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علیه ملت و  مقام معظم رهبری : دشمن 

انقالب عظیم جمهوری اسالمیِ ما که فریاراد 

عدالت را در جهان سی داده و ملتها را متوجره 

خود ساخته بارها اقدام کیده و نراکرام شرده  

حاال هم پیداخته به مسائل گوناگون اقتصادی 

و میگواند میخواهیم ملت اایان را بره اانرو 

دربیاورام. اما بدانند ملت اایان در مقابل آنهرا 

 به اانو درنخواهد آمد.

1 

گزانه قطعی مرلرت 

اایان مقاومت مقابرل 

آمرریاررسررا اسررت. 

بیخرورد  بریخرورد 

اراده هاست و اراده 

ما قواتی است چرون 

عالوه بی اراده خرود  

توکل به خدا را هرم 

دارام. بعضی ها در 

داخل می گروارنرد 

مذاکیه چه عریر ری 

دارد؟ مذاکریه سرم 

اسررت. تررا وقررترری 

آمیاسا اان اسرت و 

مذاکیه با دولت کنونی آمیاسا ار  سرم مضراعر  

است. معلوم است که هیچ اایانی غییترمرنرد و برا 

شعوری درباره نقاط قوت خود معامله نمری کرنرد. 

اصل مذاکیه غلط است حتی با آدم حسابی. اانها که 

آدم حسابی هم نیستند. ال ته هیچ کس در عرقرالی 

ماهم دن را  مرذاکریه 

نیست. کسی کره برا 

صدای بلند تهداد مری 

کند. قوه واقرعری ا  

آنقدر نیست. آمیاساای 

ها احتیاج دارنرد بره 

اانسه هارت و پرورت 

. می گواند رفترار  کنند

ما اایان را تغییری داد 

بله  تغییی  اان برود 

که نفیت میدم اایان اا 

بریابری و ۰۱آمیارسرا 

نزدا  شدن آنهرا بره 

مررنررافررر جررمررهرروری 

اسالمی بیااشان دست نیافتنی تری شرده. رار رس 

جمهور آمیاسا می گواد هی جمعه تهیان علیه نظرام 

راهپیماای است اوال جمعه نیست و شن ه است ثانیرا 

تهیان نیست و پاراس است. با اان وجود افیادی کره 

 پای میز مذاکیه می روندچه واژگی هاای دارند؟

 هارت و پورت آمریکا

اعالم کنندگران 
 فساد تشواق می شوند. 

فشار حداکثیی آمیاسا عرلریره 
 اایان جواب نمی دهد. 

عدالت انتخاباتی با طیح استانی شردن 
 انتخابات تأمین نشده است. 

تحیام اایان بااار نفرت را در 
گروارد  الدان آشنا:صداوسیما مری ابهام فیو بید. حسام

پو  ندارام پس حق دارام. 
) 

دلیل اصلی دشمنری -5 

مرهردی _ ما با اایان آماده ساای اایانی ها بیای ظهرور
 است 

تهداد علیه ااریان نشرانره   -6
 حماقت آمیاسا است. 

اا حقوق مشیوع اایان دفاع می 
 کنیم

 و پیرنگ شدن اختالفات آمیاسا و اروپا. -8

به عیاقچی توسط جرنر ر     -9
خواه دانشجوای نس ت به سخنشان راجرر بره  عدالت

اخیاج کیدن بیادران افغانستانی مقیم در ااریان در 
 صورت عدم موفقیت در بیجام.

 صرفاً جهت اطالع! 

 یکی بود یکی نبود         

زیر گنبد بلور                       

 یه جای دور دور.    

مردمونش همربون                

 ساده و اب صفا.   

ها ابزی می کردن چبه              

 غرق در دنیای خویش ها.   

یب خرب از مغ دنیا                      

 آ رزوهای کوچک و ساده

ویل برای اوان بزرگ و پیچیده                           

 اباب هامشغول اکر بودن

خس ته و یب رمق                           

دور از چشم مس ئولنی                            

 انسان هایی صبور

منتظر رمحت خدابودن                      

 کیس اوجنا منی رفت

غری از جووانی هجاد                               

ست نقدهای سینمرااری 》آانه جادو《اان کتاب جلد دوم اا مجموعه سه جلدی

در بی می گیید. بخ  عمرده  ۰۶۳۱  -۱۰شهید سید میتضی آوانی را طی سالهای 

مقاالت اان کتاب به نقد و بیرسی فیلم های اایانی در طو  پنج دوره جشرنرواره 

( و ارااابی سیاستگذاری سینمای اایان در اارن سرالرهرا ۰۶۳۱  -۱۰فیلم فجی )

 .اختصاص اافته

شاکله سینمای امیوا در جهت ااجاد تفنن و در خدمت ت لیغات شیرطرانری  

غیب شسل گیفته و قالب های معمو  سینما  قالب های شناخته شده ااری 

بیااشان تسلیفی ما ال اطاق است. ذائقه تماشاگیان 》بیان حق《هستند که

سینما را نیز در طو  اان صد سا  به مزه هاای پی فیاب عادت داده انرد و 

تماشاگیان اا همان آغاا به قصد تفنن و با نیت استرغریاق در لرذت هرای 

به سینما می آاد  با عینسی که هالیوود بی چشم 》سانتیمانتا 《کودکانه و

او نهاده است و اگی با پاکتی تخمه ژاپنی نیااد  حتما می آاد تا بیای ساعاتی 

خواب و خیا  تجسم اافتره《چند خود را و مشسالت واقعی خود را در ا 

فیامو  کند. مخاطب امیوای سینما عادت کیده است تا اا طیاق نشانره 》

هاای شناخته شده  خود را تسلیم لذااذ سطحی و اودگذری کند که سینمرا 

در اختیار او می گذرد و اگی خدای ناکیده آن نشانه های مرترعرارا را در 

فیلمی پیدا نسند  قهی خواهد کید و به فیلم داگیی خواهد رفت که در آن  

 دامی لذت بخ  و مسحور کننده بیای غفلت او پهن شده ....

 شاکله سینما 

 صاحب امتیاا :

( آرمان )   

سیدبیی:  و مس و  مدای  

 هی ت تحیایاه : 

 

 طیاح : 

 

 آ قای منتظر مس ئول هجاد بود

جووین یب رای بود                             

 دغدغه مند و پرتالش

مشغول اکر ابصفا بود                        

 جووانی هجاد!

از رسارس ایران!           

اومده بودن                              

 برای هجاد جنوب کرمان

از اردبیل،مق و شاهرود                 

 از اصفهان،سزبوار وهتران

دل کنده بودن از خویش ها                     

 ات رفع کنن مشلکی از مشالک

 کسایی که اوجنا زندگی می کردند

مهه ویل نعمتان انقالب بودن                  

دور از چشم مس ئولنی   

انسان هایی صبور                 

منتظر رمحت خدا بودن                          

 دور از چشم مسئولین 

 نرشیه دیوار 

شامره 

 

 صفحه اول: 

 هارت و پورت آمیاسا          

 صیفاً جهت اطالع          

 صفحه دوم: 

 تقی ااده های امان در مدارس         

 صفحه سوم:

 اا رگ گیدن هم نزدا  تی...          

 صفحه چهارم: 

 شاکله سینما          

 دور اا چشم مس ولین         

 من مهیبان خدای          

میدانم که تا آسمان راهی نیست ولی تا آسمانی شدن راه بسیار 

 است 

و اام   سلیقه  ما بی   شود   های خالی به سوی تو بلند می  اان دست

 نیم ک میطلب نان 

در اان مراه ها را بیاامان   بهتیانها   بخش دار   تو خود ای خزانه

 کن مقدر عزاز 

در اان ااام که اا رحمت و بیکت ان اشته است  در اان رواها که 

انندو در اان شب ها که اا انوار  ها راحت میان ما قدم می فیشته

 اند ما را اا نسیم دعا فیامو  نسنید... خدا سپیدی گیفته

حلو  ماه رمضان بی شما م ارک  طاعات وع اداتتون مرقر رو  

 درگاه حق تعالی.

 من!مهربان خدای  
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مریرالدی  مرجرمرر  ۵۱۰۲در سپتام ی 

عمومی ساامان ملل متحد  قطعنامره ای 

  ۵۱۶۱را با عنوان بینامه کراری بریای 

دگیگون کیدن جهانمان توسعره پرااردار 

تصواب کید. در ادبیات سراامران مرلرل  

توسعه پاادار اعنی بیآوردن نیااهای امیوا 

بدون ناداده گیفتن نسل های آانده  بره 

اان معنی که میاقب باشیم امریوا هرمره 

منابر را بیای توسعه استفاده نسنریرم ترا 

چیزی هم بیای نسل های آانرده براقری 

بماند. که اسی اا بینامه های ساامان ملل 

 ۵۱۶۱متحد بیای توسعه پاادار  سرنرد 

کشور عضرو  ۰۹۵است که در حا  حاضی 

امسانات مسراوی “  آن می باشند و با هدا

بیای همه ساکنین کشور  “  با کیفیت باال و مادام العمی تحصیلی فیاگیی

فارغ اا جنسیت  قوم و ق یله و سن و سا  است. دولت اایان نیرز آذر 

اا اان  بینامه آمواشی رونماای کید. با ترحرلریرل و   ۰۶۹۲ماه سا  

بیرسی های انجام گیفته توسط شورای عالی انقرالب فریهرنرگری در 

اان نتیجه حاصل شده که اان سند در موارد ااادی برا  ۹۳اردا هشت 

م انی اراشی و عقیدتی ما ناسااگاری دارد.  اا دستاوردهای اان بینامه 

سرراس عدم تفکیک جنسیتی:    -۱می توان به موارد اای اشاره کید:  بیا

اان سند که مدارس اا ابتدا بااد مختلط باشند و تفسی  جنسیتی در 

مدارس ن اشد  باعث رواج فساد و روابط نامشیوع در مدارس می شرود 

که امینه ساا تزلز  در خانواده است. در حالی که اسی اا مهمرتریارن 

ارکان هی جامعه اای  خانواده است و اا اساسی تریارن نرقر  هرای 

خانواده  نق  مادری و همسیی است که همواره دشمن بیای تسلط و 

غل ه بی ا  جامعه سعی دارد نق  خانواده را اا طیاق ااجاد تزلز  در 

ی تغییر الگوهای جامعه:  -۲نق  مادری و همسیی  کمینگ کند.  ب

اساس اان سند  تغیییاتی در کتب درسی مدارس ااجاد می شود کره 

قهیمانان ملی و دانی ما اا کتب  حذا می شوند و کم کم الرگروهرای 

خارجی جااگزان خواهند شد. اان تغییی در الگوها  براعرث ترغریریری 

رواسیدهای جامعه خواهد شد و آانده کشور را به سمت و سوی داگری 

هدا اا اان دستاورد نفوذ جریان های غیر دینی:   -۳می کشد. 

نفوذ جیاانها و منابر روشنفسیی و سسوالر در فضای آمواشی تیبیرتری 

کشور بی م نای آمواه های غیبی است. همچنین آمواه هرای انسران 

 اسرالمری اسرت.“  خردا مرحرور“ گیااانه غیبی  در بیابی آمرواه هرای
سی اا نظارت خارجی:   -۴ آموا  های بین المللی معلمان که ا

دستاوردهای اان سند می باشد  نوعی نظارت مستشاران خارجری بری 

آموا  و پیور  اایان محسوب می شود.  با بیرسی اان دستراوردهرا  

اان نتیجه حاصل می شود که اان سند  در صدد ااجادتغییی در نرظرام 

آمواشی که نق  تعیین کننده ای در جامعه به واژه جامعه اسرالمری 

دارد  است. که مانند تمامی لوااح الحاقی به مجلس  باعث اا بین رفتن 

استقال   خودباوری و عزت ملی می شود. در مرقرابرل اارن سرنرد       

قیار دارد که اجریای آن در “  سند تحو  بنیادان آموا  و پیور ” 

معظم ره یی  اان سرنرد   کشور به کندی پی  می رود. به گفته مقام

اا آموختن ساامان اافته اا غریب   نگاهی داخلی دارد و در آن نشانه ای

نیست. بی عسس  بی نفوذ اایان بی جهان تاکید شده است و در هردا 

امینه ساای بیای اقتردار “  کالن دوم آمده که نظام آمواشی اایان بااد

و میجعیت علمی و تسوان تمدن اسالمی اایانی در راسترای ترحرقرق 

 باشد.“ جامعه جهانی عد  مهدوی

 تقی زاده های زمان در مدارس 

دورتیان همسااه اسمی بود که چند سا  پی  بچه هرای انرجرمرن 

خواه دانشگاه حسیم س زواری بیای کروی گرلرسرتران  اسالمی عدالت

انتخاب کیده بودند کوی گلستان میکز شهی س زوار است که جمعیتی 

بالغ بی سه هزار نفی دارد و بافت مسسونی اونجا با بقریره شرهری فریق 

کند چیا که قدمت چندصد ساله دارد. راجر به کروی گرلرسرتران  می

چیزهای مختلفی شنیدام مثالً عده ای می گواند کره مریدم کروی 

گلستان نه تنها س زواری نیستند بلسه اایانی نیستند. عده ای هم مری 

گواند که میدم خطیناکی هستند چون سطح فیهنگی آنها ضرعریر  

است.اما من اا خودم س وا  می کنم که االن دانشرجرو هسرترم اوال 

فیهنگ را چی تعیا  می کنم و من که اونجا اندگی نمی کنم چقردر 

با فیهنگ هستم ؟ شما هم حتماً اا خودتان س وا  کنید. با توجه بره 

قدمت بناهای آنجا انگار که میدم کوی گلستان هستند که با اصرالرت 

بوده و س زواری اصیل هستند و بقیه میدم برعردهرا دراطریاا آنرهرا 

سسونت گزادند که اآلن اونجا شده میکز شهی. چندهرزارسرا  پریر  

کلمب وارد ا  جاای شد بعد اا اان که مریدم  شخصی به نام کیاست 

سیخ پوست بومی اونجا را اا بین بید اونجا را به عنوان ا  قراره ترااه 

کش  کیده معیفی کید و آمیاسا نام گیفت که حاال ادعرای خریرلری 

چیزها می کند. خودشان را با تمدن می دانند در صورتی که بی تمدن 

تیان افیاد کسانی هستند که انسانی را ناداده می گییند و انسرانریرت 

ندارند. من ا  دانشجو هستم که اا ا  استان داگی بیای ترحرصریرل 

اانجا آمدم وقتی قضیه کوی گلستان را شنیدم گفتم که احتماال ار  

مشسلی هست وگینه میدم س زوار میدمی انقالبی هستند و بریای هری 

اتفاقی همیشه آماده و در صحنه بودند چره 

در امان انقالب و جنگ و چه حاال مرثرل 

کم  به سیل ادگان که میلیارد ها کمر  

کیدند و گیوه جهادی بیای امردادرسرانری 

فیستادند در صرورتری کره مریدم کروی 

گلستان در آب و گل مانده بودند و اصرال 

عاقالنه نیست که به اان راحتری اا کروی 

گلستان که در کنارشان هست بگذرند امرا 

بعد اا کلی تحقیق دادم هیرچ مشرسرلری 

نیست فقط اان که میدم و مس ولین کروی 

شرنراسرنرد و  گلستان را به رسمیت نمری

معتقدند که آنها اا اای شهی را اا بین بیدند و بااد تخلیه کنند اان که 

چطوری تخلیه کنند جاای را که اندگی می کنند مهم نیست و اصرال 

مهم نیست که آاا می توانند جاای بیای اندگی تهیره کرنرنرد؟  امرا 

متاسفانه من اا جامعه نخ گان و فعا  س زوار و مس ولین توقر نداشتم 

که اانقدر حیا اا عدالت  اا انسانیت و... می انند اما کوی گلستان را 

نمی بینند.دم اا اسالم و انقالب می انند در صورتی که مریدم کروی 

گلستان وضعیت اان چنینی دارند که در ااام عید که بارندگری شرده 

بود چند خانه راز  کیده و میدم کوی گلستان دچار مشرسرل شرده 

بودند. افیادی هستند در س زوار که بسیار فعا  و موثیانرد حرتری در 

شهیهای داگی ولی هیچ واکنشی بیای کوی گلستان ندارند. چرنردارن 

سا  است که مس ولین مختل  وعده های گونراگرونری بریای کروی 

خرواه  گلستان به نماانده آنها آقای سیماای و به دانشجواران عردالرت

ی اان که میدم  دانشگاه داده ولی هیچگاه عملی نشد و همیشه به بهانه

کوی گلستان همساری نمی کنند شونه خالی کیدند. ال ته اا بعضی اا 

مس ولین هم دعوت می کنیم که بیای ا  بار هم شده برااداردی اا 

ای  کوی گلستان داشته باشند. تقیا اً سه هفته پی  طی ا  جرلرسره

که آقای دادستان  رایس دادگستیی س زوار مس و  مییاث فیهنگی و 

مس ولین شهیداری با حضور آقای مولوی رایس دانشرگراه حرسریرم 

س زواری و نماانده میدم کوی گلستان  آقای سیماای داشتند قیار بری 

اان شده که درا  ماه به نتیجه بیسند که چساری می توانرنرد بریای 

کوی گلستان انجام بدهند و بعد اا ا  مراه انشراهللاو وارد عریصره 

 عملیاتی شوند.

 از رگ گردن هم نزدیک تر... 


