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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

نگرانی شکوهمند

ایــن کــه هــر فــرد یــا طبقـهای نگــران جایــگاه
خــود نــزد افــکار عمومــی باشــد امــری طبیعــی
اســت زیــرا برخــورداری از وجاهــت اجتماعــی و
قــدرت تأثیرگــذاری ،دغدغـهی تمامــی کســانی
اســت کــه بــا صــرف عمــر و هزینــه بــه تحصیل
علم و کســب تجربــه و تخصــص و کار و فعالیت
روی میآورنــد .از ایــن رو آسیبشناســی تغییــر
جایــگاه یــک طبقـهی اجتماعــی بــه دلیــل تأثیر
مســتقیم آن در مناســبات آن طبقــه بــا مــردم
میتوانــد بــه عنــوان یــک دغدغــه مطــرح
باشــد .ناگفتــه پیداســت کــه هــر یــک از اقشــار
تشــکیلدهندهی جامعــه ،فراخــور عملکــردی
کــه در راســتای ارائ ـهی خدمــت بــه مــردم در
پیونــد بــا تواناییهــا و تخصصشــان دارنــد بــه
منظــور ارتقــای جایــگاه خــود تــاش میکننــد
چــون میداننــد کــه مناســبات آنهــا بــا مــردم
نیــز در همیــن چارچــوب تعریــف میشــود .از
جملــه مســائلی کــه هــم اکنــون توجــه طبقـهی
روحانیــون را بــه خــود معطــوف داشــته حــس
چندگانـهای اســت کــه مــردم نســبت بــه آنهــا
پیــدا کردهانــد .ایــن حــس از یــک ســو ســر
در آبشــخور انتظــارات باالیــی از ایــن طبقــه
دارد کــه خــود روحانیــون در ایجــاد آن دخیــل
بودهانــد و چــه بســا برخــی از قابلیتهــای
دیــن را بــه خــود نســبت دادهانــد و از ســویی
دیگــر نبایــد از فاصلـهای کــه برخــی روحانیــون
از ویژگیهــای ســنتی خــود گرفتهانــد غافــل
بــود.
اصــوالً نحــوهی ســلوک روحانیــت ظــرف
ســالهای متمــادی در جامعــه ،ایــن طبقــه
را بــا چهــار ویژگــی از ســایر طبقــات متمایــز
میکــرد .در وهلــهی اول زیطلبگــی و
ســبک زندگــی بــود بــه طــوری کــه حتــی
اگــر آخونــدی پیــدا میشــد کــه بــه دلیــل
وابســتگی بــه خانــوادهای ثروتمنــد از تمکــن
باالیــی برخــوردار بــود تــاش میکــرد
زندگــی ســاده و بیپیرایــهای داشــته باشــد.
دوم تعلیــم و تعلــم مســتمر ،بــه ایــن معنــا
کــه یــک روحانــی تحــت تأثیــر آموزههــای
دینــی گمشــدهی خــود را در طــول زندگــی
دانــش و حکمــت میدانســت و در عیــن حــال
بــه مــوازات آن در حــال آمــوزش دادن بــود
زیــرا خــود را ملــزم بــه پرداخــت زکات علــم
میدانســت و عمــده وجاهــت خــود را مرهــون
برخــورداری از شــأن معلمــی بــود .ســومین
ویژگــی ایــن طبقــه ارتبــاط بــدون واســطه
و نزدیــک بــا مــردم خصوصــاً تودههــای
مســتضعف و آســیبپذیر بــود کــه بــا اســتفاده
از آن میتوانســتند حــرف خــود را بــا کمتریــن
هزینــه پیــش ببرنــد کمــا ایــن کــه در جریــان
انقــاب نیــز از آن ســود جســتند .در ایــن جــا
بایــد بــه شــاخصهای دیگــر نیــز اشــاره کنیــم
و آن ایــن کــه در گذشــته اغلــب روحانیــون بــا
درآمــدی شــناور و غیــر رســمی کــه بــا بــازار
و کمکهــای مردمــی و نــذورات و اوقــاف و
خمــس و زکات و شــهریه و درآمدهــای متفرقــه
پیونــد میخــورد روزگار خــود را ســپری
میکردنــد کــه ارزیابــی میــزان آن بــرای
مــردم امکانپذیــر نبــود و دوری روحانیــون از
کارهــای سیاســی و اجرایــی موجــب میشــد
کــه کســی بــرای پــی بــردن بــه سرچشــمهی
درآمــد آنهــا کنجــکاوی زیــادی نداشــته باشــند.
بایــد اعتــراف کنیــم کــه ایــن چهــار ویژگــی
ظــرف چنــد دهــهی اخیــر آســیب فراوانــی
دیــده و روی جایــگاه آنهــا در چشــم و دل
مــردم تأثیــر غیرقابــل انــکاری گذاشــته اســت.
هــر چنــد ایــن قاعــده ممکــن اســت در مــورد
برخــی از شــخصیتهای روحانــی صــدق نکنــد
امــا قابــل کتمــان نیســت کــه درگیــر شــدن
بــا کارهــای اجرایــی و خصوصــاً سیاســی بــه
کمرنــگ شــدن ویژگیهــای متمایزکننــدهی
ایــن طبقــه از ســایر طبقــات انجامیــده اســت.
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه عــدهای بــا توجــه
بــه تعریفــی کــه از سیاســت و اقتصــاد داشــتند
و ایــن دو حــوزه را مســیری مینگــذاری شــده
و پــر از لغزشــگاههای خطرنــاک توصیــف
میکردنــد بــر مبنــای همیــن نــگاه ســنتی و جــا
افتــاده در اذهــان عمومــی ،ورود بــه عرصــهی
سیاســی و اقتصــادی را دون شــأن روحانیــت
میدانســتند؛ در کنــار ایــن عــده کســانی
بودنــد کــه ســنخیتی بیــن تحصیالت حــوزوی و
دانــش سیاســت و اقتضائــات کار اقتصــادی کــه
مســتلزم پذیــرش تبعــات آزمــون و خطاســت
نمیدیدنــد لــذا مخالفتشــان بــا میدانــداری
روحانیــون در ایــن دو عرصــه بــه تعریفــی بــود
کــه از سیاســت و اقتصــاد داشــتند .شــانس
تکنوکراتهــا در ابتــدای پیــروزی انقــاب
بــرای در دســت گرفتــن قــدرت نیــز ســر
در آبشــخور چنیــن دیدگاهــی داشــت کــه
اد امه د  ر ستون روبرو
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مادورو:

شمخانی:

اینستکس اروپاییها جویی باریک و کمثمر است
نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر
امنیــت ملّــی جنــگ
شــورای عالــی ّ
اقتصــادی و روانــی دشــمن را کــه بــا شــدت
و گســتردگی بــی ســابقهای در جریــان اســت
ابــزاری بــرای دلســرد نمــودن جامعــه از
تــداوم مقاومــت و پذیــرش مســیر تســلیم و
ذلــت عنــوان کــرد و افــزود :پیــروزی بــدون
مقاومــت و تــاش حاصــل نمیشــود و بــا
برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه و تفکــر
انقالبــی ســال  98را ســال مایوسســازی
دشــمن قــرار میدهیــم.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی ســال
آینــده را ســال پیروزیهــای جدیــد در
داخــل بــرای حــل مشــکالت مــردم و در
منطقــه بــرای تقویــت و توســعه پیــروزی
محــور مقاومــت و آغــازی مقتدرانــه بــرای
گام دوم انقــاب اسالمی    دانســت.
وی افــزود :مقابلــه بــا بیثبــات ســازان و
مخالفــان اســتقالل کشــور موجب شــکوفایی
ظرفیتهــا و اســتعدادها خواهــد شــد و ایــن
دریــای بــی کــران بــه طــور قطــع جــوی
باریــک وابســته شــدن بــه قدرتهــا و چشــم
امیــد داشــتن بــه دشــمن را درمینــوردد.

وی بــا اشــاره بــه افــق بلنــد انقــاب
اســامی    که اکتفــا بــه حداقلهــا در آن

رژیمی    کــه بــه دنبــال تســلط از نیــل تــا
فــرات بــود امــروز در مرزهــای بــی اعتبــار

جایــی نــدارد ،افــزود :روابــط امــروز ایــران
بــا عــراق ثمــره مقاومــت و همپیمانــی
راهبــردی و اینســتکس اروپاییهــا مثالــی
از جــوی باریــک و کــم ثمــر اســت.
شــمخانی بــا تبییــن شــرایط امــروز منطقــه
و مواجــه شــدن رژیــم صهیونیســتی بــا
ناکامیهــای مســتمر اظهــار داشــت:

خــودش محصــور شــده و ســردمداران آن از
تــرس موشــکهای مقاومــت خــواب آرام
ندارنــد.
شــمخانی هشــدار داد :برخــی کشــورهای
منطقــه بــا صــرف دالرهــای نفتــی اجــرای
پروژههــای مشــکوک هســتهای را در
دســتور کار قــرار داده انــد کــه ایــن اقدامــات

میتوانــد منطقــه بلکــه جهــان را بــا خطــر
و بحرانــی بدتــر از خطــر تروریســتهای
تکفیــری و داعــش مواجــه کنــد.
وی افــزود :بــدون شــک شــکلگیری
تهدیــدات جدیــدی از ایــن دســت مــا را
ناگزیــر خواهــد کــرد کــه بــر اســاس ماهیــت
و جغرافیــای جدیــد تهدیــدات ،راهبــرد خــود
را تنظیــم و نیازهــای کشــور و نیروهــای
مســلح را در چارچــوب آن پیشبینــی و اجــرا
کنیــم.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در پایــان
بــا اشــاره بــه اقدامــات مهمی    کــه بایــد در
گام دوم انقــاب بــه منصــه ظهــور برســد،
گفــت :دهــه پنجــم انقــاب  ،دهــه عبــور
از مشــکالت تصنعــی ایجــاد شــده و ایــام
پیــروزی قاطــع و بــزرگ ملــت رشــید
ایــران و جبهــه قدرتمنــد مقاومــت خواهــد
بود.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری خاطــر
نشــان کــرد :ســال  98ســال اســتمرار تفکــر
انقالبــی در داخــل و بــروز و جلــوه آن در
مواجهــه پیروزمندانــه بــا دشــمنان خارجــی
خواهــد بــود.

ساکاشویلی:

اوکراین ،کریمه را با عضویت در ناتو تاخت میزند
رئیسجمهــوری ســابق گرجســتان کــه ســابقا
فرمانــدار منطقــه اودیســه در اوکرایــن بــوده
اســت ،مدعــی شــد رئیسجمهــوری کنونــی
اوکرایــن در ســال  ۲۰۱۴سیاســتمداران
گرجســتانی را از نیــت تبــادل کریمــه در مقابــل
عضویــت در ناتــو و اتحادیــه اروپــا آگاه کــرده
بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،میخائیــل ساکاشــویلی،
رئیسجمهــوری ســابق گرجســتان در مصاحبــه
بــا دیمیتــری گــوردون ،خبرنــگار اوکراینــی
گفــت :مــن گفتوگویــی بــا پتــرو پوروشــنکو
داشــتم و او بــه مــن گفــت "شــما تقریبـ ًا عــادت
کردیــد کــه اوســتیای جنوبــی و آبخازیــا دیگــر
بخشــی از گرجســتان نباشــد و مــا هــم بایــد

عــادت کنیــم کــه اوکرایــن دیگــر کریمــه را

نخواهــد داشــت امــا مــا آن را بــا عضویــت در

اتحادیــه اروپــا و ناتــو تاخــت میزنیــم".
در همیــن حــال ساکاشــویلی افــزود ،تــا زمانــی
کــه درگیــری ارضــی ادامــه داشــته باشــد،
الحــاق مجــدد شــبه جزیــره کریمــه بــه روســیه
دلیــل عــدم پیوســتن اوکرایــن بــه ایــن دو نهــاد
خواهــد بــود.
کریمــه در مــارس  ۲۰۱۴بــه روســیه ضمیمــه
شــد ۹۷ .درصــد از شــهروندان ایــن منطقــه
در رفرانــدوم منطقــهای بــه الحــاق مجــدد
رای مثبــت دادنــد .والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهــوری روســیه گفــت مســاله تعلــق
ارضــی کریمــه بــه لحــاظ تاریخــی بســته شــده
اســت چــون مردمــان کریمــه بــا پیگیــری رونــد
دموکراتیــک دوبــاره بــه روســیه ملحــق شــدند.

توافق طالبان و آمریکا در باره پیشنویس توافق مبارزه با
تروریسم و خروج نیروها
فرســتاده ویــژه آمریــکا در افغانســتان
گفتــه اســت ،ایــاالت متحــده و طالبــان
پــس از دو هفتــه مذاکــره در قطــر کــه روز
سه شــنبه پایــان یافــت ،توافــق کردنــد تــا
پیــش نویــس قــراردادی را بــرای مقابلــه
بــا تروریســم و خــروج نیروهــای خارجــی از
افغانســتان ارائــه کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از پایــگاه
خبــری هیــل ،زلمــای خلیــل زاد ،فرســتاده
ویــژه آمریــکا در افغانســتان در توئیــت روز
ســه شــنبه خــود گفــت :شــرایط بــرای
صلــح بهبــود یافتــه اســت .مشــخص
اســت کــه تمامی    طرفهــای درگیــر بــه
دنبــال پایــان جنــگ هســتند .بــا وجــود
فــراز و نشــیبهای موجــود ،مــا همــه چیــز
را در مســیر اصلــی خــود حفــظ کردهایــم و
اقدامــات واقعــی انجــام دادهایــم.
وی در دومیــن توئیــت خــود نوشــت :صلــح
بــه توافــق بــر ســر چهــار مســاله نیــاز
دارد؛ تضمیــن مقابلــه بــا تروریســم ،خــروج
نیروهــا ،مذاکــرات داخلــی افغانســتان و یــک
آتــش بــس جامــع .در مذاکــرات ژانویــه ،مــا
در اصــول ایــن چهــار مؤلفــه توافــق کردیــم

و حــاال در پیــش نویــس دو مــورد اولــی بــه
توافــق رســیدهایم.
وی ادامــه داد ،پــس از یــک توافــق نهایــی
در بــاره مقابلــه بــا تروریســم و خــروج

بعــدی مــن گفتگــو در واشــنگتن و
رایزنیهــا بــا ســایر شرکاســت .مــا بــه
زودی مالقــات دیگــری خواهیــم داشــت و
تــا زمانی کــه همــه مــوارد مــورد موافقــت

نیروهــا از افغانســتان ،طالبــان و دولــت
افغانســتان احتمــا ًال مذاکــرات بیــن خــود را
در بــاره یــک ســازش سیاســی و آتــش بــس
آغــاز میکننــد.
زلمــای خلیــل زاد همچنیــن گفــت :گام

قــرار نگیرنــد ،هیــچ توافــق نهایــی وجــود
نخواهــد داشــت.
خلیلــزاد تالشهــای آمریــکا را بــرای
گفتگــو بــا طالبــان بــه منظــور پایــان
طوالنیتریــن جنــگ ایــاالت متحــده در

شورشی خاندان سعودی ،اپوزیسیون مستقر
در اروپا تشکیل داد و خواستار تغییر رژیم شد
بـه دنبال قتـل جمال خاشـقجی ،روزنامـه نگار منتقد سـعودی
توسـط مقامـات عربسـتان در سـال گذشـته میلادی ،یکی از
شـاهزادههای در تبعیـد سـعودی یـک جنبش اپوزیسـیون به
راه انداختـه ،خواسـتار تغییـر رژیـم در ریـاض شـده و متعهد
شـده تـا از منتقدانـی که از عربسـتان فـرار میکننـد ،حمایت
کند .
بـه گـزارش ایسـنا ،شـاهزاده خالـد بن فرحـان آل سـعود که
یـک دهه پیش از عربسـتان سـعودی فـرار کرده ،بـه روزنامه
ایندینپدنـت گفـت :مـن میخواهـم شـاهد یـک حکومـت
قانونـی در ریاض باشـم؛ حکومتـی که از طریـق انتخابات یک

نخسـت وزیـر و کابینـه در عربسـتان منصـوب میکنـد تـا با
نقـض حقـوق بشـر رایـج و بـی عدالتـی در عربسـتان مبارزه
کنند .
ایـن شـاهزاده مسـتقر در آلمـان امیدوار اسـت که ایـن گروه
اپوزیسـیون موسـوم بـه "جنبـش آزادی مـردم شـبه جزیـره
عـرب" بـرای افرادی که از عربسـتان سـعودی فـرار میکنند،
وکیـل و مترجمـان ویـژه بگیـرد و به آنهـا امکان دسترسـی به
رسـانهها را بدهـد تـا در دریافـت پناهندگـی در اروپـا به این
افـراد کمکی کرده باشـد.
ایـن ایده در بحبوبه سـرکوب آشـکار منتقدان رژیم آل سـعود

حالــی تســریع بخشــیده کــه دونالــد ترامــپ،
رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه دنبــال خــروج
نیروهــای ایــن کشــور از افغانســتان اســت.
 ۱۴هــزار نیــروی آمریکایــی در افغانســتان
مســتقر هســتند کــه ماموریتشــان آمــوزش،
مشــاوره و یــاری رســاندن بــه نیروهــای
افغــان در نبردشــان علیــه طالبــان و انجــام
مأموریتهــای مقابلــه بــا تروریســم علیــه
گروههایــی چــون داعــش اســت.
زلمــای خلیــل زاد گفــت ،پــس از گفتگــو بــا
طالبــان در مــاه ژانویــه ،آمریــکا و طالبــان
بــه چارچــوب اولیـهای دســت یافتنــد کــه بر
اســاس آن ،طالبــان موافقــت کــرد تــا اجــازه
ندهــد افغانســتان بــه محــل امنــی بــرای
تروریســتها بــه منظــور توطئههایــی
علیــه غــرب تبدیــل شــود و همیــن امــر ،بــه
آمریــکا نیــز اجــازه میدهــد تــا نیروهایــش
را از افغانســتان خــارج کنــد.
فرســتاده ویــژه آمریــکا در امــور افغانســتان
همچنیــن ادامــه داد ،امیــدوار اســت کــه تــا
انتخابــات ژوئیــه افغانســتان توافقــی حاصــل
شــود یــا دســت کــم پــس از آن پیشــرفتی
قابــل مالحظــه بــه دســت آیــد.

پـس از قتـل جمـال خاشـقجی در کنسـولگری عربسـتان در
اسـتانبول شـکل گرفـت .برخی از مقامـات اطالعاتـی ترکیه و
آمریـکا و همچنیـن قانونگـذاران آمریکایـی معتقدنـد این قتل
تنها با دسـتور محمـد بن سـلمان ،ولیعهد قدرتمند عربسـتان
ممکن بوده اسـت.
شـاهزاده خالـد بـن فرحـان آل سـعود  ۴۱سـاله بـه روزنامه
ایندیپدنـت گفـت :مـا نیـاز داریـم که یـک سیسـتم جدید در
عربسـتان سـعودی همانند دیگـر دموکراسـیها روی کار آید،
جایـی کـه مـردم در آن حق انتخـاب یک دولت و سـاخت یک
عربسـتان جدید را داشـته باشـند.
وی افـزود :مـا ایـدهای بـرای ایـن سیسـتم قضائـی ،حقـوق
بشـر و حسابرسـی داریـم امـا در حـال حاضـر مـا بایـد بـر
قانـون اساسـی و فعالیتهـا بـرای کمـک بـه سـعودیها در
اروپـا تمرکـز کنیم.
شـاهزاد خالـد در ادامـه گفـت :خانـدان سـلطنتی آل سـعود
ریاسـتهای سـمبولیک و دیپلماتیـک عربسـتان را مانند ملکه
انگلیـس برعهـده خواهنـد داشـت امـا بدون شـک قـدرت به
مـردم واگـذار خواهد شـد.
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ونزوئال آماده ازسرگیری
مذاکرات با آمریکاست

رئیــس جمهــوری ونزوئــا اعــام کــرد کــه ایــن کشــور
عالقمنــد بــه از ســر گیــری مذاکــرات بــا آمریــکا در بــاره افتتــاح
دفاتــری بــرای ارتقــای منافــع دو کشــور اســت.

بــه گــزارش ایســنا،بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک،
نیکــوالس مــادورو ،اعــام کــرد ،اگــر آمریــکا خواهــان مذاکرات
باشــد مــن نیــز آمــاده مذاکــرات هســتم .مــن بــار دیگــر تمایــل
و عالقــه خــود را بــرای ادامـه مذاکــرات در نیویــورک در ســطح
نماینــدگان ســازمان ملــل دو کشــور اعــام میکنــم.
وی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش خواســتار کمــک از چیــن
و روســیه بــرای انجــام تحقیقــات در بــاره خاموشــی اخیــر شــد.
رئیــس جمهــوری ونزوئــا ادام ـ ه داد :ونزوئــا از چیــن ،کوبــا،
روســیه ،ایــران و همچنیــن ســازمان ملــل بــرای انجــام
تحقیقــات در بــاره حملــه اخیــر علیــه انــرژی ایــن کشــور،
درخواســت کمــک کــرده اســت.
مــادورو بــا بیــان اینکــه کشــورهای چیــن ،روســیه ،ایــران و
کوبــا تجربیــات بســیاری در حــوزه مقابلــه بــا حمــات ســایبری
دارنــد .مــن یــک کمیســیون ویــژه بــرای انجــام تحقیقــات در
بــاره ایــن حملــه ســایبری ایجــاد کــرده و همچنیــن خواســتار
کمــک از کارشناســان بینالمللــی شــدهام.
بــه تازگــی دولــت ونزوئــا ،آمریــکا را بــه دســت داشــتن در
خرابــکاری ســایبری و خاموشــی شــش روزه در ایــن کشــور
آمریــکای التیــن متهــم کــرد.
بــا خاموشــی گســترده شــش روزه در ونزوئــا ،بیمارســتانها
بــرای انجــام کارهــا و خدمــات خــود بــا مشــکل روبـهرو شــدند،
مــواد غذایــی در ایــن کشــور فاســد شــده و صــادرات متوقــف
شده اســت.
اد  امه از ستون روبرو

بســیاری از حوزویــان نیــز مخالفتــی بــا آن
نداشــتند .هــر چنــد عــدهای نیــز بــا اســتناد بــه
شــواهد تاریخــی و برخــی موضعگیریهــای
منتــج بــه دســتاوردهای ارزشــمند از ســوی
شــخصیتهایی منســوب بــه ایــن طبقــه،
مــرزی بــرای میدانــداری روحانیــت در
حوزههــای گوناگــون قائــل نبودنــد ولــی در
عیــن حــال معتقــد بودنــد کــه روحانیــت نبایــد
بــه دنبــال نقشــی فراتــر از منتقــد و ناظــر و
مشــاوره دهنــده بــه مــردم بــرای خــود باشــد.
در اینجــا بایــد خاطرنشــان کنــم کــه کســی
نمیتوانــد بــه ضــرس قاطــع دنبــال بــه
کرســی نشــانیدن دیدگاهــی خــاص در مــورد
طبقــهی روحانیــت باشــد زیــرا همانطــور کــه
یــک روحانــی منعــی بــرای فراگیــری دانــش
نجــوم و فیزیــک نــدارد نمیتــوان او را از
فعالیــت سیاســی منــع کــرد ولــی میتــوان
فعالیــت روحانیــون در سیاســت را مشــروط
بــه حفــظ ویژگیهایــی کــرد کــه ســالها
شــاخصهی ایــن طبقــه بــوده یعنــی حفــظ
زیطلبگــی ،تعلیــم و تعلــم مســتمر ،مردمــی
بــودن و درآمــدی کــه تأثیــری منفی روی ســبک
زندگــی و خانــواده آنهــا نداشــته باشــد .حفــظ
چنیــن شــاخصههایی کــه بســیار هــم دشــوار و
گاهــی غیرممکــن اســت در گــرو تدویــن قانــون
و صــدور بخشــنامه و توصیــه نیســت و کمتــر
پیــش آمــده کــه ایــن طبقــه بــه قــرار گرفتــن
در چارچوبــی خــاص تــن داده باشــند زیــرا
اصــوالً بــزرگان ایــن طبقــه خصوصــاً کســانی
کــه رویکــردی عارفانــه داشــتهاند ارزش هــر
کاری را در خودجــوش بــودن آن دانســتهاند.
برخــی بــر ایــن بــاور اصــرار میورزنــد کــه
روحانیــون حداقــل ظــرف دو قــرن گذشــته-
منهــای چنــد ده ـهی اخیــر -همــواره در هیــأت
منتقــد ،پنددهنــده ،مشــاور ،مدافــع ارزشهــای
دینــی ،آگاه بــه فرجــام امــور و همچنیــن
خیرخــواه مــردم ظاهــر شــدهاند و بــه همیــن
دلیــل آمادگــی زیــادی بــرای پذیــرش نقــد،
بــه خــرج دادن انعطــاف و تــن دادن بــه رأی
مخالــف کــه الزمــهی کار سیاســی اســت
نداشــتهاند و ندارنــد ضمــن ایــن کــه عــدهای
از ایــن طبقــه ترجیــح میدهنــد بــا پرهیــز از
کار سیاســی کمــاکان در نقــش ســنتی خــود
ظاهــر شــوند و جایــگاه خــود را در معــرض
تردیــد ناشــی از قــرار گرفتــن در موقعیتهــای
خــاص نبیننــد زیــرا نگــران چیــزی هســتند
کــه فلســفهی وجــودی خــود را دفــاع از آن
میداننــد و تصــور میکننــد کــه ایــن نگرانــی
شــکوهمندی اســت .خصوصــاً اینکــه نگرانــی
از تزلــزل جایــگاه روحانیــت خاســتگاهی درون
طبقاتــی دارد در حالــی کــه جنــس نگرانــی
عــدهای دیگــر متفــاوت اســت و داوری هــم
بــرای کســانی کــه خــارج از ایــن گــود هســتند
دشــوار اســت نــه پیــش پــا افتــاده!

