یادیاران

براساس :ماهنامه شاهد یاران

آقای وزیر در خط مقدم
تـازه وزیـر شـده بـود و ایجـاب میکـرد کـه در تهـران حضـور
داشـته باشـد .دولت هم جدید بود و مرتب جلسـات کابینه
تشـکیل میشـد ،امـا بازهـم تا زمان اسـارت سـه بار بـه منطقه
سـفر کـرده بود.
اسـتداللش هـم ایـن بـود کـه مـا نمیتوانیـم تحمـل کنیـم
کـه فرزنـدان مـردم در خـط مقـدم جبهـه باشـند و مـا بـه بهانـه
جلسـه و مشـکالت کاری در تهـران و مرکـز کشـور و محلهـای
امـن باشـیم.

ایام

اعالمیهبالفور؛بخششسرزمین
بعضیهابهدشمنانآنها!

نامـهای کـه آرتـور جمیـز بالفـور وزیـر خارجـه وقـت انگلیـس بـه لـرد روچیلـد رئیـس فدراسـیون صهیونیسـت
آن کشـور نوشـت ،بـه اعالمیـه بالفـور مشـهور شـد .دوم نوامبـر  11( 1917آبـان  1296ش) وزیـر خارجـه انگلیـس بـا
انتشـار این اعالمی ه خبر از موافقت مجلس انگلیس با تشـکیل دولت صهیونیسـتی در فلسـطین و بهکارگیری
تالشهـای بریتانیـا در ایـن زمینـه داد .هنـوز جنـگ جهانـی اول در
جریـان بـود و فلسـطین بخشـی از امپراتـوری عثمانـی بـود .یعنـی
انگلیسـیها سـرزمینی را کـه متعلـق بـه خودشـان نبـود ،بـه یـک
ن مالـکان حقیقـی آن
عـده دیگـری آن هـم بـه دشـمنترین دشـمنا 
بخشـیدند! ایـن کار نامشـروع ازآنرو کـه بـه جلـب حمایـت روچیلـد
ثروتمنـد در هزینههـای جنـگ بریتانیاانجامیـد ،برگ برنـده آنها بود.
البتـه انگلیسـیها هفـت مـاه بعد توانسـتند طی نبردهایی سـخت و
ت نظامی به وعده
خونین ،فلسـطین را از عثمانی جدا کنند و با حکوم 
خـود وفـا کـرده تـا زمینهسـاز مهاجـرت یهودیـان و
تشکیل دولت جعلی در قلب جهان اسالم گردند؛
تشـکیل دولتـی کـه اصلیتریـن عامـل ناامنـی در
منطقـه در هفتادسـال گذشـته بـوده اسـت.
احکام

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نیایش

تربیت سیاسی در صحیفه
سجادیه

در رفع مکر دشمنان

میگفت آخر چرا بعد از نماز هی میگویید مرگ بر اینوآن.
خوب نیست!
نمیدانسـت کـه مواظبـت بـر شـعارهای اسلامی
و شـعار انقلاب اسلامی (تکبیـر و ملحقـات آن) کـه
یـادآور رسـالت و اهـداف بلنـد انقلاب اسلامی
اسـت هـم مطلـوب اسـت.

 ݣݣ۳۳

نوبت عمل زینبی

ݣݣهفته
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آقای وزیر در خط مقدم

ل َ َ ْ تَ ن فَ َ َ ْ تُ
�،
ِا هى هد ي���ى �لهو

کور واقعی

َ َ َ ظْ تَ فَ قَ َ ْ تُ
�
و وع�� ��سو

بارالها ،هدايتم فرمودى ولى به كارهاى پوچ
پرداختم،
و پندم دادى اما سنگدل شدم...
یک ویژگی دعاهای صحیفه سجادیه،
ً
تربیت بصیرت سیاسی آن است .اصال تحلیل
میدهد که چه میشود دشمنان سیطره پیدا
میکنند و رفتار سیاسی آنان چگونه است.
دعای  49صحیفه سجادیه در رفع مکر دشمنان
را بخوانید.
مهسنگر

انتقادهـا ،پیشـنهادها ،ایدههـا ،جملات و خالصـه
هرچیـزی را کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـا ارسـال
پیامـک یـا بـا گذاشـتن نظـرات خـود در سـایت ،بـه
دسـت مـا برسـونید تـا همینجـا و در همیـن سـتون
منتشـرش کنیـم.

بگو مرگ بر آمریکا
نرشیه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال دوم  ،شامره پیاپی |51هفته دوم آبان  | 1394قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

حفرههای عمیق برجام

پس از آنکه رهبر معظم انقالب ،خطوط قرمز نظام را در مسـائل هسـتهای و
ً
مذاکره با کشـورهای مسـتکبر دنیا مکررا اعالم کردند،
در عمل این خطوط رعایت نشد و حفرههای عمیق
آن باقـی مانـد .بـا ایـن شـرایط ،امیـد بـود تـا در فراینـد
قانونی تصویب ،آنچه مغفول مانده ،شناسـایی و در
نهایـت راه نفـوذ اسـتکبار از طریـق برجام بسـته شـود.
متأسـفانه ،نـه  10بنـد مصوبـه شـورای عالـی امنیـت
ملـی و نـه  9بنـد مصوبـه مجلـس ،رضایـت خاطـر رهبری
ً
را تأمیـن نکـرده و ایشـان ناچـار شـخصا  9شـرط دیگـر را در
تصو یـب نهایـی وارد کردند.

سامانه پیامکی1000150160170 :

سایتS a n g a r e M a h a l l e . i r :
___________________________________912....307

خنده کنان می رود روز جزا در بهشت
هر که به دنیا کند گریه برای حسین
در این شب ها از همه مسجدیها التماس دعا داریم

هفته

بـا نگاهـی سـاده بـه ایـن  9شـرط میتـوان بـه حفرههـای عمیـق متـن برجام
پـی بـرد .عـدم وجـود تضمیـن قـوی بـرای رفـع تحریمهـا ،عـدم تضمیـن بـرای
اعمـال تحریمهـای جدیـد ،اجـرا شـدن برجـام قبـل از گـزارش آژانـس ،عـدم
ضمانـت اجرایـی قـرارداد نوسـازی کارخانه اراک ،ابهام در مـورد خروج یکباره
ذخایـر اورانیـوم کشـور ،ابهـام در رسـیدن بـه ظرفیـت  190هـزار سـو در صنعـت
هسـتهای طبـق برنامـه  15سـاله ،ابهـام در برنامـه غنیسـازی بعـد از محدودیـت
هشتسـاله ،ابهـام در مرجـع تفسـیرها و امـکان تفسـیر بـه رأی آمریکاییهـا،
عـدم تشـکیل یـک هیئـت ایرانـی بـرای
پیگیـری اجـرای تعهـدات طـرف
مقابـل ،مهمتریـن ایراداتـی اسـت
کـه در نامـه رهبـری بـه آن اذعـان
شـده اسـت.
امیـد اسـت کـه مسـئوالن
نظامبامراقبتلحظهبهلحظه،
از هرگونـه نفـوذ دشـمن در نظـام
جمهـوری اسلامی پیشگیـری
نمایند.
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یاررهمبان

(اجوبة االستفتائات ،س )571

بگو مرگ بر آمریکا

در این شماره میخوانید:

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم آبان 1394

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

SangareMahalle.ir

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :

SangareMahalle.ir

مرگ بر آمریکا

«مبانی دینی استکبارستیزی و اصول مواجهه با نظام سلطه و استکبار جهانی»
تألیف و ناشر :مؤسسه فرهنگی فخراالئمه 154 ،صفحه ،چاپ  ،4قطع رقعی 5000 ،تومان.
یشـود .عنـوان کتـاب گویاسـت .فصـل اول بـه بررسـی ویژگیهـا و
یتـر م 
مواجهـه امـت حـزباهلل بـا اسـتکبار هـر روز جد 
شـاخصههای رفتـاری مسـتکبران در دو بخـش تعر یـف اسـتکبار و مصادیـق آن و ویژگیهـای مسـتکبران میپـردازد و در فصـل
در صــورت تمایــل بــرای دریافــت ایــن دوم از ایـن کتـاب مـا بـا اصـول مواجهـه بـا نظـام سـلطه و اسـتکبار جهانـی در شـش بخـش آشـنا میشـویم.
کتــاب بــه صــورت پســتی و بــا 10
در فصـل سـوم بـه گوشـهای از جنایـات اسـتکبار جهانـی؛ آمر یـکا در دو بخـش جنایتهای صورت گرفته علیـه ملت ایران و
درصــد تخفیــف نــام و نشــانی خــود
تهـای صـورت گرفتـه علیـه اسلام و کشـورهای اسلامی اشـاره میشـود و در نهایـت در فصـل پایانـی این کتـاب به وظیفه
را بــه ســامانه زیــر پیامــک کنیــد :جنای 
 5 0 0 0 1 3 5 6 5 0مسـلمانان در برابر دشـمنان اسلام اشـاره شده است.

درنگ

قرآن

بصیرت کربالیی یاران ولی جامعه

کور واقعی
کـور بـودن کـه فقـط بـه ندیـدن آسـمان و زمیـن و کـوه
و حیواناتـی چـون شـتر نیسـت .کـور واقعـی کسـی اسـت
کـه اینهـا را میبینـد ولـی بـه چگونگـی خلقـت و تدبیـر
و مدیریتشـان نمیاندیشـد .یعنـی در یـککالم ،هرچـه
مخلوقـات را ببینـد ولـی رب متعالـی کـه ربوبیـت آنهـا را
بـه عهـده گرفتـه نبیند ،باز هم کور اسـت؛ یـک کور واقعی!
امـا آدم کـور را چگونـه میتـوان بینـا کـرد؟ آیا انتظـار کار
خارقالعـادهای مـیرود؟ نـه! چونکـه اگـر معجـزه هـم بـر
آنهـا نازل شـود ،بازهم نمیبیننـد! پس پیامبر تنها میتواند
یک کار کند :تذکر! او فقط تذکردهنده است و سیطرهای
بـر انسـانها نـدارد کـه بخواهـد به جبـر مؤمنشـان کند.
پـس طبیعـی اسـت کـه همـه ایمـان نیاورنـد.
ً
مخصوصـا آنهـا کـه کورنـد ،کـور واقعـی! امـا جـای
نگرانـی نیسـت .هیچکدامشـان نمیتواننـد از ِملـک خـدا
فـرار کننـد .بازگشـت همـه آنان بهسـوی اوسـت و خودش
از همهشـان حسابرسـی میکنـد.
راسـتی ،چـرا در روز فراگیـر قیامـت ،بعضـی بهشـتی
میشـوند و بعضـی جهنمـی؟ بلـه ،بـه خاطـر اینکـه
گـروه اول ربوبیـت خـدا را دیدهانـد و تذکـر پیامبـر را بـه
جـان دل خریدهانـد .امـا گـروه دوم کورنـد ،کـور واقعـی!

ََ َُْ ُ َ َ ْ
َ َ ُ َ ْ
ون ِإلى ال ِإ ِب ِل ك ْيف خ ِلقت (َ )17و
أ فلا ينظر
َ ْ
َ َ ُ َ ْ
إ َلى َّ
بال
الس ِ
ماء ك ْيف ر ِفعت (َ )18و ِإلى ال ِج ِ
ِ
َ َ ْ َْ
َ َْ
ََْ ُ َ ْ
كيف ن ِصبت ( )19و ِإلى الأر ِض كيف
َ َ ّ ْ َّ َ ْ َ ُ َ ّ
ْ
ك ٌر ()21
ُس ِط َحت ( )20فذ ِ
كر ِإنما أنت مذ ِ
َّ َ َّ
َ َ َ
ل ْست َعل ْي ِه ْم ِب ُم َص ْي ِط ٍر (ِ )22إلا َم ْن ت َولى َو
َ ّ َ ْ
ََ
َْ ْ
كف َر ( )23ف ُي َع ِذ ُب ُه ا ّلل ُه ال َعذ َاب الأك َب َر ()24
ياب ُه ْم (ُ 25ث َّم إ َّن َع َل ْينا ِح َ
إ َّن إ َل ْينا إ َ
ساب ُه ْم ()26
ِ
ِ ِ ِ

بعضـی چیزهـا در عیـن اینکـه تلـخ و سـختاند ولـی آنقـدر شـیریناند کـه برایـت
دردسرسـازند!
یکـی از ایـن چیزهـا ،بصیـرت اسـت .بصیـرت مهمتریـن ،قشـنگترین و سـختترین عاملی
اسـت کـه اصحـاب کربال را کربالیـی کرد...
دقت کنیم که کربالیی شدن به کربال رفتن نیست ،چون شمر هم کربال رفت!
بگذریـم .بصیـرت یعنـی خـوب دیـدن؛ عمـق مطلـب را فهمیـدن .حـال ،بصیـرت نسـبت به
ولـی جامعـه داشـتن یعنـی بـه چشـمان امـام و ولـی ،خـوب نگاه کـردن .بصیـرت یعنی هر
امـام و ِ
کجـا نگاهـش رفـت ،هـر کجـا را دید ،حتی هرچه او خواسـت ،تو هم همـان را بخواهی؛ حتی اگر
سـخنی نگویـد ،تـو بفهمـی و همـان را انجـام دهـی کـه میخواهـد ...چـه برسـد بـه اینکـه چیـزی
ً
بگویـد یـا مثلا بدبینـی خـود را نسـبت بـه چیـزی اعلام کند! ولـی خدا اسـت دیگر.
از تو به یک اشاره ،از ما به سر دویدن.

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما :

sangaremahalle@chmail.ir

• در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرحهـای مناسـبتی این هفته را مشـاهده کنید .بعضی مناسـبتهای
هفتـه کـه پوسـتر بـا کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.irقـرار گرفتـه عبارتنـد از :طـرح های
ویـژه روز اسـتکبار سـتیزی ،شـهادت آیـت اهلل فاضـی طباطبایـی و تیرباران طیـب حاج رضایی.

کالم امام

نوبتعملزینبی

آن روز عید قربان بود .در خطبه نماز گفت" :مرا تهدید به
قتل میكنند! من از شهادت نمیترسم و آمادهام و از خدا
میخواهم".
گروهک فرقان همان روز او را به کاروان پرفیض شهدا رساند.
آیتاهلل سـید محمدعلی قاضی طباطبایی اولین شـهید
محـراب انقلاب اسلامی در  10آبـان  1358بـه ایـن فـوز
عظیـم نائل شـد.
انشاءاهلل شهید بشویم ،صلوات.

سوره مبارکه غاشیه
آیات  1تا 16

امام خامنهای1368/6/29،

دستاورد شهادت برای نسلهای بعد
اگـر بازمانـدگان شـهدا و صاحبـان اصلـی ،در حـوادث گونا گـون  -از قبیـل شـهادت
حسینبنعلی(علیهالسلام) در عاشـورا  -بـه حفـظ یـاد و آثـار شـهادت کمـر نبندنـد ،نسـلهای
بعـد ،از دسـتاورد شـهادت اسـتفاد ه ز یـادی نخواهنـد بـرد .درسـت اسـت کـه خـدای متعـال،
شـهدا را در همیـن دنیـا هـم زنـده نگـه مـیدارد و شـهید ب هطـور قهـری در
تار یـخ و یـاد مـردم مانـدگار اسـت؛ امـا ابـزار طبیعیای که خـدای متعال
بـرای ایـن کار  -مثـل همـ ه کارهـا  -قـرار داده اسـت ،همیـن چیـزی
اسـت کـه در اختیـار و اراده ماسـت .مـا هسـتیم کـه بـا تصمیـم درسـت
و بهجـا ،میتوانیـم یـاد شـهدا و خاطـره و فلسـفه شـهادت را احیـا
کنیـم و زنـده نگهدار یـم .ا گـر زینبکبری(سلاماهللعلیها) و امـام
سـجاد(صلواتاهللعلیه) در طـول آن روزهـای اسـارت  -چـه
در همان عصر عاشـورا در کربال و چه در روزهای بعد در
راه شـام و کوفه و خود شـهر شـام و بعد از آن در زیارت
کربلا و بعـد عزیمـت بـه مدینـه و سـپس در طـول
سـالهای متمـادی کـه ایـن بزرگـواران زنـده ماندنـد
 مجاهـدات و تبییـن و افشـاگری نکـرده بودنـد وحقیقـت فلسـف ه عاشـورا و هـدف حسـینبنعلی و
ظلـم دشـمن را بیـان نمیکردنـد ،واقعـه عاشـورا تـا
امـروز ،جوشـان و زنـده و مشـتعل باقـی نمیمانـد.

من از شهادت نمیترسم

اهل یبت؟مهع؟

یک خبر بد
یشـود کـه فـردی حرفـی را میشـنود ولـی
گاهـی م 
توجـه نمیکنـد ،دیگـر عصبانـی میشـود و میگویـد:
«الهـی کـر شـود!» امـا یکـی هسـت کـه هرچـه بـه او
بگو یـی ،انگارنهانـگار! خـب او بشـنود یـا نشـنود کـر
نجـا دیگـر جـای نفریـن نیسـت ،یـک خبـر
اسـت! ای 
اسـت« :او کـر اسـت!»
حـاال امـام حسـین علیهالسلام دسـتان خـود را
باال گرفتهانـد و میفرماینـد:
ق ً
َ َ َ َ
َ َ تْ َ ٌ
� ع يْ� ن� لا ت�راك عل يْ�ها َر ِ� ي� ب�ا
ع ِم ي�

ایـن عبـارت را گاهـی اینگونـه معنـی میکننـد:
«کـور بـاد چشـمی کـه تـو را نمیبینـد بـا آنکـه همیشـه
ً
تـو مراقـب و همنشـین او هسـتی ».امـا آیـا واقعـا ایـن یـک
نفر یـن اسـت؟ شـاید نـه! امـام خبـر میدهـد کـه خدایـا
نقـدر حاضـر و پیـدا هسـتی کـه همـه میتواننـد تـو را
تـو آ 
ببیننـد .نـه بـا چشـم سـر ،بلکـه بـا معرفـت قلـب .پـس هـر
کـس تـو را نبینـد کـور اسـت ،یـک کـور واقعـی!
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