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  مقاله سر

   

        م بازم بازم بازم بازتو نامه كي كنتو نامه كي كنتو نامه كي كنتو نامه كي كن     بي نام  بي نام  بي نام  بي نام                             تو بهترين سرآغازتو بهترين سرآغازتو بهترين سرآغازتو بهترين سرآغاز    اي نام اي نام اي نام اي نام 

حركـت  » سـبيل اهللا  «و بـر » إلي اهللا «دست به قلم بردند با خداوند عهد بود كه       » راه ما  «روزي كه دست اندركاران   

قل هذه سبيلي أدعوا إلي  «به همين مناسبت آيه شريفه . كنند و آن چه در توان و بضاعت است در اين راه نثار نمايند             

نماييم با لطـف و  متضرعانه از خداوند عليم مسألت مي    .  كار خود ساختند   را سر لوحه  » من اتبعني  اهللا علي بصيرة أنا و    

  .مرحمت خويش طريق حق و مستقيم را بر طالبانش بنماياند و استقامت بر آن را نصيب فرمايد

خداوند كريم را شاكريم كه باري ديگر توفيق نشر اين اثر را عطا فرموده و در فاصله انتـشار شـماره گذشـته و حـال                 

لذا ولو به اجمـال و اختـصار نـيم    . رو داشتيم كه ناديده گرفتن و گذر از آن دور از انصاف است     ب و مسايلي را پيش    مصائ

  :نگاهي به اهم آنها خواهيم داشت

 روزمـره  ايپديـده  صـورت  بـه  متأسفانه ايران، سنّتاهل جامعه بر فشارها حلقه شدن ترتنگ نخست •

 اسـت  سؤالي يابد ادامه بايستي شكنيقانون و مدني هايهنجارينا و روند اين كي تا كه اين و درآمده

 سـاخته  مـشغول  خود به نيز را كشور شيعي منصفان و روشنفكران و سنّتاهل جامعه ذهن همواره كه

 از جلـوگيري  سـپس  ،سـنّت اهـل  علماي معمول ببندهاي و بگير از امسال فشارهاي حلقه سر .است

 جلـوگيري  آن از پـس  و زاهدان بخاري ختم مراسم در حضور به مندعالقه افراد و هاشخصيت حضور

 جمعـه  امـام  عبدالحميـد  موالنـا  مـسافرت  از جلوگيري با و آغاز پايتخت، در فطر عيد نماز برگزاري از

 ديگـر  مـسافرت  از جلـوگيري  آن متعاقب و كشور از خارج به زاهدان دارالعلوم حوزه مدير و سنّتاهل

 فرودگـاه  در آنـان  مـدارك  ديگـر  و گذرنامه توقيف كشور، از خارج به تسّناهل هايشخصيت و علما

 بـه  تـوهين  شدت آن دنبال به .ساخت نمايان را خود فشارها اين از ديگر هاييبخش عنوان به تهران

 بـه  گونـاگون  احـضارهاي  و سـنّت اهـل  هـاي سايت نمودن مسدود و هارسانه در سنّتاهل مقدسات

 ترديـد بـي  .بـود  فـشار  هـاي حلقه ديگر از ،سنّتاهل فعاالن براي سنگين اماحك صدور و ويژه دادگاه

 از متجـاوز  جغرافيـايي  در )اقليتي نه( اكثريتي -جمعيتي افتب دومين عنوان به كشور سنّتاهل جامعه

 حـل  آن مسائل شكنيقانون و فشار تحميل عدالتي،بي با كه نيست موردي كشور هاياستان از نيمي
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 نفـر  ميليـون  بيـست  از بـيش  بـا  موجـود  است واقعيتي بلكه شود، پاك آن مسئله صورت يا و فصل و

 .اسالمي سرزمين اين گرداگرد در و درخشان مفاخر و قدمت با و ايراني اصيل اقوام از جمعيت

اميد است زعماي قوم قبل از آن كه بسيار دير شود چاره انديـشي كـرده و بـا پرپـايي قـسط و عـدالت و تأديـه           

هاي مختلف و تأثيرگذار كـشور را فـراهم آورنـد و            ات و حقوق تضييع شده آنان اسباب اتحاد و انسجام بخش          مطالب

  . ها نباشيمعدالتيبيشتر از اين شاهد ناهنجاري، تبعيض و بي

 تـرور  مـورد  چنـدين  گذشـته  هـاي سال و داشته ادامه همچنان كردستان در تروريستي اقدامات حلقه •

 دو تـرور  بـه  گذشته سال رمضان نهايتاً و افتاد اتفاق مريوان در ويژه به تلفمخ شهرهاي در گوناگون

 شـيخ  محمد ماموستا و بهاران قباي مسجد جمعه امام عالي برهان ماموستا روحاني؛ علمي شخصيت

 از جمعـي  ناجوانمردانـه  اقـدام  يك در نيز امسال و شد منجر )رهبري خبرگان مجلس عضو( االسالم

 اقـدام  در آن متعاقـب  و كـرده  عـام قتـل  مـسلح  نيروهاي رژه هنگام را مهاباد دفاعبي و گناهبي مردم

 5 آن طي و حمله سنندج آزادي ميدان در امنيتي -انتظامي نيروهاي حامل خودرو به ديگر تروريستي

 از ردهـايي  عمـومي  افكـار  و عينـي  شـاهدان  نظـر  در هرچند ؛شدند زخمي تعدادي و كشته ديگر نفر

 را آنهـا  مـسئوليت  گروهي و شخص هيچ حال به تا اما بوده، محسوس و ملموس اقدامات اين عوامل

 اقنـاع  در حـال  بـه  تـا  اما شده متوسل گوناگون اقدامات به گرچه مربوطه مسئولين و نگرفته عهده بر

 .اندمانده ناتوان عمومي افكار

 ريسمان به همگي الهي نهج و برنامه قابلم در شدن تسليم و انديشه و خِرد كارگيري به با منان خداي به اميد

 كنيم ايجاد را برابري و آميزمسالمت زندگي چنان صميميت و صفا ،دلسوزي ،تالش ،همت با ،زده چنگ الهي

 خـودي،  احـساس  آن در هموطنـان  و شـهروندان  يهمـه  سوي دگر از و پروردگار رضاي مورد سو يك از كه

 .نمايند عدالت و امنيت آرامش،
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