
ما با مسلمین اهل تسنننن ین ن        » 

هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و   

اگر کس  کالم  بگوید .  برادر هستیم

هنا  که باعث تفرقه بین ما مسنلنمنان   

بشود، بدانید که یا جاهل هستند ینا    

خواهند بینن   از کسان  هستند که م 

قضنینه   .  مسلمانان اختالف بینندازنند  

شیعه و سن  اصلًا در کار نیست، منا    

نسل، نسل چهارم، نسنل چنهنارم         

انقالب، نسل چهارم انقالب ایران؛ در 

شناس ، برخ  نسل را اینن      جامعه

  :اندچنین تعریف کرده

ی گروه  از همساالن که تنرنربنه   »

  ».اندی مشترک  را داشتهزیسته

معموال هرنسل طنقنش شنراین  و         

 01ای حداقل   تغییرات جامعه، دوره

ساله دارد و یک نقطه منقنداک کنه        

تاریخ  اثرگذار بر تمام افراد اسنت،  

ها را نسقت به ی دینگنر   ترتیب نسل

 . سازدمشخص م 

در ایران نقطه مقدای  به نام انقنالب  

کننند؛   خودنماین  من      75اسالم  

ی انقالب  که پس از پیروزی بر همه

ها، در تمام شئون زندگ  تمام ایران 

نقاط ایران، تاثیر بسزای  داشنتنه و     

 .دارد

امروز در ادبیات اجتمناعن  کشنور      

ایران، از نسل چهارم انقالب سنخنن   

بننندی   آید، القته تقسیمبه میان م 

های ده های پس از انقالب دورهنسل

 ...شود، چراکه ساله را شامل نم 

 

چهارمین نســل 

 انقالب

ی
س

ن عبا
سی

 ح
صنینینفنه     ) »    هنم بنرادرینم     همنه بنا    

 (011،ص6امام،ج

هنای اخنینر      ی   از مسائل  که در سال

بسیار اوج گرفته است بیث شنینعنه و      

ی با نگاه  گذرا به تاریخچه.  سن  است

اختالفات میان این دو فرقه، این ن نتنه   

حائز اهمیت است که در ابتدای امر اینن  

مسأله یک اختالف م تق  میان علمنای  

ها بوده و در میان عنوام و      این فرقه

بین شیعه و سن  صلح و دوسنتن        

حاکم بوده است، اما از حدود دویست 

هنا  سال پیش تا به حال بعض  فرقنه 

ی زر   مانند وهابیت، خود را به وسیله

و زور وارد م تب اسالم  کردند و بنا  

دار تفاسیر و نظرات مریض و سنوینه    

 ...برای خود و 

 ادامه در صفحه بعد

 

 فرهنگ، انقالب، شورا

 

به . ی آغاز حیات متمدن بشری استتف ر، نقطه

این معنا که وقت  تف ری جدید بنینن منردم        

شود کنه    کند؛ فرهنگ  فراگیر م تیقش پیدا م 

تواند آغازگر مسنینر       در صورت بروز فرصت م 

توان علت تمدن را با این منطش م .  تمدن باشد

جو ودر فرهنگ و علت فرهنگ را در تف ر جست

بدیه  است که نوع تلق  و تعریف منا از    .  نمود

انسان و جهان بین  و درک ما از تاریخ  بشنری،  

ی   در تف ر و متقابالً در فرهنگ  که به واسنطنه  

 . گذارد شود، تأثیر جدی م  آن متولد م 

بر این اساس تفاوت جدی و عمیق  وجود دارد   

میان کسان  که به تاریخ، نگاه  ت امل گرایاننه  

دارند و در تف رات خود پیرو نظریه داروینیسنم  

اجتماع  یا ترق  تاریخ  هستند با کسان  کنه  

نزول وح  و فرستادن انقیاک النهن  از طنرف          

 .دانندهای بشری م پروردگار را آغازگر فرهنگ

غفلت از این اختالف و ش اف میان دو نوع تف رِ 

شود در مسیر تنعنامنالت و        نامقرده، موجب م 

ستدهای فرهنگ ، الگوهای  اتخاذ شود کنه  وداد

ی اله  و سنازگنار بنا          منطقش با اساس اندیشه

بدیه  است که غفلنت  .  ی اسالم  نقاشد  جامعه

را باید با آگاه  بخش  و روشنننگنری زدود و        

های تف ر غیر ی فرهنگ دین  را از ناپاک   جامه

 .توحیدی و غرب  پاک نمود

بعد از پیروزی انقالب و تغییر نظام ح ومت  از   

ستم شاه  به جمهوری اسالمن ، تنینول در        

ی فرهنگ و گسترش نفوذ فرهنگ اسالم   حوزه

در این راستا شورای عال  اننقنالب     . تعقیب شد

و به منظنور  (  ره) فرهنگ  به دستور امام خمین 

حفظ و حراست از اندیشه و فرهنگ اسنالمن      

 ...و 

  2ادامه در صفحه 

 هفته آخر آذر ماه نود و پنج/  88شماره / سال پنجم 

 انجمن اسالمی دانشجویان مستقل: صاحب امتیاز

 امیرحسین کهوندی فاضل: مدیر مسئول

 حدیثه حقداری : سردبیر

  4ادامه در صفحه   3ادامه در صفحه 

 ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم
الهام رادمهر

 

 

به بهانه سالگرد تاسیس شورای )

(عالی انـقالب فرهنگی  
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نشریه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی                             
Ahdmag.ir 

دیگر فرق اسالم ، سع  در تفرقه و ایرناد شن ناف       

 »وهابیت»فرقه های  مانند . میان شیعه و سن  کردند 

حت  پا را فراتر از ایراد تفرقه گذاشتند و تنها فرقه و   

طریقت حش را وهابیت معرف  کردند، بنه  

این معنا که دایره بزرگ مسنلنمنینن را         

میدود به وهابیت دانسنتننند و حنتن           

بسیاری از فرقه های سن  را خنارج از        

در روند تاریخ  هرچه .  اسالم تلق  کردند

گرفت اف ار تننند     که این فرقه قدرت م 

داد و خویانه و احمقانه بیشتری را بروز م 

تا به امروز این تف رات که جامه عمل بنه  

خود پوشیده اند، نه تنها با خوی اسالمن   

بل ه با خوی انسان  معارض هستند و بنه  

ای مانند کشتن ینک    رفتار های وحشیانه

در .  فرد به خاطر شیعه بودن انرامنیندنند   

طول دوره های تاریخ  تنفن نرات اینن         

ای جز قتل و وحشیگری چنین  نیز نتیره

مضاف بر این م اتب ضنالنه و     .  اندنداشته

های دین  غنلن      گونه خوانشانیرافات  که دارند، این

نیز در شیعه به وجود آمده است که همان نتینرنه را     

 . داشته است بردر

گونه م اتب انیراف  در شیعه با بینان عنقنایندی       این

احترام  افراط  و به دور از حش و با هتک حرمت و ب 

های سن ، سع  بر این دارند که به سایر مقدسات فرقه

ی خود را حش جلوه داده و به دور از انصاف و به وسیله

فهم  از قرآن، احادیث و روایات، هر چه بیشتر در   کژ

اگر عقاید این دسته از شنینعنینان     .  آتش تفرقه بدمند

درست بود باید در کالم اهل بیت و یا رفتار اهل بیت و 

یا رفتار و کالم اصیابشان رفتاری مشابه رفتار خود را   

ها فق  با تفاسیر منیراف و پنر  یافتند، اما این فرقهم 

های خود را تنوجنینه        توانند رفتاراز قصد و غرض م 

 .کنند

مسأله دیگری که گریقان گیر اخنتنالفنات من ناتنب         

این .  ها استشود، مسأله تفاوت اقوام و نژاداسالم  م 

مسأله نیز در کنار اختالف بین م اتب باعث م  شنود  

که حدود اختالف به درون خود م اتب نینز کشنینده      

شود، یعن  مضاف بر شیعه یا سن  بودن، مسأله شیعه 

با فالن قومیت ویا نژاد و سن  با فالن قومیت و یا نژاد 

شود که خود این امر باعث تفرقه بیشنتنر و     مطرح م 

 .شود انشقاق حت  در میان یک م تب م 

القته که عمده منشأ این مسائل اکثرا به خاطر جهل و 

ناآگاه  است، که همنینن   

ابزار جهنل و نناآگناهن          

سالح  شده اسنت بنرای     

های استعمارگر تا به کشور

واسطه آن در طول تنارینخ   

بتوانند بر جوامع اسنالمن    

مسل  باشند و هرگاه کنه    

در طول تارینخ من ناتنب       

اسالم  به ی دیگر نزدینک  

هننای شننده اننند، کشننور     

گر این دسنت از      استعمار

هنای  اختالفات را در قالنب 

دیگر به جوامع اسنالمن      

اند و بناعنث       تزریش کرده

جدای  و تفرقه بنینشنتنر       

که امروزه به واسطه همین عقاید پوچ و جای اند، تاشده

امن  را بنه      اساس و ایراد م اتب دروغین، عامل ناب 

های تروریست  را   اند و گروههای اسالم  افزودهکشور

 .اندایراد کرده

در واقع بیث اختالف میان شنینعنه و       

های مشابنهن  بنا بنینث          سن ، سویه

ها دارد و اصنال از        اختالف اقوام و نژاد

این اختالفات ریشنه  .  همان جنس است

گری های استعمارهای کشوردر سیاست

هنای  چون انگلیس دارد کنه در دوره       

، بنر حسنب اقنتنضنای          زمان  مختلف

اف ن ، توانسنتنه   منافعش و با ابزار تفرقه

هنر  .  به مقاصد خویش دست پیدا کننند  

تنر  چه که این دست از اختالفات بنزرگ 

های استعمارگر های مل  برای کشورشود، غارت ثروت

اما راه  که نقطه مقابل تمنام اینن     .  شودتر م راحت

توان آن را راه نرات از تنقناهن         مش الت است و م 

 .دانست ،وحدت است

در هر برهه تاریخ  که میان مردم کشور ما  وفناق و      

وحدت پیش آمده است، ملت ما توانستنه اسنت بنه        

هنای  در بنینران    .  های بزرگ  دست پیدا کنددستاورد

تاریخ ، مانند هشت سال دفاع مقدس، هنگامن  کنه     

همه مردم ایران به وحدت رسیدند، توانستند در مقابل 

دشمن بیگانه بایستند و از خاک اینن منرز و بنوم            

اما امروزه نه تنها نقطه قوت ما وحدت .  پاسداری کنند

به شمار م  آید، بل ه به عنوان یک وظیفه است؛ زینرا  

تنری  هنای بنزرگ    توانیم به پیشرفتتنها با وحدت م 

امروزه است قار و استعمار جهان  بنه  .  دست پیدا کنیم

های مخنتنلنف،    ی اسالم هراس  از طریش رسانهوسیله

کند وجهه مخدوش  را از اسالم بنه جنهنان      سع  م 

ای آن نشنان دادن      ارائه دهد، که ی   از منابع رسانه

ست که به سقب شدت تفرقه و رفتار های وحشیانه ای

 .دهند این تفرقه بروز م 

های تاریخ  مختلف بیث تفرقه عنامنلن     اگر در برهه

-گران با خیال آسوده ثنروت که استعماربوده برای این

های مسلمین را غارت کنند و بر آنها ح مران  کننند،  

امروز این تفرقه و بازتاب آن عامل  اسنت کنه من           

 . خواهند با آن اسالم و مسلمین را نابود کنند 

ما امروز مش لمان این است؛ است قنار جنهنانن  و         »

استعمار، از ی   دو قرن پیش، مصلیت خود را در این 

. های مسلمان اختالف بنیننندازد     دانست که بین ملّت

مصلیت را در این دانست، چرا؟ 

توانسنت  چون در این صورت م 

ها را غارت کننند،   های اینثروت

هناین  کنه      ها را از پیشرفتاین

ها بود باز بدارد؛ استثمار حشّ آن

های جهان  به برکت قدرت.  کند

علم  که پیدا کرده بنودنند و       

ای که پیدا کرده بودند و  فنّاوری

های  که ساخته بنودنند،     سالح

شان را این قرار دادنند و      هدف

متأسّفانه تا حدود زینادی هنم     

که ما از اّول انقالب تنا امنروز دائنم        این.  موفّش شدند

های مسنلنمنان و بنه         دستِ دوست  را به سمت ملّت

های مسلمان دراز کردیم، دعوت کردیم به سمت دولت

هنای     اتّیاد، به وحدت، به ایستادگ  در مقابل توطئنه 

بیاننات در      01/7۹17۹00)».خاطر این است دشمن، به

 (دیدار اقشار مختلف مردم

 

در هر برهه تاریخی که میان 

مردم کشور ما  وفاق و وحدت 

پیش آمده است، ملت ما توانسته 

های بزرگی است به دستاورد

های در بحران. دست پیدا کند

تاریخی، مانند هشت سال دفاع 

مقدس، هنگامی که همه مردم 

ایران به وحدت رسیدند، 

توانستند در مقابل دشمن بیگانه 

بایستند و از خاک این مرز و بوم 

 پاسداری کنند

های این اختالفات ریشه در سیاست

گری چون های استعمارکشور

های زمانی انگلیس دارد که در دوره

، بر حسب اقتضای منافعش و مختلف

افکنی، توانسته به با ابزار تفرقه

هر .. مقاصد خویش دست پیدا کند

چه که این دست از اختالفات 

های ملی تر شود، غارت ثروتبزرگ

تر های استعمارگر راحتبرای کشور

اما راهی که نقطه مقابل . شودمی

توان تمام این مشکالت است و می

آن را راه نجات از تباهی دانست، 

 .وحدت است
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 یادداشت 

 لعیا صادقی

نشریه                        
Ahdmag.ir 

-ی توافقات هستنه تازه داشت درباره.  های کار بوداول

های قشنننگ     شد، با امیدهای  م ای با غرب زمزمزه

.  دانست کلیت قضیه چنینسنت     کس  نم .  ل ن واه 

ای خوشیال از رسیدن به معقد و منعنقنودشنان       عده

ای کشیدند، عنده کردند و انتظارش را م کوب  م پای

هم نشسته بودند منتظر که بقینننند اصنال قضنینه          

 . چیست

گفنت خنوب     ها، ی   م گم دردر همین بهت و سر

آورد و منوجنب فنرح و          است،گشایش به همراه م 

گفت بد است و منوجنب سنر      آسایش است، ی   م 

ای عنده .  اف ندگ  و سیه روزی و به فنا رفتن ممل ت

ها بناالخنره سنر        انتظار. اما منتظر نظر ولیشان بودند

 .بود هاهمان اول. ره بر نظر خود را بیان کرد. آمد

با مذاکره مستقیم با آمری ا مخالفتن    »: ایشان گفتند

دانم چرا، ولن     نم  ». ندارم، ول  خوشقین هم نیستم

. شاید هم نخواستند دیده شنود .  دیده نشد.  حذف شد

. بین نقودن را و آن نگران  و آن دلنواپسن  را      خوش

دو سال  رفتند و آمدند و هر دفعه به پنایشنان   .  رفتند

 . ها گفته شدها ریخته شد و تهنیتگل

شان، چه در روز دانشنرنو،     هر دفعه، در هر سخنران 

ی یک نمایشگاه ادب ، چه در هر کرنا  چه در افتتاحیه

ای را    که مرال سخنوری داشتند؛ مریز بذر نرویینده 

گفتند که اگر بروید و به ثمر بننشنیننند، چنقندر         م 

هنای گنل     زندگ  همه مان خوب خواهد شد و آب    

 ..... شود و ه ذاقابل خوردن م  ی مانشده

ول  از آن طرف ولّ  با دل  نگران، دلواپس فرزنداننش  

خواهد حتن   داند که م م .  شناسدطرف را م .  است

-راهنمای  من    .  دهدهشدار م .  نیستمان هم نقاشد

حت  جاهای  مقتندراننه   .  کندپدرانه نصییت م .  کند

: گنویند  رک و راست من    .  کندامر به توجه بیشتر م 

ای بهانه است و   حت  هسته ». طرفمان بد عهد است»

  .گوش، شنوا نیست. اصل ما را نشانه رفته

با هنمنینن      .  خودم شنیدم.  همین چند روز پیش بود

. شنیدم که طرفمان بدعهدی کنرده .  های خودمگوش

-القته که قابل پنینش    .  سر موعد و بزنگاه، زده زیرش

تصرف شنده بنه         های بلوکه شده واز پول.  بین  بود

های الننه  ی مختلف مثل غرامت دادن به گروگانبهانه

ای چینز تنازه    .  های واه  دیگرجاسوس  بگیر تا بهانه

رهقرمان اصرار داشت .  از اول انقالب همین بوده.  نقود

. ستحاال روزگار دیگری.  سست نقاشیم و کوتاه نیاییم

کوتاه امدند و سر خم کردند و به ازایش شناد بناش       

گرفتند و االن که وقت درو شده و چیزی جز خس و   

ها، اینن رفنت     گویند تمام اینخاشاک عاید نشده م 

 .ها و همه و همه زیر نظر ولّ  بودآمد

 چهارمین نســل انقالب

هنای  براساس تغییرات اجتماع  رخ داده در کشور، بعضا ترربه 

ی مشترک حت  در کمنتنر از ده سنال تنغنینینرات                زیسته

  چشمگیری یافتند

-نسل چهارم، نسل  است که به تازگ  پا به میدان کنش

نسل  که کمتر با انقنالب  .  های موثر جامعه گذاشته است

ها درارتقاط مستقیم بوده اسنت؛ از    ها و جنگ دیدهکرده

های گذشته، سنقنک زنندگن        تمایزات این نسل با نسل

متفاوت  است که بیشتر براساس مفاهیم جامعه باز ایراد 

شده است و القته این نسل نیز دراینن منینان، دچنار           

 .سرگردان  بین سقک انقالب  و سقک مذکور شده است

طقش آرمان های انقالب اسالم ، این اتنفناق بنزرگ و        

ای که این نسل در ابتدای ورود بنه آن    تاثیرگذار، جامعه

قرار دارد باید به سمت هر چه بیشتر اسالم  شدن پیش 

ی چهارم انقالب را رهقر نظام اسالم  در ایران ، دهه. رود

نامگذاری کردند و از تنمنام    »پیشرفت و عدالت»ی دهه

ملت و مسئولین مردانه خواستند تا در این مسیر حرکت 

های نظام ، کنند و ب وشند قطار پیشرفت در تمام عرصه

علم ، اقتصادی و معیشت  همراه با عدالنت در کشنور       

 . پیش رود

شود که این نسل از فرزنندان  پس این سواالت مطرح م 

اند، ایران، انقالب اسالم  را چگونه و تا چه میزان شناخته

های وقوع آن را به درست  دریافته و به آن پاینقننند    علت

ها و اهداف آنها، با اهداف انقالب هستند؟ و آیا میان آرمان

های امروز نظام حاصل از آن تفاوت  مشناهنده     و سیاست

شود یا خیر و اگر آری، این تفاوت تا چه میزان و در     م 

هاست؟ با توجه به این ه نسل چهارم نسنلن      کدام زمینه

سابقه سرعت تقادل اطالعنات بنزرگ     است که با رشد ب 

ی ارتقاط  تنعنلنش دارد و        شده و به جهان کوچک شده

آینده انقالب اسالم  در ایران بایست  با تالش این جوانان 

. یابدتازه نفس پربار شود، پاسخ به این سواالت اهمیت م 

-ها مرال بیشتری من    های  که یافتن و تیلیل آنپاسخ

رسد متاسفانه در زمینننه   طلقد ول  در مرموع به نظر م 

معرف  انقالب و اهداف آن برای این نسل و پناسنخ بنه          

شود، های بسیاری دیده م سواالت  از این دست کم کاری

های صنوری  توان گفت به نصب چند بنر و جشنحت  م 

 .اکتفا شده است

تر از گذشنتنه   حال باید گفت در شرایط  که ایران بالنده

-آفرین  م های علم  و نظام  در منطقه نقشدر عرصه

کند، نسل چهارم، نسل  است که بنا وجنود مشن نالت         

حاصل از عدم پایقندی برخ  مسئولین و بعض  مردم به 

باید انقنالبن    » خود»های انقالب در داخل کشور، آرمان

 . کند برای انقالب  بودن

اننقنالبن     »نسل  که نقاید بگذارد ناجوانمردانه به اسنم    

گراین  شنود     دزدی شود، رانت بازی شود، ترمل »بودن

 .های اسالم  زیر پا گذاشته شودودر مرموع ارزش
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. بنران فرزند اله» قربان میمد روشن »: ای قوم من؛ این من هستم

رسول خداست و من ای مردم، بنا    (  ص) دهم که میمدگواه  م 

همه عشق  که به شما دارم، اکنون در منینضنر پنروردگنار بنه           

من شیعه شده ام و امشنب      :  کنم کهصراحت و سالمت؛ اعالم م 

من م  روم؛ تا ادعای خودم را با خون .  شومدوباره راه  جقهه م 

هنای  ، جنقنهنه     ( ع) سرخ خودم، در سرزمین عاشورائ  امام حسین

گواه  ب نم برای شما و برای آیندگان که شما .  نقرد، گواه  ب نم

ام، کنه االن شناهند منن           ترها، خانوادهبزرگان قوم ترکمن، جوان

 . هستید، فردای قیامت امام حسین شما را شفاعت کند

ننزد  (  ع) من م  روم تا شهید بشوم، تا همراه کاروان امام حسنینن  

سنت و    منوالی منن    (  ع) حاال دیگر عل .  پرودگارم رو سفید بشوم

خنینلن     .  امام به حش من.  سیدالشهداک سرور شهیدان عالم هست 

کنم با خون سرخ خودم، با شهنادت  زود ادعای خودم را گواه  م 

خودم که هیچ زیقای  و قشنگ  و خوب ، بهتر از شهادت، در راه     

 . پروردگار عالم نیست و من هرگز ندیدم

*** 

رود، تنا اینن     ماند و هرگز به مرخص  نم سیزده ماه در جقهه م 

که با خون سرخش، با شهادتش، در شلمچه گواه  م  دهد؛ کنه    

منن  :  ای تاریخ، ای قوم من، پدر من، مادرعزیزم، برادرانم، ای مردم

گرداند تا قربان میمد، نامه اش را در مرلس م ...   عاشورائ  شدم

 .از حاضرین گواه  بگیرد

فضا هر لیظه سنگین و سنگین تر .  شودمسرد سراسر س وت م 

بهت و حیرت همه شهر و شب و کوچه و خیابان و خانه هنا    .  شده

 .گرددگیرد و قربان میمد نیمه شب از شهر به جقهه باز م را م 

وصیت نامه       

ی بدعهدی آمری ا ورد زبان همنه   اکنون که ترربه

های کشور را معنطنل    توان ظرفیتشده، دیگر نم 

شش مناه بنرای ینک        » :  کرد»  های خیال  نقطه»

ممل ت هشتاد میلیون  زمان کم  است؟ در اینن    

چه اینن    توانست کار ب ند اگر چنانشش ماه دولت میترم کم م 

امروز کس  دیگر نیست کنه  .  » 7۹7۹00/ها نقود؟  خقاثت آمری ای 

ملت ایران اگر بخواهد از مش الت منادی  » نداند و نشنیده باشد که 

رهای  پیدا کند، باید به خود، به ف ر خنود، بنه      … و معنوی خود 

هنای  های خود، به شخصنینت  ی خود، به ایمان خود، به جوان اراده

» /2۹01۹0/.  خود ت یه کند و عالج کار را از خدای متعال بندانند  

چرا که در نقطه مقابل آن، امید به شیطان بزرگ، درس نگرفتن از   

های خود، سنه     کم گرفتن توانای  ی بدعهدی آمری ا و دست ترربه

شنود و انسنان را         گرد کشور م  ضلع مثلث  است که باعث عقب

گوید خندا    شیطان به پیروان خودش م » :  کندشایسته مالمت م 

ی خندا    ی روراست درست به شما داده بود، شماها از وعنده    وعده

ی دروغ  به شنمنا دادم،        پیروی ن ردید، پابند نماندید؛ من وعده

این عیناً امروز مننطنقنش اسنت بنا           … ! شما دنقال من راه افتادید

هنا  زند، آمرین ناین    حاال شیطان در قیامت این حرف را م .  آمری ا

کنند، دهند، عمل نم زنند؛ وعده م امروز در دنیا این حرف را م 

 »7۹7۹00/. کنندتخلف م 

 

های حیات اجتماعن ، بنه     ی حیطه  نشر آن در همه 

. خصوص بخش آموزش و آموزش عال  تش یل شند   

ها از آن چنه سناخنتنه و             پاالیش ساحت دانشگاه

ی نظام غرب  بود و بازسازی آن بنر اسناس         پرداخته

های اسالم  و متعال  انقنالب از اهنداف بنا          ارزش

 .اهمیت این ستاد بود

در این مسیر، تعریف دروس بنر اسناس مناهنینت           

های دانشگاه  و تربیت اسناتنیند الینش و           گرایش

ی علوم تعریف شده در دسنتنور   متخصص جهت ارائه

های جهاد سازندگ  که مرموعه.  کار شورا قرار گرفت

سع  در پر نمودن ش اف میان میی  روشنف ری بنا  

جامعه را دارد و به تعقیری منرر به انقالب فرهننگن    

در درون دانشرو م  شود،  از دستناورد هنای اینن        

 .حرکت است

 

ی دشمنننان بنه        مقابله با هروم فرهنگ  همه جانقه

های اسالم  و فرهنگ اصیل مل  و بناورهنای     ارزش

-سوادی و عقنب مردم و هم چنین جهاد برای رفع ب 

ماندگ  علم  از دیگر موارد حائز اهمیت  ست که در 

ی تش یل شورای عال  انقالب فرهنگ  درج   تاریخچه

این اهداف همچنان پس از گذشت چنند  .  گشته است

های  که بنه    دهه از تاریخ تاسیس شورا  با وجود نقد

عمل رد کُند این نهاد وارد است و چالش های  که بنه  

سقب گستردگ  موضوع فرهنگ با آنها مواجه اسنت،  

 .دنقال م  شود
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