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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شامره پیاپی 9۰ | هفته سوم مرداد   1۳9۵ | 
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شهرتباطل

هدایِتنقد

اسمیارسم؟مسئلهایناست!



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

- این چه وضعیتی است؟
- چه وضعیتی آقای رجایی؟!
- آسفالت کوچه را می گویم!

- ببخشید، بد آسفالت کرده اند؟ می گویم درست کنند.
- نه آقا! هیچ کوچه ای آسفالت نشده آن وقت آمده اید کوچه ما 

را درست کرده اید.
- آخر شما...

آخر ندارد. این ها اخالق طاغوتی است. ما که با اسم کاری
نداشتیم؛ مشکل مان با رسم بود.

درحالی کـه مصـدق سـرگرم اقدامـات الزم و ضـروری برای بقای خـود بود، از 
یک سـو، دولت هـای انگلسـتان و آمریـکا کـه از ملی شـدن صنعت نفـت و از 
سـوی دیگـر،  دربار پهلـوی که به خاطر قـدرت گرفتن مصدق و درخواسـت 
اختیـارات بیش تـر، از مصـدق عصبانـی بودنـد؛ نقشـه ای برای سـرنگونی او 
تـدارک دیدنـد. در روز 22 مـرداد 1332، محمدرضـا پهلـوی، به طـور محرمانه 
دکتـر محمـد مصـدق را از نخسـت وزیری عزل کرد و سرلشـکر  زاهـدی را به 

برگزید. نخسـت وزیری 
شـاه بـرای دوری از عواقـِب رویدادهـای ناشـی از برکنـاری مصدق، به شـمال 
ایـران رفـت. وقتـی مصدق،  حکـم عزل خـود را دریافـت کـرد، آن را نپذیرفت. با 

مقاومـت او، کودتـای 2۵ خـرداد شکسـت خـورد و محمدرضا 
پهلـوی به عراق و سـپس ایتالیـا گریخت. اما امـان از این 

روباهـان حیله گـر )آمریـکا و انگلیـس( کـه 
چنـد روز بعد، کودتای 28 مـرداد را اجرا 
کردنـد و شـاه فـراری را بـه حکومتـی 

بازگرداندند. مسـتبدانه  

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم مرداد  1395

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. 

S a n g a r e M a h a l l e. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

             عزل محرمانه مصدق

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش صدقه

22 مرداد- عزل محرمانه دكتر محمد مصدق از نخست  وزیری توسط محمدرضا شاه پهلوی )1332 ش(

احکام

حــاال که موعد خمس  دادنش شــده، برای این که ریا 
نشــود، از همه مخفی می کند. 

درحالی که بهتر اســت صدقات واجب مثــل خمس یا فطریه 
mرا علنــی پرداخت کند. a s j e d n a m a . i r

هفته 21  
1 3 9 5 سال 

هفته  21
1 3 9 5 سال 

اصــاًل حقــوق زیــر 300 میلیون تومــان در 
ســال بــرای اهالــی فوتبــال، شــوخی ای بیش 
نیســت! شــنیدن خبــر این کــه فــالن بازیکــن 
ــرای  ــاردی بســته، ب ــرارداد میلی ــی ق ــا مرب ی
مــردم مــا کامــاًل عــادی شــده و دیگر کســی 
ــی  ــای مرب ــن آق ــاًل ای ــه مث ــد ک نمی پرس
ــس  ــاعت تنف ــر س ــرای ه ــه ب ــی ک ــم مل تی
ــان  ــا حــدود شــش صدهزار توم ــن دنی در ای
می گیــرد، چــه کمکــی بــه پیشــرفت کشــور 
مــا می کنــد؟ حــاال ایــن رقم هــای گــزاف را 
ــا  ــب خودشــان ی ــد؟ از جی از کجــا می آورن
از جیــب مــردم؟ بلــه، همــه می داننــد کــه 
ــور  ــا به ط ــی م ــای فوتبال ــر نهاده بیش ت
بیت المــال  از  مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــه  ــه این ک ــر از هم ــوند. بدت ــه می ش تغذی
ــود  ــی می ش ــا مرب ــن ی ــای بازیک ــن آق همی

الگــوی جوانــان ایــن کشــور!
حقوق هــای نجومــی برخــی از مســئوالن 

کــه برمــال شــد، تکاپــوی 
چشــم گیری بــرای مبــارزه بــا 
بی عدالتــی در هزینــه کــردن 
افتــاد  راه  بــه  بیت المــال 

ــار  ــم انتظ ــن ه ــر از ای و غی
ــت  ــا سال هاس ــت. ام نمی رف
حقوق  هــای نجومــی اهالــی 
فوتبــال از پــرده بیــرون 

افتــاده و انگارنه انــگار!

حقوق هایدست گل دیگر یک آقازاده
 نجومی اهالی فوتبال

در مسری هبشت

یعنـی  مـاه  ایـن  یکشـنبه  روز  بـرای 
ذی القعـده، نمازی بافضیلت اسـت که از 
اسـت: اعظـم روایـت شـده  پیامبـر 

مختصـرِ آن فضیلـت این اسـت که هر که 
آن را بـه جا آورد، توبه اش پذیرفتۀ حق و 
گناهـش آمرزیده می شـود و طلبکاران او 
در قیامـت از او راضـی گردند و با ایمان، 
از دنیـا برود. و ایمانش از او گرفته نشـود 
و قبـرش وسـیع و نورانـی گـردد و پـدر 
و مـادرش از او راضـی شـوند و آمرزش 
حـق نصیـب پـدر و مـادر و فرزنـدان و 
نـژاد او گـردد و روزی او توسـعه یابـد و 
فرشـته  مـرگ در وقت مـردن بـا او مدارا 

کنـد و جانش را به آسـانی بسـتاند...
برخـی موقعیت هـا در زندگـی 
ما، سـکوی پرتاب اسـت؛ به 
قـول امروزی هـا با یـک تیر 
دو نشـان، نـه بلکـه چنـد 
اسـت.  زدن  نشـان 
یـک نـگاه مختصـر 
به مفاتیح مـی ارزد...

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. 

خمس و زکات را آشکارا بده  
یاررهمبان

براساس منبرک

اقتصاد مقاومیت

S a n g a re M a h a l l e. i r تارنما:

یک تیر و چند نشان

واقعا باید خسته  نباشید بگوییم به خانواده ای که عضو فعالش گفته: 
»حکومت دینی دین مردم را تضعیف می کند... من اسالم را دین کاملی 
می دانم اما حکومت دینی را نفی می کنم.« باز خدا را شکر اسالم را تایید 

کرده وگرنه چه خاکی به سر می ریختیم؟!
این حرف ها را اگر از برخی عوام بشنویم، تعجب نمی کنیم ولی 
آقازاده ای که پدرش را »پدر انقالب« می داند وقتی بگوید، دیگر خیلی 

خنده دار می شود.
البته هر کسی که دین را آن قدر حداقلی ببیند که فقط به نجس و 
پاکی می پردازد و در مسائل فردی خالصه می شود، همین حرف را خواهد 
زد. این ها مشکل شان با دین اجتماعی است که 
یا  همه دنیا را فراخواهد گرفت، بخواهند 

نخواهند !
داریم  اسالمی  جمهوری  در  ما 
را  بی نقص  حکومت  این  مقدمات 
است  ممکن  االن  می کنیم.  فراهم 
قطعا  ولی  باشد  زیاد  اشتباه هایمان 
که  رسید  خواهد  روزی 
و  می شود  تمام  اشتباهات 
همه در این حکومت با شوق 

دین داری می کنند.

اسم یا رسم؟ مسئله این است!



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودی های اهل بیت)7(

شهرت باطل
دوست دارد مشهور شود، به هر قیمتی که شده است. 

مثل برادر حاتم طائی که دید نمی تواند مثل حاتم به 
مهمان نوازی و دست ودل بازی مشهور شود، برای همین 

رفت در آب زمزم ادرار کرد تا به شهرت برسد!
خالصه شهرتی که از سوی خدا نباشد، چیز خوبی 

نیست. آن قدر که امام صادق به آن مدعی والیت که 
از امام خواسته بود قیام کنند، فرمودند: 

لَْيَس ِمنَّا أََحٌد يَُشاُر إِلَْيِه ِباْلِْصَبعِ َو ُيَْضُغ ِباْلَلُْسِن

 إِلَّ َماَت َغْيظاً أَْو َرِغَم أَنُْفُه 

از ما نیست کسی که انگشت نما شود و میان دهان 
مردم افتد، مگر این که یا از عصبانیت می میرد یا بینی اش 

را به خاک می مالند! 
یعنی اگر خواستی از مسیری 

غیر از بندگی خدا، باال بروی 
و به جایی برسی،  خدا چنان به 

زمین می زندت که دیگر 
نتوانی بلند شوی. یا مثل 
امام خمینی از دنیا ببر تا 

خدا بلندآوازه ات کند، 
یا مثل صدام دنیا 

را به آتش بکش تا 
خدا نابودت کند!

هدایِت نقد
خط صحیح جمهوری اسالمی چیست؟ اداره و هدایت صحیح مردم، 
به رشد رساندن و به تکامل الهی رساندن مردم؛ تا آن حدی که خدای متعال 
مقدوراتش را در اختیار ما گذاشته و ما می توانیم انجام بدهیم؛ این مقصود 
اصلی است... آن چه را که انجام می دهید، حسنه به حساب بیاورید؛ واقعًا 
حسنه است؛ »انّا ال نضیع اجر من احسن عماًل«. شما دارید احسان می کنید و 

حسنه ایجاد می کنید؛ و خدای متعال آن را ضایع نخواهد کرد...
هدایت اسالمی مردم، هدایت فکری مردم، استحکام بنیه  انقالبی مردم 
]حسنه هستند[. شما هرچه سختی بکشید، برای خدا و در راه خداست. 
خداوند ان شاءاهلل از شما قبول کند، و قبول خواهد کرد و توفیقاتی به شما 

خواهد داد...
هدایت  برای  می خوانیم؟  چه  برای  را  درس  ما 

مردم. آدم درس می خواند تا مثاًل یک مالی بزرگ 
بشود و بتواند مردم را هدایت کند؛ خیلی خوب، این 

هدایت نقد در این جا حاضر است.

هر کس می خواهد برود
ــودش  ــای خ ــه کاره ــد و ب ــا کن ــا را ره ــد م ــد می توان ــس می خواه ــر ک ه
ــد. یــک  ــی همــان اول مســیر جــدا می شــوند و می رون برســد. یــک جمعیت
کســی می آیــد می گویــد مــن فــالن مشــکل را دارم. دوبــاره حضــرت 
ــس  ــد، پ ــی کن ــا را همراه ــد م ــس نمی توان ــر ک ــد ه ــداهلل  می فرمای اباعب

ــه کارهایــش برســد. ــرود و ب ب
انــگار حضــرت می گفــت هــر کــس می خواهــد بــه کارهایــش برســد دیگــر 
بــه مــا نمی رســد! کســی کــه کارش امامــش نشــده، کســی کــه زندگــی اش 
امامــش نشــده، کســی کــه دردش، درد خــدا و حــق نشــده، چگونــه می خواهد 

مــا را یــاری کنــد؟!
جایــگاه کار فرهنگــی ایــن اســت کــه امام مــان را 

یــاری کنیــم و بــاری از روی دوش امام مــان 
برداریــم. امام مــان کمــک می خواهــد. 
امــام رضــا فرمودند: خــدا رحمت 
کنــد کســی کــه امــر مــا اهل بیــت را 
زنــده کنــد. امــام مســئوِل هدایــت و 
تربیــت انسان هاســت، امــام محافــظ 

ــت.  مکتبیازجنسوحدتدین اس
نوشــتن کتــاب تمــام شــده و احســاس خوبــی دارد؛ مخصوصــاً حــاال کــه 
ــی  ــم خوی ــت اهلل ابوالقاس ــی آی ــیعیان، یعن ــزرگ ش ــت ب ــد آن را خدم می خواه

ببرد تا اگر صالح دانست مقدمه ای بر آن بنویسد.
ــد  ــدا از ماه هــا کار فشــرده خــود می گوی خدمــت آیــت اهلل کــه می رســد ابت
و این کــه چندیــن بــار بــه شــهرهای دور و نزدیــک ســفر کــرده اســت تــا فــالن 

کتاب را در فالن کتاب خانه گیر  بیاورد و به استناد آن ها مطلب بنویسد.
آیــت اهلل کتــاب را می گیــرد تــا مطالعــه کنــد. دادنِ جــواب 

را نیز به فردا واگذار می کند.
ــت  ــاره خدم ــد دوب ــح روز بع ــنده صب ــردِ نویس م

می رسد اما دست خالی برمی گردد...
آیــت اهلل خویــی بــه دلیــل آن کــه در چنــد جــای 
ــالمی  ــای اس ــر فرقه ه ــات دیگ ــه مقدس ــاب ب کت
ــر  ــه ای ب ــد مقدم ــر نش ــت، حاض ــن شده اس توهی

کتاب بنویسد.         براساس منبرک

در قاب صتویر

در  دست    طراحی

امام خامنه ای۱۳7۰/۰۸/27

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 

ــا موضــوع دهــه کرامــت قرارگرفتــه اســت. تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی ب

کاریکاتور این هفته:
رسانه های دنیا در دست صهیونیست ها

در بدی گناه که شـکی نیسـت، اما گویا بدتر 
از خود گناه، تأثیر آن اسـت. ای بسـا کسـانی 
کـه گنـاه می کنند ولـی بالفاصله با اسـتغفار، 
بـدی آن را کـم، یـا حتـی نابـود می کننـد و 
ای بسـا گناهانـی کـه خیلـی کوچک بـه نظر 
حساب شـان  به ظاهـر  کسـی  و  می آینـد 
نمی کنـد. امـان از ایـن گناهـان! چـرا؟ چون 
دل را سـنگ می کنـد، حتـی بدتـر از سـنگ:

ثُمَّ َقَسْت ُقلُوبُکُْم ِمْن بَْعِد ذلَِک َفِهَي کَالِْحجارَِة 

أَْو أََشدُّ َقْسَوًة 

سـپس دل هـای شـما بعـد از ایـن سـخت 
گردیـد، هماننـد سـنگ یا سـخت تـر از آن.
خـود قـرآن توضیـح می دهـد که چـرا بدتر 
از سـنگ؟ چـون گاهـی از سـنگ جوی هـا 
جـاری می شـود و گاهـی سـنگ شـکافته 
از  و  بیـرون می زنـد  آن آب  از  و  می شـود 
همـه مهم تـر این کـه گاهـی سـنگ از تـرس 
خـدا فرومی افتـد... اما وای به حـال خیلی ها 
کـه حاضـر نیسـتند در مقابـل این 
خدا حتی سـجده ای 
کننـد! وای بـر این 
سـخت تر   دل های 

سنگ! از 
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