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سرمقاله
آخرین نشریه من در دوران دانشجویى قرار 
بود نشریه اى طنز باشد بر همین اساس نام 
شمس العماره را براى آن برگزیدم تا از دید 
مسائل  به  آلود  طنز  نگاهى  خیالى  حاکمان 
وقایع  به  وقتى  اما  باشم  داشته  مختلف 
سیاسى نگاه نگاه کردم، متوجه شدم  وقایع 
از  البته  هستند.  طنز  عمدتا  سیاست  جهان 
رغم  على  که  تلخى  طنز هاى  دسته  آن 
سطحى بودنشان اکثر ما را رنجانده اند. مثال 
ادعا     آمریکایى  خواهان  جمهورى  که  این 
سیاست هاى  ایران  مردم  خاطر  به  مى کنند 
در حالى  اند  اتخاذ کرده  را  فشار حداکثرى 
مردم  سیاست  این  قربانیان  ترین  بزرگ  که 
در  ماندن  باقى  براى  ترامپ  هستند.  ایران 
مورد  را  آمریکا  دموکراسى  اساس  قدرت، 
حمله قرار مى دهد به نحوى که روشنفکران 
آمریکایى او را خطرناك ترین و شیاد ترین 
اما  مى نامند  آمریکا  تاریخ  جمهور  رئیس 
تعدادى از هموطنان من همچنان امیدوارند 
او از آن سر دنیا بیاید و دموکراسى را به ملت 
امید کسب  به  نتانیاهو  کند.  پیشکش  ایران 
برگزار  هنگام  زود  انتخابات  بیشتر  قدرت 
کرده اما پس از انتخابات همه احزاب ائتالف 
کردند تا او را از قدرت کنار بگذارند. و حاال 
مالى  فساد  خاطر  به  است  ممکن  حتى 
محاکمه شود. على الریجانى در روز ثبت نام 
مانند  واالنصاف  الحق  که  کلیپى  انتشار  با 
فیلم هاى هالیوودى بود خود را دو هیچ جلو 

مى دانست اما ده روز بعد مشخص شد شصت 
همین  و  شده  حذف  مسابقات  دور  از  هیچ 
که  شد  منتشر  او  از  کلیپى  پیش  روز  چند 
نشان مى داد همراه با جمعى از دوستانش سر 
و         براندازان  گذاشته.  بیابان  و  کوه  به 
را  توانشان  تمام  نشین  خارج  رسانه هاى 
گذاشته بودند تا به مردم بگویند مشارکت در 
و  نظام  رفتارهاى  تایید  معناى  به  انتخابات 
اقدامى در جهت تداوم این رفتارها است اما 
شوراى نگهبان با رد صالحیت ها اثبات کرد 
تنها  نه  سیاست هایش  تداوم  براى  نظام  که 
و  اصالح طلب  ناراضى،  مردم  راى  به  نیازى 
تحول خواه ندارد که از راى برخى طیف هاى 
اصول گرا، از جمله طرفداران على الریجانى 
کردم  احساس  رو  این  از  است.  بى نیاز  نیز 
طنز،  گفتمان  جاى  به  ما  است  بهتر  شاید 
دنیا  که  چرا  بزنیم.  جدى  حرف  دوکالم 
ماالمال از طنزهاى نغز شده است. این نشریه 
به نحوى آماده شده که در ابتدا دید تحلیلى 
دارد.  خارجى  سیاسى  تحوالت  به  نسبت 
سپس به فلسفه اندیشه و گفت و گو اشاره 
مى شود تا بتوان به شکل منطقى سه گفتمان 
را  ایران  سیاسى  گروه هاى  بین  در  غالب 
واکاوى کرد. پس از آن به ریشه هاى برخى از 
تولید  به  فعلى که منجر  متناقض  رفتارهاى 
گریزى    شده  سیاسى  طنز  از  انبوهى  حجم 
در  کوتاهى  یادداشت  نیز  انتها  در  مى زنیم. 
رابطه با تغییرات اقلیمى و بحران هاى ناشى 

از آن خواهیم داشت. 
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تحلیل سیاست خارجى      
دولت هاى منطقه

سیاست خارجى اسرائیل
از زمان تشکیل دولت اسرائیل تا کنون این 
به رسمیت شناخته  بحران  با  کشور همواره 
نشدن مواجه بوده. به گونه اى که به رسمیت 
طرف  از  اسرائیل  دولت  نشدن  شناخته 
سرمنشا      اعراب  و  مسلمان  کشورهاى 
جنگ هاى بسیارى در تاریخ این کشور شده 
اسرائیلى  دولتمردان  خاطر  همین  به  است. 
همواره دو برنامه اساسى در دستور کار خود 
تالش  و  جغرافیایى  توسعه  مى دادند،  قرار 
براى به رسمیت شناخته شدن توسط سایر 
توسعه  یعنى  اول  مورد  در  دولت ها، 
جغرافیایى با تکیه بر سیاست، پول و نظامى 
گرى، سرزمین هاى اسرائیل را توسعه داده اند 
مخصوصا  شدن  شناخته  رسمیت  به  در  اما 

توسط اعراب ناموفق بودند.
ابراهیم  توافق  جریان  در  پیش  سال  یک   
عادى  به  اقدام  عرب  دولت هاى  از  تعدادى 
رو      این  از  کردند.  اسرائیل  با  روابط  سازى 
مى توان گفت اسرائیل در نقطه عطف تاریخ 
خود قرار گرفت. چرا که به رسمیت شناخته 
شدن این کشور توسط کشورهاى مسلمان به 
معناى تثبیت حاکمیت اسرائیل بر سرزمین
کشور هاى  توسط  پیشتر  که  است   هایى 

کشور  از  ناپذیر  جدایى  جزء  مسلمان 
فلسطین شناخته مى شد.

 ایجاد ارتباط بین اسرائیل و کشورهاى عرب 
همیشه براى اسرائیل بسیار دشوار بوده چرا 
که قبل تر اکثریت جامعه عرب هر گونه صلح 
تمامى  به  خیانت  معناى  به  را  اسرائیل  با 
اعراب ارزیابى مى کردند در واقع اکثر اعراب 
ناسیونالیستى  همبستگى  احساس  نوعى 

نسبت به فلسطینى ها دارند. 
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تصویر مربوط به امضاى پیمان کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل
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پس از صلح کمپ دیوید، مردم عرب و برخى دیگر مسلمانان انور سادات را به خاطر امضاى پیمان 
صلح با اسرائیل به خیانت متهم مى کردند. نفرت از انور سادات در بین مردم کشور هاى مسلمان 
به قدرى باال رفته بود که در نهایت تعدادى از افسران ارتش مصر وابسته به گروه جهاد اسالمى او 

را ترور کردند.

تصویرسمت راست ایمن الظواهرى از اعضاى سابق گروه جهاد اسالمى مصر در دادگاه 
متهمین دست داشتن در ترور انور سادات، 1981  قاهره.  تصویر سمت چپ ایمن 

الظواهرى در کنار اسامه بن الدن، کابل سال 2001 
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استراتژى صلح اسرائیل با اعراب
با  صلح  استراتِژى  پیشبرد  براى  اسرائیل 
اعراب کار ساده اى در پیش نداشت چرا که 
حاکمان عرب همواره بیم از آن داشتند که 
منفوریت  مانند  منفوریتى  اسرائیل  با  صلح 
انور سادات را براى آن ها در پى داشته باشد 
به  جامعه  طرف  از  توافقى  چنین  پى  در  و 
بین  در  بودن  منفور  شوند.  متهم  خیانت 
و  اجتماعى  پیامدهاى  تنها  اعراب  جامعه 
ندارد  دنبال  به  عرب  حاکمان  براى  سیاسى 
حاکمان  رخدادى،  چنین  صورت  در  چون 
عالوه بر پیامدهاى ذکر شده با تهدید جانى 
از طرف افراطیونى قرار مى�گیرند که در راس 
یا         القاعده  مثل  تروریستى  گروه هاى 
نتانیاهو  طرفى  از  هستند.  مشابه  هاى  گروه 
انتخابات  در  پیروزى  براى  مى�کرد  احساس 
مردم  به  بزرگ  دستاورد  یک  باید  پارلمانى 
اسرائیل هدیه کند و از همین رو بزرگ ترین 
هدف سیاست خارجى خود را شکل دادن به 
توافق خارجى عنوان مى�کرد. او براى برقرار 
کردن صلح بین اسرائیل و اعراب به چیزى 
مزایاى  و  دوستى  و  صلح  بر  تاکید  از  بیش 
فناورى  و  اقتصادى  همکارى�هاى  برقرارى 
نیاز داشت در واقع دولتمردان اسرائیلى براى 
عرب  حاکمان  به  باید  صلح  مذاکرات  انجام 
اطمینان مى�دادند که صلح با اسرائیل باعث 
نفرت جامعه عرب از آن�ها نمى�شود. آن چه 
در  که  است  این  شده  مشخص  اکنون  که 
عرب،  دولت هاى  و  اسرائیل  ابراهیم،  توافق 

محور اتحاد خود را دشمنى مشترك با ایران 
معرفى کردند تا حاکمان عرب توجیهى براى 
داشته  عمومى  افکار  نزد  خود  اقدام  این 
باشند.  اما زمانى که آن�ها به دنبال توافق با 
یکدیگر و توجیه این توافق بر اساس دشمنى 
مشترك با ایران بودند، با یک مشکل اساسى 
در  را  ایران  هسته�اى،  توافق  شدند.  مواجه 
کاهش  و  غرب  با  روابط  سازى  عادى  مسیر 
مى�داد.  قرار  منطقه  در  دخالت�ها  و  تنش�ها 
امرى که مى�توانست تمامى معادالت نتانیاهو 
براى راهبرد صلح با اعراب را بر هم بزند. از 
با  هسته�اى  توافق  همواره  نتانیاهو  رو  این 
ایران را بد ترین توافق ممکن قلمداد مى�کرد.
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به گزارش مشرق به نقل از جروزالم پست، مارك اسپر، وزیر دفاع وقت آمریکا، توافق  ابراهیم براى 
عادى سازى روابط بین رژیم صهیونیستى با امارات و بحرین را عاملى براى ثبات در منطقه دانست 
و مدعى شد توسعه این توافقات مى تواند به مقابله با ایران کمک کند. این سخن روشن مى کند 

محور شکل گیرى توافق ابراهیم بین اعراب و اسرائیل مقابله با ایران بوده است.
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اتحاد نتانیاهو و ترامپ
با روى کار آمدن ترامپ، نتانیاهو مجددا این 
توافق  زدن  هم  بر  با  تا  کرد  پیدا  را  فرصت 
هسته اى ایران مجددا ایران را به عنوان خطر 
بین  لزوم صلح  براى  توجیهى  و  اول منطقه 
توجیه  با  و  کند  معرفى  اسرائیل  و  اعراب 
حاکمان  اعراب  بین  در  صلح  این  ضرورت 
عرب را به پاى میز مذاکره بنشاند. در مقابل 
اقدامات  و  مواضع  که  نیز  ترامپ  دونالد 
براى  آرا  جذب  هدف  با  عمدتا  دولتش 

پیشنهاد  از  بود  جمهورى  ریاست  انتخابات 
استقبال کرد.  برجام  از  براى خروج  نتانیاهو 
با  تنها  ترامپ  دولت  مواضع  و  اقدامات  اکثر 
دهندگان  راى  بیشتر  حمایت  جلب  هدف 
توافق  از  خروج  با  او  بود.  جمهورى¬خواه 
هسته اى قصد داشت حمایت صهیونیست ها 
دهندگان  راى  و  نظران  صاحب  بین  در  که 
را  دارند  باالیى  بسیار  نفوذ  خواه  جمهورى 

کسب کند.

ترامپ عمدتا برنامه هایى را در دستور کار قرار مى داد که باعث تقویت موضع او در انتخابات ریاست 
جمهورى مى شد. خروج از توافق اقلیمى پاریس که منجر به کاهش مالیات ها و   محدودیت هاى 
کارخانجات مى شد با هدف جلب رضایت سرمایه داران که عمدتا هواداران حزب جمهورى خواه 
سفر  ممنوعیت  فرمان  صدور  ها.  صهیونیست  حمایت  جلب  هدف  با  برجام  از  خروج  هستند. 
که  خواهان  جمهورى  از  گروه هایى  حمایت  جلب  براى  مسلمان  عمدتا  کشورهاى  شهروندان 
گرایشات نژاد پرستانه نسبت به مسلمانان دارند. طرح دیوار مکزیک براى جلب راى گروه هایى از 
جمهورى خواهان که آمریکا را تنها سرزمین فرصت ها براى آمریکایى ها مى دانند. حال آن که از نظر 
مردم                                                        براى  آزاد  سرزمینى  آمریکا،  وجودى  فلسفه  دموکرات ها  عمده 

ان آزاد از سراسر دنیا است.
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همچنین جان بولتون مشاور امنیت ملى ترامپ پس از اخراج شدن توسط وى با نوشتن کتابى 
تحت عنوان "اتاقى که در آن اتفاق افتاد: خاطره اى از کاخ سفید " برخى از مذاکرات نامتعارف 
دونالد ترامپ با رهبران جهان را افشا کرد. افشاى جزییات این مذاکرات نشان مى¬دهد رویکرد 
انتخاباتى بوده است. جان  از هدف جلب آراى بیشتر و تخریب رقیب  خارجى ترامپ نیز متاثر 
بولتون در این کتاب مى نویسد. دونالد ترامپ از رئیس جمهور چین درخواست مى کند تا براى 
کمک به او جهت پیروزى در انتخابات ایاالتى که داراى صنایع بزرگ کشاورزى هستند، محصوالت 
کشاورزى آمریکا را خریدارى کند. همچنین این کتاب جزئیات جدیدى را در مورد رخدادهاى 
ارائه  به  اوکراین  جمهور  رئیس  متقاعدسازى  براى  ترامپ  تالش هاى  ویژه  به  سفید  کاخ  درون 

شواهدى دال بر فعالیت غیرقانونى جو بایدن و پسرش در این کشور ارائه مى کند.
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اهمیت توافق ابراهیم نزد دولت هاى طرف توافق

عبداللطیف بن راشد الزایانى وزیر امور خارجه بحرین،  عبداهللا بن زاید آل نهیان وزیر خارجه 
امارات،  بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 15 

سپتامبر سال 2020 محوطه کاخ سفید



و  آمریکا  نمایندگان  توافق  انعقاد  زمان  در 
اسرائیل در باالترین سطح دولت یعنى رئیس 
جمهور و نخست وزیر حضور دارند. در عین 
سطح  در  امارات  و  بحرین  نمایندگان  حال 
توافق  امضاى  براى  خارجه  امور  وزراى 
اهمیت  بیانگر  مسئله  این  شده اند.  فرستاده 
طرف  دولت هاى  از  یک  هر  دید  از  توافق 
اسرائیل  و  آمریکا  مردان  دولت  است.  توافق 
اطمینان داشتند توافق ابراهیم در اسرائیل و 
در  آن ها  بیشتر  محبوبیت  به  منجر  آمریکا 
که       گونه اى  به  شد.  خواهد  عامه  بین 
ریاست  دوره  انتهاى  در  ترامپ  دونالد 
به هر  تا  آن داشت  بر  جمهورى خود سعى 
شکلى که شده توافق منعقد گردد و رضایت 
را  خواه  جمهورى  دهندگان  راى  و  حامیان 
فراهم کند. این توافق در غرب به قدرى مهم 
بود که با وجود اتهامات وارده به ترامپ پس 
از ماجراى حمله به کنگره، وى و دامادش به 
عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل به این 

آکادمى معرفى شدند. 
به طور مشابه حزب لیکود به رهبرى نتانیاهو 
در  را  نمایندگان  بیشترین  توافق  زمان  در 
پارلمان اسرائیل داشت. با این حال از آن جا 
تشکیل  براى  الزم  اکثریت  حزب  این  که 
کابینه را به دست نیاورده بود ناچار به ائتالف 
چند  تنها  نتانیاهو  بود.  احزاب شده  سایر  با 
به دست  با هدف  ابراهیم  توافق  از  ماه پس 
پارلمان  در  بیشتر  هاى  کرسى  آوردن 
واقع  در  کرد.  برگزار  هنگام  زود  انتخابات 

ابراهیم  توافق  تجربه  مى کرد  گمان  نتانیاهو 
مردم  واکسیناسیون  موفق  تجربه  کنار  در 
اسرائیل باعث محبوبیت مطلق حزب لیکود 
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ندارند.
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این سخن بیانگر این نکته است که آمریکا و 
اسرائیل براى برقرارى صلح، عالوه بر بحرین 
و امارات با پنج کشور دیگر از جمله عربستان 
هر  به  اما  شدند.  مذاکره  وارد  نیز  سعودى 
با  صلح  توافق  ابتدایى  قدم هاى  ترتیب، 

اسرائیل توسط دو کشور امارات و بحرین 

دالیل  مى تواند  مسئله  این  گرفته.  صورت 
زیادى داشته باشد اما یکى از دالیل مهم این 
به  نسبت  بحرین  و  امارات  جامعه  که  است 
جامعه سایر کشورهاى عربى مانند عربستان 
کمتر با نفوذ تفکرات افراطى و ناسیونالیسم 

عربى مواجه است. 

12

در هنگام امضاى پیمان صلح ابراهیم، که به صورت زنده از بسیارى شبکه هاى خبرى دنیا پوشش 
داده مى شد دونالد ترامپ گفت که پنج کشور از جمله عربستان سعودى به زودى مى توانند با 

اسرائیل صلح کنند.
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که پیشتر هم  موساد به انجام عملیات هاى 
خرابکارى و ترور در سراسر دنیا اقدام مى کرد 
افشاى  عدم  سازمان  این  کلى  سیاست  اما 
حتى کوچک ترین جزیات یا رابطه میان این 
با این حال  سازمان و عملیات ها بوده است. 
یاد  کلیپ  انتشار  با  نتانیاهو  اخیر  مورد  در 
شده به صورت غیر مستقیم پیامى را منتقل 
تندروهاى  بر  تاثیر  آن  هدف  که  مى کند 
ایرانى براى اقداماتى علیه شکل گیرى توافق 
صرفا  اسرائیل  هدف  اگر  واقع  در  است. 
خرابکارى در برنامه هسته اى ایران بود دیگر 
مسئولیت  آشکار  حد  این  تا  نداشت  لزومى 
بنابراین         بگیرد.  عهده  به  را  خود  حمله 
مى توان گفت دو اقدام اخیر موساد در ایران 

بیشتر اهداف سیاسى داشته تا خرابکارى. 
تماما  که  اسرائیل  صلح  راهبرد  بر  عالوه 
وابسته به تهدیدهاى جمهورى اسالمى است 
هر  اسرائیل  راستگراى  دولت  گفت  مى توان 
جا که علیه اعراب و رهبران فلسطینى دست 
به اقدامات خشونت بار و ضد انسانى مى زند 
به  توجه  با  که  مى کند  وانمود  طور  این 
براى  و گروه هاى متحدش  ایران  تهدیدهاى 
اقدامات  این  جز  اى  چاره  اسرائیل،  امنیت 
نداشته لذا مى توان دریافت که نتانیاهو وجود 
را  ایرانى  مقامات  از طرف  تهدید  و  تندروى 
اقدامات خشن خود  براى توجیه  امرى الزم 

مى داند.

شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 
و به هم خوردن برنامه هاى نتانیاهو

توافق  بود  گفته  ترامپ  که  همانطور  درست 
ابراهیم مى توانست راه را براى صلح اسرائیل 
با سایر کشورهاى عرب باز کند اما شکست او 
آمریکا      جمهورى  ریاست  انتخابات  در 
زمزمه هاى بازگشت آمریکا به توافق هسته اى 
نتانیاهو که  را در پى داشت. دولت  ایران  با 
در  مستقر  خواهان  جمهورى  حمایت  دیگر 
دولت آمریکا را از دست داده بود براى ادامه 
خود  خشن  اقدامات  توجیه  و  صلح  راهبرد 
تنها چاره را در دور نگه داشتن ایران از توافق 
این  راستاى  در  مى دانست.  هسته اى 
استراتژى، براى کارشکنى در توافق هسته اى 
مى بایست از طرفى جایگاه تندروهاى ایرانى 
مخالف مذاکره با آمریکا در ایران تقویت مى 
بهانه  دادن  با  اسرائیل  دیگر  از سمت  و  شد 
کافى به تندروهاى ایرانى از قدرت آن ها براى 
هسته اى  توافق  به  بازگشتن  از  جلوگیرى 
استفاده مى کرد. از این رو دولت اسرائیل با 
انجام یک عملیات تروریستى در خاك ایران 
دانشمند  زاده  فخرى  محسن  ترور  به  اقدام 
تحریک  با  بتواند  تا  کرد  ایرانى  هسته اى 
تندروهاى ایرانى که به تازگى کنترل مجلس 
را به دست گرفته بودند بازگشت به برجام را 
و  دهد  قرار  تزلزل  مورد  ایران  طرف  از 
همچنان بتواند ایران را به عنوان یک تهدید 
توجیه  براى  بهانه اى  و  منطقه  امنیت  براى 

اقدامات غیر اخالقى و ضد انسانى خود و 

مهم تر از همه محور اتحاد با اعراب معرفى
خود  دالیل  بنابر  ایرانى  تندروهاى   کند. 

مخالف مذاکره با آمریکا یا بازگشت به برجام 
مى تاختند  آن  به  وقت  بى  و  وقت  و  بودند 
آن ها         از  برخى  که  جا  آن  از  همچنین 
در  اقتصادى  گشایش  هیچ  نمى خواستند 
امکان  جاى  تا  بیفتد  اتفاق  روحانى  دولت 
توافق  به  بازگشت  از  جلوگیرى  در  سعى 
به  نسبت  ها  تندرو  از  برخى  موضع  کردند. 
بازگشت به توافق در انتهاى دولت به قدرى 
آژانس  و  توافق دولت  از  بود که پس  شدید 
طرحى  تصویب  با  بازرسى ها  تمدید  براى 
رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان 
اتمى را براى محاکمه به قوه قضاییه  انرژى 
رهبرى  دخالت  با  اقدام  این  کردند.  معرفى 
که  شد.  رو  به  رو  مسئله  فصل  و  براى حل 
از  بیشتر  نظام  باالتر  سطوح  مى دهد  نشان 
هاى  آسیب  به  نسبت  مجلس  نمایندگان 

تحریم ها به کشور و ملت ایران آگاه است.
در جریان مذاکرات بازگشت به توافق در وین 
نیز اسرائیل با هدف ایجاد اخالل در مذاکرات 
هسته اى  سایت  در  خرابکارى  به  اقدام  وین 
انتشار  با  نتانیاهو  نیز  آن  از  کرد. پس  نطنز 
به  را  خود  غیرمستقیم  صورت  به  ویدویى، 
بدین  کرد.  معرفى  حادثه  این  عامل  عنوان 
و  فرماندهان  جمع  در  نتانیاهو  که  ترتیب 
مسئولین ارشد امنیتى اسرائیل مى گوید: ما 
براى مقابله با برنامه هسته اى ایران هر کارى 
انجام مى دهیم. ذکر این نکته ضرورى است 
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که پیشتر هم  موساد به انجام عملیات هاى 
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ایرانى براى اقداماتى علیه شکل گیرى توافق 
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خرابکارى در برنامه هسته اى ایران بود دیگر 
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مى توان گفت دو اقدام اخیر موساد در ایران 
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تماما  که  اسرائیل  صلح  راهبرد  بر  عالوه 
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توافق  بود  گفته  ترامپ  که  همانطور  درست 
ابراهیم مى توانست راه را براى صلح اسرائیل 
با سایر کشورهاى عرب باز کند اما شکست او 
آمریکا      جمهورى  ریاست  انتخابات  در 
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کافى به تندروهاى ایرانى از قدرت آن ها براى 
هسته اى  توافق  به  بازگشتن  از  جلوگیرى 
استفاده مى کرد. از این رو دولت اسرائیل با 
انجام یک عملیات تروریستى در خاك ایران 
دانشمند  زاده  فخرى  محسن  ترور  به  اقدام 
تحریک  با  بتواند  تا  کرد  ایرانى  هسته اى 
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مهم تر از همه محور اتحاد با اعراب معرفى
خود  دالیل  بنابر  ایرانى  تندروهاى   کند. 

مخالف مذاکره با آمریکا یا بازگشت به برجام 
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هاى  آسیب  به  نسبت  مجلس  نمایندگان 
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به  را  خود  غیرمستقیم  صورت  به  ویدویى، 
بدین  کرد.  معرفى  حادثه  این  عامل  عنوان 
و  فرماندهان  جمع  در  نتانیاهو  که  ترتیب 
مسئولین ارشد امنیتى اسرائیل مى گوید: ما 
براى مقابله با برنامه هسته اى ایران هر کارى 
انجام مى دهیم. ذکر این نکته ضرورى است 

نوشته شدن عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود روى موشک هاى بالستیک ایرانى
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در  فلسطینى  غیرنظامى   230 از  بیش  فلسطینى  هاى  گروه  و  اسرائیل  اخیر  جنگ  جریان  در 
درگیرى ها کشته شده اند که 65 کودك و 39 زن در میان آن ها دیده مى شود. 1710 نفر نیز 

زخمى شده اند و  58 هزار نفر آواره.
در حالى که تلفات جانى در اسرائیل 12 نفر بود. به عالوه بخش زیادى از زیرساخت هاى غزه 
تخریب شده حال آن که سامانه گنبد آهنین بیشتر از 90 درصد موشک هاى فلسطینى ها را دفع 
مى دانند.  جنگ  بازنده  را  اسرائیل  دو  هر  فلسطینى  و  اسرائیلى  رسانه هاى  حال  این  با  کرده. 
اسرائیلى ها از این جهت که بتوانند نزد جامعه بین الملل مظلوم نمایى کنند و گروه هاى فلسطینى 
از این جهت که بتوانند تداوم اقداماتشان نزد مردم غزه و حامیان مالى خود را توجیه کنند. کشته 
شدن کودکان در بین اکثریت قریب به اتفاق انسان ها به عنوان یکى از شنیع ترین جنایات و درد 
آور ترین فجایع شناخته مى شود. به گونه اى که حتى بعضى از خونخوار ترین دیکتاتورهاى تاریخ 
نیز نسبت به انجام این جنایت اکراه داشته اند. با این حال به نظر مى رسد نتانیاهو نسبت به انجام 
را  ایران  طرف  از  نیابتى  هاى  گروه  و  اسالمى  جمهورى  تهدیدهاى  و  ندارد  اکراهى  اقدام  این 
توجیهى براى این اقدامات مى داند. بدیهى است که با پایان این تهدیدها از سوى گروه هاى تندرو 
و در پیش گرفتن رویه عارى از خشونت براى حل معضل اسرائیل و فلسطین از طرف گروه هاى 
در  بسا  چه  و  الملل  بین  عرضه  در  جایگاهى  دیگر  نتانیاهو  افراطى  راستگراى  دولت  مسلمان، 

سیاست داخلى اسرائیل نخواهد داشت.

نوشته شدن عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود روى موشک هاى بالستیک ایرانى



دیدگاه پادشاهى سعودى نسبت به 
ایران

رسیدن  سلطنت  به  با  همزمان  سال 2015 
براى  چشمگیرى  تحوالت  سلمان  ملک 
دربار  در  سلمان  بن  محمد  جانشینى 
بن سلمان  گرفت.  شکل  سعودى  پادشاهى 

پس از تثبیت جایگاهش به عنوان ولیعهد 

در حیطه  از جمله  اصالحات  از  مجموعه اى 
این  داد.  قرار  کار  دستور  در  را  اجتماعى 
المللى از طرف  اقدامات با تحسین هاى بین 
فعالین  و  سیاسى  تحلیلگران  دنیا،  رهبران 
ناپدید  با  که  این  تا  شد.  مواجه  بشر  حقوق 
به  اتهام  انگشت هاى  شدن جمال خاشقجى 

سمت بن سلمان نشانه رفت.

16
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تصویر جمال خاشقجى روزنامه نگار عربستانى که به شکل وحشیانه اى به قتل رسید. اسناد مربوط 
به این قتل افشا مى کند که در کنسولگرى عربستان قاتالن او را با اره برقى قطعه قطعه کرده اند.

خاشقجى  قتل  به  مربوط  اسناد  کشف  با 
بن ارتباط  افشاى  و  ترکیه  پلیس  توسط 
بایدن  دولت  توسط  جنایت  این  با   سلمان 

ولیعهد  نقش  انکار  براى  شکى  هیچ  جاى 
جوان سعودى در این قتل باقى نمى ماند. اما 
این  پى  در  نیز  دیگرى  اهمیت  حائز  نکته 
فاجعه  این  واقع  در  دارد.  وجود  مسئله 
آن  بن سلمان  که  مى باشد  امر  این  نمایانگر 

چنان هم که تصور مى شد سیاست مدار با 

بخواهد  که  نیست  خردمندى  و  اخالق 
دیکتاتورى خود را وقف ترقى مردم عربستان 
کند. بنابر این اصالح برخى قوانین حکومتى 
بن تالش  بیانگر  بیشتر  شرایطى  چنین  در 
 سلمان براى بهبود وجهه بین الملى عربستان 

است تا بتواند نقش بیشترى در سیاست بین 
ایفا  خاورمیانه  منطقه  در  مخصوصا  المللى 

کند.
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از  تر  بیش  براى  احتماال  که  سلمان  بن 
مطلق  قدرت  را  خود  آینده  قرن  نیم 
ایران  پادشاهى سعودى تصور مى کند،  
نه  داند  مى  خود  رقیب  ترین  بزرگ  را 

اسرائیل. 
بسیار  کشورى  حاضر  حال  در  اسرائیل 
دانشگاهى  و  علمى  پتانسیل  داراى  صنعتى، 
بر     مبتنى  و  پیشرفته  اقتصاد  با  بالقوه 
فناورى هاى نوین است. با این حال اسرائیل 
کنار  در  و  نیست  میانه  خاور  مطلق  قدرت 
و  ترکیه  مصر،  عربستان،  مانند  کشورهایى 
محسوب    منطقه  قدرت هاى  از  یکى  ایران؛ 
بین  فرهنگى  اشتراکات  طرفى  از  مى شود. 
مردم اسرائیل و عربستان به اندازه اى نیست 
آن ها  بین  قوى  ارتباط  ایجاد  در صورت  که 
اندیشه دموکراسى و ضعف  به تقویت  منجر 
افکار عمومى عربستان  بین  جایگاه سلطنت 
مى کند  نگران  را  بن سمان  چه  آن  گردد. 
اقتصادى  قدرت  یک  عنوان  به  ایران  ظهور 
علمى و فناورى پیشرفته است که در درجه 
رهبرى  براى  سعودى  پادشاهى  جایگاه  اول 
خطر  به  را  خاورمیانه  کوچک تر  کشور هاى 
مى اندازد. و در درجه دوم مى تواند منجر به 
عربستان  کشور  در  سلطنت  جایگاه  ضعف 
گردد. البته پیش بینى بن سلمان تا حدودى 
وجود  با  حتى  ایران  که  چرا  است  صحیح 
نخبگان  فرار  و  بیمار  اقتصاد  شرایط تحریم، 
همچنان به عنوان یکى از قدرت هاى تاثیر 
گذار در منطقه شناخته مى شود. این مسئله 

باعث شده در شرایط فعلى نیز کشورى مانند 
در  ترکیه  و  ایران  قدرت  بر  تکیه  با  قطر 
کشورهاى  بر  سعودى ها  رهبرى  منطقه، 
جهان عرب را به رسمیت نشناسد.  بنابراین 
در صورتى که اقتصاد ایران بتواند از مزایاى 
المللى         بین  اقتصاد  با  ارتباط  برقرارى 
ساختارى  اصالحات  انجام  با  شود،  بهره مند 
و  کند  فراهم  را  نخبگان  و  مردم  رضایت 
ساختار پیشرفته سیاسى در ایران به گونه اى 
نیرو هاى  کردن  مسلح  جاى  به  که  شود 
از  حمایت  و  کشورها  سایر  در  نیابتى 
دنبال  به  بشاراسد،  مانند  دیکتاتورهایى 
احقاق حقوق ملت ها و حمایت از دموکراسى 
بن  تنها جایگاه  نه  گاه  آن  باشد.  منطقه  در 
سلمان به عنوان یکى از موثر ترین رهبران 
خطر         به  عرب  کشورهاى  سایر  بین  در 
مطلقه  پادشاهى  جایگاه  حتى  که  افتد  مى 

سعودى در عربستان هم متزلزل مى شود.



در حقیقت متعلق به مردم این کشور است را هم به تاراج بگذارد و این یعنى از دیدگاه پادشاهى 
سعودى منافع دربار سعودى به منافع ملت عربستان ارجحیت دارد. از این رو مى توان نتیجه گرفت 
که با ظهور اندیشه هاى دموکراسى مانند مشروطه خواهى در عربستان، بن سلمان توانایى زیادى 
براى اقناع افکار عمومى نسبت به اقدامات و بى اخالقى هاى پیشین خود نخواهد داشت. با این 
حال تا زمانى که بن سلمان بتواند جمهورى اسالمى را به عنوان تهدید براى صلح و امنیت به مردم 
با  مقابله  راه حل  ترین  مهم  عنوان  به  را  عربستان  ملت  وحدت  کند مى تواند  معرفى  عربستان 
تهدیدات جمهورى اسالمى به افکار عمومى القا کند و در برابر پیشرفت دموکراسى ایستادگى کند.
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در فایل صوتى افشا شده از دکتر ظریف در مصاحبه با سعید لیالز به روشنى اشاره شده که یک 
بار در آستانه شکل گیرى توافق هسته اى، عربستان سعودى براى کارشکنى در توافق به آمریکا 
تضمین داده با تولید بیشتر نفت قیمت جهانى نفت را پایین مى آورد تا بتواند درآمد نفتى ایران 

را کاهش دهد و ایران را تحت فشار بیشترى قرار دهد. 

بنابر این مى توان نتیجه گرفت انزواى ایران براى دربار سعودى تا اندازه اى مهم است که دولت 
سعودى حاضر است منابع نفتى عربستان را به قیمت ارزان تر به حراج بگذارد فقط براى این که 
ایران را در انزواى بیشترى حفظ کند. این موضوع نه تنها نشان دهنده تقابل دربار سعودى با ایران 
است که نشان مى دهد دربار سعودى براى حفظ منافع خود حاضر است منابع ملى عربستان که 
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در حقیقت متعلق به مردم این کشور است را هم به تاراج بگذارد و این یعنى از دیدگاه پادشاهى 
سعودى منافع دربار سعودى به منافع ملت عربستان ارجحیت دارد. از این رو مى توان نتیجه گرفت 
که با ظهور اندیشه هاى دموکراسى مانند مشروطه خواهى در عربستان، بن سلمان توانایى زیادى 
براى اقناع افکار عمومى نسبت به اقدامات و بى اخالقى هاى پیشین خود نخواهد داشت. با این 
حال تا زمانى که بن سلمان بتواند جمهورى اسالمى را به عنوان تهدید براى صلح و امنیت به مردم 
با  مقابله  راه حل  ترین  مهم  عنوان  به  را  عربستان  ملت  وحدت  کند مى تواند  معرفى  عربستان 
تهدیدات جمهورى اسالمى به افکار عمومى القا کند و در برابر پیشرفت دموکراسى ایستادگى کند.

از همین رو مى توان گفت حمله به سفارت و کنسول گرى عربستان بزرگ ترین خدمت به دربار 
سعودى بوده که هم با ملت ایران و هم با ملت عربستان تضاد منافع دارد.

بنابر این مى توان نتیجه گرفت انزواى ایران براى دربار سعودى تا اندازه اى مهم است که دولت 
سعودى حاضر است منابع نفتى عربستان را به قیمت ارزان تر به حراج بگذارد فقط براى این که 
ایران را در انزواى بیشترى حفظ کند. این موضوع نه تنها نشان دهنده تقابل دربار سعودى با ایران 
است که نشان مى دهد دربار سعودى براى حفظ منافع خود حاضر است منابع ملى عربستان که 



21

بن سلمان در راستاى ایفاى راهبرد مقابله با 
تهدیدهایى که ممکن است از طرف تحوالت 
صورت گرفته در ایران متوجه دربار سعودى 
اکتفا  هسته اى  توافق  در  کارشکنى  به  شود 
اندازى یک شبکه  راه  به  تصمیم  بلکه  نکرد 

فارسى زبان گرفت.
ژورنال،  استریت  وال  و  گاردین  از  نقل  به 

شبکه فارسى زبان ایران اینتر نشنال که 

منبع درآمد شفافى ندارد هزینه هاى خود را 
دریافت    عربستان  پادشاهى  دربار  سوى  از 
پادشاهى  هدف  که  است  واضح  مى کند. 
سعودى از راه اندازى این شبکه تاثیر گذارى 
بر مخاطبین فارسى زبان در راستاى منافع 
دربار سعودى است که در مقاله اى دیگر به 

تشریح آن خواهیم پرداخت.



تصویر شهر شانگهاى

22

دیدگاه اتحادیه اروپا و دولت بایدن نسبت به 
ایران

تحلیلگران بسیارى اقتصاد رو به رشد چین را 
براى  تهدیدها  ترین  مهم  از  یکى  عنوان  به 

امنیت اقتصادى غرب معرفى مى کنند. 
هر دو دولت چین و آمریکا به خوبى مى دانند 
با توجه به اقتصاد در هم تنیده شرق و  که 
به صورت همه جانبه  اقتصادى  غرب جنگ 
فوالد  بر  تعرفه  اما وضع  نیست.  پذیر  امکان 
چینى توسط ترامپ نشان دهنده جرقه هاى 

یک جنگ اقتصاد در برخى حوزه هاى 

استراتژیک میان دو قدرت اقتصادى در دنیا 
است. این مسئله براى صاحب نظران امنیت 
روشن  نیز  دنیا  اقتصادى  قطب  دو  هر  ملى 
پتانسیل  از  است. غربى ها و چینى ها هر دو 
استراتژیک و اقتصادى ایران آگاه هستند و به 
که     مقدار  همان  دیدگاه  همین  موجب 
در         ایران  هستند،  عالقمند  چینى ها 
باشد؛  چین  به  متمایل  اقتصادى  حوزه هاى 
هاى  سیاست  دارند  تمایل  اروپا  و  آمریکا 

اقتصادى ایران متمایل به غرب باشد. 



اعمال تعرفه فوالد توسط دونالد ترامپ

جو بایدن در حالى که یک ریزپردازنده در دست دارد از برنامه خود براى حمایت از تولید ریز 
از حوزه هاى  این مسئله نشان مى دهد یکى  پردازنده ها در داخل خاك آمریکا صحبت مى کند. 
اقتصادى که دولت آمریکا نسبت به آن نگرانى هاى امنیتى و اقتصادى دارد ریزپردازنده هایى است 

که در شرق آسیا تولید مى شوند.
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جو بایدن قبل از سوار شدن به هواپیما در پاسخ به پرسش خبرنگارى در رابطه با توافق ایران و 
چین مى گوید: اتفاقى که بیش از یک سال نگرانش بودیم رخ داد.

سخنگوى مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا در ارتباط با تاثیر حمله موشکى به اطراف راکتور 
هسته اى «دیمونا» در جنوب فلسطین اشغالى بر مذاکرات جارى برجام در وین تصریح کرد که 
رژیم صهیونیستى عضو توافق هسته اى ایران نیست و ارتباطى با مذاکرات وین ندارد. این موضع 
گیرى نشان مى دهد از دیدگاه اروپایى ها توافق با ایران بسیار مهم تر از به رسمیت شناخته شدن 

موجودیت اسرائیل توسط چند کشور عربى است.
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سامانه دفاع هوایى s300 که موشک ها و هواپیماهاى مهاجم را هدف قرار مى دهد.
پیشتر نیز در ماجراى فروش سامانه دفاعى s300 در حالى که تنش ها بین ایران و غرب مى
 توانست منجر به حمله هوایى اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته اى ایران شود روسیه با نقض 
اقدام نشان مى دهد  این  ایران سرباز زد.  به  از تحویل سامانه دفاع موشکى و هوایى  تعهد خود 
روسیه به ایران به چشم یک متحد نگاه نمى کند و رفتار روس ها نسبت به ایران تنها به امتیاز 

گرفتن خالصه مى شود.
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دیدگاه دولت روسیه نسبت به ایران 
فایل افشا شده از جواد ظریف نشان مى دهد 
روسیه مخالف تنش زدایى ایران و غرب است 
در واقع روس ها عالقمند هستند از ایران به 
از    گرفتن  امتیاز  براى  ابزار  یک  عنوان 
در  کنند.  استفاده  آمریکایى ها  و  اروپایى ها 
تجارى  منافع  سبب  به  روسیه  حال  عین 
گسترده با غرب هیچ گاه حاضر نیست براى 
حمایت از ایران خودش را در چالش جدى با 

غرب قرار دهد. همچنین این فایل افشا     

جریان  در  روس ها  چگونه  که  مى کند 
محدودیت هاى  اعمال  خواستار  مذاکرات 
در  و  بودند  ایران  هسته اى  برنامه  بر  بیشتر 
عین حال با شکل گیرى توافق هسته اى نیز 
مخالفت مى کردند، با این حال موضع اعالم 
خالف  همواره  روسیه  دولت  طرف  از  شده 
با  تناقض  این  البته  که  بوده  آن ها  عملکرد 
و  پوتین  والدیمیر  سیاسى  دیدگاه 

همفکرانش همخوانى دارد.
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به  نسبت  روسیه  مى توان گفت که سیاست 
به  طرفى  از  که  است  صورت  این  به  ایران 
بین  جامعه  در  ایران  سیاسى  ضعف  خاطر 
از  ممکن  جاى  تا  منطقه  خصوصا  و  الملل 
ایران امتیاز بگیرد و از طرف دیگر هرگاه که 
تنش جدى میان غرب و ایران شکل گرفت، 
در ازاى توقف حمایت از ایران از غربى ها نیز 
این  مشابه  طور  به  کند.  دریافت  امتیازاتى 
به  نسبت  روسیه  که  است  سیاستى  همان 
صدام نیز اتخاذ کرده بود و در انتها نیز هنگام 
حمله آمریکا به عراق حمایت از رژیم صدام 

را به طور کامل متوقف کرد.
نشان  ظریف  از  شده  افشا  فایل  همچنین 
نیروهاى  بین  روس ها  نفوذ  عمق  دهنده 
ظریف  جواد  است.  ایرانى  نظامى  و  امنیتى 
معتقد است پس از توافق هسته اى بسیارى 
از اقداماتى که در داخل کشور و براى بر هم 
زدن توافق هسته اى صورت گرفته با تحریک 

روس ها بوده. 
دیدگاه چین نسبت به ایران

از میان تمامى دیدگاه ها، دیدگاه دولت چین 
استناد  و  است  مبهم  نسبتا  ایران  به  نسبت 
این  کیفیت  با  رابطه  در  روشنى  و  صریحى 
احتماال  حال  این  با  ندارد  وجود  دیدگاه 
است  ممکن  ایران  به  نسبت  چین  دیدگاه 

تحت تاثیر یکى از دو استراتژى زیر باشد.
حل  موافق  چین  مى رسد  نظر  به  طرفى  از 
مناقشه هسته اى ایران است تا شرکت هاى 
چینى بتوانند در اقتصاد ایران نقش بیشترى 

ایفا کنند و از طرف دیگر با توجه به موضع 
مى توان  روسیه  دولت  با  مشابه  گیرى هاى 
مانند  ایران  به  نسبت  چین  دیدگاه  گفت 
البته  است.  ایران  به  نسبت  روسیه  دیدگاه 
فایل صوتى افشا شده از ظریف نشان مى دهد 
وى اعتقاد دارد چین و روسیه هر دو تمایل 
عنوان  به  آمریکا  مقابل  در  را  ایران  داشتند 
یک اولویت براى تقابل نشان دهند چرا که 
عنوان  به  ایران  اگر  که  داشتند  آن  از  بیم 
اولویت ترامپ براى تقابل در عرصه خارجى 
مطرح نباشد وى مقابله با چین و روسیه را به 
عنوان اولویت سیاست خارجى آمریکا تعریف 
این  صحت  تایید  از  نشانه هایى  البته  کند. 
توسط  استراتژى  این  اتخاذ  تایید  و  دیدگاه 
چین و روسیه وجود دارد اما این پرسش به 
وجود مى آید که دیدگاه چین نسبت به ایران 

براى دوران پسا ترامپ چگونه است؟
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پیمان شانگهاى در واقع پیمانى امنیتى نظامى است که اعضا را ملزم مى کند در برابر تهدید هاى 
نظامى و امنیتى که متوجه هر یک از اعضا مى گردد با یک دیگر متحد باشند. این پیمان توسط 
روسیه و چین ایجاد شده و هر دو کشور در تعیین سیاست ها نقش اساسى دارند با این حال اعضا 
اجازه عضویت رسمى ایران در این پیمان را نمى دهند و ایران تنها به عنوان عضو ناظر(تماشاچى) 
در این پیمان عضویت دارد که نشان مى دهد روسیه و چین هیچ کدام به ایران به چشم یک متحد 

نگاه نمى کنند.
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مى بایست خاطر نشان کنم مقصود ما از تحلیل قدرت هاى منطقه این نیست که ما به عنوان مردم 
در رقابت قدرت خاور میانه باید تحت هر شرایطى به یکى از طرفین کمک کنیم. بالعکس باور 
دارم اگر مردم در همه کشورهاى خاور میانه ابزارهاى دموکراسى و گفت و گو را تقویت کنند     
آن گاه دلیلى براى دشمنى و رقابت هایى که تنها به نفع مستبدان و به ضرر مردم همه این کشورها 
است باقى نمى ماند. مردم منطقه به سبب اشتراکات فرهنگى و اجتماعى مى توانند بزرگ ترین 
دوستان و حامیان یک دیگر باشند تا به استبدادهاى منطقه، رقابت هاى پوچ قدرت هاى منطقه اى، 
دخالت ابر قدرت ها و هزینه هایى که تنها بر ملت ها تحمیل مى شود پایان دهند. آن گاه مردم 
خاور میانه هم مانند سایر ملت ها به باالبردن کیفیت زندگى، پرداختن به مفاهیم مترقى تر مانند 
انسان  ارتقاى کیفیت زندگى  به  اقلیمى، تحقیقات در زمینه فناورى هایى که  با تغییرات  مقابله 
کمک مى کنند و امثال این ها مى پردازند. از همین رو مقصود ما از متن باال این است که نسبت به 
سیاست هاى دولت ها و گروه هاى مختلف که بعضا بر سیاست هاى خارجى و داخلى ایران نیز تاثیر 

گذار هستند، آگاهى بخشى کنیم.

اقدامات عملى دولت ها و گروه هاى 
که با مردم ایران تضاد منافع دارند

دولت ها و گروه هایى که منافع خود را در 
وجود یک ایران پر سر و صدا و تهدیدى براى 
در  اند  کرده  تعریف  منطقه  امنیت  و  صلح 
ملت  منافع  با  تضاد  در  منافعشان  حقیقت 
ایران تعریف شده این گروه ها گاهى اقدامات 
عملى براى پیشبرد منافع خود را به کار مى
 برند از جمله این اقدامات پروپاگاندا (تاثیر بر 
مردم از طریق رسانه ها) با هدف جهت دهى 
سیاسى به مردم ایران است. عالوه بر رسانه
کانال هاى  و  پیج ها  برخى  زبان  فارسى   هاى 

نا  هویت  با  تلگرام  و  و  اینستاگرام  در  زرد 
معلوم نیز حاضر هستند در ازاى دریافت 

مبالغى ناچیز مطالبى را کار کنند که از هدف 
تهیه و انتشار آن ها بى اطالع هستند. ما در 
پروپاگانداهاى     برخى  به  نشریه  انتهاى 
رسانه هایى که از صهیونیست ها و سعودى ها 
به  را  مى کنند  دریافت  گسترده اى  مبالغ 
صورت مصداق وار بیان مى کنیم اما پیش از 
این که به تشریح آن بپردازیم الزم است به 
راهکار هاى  و  مفاهیم  از  برخى  توضیح 
و  سیاسى  اندیشمندان  توسط  که  سیاسى 
کنش گران مدنى در دنیا با منطق استداللى 

ارائه شده بپردازیم.
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اگر چه براى توسعه هوش مصنوعى از ساختار شبکه عصبى الگو بردارى هایى صورت پذیرفته اما 
توسعه هوش مصنوعى نیز کمک شایانى به درك ساختار مغز کرده 

فلسفه اندیشه
به  شایانى  کمک  مصنوعى  هوش  ظهور  با   
شناخت نحوه عملکرد مغز صورت پذیرفته به 
گونه اى که با درك این ساختار مى توان گفت 
متمایز    موجودات  سایر  از  را  انسان  چه  آن 
مى کند توانایى بیشتر انسان در کشف ارتباط 
قبلى  تفکرات  و  تصورات  مشاهدات،  بین 

است.
نحو  به  واقعیات  از  انسان  درك  که  گاه  هر 
مستندات  بر  تکیه  با  و  مستدل  منطقى  
صورت گرفته باشد درك علمى پدیدمی آید 

که آن را دانش مى نامیم و هر گاه درك ما از 
بر  تکیه  با  منطقى،  غیر  گونه اى  به  واقعیات 
استدالل ضعیف یا بدون استناد یا با استناد 
به یک استقراى ناقص صورت گیرد؛ ادراکى 
مشابه با دانش پدید مى آید که نمى توان آن 
شناختى،  خطاى  مانند  نامید.  دانش  را 
خرافات و ... همچنین مى بایست خاطر نشان 
شناخت  امروزى  انسان  چه  اگر  که  کرد 
وسیعى نسبت به انواع مفاهیم پیدا کرده اما 
براى   زیادى  بسیار  پدیده هاى  همچنان 

انسان ها ناشناخته هستند. 
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توسعه هوش مصنوعى نیز کمک شایانى به درك ساختار مغز کرده 
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ذهن انسان به طور خودکار و بعضا ناخودآگاه پرسش هایى را طرح مى کند و از طریق ادراك به 
با  یابد که  ادراکى دست  به  انسان  این پرسش ها است. گاه ممکن است  براى  پاسخ هایى  دنبال 
پرسش هاى طرح شده مطابقت هایى داشته باشد اما در حقیقت با پاسخ اصلى متفاوت باشد در 
این صورت ذهن انسان ممکن است ادراکى را به اشتباه به عنوان پاسخ پرسش طرح شده قلمداد 

کند. این فرایند نوعى خطاى شناختى است.
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هر  مى آید.  پیش  اساسى  پرسش  یک  حال 
انسان در ذهن انواع متفاوتى از ادراك راجع 
چگونه    انسان  اما  دارد  گوناگون  مسائل  به 
مى تواند تمایز میان دانش و توهم دانستن را 
در اندیشه هاى خود تشخیص دهد؟ در علوم 
به  آن ها  هاى  زیرشاخه  و  فیزیک  و  ریاضى 
سبب انجام محاسبات، معموال تشخیص این 
تمایز دشوار نیست هر چند که در مرزهاى 
دانشمندان  حتى  ناشناخته ها  کشف  و  علم 
نیز ممکن است در شناخت یک پدیده علمى 
دچار خطا شوند اما در علوم انسانى کار حتى 
دشوار تر هم مى شود. اگرچه امروزه به مدد 
و  استناد  با  اندیشمندان مى توان  تالش هاى 
منطق استداللى به استنتاج صحیح رسید اما 
نسبت به بسیارى از ادراکات روزمره از جمله 
قطعیت  نمى توان  اجتماعى  پدیده هاى  در 
پدید هاى  عمدتا  که  چرا  داشت  علمى 
اجتماعى در هم تنیده هستند و عالوه بر این 
که در بسیارى موارد استناد جامع و کنترل 
نمى توان  پدیده ها  شناخت  براى  شده اى 
نیز  دیگر  موارد  بسیارى  در  کرد،  تعریف 
استدالل قطعى براى بیان ارتباط بین پدیده
 ها نمى توان به کار برد. از این رو با تکیه بر 

و  قاطع  مرز  هیچ  نمى توان  فعلى  دانش 
و  علمى  ادراکات  تشخیص  براى  جامعى 
کرد.  بیان  ذهنى  ادراکات  سایر  از  منطقى 
بدین ترتیب مى توان گفت ذهن همه ما در 
معرض ادراکاتى قرار دارد که ممکن است با 

ادراکات منطقى و علمى در تعارض باشند. 

البته باید خاطر نشان کنیم، تکیه بر استناد 
صحیح، استدالل منطقى و استنتاج مبتنى بر 
ذهن  ابزارهاى  ترین  مهم  علمى  روش هاى 
سایر  از  منطقى  ادراك  تشخیص  براى 
زمانى  انسان  ذهن  اما  هستند  ادراکات 
اندیشه هاى  به  نسبت  را  مذکور  ابزارهاى 
پیشین به کار مى برد که آن  اندیشه ها را براى 

ارزیابى با حقایق، مورد تردید قرار دهد.

توهم  اندیشمندان  از  بسیارى  رو  همین  از 
قلمداد  دانایى  ترین دشمن  بزرگ  را  دانایى 
توهم  دچار  شخصى  اگر  که  چرا  مى کنند 
ادراك  نیست  حاضر  دیگر  گردد،  دانایى 
صورت گرفته در ذهن خود را مورد بررسى 
انسان  که  است  اساس  همین  بر  دهد.  قرار 
با  را  خود  قبلى  اندیشه هاى  مرتبا  خردمند 
توجه به درك واقعیات و اندیشه هاى نو مورد 
به  توجه  با  گاه  آن  و  مى دهد.  قرار  بررسى 
منطقى  استدالل  و  صحیح  استنادات  وجود 
هر جا که الزم ببیند ممکن است اندیشه هاى 
پیشین را مورد اصالح یا بازنگرى قرار دهد و 
را فراهم  اندیشه ها  امکان رشد  بدین ترتیب 

کند. 
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منظور از درك واقعیات ادراکى است که از طریق توجه به واقعیات و ترکیب آن ها با تفکر در ذهن 
انسان صورت مى گیرد اعم از بینایى، شنوایى، بویایى، چشایى، المسه و به طور کلى ترکیبى از 

تفکر و حواس انسانى
استقراى ناقص: استقرایى که با توجه به دیدن شواهد ناقص حاصل مى شود به عنوان مثال اگر با 
دیدن قورباغه هاى یک برکه که همگى سبز هستند بگوییم همه قورباغه ها  در سراسر دنیا سبز 

هستند نوعى استقراى ناقص صورت گرفته است.
تفکرات قبلى عبارت است از اندیشه اى که ممکن است با تکیه بر مشاهدات یا تصورات قبلى یا 

در اثر نوعى خطا در حافظه ثبت شده باشند.
منظور از تردید این نیست که به هیچ اندیشه اى نباید اعتنا نکرد بالعکس منظور این است که 
باید به رشد اندیشه ها اهتمام ورزید و بدین منظور باید اندیشه هاى قبلى را مرتبا با اندیشه هاى 

نو مورد سنتز فکرى قرار داد تا فرایند رشد اندیشه در ذهن انسان ها شکل گیرد.
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هگل سنتز را فرایندى مى داند که یک تز با یک آنتى تز رو ترکیب مى شود و از ترکیب آن یک 
اندیشه جدید به وجود مى آید

رشد  براى  گفت وگو  فلسفه 
اندیشه ها

ساختار ذهن انسان به گونه اى شکل گرفته 
در  مختلف  دیدگاه  چند  بررسى  بعضا  که 
رابطه با یک موضوع در ذهن یک نفر بسیار 
زمان بر یا بعضا غیر ممکن است چرا که ذهن 
نمى تواند دیدگاهى را مورد بررسى قرار دهد 

که از آن آگاهى ندارد. لذا اهمیت گفت و گو 
این جا آشکار مى شود  از  اندیشه ها  در رشد 
سایر      دیدگاه  با  مى توانند  انسان ها  که 
انسان ها نسبت به مسائل مختلف آشنا شوند 
صحیح  روش هاى  با  را  قبلى  اندیشه هاى  تا 
مورد بررسى قرار داده و زمینه رشد آن ها را 

فراهم آورند. 
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بیان    براى  روش  ترین  ساده  گفت وگو 
دیدگاه ها است. اندیشمندان با به کار گیرى 
دیدگاه  دو  بررسى  به  مى توانند  گفت و گو 
انتها  در  و  بپردازند  حیطه  یک  در  مختلف 
کنند.  دریافت  گفت وگو  از  منطقى  نتایجى 
اندیشمندان  مختص  فقط  گفت وگو  البته 
طرفین  از  یکى  گاه  هر  حال  این  با  نیست، 
یا  باشد  ترى  منطق ضعیف  داراى  گفت وگو 
شده  دانایى  توهم  گرفتار  مسائل  برخى  در 
مورد  را  افکار خود  است  باشد، کمتر حاضر 
سنتز فکرى قرار دهد و آن ها را تعدیل کند 
کما این که به خاطر سطح پایین منطق قادر 
طرف  افکار  تعدیل  و  صحیح  استدالل  به 
که  است  همین  براى  نیست.  هم  مقابل 
اندیشمندان عمدتا از بحث کردن با افرادى 
که داراى توان تحلیلى نیستند مى پرهیزند. 
تر  منطقى  طرف  دو  که  گفت وگویى  در  اما 
باشند تعدیل افکار بیشتر صورت مى گیرد به 
گونه اى که حتى گاهى ممکن است یکى از 
طرفین دیدگاه خود را کنار گذاشته و دیدگاه 
طرف مقابل را بپذیرد. گاهى نیز ممکن است 
هر دو طرف دیدگاه خود را کنار بگذارند و 
دیدگاه جدیدى که از دل هر دو دیدگاه قبلى 
کم  دست  یا  کنند  استنتاج  را  آمده  پدید 
دیدگاه هر دو به سمت دیدگاه هاى جدیدى 
به  طرف  دو  هر  که  این  کما  شود  تعدیل 
دیدگاه یکسانى دست نیابند. در واقع اهمیت 
فلسفه  مبحث  در  که  تردید  دانستن  وارد 

اندیشه به آن اشاره کردیم از این جهت 

انسان  مى شود  باعث  که  است  توجه  شایان 
مالحظه        مورد  نیز  را  دیگر  دیدگاه هاى 
قرار دهد، راجع به صحت آن ها بیندیشد و در 
صورت انطباق دیدگاه هاى دیگر با واقعیات یا 
با  پیشین  دیدگاه هاى  تناقضات  کشف 
واقعیات، اندیشه هاى خود را مورد سنتز قرار 
دهد. حال آن که اگر شخصى تمامى دیدگاه 
هر  مقابل  در  بپندارد،  صحیح  را  خود  هاى 
دیدگاه دیگرى موضع قبلى دارد. این مسئله 
باعث مى شود شخص دچار توهم دانایى شده 
به  باشد.  منطقى  غیر  انسانى  اصطالح  به  و 
در  دیگر  دیدگاه هاى  تحمل  خاطر  همین 
گفت و گو امرى ضرورى است و الزمه اى براى 
این  بر  بنا  مى باشد.  اندیشه ها  بیشتر  رشد 
و  گفت  مى توان  را  گو  و  گفت  نوع  بهترین 
گویى دانست که طرفین تحمل دیدگاه هاى 
بر  تکیه  با  مباحثه  و  باشند  داشته  را  دیگر 
استنتاج  و  منطقى  استدالل  استناد صحیح، 

علمى صورت گیرد. 

دستیابى به دیدگاه جامع:
به یک  یابى  براى دست  همچنین گفت وگو 
دیدگاه جامع نیز اهمیت کلیدى دارد چرا که 
گاه دو دیدگاه مختلف در دو زمینه مختلف 
نتایجى را به دنبال دارند که در تعارض با یک 

دیگر هستند کما این که هر دو دیدگاه 

صحیح هستند در این گونه موارد اگرچه هر 
دو دیدگاه صحیح هستند اما هیچ یک جامع 
نیستند. بنابر این در گفت و گو مى توان با به 
در  تخصصى  دیدگاه  گذاشتن چندین  بحث 
دست  جامع  دیدگاه  به  مختلف  زمینه هاى 

یافت.
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در مثال باال دو زاویه دید نسبت به یک مسئله باعث ایجاد دو دیدگاه مختلف راجع به یک مسئله 
گردیده. این پدیده گاه در شناخت مسائل اجتماعى و علمى از زوایاى مختلف نیز رخ مى دهد. 

بیان    براى  روش  ترین  ساده  گفت وگو 
دیدگاه ها است. اندیشمندان با به کار گیرى 
دیدگاه  دو  بررسى  به  مى توانند  گفت و گو 
انتها  در  و  بپردازند  حیطه  یک  در  مختلف 
کنند.  دریافت  گفت وگو  از  منطقى  نتایجى 
اندیشمندان  مختص  فقط  گفت وگو  البته 
طرفین  از  یکى  گاه  هر  حال  این  با  نیست، 
یا  باشد  ترى  منطق ضعیف  داراى  گفت وگو 
شده  دانایى  توهم  گرفتار  مسائل  برخى  در 
مورد  را  افکار خود  است  باشد، کمتر حاضر 
سنتز فکرى قرار دهد و آن ها را تعدیل کند 
کما این که به خاطر سطح پایین منطق قادر 
طرف  افکار  تعدیل  و  صحیح  استدالل  به 
که  است  همین  براى  نیست.  هم  مقابل 
اندیشمندان عمدتا از بحث کردن با افرادى 
که داراى توان تحلیلى نیستند مى پرهیزند. 
تر  منطقى  طرف  دو  که  گفت وگویى  در  اما 
باشند تعدیل افکار بیشتر صورت مى گیرد به 
گونه اى که حتى گاهى ممکن است یکى از 
طرفین دیدگاه خود را کنار گذاشته و دیدگاه 
طرف مقابل را بپذیرد. گاهى نیز ممکن است 
هر دو طرف دیدگاه خود را کنار بگذارند و 
دیدگاه جدیدى که از دل هر دو دیدگاه قبلى 
کم  دست  یا  کنند  استنتاج  را  آمده  پدید 
دیدگاه هر دو به سمت دیدگاه هاى جدیدى 
به  طرف  دو  هر  که  این  کما  شود  تعدیل 
دیدگاه یکسانى دست نیابند. در واقع اهمیت 
فلسفه  مبحث  در  که  تردید  دانستن  وارد 

اندیشه به آن اشاره کردیم از این جهت 

انسان  مى شود  باعث  که  است  توجه  شایان 
مالحظه        مورد  نیز  را  دیگر  دیدگاه هاى 
قرار دهد، راجع به صحت آن ها بیندیشد و در 
صورت انطباق دیدگاه هاى دیگر با واقعیات یا 
با  پیشین  دیدگاه هاى  تناقضات  کشف 
واقعیات، اندیشه هاى خود را مورد سنتز قرار 
دهد. حال آن که اگر شخصى تمامى دیدگاه 
هر  مقابل  در  بپندارد،  صحیح  را  خود  هاى 
دیدگاه دیگرى موضع قبلى دارد. این مسئله 
باعث مى شود شخص دچار توهم دانایى شده 
به  باشد.  منطقى  غیر  انسانى  اصطالح  به  و 
در  دیگر  دیدگاه هاى  تحمل  خاطر  همین 
گفت و گو امرى ضرورى است و الزمه اى براى 
این  بر  بنا  مى باشد.  اندیشه ها  بیشتر  رشد 
و  گفت  مى توان  را  گو  و  گفت  نوع  بهترین 
گویى دانست که طرفین تحمل دیدگاه هاى 
بر  تکیه  با  مباحثه  و  باشند  داشته  را  دیگر 
استنتاج  و  منطقى  استدالل  استناد صحیح، 

علمى صورت گیرد. 

دستیابى به دیدگاه جامع:
به یک  یابى  براى دست  همچنین گفت وگو 
دیدگاه جامع نیز اهمیت کلیدى دارد چرا که 
گاه دو دیدگاه مختلف در دو زمینه مختلف 
نتایجى را به دنبال دارند که در تعارض با یک 

دیگر هستند کما این که هر دو دیدگاه 

صحیح هستند در این گونه موارد اگرچه هر 
دو دیدگاه صحیح هستند اما هیچ یک جامع 
نیستند. بنابر این در گفت و گو مى توان با به 
در  تخصصى  دیدگاه  گذاشتن چندین  بحث 
دست  جامع  دیدگاه  به  مختلف  زمینه هاى 

یافت.



36

به عنوان مثال در دیدگاه پزشکى در زمان در 
براى  راه  بهترین  واکسن  نبودن  دسترس 
مقابله با کرونا، قرنطینه سراسرى است. اما از 
به  منجر  سراسرى  قرنطینه  اقتصادى  منظر 
فروپاشى  و  مى شود  اقتصادى  چرخه  توقف 
لذا  داشت؛  خواهد  دنبال  به  را  اقتصادى 
در  اقتصادى  نظر  از  مدت  طوالنى  قرنطینه 
هیچ جاى دنیا ممکن نیست. بنابراین در یک 
اگرچه  کرونا  با  مقابله  براى  جامع  دیدگاه 
اما  دارند  اساسى  نقشى  پزشکى  تصمیمات 
به     تنها  گیرى  تصمیم  براى  نمى توان 
همین  به  کرد.  اکتفا  پزشکى  دیدگاه هاى 
نیز  دنیا  سراسر  در  همه گیرى  آغاز  از  دلیل 
دولت ها با در نظر گرفتن دیدگاه هاى جامع 
که در بر گیرنده انواع دیدگاه هاى تخصصى 

و   بهداشتى  اقدامات  اول  وهله  در  است؛ 
فاصله گذارى اجتماعى را در دستور کار قرار 
مقابل  در  قبولى  قابل  حد  تا  که  اند  داده 
اپیدمى موثر است و در عین  انتشار  سرعت 
اقتصادى  عملکرد  در  چندانى  ممانعت  حال 
ایجاد نمى کند و در درجه دوم هر گاه که در 
هر منطقه جغرایایى موج کرونا شروع به خیز 
قرنطینه  اعمال  با  دولت ها  کند  گرفتن 
اپیدمى  رشد  با  محدود  مدت  به  سراسرى 

مقابله مى کنند. 
دست یابى به دیدگاه جامع از این جهت حائز 
اهمیت است که مسائل سیاسى و اجتماعى 
تعیین  براى  عموما  و  نیستند  بعدى  تک 
راهبرد هاى صحیح مى بایست به یک دیدگاه 

جامع دست یافت.
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بررسى سه دیدگاه سیاسى عمده در 
بین مردم ایران 

شکاف هاى  متاسفانه  اخیر  سال هاى  طى 
به گونه اى که  آمده  پدید  بین ملت  عمیقى 
ملت ایران به سه دسته عمده تقسیم شده اند. 
نظام،  طرفداران  از  عبارتند  گروه  سه  این 
براندازان و کنش گران سیاسى که به دنبال 
حل مشکالت مردم از راه هاى مسالمت آمیز 
هستند اعم از اصالح طلبان، تحول خواه ها و 
نیروهاى دموکراسى خواه؛ لذا ما براى رسیدن 
از  برخى  بررسى   به  مناسب  راهکار  به یک 
گروه       سه  هر  دیدگاه هاى  ترین  شاخص 

مى پردازیم.
دیدگاه طرفداران نظام 

با  رابطه  در  نظام  طرفداران  عمده  دیدگاه 
و  آمریکا  که  است  این  خارجى  مسائل 
و  ایران  ملت  دشمن  دو  عنوان  به  اسرائیل 
سایر   بر  سلطه  دنبال  به  منطقه  ملت هاى 
ملت ها هستند و بر همین اساس مى بایست 
با توسل به ابزارهاى مختلف به خصوص ابزار 
مقاومت،  گروه هاى  کردن  مسلح  و  نظامى 
این  برابر  در  را  خود  ملى  و  دینى  وظیفه 
اگر  بسا  چه  و  رسانیم.  انجام  به  دشمنان 
سنگر  خودمان  کشور  در  باید  نکنیم  چنین 
کشیده  داخلى  مرز هاى  به  و جنگ  بچینیم 
گرایان  اقتدار  از  برخى  همچنین  مى شود. 
موافق  دیدگاهشان  با  که  کسى  هر  تندرو 

نباشد را غرب زده و خائن مى نامند.
اقدام نتانیاهو در پهن کردن دام براى 

شرایط  به  آن ها  کشاندن  و  فلسطینى ها 
جنگى نشان مى دهد که در حقیقت اقدامات 
این رژیم یکى از تهدید هاى اصلى براى صلح 
در منطقه است اما در عین حال نشان از آن 
دارد که دولت اسرائیل براى آغاز هر جنگ 
نیاز به یک بهانه دارد تا بتواند اقدامات خود 

را توجیه کند.
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آغاز جنگ غزه: همان طور که گفته شد نتانیاهو گمان مى کرد در پى صلح با چند کشور عربى و 
واکسیناسیون موفق، محبوبیت حزب لیکود به باال ترین حد خود رسیده. از این رو به امید اکتساب 
اکثر کرسى هاى پارلمان براى تشکیل دولت غیر ائتالفى و یک دست و یا تشکیل دولتى که تنها 

متشکل از احزاب راست گرا باشد اقدام به برگزارى انتخابات زودهنگام کرد.

جدول نتیجه انتخابات اسرائیل؛ تعداد کل کرسى ها در پارلمان اسرائیل 120 مى باشد بنابر این 
اگر چه حزب لیکود به رهبرى نتانیاهو نسبت به سایر احزاب برترى دارد اما از آن جا تشکیل دولت 

به حد اقل 61 کرسى نیاز دارد نتانیاهو باید با سایر احزاب دولت ائتالفى تشکیل دهد.
بر خالف انتظار نتانیاهو، احزاب راست گرا نتوانستند اکثریت کرسى هاى پارلمان را به دست آورند. 
در چنین شرایطى از طرف رئیس جمهور اسرائیل به نتانیاهو ماموریت داده شد براى تشکیل دولت 
در مهلت مقرر با سایر احزاب ائتالف کند. با نزدیک شدن به موعد اتمام مهلت ائتالف، هواداران 
حزب لیکود که شکست خود را نزدیک مى دیدند. اقدام به تحرکات نژاد پرستانه کردند. این اقدام 
منجر به درگیرى بین دسته هایى از یهودى هاى افراطى و تعدادى از مسلمانان شد و پس از آن 
پرستى     نژاد  تحریک  با  داشت  قصد  نتانیاهو  واقع  در  افتاد.  اتفاق  غزه  و  اسرائیل  بین  جنگ 
اسرائیلى ها و جنگ با فلسطینیان، شرایط خاصى ایجاد کند تا سایر احزاب را به ائتالف با خود 
ترغیب کند که تا کنون در این امر نیز ناکام مانده. بنابر این مى توان گفت دولت نتانیاهو یکى از 
بى اخالق ترین دولت هاى حال حاضر در جهان است که براى باقى ماندن در قدرت هر اقدامى را 

مجاز مى داند. حتى اگر به قیمت کشته شدن انسان ها و کودکان تمام شود. 
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تصویر نیویورك تایمز از کودکان فلسطینى کشته شده در جنگ غزه با عنوان "آن ها فقط کودك 
بودند"
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سناتور آمریکایى برنى سندرز در واکنش به جنگ غزه در توییتى عنوان کرد: ویرانى در غزه غیر 
منطقى است. ما باید بر آتش بس فورى اصرار کنیم. کشتار فلسطینى ها و اسرائیلى ها باید پایان 
یابد. همچنین باید به چهار میلیارد دالر کمک نظامى سالیانه به اسرائیل نگاه دقیقى داشته باشیم. 

نقض حقوق بشر در فلسطین با حمایت آمریکا غیر قانونى است.



اینستاگرامى  پیج هاى  از  یکى  در  اسرائیل  توسط  فلسطینى  توجیه کشتار کودکان  از  نمونه اى 
وابسته به این دولت 
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مبارزه  جز  فلسطین  مردم  تر  قبل  شاید 
از  دفاع  براى  دیگرى  چاره  هیچ  مسلحانه 
حقوق خود نداشتند اما مى توان استنتاج کرد 
اسالمى  راهبرد جمهورى  کنونى  شرایط  در 
کردن  ارسال  یعنى  اسرائیل  با  مقابله  براى 
ضربه  تنها  نه  مسلح  گروه هاى  براى  سالح 
چندانى به دولت افراطى اسرائیل نمى زند که 
بزرگ ترین کمک به این دولت جنگ طلب 
براى توجیه اقدامات توسعه  طلبانه و خشن 

کنش هاى  است  بهتر  این  بنابر  است.  خود 
براى  گرایان  اصول  و  ایران  مردم  سیاسى 
نحوى  به  کشور  خارجى  سیاست هاى  تغییر 
باشد که استراتژى نابودى اسرائیل جاى خود 
و  دوستانه  بشر  استراتژى حمایت هاى  به  را 
مستقل  کشور  ایجاد  از  سیاسى  حمایت 
حقوق  شناختن  رسمیت  به  و  فلسطینى 

فلسطینیان بدهد.



میشل باشله، کمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حمالت اسرائیل به نوار غزه 
از  نظامى  استفاده  بر  مبنى  شواهدى  که  افزود  وى  شود.  محسوب  جنگى»  «جنایت  مى تواند 
ساختمان هایى که اسرائیل آن ها را هدف قرار داده، دریافت نکرده است. کمیسر عالى حقوق بشر 
سازمان ملل متحد در جلسه فوق العاده شوراى حقوق بشر این سازمان گفت: اگر مشخص شود 
جنایت جنگى  مى-تواند  بوده  نامتناسب  و  رویه  بى  غیرنظامیان  روى  بر  این حمالت  تاثیر  که 

محسوب شود.
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اینستاگرامى  پیج هاى  از  یکى  در  اسرائیل  توسط  فلسطینى  توجیه کشتار کودکان  از  نمونه اى 
وابسته به این دولت 



تجمع اعتراضى مردم لبنان علیه حزب اهللا و دخالت هاى ایران نشان از تضعیف جایگاه حزب اهللا 
نزد این ملت و شکل گیرى دید منفى نسبت به سیاست منطقه اى ایران دارد.

به نقل از خبرگزارى پانا: برخى خبرها حاکى است که نیروهاى موسوم به مبارزه با تروریسم (زیر 
نظر آمریکا) به همراه اطالعات عراق بامداد جمعه 6 تیر 1399 به مقر کتائب حزب اهللا از نیرو هاى 
نزدیک به سپاه قدس ایران در منطقه الدوره بغداد حمله و 13 نفر از اعضاى کتائب را بازداشت 
کردند. همچنین در عراق موضع گیرى ها و تجمع هایى علیه دخالت هاى ایران در امور داخلى این 

کشور صورت گرفته
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بزرگ  و  کوچک  دخالت هاى  دیگر  طرف  از 
ایران در امور منطقه از طریق نیروهاى نیابتى 
این گروه ها بعضا  از  و مسلح کردن بسیارى 
بین   آن ها  مردمى  جایگاه  ضعف  به  منجر 
ملت هاى خود و دید منفى این ملت ها نسبت 
به ایران گردیده. شکل گیرى این نفرت نشان 

معرفى  با  توانسته  اسرائیل  که  دارد  آن  از 
ایران به عنوان تهدیدى براى صلح و امنیت 
علیه  ملت ها  این  اجماع  منطقه؛  ملت هاى 
موجودیت اسرائیل را از بین ببرد و حتى با 

برخى کشورها علیه ایران متحد شود.
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اکنون براى همه مشخص شده که تحریم ها 
کشور       اقتصاد  بر  ویرانگرى  آثار  چه 
کرد  استنتاج  مى توان  بنابراین  گذاشته اند. 
به  کمکى  که  این  بر  عالوه  مذکور  راهبرد 
ملت  شده  باعث  نمى کند؛  فلسطین  مردم 
خارجى  مختلف  تحریم هاى  تحت  نیز  ایران 
و خود  اسرائیل  نابودى  ایدوئولوژى  از  ناشى 
حمایت  ایدوئولوژى  از  متاثر  تحریمى هاى 
تمام و کمال از نیروهاى نیابتى قرار گیرد که 
اقتصادى در  باعث به وجود آمدن مشکالت 

داخل کشور شده.
همچنین گروه هایى از اقتدارگرایان و راست 
سایر  در  ایران  اگر  دارند  باور  ایرانى  گرایان 

کشورها دخالت نظامى نکند سایرین در 

باید در  کشور ما دخالت مى کنند و آن گاه 
داخل مرزها سنگر بچینیم. چنین منطقى بر 
یک استقراى ناقص استوار شده چرا که اتفاقا 
مى شود     باعث  کشورها  سایر  در  دخالت 
دنبال  به  و  گیرند  شکل  افراطى  گروه هاى 
بیفتند.         ما  ملت  و  کشور  از  جویى  انتقام 
به عالوه عامل به وجود آمدن داعش نیز آغاز 
جنگ داخلى سوریه بوده. در واقع اگر زمانى 
آتش          معترضان  روى  به  اسد  بشار  که 
مى گشود جمهورى اسالمى به جاى حمایت 
انتخابات  از  به حمایت  دیکتاتورى  از چنین 
به  گاه شرایط سوریه  هیچ  آزاد مى پرداخت 
از دل آن  جنگ داخلى کشیده نمى شد که 
داعش و سایر گروه هاى تروریستى پدید بیایند.

احمد توکلى از چهره هاى شاخص اصول گرا در دیدار با اعضاى انجمن هاى اسالمى دانشجویان 
مستقل: وضعیت مردم آن قدر خراب است که حکومت ملزم است حتى احکام اولیه و اصول اساسى 

را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند.



تصویر حمله موشکى نیرو هاى یمنى به تاسیسات عربستان و تصویر برخورد موشک یمنى ها به 
خانه اى در ریاض: دو کشور عربستان و امارات در یمن دخالت مى کنند حال آن که عمان در یمن 
دخالتى ندارد. با این حال هر از چند گاهى امارات و عربستان با تهدید حمله موشکى از سوى 
یمنى ها روبه رو مى شوند حال آن که عمان با چنین معضلى دست و پنجه نرم نمى کند چرا که 
گروه هاى مسلح یمنى انگیزه هاى زیادى براى انتقام جویى از امارات و عربستان دارند اما انگیزه 

اى براى حمله به عمان ندارند. 
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احمد توکلى از چهره هاى شاخص اصول گرا در دیدار با اعضاى انجمن هاى اسالمى دانشجویان 
مستقل: وضعیت مردم آن قدر خراب است که حکومت ملزم است حتى احکام اولیه و اصول اساسى 

را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند.



را تشریح  نکته  این  باید  ابتدا  باید  پاسخ  در 
ساختارهاى  سیاسى  نظام هاى  که  کرد 
شکل        مردم  توسط  که  هستند  حقوقى 
شکل  به  بتوانند  مردم  همه  تا  مى گیرند 
عادالنه از امکانات موجود در جامعه و کشور 
برابر  فرصت هاى  به  همگى  و  کنند  استفاده 
نظام حال  عین  در  باشند.  داشته  دسترسى 
گیرى  کار  به  با  دارند  وظیفه  سیاسى   هاى 

ساز و کارى براى حاکم کردن اراده ملت ها و 
موجبات  شهروندان،  حقوق  به  احترام 
فراهم  را   مردم  تک  تک  ترقى  و  پیشرفت 
نظام  هر  ایجاد  از  هدف  بنابراین  کنند. 
سیاسى نوین خدمت به مردم است کما این 
برقرارى  نیز  اسالمى  انقالب  از  هدف  که 
اساس دیدگاهى  این  بر  بوده.  نظامى  چنین 
که در آن حاکمان حق دارند تصمیمات خود 
و       کنند  اتخاذ  مردم  راى  با  تعارض  در  را 
اجابت        ملزومات  باید  مردم  گاه  آن 
خواسته هاى حاکمان را فراهم کنند به طور 
ابتداى  از  مى شود  یادآور  است.  مردود  کلى 
مشروطه یعنى بیش از صد سال پیش مردم 
حاکمان  که  دیدگاهى  برابر چنین  در  ایران 
اربابان جامعه و مردم رعایا و نوکران حاکمان 
لذا دعوت مردم  ایستادگى کرده اند.  هستند 
به مقاومت آن هم براى اجابت خواسته هاى 
نظر  در  بدون  را  تصمیماتش  که  حکومتى 
گرفتن آراى مردم اتخاذ مى کند و روز به روز 
به دنبال محدود کردن حق انتخاب مردم و 

اختیارات نهادهاى انتخابى است نمى تواند 

دیگر  طرف  از  باشد.  داشته  منطقى  توجیه 
اکنون براى همه مشخص شده که تحریم ها 
کشور  اقتصاد  روى  بر  ویرانگرى  آثار  چه 
از  بسیارى  حتى  این  بنابر  و  گذاشته 
برجام    مخالف  گذشته  در  که  تندروهایى 
بوده اند نیز بر لزوم یک توافق هسته اى واقف 
شده اند. از منظر اکثر اقتصاددانان مشکالت 
تحت  بیشتر  در کشور  آمده  پیش  اقتصادى 
از  خروج  در  ترامپ  نامتعارف  رفتار  تاثیر 
برجام بوده. در واقع این خود برجام بوده که 
از ابتدا تا کنون به عنوان راهکارى براى حل 
تایید  مورد  کشور  اقتصادى  مشکالت 
اقتصاددانان چپ و راست قرار داشته. حال با 
توجه به این که در انتخابات پیشین یکى از 
و  توافق  گیرى  شکل  راستاى  در  کاندیداها 
اقتصاد  به  دادن  شکل  راستاى  در  دیگرى 
براى  مردم  مقاومت  فرض  (با  مقاومتى 
ارائه  برنامه هایى  حکومت)  اهداف  پیشبرد 
انتخاب  که  است  مطرح  سوال  این  دادند، 
دنیا  با  توافق  راستاى شکل گیرى  مردم در 
یا  شده  فعلى  اقتصادى  مشکالت  به  منجر 
و  قدرت  صاحب  اقلیت  همین  اقدامات 
طرفدار مقاومت مردم در راستاى بر هم زدن 

برجام؟

46

این نکته ضرورى است که تعداد  البته ذکر 
چنین  با  میانه روها  و  گراها  اصول  از  زیادى 
توسعه  معتقدند  و  نیستند  موافق  دیدگاهى 
اشراف  و  قوى  سازى  فرهنگ  اقتصادى، 
اطالعاتى عوامل حفظ امنیت در داخل مرزها 
کشورها  سایر  در  نظامى  دخالت  و  هستند 
ندارد  داخلى  امنیت  ارتقاى  در  نقشى 
دخالت هاى  اصولگراها  از  بعضى  همچنین 
جمهورى اسالمى در حمایت از بشار اسد را 
معتقدند  دیگر  برخى  و  نمى دانند.  صحیح 
روى  زیاده  معترضان  کشتار  در  اسد  بشار 

کرده است. 
نظر مى رسد در دیدگاهى  به  از طرف دیگر 
که دخالت در سایر کشورها را توجیه مى کند 
نسبت به مردم این کشور ها و شرایط زندگى 
آن ها بى توجهى شده حال آن که راهبردى 
خارجى  سیاست  کار  دستور  در  مى بایست 
جمهورى اسالمى قرار گیرد که در آن امنیت 
باشد.  شده  لحاظ  منطقه  کشورهاى  مردم 
بدیهى است که کمک به دیکتاتورى که روى 
جزو  نباید  مى گشاید  آتش  خودش  مردم 
راهبردهاى سیاست خارجى ایران قرار گیرد.
این استدالل  به نظر مى رسد  در هر صورت 
که دخالت در سایر کشورها منجر به حفظ 
مثال هاى  مى شود  کشور  داخل  در  امنیت 
نقض متعددى دارد. بنابراین راهبرد مذکور از 
نیست.  برخوردار  قوى  استداللى  منطق 
کشورهاى  تمامى  باشد  قرار  اگر  همچنین 

منطقه با این دیدگاه، استراتژى هاى     

تمام  باید  کنند  تعیین  را  خود  اى  منطقه 
شهرها و روستاهاى خاور میانه سنگر بندى 
چنین  رشد  صورت  در  که  چرا  شوند. 
در  امنیت  حفظ  براى  دولتى  هر  دیدگاهى 
کشور خود الزم مى بیند در چند کشور دیگر 

نزاع هاى خونین ایجاد کند.
معتقدند  راست  جناح  طرفداران  از  برخى 
مشکالت اقتصادى و سیاسى کشور تماما به 
خاطر انتخاب حسن روحانى توسط مردم و 
بوده.  نوفکر  و  اصالح طلب  نفوذ جریان هاى 
در واقع معتقدند نظام جمهورى اسالمى باید 
سیاست ها را بدون در نظر گرفتن نظرات و 
(نه  حاکمان  که  روش هایى  به  و  مردم  راى 
و  کند  تعیین  مى بینند  صالح  دولتمردان) 
صالحیت ها،  رد  با  باید  نگهبان  شوراى 
احتمال انتخاب اشتباه توسط مردم را پایین 
بیاورد. این گروه همچنین اعتقاد دارند مردم 
کاندیداهاى  بین  از  باید  انتخابات  در  نیز 
نگهبان  شوراى  توسط  شده  دستچین 
انتخاب کنند که به بهترین نحو  شخصى را 
از  مى دهد.  انجام  را  حکومتى  دستورات 
اشتباهات دولت  از  را یکى  برجام  رو  همین 
معتقدند  نیز  اکنون  و  مى دانند  روحانى 
مشکالت اقتصادى کشور متاثر از برجام است 
حسن  انتخاب  در  مردم  اشتباه  حاصل  که 
رئیسى  ابراهیم  نکردن  انتخاب  و  روحانى 
این نکته ضرورى است  بوده. همچنین ذکر 
که بسیارى از جریان هاى تندرو در ابتدا با هر 

گونه توافق هسته اى مخالف بوده اند.
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را تشریح  نکته  این  باید  ابتدا  باید  پاسخ  در 
ساختارهاى  سیاسى  نظام هاى  که  کرد 
شکل        مردم  توسط  که  هستند  حقوقى 
شکل  به  بتوانند  مردم  همه  تا  مى گیرند 
عادالنه از امکانات موجود در جامعه و کشور 
برابر  فرصت هاى  به  همگى  و  کنند  استفاده 
نظام حال  عین  در  باشند.  داشته  دسترسى 
گیرى  کار  به  با  دارند  وظیفه  سیاسى   هاى 

ساز و کارى براى حاکم کردن اراده ملت ها و 
موجبات  شهروندان،  حقوق  به  احترام 
فراهم  را   مردم  تک  تک  ترقى  و  پیشرفت 
نظام  هر  ایجاد  از  هدف  بنابراین  کنند. 
سیاسى نوین خدمت به مردم است کما این 
برقرارى  نیز  اسالمى  انقالب  از  هدف  که 
اساس دیدگاهى  این  بر  بوده.  نظامى  چنین 
که در آن حاکمان حق دارند تصمیمات خود 
و       کنند  اتخاذ  مردم  راى  با  تعارض  در  را 
اجابت        ملزومات  باید  مردم  گاه  آن 
خواسته هاى حاکمان را فراهم کنند به طور 
ابتداى  از  مى شود  یادآور  است.  مردود  کلى 
مشروطه یعنى بیش از صد سال پیش مردم 
حاکمان  که  دیدگاهى  برابر چنین  در  ایران 
اربابان جامعه و مردم رعایا و نوکران حاکمان 
لذا دعوت مردم  ایستادگى کرده اند.  هستند 
به مقاومت آن هم براى اجابت خواسته هاى 
نظر  در  بدون  را  تصمیماتش  که  حکومتى 
گرفتن آراى مردم اتخاذ مى کند و روز به روز 
به دنبال محدود کردن حق انتخاب مردم و 

اختیارات نهادهاى انتخابى است نمى تواند 

دیگر  طرف  از  باشد.  داشته  منطقى  توجیه 
اکنون براى همه مشخص شده که تحریم ها 
کشور  اقتصاد  روى  بر  ویرانگرى  آثار  چه 
از  بسیارى  حتى  این  بنابر  و  گذاشته 
برجام    مخالف  گذشته  در  که  تندروهایى 
بوده اند نیز بر لزوم یک توافق هسته اى واقف 
شده اند. از منظر اکثر اقتصاددانان مشکالت 
تحت  بیشتر  در کشور  آمده  پیش  اقتصادى 
از  خروج  در  ترامپ  نامتعارف  رفتار  تاثیر 
برجام بوده. در واقع این خود برجام بوده که 
از ابتدا تا کنون به عنوان راهکارى براى حل 
تایید  مورد  کشور  اقتصادى  مشکالت 
اقتصاددانان چپ و راست قرار داشته. حال با 
توجه به این که در انتخابات پیشین یکى از 
و  توافق  گیرى  شکل  راستاى  در  کاندیداها 
اقتصاد  به  دادن  شکل  راستاى  در  دیگرى 
براى  مردم  مقاومت  فرض  (با  مقاومتى 
ارائه  برنامه هایى  حکومت)  اهداف  پیشبرد 
انتخاب  که  است  مطرح  سوال  این  دادند، 
دنیا  با  توافق  راستاى شکل گیرى  مردم در 
یا  شده  فعلى  اقتصادى  مشکالت  به  منجر 
و  قدرت  صاحب  اقلیت  همین  اقدامات 
طرفدار مقاومت مردم در راستاى بر هم زدن 

برجام؟

این نکته ضرورى است که تعداد  البته ذکر 
چنین  با  میانه روها  و  گراها  اصول  از  زیادى 
توسعه  معتقدند  و  نیستند  موافق  دیدگاهى 
اشراف  و  قوى  سازى  فرهنگ  اقتصادى، 
اطالعاتى عوامل حفظ امنیت در داخل مرزها 
کشورها  سایر  در  نظامى  دخالت  و  هستند 
ندارد  داخلى  امنیت  ارتقاى  در  نقشى 
دخالت هاى  اصولگراها  از  بعضى  همچنین 
جمهورى اسالمى در حمایت از بشار اسد را 
معتقدند  دیگر  برخى  و  نمى دانند.  صحیح 
روى  زیاده  معترضان  کشتار  در  اسد  بشار 

کرده است. 
نظر مى رسد در دیدگاهى  به  از طرف دیگر 
که دخالت در سایر کشورها را توجیه مى کند 
نسبت به مردم این کشور ها و شرایط زندگى 
آن ها بى توجهى شده حال آن که راهبردى 
خارجى  سیاست  کار  دستور  در  مى بایست 
جمهورى اسالمى قرار گیرد که در آن امنیت 
باشد.  شده  لحاظ  منطقه  کشورهاى  مردم 
بدیهى است که کمک به دیکتاتورى که روى 
جزو  نباید  مى گشاید  آتش  خودش  مردم 
راهبردهاى سیاست خارجى ایران قرار گیرد.
این استدالل  به نظر مى رسد  در هر صورت 
که دخالت در سایر کشورها منجر به حفظ 
مثال هاى  مى شود  کشور  داخل  در  امنیت 
نقض متعددى دارد. بنابراین راهبرد مذکور از 
نیست.  برخوردار  قوى  استداللى  منطق 
کشورهاى  تمامى  باشد  قرار  اگر  همچنین 

منطقه با این دیدگاه، استراتژى هاى     

تمام  باید  کنند  تعیین  را  خود  اى  منطقه 
شهرها و روستاهاى خاور میانه سنگر بندى 
چنین  رشد  صورت  در  که  چرا  شوند. 
در  امنیت  حفظ  براى  دولتى  هر  دیدگاهى 
کشور خود الزم مى بیند در چند کشور دیگر 

نزاع هاى خونین ایجاد کند.
معتقدند  راست  جناح  طرفداران  از  برخى 
مشکالت اقتصادى و سیاسى کشور تماما به 
خاطر انتخاب حسن روحانى توسط مردم و 
بوده.  نوفکر  و  اصالح طلب  نفوذ جریان هاى 
در واقع معتقدند نظام جمهورى اسالمى باید 
سیاست ها را بدون در نظر گرفتن نظرات و 
(نه  حاکمان  که  روش هایى  به  و  مردم  راى 
و  کند  تعیین  مى بینند  صالح  دولتمردان) 
صالحیت ها،  رد  با  باید  نگهبان  شوراى 
احتمال انتخاب اشتباه توسط مردم را پایین 
بیاورد. این گروه همچنین اعتقاد دارند مردم 
کاندیداهاى  بین  از  باید  انتخابات  در  نیز 
نگهبان  شوراى  توسط  شده  دستچین 
انتخاب کنند که به بهترین نحو  شخصى را 
از  مى دهد.  انجام  را  حکومتى  دستورات 
اشتباهات دولت  از  را یکى  برجام  رو  همین 
معتقدند  نیز  اکنون  و  مى دانند  روحانى 
مشکالت اقتصادى کشور متاثر از برجام است 
حسن  انتخاب  در  مردم  اشتباه  حاصل  که 
رئیسى  ابراهیم  نکردن  انتخاب  و  روحانى 
این نکته ضرورى است  بوده. همچنین ذکر 
که بسیارى از جریان هاى تندرو در ابتدا با هر 

گونه توافق هسته اى مخالف بوده اند.
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در فایل صوتى افشا شده از ظریف او اشاره مى کند که پس از شکل گیرى توافق اقداماتى از طریق 
یک اقلیت پر سر و صدا و قدرتمند براى بر هم زدن این توافق صورت گرفت. او ادعا مى کند که 
بسیارى از این اقدامات متاثر از تحریک روس ها بوده که به دنبال شکل گیرى توافق، منافع خود 

را در خطر مى دیدند.



49

دیدگاه براندازان:
جمهورى  براندازان  از  بسیارى  منظر  از 
اسالمى به حکومتى غیر قابل اصالح تبدیل 
شده. بیشتر گروه هایى که به دنبال براندازى 
عدم  راهبرد  هستند  ایران  سیاسى  نظام 
برگزیده اند.         را  انتخابات  در  مشارکت 
گروه هایى از براندازان تصور مى کنند اگر در 
میزان  اسالمى  جمهورى  انتخابات هاى 
از  به  منجر  اقدام  این  باشد  پایین  مشارکت 
به  و  مى گردد  نظام  مشروعیت  رفتن  بین 
سقوط  سیاسى  نظام  مى شود  باعث  نحوى 

کند. 
باید گفت در  ابتدا  براى بررسى این دیدگاه 
نظام هاى سیاسى، بحران مشروعیت مردمى 
براندازى  به  منجر  است  دو طریق ممکن  از 
نظام گردد. یک راه این است که عمده دولت 
کارکنان  دولتى،  کارکنان  مدیران،  مردان، 
نظامى و قضات مشروعیت مردمى و التزام به 
دموکراسى را مهم ترین رکن حکومت بدانند 
این   مردمى  مشروعیت  کاهش  با  بنابراین 
نیرو ها در حمایت از مردم دست به اقداماتى 
مانند کودتا یا اعتصابات سراسرى مى زنند یا 
حمایت        مردمى  اعتراضات  از  نحوى  به 
مشروعیت  که  نظام هایى  در  اما  مى کنند 
قائل هستند چنین  براى خود  ایدوئولوژیک 
از  هدف  ابتدا  از  که  چرا  نمى افتد  اتفاقى 
مردم  رضایت  کسب  سیاسى  نظام  برقرارى 
نبوده که حاال با کاهش مشروعیت مردمى، 
عمده نظامى ها و قضات و... در اختالف بین 

مردم و نظام طرف مردم را بگیرند و نظام را 
با یک بحران روبه رو کنند.

از  یکى  عنوان  به  نگهبان  شوراى  عملکرد 
صالحیت  رد  در  نظام  انتصابى  نهادهاى 
نامزدهاى ریاست جمهورى به نحوى بوده که 
خواهان،  تحول  از  وسیعى  طیف هاى  عمال 
اعتدال گرایان و حتى اصول  اصالح طلبان، 
هیچ  جمهورى  ریاست  انتخابات  در  گرایان 
کاندیدایى ندارند. این مسئله به خوبى روشن 
مى کند از منظر عمده اعضاى شوراى نگهبان 
که عمدتا از جناح راست هستند مشروعیت 
نظام  الهى  مشروعیت  بر  فرع  نظام  مردمى 
است. به همین خاطر عالوه بر تحول خواهان 
گرایان  اصول  زیادى  تعداد  طلبان  اصالح  و 
این               به  نسبت  مختلف  دالیل  با  نیز 
ابراز        را  خود  اعتراض  صالحیت ها  رد 

داشته اند. 
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در شوروى از زمان استالین تا به انتها مشروعیت مردمى وجود نداشته ولى حکومت دوام آورده. 
در واقع فروپاشى شوروى زمانى اتفاق افتاد که پس از یک رشته رفرم متوالى گورباچف به عنوان 
یک شخص رفرمیست به قدرت رسید و به جاى سرکوب مردم اعتراضات مردمى را به رسمیت 
شناخت. همچنین در پایان نیز سیستم حکومتى شوروى با انقالب سرنگون نشد بلکه از طریق 

رفرم مورد بازبینى قرار گرفت.

پس از بهار پراگ و ایجاد دگرکونى هاى سیاسى نیروهاى زرهى ارتش سرخ وارد پراگ مى شوند. 
این مسئله نشان از آن دارد که نبودن مشروعیت مردمى در نظام هاى کمونیستى بلوك شرق در 
طى سالیان متمادى منجر به فروپاشى نظام حاکم نشده چرا که نظام هاى کمونیستى ایدوئولوژى 
کمونیسم را بسیار مهم تر از رفاه و راى مردم مى دانستند. آن چه که سال ها بعد منجر به فروپاشى 
این نظام ها شد شکست ایدوئولوژى کمونیسم به عنوان عامل مشروعیت بخش به این نظام ها و به 

رسمیت شناختن مطالبلت مردمى براى برقرارى نظام هاى دموکراتیک بوده. 



پس از بهار پراگ و ایجاد دگرکونى هاى سیاسى نیروهاى زرهى ارتش سرخ وارد پراگ مى شوند. 
این مسئله نشان از آن دارد که نبودن مشروعیت مردمى در نظام هاى کمونیستى بلوك شرق در 
طى سالیان متمادى منجر به فروپاشى نظام حاکم نشده چرا که نظام هاى کمونیستى ایدوئولوژى 
کمونیسم را بسیار مهم تر از رفاه و راى مردم مى دانستند. آن چه که سال ها بعد منجر به فروپاشى 
این نظام ها شد شکست ایدوئولوژى کمونیسم به عنوان عامل مشروعیت بخش به این نظام ها و به 

رسمیت شناختن مطالبلت مردمى براى برقرارى نظام هاى دموکراتیک بوده. 
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از گروه هاى تندرو  نیز بسیارى  در کشور ما 
گسترده اى  نفوذ  انتصابى  نهادهاى  در  که 
دارند، مشروعیت الهى را مقدم بر مشروعیت 
محدود  دنبال  به  خود  و  مى دانند  مردمى 
کردن حق انتخاب و چه بسا کاهش مشارکت 
راهبرد  این  بنابر  انتخابات هستند.  مردم در 
مى کنند  گمان  که  براندازان  از  دسته  آن 
نظام  سرنگونى  مردمى  مشروعیت  کاهش 
اگرچه  دارد  پى  در  را  اسالمى  جمهورى 
ناممکن نیست اما از منطق عملى و احتمال 

بسیار پایینى برخوردار است.
براندازان کاهش مشروعیت  از  گروهى دیگر 

سیاسى را نوعى پیام به جامعه بین المللى 

قلمداد مى کنند و به دنبال فروپاشى نظام از 
طریق افزایش فشار هاى بین المللى به عنوان 
از      برخى  دلیل  همین  به  هستند.  راهکار 
هم وطنان براندازمان امیدوار بودند با پیروزى 
به  اقتصادى بى سابقه اى  فشار  ترامپ  مجدد 
بین  وطنانمان  هم  سایر  که  وارد شود  ملت 
مرگ از گرسنگى و مرگ در اثر گلوله ناگزیر 
دومى را انتخاب کنند و پس از قحطى و یک 
خونریزى گسترده در خیابان ها که به کشتار 
وسیع مردم و طرفداران نظام منجر مى شود، 

جمهورى اسالمى ساقط گردد. 

ریاست انتخابات  در  پایین  احتمالى  مشارکت  نگهبان:  شوراى  سخنگوى  کدخدایى  عباسعلى 
همچنان  آن  مشروعیت  و  اعتبار  و  کرد  نخواهد  ایجاد  حقوقى  مشکل  هیچ   1400  جمهورى 

پابرجاست. 
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خروج ترامپ از برجام

به نظر مى رسد این دیدگاه سه ضعف اساسى 
دارد اول این که در این دیدگاه مردم تنها به 
عنوان ابزارى براى براندازى حکومت تعریف 
انسان ها  به  نسبت  انسانى  دید  و  شده اند 
وجود ندارد بر همین اساس هم این افراد با 
کشته شدن مردم و داغ دار شدن خانواده ها 
هیچ مشکلى ندارند و حتى برخى از براندازها 
به دنبال این هستند که پس از براندازى با 
برخى مسئولین فعلى تسویه حساب خونین 
اندیشمندان  از  بسیارى  نظر  از  دهند.  انجام 
علوم انسانى این نوع راهکارها، ابتذال اخالقى 
ها  آن  از  نباید  تنها  نه  و  محسوب مى شوند 
بر  تکیه  با  باید  که  گیرد  صورت  حمایتى 
اندیشه و استدالل در مقابل ایدوئولوژى هاى 
که بر نوعى ابتذال بنا شده اند موضع گیرى 
شود. ضعف دوم استدالل ضعیف این دیدگاه 
در پیش بینى خیزش مردمى است چرا که 
شدن  تر  وخیم  با  مى کنند  تصور  گروه  این 
مردمى  خیزش  مطمئنا  اقتصادى  شرایط 

اتفاق مى افتد و پس از آن حکومت ساقط  

براى  نقضى  مثال  شمالى  کره  اما  مى گردد 
این استدالل است زیرا نه تنها شرایط وخیم 
تبعیض هاى  و  ظلم  انواع  که  اقتصادى 
این  ساختارمند نیز هیچ خیزش مردمى در 
علت  به  این  بر  عالوه  ندارد.  پى  در  کشور 
تسلط بیش از حد حکومت بر زندگى مردم 
امکان هر گونه اصالحات مسالمت آمیزى نیز 
افق  سیاسى  تحلیلگر  هیچ  و  رفته  بین  از 
روشن سیاسى براى رهایى مردم کره شمالى 
از طرف  نیست.  نوع حکومت متصور  این  از 
صورت  هم  مردمى  خیزش  اگر  فرضا  دیگر 
این  که  ندارد  وجود  تضمینى  هیچ  گیرد 
خیزش مى تواند نظام سیاسى را ساقط کند 
مردمى  این خیزش  ونزوئال  در  که  همانطور 
نتوانسته همه مردم را با خود همراه کند و در 
داخلى  جنگ  دهه  یک  از  پس  نیز  سوریه 
نشات گرفته از خیزش مردمى، بشار اسد با 
سوریه  بر  همچنان  نظامى  قدرت  بر  تکیه 

حکومت مى کند. 

ریاست انتخابات  در  پایین  احتمالى  مشارکت  نگهبان:  شوراى  سخنگوى  کدخدایى  عباسعلى 
همچنان  آن  مشروعیت  و  اعتبار  و  کرد  نخواهد  ایجاد  حقوقى  مشکل  هیچ   1400  جمهورى 

پابرجاست. 
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در کره شمالى نبودن مشروعیت مردمى و وجود مشکالت شدید اقتصادى کوچک ترین خللى در 
سیستم حکومتى ایجاد نمى کند چرا که نظام سیاسى شکل گرفته بر پایه مشروعیت ایدوئولوژیک 
(جوچه) بنا شده و از ابتدا نیز قرار نبوده راى مردم داراى اهمیت باشد یا رفاه مردم در اولویت قرار 

گیرد.

از       بسیارى  که  چند  هر  سوریه.  جمهورى  ریاست  انتخابات  در  شرکت  هنگام  اسد  بشار  تصویر 
نهاد هاى بین المللى انتخابات سوریه را معیوب مى دانند اما بشار اسد حاکم بالمنازع سوریه است.

خروج ترامپ از برجام



تصویرى از ویرانى در سوریه. یک دهه جنگ عالوه بر تلفات سنگین غیر نظامى حدود نیمى از 
جمعیت این کشور را آواره کرده در حالى که بشار اسد همچنان در راس قدرت است بنابر این 

بزرگ ترین قربانیان این جنگ مردم هستند.
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حکومتى  هیچ  که  هستند  شرایطى  استقرار 
نتواند نظرى را بر خالف اراده و منافع مردم 
ایجاد  بدانند  باید  کند  تحمیل  آن ها  به 
چنین  الزمه  ترین  مهم  ملى،  همبستگى 
شرایطى است. بنابر این نمى توانند زجر هم
را بخشى  اقتصادى   وطنانشان زیر فشارهاى 

از راهبرد سیاسى خود بدانند و از دولت هاى 
اقتصادى  فشار  و  تحریم ها  خواستار  غربى 
با  باید  بلکه  باشند؛  خود  ملت  براى  بیشتر 
کمک و دفاع از اقشار دیگر همبستگى ملت 

را شکل دهند و با همبستگى به دفع    

آسیب ها بپردازند. در واقع سه اصل پرهیز از 
خشونت، دستیابى به گفتمان جامع و ایجاد 
براى      اساسى  اصل  سه  ملى؛  همبستگى 
با  دارند  قصد  که  است  ملت هایى 
به  را  کشور  مشکالت  دموکراسیزاسیون 
رو     همین  از  کنند.  حل  ریشه اى  صورت 
اصول  این  به  توجهى  کم  با  که  ملت هایى 
عمدتا  کردند  حکومت ها  براندازى  به  اقدام 
نظام  یک  جایگزینى  جز  دستاوردى 
دیگر  استبدادى  نظام  یک  با  استبدادى 

نداشتند.
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ضعف سوم دیدگاه براندازان که در واقع مهم 
ترین ضعف این دیدگاه مى باشد، دید کوتاه 
مدت آن ها به مشکالت سیاسى است. آن ها 
همه  نظام،  براندازى  با  مى کنند  گمان 
مشکالت حل مى شود اما در حقیقت ملت ها 
سیاسى  نظام  یک  به  دستیابى  براى 
مردم  تک  تک  حقوق  به  که  دموکراتیک 
اهمیت مى دهد ابتدا باید بدانند که این نوع 
هستند  ویژگى هاى  چه  داراى  حکومت ها 
(مانند تفکیک و توازن قوا، استقالل قضات، 
فراقانونى  محدودیت هاى  وضع  از  جلوگیرى 
در انتخابات آزاد، ارائه اختیار الزم به پارلمان 
عرصه هاى  بر  نظارت  و  گذارى  قانون  براى 
مدارى  اخالق  حاکمیتى،  مختلف 
سیاستمداران، کارکنان دستگاه هاى دولتى، 
با  بدانند  باید  سپس  نظامیان)  و  قضات 
استفاده از چه راهکارهاى سیاسى مى توان به 
از  یافت.  دست  دموکراتیک  حکومت  یک 
اقدامات  چه  بدانند  باید  ملت ها  دیگر  طرف 
سیاسى  نظام  یک  استقرار  براى  سیاسى 
دموکراتیک منجر به شکست و قدرت گرفتن 
یک سیستم استبدادى مى شود تا بتوانند از 
اشتباهات راهبردى که منجر به شکل گیرى 
استبداد مى گردند، جلوگیرى کنند. به بیان 
به  رسیدن  از  هدف  که  جا  آن  از  دیگر 
مردم  گیرى  تصمیم  و  دموکراسى حاکمیت 
گیرى  شکل  پشتوانه  ترین  بزرگ  مى باشد؛ 
رو  این  از  هستند.  مردم  خود  دموکراسى 

دستیابى به دموکراسى بیشتر از هر چیز 

متاثر از تصمیمات خود مردم است. به همین 
ترین  پایه اى  مردم،  سیاسى  آگاهى  دلیل 
زیرا  مى باشد  دموکراسى  به  دستیابى  الزمه 
مردمى که نسبت به مسائل سیاسى آگاهى 
کم  و  ترین  مطمئن  ترین،  صحیح  دارند 
هزینه ترین راه براى رسیدن به دموکراسى را 
الزامات  برقرارى  با  سپس  مى کنند.  انتخاب 
یک حکومت دموکراتیک و تثبیت حاکمیت 

مردم به استیفاى حقوق خود مى پردازند. 
ملتى  اگر  حتى  گفت  مى توان  دیگر  نگاه  از 
موفق شود نظام حاکم را ساقط کند اما براى 
بین  تفاهمى  و  اندیشه  هیچ  بعدى  حکومت 
گروه  هاى مختلف مردم صورت نگرفته باشد 
حکومت  یک  برقرارى  براى  تضمینى  هیچ 
دموکراتیک وجود ندارد. از همین رو بسیارى 
انقالب  معتقدند  سیاسى  اندیشمندان  از 
نمى شود.  دموکراسى  به  منجر  گرسنگان 
حکومتى  دارند  انتظار  افرادى  اگر  بنابراین 
مردم  کشتن  قرمزش  خط  که  گردد  ایجاد 
باشد و هیچ گاه دستش به خون مردم آلوده 
نشود باید این نکته را بدانند که نمى توان با 
پایه  را  نظامى  چنین  خونریزى  و  خشونت 
به  دارند  قصد  گروهى  اگر  کرد.  گذارى 
همه  به  متعلق  که  یابند  دست  حکومتى 
ایرانیان باشد، حقوق اقلیت ها را به رسمیت 
بشناسد و به راى اکثریت احترام بگذارد باید 
نادیده  با  را  این حکوت  نمى توان  بدانند که 
گرفتن سایر گروه هاى سیاسى و بدون اجماع 
ملت پایه گذارى کرد. و اگر گروهى به دنبال 



پس از انقالب فرانسه اگر چه سلطنت سرنگون شد اما جاى خود را به استبدادى بسیار سرکوبگر 
و خونریز داد به گونه اى که سال هاى پس از انقالب فرانسه در تاریخ این کشور به عنوان عصر 

وحشت شناخته مى شود.
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حکومتى  هیچ  که  هستند  شرایطى  استقرار 
نتواند نظرى را بر خالف اراده و منافع مردم 
ایجاد  بدانند  باید  کند  تحمیل  آن ها  به 
چنین  الزمه  ترین  مهم  ملى،  همبستگى 
شرایطى است. بنابر این نمى توانند زجر هم
را بخشى  اقتصادى   وطنانشان زیر فشارهاى 

از راهبرد سیاسى خود بدانند و از دولت هاى 
اقتصادى  فشار  و  تحریم ها  خواستار  غربى 
با  باید  بلکه  باشند؛  خود  ملت  براى  بیشتر 
کمک و دفاع از اقشار دیگر همبستگى ملت 

را شکل دهند و با همبستگى به دفع    

آسیب ها بپردازند. در واقع سه اصل پرهیز از 
خشونت، دستیابى به گفتمان جامع و ایجاد 
براى      اساسى  اصل  سه  ملى؛  همبستگى 
با  دارند  قصد  که  است  ملت هایى 
به  را  کشور  مشکالت  دموکراسیزاسیون 
رو     همین  از  کنند.  حل  ریشه اى  صورت 
اصول  این  به  توجهى  کم  با  که  ملت هایى 
عمدتا  کردند  حکومت ها  براندازى  به  اقدام 
نظام  یک  جایگزینى  جز  دستاوردى 
دیگر  استبدادى  نظام  یک  با  استبدادى 

نداشتند.

ضعف سوم دیدگاه براندازان که در واقع مهم 
ترین ضعف این دیدگاه مى باشد، دید کوتاه 
مدت آن ها به مشکالت سیاسى است. آن ها 
همه  نظام،  براندازى  با  مى کنند  گمان 
مشکالت حل مى شود اما در حقیقت ملت ها 
سیاسى  نظام  یک  به  دستیابى  براى 
مردم  تک  تک  حقوق  به  که  دموکراتیک 
اهمیت مى دهد ابتدا باید بدانند که این نوع 
هستند  ویژگى هاى  چه  داراى  حکومت ها 
(مانند تفکیک و توازن قوا، استقالل قضات، 
فراقانونى  محدودیت هاى  وضع  از  جلوگیرى 
در انتخابات آزاد، ارائه اختیار الزم به پارلمان 
عرصه هاى  بر  نظارت  و  گذارى  قانون  براى 
مدارى  اخالق  حاکمیتى،  مختلف 
سیاستمداران، کارکنان دستگاه هاى دولتى، 
با  بدانند  باید  سپس  نظامیان)  و  قضات 
استفاده از چه راهکارهاى سیاسى مى توان به 
از  یافت.  دست  دموکراتیک  حکومت  یک 
اقدامات  چه  بدانند  باید  ملت ها  دیگر  طرف 
سیاسى  نظام  یک  استقرار  براى  سیاسى 
دموکراتیک منجر به شکست و قدرت گرفتن 
یک سیستم استبدادى مى شود تا بتوانند از 
اشتباهات راهبردى که منجر به شکل گیرى 
استبداد مى گردند، جلوگیرى کنند. به بیان 
به  رسیدن  از  هدف  که  جا  آن  از  دیگر 
مردم  گیرى  تصمیم  و  دموکراسى حاکمیت 
گیرى  شکل  پشتوانه  ترین  بزرگ  مى باشد؛ 
رو  این  از  هستند.  مردم  خود  دموکراسى 

دستیابى به دموکراسى بیشتر از هر چیز 

متاثر از تصمیمات خود مردم است. به همین 
ترین  پایه اى  مردم،  سیاسى  آگاهى  دلیل 
زیرا  مى باشد  دموکراسى  به  دستیابى  الزمه 
مردمى که نسبت به مسائل سیاسى آگاهى 
کم  و  ترین  مطمئن  ترین،  صحیح  دارند 
هزینه ترین راه براى رسیدن به دموکراسى را 
الزامات  برقرارى  با  سپس  مى کنند.  انتخاب 
یک حکومت دموکراتیک و تثبیت حاکمیت 

مردم به استیفاى حقوق خود مى پردازند. 
ملتى  اگر  حتى  گفت  مى توان  دیگر  نگاه  از 
موفق شود نظام حاکم را ساقط کند اما براى 
بین  تفاهمى  و  اندیشه  هیچ  بعدى  حکومت 
گروه  هاى مختلف مردم صورت نگرفته باشد 
حکومت  یک  برقرارى  براى  تضمینى  هیچ 
دموکراتیک وجود ندارد. از همین رو بسیارى 
انقالب  معتقدند  سیاسى  اندیشمندان  از 
نمى شود.  دموکراسى  به  منجر  گرسنگان 
حکومتى  دارند  انتظار  افرادى  اگر  بنابراین 
مردم  کشتن  قرمزش  خط  که  گردد  ایجاد 
باشد و هیچ گاه دستش به خون مردم آلوده 
نشود باید این نکته را بدانند که نمى توان با 
پایه  را  نظامى  چنین  خونریزى  و  خشونت 
به  دارند  قصد  گروهى  اگر  کرد.  گذارى 
همه  به  متعلق  که  یابند  دست  حکومتى 
ایرانیان باشد، حقوق اقلیت ها را به رسمیت 
بشناسد و به راى اکثریت احترام بگذارد باید 
نادیده  با  را  این حکوت  نمى توان  بدانند که 
گرفتن سایر گروه هاى سیاسى و بدون اجماع 
ملت پایه گذارى کرد. و اگر گروهى به دنبال 
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وقتى فیدل کاسترو (رهبر انقالب کوبا) مرد، رضا بابایى راجع به او نوشت: باورهاى غلط از انسان
بن بست  به  را  او چهل سال شرافتمندانه ظلم کرد و کشورش   هاى خوب، جنایتکار مى سازد. 

کشانید؛ تا جهانیان بدانند که آن چه کشورى را آباد مى کند نیت ها نیست؛ روش ها است.

بسیارى  البته  براندازان  هواداران  میان  در 
هستند که براى نوع فکر خود هیچ استداللى 
ندارند. این افراد صرفا بر اساس نفرتى که از 
جمهورى اسالمى پیدا کرده اند جامعه را به 
مخالفان  و  حکومت  طرفداران  دسته  دو 
حکومت تقسیم بندى کرده اند. از این رو نه 
نحوى  هر  به  حکومت  نفى  دنبال  به  تنها 

هستند که هر دیدگاه دیگرى جز دیدگاه 

خود را هم نوعى حمایت از حکومت و خیانت 
به ملت قلمداد مى کنند. به همین دلیل است 
که نفرت از جمهورى اسالمى به عنوان مهم 
ترین محور پروپاگانداى رسانه هاى وابسته به 
زرد  پیج هاى  برخى  و  خارجى  نفعان  ذى 
مقادیر  دریافت  ازاى  در  که  اینستاگرامى 
مطلبى  هر  درج  به  حاضر  پول  ناچیزى 

هستند، تبدیل شده. 



باید در انتخابات شرکت کرد که انتخاب یک 
گردد.  معنادارى  تفاوت  ایجاد  باعث  کاندیدا 
البته به دلیل رد صالحیت گسترده کاندیداها 
توسط شوراى نگهبان، عمده تحول خواهان 
معتقدند شرکت در انتخابات منجر به ایجاد 

تفاوت معنادارى نخواهد شد.

باید  خواهان  تحول  دیدگاه  بررسى  از  قبل 
دموکراسى        حکومت هاى  که  این  گفت 
حداقل الزاماتى دارند کامال صحیح است. در 
وجود  دموکراسى ها  از  مختلفى  انواع  دنیا 
دارند و در ابتداى انقالب نیز قرار بر این بود 
مختص  دموکراسى  نوعى  ایران  مردم  که 
فرهنگ خود ایجاد کنند. براى همین نام آن 
را جمهورى اسالمى گذاشتند. این مسئله که 
راستاى  در  اساسى  قانون  اصول  از  بسیارى 

تحقق دموکراسى هستند نیز کامال مورد 

شوراى  عمکرد  حال  این  با  است.  تایید 
نگهبان نشان مى دهد این شورا با ارائه تفسیر 
به راى در حال تضعیف نهادهاى انتخابى و 
پایه هاى دموکراسى در کشور است. به عنوان 
شوراى   99 اصل  در  اساسى  قانون  مثال 
نگهبان را صرفا ناظر بر صحت انتخابات مى
وظیفه  خود  که  نگهبان  شوراى  اما   داند 

دارد،  عهده  به  را  اساسى  قانون  تفسیر 
تفسیرى از این اصل ارائه داده تا بتواند برخى 
رد صالحیت  مبهم  با دالیل  را  کاندیداها  از 
انتخاب  دایره  شده  باعث  مسئله  این  کند. 
شوراى  تایید  مورد  گزینه هاى  به  مردم 
از  بسیارى  نظر  از  شود.  محدود  نگهبان 
طلب،  اصالح  برانداز  از  اعم  سیاسى  فعالین 
اصول  از  گروه هایى  حتى  و  خواه  تحول 
عمال  اقدام،  این  با  نگهبان  شوراى  گرایان، 

انتخابات را مهندسى مى-کند.
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طلبان،  اصالح  از  گروه هایى  دیدگاه 
نیرو هاى  برخى  و  خواهان  تحول 

دموکراسى خواه
خواه،  تحول  نیروهاى  از  بسیارى  دیدگاه  از 
از  ایران  طلب،  اصالح  و  خواه  دموکراسى 
بین  نزاعى  درگیر  مشروطه  جنبش  ابتداى 
دموکراسى و استبداد بوده و اگر چه در این 
میان گاه دو استبداد همدیگر را نفى کرده اند 
اما در نهایت همگى در مقابل دموکراسى و 
دیدگاه  این  در  داشته اند.  قرار  مردم  حقوق 
ایجاد  سیاسى  فعالیت هاى  انجام  از  هدف 
اصالحات و تحوالت ساختارى در حکومت ها 
شود.  حاکم  دموکراسى  که  است  نحوى  به 
دانستن  دموکراسى  استقرار  براى  این  بنابر 
داراى چه  این که حکومت هاى دموکراتیک 
راه هایى  چه  از  و  هستند  ویژگى هاى 
داراى  مى گردد،  محقق  دموکراسیزاسیون 
دیدگاه  این  منظر  از  است.  کلیدى  اهمیت 
از  دموکراتیک  سیاسى  ساختارهاى  تمامى 
که  هستند  برخوردار  اساسى  قانون  پشتوانه 
رعایت  آن  در  قوا  توازن  و  تفکیک  اصل 
مستقل  قضایى  ساختار  داراى  و  گردیده 
از  ملت  حقوق  از  شود  تضمین  تا  هستند 
جمله حق تجمع و فعالیت هاى مدنى در برابر 
در  مى شود.  دفاع  حاکمان  اندازى  دست 
در  دموکراسى  اصول  از  بسیارى  ما  کشور 
قانون اساسى گنجانده شده مانند به رسمیت 
حق  مردم،  تجمع  حق  شدن  شناخته 

انتخابات و واگذارى حق قانونگذارى به 

نمایندگان مردم در مجلس؛ اما نحوه توازن 
نهاد هاى  برخى  که  بوده  صورتى  به  قوا 
اختیاراتى  نگهبان  شوراى  مانند  انتصابى 
بسیار بیشتر از آن چه قانون اساسى برایشان 
براى خود متصور شده اند.   را  مشخص کرده 
شوراى نگهبان با ارائه تفسیر هاى جهت دار 
دایره  و  انتخاب مردم  اساسى، حق  قانون  از 
کشور  در  را  دموکراتیک  نهاد هاى  اختیارات 
از  گروه هایى  بنابراین  است.  کرده  محدود 
به  نسبت  نقد  این  طرح  با  خواهان  تحول 
دولت فعلى و نمایندگان اصالح طلب مجلس 
قبلى (هر چند در اکثریت نبودند) معتقدند 
در  خود  سیاسى  وظایف  انجام  در  دو  این 
راستاى ایجاد تحوالت کوتاهى کرده اند و با 
کارشکنى هاى  و  راى ها  به  تفسیر  برخى 
به  نکرده اند.  مقابله  کافى  اندازه  به  تندروها 
همین دلیل برخى از نیروهاى تحول خواه در 
در  مشارکت  عدم  راهبرد  پیشین  انتخابات 
انتخابات را برگزیده بودند. با این حال هنوز 
از تحول خواهان معتقدند  زیادى  تعداد  هم 
خواهى  تحول  نهایى  راهبرد  مشارکت  عدم 
کردن  خواهان، شرکت  تحول  عمده  نیست. 
در انتخابات را به منزله تایید نظام نمى دانند 
همان طور که شرکت نکردن در انتخابات را 
نیز به منزله نفى نظام نمى دانند و معتقدند 
حق  از  استفاده  صرفا  انتخابات  در  شرکت 
سیاسى  راهبردهاى  تعیین  در  شهروندى 
است. بنابراین گروه هایى از تحول خواهان از 
جمله مصطفى تاج زاده معتقدند تنها زمانى 
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باید در انتخابات شرکت کرد که انتخاب یک 
گردد.  معنادارى  تفاوت  ایجاد  باعث  کاندیدا 
البته به دلیل رد صالحیت گسترده کاندیداها 
توسط شوراى نگهبان، عمده تحول خواهان 
معتقدند شرکت در انتخابات منجر به ایجاد 

تفاوت معنادارى نخواهد شد.

باید  خواهان  تحول  دیدگاه  بررسى  از  قبل 
دموکراسى        حکومت هاى  که  این  گفت 
حداقل الزاماتى دارند کامال صحیح است. در 
وجود  دموکراسى ها  از  مختلفى  انواع  دنیا 
دارند و در ابتداى انقالب نیز قرار بر این بود 
مختص  دموکراسى  نوعى  ایران  مردم  که 
فرهنگ خود ایجاد کنند. براى همین نام آن 
را جمهورى اسالمى گذاشتند. این مسئله که 
راستاى  در  اساسى  قانون  اصول  از  بسیارى 

تحقق دموکراسى هستند نیز کامال مورد 

شوراى  عمکرد  حال  این  با  است.  تایید 
نگهبان نشان مى دهد این شورا با ارائه تفسیر 
به راى در حال تضعیف نهادهاى انتخابى و 
پایه هاى دموکراسى در کشور است. به عنوان 
شوراى   99 اصل  در  اساسى  قانون  مثال 
نگهبان را صرفا ناظر بر صحت انتخابات مى
وظیفه  خود  که  نگهبان  شوراى  اما   داند 

دارد،  عهده  به  را  اساسى  قانون  تفسیر 
تفسیرى از این اصل ارائه داده تا بتواند برخى 
رد صالحیت  مبهم  با دالیل  را  کاندیداها  از 
انتخاب  دایره  شده  باعث  مسئله  این  کند. 
شوراى  تایید  مورد  گزینه هاى  به  مردم 
از  بسیارى  نظر  از  شود.  محدود  نگهبان 
طلب،  اصالح  برانداز  از  اعم  سیاسى  فعالین 
اصول  از  گروه هایى  حتى  و  خواه  تحول 
عمال  اقدام،  این  با  نگهبان  شوراى  گرایان، 

انتخابات را مهندسى مى-کند.

طلبان،  اصالح  از  گروه هایى  دیدگاه 
نیرو هاى  برخى  و  خواهان  تحول 

دموکراسى خواه
خواه،  تحول  نیروهاى  از  بسیارى  دیدگاه  از 
از  ایران  طلب،  اصالح  و  خواه  دموکراسى 
بین  نزاعى  درگیر  مشروطه  جنبش  ابتداى 
دموکراسى و استبداد بوده و اگر چه در این 
میان گاه دو استبداد همدیگر را نفى کرده اند 
اما در نهایت همگى در مقابل دموکراسى و 
دیدگاه  این  در  داشته اند.  قرار  مردم  حقوق 
ایجاد  سیاسى  فعالیت هاى  انجام  از  هدف 
اصالحات و تحوالت ساختارى در حکومت ها 
شود.  حاکم  دموکراسى  که  است  نحوى  به 
دانستن  دموکراسى  استقرار  براى  این  بنابر 
داراى چه  این که حکومت هاى دموکراتیک 
راه هایى  چه  از  و  هستند  ویژگى هاى 
داراى  مى گردد،  محقق  دموکراسیزاسیون 
دیدگاه  این  منظر  از  است.  کلیدى  اهمیت 
از  دموکراتیک  سیاسى  ساختارهاى  تمامى 
که  هستند  برخوردار  اساسى  قانون  پشتوانه 
رعایت  آن  در  قوا  توازن  و  تفکیک  اصل 
مستقل  قضایى  ساختار  داراى  و  گردیده 
از  ملت  حقوق  از  شود  تضمین  تا  هستند 
جمله حق تجمع و فعالیت هاى مدنى در برابر 
در  مى شود.  دفاع  حاکمان  اندازى  دست 
در  دموکراسى  اصول  از  بسیارى  ما  کشور 
قانون اساسى گنجانده شده مانند به رسمیت 
حق  مردم،  تجمع  حق  شدن  شناخته 

انتخابات و واگذارى حق قانونگذارى به 

نمایندگان مردم در مجلس؛ اما نحوه توازن 
نهاد هاى  برخى  که  بوده  صورتى  به  قوا 
اختیاراتى  نگهبان  شوراى  مانند  انتصابى 
بسیار بیشتر از آن چه قانون اساسى برایشان 
براى خود متصور شده اند.   را  مشخص کرده 
شوراى نگهبان با ارائه تفسیر هاى جهت دار 
دایره  و  انتخاب مردم  اساسى، حق  قانون  از 
کشور  در  را  دموکراتیک  نهاد هاى  اختیارات 
از  گروه هایى  بنابراین  است.  کرده  محدود 
به  نسبت  نقد  این  طرح  با  خواهان  تحول 
دولت فعلى و نمایندگان اصالح طلب مجلس 
قبلى (هر چند در اکثریت نبودند) معتقدند 
در  خود  سیاسى  وظایف  انجام  در  دو  این 
راستاى ایجاد تحوالت کوتاهى کرده اند و با 
کارشکنى هاى  و  راى ها  به  تفسیر  برخى 
به  نکرده اند.  مقابله  کافى  اندازه  به  تندروها 
همین دلیل برخى از نیروهاى تحول خواه در 
در  مشارکت  عدم  راهبرد  پیشین  انتخابات 
انتخابات را برگزیده بودند. با این حال هنوز 
از تحول خواهان معتقدند  زیادى  تعداد  هم 
خواهى  تحول  نهایى  راهبرد  مشارکت  عدم 
کردن  خواهان، شرکت  تحول  عمده  نیست. 
در انتخابات را به منزله تایید نظام نمى دانند 
همان طور که شرکت نکردن در انتخابات را 
نیز به منزله نفى نظام نمى دانند و معتقدند 
حق  از  استفاده  صرفا  انتخابات  در  شرکت 
سیاسى  راهبردهاى  تعیین  در  شهروندى 
است. بنابراین گروه هایى از تحول خواهان از 
جمله مصطفى تاج زاده معتقدند تنها زمانى 

اصل  نود و هشتم: تفسیر قانون  اساسى  به  عهده  شوراى  نگهبان  است  که  با تصویب سه چهارم  آنان
  انجام  مى  شود.

انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبرى ، ریاست  جمهورى ،  اصل  نود و نهم: شوراى  نگهبان  نظارت  بر 
مجلس  شوراى  اسالمى  و مراجعه  به  آراء عمومى  و همه  پرسى  را بر عهده  دارد.



مشکالت اتخاذ کند و بدین ترتیب بسیارى از 
و  تحریم ها)  و   fatf) اقتصاد  در  مشکالت 
مدیریت کشور (بحران هاى زیست محیطى 
و ...) حل شوند. با این حال به نظر مى رسد 
دیدگاه مصطفى تاج زاده بین تحول خواهان 
دیدگاه  این  یه  نسبت  بیشترى  طرفداران 

دارد.
دیدگاه جامع

باعث شده ملت  اگر چه شکاف هاى عمیقى 
ایران به سه دسته تقسیم شوند و گروه هاى 
شکاف         این  بر  مرتبا  طیف  هر  از  تندرو 
از  بسیارى  در  گروه  سه  هر  اما  مى افزایند 
موارد با یک دیگر هم نظر هستند. به عنوان 
لزوم  بر  خود  دیدگاه هاى  در  همگى  مثال 
نظر  اشتراك  اقتصادى  توسعه  به  دستیابى 
دارند؛ هر چند که برخى از افراطیون جناح 
با آن مخالف هایى  به صورت مقطعى  راست 
با تکیه بر شرایط وخیم  داشته اند تا بتوانند 
اقتصادى قدرت خود را در نهادهاى انتخابى 

با  برانداز  گروه هاى  از  برخى  و  کنند  تثبیت 
به  مردم  تا  کرده اند  مخالف  تحریم ها  لغو 
سه  هر  نهایى  هدف  اما  بریزند  خیابان ها 
دیدگاه رسیدن به شرایطى است که توسعه 
همچنین  مى شود.  محقق  آن  در  اقتصادى 
برخى تهدیدها و خطرات مشترك نیز پیش 
روى هر سه گروه قرار دارد از جمله این که 
روسیه،  دولت هاى  مثل  بیگانگان  برخى 
اسرائیل و سعودى منافع خود را در تضاد با 
بعضى  و  کرده اند.  تعریف  ایران  ملت  منافع 
اتفاقات همه مردم با هر طرز فکرى را تهدید 
مى کند. از جمله جنگ داخلى که جز ویران 
هم  مرگ  و  ملت  شدن  آواره  کشور،  شدن 
ریشه اى  براى حل  نتیجه اى  هیچ  وطنانمان 
نظر    به  بنابراین  داشت.  نخواهد  مشکالت 
این  با  مقابله  براى  ایران  ملت  مى رسد 
وضعیت و مقابله با چنین تهدیداتى چاره اى 

جز گفت و گو و دست یابى به تفاهم ندارد. 

60

به نظر مى رسد راهبرد تحول خواهان که از 
دو اصل مدنى پرهیز از خشونت و دستیابى 
به گفتمان جامع نیز برخوردار است؛ مى تواند 
راهبرد صحیحى باشد کما این که قانع کردن 
نفرت ها،  گذاشتن  کنار  براى  طرف ها  همه 
تعصبات و احساسات؛ در کنار تشویق همه به 
تصمیم گیرى بر اساس استدالل هاى منطقى 
و استناد به تجربیات تاریخى ملت خودمان و 
نقدهاى  از طرفى  است.  زمانبر  سایر ملت ها 
جدى به اصالح طلبان و تحول خواهان وارد 
تشکیالتى  کار  و  ساز  فقدان  جمله  از  است 
تحول  و  طلبان  اصالح  شده  منجر  که  قوى 
خواهان در تبیین راهبرد خود براى مردم و 
حتى هواداران این روش بسیار ضعیف عمل 
هر  در  شرکت  مردم  از  بسیارى  زیرا  کنند. 
انتخاباتى (حتى انتخابات بدون دخالت هاى 
شوراى نگهبان) را به معناى اقدامى در جهت 
تغییر سیاست ها در جمهورى اسالمى قلمداد 
نمى کنند. چرا که در حال حاضر مردم عمدتا 
تایید  معناى  به  تنها  اقدام  این  دارند  باور 
این  است.  رفتار هایش  و  اسالمى  جمهورى 
زیرا  باشد.  خطرناك  بسیار  مى تواند  ضعف 
همانطور که گفته شد رسیدن به دموکراسى 
باید  خواه  تحول  هاى  نیرو  و  دارد  لوازمى 
مردم  براى  منطق  و  استدالل  با  بتوانند 
تشریح کنند که رسیدن به دموکراسى از چه 
به چه دالیلى  و  پذیر است  امکان  راه هایى 
روش هاى    از  باید  دموکراسیزاسیون 

مسالمت آمیز صورت گیرد. ضعف در این 

حمایت  به  منجر  مى تواند  بخشى  آگاهى 
جمهورى  که  گردد  مستبدانى  از  مردم 
اما به دنبال کسب  اسالمى را نفى مى کنند 
حکومت  نوعى  ریزى  پایه  طریق  از  قدرت 
استبدادى هستند. در واقع نیروهاى طرفدار 
تبیین کنند که  براى مردم  باید  دموکراسى 
به  را  مشکالت  مى تواند  دموکراسى  تنها 
صورت ریشه اى حل کند و هر کنش دیگرى 
شود  مستبدان  گرفتن  قدرت  به  منجر  که 
در  آب  تنها  باشد،  آمیز  موفقیت  اگر  حتى 
دولت  نقش  البته  است.  کوبیدن  هاون 
اصالح  مردمى  پشتوانه  تضعیف  در  روحانى 
طلبان بسیار مشهود است زیرا روحانى براى 
پیروزى در انتخابات از حمایت اصالح طلبان 
برخوردار بوده اما در بسیارى از موارد مردم و 
حتى نخبگان را در جریان تحوالت سیاسى 
قرار نداده و در بسیارى موارد دیگر هنگامى 
تعلل  انتخاباتى خود  وعده هاى  انجام  در  که 
وقفه هاى  دالیل  به  نسبت  را  مردم  داشته، 
ایجاد شده آگاه نکرده است. این مسئله باعث 
در  از شرکت  نیز  زیادى  تحول خواهان  شده 
هر انتخاباتى ناامید شوند از جمله احمد زید 
آبادى که معتقد است هیچ رئیس جمهورى 
نمى تواند بر دولت پنهان غلبه کند بنابراین با 
داد  اجازه  باید  انتخابات  در  مشارکت  عدم 
قدرت به طور کامل یکدست شود تا شاید با 
و  قدرت،  راس  در  سیاسى  دعواهاى  رفع 
چالش هاى  با  راست  جناح  شدن  مواجه 
اجرایى، حاکمیت دید واقع بینانه نسبت به 
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مشکالت اتخاذ کند و بدین ترتیب بسیارى از 
و  تحریم ها)  و   fatf) اقتصاد  در  مشکالت 
مدیریت کشور (بحران هاى زیست محیطى 
و ...) حل شوند. با این حال به نظر مى رسد 
دیدگاه مصطفى تاج زاده بین تحول خواهان 
دیدگاه  این  یه  نسبت  بیشترى  طرفداران 

دارد.
دیدگاه جامع

باعث شده ملت  اگر چه شکاف هاى عمیقى 
ایران به سه دسته تقسیم شوند و گروه هاى 
شکاف         این  بر  مرتبا  طیف  هر  از  تندرو 
از  بسیارى  در  گروه  سه  هر  اما  مى افزایند 
موارد با یک دیگر هم نظر هستند. به عنوان 
لزوم  بر  خود  دیدگاه هاى  در  همگى  مثال 
نظر  اشتراك  اقتصادى  توسعه  به  دستیابى 
دارند؛ هر چند که برخى از افراطیون جناح 
با آن مخالف هایى  به صورت مقطعى  راست 
با تکیه بر شرایط وخیم  داشته اند تا بتوانند 
اقتصادى قدرت خود را در نهادهاى انتخابى 

با  برانداز  گروه هاى  از  برخى  و  کنند  تثبیت 
به  مردم  تا  کرده اند  مخالف  تحریم ها  لغو 
سه  هر  نهایى  هدف  اما  بریزند  خیابان ها 
دیدگاه رسیدن به شرایطى است که توسعه 
همچنین  مى شود.  محقق  آن  در  اقتصادى 
برخى تهدیدها و خطرات مشترك نیز پیش 
روى هر سه گروه قرار دارد از جمله این که 
روسیه،  دولت هاى  مثل  بیگانگان  برخى 
اسرائیل و سعودى منافع خود را در تضاد با 
بعضى  و  کرده اند.  تعریف  ایران  ملت  منافع 
اتفاقات همه مردم با هر طرز فکرى را تهدید 
مى کند. از جمله جنگ داخلى که جز ویران 
هم  مرگ  و  ملت  شدن  آواره  کشور،  شدن 
ریشه اى  براى حل  نتیجه اى  هیچ  وطنانمان 
نظر    به  بنابراین  داشت.  نخواهد  مشکالت 
این  با  مقابله  براى  ایران  ملت  مى رسد 
وضعیت و مقابله با چنین تهدیداتى چاره اى 

جز گفت و گو و دست یابى به تفاهم ندارد. 

به نظر مى رسد راهبرد تحول خواهان که از 
دو اصل مدنى پرهیز از خشونت و دستیابى 
به گفتمان جامع نیز برخوردار است؛ مى تواند 
راهبرد صحیحى باشد کما این که قانع کردن 
نفرت ها،  گذاشتن  کنار  براى  طرف ها  همه 
تعصبات و احساسات؛ در کنار تشویق همه به 
تصمیم گیرى بر اساس استدالل هاى منطقى 
و استناد به تجربیات تاریخى ملت خودمان و 
نقدهاى  از طرفى  است.  زمانبر  سایر ملت ها 
جدى به اصالح طلبان و تحول خواهان وارد 
تشکیالتى  کار  و  ساز  فقدان  جمله  از  است 
تحول  و  طلبان  اصالح  شده  منجر  که  قوى 
خواهان در تبیین راهبرد خود براى مردم و 
حتى هواداران این روش بسیار ضعیف عمل 
هر  در  شرکت  مردم  از  بسیارى  زیرا  کنند. 
انتخاباتى (حتى انتخابات بدون دخالت هاى 
شوراى نگهبان) را به معناى اقدامى در جهت 
تغییر سیاست ها در جمهورى اسالمى قلمداد 
نمى کنند. چرا که در حال حاضر مردم عمدتا 
تایید  معناى  به  تنها  اقدام  این  دارند  باور 
این  است.  رفتار هایش  و  اسالمى  جمهورى 
زیرا  باشد.  خطرناك  بسیار  مى تواند  ضعف 
همانطور که گفته شد رسیدن به دموکراسى 
باید  خواه  تحول  هاى  نیرو  و  دارد  لوازمى 
مردم  براى  منطق  و  استدالل  با  بتوانند 
تشریح کنند که رسیدن به دموکراسى از چه 
به چه دالیلى  و  پذیر است  امکان  راه هایى 
روش هاى    از  باید  دموکراسیزاسیون 

مسالمت آمیز صورت گیرد. ضعف در این 

حمایت  به  منجر  مى تواند  بخشى  آگاهى 
جمهورى  که  گردد  مستبدانى  از  مردم 
اما به دنبال کسب  اسالمى را نفى مى کنند 
حکومت  نوعى  ریزى  پایه  طریق  از  قدرت 
استبدادى هستند. در واقع نیروهاى طرفدار 
تبیین کنند که  براى مردم  باید  دموکراسى 
به  را  مشکالت  مى تواند  دموکراسى  تنها 
صورت ریشه اى حل کند و هر کنش دیگرى 
شود  مستبدان  گرفتن  قدرت  به  منجر  که 
در  آب  تنها  باشد،  آمیز  موفقیت  اگر  حتى 
دولت  نقش  البته  است.  کوبیدن  هاون 
اصالح  مردمى  پشتوانه  تضعیف  در  روحانى 
طلبان بسیار مشهود است زیرا روحانى براى 
پیروزى در انتخابات از حمایت اصالح طلبان 
برخوردار بوده اما در بسیارى از موارد مردم و 
حتى نخبگان را در جریان تحوالت سیاسى 
قرار نداده و در بسیارى موارد دیگر هنگامى 
تعلل  انتخاباتى خود  وعده هاى  انجام  در  که 
وقفه هاى  دالیل  به  نسبت  را  مردم  داشته، 
ایجاد شده آگاه نکرده است. این مسئله باعث 
در  از شرکت  نیز  زیادى  تحول خواهان  شده 
هر انتخاباتى ناامید شوند از جمله احمد زید 
آبادى که معتقد است هیچ رئیس جمهورى 
نمى تواند بر دولت پنهان غلبه کند بنابراین با 
داد  اجازه  باید  انتخابات  در  مشارکت  عدم 
قدرت به طور کامل یکدست شود تا شاید با 
و  قدرت،  راس  در  سیاسى  دعواهاى  رفع 
چالش هاى  با  راست  جناح  شدن  مواجه 
اجرایى، حاکمیت دید واقع بینانه نسبت به 

تجربه جنگ هاى داخلى در سراسر دنیا نشان مى دهد در این جنگ ها، همه طرف ها و مردم بازنده 
هستند اعم از حکومت و مخالفین حکومت با این حال در انتهاى جنگ یکى از طرفین بر دیگرى 
غلبه مى کند. اگر حکومت بر مخالفین غلبه کند ممکن است به دلیل مالحظات امنیتى، انسداد 
فضاى سیاسى رخ دهد که منجر به عقبگرد سیاسى مى گردد و اگر مخالفین بتوانند حکومتى را 
سرنگون کنند، ممکن است جنگ داخلى دیگرى بین گروه هاى شورشى رخ دهد و این چرخه 
ممکن است بار ها ادامه یابد. همچنین ممکن است در جریان جنگ یک گروه مستبد بر سایر گروه
 ها و حکومت غلبه کند و منجر به شکل گیرى نوعى استبداد جدید شود. در طول تاریخ عموما 

استبدادهایى که براى به دست آوردن قدرت دستشان به خون مردم آلوده شده، براى حفظ قدرت 

نیز ابایى از خونریزى نداشته اند. با این حال تنها کشته شدن مردم در جنگ هاى داخلى دلیلى 
محکم است تا ما از همه طرف ها بخواهیم براى حل مشکالت سیاسى فقط از روش هاى خشونت 
پرهیز استفاده کنند. چرا که خشونت ممکن است آتش جنگ داخلى را بیفروزد و جنگ داخلى 

دیر یا زود دامن گیر همه اعم از اصالح طلب، اصول گرا، برانداز و مردم عادى مى شود.



تجربه جنگ هاى داخلى در سراسر دنیا نشان مى دهد در این جنگ ها، همه طرف ها و مردم بازنده 
هستند اعم از حکومت و مخالفین حکومت با این حال در انتهاى جنگ یکى از طرفین بر دیگرى 
غلبه مى کند. اگر حکومت بر مخالفین غلبه کند ممکن است به دلیل مالحظات امنیتى، انسداد 
فضاى سیاسى رخ دهد که منجر به عقبگرد سیاسى مى گردد و اگر مخالفین بتوانند حکومتى را 
سرنگون کنند، ممکن است جنگ داخلى دیگرى بین گروه هاى شورشى رخ دهد و این چرخه 
ممکن است بار ها ادامه یابد. همچنین ممکن است در جریان جنگ یک گروه مستبد بر سایر گروه
 ها و حکومت غلبه کند و منجر به شکل گیرى نوعى استبداد جدید شود. در طول تاریخ عموما 

استبدادهایى که براى به دست آوردن قدرت دستشان به خون مردم آلوده شده، براى حفظ قدرت 

نیز ابایى از خونریزى نداشته اند. با این حال تنها کشته شدن مردم در جنگ هاى داخلى دلیلى 
محکم است تا ما از همه طرف ها بخواهیم براى حل مشکالت سیاسى فقط از روش هاى خشونت 
پرهیز استفاده کنند. چرا که خشونت ممکن است آتش جنگ داخلى را بیفروزد و جنگ داخلى 

دیر یا زود دامن گیر همه اعم از اصالح طلب، اصول گرا، برانداز و مردم عادى مى شود.

سال 1917 در روسیه مردم که از ظلم هاى تزار به تنگ آمده بودند نظام سلطنتى را سرنگون 
کردند.
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از آن جا که مخالفین حکومت براى دوران پس از سرنگونى هیچ تفاهمى نداشتند بار دیگر جنگ 
منشوییک بر  ها  بلشویک  غلبه  با  که  گرفت  شکل  ها  منشویک  و  ها  بلشویک  بین  داخلى 

                             ها پایان پذیرفت.

پس از آن استبداد کمونیستى که دست کمى از استبداد تزار نداشت قریب به 6 دهه بر روسیه 
حاکم شد. 
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در آن به نحوى انتخابى و داراى محدودیت 
زمانى باشند و قانون اساسى مجهز به ساز و 
کارى باشد که مرتبا با توجه به نیازهاى هر 

یک  نیازهاى  مى تواند  شود  اصالح  نسل 
را  ملت  ترقى  زمینه  و  دموکراتیک  حکومت 

براورده کند. 

تحریم ها نیز رفع شود. پیشنهاد ما در رابطه 
با مسئله فلسطین این است که براى حل این 
مسئله تنها راهکارهاى سیاسى اتخاذ گردد. 
کمک هاى خارجى از جمله از طرف کشور ما 
به مردم فلسطین باید صرفا در قالب کمک
 هاى بشردوستانه و حمایت از مبارزات مدنى 

بهانه      تا  گیرد.  انجام  پرهیز  خشونت  و 
گیرى  کار  به  در  اسرائیل  دولت  جویى هاى 
بنابراین  کند.  مواجه  شکست  با  را  خشونت 
کم ترین کمک ما به مردم فلسطین تجدید 
نظر در راهکارهایمان است تا اسرائیل نتواند 
جمهورى  منطقه اى  اقدامات  بر  تکیه  با 
ایران،  نیابتى  گروه هاى  برخى  و  اسالمى 
را  فلسطین  مردم  علیه  اقدامات خشن خود 
بهتر  شد  گفته  که  طور  همان  کند.  توجیه 
به  اسرائیل  نابودى  راهبرد  به جاى  ما  است 
دنبال صلح، پایان دادن به خشونت ها، ایجاد 
دولت مستقل فلسطینى و احترام به حقوق 

فلسطینیان باشیم.
نظر                  به  شد  اشاره  که  طور  همان 
از      صهیونیست ها  و  سعودى ها  مى رسد 
در  اسالمى  جمهورى  انگارى هاى  سهل 
منتفع  بسیار  ایران  ملى  راهبردهاى  تعریف 
شده اند و از اصالح این راهبرد ها توسط ملت 
ایران نگران هستند. در واقع آن ها نگرانند که 
راهبرد هاى  بتواند  نحوى  به  ایران  ملت 
جمهورى اسالمى را اصالح کند. لذا به نظر 
و خط  کورکورانه  پراکنى  نفرت  با  نمى رسد 

گرفتن از روش هاى پیشنهادى رسانه هاى 

وابسته به اسرائیل و دربار سعودى، گره اى از 
مشکالت ملت ما حل شود. اما در صورتى که 
ملت بتواند با اقناع حاکمان و انجام اصالحات 
محقق  را  دموکراتیک  نظام  یک  ساختارى 
کند و حاکمیت مردم تثبیت شود عالوه بر 
کرد  را حل  ملت  مشکالت  که مى توان  این 
مى توان همسو با حاکمیتى که براى نظرات 
تمامى ملت هایى  به  است،  قائل  ارزش  ملت 
که به دنبال رهایى از چنگال استبداد هستند 
کمک هاى سیاسى و بشردوستانه داشت. در 
عین حال دیگر الزم نیست به خاطر تهدید 
سایر ملت ها هزینه هاى گزاف تحریم بر ملت 
خودمان تحمیل شود. و بدین ترتیب مى توان  
دیدگاه هاى مختلف مردم در رابطه با مسائل 
خارجى را در قالب یک راهکار علمى و عملى 

پاسخ داد.
دیدگاه  یک  در  که  است  بهتر  رو  همین  از 
از هر  جامع براى حل مشکالت فعلى مردم 
لزوم  بر  همگى  اول  درجه  در  دسته؛  سه 
همه  برابر  حقوق  و  یک دیگر  به  احترام 
شهروندان تاکید کنیم به حاکمیت قانون تن 
دهیم و در درجه دوم با اجماع قانون اساسى 
ایران  ملت  نیاز  پاسخگوى  که  نحوى  به  را 
باشد اصالح کنیم. هر قانون اساسى که بتواند 
قضایى  ساختار  قوا،  توازن  قوا،  تفکیک 
انتخاب  به  گذاشتن  احترام  لزوم  مستقل، 
مردم و جلوگیرى از محدود شدن انتخابات 
به گزینه هاى مورد تایید یک جناح و یا یک 
گروه را براورده کند، تمامى مناصب سیاسى 
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در یک گفتمان جامع، سیاست ها و 
از   برگرفته  و  عادالنه  راهکارها 
مشترك  استداللى  ریشه هاى 

هستند 
اگر ما به جمهورى اسالمى اعتراض داریم که 
به نظرات مردم کم توجهى مى کند و معتقد 
هستیم که هر ملتى باید حاکم بر سرنوشت 
حقوق  به  باید  حکومتى  هر  و  باشد  خود 
را  حق  همین  باید  بگذارد  احترام  اقلیت ها 
براى مردم فلسطین نیز قائل بدانیم و اگر ما 
دولت  دارند  حق  فلسطین  مردم  معتقدیم 
فلسطینى تشکیل دهند و دولت اسرائیل حق 
ندارد به جاى مردم فلسطین و در تعارض با 
نظرات آن ها تصمیم گیرى کند باید این حق 
را براى مردم سوریه و ایران هم قائل بدانیم. 
بنابر این اگر واقعا هدف از اقدامات جمهورى 
براى  فلسطین  مردم  به  کمک  اسالمى 
به  کمک  با  نباید  است،  آزادى  به  رسیدن 
استبداد بشار اسد، حق آزادى مردم سوریه 
نادیده انگاشته شود. از طرف دیگر دیدگاه آن 
دسته از براندازان که از جنایات صهیونیست
ایران  مردم  مقابل  در  اما  مى کنند  دفاع   ها 

ادعاى آزادى خواهى دارند، متناقض و مردود 
جاى  به  ما  نظام  بود  بهتر  بنابراین  است. 
به  دستش  که  اسد  بشار  به  نظامى  کمک 
برگزارى  از  است  آلوده  سوریه  مردم  خون 
انتخابات آزاد در سوریه حمایت مى کرد و در 
ایران نیز به مطالبات مردم توجه مى شد نه 

این که با برچسب زدن به معترضان   

شود.  خوانده  مشروع  نا  آن ها  خواسته هاى 
همچنین نباید انتخابات ملت خودمان صرفا 
نگهبان  شوراى  تایید  مورد  گزینه هاى  به 
روز  به  روز  آن  رویکرد  که  شود  محدود 
برگزارى  با  باید  بلکه  مى گردد.  تر  جناحى 
انتخابات آزاد به اراده ملت احترام گذاشت و 
با ایجاد امکان چرخش قدرت از شکل گیرى 

مفاسد سیاسى جلوگیرى کرد.
نظر   به  شد  اشاره  آن  به  بارها  که  همانطور 
مى رسد راهبرد جمهورى اسالمى در مسلح 
جبهه  تشکیل  براى  نیابتى  گروه هاى  کردن 
مقاومت و کمک به حفظ دیکتاتورى اسد، در 
مردم  به  کمکى  تنها  نه  فعلى،  شرایط 
فلسطین نکرده که باعث شده دولت اسرائیل 
به  دست  اقدامات  این  به  استناد  با  بتواند 
مظلوم نمایى زده و با تکیه بر مظلوم نمایى 
اقدامات خشن  در کنار قدرت سیاسى خود 
کند.  توجیه  را  فلسطین  مردم  علیه  بیشتر 
راهبرد  به  استناد  با  اسرائیل  یادآور مى شود 
ایران در تشکیل جبهه مقاومت توانسته ایران 
را به عنوان بزرگ ترین تهدید براى صلح و 
از  برخى  با  و  کند  معرفى  ملت ها  امنیت 
مستبدان خاورمیانه متحد شود. شعار زدگى 
راهبردهاى  طرح  در  که  بینى  واقع  عدم  و 
اساسى  نقش  اسالمى  جمهورى  خارجى 
اقتصادى  تحریم هاى  اصلى  عامل  داشته اند 
حل  براى  مى بایست  رو  همین  از  مى باشند 
نحوى  به  قبلى  راهکارهاى  فلسطین  مسئله 

مورد تجدید نظر قرار گیرند که معضل 



در آن به نحوى انتخابى و داراى محدودیت 
زمانى باشند و قانون اساسى مجهز به ساز و 
کارى باشد که مرتبا با توجه به نیازهاى هر 

یک  نیازهاى  مى تواند  شود  اصالح  نسل 
را  ملت  ترقى  زمینه  و  دموکراتیک  حکومت 

براورده کند. 
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تحریم ها نیز رفع شود. پیشنهاد ما در رابطه 
با مسئله فلسطین این است که براى حل این 
مسئله تنها راهکارهاى سیاسى اتخاذ گردد. 
کمک هاى خارجى از جمله از طرف کشور ما 
به مردم فلسطین باید صرفا در قالب کمک
 هاى بشردوستانه و حمایت از مبارزات مدنى 

بهانه      تا  گیرد.  انجام  پرهیز  خشونت  و 
گیرى  کار  به  در  اسرائیل  دولت  جویى هاى 
بنابراین  کند.  مواجه  شکست  با  را  خشونت 
کم ترین کمک ما به مردم فلسطین تجدید 
نظر در راهکارهایمان است تا اسرائیل نتواند 
جمهورى  منطقه اى  اقدامات  بر  تکیه  با 
ایران،  نیابتى  گروه هاى  برخى  و  اسالمى 
را  فلسطین  مردم  علیه  اقدامات خشن خود 
بهتر  شد  گفته  که  طور  همان  کند.  توجیه 
به  اسرائیل  نابودى  راهبرد  به جاى  ما  است 
دنبال صلح، پایان دادن به خشونت ها، ایجاد 
دولت مستقل فلسطینى و احترام به حقوق 

فلسطینیان باشیم.
نظر                  به  شد  اشاره  که  طور  همان 
از      صهیونیست ها  و  سعودى ها  مى رسد 
در  اسالمى  جمهورى  انگارى هاى  سهل 
منتفع  بسیار  ایران  ملى  راهبردهاى  تعریف 
شده اند و از اصالح این راهبرد ها توسط ملت 
ایران نگران هستند. در واقع آن ها نگرانند که 
راهبرد هاى  بتواند  نحوى  به  ایران  ملت 
جمهورى اسالمى را اصالح کند. لذا به نظر 
و خط  کورکورانه  پراکنى  نفرت  با  نمى رسد 

گرفتن از روش هاى پیشنهادى رسانه هاى 

وابسته به اسرائیل و دربار سعودى، گره اى از 
مشکالت ملت ما حل شود. اما در صورتى که 
ملت بتواند با اقناع حاکمان و انجام اصالحات 
محقق  را  دموکراتیک  نظام  یک  ساختارى 
کند و حاکمیت مردم تثبیت شود عالوه بر 
کرد  را حل  ملت  مشکالت  که مى توان  این 
مى توان همسو با حاکمیتى که براى نظرات 
تمامى ملت هایى  به  است،  قائل  ارزش  ملت 
که به دنبال رهایى از چنگال استبداد هستند 
کمک هاى سیاسى و بشردوستانه داشت. در 
عین حال دیگر الزم نیست به خاطر تهدید 
سایر ملت ها هزینه هاى گزاف تحریم بر ملت 
خودمان تحمیل شود. و بدین ترتیب مى توان  
دیدگاه هاى مختلف مردم در رابطه با مسائل 
خارجى را در قالب یک راهکار علمى و عملى 

پاسخ داد.
دیدگاه  یک  در  که  است  بهتر  رو  همین  از 
از هر  جامع براى حل مشکالت فعلى مردم 
لزوم  بر  همگى  اول  درجه  در  دسته؛  سه 
همه  برابر  حقوق  و  یک دیگر  به  احترام 
شهروندان تاکید کنیم به حاکمیت قانون تن 
دهیم و در درجه دوم با اجماع قانون اساسى 
ایران  ملت  نیاز  پاسخگوى  که  نحوى  به  را 
باشد اصالح کنیم. هر قانون اساسى که بتواند 
قضایى  ساختار  قوا،  توازن  قوا،  تفکیک 
انتخاب  به  گذاشتن  احترام  لزوم  مستقل، 
مردم و جلوگیرى از محدود شدن انتخابات 
به گزینه هاى مورد تایید یک جناح و یا یک 
گروه را براورده کند، تمامى مناصب سیاسى 

در یک گفتمان جامع، سیاست ها و 
از   برگرفته  و  عادالنه  راهکارها 
مشترك  استداللى  ریشه هاى 

هستند 
اگر ما به جمهورى اسالمى اعتراض داریم که 
به نظرات مردم کم توجهى مى کند و معتقد 
هستیم که هر ملتى باید حاکم بر سرنوشت 
حقوق  به  باید  حکومتى  هر  و  باشد  خود 
را  حق  همین  باید  بگذارد  احترام  اقلیت ها 
براى مردم فلسطین نیز قائل بدانیم و اگر ما 
دولت  دارند  حق  فلسطین  مردم  معتقدیم 
فلسطینى تشکیل دهند و دولت اسرائیل حق 
ندارد به جاى مردم فلسطین و در تعارض با 
نظرات آن ها تصمیم گیرى کند باید این حق 
را براى مردم سوریه و ایران هم قائل بدانیم. 
بنابر این اگر واقعا هدف از اقدامات جمهورى 
براى  فلسطین  مردم  به  کمک  اسالمى 
به  کمک  با  نباید  است،  آزادى  به  رسیدن 
استبداد بشار اسد، حق آزادى مردم سوریه 
نادیده انگاشته شود. از طرف دیگر دیدگاه آن 
دسته از براندازان که از جنایات صهیونیست
ایران  مردم  مقابل  در  اما  مى کنند  دفاع   ها 

ادعاى آزادى خواهى دارند، متناقض و مردود 
جاى  به  ما  نظام  بود  بهتر  بنابراین  است. 
به  دستش  که  اسد  بشار  به  نظامى  کمک 
برگزارى  از  است  آلوده  سوریه  مردم  خون 
انتخابات آزاد در سوریه حمایت مى کرد و در 
ایران نیز به مطالبات مردم توجه مى شد نه 

این که با برچسب زدن به معترضان   

شود.  خوانده  مشروع  نا  آن ها  خواسته هاى 
همچنین نباید انتخابات ملت خودمان صرفا 
نگهبان  شوراى  تایید  مورد  گزینه هاى  به 
روز  به  روز  آن  رویکرد  که  شود  محدود 
برگزارى  با  باید  بلکه  مى گردد.  تر  جناحى 
انتخابات آزاد به اراده ملت احترام گذاشت و 
با ایجاد امکان چرخش قدرت از شکل گیرى 

مفاسد سیاسى جلوگیرى کرد.
نظر   به  شد  اشاره  آن  به  بارها  که  همانطور 
مى رسد راهبرد جمهورى اسالمى در مسلح 
جبهه  تشکیل  براى  نیابتى  گروه هاى  کردن 
مقاومت و کمک به حفظ دیکتاتورى اسد، در 
مردم  به  کمکى  تنها  نه  فعلى،  شرایط 
فلسطین نکرده که باعث شده دولت اسرائیل 
به  دست  اقدامات  این  به  استناد  با  بتواند 
مظلوم نمایى زده و با تکیه بر مظلوم نمایى 
اقدامات خشن  در کنار قدرت سیاسى خود 
کند.  توجیه  را  فلسطین  مردم  علیه  بیشتر 
راهبرد  به  استناد  با  اسرائیل  یادآور مى شود 
ایران در تشکیل جبهه مقاومت توانسته ایران 
را به عنوان بزرگ ترین تهدید براى صلح و 
از  برخى  با  و  کند  معرفى  ملت ها  امنیت 
مستبدان خاورمیانه متحد شود. شعار زدگى 
راهبردهاى  طرح  در  که  بینى  واقع  عدم  و 
اساسى  نقش  اسالمى  جمهورى  خارجى 
اقتصادى  تحریم هاى  اصلى  عامل  داشته اند 
حل  براى  مى بایست  رو  همین  از  مى باشند 
نحوى  به  قبلى  راهکارهاى  فلسطین  مسئله 

مورد تجدید نظر قرار گیرند که معضل 



کارل پوپر فیلسوف اتریشى مى گوید: پرسش اصلى این نیست که چه کسى باید حکومت کند، 
بلکه این است که در کدام نظام سیاسى مى توان یک دولت بد و ناالیق را بدون خونریزى برکنار 
کرد؟ یعنى موضوع صرفا بر سر شایستگى و ناشایستگى حکمرانان نیست، بلکه موضوع بر سر این 
است که در صورت به قدرت رسیدن سیاستمداران ناالیق، امکان برکنارى مسالمت آمیز آنان از 
از هر دولت  را  نظام دمکراتیک مى توان قدرت  آنجا که در یک  از  و  باشد.  قدرت وجود داشته 
تا  کند  رفتار  چنان  است  ناچار  است  کار  سر  بر  که  دولتى  هر  کرد،  سلب  دوباره  ناکارآمدى 

شهروندان از آن خشنود باشند و دوباره آن را انتخاب کنند.
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در آن به نحوى انتخابى و داراى محدودیت 
زمانى باشند و قانون اساسى مجهز به ساز و 
کارى باشد که مرتبا با توجه به نیازهاى هر 

یک  نیازهاى  مى تواند  شود  اصالح  نسل 
را  ملت  ترقى  زمینه  و  دموکراتیک  حکومت 

براورده کند. 

تحریم ها نیز رفع شود. پیشنهاد ما در رابطه 
با مسئله فلسطین این است که براى حل این 
مسئله تنها راهکارهاى سیاسى اتخاذ گردد. 
کمک هاى خارجى از جمله از طرف کشور ما 
به مردم فلسطین باید صرفا در قالب کمک
 هاى بشردوستانه و حمایت از مبارزات مدنى 

بهانه      تا  گیرد.  انجام  پرهیز  خشونت  و 
گیرى  کار  به  در  اسرائیل  دولت  جویى هاى 
بنابراین  کند.  مواجه  شکست  با  را  خشونت 
کم ترین کمک ما به مردم فلسطین تجدید 
نظر در راهکارهایمان است تا اسرائیل نتواند 
جمهورى  منطقه اى  اقدامات  بر  تکیه  با 
ایران،  نیابتى  گروه هاى  برخى  و  اسالمى 
را  فلسطین  مردم  علیه  اقدامات خشن خود 
بهتر  شد  گفته  که  طور  همان  کند.  توجیه 
به  اسرائیل  نابودى  راهبرد  به جاى  ما  است 
دنبال صلح، پایان دادن به خشونت ها، ایجاد 
دولت مستقل فلسطینى و احترام به حقوق 

فلسطینیان باشیم.
نظر                  به  شد  اشاره  که  طور  همان 
از      صهیونیست ها  و  سعودى ها  مى رسد 
در  اسالمى  جمهورى  انگارى هاى  سهل 
منتفع  بسیار  ایران  ملى  راهبردهاى  تعریف 
شده اند و از اصالح این راهبرد ها توسط ملت 
ایران نگران هستند. در واقع آن ها نگرانند که 
راهبرد هاى  بتواند  نحوى  به  ایران  ملت 
جمهورى اسالمى را اصالح کند. لذا به نظر 
و خط  کورکورانه  پراکنى  نفرت  با  نمى رسد 

گرفتن از روش هاى پیشنهادى رسانه هاى 

وابسته به اسرائیل و دربار سعودى، گره اى از 
مشکالت ملت ما حل شود. اما در صورتى که 
ملت بتواند با اقناع حاکمان و انجام اصالحات 
محقق  را  دموکراتیک  نظام  یک  ساختارى 
کند و حاکمیت مردم تثبیت شود عالوه بر 
کرد  را حل  ملت  مشکالت  که مى توان  این 
مى توان همسو با حاکمیتى که براى نظرات 
تمامى ملت هایى  به  است،  قائل  ارزش  ملت 
که به دنبال رهایى از چنگال استبداد هستند 
کمک هاى سیاسى و بشردوستانه داشت. در 
عین حال دیگر الزم نیست به خاطر تهدید 
سایر ملت ها هزینه هاى گزاف تحریم بر ملت 
خودمان تحمیل شود. و بدین ترتیب مى توان  
دیدگاه هاى مختلف مردم در رابطه با مسائل 
خارجى را در قالب یک راهکار علمى و عملى 

پاسخ داد.
دیدگاه  یک  در  که  است  بهتر  رو  همین  از 
از هر  جامع براى حل مشکالت فعلى مردم 
لزوم  بر  همگى  اول  درجه  در  دسته؛  سه 
همه  برابر  حقوق  و  یک دیگر  به  احترام 
شهروندان تاکید کنیم به حاکمیت قانون تن 
دهیم و در درجه دوم با اجماع قانون اساسى 
ایران  ملت  نیاز  پاسخگوى  که  نحوى  به  را 
باشد اصالح کنیم. هر قانون اساسى که بتواند 
قضایى  ساختار  قوا،  توازن  قوا،  تفکیک 
انتخاب  به  گذاشتن  احترام  لزوم  مستقل، 
مردم و جلوگیرى از محدود شدن انتخابات 
به گزینه هاى مورد تایید یک جناح و یا یک 
گروه را براورده کند، تمامى مناصب سیاسى 

در یک گفتمان جامع، سیاست ها و 
از   برگرفته  و  عادالنه  راهکارها 
مشترك  استداللى  ریشه هاى 

هستند 
اگر ما به جمهورى اسالمى اعتراض داریم که 
به نظرات مردم کم توجهى مى کند و معتقد 
هستیم که هر ملتى باید حاکم بر سرنوشت 
حقوق  به  باید  حکومتى  هر  و  باشد  خود 
را  حق  همین  باید  بگذارد  احترام  اقلیت ها 
براى مردم فلسطین نیز قائل بدانیم و اگر ما 
دولت  دارند  حق  فلسطین  مردم  معتقدیم 
فلسطینى تشکیل دهند و دولت اسرائیل حق 
ندارد به جاى مردم فلسطین و در تعارض با 
نظرات آن ها تصمیم گیرى کند باید این حق 
را براى مردم سوریه و ایران هم قائل بدانیم. 
بنابر این اگر واقعا هدف از اقدامات جمهورى 
براى  فلسطین  مردم  به  کمک  اسالمى 
به  کمک  با  نباید  است،  آزادى  به  رسیدن 
استبداد بشار اسد، حق آزادى مردم سوریه 
نادیده انگاشته شود. از طرف دیگر دیدگاه آن 
دسته از براندازان که از جنایات صهیونیست
ایران  مردم  مقابل  در  اما  مى کنند  دفاع   ها 

ادعاى آزادى خواهى دارند، متناقض و مردود 
جاى  به  ما  نظام  بود  بهتر  بنابراین  است. 
به  دستش  که  اسد  بشار  به  نظامى  کمک 
برگزارى  از  است  آلوده  سوریه  مردم  خون 
انتخابات آزاد در سوریه حمایت مى کرد و در 
ایران نیز به مطالبات مردم توجه مى شد نه 

این که با برچسب زدن به معترضان   

شود.  خوانده  مشروع  نا  آن ها  خواسته هاى 
همچنین نباید انتخابات ملت خودمان صرفا 
نگهبان  شوراى  تایید  مورد  گزینه هاى  به 
روز  به  روز  آن  رویکرد  که  شود  محدود 
برگزارى  با  باید  بلکه  مى گردد.  تر  جناحى 
انتخابات آزاد به اراده ملت احترام گذاشت و 
با ایجاد امکان چرخش قدرت از شکل گیرى 

مفاسد سیاسى جلوگیرى کرد.
نظر   به  شد  اشاره  آن  به  بارها  که  همانطور 
مى رسد راهبرد جمهورى اسالمى در مسلح 
جبهه  تشکیل  براى  نیابتى  گروه هاى  کردن 
مقاومت و کمک به حفظ دیکتاتورى اسد، در 
مردم  به  کمکى  تنها  نه  فعلى،  شرایط 
فلسطین نکرده که باعث شده دولت اسرائیل 
به  دست  اقدامات  این  به  استناد  با  بتواند 
مظلوم نمایى زده و با تکیه بر مظلوم نمایى 
اقدامات خشن  در کنار قدرت سیاسى خود 
کند.  توجیه  را  فلسطین  مردم  علیه  بیشتر 
راهبرد  به  استناد  با  اسرائیل  یادآور مى شود 
ایران در تشکیل جبهه مقاومت توانسته ایران 
را به عنوان بزرگ ترین تهدید براى صلح و 
از  برخى  با  و  کند  معرفى  ملت ها  امنیت 
مستبدان خاورمیانه متحد شود. شعار زدگى 
راهبردهاى  طرح  در  که  بینى  واقع  عدم  و 
اساسى  نقش  اسالمى  جمهورى  خارجى 
اقتصادى  تحریم هاى  اصلى  عامل  داشته اند 
حل  براى  مى بایست  رو  همین  از  مى باشند 
نحوى  به  قبلى  راهکارهاى  فلسطین  مسئله 

مورد تجدید نظر قرار گیرند که معضل 



در گفتمان جامع تمامى نیازهاى ما برآورده 
اما کف خواسته هاى همه گروه ها  نمى گردد 
دموکراسى  فقیه  والیت  طرفداران  از  اعم 
از  مى کنند  احساس  که  افرادى  و  خواهان 
رفتارهاى جمهورى اسالمى به تنگ آمده اند 
براورده مى شود. سپس شکاف به وجود آمده 
بنابر  تا حدود قابل توجهى ترمیم مى گردد. 
این براى دست یابى به گفتمان جامع همه ما 
ملت  مشترك  ارزش هاى  و  اصول  بر  باید 
تاکید کنیم. پیشنهاد ما به رهبرى این است 
با توجه به عمق اختالفاتى که منجر به  که 
چند دستگى ملت شده، و با در نظر گرفتن 
از  فعلى  مشکالت  حل  براى  نو  راهکار هاى 
با  و  کرده  استفاده  خود  قانونى  اختیارات 
مقدمات  اساسى  قانون  اصالح  فرمان  صدور 
تشکیل شوراى بازنگرى قانون اساسى از بین 
نمایندگان مختلف گروه هاى سیاسى مختلف 
را فراهم آورد. پیشنهاد ما به مردم این است 
ما  بگیریم  درس  گذشته  از  است  بهتر  که 
نباید اشتباهات پیشینان خود و یا اشتباهات 
سایر ملت ها را تکرار کنیم. ما باید به چرخه 
پایان دهیم. چرا که نفرت تنها  باطل نفرت 
کار گیرى  به  نفرت مى آفریند همانگونه که 
خشونت         بازآفرینى  به  منتج  خشونت، 
مى شود. بنابراین بهتر است اشتباهات خود و 
همدیگر  از  گذشت  با  و  بپذیریم  را  یکدیگر 
آینده اى بهتر را فراهم کنیم نه این که متاثر 
از تحریک رسانه هایى که هدف از تاسیسشان 

انزواى ملت ایران براى تداوم منافع       

دولت هاى خارجى بوده، آینده خود را قربانى 
ناپذیر  و آالم جبران  پوچ  پراکنى هاى  نفرت 
گذشته کنیم. همه ما باید بدانیم نه اصرار بر 
ورزیدن  نفرت  نه  گذشته،  اشتباهات 
کورکورانه و نه انفعال سیاسى سعادت ملت 
باعث سعادت  آن چه  نمى کند.  فراهم  را  ما 
منطق،  اندیشه،  آگاهى،  مى گردد  ما  ملت 
اشتباهات،  جبران  اشتباهات،  پذیرفتن 
کنشگرى  و  همبستگى  گفت وگو،  گذشت، 

است.
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ترامپ براى خروج از برجام، عالوه بر پیشبرد 
شدت  به  را  ایران  اقتصاد  صلح،  استراتژى 
مورد آسیب قرار دادند. ضربه اقتصادى وارد 
آمده در اثر خروج آمریکا از برجام منجر به 
بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى شد که از 
ریاست  مقابل  در  روحانى  جمهورى  ریاست 
جمهورى رئیسى حمایت مى کردند. از طرف 
هاى  برنامه  عمدتا  ایران  مدنى  جامعه  دیگر 
و          دموکراسى  توسعه  بشرى،  حقوق 
اهداف    را جزو  با سایر کشورها  زدایى  تنش 
واضح  بنابراین  مى دانند  خود  فعالیت هاى 
است که بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى 
روند  سرعت  کاهش  معناى  به 
بر  عالوه  است.  ایران  در  دموکراسیزاسیون 
این اسرائیل با تحریک آمریکا براى خروج از 
برجام سعى در توقف روند تنش زدایى ایران 
در عرصه بین الملل داشت زیرا تنش ایران با 
باعث      منطقه،  در  جمله  از  دولت ها  سایر 
مى شد اسرائیل فرصت بیشترى براى پیشبرد 
راهبرد صلح با دولت هاى عرب داشته باشد 
و  انسانى  غیر  اقدامات  بتواند  همچنان  و 
خالف موازین بین المللى خود را نزد جامعه 
جهانى توجیه کند. سعودى ها نیز با محوریت 
دشمنى با ایران و گروه هاى نیابتى وابسته به 
هاى  کشور  رهبرى  اسالمى،  جمهورى 
کوچک تر عربى را بر عهده گرفته اند. از طرف 
دیگر دربار سعودى مى تواند با معرفى ایران 
به افکار عمومى عربستان به عنوان تهدیدى 

براى صلح و امنیت در مقابل ظهور      

ممکن  که  خواهى  دموکراسى  اندیشه هاى 
مخاطره      با  را  سعودى  تخت  و  تاج  است 
و  توجهى  بى  براى  بهانه الزم  کند،  رو  روبه 
همین  بر  باشد.  داشته  را  سرکوب  بسا  چه 
افراطى  دولت  مانند  نیز  سعودى ها  اساس 
مستقر در اسرائیل مشتاق هستند تندروى ها 
در ایران تداوم داشته باشند. آن ها اطمینان 
دارند منافع حاصل از یک جمهورى اسالمى 
براندازى       تهدید  با  دائما  که  صدا  و  سر  پر 
از  بیشتر  بسیار  برایشان  است  رو به رو 
مضراتش است. در عین حال از آن جا که در 
با  دائما  اسالمى  جمهورى  شرایطى  چنین 
ها  دولت  این  است  رو  به  رو  براندازى  خطر 
نمى تواند  ایران  که  دارند  خاطر  اطمینان 

دست به رویارویى مستقیم با آن ها بزند.

داشتن)،   مهر(دوست  دلسوزى،  از  عبارتند 
محبوبیت،  سرخوشى،  غرور،  دلتنگى، 
دشمنى،  نفرت،  عصبانیت،  سرخوردگى، 
وطن  وظیفه،  شرافت،  پشیمانى،  حسادت، 
تفاهم،  همبستگى،  ناامیدى؛  امید،  پرستى، 
عدم تفاهم، ترس، آسودگى، آرامش، تعجب، 

عذاب وجدان، دانایى، نگرانى، خستگى 

ملت  روى  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
ایران توسط رسانه هاى خارج نشین

نبود رسانه هاى آزاد در کشور به جوالن دادن 
براى  کدام  هر  که  شده  منجر  رسانه هایى 
پوشش پروپاگانداى دولت مطلوب خود ایجاد 
شده اند. این رسانه ها بر عکس صدا و سیما 
اخبار  ندرت  به  گوید  مى  دروغ  وقیحانه  که 
حرفه اى  طرز  به  اما  مى کنند  منتشر  کذب 
اخبار را به نحوى بیان مى کنند که مطلوب 
حامیان  طرف  از  شده  ابالغ  هاى  سیاست 

مطلوبشان باشد.
شبکه فارسى زبان bbc  رسما خود را وابسته 

به خاندان سلطنتى بریتانیا مى داند.
گاه دولت ها براى تاثیر بر مردم اقدام به راه 
دولت  مى کنند.  رسانه اى  شبکه هاى  اندازى 
بریتانیا نیز که مدت ها سیاست را مهم ترین 
انتهاى  در  مى دانست،  خود  استعمار  رکن 
عصر طالیى استعمار به قدرت رسانه هاى نو 
زبان  فارسى  شبکه  حاضر  حال  در  برد.  پى 
روى  بر  تاثیر  هدف  با  که   bbc خارجى 
مخاطبین فارسى زبان و مخصوصا ایرانى ها 

تاسیس شده، به طور رسمى خود را وابسته 
این  مى داند.  بریتانیا  سلطنتى  خاندان  به 
کودتاى  ماجراى  در  تر،  قبل  (رادیو)  رسانه 
آغاز  رمز  اعالم  با  مرداد  هشت  و  بیست 
در  محورى  نقش  کودتا،  عوامل  به  عملیات 
سرکوب  و  ایران  ملت  منافع  علیه  عملیات 
به  این  بنابر  بر عهده داشت  را  مردم  آزادى 
وضوح اثبات کرده که آن چه دنبال مى کند، 
مانند رسانه هاى مستقل خبررسانى و آگاهى 
بخشى نیست بلکه استفاده از ابزار رسانه، در 
  bbcجهت منافع دولت انگلستان است. البته
عملیات هاى  در  مستقیما  سابق  مثل  دیگر 
حداقل  یا  ندارد.  نقش  بریتانیا  مرزى  برون 
اما  نشده.  افشا  رابطه  این  در  اطالعاتى 
ابزار  شبکه  این  فارسى  بخش  مشخصا 
مخاطبان  ذهن  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
فارسى زبان در جهت منافع دولت انگلستان 
است. البته این رسانه گاهى اخبار درست و یا 
اعتماد  و  جذب  براى  نیز  متنوع  برنامه هاى 
این  با  مى کند.  پخش  مخاطبان  نزد  سازى 
منافع  پاى  جا  هر  که  است  بدیهى  حال 
انگلستان  در  نفوذ  پر  گروه هاى  یا  انگلستان 
رسانه  این  از  نمى توان  دیگر  باشد  میان  در 

انتظار تحلیل ها و اخبار بى طرفانه داشت. 

همان طور که در مقاله اول به آن اشاره شد 
یک  تداوم  صهیونیست  دولتمردان  هدف 
فاقد  حال  عین  در  و  سروصدا  پر  حکومت 
تهدید بالفعل در ایران است. آن ها با تحریک 

دریافت کرده اند تصمیمات خود را اتخاذ مى
به  شده  اتخاذ  تصمیمات  بنابراین   کنند. 

کنندگان  ایجاد  منافع  که  هستند  نحوى 
پروپاگاندا را محقق کنند. 

صرف نظر از اهداف پروپاگاندا که سعى دارند 
مخاطبان را به سمت اهداف مثبت یا منفى 
چند  بررسى  به  ما  کنند  دهى  جهت 

پروپاگاندا خواهیم پرداخت.
در  پوسترى  دوم  جهانى  جنگ  جریان  در 
اردوگاه هاى نظامى آمریکا دیده مى شد که 
بر روى آن نوشته شده بود "کم کارى کمک 
کمک  منطقى  لحاظ  به  است"  دشمن  به 
کردن به دشمن تعریف مشخصى دارد مانند 
یا  آن ها  براى  حساس  اطالعات  فرستادن 
در  اما  خودى  نیروهاى  علیه  عملیات  انجام 
این پروپاگاندا با تشبیه کم کارى به همکارى 
دارد  منطقى  شبه  رابطه اى  که  دشمن  با 
نحوى  به  دشمن  از  سربازان  نفرت  احساس 
پروپاگاندا  این  در  واقع  در  مى شود  تحریک 
سعى شده سربازان نسبت به کم کارى همان 
به  نسبت  که  باشند  داشته  را  نفرتى  حس 
اردوگاه ها  در  ترتیب  بدین  و  دارند  دشمن 

پرتالش باشند.
شهدا  خون  به  خیانت  ندادن  "راى  عبارت 
که  مى گردد  محسوب  پروپاگاندا  یک  است" 
تبلیغ      مذهبى  جریان هاى  توسط  عموما 
منطقى  رابطه  که  است  بدیهى  مى شود. 
خون  به  خیانت  و  ندادن  راى  بین  جامعى 

شهدا وجود ندارد و این نوع استدالل صرفا 

با  پروپاگاندا  این  است.  ناقص  استقراى  یک 
احساس  مذهبى،  احساسات  تحریک 
احساس وظیفه سعى  و  با شهدا  همبستگى 
دادن  راى  به سمت  را  مذهبى  دارد جوانان 

سوق دهد.
عبارت "هر راى به معناى تایید نظام است" 
پیشین  دهه هاى  در  که  است  پروپاگاندایى 
انتخابات  در  شرکت  به  مردم  تشویق  براى 
اکثریت  گذشته  در  که  چرا  مى شد  تبلیغ 
مردم به دلیل باورهاى عمیق مذهبى نسبت 
وظیفه  احساس  نوعى  اسالمى  جمهورى  به 
این پروپاگاندا  اما در شرایط حاضر  داشتند. 
بیشتر از طرف بر اندازان و شبکه هاى لندن 
این  جدید،  نوع  در  مى شود  تبلیغ  نشین 
جریان ها با توجه به نفرت بخشى از مردم از 
نفرت    احساس  اسالمى  جمهورى  اقدامات 
آن ها را به نحوى تحریک مى کنند که نسبت 
به شرکت در انتخابات نوعى احساس منفى 
پیدا کنند و تصمیم بر عدم مشارکت بگیرند.
عبارت "راى دادن خیانت به خون کشته هاى 
آبان است" نوعى پروپاگاندا است که از طرف 
رسانه هاى لندن نشین و براندازان در جهت 
تحریک حس نفرت و حس شرافت مخاطبان 
شکل گرفته تا آن ها را از شرکت در انتخابات 
باز دارد در کل باید گفت شرکت در انتخابات 
به  ربطى  و  است  شهروندى  حق  یک  صرفا 

تایید یا نفى نظام ندارد.
برخى دیگر از احساسات که ممکن است از 

طرف ابزار هاى پروپاگاندا به کار برده شوند 

تاثیر  از  است  عبارت  پروپاگاندا 
گذارى بر مردم با هدف دستیابى به 

یک هدف سیاسى
ابتدا باید این نکته را ذکر کنیم که ساختار 
مغز انسان ها به گونه اى است که ذهن با تکیه 
بر احساسات غالب تصمیمى را اتخاذ مى کند. 
پنج احساسات  ذهنى(با  احساسات  واقع  در 
دارند که  انواع مختلفى  است)  متفاوت   گانه 

تصمیمات  به  مى توانند  شرایط  به  بسته 
صحیح یا غلط منتج شونددر زندگى روزمره، 
خود  احساسات  بر  تکیه  با  انسان  ذهن 
تصمیمات متعددى را اتخاذ مى کند به عنوان 
مثال با احساس تشنگى تصمیم مى گیرد آب 
بخورد. با احساس عصبانیت تصمیم مى گیرد 
زبان  به  ناشایست  یا حرف هاى  بکشد  فریاد 
انتقام      به  تصمیم  نفرت  احساس  با  آورد. 
مى گیرد  تصمیم  ترس  احساس  با  مى گیرد.  
تصمیم    دلسوزى  احساس  با  بیابد،  مامنى 
از  یکى  اما   ... و  کند  مهرورزى  مى گیرد 
منطقى  حس  انسان ها  حواس  پیچیده ترین 
انسان  ذهن  حس  نوع  این  در  است  بودن 
پارامترهاى  بین  ارتباط  مى کند،  سعى 
ذهن  اگر  کند.  درك  را  دریافتى  مختلف 
پارامترها  بین  ارتباط  بررسى  براى  انسان 
دچار خطا شود ولى نسبت به آن آگاه نشود 
دست  آن  به  بودن  منطقى  احساس  هم  باز 
منطقى  که  بداند  کسى  اگر  اما  داد  خواهد 
کار  به  صحیح،  استناد  فرایند  یعنى  بودن 

بردن استدالل معتبر(علمى) و استنتاج 

همین  طى  از  پس  تنها  او  ذهن  منطقى؛ 
فرایند احساس منطقى بودن خواهد داشت. 
در  مى کنند  سعى  که  انسان هایى   بنابراین 
زندگى تصمیمات منطقى بگیرند و با اصول 
در  کمتر  دارند  آشنایى  نیز  منطقى  تصمیم 

تصمیمات خود دچار خطا مى شوند.
در مسائل سیاسى و اجتماعى گاه به سبب 
پیچیدگى مباحث و ارتباط چندین مسئله با 
که  هستند  منطقى  تصمیمات  تنها  یکدیگر 
مى توانند منجر به راهبرد صحیح شوند. گاه 
در اثر فضاى اجتماعى شکل گرفته برخى از 
مباحث  در  احساسات  بر  تکیه  با  انسان ها 
اتخاذ        تصمیماتى  اجتماعى،  و  سیاسى 
مى کنند. که از منطق دور است. از همین رو 
با  دارند  سعى  رسانه ها  و  جریان ها  برخى 
ایجاد یک فضاى اجتماعى و سیاسى در بین 
به  را  مردم  احساسات  برخى  عمومى  افکار 
نحوى تحریک کنند که تصمیمات آن ها در 
توسط  که  باشد  برنامه هایى  اجراى  راستاى 
منتشر کنندگان پروپاگاندا برنامه ریزى شده 
را  آنان  نظر  مد  راهبردهاى  ترتیب  بدین  و 
مختلفى  انواع  پروپاگاندا  البته  کند.  عملى 
پروپاگاندایى   توضیح  به  صرفا  ما  ولى  دارد 
با هدف جهت دهى سیاسى  مى پردازیم که 
آن ها  خود  منافع  با  تعارض  در  مردم  به 
پروپاگاندا  نوع  این  در  مى گیرد.  صورت 
معموال رسانه ها فضاى سیاسى، اجتماعى را 
با  مخاطبان  که  مى کنند  هدایت  سمتى  به 

تکیه بر احساساتى که از افکار عمومى 
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ترامپ براى خروج از برجام، عالوه بر پیشبرد 
شدت  به  را  ایران  اقتصاد  صلح،  استراتژى 
مورد آسیب قرار دادند. ضربه اقتصادى وارد 
آمده در اثر خروج آمریکا از برجام منجر به 
بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى شد که از 
ریاست  مقابل  در  روحانى  جمهورى  ریاست 
جمهورى رئیسى حمایت مى کردند. از طرف 
هاى  برنامه  عمدتا  ایران  مدنى  جامعه  دیگر 
و          دموکراسى  توسعه  بشرى،  حقوق 
اهداف    را جزو  با سایر کشورها  زدایى  تنش 
واضح  بنابراین  مى دانند  خود  فعالیت هاى 
است که بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى 
روند  سرعت  کاهش  معناى  به 
بر  عالوه  است.  ایران  در  دموکراسیزاسیون 
این اسرائیل با تحریک آمریکا براى خروج از 
برجام سعى در توقف روند تنش زدایى ایران 
در عرصه بین الملل داشت زیرا تنش ایران با 
باعث      منطقه،  در  جمله  از  دولت ها  سایر 
مى شد اسرائیل فرصت بیشترى براى پیشبرد 
راهبرد صلح با دولت هاى عرب داشته باشد 
و  انسانى  غیر  اقدامات  بتواند  همچنان  و 
خالف موازین بین المللى خود را نزد جامعه 
جهانى توجیه کند. سعودى ها نیز با محوریت 
دشمنى با ایران و گروه هاى نیابتى وابسته به 
هاى  کشور  رهبرى  اسالمى،  جمهورى 
کوچک تر عربى را بر عهده گرفته اند. از طرف 
دیگر دربار سعودى مى تواند با معرفى ایران 
به افکار عمومى عربستان به عنوان تهدیدى 

براى صلح و امنیت در مقابل ظهور      

ممکن  که  خواهى  دموکراسى  اندیشه هاى 
مخاطره      با  را  سعودى  تخت  و  تاج  است 
و  توجهى  بى  براى  بهانه الزم  کند،  رو  روبه 
همین  بر  باشد.  داشته  را  سرکوب  بسا  چه 
افراطى  دولت  مانند  نیز  سعودى ها  اساس 
مستقر در اسرائیل مشتاق هستند تندروى ها 
در ایران تداوم داشته باشند. آن ها اطمینان 
دارند منافع حاصل از یک جمهورى اسالمى 
براندازى       تهدید  با  دائما  که  صدا  و  سر  پر 
از  بیشتر  بسیار  برایشان  است  رو به رو 
مضراتش است. در عین حال از آن جا که در 
با  دائما  اسالمى  جمهورى  شرایطى  چنین 
ها  دولت  این  است  رو  به  رو  براندازى  خطر 
نمى تواند  ایران  که  دارند  خاطر  اطمینان 

دست به رویارویى مستقیم با آن ها بزند.

داشتن)،   مهر(دوست  دلسوزى،  از  عبارتند 
محبوبیت،  سرخوشى،  غرور،  دلتنگى، 
دشمنى،  نفرت،  عصبانیت،  سرخوردگى، 
وطن  وظیفه،  شرافت،  پشیمانى،  حسادت، 
تفاهم،  همبستگى،  ناامیدى؛  امید،  پرستى، 
عدم تفاهم، ترس، آسودگى، آرامش، تعجب، 

عذاب وجدان، دانایى، نگرانى، خستگى 

ملت  روى  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
ایران توسط رسانه هاى خارج نشین

نبود رسانه هاى آزاد در کشور به جوالن دادن 
براى  کدام  هر  که  شده  منجر  رسانه هایى 
پوشش پروپاگانداى دولت مطلوب خود ایجاد 
شده اند. این رسانه ها بر عکس صدا و سیما 
اخبار  ندرت  به  گوید  مى  دروغ  وقیحانه  که 
حرفه اى  طرز  به  اما  مى کنند  منتشر  کذب 
اخبار را به نحوى بیان مى کنند که مطلوب 
حامیان  طرف  از  شده  ابالغ  هاى  سیاست 

مطلوبشان باشد.
شبکه فارسى زبان bbc  رسما خود را وابسته 

به خاندان سلطنتى بریتانیا مى داند.
گاه دولت ها براى تاثیر بر مردم اقدام به راه 
دولت  مى کنند.  رسانه اى  شبکه هاى  اندازى 
بریتانیا نیز که مدت ها سیاست را مهم ترین 
انتهاى  در  مى دانست،  خود  استعمار  رکن 
عصر طالیى استعمار به قدرت رسانه هاى نو 
زبان  فارسى  شبکه  حاضر  حال  در  برد.  پى 
روى  بر  تاثیر  هدف  با  که   bbc خارجى 
مخاطبین فارسى زبان و مخصوصا ایرانى ها 

تاسیس شده، به طور رسمى خود را وابسته 
این  مى داند.  بریتانیا  سلطنتى  خاندان  به 
کودتاى  ماجراى  در  تر،  قبل  (رادیو)  رسانه 
آغاز  رمز  اعالم  با  مرداد  هشت  و  بیست 
در  محورى  نقش  کودتا،  عوامل  به  عملیات 
سرکوب  و  ایران  ملت  منافع  علیه  عملیات 
به  این  بنابر  بر عهده داشت  را  مردم  آزادى 
وضوح اثبات کرده که آن چه دنبال مى کند، 
مانند رسانه هاى مستقل خبررسانى و آگاهى 
بخشى نیست بلکه استفاده از ابزار رسانه، در 
  bbcجهت منافع دولت انگلستان است. البته
عملیات هاى  در  مستقیما  سابق  مثل  دیگر 
حداقل  یا  ندارد.  نقش  بریتانیا  مرزى  برون 
اما  نشده.  افشا  رابطه  این  در  اطالعاتى 
ابزار  شبکه  این  فارسى  بخش  مشخصا 
مخاطبان  ذهن  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
فارسى زبان در جهت منافع دولت انگلستان 
است. البته این رسانه گاهى اخبار درست و یا 
اعتماد  و  جذب  براى  نیز  متنوع  برنامه هاى 
این  با  مى کند.  پخش  مخاطبان  نزد  سازى 
منافع  پاى  جا  هر  که  است  بدیهى  حال 
انگلستان  در  نفوذ  پر  گروه هاى  یا  انگلستان 
رسانه  این  از  نمى توان  دیگر  باشد  میان  در 

انتظار تحلیل ها و اخبار بى طرفانه داشت. 

همان طور که در مقاله اول به آن اشاره شد 
یک  تداوم  صهیونیست  دولتمردان  هدف 
فاقد  حال  عین  در  و  سروصدا  پر  حکومت 
تهدید بالفعل در ایران است. آن ها با تحریک 

دریافت کرده اند تصمیمات خود را اتخاذ مى
به  شده  اتخاذ  تصمیمات  بنابراین   کنند. 

کنندگان  ایجاد  منافع  که  هستند  نحوى 
پروپاگاندا را محقق کنند. 

صرف نظر از اهداف پروپاگاندا که سعى دارند 
مخاطبان را به سمت اهداف مثبت یا منفى 
چند  بررسى  به  ما  کنند  دهى  جهت 

پروپاگاندا خواهیم پرداخت.
در  پوسترى  دوم  جهانى  جنگ  جریان  در 
اردوگاه هاى نظامى آمریکا دیده مى شد که 
بر روى آن نوشته شده بود "کم کارى کمک 
کمک  منطقى  لحاظ  به  است"  دشمن  به 
کردن به دشمن تعریف مشخصى دارد مانند 
یا  آن ها  براى  حساس  اطالعات  فرستادن 
در  اما  خودى  نیروهاى  علیه  عملیات  انجام 
این پروپاگاندا با تشبیه کم کارى به همکارى 
دارد  منطقى  شبه  رابطه اى  که  دشمن  با 
نحوى  به  دشمن  از  سربازان  نفرت  احساس 
پروپاگاندا  این  در  واقع  در  مى شود  تحریک 
سعى شده سربازان نسبت به کم کارى همان 
به  نسبت  که  باشند  داشته  را  نفرتى  حس 
اردوگاه ها  در  ترتیب  بدین  و  دارند  دشمن 

پرتالش باشند.
شهدا  خون  به  خیانت  ندادن  "راى  عبارت 
که  مى گردد  محسوب  پروپاگاندا  یک  است" 
تبلیغ      مذهبى  جریان هاى  توسط  عموما 
منطقى  رابطه  که  است  بدیهى  مى شود. 
خون  به  خیانت  و  ندادن  راى  بین  جامعى 

شهدا وجود ندارد و این نوع استدالل صرفا 

با  پروپاگاندا  این  است.  ناقص  استقراى  یک 
احساس  مذهبى،  احساسات  تحریک 
احساس وظیفه سعى  و  با شهدا  همبستگى 
دادن  راى  به سمت  را  مذهبى  دارد جوانان 

سوق دهد.
عبارت "هر راى به معناى تایید نظام است" 
پیشین  دهه هاى  در  که  است  پروپاگاندایى 
انتخابات  در  شرکت  به  مردم  تشویق  براى 
اکثریت  گذشته  در  که  چرا  مى شد  تبلیغ 
مردم به دلیل باورهاى عمیق مذهبى نسبت 
وظیفه  احساس  نوعى  اسالمى  جمهورى  به 
این پروپاگاندا  اما در شرایط حاضر  داشتند. 
بیشتر از طرف بر اندازان و شبکه هاى لندن 
این  جدید،  نوع  در  مى شود  تبلیغ  نشین 
جریان ها با توجه به نفرت بخشى از مردم از 
نفرت    احساس  اسالمى  جمهورى  اقدامات 
آن ها را به نحوى تحریک مى کنند که نسبت 
به شرکت در انتخابات نوعى احساس منفى 
پیدا کنند و تصمیم بر عدم مشارکت بگیرند.
عبارت "راى دادن خیانت به خون کشته هاى 
آبان است" نوعى پروپاگاندا است که از طرف 
رسانه هاى لندن نشین و براندازان در جهت 
تحریک حس نفرت و حس شرافت مخاطبان 
شکل گرفته تا آن ها را از شرکت در انتخابات 
باز دارد در کل باید گفت شرکت در انتخابات 
به  ربطى  و  است  شهروندى  حق  یک  صرفا 

تایید یا نفى نظام ندارد.
برخى دیگر از احساسات که ممکن است از 

طرف ابزار هاى پروپاگاندا به کار برده شوند 
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تاثیر  از  است  عبارت  پروپاگاندا 
گذارى بر مردم با هدف دستیابى به 

یک هدف سیاسى
ابتدا باید این نکته را ذکر کنیم که ساختار 
مغز انسان ها به گونه اى است که ذهن با تکیه 
بر احساسات غالب تصمیمى را اتخاذ مى کند. 
پنج احساسات  ذهنى(با  احساسات  واقع  در 
دارند که  انواع مختلفى  است)  متفاوت   گانه 

تصمیمات  به  مى توانند  شرایط  به  بسته 
صحیح یا غلط منتج شونددر زندگى روزمره، 
خود  احساسات  بر  تکیه  با  انسان  ذهن 
تصمیمات متعددى را اتخاذ مى کند به عنوان 
مثال با احساس تشنگى تصمیم مى گیرد آب 
بخورد. با احساس عصبانیت تصمیم مى گیرد 
زبان  به  ناشایست  یا حرف هاى  بکشد  فریاد 
انتقام      به  تصمیم  نفرت  احساس  با  آورد. 
مى گیرد  تصمیم  ترس  احساس  با  مى گیرد.  
تصمیم    دلسوزى  احساس  با  بیابد،  مامنى 
از  یکى  اما   ... و  کند  مهرورزى  مى گیرد 
منطقى  حس  انسان ها  حواس  پیچیده ترین 
انسان  ذهن  حس  نوع  این  در  است  بودن 
پارامترهاى  بین  ارتباط  مى کند،  سعى 
ذهن  اگر  کند.  درك  را  دریافتى  مختلف 
پارامترها  بین  ارتباط  بررسى  براى  انسان 
دچار خطا شود ولى نسبت به آن آگاه نشود 
دست  آن  به  بودن  منطقى  احساس  هم  باز 
منطقى  که  بداند  کسى  اگر  اما  داد  خواهد 
کار  به  صحیح،  استناد  فرایند  یعنى  بودن 

بردن استدالل معتبر(علمى) و استنتاج 

همین  طى  از  پس  تنها  او  ذهن  منطقى؛ 
فرایند احساس منطقى بودن خواهد داشت. 
در  مى کنند  سعى  که  انسان هایى   بنابراین 
زندگى تصمیمات منطقى بگیرند و با اصول 
در  کمتر  دارند  آشنایى  نیز  منطقى  تصمیم 

تصمیمات خود دچار خطا مى شوند.
در مسائل سیاسى و اجتماعى گاه به سبب 
پیچیدگى مباحث و ارتباط چندین مسئله با 
که  هستند  منطقى  تصمیمات  تنها  یکدیگر 
مى توانند منجر به راهبرد صحیح شوند. گاه 
در اثر فضاى اجتماعى شکل گرفته برخى از 
مباحث  در  احساسات  بر  تکیه  با  انسان ها 
اتخاذ        تصمیماتى  اجتماعى،  و  سیاسى 
مى کنند. که از منطق دور است. از همین رو 
با  دارند  سعى  رسانه ها  و  جریان ها  برخى 
ایجاد یک فضاى اجتماعى و سیاسى در بین 
به  را  مردم  احساسات  برخى  عمومى  افکار 
نحوى تحریک کنند که تصمیمات آن ها در 
توسط  که  باشد  برنامه هایى  اجراى  راستاى 
منتشر کنندگان پروپاگاندا برنامه ریزى شده 
را  آنان  نظر  مد  راهبردهاى  ترتیب  بدین  و 
مختلفى  انواع  پروپاگاندا  البته  کند.  عملى 
پروپاگاندایى   توضیح  به  صرفا  ما  ولى  دارد 
با هدف جهت دهى سیاسى  مى پردازیم که 
آن ها  خود  منافع  با  تعارض  در  مردم  به 
پروپاگاندا  نوع  این  در  مى گیرد.  صورت 
معموال رسانه ها فضاى سیاسى، اجتماعى را 
با  مخاطبان  که  مى کنند  هدایت  سمتى  به 

تکیه بر احساساتى که از افکار عمومى 



ترامپ براى خروج از برجام، عالوه بر پیشبرد 
شدت  به  را  ایران  اقتصاد  صلح،  استراتژى 
مورد آسیب قرار دادند. ضربه اقتصادى وارد 
آمده در اثر خروج آمریکا از برجام منجر به 
بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى شد که از 
ریاست  مقابل  در  روحانى  جمهورى  ریاست 
جمهورى رئیسى حمایت مى کردند. از طرف 
هاى  برنامه  عمدتا  ایران  مدنى  جامعه  دیگر 
و          دموکراسى  توسعه  بشرى،  حقوق 
اهداف    را جزو  با سایر کشورها  زدایى  تنش 
واضح  بنابراین  مى دانند  خود  فعالیت هاى 
است که بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى 
روند  سرعت  کاهش  معناى  به 
بر  عالوه  است.  ایران  در  دموکراسیزاسیون 
این اسرائیل با تحریک آمریکا براى خروج از 
برجام سعى در توقف روند تنش زدایى ایران 
در عرصه بین الملل داشت زیرا تنش ایران با 
باعث      منطقه،  در  جمله  از  دولت ها  سایر 
مى شد اسرائیل فرصت بیشترى براى پیشبرد 
راهبرد صلح با دولت هاى عرب داشته باشد 
و  انسانى  غیر  اقدامات  بتواند  همچنان  و 
خالف موازین بین المللى خود را نزد جامعه 
جهانى توجیه کند. سعودى ها نیز با محوریت 
دشمنى با ایران و گروه هاى نیابتى وابسته به 
هاى  کشور  رهبرى  اسالمى،  جمهورى 
کوچک تر عربى را بر عهده گرفته اند. از طرف 
دیگر دربار سعودى مى تواند با معرفى ایران 
به افکار عمومى عربستان به عنوان تهدیدى 

براى صلح و امنیت در مقابل ظهور      

ممکن  که  خواهى  دموکراسى  اندیشه هاى 
مخاطره      با  را  سعودى  تخت  و  تاج  است 
و  توجهى  بى  براى  بهانه الزم  کند،  رو  روبه 
همین  بر  باشد.  داشته  را  سرکوب  بسا  چه 
افراطى  دولت  مانند  نیز  سعودى ها  اساس 
مستقر در اسرائیل مشتاق هستند تندروى ها 
در ایران تداوم داشته باشند. آن ها اطمینان 
دارند منافع حاصل از یک جمهورى اسالمى 
براندازى       تهدید  با  دائما  که  صدا  و  سر  پر 
از  بیشتر  بسیار  برایشان  است  رو به رو 
مضراتش است. در عین حال از آن جا که در 
با  دائما  اسالمى  جمهورى  شرایطى  چنین 
ها  دولت  این  است  رو  به  رو  براندازى  خطر 
نمى تواند  ایران  که  دارند  خاطر  اطمینان 

دست به رویارویى مستقیم با آن ها بزند.

داشتن)،   مهر(دوست  دلسوزى،  از  عبارتند 
محبوبیت،  سرخوشى،  غرور،  دلتنگى، 
دشمنى،  نفرت،  عصبانیت،  سرخوردگى، 
وطن  وظیفه،  شرافت،  پشیمانى،  حسادت، 
تفاهم،  همبستگى،  ناامیدى؛  امید،  پرستى، 
عدم تفاهم، ترس، آسودگى، آرامش، تعجب، 

عذاب وجدان، دانایى، نگرانى، خستگى 

ملت  روى  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
ایران توسط رسانه هاى خارج نشین

نبود رسانه هاى آزاد در کشور به جوالن دادن 
براى  کدام  هر  که  شده  منجر  رسانه هایى 
پوشش پروپاگانداى دولت مطلوب خود ایجاد 
شده اند. این رسانه ها بر عکس صدا و سیما 
اخبار  ندرت  به  گوید  مى  دروغ  وقیحانه  که 
حرفه اى  طرز  به  اما  مى کنند  منتشر  کذب 
اخبار را به نحوى بیان مى کنند که مطلوب 
حامیان  طرف  از  شده  ابالغ  هاى  سیاست 

مطلوبشان باشد.
شبکه فارسى زبان bbc  رسما خود را وابسته 

به خاندان سلطنتى بریتانیا مى داند.
گاه دولت ها براى تاثیر بر مردم اقدام به راه 
دولت  مى کنند.  رسانه اى  شبکه هاى  اندازى 
بریتانیا نیز که مدت ها سیاست را مهم ترین 
انتهاى  در  مى دانست،  خود  استعمار  رکن 
عصر طالیى استعمار به قدرت رسانه هاى نو 
زبان  فارسى  شبکه  حاضر  حال  در  برد.  پى 
روى  بر  تاثیر  هدف  با  که   bbc خارجى 
مخاطبین فارسى زبان و مخصوصا ایرانى ها 

تاسیس شده، به طور رسمى خود را وابسته 
این  مى داند.  بریتانیا  سلطنتى  خاندان  به 
کودتاى  ماجراى  در  تر،  قبل  (رادیو)  رسانه 
آغاز  رمز  اعالم  با  مرداد  هشت  و  بیست 
در  محورى  نقش  کودتا،  عوامل  به  عملیات 
سرکوب  و  ایران  ملت  منافع  علیه  عملیات 
به  این  بنابر  بر عهده داشت  را  مردم  آزادى 
وضوح اثبات کرده که آن چه دنبال مى کند، 
مانند رسانه هاى مستقل خبررسانى و آگاهى 
بخشى نیست بلکه استفاده از ابزار رسانه، در 
  bbcجهت منافع دولت انگلستان است. البته
عملیات هاى  در  مستقیما  سابق  مثل  دیگر 
حداقل  یا  ندارد.  نقش  بریتانیا  مرزى  برون 
اما  نشده.  افشا  رابطه  این  در  اطالعاتى 
ابزار  شبکه  این  فارسى  بخش  مشخصا 
مخاطبان  ذهن  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
فارسى زبان در جهت منافع دولت انگلستان 
است. البته این رسانه گاهى اخبار درست و یا 
اعتماد  و  جذب  براى  نیز  متنوع  برنامه هاى 
این  با  مى کند.  پخش  مخاطبان  نزد  سازى 
منافع  پاى  جا  هر  که  است  بدیهى  حال 
انگلستان  در  نفوذ  پر  گروه هاى  یا  انگلستان 
رسانه  این  از  نمى توان  دیگر  باشد  میان  در 

انتظار تحلیل ها و اخبار بى طرفانه داشت. 

همان طور که در مقاله اول به آن اشاره شد 
یک  تداوم  صهیونیست  دولتمردان  هدف 
فاقد  حال  عین  در  و  سروصدا  پر  حکومت 
تهدید بالفعل در ایران است. آن ها با تحریک 
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دریافت کرده اند تصمیمات خود را اتخاذ مى
به  شده  اتخاذ  تصمیمات  بنابراین   کنند. 

کنندگان  ایجاد  منافع  که  هستند  نحوى 
پروپاگاندا را محقق کنند. 

صرف نظر از اهداف پروپاگاندا که سعى دارند 
مخاطبان را به سمت اهداف مثبت یا منفى 
چند  بررسى  به  ما  کنند  دهى  جهت 

پروپاگاندا خواهیم پرداخت.
در  پوسترى  دوم  جهانى  جنگ  جریان  در 
اردوگاه هاى نظامى آمریکا دیده مى شد که 
بر روى آن نوشته شده بود "کم کارى کمک 
کمک  منطقى  لحاظ  به  است"  دشمن  به 
کردن به دشمن تعریف مشخصى دارد مانند 
یا  آن ها  براى  حساس  اطالعات  فرستادن 
در  اما  خودى  نیروهاى  علیه  عملیات  انجام 
این پروپاگاندا با تشبیه کم کارى به همکارى 
دارد  منطقى  شبه  رابطه اى  که  دشمن  با 
نحوى  به  دشمن  از  سربازان  نفرت  احساس 
پروپاگاندا  این  در  واقع  در  مى شود  تحریک 
سعى شده سربازان نسبت به کم کارى همان 
به  نسبت  که  باشند  داشته  را  نفرتى  حس 
اردوگاه ها  در  ترتیب  بدین  و  دارند  دشمن 

پرتالش باشند.
شهدا  خون  به  خیانت  ندادن  "راى  عبارت 
که  مى گردد  محسوب  پروپاگاندا  یک  است" 
تبلیغ      مذهبى  جریان هاى  توسط  عموما 
منطقى  رابطه  که  است  بدیهى  مى شود. 
خون  به  خیانت  و  ندادن  راى  بین  جامعى 

شهدا وجود ندارد و این نوع استدالل صرفا 

با  پروپاگاندا  این  است.  ناقص  استقراى  یک 
احساس  مذهبى،  احساسات  تحریک 
احساس وظیفه سعى  و  با شهدا  همبستگى 
دادن  راى  به سمت  را  مذهبى  دارد جوانان 

سوق دهد.
عبارت "هر راى به معناى تایید نظام است" 
پیشین  دهه هاى  در  که  است  پروپاگاندایى 
انتخابات  در  شرکت  به  مردم  تشویق  براى 
اکثریت  گذشته  در  که  چرا  مى شد  تبلیغ 
مردم به دلیل باورهاى عمیق مذهبى نسبت 
وظیفه  احساس  نوعى  اسالمى  جمهورى  به 
این پروپاگاندا  اما در شرایط حاضر  داشتند. 
بیشتر از طرف بر اندازان و شبکه هاى لندن 
این  جدید،  نوع  در  مى شود  تبلیغ  نشین 
جریان ها با توجه به نفرت بخشى از مردم از 
نفرت    احساس  اسالمى  جمهورى  اقدامات 
آن ها را به نحوى تحریک مى کنند که نسبت 
به شرکت در انتخابات نوعى احساس منفى 
پیدا کنند و تصمیم بر عدم مشارکت بگیرند.
عبارت "راى دادن خیانت به خون کشته هاى 
آبان است" نوعى پروپاگاندا است که از طرف 
رسانه هاى لندن نشین و براندازان در جهت 
تحریک حس نفرت و حس شرافت مخاطبان 
شکل گرفته تا آن ها را از شرکت در انتخابات 
باز دارد در کل باید گفت شرکت در انتخابات 
به  ربطى  و  است  شهروندى  حق  یک  صرفا 

تایید یا نفى نظام ندارد.
برخى دیگر از احساسات که ممکن است از 

طرف ابزار هاى پروپاگاندا به کار برده شوند 

تاثیر  از  است  عبارت  پروپاگاندا 
گذارى بر مردم با هدف دستیابى به 

یک هدف سیاسى
ابتدا باید این نکته را ذکر کنیم که ساختار 
مغز انسان ها به گونه اى است که ذهن با تکیه 
بر احساسات غالب تصمیمى را اتخاذ مى کند. 
پنج احساسات  ذهنى(با  احساسات  واقع  در 
دارند که  انواع مختلفى  است)  متفاوت   گانه 

تصمیمات  به  مى توانند  شرایط  به  بسته 
صحیح یا غلط منتج شونددر زندگى روزمره، 
خود  احساسات  بر  تکیه  با  انسان  ذهن 
تصمیمات متعددى را اتخاذ مى کند به عنوان 
مثال با احساس تشنگى تصمیم مى گیرد آب 
بخورد. با احساس عصبانیت تصمیم مى گیرد 
زبان  به  ناشایست  یا حرف هاى  بکشد  فریاد 
انتقام      به  تصمیم  نفرت  احساس  با  آورد. 
مى گیرد  تصمیم  ترس  احساس  با  مى گیرد.  
تصمیم    دلسوزى  احساس  با  بیابد،  مامنى 
از  یکى  اما   ... و  کند  مهرورزى  مى گیرد 
منطقى  حس  انسان ها  حواس  پیچیده ترین 
انسان  ذهن  حس  نوع  این  در  است  بودن 
پارامترهاى  بین  ارتباط  مى کند،  سعى 
ذهن  اگر  کند.  درك  را  دریافتى  مختلف 
پارامترها  بین  ارتباط  بررسى  براى  انسان 
دچار خطا شود ولى نسبت به آن آگاه نشود 
دست  آن  به  بودن  منطقى  احساس  هم  باز 
منطقى  که  بداند  کسى  اگر  اما  داد  خواهد 
کار  به  صحیح،  استناد  فرایند  یعنى  بودن 

بردن استدالل معتبر(علمى) و استنتاج 

همین  طى  از  پس  تنها  او  ذهن  منطقى؛ 
فرایند احساس منطقى بودن خواهد داشت. 
در  مى کنند  سعى  که  انسان هایى   بنابراین 
زندگى تصمیمات منطقى بگیرند و با اصول 
در  کمتر  دارند  آشنایى  نیز  منطقى  تصمیم 

تصمیمات خود دچار خطا مى شوند.
در مسائل سیاسى و اجتماعى گاه به سبب 
پیچیدگى مباحث و ارتباط چندین مسئله با 
که  هستند  منطقى  تصمیمات  تنها  یکدیگر 
مى توانند منجر به راهبرد صحیح شوند. گاه 
در اثر فضاى اجتماعى شکل گرفته برخى از 
مباحث  در  احساسات  بر  تکیه  با  انسان ها 
اتخاذ        تصمیماتى  اجتماعى،  و  سیاسى 
مى کنند. که از منطق دور است. از همین رو 
با  دارند  سعى  رسانه ها  و  جریان ها  برخى 
ایجاد یک فضاى اجتماعى و سیاسى در بین 
به  را  مردم  احساسات  برخى  عمومى  افکار 
نحوى تحریک کنند که تصمیمات آن ها در 
توسط  که  باشد  برنامه هایى  اجراى  راستاى 
منتشر کنندگان پروپاگاندا برنامه ریزى شده 
را  آنان  نظر  مد  راهبردهاى  ترتیب  بدین  و 
مختلفى  انواع  پروپاگاندا  البته  کند.  عملى 
پروپاگاندایى   توضیح  به  صرفا  ما  ولى  دارد 
با هدف جهت دهى سیاسى  مى پردازیم که 
آن ها  خود  منافع  با  تعارض  در  مردم  به 
پروپاگاندا  نوع  این  در  مى گیرد.  صورت 
معموال رسانه ها فضاى سیاسى، اجتماعى را 
با  مخاطبان  که  مى کنند  هدایت  سمتى  به 

تکیه بر احساساتى که از افکار عمومى 
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ترامپ براى خروج از برجام، عالوه بر پیشبرد 
شدت  به  را  ایران  اقتصاد  صلح،  استراتژى 
مورد آسیب قرار دادند. ضربه اقتصادى وارد 
آمده در اثر خروج آمریکا از برجام منجر به 
بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى شد که از 
ریاست  مقابل  در  روحانى  جمهورى  ریاست 
جمهورى رئیسى حمایت مى کردند. از طرف 
هاى  برنامه  عمدتا  ایران  مدنى  جامعه  دیگر 
و          دموکراسى  توسعه  بشرى،  حقوق 
اهداف    را جزو  با سایر کشورها  زدایى  تنش 
واضح  بنابراین  مى دانند  خود  فعالیت هاى 
است که بى اعتمادى مردم به جامعه مدنى 
روند  سرعت  کاهش  معناى  به 
بر  عالوه  است.  ایران  در  دموکراسیزاسیون 
این اسرائیل با تحریک آمریکا براى خروج از 
برجام سعى در توقف روند تنش زدایى ایران 
در عرصه بین الملل داشت زیرا تنش ایران با 
باعث      منطقه،  در  جمله  از  دولت ها  سایر 
مى شد اسرائیل فرصت بیشترى براى پیشبرد 
راهبرد صلح با دولت هاى عرب داشته باشد 
و  انسانى  غیر  اقدامات  بتواند  همچنان  و 
خالف موازین بین المللى خود را نزد جامعه 
جهانى توجیه کند. سعودى ها نیز با محوریت 
دشمنى با ایران و گروه هاى نیابتى وابسته به 
هاى  کشور  رهبرى  اسالمى،  جمهورى 
کوچک تر عربى را بر عهده گرفته اند. از طرف 
دیگر دربار سعودى مى تواند با معرفى ایران 
به افکار عمومى عربستان به عنوان تهدیدى 

براى صلح و امنیت در مقابل ظهور      

ممکن  که  خواهى  دموکراسى  اندیشه هاى 
مخاطره      با  را  سعودى  تخت  و  تاج  است 
و  توجهى  بى  براى  بهانه الزم  کند،  رو  روبه 
همین  بر  باشد.  داشته  را  سرکوب  بسا  چه 
افراطى  دولت  مانند  نیز  سعودى ها  اساس 
مستقر در اسرائیل مشتاق هستند تندروى ها 
در ایران تداوم داشته باشند. آن ها اطمینان 
دارند منافع حاصل از یک جمهورى اسالمى 
براندازى       تهدید  با  دائما  که  صدا  و  سر  پر 
از  بیشتر  بسیار  برایشان  است  رو به رو 
مضراتش است. در عین حال از آن جا که در 
با  دائما  اسالمى  جمهورى  شرایطى  چنین 
ها  دولت  این  است  رو  به  رو  براندازى  خطر 
نمى تواند  ایران  که  دارند  خاطر  اطمینان 

دست به رویارویى مستقیم با آن ها بزند.

داشتن)،   مهر(دوست  دلسوزى،  از  عبارتند 
محبوبیت،  سرخوشى،  غرور،  دلتنگى، 
دشمنى،  نفرت،  عصبانیت،  سرخوردگى، 
وطن  وظیفه،  شرافت،  پشیمانى،  حسادت، 
تفاهم،  همبستگى،  ناامیدى؛  امید،  پرستى، 
عدم تفاهم، ترس، آسودگى، آرامش، تعجب، 

عذاب وجدان، دانایى، نگرانى، خستگى 

ملت  روى  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
ایران توسط رسانه هاى خارج نشین

نبود رسانه هاى آزاد در کشور به جوالن دادن 
براى  کدام  هر  که  شده  منجر  رسانه هایى 
پوشش پروپاگانداى دولت مطلوب خود ایجاد 
شده اند. این رسانه ها بر عکس صدا و سیما 
اخبار  ندرت  به  گوید  مى  دروغ  وقیحانه  که 
حرفه اى  طرز  به  اما  مى کنند  منتشر  کذب 
اخبار را به نحوى بیان مى کنند که مطلوب 
حامیان  طرف  از  شده  ابالغ  هاى  سیاست 

مطلوبشان باشد.
شبکه فارسى زبان bbc  رسما خود را وابسته 

به خاندان سلطنتى بریتانیا مى داند.
گاه دولت ها براى تاثیر بر مردم اقدام به راه 
دولت  مى کنند.  رسانه اى  شبکه هاى  اندازى 
بریتانیا نیز که مدت ها سیاست را مهم ترین 
انتهاى  در  مى دانست،  خود  استعمار  رکن 
عصر طالیى استعمار به قدرت رسانه هاى نو 
زبان  فارسى  شبکه  حاضر  حال  در  برد.  پى 
روى  بر  تاثیر  هدف  با  که   bbc خارجى 
مخاطبین فارسى زبان و مخصوصا ایرانى ها 

تاسیس شده، به طور رسمى خود را وابسته 
این  مى داند.  بریتانیا  سلطنتى  خاندان  به 
کودتاى  ماجراى  در  تر،  قبل  (رادیو)  رسانه 
آغاز  رمز  اعالم  با  مرداد  هشت  و  بیست 
در  محورى  نقش  کودتا،  عوامل  به  عملیات 
سرکوب  و  ایران  ملت  منافع  علیه  عملیات 
به  این  بنابر  بر عهده داشت  را  مردم  آزادى 
وضوح اثبات کرده که آن چه دنبال مى کند، 
مانند رسانه هاى مستقل خبررسانى و آگاهى 
بخشى نیست بلکه استفاده از ابزار رسانه، در 
  bbcجهت منافع دولت انگلستان است. البته
عملیات هاى  در  مستقیما  سابق  مثل  دیگر 
حداقل  یا  ندارد.  نقش  بریتانیا  مرزى  برون 
اما  نشده.  افشا  رابطه  این  در  اطالعاتى 
ابزار  شبکه  این  فارسى  بخش  مشخصا 
مخاطبان  ذهن  بر  تاثیر  هدف  با  پروپاگاندا 
فارسى زبان در جهت منافع دولت انگلستان 
است. البته این رسانه گاهى اخبار درست و یا 
اعتماد  و  جذب  براى  نیز  متنوع  برنامه هاى 
این  با  مى کند.  پخش  مخاطبان  نزد  سازى 
منافع  پاى  جا  هر  که  است  بدیهى  حال 
انگلستان  در  نفوذ  پر  گروه هاى  یا  انگلستان 
رسانه  این  از  نمى توان  دیگر  باشد  میان  در 

انتظار تحلیل ها و اخبار بى طرفانه داشت. 

همان طور که در مقاله اول به آن اشاره شد 
یک  تداوم  صهیونیست  دولتمردان  هدف 
فاقد  حال  عین  در  و  سروصدا  پر  حکومت 
تهدید بالفعل در ایران است. آن ها با تحریک 

دریافت کرده اند تصمیمات خود را اتخاذ مى
به  شده  اتخاذ  تصمیمات  بنابراین   کنند. 

کنندگان  ایجاد  منافع  که  هستند  نحوى 
پروپاگاندا را محقق کنند. 

صرف نظر از اهداف پروپاگاندا که سعى دارند 
مخاطبان را به سمت اهداف مثبت یا منفى 
چند  بررسى  به  ما  کنند  دهى  جهت 

پروپاگاندا خواهیم پرداخت.
در  پوسترى  دوم  جهانى  جنگ  جریان  در 
اردوگاه هاى نظامى آمریکا دیده مى شد که 
بر روى آن نوشته شده بود "کم کارى کمک 
کمک  منطقى  لحاظ  به  است"  دشمن  به 
کردن به دشمن تعریف مشخصى دارد مانند 
یا  آن ها  براى  حساس  اطالعات  فرستادن 
در  اما  خودى  نیروهاى  علیه  عملیات  انجام 
این پروپاگاندا با تشبیه کم کارى به همکارى 
دارد  منطقى  شبه  رابطه اى  که  دشمن  با 
نحوى  به  دشمن  از  سربازان  نفرت  احساس 
پروپاگاندا  این  در  واقع  در  مى شود  تحریک 
سعى شده سربازان نسبت به کم کارى همان 
به  نسبت  که  باشند  داشته  را  نفرتى  حس 
اردوگاه ها  در  ترتیب  بدین  و  دارند  دشمن 

پرتالش باشند.
شهدا  خون  به  خیانت  ندادن  "راى  عبارت 
که  مى گردد  محسوب  پروپاگاندا  یک  است" 
تبلیغ      مذهبى  جریان هاى  توسط  عموما 
منطقى  رابطه  که  است  بدیهى  مى شود. 
خون  به  خیانت  و  ندادن  راى  بین  جامعى 

شهدا وجود ندارد و این نوع استدالل صرفا 

با  پروپاگاندا  این  است.  ناقص  استقراى  یک 
احساس  مذهبى،  احساسات  تحریک 
احساس وظیفه سعى  و  با شهدا  همبستگى 
دادن  راى  به سمت  را  مذهبى  دارد جوانان 

سوق دهد.
عبارت "هر راى به معناى تایید نظام است" 
پیشین  دهه هاى  در  که  است  پروپاگاندایى 
انتخابات  در  شرکت  به  مردم  تشویق  براى 
اکثریت  گذشته  در  که  چرا  مى شد  تبلیغ 
مردم به دلیل باورهاى عمیق مذهبى نسبت 
وظیفه  احساس  نوعى  اسالمى  جمهورى  به 
این پروپاگاندا  اما در شرایط حاضر  داشتند. 
بیشتر از طرف بر اندازان و شبکه هاى لندن 
این  جدید،  نوع  در  مى شود  تبلیغ  نشین 
جریان ها با توجه به نفرت بخشى از مردم از 
نفرت    احساس  اسالمى  جمهورى  اقدامات 
آن ها را به نحوى تحریک مى کنند که نسبت 
به شرکت در انتخابات نوعى احساس منفى 
پیدا کنند و تصمیم بر عدم مشارکت بگیرند.
عبارت "راى دادن خیانت به خون کشته هاى 
آبان است" نوعى پروپاگاندا است که از طرف 
رسانه هاى لندن نشین و براندازان در جهت 
تحریک حس نفرت و حس شرافت مخاطبان 
شکل گرفته تا آن ها را از شرکت در انتخابات 
باز دارد در کل باید گفت شرکت در انتخابات 
به  ربطى  و  است  شهروندى  حق  یک  صرفا 

تایید یا نفى نظام ندارد.
برخى دیگر از احساسات که ممکن است از 

طرف ابزار هاى پروپاگاندا به کار برده شوند 

تاثیر  از  است  عبارت  پروپاگاندا 
گذارى بر مردم با هدف دستیابى به 

یک هدف سیاسى
ابتدا باید این نکته را ذکر کنیم که ساختار 
مغز انسان ها به گونه اى است که ذهن با تکیه 
بر احساسات غالب تصمیمى را اتخاذ مى کند. 
پنج احساسات  ذهنى(با  احساسات  واقع  در 
دارند که  انواع مختلفى  است)  متفاوت   گانه 

تصمیمات  به  مى توانند  شرایط  به  بسته 
صحیح یا غلط منتج شونددر زندگى روزمره، 
خود  احساسات  بر  تکیه  با  انسان  ذهن 
تصمیمات متعددى را اتخاذ مى کند به عنوان 
مثال با احساس تشنگى تصمیم مى گیرد آب 
بخورد. با احساس عصبانیت تصمیم مى گیرد 
زبان  به  ناشایست  یا حرف هاى  بکشد  فریاد 
انتقام      به  تصمیم  نفرت  احساس  با  آورد. 
مى گیرد  تصمیم  ترس  احساس  با  مى گیرد.  
تصمیم    دلسوزى  احساس  با  بیابد،  مامنى 
از  یکى  اما   ... و  کند  مهرورزى  مى گیرد 
منطقى  حس  انسان ها  حواس  پیچیده ترین 
انسان  ذهن  حس  نوع  این  در  است  بودن 
پارامترهاى  بین  ارتباط  مى کند،  سعى 
ذهن  اگر  کند.  درك  را  دریافتى  مختلف 
پارامترها  بین  ارتباط  بررسى  براى  انسان 
دچار خطا شود ولى نسبت به آن آگاه نشود 
دست  آن  به  بودن  منطقى  احساس  هم  باز 
منطقى  که  بداند  کسى  اگر  اما  داد  خواهد 
کار  به  صحیح،  استناد  فرایند  یعنى  بودن 

بردن استدالل معتبر(علمى) و استنتاج 

همین  طى  از  پس  تنها  او  ذهن  منطقى؛ 
فرایند احساس منطقى بودن خواهد داشت. 
در  مى کنند  سعى  که  انسان هایى   بنابراین 
زندگى تصمیمات منطقى بگیرند و با اصول 
در  کمتر  دارند  آشنایى  نیز  منطقى  تصمیم 

تصمیمات خود دچار خطا مى شوند.
در مسائل سیاسى و اجتماعى گاه به سبب 
پیچیدگى مباحث و ارتباط چندین مسئله با 
که  هستند  منطقى  تصمیمات  تنها  یکدیگر 
مى توانند منجر به راهبرد صحیح شوند. گاه 
در اثر فضاى اجتماعى شکل گرفته برخى از 
مباحث  در  احساسات  بر  تکیه  با  انسان ها 
اتخاذ        تصمیماتى  اجتماعى،  و  سیاسى 
مى کنند. که از منطق دور است. از همین رو 
با  دارند  سعى  رسانه ها  و  جریان ها  برخى 
ایجاد یک فضاى اجتماعى و سیاسى در بین 
به  را  مردم  احساسات  برخى  عمومى  افکار 
نحوى تحریک کنند که تصمیمات آن ها در 
توسط  که  باشد  برنامه هایى  اجراى  راستاى 
منتشر کنندگان پروپاگاندا برنامه ریزى شده 
را  آنان  نظر  مد  راهبردهاى  ترتیب  بدین  و 
مختلفى  انواع  پروپاگاندا  البته  کند.  عملى 
پروپاگاندایى   توضیح  به  صرفا  ما  ولى  دارد 
با هدف جهت دهى سیاسى  مى پردازیم که 
آن ها  خود  منافع  با  تعارض  در  مردم  به 
پروپاگاندا  نوع  این  در  مى گیرد.  صورت 
معموال رسانه ها فضاى سیاسى، اجتماعى را 
با  مخاطبان  که  مى کنند  هدایت  سمتى  به 

تکیه بر احساساتى که از افکار عمومى 
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را  خود  که  پروپاگاندایى  ابزارهاى 
رسانه هاى مستقل مى خوانند.

که  دیگر  نشین  خارج  تلوزیونى  شبکه  دو 
نیز          دارند  تحلیلى  و  خبرى  رویکرد 
و           رسمى  غیر  منابع  از  هزینه هایشان 
غیر شفاف تامین مى شود. از همین رو به نظر 
ابزار  نوعى  نیز  رسانه  دو  این  مى رسد 
ایجاد  از  هدف  واقع  در  هستند.  پروپاگاندا 
آگاهى  مستقل،  و  آزاد  سیاسى  رسانه هاى 
هاى  شبکه  و  است  شفافیت  و  بخشى 
مالى  شفاف  منابع  که  سیاسى  تلوزیونى 
را  آزاد  ندارند نمى توانند رسالت رسانه هاى 
در خبررسانى بى طرفانه و تحلیل مستقل ایفا 

کنند. از همین رو مشخص مى شود که این 
جمله  از  دیگرى  سیاسى  اهداف  رسانه ها 
پیشبرد سیاست هاى حامیان مالى خود را در 

دستور کار قرار داده اند. 
بر اساس افشاگرى هاى گاردین (رسانه آزاد 
مستقر در لندن) هزینه هاى شبکه تلوزیونى 
القحطانى  سعود  توسط  اینترنشنال  ایران 
تاجر عربستانى نزدیک به بن سلمان تامین 
نیز  خاشقچى  جمال  قتل  در  که  مى شود 
نقش داشته. الزم به ذکر است پس از افشاى 
ماجراى قتل خاشقچى، دولت سعودى ناچار 
شد سعود القحطانى را از تمامى مناصب خود 

برکنار کند.

افشاگرى سعید کمالى دهقان از ارتباط بن سلمان و شبکه فارسى زبان ایران اینتر نشنال: مى توانم 
تایید کنم که جمال خاشقجى به این دلیل کشته شد که با من تلفنى از استانبول در صبح 26 
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سعید کمال دهقانى پس از مشخص شدن منابع مالى شبکه ایران اینترنشنال، مبالغ دریافتى از 
این رسانه را به صندوق یونیسف یمن واریز کرد.

اکانت رسمى شبکه منو تو در فیس بوك.
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در حالى که تمامى رسانه هاى آزاد دنیا حمله ارتش اسرائیل به ساختمان رسانه ها را محکوم کرده 
این  مى شود  مدعى  اسرائیل  دولت  به  نزدیک  رسانه هاى  با  همسو  منوتو  تلوزیونى  شبکه  اند 
ساختمان محل ذخیره سالح هاى حماس بوده. پس از انجام تحقیقات بى طرفانه مشخص شده که 
هیچ مدرك یا شاهدى دال بر وجود سالح در این ساختمان وجود ندارد. البته این شبکه نیز براى 
ادعاى جانبدارانه خود مدرکى به مخاطبان ارائه نداده. به عالوه سفیر اسرائیل در آمریکا نیز در 

توجیه این اقدام ادعاى متناقضى مطرح کرده.

گیالد اردان، سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل به مدیران خبرگزارى آسوشیتد پرس گفت 
پارازیت  از برج جال (ساختمان رسانه هاى مستقر در غزه) براى توسعه سیستم هاى  که حماس 
الکترونیکى علیه گنبد آهنین استفاده مى کرد. این ادعاى متناقض در کنار نبودن هیچ مدرك و 
سندى نشان از آن دارد که شبکه تلوزیونى منوتو، بدون هیچ مدرکى در صدد توجیه اقدامات 
دولت اسرائیل گزارش هاى خود را تهیه مى کند. بنابر این به نظر مى رسد هدف از تاسیس این 

رسانه، تاثیر گذارى بر مردم ایران در راستاى منافع دولت اسرائیل است. 
البته مدارك و شواهد زیادى از بى طرف نبودن و جانبدارى این رسانه ها موجود است اما ما صرفا 

به موارد اشاره شده اکتفا مى کنیم.



به  سیاسى؛  و  اجتماعى  فرهنگى،  انسانى، 
خصوص دموکراسى و راه هاى دستیابى به آن 
الگوهاى  مى توانیم  همچنین  کنیم.  آشنا 
مختلف   مدل هاى  و  دموکراسى  مختلف 
مختلف  کشورهاى  در  که  مدنى  کنش هاى 
با  را  شده  دموکراسیزاسیون  به  منجر  دنیا 
یا  به شکست  نهایت  مدل هاى مدنى که در 
شده اند،  منتهى  دیگر  استبداد  یک  استقرار 
این  نتایج  مى توانیم  ما  همه  کنیم.  واکاوى 
جمله  از  مختلف  قالب هاى  در  را  واکاوى ها 
در  دهیم.  قرار  مردم  اختیار  در  گفت وگو 
فراهم  شرایطى  ما  همه  است  بهتر  نهایت 
ابزارهاى  به  توجه  جاى  به  مردم  که  کنیم 
گفتمان هاى  نشین،  لندن  پروپاگانداى 
اندیشمندان  و  نخبگان  طریق  از  را  سیاسى 
سیاسى ایرانى یا آثار اندیشمندان بزرگ هنر، 
فلسفه و سیاست؛ و در قالب کتاب  آثار هنرى 
بهتر  همچنین  کنند.  دنبال  تاریخ  مطاله  و 
است به جاى دنبال کردن اخبار و کنش هاى 
پیشنهادى برخى خبرنگاران به ظاهر آزاد که 
هدفشان به دست آوردن دالرهاى سعودى، 
اسرائیلى و آمریکایى است؛ کنش ها، سخنان، 
فعالین  خبرنگاران،  راهبردهاى  و  مطالب 
مدنى و اندیشمندان سیاسى ایرانى را دنبال 
کنیم که بعضا براى دستیابى به دموکراسى 

متحمل هزینه هم شده اند.

اصالحات،  عالى  شوراى  بیانیه  به  توجه  با 
هیچ  فعلى  انتخابات  در  اصالحات  جبهه 
نماینده اى ندارد. بنابراین ممکن است تعداد 
زیادى از اصالح طلبان در انتخابات پیش رو 
شرکت نکنند اما این نوع شرکت نکردن در 
از  متاثر  که  نکردنى  شرکت  با  انتخابات 
پروپاگانداى رسانه هاى وابسته به ذى نفعان 
آسمان  به  تا  زمین  آمده  وجود  به  خارجى 
متفاوت است چرا که عدم مشارکت متاثر از 
استدالل هاى  و  خارجى  رسانه هاى  تحریک 
پوچ آنان در واقع ناامیدشدن و پشت کردن 
خاطر  به  باید  است.  راى  صندوق هاى  به 
اساس  راى  صندوق هاى  که  باشیم  داشته 
و  مى دهند  تشکیل  را  دنیا  دموکراسى هاى 
به  رسیدن  باید  سیاسى  از کنش هاى  هدف 
عدم  که  حالى  در  باشد.  آزاد  انتخابات 
مشارکت تعدادى از اصالح طلبان به معناى 
باور نداشتن صندوق هاى راى یا تالش براى 
بلکه یک کنش سیاسى در  نیست  براندازى 
این  نامزدهاى  صالحیت   رد  به  اعتراض 
تحمیلى  کاندیداى  به  ندادن  تن  و  جریان 
نکته ضرورى است که  این  البته ذکر  است. 
ابراز داشته  اجماع ساز اصالحات صرفا  نهاد 
نماینده اى  هیچ  انتخابات  این  در  اصالحات 
مسئولیت  نمى تواند  که  معنى  این  به  ندارد 
انتخاب هیچ یک از نامزدها را به عهده بگیرد 
و تصمیم بر مشارکت و یا عدم مشارکت را بر 
عهده مردم گذاشته. در حالت کلى در رابطه 
با هر کنش سیاسى و اجتماعى پیشنهاد ما 

مردم  بین  که  گرفته  شکل  پروپاگانداى 
بسیار  کرده  پیدا  هم  زیادى  هواداران 
خطرناك است چرا که این پروپاگاندا با هدف 
جهت دهى به مردم ایران در راستاى منافع 
منافع  تعارص  ایران  ملت  با  که  دولت هایى 
طرف  از  است  الزم  آمده.  وجود  به  دارند 
معضل  این  با  رابطه  در  نخبگان  تمامى 
اگر  که  چرا  گیرد.  صورت  روشنگرى هایى 
الزمه  ترین  مهم  مردم  سیاسى  آگاهى 
وهم  ایجاد  با  پروپاگاندا  باشد  دموکراسى 
است،  دانایى  ترین دشمن  بزرگ  که  دانایى 
مى کند.  ایجاد  حقیقت  برابر  در  فکرى  سد 
صهیونیستى  سعودى  پروپاگانداى  بنابراین 
و  ایران  در  دموکراسى  دشمن  ترین  بزرگ 
تنش زدایى کشور ما با سایر کشورها است. از 
همین رو باید براى مردم تشریح کرد دنبال 
ابزارهاى  از  سیاسى  راهکارهاى  کردن 
رفتن  از دست  قیمت  به  پروپاگاندا مى تواند 
منافع کوچک و بزرگ مردم ایران از جمله در 
و  فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادى،  زمینه هاى 
با  مقابله  راهکار  بهترین  شود.  تمام  سیاسى 
پروپاگاندا استدالل، استنتاج و بحث منطقى 
با استناد به خبرهاى رسانه هاى آزاد و منابع 
هر  از  پیش  رو  همین  از  مى باشد.  بى طرف 
اوال  که  کنیم  را درك  این مسئله  باید  چیز 
دولت هاى  و  المللى  بین  گروه هاى  برخى 
جمهورى  دشمن  ظاهر  به  که  خارجى 
منتفع        دشمنى  این  از  هستند  اسالمى 
مى شوند و براى تداوم این دشمنى دست به 

اقدامات عملى نیز زده اند. لذا این گروه ها با 
از  ما تضاد منافع دارند و ممکن است  ملت 
به  اسالمى  جمهورى  علیه  مردم  احساسات 
نحوى استفاده کنند که بتوانند با منزوى نگه 
تندروى هاى  برخى  ایران  ملت  داشتن 
جمهورى اسالمى را تداوم ببخشند یا تشدید 
کنند تا از منافع این دشمنى ها بهره جویند. 
پس از آن باید بر این نکته تاکید کرد که هر 
اندیشه اى مى تواند مورد تردید قرار گیرد و بر 
و  شده  تبلیغ  پروپاگانداى  اساس  همین 
اساس این رسانه ها را باید مورد تردید و نقد 
قرار داد. از طرف دیگر باید با استفاده از ابزار 
کار  به  که  کرد  تبیین  گفت وگو  و  اندیشه 
بردن احساسات و نفرت پراکنى که تا به حال 
گسست  و  سیاسى  انفعال  جز  نتیجه اى 
حل  به  کمکى  نداشته،  ملى  همبستگى 
مشکالت ملت ما نمى کند. همان طور که در 
مقاالت قبلى به آن اشاره شد، حل مشکالت 
ما نیازمند راهکارهاى علمى، منطقى و واقع 
مردم  براى  است  بهتر  بنابراین  است.  بینانه 
براى  سیاسى  راهکارهاى  کنیم  تبین  خود 
ابزار  در  نمى توان  را  وضعیت  این  از  رهایى 
جو  و  نشین جست  لندن  پروپاگانداى  هاى 
رسانه ها  این  ایجاد  از  هدف  که  چرا  کرد. 
اساس  همین  بر  نیست.  ایران  ملت  رهایى 
اندیشه هاى  مطالعه  به  را  مردم  است  بهتر 
سیاسى اندیشمندان بزرگ ایرانى و خارجى 
هنر،  ابزارهاى  از  استفاده  با  و  دهیم  سوق 
ادبیات و فلسفه ملت خود را با مفاهیم غنى 
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طبق ادعاى این رسانه ها اساسى ترین راهکار 
موجود  وضعیت  از  رهایى  براى  براى  مردم 
در  البته  است  انتخابات  در  مشارکت  عدم 
به  را  کسى  نداریم  قصد  ما  فعلى  شرایط 
مهم  اما  کنیم.  تشویق  انتخابات  در  شرکت 
بودن  پوچ  اثبات  براى  ما  استناد  ترین 
هدف  با  که  رسانه ها  این  استدالل هاى 
پروپاگاندا صورت مى گیرد اقدام اخیر شوراى 
از  نامزدها  عمده  صالحیت  رد  در  نگهبان 
رد  این  اثر  در  است.  مختلف  جریان هاى 
از  گسترده اى  طیف هاى  عمال  صالحیت ها 
در  شرکت  از  گراها  اصول  حتى  و  مردم 
واقعا  اگر  که  آن  حال  بازمانده اند.  انتخابات 
حکومت به مشارکت باالى مردم در انتخابات 
چهره هاى  برخى  کم  دست  داشت  نیاز 
شاخص اصول گرا مثل على الریجانى را رد 

صالحیت نمى کرد.
از  گرفته  شکل  پروپاگانداى  عملکرد  نحوه 
طرف ذى نفعان خارجى به این صورت بوده 
علیه  ممکن  جاى  تا  اول  درجه  در  که 
کردند  پراکنى  نفرت  اسالمى  جمهورى 
(متاسفانه اقدامات جمهورى اسالمى از جمله 
مسائل  در  دخالت   ،98،  96 اعتراضات  در 
و  پوشش  نوع  جمله  از  شهروندان  شخصى 
سرنگون کردن هواپیماى اوکراینى به اندازه 
کافى به این رسانه ها خوراك داده) سپس با 
در  شرکت  عنوان  تحت  اى  دوگانه  ایجاد 
شرکت  و  نظام  تایید  معناى  به  انتخابات 
نکردن در انتخابات به معناى نفى نظام است 

و با تکیه بر احساسات مردم، آن ها را به عدم 
تشویق  ایران  سیاسى  فضاى  در  مشارکت 
تداوم     اقدام  این  نهایى  هدف  کردند. 
سیاست هاى خارجى فعلى توسط حاکمیت و 
اصالح  رو،  میانه  جریان هاى  مردم،  حذف 
از  خواه  دموکراسى  و  خواه  تحول  طلب، 
ادامه  که  چرا  بوده  ایران  سیاسى  صحنه 
فعالیت آن ها مى تواند تغییر رفتار جمهورى 
بنابراین  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  اسالمى 
و  اسرائیل  در  مستقر  افراطى  دولت  منافع 
بیان  به  بیندازد.  خطر  به  را  سعودى  دربار 
این  به  استقرا  پروپاگاندا  این  در  استداللى 
صورت بوده که نظام براى ادامه حیات خود 
دارد.    نیاز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  به 
بنابر این افرادى که در انتخابات شرکت کنند 
موافقان نظام و عوامل تداوم نظام هستند در 
شرکت      انتخابات  در  که  آن هایى  مقابل 
اقدام  اما  هستند.  نظام  مخالفان  نمى کنند 
شورا  این  مى دهد  نشان  نگهبان  شوراى 
از  تر  مهم  را  خود  نظر  مد  نامزد  پیروزى 
مشارکت مردم در انتخابات مى داند بنابراین، 
آن  اساس  بر  پروپاگاندا  این  که  استقرایى 
و  نقض مى شود  کامل  طور  به  گرفته  شکل 
اثبات مى کند در این دیدگاه استدالل صورت 
بهانه  یک  تنها  بلکه  نیست  صحیح  گرفته 
انفعال  سمت  به  مردم  دادن  حرکت  براى 
سیاسى و تداوم رفتار هاى جمهورى اسالمى 
را  تا منافع صهیونیست ها و سعودى ها  بوده 

در منطقه تداوم بخشد.

این است که هر کس با تکیه بر مطالعات و 
در نظر گرفتن دالیل منطقى در کنار باال نگه 
تصمیم  ابتدا  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن 
اجتماعى  وظایف  سپس  و  اتخاذ  را  صحیح 
خود به عنوان شهروند را انجام دهد بنابر این 
به  توصیه  نه  ما  نیز  رو  پیش  انتخابات  در 
مشارکت مى کنیم و نه کسى را از مشارکت 
همه  امیدواریم  حال  عین  در  مى داریم.  باز 
افراد با توجه به بینش خود و منطق سیاسى 
تصمیم صحیح را در رابطه با این انتخابات، 
اتخاذ کنند. امید است به زودى جامعه ایران 
به آن چنان شکوفایى برسد که همه مردم در 

مباحث سیاسى و اجتماعى، به دور از 

تصمیمات  مستدل  صورت  به  و  احساسات 
تا  کنند  اتخاذ  را  خود  اجتماعى  و  سیاسى 
بتوانند مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. 
چرا که در جوامع دموکراتیک و جوامعى که 
تالش      دموکراسى  به  دستیابى  جهت  در 
با تصمیمات خود نقش  مى کنند شهروندان 
ایفا          ملت  سرنوشت  تعیین  در  اساسى 
براى  است  رو ضرورى  همین  از  و  مى کنند 
رسیدن به چنین موقعیتى همه شهروندان با 
و  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن  نگه  روز  به 
اجتماعى و تکیه بر استدالل منطقى وظایف 
اجتماعى خود را در قبال جامعه به جا آورند. 



به  سیاسى؛  و  اجتماعى  فرهنگى،  انسانى، 
خصوص دموکراسى و راه هاى دستیابى به آن 
الگوهاى  مى توانیم  همچنین  کنیم.  آشنا 
مختلف   مدل هاى  و  دموکراسى  مختلف 
مختلف  کشورهاى  در  که  مدنى  کنش هاى 
با  را  شده  دموکراسیزاسیون  به  منجر  دنیا 
یا  به شکست  نهایت  مدل هاى مدنى که در 
شده اند،  منتهى  دیگر  استبداد  یک  استقرار 
این  نتایج  مى توانیم  ما  همه  کنیم.  واکاوى 
جمله  از  مختلف  قالب هاى  در  را  واکاوى ها 
در  دهیم.  قرار  مردم  اختیار  در  گفت وگو 
فراهم  شرایطى  ما  همه  است  بهتر  نهایت 
ابزارهاى  به  توجه  جاى  به  مردم  که  کنیم 
گفتمان هاى  نشین،  لندن  پروپاگانداى 
اندیشمندان  و  نخبگان  طریق  از  را  سیاسى 
سیاسى ایرانى یا آثار اندیشمندان بزرگ هنر، 
فلسفه و سیاست؛ و در قالب کتاب  آثار هنرى 
بهتر  همچنین  کنند.  دنبال  تاریخ  مطاله  و 
است به جاى دنبال کردن اخبار و کنش هاى 
پیشنهادى برخى خبرنگاران به ظاهر آزاد که 
هدفشان به دست آوردن دالرهاى سعودى، 
اسرائیلى و آمریکایى است؛ کنش ها، سخنان، 
فعالین  خبرنگاران،  راهبردهاى  و  مطالب 
مدنى و اندیشمندان سیاسى ایرانى را دنبال 
کنیم که بعضا براى دستیابى به دموکراسى 

متحمل هزینه هم شده اند.

اصالحات،  عالى  شوراى  بیانیه  به  توجه  با 
هیچ  فعلى  انتخابات  در  اصالحات  جبهه 
نماینده اى ندارد. بنابراین ممکن است تعداد 
زیادى از اصالح طلبان در انتخابات پیش رو 
شرکت نکنند اما این نوع شرکت نکردن در 
از  متاثر  که  نکردنى  شرکت  با  انتخابات 
پروپاگانداى رسانه هاى وابسته به ذى نفعان 
آسمان  به  تا  زمین  آمده  وجود  به  خارجى 
متفاوت است چرا که عدم مشارکت متاثر از 
استدالل هاى  و  خارجى  رسانه هاى  تحریک 
پوچ آنان در واقع ناامیدشدن و پشت کردن 
خاطر  به  باید  است.  راى  صندوق هاى  به 
اساس  راى  صندوق هاى  که  باشیم  داشته 
و  مى دهند  تشکیل  را  دنیا  دموکراسى هاى 
به  رسیدن  باید  سیاسى  از کنش هاى  هدف 
عدم  که  حالى  در  باشد.  آزاد  انتخابات 
مشارکت تعدادى از اصالح طلبان به معناى 
باور نداشتن صندوق هاى راى یا تالش براى 
بلکه یک کنش سیاسى در  نیست  براندازى 
این  نامزدهاى  صالحیت   رد  به  اعتراض 
تحمیلى  کاندیداى  به  ندادن  تن  و  جریان 
نکته ضرورى است که  این  البته ذکر  است. 
ابراز داشته  اجماع ساز اصالحات صرفا  نهاد 
نماینده اى  هیچ  انتخابات  این  در  اصالحات 
مسئولیت  نمى تواند  که  معنى  این  به  ندارد 
انتخاب هیچ یک از نامزدها را به عهده بگیرد 
و تصمیم بر مشارکت و یا عدم مشارکت را بر 
عهده مردم گذاشته. در حالت کلى در رابطه 
با هر کنش سیاسى و اجتماعى پیشنهاد ما 
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مردم  بین  که  گرفته  شکل  پروپاگانداى 
بسیار  کرده  پیدا  هم  زیادى  هواداران 
خطرناك است چرا که این پروپاگاندا با هدف 
جهت دهى به مردم ایران در راستاى منافع 
منافع  تعارص  ایران  ملت  با  که  دولت هایى 
طرف  از  است  الزم  آمده.  وجود  به  دارند 
معضل  این  با  رابطه  در  نخبگان  تمامى 
اگر  که  چرا  گیرد.  صورت  روشنگرى هایى 
الزمه  ترین  مهم  مردم  سیاسى  آگاهى 
وهم  ایجاد  با  پروپاگاندا  باشد  دموکراسى 
است،  دانایى  ترین دشمن  بزرگ  که  دانایى 
مى کند.  ایجاد  حقیقت  برابر  در  فکرى  سد 
صهیونیستى  سعودى  پروپاگانداى  بنابراین 
و  ایران  در  دموکراسى  دشمن  ترین  بزرگ 
تنش زدایى کشور ما با سایر کشورها است. از 
همین رو باید براى مردم تشریح کرد دنبال 
ابزارهاى  از  سیاسى  راهکارهاى  کردن 
رفتن  از دست  قیمت  به  پروپاگاندا مى تواند 
منافع کوچک و بزرگ مردم ایران از جمله در 
و  فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادى،  زمینه هاى 
با  مقابله  راهکار  بهترین  شود.  تمام  سیاسى 
پروپاگاندا استدالل، استنتاج و بحث منطقى 
با استناد به خبرهاى رسانه هاى آزاد و منابع 
هر  از  پیش  رو  همین  از  مى باشد.  بى طرف 
اوال  که  کنیم  را درك  این مسئله  باید  چیز 
دولت هاى  و  المللى  بین  گروه هاى  برخى 
جمهورى  دشمن  ظاهر  به  که  خارجى 
منتفع        دشمنى  این  از  هستند  اسالمى 
مى شوند و براى تداوم این دشمنى دست به 

اقدامات عملى نیز زده اند. لذا این گروه ها با 
از  ما تضاد منافع دارند و ممکن است  ملت 
به  اسالمى  جمهورى  علیه  مردم  احساسات 
نحوى استفاده کنند که بتوانند با منزوى نگه 
تندروى هاى  برخى  ایران  ملت  داشتن 
جمهورى اسالمى را تداوم ببخشند یا تشدید 
کنند تا از منافع این دشمنى ها بهره جویند. 
پس از آن باید بر این نکته تاکید کرد که هر 
اندیشه اى مى تواند مورد تردید قرار گیرد و بر 
و  شده  تبلیغ  پروپاگانداى  اساس  همین 
اساس این رسانه ها را باید مورد تردید و نقد 
قرار داد. از طرف دیگر باید با استفاده از ابزار 
کار  به  که  کرد  تبیین  گفت وگو  و  اندیشه 
بردن احساسات و نفرت پراکنى که تا به حال 
گسست  و  سیاسى  انفعال  جز  نتیجه اى 
حل  به  کمکى  نداشته،  ملى  همبستگى 
مشکالت ملت ما نمى کند. همان طور که در 
مقاالت قبلى به آن اشاره شد، حل مشکالت 
ما نیازمند راهکارهاى علمى، منطقى و واقع 
مردم  براى  است  بهتر  بنابراین  است.  بینانه 
براى  سیاسى  راهکارهاى  کنیم  تبین  خود 
ابزار  در  نمى توان  را  وضعیت  این  از  رهایى 
جو  و  نشین جست  لندن  پروپاگانداى  هاى 
رسانه ها  این  ایجاد  از  هدف  که  چرا  کرد. 
اساس  همین  بر  نیست.  ایران  ملت  رهایى 
اندیشه هاى  مطالعه  به  را  مردم  است  بهتر 
سیاسى اندیشمندان بزرگ ایرانى و خارجى 
هنر،  ابزارهاى  از  استفاده  با  و  دهیم  سوق 
ادبیات و فلسفه ملت خود را با مفاهیم غنى 

طبق ادعاى این رسانه ها اساسى ترین راهکار 
موجود  وضعیت  از  رهایى  براى  براى  مردم 
در  البته  است  انتخابات  در  مشارکت  عدم 
به  را  کسى  نداریم  قصد  ما  فعلى  شرایط 
مهم  اما  کنیم.  تشویق  انتخابات  در  شرکت 
بودن  پوچ  اثبات  براى  ما  استناد  ترین 
هدف  با  که  رسانه ها  این  استدالل هاى 
پروپاگاندا صورت مى گیرد اقدام اخیر شوراى 
از  نامزدها  عمده  صالحیت  رد  در  نگهبان 
رد  این  اثر  در  است.  مختلف  جریان هاى 
از  گسترده اى  طیف هاى  عمال  صالحیت ها 
در  شرکت  از  گراها  اصول  حتى  و  مردم 
واقعا  اگر  که  آن  حال  بازمانده اند.  انتخابات 
حکومت به مشارکت باالى مردم در انتخابات 
چهره هاى  برخى  کم  دست  داشت  نیاز 
شاخص اصول گرا مثل على الریجانى را رد 

صالحیت نمى کرد.
از  گرفته  شکل  پروپاگانداى  عملکرد  نحوه 
طرف ذى نفعان خارجى به این صورت بوده 
علیه  ممکن  جاى  تا  اول  درجه  در  که 
کردند  پراکنى  نفرت  اسالمى  جمهورى 
(متاسفانه اقدامات جمهورى اسالمى از جمله 
مسائل  در  دخالت   ،98،  96 اعتراضات  در 
و  پوشش  نوع  جمله  از  شهروندان  شخصى 
سرنگون کردن هواپیماى اوکراینى به اندازه 
کافى به این رسانه ها خوراك داده) سپس با 
در  شرکت  عنوان  تحت  اى  دوگانه  ایجاد 
شرکت  و  نظام  تایید  معناى  به  انتخابات 
نکردن در انتخابات به معناى نفى نظام است 

و با تکیه بر احساسات مردم، آن ها را به عدم 
تشویق  ایران  سیاسى  فضاى  در  مشارکت 
تداوم     اقدام  این  نهایى  هدف  کردند. 
سیاست هاى خارجى فعلى توسط حاکمیت و 
اصالح  رو،  میانه  جریان هاى  مردم،  حذف 
از  خواه  دموکراسى  و  خواه  تحول  طلب، 
ادامه  که  چرا  بوده  ایران  سیاسى  صحنه 
فعالیت آن ها مى تواند تغییر رفتار جمهورى 
بنابراین  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  اسالمى 
و  اسرائیل  در  مستقر  افراطى  دولت  منافع 
بیان  به  بیندازد.  خطر  به  را  سعودى  دربار 
این  به  استقرا  پروپاگاندا  این  در  استداللى 
صورت بوده که نظام براى ادامه حیات خود 
دارد.    نیاز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  به 
بنابر این افرادى که در انتخابات شرکت کنند 
موافقان نظام و عوامل تداوم نظام هستند در 
شرکت      انتخابات  در  که  آن هایى  مقابل 
اقدام  اما  هستند.  نظام  مخالفان  نمى کنند 
شورا  این  مى دهد  نشان  نگهبان  شوراى 
از  تر  مهم  را  خود  نظر  مد  نامزد  پیروزى 
مشارکت مردم در انتخابات مى داند بنابراین، 
آن  اساس  بر  پروپاگاندا  این  که  استقرایى 
و  نقض مى شود  کامل  طور  به  گرفته  شکل 
اثبات مى کند در این دیدگاه استدالل صورت 
بهانه  یک  تنها  بلکه  نیست  صحیح  گرفته 
انفعال  سمت  به  مردم  دادن  حرکت  براى 
سیاسى و تداوم رفتار هاى جمهورى اسالمى 
را  تا منافع صهیونیست ها و سعودى ها  بوده 

در منطقه تداوم بخشد.

این است که هر کس با تکیه بر مطالعات و 
در نظر گرفتن دالیل منطقى در کنار باال نگه 
تصمیم  ابتدا  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن 
اجتماعى  وظایف  سپس  و  اتخاذ  را  صحیح 
خود به عنوان شهروند را انجام دهد بنابر این 
به  توصیه  نه  ما  نیز  رو  پیش  انتخابات  در 
مشارکت مى کنیم و نه کسى را از مشارکت 
همه  امیدواریم  حال  عین  در  مى داریم.  باز 
افراد با توجه به بینش خود و منطق سیاسى 
تصمیم صحیح را در رابطه با این انتخابات، 
اتخاذ کنند. امید است به زودى جامعه ایران 
به آن چنان شکوفایى برسد که همه مردم در 

مباحث سیاسى و اجتماعى، به دور از 

تصمیمات  مستدل  صورت  به  و  احساسات 
تا  کنند  اتخاذ  را  خود  اجتماعى  و  سیاسى 
بتوانند مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. 
چرا که در جوامع دموکراتیک و جوامعى که 
تالش      دموکراسى  به  دستیابى  جهت  در 
با تصمیمات خود نقش  مى کنند شهروندان 
ایفا          ملت  سرنوشت  تعیین  در  اساسى 
براى  است  رو ضرورى  همین  از  و  مى کنند 
رسیدن به چنین موقعیتى همه شهروندان با 
و  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن  نگه  روز  به 
اجتماعى و تکیه بر استدالل منطقى وظایف 
اجتماعى خود را در قبال جامعه به جا آورند. 
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به  سیاسى؛  و  اجتماعى  فرهنگى،  انسانى، 
خصوص دموکراسى و راه هاى دستیابى به آن 
الگوهاى  مى توانیم  همچنین  کنیم.  آشنا 
مختلف   مدل هاى  و  دموکراسى  مختلف 
مختلف  کشورهاى  در  که  مدنى  کنش هاى 
با  را  شده  دموکراسیزاسیون  به  منجر  دنیا 
یا  به شکست  نهایت  مدل هاى مدنى که در 
شده اند،  منتهى  دیگر  استبداد  یک  استقرار 
این  نتایج  مى توانیم  ما  همه  کنیم.  واکاوى 
جمله  از  مختلف  قالب هاى  در  را  واکاوى ها 
در  دهیم.  قرار  مردم  اختیار  در  گفت وگو 
فراهم  شرایطى  ما  همه  است  بهتر  نهایت 
ابزارهاى  به  توجه  جاى  به  مردم  که  کنیم 
گفتمان هاى  نشین،  لندن  پروپاگانداى 
اندیشمندان  و  نخبگان  طریق  از  را  سیاسى 
سیاسى ایرانى یا آثار اندیشمندان بزرگ هنر، 
فلسفه و سیاست؛ و در قالب کتاب  آثار هنرى 
بهتر  همچنین  کنند.  دنبال  تاریخ  مطاله  و 
است به جاى دنبال کردن اخبار و کنش هاى 
پیشنهادى برخى خبرنگاران به ظاهر آزاد که 
هدفشان به دست آوردن دالرهاى سعودى، 
اسرائیلى و آمریکایى است؛ کنش ها، سخنان، 
فعالین  خبرنگاران،  راهبردهاى  و  مطالب 
مدنى و اندیشمندان سیاسى ایرانى را دنبال 
کنیم که بعضا براى دستیابى به دموکراسى 

متحمل هزینه هم شده اند.

اصالحات،  عالى  شوراى  بیانیه  به  توجه  با 
هیچ  فعلى  انتخابات  در  اصالحات  جبهه 
نماینده اى ندارد. بنابراین ممکن است تعداد 
زیادى از اصالح طلبان در انتخابات پیش رو 
شرکت نکنند اما این نوع شرکت نکردن در 
از  متاثر  که  نکردنى  شرکت  با  انتخابات 
پروپاگانداى رسانه هاى وابسته به ذى نفعان 
آسمان  به  تا  زمین  آمده  وجود  به  خارجى 
متفاوت است چرا که عدم مشارکت متاثر از 
استدالل هاى  و  خارجى  رسانه هاى  تحریک 
پوچ آنان در واقع ناامیدشدن و پشت کردن 
خاطر  به  باید  است.  راى  صندوق هاى  به 
اساس  راى  صندوق هاى  که  باشیم  داشته 
و  مى دهند  تشکیل  را  دنیا  دموکراسى هاى 
به  رسیدن  باید  سیاسى  از کنش هاى  هدف 
عدم  که  حالى  در  باشد.  آزاد  انتخابات 
مشارکت تعدادى از اصالح طلبان به معناى 
باور نداشتن صندوق هاى راى یا تالش براى 
بلکه یک کنش سیاسى در  نیست  براندازى 
این  نامزدهاى  صالحیت   رد  به  اعتراض 
تحمیلى  کاندیداى  به  ندادن  تن  و  جریان 
نکته ضرورى است که  این  البته ذکر  است. 
ابراز داشته  اجماع ساز اصالحات صرفا  نهاد 
نماینده اى  هیچ  انتخابات  این  در  اصالحات 
مسئولیت  نمى تواند  که  معنى  این  به  ندارد 
انتخاب هیچ یک از نامزدها را به عهده بگیرد 
و تصمیم بر مشارکت و یا عدم مشارکت را بر 
عهده مردم گذاشته. در حالت کلى در رابطه 
با هر کنش سیاسى و اجتماعى پیشنهاد ما 

مردم  بین  که  گرفته  شکل  پروپاگانداى 
بسیار  کرده  پیدا  هم  زیادى  هواداران 
خطرناك است چرا که این پروپاگاندا با هدف 
جهت دهى به مردم ایران در راستاى منافع 
منافع  تعارص  ایران  ملت  با  که  دولت هایى 
طرف  از  است  الزم  آمده.  وجود  به  دارند 
معضل  این  با  رابطه  در  نخبگان  تمامى 
اگر  که  چرا  گیرد.  صورت  روشنگرى هایى 
الزمه  ترین  مهم  مردم  سیاسى  آگاهى 
وهم  ایجاد  با  پروپاگاندا  باشد  دموکراسى 
است،  دانایى  ترین دشمن  بزرگ  که  دانایى 
مى کند.  ایجاد  حقیقت  برابر  در  فکرى  سد 
صهیونیستى  سعودى  پروپاگانداى  بنابراین 
و  ایران  در  دموکراسى  دشمن  ترین  بزرگ 
تنش زدایى کشور ما با سایر کشورها است. از 
همین رو باید براى مردم تشریح کرد دنبال 
ابزارهاى  از  سیاسى  راهکارهاى  کردن 
رفتن  از دست  قیمت  به  پروپاگاندا مى تواند 
منافع کوچک و بزرگ مردم ایران از جمله در 
و  فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادى،  زمینه هاى 
با  مقابله  راهکار  بهترین  شود.  تمام  سیاسى 
پروپاگاندا استدالل، استنتاج و بحث منطقى 
با استناد به خبرهاى رسانه هاى آزاد و منابع 
هر  از  پیش  رو  همین  از  مى باشد.  بى طرف 
اوال  که  کنیم  را درك  این مسئله  باید  چیز 
دولت هاى  و  المللى  بین  گروه هاى  برخى 
جمهورى  دشمن  ظاهر  به  که  خارجى 
منتفع        دشمنى  این  از  هستند  اسالمى 
مى شوند و براى تداوم این دشمنى دست به 

اقدامات عملى نیز زده اند. لذا این گروه ها با 
از  ما تضاد منافع دارند و ممکن است  ملت 
به  اسالمى  جمهورى  علیه  مردم  احساسات 
نحوى استفاده کنند که بتوانند با منزوى نگه 
تندروى هاى  برخى  ایران  ملت  داشتن 
جمهورى اسالمى را تداوم ببخشند یا تشدید 
کنند تا از منافع این دشمنى ها بهره جویند. 
پس از آن باید بر این نکته تاکید کرد که هر 
اندیشه اى مى تواند مورد تردید قرار گیرد و بر 
و  شده  تبلیغ  پروپاگانداى  اساس  همین 
اساس این رسانه ها را باید مورد تردید و نقد 
قرار داد. از طرف دیگر باید با استفاده از ابزار 
کار  به  که  کرد  تبیین  گفت وگو  و  اندیشه 
بردن احساسات و نفرت پراکنى که تا به حال 
گسست  و  سیاسى  انفعال  جز  نتیجه اى 
حل  به  کمکى  نداشته،  ملى  همبستگى 
مشکالت ملت ما نمى کند. همان طور که در 
مقاالت قبلى به آن اشاره شد، حل مشکالت 
ما نیازمند راهکارهاى علمى، منطقى و واقع 
مردم  براى  است  بهتر  بنابراین  است.  بینانه 
براى  سیاسى  راهکارهاى  کنیم  تبین  خود 
ابزار  در  نمى توان  را  وضعیت  این  از  رهایى 
جو  و  نشین جست  لندن  پروپاگانداى  هاى 
رسانه ها  این  ایجاد  از  هدف  که  چرا  کرد. 
اساس  همین  بر  نیست.  ایران  ملت  رهایى 
اندیشه هاى  مطالعه  به  را  مردم  است  بهتر 
سیاسى اندیشمندان بزرگ ایرانى و خارجى 
هنر،  ابزارهاى  از  استفاده  با  و  دهیم  سوق 
ادبیات و فلسفه ملت خود را با مفاهیم غنى 

طبق ادعاى این رسانه ها اساسى ترین راهکار 
موجود  وضعیت  از  رهایى  براى  براى  مردم 
در  البته  است  انتخابات  در  مشارکت  عدم 
به  را  کسى  نداریم  قصد  ما  فعلى  شرایط 
مهم  اما  کنیم.  تشویق  انتخابات  در  شرکت 
بودن  پوچ  اثبات  براى  ما  استناد  ترین 
هدف  با  که  رسانه ها  این  استدالل هاى 
پروپاگاندا صورت مى گیرد اقدام اخیر شوراى 
از  نامزدها  عمده  صالحیت  رد  در  نگهبان 
رد  این  اثر  در  است.  مختلف  جریان هاى 
از  گسترده اى  طیف هاى  عمال  صالحیت ها 
در  شرکت  از  گراها  اصول  حتى  و  مردم 
واقعا  اگر  که  آن  حال  بازمانده اند.  انتخابات 
حکومت به مشارکت باالى مردم در انتخابات 
چهره هاى  برخى  کم  دست  داشت  نیاز 
شاخص اصول گرا مثل على الریجانى را رد 

صالحیت نمى کرد.
از  گرفته  شکل  پروپاگانداى  عملکرد  نحوه 
طرف ذى نفعان خارجى به این صورت بوده 
علیه  ممکن  جاى  تا  اول  درجه  در  که 
کردند  پراکنى  نفرت  اسالمى  جمهورى 
(متاسفانه اقدامات جمهورى اسالمى از جمله 
مسائل  در  دخالت   ،98،  96 اعتراضات  در 
و  پوشش  نوع  جمله  از  شهروندان  شخصى 
سرنگون کردن هواپیماى اوکراینى به اندازه 
کافى به این رسانه ها خوراك داده) سپس با 
در  شرکت  عنوان  تحت  اى  دوگانه  ایجاد 
شرکت  و  نظام  تایید  معناى  به  انتخابات 
نکردن در انتخابات به معناى نفى نظام است 

و با تکیه بر احساسات مردم، آن ها را به عدم 
تشویق  ایران  سیاسى  فضاى  در  مشارکت 
تداوم     اقدام  این  نهایى  هدف  کردند. 
سیاست هاى خارجى فعلى توسط حاکمیت و 
اصالح  رو،  میانه  جریان هاى  مردم،  حذف 
از  خواه  دموکراسى  و  خواه  تحول  طلب، 
ادامه  که  چرا  بوده  ایران  سیاسى  صحنه 
فعالیت آن ها مى تواند تغییر رفتار جمهورى 
بنابراین  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  اسالمى 
و  اسرائیل  در  مستقر  افراطى  دولت  منافع 
بیان  به  بیندازد.  خطر  به  را  سعودى  دربار 
این  به  استقرا  پروپاگاندا  این  در  استداللى 
صورت بوده که نظام براى ادامه حیات خود 
دارد.    نیاز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  به 
بنابر این افرادى که در انتخابات شرکت کنند 
موافقان نظام و عوامل تداوم نظام هستند در 
شرکت      انتخابات  در  که  آن هایى  مقابل 
اقدام  اما  هستند.  نظام  مخالفان  نمى کنند 
شورا  این  مى دهد  نشان  نگهبان  شوراى 
از  تر  مهم  را  خود  نظر  مد  نامزد  پیروزى 
مشارکت مردم در انتخابات مى داند بنابراین، 
آن  اساس  بر  پروپاگاندا  این  که  استقرایى 
و  نقض مى شود  کامل  طور  به  گرفته  شکل 
اثبات مى کند در این دیدگاه استدالل صورت 
بهانه  یک  تنها  بلکه  نیست  صحیح  گرفته 
انفعال  سمت  به  مردم  دادن  حرکت  براى 
سیاسى و تداوم رفتار هاى جمهورى اسالمى 
را  تا منافع صهیونیست ها و سعودى ها  بوده 

در منطقه تداوم بخشد.

این است که هر کس با تکیه بر مطالعات و 
در نظر گرفتن دالیل منطقى در کنار باال نگه 
تصمیم  ابتدا  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن 
اجتماعى  وظایف  سپس  و  اتخاذ  را  صحیح 
خود به عنوان شهروند را انجام دهد بنابر این 
به  توصیه  نه  ما  نیز  رو  پیش  انتخابات  در 
مشارکت مى کنیم و نه کسى را از مشارکت 
همه  امیدواریم  حال  عین  در  مى داریم.  باز 
افراد با توجه به بینش خود و منطق سیاسى 
تصمیم صحیح را در رابطه با این انتخابات، 
اتخاذ کنند. امید است به زودى جامعه ایران 
به آن چنان شکوفایى برسد که همه مردم در 

مباحث سیاسى و اجتماعى، به دور از 

تصمیمات  مستدل  صورت  به  و  احساسات 
تا  کنند  اتخاذ  را  خود  اجتماعى  و  سیاسى 
بتوانند مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. 
چرا که در جوامع دموکراتیک و جوامعى که 
تالش      دموکراسى  به  دستیابى  جهت  در 
با تصمیمات خود نقش  مى کنند شهروندان 
ایفا          ملت  سرنوشت  تعیین  در  اساسى 
براى  است  رو ضرورى  همین  از  و  مى کنند 
رسیدن به چنین موقعیتى همه شهروندان با 
و  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن  نگه  روز  به 
اجتماعى و تکیه بر استدالل منطقى وظایف 
اجتماعى خود را در قبال جامعه به جا آورند. 



به  سیاسى؛  و  اجتماعى  فرهنگى،  انسانى، 
خصوص دموکراسى و راه هاى دستیابى به آن 
الگوهاى  مى توانیم  همچنین  کنیم.  آشنا 
مختلف   مدل هاى  و  دموکراسى  مختلف 
مختلف  کشورهاى  در  که  مدنى  کنش هاى 
با  را  شده  دموکراسیزاسیون  به  منجر  دنیا 
یا  به شکست  نهایت  مدل هاى مدنى که در 
شده اند،  منتهى  دیگر  استبداد  یک  استقرار 
این  نتایج  مى توانیم  ما  همه  کنیم.  واکاوى 
جمله  از  مختلف  قالب هاى  در  را  واکاوى ها 
در  دهیم.  قرار  مردم  اختیار  در  گفت وگو 
فراهم  شرایطى  ما  همه  است  بهتر  نهایت 
ابزارهاى  به  توجه  جاى  به  مردم  که  کنیم 
گفتمان هاى  نشین،  لندن  پروپاگانداى 
اندیشمندان  و  نخبگان  طریق  از  را  سیاسى 
سیاسى ایرانى یا آثار اندیشمندان بزرگ هنر، 
فلسفه و سیاست؛ و در قالب کتاب  آثار هنرى 
بهتر  همچنین  کنند.  دنبال  تاریخ  مطاله  و 
است به جاى دنبال کردن اخبار و کنش هاى 
پیشنهادى برخى خبرنگاران به ظاهر آزاد که 
هدفشان به دست آوردن دالرهاى سعودى، 
اسرائیلى و آمریکایى است؛ کنش ها، سخنان، 
فعالین  خبرنگاران،  راهبردهاى  و  مطالب 
مدنى و اندیشمندان سیاسى ایرانى را دنبال 
کنیم که بعضا براى دستیابى به دموکراسى 

متحمل هزینه هم شده اند.

اصالحات،  عالى  شوراى  بیانیه  به  توجه  با 
هیچ  فعلى  انتخابات  در  اصالحات  جبهه 
نماینده اى ندارد. بنابراین ممکن است تعداد 
زیادى از اصالح طلبان در انتخابات پیش رو 
شرکت نکنند اما این نوع شرکت نکردن در 
از  متاثر  که  نکردنى  شرکت  با  انتخابات 
پروپاگانداى رسانه هاى وابسته به ذى نفعان 
آسمان  به  تا  زمین  آمده  وجود  به  خارجى 
متفاوت است چرا که عدم مشارکت متاثر از 
استدالل هاى  و  خارجى  رسانه هاى  تحریک 
پوچ آنان در واقع ناامیدشدن و پشت کردن 
خاطر  به  باید  است.  راى  صندوق هاى  به 
اساس  راى  صندوق هاى  که  باشیم  داشته 
و  مى دهند  تشکیل  را  دنیا  دموکراسى هاى 
به  رسیدن  باید  سیاسى  از کنش هاى  هدف 
عدم  که  حالى  در  باشد.  آزاد  انتخابات 
مشارکت تعدادى از اصالح طلبان به معناى 
باور نداشتن صندوق هاى راى یا تالش براى 
بلکه یک کنش سیاسى در  نیست  براندازى 
این  نامزدهاى  صالحیت   رد  به  اعتراض 
تحمیلى  کاندیداى  به  ندادن  تن  و  جریان 
نکته ضرورى است که  این  البته ذکر  است. 
ابراز داشته  اجماع ساز اصالحات صرفا  نهاد 
نماینده اى  هیچ  انتخابات  این  در  اصالحات 
مسئولیت  نمى تواند  که  معنى  این  به  ندارد 
انتخاب هیچ یک از نامزدها را به عهده بگیرد 
و تصمیم بر مشارکت و یا عدم مشارکت را بر 
عهده مردم گذاشته. در حالت کلى در رابطه 
با هر کنش سیاسى و اجتماعى پیشنهاد ما 

مردم  بین  که  گرفته  شکل  پروپاگانداى 
بسیار  کرده  پیدا  هم  زیادى  هواداران 
خطرناك است چرا که این پروپاگاندا با هدف 
جهت دهى به مردم ایران در راستاى منافع 
منافع  تعارص  ایران  ملت  با  که  دولت هایى 
طرف  از  است  الزم  آمده.  وجود  به  دارند 
معضل  این  با  رابطه  در  نخبگان  تمامى 
اگر  که  چرا  گیرد.  صورت  روشنگرى هایى 
الزمه  ترین  مهم  مردم  سیاسى  آگاهى 
وهم  ایجاد  با  پروپاگاندا  باشد  دموکراسى 
است،  دانایى  ترین دشمن  بزرگ  که  دانایى 
مى کند.  ایجاد  حقیقت  برابر  در  فکرى  سد 
صهیونیستى  سعودى  پروپاگانداى  بنابراین 
و  ایران  در  دموکراسى  دشمن  ترین  بزرگ 
تنش زدایى کشور ما با سایر کشورها است. از 
همین رو باید براى مردم تشریح کرد دنبال 
ابزارهاى  از  سیاسى  راهکارهاى  کردن 
رفتن  از دست  قیمت  به  پروپاگاندا مى تواند 
منافع کوچک و بزرگ مردم ایران از جمله در 
و  فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادى،  زمینه هاى 
با  مقابله  راهکار  بهترین  شود.  تمام  سیاسى 
پروپاگاندا استدالل، استنتاج و بحث منطقى 
با استناد به خبرهاى رسانه هاى آزاد و منابع 
هر  از  پیش  رو  همین  از  مى باشد.  بى طرف 
اوال  که  کنیم  را درك  این مسئله  باید  چیز 
دولت هاى  و  المللى  بین  گروه هاى  برخى 
جمهورى  دشمن  ظاهر  به  که  خارجى 
منتفع        دشمنى  این  از  هستند  اسالمى 
مى شوند و براى تداوم این دشمنى دست به 

اقدامات عملى نیز زده اند. لذا این گروه ها با 
از  ما تضاد منافع دارند و ممکن است  ملت 
به  اسالمى  جمهورى  علیه  مردم  احساسات 
نحوى استفاده کنند که بتوانند با منزوى نگه 
تندروى هاى  برخى  ایران  ملت  داشتن 
جمهورى اسالمى را تداوم ببخشند یا تشدید 
کنند تا از منافع این دشمنى ها بهره جویند. 
پس از آن باید بر این نکته تاکید کرد که هر 
اندیشه اى مى تواند مورد تردید قرار گیرد و بر 
و  شده  تبلیغ  پروپاگانداى  اساس  همین 
اساس این رسانه ها را باید مورد تردید و نقد 
قرار داد. از طرف دیگر باید با استفاده از ابزار 
کار  به  که  کرد  تبیین  گفت وگو  و  اندیشه 
بردن احساسات و نفرت پراکنى که تا به حال 
گسست  و  سیاسى  انفعال  جز  نتیجه اى 
حل  به  کمکى  نداشته،  ملى  همبستگى 
مشکالت ملت ما نمى کند. همان طور که در 
مقاالت قبلى به آن اشاره شد، حل مشکالت 
ما نیازمند راهکارهاى علمى، منطقى و واقع 
مردم  براى  است  بهتر  بنابراین  است.  بینانه 
براى  سیاسى  راهکارهاى  کنیم  تبین  خود 
ابزار  در  نمى توان  را  وضعیت  این  از  رهایى 
جو  و  نشین جست  لندن  پروپاگانداى  هاى 
رسانه ها  این  ایجاد  از  هدف  که  چرا  کرد. 
اساس  همین  بر  نیست.  ایران  ملت  رهایى 
اندیشه هاى  مطالعه  به  را  مردم  است  بهتر 
سیاسى اندیشمندان بزرگ ایرانى و خارجى 
هنر،  ابزارهاى  از  استفاده  با  و  دهیم  سوق 
ادبیات و فلسفه ملت خود را با مفاهیم غنى 

طبق ادعاى این رسانه ها اساسى ترین راهکار 
موجود  وضعیت  از  رهایى  براى  براى  مردم 
در  البته  است  انتخابات  در  مشارکت  عدم 
به  را  کسى  نداریم  قصد  ما  فعلى  شرایط 
مهم  اما  کنیم.  تشویق  انتخابات  در  شرکت 
بودن  پوچ  اثبات  براى  ما  استناد  ترین 
هدف  با  که  رسانه ها  این  استدالل هاى 
پروپاگاندا صورت مى گیرد اقدام اخیر شوراى 
از  نامزدها  عمده  صالحیت  رد  در  نگهبان 
رد  این  اثر  در  است.  مختلف  جریان هاى 
از  گسترده اى  طیف هاى  عمال  صالحیت ها 
در  شرکت  از  گراها  اصول  حتى  و  مردم 
واقعا  اگر  که  آن  حال  بازمانده اند.  انتخابات 
حکومت به مشارکت باالى مردم در انتخابات 
چهره هاى  برخى  کم  دست  داشت  نیاز 
شاخص اصول گرا مثل على الریجانى را رد 

صالحیت نمى کرد.
از  گرفته  شکل  پروپاگانداى  عملکرد  نحوه 
طرف ذى نفعان خارجى به این صورت بوده 
علیه  ممکن  جاى  تا  اول  درجه  در  که 
کردند  پراکنى  نفرت  اسالمى  جمهورى 
(متاسفانه اقدامات جمهورى اسالمى از جمله 
مسائل  در  دخالت   ،98،  96 اعتراضات  در 
و  پوشش  نوع  جمله  از  شهروندان  شخصى 
سرنگون کردن هواپیماى اوکراینى به اندازه 
کافى به این رسانه ها خوراك داده) سپس با 
در  شرکت  عنوان  تحت  اى  دوگانه  ایجاد 
شرکت  و  نظام  تایید  معناى  به  انتخابات 
نکردن در انتخابات به معناى نفى نظام است 

و با تکیه بر احساسات مردم، آن ها را به عدم 
تشویق  ایران  سیاسى  فضاى  در  مشارکت 
تداوم     اقدام  این  نهایى  هدف  کردند. 
سیاست هاى خارجى فعلى توسط حاکمیت و 
اصالح  رو،  میانه  جریان هاى  مردم،  حذف 
از  خواه  دموکراسى  و  خواه  تحول  طلب، 
ادامه  که  چرا  بوده  ایران  سیاسى  صحنه 
فعالیت آن ها مى تواند تغییر رفتار جمهورى 
بنابراین  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  اسالمى 
و  اسرائیل  در  مستقر  افراطى  دولت  منافع 
بیان  به  بیندازد.  خطر  به  را  سعودى  دربار 
این  به  استقرا  پروپاگاندا  این  در  استداللى 
صورت بوده که نظام براى ادامه حیات خود 
دارد.    نیاز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  به 
بنابر این افرادى که در انتخابات شرکت کنند 
موافقان نظام و عوامل تداوم نظام هستند در 
شرکت      انتخابات  در  که  آن هایى  مقابل 
اقدام  اما  هستند.  نظام  مخالفان  نمى کنند 
شورا  این  مى دهد  نشان  نگهبان  شوراى 
از  تر  مهم  را  خود  نظر  مد  نامزد  پیروزى 
مشارکت مردم در انتخابات مى داند بنابراین، 
آن  اساس  بر  پروپاگاندا  این  که  استقرایى 
و  نقض مى شود  کامل  طور  به  گرفته  شکل 
اثبات مى کند در این دیدگاه استدالل صورت 
بهانه  یک  تنها  بلکه  نیست  صحیح  گرفته 
انفعال  سمت  به  مردم  دادن  حرکت  براى 
سیاسى و تداوم رفتار هاى جمهورى اسالمى 
را  تا منافع صهیونیست ها و سعودى ها  بوده 

در منطقه تداوم بخشد.
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این است که هر کس با تکیه بر مطالعات و 
در نظر گرفتن دالیل منطقى در کنار باال نگه 
تصمیم  ابتدا  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن 
اجتماعى  وظایف  سپس  و  اتخاذ  را  صحیح 
خود به عنوان شهروند را انجام دهد بنابر این 
به  توصیه  نه  ما  نیز  رو  پیش  انتخابات  در 
مشارکت مى کنیم و نه کسى را از مشارکت 
همه  امیدواریم  حال  عین  در  مى داریم.  باز 
افراد با توجه به بینش خود و منطق سیاسى 
تصمیم صحیح را در رابطه با این انتخابات، 
اتخاذ کنند. امید است به زودى جامعه ایران 
به آن چنان شکوفایى برسد که همه مردم در 

مباحث سیاسى و اجتماعى، به دور از 

تصمیمات  مستدل  صورت  به  و  احساسات 
تا  کنند  اتخاذ  را  خود  اجتماعى  و  سیاسى 
بتوانند مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. 
چرا که در جوامع دموکراتیک و جوامعى که 
تالش      دموکراسى  به  دستیابى  جهت  در 
با تصمیمات خود نقش  مى کنند شهروندان 
ایفا          ملت  سرنوشت  تعیین  در  اساسى 
براى  است  رو ضرورى  همین  از  و  مى کنند 
رسیدن به چنین موقعیتى همه شهروندان با 
و  سیاسى  آگاهى هاى  داشتن  نگه  روز  به 
اجتماعى و تکیه بر استدالل منطقى وظایف 
اجتماعى خود را در قبال جامعه به جا آورند. 
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گرمایش زمین و پیامدهاى آن
کارشناسان  که  است  قرن  نیم  به  نزدیک 
با  رابطه  در  دنیا  سراسر  در  زیست  محیط 
و  اى  گلخانه  گازهاى  انتشار  پیامدهاى 
گرمایش زمین هشدار مى دهند این هشدارها 
جدى  سیاستمداران  و  مردم  توسط  معموال 
بحث  اخیر  دهه  یک  در  اما  نمى شد  گرفته 

مبارزه با تغییرات اقلیمى توسط مردم به 

البته  گشته.  مطرح  مهم  مطالبه  یک  عنوان 
زندگى         بر  اقلیمى  تغییرات  مخرب  آثار 
گیرى  شکل  در  مهمى  نقش  ها  انسان 
مطالبات زیست محیطى داشته اما به هرحال 
دولت هاى  که  مطالباتى  گیرى چنین  شکل 
رابطه  این  در  اندیشى  چاره  به  وادار  را  دنیا 
ترقى  در  عطف  نقطه  یک  عنوان  به  کرده 

جامعه بشرى شناخته مى شود.

طوفان هاى شرق آسیا 

 برخى از آثار مخرب گرمایش جهانى
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تند باد هاى آمریکا و ویرانى هاى ناشى از آن

آب شدن یخ هاى نزدیک به قطب ها و خطر انقراض خرس هاى قطبى
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آب شدن یخ هاى قطب جنوب

یخ شدن آب هاى قطب منجر به باال رفتن سطح آب دریاها و زیر آب رفتن بخش هاى زیادى 
از سواحل خواهد شد از جمله 90 درصد از جزایر مالدیو
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خشک شدن بستر زاینده رود

خشکسالى برخى از زیست بوم ها در مناطق خشک را در معرض تهدید قرار داده.
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عالوه بر گرمایش کره زمین و کاهش بارش ها برخى فعالیت هاى مخرب و غیر کارشناسى 
مانند سد سازى غیراصولى نیز در شکل گیرى این طوفان ها نقش دارند.
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ما  کشور  شده،  ذکر  موارد  تمامى  بین  از 
بیشتر با بحران خشکسالى رو به رو گردیده 
به  منجر  آبى  کم  مسئله  که  اى  گونه  به 
بدبینى کشاورزان چندین استان به یک دیگر 
اما در حقیقت بیشترین عاملى که در  شده 
خشکسالى و کاهش منابع آبى نقش داشته 
از  متاثر  خود  که  است  بارش ها  کاهش 
گرمایش کره زمین مى باشد. بنابر این به نظر 
سایر   با  همگام  باید  نیز  ایران  در  مى رسد 
ملت ها در بحث بهینه سازى مصرف انرژى، 
کاهش تولید گازهاى گلخانه اى و مبارزه با 

تغییرات اقلیمى اقداماتى صورت پذیرد. 
همچنین متذکر مى شود که میزان بارندگى 
دهه  دو  در  زاگرس  دامنه هاى  در  ساالنه 
گذشته و قبل از خشکسالى بسیار باالتر بوده 
اثر  در  آتى  هاى  سال  در  که  هنگامى  و 
همان  به  بارش ها  میزان  جهانى  اقدامات 
شدید  بارندگى هاى  گردد  باز  قبلى  میزان 
مجددا آغاز مى گردد. ظرف چند سال اخیر 
مسئله  این  آمده،  پایین  کشور  در  بارندگى 
باعث شده مدیران عمرانى در چندین استان 
جلوگیرى  لزوم  از  شهرى  مدیران  حتى  و 
ساخت و ساز در مسیل ها غافل شوند. همان 
لزوم  و  بندها  سیل  ساخت  در  که  طور 
نگهدارى و توسعه کانال هاى هدایت جریان 
مسئله  این  پذیرفته.  غفلت هایى صورت  آب 
و   97 انتهاى  هاى  بارش  در  که  شد  باعث 
ابتداى 98  بیش از نیمى از استان هاى کشور 

از جمله گلستان، لرستان، خوزستان، 

کرمانشاه و شهر شیراز با بحران سیل و آب 
گرفتگى روبه رو شوند به گونه اى که در این 
بحران تعدادى از هم وطنانمان جانشان را از 
دست دادند و به برخى دیگر از هم وطنانمان 
شد.  تحمیل  سنگین  مالى  خسارت هاى 
کشور،  عمرانى  مدیریت  است  الزم  بنابراین 
و  ساخت  مجوزهاى  صدور  شهرى،  طراحى 
ساز، توسعه سیل بندها و کانال هاى هدایت 
آب بر اساس مدل پر بارش مانند سال هاى 
قبل از خشکسالى صورت گیرد تا در آینده و 
تغییرات  با  مبارزه  در  بشر  موفقیت  از  پس 
گذشته  مانند  بارش ها  که  هنگامى  اقلیمى، 
افزایش یافت دیگر شاهد معضل سیل و آب 

گرفتگى در کشور نباشیم.
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پل باستانى شهر دزفول که در دوران ساسانى ساخته شده پس از سیل 98 سالم باقى ماند، 
در حالى که بسیارى از پل هاى جدید تر که اخیرا ساخته شده بودند در جریان همین سیل 
نابود شدند. این مسئله بیانگر این نکته است که از دیرباز در ایران میزان بارندگى باال بوده و 
در نتیجه ساخت پل ها بر اساس مدل هاى پر بارش باستانى باعث شده این پل ها در جریان 
سیل هاى اخیر آسیب نبینند. به سبب اراده بشر در مبارزه با تغییرات اقلیمى در سال هاى 
آینده نیز میزان بارندگى افزایش خواهد یافت بنابر این بهتر است ساخت بناهاى عمرانى مانند 

پل ها بر اساس مدل هاى پر بارش صورت گیرد.



86

بررسى  با  تمامى دوستانى که  و  انجمن  اعضاى محترم شوراى مرکزى  از  پایان  در 
استنادات و استدالل ها مرا در نوشتن این مطالب یارى کردند، سپاسگزارى مى کنم


