
انقالب اسالمی در مقایسه با 
انقالب های فرانسه و روسیه

گرفت و از پنجاه سال پیش از آن با مشکالت و بحران های مالی فراوانی  فرانسه در آستانه انقالبش در بدترین شرایط اقتصادی قرار 
دست به گریبان شد. استقراض های خارجی فرانسه سر به فلک کشید و قحطی موجب تضعیف شدید قدرت سیاسی آن گردید. 
در مقابل، نارضایتی مردم هم به اوج خود رسید. شرایط در روسیه نیز با آغاز قرن بیستم و پس از پایان دو جنگ خارجی شبیه فرانسه 
کاماًل متفاوت بود. ایران  گسترش یافته بود. اما شرایط ما در اواخر حکومت محمدرضا پهلوی  بود و رکود و بیکاری در آن به شدت 
که در تمام دوران سلطنت 57 ساله  رژیم پهلوی  در سال های پس از 1353 در مطلوب ترین شرایط اقتصادی قرار داشت؛ تا جایی 

و حتی دوره  قاجار این شرایط خوب مالی بی سابقه بود.

دکتر منوچهر محمدی، این کتاب را در سال 1365 و به توصیه ی حضرت امام خمینی؟ضر؟  علیه نوشته است.

نویسنده: منوچهر محمدی
نشر: نشر معارف

قیمت: 10000
تعداد صفحات: 352

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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دراینشمارهمیخوانید:

خداییوجدایی؟!

محبتکن،حکومتکن!

تصویراماموشهدادرمسجد

منبهاینشکدارم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

منبهاینشکدارم
گفـت: »مـن بـه ایـن شـک دارم. بـه نظـرم دوربیـن داره. داره  مصطفـی 

هـی برندهـای مـا رو نیـگا می کنـه فـالن فـالن شـده !« مأمـور آژانـس 
گفتـم »نـه بابـا، ایـن  بین المللـی انـرژی اتمـی آمـده بـود بازرسـی. 
کـه فقـط تأسیسـات مـا رو نگاه می کنـه.« گفت »حـاال ببین کی 

گفتـم بهـت.«
چند وقت بعد داشتم باهاش چت می کردم بهم گفت: »این 

ماموره که اومد بازدید رو یادته؟ بازنشست شده. گفت من عالمت 
اختصاری همه شرکت های کوچک و بزرگ دنیا رو می شناسم. همه  
برندهای شما رو به آژانس گزارش دادم تا دیگه کسی بهتون نفروشه!«

به نیروهایش گفت روی همه دستگاه ها و تجهیزات برچسب بزنند 
که بعد از این کسی نتواند تشخیص بدهد.

موتوربلیزرسوخت
آقای محسن رفیق دوست مسئول تیم حفاظت و راننده بلیزر امام در روز 12 بهمن، در خاطره ای می گوید: 
ید. تـا به بهشـت زهرا؟اهس؟ رسـیدیم. این مسـیر 3  کـه بدنـم می لرز یـم بـود  خـود مـن آن قـدر فشـار عصبـی رو
ی  کشـید. وقتـی 500 متـر از در بهشـت زهرا داخـل رفتیـم، انبوه تریـن جمعیـت رو سـاعت و 20 دقیقـه طـول 
کم کـم بـه هـوش آمـد. امـام  یک تـر بـود. احمـد آقـا  یخـت و لحظاتـی داخـل ماشـین از شـب هـم تار ماشـین ر

کـه بایـد بـه قطعـه 17 مربـوط بـه شـهدای 17 شـهریور برویـم. اصـرار می کـرد 
یـم. موتـور  کـه قـرار اسـت بـا هلی کوپتـر برو گفتنـد  از میـان آن جمعیـت انبـوه در بهشـت زهرا؟اهس؟ آمدنـد و 
ماشـین سـوخت. تـکان نمی خـورد و کاپـوت آن لـه شـده بـود. دوسـتان را صـدا کردیـم کـه ماشـین را سـانت به 
یـه  کردیـم و بـا هلی کوپتـر زاو کنیـم و بـه سـمت هلی کوپتـر ببریـم. ایـن 500 متـر ماشـین را منتقـل  سـانت بلنـد 
کـردم و دسـت احمـد آقـا دادم. زانـوان امـام را می بوسـیدم.  90 درجـه تشـکیل دادیـم. حضـرت امـام را بغـل 

شـدم.  بی هـوش  مـن  شـد  هلی کوپتـر  وارد  کـه  امـام 
کنـار یکـی از  کـه در  زمانـی بـه هـوش آمـدم 

امـام  و  بودنـد  خوابانـده   مـرا  خیابان هـا 
در حـال سـخرانی، می فرمودنـد: »مـن 

دهـن  تـوی  مـن  می کنـم.  تعییـن  دولـت 
ایـن دولـت می زنـم.« 
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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 

)اجوبة االستفتائات، س ۳۷۵(

ی امام به مهین )12 فروردین 1۳۵۷(                    ورود تاریخ

احکام

بـرای تعظیـم مقـام امـام و شـهدا عکـس آن هـا را درسـت بـاالی 
کرد ه انـد. نصـب  محـراب 

هـر چنـد تعظیـم مقـام ایـن عزیـزان کار پسـندیده ای اسـت، امـا 
کـه روح دارد مکـروه  کسـی  چـون نمـاز خوانـدن در برابـر تصویـر 

Sاسـت، بهتـر اسـت روی عکس هـا را هنـگام نمـاز بپوشـانند. a n g a r e M a h a l l e . i r

ݣݣݣهفته 46  
1 3 9 4 سال 

هفته  46
1 3 9 4 سال 

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

گاهـی بایـد بـرای رسـیدن بـه مرحلـه نیمه نهایی هم جشـن گرفت. درسـت اسـت که بـه اندازه فینـال )یعنی همان 

نیمه نهایـی( خوشـحالی نـدارد، ولـی بـه خاطـر رسـیدن به یـک قدمی پیروزی نهایـی، باز باید شـاید کرد.

کــه بــرای رســیدن بــه ایــن آرزو  کــه دنیــا منتظــر ظهــور امــام زمــان اســت، امــا نمی دانــد  االن 1400 ســال اســت 

ــد بکنــد. پاســخ 37 ســال پیــش معلــوم شــد: تشــکیل حکومــت اســالمی.حکومت والیــی بعــد  چــه بای

گرد  کــه از ســال 1357، شــا ــا ایــن  از امیرالمؤمنیــن و امــام حســن مجتبــی؟مهع؟ بی ســابقه بــود ت

ــه یــک قدمــی ظهــور. کــرد. ایــن یعنــی رســیدن ب ــده  مکتــب آن بزرگــواران ایــن حکومــت را زن

پــس بایــد هــم خــوب شــادی کــرد و هــم تــالش را مضاعــف نمــود تــا آن آرمــان نورانــی هــر 

چــه زودتــر محقــق شــود. یادمــان باشــد، شــرط رســیدن بــه آن جامعــه زیبــا، زیــاد 

شــدن ظلــم و فســاد نیســت، بلکــه قــوی شــدن جبهــه حــق اســت.

جشننیمهنهایی

نیایش
                                 خزانه دار ایمان

کسی که گنجی ارزشمند دارد، همه تالشش را 
می کند که مبادا دزدی گنجش را از او برباید. 
همین شخص اگر بداند که دزد هم در همین 

اطراف در کمین نشسته، بیشتر و بیشتر از 
گنجش مراقبت می کند. به راستی چه گنجی باالتر 

از ایمان و چه دزدی ماهرتر از شیطان؟!
پس حاال که قلبمان هدایت شده، باید بزرگ ترین 

گنجمان را به مطمئن ترین خزانه دار بسپاریم تا 
کرده از دستش ندهیم: خدای نا
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کــردی  پــروردگارا ، پــس از آنکــه مــا را هدایــت 
 ، مگــردان  انحــراف  دســتخوش  را  دل هایمــان   ،

رحمتــی   ، خــود  جانــب  از  و 
کــه تــو خــود  بــر مــا ارزانــی دار 

بخشایشــگری.

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 

تصویراماموشهدادرمسجد

یاررهمبان

یادگاران: کتاب شهید احمدی روشن، خاطره 58



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
محبتکن،حکومتکن!

آقایی که از خانه و خانواده ات گله داری که چرا آن ها 
همراه و مطیع تو نیستند؛ اشکال از خود توست! ناراحت 
نشو؛ و بدان که درد و درمان پیش خودت است. آن هم 
این که قبل از فکر کردن به انتظارات و توقعات خودت، 

ببین چقدر محبت می کنی به همسر و فرزندانت.
نگو به اندازه کافی محبت می کنم یا اگر بیشتر شود، 
جزو  اصاًل  ببر.  باال  را  محبت  استاندارد  می شوند!  پررو 
به  بار  چند  روز  هر  که  بده  قرار  خودت  شرعی  وظایف 
که  نشنیده ای  مگر  دارم«  »دوستت  بگویی  همسرت 

پیامبر فرمود:
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این سخن مرد به همسرش که »دوستت دارم«، هیچ گاه 
از قلب زن بیرون نمی رود.پس یک مدت طوالنی بدون 

چشم داشت، این ذکر روزانه را بگو تا تأثیرش را ببینی: 
»عزیزم، دوستت دارم.« 

هشداردرموردتضعیفوتوهینبه
شوراینگهبان

هشــدار می دهــم کــه تضعیــف و توهیــن بــه فقهــای شــورای 

اســت.  اســالم  و  کشــور  بــرای  خطرنــاک  امــری  نگهبــان 

همیشــه انحرافــات بــه تدریــج در یــک رژیــم وارد می شــود و در 

آخــر، رژیمــی را ســاقط می نمایــد. الزم اســت همــه بــه طــور اکیــد 

به مصالح اســالم و مســلمین توجه کنیم و به قوانین، هر 

چنــد مخالــف نظــر و ســلیقۀ شــخصی مان باشــد 

احتــرام بگذاریــم و بــه ایــن جمهــوری نوپــا کــه 

ابرقدرت هاســت  و  قدرت هــا  هجــوم  مــورد 

وفــادار باشــیم.

خداییوجدایی؟!
که به فکِر جذب بقیه به مسجد و  کمی هم به خداِی خودمان برسیم! بعضی وقت ها  خوب است 
کردن ها  کردن ها موجب جدا  حلقاِت معرفتی می افتیم )تا بلکه خدایی بشوند( بعضًا این خدایی 
چون نمی توانیم حرف خدا را بزنیم، موجب جدایی از خدا می شویم... با اینکه می دانیم  می شود! 
کسی از خوبی ها بدش نمی آید، ولی انگار »ما« نمی توانیم خوبی ها را درست انتقال دهیم! انگار 

مشکل ما هستیم که »خوب« نشده ایم...
کند و تحویل  داستان سلیم بن قیس را شنیده اید در زمان حجاج؛ قرار بود هرکسی او را دستگیر 
کس با او لحظاتی هم صحبت می شد،  دهد، به بهشت دنیایی برسد؛ ولی از شما چه پنهان، هر 
همه  بهشتش را بعد از همان چند لحظه؛ خود سلیم می دید! البته خیلی هم جای تعجب نیست، 

ِسَنِتُکم « 
ْ
ل

َ
اِس ِبَغْیِر أ گرد حضرت امیر است دیگر و حامل پیام»ُکوُنوا ُدَعاَة الّنَ شا

یعنی مردم را با خودتان به سمت ما متمایل کنید با همه کارهایتان. مگر می شود 
خدایی  زندگی اش  ولی  بیابد  زندگی اش  در  را  خدا  کسی 
که خدا می خواهد...  کارهایی را می کند  نشود؟ قطعًا آن 

دقت کنیم که خدایمان، خدای نظم 
است، خدای پاکی است و تمیزی و 
زیبایی و... ان شاءاهلل حواسمان به 

خدایمان نیز هست...

مانمیگذاریمایرانسقوطکند
در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیس و روس، مرحوم نائینی خیلی نگران 

بود از این که کشوِر دوستداران امام زمان ؟جع؟ از بین برود و سقوط کند.
 شبی به امام عصر؟جع؟ توسل می کند و در خواب می بیند دیواری 
است به شکل نقشه ایران که شکست برداشته و خم شده است و در 

زیر این دیوار تعدادی زن و بچه نشسته اند و دیوار دارد روی سر آن ها خراب 
می شود.

که حضرت  مرحوم نائینی در عالم خواب مشاهده می کند 
ولی عصر؟جع؟ تشریف آوردند و دیواِر در حال ریزش را سر 

خانه  شیعه(  )ایران  »اینجا  فرمودند:  و  دادند  قرار  جایش 
ما  ولی  است  خطر  می شود،  خم  می شکند،  ماست، 

نمی گذاریم سقوط کند.«

در قاب صتویر

بیانات امام خمینی )ره( – 1363/02/25

  الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 11، ص: 316

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می 
توانید یکی از طرح های 

مناسبتی این هفته را 
کنید. برای  مشاهده 
این هفته در تارنمای
  masjednama.ir  

پوسترهایی با 
موضوعات بازگشت 

پیروزمندانه " امام 
خمینی"؟هر؟ به 

میهن اسالمی، آغاز 
دهه فجر ، شهادت 

حجت االسالم عبداهلل 
میثمی نماینده حضرت 

امام در قرارگاه 
خاتم االنبیا و روز فناوری 

فضایی، به صورت 
کیفیت باال  رنگی و با 

گرفته. قرار 

 

کاریکاتور هفته: فتنه گران به دنبال
 بهانه های جدید

کسی اولینحلقهتربیتیراچه
تشکیلداد؟

یا  را مذهبی ها  تربیتی  بعضی ها فکر می کنند حلقه های 
بسیجی ها از خودشان درست کردند. آن وقت گروهی به 
مخالفت می پردازند و گروهی دیگر می خواهند ابتکارات 

کنند. شخصی شان را وارد آن 
درحالی که اولین حلقه تربیتی را خدا ساخته و تا 

کجا؟ در خانواده. بله،  قیام قیامت هم ادامه می دهد. 
که با پیوند زن و  اولین حلقه خود »خانواده« است 
مرد شکل می گیرد و با تولد فرزندان بزرگ و بزرگ تر 
می شود. می دانی مهم ترین عامل حفظ این حلقه 

چیست؟ مودت، یعنی چیزی باالتر از محبت:
ْزواجًاِلَتْسُکُنوا 

َ
ْنُفِسُکْم    أ

َ
ُکْم ِمْن أ

َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
 َو ِمْن آیاِتِه أ

ًة َو َرْحَمة  ْیها َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَوّدَ
َ
ِإل

و از نشـانه های او اینکـه همسـرانی از جنـس خودتان 
کنـار آنـان آرامـش یابیـد، و در  بـرای شـما آفریـد تـا در 

میانتـان مـوّدت و رحمـت قـرار داد.
حفــظ،  در  مــا  تک تــک  وظیفــه  پیداســت  ناگفتــه 

حلقــه. ایــن  گســترش  و  تقویــت 

اهل یبت؟مهع؟
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