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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

نامه سرگشاده ممنوع!

همراه شو عزیز!

پایان تحقیر

به سادگـی عماد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

او هیـچ گاه بـه مـال اهمیـت نمـی داد و به غذایـی که تهیـه می شـد، اعتراضی 
نمی کـرد و بـه دنبـال لبـاس نو نبـود. اوضاع مالـی مـا را به خوبـی درک و در 

ایـن مـورد برادرانـش را نیـز متقاعـد می کرد.

او در سـال 1982 دختـری را کـه بـه همسـری برگزیـده بـود، بـه ایـران بـرد و در 
آنجـا بـا او ازدواج کـرد... آنـان در ایـران در خانـه ای 

سـاده و محقـر زندگی می کردنـد و هنگامی که به 
لبنـان بازگشـتند، همسـرش اولیـن فرزند خود 
را بـاردار بود. این دو در منزل ما سـاکن شـدند 

و بـه خاطر کوچـک بودن منـزل، بالکـن را با 
شیشـه پوشـانده شـد و به اتاق تبدیـل کردند و 
ایـن وضعیت ادامه داشـت تا اینکـه منزلی جداگانه 
تهیه کردند و در آنجا نیز زندگی سـاده ای داشـتند.

یکـی از تالش هـا و برنامه هـای پر سـروصدای دولـت بختیار، انحالل سـاواک 
بـود. سـاواک علی رغـم سـال ها فعالیـت و برقـراری امنیـت ظاهـری، هم زمـان با 
اوج گیـری نهضـت انقالبـی مـردم ایـران، دیگـر کارایـی الزم را نداشـت و قـادر 
بـه کنتـرل، پیش بینـی و ارائـه راه حل هـای به موقـع نبـود و بـه نهـادی منفعـل 
تبدیل شـده بـود. مـردم نیز به شـدت خواسـتار انحـالل آن بودند. بختیـار به همین 

او دلیـل بـه منظـور فریـب افـکار عمومـی، سـاواک را منحل  کـرد. 
هم چنیـن بـه امیـد اینکـه انقـالب 

را بـه تأخیـر بینـدازد، تعـدادی 
محاکمـه  را  فاسـد  وزیـران  از 

ایـران  مـردم  امـا  کـرد، 
دیگـر فریـب ایـن کار ها 

بـه  نخوردنـد و چشـم  را 
دهان امام داشـتند. آن ها 
یـوم اهلل دهه فجـر را آفریدند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  بهمن  1396

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 

انحالل ساواک در دوره ستم شاهی

leader.ir استفتائات دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام مناسبتی سایت

21 بهمن، تصویب الیحه انحالل ساواك و محاكمه وزیران توسط مجلس شورای ملی )1357 ش(

دعای 51 صحیفه سجادیه

منبع: خبرگزاری تسنیم
راوی: مادر شهید

شهید حاج عماد مغنیه فرمانده نخبه نظامی حزب اهلل لبنان

احکام
دشـمنان نظـام اسـالمی منتظـر بهانه  اند تا با هـزار تزویر رسـانه ای 

بگویند ملت ایران از انقالبشان خسته شده اند.
 آن وقـت طـرف بـه خاطـر این کـه خوابـش می آید یـا حـال راه رفتن نـدارد، بـه راهپیمایی 
mنمـی رود. عزیـز دل! بلنـد شـو و تکانـی بـه خودت بـده وگرنـه آن دنیا مدیون خواهی شـد. a s j e d n a m a . i r

هفته 48   
1 3 9 6 سال 

هفته   48
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

ایـران در مرکز یک چهارراه جهانی که 
اروپا را به آسـیا و کشـورهای مشترک المنافع 
را بـه آب هـای آزاد متصـل می کنـد، قـرار 
گرفتـه اسـت. اسـتفاده صنعت ریلی از این 
موقعیـت عـاوه بر آن کـه می تواند ثروتی 
تـا دو برابـر فروش نفـت را برای کشـور 
بـه ارمغان بیـاورد، قدرت منطقـه ای ایران 

را نیز افزایـش خواهد داد.

از طـرف دیگـر ظرفیت های گسـترش 
حمل و نقل ریلی در ایران بسـیار مهیاسـت. 
شـرکت ذوب آهـن توانسـته ریـل ملـی را 
بـا اسـتاندارد جهانـی تولیـد کند و شـرکت 
واگن پـارس در صـورت حمایـت می تواند 
تمـام نیـاز داخلـی کشـور را بـه واگـن و 
تحریم هـا  امـا  بـرآورده سـازد.  لوکوموتیـو 
هزینـه تولیـد داخـل را بـاال بـرده بـه طوری 
کـه دولـت ترجیح می دهـد نیاز کشـور را از 
خـارج تأمین کنـد! تأمیـن ارز دولتی، حذف 
هزینه هـای گمرکـی و معافیـت مالیـات بـر 
می توانـد  بخـش  ایـن  در  افـزوده  ارزش 

راه گشـای ایـن صنعت باشـد.

متأسـفانه روند کند پیشـرفت ریلی، 
مـا را از کسـب منافع سرشـار این صنعت 

محـروم کـرده 
ست. ا

در مسری هبشت

این قدر گناه کرده است که روی این 
را ندارد که خداوند را صدا بزند، اما 

خدایش را نشناخته، این خدا از خودش 
به خودش مهربان تر است... اصاًل 

می دانی، توبه ای هم که می کنی از سوی 
خداوند است؟ خداوند ابتدا نظر لطف 
به بنده اش می کند و بعد بنده پشیمان 

به سوی خدا برمی گردد.

خودش بنده را به سوی خودش 
می کشاند، بعد او را می بخشد، بعد کلی 
به او افتخار می کند و نازش را می خرد. 

خداوکیلی عجیب خدایی داریم!

، َوُسُبوُغ نَْعآمئَِك َعَلَّ لَْوال اِْحسانَُك اَِلَّ

اگر احسان و لطف تو نسبت به من 
و کمال نعمتت بر من در میان نبود

ما بَلَْغُت اِْحراَز َحظّى، َوالاِْصالَح نَْفىس

هرگز در به دست آوردن بهره ام و 
اصالح خویش موفق نمی شدم

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. 

همراه شو عزیز!

اقتصاد مقاومیت
سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که هر سال آزمونی 
برای تشخیص استعدادهای درخشان دارد. اما امسال این آزمون را حذف 
کرده و حرف و حدیث ها زیاد شده است. چرا که برخی این آزمون را عین 

عدالت و برخی دیگر ضد عدالت می دانند.

مساله این جاست که هنوز ما عدالت را با مساوات معنا می کنیم. 
سمپاد در نظر عموم مردم ما بد است چون باعث می شود بخشی از بچه های 
در  وقت  آن  معمولی!  مدارس  به  دیگر  برخی  و  بروند  بهتر  مدارس  به  ما 
آسیب شناسی ها می گوییم سمپاد توقع بی خود از دانش آموز ایجاد می کند و به 

او آسیب می زند.

بحث صرفا بر سر این آزمون نیست. اگر پذیرفتیم ما انسان ها با هم فرق 
داریم و به اقتضای این تفاوت های مان می توانیم 

زندگی اجتماعی داشته باشیم، برای 
ارزش  استعدادها  شدن  شناخته 

قائل می شویم و اتفاقا آن وقت 
»استعدادسنجی« را به عنوان 
مقـدمـه »خودشکـوفـایی« 

می پذیریم.  

صدالبته این به معنی 
در اختیار قرار دادن امکانات 

برای عده ای خاص نیست و 
نباید از آن سوء برداشت شود.

به ســادگــی عماد
خدای مهربان تر

خودکفایی در کاالهای اساسی )7(

خودرو زیر تیغ انحصار
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سمپاد؛ خوب یا بد



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
پایان تحقیر

یک  بتوانید  که  است  بعید  نشود،  »طرح«  به  تبدیل  شما  ایده خوب  اگر 
نشناسید  درست  را  طرح  اگر  هم  نسبت  همین  به  بشوید.  خوب  فیلم ساز 
ولی  است  خوب  ظاهرشان  فیلم ها  خیلی  شوید.  خبره ای  منتقد  نمی توانید 
چون در طرح کم می آورند، یک جای کارشان می لنگد. در طرح باید معلوم 

شود شخصیت در وضعیت چه کنشی انجام می شود.

برای  کنید.  تبدیل  »طرح«  به  ابتدا  همان  را  دیدید  که  فیلمی  هر  پس 
این کار به این ۵ سوال جواب دهید: 1-شخصیت اصلی چه کسی است؟ 
2- شخصیت اصلی چه نیازی دارد؟ ۳- شخصیت اصلی برای رفع نیاز چه 
تصمیمی می گیرد؟ ۴- در رفع این مانع و انجام آن تصمیم چه مانعی ایجاد 

می شود؟ ۵- این تصمیم و تالش شخصیت اصلی چه نتیجه ای دارد؟

تصمیم  بله؛  است؟  مهم تر  کدام  سوال   ۵ این  از  بگویید  حاال 
می دهد؛  شکل  را  داستان  چگونگی  که  اصلی  شخصیت 
جذاب ترین و مهم ترین چیزی که مخاطب را با 
خود می کشد. گاهی یک موضوع ساده با بهترین 
تصمیم فیلم را گیرا می کند و گاهی 
موضوعی جالب با بدترین تصمیم 

فیلم را از جذابیت می اندازد.

حادثـه بیسـت ودوم بهمـن و پیروزی انقـالب، پایـان تحقیر ملت 
ایـران بـود. ملت ایـران در طـول قرن های متمـادی تحقیرشـده بود. یک 
مـدت به وسـیله سـالطین مسـتبد تحقیـر می شـد؛ یعنـی در دوران های 
قدیـم کـه هنـوز اسـتعمار و سـلطه و نفـوذ خارجـی نبـود، پادشـاهانی 
بودنـد... تلّقـی آن هـا ایـن بـوده کـه ایـران، مِلکـی متعّلـق به آن هاسـت؛ 
یک مشـت رعیـت هـم در این مِلک بـرای آن هـا کار می کننـد... در دوره 

اخیـر، یـک بخـش دیگـر هـم اضافه 
شـد و آن نفوذ خارجـی بود؛ که این 

از اواخر دوره قاجار شـروع 
شـد و در دوره پهلوی هـا 
رسـید...  خـود  اوج  بـه 
مهم تریـن  از  یکـی 
ی  ی هـا ف گیر هد
انقـالب  و  مـردم  قیـام 
اسـالمی،  شـکوهمند 
قطـع ایـن سـلطه بـود.

در زنـدان، دوره بازجویـی طوالنـی داشـتم. شـبی حالم خیلی سـخت 
بـود. مجلسـی را دیـدم کـه امـام خمینـی در آنجـا درس می دادنـد و 
صحبـت می کردنـد و روحانیـون هـم زیـاد بودنـد. سـیدی وارد شـد، 
امـام جلـوی او راسـت قامت روی منبـر ایسـتاد و سـه بـار فرمـود 

االمـان، االمـان، االمـان یـا صاحب الزمـان!

مـن متوجـه شـدم وجـود مقـدس حضرت امـام زمـان بـوده. از 
فـردای آن شـب روش بازجویـی عـوض 

امـام  کـه  گفـت  از صلحـا  یکـی  شـد. 
برایـت امـان گرفتـه اسـت. 

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1380/11/21(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. 
  masjednama.ir بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: پیـــروزی انقـــاب شـــكوهمند اســـامی ایـــران و ســـقوط رژیـــم 2500 ســـاله شاهنشـــاهی، 
ـــش  ـــذار جنب ـــاء« پایه گ ـــن البَّن ـــهادت »حس ـــام، ش ـــان ام ـــران« به فرم ـــامی ای ـــاب اس ـــه انق ـــكیل »كمیت تش
اســـامی اخـــوان المســـلمین مصـــر،  شـــهادت حـــاج عمـــاد مغنیـــه فرمانـــده نخبـــه نظامـــی حـــزب اهلل لبنـــان بـــه 
ـــر  ـــی ب ـــی« مبن ـــام خمین ـــن، صـــدور حكـــم تاریخـــی »ام ـــراب خائ ـــا هم دســـتی اع ـــم صهیونیســـتی ب دســـت رژی
ـــه  ـــرب«، امام جمع ـــب ح ـــیخ راغ ـــهادت »ش ـــیطانی، ش ـــات ش ـــاب آی ـــنده كت ـــدی«، نویس ـــلمان رش ـــداد »س ارت
ـــت ها  ـــط صهیونیس ـــامی توس ـــت اس ـــش مقاوم ـــذاران جنب ـــان و از پایه گ ـــوب لبن ـــیت در جن ـــهرك جبش ش

ـــه اســـت.  ـــان  قرارگرفت ـــر كل حـــزب اهلل لبن ـــاس موســـوی« دبی ـــه 1984 م( و شـــهادت »ســـید عب )16 فوری

1. وسائل الشیعه، ج۲0، ص56
۲.  وسائل الشیعه، ج۲0، ص55

از بیـن ده ها مالکـی که ما بـرای ازدواج 
داریـم، عمومـش درجه ۲ اسـت و برخی 
بنـدی را  ایـن درجـه  امـا  هـم درجـه 1. 
نگرفته ایـم.  کار  بـه  و  نفهمیده ایـم  معمـوال 
بـرای همیـن به آقـا دامـاد یا عـروس خانم 
حـق می دهیـم که بـا فهرسـتی از معیارها به 
جلسـه خواسـتگاری بروند و سـر چیزهای 

حداقلـی ازدواج را بـه هـم بزنند.

از معیارهـای درجـه دو می تـوان بـه زیبایی 
و خـوش تیپی اشـاره کـرد مثـل روایاتی که 
درشـت  گندمگـون،  خـوب  زن  می گویـد 
چهارشـانه  و  میان قـد  کمرباریـک،  چشـم، 
اسـت.1  باکـره بـودن دختـر هـم از همیـن 

است. دسـت 
جوا اْلَبْكَاَر َفإِنَُّهنَّ أَطَْيُب َشٍء أَْفَواًها 2 تََزوِّ

بـا دختـران باکـره ازدواج کنیـد چرا که 
آن هـا پاک تریـن دهان هـا را دارنـد.

امـا یادمـان باشـد. این گونـه معیارهـا اصل 
نیسـتند چنـان چه در روایـات دیگری زن 
زشـت زایـا را بـه زن زیبای نـازا ترجیح 
بـذات  علیکـم  فرموده انـد:  و  داده انـد 

لدین! ا

کاریکاتور این هفته:

بازگشت 
دودا به دیار 
خود ...!   

رهبـر جامعه اسـالمی در مـورد موضوعی 
حرفـی زده و موضعـی گرفتـه، آن وقـت 
یکـی این جا بـه خـودش اجـازه می دهد 
که بدون سـالم و والسـالم پاسخی بنویسد 
و یـا پاسـخ رهبـری را بـه خیـال خـودش با 
مـردم در میـان بگذارد! فکـر نکنید که عقلش 
نمی رسـیده بـه این که نامه را بـه خود رهبری 
بنویسـد؛ نـه او در این حد عقـل دارد، آن چه 
نمی فهمـد ایـن اسـت کـه رهبـری بنـا بـر 
مصالحـی حرفـی می زند که بـه حکم عدالت 
و فقاهتـش بایـد از او بپذیری و تو نمی فهمی 
خیـری  چـه  والیت پذیـری  ایـن  در  کـه 
هسـت؛ بـرای همیـن در مقابل او لشـکری از 
جوسـازی های اجتماعـی می سـازی و امامت 

را در تنگنـا قـرار می دهـی:
إِنَّ الَّذيَن يُناُدونََك ِمْن َوراِء الُْحُجراِت أَكَْثُُهْم ال يَْعِقلُوَن

َو لَْو أَنَُّهْم َصرَبُوا َحتَّى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لَكاَن 

َخْياً لَُهْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرحيٌم 

کسـانی کـه تـو را از پشـت اتاق هـا]ی 
می خواننـد،  فریـاد  بـه  تـو[  مسـکونِی 
بیشترشـان نمی فهمنـد. و اگر صبـر کنند تا 
بر آنان درآیی، مسـلماً برایشـان بهتر است 

و خـدا آمرزنـده و مهربـان اسـت.

کـه  ایـن  خالصـه اش 
اگر به خـدا و پیامبر 
ایمـان  و جانشـینش 
داری، صبـر کـن تا 
با خـودش درمیان 

بگذاری...

در محضر اهل یبت
نامه سرگشاده ممنوع!

 

آموزش های نقد فیلم )۲(

هر فیلم یک »طرح« 

منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و 
نشر آثار و اندیشه های حضرت آیت اهلل 

حائری شیرازی
آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی

اماِن امام

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

مالک های درجه ۲
خانواده مقاومتی )۲7(
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