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چهل و اندی سال است که از زمانی که امام خمینی)ره( این جمله را 

گفتند، می گذرد؛ عده ای همان زمان هم در پی جدا کردن جمهور 

از اسالم بودند و سعی داشتند که اسالم را بدون جمهور یا جمهور 

را بدون اسالم تعریف کنند؛ گمان می کردند ملتی که با اراده ای 

کم نظیر از هر قشری و با هر ظاهری متحد شدند و انقالبی بزرگ 

را رقم زدند را می توانند در مسیری به غیر از جمهوری اسالمی، به 

سمت آرمان ها و شعارهایشان که ریشه در اعتقاد قلبی آن ها 

این  گفتند  زمان  همان  خمینی)ره(  امام  و  کنند  هدایت  داشت، 

که  مسیری  کنند؛  منحرف  مسیرشان  از  را  مردم  خواهند  می  ها 

به گفته امام)ره(، مسیر اسالم است؛ هدف، مسیر اسالم بود و 

هنوز هم هست.

گذاشته  سر  پشت  را  زیادی  ملتهب  روزهای  اسالمی،  جمهوری 

است و هر بار ثابت کرده است نهال نهضتی که امام خمینی)ره( 

آن را کاشت، قطع شدنی نیست، اما این نهال که حاال پربار شده 

تاکنون  که  مسیری  است  آن  وقت  دارد؛  هرس  به  احتیاج  است، 

آمده ایم را بازنگری کنیم.

طی این سال ها، روندها و گاهی ساختارها، امتحان های خود را 

پس داده اند و اکنون زمان بازنگری رویکردهایی است که گرچه 

شاخصه  دین  که  برد  خواهد  سمتی  به  را  جامعه  شد  می  گمان 

را  گریزی  دین  حجاب،  مانند  مصادیقی  در  ولی  باشد،  آن  اصلی 

بیشتر کرده است و هنوز هم نگاه های افراطی در برابر پذیرش 

اینکه رویکردهای سلبی جوابگو نیست، مقاومت می کنند.

سرنخ اوضاع آشفته چند وقت اخیر را که دنبال کنیم، به خشمی 

تلنبار شده می رسیم که با جرقه ای،  فرصت بروز و ظهور پیدا کرد 

و برگ برنده ای شد برای دشمنانی که دور ایران مانند الشخورهایی 

منتظر نشسته اند تا ایران را ویران شده ببینند؛ باید به ریشه خشم 

تخلیه  و  هیجان  یک  از  فراتر  چیزی  اخیر،  اتفاقات  اینکه  برسیم؛ 

از  روانی نبود و نه حرف دقیقی برای گفتن داشت و نه شعارها 

مبنای درستی شکل گرفته بودند، واضح است؛ اما باید بپذیریم 

که نارضایتی اجتماعی، عده ای را به جایی رسانده است که از هر 

می  استفاده  غلط  ابزارهای  حتی  نارضایتی  این  بروز  برای  ابزاری 

کنند؛ چه می شود که جوان دانشجو و هم نسل های ما که در 

این  که  رسند  می  جایی  به  بودیم،  مشترکی  محتواهای  معرض 

سطح از ابتذال را در نوع کنش گری هایشان شاهد هستیم. باید 

به همان رویکردهای غلط برگردیم که سال ها این جوانان را طرد 

کرده است؛ رویکری که با دسته بندی خودی و ناخودی، جوانانی 

که ذهن پرسش گری داشتند را از خودش دور کرد؛ به جای آنکه 

را از خود رنجاند و  با او گفتگو کند و پای صحبتش بنشیند، وی 

طرد کرد... نمی توان حرف هایشان را سال ها نشنید و به یک باره 

م گفتگو را برپا کرد؛ این جوان خشمگین بی منطق، هیچ جایی 
َ
عل

جواب سوال هایش را پیدا نکرده است؛ نه دوران مدرسه، نه در 

خانواده، نه در جامعه و نه در رسانه ای که باید او را به عنوان یک 

خوراک  او،  گر  پرسش  ذهن  برای  و  بشناسد  رسمیت  به  مخاطب 

مناسب تامین کند؛ و وقتی فردی نتواند خودش را ذیل جمهوری 

اسالمی هویت یابی کند، دنبال هویت خود در شعارهای توخالی 

به  دارد،  مردم  همه  برای  که  عواقبی  به  فکر  بدون  و  گردد  می 

خشونتی دامن می زند که به انتهای آن فکر نمی کند، تا وجود 

خود را اثبات کند، تا تمام نادیده گرفته شدن هایش را تالفی کند.

مسئوالن در هفته های گذشته، در اکثر سخنرانی   هایشان تاکید 

را می شنوند، ولی باید با اغتشاشات برخورد  کرده اند اعتراضات 

شود و هر عقل سلیمی نیز این را تایید می کند؛ خشم، قابل درک 

است، ولی وحشی گری که موجب می شود خون انسان های بی 

گناه ریخته شود، هیچ گاه قابل بخشش نیست؛ اما آنچه شاهد 

آن بودیم، تئوریزه کردن این خشم غیر قابل قبول، از طرف بعضی 

نخبگان  بود؛ نخبگانی که در بزنگاه های حساس باید با کنکاش 

اوضاع، آنچه را که موجب آسیب به همه می شود را گوشزد کند، 

بعضا خودش تبدیل به نیروی محرکه این خشم ویران کننده شد. 

اما راه اعتراض چیست؟ کنش گری درست کدام است؟ نمی شود 

وجود  که  هایی  واقعیت  گرفتن  نظر  در  بدون  را  سیاسی  کنش 

را  هایمان  چشم  بگیریم،  را  هایمان  گوش  کرد؛  انتخاب  دارد، 

ببندیم، عقالنیت را زیر پا بگذاریم و خشم را بدون آنکه برایش حد 

و مرزی قائل باشیم، ترویج دهیم...

کنش سیاسی باید موثر باشد؛ دستاوردی که در خیابان و با ایجاد 

هرج و مرج به دست می آید، چیست؟ جز آنکه راه اصالح را هم می 

بنند؟ کدام اصالح و تحول یک شبه ای راه گشا بوده است؟ نمی 

توان از شعار به مبنا رسید؛ اما دیدیم که تعریف دقیقی برای زن، 

زندگی و آزادی ارائه نمی شود و فقط چیزی که مشخص است، این 

که این مفاهیم برای ما بحران ساز است و در نوع مواجهه با بحران 

هاست که می توان عقالنیت را سنجید. از طرفی، به عدم آگاهی 

مردم خرده می گیریم و می خواهیم روی موجی که دشمن آن 

نظام  ویترین  که  ای  عده  ولی  نشوند؛  سوار  کند،  می  هدایت  را 

می ریزند،  خشم  این  روی  بنزین  هایشان  سخنرانی  با  هستند، 

مسئولینی که به خشم مردم دامن زدند و طرفدارانی که به گمان 

رعایت  را  انصاف  جانب  و  کردند  دفاع  متعصبانه  نظام،  از  دفاع 

نکردند، بیشتر از یک ضد انقالب به آن ضربه می زنند و مصداق 

نبود عقالنیت هستند ؛ عده ای هم عامل اصلی را به عدم آگاهی 

مردم محدود می-کنند؛ در این صورت، باید اول به این پرسش 

پاسخ دهیم: چقدر در آگاه سازی مردم نقش داشته ایم ؟ رسانه 

چقدر در این مسیر موفق بوده است؟ سیاست گذاران فرهنگی، 

چقدر در یک مسیر درست حرکت کرده اند؟ این سوال ها نشان 

می دهند ما نیاز به بازنگری شعارها و بازتعریف آن ها برای نسلی 

داریم که بدون آنکه چیزی برای آن ها ارائه دهیم، از او یک ارائه 

ناتوان  انتقالش  در  که  هایی  ارزش  از  خطا  بدون  و  نقص  بی 

بودیم، می خواهیم...!

اما  از هر دو طرف بودیم،  زیر پاگذاشتن عقالنیت،  بعضا شاهد 

هرکس از هر طرفی، نظام و جمهور و اسالم و ایران را جدا از هم 

کم  برای  تالش  در  و  کرد  تعریف  ای  دوسویه  ربط  هیچ  بدون  و 

رنگ کردن یکی از آن ها باشد، آگاهانه یا بدون آگاهی، در جهت 

تضعیف دیگری قدم برداشته است؛ شاهدش هم اتفاقی است 

که با افزایش ناامنی در شاه چراغ رخ داد.

ناامنی  مسیر  در  که  داریم  اصالحاتی  به  نیاز  دانیم  می  که  حال 

آیا راهی برای بروز  راه درست چیست؟  خیابان محقق نمی شود، 

عده  توسط  اعتراضی  جریان  آنکه  بدون  دارد؟  وجود  اعتراض 

ای سودجو که هدایت اعتراضات را در دست می گیرند، منحرف 

شود؟ عده ای که هیچ هدفی بجز  ناامن کردن خیابان ندارند... 

همه می دانیم و بارها شنیده ایم که دشمن دنبال بهانه است تا 

موجی درست کند و از این موج، سونامی ای بسازد که همه چیز را 

نابود کند؛ آیا می توان این فرصت طلبی دشمن را که با استفاده 

از ابزارهایی مثل رسانه و پول، با دروغ و بی شرفی فضای تیره ای 

را می سازد و یک جنگ پیچیده روانی و رسانه ای را پیش می برد، 

نادیده گرفت؟ نمی توانیم منکر آن شویم که ما دشمنانی داریم 

که نه تنها در این چهل و اندی سال که جمهوری اسالمی را عامل 

تمام مشکالتمان معرفی کرده اند، بلکه با سابقه ای تاریخی، با 

از  خارج  های  حل  راه  دنبال  نباید  هستند؛  دشمن  ایرانی  و  ایران 

مرزهایی باشیم که ما را به یکدیگر وصل کرده اند؛ خطر شکاف 

اجتماعی را با چشمانی باز باید درک کنیم؛ ما در یک صحنه پیچیده 

هستیم که اگر از هر سکانس آن غافل شویم و صرفا از دریچه 

نمی  را  واقعیت  همه  کنیم،  نگاه  را  اتفاقات  خودمان  کوچک 

بینیم؛ سوء استفاده دشمن از موج های اعتراضی، واقعیتی غیر 

قابل انکار است و دل بستن به نیرویی خارج از مرزهای سرزمین 

مان اگر خیانت نباشد، حماقت و ساده لوحی است؛ اگر اصالحی 

نیاز است، در چهارچوب جمهوری اسالمی باید پیش برود که اگر 

غیر از این باشد، با تضعیف جمهوری اسالمی، قدرت دیگری قادر 

به اصالح بدون هزینه نیست.

 حال برایمان ثابت شده است دشمن دست از دشمنی اش بر نمی 

دارد و از هر توانی که دارد برای ضربه زدن استفاده می کند و از 

مسیر  در  که  هستیم  اصالحاتی  دنبال  نظام  درون  در  ما  طرفی 

اصالح  به  کند،  سرعتی  با  چند  هر  را  ما  که  بگیریم  قرار  درستی 

برساند، چون راه کم هزینه دیگری وجود ندارد و هر تحول یک 

را برای نابودی ایران در پی دارد. قطره ها  شبه ای  خطرات جدی 

در طی سال ها، سنگ را هم صیقل می دهند، ولی سونامی به 

یک باره همه چیز را نابود می کند؛ این انتخاب ماست که قطره ای 

باشیم در مسیر اثرگذاری درست یا موجی طوفانی و بی هدف و 

ویران کننده.

از  همان طور که امام خمینی)ره( گفت، هنوز هم مسیر اسالم 

مسیر جمهوری اسالمی ای می گذرد که نه جمهور از اسالم و نه 

اسالم از جمهور در آن قابل تفکیک نیست؛ و اکنون بیش از هر 

زمان به افرادی با اراده که از تالش برای بهبود خسته نمی شوند و 

با تمام توان برای اصالح در هر جایگاهی باشند که مقاومت می 

کنند، نیاز است و نقطه امید، همین افراد کم و خستگی ناپذیر 

هستند.

اپرادوکس رسانه ای
زهرا منصوری

این روزها عالوه بر سردی هوای پاییز، داغی یک سری خبرها جوالن 

می دهد؛ خبرهایی که عالوه بر امنیت، روان و اعتقادات مردم را 

نیز نشانه رفته است؛ خبرهایی که یک اتفاق را در برخی رسانه ها 

حرکتی قهرمانانه و شجاعانه توصیف می کنند، در حالی که خوِن 

ریخته شده ی انسان های بی گناه، کِک هیچ کس را هم نمی گزد! 

و در سوی دیگر، رسانه هایی هستند که همان حرکت شجاعانه را 

اغتشاش و آسیب رسانی به اموال عمومی و حرکتی غیر انسانی 

تلقی می کنند. حقیقت یک امر ثابت است!

آتش زدن، تخریب، آسیب زدن، ایجاد ناامنی و ...؛ بدیهی است که 

این موارد نمی تواند پایه و اساس یک حرکت صلح آمیز باشد؛ پس 

دفاع از این اقدامات به گونه ای که همه این ها حرکتی قهرمانانه 

رسانه،  است؛  رسانه  قدرتمندی  به  سالحی  نیازمند  شود،  تعریف 

هر  ذائقه  و  سلیقه  از  فارغ  و  شناسد  نمی  سن  که  است  ابزاری 

شخصی، کار خود را انجام می دهد و نفوذی فوق العاده دارد!

گاهی می توان رسانه را یک معیار دانست؛ اتفاقی که پوشش کار 

رسانه ای بیشتری دارد را می توان اتفاق بزرگ تری در نظر گرفت؛ 

می  اتفاق،  یک  از  قوی  خبری  پوشش  گاهی  شاید  بالعکس،  یا 

به  این سالح  باز دارد؛  پس  اتفاق های مهم دیگر  از  خواهد مارا 

دست نااهلش می تواند خطرناک تر از یک اسلحه در دستان یک 

کودک باشد!

نفوذ  بیشترین  شاهد  که  کنیم  می  زندگی  عصری  در  ما  اکنون 

رسانه تا به امروز هستیم و به تعبیر حضرت آقا )مدظله العالی( 

امروزه جنگ عظیم رسانه ای علیه ایران برپا است؛ به گونه ای که 

آزادی ای که برای ملت ایران، دوری از ظلم و استکبار جهانی تعریف 

شده بود، اکنون لباِس دیگری به خود پوشانده و به جای فرصت 

زیستن، تهدیدی است برای بقا.

ایران، سرفصل اکثر رسانه  در هیاهوی روزهایی که ویرانگری در 

های مطرح دنیا بود، رسانه ملی به اکثر اتهامات پاسخ داد؛ اما به 

نظر بنده، دستاوردهای این انقالب، فراتر از آن است که بخواهیم 

صرفا با نشان دادِن اتهامات و دروغ های رسانه های غربی به آن ها 

پاسخ دهیم؛ گاهی نشان دادن اندکی ابتکار عمل در توزیع و نشر 

اخبار، عالوه بر دانا بودن یک پایگاه رسانه ای، هوشمندانه بودن 

را نیز نشان می دهد و برای انجام این کار، شاید قدری همت  آن 

و دقت الزم است؛ کافی است که بنگریم برخی از رویکردهایمان 

قدیمی است و نیاز به تجدید بنا دارد. یکی از وظایف رسانه ملی، 

ایجاد وحدت و یکپارچگی میان ملت است؛ اما آیا در این اتفاق-

های اخیر، به این وظیفه درست توجه شد؟! یا صرف پاسخ دادن به 

حمله های رسانه های معاند، چشم ما را بر روی یک سری وظایف 

بست؟ با توجه به عظمت کار رسانه ای و نفوذ آن بر روی افکار، آیا 

ظرافت کار رسانه ملی کافی بود؟

و  یکی  رسانه،  کار  دادن  نتیجه  که  داشت  توجه  را  نکته  این  باید 

هستیم،  آن  شاهد  امروزه  که  هایی  حرکت  پس  نیست!  روزه  دو 

اتاق  که  است  واضح  پر  و  است؛  ساله  چند  های  برنامه  دستاورد 

فکرهای چندین ساعته، علت این اتفاق هاست! پس چرا به برنامه 

میدان  داشتند،  را  ای  رسانه  های  حمله  همین  دغدغه  که  هایی 

می  بیان  تعارف  بدون  و  واضح  چیز  همه  که  اکنون  نشد؟  داده 

های  برنامه  مقابل  در  نیست؟  دیر  مسائل  برخی  حل  برای  شود، 

دقیق دشمن برای صدمه زدن به اصلی ترین بنیان ها و تفکرات 

داده  افزایش  را  خود  ای  رسانه  سواد  و  دانش  چقدر  ما  ایران،  در 

نشر  مقابل،  در  ایم؟  کرده  تالش  آن  تقویت  برای  چقدر  یا  و  ایم؟ 

یک  برای  نباید  چرا  ندارند،  مدرک  و  سند  که  هایی  گزارش  دادن 

خبرگذاری شرم باشد؟ هر خبر نادرست، مهر محکمی بر نامعتبر 

بودن آن خبرگذاری است؛ پس چه چیزی باعث می شود که عده 

ای همچنان آن خبرها را دقیق و درست تلقی می کنند؟ موضوع 

اصلی، تغییر کردن ارزش-هاست! امروز انسان ها دقیقا چه چیزی 

را ارزش می دانند؟ برای دفاع از چه چیزی، جان بر کف گرفته اند...؟ 

همه ما انسان ها، به خودی خود می توانیم ابزار رسانه باشیم؛ 

حال این انتخاب با خودمان است که ابزار کدام کار رسانه ای باشیم!

در فضایی که هرکس همان چیزی را که خودش هست را درست 

می داند و غیر از آن را غلط، ما چقدر برای به کرسی نشاندن حقیقتی 

که فارغ از آرمان ها و تخیالِت عده ای بی ریشه است، تالش کردیم؟

اگر برای این روزها تنها یک کلید برای رفتن به سمت راه حقیقت 

که  راهی  سمت  به  رفتن  برای  که  است  این  باشد،  داشته  وجود 

همه به سمت آن می دوند، تامل کن! و به یاد داشته باشیم که 

تک تک ما حتی در کوچک ترین کارهایمان تاثیر گذاریم!

اگر امروز به عنوان یک دانشجو، مسئولیتی را که بر گردنمان است، 

آیندگان  برای  را  پذیری  مسئولیت  راه  دهیم،  انجام  کمال  و  تمام 

هموارتر می کنیم؛ و در آخر نمی توان از این نکته گذشت که جنگ 

تاثیر  بر روان عده ای  هشتگ ها، توییت ها و استوری ها، شاید 

گذاشته و آن ها را به خیابان بکشد، اما چیزی که روشن است، این 

ْیِدیِهْم؛ و شاید این است رمزی که انقالب ۵۷ 
َ
 أ

َ
ْوق

َ
است که َیُد اهَّلِل ف

را بدون هشتگ های میلیونی، عملی کرد!

مدیرمسئول.........................................................................عیل محمدآصیف
رسدبیر...............................................................................مهرگان محمدی
جانشین رسدبیر ..............................................................محمدفواد حسن زاده
ویراستار.......................................................................علیرضا محمودی فرد
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نشانه گیری ابطن دیانت در
رادیو شیرازه یب یب یس

محمدمهدی اسکندری
چندی پیش رسانه لندنی »بی بی سی فارسی« در پادکست جدید 

کتب  معرفی  به  مربوط  که   » قرن(  )کتابخانه  »شیرازه  برنامه 

خمینی  امام  سیاسی  کتاب  مهم ترین  است،  ایرانیان  محبوب 

توضیح  کرد.  معرفی  را   » فقیه  »والیت  یعنی  علیه(  )رحمة هللا 

آن  ابتدا  پنج گزاره اصلی صورت گرفت که  این کتاب ذیل  درباره 

کج فهمی  درباره  را  توضیحاتی  سپس  و  می خوانیم  را  گزاره ها 

اسالمی  حکومت  یا  والیت فقه   )۱ می کنیم:»  بیان  لندن نشینان 

چاپ  به   ۱۳۴۹ در  ایران  در  بار  نخستین  خمینی  آیت هللا  تألیف 

رسید. ۲( این کتاب مجموعه سخنرانی های او در ۱۳۴۸ در نجف 

تفسیر  با  فقیه  والیت   )۳ بود.  ممنوع  ایران  در  چاپش  و  است 

حق  شیعیان  آخر  امام  غیبِت  عصرِ  در  را  حکومت  احادیث  برخی 

دینی  توجیه  با  اثر  این   )۴ می داند.  جامع الشرایط  فقیه  الهی 

ایران  در  اسالمی  نظام  پایه گذاری  بر  روحانیون،  الهی  حکومت 

پیش  تا  اسالمی  حکومت   )۵ بود.  تأثیرگذار  بسیار  آن  تداوم  و 

اصل  گنجاندن  از  پس  اما  نبود،  شده  شناخته  چندان  انقالب  از 

والیت فقیه در قانون اساسی ایران هرچه بیش تر آشکار شد.«

و  تألیف  چگونگی  به  تنها  اولی  گزاره  دو  گذشت  که  همانظور 

شرایط سیاسی این اثر در زمان پیش از انقالب اشاره دارد. اما سه 

گزاره بعدی به شکلی ضمنی و غیرمستقیم حاوی نکاتی است 

که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مست از خانه برون اتخته ای یعین چه؟!

رسانه تحت اداره بی بی سی فارسی، نظریه والیت  فقیه را ضمن 

بیان این جمله: »والیت فقیه با تفسیر برخی احادیث حکومت را 

جامع الشرایط  فقیه  الهی  حق  شیعیان  آخر  امام  غیبِت  عصرِ  در 

امام  برهان  و  اتکا  تنها  که  می کند  تقریر  چنین  می داند.« 

و  »روایات«  دینی  دالیل  به  فقیه  والیت  کردن  مستند  برای 

و  مقدمه  به  اگر  که  صورتی  در  است.  دینی  »منصوصات« 

صفحات ابتدایی این اثر رجوع کنیم، خواهیم دید نقطه کشف 

آن  درباره  دارد  خمینی  امام   که  محوریتی  آن  و  فقیه  والیت 

بلکه  روایات،  از  گرفته  نشأت   
ً
صرفا امر  یک  نه  می کند،  صحبت 

 با حال حاضر جامعه مورد بحث امام 
ً
موضوعی است که اساسا

 پیش می آید که نظریه والیت 
ً
خمینی ارتباط تنگاتنگ دارد. بعضا

آیت هللا  چون  بزرگانی  از  فقهی  آثار  برخی  به  استناد  با  را  فقیه 

می دهند.  قرار  مناقشه  و  اشکال  مورد  حکیم  آیت هللا  و  خویی 

است،  فقیه  والیت  پژوهش  در  روش شناختی  خطای  یک  این 

امام  مطلوب  فقیه  والیت  به  فقه  منظر  از  است  قرار  اگر  که  چرا 

خمینی اشکال وارد شود، قاعده الزام و عقل حکم می کند این 

به  و  بگیرد  صورت  ایشان  فقهی  اندیشه  خود  به  توجه  با  نقد 

را استنباط  آن والیت فقیه  از  امت  اماِم  اندیشه ای که  آن  بالتبع، 

کرده است. 

 دانسته با پیش کشیدن 
ً
برای همین است که بی بی سی احتماال

که  بکند  منتقل  می خواهد  را  موضوعی  چنین  روایات  تفسیر 

 یک برداشت شخصی از حضرت امام بوده و می تواند 
ً
این صرفا

 باور 
ً
نظرات مخالفی هم داشته باشد و لزومی ندارد به آن حتما

فقیه  والیت  که  می دهد  نشان  خوبی  به  بعدی  سطور  داش!. 

نوعی  محصول  اسالمی،  احکام  به  خمینی  امام  نظر  از  فارغ 

طرح  ضمن  ایشان  است.  تاریخی  و  اجتماعی  ـ  سیاسی  نگرش 

یهود  گرفتار  آغاز  در  اسالم  نهضت  می گویند:»  مقدمه  در  بحث 

آنها  نخست  را  فکرى  دسایس  و  اسالمى  ضد  تبلیغات  و  شد؛ 

شروع کردند و به طورى که مالحظه مى کنید، دامنه آن تا به حال 

کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفى رسید که به یک 

از سیصد  اینها به صورت استعمارگر  از یهودند.  معنى شیطانتر 

سال پیش، یا بیشتر، به کشورهاى اسالمى راه پیدا کردند؛ و براى  

زمینه هایى  که  دیدند  الزم  خود  استعمارى  مطامع  به  رسیدن 

فراهم سازند تا اسالم را نابود کنند. قصدشان این نبود که مردم 

را از اسالم دور کنند تا نصرانیت نضجى بگیرد؛ چون اینها نه به 

نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسالم؛ لکن در طول این مدت، و 

در اثناى جنگهاى صلیبى ، احساس کردند آن چه سدى در مقابل 

به  را  آنها  سیاسى  قدرت  و  مادى  منافع  و  آنهاست  مادى  منافع 

خطر مى اندازد، اسالم و احکام اسالم است و ایمانى که مردم به 

آن دارند. پس، به وسایل مختلف بر ضد اسالم تبلیغ و دسیسه 

کردند. مبلغینى که در حوزه هاى روحانیت درست کردند و عمالى 

بنگاههاى  یا  دولتى  تبلیغات  مؤسسات  و  دانشگاهها  در  که 

دولتهاى  خدمت  در  که  مستشرقینى  و  داشتند  انتشاراتى 

تحریف  در  داده  هم  دست  به  دست  همه  هستند  استعمارگر 

افراد  و  مردم  از  بسیارى  که  طورى  به  کردند.  کار  اسالم  حقایق 

شده اند.«  اشتباه  دچار  و  گمراه  اسالم  به  نسبت  کرده  تحصیل 

فقیه  والیت  بحث  که  می شود  مشخص  امام  متن  از  خوبی  به 

در راستای حفظ منافع مسلمین و نوعی تقابل با استکبار است. 

مرحوم امام خمینی به والیت فقیه پیش از این که به مسئله ای 

منظر  از  بیاید  بر  روایات  و  آیات  برخی  دل  از  است  قرار  که  بنگرد 

در  اسالم«  »حیثیت 

نظاره  غیبت  عصر 

می کند.

قدر این مرتبه نشناخته ای یعین چه؟!

در گزاره چهارم  می خوانیم:» این اثر با توجیه دینی حکومت الهی 

روحانیون، بر پایه گذاری نظام اسالمی در ایران و تداوم آن بسیار 

معرفت شناسانه  موضع  از  اگر  جمله  این  باره  در  بود.«  تأثیرگذار 

»دالیل«  بیان  شد  گفته  که  همانطور  بکنیم،  نگاه  قضیه  به 

پیرامون  را  موجهی  باور  خمینی  امام  منظر  از  فقیه  والیت  لزوم 

این عقیده به وجود آورده است و این توجیه هم متکی به فقه 

روایی  پشتوانه  هم  است  مکان«  و  »زمان  عنصر  از  متأثر  و  پویا 

نظیر مقبوله عمر بن حنظله و حدیثث ابی خدیجه دارد. پس این 

توجیه گفتن کامال در اثر درباره اش بحث و گفت وگوی استنباطی 

و استنادی شده است.

عاقبت اب همه کج ابخته ای یعین چه؟!

بی بی سی:»حکومت  غیرمستقیم  شیطنت  و  آخر  گزاره  اما  و 

پس  اما  نبود،  شده  شناخته  چندان  انقالب  از  پیش  تا  اسالمی 

هرچه  ایران  اساسی  قانون  در  فقیه  والیت  اصل  گنجاندن  از 

بیش تر آشکار شد.« یکی کردن والیت فقیه و حکومت اسالمی، 

باید مورد تفکیک قرار  این گزاره است که  آن موضوع نهفته در 

بگیرد. حکومت اسالمی و والیت فقیه دو امر جدا از هم هستند 

بیان  خوبی  به  را  موضوع  این  خود  کتاب  در  هم  خمینی  امام  و 

کامل  و  صحیح  مجرای  و  حدمطلوب  آن  فقیه  والیت  که  می کند 

برای تبلور حکومت اسالمی است. از طرفی در این متن سخن از 

به  شیعیان  بین  در  اسالمی«  »حکومت  مقوله  نبودن  مشهور 

میان آمده و سپس شهرت پیدا کردن آن معطوف به گنجاندن 

اصل والیت فقیه در قانون اساسی بیان شده. باز هم در این جا 

تازه  اسالمی  حکومت  عبارت  گرچه  هستیم،  خلط  یک  شاهد 

تولد  و  جدید  دنیای  برآمدن  علت  به  هم  آن  و  دارد  کم  عمری  و 

مفاهیم تازه است، اما والیت فقیه یک امر اصیل تاریخی در فقه 

توسط  بارها  غیرمستقیم  و  مستقیم  شکل  به  که  است  شیعه 

تفاسیر  و  است  گرفته  قرار  نحلیل  و  بررسی  مورد  شیعه  فقهای 

علمای  آثار  به  است  کافی  شده.  ارائه  آن  از  گوناگونی  اشکال  و 

عصر قاجار نظیر مرحوم مالی نراقی نگاهی بیندازیم تا اصالت و 

اهمیت موضوع والیت فقیه به خوبی روشن شود.

بر اساس »گر در خانه کس است یک حرف بس است« به سخن 

تا  بیندازیم  نگاهی  فقیه  والیت  درباره  صاحب جواهر  مرحوم 

مقوله  این  اهمیت  و  اصالت  از  را  بی بی سی  در  خود  هم نوعان 

فقیه  والیت  اهمیت  درباره  ایشان  سازیم.  آگاه  شیعه  فقه  در 

والیت  در  مردم  بعضی  تردید  و  شک  و  می فرماید:»وسوسه ها 

عمومی فقیه از عجایب و شگفتی های روزگار است »بل کأنه ما 

ذاق من طعم الفقه شیئا«؛ کسی که والیت فقیه را قبول نکند 

او  دست  در  فقه  روح  است،  نچشیده  را  فقه  مزه  و  طعم  گویی 

نیست.«

برچنین مائده کفران چه کمن
زهرا ذوالفقاری

حرف  ها  آن  مورد  در  که  اقوامی  به  و  می خوانم  را  قرآن  وقتی 

همیشه  حق  که  است  درست  می بینم  می کنم،  نگاه  شده  زده 

با اکثریت نیست، ولی در نهایت، سرنوشت هر قومی به دست 

اکثریت رقم می خورد، که حتی علی )علیه السالم( باید ۲۵ سال 

و  عادالنه  حکومت  با  اکثریت  چون  کند،  گیری  کناره  حکومت  از 

جهان پرور او بیعت نمی کنند! که دنیا جز کمتر از ۵ سال حکومت 

این  و  ندید  معصوم  حاکم  السالم(،  )علیه  علی  امام  اسالمِي 

تحمیل تاریخی، نتیجه ی انتخاب اکثریت آن زمان بود!

مطلق،  قادر  ولی  کرد،  ترسیم  برایمان  را  درست  زندگِي  خداوند 

انتخاب بدهد؛  تصمیم گرفت به مِن  نوعِی انساِن نیازمند، حق 

است.  ترسناک  البته  و  زیبا  دنیا،  مورد  در  که  است  چیزی  این  و 

اکثریتی که بهشت را نخواستند، فقط با هشدار خدا روبرو شدند 

و باالخره خودشان به دست خودشان، نابود شدند!

حاال وقتی با دوستم سر ماجراهای اخیر صحبت می کنم، بحث که 

سر اکثریت می رود، فکر می کنم حق واقعا با اکثریت است، حتی 

اگر علی )علیه السالم( را انتخاب نکنند؟ چون بیشتر هستند، حتما 

راست می گویند؟ یعنی آن آرمان بزرگ و مقدس »آزادی«، همین 

است؟ به دیگران اجازه دهیم، با انتخاب هایشان سعادت جامعه 

داشته  جنگ  سر  سعادت،  آن  با  همیشه  یا  بیندازند؟  عقب  را 

باشند؟

دموکراسی  ای  جامعه  حکومت  اگر  که  می آید  پیش  سوال  حاال 

نباشد، چه باشد که عدالت رعایت شود؟

اکثریت نسپاریم،  را به دست  اگر تمام و کمال سرنوشت کشور 

مردم  ما  می گوییم؟  سخن  ای  دینی  ساالرِی  مردم  چه  از  پس 

ساالریم، ولی زیر سایه ی قوانین الهی. 

برای  را  خود  عقل  که  است  شده  تشکیل  کسانی  از  »ما«  این 

محض  عقل  سایه ی  زیر  و  نمی دانند  کامل  بشریت  سعادت 

متواضع اند.

قانون  مقابل  شان   خواست  با  نباید  اکثریتی  هیچ  می گویند 

خداوند بایستند؛ اما آیا این »نباید« جبر است؟ اگر جبر است، پس 

چرا ایستادند؟ در حقیقت، جامعه باید به این بلوغ برسد که کسی 

عاقل تر و با صالحیت تر از خداوند برای تعیین تکلیف ما نیست؛ 

اما اگر به بلوغ نرسید، چه کسی مقابل تصمیمات غلط می ایستد؟

خاصیت این دنیا همین است؛ اگر تو به این بلوغ نرسی و کسی 

به  بی توجه  که  نشود  پیدا  علیها(  هللا  )سالم  زهرا  حضرت  مثل 

و  بیاید  ما  تک  تک  خانه ی  در  به  ایم،  شکسته  ما  که  پهلویی 

شوهرش را نه چون شوهرش است، چون انتخاب خدا و رسولش 

)صلی هللا علیه و آله و سلم( است معرفی کند و نور را از پنجره ی 

ما  شود  باعث  که  کیست  بفرستد،  درون  به  ما  دل  گرفته ی  ِگل 

انتخاب درستی کنیم؟

بار  هر  تا  بفرستد  ما  برای  را  خود  محبوب  باید  خداوند  چرا  اصال 

تا  کنیم؟!  سرخ  را  صورتی  و  بشکافیم  فرقی  بشکنیم،  پهلویی 

کی بیدار نشویم...؟ ما که تاریخ را از گوشه و کنار شنیده ایم! ما 

ما  این  می دانیم  نیست؛  معجزه  دنیای  دنیا،  این  می دانیم  که 

هستیم که باید تغییر کنیم؛ ما که می دانیم اگر در راه درست قرار 

نگیریم، َملکی از آسمان نمی آید تا ما را مانند مهره ای بلند کند و 

در راه صحیح قرار دهد تا ما ماننِد عروسِک کوکی که تا چند لحظه 

پیش در خالف جهت حرکت می کرد، حاال موتورش در راه صحیح، 

شهوت؟  یا  عقل  کنیم؛  انتخاب  باید  انسانیم،  ما  کند!  ِهن  ِهن 

خوشحال باشیم از اینکه اختیار داریم؟ آیا این آزادِی انتخاب، برای 

همه، آزادی است؟ مایی که آزادیم خود را به بند بکشیم! و مایی 

که آزادیم دیگران را به بند بکشیم!

صحیح  راه  در  خود  آزادی  از  اگر  اینکه  نه  مگر  چیست؟  آزادی 

استفاده نکنیم، در نهایت آزادی خود و دیگران را سلب کرده ایم؟ 

چند  می داند  کسی  چه  اما  است،  آوایی  خوش  کلمه   آزادی،  این 

نفر در تاریخ با همین آوای خوش، خود و دیگران را به ته چاه ِویل 

باید  است،  مقدس  آزادی  اگر  بودند!  آزاد  چون  چرا؟!  فرستادند؟ 

مفهومی نورانی داشته باشد؛ باید سرانجاِم روشنی داشته باشد؛ 

باید پایان خوش داشته باشد؛ کسی که با آزادی در انتخاب، آزادی 

آزاده نیستیم اگر  آزاده نیست و ما هم  را سلب می کند،  دیگران 

مقابل اون نایستیم و از حقیقت دفاع نکنیم؛ و سرانجام ماییم 

در مقابل وجدان ما ...!

دخیل22ساله
می خورد.  رقم  حاضر  حال  زمان  اساس  بر  اتفاقات  بعضی 

روز  نیاز  بر حسب  یا کاری ست که  برای یک کنش و  واکنشی  ست 

آنکه  مگر  می رود  یادها  از  و  گذراست  می شود.  انجام  جامعه 

از آن بعدتر  خیلی سر و صدا کند و شاید برای همین سر و صدا، 

دوباره یاد بشود.

نوع دیگری از اتفاقات نیر وجود دارد. کارهای مداوم  دنباله دار. 

کارهایی که تکرار می شوند و به سبب همین تکرار  بر صفحه ی 

تاریخ حک شده اند و نمی توان دیگر فراموششان کرد. کلی خاطره 

و نام و یاد را با خود به همراه دارند. مثل نهالی که به آن آب دادند 

به  حاال  و  کرده  رشد  و  تابیده  آن  به  نور  و  ریختند  کود  آن  پای  و 

درختی تنومد تبدیل شده است. دیگر یک اتفاق نیست؛ فرهنگ 

شده است، جزئی از آداب و رسوم است.

دانشگاه شاهد هم رسومی دارد که ویژه ی خودش باشد. یکی 

از آن ها “اردوه غدیر” انجمن اسالمی ست. زیارت مشهدی که برای 

بیست و دومین بار امسال در آذر ماه روزی نزدیک به ۴۰۰ دانشجو 

شد.

هزار  چندین  بکنید.  تصور  لحظه  یک  بار”!  دومین  و  “بیست 

دانشجوی دختر و پسر در این سالیان راهی مشهد شدند. چندین 

هزار زندگی و چندین هزار خانواده. از شهرهای مختلف؛ احتماال از 

هر استان در این سال ها در “غدیر” حضور داشته اند. هر کسی 

یک گوشه ای دارد کاری می کند. یکسری هم اکنون دیگر در این 

کشور نیستند. یکسری هم متاسفانه دیگر در این دنیا نیستند و 

از بین ما رفته اند.

اکثر ما وقتی بچه های دانشگاه شاهد برای اولین بار راهی مشهد 

شدند حتی به دنیا هم نیامده بودیم. جمع شدن در ترمینال، رد 

شدن از گیت و کوپه بندی و شوخی و بازی و بحث و گفتگو در 

قطار، لحظه شماری برای رسیدن به مشهد، سالم اول به شاهی 

که سالممان را می شنود و پاسخ می گوید، حسینیه محل اسکان، 

صبح از خواب بیدار شدن ها، زیارت های دست جمعی سحرهای 

حتی  گعده ها،  و  کالس ها  مهربان،  همیشه  آقایاری  گوهرشاد، 

پیچاندن کالس ها و گوش ندادن به حرف مسئولین اردو :(

و  تهران  برگشت،  قطار  وداع،  و  کندن  دل  سخت  لحظه ی  و 

دوستی ها و رفاقت ها و خاطراتی که تا سالیان سال همراه آدم 

هستند. چه اتفاقاتی در تمام این سال ها افتاده است.

از نهال و و آب و کود و  نور آن و سنت شدن  قبل تر مثالی زدیم 

ل انجمن و به ویژه خود ما نیز هست. 
َ

َمث اردوی غدیر. این نهال 

تجربه و کار و کالس و توانمندی و… که به پای ما ریخته می شود 

و سلطان طوس، شمس الشموس که نورش را به ما می تاباند تا 

نهالمان رشد کند و درختی تنومند بشود. نوری که از خیلی قبل تر 

تابیده و لطفش شامل حال ما شده و ان شاءهللا باز هم خواهد 

تابید تا روشنی راهمان باشد در این تاریکی دنیا.

زبان  بر  همیشه  که  شعری  این  گرفته ایم  یاد  بزرگترهایمان  از 

داشتند:

آهن رباست مشهد آدم رباست مشهد

آغاز ماست مشهد پایان نمی پذیرد


