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 ریسخن سردب

 «1400 خی، تارمهدیه صادقی بخی»

 بِسِْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 وَالَْفجْرِوَلَيَالٍ عَْشرٍ 

 و عاشقان راه حق  دانيو امام شه دانيسالم بر شه

الباطل( است. همواره در )جاءالحق و زهق هیآ گریبهمن تجل یروزها

بوده  دانيم روزيحق پ شهيجهان صحنه منازعه حق و باطل بوده و هم

 و هست.

که نهال انقالب ما که با خون هزاران  ستییروزها ادآوریروزها  نیا و

جوانان بوده که پرچم ما شناخته  نيو با خون هم ختهيدرآم د،يجوان شه

 نياست و چهل وچهارم یجهان انیاز زورگو یو نماد آزاد یشده، جهان

 .کندیم یسال خود را ط

قرار گرفته است  یادیز ثيها مورد هجوم دشمنان خبسال نیا یط در

انقالب  هياند و علرا نداشته یو ابهت جهان شرفتيپ نیا دنید ییکه توانا

به خدا و با توسل و  ديزدند. اما با ام یادیو نظام، دست به اقدامات ز

است.  دهمان جهينت یتالش آنها ب نیا فرجه یعجل اهلل تعال توجهات امام زمان

و  نيامر مسلم یاز ول یرويانقالب را با پ نیپرچم ا مياست بتوان ديام

 .ميعصر ارواحنا فداه بده یبه حضرت ول السالم هيعلنائب بر حق امام زمان

از  یاز خداوند متعال که با لطف و کرم خود مقدر فرمود تا جمع سپاس

گرد هم  رجند،يب انيمستقل دانشگاه فرهنگ یانجمن اسالم انیدانشجو

 ۹شماره  هیخداوند متعال نشر یاریو با تالش و همت خود و با  ندیآ

در مورد مسائل و  یمذکور مطالب هی. نشرندینقطه جوش را حاصل نما

قرار گرفته  زانیشما عز اريدهه فجر بوده است که در اخت وشبهات روز 

که صرف  یاز وقت شيشاپي. پردياست که مورد قبول قرار گ ديو ام

 .میسپاسگزار دیيفرمایم هینشر نیعه امطال

 یاسالم یروز افزون انقالب و نظام مقدس جمهور شرفتيپ ديبه ام
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 شدن آب و برق را دادند؟ یمجان یوعده ینیامام خم ایآ

به  شانیداشتند. ا یسخنران 57اسفند  12 خیدر تار هیضیف یدر مدرسه اهلل رحمهینیخم امام

 یانتقاد شودیم یکم درآمدها آب و برق مجان یدولت که گفته بود برا یسخنان سخنگو

 شانیا دیآیاست که به نظر مشده عیتقط یابه گونه یسخنران نیداشتند. سخنان امام در ا

  .انددهدا یوعده ا نیچن

  :اهلل رحمهینیاما اصل سخنان امام خم و

شما را هم  یمعنو یمرفه بشود، زندگ میخواهیشما را م یماد یزندگ نکهیبر ا عالوه

 م،یسازیکه تنها مسکن م دیبردند؛ دلخوش نباش نهایما را ا اتی. معنومیمرفه کن میخواهیم

دلخوش به  م،یکن یم یاتوبوس را مجان م،یکنیم یطبقه مستمند مجان یآب و برق را برا

 .دیمقدار نباش نیا

                              یآب و برق مجان

 «1400 جغرافیا ،یزهرا حصار »
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                ندهیمسکن، قبل انقالب، امروز و آ

 «1401 ییآموزش ابتدا ان،یمحبوبه اطهر »

داشتن مسکن مناسب با  ،یقانون اساس "31اصل "

. دولت داندیم یرانیرا حق هرفرد و خانواده ا ازین

 ازمندترندیآنها که ن یبرا تیاولو تیموظف است با رعا

 نیا یاجرا ینهیوکارگران، زم نانیبخصوص روستا نش

 اصل را فراهم کند. 

 یمسکن قبل از انقالب م تیوضع یبه بررس نجایا در

 تی، جمع1335سال  یسرشمار نی. در نخستمیپرداز

در  تیدرصد جمع 32بوده است که  18954741کشور 

. در کردندیم یدرصد در روستاها زندگ 68شهرها و 

 33708744کشور به  تیجمع 1355سال  یسرشمار

درصد  53به  ییروستا تیجمع یول افتی شینفر افزا

 . دیدرصد رس 47به  یشهر تیو جمع افتیکاهش  

اعالم شد که تعداد  52/0بعد خانوار  یسرشمار نیا در

. دادندیم لیکشور را تشک تیخانواده جمع 6711628

مسکن  ینفر دارا 6700000تنها  یسرشمار نیطبق ا

ها خانه نیدرصد ا 48 یبرا یبوده و تنها امکانات رفاه

 1از  شیب 1355سال  یوجود داشت. طبق سرشمار

. کردندیم یزندگ یکپر انههزار نفر در خ 70و  ونیلیم

که از چوب و برگ درخت خرما  ییها)کپرها: خانه

سخت و  اریدر آنها بس یساخته شده بودند که زندگ

هزار خانواده  700و  ونیلیم 6طاقت فرسا بود( و از 

 ییهاهزار خانوار در خانه 900و  ونیلیم 1حدود  یرانیا

 مسو کیحدود  یعنی کردند؛یم یاتاق زندگ کیبا 

کامال  یهااقامتگاه ای یاتاق کی یهامردم در خانه

 نیسکونت داشتند. با ا یگل یهانامناسب کپر و خانه

 کیآپارتمان  یبه معنا یاتاق کی یهاخانه حیتوض

 مسو کیحدود  یعنی کردند؛یم یاتاق زندگ کیبا 

کامال  یهااقامتگاه ای یاتاق کی یهامردم در خانه

 نیسکونت داشتند. با ا یگل یهانامناسب کپر و خانه

 کیآپارتمان  یبه معنا یاتاق کی یهاخانه حیتوض

است که فقط و فقط  یابلکه منظور خانه ستیخوابه ن

ضعف  لیدارد. از جمله به دال یزندگ یاتاق برا کی

موارد  نیبه ا توانیم انقالبمسکن قبل  یهابرنامه

 اشاره کرد:

مسئله  یحل نسب ی( عدم استفاده از همه امکانات برا1

 مسکن

ساخته شدن  لیتناسب شهرها به دل ی( گسترش ب2

 طبقه کی یهاخانه

 یخانه ساز یاستانداردها تی( عدم رعا3

 ژهیبه و یخارج یبه کشورها یانه سازبودن خ هی( تک4

 یاقالم مصالح ساختمان نیدر تام

در بخش مسکن از  یبودن اعتبارات بانک زی( ناچ5

 کشور یمجموع اعتبارات بانک

 نیدر امر مسکن ب ینامناسب اعتبارات بانک عی( توز6

 مختلف کشور یهاگروه
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 اهلل رحمهینیانقالب، امام خم یروزیچند روز بعد از پ

را به انجام مقدمات مسکن  یانقالب اسالم یشورا

 امیپ نیمکلف نمود. محور اول نیمستضعف یبرا

بعد از انقالب موضوع  رحمه اهللحضرت امام یاقتصاد

» :کنندیخود اذعان م امیدر پ شانیمسکن بود. ا

شکوه  دیبا مردمکه  میادهیرس یابه مرحله نکیا

را درک کنند و تحقق نظام عدل  ینظام عدل اسالم

« مگر با حل موضوع مسکن. شودینم جادیا یاسالم

 نیبه صراحت گفته شده است که تام امیپ نیدرا

 یهاقشر محروم جامعه از جمله برنامه یمسکن برا

 پس از انقالب بوده است. یاصل

اقشار مختلف  یبرامسکن  نیامروزه موضوع تام اما

موضوعات است چرا که طبق  نیتریجامعه از چالش

انجام شده است،  1400که در سال  یسرشمار

هزار نفر  55و  ونیلیم 84کشور حدود  تیجمع

 یرانیا یتعداد خانوار ها نیمحاسبه شده است. همچن

 کههزار خانوار براورد شده است  384و  ونیلیم 26

و  یهزار خانوار در نقاط شهر 376و  ونیلیم 20تعداد 

ساکن  ییهزار خانوار در نقاط روستا 8و  ونیلیم 6

 بوده اند. 

که اتفاق افتاده است به  یتیجمع شیافزا لیدل به

 یمسکن برا نیتام عتاینسبت دوران قبل انقالب طب

که  یدشوار است؛ به طور یتعداد خانوار امر نیا

 یمسکن برا نیدر آغاز کار، تام یهر دولت یهابرنامه

 ونیلیم 4اقشار محروم جامعه است که از تعداد 

قول آن را داده بود،  زدهمیکه دولت س یمسکن

اهلل  رحمهینیامداد امام خم تهیچون کم یمردم ینهادها

 کند.  نیهزار از آن را قرار است تام 300از  شیب

 گر،ید یمسکن درکشور ما وکشورها سهیبحث مقا در

مثال  ی. براشودیم یابیوضع ما به نسبت خوب ارز

 کند.  نیهزار از آن را قرار است تام 300از  شیب

 گر،ید یمسکن درکشور ما وکشورها سهیبحث مقا در

مثال  ی. براشودیم یابیوضع ما به نسبت خوب ارز

 نیتام تیوضع ،یجنوب شرق یایآس یدر کشورها

 یقشر کارگر، النه سگ و مکان برا یمسکن برا

است که مردگان را در آن  ییهااستراحت آنها جعبه

 .دهندیقرار م

حدود  1400در سال  رانیگزارش مرکز آمار ا براساس

در  نیاند. امالک مسکن بوده انیرانیدرصد از ا 68.3

 8.5درصد مستاجر هستند و  23.2است که  یحال

 گانیو را یوقف ،یسازمان یهادر خانه زیدرصد ن

 .کنندیم یزندگ

 توانیم ندهیمسکن درآ نیتام یبرا یزیبرنامه ر در

 شیپ التیها در ارائه تسهبود که اگر بانک دواریام

از  یکیرقم خواهد خورد و  یقدم شوند، وضع بهتر

 تیدار کردن مردم، تثبها جهت خانهبرنامه نیترمهم

مسکن و تالش در جهت کاهش نوسانات  متیق

 سریامر م نیمهار تورم ا لهیاست که به وس یمتیق

 یمسکن برا نیها مشکل تامخواهد شد و اگر دولت

نه  ندهیکنند، در آ ییاقشار کم درامد جامعه را اجرا

مسکن درکشور ما بهتر خواهد  تیچندان دور وضع

 شد.
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                               دیمستقل باش

 «98 ییآموزش ابتدا ،یسلمزهرا ده »

 ٠۴ یقدرت هر مرد السالم هیعلپس از ظهور حضرت حجت

 نیاست. ا یکه منظور از قدرت، قدرت روح 1برابر خواهد شد

 تیآدم ترب کی نکهی: اول اردیگینشات م زیقدرت از دو چ

او اثر  یدشمن و دوستان رو طان،یش یکه فشار روان یاشده

اطراف اوست که  یمانیجامعه ا کی نکهیو دوم ا گذاردینم

 .کنندینم 2را مسخره و سرزنش گریهمد

مبنا داشته باشد تا مستقل شود؛ اگر مبنا نداشته  دیبا انسان

متوجه ما خواهد بود. اگر مبنا نداشته  یادیز یهابیآس میباش

ما را منحرف  گرانیها و تمسخر و سرزنش درسانه م،یباش

افتاد، بر سر هر  ییمبنایانسان در گرداب ب ی. وقتکنندیم

شراب  مبنایب خواند،ینماز م مبنایب ند؛ینشیم یاشاخه

عمل  مبنایو ب کندیزرتشت را دنبال م مبنایب نوشد،یم

 .دهدیانجام م ینیب یجراح

 کینسل جوان  تیریدر بحث مد اهلل رحمهیمطهر دیشه استاد

 نیو والد نیما معلم یاست برا یدارد که چراغ یحرف اساس

 نیا قتی: حقندیفرمایم شانیدر مواجه با نسل جوان امروز. ا

 یماریاست که نسل جوان، هم درد و احساس دارد و هم ب

دردها  بهنکردن  یدگیها، معلول رسو انحراف. اما آن انحراف

توسط  دیدردها و احساسات با نیهاست. بنابراو احساس

 شود. یدگیدرست رس یفکر یمبان

 

 بیتخر یبرا یمختلف یهامعاند، برنامه یدر شبکه ها نکهیا

از حج، صاله، روزه، خمس، زکات و... پخش  نیمناسک د

 یعنیدارد.  یو سازندگ ییکارا ،یدستورات اله یعنی کنندیم

 کند،یرا درمان م یاعمال، کبر درون نیهمان طور که ا

 زین ینیهم دارد. حجم شبهات د یضد استکبار تیخاص

 شودیم است. شبهات ارائه یاثرات ضد استکبار نیهم یایگو

دارند،  یفکر یمبنا یکه همگ یو اعمال عباد نیتا قدرت د

 نهیاثر که آنقدر هز یکار ب هیود. دشمن علسوال بر ریز

 .افتدی. آنقدر به دست و پا زدن نمکندینم

به همان اندازه که دشمن تالش  ست؟یما چ فهیاما وظ و

معقول نشان دهد،  ریمثل روزه را غ نیدستورات د کندیم

را که  نیو پنهان دستورات د یعال یماست جنبه ها فهیوظ

گرفتار  میمراقب باش دیالبته با .میمعقوالنه است، نشان ده

 خوداعمال  یکه برا ی. زمانمینشو مبنایب یذوق یهانییتب

و استقالل  شودیحاصل م یاستقالل فکر م،یداشت لیمبنا و دل

 فرد، باعث استقالل جامعه خواهد بود. یفکر

 السالم  هیالسالم و امام باقر عل هیمعتبر از امام سجاد عل ثیحد 1

 مجازات دارد. ایدن نیسرزنش گناه است و در هم 2
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                     کننینگو مسخرم م

 «1398 خیتار ،ینیاسما حس »

چرا  کنند؛یو ما را مسخره م ندیگویمردم چه م دیبگو دیمادر نبا کیاست که  نیا یتیترب ثیح نیکوچکتر

مستقل باشد و استقالل را  دیمادر با نیبنابرا ند؛یآی]و مضطرب بار م کنندیکه فرزندان با همان باور رشد م

مستقل  دیبا شهیدر کشور است که هم یدتیو عق یعموم ثیح ،یتیترب ثیح نی.[ بزرگتراموزدیب زیها نبه بچه

 یدقت کاف مانیهاتیدر فعال دی. ]ما بازندیم فیبا مسخره کردن دست به تضع شهیباشد؛ چرا که دشمن هم

ها از انسان یگروه شهیهم رایز م؛یاز حد[ بپرداز شی]ب یمسائل نیبه چن دی[ اما نبامیتا اشتباه نکن میداشته باش

اند؛ مگر ما مسخره کرده خیو قرآن را در طول تار امبرانی. ]پرندیگیقرار م ییارهاک نیمدام مورد هجوم چن

 یوممقا هیدر مقابل، روح دی! دشمن کارش مسخره کردن است و ما بام؟یکنیم یزندگ امبرانیاز پ ترقیدق

 .[میداشته باش
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                                     ای موج کره

 «98 ییآموزش ابتدا ،یفاطمه خزاع »

و  هالمیکلمه به ف نیا د،یادهیراشن وودیحتما اصطالح هال

که  یگریغرب اشاره دارد، اصطالح د یینمایس داتیتول

اشاره  یاموج کره ای ویاست. هال ویموضوع بحث ماست، هال

 یهاالیو سر هالمیو ف(  (k-popهکر یقیبه صنعت موس

ژانر به کمتر از سه  نیدارد. عمر ا(K-drama) یاکره

 رگذاریخرده فرهنگ تاث کیاما در حال حاضر  رسد،یم ههد

را در بر  استیو جهان شمول است که از اقتصاد تا س

نه تنها به صورت  یدالر اردیلیصنعت چند م نی. اردیگیم

کسب درآمد  یو فرهنگ یقیموس داتیبا تول میمستق

در سطح جهان  یجنوببرند کره یبلکه باعث بازساز کند،یم

 شده بود. یکه دچار استعمار فرهنگ یاشده، کره

دهنده  لیموج دو عنصر تشک نیکه گفته شد ا همانطور

پاپ  یقی)موس پاپی( و کیاکره الیو سر لمی)ف درامیک

است و ادامه  تریقو پاپیموج ک ران،یکره( دارد که در ا

 مورد خواهد بود. نیدر هم شتریبحث ب

 الیو پخش سر ۱۳۸۵به سال  رانیموج در ا نیا شروع

نه فقط در  الیسر نی. )البته اگرددیدر قصر بر م یجواهر

جهان هم پخش شده و فقط  گریکشور د ۹۱بلکه در  رانیا

 ال،یسر نی.( بعد از پخش استیموج ن نیا ریدرگ رانیا

و... تا  وانیل ،ینیس ،یجامداد ف،یک یافراد رو نیا ریتصاو

ترشک و لواشک چاپ شد و کم کم توجه مردم، 

جوان و نوجوان ]که تا آن زمان[ به غرب و  الخصوصیعل

کشور  گریجلب شد. از طرف د ویبود، به شرق و هال وودیهال

 یگذارهیدو صنعت را گسترش داد و سرما نیکره هم ا

دو  نیا یفضا یصنعت کرد. به طور کل نیا یرو یبیعج

نقطه مثبت و نه کامال  چیه ونو بد یصنعت، نه کامال منف

 یگذارهیدو صنعت را گسترش داد و سرما نیکره هم ا

دو  نیا یفضا یصنعت کرد. به طور کل نیا یرو یبیعج

نقطه مثبت و نه کامال  چیه ونو بد یصنعت، نه کامال منف

 کیاست. شما به عنوان  ینقطه منف چیمثبت و بدون ه

صنعت سروکار  نیو آموزگار که با نسل جوانِ عاشق ا یمرب

و  دیده شیافزا نهیزم نیابتدا دانش خود را در ا دیبا د،یدار

نسل جوان  نیکم و با کمک گرفتن از همبعد به صورت کم

 .دیردازها بپگروه نیبه نقد ا

دوست  ارینسل جوان و نوجوان بس یفضا برا نیا چرا

رنگارنگ و  اریبس یایدن پاپیو جذاب است؟ ک یداشتن

 یخاطب ارائه داده داده است؛ با خوانندگانرا به م یقشنگ

در کمتر از پنج  یقیسبک موس نیاستفاده از چند با،یز

 ش،یلباس، نوع آرا یدر طراح یبصر یها تیجذاب قه،یدق

ژه، زبان بدن، حرکات صورت، استفاده از عنصر یو یهاجلوه

و انتخاب اسم  شیرقص، آواز و نما ،یقیموس ،یریگغافل

ها و همان جوان یعنیگروه هوادارانشان؛  یبرا

به  وستهیو پ کنندیم یتیهو یکه احساس ب ییهانوجوان

 اند.شده یدیجد تیهو یدارا کنندیها احساس مگروه نیا

مثل احترام به مخاطب و  یموارد تیرعا نیهمچن

 یهاسبک قیو منظم، تزر کدستی یبزرگترها، کارگروه

و  گرانیخوانندگان در برخورد با د یایحجب و ح د،یجد

 یهاادب و احترام به هواداران، کمک تیتماشاگران، رعا

 دیمورد از د نیخاص )ا مارانیو ب ریفق یکشورها یمال

 جادیغافل شد.( ا دیاز پشت پرده نبا اهواداران آنهاست ام

ها و خوب در آهنگ میمفاه نیتلق ،یو شاد دیحس ام

 ،یاهدافت بجنگ یبرا دیبا نکهیعاشقانه مثاًل ا یهاپیکل
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 جادیغافل شد.( ا دیاز پشت پرده نبا اهواداران آنهاست ام

ها و خوب در آهنگ میمفاه نیتلق ،یو شاد دیحس ام

 ،یاهدافت بجنگ یبرا دیبا نکهیعاشقانه مثالً ا یهاپیکل

 ...یشو دینا ام دیو نبا یعاشق خودت باش

برنامه  یماجرا نیفقط ظاهر خوش رنگ و لعاب ا نیا

دارد که از  یشده و حساب شده است، اما باطن یزیر

کم  یلیخ دینبرده است. جالب است بدان یابهره ییبایز

 ای یو جزو موارد استثناء است که گروه دیآیم شیپ

پشت  هودیرشد کند و  یمجاز یفضا قیاز طر یسبک

ها جزو موارد گروه نیگفت که ا توانیماجرا نباشد! م

و  یپرست طانیش یاما چرا؟!  نماد ها ستند؛یاستثناء ن

 ای. آشودیم دهید هالمیف نیدر ا یادیز یلیخ یفراماسونر

مستقل هستند و پشت  هاپیکل نیاست؟ اگر ا یاتفاق نیا

چرا  ست،ین یپرست طانیش یمخف یهاشبکه ها،نیپرده ا

! کنند؟یاستفاده م یپرست طانیش ینمادها نیاز ا نقدریا

 هایاجراها گرفته تا خالکوب نهیپس زم یفضا یهااز زباله

معبد  یکه درون آن از فضا ییوهایدیو کیو موز

 نیدر ا تیآموزش نحوه عضو ایها استفاده شده و ماسون

و  شودیمشاهده م هاپیکل نیاز ا ییهافرقه در قسمت

 یاتفاق نهایها و ... که ابه انواع زبان طانینام بردن از ش

 !ستین

مخاطب  یکه رو یو اثر هاپیکل نیا دنیبه د عادت

کم عواقب خودش و کم ردیگیکم شکل مکم گذارد،یم

شک  جادیباعث ا نهایا دنی. عادت به ددهدیرا نشان م

 تیدر اعتقادات و مقدمه ترک عبادت است و در نها

 .شودیاعتقاد م یموجب سست

به  یآلمان سندهیها از نوگروه نیا یهااز متن ترانه یبرخ

فرد اختالل  نیشده که ا یرینام هرمان هسه الگوگ

پر از  شیضد خداست و کتاب ها یداشته، فرد یروان

ماسون  یاست و از اعضا ییو ضد خدا ینیضد د میمفاه

 هاست.

به  یآلمان سندهیها از نوگروه نیا یهااز متن ترانه یبرخ

فرد اختالل  نیشده که ا یرینام هرمان هسه الگوگ

پر از  شیضد خداست و کتاب ها یداشته، فرد یروان

ماسون  یاست و از اعضا ییو ضد خدا ینیضد د میمفاه

 هاست.

استفاده  یبازهمجنس طرح یهااز لباس نقدریا نهایا چرا

را بروز  ییو رفتارها کنندیو پرچم آنها را بلند م کنندیم

 نکهی! است؟ینوجوان ما مناسب ن یکه برا دهندیم

و  یو فراماسونر یپرست طانیش ینوجوان، انواع نمادها

و  گذاردیقلب اثر م یرو ند،یرا بب بهیعلوم غر ینمادها

 یخطورات ذهن شود،ینسبت به عبادت کسل م کممک

و نسبت به حرام  ندیبیآشفته م یهاخواب کند،یم دایپ

و  هاپیکل نیا دنی. عادت به دشودیسست م یاله

و  هایافراد که نمادها در خالکوب نیگذاشتن عکس ا

وجود دارد،  نهیپشت زم یوارهایدر د ای شانیهالباس

و به  کندیرا فراهم م نیاطیحضور ش ینهیمتاسفانه زم

 نیکه ا یکسان مینیبیدارد. بعدها م یشدت اثر منف

و  شوندیم یعصبان یناگهان کنند،یرا مشاهده م هاپیکل

و  نندیبیآشفته م یهاخواب رند،یگیم یآن ماتیتصم

با  ی. فقط کمشوندیو افسرده م ریگوشه گ لیبدون دل

شده  یزیر هکه دشمن چقدر برنام دیخودتان فکر کن

کرده است،  یزیجوانان ما را شناخته و برنامه ر یازهاین

 اما ما...
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 م؟یستیک

 «1400 اتیاله ،ییعرفان صفا »

نوشتنش را  یستایکه قلم ا یهمان چرخش فکر است در روزگار نیو ا

عاجز است. انقالب، شکوه عاطفه  اتشیخصوص انیندارد و دست از ب

به ارمغان  شیرا برا ییهایو بلند یاست که روزگار، پست یاست؛ شکوه

روزگارش،  یهایو بلند یو پست بیپر است از فراز و نش خی. تارآوردیم

 ونیلیها م ونیلیکه حاصلش تالش م میداشته باش دیبا ییایعشق به دن

 انسان است...

 ییدهایانسان، گاه تهد کیاست در مغز  یاما... انقالب همچو فکر و

 ی. انقالب قلمکندیرا دگرگون م یو گاه با تامل، عالم شودیشاملش م

[ و شودیم دایخراب ]پ یخط و خطوط آدم ها ش،یهااست که در متن

... داستیپ زین کنندیکه انقالب را انقالب م یجمع یدر مقابل نوشته ها

پر است از خاطرات کوچک  شیهاکه دست نوشته یرسم جهان تاس نیا

 یآن را بر رو یو جوهره نگارندیکه با قلم، متن را م یو بزرگ کسان

 عشق جادیکه راه و رسمش ا یدی. انقالب با شهزندیر یاساسش م

 کالم. یب یتیافکار جمع انیشده در م ختهیاست آمبوده

که  کنمیم انیب نیو چن پرسدیاست که ذهن آن را م یسوال م؟یستیک

 گنجدینم یآدم الیدر خ شیبایحرکت که وصف ز نیاست ا یاشجره

هر آنچه امروزه خود را ملت و  انیاست که در م یامیپ نیباتریز دیو شا

 .دینمایم یگرجلوه خوانند،یانقالب م ای

است که در  یانسان تیشخص یهادنیشیاند نیحاصل هم م؟یستیک

را دنبال  تیمشترک به اسم باور، اعتقاد و حقان ییجهانش آرمان ها

 .کندیم
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 دیجد انهیخاورم

 «١۴٠٠ یفارس اتیادب ،یقربان هیعط »

 "است. یو راهبرد کیاستراتژ یمنطقه ا انه،یخاورم"

 تیو فاقد اهم یاشهیکل ،یاریبس دگاهیجمله از د نیا

 جهت مورد غفلت واقع شده است. نیاست و به هم

و آغاز  انهیمرتبط با خاورم یشما را به سلسله حوادث نظر

 :کنمیمعطوف م ۲۱قرن 

حمالت  ،یستیحوادث ترور نیتراز بزرگ یکی

بر  نکهیحمالت عالوه بر ا نیاست. ا ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱

 یهیکوفت، آن را با داع کایآمر یپرست هنیکوس م

فراخواند و موجب حضور  انهیبه خاورم سم،یمبارزه با ترور

متحده در منطقه و اشغال افغانستان شد.  االتیا ینظام

 زیخود را به عراق ن ینظام نگج کای، آمر۲۰۰۳در سال 

تر پر رنگ انهیو حضور خود را در خاور م دیبخش یتسر

. دیرا درنورد انهیکرد. بوم جنگ و آشوب، دوباره خاورم

 نیا یدر زمره  زین لیروزه لبنان و اسرائ ۳۳ یریدرگ

 موارد بود.

و  یگسترش دموکراس یهیمتحده، داع االتیا گرید بار

جمهور  سیمعاون رئ ،یچن کیداشت. د یتوسعه انسان

 هیاقتصاد در ژانو یدر اجالس سازمان جهان کا،یآمر

 یآزاد یبرا شرویپ یرا استراتژ کایآمر استی، س۲۰۰۳

 یمتعهد است، دموکراس کایدولت آمر»کرد:  انیو ب دینام

 «.آن را ارتقا بخشد یو فراسو انهیدر سراسر خاورم

 نیخون یمرزها یوابسته به پنتاگون در مقاله یامجله

 رییدر جهان، بدون تغ یاستقرار دموکراس»داشت:  انیب

 . «ستین ریامکان پذ انهیخاور م یمرزها

 رییدر جهان، بدون تغ یاستقرار دموکراس»داشت:  انیب

 . «ستین ریامکان پذ انهیخاور م یمرزها

به  یکوتاه زیکه گر راتیسلسله تغ نیا ندیادامه و برآ در

. شودیمطرح م دیجد یانهیطرح خاورم م،یآنها داشت

بزرگ  یانهیطرح خاورم ۲۰۰۳دولت بوش در سال 

(GMENAI) را مطرح کرد.  دیجد یانهیخاورم ای

 یهیدامنه دار، با داع راتییمتحده با سلسله تغ االتیا

را به  انهیخاور م سم،یبا ترور رزهو مبا یدموکراس جادیا

کرد و خواهان  لیجنگ زده و آشفته تبد یامنطقه

 آن شد. یکشورها یهیتجز

جنگ، تنش،  یانهیخاورم یدر پ دیجد یانهیخاور م طرح

 لیمتصل به اسرائ یو بلوک اقتصاد هیتجز ،یوابستگ

و  یاسالم یداریب لیبه دل دیجد یانهیبود. خاور م

منطقه با طرح مذکور همراه نشد.  یکشورها رتیبص

 کیو استراتژ انهیخاورم تینسبت به اهم یناکاف رتیبص

 یاجتماع ،یو خسارات انسان گجز جن یبودن آن، حاصل

 گسترده نخواهد داشت.  یو اقتصاد

به  رتیبص م،یبه آن محتاج شیاز پ شیامروزه ب آنچه

مسلمان  یکشورها یداریاقدامات دشمن و اهداف آن و ب

 آنهاست. یو اتحاد و همدل
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 امروز                          یکایآمر روز،ید یکایآمر

 «1400 خی، تارمهدیه صادقی بخی»

معتقدند  ایدن یاسیس لگرانیاز تحل یاریبس ست؛یقدرت مسلّط جهان ن کایامروز، آمر:» یالعال مدظلهیاخامنه اهللتیحضرت آ

 نیما هم هم یدهیالبتّه عق م؛ییما بگو نکهیرا نه ا نی. اشودیذرّه دارد آب مذرّه رود،یدارد رو به افول م کایکه آمر

 کایآمر یهم واضح است؛ مشکالت داخل شیها. نشانهندیگویرا دارند م نیا مه ایدن یاسیس لگرانیاست امّا تحل

 کا،یدر داخل آمر شانیهم مشکالت اخالق شان،یهم مشکالت اجتماع شان،یاست؛ هم مشکالت اقتصاد سابقهیب

 ۱۱/۰۸/۱۴۰۱« .ایدر مسائل دن شانیمحاسبات یخطاها نشان،یخون یهایاختالفاتشان، دودستگ

 یهااول فرصت یرا داشته، رتبه نارید دیدرصد تول ۴۰از  شیدرصد بود، ب ۹۰ کای: قدرت دالر آمرروزید یکایآمر اما

 یهارو داشته، قدرت اداره بر کشور ایدن داتیدرصد تول ۴۰از  شیبوده است. ب یزندگ یکشور برا نیو بهتر یزندگ

 جهان، یرل اقتصادداشته، شکست در کنت ییمتعدد را به تنها

و اضطراب  یافسردگ زانیم نیکشور جهان، باالتر نیبودجه در جهان، بدهکارتر یمبلغ کسر نیشتریامروز: ب یکایآمر

 یشرفتهیکشور پ ۳۰ نیعلوم ب دیام در تول۲۴یگرم، رتبه یهاسالح یدارا یرنظامیتعداد مردم غ نیشتریدر جهان، ب

 نیاست. سوال مهم ا یحتم کای: افول آمریریگ جهی. نتهاندر ج یمال یکاررتبه دوم در پنهان ،یجهان، ضعف آموزش

امروز  یاست و در نظم جهان یحتم کایافول آمر ندیگویجهان م شمندانیسقوط خواهد کرد؟ اند کایآمر ایاست که  آ

 خواهد بود. یمنزو کایآمر

 :له معظمیرهبر دگاهیاز د کایافول آمر یها نشانه

 سابقهیب یداخل مشکالت

 ایدر مسائل دن یمحاسبات یخطاها

 یو قبل یفعل جمهورسیمثل رئ یآمدن کسان برسرکار
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 نادان؟                    ایدانا  دیام

 «98 ییآموزش ابتدا ،یسلمزهرا ده »

کرده  دایپ شیبه او گرا هایمذهب یبعض یو حت دهدیبروز م یدر دفاع از نظام، کشور و رهبر یکه مواضع یدانا؛ فرد دیام

 . کنندیو از او دفاع م

از سفره نگاه و کار مردم  ن،ید یعنی« هستم. یشهررانیپروژه ا یساز ادهپی دنبال به بنده»: است بارها اشاره کرده او

کشور را اداره کرد و در مقابل  توانیهم م نیبتراشد و معتقد است، بدون د نید یبرا ینیگزیجا خواهدیپاک شود. او م

 .ستادیاستکبار ا

و اظهار دارد که اسالم پس از  داندیرا داعش م یاهانت کرده و اسالم واقع السالم همیعلو ائمه امبریبارها به خدا، اسالم، پ او

قدرت  یقرار دارد و حت ییایو آر یمردم، بافت زرتشت یاعتقاد اسالم ریمردم، ناب شد و ز یبا تفکر زرتشت رانیورود به ا

 .دهدینسبت م ییایبافت آر نیبه هم زیرا ن یمانیو سردار سل یمانند رهبر یو اداره عناصر تیریمد

 اریهوش دیکه با کندیدفاع م یبه آنها القا کند از نظام و رهبر یرا جذب کند و اعتقادات زرتشت هایمذهب نکهیا یبرا او

تا راه خود را از او جدا  کندیکمک م صیتشخ یو قوه رتیاست. بص ترنیافراد از کفار سنگ نیچرا که خطر ا میباش

 . میبدان

 و متناقض دارد. یاشاره کرده است که در گذشته اشتباه کردم، اما همچنان مواضع ضد اسالم نکهیبا ا یحت او
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 کتاب                              یمعرف

 «98 ییآموزش ابتدا ،یسلمزهرا ده »

 ران،یمعاصر ا یاسیس خیکتاب تار دهد؛یرا با اسناد ارائه م یخیو تار  یاسیس اناتیکه جر یکتاب

 یمسائل ر؛یمهم دو قرن اخ عیوقا رامونیکتاب به صورت فشرده، پ نی. ایمدن نیالدجالل دیاثر س

 ادهپوشش د یخوبرا به یخرداد و انقالب اسالم 15 امیمانند نهضت تنباکو، مشروطه، نفت و ق

 یشده است، آگاه ای ژهیکتاب هم به آن اهتمام و نیکه در ا خیبه تار یآگاه دیاست. از جمله فوا

دربارة گذشتگان  یشودامر باعث م نیا رایآنها با زمان حاضر است؛ ز وندینسبت به دوران قبل و پ

و  ها هتوطئ ها،یناتوان رها،یمشکالت، موانع، اشتباهات، تقص زیقضاوت شود و ن یبه درست

از  حیصح یابیارز ت،یکه در نها ردیخاص خود مورد بحث قرار گ گاهیدر جا کیاختالفات، هر 

 گذشته به دست خواهد آمد.

است. جلد نخست، آغاز شده سندهیاز نو یاشده و هر جلد، با مقدمه میکتاب، در دو جلد تنظ مطالب

 قیتلف یاست. البته کتاب، دوره دو جلد افتهیدر هفده فصل و جلد دوم، در چهارده فصل، سامان 

 است.  دهیبه چاپ رس ریاخ یهادارد که در سال زیشده ن

نور، ابتدا عضو شده  تالیجیکتابخانه د تیدر سا ایآن را سفارش داده و  دیتوانیکتاب م هیته یبرا

 .دییکتاب را مطالعه نما لیو سپس فا

13

4 



 

بسیار خوشحال می شیم از اینکه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما رو بدونیم. ما می تونیم 

 نوشته های شما رو با نام خودتون یا حتی نام مستعار در شماره  های بعدی نشریه قرار بدیم.

 ارتباط با ما:

09028122506 

 در پناه حضرت دوست باشید

 انجمن اسالمی مستقل

 بیرجند علیه السالمپردیس امام سجاد


