجاد سایت یا اپلیکیشن جهت دریافت انتقادات 
و پیشنهادات سازنده مردمی؛ پیشنهاد می شود از طریق 
قوه ی  با  مرتبط  رسمی  و  معتبر  اپلیکشین های  یا  سایت 
قضائیه، فضایی برای عموم ملت فراهم گردد تا همگان در 
رهبری جامعه سهیم باشند. البته پیشنهاد بهتر در همین 
مردمی،  پیشنهادات  از  برخی  چنانچه  که  است  این  قالب 
قابلیت قانون شدن داشت، الیحه ی قضائی آن تهیه شده و 

مراحل تصویب و اجرایی شدن آن طی شود.
]7[. شفاف سازی عملکردها و رویه های قوه ی قضائیه و 
زیرمجموعه های آن؛ ایجاد سامانه شفافیت دستگاه قضایی، 
یکی از بهترین اقداماتی است که در این برهه از زمان انقالب 
اسالمی می تواند صورت بگیرد. متأسفانه خیلی از تهمت های 
دقیق  اطالع رسانی  عدم  از  ناشی  قضائیه،  قوه ی  متوجه 
ایجاد  پیشنهاد  است.  کشور  اقتصادی  مفاسد  پرونده های 
دستگاه  شدن  قوی تر  موجبات  می تواند  سامانه ای،  چنین 
قضایی، به روزرسانی اطالعات و مطلع شدن جامعه ی ایرانی 

از روند دقیق اقدامات و فعالیت ها را فراهم سازد.
سیاست گذار؛  و  اندیشه ورز  هیئت های  تشکیل   .]8[
تمامی  و  خود  برای  قضایی  دستگاه  می شود  پیشنهاد 
زیرمجموعه های خود، هیئت هایی متشکل از قضات انقالبی 
با  کشور  قضایی  مسیر  تا  نماید  تأسیس  علمی  نخبگان  و 
درایت و بینش بهتری طی گردد. ذیل این هیئت ها می تواند 
در  و  بشود  تشکیل  و...  رسانه ای  تیم های  از  کارگروه هایی 

چهارچوب سیاست های ایشان حرکت نمایند.
ویژه  دادسرای  تشکیل  شهروندی؛  حقوق  احیای   .]9[
جهت رسیدگی به همین امر مهم می تواند روند رسیدگی ها 
را تخصصی تر و پایداتر کند. امروزه خیلی از موارد چنانچه 
در  بزرگی  نقش  برود،  پیش  تخصصی بودن  درون مایهی  با 
اهداف خواهد داشت.  و پیش برد سریع  اطالعات  شفافیِت 
چنانچه هدف، رسیدگی دقیق، منصفانه، بدون کمترین خطا 
به مرور  ویژه،  باشد، دادسراهای  قید فوریت  با  و  اشتباه  و 
زمان در همین خط حرکت خواهند کرد و آینده، نتیجهی 
پیشرفت و اثرگذاری آن را خواهد دید. مثاًل در بعد رسیدگی 
به »آسیب های اجتماعی« مانند وضعیت نابه ساماِن معتادین، 
بدحجابی ها در خیابان و... لزوماً روند بررسی نباید طوالنی 
با  متناسب  مجازات های  اعالم  و  رسیدگی ها  ضمن  شود؛ 
جرم، باید اثرگذاری خاصی باشد و فرد مجرم، متنبه شود تا 

انگیزهی تکرار جرم در وی کاهش یابد.
]10[. اجرای صحیح و بدون تعارف اصل 142 قانون اساسی؛

نیز  قباًل  - که  قانون  دقیق  و  اجرایی  چنانچه سازوکارهای 
قانون آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده 
است - موبه مو اجرا شود، دیگر شاهد این نیستیم که چند 
وزیر بعد از تصدی کرسی وزارتخانه، هنوز از اموال خود و 

خانواده هایشان اطالعاتی به دستگاه قضایی نداده باشند.
بخش های  در  انقالبی  و  مؤمن  عناصر  جذب   .]11[
مختلف دستگاه قضایی و زیرمجموعه های آن؛ حضرت 
از تالش ها همین است که  امام خامنه ای فرمودند: »یکی 
عناصر مؤمنی و عالمی و با انصافی به قوه ی  قضائیه جذب 
کرسی  ذیل  می تواند  عناصر،  این  شوند.« )۸۹/۴/۷( جذب 
قضاوت باشد و یا مشاوران قضات، کارکنان و حتی دفترداران 
و بدنه ی اجرایی دستگاه قضایی. قوه ی قضائیه اوالً می بایست 
فضایی به وجود آورد که عناصر حزب اللهی و مؤمن به آن 
اعتماد کنند، زیرا هستند کسانی که که باتوجه به همین 
و  اقدامات  به  نسبت  کافی  اطالعات  فقدان  سیاه نمایی ها، 
فعالیت های قوه و... اصاًل خواهان حضور در دستگاه قضایی 
شود.  غافل  خود  زیرمجموعه های  از  نباید  ثانیاً  نیستند؛ 
در  انقالبی  و  باانصاف  عالم،  متدین،  مجموعه ای  چنانچه 
نظام جمهوری اسالمی فعال باشند، شاهد خطای کمتر و 

کارآمدی بیشتری خواهیم بود.
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