
سیاهچمن
سلیاه چمن، رملان اسلت؛ املا ریشله در واقعیلت دارد؛ همیلن 1358 شمسلی. مدتلی شلده بلود کله انقلاب 
شلده بلود املا هنلوز در روسلتاهای دور و نزدیلک، خان هلا حکوملت می کردنلد و بر ملردم ظلم و سلتم روا 
می داشلتند. حکوملت اسلامی قلرار بود یلاور مردم محروم و مسلتضعف باشلد. داسلتان خیزش ملردم برای 
عداللت همیشله خواندنلی اسلت؛ به ویلژه برای نسللی که چیلزی از ظللم و سلتم دوران پهللوی را ندیده اند 

و یلا فراملوش کرده اند.
ایلن کتلاب، نخسلتین کتابی اسلت کله درباره تأثیلر انقاب بلر زندگی مردم یکلی از محروم ترین نقلاط ایران 

توسلط یکی از نویسلندگان متعهد کشلورمان، مرحوم فردی، نوشلته شلده است.

نوشته: امیرحسین فردی
نارش: سوره مهر، قطع: رقعی

150 صفحه، 2600 تومان.

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

درست هَمّ

هوایطبقهپایینراداشتهباش

آغاززندگیمشترکبدونگناه

جبههبیشتربهمننیازدارد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

جبههبیشتربهمننیازدارد
پدرش سکته کرده بود. خیلی حالش خراب بود. زنگزدیمكهپدرتانخیلیمریضاست.

خندیلد و گفلت: دکتلر ببریلدش؛ در مشلهد که دکتلر زیاد اسلت!خوبمیشـود.مناآلن  
نمیتوانـمبیایـم.بهپـدرمبگوئیددرانتظارمننباشـد،جبههبیشـتر

بـهمـناحتیـاجداردتـاپدرم.
بعلد از چنلد روزی پدرشلان فلوت کردند و مراسلم کفن ودفن   
و علزاداری بلدون حضلور ایشلان انجلام شلد. یلک روز زنلگ زدنلد که 

خبلر بگیرنلد. گفتلم پدرتلان فلوت کرده اسلت. گفتنلد: وقتلی آمدم، 
برایشلان تعزیله می گیرم. برای چهلم پدرشلان از منطقله آمدند و 
در روسلتا مجللس گرفتنلد. گفتند: هر کس از پلدر من ناراحتی 
دیلده، قلرض و طللب دارد، بیایلد بله خلودم بگویلد. خلودم 

حاضلرم دیلن پلدرم را ادا کنلم.

اقدام انقابی دانشجویان در تسخیرسفارتآمریکا،برایآمریکاییهاخیلیگرانتمامشد؛ مثًا 
همه حیثیت آن ها از بین رفت و در جهان، خوار و ذلیل شدند. با مطالعه اسناد سفارت، روابط نامشروع 
سیاسی آن ها هم برما شد و همه فهمیدند سفارتخانه اسم پوششی برای النه جاسوسی کاغ های استکبار 
آشکار شد.  برای همه  ما هم  انقاب  ماهیت ضدسلطه  و  استکبارستیزی  از همه،  مهم تر  بود.  جهانی 
زدوبندهای سیاسی و شگردهای  و  تحریم  و  تطمیع  و  تهدید  و  دیپلماسی  زبان  با  وقتی  آمریکایی ها 
رسانه ای هم نتوانستند کاری از پیش ببرند، همهبرنامهریزیهاشانراانجامدادندتابایکاقدامنظامی
ر«1 مرگ بر آمریکایی ها! چقدر 

ّ
ر، فقتل کیف قد

ّ
ر و قد

ّ
غافلگیركننده،گروگانهارافراریدهند. »انه فک

فکر کردند و نقشه کشیدند ولی خدا را ندیدند!
آن ها همه قدرت خود را حساب شده به کار انداختند و از عوامل نفوذی داخلی 
هم نهایت استفاده را بردند اما قدرت حقیقی 
از آن خدا بود. شنهاكهتوفانكردند،

امدادغیبیخدابودند .
 غربی ها و عمال داخلی شان کی 
می خواهند به غیب ایمان بیاورند؟
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برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نرشیه پر رنگ تر کنید. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

توفانطبس 
آیاوقتآننرسیدهبهغیبایمانبیاورند؟ 

 )اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤاالت 1167، 1175 و 1178(

5 اردیبهشت 1359-توفان شن، حمله نظامی آمریکا به ایران را در طبس ناکام می گذارد.
 

احکام
آقللا دامللاد بعللد از کلللی تللاش باالخللره دختللر موردعاقلله اش را پیللدا کللرده و می خواهللد مجلللس 

عروسللی بگیرد.

 بایللد ایللن را بدانللد کلله رقللص زن بللرای مللرد یللا برعکللس، چلله محللرم باشللند 
و چلله نامحللرم و حتللی رقللص مللرد بللرای مللرد یللا زن بللرای زن )اگللر مجلللس 

تبدیللل بلله مجلللس رقللص شللود( هللر کللدام شللرعاً دارای اشللکال اسللت.
Sچه خوب می شود که زندگی مشترک را بدون گناه آغاز کند. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 06  
1 3 9 5 سال 

هفته  06
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

از یک طرف می گوید: این ها که هشت سال رفتند جنگ، وقت خود 
و کشور را تلف کردند و »ادای مردانگی« در آوردند؛ و از طرف دیگر معتقد 
نام »فارس« را بر »خلیج فارس« ثابت کرد، »مرد واقعی«  است کسی که 
است. شایدخیالمیكندنامخلیجفارسباپشتمیزنشستنهاولبخند
زدنهابهدستآمدهوثابتماندهاست؟چقدرسادهانگار!نکند قاعده 

را نفهمیده است؟
اصوالهرجاتوعقبنشینیكنی،دشمندوبرابرجلومیآید؛ مثا کافی 

بود ما در جنگ بگوییم که فقط می خواهیم از 
نام خلیج فارس دفاع کنیم و هیچ قصد باالتری 

نداریم، آن وقت نه تنها باید از این نام خداحافظی 
از دست  بلکه شاید خودش را هم  می کردیم، 

می دادیم!
اماماگفتیمبرای»عزتایراناسالمی«میجنگیم.

باهمینجمله،هماسالمراحفظ
كردیمهمایرانرا.خلیجفارس

هزاران آن از یکی هم نامش و
دستآورد»گنججنگ«بود.

پرایــدكــهدرتصادفهــامچالــهمیشــودوســمندهــمكــه
زودافــتمیكنــد. پللژو پللارس هللم اسللتاندارد الزم را نللدارد. گوشللی 
ایرانللی هللم کلله باتللری خالللی می کنللد و وسللایل آشللپزخانه ایرانللی 
کم تللر عمللر می کننللد. در صنعللت نسللاجی و لبللاس هللم کلله هیللچ 

چیللز مثللل کاالی تللرک و چیللن نمی شللود...
ــیدر ــت؟یعن ــرفزدناس ــورح ــنچهج ــاف!ای بیانص
ایــنهمــهكاالیایرانــییــکخوبــیپیــدانمیشــد؟تــاكــی
ــت؟ همیشلله خوبی هللا بللرای دیگللران  ــازاس ــایهغ ــرغهمس م
اسللت و بدی هللا بللرای مللا؟ یللک بللار گفتللی مصللرف پرایللد کللم 
اسللت و سللمند کم تللر چللپ می کنللد؟ یللک بللار قیمللت کللم گوشللی 

ایرانللی را بلله رخ نمانللام )برند(هللای خارجللی 
کشللیدی؟ یللک بللار لللذت لبللاس خوش دوخللت 

بللرای  را  ایرانللی  و خوش بافللت 
دیگللران تعریللف کللردی؟

همیشلله بللدی، بللدی، بللدی! 
شســت بایــد را چشــمها
ــن ــمبدبی ــنچش ــاای ــهب ك
مــا اقتصــاد هیچوقــت

نمیشــود... مقــاوم

چه کسی »خلیج« را »فارس« کرد؟
به مناسبت روز ملی خلیج فارس

دریغ از یک خوش انصافی!

در مسری هبشت
استغفاروصدقهماهرجب

سفارشرسولاهللراانجامدادی؟
   از پیام آور رحمت روایت شده:

»هرکه در ماه رجب 100 مرتبه بگوید:

َالَِّذیالإِلََهإاِلُهَوَوْحَدُه أَْستَْغفُِراهللَّ
الَشرِیَکلَُهَوأَتُوُبإِلَیْهِ

آمرزشمیخواهمازخداییكهمعبودی
جزاونیست،اوستیگانه،برایششریكی

نیست،وبهسویاوبازمیگردم.
و آن را بلا صدقله بله انجلام رسلاند، حق تعاللی 
پایلان کارش را ختلم به رحملت و آمرزش کند.
نکنلد ماه رجب بگلذرد و خودمان را بی نصیب 

گذاشته باشیم؟ توشه ای برگیریم.

مفاتیح الجنان

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جمالت و خالصه هرچیزی 
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید 

تا همین جا و در همین ستون منتشرش کنیم. 

آغاززندگیمشترکبدونگناه

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت
9 اردیبهشت- روز بسیج کارگری؛ سال روز تشییع 
نمادین شهید »عبدالحسین برونسی« )1364 ش(

1. مدثر، 18 و 19



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
هوایطبقهپایینراداشتهباش

خودشراشیعهامیرالمومنین  میداندولیحاال
كهمسئولشده،برایكمیسهمبیشترازایندنیا،
تاكمرجلویثروتمندانواغنیاءخممیشود. فان 

آدمی که خون مردم را مکیده، چون پول دارد و او 
را)!(، راحت می تواند از هر در بسته ای رد شود.

اما خدا نکند گره ازدواج یک جوان به دست او باشد. 
حاال حاالها باید برود و بیاید. آخرش هم با کلی منت 

و بدبختی، تازه در نوبت چندساله وام قرار گیرد.
کاش قبل از مسئول شدنش کمی از توصیه های 

امیرالمؤمنین به مالک را خوانده بود:

ُم ِمَن  ذیَن ال حیَلَة َلْ ْفلَی ِمَن الَّ َبَقِة السُّ اهلَل اهلَل ِف الطَّ
مین1 املَساکنِی  َو امُلْتاجنَی َو َاْهِل الُبؤیس َو الذَّ
خدارادربارهطبقهپایینجامعهدرنظرداشته
باش!مردمیكهچارهایندارند،ازبیچارگانو
نیازمندانوگرفتارانرنجوروناتوانانزمینگیر.
كمانداینجنسمسئوالندركشورماولیهمان

كمراهمخداریشهكنكند،انشاءاهلل.

چونمردمیهستیمومردمحکومتراازخودمیدانند
املروز نـهدسـتگاههایدولتیمامـردمرااسـتضعافمیكنند و کوچک می شلمارند 
می گوینلد کابینله ملا خلود ایلن ملردم هسلتند و واقلع هلم همیلن اسلت، ملردم خودشلان 
حاضرنلد در صحنله- ونـهمـردماینهـارایـکجنـسممتـازویـکافـرادواالمقام
میداننـد، از خودشلان می بیننلد و از خودشلان می داننلد. بلا ملردم هم می رونلد و صحبت 
می کننلد و میلان ملردم هسلتند. ایلن از ویژگی های این اسلت کله انقاب، انقـالبمردمی
اسـت،نـهانقالبحزبی، نله انقلاب حکومتی، نله کودتای یلک حکومتی، یا یک کسلی 
بلر ضلد دیگلری. خـودمردمجمعشـدندآنحکومـتراکنار گذاشلتند، یلک حکومتی 
را سلر جایلش گذاشلتند و خـودمـردمكمیتـهدرسـتكردنـد. آن روزی که انقلاب به 
ثملر رسلید و پیلروز شلد و محتلاج بود کشلور به حفلظ انتظامات، خلود ملردم متکفل این 

شلدند. یکدسـتهایبهعنوان»پاسـدار«مشـغولفعالیتشـدند و حفظ کردند کوچه 

و خیابلان و بلازار را و منزل هلای ملردم را، نله کسلی بله 
آن هلا گفتله بود کله بیاییلد ایلن کار را بکنیلد. اینهاچون
ازخودشـانمیدانسـتندكشـوررا،خودشـانوارد

شـدند. صحنه

درست هَمّ
ما مسجدی ها گاهی باید هّم و غم مان را درست کنیم وگرنه...

هللم کاری: جوانللی بللرای گدایللی وارد مسللجد می شللود، بیللن دو نمللاز بللرای بازارگرمللی هللم 

سللر پللا می ایسللتد و بعللد از حمللد و ثنللای خداونللِد روزی دهنللده)!( طلللب یللاری می کنللد. 

مللردم هللم کلله می بیننللد حقللی بللر گردن شللان دارد بللرای این کلله کارش راه بیفتللد، هــم کاری 

می کننللد و مقللداری پللول برایللش جمللع می کننللد. دو روز بعللد همیللن اتفللاق در مسللجد 

بعللدی و توسللط همیللن نیازمنللد و سلله روز در جللای دیگللر...

هم دلللی: جوانللی بللرای گدایللی وارد مسللجد می شللود. یکللی از 

معتمللدان حللال او را جویللا می شللود. مقللداری پللول به عنللوان 

سللرمایه اولیلله بللرای او جمللع می کننللد. دو روز و سلله روز و 

یللک مللاه بعللد او دیگللر گدایللی نمی کنللد، بلکلله کاسللبی ای بللرای 

خللود ایجللاد کللرده و دم درِ مسللجد سللبزِی تمیللز و پاک شللده 

می فروشللد. اهالللی مسللجد بللرای جللذب او 

بلله مسللجد هللم کلله شللده، باهــم از 

او خریللد می کننللد...

بخشسالمشرومیشهخورد
یکللی از چیزهایللی کلله دربللاره حاج آقللا همیشلله بللرای مللن جاودانلله باقللی مانللده، دوری

ایشــانازاســرافبــود.
همیشهبدترینمیوهراازمیوهفروشیمیخریدندومیگفتند: 
ــننعمــتخــدارابخــورد. حللاال مللن   هیچكــسنیســتای
ایللن قسللمت خللراب میللوه را جللدا می کنللم و بخللش سللالم آن را 

می خللورم، چلله اشللکالی دارد؟
آن وقللت قشللنگ میللوه را پوسللت می گرفتنللد. انسللان از   

می بللرد. لللذت  دقت شللان  این هملله 

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 14، ص: 322- 7 اردیبهشت 1360

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــرای ایــن هفتــه  • در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. ب
ــب  ــم، ام المصائ ــه  بنی هاش ــات عقیل ــات: وف ــا موضوع ــترهایی ب ــای masjednama.ir پوس در تارنم
ــیرودی،  ــر ش ــان علی اکب ــهادت خلب ــر، ش ــه کار و کارگ ــاز هفت ، آغ ــری« ــب کب ــرت زین »حض
رکــورددار جهانــی بیشــترین پــرواز در جنــگ، شــهادت روحانــی نســتوه آیــت اهلل مهــدی شــاه آبــادی 

در جزیــره مجنــون عــراق، قرارگرفتــه اســت.
 

کاریکاتور هفته:
دیپلماسی رشوه سیاست عربستان بر علیه ایران در 

اجالس سازمان همکاری های اسالمی

افراط،انحرافیااعتدال؟
میگویداگراهلسازشومذاكرهنباشیم،میشویم
اهلانحرافمثلداعش.شایدمیخواهدبااین

حرف،اهلحقراتخریبكند؟!
اوالً دوگانه اش غلط است، چون بین سازش و تکفیر، 
راه سومی هم هست و آن »عدالت« است و ثانیاً اهل 
سازش و اهل تکفیر دوروی یک سکه اند، چون هر 
دو منحرف اند و از »وسط« بودن قرآن فاصله گرفته اند:

ًة َوَســطًا ِلَتُکوُنا ُشــَهداَء      َو َکذِلَک َجَعْلناُکْ ُأمَّ
ُســوُل َعَلْیُکْم َشهیدًا اِس َو َیُکوَن الرَّ َعَ النَّ

این گونلله شللما را از میللان مسلللمانان به عنللوان 
گروهللی برگزیللده کلله میللان پیامبللر و اّمتللش واسللطه 
باشللید، مقللرر کردیللم تللا بللر اعمللال مللردم گللواه 

باشللید و پیامبللر هللم بللر شللما گللواه باشللد.
امــاایــننامــردیاســتكــهبــااســتنادبــهایــن
آیــه،پایبنــدانبــرحــقرابــهچــوب»افراطــی«

ــق ــیرح ــوندرمس ــد.چ برانن
ــتو ــینیس ــچافراط هی

ــطدر ــلافراطوتفری اه
ــد، ــیرانحرافان مس

ــهحــق. ن

اهل یبت 
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