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احیاء ضربان نشریات
طه نظرى پور
دانشجوى پزشکى

عضو شورا مرکزى خانه نشریات کشورى

1

چند صباحى است که به دالیل مختلف، نقش آفرینى
و است  باخته  رنگ  اجتماعى  هاى  کنش  در  دانشجو 
جنبش دانشجویى دیگر آن اثرگذارى مطلوب و جریان
ساز را ندارد. از طرفى در درون دانشگاه با فضایى مملو از
ناامیدى و پوچ انگارى مواجه هستیم و جامعه دانشجویى
از یک بى اطالعى عمیق اجتماعى و سیاسى رنج مى برد.ا
اجتماعى انبوه مشکالت  میان  در  در چنین شرایطى، 
از یکى  ندارد.  وجود  گفتگو  جز  اى  چاره  اقتصادى  و 
ابزار هاى مهم تحقق این جنبش گفتگومحور، نشریات
هستند. نشریات بعنوان یکى از ارکان اصلى جمهوریت،

وسیله ى تحقق زبان مفاهمه اى هستند.ا
نشریات مانند  جدید  هاى  قالب  امروزه 
الکترونیک هم عالوه و  صوتى و تصویرى 
ضریب افزایش  به  مکتوب،  نشریات  بر 
کنند.ا مى  کمک  نخبگانى  ابزار  این  نفوذ 
در این میان پتک بى مهرى مسئولین امر
بر سر دانشجویان اهل قلم فرود مى آید و
نبود بودجه کافى و عدم چاپ بسیارى از

نشریات مکتوب به بهانه هاى مختلف، در کنار برخورد
هاى سلیقه اى و بعضاجانبدارانه و نواقص آئین نامه
این حوزه تنگ کرده است.ا فعالین  بر  را  اى، عرصه 
مسئله ى مهم دیگر، جاى خالى نشریات دانشجویى
بصورت دقیق و تا  است  تخصصى در حوزه سالمت 
علمى به معضالت خرد و کالن نظام بهداشت و درمان
                                                                                                        بپردازند.ا                                                                                                     ا
ضربان نشریات دانشجویى باید احیا گردد تا با آرمان
گرایى در عین واقع بینى، نفسى تازه در کالبد نیمه
جان دانشگاه بدمد براى احیاى امید، آزاد اندیشى و
موثر گرى  کنش  پرچم  و  بخشى  آگاهى 
پزشکى علوم  سرد  فضاى  در  را  دانشجو 
برافراشته نگه دارد. این قلم ها، هرگز برده
بود. نخواهند  ثروت  و  ى صاحبان قدرت 
به امید روزى که به جاى شکستن قلم ها،
نویسندگان قوى و گفتمان شاهد رویش 
انقالب اصیل  هاى  آرمان  حول  سازى 

اسالمى باشیم.ا



مجتبى شاهدى زادهدر مسیر وارثان
دانشجوى پزشکى

منقلبین حقیقى در راه پیروزى انقالب
هستند مردم  از  قشرى  ایران،  اسالمى 
صاحبان ا...،  روح  امام  کالم  در  که 
که قشرى  هستند؛  انقالب  این  واقعى 
در گفتمان اسالمى، مستضعفین تلقى
شده اند. کلیدواژه مستضعفین در طى
به ناتوان  و  ضعیف  معنى  به  سالیان 
حقیقت با  که  اى  معنى  شده؛  القا  ما 
با دارد.  فاصله  ها  فرسخ  کلیدواژه  این 
این حقیقى  معناى  در  اندیشى  ژرف 
مفهومى که  واژه  این  به حقیقت  واژه، 
137 آیه  در  میبریم.  پى  است،  قرآنى 
مستضعفین کریم،  قرآن  اعراف  سوره 
الَْقْوَم أَْوَرثَْنا  «َو  اند:  شده  بیان  اینگونه 
اْألَْرِض َمشاِرَق  یُْسَتْضَعُفوَن  کانُوا  الَّذیَن 
َو َمغاِربََها... بِما َصَبُروا» به این معنى: «و
طایفه اى را که فرعونیان ذلیل و ناتوان
مغرب و  مشرق  وارث  مى پنداشتند، 
زمین گردانیدیم ... به پاداش صبرى که
این در  تفکر  با  کردند.».  مصائب)  (در 
آیه شریفه قرآن کریم به این مفهوم پى
میبریم که مستضعفین افرادى هستند
دارند، که  هایى  توانایى  وجود  با  که 
و شده  گرفته  نادیده  طاغوت  سوى  از 
رو این  از  و  قرار مى گیرند  مورد ظلم 
اجحاف مورد  خود  حقوق  احقاق  در 
حق به  اعمال  انجام  در  و  گرفته  قرار 
برابر در  افراد  این  ناتوان هستند؛  خود 
به خداوند  و  کرده  مقاومت  طاغوت 
پاس صبرشان، وراثت زمین را به ایشان

وعده داده است.ا
سه اسالمى،  روایات  و  کریم  قرآن  در 

دسته مستضعف وجود دارد: دسته اول
مستضعفان مالى مى باشند، دسته دوم
مستضعفان سیاسى و اجتماعى و دسته
دلیل عدم به  که  سوم کسانى هستند 
دسترسى به منابع علمى یا ناتوانى در
درك حجت ، مستضعف مى باشند. در
این یادداشت بر آن آمدیم تا دو دسته
و مستضعف  تقابل  و  مستضعفین  از 
مستکبر را تشریح کنیم و در ادامه به
جایگاه مستضعفین در انقالب اسالمى

و در حال کشورمان بپردازیم.ا

دسته اول مستضعفان مالى مى باشند؛
دلیل به  که  هستند  کسانى  افراد  این 
کم بضاعتى یا بى بضاعت بودن ضعیف
این به  که  شخصى  مانند  میشوند. 
جا به  را  حج  فریضه  تواند  نمى  دلیل 
آورد، یا خانواده اى که به دلیل ناتوانى
مالى، در فرزند دار شدن مشکل دارند.
از بخشى  در  کریم  قرآن  همچنین 

«یتامى فرموده:  نساء  سوره   127 آیه 
الولدان» من  والمستضعفین  النساء... 
دارد؛ اشاره  مالى  استضعاف  به  که 
”تفسیر در  مذکور  آیه  از  بخش  این 
از  » شده:  تفسیر  اینگونه  المیزان“ 
اشخاصى که پدرشان فوت کرده است،
آنها و  ارث نمى دادند  را  تنها کودکان 
را استضعاف مى کردند و از ارث محروم
مى ساختند؛ به این بهانه که اینها سوار
از و  شوند  نمى  هاى جنگى  مرکب  بر 
حریم خانواده دفاع نمى کنند. » طبق
این تفسیر مستکبران، کودکان را ارث
نمى بخشیدند چرا که ناتوان به نظر مى
آنان را در بحث مالى، این رو  از  آیند؛ 

مستضعف و ناتوان مى کردند.ا
افراد در صورتیکه در ایجاد کسب و کار و
کسب درآمد ناتوان باشند، مستضعفین
مردم و  مسئولین  باشند؛  مى  مالى 
مستضعف قشر  قبال  در  کشور  یک 
باشند. مسئولین در خود، مسئول مى 
صورتیکه با اعمال سیاست هایى موجب
مستغنى و ثروتمند شدن یک قشر و در
قشرى شدن  مستضعف  موجب  مقابل 
هاى آرمان  از  شوند،  مردم  از  دیگر 
تر منحرف  و  دورتر  اسالمى،  انقالب 
مى شوند. در انقالب اسالمى، منقلبین
و بودند؛  مستضعفین  حقیقى  و  اصلى 
دوران در  مردم  اقتصادى  مشکالت 

طاغوت از دالیل اصلى انقالب بود.ا
هاى برنامه  درباره  (ره)  ا...  روح  امام 

اصلى اسالم (و در این راستا برنامه اصلى
اند: «قتال در انقالب اسالمى) فرموده 
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و سیاسى  مستضعفان  دوم  دسته 
اجتماعى هستند؛ این دسته، از افرادى
سیاسى قوانین  دلیل  به  که  هستند 
عرف و  رفتارها  دلیل  به  یا  یک کشور 
براى شوند.  مى  ضعیف  جامعه  هاى 
مثال امروزه تحریم ها و تبلیغات سوء
ایران موجب از سوى مستکبرین علیه 
استضعاف کشورمان در دنیا شده است
و این تحریم ها در کنار ضعف در بخشى

راه مستضعفین در راس راه خدا و در 
مسئولین است.»  اسالم  هاى  برنامه 
جمهورى اسالمى در قواى سه گانه در
امام و  برابر خداوند، شهدا، مستضفین 
نظر به  باشند؛  پاسخگو  باید  ا...   روح 
مى آید ریل گذارى اقتصاد در ایران به
نمى بهبود  شرایط  که  است  اى  گونه 
شرایط مقاطع  بعضى  در  فقط  و  یابد 
گذشته سال  سى  در  شود؛  مى  ثابت 
و تورم  با  همیشه  کشورمان  اقتصاد 
رکود دست و پنجه نرم مى کند؛ بهتر
است مسئولین در تغییر سیاست هاى
اقتصادى به طور جدى اهتمام ورزند تا
به آرمان هاى انقالب اسالمى که خدمت
شوند. تر  نزدیک  است  مستضعفین  به 
تسهیالت گرفتن  نظر  در  با  توان  مى 
هاى زمینه  در  براى مستضعفین  مالى 
بهبود شرایطشان کمک براى  مختلف، 
کرد. همچنین مردم نیز باید نسبت به
احساس خود،  کشور  مستضعف  مردم 
مالى هاى  کمک  با  کنند؛  مسئولیت 
مانند توجه به کودکان کار در تحصیل،
مناسب بودن اجاره خانه براى خانواده
برگزارى دارند،  مالى  مشکل  که  هایى 
مالى کمک  هاى  کمپین  و  گلریزان 
مانند تهیه جهیزیه براى خانواده هاى
بى بضاعت و کم بضاعت و... مى توان به
ترمیم زخم هایى که پیکر خانواده هاى

مستضعف است، کمک کرد.ا

افرادى که با وجود توانایى هاى بالقوه
هاى عرف  و  قوانین  دلیل  به  شان، 
هاى مقیاس  در  اجتماعى  و  سیاسى 
محدود (از سوى یک کشور) تا گسترده
(یک منطقه یا دنیا)، در تنگنا قرار مى
و به ضعف کشیده مى شوند  و  گیرند 
در بالفعل کردن توانایى و استعداد خود
سیاسى مستضعفین  شوند،  مى  ناتوان 
مفاهیم در  باشند.  مى  اجتماعى  و 
قرآنى این دسته از مستضعفین در برابر
مى ایستادگى  و  مقاومت  مستکبرین 
کنند و خداوند به پاس ایستادگیشان، به
آنها وعده وراثت زمین را داده است. من
جمله این آیات مى توانیم به وقایع رخ
داده بین فرعون و بنى اسرائیل در زمان
به قصص،  حضرت موسى در سوره 
رسالت حضرت صالح و تقابل قوم ثمود
با ایشان در آیه 75 و 76 سوره اعراف،
عوامل مختلف سیاسى و اجتماعى که
در صدر اسالم منجر به هجرت پیامبر

. در و  شد  ازمکه  مسلمانان  و 
اشاره شده است آن  به  آیات مختلف 
الهى، آیات  این  در  کنیم.  اشاره   ... و 
دسته دو  مستکبرین  و  مستضعفین 
مستضعفین هستند؛  یکدیگر  مقابل 
از سوى که  مومنانى هستند  واقع  در 
قدرت و  ثروت  مستکبرین(صاحبان 
و شوند   مى  شمرده  ضعیف  مادى) 
مورد ظلم و اجحاف    قرار مى گیرند.
در اسالم ظلم پذیرى افراد توانا مانند
ظلم کردن ظالم، مذموم است؛ از این
رو اسالم از افراد توانا مى خواهد که در
برابر ظلِم ظالم، جبِر جبار، تکبِر متکبر،
استکباِر مستکبر، استعماِر مستعمر و...
کنند مقاومت  آن  برابر  در  و  بایستند 
تا به حقوق خود دست یابند. ”با کنار
استضعاف عنصر  دو  گرفتن  قرار  هم 
دست سومى  عنصر  به  مقاومت،  و 
میابیم، عنصر پیروزى برابر مستکبرین؛
عنصر سه  از  گرفته  شکل  مثلث  این 
استضعاف، مقاومت و پیروزى از سنت

هاى مسلم الهى مى باشد“....ا.ا

افرادى که با وجود توانایى هاى بالقوهافرادى که با وجود توانایى هاى بالقوه
هاى عرف  و  قوانین  دلیل  به  شان، 
هاى مقیاس  در  اجتماعى  و  سیاسى 
محدود (از سوى یک کشور) تا گسترده
(یک منطقه یا دنیا)، در تنگنا قرار مى
و به ضعف کشیده مى شوند  و  گیرند 
در بالفعل کردن توانایى و استعداد خود
سیاسى مستضعفین  شوند،  مى  ناتوان 
مفاهیم در  باشند.  مى  اجتماعى  و 
قرآنى این دسته از مستضعفین در برابر
مى ایستادگى  و  مقاومت  مستکبرین 
کنند و خداوند به پاس ایستادگیشان، به
آنها وعده وراثت زمین را داده است. من
جمله این آیات مى توانیم به وقایع رخ

در ”تفسیر نمونه“ درباره اراده و مشیت
در مستضعفین  پیروزى  براى  خداوند 
آیه 5 و 6 سوره مبارکه قصص، پنج امر

بیان شده:ا
یک- «َونُرِ یُد أَن نَُّمَنّ ...»: ما مى خواهیم

آنان را مشمول نعمت خودکنیم.ا

مى ما  الَْوارِ ثِیَن»:  نَْجَعلَُهُم   ...» اسه- 

خواهیم آنان را وارثاِن حکومت جباران
.قرار دهیم

و سیاسى  مستضعفان  دوم  دسته 
اجتماعى هستند؛ این دسته، از افرادى
سیاسى قوانین  دلیل  به  که  هستند 

و سیاسى  مستضعفان  دوم  دسته 
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استضعاف موجب  داخلى،  مدیریت  از 
مجموع و  است  شده  مردم  از  بخشى 
شدن پنداشته  ضعیف  موجب  شرایط، 
ابعاد در مجامع کشورمان در برخى از 
نیز اسالم  صدر  در  شود.  المللى  بین 
بسیار قوانین  و  شرایط  با  مشرکان 
سخت، مسلمانان را در مکه مستضعف
کرده بودند و مسلمانان براى خروج از
این شرایط سخت، هجرت به مدینه را
لزوم مى دانستند؛ مسلمانان با هجرت
احکام اجراى  براى  را  شرایط  خویش 

اسالم محیا کردند.ا

مى ما   :«... ًۀ  أَئَِمّ نَْجَعلَُهْم   ...» دو- 
خواهیم آنان را پیشوایان قرار دهیم.ا



األْرِض فِى  لَُهْم  َن  «َونَُمِکّ ا....................................      چهار- 

...»: ما حکومت قوى و پا بر جا به آنها
مى دهیم.ا

َوَهاَماَن فِْرَعْوَن  َونُِرَى   ...» پنج- 
یَْحَذُروَن»: َکانُوا  َما  ِمْنُهْم  َوُجُنوَدُهَما 
و بیم داشتند  آن  از  آنچه دشمنانشان 
بسیج آن  علیه  را  خود  نیرهاى  تمام 

کرده بودند، به آنها نشان دهیم.ا
پیروزى مذکور  امر  پنج  طبق 

مستضعفین بر مستکبرین،قطعى است.ا
حال به جایگاه مستضعفین در پیروزى
کشورمان حال  در  و  اسالمى  انقالب 

مى پردازیم.ا
چندین اسالمى،  انقالب  پیروزى  در 
دسته به عنوان منقلبین نقش داشتند.
دانشجویان، روشنفکران،  روحانیون، 
سیاسى لحاظ  از  و...که  نویسندگان 
بودند، شده  مستضعف  اجتماعى  و 
ها بازارى  جامعه  هاى  متوسطه  طبقه 
لحاظ از  که  فقرا  و  نشینان  حاشیه  و 
به بودند.  شده  مستضعف  اقتصادى 
طور کلى، با تامل در کتب تاریخى به
این نتیجه میرسیم که بیشتر سیاست
روحانیون، قبال  در  پهلوى  رژیم  هاى 
روشنفکران، دانشجویان و نویسندگانى
که با رژیم وقت زاویه داشتند، سرکوب
استضعاف به  را  آنها  و  بود  شکنجه  و 
کردند مى  دچار  اجتماعى  و  سیاسى 
افراد پرداخته این  با  تعامل  به  و کمتر 
بودند؛ این سیاست که موجب اعتراض
باعث شدت بود،  این چند دسته شده 
چندسال در  اعتراضاتشان  گرفتن 
منتهى به پیروزى انقالب اسالمى شد.
آن اقتصادى  هاى  سیاست  همچنین 
رژیم که موجب افزایش تورم و افزایش
هزینه هاى زندگى شده بود نیز موجب
استضعاف اقتصادى مردم شد؛ سیاست
هاى رژیم براى مقابله با افزایش تورم و
هزینه هاى زندگى نیز نتایج عکس داد
و اعتراضاتى را به همراه داشت؛ در واقع
اقتصادى مستضعفین  گفت  توان  مى 
متوسط طبقه  و  نشینان  حاشیه  مانند 
گیرى شکل  در  بیشترى  نقش  ها 
مجموع، در  داشتند.  اسالمى  انقالب 
مى را  پهلوى  رژیم  علیه  معترضان 
اجتماعى سیاسى،  مستضعفین  توان 
ابتدا در  که  کرد  معرفى  اقتصادى  و 
خواهان اجراى کامل قانون اساسى در
ها دادگاه  در  مخصوصا  مختلف  ابعاد 

بودند، اما با نزدیک شدن به سال پنجاه
سرکوب مجدد  گیرى  اوج  و  هفت  و 
کردن و کشته شدن معترضان از سوى
رادیکالتر سوى  به  اعتراضات  رژیم، 

شدن و انقالبى تر شدن پیش رفت.ا

نسبى طور  به  خالصه،  شرح  این  با 
پیروزى در  مستضعفین  نقش  متوجه 
انقالب اسالمى مى شویم؛ امام خمینى
رهبرى معظم  مقام  و  گذشته  در  (ره) 
در حال، با توجه به اینکه مستضعفین
مى انقالب  این  واقعى  صاحبان  را 
مستضعفین، از  حمایت  مرتبا  دانند، 
به را  مالى  الخصوص مستضعفین  على 
به مردم،  کنند.  مى  گوشزد  مسئولین 
خصوص قشر مستضعف نشان داده اند
که در زمان هاى مختلف و در شرایط
حمایت اسالمى  انقالب  از  گوناگون 
و خوشى  آن  پاى  به  پا  و  کنند  مى 
مسئولین چشند.  مى  را  روزگار  تلخى 
گانه سه  قواى  در  اسالمى  جمهورى 
حال پس از گذر از چله انقالب اسالمى
موظف اسالمى،  انقالب  دوم  گام  در  و 
مردم از  متقابل  حمایت  با  که  هستند 
و زندگى  شرایط  مستضعف،  قشر  و 
چراکه کنند؛  تسهیل  برایشان  را  کار 
هاى پایه  تحکیم  و  ترمیم  موجب 
انقالب اسالمى بین مردم مى شوند؛ و
هاى آرمان  به  راستا  این  در  همچنین 
نیل مى کنند و انقالب اسالمى  واالى 
جمهورى اسالمى را به ظهور و حکومت

حضرت مهدى (عج) متصل مى کنند.ا

باعث شدت بود،  این چند دسته شده 
چندسال در  اعتراضاتشان  گرفتن 
منتهى به پیروزى انقالب اسالمى شد.
آن اقتصادى  هاى  سیاست  همچنین 
رژیم که موجب افزایش تورم و افزایش
هزینه هاى زندگى شده بود نیز موجب
استضعاف اقتصادى مردم شد؛ سیاست
هاى رژیم براى مقابله با افزایش تورم و
هزینه هاى زندگى نیز نتایج عکس داد
و اعتراضاتى را به همراه داشت؛ در واقع
اقتصادى مستضعفین  گفت  توان  مى 
متوسط طبقه  و  نشینان  حاشیه  مانند 
گیرى شکل  در  بیشترى  نقش  ها 
مجموع، در  داشتند.  اسالمى  انقالب 

رهبرى معظم  مقام  و  گذشته  در  (ره) 
در حال، با توجه به اینکه مستضعفین
مى انقالب  این  واقعى  صاحبان  را 
مستضعفین، از  حمایت  مرتبا  دانند، 
به را  مالى  الخصوص مستضعفین  على 
به مردم،  کنند.  مى  گوشزد  مسئولین 
خصوص قشر مستضعف نشان داده اند
که در زمان هاى مختلف و در شرایط
حمایت اسالمى  انقالب  از  گوناگون 
و خوشى  آن  پاى  به  پا  و  کنند  مى 
مسئولین چشند.  مى  را  روزگار  تلخى 
گانه سه  قواى  در  اسالمى  جمهورى 
حال پس از گذر از چله انقالب اسالمى
موظف اسالمى،  انقالب  دوم  گام  در  و 
مردم از  متقابل  حمایت  با  که  هستند 
و زندگى  شرایط  مستضعف،  قشر  و 
چراکه کنند؛  تسهیل  برایشان  را  کار 
هاى پایه  تحکیم  و  ترمیم  موجب 
انقالب اسالمى بین مردم مى شوند؛ و
هاى آرمان  به  راستا  این  در  همچنین 
نیل مى کنند و انقالب اسالمى  واالى 
جمهورى اسالمى را به ظهور و حکومت

حضرت مهدى (عج) متصل مى کنند.ا

نسبى طور  به  خالصه،  شرح  این  با 
پیروزى در  مستضعفین  نقش  متوجه 
انقالب اسالمى مى شویم؛ امام خمینى
رهبرى معظم  مقام  و  گذشته  در  (ره) 

نسبى طور  به  خالصه،  شرح  این  با 
پیروزى در  مستضعفین  نقش  متوجه 
انقالب اسالمى مى شویم؛ امام خمینى
رهبرى معظم  مقام  و  گذشته  در  (ره) 
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طه نظرى پورمنشور تجدید عهد هنر
دانشجوى پزشکى

ى مقاله  از  اى  خالصه  زیر  متن 
قلم متفکر به  منشور تجدید عهد هنر 
که است  آوینى  مرتضى  سید  شهید 
هنر روز  فروردین،  بیستم  مناسبت  به 

انقالب اسالمى، منتشر شده است.ا
همه اولیاى خدا در عصر خویش و در
میان معاصران خویش غریب بوده اند و
واى بر ما اگر این ولى خدا نیز در میان

ما غریب باشد. و مگر نیست؟
امام را با هنرمندان سخنى بود که شنبه
نهم مهر ماه شصت و هفت در روزنامه
ما اینکه  نه  مگر  و  رسید  چاپ  به  ها 
آن پیام را به فراموش خانه هاى سهل
انگارى و غفلت خویش انداختیم و دیگر
از آن جز اشاراتى پراکنده، این سوى و

آن سوى، در میان نیامد؟
اصل سخن ایشان در آن پیام، میثاقى
بود که میان «هنر» و «مبارزه» بسته
بودند و چه بسا در میان غیر مومنین
کسانى اندیشیدند که «این سخن از سر
نا آشنایى با ماهیت هنر بر آمده است.
اگر نه، هنر که آزاد است و در خدمت

سیاست در نمى آید!»ا
کالم امام منشور این تجدید عهد است،
این عصر مسطوره اى که تقدیر آینده 
در آن منطوى است. هنر و هنرمندان را
نیز شایسته آن است که قدر نعمت باز
شناسند و طریق توبه خویش را از این

مسطوره مبارك بیابند.ا
در منظر پیام حضرت امام به مناسبت
که آنچه  متعهد،  هنرمندان  از  تجلیل 
نشیند، مى  چشم  در  همه  از  بیش 
میثاقى است مبارك که حضرت ایشان
میان «هنر» و «مبارزه» بر قرار ساخته
به «تنها  اند:  فرموده  که  آنجا  تا  اند، 
با ستیز  راه  که  پرداخت  باید  هنرى 
جهانخواران را بیاموزد.». هنر در منظر
با مبارزه  امانتدار  ماهیتاً  و  ذاتاً  امام 
جاى چه  دیگر  و  است  دین  دشمنان 
اند: فرموده  ایشان  که  آنجا  تردید، 
کوبنده که  است  پاك  و  زیبا  «هنرى 
و کمونیسم خون مدرن  دارى  سرمایه 
آشام و نابود کننده اسالم رفاه و تجمل،
اسالم التقاط، اسالم سازش و فرومایگى،

اسالم مرفهین بى درد، و در یک
کلمه اسالم آمریکایى باشد.ا»ا

تکلیف هنرمندان نیز بالصراحه در انتهاى
ما «هنرمندان  است:  شده  معین  پیام 
تنها زمانى میتوانند کوله بار مسئولیت
و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن
باشند مردمشان بدون اتکا به غیر تنها
و تنها در چارچوب مکتبشان به حیات

جاویدان رسیده اند.»ا

دردمندى عین  ایشان  منظر  در  هنر 
است و همین دردمندى است که روح

زیبایى و صفا را در هنر مى دمد.ا

جاویدان رسیده اند.»ا

دردمندى عین  ایشان  منظر  در  هنر 

آیا هنر نیز مستقل از دین، بابى است
که انسان را به بهشت مى رساند؟ تعالى
و وصول  راه  یک  حق  سوى  به  انسان 
عروج بیش تر ندارد و آن هم دین است
که معناى حقیقى خویش را در والیت
به وصول  براى  بشر  روح  جوید.  مى 
که باید  انسانى  کرامت  متعالى  مراتب 
و کثافات  و  ها  پستى  از   ، در «عمل» 

تعلقات تنزه پیدا کند.ا
هنرمندان از آن لحاظ که انسانند باید
در کشاکش این مبارزه به کمال هنرى
خویش دست یابند. جنگ ممکن است
تمامى مبارزه  اما  نباشد،  یا  باشد  که 
ندارد. تحقق اسالم در جهان و برقرارى
عدالت در گرو مبارزه حق و باطل است.ا
آن که مى گوید «من به هیچ چیز تعهد
ندارم» ، آیا او الجرم نسبت بدین سخن
خویش نیز متعهد نیست؟ آن مى گوید:
این با  آیا   ، مّبراست»  تعهد  از  «هنر 
سخن الاقل هنر را نسبت بدین «تبرا»

متعهد نمى داند؟
هنر از حیث محتوا نوعى معرفت است و
از این قرار، عین حکمت و عرفان. پس
چگونه مى توان مظاهر مختلف حیات
انسان را، علم و حکمت هنر و فلسفه و
دین را، آنچنان که امروز معمول است

از یکدیگر جدا کرد؟
وجوى جست  در  هرگز  هنرمندان 
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تنها سعى آنها  نیستند.  حکمت  ...........
دارند که در تکنیک کار خویش مهارت
آنچه ولکن  کنند.  پیدا  ترى  بیش 
به آنها  هنرى  کار  قالب  و  تکنیک  در 
چیست شود  مى  اظهار  محتوا  مثابه 
«ما گویند:  مى  نیست؟  حکمت  اگر 
کنیم». بیان مى  را  احساسات خویش 
و انسان  احساسات  میان  مگر  اما 

اعتقادات او هیچ نسبتى نیست؟
عالمه شهید استاد مطهرى هنر را نوعى
این و  است  دانسته  ذوقى»  «حکمت 
سخن درباره هنر، الاقل از حیث محتوا،

عین حقیقت است.ا

اعتقادات و  عقل  و  احساسات  میان 
و اشتراك  منشا  و  اصل  در  نیز  انسان 
اتحادى است که مع االسف در فرهنگ
رایج جهانى مغفول واقع شده است. بر
مبناى این خطاى عام، هنرمند اگر چه
سعى دارد خوب احساس کند، اما میان
معرفت و  حکمت  و  خویش  احساس 
آنچه اینچنین،  و  بیند  نمى  اى  رابطه 
تاریخى سیر  در  چیز  هر  از  بیش  که 
هنر مدرن مشهود است تالشى است در
جهت استغناى فرم و قالب از مضمون و
محتوا، که البته این تالش جز در بعضى
محض فرمالیسم  به  که  متاخر  آثار  از 
از یک  هیچ  در  هرگز  است،  انجامیده 

انتزاع عقل و احساس از یکدیگرند نیز
در آنچه  و  ندارد  جایى  االمر  نفس  در 
است. «حقیقت»  یابد  مى  تجلى  هنر 
و روح  به  متصل  نیز  هنرمند  خیال 
نفس و عقل اوست و الجرم پاى بسته
اعتقاداتش. خیال آزاد نیست و در خاك
آدمى تعلقات  و  تعهدات  و  اعتقادات 
و خواه اراده  با  یابد، خواه  مى  پرورش 
بالاراده. تخیل آزاد توهّمى بیش نیست
هنرمند روح  بسته  پاى  خیالى  صور  و 
هستند و مقید به وسعت و محدودیت
آن. البته خیال را نیز حقیقتى فراتر از
افراد هست که از آن حقیقت هر کس
نصیبى سزاوار مقتضاى وجودش  به  را 
بخشیده اند. اگر روح هنرمند به وسعت
عالم کبیر باشد، فضاى پرواز خیالش از
را تا عرش است و هفت آسمان  فرش 
به کرشمه اى در مى نوردد، اما اگر روح
بندگى شیطان کند، او را از آسمان به
شهاب ثاقب مى رانند و جز به درکات

اسفل دوزخ راهش نمى دهند.ا
ا«هنر براى هنر» عنوان توصیفى تالشى

است که سعى دارند هنر را بى نیاز از
دین و حکمت و تعهد، در خود هنر معنا
کند، اما مگر این کار ممکن است؟ آیا
هنرمندان به خود اجازه نمى دهند که
نظر اظهار  وجود  عالم  مسائل  همه  در 
کنند؟ آیا اعتقادات هنرمندان نسبت به
آفرینش جهان، انسان، اخالق، اجتماع
نمى ظهور  آثارشان  در  سیاست  یا  و 

یابد؟
با رغبت فراوان حاضرند در هنرمندان 
خدمت تبلیغ صابون و پودر لباسشویى
کار سینمایى  هاى  فیلم  آفیش   ... و 
کنند، اما چون سخن از صدور انقالب
میدان آوران  رزم  از  پشتیبانى  یا  و 
مى میان  به  استکبار جهانى  با  مبارزه 
آقا، «نه  که:  کنند  مى  ترش  روى  آید 
خشکاند!» مى  را  هنر  سفارش،  قبول 
این کدام هنر است که براى  پروپاگاندا
تجارت فوران مى کند، اما براى عشق به
خدا، نه؟ آیا هنرمند با این انتخاب، نوع
نکرده است؟ را مشخص  تعهد خویش 
حال آنکه آزادى حقیقى تنها در عشق

انتزاع عقل و احساس از یکدیگرند نیز
در آنچه  و  ندارد  جایى  االمر  نفس  در 
است. «حقیقت»  یابد  مى  تجلى  هنر 
و روح  به  متصل  نیز  هنرمند  خیال 
نفس و عقل اوست و الجرم پاى بسته
اعتقاداتش. خیال آزاد نیست و در خاك
آدمى تعلقات  و  تعهدات  و  اعتقادات 
و خواه اراده  با  یابد، خواه  مى  پرورش 
بالاراده. تخیل آزاد توهّمى بیش نیست
هنرمند روح  بسته  پاى  خیالى  صور  و 
هستند و مقید به وسعت و محدودیت
آن. البته خیال را نیز حقیقتى فراتر از

وقت پیمانه  باید  که  است  درد  غلیان 
هنرمند را پر کند و سرریز شود در هنر
دردمند آنکه  بى  هنرمند  آنکه  نه  او، 
باشد بخواهد ذوق خویش را در خدمت

سیاست قرار دهد. ا
اى باسمه  هنر  اینچنین،  هنرى 
هاست ایدئولوژیست  و  ها  مارکسیست 
که نام هنر بر آن نچسب و بى مسماست.ا

وقت پیمانه  باید  که  است  درد  غلیان 

انتزاع و  است  تعهد  و  پیام  عین  هنر 
که نسبتى  انکار  و  یکدیگر  از  دو  این 
بى اصل  از  دارد  وجود  مابینشان 
معناست و محال. و عاقبت این کار به

به تمامى محقق نشده، چرا که هنرها 
از اصل بر یک خطاى حکمى یا فلسفى
امکان هرگز  اینکه  آن  و  است  مبتنى 
انتزاع قالب و محتواى هنر از یکدیگر،
ممکن اعتبار،  و  خیال  عالم  در  جز 

نیست.ا

اعتقادات و  عقل  و  احساسات  میان 
و اشتراك  منشا  و  اصل  در  نیز  انسان 
اتحادى است که مع االسف در فرهنگ
رایج جهانى مغفول واقع شده است. بر

اعتقادات و  عقل  و  احساسات  میان 

شهودى معرفت  که  نیست  شکى 
احساسات با  عالم  به  نسبت  هنرمند 
لطیف و عارفانه نیز همراه است که در

.اثر هنرى تجلى پیدا مى کند.ا

به خداست و هنر آنگاه حقیقتاً
آزاد مى شود که غایتش وصول به

حق باشد، هنر براى وصول به حق.ا

انجامد، چرا که هنر جنونى مذموم مى 
اگر بار دیگر مجالى آن حقیقت واحد و
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این هنرمند فرزانه واسطه فیضان آن در
شایسته بود  هنرى خواهد  است،  عالم 

اسالم، و اگر نه، نه.ا

کشتى «آسمان  که  نیز  مصرع  آن  در 
ارباب هنر مى شکند»، حضرت حافظ
«ارباب به  و فضیلت  از صاحبان کمال 
این در  ولکن  است.  کرده  تعبیر  هنر» 
روزگار، پیوند میان حکمت و هنر انکار
که شود  مى  انکار  تنها  نه  و  شود  مى 
اصًال بنا بر تعریف، هنرمند را با حکمت

کارى نیست.ا
وجود عالم  مسائل  همه  در  هنرمندان 
اظهار نظر مى کنند. اما این نظرات چه
از سر حکمت باشد و چه از سر جهل،

شئون سایر  همچون  نیز  امروز  هنر 
بشرى در این روزگار، متناسب با غلبه
تواند جز مى  و چگونه  است  اومانیسم 

این باشد؟

حق آن است که هنر را نه چون امرى
کند مى  معنا  را  خویشتن  خود  که 
بنگریم (هنر براى هنر) و نه چون ظرفى
را نوع مظروفى  تواند هر  مجزا که مى 
محتوایى هر  خدمت  در  و  کند  قبول 
حقیقت سفارشى».  «هنر  بگیرد  قرار 
آن است که میثاق و تعهد هنر عارضه
اى مجزا از ذات و جوهر هنر نیست که
این بگوید  بگوید آن طور و یکى  یکى 
خویش ذات  و  جوهر  در  و  هنر  طور، 
عین تعهد است و جدایى این دو نیز از

یکدیگر اعتبارى است.ا
آرى، هنر اگر چه عطرى است که باید
جمال طالبان  پسند  زیبا  جان   مشام 
حق را معطر کند، اما هنگامى متناسب
اسالمى انقالب  عظمت  و  زیبایى  با 
خواهد بود که جلوه کمال انسانى باشد،
و سر چشمه خورشید کمال فرزانگانى
و حیات  و  نسک  و  که صالت  هستند 
راه یعنى شهداى  است،  مماتشان هنر 
اسالم یعنى  اسالم  حقیقت  اگر  حق. 
جهان مردمان  نظر  در  اکنون  را  ناب 
آن از  قرآن  که  اند  آلوده  شوائبى  به 
مبّراست، پس هنر نیز نسبت به زدودن
این شائبه ها و تصفیه آن وظیفه مند

است.ا

زیبایى و صفا نیز در عالم، هر چه ........
هست حسن و بها حق است، پنهان در
پس واقعیتى که ما با نسبت ها و اضافات
بر گرد خویش ساخته ایم. وظیفه هنر
صیقل دادن عالم است آنچنان که آن
وجه کامل و زیبا و مصفاى باقى از افق

راه خروج از بن بستى هم که شیاطین
در دنیاى امروز ساخته اند عشق است
بسیجیان فقط  نه  را  حکمت  این  و 
عاشق این دیار از حضرت امام خمینى
اموخته اند، که در لبنان و فلسطین و
حجاز و عراق و افغانستان و پاکستان...
حکمت نور  که  عشاقى  هستند  نیز 
ها، فرسنگ  فاصله  از  منیر،  این سراج 
چشم و  است  افروخته  بر  را  جانشان 

دلشان را به مخزن اسرار گشوده.ا
مایه اصلى هنر نیز عشق و عرفان است.
هنر تجلى شیدایى است و شیدایى، هر
مسیحاى است.  عشق  در  هست،  چه 
پیکر در  شیدایى  روح  که  است  عشق 
هنر مى دمد و اگر نباشد این روح، هنر

نیز جز جسدى مرده بیش نیست.ا

از پیش  هنرمند  که  است  آن  اصل 
انسان باشد و بدان آنکه هنرمند است 
وفا است  بسته  حق  با  که  ازلى  میثاق 
کند، یعنى مبارزه کند با شرك و کفر و
طواغیت. و اگر اینچنین شد، هنرى که

در زبان ما هرگز «هنر» به معنایى که این
رفته نمى  کار  به  است  مصطلح  روزها 
است، ارباب هنر، ارباب کمال بوده اند
و از همین روى کشتى شان را آسمان
مى شکسته است. وسعتى که لفظ هنر
در کالم قدسى حضرت امام یافته است
بسا بیش تر از آن است که از لفظ هنر
مى دریافت  آن  اصطالحى  معناى  به 
معنا این  بر  مشتمل  آنکه  حال  شود، 
هنرمند پاك صدها  «خون  نیز هست: 
فرزانه در جبهه هاى عشق و شهادت و
شرف و عزت، سرمایه زوال ناپذیر آنگونه
هنرى است که باید به تناسب عظمت
و زیبایى انقالب اسالمى همیشه مشام
را حق  جمال  طالبان  پسند  زیبا  جان 

معطر کند.»ا

جام آن،  طلعت  و  کند  طلوع  ظاهر 
بیا باده عشق  نور  از  را  مردمان  احوال 
کند و آنان را مست مى الست کند. هنر
در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور
اقتصادى، اجتماعى،  معضالت  مبهم  و 

سیاسى و نظامى است.ا

اسالم، و اگر نه، نه.

آن اصًال  و  ندارد.  اعتراض  حق  کسى 
نظرى هنرمندانه تر قلمداد میشود که

با حکمت بیگانه تر باشد    !ا

ثابت قرار بگیرد، به اصل خویش رجعت
میثاقى همان  امانتدار  و  کرد  خواهد 
خواهد شد که در ازل انسان با خداوند
بسته است. هنرى اینچنین ذاتاً مبارزه

جوست.ا

نیز جز جسدى مرده بیش نیست.
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زهرا فاروقىجمهورى اسالمى؛ آرى یا خیر
دانشجوى مامایى

زمستان سرد و منجمد رژیم سرکوبگر
هاى نفس   1357 سال  بهمن  پهلوى 
همیشه براى  و  کشید  را  خود  آخر 
بدست دیکتاتورى  و  استکبار  سایه 
خاك از  اهللا  روح  امام  مستضعفین 
شغال گیر  گریبان  که  ایران  مسکین 
بهار بربست.  رخت  بود؛  استعمار  هاى 
ایدئولوژى که  رسید  آن  وقت   1358
برخاسته از مکتب  امام به راى مردم در
آید. به فرمان امام خمینى ده و یازدهم
برگزار عظیم  رفراندومى  فرودین 
مى شود که بعد ها به نقطه عطفى بزرگ
انقالب ساله  چهل  تاریخ  در  باشکوه  و 
بدل مى گردد. جمهورى اسالمى آرى
یا خیر!؟  دوازدهم فروردین روزى است
به شرایط  واجدین  درصد   98/2 که 

جمهورى اسالمى آرى مى گویند.ا
جمهورى روز  تاریخى  ماوقع  شرح  از 
کفایت شد  گفته  آنچه  به  اسالمى 
واکاوى حاضر  گفتار  هدف  میکنیم، 
چالش و  اسالمى  جمهورى  مفهموم 
روشن پر  است،  آن  روى  پیش  هاى 
مى مکتبى  هر  واکاوى  براى  است 
ایدئولوگ آن مکتب را بایست رهبران 
مورد تحقیق قرار داد. از این جهت ابتدا
دل از  را  جمهورى اسالمى  ایدئولوژى 
امام خمینى و گفته هاى صحیفه هاى 
استاد شهید مطهرى بازتعریف مى کنیم.ا

کلمه جمهور به معناى توده مردم است
و گنجانده شدن چنین کلمه اى براى
نظام بعد از انقالب، مردمى بودن آن را
تاثیر راى مردم را در نشان مى دهد و 
سر نوشت خودشان بیان مى کند. واژه
هاى نظام  دیگر  از  را  آن  نیز  اسالمى 
جمهورى جدا مى نماید و بر حاکمیت
اجزاى بر  قرآنى  و  الهى  هاى  ارزش 
نظام داللت دارد. استاد شهید مطهرى
واژه جمهورى اسالمى را چنین تفسیر
به مربوط  جمهورى  «مساله  مى کند: 
شکل حکومت، یعنى این که مردم حق
در خودشان  را  خود  سرنوشت  دارند 
محتواى اسالمى  کلمه  و  گیرند  دست 
ترتیب این  به  میکند  بیان  را  حکومت 
که حکومتى  یعنى  اسالمى،  جمهورى 
از سوى رئیس حکومت  انتخاب  شکل 
هم آن  محتواى  و  است  مردم  عامه 
اسالمى است و با اصول و مقررات اسالم

اداره مى شود.»اداره مى شود.»ا

مفهوم عنوان  به  که  جمهورى اسالمى 
توسط اسالمى  حکومت  از  جدیدى 
تعقیب با جدیت  و  امام خمینى طرح 
میشود، نه تنها از دیدگاه غربى دولتى
کامال جدید و ناشناخته است، بلکه از
بى مفهومى  نیز  اسالمى  سنت  زاویه 
بدیل خاص و قیاس ناپذیر است. بعضا
و جمهوریت  ترکیب  بودن  موهوم  از 
اسالمیت سخن به میان مى آورند. به
اسالمى اینان خواهیم گفت جمهورى 
اسالمى انقالب  سیاسى  ثمره  همچون 
ایران، مفهومى نیست که از انضمام دو
آمده حاصل  اسالمیت  جزء جمهوریت 
است. زیرا جمهوریت همان دموکراسى
و دموس  از  واقعى  معناى  نیست! 
حکومت دموکراتیک به این معناست که
در حکومت دموکراتیک، بشر خویشتن
را همچون مبدا منشأ وضع قوانین مى
و قوا  تکثر  بسا  چه  بنابراین  و  شناسد 
پارلمان پیدا کنند اما دموکراسى محقق
قوانین دینى  حکومت  در  اما  نشود. 
اساسى خویش را از دین اخذ مى کند و
نه از عقل بشرى! دموکراسى به معناى
حکومت مردم است اما در عمل، حتى
هاى حکومت  هاى  نمونه  بهترین  در 
است نقابى  ملت  حقوق  دموکراتیک 
پنهان شده ثروتمندان  که در پس آن 
و فریبنده  بسیار  دموکراسى  تصور  اند. 
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جذاب است اما در عمل همواره قلیلى
از مردم با استفاده از ریاکارى و مردم

فریبى حکومت را به دست مى گیرند.ا

نیست آن  ها  گفته  این  بیان  از  غرض 
از مبرا  نظامى  اسالمى  جمهورى  که 
نظام دیگر  از  را  آن  گرچه  خطاست، 
متمایز جهان  در  مرسوم  مکاتب  و  ها 
مى دانیم. در عین حال بر خأل ساختار
قوانین نقض  و  موجود  سیاسى  هاى 
واقفیم؛ سیاسى  نظام  این  در  اساسى 
اشاره به آن  مقاله  این  که مختصرا در 
خواهیم کرد. سوال اصلى این پژوهش
آن است که چالش هاى سیاسى فراروى
انقالب اسالمى در اندیشه امام خمینى

کدامند؟

جمهورى نظام  روى  فرا  هاى  چالش 
قابل گوناگون  دیدگاه هاى  از  اسالمى 
ها، تقسیم  این  از  یکى  است.  تقسیم 
داخلى به  آسیب ها  و  چالش ها  تقسیم 
تقسیم این  اساس  بر  است.  خارجى  و 
اسالمى جامعه  داخل  همواره  بندى 

آسیب هایى متوجه نظام است.ا
آسیب هاى داخلى که ممکن است نظام
اسالمى را از درون تهدید کند یا دست
کم جلوى رشد آن را بگیرد یا مشکالتى
را در جهت حرکت الهى و انقالبى پدید
آورد. این خطرها گاهى از ناحیه کسانى
است که مسئول و کارگزار این حکومت
هستند و مسئولیت ها به صورت امانت
احساس با  تا  است  شده  داده  آنها  به 
مسئولیت انقالب را در جهت پیشرفت
و تعالى حرکت دهند؛ حال اگر نتوانند
جمهورى نظام  کنند  عمل  موفقیت  با 
مواجه بسیارى  هاى  بحران  با  اسالمى 

خواهد شد.ا
عدم و  اسالمى  نظام  ناکارآمدى 
سیاسى نظام  مقبولیت  و  مشروعیت 
محسوب داخلى  مهم  هاى  چالش  از 
مى شوند. نظام سیاسى وقتى کارآمدى
دارد که بتواند وظایفى را که بیشترین
مردم یا حکومت شوندگان از آن متوقع
خمینى امام  نظر  از  دهد.  انجام  اند، 
مهمى هاى  مؤلفه  داراى  کارآمدى 
به عمل  حکومت،  بودن  مردمى  نظیر 
قانون، توجه به مصلحت نظام، شایسته
ساالرى و... است. که اگر این مؤلفه ها
و شاخص ها توسط مسئولینى که در
وظیفه انجام  به  مشغول  سیاسى  نظام 
موجب نگیرد،  انجام  خوبى  به  هستند 
بحران و بى نظمى و آسیب خواهد شد.ا

مشروعیت به معناى فرمانبرى داوطلبانه
تصمیمات از  مردم  آگاهانه  پذیرش  و 
بودن حق  بر  و  حاکم  سیاسى  قدرت 
آن است. یعنى هرچه احساس رضایت
باشد؛ بیشتر  حکومت  به  شهروندان 
است. بیشتر  و  باالتر  نظام  مشروعیت 

مشروعیت نظام سیاسى در اندیشه.........
امام بر دو پایه شرعى و مردمى متکى
و الهى  مشروعیت  عنوان  به  که  است؛ 
شود. مى  یاد  آن  از  مردمى  مقبولیت 
امام خمینى مشروعیت را ناشى از مردم
نمى دانند بلکه مقبولیت را ناشى از راى
و نظر مردم مى دانند. ایشان حکومت و
نظام سیاسى را که فاقد این دو باشد را
حکومت طاغوت مى نامند. در نظر امام
خمینى حکومت اسالمى یک حکومت

تحمیلى بر مردم نیست.ا

رفتار دیکتاتورى  اجازه  اسالم  واقع  در 
کردن را نمى دهد امام خمینى عقیده
دارند که باید تابع رأى ملت بود؛ این تابع
تنها مستلزم مشارکت بودن  راى ملت 
جمهورى نظام  نیست.  انتخابات  در 
اسالمى، جنبه هاى ایجابى حضور مردم
زمینه متاسفانه  اما  ساخته  فراهم  را 
را مردم  سلبى  نظرات  بروز  و  حضور 
نادیده گرفته است. به همین علت است
و مردم  اعتراضات، خشم  شاهد  ما  که 
بى اعتمادى آنها نسبت به نظام سیاسى
شفافیت اگر  مثال  عنوان  به  هستیم. 
ابعاد و ارکان مختلف نظام سیاسى در 
وجود داشته باشد. بستر نظارت بیشتر
مى فراهم  را  سیاسى  نخبگان  و  مردم 
شاهد میتوانیم  اینصورت  در  که  آورد 
نظام بیشتر  مقبولیت  و  مشروعیت 
جمهورى اسالمى در نزد مردم باشیم.
صراحت به  خمینى  امام  که  همانگونه 
خودشان مردم  «باید  مى کنند:  بیان 
یکى را تعیین کنند که او دخالت کند
نخواستند را  او  وقت  هر  امورشان،  در 
بگویند برو گم شو!» و در جاى دیگر نیز
مى فرمایند: «مجلسى که بدون اطالع
مردم است و بدون رضایت مردم است.
این مجلس، مجلِس غیرقانونى است.»
مقبولیت اهمیت  بر  دال  سخنان  این 
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توسط اسالمى  جمهورى  ..نظام 
مردم مى باشد.ا

شکل و  نوع  تعیین  اینکه  بر  عالوه 
اسالمى موازین  چارچوب  در  حکومت 
نظام سیاسى است؛ هر  مردم  بر عهده 
مشروع تنها با پشتیبانى مردم مى تواند
به توجه  با  دهد  ادامه  خود  حیات  به 
فرمایشات امام اگر نظام سیاسى کشور
باشد مقبولیت  و  مشروعیت  فاقد  ما 
بسیار مشکالت  آمدن  وجود  به  باعث 
و آسیب رساندن به مملکت و مردم و
باعث مستبد و خودرأى شدن مسئوالن
آن و دخل و تصرف در جان و مال مردم
و بى توجهى به مشکالت آنها و مسائل

بسیارى دیگرى خواهد شد.ا

بر اساس یافته هاى پژوهش از مشکالت
و بحران هاى اصلى انقالب اسالمى در
بُعد داخلى که مى تواند انقالب و نظام
که گانه  قواى سه  از جانب  را  اسالمى 
مورد نظام محسوب مى شوند  ارکان  از 
مى توان دهد؛  قرار  صدمه  و  آسیب 
عدم یکدیگر،  تخریب  و  تضعیف  به 
عدم عمل،  در  قاطعیت  و  استقالل 
اشاره قانون  به  توجه  و  گرایى  قانون 
احکام و  اسالم  به  نکردن  عمل  نمود. 
با احکام نبودن عملکردها  آن، منطبق 
اسالمى، ناکارآمدى نظام سیاسى، عدم
مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسى را
و علل  اصلى ترین  و  مهم ترین  مى توان 

عوامل این بحران ها دانست.ا
جمهورى اسالمى راه پر فراز و نشیبش
اولین پیموده،  که  است  سال  چهل  را 
رضایت قلبى مردمش را سال پنجاه و
هشت بدست آورده اما بنظر مى رسد با
وجود چالش هاى پیش روى آن که ما
تنها به تعداد اندکى از آن و صرفا در بعد
دار خدشه  زخم  بر  پرداختیم،  داخلى 
شدن اعتماد ملى مردمش مدت هاست
مى شود؛ پاشیده  نمک  فقط  تنها،  که 
علت این درد که قبل ها امام خمینى
(ره) خطرش را گوشزد فرموده اند، در
نقصان و ایده آل نبودن مکتب نیست؛
بلکه علت و درمان آن مرهون خلوص
عمل مسئولین قواى سه گانه و توجه
به منافع ملى و مصلحت عمومى بجاى

بر اساس یافته هاى پژوهش از مشکالت
و بحران هاى اصلى انقالب اسالمى در
بُعد داخلى که مى تواند انقالب و نظام
که گانه  قواى سه  از جانب  را  اسالمى 
مورد نظام محسوب مى شوند  ارکان  از 
مى توان دهد؛  قرار  صدمه  و  آسیب 
عدم یکدیگر،  تخریب  و  تضعیف  به 
عدم عمل،  در  قاطعیت  و  استقالل 
اشاره قانون  به  توجه  و  گرایى  قانون 
احکام و  اسالم  به  نکردن  عمل  نمود. 
با احکام نبودن عملکردها  آن، منطبق 
اسالمى، ناکارآمدى نظام سیاسى، عدم
مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسى را
و علل  اصلى ترین  و  مهم ترین  مى توان 

عوامل این بحران ها دانست.ا
جمهورى اسالمى راه پر فراز و نشیبش
اولین پیموده،  که  است  سال  چهل  را 
رضایت قلبى مردمش را سال پنجاه و
هشت بدست آورده اما بنظر مى رسد با
وجود چالش هاى پیش روى آن که ما
تنها به تعداد اندکى از آن و صرفا در بعد
دار خدشه  زخم  بر  پرداختیم،  داخلى 
شدن اعتماد ملى مردمش مدت هاست

منافع حزبى و سیاسى، به وجود آوردن
ساختارهاى سیاسى براى حضور سلبى
بیشتر مردم، نخبگان و کارشناسان و...

مى باشد.ا

و بى توجهى به مشکالت آنها و مسائل
بسیارى دیگرى خواهد شد.ا

عمل مسئولین قواى سه گانه و توجه
به منافع ملى و مصلحت عمومى بجاى

التارى در بیروت

کارگردانى به  بیروت»  در  ا«التارى 

دقیقه  38 در  موگویى  جواد 
ایران مذاکره  تجربه هاى  از  یکى 
مى کند.ا روایت  را  آمریکا  و 
این مستند روایتى از سومین مرتبه
رفسنجانى هاشمى  آقاى  مذاکرات 
با آمریکایى ها در دهه شصت است.
بوش درخواست  با  مذاکرات  این 

پدر و با واسطه دبیرکل سازمان ملل
آمریکایى گروگان هاى  درباره  متحد 
در لبنان انجام شد که در نهایت با بد
قولى آمریکایى ها، ناکام ماند. در این
مستند از تصاویر آرشیوى و محرمانه
آن زمان و مصاحبه هاى بعدى استفاده

شده است.ا
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چ...چرا در فضاى مجازى باید قوى
شویم؟ اصوال قوى شدن در فضاى

مجازى به چه معناست؟ا

این قضیه به  منظر مى شود  دو  از  ا... 
نگاه کرد که چرا باید در فضاى مجازى

قوى باشیم: ا
نگاه اول این است که به اتفاقات امروز
گسترش سرعت  شاید  کنیم؛  توجه 
شخصى زندگى  در  مجازى  فضاى 
به که  بود  اتفاقى  نبود  کرونا  اگر  مان 
ما دیگر  سال  چهار  الى  سه  آن  سبب 
به این سطح استفاده از فضاى مجازى
مى رسیدیم. منتهى به واسطه شرایط
نشینى خانه  دلیل  به  و  آمده  پیش 
ظرفیت حداکثر  به  زودتر  خیلى  ما 
ایم. رسیده  مجازى  فضاى  از  استفاده 
یعنى چه؟  یعنى  حداکثرى  استفاده 
حاتمى ابراهیم  که  هستیم  آن  شاهد 
مجازى فضاى  در  را  خروج  فیلم  کیا 
و شود  مى  استقبال  و  میکند  منتشر 
میلیاردى فروش مى رود. ما مى بینیم
که بخشى از خریدهاى روزمره مردم از
فضاى مجازى است. یا اسفاده از گفتگو
روزها این  که  اینستاگرامى  زنده  هاى 
ظرفیت این  اگر  و  است  رایج  و  شایع 
بگیرد، تر شکل  مناسب  بستر  یک  در 
حتى مى تواند از اثرگذارى صدا و سیما
حکمرانى سطح  در  یا  کند.  عبور  هم 
اینترنت در که گفته مى شود سرعت 
بعضى از نقاط چهار برابر شده و حتى
در کل کشور قرار است اتفاق بیفتد و
در بحث آموزش عالى نیز که به سمت
است درست  رود  مى  مجازى  آموزش 

با مشکالتى روبرو شده ام که سیستم 
این به  اگر مشکالت برطرف شود چرا 
مثال ظرفیت  این  از  استفاده  و  سمت 

براى ترم هاى تابستان نرود؟
فضاى بیشتر  حضور  یعنى  نگاه  این 

زندگى در  گذشته  از  بیش  مجازى 
انسان ها و در کنار جنگى که در رسانه
داریم قرار  و فضاى مجازى که در آن 
غیر و  زبان  فارسى  هاى  رسانه  از  که 
فارسى زبان تا فیلم و بازى و صدها ابزار
ما علیه  دارند،  نقش  آن  در  که  دیگر 
براى تقابل، دفاع و استفاده میشود، و 
حمله مناسب ماهم باید در این ابزار ها
و امکانات رشد و پیشرفت کنیم؛ عقال
که این جهت سوق مى دهد  به  را  ما 
اى جز قوى شدن قوى شویم و چاره 

هم نیز نداریم.ا

چه به  رسانه  در  شدن  ق...قوى 
معناست و زمانى که از قوى شدن
چه از  اساسا  گوییم،  مى  سخن 

حرف مى زنیم؟

کنم مى  عرض  که  رو  نگاهى  ا.....این 
روایت و نظر بنده است:ا

بعد دو  در  شود  مى  را  شدن  قوى  
تعریف کرد یکى بحث تکنیکال و دوم
محتوا است. در بحث تکنیکال ما باید از
ابزار و شیوه هاى نوین در بحث انتقال
پیام استفاده کنیم. مدل عملکرد رسانه
وضعیت در  ما  خبرى  وروزنامه  خبرى 
کنونى مدلى سنتى است. یعنى وقتى
ارایه با  ما  برخورد  مدل  بینیم  مى  که 
.... به  ها  فرهنگ  و  ها  روایت  و  اخبار 

فضاى ظرفیت  اگر  که  است  اى  گونه 
مجازى استفاده نمى شود؛ یعنى سنتى
اینستاگرام در  مثال  عنوان  به  است. 
40 الى 50 میلیون نفر مخاطب ایرانى
کسى که  ندیدم  بنده   و  دارد  وجود 
بخواهد از این ظرفیت استفاده کند. در
مى خارجى  نمونه هاى  در  که  صورتى 
فارسى هاى  شبکه  بعضى  مثًال  بینیم 
مستمر زنده  پخش  کشور  خارج  زبان 
و استفاده ویژه از فضاى مجازى دارند.
هاى شبکه  در  ایشان  اینکه  از  جداى 

ماهواره اى هم فعالیت مناسب دارند. ا
پیشنهاد بنده این است که مى توانیم
خبرى شبکه  یک  تولیدى  سمت  به 
یک یا  صفحه  یک  برویم.که  اینترنتى 
شبکه یا یک کانالى است که به خبر مى
پردازد و صرفاً بستر اینترنتى دارد. اگر
ما به روش هایى که جمهورى اسالمى
از آن ضربه میخورد توجه کرده و رصد
کنیم در یک سال که 365 روز باشد دو
فیلم و چند سریال و یا موسیقى و ... به
تعداد محدود ساخته مى شود و ایجاد
وجود دیگرى  چیز  اما  میکند  تخریب 
دارد به نام خبر که دائماً دارد تکرار مى
شود و بمباران مى کند و ما هم بالطبع
به چنین ابزارى نیاز داریم که هم این
حمله هم  و  کنیم  خنثى  را  بمباران 
ویژگى دیگر  از  باشیم.  داشته  مناسب 
بخواهم خبرى  شبکه  این  کیفى  هاى 

بیان کنم:ا
هاى شبکه  همانند  خبرى  شبکه  این 
خبرى که در تلویریون وجود دارد داراى
چون متنوعى  خبرى  هاى  سرویس 
ورزشى سیاسى،  اقتصادى،  سرویس 

این قضیه به  منظر مى شود  دو  از  ا... 
نگاه کرد که چرا باید در فضاى مجازى
این قضیه به  منظر مى شود  دو  از  ا... 

که بخشى از خریدهاى روزمره مردم از
فضاى مجازى است. یا اسفاده از گفتگو

حرف مى زنیم؟

کنم مى  عرض  که  رو  نگاهى  ا.....این 
روایت و نظر بنده است:

فارغ التحصیل پرستارىرضا  رحیمى
مسئول واحد تبلیغات دفتر تحکیم وحدت
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تیم تصویربردارى،  تیم  تحلیلى؛  تیم 
دارد و...  مجرى  خبرنگار،  صداگذارى، 
توان تر مى  نگاهى جدى  در  و  حتى 
هاى شبکه  از  بعضى  که  ساختارى  به 
و فیلم  تولید  سراغ  به  دارند  خارجى 
هم مجلس  از  زنده  پخش  و  مستند 

برویم.ا

مطلب بعدى بحث محتوایى است. ما از
لحاظ تولید محتواى خام دست برتر را
داریم اما وقتى که مى خواهیم محتواى
خود را به مخاطب برسانیم نمى توانیم
موفق باشیم.  به عنوان مثال مى توان
سیما و  صدا  سازى  عادى  رویکرد  به 
اشاره کرده که سعى دارد شرایط را از
بدهد نشان  عادى  و  همه جهت خوب 
انفصال سبب  تواند  مى  این  خب  که 
ترین مهم  شود.  مخاطب  از  شبکه  آن 
بودن مردمى  مسئله  بیان  و  رویکرد 
شبکه است که به دور از محافظه کارى
عامه مردم و مشکالت  بیان حقایق  به 

بپردازد.ا
البته عرض کنم آنجایى که تاکید شد
این شبکه در فضاى مجازى صرفا شکل
بگیرد علت این بود که اگر وارد چارت
به باید  یا  شود  سیما  و  صدا  سازمانى 
محافظه کارى مبتال گردد یا بر اثر فشار
خارجى منجر به حذف مى گردد. پس
از ظرفیت فضاى استفاده  فضا  بهترین 

مجازى است. ا

م...ما اکنون در کنار جنگ اقتصادى
و فرهنگى در شرایط جنگ رسانه
اى قرار داریم و ابعاد جنگ رسانه
است. مشخص  بالطبع  هم  اى 
این شود  مى  مطرح  که  پرسشى 
است که آیا ما باید در این مختصات
مردم اختیار  در  را  آگاهى  جنگى 
سخن شفاف  مردم  با  بدهیم  قرار 

و ها  کاستى  و  ها  کمى  و  بگوییم 
نقاط قوت سخن بگوییم یا خیر؟ و
اگر این آگاهى قرار باشد در اختیار
به مسئله  این  بگیرد،  قرار  مردم 
یا و  امید آفرین است  خودى خود 

خطرساز؟

پ..پاسخى که به پرسش اول داد باید
گفت بله. آگاهى را باید در اختیار مردم
ارجاع را  شما  بنده  چرا؟  دهیم.  قرار 
هاى سخنرانى  از  یکى  به  مى دهم 
1375 ماه  اردیبهشت  در  آقا  حضرت 
آقاى زمانیکه  مطبوعات  با  دیدار  در 
میرسلیم وزیر ارشاد بودند. رهبرى در
گوید مى  آگاهى  فلسفه  از  جلسه  آن 
کنند مى  اشاره  هم  موارد  این  به   و 
که آگاهى براى یک نظام مردمى مثل
آب و هوا واجب است. یعنى تفاوت یک
نظام مردمى با یک نظام سرمایه دارى
در این است که آگاهى در اختیار مردم
چه هر  فرمایند  مى  و  دهد  مى  قرار 
آگاهى بیشتر، جمهورى اسالمى موفق
تر. وقتى که نگاه میکنیم و زمانیکه در
باشد داشته  وجود  آگاهى  جامعه  یک 
درست مردم  که  هستیم  آن  شاهد 
مى رفتار  درست  کنند،  مى  انتخاب 
فاصله مردم  و  حاکمیت  بین  و  کنند 
به نسبت  عمومى  افکار  و   افتد  نمى 
حکومت رویکرد مثبتى دارد و هر چه
بگوید مردم قبول مى را که حاکمیت 
کنند چون حاکمیت با آن صادق است

و یک رنگ است.ا

از آگاهى که حاال یک بخش عمده اى 
در اختیار حاکمیت وجود دارد از طریق
پل آن  یعنى  شود  مى  منتقل  رسانه 
و حکومت، مردم  بین  ارتباط  برقرارى 

رسانه مى شود.ا
پس در کنار آن وجود آگاهى به خودى

آب و هوا و... است و هم چنین از
جهت نیروى انسانى داراى یک

و فیلم  تولید  سراغ  به  دارند  خارجى 
هم مجلس  از  زنده  پخش  و  پ..پاسخى که به پرسش اول داد بایدمستند 

گفت بله. آگاهى را باید در اختیار مردم

در حتى  است  آفرین  امید  خودى 
شرایط جنگى. ا

وجود رهبرى  از  هم  دیگرى  صحبت 
فقه خارج  درس  به  مربوط  که  دارد 
براى دو سه سال پیش است و  ایشان 
مسائل همه ى  در  ما  فرمایند  مى  که 
در جز  به  باشیم  داشته  شفافیت  باید 
را مسائل  باید  ما  پس  نظامى؛  مسائل 
شفاف به مردم بگوییم. نقاط قوت را که
مى گوییم به دنبال آن نقاط ضعف را
هم بیان کنیم. کجى ها را که گفتیم؛
راستى ها را هم بگوییم. منتها بن مایه
جنگى شرایط  که  است  این  سخن 
مردم به  را  حقایق  شود  نمى  آن  مانع 
نگوییم. وقتى ما حقیقت ها را به مردم
مى گوییم  دیگر امکان سوءاستفاده از

اعتماد ان ها سلب مى شود.ا

برویم.

خطر و  است  آفرین  امید  آگاهى  پس 
نظامى مسائل  در  بجز  و  نیست  ساز 
نیازى که نیست ما نسبت به آن آگاهى
باقى در  آگاهى  وجود  باشیم؛  داشته 

مسائل مهم و واجب است.ا

12



فاطمه صحرانشینمانیفست والیت
دانشجوى پرستارى

اگر انقالب در سال 1357 پیروز نمیشد،
آسمان به زمین مى آمد؟ اگر حکومتى
بر پایه جمهوریت و اسالمیت بنا نمیشد
عاقبت ایران چه بود؟ شاید مهم تر از
باشد سوال  این  به  پاسخ  سواالت  این 
هاى از حکومت  بعد  را  کشور  این  که 
نام به  فردى  به  نیاز  چه  شاهنشاهى 
ولى فقیه که رهبرى کند؟ مردم کجاى
دایره ى این حاکمیت هستند؟ والیت
مطلقه فقیه، همان یکه تازى والى ست

یا کلیددارى نظام؟
پس از پیروزى انقالب اسالمى در سال
از حکمرانى در 1357 دوران جدیدى 
ایران پدیدار گشت، این حاکمیت شامل
ارکان بهم پیوسته اى است که هر یک
نهادند. بنا  را  حکومت  این  از  قسمتى 
اسالم به عنوان مبناى حکمرانى، مردم
به عنوان رکن انتخاب کننده و تصمیم
به فقیه  والیت  و  حاکمان  و  گیرنده 
عنوان صیانت کننده از مبانى حکومت
ومعنوى مادى  مطالبات  و  ها  آرمان  و 
ملت به صورت جدا ناپذیر و پیوسته در
عنوان تحت  حاکمیتى  نظام  هم  کنار 

جمهورى اسالمى را تشکیل دادند.ا
پیامبران براى ساختن انسان و پرورش
آن، کارخانه انسان سازى درست کردند
یعنى جامعه و نظامى دینى که خروجى
باشد، دین  مبانى  به  متعهد  انسان  آن 
است. دینى  حاکم  میراث  این  وارث 
که است  ضرورى  نکته  این  به  توجه 
و دین  حاکمیت  اساس  دینى  درتفکر 
قدرت دین تکیه بر مردم دارد. جمهورى

اسالمى نمونه اى از نظام اسالمى است
دین به  متّکى  آن  سیاسى  زعامت  که 

است.ا
معصوم غیبت  زمان  در  حاکم  وجود 
هاى ازعلت  یکى  است،  عقلى  ضرورت 
امام براى  نائب  نصب  ضرورت  اصلى 
که همانطور  است  این  غیبت  درعصر 
مى وقتى  امامان(ع)  حضور  زمان  در 
دسترسى که  جایى  براى  خواستند 
ندارند حکمى برسانند ، جانشین تعیین
همانند نیز  زمانى  درغیبِت  کردند  مى 
تعیین این جانشین  باید  مکانى  غیبِت 
گردد. در غیاب معصوم عقل حکم مى
امر این  اگر  و  باشد  کند که جانشینى 
صورت نگیرد دو تالى فاسد مهم در پى
دوم و  الهى  حاکمیت  عدم  یکى  دارد. 
الجا و مضطر ساختن مردم به حاکمیت
طاغوت است. تالى نخست به این علت
است که چون جانشین خدا غائب است
و کسى نیست براى زمامدارى حکومت
را فرمانروایى خود  یعنى خداوند  الهى 
معطل گذاشته و این امرى محال است
زیرا فرامانروایى براى خداوند ذاتى است
و اینطور نیست که آن را تعطیل کند.
طاغوت به  مضطرشدن  که  دوم  دلیل 
بر روشن  است  سیاسى  والیت  بدون 
صورت در  خدا  اگر  که  است  امر  این 
درخواست مردم، ولى قرار ندهد آنها را
در رجوع به طاغوت مضطر کرده است.
به به جزء، حزب  در جزء  درحالى که 
حزب و آیات متعدد قرآن کریم خداوند

رجوع به طاغوت را نهى کرده است.ا

در اسالم نظر مردم ارجحیت دارد. راى
آن اعمال  و  حاکم  انتخاب  در  مردم 
مورد پذیرش قرار گرفته است. حضرت
واقع لحاظ  از  آنکه  وجود  با  (ع)  على 
واقعى حق  صاحب  و  پیغمبر  منصوب 
به کار  که  زمان  آن  بودند  زمامدارى 
به کشید  آنان  انتخاب  و  مردم  راى 
بیعت کردند.  تکیه  مردم  ونظر  راى 
براى است  شرطى  اسالمى  نظام  در 
زمامدارى زمامدار؛ اگر مردم با زمامدار
ندارد. مقبولیت  یعنى  نکردند  بیعت 
بیعت به  حکومت  و  والیت  مشروعیت 
گفت است  بهتر  یا  دارد  بستگى  مردم 
فعلیت حاکمیت به بیعت مردم وابسته
است. مشروعیت این نظام به استوارى
مشروعیت که  است،  اسالمیت  برپایه 
رهبرى هم برهمین اساس است. دراین
نظام مبدأ مشروعیت والیت الهى ست
که به فقیه منتقل شده که مشروط به
پایبندى بر احکام اسالمى است. بایدبه
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قوانین و  اسالمى  هاى  آرمان 
اسالمى ازنظر فکرى و عملى مقید باشد
در غیر این صورت مشروعیت آن سلب
میشود و طبق قانون اساسى پیروى از

او بر کسى واجب نیست.ا
والیت فقیه را میتوان عالى ترین تجلى
زیرا دانست.  اسالمیت  و  جمهوریت 
فقیه والیت  یافتن  قانونیت  و  رسمیت 
با اسالمى  جمهورى  نظام  ساختار  در 
اساسى قانون  خبرگان  مجلس  مصوبه 
1358 آذر  رفراندوم  در  مردم  راى  و 
بر عالوه  فقیه  ولى  گرفت.  صورت 
خلوص و تقوا و مدیر و مدبر بودن باید
به که  باشد  الشرایطى  جامع  مجتهد 
مسائل زمان خود احاطه دارد (آگاه به
تزویرهاى و  ها  حیله  با  برخورد  روش 
حاکم بر فرهنگ جهان و داراى بصیرت
و دید اقتصادى). داراى زیرکى و هوش
و اسالمى  بزرگ  جامعه  هدایت  براى 
حتى غیراسالمى باشد. شاید باید گفت
آیت اهللا منتظرى که به عنوان جانشین
درآبان خبرگان  مجلس  توسط  امام 
1363 انتخاب شد علت عدم صالحیت
1368 فروردین  در  امام  توسط  وى 
پایبند نبودن به ارکان نظام اسالمى بود
و برخالف نظر امام که فرمودند والیت
در میگیرد  را  دیکتاتورى  جلوى  فقیه 

پى اعمال دیکتاتورى لیبرالیزم بودند.ا

نیست معنا  این  به  فقیه  مطلق  والیت 
اسالمى جمهورى  نظام  در  رهبر  که 
مطلق از همه قوانین است و هر کار که
بلکه رهبر وظیفه انجام دهد  میخواهد 
قوانین و  احکام  از  مطلق  پیروى  اش 
مدیریت یک  رهبرى  است.  اسالمى 
مدیریت نه.  اجرایى  مدیریت  اما  است 
بر اسالمى  جمهورى  نظام  در  اجرایى 
عهده سه قوه است و رهبر ناظر بر اینها
براى صیانت از حرکت کلى نظام است
اما نه به معناى دخالت درامور. رهبرى
یک مدیریت کالن ارزشى است، زمانى
که تصمیم از سوى هر یک از مدیران
اجرایى منتهى به کج شدن راه انقالب
و میکند  پیدا  مسئولیت  رهبرى  شود، 

باید دخالت کند.ا

و تعریف  ترین  اساسى  است  بهتر 
محورى ترین مفهوم والیت فقیه را از
کالم آیت اهللا خامنه اى وام گرفت آنجا
که گفتند والیت فقیه جایگاه مهندسى
و نظام  جهت  و  خط  حفظ  و  نظام 
راست و  به چپ  انحراف  از  جلوگیرى 
انقالب معظم  رهبر  نظر  طبق  است. 
از سر فقیه چه  به والیت  اعتقاد  عدم 
اجتهاد باشد چه تقلید در عصر غیبت
و ارتداد  موجب  (عج)  حجت  حضرت 
اگر و  نمى شود.  اسالم  از دین  خروج 
عدم به  برهان  و  استدالل  اساس  بر 
لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور
است ولى ترویج اختالف و تفرقه بین

مسلمانان براى او جایز نیست.ا

1363 انتخاب شد علت عدم صالحیت
1368 فروردین  در  امام  توسط  وى 
پایبند نبودن به ارکان نظام اسالمى بود
و برخالف نظر امام که فرمودند والیت
در میگیرد  را  دیکتاتورى  جلوى  فقیه 

پى اعمال دیکتاتورى لیبرالیزم بودند.ا

نرم افزار جامع مهدویت

توسط مهدویت»  جامع  افزار  ا«نرم 

مصاف هنرى  فرهنگى  موسسه 
مبرم نیاز  به  توجه  با  و  ایرانیان 
جامعه به معارف مهدوى تهیه شده
رایگان مى افزار که  نرم  این  است. 
باشد، با هدف تعجیل در فرج امام
زمان (عج)، افزایش بصیرت مهدوى
هزینه با  و  شیعیان  الزمانى  آخر  و 
نرم این  است.  شده  تهیه  مردمى 

افزار چندین ویژگى دارد، اعم از:ا
عهد دعاى  صبح  روز  هر  یک- 
یادآور صوت،  و  متن  همراه  به  را 

مى شود.ا

یک ظهر  وقت  به  روز  هر  دو- 
دهد.ا مى  ارائه  را  مهدوى  حدیث 
نامه هاى تمام  به  سه- دسترسى 
امام زمان(عج) را ممکن مى سازد.ا
چهار- شامل بیش از 90 حدیث

از احادیث امام زمان (عج) مى باشد.ا
پنج- ادعیه و نجواهاى مرتبط با

باشد.ا امام زمان(عج) را شامل مى 
شش-  بیش از90 مقاله معتبر علمى
درباره امام زمان(عج) را در خود دارد.ا
هفت- اشعار، تصاویر و تم ها و پیامک

هاى مهدوى را جمع آورى کرده است.ا
و سایر امکانات ...ا

نرم این  است.  شده  تهیه  نرممردمى  این  است.  شده  تهیه  مردمى 
افزار چندین ویژگى دارد، اعم از:

عهد دعاى  صبح  روز  هر  یک- 
یادآور صوت،  و  متن  همراه  به  را 

مى شود.
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مصطفى محمدى کوثرنگاه پولى در آموزش و پرورش
دانشجوى ارشد رشته ى ریاضى کاربردى

دانشگاه تربیت مدرس
یادآور فقط  متن  این  عنوان  کاش 
دیگر و  معلمان  بین  حقوقى  تبعیض 
ولى کاش!  اى  و  باشد  دولت  کارکنان 
متاسفانه اینطور نیست. نگاه پولى مدت
بلعیدن حال  در  آرام آرام  که  هاست 

عدالت آموزشى است.ا
غیردولتى مدارس  کالس هاى  تعداد 
در دولت یازدهم و دوازدهم 74 درصد
مدت، همین  در  ولى  مى کند  رشد 
فقط دولتى  مدارس  کالس هاى  تعداد 
5 درصد رشد دارد. در بین نفرات برتر
کنکور سال 1398 در رشته هاى نظرى
هیچ دانش آموزى از مدارس عادى دیده
انتشارات بدون درنظرگرفتن  نمى شود. 
آمار دو  این  آیا  آموزشى،  موسسات  و 
خرج پولى  تا  که  نیست  این  نشانگر 

نشود موفقیتى حاصل نخواهد شد؟ا

کاش نگاه پولى حداقل در این خالصه
است و قوى تر  مى شد که شخصى که 
دارد را  شدن  جیب  به  دست  توانایى 
متاسفانه اما  شود  موفق  و  کند  خرج 
دارد هم  بدترى  حالت  پولى  نگاه  این 
که براى عده اى قلیل و ضعیف مطرح
چون زیبایى  واژه هاى  با  و  گردیده 
بزك زایى  اشتغال  و  مقاومتى  اقتصاد 
خرید عنوان  با  طرحى  است،  شده 

خدمات آموزشى.ا
در طرح خرید خدمات آموزشى به ازاى
هر دانش آموز 1/2 میلیون به یک پیمانکار
تحویل داده مى شود که با آن یک مدرسه
سرانه ى که  صورتى  در  دهد.  تشکیل 
بودجه ى در  دانش آموز  هر  آموزشى 
1399 حدود 4/3 میلیون در نظر گرفته
شده است. این یعنى حدود 72 درصد

هم ضعیف  دانش آموز  یک  سرانه ى 
حال مى شود.  غصب  پولى  نگاه  بخاطر 
نفع بخاطر  نیز  پیمانکار  آن  که  بماند 
مالى خودش چطور آن مدرسه را ارائه

مى کند.ا
شوراى دخالت  با  طرح  این  بودجه ى 
1399 حذف سال  در  باالخره  نگهبان 
است سال  چند  طرح  این  ولى  شد 
نیست بعید  اصال  و  مى شود  اجرا  که 
انسانى و  مالى  مضیقه هاى  به  توجه  با 
پولى نگاه  همچنین  و  آموزش وپرورش 
دیگرى عناوین  تحت  طرح  این  دولت 

همچنان ادامه داشته باشد.ا
دیگرى پولى  نگاه  که  باشید  هوش  به 

در راه نباشد.ا
خرج پولى  تا  که  نیست  این  نشانگر 

نشود موفقیتى حاصل نخواهد شد؟
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حسین خسروى فرمجلس جدید، زخم کهنه
کارشناس رادیولوژى

مردم وکالت  کرسى  به  حالى  در  یازدهم  مجلس  منتخبان 
مى نشینند که شرایط بسیار نادرى از نظر اقتصادى گریبان
ناخالص تولید  درصدى  هفت  است.کاهش  گرفته  را  کشور 
داخلى و به تبع آن فشار اقتصادى به اکثر اقشار کشور از
جمله،کارمند و دانشجو نشان مى دهد که نمایندگان قطعا

اولویتى جز اقتصاد نخواهند داشت. در نمودار زیر به طور
خالصه بخشى از مهم ترین اقداماتى که نمایندگان باید
مد نظر قرار دهند بیان شده است؛که شرح آن طى ویژه-

نامه اى در آینده منتشر خواهد شد.ا از داخلى و به تبع آن فشار اقتصادى به اکثر اقشار کشور 
جمله،کارمند و دانشجو نشان مى دهد که نمایندگان قطعا

نامه اى در آینده منتشر خواهد شد.ا از داخلى و به تبع آن فشار اقتصادى به اکثر اقشار کشور 
جمله،کارمند و دانشجو نشان مى دهد که نمایندگان قطعا

نامه اى در آینده منتشر خواهد شد.
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امیرحسین باللىحاصل عمر
دانشجوى پرستارى

راهى که انقالب اسالمى تا اینجا پیش
از پر  دشوار  است  بوده  راهى  آمده؛ 
پیچ هاى خطرناك، با  بلندى  و  پستى 
راه ادامه  براى  که  جوانانى  بسیار  چه 
را راهش  انقالب  تا  دادند  جان  حتى 
ادامه دهد؛ و چه بسیار بزرگان راه بلد
راه گم کرده و بى راهه رفته که خود 
اند. در تاریخ انقالب از بدو تولد در سال
1342 تا امروز، از این دست کج رفتن
ها کم نیست. آیت اهللا منتظرى از این

دست افراد بود.ا
مهر یک  متولد  منتظرى  حسینعلى 
شاگردان از  آباد،  نجف  در   1301
امام و  بروجردى  اهللا  آیت  برجسته 
امام تام االختیار  نماینده  خمینى(ره) و 
(زمان تبعید امام) در ایران بود مبارزى
و بود  پهلوى  رژیم  مخالف  و  انقالبى 
به این دلیل سال ها در زندان و تبعید
به انقالب  پیروزى  از  پس  برد.  سر  به 
اساسى قانون  خبرگان  مجلس  ریاست 
والیت اصل  گرفتن  قرار  حامى  رسید. 
فقیه در قانون اساسى بود و در گنجانده
از او  داشت.  مهمى  نقش  آن  شدن 
فقیه والیت  پردازان  نظریه  مهم ترین 
فقیه والیت  کتاب  مورد  این  در  و  بود 
با او  درباره  امام(ره)  است.  نوشته  را 
عالیقدر»، «فقیه  همچون  تعابیرى 
من» عمر  «حاصل  بزرگوار»،  «مجاهد 

یاد مى کردند و پس از پیروزى انقالب
بسیارى از مسائل فقهى و سیاسى را به
او ارجاع مى دادند. آیت اهللا منتظرى در
خبرگان مجلس  سوى  از   1364 سال 
رهبرى به قائم مقامى ولى فقیه انتخاب

شد.ا
مجلس افتتاحیه   ،1362 مرداد 
فرمودند: پیامى  در  امام  خبرگان، 
هرکس از  بیش  تبهکاران  «بدانید 
با و  اند  دوخته  شما  به  طمع  چشم 
اشخاص منحرف نفوذى در بیوت شما
با چهره صددرصد انقالبى ممکن است
با یک عمل انحرافى نظام را به انحراف
و اسالم  به  شما  دست  وبا  بکشانند 

جمهورى اسالمى سیلى زنند.»ا
یک سال پس از انتخاب آیت اهللا منتظرى
سیدمهدى رهبرى،  مقامى  قائم  به 
شد دستگیر  دامادش،  هاشمى،برادر 
به مهدى هاشمى،  بازداشت  از  او پس 
نشانه اعتراض درس هاى خود را تعطیل
انقالب از  پیش  هاشمى  مهدى  کرد. 
به آبادى  شمس  آیت اهللا  قتل  جرم  به 
افتاد و به دلیل اینکه با ساواك زندان 
همکارى داشت، حکم اعدامش تخفیف
از توانست  اسالمى  انقالب  با  او  یافت. 
زندان خارج شود با استفاده از موقعیت
بیت آیت اهللا منتظرى که برادرش اداره
آن را برعهده داشت، حرکات مشکوکى

مخفى به  حتى  و  داد  انجام 
و ترور  اسلحه،  بسیارى  تعداد  کردن 
آقاى تالش هاى  پرداخت.  آدم ربایى 
براى نجات او بى نتیجه ماند منتظرى
و درنهایت او مجرم شناخته شده و در
سال 1366 اعدام شد. همچنین آیت اهللا
اعدام با    1367 تابستان  در  منتظرى 
زندانیان منافقى که با مجریان عملیات
قصد و  بودند  همراه  جاویدان  فروغ 
سرنگونى نظام را داشتند مخالفت کرد
و از آنان حمایت کرد. سرانجام، ششم
امام(ره) تاریخى  نامه   ،68 فروردین 
منتشر منتظرى  اهللا  آیت  به  خطاب 
شد: «از آنجا که روشن شده است که
شما این کشور را پس از من به دست
منافقین به  آن ها  کانال  از  و  لیبرال ها 
مشروعیت و  صالحیت  مى سپارید، 
رهبرى آینده نظام را از دست داده اید.»
یک (ره)،  خمینى  امام  نامه  از  پس 
استعفاى نامه  منتظرى  آقاى  بعد  روز 
خود را نوشت و امام هم با این استعفا
انقالب اسالمى با وجود تمام فتنه ها و
خیانت ها 41 سال این راه را طى کرده
و نشان داده شخصیت ها هرچقدر هم
از خروج  صورت  در  باشند  بزرگ  که 
مسیر انقالب به دنبال آنها نمى ایستد. ا
ششم و  بیست  خمینى(ره)،  امام 
به خطاب  نامه اى  در   1368 فروردین 
شوراى مجلس  نمایندگان  و  وزیران 
اسالمى فرمودند: «سفارش این موضوع
نظام و  اسالم  از  دفاع  که  نیست  الزم 
شوخى بردار نیست؛ و در صورت تخطى،
به بالفاصله  موقعیت  هر  در  کس  هر 
مردم معرفى خواهد شد. توفیق همگان

را از خداوند متعال خواستارم.»ا

به بالفاصله  موقعیت  هر  در  کس  بههر  بالفاصله  موقعیت  هر  در  کس  هر 
مردم معرفى خواهد شد. توفیق همگانمردم معرفى خواهد شد. توفیق همگان

را از خداوند متعال خواستارم.»را از خداوند متعال خواستارم.»ا
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طالئیه

جوان مومن انقالبى
فائزه معتمدى

دانشجوى پزشکى

با برابر  ایران،  کشورمان  در  جوان  روز 
یازده شعبان و در روز هفدهم فروردین
1399 و در تقویم جهانى برابر دوازده
میالد مناسبت  به  که  است.  آگوست 
امام فرزند  (ع)  اکبر  على  حضرت 
حسین (ع) در این روز ، به روز جوان
نام گذارى شده است. در یادداشتى که
ویژگى به  مناسبت  این  به  مى خوانید 
هاى یک جوان مومن انقالبى، انتظاراتى
که از او و از مسئولین در قبال آنها مى

رود اشاره شده است.ا
ا«چرا افرادى که مشغول فساد هستند

که هستند  مشغول  که  هایى  این  چرا 
جوان هاى ما را تباه کنند از این ادارات
روح  ،59/4/6 کنند؟»  نمى  تصفیه 
نور، جلد 12، اهللا خمینى، صحیفه ى 

صفحه 203
مردان، دولت  وظیفه  راستى  به 
برابر جوانان و کارگزاران در  مسئولین 
این مرز و بوم چیست که امام اینگونه
مناسب شرایط  که  دارد  انتظار  آنها  از 
رشد استعدادهاى جوانان فراهم شود؟
اعتماد از  غیر  چیزى  وظیفه  این  آیا 
تازه جوان  جمعیت  به  دادن  میدان  و 
براى شکوفایى پرانگیزه کشور  و  نفس 
استعداد ها و بروز ایده هاى تازه است؟
اگر کارگزاران ملت زمانى که پا به میان
سالى مى گذارند، سکان کشتى انقالب
-که امانتى از جانب امام به نسل هاى
بعد از خود است- را با اطمینان کامل
از بعد  انقالبى  مومن  و  جوان  قشر  به 
که انگیزه  با  جوانان  این  دهند،  خود 

یک عزمند،  یک  فکرند،  یک  هرکدام 
قدرت یک  اند،  اراده  یک  ایمانند، 
تولیدند و یک قدرت حرکتند، پیشران
و رشد  مسیر  در  کشتى  این  حرکت 
شکوفایى کشور مى شوند. اینجا اندکى
تامل الزم است. حقیقتا ویژگى جوانى
به میان او سخن  از  این گونه  امام  که 
و اعتماد  ى  شایسته  را  او  و  آورد  مى 
تکیه یک ملت به مقام سکان دارى اش
درون گوهرى  چه  چیست؟  داند،  مى 
جوان انقالبى است که امید بنیان گذار

این کشتى بزرگ شده است؟
امروزه ملت ما و دنیاى اسالم، بیش از
هرچیزى به درك صحیح احتیاج دارد؛
مخصوصا درك صحیح از موقعیت داخل
و خارج کشور. درك اینکه ما اکنون در
چه موقعیتى قرار داریم و مى خواهیم
به چه موقعیتى نیل کنیم؛ با امکانات و
شرایط فعلى، چه چالش هایى در پیش
رو خواهیم داشت و چگونه این مسیر را
طى خواهیم کرد. جوان انقالبى در این
راه باید به دنبال کسب بینش و بصیرت
باشد. در مسائل دینى و سیاسى، بینشى
عمیق داشته باشد؛ تا در هر خوان دلش
نکند. انتخاب  اشتباه  را  مسیر  و  نلغزد 
درحال مکررا  تاریخ  اینکه  به  توجه  با 
مطالعه با  انقالبى  جوان  است،  تکرار 
از سرگذشت پیشینیان، عبرت گرفتن 
آنها و کسب تجارب ارزشمند، به شرایط
زمانه آشنا مى شود و میتواند کلید حل
مشکالت پیش روى خود و کشور شود.
جوان انقالبى بصیر مى داند چه وظیفه  و
جایگاهى دارد و در محیط هاى گوناگون
چه کنشى داشته باشد. بصیرتى که با
اندیشى، ژرف  و  تفکر  پیوسته،  مطالعه 
در تجربه  کسب  و  خالصانه  عبادت 

فرصت ها بدست مى آید.ا
گر مطالبه  و  انگیزه  با  مدنظر،  جوان 
مولود روحیه اى  چنین  وجود  است. 
که اوست  اوست.  اثرگذارى  احساس 
کند؛ مى  مطالبه  و  گوید  مى  سخن 
مطالبه اى سودمند و ثمربخش؛ از باب
واقف نیز  نکته  این  بر  باید  اما  تفکر. 
فقط طرح سوال باشد که مسئولیتش 
بلکه و پرتاب کردن یک شعار نیست؛ 
ها، آرمان  تحقق  براى  الزم  مقدمات 
حضور پرشور و با انگیزه ى او در صحنه
است. مشکالت  کردن  برطرف  براى 
با جوانان،  گرى  مطالبه  که  هرچند 
فراهم کردن شرایط، توسط کارگزاران.

کشور میسر مى شود؛ اما حقیقت این
برابر در  تراشى  مانع  هرگونه  که  است 
مطالبه هاى جوان نه تنها او را سست
آرمان تقویت  موجب  بلکه  نمیکند؛ 
آرمان حس  این  اوست.  هاى  خواهى 
خواهى و عدالت جویى جوان است که
او را به انتقاد از گفتار و کردار دیگران

وادار مى نماید.ا
و محکم  منطق  با  بتواند  باید  جوان 
انتقاد مسئولین  و  دیگران  از  استوار 
کند. انتقادى به جا و سازنده و به دور
از لحنى تند. هرچند او باید این فرصت
نقادِى از دیگران را یک حرکت اصالح
گرانه تلقى کند، اما باید مواظب لغزشگاه
به انتقادش  تا  باشد  نیز  پر خطر  هاى 
انتقام یا عیب جویى و پرده درى تبدیل
نشود و نقش سازنده و تکاملى خود را

از دست ندهد.ا
جوان یک  از  هایى  ویژگى  که  حال 
که دانستیم   ، شد  ذکر  انقالبى  مومن 
قبال در  جوانان  هم  و  مسئولین  هم 
افراد جامعه مسئولیت یکدیگر و دیگر 
هایى دارند. البته حقیقت این است که
و تر  مراتب سنگین  به  وظایف جوانان 
خطیر تر است. چرا که این قشر جوان
حساسیت با  باید  همیشه  که  است 
به نسبت  خود  مسئولیت  احساس  و 
هاى آرمان  از  را  خود  کشور،  مسائل 
امروز، ببیند  و  نداند  برکنار  انقالب 
مى امالء  او  به  را  تکلیفى  چه  انقالب 
مسیر در  همواره  باید  که  اوست  کند؟ 
خدمت به ملت و اطاعت از رهبر خود
بکوشد و عمل کننده به این دستور ولى
فقیه عصر که مى فرمایند: «جوانان باید
مسئولّیت بار  زیر  به  را  خود  شانه هاى 

دهند»، باشد. ا
زمینه ناحق  به  اگر  حتى  که  ا“زمانى 

براى فعالیت و ورود او به صحنه توسط
ى وظیفه  این  نشد،  فراهم  مسئولین 
جوان انقالبى است که آتش به اختیار
با همدلى دیگر هم فکران خود، بصورت
گروهى و با تشکل سازى در راه حق به
جهاد بپردازد و در یک کالم با بصیرتى
هرچه بالندگى  و  رشد  به  عمارگونه 

بیشتر این سرزمین کمک کند“.ا
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بهشت خاکى
فاطمه محمدى

دانشجوى هوشبرى

باز موسم سفر شد سفرى به مقصد آن
جایى که مالئکه به استقبال مى آیند،
آنکه و  است  میهمان  بست  دل  آنکه 
دل داد میزبان و چه میزبانانى. سفر به

جایى از بهشت و تکه اى از آسمان. ا
جاى جاى آن بهشت خاکى را با چشم

دل باید دید و با لباس خاکى زیست.ا
عطر از  سرزمین  این  گوشه  به  گوشه 
یاس و الله، دل مردگان جان مى گیرند
پرواز، دم از  قبل  قرآن  و صوت حزین 
مسیحایى را در این عصر مرده باورپذیر

مى کند.ا
اعجاز و  و خاك  قدم دست خون  قدم 
الهى گره خورده و لحظه لحظه پوچى
مان را به یادمان مى آورد. آنجا همان
به را  قلب  سیاهى  باید  که  جاییست 
شست محبتشان  تیربار  ى  سرچشمه 
چشم ى  گوشه  از  را  خالى  دست  و 

پربرکتشان پر کرد. ا
و دورى  شد  امسال  مان  سهم  اما 
دلتنگى و غفلتمان، و سهم میزبانانمان
با عشق و خاك و بقیع وار تنها شدن 

چادر خاکى. ا
اعتبار بالمکین،  المکان  گفته اند شرف 
آن در  که  است  انسانهایى  به  مکانها 
جبهه پرشکوه  خاك  اعتبار  زیسته اند، 
پیر سرباز  پابرهنگان  همان  به  هم  ها 
گداى عالم  شاهان  که  است  خمین 

آنانند. ا

هربار که  سرزمین  آن  در  چیست  اما 
وداع بغضى مى نشاند بر جان و هرلحظه

دورى غمى بر دل. ا
و خلوتگاه است  عاشقان  زیارتگاه  آنجا 

عارفان. ا

در قلب فکه اش روایت هاست با طنین
روایت قلم،  اهل  شهیدان  سید  دلنواز 
هایى از غرق شدن در رمل داغ رهایى

از دلبستگى ها و رفتن تا اوج خدا.ا

طالئیه یعنى گذشتن از هرچه مس و
برنز و طال شدن؛ عباس وار عاشق شدن

و ابوالفضلى طال شدن.ا

، شلمچه است  اما خود عشق  شلمچه 
با خاك تمام جبهه  که  است  اى  آینه 
و درخشد  مى  آن  در  سرخش  هاى 
بوى آن  از  که  است  آسمانى  دریچه 
مى شهادت  دلنواز  عطر  و  رشادت 
و ایثار  بلند  مثنوى  شلمچه  وزد. 
ازخودگذشتگى است، فرودگاه عشق و

معراج دل.ا
ازخودگذشتگى است، فرودگاه عشق و

از دوکوهه اما اگر بپرسى چه بگویم که
پادگانى بود در حوالى غفلت از دنیا و

نرسیده به خدا.ا

و خلوتگاه است  عاشقان  زیارتگاه  و خلوتگاهآنجا  است  عاشقان  زیارتگاه  آنجا 

در قلب فکه اش روایت هاست با طنین
روایت قلم،  اهل  شهیدان  سید  دلنواز 
هایى از غرق شدن در رمل داغ رهایى

از دلبستگى ها و رفتن تا اوج خدا.ا

طالئیه یعنى گذشتن از هرچه مس و
برنز و طال شدن؛ عباس وار عاشق شدن

، شلمچه است  اما خود عشق  شلمچه 
با خاك تمام جبهه  که  است  اى  آینه 
و درخشد  مى  آن  در  سرخش  هاى 
بوى آن  از  که  است  آسمانى  دریچه 

فراتر آن  از  ونوشتن  هرآنچه گفتن  اما 
قلب هاى  زمزمه  تواند  نمى  بهشت  از 
تو باشد؛ که  پاسخ  را  و سواالت عقلت 
خود باید آن جا بروى و زندگى کنى تا

بدانى تجلى عشق یعنى چه!ا

فکه

طالئیه

دوکوهه

شلمچه

19



سبحان محمودى
دانشجوى داروسازى

راه پیروزى

بِإَِجالَِه الَْحْزُم  َو  بِالَْحْزِم  َفُر  الظَّ َقاَل  ا«َو 

أُْي بَِتْحِصیِن األْْسَرارِ»ا أِْي َو الرَّ الرَّ
و است  اندیشی  دور  به  پیروزي 
دوراندیشی در به کار انداختن رأي و به

کار انداختن رأي در نگاهداشتن اسرار.ا
حکمت چهل و هشت نهج البالغه

امام(ع) در این گفتار حکیمانه  در سه
جمله کوتاه رمز پیروزى را در کارها بیان
مى کند. نخست مى فرماید: «پیروزى
به که  «َحْزم»  است»؛  تدبیر  گرو  در 
معناى دوراندیشى و مطالعه عواقِب کار
است، یکى از مهم ترین عوامل پیروزى
برابر در  نگر  سطحى  افراد  زیرا  است، 
حوادث غیر قابل پیش بینى در روزگار
سپس خورند.ا  مى  شکست  راحتى  به 
امام(ع) در جمله دوم مى فرماید: «حزم
گرفتن کار  به  گرو  در  دوراندیشى  و 
معناى جوالن به  «اجالۀ»  است»؛  فکر 
و است  فکر  معناى  به  «رأى»  و  دادن 

است این  فکر  دادن  جوالن  از  منظور 
که انسان همچون اسب سوارى که در
تمام اطراف میدان نبرد، قبل از شروع
گردش مى کند تا از نقاط ضعف و قوت
نیز مهم  مسائل  در  باید  شود،  خبر  با 
چنین کند و تمام جوانب یک مسئله را
از خوب و بد بدون اغماض بررسى کند
تا بتواند تصمیم صحیح بگیرد.ا به یقین
حزم و دوراندیشى ایجاب مى کند که
انسان افزون بر استفاده از فکر خویش،
از افکار دیگران نیز بهره بگیرد، همان
باقر(ع) امام  از  حدیثى  در  که  گونه 
رسول «از  فرمودند:  که  خوانیم  مى 
دوراندیشى و  حزم  پرسیدند  خدا(ص) 
صاحب با  مشورت  فرمود:  چیست؟ 

نظران و پیروى از آنها».ا
از باید  پیروزى  به  رسیدن  براى  گاه 
استفاده کرد پیچیده و مختلفى  نقشه 
نابود سبب  آن  بر  دشمن  آگاهى  که 

در امام(ع)  رو  این  از  است؛  شدن وى 
آمیز حکمت  جمله  آخرین  و  سومین 
در صحیح  «تفکر  فرمایند:  مى  فوق 
گرو نگه دارى اسرار است». در حدیث
در السالم)  امام(علیه  از  که  دیگرى 
غررالحکم نقل شده مى خوانیم: «راز تو
اسیر توست؛ اما اگر آن را افشا کردى

تو اسیر آن مى شوى».ا
استفاده معصومین  روایات  بعضى  از 
مى شود که اسرارتان را حتى به همه
احتمال زیرا  نگویید،  هم  دوستان 
دارد. وجود  آنان  در  حالت  تغییر 
فرماید: مى  السالم)  صادق(علیه  امام 
«اسرارت را حتى به دوستت مگو مگر
سر آن  بر  تو  دشمن  اگر  که  آنجا  در 
آگاه شود ضررى به تو نمى رساند، زیرا
صورت به  روزى  است  ممکن  دوست 

دشمن درآید».ا

امام مبانى  در  مسئله  ترین  اصلى 
محمدى ناب  «اسالم  مسئله  خمینى، 
یعنى است؛  آله»  و  علیه  اهللا  صلى 
عدالت اسالم  ستیز،  ظلم  اسالم 
طرفدار اسالم  مجاهد،  اسالم  خواه، 
پا حقوق  مدافع  اسالم  محرومان، 
و رنج دیدگان و مستضعفان.ا برهنگان 
اصطالح امام  اسالم،  این  مقابل  در 
فرهنگ در  را  آمریکایى»  «اسالم 
سیاسى ما وارد کرد. «اسالم آمریکایى»

یعنى اسالم تشریفاتى، اسالم بى تفاوت
در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهى،
اسالم بى تفاوت در مقابل دست اندازى
به کمک  اسالم  مظلومان،  حقوق  به 
زورگویان و اسالمى که با همه اینها مى
سازد. این اسالم را امام نامگذارى کرد.ا
این کتاب خالصه اى از جلد بیست و
با یکم صحیفه امام خمینى رحمه اهللا 
و محمدى  ناب  اسالم  جدال  موضوع 

اسالم آمریکایى مى باشد.ا

جدال دو اسالم

مائده نیسارى
دانشجوى رشته نقاشى

دانشگاه الزهرا تهران
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برشى از وصیت نامه شهید سرباز قاسم سلیمانى

وصیت مى کنم اسالم را در این برهه که تداعى یافته در
انقالب اسالمى و جمهورى اسالمى است، تنها نگذارید.
است. توجه خاص  و  نیازمند هوشمندى  اسالم  از  دفاع 

در مسائل سیاسى آنجا که بحث اسالم، جمهورى اسالمى،
خدا رنگ  اینها  مى شود،  مطرح  فقیه  والیت  و  مقدسات 

هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگى ترجیح دهید.ا

مائده نیسارى
دانشجوى رشته نقاشى

دانشگاه الزهرا تهران

دستان سبز از مجموعه بازار رشتدستان سبز از مجموعه بازار رشت

بهاران آید  مى  تو  با  همیشه 
به رقص آید عروس سبزه زاران
بار این  کرده  که مالئک  کجایى 
باران بوسه  کهکشان ها  تمام 

حسین باقرى
دانشجوى پزشکى
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