
یک شهر مهم در تبلیغات رسانه ای جنگ
»مهران در تحوالت جنگ ایران و عراق«

مهـران در جنـگ،  چندبـار بـه تصرف دشـمن درآمد. البتـه از نظر نظامی،  شـهر مهمی نبود ولـی از نظر تبلیغاتی، می توانسـتند آن را 
بـه صـورت یـک پیـروزی بزرگ جلـوه دهند. نویسـنده در ابتـدا، جغرافیای شـهر مرزی مهـران، اوضاع عمومـی و جنایت هـای قبل از 
آغـاز جنـگ را بررسـی می کند. سـپس با بررسـی تجاوزهای عـراق به مهران، از مقاومت مردم این سـرزمین و سـایر رزمنـدگان در برابر 
تهاجم هـای بعثی هـا سـخن می گوید. در این مسـیر، عملیات والفجر سـه و هشـت و کربالی یک را کـه برای آزادسـازی مهران صورت 

گرفتـه بـود، ارزیابـی می کنـد. در پایـان کتـاب نیز شـرح دو تهاجم دیگر به ایـن منطقه، در اواخر جنگ تحمیلی ضمیمه شـده اسـت.
حجم کتاب،  ظاهرا زیاد است ولی خواندنی است.

نویسنده: مهدی حاجی خداوردی،
 نارش: مرکز اسناد دفاع مقدس،

 قطع: رقعی، ۷۴۶ صفحه،
 ۷۵00 تومان.

سرمقاله
قیمت:  ۵00 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

اذیتهایزندگی

باقرآنعزیزشو!

خروجازمجلسحرام؛مصداقنهیازمنکر

فقطبهخاطریککلمه

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

    فقط به خاطر یک کلمه
قاطعیت حاج احمد متوسلیان در گرامیداشت 

زبان فارسی و فرهنگ خودی
بعـد از آموزش هـای سـخت، پاییـن کـوه کـه می رسـیدیم، حاج احمـد خرمـا گرفته بود دسـتش، به 

تک تـک بچه هـا تعـارف می کرد. وقتـی برمی داشـتم، گفتم: »مرسـی، بـرادر!«
گفت: »چی گفتی؟«

فهمیدم چه اشتباهی کردم؛ اما دیگر دیر شده بود!
ظرف خرما را داد دست یکی دیگه. گفت: »بخیز!«

تـو اون سـرما، تـو گل وبرف، ۲۰ متر سـینه خیز برد. دیگه توان نداشـتم ، 
ولـو شـدم. گفت: »باید بـری.« ضربه ای به پشـتم زد که...

بعداً به  حاج احمد گفتم به خاطر یک کلمه،  برای چی منو زدین؟
گفـت: مـا یـک رژیـم طاغوتـی را بـا فرهنگش بیـرون کردیـم. ما 
خودمـون فرهنگ داریم. زبان داریم. شـما نباید نشـخوارکننده کلمات 

اجانـب باشـید. به جـای این حرف هـا بگو خـدا پـدرت رو بیامرزه!

اگـر نبـرد مجاهـدان راسـتینی چـون عزالدیـن قسـام را که پیـش از تشـکیل کیان اشـغالگر قدس 
انجـام شـده بـود،  نادیـده بگیریـم، اولیـن جنـگ اعـراب و اسـرائیل پـس از اعـام موجودیـت 

اسـرائیل، غـروب همـان روز توسـط چهـار دولت عربی شـروع شـد.

تـا مدت هـا پـس از جنگ جهانـی، انگلیسـی ها تنها نیـروی نظامی فلسـطین بودند ولـی به تدریج 
صهیونیسـت ها هـم نیـروی نظامی خود را تشـکیل دادند،  درحالی که اهالی فلسـطین هنوز تشـکیالت 
نظامـی نداشـتند که بتوانـد در مقابل خودکامگی صهیونیسـت ها بایسـتد؛ بنابراین مصر، سـوریه، لبنان 
و اردن همسـایگانی بودنـد کـه اولیـن جنـگ را بـا اسـرائیل شـروع کردنـد. صهیونیسـت ها آن روز 

نیـروی نظامـی قـوی ای نداشـتند و اگـر ایـن دول عربـی 
به طورجـدی وارد می شـدند، کار اسـرائیل در نطفـه 

تمـام می شـد. فقـط اردن توانسـت سـاحل 
تصـرف  بـه  را  اردن  رود  غربـی 

خـود درآورد. سـال بعـد هـم 
از  و  کردنـد  مخاصمـه  تـرک 

زیـادی،  رو، کشـورهای  همیـن 
اسـرائیل را به رسـمیت شـناختند.
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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 

       اولین جنگ  اعراب با غده سرطانی صهیونیستی

 اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سوال 1168

1۴ مه )1۹۴8(- تشکیل رژیم اشغالگر قدس و آغاز اولین جنگ دولت های عربی با اسرائیل
 

احکام

به مجلس عروسی دعوت شده که نمی دانسته بزن و برقص و یا مفسده 
دیگری دارد.

 حاال که فهمیده اگر ترک مجلس مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب 
Sاست آن جا را ترک کند. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 09  
1 3 9 5 سال 

هفته  09
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

کافی است که بگویند فالن مطلب فاسد، وارد کتاب های درسی شده 
است یا فالن بازیگر ضدانقالب حجابش را برداشته است، آن وقت خیلی ها 
با خودشان می گویند: بی دین ها در کار فرهنگی از ما قو ی ترند! دلیل شان 
هم این است که این همه مطلب خوب در کتاب های درسی یا برنامه های 
مفید در صداوسیما به درد نخورده و یک مطلب یا عکس نابه جا هزاران 

برابر تاثیر گذاشته است.
اشتباه شان این است قدر آن چه را که داریم، نمی دانند. شاید نمی دانند 
که یک لکه سیاه فقط در صفحه سفید معلوم می شود وگرنه در 
فرهنگ سیاه غرب، هیچ لکه سیاهی 
کند.  خودنمایی  نمی تواند 
نیست  معنی  بدان  این  البته 
یا  کم کاری های صداوسیما  که 
آموزش و پرورش را توجیه کنیم، 
ولی یادمان باشد که اهمیت آن چه 
به دست  این 37 سال  را که در 
آمده، دشمنان بهتر از ما می فهمند. 

پس باید قدرش را بدانیم.

لقمــه  حــرام ماننــد یــک ویــروس کشــنده و خطرنــاک اســت کــه 
ایمنــی دســتگاه اقتصــاد را به کلــی نابــود می کنــد. لقمه هــا کــه حــرام 
ــد.  ــود حرکــت می کن ــه ســمت مریضــی و رک شــود، اقتصــاد ب
لقمــه  حــرام هــر الگویــی را کــه از شــیوه  زندگــی متناســب بــا اقتصــاد 

ــد.  ــده می کن ــتفاده و بی فای ــود، بی اس ــه ش ــی ارائ مقاومت
ــد،  ــر باش ــرام پ ــکمش از ح ــه ش ــی ک ــرف کس ــک ط از ی
پــای هیــچ مبــارزه و مقاومتــی حاضــر نخواهــد شــد و هیــچ چیــز 
برایــش مهم تــر از ســود و منفعــت شــخصی نخواهــد بــود. از طــرف 
دیگــر در کشــوری کــه مفاســد اقتصــادی و حرام خــواری در آن 

ــر  ــم حاض ــرمایه گذار ه ــرد، س ــاال بگی ب
ــرا  ــد. چ ــرمایه گذاری کن ــود س نمی ش
کــه هــر لحظــه ممکن اســت ســرمایه اش 
در فاضــالب فســاد اقتصــادی، نیســت 
ــم  ــه اش ه ــب، نتیج ــود. خ ــود ش و ناب
ــد  ــوردن تولی ــه خ ــت: ضرب ــوم اس معل

ملــی، رکــود اقتصــادی، بیــکاری و... .
عبــادت  کــه  نیســت  بی خــود 
کســی کــه لقمــه حــرام بخــورد قبول 
ــترین  ــه وی بیش ــرا ک ــود. چ نمی ش
ــه اش  ــود و جامع ــه خ ــه را ب ضرب

می کنــد. وارد 

ویروسیبهناملقمهحرامقدرنمیدانیم

              در مسری هبشت
 دعای رسیدن خبر مرگ

ـِد َو الِـِه، َواكِْفنـا طُـوَل اْلََمـِل، َو  اَللَُّهـمَّ َصـلِّ َعـى  ُمَحمَّ

َل اْسـِتتاْمَم سـاَعٍة  ُْه َعنَّـا ِبِصـْدِق الَْعَمـِل، َحتّـى  ل نَُؤمِّ قَـرِّ

بَْعَدسـاَعٍة، َو لَ اْسـتيفآَء يَـْوٍم بَْعـَد يَـْوٍم، َو لَ اتِّصـاَل نََفِس 

ِبَنَفـٍس، و ل لُُحـوَق قَـَدٍم ِبَقـَدٍم، َو َسـلِّْمنا ِمـْن ُغـرُورِِه، َو 

اِمّنـا ِمـْن ُشُورِِه، َو انِْصـِب الَْمـْوَت بَـْنَ اَيْدينـا نَْصبـاً، َو ل 

تَْجَعـْل ِذكْرَنـا لَـُه ِغبًّا...

بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ما را 
از آرزوی دراز نگاه دار،

 و آرزوها را با عمل راستین بر ما کوتاه کن تا 
به پایان بردن ساعتی را از پی ساعتی، و دریافتن 
روزی را به دنبال روزی، و پیوستن نفسی را به 
نفسی، و رسیدن گامی را به گامی آرزو نکنیم،
و ما را از فریب آرزوها در سالمت دار، و از 

بدي هایش در امان دار،
و مرگ را در برابر دیدگان ما مجسم کن، و 

یادش را گاه گاه در خاطر ما میار )بلکه همیشه به 
یاد آن باشیم(...

دعـای ۴۰ صحیفـه سـجادیه را بخوانیـم و ببینیم 
حضرت سـجاد پس از شـنیدن خبر مرگ کسـی، 

چگونـه با خـدا سـخن می گفتند؟

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. 

                           خروج از مجلس حرام؛مصداق نهی از منکر

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

براساس خاطره سردار عسکری



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
  با قرآن عزیز شو!

ما به اهل بیت پیامبر زیاد متوسل می شویم اما 
نوبت به قرآن که می رسد، فقط آن را می خوانیم و 

گاهی بی حوصله تکرار می کنیم. انگار باور نمی کنیم 
که قرآن هم مانند اهل بیت زنده است و همین اآلن 
می تواند در زندگی ما تاثیر بگذارد. از طرف دیگر 
برای محبت کردن و محبت دیدن در دنیا خیلی 

تاش می کنیم. شاید نمی دانیم که این کار ویژه قرآن 
برای رشد ما در دنیاست: 

یَا َحَملََة الُْقرْآِن تََحبَّبُوا إَِل اللَِّه ِبتَْوِقیِر كِتَاِبِه یَزِْدكُْم ُحبّاً َو 

یَُحبِّبُْكْم إَِل َخلِْقه   

پیامبر اعظم : ای حامالن قرآن! با بزرگداشت 

کتابش محبوب خدا شوید تا محبت شما را زیاد کند 
و همچنین شما را محبوب خلقش قرار دهد.

متوجه جهات مادی نباشید
شما برای شکم نهضت نکردید

خـدای تبارک وتعالـی حاضـر اسـت همه جـا، شـما بایـد حاضـر بدانیـد او را. در حضور 
خـدای تبارک وتعالـی خدای نخواسـته چیـزی کـه بـر خـالف مشـیت اوسـت، بـر خـالف 
دسـتور اوسـت عمـل نکنیـد. بـه راه اسـالم باشـید، بـرای اسـام خدمـت بکنیـد، تـا اگر 
خدای نخواسـته، شکسـت خوردیم، به شـهادت رسـیدیم، برای اسـام باشـد و شـهید 
باشـیم. و اگـر ان شـاء اللَّ پیـروز شـدیم، اسـام را پیـروز کرده باشـیم و سـرفراز باشـیم 
در همه جـا، و اسـالم را در همه جـای دنیـا، در همـه کشـورها، اسـالم را پیـاده کنیـم و بیـرق 

اسـالم را بـه اهتـزاز درآوریم. آقایـان عزیز مـن! متوجه جهات 
مادی نباشـید. شـما نهضـت که کردید برای شـکم 

نکردید... نهضـت 
خـدا  بـرای  را  خودتـان  قصدهـای  شـما 

خالـص کنیـد. بـرای خـدای تبارک وتعالـی عمل 
کنیـد، ایـن عبـادت اسـت، خالص باشـید در 
ایـن عبـادت. ایـن نهضـت تمامـش عبادت 
بـود، ایـن انقـاب تمامش عبادت اسـت 
و شـما خالـص باشـید در ایـن عبـادت. 

شماسـت.                        همراه  خداونـد 

اذیت های زندگی
بعضی ها در زندگی چقدر اذیت می شوند!

بــه لقــِب شــامِخ دکتــری یــا آیت اللهــی؟! بــه دو وجــب طــول و عــرض بیشــترِ خانــه ات؟! یــا بــه 
دوتــا اســکناس رنــگ ســبز و آبــی کــه زندگــی ات را بــه بــازی گرفتــه؟! 

در بچگــی می گفتنــد آبــی، رنــگ آســمان اســت. بعد هــا دیدیــم کــه در ایــن دنیــای رنگا    رنــگ، 
ســهم مــا از آن رنــگ، فقــط همــان اســکناس ها شــد نــه آســمانش!

ــدن  ــد. مثــال خوان ــدازه بزرگــی اش- را خــودش ایجــاد می کن ــم؛ ان ــر بگوی هر کــس دردش - بهت
درســی کــه بــرای »خــودش« اســت کــه در آینــده  اگــر توفیقــی شــد کمکــی هــم بکند! شــغلی بهتر 
بــرای »خــودم« و هــر چیــز بهتــر بــرای »خــودم« کــه در آینــده بــا آن بــه دیگــران کمــک کنــم! تــو 

کــه همــه  چیــز را بــرای خــودت می خواهــی، چــه انتظــاری داری از بقیــه راهــت؟
باقــی مانــدن هرچیــزی بــه اثــرش اســت؛ بــه دردش. یــک درد فراموش شــده هــم، درد امــام زمانت 
اســت. تــو کــه درد امــام زمانــت را داری، تــا حــاال چندتــا ســرباز بــرای امامــت تربیــت کــرده ای؟ 

ســهم تــو از 313 نفــر تــا حــاال چنــد تــا بــوده؟  
بعضی ها در زندگی چقدر اذیت می شوند...

شاد کردن دیگران   
بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه؛ چهره مومنان شاد است ولی در 

دل هاشان حزن دارند.
اگر ناراحتی یا غم و غصه ای توی صورت کسی می دید،

حتی پیش آمده بود که نمازش را نمی بست
تا یک جوری آن ناراحتی را برطرف کند و صورت آن شخص 

را خوشحال ببیند
آن وقت نمازش را می بست.

همان  کند،  خوشحال  را  نفر  یک  اگر  آدم  می گفت 
موقع خدا یک ملک خلق می کند که او را از بالها 

مصون نگه دارد.

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 1۲، ص: 311

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
ــه  ــت فقی ــات:روز بزرگداشــت فردوســی، رحل ــا موضوع ــای masjednama.ir پوســترهایی ب در تارنم
ــوان، قرارگرفتــه اســت. ــر و روز ج ــرت علی اکب ــت ، والدت حض ــی بهج ــت اهلل محمدتق ــدر آی عالی ق

 

کاریکاتور هفته: اگه اهل کتاب خواندن
 نیستید الاقل کتابهای صوتی 

خوب بشنوید

جوان خوب و بد از نگاه قرآن
به مناسبت میالد جوان کربال، حضرت علی اکبر

ــرای  ــتند و ب ــی داش ــرور جوان ــف غ ــرادران یوس ب
ــود را  ــادت خ ــده حس ــتند عق ــی خواس ــن وقت همی
ــد و  ــان را کردن ــان برادرش ــد ج ــد، قص ــی کنن خال
بــا خــود گفتنــد: »َو نَْحــُن ُعْصبَــٌة«1  یعنــی مــا خیلــی قــوی 
ــه  ــه نگاهــش ب ــوب ک ــی جــوان نامطل ــن یعن هســتیم! ای

ــت... ــود اس ــی خ ــود و جوان خ
ــد  ــی بودن ــف، جوانان ــاب که ــرف اصح ــا از آن ط ام
ــد  ــا دیدن ــتند و ت ــچ کاره می دانس ــان را هی ــه خودش ک
مملکــت را فســاد برداشــته، بــه خــدا پنــاه بردنــد؛ یعنی 
گفتنــد: بــه خودمــان اگــر باشــد، تبــاه می شــویم و بایــد از 
ــه  ــن را ک ــد. ای ــان کن ــا هدایت م ــم ت ــک بخواهی ــدا کم خ

ــرد: ــان ک ــت و هدایت ش ــم حمای ــدا ه ــد، خ گفتن
إِنَُّهْم ِفتْیٌَة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َو زِْدناُهْم ُهدًی2

          ایشــان جوانانــی بودنــد کــه به پروردگارشــان 
ایمــان داشــتند و مــا بــر 

ــان افزودیم. هدایتش

اهل یبت 

1. سوره مبارکه یوسف، آیه8
۲. سوره مبارکه کهف، آیه13
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