
یاررهمبان
یک اقدام انقالبی مورد نیاز

»تجلی بصیرت«
تألیف: علی جعفری هرسـتانی و وحید حسـین زاده. ناشـر: مؤسسـه سدید؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم، 

135 صفحه، قطع رقعی، 9000 تومان.
یکـی از جدی تریـن مواجهه هـای امـت حـزب اهلل بـا اسـتکبار جهانـی در قضیـه تسـخیر سـفارت آمریـکا در تهران سـال 1358 
گون مردم )جز برخی سیاسـیون و مسـئوالن دولت موقت(  گونا توسـط دانشـجویان رخ داد. با تسـخیر این النه جاسوسـی، اقشـار 
گشـودند و امـکان جدیـدی بـرای مسـئوالن  بـا اعـام حمایـت از ایـن اقـدام، فصـل نوینـی از بصیـرت سیاسـی ملـت ایـران را 
کمـک  کتـاب بـا پرداختـن بـه ابعـاد مختلـف ایـن واقعـه و نتایـج آن،  سیاسـت خارجـی در چانه زنـی بین المللـی بـاز شـد. ایـن 

مهمـی بـر بـه دسـت آوردن معیـار در اقدامـات مشـابه موردنیـاز خواهـد بـود.

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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در این شماره می خوانید:

شما باید منطق آمریکا را بکوبید!

عجیب تریِن عجایب

دور ممنوع!

نیت با صدای بلند

مهسنگر

بهزاد ___________________________________________
گه ما اینا رو بزنیم داخل مساجد  خدا خیرتون بده ولی ا
کنید  کسـی نمیخونـه چـون خیلـی طوالنـی هسـتند لطـف 

کنید. کوتـاه تر  مطالـب رو 
از  می تونیـد  تابلواعالنـات  دورد/بـرای  و  سـالم   :
کنید. طبعا اندازه قلم نشریه  بسته های تابلواعالنات استفاده 

خیلـی مناسـب نصـب در مسـجد نیسـت.

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

چند نفر بیشتر
»احمـد قصیـر«  ی  پـژو تـا هفـت صبـح  بیـن سـاعت شـش ونیم  کـه  از شـاهدان عینـی می گویـد  یکـی 

بازمی گـردد. و دوبـاره  کـرده  را طـی  بـار طـول خیابـان  چندیـن 
کند؟ آیا احمد ترسیده بود و نمی خواست خودرویش را منفجر 

بعدهـا علـت آن همـه رفت وآمدهـای احمـد در خیابـان پیـش از انجـام عملیات مشـخص شـد. آن سـاعت 
هرلحظه بر شدت باران افزوده می شده و صهیونیست هایی که خارج از ساختمان بودند، برای 
در امـان مانـدن از بـاران بـه داخل آن سـاختمان هشـت طبقه محل اسـتقرار خود می رفتند. 
بـه سـاختمان  به اتفـاق صهیونیسـت ها  قریـب  اکثـر  کـه  وقتـی احمـد مطمئـن می شـود 
پنـاه برده انـد، بـا آخریـن سـرعت، خـودروی خـود را بـه طبقـه اول سـاختمان می کوبـد تـا در 
عـرض تنهـا چنـد ثانیـه سـاختمان بـه تلـی از خاکسـتر تبدیـل شـده و در اثـر این عملیات 

کت برسـند. استشـهادی ده هـا صهیونیسـت به ها
او بـا اجـازه علمـا و هدایـت فرماندهـان، بـاب عملیات هـای استشـهادی 
راهبردهـای بسـیار مؤثـر  از  کـه یکـی  گشـود  را  علیـه نظامیـان صهیونیسـت 

حـزب اهلل در دهـه 1980 و 1990 علیـه اشـغال گری بـود.

تحریم كاالهای آمریکایی توسط جمهوری    
اسالمی ایران )1358 ش(

وقتی ماهیت جاسوسی و دشمنی آمریکا به همت دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت معلوم شد، 
مقامـات آمریکایـی بـه جـای عذرخواهـی، ایـران را بـه عکس العمل هـای شـدید سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی تهدید 
کردند، بغض و کینه مردم به فرهنگ و سیاست آمریکایی ابعاد تازه ای یافت و کاالهای آمریکایی هم مورد نفرت 
مـردم قـرار گرفتنـد. وزارت بازرگانـی 15 آبـان 1358 فـروش کاالهای آمریکایی را ممنوع کرد. 
آمریـکا هـم چهـره شـیطانی خـود را بیشـتر آشـکار کـرد و بـا تاش هـای مذبوحانـه اش بـه 
کـه هنـوز  یـک جنـگ اقتصـادی، سیاسـی و نظامـی بـرای شکسـت ایـران دسـت زد 
هـم ادامـه دارد. در قـدم اول، نفـت ایـران را نخریدنـد و اموال ایـران را مصادره کردند! 
مقاومـت مـردم در جبهه حق، تنها رمز موفقیـت در برابر 

زیاده خواهی هـای اسـتکبار جهانـی بوده اسـت.
در  بعضی هـا  آمریـکا،  اسـتکباری  خـوی  تـداوم  علی رغـم 
داخـل برآن انـد کـه ایـران را به بازار کاالهای مصرفی غرب تبدیل 
کنند؛ مثًا در سال ١٣٩٣ از امریکا کاالهایی مانند گاو شیری، کره، 
برنـج، روغن هـای خوراکـی، مکمل هـای غذایـی و دارویـی، عطـر، لـوازم 
آرایـش، شـامپو، نـخ دنـدان، میـخ، یخچـال، یـخ زن )فریـزر(، المـپ و 

مسـواك بـه داخـل کشـور وارد کردنـد. 
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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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

)رساله آموزیش مقام معظم رهبری، مبحث مناز( احکام
    نیت با صدای بلند

نمـازی  چـه  می خواهـد  او  بداننـد  بایـد  همـه  انـگار  می کنـد،  نیـت  بلندبلنـد  چنـان 
بخوانـد!

نیـت همـان قصـد انجـام نمـاز بـرای خداسـت و الزم نیسـت در دل خـود یـا به زبان 
مثـًا بگویـد: چهـار رکعـت نمـاز ظهـر می خوانـم قربـة الی اهلل.

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

ݣݣݣهفته 34  
1 3 9 4 سال 

هفته    34
1 3 9 4 سال 

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

گـون  کاری می شـد، انجـام دادنـد تـا نظـام سـوریه را واژ صهیونیسـت ها هـر 
گروه هـای تکفیـری  کننـد؛ حمایـت مالـی و تسـلیحاتی مخالفـان حکومـت و 
بـا  مبـارزه  بهانـه  بـه  حکومتـی  مواضـع  بمبـاران  و  نظامـی  ورود  یسـتی،  ترور و 
کارشـکنی های ترکیـه و عربسـتان  یسـم!، قطع نامه هـای شـورای امنیـت،  ترور
کـه نشـد و علـت آن نادیـده  کارهـای آشـکار و پنهـان دیگـر. امـا نشـد  و خیلـی 
نبـود  ایـران  گـر  ا بلـه،  بـود.  ایـران  نـام  بـه  منطقـه ای  یـک عنصـر مهـم  انگاشـتن 

بارهـا سـقوط می کـرد. دمشـق 
کـرده  اسـت: آمریـکا بـا کاهش قـدرت نفوذش  گیـر  حـاال کار خودشـان هـم 
پـا بـا بحـران آوارگان سـوری، اسـرائیل بـا انتفاضـه سـوم، ترکیه با  در منطقـه، ارو
یسـم، عربسـتان با جنگ یمن و... بدجوری در باتاق مانده اند. آششـان  ترور

کـه شـور شـد، آمدند و دسـت بـه دامن ایران شـدند.
 ایـن قدرت نفـوذ و تأثیرگـذاری ایران در منطقه اسـت 

ً
امـا بایـد دانسـت قطعـا

کشـورهای دخیـل در بحـران سـوریه را مجـاب و مجبـور بـه دعـوت از ایـران  کـه 
ایـران  کـه  ظرفیت هایـی  تنش زدایـی.  و  سـازش  دیپلماسـی  نـه  اسـت؛  کـرده 
توانسـته بـه کمـک حمایت هـای نظامـی و حضـور مستشـاران نظامـی خـود در 
گفتگوهـای مربـوط بـه  کنـد، دسـت دسـتگاه دیپلماسـی را در  کسـب  یه  سـور
گـر قـدرت  گذاشـته اسـت. ا یه بـرای تأثیرگـذاری بـر راه حـل سیاسـی، بـاز  سـور

یه  سـور در  ایـران  این چنینـی  تأثیرگـذاری 
وجـود نداشـت، تهـران هـم هرگـز بـه چنیـن 

نمی شـد. دعـوت  نشسـت هایی 
همچنیـن بایـد مراقـب بـود کـه حضـور 
ایـران در گفتگوهای سـوریه، به مذاکرات 

ایران و آمریکا در مورد سوریه تبدیل نشود. 
چراکـه مذاکـره بـا آمریـکا فقـط در مسـائل 

هسـته ای مجـاز بـود و الغیر.

که شور شد، آششان 
 آمدند سراغ ایران!

نیایش
در بیرون رفتن از منزل

کـه  از امـام باقـر علیـه الّسـام نقـل شـده اسـت 
کـه از منزلش بیرون مـی رود، بگوید: هرکـس زمانـی 
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تـوکل  خـدا  بـر  اسـت؛  بـس  مـرا  خـدا  خـدا؛  نـام  بـه 
کارهایـم را از تـو می خواهـم  کـردم. خدایـا خیـر همـه 
ى دنیـا و عـذاب آخرت بـه تو پناه می آورم.  و از خـوار
اندوهگیـن  را  او  آخـرت  و  دنیـا  امـر  از  آن چـه  خـدا 

می فرمایـد. کفایـت  می سـازد، 
نقـل  منـزل  از  خـروج  بـرای  مشـابهی  دعاهـای 
معتبـری  دعـای  باقـر  امـام  حدیـث  اسـت.  شـده 
کتـاب  از  بـه نقـل  را  کـه مفاتیح الجنـان آن  اسـت 
کلینی آورده اسـت.  کافـی مرحوم  قدیمـی و معتبـر 
که همیشـه مثًا در سـر بزنگاه هایی  مهم آن اسـت 
از منـزل، حواسـمان باشـد و متوجـه  چـون خـروج 
خـدا باشـیم و هوشـمندانه بـا خـدا سـخن بگوییم. 

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
که رنگ و بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما  هرچیزی را 
کنیم.  برسونید تا همین جا و در همین ستون منتشرش 



 )نهج الباغة )للصبحی صالح(، ص: 470(

بر اساس: وارثون 

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
عجیب تریِن عجایب

گاهی نباید!  گاهی باید به دوردسـت ها نگریسـت و 
کـه همیشـه عجایـب را در جنگل هـا  یعنـی قـرار نیسـت 
گاهـی  یـا ببینیـم. بعضـی نشـانه های الهـی  و اعمـاق در
کـه برخـی  آن قـدر عجیـب و درعین حـال نزدیـک هسـتند 
بـه  اسـت  کافـی  نمی بیننـد.  را  آن هـا  نزدیکـی  شـدت  از 

کنیـم... حیرت انگیـز اسـت: خودمـان نـگاه 

ْحٍم 
َ
ل ُم �بِ

َّ
ل

َ
ك

�تَ ْحٍم َو �ی
ُ� �بِسشَ

�نُ
�نْ َسا�نِ �ی

نْ
� اإِ

ْ
ا ال

وا ِلَهدنَ �بُ اْعحبَ

ْ�م  ُس ِم�نْ حنَ
�نَّ �نَ

�تَ ٍم َو �ی
َع�نْ َو �یْسَمُع �بِ

از  شـوید  شـگفت زده  )علیه السـالم(:  امیرالمؤمنیـن 
ایـن انسـان کـه بـا چربی می بیند، و با گوشـتی سـخن 
حفـره اى  از  و  می شـنود،  اسـتخوانی  بـا  و  می گویـد، 

می کنـد! تنفـس 
قصه هـای  و  فیلم هـا  برای مـان  و  برونـد  حـاال 
ایـن جذابیـت  بـه  کدام شـان  عجیب وغریـب بسـازند. 
و  تقدیـر  می توانـد  کدام شـان  اسـت؟  هیجـان  و 
سامان بخشـیدن و هدایـت و نظـم و نظـام خـدای مـا را 

داشته باشد؟
خیلی دور نیست؛ 
در درون من و توست 

بزرگ ترین عجایب!

اهل یبت؟مهع؟
شما باید منطق آمریکا را بکوبید!

کنید، له می شوید! گر سستی  ا
یم ایران وحشی هستند... کشور ایران یا رژ که  گفته است  رئیس جمهور آمریکا 

کـی اسـت،  یم هـا  کـه امـروز وحشـی ترین رژ کنیـد بیـن ملت هـاى دنیـا  شـما چنانچـه رفرانـدم 
کـه امریـکا؛  کثریـت قاطـع هسـت  گـر اتفـاق آرا نباشـد، ا کـه بیـن ملت هـا ا گمانـم ایـن اسـت  مـن 

آن کسـی کـه از آن ور دنیـا می آیـد بـه ایـن ور دنیـا و تهدیـد می کنـد کـه من چـه می کنم و چه 
می کنـم، ایـن وحشـی اسـت یـا آن کـه می گویـد: بابـا، بگذاریـد 

آزاد باشـیم؟ در  کشـور خودمـان  مـا سـر جـاى خودمـان، در 
نباشـد؛  آن هـا  رام  کـه  اسـت  ایـن  وحشـی  آن هـا،  منطـق 

کـه تابـع آن هـا نباشـد... چنان چـه تروریسـم هـم آن اسـت 
شـما  و  اسـت.  یـگان  ر امثـال  منطـق  ایـن 

ایـن  بایـد  ضعیـف  ملت هـاى  بایـد، 
بکوبنـد. را  منطـق 

دارنـد  کـه  اسـت  منطـق  ایـن  ى  رو
یـر  عالـم را می چاپنـد، دارنـد مظلومیـن را ز

کنیـد، لـه  گـر یک قـدری سسـتی  پـا لـه می کننـد. ا
ید. می شـو

دور ممنوع!
عزت را از خدا بخواه یعنی خودت را پیش خدا عزیز کن، نه پیش غیر او!

کرده ای ها! )کمی خیلی دقت!(  تو اگر چشـمت به غیر خدا باشـد، خودت را پیش غیر او عزیز 
ولـی اگـر پیـش خـدا عزیـز شـوی، نـزد دیگران نیز عزیـزت می کند. در قـرآن هم می فرماید کـه: "العزه هلل 

و للرسول و للمؤمنین"
بعضی ها هسـتند که همیشـه در ُدور باطل اند؛ همیشـه سـر خود را کاه می گذارند. البته رنگ و 

لعـاب شـرعی هـم بـه آن می زنند ولی سـر خدا را نمی توان کاه گذاشـت.
آمد نزد ابن زیاد: ابن انس هستم و این سر مبارک حسین)ع( است که از نظر پدر و مادر بهترین مردم 

دنیاست؛ پس رکابم را پر از نقره و طال کن!
ابن زیاد گفت اگر از نظر پدر و مادر، بهترین مردم دنیاست، پس چرا او را شهید کردی؟! هیچ دیگر! 

دستور داد گردنش را زدند و روانه آتش کردند...
اسـتکبار بـه هیچ کـس رحـم نمی کنـد حتـی بـه نوچه هـای خـودش. همه چیـز را بـرای خـودش 
شـت؛ در پیـش دشـمن خـدا، 

َ
می خواهـد و بـس. بدبخـت سـنان ابن انس! چـه چیـز را در کجـا می گ

نـزد مسـتکبرترین افـراد زمـان!
تاریخ عبرت آموز خوبی است؛ البته برای اهلش؛ دور ممنوع!

با تربت حسین
حضـرت آیـت اهلل مجتهـدی می فرماینـد: در زمـان طاغـوت، بـر اثـر تیرگـی روابط ایـران و عراق، 

کشـور نمی گذاشـتند  یـارت ائمـه اطهـار )ع( ممنـوع بـود و هـر دو  ز
بـا  مـا  بـرود ولـی  امـام حسـین )ع(  ائمـه حتـی  یـارت  ز بـه  کسـی 
اسـتفاده کردن از گذرنامه شـخص دیگری، توانستیم یک سفر 
آیـت اهلل سـیبویه )رحمـه اهلل(  و  یـم  برو کربـا  بـه  قاچـاق  به طـور 

عمـوی آقـا سـیبویه واعـظ، بـه دیـدن مـا آمدنـد و یـک تربـت بـه 
مـن دادنـد و فرمودنـد: تـا زمانـی که این تربت با شـما اسـت، دچار 

بـال و یـا گرفتـار مأمـوران نخواهیـد شـد. لـذا بعـد از ایـن جریـان بـه 
گفتـه بـود، هیـچ  کـه  حـج هـم رفتیـم و برگشـتیم و همان طـور 

واقعـه ای برایمـان پیـش نیامـد.

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 20، ص: 271

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنید. بعضی مناسـبت های  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی این هفته را مشـاهده 
گرفتـه عبارتنـد از: شـهادت  کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.ir  قـرار  کـه پوسـتر بـا  هفتـه 
امـام زین العابدیـن؟ع؟ بـه روایتـی و شـهادت پـدر موشـکی ایـران، سـردار حسـن طهرانـی مقدم بـه همراه 

 جمعـی از پاسـداران در حادثـه عـروج شـهدای جهـاد خودکفایی.

کاریکاتور هفته :
آفت زندگی موبایلی...

بی نقِص بی نقِص 
بی نقص! 

کـن؛ چقـدر زیبـا و به سـامان اسـت!  سـبزه زار را نـگاه 
یعنـی چـه خـوب خلـق شـده و چـه خـوب نظـام یافتـه 
کـه چنین  اسـت! عجـب خـدای بـزرگ و حکیمـی بوده 
کـرده اسـت! امـا انـگار یـک جـای کار اشـکال دارد؛ چـرا 
نکنـد خـدا  ایـن سـبزه زاِر زیبـا، خشـک و سـیاه شـده؟ 
کـه  کار بیهـوده می کنـد؟ ایـن چـه خلقـت و سـامانی بـود 

کشـید؟ فرجامـش بـه نابـودی 
بی نقـص  او  کـه  را  خـدا  کـن  تسـبیح  سـبحان اهلل! 
نـه،  کنـد؟  اشـتباه  و عیـب اسـت. مگـر می شـود خـدا 
خلقـت و تقدیـر سـبزه زار ایـراد نـدارد، بلکـه ایـن ظرفیـت 
آن اسـت کـه بیـش از ایـن قابلیـت نـدارد و الجـرم بایـد بـه 

بـرود. سـیاهی 
پـس بـاز هـم بگـو »عجـب خـدای بـزرگ و حکیـم و 
کـه خـوب خلـق می کنـد و خـوب  بی نقصـی«! اوسـت 
و هدایـت می کنـد.  تقدیـر  و خـوب  سـامان می بخشـد 
اسـت،  بی نقـص  تکوینـی اش  هدایـت  در  او  آری، 

سـبحان اهلل!
در  خدایـی  چنیـن  کـه  اسـت  ممکـن  آیـا  راسـتی، 
کنـد؟  کـم بگـذارد و اشـتباه  هدایـت تشـریعی انسـان ها 
برخـی  کـه  کجاسـت  کار  اشـکال  پـس  سـبحان اهلل! 

نمی شـوند؟ هدایـت 
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