
 99.خرداد4. شمارهسیاسی اجتماعیگاهنامه. 

 السالم علیک یا روح اهلل

 سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی)ره(

 و قیام خونین پانزدهم خرداد

 تسلیت باد.
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 موجـــــــــــــــــیم کــــــه آســــــــــودگی ما عــــــــدم مـــــاست...

بسم اهلل ...با چهارمین شماره از نشریه نقطه جوش در خدمت شما هستیم. در سالروز رحلت رهبر کبیییر 

گذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره(، به روان پیا  ایشیان درود  انقالب و بنیان

دهنده راه امام راحل و معلمی انقیالبیی  فرستیم و از خداوند منان خواستاریم ما را یاری کند تا ادامه می

باشیم. در این شماره سعی کردیم به معرفی بیشتر امام خمینی و بررسی تعدادی از مسائل اخیر بپردازیم. 

 کنیم. همچنان همراه ما باشید... ما از شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می

 فاطمه آغنده
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آقای من، رهرب من هنگامی که به توصیف می پردازید جاذبه ای حمکم من را به 

 سمت خودش می کشاند. اما سر این جاذبه چیست؟ 
در کالم شما به جست و جو می پردازم شنیدن وصف امام در حدیث شما لذتی 
 است دو چندان  و واقعا جاذبه ی بی نظیر امام مخینی)ره( ناشی از چیست؟ 

 شاید این تنها گوشه ای باشد از خمتصات شخصیتی امام... 
این   که در کمرت کسی این حد مجع می شود،  اما امام خصوصیاتی را دارند

 خصوصیات موهبت هایی هستند که خداوند به ایشان عنایت کرده است.
امام انسانی بودند شجاع، باحکمت، و با تدبیر، انسانی بودند پارسا و پرهیزکار و  

دل بسته به خدای بزرگ، دلباخته ی ذکراهلی، امام مردی بودند ظلم ستیز؛ با ظلم 
کنار منی آمدند ؛ با ظلم مبارزه می کردند؛ حامی مظلوم، استکبار ستیز، امام مردی 

بودند عدالتخواه، اهل صداقت، با مردم صادق بودند با مردم همان جوری سخن 
 میگفتند که دل ایشان بود و احساس قلبی ایشان بود. 

دائم در حال جماهدت بودند.   در راه خدا اهل جماهدت بودند ، آرام منی نشستند، 
اهل جماهدات فی سبیل اهلل بودند و اینها تنها خبشی از سر جاذبه ی امام می باشد 

 از زبان یار همیشگی امام.. 
 ای حُسنت از تکلّف آرایه بی نیاز 

 اغراق، صنعتی است که زیبنده ی تو نیست 

 آثــار حضرت امــام)ره(

 است. به زبان عربی است که توسط سید امحد فهری ترمجه شده ۷۴۳۱: این کتاب اولین تالیف حضرت امام مخینی )ره( در سال شرح دعای سحر
آوری و تنظیم  های گوناگون مجع تا آخر عمر ایشان به صورت ۷۴۳۷های امام مخینی از سال  ها و مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفتارها، حکم : اعالمیهصحیفه نور 

 ها این کتاب است. این کتاب سی جلد است و شامل رهنمودهای امام می باشد. ترین آن شده که معتربترین و جامع
باشد که زمینـه فـکـری  در ایام اقامت ایشان در جنف اشرف می ۷۴۳۱های امام مخینی راجع به والیت فقیه در سال  امام مخینی حاصل درسوالیت فقیه کتاب  

 تشکیل حکومت اسالمی را در ایران آماده ساخته و دستگاه شاهنشاهی نسبت به آن خیلی حساسیت نشان داد.
 حدیث دیگر اعتقادی است. ۱حدیث آن اخالقی و  ۴۴: این کتاب شرح چهل حدیث از روایات پیشوایان دین است که شرح اربعین حدیث 

های امام مخینی در جنف اشرف برای طالب و فضـال اسـت کـه  ای است اخالقی در موضوع جهاد با نفس که تقریر سخنرانی رسالهمبارزه با نفس یا جهاد اکرب 
اسـت.  شته شدهترین آثار عرفان اسالمی در دوره متأخر است که به زبان عربی نو بارها چاپ شده است. مصباح اهلدایه الی اخلالفه و الوالیه یکی از درخشان

 این رساله با مقدمه بسیار مفصل و جامع استاد سید جالل آشتیانی چاپ شده است.
است. در این اثـر امـام بـه شـبـهـات و  یعنی دو سال بعد از عزل رضاخان نوشته شده ۳۴کتابی است سیاسی، عقیدتی و اجتماعی که در سال کشف االسرار  

 اند. تبلیغات ضددینی و ضد روحانی جزوه "اسرار هزارساله" یک وهابی گرا پاسخ گفته
 فاطمه آغنده                                های امام راحل است.                                               جامانده از سروده ای از غزلیات، رباعیات و قصاید عرفانی به جمموعهدیوان شعر  

حائز اهمیت است، شکسنت هیبت پوسیده  44خرداد  51* آنچه در قیام تاریخی 
و پوشالی رژیم شاهنشاهی بود که با توهّمات و خیاهلای خام، خود را قیّم مردم 

پنداشتند اما با یک حرکت هماهنگ و با یک وحدت و وفاق ملّی، همه شکوه و  می
 اقتدار نظام ستمشاهی به یکباره فرو ریخت و سرنگون شد.

* قیام پانزده خرداد، حرکتی اهلی بود از سوی مردم موحد و خدا جو و در کجا 
ای در اعرتاض بر  توان چنین حرکت منادینی را سراغ گرفت که جامعه می

دستگیری رهرب و مقتدای خود، اینچنین از جان و هستی خود دست شسته و 
 در برابر آماجِ رگبار رژیم ستمشاهی سینه سپر کند.

* پانزدهم خرداد را بشناسید و مقصد پانزده خرداد را بشناسید و کسانی که 
پانزده خرداد را بوجود آوردند بشناسید و کسانی که پانزده خرداد را دنبال 

بشناسید و  کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست
 خمالفین پانزده خرداد و مقصد پانزده خرداد را بشناسید .
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 نیمه خرداد در کالم امام امام در نگاه یار...

 زهرا سادات حسینی پریسا نیکوئی

پانزدهم خرداد ،روز قیام خونین مردم جان بر کفی است که به نام اسالم و برای اسالم به میدان آمدند تا سلطه ی خونین طاغوتیـان 
 را از کشورشان بر چینند. 

 خرداد  برای اسالم بود و به اسم اسالم بود و به مبدایت اسالم . ۷۱خرداد می فرمودند :  ۷۱امام مخینی در تبیین اهداف قیام 
 خرداد از نظر امام مخینی )ره( این بود که آن را در راه اسالم و با راهنمایی روحانیت می دانستند. ۷۱ویژگی مهم قیام 

خرداد نشان دهنده ی پیوند ناگسستنی و انسجام آحاد ملت ایران با روحانیت و در راس آن امـام بـزرگـوار بـود. بـه دلـیـل  ۷۱قیام 
خرداد را برای همیشه عـزای  ۷۱اهمیت ویژه این روز مقدس ...امام مخینی در پیامی خطاب به مردم انقالبی ایران نوشتند :من روز 

 عمومی اعالم میکنم.
خـرداد  ۷۱هزار نفر مسلمان انقالبی به خاک و خون کشیده شدند و بدین ترتیب تاریخ ایران اسالمی در روز  ۷۱در این روز حدود 

ورق خورد و فصل جدیدی در رویارویی مستضعفان با مستکربان گشوده شد و سر آغازی شد بر شـروع انـقـالب 

 فاطمه کرمی زاده



 همـه قاتلیمـــ فاطمه بهروز

 فهیمه شهابیان

حتما خیلی از شما گذرتان به حرم مطهر امام مخینی عزیز)ره( افتاده است اگر هم نه ان شااهلل 
زودتر قسمتتان شود. منیخواهم حتلیل بدهم! اصال از خودم هیچی جز همین یک خط وعنوان 

 منی نویسم. سه بند پیش رو را خبوانید و خودتان قضاوت کنید.

امام اشرافی گری را با تلخی رد می کرد، به معنای واقعی کلمه امام طرفدار  :«آیت اهلل خامنه ای 
 »عدالت اجتماعی بود. از آن جهت به مسئوالن کشور تذکر می داد درباره کاخ نشینی.

زمانی که حضرت امام به مجاران تشریف فرما شدند ،آقای مجارانی عالقه داشتند که حسینیه 
از حلاظ ساختمانی و رفم عمومی اش تغییر یافته و به اصطالح ، حملی متیز و مدرن شود. یک 
روز حضرت امام از طریق حاج سید امحدآقا پیغام دادند، که از اجنام این کار امتناع کنید. آقای 

مجارانی احساس کردند حاج امحدآقا در ادای پیغام امام چندان مصر نیست؛ وقتی آقای مجارانی 
به کار تعمیر حسینیه ادامه داد ، امام عصبانی شدند و پیغام دادند اگر میخواهید اینجا را تعمیر 

 کنید ، بگذارید برای وقتی که من از دنیا رفتم.

حضرت امام درپی کسب اجازه از ایشان برای ساخت مصالی تهران در اراضی عباس آباد اینگونه 
با حفظ جهات شرعی درمورد زمین مذکور با پیشنهاد حجج السالم آقایان ؛ خامنه «می نویسند:

ای و هاشمی ،موافقت می شود. ان شاءاهلل در کنار ساخنت مصالی تهران در ساخنت بینش کفر 
ستیزی مسلمانان موفق باشید. ضمنا سادگی مصال باید یادآور سادگی حمل عبادت مسلمانان 

صدر اسالم باشد و شدیدا از زرق و برق ساختمان های مساجد اسالم آمریکایی جلوگیری شود. 
 »خداوند متامی دست اندرکاران برپاکننده مساجداهلل را تایید فرماید.

انگار اینکه بگوییم در ایران ، زمین خواری بشود، نشدنی است! 
خدا آن روز را نیاورد! آلونک چند مرتی هم منی توان بی جموز 

شهرداری ساخت ... رگ های گردن مسئولین از فرط وظیفه شناسی 
باد می کند! بیخود بی جموز آلونک ساخته پیرزن! آلونک را باید 

خراب کنند حتی اگر پیرزن همان جا مبیرد! چطور می شود جای 
دیگر در همین کشور ویال های آنچنانی و کاخ های خفن هرجا 

عشقشان کشید بسازند؟ قطعا منی شود ... شاید دروغ بوده ! وقتی 
متام دارایی پیرزن بی پناه را جلوی چشمش آوار می کنند، مگر می 
شود آنسو تر سرمایه دارانی باشند که برج هایشان را به آسمان 

هفتم بکشند؟ اصال منی شود، یک جای کار ایراد دارد...هنوز قلبمان 
برای مردم حمروم و تشنه #غیزانیه درد می کند که قصه آسیه را 
برایمان می گویند.اگر قانون است، برای همه قانون است و اگر 

دلتان میخواهد بسوزد برای آسیه پناهی بسوزد جبای دخرت مظلوم 
وزیر. شاید هم بولدوزر هایتان آنقدر پیشرفته نیست که کاخ ها 

 را خراب کند و زورش فقط به زاغه ها می رسد.

قاتلیم چون از مرگ  دخرتکی  برای مقاصد سودجویانه خود استفاده میکنیم و یا بدون آگاهی 
شویم.  در پلید بودن این ماجرا شکی نیست و مقصران باید  اسیر دام سودجویان این ماجرا می

دهد اما گاهی فقط  نزد قانون جمازات شوند، در سراسر دنیا همیشه قتل و ناموس کشی رخ می
کنند برای رسیدن به مقاصد  ای آن را ابزاری می شود و بعد عده یکی از این ماجراها، رسانه ای می

اش هنرمندمنایی که عادی جلوه دادن روابط دخرت و پسر را بهانه ای کرده برای  خود.منونه
جلوگیری از این ناموس کشی ها و عده ای نادان و به ظاهر روشنفکر هم دنباله رو شده اند و با 

کنند. قتل، آن هم از نوع فرزند کشی  چشم و گوش بسته راه فساد  را برای مفسدین هموار می
بسیار فجیع است اما راه پیشگیری آن عادی جلوه دادن روابط نامشروع و گسرتش فساد نیست 

ی بعدی ذهن هارا روشن کرد تا در صورت بروز،  بلکه باید جلوی این امر گرفته شود و در وهله
ساله قربانی اختالف های مذهبی ۷۳گویند رومینای  راه حلی منطقی پیش گرفته شود . از طرفی می

استفاده میکنند و یا باز هم برخی برای  طلبی سر داده و سوء شده و باز هم عده ای ندای حق
افزایش فالوور ، دست به ایجاد شایعات زده و یا ماجرا را مطابق میل مردم توضیح داده و کوته 

کنند.ای کاش عُقالی کشور  فکران هم بدون حتقیق از آن استقبال کرده و حتی آن را نیز پخش می
کردنِ قوانین  » پیست کپی«بنشینند و بدون توجه به هیاهوی آنهایی که دوای درد را صرفًا در 

دانند، اصالحاتی بر پایه مناسبات شهروندی، عقالنی و مبتنی بر شرایط  غربی برای ایران می
  »الیحه محایت از کودکان و نوجوانان«بومی خودمان را در قوانین کشور اجنام دهند. چرا 

شود؟! دادخواهِ کودکِ مظلومی که به سن قانونی نرسیده،  سال است که این دست آن دست می53
است، چه کسی دادخواه کودک  طبیعتًا پدر و مادر اوست؛ اما زمانی که این دادخواه، خودش ظامل

در مقابل این ظامل شود؟! آیا دادخواهی از کودکان در برابر پدر و مادر معتاد و دارای احنرافات 
ها پاسخ متقنی  اخالقی و جنسی، وظیفه دولت )در معنای عام( نیست؟! اگر برای این پرسش

ی بعدی ، پارادوکس های  لنگد و باید الساعه کاری کرد.مسئله نداریم، یعنی یک جای کارمان می
روشنفکر منایی است که در ماجرای جتاوز و قتل دخرتی توسط یک پسر، برای پسرک کمپین نه 

ساله را ۷۱به اعدام راه انداخت و در این ماجرا رنگ عوض کرد.یا دیگرانی که ازدواج دخرتان 
شود که ازدواج  گویند اما اینجا کامال اتفاقی از آسمان برای آنها وحی نازل می کودک همسری می

ساله کامال منطقی است. منیدامن چرا این پدر دست به این اقدام ۳۱با یک پسر   ساله۷۳یا۷۴دخرت 
؟ که  پلید زد و علت چه بود ! کم سوادی؟ مشکالت روانی؟ سنگدلی؟ یا به اصطالح غیرت زیاد

هیچکدام از این ها توجیه منیشود،ولی به نظر من باید قبل اینکه خودسرانه قضاوتی اجنام بدهیم 
متام جوانب کار را بسنجیم. جامعه ای که بدون علم و آگاهی فعال باشد و فقط به رسانه های بی 

 3 در و پیکر بسنده کند حمکوم به فناست...

 اهلل اکبر از این همه شکوه!



 

 گاهنامه سیاسی اجتماعی
 

 انجمن اسالمی دانشجومعلمان مستقلصاحب امتیاز: 

 فهیمه شهابیانمدیرمسئول: 

 فاطمه آغندهسردبیر: 

 4 پریسا نیکوئی، فهیمه شهابیانطراح: 

 استوری گردی

ما نوشته های شمارو میتونیم با نام خودتون یا حتی به 

 صورت نام مستعار در شماره بعدی نشریه قرار بدیم.

      mostaghel.cfu.bir@اینستاگرام: 

       mostaghel.cfu@تلگرام: 

 45791575990شماره سردبیر:

 همچنان روی چشم ما جا دارید! :(

 بارکـــد دان
 

 باتومی شد تاثریــــاپرکشید                       جام عشــاقان عاشق سرکشـــید

 باتومی شد آب بودآیینه بود                      درجوارامن عشق چون خانه بود

 باتو می شدقلب هاتسخیر کرد                 عشق بردل،صفحه ها،تفسیرکرد

 باتومی شدچوپرنده پرکشید                    شهدشیرین شهادت سرکـشـــــید

 باتومی شدعقل راحیران نمود                  دشمن مقـــــهور را ناالن نمود

 باتو می شدیک غزل معناشود                    یک جـــــــــهان نیستی،بیناشود

 باتومی شد ساخت آنجادربهشت               قصر های باسقی ازجنس خشت

 باتومی شد معنی دلدادگی                          یک سبد یاس کبود آوارگی

 باتو می شدتیرگی روشن نمود                  ندبه های جمعه راجوشن نمود

 باتو می شد مکر راویران نمود                  روبهان پیر را حیران نمود

 باتو می شد جمکران راسجده کرد            رشته های شاه راچون پنبه کرد

 باتومی شد آسمان رافتح کرد                     قصه عشق وجنون راشرح کرد
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تماشا کنید و ...
 


