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�ت در اسلام �ی ر�ب م و �ت عل�ی �ت
د مطهری ه�ی ا�ن سش �ی �ت در �ب �ی ر�ب م و �ت عل�ی اصول �ت

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

معجزه جاودان

بعد از فوت حاج آقا چه باید کرد؟

دوقطبی دروغین یا جنگ یا برجام

رد شدن در مصاحبه بانک

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

به عنوان نفر سـوم سـهمیه انتخابی یکی از آن بانک ها جهت اعزام به انگلسـتان انتخاب 
شـد. آخریـن مرحلـه مصاحبه بـود. مصاحبه کننـده از او پرسـید: »اگـر در خیابان ها و یا 
بوسـتان های لنـدن بـا یک دخترخانم عریان روبه رو شـوی و یا در یکـی از محافل تهران 
بـا یـک دخترخانم نیمه عریان روبه رو شـوی، چه عکس العملی از خود نشـان می دهی؟«

جـواد پاسـخ داده بـود: »در صورتـی کـه با چنین وضعی روبه رو شـوم، 
چون قادر نیسـتم مانع رواج منکرات شـوم، ابتدا سـعی می کنم خودم 
را از مسـیر دور کنـم و بـه او نگاه نکنـم  و بعد از خداوند درخواسـت 
می کنـم مـرا یـاری دهد کـه بر نفـس امـاره ام مسـلط شـوم و طلب 
توفیـق می کنـم کـه حتی در عالـم تصور و رؤیـا هم به او نیندیشـم.«

زیـر ورقـه آزمـون او نوشـتند: »نامبـرده بـه علـت تعصبـات مذهبـی 
صالحیـت اعـزام بـه خـارج از کشـور را نـدارد!«

پـس از آنکـه دولـت آمریـکا، تحریم های اقتصـادی خود در طول سـال های 
جنـگ تحمیلـی را کافـی ندیـد، بـه فکـر ایـن افتاد کـه دامنـه ایـن تحریم ها را 
وسـعت دهد. سـال ۱۳۷۴ دولت دموکرات ها به ریاسـت جمهوری بیل کلینتون، 
در راسـتای سیاسـت انـزوای ایـران، بـه فکـر تحریم هـای جدیـد و گسـترده 
اقتصـادی می افتنـد: ممنوعیـت صـادرات کاال و فناوری و خدمـات به ایران، 
ممنوعیـت هرگونـه معاملـه با ایـران، ممنوعیـت سـرمایه گذاری های جدید 

از طـرف آمریکاییـان بـا ایـران بخشـی از ایـن فرمـان 
جدید اسـت؛ اما تحریم هـا نتیجه معکـوس داد و ایران 

اسـامی بـه سـیر رشـدی خـود در زمینه هـای علمی، 
دفاعـی و موشـکی باقـدرت ادامـه داد و در سـطح 
منطقـه و جهـان نیـز تأثیـرش بیشـتر شـد. دلیل این 
موفقیت هـا در آن سـال ها نیـز ایـن بـود کـه بـا 
وجـود تحریم هـا، مـا روی پای خود ایسـتادیم و 

چشـممان به دسـت دشـمن نبود...
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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 

چشمبهدستدشمننداشتن؛راهغلبهبرتحریمها

مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ص15

15 اردیبهشت، صدور فرمان اجرایی دولت آمریكا در تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی ایران )1374 ش(

احکام
ــان  ــدش از ایش ــه تقلی ــد ب ــاال او می خواه ــرده و ح ــوت ک ــفانه ف ــدش متأس ــع تقلی مرج

ادامه دهد.

 در ایــن صــورت، بنابــر احتیــاط بایــد بــه مرجــع تقلیــد اعلــم زنــده 
رجــوع کنــد و اگــر مرجــع زنــده اجــازه بقــاء بــر تقلیــد میــت داده بود، 

mمی توانــد بــه تقلیــدش از مرجــع قبلــی ادامــه دهــد. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

و  اخالقـی  جنبـه  بـه  کار  اصـاًل 
را  چشـمانمان  نداریـم.  اجتماعـی اش 
می بندیـم و فرض می کنیـم این همه آرایش 
رنگارنـگ در خیابان هـا هیچ مشـکلی برای 
اجتمـاع و خانواده هایمـان ایجـاد نمی کنـد. 
امـا ایـن خیلـی بد اسـت کـه زنـان ایرانی 
دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد تـا هـر 
سـال سـه هـزار میلیـارد تومـان ارز از 
کشـور خارج شـود کـه بیشـترش هم از 

طریـق قاچـاق اسـت. 

بلـه متأسـفانه مصـرف ایـن مـواد در 
کشـور بـه قـدری باالسـت کـه رتبـه دوم 
جهانـی را در این زمینه به دسـت آورده ایم. 
جالب ترش آن جاسـت کـه بسـیاری از این 
مواد چون از رنگ و مواد شـیمیایی تشـکیل 
شـده اند، برای سالمتی انسـان مضر هستند. 
حـاال بـه همـه ایـن مشـکالت، هزینه های 
مسـائل اجتماعـی ایـن کار را هـم اضافـه 
کنیـد. کاش آماری از میزان کاهش سـاعت 

کاری جوانـان بر اثر چشـم چرانی در 
خیابـان یا هزینه های مشـکالتی 

کـه بـرای خانواده هـا پیـش 
وجـود  هـم   می آیـد 

داشـت. آن وقت شاید 
غیـرت زنـان ایرانی 
جـوش  بـه  کمـی 

می آمـد.

آرایشزنانهزیرچرتکهشفافیتشوراینگهبان

در مسری هبشت

ماه شعبان رسید، ماهی که منسوب به پیامبر 
اکرم  است. یکی از اعمالی که در این ماه 
سفارش شده »صلوات شعبانیه« است. در 

قسمتی از این دعا آمده است که باید همپای 
اهل بیت باشیم و اگر جلوتر یا عقب تر از

 آنان حرکت کنیم، گمراه می شویم.
ُم لَُهْم َمارٌِق  ٍد... الُْمَتَقدِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

ُر َعْنُهْم زَاِهٌق َو الالزُِم لَُهْم الِحٌق َو الُْمَتأَخِّ

خدایـا! بر محمـد و خانـدان محمـد درود 
فرسـت... پیـش افتـاده از آن هـا از دیـن 
خـارج اسـت و عقب مانـده از آنـان نابـود 
اسـت و همـراه آنـان ملحق به  حق اسـت.

خوب است دعاها را با تفکر در مضامینش 
بخوانیم. وقتی بفهمیم که از خدا چه چیز 
عظیمی می خواهیم، آن موقع خواستنمان 

عاشقانه تر و عارفانه تر خواهد شد.

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. 

ناصر
سالم خداقوت ان شاءاهلل خیر دنیا و آخرت 

نصیبتون بشه.

بعدازفوتحاجآقاچهبایدکرد؟

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران جوان
9 اردیبهشت، شهادت »محمدجواد تندگویان« وزیر نفت دولت شهید رجایی )1375 ش(

اقتصاد مقاومیت

ایام  در  است که  یا رد صالحیت ها، سال های سال  تأیید  ماجرای 
انتخابات موجب سر و صدا می شود و بعد تقریبًا فروکش می کند. اما به نظر 
می رسد چیزی واقعاً فراموش نمی شود و فقط به صورت یک شبهه یا انتقاد 

باقی می ماند.

از طرفی جایگاه شورای نگهبان خیلی مهم و مقدس است و باید 
آن را محترم دانست، طوری که خیلی از منتقدان هم اهمیتش را فهمیده اند که 
نباید به صورت علنی با آن دشمنی کنند، از طرف دیگر وجود این شبهه ها و 

انتقادها و فضای تبلیغاتی دشمن، این جایگاه را متزلزل می کند.

باید کاری کرد و این در دستان خود شورای نگهبان است. شورا با همه 
بزرگی اش داوری ها و ارزیابی هایش را شفاف نکرده 

و به خاطر اینکه باید محافظ آبروی افراد 
باشد، دلیل رد و تأیید صاحیت ها 

را رسانه ای نمی کند. اما این کافی 
نیست و حداقل باید معیارها 
و مبانی را مردم بدانند که هم 
شود  بصیرت افزایی  موجب 
و هم تشخیص شورا را زیر 

سؤال نبرد.

در یک کام الزم است که 
شورای نگهبان فعالیت هایش را 

شفاف تر کند.  

ردشدندرمصاحبهبانک
عقبماندهوجلوماندهنباشیم
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
دوقطبی دروغین یا جنگ یا برجام

خدا رحمت کند امام را که هم خیرش به دوستان رسید و هم کارهایش 
دل دشمن را می لرزاند. خیلی هنر می خواهد که آدم انقابی زندگی کند. انقابی 
نه فقط به فکر خانه اش، بلکه مسجدش، محله اش، کشورش و بلکه به فکر 

اصاح همه دنیاست.

امام جماعِت محل باید مثل امام، انقابی باشد. امام  می فرمود که به خدا قسم! 
تا به حال از چیزی نترسیدم. حتی آن وقت  که ساواک مرا گرفته بودند که به زندان 
ببرند، من به آن ها دلداری می دادم! امام جماعت باید مثل امام، اهل هزینه دادن 
برای انقاب باشد، باید اهل روشنگری باشد. اصًا اهل محل، باید انقاب اسامی 

را توسط زندگی حاج آقا 
ببینند و درک کنند.

یکـی از ترفندهایـی کـه ]دشـمنان[ اخیـراً یـاد گرفته انـد و دارنـد اعمال 
اسـت؛ دوقطبی هـای دروغیـن  ایجـاد دوقطبی هـای کاذب  می کننـد، 

1 است.

نقشـه دشـمن بـرای انتخابـات امسـال نیز ایـن بار شـکل جدیـد و البته 
کمـی پیچیده تـر به خود گرفته اسـت: ترکیبی از همیـن دو ترفند »تهدید« 
و »دوقطبـی دروغیـِن« یـا جنـگ یـا برجـام. چـه در دوره  دولـت قبلی 
آمریـکا، چـه در دولـت فعلـی آمریـکا، یکی از ترفندهای دشـمن ایـن بوده 
اسـت کـه مرتّـب تهدید کننـد به جنـگ؛ و ]اینکـه[ گزینه  نظامـی روی میز 
اسـت. آن مسـئول اروپایـی هـم می گویـد کـه جنـگ در ایران حتمـی بود؛ 
اگـر برجام نبـود، حتماً جنگ بـود؛ دروغ محض! چـرا میگویند جنگ؟ 

بـرای اینکـه ذهن ما بـرود به جنگ 
]اّما[ جنـگ واقعی چیز 

دیگـر اسـت؛ جنگ 
واقــعی جنـگ 
است.2 اقتصادی 

یکـی از افـراد موجـب پدیـد آمدن بعضـی انحرافـات فکری به ویـژه در 
بین جوانان می شـد. اسـتاد مطهری درصدد برآمدند از راه انتشـار اعامیه ای، 

برخـی نـکات را برای روشـن شـدن همگان تذکـر دهند.

یکـی از افـراد سرشـناس بـه ایشـان گفتـه بـود: »شـما ایـن اعالمیه 
را ندهیـد؛ زیـرا کـه ازنظـر شـخصیتی، محبوبیـت خـود را در بین 

جوانـان از دسـت می دهیـد و ایـن برای شـما مناسـب نیسـت«.

اسـتاد مطهـری بـا صراحت کامـل در جواب آن شـخص گفتـه بودند: 
»شـخصیت مـن کوبیـده شـود یـا اعتقـاد و اصولی که 

مـن بـرای آن هـا کار می کنـم؟ اگر دین مـن کوبیده 
شـود، نمی توانـم صبر کنـم...« وقتـی پس از انتشـار 
ایـن اعامیـه، از همه طرف به اسـتاد مطهـری حمله ها 

شروع شـده بـود، ایشـان بـا لبخنـد گفتـه بودنـد: 
مصلحـت  در  آنچـه  وظیفه داریـم  »مـا 

دینمان اسـت، انجام بدهیم و گوشـمان 
بدهـکار ایـن حرف ها نباشـد«.

در قاب صتویر

1(  )امام خامنه ای، 1394/12/05(
2(  )امام خامنه ای، 1395/11/27( 

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــرای ایــن هفتــه در  • در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. ب

  masjednama.ir ــای تارنم
ـــام حســـین ـــدن، والدت ام ـــران در لن ـــارس، اشـــغال مســـلحانه ســـفارت اي ـــج ف ـــی خلی ـــا موضـــوع: روز مل پوســـترهايی ب

ـــم مجاهـــد، آگاه و انديشـــمند بـــزرگ  - روز جانبـــاز، روز جهانـــی كار و كارگـــر، شـــهادت عال ، والدت حضـــرت ابوالفضـــل
ـــه مكـــه مكرمـــه معـــروف  ـــورش ســـپاه ابرهـــه ب ، ي ـــم، والدت امـــام ســـجاد اســـام اســـتاد »مرتضـــی مطهـــری«، روز معل
ـــدا،  ـــرای خ ـــام ب ـــه قی ـــوت ب ـــرای دع ـــی ب ـــام خمین ـــارزه ام ـــند مب ـــن س ـــدور تاريخی تري ـــل، ص ـــه عامُ الفی ـــه حادث ب
ـــه  ـــدی علی ـــزرگ ايرلن ـــارز ب ـــاندز« مب ـــی س ـــت »باب ـــیعه، درگذش ـــهیر ش ـــمند ش ـــدوق« دانش ـــیخ ص ـــت »ش روز بزرگداش

ـــه اســـت. ـــدان انگلســـتان، قرارگرفت ـــذا در زن ـــس از 66 روز اعتصـــاب غ ـــغالگری انگلســـتان پ اش

تلفـن  یـک  بـا  کـه  می گویـد  خبرهـا 
می تـوان سـفارش مشـروب داد! کجـا؟ 
در همیـن تهـران! تـازه بـا افتخـار نوشـته: 
»بـا توجـه بـه قبـح و ممنوعیـت مصـرف 
مشـروبات الکلـی، محصـوالت خـود را به 
وسـیله پیـک و در جعبـه کفش یـا لباس به 
می رسـاند.«  داخلـی  مصرف کننـده  دسـت 
دیگـر چـه چیـزی بدتـر از این؟ مشـروبی 
کـه از زنـا و دزدی هـم بدتـر اسـت،1  
در  و حتـی  قاچـاق  به راحتـی  این قـدر 
بعضی هـا  چـرا  می شـود!  تولیـد  داخـل 
دوسـت دارنـد جامعه ما را شـبیه دشـمنان 

کننـد؟  اهل بیـت 

اعِ  ْع َعْن ُشِْب الُْفقَّ َفَمْن كَاَن ِمْن ِشیَعِتَنا َفلَْیَتَورَّ
َفإِنَُّه ِمْن َشَاِب أَْعَدائَِنا َفإِْن لَْم یَْفَعْل َفلَْیَس  ِمنَّا 2

امـام رضـا : پس هر کس از شـیعیان 
ما اسـت، باید از خوردن فقاع )شـراب( 
نوشـیدنی  کـه  زیـرا  کنـد  اجتنـاب 
دشـمنان ماسـت و اگـر اجتنـاب نکند، 

نیسـت« . ما  از 

کاریکاتوراینهفته:بیمهریبامسکنمهر!

معجـزه اگر بخواهـد جاودان باشـد، نباید 
محـدود بـه زمـان و مـکان شـود و ایـن 
فقـط وقتـی اتفـاق می افتـد که انسـان ها 
تفاوت هـای  بـا  هـم  انسـانی  جامعـه  و 
مکانـی و زمانی شـان حداقـل در یک چیز 
مشـترک باشـند وگرنه هـر چیـزی محدود 
بـه شـرایط خاص خـودش می شـود و دیگر 

بـه درد نمی خـورد. 

حـاال آیـا آن چیز مشـترک وجـود دارد؟ 
بله: فطـرت! همان چیـزی که خـدا همگان 
ِ الَّتی  َفَطَر  را بـر اسـاس آن آفرید: »فِْطـَرَت اللَّ
النَّـاَس َعَلیهـا«.۱ پس اگر معجـزه خدا مطابق 
فطرت جاودانه انسـان باشـد، همیشه معجزه 

خواهـد بود.
ُقْل أَیُّ َشیْ ٍء أَکْرَبُ َشهاَدًة ُقِل اللَُّه َشهیٌد بَْینی  َو بَْیَنکُْم َو أُوِحَی 

إِلَیَّ هَذا الُْقرْآُن ِلُنِْذَرکُْم ِبِه َو َمْن بَلََغ 2

بگـو: »گواهـی چـه کسـی از همـه برتـر 
اسـت؟« بگـو: »خدا میان من و شـما گواه 
اسـت. و ایـن قرآن بـه من وحی شـده تا 
به وسـیله آن، شـما و هر کـس را ]که این 

پیـام به او[ برسـد، هشـدار دهم.

داسـتان های زیـادی هسـت از کسـانی کـه تـا 
قـرآن را شـنیدند، فطرتـاً آن را پذیرفتند. کافی 

اسـت فطرتمان 
نپوشــانده  را 

باشیم.

خودی های اهل بیت )40( 

    نوشیدنی دشمنان ما

در محضر اهل یبت 

ماوقرآن)12(
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