
 

 

  سخن سردبیرسخن سردبیر

  )ینی(امام خم». انقالب ما انفجار نور بود«

 یدو شد یقو  یقدر  به یحرضت عل یهعل یغاتتبل یهدر دوران معاو خوانیم یم یختار در

باور کرده  یزاز مسل�نان ن یاریکرده و بس یمعرف �از یو ب یرمسل�نرا غ یشانبود که ا

و  یعل یتحقان یناز افراد ب یاریبود که بس یبه حد یرنگو ن یبو فر یفضاساز  ؛دبودن

  بودند.شده مردد  یهمعاو

فراوان و گسرتده و  یاربس یجمع ارتباط یلوسا ینکها رغم یعل یزامروز ن یایدن در

 یقدر  آنها به یمعظ یغاتسلطه و تبل نظام ۀخاص و وارون یاتشده است؛ اما ادب یرشفتهپ

از مردم جهان  یاریبس یقهاست که ذهن و فکر و سل شده یطراح یبکارانهشده و فر حساب

  منحرف کرده و به سمت خود جذب کرده است.و پدیرش حق را از حق 

افکار و  یتبلکه برنامه، هدا یست؛ن یاستع�ر جنگ سخت و نظام یاستس یگرد امروزه

اهداف خود  یسو  داده و به ییرتغ یجرتد و تفکر افراد را به ی. سبک زندگهاست یقهو سل یالام

ها و  را در درون خانه یدو دشمنان پل یگانگانحضور ب ۀینزم یننو ی. ابزارهاکنند یم یتهدا

جوان، نوجوان، کودک، زن و مرد فراهم کرده است و  و یرافراد جامعه از پ تک ذهن و دل تک

و  ینیامام خم ؛باطل را حق و بالعکس؛ حق را باطل و �ایانند یدوست را دشمن م گونه ینا

  .یرخواهرا دشمن و بدخواه، رضاشاه و محمدرضا را دوست و خ یا خامنهامام 

است که امام  یفیدستور و تکل »یینجهاد تب«کننده،  شدت آلوده و گمراه به یفضا ینا در

  حق صادر �وده است. یروانپ یبرا یطانیراهربد نظام سلطه و ش ینمقابله با ا یجامعه برا

همچون  یو فروکاست آن به مسائل یکاآمر یسلطه به رهرب  نظام یخام از دشمن تلقی

 یو... موجب شده تا برخ یا و نفوذ منطقه یحقوق برش، توان موشک ی،ا هسته های یتفعال

در  یاسالم یشده و اصالح رفتار و کوتاه آمدن جمهور  ینهزم یندر ا یمحاسبات یدچار خطا

 یکنند و رفتارها یتلق یاسالم یجمهور  یهفشارها عل یرف�ن پذایها را موجب پا حوزه ینا
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  سلطه بدانند. نظام یو فشارها یکشورمان را عامل دشمن

مذاکرات  یّۀقض ینا یلدر اوا ینمن دو سه سال قبل از ا: «... فرمایند یجامعه م امام

تا کجا  یاسالم یاگر جمهور  ینداآلن به ما بگو یناز هم ها یکاییگفتم آمر ی،ا هسته

حل شد،  یا . اگر مسئله هستهیندرا بگو ینا کنند؛ ی� یدشمن یگرکند، آنها د ینینش عقب

 یّۀقض یّه؟�ام است قض ینیدشده، بب حل یا هسته یّۀخب حاال قض ؟�ام است یّهقض یگرد

حقوق برش  یّۀحقوق برش است؛ قض یّۀها حل بشود، قض موشک یّۀآمد؛ قض یشها پ موشک

و  یاصل رهرب  یّۀنگهبان حل بشود، قض یشورا یّۀنگهبان است؛ قض یشورا ۀیّ حل بشود، قض

اسالم  یتو حاکم یاصل قانون اساس یّۀحل بشود، قض فقیه یتوال یّۀاست؛ قض فقیه یتوال

» است یتصّور، تصّور غلط ینا ینبنابرا یست؛ن یجزئ یزهایاست، دعوا رس چ ینهااست؛ ا

  ).٢٥/٠٣/١٣٩٥ ی،رهرب  معظم (مقام

به رسارس جهان  یانقالب اسالم یزیاستکبارست یگسرتش الگو  توان یامروز م یگرد یسو ز ا

قرار دارد در  یکاگر که در رأس آن آمر ها، قدرت قطب سلطه ملت یداریرا مشاهده کرد. با ب

 سابقه یب یشو افزا یدر بحران اقتصاد توان یافول را امروز م ینا یها حال افول است. نشانه

در  یکاآمر ۀمنفور شدن وجه ی،و جهان یا منطقه های یاستشکست س ریکا،آم های یبده

 یدر آنجا مشاهده کرد. از سو  یاجت�ع های یتیمشکالت و نارضا یشمردم جهان و افزا ینب

 یقاش�ل آفر یدر کشورها ییراتمسل�ن و تغ یها ملت یداریتحوالت جهان اسالم و ب یگر،د

 یکیعنوان  به یونیستیصه یمرژ یفتحول است. تضع نای یگرد یها از نشانه یاو غرب آس

  .آید یقطب به ش�ر م ینا یاز ضعف عموم یا گر، نشانه قطب سلطه یاز �ادها یگرد

ابعاد  یینتب ی،اسالم ین�دن نو یزشو آغاز خ یگام دوم انقالب اسالم یلدر اوا عالوه به

  نظران است. و صاحب شمندانینخبگان، اند ۀهم یرخط یفۀتحقق آن وظ یبرا سازی ینهو زم

و در چهل و  یرانا یدر ابعاد مختلف انقالب و �دن بزرگ اسالم یجهت روشنگر  در

جهاد  یکوچک در راستا یتا گام یما را به آن اختصاص داده ای نامه یژهسالگرد آن، و ینسوم

  باشد. ینظام اسالم یها آرمان یو بازخوان یینتب

 یها به شبهات ـ حوزه ییمرکز مطالعات و پاسخگوبه رسالت  پاسخ باتوجه  فصلنامۀ

از  یرا به درج تعداد یهبخش از نرش یکش�ره به بعد،  ینبر آن است تا از ا یهعلم

و  یمرکز بررس یعلم یها ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه پرسش

  شده، اختصاص دهد. داده پاسخ

 یدر راستامخاطبان عزیز و مقاالت  ها یشنهادانتقادها، پ یرایپاسخ پذ فصلنامۀ

  امروز است. ۀجامع یفکر  یدر فضا یجبه شبهات را یپاسخگو 


