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ایران از دیرباز مهد تولد و آمد و شد شیرمردانی
با شجاعت بوده است؛ چنانچه تاریخ پر فراز و
نشیبش گواه این مدعاست .لذا در هر مرحله
از این تاریخ متالطم گلهای رنگارنگ و خوش
عطر و رایحهای در گلشن پهناور شهادت در
راهش متولد شده اند .شهدای انقالب ،شهدای
دفاع مقدس ،شهدای مدافع حرم ،شهدای
آتشنشان و ...از حوادث و اتفاقات گسترده
گرفته که جوانان و بزرگترهای بسیاری
جانشان را در طبق اخالص تقدیم خدا کردند
تا حوادثی خردتر و کوچکتر که ضمن
کوچکی ابعاد حادثه در قیاس با جنگ تحمیلی
چنان از معنویت برخوردار است که کشور را
تحت تأثیر قرار میدهد ،خواه شهادت دو
خلبان باشد و خواه حتی یک افسر پلیس در
درگیری با اشرار.حال کمی با نگاهی ادبی تر
به موضوع شهادت خلبانان هواپیما میپردازیم:
جمعیت کالن شهر تبریز در جوش و خروش،
گردونهی روزمرگی در حال چرخش و
ساختمانها حافظ حریم شهروندان و
پناهگاهشان .رهگذر تقویم خود را به دومین
روز از اسفند سال  ۱۴۰۰میرساند ،روزی که
مقدر است دو گل دیگر در گلشن پهناور

شهادت مامور ناجا

بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان

شهادت روییده و خودنمایی کنند .زندگی در
حال گذار و زمستان تبریز بی رحمانه سرد،
غرش جنگندهای
آسمان آبی ا ّما ناگهان شاهد ّ
مشتاق مرگ ،نقص ف ّنی ریشه در جانش زده
است و متعهد به از پای در آوردن اوست.

چهارچوب ،خانه و زندگی ،پناهگاه ،به طرف
ساختمان شهروندان در منطقه ای مملو از
سکنه میرفت .حال وقت تصمیم گیریست
آیا با چتر نجات جان خویش را حفظ کرده
و از هواپیما پایین بپرند و هواپیما بیرحمانه

پرواز آخر

جنگندهای که عشق اختیاراتش را به معشوق
داده است و حاال سکان در دست خلبان است
و قلب جنگنده آتشین از عشقی خانمانسوز
که نقص را روانه جانش کرد .و آن معشوق
خود عاشق معشوقهای همقطار در قلب یک
شهر .هواپیما با سرعت به طرف حریم و

به مردم منطقه یورش ببرد یا اینکه این
جسم آهنین نیمه جان خسته را به منطقهای
دورتر و خلوتتر برده و خود به همراه
هواپیما دار فانی را وداع گویند .نمیدانم چه
باعث انتخاب راه دوم ،راه ایثار ،راه از
خودگذشتگی و از جان گذشتگی شد .شاید

در آن لحظه دختر بچهای آمد جلوی
چشمشان که چشمان پدر و مادرش از اولین
گام های زندگیاش تر شده بود .شاید مادری
که از ریشهی جانش به بچه شیر میداد.
شاید پدری که زیر بار چرخهی بیرحم
اقتصاد کمرش خم شده بود اما همچنان
استوار و محکم از زیر سنگ لقمه نانی حالل
برای خانه و خانواده فراهم میکرد .یا شاید
خانهای که طراوت و شادمانیاش را مدیون
بازی و خندهی خواهر و برادری کوچک بود.
بالی آهنین را دو فرشتهی نجات از آن
منطقه دور کردند و به مدرسه رساندند،
جایی که حداقل جمعیت متراکم باشد.
هواپیما غیر قابل هدایت شد و چنان اسبی
سرکش و چموش و افسار بریده خود کنترل
خویش را برعهده گرفت و تصمیم به هالکت
گرفت .آتش مجذوب ایثار آن خلبانان شد و
چون کعبه در طواف ،گرد جسم آنها گردید
و مالئک گرد روح آنها .تقدیم به روح
پرفتوح سرهنگ دوم صادق فالحی و سروان
علیرضا حنیفهزاد شهدای ایثارگر حادثهی
جنگندهی تبریز

که بدون سالح حمله میآورند ،مشکلی که با تجهیز لباس

نیمههای بهمن سال  ۱۴۰۰بود حق بکارگیری سالح را دارند پلیس به دوربین تا حدودی
که خبر رسید ،دوباره یک الله ولی اوضاع و احوال طوری باشد قابل رفع است .شایسته

دیگر از مدافعان وطن پر که بدون بکارگیری سالح ،است در چنین پیشامدهایی
کشید .به سرعت فیلم لحظه مدافعهشخصی امکان نداشته از اظهارنظرهای شتاب زده
و احساسی اجتناب شود و
شهادت سرهنگ علی اکبر
رنجبر فضای مجازی را پر کرد

و عالوه بر جریحه دار کردن

احساسات عمومی ،این سوال
را مطرح کرد که چرا با وجود

مسلح بودن یک مامور او از
شلیک امتناع میکند و
اینگونه مظلومانه مورد حمله

قرار می گیرد .پاسخی که به

طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی

مجلس شورای اسالمی به اقناع افکار عمومی واژگان گمشدهای در ادبیات مجلس
جای تأسف خوردن و شورای اسالمی است که در ماجرای طرح صیانت از فضای
آمادگی

قانون،اکنون

برای

که

اصالح
زمان

تصویب بودجه است ،در
کمیسیون تلفیق عدد و

مجازی به چشم میخورد .این روزها صحبت از طرح صیانت،

نقل مجلس است و آنچنان درباره ابعاد این طرح با مردم
صحبت شده و همگان قانع شدهاند که هر ایرانی برای مصوب

رقمی را برای مجهز کردن شدن آن شبانه روز لحظه شماری می کند! خواب غفلتی که
پلیس به دوربین البسه مسوولین امر خیلی دیر از آن بلند شدند و اکنون نیز گمان

اختصاص دهد و اصالح میکنند برای دستیابی به اینترنتی پاک ،سریع ،و ایمن باید
افکار عمومی داده شد ،خبر از
نقص قانون می دهند .اما باشد؛ مأمورینی که با رعایت قانون را بر عهده معاونت اینگونه حساب نشده عمل کنند و اشخاصی که نان آنان به
آنچنان که می گویند ،آش شور مقررات این قانون مبادرت به حقوقی انتظامی کل کشور و این فضای مجازی گره خورده است را آنگونه مضطرب کنند

نیست! ماده ۳قانون بکار گیری بکارگیری سالح نمایند .از این دستگاه قضا واگذار کند
سالح توسط مامورین نیروهای جهت هیچ گونه مسئولیت
مسلح شعار می دارد :مأمورین جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
انتظامی در مواردی از جمله بنابراین شهید اجازه تیراندازی
برای دفاع از خود در برابر داشته است؛ اما اثبات ضرورت
کسی که با سالح سرد یا گرم استفاده از سالح در دادگاه
به آنان حمله کند ،برای دفاع توسط مأمور را می توان موضوع
از خود در برابر یک یا چند نفر اصلی این داستان دانست.

و جوانان این سرزمین خیال کنند که قرار است ما کره
شمالی دیگری در این جهان باشیم .این چگونه صیانتی است

که همگان از آن وحشت دارند؟! آنچه بدیهی است ضرورت
اعمال مدیریت در فضای مجازی از سوی حاکمیت است .اما

مسئله آنجاست که آیا برای تحقق این مهم نباید با مردم
صحبت شود و ابعاد این طرح مشروح گردد و جایگزینهای

مناسب داخلی ،طراحی و معرفی شود؟ امید است که سیاست
و عقالنیت فزونتری را از وکالی ملت شاهد باشیم
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طرح شفافیت !

با برجام چه کنیم؟

آب شفاف و زالل یا آب گل آلود و کدر؟

به مسئله رعایت قراردادها و توافقات بینالمللی

هوای پاک یا هوای آلوده؟
.انتخاب شما احتماال آب شفاف و هوای پاک باشد
،حاال یک سوال
مجلس شفاف یا مجلس غیر شفاف؟
خرداد سال  ۱۳۹۹بود که نمایندگان دورهی یازدهم مجلس ۷
شورای اسالمی با رأی مردم انتخاب شدند .پیش از انتخابات
رسانههای بیگانه و اپوزوسیون برای کاهش مشارکت مردم در
انتخابات تالش بسیار کردند اما یکی از وعده های نمایندگان

در حوزه حقوق بینالملل پرداخته میشود.
تضمین اجرای قواعد حقوقی در حقوق داخلی بر

عهده دولت است اما در حقوق بینالملل میتوان
گفت تضمین کام ً
ال موثری در اجرای قراردادها
وجود ندارد .مث ً
ال ترامپ به راحتی از برجام خارج
شد و ایران متوجه شد که مرجعی برای رسیدگی

به شکایت ایران وجود ندارد و خود دولت ایران نیز نتوانست اقدام مناسبی در مقابل انجام دهد .تیم مذاکرهکننده

که باعث جذب مردم برای مشارکت در انتخابات شد« ،وعدهی

دولت قبل تا حدودی با اعتماد به آمریکا برجام را تنظیم کرده بود و خیلی به احتمال نقض تعهد توسط آمریکا
نمیاندیشید .مث ً
ال آمریکا متعهد شد که تحریم های اقتصادی مربوط به برنامه هستهای ایران را تعلیق کند و ایران

اوالً ما مسلمانیم و متعهد به عملکرد طبق آیات قرآن؛همانطور

نکته این بود که در صورت نقض تعهد از طرف ایران ،ماهها وقت الزم بود تا ایران به شرایط پیش از توافق بازگردد؛

أَ ْو ُفوا ب ِال ْ ُع ُقودِ :ای کسانی که ایمان آوردهاید به عهد و پیمان

شد مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران ،واقعگراتر شوند و متوجه باشند که در یک قرارداد ،اعتماد به طرف

.شفاف شدن مجلس» بود
ين آ َمنُوا
که خداوند در آیه  ۱سوره مائده میفرماید«:يَا أَيُّ َها ال َّذِ َ
خود عمل کنید

نیز در مقابل تعهد داد ،سطح غنیسازی را کاهش دهد و تغییراتی در پایگاههای هستهای خود ایجاد نماید .اما
در صورتی که با نقض تعهد توسط آمریکا ،تمامی تحریمها با یک امضا باز میگشتند .خروج آمریکا از برجام موجب

دوم ًا از دیگر شرایط مسلمان بودن ،عمل به دستورات والیت

مقابل ،به خصوص آمریکا که از غیر قابل اعتمادترین و فریبکارترین دولتهای تاریخ است ،اشتباه محض میباشد.
شنیده شد که تیم مذاکره کننده ایرانی از آمریکا تضمین میخواهد ،مث ً
ال این که برجام در کنگره آمریکا تصویب

شفافیت در سطوح باالی حکومتی اشاره داشته است ،کما

اتحاد کابینه و کنگره علیه توافق ،باز هم تاریخ تکرار میشود .اما چه باید کرد؟ از آن جایی که در حقوق بینالملل

فقیه است .بارها رهبر معظم انقالب در سخنان خود به لزوم

شود .اما آیا این اقدام یا اقدامات مشابه میتواند تضمین کننده اجرای برجام باشد؟ پاسخ منفی است .در صورت

اینکه در ابتدای تشکیل دورهی یازدهم مجلس شورای اسالمی

تضمین واقعی وجود ندارد ،بهترین تدبیر میتواند پیشبینی تمام احتماالت و داشتن برنامه اقدامات فوری در
صورت نقض عهد طرف مقابل باشد .مث ً
ال اگر آمریکا نقض عهد کرد ما هم باید بتوانیم در مدت کوتاهی سطح

با پیامی در روز  ۲۱خرداد  ۱۳۹۹در جمالتی بر لزوم در اولویت
بودن «شفافیت» و «همگانی سازی نظارت» در دوره ی یازدهم
مجلس ،تأکید کردند .پس از انتخابات مردم منتظر وفای عهد

غنیسازی را باال ببریم ،همچنین باید از انهدام تجهیزات خودداری کنیم تا بتوانیم به سرعت به قبل از توافق
برگردیم .اما اگر نتوانستیم به چنین توافقی دست یابیم ،شاید بهتر باشد اص ً
ال توافق نکنیم؛ چرا که توافق نکردن

نمایندگان شورای اسالمی و تصویب مصوبه «شفافیت مجلس»

بهتر از یک توافق بد است

همچنان ما در انتظار تصویب شفافیت مجلس هستیم .با در نظر

دنیای فردا ،دنیای چیست؟!

بودند .از روز انتخابات تا به االن حدود  ۶۴۴روز میگذرد و
گرفتن موارد فوق؛ آیا به راستی نمایندگان دوره یازدهم مجلس
شورای اسالمی ،صالحیت نمایندگی مردم کشوری که داعیهی
حکومت اسالمی دارد را دارند؟ بر کسی پوشیده نیست حفظ
انقالب از پیروزی آن ،مهم تر و سخت تر است .قطع ًا شفافیت
مجلس گامی مهم در حفظ این نظام اسالمی است .در سال ۵۸
دانشجویان نقش مهمی را در پیشبرد اهداف انقالب و در نهایت
پیروزی انقالب اسالمی داشتند.اکنون این وظیفهی خطیر بر
عهدهی ماست .ما به عنوان دانشجویان دانشگاه لرستان از
نمایندگان استان لرستان که در انتخابات به آنها رأی داده ایم،
انتظار داریم موضع خود را نسبت به مصوبهی شفافیت مجلس
مشخص ،و برای تصویب شدن آن نهایت تالش خود را به کار
بگیرند .آیا تا پایان دوره ی یازدهم مجلس شورای اسالمی،
نمایندگان به شفافیت تن خواهند داد یا خیر؟ همچنان منتظر
می مانیم

فارغ از متن و حاشیه وقایع
به وجود آمده در اوکراین و
تجاوز نظامی که روسیه
انجام داده است ،شاید بهتر
باشد با مطرح کردن یک
مبحث علمی با زاویهای
متفاوت به مسئله نگاه
کنیم .یکی از اصول نظریه
رئالیسم در نظام روابط بین
الملل ،خود یاری است،
به این معنی که در فضای
آشوبناک مناسبات بین
المللی ،هر واحد سیاسی،
خود باید به فکر تامین
امنیت خود باشد؛ صرف
تعامل و اتکا به نیروی
خارجی اشتباهی راهبردی
بیش نیست .در نقطه مقابل
نظریهپردازان لیبرال ابراز

می دارند که با گفتمان و
همکاریهای نظامی میتوان
امنیت مشترک به وجود
آورد .تحوالت اوکراین اثبات

کارکردگرایی رئالیسمها بود
و طبق قول رییس جمهور
اوکراین که کشورش را
سومین قدرت هستهای می
دانست اما برای تحقق صلح
جهانی ،سالح هستهای خود

را کنار گذاشت و اکنون
انتظار حمایت از قدرتهای
غربی را دارد ما مشاهده می
کنیم که حامیان جز ابراز
تأسف و تهدیدهای پوشالی
برنامهی دیگر ندارند و آنچه
میماند عبرت از قضیه است
که دنیای کنونی هم دنیای
موشک است و هم دنیای
گفتمان و اگر می بینم که
قدرتهای دنیا اینگونه با
صدای کلفت تهدید می کنند
به پشتوانه توان نظامی خود
این جسارت را پیدا کردند
و آنان که در داخل کشور
عنوان می کنند که فردای
دنیا ،فردای مذاکره است،
و فردای موشک نیستاگر.
از روی آگاهی گفته شود،
خیانت است
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!!حالل زاده!!

در آخرین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر،نوشین

معراجی نویسنده فیلم «نمور» اظهار نظری تامل
برانگیز کرد که اکثرا به گوشتون رسیده که فرمایش
کردند  (:اگر عشق بین دو نفر وجود داشته باشه بدون

هیچگونه ازدواج رسمی میتونن صاحب فرزند بشن و
این فرزند به عقیده ایشون حالل زاده محسوب میشه!

باعث بسی خرسندی هست که نویسنده های فیلم ها

بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
صورت بگیره میشه گفت که عشق بینشون وجود داره؟ بهتر نبود

که وزارت ارشاد درباره ازدواج به اصطالح سفید بعد این حواشی

به زیر سایهی امنت پناه میگیرم
ولی ببخش که از دوریات
نمیمیرم
تو را صدا نزدم آنقدر که
میبایست
به عصمتت قسم از معصیت ولی
سیرم
گذشت زندگیام با گناه و
میترسم
که در دلت بشود مات و تار
تصویرم
همیشه خواستی از من به سوی
تو آیم مرا ببخش برای درنگ و
تأخیرم
برای آمدنم راهها نشان دادی
ولی درون موانع هنوز درگیرم
گذشت زندگیام با گناه ا ّما من
حب شما مستدام زنجیرم
درون ّ
اگر به ساحت پاک تو عشق
میورزم
به یمن عشق شما داده مادرم
شیرم

افراد میشود و ایا باتوجه به مسائلی که ذکر شد،راه حل عاقالنه ای

تو علّت همه ماکان و مایکون
هستی
به زیر سایهی امنت پناه میگیرم

های بوجود اومده یک مقدار شفاف سازی میکرد که جوون ها بهتر
راجب معایب این مسئله اشنا بشن و احساسی تصمیم نگیرن که

یک عمر پشیمونی بعدش در انتظارش نباشه؟ ایا اگر ازدواج سفید

واقعا مفید بود غرب انقدر بنیاد خانوادگی ضعیفی داشت که حتی
فرزند از پدر واقعیش مطلع نباشه که کی هست؟ در این متن ما
قصد داریم برای اینکه برای خودمون بهتر این مسئله جا بیفته
راجب معایب اش توضیح مختصری خدمتتون بدم -1 .در زندگی

هم میتونن احکام شرعی صادر کنند! اول اینکه بعد

چهل سال اندی که از انقالب اسالمی ما میگذره باید

شاهد همچین اظهار نظر هایی باشیم جای تعجب
داره؛ما همش مینالیم که رسانه های غربی رخنه کرده

تو خونه هامون در صورتی که اصل جنگ نرم رو با نیرو
های خودی دارن پیش میبرن با همچین اظهار نظر

هایی و قاعدتا این اظهار نظر ها به تصویر کشیده
میشن و وارد خونه هامون میشن و با خانواده میشینیم

تماشا میکنیم به این امید که از طرف وزارت ارشاد
تایید شده و میشه ساعتی در کنار خانواده فیلم خوبی
تماشا کنیم و میبینیم که در اخر این پیغام حالل
زادگی پوشالی و ترویج ازدواج سفید در بطن فیلم جا

کرده  ،دوم اینکه اگر ایشون ازدواج رسمی رو قبول
ندارن چجور به حالل زادگی و حروم زادگی اعتقاد
دارن ! سوم اینکه فرق عشق واقعی و هوس که یک

مرز خیلی باریک بینشون هست که حتی خود شخص
هم دقیقا تشخیص نمیده چه احساسی داره ایا واقعا
عشق هست و یا هوس؟چجور ایشون همچین نظری

رو بیان میکنن؟ایا اگر هوس باشد ادامه زندگی امکان
دارد؟ایا اگر فقط بر اثر ترشح هورمون ابراز عالقه

شعر مهدوی

امنیت روانی وجود ندارد -2 .قانون،ازدواج سفید رو حمایت نمیکند.

 -3سرد شدن نسبت به ازدواج رسمی  -4طرد اجتماعی و ترس از

پیگردقانونی  -5اگر دختر از این ازدواج بیرون بیاید با مشکالتی
ن به دلیل عد م تعهد از زیر بار مسئولیت
روبرو خواهد شد -6 .زوجی 
شونه خالی میکنند -7 .زوجین از فردای خود بیخبر هستن-8.

تکلیف وضعیت ازدواجشون نامشخص هست بطوری که هم مجرد
هستند و هم متاهل که این مسئله باعث دوگانگی در شخصیت این
است؟که خانم نویسنده باعث ترویج این نوع ذهنیت غلط در رابطه

با ازدواج سفید میشود؟

دختر هندی

نغمه “اهلل اکبر” برمیخیزد و مگر وقت صالة است؟! ایمان در جویبار جها ِد نفس چه پیکارها میکند و دختری محصور
در حلقهی تنگ جاهالن ،با پوششی از جنس نور ،خدای خویش را به گواه میخواند .اهلل اکبر اهلل اکبر” اذان میگوید
در گوش سنگین جهان و اقامه میکند نمازش را بر سجاده عفت! نمیترسد زیرا در قلب پرورشیافتگان مکتب
فاطمه(س) آنقدر ایمان هست که جایی برای خوف باقی نمی ماند .هرکسی را کربالییست و کربالی او محل
تحصیلش! گویی عصر عاشوراست و همچون زنان مومن خاندان رسول خدا(ص) در محاصرهی دشمنان آگاهیست که
بر او حمله بردهاند و او دامان عفت خود برگرفته و از آنها دور میشود .هر چند قدم رجزی میخواند بر ایشان و به
دستان
یادشان می آورد که خدای او از همهی قدرت ها بزرگتر است! یاد زینب(س) در ذهنها تداعی میشود .گرچه
ِ
روح این دختر حمله برده است ،او محکم ایستاده ،همچون کوهی که در براب ِر غبا ِر
خشونت استکبار جهانی بر لطافت ِ
بانوی شجاع اسالم،
پرچم کربال را بر قله خود برافراشته است .در مکان و زمانی دورتر از واقعه کربال همچون
ُکفر،
ِ
ِ
ِ
معرفت حق ،سینه سپر کرده است و دفاع از حریم دین را بر خود واجب دانسته و جهاد
زینب(س) ،در برابر دشمنان
زورگوی جهان طعنه میزند و کدامین اخبار در صفحهی روزنامههایشان چاپ خواهد
های
ِ
میکند .بر صلحطلبی دولت ِ
سخن خدا را از گوشها دور نمود؟ همانهایی که شعار آزادی
صدای
شد؟ باز هم سکوت پیشه کردهاند و مگر میتوان
ِ
ِ
سردادهاند ،اما س ِر آزادیخواهان را با اخبا ِر دروغین در رسانههایشان میبرند .گویی شمریان باز به گمراهی جهان برخواستهاند! اکنون باید با صدایی به
ِ
آزادی دروغین دم میزد و خدا میداند که
دولت هند از
آسمان معرفت فریاد کنم ،خواهر مسلمانم ،ایمان را در اهلل اکبرهای تو جستجو کردم؛ وقتی
بلندی
ِ
ِ
ِ
چشمان استکبا ِر جهانی بود .من از جایی با تو سخن میگویم که مادران و پدرانش ،سختیهای این راه را همچون تو با استقامت طی
حجابِ تو خاری در
ِ
کردهاند و برای عفت در صحن گوهرشاد خونها دادهاند تا امروز ،ما فرزندانشان بتوانیم آزادانه حریم خویش را حفظ کنیم .همچون زینب(س) وجودت را
از صب ِر الهی پر کن ،مانن ِد حضرت عباس نگذار َعلَ ِم کربال بر زمین بماند و بگذار پیامبرمان(ص) بر توانایی و عزم راسخ تو در پیروزی بر ُکفار بیفزاید .حتی
اگر تو را به بند بکشند ،ب ِدان مادر نسلی خواهی بود که آزادانه شعار حیا و انسانیت سرخواهد داد .پس وعدهی پروردگارمان حق است و خداوند با ماست.
میدانم ترس و خوف در تو راهی ندارد و تنها شیطان است که اصحاب خود را میترساند ( .إِن َّما ِذ ُك ُم الشَّ
خافون إِن ُكن ُتم
يطان يُ َخ ِّو ُف أَول ِيا َء ُه َفال تَخافو ُهم َو
ِ
ُ
جان پاک تو ،خدشهای وارد نمیکند و گامهای تو همچون واژه شهادت ،محکم خواهند بود.
ِنين) ایمان که در گلخانهی دلت گل بدهد ،دیگر ترسی بر ِ
ُمؤم َ
گوش استکبا ِر طاغوت خواهد بود
برای تو ،همچون سیلی بر
.از ایران بر استواری تو درمقابل شرک درود میفرستیم و زمزمه آمین دعاهایمان ِ
ِ

