
یاررهمبان
           مرگ بر آمریکا
»مبانی دینی استکبارستیزی و اصول مواجهه با نظام سلطه و استکبار جهانی«

ئمه، 154 صفحه، چاپ 4، قطع رقعی، 5000 تومان. تألیف و ناشر: مؤسسه فرهنگی فخراال
و  بررسـی ویژگی هـا  بـه  گویاسـت. فصـل اول  کتـاب  بـا اسـتکبار هـر روز جدی تـر می شـود. عنـوان  مواجهـه امـت حـزب اهلل 
شـاخصه های رفتـاری مسـتکبران در دو بخـش تعریـف اسـتکبار و مصادیـق آن و ویژگی هـای مسـتکبران می پـردازد و در فصـل 

کتـاب مـا بـا اصـول مواجهـه بـا نظـام سـلطه و اسـتکبار جهانـی در شـش بخـش آشـنا می شـویم. دوم از ایـن 
در فصـل سـوم بـه گوشـه ای از جنایـات اسـتکبار جهانـی؛ آمریـکا در دو بخـش جنایت های صورت گرفته علیـه ملت ایران و 
جنایت هـای صـورت گرفتـه علیـه اسـام و کشـورهای اسـامی اشـاره می شـود و در نهایـت در فصـل پایانـی این کتـاب به وظیفه 

مسـلمانان در برابر دشـمنان اسـام اشـاره شده است.

در صــورت تمایــل بــرای دریافــت ایــن 
 10 بــا  و  پســتی  صــورت  بــه  کتــاب 
درصــد تخفیــف نــام و نشــانی خــود 
کنیــد: پیامــک  زیــر  ســامانه  بــه  را 

5 0 0 0 1 3 5 6 5 0

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال دوم ، شامره پیاپی 51| هفته دوم آبان  1394 | 

در این شماره می خوانید:

نوبت عمل زینبی

آقای وزیر در خط مقدم

کور واقعی 

 بگو مرگ بر آمریکا

مهسنگر

___________________________________912....307
خنده کنان می رود روز جزا در بهشت 

 هر که به دنیا کند گریه برای حسین
در این شب ها از همه مسجدی ها التماس دعا داریم

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

آقای وزیر در خط مقدم

کـه در تهـران حضـور  تـازه وزیـر شـده بـود و ایجـاب می کـرد 
کابینه  داشـته باشـد. دولت هم جدید بود و مرتب جلسـات 
تشـکیل می شـد، امـا بازهـم تا زمان اسـارت سـه بار بـه منطقه 

کـرده بود. سـفر 
کنیـم  کـه مـا نمی توانیـم تحمـل  بـود  اسـتداللش هـم ایـن 
کـه فرزنـدان مـردم در خـط مقـدم جبهـه باشـند و مـا بـه بهانـه 
کشـور و محل هـای  کاری در تهـران و مرکـز  جلسـه و مشـکات 

باشـیم. امـن 

اعالمیه بالفور؛ بخشش سرزمین    
بعضی ها به دشمنان آن ها!

کـه آرتـور جمیـز بالفـور وزیـر خارجـه وقـت انگلیـس بـه لـرد روچیلـد رئیـس فدراسـیون صهیونیسـت  نامـه ای 
آن کشـور نوشـت، بـه اعامیـه بالفـور مشـهور شـد. دوم نوامبـر 1917 )11 آبـان 1296 ش( وزیـر خارجـه انگلیـس بـا 
انتشـار این اعامیه  خبر از موافقت مجلس انگلیس با تشـکیل دولت صهیونیسـتی در فلسـطین و به کارگیری 

تاش هـای بریتانیـا در ایـن زمینـه داد. هنـوز جنـگ جهانـی اول در 
یعنـی  بـود.  امپراتـوری عثمانـی  از  فلسـطین بخشـی  و  بـود  جریـان 
یـک  بـه  نبـود،  خودشـان  بـه  متعلـق  کـه  را  سـرزمینی  انگلیسـی ها 
عـده دیگـری آن هـم بـه دشـمن ترین دشـمنان  مالـکان حقیقـی آن 
کـه بـه جلـب حمایـت روچیلـد  کار نامشـروع ازآن رو  بخشـیدند! ایـن 
ثروتمنـد در هزینه هـای جنـگ بریتانیا  انجامیـد، برگ برنـده آن ها بود.

البتـه انگلیسـی ها هفـت مـاه بعد توانسـتند طی نبردهایی سـخت و 
خونین، فلسـطین را از عثمانی جدا کنند و با حکومت  نظامی به وعده 

و  یهودیـان  مهاجـرت  زمینه سـاز  تـا  کـرده  وفـا  خـود 
تشکیل دولت جعلی در قلب جهان اسام گردند؛ 
ناامنـی در  کـه اصلی تریـن عامـل  تشـکیل دولتـی 

منطقـه در هفتادسـال گذشـته بـوده اسـت.
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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 

براساس: ماه نامه شاهد یاران 

)اجوبة االستفتائات، س 571( احکام
    بگو مرگ بر آمریکا

می گفت آخر چرا بعد از نماز هی می گویید مرگ بر این وآن.
 خوب نیست!

بـر شـعارهای اسـامی  کـه مواظبـت  نمی دانسـت 
کـه  و شـعار انقـاب اسـامی )تکبیـر و ملحقـات آن( 

اسـامی  انقـاب  بلنـد  اهـداف  و  رسـالت  یـادآور 
Sاسـت هـم مطلـوب اسـت. a n g a r e M a h a l l e . i r

ݣݣݣهفته ݣݣݣ۳۳  
1 3 9 4 سال 

هفته    ۳۳
1 3 9 4 سال 

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

پس از آن که رهبر معظم انقاب، خطوط قرمز نظام را در مسـائل هسـته ای و 
کردند،  کره با کشـورهای مسـتکبر دنیا مکررًا اعام  مذا
در عمل این خطوط رعایت نشد و حفره های عمیق 
آن باقـی مانـد. بـا ایـن شـرایط، امیـد بـود تـا در فراینـد 
قانونی تصویب، آن چه مغفول مانده، شناسـایی و در 
نهایـت راه نفـوذ اسـتکبار از طریـق برجام بسـته شـود. 
نـه 10 بنـد مصوبـه شـورای عالـی امنیـت  متأسـفانه، 
ملـی و نـه 9 بنـد مصوبـه مجلـس، رضایـت خاطـر رهبری 
را تأمیـن نکـرده و ایشـان ناچـار شـخصًا 9 شـرط دیگـر را در 

کردند. تصویـب نهایـی وارد 

بـا نگاهـی سـاده بـه ایـن 9 شـرط می تـوان بـه حفره هـای عمیـق متـن برجام 
بـرای  بـرای رفـع تحریم هـا، عـدم تضمیـن  عـدم وجـود تضمیـن قـوی  بـرد.  پـی 
عـدم  آژانـس،  گـزارش  از  قبـل  برجـام  شـدن  اجـرا  جدیـد،  تحریم هـای  اعمـال 
ضمانـت اجرایـی قـرارداد نوسـازی کارخانه اراک، ابهام در مـورد خروج یک باره 
کشـور، ابهـام در رسـیدن بـه ظرفیـت 190 هـزار سـو در صنعـت  ذخایـر اورانیـوم 
هسـته ای طبـق برنامـه 15 سـاله، ابهـام در برنامـه غنی سـازی بعـد از محدودیـت 
آمریکایی هـا،  رأی  بـه  تفسـیر  امـکان  و  تفسـیرها  مرجـع  در  ابهـام  هشت سـاله، 
عـدم تشـکیل یـک هیئـت ایرانـی بـرای 
طـرف  تعهـدات  اجـرای  پی گیـری 
اسـت  ایراداتـی  مهم تریـن  مقابـل، 
کـه در نامـه رهبـری بـه آن اذعـان 

شـده اسـت.  
مسـئوالن  کـه  اسـت  امیـد 
نظام با مراقبت لحظه به لحظه، 
از هرگونـه نفـوذ دشـمن در نظـام 
جمهـوری اسـامی پیش گیـری 

نمایند.

حفره های عمیق برجام

نیایش
          تربیت سیاسی در صحیفه 

سجادیه

در رفع مکر دشمنان
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کارهاى پوچ  بارالها، هدایتم فرمودى ولی به 
پرداختم،

و پندم دادى اما سنگ دل شدم...
سجادیه،  صحیفه  دعاهای  ویژگی  یک 
تربیت بصیرت سیاسی آن است. اصاًل تحلیل 
پیدا  سیطره  دشمنان  می شود  چه  که  می دهد 
است.  چگونه  آنان  سیاسی  رفتار  و  می کنند 
دعای 49 صحیفه سجادیه در رفع مکر دشمنان 

را بخوانید. 

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
ارسـال  بـا  دارد  مسـجد  بـوی  و  رنـگ  کـه  را  هرچیـزی 
بـه  سـایت،  در  خـود  نظـرات  گذاشـتن  بـا  یـا  پیامـک 
سـتون  همیـن  در  و  همین جـا  تـا  برسـونید  مـا  دسـت 

کنیـم.  منتشـرش 



سوره مبارکه غاشیه
آیات 1 تا 16

منبع روایت:   دعای عرفه امام حسین ؟ع؟

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
یک خبر بد

ولـی  می شـنود  را  حرفـی  فـردی  کـه  می شـود  گاهـی 
می گویـد:  و  می شـود  عصبانـی  دیگـر  نمی کنـد،  توجـه 
او  بـه  هرچـه  کـه  هسـت  یکـی  امـا  شـود!«  کـر  »الهـی 
کـر  نشـنود  یـا  بشـنود  او  خـب  انگارنه انـگار!  بگویـی، 
خبـر  یـک  نیسـت،  نفریـن  جـای  دیگـر  این جـا  اسـت! 

اسـت!« کـر  »او  اسـت: 
را  خـود  دسـتان  علیه السـام  حسـین  امـام  حـاال 

می فرماینـد: و  گرفته انـد  باال

ً
ا �ب �ي ِ

ها َر�ت �يْ
َ
 َعل

َ
راك �فٌ لا �تَ �تْ َع�يْ َعِم�يَ

می کننـد:  معنـی  این گونـه  گاهـی  را  عبـارت  ایـن 
بـا آن کـه همیشـه  را نمی بینـد  تـو  کـه  بـاد چشـمی  »کـور 
 ایـن یـک 

ً
تـو مراقـب و هم نشـین او هسـتی.« امـا آیـا واقعـا

خدایـا  کـه  می دهـد  خبـر  امـام  نـه!  شـاید  اسـت؟  نفریـن 
کـه همـه می تواننـد تـو را  تـو آن قـدر حاضـر و پیـدا هسـتی 
ببیننـد. نـه بـا چشـم سـر، بلکـه بـا معرفـت قلـب. پـس هـر 

کـور واقعـی! کـور اسـت، یـک  کـس تـو را نبینـد 

اهل یبت؟مهع؟
نوبت عمل زینبی

دستاورد شهادت برای نسل های بعد
شـهادت  قبیـل  از   - گـون  گونا حـوادث  در  اصلـی،  صاحبـان  و  شـهدا  بازمانـدگان  گـر  ا
حسین بن علی)علیه السـام( در عاشـورا - بـه حفـظ یـاد و آثـار شـهادت کمـر نبندنـد، نسـل های 
کـه خـدای متعـال،  یـادی نخواهنـد بـرد. درسـت اسـت  بعـد، از دسـتاورد شـهادت اسـتفاده  ز
شـهدا را در همیـن دنیـا هـم زنـده نگـه مـی دارد و شـهید به طـور قهـری در 
یـخ و یـاد مـردم مانـدگار اسـت؛ امـا ابـزار طبیعی ای که خـدای متعال  تار
قـرار داده اسـت، همیـن چیـزی  کارهـا -  کار - مثـل همـه   ایـن  بـرای 
کـه بـا تصمیـم درسـت  کـه در اختیـار و اراده ماسـت. مـا هسـتیم  اسـت 
احیـا  را  شـهادت  فلسـفه   و  خاطـره  و  شـهدا  یـاد  می توانیـم  به جـا،  و 
امـام  و  گـر زینب کبری )سـالم اهلل علیها(  ا زنـده نگه داریـم.  و  کنیـم 
سـجاد)صلوات اهلل علیه( در طـول آن روزهـای اسـارت - چـه 
کربا و چه در روزهای بعد در  در همان عصر عاشـورا در 
یارت  کوفه و خود شـهر شـام و بعد از آن در ز راه شـام و 
طـول  در  سـپس  و  مدینـه  بـه  عزیمـت  بعـد  و  کربـا 
کـه ایـن بزرگـواران زنـده ماندنـد  سـال های متمـادی 
گری نکـرده بودنـد و  - مجاهـدات و تبییـن و افشـا
حقیقـت فلسـفه  عاشـورا و هـدف حسـین بن علی و 
ظلـم دشـمن را بیـان نمی کردنـد، واقعـه عاشـورا تـا 
امـروز، جوشـان و زنـده و مشـتعل باقـی نمی مانـد.

کربالیی یاران ولی جامعه بصیرت 
برایـت  کـه  شـیرین اند  آن قـدر  ولـی  سـخت اند  و  تلـخ  این کـه  عیـن  در  چیزهـا  بعضـی 

دردسرسـازند!
یکـی از ایـن چیزهـا، بصیـرت اسـت. بصیـرت مهم تریـن، قشـنگ ترین و سـخت ترین عاملی 

کربایـی کرد... کربا را  کـه اصحـاب  اسـت 
کربال رفت! کربال رفتن نیست، چون شمر هم  کربالیی شدن به  که  کنیم  دقت 

یـم. بصیـرت یعنـی خـوب دیـدن؛ عمـق مطلـب را فهمیـدن. حـال، بصیـرت نسـبت به  بگذر
کـردن. بصیـرت یعنی هر  امـام و ولـِی جامعـه داشـتن یعنـی بـه چشـمان امـام و ولـی، خـوب نگاه 
گر  کجـا نگاهـش رفـت، هـر کجـا را دید، حتی هرچه او خواسـت، تو هم همـان را بخواهی؛ حتی ا
کـه می خواهـد... چـه برسـد بـه این کـه چیـزی  سـخنی نگویـد، تـو بفهمـی و همـان را انجـام دهـی 

بگویـد یـا مثـًا بدبینـی خـود را نسـبت بـه چیـزی اعـام کند! ولـی خدا اسـت دیگر.
از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن. 

من از شهادت نمی ترسم

گفت: "مرا تهدید به  آن روز عید قربان بود. در خطبه نماز 
قتل می کنند! من از شهادت نمی ترسم و آماده ام و از خدا 

می خواهم."

کاروان پرفیض شهدا رساند. گروهک فرقان همان روز او را به 
آیت اهلل سـید محمدعلی قاضی طباطبایی اولین شـهید 

محـراب انقـاب اسـامی در 10 آبـان 1358 بـه ایـن فـوز 
عظیـم نائل شـد.

 ان شاءاهلل شهید بشویم، صلوات. 

در قاب صتویر

امام خامنه ای، 1368/6/29

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: طـرح های  کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.ir  قـرار  کـه پوسـتر بـا  هفتـه 

 ویـژه روز اسـتکبار سـتیزی، شـهادت آیـت اهلل فاضـی طباطبایـی و تیرباران طیـب حاج رضایی.

کاریکاتور هفته :
با موضوع حمایت امریکا از صهیونیست ها و نابودی 

قریب این سگ های نجس

کور واقعی 
کـوه  کـه فقـط بـه ندیـدن آسـمان و زمیـن و  کـور بـودن 
کسـی اسـت  کـور واقعـی  و حیواناتـی چـون شـتر نیسـت. 
کـه این هـا را می بینـد ولـی بـه چگونگـی خلقـت و تدبیـر 
یعنـی در یـک کام، هرچـه  و مدیریتشـان نمی اندیشـد. 
کـه ربوبیـت آن هـا را  مخلوقـات را ببینـد ولـی رب متعالـی 
بـه عهـده گرفتـه نبیند، باز هم کور اسـت؛ یـک کور واقعی!
امـا آدم کـور را چگونـه می تـوان بینـا کـرد؟ آیا انتظـار کار 
بـر  اگـر معجـزه هـم  نـه! چون کـه  خارق العـاده ای مـی رود؟ 
آن هـا نازل شـود، بازهم نمی بیننـد! پس پیامبر تنها می تواند 
یک کار کند: تذکر! او فقط تذکردهنده است و سیطره ای 

بـر انسـان ها نـدارد کـه بخواهـد به جبـر مؤمن شـان کند.
نیاورنـد.  ایمـان  همـه  کـه  اسـت  طبیعـی  پـس 
جـای  امـا  واقعـی!  کـور  کورنـد،  کـه  آن هـا  مخصوصـًا 
نگرانـی نیسـت. هیچ کدامشـان نمی تواننـد از ِملـک خـدا 
فـرار کننـد. بازگشـت همـه آنان به سـوی اوسـت و خودش 

می کنـد. حساب رسـی  همه شـان  از 
گیـر قیامـت، بعضـی بهشـتی  راسـتی، چـرا در روز فرا
این کـه  خاطـر  بـه  بلـه،  جهنمـی؟  بعضـی  و  می شـوند 
گـروه اول ربوبیـت خـدا را دیده انـد و تذکـر پیامبـر را بـه 
کـور واقعـی! کورنـد،  گـروه دوم  جـان دل خریده انـد. امـا 
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