
3 سياست
"| دوشنبه | 8 دي 1393|

| شماره 3802 | تاه
کو

ی 
خيل

ننجون

بيانيه

ترجیح می دهیم اهانت هایی که به منتقدان می شود 
را برای حفظ آرامش تحمل کنیم

رئیس فراکس��یون اصولگرایان گفت: اگر حرفی در پاسخ به 
اهانت های که منتقدان هس��ته ای می شود، نمی زنیم می خواهیم 

در کشور آرامش باشد.
به گزارش تسنیم، غالمعلی حدادعادل در حاشیه مراسم سالروز 

شهادت شهید احمدی روشن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا 
از سوی مقامات دولتی اظهار نظر مخالفی برای سخنان امثال شیرزاد 
بیان نمی ش��ود، تصریح کرد: ترجیح می دهیم در داخل کش��ور به 
فضای تشنج و بگو مگو دامن نزنیم. به طوریکه فکر می کنیم اگر به 

فضای تش��نج دامن زده شود این به نفع دشمن است. سخن بنده 
این اس��ت که اگر عبارات و کلماتی گفته می ش��ود که به منتقدان 
هسته ای اهانت می شود ما ترجیح می دهیم تحمل کنیم، در عین 

حال حرف منطقی بزنیم. همه منتقدان دلسوزانه بحث می کنند.

مردم دغدغه بي پولي و گراني نداشته باشند
کش��ور ایران یک کشور اسالمي و مردم ا یران نیز مردمي بسیار 
مومني هستند. با این اوصاف سفرهاي زیارتي به دلیل باورهاي مردم 
بسیار زیاد است بخصوص به مشهد مقدس. متاسفانه از این سفرهاي 
زیارتي به جاي آنکه به چش��م ی��ک باور فرهنگي قوي و نیاز جامعه 
توجه شود به عنوان یک منبع درآمد توجه مي شود. هزینه هاي سفر 
به مش��هد و اقامت در این شهر بس��یار بسیار گران و براي عام مردم 
دش��وار است. دولت محترم باید هزینه هاي حمل و نقل به این شهر 
مق��دس را کاهش دهد. آس��تان قدس رضوي بای��د به کمک دولت 
هزین��ه اقامت و تغذیه به زائ��ران را کاهش دهد. ب��راي زیارت امام 

رضا)ع( مردم نباید دغدغه بي پولي و گراني داشته باشند.
غالمزاده

فقط شعار مي دهند؟
حمایت از تولید داخلي و اقتصاد مقاومتي رمز قطع وابس��تگي 
به غرب اس��ت. مسئولین این موارد را جدي گرفته اند یا فقط شعار 

آن را مي دهند؟
ناشناس

دشمن را سر جاي خود نشاندند
مردم والیت مدار ایران در 9 دي ماه دش��من را س��ر جاي خود 

نشاندند.
فغفوري

چرا خرابکاران در پاکستان آزادند؟
چرا عامالن قتل سربازان مرزي ایران در سیستان و بلوچستان 
هن��وز آزادانه در پاکس��تان به عملیات خرابکاران��ه خود علیه ایران 
ادامه مي دهند؟ چرا دولت پاکس��تان در این مورد تحت فشار قرار 

نمي گیرد که آنها را به ایران تحویل دهد؟
صادقي

خوابند
طرفداران دموکراسي آمریکایي آیا سیاست هاي وحشیانه کاخ 
س��فید علیه مردم جهان و مردم آمریکا را نمي بینند؟ روشنفکراني 
که راه نجات را رابطه با آمریکا مي دانند خوابند یا خود را به خواب 

زده اند.
سيامكنژاد

خيانتي بزرگ
دش��منان انقالب اسالمي ایران در این بیش از سي و پنج سال 
از هر سیاست و ابزاري استفاده کردند براي ضربه زدن و سرنگوني 
ای��ن انقالب. ترور، جنگ تحمیلي و البته فتنه س��ال 88. انتخابات 
بهانه اي براي علني ش��دن این فتنه و سیاست کثیف و برنامه ریزي 
ش��ده بود. آقایان موس��وي و کروب��ي آنچنان در ای��ن بازي فریب 
خوردن��د که در جبهه دش��منان انقالب قرار گرفتن��د. اتهام تقلب 
ب��دون هیچ دلیل و منطق��ي و اصرار بر این تهمت خیانتي بزرگ و 

نابخشودني است.
شفيعي

سران فتنه فقط آن دو نفر نيستند
گس��تاخي سران فتنه به اندازه اي است که با گذشت 5 سال از 
فتنه س��ال 88 و افش��اي این خیانت بزرگ و برمالء شدن سیاست 
غربي ها در پش��ت پرده فتن��ه، هنوز آنها حاضر ب��ه عذرخواهي از 
م��ردم و رهبري نیس��تند و همچن��ان ادعاي طلب��کاري دارند. به 
نظر من س��ران فتنه فقط آن دو س��ه نفر ک��ه در حصر خانگي اند 
نیس��تند. برخ��ي از مس��ئولین ک��ه در قضایاي فتن��ه حامي فتنه 

بودند و س��خن از صیانت آرا مي زدند نیز از س��ران فتنه هس��تند. 
آقایاني که کش��ور را در انتخابات س��ال 88 مته��م به تقلب کردند 
 و در س��ال 92 انتخاب��ات را نش��ان از بلوغ فک��ري و صداقت نظام 

نامیدند.
کريميان

هيچ پارکينگي ساخته نشده
بیش از پنج س��ال اس��ت در خیابان جیحون سرخیابان بهنود 
به بهانه س��اخت پارکینگ طبقاتي پیاده رو را بس��ته اند و متاسفانه 
در این س��ال ها هیچ پارکینگي هم س��اخته نش��ده است. امید که 
مسئولین با توجه به نیاز منطقه به پارکینگ، سریع تر این پارکینگ 

را بسازند که البته معبر عمومي هم باز شود.
ساالري

اسالمي نيست
س��ودي که بانک ها مي پردازن��د خود تورم زا و ضداش��تغال و 

سازندگي است. این رویه بانکداري اسالمي نیست.
محمودي

هرگزبهسعادتوخوشبختىنرسدملتىکهدرآنحقضعيفازقویباصراحتوبدونلکنتزبانگرفتهنشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه
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يادداشتقابشدهای
رویديواراتاق

من در حالی وزیر ش��دم که متقاعد شده بودم نیازمند بررسی 
مجدد سیاست مان درباره برمه هستیم و با خودم فکر می کردم آیا 
س��ناتور »مک کانل« موافقت خواهد کرد یا خیر. در سال 2008، 
رژیم برمه قانون اساس��ی جدی��دی اعالم کرده و ب��رای برگزاری 
انتخابات در س��ال 2010 برنامه ریزی نموده بود. پس از شکس��ت 
انتخابات س��ال 1990، ناظران اندکی چشم انداز نتیجه ای متفاوت 
ب��ه صورت ج��دی را متصور بودند. »س��وکی« همچنان از تصدی 
مس��ئولیت ممنوع بود و ژنرال ها قانون را به نحوی نوشته بودند تا 
مطمئن شوند که ارتش حداقل یک چهارم و احتماالً اکثریت قریب 
به اتفاق کرس��ی های پارلمان را در اختیار خواهد گرفت. اما حتی 

مالیم ترین ژس��ت دموکراسی خواهی، تحولی جالب از چنین رژیم 
سرکوبگری بود.

پیش از ای��ن، یقیناً امیدواری هایی در برمه به وجود آمده بود 
اما به یاس تبدیل ش��ده بود. در س��ال 1995، رژیم برمه به شکل 
غیرمنتظره ای »س��وکی« را از حب��س خانگی آزاد کرد و »مادلین 
آلبرایت« س��فیر وقت آمریکا در س��ازمان ملل به »رانگون« س��فر 
ک��رده بود ت��ا ببیند آیا ممکن اس��ت رژیم برای کم کردن فش��ار 
آماده باش��د. او پوس��تری از کنفرانس زنان در سازمان ملل که در 
پکن برگزار ش��ده بود را همراه خود برده بود که من و سایرین آن 
را امض��اء کرده بودیم. اما ثابت ش��د از اصالح��ات در برمه خبری 
نیس��ت. در س��ال 1966، هنگامی که به تایوان همسایه برمه سفر 
کرده بودم، در دانشگاه »چیانگ مای« سخنرانی کردم و خواستار 

گفت وگوی واقعی بین »آنگ سان سوکی« و رژیم نظامی شدم.
به جای اینکار، در آغاز سال 1997، ژنرال ها شروع به شدیدتر 
کردن تحّرکات و فعالیت های »س��وکی« کردند و در سال 2000، 
مجدداً او را در بازداشت خانگی قرار دادند. همسرم »بیل«، قهرمانی 
او را به وسیله اعطای عالی ترین نشان شهروندی آمریکا یعنی مدال 
آزادی ریاست جمهوری به رس��میت شناخت که البته خودش به 

ش��خصه نمی توانس��ت آن را دریافت کند. تعام��ل در آن زمان به 
شکس��ت انجامید. اما در سال 2009، استدالل کردن درباره اینکه 
سیاس��ت منزوی کردن و تحریم، بهتر جواب می دهد، مشکل بود. 

آیا کار دیگری هم بود که می توانستیم انجام بدهیم؟
من به س��ناتور »مک کانل« گفتم می خواهم به سیاس��ت مان 
در برم��ه از صدر تا ذیل، نگاهی تازه بیاندازیم. امیدوار بودم او هم 
بخش��ی از گروه بازنگری باش��د. او در ابتدا بدبین بود اما نهایتاً از 
این طرح حمایت کرد. سیاس��ت بازنگری ما باید از حمایت هر دو 
حزب برخوردار می بود. س��ناتور با غرور، یادداش��ت قاب شده ای از 
»س��وکی« را نش��ان می داد که روی دیوار اتاقش نصب کرده بود. 
آن قاب به روش��نی نش��ان می داد که تا چه حد این موضوع برای 
او شخصی اس��ت. من به او وعده دادم در جریان پیشرفت بررسی 

سیاست مان در برمه به طور منظم با او مشورت کنم.
 س��ناتور دیگ��ری هم بود که نیاز داش��تم ب��ا او مالقات کنم. 
»جیم وب«، کهنه س��رباز نش��اندار جنگ ویتن��ام، فرمانده نیروی 
دریای��ی در زم��ان ریاس��ت جمهوری ری��گان و اکنون، س��ناتور 
دموکرات از ویرجینیا و رئیس کمیته فرعی روابط خارجی در امور 

شرق آسیا و اقیانوس آرام.

101پاورقي

کتاب »انتخاب هاي س��خت« نوش��ته هیالری رودهام کلینتون 
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخاب هاي 
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است. 
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی 
کرده شرح نس��بتاً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواری هاي 
گزینه ه��اي پیش روی خود را تصویر نماید. سیاس��ت روز به طور 

روزانه بخش هایي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

كتاب: انتخاب هاي سخت

نوشته: هیالری كلینتون 

ترجمه: حسین ارجلو

تكمضراب
چشمانی کامال بسته
دلمان برای برادر "جوانفکر" تنگ ش��ده بود. 
اصال چه معنی دارد یک نفر هم از "اسب" بیفتد و 
هم از "اصل" و وقتی دستش از قدرت کوتاه شد، 

دیگر مصاحبه نکند و حرف های عشقوالنه نزند؟
بن��ده یعنی - ننج��ون - ضمن اع��الم مراتب 
انزجار خود از امپریالیس��م جهانی و شرق و غرب 
و در راس آن آمری��کای جهانخوار، حمایت خود را 
از خبرنگارانی که با دوس��تان اس��بق! ما مصاحبه 

می کنند، اعالم می دارم.
 

فرضيهش�مااي�ناس�تک�هآق�ایاحمدینژاد
مس�ئوليتکمبودهاومشکالتدولتش�انرامتوجه
دول�تقب�لازخودمىکردن�دکهاينفرضي�ه،کامال

خالفواقعاست.
ننجون: اتفاقا ما خودمان بودیم و دیدیم که کاری به 
کار دولت قبل نداشتند و فقط "سوء مدیریت هوخشتره"، 
"حمل��ه نادر ش��اه به ای��ران" و "ارش��ک دوم از سلس��له 

اشکانیان" را عامل مشکالت مملکت می دانستند.
 س�وابقخدم�اتآقایمش�ايىهم�وارهحاکىاز
گرايش�اتفرهنگىايش�اناس�توپسازخاتمهکار
دولتقبلبيشتربهمطالعاتفرهنگىمشغولهستند.

ننج�ون: م��ا را بگو که فک��ر می کردیم ایش��ان در 
هندوستان اس��ت و با برو بچه ها، جدول کلمات متقاطع 

حل می کند.
 ماآرزومىکرديمکهدولتيازدهممنشاءخدمت
بهکش�ورواميدودلگرمىبهمردممىشدوسرانجام
مث�لدولتقبلب�ايكکارنام�هدرخش�انکاررابه

ديگریمىسپرد.
ننجون: از قدیم و ندیم گفته اند آرزو بر "جوانفکران" 

عیب نیست.
 ازناکارآمدیدولتکنونىواقعامتاسفوناراحت

هستيم.
ولی قرار ما این بود فقط "دلواپس" باشید.

ایکاشدول�تآقایروحانىهرروزبهمدتيك
ساعتازش�بکههایسراس�ریصداوسيمابهدولت

قبلناسزامىگفت.
ننجون: مثال کاش می گفت آب را همانجا بریزید که 

لولو با خودش برده!
بن�دهازتصميم�اتحامي�اندکت�راحمدینژاد
بىاطالعهستماماايشانهيچبرنامهایبرایانتخابات

مجلسنداشتهاند.
ننجون: نکند ش��ما هم با رفقای هندوستانی جدول 
کلم��ات متقاط��ع حل می کنید ک��ه از عال��م غیب خبر 

دارید؟!
ش�خصاب�راينباورمک�هآقایروحان�ىودولت
يازده�مباچش�مانىکام�البس�تهوب�دونتوجهبه
ض�رورتبسترس�ازیهایالزم،واردمذاکرهبا1+5و

سپسآمريکاشدند.
ننجون: حاال آن چشم های کامال بسته خیلی اشکال 
ندارد اما خداوکیلی آدم عاقل بدون "بسترس��ازی" از این 

کارهای ناجور می کند؟!

موض��وع س��رمایه ی اجتماعی ارتباط��ات بین 
انسان هاس��ت. س��رمایه ی اجتماعی به روابط میان 
افراد می پردازد، نه به خود افراد. سرمایه ی اجتماعی 
در تالش اس��ت یک ظرفیت ایج��اد نماید؛ ظرفیتی 
که امکان همکاری در روابط بین انس��انی را سرعت 
بخش��د. جهت ایجاد چنی��ن ظرفیتی، نیاز به برخی 
مفاهی��م اس��ت. اولی��ن و مهم تری��ن آن، اعتماد به 
یکدیگ��ر اس��ت. اعتم��اد مفه��وم اصلی م��ورد نیاز 
س��رمایه ی اجتماعی و کاتالیزور کنش متقابل است. 
دومین مفه��وم مهم نیز دارا بودن هدف مش��ترک 
اس��ت. هدف مش��ترک، هماهنگی بی��ن کنش ها و 
ادامه دار بودن آن ها را موجب می ش��ود. س��رمایه ی 
اجتماعی با استفاده از این دو مفهوم اصلی، شبکه ای 
از افراد را ایجاد می کند که تعهد بیشتری نسبت به 
شبکه های ایجادشده توسط نهادهای رسمی، جهت 

حل مسائل اجتماعی از خود نشان می دهند.
 در ادبی��ات دینی خود مش��اهده می کنیم که 
عناصر اصلی ساخت جامعه ی اسالمی را دو امر بیان 
می کنند. اگر محور جامعه ی اسالمی را والیت معرفی 
می کنند، استحکام بخش در سطح جامعه ی اسالمی 
را نیز مس��ئله ی الفت و اخوت بیان می کنند. الفت و 
اخ��وت فراتر از کنش متقابل خالص اس��ت. اخوت، 
کن��ش متقابل مثبت اس��ت؛ دربردارن��ده ی اعتماد. 
از این دید، ش��اید بتوان اخ��وت را از جمله مباحث 

نزدیک به موضوع سرمایه ی اجتماعی دانست.
 

ساخت سرمایه ی اجتماعی
 عوامل��ی که از طریق آن ها می توان س��رمایه ی 
اجتماع��ی را ایج��اد نم��ود، به چهار دس��ته ی کلی 
تقسیم می شوند. دسته ی نخست شامل نهادهاست. 
نهاد به معنای سازمانی است که تولید هنجار فراگیر 
ک��رده و در پیروی از آن، اجب��ار )درونی یا بیرونی( 
وجود دارد. عرف، س��نت، قانون و در نگاهی کلی تر، 
دولت و حکومت از وجوه بارز نهاد اس��ت. دس��ته ی 
دوم عوام��ل قومیتی اس��ت. روابط خویش��اوندی و 
نژادی از جمل��ه عوامل ایجاد س��رمایه ی اجتماعی 
به شمار می روند. دسته ی سوم را می توان روایت های 
کالن نامی��د. روایت های کالنی ک��ه جامعه را در بر 
گرفت��ه و به اعضای جامعه، ش��یوه ی نگاه به محیط 
اطراف را می آموزن��د؛ اموری مانند دین، ایدئولوژی، 

فرهنگ و تاریخ مشترک.
 دس��ته ی چهارم جنبش های اجتماعی اس��ت. 
تصور می ش��ود س��رمایه ی اجتماعی ایجادکننده ی 
جنبش ه��ای اجتماعی اس��ت. این تص��ور صحیحی 
اس��ت، اما همه ی واقع نیست. س��رمایه ی اجتماعی 
یک��ی از ایجادکننده ه��ای جنبش ه��ای اجتماع��ی 
اس��ت. به صورت تجربی مشاهده ش��ده که برخی از 
جنبش های اجتماعی می توانند با تولید س��رمایه ی 
اجتماع��ی مبتنی بر کنش ه��ای متقابل رخ داده در 
درون، خ��ود را نظام من��د نموده و س��رعت کنش و 

واکنش هدفمند خود را افزایش دهند.
 

معيارهای اندازه گيری سرمایه ی اجتماعی
 چگونه می توان س��رمایه های اجتماعی موجود 
در یک جامعه را اندازه گیری نمود؟ البته س��رمایه ی 
اجتماعی ام��ری کیفی اس��ت و واژه ی اندازه گیری 
جهت تس��هیل در بیان اتخاذ ش��ده است. از جمله 
راه های این اندازه گیری را می توان تالش برای یافتن 
مفاهیم اصلی س��رمایه  ی اجتماعی بیان نمود؛ یعنی 
وجود اعتماد در روابط بین انسان ها و هدف مشترک. 
راه دوم بررس��ی خروجی سرمایه  ی اجتماعی است؛ 
یعنی مش��ارکت جمعی مبتنی بر خواست شخصی؛ 
مشارکت داوطلبانه بدون نفع شخصی مشخص. راه 
س��وم بررسی فروع مورد نیاز برای ساخت سرمایه ی 
اجتماعی اس��ت، مانند عنصر آگاهی. راه چهارم نیز 

قدرت عوامل سازنده ی سرمایه ی اجتماعی و میزان 
امکان ساخت سرمایه ی اجتماعی توسط آن هاست. 
نگارن��ده جه��ت نتیجه گیری بهتر در ای��ن متن، از 

ترکیبی از راه های بیان شده بهره خواهد برد.
 

سرمایه ی اجتماعی انقالب اسالمی
 آیا انقالب اس��المی موفق به ایجاد س��رمایه ی 
اجتماعی ش��د؟ به ف��رض مثبت بودن این پاس��خ، 
گس��تردگی ش��بکه ی گروهی ایجادش��ده توس��ط 
س��رمایه ی اجتماع��ی انقالب اس��المی ت��ا چه حد 

گسترده بود؟
 چنان که در این دو پرس��ش مش��خص ش��ده، 
س��اخته ش��دن س��رمایه ی اجتماعی توسط انقالب 
اس��المی، موض��وع اصلی ای��ن متن اس��ت. انقالب 
اس��المی از جمل��ه نتای��ج دس��ته ی س��وم عوامل 
س��ازنده ی س��رمایه ی اجتماعی، یعن��ی روایت های 
کالن است. انقالب اسالمی تجمیع روایت های کالن 
با محوریت دین اس��الم اس��ت. تجمیعی که در آن 
روایتی ابتدا سیاس��ی و در ثانی، انقالبی از دین ارائه 
می شود. در این روایت، سیاست جزئی از دین است 
و جدا نمودن عنصر سیاس��ت از دین ناممکن است، 

مگر با تحریف دین.
 آمیختگ��ی سیاس��ت و دی��ن نی��ز آمیختگی 
جالبی اس��ت. سیاست بخش خاصی از دین را شکل 
نمی دهد، بلکه تمام اسالم سیاست معرفی می شود. 
در این معرفی، نگاهی پرتویی به اس��الم شده است. 
اسالم همچون خورشیدی اس��ت که آیات، روایات، 
س��نن و هرآنچه از آن س��اطع می ش��ود، به ش��کل 
پرتوهایی بر جامعه می تابد. حال هریک از پرتوها را 
بستگی به اینکه با چه عینکی بنگریم )مانند عینک 
اقتصاد، فرهنگ، سیاس��ت، مدیری��ت و...( می توان 
ب��ه رنگ های مختلفی مش��اهده ک��رد. بی آنکه این 
رنگ ها با یکدیگر تضاد داشته باشند و یا روایت های 
متفاوتی از یکدیگر باشند. بر همین اساس است که 
توجه به جنبه هایی از اس��الم بیش��تر می شود که تا 
آن زمان اموری غیرسیاسی شمرده می شدند، مانند 

حجاب.
 ب��ه این نکته باید توجه جدی داش��ت که نگاه 
پرتویی به دین با ن��گاه تکثرگرایانه به دین متفاوت 
اس��ت. نگاه پرتوی��ی حقیقت را یک ام��ر می داند و 
معتقد اس��ت مفاهیم نهفته در آن حقیقت بس��یار 
بیش��تر از درک امروزی بش��ر اس��ت. ن��گاه پرتویی 
به عمیق تر ش��دن مثاًل تفس��یر از ق��رآن نظر دارد. 
عمقی که نفی کننده ی تفاس��یر سطح نیست، بلکه 
درک بهتری از آن تفاس��یر به م��ا می دهد، اما نگاه 
تکثرگرایان��ه، از اس��اس حقیقت را نس��بی و متکثر 
می دان��د، نه امری واح��د. در ن��گاه پرتویی، اصالت 
ب��ا متن، یعنی س��خن خداوند اس��ت. ام��ا در نگاه 
تکثرگرایانه، اصل درک مخاطب از متن اس��ت. حال 

هر درکی می خواهد باشد.
 اسالم سیاس��ی انقالبی نیز هست؛ یعنی در پی 
حفظ وضع موجود نیست، بلکه در پی بهتر نمودن و 
حتی دگرگونی وضع موجود است. در نتیجه، هدفی 
آرمان��ی نیز ایجاد می کن��د. هدف غای��ی و آرمانی 
ایجادشده توس��ط انقالب اسالمی، عدالت بود. البته 
مفاهیمی مانند آزادی، استقالل و استکبارستیزی در 
انقالب اسالمی مطرح بودند، اما تمامی این مفاهیم 
در راستای رسیدن به عدالت مطرح می شدند. گفته 
ش��د انقالب اس��المی تجمیع روایت ه��ای کالن با 
محوریت دین بود. فرهنگ و تاریخ مش��ترک نقش 
مهمی در انقالب اس��المی ایفا می کنند، اما با رنگ 
اس��المی. فرهنگ مش��ترک فرهنگ اسالمی است. 
تاریخ مشترک از دوران صدر اسالم شروع می شود و 
آکنده از مفاهیم ظالم و مظلوم است. پادشاهان نیز 

طاغوت معرفی می شود.

 در پس انقالب اس��المی، عوامل مس��تحکمی 
حضور داش��تند. عواملی که هماهنگی کاملی میان 
آن ها وجود داشته و دارای پیشینه، ساختار و هدف 
مشخص بودند. نتیجه آنکه اگر انقالب اسالمی قرار 
بود س��رمایه ی اجتماع��ی ایجاد کند، به پش��توانه 
روایت های کالن پش��ت س��ر خود قابلیت بس��یاری 

برای ایجاد آن داشت. اما آیا ایجاد نمود؟
 پاس��خ به این پرسش، نیازمند بررسی شیوه ی 
ب��ه ثمر رس��یدن انقالب اس��المی اس��ت.مرحله ی 
آغازین بدنه ی تاریخی انقالب اسالمی از 15 خرداد 
س��ال 42 ش��روع ش��ده و تا 22 بهمن ماه سال 57 
ادامه می یابد. در این دوره ی پانزده ساله، چه اموری 
در فرآیند کالن در درون انقالب اسالمی رخ می داد؟ 
با بررسی حجم س��خنرانی انقالبیون اسالمی )و در 
رأس آن ها امام خمینی )ره( و موضوعات مورد بحث 
در آن ها، متوجه می ش��ویم که عنصر آگاهی بخشی 
به هم��راه تأکید بر اهمیت م��ردم، نقش محوری در 
آن ها داش��ت. انقالب اسالمی خواستار آن بود که با 
آگاه نمودن مردم، آنان را عضو خود کند، نه با صرف 

تحریک احساسات.
 تأکید ب��ر اهمیت نقش م��ردم نیز جهت نفی 
ورود اقلی��ت وار و نیز نخبگانی به عرصه ی سیاس��ی 
بود. بنابراین انقالب اسالمی می بایست کلیت جامعه 
را ذی��ل خود ق��رار دهد، نه گروه ه��ای محدود و یا 
نخبگانی را. واژگان اس��المی مانند ب��رادر )رابطه ی 
اخوت وار( توس��ط انقالب اس��المی در جامعه رواج 
می یاب��د. نفع ش��خصی نفی می ش��ود. در زمان های 
بحران��ی و نزدی��ک ب��ه پی��روزی انقالب اس��المی، 

هم��کاری متقاب��ل می��ان عام��ه ی م��ردم افزایش 
چش��مگیری می یاب��د. ای��ن افزایش ب��دون وجود 
اعتماد متقابل امکان پذی��ر نبود. در نتیجه ی چنین 
اعتم��ادی، نهادهای مردمی جای نهادهای رس��می 
را در اداره ی جامع��ه برعه��ده می گیرند. تمامی این 
امور نیز مورد تأکید انقالب اسالمی است و در ایجاد 
آن، از مفاهیم اس��المی کم��ک می گیرد. در نتیجه، 
انقالب اسالمی ظرفیتی در جامعه ایجاد می کند که 
در آن عموم مردم هدف مش��ترکی دارند، با یکدیگر 
هم��کاری فراگیر دارن��د و این هم��کاری مبتنی بر 
اعتماد به یکدیگر است. به حدی که یکدیگر را برادر 
و خواهر می خوانند؛ یعنی اعتماد میان خود را حتی 
از حد شهروندی باالتر برده و به حد اعضای خانواده 
می رس��انند. نام این ظرفیت، س��رمایه ی اجتماعی 

انقالب اسالمی است. 
برخی از دیدگاه های منتقد این نظر، سرمایه ی 
اجتماعی انقالب اس��المی را نف��ی نمی کنند، اما با 
واژه ی عضوی��ت عم��وم مردم در آن مش��کل دارند. 
مث��اًل یکی از منتقدین به طور غیرمس��تقیم، انقالب 
اس��المی را نتیج��ه ی فعالیت گروه ه��ای اقلیت در 
ش��هرهای بزرگ و بی تفاوتی اکثریت مردم می داند. 
چنین نظری بیش از آنکه نتیجه ی بررس��ی تجربی 
روند انقالب اس��المی باش��د، نتیجه ی نگاه نظری و 
غیرتاریخ��ی، غیرتوصیف��ی و بدون ارتب��اط با آنچه 
در جامع��ه می گذرد اس��ت. بهترین روش رد چنین 
نظ��ری، توصی��ه به خوانش اس��ناد مرتبط ب��ا ابتدا 
وسعت انقالب اس��المی در پهنه ی جغرافیایی ایران 
و س��پس میزان عمومیت آن در میان مردم اس��ت. 

این منتقد جهت حصول اطمینان بیش��تر می تواند 
به اسناد تهیه شده توسط گروه ها و افراد بی طرف یا 

حتی معارض با انقالب اسالمی رجوع کند.
 

سرمایه ی اجتماعی جمهوری اسالمی: 9 دی
 روش دیگری نیز برای رد نظریه ی اقلیت فعال 
ش��هری و اکثریت بی تفاوت وجود دارد و آن بررسی 
س��رمایه ی اجتماعی انقالب اسالمی پس از انقالب 
اسالمی است. با پیروزی انقالب اسالمی، این انقالب 
به س��اخت نهادهای رسمی و ایجاد نظام سیاسی در 
ابت��دای کار مبادرت می ورزد. در نتیجه، س��رمایه ی 
اجتماعی انقالب اس��المی یک عامل سازنده ی دیگر 
نیز به خود می بیند: نهادهای رس��می. افزوده شدن 
این عامل س��ازنده، موجب تغییراتی در س��رمایه ی 

اجتماعی مورد بحث می شود.
 ه��دف عمل��ی از دگرگونی وض��ع موجود، به 
ثبات و بهتر نمودن وضع ایجادش��ده تغییر می یابد. 
نهادهای رس��می در امور مربوط به اداره ی کش��ور، 
ج��ای نهادهای مردمی ایجادش��ده را می گیرند، اما 
تأکید ب��ر محوریت مردم و حتی مردمی بودن نظام 
سیاسی ایجادشده ادامه می یابد. نظام سیاسی حاکم 
بر مردم معرفی نمی ش��ود، بلکه خادم مردم معرفی 
می شود. ش��اید برخی این مس��ئله را بازی واژگانی 
بخوانند، اما واقع امر آن اس��ت که تفاوت بس��یاری 
می��ان ن��گاه از باال به مردم و ن��گاه از میان به مردم 
وج��ود دارد. مفاهی��م انق��الب اس��المی مفاهیمی 
جدایی ناپذیر با نهادهای رس��می بیان نمی ش��وند، 
بلک��ه در وصیت نام��ه ی رهبر کبیر انق��الب، امکان 
حف��ظ مفاهیم انقالب توس��ط م��ردم آن گاه که به 
دس��ت نهادهای رسمی )مسئولین نهادهای رسمی( 
دچار تحریف می شوند نیز بیان می شود. یعنی حفظ 
انقالب اس��المی مس��اوی اس��ت با حفظ جمهوری 

اسالمی توسط سرمایه ی اجتماعی آن.
 ای��ن تأکید به مردم بای��د در جایی رخ نماید. 
در جایی باید مردم حضور مؤثر و چش��مگیر داشته 
باش��ند؛ حضوری که به حفظ عامل نهایی سازنده ی 
این سرمایه ی اجتماعی بینجامد. شرکت در انتخابات 
ی��ا راهپیمایی های هرس��اله را می توان با ش��بهه ی 
اکثریت بی تفاوت و عادت کرده مواجهه کرد. به یک 
رخ نمایی در ش��رایط بحرانی نیاز است. شرایطی که 
گروه بی تفاوت خود را کنار کشیده و منتظر حوادث 
می مانن��د. می توان 9 دی را مص��داق این رخ نمایی 
دانس��ت. ش��رایط در هش��ت ماه پیش از 9 دی ماه 
1388 به گون��ه ای بود که طبق نظ��ر وجود اکثریت 
بی تف��اوت و اقلیت ُمص��ر باید دگرگون��ی در وضع 
موجود و تغییر جمهوری اس��المی )نتیجه ی عینی 
انقالب اس��المی( رخ می داد؛ چراکه اقلیتی فعال در 
پایتخت و نیز در حد بس��یار رقی��ق آن در برخی از 
شهرهای بزرگ، علیه وضع موجود فعالیت می کردند. 
اگ��ر اکثری��ت بی تفاوت باش��ند و جزء س��رمایه ی 
اجتماعی انقالب اسالمی )جمهوری اسالمی کنونی( 
نباش��ند، باید این دگرگونی ب��دون واکنش عمده از 
س��وی اکثریت جامعه رخ می داد. اما 9 دی واکنش 
اکثری��ت جامعه به اقلیت مع��ارض بود. چرا اکثریت 
چنین واکنش��ی نشان می دهند؟ واکنشی به وسعت 
تمام ایران و حضور عمده ی مردم؟ زیرا این اکثریت 
حاض��ر در 9 دی جزء س��رمایه ی اجتماعی انقالب 
اسالمی )جمهوری اسالمی( هستند و کنش متقابل 
میان خود را در درون آن سامان می دهند. تأکید بر 
اهمیت مردم در 9 دی آشکار می شود. در روزی که 
س��رمایه ی اجتماعی به حفظ عامل نهایی سازنده ی 
خود مبادرت می ورزد. خود این مبادرت ورزی نیز به 
مفهوم اعتماد بازمی گردد؛ اعتماد اعضای سرمایه ی 
اجتماعی به هدف و عامل نهایی سازنده ی سرمایه ی 

اجتماعی.)برهان(
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9 دی تجلی سرمایه  اجتماعی جمهوری اسالمی

 حماسه ۹دی 
چهره واقعی مدعیان و فتنه گران را نشان داد

کل  س��تاد  رئی��س 
نیروه��ای مس��لح گف��ت: 
تم��ام  دی   9 حماس��ه 
محاسبات دشمن را به هم 
ریخت، نهم دی ماه نمایش 
م��ردم  انقالب��ی  بصی��رت 
بود؛ بصیرت��ی که غبارها و 
نقاب ه��ا را کنار زد و چهره 
واقعی مدعیان و فتنه گران 

را نشان داد.
سرلش��کر سیدحس��ن فیروزآبادی رئیس س��تاد کل 
نیروهای مس��لح به مناس��بت فرا رسیدن یوم اهلل نهم دی 
پیامی برای مقامات لش��کری و کارکنان نیروهای مس��لح 

صادر کرد؛ متن این پیام به شرح ذیل است:
یوم اهلل نهم دی ماه در س��ال 1388 روزی ماندگار در 
صفحات تاریخ زرین انقالب اس��المی است؛ نهم دی روز 
»بصیرت و میثاق امت با والیت« و روز »پیوند عاشورایی 

امام و امت« است.
حماس��ه نه��م دی م��اه و حض��ور عاش��ورایی مردم 
حماسه ساز والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی آن روز 
نقط��ه عطف��ی در تاریخ انقالب و ب��رگ زرین دیگری در 

افتخارات مرد و زن مسلمان ایرانی به حساب می آید.
حماس��ه نهم دی نم��اد عزت، اس��تقالل، بصیرت و 
میث��اق مردمی اس��ت که تا پای جان ب��رای حفظ اصول 
اس��الم و آرمان ه��ای انق��الب اس��المی و حض��رت امام 
خمینی)ره( ایس��تاده اند و با صدای رس��ا اعالم کردند که 
اگر دش��من در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای 

آنها خواهند ایستاد.
حماس��ه نهم دی تمام محاس��بات دش��من را به هم 
ریخت، نه��م دی ماه نمایش بصی��رت انقالبی مردم بود. 
بصیرت��ی که غبارها و نقاب ها را کن��ار زد و چهره واقعی 
مدعی��ان و فتنه گران را نش��ان داد، چهره کس��انی که به 
خاطر رس��یدن به قدرت از هیچ تالشی حتی ضربه زدن 
به ریش��ه های انقالب و ارکان رکین انقالب اسالمی دریغ 

نکردند.
چهره کس��انی که س��ال ها با نق��اب انقالب گری در 
صف��وف مردم نفوذ کرده و والیتمداری را فقط در ش��عار 
و ظاه��ر و ن��ه در عم��ل و رفتار از خودش��ان ب��روز داده 
بودند، یقین��ا بزرگ ترین پیام حماس��ه نهم دی ضرورت 

بصیرت مداری و پرهیز از غفلت بود.
سرلش��کر فیروزآبادی در پایان ضمن گرامیداش��ت 
ی��وم اهلل نهم دی ک��ه برگرفت��ه از عبرت های عاش��ورا و 
موج��ب بیداری اس��المی اس��ت می��الد مس��عود پیامبر 
رحمت حضرت محمد مصطفی )ص( و س��الله برومندش 
 شش��مین اختر تابناک سپهر امامت و والیت حضرت امام 
جعفر صادق )ع( را به کارکنان نیروهای مس��لح و خانواده 
آنان تبریک و تهنیت گفت و برایش��ان سعادت و بهروزی 
تحت توجهات بقیه اهلل االعظم حضرت مهدی )علیه السالم( 
و در سایه س��ار ش��جره طیب��ه والی��ت و سلس��له نورانی 
امام��ت، پرچم��دار حکوم��ت صالحان و س��ید و س��االر 
 عاش��ورائیان، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز 

مسئلت کرد.

وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس درخواستی را برای حضور منتقدان توافق ژنو در رسانه ملی داشته اند، نظر شما 
چیست، افزود: آنان تقاضایی دارند، بحث منطقی ایرادی ندارد و فعال در کشور یکی از وظایف، حفظ وحدت و آرامش است ولو اینکه 

حرفی بشنویم که دوست نداشته باشیم اما بهتر است واکنش نشان ندهیم.

حداد عادل در پایان خاطر نش��ان کرد: باید فضای وحدت و آرامش در کش��ور باش��د تا تیم مذاکره کننده دس��ت باالتری را در 
مذاکرات داشته باشد.


