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اینکــه ســرنگونی پهبــاد آمریکایــی و توقیــف 
اقــدام  یــک  صرفــا  را  انگلیســی  نفتکش هــای 
اجحــاف  شــک  بــدون  کنیــم  تصــور  نظامــی 
پاســداری ها. ایــن  مــورد  در  کرده ایــم   بزرگــی 

واکنش هایــی  و  هــر چنــد کــه چنیــن کنش هــا 
ــه  ــا آنچــه ک ــی هســتند اّم ــی نظام ــر اقدامات ــه ظاه ب
بایــد در مــوردش بیشــتر مداّقــه کنیــم الیه هــای 
کــه  اســت  اقدامــات  ایــن  اساســی  و  باطنــی 
چنیــن  حوصلــه  از  ابعــاد،  تمامــی  بــه  پرداختــن 
نوشــته ای خــارج اســت لــذا در ایــن نوشــته بــه 
 اختصــار، مهم تریــن بُعــد آن را بررســی می کنیــم.

ــع  ــن مقط ــه در ای ــی ک ــن ضرورت ــک مهم تری بالش
ــن  ــه چنی ــالب اســالمی را ب ــن انق ــی، ارکان موم زمان
ــادی  ــت اقتص ــن امنی ــت تامی ــته اس ــی وا داش اقدامات
ــگ  جمهــوری اســالمی اســت چــرا کــه اساســا، »جن
ــه  ــه اینک ــت« و صدالبت ــادی اس ــگ اقتص ــی جن واقع
اگــر بنــا بــر قدرت نمایــی نظامــی صــرف بــود، 
چندیــن ســال اســت آمریــکا و اســرائیل و انگلیــس مزه 
ضــرب شســت های ســنگین تری را در کارزارهــای 
ــرد داعــش،  ــگ ۳۳روزه لبنان،نب ــه جن ــر از جمل جدی ت
ــت  ــی  اس ــس بدیه ــیده اند پ ــن و... چش ــت یم مقاوم
ــجمی  ــات منس ــن اقدام ــرای چنی ــر ب ــی باالت ضرورت

بایــد در مختصــات  وجــود دارد. چنیــن اقداماتــی 
ــود. ــل ش ــار تحلی ــام عی ــادی تم ــگ اقتص ــک جن  ی

هوشــمندانه ای  جنــگ  هــر  راهبردهــای  از  یکــی 
»امنیــت بــرای همــه، ناامنــی بــرای همــه« می باشــد؛ 
بــه گونــه ای کــه اگــر امکانــات تامیــن کامــل امنیــت 
ــر هــم زدن  ــدی ب خــود را نداشــته باشــی، راهــکار بع
ــه در  ــی ک ــام مهم ــود. پی ــد ب ــمن خواه ــت دش امنی
ــادر  ــالمی ص ــوری اس ــب جمه ــر از جان ــای اخی روزه
شــد همیــن بــود کــه اگــر بنــا باشــد ایــران در فــروش 
و مبــادالت نفتــی و اقتصــادی خــود بــا مشــکل 
ــای  ــز در مراوده ه ــران نی ــمنان ای ــود، دش ــه ش مواج
پاییــن  گلویشــان  از  خنــک  آب  خــود  اقتصــادی 
نخواهــد رفــت و اگــر بناســت نفت کــش ایرانــی 
نفــت  بشــکه های  توقیــف شــود،  در جبل الطــارق 
تنگــه ی  روزهــای  تنگ تریــن  از  هــم  بریتانیایــی 
هرمــز رد نخواهنــد شــد و اگــر قــرار بــر بلوکــه 
شــدن ســرمایه های ایرانــی اســت؛ میلیاردهــا دالر 
آمریکایی هــا هــم، در هیــکل پهبــاد پرپــر خواهــد  شــد 
 و صــد البتــه کــه ایــن قصــه ســر دراز خواهــد داشــت.

ــی  ــات تجرب ــر، اثب ــداری های اخی ــی پاس ــِت اصل برک
»جنــگ نمی شــود« هســت بــرای آن هایــی کــه 
ــه  ــد ک ــه دیدن ــا و هم ــد! آن ه ــا نبیین ــد ت نمی پذیرن

»جنــگ نمی شــود« یعنــی چــه! اثبــات تجربــی 
چنیــن فرمایــش نافــذی بیشــتر از آنکــه بــرای ایــران 
امنیــت نظامــی داشــته باشــد امنیــت اقتصــادی 
را بــه ثمــر مــی آورد و حصــول یقیــن از چنیــن 
اقتصــادی داخلــی  امنیتــی، قطعــا ســرمایه گذاران 
ایــران  کــه  کــرد  خواهــد  مجــاب  را  خارجــی  و 
امنــی خواهــد  آن هــا جــای  بــرای ســرمایه های 
ــارات  ــتان و ام ــه روز عربس ــه روز ب ــی ک ــود در حال ب
می شــوند. ناامن تــر  هم پیمانــش  شیخ نشــینان   و 

ــه  ــابه، بلک ــه مش ــرایط ن ــه در ش ــخن اینک ــاه س کوت
ــادت  ــا ع ــا؛ ایرانی ه ــن تنش ه ــر از ای ــیار پایین ت بس
ــت   ــد و قیم ــک بکش ــه فل ــر ب ــه دالر س ــته اند ک داش
خــودرو و ... افزایــش یابــد و حباب هایــی در بــازار 
ــا  ــر شــود اّم ــه لحظــه بزرگ ت ــد و لحظــه ب بوجــود آی
ــا  ــه تنه ــه ارزش دالر و... ن ــد ک ــاهد بودن ــگان ش هم
ــرد. ــدا ک ــز پی ــی نی ــت فاحش ــه اف ــد بلک ــتر نش  بیش

 ایــن یعنــی ورق در جنگ اقتصادی هم برگشــته اســت 
و دوران بــزن و در روی اقتصــادی هم تمام شــده اســت 
 و ایــن تــازه ابتــدای مســیر افــول قــدرت غــرب اســت. 
ــیوِخ  ــاک زدن ش ــه چ ــی، ب ــن افول ــیبی چنی در سراش
بزدل عربی هم دیدن دارد.                      
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امیرالمومنین، حضرت علی)ع(:  

الِْفْکَرة اْلِْستِبْصار  رأُس 
اندیشیدن است اساس بصیرت، 

به ما میگویند دین از سیاســت جدا اســت؛ اسالم میگوید دین 

و سیاســت یکی است، سیاست جزء دین است، جزو احکام 

دین اســت؛ مهم ترین بخش فقِه ما، بخش سیاسات است.
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ــه  ــراض ب ــجویان در اعت ــده ای از دانش ع
ــر  ــه ســالم در شــب 18 تی ــف روزنام توقی
مــاه 1۳78 اقــدام بــه تجمــع و راهپیمایــی 
ــی  ــران م ــگاه ته ــوی دانش ــراف ک در اط
ــت  ــان داده اس ــا نش ــی ه ــد  بررس نماین
ــاِت اعتراضــی  ــه تجمع ــن گون برگــزاری ای
ــته )1۳76(   ــال گذش ــال و س ــان س در هم
چندیــن مرتبــه ســابقه داشــته اســت و 
هــر دفعــه دانشــجویان بعــد از انجــام 
ــاز مــی  راهمپیمایــی بــه کــوی دانشــگاه ب
ــدودی از  ــه مع ــن دفع ــا ای ــد ام ــته ان گش
ــی  ــه م ــود ادام ــع خ ــه تجم دانشــجویان ب
ــش  ــروز تن ــبب ب ــئله س ــن مس ــد و ای دهن
میــان دانشــجویان و نیــروی انتظامــی مــی 
شــود و بــه تدریــج بــه تعــداد دانشــجویان 
ــی  ــزوده م ــی اف ــروی امنیت ــرض و نی معت
شــود از طــرف دیگــر چندیــن نفــر موســوم 
ــرانه  ــال خودس ــخصی، کام ــاس ش ــه لب ب
هــای  نهــاد  بــا  هماهنگــی  بــدون  و 
ــا  ــد ت ــی یابن ــی  در محــل حضــور م امنیت
ــر  ــس درگی ــا پلی ــه ب ــجویانی ک ــا دانش ب
ــش شــدت  ــد، افزای ــه کنن ــد مقابل ــده ان ش
ــو و  ــجویان ماجراج ــان دانش ــری می درگی
ــری دو  ــل و گروگانگی ــای مقاب ــرف ه ط
ــی  ــبب م ــای پلیس،س ــروی ه ــن از نی ت
ــه  ــر در صحن ــس حاض ــده پلی ــود فرمان ش
بــرای کنتــرل اوضــاع  دســتور ورود نیروهــا  
متاســفانه  کنــد،  صــادر  کــوی  بــه  را 
ــای  ــی از نیروه ــح برخ ــا صحی ــرد ن عملک
ــای  ــه ه ــخصی صحن ــاس ش ــس و لب پلی
دلخراشــی را رقــم مــی زنــد  و منجــر بــه 
مجروحیــت و خســارت بــه امــوال تعــدادی 
ــی  ــجویان م ــه ای  از دانش ــل مالحظ قاب
ــد.   ــم نبودن ــرض ه ــًا معت ــه بعض ــود ک ش
بدیــن ترتیــب یکــی از تلــخ تریــن چالــش 
ــم مــی  ــد از انقــالب رق هــای سیاســی بع
خــورد کــه رهبــر انقــالب حــوادث را 
ــن  ــد))... ای ــی فرماین ــف م ــه توصی ایگون
حادثــه تلــخ، قلــب مــرا جریحــه دار کــرد؛ 
حادثــه غیرقابــل قبولــی در جمهــوری 
ــه منــزل و مــأوا و  ــه ب ــود. حمل اســالمی ب

مســکِن جمعــی - بخصــوص در شــب یــا 
در هنــگام نمــاز جماعــت - بــه هیــچ وجــه 
ــت.  ــول نیس ــل قب ــالمی قاب ــام اس در نظ
ــجویان  ــه دانش ــور - چ ــن کش ــان ای جوان
ــن  ــدان م ــر دانشــجویان - فرزن ــه غی و چ
هســتند و هرگونــه چیــزی کــه بــرای 
ایــن مجموعــه هــا مایــه اضطــراب و 
ــرای  ــد، ب ــم باش ــتباه در فه ــی و اش ناراحت
مــن بســیار ســخت و ســنگین اســت. 
هرکســی بــوده، فــرق نمــی کنــد؛ چــه در 
لبــاس نیــروی انتظامــی، چــه در غیــر آن. 
مســلمًا بــا کســانی کــه در نظــام جمهــوری 
اســالمی تخلّــف مــی کننــد، بایــد برخــورد 
ــی نکــرده  ــا کســی کــه تخلّف شــود؛ امــا ب
اســت؛ کســی کــه در خانــه خــود در حــال 
اســتراحت اســت، آن هــم در محیــط جــوان 
ــی  ــا و ناروای ــیار خط ــجویی، کار بس دانش
اســت اگــر برخــورد شــود  ...  یــا آن طوری 
کــه نقــل کــرده انــد، بعضــی بــا آوردن نــام 
ــا زهــرا« وارد  ــا حســین« و »ی مقــّدس »ی
ــا دانشــجوی  ــاق دانشــجوی بســیجی ی ات
جانبــاز شــوند و او را از خــواب بپراننــد، 
یــا آن طــور حوادثــی را بــه وجــود آورنــد؛ 
ــب را  ــا قل ــت؟! اینه ــت اس ــن درس ــا ای آی
ــن،  ــوان مؤم ــه ج ــن هم ــارد. ای ــی فش م
ــه  ــقان فاطم ــین، عاش ــام حس ــقان ام عاش
ــت  ــای کشــور، در خدم ــه ج ــرا، در هم زه
اســالم، در خدمــت کشــور، در طــول دوران 
ــن  ــه ای ــر خطــری ک ــّدس، در ه ــاع مق دف
ــی  ــپر م ــینه س ــد، س ــد کن ــور را تهدی کش
کننــد و وارد مــی شــوند؛ امــا بعــد کســانی 
ــه  ــی را ب ــا حوادث ــن نامه ــا اســتفاده از ای ب
ــی  ــه خیل ــن، حادث ــرای م ــد. ب ــود آورن وج
تلخــی بــود. البتــه مــن تأکیــد کــردم کــه 

ــود....(( ــق ش ــه تحقی ــن حادث ــراف ای اط
امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود، عناصــر معانــد 
ــی  ــاال فرصت ــوری اســالمی ح ــام جمه نظ
پیــدا کــرده انــد کــه تحــت پوشــش دفــاع 
از دانشــجو نیــت هــای شــوم خــود را 
ــازی و  ــایعه س ــا ش ــا ب ــد آنه ــی کنن عمل
ــات  ــتند احساس ــعی داش ــی س دروغ پراکن

ــک  ــجویان را تحری ــردم و دانش ــوم م عم
ــای 19، 20،  ــتند در روزه ــد و توانس نماین
21 و 22 اقــدام بــه راهپیمایــی و تجمــع بــا 
ــال  ــه دنب ــه ب ــد ک چاشــنی خشــونت نماین
آنهــا خســارات زیــادی بــه امــوال عمومــی 
ــازه ... وارد  ــینما و مغ ــک و س ــل بان از قبی
گردیــد  و رفتــه رفتــه ماجــرا از یــک 
اعتــراض بــه اصطــالح دانشــجویی در 
حــال تبدیــل بــه حرکتــی بــود کــه اســاس 
حاکمیــت نظــام جمهــوری اســالمی را 
نفــی مــی کــرد بــه گونــه ای کــه اســباب 
ــارج  ــیون خ ــی اپوزیس ــدواری و پایکوب امی
نشــین و دشــمنان ایــران اســالمی فراهــم 
ــورد  ــالب در م ــر انق ــات رهب ــد. بیان گردی
ایــن حــوادث در 22 تیــر ایــن گونــه اســت 
))ملــت رشــید و غیــور ایــران ، مــردم عزیــز 
ــی  ــه جمع ــته ک ــران . در دو روز گذش ته
ــی از  ــی برخ ــا کمــک و همراه ــرار ب از اش
ــا  گروهــک هــای سیاســی ورشکســته و ب
تشــویق و پشــتیبانی دشــمنان خارجــی 
ــب  ــاد و تخری ــه فس ــران ، ب ــطح ته در س
امــوال و ارعــاب و عربــده جویــی پرداختــه 
و موجــب ســلب امنیــت و آســایش مــردم 
شــده انــد، دشــمنان زبــون و حقیــر اســالم 
ــالب و  ــد انق ــرده ان ــان ک ــالب گم و انق
ــازه  ــان اج ــه آن ــی ب ــن و انقالب ــردم مؤم م
خواهنــد داد کــه بــا فتنــه انگیــزی خــود راه 
ــن  ــر میه ــکار را ب ــکای جنایت ــلطه آمری س
ــای  ــک ه ــوار کنند.گروه ــا هم ــز م عزی
ــان  ــل ارباب ــق تحلی ــد، طب ــته و معان وابس
ــد مــردم  و معلمــان خــود، گمــان کــرده ان
ایــران از اســالم و انقــالب دســت برداشــته 
انــد و بــه خیــال باطــل خــود مــی خواهنــد 
ــی  ــد ول ــام بگیرن ــالمی انتق ــالب اس از انق
ــجاع و  ــن و ش ــت مؤم ــه مل ــل از اینک غاف
ــتیبانان  ــان و پش ــان و ارباب ــه آن ــیار ب هوش
آنــان اجــازه ادامــه شــرارت را نخواهنــد داد 
و نظــام مقتــدر اســالمی ، آنــان را بشــدت 
منکــوب خواهــد کــرد... فرزنــدان بســیجی 
ام بایــد آمادگــی هــای الزم را در خــود 
ــر  ــود در ه ــور خ ــا حض ــد و ب ــظ کنن حف

ــان الزم اســت  ــه حضــور آن ــه ای ک صحن
ــوب  ــرکوب و منک ــون را س ــمنان زب ، دش

ــازند(( س

گــران   آشــوب  مــاه   تیــر   2۳ روز   در 
ــتند  ــی داش ــاد ناامن ــعی در ایج ــددا س مج
اّمــا ایــن دفعــه بــا اقیانوســی از ملــت بیــدار 
ــی  ــه میلیون ــدند. حماس ــه رو ش ــران روب ای
2۳ تیــر مــاه بــار دیگــر خــط بطالنــی بــود 
ــوری  ــاس جمه ــه اس ــی ک ــه های ــر نقش ب
اســالمی را هــدف رفتــه بودنــد، و بــاز هــم 
مــردم فهیــم ، شــجاِع و بــا بصیــرِت ایــران 
ــای  ــان ه ــداری از آرم ــرای پاس ــز ب عزی
انقــالب اســالمی تحــت فرماندهــی رهبری 
فرزانــه بــه پــا خاســتند و امیــد آشــوبگران 
ــه  ــا را ب ــی آنه ــی و خارج ــان داخل و حامی
تبدیــل کردنــد. ســرانجام  امیــدی  نــا 
هــای  آشــوب  صحنــه  گرداننــدگان 
خیابانــی و همچنیــن مقصریــن حادثــه 
ــدند  ــه ش ــی محاکم ــگاه همگ ــوی دانش ک
ــگان  ــر هم ــر ب ــه 18 تی ــق غائل ــا حقای ت
ــر  ــع 18 تی ــی وقای ــود. بررس ــخص ش مش
78 حــاوی نــکات فــراوان بــه ویــژه بــرای 
ــجویی  ــای دانش ــکل ه ــجویان و تش دانش
اســت. دانشــجویانی کــه نســبت بــه حادثــه 
کــوی دانشــگاه معتــرض بودنــد ولــی 
ــا  ــانه ه ــازی رس ــان س ــر جری ــت تاثی تح
تبدیــل بــه پیــاده نظــام جریانــات سیاســی 
مخالــف نظــام شــدند. ایــن حــوادث نشــان 
ــجویان  در  ــت دانش ــروری اس ــه ض داد ک
تحلیــل هــا و کنــش هــای سیاســی و 
ــات ،  ــود از احساس ــون خ ــی پیرام اجتماع
ــا  ــد و ب ــز نماین عصبانیــت و لجاجــت پرهی
ــی و  ــای تاریخــی و دین کســب آگاهــی ه
بــا در نظــر گرفتــن نقشــه هــای دشــمنان 
ــه سیاســی و اجتماعــی  انقــالب ، در صحن
ــند  ــته باش ــی داش ــال و قانون ــوری فع حض
ــه  ــه نســبت ب ــه آگاهــی جامع ــا منجــر ب ت

ــردد. ــق  گ حقای

فتنه  ۷8
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در دو شــماره قبــل مطالبــی در رابطــه بــا کلیــات تاثیــر مســئله ظهــور 
در جهــت گیــری انقــالب اســالمی و چرایــی حضــور اســرائیل در ایــن 
منطقــه گفتــه شــد. از ایــن شــماره بــه بعــد یکســری توضیحــات کلی 
در رابطــه بــا اتفاقاتــی کــه در کشــورهای منطقــه افتــاده اســت گفتــه 

خواهــد شــد و بعــد از آن وارد ســیر اصلــی ظهــور خواهیــم شــد.
قطعــا یکــی از مهــم تریــن اتفاقاتــی که در ســال هــای اخیــر در منطقه 
خاورمیانــه رخ داد و بازتــاب زیــادی در کل جهان داشــت مســئله داعش 
در عــراق و ســوریه بود.داعــش یــا همــان دولت اســالمی شــام و عراق. 
هــر کســی کــه اندکــی از سیاســت بدانــد و آن را بــا بصیــرت همــراه 
کنــد قطعــا بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه در دنیــای امــروز و بــا ایــن 
شــرایط کنونــی هیــچ اتفــاق و پدیــده ای بــدون وجــود هــدف خــاص 
شــکل نمــی گیــرد و ایــن مســئله در مــورد ایجــاد داعــش نیــز صــدق 
مــی کند.مســئله داعــش و بــه ویــژه حضــور آن در دو کشــور عــراق و 
ســوریه را مــی تــوان از جنبــه هــای مختلــف بررســی کــرد و در واقــع 
یــک مســئله کامــال چنــد بعــدی اســت.یک مســئله بــا بعــد امنیتــی و 
سیاســی و مذهبــی. هــر چنــد بــرای هــر کــدام از ایــن ابعــاد حــرف هــا 
و توجیــه هــای زیــادی گفتــه شــده اســت؛ کــه در جــواب فقــط مــی 
ــوان  ــه خــواب زده، نمــی ت ــوان گفــت آن کســی کــه خــودش را ب ت
از خــواب بیــدار کرد.حقیقــت همیشــه آشــکار اســت ولــی اگــر کســی 
خــودش نخواهــد آن را ببینــد تاریــک تــر از ســیاهی شــب برایــش می 

شــود.
در مســئله داعــش اگــر از بحــث امنیــت و مدافعــان حــرم، مدافعانی که 
از هســتی زندگــی خــود گذشــتند و اجــر ایثارشــان را یکســری از همان 
غافــالن خــود را بــه خــواب زده بــا عســل ســمی گفتــه هایشــان چــه 
قشــنگ دادنــد بگذریــم؛ مســئله اساســی تــر دیگــری باقــی مــی مانــد 
و آن اینکــه چــرا چنیــن گروهکــی بایــد در قالــب یــک گــروه مذهبــی 
کــه چــه بســا قصــد تشــکیل حکومــت دارنــد آن هــم در منطقــه شــام 

و عــراق و در کســوت اســالم ایجــاد شــود؟
ــود. اســرائیلی  یکــی از مهــم تریــن حامیــان ایــن جریــان اســرائیل ب
کــه در شــماره قبــل نیــز گفتــه شــد کــه ســودای تشــکیل حکومتــی 
در کل جهــان بــا مرکزیــت خــودش را دارد. از آن طــرف یکــی از مهــم 
تریــن آمــوزه هــای دیــن اســالم وجــود منجــی و ظهــور اســت.آنچه 
کــه در ایــن جریــان بســیار مــورد توجــه بــود تشــکیل یــک حکومــت 
اســالمی بــا جنــگ و ســر بریــدن  مــردم بــی گنــاه بــود. دقیقــا چیــزی 
کــه در روایــات نســبت بــه ظهور وجــود دارد تشــکیل حکومــت جهانی 
کــه مرکزیــت آن کوفــه اســت و بــا جنــگ و درگیــری همــراه خواهــد 
بــود ولــی نــه جنــگ بــا مــردم عــادی. دقیقــا نکتــه ای کــه داعــش 
ــب  ــه صلی ــا و ب ــادی و کشــتن آن ه ــردم ع ــی داد م ــرار م ــدف ق ه
ــب کلیســا  ــب کشــیدن و تخری ــه صلی ــن ب ــود. ای ــا ب کشــیدن آن ه
هــا خــودش حــاوی یــک پیامــی بــود بــرای مــردم مســیحی جهــان 
کــه ایــن حکومتــی  کــه مســلمین بــا ظهــور امامشــان مــی خواهنــد 
تشــکیل دهنــد بــا مســیحیت در تضــاد و مشــکل اســت.در رابطــه بــا 

ضــد مســیح بــودن امــام زمــان کتــاب هــا و فیلم هــای فراوانی ســاخته شــده اســت ولــی داعش 
کامــال مســتقیم و علنــی ایــن موضــوع را هــدف قــرار داده بــود . داعــش کامــال در تــالش بــود 
تــا هرآنچــه کــه در اســالم بــه ویــژه در مــورد مســئله ظهوروجــود دارد را وارونــه نشــان دهــد. 
خواســت همــه مــردم جهــان بــرای ظهــور یــک مســئله بســیار مهــم و ضــروری اســت.بنابراین 
ایــن خیلــی مهــم اســت کــه چــه ســیمایی از اســالم بــه مــردم جهــان معرفــی مــی شــود. اگــر 
کســی اندکــی مبانــی اســالمی و اجــرای عدالــت در جهــان برایــش مهــم باشــد قطعا نمــی تواند 
در مقابــل چنیــن جریانــی ســاکت بنشــیند.مقاومتی کــه خــود مردم عــراق و ســوریه در این ســال 
هــا از خــود نشــان دادنــد واقعــا ســتودنی اســت.حتی لحظــه ای یــک فــرد نمــی تواند تصــور کند 
کــه در عــرض چنــد روز خانــه اش ویــران شــود. شــهرش ویــران شــود. خانــواده اش آواره شــود.

واقعــا ســخت اســت. یــک فــردی کــه واقعا انســان باشــد نمــی توانــد در مقابــل هیچکــدام از این 
مســائل ســاکت بماند.شــبهه هــای بســیاری در مــورد همیــن مســائل تــا کنــون ذکر شــده اســت 
ولــی آنچــه مهــم اســت نــگاه منطقــی و بــا آگاهانــه و بــه دور از تعصــب هــای بــی جــا و بــی 
مــورد بــه ایــن مســائل اســت. واقعــا بــه راحتــی  نمــی تــوان از کنــار هیچکــدام از اینهــا بــدون 
تحقیــق و مطالعــه منطقــی گذاشــت. واقعــا امیــد اســت کــه روزی همــه مــا بــه نــگاه آزادانــه و 

منطقــی بــه همــه مســائل برســیم.
ادامه دارد.....
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 در طرح سایه روشن این شهر سایه ایم
 ما سایه ها پر از غم و آه و گالیه ایم

 من یک کودک شهرنشین هستم،
شهر را مثل کف دستم می شناسم.

ـــن  ـــدارم، در ای ـــش ن ـــع های ـــک تقاط ـــک ت ـــا ت ـــه ب ـــی ک ـــره های ـــه خاط چ
ــه ام و در  ــتمال فروختـ ــی دسـ ــرده ام، در آن یکـ ــی کـ ــع گل فروشـ تقاطـ
ـــب  ـــا ش ـــرده ام ت ـــپند دود ک ـــا اس ـــین ه ـــک ماش ـــک ت ـــرای ت ـــری ب دیگ

ـــرم و از  ـــش می گی ـــه را پی ـــگ، راه خان ـــای تن ـــه ه ـــن کوچ ـــه از ای ـــا ک ه
ـــا  ـــم ب ـــی روم بتوان ـــاال م ـــه ب ـــان ک ـــه م ـــمار کوچ ـــی ش ـــای ب ـــه ه پل
ـــم. ـــان را بزن ـــه م ـــگ زده خان ـــوده و زن ـــد، دِر فرس ـــاز درآم  چندرغ

ـــدش  ـــه لبخن ـــی ک ـــودک شهرنشـــین هســـتم، کودک ـــک ک ـــن ی م
ـــده  ـــو ش ـــش مح ـــر صورت ـــته ب ـــای نشس ـــان دوده ه ـــت در می ـــال هاس س
اســـت، از همـــان روزی کـــه مجبـــور شـــد بـــرای کمـــک بـــه گـــذران زندگـــی، 
ـــی  ـــر کودک ـــد دیگ ـــور ش ـــه مجب ـــان روزی ک ـــد، از هم ـــل را بزن ـــد درس و تحصی قی
ـــه،  ـــر از زبال ـــای پ ـــه ه ـــش در آن کوچ ـــازی های ـــا همب ـــازی ب ـــای ب ـــه ج ـــد و ب نکن
 بـــه جـــان خیابـــان هـــای شـــهر بیفتـــد بـــرای کســـب یـــک قـــرص نـــان!

ـــش  ـــط نام ـــینی فق ـــام شهرنش ـــی از تم ـــتم ول ـــین هس ـــی شهرنش ـــن کودک م
نصیـــب مـــن شـــده اســـت، مـــا یعنـــی مـــن و هـــم محلـــه ای هایـــم نقـــش ســـایه 
ـــن  ـــه از ای ـــی ک ـــه های ـــه گالی ـــم و چ ـــازی می کنی ـــهر ب ـــن ش ـــره ای ـــرای پیک را ب
ســـایه بـــودن در دل نداریـــم، همیـــن کـــه دو قـــدم از شـــهر فاصلـــه بگیـــری، هالـــه ای پـــر 
از گـــرد و غبـــار را می بینـــی کـــه بـــه دور شـــهر چنبـــره زده و مـــا محکومیـــم بـــه زیســـتن در 
ایـــن فضـــای غبـــار آلـــود. گویـــی آیینـــه زندگـــی مـــا را آه پوشـــانده اســـت و هیـــچ کســـی هـــم 
ـــا  ـــذارد. م ـــش نمـــی گ ـــا پی ـــا، پ ـــی ه ـــه از آلودگ ـــن آیین ـــرای زدودن ای محـــض رضـــای خـــدا، ب
ـــهری. ـــی ش ـــم زندگ ـــه درک طع ـــار تجرب ـــک ب ـــغ از ی ـــی دری ـــتیم ول ـــین هس ـــرا شهرنش  ظاه

حتـــی مســـئولین هـــم مـــا را فرامـــوش کـــرده انـــد کـــه بـــه محلـــه مـــا کـــه جزئـــی از شهرشـــان اســـت 
برســـند، شـــاید هـــم دلیـــل ایـــن عـــدم رســـیدگی ایـــن باشـــد کـــه مـــا بـــو میدهیـــم، آری محلـــه مـــا 
ـــر شـــده اســـت،  ـــه هـــای ســـطح شـــهر پ ـــس کـــه از پســـماند هـــای جمـــع شـــده از ســـطل زبال ب
ـــم. ـــر می گذرانی ـــتی عم ـــای غیربهداش ـــن فض ـــا در ای ـــه و م ـــود گرفت ـــه خ ـــا را ب ـــان ه ـــوی هم  ب

محلـــه حاشـــیه نشـــین مـــا ، کودکـــی را می ماند کـــه او را بـــه علت ناتنـــی بودن از ســـایر افـــراد خانواده 
 جـــدا کـــرده انـــد و حتـــی امکانـــات اولیـــه زندگـــی شـــهری را هـــم دراختیـــارش قـــرار نمـــی دهنـــد. 
ـــای  ـــیدن روزه ـــا در آرزوی رس ـــد ام ـــی می کن ـــر روز زندگ ـــه »درد« را ه ـــد ک ـــا هرچن ـــر م قش
ـــا  ـــن درد ه ـــت ای ـــه حکای ـــد روزی ک ـــه امی ـــد زد. ب ـــی را ورق خواه ـــر زندگ ـــوب، دفت خ

ـــد. ـــر آی ـــه س ب

حاشیه در متن
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