
چنــد ماهــی بــود کــه فشــار کاری کالفــه ام 
کــرده بود.تبعیــض هــا و بــی عدالتــی هــا کــه 
ــود  ــردم کشــورم شــده ب باعــث نارضایتــی م
نیــز مزیــد بــر علــت شــد و دلــم میخواســت 
بــرای مــدت کوتاهــی هــم کــه شــده از ایــن 
ــم  ــه تصمی ــد ک ــن ش ــرار کنم.ای ــط ف محی
ــمش  ــه اس ــورها ک ــی از کش ــه یک ــم ب گرفت
زیــاد بــر ســر زبــان هــا بــود مســافرت 
ــک  ــدان کوچ ــم و چم ــم را گرفت کنم.تصمی
ــرای  ــا ب ــردم.از اینج ــاده ک ــتریم را آم خاکس
ــت و  ــود نداش ــتقیم وج ــرواز مس ــد، پ مقص
مجبــور شــدم بــه یکــی از کشــورهای عربــی 
بــروم و از آنجــا بــا هواپیمایــی کــه تقریبــا نــو 

ــروم. ــه مقصــد ب ــه نظــر مــی آمــد ب ب
ــمت  ــه س ــتقیم ب ــن مس ــت و م ــرواز نشس پ
هتلــی کــه از قبــل رزرو کــرده بــودم رفتــم.

ــی  ــردم کشــور خوب ــل احســاس ک در راه هت
ــت  ــاس امنی ــش احس ــان های ــت.در خیاب اس
ــودم  ــور خ ــر از کش ــتم.به نظ ــش داش و آرام

ــر مــی نمــود. بهت
چنــد روزی را در آن شــهر گذراندم.مــوزه 
ــدم. ــی اش را دی ــای تاریخ ــکان ه ــا و م ه

ــی  ــای شــهر گشــتم و از فضای ــان ه در خیاب
کــه برایــم تازگــی داشــت لــذت بردم.تقریبــا 
کارم تمــام شــده بــود کــه یکــی از دوســتانم 
پیشــنهاد بازدیــد از بهتریــن دانشــگاه آن 
شــهر را داد. ابتــدا تقریبــا جوابــم منفــی بــود؛ 
ــدارد  ــد ن ــرای بازدی ــی ب چــون دانشــگاه جای
ــدن  ــه دی ــرم ب ــه ی واف ــل عالق ــه دلی ــا ب ام
قشــر روشــنفکر و نخبــه جــواب مثبتــم را بــه 

ــم. او گفت
صبــح بــا دوســتم بــه ســمت دانشــگاه رفتیــم 
ــد  کــه همــان ورودی در؛ جلویمــان را گرفتن
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــازه ی ورود ندادند.ام و اج
ــی  ــر زحمت ــا ه ــم ب ــدارد رفیق ــد ن کار نش
ــت و  ــگاه گرف ــه دانش ــازه ورودم را ب ــود اج ب
مــا وارد شــدیم.هنوز چنــد قدمــی از ورودمان 
نگذشــته بــود کــه بــا دیــدن وضــع ظاهــری 
دانشــجویان جــا خوردم.دانشــجویانی کــه هــر 
طــور میخواســتند لبــاس مــی پوشــیدند 
ــباهتی  ــال ش ــز اص ــان نی ــش ظاهریش و آرای
ــز  ــرای چی ــت.گویا ب ــجویان نداش ــه دانش ب
ــم را  ــده اند.تعجب ــگاه آم ــه دانش ــری ب دیگ
مخفــی کــردم و در حیــن اینکــه بــا دوســتم 

ادامــه مســیر دادم بــه دانشــگاه هــای کشــور 
خــودم فکــر کــردم کــه قانــون هــای ســفت 
 ... و  پوشــش  طــرز  بــرای  سختشــان  و 

ــد. ــی کن ــه م ــجویان را کالف دانش
ــه  ــه محوط ــه ب ــودم ک ــا ب ــن فکره در همی
مرکــزی دانشــگاه رســیدیم. ایــن بــار چیــزی 
دیــدم کــه از تعجــب نزدیــک بــود شــاخ کــه 
ــه  ــه ن ــجویانی ک ــاورم. دانش ــی؛ ُدم در بی چ
تنهــا در کمــال آزادی،در حــال اســتعمال 
ــه مســئولین دانشــگاه  ــد؛ بلک ــات بودن دخانی
ــاده  ــراد آم ــرای آن اف ــز ب ــی را نی ــکان های م
ــی  ــه راحت ــجویان ب ــا دانش ــد ت ــرده بودن ک
ــم حــل  در آنجــا ســیگار بکشــند. معمــا برای
نمــی شــد کــه چطــور ممکــن اســت در یــک 

ــودی اش  ــفه وج ــه فلس ــی ک ــط فرهنگ محی
ــردم  ــاد م ــگان و آح ــی در نخب ــاد آگاه ایج
ــن  ــق ای ــه ی تحق ــت و الزم ــور اس آن کش
ــا  ــیب ه ــه آس ــن گون ــری از ای ــر جلوگی ام
دارد  ســادگی  بــه  مســائلی  اســت؛اینجور 

ــود. ــی ش ــام م انج
ــا  ــه ب ــودم ک ــکار ب ــن اف ــرق ای ــم غ ــاز ه ب
ــار  ــن ب ــود آمدم.ای ــه خ ــتم ب ــای دوس صداه
دیگــر نتوانســتم تحمــل کنــم و از او پرســیدم 
کــه جریــان چیســت؟ پــوز خنــدی زد و 
اینجــا کجاســت؟این  گفت:»فکــر کــردی 
ــت و  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــور جمه کش

ــزد.«!! ــگاه ی ــز دانش ــگاه نی ــن دانش ای
آقایــان عضــو شــورای فرهنگــی؛ 
متصدیــان محتــرم فرهنگــی دانشــگاه!
اینهــا فقــط نمونــه ای کوچــک از 
ــت  ــگاه اس ــی دانش ــات فرهنگ معض
ــی  ــای فرهنگ ــیب ه ــا آس ــه بس و چ
و اخاقــی دیگــر نیــز در دانشــگاه 

فراگیرانــد و ظاهــرا دیــده نمــی شــوند.
ــی  ــن م ــر بالی ــر را ب ــب س ــه ش چگون
ــه  ــه در مجموع ــی ک ــد در حال گذاری
ای کــه مســئول آن شــما هســتید 
اینگونــه آســیب هایــی فراگیــر شــده؟
مــن از شــما مــی پرســم؛ آیــا در 
ــوان  ــی ت ــمومی م ــای مس ــن فض چنی

ــت؟ ــی داش ــرفت علم ــع پیش توق
خواهیــد  مــی  وضــع  همیــن  بــا 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــجویان خروج دانش
ــند؟ ــد باش ــان مفی ــه ش ــرای جامع ب
ــان  ــه ت ــه وظیف ــزی ک ــرادران عزی ب
مقابلــه بــا ایــن هنجــار شــکنی 

هاســت؛ کجــا هســتید؟

آیــا تنهــا وظیفــه ی شــما فقــط چــک 
خــروج  و  ورود  هــای  درب  کــردن 

ــت؟ ــگاه اس دانش
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی: ب ــه پایان نکت
ــت  ــوزه مدیری ــی در ح ــرا تغییرات اخی
ــت؛لذا از  ــده اس ــل ش ــگاه حاص دانش
اعضــای شــورای فرهنگــی و همچمیــن 
ــدت  ــه م ــدگاری ک ــم من ــر کاظ دکت
مدیــدی مســئولیت معاونــت فرهنگــی 
انــد؛ دعــوت  را داشــته  دانشــگاه 
ــجویان  ــع دانش ــه در جم ــود ک ــی ش م
ــخگوی  ــده و پاس ــر ش ــگاه حاض دانش
ــئولیت  ــدت مس ــود در م ــرد خ عملک

ــند. باش
همــواره آمــاده دریافــت پاســخ هــای کتبــی 
ــرای درج در نشــریه مســتقل حیــات  شــما ب

طیبــه هســتیم.

حیات طیبه

نرشیه فرهنگی

سیاسـی اجتامعی

خارج از دید!

سال چهارم

شامره نوزدهم

سال رونــــق تولیــــد

16 آذر مــال دانشــجوي ضــد نيکســون اســت، 

دانشــجوي ضــد آمرياکســت، دانشــجوي ضــد 

ــت.  ــلطه اس س

ت ره�ب معظم انقالب بيا�ن

ه عمل و صنعت - 1387/9/24
گ

ن در دانشاک در ديدار �ب دانشجو�ي

ه 
گ

، از دانشــاک ســمي مــا از حــر اقتصــادی �ن �ت

ســمي کــه  یه یم �ت
گ

، از دانشــاک ســمي اســتعماری یم �ت

بیــت بکند که بــه غرب  جــوان هــای مــا را طــوری �ت

خدمــت بکننــد.

)رمحه هللا عليه( ي�ن حصيفه امام محن
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16 آذر روزی  اســت کــه در تقویــم شمســی 
مــا روز دانشــجو نامگــذاری شــده اســت.روزی 
کــه یــادآور کشــتار و قربانــی کــردن جوانــان 
دانشــجویی اســت کــه معتــرض بــه برقــراری 
ــد و  ــر بودن ــاه پی ــا روب ــاره ب ــه ی دوب رابط
ــای  ــِل کودت ــکای عام ــن از ورود آمری همچنی
28 مــرداد؛ بــه صحنــه سیاســی کشــور 
ــا  ــی محمدرض ــکا یعن ــرده ی آمری ــط ب توس

ــمگین. ــوی خش پهل
ــرده  ــه ب آمریکایــی کــه ســلطنِت مجــدد را ب
اش برگردانــد تــا بــا اســتبداد بیشــتر و 
ــه  ــتر ب ــس بیش ــه نف ــاد ب ــدرت و اعتم ــا ق ب
کشــتارش ادامــه دهد.البتــه ایــن بــرده هرگــز 
ــان  ــد هم ــه روزی مانن ــرد ک ــی ک ــر نم فک
دانشــجویان؛ دانشــجویانی متولــد گردنــد کــه 
ــی  ــجاع و انقالب ــی ش ــری روحان ــت رهب تح
ــم  ــاد رژی ــار اقشــار دیگــر جامعــه؛ بنی در کن
شاهنشــاهی را بــرای همیشــه در ایــن خــاک 

ــکانند. بخش
ــه  ــه ک ــوذن جامع ــجوی م ــن دانش ــال ای ح
ــخ حیاتــش همیشــه عنصــری  در طــول تاری
فعــال و موثــر در همــه ی عرصــه هــای 
ــه ای روبروســت  ــا زمان ــوده؛ ب ــن کشــور ب ای
کــه مملــو از رخــداد هــا و اتفاقــات اجتماعــی 
اســت کــه بســیار ســریع اتفــاق مــی افتنــد.

رخدادهایــی کــه اگــر در برابــر آنهــا ســکوت 
ــس  ــا عک ــذرد و ی ــا بگ ــار آنه ــد و از کن کن
العمــل احساســی را جایگزیــن عکــس العمــل 
عقلــی کنــد؛ هــم بــه وظیفــه اش در جامعــه 
عمــل نکــرده و هــم جایگاهــش را در جامعــه 
از دســت داده و چــه بســا آلــت دســت 
ــگاه  ــارج از دانش ــب خ ــت طل ــات فرص جریان

ــرد. ــرار بگی ــز ق خــود نی
ــواره  ــه هم ــه ک ــه جامع ــر فرهیخت ــن قش ای
ــده  ــن کنن ــی تعیی ــور نقش ــوادث کش در ح
داشــته و بــرای آرمــان هایــش حاضــر شــده 
ــی  ــی بدهــد امــروزه در وضعیتــی انفعال قربان
قــرار گرفتــه کــه چرایــی و علــت ایــن انفعــال 
ــن انفعــال اســت. ــر از خــود ای بســیار مهمت

شــاید یکــی از دالیــل آن را بتوان سیاســیونی 
دانســت کــه بــا اســتفاده از هیجانــات و 
ــرای  ــط ب ــی؛ دانشــجو را فق احساســات جوان
لیــدری در انتخابــات هــا میخواهنــد کــه 
ــب آراء  ــز کس ــه ج ــدارد ب ــی ن ــز دلیل آن نی
ــز در  بیشــتر.البته عملکــرد دانشــجویان را نی

ــا  ــه بس ــده گرفت.چ ــد نادی ــن وادی نبای ای
ــازه  ــیون اج ــه سیاس ــه ب ــی ک ــی از دالیل یک
ایــن ســوء اســتفاده از دانشــجو را مــی دهــد 
ــش  ــا در پی ــه ب خــود دانشــجویان باشــند ک

گرفتــن عافیــت طلبــی بــه جــای مطالبه 
گــری آزادانــه ازهمــان مســئولین، خــود را 
بــه بهــای ناچیــزی ماننــد اســتخدام در فــالن 
ــا  ــال آن مــی فروشــند. ب نهــاد دولتــی و امث
ایــن وجــود امــا؛ در گام دوم انقــالب اســالمی 
هنــوز امیدهــا بــه جوانــان اســت.جوانانی تازه 

ــه  ــاد ب ــان؛ اعتم ــه ایم ــکا ب ــا ات ــه ب نفــس ک
نفــس؛ تقــوا؛ جهادعلمــی مســتمر و چشــم و 
دل بریــدن از بیــرون مرزهــا و دل بســتن بــه 
ــرای پیمــودن  ــد راه را ب ــی بتوانن ــوان داخل ت

ــه  ــد.کاری ک مســیر پیشــرفت کشــورباز کنن
جوانــان دهــه شــصت کــه همــان پیرمــردان 
امــروز عرصــه مدیریتــی کشــور هســتند 
نتوانســند و یــا نخواســتند)!( کــه انجــام 

ــد. بدهن

دانشجو چه بود؛ چه شد و چه خواهد شد؟
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ــام  ــک از نظ ــچ ی ــا هی ــت ب ــام و ام ــام ام نظ
هــای مرســوم و معمــول جهــان فعلــی قابــل 
قیــاس نیســت. از آن رو کــه در دیگــر نظــام 
ــه شــدن هرچــه  ــا هــدف ســردمداران فرب ه
ــا  ــا اغمــاض، صرف بیشــتر دولــت مــردان، و ب
توســعه ی زندگــی مــادی مــردم اســت. اّما در 
نظــام الهــی، مــردم در اولویــت امــور هســتند 
ــه  ــبت ب ــد نس ــد در زه ــردان بای ــت م و دول
ــد در عیــن اینکــه زندگــی  ــه ســر برن دنیــا ب
امــت را پیشــرفت میدهنــد! هــدف جمهــورِی 

ــل  ــب تحلی ــردم و صاح ــد م دینــی رش
ــن  ــچ دور از ذه ــذا هی ــت. ل ــدن آنهاس ش
ــود را  ــروی خ ــرض و آب ــام ِع ــه ام ــت ک نیس
بــه میــدان بیــاورد تــا فرصــت رشــد هرچــه 

ــرای اّمــت فراهــم شــود. بیشــتر ب
ــه از  ــی ک ــل کل ــن اص ــن ای ــواهد و قرائ ش
ــّرز  ــخ مب ــول تاری ــده در ط ــن برآم ــن دی مت
ــک  ــه ی ــی ب ــه مقتض ــا ب ــت. و در اینج اس
مــورد از صــدر اســالم و دو مــورِد ملمــوس از 

ــم. ــاره میکنی ــی اش ــه کنون بره
ــرت  ــروف حض ــه مع ــه جمل ــی ب ــر اندک اگ
امیــر بیاندیشــیم نــکات جالــب توجهــی 
ــی  ــرُت، وفِ ــد. »... َصَب ــد ش ــان خواه عایدم
الَعیــِن َقــذًی، وفِــی الَحلــِق َشــجاً ...«. در 
ــس  ــه پ ــد ک ــه ی 26 ایشــان میفرماین خطب
در  خــار  ســال،   24 خالفــت،  غصــب  از 

چشــم و اســتخوان در گلــو صبــر کــردم. 
ــقت  ــن مش ــار! ای ــقت ب ــری مش ــی صب یعن
بــرای چیســت؟ حضــرت امیــر امــام جامعــه 
اســت؛ خــوب واقــف اســت کــه هــدف اســالم 
رشــد اّمــت، ارتقــاء تحلیــل ایشــان و گرفتــن 
دامــن امــام و رســیدن بــه خداســت. و خــوب 
میدانــد کــه رشــد مــردم جــز در بســتر نظــام 
اســالمی محقــق نخواهــد شــد. و اوســت کــه 
ــالمی از  ــام اس ــظ نظ ــد: حف ــا میگوی ــه م ب
ــر از  ــات اســت. حتــی واجــب ت اوجــب واجب

خــوِن دل خــوردِن مــِن امــام. حتــی واجــب 
تــر از حفــظ جــاِن مــِن امــام. مــن هــم صبــر 
ــه  ــد ک ــا بفهمن ــت ت ــد اّم ــای رش ــم پ میکن

ــد. ــل ندهن ــه دســت نااه ــور را ب ــام ام زم
در روز هــای اخیــر کــه بحــث حمایــت 
حضــرت آقــا از طــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن، 
مصوبــه ســران قــوا داغ اســت؛ اگــر بــه ایــن 
ــار  ــیم دچ ــته باش ــه داش ــی توّج ــل کل اص
اشــتباه در فهــم و موضــع گیــری نمیشــویم. 
حضــرات  مــا  دینــی  رهبــران  الگــوی 
معصومیــن و شــیوه حکومــت ایشــان اســت. 
حفــظ نظــام اســالمی، کــه بســتر رشــِد فکــر 
ــاختار  ــت از س ــت، حمای ــت اس ــل اّم و تحلی
ــه  ــد. هرچ ــی آن را اقتضــاء میکن ــای قانون ه
ــوب  ــن چهارچ ــد در همی ــت بای ــالح هس اص
ــن  ــوِد همی ــالح خ ــی اص ــرد؛ حت ــام بگی انج

ســاختار! مثــال دیگــر ایــن بحــث را میتــوان 
ــرد.  ــال ک ــام دنب ــه برج ــوم ب ــه موس در قضی
ــاه ســال 92 موضــع  ــان م ــا از آب حضــرت آق
ــد  ــان کردن ــه مذاکــرات بی خــود را نســبت ب
ــا ایــن حــال علــی رغــم اینکــه بــه نتیجــه  ب
ــرای مســئولین  ــد راه را ب ــن نبودن خــوش بی
ــت  ــان حمای ــاً از ایش ــتند و تمام ــاز گذاش ب
ــای اقتصــادی  ــن شــعار ه ــی بی ــد؛ حت کردن
ــی و  ــک ســال را همدل ــر، ی ــای اخی ســال ه
ــن  ــد. و ای ــت نامیدن ــت و مل ــی دول ــم زبان ه

ــه خاطــر ایــن نبــود کــه مــردم  همــه جــز ب
صاحــب تحلیــل شــوند؛ مــردم تجربــه کننــد 
و دریابنــد کــه راه صحیــح پیشــرفت چیســت. 
و در هــر دو ایــن اتفاقــات همــه ی هزینــه هــا 
را بــه جــان خــود و بــه جــان کشــور خریدند، 
بــه ایــن هــدف کــه مــردم برســند بــه جایــی 
ــرای  کــه خــود صــالح خویــش بســنجند و ب

ــد. ــم بگیرن ــت تصمی ــان درس فردایش
ــد  ــد باش ــت خداون ــب رضای ــه جل ــدف ک ه
ــرو، در راه  ــال وآب ــان و م ــز، از ج ــه چی هم
او رنــگ میبــازد. و او خــود وعــده داده اســت 
ــه  ــد ب ــام کردن ــرای او قی ــی ب ــر ملت ــه اگ ک
حرکتشــان، بــه تصمیمشــان و بــه انتخابشــان 
برکــت خواهــد داد؛ کــه اگــر او را یــاری 
کردنــد پیــروزی شــان تضمیــن شــده و غلبــه 

ــر دشــمن حتمــی ســت. شــان ب

هزینه ی امام برای رشد اّمت
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پرده اول؛ دهه60 
یکــی از جریــان هایــی کــه در تاریــخ انقــالب 
اســالمی؛ بســیار بحــث برانگیــز بــوده؛ جریان 
منافقیــن اســت کــه در آن ســال هــا خــود را 
بــه اصطــالح مجاهدیــن مــی نامیدند.جریانــی 
کــه قبــل از انقــالب اســالمی وجــود داشــتند 
ــم  ــا رژی ــود ب ــم خ ــه زع ــز ب ــان نی و آن زم
مبــارزه مســلحانه داشــتند. اینکــه همــان بــه 
اصطــالح مبارزاتشــان چــه شــکنجه هایــی را 
ــرد و  ــی ک ــل م ــل تحمی ــون اصی ــه انقالبی ب
ــارزات مســلحانه  ــل همــان مب ــه دلی ــم ب رژی
چــه فشــارهایی را بــر زندانیــان سیاســی وارد 
مــی کــرد و یــا اینکــه آن هــا چــه تاثیــری در 
رونــد مبــارزات داشــتند موضــوع بحــث مــن 

نیســت.
ــا  ــه آن ه ــی شــود ک ــاز م بحــث از آنجــا آغ
ــروزی  ــدای پی ــان از ابت ــارغ از تفکرش ــز ف نی
نظــام  اســالمی؛ اصطالحــا درون  انقــالب 
بودنــد و صــرف نظــر از برخــی اقدامــات 
رادیکالشــان ؛قائــل بــه اصــل موجودیــت 
ــدا  ــه از ابت ــد. همچنانک ــالمی بودن ــام اس نظ
بــه نقــد نظــام اســالمی مــی پرداختنــد 
ــل  ــود مث ــای موج ــان ه ــه ی جری ــا بقی و ب
ــان و ...  ــی گرای ــا مل ــالمی و ی ــن اس متفکری
ــال آرای  ــث و انتق ــه بح ــتند و ب ــل داش تعام

ــد. ــی پرداختن ــان م خودش
امــا زمانــی کــه دیدنــد مــردم نظــام اســالمی 
را همانطــور کــه هســت مــی خواهنــد و 
تفکــرات آن هــا در بیــن تــوده ی 
مــردم پشــیزی ارزش نــدارد؛ تــاب 
ــت  ــتند و دس ــت را نداش ــن واقعی ــل ای تحم
بــه مبــارزه مســلحانه بــا نظــام اســالمی زدنــد 
و بــا بــه رگبــار بســتن مــردم ایــن واقعیــت را 
ــد کــه :»مــا مجاهدیــن خلقیــم!«  ــاد زدن فری
مــا بــرای مــردم مبــارزه مــی کنیــم! خالصــه 
ــا خودشــان  کالم اینکــه آن هــا تکلیفشــان ب
مشــخص بــود؛ زمانــی قائــل بــه اصــل نظــام 
ــه  ــز ب ــی نی ــد و درون آن؛ زمان اســالمی بودن
اصــل نظــام اعتقــادی نداشــتند و شــدند 

ــیون. اپوزس

پرده دوم؛ 1388
در همیــن ســال بــود کــه افــرادی بــا ادعــای 
تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهــوری؛ ابتــدا 
ــت  ــدم مقبولی ــل منافقین)ع ــان دلی ــه هم ب
مردمــی( در انتخابــات شکســت خوردنــد و به 
اعتــراض بــه نتایــج انتخابــات پرداختنــد؛ بعد 
ــارزه مســلحانه  ــه مب ــم دســت ب ــم ک ــم ک ه
ــا ایجــاد هــرج  ــا نظــام زدنــد و خواســتند ب ب
و مــرج بــه مقصودشــان برســند کــه بــا 
تودهنــی ملــت مواجــه شــدند. نظــام 
ــا آن هــا برخــورد  ــت ب ــال رأف ــا کم هــم ب
کــرد و حــدود یکســال بعــد بــه دلیــل ادامــه 
توطئــه هایشــان؛ تنهــا دو نفــر از ســران 
ــل  ــا حداق ــدام ی ــای اع ــه ج ــه ب فتن
حبــس همــراه بــا آب خنــک ؛ در 
حصــر خانگــی همــراه بــا اســتخر و آب 

ــد. ــرار گرفتن ــال ق پرتق

پرده سوم؛ 1390
ایــن ســال شــاهد انتخابــات دیگــری بودیم از 
نــوع مجلس.فتنــه گــر هایــی کــه تــا دیــروز 
در مقابــل نظــام اســالمی ایســتاده بودنــد این 
ــد و خواســتار  ــم کردن ــات را تحری ــار انتخاب ب
تغییــرات در ســاختار انتخابــات شــدند و 
ــه درون  ــتند ب ــاره خواس ــکار دوب ــا این ب
نظامــی آینــد کــه تــا دیــروز مقابلــش 

ــد. ــتاده بودن ایس
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اواخــر آبــان بــه دلیــل اجــرای طــرح اصــالح 
قیمــت بنزیــن، اعتراضاتــی مردمــی در ســطح 
کشــور شــکل گرفــت و عناصــر ضــد انقــالب 
کــه مــدت هــا منتظــر ایــن گونــه تجمعــات 
بودنــد وارد شــدند و بــا ایجــاد آشــوب و 

اغتشــاش ســعی در ناامنــی داشــتند تــا 
شــاید بتواننــد ماهــی خــود را از آب گل آلــود 
آذر مــاه بگیرند.حــال فتنــه گــر هــا نیــز امیــد 
کاذبــی بــه دســت آوردنــد و فکــر کردنــد کــه 

نظــام رفتنــی اســت.!
ــاهده  ــا مش ــز ب ــان نی ــن جری ــردمدار ای س
ــا  ــت و ب ــدان گذاش ــه می ــا ب ــاع؛ پ ــن اوض ای
ــود را از  ــط خ ــا خ ــی؛ عم ــار پیام انتش
ــد  ــن چن ــه در ای ــان -ک ــاح طلب اص
ــینه  ــه س ــوب ب ــنگ او را خ ــال س س
زده انــد - جــدا نمــود و در مقابــل 
ــران  ــدک نوک ــتاد. ان ــامی ایس ــام اس نظ
ــده شــان کــه همچنــان توهــم مــا  باقــی مان
ــد. ــدان آمدن ــه می ــز ب ــد نی ــماریم دارن بیش

همانطــور کــه از قبــل مشــخص بــود در پایان 
ماجــرا ایــن بــار هــم؛ دســت از پــا دراز تــر بــه 

ــد. ــود خزیدن ــای خ ــوراخ ه س
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بــا شــروع فرآینــد ثبــت نــام داوطلبــان 
ــیل  ــاهد س ــار ش ــن ب ــس ؛ای ــات مجل انتخاب
فتنــه گــر هایــی بودیــم کــه بــا کمــال 
وزارت  روانــه  نــام  ثبــت  بــرای  وقاحــت 
ــه  ــی کــه ن کشــور مــی شــدند.فتنه گــر های
ــر از یکمــاه  حتــی دوســال قبــل؛ بلکــه کمت
قبــل در مقابــل نظــام ایســتاده بودند.انســان 
ــای  ــن دری ــراد؛ ای ــن اف ــی در وجــود ای وقت
وقاحــت را کــه برایــش ســاحلی وجــود 
ــدارد مــی بینــد؛ مراتــب احتــرام خــود را  ن
ــی  ــه 60 م ــن صــدر اســالم و ده ــه منافقی ب
فرســتد.حقیقتا مرزهــای نفــاق را جابجــا 

ــک! کردید.تبری

صفحه 4حیات طیبه | نرشیه فرهنگی سیاسی اجتامعی

فتنه گر؛ از منافق یب عرضه تر!

نشریه فرهنگی سیاسی اجتماعی »حیات طیبه« | سال چهارم | شماره نوزدهم
صاحب امتیاز، مدیر مسؤول و سردبیر: محمد ابراهیمی آشوری

هیأت تحریریه: کوروش قدرتی سجاد باقری محمد ابراهیمی آشوری | پل ارتباطی: 09156662467

شناسنامــه


