
یادداشت؛  موضع تسامحاً غیرتمدنی آقای 
معاون وزیر

سپتامبر ۲۰۰۱ صدای مهیبی قلب منهتن را به  لرزه 
 درآورد و پروژه ای که کدهایش از چندسال قبل در 
رسانه ها منعکس شده بود، رسماً کلیدخورد. موقعیت 
استراتژیک افغانستان اشتهای ایاالت متحده را باز 

کرده بود.  ..

این روزها همه درباره ی جنگی اقتصادی صحبت می کنند. 
زمینی،  دسته ی  سه  به  محیطی  نگاه  با  نظامی  جنگ 
هوایی و دریایی تقسیم شده است. این سه محیط، آماج 
که  همان طور  می باشند.  آن ها  تصرف  برای  نیرو ها  عمل 
دریایی،  و  هوایی  زمینی،  حوزه  دارای سه  نظامی  جنگ 
است جنگ اقتصادی نیز دارای چهار نوع یا در اصطالح 
نظامی چهار صحنه ی جنگ )Theater of war( است:

جنگ ارزی؛ منازعه ای بر سر ارزش پول،
جنگ مالی؛ منازعه ای بر سر شریان های مالی،

جنگ تجاری؛ منازعه ای بر سر تجارت،
و جنگ منابع؛ منازعه ای بر سر منابع حیاتی.

این چهار مورد هر کدام می توانند با هم ترکیب شوند و یا 
مستقاًل زمینی برای درگیری باشند. برای هر کدام از این 
اقتصادی  منازعات  در  عینی  مثال هایی  زمین،  نوع  چهار 
آتش  در  مختلفی  بازارهای  و  می شود  دیده  امروز جهان 

این ستیزه ها می سوزند.
که  نیمه سخت  است  جنگی  اقتصادی،  جنگ  واقع  در 
در میدان اقتصاد و با ابزار های مالی جهت حاصل شدن 
به  نیز  این جنگ  در  می دهد.  رخ  اقتصادی  پیروزی های 
مانند جنگ نظامی، کسی پیروز است که قدرِت اقتصادی 
که  دارد  اقتصادی  قدرت  کسی  و  باشد  داشته  کارآمدی 

بتواند اراده ی خود را بر دیگری تحمیل کند.
جمهوری اسالمی نیز در چهل سال گذشته در سه میدان 
تجربه  را  گوناگونی  نبردهای  فرهنگی  و  نظامی  سیاسی، 
اقتصادی  جنگ  با  خاص  شیوه ی  به  اکنون  ولی  کرده 
سایر  از  متفاوت  ابزاری  که  جنگی  است  شده  روبه رو 
بلکه  نیست  آشکارا  نظامی  جنگ  مانند  و  دارد  ستیزه ها 
از ماهیتی خاموش برخوردار است. لذا دفاع مقدس امروز 

است.  اقتصادی  و  نظامی  شامل عرصه سیاسی، فرهنگی 
تحمیل  بر  سعی  و  شده  سوار  اقتصاد  بر  سلطه  جریان 
جای  به  میراث  که  اسالمی  انقالب  بر  خویش  اراده ی 
است  وسلم-  آله  و  علیه  - صلی اهلل  اکرم  رسول  مانده ی 

دارد. در این شرایط راه حل چیست؟
برای  می کنیم.  شروع  دولت  از  را  مهم  وظیفه ی  ابتدا 
تشکیل  جنگ  ضد  کابینه ی  باید  اتفاق  این  با  مقابله 
و  برنامه  سازمان  رییس  از  متشکل  کابینه ای  می شد؛ 
بودجه، وزیر اقتصاد، معاون رییس جمهور و دیگر افرادی 
که تأثیرگذار در امر اقتصادی هستند که متأسفانه هیچ 
برنامه ای از سوی دولت دیده نشد. مرحله ی اصلی و مهم 
دیگر این مقابله از سوی ما باید با کنار گذاشتن دالر از 
یا همان  ارزی  زیرا جنگ  اقتصادی همراه شود  مبادالت 
و  پول هاست  ارزش  سر  بر  جنگ   ،)Currency war(
پول معیار سنجش ارزیدن کاالهاست. در این جنگ، تنها 
ضعف  نقطه  حذف  کشور،  یک  اقتصاد  کردن  مقاوم  راه 
این  اندازه گیری  واحد  آن که  پول  مقاوم کردن  و  است 
اندازه گیری، آن قدر بی ثبات  سیستم است. وقتی واحد 
باشد، بدون شک کل دستگاه اقتصادی، متزلزل و لرزان 

خواهد بود.
فرآیندی  شامل  حمالت  برابر  در  ملی  پول  مقاوم سازی 
اولین  است.  ضعف  نقاط  حذف  آن،  گام  اولین  که  است 
نقطه ضعف ریال و اقتصاد ایران، وابستگی به دالر است. 
و  آمریکا  قدرت  اصلی  رکن  دالر  نکته،  این  به  توجه  با 
مهم ترین ابزار در »جنگ ارزی« است. پدافند این جنگ را 
باید با اصول دالرزدایی دنبال کنیم که به گفته ی رهبری 
کشور  ابتدا  که  است  دالر  آقایِی  بردن  بین  از  حل،  راه 
می تواند با عقد پیمان دوجانبه بین کشورهایی نظیر هند، 

روسیه، یا حتی عراق به مبادالت اقتصادی با واحد پول 
خود دو کشور بپردازد که خود این امر تأثیر خوبی بر بازار 
ایران و کاهش قیمت ها خواهد داشت و می تواند شروعی 
برای حذف دالر از مبادالت باشد. مسئله ی دیگر تقویت 
اقتصاد کشور و استفاده از نخبگان و نیروهای تازه نفس و 
فعال در این حوزه در موضوع تولید می باشد که از همه 
چیز مهم تر و اصلی تر است. تولید در دنیای اقتصاد حکم 
ستون فقرات را دارد. وقتی بازار وارداتی و مصرفِی کشور 
تأمین  از  بعد  دهیم،  حرکت  تولیدی  بازار  سمت  به  را 
بر  تکیه  با  و  پیدا می کنیم  توان صادرات هم  داخل  نیاز 
توان داخلی و اعتماد به ظرفیت های درونی جلوگیری از 
در  کرده ایم.  دنبال  را  کشور  منابع  رفتن  هدر  و  قاچاق 
پیدا خواهیم کرد  با هویت  و  قوی  اقتصادی  این صورت 
که با هیچ حمله و مقابله ای توان شکستن و تخریب آن 
سر  در  نیز  را  آن  تهدید  جرأت  حتی  نمی کنند.  پیدا  را 
نمی پرورانند بلکه مجبور به مبادالت و ارتباط اقتصادی با 
ایران می شوند. چراکه باعث وابستگی سایر ملل به خود 
شده ایم و این نشان دهنده ی این است که هویت اقتصادی 
و  فراتر  نگاهی  با  آوینی  شهید  کرده ایم.  پیدا  مستقل 
دقیق تر به این جنگ این گونه بیان می کند که: شکست 
بتواند بر سایر وجوه زندگی ما  اقتصاد  ما آن جاست که 
غلبه پیدا کند و اگر چنین نبود و دشمن بر این حقیقت 
این  در  را  تالش خود  بدون شک همه ی  نداشت،  وقوف 

جهت تمرکز نمی بخشید.
مراکز  به  دشمن  سازمان یافته ی  حمالت  و  نفت  جنگ 
صنعتی ما نشان دهنده ی همین واقعیت است که استکبار 
تحمل ناپذیر  فشارهای  تحمیل  با  می خواهد  جهانی 
نظر  صرف  اعتقاداتمان  از  که  کند  وادار  را  ما  اقتصادی، 
کنیم. آن ها می خواهند با اقتصاد بر اعتقاد ما غلبه کنند، 
و انصافاً در دنیای امروز، اگر هم راهی برای غلبه بر ایمان 

و اعتقاد وجود داشته باشد، همین است و ال غیر...
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یادداشت؛ ما و دولت اسالمی 
یازده سال از خاتمۀ جنگ تحمیلی گذشته بود، 
یازده ساله  نیز  خامنه ای  آیت هللا  زعامت  حاال 
شده بود که ایشان پرده از مسیر پیش روی حرکت 
انقالب برداشتند و با ارائۀ یک سیر منطقی که تمام 
اهداف انقالب را پوشش می داد، از زنجیرۀ تمدنی 

انقالب اسالمی رونمایی نمودند.  ..

یادداشت؛  مشاهیرِ بی شهرت
چند روز پیش، وقتی در کالس »تفکر و سبک زندگی« 
هشتمی ها، به بخشی از درس رسیدیم که نام برخی از 
دانشمندان و شخصیت های برجسته را به عنوان نمونه هایی 

از انسان های دارای اعتمادبه نفس ذکر کرده بود...

یادداشت؛  سکانس پایانی
به نام خدا و به یاد مبارزان حقیقی.  ..

»هزاران انسان فداکار و آگاه، با درک صحیح از موقعیت و شناخت نیاز زمان، در عملیات پیچیده بیت المقدس 
شرکت کردند که نتیجه آن شکل گیری حماسه تاریخی و ماندگار فتح خرمشهر بود«

این شماره تقدیم می شود به شهید سید محمدعلی جهان آرا و تمام شهدای مقاومت و آزادسازی خرمشهر
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مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

سکانس پایانی
در عصر حاضر، عصری که توجه خاصی به آزادی و پیشرفت 
مسئله ای  می شود،  تمدن  و  علم  شکوفایی  و  تکنولوژی  و 
»حجاب« مانند سدی محکم جلوی حرکت سریع  نام  به 
به سمت پیشرفت و آزادی ایستاده است؛ تا آن جا که این 
مسئله، گاه و بی گاه گریبان گیر دانشجو - با همة دغدغه های 
علمی و آموزشی که دارد- می شود طوری که انگار رهایی از 
دست آن افزایش بهره وری در علم و باورها و خواسته هایش 

را دربردارد. 
دانشجو - با همان روح حقیقت طلبی اش- حجاب را خوب 
نه تنها  که  است  دست آوردی  همان  حجاب  می شناسد؛ 
اعتمادبه نفسش را در مجامع علمی پایین می آورد بلکه او

را متفاوت از همه با لباس یک تروریست، عقب مانده و قشر 
کوچکی از جهان و نه شبیه همه به نمایش می گذارد. چهل 

سال از انقالب اسالمی کشورش که 
تحریم، عزت  دموکراسی،  با  همراه 
بوده  نه خارجی-  - و  داخلی  نفس 
است گذشته و به این نتیجه رسیده 
نقش  نمی خواهد.  را  حجاب  که 
خانواده،  مانند  اجتماعی  نهادهای 
حکومت  تربیت،  و  تعلیم  نظام 
این  در  هم  جمعی  رسانه های  و 
نبوده  بی تأثیر  اصاًل  باورهایش 
برای  که  فلسفه هایی  غالباً  است. 
پوشش ذکر شده است دالیلی ست 

آن ها  از  زیرا  کرده اند  مطرح  را  آن  پوشش  مخالفین  که 
نتیجه می گیریم حجاب امری غیرمنطقی و نامعقول است.

می شود«  زیباتر  زنان  با  شهر  »چهره  کنیم  قبول  باید  ما 
زیرا زنان زیبایی هایی دارند که همه، اعم از مردان، آن را 
پذیرفته و قبول دارند، زیبایی هایی 
که با چشم و گوش و حتی با حس 
بهره جست.  آن  از  المسه می توان 
البته قرار نیست این بهره وری به زنا 
دیدگاه  در  نکوهش شده  امری  که 
انسانیت است ختم شود. در ظاهر 
با بهره برداری مردان از این زیبایی، 
روح تأییدیه خواه زنان جامعه اقناع 
حالت  از  جامعه  اعضای  و  می شود 
نسبی  بالندگی  و  نشاط  به  رخوت 
پوستة  این ها  دست می یابند. همة 
بیرونی و آنچه ما می بینیم دربارة مسئلة حجاب است و برای 

درک واقعیت حجاب باید مقداری دقیق تر شویم.

چرا جامعة اسالمی مانند جوامع غربی حدود پوشش را به 
پایین ترین حالت خود تنزل نمی دهد و معتقد است نظریه ای 

آن چنان قوی و منطقی پشت آن قرار دارد؟
در این میان یک مفهوم ما را به پاسخ اصلی وصل می کند و 
از ظاهر مسئله به واقعیت آن می رساند و آن، »انسان شناسی 
و  زیبایی  االن  تا  است.  لذت جویی«  و  لذت یابی  جنبة  از 
بهره برداری از آن برای ما اصل بود اما آنچه ما در عمل زیبا 
از آن امر در ذهن خوداگاه  بردن  نتیجة لذت  می پنداریم، 
با  بار  این  بررسی دقیق تر  برای  است. پس  ما  ناخوداگاه  و 
امور  پنداشتن  زیبا  زمینه ساز  که  لذت  نام  به  مفهومی 
می باشد روبه رو هستیم؛ در روان شناسی مدرن و پست مدرن 
این مسئله پذیرفته شده است که انسان ها در بهره جویی از 
اما در چگونگی حرکت در  کاماًل مشترک هستند  لذت ها 
زیادی  پول  با  اگر  افراد  دارد.  تفاوت هایی  با هم  آن  مسیر 
از قبل  بلکه بیش  نه تنها مستغنی نمی شوند  مواجه شوند 
نیازهای  سایر  و  پول  تفاوت  ذهن،  و  هستند  آن  خواهان 
انسان مدرن مثل لذت جویی از زیبایی های زنانه را تشخیص 
تجویز می کند  نسخه  برای همه یک  درنهایت  و  نمی دهد 
توجه  با  است.  لذت  آن  از  بهره برداری  در  پیشرفت  آن،  و 
محیط  در  زن  پوشش  مختلف  ادیان  در  حقیقت  این  به 
اجتماعی خواسته شده است زیرا لذت - هرچند در سطح 
کوچکی مثل تصور و قوة خیال- هم انسان را به هیجان و 
التهاب درمی آورد و تفکر منطقِی فارغ از هرگونه احساسات 
را مختل می سازد. این درحالی ست که ما در قوانین جوامع 
خواهان درک منطقی و درک احساسی که پشتوانة منطقی 
ما  برای  آن  ناکارآمدی  و  این  کارآمدی  زیرا  هستیم  دارد 
خصوصاً  لذت ها،  از  بهره برداری  عدم  است.  شده  اثبات 
ایجاد توقف اجباری در حد معینی از آن که تجویز غرب 
به ملتش می باشد، سبب ایجاد بیماری های روانی می شود 
که رتبة کشورها در داشتن این بیماری در هرشدتی از آن 
شفاف کنندة سکانس پایانی خواستة ما مبنی برعدم حجاب 
است، سکانسی که در ایران نیز بخاطر فراتر رفتن از حدود 
حجاب و عاملی به اسم بی حجابی گریبان گیر ما شده است. 
پس منطقی ست با در نظر گرفتن تمام ابعاد مسئله و باوجود 
تمام تبلیغاتی که می خواهد بسیاری از ابعاد آن در پرده باقی 

بماند تصمیم بگیریم.

ما و دولت اسالمی
نگاه فعال به مسیر پنج گانه جمهوری اسالمی )بخش سوم(

حاال  بود،  گذشته  تحمیلی  جنگ  خاتمة  از  سال  یازده 
زعامت آیت اهلل خامنه ای نیز یازده ساله شده بود که ایشان 
پرده از مسیر پیش روی حرکت انقالب برداشتند و با ارائة 
یک سیر منطقی که تمام اهداف انقالب را پوشش می داد، 

از زنجیرة تمدنی انقالب اسالمی رونمایی نمودند.
این اقدام به معنای تغییر رویکرد در نگاه به انقالب و تعریف 
نسق  بلکه  نبود  انقالب  پیش رفت  برای  جدید  مسیر  یک 
از پیش عالمانه آغاز  بخشیدن به مراحل حرکتی بود که 
شده، مجاهدانه تداوم یافته  و در سنگالخ دولت سازی نیاز 
به بازخوانی، بازنگری و افق نمایی داشت. طیف مختلفی از 
پیروان افکار انقالب کنندگان - که در بخش اول این نوشتار 
)ما و انقالب اسالمی( به آن اشاره شد - با نیل به حاکمیت 
در دستگاه اجرایی کشور، موجد رویکردهای متفاوتی در 
ادارة کشور شدند. تا اینکه با گسست اجتماع مؤمن از بدنة 
اقلیت حاکم، بذر نامبارک شکاف میان مردم و مسئولین 
از  انقباضی  وسیلة یک خوانش  به  که  اقلیتی  کاشتند.  را 
نقش آفرینی  عرصة  به  مستضعفین  ورود  راه  تحزیب، 

حاکمیتی در جمهوری اسالمی را مسدود نموده بودند. 
روحیة آرمان خواهی که از چشمة جوشان ارادة ملت رود 
پرخروش انقالب سازی و نظام سازی را به وجود آورده بود با 
گسسته شدن از بدنة حکم رانان اجرایی کشور یا خشکید یا 
به مرداب های بی ثمری هدایت شد. مردم به سمت انفعال 
شبه انقالبی و مسئولین به حاکمیت انفعالی کشیده شدند. 
بنابراین مردم که اصل حرکت جمهوری اسالمی بودند پس 
تحمیلی  جنگ  شر  دفع  و  نظام اسالمی  یافتن  سامان  از 
پشت  را  آرمان هاشان  و  بازگشتند  خود  سابق  زندگی  به 
قاب هایی با عکس امام که روی طاقچه هایشان بود، پنهان 

ادارة  اسالمی،  دولت  مرحلة  به  ورود  با  باید گفت  کردند. 
و  تفاوت ها  رخ نمایی  برای  زمینه ای  جنگ  از  بعد  ایران 

تقابل های ایدئولوژیک شد.
با مروری بر دو بخش پیشین این نوشتار به خاطر خواهید 
آورد که اعتقاد به پدیده بودن انقالب، منتج خواهد شد به 
عدم ضرورت وجود روحیة انقالبی و و نفی صیرورت طلبی 
انقالبی گری  اما اعتقاد به لزوم دمیده شدن روح  الینقطع. 
خواهد  منجر  اسالمی  جمهوری  سیر  مراحل  همة  در 
اتفاقاً  که  انقالبی  روحیة  اصالت  و  تعیین کنندگی  به  شد 
می شود.  یافت  اسالمی  امت  در  دیگر  هرجای  بیش از 
بنابراین اعتقاد رویکرد اول دولت اسالمی را همانگونه که 
صندوق های  پای  تا  حداکثر  را  مردم  و  می خواهد  هست 

پیش ران  را  مردم  دوم  دیدگاه  اما  می دهد  مشارکت  رأی 
دولت سازی می داند.

سال هاست که به محض طرح بحث دولت اسالمی، مردم 
و حتی نخبگان یک گام به عقب برمی دارند و این مرحله 
را خارج از ابعاد تکالیف خود می دانند اما باید دانست که 
در  انقالب  به  صرف  پدیده اِی  نگاه  و  اول  دیدگاه  پژواک 
گوش های مردم و نخبگان پیچیده است. این در حالی ست 
صحیح،  خوانشی  با  دولت اسالمی  انتخاب(  )نه  تحقق  که 
اما  است  مردم  عهدة  بر  اساساً  تجزیه شده  و  موّسع 
اسالمی  اجتماع  رگه های فکری سکوالریسم که در ذهن 
افاضة خورشیدی  که  این شده است  از  مانع  رسوخ کرده، 
انقالبی گری در الیة حکومت اسالمی مردمی محقق گردد. 

صرف  را  خود  توان  تمام  نیز  فرهنگی  فعالین  و  نخبگان 
اسالمی  جامعة  ساخت  آن که  حال  می کنند  جامعه سازی 

بدون وجود دولت اسالمی، امکان پذیر نیست.

قسمت بعد: »ما و جامعة اسالمی«

دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

دانشگاه تهران

یادداشتی از سعید شفیعی؛

یادداشتی از فاطمه صادقی؛
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  بشنوید:
  به سوی
دولـت
اسالمی

کنیـــم  قبـــول  بایـــد  مـــا 
زنـــان  بـــا  شـــهر  »چهـــره 
زیباتر می شـــود« زیرا زنان 
کـــه  دارنـــد  زیبایی هایـــی 
همـــه، اعم از مـــردان، آن 
را پذیرفتـــه و قبـــول دارند.

به نام خدا و به یاد مبارزان حقیقی...
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موضع تسامحاً غیرتمدنی آقای معاون وزیر
سپتامبر ۲۰۰۱ صدای مهیبی قلب منهتن را به  لرزه  درآورد 
و پروژه ای که کدهایش از چندسال قبل در رسانه ها منعکس 
شده بود، رسماً کلیدخورد. موقعیت استراتژیک افغانستان اشتهای 
ایاالت متحده را باز کرده بود تا با فاجعه سازی و مشروعیت بخشی 
به تصرف کشوری در آن سوی دنیا، با ایران و چین هم سایه 
شود. مردمی که درگیر کشمکش های داخلی بین طالبان و 
دولت رسمی شان بودند و هرازگاهی با برادر ناتنی شان پاکستان 
دست به یقه می شدند، حاال در خیابان هایشان میزبان نفربرهای 
فرآیند مهاجرت  آمریکایی ها  ورود  بودند.  آمریکایی  ناخواندة 
اجباری افغان ها را تسریع بخشید و کجا برای آن ها بهتر از 
ایران؟ مشترکات تاریخی و فرهنگی، امنیت باال، رونق بازار کار و 
البته آرمان های تمدنی و فراملّی، انقالب اسالمی ایران را اتوپیای 
مهاجرتی افغان ها کرده بود. ایران در بیست و چند  سالگی انقالب 
فرصت درخشانی پیداکرده بود تا گام های بلند تمدنی اش را با 
مهاجرین پرکار و تعامل پذیر افغان بردارد. تعریف یک سیستم و 
فرآینِد پذیرنده برای همگام سازی آرمانی مهاجرین در راستای 
ایجاد جبهة تمدنی در منطقه، حلقة مفقوده ای بود که دولت ها 
هیچ گاه فکری برای آن نکردند؛ انعکاس حضور مهاجرین افغان 
در نظام تقنینی کشور صرفاً با نگاه سلبی و رویکرد تهدیدی آشکار 
شد، ویترینی از محدودیت ها و ممنوعیت ها را در آیین نامه های 
کشور به وجود آورد و تمام فرصت های پیش رو نادیده گرفته شد؛ 
چون افغان ها چشم رنگی نبودند، کراوات نداشتند و لباس هاشان 
بلندتر از استانداردهای اروپایی- آمریکایی بود. باید اقرار کنیم 
که کاپیتوالسیون فکری هم چنان بر دستگاه تحلیلی مسؤولین 
حاکم است و همین سایه افکنی باعث می شود از فرصت های 
عظیم تمدنی چشم پوشی شود و آقای معاون وزیر )اگر نگوییم 
موضع ضدتمدنی( موضع غیرتمدنی درقبال مهاجرین افغان 

بگیرد.

دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

یادداشتی از سعید شفیعی؛

در چهلمین  سال پیروزی انقالب اسالمی از جانب آیت اهلل 
مردم  به  خطاب  بیانیه ای  انقالب،  معّظم  رهبر  خامنه ای، 
ایران و به ویژه جوانان صادر گردید. این بیانیه که به ترسیم 
توّجه  مورد  به سرعت  است،  پرداخته  انقالب«  دوِم  »گاِم 
مسئوالن، نخبگان فکری و جوانان قرار گرفت و برای چند 
روزی در صدِر اخبار آمد. با این همه، آنچه از ساعت های 
اّول انتشار بیانیه در حاشیة تحلیل ها مورِد بحث و توّجه 
پیشین،  مهّم  اسناد  وضع  به  بیانیه  ابتالی  از  ترس  بود، 
نامطلوب  تجربة  بود.  بیست ساله«  چشم انداز  »سند  چون 
و  دلسوزان  کام  قبلی،  اسناد  و  بیانیه ها  نادیده شدِن 
فرهیختگان را تلخ کرده و مهم تر آن که ما را از رسیدن به 
اهداف آن بازداشته است. در ادامه راه هایی برای رسیدن به 
مطلوِب بیانیة گام دوم و روش های مصون سازی آن از آفت 

فراموشی شرح داده می شود.
بیانیه،  پرداخِت  روش های  از  یکی  کردن:   تئوریزه   .]1[
در  اشاره  مورد  مفاهیم  که  معنی  بدان  است  نظریه سازی 
بیانیه به صورت نظریه استخراج شده، منتشر گردند. یکی 
از مشکالِت علمی در جوامع غیر غربی، نداشتن نظریه های 
بومی مبتنی بر نظاِم فرهنگی- اجتماعی آن جامعه است. 
و بن مایة عمل  را تشکیل می دهند  پله های علم  نظریه ها 
ما  می تواند  آنچه  دوم،  گام  بیانیة  با  مواجهه  در  هستند. 
برهاند،  شفافیت  عدم  و  سخن  در  ابهام  کلی گویی،  از  را 
نظریه سازی بر پایة سیاست های کلی مطرح شده در بیانیه 

است. 
تنهایی  به  بیانیه گام دوم  انتشار  ]2[. ترجمِۀ عملیاتی:  
مردم  عامة  نظر  در  است  ممکن  حتی  و  نیست  راهگشا 
زمانی  شود.  عنوان  بی هدف  و  بی ثمر  کلی،  حرف هایی 
درک  و  فهم  قابل  و  ملموس  مردم  برای  بیانیه  اهمّیت 

است که منجر به ایجاد حرکت یا تغییر در روند تحرکات 
حرکتی  چنین  الزمة  و  بشود  جامعه  و  مسئوالن  قبلی 
بیانیة گام دوم  متِن  از  و عملیاتی  راهبردی  استنتاج های 
است؛ یعنی همان کاری که در مورد اسنادی چون سند 
چشم انداز بیست ساله انجام نشد. بیانیه گزاره های متعددی 
سبک  پژوهش،  و  علم  چون  مختلفی  عرصه های  در  را 
زندگی، عدالت و مبازه با فساد و اقتصاد طرح کرده است 
مؤلفه ها،  این  به  اعتبار بخشیدن  که الزم است در جهت 
برای هریک برنامه ای پایه ریزی شده و در میدان عمل قرار 

گیرد.
]3[. گفتمان سازی:  در تجربة چهل سالة پس از انقالب، 
به خوبی دریافته ایم که آنچه به میان افکار عمومی آمده 
است، ماندگاری بی نظیر و اثرگذاری بی بدیل داشته است.

گفتن  سخن  و  جامعه  عموم  به  انقالب  شعارهای  انتقال 
از این رو،  انقالب است.  به زبان مردم، راز ماندگاری  از آن 
ارائه ی بیانیه ی گام دوم با ادبیات عاّمة جامعه و بیان آن 
در  بیانیه  داشتن  نگاه  زنده  دارد.  موضوعیت  مردم  برای 
گفتمان عمومی جامعه، موتور محرک پیگیری مؤلّفه های 
آن و مطالبه گری از عامالن و مسئوالن مرتبط است. آنچه 
بیانیه،  اصلی  مخاطب  که  است  این  برود،  یادها  از  نباید 
مردم و به ویژه جوانان هستند؛ همانان که قرار است شانه 
را زیر بار مسئولیت بگذارند و گام دوم انقالب را به پیش 

ببرند.
]4[. امتداِد رسانه ای:  یکی از ابزار گفتمان سازی، رسانه 
بمیراند.  یا  کند  زنده  را  گفتمانی  می تواند  رسانه  است. 
اگر گفتمانی در بستر رسانه به جریان درآید، به احتمال 
کم تری با افول و فراموشی مواجه می شود. به همین سبب 
نشر  جهت  در  رسانه  از  هوشمندانه  و  صحیح  استفادة 

مفاهیم و مؤلّفه های بیانیة گام دوم و زنده نگاه داشتن آن 
در فضای رسانه ضروری می نماید. 

]5[. مرتبط کردن با مسئله ها و معضالت:  عموم مردم 
روبه رو  معضل هایی  و  مسائل  با  خود  جاری  زندگی  در 
از حاکمیت  که  است  مردم  راه  بر سر  هستند. مشکالتی 
بیانیة  شرایط،  همین  در  دارند.  را  آن  رفع  و  حل  انتظار 
بیانیه  که  دارند  انتظار  مردم  می شود.  منتشر  دوم  گام 
نیز هست. تحلیل گران  باشد و چنین  آنان  نیاز  با  مرتبط 
و فرهیختگان جامعه به خوبی می توانند پاسخ چالش های 
بر  بیانیه  تأثیرگذاری  کنند.  استخراج  بیانّیه  از  را  فعلی 
اقتصادی،  چالش  مردم، همچون  زندگی  مهم  چالش های 
می تواند یکی از اهداف بیانیه را محّقق و ادامه ی حیات آن 
برابر چالش  اقتصاد مقاومتی در  راه  حل  را تضمین کند. 
اقتصاِد برجامی و توّجه به سبک زندگی ایرانی-اسالمی در 
مقابل تهاجم فرهنگی غربی از جمله دوگانه های »چالش 
و تالش  برنامه ریزی  با  که  است  بیانیه  متن  در  پاسخ«  و 

مجّدانه، می توان جامة عینّیت به پاسخ ها بخشید.
]6[. ایجاِد تشکیالت و حلقۀ غیررسمی برای هماهنگی، 
تقسیِم کار و پیگیری:  مسیرهای بخش نامه ای و پُر پیچ وخِم 
سازمانی به قدری ناکارآمدِی خود را ثابت کرده اند که طِی 
طریِق آن کمتر به مقصد و منزِل مطلوب می رسد. سپردِن 
بیانیة گام دّوم به چنین سیستِم سردرگمی خطای بزرگی 
دیگر  همسایگِی  در  آن  شدن  بایگانی  به  منجر  که  است 
اسناد می شود. در چنین شرایطی، ایجاِد نهادهای مردمِی 
از  به دور  و  بااراده، منسجم، متخّصص  چابک، مستحکم، 
فرایندهای اداری و بروکراسی های گریبان گیِر سازمان های 

رسمی، گاِم مؤثّری در پیشبرِد بیانّیه خواهد بود. 

یادداشـتی از فروغ آسایش؛  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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چاره اندیشی برای صدرنشینی بیانیۀ گام دوم

جستاری در باب سودمندی مطالعه؛
بررسی موردی خاص از مطالعه: کتابخوانی

)بخش اول(

بدون آن که بدانیم چگونه و بدون آن که کسی از ما درمورد 
تمایل و یا عدم تمایل مان سوال کرده باشد، به دنیا آمده ایم 
و قرار است برای مدتی نامعلوم در این دنیا زندگی کنیم. 
زندگی بر  روی زمین )و احتماالً بعد از این زندگی بر روی 
سایر سیارات( بالقوه با سختی ها و نامالیمات همراه است. 
اما قوانینی بر این جهان حاکم هستند که شناخت آن ها، 
طی این مسیر را برای ما شیرین تر و لذت بخش تر خواهد 
کرد. و واضح است که »برای شناختن هر چیز، الزم است 
مجموعه ای از اطالعات مفید و به دردبخور را جمع آوری و 
دانش  و  توسعه  را  نگرش  آن  از  استفاده  با  تا  کرد  جذب 
را تعمیق داده و نهایتاً به سمت هدفی که در ذهن داریم 

حرکت کنیم«
به همین خاطر اگر خواهان آن هستیم که بهتر زندگی کنیم 
و تجربة عمیق تر، زندگی پربار و لذت بخش تر و نهایتاً حس 
بهتری از بودن در دنیا داشته باشیم، الزم است یادگیری و 
مطالعه، جزء مواردی باشند که برایشان هزینه می دهیم و 

تالش می کنیم.
از  مجموعه ای  گفت  بتوان  شاید  چیست؟   مطالعه 
مهارت هایی است که در راستای آموختن و فراگرفتن به کار 
می روند. در حقیقت، مطالعه حاصل میل ما به دیدن و کشف 
جهان است. پس باوجود تعریف فوق، دیدن شبنم بر روی 
برگ گل در سحرگاه بیستمین روز بهار هم نوعی مطالعه 
محسوب می شود. اما در این مقاله قصد داریم به نوعی از 
یاد  »کتابخوانی«  عنوان  تحت  آن  از  که  بپردازیم  مطالعه 
می شود. )احتماالً پس از شنیدن این کلمه یاد روضه هایی 
می افتیم که در آن از کم بودن سرانة مطالعه در این مرز 
پرگهر و باال بودن آن در کشورهای آن سوی آب ها و ارتباط 

میزان مطالعه و میزان پیشرفت می گویند.(
همانطور که می دانید  چرا کتابخوانی کارمفیدی است؟  

کار مفید، به رفتاری گفته می شود که آوردة آن از هزینه ای 
که برایش می شود بیشتر باشد. کتابخوانی شامل هزینه هایی 
زمانی،  هزینة  بپردازند.  نیستند  حاضر  خیلی ها  که  است 
هزینة مادی، هزینة روانی به چالش کشیدن پیش فرض های 

ذهنی و...
اما در این بین، کتاب خواندن و عادت به مطالعه ی منظم، در 
میان مدت و بلندمدت اثرات مطلوبی دارد که عمدتاً مغفول 
مانده و این موارد به قدری ارزشمند است که به سادگی 
از آن  او پس  از دیگران متمایز کند و  را  می تواند شخص 
می تواند از این مزیت به اشکال مختلف سود ببرد. در لیست 

زیر به بخشی از مهم ترین این موارد اشاره شده است:
از  الف( توسعۀ نگرش و عمق بخشیدن به دانش: پس 
جایی  به  عالقه مان  مورد  موضوعات  درباره  مطالعه  مدتی 
خواهیم رسید که می توانیم مطالب را دسته بندی کنیم و به 
دیدگاهی کلی درباره آن ها دست پیدا کنیم. پس از مدتی 
سوال های اولیه مان پاسخ داده خواهند شد و جای خود را 
به سواالت مهم تر و عمیق تر خواهند داد. این سواالت ما را 

به سمت منابع مطالعاتی جدید روانه خواهند کرد. بر این 
مزیت ها، البته باید این را نیز افزود که دانش شخصی که 
چهار کتاب در یک موضوع خوانده است از مجموع دانش آن 
چهار کتاب بیشتر است. به عالوة این ها شخص لذت بسیاری 
از شناخت بهتر دنیای اطراف و کنترل بیشتر بر زندگی به 

دست می آورد.
مهارت  یادگیرنده:  ذهنی  مدل  آوردن  دست  به  ب( 
یادگیری مهم ترین مهارت برای شخصی است که می خواهد 
اتفاق  سرعت  به  آن  در  تغییرات  -که  امروز  دنیای  در 

می افتند - تجربه مطلوبی از زندگی داشته باشد.
از  می تواند  بهتر  می کند  مطالعه  بیشتر  شخص  هرچه 
مطالب استفاده کند. به این شکل که شاید در ابتدا اصاًل 
نداند با محتوای ورودی به ذهنش چه بکند و این موضوع 
ممکن است قدری او را کالفه کند ولی هرچه پیش می رود 
درمی یابد که چطور از اطالعات برای حل مسائل و پاسخ 

دادن به سواالتش بهره ببرد.
ج( گسترش دایرۀ واژگان و به دست آوردن ابزاری برای 

بهتر اندیشیدن: احتماال اگر کمی فکر کنید لحظاتی را به 
خاطر می آ ورید که در آن پس از کلی تالش و عرق ریختن، از 
توضیح دادن مطلبی برای دیگری خسته شده اید و گفته اید 
هرچه حرف می زنم نمی توانم چیزی را که در دل دارم به 
درستی بیان کنم و گمان می کنم کسی مرا درک نمی کند.

این  مانده اید،  غافل  آن  از  لحظه  درآن  که  چیزی  احتماالً 
بوده است که شاید برای بیان درونیاتتان ابزار کافی را در 
اختیار نداشته اید و این ماجرا درست شبیه وقتی است که 
در  را  ادوات الزم  و  ابزار  زمین  از دل  نفت  استخراج  برای 
دست نداشته باشیم و نهایتا نتوانیم از قدرتی که بالقوه در 

اختیارمان هست استفاده کنیم.
هرشخصی که مدتی مطالعه منظم را تجربه کرده باشد به 
این نکته معترف است که پس از مدت کوتاهی برای صحبت 
کردن کلمات بهتر و دقیق تری به ذهنش می رسیده است و 

مکالماتش جذاب تر و راهگشاتر از قبل بوده اند.

دانشـگاه صنعتـی اصفهـان

یادداشتی از  زینب رمضانی؛



مشاهیرِ بی شهرت
چنـد روز پیـش، وقتی در کالس »تفکر و سـبک زندگی« 
هشـتمی ها، بـه بخشـی از درس رسـیدیم کـه نـام برخـی 
عنـوان  بـه  را  برجسـته  و شـخصیت های  دانشـمندان  از 
نمونه هایـی از انسـان های دارای اعتمـاد بـه نفـس ذکـر 
دربـارة  دانش آموزانـم  از  رسـید  ذهنـم  بـه  بـود،  کـرده 
آن هـا توضیـح بخواهـم. نام هـا چنـدان غریبـه نبـود: ابـن 
سـینا، امـام خمینی، شـهید دکتر چمران، شـهید حسـن 

و... طهرانی مقـدم 
امـا پاسـخی کـه دریافـت کـردم، بسـیار دور از انتظـار و 
ناامیـد کننـده بـود: جـز یکـی دو شـخصیت کـه یکی دو 
دانش آمـوز درمـورد آن هـا اطالعـات مختصـری داشـتند، 

سـایرین چیـزی نمی دانسـتند.
را در کالس تفکـرم در  از سـر کنجـکاوری، همیـن کار 
مدرسـه ی دیگـری هـم انجـام دادم. و ایـن بار نیـز، همان 
نتیجه ی پیشـین تکرار شـد. یا کسـی چیزی نمی دانسـت 
یـا آن ها که می دانسـتند اطالعات شـان محـدود به مطالب 
بسـیار کلـی بـود؛ مثـل این کـه فالنـی گویا پزشـک بوده 

یـا بهمانـی به گمانـم فرمانـده ی جنگ.
ایـن یعنی شـخصیت هایی کـه روزی بزرگ تریـن خدمات 
را بـه مـا کرده اند حـاال غریبانه در پسـتوی تاریخ فراموش 
شـده اند و در بهتریـن حالت، جز نام شـان چیـزی از آن ها 

در خاطـر فرزندانمان باقی نمانده اسـت.
بـه گمانـم، بزرگ تریـن عامل ایـن اتفاق، توسـعه ی فراوان 
منابع اطالعاتی در سـالیان اخیر اسـت. اگر روزی تنها راه 
کسـب دانـش، مطالعـه ی کتـاب بود، امـروز دیگـر چنین 
نیسـت و از راه هـای زیـاد دیگـری می تـوان بـه اطالعـات 
رسـید. تلویزیـون، اینترنـت، ماهـواره، صفحـات مجـازی 
و... همگـی بـه صـورت روزانه در حـال بمبـاران اطالعاتی 

هستند. مخاطبانشـان 
در حقیقـت، همین هـا هـم قهرمانان امـروز را سـاخته اند. 
دیـروز،  قهرمانـان  از  زیـاد  احتمـال  بـه  کـه  قهرمانانـی 
شناخته شـده تر و محبوب ترنـد. گمـان می کنـم بـه ندرت 
پیـش بیایـد کـه بین ایـن بچه ها، کسـی مثال »مسـی« را 
نشناسـد یـا از »گلـزار« چیـزی نداند. یـا حتی بـا این که 

سـنش قـد نمی دهـد، نشـنیده باشـد »پله« کیسـت؟
این هـا، بـرای نسـل جدیـد، مشـاهیر ایـن روزها به شـمار 
می آینـد. مفاخـری هـم البتـه داریـم کـه هرچنـد نـه بـه 
از  بیـش  و  نیسـتند  هـم  ناشـناخته  ولـی  ایـن شـهرت، 
پیشینیان شـان دیـده شـده اند. امثـال »دکتر سـمیعی« و 
»مریـم میرزاخانـی« از همین گروهند. امـا آن چه پرواضح 
اسـت تغییـر ارزش هاسـت. شناخته شـده تر بـودن گلـزار 
در برابـر دکتـر سـمیعی، شـاید بـه ایـن معنـی اسـت که 
»سـرگرم کـردن« بـرای نسـل جدیدمـان، ارزشـمندتر از 

»آگاه کـردن« اسـت.
قصـد مقایسـه نـدارم. فقـط می خواهـم بگویـم ایـن کـه 
دانش آمـوز سـال هشـتم مـا، هنـوز نمی دانـد ابـن سـینا 
کیسـت، یـا مثـاًل خواجـه نصیرالدین طوسـی که بـوده، یا 
رازی و خوارزمـی و بیرونـی چـه خدماتی داشـته اند، جای 
تاسـف دارد. ملتـی که بزرگان و اسـاطیر خود را نشناسـد 
و بدیـن واسـطه، غـروری کسـب نکنـد، طبیعی اسـت که 
به سـرعت مجذوب مظاهر و اسـاطیر تمدن دیگری شـود 

و هویـت فرهنگـی خود را به دسـت فراموشـی بسـپارد.
طبیعـی  نداده ایـم،  نشـان  او  بـه  را  داشـته هایش  وقتـی 

دیگـران  داشـته های  میـان  از  را  الگویـش  کـه  اسـت 
برگزینـد و بـه آن هـا افتخـار کنـد و بعـد، وقتی بـا همین 
بـه  را  دیگـران  می شـود  اجتمـاع  وارد  خودکم بینـی اش، 
واسـطه ی افتخـار کـردن بـر بـزرگان ایرانـی یا مسـلمان، 
بکوبـد و تحقیـر کنـد. در آن صـورت، ایـن بزرگ تریـن 

بـود؟ نخواهـد  مظهـر غرب زدگـی 
امـا، از حـق کـه نگذریـم، برخـی از مفاخرمـان، در طـول 

این سـال ها شـانس بیشـتری برای دیده شـدن داشـته اند. 
مثـاًل گمـان نکنم کسـی »مختـار« را نشناسـد. از هرکدام 
از همیـن دانش آمـوزان که بپرسـم حداقل چنـد دقیقه ای 
می توانـد درمـوردش برایـم نطـق کنـد. بین پیامبـران نیز 
مراتـب شناخته شـده تر  بـه  نـدارم کـه »یوسـف«  شـک 
اسـت! حتی شـاید از پیغمبر خودمان هم شناخته شـده تر!

و اگـر خـوب دقـت کنیـد متوجـه خواهیـد شـد کـه این 

هـم اثـر رسـانه اسـت! واگـر نبـود، کسـی نـه مختـار را 
می شـناخت و نـه از یوسـف چیـزی می دانسـت. دیگـران 
را هـم اگـر نمی شناسـند و یـا از آن هـا چیـزی نمی دانند، 
بـرای ایـن اسـت که آن هـا را در ظـرف رسـانه نریخته ایم. 
مقـدم  طهرانـی  از  نـه  سـاخته ایم،  فیلمـی  رازی  از  نـه 
سـریالی تهیـه کرده ایـم و نـه از همـان ابـن سـینای بنده 
خـدا بعـد از سـی و اندی سـال اثر بهتـری ارائـه کرده ایم.

در  کـه  بزرگ ترهاسـت  مـا  وظیفـه ی  ایـن  گمانـم،  بـه 
بسـتر همیـن رسـانه، مفاخـر و مشـاهیرمان را بـه ایـن 
و  بشناسـانیم  هشـتادی  دهـه  رسـیده ی  تـازه  فرزنـدان 
نگذاریـم سـالیان بعـد، وقتی در ذهن شـان دنبـال الگویی 
می گشـتند یـا پـی اسـطوره ای بـرای افتخـار بودنـد بـه 
یـا مذهبی مـان  از شـخصیت های ملـی  شـخصیتی غیـر 

رجـوع کننـد. 

مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

دانشگاه فرهنگیان ایالم

یادداشتی از مسعود پایمرد؛
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انتقاد از ولی فقیه
فتوا؛   .]۱[ می  شود:  تقسیم  بخش  سه  به  فقیه  ولی  گفتار 
که  احکام حکومتی   .]3[ ارشادی؛  بیانات  و  توصیه  ها   .]۲[
یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی )مانند 

مجلس شورای اسالمی( صادر می  شود.
بخش اول، برای مقلدان او الزم  االجرا است و انتقاد در آن به 
معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می  باشد؛ 
ولی نیازمند قدرت اجتهاد است. بخش دوم، الزامی نمی  آورد 
و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. 
انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر 
شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه 
توصیه  های رهبری تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی 
نیست. در این موارد او می  تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید 
آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب 
انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه  ای 
تبلیغ کند که باعث بی  حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت 
اسالمی شود. بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام والیی 
یا قوانین مدون جمهوری اسالمی که به یک اعتبار احکام ولی 
فقیه  اند برای همگان )حتی غیر مقلدان او( الزم و واجب است 
و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست )حتی اگر شخصی 
آن قانون را خالف مصلحت بداند(؛ زیرا روشن است در هر 
قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع 
سلیقه  های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده 
و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت. البته در همین 
موارد هم به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی، 
می  تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسالمی ارائه شود. در 
نهایت مرجع تصمیم  گیری، شخص ولی  فقیه یا مجاری قانونی 
منصوب از ناحیه او است. براساس اعتقادات دینی ما، فقط 
پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار)ع( معصوم  اند. ازاین رو 
هیچ کس ادعا نمی  کند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات 
ولی  فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود 
دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. ازاین رو 
می  توان از ولی  فقیه انتقاد کرد. در نگرش دینی نه تنها انتقاد 
از ولی  فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکی از حقوق رهبر 
بر مردم، لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او است. این حق 
تحت عنوان »النصیحه الئمه المسلمین« و امر به معروف و 
نهی از منکر تبیین شده است. نصیحت به معنای خیرخواهی 
برای رهبران اسالمی است که یکی از ساز و کارهای تحقق 
آن اندرزدهی است. بنابراین نه تنها انتقاد از ولی  فقیه جایز 
است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح 
شخصی یا گروهی نباید مانع انجام دادن آن شود. در پایان 
گفتنی است که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی 
فقیه یا دیگر مسؤوالن، به هر انتقادی، جامه عمل بپوشند. 
چه بسا مسؤوالن دالیل محکمی برای افعال خود دارند که 
انتقاد کننده از آنها بی  خبر است و حتی گاهی ممکن است 
نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان 
عمل به همه آنها برای مسؤوالن ممکن نباشد. آنچه وظیفه 
حکومت اسالمی است و از مسؤوالن انتظار می  رود، گوش 
دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند 
دیدگاه  های خود را از عملکرد مسؤوالن و... از طریق مجاری 
و ساز و کارهای معین بدون هیچ نگرانی و ترس به سمع و 
نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی 
داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم 

را توجیه کنند.

پایگاه اطالع رسانی حوزه؛


