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آنهايي که خواب آمريکا را ميبينند خدا بيدارشان کند .امام خمینی «ره»

در معنای استکبار
در مقاله گذشته ،به زمینه های پیدایش استکبار اشاره کردیم که
شامل :برتری نژادی؛ غرور علمی و امکانات و قدرت اقتصادی بود.
حاال باید ببینیم ،از چه نشانه هایی میتوان تشخیص داد که کسی
مستکبر است؟ و ویژگی های او چیست؟
طبق اشارات خداوند متعال در قرآن کریم ،یکی از این نشانه
ها ،به بردگی گرفتن انسانهاست؛ آنجا که فرعون میگوید" :آیا به
دو انسلن ،مثل خود ما ،که طایفه آنها بندگان ما هستند ،ایمان
بیاوریم؟!" 1پس یکی از عالئم دائمی مستکبرین" ،بنده گرفتن"
دیگران است ..یعنی اینها خودشان را آنقدر از دیگران برتر میدانند
که وجود آنها را فقط برای پیشبرد منافع خود مفید میدانند و
هرگاه چنین نباشد ،کشتن و نابودی انسانها ،برایشان امری ساده
و بدیهی خواهد بود؛ امروزه کدام کشور است ،که به راحتی دست
به کشتار میزند؟
ساحران
ویژگی دیگر ،اعمال جنگ روانی بر دیگران است ،آنجا که
ِ
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فرعون ،عصاهایشان را می افکنند و دیدگان مردم را سحر میکنند
 .مستکبر چون میداند که حق نیست و میداند که فطرت مردم
به راحتی ،حقیقت را میپذیرد ،همواره سعی میکند تا با تبلیغات
و هیاهوی فراوان ،اذهان را به خود جلب کند تا مردم از درک
حقیقت بازمانند ،امروزه غول های رسانه ای دنیا در دست کدام
کشورهاست؟ ..بیشترین فیلم ها را چه شرکت هایی میسازند؟..

و از دیگر عالئم فرهنگ استکباری ،رواج آداب و رسوم خودشان
است که در آیات 23زخرف 78 ،یونس ،و  63هود آمده و بیا میکند
که آنها ،بر هر عقیده ای که باشند ،هرچند باطل ،آن را ادامه
میدهند و در پی گسترش آن هستند ،یعنی فقط میخواهند ،همه
مردم را مثل خودشان کنند تا دیگر کسی اعتراض نکند!..
و آخرین ویژگی وشاید مهم ترین ویژگی مستکبران عالم،
انکار رسالت انبیا ست؛ "ما هیچ رسولی را نفرستادیم ،مگر آنکه
ثروتمندان عیاش آن دیار گفتند :بی گمان ،ما به رسالت شما
کافریم" 3چرا که پرواضح است ،آنهایی که هر قدمشان را در
راستای منافع خود برمیدارند ،میدانند که ادیان الهی ،مانع
زراندوزی ،برده گیری و استثمار آنها هستند و با تعلیمات خود،
روح مبارزه با استکبار را در جان ها زنده میکنند و مردم را به
مبارزه با زورگویان زمان ،فرامیخوانند ..پس طبیعی است که از
اصل و اساس ،رسالت انبیا را انکار کنند و وجود هر دینی را نادیده
بگیرند .امروزه ،چه کشوری است که سردمدار دشمنی با اسالم و
مسلمین است؟!...
 - 1آیه  47سوره مومنون
 - 2آیه  116سوره اعراف
 - 3آیه  34سوره سبا

مرتضی صیاد

اهمیت ارتباط آکادمیک دانشگاهها و مراکز علمی کشور با جریان
جهانی سیال تحقیق و پژوهش بر هیچ کسی پوشیده نیست.تعامل
و ارتباط برای آگاهی از آخرین تحقیقات و پژوهش ها الزمه ی
پویایی فضای علمی کشور است .پیشرفت علمی در ده سال اخیر و
کسب رتبه اول سرعت تولید علم در دنیا با نرخ  11برابر میانگین
جهانی و پیش بینی کسب رتبه چهارم تولید علم دنیا در  5سال
آینده به وسیله مراکز بین الملی با وجود تحریم ها حکایت از این
دارد که ظرفیت درونی جامعه دانشگاهی توان پیشبرد اهداف

عالیه نظام در حوزه علم و دانش را داشته و حتی در برهه تحریم
هم از حرکت شتابنده به سمت قله های علمی دنیا بازنایستاده
است.
اما نکته ای که گفتن آن الزم به نظر میرسد این است که  :گره
زدن تمام مشکالت و معضالت جامعه به بحث تحریم ها و سپس
تمرکز بر حل تمامی مشکالت حتی مشکالت علمی ! از طریق
راه حل های سیاسی ،در واقع حذف صورت مساله و پاسخی بسیار
ساده انگارانه نسبت به این موضوع است .اتکای شدید دولت به
حل مشکالت از طریق بیرون از کشور چه در بحثهای اقتصادی
و جدیدا علمی جدا زنگ خطری برای دولت یازدهم است.اتفاقی
که بنظر میرسد در دولت یازدهم در حال تبدیل شدن به یک
گفتمان عمومی است.گفتمانی که در پاسخ به هر مساله ای نسخه
نگاه به خارج از مرزها پیچیده میشود

شهید غنی سازی  20درصد
از زبان رییس سازمان انرژی اتمی

در دوره دانشجویی با شهید شهریاری آشنا شدم و متوجه شدم
وی یک سرشت دیگری دارد و هرچند در زندگی عزیزان بسیاری
را از دست دادهام ،اما هیچگاه خبری مانند شنیدن خبر شهادت
شهریاری مرا متاثر نکرد.
میدانستم چه گوهری را از دست دادهایم و بازیابی این گوهر
بسیار مشکل است.پس از شهادت وی توفیق شرفیابی به حضور
رهبر انقالب را یافتم و به معظمله گفتم که اگر به شهید شهریاری
در تخصص علمیاش نمره  100بدهیم ،به بهترین شخصی که در
عرصه علمی کشور است به زحمت میتوان نمره  50داد.
در بخشی از فرآیند غنیسازی  20درصدی تنها مرجع ما در
برخی از مسائل شهید شهریاری بود ،غیر از خود وی ،مرجع
باالتری نداشتیم تا مسائلی را که به نتیجه میرسید ،ثابت کند.
شهید شهریاری در دسترسی به غنیسازی  20درصد به ما بسیار
کمک کرد و جایگاه علمی و فناوری وی برای همه شناخته شده
است.
امروز ملت به تولید  20درصد غنیسازی افتخار میکند ،جوهر
قلم شهید شهریاری از خون شهدا نیز برتر بود و شهریاری در
خاطرات ملت ایران ثبت شد

پیشخوان

و اما سوژه این هفته  :خل آقا و سعید لیالز :
سعید لیالز (اقتصاد دان اصالح طلب)« :کاري که اکبرهاشمي
رفسنجاني کرد و تورم را به  50درصد رساند؛ دشمني و ناسزاها را
برخود خريد ولي کشور را در آن دوره نجات داديم .بيشتر مردم
هم متوجه نشدند که چه فداکاري در آن دوره انجام شد چون تورم
 50درصدي سال  74و  35درصدي سال  73در واقع حکم عرضه
ملي براي بازسازي اقتصاد ايران بعد از جنگ را داشت».
بعضی ها ملت رو نفهم فرض کردن! یادمون نرفته که سیاست
های غلط اقتصادی جناب هاشمی وضع مملکت رو به جایی
رسوند که تو چندین شهر مختلف نارضایتی سیاسی عمومی
تبدیل به اعتراض و اغتشاش اجتماعی شد و چندین نفر رو تو این
بحبوحهی نجات!!! کشت!
این دو قسمت اظهارات ایشون رو هم بدون شرح میزاریم:
«مگر شما ميتوانيد هم طبقات محروم را داشته باشيد هم
سرمايهگذاري کنيد و هم اجازه ندهيد آب در دل طبقات مرفهتان
تکان بخورد؟»
«دولت آقاي روحاني دولت تمام ملت ايران است و نه فقط دولت
طبقات محروم».

یک خرابه امروز چشم انتظار است...یک زمین خشک ...یک
آسمان ،سقف نیلی ...یک قصر خبیث ...یک ابلیس ...دریایی پر
از لجن ...یک شهر امروز منتظر است ...خواب به چشم اهالی شهر
نمی آید ..سنگ هایشان را چون گوهری میان مشت هاشان  ،می
فشارند ...کینه ها را پشت قهقهه ها پنهان می کنند...
امروز یک دنیا انتظار می کشد ..انتظار یک کاروان نور ...یک کاروان
عزت ...یک قافله تپش ...یک قافله با بغض های فروخورده ...یک
کاروان با صورت های سیلی خورده ...پاهای تاول زده ...اشک های
خشکیده ...گهواره های خالی ...دردهای نهفته ...یک کاروان ماتم؛
به انتظار این شهر پایان خواهد داد! ..امروز خورشید از افقی دیگر،
طلوع خواهد کرد ...امروز شهر چهره ی دیگری بخود میگیرد...
امروز کوچه ها یادهای بسیاری را ثبت خواهند کرد..امروز قصر
شیطان کلماتی به وسعت زمین و اسمان راضبط میکند ...امروز
خرابه یک کاروان اه را خواهد دید ..در گوشه گوشه اش ناله های
دردناک و در کنج ویرانی اش الالیی سوزناک مادری را خواهد
شنید.امروز خورشید از زمین می تابد.و آسمان ،روشنایی به خود
نمیبیند!
امشب سر بی تن پدری در اغوش دخترش جای خاهد گرفت..
امشب روح معصوم دخترکی به آسمان پرخواهد کشید...
امروز یک کاروان وارد این شهر می شود ...کاروانی که با خود
ناله حمل می کند ...با سینه هایی سوخته ...گوش هایی دریده...
مشک هایی پاره ...امروز کاروانی به شهر قدم می گذارد که از
دل تاریخ می ایدَ ...و یادگار خون خداست ...از تبار هدایت است..
از نسل رحمت ...یک قافله با رنگ و بوی شهادت ...یک کاروان
سعادت ...یک دنیا بندگی...
زمین و آسمان به لرزه در آمده اند از این همه عظمت ...سنگ ها
شکافته شده اند ..پرندگان کوچ کرده اندَ ..و حتی ..جانوران به ناله
درآمده اند  ..از این همه جهالت!  ..این مردمان را چه شده که به
روی آفتاب سنگ می زنند؟ ..چه پرده ای بر عقل هایشان کشیده
شده است که حقیقت پیش رو را نمی بینند؟ ..امروز شام را چه
شده؟ ..چه گواهی خواهد داد این خاک آن روز عظیم زمانی را که
کاروان خورشید بر آن گام نهادند؟...
یک خرابه امروز شرمسار است...

دارند تنها راه کنترل ایران" ،مهار برنامه هستهای" و "تغییر
ماهیت نظام به طور همزمان" است /آنها معتقدند با یک معامله
اتمی و تقویت گروههای نزدیک به واشنگتن در داخل ایران،
این روزنامه در ادامه نوشت :چنانچه قابلیتهای هستهای ایران

گذشتند.
خل آقا  :یعنی توی این مدت وقیح تر از خانواده جنابعالی سراغ
نداریم! اون از توهین های همسر شما به شهدا و خانواده شهدا و
ایضا افاضات مشارالیه درباره حضرت امام (ره).این هم از مزخرفات
و مهمالت و خزعوالت شخص ناشخیص شما! طلب شما اون
تقاصی هست که بایست بخاطر خون شهدای سال هزار و سیصد و
فتنه میدادید که ندادید ولی مطمئن باشید که باالخره یه روزی
یا تو این دنیا یا اون دنیا به حساب امثال شما هم رسیدگی میشه.

فاطمه تقی زاده

روزنامه آمریکایی "نیویورکتایمز" :رهبران کاخ سفید اعتقاد

میتوان ماهیت نظام را تغییر داد

سوزنجان
رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت با بیان اینکه رئیس
مجلس شورای اسالمی به دنبال تاسیس حزب نیست ،طرح چنین
بحثی را شایعه خواند.وی با بیان اینکه رئیس مجس به دنبال عمل
به وظایفش در خانه ملت است ،اظهار داشت :آقای الریجانی به
رسالت خویش در مجلس شورای اسالمی متمرکز شده است.
خل آقا ... :
فرماندار تهران  :تهران از نظر اعتبار محروم ترين شهر کشور است.
خل آقاo_0 :
هاشمی رفسنجانی :كارهاي مهم مخالف دارد و بايد مخالفين را
يا قانع كرد و يا مخالفت را تحمل کرد /چون رهبری توافقنامه را
تایید کردند مخالفان دیگر پناهی ندارند
خل آقا  :عالیجناب دیگه نامه رهبری که موجوده! ایشون در جواب
نامه رییس جمهور مرقوم کردن که "دستیابی به آنچه مرقوم کرده
اید درخور تقدیر و تشکر است".
توی متننامه رهبری ،توافقنامه تایید نشده بلکه ادعایی که جناب
رییس جمهور در نامه مطرح کردن شایسته تقدیر دونسته شده!
توی نامه جناب روحانی اومده «« :گام نخست را به گونه ای پیش
برند كه حقوق هسته ای و حق غنی سازی ملت ایران مورد اذعان
قدرتهای جهانی -كه سالها سعی بر انكار آن داشتند -قرار گیرد»»
رهبری این گزاره رو شایسته تقدیر دونستن.اما دیدیم که بعد
از مذاکرات دوباره غربی ها و مخصوصا امریکایی ها ادعای طرف
ایرانی مبنی بر درج به رسمیت شناختن حق غنی سازی رو رد
کردن! و این پارادوکس یعنی !!! ...
پرانتز(جا داشت تو این شماره درباره این توافقنامه صحبت کنیم
ولیکن به همین اشاره بسنده میکنیم.انشاا ...بعدا یا از طریق
نشریه یا با اقدامات دیگه پرداخته میشه به موضوع)
محمد رضا خاتمی « :اصالح طلبان در همان سال  ۸۸از طلبشان

پس از واقعه

معصومه موسی زاده

در باب اظهارات منفعالنه معاون وزیر علوم در مورد تاثیر تحریم ها در رشد علمی و پژوهشی کشور
هم اکنون 60 ،درصد ارتباط دانشگاههای کشور با منابع علمی
دنیا به خاطر تحریمها و نیز عدم تامین منابع مالی در داخل
قطع است.بدون وجود منابع مالی حاصل از شرایط داخلی و منابع
علمی ناشی از تحریمها ،چگونه میتوان انتظار داشت که پژوهش
در کشور در سطح باالیی صورت گیرد؟

سیاست

فرهنگ

مقام معظم رهربی  :فرهنگ ،این هامن چیزی است که حارضم بخاطرش جانم را فدا کنم.

مهار شود ،میتوانیم روی "تغییر انقالبی" در ایران حساب کنیم.
شاید نیاز باشد ،آمریکا برای پیشبرد اهدافش در خاورمیانه،
عالوه بر جان کری ،به یک "وزیر امورخارجه ویژه خاورمیانه"
نیاز داشته باشد.

امیرحسین ثابتی در گوگل پالس
خود نوشت:
حسن روحانی در صفحه  583کتاب
«امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای»
که گزارش عملکردش درباره مدیریت
پرونده هسته ای در دوره اصالحات
است ،می نویسد:
«پس از گذشت بیش از سه ماه مذاکره بعد از موافقتنامهی
پاریس ،آشکار شد که سه کشور اروپایی /اتحادیهی اروپا خواهان
تطویل مذاکرات و احتماالً عدم دستیابی به نتیجه مطلوب
هستند و بنابراین ،نمیخواهند در برابر حق غیرقابل انکار ایران
برای از سرگیری فعالیت غنیسازی تسلیم شوند و انگیزه یا
توانایی ارائهی طرح خود دربارهی تضمینهای عینی ماهیت
صلحآمیز برنامهی هستهای ایران و نیز تضمینهای محکم
دربارهی همکاریهای اقتصادی ،فناوری و هستهای و تعهدات
محکم دربارهی مسائل امنیتی را نیز ندارند».
« .2قال رسول اهلل صل اهلل عیه و آله وسلم :الیلدغ المومن من
جحر واحد مرتین»
مؤمن از یك سوراخ دو بار گزیده نمی شود...

اینجا صفین است؟؟!

لیال بختیاری

جنگ صفین ماجرای رویارویی دو گروهی هست که هرکدام خود
راحق می دانند و هر دو به ظاهر برای حق می جنگند.در یک
جبهه معاویه و یارانش هستند که بیعت و والیت امیرالمومنین
علی (ع) را نمی پذیرند و بابهانه ساختن قتل عثمان ونسبت دادن
آن به امام علی در برابرحق جبهه گیری میکنند.وجنگ صفین را
به راه می اندازند.امام در ابتدای نامه 58در توصیف این ماجرا می
فرمایند(...که در ظاهرپروردگار ما یکی،و دعوت ما دراسالم یکی
بود،ودر ایمان به خدا و تصدیق پیامبرش،هیچ کدام از ما بر دیگری
برتری نداشت و با هم وحدت داشتیم جز در خون عثمان که ما از
آن برکناریم)اما علم کردن خون عثمان،بهانه ای بیش نبودتا دنیا
طلبی و حضور افرادی چون عمروعاص در کنار معاویه منجربه این
حوادث شود.اما اوضاع در جبهه حق چگونه میگذرد؟اوج فتنه
درسپاه حق دراخرین لحضات نمایان میشود،درحالیکه که امام
و سردارانش گام های آخر پیروزی را برمیدارند با تهدید ایشان
به قتل و باز گرداندن مالک از پیشروی و در واقع با مخالفت با
رهبر و ولی زمان خود باعث قبول حکمیت میشوند.ریشه های
انحراف و ظاهر گرایی مبارزین صفین به همین جا ختم نمیشود
بلکه وقتی به اشتباه خود پی میبرند به جای ریشه یابی و برطرف
کردن مشکل که عدم والیت پذیری است با حماقت جنگ نهروان
را باعث میشوند ونتیجه این ظاهرگرایی هم نهایتا منجر به قتل
موالیمان علی میشود.درجبهه حق هم نقش یارانی چون مالک
بسیار شاخص هست  ،درحالیکه چند قدمی پیروزی ایستاده است
به امر موالی خود گردن می نهد.وسازنده این رفتار،موالست .در
حالیکه امام(ع) از حیله دشمن باخبراست و عاقبت کار را می داند
اما در تالش است تا با دالیل قانع کننده ،روش اندیشه درست ،در
برخورد با فتنه ها را بیاموزد و با احترام به تفکر جامعه اسالمی،
زمینه آزاد اندیشی همگان را فراهم کند ،اما انگاه که بشر نخواهد
به درک حقایق برسد ،از دست چه کسی کاری ساخته هست؟؟
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یادداشتی بر فیلم تنهای تنهای تنها
سجاد هاشمی
تنهای تنهای تنها شاید بهترین نام را برای خود برگزیده تا عالوه
بر موضوع و ساخت خود حتی نامش هم در میان هیاهوی این
طوفان توهمات مد شده سینمای دغدغه های اجتماعی و مستقل
 ،بگذارید نگویم روشنفکری متفاوت باشد و معنای حقیقی کلمه
را ادا کند و نشان دهد که تنهاست
تنهای تنهای تنها به کارگردانی احسان عبدی پور داستان نوجوانی
جسور و پرتالش ماهی فروش به نام "رنجرو " می باشد که در
پی دیدن بشقاب پرنده ای (بالن تحقیقاتی سایت اتمی بوشهر
) با نوجوانی روسی که هم سن و سال خود اوست دوست می
شود  .آنها زبان یکدیگر را نمی
فهمند اما احساسات مشترک
و جنگیدن برای رسیدن به
اهداف  ،عاملی برای ایجاد
ارتباط عمیق قلبی این دو نفر
گشته و برای ارتباط کالمی
و گفت گو با یکدیگر پیش
زنی روسی که زبان فارسی را
فراگرفته است می روند  .فیلمی
با حرف های عمیق و بزرگ
خطاب به بزرگترین ها اما از
زبان کوچک تر ها و کسانی که
کمتر به آنها اهمیت داده می شود
عبدی پور مذاکرات هسته ای را دست مایه ای برای بیان دغدغه
های مشترک بشریت و نشان دادن سادگی و مظلومیت اقوام
جنوبی کشور نشان داده افرادی که تحوالت این دنیای مدرن
هسته ای از آن ها دور مانده و تنها با همان اعتقادات استوار خود
و خرده اطالعات سطحی سیاسی که حتی نمی دانند سازمان ملل
دقیقا کجاست و چه می کند و به دور از پیچیدگی های شخصیتی
افراد شهر نشین زندگی می کنند و پیش از آنکه مشغول مشکالت
خود باشند به فکر هم نوع خود و دلسوز او هستند  .شیرینی
زبان و لهجه که حتی گه گاه مخاطب دیالوگ های آن را متوجه
نمی شود  ،سادگی شخصیت های داستان و از همه مهم تر طرح
هدفمند و ارتباط داستان با موضوع هسته ای ایران تنهای تنهای
تنها را فیلمی شایسته تقدیر قرار داده است  .در حقیقت هنر
عبدی پور پیدا کردن قالبی درست و صحیح برای بیان حرف

های خود بوده است  .او یکی از مهم ترین گزارهای ادامه حیات
زندگانی بشر که صلح و آرامش و دوستی و برابری است را در قالب
ارتباط و عواطف پاک کودکانه بیان کرده که آنها از این دنیا بزرگ
و بی کران تنها در کنار هم بودن و نوع دوستی را می خواهند و
مال دنیا نیز تنها آفتابه ای طال یا مغاره کنار سازمان ملل !
اتفاقات و دیالوگ های شیرین درون فیلم یکی از نقاط قوت فیلم
عبدی پور است که با استفاده از لهجه و فرهنگ مردم جنوب پدید
آمده  ،شاید شاخصه کار او نیز همین بوده که با افراد محلی خود
و با شهر و فرهنگ مردم خود سخن گفته  ،اتفاقی که در کمتر
کسی رخ می دهد و آن تعلق
به هویت و شخصیت گذشته
خود است که این کار عالوه بر
تقویت ارده خود باوری نقطه
قوت یک اثر دراماتیک نیز
گشته
مثال در سکانسی  ،مادر رنجرو
در عین سادگی نگران گشته
که پسرش در اثر ارتباط با یک
خانواده روس کمونیست گشته
و از او سوال می کند که آیا
کمونیست شده ای و در جواب
رنجرو می گوید  :یکمی پشت سرم درد می کند !  ،مادر سوال می
کند که پس از مرگ ما را کجا می برند و او جواب میدهد  :من
را ه نمی دانم اما تو را به بهشت  ،دوباره مادر سوال می کند که
پیامبر ما چه کسیت و او پاسخ می دهد  :حضرت محمد  ،که در
این لحظه مادر خیالش راحت می شود که او تغییری نکرده است .
با اینکه این فیلم در رسته کودک و نوجوان دسته بندی شده اما
پیامی برای نه برای کودکان بلکه برای همه سنین دارند و آن را
نیز با تمام وجود فریاد می زند .
خودباوری کارگردان توانسته از تنهای تنهای تنها فیلمی با
استاندارد و معقول بسازد که تنها هزینه آن  220میلیون تومان
بوده است فیلمی که خود کارگردان (رنجرو ) را به تصویر کشیده
است و ای کاش که تمامی شهرستانی ها برای خود تهای تنهای
تنهایی بسازند

صورتی که حوزه ی دین را از سیاست جدا کنیم و آن را به اعمال
دموکراسی و اسالم
فردی محدود کنیم به ناچار باید به دامان دموکراسی غربی پناه
ببریم .اما نکته ای در اینجا نهفته است و آن این است که اسالم
تعریف و پیشینه ی دموکراسی
دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم است .دموکراسی برای تمام شئون زندگی بشر برنامه دارد و نمی توان آن را از حوزه
جدید زمانی در غرب پدید آمد که متدینین متوجه آن شدند ی سیاست و اداره ی حکومت جدا کرد .اگر گروهی حکم مردم را
که دین تحریف شده ی مسیح توانایی اداره ی حکومت را ندارد .بر حکم الهی ارجحیت دهند یقینا خالف امر الهی عمل کرده اند و
از این رو دین را از حوزه ی اجتماعی آن خارج و آن را محدود این با توحید منافات دارد .اسالم صراحتا حکم و دستور هر گروهی
به حوزه فردی و رابطه ی او با خدای خویش کردند .در اثر جدا را در مقابل حکم الهی نفی کرده است و خداوند متعال در قرآن
کردن دین از حوزه احکام اجتماعی جامعه غرب دو راه را برای کریم چنین می فرماید  ":ان الحکم اال هلل" (حاکمیت فقط از آن
اداره ی حکومت در جلوی خود دید .اول اینکه یک نفر با میل خداست . ).با توجه به دالیل فوق دموکراسی غربی تضاد جدی با
فردی خود بر صندلی حکومت بنشیند و جامعه را مطابق مطمئنا اسالم دارد و نمی توان آن را در حکومت اسالمی پیاده نمود.
معنای مورد قبول از دموکراسی در اسالم چیست؟
با میل خود اداره کند .راه دیگر اینکه گروهی از مردم زمانی که
اگر دموکراسی را دخالت مردم در سرنوشت خود در
عهده دار حکوممت شوند و این افراد بالغ که مصالح
امام (ره) می
چارچوب اسالم و حکم الهی معنا کنیم  ،چنین
ومفسده خود را تشخیص می دهند مطابق با میل
و اراده شخصیشان جامعه را اداره کنند .با توجه فرمایند "میزان رأ مردم تعبیری با اسالم منافاتی ندارد .این معنای
است" منظورشان رأی و نظر دموکراسی در قانون اساسی و کالم و سیره ی
به این دو راه حل جامعه غرب برای اینکه در
دام حکومت دیکتاتوری نیافتد دموکراسی مردم در چارچوب حکم الهی است امام خمینی (ره) نیز به روشنی پیداست.
را برگزید و آن را بعنوان ارمغان غرب نه این که هرچه مردم  -خواستند خواه مطمئنا زمانی که امام (ره) می فرمایند
به کشورهای دیگر صادر کردند .تا منطبق یا در تضاد با حکم الهی باشد – همان "میزان رأ مردم است" منظورشان
رأی و نظر مردم در چارچوب حکم
جایی که گروهی از روشنفکرنماها
مالک حکومت است.
الهی است نه این که هرچه مردم
در کشور ما هم ندای آزادی و
 خواستند خواه منطبق یا در تضاددموکراسی سر دادند.
با حکم الهی باشد " همان مالک حکومت است .آیه ی شریفه "
آیا دموکراسی غربی با اسالم سازگاری دارد؟
در اینجا این سوال پیش می آید که آیا مسلمانان هم ناچارند و امرهم شوری بینهم" نیز بدین منا نیست که مردم در همه چیز
همین کار را بکنند؟ و آیا اسالم هم همچون دین مسیحیت می توانند نظر بدهند و حالل و حرام خدا را تغییر بدهند .در
جای دیگر خداوند صراحتا می فرمایند ":هیچ مومن و مومنه ای
تحریف شده و توانایی اداره ی حکومت را ندارد؟
بدون تردید اسالم برای تمام جوانب زندگی بشر برنامه دارد و این حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را الزم بدانند با آن
در سیره ی حضرت رسول و ائمه اطهار نیز به وضوح پیداست .اگر مخالفت نمایند (احزاب  . ")36نهایتا می توان چنین نتیجه گرفت
اندکی شخصی با اسالم آشنایی داشته باشد وجود احکام سیاسی که معنای قابل قبول از دموکراسی "مشارکت مردم در سرنوشت
و حکومتی در اسالم را تصدیق می کند .همانطور که گفته شد خویش تحت حکم الهی"است.
دموکراسی غربی زاییده ی جدایی دین از سیاست است و در

