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یادیاران

سـاعت 07:30 صبح، امام جمعه وقت گیالن به اسـتانداری آمد. از من پرسـید: آقای اسـتاندار 
کجاسـت؟ جـواب دادم: اطالعی نـدارم. هنگام رفتن، یادداشـتی با کنایه برای شـهید انصاری 
نوشـت: »اسـتاندار و والـی نظام جمهوری اسـامی باید به موقع در محـل کارش حضور یابد!«

نیـم سـاعت بعـد که آقای انصـاری آمد، فهمیدم که سـاعت ۶ صبـح به کشـتارگاه انزلی رفته 
و از کشـتار دام آنجـا بازدیـد کرده اند. وقتی یادداشـت را به آقای انصاری دادم، ایشـان گفتند 

بـا آقـای الهوتی تماس بگیریـد و بگویید انصاری گفت: »مـن بعد از اینکه 
بـرای نمـاز صبـح بیـدار شـدم، بـه محـل کارم رفتـم. محـل کار مـن فقط 
پشـت میز اسـتانداری نیسـت. جای جای اسـتان، محل کار من اسـت.«

آقـای الهوتـی وقتـی این را شـنید خیلی خجالت کشـید و در پاسـخ 
گفـت: »من چطـوری از این جـوان عذرخواهـی کنم؟«

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم  تیر   1398

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 

منبع: کتاب استاندار آسمانی
راوی: مهندس انصاری جوینی، مسئول دفتر شهید انصاری

شهید مهندس علی انصاری، استاندار انقالبی گیالن

آیت اهلل محمدمهدی گیالنی
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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. 

ـــه  ـــک فاجع ـــگاه ی ـــاد را از ن ـــه مسجدگوهرش ـــت قضی ـــک وق  ی
تاریخـــی کـــه اتفـــاق افتـــاده نـــگاه می کنیـــد؛ یعنـــی یـــک 
ـــای  ـــک ج ـــودی در ی ـــر مقص ـــرای خاط ـــن ب ـــردم مؤم ـــده م ع
ـــا  ـــد اینه ـــی ریختن ـــن دولت ـــدند، مأموری ـــع ش ـــی جم مقدس

ـــگاه اســـت. امـــا،  ـــگاه، ایـــن ن را کشـــتند. بنابرایـــن یـــک ن
ـــیع تر  ـــی وس ـــره اش خیل ـــه دای ـــئله ک ـــک مس ی
ـــاب  ـــئله حج ـــل مس ـــود اص ـــت، خ ـــر اس و مهم ت
ــوص  ــر مخصـ ــاب دیگـ ــئله حجـ ــت. مسـ اسـ

ـــک  ـــت. ی ـــم نیس ـــاد ه ـــجد گوهرش ـــهد و مس مش
قضیـــه وســـیِع همه جایـــی سراســـری اســـت در 

ـــت.1 ـــور اس کش

ـــتن  ـــرای برداش ـــه ای ب ـــاب، مقدم ـــتن حج برداش
ـــه  ـــا در جامع ـــتن حی ـــرای برداش ـــود؛ ب ـــت ب عف
ـــه  ـــردم ب ـــردن م ـــرگرم ک ـــرای س ـــود؛ ب ـــامی ب اس
ـــود؛  ـــی ب ـــد جنس ـــوی و نیرومن ـــیار ق ـــل بس عام
ـــد.  ـــر بمانن ـــای دیگ ـــه کاره ـــه از هم ـــرای اینک ب
ـــی  ـــاب و جایگزین ـــف حج ـــه کش ـــد توطئ هرچن
هرزگـــی به جـــای حیـــا و عفـــت بـــا خشـــونت 
ـــق  ـــان عمی ـــا »ایم ـــام در کشـــور اجـــرا شـــد ام تم
ـــمنان و  ـــداف دش ـــت« اه ـــران نگذاش ـــت ای مل

ــود.2 ــان محقـــق شـ عوامل شـ
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اصل مسئله
کالم امام

منطقه امن
ایام ویژه

شـــهرت اصلـــی آیـــت اهلل گیالنـــی بـــه دلیـــل ماجـــرای اعـــدام دو تـــن از 

ـــق  ـــن خل ـــازمان مجاهدی ـــواداران س ـــان از ه ـــد ایش ـــت؛ دو فرزن ـــش اس فرزندان

بودنـــد و شـــخصًا توســـط ایشـــان محاکمـــه و بـــه اعـــدام محکـــوم شـــدند.

ـــِه  ـــَهَداء ِللَّ ـــِط ُش ـــَن ِباْلِقْس اِمی ـــوْا َقوَّ ـــوْا کوُن ـــَن آَمُن ِذی ـــا الَّ ـــا َأیَه »ی

َوَلـــْو َعَلـــی َأنُفِســـکْم َأِو اْلَواِلَدیـــِن َواأَلْقَرِبیـــَن... ای کســـانی کـــه 

ـــدا  ـــرای خ ـــد و ب ـــام کنی ـــت قی ـــه عدال ـــته ب ـــد، پیوس ـــان آورده ای ایم

ـــدر  ـــان[ پ ـــه زی ـــا ]ب ـــان ی ـــان خودت ـــه زی ـــد ب ـــد، هرچن ـــی دهی گواه
ـــد.«1 ـــما[ باش ـــاوندان ]ش ـــادر و خویش و م



در محضر قرآن

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

سواحل دریاهای جهان را یکی یکی تجربه می کند و از هیچ تفریح حال و حرامی نمی گذرد. وقتی 

هم که می گوییم چرا چنین می کنی، می گوید در قرآن هم گفته است: سفر بروید! این دیگر آخر 

سوءاستفاده است که از این همه کالم خدا فقط آن جایش را که دوست داری برداری و اصل هدف 

را فراموش کنی!

هم برای این افراد و هم برای آن ها که قصه های تاریخی را برای سرگرمی می خوانند، باید عرض 

کنیم که در خواندن ها و سفرهایتان سؤالی که این آیه می پرسد را از خودتان بپرسید:

َفَکْيَف کاَن َعذابي  َو ُنُذِر؟ 
     پس چگونه بود عذاب من و هشدارها ]ی من[؟

چقدر از فیلم های تاریخی را برای غفلت می سازند؟ چقدر از 

داستان های پیامبران را برای هم می گوییم ولی به هدفش 

نمی رسیم. حواس مان هست؟ عذاب وحشتناک است و ما 

اینجا سرگرم دنیاییم...

چگونه تاریخ بخوانیم؟

11 ژوئیه، کشتار وحشیانه مردم مسلمان بوسنی به دست نیروهای ارتش صربستان

1( امام خامنه ای، 1375/06/06

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

کاریکاتور
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سرعت؛ همراه دقت

ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای

  masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت آیـــت اهلل »محمدمهـــدی ربانـــی املشـــی« عضـــو فقهـــای شـــورای نگهبـــان، درگذشـــت مهـــدی 
، شـــهادت روحانـــی  آذریـــزدی نویســـنده داســـتان های کـــودک و نوجـــوان، روز بزرگداشـــت حضـــرت احمـــد بـــن موســـی شـــاهچراغ
مبـــارز اهـــل تســـنن »مالعلـــی جاللـــی زاده و پســـرش، مســـلم« توســـط منافقیـــن، حملـــه تاریخـــی آزادی خواهـــان و مشـــروطه طلبان 
ـــم  ـــم ق ـــجد اعظ ـــای مس ـــاز بن ـــی، آغ ـــای صلیب ـــان جنگ ه ـــلمانان در جری ـــط مس ـــدس توس ـــهر بیت المق ـــح ش ـــران، فت ـــرف ته ـــرای تص ب

بـــه امـــر مرجـــع کل، آیـــت اهلل بروجـــردی قرارگــــرفته اســــت. 

حکایت خوبان

ســرعت را بــا دقــت همــراه کنیــد. ســرعت غیــر از شــتاب زدگی اســت؛ شــتاب زدگی بــد اســت. 

ــدون دقــت،  ــا دقــت همــراه شــد، کار معقــول و صحیــح اســت. ســرعِت ب ســرعت وقتــی ب

می شــود شــتاب زدگی. مواظــب باشــید در تصمیم گیری هــا و نــوع کارهــا، شــتاب زدگی پیــش 

ــائل  ــه مس ــئوالن ب ــردِن مس ــت پاچه ک ــات دس ــی اوق ــد. گاه ــت پاچه مان نکنن ــد و دس نیای

مختلــف - گاهــی بعضــی از نخبــگان، بعضــی از آحــاد مــردم و بعضــی از مرتبطیــن، آدم را ســر 

ــت پاچه  ــه دس ــان وقتی ک ــدازد. انس ــب می ان ــا را عق ــد - آن ه ــت پاچه می کنن ــک کاری دس ی

شــد، حتــی گاهــی همــان کاری هــم کــه در فرصــت معینــی می توانســت انجــام بدهــد، آن را 

هــم نمی توانــد انجــام بدهــد؛ یعنــی تأخیــر هــم می افتــد. عــالوه 

بــر اینکــه خیلــی اوقات 

و  غلــط  هــم  کار 

ــه  ــا ضایع ــراه ب هم

ــرد. ــام می گی انج

اکر تشکیالیت

23

کشــتار دســته جمعی مســلمانان ســاکن شــهر سربرنیتســا در یوگســالوی ســابق، بزرگ تریــن 
نسل کشــی در اروپــا  بعــد از جنــگ جهانــی دوم به شــمار می آیــد.

در 1۶ آوریــل 1۹۹3، سربرنیتســا توســط ســازمان ملــل بــه عنــوان منطقــه امــن اعــالم شــده 
بــود؛ امــا چنــد مــاه پیــش از پایــان جنــگ بوســنی، نیروهــای صــرب بــا ورود بــه اردوگاه 
پناهنــدگاِن ســازمان ملــل متحــد، بالغ بــر 8000 تن از مــردان و نوجوانان مســلمان بوســنیایی 

را در جنگل هــای اطــراف، قتــل عــام و در گورهــای جمعــی دفــن کردنــد.

ایــن کشــتار، بــار دیگــر پوشــالی بــودن ســازمان های بین المللــی را بــه رخ همــگان کشــید. 
و مشــخص شــد کــه مســئوالن ایــن ســازمان ها، مزدبگیــران همــان ابرقدرت هــا هســتند. از 
طرفــی، از صــدر اســالم تاکنــون، ظلم هــای متعــددی بــه مســلمانان در سراســر جهــان شــده 

اســت. و ایــن خــود نشــانه ای از بــر حــق بــودن دیــن اســالم اســت؛ 
دینــی کــه زورگویی هــا را نمی پذیــرد و بــر اقامــه عــدل دســتور داده 

اســت و ســر ســازش بــا مســتکبران نــدارد.


