
 دقیقه وقت گرامی شما ٥١قیمت : 

 سال سیزدهم ٩٩نیمه اول مهرماه  ٥٣١شماره ی

 هفته نامه سرخط بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس دو

SARKHAT_JOURNAL 

 

 روزشمار دفاع مقدس:
کسب برتری هوایی با پرواز بیش از سیصد سورتی هواپیمای  -مهر1

  های عملیاتی عراق شکاری. انهدام پایگاه
 یا سرور شهید ادرکنی  8عملیات نصر  -مهر3
  عملیات های  ثامن االئمه نصرمن ا.... و فتح قریب-مهر5
نیروهای عراقی که به گیالنغرب نفوذ کرده بودند متحمل تلفات  -مهر6

 شهر گریختند   سنگین شده و به ارتفاعات غرب
 عملیات مسلم ابن عقل یا اباالفضل العباس )ع( -مهر9

 یا زینب )س(  -عملیات محرو-مهر11
 آزاد سازی پل کرخه -مهر13

  ٥٣٩٩مهر ماه

٣ 

 



 

 

 نشریه بسیج دانشجویی

 

 -طبقه اول-دانشکده پردیس

 انتهای راهرو-سمت چپ
SARKHAT_JOURNAL 

برای ارتباط با ما، ارائه ی پیشنهاد و یا انتقاد از  

 طریق فضای مجازی باما در ارتباط باشید

 
 شناسنامه سرخط

 صاحب امتیاز

 

 مدیر مسئول

 بسیج دانشجویی 

 

 علی عمرانی

 

 

 محمد امین نورانی

 

 

 سید امیر حمزه حسینی

 

 هیئت تحریریه

متین خورشیدی، سید میثاق هاشمی، 

حمزه کرمی، محمد مهدی فرجی، 

ماهان حقیقی پور، حسین اسالمی، 

 محمد امین میرشکاری

 فهرست

 طراح سردبیر

 سرمقاله

 پدر طالقانی

 نوید افکاری

 )فمن خانه(٥آنها که هستند؟قسمت

 جهاد، از دیروز تا به امروز

 جهان اسالم

٣ 

٤ 

١ 

۶ 

٧ 

۶٥  

٩ 

)ایران مدرن(٣اقتصاد قسمت   

١ 

 سینما؛ از هنر تا صنعت و حربه

 خدایش بیامرزد...!

 نظر شما چیست؟

 شعر، ادب، شهریار....

 مکتب امام )ره(/ارمیا)یک صفحه کتاب(

٥٥ 

٥١ 

٥٣ 

٥٤ 

 معرفت مهدوی/منهاج ٥١

۶٥  

 ٥١ گجیک خوان



 ٣  

 صفحه بعد

 

ه
قال

رم
س

 

روایت همدلی مردم ایران روایتی است به قدمت تاریخ انقالق   

 اسقق مققی  بققه بققدققه اب مققرققد دهققه بققرمققدقق ققردد    

ایستادن در کرار هم و دست در دست هم در برابر سختقی هقا  

  ب یا  دشواری ها و گرفتاری ها                       

ابتدایه با دفاع مالدس است و حماسه های بس بقاورنقدقردنقی  

دفاعی بس شجاعانه و دالورانه در برابر متجاوبین بعثقی و هقم 

  پدمانان سوداگرش                                     

هشت سال تمام مرد و بن  پدر و جوان  دانه آموب و دانشقجقو  

کارمرد و باباری و و و در کرار هم ایستقادنقد و بقا شقونشقان 

 استال ل و آبادی ایقن مقرب و بقوم را تنقمقدقن کقردنقد 

مه در جبهه های نبرد و در شط مالدم و مه در پشت جبهه هقا 

 و در مسققاجقد و مققرقابل و مقه در جققهقاد و مقق ارع   

 ادامه ی این همدلی را بار ها و بار ها در سدل و بل له دیده ایقم 

در بم  در رودبار  در کرمانشاه  در سدستان  در شوبستان و در 

 هر جایی که ذره ای نداب به یاری و همبسقتق قی بقوده اسقت 

این روب ها به راستی که دوباره شاطرات دفاع مالدس را به عدقن 

 مققدققبققدققرققدققم  فققالققط سققرقق ققر هققا عققو  شققده اسققت 

  

اگه روبی ربمردگان ما پشت شاکری  ها مدجر ددند امروب مدافعان 

س مت در کرار تخت بدماران در حال مباربه با ویقروس کقرونقا 

هسترد اگر روبی در پشت جبهه ها برای ربمقرقدگقان پقوتقدقن 

مددوشترد امروب در کارگاه ها مشغول تولدد ماسک برای مدافعقان 

  س مت هسترد                            

اگر روبی در پشت جبهه ها بسته های مواد غذایی برای جبهه هقا 

فرستاده مدشد امروب مرحله به مرحله با ربمایه مواسات و کمقک 

به شانواده های کم برشوردار و آسدب دیده اب بقدقمقاری کقرونقا  

  همدلی مردم ایران را به شوبی دیده ایم                      

این روایت امروب و دیروب مردم ما نشان مددهد که ایرجا مهربقانقی 

هست  ایمان هست  و هروب یاد و شاطره آن دفاع پرشدقوه بنقده 

هست و آن روحده ی جهادی در بدن جوانان این سربمدن اب بدقن 

  نرفته است                                   

یاد و شاطره آن هشت سال دفاع عظدم و مقالقدس را گقرامقی 

مدداریم و برای مدافعان این روب های س مت کشور هقم آربوی 

 بهروبی داریم 

 کوتاهـــی کرده ایـــم... دفاع مقدس ما در باب 

 مـــا بـــه کارهـــای زیـــادی احتیاج داریم.

مـــا هـــر چـــه از لحـــاظ زمـــان از دفـــاع مقـــدس دور میشویم، از 

 لحاظ معرفت باید به دفاع مقدس نزدیکتـــر بشـــویم؛ چـــرا؟ چـــون 

تحریـــف در کمیـــن اســـت، دســـتهای تحریفگـــر در کمیننـــد... 

دســـت تحریـــف، این بخش پر درخشـــش تاریـــخ مـــا را ممکـــن 

 اســـت مخـــدوش کنـــد؛ لـــذا 

بایســـتی کار کنیـــم، معرفـــت مـــا بایســـتی زیـــاد بشـــود، ادبیات 

 دفاع مقدس

 بایـــد تقویـــت بشـــود.

۹۹شهریور ۱۳  
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 پدر طالقانی

 نویسنده :  محمد امین میرشکاری

شاید شما هم این تده ک م را در سقخقرقرانقی 

های مسعود رجوی شرقدقده بقاشقدقد  

عر  ارادت به مردی که اگر مقه 

جریان مپ را معلول مددانسقت 

و به جبهه ملقی و نقهقنقت 

آبادی تعلق نداشت امقا او را 

حتی با توجه به گرایشاته به 

مصدق هم نمدتقوان مصقدققی 

تمام  نام برد  و در غائله هایی مثل 

دست دری نوا  صفوی اب مرقتقالقدیقن 

مصدق هم بود  مردی که مورد توجه و مالبقول 

عده بیادی اب انال بدون بود و اب همان روبی که با مأموریقن 

به دلدل کشددن مادر اب سر یک بن درگدر شد  تقمقایق ت 

 ,مبارباتی شود را آشدار کرده بود                

عمده فنای ذهری و شط مشی فدری سدد محمد طالالانی  

اب قرآن و نهج الب غه گرفته مدشود و واژه کلددی ذهری او 

به معرای قرآنی آن یعری رسددن هقر کقس بقه  »قسط«

استحالاق شود در جامعه است  که مدتواند نوید یک جامعقه 

آرام را بدهد جلسات مسجد هدایت سدد اب فعالقدقت هقای 

مهم وی هست که اب جمله شاگردان وی به شهدد مصطفقی 

  شود اشقاره کقرد                ممران هم می

طالالانی معتالد بود که برای جلوگدری اب انحقرا  انقالق    

باید سرنوشت سداسی مردم به دست شود آنان تعددن شقود 

 دانسقت  و راهدار اجقرایقی ایقن امقر را شقوراهقا مقی

وقتی که با قاطعدت آرا به مجلس شبرگان ققانقون  ۸۵سال 

 اساسی اب حوبه انتخابده تهران راه یافت در اولدن جلسه 

عبای شود را روی بمدن پهن کرد و اب نشسقتقن بقر روی 

 ۳۰۱۱صردلی امترا کرد و اعتالاد داشت که همچران روش 

سال پده و نشستن در یک حلاله و تشددل شورا باید ادامه 

  داشقتقه بقاشقد                        

او همچردن اولدن امام جمعه موقت تهران بعد اب انال   بقا 

حدم امام )ره( بود که عمر امامت جمعه ایشان به بدقه اب 

اب دندا رفترد و امقام  ۸۵هفته نرسدد و ایشان در شهریور  ۸

 به گفته شود مجاهد و برادری دی ر را اب دست مقدقدهقرقد 

اگر ن اهی اجمالی به بندگی آیت اهلل سدد محمود طالالانقی 

داشته باشدم و به بابن ری سال هقای مقبقارباتقی ایشقان 

بپردابیم مدبدردم که ایشان سال های بیادی را در تبعدد و 

بندان به سربردند و اب کانون مباربات دور بودند اما رهبقری 

شود را حفظ کرده و اب مهره های محبو  انال   اسق مقی 

محسو  مدشوند  محبوبدتی که او را در طراب اول افراد موثر 

 در انال   اس می قرار داده است 
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 نویسنده : علی بهمنی

  علده ملت ایران تبدیل کردنرد                     

اما با توجه به حساسدت پرونده و همچردن درشواست شانقواده و 

وکدل تعددری وی دستور اع ام متهم به پ شدی قانونی صادر مقی 

شود تا ادعای شدرجه وی و اعترافات اجباری بررسی شقود  امقا 

متهم در حنور وکدل شود اع م مددرد شدرجه نشده است و بقه 

  پ شدی قانونی نمدرود                         

نقفقر اب ۱ بقا حنقور ۹۹شهریور ماه  ۳۹در نهایت در شام اه 

متخصصدن پ شدی قانونی و در حنور ریدس کقل دادگسقتقری 

استان فارس مشخص مدشود که هدچ گونه اثار مبری بر شدرجقه 

  بر نامبرده وجود ندارد                        

 “ دادگققاه عققلققرققی” در نققهققایققت پققس اب بققرگقق اری 

وقوع قتل عمد توسط نوید افداری محرب  مدشود و حقدقم بقه 

قصاص وی صادر مدشود  و با اصرار شانواده مالتول حدم اجقرا و 

  نوید افداری قصاص مدشود                      

قابل ذکر است بخشی اب اعترافات و اسراد پرونده وی در رسقانقه 

  های جمعی کشور مرتشر مدشود                     

 ندته در این مسئله اب اهمدت ویژه ای بقرشقوردار اسقت  ۲اما 

با شود فدر مددرم قشون کشی ضد انال   برای دفاع اب تقدقه -۳

 پاره کردن ش یق در شدابان با ماقو مالدمه مه مقدق ی اسقت 

 این سقوالقی اسقت کقه هقمقه بقایقد اب شقود بقپقرسقدقم 

ماجرای نوید افداری ثابت کرد پروژه تحریف آنقالقدر سقطق  -۲

باالیی دارد که مسئولدن غربی شود بخقشقی اب بقابیق قران آن 

هسترد تا آن جا که ریدس جمهور امریدا شود پقرمقمقدار ایقن 

 حرکت مدشود 

 نوید افکاری؛قاتل یا معترض سیاسی؟ دعوا بر سر چیست؟

بود که یدی اب کارمردان  ۹۹مرداد ماه سال  ۳۳روب  ۲۱ساعت 

سابمان آ  مرطاله ای شدراب در یدی اب مح ت مورد ضقربقات 

ماقو قرار گرفت و پس اب انتالال به بدمارستان جان شود را اب 

  دسققت داد                           

تحالدالات در شصوص این پرونده قتل اب همان ابتدا آغاب شد و 

در ادامه با باببدری دوربدن های مدار بسته در شدابقان مقحقل 

به عروان متهم ردیف اول ایقن پقرونقده  »نوید افداری«قتل  

  شراسایی و دست دقر شقد                    

متهم نام برده پس اب دست دری در جریان تحالدالات اعقتقرا  

مالتول را با دوستم تعالدب کردم و در حالی کقه مقن «مددرد: 

 »ترک موتور نشسته بودم  ماقو را در گردن مالتول فرو کقردم 

همچردن طبق شواهد و اعترافات موجود و همچردن بقررسقی 

نهاد های امردتی مشخص مدشود وی نالشه تقرور یقک نقفقر 

 بسدجی دی ر را ند  داشته است که به دالیلی موفق نمی شقود 

پس اب اع م حدم اعدام وی رسانه های ضد انالق   کقه بقه 

دفعات با روش هایی نظدر تالطدق  اشقبقار پقاره حقالقدقالقت 

گویی اشبار مبتری بر تدتر و همچردن ایجاد حس تقرحقم بقا 

استفاده اب عدم واقعدت ها  و ترفرد های دی ر رسقانقه ای اب 

بدان حالدالت مرحر  شدند  آغاب گر یک پروژه کام  دقدقق و 

اب پده طراحی شده ضد ایرانی و به هد  ضربقه بقه نقظقام 

ندردقد _اعدام#جمهوری اس می شدند و با راه اندابی هشتگ 

سعی در تحریف اصل ماجرا داشترد و با ادعای ایرده وی بقه 

دست در شده اسقت بقه  ۹۵عروان یدی اب معترضدن آبان ماه 

دنبال تبرعه نوید افداری بودند  تا آنجا که این مسئلقه را بقه 

 اب اری برای تحریم وربشی ایران و پروژه فشار حداکثری غر  

 نویسنده :  ماهان حقیقی پور
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شدایان را سپاس کقه ”   “ بن ب رگترین مرشا انحطاط بشر است” 

بن  دروابه جقهقرقم و ام ”   “ من را مرد شلق کرده اند  نه بن

  “                                                    القفققسققاد اسققت

قبل اب مقدق د  ۰۹۱تا  ۱۹۹در عصر ط یی یونان که سال های 

می شود  ارث بردن اب طریق مادر کرار گذاشته شد  بنان حقق 

عالد قرارداد نداشته و اب شوهر ند  ارث نمی بردند  این موضقوع 

تا آنجا پده می رود که حتی بنان در محاکمه نمی توانستقرقد 

اقامه دعوا کررد  در تمدن رومی ها ند  شرایط به همدن مرقوال 

بود با کمی تفاوت  غر  آغاب تاریخ شود را اب یونان و روم مقی 

داند  اما کم و بده که بررسی کردد  هر آنچقه تقمقدن هقای 

ب رگتری در غر  شدل می گدرد و روابط اجتماعی باب تعقریقف 

می شوند  حالوق بنان ند  به شدلی بدشتر لقه مقی شقود بقه 

  شصوص در یونان                           

تمدن رومی که رو به بوال گذاشت  فئودال ها جقای شقود را 

پددا کردند  یک نظام طبالاتی به معرای تمام  بنان در این دوره 

شریک واقعی مردان شود بودند  اگر اب قشقر کشقاوربان مقی 

بودید که باید کار می کردید تا تده نانی بدست آورید  و اگر ند  

فئودال  پادشاهی می کردید  به عروان یک بن می توانسقتقدقد 

حدمرانی کردد  اما در اواشر این دوران حالوق دی ری اب بنقان 

  گرفته شده و اجابه تحصدل اب انان سلب شد                   

باالشره هر مه باشد  نوبت به بقورژوابی 

ها می رسد  هر آنچه که اب اسقب 

سرکه اومانقدقسقم در امقروب 

مشاهده می کردد  ریشقه در 

این سال های تاریخ غقر  

دارد  جایی اب تاریقخ کقه 

نققبققرد سققرمققایققه داران 

نوکدسه و ققدیقمقی در 

مدادین مختلفی آغاب می 

گردد  فئودال ها کرار می 

روند و طبالات جقدیقدی 

شدل می گدرند که به بورژا معرو  می شوند  اما همقچقرقان 

بنان در منداله اند  حتی اب نظر کارگری ند  تعداد صقرقو  

اسقت  دیق قر  ۵۱به  ۳۸مد دی  ۳۱بنان به مردان در قرن 

همان بنان اشرافی که متعلق  به طباله فئودال ها بودند اب آن 

قدرتی که داشترد ند   بی نصدب ماندند  حتی در اواشر ققرن 

را مطرح “  قدرت مردم به جای قدرت کلدسا”که متفدران  ۳۰

می کررد  بنان را در حد کودکان  بردگان و بد قانق قان بقه 

  شمار آورده و حق رای ند  به انان داده نمی شود               

اکرون بن غربی در مردن جای اهی ایستاده اسقت  حقاصقل 

قرن ها انباشته تاریخی برگردن او سر دری می کرد روبگاری 

که شرایط سخت را تجربه کرده و جشمقه بقه واققعقدقات 

بابمانده است  اما هرمه بوده با همسرش یا شانواده شود گذر 

عمر می کرده اند و باهم شریک بوده اند  طولی نمقی کشقد 

  که دروه ای جدید اروپا را در بر ب درد  رنسانس        

مد دی است  قدرت برای بورژواهقا فق ونقی و  ۳1-۳۸قرن 

برای کلدسا ها و فئودال ها ن ول یافته است و می توان گفت  

پاالنی عو  شده  بن ها انتظار می کشرد که بارفتن کهقرقه 

ای  نویی به بابار آید و حق اب دست رفته شود را بقه کقف 

آورند  رنسانس ند  ادعاهای ب رگی مطرح کرده وغایت شقود 

را اف ایه علم و گسترش یادگدری برای انسان ها مقعقرفقی 

مددرد  درهای جدیدی به سوی جامعه 

اروپایی باب شده و انها را ذوق 

بده کرده اسقت  آیقا بن 

اروپایی به جقایقی در 

تاریخ رسدقده اسقت 

که بتواند اب حداققل 

حالوق شود بقهقره 

  بققبققرد      

آیا او را در انقدابه 

یققک انسققان قققابققل 

  احترام می دانرد       

 در قسمت بعد شواهدم شواند  

 آنها که هستند؟
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افسوس بر پوپولدست های نئومارکسدست و بردادگرا هقای 

عصر حجری  مرا به باد انتالاد مد درید کقه مقرا عقدالقت 

اجتماعی را فراموش کرده ام  هقمقان حقدقومقت هقای 

استبدادی و مرتج  برای شما مراسب اسقت  شقمقا مقه 

  مدداندقد عقدالقت مقدقسقت                

شوانردگان فرهدخته من  ببخشدد که ورق را با نوشقتقن اب 

این به تاریخ پدوسته ها سدقاه کقردم  در ایقن قسقمقت 

مدخواهم موضوع مهم دی ری اب اقتصاد را مقطقرح کقرقم  

 راسته نمی شواهم اسقمقه را مسقتقالقدقمقا بق قویقم 

مددانم که تا به اکرون فراوان شردده اید اما اب قلم من مدق  

دی ری است  آیا تا به حال گوشتان به این حقر  شقورده 

است که انسان ها در سختی پدشرفت مددررد  این هقمقان 

است  من همدشه اب دشالت مترفر بوده ام  فر  کردد کقه 

دارید در مورد فروش سهامتان تصمدم مد قدقریقد و یقک 

گ یره شو  را پددا می کردد  ناگهان یک فنول می اید و 

مد وید شما حق ندارید بده اب ف ن تعداد سهم شریقداری 

کردد  سرمایه دار که نور مشم ماست  برای تقولقدقد یقک 

محصول بد یرس پلن می مدرد  محاسبات را انجام داده و 

مدداند که قرار است که سودی سرشار نصدبه شقود  امقا 

ناگهان دولت دشالت مددرد و قدمت نهایی مقحقصقول را 

کاهه مددهد  حال مرا  برای ترظدم بابار  ایرطور رقابتقی 

شدل نمی گدرد و شرکت ها درجا مد نرد  برابراین بایستقی 

دست کارفرما باب باشد تا بتواند شروع به تولدد کرد  رقابقت 

 ایجاد شود  کدفدت  تروع و قدمت بهبود یابد و در یک  

  ک م ایران مدرن محالقق شقود               

حاال بدایدد کمی دقدق تر شویم  برای ایرده بتواندم رقابقت 

را شدید تر کردم و شرایط کار برای کارفقرمقا و کقارگقر 

عادالنه تر شود مدبایست اب گذاشتن قواندن دست و پاگدقر 

جلوگدری شود  یدی اب مهمترین بخه ها ایجقاد رققابقت 

بدن کارگران است  یادتان که نرفته ما باید همه را راضقی 

کردم  مرانچه راضی به رقابت بدن کارفرمایان شقده ایقم  

مدبایست رقابت بدن کارگران را هم بپذیریم  اما بقه مقه 

 روشققی  در ادامققه تققوضققدقق  شققواهققم داد 

فر  کردد که شما یک کارگر هستدد  اکقرقون مقاهقانقه 

مدلدون تومان)حداکقثقر(   ۱الی  ۲حالوقی مد درید معادل 

که به معرای واقعی فشاری وصف ناپذیر بر کارفرما تحمدل 

مددرد  اگر شما اب این مطمئن باشدد که هر مقاه حقالقوق 

شود را می گدرید برابراین مه دلدقلقی وجقود دارد کقه 

بخواهدد رقابت کردد  ب ذارید به ببان ساده تر بدان کرقم  

برای ایجاد یک عدالت مدرن  بایستی کارگران را روبمق د 

کرد  استخدام رسمی کرار گذاشته شده و یک بابار رقابقت 

بدن کارگران بوجود بداید تا برای کاربدشتر و قدمت اربان 

تر با هم مساباله دهرد  سرعت مدرن شدن ایران با مقرقان 

شتابی به جلو شواهد رفت که همه انق قشقت بقه دهقان 

 شواهرد ماند  در نهایت نقدق  هقمقه راضقی هسقتقرقد 

ماله ها هروب باقی است  و البته مپ استادتان هروب پقر 

است  ادامه این قسمت را دو هفته دی ر با شمقا شقواهقم 
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 نویسنده : علی بهمنی
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شهریور ماه هرسال  برای ما یادآور یدی اب مهمترین و حماسی  ۱۳

 ترین اتقفقاققاتقدقسقت کقه در تقاریقخ کشقور مقا ر  داده 

یادآور دفاعی است که در پی تجاوب دشمن شدل گرفت و با شقون 

شهدا  مالدس گردید    دفاعی که هشت سال به درابا کشقدقد  پاک 

 اما وجبی اب شاک وطرمان هم بقه دسقت دشقمقن نقدقفقتقاد   

پده اب شروع رسمی جرگ تحمدلی و حتی پقدقه اب انقالق   

مورد برشورد نظامی مدان ایران و عراق در مقرقاطقق  ۳۱۰اس می  

دوابده نبقرد مقربی  ۳۱۸۲مربی ر  داده بود  برای مثال در سال 

 ۳۱۸۲بقهقمقن  ۲۳تقریقن آن بقه  اتفاق افتاده بود که شوندن

نفر بشمی شقدنقد   ۵۳ایرانی کشته و  ۰۳گردد  در آن روب  بابمی

 نقفقر اعق م شقد   ۰۱۱هقا هقم بقدقه اب  تلفقات عقراققی

القجق ایقر شقتقم شقد   ۳۹۹۸این درگدری ها عاقبت به قرارداد 

قراردادی که هرمرد در بغداد به امنا رسدد اما بقه واسقطقه ی 

 شقد  مدانجی گری مالامات الج ایری به این نقام شقرقاشقتقه مقی

بلردپروابیِ تدریتی که با کودتا  دایی شود  احمد حسن بقدقر را 

کرار بده و ریدس جمهور بغداد شده بقود  هقرمقرقد در اواشقر 

را بر پرمم ایقن کشقور  »اهلل اکبر«حدومته با دست شط شود 

نوشت اما در آغاب درصدد تشددل یک دیدتاتوری سدوالر بقرآمقده 

بود   پس آشفت ی های مربی  ایران را بهانه شوبی دید و ققرارداد 

الج ایر را پدراهن عثمان کرد تا به ایران هقجقوم بقدقاورد   ۳۹۹۸

به عدن الده در  ۸۹ح   بعث و صدامی ها اب مدانه های شهریور 

کرمانشاه هجوم آوردند  دشمن ما  ندروهای بعثی بودند که توسقط 

شدند   اب تفرگ و تقدقرش  کشورهای قدرتمرد جهان حمایت می

 گرفته تا انواع تانک ها و س ح های گرم و سرد و شقدقمقدقایقی    

اب این جرگ در مجام  بدن المللی به عروان جرگ ایران و عقراق 

یاد مدشد    ولی اگر واق  بدن باشدم  این جرگ  جر ی بود بقدقن 

یک ایران و یک جهان  جر ی که یک طرفه جوانانی بودنقد کقه 

بعد اب انال   با ساده ترین امدانات پا به مددان ربم گذاشتقرقد و 

 یک طرفه هم دشمرقی کقه تقا بقن دنقدان مسقلق  اسقت 

 در آن روبها که ربمردگان ما تدرهای س حشان را جدره بردی 

مددردند  ندروهای بعثی با توپ های تانک ربمردگان مقا را یقدقی 

یدی هد  مد رفترد  شب هایی که ندروهای بعثی مشغول عده و 

نوش بودند  ربمردگان ما روی شاک های بدابان سقر بقه بمقدقن 

گذاشته و با شدایشان نجوا مددردند    در آن روب هایی که دشمن به 

پشتوانه یاورانِ قدرتمردش دل  شوش کرده بود و شدقسقت مقا را 

ن دیک مددید  پشت و پراهِ ما شداوند متعال بود    مه لحظه ها کقه 

با اذن شدا دشمِن درآستانه پدروبی به شاک و شون کشدده شقد                     

مه لحظه هایی که آ ِ مواج و پر ت طم دریا با شروع عملدقات رام   

مدشد و به راحتی پده مدرفتدم   یا لحظه هایی که در دل تاریدی  

آنجا که مشم مشم را نمددید  نور ماه  روشن کقرقرقده راهقمقان 

مدشد    آری ما در عدنِ سادگی و نداری  ققوی تقریقن سق ح را 

داشتدم:یاریِ شدا پای روضه ها  داستان کرب  که گفقتقه مقدقشقد 

برایمان سؤال بود که مطور یاورانی مردن فداکار و شقجقاع وجقود 

داشترد   اما در جرگ تحمدلی کرب  و یاران حسدن را بقه مشقم 

دیدیم    برای ما که آن بمان ها نبودیم  شهقدا را افقرادی دسقت 

  ندافتری و تدرار نشدنی تصور مددقردیقم                 

اما در جرگ سوریه و دفاع اب حرم  ما دوباره شهدا را دیدیم  کقربق  

را دیدیم و یاران حسدن را    جهاد ادامه دارد   گاهی پشت دوشقدقا  

گاهی در مراطق محروم  گاهی پشت کتا  درس و گاهی هقم در 

 بدمارستان ها    آری پرستاران امروب همان ربمرقدگقان دیقروبنقد   

ماه ها در آن پوشه سخت و دور اب شانواده  مشغول   ربمردگانی که

جهادند  ربمردگانی که قوت قلبشان یاد شدا و س حشان دستق قاه 

  های پ شدی و شصلتشان ایثار است                       

 آنها که پر پر شدند تقا نقفقسقی را بقه بنقدگقی بقرگقردانقرقد 

  در این روبها مدافعان س مت ما  ترها هسترد              

   اب دست بعقنقی هقایقمقان شقدقایقت دارنقد           

آنها برای س مت ما ت ش مددررد و کمترین کاری که اب دستقمقان 

   آید  رعایت مسائل بهداشتدست                    بر می

مبادا که با عدم رعایت ما جانی اب دست برود و شانواده ای داغ دار 

 شقود  بقدقایققدقد در هققمقدقن حقد هقم یقاورشققان بقاشقدققم  

هفته دفاع مالدس را به این ربمردگان شست ی نقاپقذیقر تقبقریقک 

 مد ویم 

 جهاد، از دیروز تا به امروز

 نویسنده :  حمزه کرمی
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 جهان اسالم
 نویسنده : محمد امین نورانی

نتوانست توجه جامعه جهانی را جلب کرد  سدد محمد شاتمقی رئقدقس 

جمهور پدشدن ایران  نظریه گفت وگوی تمدن ها را در مالابل نقظقریقه 

برشورد تمدن ها ارائه کرد که با استالبال بدن المللی روبرو شد تا جایقی 

که سابمان ملل به پدشرهاد ایران اولدن سال اب ه اره سوم یعرقی سقال 

را سال گفت وگوی تمدن ها نامدد  این نظریه بر ش   نقظقریقه  ۲۱۱۳

برشورد تمدن ها  وجود اشت   مدان تمدن های مختلف را بمدره گفت 

وگوی مدان آن ها می داند و این گفت وگو مستل م این است که جامعقه 

جهانی بپذیرد که همه تمدن ها با مشد ت و بحران های واحدی روبقرو 

هسترد و برای گذار اب این بحران ها به جای تحمدل عالایقد و نقظقرات 

شود بر دی ر ملت ها  باید ن رش شود به دندا را عو  کرد و اب مقوضق  

برابر به گفت وگوی با دی ر ملت ها برشدرد  نظریه برشورد تمد ن ها را 

می توان نظریه نمایرده نظام سلطه دانست که در آن بمان در باالتقریقن 

سط  قدرت نظامی و قابلدت های سخت اف اری و نرم اف اری بقود  بقه 

همدن دلدل برای آن ها  رقابت و جرگ با تمدن ها و تحمدقل نقظقرات 

شود بر ملت های ضعدف تر  آسان تر اب گفت وگو اب موض  برابر و بدون 

ن اع و تصادم بود  گرمه نظریه گفت وگوی تمدن ها اب استالبال بدشتر و 

به نقام  ۲۱۱۳گسترده تری در سط  جهانی همراه بود و نام گذاری سال 

سال گفت وگوی تمدن ها بر موفالدت این نظریه اف ود اما به دلدل ایرده 

اب ارهای البم  رابرای ظهور این ایده در عرصه ارتباطات  نقداشقت و اب 

طرفی دی ر قدرت به عروان مهم ترین اب ار تعددن کررده مقعقادالت در 

اشتدار نمایرده نظریه رقدب بود  این نظریه در حد یک طرح ماند و بقه 

برگ اری مرد سمدرار در سط  داشلی و شارجی اکتفا شد  ع وه بر این  

سپتامبر و حمله آمریقدقا بقه  ۳۳بروب حوادث تروریستی همانرد حادثه 

افغانستان و عراق  نظریه گفت وگوی تمدن ها را بدقه اب پقدقه بقه 

 حاشده برد 

اکرون می توان موضوع مذاکره با آمریدا را طبق دو نظریه مذکور بررسی 

کرد  مادامی آمریدا و نظام سلطه اب موض  قدرت و با هد  تقحقمقدقل 

نظرات شود بر ما و با ششونت و تهدید  پای مد  مذاکره بداید  نه ترها به 

سمت اجرای گفت وگوی تمدنی نرفته ایم بلده بر نظریه برشورد تمقدن 

ها مهر تائددی را شواهدم بد  مرا که گفت وگوی اب موض  ضعف و بقه 

دور اب روابط مسالمت آمد   امدان تعامل و هم یستی دو ملت را اب بقدقن 

می برد و در صورت ادامه یافتن موجب حذ  تمدن ضعدف تر اب جامعقه 

 جهانی می شود  

پس اب فروپاشی شوروی و پایان جرگ سرد  نقظقریقه پقردابان 

بیادی درباره نظم آیرده جهانی به ارائه نظریه پقرداشقتقرقد  اب 

مهمترین این نظریه ها مدتوان به نظریه برشورد تقمقدن هقای 

ساموئل هانتدر تون  نظریه پرداب آمریدایی اشاره کرد  سامقوئقل 

هانتدر تون معتالد است با پایان یافتن جرگ سرد  رقابت هقای 

ایدئولوژیک ند  پایان می یابد و عصر رقابت و برشورد تمدن هقا 

 شروع می شود 

او هفت تمدن غربی  اس می  کرفوسدوسی  ژاپری  ارتقدوکقس  

آمریدای التدن و آفریالایی را تمدن های اصلی عصر حاضر مقی 

 داند و دالیل برشورد تمدن ها را این گونه بدان می کرد:

نه ترها واقعی  بلدقه   نخست ایرده  وجوه اشت   مدان تمدن ها 

اساسی است  دوم  جهان در حال کومک تر شدن است و امدان 

اشتراک دوران هر تمدنی اف ایه می یابقد  سقوم  رونقدهقای 

نوسابی اقتصادی و تحول اجتماعی  در سراسر جهان  انسان هقا 

را اب هویت دیریره شان جدا می سابد  مهارم  نقالقه دوگقانقه 

غر   رشد و آگاهی تمدنی را تالویت می کرد  پرجم  کمتر مقی 

توان بر ویژگی ها و اشت فات فرهر ی سرپوش گذاشت  ششقم  

مرطاله گرایی اقتصادی در حال رشد است و اب ایقن طقریقق 

شودآگاهی تمدنی تالویت می شود  در مالابل این نظریه  نظریقه 

هایی مانرد آمدخت ی تمدن ها  پایان تاریخ و مرشایمر ارائه شقد 

 اما هدچددام به اندابه نظریه گفت وگوی تمدن ها 
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 سینما؛ از هنر تا صنعت و حربه

 نویسنده :  علی عمرانی

 دهدد  برای جر ددن حق می

بالدوود  ند  مدت هاست سداست های غدر اس می شقود را 

آغاب کرده  نام ناله های شاکستری و مرفی اغلقب فقدقلقم 

گدرد  عقلقی   های بالدوودی را اسم های مسلمانان در بر می

فاروق  عمر  حمدد و    اسم های متداولی هسترقد کقه در 

شود  همچقرقدقن آدا  و  سدرمای هردوستان استفاده می

شود  پس لربه های این  رسوم مسلمانان به سخره گرفته می

 بدردم   اتفاق را در درگدری های هرد و کشتار مسلمانان می

پس سدرما اب اری قدرتمرد در الالای تفدر حاکقمقدقت بقه 

طدف گسترده ای اب اجتماع است  ضمن ایرقدقه مقردم را 

کرد و یک صرعت پر درآمد است  مدتوان اب آن  سرگرم می

 در جهت گسترش مبانی فدری شود بهره برد 

در ایران اما  سدرما به رسالت آیدره ی تمام نمای بشتی هقا 

و مفاسد تبدیل شده است  هدچ اسطوره و قهرمانی در فدلم 

شود  ترها فدلرامه های برد که  های دو دهه اشدر متولد نمی

دردنامه اند  روی پرده می روند  هرر به انقعقدقاس درشقت 

شود و جامعه را در نخوت و سستقی  نمای بشتی ها بدل می

شود  و لبخرد مقردم  دارد  کمدی به ابتذال کشدده می وا می

 کرد   تر ل پددا می ۳۵اب بذله به فداهی و ادبدات کومه و +

البته تعجبی هم ندارد  آنجا که آ  سرباال مدرود  ققوربقاغقه 

شواند  وقتی سدرمای کشور را بدون متولقی رهقا  ابوعطا می

کررد  مافدای سدرما همه ی فدر و ذکرشان بقه فقروش  می

کرقرقد   گدشه معطو  است و هر که را بخواهرد بایدوت می

رود  و آن گاه که هرر بقه دون  عاقبتی ابین بهتر انتظار نمی

ترین نالطه می رسد  و برای مردم به جای امدد  ترها ششقم 

و هداهو را تحفه می آورد  مالصر کدست   هر کسی پدقدقان 

 گدرد  اتهام را سوی دی ری می

دهد کقه  بدست و مهار فریم بر ثانده  به ما این امدان را می

عدس ها را به صورت تصاویر متحرک ببدردم  ثبت اتفاققات 

آن قدر جذابدت داشت که به ج ء جدا ناپذیر بنقدگقی مقا 

برداری اب آغاب تقا  تبدیل شود  سدر تحول دوربدن های فدلم

کرون  رسددن اب آنالوگ به دیجدتال  و کرار رفتن ن اتدو ها 

و روی کار آمدن کارت های حافظه به ما این امدان را داد 

تا هر کدام اب ما  با یک تلفن همراه قادر به ساشت فدلقم و 

 ثبت لحظات شود باشدم 

سدرما  محصول اشتراع دوربدن و تصویر شد  عرصه ای کقه 

ماجرای آن پر مخاطب و البته  پر اب حاشده است  ما اب آن 

کردم اما اب یک بمان به بعد سقدقرقمقا  به هرر هفتم یاد می

شود به عروان یک صرعت یا یک حربه به دندا معرفی کقرد  

تحول فدلم در امریدا  گذر اب فدلم های وسترن آمریدایی بقا 

همان دوئل های احمالانه ی مرگبار  که روایتقی اب اهقلقی 

شدن وحوش مهاجر به قاره ی سر  ست  و رسقدقدن بقه 

شود  فدلم های تخدلی و ب ن بهادر هردی   هالدوود شتم می

یا عشق های عجدب غریب شان هم به بالدوود شتقم شقد    

شط مشی مشترکی که با نفوذ سداست های دولقت هقای 

حاکم  سدرما را اب یک هرر نمایشی به یک صرعت و ابق ار 

 جهت گسترش تفدر شود تبدیل کرد  

امروب  به وضوح توجده جرگ های شاورمدانه را در فقدقلقم 

بدردم  این فدلم ها با نقادیقده گقرفقتقن  های هالدوودی می

آسدب های اجتماعی بر ملت آمریدا و مردم کشقور هقای 

مورد هجوم  با قهرمان سابی سعی در عادی سابی جقرقگ 

افروبی های دولت آمریدا دارد  به گونه ای که اگقر شقمقا 

پده اب شروع فدلم مخالف هر گونه جرگ سخت باشدد  در 

 پایان فدلم با شخصدت آن فدلم هم ادپرداری کرده و به او 
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 خدایش بیامرزد...!

 نویسنده :  حسین اسالمی

معظم انال   آن هم در روبهای اولده بعقامقت ایشقان  اب 

های جالب توجه در گذشته نه مقرقدان دور  جمله واقعدت

بندگی ایشان بود  شدخ یوسف صانعی در سخررانی مقراسقم 

شب هفتم امام در قم  تصری  کردند : )من به عرقوان یقک 

مسئله شرعی می گویم که تخلف اب فرمان آیت اهلل شامقرقه 

ای گراه و معصدتی است ب رگ و رد بر او  رد بر امام صقادق

)ع( و رد بر امام صادق)ع( رد بر رسول اهلل )ص( و رد بقر 

رسول اهلل)ص( رد بر اهلل و موجب شروج اب والیقت اهلل و 

ورود به والیت شدطان است( که متاسفانه روبی هم سرق قر 

با فتره گران نشان دادند که فاصله حر  تا عمل مقه ققدر 

 است  

با یک دید عامدانه ند  مشخص مدشود که حمایقت هقمقه  

جانبه اب مهردس موسوی و تأکدد فراوان بر تدین و تقعقهقد 

ایشان و با اهتمام تمام مطرح کردن و حمایت کردن اب فتره 

تاللب آن هم بدون هدچ گونه مدرکی مهر باطلی بقر اصقل 

والیت مداری با بی توجهی به فرمایشات آن حددم فربانه و 

بیر سوال بردن حامدت محض والیت فالده می باشقد  ایقن 

اتفاقات و حوادث نه ترها باعث رد شدن در آبمقون والیقت 

پذیری بود بلده با بی توجهی به قانون اساسی کقه ایشقان 

شود روبی ناظر بر حسن اجرای آن بودند  قانون مقداری را 

 که روبی شعار اصلی فتره گران بود را هم بیر سوال بردند 

با همه وجود باب هم اب ای د مران برایشان عفو و بقخقشقه 

شواستاریم و امدد داریم که عرایات شاص ای د مقرقان بقه 

واسطه مجاهدت ها و ت ش های بقی وققفقه ایشقان در 

مباربات انال   و سال های بعد اب انال   به کمدشان آمده 

 و علو درجات نصدبشان گردد  

ضایعه درگذشت ناگهانی   شاگرد و یار دیرین حنرت امقام

)ره( آیت اهلل شدخ یوسف صانعی بدون شقک تقحقت هقر 

شرایطی موجب تأثر و تألم فراوان گردید  ایشان اب شاگردان 

و یاران به نام امام بودند که شدمات   ت ش ها و مجاهقدت 

های ایشان و ترویج فاله و شدمت صادقانقه در مقرقاصقب 

مختلف قنائی و شورای ن هبان   به شرط مورد قبول شدن 

در درگاه احدیت   ره توشه ای ایمن برای سقفقر اشقروی 

 ایشان می باشد    

شدخ یوسف صانعی اب انال بدون مبارب و والیتمدار انقالق    

اس می بودند که همراهی و هم نشدرقی بقا دولقت هقای 

سابندگی و اص حات باعث ایجاد تحوالت فدری و درونقی 

بیادی در ایشان گردید   هر مرد این تحقوالت در فنقای 

سداسی مسموم آن دوران به واسطه صدور برشی اب فتواهای 

شاذ و بی پایه نشان اب شارج شقدن اب اصقول و اهقدا  

مجاهدت های ایشان را می داد   اما او هرگ  اجقابه بقروب 

مرویات استحاله شده شود دست کم در فنای سدقاسقی را 

نداد   تا ایرده با ن دیک شدن به انتخابات ریاست جمهقوری 

  شانه به شانه شواص دمار اشتباه شقد و رسقمقا ۵۵سال 

سی و صدای آمریدا  شاید برای  بی تبدیل به مرج  تاللدد بی

بسداری اب ناظران سداسی که درباره ساباله انالق بقی آققای 

مواض  این ایقام او و   صانعی کرداش مردانی ندرده بودند 

بران د  نقبقوده  حمایت همه جانبه اب صف فتره گران تعجب

هقایقی  باشد اما وقتی به سوابق ایشان ن اه کردم به واقعدقت

رسدم که تحول عظدم درونی در آقای صقانقعقی مقایقه  می

  بدگی شواهد بود                              ش فت

 والیتمداری شدخ یوسف صانعی و تبعدت محض او اب رهبر 
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 شعر، ادب، شهریار....

 نویسنده :  محمد مهدی فرجی

 است که به توصده آیت ا    مرعشی نجفی سروده شده است 

بعد اب تصویب نام ذاری روب شعر و اد  مصاد  بقا وفقات 

شهریار انتالادهایی مطرح بود  عده ای معتالد بودند مراسبت 

شعر و اد  فارسی باید پدوندی با حددم ابوالالاسم  فردوسی 

داشته باشد  عده ای اب مرتالدان هم به تراسب آن به حافقظ 

یا سعدی اعتالاد داشترد  و به همدن ترتقدقب بقرشقی بقه 

هم اهی روب شعر و اد  با مولوی معتالد بودند  هر یقک اب 

ایشان استدالل هایی داشترد که به فر  پدشرهاد هر کدام 

باب هم جای مجادله و مباحثه باب بود  اما علت انقتقخقا  و 

پدشرهاد به معاصرت است  به عبارتی برای توجه بایسته بقه 

شعر و شاعران امروب باید شاعر مورد نظر مراسبتی با دوران 

ما می داشت  اب سوی دی ر هم اهی این مراسبت بقا هقر 

کدام اب شعرای متالدم گذشته بحث بران د  بقود  شقاصقه 

ایرده استاد محمد حسدن شهریار به گواهقی بسقدقاری اب 

مرتالدان و محالالان برجسته و به تصقریق  هقمق قرقانقه  

همچردن تایدد ذوق عمومی  درششان ترین مهره مقعقاصقر 

 است  

محمد حسدن بهجت تبری ی ملالب بقه شقهقریقار شقاعقر 

است  ۳۲۵۸دی  ۳۳مذهبی  با استعداد و ترک ببان  متولد 

پ شدی پده رفت ولی عشق دشتر صقاحقب  1که تا سال 

شانه و جدایی  راه شهریار را اب درس و دانش اه جدا کرد  و 

  او را به وادی عرفان و شعر کشاند                           

با مالدمقه ای اب  ۳۱۳۱اولدن دفتر شعری شهریار در سال 

ملک شعرا مرتشر کرد  شهریار با ب رگانی اب جمله ابوالحسن 

صبا  محمد تالی بهار  ندما یوشدج  هوشرگ ابتهاج و برشقی 

  دی ر اب هررمردان رابطه صمدمی داشت                

مرظومه ماندگار حددربابایه س م را در بقدقن سقال هقای 

  مرتشر شد:                       ۳۱۱۱و  ۳۱۲۹

 حققدققدر بققابققا ایققلققدققمقق ر شققاشققانققدا سققئققلققلققر

 سقققوالر شقققاتقققالقققدقققلقققدپقققدقققو  آشقققانقققدا

 قققدقق الر اونققاصققف بققاغققلققدققدققو  بققاشققانققدا

 سقققق م اولسققققون شققققوکققققتققققوبه ائققققلققققوبه

 مققرققدققم دا بققدققرآدیققم گققلققسققدققن دیققلققوبه

 بی شک شاهدار شهریار غ ل بیبای علی ای همای رحمت 
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 بدایدم کمی به بندگی روبمره ی شود دقدق شویم 

به راستی روبی مرد روایت اب ائمه طاهقریقن را مقورد تقوجقه ققرار 

دهدم  هر روب ساعت ها به دیدن فدلم های سدرمایی  سریال هقای  می

که گاه مملو اب صحره های گراه و اشقتق ط   –جرایی  برنامه های طر  

می پردابیم و آنان که اهل اد  و فرهقرقگ انقد  -محرم و نامحرم است

اشعار ف ن شاعر و عار  و شوریده را مرور مددررد و در ابدات آن تدبقر 

و تعمق می کررد  اما دریغ اب شواندن یک روایت  این در حالی است که 

ک م معصوم نور است و فرمان معصوم موجب رشد و کمقال مقعقرقوی 

مد ردد و حدیث امام قلبها و جانها را بنده می کرد  اگر امام عصر ترقهقا 

کشتی نجات در طوفان های ه کت بار آشر ال مان است  آیا به هرق قام 

روی آوردن سختی ها  شبدخون فتره ها و هجمه های بی امان ابلدس و 

سپاه بی شمارش  مشم امدد مان به آن سفدره ی نجات دوشقتقه مقی 

شود  متأسفانه اکثر ما حنور سفدره ی نجات را اب یاد برده ایم  به هقر 

تخته پاره ای به امدد نجات مرگ می بندم  ولی اب تمقسقک بقه ایقن 

کشتی نجات ابا داریم    گر گدا کاهل بود  تقالقصقدقر صقاحقب شقانقه 

مدست بدایدم هر یک اب ما که تا کرون غافل بوده ایم  اب هم ایرک آغاب 

کردم  نخستدن گام ایرده عر  کردم که:اگر در طول عقمقر شقویقه  

موجبات آبار و رنجه شاطرتان را فراهم کرده ایم  اگر هر کداممان بقه 

نوعی بد کرده ایم  باب هم همچون فربندان شطا کار  شما پدر مهقربقان 

شود را دوست داریم و آربویمان کسب رضایت و جلب عرایت شماسقت  

دعایمان کردد تا بیرت شما باشدم و نه مایه ی شرمساریتقان  اب شقدا 

بخواهدد توفدق درک عمق غربت و مظلومدت شما را به ما عطا فرمایقد  

لحظه به لحظه بر محبت و مودت و معرفت ما نسبت به شما افق ایقد و 

روب به روب بغض و کدره و نفرت و ان جار ما را اب دشمرانتقان منقاعقف 

سابد شانواده ی شویه را بدمه صاحب ال مان می کردم  یالدن بقدانقدقم 

)امام بمان شراسی( و برقراری پدوند معروی و قلبی با آن امام همقام اب 

ک س ببان و کامپدوتر برای آنها ضروری تر است اب داستان سقدقد ابقن 

طاووس  و سدد بحر العلوم گرفته تا سرگذشت سدد کریم پدره دوب  پدر 

مرد قفل ساب  ابوراج  حمامی  استاد جعفر نعل برد و یقولقی  دشقتقر 

مدری حجت را بر هم ان تمام می کرد  مهم این است که رفقتقار مقا 

 مورد رضای امام عصر باشد 

مه می شود اگر گوش به بنگ فرج باشدم  بنگ شانه هامان آوای یقا 

مهدی سر دهد  در مدارس بنگ انتظار را به صدا در آوریقم   نقه در 

قروت که در رکوع و سجود ند  برای فرج دعا کردم  صب  ها بقا دعقای 

عهد در لشدر صاحب ال مان أرواحرافداه اع م حنور کقرقدقم  صقبق  

 جمعه  آماده و مترصد شرددن شبر ظهور آن ولی دوران باشدم 

٥١ 

 معرفت مهدوی

 نویسنده : متین خورشیدی

  ره آورد بعثت پدامبر صلّی اللّه علده و آله و سلّم:                 

پس اب ستایه پروردگار  همانا شداوند سبحان  حنرت مقحقمّقد 

صلّی اللّه علده و آله و سلّم را مبعوث فرمود  در روبگارانی که عر  

کتابی نخوانده و ادّعای وحی و پدامبری نداشت  پدامبر اس م صلّی 

اللّه علده و آله و سلّم با یارانه به مباربه با مخالفان پقرداشقت تقا 

آنان را به سر مر ل نجات کشاند  و پده اب آن که مقرگشقان فقرا 

رسد آنان را به رست اری رساند  با شست ان مدارا کرد  و شدسقتقه 

حاالن را بیر بال گرفت تا همه را به راه راست هدایت فرمود  جق  

آنان که راه گمراهی پدمودند و در آنها شدری نبود  همه را نقجقات 

داد  و در جای اه مراسب رست اری  استالرارشان بخشدد  تا آن کقه 

 آسدا  بندگی آنان به مرشه در آمد  و ند ه شقان تقدق  شقد 

به شدا سوگرد من در دنباله آن سپاه بودم  تا باطل شدست شقورد 

و عالب نشست  و همه رهبری اس م را فرمانبردار شدند  در این راه 

هرگ  ناتوان نشدم  و نترسددم  و شدانت ندردم  و سستی در مقن 

راه ندافت  به شدا سوگرد درون باطل را می شدافم تا حقق را اب 

 پهلویه بدرون کشم 

 نویسنده : سید میثاق هاشمی
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متن به گونه ای ست که مدتوان مشمان شود را بست و آنچه را 

که مدخواندم تصور کردم  یدی اب ویژگی های مرحصر بقه فقرد 

کتا   انتخا  رسم الخط کتا  به انتخا  نویسرده است  امقدقر 

شوند نوشته است  مث ً بقه  شانی کلمات را آنطور که شردده می

ویق یقون  گی و به جای تلوی یقون اب تقلقه جای سادگی اب ساده

 استفاده کرده است که در نوع شود جالب و شایان توجه اسقت 

  به قسمتی اب متن کتا  توجه کردد:                 

 داد بی اشتدار ن اهه ارمدا را  و نقمقابش را تقرجقدق  مقی

 الس م علدک ایها الربی و رحمة اهلل و برکاته الس م عقلقدقرقا   -

گی ارمدا  به ایقن  و علی عباداهلل الصالحدن    باب هم مدث همدشه

جای نماب که می رسدد به این جای نماب که می رسدد صورتقه 

گی موهایقه  ریخته ای و درهم در هم می رفت  فدری به پدچدده

من مه ربطی به  «به جای روی سر  توی سرش ریشه می دواند:

بردگان صال  شدا دارم   شاید شدا شواسته مرا مسخقره کقرقد  

و بعد گراهان کومک و ب رگه را به یقاد مقی آورد   »من با    

گی می لرباندش و بعد هم متوجه مدث  شجالت مثل برق گرفته

  شقد                           بیادش مقی

 الس م علددم و رحمة اهلل و برکاته-

 یک صفحه کتاب

“ارمیا”  

 مکتب امام )ره(
ما مظلومدت شویه و ستم متجاوبان را در جرگ ثابت نموده 

ایم  ما در جرگ  پرده اب مهرۀ ت ویر جهانخواران کرار بدیقم  

ما در جرگ  دوستان و دشمرانمان را شراشته ایم    جرگ مقا 

موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقالقابقل 

 اس م احساس ذلت کررد 

 

 نویسنده: رضا امیر خانی

ارمدا که اولدن کتا  اب نویسرده ی شوش ذوق و ش ق دفقاع 

مالدس است آن قدر جذابدت و گدرایی دارد که اب همان سطقر 

های ابتدایی رمان  بتواندد بوی ریگ های توی کدسه  نمراکی 

یک سر ر محالرانه  و فنای جبهه و جقرقگ را در آغقوش 

 نقویسقد: ب درید و لمس کردد  او در ابتدای این کقتقا  مقی

کتا  اول را فنلی ندست  اال فنل تالدم  اما نقاشقر اول را «

فندلتی ست  روبگاری سمپاد این نوشته را مرتشر کقرد کقه 

 سادگی و روانی »هدچ انتشارات دی ری را مردن جسارتی نبود 


