
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ویژه نامه 3131تا 3131فجـرانقالبـــــویژه نامه ـ

 شجویی شهید ضیاییویژه نامه پایگاه بسیج دان

 و مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان

 3131دهه فجر ویژه نامه  –تعالی 

 صاحب امتیاز: پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی

 مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد هوشنگی

 10000130300303سامانه پیامک: 

 www.Taali.blog.ir            وبگاه اینترنتی:

 

تا قبل از  .رودیمانند بشمارم یكننده و ب نییتع ینقطه ا رانیا خیدهه در تار نیو ا افتیدوباره  یجدا ساخته است. در دهه فجر اسالم تولد ندهیماست كه گذشته را از آ خیاز تار یو بخش رانیملت ا ییمقطع رها ،یاسالم یخاستگاه ارزشها سرآغاز طلوع اسالم، ،هه فجرد

را قطع  وبیعه مسلسل نیا هیعل یاند و حضرت امام رضوان اهلل تعال افتهیهستند كه بر مردم غلبه  ینیكه فاتح كردندیبود وپادشاهان احساس م«  تیسلطان و رع»و « غالب و مغلوب» یوجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه  ینظام اسالم رانیدر ا ،یمانقالب اسال

ود. با عظمت هرچه تمامتر برگزارش دیدهه با نیو ا دیاسالم در او درخش دیاست كه خورش یا نهیمردم و استعمارگران به كار گرفتند. دهه انقالب از رشحات اسالم است و آئ دشمنان اسالم، هیاسالم مردم را عل ریبوجودآوردند و شمش رانیا خیردر تا یعطف یكردند و نقطه 

 دیباشد. با یداشته شود و مردم یگرام یمذهب ادیهمچون مراسم و اع یستیبا یدهه فجر م یرو جشنها نیدارد. از ا ییواال گاهیحب و بغض و عشق و نفرت جا ،یو شاد هیگر احساسات، با طراوت و تازه كرد. در مذهب ما، دیبا حیصح یعاطف یجانهایمراسم را با ه نیا

باشد و  خوش انقالب یخاطره ها ادآوریكند كه  هیبمناسبت دهه فجر ته ییو برنامه ها یونیزیتلو یالهایو سر لمهایف دیبا مای. صداوسرندیرا جشن بگ یانقالب اسالم یروزیحضرت امام و پ ینشدن شفرامو یمساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره  هیكل

 مردم و حل شدن آنان را در دوران انقالب نشان دهد. یحضور همه جانبه 

 )حفظه اهلل(حضرت امام خامنه ای  یدهه فجر از نگاه مقام معظم رهبر

 7531وقایع االتفاقیه فجر 
 3111سیزدهم بهمن  3111دوازدهم بهمن 

های شدید ی درگیری(؛ ادامهرههای مختلف مردم با امام خمینی)دیدار گروه ها تبعید( به میهن پس از سالرهی امام خمینی)بازگشت پیروزمندانه

 های كشوردر شهر

 3111پانزدهم بهمن  3111چهاردهم بهمن 

رتبه وزیری؛ بازداشت بسیاری از وزراء و كارمندان عالیاعتصاب كاركنان نخست ی او از سوی امام به همان سمتارهاستعفای شهردار تهران و انتصاب دوب

 المال توسط دولت بختیاردولت به جرم فساد مالی و سوءاستفاده از بیت

 3111هفدهم بهمن  3111شانزدهم بهمن 

ظاهرات گسترده به حمایت از بازرگان در سطح كشور؛ حذف سوگند وفاداری ت ( ره)خمینیزیری دولت موقت از سوی اماموانتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخست

 به شاه از مراسم قسم سربازی؛ خروج ژنرال هایزر از ایران

 3111نوزدهم بهمن  3111هم بهمن هجد

كانال »تجمع طرفداران بختیار در ورزشگاه امجدیه )شهید شیرودی(؛ آغاز كار 

 «تلویزیونی انقالب

 ( رهخمینی)ی زیادی از همافران و پرسنل نیروی هوایی در مقابل امامی عدهرژه

 3111بیست و یكم بهمن  3111بیستم بهمن 

ها و وظایف دولت موقت توسط مهندس مهدی بازرگان؛ درگیری شدید اعالم سیاست

 میان همافران و دانشجویان نیروی هوایی با افراد گارد جاویدان

خانه نیروی هوایی و شدت یافتن درگیری مسلحانه به اسلحه یابی مردمدست

 مردم و نظامیان؛ پیوستن نیروی دریایی و هوایی به مردم

  3111بیست و دو بهمن 

 ایران یانقالب اسالم یو پیروز یساله شاهنشاه 0100ارتش؛ سقوط حكومت  یطرفیاعالم ب

 

 (ره)یخمینو یاران امام یانقالب اسالم یهاشخصیت

 )به ترتیب حروف الفبا(

 آیت اهلل روح اهلل الموسوی خمینی )ره(

 اهلل سید محمد حسینی بهشتیآیت

 ایاهلل سیدعلی حسینی خامنهآیت

 حجت االسالم و المسلمین سید احمد خمینی

 اهلل سید عبدالحسین دستغیبآیت

 دکتر علی شریعتی

 آیت اهلل سید محمود عالیی طالقانی

 اهلل مرتضی مطهریآیت

 اهلل حسینعلی منتظریآیت

 اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانیآیت

 

 ــوـدیـ چو بیرون رود

 دــدرآیـ فرشتــــه

 در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.خمینی یاد  نام و  بیانقالب این 

 )حفظه اهلل(خامنه ای  امام
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 این تولد سالروز ماه بهمن دوم و بیست اهلل یوم

 گرانقدر شهدای خون و رنج حاصل كه انقالب

 نعمت این بخاطر و میداریم پاس هست ما

 سایه میگوییم؛ شكر را منان خدای بزرگ

 زندگ از تا باشد مستدام ما سر بر فقیه والیت

 لطف به.  باشیم امان در زمان های ترحمی بی

 دشمنان ذلت زیر به زمان هیچ ملت این اهلل

 . . . رفت نخواهد اسالم

 را ما

 ها اپلیكیشن با

 اند داده بازی

 نیست حواسمان چرا

 است؟ چند چند بازی كه

 از منزل خارج خیش دنیبه قصد د خیاز دوستان ش یكی

 زند. یبه سرش م یگناه شهیراه اند نیشود. در ب یم

: دیوگ یم خیش ند،ینش یرسد و م یكه م خیمنزل ش به

 نم؟یب یم یزی! در چهره تو چه چیفالن

 یم خیش!« وبیستار الع ای: »دیگو یدل م مرد در آن

محو  دمید یآنچه م یكرد یپرسد: چه كار یخندد و م

 شد؟ دیو ناپد

 رجبعلی خیاطکایتی زیبا از ح

 )شیخ نخودکی(

 

 نــــم
 قـــعاش

 محمـــــدم

 توهین کنندگان به پیامبر اسالم )ص(ما 

 را به هیچ عنوان نمی بخشیم.

 گناه نا بخشودنی است.

 ضیاییشهید پایگاه بسیج دانشجویی  بسیچیان
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