
زندگی پیش از انقالب یک فرمانده
»مسیح کردستان«

شـهید محمد بروجردی از فرماندهان برجسـته سـپاه پاسـداران بود. کتاب »مسـیح کردسـتان« زندگی نامه داسـتانی او را تا تاریخ 24 
بهمن سـال 1357 شـامل می شـود. شـهید بروجردی مسـئولیت حفاظت از امام خمینی)ره( در بهمن سـال 1357 و روز بازگشـت ایشان 

را برعهده داشـته است.
 بخـش قابل توجـه و جـذاب زندگـی اغلـب فرماندهان سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی به حوادث قبـل از پیـروزی انقالب مرتبط 
اسـت ولـی کمتـر در آثـار مکتوب انعکاس داده شـده اند. از همین رو، جلد اول کتاب »مسـیح کردسـتان« فقط این بخـش از زندگی این 

فرمانـده را دربرمی گیرد.
هم چنین این اثر منتخب کتاب ربع قرن به عالوه ربع قرن از نگاه سعید عاکف نیز شده است. 

نوشته نرصت الله محمودزاده، 
انتشارات: ملک اعظم،

 240 صفحه، 9000 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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الف-دزفول

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

    الف- دزفول
صدای نامحرم رادیو عراق دیگر برای مردم دزفول تکراری بود:

»عـراق ظـرف 48 سـاعت آینده اهداف تعیین شـده در زیـر را مورد هدف حمالت موشـکی خویش قرار 
خواهد داد«:

الف- دزفول...«
شهرهای مورد هدف در الفبای ابجد عراق تغییر می کرد، اما جایگاه الف همیشه مختص دزفول بود.

دزفـول، پایتخـت مقاومـت ایـران و بـه قـول 
موشـک ها«  شـهر  »بلدالصواریـخ؛  عراقی هـا 

روزگاری پیکـر اسـتوارش از 176 موشـک شـش،  نـه و دوازده متـری، 
2500 گلولـه تـوپ، 300 راکـت زخمـی شـد و در طـول 2700 روز 
مقاومـت، 2600 شـهید تقدیـم امـام و انقـالب کـرد و 19000 واحـد 

مسـکونی و اداری اش تخریـب شـد.
امـا هنـوز همچنان اسـتوار اما مظلـوم و گمنـام جایگاه الـف را در 

صبـوری و مقاومـت حفـظ کرده اسـت.

پیروزی هـای مکـرر اسـرائیل در برابـر دولت هـای عربی این توهـم را در جهان به وجـود آورده بود 
که ارتش صهیونیسـت ها شکسـت ناپذیر است!

صهیونیسـت ها نه فقـط فلسـطین،  بلکـه بخش هایـی از مصـر، سـوریه و لبنان را در اشـغال داشـتند. 
مثـاًل پـس از پیروزی هـای دالورانه رزمندگان اسـالم در آزادسـازی خرمشـهر، نظامیان صهیونیسـت  به 
جنـوب لبنـان حملـه کردنـد و مسـتقیم تـا جنـوب بیـروت هـم رفتند تا بخشـی از تـوان دفاعـی ایران 
را سـرگرم خـود کننـد. از آن سـال، 18 سـال جنـوب لبنـان در اشـغال اشـغال گران قدس بود تـا این که 
مقاومـت نتیجـه داد و حـزب اهلل لبنـان توانسـت با قـدرت ایمان، نخسـتین طعم تلخ شکسـت را به کام 

صهیونیسـت های غاصب بچشـاند.
ایـن پیـروزی درسـت در زمانـی بـه دسـت آمـد کـه عمـده مبارزان سـابق و رهبـران عـرب اعتقاد 
داشـتند نمی توانند با اسـرائیل مبـارزه کنند و تنها راه حـل »مذاکره و 
سـازش« اسـت و حتـی برخی مقاومـت را متهم به »خشـونت  و 
جنگ طلبـی« می کردنـد و می گفتنـد شـما مانـع »آرامش 
مردم« فلسـطین هسـتید! حتی اصالح طلبان ایرانی از ثمره 
۲۰ سـال دشـمنی با اسرائیل می پرسـیدند و خواهان به 

رسمیت شـناختن کیان اشـغال گری بودند!
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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 

  وقتی اسرائیل هم شکست خورد

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 1170

جشن مردم لبنان در پی عقب نشینی اسرائیل از جنوب این کشور

۵ خرداد 1۳7۹- عقب نشینی مفتضحانه صهیونیست ها از جنوب لبنان در سال ۲000 میالدی
 

احکام

خودش اهل رقصیدن و مجلس گناه نیست ولی با تماشای فیلم رقص 
مردان یا کودکان مشکلی ندارد!

 باید بداند دیدن این صحنه ها اگر باعث تحریک شهوت شود و یا 
Sتأیید گناه کار به حساب آید، جایز نیست. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 10  
1 3 9 5 سال 

هفته  10
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

را  دیگری  است،  بر ضررش  دید چیزی  نمی شود هر کس  این که 
بگوید.  و هرچه خواست  بی مراقبت کشد  را  کالم  افسار  و  کند  متهم 
باز  اشکاالتش،  همه  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است! حاال رئیسش ضرغامی باشد 

یا سرافراز یا علی عسگری، فرقی نمی کند.
بله، در رسانه هم قالب خیلی مهم است و هم محتوا. غربی ها در 
قالب پیش رفته  اند و در محتوا وامانده اند و بلکه سقوط کرده اند. ما اما از 

قالب حرف  زیادی نداریم ولی در محتوا تا وقتی که به تقلید از نظر 
مفاسد غرب نپرداخته ایم، جلوتریم. امیدواریم جناب 
فنی  سابقه اش  بیشتر  که  علی عسکری 
از  را  محتوا  است، دغدغه 
یاد نبرد و نگذارد اولویت ها 
در  ما  بریزد.  به هم 
مقابل غرب زده ها 
و عاشقان ماهواره، 

همیشه 
طرف دار »رسانه 
»میل  با  اگر  حتی  هستیم،  ملی« 

بعضی ها« مخالف باشد!

اقتصــاد کــه نفتــی باشــد، آن وقــت چشــممان دائمــاً بــه نوســانات 
قیمــت نفــت اســت. معیشــت مــردم مــا ارتبــاط مســتقیمی دارد بــه 
بــاال و پاییــن بــودن قیمــت نفــت! ایــن در حالــی اســت کــه حتــی 
اگــر قیمــت نفــت هــم در حالــت ایــده آل باشــد، تزریــق درآمدهــای 
ــش  ــکل از افزای ــی متش ــاد دور باطل ــب ایج ــاد، موج ــه اقتص ــی ب نفت
نقدینگــی، تــورم و واردات از یــک ســو و کاهــش تــوان رقابتــی تولیــد 

ــردد. ــر می گ ــوی دیگ ــول آن از س ــل و اف داخ
حــاال در ایــن هاگیــر و واگیــر اقتصــاد نفتــی، عــده ای اصــرار 
دارنــد کــه همــه امــورات نفتــی را نیــز بــه شــرکت های خارجــی 
ــی  ــرکت های بین الملل ــپاریم! ش ــت آن بس ــهامداران صهیونیس و س
نفتــی بــا شــرایطی آســان وارد صنعــت نفــت ایــران می شــوند و تنهــا 
بــه فکــر تأمیــن منافــع خــود هســتند امــا بــه محــض بــروز مشــکل، بــه 
راحتــی تعهــدات خــود را فرامــوش کــرده و از کشــور خارج می شــوند.

حــال کــه مــا الگــوی خوداتکایــی موفــق و پیشــروی صنایــع 
نظامــی را تجربــه کرده ایــم، چــرا صنایــع نفتــی مــا بایــد همچنــان 

بــه کشــورهای دیگــر 
وابســته باشــد؟

امان از اقتصاد نفتی      صداوسیمای ملی یا میلی؟ 

در مسری هبشت
 اعمال شب مبارک نیمه شعبان

این شـب پس از شـب قـدر برترین شب هاسـت. این 
شـب را اعمال فراوانی اسـت از جمله

  غسل؛ باعث تخفیف گناهان است.
  شب زنده داری به نماز و دعا و استغفار

  زیـارت امـام حسـین کـه افضل اعمال این شـب 
اسـت و باعـث آمرزش گناهان اسـت.

کم تریـن مقـدار زیـارت:  بـر بـاالی بـام، بـه جانـب 
راسـت و چپ نظر کند، سـپس سـر به جانب آسـمان 

بـرآرد و بگوید:
الُم َعلَْيَك َو َرْحَمُة اللَِّه َو بَرَكَاتُُه الُم َعلَْيَك يَا أَبَا َعْبِد اللَِّه السَّ السَّ

  خوانـدن دعایـی کـه به منزله زیارت امام زمان اسـت: 
اللَُّهـمَّ ِبَحقِّ لَْيلَِتَنا ]َهِذِه[ َو َمْولُوِدَها...

  خواندن دعای أَنَْت الَْحيُّ الَْقیُّوُم...
  خواندن دعای حضرت رسول اللَُّهمَّ اقِْسْم لََنا...

  خواندن صلوات شعبانیه
  دعای کمیل

  هـر یک از ذکرهای »سـبحان اللّـه« و »الحمد للّه« و »اللّه 

اكـر« و »ال الـه االّ اللّه« صد مرتبه

  و نمازهـا و دعاهـای دیگـری کـه بـرای ایـن شـب 
روایـت شـده تـا احتمـاالً مـا انجـام بدهیم!

در کتـاب مفاتیح الجنان، بخش اعمال سـنه را پیدا کنید. 
مناسـبت ها را ادامه دهید تا برسـید به شـب نیمه َشعبان. 
این همـه توصیـه و پیشـنهاد بـرای شـب زنده داری این 

شـب آمده اسـت. شـما چه می کنید؟

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. 

تماشای فیلم رقص

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

    4 خرداد، روز دزفول؛ روز مقاومت و پایداری- وبالگ الف دزفول

میدان موشک دزفول



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
توصیه ای به نمایندگان مجلس
حاال که مجلس جدید شروع می شود، بد نیست 

عهدنامه امیرالمؤمنین  به مالک اشتر را دوباره و 

چندباره مرور کنیم. عهدی پر از توصیه که معموالً رهبر 

معظم انقالب، فرازهایی از آن را برای دولت ها می خوانند. 

البته دولت هایی که امید به هدایتشان هست...
ِعْنـَد  یََزَعهـا  َو  ـَهواِت،  الشَّ ِعْنـَد  نَْفَسـُه  یَكْـِرَ  اَْن  اََمـرَُه 

ـوِء ااِلّ مـا َرِحـَم اللّـُه  الَْجَمحـاِت، َفـاِنَّ النَّْفـَس اَّمـارٌَة ِبالسُّ

)امیرالمؤمنین به نماینده خود( دستور می دهد که نفس 

را به وقت خواسته های نابه جا درهم شکند، و آن را 

به هنگام سرکشی ها بازدارد که نفس امرکننده به بدی 

است مگر خداوند رحم نماید.

فکرش را بکنید؛ اگر از اول انقالب مسئوالن ما به 

این توصیه عمل می کردند، هیچ کدام شان فراری 

نمی شدند، هیچ کدام شان فتنه نمی کردند و هیچ 

کدام شان موجب انحراف مردم نبودند. ای وای که 

هرچه می کشیم، از هوای نفس است...

نصر و فتح در دست خداست
توصیه مهم امام به رزمندگان پس از فتح خرمشهر

مبـارك بـاد بر ملت عظیم الشـأن ایـران این چنین فرزنـدان سلحشـور و جان برکفی که نام 
آنان و کشورشـان را جاویدان کردند...

و هـان ای فرزنـدان قـرآن کریـم و نیروهـای ارتـش و سـپاهی و بسـیج و ژاندارمـری و 
شـهربانی و کمیته ها و عشـایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز، هوشـیار باشـید که 
پیروزی هـا هرچنـد عظیـم و حیرت انگیز اسـت شـما را از یـاد خداوند که نصـر و فتح 
در دسـت اوسـت غافـل نکنـد و غرور و فتح شـما را به خـود جلب نکند؛ کـه این آفتی 
بـزرگ و دامـی خطرنـاك اسـت که با وسوسـه شـیطان به سـراغ آدم می آید و بـرای اوالد آدم 
تباهـی مـی آورد. و مـن بـا آن کـه بـه همه شـما اطمینـان تعهد بـه اسـالم دارم، لکـن از تذکر 

کـه بـرای مؤمنان نفـع دارد، باید غفلـت نکنم... 
آنـان می داننـد امروز 
با فتح خرمشـهر مظلوم، 
دولـت و ملت پیروزمند 
قـدرت  موضـع  از  مـا 

می گوید. سـخن 

گلوله روحیه
بعضی هــا انــگار گلولــه روحیــه هســتند)!( و هنــوز هیــچ اتفــاق خاصــی در کارهــا نیفتــاده ســریع 
از ادامــه کار منصــرف می شــوند و سنگرشــان را دو دســتی بــه دشــمن تقدیــم می کننــد! بلــه، در 
کارهــای تربیتــی مشــکالت کــم نیســت امــا بــد نیســت جــور دیگــری بــه مشــکالت نــگاه 
کنیــم مثــاًل فکــر کنیــم همــه این هــا بــرای ایــن اســت کــه شــاید مــا هــم کمــی تربیــت شــویم...

این جــا بهتریــن متربــی کســی اســت کــه در مســیرش مصمــم 
باشــد آن قــدر مصمــم کــه کالجبــل الراســخ ال یحرکــه العواصــف ایــن 

بادهــا او را تــکان ندهــد، نــه مخالفــت مســئوالن، نه مشــکل مالی، نه 
هیچ چیــز دیگــر؛ چراکــه مربــی او خداســت و این هــا همــه شــیرینی 
کار اســت تــا همیشــه گیــرش باشــی کــه شــرط محکــم شــدن مــا، 
حضــور اوســت در دل وجــان و کارِ مــا، در همــان موقــع اضطــرار؛ 

کــه او اضطــرار مــا را دوســت دارد.
ــرای قشــنگ تر نشــان  ــن کاره هســتند ب ــه ای ــا ک بعضی ه
دادن ایــن اضطــرار، ســریع توســل می کننــد و ادامــه کار    

را بــا یــک ذکــر مصیبــت جلــو می برنــد...

                  بازگشت مالصدرا حکیم متأله 
       به قرآن در آخر عمر

تا آن جا که گمان  به مطالعه کتاب حکما پرداختم  بسیار 

کردم کسی هستم ولی همین که چشم بصیرتم باز 
آخر  در  دیدم  واقعی خالی  علوم  از  را  شد، خود 

و  قرآن  در  تدبر  سراغ  به  که  رفتم  فکر  به  عمرم 
روایات محمد و آل محمد بروم. در طول عمرم 

به جای نور، در سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آتش 
گرفت و شروع به تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی 

را کوبیدم و درها باز شد و پرده ها کنار رفت...

در قاب صتویر
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sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــای مناس ــد طرح ه ــی توانی ــش م ــن بخ • در ای

ــی  ــان ، روز جهان ــام زم ــات: والدت ام ــا موضوع ــترهایی ب ــای masjednama.ir پوس در تارنم

ــهر قرارگرفتــه اســت. ــح خرمش ــروزی و فت ــار و پی ــت، ایث ــتضعفان، روز مقاوم مس
 

کاریکاتور هفته: پاسدار در لغت به معنی
نگهبان و مراقب است

چرا ظهور طول کشیده است؟
ــت و در  ــدی نیس ــز جدی ــی« چی ــور منج »ظه
ــن  ــوده اســت. مشــکل ای ــم ب ــی ه ــای قبل امت ه
ــا را  ــتباه آن ه ــیر اش ــم مس ــا ه ــا م ــه گوی ــت ک اس

ــد: ــه کنی ــه توج ــن آی ــه ای ــم. ب می روی
أَ لَـْم يَـأِْن لِلَّذيـَن آَمُنوا أَْن تَْخَشـَع ُقلُوبُُهْم لِِذکِْر اللَّـِه َو ما نَزََل 

ِمـَن الَْحـقِّ َو ال يَکُونُـوا کَالَّذيَن أُوتُـوا الِْکتاَب ِمـْن َقْبُل َفطاَل 

َعلَْيِهُم اْلََمُد َفَقَسـْت ُقلُوبُُهْم َو کَثريٌ ِمْنُهْم فاِسـُقوَن

ــان  ــه دل هــای مؤمن ــت آن نرســیده اســت ک ــا وق آی
ــرده  ــازل ک ــّق ن ــه از ح ــدا و آنچ ــر خ ــر ذک در براب
ــند  ــانی نباش ــد کس ــردد؟! و مانن ــع گ ــت، خاش اس
کــه در گذشــته بــه آن هــا کتــاب آســمانی داده شــد، 
ســپس »زمــان معیــن« بــر آن هــا طوالنــی گذشــت و 
قلب هایشــان قســاوت پیــدا کــرد و بســیاری از آن هــا 

گنه کارنــد!
ــوع  ــه خش ــود ک ــن ب ــا ای ــکال آن ه ــد؟! اش می بینی
نداشــتند و بــرای همیــن زمــان معیــن )شــاید ظهــور 
ــید  ــول کش ــان ط ــی( برایش منج
قلب هایشــان  نتیجــه  در  و 
در  حــاال  شــد.  ســخت 
روز میــالد امــام عصرمــان 
مراجعــه  خودمــان  بــه 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــم؛ آی کنی
ــا  ــم ی خشــوع داری
رو  قلب هایمــان 
بــه ســنگ شــدن 

ــت؟ اس

اهل یبت 

سوره مبارکه الحدید، آیه16 
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