
اللهم صل علی محمد و آل محمدهفته نامه احرار / شماره  67 / سال نهم  /  بهار1400 
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سرمقاله

علیرضا ریواز

کارشناسی ارشد برنامه 
ریزی شهری

بغض مانده در گلو

صفحه2

گنبد یا آبکش

صفحه 4

این کشور را مردم اداره 
می کنند
صفحه 3

مرگ تدریجی یک رویا

صفحه2

ی  وحشیانه  تهاجم  روز  یازده  از  پس 
مظلوم  مردم  به  اسرائیل  کش  کودک  رژیم 
فلسطین، با قبول شکست از سوی اسرائیل، 
آتش بس اعالم شد. گرچه گروه های مقاومت 
فلسطین در طی چند جنگ گذشته با دشمن 
اند، ولی در چند جنگ  بوده  پیروز  اشغالگر 
از  اخیر قدرت موشکی مجاهدان فلسطینی 

لحاظ کیفیت و کمیت رشد چشمگیری 

وحشیانه  تهاجم  روز  یازده  از  پس  داشته 
مردم  به  اسرائیل  کش  کودک  رژیم  ی 
سوی  از  شکست  قبول  با  فلسطین،  مظلوم 
حمالت  شد.  اعالم  بس  اسرائیل،آتش 
مسکونی  های  برج  به  اسرائیل  جنایتکارانه 
های  گروه  برابر  در  رژیم  این  ضعف  نشانه 
مرحله  شروع  بر  تاییدی  مهر  و  مقاومت 
فرسایش و افول قدرت این رژیم جعلی است. 
قبلی،  با جنگ های  این جنگ  تفاوت دیگر 
پهپاد  به  مقاومت  های  گروه  یافتن  دست 
های تهاجمی بود که در مجموع اجازه تجاوز 
زمینی را به اسرائیل نداده و آن ها را مجبور 

به پذیرش شکستی دیگر کرد.
این موفقیت فلسطینیان عمل به بیانات رهبر 

حکیم و فرزانه انقالب اسالمی است که

منطق مقاومت و سازش را این گونه تشریح 
نموده اند:1. مقاومت واکنش طبیعی هر ملت 
آزاده و باشرفی در مقابل تهدید و زورگویی 

است.
عقب  موجب  تسلیم،  برخالف  مقاومت   .2

نشینی دشمن می شود.
و  اما هزینه سازش  دارد،  مقاومت هزینه   .3
بیشتر  مراتب  به  مقاومت  هزینه  از  تسلیم، 

است.
4. وعده الهی در قرآن این است که طرفداران 
پیروز  اما  بدهند،  قربانی  است  ممکن  حق، 

نهایی اند.
درست  است  ممکن  امر  یک  مقاومت   .5
می  که  کسانی  غلط  فکر  مقابل  ی  نقطه 

گویندمقاومت فایده ای ندارد.

دشمن  به  هم  زیادی  های  عبرت  جنگ  این 
و هم به ما آموخت. یکی از عبرت های این 
جنگ اثبات این موضوع است که ما در عصر 
موشک ها هستیم نه گفتمان ها، و البته اگر 
نداشته  میدان  در  را  برتر  دست  چنان  هم 

باشیم، دیپلماسی معنایی ندارد.
جنگ  این  از  خوبی  به  حامیانش  و  اسرائیل 
و  او  که  شدند  متوجه  و  گرفتند  عبرت 
حامیانش باید در محاسبات خود تجدید نظر 
کنند، چراکه فهمیدند این مقاومت بود که به 
عنوان یک قدرت بزرگ در برابر اشغال گری 
رژیم صهیونیستی ایستاد. آن ها باید بدانند 
که در منطقه آینده ای نخواهند داشت و به 
زودی قدس، خرمشهر دیگر، آزاد می شود و 

نابودی اسرائیل حتمی است.

اگر نامزدها مردم را قانع 
کنند قادر به حل مشکالت 
اقتصادی هستند؛ مشارکت 
باال می رود.
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مرگ تدریجی یک رویا
اشک کبیسه اصالحات در کارزار 

انتخاباتی 14۰۰ ، آیا حافظه تاریخی 
اصالحات فراموش می شود؟

آیدا دهقان

کارشناسی روانشناسی

انتخابات 14۰۰ آخرین روز ثبت نام نامزدهایش 
را با حضور اصالح طلبان پشت سر گذاشت 
جریان اصالحاتی که هشت سال اداره کشور 
را در دست داشتند و حاصل تالش شان شد: 
نرخ دالر 42۰۰ تومانی و آتش زدن میلیاردها 
بورس،  در  مردم  سرمایه  کردن  نابود  دالر، 
تقلیل ستاد اقتصاد مقاومتی به قرارگاه مرغ، 
فساد اقتصادی نزدیکان و منصوبان دولت و 
خواهانه،  خیر  و  مردمی  اقدامات  از  بسیاری 
حال با اسحاق جهانگیری آمده اند شهر ایران 

را از چنگال مافیا برهانند.!!
جبهه  مقبول  و  مطرح  چهره های  هرچند 

اصالحات مانند تاجزاده و اصغرزاده  و...
همت و کوشش خود را بر آن بستند تا از زیر 
بگریزند  امید  و  تدبیر  دولت  مسئولیت  آوار 
اما ملت دیگر فراموش نمی کند آن شعار های 
با سال ها  بر جامعه مدنی شما را  که  مبنی 
تاخیر و پس از دو بار تکرار پرغصه فایده ای  
برای ملت نداشت بلکه با تورم افسارگسیخته 
اندک امید جا مانده در دل مردم برای تغییر 
با  و  بردید  بین  از  را  رای  صندوق  طریق  از 
از حد که معلول آن تورم است  گرانی بیش 
حس  تلقین  و  نارضایتی  انباشت  موجب   ،
ناکارآمدی شدید  و افتضاح کامل خود را با 

تدبیر نابخردانه و اجرای مفتضحانه گرانی

و شوک  محرمانه   ، عجوالنه  به شکل  بنزین 
بر دیگ جوشان صبر  کبریتی  درمانی چون 
جامعه )به خصوص چهار دهک پایین کشور( 
ساختید  مواجه  امنیتی  بحران  با  را  کشور 
بر   ۹۸ آبان  شده  ریخته  خون های  تمام    ،
این طرح  تصمیم گیران  دیگر  و  دستان شما 

کذایی میماند...
دقیقا چه  ماجراها  این  در  جناب جهانگیری 
با  که  شما  مثل  شخصی  داشتید؟  اقداماتی 
امور اجرایی آشنایی داشت چطور سرنوشت 
۸۰ میلیون نفر را به بازیچه گرفت و ایران را 
اصرار داشت  و  کرد  اقتصادی   درگیر جنگ 
آمریکا  راهزنانی مثل  برای  را  مالی  مراودات 
با تصویب و فشار fatf روشن کند راه خطایی
ها  تحریم  زدن  دور  راه  و  رفتند  بار  یک  که 
را به طرف غربی نشان دادند  که نتیجه اش 
جهش قیمت دالر از کانال 4 هزار تومان  به 
قیمت  ۸۰۰درصدی  افزایش  تومن،  هزار   3۰

مسکن و... بود
جناب آقای دکتر جهانگیری خاطرتان هست 
چقدر مصمم و محکم و با قاطعیت فرمودید 

»هر کسی، برای هر نوع کاال، به هر میزان

نرخ  با  را  آن  دولت  باشد  داشته  نیاز  ارز 
42۰۰ تومان تامین می کند و در اختیار تجار 
مسافران  دانشجویان،  دارو،   نیازمندان   ،
از  یادش بخیر...کمی  می دهد.«  قرار  و... 
پس  مبادا  که  شد  کاسته  مردم  نگرانی های 
از جهش ناگهانی نرخ هزینه های زندگی شان 

افزایش یابد
با  این فرمایش معاون اول رئیس جمهور مردم 
کاالهای  قیمت  شدند  مطمئن  حدودی  تا 
جهانگیری!   آقای  ؛  نمی یابد  افزایش  اساسی 
ما به آن سید و آن میر ارادت داشتیم ما به 
لبخند گل شباهت داشتیم ما به خرداد پر از 
نکند  که  بودیم  نگران  داشتیم  ایمان  حادثه 
با  کردید  چه  برسد!  پایان  به  تیر  با  حادثه 
عشق و ارادت ملت نجیب ایران به آن سید 
جنبشی که به آرزوی تحقق جامعه مدنی در 
آفریدند جواب  ها  رای حماسه  پای صندوق 
اعتماد از دست رفته مردم را چه کسی باید 

بدهد؟
باید به دکتر جهانگیری که معاون اول دولت 
ایشان  برای  انتخابات  شود  گفته  بود  فعلی 

زنگ تئاترو بازیگری نیست زنگ حساب 

است و باید به سواالت جدی پاسخ دهد آقای 
جهانگیری که در ظاهر نماینده اصالحات در 
عزیز  مردم  به  بغض  با  است   14۰۰ انتخابات 
تغییر  داده اند حتمًا وضع موجود  قول  ایران 
روحانی  سوم  دولت  نمی گذارند  می کند 
این  از  خروج  راه  واقعا  اگر  شود  تشکیل 
سال  هشت  در  چرا  می دانستند  را  اوضاع 
ریاست جمهوری  به  را  آن  اولی خود  معاون 
زندگی  قفل های  کلید  تا  نکرده اند  تقدیم 
مردم  را  شما  قبلی  بغض  هنوز  شود؟  مردم 
بخاطر دارند که ماشین اقتصاد کشور را راه 
را که گرفتید  نقد  مردم  رای  ولی  انداختید 
ها  قیمت  کاهش  برای  کردن  دعا  به  را  همه 

حواله دادید.
مبادرت  که  بعد  دفعه  جهانگیری  جناب 
سوخت  و  کولبران  برای  اشک  و  بغض  به 
شما  شخص  که  نکنید  فراموش  کردید  بران 
و  تورم  فقر  کننده  تشدید  دوستانتان  و 
بیکاری در جامعه بودید و بر دردهای پرشمار 
مرزنشینان افزودید لطفًا فقط به حال آبروی 
جبهه اصالحات و آخرت خودتان بغض کنید 
که جنبش اصالحات به خاطر بی تدبیری ارز 
جنابتان  و...  الساعه  خلق  تصمیمات  پاشی 
قرار  نمور  و  سرد  سرازیری  در  اطرافیان  و 
آن  حلوای  بوی  و  الرحمن  صدای  و  گرفته 

بلند شده است
بر  سالم  یعنی  اصالحات  به  رای  بدانیم  باید 
تومانی   2۰۰ پراید  بر  سالم  صدتومانی  دالر 
سکه  بر  سالم  روغن  و  مرغ  صف  بر  سالم 

بیست میلیونی …
با  می گوید  اصالحات  دولت  اول  معاون 
آشنا  نزدیک  از  کشور  کنونی  مشکالت 
مادر  است  محض  حقیقت  یک  این  هستیم 
شناسد!  می  را  اش  بچه  کسی  هر  از  بهتر 
به عنوان پوشش  انتخابات  این  در  امیدوارم 
حضور نداشته باشید و خود تا آخرین لحظه 

در میدان رقابت انتخاباتی بمانید...!
ملت شریف ایران یادتان می آید ؟ اگر  یادتان 
نمی آید منتظر دولت سوم روحانی باشید…

 نابودی ۸۰ میلیون انسان بشود.نکته دیگری 
کفگیر  که  است  این  است  تامل  قابل  که 
قحط  دچار  و  خورده   دیگ  ته  به  اصالحات 

الرجال شده اند
توان  می  که  را  هایی  شخصیت  این  که 
گفت دیگر منفور شده در جامعه هستند را 
انتخاب کرده و همین طور بار سیاسی و کار 
اجرایی موفقی  ندارند و امتحان های خود را 
همگی رفوزه شده اند و کم کم باید چمدان 
انشاهلل  پاستور  از  و  را جمع کرده  های خود 
 ، این جریان  اسباب کشی کنند.نقطه مقابل 
انقالبیون هستند که در هر دوره حداقل یک 
چهره جدید و موفق در امور اجرایی را معرفی 
روحیه  ی   دهنده  نشان  این  که  میکنند 
با  همچنان  که  است  عزیز  ایران  در  انقالبی 
در  انقالبیون  غیر  که  مشکالتی  تمام  وجود 

ایران به وجود آورده اند و آن را بر دوش و 

یا  و  خود  هم  اگر  و  هستند  منزه  و  پاک 
با    ، مرتکب جرمی شوند   خویشاوندانشان 
بغض و چند قطره اشک کثیف آن  ها را در 
نامه  زاری  مانند  کنند  پاک می  مردم  اذهان 
حاضرند  حتی  یا  و  وزیر  مظلوم  دختر  برای 
مبادا  تا  کنند  انکار  را  خود  خونی  برادر 
خدشه ای به قدرت سیاسی و انتخاباتی آنها 
از زمان صدر اسالم  بغض  و  وارد شود.اشک 
تا به االن کاربردهای زیادی داشته که برخی 
آن  از  هنوز  جمهوری  ریاست  داوطلبین  از 
هنگام  جهانگیری  کنند.آقای  می  استفاده 
چنین  این  ای  دقیقه  چند  متنی  خواندن 
آن  داخل  هم،  زیاد  که  کردند  گریه  و  بغض 
متن ،از فقر و درد مردم ایران صحبتی نشده 
این  با  کردند  بغض  اینچنین  ایشان  ولی  بود 
اوصاف در جلسات هیئت دولت که به صورت 
مردم  محرومیت  و  فقر  مورد   در  تخصصی 
ایران صحبت می شود باید جلسه ی تضرع 
باشند و یکی مهم ترین دالیل عقب  داشته 
ها  آن  دلی  نازک  توان  را می  ماندگی دولت 
خواند .این نازک دلی به جز در این موضع در 
مواضع دیگری  هم کار دست دولت روحانی 
دشمنان  با  رویارویی  جمله  .از  است  داده 
ایران است که آنهارا  گویی از برادران خونی 
خود نزدیک تر میدانند و افتخار هشت سال 
ریاست جمهوری آنان قدم زدن وزیر میدان 
دشمن  ی  نماینده  کری  جان  با  دیپلماسی 
خسارت  جبران  چه  است.گر  اسالمی  ایران 
سختی  و  دشوار  کار  بسیار  دولت  این  های 
است اما هنوز هم دیر نشده است و با انتخاب 

درست می توان ناهمواری ها را صاف کرد. 

سیزدهمین   داوطلبان  نام  ثبت  آخر  روز 
و  تنش  پر  ،روز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شلوغی بود که  می توان گفت تمام حواشی 
توجه  مورد  کاندیداهای  طور  همین  و  اصلی 
.از  کردند  نام  ثبت  روز  این  در  مردم  عموم 
تا  گرفته  جلیلی  آقای  و  رئیسی  آقا  حاج 
جادو  چراغ  غول  و  الریجانی  و  جهانگیری 
. چیزی که در  کنند  نام  ثبت  تا  آمدند  همه 
اینجا خیلی باعث تعجب است و همین طور 
میتوان گفت کم سابقه ترین رخداد سیاسی 
در جهان است این است کابینه دولت روحانی 
خود  که  کسانی  ؛  نام  ثبت  برای  آمدند  هم  
مسببین این فجایع تاریخی هستند و همه ی 
آنها از این اوضاع گله مند و شاکی و معتقد 
بودند که اوضاع باید درست شود.هرچند که 
این رخداد چهار سال پیشتر  نیز توسط آقای 
عطش  ایشان  گویی  افتاد.  اتفاق  جهانگیری 
کودکی  در  یا  و  دارند  انتخابات  برای  زیادی 
نتوانستند در انتخابات مدارس شرکت کنند 
و آن را میخواهند در این سن و سال و در این 
عرصه ی بزرگ جبران کنند ،حتی اگر باعث

علی رادمنش

کارشناسی مهندسی 
صنایع

بغض مانده در گلو!
تحلیلی بر ثبت نام جهانگیری برای 

نامزدی در انتخابات 14۰۰

سر انقالب خراب کردند ؛  هنوز پویا و فعال 
و  زرق  همه  آن  با  اصالحات  جریان  است.و 
برق و طرفداران انبوهی که داشت ،  تقریبا 

رو به سرازیری سقوط است.
گویی سرشت بعضی از افراد تفاوت زیادی با 
سنگ پا ندارد که اینچنین مردم را به سخره 
گرفته و به جای قبول کردن اشتباهات خود 
و جبران آن هنوز هم بعد از 32 سال ریاست 
ظهور  جانب  به  حق  شخصیتی  با  کشور،  بر 
کرده واز زمین و زمان طلب کارند و حتی با 
کسانی که برای التیام دادن زخم های ایران 
آنها  و  کرده  باز  اند سر جنگ  آمده  اسالمی 
دهند. می  قرار  خود  نقد  و  تمسخر  مورد  را 
آنها کسانی را که سوق موافق با آنها ندارند را 
حتی اگر جز خدمت برای مردم کاری نکرده 
باشند را نقد می کنند و به آنها تهمت و افترا 

میزنند ولی، هم حزبیان خودشان همیشه
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اگر از تو درباره فلسطین پرسیدند
بگو به آنها؛

در آنجا شهیدی است،
که شهیدی آن را حمل می کند،

و شهیدی از وی عکس می گیرد،
و شهیدی او را بدرقه می کند،

و شهیدی بر وی نماز می خواند...
آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
میگوید : من تنها یک چیز را می دانم و آن 
اینکه همه چیز برای ما در جنگ موجودیت 
مجاز  غیر  که  چیزهایی  حتی  است،  مجاز 

شمرده می شود.
از  استفاده  به  همواره  صهیونیسم  جنبش 
متوسل  فلسطین  ملت  به  جنایت  و  کشتار 
شده و از این روش به عنوان یکی از خاستگاه 
کرده  استفاده  اهدافش  تحقق  اساسی  های 

است.
جنبش  و  صهیونیستی  رژیم  تاریخ 
صهیونیسم مملو از جنایت هایی است که ضد 
عرب ها و فلسطینی ها به صورت مستقیم یا 
انجام  رژیم  این  ابزارهای منطقه ای  از طریق 

شده است. 
این  در  یهودی  پروفسور  شاهاک  اسرائیل 
صهیونیسم  جنبش  که  می گوید  رابطه 
نژادپرستی را در میان یهودیان تعمیم داده و 

روحیه تجاوز طلبی را در فرهنگ دینی

علی قانع

کارشناسی علوم سیاسی

خانه ظلم و ستم به زودی 
ویران گردد 

مروری بر جنایات اسرائیل در هفته 
های اخیر

نشسته بود.
یا »تونی کلیفتون« گزارشگر با سابقه غربی 
»آسمان  کتاب  در  کشتار  این  درباره  نیز 
نویسد: آنچه مرا سخت تکان  گریست« می 
داد این بود که شخصی بر اثر سوختن مرده 
روی  ها  فاالنژیست  شد  معلوم  بعداً  بود. 
فقط  و  زدند  آتش  را  او  و  ریخته  بنزین  او 
سفیدی دندانش در میان سر و صورتش که 

زغال شده بود نمایان بود. 
بسیار  گوشه  تنها  شتیال  و  صبرا  کشتار 
صهیونیستی  وحوش  جنایات  از  کوچکی 
است ، اغلب جنایات و کشتار هایی که این 
تا  از سوریه  و  باختری  کرانه  تا  از غزه  رژیم 
مناطق جنوبی لبنان از طریق بمباران هوایی 
صورت می دهد با سکوت دولت ها و مجامع 
جهانی رو به رو میگردد ، اما در تازه ترینهای 
جنایت این رژیم از حمالت هوایی و توپخانه 
ای اخیر این رژیم گرفته تا حمله یک شهروند 
اسرائیلی با ماشین به معترضان فلسطینی و 
مسجد  در  فلسطینی  نمازگزاران  به  حمله 
مسلمانان  غیر  و  مسلمان  خشم   ، االقصی 
های  خیابان  در  مردم   ، برانگیخته  را  جهان 
شیکاگوی آمریکا و لندن و آنکارا و نجف و 
خواهی  آزادی  و  انسانیت  از  دفاع  برای   ....
در   ، سرمیدهند  اسرائیل  بر  مرگ  فریاد 
از  نفر   1۹2 تاکنون  اسرائیل  اخیر  حمالت 
جمله 5۸ کودک و 34 زن کشته شده، 1235 
ساختمان  دهها  و  اند  گردیده  مجروح  نفر 

کامال تخریب شده و یا بالاستفاده ماندند.
همچنین  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست 
»منصفانه«  را  غزه  در  گناهان  بی  کشتار 
توصیف کرده است! علیرغم تمامی جنایاتی 
غیرنظامیان  علیه  صهیونیست ها  که 
فلسطینی مرتکب شده و نیز زیرساخت های 
اما  کردند،  تخریب  را  غزه  نوار  در  حیاتی 

گروه های مقاومت در طول ۷ روز گذشته

حمالت موشکی بی سابقه ای را علیه مواضع 
تل آویو  در  ویژه  به  صهیونیست ها  حیاتی 
گروه های  جدید  موشک های  دادند.  ترتیب 
مقاومت فلسطین قادر هستند تا شمالی ترین 
در  دهند  قرار  هدف  نیز  را  تل آویو  نقاط 
مقاومت  گروه های  مذکور،  حمالت  جریان 
رونمایی  جدیدی  موشک های  از  فلسطین 
کردند؛ موشک هایی نظیر عیاش 25۰ ، بدر3 
، و قاسم  که برای اولین بار در جریان نبرد 
شده  استفاده  آنها  از  صهیونیستی  رژیم  با 

است.
اسالمی  مختلف  های  سازمان  و  کشورها 
صهیونیستی  رژیم  حمالت  اسالمی  غیر  و 
از  اند که  را محکوم کرده  نوار غزه  به مردم 
آنها میتوان به دولت آفریقای جنوبی ، وزیر 
امور خارجه بولیوی ، دولت ترکیه ، سازمان 
شورای   ، نمود  اشاره  و....  اسالمی  همکاری 
امنیت سازمان ملل متحد هم در پی صدور 
بیانیه برای محکوم کردن جنایات این رژیم 
شد  محکومیت  ازین  مانع  آمریکا  که  بود 
وزارت  از  صدایی  که  اینست  عجیب  نکته   ،
 ، نیامد  بیرون  اسالمی  ایران  امورخارجه 
ایران  که  اینست  آید  می  پیش  که  سوالی 
ها  کشور  ترین  گذار  اثر  از  یکی  عنوان  به 
چرا  جهانی  حتی  و  ای  منطقه  عرصه  در 
مسئله  درباره  اش  خارجه  امور  وزارت  باید 
و  انسانیت  های  آرمان  از  که  مهمی  این  به 
امور  وزارت  چرا  کند؟  سکوت  است  انقالب 
خارجه درباره آتش سوزی کلیسای نوتردام 
حتی  یا  اندوزی  زیردریایی  شدن  غرق  یا   ،
تانزانیا  برای درگذشت رییس جمهور کشور 
برای زنان و کودکان  اما  تسلیت می فرستد 
تکه تکه شده فلسطینی سکوت مرگباری را 
در پیش میگیرد؟ ، نمیدانیم شاید نگران این 
برانگیخته  را  کدخدا  خشم  مبادا  که  باشند 
کنند و مذاکراتشان در وین به نتیجه نرسد !!!

یهودی جای گذاری کرده است. روحیه ای که 
و تخریب  اسارت  و  و کشتار  قتل  آن  نتیجه 
و اقدامات وحشیانه است. این فضا از طریق 
و  تفکر  رسوخ دادن روحیه تجاوز طلبی در 
رفتارهای صهیونیست ها ایجاد شده، تا جایی 
که صهیونیسم همواره همراه با تعصب نژادی 
و دینی بوده و خشونت را به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم برای تدوین شخصیت یهودیان 

به کار گرفته است.
جنبش صهیونیسم همواره از خون و گوشت 
انتقام جویی و کشتار استفاده  عرب ها برای 
و  طلبی  توسعه  و  اشغالگری  و  است  کرده 
مصادره اراضی دیگران را محور اساسی دین 

خود معرفی کرده است.
صهیونیستی  رژیم  تروریستی  گروه های 
اعالم  از  قبل  شده  برنامه ریزی  کشتار   12
انجام   1۹4۸ سال  در  رژیم  این  موجودیت 
شده  ریزی  برنامه  کشتار   44 و  بودند  داده 
و  لبنان  و شهرهای مختلف  روستاها  در  نیز 

فلسطین بعد از  نکبت انجام دادند.
صهیونیستی  رژیم  فجایع  ترین  خطرناک  از 
منطقه  در  یاسین«  کشتار«دیر  به  می توان 
از  »الطنطوره«  روستای  کشتار  و  قدس 
و  حیفا  ساحلی  شهر  تا  فلسطین  جنوب 
جنایت روستای »بلد الشیخ« در منطقه حیفا 

و کشتار صبرا و شتیال اشاره کرد
»تروریسم  کتاب خود  در  »غازی خورشید« 
درباره  اشغالی«  فلسطین  در  صهیونیستی 
کشتار صبرا و شتیال می نویسد: در خیابانی 
جسد 5 زن و چند کودک روی تلی از خاک 
مثله شده  که  از جمله یک زن  بود...  افتاده 
بود و در کنارش سر بریده دخترکی با نگاهی
زن  شد.  می  دیده  قاتالنش  به  خشمگینانه 
جوانی را دیدم در حالی که طفل شیرخواره 
بدنش  از  ها  گلوله  گرفته،  آغوش  در  را  اش 

عبور کرده و در بدن طفل شیرخوارش

با پیروزی انقالب اسالمی و فرار شاه، حکومت 
ایران بدست مردم و یاران امام خمینی افتاد 
رای  یک  طی   135۸ فروردین  در  نهایتا  و 
را  نظام جمهوری اسالمی  ایران  گیری مردم 
پذیرفتند. امام خمینی نیز بر این باور بود که 
تا زمان ظهور امام زمان)عج اهلل تعالی فرجه 
حکومت،حکومتی  نوع  برترین  الشریف( 
یعنی  باشد  داشته  را  این دو شرط  که  است 
قوانین اش براساس قوانین کامل اسالم باشد 
سرنوشتش  و  اداره  را  حکومت  این  مردم  و 
نوع حکومت  بهترین  تعیین کنند.اما چرا  را 
در عمل دچار مشکل شده است؟ کجای کار 
حکومت  این  اصل  از  دارد؟مشکل  مشکل 

است یا جای دیگری دچار اشکال است؟
جمهوری  نظام  معنای  به  تر  عمیق  اگر      
بار  که  یابیم  می  در  کنیم  نگاه  اسالمی 
جمهوری در آن بیشتر احساس می شود چرا 
که اگر قانونی در این کشور بر خالف قوانین 
کامل اسالم وضع شود مردم می توانند این 
قانون را کنار بزنند. پس جمهوری از این نظر 
می تواند باعث سالم ماندن حکومت و کشور 

حجت مرادی

کارشناسی علوم کامپیوتر

این کشور را مردم اداره 
می کنند

مروری بر سیاست حکومت جمهوری 
اسالمی و نقش مهم جمهوری در آن

توجیه مي کند یعني بجاي اینکه کاندیداها
بتوانند راه حل موثري براي مشکالت کشور 
بتوانند مطابق میل مردم  باید  باشند  داشته 
ضرر  به  )ولو  اي  وسیله  هر  بدهند،از  شعار 
اقناع کنند  را   تا مردم  مردم(استفاده کنند 
و در نهایت مسکني موقتي براي زخم مردم 
و  دادن  شعار  معنای  به  نیز  باشند.تبلیغ 
ساخت کلیپ به همراه آهنگ های جذاب که 
باعث شود افرادی احساسی رای دهند نیست 
بلکه تبلیغ صحیح یعنی منتشر کردن برنامه 
ی کاندید اصلح یعنی اینکه مردم بفهمند راه 
آمادگی  کسی  چه  و  چیست  مشکالت  حل 
حل آن را دارد.تبلیغی که مردم را به سمت 
قبل  برای  فقط  بکشاند  دادن  رای  احساسی 
انتخابات و فقط برای همان کاندید سودمند 
است اما تبلیغی که مردم را به سمت عقالنی 
اصلح  کاندید  برای  هم  بکشاند  دادن  رای 
بعد  حتی  جامعه  مردم  برای  هم  است  مفید 

از انتخابات.
   مرحله بعد خود انتخابات است.راي آوردن 
فرد یا افراد در انتخابات یعني بیش از نصف 
مردمي که در انتخابات شرکت کردند با آنها 
موافق هستند.بدین صورت مردم با راي خود 
راه و برنامه آن قسمت از حکومت را مشخص 

مي کنند. 
پایان  معنای  به  انتخابات  شدن  تمام  اما      
بلکه  نیست  حکومت  اداره  در  مردم  نقش 
آغازی نو برای همکاری مردم است.اگر بعد از 
تمام  اداره حکومت  در  مردم  نقش  انتخابات 
شود مثل این میماند که هر چند سال یکبار 
انتخاب شود  برای کشور  یا دیکتاتوری  شاه 
که اداره امور را بدست بگیرد.همین امر باعث 
می شود کاندیداها برای برنامه خوب و جامع 

تالش کنند و قبل از انتخابات تمامی ظواهر

از هر گزندی باشد.حال سوال اینجاست که 
اداره  را  حکومت  توانند  می  چگونه  مردم 
کنند؟مهم ترین راه برای اداره کشور توسط 
سرنوشت  است.انتخابات  انتخابات  مردم 
کشور را رقم می زند در واقع تمامی اجزای 
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  بطور  حکومت 
که  شوند.جایی  می  انتخاب  مردم  توسط 
مردم بتوانند با عقل و بصیرت انتخاب کنند 
انتخابات بطور مستقیم انجام می شود مثل 
شورای   ، اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
جمهوری.اما  ریاست  آن  ترین  مهم  و  شهر 
اگر برای انتخاب نیاز به تجربه و تخصص در 
یک زمینه خاص باشد انتخاب بصورت غیر 
افراد  انتخاب  مثل  می شود  انجام  مستقیم 
توسط  تعیین  از  پس  که  نگهبان  شورای 
تایید  به  باید  قضاییه  قوه  رییس  و  رهبری 
انتخاب  مستقیم  بطور  مردم  که  مجلسی 

کردند برسد.
   اما انتخابات به این معنا نیست که هر چند 
وقت یکبار مردم بیایند و شخص یا اشخاصی 
را برای قسمتی از حکومت انتخاب کنند و 
بعد نقش مردم در اداره حکومت از بین برود.
انتخابات سه مرحله دارد قبل، حین و بعد از 
به  دارند  وظیفه  مردم  انتخابات  از  آن.قبل 
دور از هرگونه حواشی و با عقل کاندیدا را 
بررسی کنند،برنامه هایشان را تحلیل کنند 
با بصیرت و راستی آزمایی کاندید اصلح  و 
کاندید  براي  باید  بعد  پیدا کنند.در قدم  را 
همه  میان  مقبولیتش  تا  شود  تبلیغ  اصلح 
نباید  مقبولیت  این  اما  یابد  افزایش  مردم 
که  است  این  هدف  بگیرد،  قرار  راس  در 
نه  باشد  مردم  قبول  مورد  اصلح  کاندیداي 
اینکه کاندید مورد قبول مردم صالح باشد.
اگر مقبولیت در راس باشد هدف وسیله را

در  پیروزی  از  بعد  ولی  کنند  رعایت  را 
از  و  دهند  نشان  را  خود  باطل  انتخابات 
عمل به برنامه خود سر باز زنند، این معنای 
جمهوری نیست، این معنای انتخابات نیست.
انتخابات برای همکاری مردم بعد از آن بوجود 
که  است  شده  ساخته  این  است،برای  آمده 
مردم  اکثریت  انتخاب می شود  که  مسئولی 
جامعه را پشتوانه برنامه خود در نظر بگیرد.
بداند  مسئول  شود  می  باعث  پشتوانه  این 
اگر تصمیم درستی بگیرد مردم از او حمایت 
مورد  بزند  سر  او  از  خطایی  اگر  و  کنند  می 
از  آن دسته  گیرد.حتی  می  قرار  بازخواست 
هم  ندادند  رای  پیروز  کاندید  به  که  افرادی 
وظیفه دارند با او همکاری کنند ممکن است 
اما  باشند  داشته  مختلفی  نظرات  جایی  در 
هدف پیشرفت کشور است پس در جایی که 
یکدیگر  با  توانند  نظر هستند می  هردو هم 
با  مردم  جامع  همکاری  این  کنند.  همکاری 
را  باعث می شود مسئول خودش  مسئولین 
باالتر از مردم نبیند و خدمتگزار مردم باشد.
    طبق آیه 11 سوره رعد »خداوند سرنوشت 
مگر  دهد  نمی  تغییر  را  ملتی(  قوم)و  هیچ 
آنکه آنان آنچه را در خودشان تغییر دهند« 
این مردم هستند که سرنوشت خود را تعیین  
ندارد  رای  ولی  است  اصلح  کنند.فالنی  می 
دارد  برنامه  نمیدهیم،فالنی  رای  آن  به  پس 
کاندید  نداریم،  را  خواندنش  حوصله  ولی 
ما  نقش  پس  شد  پیروز  انتخابات  در  اصلح 
مردم نیز تمام می شود دقیقا شبیه به همان 
بهانه ای است که قوم بنی اسرائیل به پیامبر 
می  دعا  برایت  ما  بجنگ  برو  گفت  می  خود 
ناپذیر  شکست  و  مقتدر  کشوری  کنیم.اگر 
نه  بسازیم  را  آن  خودمان  باید  خواهیم  می 

ساخت آن را به دیگران بسپاریم.
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گنبد یا آبکش؟!
نگاهی کلی و شناخت نقاط ضعف و قدرت  سیستم پدافندی گنبد آهنین

سیستم های پدافندی از مهم ترین و حیاتی 
همه  در  هوایی  امنیت  تامین  ابزارهای  ترین 
مسکونی،  دولتی،  مراکز  دنیاست.  جای 
نیروگاه های مولد انرژی، پادگان های نظامی

کشور  هر  مهم   مناطق  جزو  ها  فرودگاه  و   
هستند و حفاظت از این مناطق جزو اولویت 
تامین  های  هزینه  صرف  و  کشور   هر  های 

امنیت آنان کامال توجیه پذیر است. 
مناطق  این  کننده  تهدید  خارجی  عوامل 
های  موشک  و  راکتها  مانند  مورد  چندین 
بالستیک است که  راهکار مقابله آن استفاده 
از پدافند های ضد راکد و ضد بالستیک است.
راکد  ضد  و  پدافندی  مناقشات  بیشترین 
اتفاق می  امروزه  در فلسطین اشغالی  دنیا  
نیرو  و  لبنان  اهلل  های  حزب  نیرو  زیرا  افتد 
مجهز  برد  کوتاه  های  راکد  به  حماس  های 
شده بودند ،  )مراکز کلیدی و مهم در تهدید 
بود( و از طرفی دیگر تامین امنیت یهودیان  
نیاز  بنابراین  جانی(،  )تلفات  بود  اولویت  در 
و دقیق  برد کوتاه  پدافندی  به یک سیستم 
مقاومت،  محور  های  نیرو  با  درگیری  برای 
تلفاتی  همچنین  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 
واحد  داد  روزه   33 جنگ  در  اسرائیل  که 
این  متوجه  را  اسرائیل  ارتش  پدافندی  
برای  موشک  ضد  های  سیستم  که  ساخت 
محافظت از منطقه کارایی ندارد و نیازمند به  
یک سپر دفاع موشکی )سیستم یکپارچه ی 

رصد، مدیریت و پرتاب ( است.
یک سال پس از جنگ 33 روزه، امیر پرتز، 
وزیر جنگ وقت اسرائیل اعالم کرد کمپانی 
تجهیزات  تولیدکننده  که  رافائل  اسرائیلی 
نظامی است، برای مقابله با تهدیدهای آینده 
یک سپر دفاع موشکی جدید خواهد ساخت 
تا  را  مقاومت  راکت های  حمله  جلوی  که 
و  تکمیل  بگیرد،  اشغالی  عمق سرزمین های 
دفاعی جدید، چند سال  این سپر  گسترش 
زمان برد و نهایتًا اوایل سال 2۰11 به خدمت 

گرفته شد. 
اسم این سیستم  گنبد آهنین نامگذاری شد 
قابل  غیر  و  بودن  پارچه  یک  بر  تاکیدی  که 

نفوذ بودن آن بود. 
مقابله  برای  آهنین  گنبد  پدافندی  سیستم 
و  توپ  گلوله های  و  کوتاه برد  راکت های  با 
قابلیت  از  همچنین  و  شده  طراحی  خمپاره 
رهگیری  و انهدام هواپیماهای دشمن، که در

علیرضا مفتح

کارشناسی علوم سیاسی

ارتفاع حداکثر 1۰ هزار متری از سطح زمین 
می تواند  و  است  برخوردار  می کنند،  پرواز 
هوایی ضد  دفاع  الیه های  از  یکی  عنوان  به 
هواپیمای اسرائیل که از سیستم های موشکی 
بهینه شده پاتریوت در خط اول و هاوک در 
این  آسمان  از  می شود،  تشکیل  دوم  خط 
سیستم  این ها  کنار  کند.در  حفاظت  منطقه 
مقابله  وظیفه  )پیکان(  ختس  موشکی  دفاع 
)مانند  میان برد  بالستیک  موشک های  با 
موشک های شهاب( را بر عهده دارد، سیستم 
آتشبار گنبد آهنین از موشک تامیر استفاده 
می کند که تولید شده صنایع رافائل میباشد 
است   مجهز  الکترو-اپتیک  حسگرهای  به  و 
و چند باله برای افزایش مانورپذیری  دارد . 
همچنین کشور هایی در زمره خریداران این 

سیستم هستند، از قبیل: آمریکا، هند، کره
جنوبی و سنگاپور که در برخی عملیاتی نیز 

شده است. 
های  نیرو  بین  هایی  نزاع  اخیر  روز  در چند 
محور مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی 
چیز  هر  از  بیش  آنچه  است،  وقوع  حاِل  در 
دیگری در کانون توجه ها قرار گرفته است ، 
توان باالی راکتی گروه های مقاومت و شلیک 
حجم انبوهی از این راکت ها به سمت عمق 
سامانه های  تقابل  و  اشغالی  سرزمین های 

پدافند هوایی ارتش اسرائیل با آنهاست. 
ارتش  پدافندی  سامانه های  بین  در 
اسرائیل)فالخن داود، پاتریوت،پیکان و….( ، 
گنبد آهنین تنها سامانه ای است که متناسب 
خود  مواضع  تهدیدات  جغرافیایی  گستره  با 
را تغییر می دهد و سایر سامانه های پدافندی 

ارتش رژیم در پایگاه های خود به صورت

ثابت قرار دارند.
اما این پدافند دارای نقاط ضعف های خاصی 
این  شناخت  با  مقاومت  های  نیرو  که  بوده 
قدرت  و  دقت  و  یکپارچگی  توانستند  نقاط 
اینکه  این سیستم را به چالش بکشند، اول 
پوشش  توانایی  موجود،  سامانه های  تعداد 
تمامی سرزمین های اشغالی را نداشته و لذا 
این  جبهه ای،  چند  جنگ  بروز  صورت  در 
سامانه قادر به پاسخگویی در مقابل حمالت 
راکتی و موشکی نبوده و دفاع هوایی ارتفاع 
پست اسرائیل به شدت آسیب پذیر خواهد 
رهگیری  به  قادر  سامانه  این  بود.همچنین 
موشک ها و راکت هایی که از فاصله کمتر از 
4 کیلومتر شلیک می شوند را به دلیل نبودن 
هدف  رهگیری  و  کشف  برای  کافی  زمان 
موشک  پرتاب  النچرهای  گسترش  و  ندارد 
جدی  تهدید  یک  فاصله  این  در  مقاومت 
سوی  می شود.از  محسوب  سامانه  این  برای 
اهدافی که دارای  دیگر سامانه گنبد آهنین 
از  کمتر  آنها  پرواز  زمان  و  بوده  باال  سرعت 
رهگیری  نمی تواند  نیز  را  باشد  ثانیه   2۸
تمیر  موشک های  سرجنگی  کند.همچنین 
فیوز  به  این سامانه مجهز  در  استفاده  مورد 
برای  آن  شرایط  بهترین  که  است  مجاورتی 
یک  فاصله  در  که  است  زمانی  هدف  انهدام 
اینصورت  غیر  در  بگیرد  قرار  هدف  متری 
احتمال نفوذ ترکش های آن در بدنه هدف و 
انهدام آن کاهش می یابد.از سوی دیگر، یکی 
از نقاط ضعف این سامانه، عدم توانایی مقابله 
موضوعی  شلیک هاست؛  از  انبوهی  حجم  با 
که گروه های مقاومت نیز به آن پی برده اند و 

یکی از دالیل شلیک راکت از سوی این

گروه ها در حجم باال نیز به همین دلیل است. 
گنبد  سامانه  تمیر  موشک های  باالی  قیمت 
آهنین در مقابل قیمت پایین راکت های گروه 
های مقاومت امری است که هزینه نبرد برای 

صهیونیست ها را به شدت باال خواهد برد.
منتشر شده، هر موشک  اطالعات  اساس  بر 
دالر  هزار   1۰۰ تا   4۰ بین  آهنین  گنبد  تمیر 
قیمت  که  است  در صورتی  این  دارد.  قیمت 
هر راکت گروه های فلسطینی بین هزار تا 5 

هزار دالر است.
از سوی دیگر، نوع راکت هایی که در سال های 
مورد  مقاومت  گروه های  توسط  گذشته 
استفاده قرار می گرفت برد، سرعت، دقت و 
حجم تخریب کمتری نسبت به راکت هایی که 
در جنگ های اخیر از سوی این گروه ها مورد 

استفاده قرار می گیرد، داشت.
افزایش قدرت همه جانبه راکت های مقاومت 
موجب آن شده تا دامنه جنگ که روزی تنها 
به  امروز  بود  باریکه غزه محدود  به مرزهای 
شود؛  کشیده  اشغالی  سرزمین های  عمق 
امنیت  انداختن  خطر  به  بر  عالوه  که  امری 
زندگی    ، رژیم  این  امنیتی  و  مراکز حساس 
نیز  را  اشغالی  سرزمین های  ساکنان  روزمره 
از  نارضایتی  افزایش  موجب  و  کرده  مختل 
دولت و ارتش این رژیم شده که این موضوع 
نشان دهنده آن است که گروه های مقاومت با 
مطالعه دقیق روی نقاط قوت و ضعف سازمان 
پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و به 
رفته  رفته  آن  آهنین  گنبد  سامانه  خصوص 
بر کیفیت راکت و موشک های خود افزوده اند 
و تاکنون به خوبی توانسته اند موازنه قدرت 
برقرار  صهیونیستی  رژیم  با  قبولی  قابل 
موجب  استمرار،  صورت  در  که  امری  کند؛ 
به  مقاومت  گروه های  تا  شد  خواهد  آن 
امروز  از  پیشرفته تر  مراتب  به  تسلیحاتی 
دست یابند و ضربات سنگین تری را به رژیم 
صهیونیستی وارد کنند با مطالعه دقیق کنش 
و واکنش نیرو های مقاومت در جنوب غرب و 
غرب آسیا متوجه آن می شویم که نیرو های 
کمیته  و  الشعبی  حشد  اهلل،  مقاومت)حزب 
خارج  دفاعی  سیستم  از  یمن(  مردمی  های 
شده و خط مشی تهاجمی با محوریت جنگ 
که  دارند  کار  دستور  در   را  چریکی  های 
قابلیت بیشترین بازده در جنگ ها را داشته 
در  جنگ  نوع   ترین  هزینه  کم  همچنین  و 
جهان است. این نوع استراتژی نشان دهنده 
در  قدرت  موازنه  از  جدیدی  فصل  به  ورود 
غرب آسیاست  و نوید بخش نابودی اسرائیل 
در منطقه و اخراج تمامی نیرو های آمریکایی 

و ائتالف های مرتبط با آنان است.

مردی در تبعید ابدی
محمِد صدرا

معصومه سادات 
رضوی

کارشناسی مردم شناسی

خویش  ی  زمانه  با  که  زمانی  _بانو! 
اَمربَراِن  و  نشینان  مسند  با  نساختی،و 
ایشان کنار نیامدی،و آنچه را که جاهالن می 
تبعیِد  به  نگفتی،الجرم  باز  گویند،جاهالنه 

ابدی روح  گرفتار خواهی شد حتی اگر در

در قدم اول ، برای محمِد صدرا شدن ،سختی 
در  که  واقعی..پدری  معنای  به  بود  راه  در 
میانسالی ،خداوند میوه ی دلی به او داده بود 
و آرزوهایی که در ذهنش بافته بود و بر تِن 

محمِد صدراِی خیالی اش کرده بود.
اما صدرایی که ذهنش با سوال بافته شده بود 

و به دنباِل جواب بود.
و  استرآبادی  باقر  محمد  میر   ، میرداماد 

میرفندرسکی و..
اساتید او بودند و کمک شایانی به او کردند.

صدرا ، روِد خروشانی بود که بسیار سعی می 
کردند او را ِگل آلود کنند اما گویا دریا او را 

طلبیده بود .
ی  زمانه  از  و  خویش  روزگاِر  از  خسته   _

خویشم بانو!

بر دوش می کشم. در  که  باری  از  نه خسته 
که  راستی  روزه،به  چند  بزرِگ  مجلِس  این 
،به  واقع  به   ، را  زیانکار شدم؛زیرا خویشتن 
نمایش گذاشتم ، تا بخواهی ،تفاخر کردم ، تا 
بخواهی ؛ و همگان از جوانِی من سخن گفتند 
و  مرا ستودند  و   ، دانش من  از گستردگِی  و 
دست نوازش بر سرم کشیدند ...زیانکار شدم 

بانو و.....•
برگرفته از کتاب مردی در تبعید ابدی از نادر 

ابراهیمی

بر  اگر  باشی؛و  منزلی در شهری ساکن  کنِج 
خواهند  ات  فشردی،آواره  پای  نپذیرفتن 
کرد ،یا به زندانت خواهند انداخت و به داَرت 

خواهند کشید.
آغاز  من  را  جنگ  این  که   ، بانو  شرمگینم 
کرده ام ، و سهمی عظیم از عذابش به تو می 

رسد و به این طفلکاِن معصوم.
شیرازی  صدراِی  محمِد  داستاِن  آغاِز  این  و 

ست به قلم و زباِن نادر ابراهیمی.
او، مالصدرا را ، محمِد صدرا ، میخواند.

تمامی  حال  شرِح   ، ابدی  تبعیِد  در  مردی 
آنهایی است که تن به ذلت ندهند و باالتر از 

زمانه ی خود بدانند.
مالصدرا در هر دوره ی زندگی اش در حال 

مبارزه بود اولی نفس و دیگری جهل.
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انسان در آیینه دین
خالصه ای از کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در  قرآن

فرهنگ  بر طبق  ایمان  که  است  این  مسئله 
قلبی  امر  یک  صرفا  قرآن  تردید  غیرقابل 
مومن  اعضاِء  و  در جوارح  که  ایمانی  نیست؛ 
نظر  از  ایمان  این  نیست،  مشهود  شعاعش 
خدا  به  مومن  اول  نیست.  ارزشمند  اسالم 
بندگان  آنکه  از  پیش  ابلیس  است.  شیطان 
اِفاده  و  پرناز  فرزندان  و  پروردگار  پرمدعای 
سالیانی  بیایند؛  خاکی  سرزمین  این  به  آدم 
خدای متعال را عبادت میکرد و دلش کانون 
در  یعنی  بزنگاه  آن   در  اما  بود  معرفت خدا 
نهایی،  راه  تعیین  هنگام  در  انتخاب،  هنگام 
این ایمان به کار ابلیس نیامد. این ایمان در 

همان دل ماند. 
سرچشمهای  مثل  که  ایمانی  زاینده،  ایمان 
همراه  است  ایمانی  میزاید؛  عمل  فّیاض 
مومن  دوش  بر  باری  که  ایمانی  تعهد،  با 

میگذارد. ایمانی که همراهش عمل هست. 

اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی 
باشد.  عالم  شیعه  اول  باید  عمروعاص  بود 
به  را  خم  غدیر  ماجرای  که  عمروعاصی 
چشم دیده یا از کسانی که به چشم دیده اند 
از سیزده قرن و  بعد  و  شنیدند؛ من و شما 
خردهای این ماجرا را در کتابها فقط میخوانیم. 

عمروعاصی که درباره امیرالمومنین شعر 
احتضار،  َدم  در  که  عمروعاصی  میگوید. 
به  را  دینم  میکند،میگوید  ندامت  اظهار 
دنیای معاویه فروختم! با علی که میدانستم 

حق است جنگیدم! 
عینی  و  تر  عمیق  نظرم  به  عمروعاص  پس 
به والیت  از شیعه قرن چهاردهم هجری  تر 
بالفصل امیرالمومنین پی برده بود و تصدیق 
میگویید  است؟ شما  آیا شیعه  اما  بود  کرده 

نه، چرا شیعه نیست؟ 
امامت  به  اعتقاد  اینکه  خاطر  برای 
اول  آورد؛  می  تعهدهایی  امیرالمومنین 
تعهدش بیعت نکردن با معاویه ابن ابوسفیان

همدست  معاویه  با  که  عمروعاصی  است. 
به  یعنی  می جنگد  علی  همین  با  و  میشود 
تعهدهای تشیع، به مسئولیتها و تکلیفهایی 
پایبند  میکند  متوجه  انسان  به  باور  این  که 
درست  حرف  این  و  نیست  ماند؛شیعه  نمی 
است و چون درست است من روی سخن را 
باز به خودمان برمی گردانم میگویم با همین  
دلیل آیا من و شما میتوانیم معتقد باشیم و 

مطمئن که شیعه هستیم؟! مگر ما به تعهد-

های شیعه بودن عاملیم؟! مگر ما پایبندیم؟! 
ایمان  است  معتبر  اسالم  در  که  ایمانی  آن 

زاینده و تعهد آفرین است.
آن ایمانی است که با تعهدهای عملی همراه 
باشد؛ اگر همراه نبود منتظر نتیجه هایش هم 

نباش! 
پندارهای بیهودهی ناشی از راحت طلبی ضد 

این را به ما تلقین میکند. . 
امام سجاد صلوات اهلل علیه در آن نیمه شب

شب در مسجد مشغول عبادت کردن است. 
طبق  که  مردی  آن  است.  زدن  زار  مشغول 
برداشت صحیح از زندگیش، یکپارچه تالش 
حقیقت  و  حق  رساندن  حکومت  به  راه  در 
راه  در  تالش  یکپارچه  هم  شب  نیمه  است؛ 
عبودیت و خضوع در مقابل خدا است. اشک 
میکند،  مناجات  میکند،  گریه  میریزد، 
که  نیست  مجال  حال  که  عجیبی  مناجات 
بعد آن مرد  با یک وضع عجیب،  عرض کنم 
پیغمبر  پسر  گوید  می  دل  ساده  باور  خوش 
تو چرا؟! تو با آن پدر، با آن مادر، با آن جّد، 
ما  برای  را  گریه  خدا،  برگزیده  بندگان  همه 
علی،  فرزند  پیغمبری،  فرزند  که  تو  بگذار! 
فرزند حسین، فرزند فاطمه زهرا تو چرا گریه 

میکنی؟! 
علیه ضمن  اهلل  امام سجاد صلوات  وقت  آن 
خضوع  تز  میکند،  دفاع  تز  این  از  آنکه 
مقابل  در  دعا  و  عبادت  و  گریه  و  خشوع  و 
هرچه  برای  روح،  دادن  جاال  برای  پروردگار 
بیشتر به خدا مّتکی شدن و نه برای تخدیر 
اینکه این تز را تقویت میکند؛  شدن؛ ضمن 
عامی  شیعه  این  ذهن  از  هم  را  اشتباه  این 
بیرون میآورد که تو چه میگویی؟! »، بینداز 
دور صحبت پدر و مادر و جد را، که تو فرزند 
آن  از  بهشت  لِلُمطیعین«،  ُة  اَلَجَنّ  « فالنی، 

فرمانبران است. 
زمینه  در  است  شیعی  تز  و  اسالمی  تز  این 
و سالیان دراز،  و عمل. سالیانی است  ایمان 
روی مغزها دارند کار میکنند تا بگویند اسالم 
منهای عمل، ایمان بدون عمل، در دل محبت 
و ایمان و باور و نه در عمل حرکت و تالش و 
اثر، سالهاست دارند به ما، این را میخواهند 
بباورانند و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده 
در  که  مومنند  کسانی  آن   . است؛  شاداب  و 
راه خدا طبق ایمان، متعهدانه حرکت کنند، 

تالش کنند، کار کنند؛ این هم تز قرآن.

تویتیسم

احرار  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  نامه  هفته 
بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
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