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ُکرد  جوان  دختر  یک  فوت   ،1401 شهریور   25
برد. حجاب و گشت  فرو  را در شوك  ایران  جامعۀ 
ارشاد مدتى است که هر چند وقت یک بار خوراك 
رسانه ها شده است. آنها با انتشار اخبار منزجرکننده 
بار  این  اما  را جریحه دار مى کنند؛  احساسات مردم 

این خبر غوغاى متفاوتى را به پا کرد. 
فرا  را  جامعه  فضاى  آزادى خواهى  فریاد  دیگر  بار 
انسان  خون  از  حمایت  بهانۀ  به  مرد  و  زن  گرفت. 
انتظامى  نیروى  با  و  ریختند  خیابان ها  به  بى گناه 
بدترین برخوردها را کردند. به بهانۀ این غم سنگین، 
حجاب از سر خود برداشتند. آیا زنان ایرانى آزادى 
براى  را  حجاب  آیا  مى بینند؟  حجاب  در  صرفا  را 

خود محدودیت مى دانند؟ 
ایرانى که در دفاع مقدس، عاشقانه در پشت  زنان 
جبهه هاى جنگ اررزشمندترین خدمت ها را کردند. 
زنانى که به عشق سرزمین شان، عزیزترین انسان هاى 
قطعا  فرستادند،  به جبهه  افتخار  با  را  زندگى خود 
براى  و جنگیدن  مقدسات  به  چنین هتک حرمتى 
در خون  است.   آنها  از شان  دور  آزادى اى،  چنین 

زنان ایرانى نیست.
دشمن  گرفتن  آتش  از  نشان  آنها  امروز  ناراحتى 
ایرانى  مسلمان  زن  حجاب  و  اسالمى  جمهورى  از 
است. تنها نقطه اى که دشمن به خوبى نفوذ کرده 
و مى تازد، حجاب و گشت ارشاد است. قطعا گشت 

ارشاد داراى اشکاالتى در شیوه ارشاد دهى است اما 
بدون شک راه ارشاد گشت ارشاد آشوب و حمله به 

نیروى انتظامى نیست. 
را  خود  اعتراض  روش  بهترین  به  و  درایت  با  باید 
جمهورى  نظام  حذف  رساند.  مسئولین  گوش  به 
که  است  درست  نمى کند.  حل  را  مشکلى  اسالمى 
دنیا  حکومت هاى  سایر  همچون  نیز  نظام  این  در 
افرادى هستند که دچار لغزش مى شوند. اما باید با 
همدلى و همراهى یکدیگر در مسیر رفع مشکالت 

قدم برداریم. 
امروز ملت ایران باید بیدار باشند، هوشیار باشند تا 
بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند. با برداشتن 
از  مشکلى  حجاب،  قانون  کردن  آزاد  یا  و  حجاب 
خواهد  نیز  افزون تر  بلکه  شد  نخواهد  کم  مملکت 
جان  که  انتظامى  نیروى  با  شدن  درگیر  با  شد. 
دستاوردى  است  حاضر  میدان  در  همیشه  کف  بر 
برداشتن  پلیس،  با  مبارزه  شد.  نخواهد  حاصل 
حجاب، هتاکى و بى حرمتى کردن و ایجاد اختالف 
همراه  به  آشوب  و  فتنه  جز  پیامى  قومیت ها  بین 
ابزارى  جامعه،  قطبى سازى  دو  براى  دشمن  ندارد. 
جز برانگیختن خشم ملت و بازى با احساسات پاك 

مردم ایران ندارد. 
شاید  و  دلشکسته اند  خشگین اند،  مردم  امروز  بله 
عده اى ناامید هستند؛ اما این ناراحتى ها، از عملکرد 

اقتصادى،  مشکالت  بى تدبیر،  مسئوالن  برخى 
تحصیل  گزاف  هزینه هاى  نشده،  عمل  وعده هاى 
مى شود.وقتى  ناشى  نشده،  شنیده  که  دردهایى  و 
باشند و صداى  مسئولین به دردهاى ملت بى توجه 
نشود، مبرهن است  آنها در مملکت خویش شنیده 
که دشمن نیز به راحتى مى تواند در اذهان عمومى 
نفوذ کند و جامعه را متشنج سازد. جناب مسئوالن 
صداهاى  و  مردم  دردهاى  فکر  به  کمى  بى تدبیر! 
از  اینکه صرفا  جاى  به  باشید.  آنها  گلوى  در  خفته 
این  به  نیز  کمى  کنید،  عبور  ملت  مصائب  و  درد 

دردها تسکین دهید. 
خود  کشور  به  ملت ها  وفادارترین  ایران،  ملت 
با  و  سختى ها  تحمل  در  ملت ها  بردبارترین  و 
بصیرت ترین ملت ها در مواجه با فتنه ها هستند. در 
شهریور ماه 1401 نیز، با اینکه قصد مردم، اعتراض 
متاسفانه  اما  بود،  ارشاد  نامناسب گشت  به عملکرد 
دشمن باعث شد تا صحنه ى اعتراضات به اغتشاشات 
کنند.  پیدا  جوالن  فرصت  منافقین،  و  شود  تبدیل 
اصلى  اعتراض  که  شود  باعث  نباید  امر  این  البته، 
مردم از یاد برود، بلکه باید درسى شود تا مسئوالن 
مملکت، پیش از اینکه اعتراضات به صحنه ى خشم 
عمومى تبدیل شود، آنها را بشنوند و در پِى حل و 

فصل شان باشند.
نَصُر ِمن اهللا َو فتٌح َقریب
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بــر  دشــمن  کــه  تکــرارى اى  بــازى  ایــن  در 
اعتراضــات مردمــى ســوار مى شــود و آتــش را 
تــا ســر حــد جنــگ داخلــى پیــش مى بــرد، 
ــمن  ــه دش ــت ک ــى اس ــرا زمان ــخ ماج ــمت تل قس
ــا  ــد و م ــزى کن ــان برنامه  ری ــه خودم ــا علی از م
را بــه مثابــه مهره هــاى بــازى  لجنبــار خــود 
در نظــر بگیــرد.  و تلخ تــر آنکــه، «مــا»، ایــن 
«ما»یــى کــه چهــل و انــدى ســال در کنــار هــم، 
ــون  ــم خ ــالمى، قس ــران اس ــرفت ای ــراى پیش ب
خورده ایــم، فریــب بخوریــم و دقیقــا کارى را کــه 
ــوده، انجــام دهیــم! خانــه  دشــمن خواســتار آن ب
ــک دل  ــم ی ــا ه ــا ب ــه آدمه ــد ک ــور کنی اى را تص
ــم  ــان ه ــالح، صدایش ــراى اص ــاید ب ــتند ش هس
ــى  ــل بیرون ــر دزد و عام ــا در براب ــرود ام ــاال ب ب
ــر  ــل آن زودت ــه و اه ــن خان ــتند. ای ــک دل هس ی
پیشــرفت مــى کننــد یــا آن خانــه اى کــه دردش 
را بــه همســایه ناخلفــش مــى گویــد و عــالوه بــر 
مشــکالت داخلــى حــاال مــورد شــماتت و دســت.

ــا شــده اســت؟! ــرد همســایه هــم واقع ب
شــبکه هایــى کــه از هــر فرصتــى بــراى ضربه زدن 
ــت  ــا ثاب ــراى م ــد! و ب ــه اســالم اســتفاده کرده ان ب
ــورى  ــا جمه ــگ دشــمنان ب ــه جن شــده اســت ک
ــه حقــوق بشــر و  ــر ســر آزادى، ن ــه ب اســالمى، ن

ــا  ــه پیشــرفت و توســعه اســت! دعــواى اینــان ب ن
ــالم و  ــى از اس ــا نام ــر ج ــت. ه ــالم اس ــود اس خ
ــراد  ــن اف ــن رذل تری ــد، ای ــت اســالمى باش حکوم
ــا نهایــت وقاحــت از هیــچ کارى، دریــغ  تاریــخ، ب
نمى ورزنــد. کــدام اســالم امــا منظــور اســت؟ آن 
اســالمى کــه در آن اگــر ســیر باشــى و همســایه 
ات گرســنه، کافــرى! آن اســالمى کــه پیامبــرش 
ــت و آن  ــن اس ــر زمی ــدا ب ــت خ ــده رحم نماین
اصــالح  بــراى  پیامبــرش  نــوه  کــه  اســالمى 

ــذرد! ــه دارد مى گ ــردم از هرچ ــرات م تفک
جــاى تعجــب را ایــن معاندیــن شــیطان صفت 
ندارنــد کــه جــاى تاســف را، آن کاله بزرگــى کــه 
ــت،  ــى رف ــر دلســوِز داخل ــر ســر عناصــر به ظاه ب
دارد! پروپاگانــداى رســانه اى، تــالش خــود را کرد 
ــش  ــاد تن ــازى و ایج ــى جوس ــش یعن ــا ماموریت ت
ــا و  ــف خیابان ه ــه ک ــت را، ب ــردم و دول ــان م می
ــاد  ــر از اعتم ــت اگ فضــاى دانشــگاه برســاند. دول
ــر  ــد کم ــى توان ــه م ــى باشــد چگون ــى ته اجتماع
همــت بــر اصــالح اقتصــادى ببنــدد؟ جامعــه 
ــه  ــدون وابســتگى آن ب کــه ســر قشــر جــوان و ب
ــه کســى دلســوز اســت  ــرود را چ ــى کاله ب راحت
ــان  ــه جوان ــه اى ک ــد؟ در جامع ــت مى کن و هدای
ــد  ــع داری ــتند توق ــه نیس ــل و مطالع ــل تحلی اه
ــه  ــد و مطالع ــه برون ــاب خان ــه کت ــو ســپیدان ب م

ــد؟ کنن

هــزار بــار بایــد قالــب تهــى کــرد کــه بــه 
ــه از  ــوم؛ آنانک ــرز و ب ــن م ــداِن ای ــر هنرمن ظاه
ــد  ــش بای ــه وقت ــدند و ب ــه مى ش ــال تغذی بیت  الم
ِدیــن خــود را بــر مــردم ادا کننــد؛ بجــاى اینکــه 
ــمن  ــع دش ــغ مواض ــند، مبلّ ــت باش ــن حقیق مبّی

ــدند! ش
ــر کســانى کــه ســال ها دانســتند کــه حــق  واى ب
و حقیقــت کــدام ســو اســت امــا در ســر بزنــگاه، 
ــه  ــگاه ک ــت آن ــد گف ــه بای ــیدند! چ ــس کش ــا پ پ
ــا  ــان ب ــه در جری ــى ک ــوم متعال ــن مفه ــر، ای هن
ــود  ــهرت ش ــاد ش ــیله ایج ــى است؛وس روح آدم
ــع  ــه مناف ــیدن ب ــراى رس ــهرت ب ــپس از ش و س

ــود؟! ــتفاده ش ــخصى، اس ش
امــا خطــاب بــه دانشــجویانى کــه ناخواســته وارد 
ــت  ــد گف ــوزانه بای ــده اند دلس ــمن ش ــازى دش ب
ــت  ــث تقوی ــد و باع ــو کنن ــب عف ــدا طل ــه از خ ک
ــوم  ــرز و ب ــن م ــجویان ای ــان دانش ــتگى می دودس
نشــوند. امــروز اکثریــت دانشــجویان، طالــب حــق 
و حقیقــت هســتند و در پیــروى از مســیر درســت، 

ــروف: ــول مع ــه ق ــند.  ب ــد باش ــدم بای ثابت ق
انگلیــس آخر دلش بهر من و تو ســوخته؟

آنکــه بهــر یــک وجــب خــاك آنقــدر خــون 
؟ مى کنــد
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