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     مقاله سر

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

رود ممـد  هرنفـسي كـه فـرو مـي    . جلَّ كه طاعتش موجبِ قربتست و بشكر اندرش مزيـد نعمـت  مّنت خداي را، عزَّو   

  .ر هر نعمتي شكري واجبپس در هر نفسي دو نعمت موجود است و ب. آيد مفرّح ذاتحياتست و چون بر مي

  ؟ي شكرش بدر آيدكز عهده  از دست و زبانِ كه بر آيد

اي ديگـر از  بـا شـماره  سال جـاري  خداوند عليم را شاكريم كه فرصتي ديگر را نصيب فرمود تا قبل از بار سفر بستن      

  .در خدمت خوانندگان عزيز باشيم» راه ما«

اي كـه گرمـاي     اي مقارن بود به گونه    أمل برانگيز ملي و منطقه    هيجان ت و  آغاز فصل سرد زمستان امسال با حوادث        

  .گر شد بر سردي سال و فرسودگي چيرهاحساسات و صفاي همبستگي

بنـابر ادعـاي   –ها باألخره اين موضوع ها بحث و جدال و تبليغ بر سر مسأله هدفمند كردن يارانه   نخست پس از سال   

هـا بـه وقـوع      سازي قيمت آزاد و پرداخت مستقيم يارانه به خود مردم و          عملي شد - بزرگترين تحول اقتصادي   ،دولتمردان

اي آن را گـامي اساسـي در جهـت اجـراي           هاي فراواني وجود داشـت، عـده       حرف و حديث   ،پيوست، در جريان اين طرح    

هـا و  مـت عدالت و به نفع طبقات فرودست اجتماعي دانسته و در مقابل گروهي نيز آن را به زيان جامعـه و بـاالرفتن قي              

  .كنندمعني ميكاهش توليد و تعطيلي واحدهاي توليدي 

ي مستقيم به عدالت نزديكتر است، كم نبوده و نيستند افراد فرودستي            آن چه قدر مسلم است پرداخت يارانه به شيوه        

هـايي را  يتكه كمترين برخورداري از امكانات عمومي و اجتماعي نداشته در حالي كه همواره بار سنگين زندگي و مسئول 

  .اند برخوردار بودهدسترنج آنانبر عهده داشته كه ديگران و به ويژه قشر پردرآمد از 

ا آنچـه غالـب                          تاكنون تبعات منفي آنچناني كه غير قابل تحمل باشد به دنبال اجراي اين طرح به وجـود نيامـده؛ امـ

نيمه كاره و نيمـه تمـام گذاشـتن آن متأسـفانه           مردم را نگران ساخته نخست آن كه در كشور ما عدم اجراي قانون و يا                

داند و نه جـديت و عـزم راسـخي وجـود     امري است عادي و طبيعي و بابت عدم اجراي آن نه كسي خود را پاسخگو مي      

 پرداخت يارانه به مردم و يا كنترل بازار خـود را            ترود پس از فروكش كردن التهابات ديگر كسي باب        دارد، لذا بيم آن مي    

  .هاي بعدي از پيگيري اين موضوع اجتناب ورزندنداند و يا دولتمسئول 

شود صرف چه اموري خواهد شد، آيا در راههاي مشروع و منطقي صـرف              دوم اينكه آن چه از دهان مردم گرفته مي        

يـت  اي خاص و بـراي تقو عمران و آباداني كشور و نهايتاً برخورداري مردم خواهد گشت يا نه در جهت حيف و ميل عده       

  اغراض شخصي و سياسي مصرف خواهد شد؟
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  . اين طرح ختم به خير گشته و نفع آن عايد ملت ايران گرددمسئوالن همت مردم و  واميد است با عنايت پروردگار

 ديكتـاتور  بخت و تخت روز هر و افتاده راه به آفريقا و خاورميانه در مكنت و قدرت صاحبان پايمالي سونامي ديگر، نكته

 بـود  گرفتـه  قـرار  تحقير و تبعيض مورد كه پايتخت در تونسي جوان ريخته ناحق به خون كشد،مي زير به را ختيب نگون و

 ايـن  گرمـاي  و شـعله  و انـداخت  تـاريخ  دانزبالـه  به هميشه براي را »عليبن« ديكتاتور تاج و تخت كه شد ورشعله چنان

 نمايـان  را سهمگين طوفان و سونامي مسير و درخشيد مصر تا آن برق كه بخشيد بر و دور به روشني و گرمي چنان حرارت

 دريـاي  در هـم  بـا  همـه  بلكه نداشت را كردن انتخاب عافيت كنج و نشستن منزل در تاب هيچكس كه ايگونه به ساخت

 هـر  هگرچـ  .كردند غرق آن در را مبارك حسني كهن ديكتاتور »التحرير« اقيانوس ساختن با و گرفته قرار مقابله و اعتراض

-بهره آن از خود نفع به و كنند پهن زده طوفان رديا در خويش دلخواه به را خود چتر تالشند در بر و دور كشورهاي از مكدا

 آن سـكانداري  كـه  اسـت  خداونـد  ياراده و سـاالري  مـردم  اجتمـاعي،  عدالت الهي، يقوه و حول به لكن .نمايند برداري

  .شد خواهد آب بر نقش سازانتوطئه و مكاران حيله و مكر اهللانشاء و گرفت خواهد عهده به را سرزمين

نوردد تا به حال ليبي، سـودان، بحـرين، اردن و يمـن را    موج طوفان همچنان ناآرام است و هر روز كشوري را در مي        

م اين موج و ناآرامي     و قطعاً از آنها نيز فراتر رفته و يكي پس از ديگري ديكتاتورها را به زير خواهد كشيد، پيا                   هدر نورديد 

 يا خود را اصالح و تـابع اراده  ،ت، فرعونيت و خدايي بر مردم به سر آمدهريبا صداي رسا آن است كه ديگر زمان ديكتاتو    

  »فاعتبروا يا أولي األبصار«. مردم باشيد يا منتظر باشيد مفتضحانه همچو بن علي و مبارك به زير كشيده شويد

 همچنـان ادامـه دارد، نـه معترضـين سـكوت و آرام دارنـد و نـه                   88ث پس از انتخابات      ناآرامي و حواد   ،آخر اين كه  

ديكتـاتور در تـونس و مـصر    دو حاكميت توانسته افكار عمومي و يا حداقل معترضين را متقاعـد سـازد، پـس از سـقوط                   

 بهمـن دعـوت     25مـايي   معارضين اطالعيه داده و به اين بهانه دگرباره جهت پيگيري مطالبات خويش مردم را به راهپي               

 به خشونت كـشيده شـد و قربـاني ايـن            ديگر اعتراضي هاي  همچون اكثر راهپيمايي  نمودند كه متأسفانه اين راهپيمايي      

ت مظلـوم   سـّن دفاع كُرد و اهـل     و از مردم بي    (!) از ديوار كوتاهان   !؟ از طيف شهروندان درجه دو     -السابقكمافي–داستان  

ت دانشگاه تهران به عنوان وجه المصالحه قرار گرفت تا در جريـان             سّندانشجوي كُرد اهل   »صانع ژاله «بود، اين بار هم     

ي مظلومش  برداري قرار گيرد و داغ اين جنايت نيز بر دل مردم كردستان و خانواده             هاي سياسي مورد بهره   تسويه حساب 

  .گناه بپردازند جوان بيورزي خود از قتل اينبرداري و غرضبنشيند و سپس هر كدام از طرفين به بهره

راه ما ضمن تقبيح و محكوم كردن شهادت مظلومانه اين جوان ناكام در جدال سياسي گروههاي مختلف، خود را در                    

غم و ماتم خانواده داغدار و مظلومش شريك دانسته و به آنان تسليت گفتـه، علـو درجـات را بـراي آن مرحـوم و صـبر        

  .نمايدند قادر متعال مسئلت مي را براي بازماندگان از خداوجزيل

اميد است روزي فرا رسد كه بشريت چنان با عقل و كمال زندگي كنند كه به خاطر چهار روز زندگي فاني دنيـا و بـر         

   . و آرزوهاي نفساني خويش نسازندآمال ديگران را فداي بودن،مسند قدرت 
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