
سیاحت شرق
زندگینامه آقا نجفی قوچانی به قلم خودش

این کتاب صرفًا احواالت یک عالم بزرگ و فقیه برجسته نیست؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران آن روز هم 
است. از زندگی طلبگی و وضع حوزه های علمیه تا جنبش مشروطه، حمله انگلیس به عراق و نهضت علما 

را در این کتاب می خوانید.
سیاحت شرق، از جنبه خاطره نویسی و سندنگاری هم جالب توجه است؛ به ویژه پس از انتشار کتاب سیاحت 

غرب نویسنده که در آن از سیر در ملکوت و برزخ گفته بود.

تصحیح: رمضان علی شاکری
 نارش: امیرکبیر، قطع: رقعی

 696 صفحه، 22500 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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سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

عاقبت آمر یکایی ها من را کشتند
 راننده اش می گفت:

بعـد از تـرور، وقتـی سـپهبد قرنـی را بـه بیمارسـتان می بـردم، آخریـن جملـه اش این بود 
کـه عاقبـت آمریکایی هـا من را کشـتند.

بـا تسـخیر النـه جاسوسـی آمریـکا، ارتبـاط گروهـک فرقـان با 
آمریـکا هم روشـن شـد.

سـپهبد قرنـی همـان 1342 بـه جـرم کودتـا علیـه شـاه 
زندانـی شـد. یـک روز بعـد از پیـروزی انقـاب، امـام او 

را گذاشـت رئیـس ارتـش. 43 روز بعـد  بـا کارشـکنی 
هـم  بعـد  مـاه  شـد.  برکنـار  او  لیبرال هـا 

کردنـد. شـهیدش 

گریبایدوف 33ساله معاهده ننگین ترکمانچای را بین ایران و روسیه منعقد ساخت و سال بعد برای 
پیگیری مفاد آن با عنوان سفیر کبیر روسیه ترازی به ایران آمد.

گویند وی در تهران متوجه شد تعدادی از زنان گرجی مسلمان شده اند و در منازل رجال ایرانی به سر 
می برند. او طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای آنان را اسیر تلقی کرد و از دولت ایران 

درخواست استرداد آنان را نمود!
مردم ایران که بابت قرارداد ننگین ترکمانچای عصبانی بودند، گستاخی جدید 
گریبایدوف و بی غیرتی سران دولت خود را تحمل نکردند. میرزا مسیح مجتهد 
در تهران، مردم را به اجتماع و دفاع از نوامیس مسلمانان فراخواند. با تجمع 

مردم، مأموران سفارت سه نفر از مردم بی دفاع را کشتند و در پی آن، مردم با حمله به 
سفارت، گریبایدوف و برخی دیگر را به قتل رساندند. این حادثه، واکنش طبیعی 

مردم در برابر تقارن زیاده خواهی دشمن و بی کفایتی سران داخلی بود. اما 
فتحعلی شاه بسیار ترسید و هیئت عالی رتبه ای را به همراه جواهرات برای 

عذرخواهی به روسیه فرستاد و میرزا مسیح را هم تبعید کرد! روسیه که 
خود درگیر جنگ با عثمانی بود، عذرخواهی ایران را پذیرفت! 

اخیراً برخی در روسیه، این قتل را به کارشکنی انگلیس نسبت داده اند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته پنجم  فروردین  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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

قتل گریبایدوف؛ داستان همیشگی نقش مردم
 در زمان بی کفایتی دولت مردان و زیاده خواهی دشمنان 

 )اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید بخش اعتکاف(

31 فروردین 1207- سالروز قتل گریبایدوف به دست مردم تهران 

احکام

معتکــف شــده کــه از دنیــا فاصلــه بگیــرد. بــرای همیــن بعضــی از امــوری 
کــه در حالــت عــادی حــال هســتند، در اعتــکاف حــرام می شــود.

 مثــل بوییــدن چیزهــای خوش بــو، خریــد و فــروش و انــواع 
ــود. ــرف خ ــاندن ح ــی نش ــه کرس ــد ب ــه قص ــدال ب ــارت و ج Sتج a n g a r e M a h a l l e . i r
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SangareMahal le. i r سایت:

فـرق کودتـا بـا انقـاب ایـن اسـت کـه در انقـاب اغلـب مردم 
حضـور دارنـد و در کودتـا یـک عده قلیـل حکومـت را می گیرند. 
نمونـه  اش انقاب اسـامی ایران در سـال 1357 و کودتـای رضا پهلوی 
در 1299. بـا همیـن دو نمونـه معلوم می شـود کسـانی کـه از انقاب بد 
می گوینـد و حکومـت پهلـوی را بـه نیکـی یـاد می کننـد، اهـل انقاب 

هسـتند یـا کودتا!
امـا یـک کودتـای دیگر هـم ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد و آن این که 
عـده ای قلیـل، عده ای دیگـر از مردم را فریب دهنـد و کاری کنند که 
ناآگاهانـه شـرایط اجتماعـی تغییر کنـد. مثـل تغییراتی که در پوشـش 
برخـی مـردم اتفـاق می افتد، بـی آن که درسـت بداننـد چه می کننـد. این 

چشـمه ای از همان پروژه نفوذ دشـمن اسـت.
)سـال 1359(  اول  فرهنگـی  انقـاب  در  مـا 

را  رضاخـان  کودتـای  فرهنگـی  بسـاط 
برچیدیـم و حـاال وقـت آن اسـت که در 
انقـاب فرهنگـی دوم، بسـاط کودتـای 
نـوع  از  برچینیـم؛  را  غربی هـا  نفـوذ 

پوشـش گرفتـه تا نـوع فکر...

 می گوید به جای این که 200 هزار تومان بدهم و کاالی ایرانی نو بخرم، 
همان را می دهم و کاالی خارجی دست دوم می خرم. یا نه، کمی بیشتر به 
خودم فشار می آورم و کاالی خارجی گران تر می خرم. وقتی هم می گویی 
»اقتصاد مقاومتی« آن که دشمنی دارد، مسخره می کند و اویی که دشمنی 

ندارد هم می گوید: »اگر کیفیت ما به آن ها رسید، من ایرانی می خرم.«
ظاهر حرف خوب است، اما منصفانه نیست. چراکه گذشته را نمی بینند. 
تولیدکننده ایرانی نیاز به فرصت دارد تا کاالی خود را رشد دهد. 

معنی ندارد صنعتی را که 10 سال است در ایران راه 
افتاده، با صنعت 50 ساله غربی مقایسه کنند.

رقابت  فرصت  این  باید  کسی  چه  حاال 
را بدهد؟ اگر من و تو با نخریدن خود 
تولید داخلی را فلج کنیم، چه انتظاری 

باشیم؟  داشته  باید  تولیدکننده  از 
اقتصاد  نکردن  رشد  آن وقت 

مقاومتی تقصیر تک تک ماست...

رقابت »عادالنه«  نیست!     انقالب فرهنگی دوم

در مسری هبشت
از گنجینه دعاهای

 شیعه
  گنجینه عظیمی از ادعیه و مناجات از 
پیشوایان معصوم شیعه برجای مانده است. 

خوب است به بهانه سه ماه معنوی، بیش ازپیش 
نگاهی به این دعاها بیندازیم. از امام صادق 

روایت شده در ماه رجب این دعا را بخوانیم:

اکِرِیَن لََک َو َعَمَل  اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسَألَُک َصبَْر الشَّ
الَْخائِفِیَن مِنَْک َو یَقِیَن الَْعابِِدیَن لََک...

کـردار  و  شـاکرانت،  شـکیبایی  خدایـا 
ترسـیدگانت، و بـاور عبادت کنندگانت را از 

می خواهـم... تـو 

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. 

             حرام های اعتکاف

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

3 اردیبهشت 1358: ترور سپهبد قرنی توسط گروهک فرقان



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
خودت باش

بستن بند کروات را حتی بهتر از 
بستن بند کفشش بلد است. بدش 

هم نمی آید موهایش را سیخکی کند 
یا یک مدلی به ریشش بدهد. غذا 
خوردنش هم تغییر کرده و غذای 
فوری )فست فود( را به دستپخت 

مادرش ترجیح می دهد. فقط به خاطر 
این که خارجی ها این طور لباس 

می پوشند و آن طور غذا می خورند و... .

ولی کار به اینجا ختم نمی شود. ظاهر که شبیه 
دشمنان خدا شود، باطن را هم خراب می کند. مگر 

این روایت را نشنیده اید:
امام صادق فرمودند: 

خداوند به پیامبری از پیامبران وحی فرمود:

ُمْؤِمننَی الَیْلَبُسوا ِلباَس َاْعدائى، َو الَیْطَعُموا  ُقْل ِلْ
َمطاِعَم َاْعدائى

 َو ال َیْسُلُکوا َمساِلَک َاْعدائى، َفَیُکوُنا 
َاْعدائى َکماُهْ َاْعدائى؛

به مؤمنان بگو: لباس دشمنانم را نپوشند، و غذای 
دشمنانم را نخورند، و راه و روِش دشمنانم را 

نپویند، که )اگر چنین کنند( دشمن من می شوند، 
همان طور که آنان دشمنان من هستند .

حواسمان باشد یک وقت شبیه دشمنان خدا نشویم.

خودکفایی نظامی؛ تدبیر امام در مقابل طمع
 تهاجم و توطئه بیگانگان

من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود و تضعیف آنان را حرام می دانم.

     من به عنوان فرمانده کل قوا به مسئولین و تصمیم گیرندگان نیز دستور می دهم که در 

هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح و باال بردن آموزش های عقیدتی و نظامی و توسعه 

تخصص های الزم و خصوصاً حرکت به طرف خودکفایی نظامی، غفلت نکنند و این کشور 

کامل  آمادگی  در  جهان  مستضعفین  و  محرومین  و  ناب  اسام  ارزش های  از  دفاع  برای  را 

برنامه های  به  توجه  مبادا  و  دارند  نگه 

دیگر، موجب غفلت از این امر حیاتی 

گردد که مطمئنًا غفلت از تقویت بنیه دفاعی 

کشور، طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتًا 

تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد.

مسجد  مستضعفین
طــول و عرضــش را کــه می دیــدی بــرای بانــی و هیئت امنایــش کلــی دعــا می کــردی کــه خــدا 
خیرتــان دهــد! اگــر ارتفاعــش را می دیــدی، می گفتــی اســام را شــما ســربلند کردیــد؛ کمتــر 

کســی اســت کــه ایــن روزهــا بــه فکــر َخــرج کــردن بــرای اســام باشــد...
ــر  ــه، فقی ــه یک دفع ــدم ک ــِک در ش ــین، نزدی ــویق و تحس ــه تش ــرودار و این هم ــن گی در همی
کارتون خوابــی را دیــدم کــه از ســرما پتویــی بــه خــودش پیچیــده و کًا در چنــد وجــب جلــوِی 
درِ مســجد، خاصــه شــده! مانــدم بــه ادامــه تشــویق آن همــه طــول و عــرض و ارتفــاع ســاختمان 
بپــردازم یــا بــه انــدوه ایــن چنــد وجــب غصــه! ضــرب و تقســیم هــم می کــردی نســبت ایــن 

چنــد وجــب در آن چنــد صــد متــر طــول و عــرض بســیار ناچیزتــر از ناچیــز بــود ولــی...
اســامِ مــا اســامِ نــاب اســت نــه اســام آمریکایــی! اســامِ مــا اســامِ مســتضعفین اســت نــه 

مســتکبرین. مســجد مــا هــم...

              بر »تارک الجماعه« سام نکنید!
در سالی که مدتی از تابستان در مشهد رفته بودم، به دلیل سنگاخ بودن و دوری راه مسجد 

و اینکه کمی از اول وقت بودن نماز صبح می گذشت، نماز 
جماعت را تعطیل کردم.

را  روایت  این  نفر  یک  که  دیدم  خواب  شب  همان  در 
النصاری و التسلموا علی  الیهود و  می گوید »سلموا علی 

الجماعة« یعنی بر یهودیان و مسیحیان سام  تارک 
کنید ولی به کسی که نماز جماعت را رها می کند، 

سام نکنید! و او من را با انگشت نشان می داد.
سراسیمه بیدار شدم و پیغام دادم که نماز 

جماعت صبح می آیم.

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 21، ص: 358-آخرین پیام امام به مناسبت روز ارتش

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــای مناســبتی ای ــد طرح ه ــی توانی ــن بخــش م • در ای
ــروی  ــا موضوعــات: روز ارتــش جمهــوری اســالمی و نی در تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی ب
ــر جنبــش اســالمی حمــاس، وفــات جنــاب  ــز رنتیســی رهب زمینــی، تــرور و شــهادت دکتــر عبدالعزی
ــرم ، تشــكیل ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی بــه فرمــان  ــول اک ــرت رس ــوی حض ــب عم عباس بن عبدالمطل

حضــرت امــام خمینــی قرارگرفتــه اســت.

 

کاریکاتور هفته: 
وحشت آمریکا ازقدرت  موشکی ایران

ابراهیم   خادم معتکفین
بعضـی شـأن ها و مقام هـا را ما دسـت کم می گیریم. 
مثًا خیلی ها دوسـت دارند در مسـاجد معتکف شـوند 
ولـی حاضر نیسـتند کـه خادم معتکفین باشـند. شـاید 
کاس خـود را باالتـر از ایـن حرف هـا می داننـد! امـا 
بـد نیسـت بدانند خیلـی از کارهایی که به چشـم ما 
نمی آیـد، نزد خدا خیلی ارزشـمند اسـت. نمونه اش 
همیـن خدمـت بـه اهل اعتـکاف اسـت که خـدا برای 

ایـن کار از حضـرت ابراهیم عهد گرفته اسـت:

را َبْییِتَ  َو َعِهْدنا ِإىل  ِإْبراهیَم َو ِإْساعیَل َأْن َطهِّ
ود یجُ ِع السُّ کَّ اِئفنَی َو اْلعاِكفنَی َو الرُّ ِلطَّ

ــه:  ــم ک ــر کردی ــماعیل ام ــم و اس ــه ابراهی ــا ب و م
»خانــه مــرا بــرای طواف کننــدگان و معتکفــان 
و  پــاک  ســجده کنندگان،  و  رکوع کننــدگان  و 

ــد.« ــزه کنی پاکی
چقــدر خــوب اســت کــه در کیفیــت و کمیــت 
ــده بیشــتری  ــر ســال ع ــت باشــد و ه ــکاف رقاب اعت
ــد.  ــاش کنن ــن ت ــه معتکفی ــانی ب ــرای خدمت رس ب
ــه  ــود ک ــم ش ــور ک ــن ش ــادا ای مب

ــت. ــف اس ــی حی خیل

اهل یبت 
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