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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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آیت الله رسولی محالتی:

امام)ره(، عارفی متعّبد بود
چـاپهشـتمازکتـاب
فرهنگاسـالمدراروپـا

اثردکترزیگفریدهونکه،ترجمهمرتضیرهبانی

23

مجموعه 12جلدی نشریه فرهنگ اسالمی
از شماره نخست تا شماره دوازدهم )سال نخست انتشار(

به قیمت 500هزار ریال



پس از نیم قرن  بیش از نیم قرن از آغاز قیام پانزدهم خرداد 1342 به رهبری 

امام خمینی)ره( گذشت. وقتی که امام خمینی)ره( قیام خود را از قم آغاز می کرد، 

گرد مرگ بر بام خاورمیانه پاش��یده بود. سعودی ها بر عربستان با قدرت فرمان 

می راندند، شاه مخلوع در ایران خواب کورش کبیر را می دید و در اندیشه بود تا با هزار فسانه 

و افس��وْن رؤیای هخامنش��ی را جانشین واقعیت امت اس��امی کند؛ اسرائیل با خشونت تمام 

لب و گونه مانکن های تل آویو را با خون نوجوانان فلسطینی گلگون می ساخت و تسلیحات و 

تبلیغات و تعلیمات غربی بر تمام کشورها و جوامع و مراکز آموزشی جهان اسام حکم می راند. 

مارکسیست ها که قهرمانان بدلی مبارزه با امپریالیسم جهانی بودند، قیام مردم به رهبری امام 

خمینی)ره( را یک شورش کورکورانه می خواندند و احزاب ناسیونالیست و سوسیالیست و لیبرال 

� از حزب پان ایرانیس��ت محسن پزش��ک پور گرفته تا حزب توده کیانوری و جبهه ملی محمد 

مصدق � همه به شکست مطلق رسیده بودند. آونگ اگوست کنت بر دروازه موزه ایران باستان 

آویخته شده بود که با هر حرکت، تکرار می کرد: عصر دین، عصر فلسفه، عصر علم... و تأکید 

می کرد که عصر دین گذشته است. 

در چنان شرایطی بود که امام خمینی)ره( پرچم قیام خود را برافراشت و فاطمه وار دم از اسام 

ناب محمدی زد. طنین فریاد تاریخ ساز او حوزه و دانشگاه و بازار و کارخانه و مزرعه را تکان داد 

و خون جدیدی در عروق انسان مسلمان ایرانی به حرکت در آورد. تپش قلب امت جهانی اسام 

از قم آغاز شد، خون تازه در عروق مردم از قم به گردش در آمد و انقاب آغاز شد...

52 س��ال از آن روز و آن لحظه تاریخی گذشته است. دکتر محمد مصدق حدود سه سال پیش 

از پانزدهم خرداد 1342، در 84 سالگی چشم از جهان فروبست؛ در حالی که نقشی کوچک تر 

از ناصر در مصر، ضعیف تر از گاندی در هند و کم فروغ تر از نلسون ماندال در آفریقای جنوبی 

ایفا کرده بود. اساساً او متهم بود که می توانست جلوی روند حوادث به سوی پیروزی استبداد را 

بگیرد و نگرفت، می توانست دست در دست آیت الله کاشانی بگذارد و کشور را از بحران نجات 

دهد و نگذاشت و نداد، الاقل می توانست مردانه در مقابل شاه مستبد بایستد و در راه نجات 

کشور بمیرد اما نایستاد و نُمرد. 

36 س��ال پس از پانزدهم خرداد 1342 � یعنی در سال 1378 � کیانوری در سن 84 سالگی جان 

به جان آفرین تسلیم نمود؛ در حالی که خوْد شاهد مرگ مارکسیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی بود؛ چه رسد به مرگ حزب توده. او خود را نه در نقش خادم ملت که در نقش خادم 
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فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

روس��یه می یافت. 47 س��ال بعد از پانزدهم خرداد 1342، محسن پزشک پور در سن 83 سالگی 

جان سپرد؛ در حالی که شعارش »ای ایران، ای مرز پرگُهر« بود و می گفت »چو ایران نباشد تن 

من مباد«، ولی در دوران دفاع مقدس اثری از حضور او برای دفاع از ایران در جبهه دیده نشد و 

نتوانست یا نخواست با دشمن متجاوز بجنگد و در راه این مرز پُرگهر جان سپارَد.

... 52 سال از قیام پانزدهم خرداد 1342 گذشته است. انقاب اسامی به رهبری امام خمینی)ره( 

در ایران پیروز شده است، بساط نظام سلطنتی 2500 ساله برچیده شده است، تخت سلطنت در 

ایران در هم شکسته شده است و سلطه بن علی ها، مبارک ها، علی عبدالله صالح ها یا به چالش 

کشیده شده یا از بین رفته است. تحرکات ضد انقاب و حرکت های قوم پرستانه و تجزیه طلبانه 

به شکست رسیده اند، انقاب اسامی در لبنان و عراق و یمن جوانه زده است، نسیم انقاب در 

افغانس��تان و تاجیکستان و آذربایجان شوروی سابق و بحرین ورزیده است، ابرقدرت ها امروز 

خود را ناگزیر به گفت وگو با انقاب اسامی یافته اند... 

در چنین شرایطی است که امپریالیسم جهانی از تمام امکانات خود برای نبرد با انقاب اسامی 

سود می جوید؛ به گونه ای که مرکز مطالعات تسلیحات نظامی در انگلیس در گزارش خود اعام 

می کند 21 کشور جهان به داعش ]برای نبرد با محور مقاومت اسامی ضدصهیونیستی[ ساح 

می رسانند که در رأس تمام آن ها ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. بر اساس این گزارش، از 1700 

گلوله ای که داعش در عین العرب شلیک کرده، 223 گلوله آمریکایی بوده است. این در شرایطی 

است که آمریکا مردم بی پناه یمن را محاصره نظامی و اقتصادی کرده است و حتی از رساندن 

دارو به یمن جلوگیری می کند. 

بر اساس گزارش پایگاه مصری »نیل نت«، ارتش عربستان دست اندرکار حفر تونل برای رساندن 

مهمات و تس��لیحات به تروریس��ت های القاعده در یمن است و نیروی هوایی عربستان طی 

24 س��اعت، بیش از 30 بار فقط به ش��هر عدن حمله کرده است. این گذشته از حماتی است 

که شبانه روز به روستاها و شهرها و مناطقی نظیر المسقی، صعده، السده، الحدیده، العریش، 

صنعا، جزیره العمال، ابین و الضالع می کنند. در صنعا، فرودگاه بین المللی را زیر بمباران هوایی 

قرار داده و هواپیماهای باری و کمک رس��ان را به آتش می کش��ند؛ به گونه ای که صلیب سرخ 

بین المللی نیز از نابود شدن باندهای فرودگاه بین المللی صنعا ابراز نگرانی کرده است. 

در حاشیه حوادث یمن، سرکوب در بحرین، تروریسم در عراق و کشتار بی پناهان و غیرنظامیان 

در سوریه ادامه یافته است. وزارت حقوق بشر یمن اعام کرده تا تاریخ 94/2/15، قریب به یک 
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هزار نفر از مردم یمن به وسیله بمباران هوایی کشته و بیش از سه هزار نفر مجروح و معلول 

شده اند. 

در عین حال، این جنگ همه جانبه که امپریالیس��م به رهبری آمریکا علیه انقاب اس��امی به 

راه انداخته، باعث افزایش محبوبیت انقاب اس��امی در جهان اس��ام � به ویژه در جهان عرب 

شده اس��ت؛ به عنوان مثال، پس از انتش��ار مقاله توهین آمیز روزنامه س��عودی »الیوم« توفیق 

الس��یف � استاد علوم سیاس��ی � در تاریخ 94/2/10 در شبکه فیس بوک خواهان عدم خرید و 

خواندن این روزنامه ش��د و نوش��ت: »این یادداشت و پیشنهاد، مختص روزنامه الیوم سعودی 

اس��ت. امیدوارم به آن پاس��خ مثبت دهید. خداوند نگه دارتان باشد. اجازه ندهید یک روزنامه 

محلی به تشیع توهین کند. مبلغان متعصب جنگ یمن را برای تکرار ناسزاهای همیشگی در 

روزنامه ها یا مساجد غنیمت شمرده اند... روزنامه الیوم نمونه کریِه دیگری از این ناسزاها را به 

قلم نویسنده ای به نام ناصر القفاری که به نظر می رسد از مبلغان مذهبی ]وهابی[ باشد، منتشر 

کرد.« کاربران عرب زیادی از این اس��تاد عرب حمای��ت کردند و انزجار خود را از این اقدامات 

تفرقه افکنانه اعام نمودند.

... آری! 52 سال از قیام پانزدهم خرداد 1342 گذشته است. امروز مردم در خاورمیانه با چهره ای 

جدید و قرائت نوینی از اسام آشنا شده اند. اسامی که مخالف سرمایه داری است و طرفدار رفع 

تبعیض نژادی و طبقاتی و سیاسی و پیام آور صلح و امنیت برای بشریت است. خمینی)ره( به 

ملکوت اعلی پیوسته است، شهدا به بارگاه رحمت الهی راه یافته اند، ولی صدای خمینی)ره( از 

نای تاریخ به گوش می رسد که می گفت: »من در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید این انقاب 

به دست نااهان بیفتد.« 

انقاب ادامه دارد...

برافراشته باد پرچم گلگون قیام مقدس پانزدهم خردادماه...

و پیروز باد حرکت انقابی امام)ره( برای نجات مستضعفان زمین.
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