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اهلل موالنا

سیاسی  تمام  به  روزی  آذر،   16
حق طلبانه ی  فریاد  رساندن  برای 
این  در  است.  بیگانه  به  دانشجو 
بر  مرگ  فریاد  باید  واقع  به  روز 
هم  که  دولتی  داد.  سر  را  آمریکا 
پیش از انقالب و هم در سال های 
ظالمانه ترین  انقالب  از  پس 
تحریم ها و نیرنگ ها را علیه ایران 
نیز  حاضر  حال  در  کرد.  اعمال 
برابر جمهوری اسالمی  همواره در 
از  حمایت  شعار  با  و  ایستاده اند 
را  ایران  ایرانی  آزادی خواه  زنان 
حقوق  بین المللی  کمیسیون  از 
تناقض  چه  می کنند.  حذف  زن 

مضحکی!
کشورهای  تمام  که  روزگاری  در 
اسالمی  ایران  مقابل  در  دنیا 
ایستاده اند، چین و عربستان نیز با 
یک بیانیه ایران را به عقب نشینی 
سایر  امور  در  دخالت  عدم  و 
اینکه  می کنند.  دعوت  کشورها 
دست  بزرگ  شیطان  با  ایران 
بزرگی  اتهام  نمی دهد،  دوستی 
است؟ همین یک بیانیه خود نشان 

از اقتدار جمهوری اسالمی دارد. 
جمهوری  قدرت  از  دنیا  تمام 
عده ای  و  عصبانی اند  اسالمی 
در  زانو  به  انتظار  در  همچنان 
در  هستند.  اسالمی  ایران  آمدن 
بس  همین  عده  این  حال  وصف 
ملی خود خرسند  تیم  باخت  از  که 
زندان  در  افراد  این  می شوند. 
شده اند.  اسیر  غلط  روایت های 
حکم  آشوب گر  افراد  برای  خود 
به  را  آنها  خود  خیال  در  و  صادر 

می کنند. تبرئه  بی گناهی  جرم 
حامی  یک  تنها  اسالمی  جمهوری 
یکتا  خداوند  آن  و  دارد  مقتدر 
نیرنگ های دشمنان  او خود  است. 
که  است  این  می سازد.  بی اثر  را 
قوی  ایران  نظاره گر  همچنان  ما 
مختلف  حوزه های  در  مقتدر  و 
توانمندی ها  این  هرگز  هستیم. 
که  کسی  چشم  به  موفقیت ها  و 

ایران عاجز را می خواهد نمی آید.

خادم نیا رقیه 

سال هفتم . شماره 63

ماهنامه سیاسی
16 صفحه . آذر ماه 1401

این شماره از بی تعارف با کمال احترام تقدیم می شود به شهید محسن فخری زاده، مردی که در بین دشمنان 
مشهورتر بود تا در بین دوستان.

آیا ایران از پشت خنجر خورده است؟
جستاری بر بیانیه ی مشترک چین و عربستانجستاری بر بیانیه ی مشترک چین و عربستان
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قــاب پنجم: یادبود روز دانشــجو؛ حملــه نیروهای امنیتی در قــاب پنجم: یادبود روز دانشــجو؛ حملــه نیروهای امنیتی در 1616 آذر  آذر 13321332 به دانشــکده  به دانشــکده 
فنــی دانشــگاه تهران و شــهادت آذر شــریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیــا و احمد قندچیفنــی دانشــگاه تهران و شــهادت آذر شــریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیــا و احمد قندچی
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سرمقاله؛ بی تعارف با خوانندگان!
هدیه گیاه تازه - کارشناسی آمار و کاربردها

از آن زمانــی کــه مســیح پیامبــر 
ــرت  ــا هج ــد ت ــد ش ــدا)ع( متول خ
بــه  مکــه  از  خــدا)ص(  پیامبــر 
مدینــه و تــا زمانــی کــه خیــام 
را  تاریــخ  تقویــم  دقیق تریــن 
کــرد،  پیشــکش  جهــان  بــه 
یــادگاری  و  تقویــم  مناســبت های 
دارای  بشــر  بــرای  آن  روزهــای 
اهمیــت باالیــی بــوده اســت. نوعــی 
از عالقــه در آدمیــزاد وجــود دارد که 
عالقه منــد اســت روزهــای خــوب 
یــا بــد و یــا دارای اهمیــت را بــرای 
خــود یــادآوری کنــد. از آنجایــی 
و  فراموشــی  فرزنــد  انســان  کــه 
غفلــت اســت ایــن کار شــاید باعــث 
ــرو رود و  ــر ف ــه فک ــی ب شــود دقایق
ــز  ــه نی ــرد. ذات ماهنام ــرت بگی عب
از همیــن جهــت دوســت  شــاید 
ذاتــی  ماهنامــه  باشــد.  داشــتنی 
جمع بنــدی  تقویــم  یــک  شــبیه 
ــدازد  ــادت می ان ــم ی ــده دارد. ه ش
ــم  ــه رخ داده و ه ــخ چ ــه در تاری ک
یــاد آوری می کنــد کــه ایــن مــاه از 
عمــر تــو چگونــه گذشــته و چــه رخ 
داده اســت. ســعی مــا در بی تعــارف 
ــواره  ــه هم ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ب
ــه  ــروه دانشــجویان ب ــام گ ــرای تم ب
ــب  ــط مطل ــک خ ــل ی ــدازه حداق ان
داشــته  وجــود  خوانــدن  بــرای 
باشــد. بــرای تحقــق ایــن مهــم 
ــم نشــریه  ــد تقدی ــر مانن ــد تغیی چن
ــل  ــل تأم ــای قاب ــاب عکس ه ــا ق و ی
ــت.  ــده اس ــزوده ش ــارف اف در بی تع
از ایــن شــماره چنــد تغییــر دوســت 
ــارف  ــز در بی تع ــر نی ــتنی دیگ داش

می افتــد: اتفــاق 
اول: در راســتای تشــویق نویسندگان 
ــی  ــن اول ــی مت ــه قول ــازه کار و ب ت
کــه  شــده ایم  قائــل  مشــخصه ای 

تشــویق  نویســندگان  خــود  هــم 
دنبال کننــدگان  هــم  و  شــوند 
ــنده  ــد نویس ــد رش ــارف بتوانن بی تع

دانشــجوهای مــارا ببیننــد.
دوم: در راســتای گســترش گفتمــان 
مــردم ســاالری دینــی دفتــر تحکیــم  
ــد بخشــی از  وحــدت یادداشــت چن
ــن  ــاب در همی ــک کت ــه ی ی خالص
ــده  ــه ش ــارف اضاف ــه بی تع ــاب ب ب
ــماره  ــر ش ــت و ه ــریالی اس ــه س ک

دانشــگاه  خــود  بــرای  سیاســی 
ــش  ــن بخ ــود. ای ــد ب ــرا خواه الزه
ــط  ــا توس ــه دقیق ــت ک ــن جه از ای
ــرا  ــگاه الزه ــجویان دانش ــود دانش خ
می شــود  نوشــته  و  شــده  لمــس 
ــب  ــای غال ــی از فض ــکاس جالب انع
ــود. ــد ب ــگاه خواه ــی در دانش سیاس

ــماره  ــن ش ــوان از ای ــار عن ــن چه ای
روز  بــه  مربــوط  قضــا  از  کــه 
دانشــجو هــم هســت، بــه بی  تعــارف 

ــک فصــل  ــارف خالصــه ی ی از بی تع
ــد. ــر می کن ــب منتش ــه ترتی آن را ب

پژوهشــی  تاریــخ  بخــش  ســوم: 
انقــالب اســالمی اســت.یعنی ســعی 
ــه مناســبت های  ــا توجــه ب کردیــم ب
تقویــم بــه دنبــال یــک نقطــه ی 
ــخ  ــک تاری ــا تاری ــده ی ــوش ش فرام
ــوارد را  ــی م ــم و برخ ــالب بروی انق

تبییــن کنیــم.
چهارم:یــک صفحــه ی اختصاصــی 

نظــرات  شــد.  خواهنــد  اضافــه 
بــرای  بی تعــارف  دنبال کننــدگان 
بــه  دارد.  فراوانــی  اهمیــت  مــا 
و  تلگــرام  در  ارتباطــی  راه هــای 
ایتــا و شــماره تمــاس توجــه کنیــد 
و مــارا از نظــرات خــود بهره منــد 
ســازید. ضمنــا تبریــک از دهــن 
ــرای  ــارف را ب ــم بی تع ــاده ی تی افت

باشــید. پذیــرا  دانشــجو  روز 

،، ،،
آدمیــزاد  در  عالقــه  از  نوعــی   
ــت  ــد اس ــه عالقه من ــود دارد ک وج
ــا دارای  ــد و ی ــا ب روزهــای خــوب ی
ــادآوری  ــود ی ــرای خ ــت را ب اهمی
کنــد. از آنجایــی کــه انســان فرزنــد 
ــن کار  فراموشــی و غفلــت اســت ای
ــه  ــی ب ــود دقایق ــث ش ــاید باع ش
ــرد.  ــرت بگی ــرو رود و عب ــر ف فک
ــن  ــاید از همی ــز ش ــه نی ذات ماهنام
جهــت دوســت داشــتنی باشــد.
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حضرت فاطمه)س( نمونه ی کامل زن آزاده

رقیه خادم نیا،کارشناسی علوم تربیتی

والیــت  همســر  نبــوت،  دختــر 
و  بهتریــن  امامــت  مــادر  و 
بــرای  الگــو  شایســته ترین 
حضــرت  از  اســت.  زنــی  هــر 
ــم  ــم و ک ــم می گویی ــرا)س( ک زه
ایشــان  از  آنچــه  می خوانیــم. 
رنج هــا  رســیده،  گوش هــا  بــه 
و ســختی هایی اســت کــه ایــن 
زمــان  در  کریم النفــس  بانــوی 
حیــات خویــش بــه جــان خریــده 
ــی  ــود زن ــا در اســالم خ اســت. م
ــم  ــف و آزاده داری ــد، عفی قدرتمن
ــی  ــا زن غرب ــروز م ــا الگــوی ام ام

بانو فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها(، مصداق برجسته ی زن، زندگی، آزادی

،، ،،
حضــرت  فــدک  خطبــه ی 
حضــور  بیانگــر  فاطمــه)س( 
ــای  ــان در عرصه ه ــال ایش فع
ــت.  ــی اس ــادی و اجتماع اقتص
ــن دارد  ــان از ای ــن نش همچنی
انــزوا  در  مســلمان  زن  کــه 
نیســت و هــر کجــا الزم باشــد 
در میــدان حضــور می یابــد.

ــم  ــر ظل ــش در براب ــوار خوی بزرگ
و جهــل آن روز ایســتاد و علــم 
برافراشــت.  ایمــان را  دانایــی و 

تببین  د جها
عالِــم  یــک  بی ماننــد  زن  ایــن 
ــود. پاســخگوی  ــا ب ــام معن ــه تم ب
بــا  دیگــران  ســؤاالت  تمــام 
احتــرام  و  ادب  کمــال  رعایــت 
ــک  ــه)س( ی ــرت فاطم ــود. حض ب
سیاســی  و  اجتماعــی  فعــال 
کجــا  هــر  ایشــان  بــود.  نیــز 
ــن  ــاد تببی ــه جه ــود ب ــه الزم ب ک
ــی  ــان عموم ــد و اذه می پرداختن

عقب ماندگــی  و  محدودیــت 
خطبــه ی  می کننــد.  تلقــی 
فاطمــه)س(  حضــرت  فــدک 
ایشــان  فعــال  حضــور  بیانگــر 
و  اقتصــادی  عرصه هــای  در 
همچنیــن  اســت.  اجتماعــی 
زن  کــه  دارد  ایــن  از  نشــان 
و  نیســت  انــزوا  در  مســلمان 
ــدان  ــد در می ــا الزم باش ــر کج ه

می یابــد. حضــور 
والیت مداری

حضــرت فاطمــه )س( والیــت را 
امــری مهــم تلقــی می کردنــد. 

می زداییدنــد.  جهــل  از  را 
چنیــن زن نمونــه ای در اســالم 
می کــرد  چادرآگاهی بخشــی  بــا 
می شــد  حاضــر  اجتمــاع  در  و 
نمــاد  را  چــادر  امــروز  امــا 

ــذاب  ــا و ج ــه زیب ــی ک ــت. زن اس
او تســخیر  اســت و تنهــا هنــر 
قلــب مــردان اســت. اگرامــروز 
ــاد  ــی را نم ــا زن غرب ــران م دخت
می داننــد  آزادی  زندگــی،  زن، 
تــا  آن  بــه  رســیدن  بــرای  و 
ایســتاده اند،  هــم  جــان  پــای 
از   کاری  کــم  ماســت.  از  ایــراد 
ــه دم از  ــت ک ــال ماس ــب امث جان
حالــی  در  می زنیــم  مســلمانی 
را  غربــی  زن  مــا  دختــر  کــه 

می دانــد.  خویــش  قهرمــان 
زندگــی،  زن،  شــعار  دادن  ســر 
ــان  ــران و زن ــب دخ آزدی از جان
ــناخت  ــدم ش ــان از ع ــی نش ایران
صحیــح از شــخصیت و زندگــی 
ــو  ــت. بان ــرا)س( اس ــرت زه حض
پــدری  دامــان  در  فاطمــه)س( 
نــور  امــروز  کــه  شــد  بــزرگ 
حقانیــت او تمــام جهــان را در 
برگرفتــه اســت. در دوره ای پــا 
ــه  ــت ک ــات گذاش ــه حی ــه عرص ب
ــان  ــان آن زم ــب  مردم ــل قل جه
را تیــره کــرده بــود؛ امــا ایــن 
پــدر  کنــار  در  بــزرگ  بانــوی 

ــاع از  ــرای دف ــه ب ــوری ک ــه ط ب
ــه در  ــن)ع( ب ــت امیرالمومنی والی
ــان آن  ــه ی مردم ــک  خان ــک ت ت
ــت  ــر حمای ــد و ب ــان می رفتن زم
ــد؛  ــد می کردن ــود تأکی ــّی خ از ول
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اســت  شــده  چــه  امــروز  امــا 
بــه  اســالمی  مملکــت  در  کــه 
حرمــت  هتــک  جامعــه  رهبــر 
ــت  ــه والی ــن ب ــود؟ از توهی می ش
همچنــان  و  شــده  قبح زدایــی 
وای  تماشــا.  بــه  نشســته ایم 
دخــت  راه  پیــرو  مدعیــان  بــر 

نبــی)س(.
آزادگی

ــرت  ــاخص حض ــی ش ــر ویژگ دیگ
ــان  ــودن ایش ــه)س( آزاده ب فاطم
ثروتمنــدان  میــان  از  اســت. 
ایشــان  خواســتار  کــه  قریــش 
علی بن ابیطالــب)ع(  بودنــد، 
ــوال  ــا و ام ــده از دنی ــه رهی را ک
همســری  شایســته  بــود  آن 
می دانســتد. کســی کــه لبــاس 
شــب عروســی خــود را هدیــه 
از  آزاد  اســت  زنــی  می دهــد، 
نفســانی.  خواســته های  تمــام 
آزادانــه  اســت.  آزاد  او  روح 
بنــد  در  و  می کنــد  زندگــی 
نیســت.  محدودیتــی  هیچ گونــه 
مبــارزه  پوشــیدگی،  عیــن  در 
احقــاق  دنبــال  بــه  می کنــد. 
ــرو راه  ــت. پی ــان اس ــق مظلوم ح
ــی  ــت و گمنام ــش اس ــی خوی ول

می دانــد. ســعادت  رمــز  را 
ــدی  ــی فرزن ــن زن ــان چنی از دام
ســر  کــه  می شــود  متولــد 
آزادی  فــدای  را  خویــش 
مبــارک  آییــن  در  می کنــد. 
ــاهد آزادی  ــوح ش ــه وض ــالم ب اس
را  مردانــی  و  زنــان  و  هســتیم 
ــن  ــو گرفت ــا الگ ــه ب ــم ک می بینی
از ایــن خانــدان ادامه دهنــده ی 
ملتــی  مــا  هســتند.  آزادی  راه 
ــم  ــتیم؛ ای کاش بفهمی آزاده هس
مــا در جمهــوری اســالمی کــه 
بســتر عشــق و زندگــی اســت، 
اهانــت   بــر روی  آزادی داریــم. 
ــه و  ــت فقی ــات و والی ــه مقدس ب
ظلم هــای کــف خیابــان سرپوشــی 
بــه اســم مبــارزه بــرای آزادی 
می گذارنــد و خــود را معتــرض 
یعنــی  ایــن  می نامنــد.؛  نیــز 
متفــاوت  آزادی  معنــای  هــم 
ــیدن  ــم راه رس ــت و ه ــده اس ش
ــتند آزادی  ــر می دانس ــه آن. اگ ب
بــه  دســت  هرگــز  چیســت، 
ــه  ــه ای علی ــال ظالمان ــن اعم چنی
نمی زدنــد  خویــش  هم وطــن 
ــه  ــرت فاطم ــارک حض ــود مب وج
زهــرا)س( نشــان دهنــده ایــن 

،،
شــب  لبــاس  کــه  کســی   
هدیــه  را  خــود  عروســی 
ــت آزاد از  ــی اس ــد، زن می ده
ــانی.  ــته های نفس ــام خواس تم
آزادانــه  اســت.  آزاد  او  روح 
بنــد  در  و  می کنــد  زندگــی 
ــت. ــی نیس ــه محدودیت هیچ گون

،،
آزاد  مســلمان،  زن  کــه  اســت 
کــه  جامعــه ای  نیــز  و  اســت 
نمــاد  خــود  باشــد،  اســالمی 
جوامــع  ســایر  بــرای  آزادی 
ــرای آزادی  ــارزه ب ــذا مب ــت. ل اس
اســت  بی فایــده  ایــران  در 
ــی آزاده  ــران ملت ــت ای ــه مل چراک
ــح  ــی و صحی ــای واقع ــت. معن اس
آن  نــه  اســت.  همیــن  آزادی 
آزادی ای کــه نمــاد آن حجــاب 

از ســر برداشــتن اســت. 
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آیا ایران از پشت خنجر خورده است؟  

عربستان  و  چین  توسط  که  بیانیه ای 
باشد  نگران کننده  شاید  گرفت  شکل 
که چه اتفاقی در انتظار ایران است؟ آیا 
ما یکی از متحدین استراتژیک خود را 
از دست داده ایم ؟ اینکه این دو کشور 
زمینه ی  در  یکدیگر  حمایت  به  که 
اقتصادی، حفظ امنیت و... برخاستند، 
داشت؟  خواهد  ایران  برای  آثاری  چه 
ممکن است عده ای فکر کنند که ایران 
اقتصادهای  نه  تنها  اقتصادی،  نظر  از 
کشورهای غربی را از دست داده، بلکه 
از  هم  را  چین  اقتصاد  است  ممکن 
دست بدهد و پس از کشورهای عربی 
به  عنوان بازیگری درجه دوم در غرب 
اقتصادی  دیپلماسی  رادار  در  آسیا، 
چین در نظر گرفته شود و بدین صورت 
اقتصاد آن ضعیف و ضعیف ترگردد. در 
حالی که جای نگرانی نیست. اگر یک 
باشیم،  داشته  چین  به  جامع  نگاه 
در  را  خود  که  شد  خواهیم  متوجه 
هم  او  است.  داده  قرار  شرایط سختی 
با ایران روابط دوستانه ای دارد، هم با 
نزدیک  رقیب های  با  حتی  عربستان. 
که  آمریکا  و  هند  ژاپن،  مانند  خود 
تجارت گسترده ای دارد، با رقبای آنها 
این  دارد.  نزدیکی  و  عمیق  روابط  نیز 
خوبی  آینده ی  مشخصا  ارتباطات  نوع 
نخواهد داشت. اینطور که معلوم است 
کشور  دو  بین  شود  ناچار  روزی  اگر 
مخالف یکی را انتخاب کند به احتمال 
فشار  دچار  دیگر  کشور  سوی  از  زیاد 
می شود. به طور کلی آینده ی آن کمی 
مثال،  برای  می رسد.  نظر  به  ترسناک 
ایران  و  عربستان  ارتباط  حاال  همین 
دارای تنش هایی است. اگر این تنش ها 
بیشتر و عمیق تر شوند، احتمال قریب 
سخت تر  بسیار  چین  کار  یقین  به 
لحاظ  به  را  آسیب هایی  و  مي شود 
نظر  به  مي بیند.  سیاسی  و  اقتصادی 

می رسد شاید بتوان به این اتفاق مانند 
نگاه  مثبت  دید  به  دیگری  اتفاق  هر 
خودکفایی  برای  باشد  تلنگری  و  کرد 
و اعتماد بیشتر به خودمان که از همان 
اسالمی،  ابتدای شکل گیری جمهوری 
امام خمینی)ره( با شعار نه شرقی، نه 
غربی استقالل ایران را گوشزد کردند. 
البته که این، قطعا به این معنا نیست 
جدا  کشورها  دیگر  از  را  خودمان  که 
کنیم و کاری به یکدیگر نداشته باشیم؛ 
خیر. ما از یکدیگر کمک می گیریم؛ اما 
طور  به  که  هست  حواسمان  همیشه 
کامل اطمینان نکنیم. در حد ضرورت 
در  که  چیزی  باشیم.  داشته  اعتماد 
حقیقتِ  این شعار نهفته، همین است. 
 ، خود  کشور  سرمایه های  به  ما  وقتی 
و... طبیعی  منابع  و  انسانی  نیروهاي 

که  کنیم  باور  و  باشیم  داشته  اعتماد 
توانمند هستیم، دیگر کسي نمي تواند 
آمریکا  کشور  آن  چه  بزند.  ضربه ای 

باشد، چه چین و عربستان و...
همین که در بیانیه خواستار همکاری 
انرژی اتمی  با آژانس بین المللی  ایران 

شدند ، گویای همه چیز است. 
ما با سختی های زیادی دست  و  پنجه 

جستاری بر بیانیه ی مشترک چین و عربستان

 فاطمه سادات قاینی، کارشناسي روانشناسی

6

خیلی  هم  جا  همین  تا  و  کردیم  نرم 
قوی جلو آمدیم. اینکه کشوری بتواند 
کند،  عبور  ساله   ۸ تحمیلی  جنگ  از 
زیر انواع و اقسام فتنه هایی که دشمن 
و  انداخته  راه  به  در سال های مختلف 
ناعادالنه ترین تحریم ها را علیه ایران به 
اجرا درآورده دوام بیاورد، یعنی خیلی 
قوی تر از این حرف هاست و ریشه های 
این  به  که  دارد  پایداری  و  محکم 
سادگی ها و با این جریانات اتفاقی برای 
اینکه  نمی رود.  بین  از  و  نمی افتد  آن 
انتظار دارند خلیج فارس و دیگر جزایر 
ایران که با چنگ و دندان حفظ شده اند 
بیفتد،  آنها  به همین راحتی به دست 
می کنند  اعالم  است.  مضحک  واقعا 
من  کشورها  سایر  امور  در  ایران 
فلسطین،  یمن،  عراق،  سوریه،  جمله 
با  ولی  نکند  مداخله  و...  افغانستان 
تمام مسئله ی جزایر سه گانه  وقاحت 
را مطرح می کنند و در کنار این، برای 
بحران یمن هم نگران هستند و تالش 
می کنند با ابتکار عمل هایی جدی، یک 
پیدا  جامع  و  دائمي  سیاسی  حل  راه 

کنند.
باشد که رستگار شویم.

اولین تجربه نویسندگی
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اجرای  و  شکاری  محسن  اعدام  با 
عده ای  دوباره  او  برای  محاربه  حکم 
و  فقیه  را  خود  عوام،  و  خواص  از 
حقوقدان خواندند و آواز نه به اعدام 
را راه انداختند و حکم فقهی محاربه 
بردند.  سؤال  زیر  شبهات  انواع  با  را 
حکم  کامل  بررسی  به  اکنون  لذا 

می پردازیم. محاربه 
اما محاربه چیست و محارب کیست ؟

به موجب ماده ی 279 قانون مجازات 
محاربه  جرم   1392 مصوب  اسالمی 
سالح  از  استفاده  از:  است  عبارت 
جان  قصد  با  سرد  چه  و  گرم   چه 
حریم  به  تعدی  اموال،  سرقت  افراد، 
طوری  به  مردم  ترساندن  و  ناموس 
و  ببرد  بین  از  را  جامعه  امنیت  که 
اعمال  این  که  است  کسی  محارب 
زمانی  محاربه  جرم  دهد.  انجام  را 
اعمال  این  که  شد  خواهد  محقق 
فرد  و  باشد  داشته  عمومی  جنبه ی 
اگر  لذا  زند.  هم  بر  را  جامعه  امنیت 
کسی با نیت شخصی یک یا چند نفر 
قرار  و جرح   و ضرب  مورد حمله  را 
داشته  آنها مشکل شخصی  با  و  دهد 
عمومی  جنبه ی  او  عمل  و  باشد 

محاربه  او  فعل  این  باشد،  نداشته 
حتما  محارب  همچنین  بود.  نخواهد 
ناموس  یا  جان  مال،  »قصد  باید  
ارعاب مردم « را  مردم« و یا »قصد 
با کشیدن  مجرم  یعنی  باشد؛  داشته 
داشته  را  مردم  جان  قصد  سالح 
به  آسیبی  اینکه  از  باشد)صرف نظر 
قصد  یا  خیر(  یا  برساند  مردم  جان 
مردم  مال  اینکه  از  )فارغ  مردم  مال 
مردم  ناموس  قصد  یا  نه(  یا  ببرد  را 

رخ  مردم  ناموس  به  تعرضی  )چه 
ترساندن  قصد  یا  و  خیر(  یا  دهد 

مردم را داشته باشد .
محاربه،  جرم  تحقق  شرایط  از  یکی 
است. سالح شامل  از سالح  استفاده 
هفت  مانند  است  گرم  و  سرد  سالح 
اما  و...؛  قمه  چاقو،  مسلسل،  تیر، 
فلفل  اسپری  سنگ،  چون  ابزاری 
نمی توان  عرفا  که  فرمان  قفل  یا  و 
عنوان سالح را بر آنها داد اگر کسی 
عنوان  تحت  نماید  استفاده  آنها  از 

نمی گیرد. قرار  محارب 
قانون    279 ماده ی  موجب  به 
محاربه  حکم  اسالمی،  مجازات 
که:»  می شود  محقق  درصورتی 
به  گردد«.  محیط  در  ناامنی  موجب 
جرم  یک  محاربه  جرم  می رسد  نظر 
خوردن  برهم  نیازمند  و  باشد  مقید 
صرف  و  می باشد  جامعه  امنیت 
را محقق  این جرم  از سالح  استفاده 

کرد. نخواهد 
که  است  جرائمی  از  یکی  محاربه   
حدی  مجازات  نوع  از  آن  مجازات 
کیفیت  و  میزان  نوع،  یعنی  است. 

وقتی بین علمای مجازی اختالف می افتد!
بررسی احکام محاربه در قانون

معصومه عباس قربانی، کارشناسی تاریخ تمدن و ملل اسالمی 
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آن در شرع اسالم  و در قرآن کریم 
مشخص  آیه ی33  مائده  سوره ی 
شده است و قانون گذار نیز بر همان 
محاربه  حد  می دهد.  حکم  اساس 
مجازات  چهار  از  یکی  می تواند 
قطع  کشیدن،  صلیب  به  اعدام، 
تبعید  یا  چپ  پای  و  راست  دست 
قاضی  که  گفت  باید  البته  باشد. 
دادگاه در انتخاب این چهار مجازات 
مختار است و در کشور ما عموما به 

مجازات اعدام حکم داده می شود.
بود  چه  شکاری  محسن  ماجرای  اما 
و چرا قاضی به او حکم محاربه داد؟

محسن شکاری، سوم مهرماه 1401 
و  امینی  مهسا  مرگ  بهانه ی  به 
خیابان  عربده کشی  با  ارشاد،  گشت 
از  یکی  و  بست  را  تهران  ستارخان 
قمه  با  را  امنیت  حافظ  مأمورین 
مجروح کرد و  و با اخالل در امنیت 

جامعه و ترساندن مردم فرار کرد. او 
با نام گذاری سالح سرد خود به اسم 
نام  دانته  بود.  آمده  خیابان  به  دانته 
است  شیطانی  و  تخیلی  شخصیتی 
انسان  مادرش  و  اهریمن  پدرش  که 
نشان  عجیب  نمادسازی  این  است. 
و  آشوب سازی  برای  او  انگیزه  ی  از 
او  دارد.  امنیت   در  اخالل  و  کشتار 
دادگاه  برگزاری  و  دستگیری  از  بعد 
ضبط   تصاویر  و  فیلم ها  وجود  با 
شهود،  شهادت  و  او  اقرار  شده، 
که  آنجا  مردم،  جان  قصد  نیت  به 
بزنیم.«  مأمور  تا  می گوید:»رفتیم 
ایجاد  موجب  و  کشیده  را  قمه 
بود. به نحوی   ناامنی در خیابان شده 
بسته  را  مغازه ها  ترس  از  کسبه  که 
ترک  را  محل  ترس  از  نیز  مردم  و 
او  برای  محاربه  حکم  لذا  می کنند. 
محقق می شود و او به اعدام محکوم 

شد.

از  موجی  شکاری  محسن  اعدام  با 
قضائیه  قوه ی  به  فشار  برای  شبهات 
ادعای  این  جمله   از  شد؛  مطرح 
محسن  که  عنوان  این  با  عجیب 
دست  که  او  نظیر  افرادی  و  شکاری 
ترساندن  آنها  هدف  بردند،  به سالح 
دنبال  به  و  بود  امنیتی  مأموران 
مردم  تشجیع  و  قلب  قوت  ایجاد 
محاربه  جرم  شرایط  بنابراین  بودند! 
این  جواب  در  است.  نشده  محقق 
از  راستی  به  که  بگوییم  باید  افراد 
بستن  با  اوباش  و  اراذل  زمانی  چه 
حامی  قمه  و  عربده کشی  و  خیابان 
پلیس  این  حتما  و  شده اند  مردم 
و  آسایش  سلب  باعث  که  است 
آیا  اینکه  و  می شود!!  جامعه  امنیت 
کشور  مردم  این  جزء  امنیتی  مأمور 
نیست که قشر پلیس را از مردم جدا 

!؟ می دانید 
با  رابطه  در  که  دیگری  شبهه ی 
بود،  شده  مطرح  شکاری  پرونده ی 
این مسأله بود که محسن شکاری به 
اقدام  محیط  در  ناامنی  ایجاد  قصد 

به کشیدن سالح نکرده است.
قانون   144 ماده  به  باید  پاسخ  در   
ماده  این  در  کرد؛  رجوع  مجازات 
عنوان شده است که اگر مجرم علم به 
نتیجه ی  یا  باشد  داشته  نتیجه  وقوع 
آن قابل پیش بینی باشد، جرم محرز 
آنطور  شکاری  پرونده ی   در  است. 
واکنش های محیطی  و  از شواهد  که 
پیداست، در مسأله ی کشیدن سالح 
و زخمی کردن نیرو، ایجاد ترس در 
قابل  کامال  خیابان  در  حاضر  مردم 
که  گفت  نمی توان  است.  پیش بینی 
فردی در یک مکان عمومی اقدام به 
کشیدن سالح کند و به فرد دیگری 
ولو مأمور قانون حمله کند؛ اما برای 
دیگر افراد حاضر در آن مکان ناامنی 
در  واقعه  این  نشود.  ایجاد  ترس  و 
ساعات  در  و  عمومی  خیابان  یک 
افتاده  اتفاق  مردم  تردد  و  حضور 
دارد  محیطی  اثر  او  عمل  و  است 
یا  دونفره  ماجرای  یک  به  محدود  و 

است. نبوده  شخصی 
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سال 6491 میالدی یعنی یک سال بعد 
از جنگ جهانی دوم زنان آسیب زیادی 
با هدف  سازمانی  بودند.  متحمل شده 
»برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت 
جلسه ی  نخستین  شد.  تشکیل  زنان« 
این سازمان در فوریه 7491 با حضور 
۵1 عضو در نیویورک تشکیل شد که 
و  بودند  زن  آن،  نماینده   ۵1 همه ی 
نهادهای  دیگر  از  را  آن  مسئله  همین 

سازمان ملل متمایز می کرد.
با  زن  مقام  کمیسیون  جلسه ی  اولین 
کرد:  کار  به  آغاز  راهنما«  »اصول  این 
از  نظر  صرف  زنان،  جایگاه  »ارتقای 
با  برابری  مذهب،  یا  زبان  نژاد،  ملیت، 
مردان در همه ی فعالیت های انسانی و 
رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در مفاد 

قوانین.«
آیا این اصول توسط واضعان خود اجرا 

می شود؟!!!
به  دوره  چند   ۸991 سال  از  ایران 
همچنین  درآمد.  کمیسیون  عضویت 
نهاد سازمان ملل  اساس رأی گیری  بر 
در  ایران  عضویت   ،4102 آوریل  در 
کمیسیون مقام زن برای دوره ای دیگر 
رسما   2202 مارس  در  و  شد  تمدید 
این عضویت عالوه بر  کرد.  کار  به  آغاز 
می توانست  رأی،  حق  از  برخورداری 
فرصتی برای ارائه ی کامل تر دستاورد ها 
و  زنان  حوزه ی  در  کشور  ابتکارات  و 
خانواده باشد؛ اما این حق قانونی ایران 
سازمان  مقر  در  جلسه ای  تشکیل  با 
آمریکا  درخواست خصمانه ی  به   ملل 

و متحدان او لغو شد.
این عمل وقیحانه در حالی رخ داد که 
ایران سرافراز و پر قدرت پس از انقالب 
براساس  امروز  به  تا   7۵ سال  باشکوه 
پرافتخارترین جایگاه  بین المللی  اسناد 

را برای بانوان خود رقم زده است. 
جهانی  معتبر  مستندات  به  نگاهی  با 
)حضور 06 درصدی زنان در دانشگاه ها 
بین  سواد  درصدی   09 نرخ  داشتن   ،

کمیسیون مقام زن در انفجار تبعیض

زنان ایران، وجود بیش از 21 هزار زن 
نویسنده  در حوزه فرهنگ ، وجود 7 
، حضور  دانشگاه ها  در  زن  استاد  هزار 
زنان در ۸3 رشته تخصصی ورزشی و 
کسب ۵37 مدال ورزشی برون مرزی 
طی یک سال توسط زنان ، وجود 04 
در  متخصص  پزشک  زنان  درصدی 
کشور و...( متوجه این مسئله می شویم 
زنان  حقوق  ناقض  تنها  نه  ایران  که 
نیست بلکه عرصه را برای دستیابی به 
باز کرده است و  تک تک حقوق زنان 
بانوان خود را بر این اندیشه تشویق کرد 
که ایران و اسالم همچون دو بال، زن را 

به مقصد اصلی خود می رساند .
با نگاهی به پیشینه ی کشورهای موافِق 
حذف ایران ازعضویت، این مسئله آشکار 
می شود که غرب) با سردستگی آمریکا، 
انگلیس و فرانسه( قالب جدیدی برای 
ارائه  جهان  به  اصیل  زن  تغییرهویت 
کرد و ابتدا با فرو بردن زنان خود در این 
قالب و نشان دادن آنها به عنوان یک 
پرنسس ، زنان جهان را به دور شدن از 
هویت اصیل خود تشویق کرد اما مسئله 
این است زنان غرب عروسک هایی بودند 
بسیار  روحیه ای  ولی  پرنسس  ظاهر  با 
هیچ گاه  که  صدایی  و  بیمار  و  آشفته 

توان اعتراض نداشت.
زنان  از  با محتوای عذرخواهی  توئیتی 
ایمانوئل مکرون، رئیس  فرانسه توسط 
جمهور فرانسه، منتشر شد که سندی 
همچنین  شواهد.  این  بر  معتبر  است 

آمریکا،  بین المللی  اسناد  براساس 
اول  فرانسه جزء 01 کشور  و  انگلیس 
در آزار زنان و نقض حقوق زنان هستند. 
متحد  ملل  سازمان  می رسد  نظر  به 
ملل های  سازمان  به  که  مدت هاست 
و  است  شده  تبدیل  آمریکا  با  متحد 
سازمان  این  در  که  جلساتی  از  هدف 
کشورهای  سرکوب  می شود،  برگزار 
اعتقادی  ایران است که  مستقلی مثل 
به دهکده ی جهانی و گاو شیرده شدن 

آمریکا و متحدانش ندارد .
سازمان ملل بداند چه مادرها و دختران 
دارویی  تحریم  خاطر  به  که  ایرانی 
آمریکا از ساده ترین حق خویش یعنی 
محروم  ماندن  زنده  و  کشیدن  نفس 
به  فرانسه  در  که  زنانی  چه  شدند. 
اجتماعی  از حق  داشتن حجاب  دلیل 
خود یعنی تحصیل محروم شدند و چه 
بسیار زنانی که خانه و کاشانه ی خود را 
از دست دادند به خاطر جنگ هایی که 
آغازگر آنها آمریکا یا متحدان او بودند. 
مقام  این درحالی است که کمیسیون 
زن سازمان ملل به راحتی چشمان خود 

را بست و هیچ واکنشی نشان نداد.
به عنوان کالم آخر، ایران از عضویت در 
کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف 
شد اما در تمام عرصه ها همچون نگینی 
ندای  و  می درخشد  جهان  در  گرانبها 
برتری بانوی ایرانی در جهان طنین انداز 

خواهد شد. 
ان شاءاهلل 

ظاهری دلسوزانه، باطنی نقض کننده

زهرا صحرانورد، کارشناسی زبان و ادبیات عرب
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میرزا  شهادت  سالگرد  بهانه ی  به 
کوچک خان به مرور کوتاهی از زندگی 
کمتر  که  می پردازیم  او  نشیب  پرفراز 
ما  کوچک  تالش  است.  شده  شنیده 
و  بزرگ  تالش های  این  نقل  در  تنها 
به  است  دینی  ادای  خستگی ناپذیر 
آنها  قلبی  آرزوی    که  کسانی  تمام 

دیدن ایران آباد و سر افراز است.
کوچک  میرزا  به  معروف  یوسف  میرزا 
1260هجری  سال  در  جنگلی  خان 
در  بزرگ  میرزا  خانه ی  در  شمسی 
به  دیده  رشت  در   استادسرا  محله ی 
جهان گشود. یونس در سنین نوجوانی 
پس از فراگرفتن خواندن و نوشتن وارد 
فراگیری  به  و  علمیه رشت شد  حوزه  
تحصیالت  او  پرداخت.  اسالمی  علوم 
صالح  عبدالوهاب  سید  نزد  را  علمیه 
دوران  مبارز  روحانی  بری،  ضیاء 
افکار  تأثیر  تحت  و  گذراند  مشروطه 
نهضت مشروطه  ابتدای  از  استاد خود 

به خیل مشروطه طلبان پیوست.
نخستین  شدن  بسته  توپ  به  از  پس 
دستوری  به  ملی  شورای  مجلس 
صغیر  قاجاراستبداد  شاه  محمدعلی 
برای  سرکوب  فضای  و  گرفت  شکل 
این  در  آمد.  پدید  مشروطه خواهان 
حاکم  گیالن،  مشروطه خواهان  میان 
گیالن را ترور کرده و برای فتح تهران 
به  خان  کوچک  میرزا  فرماندهی  به 
به  قزوین  فتح  از  و پس  آمدند  قزوین 
اصفهان،  مشروطه طلب  سپاه  همراهی 
تهران را تصرف کردند و محمدعلی شاه 
را از سلطنت خلع و پسر او احمدمیرزا 
نفوذ  از  پس  گماشتند.  سلطنت  به  را 
عمیق  اختالفات  و  بیگانه  جریانات 
کوچک  میرزا  مشروطه خواهان،  میان 
رشت  به  و  کرد  رها  را  تهران  خان 
رشت  در  را  خود  مبارزات  و  بازگشت 

ادامه داد.

بسته  و  اول  جهانی  جنگ  از  پس 
و  انگلیس  میان   1907 قرارداد  شدن 
روسیه، شمال ایران تا تهران در اشغال 
روس ها قرار گرفت و منطقه ی جنوبی 
ایران تا شیراز تحت سلطه ی انگلیس 
درآمد. روس ها در سال 1290 هجری 
شمسی میرزا کوچک خان را به خارج 
از رشت تبعید کردند و پس از 3 سال 
سیاسی  فعالیت  نداشتن  شرط  به 
اجازه ی بازگشت او را دادند. میرزا پس 
از بازگشت همه ی گیالنیان را به قیام 
با مجتهدان گیالنی هیأت  فراخواند و 
اتحاد اسالم را به ریاست آیت اهلل سید 
عبدالوهاب صالح ضیاءبری تشکیل داد 

نهضت  اولیه ی  هسته ی  بدین سان  و 
جنگل شکل گرفت.

مرامنامه ای  هیأت  تشکیل  از  پس 
 34 دارای  مرامنامه  این  شد.  تصویب 
 ... و  انتخابات  حقوقی،مدنی،  ماده ی 
بود که سه بند نخست آن به شرح زیر 

است:
ارضی  تمامیت  و  استقالل  حفظ   .1

ایران و رفع تجاوزات اجانب
2. تحکیم مبانی حکومت ملی

3. محافظت از اصول و قوانین مقدس 
اسالم

دکتر  مشورت  با  خان  کوچک  میرزا 

حماسه در جنگل

زهرا جعفری، کارشناسی مهندسی مکانیک

روایت پرفراز و نشیب زندگی میرزا کوچک  خان از نهضت مشروطه تا شهادت او
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طبابت  الهیجان  در  که  حشمت 
در  پایگاهی  گرفت  تصمیم  می کرد 
آغاز  برای  گیالن  جنگل های  انبوه 
تأسیس  روس ها  علیه  نظامی  عملیات 
جنگل  نهضت  اعضای  ابتدا  در  کند. 
به صدنفر هم نمی رسید و سالح آنان 
اسلحه های  تبر و  از داس،  بود  عبارت 
مرحله  هر  در  آنان  هدف  شکاری. 
اشغالگران  راندن  بیرون  مبارزه  و 
روسی از کشور بود و در طی ۵ سال 
پایگاه های  به  سهمگینی  ضربه های 
نیروهای روس زدند. دولت نیز با فشار 
که  روشی  و  طریق  هر  از  انگلستان 
جنگل  نهضت  با  مبارزه  برای  بود  بلد 
پرداخت. اما هرچه می گذشت بر شمار 
افراد نهضت جنگل افزوده می شد. در 
با  مبارزه  خواستار  انگلستان  نهایت 
هیأت اتحاد اسالم و آتش بس شدند. 
میان  قراردادی   129۸ مرداد   22 در 
انگلیس  و  اسالم  هیأت  نمایندگان 
اینکه  بر  مبنی  رشت  سر  صفه  در 
نیروهای  به  عبور  اجازه ی  جنگلی ها 
امور  در  انگلیسی ها  و  بدهند  انگلیس 
نکنند،  دخالت  گیالن  و  ایران  داخلی 

بسته شد.
الدوله  از نخست وزیر شدن وثوق  پس 
و  انگلیسی ها  سرسپرده ی  عامل 
منتصب شدن تیمورتاش به استانداری 
به شدت  بر جنگلی ها  گیالن، فشارها 
افزایش یافت و ده ها نفر به جرم کمک 
نفر  صدها  و  اعدام  جنگلی ها  به  مالی 
تسلیم  میان  این  در  شدند.  زندانی 
شدن حاج احمد کسمایی از مشاوران 

و  نهضت  رهبران  از  و  کوچک  میرزا 
نهضت  برای  حشمت،  دکتر  شهادت 

جنگل بسیار کمرشکن بود.
به  که  آنجا  از  روسی  کمونیست های 
افکار سوسیالیستی نهضت جنگل امید 
هیأت  به  همکاری   پیشنهاد  داشتند 
اتحاد اسالم دادند و اعضای هیأت آن 
را قبول کردند. پس از مذاکره ی میرزا 
کوچک خان با روس ها به توافق نامه ای 

رسیدند که به شرح زیر می باشد:
1. تأسیس حکومت جمهوری انقالبی 

در گیالن
2. عدم مداخله ی شوروی در ایران

3. عدم اجرای اصول کمونیزم و ممنوع 
بودن تبلیغات کمونیستی در گیالن

حکومت   1299 خرداد   13 در 
تأسیس  درگیالن  انقالبی  جمهوری 
شد و کمیسرهای مرکب از جنگلی ها 
میرزا  کمیسری  سر  به  روس ها  و 

کوچک خان تشکیل شد. 
از  اسالم  اتحاد  هیأت  رفتن  کنار  با 
و  جنگل  نهضت  رهبری  صحنه ی 
توافق نامه ی توسط  اصول  اجرای  عدم 
روس ها، تبلیغات کمونیستی در رشت 
به شدت افزایش یافت و مردم متدین 
حمایت  از  تبلیغات  دیدن  با  رشت 
در  شدند.  دلسرد  جنگل  نهضت  از 
و  دوستدار  احسان اهلل خان  میان  این 
خالوقربان که رهبری نظامی کردهای 
جنگل را برعهده داشتند، دارای افکار 
علیه  روس ها  با  و  بودند  کمونیستی 
میرزا کوچک خان کودتای سرخ رشت 

انقالبی  دولت  هیأت  و  دادند  را شکل 
جدید در رشت تشکیل شد.

رضاخان  بیشتر  گرفتن  قدرت  با 
بیشتر  قدرت  تجمع  و  روزها  آن  در 
احسان اهلل خان  ایران،  در  انگلیسی ها 
هجری   1300 مرداد  در  خالوقربان  و 
شمسی نزد میرزا می روند و طرح ریزی 
خود  انقالب  کمیته ی  برای  جدیدی 
انجام می دهند که در آن هیچ روسی 
پست و جایگاهی در این کمیته ندارد 
میرزا  عهده ی  به  کمیته  ریاست  و 

کوچک خان است.
با روی کار آمدن رضاخان، او تمام قوا 
در پی سرکوب نهضت جنگل برآمد و 
از تصرف کردها بیرون آورد.  رشت را 
خالی  را  او  پشت  کوچک  میرزا  یاران 
کردند و تسلیم رضاخان شدند. میرزا 
در آذر 1300 در حالی که فقط تعداد 
به  بود  مانده  باقی  او  یاران  از  کمی 
سمت کوه های خلخال رفت تا دوستان 
قدیمی  خود را گردآورد؛ اما در کوه های 
بوران  و  برف  بارش  و  سرما  در  گیلوا 
شدید، گیر افتاد و در 11 آذر 1300 
از  یخ زدگی  علت  به  شمسی  هجری 
داراب  سلیمان  در  او  پیکر  رفت.  دنیا 

رشت به خاک سپرده شد.
زندگی  طول  در  خان  کوچک  میرزا 
دست  مبارزه  از  هیچ گاه  خود 
و  خود  نجات  برای  هیچ گاه  نکشید، 
آوردن  به دست  و  مادی  خواسته های 
قدرت مبارزه را رها نکرد و تا آخرین 
نفس برای استقالل کشور تالش کرد. 
برای  او  غیرت و روحیه ی مبارزه گری 
به  او  از  بعد  مبارزهای  و  تمام جوانان 
اما  است.  مانده  یادگار  به  الگو  عنوان 
آنجا که باید ثمره ی  تالش های خود را 
می دید و بعد از به دست گرفتن قدرت 
به  مردم  بر  داشت  آرمان  که  آنگونه 
دوستی  می کرد، دست  عدل حکومت 
به کسانی داد که فکر می کرد پای قول 
را  پشتش  اما  می مانند  خود  مکتب  و 
نیز  او  هم رزمان  و  رفقا  کردند.  خالی 
در اوج دوستی با او دشمنی کردند و 
بهای  به  او شاید  تنهایی  ماند.  تنها  او 
کسی  شد.  تمام  جور  و  ظلم  سال ها 
نمی ماند  تنها  میرزا  اگر  که  نمی داند 

تاریخ چگونه رقم می خورد.
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دانشگاه الزهرا یک دانشگاه دخترانه که البته 
تأسیس  زمان  چه  دارد.  هم  جالبی  تاریخ 
که دانشگاه عالی دختران بود و چه بعد از 
انقالب که به نام محبوبه متحدین یکی از 
مبارزان مشهور مجاهدین خلق نام گرفت و 
چه زمانی که به نام الزهرا تغییر کرد، از نظر 
سیاسی کماکان مورد توجه بود. بیشتر بانوان 
حاضر در عرصه ی سیاسی نیز پس از انقالب 
دانشگاه  این  با  توجهی  قابل  ربط  و  خط 
داشت  آن  بر  را  ما  موارد  همین  داشته اند. 
که صفحه ی اختصاصی سیاست در دانشگاه 
ماهانه  تا  کنیم  اضافه  نشریه  به  را  الزهرا 
سیاسی  فضای  پیگیر  صفحه  یک  حداقل 
تالش  با  الزهرا  دانشگاه  باشیم.  دانشگاه 
تشکل های دانشجویی خود توانسته همواره 
جایگاه سیاسی خود را به شکل مستقل و 
اثرگذار حفظ کند. آنچه ما برای این شماره 
شعاردهی  و  شعارنویسی  گرفتیم،  نظر  در 
کف این دانشگاه تماما زنانه به عنوان جایی 
برای ارج و قرب نهادن بر فهم بانوان است. 
در اتفاقات اخیر شاهد جمعیت زیادی کف 
جامعه نبودیم؛ اما آنچه قابل توجه است نوع 
این حضور و نوع اکت سیاسی این جمعیت 
است. به شکلی که به پارتیزانی ترین شکل 
ممکن انجام می پذیرد. یعنی شما برای مثال 
شاهد بسته شدن خیابان از جمعیت انبوه 
نیستید. اما آنقدر شعار بر در و دیوار دانشگاه 
به  می کنید  تصور  که  می بینید  جامعه  و 
واقع ما در یک انقالب در آستانه ی پیروزی 
آستانه ی  در  این حس  رهاورد  داریم.  قرار 
جسارت  نوع  یک  چیست؟  بودن  پیروزی 
بسیار باال و افراطی. به حدی که می بینیم 
افراد تصور می کنند حتی اگر به  از  برخی 
خاطر فعالیت های خود به زندان هم بروند 
پس از مدت کوتاهی آزاد خواهند شد! اما 
شعارنویسی چه کارکردی دارد؟ کارکرد مهم 
آن یک جور خالی کردن ذهن و البته بای 
نگه داشتن مخاطب شعارها در جّو ساخته 
شده برای انقالب است. معموال آرمان های 
یک انقالب و یا هدف نهایی آنها بر دیوارها 
و  لفظی  خوش  به  معموال  می شود.  حک 
خوش آهنگی و موجز بودن شعارها نیز توجه 
ویژه ای می شود. به شکلی که به راحتی در 
ذهن بمانند و یا اینکه بتوانند در مخاطب 

نوعی حس شور و افتخار ایجاد کنند.
آنچه که اکنون در فضای یک دانشگاه مختص 
بانوان دیده می شود نه مایه ی مباهات و فخر 
که مایه ی شرمساری توهین های زشت زنان 
بر علیه زنان است. اگر مثال یک معلم به قشر 
معلمان توهین کند، نتیجه ی این توهین به 
معلم  قشر  برای  هیچ کس  دیگر  اینکه  جز 
احترامی قائل نیست، چیست؟ یعنی نباید 
هیچ وقت طوری رفتار کنیم که بانوان خود 
کنند.  خوار  و  بی ارزش  را  خود  جنسیت 
می دهند  شعارهایی  خود  بانوان  که  زمانی 
ما  می کند،  توهین  خود  جنسیت  به  که 
چگونه باید توقع داشته باشیم که مردان این 
شعارهای جنسیت زده را استفاده نکنند؟ و 
یا باالتر به کسانی احترام بگذارند که خود 
مسئله ی  نمی گذارند؟  احترام  خودشان  به 
بعدی نیز ضرورت حفظ حیا در شعارهایی 
است که در دانشگاه دیده نمی شود. آدمیزاد 
ذاتا مأخوذ به حیاست و از بی حیایی فراری. 
وقتی شعارهایی داده شود و یا دیده شود که 
با این ذات پاک آدمیزاد جور نیست در ذهن 
نمی ماند؛ چون خوشحال کننده نیست که 
مکررا کلمات رکیکی را در ذهنت استفاده 
ادبیات  این  نیز  آدم  ذهن  همچنین  کنی. 
زیرا  نمی سپارد؛  به خاطر  تا حد ممکن  را 
که ادب همواره یک ارزش تجلیل  شده در 
میان افراد تمام جوامع است و این حرکات 
خود یک ضد ارزش برای عامه ی جامعه و 
برای عامه ی دانشجویان محسوب می شود. 

برای مخاطبان نسبتا فراوانی که این کلمات 
را می بینند و زیر بار فشار درس و یا عالوه 
بر فشار درس زیر بار فشار دوری از خانواده 
هستند، بسیار دردآور است که اکنون باید 
به صورت اجباری کلماتی که دوست ندارند 
را هم نگاه کنند و تحمل نمایند. همچنین 
عالوه بر تمام فشارها به عنوان یک دانشجو 
اکنون باید فشار تحمل ضد ارزش های خود 
نمایند.  تحمل  نیز  را  رکیک  کلمات  یا  و 
همان طور که می دانید چه در قانون کشور 
ما و چه در قانون کشورهای الییک مانند 
فرانسه و هلند استفاده از این کلمات جرم 
تلقی شده و گاهی حتی مصداق آزار جنسی 
نیز دارد. البته منظور این نیست که اکنون 
یک عده مشغول آزار عده ی دیگر هستند 
با  که  است  این  است  نظر  مد  آنچه  بلکه 
نوشتن این نوع شعارها آن هم به کرات در 
فضای خوابگاه های دانشگاه نوعی آزار و اذیت 
گرفته  است شکل  آزادی  که ضد  دیداری 
است. اینکه چرا دانشجویان تا زمان دیپلم 
عموما سالمت فکری و اخالقی قابل قبولی 
دارند و وقتی وارد دانشگاه در یک شهر دیگر 
یا حتی در شهر خود می شوند آنقدر از نظر 
نشان  خود  که  می بینند  آسیب  اخالقی 
می دهد دانشگاه ها تا چه حد خود را متعهد 
در حفظ سالمت اکثر دانشجویان نمی کنند. 
مشخصا در دانشگاه الزهرا نیز از این قاعده 
مستثنی نیستیم که چرا وقتی یک عده ی 
غیر فراگیر بی اخالقی می کنند، کسی مقابل 
آنها نمی ایستد و همین افراد باعث اشاعه ی 
رفتارهای نادرست در دانشگاه هستند. اولیاء 
دانشجویان با هزار امید فرزندان خود را به 
دانشگاه می فرستند و پس از اتمام دوره ی 
تحصیل کارشناسی با یک فرد دارای مدرک 
جدی  اخالقی  مشکالت  با  اما  کارشناسی 
روبه رو هستند. الزم به تذکر دوباره نیست     
این  حال  به  فکری  هیچ کس  چرا  من که 
وضع نمی کند و آنچه که از نتایج اشاعه ی 
رفتار غلط بر سر دانشجویان جوان و ساده 
می آید، متوجه مسئوالن دانشگاه است که به 
راحتی اسباب از بین رفتن آینده ی جوانان 
را فراهم می سازند. به امید آنکه این سفره ی 
بی برکت هرچه سریع تر جمع شده و از این 

نوع رفتارها جلوگیری شود.

ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( سال هفتم . شماره 63  . 16 صفحه . آذر ماه 1401

اولین صفحه ی اختصاصی بررسی فضای سیاسی دانشگاه الزهرا ،،
زنان علیه زنان!

هدیه گیاه تازه - کارشناسی آمار و کاربردها

،، ،،
یک  فضای  در  اکنون  که  آنچه 
دیده  بانوان  مختص  دانشگاه 
و  مباهات  مایه ی  نه  می شود 
شرمساری  مایه ی  که  فخر 
علیه  بر  زنان  زشت  توهین های 
معلم  یک  مثال  اگر  است.  زنان 
کند،  توهین  معلمان  قشر  به 
نتیجه ی این توهین به جز اینکه 
معلم  قشر  برای  دیگر هیچ کس 
چیست؟ نیست،  قائل  احترامی 
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حکومت دینی یا دموکرات؟
 مسئله مشروعیت است و کارآمدی!

خالصه ی فصل اول کتاب مردم ساالری دینی از منظر رهبر انقالب

پژوهشگر  کتاب،  این  از  اول  فصل  در 
چون  اساسی ای  مفاهیم  تعریف  به 
دینی،  حکومت  دین،  دموکراسی، 
است.  پرداخته  کارآمدی  و  مشروعیت 
که  است  یونانی  واژه ای  دموکراسی 
ممتنع  و  سهل  آن  از  تعریفی  ارائه ی 
مواجه  تعاریف  انواع  با  امروزه  است. 
خود  خودکامه  رژیم های  هستیم. 
رژیم  حتی  و  می نامند  دموکرات  را 
کمونیستی شوروی خود را نماد واقعی 
مخالف  نقطه  می کند.  دموکراسی 
حکومت های  دموکراتیک،  حکومت 
لینکلن  آبراهام  هستند.  استبدادی 
دموکراسی را حکومت مردم به وسیله ی 
مردم و برای مردم می دانست. در بعضی 
پذیرفته شده ی  رسما  تعبیر  جوامع 
دموکراسی به حوزه ی سیاسی محدود 
می شود؛ در صورتی که در جوامع دیگر 
اجتماعی  زندگی  دیگر  حوزه های  به 
گسترش می یابد. ساموئل هانتینگتون 
در کتاب مشهور خود به نام موج سوم 
شومپیتر  ژوزف  می گوید:  دموکراسی 
دموکراسی  مفهوم   1942 سال  در 
و  داشته  بیان  صورت  بهترین  به  را 
مشارکت  و  رقابت  بعد  دو  دموکراسی 
نویسنده  همین  می گیرد.  خود  به 
انتخابات علنی، آزاد و عادالنه را جوهر 
دموکراسی دانسته است. در باب اهداف 
وجود  اختالف  دموکراتیک  حکومت 
دارد؛ برخی آزادی را هدف اصلی نظام 
دیگر  برخی  و  می دانند  دموکراتیک 
عدالت را کما مطلوب دموکراسی تلقی 
می کنند. در مجومع امروزه چنین ابراز 
می دارند که دموکراسی در سه مفهوم 

به کار رفته است:
1-حکومت اکثریت

2-حکومت قانون
3-تعددن خبگان و گروه های قدرت.

تعارضاتی  دریافت،  سه  این  درمیان    
در  ابهام  وجود  عامل  که  دارد  وجود 
معنای دموکراسی شده است.دموکراسی 
و روش های دموکراتیک یکسان نبوده 
پیدا  متنوعی  تجلیات  می تواند  و 
مدل های  کتاب  در  هلد  دیوید  کند. 
یازده گانه ای  تقسیم بندی  دموکراسی، 
که  کالسیک  دموکراسی  کرده است: 
مستقیم  مشارکت  آن  خصوصیات  از 
است.  قانون گذاری  امور  در  شهروندان 
دموکراسی حمایتی که درآن حوزه ی 
است  مجزا  مدنی  جامعه ی  از  دولت 
است.  محدود  دولت  اختیارات  و 
دموکراسی تکاملی رادیکال بدین شکل 
برابری سیاسی  از  است که شهروندان 
در  برخوردارند.  آزادی  و  اقتصادی  و 
همگانی  رأی  حق  تکاملی  دموکراسی 
آن  در  کامل  بطور  قوا  تفکیک  و  بوده 
وجود دارد. دیوید هلد مدل دموکراسی 
مستقیم مارکسیستی را به همراه شرح 

نظریه های مارکسیستی در گرایش های 
دموکراسی  می دهد.  شرح  آن  مختلف 
حکومت  مدلی از  رقابتی  نخبه گرای 
نخبگان  آن  در  که  است  دموکراتیک 
تصمیم گیرندگان  کارآمد  سیاسی 
دموکراسی  مدل  در  هستند. 
در  تجربی  دیدگاه  به  تکثرگرایانه، 
نظریات  بر  مبتنی  که  دموکراسی 
امریکایی  نویسندگان  و  اندیشمندان 
دیگر  مدل های  می شود.  توجه  است 
دموکراسی  حقوقی،  دموکراسی  چون 
خودمختار،  دموکراسی  مشارکتی، 
دموکراسی فراگیر، ارائه داده است. گی 
ارمه در کتاب فرهنگ و دموکراسی به 
فکری  مکتب  دو  منظر  از  مفهوم  این 
را  دموکراسی  اول،  مکتب  می پردازد: 
و  می داند  فرمانروایی  محض  سازوکار 
عاری از هدف اجتماعی و دومی برعکس، 
دموکراسی را کمتر تشکیالت نهادین و 
بیشتر طرحی برای یک جامعه می داند. 
حقیقت  و  ماهیت  بین  دموکراسی  در 
دموکراسی و الزامات و ابزارهای تحقق 

فاطمه خلیل یگانه، کارشناسی تاریخ
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قائل  تمایز  باید  پارلمان،  مانند  آن 
می توانند  ابزارها  و  الزامات  این  شویم. 
متأثر از زمان و مکان، دستخوش تغییر 
شوند. درجمع میان دموکراسی و دین 
باید با تأمل بیشتری صحبت نمود. در 
دوباره  نظریه پردازی  اخیر،  دهه های 
به  و  ضداکثریت  گرایشی  دموکراسی، 
نوعی ضد توده یافته و از توده به عنوان 
می شود.  یاد  دموکراسی  برای  خطری 
بحث مردم ساالری دینی باید به نوعی 
با توجه به این معنا از دموکراسی که 
صورت  باشد،  مردم  به  قدرت  تفویض 
پذیرد. دین حقیقت و مفهومی کلیدی 
از  متعدد  است.تعارف  بشر  زندگی  در 
دین  که  دعوی  این  دارد.  وجود  دین 
درونی  تمایل  از  است،  واحدی  جوهر 
انسان که در تجلیات گوناگون خود در 
مختلف،  اجتماعی  فرهنگی  بسترهای 
می شود.  منبعث  یافته  گوناگون  صور 
متکلمان  میان  دامنه داری  منازعه ی 
معرفی  و  درک  در  جامعه شناسان  و 
ماهیت دین وجود دارد.تعریف دین به 
دالیلی چون اختالف در روش شناسی 
تعریف دین، اختالف در مصادیق دین 
دین،  ماهیت  شناخت  ابزار  عنوان  به 
پرسش  دین داران،  و  دین  میان  خلط 
از درون دین یا برون دین، به کاربردن 
مفاهیم مبهم و کیفی در تعاریف دین، 
لفظی  و  لغوی  تعریف های  استفاده  از 
همچنین  و  اصطالحی  تعریف  به جای 
و مشکالت  آفت ها  دارای  دیگر،  موارد 
بسیاری است. متفکران غربی و اسالمی 
دین  از  متنوعی  تعاریف  هرکدام 
کرده اند. اما درکل، آنچه از واژه ی دین 
و در ترکیب مردم ساالری دینی دراین 

کتاب مدنظر است، عبارت است از: دین 
اسالم، به عنوان مجموعه ی آموزه هایی 
حضرت  سنت  و  کتاب  طریق  از  که 
عصمت)ع(  بیت  اهل  و  رسول)ص( 
ارائه شده است.  برای سعادت بشریت 
نظرات  دینی  حکومت  با  رابطه  در 
در  نظرات  این  که  شده  ارائه  متنوعی 
مدلی پیشنهادی مبتنی بر سه رویکرد 
رویکرد  نمود:  تقسیم بندی  می توان 
رویکرد  کارکردی،  رویکرد  ساختاری، 
ساختاری_کارکردی. براساس این سه 
رویکرد مذکور و بررسی آراء و نظرات 
می توان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
معنای واقعی حکومت دینی را رویکرد 
سوم دانست؛ یعنی نگاهی تلفیقی که 
وجود  حکومت  بودن  اسالمی  الزمه ی 
الگویی در ساختار تشکیل حکومت از 
مالک و معیار انتخاب حاکم تا سازوکار 
گیری  تصمیم  معیار  و  حاکم  انتخاب 
می داند و بر کارکرد و کارآمدی تأکید 
بر  هم  رویکرد  این  درواقع  می کند. 
دینی بودن ساختار و هم بر دینی بودن 
کارکرد توجه دارد. حضرت امام)ره( نیز 
به این حقیقت اشاره می دارند:»حکومت 
اسالم  احکام  ان شاءاهلل،  باشد  اسالمی 
جریان پیدا کند.االن که از احکام اسالم 
در ایران خبری نیست،طالق و نکاح و 
معامالتش مطابق احکام اسالمی است؟ 
ماهیت جمهوری اسالمی این است که 
حکومت  برای  اسالم  که  شرایطی  با 
به آرای عمومی ملت،  اتکا  با  قراردادا، 
حکومت تشکیل شده و مجری احکام 
آیت اهلل  حضرت  می باشد.«  اسالم 
حکومت  تعریف  در  نیز  خامنه ای 
دانسته  اسالم  حکومت  را  آن  اسالمی 

به  اسالمی  می فرمایند:»حکومت  و 
معنای حکومت اسالم است نه حکومت 
مفاهیم  از  مشروعیت  مسلمین.« 
زیربنایی درشکل گیری حکومت است. 
قدرت، هنگامی مشروعیت پیدا می کند 
حقانیت  با  توأم  اطاعت،  و  فرمان  که 
تلقی شود. اقتدار مشروع، اقتداری است 
که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن 
تلقی  موجه  یا  معتبر  می گیرند،  قرار 
اسالمی  حکومت های  همه ی  شود. 
خود  اقدامات  دهند  نشان  می کوشند 
مختلف  کتاب های  در  است.  مشروع 
سیاست،  مبانی  و  سیاسی  فلسفه ی 
تعاریف متعددی از مشروعیت ارائه شده 
است. در فلسفه ی سیاسی، مشروعیت 
به حقانیت اشاره دارد و عبارت  است از 
توجیه عقالنی اعمال حکومت از سوی 
حاکم. مشروعیت پایه ی قوام و مایه ی 
اندیشمندان  است.  حکومت  هر  دوام 
فلسفی  زاویه ی  دو  از  سیاسی  علوم 
منابع  بحث  به  جامعه شناختی  و 
مردم  نظام  در  پرداخته اند.  مشروعیت 
خاستگاه  بر  مبتنی  که  دینی   ساالری 
الهی شکل گرفته است، دراین نظام که 
مدل ایدئال حکومت اسالمی است در 
عصر غیبت، این مردم مسلمان هستند 
که مبتنی بر کرامت انسان حق دارند، 
را  یکی  صاحبان صالحیت،  میان  این 
که از درجات باالتری برخوردار است به 
تشخیص خود به عنوان حاکم اسالمی 
نه  مردم  انتخاب  حق  این  برگزینند. 
برخاسته  از نظام حقوقی سکوالر غرب 
بلکه مبتنی بر حقوق الهی است. مفهوم 
علوم  مفاهیم  مهم ترین  از  کارآمدی 
است.کارآمدی  اقتصادی  و  مدیریت 
را در علم مدیریت استفاده ی مطلوب 
و  قابلیت  یا  تولید  عوامل  یا  منابع  از 
پیش  از  اهداف  به  رسیدن  توانایی 
تعیین شده و مشخص، تعریف کرده اند. 
تایلور پایه گذار مدیریت جدید است که 
مدیریت  در  کارآمدی  اولین بار  برای 
درحقیقت  کرد.کارآمدی  تعریف  را 
بیانگر قابلیت و توانایی هرکشور توسط 
آن  شایسته ی  کارگزاران  و  مدیران 
در  کارآمدی  مدیریت،  علم  در  است. 
گرو کسب اهداف تعیین شده و رضایت 
خاطر کسانی است که در راه رسیدن 

به اهداف نقش دارند.
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خمینی)ره(  امام  با  صدر  باقر  محمد 
برای منشأ فکری قانون اساسی است؛ 
مثال شهید صدر پیشنهاد می دهد که 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در 

این موارد انجام گیرد:
قانون  در  فقاهت  کردن  1.نهادینه   
جایگاه  و  موقعیت  تحکم  و  اساسی 
نهادی  عنوان  به  مرجعیت  حقوقی 
که طی سالیانی دراز در عمق جامعه 

تشیع رسوخ کرده است.
در  ملت  به  انتخاب  حق  اعطای   .2
در  حکومت  جوانب  و  ابعاد  همه ی 
عنوان  به  #والیت فقیه  پذیرش  عین 

منشأ مشروعیت.
و  مسلمان  از  ملت،  آحاد  تساوی   .3
غیر مسلمان در حق آزادی، کرامت و 
مشارکت همه جانبه و همه ی حقوق 

یا  دارد...«  ناگوار  بسیار  آثار  آینده 
می فرمایند:»تاریخ  دیگر  جایی  در 
دست  به  غالبا  مع األسف  گذشته  در 
است  امید  است،  شده  نوشته  دشمن 
نیز  را  نهضت  این  تاریخ  نگذارید  که 

دشمن بنویسد....«
پس به بهانه ی مناسبت های تقویم در 
پی نوشتن برآمدیم که هرچند کوتاه 
یکی از مناسبت های تاریخی را آنگونه 
حافظه ی  هم  تا  کنیم  نقل  بوده  که 
و  راه  هم  و  شود  تقویت  ما  تاریخی  
تفکرات افراد این تاریخ پر پیچ و خم 
را گم نکنیم. برای اولین یادداشت به 
قانون  تصویب  سالروز  آذر  بهانه ی12 
نویس ها  پیش  به  زدیم  اساسی سری 

و مبدأ فکری قانون اساسی.
آنچه پس از بررسی مشخص می شود 
شهید  تفکرات  زیاد  بسیار  شباهت 

پیچ  پر  راه  انقالب  پیروزی  از  پس 
ایران  نوپای  انقالب  مقابل  خمی  و 
خطر  پیچ های  از  یکی  داشت.  وجود 
انقالب  تاریخ  تحریف  راه  این  ناک 
که  فرمود:»ما  امام)ره(  که  آنجا  بود. 
هنوز در قید حیات هستیم و مسائل 
چشم  پیش  در  که  ـ  را  ایران  جاری 
افتاده  اتفاق  روشنی  به  ما  همه ی 
فرصت طلبان  می کنیم،  دنبال  است 
با  که  می بینیم  را  منفعت پیشگانی  و 
هرگونه  از  هراس  بدون  بیان،  و  قلم 
نهضت  و  تاریخی  مسائل  رسوایی، 
جلوه  واقع  خالف  بر  را  اسالمی 
می دهند و به حکم مخالفت با اساس 
کنند  تصدیق  را  واقعیت  نمی خواهند 
ببینند  را  اسالم  قدرت  نمی توانند  و 
نوشته های  این  که  نیست  شکی  و 
نسل های  در  تاریخ  اسم  به  بی اساس 

به دنبال حقیقت، برای 
شکستن تحریف!

تالشی برای فراموش نکردن آنچه که اتفاق افتاده...

هدیه گیاه تازه - کارشناسی آمار و کاربردها
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انسانی و حق آزادی مذهبی.
و  از حاکم  اعم  ملت  افراد  تساوی   .4

محکوم در مقابل قانون.
توسط  رئیس جمهور  تنفیذ  لزوم   .۵
ولی فقیه به جهت مقابله با نفوذ عوامل 
در  تقلب  قدرت،  ارکان  در  گوناگون 
از  نامشروع  استفاده ی  انتخابات، 

اهرم های مالی و اقتصادی و...
#حکومت_اسالمی  واالی  6.اهداف 

فراتر از اهداف مادی و حیوانی
پس از اینکه مسئولیت نوشتن قانون 
موقت  دولت  عهده ی  به  اساسی 

قانون  تصور  برخالف  شد،  گذاشته 
نظام های  به  زیادی  شباهت  اساسی 
بسیاری  که  جایی  تا  داشت.  سکوالر 
حتی  و  روز  آن  صاحب نظران  از 
به  نیز  موقت  دولت  موافقان  خود 
بین  این  در  که  برخاستند  مخالفت 
دکتر  نظر  یعنی  نظرات  شاخص ترین 
مجلس  رئیس  نائب  که  بهشتی 
را  هاشمی نژاد  شهید  و  بود  خبرگان 

مرور می کنیم:

سخنرانی  یک  در  بازرگان  مهدی 
طالقانی  آیت اهلل  رحلت  مناسبت  به 
اظهار  خبرگان  مجلس  مصوبات  از 
با  اظهارات  این  که  کرد  نگرانی 
روبه رو  بهشتی،  شهیدآیت اهلل  واکنش 
بازرگان  به  پاسخ  در  ایشان  شد. 
تحصیل کرده های  و  ما  گفتند:»ملت 
من  برای  هستند؟  چه  نگران  ما 
بیش تر  خیلی  دوستان  ما  برای  و 
بازرگان  مهندس  آقای  نگرانی  اظهار 
در  ما  عالقه ی  مورد  نخست وزیر 
سخنرانی دیروز خود مورد توجه بود؛ 

از  نگرانی  هم  ایشان  سخنان  از  زیرا 
کار مجلس خبرگان استشمام می شد. 
از  هستند؟  نگران  چیز  چه  از  ایشان 
این که نمایندگاِن به راستی میلیون ها 
مسلمان انقالبی ایران، اینجا گرد هم 
پایه ی  بر  را  اساسی  قانون  تا  آمده اند 
تصویب  و  بررسی  اسالم  اصالت های 

نگرانند؟ کنند، 
نیزدر د ا یم هاشمی نژ لکر ا سیدعبد

حکومت  و  دولت  به  را  والیت فقیه 
بکشانیم تا فردا به فقیه نگویند که تو 
نمی توانی  و  هستی  مسئول  غیر  آدم 

اعتراض کنی.«
خود  عهده ی  به  را  قضاوت  کار 
که  می کنیم  واگذار  خوانندگان 
مقامی  هر  در  هرکس  برای  قضاوت 
نظر  در  آنکه  امید  است.  متفاوت 

قضاوت کننده ی واقعی مقبول افتد.

به  صریح  جوابی  خود  سخنرانی 
نگران  دادند:»موقعی  بازرگان 
انقالب را بدهیم به  این  می شویم که 
دست کسانی که در این مدت هشت 
که  آن گونه  که  داد  نشان  تجربه  ماه 
مسئله ی  کنند.  عمل  نمی توانند  باید 
الیت فقیه این است که اگر امروز این 
فردا  ننویسیم،  اساسی  قانون  در  را 
یک  در  بخواهد  اگر  هم  امام خمینی 
می گویند  کند،  نظر  اظهار  موضوعی 
نداری  حق  و  غیرمسئولی  مقام  تو 
پای  می خواهیم  ما  بکنی.  نظر  اظهار 


