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از تالش هــای جهــاد گونــه آنــان در ترویــج 
ــالب  ــام و انق ــا ی ام ــداری از آرمانه و پاس
تشــکر کنیــد...  شــما افســران جــوان جنگ 

نــرم هســتید و عرصــه جنــگ نــرم بصیرتی 
ــک اشــتر وار  ــه و اســتقامتی مال عمــار گون
ــرای  ــا تمــام وجــود خــود را ب ــد؛ ب می طلب

ایــن عرصــه آمــاده کنیــد.

کالم رهبری
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لطفا آقایان نخوانند!
راز جذابیت از نگاه مولوی

  در ارتبــاط بــا رابطــه ی دو جنــس مخالــف، دیــدگاه 
هــای مختلفــی مطــرح شــده کــه معمــوال بــه افــراط 
ــورد زن و  ــاط و برخ ــت. ارتب ــیده اس ــط کش و تفری
ــی  ــرا بدیه ــت زی ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ــرد ام م
اســت کــه در جامعه،کوچــه و خیابــان، هنــگام خرید، 
هنــگام معاشــرت هــا و..نمــی تــوان دیــواری بیــن دو 
جنــس کشــید ولــی مــی تــوان بــرای ســالمت ایــن 
ــن رابطــه تعالیــم انســان  ارتبــاط کوشــید کــه در ای
ســاز اســالم حفــظ حریــم و حیــا را مــود تاکیــد قــرار 

مــی دهــد.
ــه تاثیــر  ــازک اندیــش راجــع ب      مولــوی، عــارف ن
حریــم میــان زن و مــرد در افزایــش محبوبیــت  
ــف  ــی لطی ــام او مثال ــردن مق ــاال ب ــدرت زن و در ب ق
مــی آورد؛ مــرد را بــه آب و زن را بــه آتشــی تشــبیه 
ــته  ــان آن دو برداش ــل می ــر حائ ــه اگ ــد ک ــی کن م
شــود، آب بــر اتــش غلبــه مــی کنــد و آن را خامــوش 

مــی ســازد.
     امــا اگــر حائلــی میــان آن دو برقــرار گــردد، مثــل 
ــر آن  ــش زی ــرار داد و آت ــه درون آن آب ق ــی ک دیگ
را روشــن کننــد، آن وقــت آتــش آب را تحــت تاثیــر 
ــد  و  ــرم میکن ــم گ ــم ک ــد و ک ــی ده ــرار م ــود ق خ
احیانــا جوشــش و غلیــان در او بــه وجــود مــی آورد 
، تــا آنجــا کــه سراســر وجــود او را تبدیــل بــه بخــار 

مــی ســازد.
     آب غالــب شــد بــر آتــش از امیــد/ زآتــش 

او جوشــید چــو باشــد در »حجیــب«
ــل امــد آن دو را/ نیســت  چونکــه دیگــی حائ

کــرد آب را کــردش هــوا
      ویــل دورانــت نویســنده کتــاب مشــهور »تاریــخ 
تمــدن« مــی گویــد: »حیــا امــر غریــزی نیســت، بلکه 
ــت و دل  ــه دس ــد ک ــان دریافتن ــت. زن ــابی اس اکتس
ــازی مایــه ی طعــن و تحقیــر اســت و ایــن امــر را  ب

بــه دختــران خــود یــاد دادنــد.«
     در واقــع حیــا و عفــاف تدبیــری اســت کــه خــود 
زن بــا یــک نــوع الهــام، بــرای گرانبهــا کــردن خــود 
ــالف  ــرد برخ ــرد. و م ــی ب ــه کار م ــرد ب ــر م در براب
آنچــه تصــور مــی رود از ابتــذال و تســلیم و رایگانــی 
زن متنفــر اســت و همــواره عــزت و بــی اعتنایــی زن 

را نســبت بــه خــود ســتوده اســت.
ــای  ــرت ه ــرد و آزادی معاش ــم زن و م ــدان حری فق
بــی بنــد و بــار، هیجــان هــا و التهــاب هــای جنســی 
ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــی بخش ــی م ــار را فزون ــان ب زی

ــت شــود. ــک مل ــودی ی موجــب ناب
    »یکــی از مســؤوالن یــک مرکــز مهــم سیاســی در 
آمریــکا گفتــه بــه جــای انداختــن بمــب، دامن هــای 
ــر  ــد؛ اگ ــت میگوی ــتید! راس ــان بفرس ــاه برایش کوت
ــه   ــرای کشــوری شــهوات جنســی و آمیــزش بیروی ب
زن و مــرد و دختــر و پســر را ترویــج کردنــد و جــوان 
را بــه راه هایــی کشــاندند کــه غریــزه ی او هــم به طــور 
ــه  ــاج ب ــر احتی ــه آن اســت، دیگ ــل ب ــی متمای طبیع
اســتفاده  از تــوپ و تفنــگ علیــه یــک ملــت نیســت. 
فســاد، یــک ملــت را بــه خــودی خــود ضایــع و باطــل 
ــود  ــروز خ ــازد. ام ــاه میس ــده  او را تب ــد و آین میکن
ــد میترســند؛  ــده ی خودشــان دارن ــا از آین آمریکاییه
ــان  ــاالِت روشن بینانش ــی از مق ــن را در بعض ــن ای م
میبینــم؛ مربــوط بــه االن هــم نیســت.« / رهبرانقالب  
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      »اینکــه یــک انقــالب بتوانــد بمانــد، بتوانــد خــودش را نگــه دارد، بتوانــد 
ــود،  ــب بش ــا غال ــر آنه ــد ب ــد، بتوان ــه دربیفکن ــودش پنج ــمنان خ ــا دش ب
خیلــی مســئله ی مهّمــی اســت؛ انقــالب مــا تنهــا انقالبــی اســت کــه ایــن 

کار را توانســته اســت بکنــد، بعــد از ایــن هــم بایــد بتوانــد بکنــد.

ــد.  ــد دارن ــه عمــر اب ــی هســتند ک ــای انقــالب اســالمی، ایده های      ایده ه
عدالتخواهــی هیــچ وقــت کهنــه نمی شــود؛ آزادی خواهــی و اســتقالل خواهی 
ــت  ــچ وق ــگان هی ــت بیگان ــا دخال ــارزه ب ــود؛ مب ــه نمی ش ــت کهن ــچ وق هی
ــا  ــل ه ــرای نس ــه ب ــه همیش ــت ک ــی اس ــا ایده های ــود. اینه ــه نمی ش کهن

ــه دارد.« جاذب

              رهبر معظم انقالب

                               امیر حسین رفعتی 

  

 
  

اســت. البتــه »شــبه انقــالب« هایــی درخاورمیانه 
و شــمال آفریقــا و آمریــکای التیــن اتفــاق 
ــود و  ــالب نب ــع انق ــه در واق ــت ک ــاده اس افت
ــا  ــر از آنه ــه هیمــن خاط ــود. ب ــا ب ــا کودت غالب

ــم. ــی کنی ــر م صرفنظ

انقالب کبیر فرانسه
      انقــالب معــروف فرانســه بــه معنــای 
ــه و  ــک انقــالب کامــل و همــه جانب واقعــی، ی
ــران،  ــالب ای ــل انق ــود. مث ــردم ب ــور م ــا حض ب
رهبــران آن صددرصــد مردمــی و دارای افــکار 
ــه دنبــال ایجــاد یــک جامعــه مردمــی.   ــو و ب ن
ــه  ــی ک ــروه اول ــال، آن گ ــد س ــه چن ــه فاصل ب
ــروه  ــک گ ــه وســیله ی ــد ب ــرده بودن انقــالب ک
افراطــی کنــار زده شــدند و بعضــی شــان اعــدام 
ــر  ــج ســال، ب ــار پن ــاره بعــد از چه شــدند. دوب
اثــر شــدت عمــل ایــن گــروه تنــدرو، از طــرف 
ــه و  ــرار گرفت ــل ق ــس العم ــورد عک ــردم م م
عــده ای از آنهــا اعــدام و عــده ای هــم تبعیــد 
ــد. یعنــی  شــدند و گــروه ســومی ســرکار آمدن
بــه فاصلــه 12 ســال، ســه گــروه ســرکار آمدنــد 

کــه هرکــدام، آن گــروه قبلــی خودشــان را قلــع 
ــد. ــود کردن و قمــع و ناب

انقالبــی کــه بــا آن همــه حــوادث تلــخ و 
خســارت هــای بســیار، پادشــاهی را کنــار 
ــدام  ــش را اع ــانزدهم و زن ــی ش ــته و لوئ گذاش
ــد از  ــال بع ــزده س ــر از پان ــود، کمت ــرده ب ک
ــذاری  ــاج گ ــون در آن ت ــالب، ناپلئ ــروع انق ش
مــی کنــد. کأن لــم یکــن شــیئاً مذکــورا!  بعــد 
ــا  ــه ب ــی ک ــرد و همــان خاندان ــون ُم هــم ناپلئ
ــاره  ــد، دوب ــه بودن ــه رفت ــر فرانس ــالب کبی انق

ســر کار آمدنــد؛ یعنــی بوربن هــا!
خالصــه بعــد از تقریبــا »صــد ســال«، جمهوری 
فرانســه سروســامانی بــه خــودش گرفــت!... تــا 

رســید بــه اینجائــی کــه امــروز شــما کشــور 
یــک  کــه  میکنیــد،  مالحظــه  را  فرانســه 
حکومــت مردم ســاالر و دموکراســی اســت.

انقالب اکتبر شوروی
ــن  ــری ای ــورت دیگ ــه ص ــم ب ــوروی ه در ش
ــه  ــود ک ــده ب ــا ش ــال ادع ــات رخ داد. اص اتفاق
ــی،  ــت مردم ــک حکوم ــوروی ی ــت ش حکوم
تــوده ای و سوسیالیســت اســت. ایــن از همــان 
ــردم از محاســبات  ســالهای اول نقــض شــد. م
دولــت بــه معنــای حقیقــی کلمــه حــذف 

ــدند.  ش
بــه فاصلــه شــش هفــت ســال از پیــروزی 
انقــالب، اســتالینی بــر ســِر کار آمــد کــه امــروز 
در دنیــا هــر کــس را بخواهنــد بــه گردن کلفتی 
و زورگویــی و ظلــم و بی مالحظگــی و دوری از 
ــبیه  ــتالین تش ــه اس ــد، ب ــم کنن ــانیت مته انس

می کننــد! صدهــا هــزار آدم بــه جــرم مخالفــت 
بــا حکومــت اســتالین یــا توّهــم مخالفــت 
ــم  ــر آن ه ــد براب ــدند! و چن ــود ش ــدام و ناب اع

ــه ســیبری، تبعیــد شــدند و چــه شــدند! ب

انقالب الجزایر
انقــالب الجزائــر، انقــالب اســالمی، انقــالب 
مســاجد و انقــالب علمــای دیــن بــود؛ انقــالب، 
ــای  ــی و از حوزه ه ــدارس دین ــاجد، از م از مس
ــا  ــود م ــالب خ ــل انق ــد مث ــروع ش ــه ش علمی
دینــی  حکومــت  روز،  یــک  حتــی  لیکــن 
ــان اول،  ــد! از هم ــود نیام ــه وج ــر ب در الجزائ
فرانســوی هــا توانســتند هــم فرهنــگ و آداب 
ــن را در  ــه دی ــادی ب ــم بی اعتق ــان، ه خودش
الجزائــر کــه تحــت نفوذشــان بــود و داشــت از 
ــد! ــوذ بدهن ــد نف ــالص می ش ــان خ استعمارش

ــع  ــاورزی و وض ــاظ کش ــردم از لح ــت م وضعی
ــد  ــر ب ــا زی ــادی، واقع ــرایط اقتص ــی و ش زندگ
بــود! الجزایــری هــا حرفهــای رادیوهــای بیگانــه 
ــد و بیســت ســال بعــد از  را قبــول کــرده بودن
ــالمی و  ــی، اس ــر انقالب ــر، دیگ ــالب الجزائ انق
ــوی،  ــی و معن ــهای اخالق ــود! ارزش ــی نب دین
ــاً وجــود نداشــت؛ پیشــرفت مــادی هــم  مطلق
نبــود! شــورویها اگــر نتوانســتند زندگــی مــردم 
را درســت کننــد، الاقل توانســتند در مســابقه ی 
بدهنــد.  نشــان  برجســته ای  کار  فضایــی، 
ــتقالل  ــتند آزادی و اس ــر نتوانس ــویها اگ فرانس
و اصــول انقالبشــان را تحقــق ببخشــند، الاقــل 

ــد.  ــی بکنن ــات جهان توانســتند فتوح
»برگرفته از سخنان رهبر انقالب«

انقــالب  مقایســه  نوشــته،  ایــن  از  هــدف 
اســالمی ایــران را بــا 3 انقــالب بــزرگ تاریــخ 

بخشی از پیام رهبر انقالب خطاب به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

        زهرا اسماعیلی

شــما مــی توانیــد مطالــب خــود را دربــاره 
مشــکالت دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، 
ســلف، فضــای دانشــگاه و... بــه آی دی 
از  تــا  کنیــد  ارســال  نشــریه  تلگــرام 

مســئوالن مربوطــه پیگیــری شــود.



همــه چیــز از اونجایــی شــروع شــد  کــه تلفــن خونــه 
ــس  ــط نف ــت خ ــتی پش ــد و دوس ــدا در اوم ــه ص ب

ــان مــی گفــت: کجــا قبــول شــدی؟  نفــس زن
بمانــد اینکــه تلفــن چطــوری قطــع شــد و مــن 
ــر و  ــه کامپیوت ــوندم ب ــودم رو رس ــوری خ چج
شــروع کــردم  بــه وارد کــردن کــد هــا و زدن 
دکمــه Enter و روبــه رو شــدن بــا کادر باریکی 
کــه هــر کــدوم از گــزاره هــای اون می تونســت 
ادامــه زندگیتــو یــه جــور دیگــه ای رقــم بزنــه 
ــی _تهــران«  ــه طباطبای »دانشــگاه عالم
بعــد از دیــدن ایــن گــزاره اولیــن چیــزی کــه 
تــو اوج خوشــحالیم ضربــه فنیــم کــرد واهمــه 
هــای مــادرم بــود کــه مــدام تکــرار مــی کــرد 
ــه  ــو ی ــزن راه دور، زندگــی کــردن ت ــرم ن دخت
شــهر دیگــه و دور از خانــواده کار ســاده ای 
نیســت. اونجــا بــود کــه هــر چــی دنبــال دکمــه 
ی غلــط کــردم روی کیبــورد مــی گشــتم 
ــد خــودم  ــع بای ــردم و در واق ــداش نمــی ک پی
رو بــرای دنیــای مســتقل دانشــجویی و زندگــی 

ــگاه آمــاده مــی کــردم . کــردن در خواب
 آن روزهــا  بــه بــه و چهچــه اطرافیانــم دلگرمم 
مــی کــرد اینکــه مــدام دِر گوشــم مــی گفتنــد: 

ــه   ــانیه مگ ــوم انس ــب عل ــالمه ،قط عــــــ
ــود؟! خــب مــن هــم  ــی ب ــت و ناراض ــه رف میش
ــود و ...  ــرم ب ــم گ ــه تن ــودم و البت ــرم ب ــی دلگ خیل
ــا یــک مجموعــه  ــگاه و ب ــی کــه اومــدم خواب ــا زمان ت
کامــال آپارتمانــی بــدون فضــای ســبز مواجــه شــدم، 
اون روز انــگار هیــچ چیــز مشــتاق دیــدار مــا تــوی اون 
ســاختمان نبــود ایــن رو خیلــی خــوب از دیــوار هــای 
رنــگ نــزده و موکــت هــای کثیــف و ســکوت مخــوف 
خوابــگاه مــی شــد فهمیــد، اینجــا بــود فهمیــدم نقش 
عــدد پنــج در زندگــی مــن خیلــی پررنگــه و مــن و 

ــم _ ــم کار داری ــا ه ــی  ب ــا خیل ــاال ه ــج حاالح پن
کوچــه پنــج، طبقــه پنجم،اتــاق 505 و نظافــت کاری 
پنجشــبه هــا. وقتــی کــه داشــتم کلیــد طبقــه پنجــم 
آسانســور رو مــی زدم چیــزی توجهــم رو خیلــی 
جلــب کرد،هشــدار عجیــب روی کلیدهــای آسانســور 
»توقــف در طبقــات زوج امــکان پذیر نیســت« 
ــن  ــرار ای ــایلم و تک ــه وس ــن ب ــز م ــت انگی ــگاه به و ن
ــی  ــم دلگرم ــرد و بازه ــا ف ــه ی ــج زوج ــه پن ــه ک جمل

ــرده... مــادرم کــه مــی گفــت: چتــه پنــج کــه ف
هعععــی االن مامانامــون کجــان کــه ببینــن اینجــا زوج 

ــد  ــتگی و بع ــی در اوج خس ــده  وقت ــی ش ــرد یک و ف
ــا  ــی فرقشــو ب از یــک امتحــان- کــه البتــه نمــی تون
جنــگ تشــخیص بــدی- بایــد تــک تــک پلــه هــا رو 
طــی کنــی تــا بــه اتاقــت برســی. البتــه خــراب بــودن 
آسانســور تــوی خوابــگاه معینیــان خالــی از لطــف هــم 
ــه جوابگــوی  ــی کــه ســالن مطالع نیســت ؛  از اونجای
ــد  ــه مجبورن ــگاه نیســت، دوســتانی ک ــت خواب جمعی
ــه  ــرن ب ــن ب ــه زیرزمی ــدن ب ــرای درس خون ب
بهانــه خرابــی آسانســور همــان پاگــرد پلــه هــا 
ــد از روز بعــد هــر کــدام زیلــو  رو ترجیــح دادن
ــد و کارشــان شــد  ــدازی ابتیــاع کردن ــر ان و زی
ــان  پهــن کــردن بســاط درس و مشــق و احیان
ــا  ــرد ه ــن پاگ ــان در همی ــام و استراحتش ش
، تنهــا دلخوشــی مــا هــم همیــن صحنــه 
نوســتالژیک اســت کــه آدم رو یــاد خالــه بــازی 
ــه  ــس کوچ ــه پ ــی در کوچ ــای دوره کودک ه

ــدازه . ــای شــهرمون مین ه
ــه  ــرام این ــای گ ــم اتاقی ــا ه ــدی ب ــرای بع ماج
ــم و  ــت نداری ــع اینترن ــا اکثــر مواق کــه چــرا م
بعــد از یــک کشــف بــزرگ کــه انصافا شایســته 
ی ثبــت در دفتــر فخیــم حضــرت گینــس بــود 
ــه  ــوئیت ب ــای س ــرق وای ف ــدیم ب ــه ش متوج
بــرق المــپ راهــرو وصــل بــوده و زمانــی که در 
امــر صرفــه جویــی بــرق خوابــگاه کوشــا بودیــم 
خودمــان را بــه طــرز عجیبــی از اینترنــت بــی 

نصیــب مــی کردیــم .
یادمــه آخریــن بــاری کــه مســئولین دلشــون برامــون 
تنــگ شــده بــود و یــک ســری بــه مــا زدنــد خیلــی 
مشــتاق حــل کمبــود هــای خوابــگاه معینیــان بودنــد 
ــتراک و ....  ــد اش ــتن ک ــر نداش ــتن پرینت ــل نداش مث
ولــی خــب تنهــا برکتــی کــه اومدنشــون داشــت ایــن 
بــود کــه حســن ختامــی باشــد بــرای ایــن مطلــب و 
ــی  ــان و ول ــگاه معینی ــای بچــه هــای خواب درد دل ه
حســن ختــام حســن ختــام شــد یــا در شــرف قبــح 
ختــام اســت ؟ بــه قــول موالنــا »ایــن زمــان بگــذار 

تــا وقتــی دگــر «

ای وای مادرم!
فاطمیه نزدیک است؛

#فاطمیه_نزدیک_است 
و قلبم به شماره افتاده ...

ــأ خاکــی مــی بینــم! هــوا را  کوچــه هــا را تمام
پــر از دودهــای غلیــظ آتــش؛ درهــا بــه چشــمم 
شکســته مــی آینــد و صــدای پســری غریــب و 
نگــران، دلــم را بــه خــون مــی کشــد » ای وای 

مــادرم !« 
دختــر بچــه ای هــر لحظــه درد را مــی چشــد و 
جــز بــی قــراری هیــچ نمــی توانــد و عــذاب آور 
تــر و دلخــراش تــر ،جایــی اســت کــه ذهنــم را 
دســتان بســته فاتــح خیبــر بــه هــم مــی ریــزد و 
اگــر کل دنیــا را بــه همیــن جــرم زیــر و رو کنند 

و ویرانــه اش ســازند ، بــاز هــم کافــی نیســت...
صدایی می آید »علی جان! سرت را باال 

ــه در  ــان ...ک ــو ج ــت بان ــدای بزرگی ــر...« ف بگی
ــی را داری ! ــوای عل ــال ،ه ــه ح هم

#فاطمیه_نزدیک_است ! 
ــن،جگر  ــی است...حس ــم خاک ــوز ه ــه هن کوچ

ــدارد. ــت را ن دیدن
ــی  ــر نم ــت را ب ــم نگاه ــاب غ ــرش ت حسین،س

ــد.  تاب
زینــب ؛قــم خمیــده ات را بــه تماشــا نشســته و 
ــای  درد هــای روزگار مــی  دارد خــودش را مهی

کنــد.
درد بــی مــادری،درد نبــود علــی ،درد جگــر پــاره 
ــین...  ــر  درد حس ــه دردت ــن و از هم ــاره حس پ

فــراق حسین،َســر حســین ...
ــود جســم  ــارو پ ــی اش ،ت ــی تاب ــی... ب ــا عل و ام
ــش  ــس های ــالنده و نف ــم گس ــش را از ه و جان
بــه شــماره افتــاده... و فکــر نبــودن تــو ...جهنــم 

ــزد چشــمانش ... ــا را ن ســاخته دنی
ــه الی  ــوری از ال ب ــت و ن ــک اس ــه نزدی فاطمی
پنجــره هــای چوبــی خانه ای در ســوخته ســاطع 

                  

اســت... کشــیده  قــد  آســمان  تــا  و  شــده 
صــدای خنــده هــای دختــری کــه مــادرش بــه 
شــانه زدن گیســوان یلدایــی اش نسشــته اســت. 

گوش عالم را نوازش می کند ...

ــه  ــم را ب ــه  تبس ــاِن خان ــاری ِمی ــِی ج و زندگ
ــاند.  ــی نش ــی م ــای عل لبه

شــماره   بــه  قلبــم  و  #فاطمیه_نزدیک_اســت 
افتــاده؛ کوچــه همچنــان خاکــی و از خانــه ای در 
ســوخته صــدای گریــه مــردی بلنــد شــده اســت 
 و بانویــی از جنــس نور،آســمان را نــور بخشــید 
و زمیــن از.   فیــض حضــورش ،بــی نصیــب 

ــد؛  گردی
ــر محــور بــی قــراری مــی  ــه امــروز دنیــا ب ــا ب ت
چرخــد و زمیــن تنهــا بــه بهانــه رســیدن منتقــم 

مــادری مظلــوم، کــن فیکــون نشــده اســت 
#فاطمیه_نزدیک_است...

بیاییــد آرامــش قلــب پســرش را در قنــوت 
هایمــان تــا بــه آســمان برســانیم ... و ظهــور را از 

ــم. ــادرش بطلبی م

والیت فقیه 
سنتز جمهوریت واسالمیت 

ــه تاســیس  ــای اولی ــه ه ــری جرق ــس از شــکل گی پ
ــی 15خــرداد  ــام مردم ــد از قی ــت اســالمی بع حکوم
بــه رهبــری حضــرت امــام و صراحــت لهجــه ایشــان 
در تشــکیل حکومــت اســالمی ســرآغازی شــد بــرای 
ورود جمــع کثیــری از ملــت ایــران  بــه صحنــه 
ی مبــارزات اســالمی. آن چیــزی کــه در شــعار 
و خواســته مــردم مســلمان ایــران برجســتگی و 
ــود، شــکل گیــری  درخشــندگی خاصــی برخــوردار ب
ــود کــه هــم اســتقالل و آزادی  حکومتــی اســالمی ب
ــالمی و  ــت اس ــه هوی ــم ب ــد و ه ــن کن ــان را تامی آن
ــراری  ــذا برق ــد و ل ــدار بده ــان ارزش و اقت ــی آن دین
هــدف  بعنــوان  را  اســالمی  حکومــت جمهــوری 
مبــارزات اســالمی خــود قــرار دادن. امــام در مصاحبــه 
ــد  ــردم میفرمای ــت م ــوع از خواس ــن ن ــاب ای ای در ب
ــی  ــک رژیم ــوری اســالمی، ی ــم اســالمی و جمه رژی
ــر آرای عمومــی و رفرانــدوم عمومــی  اســت متکــی ب
ــد منطبــق  ــون اســالم و بای ــون اساســی اش قان و قان
ــر  ــه ای دیگ ــد و در مصاحب ــالم باش ــون اس ــا قان ب
جمهــوری اســالمی را اینگونــه تعریــف میکننــد و مــی 
فرماینــد: »مــا خواســتار جمهــوری اســالمی هســتیم . 
»جمهــوری« فــرم و شــکل حکومــت را تشــکیل مــی 
ــن  ــرم قوانی ــوای آن ف ــی محت ــالمی یعن ــد و اس ده

الهــی اســت.
بــه عبــارت دیگــر ایــن گــزاره هــا را میتــوان اینگونــه 
مطــرح کــرد کــه جمهــوری اســالمی نــه تنهــا ناقــض 
ــم   ــوع از  رژی ــن ن اصــول دمکراســی نیســت بلکــه ای
متکــی بــه آرای ملــت اســت بــه گونــه ای کــه تمامــی 
آحــاد ملــت در انتخــاب فــرد و یــا افــرادی کــه بایــد 
مســوولیت و زمــام امــور را در دســت بگیرنــد شــرکت 
داشــته و دیگــر اینکــه در مــورد ایــن افــراد منتخــب 
نیــز خــط مشــی سیاســی و اقتصــادی و ســایر شــئون 
اجتماعــی و کلیــه قواعــد و موازیــن اســالمی مراعــات 

مــی شــود.

والیت فقیه و جمهوریت 
بــا مراجعــه بــه اندیشــه سیاســی حضــرت امــام )ره( 
میتــوان بــه نقــش مــردم در شــکل گیــری  حکومــت 
ــظ  ــن و حف ــرای تأمی ــه ب ــه ک ــت فقی ــی  والی مردم
مصالــح مــردم تشــکیل میشــودپی بــرد یعنــی مــردم 
موضــوع و اســاس بــرای تشــکیل و تــداوم ایــن 
ــی  ــام خمین ــر  ام ــی دیگ ــه بیان ــت هســتند ب حکوم
ــه صــورت جمهــوری  ــه را ب ــت فقی )ره(، تحقــق والی
مطلــوب می دانســتندو در تشــریح آن مــی تــوان گفت 
امــام خمینــی )ره( میــان والیــت فقیــه و جمهوریــت، 
نــه تنهــا تناقضــی نمی بینــد، بلکــه اصــاًل والیــت فقیه 
را مبتنــی بــر جمهوریــت میداننــد. بــر همیــن مبنــا 
هــم هســت کــه امــام راحــل ایــده جمهــوری اســالمی 
ــس  ــان پ ــد. در جری ــد می کنن ــر آن تأکی ــه و ب را ارائ
از انقــالب جریــان ســکوالر وغــرب زده ســعی در 
ــی  ــکار عموم ــه در اف ــت فقی ــوری والی ــای دیکتات الق
ــه عنــوان بزرگتریــن مبــارز  داشــت. امــام خمینــی ب
ــردر  ــخ معاص ــتعماری در تاری ــتبدادی و اس ــد اس ض
ــه  ــت فقی ــوری والی ــی دیکتات ــاله نف ــا مس ــاط ب ارتب

مــی فرماینــد:
»خیــال مــی کننــد کــه اگــر چنانچــه والیــت فقیــه 
ــد، در  ــی آی ــش م ــدری پی ــه قل ــد قضی ــش بیای پی
صورتــی کــه در اســالم ایــن حرفهــا نیســت .....فقیــه 
نمــی خواهــد بــه مــردم زورگویــی کنــد . اگــر یــک 
ــه دیگــر  ــن فقی ــد، ای ــی کن فقیهــی بخواهــد زورگوی
والیــت نــدارد .در اســالم قانــون حکومــت مــی کنــد 
ــم .  ــم بگیری ــی خواهی ــوری را م ــوی دیکتات ......جل
نمــی خواهیــم دیکتاتــوری باشــد، مــی خواهیــم ضــد 
ــوری  ــه ضــد دیکتات ــت فقی ــد . والی ــوری باش دیکتات
ــد  ــا تاکی ــب ب ــن ترتی ــوری« بدی ــه دیکتات ــت، ن اس
بلیــغ امــام راحــل و تصریــح ایشــان برشــکل گیــری 
ــوان گفــت انقــالب اســالمی  حکومــت اســالمی  میت
نتیجــه ی دیالکتیــک جمهوریــت واســالمیت اســت. 
ــوان  ــن کنــش سیاســی را میت ــور و نمــود ای کــه تبل

ــه دانســت. ــت فقی والی

اندیشه
این زمان بگذار تا وقتی دگر
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