
پــر  ســال  ایــران  مــردم  بــرای   1398 ســال 
کلــی اتفاقــات  افــت  و خیــزی بــود  همــراه بــا 
یــخ نــگارش ایــن  عجیــب  و غریــب و بعضــًا تلــخ و شــیرین.  در تار
مطلــب همچنــان 40 روز از ایــن ســال باقی مانــده اســت و در آســتانه 
یعنــی  اســامی  جمهــوری  یــخ  تار انتخابــات  مهم تریــن  از  یکــی 
کلکســیون حــوادث مهــم ایــن ســال را  مجلــس یازدهــم، ایــن اتفــاق 

کــرد.  تکمیــل خواهــد 

قبــل از اینکــه بخواهیــم در مــورد انتخابــات صحبــت کنیــم ، مختصر 
نگاهــی بــه وظایــف مجلس شــورای داشــته باشــیم . 

نظــر  در  رهبــری  و  ســه گانه  قــوای  بــرای  کــه  اصلــی   98 بیــن  از 
گرفته شــده ، 37 اصــل مربــوط بــه مجلــس شــورای اســامی می باشــد 
مجلــس  وظایــف    !! اصــول  از  درصــد   40 بــه  قریــب  عبارتــی  بــه   ،
کلــی تقســیم  کشــور بــه دودســته  شــورای اســامی به عنــوان قــوه مقننــه 
کــه تقریبــًا عامــه  می شــود، دســته اول وظیفــه قانون گــذاری اســت 
کــه بعضــًا  مــردم بــا آن آشــنا هســتند؛ امــا دســته دوم وظایــف مجلــس 
بــرای مــردم ناشــناخته اســت، وظیفــه نظــارت اســت . برخــاف بــاور 
کنــد  عمــوم مــردم قــوه قضاییــه فقــط در مــواردی می توانــد ورود پیــدا 

کــه تخطــی از قانــون اساســی یــا عــرف جامعــه شــکل گرفته باشــد 
کــم کاری مســئوالن و  امــا مجلــس حتــی در صــورت سســتی و 
کشــور می¬توانــد در مــورد آن هــا تحقیــق و تفحــص  کارگــزاران 
کام و  یــم از افاضــه  کنــد و مــورد بازخواســت قــرار دهــد. ) بگذر
کــه بعــد از  فرافکنی هــای عــده ای از نماینــدگان مجلــس دهــم 
کاره ای نیســت  عملکــرد ضعیفشــان مدعــی شــدند  »مجلــس 
، دســت مــا بســته اســت » امــا مجــدد در انتخابــات ثبت نــام 
گرفتــن  کردنــد و حتــی بعــد از عــدم تائیــد صاحیــت ، بــرای 

کوششــی مضایقــه نکردنــد.( صاحیــت از هیــچ 

کشــور سال هاســت درگیــر   دراین بیــن ، متأســفانه انتخابــات 
اصاح طلــب  یــا  راســتی  و  چپــی  نظیــر  کاذبــی  دوقطبیهــای 
انتخابــات  یــک  امــر مســیر  ایــن  کــه  اســت  و اصول گــرا شــده 
ــار  کــرده اســت لــذا هــر ب ــه دوراز هیجــان را منحــرف  عقانــی و ب
کــم شــدند مجلــس  کــه نماینــدگان ایــن دو طیــف بــر مجلــس حا
به شــخصه   . اســت  نداشــته  درخــوری  و  قابل قبــول  عملکــرد 

ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــه از پی ــت 4 ده گذش ــد از  ــروز بع ــدم ام معتق
کشــور بیدارتــر شــده اند و احتمــال اینکــه مجــدد اســیر ایــن  مــردم 

کمتــر شــده اســت. چالــه¬ی دوقطبــی شــویم به مراتــب 

کنیــم  کــه خــب چــه  کــه ایــن روزهــا مطــرح میشــود ایــن اســت  ســؤالی 
کاندیدهــای مختلــف  !؟ چــاره چیســت !؟ چگونــه بیــن این همــه 
کنیــم ؟ اصــًا چگونــه می تــوان بــه  و بــا ســایق متفــاوت انتخــاب 
کــرد؟ برفــرض ایــن بــار بــه هیچ کــدام از دو  حســن نیــت آنهــا اعتمــاد 
جریــان معــروف رأی ندهیــم و جریــان ســوم و مســتقلی را انتخــاب 
کجــا معلــوم ایــن جریــان هــم همــان مشــی دوره هــای قبــل  کنیــم ، از 

ــد!؟ و ..  ــه نده را ادام

گام هــای اساســی در راســتای اعتمــاد بــه عملکــرد  قطعــًا یکــی از 
نماینــدگان شفاف ســازی رفتــار آن¬هاســت تــا قضــاوت بــه مــردم 
گــذار شــود . خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر طــرح شــفافیت  وا
امــا  یــک مطالبــه سراســری شــده اســت  بــه  آرا نماینــدگان تبدیــل 

ــم  کان ل ــس  ــون در مجل کن ــرح تا ــن ط ــرای ای ــان اج ــفانه همچن متأس
ــه آرا نمی شــود بلکــه  یکــن اســت . مســئله شــفافیت فقــط محــدود ب

یــت ، هدایــا  ،  یافتــی ، حــق مأمور ابعــاد دیگــری را ازجملــه حقــوق در
حــق جلســات ، امــوال و دارایی هــای تحــت تملــک ، هزینه هــای 
انتخاباتــی ، نامه هــا ، توصیه نامه هــا ، حضــور غیــاب ، ارائه دهنــدگان 
طرح هــا  ، وضعیــت مالــی همســر ، فرزنــدان و اشــخاص وابســته و ... 

را شــامل می¬شــود. 

ــرار  ــا فشــار افــکار عمومــی ق ــار ب ــرای اولیــن ب ازآنجایی کــه ایــن طــرح ب
گرفتــه شــود ، قاعدتــًا خالــی از اشــکال  کار  بــه  اســت در مجلــس 
نخواهــد بــود و در ایــن مهروموم هــا خیلــی از نماینــدگان هزینه هایــی 
ــخصه معتقــدم بعضــی  کــه به ش کرده انــد  ــوان  ــرای ایــن طــرح عن را ب

از ایــن نقدهــا وارد اســت. در ایــن نقدهــا صحبــت از هزینه هــای 
امــا  ذکرشــده،  آراء  شــفافیت  بــرای  احتمالــی  اجتماعی-سیاســی 
اســت.  نشــده  اشــاره  آراء  محرمانگــی  در  موجــود  هزینه هــای  بــه 
حــال  در  اندیشــکده ای  جایــگاه  در  و  کنــون  هم ا کــه  کارشناســانی 
تعامــل بــا مجلــس هســتند، انبوهــی از مفاســد را در ایــن محرمانگــی 
کلــی برخــی از آن هــا عبــارت   کــه ســرفصل  کرده انــد  آراء شناســایی 
گاهــی و  اســت از: عــدم رغبــت بــه شــرکت در فراینــد رأی گیــری، آ
بــا طرح هــا،  رابطــه  نماینــدگان در  بســیار حداقلــی عمــوم  مطالعــه 
گســترده در رأی گیری هــا )به جــای رفتــار حرفــه ای(،  رفتــار سیاســی 
بــه  نســبت  مســئولیت پذیری  عــدم  و  مــردم  عمــوم  فریــب  امــکان 
کارآمــدی بســیار پاییــن رأی گیــری بــه دلیــل  آراء خــود، و درنهایــت 

آراء. محرمانگــی 

ــه صــاح  کــه همیشــه و در همه جــا ب هیــچ اقــدام شــفافیتی نیســت 
باشــد. همین طــور هــم هیــچ اقــدام محرمانــه ای. تجربــه ی دنیــا نشــان 
کــه در رابطــه بــا مســائل عملکــردی  کارآمــدی قاعــده ای اســت  از 
ــر شــفافیت  ــد اصــل ب حکومــت و مســئولین )خادمــان عمومــی(، بای
موقــت،  به صــورت  و  مصالحــی  بــا  متناســب  آنکــه  مگــر  باشــد، 
گردنــد. ماجــرای شــفافیت  مصداقــی از ایــن اصــل شــفافیت مســتثنا 
ی می کنــد. نظیــر همیــن  آراء نماینــدگان نیــز از ایــن قاعــده پیــرو
برگــزاری  اصــل  بــا  رابطــه  در  کنــون  هم ا را  مجلــس  در  یــه  رو
جلســات صحــن به صــورت علنــی )شــفاف( و در مــوارد خــاص 

کــردن آن هــا )محرمانــه( شــاهد هســتیم. غیرعلنــی 

کنیــم ! نــه بعــد  کنتــرل  کار بایــد وضعیــت را  در همیــن ابتــدای 
از قــدرت رســیدن نماینــدگان ! مدت هاســت بــرای درمــان ایــن 
ــار دســت  ــم امــا هــر ب کردی درد و اجــرای طــرح شــفافیت تــاش 
قــدرت نماینــدگان چیــره شــده و هــرروز تعویــق و تعویــق و هــرروز 
گــر قــرار  بهانــه پشــت بهانــه !!   بیاییــد یک بــار بــرای همیشــه ا
اســت پــای صندوق هــای رأی حاضــر شــویم ، دیگــر رأی حزبــی 
، ســلبی ، قومــی قبیلــه ای ندهیــم . از همیــن االن به کاندیدهای 
کــه یــک ســری اصــول اخاقــی و شــفافیت رفتــار در  رأی دهیــم 
کرده انــد  تمــام زمینه هــا را پذیرفتــه و بــه آن متعهــد شــده و امضــا 
! همیــن االن تضمیــن را بگیریــد و بــه تضمین هــای شــفاهی هــم 
نبایــد قانــع شــد.  تعهــد نماینــدگان تضمینــی اســت بــر حســن نیــت 
کــه در آن همــه چیــز شــفاف اســت  و حســن عمــل آن¬هــا . مجلســی 
دیگــر چــه فرقــی دارد اصاح طلــب اســت یــا اصول گراســت یــا حتــی 
ــد  کن ــل  کارا عم ــد  ــار بای ــت ناچ ــردم اس ــن م ــر ذره بی ــون زی ــق! چ مناف
کــرده  کشــور هــم همــکاری  . امیــد اســت نهادهــای ناظــر و رســمی 
از  قبــل  کاندیدهــا  کــه  کــرده  را تنظیــم  یــا تعهدنامــه ای  و مرامنامــه 
کننــد. بــا ایــن  شــروع فرآینــد رأی گیــری ، نســبت بــه آن اعــام موضــع 
کــرد ، باید  گــر نماینــده ی منتخبــی بعدهــا خــاف آن عمــل  اوصــاف ا

رســوا شــود.   

گــر حمیــد مصــدق در زمــان  خــواب، دولــت خاموشــی هاســت... ا
ــد احتمــاال تغییــرش مــی داد و مــی  ــا میخواســت ایــن شــعر را بگوی م
نوشــت » دولــت خاموشــی هــا، ســزای ملــت خــواب زده اســت«. فکــر 
کنونــی مــا بــه چــه  کــردن بــه اینکــه رکــود و خســتگی سیاســی جامعــه 
کفتارهایــی فرصــت جــوالن سیاســی مــی دهــد، حکــم بــر وظیفــه ای 
کنــد بــر هــر ایرانــی  کــه نوشــتن را ســخت و تفکــر را واجــب مــی  اســت  
وطــن پرســتی!!! نمــی نویســیم جــوان مومــن و متدیــن انقابــی، نمــی 
کــه واقعــا دیگــر  نویســیم احــزاب و طرفدارانشــان، چــپ یــا راســت- 

ــازاری و... مهــم نیســت- نمــی نویســیم دانشــجو ، معلــم، ب

کــه آینــده این مــرز و بوم برایش مهم اســت، باید  مــی نویســیم هــر ایرانــی 
کنــد خفــه کردن نماینده رانت خــوار آینده را و جز با  بخواهــد، مطالبــه 

خواســت و اجرای شــفافیت، این مهم میســر نمی شود.

ــه ایــن  گذشــته مجلــس شــورای اســامی، مــا را ب تجربیــات ســالهای 
کــه شــفافیت در همــه ابعــاد؛ از مشــخص شــدن  بــاور رســانده اســت 
منابــع مالــی نماینــدگان قبــل ار انتخابــات تــا شــفافیت آرا در حیــن 
دوره نمایندگــی، از مشــخص شــدن البــی هــای پشــت پــرده بــرای 
گــردش حســاب  صــدور ضمانــت نامــه گمرکــی تــا تعییــن دارایــی هــا و 
ــی اســت.  کنون تمــام نماینــدگان تنهــا راه نجــات بهارســتان از خــزان 

کــه ســخنان مطــرح شــده در اســتیضاح آقــای ربیعــی ، ابعــادی  بمانــد 
کــه اصــاح و بهبــودش  کــرد  از فاجعــه مجلســمان را طــوری نمایــان 
کــوه بشــکافد... کــه  فرهــاد تیشــه بــر دســت عاشــق ایرانــی میخواهــد 
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ویژه نامه چهل و یکمین
     سالگرد انقالب اسالمی

شماره 10

نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

سخن سردبیر

شورای نگهبان 80 میلیونی

آرا  بــه  محــدود  فقــط  شــفافیت  مســئله 
ازجملــه  را  دیگــری  ابعــاد  بلکــه  نمی شــود 
حقــوق دریافتــی ، حــق مأموریــت ، هدایــا  ، حــق 
جلســات ، امــوال و دارایی هــای تحــت تملــک ، 
توصیه نامه هــا،  نامه هــا،  انتخاباتــی،  هزینه هــای 
حضــور غیــاب ، وضعیــت مالــی همســر ، فرزنــدان 

و اشــخاص وابســته و ... را شــامل مــی شــود.

محمد نجاتی



همیشــه  اتفــاق  یــک  چرایــی 
بــوده  آن  چگونگــی  از  مهم تــر 
یــک رخــداد  زیــرا هــدف  اســت، 
لزومــًا بــا شــرایط اجرایــی آن یکســان نیســت و بســته بــه ایدئولــوژی 
داشــت.   می تــوان  آن  اجــرای  از  مختلفــی  طیف بنــدی  حادثــه  آن 
را  انقــاب  سیاســی،  جامعه شناســی  و  سیاســی  علــوم  منظــر  از 
ــرارداد بلکــه  ــه، موردبحــث و بررســی ق ــوان به عنــوان یــک حادث نمی ت
کــه جامعــه را  از انقــاب بایــد به عنــوان یــک فراینــد یادکــرد. فراینــدی 
به شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و هویــت و ماهیــت یــک جامعــه 

می کنــد.  دگرگــون  را 

یــک  سیاســی  علــوم  در  ایــران  در  اســامی  انقــاب  وقــوع 
کــه بعــد از  کامــًا اســتثنایی بــه شــمار مــی رود، چرا پدیــده ی 
وقــوع ایــن انقــاب بســیاری از تئوری هــای انقــاب بــا چالــش 
سیاســت  علــم  دانشــمندان  بــرای  آنچــه  شــدند.  مواجــه 
ــه  ــی ب ــاب وقت ــی، انق ــر زمان ــه از منظ ک ــود  ــن ب ــود ای ــب ب جال
کش یــک نظــم  کشــا کــه از یک ســو جهــان در  وقــوع پیوســت 
دوقطبــی بــه ســر می بــرد و تــا قبــل از انقــاب عمــًا هیچ گونــه 
ــه  ــه ب ک ــد  ــاهده نمی ش ــتقل مش ــدی مس ــی ج ــت سیاس حرک
نحــوی بــه یکــی از دو طیــف شــرق سوسیالیســتی و یــا غــرب 

کاپیتالیســتی وابســته نباشــد. 

کــه از  ــه آن هــم در عصــری  گرایان ــا شــعارهای دیــن  ــی ب انقاب
ــود و بســیاری،  یســم معــروف ب ــه عصــر اوج سکوالر یک ســو ب
می کردنــد.  تلقــی  پایان یافتــه  را  سیاســی  اســام  دوران 
کنــار  کــه بســیاری از مؤلفه هــای جدیــد و مــدرن را در  انقابــی 

مؤلفه هــای ســنتی و دینــی بــا خــود همــراه داشــت و جالب تــر از همــه 
کــه  کــه انقابــی در جهــان رخ مــی داد  این کــه بــرای اولیــن بــار بــود 

کار آمــدن یــک حکومــت دینــی بــود. ی  نتیجــه ی آن رو

»ایرانــی«،  فرهنــگ  عنصــر  ســه  هــرگاه  ایــران  یــخ  تار در  اصــواًل   

ســر  بــه  یکدیگــر  بــا  هماهنگــی  و  تعــادل  در  »نوگــرا«  و  »اســامی« 
کار آمــدن رضاشــاه  ی  می برده انــد وضــع باثباتــی داشــته ایم. امــا بــارو
در  تعــادل  رفتــن  بیــن  از  نوعــی  پهلــوی شــاهد  و محمدرضــا شــاه 
برجسته ســازی  بــا  به طوری کــه  هســتیم.  فرهنگــی  ســه پایه  ایــن 
فرهنــگ  هویت هــای  و  عناصــر  باســتان،  ایــران  و  غربــی  عناصــر 
ــه  ــه آن هــا بی توجهــی می شــود. و ایــن منجــر ب مذهبــی تضعیــف و ب

یــخ ســلطنتی  یــخ ایــران بــه تار کنــش جامعــه می شــود. تغییــر تار وا
ســبک  گســترش  روحانیــت،  رانــدن  حاشــیه  بــه  شاهنشــاهی،  و 
جامعــه  فرهنگــی  قشــربندی  شــدن  دوقطبــی  و  غربــی  زندگــی 
ــه همیــن دلیــل   ــوارد تضعیــف فرهنــگ مذهبــی اســت. ب ــه م ازجمل
خــود  شــده  ســازمان دهی  مخالفــان  توانســت  هرچنــد  شــاه  یــم  رژ
چــون ســازمان فداییــان اســام، حــزب ملــل اســامی، چریک هــای 
کنــد ولــی در  فدایــی خلــق و ســازمان مجاهدیــن خلــق را ســرکوب 
کــه به عنــوان جنبشــی فکــری در بطــن  مقابــِل یــک جریــان فکــری 
ــد و ایــن  کام مان ــا ــد ن یشــه می دوان فرهنــگ ایرانــی اســامی جامعــه ر
جنبــش موجبــات وقــوع انقــاب را باوجــود ســرکوب مخالفــان 
کــرد. هــدف اصلــی ایــن جنبــش  ســازمان دهی شــده، فراهــم 
فکــری بــر احیــای اســام سیاســی اجتماعــی بناشــده بــود. 
ــد  ازجملــه چهره هــای شــاخص و متفکــران ایــن جنبــش بای
بــه عامــه طباطبایــی، آیــت اهلل طالقانــی، شــهید بهشــتی، 
بــازرگان، دکتــر شــریعتی اشــاره  شــهید مطهــری، مهنــدس 
کــه  کــرد. جریانــی از نیروهــای روشــنفکر و روحانــی مذهبــی 
بودنــد اســام دینــی سیاســی، اجتماعــی و جامــع  معتقــد 
اســت و قابلیــت حــل همــه مشــکات اجتمــاع و ایجــاد یــک 

را دارد. جامعــه مطلــوب 

دینــی  اســام  فکــری،  جریــان  ایــن  اندیشــه  در  بدین ســان 
برنامــه  بــا  اداره  هدفــش  کــه  اســت  اجتماعــی  سیاســی- 
اجتمــاع اســت و ایــن مکتــب عــاوه بــر اینکــه دنبــال »آزادی« 
کــه موجــب  کیــد دارد  و »عدالــت« اســت بــر »معنویــت« نیــز تأ
اســام  بدین ســان  اســت.  انســان  زندگــی  بخشــی  معنــا 
شــعار  ســه  به صــورت  »معنویــت«  و  »آزادی«  »عدالــت«،  به مثابــه 
از ســوی ایــن جنبــش فکــری در جامعــه مطــرح شــد. ارتبــاط ایــن 
جنبــش فکــری بــا جامعــه نیــز از طریــق مســاجد و محافــل دینــی و 
کــز روشــنفکری و  مذهبــی و هــم از طریــق ارتبــاط بــا دانشــگاه و مرا
دانشــگاهی بــود. درواقــع ایــن جریــان، بــه دنبــال نوعــی »اســام نوگــرا« 

ــود. ب

@basijkooy mojeslam@gmail.com
با ما در ارتباط باشید!

کوی واقع در بلوک چهار - تلفن: 88003639 دفتر بسیج 

کردن  نقشه منتشر شده از سوی رژیم آمریکا جهت دائمی 
کشور فلسطین موسوم به »معامله قرن« اشغال 

شکســت  از  بعــد 
مقابــل  در  اعــراب 
اســرائیل و تبدیــل شــدن اســرائیل بــه غــول شکســت ناپذیــر 
و ســرافکندگی اعــراب در ایــن دوران ، بــه طــور حتــم یکــی 
از مهمتریــن تأثیــرات انقــاب اســامی بــر محیــط منطقــه ای 
کالبــد بــی رمــق مبــارزات آزادیخواهانــه  دمیــدن روح امیــد بــه 
ــم صهیونیســتی  ی در فلســطین و لبنــان علیــه اشــغالگری رژ
کــه مهمتریــن و اصلــی تریــن موضــوع جهــان اســام طــی  بــود 
ــا نگــرش اســتکباری  ــا ب ــران ب ــوده اســت. ای ــر ب 70 ســال اخی
ســتیزی و حمایــت از مســتضعفان جهــان ، در برابــر طــرح 
فــرا  و  ای  منطقــه  مســتکبر  کشــورهای  امپریالیســتی  هــای 
مســیر  بــه  را  هــا  طــرح  آن  و  کــرده  ایســتادگی  ای  منطقــه 

 . اســت  کــرده  منتهــی  شکســت 

کــه بــه نــام معاملــه قــرن از  در آخریــن طــرح 
مــدت هــا پیــش بــا اســتفاده از بســتر ســازی 
هــای مختلفــی همچــون ظهــور داعــش، تجزیــه 
منطقــه  اعتراضــات  جــو  از  اســتفاده  و  عــراق 
شــروع شــده بــود، نبــض جهــان اســام هــدف 

گرفته است.  قرار 
ــش از  ــرا بی ــده ای دارد، زی ــاختار پیچی ــه س ــن معامل ــاد ای ابع
یــک و نیــم میلیــون فلســطینی از مســیحیان و مســلمانان 
کن هســتند. ایــن تعــداد  در شــمال فلســطین اشــغالی ســا
طــرف  از  یافــت؟  خواهنــد  سرنوشــتی  چــه  فلســطینیان 
دیگــر صهیونیســت ها ادعــای الحــاق بلندی هــای جــوالن 
کــه عمــده جمعیــت  کرده انــد  بــه ســرزمین های اشــغالی را 
کــه خود را  آن هــا یهــودی نیســتند و مســلمان دروزی هســتند 

ک ســازی  یه می داننــد. آیــا جــوالن را پا وفــادار بــه دولــت ســور
ــرد؟  ک ــد  خواهن

کرانــه باختری را باید به فلســطین اشــغالی الحاق  همچنیــن 
کــه مملــو از جمعیــت فلســطینیان در الخلیــل و رام  کننــد 
کــرد؟ همچنیــن بــا ایــن  اهلل اســت. بــا آن هــا چــه کار خواهنــد 
کنــون  ــه تا ک کن فلســطین اشــغالی  ــان ســا ــر یهودی ــون غی قان
شــهروند درجــه دوم محســوب می شــدند پس ازایــن، اساســًا 
نمی تواننــد شــهروند اســرائیل باشــند زیــرا در قانــون مذکــور 
ایــن ســرزمین متعلــق بــه یهودیــان ذکرشــده اســت. بنابرایــن 
تکلیــف ایــن جمعیــت غیریهــودی چیســت و هویــت آن هــا 
کــه فاقــد تابعیــت و دولــت می شــوند چــه خواهــد بــود؟ ایــن 
امــر را نــه ســازمان ملــل و نــه مقــررات بین المللــی و نــه حتــی 
ــان  غــرب می پذیــرد. نقــش محــور مقاومــت نیــز در ایــن جری
کلیــدی اســت، به طوری کــه بــه اذعــان بســیاری از  بســیار 
کار انداختــن  کارشناســان تــرور ســردار ســلیمانی نیــز بــرای از 
و توقــف محــور مقاومــت در تأثیرگــذاری بــر ایــن برهــه زمانــی 

بــوده اســت.

محــور   ، ســلیمانی  ســردار  تــرور  از  پــس  اینکــه  از  غافــل 
مقاومــت وارد مرحلــه ی جدیــدی شــده اســت. و بــا رونمایــی 
انقــاب و خطــاب  توســط رهبــر  مــرز   بــدون  رزمنــدگان  از 
ــرار دادن امــت مســلمانان و بخصــوص اعــراب منطقــه در  ق
خصــوص فلســطین ده روز قبــل از اعــام معاملــه قــرن محــور 
کــرد . و شکســت ایــن  مقاومــت عــزم و عزتــی دیگــر پیــدا 
پاشــی اســرائیل و خــروج آمریــکا از منطقــه را  معاملــه ، فرو

رقــم خواهــد زد.
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ریشه های فرهنگی انقالب اسالمی ایران

شطرنج شیاطین

کریمی پور بهرام 

سید مهدی نجات

کــه  اســام دینــی سیاســی- اجتماعــی اســت 
هدفــش اداره بــا برنامــه اجتمــاع اســت و ایــن 
ــر اینکــه دنبــال »آزادی« و »عدالــت«  مکتــب عــاوه ب

کید دارد است بر »معنویت« نیز تأ


