
بسیج در
 اندیشه امام خمینی

بسیج را دوباره بشناسیم

 مؤلف: دفرت مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
 نرش: دفرت نرش معارف

 قطع رقعی     94 صفحه، 4000 تومان.

سرمقاله

ش

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 ویژه

بـه زندگـی شـخصی دانشـجوها به شـدت اهمیـت می داد. دوسـتی داشـتم که 
موقـع ازدواج، بـه مشـکل مالـی برخـورد. اسـتاد کمکـش کـرد تـا زندگـی اش را 
شـروع کنـد. گفته بـود هروقت داشـتی، برگـردان. آن بنده خدا هـم ماهیانه مبلغی 
را برمی گردانـد. همیشـه نگـران شـغل و آینده دانشـجوها بـود. اگر 
می دیـد دانشـجویی سـال قبـل دانش آموختـه شـده ولـی 
هنـوز شـغل نـدارد، برایـش شـغلی پیـدا می کرد یـا در 
پروژه هـای خـود، از او اسـتفاده می کرد. این نگرانی همیشـه 

در ذهنـش بود.
 دانشـجوهایی کـه بـا دکتر پـروژه  داشـتند، می گفتنـد امکان 
نداشـت دکتـر سـر ماه فرامـوش کنـد حق الزحمه مـا را بدهد. 
حواسـش بـود اگـر یکـی از بچه هـا متأهـل اسـت و درآمـدی 

نـدارد، بـه او کمـک کند.

اوضـاع مالـي ایـران پـس از روي کار آمـدن احمـد شـاه بـه شـدت مختـل بود 
و مجلـس شـوراي ملـي تصمیـم گرفـت تـا از آمریـکا، کارشـناس امـور اقتصادي 
و مالـي اسـتخدام کنـد. در نتیجـه، بـه رغـم مخالفـت روس هـا، مـورگان شوسـتر 

به عنـوان خزانـه دار کل کشـور اسـتخدام شـد.
 ایـن امـر بـه مـذاق روس هـا کـه گمـرك را در اختیـار داشـتند خـوش نیامـد، 
بنابرایـن بـراي اخـراج شوسـتر و توجـه به نظـر روس هـا، به مجلس شـوراي ملي 
اولتیماتـوم دادنـد. پـس از ایـن اولتیماتوم، قواي روسـیه به سـمت 
تهـران بـه راه افتادنـد و دولـت هـم کـه خـود را در حـد روسـیه 
البتـه از طـرف مجلـس  نمی دیـد، شـروط روسـیه را پذیرفـت. 
مخالفت هایـی صورت گرفت اما سـرانجام تسـلیم شـدند. یکی 
از شـروط روسـیه پرداختـن هزینه قـوای روس بـرای حمله 
بـه تهـران بـود! دیگـر خفت از ایـن باالتر چه می شـود؟

به ما حمله کنند، پول  حمله شان را هم بدهیم! 
اگـر در مقابـل دشـمن از خود ضعف نشـان بدهیم، 

بایـد چنین شـروط خفت بـاری را هم متحمل شـویم.
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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 

ضعِف در مقابل دشمن

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید بخش اجاره

۸ آذر- اولتيماتوم چهل و هشت ساعته دولت روس به ايران )1290 ش(

احکام

منزلی را اجاره کرده و حاال که از مدت اجاره زمانی گذشته است، حاضر به تخلیه 
منزل نیست. این کار او در
حکم غصب است و نماز

خواندن در آن جا باطل.

m a s j e d n a m a . i r
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مصرفگرایی یعنی آنکه در یک جامعه 
خرید و مصرف کاالی لوکس به جای کار و 
تالش و تولید، ارزش داشته باشد. در واقع در 
جهان صنعتی، وقتی کاالها بیش از نیاز جامعه 
تولید شد، سرمایه داران و استعمارگران نو به 
این فکر افتادند که با تبلیغات کاذب، ضد 
جایگزین  را  مصرف گرایی  نام  به  ارزشی 
ارزش هایی مانند کار، قناعت و صرفه جویی 
کنند تا بدین وسیله کاالهای شان به فروش 
برسد. آن وقت هر زمان که شما بخواهید روی 
به  تهدید  و  تحریم  با  بایستید،  پای خودتان 
جان تان میافتند تا شما دست از تولید بردارید و 

از مصرف کاالی خارجی لذت ببرید! 
تغییر این اوضاع هم ممکن نیست مگر 
با مقاومت. مقاومت همیشه با رنج و سختی 
همراه بوده و هست اما نتیجه مقاومت آنقدر 
لذت بخش است که تمام آن سختی ها را هم 
شیرین میکند. سال های دفاع مقدس که از 
خاطرت نرفته؟ اقتصاد مقاومتی یعنی نگذار 
زانوانت دربرابر جهان سرمایه داری سست 
شود.  کمی بیش تر اگر مقاومت کنی، پیروزی 

نزدیک است. 

از آزادی انتخابات
تا آزادی مطبوعات

اگر مقاومت کنی، 
پیروزی نزدیک است

در مسری هبشت
در کلیات مفاتیح الجنان به خواندن 
»زیارت نامه ائمه بقیع« و »زیارت پیامبر از 
بعید« در روز ۲۸ صفر هم زمان با رحلت 
امام  و شهادت  حضرت محمد )ص( 

حسن مجتبی )ع( توصیه شده است.
يَك  َشِ َوْحَدُه الَ  اللَُّه  إاِلَّ  إِلََه  الَ  أَْن  أَْشَهُد 

أَنَُّه  َو  َو رَُسولُُه  َعْبُدُه  داً  ُمَحمَّ أَنَّ  أَْشَهُد  َو  لَهُ  

لِنَي َو اْلِخِريَن َو أَنَُّه َسيُِّد اْلَنِْبَياِء َو  َسيُِّد اْلَوَّ

بَْيِتِه  أَْهِل  َعَل  َو  َعلَْيِه  َصلِّ  اللَُّهمَّ  الُْمرَْسلِنيَ  

اْلَِئَِّة الطَّيِِّبنيَ 

ادعیه  کتب  در  را  زیارت  ادامه 
بخوانید

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. 

ناشناس
سالم خداقوت

لطفا اگه امگانش هست این فایل های ایندزاینشو ب 
موقع بزارین 

چون ما برای هیت و حسینه استفاده میکنیم

مستأجر زورگو

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

ایران بیش تر آزادی می بینید یا آمریکا؟ شاید  انتخابات  شما در 
بگویید آمریکا. اما بد نیست که بدانید در آمریکا تعداد آرای افرادی که 
به کلینتون رأی دادند، بیش تر از آن یکی بود ولی چون آن جا رأی افراد 
مالك نیست و رأی ایالت مهم است، کلینتون رئیس جمهور نشد. و جالب تر 
این که مردم آمریکا جز این دو گزینه و در واقع جز این دو حزب، انتخاب 
انتخاب  به  انتخاب می شوند؟  ندارند. حاال آن دو چگونه  واقعی دیگری 

مردم؟ نه، به انتخاب حزب!
اما در ایران هر کسی که بخواهد می تواند نامزد شود و شورای 
را  افراد بی صالحیت  اساسی  قانون  معیارهای مشخص  اساس  بر  نگهبان 
حذف می کند. گاهی انتخابات بین چهارنفر یا چهارده نفر اتفاق می افتد و 
تعداد رأی مستقیم مردم رئیس جمهور را مشخص می کند. آیا باز 

هم آمریکا آزادتر است؟
سراغ  بیایید  حاال 
از  دم  کسانی  مطبوعات. 
آزادی های غرب در مطبوعات 
خودشان  که  می زدند 
به  را  انتقادها  بیش ترین 
انگار  داشتند.  مطبوعات 
مرغ  همیشه  برخی،  برای 

همسایه غاز است!

همیشه نگران شغل و آینده دانشجوها بود

راوی: شاگرد شهید/ منبع: خبرگزاری فارس

۸ آذر- شهادت دکتر مجید شهریاری، دانشمند هسته ای )13۸9 ش(



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 خودی های اهل بیت )19(

توصیه خصوصی امام رضا )علیه السالم(
فکرش را بکن امام رضا )علیه السالم( تو را 
در خانه و اتاق خود دعوت کرده باشند و تو 
مهمان حضرت باشی. اگر عاقل باشی، به جای 
این که به در و دیوار نگاه کنی و ببینی که امام 
چه خوردنی ها و نوشیدنی هایی برایت می آورد 
)کاری که خیلی های مان در حرم می کنیم!(، به 
دنبال گرفتن یک توشه گران بها خواهی بود.
تقریباً همین اتفاق برای زید، برادر امام رضا 
)علیه السالم( افتاد و حضرت یک توصیه مهم 
به او کردند. تو زید را فراموش کن، خودت را 
جای او بگذار و خیال کن حضرت مستقیم به 

تو می فرمایند:
- َفإِنَّا بََلْغنَا َما بََلْغنَا بِالتَّْقَوی- َفَمْن لَْم  اتَِّق الَلّ

یَتَِّق َو لَْم یَُراقِبُْه َفَلیَْس مِنَّا َو َو لَْسنَا مِنْه  
امام رضا )علیه السالم(: تقوای الهی پیشه کن! ما 
)اهل بیت( که به این مقام رسیده ایم، از تقوی و 
پرهیزگاری است. هر کس با تقوی و پرهیزگار 

نباشد، از ما نیست و ما از او نیستیم.
غیر  یا  شهادت  ایام  در 
بیرون  یا  شهادت، در حرم 

از حرم، یاد این حدیث 
چه قدر  ببین  و  بیفت 

امام رضایی شده ای!

خانه واقعی ملت

باید خواص آن جا  از دل مردم همان منطقه بجوشد.  باید  کار فرهنگی 
مردم را به حرکت وا دارند نه این که کس دیگری از فالن نقطه دنیا بیاد و 

بدون آشنایی با منطقه و محله بخواهد کار ما را درست کند.
یکی از مشکالتی که تقریبًا خیلی ها در کار تربیتی و فرهنگی با آن دست و 

پنجه نرم می کنند، این است که به خاطر این که اهل فالن منطقه و محله 
این که  اوالً  دارند.  مشکل  مدت ها  تا  فعالیت های شان  در  نیستند، 

مسائل و مشکالت آن جا را نمی دانند. ثانیًا با فرهنگ و اهالی 
آن جا آشنا نیستند. در آخر هم کلی از زمان شان 

و  رفت وآمد  صرف  با فقط  آشنایی 
آن جا می شود. 

مجلس شـورای اسـامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری 
اسـامی اسـت، از ویژگی هـای خـاص برخـوردار اسـت کـه مهم ترین 
آ ن ها اسـامی - ملی بودن آن اسـت. اسـالمی اسـت که تمام تالشـش 
در راه تصویـب قوانیـن غیـر مخالـف بـا احـکام مقـدس اسـالم اسـت؛ 
خصوصـًا بـا برخـورداری از شـورای محتـرم نگهبـان. و ملـی اسـت که 
از متـن ملـت جوشـیده اسـت و دسـت شـرق و غـرب و وابسـتگان 
بـه آنـان از سرنوشـت آن کوتـاه اسـت. امـروز مجلس خانـه واقعی 
ملـت اسـت. و بـر خـالف دوران طاغـوت، به خصـوص رژیم سـتم گر 
پهلـوی، بـر آرای توده متعهد به اسـالم و اصیـل و زحمت کش و محروم 

قدرتمنـدان و خانـان اسـتوار اسـت؛ و دسـت ناپاك دولتمـردان و 
و غرب وشـرق زدگان از آن کوتـاه اسـت.

فقط در سیاست دخالت نکن!
روزی رضاخان به واسطه فردی برای مدّرس صد هزار تومان فرستاد تا به هر 
مصرفی که صالح می داند، برساند، به شرط آن که به درس و بحث بپردازد و 
از دخالت در امور سیاسی خودداری کند. مدّرس چند لحظه ای به آن پول نگاه 

کرد. سپس فرمود: 
»به رضاخان بگویید که من وظیفه شرعی دارم که 

را  آن  اسم  کنم.  دخالت  مسلمین  امور  در 
هرچه  دیگر،  چیز  یا  بگذارید  سیاست 

باشد فرق نمی کند. من وظیفه خود را 
انجام می دهم. سیاست در اسالم چیز 
جدای از دین نیست. اسالم مسیحیت 
آن  تشریفاتی،  جنبه  فقط  که  نیست 
هم هفته ای یک روز در کلیسا داشته 
باشد. این پول ها را هم ببر که اگر 
این جا بماند تمامی آن به مصرف 

نابودی رضاخان خواهد رسید.«

در قاب صتویر

)صحیفه امام، ج  18، ص 420(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

ــه در  ــرای ایــن هفت ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت ــد چن • در ایــن بخــش می توانی

ــت حضــرت پیامبراعظــم)ص(، شــهادت  ــا موضوعــات: رحل تارنمــای masjednama.ir  پوســترهایی ب

ــین  ــید عبدالحس ــان، س ــک خ ــهادت میرزاکوچ ــا)ع( و ش ــام رض ــهادت ام ــی)ع(، ش ــن مجتب ــام حس ام

ــه اســت. ــرار گرفت ــر مجیــد شــهریاری ق واحــدی و دکت

کاریکاتور این هفته: 
آوار پوشاک وارداتی روی تولید داخلی

برای ما که مصیبت شهادت امام حسین 
را شنیده ایم و برایش اشک ریخته ایم و به 
سر و سینه زده ایم، مفهوم »مصیبت بزرگ« 
برای  فقط  که  آن هایی  تا  است  فهمیدنی تر 
غم از دست دادن پدر و مادر، یا همسر و 

فرزند گریه می کنند.
از  بزرگ  مصیبت  نمی توانیم  ما  همین  اما 
برای  کنیم.  درك  را  رسول اهلل  دادن  دست 
را  زهرا)س(  حضرت  غصه  هم  همین 
نمی فهمیم و خیال می کنیم آن همه غم به 
خاطر رابطه دختر و پدری است. نه، غم نامه 
فاطمه)س( در خطبه فدکیه است که یک 
امیرالمؤمنین است و  طرفش غصب حق 
رسول الل  فراق  مصیبت  دیگرش،  طرف 
هم  شاهدش  بودنش.  رسول الل  خاطر  به 
آیه ای است که بانوی عالمین در خطبه خود 
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قطعًا برای شما پیامبری از خودتان آمد که 
بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به 
]هدایت[ شما حریص، و نسبت به مؤمنان، 

دل سوز مهربان است.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
آن چه از دل بجوشدمصیبتی بس بزرگ

سوره توبه، آیه 128

بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 46، ص: 176

منبع: سایت سیره علما
شهادت آیت اهلل »سید حسن مدرس« به دستور »رضاخان« )10 آذر 1316 ش(  


