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روز   100هزار کلمه ی دعوت به عقالنیت و عدالت در 36

 تاریخی ایران

 
 امیر دبیری مهر

 

 اشاره :

انچه به پیوست می خوانید مجموعه یادداشتها و مقاالت و تحلیل ها و مصاحبه هایی است که  

همه  اینجانب در پی اغاز تحوالت اخیر ایران پس از فوت خانم مهسا امینی بطور روزانه نوشته ام و

منتشر شد و البته در دیگر کانال  انها در سایت شخصی و کانال تالگرامی من با عنوان اندیشکده خرد

روز گذشته و این یادداشتها و تحلیل های  100امروز که به  ها و رسانه ها نیز بازتابی داشته است .

حاکمیت وجود داشت  در بسنده ای  مشابه می نگرم سراپا تاسف و تاثر می شوم که اگر فهم و عقل

و میدان تصمیم سازی و تصمیم گیری بجای نابخردان به دل سوزان مجرب و دور اندیش و واقع گرا 

و بخرد سپرده می شد نه تنها هزینه های غیر قابل جبران این حوادث کاهش می یافت بلکه این 

نهادهاو  رخداد می توانست فرصتی برای بازنگری در سیاست های شکست خورده و بازسازی

. و همچنین می توانست جلو برخی رفتارهای افراطی و خشونت طلبانه ساختارهای ناکارامد می شد

را بگیرد و این قصه پر غصه اینچنین ادامه پیدا نکند . ماجرایی که براورد خسارتهای ان ناممکن و 

 انتهای ان نامعلوم است .

رج شده و علت ان تفاوت زمان بارگزاری مطالب تاریخ انتشار هر مطلب احتماال با چند روز تفاوت د

 در کانال تلگرامی و سیس در سایت انیشکده خرد است.
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چند نکته درباره حادثه  رسیده :برخورد پلیسی با مساله حجاب به بن بست  -1

 ی منجر به فوت خانم مهسا امین

 1401شهریور 26

 نیحضرت اباعبداهلل الحس ژهیبو تیاست همه دوستداران اهل ب دیام ینیحس نیاربع تیضمن تسل

حرکت بزرگ  یاهداف اصل نییدارند تب یو نام حضرت را زنده نگه م ادی ینیبا شور حس نکهیضمن ا

پوشش نفاق و تحجر  هیستم و ظلم با صد ال رفتنیرا فراموش نکنند که در راس انها نپذ دیامام شه

زوار  یریپذ تیو مسئول یاگاه نیبه رشد ا منجر زین نیاربع میعظ ییمایو دروغ است . انشاهلل راهپ

 . میتر داشته باش اریاگاه تر ، مسوول تر ؛ هوش یشود و جامعه ا ینیو حس یعلو

است که  نیسنگ یکوتاه به تهران امده بود داغ یسفر یکه برا یرانیتلخ مرگ دختر جوان ا حادثه 

شهروند  نیا ایکه ا ستین نیاله ازدوده نخواهد شد. مس رتیپاک س یاز قلب انسانها یاسان نیبه ا

با  یمالبرخورد احت ایبوده  یعیبه کام مرگ فرو رفت . سکته طب یبر اثر چه حادثه ا یرانیمظلوم ا

است که نفس بازداشت و  نیو اعالم شود. مساله ا یبررس دیکه با گرید زیهر چ ایجسم سخت 

و کم  نهیاشتباه و پرهز استیاله به سمس نیاست و ا یغلط و خطا و نابخشودن یبرخورد با او اقدام

 دیکن جهگردد. تو یبا مساله حجاب در قالب گشت ارشاد باز م یبه نام برخورد انتظام یا دهیفا

 ستین روین نیو ماموران معذور ا یانتظام یرویخطاب به ن رصرفایدر دو روز اخ یعموم یاعتراض ها

ساز  نهینابخردانه زم یگذار استینگاه غلط و س کیاست که با  ییمجموعه افراد و نهادها هیبلکه عل

المال گرفته  تیو ساختمان از ب نیتومان و صدها هکتار زم اردهایلیشده اند. سالهاست م عیفجا نیا

انها چه شده ؟  یو اعتقاد یو فرهنگ یاموزش یکارها جهیکه نت ستندیکس پاسخگو ن چیاند اما به ه

 ریبا شجاعت و تدب یانحراف ریمس نیاست ا یبکشد؟ و ضرور انها را یاثر یجوز ب دیبا سیو چرا پل

ظلم  نیاست که تا کنون در قبال ا یهر چه زودتر اصالح شود و البته اعتراض خطاب به مسئوالن

حق ناموس وطن سکوت کرده اند و از کنار حق بودن بخاطر ترس از دست دادن  عییاشکار و تض

 .نگرانند زشانیپست و م
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کارانه و فرصت طلبانه  یاسیبرخورد س لیکه با همه مسا یو کسان گانهیب یانه هارس یسوار موج

بهانه دست  نیبه ا یکسان دیندارد و نبا رانیمردم ا ییوعدالت جو یبر تظلم خواه یریتاث چیدارند ه

مردم از دشمنان  تیسخن و ن ریشده ! خ یکیبردارند که مبادا حرف و ما و انها  یاز  عدالت خواه

اب گل الود  نیتوانند از ا ینم  رانیندارد. بدخواهان مردم ا یروان اتیبه عمل ازیم جداست و ناز ه

است   یرانیان متعلق به تک تک شهروندان ا یو معنو یماد یها هیو همه سرما رانی.  ا رندیبگ یماه

 قیز و تشوو چراغ سب وزمج ازمندیحق خود و اعتراض به اشتباهات حکومت ن یفایا یبرا انیرانیو ا

مهم است و نه  گانهیب ی. نه هلهله رسانه هاستندین یطلبان برون مرز تیعاف ژهیبو یکس  جییوته

 ینامی مهسا و هستند خواه عدالت مردم… یدوست داخل ایوجدان  و دن یابلهان ب یبرخ یالپوشان

است و نشان  بیعج نشان ندهند شاتفاقات واکن نیدانند و اگر به ا یو امثالهم را مانند دختر خود م

کنند  یکه سکوت م یفاصله گرفته اند چنانچه کسان یو انسان یرانیو ا یاسالم یدهد از ارزشها یم

و همه  ثارگرانیشهدا و ا یخانواده ها ن،ینیمتد زیواقعه ن نیهستند. در ا یاتهام نیدر معرض چن

 . گرفت دهیادتوان ن ینم ااتفاق مهم ر نیمعترض بودند و هستند و ا یاقشار اجتماع

موثق و مستند  یگزارش هیاست ضمن ارا نیا ریگ میتصم یانتظار مردم از افراد و نهادها حداقل 

 دیمثل حجاب تجد یو اعتقاد یفرهنگ لیبا مسا یمواجهه انتظام استی، در س ریدرباره حادثه اخ

سخت  طیودر شرا مینباش یتاسف اور یرخدادها نیشاهد چن گریتا د ردیصورت گ ینظر اساس

 و تنش به کشور وارد نشود. نهیحجم هز نیران ایا یکنون

 

 اجازه ندهید -2

 1401شهریوو  31
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 یبه حقوق عموم ییاعتنا یو ب یو خودکامگ یخرد یو ب یبا لجباز یبرخ دینیبب     

 لترویخوردها و خشونت ها و فزد و نیا دنیدر کشور درست کردند؟ واقعا از د یچه اوضاع

 رانیاز ا کین یخواهند نام یکه نم یشود جز کسان یخوشحال م یه کسو ببندها چ ریبگ

 دردناک است یلیما خ یوزهار نیبماند. ا یباق یرانیو ا

غلط ملت را به جان هم  یها میکم عقل و قدرت طلب و لجوج که با تصم انیاقا   

طلب  تیچند نفر عاف دینده اجازه.دیبحران هست تیریو االن مثال در حال مد دیانداخت

ان را نوجوانان و  یسر دهند و بها رانیمردم ا یبرا یدلسوز ادیدر خارج از کشور فر

 .بدهند ابانیدر کوچه و خ یرانیجوانان ا

 

 .کشور شود یروزها نیا یرخدادها لیمرجع خبر و تحل گانهیب یرسانه ها دینده اجازه

تر از قانون و اخالق فرا یدر قالب لباس شخص ماریو ب ضیافراد مر یعده ا دینده اجازه

کنند و بر اتش  هیمردم تخل هیخود را با اعمال خشونت عل یو خانوادگ یشخص یعقده ها

 .ندیفزایخشم و نفرت ب

 ارینفوذ کرده و آتش ب تیجمع انیدر م ستیترور نیوابستگان به منافق دینده اجازه

 .معرکه شوند

 .ات به حق مردم پنهان کنندطلبان اهداف شوم خود را پشت اعتراض هیتجز دینده اجازه

 ..در مال عام کتک بخورند و مضحکه عام شوند تینظم و امن یحافظان واقع دینده اجازه

 …سنگ بند نخواهد شد یکار از دست خارج خواهد شد و سنگ رو دیاجازه بده اگر

سالها هم گوش و چشم و قلبتان  نیچنانچه در ا دیکن یو توجه نم دیشنو یدانم نم یم

گفتم گشت ارشاد امسال مساله ساز  یود..چنانکه اول تابستان در جلسه رسمبسته ب

خودشان بسازند و گوش  یبا دردها دیبگذار دیخواهد شد و دست از سر مردم بردار

 … دینکرد

 … میهست ینیو د یو انسان یمل فهیما مامور به انجام وظ اما
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 اعتراض نعمت است -3

 1401شهریور  30

رفتار  نیو مخالف ینیبه مرگ مظلومانه مهسا ام نیکه حساب معترضروشن است  اریبس   

از اب گل  یدنبال گرفتن ماه ینیکه به بهانه مهسا ام یگشت ارشاد از کسان یاسالم ریغ

و اصالح  ییفرار از پاسخگو برای مربوطه مسووالن لطفا اما…الود هستند جداست

ندارد هر آنچه نقد و  یمردم و یکارشناس یمبنا کهنادرست و خودسرانه  یها استیس

 کی ینطوریربط ندهند ا گانگانیطلبها و ب هیو براندازان و تجز نیرا به منافق یاعتراض

و  یتیهمه دستگاه و نهاد امن نیکه با وجود ا ادیم شیسوال بزرگتر و خطرناک تر پ

 طلبان و هرج و مرج بو برزن جوالنگاه اشو یچطور کو یو انتظام یو نظام یاطالعات

 یکنترل اوضاع را بدست م نهایخواهند اعتراض کنند ا یطلبها شده که هروقت مردم م

کشور هستند  ی..پس قبل از مردم الزم است مقامات حساب مردم را که صاحب اصلرندیگ

خشم مردم احترام  یو حت ادیاعتراض و فرجدا کنند به نقد و یاحتمال یها یاز نفوذ

 .نشوند یکیتا دوغ و دوشاب  ندیفرما یو معرف ییاشوبگران را شناسا ابگذارند ام

 

 

 فرافکنی برای الپوشانی سیاست غلط گشت ارشاد -4

 1401شهریور  30

ارشاد که _گشت# غلط استیاز س یعذرخواه یکه بجا نهیمصداق فرار به جلو ا        

م با نظا نیمخالف میینداشته ..بگو یا دهیفا چیکشور بجاگذاشته و ه یبرا نهیهمه هز نیا

را تحت الشعاع  نیاربع ییمایخواهند شکوه راهپ یم ینیام_مهسا# فاجعه یپروپاگاندا

اگر به  دهیرس ییکنه .کار به جا ینم رییتغ تیواقع ینجنگ روا نیقرار بدهند..با ا

 کیبه مکان ای دیجمع نکرد شبیدم خونه را د یچرا آشغال ها یاعتراض کن یشهردار

بهانه است اصل نظام را نشانه  نهایا گنیعده م کی یکردرا درست ن یچرا جلوبند یبگ
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جز با نقد  اتانحراف و اشکاالت…است یلیچه سطح تحل نیا دیبکش خجالت…دیگرفت

 …شهیاصالح نم

در  ای ونیزیتلو ای ویبه شرط پخش زنده از راد یبعنوان مدافع قانون اساس نجانبیا    

اماده ام مناظره و اثبات  یرسم تیشخص ایبا حضور خبرنگاران با هر مقام  یعموم یفضا

و منافع و مصلحت  یانقالب اسالم یخالف مبان یاجبار_حجاب#ارشاد و گشت#کنم 

 .. دانیم نیو ا یگو نیاست .ا یاسالم یجمهور

 

  

 میروز نا آرا 6 انیپا ینفر برا ۹به  شنهادیپ پنج -5

 1401شهریور  31

 .هستند رینامه افراد ز نیمن در ا خطاب

،  یسالم نی، حس یاشتر نی،حس یشمخان یعل ،یاژه ا ی، محسن بافی، قال یسییر میابراه انیاقا

امده در  شیبحران پ تیریرا در قبال مد تیمسوول نیهستند که مهمتر بیو خط ی، کاظم یدیوح

قوه  سییقوه مقننه، ر سیی، ر یمل تیامن یعال یشورا سییر بیبه ترت انیکشور را دارند آقا

 ریوز سییکشور، فرمانده کل سپاه، ر یفرمانده کل انتظام ،یمل تیامن یعال یشورا ریه،دبییقضا

اطالعات هستند و طبق قانون و شرع در  ریسازمان اطالعات سپاه و وز سیی،ر تیامن یکشور وشورا

 ریاخ یها یکنترل نا ارام

 .نقش را دارند نیمهمتر

 یگرام برادران

پژوهشگر معتمد و البته مستقل با اغلب شما  کیعنوان در مقاطع مختلف ب ریسال اخ ستیب در

کارآمد سخن گفته  یو حکمران یمختلف مربوط به تحوالت اجتماع لیمحترم درباره مسا نیمسوول
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و چنان  دیکن نیو سخنانم بارها هشدار دادم اگر چن قاتیکه در نوشته ها و تحق دیام و شاهد هست

 و اما بعد میاز ان روز مباداها هست یها شاهد برخروز نیچه خواهد شد و متاسفانه ا دینکن

برامده از  یانباشته توام با خشم یتینارضا دینسل جد ژهیاز جامعه بو یکه در بخش دیریبپذ دیبا اوال

 بنابر.…باروت را روشن کرد نیانبار ا یمانند جرقه ا ینیوجود دارد که مرگ مرحومه مهسا ام یناکام

مهم را به  نیو ا دیکن جادیا تیخشم و عصبان نیا ی هیتخل یرا برا ییاقدام فضا نیدر نخست نای

 .دیفردا موکول نکن

 یپندار فیاحساسات و خود تکل ریخودسر تحت تاث یروهایماموران موظف و ن دیاجازه نده دوما

 یرو نیبنز ختنیکار مانند ر نیزنان و دختران بزنند ا هیعل ژهیخشونت بار بو یدست به رفتارها

 یو کشتن احتمال یانداز ریخطر ت فیرفتار خشن خطرناک است تکل یاست. وقت یم عموماتش خش

 .دیکه از شما دارم با ان مخالف هست یروشن است که من با شناخت نیمعترض

خبر  انیمردم جر نیاطالعات در داخل و ب انیجر یو مسدود ساز ونیلتراسیبا ف دیاجازه نده سوم

به  یاطالع رسان انیازاد بودن جر افات…ردیقرارگ گانهیمغرض و ب یدست رسانه ها لیو تحل یرسان

را  یاز خشم عموم یبخش یمجاز یفضا نکهیشدن ان است . ضمن ا هیکسویمراتب کمتر از خطر 

 جانیکوته نظر و خام و ه یبار تر است. مراقب مشورت ادمها انیکند و مسدود شدن ان ز یم رمها

 .دیزده باش

 باور…دیکن یعذرخواه ازیدر صورت ن دیبا مردم صحبت کن ینامه زمانهمه شما طبق بر چهارم

است که  نیا ریبحران اخ دیاز علل تشد یکیاست  رینشانه ادب و تدب ستینشانه ضعف ن نیا دیکن

 نیادیها و اشکاالت بن استینشده است. در صحبت با مردم به نقص س یکس حاضر به عذرخواه چیه

نعمتان خود نشان  یخود را با ول یهمدل نطوری..ادیشاد اعتراف کنمانند گشت ار ییاجرا یروشها

 …ستیو همدل و همراه نبودن با مردم نشانه ثبات قدم ن لجبازی واهلل به.…داد دیخواه

که ترفند نخ نما و  نیو اغتشاشگر خواندن معترض گانگانینسبت دادن اعتراضات به ب یبجا پنجم

 نیگر که تحت پوشش معترض و همچن بیتخر یها یوذنف قیدق یشده با کار اطالعات یمیقد

 یحضور دارند و بر اتش خشونت م دانیدر م یجیو بس یخودسر که تحت عنوان حزب الله یروهاین
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 دیو بگذار دیاعتراض ها و تجمعات کوتاه کن دانیو دست شان را طبق قانون از م ییسادمند را شنا

 .دیانها باش تیکننده امن نیخودشان را بزنند و شما تام ادیفر نیمعترض

مردم به جان هم  نیاز ا شیب دندهی اجازه …روست شیپ یسخت یروزها و شب ها نکهیاخر ا و

و پاسدار هم فرزند  یتیو امن سیپل یرویجوان و نوجوان معترض فرزند ماست ن …فتندیب

هم قرار  یورو در ر نیخشم و خشونت و زور طرف دیبا تیو عقالن رتدبی فقدان بخاطر چرا.…ماست

ها به کنار هر  یشلوغ نیاز ا یناش یمال خسارتهای.…کشور افزوده شود یبر داغ ها یو داغ ردیگ

که هنوز  یبه فقر دیشیندیب رانیا ندهای به … یرانیا کی یتار مو کیسر  یچند کل ان فدا

را  ندهیها نگاه ما به ا روزمرگی مبادا …که خدشه دار شده  یکه هست و عزت جهلی به…هست

 …نکند رهیت

 والسالم

 

 یخود ملت خوان دهی؛ راه عبور از پد یهمه پرس -6

 1401ششم مهر ماه 

 

 یدر قائله  13۹۸و  13۸۸و  13۷۸ یگذشته مانند سالها یاسیس یبحرانها گریهمچون د

 تیوابسته به حاکم های رسانه…شکل گرفته  یبزرگ یمختلف دعوا یرسانه ها نیب ریاخ

ملت فقط همان  ندیگو می …ها و یبریو سا میفارس و تسن یارو خبرگز مایمانند صداوس

انقالب تجمع کردند و خواستار  دانیدر م شنبهکیو  عههستند که بعد از نماز جم یافراد

 نترنشنالیا رانیخارج از کشور مانند ا یو اغتشاش گران شدند و رسانه ها نیبرخورد با معترض

و  یمجاز یهستند که روزها در فضا ییهمانهااند مردم  مدعی هم…و هیو منوتو و العرب

ردم و ملت م و…طلبند یم یو سرنگون رگدهند و م یاعتراض سر م ادیفر ابانهایشبها در خ

و با خود  نندیب یم دیشدن شد تهیو پاراز نگیلتریرا با وجود ف یمجادله شبانه روز نیهم ا

 د؟یگو یدروغ مراست و چه  یملت هستند و چه کس کیپرسند باالخره کدام  یم
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دو اتشه طرفدار  اللهی حزب هم …از ملت هستند  یبخش نهایالبته روشن است همه ا پاسخ

هستند و  مایصداوس یخبرگزار یکه سوژه مصاحبه ها یکسان یعنینظام و حاضر در صحنه 

 ادیفر یقیو حق یمجاز یکه در فضا یهستند و هم کسان نیخواستار برخورد با معترض

 … شوند یاغتشاش گر خوانده م و معترض و …است اعتراضشان بلند

با کدام است ؟  تیوجود ندارد؟ اکثر یخود ملت خوان نیدادن به ا انیپا یبرا یراه ایا اما

 یگروهها نیداد؟ حکومت در قبال ا انیپا دیمنازعه را چگونه با نیحق با کدام است ؟ ا

از جامعه و  یحق دارد به نفع بخش ایاتخاذ کند؟ ا یچه کند و چه موضع دیمتفاوت النظر با

 اتخاذ کند؟ میگر موضع و تصمید یبخش هیعل

که به  یاسالم یجمهور یگفت درفصل پنجم قانون اساس دیوقانون با یمنظر حقوق اساس از

 امده است ۵۹از ان اختصاص دارد در اصل  یناش یملت و قوا تیحق حاکم

اعمال قوه مقننه از راه همه  یهنگو فر یاجتماع یاسیس یمهم اقتصاد اریبس لیمسا در

 .ردیگ یمردم صورت م یبه ارا میو مراجعه مستق یپرس

 بیبه فرمان رهبر و با تصو یهمه پرس یقانون اساس 110اصل و بند سوم اصل  نیهم طبق

 .شود یدو سوم مجلس انجام م

 یواقع نظر افتیو در یدادن به خود ملت پندار انیپا یبشر برا یراهکار عقالن یپرس همه

کردند اما تاکنون  دییو تا رفتهیهمه ان را پذ رانیا یقانون اساس سندگانیملت هاست که نو

 . استفاده نشده است 136۸در سال  یاز ان جز در اصالح قانون اساس

 لیکه مصداق مسا میندار یموضوعات رانیامروز در ا ایاست ا نیمقدمه سوال بنده ا نیاز ا بعد

 ازمندیشده است که ن لیتبد یکه اختالف درباره انها به شکاف اجتماع ژهیمهم کشور باشند بو

موضوعات که  نیاز ا ی. برخمیاختالفات و منازعات باش نیحل ا یبرا یعموم یمراجعه به ارا

 : مطرح شده عبارتند از یبارها در افکار عموم

 

 بودن حجاب یاجبار ایازاد  مساله

 

 کایرابطه با آمر ژهیبو یخارج روابط



10 
 

 

 یاستصواب ایازاد  انتخابات

 

 همه مقامات تیو محدود بودن دوره مسوول دیمق

 

 یداخل لیو مسا استیمسلح در س یروهایدخالت ن حدود

 

 و استیدر س نیدخالت د زانیم

 

 .…گرید لیاز مسا یاریبس

 

 مردم و همه یمنازعات و اختالفات به را نیدادن به ا انیپا یکه برا یتا زمان دیا ینظر م به

شده و  یاز ظن خود دچار توهم خود ملت پندار یو گروه یمراجعه نشود هر کس یپرس

 یاست که واقعا تا زمان ینکته هم ضرور نیپندارد.. ذکر ا یملت خارج م رهیرا ازدا گرانید

است  نای مهم…ملت خبر دار بود یتوان از را یاستفاده نشود نم یپرس مهکه ساز و کار ه

کنند هر چند مخالف تصور  نیمردم تمک تیاکثر یمت در برابر راهمگان اعم مردم و حکو

جز  یاست صاحب و مالک رانیملک مشاع مردم ا رانیکشور ا منکنی فراموش…انها باشد

 یعموم تیجز به رضا یو پست و مقام میو تصم استیس چهی و…ندارد رانیتک مردم اتک

 . مشروع و قانون است

 عتاطبی…باور و اعتقاد دارند رانیا یه به قانون اساساست ک یبا کسان شنهادیپ نیا یرو

و  یکه برانداز یاعم از کسان ستندیسخن ن نیمخاطب ا شندیاند یم یکه فراقانون یکسان

که منشا قدرت خود را در ماورا  یکشور را هدف قرار دادند و کسان یهمه ساختارها یسرنگون

 یم زیحفظ قدرت را جا یبرا یمومع یو فراتر از اراده مردم دانسته و تقابل با ارا

 یاله یو سنت ها خیمردم ؛ جبر تار یو را یخرد جمع یدو گروه را بجا نیا فتکلی.…دانند

 روشن خواهد کرد.
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 محکوم است یهر گونه خشونت -7

 1401مهر  ۵

 با و.…محکوم و نشانه توحش است نه تمدن دایشد یدر اعتراضات مدن یهر گونه خشونت

ماموران را  یتواند خشونت و قساوت برخ یم تیحاکم نه…ستیفاع نقابل د یهیتوج چهی

 یماموران و اموال عموم هیو خشن عل یبیتوانند اقدامات تخر یم نیکند و نه معترض هیتوج

و همه حال محکوم  شهیخشونت و توحش هم دینکن هودهیب تالش …را مشروع نشان دهند

 .…یو هدف زهیاست با هر لباس و با هر انگ

 یاز مرگ م نیحکومت چقدرخصمانه است معترض و نیمعترض اتیگفتمان و ادب دیندقت ک

کدام  چیگفتمان هاست که ه نیا یتالق جهینت بیازسرکوب. خشونت وتخر ندوحکومتیگو

 .ستندیدنبال حل مساله و بحران ها ن

هم  در برابر زیروزها بدن ها وغرا نیافکار و اذهان ا یگفتگوبسته بوده وبجا ریمس سالها

 هستند

 

 

 ییبه چه بها نگیلتریف -8

 1401مهر  ۵

 

اعتراضات را مهار  شهیم یاجتماع یشبکه ها نگیلتریدادن با ف شنهادیکه پ یادانانن

دمند و  یطرفه در اتش م کیکنند که  یبدخواه م یخدمت را به رسانه ها نیکردبزرگتر

دهند  یرا بر باد م یملک کنند. ابلهان یم قیتشو ابانینوجوانان و جوانان را به حضور درخ

 .کنند یکه سخن انها را گوش م یونادان تر کسان
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 حکام رنجور تیحکا -9

 1401مهر ۵

 یکه از دردها و رنج ها و مشکالت و بحران ها درس نم یمداران و حکام استیس تیحکا

مجرب و  نیرا پشت سر گذاشتند بنابرا یادیز یکنند چون بحران ها یو تصور م رندیگ

 تیبه سخن متخصصان و کارشناسان گوش فرا دهند حکا ستین یازیه هستند و نکارکشت

 یبا درد و رنج سپر یستیدرمان و بهز یرا بجا مرع کیاست که  یماریانسان رنجور و ب

 .… دانسته یاز درمان م ازین یکرده و خود را ب

 یرا تباه م خود و خانواده اش یحماقت زندگ نیانسان رنجور با ا نجاستیتفاوت در ا فقط

 …کشاند یم یملت را به فالکت و تباه کیکنم اما حاکم نادان 

 

 :دیگو یم بایز یفردوس

 

 دیسپ ریبر حر ینامه ا یکی

 دیو ام میاندرون چند ب بدو

 

 خردمند بنوشت خوب یریدب

 اندرو زشت و خوب دیاور دیپد

 

 نیو پاک د یدادگر باش اگر

 نیبه جز آفر یابیهر کس ن ز

 

 و بدکنش یان باشگر بدنش و

 سرزنش دتیچرخ بلند آ ز
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 یاگر دادگر باشد جهاندار

 یگذر باشد یفرمان او ک ز

 

 امروز یرخدادها قیدق لیواقع گرا وتحل تیدر گرو روا رانیا  یفردا -10

 1401 مهر 11

در  ریوجود دارد که کدام عامل ز ییاختالف نظرها یصاحب نظران علوم اجتماع نیدر ب -１

 .دارد یم ترنقش مه ندهیساختن ا

و  نیمتنفذ ماتیبه تصم انی؛ نخبه گرا یباوران به اراده اله نی؛ د خیبه جبر تار ستهایمارکس

 استیس یو برخ یاجتماع یجامعه شناسان به کنش و رفتار توده ها و گروهها یرهبران؛ برخ

 فردا ساختن در ؛ باال گران کنش  از فراتر اما…برتر  باور دارند  یپژوهان به نقش قدرتها

بر  یو مبتن یکنشگران فوق الذکر  متک یوجود دارد که همه  یتر ییتر و مبنا همم عامل

چند  تیو روا ریو تفس لیو آن عامل؛  گفتمان و تحل رندیگ یم میو تصم شندیاند یان م

مانند است  و در  یدارند ب ندهیها در ساختن ا لیکه تحل یتاهمی …رخداد هاست   ی هیال

از امروز و چشم  یو جامع تر قتریو دق نانهیواقع ب تیکه روا زندسا یم یکسان را ندهیواقع ا

 .دهند یم هیاز فردا ارا یانداز قابل تصور و تحقق

مهم  نیکه به ا یهستند و کسان ندهینگر معماران ا ندهیگران واقع گرا و ا لیواقع تحل در

 .شوند یمواجه م یریتوجه نکنند اغلب با غافلگ

 

از انها را  یاختصار فقط  برخ یکه برااست .. اریگزاره باال بس دییدر تا یخیتار یمثال ها -2

توانست  یداشت م تلریه هیعل نیاز قدرت متفق یدرست لتحلی شاه رضا اگر.…برم ینام م

بود که  نیاو ا لیتحل اما…ردیرا بگ رانیدستگاه خود و اشغال ا یبهتر جلو فروپاش میبا تصم

 …است یجهان جنگ دوم اتحف تلریه
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 کایتواند امر یحزب توده داشت که م یاسیتحرک س یامدهایاز پ یمصدق درک درست اگر

 یگریکند طور د سیبه نفع انگل سیو انگل رانیرا در چارچوب جنگ سرد وارد منازعه ا

 .…شد یمرداد نم 2۸ یکودتا یگرفت و قربان یم میتصم

 یم دیفهم یرا م انیتهران دیمج مثل ینخبگان درون حکومت لیرضا شاه اگر تحل محمد

و جبهه  ردیبگ یعاقالنه تر میها که  به انقالب منجر شد تصم یتیکاهش نارضا یتوانست برا

که فراوان  یاسالم یدوران جمهور ینکند.  مثالها جادیاز مخالفان را در برابر خود ا یعیوس ی

و معضالت  یاجتماع یها بیو اس یاز مشکالت اقتصاد عیحجم وس نیان ا جهیاست  که نت

که در کتاب  یالملل نیب یمثالها نیاست ..همچن یانباشته مردم یها یتیو نارضا یفرهنگ

 .تاکمن قابل مطالعه است یخرد یب خیتار

 

موافق اعتراضات و همدل و همراه ان  یفرد نکهیفارغ از ا رانیا یکنون طیامروز و در شرا -3

سرکوب ان باشد..آن  ایساختار موجود و موافق مهار موافق  ایباشد  یبرانداز ایاصالح  یبرا

و  دادهایاز رو تیکند روا ینقش م یفایها ا تیموقع نیا نیریکه بعنوان سنگ ز یعامل

  یبر منافع ماد یصرفا مبتن و نندیب یها را نم تواقعی که انانکه …انهاست  ریو تفس لیتحل

کنند قطعا فردا  یم لیامروز را تحل یدادهایخود رو یذهن یها سمیغلط و دگمات یو باورها

 یزنند و  تالش م یچنگ م قتحقی صورت بر که انانکه و…خواهند خورد یلیس قتیاز حق

 یم ریرا سرکوب کنند نه تنها فردا غافلگ تیبه واقع کینزد یها لیها و تحل تیکنند روا

 …هستند کیشر یاحتمال یها یشوند بلکه در تباه

که  ستین  ینیو مصداق واجب ع یو سطح یو عموم یار تفننک دادهایرو ریتفسو لیتحل

 هیما یو ب نیتر فیمختلف به آن مشغول هستند و متاسفانه سخ یتهایامروز همگان با ن

 ریاز موافقان و مخالفان اعتراضات اخ یاریانها را در نظرات و مواضع بس نیتر یو سطح نیتر

مهم برخوردار  نیا یتعهد الزم برا و سواد و دانش و تین صالحیکه از کمتر مینیب یم

و گمراه کننده در طرف مخالفان  یو سطح هیما یب یها لی. با کمال تاسف حجم تحلستندین

 وعیدارند  ش اریهم در اخت یمتعدد یقدرت که رسانه ها یاعتراضات و وابستگان به نهادها
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که اتخاذ   مینیب یم  یانابخردانه  یها میتصم  دررا  لیابتذال در تحل جهیدارد و نت یشتریب

 .قابل مشاهده است ابانیان را در کف خ یامدهایشود  پ یم

 

و توسعه و عزت و  شرفتیو استقالل و پ یو ازاد یو اباد میرا دوست دار یرانیو ا رانیا اگر

و جامع ؛  قیدق لیواقع گرا؛ تحل یها تیروا نیا میبدان دیما مهم است با یشکوه آن برا

را بسازد وگرنه مهم  رانیا یتواند فردا یو گفتمان توسعه گراست که م هیچند ال ریتفس

بر جهل؛   یبدون شناخت و مبتن ستادنیا ی جهنتی … یا ستادهیا طرفدر کدام  ستین

 خواهد بود. رانیا یرانیو

 

 

 

 بد سیخوب پل سیپل -11

 1401مهر  16

 

در  یانتظام یروهایار نبه استقر میآشنا باش یتیو امن یمنصف و با مقوالت انتظام یاگر کم

 حیاستفاده صح یحت میکن ینم یاعتراض نیانها در برابر معترض یاحتمال یمعابر و صف بند

 یو در همه  ستین یبیهم امر عج نیمتفرق کردن معترض یو به جا از گاز اشک اور برا

ن خش نیباالتر؛ بازداشت نرمال و قانون مند معترض نهاای همه از… ستجهان متداول ا یجا

شود اما  یمتعرض ان نم یاست و کس هیزنند هم قابل توج یو ترور م بیکه دست به تخر

و متاسفانه  ستین هیو قابل توج میکن یتا کنون مشاهده م 13۷۸از سال  رانیا نیانچه در ا

خودسر  یروهاین ینگرفتند حضور و رفتار برخ ندر قبال آ یوقت مقامات موضع شفاف چیه

 یو اطالعات یجیو بس یاش و خشن در اعتراضات است که با نقاب انقالبفح اریو ناشناس و بس

و  زهیکه تحت هر عنوان و انگ یافراد نیمعرکه ها هستند. ا نیا اریاتش ب یو لباس شخص

زنان و دختران بلند  ژهیبو دممر یدست و باتوم و اسلحه به رو ؛یتیلباس و پوشش و مامور

و  ینظام یروهاین ی وجهه و…اش و فتنه هستندخشونت و اغتش یکنند..عامالن اصل یم
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در قبال انها مشارکت در  یتفاوت یکنند و سکوت و ب یرا خدشه دار م یتیو امن یانتظام

 ینفوذ تبهانه به دس نهایا یانسان رغی رفتار…گذشته و امروز است  یانها در سالها اتیجنا

 یو خانم نجف یگ خانم شاه کرممانند مر یشدن اعتراضات و ابهام در حوادث نیخون یها برا

دارند نه  نیجماعت نه د نیکنم ا یدهد ..با اطالع عرض م یم گرانیو د زادهیو خانم عل

کنند  یدهند فحاش یناموس نه وطن و نه وجدان و نه ابرو و اصل و نسب که به خود اجازه م

 یکس ستین تصور قابل وگرنه…مقتول کنند ایو مانند مغوالن مردم را مضروب ؛ مجروح 

دهد  یخدا باور باشد چگونه به خود اجازه م یکه حالل زاده و با شرف و حالل خور و ذره ا

افراد  یبه سو ایبا باتوم به صورت مردم بزند  ایبکوبد  ابانیسر دخترک نوجوان را به جدول خ

 تیمسوول نظم و امن یو نهادها یانقالب یروهانی.…کال  و حاشا…کند کیشل ینظام ریغ

 یضرور ییو قضا یاطالعات یعناصر متوحش جدا کرده و نهادها نیحساب خود را از ا دیبا

و مجازاتشان  نهایا یینسبت به شناسا یمداربسته و کار اطالعات یها نیاست با استفاده از دورب

تا کنون اقدامات مشابه انجام شده  یخودسر ای یقگیبا کج سل انااحی اگر و.…اقدام کنند

که بواسطه کشته  داغی تا…شوند هیبرکنار و به اشد مجازات تنب انیخاط پس متوقف و نیز

 یقیدشمن حق. …ابدی نینوجوانان وطن بر دلها نشسته تسک ژهیاز هموطنان بو یشدن تعداد

اعتراض به  لیتبد یاصل لدرجه اول و عام نفوذی.…جماعت و آمران آنها هستند نیهم

 یرویو ن سینکنند .وگرنه پل ییا وارونه نمارسانه ه برخی لطفا…ها هستند نیاغتشاش هم

که منجر به  یاعتراض ها به گونه ا تیو هدا تیریجز مد یا فهیقانون مدار وظ یتیامن

 .…شناسند یها را م یمرزبند نیخشونت نشود ندارد..و مردم ا

 

 یجهل و مرض و ناکام بیبر امده از ترک یمواضع -12

 1401مهر  16

 

 لیتحل یامروز جامانده و وامانده اند بجا رانیا طیشرا لیتحلکه از  یاست افراد یچند روز

 یکیاورده اند  یاز جامعه رو یبخش هیعل یو فحاش نیساز به توه ندهیراهگشا و ا یها

 فیشر انیاعتراض دانشجو یگریناموس خوانده و د یرا هرزه و فاحشه و ب رانیا نیمعترض
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 نیاز ا یهم در کمال ازاد گراندی. …انسته وو مادران پولدار انها د پدررا بخاطر نان حرام 

 نیاز ا یریجلوگ یخود را برا یفرد و نهاد چیکنند و ه یم انیارزش ب یدست افاضات ب

 ستیبنابر مصلحت ها واجب ن نجایاز منکر ا یشناسد و ظاهراً نه یسخنان موهن مسوول نم

 نهایدر قبال ا دیجامعه باجماعت چه گفت و واکنش  نیبه ا دیپرسند با یاز بنده م یاری. بس

 باشد ؟ دیچه با

سواد  یو ب هیانقدر کم ما نهایجهت که ا نای از سکوت.…سکوت و دعا  میگو یپاسخ م در

که در آن غوطه  یندارند و دعا بخاطر نجات از جهنم ییمغز هستند که ارزش پاسخگو یو ته

پنهان شده در  یها یکامو نا یو روان یروح یها یماریکه جهل و ب زمانی از امان. …ورند

 فیسخ یشود سخنان یم جهینت. …ابدیانسان بروز  یریو در موضع گ بیکناخودآگاه با هم تر

 دیبا کسانی سخنان به.…ندارد ییو پاسخگو دنیکه ارزش شن.…زیمبنا و اهانت ام یو ب

 که درد کسانی…شندیاند یآن م یو قدرت و رفاه و استقالل و ازاد رانیگوش داد که به ا

متعال و  یبه خدا مانیمملو از ا یکه قلب ینکسا…انسان و اخالق و حقوق و توسعه دارند 

 او دارند یها تیها و هدا تیحما

 

 رنگ است کیخون همه  -13

 1401مهر ماه  16

 

هستند در  تینظم و امن یکه مسوول برقرار یو نظام یانتظام یروهایاز ن یبرخ نکهیاز ا

اقدامات  نیا نیو خواهان روشن شدن مقصر میند متاثرشد دیشه ریاعتراضات دو هفته اخ

 تیهم دارد که غفلت از ان نها یگرید یاما سکه رو. …میآنها هست هیعل یستیخشن و ترور

 است یوجدانیو ب یانصاف یب

 

 کایو ن ینجف ثیجوان مانند حد دختران نوجوان و ژهیبو نیمعترض یمظلومانه برخ شهادت

 یلینه تجل یآبرومند عتشیی مراسم نه…سوزاند یقلب انسان را م شتریب گرانیو د یشاه کرم

 نکهیو از همه بدتر ا یتیانها و نه حما یمقامات با خانواده ها یدر رسانه ها نه ابراز همدرد
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چگونه و توسط کدام  خواهران و برادران ما چرا وو رانیا زیفرزندان عز نیا ستیمعلوم ن

خواستند از حق اعتراض  یکه فقط م یاند در حال دهیت رسبه شهاد ییهاستیو ترور نیقاتل

 انیرانیکند خون همه ا یم جابای شرف و وجدان و حقوق و اخالق…خود استفاده کنند

 رنگ انگاشته شود. کی

 

مهر درباره تحوالت  یریدب ریبا دکتر ام نیمشروح خبر انال یگفت و گو -14

 ریاخ

 1401مهر  20

مورد مشورت در  یاز کارشناسان علم کی چیمهر ه یردبی گفته به :یفروزان آصف نخع

 استیس»نکرده اند بلکه از مضار آن به عنوان  دییگشت ارشاد را نه تنها تا ،یجلسات کارشناس

از آرمان « انحراف بزرگ»آن را  یخیتار شهیکرده و ر ادی «یرمردمیشکست خورده و غ یها

کارشناسان  حیو دولت به نصا یاسیس تیداند، اما چرا حاکم یم یاسالمانقالب  یابتدا یها

بحران کرده است؟  ریروز کشور را درگ 20از  شیکه ب دیجا رس نیگوش نداده و کار به ا

مهر، مدرس دانشگاه  یریدب ریدکتر ام با نخبرآنالی بحران در گفت و گو نیها و ابعاد ا شهیر

 .قرار گرفته است یو بررس ثمورد بح ،یو پژوهشگر علوم انسان

 

 دیکن یفکر نم ایآ ینیو نوع برخورد با نحوه مرگ مرحومه مهسا ام ریبه حوادث اخ توجهبا

شما که  ادداشتیاست که در  یدرحال نیشده باشد؟ ا فیضع اریبس یتیحاکم یسنسورها

به  یکه در گذشته در جلسات  دیمنتشر شد ، اشاره کرده ا یاجتماع یشبکه ها یدر برخ

   … کنند یریشگیدر کشور پ یکنون لیتا از مسا دیا دهکر ییها هیمسئوالن توص یبرخ

 

 یکرده ام که برخ دیمنتشر شد تاک ریاخ یها ینارام ریکه در هفته اخ ادداشتیدر آن  من

گذشته در جلسات  یهستند در سال ها یو نظم عموم تیاز افراد که امروز مسئول امن

 نیطب من بوده اند. منظور امخا میمستق ریو غ میمتفاوت مستق یها تیو  موقع یمشورت

و مطالبات  یبر خرد جمع یقوه عاقله و خرد منفصل مبتن کیاست که در درون جامعه ما، 
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قوه عاقله متشکل از  نیکشور است. ا یبزرگ برا هیسرما کیخود  نیکه ا میدار یعموم

دوست هستند و منافع و  هنیما درس خوانده اند، م یهستند که در دانشگاه ها یکسان

 تیبا واقع گانهیکنند، و ب یم یزندگدارد، درون جامعه ما  ییواال گاهیجا شانیبرا یمل تیمنا

 دیو نبا ستندین گرید یاز سو یها و دانش اجتماع یها و تئور هیسو و ناآشنا با نظر کیها از 

 .شود جادیفاصله ا یحلقه فکر نیو ا تیحاکم نیب

 

 زمیمکان شیهم کما ب یتیو حاکم یعم از دولتا رانیا یریگ میدر نظام تصم  نیبر ا عالوه

 دیوجود دارد و نبا« مشاوران»نظرات  جامعه از طرق مختلف از جمله  افتیدر یبرا ییها

 .اثر شود یها ب زمیمکان نیا

 

 ست؟یچ یمشاوره ا یقوه عاقله در نظام و  گروه ها کارکرد 

 

 لیو مسا  یاجتماع یف هاشکا یی، شناسا یحکمران وهیکشور، نقد ش تیوضع یشناس بیآس

معقول،  ،یمنطق یتواند در کشور به بحران دامن بزند و ارائه راه حل ها یکه م یحل نشده ا

از جمله  یاجتماع یاز بحران ها یریجلوگ تیاز مشکالت و در نها ییگره گشا یبرا

 .آن هاست یکارکردها

 

 م؟یحوادث مواجه ا نیا اکنند چرا ب یکنند؟ اگر م یاز مشاوره ها واقعا استفاده م ایآ

 

 یها کمتر استفاده م یریگ میجامعه در  تصم یحاصل از خرد جمع  یعلم یراهکارها از

 یاسیآن را کل کشور، ملت، و نظام س یبها دیکن یهمانگونه که مشاهده م جهیشود و در نت

 .پردازد یم

 د؟یبزن یمثال دیتوان یم

در  یکه فرد نخبه، کارشناس و صاحبنظر میوتوانم بگ یم بایتقر ریمثال در مساله اخ یبرا

 لیماجراها ما نیرا  که در ا یوجود ندارد که با گشت ارشاد موافق باشد. البته کسان رانیا
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 یدر نظر نم یباد اظهار نظر کنند را  در زمره  جامعه کارشناس انیهستند  متناسب با جر

حوزه  نیکه در ا یینهادها سال است در شوراها و 20از  شیکه ب یفرد نوان. به عرمیگ

 ونیسیگرفته ، تا کم یانقالب فرهنگ یعال یشورا یها ونیسیبوده اند از کم ریگ میتصم

در  د،یاز آن را شاهد و ناظر بود یبخش  یمصلحت نظام که جنابعال صیمجمع تشخ یها

 یمرو با جرات  نیحضور داشته ام از ا گر،ید یهاو دستگاه  ،یکنون یسابق و فراجا یناجا

نظام اعتقاد  نیو ا یصاحبنظر، نخبه، متفکر و دلسوز که به قانون اساس انیقاطبه جر  میگو

مدل  نیبرآمده اند، با ا نیکامال متد یها  طیدارند، و چه بسا خودشان از خانواده ها و مح

مخالف هستند. و بارها و بارها  رشادمانند گشت ا یمردم ریشکست خورده و غ یها استیس

بود  1401تابستان  یآن ها  ابتدا نیمخالفت خودشان را مطرح کرده اند. آخر در جلسات

 یکیبرگزار شد. بنده به عنوان  یکنون یناجا سابق و فراجا یدر معاونت اجتماع یکه جلسه ا

رساند، بلکه  ینم جهیروش نه تنها ما را به نت نیاز مخالفان سرسخت ، معتقد بوده و هستم ا

کند، بلکه  ینم جیست که نه تنها عفاف و حجاب را در جامعه تروا یروش شکست خورده ا

در مردان، خانواده ها و  ایدر اوال زنان و دختران و ثان یتیو نارضا یتقابل اجتماع کیبه 

 .منجر شود یتواند به اعتراض اجتماع یهشدار دادم م یزند و حت یجامعه، دامن م

 ده است؟به عنوان گشت ارشاد باب ش یا هیرو نیچن چرا

کند.  نیتمک یو حوزه تخصص یبه خرد جمع دیساز با میو  تصم ریگ میجا نظام تصم نیا در

توانند به  یدارند م دینظر صاحبنظران و نخبگان و کارشناسان ترد یریو فراگ ییاگر در روا

 ی. متاسفانه برخمیستین  یمواجهه ا نیشاهد چن یمعتبر مراجعه کنند. ول یها ینظرسنج

اسالم  نیهم گشت ارشاد  را مرز ب یشود و برخ یبه آن ها الهام م کنند یگمان ممسئوالن 

تا کنون شده است.  یادیز یها نهیمنجر به هز ییاعتنا یب نی، ا یدانند. به هر رو یو کفر م

، خسارات   یخسارت بار آن ، فارغ از خسارات ماد یامدهایو پ ینیام یخانم مهسا یاما ماجرا

است که  یزی، فراتر از آنچ تیاز جامعه با حاکم یارتباط بخش و  یعموم وارده به اعتماد

 .بتوان آن را احصاء کرد
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 مینشده و در عمل نظام تصم تیاز نظرات متخصصان تبع یریگ میدر تصم دیکرد اشاره

 یماجرا به چه موضوع نیا شهیرفتار شده چرا؟ ر یو خالف منافع مل رکارشناسانهیغ یریگ

 گردد؟ یبرم

انحراف بزرگ از  کیو از  میبه عقب برگرد دیبا یکم یخیسوال از نظر تار نیپاسخ به ا یبرا

 کیانحراف تنها  نی. امیصحبت  کن  یانقالب اسالم لیو اهداف اص  یچارچوب قانون اساس

بلکه خالف آن است. رهبران و  ستین یاسالم یو جمهور یبا انقالب اسالم بیگفتمان رق

 تیآ ،یاهلل مطهر تی)س(، آ ینیمانند امام خم ییها تیشخص یماسالانقالب  یرجال اصل

آنان قبل و  یبودند. شاکله اصل یاهلل بهشت تیو آ ،یاهلل طالقان تیاهلل باهنر، آ تیاهلل مفتح، آ

زندو مردم  یاست که در نوشته و اظهارات شان موج م تیبر عقالن یبعد از انقالب رفتار مبتن

 .انقالب مشارکت کردند رجال در نیبا اعتماد به ا

 

 یبودند و خالف خواسته مردم عمل نم یرجال  به شدت، مردم نیاست که ا نیدوم ا نکته

کردند با کار  یم یداشتند، سع یا هیمردم زاو یبا خواسته عموم یکردند.اگر هم در مساله ا

را هم  کنند و البته خودشان کیرا به نظرات خودشان نزد یو گفت و گو افکار عموم ،ینظر

علم  یدر کشور مانند آقا یانیدادند.  ما امروز آقا ینقد و اصالح قرار م رضروش در مع نیبا ا

 …ذوالنور و  یو آقا ،یقیصد یآقا ،یاحمد خاتم دیس یآقا ،یاحمد جنت ی، آقا یالهد

را  یآنان با خرد جمع  هیزاو زانیمواضع  آنان و م یهستند که  افکار عموم بونتری صاحب

کند؛  یطوفان به پا م ایسخنان آنان در جامعه آرامش  ازهکه تا چه اند نیاسند و اشن یم

 نیحاکم است. البته هم یفکر پیاست  و سخن از دو ت یرجناحیراهگشاو  غ یا سهیمقا نیا

 ادیهم به وفور وجود دارد که متاسفانه در مجلس ز ونیرروحانیهم در مکالها و غ لیمسا

 .شود یم دهید

 روبه رو کرده است؟ یو اجتماع یفرهنگ اتیرا با چه تجل رانیا یخیتار تیوضع لیتقل نیا

 

  یریشاهد شکل گ یظهور رجال فرهنگ یباعث شده  به جا رانیو تنزل رجال در ا لیتقل نیا

 یدارند، اما با مواضع مبتن بونیپول و تر یفرهنگ ی.  شومن ها میشو یفرهنگ یشومن ها
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 ،یمنافع مل یکنند. به جا یم یو دو قطب کیامعه راتحرج  ،یو جناح یبر منافع شخص

 تیشخص  یاعتبارات مهم است و به نوع گریجذب اعتبارات، گرفتن ساختمان، و د  شانیبرا

کنند و  یاعصاب و افکار مردم حرکت م روی …و  ،یپور، حسن عباس یچون  رائف ییها

انقالب هستند. در  یابتدا  یها تیبزرگ نسبت به  آرمان ها وشخص ینشان دهنده  انحراف

طرح مساله و راه حل کنند که چند   یمرجع یگروه ها  میآن هست ازمندین زیحال حاضر ن

 یآنان مترق یها دگاهیکنند د یمتقابال درک م زیو مردم ن شندیاند یسال جلوتر از مردم م

 نیحال حاضر ادر  تیوضع ایو مردم باشد . آ یکننده منافع مل نیتر، جلوتر از زمان، و تام

حاضر  یها دگاهید هب شتریها حاضر در اعتراضات، ب یها و نود یگونه است؟ دهه هشتاد

 یحاکم اعتنا نم انینسل هم اصال به جر نیاز ا یکنند، و برخ یخندند و مضحکه م یم

 تیوضع نیهستند. ا  نیخطرناکتر از معترض یلیکنند خ یکه اعتنا نم ییکنند. البته آن ها

 .است که در باال به ان اشاره کردم یراف بزرگانح جهینت

 

  
 

 یفکر نم یدانند، ول یاسالم م قتیتام حق ندهیکه خود را نما میمواجه ا یبا جناح دییگو یم

آنکه  گرینکته د ست؟یدوره گذار ن یها صهیخود از خص نیباشند و ا دیکه آن ها هم با دیکن

  دانند؟ یخود م کیو استراتژ یفکر ندهیرا نما فیط نی، ا یاسیس یهواداران اسالم ایآ

 

و امثالهم  یعلم الهد یندارم  جناب آقا یدیهستند. ترد یگاهیپا یهستند دارا یمدع آنان

تواند خود را  ینه تنها نم شانیا یقطب در جامعه هستند. ول کیدارند و  یاجتماع گاهیپا

 یو حت رانیا نیمتدجامعه  یتواند خود را سخنگو ینم یبلکه حت رانیمردم ا یسخنگو

مساله عفاف و حجاب  لیبکند.  در تحل یمعرف رانیا یو انقالب یلهجامعه حزب ال یسخنگو

 انیانقالب و سخنگو انیتوانند خود را به عنوان سخنگو ینم یهم نظرشان محترم است ، ول

 مهمتر است،  گرانید یآن ها از خواسته ها یکه خواسته ها یبرتر یاسالم و طبقه اجتماع
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که  ستین نیبه ا دنیتابد. اما برنتاب یرا برنم یجابح یاز جامعه ما ب یمطرح کنند. بله بخش

 .ستدیبا یطبقات اجتماع گریحق دارد با زور و اجبار در برابر د

 کنند؟ یو با توسل به قانون رفتار م یآنان معتقدند که قانون اما

 

 یجناح دهینظر و عق لیتحم یبرا تیاز ابزار و قدرت حاکم  رایاز همه بدتر است ز نیا و

دهد   یاجازه نم یو اعتقاد ینید یمبان یو نه حت یکنند. نه قانون اساس یخود استفاده م

از  یمحدود هستند اما  در موارد یتیاقل دیگو یدر جامعه  که برآوردها م یو گروه یقشر

 یو معترض مکنند و جامعه  هم متشنج   ینفع خودش سواستفاده م بهاقتدار حکومت ، 

 .ستین زیجا یامر نیشود و چن

 

 گاهیپا یانقالب است و دارا هیکه حاصل انحراف از  افکار اول دییفرما یرا مطرح م یتیاقل شما

مذکور در چه  تیکند اقل یم لینگاه خود را به کشور تحم یهستند.  ول یمحدود یاجتماع

 برد؟ یبه سر م روهاین گریبا د یطیشرا

 

 یجا منظورم از طبقه، طبقه اقتصاد نیدر همه جوامع وجود دارد. در ا یقاتطب زیو ست رقابت

گروه ها، اصناف و  ی. بلکه منظورم به طور کلندیگو یها م ستی. آنگونه که مارکسستین

ها  یریگ میها و تصم یساز میدست برتر را در تصم لندیاست که ما یاجتماع ینحله ها

و  نیکشور ها گرفته تا  بسته تر نیتر یستیبرالیلو  نیتر یستیرالداشته باشند. از پلو

 نیجنگ سرد چن تیدوران حاکم یستیکمون یکشورها ای  نیجوامع مانند چ نیمتمرکزتر

 یریگ میکند دست برتر را در   تصم یتالش م زیگروه ن نی. امیکن یرا مشاهده م یمنازعات

سبک  ،ی، فرهنگ کیدئولوژیچون مالحظات ا یماد ریو منافع غ یها متناسب با منافع ماد

 .باشد داشته  …و  یزندگ
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و حکومت صاحب  تیاما حاکم ستیمختص جامعه ما ن تیوضع نیا دیطور که گفت همان 

بر قانون و نه زور بکند.  یتواند اعمال قدرت مبتن یم یعنیاست به نام اقتدار،    یصفت

 برخورد کند؟ دیچگونه با یطبقات زیست انهیحکومت و دولت در م

 

 دینبا لیمسا نیآن است که حکومت در ا دیگو یبه ما م یو حکمران  استیکه دانش س آنچه

است،  یحاتیترج یدارا ییطرف عمل بکند و اگر هم در جا یب دیجانبدارانه رفتار بکند. با

 یشخص یبهاء بدهد هرچند بر اساس باورها تیبر اساس نظر اکثر یمنافع مل نیبه تام دیبا

 .است یدر باره حکمران یاسیراه حل دانش س نیباشند. ا سوهم تیهمسو با اقل

 

به طور مشخص  یشود ول یهم م یمل یبه آشت یمنته یکردیرو نیاتخاذ چن دیترد یب

 کند؟ نیتواند هدف مذکور را تام یم یاصالح چه انحراف

 

 ییها گروه ایرا افراد  تیحاکم یاجتماع گاهیبود که پا یاستراتژ نینقطه انحراف ا نینخست

 یخواسته ها دیمتقابال معتقد است با گاهیپا نیمانند خودش هستند. ا قایدانست که دق یم

  ر،یاخ ینگاه در سال ها نیکنند. با گسترش ا یبانیپشت تیشود تا از حاکم نیآن ها تام

 ییها استیقلمداد کرد. انحراف مذکور مخالفان س ینتیدر انتخابات را ز دممر یرا یجناح

 یخارج م یاسینظام س یها گاهیو پا روهایرا از زمره ن یحجاب اجبار ایرشاد چون گشت ا

 .داند ینم یاسیس تیمتفاوت را پشتوانه حاکم یکند و حامالن سبک زندگ

 

درصد هم چشم بسته  1۵درصد کامال مخالف نظام و  1۵ دی، مثال فرض کن یعاد تیوضع در

کنند؛ اعتقاد دارم آن  ینقش م یفایا انهیم یدرصد در فضا ۷0مدافع نظام هستند؛ حدود 

نظام ها  یاجتماع گاهیاز پا یبخش زیدرصد مخالف نظام هم هستند ن 100که  یدرصد 1۵

 یاسینظام س ایاز خود و  گانهیآن ها را ب دیخود هستند. نبا یهاکارکرد یمحسوب شده و دارا

در کشور کمک  یاسیس مخالفان، منتقدان و معترضان هم  به نشاط و تحرک رای. زمیکن یتلق

 یاسیاز نظام س شیها یفداکار یبرا تیباشد، اقل تیگاه کشور، اقل هیکنند. حال اگر تک یم
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گونه در اقتصاد  نیفاسد ا انیبه عنوان جر ریاخ لسا 10در  می. کاسبان تحرردیگ یباج م

فروش ها از جمله  میدور زدن تحر یبرا رانیا نهیهز یالملل نیشکل گرفتند. جبر ب رانیا

کاسبان  بیمذکور به ج نهیداد. هز شیدرصد افزا 30تا  20 نینفت و واردات و صادرات را ب

رانت مذکور به بهاء  ناکام ماندن  تیخواهان تثب میرو کاسبان تحر نیرود. از ا یم میتحر

هستند. لذا حاضرند با  انتیخ یو افتادن به واد یدر توافق برجام به ضرر منافع مل رانیا

متحد شوند تا برجام  میرمستقیبه طور غ رانیا یاسالم یو مخالفان سرسخت جمهور لیاسرائ

شد.  یم یها تلق میدور زدن تحر یکشور برا ارغاری یمثال بابک زنجان ینرسد. برا جهیبه نت

و  یفاسد در کشور بود. در حوزه فرهنگ انیجر نیبزرگتر یریاش شکل گ یاما خروج

دارد، و  ییاهداف ، منافع و خواسته ها تیو اکثر یع ملخالف مناف یتیهم اقل یاجتماع

جا  خط  نیکند. ا یم یریگیهم پ تیقدرت و اقتدار حاکم قیموضوع را از طر نیمتاسفانه ا

 یم نیچن دیبا یکه نم یاز آن عبور کرده در حال تیاز حاکم یاست که بخش بزرگ یقرمز

 .شد

 

  
 

قدرتمند  یزنان و همدل یاز سو یاجتماعو اعتراض  انیعص ی، شاهد نوع دیحرکت جد در

رسد انحراف مذکور  یبه نظر م ست؟یشما از حرکت حاضر چ ری. تفسمیمردان با آنان هست

را به خطر افکنده است، مواضع  یو گفتمان انقالب اسالم یاسالم یبا حذف زنان، جمهور

تواند محل  یه محاضر تا چه انداز تیبرون رفت از وضع یشما با توجه به جنبش حاضر، برا

 خواهد داشت؟ یامدیجنبش چه پ یبشود؟ به طور کل حیتصح زیتا انحراف ن ردیاعتنا قرار بگ

 

بشود. اما اعتقاد  دهیگونه نظرات شن نیتا ا دوارمیام یلیو نه خ وسیما یلینه خ  میبگو دیبا

مسامحه  یاارتباط دارد، ج رانیا ندهیو آ یکه با سرنوشت کشور ، منافع مل یلیدارم در مسا

 .و توان خودش فکر و اقدام بکند صیدر حد تشخ دیبا ی. و هر کسستیو تعارف ن
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 ران،یمعترض در جامعه ا انیبه عنوان جر یحرکت نسل دهه هشتاد نییو تب ریتفس در

و  گانهیخورده و وابسته به ب بیکه آنان را فر یمعن نیبه ا میبده بیفر دیخودمان را نبا

 ونیلیم ۸0 تیاگر از جمع یدر درون جامعه شکل گرفته که حت یخش. بمینکن یدشمن معرف

 هیانیحق اعتراض و اعالم ب اینفر هستند، آ ۸0فقط  مییبگو یعنیرقم،  نیکمتر ران،یا ینفر

با  یندارند ول یکشور اعتقاد یرسم یخود را ندارند؟ حتما حق دارند. آنان به ارزش ها یها

و با  میبشناس تیرا به رسم دگاهید نیا دی. بامیرکوب بکنآنان را س دیتهمت ها و انگ ها نبا

 .میآنان وارد گفت و گو بشو

 

به  تیکه حاکم میتجربه نبوده ا نیو حال حاضر شاهد ا ۹۸، ۹6 ژهیدر اعتراضات به و چرا

کند  دیو تاک نیتضم زیآنان را ن تیضمن مجال اعتراض، امن  یآزاد دانیمعترضان، در م

بکند. چرا  نیمعترضان را تام تیامن دیبا سیراض آنان را ندارد. پلحق تعرض به اعت یکس

از  یچرا تصور متوحشانه ا م؟یکرده ا غیوجود دارد، از خودمان در ایدنکه در  ییسازوکارها

ها  نیا م؟یگذاشته ا شیمخالفان معترضان به نما یرویکشور خود چه از معترض و چه از ن

 .منطق برخوردار باشد، واهمه از برانداز هم نخواهد داشتاز  یما است. اگر نظام یاصل لیمسا

 

 یرسانه ها یبرخ یکه ادعا نیاست. ضمن ا یقطع یاجتماع راتییآن شامل تغ یامدهایپ اما

 یجنبش ها یدانم. دستکم از منظر جامعه شناس ینظام درست نم یرا در باره برانداز گانهیب

و اثرگذار را  ریفراگ یجنبش اجتماع کی یراالزم ب یها یژگیو انقالب ها، همه و یاجتماع

نگاه  دییتا یحاضر برا یمجعول و غلط  از جنبش اجتماع تیم. اما ارائه روایکن یمشاهده نم

 .میمواجه بشو تیبا واقع دیغلط است. ما با زیسرکوبگرانه ن

 

 ستند؟یبحث شما چ ینیع یها مثال 

 

مطرح  شانیو بحث مصادره اموال ا ندیگو ینظرشان را م یمیکر یعل یکه آقا نیمثال ا یبرا

انقالب و  یبرا یرخواهیکه باشد خ یسخنان از هرکس نیخطرناک است. ا اریشود بس یم
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 نیاز ا یشود. سخنان یهم در آن مشاهده م یاغراض مشکوک چ،ینظام ندارد. مبنا که ندارد ه

 زیو پره دهیپد کیوان درست اعتراضات به عن لیرو با تحل نیزند. از ا یدست به فتنه دامن م

 .میریبگ یدرست ماتیبود تصم میدست ، قادر خواه نیاز ا یاز سخنان

 

سخت تر و خشن تر  نده،یجامعه آ یحاضر به نظر شما فضا یتوجه به جنبش اجتماع با

 آرامتر و بازتر؟ ایخواهد بود 

 

اضر است. کشور با جنبش ح یریگ میو تصم ینظام حکمران تیامر تابع روش مواجهه کل نیا

 یعموم یاز خواسته ها شیها استیو س کردهایاز رو یقبول بکند  در برخ  تیاگر حاکم

 تیکشور اصال قابل یشان برا نیسنگ نهیهز لیمذکور به دل یها استیفاصله گرفته، و س

امر مثبت  کیها به عنوان  میها و تصم استیرسییشجاعت تغ دیبا منظا نیاجرا ندارند، بنابرا

 یکشور فرصت ینگاه ، اتفاقات حاضر برا نیو حکمران را داشته باشد. از ا مداراستیس یبرا

 یشتریب اریمثبت بس یدستاوردها یاسیس تیخواهد بود به عنوان قوت و نه ضعف که حاکم

 یدر برابر خواست مردم نوع نیکرنش و تمک اگرمردم فراهم کند. اما  یها، برا نهیاز هز

 …و  گانهیبه ب ی، وابستگ یشود ، و اعتراضات مردم  ریتفس ینیو عقب نش یمرعوب شدگ

قابل انتظار خواهد بود و دودش به  ندهیدر آ یاتفاقات ناگوارتر یعیشود به طور طب رتفسی

 ینگران کننده م یا ندهیرا آ ندهیمنظر آ نیخواهد رفت. از ا تیچشم هم مردم و هم حاکم

 .نمیب

 د؟یهست تیکه در اقل دیدان یم یتان مصلحانه و دلسوزانه است ول نگاه

 

 تیاعتراض و واقع یاز ماجرا ریها و تفس تیمربوط به جنگ روا ،یصحنه از منازعه کنون کی

 یخال دانیسازد. م یرا م ماتیتصم تیها است که در نها تیروا نیاست. چون ا یاجتماع

 یرونه اوا یها تیو روا رهایدهد تفس یخطرناک است و اجازه م اریحوزه بس نیکردن در ا

 ریکه در تحوالت اخ یزیمنجر بشود. آن چ یغلط اریبس ماتیو به تصم هاز اتفاقات ارائه شد

 یها دگاهید یاست. ول تیمعقول و خردمندانه در اقل دگاهیاست که متاسفانه د نیا افتمیدر
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خارج از  یغالب هستند و از جانب رسانه ها ،یثبات یو ب یخواهان تشنج ، آشوب ، ناامن

است.  تیکنند در اکثر یم ییعقده گشا شتریکه ب ینیخارج نش ی، گروه ها ی، برخکشور 

است که به مولفه  یسرکوبگر  و تمامت خواه دگاهیهمان د ،یچیق گریمقابل  لبه د دگاهید

کند موضوع را فراتر از منازعات  یکه تالش م یتیاقل دگاهیاشاره کردم. لذا آن د شیها

 ییبا انگ ها یافراط فیاز جانب دو ط ند،ینگرانه بب ندهیو آ یلم هیو از زاو لیزودگذر تحل

. رندیگ یبشوند مورد حمله قرار م «سیخ»خواهند  یهستند، نم« ها وسط باز نیا»چون 

ماجرا  نیا یافراط نیطرف رایاست.  ز بیرق دگاهیکردن د رونیب یکه فقط برا ییانگ ها

 .نندیب یآن م یریناپذ ین فضا، و آشتشد زهیکالینظرات خودشان را در گرو راد شبردیپ
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 نای شهدا همه.…بود  یحسن خمام دیشه قرفی…شد دیو اصابت ترکش شه ییایمیش
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 من نسل اصال…ت حق و حقوق مردمیو به شدت اهل رعا ریبودند مظلوم و سر به ز یپیت

 دهندی که را امام و انقالب وگرنه … میبچه ها عاشق انقالب و امام شده بود نای بواسطه

 یامام و انقالب را دوست دارند حتما اونها هم بو یدسته گل ها وقت نیا میگفت یم میبود

را در  رزمی ورزش من…داشت  ییلطف و صفا نهایحضور امسجد هم با . …دهندیخوب م

مسجد جاذبه  نقدریگرفتم  ا ادی یاثیغ دانیجهان پناه و م ابانیبن جعفر خ یمسجد موس

 ابانیخ یمسجد الشهدا نای اصال…بود .. پاتوق بود نماسی…داشت که ورزشگاه هم بود

 .ارف متولد شدع ابانیاز جلسات قران ما دانش اموزان در خ یمحالت ایآهنگ 

کردم  یم یخودم سخنران یو مصاحبه بودم .خونه که تنها بودم برا یعاشق سخنران یبچگ از

و مصاحبه را هم  یکردم خبرنگار یبلندگو استفاده م هیبعنوان پا یجارو برق یاز دسته 

 یها مصاحبه م هیتو کوچه با همسا بردمیضبط خونه را م کروفونیدوست داشتم م

 دسی حمام در جلو…بودند یدرز یمصطف دیشه هیهمساونه خالم بودم روز خ کی…کردم

رفتم باهاش مصاحبه کنم  رونیو دوستش آمدند ب یکاظم بعد از نماز ظهر و عصر ؛ مصطف

 من…پاره شد  کروفونیم یرو ریو جواب بده هواگ رهیرا  خودش بگ کروفونیم دیفکر کرد با

من رو خراب  یزکه اسباب با اددیادامه مصاحبه شروع کردم داد و ب بجای هم

 گهیدونه د کی داد قول و.…نبود عمدی گفت …کرد یصد بار عذر خواه مصطفی…یکرد

من رو  گهدی وقت هر…حاللم کن  رجانیشدم گفت ام یکه راض یقعمو و…برام بخره

 یم فیمن هم که از عنوان خبرنگار ک ؟یخبرنگار من رو حالل کرد یگفت اقا یم دیدیم

که بعد  یتا روز دیطلب تیانقدر از من حالل یتکرار نشه! مصطف گهیم اره اما دگفت یکردم م

 با که را او مهربان چهره و او عکس به…آوردند عییتش یتاول زده او را برا کریاز شهادت ؛ پ

گفت  یکردم هنوز م یرا در ذهنم ساخته بود  نگاه م ییبایز  یگالب و اسفند خاطره  بوی

 .…؟ یکرد جان من را حالل ریام

به نام   برخی امروز…و شهادت و اخالص گذشته ایسال از روزگار نجابت و ح یاز س شیب

حفظ انقالب و نظام با تبر  یبرا ابانهایدر خ یو سپاه و انقالب و امام و رهبر جیشهدا و بس

 میفه یروهانی و مدار قانون ماموران حساب) …زنند یو خشونت بر کمر انقالب م یفحاش

 یدرز یکارند که مصطف یم یدر دل نوجوانان و جوانان نهینفرت و ک خمجداست( و تو آگاه 
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 را…و یو باکر یهاشم یهمت؛ عل میابراه ؛یحسن باقر ؛یرچیدم ریام ؛یو حسن خمام

را تحمل  شهیر یو ب یتقلب یها یمعدود حزب الله  نیا یخوب انها زشت ادیتا با  دندندی

.نسل دیحاللم کن دیبگو نکهیچه برسد به ا ستیو حرام چداند حالل  یکه نم یتاقلی …کنند

دهد وما را  یما هم گوش نم یکه به صدا و ندا دهیها را د شهیر یب نیا نیخشمگ دیجد

قصه به  شهیداند هم یو ..نم دیگو یم یخواند  وفقط  از مرگ و نابود یترسو و وسط باز م

اند چرا ساکت اند و از  دهین روزها را دکه آ یکه بزرگان غادری اما…روزها نبوده  نیا یاهیس

 تا مرزها روشن شود.؟ ندیگو یشهدا و خلق و خو و نگاه و مرام و سلوک انها نم

ها و  ینسل بداند انقالب نیکه ا مییگو یبلند و با افتخار هم م یو با صدا مییگو یما م یول

ب در دل مردم تکان دادند تا ا یبودند .جان م یگریطور د  روزیها و پاسداران د یجیبس

 یم سر…مردم چه برسد که لگد به مردم بزنند تیامن یشد برا یقطع م شانپای.…نخورد

گفتند تا مبادا از دهانشان ناسزا  یذکر م مدای…بر سر زنان بزنند باتومدادند چه برسد که 

م برابر مرد در…هیانها اصل بود نه حاش یحالل و حرام و حق مردم برا. …دیمردم درا هیعل

مردم  مانند  سیو اراذل و اوباش مزاحم مردم و نوام یبودند اما در برابر دشمن بعث ریسر به ز

حفظ  سهیو دس دیتهد ایدن کیرا از  رانیا یجوانان نینازن نچنی…دندیکش ینعره م ریش

 قصه.…دارد یگردی قصه و…به گذشته ندارد یربط چیه دینیب می امروز شما انچه…کردند

 یآر دیحاللم کن دیگو یمانند شهدا نم یکس گردی.…است زور و نصبم و قدرت و پول

 .…بود برادر نینچنیا

 

 یخودکامگ یو ارضا نگیلتریرابطه ف -16

 1401مهر  21

اعمال  رانیدر ا تیبشر خیدر تار نترنتیا نگیلتریف نیدتریشد ریدر چند روز اخ

 انیامالن و مباشران و حامو ارتباط با جهان قطع بود.. آمران و ع نترنتیکال ا دبفرمایی…شد

 نمی باور من اما…کنند  یم نیاز ادامه اعتراضات چن یریجلوگ یاند برا یمدع میتصم نیا

 یگزارش و پژوهش معتبر چیدر ه نترنتیا یاعتراضات و برقرار میرابطه مستق رایکنم ز

س و ح یقلدر یسابقه نوع یب نگیلتریو ف نترنتیا یقطع نای پشت در من.…اثبات نشده 



31 
 

و ما هم  میتوان یما هم م میحس که ما هم هست نیا.…نمیب یم یخودکامگ یارضا شدگ

 کردینگاه و رو نیهم هک غدری اما…دست ماست  یچیو ق شری هنوز… میوجود دار

 به اگر…کند یکارد و توفان به پا م یرا در دلها م نهیاست که تخم نفرت و ک انهیواپسگرا

با  دیندار مانیا یذره ا یمردم و احترام افکار عموم شتیمع و بشر حقوق و ارتباطات دانش

 …دینابخردانه تخم خشم و نفرت در دلها نکار ماتیتصم نیا

 

 .…مینیروزها را نب نیتوانست رخ دهد تا ا یچند تصور و آرزو که م -17

 1401مهر ماه  21

 

و  ونیزید تلوام یبالفاصله فرمانده ناجا م ینیبعد از حادثه تلخ مرگ مهسا ام دیتصور کن-1

نگرفته  ایمورد ضرب و شتم قرار گرفته  زیعز یدخترم مهسا نکهیکرد ))فارغ از ا یاعالم م

 تیدختر امانت در دست ناجا بود و از مسوول نیکنم ا یم یعذرخواه شانیمن از خانواده ا

 .((شود یما کم نم

همه  نیدادند.ا یاستعفا م یبه احترام افکار عموم یاخالق تیامن ایتهران  سیپل سییر-2

 ی.. مسووالن جمهور ستیشد قحط الرجال که ن یم نیگزیجا گرید یکی میتوانا دار ریمد

 خدمت اند نه قدرت یتشنه  یهم که همگ یاسالم

 رفتند یبه منزل مهسا م تیعرض تسل یبرا یمجلس حضوردولت و ندگانیاز نما یتعداد -3

. 
 ازیو در صورت ن یعملکرد گشت ارشاد بازنگرکردند  یاعالم م بافیو قال یسییر انیاقا -4

 .خواهد شد یجمع اور

آنها  ندگانینما یو سخنران نیحضور معترض یرا برا یوزارت کشور زمان و مکان مشخص _۵

 .گرفت یانها را بر عهده م تیامن تیهم مسوول سیکرد و پل یاعالم م

 یکرد با آزاد یعوت مو گشت ارشاد د یاز موافقان و مخالفان حجاب اجبار مایصداوس-6

 .کنند انیخود را ب لیکامل دال
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کردند همه جانبه مدافع حقوق ملت خواهند  یاعالم م یا هیانیمجلس در ب ندگانینما _۷

 .ان را نخواهند داد عییبود و اجازه تض

نابخردانه احساسات و  یریبا موضع گ یکرد اجازه نخواهد داد کس یاعالم م هییقوه قضا -۸

 .…را در خصوص حادثه مهسا خدشه دار کندعواطف مردم 

 ینفو یوسپاه را نه جیمسلح اعم از بس یروهایمسلح هرگونه دخالت ن یروهایستاد کل ن -۹

 ..ریشدند و الغ جادیا گانگانیدفاع از ملت در برابر تجاوز ب یفقط برا روهاین نیا رایکرد ز یم

شود  یو نگاه پدرانه به مردم منبعث م یفهم باال و شعور حکمران کیکارها که از  نیاگر ا ایا

 شد یانجام م

 یم دایپ یافکار عموم کیمهسا و تحر یدادخواه یبرا یمجال یخارج یرسانه ها گرید 

 !!!کردند؟

 یم تینظم و امن نیگناه و مدافع یحجم از نوجوانان مظلوم و ب نیشاهد کشته شدن ا ایا

 !!!م؟یبود

تومان به  اردیلیو صدها م میرا قطع کن یاجتماع یه هاو شبک نترنتیروز ا 20الزم بود  ایا

 !!!م؟؟یکسب و کارها لطمه بزن

 شوند؟؟؟ یبازداشت و زندان یاسیحجم شهروند و روزنامه نگار و فعال س نیا نیالزم بود ا ایا

مقدار از اعتماد  نیشد؟؟!!! و ا یکاسته م یاسالم یجمهور تیحجم از اعتبار و مشروع نیا ایا

 !شد؟؟ یسته مکا یعموم

 گنجد یمجال نم نیکه شرح ان در ا گرید یهاخسارت یلیخ و

 :است نیا نیمن کمتر پاسخ

به اندازه  یو مهر و تقوا و اخالق و خداباور یو خرد حکمران یاسیس تیو عقالن ریتدب اگر 

همه تندباد  نیشد و ا یساعت انجام م 4۸بود اقدامات باال در  یریگ میدر نظام تصم یکاف

 .. اورد یبه بار نم یرانیادث روحو

وجود داشت  یکاف تیو رحمان یو مهربان یو عقل و مصلحت سنج ریآن باالتر اگر تدب از

 زییخوش از سفر به تهران االن در سقز پا یباخت بلکه با خاطر ه ا یاساسا مهسا جان نم

 .…نشست یکردستان را به تماشا م یبایز
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 رانیدر ا یجنس یضرورت غربالگر -18

 1401مهرماه  21

را    یو سکستراپ  یسکس یغربالگر دیکنم وزارت بهداشت  با یفکر م نیمن سالهاست به ا

دارند  یدسترس یعموم یها بونیکه به تر یو مسووالن و کسان رانیمد یبرا ژهیهمه  بو یبرا

قرار دهد..تا افراد دچار اختالالت مزمن و حاد  یهمگان مهیکند و تحت پوشش ب یاجبار

بر وجود  یمبن یقو ینیبال میعال میشنو یکه م ییاز اظهارنظرها یان شوند . برخدرم

 یجنس لیبه وجود شهوت و م یهر مساله ا نهاای …در سخنگوست  یجنس دیاختالالت شد

نمونه به  برای…سرکوب شده خودشان است  التیتما ییدهند که درواقع بازنما یربط م

 اظهارات چقدر و…شده ریطفلک چقدر درگ دیکنپور نگاه  یمثل رائف یاظهارات افراد

 هیها را در شبکه افق ارا لیتحل نیاز مبتذل تر یکی رایکه اخ انیکچو ای…دیگو یم یفسخی

 …کرده بود یفضا در افشان نیدر هم رایسابق مجلس که اخ ندهینما ییرسا نهمچنی و…داد

 است یجد یلیخ شنهادیپ نیا

 

 ست؟یما چ یبرند مل -19

 1401مهرماه  21

از  ندیخوشا یریکرده اند تا تصو یطراح یخود برند مل یامروزه در جهان همه کشورها برا

 ی؛ همکار یگذار هیهر گونه سفر؛ سرما یمقدمه  ریتصو نیدهند و ا هیکشورشان به جهان ارا

 سخنرانی و شعار و ادعا امروز …است یالملل نیو خالصه اعتبار کشور در صحنه ب

کشورهاست که  ملی برند بلکه …ارزش ندارد  یزیگران پش ههدمشا یبرا استمدارانیس

 دیبا یمل یو راهبردها ماتیها و تصم استیکند و همه س یرتبه اعتبار آنها را مشخص م

 یجمهور یانقدر مهم است که اکثر دولتها حت یباشد. برند مل یمقوم و سازنده برند مل

در جنوب  پتسکیته شده مانند لکمتر شناخ یشهرها یبرخ یخودمختار تاتارستان و حت
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برند  یطراح یبرا یدالر ونیلیم کیتا  مین یخود ؛ قراردادها شرفتیتوسعه و پ یمسکو برا

 دیمثال به برند چند کشور توجه کن یکنند. برا یمنعقد م یمل

 فرصتها نی: سرزمکایامر

 :رونق و ثباتگرجستان

 مقصد سفر نی: بهترلندیتا

 ها دهیا نی: سرزمالمان

 زی: اقتصاد حاصلخاگوئهپار

 تی: صلح و امنالهه

 تیبرند و با جمع نیاست با هم یفریک یالملل نیب وانیمثال الهه در هلند که مقر د یبرا

 و…برگزار کند یالملل نیب شیهما 13۵توانسته فقط  2021در سال  یهزار نفر ۵00

 .…جذب کند وروی اردهایلمی

دادم  شنهادپی قبل سال چند…عرض کنم رانیشورم ارا درباره ک یرا گفتم تا نکته مهم نهایا

در  ماتیو تصم استهایشود و همه س یطراح یبرند دیهم با رانیا یاسالم یجمهور یبرا

ان باشد و  ریمغا دیهانبا یریعزل و نصب ها و موضع گ حتی…خدمت تحقق آن برند باشد

هم  دیو در واقع شا میگو یمن چه م دندینفهم یمقامات کشور ماا…باورم  نیهمچنان بر ا

چهار راه تعامالت »با برند  رانیمثال اگر ا رایتن بدهند.ز یخواستند به الزامات برندساز ینم

حکومت شود امام جمعه مشهد مواضع شاذ اتخاذ کند و ینم گرید ردینام بگ «یجهان

گشت  ایدخالت کنند  یداخل یاسیس  مورمسلح در ا یروهاین ایدهد  لیخودمختار تشک

و مصلحت  شتنداریخو دیو همه با. …رهیکند و غ فایاد در شهر نقش آمر به معروف اارش

 …سنج و ابرومند باشند

رود  یبه سرعت بر باد م یالملل نیو اعتماد و اعتبار ب یاجتماع یها هیروزها که سرما نیا

 یم دایکه مطرح کرده بودم  باور پ یدگاهیو د دهیا نچتیو حقان یبه درست شتریو ب شتریب

به گونه  رانیدر ا یحکمران یروز دوارمامی …فهمم چرا با آن مخالفت شد یکنم و البته م

و رفتارها و مواضع  ماتیها و تصم استیتا همه س میرا اغاز کن یبرند مل یاحشود که طر یا

 …باشد رانیا یبرند مل یمداران در راستا استیس تیظاهر و اطوار و شخص یو حت
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چه باشد؟ و فاصله موجود و مطلوب چقدر است  دیو با ستیما امروز چ ینظر شما برند مل به

 .شندیندیپرسش ب نیبه ا دیبا رانیو چرا؟ همه عاشقان ا

 

 ادامه دارد؟ یاعتراضات تا ک -20

 1401مهرماه  24

از جامعه هنوز به گوش حاکمان  یاعتراض بخش یشود صدا یپرسند چطور م یها م یلیخ

 ریماه اخ کیدر  یاسیو س ی؛ اجتماع یفراوان اقتصاد یاهرغم خسارت ی؟ و عل دهینرس

 تیشود ؟ چرا مقامات اوال همه اعتراضات را به خارج از کشور و هدا ینم یریو تدب افتهیادامه 

کنند ؟ و سرانجام آن چه  یان را انکار م تیفیو ک تیکم ایدهند و ثان یدشمنان ربط م

 خواهد شد؟

 

 ..شود دهیدر کنار هم فهم دیت که بااس یپاسخ ذکر چند نکته ضرور در

 

 یخنث یو برا یو پدافند یغیباشد تبل نانهیواقع ب یلیاز انکه تحل شتریمواضع مقامات ب -1 

قانع کننده  یافکار عموم یخاطر برا نهمی به…برانداز است  یها انیجر غاتیتبل یساز

 از بهتر و.… فهمند یرا م تیتر و خلوت واقع یوگرنه حضرات در جلسات خصوص ستین

 یم یانباشته وجود دارد و هر جرقه ا یتیاز جامعه نارضا یادیدانند که در بخش ز می مردم

 …گریبهانه د کیو امروز مهسا و فردا  نیبنز روزیتواند آن را شعله ور سازد.. د

 

 

 رییرا تغ تیتوان واقع یم تیمتفاوت ازواقع تیازمسووالن در کشور معتقدند با روا یبرخ -2

 نیو پول خارج از کشور شعله ور شده و معترض تیاعتراضات با هدا مییاگر بگو نبنابرای…ددا

از ترس  نیشود و هم معترض یتکرار باور م نای مرور به.…اشوبگر و اغتشاش گر هستند 
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صحنه فقط دنبال  تیریشوند و هم مسووالن مد یاشوبگر خوانده شدن و مجازات ساکت م

خود راه در یدیترد چیه نیروند..و در تقابل سخت با معترض یم ویسنار نیمشاهده و اثبات ا

چنان با خشم  یو انتظام یتیامن یروهایکه ن دینیب یم یریخاطر تصاو نیدهند. به هم ینم

 زیگالو ویدر تل او یستیونیدشمن صه ایدر فکه  یبعث منبا دش ییکنند گو یو نفرت رفتار م

 . شده اند

 

مداران مجرب  استیس یبارها در نوشته ها و مشاوره ها گفته ام وقتمتاسفانه همانطور که  -3

 گریدهد د یبحران رخ م ینبرند وقت نیوقوع بحران را از ب یها نهیزم یعاد تیدر وضع

شوند که  یها م یتیو امن یدار صحنه بحران ؛ برادران نظام دانیو م ستیآنها ن یبرا یمجال

جامع و کالن در مواجهه با مشکالت هستند و تنها و تخصص خود فاقد نگاه  لمتناسب با شغ

 یها لیبا اعمال قدرت سخت است و فقط از تحل یحت یدغدغه آنها ارام کردن وضع عموم

 ستین ستهیشا یکارامد و قو یاسیس یکنند و در نظام ها یم تیکننده رفتار خود حما دییتا

 بالعکس استها باشد بلکه رابطه  یتیو امن یمدار تابع نظر نظام استیس

 

وجود دارداما اختالف بر سر  داخلی اشوبگر…وجود دارد  یدشمن خارج میتعارف ندار -4

و تحت پوشش دشمن و اغتشاش  مینده لیحد تقل نیاست که همه مشکل را به ا نیا

 یانتظار یاز دشمن جز دشمن. …میها نبند یتیچشمان خود را به اعتراضات و نارضا

..به فکر درمان زخم ها گل معطر. یرو نه ندینش یم ینزخم عفو یمگس رو اما…ستین

 .…و یو روان یو جسم یروح یزخم ها میباش

 

 یعموم زشیاست خ یمدع نترنشنالیا رانیانطور که ا ریاعتراضات اخ نکهیا یو پاسخ اصل -۵ 

چند  ندیگو یاز مسووالن م برخی که انطور… ستین یاسالم یجمهور هیعل رانیمردم ا

کشور گفته آشوب  ریو انطور که وز ستیخورده ن بیو پراکنده نوجوانان فر یحرکت احساس

 تیتر از آن است که روا انیع تی. واقعستیشده و مزدور از خارج از کشور هم ن ریاج یعده ا

 .دهد رییها بتواند آن را تغ
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 یمن حقوق دیگو یو در حال گذار است که م ایپو یدرجامعه ا تیواقع کیاعتراضات  نیا

در نظر گرفته  استهایس یو اجرا میشود و در تنظ دهیمن شن یارم و حق دارم صداد

کننده  نیموجود را تام یاست که بدون تعارف روش حکمران یدینسل جد صدای.…شود

نشود  دهیانها شن یکه صدا صورتی در و…داند ینمخود  یخواسته ها و ارزوها و سبک زندگ

و  یو گاز اشک اور و حسن عباس شخصی لباس اب و…خواهد کرد یستادگیدر برابر ان ا

 یشما را نم یاصال صدا نهاای…شود آنها را قانع کرد ینم وزیو رجا ن انیپور و پناه یرائف

 .شنوند

 

 دینکن یقشون کش ابانهایدر خ دینکن یرجز خوان دیمردم را دو دسته نکن نکهینکته اخر ا -6 

 دینکن یرا خواسته همه مردم معرف تیاقل کی ی.. خواسته هادیریکننده نگ کیمواضع تحر

 انها دارم باور من.…هم محترم است  تیمن باور دارم نظرات و حقوق ان اقل نکهای ضمن…

از ملت بودند اما همه ملت  یخواندند بخش یازاد ومیرا در استاد اندهفرم سالم سرود که

 یها هیخشم در ال جادیهمه ملت است در ا یصدا نیا مییبگو نکهیا یبرا غاتینبودند و تبل

خردمندانه دنبال وحدت است نه اختالف و  یحاکم و حکمراننبود.. ریتاث یجامعه ب گرید

که دلسوز همه است  نگاهی…دارد ازیو پدرانه ن مهربانانهامروز ما به نگاه  رانای…تفرقه.

که ترانه  ینانداند و نوجوا یخوانند را فرزندان خود م یکه سالم فرمانده را با عشق م یکسان

دهند را هم فرزندان خود  یسر م یازاد یزن زندگ ادیخوانند و فر یرا م نیشرو«  یبرا»

 میخواه یبهتر یبود که روزها دواریتوان ام یمنگاه بر کشور حاکم شود  نای اگر.…داند یم

 یگذرد صدا می زمان چه هر و.…ادامه دارد میبگرد تا بگرد یصورت باز نیا ریداشت در غ

 …خواهد شد دهیثال ما کمتر شنام
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 یو خاتم یتا روحان ینژاد و ناطق نور یمداران ساکت : از احمد استیس -21

 1401مهر ماه  2۵

 استیس میخواند یاسیدر علوم س لیمطالعه و تحص یطوالن یطبق انچه ما در سالها

 صیتشخ یبرا یو رفتار ینشیو ب یدانش یها تیاست که ضمن داشتن صالح یمدار فرد

اهداف  یخود را برا یها هیثروت و سرما یو ابرو و حت یهمه زندگ یمنافع مل نیتامو 

 دیکند و ترس و ترد یم نهیخود هز نیسرزم ردمم یو رفاه و ازاد تیامن شیو افزا یمل

و  یفرد یپرش اقتصاد یسکو است؛یکه س رانای خالف بر…دهد یدر خود راه نم

 یکرد برا نهیمخزن و منبع هر استیاد!!! ساست در جهان کفر و الحاد و فس یخانوادگ

 استیسال ر 4مثل ترامپ در  یو منفور ینامتعارف دهیثروت پد یاست و حت یرفاه عموم

در  لیعبارتند از چرچ گرید ینمونه ها …ابدی یدالر کاهش م اردیلیم ۹ یجمهور

؛  نیدر چ نگیائوپیدوگل در فرانسه ؛ آدنائر در المان ؛ ش کا؛یانگلستان ؛ روزولت در امر

هستند که توانستند با  یمداران استیس نهای.ا رانیو مصدق در ا یمحمد در مالز ریماهات

 عتایرا باال ببرند..طب شانیملت ها تیتر کنند و موقع یرا قو ورشانپله کش کیعمل خود 

 ستیخود را داشتند و دارند که محل بحث ما ن نیافراد موافقان و مخالف نیا

 یمداران استیشبه س یریبه رفتار و موضع گ یجناح ریو با نگاه غ هیض اولفر نیبا ا حاال

از  یاریو بس یمحمد خاتم دیو و س یو ناطق نور ینژاد و حسن روحان یمثل احمد

کنند انگار نه انگار سالها  ینم یزندگ رانیدر ا نهایا یی. گو دینگاه کن نهایاعوان و انصار ا

برخوردار  یو ادار یمال عیقدرت نشستند و از منابع وس ریاز جامعه بر سر یبخش تیبا حما

 نای انتظار حداقل …دارند تیبودند و هستند و در قبال کشور و مردم تعهد و مسوول

امده با صراحت و با  شیکشور پ یکه برا یبوده و هست که نظر خود را درباره مشکل

دشمنان ملت روشن خود را با دوست و دشمن و ملت و  یبلند اعالم و مرزبند یصدا

 یم یدانند و چه اقدام یو راه را چه م نندییب یمشکل را چگونه م ندبگوی و.…کنند

دارند مساله دوم  یچه نظر نکهیو مردم انجام دهند .به نظر من ا تیحاکم یتوانند برا

 راما مساله اول و مهمت میاگر با آن موافق نباش یاست و نظر هر کس محترم است حت

 ..نظراتشان را شفاف و روشن اعالم کنند نهایاست که ا نیا
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الوزرا بودند و انتظار است نظر خود  سییسالها مقام دوم کشور و ر انیاقا نیا یسالمت نا

 مانند یرا درباره موضوعات

؛ مساله زنان؛  تینظم و امن ی؛ گشت ارشاد ؛ حق اعتراض ؛ نحوه برقرار یاجبار حجاب

ها  یها؛ خشونت ها ؛ فحاش یلباس شخص دهینون؛ پدماموران قا یتخلفات و قانون شکن

 تیو انفعال و محدود گانهیب یرسانه ها یطلبان ؛ موج سوار هی؛ تجز گانگانی؛ نقش ب

 یو همه موضوعات ی؛ گسل نسل ینترنتیا یها تیمحدود و نگیلتری؛ ف یداخل یرسانه ها

 .کنند انیکه امروز در کشور محل نزاع و اختالف است ب

فقط  یمدار استیناصواب ندارد..س یجز مصلحت سنج ییدست افراد معنا نیا سکوت

ملت و کشور خودش  ییفدا یمدار واقع استسی…ستیکسب قدرت و مواهب ان ن یبرا

 یباالتر را در نظر نم مصلحتی و.…گذارد یم هیکشورش ما یخود برا زیاست از همه چ

 …ردیگ

 یبه منافع مل یمنافع و مصلحت شخص که فراتر از میدار یاستمداریس رانیما در ا ایا

 و جز آن عمل نکند؟؟؟؟ شدیندیب

 

گپ و  هیشد:درحاش یازاد ؛یزن؛ زندگ یتوان مدع یخشونت نمبا نفرت و -22

 گفت با چند دانشجو

 1401مهر  2۹

 

نظرت  یفالن دندیمشتاقانه پرس یلخی…داشتم  یگپ و گفت انیبا چند تا از دانشجو روزید

 ه؟یچ

 …ندارم یدینظراتم را نوشتم و جز آن حرف جد شهیمثل هم گفتم

 .؟ یندار یحرف نگفتن دیاز انها پرس یکی

 .ستیگفتنش ن یبرا یدارد اما ضرورت یحرف نگفتن شهیدارم. ادم دانا هم گفتم

 ؟ یدیرا شن ریماه اخ کیشده در  دیتول یها یقیگفت موس گهید یکی
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 شروع.… یراحی یمهد یآزاد یگپور و زن و زند یحاج نیشرو یمثل برا ییچندتا گفتم

 !!! دنخندی به کردند

 ؟ دیخند یچرا م گفتم

 منظورمان قطعات رپرها ست . انها حرف دل ماست!!؟؟ گفتند

 یاعتراض یقیاوج موس میهست یدهه پنجاه میهست گرگیکال رپ دوست ندارم ما نسل ا گفتم

 .است ییعطا یجنت رجیو ا وشیما دار

 فرستند که گوش کنم یچند قطعه را م نکیل گفتند

قطعات را  نیا یلیبا نگاه تحل قهیورزش رفتم حدود چهل دق و یرو ادهیپ یکه برا امروز

 از.…ها فحش و خشونت و نفرت و انتقام بود یقیموس نیهمه ا ی خالصه.…گوش دادم 

 .…یموجب نگران ییبود از سو یتلنگر گسل نسل سویی

حجم  نیمهار شود ا دبای و است محکوم…و  یانتظام یرویها و ن یخشونت لباس شخص اگر

 بداند دبای جامعه…خطرناک است  اریاز جامعه بس یاز نفرت و خشونت از جانب بخش

کم  یاطراف من خانم چادر ستندین یها طرفدار گشت ارشاد و حجاب اجبار یچادر همه

 .است یکه مخالف سرسخت حجاب اجبار ستین

از منظر شرع و  نینیاز متد یاریبس ستیرکوب نبود موافق س نیداشت و متد شیکس ر هر

 ببرم اسم معذورم.…ها  استیاز س یاریهستند و معترض بس یموافق سرسخت ازاد نید

 … نظام هم منتقد و معترض حضور دارند یها هیال نباالتری در

 ونیروحان ستندین ینیو پست و مقام و تحجر و تعصب د یاهل جاه طلب ونیروحان همه

 دیفحش نده تی..پس به طبقه روحانمیهم دار شیو روشن اند ستیه زمستقل و ساد

شناسم  یرا م یاریدر انها بس ستندیها اهل خشونت ن یها و پاسدار ها و اطالعات سیهمه پل  

از انها  اریو اخالق و قانون هستند چه بس تیو مدافع عقالن.…زارندیب یافراط یکه از رفتارها

دلسوزانه  نکهیکنند از ا یتشکر م یخوانند و گاه یخرد را م شکدهیاند یهانوشته نیکه هم

 .شود یمردم گفته م یحرفها اعانهو شج

ها و  نیازاد باشند اما بهتر دیکه در ان همه افکار و عقا میخواه یم یرانیهمه باالتر ما ا از

 دیعقا مطلق افکار و یبدون ازاد رایبکارگرفته شود ز یها در حکمران نیتر دیو مف نیصادق تر
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جز فقر و فساد و  ای ثمره بماند هم اگر…محکوم به شکست است یو نظرها هر حکومت

 نخواهد داشت یعدالت یو ب ضیتبع

 یتعصب و افراط نیگزیخواهد جا یهستم که م یمن نگران افراط و تعصب کور نیا بنابر

تگو را و صلح و مهر و گف تیعقالن ریمس میمراقب باش دبای همه و…شود یگریکور د یگر

جامعه و خشونت  نیو تکه پاره کردن ا رانیا دنیدر یبرا یادیز های گرگ… میگم نکن

 کرده اند. زیتها دندان  دهیو جنگ عق یطبقات

 

 انتزاع و دولت منتزع استیس -23

 1401مهر 2۹

 

برد که  یرا بکار م یدولتها مفهوم یدرباره برخ یاسیاستاد علوم س یدکتر ابوالفضل دالور

 استیاز دولت وجوددارد به نام دولت منتزع که س یگونه ا دیگویست ..او مجالب ا یلیخ

 … ان هم انتزاع است یاصل

 نیمعنا که ا نیکنم .بد انیگونه دولت ب نیتا خوانش خودم را از ا رمیگ یعبارت را وام م نیا

 و مشهود قیعم یبا جامعه و مردم دچار شکاف و فاصله یگونه از دولت هم در عرصه داخل

که  ابدی یانقدر استمرار م تیوضع نیفهمد و ا یرا نم یشود .جامعه و تحوالت اجتماع یم

اگر بخواهد هم ممکن  یدهد و حت یتوان فهم جامعه را هم از دست م گرید یدر مرحله ا

مورد  یمقامات دولت یها یریشود که موضع گ یآنقدر حاد م یگاه تیوضع نای… ستین

مقامات در جهان و  رایفاصله دارد ز اتیبا واقع رایز ردیگ یتمسخر و مضحکه مردم قرار م

 ریرا غ ستیکنند و هر انچه با تصورات انها سازگار ن یم یتصورات خود ساخته خود زندگ

 یم ستیغافل هستند که انها هستند در جهان متوهمانه ز نیپندارند و از ا یم یواقع

و دو  یرسم ریو غ یرسم یارزش ها یریگونه از دولتها در شکل گ نیا ینیکنند..ظهور ع

 یدوگانه ساز اه زندگی سبک و ظاهر و پوشش در…شدن ادمها قابل مشاهده است یستیز

 یم یگریکند اما جامعه راه د یم غیخود را تبل یحکومت سبک زندگ …ردیگ یشکل م

 .…اعتنا هستند یرود و هر دو به هم ب
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ان ندارند..و  عیو تحوالت سر نیجهان نو از یمنتزع درک درست یهم دولتها یعرصه جهان در

هراسند  یم یالملل نبی ارتباطات از.…نگرند یم سهیو دس دیتهد کردیبا رو دادهایبه همه رو

کنند سرشان  یکنند و همواره تصور م یبا شک نگاه م یالملل نیب یها یو به توافق و همکار

 نظر به.…اعتماد هستند  یب یالملل نیب طیمح خاطر به جهان و نیکاله خواهد رفت به هم

 یگانگیبه مردم اعتماد ندارند و با انها احساس ب یداخل طیدولتها از انجا که در مح نیا ادمی

 یم گریدهند به عبارت د یم تیسرا یالملل نیب طیرا به مح یحس منف نیکنند هم یم

ستان است فرود بیبه دنبال غارت و چپاول و تظاهر وفر ستپندارند هر کس صاحب قدرت ا

 نیهم جز ا یالملل نیب طیهستند باور دارند در مح نیچن نیمنتزع ا یو از آنجا که دولتها

و مناسبات و تبادالت  گردشگری با…مساوات ندارندو عدالت و یاز برابر ینخواهد بود و درک

 .دانند یم گانگانیبه شدت مخالف هستند و انها را دام ب یالملل نیب

برند و در مواجهه با  یمنتزع همواره در بحران بسر م یدولتها نکهیا یینکته مهم و انتها و

 حیاند و دانشمندان مستقل و صر گانهیب یشوند و از انجا که با علوم انسان یم ریغافلگ لیمسا

سواد و متملق و سودجو  یدهند و در محاصره افراد ب یقرار م هیتابند و در حاش یرا بر نم

 یم یکنند و هر وقت دچار مشکل ینیب شیو تحوالت را درست پ ندهیتوانند ا ینم دهستن

آن عاجز هستند و واکنش  یاجتماع لیاز درک و تحل رایدارند ز یتیشوند به موضوع نگاه امن

 .دهند یکننده نشان م دیو تشد یانفعال یها

و  یاسیعلوم س ژهیبو یبا علوم انسان یانتزاع آشت استیمنتزع از س یبرون رفت دولتها راه

دولتها و  ییواقع گرا نیب میوجود رابطه مستق زیالملل است..نشانه و مصداق ان ن نیروابط ب

 …است افتهیو توسعه  شرفتهیپ یدر کشورها یرونق علوم انسان

 یم تیانتزاع تبع استیاز س یاستیاز هر س شتریکه دغدغه توسعه ندارند ب ییدولتها البته

 کنند

 مهاجرت زهیگان نیدولت؛ مهمتر رانیمواضع وز -24

 1401مهر  2۹

 ستهیشا افتهیداند و نه پرورش  یاموزش و پرورش که نه اموزش م ریبعد از مواضع مشعشع وز

 ریکرد وز تیهدا تیاصالح و ترب یرا به کانون ها یدانش اموزان بازداشت دیاست که با یا
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فرمودند که ارتباطات که درواقع مسوول قطع و اختالل ارتباط در کشور است امروز افاضه 

ارتباطات  نیشود تا هم یجرم انگار دیو با ستین یکاف لترشکنیاز ف استفادهبودن  رمجازیغ

 شده عمومی افکار فراوان تاثر و تاسف باعث که…هم قطع شود یقطره چکان

 یشتریو انتظار ب دیا یم رونیب یرانیوز نیدولت و مجلس همسو و همدل ! چن از

 دندید یو حکمران تیریجا درس خواندند کجا اموزش مدکجا بزرگ شدند ک نهایا.…ستین

 و نامربوط هستند یحد ناش نیکه تا ا

است  یکاف ستگانیمهاجرت نخبگان و شا زهیانگ جادیا یبرا رانیوز نیحضور هم.…

 دینباش یگرید لیدل چهی دنبال.…

 

 یدادهای:رو استیاز تظاهرات تا اشوب از منظر علم س یاجتماع یتفاوت جنبشها -25

 رد؟یگ یم یدر کدام دسته جا رانیا ریاخ

 1401مهرماه  29

و مطالبه گرانه  یاعتراض یاز رخدادها یکه کشور شاهد مجموعه متنوع ریماه اخ کیدر 

 یو لقب یرخدادها را با نام نیاز منظر خودش ا یهمراه با خشونت دوطرفه بوده و هر رسانه ا

و  نیخارج نش یدارند. رسانه ها یخاصهم اهداف  ینام گذار نیدهد و از ا یخطاب قرار م

گغتند اغتشاش و  یابتدا م یحاکمت یبرند و رسانه ها ینام م زشیاز خ یبه دنبال برانداز

مخاطبان خوب است از  یاز اشوب ذهن یریجلوگ یاشوب . برا ندیگو یاست م یجند روز

 . میبه مساله نگاه کن یاسیس یمنظر علم جامعه شناس

 

 یانواع جنبش ها زیتفاوت و تما یاسیبر دانش علوم س یه مبتنشد یجدول سع نیا در

ان درک  راتییو تحوالن و تغ یخصوص داور نیدر ا یشتریشود تا با دقت ب انیب یاجتماع

 شود.
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 هاست؟ یعملکرد لباس شخص یپاسخگو ینهاد ای یچه کس -26

 1401مهر  2۹

 

جلسه  یکه راه یصر و مطهرع یول ابانیدر تقاطع خ یبعد از ظهر کی ۸۸سال  عیوقا در

 ایپرش یپژو کی…و ناراحت کننده بود  زیتعجب برانگ اریکه بس دمید یبودم صحنه ا یا

وارد  یحرفه ا یمانند ادم رباها یجلو اتوبوس شرکت واحد را گرفت و چند لباس شخص

و داخل پژو کرده و  دهیکش رونیرا از ب یزن نگون بخت م؛بخش زنانه شدند و با ضرب و شت

و نظام  نید یابرو نینچنیکه ا دیهست یقصد اعتراض داشتم که شما ک یبا خود بردند وقت

اراذل و اوباش داشت کلت از کمر  هیشب یاز آنها که چهره ا یکی دیکن یو انقالب را ذبح م

 کیشل دییایقدم جلو ب کینداره و اگر  ربط یکرد که به کس دیهمه را تهد یو با فحاش دیکش

کامال به من ربط داشت .از قضا همان شب  رایکرد ز یبزرگ یدفعه خطا نای البته…کنم  یم

مجمع  رخانهیمستقر در دب یاز سرداران سپاه یو تعداد ییان روز با محسن رضا یفردا ای
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از مسووالن  یکیهم به  یکردم تلفن تیمصلحت جلسه داشتم و اتفاق رخ داده را روا صیتشخ

و محل و ساعت وقوع را هم اعالم کردم و  نیو پالک ماش اتفاق را بازگو کرده یدفتر رهبر

کنند .اما بعد از  یدگیضمن اعالم تاسف و تاثر قول دادند رس یهر دو مقام متنفذ کشور

 رشود و د یم دهیمشابه د یدوباره صحنه ها یمجاز یروزها در فضا نیگذشت چند سال ا

که نشان  ییلمهایاز همه ف شتریشود ب یمنتشر م یاجتماع یکه در شبکه ها یریتصاو انیم

 ختهیر ینوجوان ای یدختر ایبا صورت پنهان شده بر سر زن  یدهد چند مرد لباس شخص یم

 ینامعلوم یو ضمن ضرب و شتم او را مانند ادم رباها به زور داخل خودرو کرده و به جا

ار نفرت در افک جادیعواطف و ا کیو تحر یاذهان عموم شیکنند موجب تشو یمنتقل م

شده اما مهمتر  یزن مرتکب چه جرم مشهود ایآن دختر  میدان نمی ما…شود یم یعموم

 نیدارند تا چن تیاز کدام نهاد مامور قیها بطور دق یلباس شخص نیا میدان ینم نکهیا

انهاست؟ و اگر  یتخلفات احتمال ورفتار آنها  یپاسخگو یو مسوول یکنند و چه کس یرفتار

 به کدام نهاد مراجعه کنند؟ دیاز انها داشتند با تیزنان قصد شکا نیاز جمله خانواده ا یکس

 ی فهیو وظ میندار یبه نام لباس شخص یکشور دارم واحد یتیکه از ساختار امن یشناخت با

نتواند  یو نظام یو انتظام یوجود ندارد که کادر شناسنامه دار اطالعات یمانده ا نیزم یرو

 گانهیب یبدست رسانه ها ریتصاو نیاست که ا یده تر بهانه اانجام دهد . از همه نگران کنن

 و مدار قانون ماموران چهره و.…دهد  یم یشعله ورتر کردن خشم و نفرت عموم یبرا

و  یو نظام یتیمقامات ارشد امن نکهیا ایکند؟ سوال اخر ا یشناس را خدشه دار م فهوظی

 نیدر ا یو نکات ناگفته ا دندیو اگر د اند دهیرا د ریها و تصاو لمیف نیا ییو قضا یانتظام

منتقل شود تا رفع شبهه شود .مثال  یبه افکار عموم حیصحخصوص وجود دارد حتما با روش 

زنان  نیگفته شود ا ای ستین رانیاست و مربوط به ا یها ساختگ لمیف نیگفته شود ا دیشا

انجام شده  یبرخوردهابرخوردها به نسبت کل  نیتعداد ا نکهیا ایو مسلح بودند  ستیترور

دشمن هستند که  یها ینفوذ نهایا نکهیا ایبرخورد شده  نیبا متخلف نکهیا ایاست  زیناچ

هم  ارشانیدر اخت یو سالحها ابندی یدر تجمعات حضور م نیلکه دار کردن مامور یبرا

 !است یاسباب باز
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مبادرت  ییرفتارها نیو طبق کدام قانون به چن ستندیک نهایبدانند ا دیحال مردم با بهر…

پرسشها پاسخ داده  نیکنند و در قبال رفتار خود به کدام نهاد پاسخگو هستند؟ اگر ا یم

در زمان  یگرید یها یسنگ بند نخواهد شد و چه بسا لباس شخص یسنگ رو گرینشود د

به خود اجازه  کسی هر و…کنند  یرفتار نیها چن یشخص لباس نیبا خانواده هم یگرید

 نیادامه ا نایقی…منتقل کند یرا بازداشت و به نقاط یداشتن اسلحه افراددهد به صرف 

 تیمخل امن یو موجب وهن قانون است بلکه اقدام یاخالق ریو غ یشرع ریروند نه تنها غ

 یمسلح و شورا یروهایکل ن دستا سیی؛ ر هییقوه قضا سییاست ر دیاست و ام یعموم

 . ندریاطالعات جلو استمرار آن را بگ یهماهنگ

 

 و تورنتو نیبرل یتینشد: شوک جمع دهیکه سالها د یتیجمع -27

 1401اول ابان 

 

هزار ۵0هزار نفر اعالم شده بعد از تجمع 120تا۸0که تعداد انها از  نیبرل میمق انیرانیتجمع ا

 ریدر اتفاقات اخ یبرون مرز یاعتراض یتیشوک جمع نیتورنتو دوم میمق انیرانیا ینفر

 ونیلمی هشت بله…خارج از کشور هستند  یرانیا ونیلیهشت م تیجمع از یبخش نهایااست..

خواستند آنطور  یم رازی.…فرار کردند ایمهاجرت  رانیاز ا رانیا تیجمع درصد10.…نفر 

 یفضا متاسفانه در داخل برا نیکنند و ا یدانند زندگ یخود م یستهیپسندند و شا یکه م

 …منتقل کردند رانیرا به خارج از ا یو ماد ینسانا هیسرما یادزی حجم و.…انها فراهم نبوده

 یرا م یماد هیدالر سرما اردیلیاست اما بالغ بر هزار م حاسبهقابل م ریکه غ یانسان هسرمای

از  یبرخ اورندیب مانیا انیکه اقا ستین یجد یاعداد تلنگر نیهم اای.…توان براورد کرد

و  رفتیان را پذ ریبا شجاعت و تدب دیبا اشتباه اشتباه بوده؟؟؟!!! وچو رهایو مس استهایس

 ؟؟؟؟.…بکار گرفت گرید یطرح

 تیجمع نیخارج از کشور را اغاز کردم ا انیرانیدرباره ا یسال قبل که مطالعات تخصص 20

از پژوهشگران بارها  یبود و موج چهارم و پنج مهاجرت اغاز نشده بود و با جمع ونیلیسه م

 نهیحجم از مهاجرت گرفته نشود و زم نیالزم جلو ا ریتدابکه اگر با  میو بارها هشدار داد
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به  یمهاجر ناراض تیجمع نای.…فراهم نشود زمانیهموطنان عز مشتاقانهبازگشت  یها

بالقوه ظاهر خواهد شد که در  دیتهد کیبه شکل  تیحاکم یو برا شیافزا یشکل تصاعد

 یو کار دندینشن شهیمکه مثل ه غادری.…کشور خواهد شد هیسر بزنگاه موجب فشار عل

 یبر امده از علوم انسان یها اوهی یمشت»را  ینکردند و سخن ما دانش آموختگان علوم انسان

 .…دانستند« منحط و فاسد  یغرب

ضد نظام در خارج از کشور در واقع  تیتجمعات پر جمع نیا.…مینیب یشد که م نیا جهینت

 یگر یشبکه الب تیو تقو یالملل نیو ب یاسیس تیجلب حما یبرا یو رجز خوان یلشکرکش

 …ساز و پر زحمت خواهد بود نهیکشور هز یبرا اریاست که بس یاسالم یجمهور هیعل

 …میگو یدانند من چه م یموزارت خارجه بهتر  یهاپلماتدی

 

 

 یاست : امارها به ما چه م کیکه نزد یزیبه بهانه روز امار و برنامه ر -28

 ند؟یگو

 1401اول ابان 

 تومان شده؛ ونیلیم 1۸خط فقر 

 …سوم خط فقر کی یعنیهزارتومان است  600و  ونیلیم ۵حقوق کارگر  حداقل

کارگر به شرط  کی یعنیتومان است  ونیلیم 43هر متر مربع مسکن در تهران  نیانگیم

سال صبر  64 دیمحال اگر همه حقوق خود را پس انداز کند و تورم مسکن هم صفر باشد با

 شود یمعمول اریمان بسآپارت کیکند تا صاحب 

همان  یعنیتومان شده  ونیلیم 200 دیپرا یعنیجهان  یخودرو نیتر تیفیک یب متیق

 .شود تیفیک یب یخودرو نیماه پس انداز کند تا صاحب ا 40 دیکارگر با

تجرد  ای یسالگ 40از انها به سن  یاریکه بس میجوان مجرد دختر و پسر هم دار ونیلیم 13

 کنند یازدواج نم گریماال دو احت دندیرس یقطع
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 یو تورم م یپول هیکه باعث رشد پا شودیم دیتول ینگیتومان نقد اردیلیهزار م 3هم  روزانه

 یکشور را در خود غرق م یو دستاوردها ینیریکه ش گریتلخ د اتیواقع یاربسی و…شود

 …کند

 

و افتاب و  و بارش ریو دشمن و تقد خیاز جبر تار یفالکت بار ناش یهمه شاخص ها نیا

همه فالکت و  نیا لدلی.…فراموش شود  یاصل لیتا دل ندیگو یرا م نهایهمه ا ستنی.…

 یدانش حکمران ژهبوی …به علم و دانش و حکمت در همه حوزه هاست  ییاعتنا یب یرانیو

و  نندیقدر و منزلت بب یو پژوهشگران علوم انسان داندانشمن کشوری در است محال …

 دانشمند …مشاهده شود یو فقر و عقب ماندگ یهمه ناکام نیباشند و ا بر سرکار ستگانیشا

 رازی…زند  یملت خود را م شهیندارد بلکه ر یبه نرخ روز خور نه تنها برکت نان و مداح

 یدرست م یو نادرست را جا قح یکند و باطل را جا یو پنهان م ندیب یرا م قتیحق

و شجاع و دلسوز و متعهد  میمستقل و فه انسانی علوم دانشمندان و پژوهشگران …نشاند

 ندیگو یبه ما م انها…قراول توسعه هستند  شیهستند که پ

 

 گریوارد مجلس و د یاسیو س یا قهیو سل یبدون نظارت استصواب نیو مصلح ستگانیشا اگر

 شدند یم یانتخاب ینهادها

با تحزب  نقدریکردند و ا یرا گرم م یجمهور استیتنور انتخابات ر یاحزاب حرفه ا اگر

 شد یمخالفت نم

و  یشدند نه بر اساس وفادار یها انتخاب و بر امور گمارده م یستگیهمه بر اساس شا اگر

 … ارادت

 …شد یو نظر مردم در هر صورت محترم و مقدس شمرده م یرا اگر

خاص و روابط  یسبک زندگ ای ژهیو دیبواسطه داشتن عقا گرید یبر فرد یفرد چیه اگر

همطراز  یگاهیخودمان جا یشد اگر در جهان برا یداده نم حیاصحاب قدرت ترجبا  کینزد

 … میو با انها متواضعانه و منفعت طلبانه مراوده داشت میبود لیکشورها قا گرید
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کشور  لیمسا نیگفتگو و مباحثه با اصحاب علم و خرد درباره مهمتر دانیاگر شهامت و م و

 یدار عرصه عموم دانیشد و م یبه نخبگان داده مپخمگان  یها بجا بونیوجود داشت و تر

 …ختگانیبودند نه اراذل و پر ر ختگانیافاضل و فره

 

 به عمل.…خردمندانه است  یحکمران یها الفبا هیتوص نای… میداشت یگریوضع د امروز

 .…خلص و تمت ..……یزیدانش است و خالف ان عمل کردن دانش ست متکری انها

 

 

 یعلل خشم اجتماع لیپخش شد: تحل ونیزیتلومتفاوت از  ییدر گفتگو -29

 مواجهه با آن حیو روش صح رانیدر ا

 1401دوم ابان 

و شبکه سالمت در  مایبا حضور در س  شبید یمهر پژوهشگر علوم انسان یریدب ریدکتر ام

ها و  شهیو ر ریاخ یدر هفته ها یخشونت اجتماع شیافزا رامونیپ حیزنده و صر ییگفتگو

است که اگر  یعیو طب یزیامر غر کیم با خشونت متفاوت است خشم علل آن گفت: خش

 یامر اجتماع کیاست  اما خشونت  یو بزدل ییترسو شدمهار شود شجاعت است و اگر نبا

مواجه  یمسأله فرد کیبا آن بعنوان  دیو فساد منشا آن است و نبا یعدالت یاست که اغلب ب

 .شد

 ی.: جامعه سالم اهل اعتراض و انتقاد و مطالبه گرگفت رانیدر ا ریدرباره اعتراضات اخ یو

است که مسووالن خود را در قبال مردم  نای مهم.…از اعتراض وحشت داشت دیاست و نبا

 .مردم را بشنوند یکشور مسوول بدانند و صدا یو صاحبان اصل

 تیو محدود نگیلتریدرباره ضرورت ادامه ف یکننده برخ کیمهر درباره اظهارات تحر یریدب

شود و  یم یخشم عموم شیموجب افزا یاحتمال یها میمواضع و تصم نیگفت ..ا نترنتیا

 .کرد زیاز ان پره دیبا
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 قهیدق 4۵گفتگو  نی. زمان ادینیبب ریز نکیرا در ل یونیزیمتفاوت تلو یگفتگو نیا مشروح

 .است

 

 یونیزیتلو یمشاهده گفتگو نکیل

 

http://www.telewebion.com/episode/0x29b4f91 

 

 قدرت و مواهب آن در بحران ها ریناپذ یریاز آزمندان س ییرونما -30

 1401اول ابان 

 

 یشبه نظام تیو شهر در وضع ستین یوضع کشورعاد یکنند که وقت یتعجب م یعده ا

 چرا…از توپ و تانک ریهست غ یهمه گونه ادوات نظام نیادیقرار دارد و در چهار راه ها و م

 نیکنند ا یزنند..و تصور م یکننده م کیو مکال سخنان تحر یحاناز افراد اعم از رو برخی

هم  یتیکنند و از چنان مصون یجامعه را متشنج م ین سخنان فضایفهمند با ا یجماعت نم

جماعت طور  نیا میخوب است توجه کن اما…ستندیپاسخگو ن یبرخوردارند که به کس

 همانیم یرایند که نه تنها پذهست یمستان قدرت و آزمندان نهایکنند ا یفکر م یگرید

کردن شکم گرسنه خودشان و  پر یخواهند بلکه معتقدند برا یسفره انقالب نم یبرا دیجد

را هم  شتریلقمه ب کی.…را از سفره بلند کرد گرانیتوان د یهر چه م دیاعوان و انصارشان با

.در علوم  ستینانها مهم  یبرا یزیپش تیحاکم یدانند..و مردم و پشتوانه مردم یم متیغن

ابزار غارت  نبعنوا استیکه به قدرت و س کسانی.…غارتگر مییگو یتفکر م نیبه ا یاسیس

را  مانیتقوا و ا زانیم دیبزن نیو تخم دیحاال تصور کن. …یکنند نه خدمت و تعال ینگاه م

 هم هستند نیاز انها نان خور دستگاه د یکه متاسفانه برخ
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 رازیدر ش یریر زاهدان و غافلگترور در شاهچراغ  : اهمال د -31

 1401ابان  ۵

 

در حادثه  زمیاز هموطنان عز یدانم شهادت مظلومانه تعداد یالزم م یاز هر نکته ا شیپ

 یترور و خشونت را در هر شکل گرید کباریعرض کنم و  تیرا تسل رازیشاهچراغ ش یستیترور

حرم مطهر حضرات محمد و گناه در  بی مردم.…محکوم کنم  یتیو بهانه و ن لیو به هردل

 .را سوزاندند انیرانیو قلب ا دندیبه شهادت رس  سالمال هیعل یاحمد بن موس

 

 .دانم یم یحادثه ذکر چند نکته را ضرور نیا درباره

 

 یتیو امن یاطالعات یروهاین فهیاست وظ یاشفته و بحران یکشور به هر علت یفضا یوقت    

خلق  نیدشمنان و خرابکاران مانند داعش و مجاهد هشیکه هم ژهیمضاعف است بو یو انتظام

کشور را با ترور و خشونت اشوبناک کنند.  یهستند تا فضا یطلبان مترصد فرصت هیوتجز

 یبا اسلحه به اسان ییستهایصورت گرفته تا ترور یغفلت نیچن چگونهچرا و  نجاستیسوال ا

همه مانور  نیا یبهتر نبود بجا ایکنند؟ ا کیگناه گلوله شل یمردم ب یوارد حرم شده و به رو

 کماهینوجوانان و دانش اموزان و دانشجوها در  هیعل نیادیو م ابانهایدر خ یو انتظام ینظام

 یمتوجه دشمنان واقع روهاین نیا یتوان و انرژ شتریبود ب یر ضروریاز انها غ یاریکه بس ریاخ

 شد؟ یم یاسیو بدخواه مردم و ملت و کشور و نظام س

فرصت طلب درداخل و  ینگذشته که باز عده ا یستیحادثه ترور نیروز از ا کیوز هن    

 ییشده در واقع عقده گشا فیتحر یها تیکنند و با روا یدار دانیکنند م یخارج تالش م

 …ندینما

 

در  ریرا در حوادث اخ یلیو تحل یابتذال خبر یخارج از کشور که مرزها یفارس یها رسانه

  ؛یرنظامیگناه و غ یمردم ب هیو محکوم کردن ترور و خشونت عل لیتحل یبجا دندینورد
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 یاست و با اشاره به برخ یاسالم یحادثه کار جمهور نیکرده اند که ا یشروع به گمانه زن

  ینحو یمهد یو ماجرا  13۷3در سال  یحرم رضو یبمب  گذار دثهها در حا یگمانه زن

 یاسالم یاست که جمهور نیرسانه ها ا نیاورند. خالصه حرف ا یخود شاهد م یادعا یبرا

مردم را ادامه اعتراضات بترساند و القا کند که در صورت  هیو سور رانیا هیخواهد با تشب یم

اشاره  چیها بر کشور مسلط خواهند شد! و ه ستیرورو ت نیها داعش و مجاهد یادامه ناآارام

مقابله با ترور در  یبرا یعزم جزم هنکیکنند و ا ینم رانیترور در ا یبه هفده هزار قربان یا

 .جهان وجود ندارد

 

 یحادثه برا نیاز ا یکنند از سوگ و غم ناش یتالش م زیدر داخل ن یعده ا گرید یسو از

وانمود کنند که اگر اعتراضات  نطوریسو استفاده کنند و ا ریاخ کماهی نیاز معترض یریانتقام گ

 یهستند.در حال ستهایجرم ترور کیهم شر نیداد..؟ ومعترض یحادثه هم رخ نم نینبود ا

کشور  یفضا شهیهم رانیا هیعل یستیاقدامات ترور گریگفت مگر در د دیکه در پاسخ با

 یدر هر طرف ریکه در چهل روز اخ کسانی همه اتفاقا …بوده؟پاسخ روشن است  یاعتراض

 یساز نهیدر زم که بر تن داشتند و به خشونت در جامعه دامن زدند یکه بودند و هر لباس

ها و  ی. هم اغتشاش گران هم لباس شخص نیهستند نه معترض لیو دخ کیترور شر نیا

از حد متوسل  شیبحران ب تیریکه در مد ینیو هم مامور یکنندگان اموال عموم بیهم تخر

نشنال و هم  نتریا رانیدار کردند  هم ا حهیرا جر یبه خشونت شدند و احساسات عموم

 نیا یساز نهیزمکردند  خواسته و ناخواسته در  کیو تحر ریرا تحق نیعترضکه م یسخنرانان

 یمطالبه گر یاسیکه با شجاعت و صراحت از نظام س ینیبودند.اما معترض کیترور شوم شر

 . اساس مبرا هستند یاتهامات ب نیداشتند از ا

 

از هموطنان  یرشتیدر حادثه دلخراش زاهدان که انجا هم تعداد ب نکهینکته مهم اخر ا    

شدند  دهیبه خاک و خون کش یتیامن یروهایاعم از مردم معترض و ن یستانیبلوچ و س زیعز

 یو نظام یانتظام یروهایها بوده و ن یدشمنان و نفوذ یراندازیحادثه ت یگفته شد عامل اصل

مقامات و   یرسم یچرا واکنش ها میرا قبول کن تیروا نیاگر ا …اشتنددر آن ند ینقش
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مردم زاهدان و  دهیبر دل داغد یکم رمق بود؟ و مرهم نقدریها و دستگاهها و رسانه ها انهاد

در ان  لیدخ یها ینشد تا نفوذ یابی شهیو بلوچستان نبود؟ چرا ان حادثه ر ستانیس

انسان عادل و  برای.…نداشته باشند رازیدر ش ورجرات تکرار تر گریشوند که د ییشناسا

دارد چه در زاهدان چه در  تیاندازه اهم کیترور شود به  یبانمنصف و مومن هر کس که قر

هم فراهم  نیو مغرض گرانید یشبهه افکن یرفتارها دوگانه باشد بهانه برا وقتی… رازیش

 …کنند هیخود ارا یادعا یبرا دیشود تا شواهد جد یم

 

  
 

 خشونت و ورتر…شود یبا طرح مساله مهمتر حل نم یمساله ا چیه میمراقب و اگاه باش    

بود و جلو نفوذ و اقدام انها  نیو منافق یریها اعم از تکف ستیمراقب ترور دبای است محکوم

از جامعه در اعتراضات چهل  یبهانه مساله مطالبات بخش مهم نیتوان به ا یرا گرفت اما نم

 و صداقت …و قابل اغماض قلمداد کرد تیاهم یرا تحت الشعاع قرار داد و آن را ب ریروز اخ

تواند راهگشا  می امور همه در متعال خداوند گرفتن نظر در و مردم با مواجهه در اخالص

 یتواند حالل مشکل باشد . هر مساله ا یصادقانه نم ریو مرموز و غ دهیچپی افکار …باشد

 نیو تام نیمردم تضم یو رفاه و ازاد تیشود تا امن یابی شهیرو  یواکاو دیخود با یدر جا

 مردم را سلب کرد و بالعکس . یتوان ازاد ینم تیانه امنشود.. به به

 

 د؟یحلش کن تیبا قدرت که مساله جمع نشد لطفا با عقالن -32

 1401ابان  ۵

افراد شرکت کننده  ندیگومی مقامات…گذشت زیعز ینیچهل روز از مرگ جانسوز مهسا ام

 نیهم با معترضخاموش  تیهزار نفر و جمع 1۷0محدود هستند حداکثر  اریدر اعتراضات بس

 مسدود با…است  یو خشونت ها هم کار اغتشاش گران وابسته به استکبار جهان ستندین

 آرامی نا …تومان خسارت به کشور وارد شده اردیلیم رانهم هزا یاجتماع های شبکه شدن

همه  نیچرا ا ستیکامال ارام است!!! اما معلوم ن یواقع یاست و فضا یمجاز یهم در فضا
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ها و بزه  ستیترور تیوضع نیگرفته است..در ا یتیو امن یو جنگ ینظام یو بوشهرها رنگ 

کنند و  یشاهچراغ حمله مسلحانه م ه. برندیگ یم یکاران و اوباش هم از اب گل الود ماه

دزدند و دسته  یها دختر مردم را م یکشند در اکباتان لباس شخص یگناه را م یمردم ب

 …کنند یرعب و وحشت م جادیا ابانهایا گردش در خموتور سوار مسلح در محالت ب یها

و  گانحل مشکل و توجه به نظرات نخب یبرا یاست .حاال که عزم یسوال مهم باق کی اما

جمع  یمواجهه برا ریمسوول و مد قایشود دق یم دهیاز آن د یو نشانه ا ستیصاحب نظران ن

 یم یتا چه زمان زیمرکج دار وروش  نیدهد ا حیتوض دیایتا ب ست؟یها ک ینا آرام نیکردن ا

اعتراضات محدود است که جمع  رهیاگر دا شتر؟یب ایکند؟ دوماه ؟ سه ماه ؟  دایخواهد ادامه پ

اما انچه .…دیبرگز یگریراه د دیاست پس با یگریان ساده است اما اگر ماجرا طور د نشد

اض و مطالبه و انتقاد خواهند و بواسطه اعتر یم تیمردم ارامش و ثبات و امن نکهیمهم است ا

ها؛ اضطراب  یکاریب شافزای ؛ سهام ارزش سقوط…خارج شود یکشور از حالت عاد دینبا

حاکم بر  یتعادل یاز ب یو سالمت فرزندان خانواده ها فقط بخش تیناز ام یو نگران یعموم

مسوول  یچه کس قایکنم دق می تکرار باز… ستیجامعه است که استمرار ان قابل تحمل ن

ظاهراً با اقتدار  …دینکن یموشک باز مقای لطفا …خصوص است نیبه مردم در ا ییخگوپاس

و  ی. چهل روز به افکار نظامدیآن را حل کن تیپس با عقالن دیقائله را جمع کن دینتوانست

 یو فرهنگ یاجتماع رانیبه مد یفرسوده شد چند روز شانیداده شد و تن ها دانیم یانتظام

 .حاصل شود یفرج دیشا دیده دانیحران مب تیریو توانا در مد

 

استحاله  یبرانداز برا یگارشیاز نفوذ و تسلط ال یجامعه شناخت یتیروا -33

 یاسالم یجمهور

 1401ابان  6

اشکار  انیگذشته و حام میطرفداران رژ ژهیاز مردم بو یکنم برخ ینیب شیتوانم پ یدر ابتدا م

 قتیحق انبی اما…استقبال نخواهند کرد مطلب نیاز ا یاسالم یجمهور یو پنهان  برانداز

خوش آمد  یوقت برا چیدانند که ه یو آن است و مخاطبان من م نیمهمتر از خوش امد ا

 .ننوشتم ینگفته و کلمه ا یفالن و بهمان فرد سخن
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 ریهستند تصو رانیا یاعتراض انیروزها قلب تپنده جر نیها که ا یهشتاد یاز دهه  یبرخ

 یابانیخ یتصور را در شعارها نیحاکم و همه متعلقات آن دارند و ا یاسیاز نظام س یاهیس

 یبازتاب م یمجاز یو مطالب منتشره در فضا ینیزم ریز یها یقیها و موس یسینو واریو د

 . دهند

 رانیو راه نجات ا  یو زندگ یعقل و مخالف توسعه و ازاد یرحم و ب ینظام را متحجر و ب نیا

هم تحت  هیو کم ما شیاند یعده افراد سطح کی…دانند یم یاسالم یرا عبور از جمهور

 یانها رجز م ینسل برا نیپاسخ به ا یبجا یمجاز یو مدافع نظام در فضا یعنوان حزب الله

ها باتوم و  ابانینظام انها در خ ادهیپ ندیگشا یانها م هیعل نیو توه ریقخوانند و زبان تح

خام هستند که  الیخ نیکوبند و در ا یانان مساچمه و گاز اشک اور بر سر جوانان و نوجو

 …برند یبر سر شاخه نشسته و بن م نکهای از غافل و…در حال دفاع از نظام هستند

نبود و  نیا یاسالم یاست واهلل جمهور نیکشورم ا زیمن به  نوجوانان و جوانان عز پاسخ 

 یاسالم یه  جمهورشد فیتحر یبد و رو پتی به شما معروف قول به …باشد نیا ستیقرار ن

 نبوده مردم مقابل در…شناسم  یرا خوب م یاسالم یجمهور یمن رجال اصل …دیخورد

و استقالل و  رانیو ا یو دموکراس یبا شعار آزاد ۵۷در انقالب  یاسینظام س نی..ا ستندنی و

 یانقالب انسانها اصلی رهبران…کار امد یمردم رو  تیو با خواسته اکثر تیعزت و معنو

 یم ادیکه امروز فر نوجوانانی. …و استبداد بودند یکتاتوریخواه و ضد د یو آزاد نیبروشن 

که از  نوجوانانی. …شاه بود یکتاتورید هیعل قالبدانند که ان ینم کتاتوریزنند مرگ بر د

 زاریاز سرکوب ساواک ب ۵۷دانند مردم در انقالب  یهستند نم نیخشمگ یابانیسرکوب ها خ

 …هم با خون خود بر ان غلبه کردند تیبودند..و در نها  منتفر ژهیو گارد و

روز  نیو ارام ارام  منحرف شد  و به ا جیبه تدر  یاجتماع یانقالب مثل همه نهادها نیا اما

..  ستیانها ن یهم برا ییهمه مخالف و منتقد و معترض دارد و گوش شنوا نیافتاد که ا

 به…به دست نااهالن افتاد یها هید انقالب در الانقالب هشدار داده بو انگذاریهمانطور که بن

 1۵حداکثر  تیاقل کی یرفت و خواسته ها هیمردم به حاش یاصل یها خواسته  جتدری

 یمتظاهر و ب یگارشیال کی ندیفرا نیا یدر دستور حکومت قرار گرفت و واسطه  یدرصد

 گاهیپا جیبه تدر یگارشیال نای.…و زد و بند بود  یاعتقاد به مردم و غرق در فساد و باند باز
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 ییشده و توانا تیحاکم یطبقات گاهیپا تیاقل نیداد.. ا لیلدرصد تق 1۵را به  یاسینظام س

و گشت  یدارد مانند حجاب اجبار میو تصم استیخود به س یخواسته ها لیدر تبد یادیز

 دیل باحداق یاسالم یقدرتمند است که معتقده جمهور تیارشاد که در واقع مطالبه آن اقل

و  ینگه دارد حاال اگر در پشت پرده همه گونه فساد و پلشت یظاهر کشور و جامعه را اسالم

توان تحمل کرد و  یدختران را نم یتوان تحمل کرد اما تار مو یاختالس و احتکار باشد م

باشد اما اگر در رابطه با  یشعار رسم دیبا سیو انگل کایاست. مرگ بر امر یناموس یمصداق ب

 یگارشیاست منافع ال مانچه مه ستیگرفته شود مهم ن دهیناد یمنافع مل هیو روس نیچ

 الیو و ننشی برج. … ستین ستیو ساده ز نیجنوب شهر نش گریمذکور است که از قضا د

و  یدار نیو زم یملک دار نهیدهد و از س یاست و فرزندانش را در غرب پرورش م نینش

 یو فرهنگ یجامعه را از حقوق ماد تاکثری و…وشدد یثروت م ریش یو رانت خوار یدالل

 یشود با طرح شعار دروغ برانداز یبلند م نیمحروم یمحروم کرده و هر وقت صدا یو اجتماع

 بازی چه…دهد یخود کرده و در برابر انها قرار م یصاحب اقتدار نظام را سپر بال ینهادها

سرکوب انقالب به .…نیبه نفع مستکبر نیبه دست محروم نمحرومی سرکوب… یفیکث

هم  میکه چند سال است نان تحر یتاقلی. …برانداز به نام دفاع از نظام  یگارشیدست ال

 شیو اسا یاقتصاد شیبرجام و گشا یایها اجازه اح لهیکرده و با انواع ح نیسفره اش را رنگ

است  نیریچرب و ش یلیها خ میدرصد حق العمل دور زدن تحر ستیدهد  ب یمردم را نم

انباشته دارد و نظام  یبانک یکه حساب ها یتاقلی.…مردم و نظام و انقالب  بابای گور…

منافع  نیتام یب بجا یاسیداده و نظام س لیخود تقل یرا به محافظ منافع طبقه  یاسیس

شده و  خواسته و ناخواسته دربرابر ملت  لیتبد تیاقل نیبه نهاد   دفاع از ا جیبه تدر یمل

  ریاخ تدر قبال تحوال یاسالم یاز مقامات جمهور یبخش یریغافلگ شهری…قرار گرفته

و متملق از درک ان عاجز هستند چه برسد به  هیما یب نیاست که مشاور فینکته ظر نیهم

 . آن انیب

در  گماردن و انتصاب ها قابل مشاهده است ..که خط انحراف را  یگارشیال نیو بروز  ا ظهور

 …دهد ینشان م
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و مفتح  و باهنر به  یو طالقان یو بهشت یاز مطهر تیبزرگتر که سطح روحان نیااز   انحراف 

 نیتب بشباه چه واقعا …تنزل کرد   یو احمد خاتم یقیوصد ییو رسا یو علم الهد یجنت

و  یعتیاز شر یمرجع اجتماع یباالتر که سطح گروهها نیوجود دارد؟؟ انحراف از ا نهایا

 نیتنزل کرد. انحراف از ا  یپورازغد میپور و رح یفیو را یبازرگان و چمران  به حسن عباس

به سطح  نیو متجاوز گانگانیمخلص مدافع وطن در برابر ب یرویبعنوان ن جیکه بس شتریب

از همت و  یو مصداق پاسدار.…افتیو دانشگاهها تنزل  ابانهایسرکوب در خ یایشیلیم

که امروز سخنان و مواضع  افتینزل ت یبه افراد  یمانیو سل یو باکر نیالد نیو ز یخراز

 یاز مقامات و صاحب منصبان جمهور یاربسی سکوت …در جامعه ندارد یداریانها کمتر خر

 یتینارضا شهیکمبودها و ر سویی از.…آنهاست  رتیاز ح یناش ریاخ عیدر قبال وقا یاسالم

است که  نیا تیواقع..…شده هشود ک نیدارند قرار نبود ا مانیا ییدانند و ازسو یها را م

 یو خواسته ها ۵۷انقالب  یدر کشور متعهد به ارمانها یساز میو تصم یریگ مینظام تصم

 یبه  معدود رهبران بجا ی؛ تعهد نیدروغ یها  یچاک نهیرغم س علی و… ستیمردم ن

که  تاس ینیبنا و ساختار نو جادیهم ندارد و در صدد ا یمانده از عصر انقالب از جمله رهبر

خود را پشت نظام و  یاما با مکاره گ …یو نه دموکراس یدارند نه ازاد یه مردم جادرآان ن

 نیخود در برابر خشم معترض یرا سپر بال یاسالمب پنهان کرده و نظام و رهبر یجمهور

دانم  یمورد ظلم واقع شده از درون م یاسالمب را نظام یبابت حمهور نیکرده است و من ز

هستند که امروز بر  یخطرناک برانداز همه افراد یگارشیال نیامنظورم از .… رونینه از ب

 :زده و وجه مشترک همه انها عبارت است از هیمصادر مختلف تک

 گشت ارشاد هیو نظر و خواسته مردم هستند مانند لجاجت در قض یمخالف سرسخت  را-1

رد   یان برانگهب یشورا تیانتخابات هستند و با هدا یمخالف مشارکت مردم در امور حت-2

اوردند و تاکنون  نییانقالب  پا خیحد تار نیتر  نییمشارکت مردم را به پا زانیها م تیصالح

 شده حیبه ان تصر یو رفراندوم شدند که در قانون اساس یمانع از اصالح قانون اساس

 یم لیرا به همه تحم یخاص یهستند و سبک زندگ یاجتماع یها یمخالف آزاد-3

 … و یسلف غذاخور یتیجنس کتفکی مانند…کنند
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 کارشکنی مانند…مخالف هستند یو ورود کشور به عرصه جهان یبا بهبود روابط خارج_4

 در برجام

 سیحمله به سفارت عربستان و انگل و

 رمسی در و…هستند تیدر اقتصاد مدافع سرسخت رانت و انحصار و مخالف  رقابت و شفاف-۵

 .کنند یم یگ اندازدرست سن یها یریگ میو تصم یقانون گذار

 .انها را خدشه دار کردند تیو اقتصاد کردند و محبوب استیرا وارد س ینظام یروهاین-6

وابسته و مبتذل   یکنند و شومن ها یم یریمرجع مستقل جلوگ یگروهها یریاز شکل گ -۷

 ازیکنند..اما در بزنگاه مورد ن یم لیبه جامعه تحم یرا بعنوان مرجع اجتماع یگارشیبه ال

 …گذارند یبحران ها در پوست گردو م تیریمد یرا برا تیدست حاکم

است که  یاسالم یدر درون جمهور یاسالم یجمهور هیعل دیتهد نیامروز بزرگتر نیبرا بنا

مردم را از حقوق  تیزده اند و اکثر هیتک یو اقتصاد یاز قضا بر اغلب مصادر و مناصب حکومت

و  ینظام یها رویکنند و ن یم یستادگیانها ا یته هاخود محروم کرده اند و دربرابر خواس

هادر اعتراضات  یلباس شخص یپا رد…را نااگاهانه در برابر انها قرار داده اند یتینو ام یانتظام

 تیمسوول یمقام چیهنوز ه نکهیان هم ا لیجستجو کرد و دل یگارشیال نیدر ا دیرا با ریاخ

 . رفتار خشن انها را بر عهده نگرفته است

قرار گرفته که دو  یدر جاده ا استیس نیمهم غافل است که با ادامه ا نیاز ا یاسیس نظام

 نیمردم و معترض یو تن به خواسته ها ستدبای مردم برابر در اگر…است یسر آن رو به تباه

 کرنش مردم برابر در هم اگر…دهد  یقدرت و اقتدار خود را از دست م یشیندهد بطور فرسا

 یمردم در واقع اغاز نابود یمکار که توجه به خواسته ها یگارشیال نای جانب زا کند تواضع و

و مقاومت فعال خواهد شد و  یانهاست  دچار استحاله درون ی دهیپوس دیو عقا یمنافع ماد

کنند چرا نظام  هنوز  یتعجب م ای عده اگر…توان اصالحات و بهبود را از دست خواهد داد

 یو خارج از کشور حواله م کایو مشکالت را به امر دهیض را نشناعترا یروز صدا 40بعد از 

 … است یگارشیال نیدست پخت ا یکژفهم نیتوجه کنند که ا دیدهد با

 یآمده برا شیپ نهیبحران پر هز تیریمد یاقدام برا نیدرعاجل تر یاسینظام س نیبرا بنا

 با و…بدهد یسایس سمیو مک کارت یستمیبزرگ درون س یجراح کیتن به  دیکشور با
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و افراد  قهیرا از تفکر و سل یساز میو تصم یریگ متصمی نظام مردم و ۵۷ انقالب به بازگشت

منافع  تماشای و استماع توان نظام گوشو چشم تا…کند یپاکساز یگارشیال نیمتعلق به ا

 ..کند دایرا پ یمل

وذ کرده و در حال خوردن در تار و پود نظام نف ۵۷انقالب  یمخالف آرمانها یها انهیمور امروز

 انیرا نقطه پا یریگ میدر نظام تصم یانعطاف روییهستند و هر تغ  یاسالم یجمهور کرهیپ

است  اما به  یدردناک یسخت و جراح یکار یپاک ساز نیا نیکنند..بنابر ا یم یخود تلق

از  نیااز  شیب لیاص یاسالم یاست ..تا جمهور ۵۷نظر تنها راه حفاظت از دستاورد انقالب 

 لیو مستح فیبراندازان تضع اتیو عمل نیبا فشار معترض رونیبرانداز و از ب یگارشیدرون با ال

 …نشود

 

 یمقام کشور کی یها یریگ جهیو نت لیدر اطالعات و سطح تحل یاملت -34

 ریدرباره حوادث اخ

 1401ابان  ۵

و  یحقوق ونیسیکم سییو ر ریفهرج و نرماش گان،یمردم بم، ر ندهینما یغضنفرآباد یموس

 یادار یدادگاه انقالب تهران هم بوده در جلسه شورا سییمجلس که چند سال هم ر ییقضا

 یکامل سخنان او در فضا لمیکشور واکنش نشان داده. ف ریاخ عیشهرستان بم نسبت به وقا

ان در ادامه  یمحورها نیاز مهمتر یطلوع بم منتشر شده که برخ مهو کانال هفته نا یمجاز

و جامعه و جهان  رانیدرباره ا یاز مقامات متنفذ کشور یدهد برخ می نشان و.…امده است

 نظر…قضاوت با شماکشور دارد..  یبرا ییامدهاینوع نگاه چه پ نیو ا شندیاند یچگونه م

درست از  صیامکان تشخ دیوجود داشت شا فانهاست اگر امکان گفتگو و نقد منص نای من

 …شد اما افسوس یفراهم منادرست 

 

 :عبارت است از یغصنفر اباد یموس ی! و راهگشا ی! و علم مانهیحک اناتیمهم ب یمحورها

 

 ساله ما در ناز و نعمت بزرگ شده و االن طلبکار شده ستیجوان ب 0
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 فهمدیرا نم نیخودش، جوان ما ا یسابق( برد برا میمملکت را )رژ هیدالر سرما اردیلیم 3۵

 

 یاز زندگ ییکه جز ی. حاال اگر همان مسائل اقتصادمیاکرده شرفتیمسائل رشد و پ همه در

فقر بودند، االن  رخطیدرصد ز 46نسبت به قبل از انقالب که  کنند،یما و شماست مطرح م

 درصد 16

 

 نشود دهید نهایکه ا کندیم اهویهمه ه نیخط فقر هستند. ا ریدرصد مردم آن ز 40 کایآمر

 

 کی. خب زنندیحرف م غمبریپ ن،یخدا، د هیعل ،یاسالم یجمهور هیدارند عل ونیزیتلو 1۵0

. شودی. پر از شبهات مشودیمقاومت کند. ذهن او منحرف م نهایا یجلو تواندیجوان چقدر م

 شنوندیرا م نهایا ست،ین شانیجوانها و مردم ما حال نیاز یبعض ،یمجاز یفضا نیخصوصا با ا

 شودیشان مقلقلک

 

 دیخواهد افتاد؟ فرض کن ینباشد، چه اتفاق یاسالم یجمهور دیباهلل فقط تصور کن اذیلعا

 کشدیرا م هیهمسا هیبشود، همسا یتزلزل کی ایتهران آب نباشد، 

 

 یجهان یجنگها تیجنا میادهید ا،یدر دن ستین هاییکایو آمر هاییاروپا نیو بدتر از ا شرورتر

 ندیگویکه چهارتا بچه نفهم و نادان م ستندی( نی)آباد نای دنبال که اونها.  …و داعش و

 …در افغانستان و عراق و میدید شود؟یم ی( آبادکای)اروپا و آمر نهای. با ایآباد هن،یمرد، م

 یبردند )دوره جنگ جهان نیاز ب یمصنوع یقحط کیرا با  رانیا یونیلیم 1۸ تیجمع فنص

 رسد؟یداد خودش م به رانیاز ملت ا ریغ یاول(. در آن روز چه کس

 

مساله  یانتقال آب کل کیبخاطر  ران،یا یعنی ،یاسالم یلت و پار کردن جمهور یعنی هیتجز

 خواب و غافل هستند یلیخ های. بعضدیآیبوجود م یریو درگ
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 رتمندیغ هیهمسا کیاست. ما  رانیا ونیفارس مد جیحوزه خل یکشورها تیقسم امن بخدا

 فهمندیفانه نماما متاس میهست نهایا یبرا

 

 را نداشت کایآمر یمهایتاب و تحمل تحر هینبود االن قطر نابود شده بود، روس رانیا اگر

 

 فهندیدانشجونماها نم یمتاسفانه اما برخ م؛یکرد شرفتیرو شکر در همه حوزه ها پ خدا

 درک و شعور ستیها به نفعشان هست؛ وهلل ن یکشعربده نیکنند ا یرا و فکر م هاتیواقع

.در شودیم شتریب نژادیخانم عل بیشود دالرها در ج شتریها ب یکشندارند که هر چه عربده

اند. اند و احمقخواب هایخانم دادند. بعض نیدالر پول به ا ونیلیم 1۷0اغتشاشات  نیهم

 تو سر خودشان بزنند دیو همه با ردیگیهمه را م ادیآتش ب

 

در بحث گندم  ندیگویو آنها م دهندیراه م ونیزیتلو عناصر ضد انقالب را به دایجد متاسفانه

 کنندیفهند درک نم ی. آنها نممیشدیخودکفا م دینبا

 

خارج از کشور را مثل سگ  یهارنخبهینخبه و غ نینباشد، همه ا یاسالم یجمهور اگر

 تینباشند و کشور ما تقو یاسالم یجمهور یبرا نهایا نکهیا ی. فقط برارونیب اندازندیم

 رندیگیم لشانینشود، تحو

 

 نیو در ا سوزدینظاممان م ی. دلمان برامیمان هستنظام و انقالب و مملکت نیا یپا ما

 .مییآیموضوع کوتاه هم نم

 

 .میکه ما از آن بگذر ستین یاست و مساله کوچک ینید یب یحجاب یاست و ب نید حجاب
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و هفتاد  تازندید انقالب در آن مشده که ض یمتاسفانه مانند اتوبان یمجاز یبحث فضا در

 انقالب کار کنند. هیشده که بر عل لیهشتاد گروه تشک

 

 

 خیمجلس تار نیتفاوت تر یب -35

 1401ابان  10

 
در قبال حقوق ملت  رانیا خیمجلس تار نیتفاوت تر یو ب نیتر تیمسوول یب یمجلس کنون

 نیجز ا ینشیو گز یارکتمش ریغ یندیدر فرا ندگانیانتخاب نما جهنتی …است یو منافع مل

هم  یرا نداشتند و رابطه ا یمردم در انتخاب شما نقش اصل یاست وقت یعیطب.. …ستین

 یصندل نیکه شما بر ا دیرا دار یشما دغدغه کسان ستیشما ن درددرد انها  دیبا مردم ندار

 ..…ها قرار دادند

 یدرامد اما از اعضا نرایدوزان ماداگاسکار هم در قبال تحوالت ا ژامهیپ یکایسند یصدا

 …امدیدر ن ییصدا رانیمجلس ا

را فراهم  یا نهیممنونم که زم ارینگهبان بس یدر شورا رشانیو همکاران بص یجنت یاقا از

 .…کردم یدق م یتفاوت یهمه ب نای غصه از وگرنه…مجلس نباشم نیکردند تا در ا

 

 تدر برابر کالم و قلم محکوم به شکست اس شهیهم زهیو ن ریشمش -36

 ابان 10

دردناک  اریشاپور اهواز بس یخوابگاه صدف در دانشگاه جند یمنتشر شده از دانشجو لمیف

 ییکودک کش جوان دانشجو یستیونیصه میرحم به سبک ماموران رژ یب افرادی.…است

شرف  یکه ذره ا انسانی هر قلب.…زند کمک کمک یم ادیکشند و جوان فر یم نیرا به زم

 ها« شرف یب»جز  دیا یم ردصحنه به د نیدر وجودش باشد از ا
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مومن و مسلمان در مقامات  کیکند و چرا  دایخواهد ادامه پ یم یخشونت تا ک یقصه  نیا

 نیقائل شدن ب ضیشود پاسخ دهد؟ در محکوم کردن خشونت ؛ تبع ینم دایمربوطه پ

 .رذالت است نیمصداقها ع

 یمورد ضرب و شتم عده ا نگونهیا دیکرده که با یمعترض و مطالبه گر چه گناه یدانشجو

دانشجو و استاد از جنس کالم و قلم و حق است و جبهه مقابل ان  رد؟یاراذل و اوباش قرار گ

 .…و باطل زهیو ن ریاز جنس شمش

مقابله  یفرد برا ایدانم کدام نهاد  یمن نم.…دیناکارآمد و نفرت زا را تمام کن یروش ها نیا

از مدرسه  یختاری انتقام و.…داده یاجازه ا ایدستور  نیچن با اعتراض دانشجو و دانش اموز

محکوم  ریمس نیا دیاما شک نکن ردیگ یم نگونهیرا ا یو دانشگاه و دانش و دانشمندان و آگاه

کشور با  نیکردند اما ا یو دانشمند کش سوزی کتاب هک ها مغول…است  شکستبه 

 انیو سکوت دانشجو تفاوتی …دند ش خیتار اهروسی ها مغول و…ماند یفرهنگ و تمدن باق

و  یدانشجو و دانشگاه اخالق میو استادان دانشگاه و پژوهشگران به تعرض و تجاوز به حر

 یرفتار شرم اور باز نم نیو علم و دفتر و قلم را از ا هنگبه فر نیو متجاوز ستیجوانمردانه ن

 دارد.

 

دار فرادستان  طبقه متوسط و سکوت معنا تیاعتراض : فعال یطبقات گاهیپا -37

 و فرودستان

 1401ابان  10

از دانشگاه ها که قلب تپنده  ریدر تهران در غ ریچند هفته اخ یاعتراض انیجر دیدقت کرد

ظهور و  یدر چه محالت و مناطق شتریاست ب یطلب یو آزاد یو عدالت خواه یمطالبه گر

 محالت عمدتا محل سکونت نای..…کرده دایبروز پ

 یطبقات به حقوق اقتصاد گریاز د شتریسو ب کیکه از  یاست طبقه ا یمتوسط اجتماع طبقه

حقوق ناراحت و  نیبه ا افتنیاز دست ن گرید یخود اگاه است و از سو یو اجتماع یاسیو س

به مهاجرت  لیم نیشتریب لیدل نیدارد و به هم یاست و احساس شکست و ناکام یناراض

 عیگسترش ارتباطات و توز ژهیبو ریاخ یالهاس یتحوالت اجتماع یطبقه است . در پ نیدر ا
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کرده است  دایپ یتر عیو وس شتریب گاهیو جا تیطبقه در سراسر کشور موقع نیاطالعات ؛ ا

. اما بر خالف طبقه  ستیو اهواز و مشهد ن رازیو ش زیمنحصر به تهران و اصفهان و تبر گریو د

شده و  ریتحق یو حت دهید بیبه شدت اس ریاخ یهاسال یاستهایس ی جهیمتوسط که در نت

بواسطه  ریاخ یکه در سالها- یاسیو س یاقتصاد یاست ؛طبقات باال یاز وضع خود ناراض

 یادیز ییو امالک به ثروت و دارا نیدر حوزه زم ژهیبو یو سوداگر یو سفته باز یرانت خوار

 تیضعدست کم از و رایز ستندیچندان همراه ن یجنبش اعتراض نیبا ا -کرده دایدست پ

 نیو مرفه نش انیاع یمحله ها ریمثال در اعتراضات اخ یهستند..برا یخود راض یاقتصاد

طبقه هم به  نای چند هر.…تهران در سکوت کامل بوده و صرفا نظاره گر تحوالت هستند

 یخود معترض است اما نگران بر هم خوردن نظم اجتماع یدر سبک زندگ یاجبار حکومت

 اما…دهد یم حیسکوت را ترج نبنابرای…خود را ازدست بدهد است که منافع یا نهبه گو

شهر  هیدر حاش شتریدر تنگنا هستند و ب یشتیو فرودستان هم که از نظر مع نپایی طبقات

 ایندارند ثان یکامل و شفاف یخود اگاه افتهیکنند اوال نسبت به حقوق تحقق ن یم یزندگ

عدم  نیخود است بنابرا شتیشدن مع و بدتر یاعتراض رکتهر ح یباال یها نهینگران هز

 کیدر مورد طبقه فرادستان و فرودستان صفر و  لیتحل نای…ندیگز یرا بر م یهمراه

کنند  یخود رفتار م یطبقات گاهیهستند که خارج از پا یطبقات هم افراد نیدر ا ستین

 …ستندیخود ن نیوالد قهیکه تابع نظر و سل یمانند نوجوانان و جوانان دهه هشتاد

از دست  شتیکه نگران مع زانیطبقه متوسط بر خالف فرودستان و فرادستان به همان م اما

و ارتباطات خود نگران محدود  یخود است بواسطه رشد دانش و اگاه ریپذ بیرفته و اس

 یگرید یکدام را قربان چیخود است و ه یو کرامت انسان یو اجتماع یفرد یها یشدن ازاد

از انکه مقابله  شتریو گشت ارشاد ب یدربرابر حجاب اجبار انهتسخ سر مقاومت.…کند ینم

زنان و دختران متعلق  یفرد یو کرامت و ازاد تیاز شخص انتیباشد ص یحکومت استیبا س

ان عاجز  رشیو درک و پذ لیاز تحل یتیحاکم یکه نهادها یتیبه طبقه متوسط است واقع

زن و دختر  تیو حرمت و فردان یشخص میبود که حر یمانند باتوم ینیهستند .مرگ مهسا ام

طبقه اساسا  نای.…واداشت ادیداشت به فر نهیرا شکست و او را که سالها بغض در س یرانیا

و تعرض به هرکدام را محدود  ستیقائل ن تیو شخص تیو هو شتیمع نیب یبند میتقس
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 یم یریگیو مطالبات خود را هم عرض و همزمان پ ازهایداند و ن یم یگریکننده د

 یاما فراموش نم دیا یکوتاه م مقطعی.…سازد یرها نم یگریکدام را بخاطر د چهی.…کند

تفاوت هست اما  یو همراه یهمدل نیب یاجتماع یدر جنبش ها نکهای اخر نکته و …کند

توانند همدل  یاز افراد و گروهها و طبقات ناهمراه م یاریبس …ستین یادیفاصله ز

و فضا و  طیمح میدا نیبا معترض یهمراه یبه سو رداشتنبگام  یباشند اما برا نیمعترض

انها  ینفع را برا نیشتریب رندکهیبگ یمیکنند..تا تصم یها را رصد م تیها و واقع لیتحل

 یمیاعتراض هر لحظه و هر ساعت و با هر تصم تیفیو ک تیحجم و کم نیداشته باشد..بنابرا

باشد تابع اراده  ریپذ ینیب شیانکه پ شتریب یرو نیشود از ا ادیکند و کم و ز رییتواند تغ یم

 ..ها و رفتارهاست

 

ها مانع از  یبا لباس شخص رازیشاهچراغ در ش یستیشباهت عامل ترور -38

 و بازداشت او شده است. ییشناسا

 1401ابان  10

درباره حادثه  یو مفصل یدانیدر گزارش م ختگانیخبرنگار روزنامه فره یابوالقاسم رحمان

چندبار از جانب  ریاخ کماهیکند که در  یاشاره م یمهم اریبه نکته بس رازیر شد یستیترور

حاضر  یها یلباس شخص یاگر وابستگ نکهای و.…افراد مختلف از جمله بنده تذکر داده شد

 یتیانها را جمع نکنند تبعات امن یتیو امن یو انتطام ینظام یروهایو ن صها مشخ ابانیدر خ

 … خواهد داشت ینقابل جبرا ریخطرناک و غ

 یراننده تاکس سدینو یم دیا یان در ادامه م نکیگزارش که ل نیدر ا ختگانیفره روزنامه

 یتصور که او لباس شخص نیبودند اما با ا دهیجلو شاهچراغ عامل ترور شاهچراغ را د یها

 .…را گزارش نکردندنکرده و حضور او یوابسته به حکومت است با او برخورد

مسلح  یها افراد لباس شخص ابانیپابرجاست االن اگر مردم در خ یال بطور جدسو نیا واقعا

 گرید ایعامل داعش  ایاقداماتش مجوز دارد  یبدهند او برا صیتشخ دیچگونه با دندید

 ؟؟؟؟…است  یستیترور یروهاین

 …حدس زد ندهیرا در ا یگریتوان حوادث ناگوار د یحل نشود م یتیحفره امن نیا اگر
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 یوطن یها یشهادت دوباره حاج قاسم توسط داعش -39

 ابان 10

رحم  یو ب ستیترور یکه متحجرها خارجی داعش … دیجنگ یحاج قاسم با دو داعش م

کنند موفق نشدند اما اراده آنها از دستان  دیو مزدور بودند و هر چه تالش کردند او را شه

 .…گرفت رانیرا از مردم ا یدار شجاع و مردمپمپئو درامد و سر _ترامپ  تکاریجنا

 یبود انانکه در جوان زیدر ست یکه حاج قاسم در داخل هم با داعش داخل نجاستیناگفته ا اما

با  شیدارهایهم د یو سردار یکردند و در زمان فرمانده تیسپاه رد صالح نشیاو را در گز

 از و… دندیتاب یره حجاب بر نمدربا ژهیاو را بو یو فرهنگ یاسیو مواضع س یامثال هاشم

گفتند همان بهتر که قاسم در سپاه قدس باشد و  یکردند و م ینم غیدر او هیعل بدگویی

 ستیدر مدار ن رایدخالت نکند ز یداخل لمسای در و… یخارج ی هاستیسرش گرم ترور

ند و االن تابوت او را گرفت ریبودند که ز یجماعت نیجماعت بعد از شهادت سردار اول نی!!! ا

 نهیباز ناجوانمردانه از خون حاج قاسم هز ریروز اخ چهل یخطاها و رفتارها هیتوج یهم برا

حاج قاسم در گوش  کایآمر صدای هنوز…کنند یدرو م االتیبافند و خ یکنند و توهم م یم

حجاب و  یباحجاب و ب ینخ نما یها یاز خط کش یفرهنگ رانیماست که درجلسه با مد

سخنان منتشر شود  نیا لمینگران بودند که مبادا ف نفری چند و …تقاد کردچپ و راست ان

در مراسم  وقتی که همانگونه…را دلخور کرد یلیاما با اصرار حاج قاسم منتشر شد و خ

مقاومت و ثابت قدم در اهداف  یشگیهم یاز او بعنوان مرجع و حام یمرحوم هاشم عییتش

 …شدند ریها از حاج قاسم دلگ یلیکرد خ ادیخود 
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https://farhikhtegandaily.com/news/75204/%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://farhikhtegandaily.com/news/75204/%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/
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حاج قاسم با  ادیبن ریبعنوان مد یمانیسل نبیسرکار خانم ز ژهیبو شانیکاش فرزندان ا یا

از  یریپدر و جلوگ یقینشان دادن چهره حق یمالحظات بالوجه و برا یکنار گذاشتن برخ

 .را بازگو کند تا مرزها شفاف شود لیمسا نیاز ا یبرخ ریتصو نیا یجیتدر فیتحر

در  ژهیو سرکوب گران که بو یو آتش افروزان اجتماع یداخل نیاز متحجر یاامروز عده  رایز

 از حاج قاسم. یطرفدار یداعش دارند مدع یبه مش یبیبرخورد با زنان و جوانان شباهت عج

 .شهادت مکرر اوست نیدروغ یادعا نیشدند که ا

اما شما در  میکن یرا باور نم نیو تظاهر دروغ یاکاریر نیا میشناخت یکه حاج قاسم را م ما

را همراه داشته  یو عکس ابوبکر البغداد دیباش یبهتر که داعش..…دیخلوت خودتان شرم کن

 .دیبه حاج قاسم ندار یشباهت چیوگرنه ه دیباش

 

 اعتراضات یاجتماع یدر صف بند رییخطر تغ -40

 1401ابان  13

و منافع و قدرت  دیقاع ییارویرو ندیرخداده محصول و برآ رانیدر ا ریروز اخ ۵0انچه در 

 .است ریز فیهفت گروه و طبقه و ط

 ی: ارمان خواهان یطبقه متوسط شهر گاهیاعم از همراه و همدل با پا نیمعترض تیاکثر-1

 .داند یدرصد جامعه م ۸۵و حداکثر  60ها عدد انها را حداقل  یمه نظر سنج

ار حفظ وضع موجود و طرفد یجار یها استیاز س یمتنعم و راض یپانزده درصد تیاقل-2

وضع موجود  برخی…اباد لیتا زنب اورانیاز ن یفرهنگ یپراکنده و تفاوت ها یاجتماع گاهیبا پا

در  تیدانند اما درنها یخود م قهیو سل دیپاسخ مثبت به عقا یشان و برخ بیرا پر کننده ج

 هم مترو سوار میدار فیط نیخاطر هم لکسوس سوار در ا نیبه هم …کنار هم هستند 

 یو نظاره گر و فاقد قدرت فهم تحوالت و نگران منافع ماد ریمتح یاجتماع یگروه ها-3

 اماده و…حزب باد یشگیو هم قیصد روانپی.…و خانه  نیدالر و سکه و زم متیمثل ق

 طلب فرصت خوران

 یب ای رهیکه با ج نیمعترض انیدرم یخشونت طلبان و اشوب طلبان هر دو طرف: گروه-4

دهند و  یم حیاعتراض ترج یکنند که به اغتشاش و اشوب را بجا یخشن م یرفتارها رهیج
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 یبجا رهیج یو ب رهیمجوز و با ج یطرفداران حکومت با مجوز و ب انیهم در م یگروه

 تا نظام…شوند یکور متوسل م یو رجزخوان زیام ونتبحران فقط به سرکوب خش تیریمد

 نتوانسته ایرا مهار کند  نهاای نخواسته حاال

حکومت است  فهیکه مهار آنها وظ ستهایطلبان و ترور هیدشمن و تجز ینفوذ یگروهها -۵

 یتاسف بار عیها وقا یگروه با دسته اول به ادامه نا آرام نیا صیاز تشخ ستمیس یاما ناتوان

 دهیمثل شاهچراغ انجام

گل الود که فعال مانندگروه سوم نظاره گر هستند تا در بزنگاه از اب  یخارج یکشورها -6

 .که چشم انتظار حرف حق و درست از جانب انها هستند یو نادان کسان.…رندیبگ یماه

 دنیها ضمن شن یدسته بند نیفراتر از ا یاسیطبق عقل و خرد س دیکه با تیحاکم -۷

 یشکست خورده داخل یها استیس رییدر برابر حقوق ملت و اصالح و تغ نیاعتراض ها و تمک

 یکند. بجا یریشدن جامعه و ترور و خشونت جلوگ زهیکالیاز راد با تمام توان یو خارج

بخش  کی یگروه اول به گروه چهارم و برجسته کردن صدا لیلاز گروه دوم و تق یطرفدارا

مهار و  یبجا تیباشد.. تا امروز که حاکم رانیملت ا یصدا گر؛یبخش د یو سانسور صدا

اده و نه تنها موفق نبوده بلکه توان و قدرت طرف نزاع قرار د کیو کنترل خود را در  تیریمد

 رقابلیغ یو خشونت اجتماع هیقابل توج یتماع.و برخشم اجکاهش داده.. زیاقتدار خود را ن

 .…افزوده است هیتوج

 یریادامه دهد با غافلگ یبا همان مدل قبل تیرسد اگر حاکم یاز پنجاه روز به نظر م بعد

دوم و چهارم و سطح منازعات آنها باالتر  یگروه ها تیمواجه خواهد شد و کم یدیجد یها

 .خواهد رفت

 :نوشت یپ

که  بحثی ادامه در و…منتشر خواهم کرد یخشم اجتماع یها شهیدرباره ر یلیتحل یزود به

 نیتبب شتریمطرح کردم را ب یبا خشم اجتماع یدرباره تفاوت خشونت اجتماع ونیزیدر تلو

 خواهم کرد.
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 تامل -41

 1401ابان  13

 یقربان دیو دختر و بچه با یوسپاه یجیو بس یانتظام یرویاز مردم و ن گهیچند نفر د -1

 .ستین نیبحران ا نیشوندتا مقامات کشور متوجه شوند راه مواجهه با ا

؛ مجوز  ییو قضا یو انتظام یتیآنها به اغتشاش گران ؛غلبه نگاه امن لیو تقل نیمعترض انکار

از  شیب ینکردن بابت اشتباهات ؛ برجسته ساز یذرخواه؛ ع نیاجتماع معترض یندادن برا

نداد.  جهینخبگان و خبرگان دلسوز نت یبه نظرات و راهکارها یتفاوت یو ب یحد دشمن خارج

 …ستین اهسی هم ماست.…پا نداره کی غمر دیباور کن

 

 یکشف نم تیواقع نیا و…ندینش یمردم م یزخم دردها و رنج ها یمگس دشمن رو- 2

 خواهد

 خواهد یاست و هشدار نم تیحاکم فهیمگس وظ نیا عدف

 ینادرست وب یاز حکمران یناش یبا انکار رنج ها ودردها دنینمک بر زخم مردم پاش اما

 مردم دور ازعدالت و مروت و ظلم مضاعف است یوارد شده بر بچه ها یبه ظلم ها یتوجه

  
هم که  ییانها دستنیکشند معترض ن یم ابانیرا در خ سیپل#که مامور  یکسان -3

ناخواسته  ایهر دو گروه خواسته  ستندین تیکشند مامور نظم و امن یرا م نیمعترض

که اجازه  ییکنند.. آنها یعمل م یو عدالت خواه یو مطالبه گر تیبر ضد نظم و امن

 .هستند نیقاتل کیشر ودش انیدرست ب ریدهند اعتراض در مس ینم

 

 

 یشود بجا یم ریغافلگ یوقت رانیحکومت درا چرا ست؟یاعتراض ها چ یها شهیر - 3۹

 اورد؟ یبه انکار دردها م یدرمان رو

 1401ابان  14
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به تهران امده  یسفر عاد کی یکه برا   زیعز ینیکه دختر معصوم و مظلوم کرد ؛ مهسا ام یاز روز

جموعه درگذشت ؛  تا به امروز م مارستانیبعد در ب یبود و توسط گشت ارشاد بازداشت شد و ساعات

 فهومانها حول م یشکل گرفته که همگ رانیو خارج از ا رانیدر ا یگوناگون یاتفاقات و رخدادها

است . سلسله اعتراضات و تجمعات پراکنده و مستمر و نامنظم و  ی))اعتراض(( قابل صورت بند

 . از وضع موجود است یرانیاز جامعه ا یدست کم بخش بزرگ یتیاز نارضا یکه ناش  یریفراگ

 

 یموجود خود را مطلوب نم تیوضع  یگذار ریصاحب صدا و توان تاث یتینادرست ؛ اکثر ای درست

 یناکام نیسهم و نقش در ا یشتریب یدر ان ؛ حکومت را دارا لیعوامل فراوان دخ انیدانند و در م

 مانند یاسالم یو دشمنان جمهور گانگانیب یبه نقشه ها تیواقع نیو کاهش ا لیدانند.  تقل یم

کند و ناگهان دچار  یبهبود خود تالش نم یندارد و برا یتن و بدن و روح سالم یاست که فرد نیا

 مارستانیب ینا بجا دچار افت فشارشده راه ییماده غذا کیشود و بعد از مصرف  یضعف مفرط م

خود همه  همه مشکالت را به  تخلف کارخانه  یا نهیزم یها یماریتوجه به ب یشود  و بجا یم

بلکه  ستینه تنها قانع کننده ن یفرافکن نای …کند یمصرف شده  مربوط م  ییماده غذا ندهزسا

همان جامعه معترض مواجه  ییاعتنا یبا ب نکهیو از همه بدتر ا ستیهم ن لیمشکل گشا و حالل مسا

از  ردیگ یاعتراض شکل م یدر جامعه  وجود دارند که وقت ییو گروهها یافراد نکهای …شود  یم

 یو بدن یمانند ناسزا و فحاش یخشن اعم از زبان یکنند و مثال به رفتارها یاستفاده م وسان 

 نیو از عوارض ا یا هیموضوع کامال حاش کیاورند  یم یترور رو یو حت بیمانندخشونت و تخر

 لیاست بنابه دال نای مساله … میفرع و اصل را با هم عوض کرد. بگذر یجا دیبحران هاست و نبا

 یفرهنگ یها ی، ناهنجار یظالمانه خارج یها می، تحر یخیتار یها یاز جمله عقب ماندگ یفراوان

نادرست(( و  یها استیاز همه مهمتر ))س یول یخدمت یو نهادها و دستگاهها رانیمد ی؛ ناکارامد

 یتینارضا کی((  یو محسوس به مطالبات عموم یدر پاسخ عمل تیحاکم یاجزا ی))اهمال و سست

تواند موجب مشتعل شدن  یم یو بهانه ا یشکل گرفته است که هر رخداد یرانیر جامعه اانباشته د

به شکل  یتینارضا لیدال نیا یها و البته راه حل ها شهیدر باره ر شیآن شود. نگارنده از سالها پ

 یو مشاوره ها  یادیز یها یو سرگشاده مقاالت فراوان و سخنران یو محرمانه و عموم یخصوص
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و هفتم اذر  13۹۷ رماهیدر ششم ت یلیتفص لیتوانم به دو تحل ینمونه م یدادم. برا هیارا یگوناگون

در  1401و مهر  ۹۸ارسال شد وحوادث ابان  یاز مقامات کشور یاریبس یاشاره کنم که برا 13۹۸

در نظام و تنزل سطح  یساز میتصم یبدنه  راتییشده بود که متاسفانه به علت تغ ینیب شیان پ

 یتهایفعال نیا یهر چه زمان گذشت اثر گذار ریاخ یآن  در سالها یو تجرب یو شناخت یعلم

و و  کیرا فقط در سطح اکادم یشناس بیآس نیو حدود دوسال است که ا افتیدلسوزانه  کاهش 

آن  ردیروش هم مورد توجه قرار نگ نیکه ا یدهم  و چه بسا در صورت یانجام م یو عموم یرسانه ا

دولت وقت؛   یجهاد کشاورز ریدر گفتگو با وز ییکشاورز روستا رمردیو به قول آ ن پ  را متوقف کنم

 .و مملکت خودتان.  خدا نکند ان روز فرابرسد دیدان یخودتان م  میبگو

 

 اول … میگفت یدر جامعه سخن م یتینارضا یدرباره دو علت اصل …میمنحرف نشو یبحث اصل از

و نامحسوس  اما  یجیتدر یتینارضا جادیکه اثرات آن در ا میپرداز ینادرست م یها استسی به

شود مگر  یحاکمان در کشورها م یریکه اغلب موجب غافلگ یاست  به گونه ا قیعم اریبس

 یرا م یرینبض جامعه  جلو غافلگ قیو استمزاج مکرر و مداوم و دق یپژوه ندهیاکه با  ییکشورها

 .کنند یم میتنظ یاجتماع تراییخود را با تغ یتیحاکم راتیو تدب رندیگ

 

 یرسد تا کنون عزم یاست و به نظر م یتینارضا شهیکه ر ییها استیس نیاز  مهمتر یبرخ رانیا در

 : در انها وجود نداشته عبارتند از رییتوقف و تغ یبرا

 

و  یساز میتصم ینخبگان و خبرگان و افراد مجرب و صالح و دلسوز از چرخه  یجیحذف تدر    

 استیو ر  13۹۸تعارف انتخابات مجلس  یب یها تیدر کشور که اوج آن در ردصالح یریگ میتصم

و  یاوال موجب سرخوردگ یاعمال استیس نیرقم خورد. ا دیدولت جد لیو تشک 1400 یجمهور

 بیضر ایمردم شده و ثان یکشور و کاهش مشارکت عموم یساز میو موثر تصم عالبدنه ف یدیناام
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از  ماتیتصم نیا رایبرد ز یکشور را به شدت باال م یها یریگ میتصم  تمام شده ی نهیخطا و هز

 . ستیبرخوردار ن یدر حوزه علوم انسان ژهیو دانش بو تیپشتوانه عقالن

 

 نیبه ا ختهیشود که افراد متخصص و دانش اموخته و فره یم یتیمنجر به نارضا یزمان استیس نیا

و  ستیدر ارتقا و رشد انسانها ن یمهم اریصص معو تخ لتیرسند که ظاهرا دانش و فض یم جهینت

 انیرانیا یو ذهن ینیبحران به مهاجرت ع نیقدرت است. ا یدرون یانچه مهم است تقرب به حلقه ها

 .دیجو یظهور م یبرا یشود که مجال یو خشم منجر م یتیماندگان به نارضا یباق یمنجر و برا

 یکه فکر م یزیزودتر از ان چ اریت سازنده ؛ بسرقاب یبجا تیحاکم یدست ساز کی استیس    

و  یاز علوم انسان گانهیب یافراد یزیکه نسخه تجو استیس نای …خود را نشان داد یشد ناکارامد

عبور کرد  زیهست از مرز اصالح طلب و اصول گرا ن دیدر جهان جد تیریو مد رانیتحوالت ا خیتار

با  استیس نیکنندگان ا زیکرد . تجو تیوفادار سرا ریو وفادار و غ یخود ریو غ یدوگانه خود بهو 

جنس ادم  کیساز در کشور از  میتصم یکنند اگر همه قوا و نهادها یتصور م یشیو ساده اند یخام

 یم شیبهتر پ ییاجرا یو برنامه ها افتهیتنش ها و اختالفات کاهش  ردیشکل گ یتیریو سبک مد

 جهیبگذارد نت نیمدافع را در زم 11فوتبال  میت دمانیفکر کند اگر در چ یکس نکهیرود مانند ا

 ییایالزمه پو یو فکر یتیریو سبک مد دیو عقا قیکه تنوع سال حالی در…شود یحاصل م یبهتر

 نهیدست کم دو آفت خطر ناک دارد  اول زم تیحاکم یکدستیسازمان ها از جمله دولت است و 

نظام و حذف ضربه  یمشکالت به سطوح باالشدن همه  زیو دوم سر ر تیو عدم شفاف سادف یساز

 یتیموجب نارضا یزمان استیس نای …مشهود است   نیمعترض یکه در شعارها یتیحاکم یرهایگ

ندارند  رانیمشارکت در ساخت ا یبرا یدیام چیشود که افراد کار بلد و دلسوز و وطن دوست ه یم

 یو تصور گروگان بودن به انها دست م نندیب یخود بسته م یو عمل  را به رو شهیاند یو همه درها

 .دهد

 

  



73 
 

 

نداشته بلکه  رانیا یبرا یو سود دهیفا چیو منازعه طلبانه نه تنها ه انهیماجرا جو یخارج استیس    

 وبیمع یدر رابطه ا رانیدر ا یخارج استیمردم بوده است اساسا س یبرا نیسنگ یها نهیمنشا هز

 شتریباشد ب یدر خدمت منافع مل یخارج استیکه سان بجای. …شده فیتعر یداخل استیبا س

را کج بنا نهادند.  وارید نیشود. از ابتدا ا یم نهیهز یخارج استیاعمال س یبرا یو منافع مل  منابع

استمرار منازعه با  استیس نیاست نه بالعکس . نمونه اشکار ا یداخل استیادامه س یخارج استیس

 یبه بهانه ها رانیا یمل تیقدرت اثرگذار بر امن نیبا ا یقالناز گفتگو و مصالحه ع یو دور کایامر

کاهش منازعه باشد  یدنبال بهانه برا نکهیا یبجا رانیدر ا یریگ مینظام تصم ییمختلف است .. گو

باور  یکه  برخ افتهیانقدر ادامه  استیس نای …منازعه و تخاصم است  یارتقا یدنبال بهانه برا

..ما  یداخل یها یناکارامدو  یباشد بر ناتوان یکند که سرپوش یم یرا باز یینقش لولو کایدارند امر

به  رانیا میفراموش کن دیاما نبا ستیواشنگتن قابل انکار ن یگر لهیو ح یکه  بدخواه میدان یم

 سهمقای مقام در … رانیبا ا یبه همکار کایامر ازیدارد تا ن ازین شتریب اریبس کایکاهش مزاحمت امر

در   یدالر اردیلیم 200و اقتصاد  کایامردر  یدالر اردیلیهزار م 20اقتصاد  کیصحبت از  گفت دیبا

قدرتمند  یکشورها گریقاعده در خصوص د نیوجود ندارد. ا نیمابیف یتوازن چهی …است  رانیا

همه استادان روابط  بایکه تقر باوجودی …و فرانسه و المان هم صادق است  سیمثل انگل ییاروپا

همچنان معتقد  یریگ میاما نظام تصم دخصوص اجماع نظر دارن نیدر ا یخارج استیملل و سال نیب

 متیشودکه فشار ان در ق یم یتیموجب نارضا ینادرست زمان استیس نای …پا داره کیاست مرغ 

 ازیمورد ن ینبود کاالها ایو کمبود  یمحصوالت واردات متیق شی، افزا یدارو و کاهش ارزش پول مل

 .شود یانها مشاهده م  یو روزمره  یعاد یر زندگمردم د

و محسوس  قیچشم انداز روشن و دق کیفقدان  ت؛یکننده حاکم وسیما اریبس استیس نیچهارم    

کس  چهی االن …شود یاست که به آن منته یریحرکت در مس یبرا یو الزام همگان رانیا ندهیاز ا

و  یرشد اقتصاد زانیو م یگذار هیرم و اشتغال و سرمااز نظر تو ندهیدر سال ا قایدق رانیداند ا ینم

کجا قرار  ندهیسال آ ۵شاخص ها  در  نای و گرفت خواهد قرار کجا در …و یتعداد گردشگر خارج

 یعاد اریانتظارات از جانب شهروندان بس نیا افتهیتوسعه  کشورهای در  امروزه…خواهد گرفت 
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 یجمهور یهدف واقع یرفاه عموم شیو افزا رانیه امساله توسع ستنی معلوم هنوز اساسا. …است 

مظاهر رفاه و  هیعل یعموم یها بونیدر کشور در تر ینه ؟ اگر هست چگونه افراد ایهست  یاسالم

چگونه است همه نهادها  نکهیا ایشوند.  یهم م قیکنند و تشو یم یریو توسعه موضع گ شرفتیپ

مثال توسعه با گشت ارشاد و  …ستندیبه توسعه نمعطوف  یو رفتار یضوابط گفتار تیملزم به رعا

 یفضا تی. توسعه با حاکمستیسازگار ن یاجتماع یها یمردم و نقض ازاد یدر سبک زندگ التدخ

 نترنتیباند ا یپهنا تیو محدود یو مسدود ساز نگیلتریو توسعه با ف ستیبر کشور سازگار ن یتیامن

باطل است .. بدون  یایرو کیشده  نیف و تضمندارد. توسعه بدون وجود قانون شفا ینسبت چیه

اخذ شده  اتیکرد مال نهیبرخط نحوه هز یسامانه ها جادیو ا یکشور یت در دخل و خرج هایشفاف

 . افتیتوان توسعه  یاز مردم نم

 

مردم قابل تصور نباشد و  یبرا یا ندهیشود ا یموجب م رانیتوسعه در ا ریچشم انداز و مس فقدان

شتاب زده در مردم در  رفتارهای …است  یتیو نارضا ندهیاضطراب و ترس از ا مساله موجب نیا

 نیدر ا شهیر یا هیماندگار سرما یو ملک بعنوان کاال نیسرسام اور زم متیسکه و ارز  و ق دیخر

 .دارد تیذهن

 

بودجه و صرف  صیها و تخص استینادرست کشور در اتخاد س یها تیمساله ؛ اولو نیپنجم    

سالم ،  هیمثل تغد یرفاه هیاول یازهایمردم با کمبود ن یمثال وقت یکشور است .. برا یها هیسرما

 نکهیمواجه هستند از ا ی، اموزش و پرورش و مسکن و حمل و نقل عموم یبهداشت و درمان عموم

مقرب  یبا صاحبان یدتیو عق یکشور به صدها نهاد و موسسه ناکارامد فرهنگ یبودجه ها ندییب یم

در  یرانیهزار ا ستیساالنه بالغ بر ب یوقت ای…شوند یدچار خشم م ابدی یم صیرت  تخصبه قد

 یخودروها یمنیبودن ا نییان پا یعامل اصل سیپل یشوند و طبق اعالم رسم یتصادفات کشته م

 ابدی یواردات خودرو همچنان استمرار م تیممنوع استیس نکهیساخت داخل است مردم از ا

عوارض  دیبا ایمرگ را سوار شوند  یارابه ها نیمجبور باشند ا دیچرا باشوند که  یم نیخشمگ
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حوزه فراوان  نای در مثالها…پرداخت کنند منیا یخارج یواردات یاستفاده از خودروها یبرا نیسنگ

 … است

 یادیخسارات ز یو علوم اجتماع یو صاحب نظران علوم انسان یبه علوم انسان ییاعتنا یب استیس    

توان خط نفوذ  یکه م یبودن علوم انسان یغرب ینخ نما شهکلی طرح…کشور وارد کرده است به 

 یساز میانقالب جستجو کرد موجب شده است کشور و نظام تصم لیحزب توده را در طرح ان در اوا

الملل، اقتصاد، جامعه  نیو روابط ب یاسیعلوم س یشاخه ها ژهیبو یبه علوم انسان یریگ میو تصم

نگاه نکند و قادر به حل مشکالت و  یو فصل الخطاب یبطور جد یو روان شناس تیری، مد یشناس

نه تنها  نیو متخصص یبه علوم انسان یشوربختانه برخ یو درشت خود نباشد و حت  زیمعضالت ر

معدود   ریمثال در واقعه اخ یکرده اند که برا یکنند و کار ینگاه م دیفرصت بلکه بعنوان تهد انبعنو

شفاف به  یها لیتحل هیرا در خود مشاهده کردند تا با ارا یدیشجاعت و ام یادان و پژوهشگراناست

و نا  یتفاوت یب ایو  یمحافظه کار ایو کمک به کشور کمک کنند و اکثرا از سر ترس  یساز منیا

  گرید یدردناک و تاسف بار است .  از سو اریداده اند که بس حیترج یروشنگر یسکوت را برا یدیام

 یو جامعه شناس یاسیچند استاد و کارشناس علوم س 1401مهر و ابان  ریمثال در اتفاقات اخ یبرا

شد؟ من  استهخو یساز میامده فراخوانده و از آنها مشورت با هداف تصم شیمساله پ نییتب یبرا

 ید براکنن یم دایپ  یکسالت جسمان یهمانگونه که وقت یاسالم یندارم اگر مسئوالن جمهور دیترد

و  یماریهم دچار ب یدر حکمران یندارند وقت یزیپره کایو امر نیمعالجه از رفتن به لندن و برل

 نقدریا رانیا یکردند دردها یدر داخل مراجعه م یعلوم انسان یها هیسرما نیمعضل شدند به هم

 .دیانجام یمزمن نشده بود و به اعتراض نم

 تیحاکم یاجزا یکه همانا ))اهمال و سست میکن یهم اشاره االزم است به عامل دوم  نجایدر ا اما

 یمنجر م ینیبه خشم و نارضا جی(( است که به تدریو محسوس به مطالبات عموم یدر پاسخ عمل

و  یعاد یامر یتیحاکم یها ستمیاست وجود مشکل و مطالبه و درخواست در س یشود. گفتن

کند نوع مواجهه با مشکالت و  یم زیمتما یفتگایانچه کشورها را از نظر توسعه  استجهانمشول 

صدا و بدون  یو ارام و ب یکه جامعه را راض یکسان نیاست. بنابر ا یعموم یمطالبات و درخواست ها
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را و دست کم هزار  یحکمران یرا و نه الفبا استیشناسند نه س یخواهند نه جهان را م یاعتراض م

 … هستند گانهیب نینو یو علوم انسان دیدانش جد باسال 

و کارامد  ایسالم و پو یو اقتصاد یاسیس ستمیس کی میداشته باش یبه حکمران یستمینگاه س اگر

 ماتیها و تصم استیمطالبات در قالب س نیپاسخ به ا یرا رصد و برا یبطور مداوم مطالبات عموم

 ستمیبه اختالل در سمطالبات منجر  نیدر پاسخ به ا یناتوان ای ییاعتنا یکند و هر گونه ب یعمل م

بخش  نیدر ا شهیروز مره به مردم ؛ ر یشود. بروز مشکالت در خدمت رسان یم یتیو انباشت نارضا

 : دکنی توجه ساده مثال چند به …دارد

صرفا به  یو رانندگ ییکند و دفاتر اموزش راهنما ینامه مراجعه م یاخذ گواه یبرا یشهروند یوقت

هزار  200ازمون  یکنند تا مجددا برا یرا مردود اعالم م یهت متقاضج یب شتریب یمنظور سوداور

 .ردیگ یشکل م یتیتومان پرداخت کند  نارضا

و محله  یشهر یها طیخود در مح ینا بخردانه ساختمان ها یبا جاگذار یدانشگاه ازاد اسالم یوقت

 یکند و برا یم جادیا احق شهروندان ساکن در محله ها  ر عییو تض ی؛ اسباب شلوغ یمسکون یها

 ررو ها د ادهیدانشگاه در پ طیاستراحت در مح یبجا انیکند و دانشجو ینم یابیحل ان هم چاره 

 . است میمردم و  دانشجو سه یتینارضا جادیدانشگاه در ا نیکنند ا یاتراق م یشکل ناپسند

 

کند و  یم ید شهر فروشبا فروش تراکم بعنوان منبع درام یبدون ضوابط شهرساز یشهردار یوقت

 دیپارک خودور با یجا افتنی یکند و شهروندان برا یمناسب فراهم  نم یو خدمات شهر نگیپارک

مقصر  یتینارضا جادیدر ا یدر خودرو بخوابند شهردار  یصبح ها دو ساعت قبل از شروع ساعت کار

 . است

آن قصه  هیتوج یشوند و برا یگاه ممانع از حضور زنان در ورزش تیبدون شفاف ینهادها و افراد یوقت

را در دل  یتیتخم نارضا رندیگ یخود م دهیرا  بنابر نظر و عق یقیجلو کنسرت موس ای کنندیم یباف

 …کارند یجوانان م
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و  یرنظامیبر سر معترض غ یاز سالح و اقتدار قانون یبا وجود برخوردار تیامن ایمامور ناجا  یوقت

را  یتیو  نارضا نهیشود تخم ک یبه خشونت متوسل م ایکند و  یم یحاشزند و ف یم ادیدفاع فر یب

 …کارد یسالها در جان مضروب م یبرا

و  زیمسالمت ام ییپمایبر حق راه یمبن یاصول شفاف قانون اساس یمربوطه از اجرا ینهادها یوقت

 .کنند یکمک م یتیروند به استمرار نارضا یطفره م یاصالح قانون اساس یامکان رفراندوم برا

و منتقد بخاطر  ریو تفس لیو مفسر بخاطر تحل یروزنامه نگار و خبرنگار بخاطر اطالع رسان یوقت

 یبدخواه خارج یو رسانه ها ردیگ یو مواخذه قرار م بیمورد تاد ریو تقد لیتجل یانتقاد سازنده بجا

ن قشر  گذاشته یدر وجود ا یتیارضاو ن یدیشوند  بذر نا ام یم یساز تیو روا یدار اطالع رسان دانیم

 .شود یم

دوسال از عمر  دیبا یاجبار فهیکرده بخاطر قانون نظام وظ لیو توانا و تحص یجوان پر انرژ یوقت 

استفاده نشود و  یمدت به درست نیاو  در ا ییو توانا تیکند و از ظرف یخود را از دست رفته تلق

 .خواهد شد یاشته باشد از وضع موجود ناراضند دیجذب و اشتغال در بازارکار ام یبرا

کنند و به  یهفت خوان رستم را سپر دیاخذ مجوز با یبرا نانیصاحبان کسب و کار و کارافر یوقت

 . خواهند شد یدستگاه صدور مجوز مجبور شوند ناراض انیدر برابر متول میپرداخت رشوه و تعظ

بازاربعنوان  نیدر ا یتیو حاکم یدولت یر نهادهاو مسکن و حضو نیبازار زم یبخاطر اشفتگ یوقت

 باشد؟ یناراض دیخانه دار شدن صبر کند چرا نبا یسال برا ۷0 دیبا ریحقوق بگ کیمنبع درامد ؛  
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دیموارد اضافه کن نیبه ا گریدهها و صدها مثال د دیتوان یم اریاست و شما مخاطب هش اریبس مثالها

… 

 دایادامه پ وبیمع یندهایروندها و فرا نیا یاست که وقت نیر مساله اد یو راهبرد یدینکته کل اما

شود موجبات خشم  ینم دهیغلبه و مهار  آن د یبرا یتیشود و عزم و جد یکند و حل نم یم

است همه  یکه اراده حاکمان متوجه امر ییانجا ندییب یمردم م وقتی …شود یفراهم م یعموم

 یحل مشکالت روز مره مردم قدم موثر یشود اما برا یم جیتحقق آن بس یو منابع برا تامکانا

کشور  تیانها اولو لیو مسا ستندیکه مهم ن ردیگ یتصور در انها شکل م نیشود ا یبرداشته نم

شاهچراغ و ضاربان حادثه اکباتان و کمال شهر   یستهایمثال ترور یشوند. برا یم یو ناراض  ستین

ضاربان دختران و پسران  ییشوند اما هنوز از شناسا یداشت مو باز ییدر کمتر از چند ساعت شناسا

 یکه مقامات رسم یدر حال ستین یخبر چیه ریاخ عینوجوان مضروب و مجروح وکشته شده در وقا

و  ییدر شناسا یتیمعذور دینبودند و نبا یتیو امن یو نظام یانتظام یروهایضاربان از ن ندیگو یم

 .و محاکمه انها باشد اشتبازد

 

 دیآن را فهم یها شهیر دیبا  -که دارد-توان گفت اگر اعتراضات وجود دارد  یم جهیو در نت نیا نابرب

شود و  یم یبه خشم اجتماع لیتبد  یتیجست . استمرارنارضا یتیآن را در نارضا یها شهیو ر

 یبرادارد و  یدر پاسخ به مطالبات مردم ینادرست و ناکارامد یها استیدر س شهیر زین یتینارضا

آن،  حکم عقل و خرد و دانش و تجربه  انباریو عوارض ناخواسته و ز یبردن اعتراضات و حواش نیاز ب

کاهش  یو برا ستین سریم یتیبه صفر رساندن  نارضا رایرا کاهش داد ز یتینارضا دیاست که با نیا

 یو بوروکراس ینها را داشت و نظام خدمت رسا استیدر س رییشجاعت تغ دیبا ریناگز زین یتینارضا

خدمات به همه  هیجهان چاالک و مدرن و چابک کرد و در ارا یکشورها گریکشور را مانند د

؛  قانون مدار رفتار کرد. اگر  یاسیو جناح س لهیباور ها و رنگ و قوم و قب دویشهروندان فارغ از عقا

و صلح و ارامش در  تینراه گذار به ام میداشته باش ریبه بحران ها ازجمله بحران اخ ینگاه نیچن

و همچنان بر طبل  دیریبگ دهیناد ریتحق دهیرا هم با د لیتحل نیشود اما اگر ا یم جادیکشور ا

 .الجرم خواهم گفت دیبکوب یابانیخ یو لشکرکش یلجاجت و رجز خوان
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 میگو یانچه شرط بالغست با تو م من

 و خواه مالل ریخواه از سخنم پندگ تو

 

از کتاب و جامعه  گانهیسخنوران ب رد؟یپذ یمواضع مقامات را نم یچرا افکار عموم – 40

 و رسانه

 1401ابان  14

 سخنرانی با. …و  یحوزوو یو کشور یسخنرانان در کشور در سلسله مراتب مختلف اعم از لشکر

 .شوند یخود موجب تعجب قاطبه مردم م یبافانه  الیو خ تیمکرر و دور از واقع یها

اقناع مخاطب موجب تاسف  یکنند اما بجا یبلند نطق م یعتماد به نفس و با صداخدا با ا یها بنده

دست خرده  نیاز ا یمجاز ینظام انها هم در فضا ادهپی…شوند یو خنده و گاه خشم مخاطبان م

که اصال و  حرفهایی …شود یکنندگان م دیو فرح بازد یدارند که موجب طرب و شاد شاتیفرما

قابل  یعلوم انسان یاز شاخه ها کی چیندارد و با ه ینظر مبنای.…دارد ن اتیدر واقع شهیرابدا 

 یمواضع و سخنران نای… ستیبه ذکر انها ن یازنی که…..مصداقها فراوان است  ستین ییازما یراست

شود که موضوع سخن  یرسانه ها پروپاگاندا م یاست که توسط برخ کیسماتیس یاز دروغ ها ریها غ

 …است و معذور هستند یان رسانه ها وابسته به دروغ ساز تشیاجماال مع ستیمن ن

 یاعتماد یو ب یلجباز یواکنش مردم متعجب شوند و آن را نوع نیاز سخنرانان از ا یاریبس دیشا

 بخش سالهاست …تواند گره گشا باشد یاست که دانستن ان م یگرید زیچ تیکنند اما واقع یتلق

 امستقل و ارتباط ب یو رسانه ها قیتاب و دفتر و علم و تحقو مقامات کشور از ک رانیاز مد یادزی

 یخاص و افراد ب ینهادها  یهابولتن چهیاز در اتیشده اند و شناخت انها از واقع گانهیمتن جامعه ب

 یو سبک زندگ.…ردیگ یمتملق و ترسو و ناصادق شکل م انیخاص و اطراف یسواد ؛ رسانه ها

 نمونه.… او ارتباط با مردم را دارند و نه فرصت ان ر یامکان زندگ است که نه یمقامات هم به گونه ا
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 یمسووالن کشور را در پارک و کوه و سبز یتمثال نوران ارتیتجربه ز یکمتر شهروند نکهای ان

 .دارد…و سوپرمارکت محل و مگا مال ها و ورزشگاه و مساجد  یفروش

 یادیارشد کشور تا حد ز رانیمد یجتماعموجب شده اوال سطح دانش و سواد و فهم ا یگانگیب نیا

پر  نیو عنوان یدکتر یلیاغلب حضرات با اخذ مدارک تحص نکهیبار تر ا بتمصی …کند دایتنزل پ

از  یازین یهستند و احساس استغنا و ب یو با سواد یو فرزانگ یدچار توهم عالمگ یطمطراق حوزو

 یفقره آخر از ان ماجراها نای که…رنداز نخبگان و خبرگان دا یدانش و مشاوره و حرف شنو سبک

 یدکترا گرفته و دود چراغ نخورده ها های نخوانده درس.…کشور است  یخسارت بار برا قتایحق

 .کشور شده اند یریگ میشده افت وبال نظام تصم هیفق

و  یسطح اریبس یاجتماع دهیچیپ لیاز مسا انیتلخ باعث شده سطح درک و فهم آقا اتیواقع نیا

و  شتریب یرگیآنان نه تنها روشن گر و گره گشا نباشد بلکه موجب ت یها یریموضع گناقص و 

 .…شود یمردم و مخاطب و افکار عموم یواکنش منف

درباره کتابها  یشود تا بنده با مقامات کشور جادیا یبرنامه ا یدادم در رسانه مل شنهادیبارها پ من

ن خوانده اند گفتگو کنم تا سره از ناسره و نخبه پر برکت شا یکه در کل زندگ یقاتیو مجالت و تحق

 … ان روشن است لیوقت موافقت نشده است دل چیباشد و ه زیاز پخمه قابل تما

دانش و فضل  ستیاصال و ابدا مهم ن یبه جز معدود افراد یدر نظام حکمران ژهیکشور بو نیدر ا انچه

 یم تیارتقا کفا یصفات برا نیبه ا همان تظاهر رازی.…است  تیو واقع قیو حکمت و خرد و تحق

 .اگر موجب خنده مردم شود یکند حت

 … افسوس

 

 م؟یبگو یبه چه زبان -42

 1401ابان  2۸
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 چرا ؟.…معرکه  نیتو ا یکنند چرا دنبال گفتگو و ارامش و ثبات هست یاز مخاطبان گله م یرخب

راض ها اعت تیچرا به صراحت از کل ؟یکن یروشن نم ستمیس نیخودت را با ا فیتر تکل حصری

 یو روشها تیهمه حاکم نیچرا ا ندیگو یاز دوستان هم م یدر مقابل بعض ؟یکن ینم تیحما

ها و خشونت براندازان و اغتشاش گران  یجیترور بس یلمهایچرا ف یکن ین را نقد میسرکوب معترض

 ؟؟یریگیاشوب گران موضع روشن نم هیچرا عل ؟یکن یرا باز نشر نم

و  دیافتاد یگر یو افراط سمیکالیراد یدارم شما در فضا یریچه تقص کنم من یپاسخ عرض م در

خرد را  شکدهیاند یکانال ساده تلگرام نیمننتشر شده در هم یها لیهمه مطالب و مواضع و تحل

 کی.من بعنوان  دیکن یعجوالنه و خام م یداور دیبراساس انچه بطور پراکنده خواند و…دینخوانده ا

کشورم و دفاع از حقوق  شرفتیتوسعه و پ یبرا من…سمینو یو آن نم نیاخوش آمد  یبرا لگریتحل

 سعی.…و فلسفه و چشم انداز دارم  دهای.…دارم یو عقل یچارچوب علم ارویمع سمینو یملتم م

و  یاجتماع یمنددر کنشگر شهیقاعده و روش هم نیا.…رمیقرار نگ جاناتیه ریکنم تحت تاث یم

 ینم یرا راض برخی البته…ده اما شرافتمندانه و قابل دفاع است بو نهیو هست. پر هز دهبو یاسیس

 ری.مهم در مس ستیکند باز مهم ن یهم م یرا عصبان یبرخ یحت ستیمن اصال مهم ن یکند برا

 تیرو اگر حاکم نی. از اگرانیبودن است نه مرگ و درود گفتن د یو انسان یو اخالق یو علم یعقالن

نوش  نیکردم و فحش ان را از معترض دیرده هر چند اندک از ان تمجک یروز رفتار درست 60 نیدر ا

نظام  شهیکرده نقد و اعتراض کردم و فحش ان را از جانب طرفداران دو آت ییجان کردم اگر هم خطا

 یاز دست دادم اما باک یطلب قتحقی بخاطر که امکانات و فرصتها چه و …کردم  افتیدر

 یحق تعال تیلبخند رضا کیو .…رانیخاک پاک ا ی.فدا.ستین

خودم را از  لیمن اطالعات و تحل دییتوجه فرما دیفرست یو پسغام از دو طرف م امیکه پ یزانیعز

 کیکنم که با  ینم افتیدر ونیزیبچگانه تلو یو بهمان بخش خبر یفالن رسانه آتش افروز خارج

 رکوبو س ذهیاز شاهچراغ تا ا ترور ها شیمثال درباره افزا یگرم. برا زیمو کیغوره سرد شوم و با 

 چیرساند و ه یرا به مقصد نم یاعتراض چیبارها گفتم خشونت ه فیاباد تا دانشگاه شر یها از ناز

رابطه ابتکار عمل  نیشود. اما در ا یو باعث ارام شدن ان نم ستیهم پاسخ به اعتراض ن یسرکوب

داده  یونکه اجازه اعتراض قان یانرو معتقدم تا زم نای از…دست حکومت و صاحب قدرت باشد دیبا
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 اینشود رفراندوم برگزار نشود و جلو اعمال خشونت از جانب ماموران حکومت گرفته نشود خواسته 

شود تا دست  یطلب داده م هیو تجز یداعش یهاستیناخواسته چراغ سبز به خشونت طلبان و ترور

روشن  نیاز ا ستادیجلو ان ا دیاست و با محکوم اتیجنا نیاست که ا یهیو ترور بزنند و بد تیبه جنا

از طرفداران سرکوب معتقدند تا حاال مماشات  یمتاسفانه برخ یروشن لیتحل نیتر؟؟؟ با وجود چن

 دییایو تانک ب رباریو ت یجنگ رتی با… دانیم نیو ا یگو نیاعمال نشده ؟؟!!! خوب ا یشده و خشونت

ندارد  یا دهیگفتگو فا ندیگو می هم براندازان. …ارزد یبه امتحان آن م دشای…دینیرا بب جهینت

 … شود کسرهیکرد تا کار  لیرا به جنگ مسلحانه تبد یابانیاعتراض خ دیبا

 

و  یو گروه یکه کس ژهی؟ بو ستیرفتارها ک نیعواقب ا یدهند پاسخگو یحماعت پاسخ نم نیا اما

 .…ردیگ یشده را بر عهده نم ختهیر یخونها تیمسوول ینهاد

 خشمی…هستند نیخشمگ اریاعتراض ها بس نیو مخالف نیجامعه اعم از موافق تیباورم اکثر نیا بر

نظام  یماجرا تا نابود نیا دیشده با یمتیبه هر ق ندیگو یاعتراض ها م نموافقی …فراتر از تصور

 ندیگو یهم م نیدر حال کم رنگ شدن است و مخالف یاعتراض و برانداز یکنه و مرزها دایادامه پ

 …با ان هدف مباح است اسیاز نظام دفاع کرد و اعمال خشونت در ق دیشده با یبه هر روش

 

. ستیدعوا ن یطرفها نیکوچک ا یپر التهاب و آتش گرفته و مغزها یراه حل از درون جانها اما

 . نشسته اند نیها در کم کیتحر نیدر خارج و داخل پشت ا یکه خناثان ژهیبو

 

 جانبه همه …هستند انیرانیو ا رانیا ندهیاست که نگران ا یکسان ریتدب حل درعقل و شعور و راه

 کیکنند .. رابطه پدرانه به ملت دارند همه مردم را اعم از موافق و مخالف فرزندان خود و  می نگاه

 .دانند یخانواده م
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 یهااستیکنند به س یشناسند و افشا م یملت را م نیدشمنان ا یها سهیکه نقشه و دس همانطور

در ان را احساس  رییو ضرورت تغ انیکشور اعتراض دارند و شجاعت ب وبیو مع جهینت یغلط و ب

 …کنند یم

 

سوگوار نوجوانان و جوانان مظلوم پر پر  میکشور هستند و هست تیامن یکه داغدار شهدا همانطور

 ..دانند یوطن م ینقاط کشور هستند و همه را شهدا یشده در اقص

 

محترمانه  نیبا شکوه شهدا را دارند امکان مراسم تدف عییمراسم تش یغه برگزارکه دغد همانطور

 …کنند یکشته شدگان را هم فراهم م

انجام  دیکنند که با یو محاکمه م ییو اغتشاش را شناسا بیعوامل ترور و تخر تیکه با جد همانطور

خود گذاشته اند  یقانون فیکه پا فراتر از حد و حدود وظا ییها یشود ماموران خشن و لباس شخص

 …کنند یومجازات م یو معرف بیرا هم تعق

 یخانواده ها بیکنند از مصا یانها را افشا م یو کشته ساز گانهیب یکه دروغ رسانه ها همانگونه

 شوند یکنند و همدل انها م یم تیروا زیداغدار مردم ن

 

 نکهیدر ا ستین یشک رندیبگ یهخواهند از اب گل الود ما یکه بدخواهان مردم و کشور م نیا در

که  یو بلند نظر ریاما عقل و تدب ستین یهاست شک ییعقده گشا یبرا یمساعد طیفضا ؛مح نیا

 .…ستیهنر ن دنیو نگفتن و نشن دنیدر صاحبان قدرت باشد کجا رفته؟؟؟ ند دیبا

و خم  میکردن گرید یکار ران؛یا یشصت روز جز خواندن و نوشتن و گفتن برا نیمن که در ا امثال

هم  یلیبلکه خ میاوردیبه دست ن یزیچ چیرحمان ه یخدا یو جز لطف و رضا میاوردیبه ابرو ن

همه صاحبان قدرت و پول و امکانات و بهره مند از  ای. امیو مطالبه گر هست یمدع میداد نهیهز

اگر قرار  جهتین در.…دانم یم دیبع اریتالش کردند و موثر بودند؟ هرگز ..بس نقدریا یعموم کاناتام
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و روشن و مواضع  حیچرا به سخن صر میکن یکه مطالبه م میامثال ما هست نیشود ا یباشد مطالبه ا

نکرد؟ و خدا قوت نگفت که فقط  تیکس از امثال ما حما چیشود؟ چرا ه یشفاف ما توجه نشد و نم

 میپروا گفت یب گرید یسو و حقوق مردم از سو کیاز  تیو مردم و حفظ نظم و امن رانیا یو فقط برا

زده و مزدور در  جانیسواد و ه یب یعده ا یرا برا دانی. چرا ممیکرد لیو تحل نیو تبب میو نوشت

کار  دیده یو اجازه نم دیکن یم یکردند تا به امثال ما بتازند که چرا روشنگر یخال یمجاز یفضا

 شود؟ کسرهی

 میبگو یبه چه زبان واقعا

 

و خشونت  یفحاش یامدهای: پیجنبش اجتماعاز  ییضرورت اراذل زدا -42

 یکالم

 ابان 2۸

دهند و ماسک ها و  یبروز م یریو دعوا و درگ تیخود را در عصبان یواقع تیانسانها ماه ندیگویم 

 ومیدر استاد ییهستند. علت ناسزا گو نینچنیزنند. جوامع هم ا یخود را کنار م یساختگ ینقابها

 انچند یورزش یها ومیاستاد نیهم یاست .برا نگونهیا یر نفرسطح چند ده هزا کیدر  یورزش یها

هم اداب متعارف  مانهیصم یانسانها در جمع ها حتی… ستیاداب ن یافراد مباد یبرا یجذاب طیمح

جنبش  کی ی. وقتندیگو یم خواهدیگذارند و هر انچه دل تنگشان م یرا کنار م یو رفتار یکالم

 ودهد .سخن ها و اعتراضها و شعارها به سرعت رنگ  یق رخ ماتفا نیا زین ردیگ یشکل م یاجتماع

از  یگروه انیم نای در اما…شود یتند و خشن م زیرفتارها ن یو حت ردیگ یفحش و ناسزا م یبو

نا سالم با  یتیترب یها طیو مح نییپا یاجتماع گاهیماجراها بواسطه پا نیمشارکت کنندگان در ا

 یاننه تنها شعارها و رجز خو یکمر نییو اصطالحا پا فیان سخو واژه ها و سخن اتیادب یریبکارگ

شوند و  یهم م یرفتار یساز خشونت ها نهیدهند بلکه زم یتنزل م کیها را به فخش و الفاظ رک

از  شتریانسانها در رفتار ب میدان یهمه م رایبرپا کنند ز یابانیتوانند جنگ خ یرذالت م نیبا ا یحت

 .و احساسات هستند زیع غراانکه تابع عقل باشند تاب
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رذالت ها را  نیا یو رفتار یدو گروه از نظر کالم رانیدر ا ریاخ یو جنبش اجتماع ریحوادث اخ در

 دانیشوند ودر صورت م یم دهیمن اراذل جنبش و ضد جنبش نام ریکنند که به تعب یم یندگینما

 طالبهم کیخواهند کرد و آن را از استحاله  تیجنبش را از درون و ماه نیا ابانهایآنها در خ یدار

 .کنند یم لیشورش کور خشن تبد کیو عدالت طلبانه به  یو مدن یعموم یگر

 

به سران  یخود را به سطح فحاش یو اعتراض یضد حکومت یهستند که شعارها ینیاول معترض گروه

حساب  هیسوو ت ییعقده گشا یحق طلبانه ؛ نوع یاعتراض و مطالبه گر یحکومت تنزل داده و بجا

 یسالها یها استیگروه؛ خشم انباشته از س نیکنند.. ا یم یاسالم یبا مقامات جمهور یشخص

زودتر به مقصد  جاناتیه هیکنند با تخل یو به خطا تصور م دانندیم یکج رفتار نیگذشته را علت ا

 .رسند یم

 

 ینیع انیراو یشود و برخ یمنتشر م ادیز یمجاز یانها در فضا ریو تصاو وهایدیو رایدوم که اخ گروه

و  یها در کو یاز جانب ماموران و لباس شخص کیو بکار بردن الفاظ رک یکنند فحاش یهم نقل م

گروه  اراست که وقاحت و رذالت آن به مراتب باالتر از رفت یو رجز خوان یبرزن در قالب عربده کش

 یقانون تیو قدرت و حما شود که صاحب اسلحه و زور یاعمال م یاز جانب کسان رایاول است ز

 .شوند نیندارد خشمگ یلیدل نیشوند بنابر ا یم تیحما یقانون یهستند و از جانب نهادها

 

اراذل جنبش  ستیهر کدام که چندان محل بحث من ن شتریدو گروه را فارغ از نقش کمتر و ب نیا

 …دارند یرسانه او  یمجاز یهم در فضا یفعال ارانیو آتش ب بانانپشتی که…هستند ینیمهسا ام

کننده و ناقص العقل  کی؛ سخنرانان تحر تیهو یناشناس و ب یترول ها ژهیها هتاک بو ترتویی

 تاهمی …اراذل هستند انیحام نای جمله از.…معاند و یخارج یو مقام و شبکه ها منصبصاحب 

شود  یم هدید ریانچه بعنوان خشونت در جنبش اخ میشود که بدان یم شتریب یزمان بیاس نیفهم ا
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 یکودکان و نوجوانان ب ژهیاز هموطنان بو یبرد و به مرگ تعداد یباال م یکه خشم ها را تصاعد

که مهار نشود  یرذالت ها و گفتار و رفتار اراذل دارد و در صورت نیهم در هم شهیگناه منجر شده ر

 .زند یرا رقم م یبار تر نیاتفاقات خون

 

 هیاست به حاش یدر جنبش اجتماع یو مجاز یقیر اراذل حقحضو رانگریمهم و اخر که اثر و نکته

شود و جنبش  یبه نفرت م لیاست..خواسته ها تبد هیمتن و حاش ییرفتن مطالبات به حق و جابجا

کنند تا اعتراض  یم فاینقش را ا نیالبته دو دسته از اراذل عامدانه ا.…ردیگ یو بغض م نهیرنگ ک

 .کنند یبه حق مردم را از معنا ته

 

از حضور  یو انتظام ینظام یروهایبدنه ن یعاجل و جد هیتسو تیحاکم فهیوظ نیمهمتر نیبنابرا

 یرسم یها بونیخطبا و سخنرانان محرک از تر یخودسر ناسزا گو وخشن و قطع دسترس یروهاین

و  انیصف خود را از ناسزاگو دیو چه در اعتراضات با یمجاز یهم چه در فضا نمعترضی.…است 

اقدامات  نیاز همه ا یمجاز یدر رسانه ها و فضا روشنگری سهم البته …جدا کنند انبخشونت طل

 .به مراتب باالتر است

 

 حاصل یب یمشورتها -43

 ابان 2۸

 ریبرون رفت از حوادث اخ یبرا دیرس امینظام پ یمقامات عال کانیاز نزد یکیاز جانب  شبید

 نینوشتم و کمتر ینییو تب یراهبرد لیحلت ۵0از  شیب ریروز اخ 60. گفتم در دیبده شنهادیپ

به همانها  دیبخردانه عمل کن دیداشت میبه آنها نشده و احتماال نخواهد شد . اما اگر تصم ییاعتنا

شود چرا دنبال راه حل  یم یتلق تیاهم یو ب ییحوادث جز نیا یوقت نکهی..ضمن ا دیمراجعه کن

 د؟یهست
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 سخنگو یغضنفرها -44

 ابان 2۸

؛  یحسن عباس ؛ییپور؛ رسا نیامی ؛یمانند علم الهد یافراد ریروز اخ 60ندارم اگر در  دیمن ترد

رجا  سندگانیو نو هانیک یعتمداریو شر یگانیگلپا یو هاشم انیمهد ؛ینقد ؛ی؛ ثابت یاحمد خاتم

 یها انهخسارات به کشور به مراتب کمتر بود و رس زانیگرفتند م یاهلل روزه سکوت م یقربه ال وزین

 .داشتند بیتخر یبرا ینگ طلب سوژه کمترج

 

در  یرسم یرسانه ها ی:چرا قدرت اقناع کنندگیرسم یرسانه ها یتله موش برا  -4۵

 است نییپا ریحوادث اخ

 1401ابان  2۸

وابسته  یها یو خبرگزار مایمانند صداوس یرسم یرسانه ها یمساله که قدرت اقناع کنندگ نیدر ا

 نینمانده . شاهد ا یباق یشک گریآمده د نپایی تصور از فراتر …ازاد وبه دولت و سپاه و دانشگاه 

 کی یااست که بج نترنشنالیا رانیشبکه ا ژهیبو یخارج یشبکه ها یدار دانیو م یترکتار تیواقع

در  ژهبوی.…وارد عمل شده است  یاسالم یجمهور هیعل یدر قالب اتاق جنگ روان یرسانه حرفه ا

شبکه ها داده  نیبه ا یرینظ ی؛ پاس گل ب یمجاز یفضا ینابخردانه  نگیلتریو با ف ریحوادث اخ

 نگونهیکه چرا ا دیشیمهم اند نیبه ا دبای اما…شود شتریانها بر ذهن و باور ب یرگذاریشد تا نفوذ و تاث

 کیفقط به  ادداشتی نیشدند؟ من در ا ریکم رونق و کم تاث نینچنیا یرسم یشده و چرا رسانه ها

بوده  یداخل یرسانه ها یبرا بیفر نیکه در واقع زم یاز اساس غلط رسانه ا یراهبردهانمونه از 

که تله موش رسانه  ندهکرده است . آن راهبرد غلط و گمراه کن جادیرا ا تیوضع نیپردازم که ا یم

آنها پاسخ  یانقالب یفهیوظ نیتصور دارند که مهمتر نیها ارسانه نیاست که ا نیاست ا یرسم یها

 نای…است نترنشنالیا رانیا ژهیو برانداز بو یخارج یهارسانه عاتیادن به دروغ ها و شبهه ها و شاد
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 یدرس و کارگاه ها یدر کالسها زین شتریکردن .بنده پ یدشمن باز نیانفعال محض و در زم یعنی

ده بودم دا مایصداوس یاسیحوزه س ژهیاز رسانه ها بو یاریرا به بس یتذکر اساس نیرسانه ا یتخصص

درک و فهم درست  یرسانه ها بجا نیموجب شده ا بیفر یباز نای…تله موش نشوند نیکه وارد ا

و رفع ابهامات بدون وارد شدن به منازعات و جنگ  یافکار عموم یخبر یازهایو پاسخ به ن تیواقع

ژه ها و خود شده و در انتخاب سو بیمعاند و رق یها؛ از صبح تا شام مشغول رصد رسانه ها تیروا

تصور  نیاز ا یرفتار ناش نای…انها بدهند یساز انیجر یساز یخود را به خنث تیخبرها اولو نشیچ

 ینم یندارند در جامعه زندگ اتیواقع زا یدرک درست یغلط از مخاطب است که مردم و افکار عموم

شده و رسانه  میتسل گانهیب یرسانه ها یموجود منفعل در برابر اخبار و گزارش ها کیکند و مانند 

 یرسم یاست که رسانه ها یتصور غلط همان تله موش نای.…انها را نجات دهند دیبا یرسم یها

مخاطب شعور و  یو اثرگذار برا ایپو سانهر…کرده است ریهمه بودجه و امکانات کم تاث نیرا با ا

 یها شهیر مخاطبان خود در جامعه هستند ریدر حوادث اخ ژهیاز فهم و درک قائل است بو یسطح

را  گانهیب یکنند و غرض و مرض رسانه ها یها را با گوشت و پوست و استخوان حس م یتینارضا

و  یو اغتشاش گر و مردم عاد رضها و خشونت ها و فرق معت یریشناسند.درگ یم یهم بطور کل

ه و ضد گلول نیمردم برخالف مقامات و مسوالن ماش نای…نندیب یدانند و م یخرابکار را م ینفوذ

 یم تاکسی و اتوبوس و مترو سوار…کنند  یعبور نم ژهیشنود و از خط و یسوار نم یدود شهیش

انتظار دارند زبان  یرسم یها نهکنند و از رسا یرا بهتر از مسئوالن حس و درک م اتیشوند و واقع

ثبات کرده ا یرسم یرسانه ها رانیمد یبرا یو بازتاب دردها و رنج ها و مطالبات انها باشند. چه کس

 یم فیدر خود احساس تکل نهایکه ا رندیپذ یرا دربست م یخارج یرسانه ها یکه مردم ادعاها

 یعنیخود  یاصل هیبمانند و سرما ازخود ب یاصل فتکلی از و.…کنند تا فقط پاسخ انها را بدهند

 را به حراج بگذارند؟ یاعتماد عموم

 

 عهیشا یرا کاهش داده و فضا رابرا یرسم یانه هابه رس یروز به روز اعتماد عموم ریمس نیا ادامه

 .کند یفراهم م شتریبدخواه ملت ب یرسانه ها یو جنگ روان یپرداز
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 برانداز و سرکوب گران خشن یتندروها یخبر بد برا -46

 1401سوم اذرماه 

و سطوح  تیازحاکم یاست بخش قابل توجه یقابل اعتنا حاک یها لیاخبار واطالعات و تحل یبرخ

 یاستهایدرس یراساسییکه خواستار تغ ینیبه حق معترض یصدا یاسالم یدر جمهور یریگ میتصم

 یعیدانسته وتالش وس جهینت یرا ب ابانهایخشن با آنها در خ یوروش مواجهه  دهیکشور هستند را شن

خاموش همدل و با  تیاکثر ژهیخواسته مردم بوو یدر برابر را نیکار تمککردن ساز و دایپ یبرا

 . شروع شده است نیترضمع

 

 شیکشور؛ افزا یکشور ؛ استمرار دو ماهه اعتراض ها در اکثر شهرها هیو تجز یبروز جنگ داخل خطر

اثر طرفداران  یرو ؛ ضعف مفرط و ب انهیعاقل و م نی؛ منطق مستحکم معترض یالملل نیب یفشارها

وجود  ااعتراض ها ب شید ؛ افزااعتنا به سرنوشت کشور هستن یوضع موجود که نگران منافع خود و ب

 برخی…مقابله کننده و یروهایو ن نیاعم از معترض یتلفات مردم شیاعمال خشونت و افزا شیافزا

و راه برون  افتهی انیپا تیوضع نیانداخته تا ا یشیبه فکر چاره اند یاز صاحبان قدرت را بطور جد

 .شود دایشده پ جادیاز بن بست ا یرفت

 

وجه به شدت مانند  چیکه مقاومت و لجاجت همچنان ادامه دارد اما به ه جاستنیا ینگران البته

برانداز  یتندروها سکیمنتظر رفتارها جنون وار و پر ر دیبا ندهی..ظرف چند روز ا ستیقبل ن کماهی

آنها و سرکوب گران خشن و لجوج  یرسانه ا یدر داخل و خارج اعم از صحنه گردانان و جبهه 

 نای…ملت گرفته شود تیبه نفع اکثر یتا جلو هرگونه توافق و اصالح اساس دیباش خودسر در داخلو

 کنند یکار م یمنافع مل هیبا تمام قوا عل یچیدولبه ق
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شان همچنان راهبرد خشونت و ترور وجنگ  یو عوامل داخل نیبرانداز ودر راس انها منافق یتندروها

افراد لجوج معتقدند هر گونه عقب  یل هم برخکنند ودرداخ یم بیرا تعق یطلب هیو تجز یابانیخ

اعتنا بود تا با  یهمچنان به خواسته ها ب دیشکست و با یعنیمردم  یدربرابر خواست و را ینینش

نفاق  انیجر ابیاب به اس قایگروه دوم دق نیبتوان کشور را ارام کرد. ا استهایدر س رییتغ نیکمتر

تا تن به  کنندیاستقبال م یجنگ برون مرز کی یریدر صورت لزوم از شکل گ یو حت زندیریم

 .خواسته مردم ندهند

 

و ثبات در کشور  تینظم و امن یبرقرار یفرصت برا نیآخر نیوجود دارد که ا یبطور جد ینگران نیا

 یریگ میبدنه تصم یمردم و حت تیها و اصالح ساختارها که خواسته اکثر استیس رییتغ یبه بها

 همه…از دست برود یشوم دشمنان کشور و تمامت خواهان لجوج داخلکشور است به نفع اهداف 

 ینشده و به برون رفت عقالن مالیشده پا ختهیخون ر و نهیهمه هز نیتالش کنند تا ا رانیا یبرا دبای

 شود. یمردم منته یو آرا و خواسته ها یمنافع مل یحداکثر نیو ثبات ساز و تام

 

 ت؟داش ییچه صفا یندارید یروزگار -4۷

 1401سوم اذرماه 

 

که  یزدم به محله ا یکه داشتم سر یا وستهیمستمر و پ یها یگرد ابانیدر خ روزید

کوچه منطقه و نیجلفا. خاطراتم از ا ابانیکردم.خ یرا در آن سپر یو نوجوان یکودک یسالها

 دهه در…مکتب القرانو هینیحس نیا جمله از…ندارد انیآن پا یخانه ها یو حت ابانهایو خ

مکتب القران  نیا سیبا تاس ینبود و مرحوم حاج حسن راض یجدمحله مس نای در شصت

 اهل ها خانواده و ها بچه همه  هم؛ زمان همان …مسجد را در محله پر کرد یخال یجا

 محله خالف بر من.…داشتند یقشنگ ییایکه بودند دن یی آنها اما نبودند دعا و نماز و مسجد

 یعنیداشت  یو مذهب یبه شدت سنت یبزرگ شدند که بافت  که پدر و مادرم در آن ای

بزرگ شدم که  یشانس و بخت را داشتم که در محله ا نیا  ؛یاثیغ دانیخراسان و م دانیم
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 یمتفاوت زندگ دیو احترام به عقا تیمیها در کنار هم و با صم یمیمسلمانان و ارامنه و کل

 همه…اشتوجود ند یتیجنس یها ینبود..صف بند اجباری حجاب جلفا در …کردند یم

 لیمن به دال.…یاسیو س یمذهب دیخود با هم ارتباط داشتند نه با عقا یانسان گاهیبا جا

بودم بلکه مروج و مبلغ آن هم  اتیو ه هینینه تنها به شدت اهل مسجد و حس یمختلف

 یاقاحاج مکتب القران.. نیاذان مغرب بشه بروم هم کیکردم نزد یم شماری لحظه. …بودم

 یلیکرد خ یاما خلوت او را پر م سیتازه تاس هینیکودک با شوق ؛ حس کی نکهیاز ا یراض

 .دیرس دنیکه کارم به جا نماز آب کش میخاطرات بگذر نیخوشحال بود . از ا

 

و  میبرد یو نماز و دعا و عبادت با تمام وجود لذت م ینداریدر آن زمان از د نکهیا تیواقع

بودند و ما هم در چشم انها  زینبودند هم در چشم ما عز عتیو شر که اهل مذهب یگرانید

 شد دگرگون اوضاع گذشته چه هر.…نبود یدکان و کاسب یندارید یمحترم .در عالم کودک

 نیکند د یباور نم دیشد که نسل جد نهیو قدرت و ثروت هز ایدن ین برادی مخزن از انقدر.

کمتر با آن فضا و  دی.نسل جد یپرست ایناست نه کسب قدرت و د یانسان ساز یفقط برا

که سراسر دافعه  دهیرا د یندارانید یبرخ نید یبه جا دجدی نسل…هوا آشناستحال و

اماده  یمملو از ناسزا و دستان یو دهان دهیپوس ییعبوس و مغزها ییهستند. با چهره ها

در  نیمتحجر نسل حق دارند سخن ما را نشنود. واقعا بازماندگان خوارج و نای…خشونت 

 نیشکنند. ا یو امام صادق را شکستند و همچنان م عهیکمر ش نهایندارند ا یتیزمان ما جذاب

مان و  نیرا شکر د خداندارند.  میشناس یکه ما م ینیبه د یشباهت چیه یندارید انیمدع

جز مهر  نید از…میآموخت تیاز قران و سنت اهل ب میمستق میاموختین نهایباورمان را از ا

هم بود در برابر ظالمان و  دهیو عق رتی.. اگر جهاد و غمیفهم ینم مانیمدارا و عاطفه و ا و

و  دهعقی…انهاانس گرینه در برابر هموطن و اهل کتاب و د ریبودو الغ نیستمگران و متجاوز

که نماز شب  میآموخت نیامام حس زندگی از.…مرز ما نبود ظلم و ستم مرز ما بود مانیا

 ینهاید یبسته اما ستمگر و برده قدرت مانند شمر خطرناک تر از ب نهیپ یانشیپ یخوان ها

نکردند حافظان قدرت اما  دیها و سکوالرها شه کیرا الئ علی…منصف و دل رحم هستند

 .دندیدر محراب به خاک و خون کش شنمتعصب و خ
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بوده  نهنگویا شهیسرگذشت ها را بداند و تصور نکند هم نیکشورم خوب است ا دیجد نسل

 …که امروز هست

 بعد.. یاست بماند برا اریبس سخن

 

 استیتفاوت عزت و بالهت و خباثت در س -4۸

 1401سوم اذرماه 

 یعرصه  استیس

 

 قدرت ؛ کسب

 

 قدرت؛ حفظ

 

 قدرت و شینما

 

 قدرت شیافزا

 

 …است یخدمت منافع مل در

 

را فراموش کند به تله  یبودن قدرت در خدمت به منافع مل یوجه ابزار یمدار استیس اگر

 .کند یم استیس نیگزیافتد و خباثت را جا یم یخودکامگ ی

 

پدر و  ندیگو یاست که عوام م یاستیکه موجب رفاه و احترام مردم نشود همان س یاستیس

 .مادر ندارد
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قدرت ؛ نتواند قدرت موجود را حفظ کند دچار  شیو افزا شینما یمدار اگر برا استیس

 .تبالهت شده اس

 

 .را متوقف کند دچار رخوت شده است یقدرت مل شیاگر افزا او 

 

و  یخواه تیکند دچار تمام فیکاهش قدرت ملت تعر متیقدرت خود را به ق شیافزا اگر

 .شده است یکتاتورید

 شیجز افزا یخود شان یو احترام است که برا شیقابل ستا یاستمداریتنها س جهینت در

 میتکر یقدرت را جز برا شیو افزا شیم مردم قائل نباشد و حفظ و نماو احترا یقدرت مل

 .و ارامش انها نخواهد تیمردم و رفاه و امن

 

و  فیو تخف ریشوند که اعمال قدرت او موجب تحق یمداران متنفر م استیاز س یزمان مردم

 یبرا یمدار نان استیقدرت س شیرسند که با افزا یباور م نیکه به ا یانها شود. زمان فیتضع

 .انها گرم نخواهد شد

 

 ها یتینقش اجنه ! در نارضا -4۹

 

البرز در مرکز شهر کار  رستانی..دب.اوردمین رونیب یشخص نیهوا ماش یامروز به علت آلودگ

 ستادمای پونک –عصر  یول دانیم ستگاهای در 1۵:40 تا 1۵ ساعت از برگشت زمان …داشتم 

ناراحت و  نیمسافر همه…امدین یتاکس کی…بود دهیظ رسخ خاف کیصف به نزد ی.. انتها

 یرانیو سازمان تاکس یو دولت مردم یشهر تیریمد ریذکر خ داشدی و…بودند نیخشمگ

 .…اغاز نشده کیتراف کیکه هنوز پ ساعتی در هم آن…بود 
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تو تخم  رهیم یتیمردم علت نارضا انیم دییایب دیها دنبال اجنه نباش یتیفهم نارضا یبرا

 …شماتونچ

 شرم دارند یکه ذره ا یتو چشم کسان البته

 

 باختن عادت ماست -۵0

 یزندگ یروزیو با توهم پ میکنار گذاشتن عقل و خرد به باختن عادت کرد یسالهاست در پ

 …میکن یم

 کنند یهم باور م یو برخ ندیگو یاما شبانه روز حلوا حلوا م ستیدر کار ن ییحلوا

 میاقتصاد باخت به

 میالملل باخت نیب هان و روابطج به

 میباخت تیاخالق و معنو به

 میباخت یمردم ساالر به

 .سلسله باختهاست نینمونه از ا کیفوتبال  نیدر زم باختن

شد چه دروازه  یشد تا معلوم م یخورده محاسبه م یما با گل ها یکاش همه باخت ها یا

 .…میدار یپر گل

 میکه گلخانه دار میشد ایرو نیو مدهوش مان کرده و دچار ادسته گل ها مست  نیا یبو

 

 تینه امن دیا یبدست م یهمه بازنده اند:نه ازاد یابانیجنگ خ نیدر ا -۵1

 1401سوم اذرماه 

شود روح همه ما را خسته  یو برزن منتشر م یکه از خشونت ها در کو ییها و عکسها لمیف

زنم که با  یم بیفرستم و نه یم نیمعترض یرا برا نمعترضی خشونت. …کرده نیخشمگو

 یروهانی خشونت …دهند موشک جواب موشک یرسد پاسخ م ینم ییخشونت کار به جا

فرستم  ینظام م انیمسووالن و حام یها را برا یشخصو لباس  یتیو امن یانتظام ایسرکوب 
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ف را طر کیچرا فقط  ندیگو یهم م شانیا ستین یرسم حکمران نیزنم که ا یم بیو نه

 …کردند شروع اول اونها… ینیب یم

 

 یریدر حال شکل گ یابانخی جنگ…شود یها وحشتناک تر م لمیو ف ریبه روزداره تصاو روز

پر  ییها نهیاست با س اریجنگ تمام ع کی…ستیاعتراض و کنترل ن ییارویرو گریاست د

.به نظرم با  تیاماده جنا بسته و دستان یگشوده و چشم ها یاز نفرت و خشم و دهان ها

به جان  یروند..چند گروه اجتماع یم هیو حکومت به مرور به حاش نیروند معترض نیادامه ا

در  یکی… دارند را هم حذف قصد …گمراه کننده یهم افتادند با لباس ها و پوشش ها

 یبا شعار زن زندگ یشود معترض یدر پوشش سرکوب .مگر م یگریپوشش اعتراض و د

 یو انتطام یجیبس یرویشود ن یکند ؟ مگر م یکش یجیو بس یکش سیپل نیچننیا یازاد

 بیو به قصد مرگ بزند و تخر فتدیبا خشم به جان مردم ب نینچنیا تیحفظ امن یبا ادعا

دست  یچیو ق شیمرحله ر نیو در ا نجاای…کنم یمن باور نم د؟یکن یکند؟ شما باور م

 اگر…ردیسرانجام را بگ یوضع ب نیمه اجلو ادا یدار دانیو م یانداریاست که با م تیحاکم

خواهند برد و  یخواهند بست و نفع یوضع طرف نیکه با ادامه ا شندیاند یبه خطا م یانکس

 خیدارد سخت در اشتباه هستند نه تار یو خشن و خونبار برنده ا یابانیخ زیست نیادامه ا

است  ینه ازاد ریمس نای مهادا…دارند  یاگاه یدارند و نه از علوم اجتماع مانیخواندند نه ا

 .ندارد همه بازنده خواهند بود یبرنده ا چیاست. ه یو تباه یرانیو هبلک تینه امن

 

 کشم یفهمم و رنج م یرا نم یسکوت برخ -۵2

 1401ششم ذرماه 

و علما و روشنفکران  ونیسازان و روحان لمیو روزنامه نگاران و ف سندگانیشعرا و هنرمندان و نو

که در دو ماه  یو اجتماع یصاحبان قلم و صدا و منزلت فرهنگ گریاستادان و د و ونیاسیو س

کنم .چه آنانکه  یم نینفسه تحس یکردند را ف یریموضع گ یدر قبال تحوالت اجتماع ریاخ

موضع گرفتند و چه انانکه در دفاع از مردم معترض موضع  تیو به نفع حاکم نیترضمع هیعل

است باالخره  یکدام بر حق هستند مساله ثانو نکهیاختند. اپرد تیگرفتند و به نقد حاکم
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نوشتند  یکردند و درد داشتند و مطلب تیداشتند ؛ احساس مسول لیغلط تحل ایدرست 

زدند  یادیساختند.فر یکردند آهنگ یلیانداختند تحل یمتلک دندیکش یگذاشتند طرح یپست

وضع موجود و  یراستااز نظرها درحکومت انتظار داشته و دارد ابر عتاطبی…ختندیر یو اشک

و انکار ضعف ها و خطاها و گناهان باشد طرف مقابل هم  نیاغتشاش گر خواندن معترض

 یرات به جاانتظا. …سوال برود ریزو گذشته و امروز حکومت  نییانتظار دارد از باال تا پا

د به و شعور و سطح فهم خو قیاست که هر کس با تحق نای است مهمتر انچه..…خود 

در  یو اعتبار یتیو آنانکه مسول شدیندیاست ب رگذاریکه بر سرنوشت همه تاث یمهم لیمسا

 نیطرفشدن خون  ختهیشود ر یداشته باشند. مگر م نهیکم یحت یجامعه دارند ابراز وجود

زاهدان در مشهد  ای رازشی در.…و چه جوان رینگفت چه دختر چه پسر چه پ چیو ه دیرا د

و دل نسوزاند و  دیشود لخت کردن و کور کردن و مضروب کردن را د می مگر …و تهران

 نکهای..…موافق چه مخالف چه.… یو نظام انتظامی چه باشد معترض چه.…نداشت یحرف

 یم شتریب قیاست و مجال تامل و تحق یاما بحث ثانو ستا یکدام مقصر است بحث مهم

 …خواهد

 

هستند  فیوجود گذشت دو ماه هنوز بالتکل را درک کنم که با یهنوز نتوانستم جماعت اما

شود احساس و ادراک شان را  نهیترسند ابراز وجودشان پر هز یم ستادندیدانند کجا ا ینم

 دنینفهم نای و…فهمم  یهراسند واقعا نم یم گرانیکشند. از قضاوت د یدر درون خود م

طرف و  یتفاوت و ب یحد نا انسان شود و ب نیشود انسان تا ا یم ررنجاند.. مگ یمن را م

کنند بلکه فقط  ینم زندگی واقع در و. …زدند یجیتدر یدست به خودکش نهای. افیبالتکل

 زنده اند

 

دوم با عبور از خط  یاغاز جمهور ی نهیکشور و گز یرو شیپ یویسه سنار -۵3

 قرمز ها

 1401اذرماه  13
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در کشور قرار دارد. نظام  یریگ مینظام تصم یرو شیپ یسخت طیشرا یرانبعد از دو ماه بح

 .روبروست ویبا چند سنار یاسیس

 

از  انباریکه در کشور برقرار شده و غفلت ز یمقامات از ارامش نسب تیو رضا یخرسند -1

خاکستر همواره اماده اشتعال است  ریمثل اتش ز یتیمتقاطع نارضا یکه شکاف ها نکهیا

سرسام  شی. که با افزایسییدولت ر فیضع اریو باالخص با عملکرد بس یشتیدر حوزه مع ژهیبو

 یریتواند موجب غافل گ یم یالیخوش خ نیدهد.ا یارز و سکه خود را نشان م متیاور ق

 شود .هر چند شخصا معتقدم ندهیا یمجدد در هفته ها و ماه ها

 

نشده و صرفا بخاطر دستورات جنبش مهسا حل  یو اجتماع یو فرهنگ یاسیعلل س هنوز

 جادیفوتبال ا یکه جام جهان یو فرصت یتیو امن یو انتظام ینظام یاز باال به نهادها دیاک

و  لیتحل ۵0از  شیباره به ب نیتر در ا قیمطالعه دق یجمع شده است. ))برا یکرده مقدار

 ((دیخرد مراجعه کن شکدهیدر اند ریاخ اهبنده در دو م یسخنران

 

مانند  یفعال و خاموش و خاکستر نیمعترض یاسیو س یمطالبات اجتماع رشیپذ- 2 

و رابطه با  یحذف حجاب اجبار ؛یو حذف نظارت استصواب یرفراندوم و اصالح قانون اساس

 ……و کایامر

 

ظاهرا مقامات  رایکم است ز اریدرخواست انها ؛ بس یبا وجود فراوان ویسنار نیتحقق ا احتمال

نگهبان در انتخابات  ی؛ حصر و نقش شورا کایوص موضوعات حجاب؛ امرنظام گفتند در خص

هم  اهیفتنه س ایانها اغتشاشات  ریاعتراضات و به تعب نینخواهد کرد و ا ینیگام عقب نش کی

تر و خطرناک تر از از جنبش سبز  نیمثال معتقدند جنبش مهسا سنگ یبرا ستین داریپا

نتوانست  یو خاتم یفعال موسو یکنشگرو  یکه با وجود حضور مرحوم هاشم ستین

 اهیجنبش مهسا را فتنه س تیروا نیکند و جمع شد. ا لیمطالبات خود را به نظام تحم

در برابر  نیو تمک ینیعقب نش نیا ابرداند.بن یتر از فتنه سبز م فیخوانده و آن را ضع
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خواهد  دیجد یاه یخواه ازیداند که منجر به امت یو نقطه ضعف م یمطالبات ان را وادادگ

 .شد

 

 نیپرونده و منازعات ب یدر برخ یاسالم یشدن جمهور ریسوم و خطرناک درگ یویسنار -3 

 ییحقوق بشر در سازمان ملل اجرا ابی قتیحق تهیکم لیتشک بیاست که با تصو یالملل

و مساله  دیسال کش ستیب نیکشور را در ا رهیکه ش یبعد از پرونده هسته ا یعنی…شد

کند و به  یم ییبازنما سمیگفتمان ترور لیدر منطقه که غرب ان را در ذ یاسالممقاومت 

 تینظام در اولو یرا برا دانیکشور باال برده و حضور در م یرا برا یپلماسید نهیبهانه هز نیا

به  یو جنگ روان یرسانه ا غاتیقرار داده است؛ حاال موضوع حقوق بشر هم از سطح تبل

نمونه اگر با  یکشور دارد برا یبرا یدج یامدهایشده است و پ لیتبد یدستور کار حقوق

 یباز ایخواهد شد  جادیا ینشود در دو صورت مشکالت ایشود  یهمکار ابی قتیحق تهیکم

 .دو سر باخت

 

دهد و به  یقرار م یو اقتصاد یاسیکشور را در بن بست س یهمگ ویسه سنار نیا متاسفانه

جز  یچاره ا چیه یحکمران ستمیس ؛یستیو ز یتنگ تنفس یاعبور از فض یرسد برا ینظر م

 یبه آرا قیو احترام عم هیبا تک یو فرهنگ یو اجتماع یاسیو کالن س یاصالحات ساختار

انتخابات زودرس ؛ کار  ایرفراندوم  قیمردم از طر ینظر توده ها بمردم ندارد . قبل از جل

و مستقل و مصلح و  شیخبرگان دگر اندنخبگان و  یها دگاهیواجب تر جلب و جذب ارا و د

شده  داریاست پد یدولت و ملت است که چند سال قیپر کردن شکاف عم یدلسوز کشور برا

 رانیدوم در ا یتواند اغاز جمهور ین رخداد دمیاست . ا دهیرس مانیبه زا ریو در دو ماه اخ

رقم  13۵۷در  یماول با انقالب اسال یاول باشد. جمهور یسال تجربه جمهور 44بعد از 

 دیبه بعد کل 1401تواند از  یدوم م یو جمهور شیها یو ناکام یخورد با همه دستاوردها

 .بخورد
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و نظم خارج خواهد شد  ریو تدب میو اراده و تصم اریصورت رخدادها از حوزه اخت نیا ریغ در

همان باشد و صالح ملک  دهیشیاشتباه اند یحکمرانو استیس یدانش اموخته  نیا دوارمی.ام

 .شندیاند یکه خسروان م

 

 یفوتبال ادداشتی: دو  دیاست جو زده نشو یباز کیفوتبال فقط  -۵4

 اذرماه 13

 هیاز جان ما کنانیو باز دیجانانه جنگ کایآمر میدر برابر ت رانیفوتبال ا یمل میت شبید

 یاریبس یبعد از بازخدا قوت گفت.اما  میت نیبه ا دیرا واگذار کردند. با جهیگذاشتند اما نت

 یشاد کایامر میت یروزیمختلف در واکنش به پ یدر شهرها یرانیاز شهروندان ا

است مساله را  الزم…رانیا مینه شکست ت کایامر میت یروزیپ یبرا مکن می تکرار.…کردند

هم دارد..اما  یشگفت یشده و البته جا یبرخ یرفتار باعث تعجب و شگفت نی. امیخوب بفهم

 یاجتماع یها دهیقصد دارم از دو نوع مواجهه با پد میپاسخ بده یشگفت نیبه ا نکهیقبل از ا

 .و جهالت شفاف شود تیعقالن یتا مرزها  میسخن بگو رانیدر ا یجمع یو شگفتانه ها

 

  
استکبار  یاذناب داخل رت؛یغ یکنندگان را وطن فروش؛ ب یدر مواجهه اول بالفاصله شاد -1

از  یو خال یا شهیکل یواژه ها نیغرب زده و..خطاب قرار داده و با ا خورده؛ بی؛ جاهل ؛ فر

کار خود را راحت  دیا یتمامت خواه م ینظام ها یغاتیتبل یبکار دستگاها شتریمحتوا که ب

 .گذرد یرخداد مهم م نیاز کنار ا یخود به آسان یروان هیکرده و ضمن تخل

 

 یپرسش مهم مطرح و بجا کیبه عنوان  زیاتفاق شگفت انگ نیدوم ا یدر مواجهه  -2 

به  یو عموم یپروژه و سوژه مطالعات کیدر قضاوت درباره ان بعنوان  یو شتاب زدگ لیتعج

 کایامر یمل میت یروزیاز پ رانیاز مردم ا یشود که چرا بخش یگذاشته م قیبحث و تحق

دولت  نیتربعنوان متخاصم  یاسالم یاز جانب جمهور کایامر یشوند در حال یخوشحال م

طلب مرگ  یرسم یهابونیانها در تر یسال است شبانه روز برا 44شده و  یمعرف یخارج
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 یدولتمردان برا نیتر چگونه است هم قیعم یو در سطح گرید یشود؟ از سو یم یو نابود

 یخارج یکشورها  انیدر م ناول شا تیمهاجرت؛ اولو ایخود و فرزندانشان  لیادامه تحص

 ای انگی ونگیوقت مقصد انها پکن و مسکو و پ چیست و ه کاینتخاب ؛ آمردر صورت امکان ا

فوتبال  یمل میاز ت تیدر حما یمل یکپارچگی خیبار در تار نینخست یچرا برا ست؟یدمشق ن

 یغاتیشبکه تبل کیمزورانه و یحرفه ا ریاتفاقات مهم به رفتار غ نیا لیشکسته شد ؟ تقل

و پژوهش است تا شناخت  یو بررس لیتحل ازمندیقض ها نتنا نیاست .ا یساده انگار یخارج

 و نانهیتر و واقع ب قیو مردم و تحوالت رخ داده در آن دق گرانیخودمان از خودمان و د

 .راهگشاتر باشد

 

 کند ؟ یم دایاز امروز کدام مواجهه غلبه پ دیشما مشاهده کن حاال

شود و  یروش دوم انتخاب م شرفتیعاقل و هوشمند و کارامد و به دنبال پ ستمیس کی در

طلب  یداور شیانها بدون پ یها عرضه و برا شکدهیپرسشها و ابهامات به پژوهشگران و اند

بلکه  ستیاصحاب رسانه ن یمداران و حت استیها نزد سپرسش نیشود. پاسخ ا یپاسخ م

است اما  و دانشوران ارتباطات یو روان شناسان اجتماع پژوهان استینزد جامعه شناسان؛ س

سوالها عبور شده و به  نیاز کنار ا یبه راحت هیپا غاتیزده و تبل جانیه ستمیس کیدر 

 یها نهیجهل؛ زم قیو عوامانه اکتفا شده و با تعم یغاتیمبنا و تبل یو ب یا قهیسل یپاسخها

بر صورت  یلیها مانند س یشگفت نیا یو گاه دشو یفراهم م دیجد یها یمواجهه با شگفت

 .شود ینواخته م رانیگ میتصم

 

 دیاست جو زده نشو یباز کیفقط  فوتبال 

مشخص  جهینت هنوز…سمینو یم کایو آمر رانیا یمطلب را چند ساعت مانده به باز نیا 

 دوارمیبر ولز خوشحال و ام یرویشدم و از پ نیاز انگلستان غمگ یمل می..از شکست تستین

کشورم در برابر لبنان و سودان  میت یروزیهمانطور که از پ . میشو روزیهم پ کایدر برابر آمر

 …و نه کمتر شتریشوم نه ب یخوشحال م هیو عراق و روس منیو  نیو چ یکره شمالو
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 ونیسیاپوز یاسیس غاتیتبل ریاز جامعه تحت تاث یادیکه عده ز میگو یجهت م نیرا از ا نیا

 سیشکست در برابر انگل ونیسیند .اپوزو روان شناسانه شد یشناخت یدچار خطا ونیسیو پوز

 و �😂😂�دانند؟؟؟!!! یم ریبخاطر تحوالت دو ماه اخ یاسالم یاز جمهور یرا انتقام اله

نظام در عدم گفتگو با  استیس تیرا نشانه حقان کایبر امر یاحتمال یروزیهم پ ونیسپوزی

 یم ریتفس یدر نظام جهان کایبر امر رانیا یاز برتر یو نشانه ا کایامر

مخبط  یبه هم ندارند اما افراد یربط چیمقوالت ه نیدرسته ا دنخندی…�😂�کنند؟؟؟!!!!

و  شندیاند یم نگونهیهم مغرضانه ا یو البته برخ شندیاند یابلهانه م نیالفکر هستند که چن

 .رندیبگ تیو حقان تیو مشروع یکره کارآمد یخواهند از اب جام جهان یم

 

مفهوم  نی. ا سمیداکشنیر ای ییگرا لیاست به نام تقل یدر مفهوممغلطه و سفسطه  نیا لیدل

 بیبا تخر ستهایکه وندال ی. کارهاستیناکام رشیپذ یبرا یروان زمیمکان کی یدر روانشناس

آرام شوند.در  شانیها یبخاطر کمبودها و ناکام یدهند تا مقدار یانجام م یامکانات عموم

 نیبه ا اتیفرار از واقع یو هم سرکوب گران برا امسال؛ هم براندازان یانجام جه هیقض

زنند که  یتوهم م یروزیپ کی با نظام طرفداران مثال…برند یکوتاه مدت پناه م زمیمکان

از نوع معکوس  یتوهم نیشکست دچار چن کیبا  نیدارند و مخالف یکشور قدرتمند و موفق

در رسانه ها  ژهیکنند بو ییااحساس پوچ را بازنم نیدارند ا لیهم تما یلیشوند و خ یآن م

 .یمجاز یو فضا

 

کردن ؛ شاد شدن ؛  فیسرگرم شدن ؛ ک یاست برا یباز کیفوتبال فقط  نکهیاز ا غافل

 ستین یها نشانه قدرت مل یروزیپ. …یروزیشدن و احساس غرور کردن از پ نیغمگ

 .…ستیهمانگونه که شکست ها نشان فالکت ن
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 میت یامادگ یها و اقدامات برا یزیدارد با برنامه ر یمیستقفوتبال نسبت م میت جینتا ندیبرآ

 ونیسیپوز یو خانمها انیشما هستم اقا با…دنشوی زده جو لطفا…و بس  نهمی…فوتبال 

 .…ونیسیو اپوز

 

 پاسخ خدا را چه خواهند داد؟ -۵۵

 

 :دیفرما یسوره مائده م 32 هیدر ا میخداوند متعال در قران کر

 

فَکَأَنَّما  اهایوَ مَْن أَحْ عاًیالْأَرْضِ َفکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ َجم ینَفْس أَوْ فَساد فِ رِیْ بِغَقَتَلَ نَفْساً مَنْ

 عاً یالنّاَس َجم ایَأَحْ

 

بکشد، چنان است که گوئى  ن،یفساد در روى زم ایکس، انسانى را بدون ارتکاب قتل  هر

 گوئى که است چنان بخشد، رهائى مرگ از را انسانى کس، هر و ;کشته را ها همه انسان

 .ه مردم را زنده کرده استهم

 

 هیآ ریالسالم ( درباره تفس هیاز امام باقر )عل دیگو یامده محمد بن مسلم م اشىیع ریتفس در

، فرمود  دمی(( پرس عایفکانما قتل الناس جم نفس او فساد فى االرض  ری: )) من قتل نفسا بغ

همانجا  شیهى دارد، که اگر همه مردم را هم مى کشت باز جامنزلگا کسى در آتش  نیچن

 . ستیباشد ن شتریکه عذابش ب گریجائى د ونبود، چ

 

 ۵2۷صفحه  ۵جلد  ییعالمه طباطبا زانیالم ریتفس

 

 

 

 



103 
 

 دیمردم بدهکار نیبه ا یچقدر عذرخواه یبخاطر نقض قانون اساس -۵6

 1401اذرماه  13

از ابتدا تا امروز همه دار و ندارشان را  یاسالم یورجمه رانیهمه مسووالن و دولتها و مد

 کینادرست نکرده  یاشتباه کرده و کارها یهستند و بابت کارها رانیمردم مظلوم ا ونیمد

هم انجام دادند از باال تا  یبدهکار هستند. اگر کار یمردم عذرخواه نیبه ا یفهرست طوالن

 افتیدر یادیز یمکانات و منزلت و فرصت هاآن حقوق و ا یانها بوده و در ازا فهیوظ نییپا

حکومت  نیحکومت ااوردند.پس در رابطه مردم و یمنزلت بدست نم نیکرده اند که جز در ا

 یلیشرمسار است و اگر مردم امروز صورت خود را با س اریاست که دربرابر مردم بدهکار و بس

و  رانیهمه مد ایاما ا صورت مسووالن است. یشرمسار هیسا قعدارند در وا یسرخ نگه م

 یکنند؟ متاسفانه پاسخ من منف یفکر م نگونهیا یو کشور یمسووالن نظام اعم از لشکر

نظام ترک  تیو مقبول تیمشروع کرهیاست که پ هیناح نیجا و از هم نیاست و متاسفانه هم

ار کشور دچ یباشد وقت نیهم چن دیباکردند و یفکر م نگونهیا نیبرداشته! اگر همه مسوول

با باتوم و گاز اشک  نکهیکردند نه ا یم یشد متواضعانه از مردم عذرخواه یمشکل و بحران م

 ژهیو نفرت در قلب مردم بو نهیکوه ک کیافتاده و  نیبه جان معترض یاور و تفنگ ساچمه ا

به مردم  زیمسالمت ام معتج کیاجازه  ینسل جوان بکارند و هنوز هم با نقض قانون اساس

 .داده نشود یراضمعترض و نا

 

و مجبور  میهست ادیما از سر شما هم ز نکهیا یعنیطلبکار بودن . یعنینکردن  یخواه عذر

 نیب یاسیو حقوق و قرارداد س نینوع نگاه خالف قانون و د نی.ا دیما را تحمل کن دیهست

امده است. هر  یاسالم یجمهور یبه نام قانون اساس یمردم و دولت است که در قرارداد

کل ملت است  ریاو تحق ریکل ملت و تحق میاو تکر میاست تکر ملتکل  ندهینما یروندشه

تاوان  دیاست و با یمردم نقض کننده قانون اساس ری.آمر و عامل و مباشر و معاون در تحق

و قابل اصالح و ارتقاست ؛ مردم مالک  ستیمنزل ن یکه وح یقانون اساس نیدهد. طبق هم

مراقب  دیخانه را دارد و با نیت اقامت در ایصالح یطیه با شراهستند و حکومت مستاجر ک

رابطه معکوس شده و قانون  یچارچوب خارج نشود. اما ظاهراً در ذهن برخ نیباشد از ا
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 یکاش در روز قانون اساس ای…موجر و مستاجر عوض شده یوارونه گشته و جا یاساس

نشان چند حقوق دان مجرب و شجاع به به و چه چه گفتن از خود و همکارا یقوا بجا یروسا

کارگاه بگذارند  شانیا یبرا رانیکردند تا درباره رابطه دولت و ملت در ا یو ازاده را دعوت م

دادند  یم حیآمدند و توض یدان م خیکاش چند تار یتا مرور زمان رابطه را وارونه نسازد. ا

 ورانو د افتهینون دست بعد از هزار سال خون دل خوردن به مشروطه و قا رانیکه ملت ا

 ابانیدر خ تیصالح یاخالق و ب یسواد و ب یمامور ب کیگذشته است. اگر « الحق لمن غلب»

انها را ضرب و شتم  ای دیمملکت فحش و ناسزا بگو یدهد به صاحبان اصل یبه خود اجازه م

 یه درستهستند که رابطه ملت و دولت را ب یکند او دچار قصور شده و در واقع مقصر مقامات

 یرا برا دانینکردند و م نیتبب ییو قضا ینیو تقن ییگذاران نظام اجرا خدمتهمه  یبرا

 .گشوده اند انیو باغ انیاغی یترکتاز

 

شود تا مرور  دیهر سال تمد دیکه قرار داد مالک و مملوک و موجر و مستاجر با همانطور

هر سال  دیمندرج در ان با یو قرار داد اجتماع ینکند قانون اساس جادیزمان حق کاذب ا

نکند و حاکمان هر روز با  جادیضابطه ا یب یتا مرور زمان حق حکمران ردیقرار گ نینصب الع

مردم  نیدر برابر مردم ندارد و ا یتیو رع یو مستخدم یجز نوکر یشان کهخود تکرار کنند 

 نیبا ا دیشان با یو مالک انها هستند و مجموعه رفتارها و گفتارها یهستند که ارباب و ول

 ییفقط خدمت و تواضع و پاسخگو ادیشان ؛ کبر و غرور در نم نیشآن سازگار باشد. از ا

 کرده باشد رییاطالع مالک تغ ن. مگر انکه قرار داد بدوادیدرم

 

 فرزندان ابوجهل -۵۷

 1401اذرماه  13

 .ه و هستها بود شهیتا امروز نزاع اند ربازیپوست همه منازعات و اختالفات از د ری

 

مخالف  یو تعقل و شعور و فهم و آگاه شهیابوجهل از عصر حجر تا عصر مدرن با اند فرزندان

 .بودند و هستند
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 یو فلسفه غرب نم شهیجمله از اند کیهراسند  یم یغرب یها شهیاند جیکه از ترو ییانها

 نیدانند کمتر یم ییرا برابر با تحجر و واپس گرا یاسالم یها شهیکه اند ییدانند چنانکه انها

 رانیا یها شهیکه با اند ییانها بیترت نهمی به…دارند یاسالم شهیبا گفتمان اند ییآشنا

 نهایمساله ا نای بنابر.…باره ندارند نیصفحه در ا کینگارش  ییهستند توانا زیباستان در ست

کند  ینم فرقی…و تفکر است شهیبلکه خصومت با نفس اند ستین شهیاند یها شیگرا

که  ریشمش نیزتریت نیبنابرا.…یونانیو  یوسیو کنفوس یو اسالم یرانیو ا یو غرب یرقش

با جهل و فرزندان ابوجهل ؛ خواندن  زیراهبرد ست نیکاراتربه ان مسلح شود و  دیبا دینسل جد

 قیو استحمار و تحم بیفر یها انیشدن در برابر جر نهیها و اگاه شدن و واکس شهیو فهم اند

اما پر زرق و برق شان در جهل  ریشان پست و حق یکه نفع و بقا و زندگ ییها انیاست . جر

 ریزر و زور و تزو یشکست جبهه  نیزرگترب. …است یو مرعوب شدگ یو جوزدگ یو نادان

 شهی. مخالف با اندابدیها پرورش  شهیآگاه به اند یاست که جامعه ا نیا حیو طال و تسب غیو ت

 .و تفکر ازاد و مستقل است شهیبا اند یپوشاندن دشمن یابر فیکث ریتزو کی یغرب یها

 

 انیدوره سامان یو مشاوره در حکمران تیعقالن -۵۸

 .یقرن چهارم هجر یعنیپس از اسالم است  رانیا خیدوران تار نیبا شکوه تر انیدوران سامان

 

که است  یپادشاه سامان نیسوم ینصر احمد سامان یهقیب خیکتاب تار یتهایاز شخص یکی

سلطان بود وبا وجود  یکرد.از هشت سالگ یریو ام یسال نخست قرن چهارم سلطان 30

) قهر و ی( و سطوتیی)بدخو یو زعارت یمسلط بودن بر همه اداب ملوک؛ در ذات او شرارت

صفات موجب  نیشد. ا ینابخردانه م ماتیبه تصم منجربه افراط بود که  یخشم( و حشمت

 دهیاخالق سخت ناپسند نیدانست که ا یسلطان احمد هم م شدن مردم از او بود و دهیرم

 .او شد یدر زمان حکمران رانیاو و ا یکنامیموجب نجات و ن لتیعلم به رذ نیاست و هم
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 یمحمد بلعم ی) پدر ابو عل شیخردمند خو ریوز یبا ابوالفضل محمد بن عبداهلل بلعم یروز

دست در دو  رهیچ یسالت که شاعرر وانیصاحب د یُمصعب بی( و بوطیطبر خیمترجم تار

خلوت کرد و مشورت خواست -روزگار بودند  گانگانیکه هر دو از -بود  یو عرب یزبان فارس

 ییرود خطا یکه از من م نیدانم ا یسلطان گفت من م ست؟یچ یالقاخ لتیرذ نیا ریکه تدب

ه چه سود دارد که گردن ها زد یشوم ول یم مانیبزرگ است و چون خشم بنشست پش

 …اندازه به کار برده یباشند و خانمان ها بکنده و چوب ب

 

به سلطان احمد گفتند خردمندان صاحب رحمت و رافت و حلم را در اطراف خود جمع  آنها

حق شفاعت داشته باشند و فرمان  گران؛یده تا به هنگام خشم تو بر د اریاخت شانیکن و به ا

 .دیکار به صالح باز آ دیاندازند شا قیسلطان را تا سه روز به تعو

 

و  یاز هفتاد فرد خردمند که رسم شیدر آن زمان گشتند و ب اریو مشاور هوش ریدو وز نیا

آنها را آموزش دادند و ازمودند تا از  کسالیداشتند را به بخارا فراخواندند و  یو نعمت یخاندان

 دهم سه نفر که خردمن تیهاکنند و در ن اریتر اخت ستهیانها افراد بخرد تر و داناتر و شا انیم

راز  یمیشدند و سلطان احمد قبل از هر تصم دهیتر بودند برگز دهیتر و فاضل تر و روزگار د

خواست و  ینهاد و از مشاوران خردمند با صراحت مشورت م یم انیدر م شانیبا ا شیخو

 . زبانزد حاکمان شد یدر حلم و بردبار یپس از مدت جهیکرد و در نت نیچن کسالی

 

 4۵4تا  4۵2؛صص ینشر ن ؛ی؛ محمد دهقان یو زندگ یخداوند ثی: حد منبع 

 

 دیاخافه الناس را اعدام کن یهاتحقق عدالت همه مصداق یبرا -۵۹

 1401هجده اذر ماه 

و برزن و  یمردم و کو یکه در زندگ یگرفته با کسان میتصم هییچقدر خوب که قوه قضا

را  ابانیکنند مثال خ یم« اخافه الناس»و اصطالحا  رعب و وحشت جادیو جامعه ا ابانیخ

شود با  یم هیبخ 13کنند که منجر به  یوارد م گرانیکنند و با چاقو ضربه به د یمسدود م
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علم  یو جز چند واحد مبان ستمیبرخورد کند. من که حقوق دان ن ماعدا یعنیاشد مجازات 

و معاشرت با استادان حقوق در الملل  نیو حقوق ب ی؛ حقوق عموم یحقوق ؛ حقوق خصوص

حوزه ندارم اما  نیدر ا ی؛ دانش یو مطالعه دهها کتاب حقوق یاسیدانشکده حقوق و علوم س

اجرا شود  ضیو منصفانه و بدون تبع ادالنهع نکهیاست به شرط ا یخوب ییقضا استیحتما س

خواهانه و  ریرو صادقانه و دلسوزانه و خ نیا از…ردیقرار نگ شگانیپ استیو ابزار دست س

 عدالت طلبانه استدعا دارم

 

هم دستور  ییقضا نیو به ضابط دیهم برخورد کن ریز نانیو وحشت آفر زانیبا رعب انگ لطفا

وجه مماشات نکنند تا بهانه دست بد دالن و دشمنان و  چیدر برخورد با انها به ه دیده

است که  نیند. فرض ما اکن جادیعدالت جنجال ا یاغتشاش گران داده نشود که بخاطر اجرا

 یو دارا یقانون یتیامن یرویو ن یو سپاه یجیو بس سیکدام پل چیه ریاعمال ز نیمرتکب

نفوذ کردند  تیجان بر کف حافظ امن یروهاین نیا انینبودند و حتما در م یرسم تیمامور

 .ستیآنها ن ییقضا بیآنها و تعق زیارتکاب اعمال رعب انگ یفرض ناف نای اما…

 

  

جامعه با باتوم بر  یو امن ساز یارام ساز یتحت پوشش فضا ریکه در سه ماه اخ یکسان -1

 یم خیآن مو بر بدن همه س یلمهایو ف ریتصاو دنیزنند و با د یگناه م یسر و بدن مردم ب

ان  دانیو در م میاست مشاهده مستق یماند. گفتن می خاطرمان در ابد تا آن اخافه و…شود

و نفرت  نهیرود اما ک یم نیضربات از ب نیا یکیزیف یتر است. کبودن یوحشت افر اریبس

 .است یان ابد یروح

 

و به قصد کشت او را زدند  ختندیاباد ر یبر سر افراد مثال در ناز یکه دسته جمع یکسان -2 

 نیا لمیف دنیکردند. واقعا شما از د کیاو رد شدند و در اخر هم به او شل یو با موتور از رو

از مقامات ناجا و  یتعداد یرا برا لمیف نیا یمن که شخصا وقت د؟یدچار اخافه نشد تیجنا

 .دادند آنقدر وحشتناک بود یریگیمتاثر شدند و قول پ یهمگ رستادمسپاه ف
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 یناموس یبا فحاش تگریو اکباتان و چ بایو کوچه ها مثال در شهر ز ابانهایکه در خ یکسان -3

اخافه نکردند؟  جادی؛ قصد ساکت کردن مردم معترض را داشتند ا نیو معترض ینیبه مهسا ام

 لگد زدند؟ رمردیو پ رزنیبه پ ای دندیکه سر دختر مردم را به جدول کوب یکسان ای

 

و حالل خور  یاتیو نماز خوان و ه نیمتد تیحافظ امن یرویکنم محال است ن یم تکرار

 دیو با ادیاصل و نسب برم یل و اوباش برفتارها فقط از اراذ نیمرتکب شود. ا یرفتار نیچن

 .کرد دایسرنخ نفوذ را پ

 

 ییها شهیش ابانهاینبودند و در خ سیو گفته شده پل دندیکه لباس ناجا پوش ییانها -4 

کردند مصداق  ینم ییمردم اعتنا یشکنند و به التماس کودک و زن تنها یها را م نیماش

 مجازات شوند ؟و  یمعرف دیو نبا ستند؟یاخافه الناس ن

 

  

به ماموران دولت ندارد در  یشباهت چیکه ه یو ظاهر یکه با لباس شخص یاراذل و اوباش-۵

تواند از  یهم نم سیکنند و پل یم یبر اسلحه همراه خود به مردم فحاش هیروز روشن با تک

 وضع نیها در ا نیکنند؟ اگر هم یاخافه نم جادیشهروندان مظلوم واقع شده دفاع کند ا

پاسخگو ست؟ اخافه الناس از  یفاجعه شاه چراغ شوند چه کس هیشب یماتمرتکب ترور و اقدا

 باالتر؟ نیا

 

نفر در  200از  شیکشته شدن ب نیو معاون نیریو مباش نیاز همه وحشتناک تر عامل -6

کشور کجا هستند و چرا بازداشت و محاکمه نشدند ؟  تیامن یبه گفته شورا ریاعتراضات اخ

 یمردم ب نیا نیبه پرونده قاتل دیشود؟ باالخره با یبال و ساچمه که منجر به مرگ نم تنیپ

 یالملل نیب یها اتیبه دخالت ه یازیمسائل روشن شود و ن قتیشود و حق یدگیگناه رس

 .نباشد ابی قتیحق
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 نیبو مرتک میاخافه الناس هم بپرداز یاصل یها شهیبه ر دیبا میکه بگذر یدانیتحوالت م از

پنهان  ریپشت حوادث اخ یاصل نیمفسد نیا میو نگذار دیانها را هم مجازات کن نیو عامل

 .بخندند تیمردم و دولت و حاکم شیبوده و به ر یاسیو س یشوند و شاهد منازعات اجتماع

 

کشور  ی؛ وضع اقتصاد یستگیو ناشا یاقتیل یو اختالس و ب یو دزد انتیکه با خ یکسان -1 

هفتاد سال صبر کند منشا و علت  دیخانه دار شدن با یجوان برا کیرساندند که  ییرا به جا

 .وحشتناک هستند یلیغلط خ ینابجا و انتخاب ها یها انتصاب ستند؟یالعلل اخافه الناس ن

 

  

 یدر شما و زندگ یونیلیم ۵0 یو اپارتمان متر یونیلیم 1۷و سکه  یهزار تومان 3۷دالر  ایا -

بر خود  دیو طبقات محروم که هر روز مثل ب نیکند؟ مستضعف یحشت نمرعب و و جادیا

 .دانم یرا نم نیلرزند مستکبر یم

 

 یاخافه الناس نم جادیسرسام اور ا یتومان و شکاف طبقات ونیلیم 10 یخط فقر باال ایا -3

 یلرزند و هم از فردا یجامعه هم از فقر امروز بر خود م نییپا یکند؟ فرزندان دهک ها

آنها ژانر وحشت است. به صورت مظلوم انها  یداشته و تباه شده هراسان هستند. فردا برانا

 دینگاه کن شتریب

 

 جادیهمه کودک کار و کارتن خواب و قبر خواب و فحشا و عواقب ان در قلب شما ا نیا ایا -4

ز در پشت چراغ قرم دیبگذر یمردم ریازمس دیعبور نکن ژهیاز خط و یکند؟ گاه یوحشت نم

 ستیاز لطف ن یخال …دینیاز انها را بب یبعض
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خارج از کشور وحشت  انیرانیا یونیلیجامعه چند م یریحجم از مهاجرت و شکل گ نیا ایا-۵

دشمن  یثروت و تخصص و تعهد وحشتناک تر از حمله نظام یخروج فله ا ست؟ین نیافر

 .فهم و ادراک باشد یاست اگر اندک

 

و  یمطلقا غلط استصواب یها استیمردم بخاطر س یاجتماعو  یاسیکاهش مشارکت س ایا-6

 ست؟ین نیکم رونق شدن انتخابات وحشت افر

 

را در نسل جوان  ندهیبه ا دیام یها شهیکه ر ضیو تبع یپرست لهیو قب یباند باز ایا -۷

 ست؟یکرده خشکانده وحشتناک ن لیمتخصص و تحص

 

بستند و روز  اتیچشم ها را بر واقع یبرخ نکهیتر ا نیاز همه وحشتناک تر و رعب افر و

 ینان به نرخ روز خور در فضا یمشت نیکنند و مفتون به به و چه چه دروغ یروشن را انکار م

بر  نهایا دینینازک ننش یشاخه ها نیا یشدند . حضرات رو یرسم یها ونیو ترب یمجاز

 .وحشت استاخافه الناس است خود خوف و  گرید نای…برند یم نسر شاخه نشستند و ب

 

 میزاریاست ب هیاز هر چه به شما و طاغوت شب - 60

 1401اذرماه  21

طاغوت و قبل از انقالب  یکه در دهه شصت و هفتاد با هر چه رنگ و بو میهست یما نسل

 .میکرد یو ظاهر و اطوارمان را با انها متفاوت م میبود زیداشت در ست

 

 یزدند ما نم یو کراوات م ونیآنها پاپ میگرفت یگرفتند ما جدا م یمختلط م یعروس انها

 نید میکرد یو تظاهر م میو اصرار داشت مینبودند ما بود اتیانها اهل نماز و روزه و ه میزد

 انها…می! انها شاه دوست بودند ما امام دوست بودمیکرد یم گرانیمان را تو حلق د یدار

مانوس  تیگرفتند ما با روحان یله مفاص ونیانها از روحان میبود ستیما ساده ز دبودن یاشراف

طلب بودند ما اهل جبهه و  تیانها عاف.…میبودند ما ساده بود دهیچیانها پ میبود الهیهم پو
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 شانیو خالصه مرزها میبود یکردند ما جنوب شهر یم یانها شمال شهر زندگ میجهاد بود

 .شفاف بود

 

و تجربه و  رتیدانش و بص شیو آن و افزا نیو اما با گذر زمان و پرده بر افتادن از ذات ا اما 

 میاما از گذشته اموخت مینشد مانیکه از گذشته خودمان پش یشعور و ادارک مان با وجود

مانده  نجای. از گذشته رانده و از ا میرا به مثابه شرک کنار بگذار یو ظاهر پرست نیکه ظاهر ب

ها و ظاهر  یاتیز خوان ها و هها و نما یها و حزب الله یمسجد برخی از انقدر… میشد

که از هر گونه شباهت با  میدیو اختالس و خشونت و تحجر د ایو ر یو زشت یالصالح ها؛ بد

 قیپلشت دچار شک عم گرانیو باز دیپل یها ی. با مشاهده باز میشد زاریآنها هم منزجر و ب

. میرار هم بود که باشو ق میکه بود میو بنز سوار شدند و ما همان بود نی. انها باالنش میشد

مجددا  یو صداقت و اخالص و خدا و قران و رستگار یبودن در جبهه سعادت و پاک یاما برا

و  یو روضه و نماز و روزه سطح حیو تسب شیو ر اتیمسجد و ه گردی… میکن یمرز بند

چه خون دلها خورد از خوارج  یعل میدفهمی تازه … ستیحق و باطل ن نیمتظاهرانه مرز ب

قدرت که در بزنگاه  یگو زیمج نیقران و متشرع انیو قار نحافظی از… نیو مارق نیاکثو ن

به صورت  یلیو س ختیاشک ر نیحس یشود برا ی. مگر مدندیاهلل سر بر یرا قربه ال نیحس

دفاع کنند؟  تین منکر و جنایاز ا ییدختر و ناموس مردم بخاطر اعتراض زد ؟ و رجاله ها

شود نام  یو انتقاد و اعتراض به حکومت را اغتشاش خواند؟ مگر م شود نماز خواند یمگر م

 نیشوداهل قران و نماز و د یبود؟ مگر م یو خودکامگ یرا اورد و طرفدار استبداد را یعل

درست کرد؟  یو قانون یان پوشش شرع یاز راه حرام پرداخت ؟و برا یبود و به ثروت اندوز

و خالف ان را  میافتیکمتر پاسخ  میسوال کرد شتریب .. اما هر چه گریشود د یو هزار مگر م

 … میکن یاو را فراموش نم ی هیو چف یخاور یشانیپ یمهر رو جای.… میدید شتریب

 هیسواد و به حاش یمداحان ب ینی.صدر نشنمیب یجمعه را م های نماز و مساجد شدن خلوت

 ظاهری با…شکل گرفت  دی. ارام ارام طاغوت جدمینیب یو منزه را م مستقل یرفتن خطبا

ارام ارام با  یو فاسد و گمراه و مست ثروت وقدرت طبقات اجتماع دیپل یو باطن بندهیفر

رانده  هیبه حاش نیو معترض نمنتقدی…رانده شدند رونیقدرت ب رهیاز دا ینظارت استصواب
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قدر  ین هر چند سرتاپا فاسد تحمل شدند و حتیو ساکت نمتملقی و چاپلوسان…شدند

 . دندید

 

 یلباس شخص نیا میاگر بدان میشد زاریب شیدارند ما از ر شیاگر آنها ر جیرو و به تدر نیا از

جماعت  نیکرد اگر ا میدر مجلس روضه شرکت نخواه گریروند د یم اتیسرکوب گر ه یها

 یبکنند حت یکننده مردم هر کار ریمردم و تحق یاعتنا به را یمردم و ب هیمدافع خشونت عل

 یمتفاوت یکنم شکل و اطوار و سبک زندگ یم یو سع میزاریما از آن کار ب عبادت کنند

همانطور که در گذشته از شباهت  …میکن یم زیبا انها پره ی..از هر شباهت میداشته باش

و نه  میقد یها ینه مانند طاغوت میبساز یدیجد یایدن دی. با میبود زاریب میقد یها یطاغوت

و ومتفاوت از طاغوت  دیو جد نینو یا یو زندگ یستیو ز یاتیح.…دیجد یها یطاغوت هیشب

و  ایو ر رنگیرها از هرگونه ن …دیجد یاست ساختن زندگ یو چه کار سخت دیو جد میقد

 .شرک و فساد و سرکوب در همه مظاهر آن

 

https://t.me/andishkadeye_kherad 

 

 https://khabaronline.ir/xjx3M 

 

 مقاله.…است  ینکته جالب یمنتشر شده حاو نیخبرآنال تیر ساکه د رمیاز مقاالت اخ یکی

نظر از جانب خوانندگان در  400بالغ بر  اما…دیخوانده ا شتریکانال پ نهمی در احتماال را

 دو هر از.… موافق هم و مخالف هم.. �👆�جالب است یلیمطلب درج شده که خ نییپا

ناسزا هم گفتند و تهمت زدند و چه  یمخالف هستند و گاه نانکهکنم چه ا می تشکر گروه

به شدت متفاوت  ی هادگاهدی وجود است مهم انچه اما…کردند  قیآنانکه موافق بودند و تشو

 رانیدر ا گریتحمل و احترام به نظرات همد نیدهد که تمر یدر جامعه ماست که نشان م

 .نیو توه غضاز بدون حب و ب زیاست و پره یچه جهاد بزرگ

و حمله  نیشوم هر چند سپاسگزارم و از توه یموافقان خوشحال نم دیو تمج فیاز تعر من

صادقانه و عالمانه  انیمهم است ب مبرای انچه.…ندارم هر چند متاسفم  یهم هراس نیمخالف
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قلوب  یخدا باشد و رضا رضای…دفاع از حقوق مردم  کردیاست و بس با رو قتیحق ی

خودم را انجام دادم و به  فهیاست و وظ یفمن کا یبرا صپاک و مومن و مخل یانسانها

 .مثل کوه استوار خواهم بود یپشتوانه الطاف اله

 میخوش باشو میو مالمت کش میکن وفا

 دنیما رنج قتیاست در طر یکافر که

 

 :پَری: پَر حقوق شهروند ی: پَر قانون اساس یمردم : پَر افکار عموم -61

 1401دی ماه   ۵

 

و دخالت ناصواب و حذف افراد مستقل در  یا با نظارت استصوابمشارکت مردم ر میگفت

 دنکردی گوش.… دیانتخابات کاهش نده

 

گوش .…دیو دلسوز و وطن دوست و کاربلد را انتخاب کن ستهیدر انتصابات؛ افراد شا میگفت

 دینکرد

 

 …ندکن یتا مردم راحت تر زندگ دیو با کشورها مدارا کن دیو جنگ نکن زیبا جهان ست میگفت

 دنکردی گوش

 

 دنکردی گوش…و سرتان به کارخودتان باشد دیمردم دخالت نکن یخصوص یدر زندگ میگفت

 

 گوش…دینفرست هینخبگان و متخصصان و متفکران ازاده و مستقل و دلسوز را به حاش میگفت

 دینکرد

 

 گوش. … شهیشر م دیجمع اش کن ینه انسان یاست نه اخالق یگشت ارشاد نه شرع میگفت

 دردینک
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 دینکرد گوش…دیکن جادیاعتراضات بعنوان حق مردم سازوکار ا انیب یبرا میگفت

 

 یو محل اختالف طبق قانون اساس یاساس لیمردم درباره مسا یرا افتیدر یبرا میگفت

 دنکردی گوش… دیرفراندوم برگزار کن

 

اخالق خارج از چارچوب  یو در حکمران دینکن استیو س ایو اعتقادات را خرج دن نید میگفت

 دنکردی گوش… دینشو

 

..پاس گل به بدخواهان ملت است ..گوش  دیرا مسدود و محدود نکن یمجاز یفضا میگفت

 دینکرد

 

و بهانه دست خشونت طلبان  دیو به خشونت دامن نزن دیمردم معترض را سرکوب نکن میگفت

 دنکردی گوش… دینده

 

 شیمرج و افزاو خشونت و هرج وساز ترور  نهیاست زم یا غهیچه ص یلباس شخص میگفت

 دنکردی گوش. …شود یخسارات و تلفات م

 

 دنکردی گوش… دیبا عجله احکام اعدام صادر و اجرا نکن میگفت

 

 و کشور صاحب که ما چرا …کند دایادامه پ« شنود»همه گفت و نه  نیا دیچرا با یراست

 همانیو مستاجر و م لیه وکو شما ک مییهمه بگو نیا میهست یو دائم زبانمی و موکل و موجر

قور باغه ابو عطا  ای رهیاب داره سرباال م  دیو تمرد کن دیگوش به فرمان نباش دیو موقت هست

 خونه؟یم
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 یانتقال و انعکاس آرا یو نهادها و سازوکارها یهمه مجار یرسم لیکنم با تعط یم شنهادیپ

 دیبه با مردم را اعالم کنو رسما قهر همه جان دیخودتان باش یمردم مشغول مملکت دار

 میخواه نمی ما …ثمر است یطرفه اتالف وقت ب کیسرد  یو رابطه  یطالق عاطف نای…

 نیشما هم با ا میخواه یو نم میاسباب زحمت شما باش ینشدن الباتمط نیبا ا میتوان یو نم

 .دی؛اقا باالسر ما باش ییاعتنا یهمه ب

 

 یاما شما ظاهراً قصد و عزم میکن فایق مان را استتا حقو میبود انجام داد فیهر چه تکل ما

رابطه نه عادالنه است نه منصفانه  نیا …دیتا حق ما را ادا کن دیتان ندار فیانجام تکال یبرا

 داریو نه مسئوالنه ونه پا

 

 بدون…تعارف  یپرده و ب یالبته ب ست؟یرابطه چ نیشما از ا تیروا دییبفرما کباری لطفا

و  یحقوق اساس یمعلم ساده  نیطور که ا نهمی. … منطقی و انهصادق و زبان لکنت

 نوشتم.گفتم و نجایدر ا یحکمران

 

 تنگ تر شد یاسالم یجمهور هیعل یحقوق یحلقه اجماع جهان -62

 1401دی ماه  ۵

 یامشب بعد از اجماع ساز ابی قتیحق تهیکم لیحقوق بشر درباره تشک یبعد از مصوبه شورا

حقوق بشر زنان و دختران سازمان ملل اخراج  ونیسیاز کم یاسالم یور؛ دولت جمه کایآمر

 .شد

 

به  ییاعتنا یفراوان عقال و نخبگان و با ب یشنهادهایو پ حیرغم نصا یرسد عل ینظر م به

در نحوه مواجهه با اعتراضات سه ماه  یتیحاکم ماتیدر اتخاذ تصم یریتدب یو ب شنهادهایپ

 هیعل یدیو تهد یمیمتعدد ؛ مجموعه اقدامات تحر یها یزو مدرک سا یو مستند ساز ریاخ

 ندهیا یرسددر هفته ها یشده و به نظر م یسابقه ا یو ب دیفاز جد ردوا یاسالم یجمهور

 . ابدی یم دیو تشد شیافزا
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 شیاست افزا یو رسانه ا یاسیو س یو حقوق یاز اقدامات مال یفشارها شامل مجموعه ا نیا

تواند منجر  یهزار تومان م 40 متیبه ق دنین است که در صورت رسنمونه ا کیدالر  متیق

 ..دربازار شود یجد یبه واکنش ها

 

-be-likely-east/iran-https://www.reuters.com/world/middle

/14-12-2022-body-womens-un-stedou 
 

 

 یاصل و فرع شرع ییجابجا -63

 1401پنجم دی ماه 

 

 یو مدع میکن ینم ینیعقب نش یاما ازحجاب اجبار میده یگفته سَر م یاحمد خاتم دیس

حاضر بودند  شانیا یهم فکرها و شانیکاش ا یقران به حجاب اشاره کرده ا هیآ 10شده 

و دفاع از حقوق انسانها هم سَر و جان بدهند که  ضیمبارزه با فقر و فساد و ظلم و تبع یبرا

 .…انها نه اشاره بلکه صراحت دارد ربارهقران د ی هیصدها ا

 

گرانه با متون  نشیبرخورد گز دوینگذار هیماو نظرتان به مردم از قران  یرا لیتحم یبرا لطفا

 یبردن آموزه ها هیبا هدف به حاش یفرع یآموزه ها  یبرخ ی. برجسته سازدینکن ینید

نخ نما و  یو موجب عقوبت است بلکه روش یخطرناک ینه تنها بدعت نییو آ نید یاصل

در  نیاز د سو استفاده یبرا یاسیس یپژوهان صرفا ترفند نیرسواست که دست کم نزد د

 .شود یم ریتفس ایخدمت دن

 

 

 

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-likely-be-ousted-un-womens-body-2022-12-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-likely-be-ousted-un-womens-body-2022-12-14/
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 بود تیلطف مردم به حاکم نیباالتر یبه روحان یرا -64

 1401دیماه  ۵

 

شوم که مشارکت مردم در انتخابات  یمتوجه م شتریکنم ب یامروز که به نه سال قبل نگاه م

د بود که با وجو تیمردم به حاکم نیلطف و کرامت ا تینها 13۹2سال  یجمهور استیر

 تیدر دور دوم که رنج ها دامان حاکم ژهینژاد بو یاز دوران محمود احمد یناش یهمه رنج ها

 ازیمورد ن راتییآمدند تا تغ یرا یصندوق ها یو شور و شوق پا دیامرا هم گرفت باز با 

اشراف  یو خلق و خو یتیبا سوابق امن یروحان کیبه  رای…انجام شود زیکشور ؛ مسالمت ام

را در او  یاسیس یو خبرگ تیاز عقالن ییممکن نبود اما مردم رگه ها یعیطب منشانه بطور

مردم توانست برجام را به  یصرفا با اتکا به را زین وجمهور کردند و ا سییو او را ر دندید

پاره شدن  یبرجام را پاره کرد که صدا یکه ترامپ هم وقت نجاستیسرانجام برساند و جالب ا

 .از مشهد بلند شد ۹6ر ماه اعتماد مردم به دولت د

 

و گذشت  یو همدل یچقدر نجابت و شعور و همراه میکن یملت نگاه م نیکه به رفتار ا امروز

 یکش؛ برخ شیپ یکه متاسفانه قدر دانسته نشد. قدر شناس مینیب یمردم م یدر خرد جمع

مردم مطالبه  نیبا ا ریو تحق دیو تهد زیام نیدهند با زبان توه یبا وقاحت به خود اجازه م

که در همه مقاطع و بحران ها با از خود  یمردم.…ندیگو یسخن م هگر و عدالت خوا

 کی یعنیخود  هیخود را انجام دادند اما از حقوق اول فیو نگاه دلسوزانه همه تکال یگذشتگ

جاودانه  خیدر تار رانیمردم ا تمظلومی و نجابت و شرافت …محروم ماندند یمعمول یزندگ

کنندگان حقوق  عییو نظر مردم و تض یرا نیو مخالف زانیمردم ست یاهیند و رو سخواهد ما

 . خواهند بود رانیمردم بزرگ ا یینها روزیزدوده نخواهد شد و البته پ چگاهیه زیانها ن
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 دیمنتظر جنبش لُخت کنندگان باش دینکن رییاگر تغ -6۵

 1401دیماه  ۵

ارز همه مردم و اقشار  متیق شیاز افزا ینگران خراب و آشفته است دلهره و یلیوضع بازار خ

 ونیلیم ۵00ماه بالغ  کیدر کمتر از  یمیو قد یآپارتمان معمول کی متقی. …را نگران کرده

 یاربسی …دالر شده  متیق یمنوط به چک کردن لحظه ا یتومان رشد داشته ..هر معامله ا

 چیگرانتر شود. ه گریساعت د کیکنند تا مبادا دالر  یم زیکاال پره رضهاز ع انیسودجو

و نه اعتماد و  ینه رجل یاقتصاد کشور وجود ندارد نه برنامه ا ندهیا یبرا یچشم انداز روشن

 . یبخش دیجذاب و ام دهی. و نه ایاحترام

 

 یگری؛ کشور اماده انفجار د ریروز اخ 100بر سر حجاب و اعتراضها در  یاز انفجار اجتماع بعد

خواهان خواهد  یجنبش آزاد نیگزیبار جنبش گرسنگان جا نی. ااست  یاز نوع اقتصاد

خواستند لخت شوند ؛ گرسنگان  یخواهان به نظر طرفداران وضع موجود م ازادی اگر …شد

 یقبل یبا باز یباز نیطرفداران وضع موجود را لخت کنند.و ا خواهندیها م دهید بیو اس

 یو ببند توانستند قبل ریو تفنگ و باتوم و بگ ریکند.. اگر با زور و سرکوب و رجز و ت یفرق م

و خودش برآمده از سرکوب  ستیاست و آرامش بردار ن رانگریاساسا و یرا موقتا ارام کنند بعد

دوام و قوام هر چه  یکنم برا یاغراق و دلسوزانه عرض م یمداوم و متراکم است .ب یشدگ

را  یو فرمون را حکمران دیفوق العاده کن تیمانده ؛ در کشور اعالم وضع یکه باق

 یو هشدارها حنصای. …سقوط در دره است یبیبا سرعت در سراش نیماش نای…دیبرگردان

بار هم باز هر طور صالح  نیا دیدید اریخسارت بس و دیگذشته را که مورد توجه قرار نداد

 .دیدان یم

  
 


