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وتو همین ستون منتشر کنیم...
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نشریه تربیتی، مسجدی معراج مناره ها |  شماره دوم |  اسفند ماه  1396 |   کاری از مسجد شهدای کربالء دزفول |  قیمت 500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

عملیات خیبر ابتکار بسیج و سپاه برای پاسخ به 
کسانی بود که می گفتند: »جنگ را نباید ادامه داد 
و راهی برای پیگیری آن نبوده است.« عملیات از 
سه محور آغاز شد. عراق انتظار عملیات از هور را 
نداشت، به همین دلیل عملیات به خوبی در آنجا 
زمین گیر  زید  و  طالئیه  در  نیروها  اما  شد،  انجام 
هور  شمال  در  که  نیروهایی  نبود  صالح  شدند. 
الهویزه به جاده بصره رسیده بودند، در آنجا بمانند و 
به همین خاطر نیروهایی که در شمال هور بودند به 
جزایر مجنون، عقب نشینی کردند. اگر عراق جزایر 
را پس می گرفت، نشان می داد که می تواند همه ی 

عملیات های ایران را شکست دهد.
بعدازظهر 14 اسفند 62 از دفتر امام خبر دادند که 
امام فرموده اند: »جزایر حتما باید نگهداشته شود. هر 

طور که شده.«
با ابالغ این پیام به رزمندگان، روحیه تازه ای به آنان 
دمیده شد. محسن رضایی هم ابالغ کرد که از جزایر 
بیرون نمی رویم؛ حتی اگر سازمان سپاه از بین برود.

72 ساعت جنگ بی امان ادامه داشت ولی حرف 
امام زمین نماند.

3 اسفند 1362، آغاز عملیات بزرگ خیبر در منطقه 
هور الهویزه و شمال بصره

حاال که همه دست به دست هم داده اند تا جمهوری 
اسالمی را ناکارآمد نشان دهند، به جای نشان دادن 
آمار و ارقام  و پیشرفت های ده ها برابری نسبت به 
دوران پهلوی، این بار می خواهیم تکلیف مان را با 

اصل قضیه روشن کنیم:

حرف  ناکارآمدی  یا  کارآمدی  از  کس  هر  اوالً 
آمارهای  اگر  حتی  بگوید.  مستند  باید  می زند 
داخلی را قبول ندارند، به نظر می رسد که آمارهای 

جهانی می تواند کارساز باشد.

ثانیاً یک قاعده را باید یادآوری کرد و آن این که آدم 
بیمار برای رسیدن به سالمتی نیاز به عمل جراحی 
دارد. حکومت چهل ساله انقالب، ایرانی را که در 
طول صدها سال بیمار شده بود، جراحی کرد و 

طبیعتاً عمل جراحی درد و خون ریزی دارد.

ثالثاً در این عمل جراحی، دکتر را مردم انتخاب 
می کنند. هر وقت کار را به کاردان دادیم، خیرش 
را  تبلیغات چی ها  حرف  وقت  هر  و  دیدیم  را 

پذیرفتیم، ضرر کردیم.

کارآمدی  درباره  قضاوت ها  این که  خالصه 
و  هدف  اگر  است.  ناقص  اسالمی  جمهوری 
سرمایه را فراموش کنیم، در مقایسه های ناقص 

فقط غر می زنیم. اما اگر 
بشناسیم،  را  دو  این 

و  خوبی ها 
را  ضعف هایمان 
تبیین  درست تر 

می کنیم.
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امر   و  از  عدول  و  کج روی  و  شک  و  دو دلی در  
خود )معرفت  و  احکام دینش( دورمان ساخت.

فرازی از دعای اول صحیفه سجادیه
براساس ترجمه مرحوم فیض االسالم

برای اینکه بدانید در موضوع رسانه »باسواد« هستید یا نه، 
ببینید در مقابل هر محصول رسانه ای می توانید به این سؤال 
پاسخ کامل بدهید یا نه: »این محصول را چه کسی، برای 
چه کسی، به چه دلیل، از چه طریقی و در کدام فرهنگ 

تولید کرده است؟«
اگر »چه کسی« را بشناسید، حرف های روباه مکار و گربه 

نره را باور نمی کنید، اشتباهی که پینوکیو می کرد!
اگر »برای چه کسی« را بدانید، وقت تان را جلوی برنامه 
بزرگ ترها و کوچک ترها تلف نمی کنید، بر عکس خیلی 

از بی کارها!
اگر »به چه دلیل« را بفهمید، سرتان کاله نمی نرود که مثاًل 

فالن محصول را بخرید یا به فالن روش زندگی کنید!
تک تک  روی  شوید،  متوجه  را  طریقی«  »چه  از  اگر 
حواس تان دقت می کنید تا مثاًل از سینما بیشتر از تلویزیون 

تأثیر نپذیرید!
سرمایه های  دهید،  تشخیص  را  فرهنگ«  کدام  »در  اگر 
و  حور  مثاًل  که  طوری  می کنید،  حفظ  را  فرهنگی تان 
به  را  پری های سینمای غرب که خانواده های خودشان 
آتش کشیده، نتواند گل محبت را در خانواده شما خراب 

کند!
خالصه سواد رسانه ای شما را قدرتمند می کند در مقابل 

انواع رسانه.

جزاير حتما بايد نگه داشته شود!

جمهوری اسالمی ناکارآمد!

خدا جون ممنونتم

سؤالاساسیسوادرسانهای

ایام ویژه

سرمقاله

مناجات نامه

ما و رسانه

کفر حداقلی دارد و حداکثری. حداکثرش این است که 
راست راست راه برود و بگوید خدایی نیست. خب 
البته این دیگر در این دوره زمانه خیلی احمقانه است. 
اما کم تر از آن هم هست. مثل این که بگوید خدا هست 
ولی نمی تواند فالن مشکل مرا حل کند! ظاهرش ساده 

است، ولی می دانید این حرف خیلی از ماست؟

جوانـی که ازدواج نمی کند چون مشـکل مالی دارد یا 
کسـی که به دیگـری کمک نمی کند، از تـرس این که 
خـودش بـه مشـکل بخـورد، نمونه هـای واضحی از 

بی ایمانـی به خدا هسـتند.

حاال قرار است برای عزت جامعه اسالمی، بر خدا 
توکل کنیم و میخ اقتصاد مقاومتی را محکم بکوبیم. 
واقعاً چه مانعی بزرگ تر از بی ایمانی به خداست که 
در این میان مانع می شود و نمی گذارد مسئوالن ما به 
این کار همت کنند. آیا اکنون توکل ها بر خداست یا بر 

کدخداهای دروغین؟

توکل بر خدا یا کدخدا؟

اقتصاد مقاومتی

کشورهای  از  وارداتی  کاالهای  خرید  اگر 
غیراسالمی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای 
کافر و استعمارگر که دشمن اسالم و مسلمین 
هستند، شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم 
به سرزمین های اسالمی یا مسلمین در سرتاسر 
عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از 
خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند، 

با کاالی دیگر و  بین کاالیی  فرقی  اینکه  بدون 
دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن 

اسالم و مسلمین هستند، وجود داشته باشد.

منبع: پاسخ استفتاء 1355 از مقام معظم رهبری 
درباره استفاده از کاالهای صهیونیستی

خريد کاالهای وارداتی
احـکـــام

اطالعیه: اردوی زیارتی راهیان نور مناطق جنوب
هیأت روضة الزهراء دزفول در راستای ترویج و تبیین ارزشهای اسالمی و پاسداشت رشادت ها و فداکاری 
های دوران دفاع مقدس، برای دومین سال متوالی، اقدام به برگزاری اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی 
جنوب کشور )معراج الشهدا / هویزه / شلمچه / طالییه / فکــه / علقمه و ...( نموده و بدینوسیله از همه ی 

عالقه مندان )خواهران و برادران(، برای شرکت در این اردوی معنوی دعوت به عمل می آورد.
زمان برگزاری اردو سوم و چهارم فروردین 97 )جمعه و شنبه( می باشد و جزئیات بیشتر مثل زمان و نحوه 

ثبت نام متعاقبا از طریق سایت و کانال هیأت اعالم خواهد شد.
 سالم خدا خیرتون بده نشریه خوب و پر محتوایی بود.

0930***8812
 سالم خداقوت

خیلیییییی وقته منتظر همچین کارایی هستیم ازتون! انتظار ما 
از مسجدشهدای کربال وروضة الزهراء خیلی زیاده!

شهر نیازمند تقویت فکری ومعنویه
سید نوری

 بنی آدم اعضای یکدیگرند...

پیامـرب اسـالم)ص( فرمودنـد: »هر کیس کـه، صبح کند 

شـد، مسـمان  ن نداشـته �ب یم بـه امـور مسـما�ف و اهـامت

نیست«.

پویش# هر_هیأت_یک_روستا
کوششی است هیأتی

که می خواهد برای رفع آالم هم وطنان ایران عزیز 
اسالمی مان،

خشت روی خشت...
امیـدی در دل زلزله  زدگان کرمانشـاه بسـازد.

منتظرتان هستیم...
شماره کارت بانک ملی: 

6037-9974-0015-8334
به نـام حجت االسـالم مصطفی محجـوب زاده

ارتباط با هیأت جهت اعزام به منطقه: 
09161161400



بعضی نگاه میکنند به بعضی از این کشورهای 
دوروبر ما که ثروتشان نفت است، و می بینند بله، 
آنجا فرودگاهِ فالن جور یا برج فالن جور دارد! نه، 
این پیشرفت نیست؛ اینکه خارجی ها بیایند پول 
یک کشوری را بگیرند، مردم آن کشور را تحقیر 
کنند و برایشان برج بسازند، این پیشرفت نیست، 
این عقب رفت است، این خسارت است. امروز 
بلندترین برج منطقه در بی ُعرضه ترین کشور منطقه 
است! اینکه پیشرفت نشد! پیشرفت این است که 
یک کشور، یک مّلت، با توان خود، با اراده ی خود، 
با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیّت خود، 
خودش را به صفوف مقّدم برساند؛ این پیشرفت 
افتاده  اتّفاق  بحمداهلل  ما  کشور  در  این  و  است 
است. ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، 
رتبه ی علمی باالیی در دنیا داریم، صاحب رأی 
در مسائل منطقه هستیم، در زمینه ی هسته ای دانش 
باالیی پیدا کرده ایم، در زمینه ی نانو دانش باالیی 
دانش   زیست فنّاوری  زمینه ی  در  کرده ایم،  پیدا 
باالیی پیدا کرده ایم، در زمینه ی دانش های مربوط 

به فضای مجازی رتبه ی باالیی پیدا 
کرده ایم، اینها پیشرفت است. بسیاری 
استعداد،  شّدت  از  ما  جوانهای  از 
منتظر یک اشاره اند که اوج  واقعاً 
در  مدیران  ما  یک خرده  بگیرند. 
این زمینه کوتاهی داریم؛ َوااّل اگر 
یک خرده بیشتر همراهی کنیم با 

میکنند  پرواز  واقعاً  جوانها، 
در زمینه های علمی و فنّی و 

خدماتی و کارهای گوناگون؛ 
همچنان که در زمینه های معنوی پرواز میکنند. ما 
در زمینه ی امنیّت، در زمینه ی دفاع، در زمینه ی 
کشاورزی، در زمینه ی سالمت، در زمینه ی علم، 
در زمینه ی راه های مواصالتی و امثال اینها، خیلی 
الحمدهلل خوب  پیشرفت کرده ایم و پیشرفتمان 
است؛ دهه ی پیشرفت و عدالت، پیشرفت خوب 

بود. اینها ناشی از انقالب است.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

1396/11/29

کاریکـاتور این هفته:

حاال شما به یک پیروزی - بحمداهلل - رسیدید و یک پیروزی بزرگی بود که هم یک 
قدرت بسیار بزرگ را شکستید و هم از کشور خودتان دست قدرت های بزرگ را کوتاه 
کردید... تا اینجا خوب رفتیم و نتیجه هم خوب گرفتیم؛ اما ما کارمان که به آخر نرسیده 
است... ما باید بفهمیم چرا پیروز شدیم، این چرا را اگر فهمیدیم آن وقت باید کوشش 
کنیم که همان چیزی که ما را پیروز کرده حفظش کنیم... حفظ یک پیروزی، از اصِل یک 

پیروزی مشکل تر است.

...این دو تا کلمه: همه باهم وحدت کلمه و همه با اسالم. این دو تا کلمه رمز 
ُقوا«1... که  پیروزی شما بود و عمل به آیه کریمه »َواْعتَِصُموا بَِحبِْل اهللِ َجمیعاً َواَل تََفرَّ

همه تان باهم به خدا بپیوندید و جدا از هم نباشید.

1( سوره آل عمران، آیه 103: »به ریسمان 
خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید.«

حفظ پيروزی سخت تر است
کالم امام

پیشرفتحقیقی...
کالم والیت

داد زدن بـر سـر رسـول خـدا که فقـط آن اتفاق های 
تاریخی نیسـت. همین که االن کسـی حرف پیامبر- 
یـا جانشـین او- را مطـرح کنـد و تـو صدایـت را 
طـوری بلنـد کنی که آن حرف پیامبر شـنیده نشـود، 
می شـود داد زدن بـر سـر رسـول خـدا! خالصه اش 
ایـن کـه هر کس هر کاری کند کـه جایگاه اجتماعی 
پیامبر به درسـتی رعایت نشـود و او بشود یکی مثل 
خودمـان، همـان خطـای بزرگـی اسـت کـه اعمـال 

انسـان را نابـود می کند:

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا ال تَْرَفُعوا أَْصواتَُکْم َفْوَق َصْوِت النَّبِیِّ 
َو ال تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َکَجْهرِ بَْعِضُکْم لِبَْعٍض أَْن تَْحبََط 

أَْعمالُُکْم َو أَنْتُْم ال تَْشُعُروَن ]1[

ای کسانی که ایمان آورده اید، صدایتان را بلندتر از 
صدای پیامبر مکنید، و هم چنان که بعضی از شما با 
بعضی دیگر بلند سخن می گویید با او به صدای بلند 
سخن مگویید، مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه 

شود.

پـس کسـانی کـه تـا رهبـر جامعـه حـرف می زنـد، 
شـروع می کننـد به رد و نقد آن، حواس شـان باشـد؛ 
شـاید روز  قیامت هیچ عمل خیری در کارنامه شـان 

نباشد!

]1[ سوره مبارکه حجرات، آیه 2

سر پیامبر داد می زنی؟
نکات ناب قرآنی

او یک پهلوان بود. کتاب »طیب« این کتاب توسط گروه فرهنگی 
ابراهیم هادی، نشر امینان، 198 صفحه، رقعی به چاپ رسیده است.

پس  هادی،  ابراهیم  فرهنگی  گروه 
از انتشار کتاب »سالم بر ابراهیم« و 
»شاهرخ، ُحر انقالب اسالمی« جای 
خود را بین کتاب خوانان مذهبی پیدا 
کرد. کتاب طیب، از شهید طیب حاج 
که  جاهلی  لوطی  می گوید.  رضایی 
بی مخ  شعبان  همکاری  با  روزگاری 
کشید  زیر  به  را  مصدق  حکومت 
پهلوان  یک  قامت  در  روزگاری  و 

مردمی به جرم حمایت از امام روح اهلل، زندانی و اعدام شد! روایت ها 
و خاطرات خواندنی زندگی این مرد با معرفت را از دست ندهید!

نثر روان و دل چسب کتاب، لذت یک مطالعه شیرین را برای تان به 
ارمغان می آورد.

کتاب »طيب«
معرفی کتاب

خانواده های  برای  است«  ویرانه  بُن  از  »خانه  عبارت 
مؤمنانه نیست. خانه های مؤمنانه، آن قدر مستحکم است 
که جدایی و طالق در آن ها معنی ندارد. دلیلش هم همین 
»مؤمنانه بودن شان« است. این خانه ها چون برای رضای 
خدا شکل می گیرد، تا وقتی که خدایی است پایدار است، 
مگر اینکه یکی از دو طرف یا هر دو دیگر خدایی نباشد.

ما من شی ء أحب إلی اهلل عز و جل من بیت یعمر فی 
اإلسالم بالنکاح

و ما من شی ء أبغض إلی اهلل عز و جل من بیت یخرب 
فی اإلسالم بالفرقة یعنی الطالق ]1[

هیچ چیز نزد خدای عزوجل محبوب تر از خانه ای که در 
اسالم با ازدواج آباد شده باشد، نیست

و هیچ چیز نزد خدای عزوجل منفورتر از خانه ای که در 
اسالم با جدایی- یعنی طالق- خراب شده باشد، نیست.

تا خدا هست، خانواده مؤمنانه تهدیدها را به فرصت 
تبدیل می کند و در مقابل مشکالت خارجی می ایستد. 

برای همین یک »خانواده مقاومتی« است.

]1[ وسائل الشیعة، ج 20، ص: 16

خانه از ُبن مقاوم است!

کانون آرامش

»... من در عمرم فقط چند سالی تقلید کردم 
و خیلی زود از تقلید کردن بی نیاز شدم.«

مرحوم آیت اهلل سید مصطفی خمینی که در 
کسب علوم دینی و اجتهاد پیشرفت شگرفی 

داشت، دل باخته ابی عبداهلل بود.
آقـا مصطفی مقید به پیـاده روی از نجف به 
کربـال )90 کیلومتـر( در تمـام زیارت هـای 
مخصوصه امام حسـین )علیه السـالم( بود. 
در سـال معموالً چند مناسـبت )15 شعبان، 
عرفـه، اربعیـن، اول و نیمه رجـب( مردم از 
نجـف بـه کربـال پیـاده می رفتند و ایشـان 
هر سـال در این مناسـبت ها پیـاده به کربال 
می رفتنـد. گاهـی می شـد کـه کـف پـای 
ایشـان تاول هایـی می زد کـه خونابـه از آن 
راه می افتـاد و کامـاًل مجـروح می شـد ولی 

بـاز هم بـه راه رفتـن ادامه مـی داد.
درگذشت مشکوک او در سال 56، از الطاف 
خفیه الهی بود که نیروی تازه ای به نهضت 

بخشید  اسالمی 
پیروزی  به  و 
در  انقالب 
بعد  سال 

منجر شد.

او فقط چند سال تقلید کرد
در محضر علما

 بایدبدانیمبینصوفیوعارففرقوجود
دارد؛اینهادوگروهکامالجداازهمهستند.

امام خمینی)ره( ومالصدرا هر جا  مثل  بزرگانی    
»جهله  می فرمایند:  ببرند،  نام  را  دراویش  می خواهند 
صوفیه! )یعنی نادانان(هر وقت می خواهند ُعرفا را نام 
ببرند، می گویند »محققین صوفیه«؛ پس عارف و صوفی 
دو چیز است. افرادی مثل امام خمینی، عالمه طباطبایی، 
آیت اهلل بهجت و میرزا جواد آقا ملکی عارف هستند و 

صوفی نیستند.

 تا قرن پنجم صوفی و عارف یک چیز بود. ازقرن 
ششم به بعد صوفی یک چیز است و عارف چیز دیگر. 
اینهایی که در تهران این اتفاق را ایجاد کردند صوفی 
هستند و عارف نیستند. تاریخ اینها هم  خیلی قدیمی 

است و از قبل از اسالم بودند.

 وجالـب تـر اینکـه صوفی داخـل کشـور و خارج 
کشـور بـا هـم تفـاوت دارنـد، ایـن هـم یـک بحـث 
سیاسـی نیسـت،  مـا االن در مصـر یـا لیبـی خیلـی 
صوفـی و درویـش داریـم، ولـی مبارزه کننـدگان بـا 
آمریکا یا اسـتعمار انگلیس و فرانسـه همین صوفی ها 

بودند.

 ولی یکی از صوفیان داخل کشور در این هشت 
سال جنگ جبهه نرفت. خودشان می گویند دین از 
سیاست جداست و در واقع دروغ می گویند. ارتشبد 
نصیری رئیس ساواک، صوفی و از همین گنابادی ها 
بود. قبل از ارتشبد نصیری، سپهبد مقدم از همین ها 
بود. اسداهلل علم، وزیر دربار شاه از همین صوفی های 

گنابادی  بود.

 زمانی که هنوز مشهد فرودگاه نداشت، گناباد فرودگاه 
داشت. چون ارتشبد نصیری صوفی بود و می خواست 
به گناباد برود  و دست قطب را ببوسد و بیاید ریاست 

ساواک را داشته باشد.

 قطع سلسله سند، دلیلی بر بطالن صوفیه
 صوفی یا درویش هیچ دلیلی بر بطالن کارش، مهمتر 
از این نیست که سلسله سندشان قطع شود؛ مثل روایت 
که سند می خواهد تا برسد به معصوم. تصوف هم اینطور 
است؛ یعنی این کسی که قطب است باید از قطب قبلی 
اجازه داشته باشد تا به امیرالمؤمنین علیه السالم برسد. 
اگر یک جا سند قطع شود دلیل بر بطالن تصوف است.

 در مورد دراویش گنابادی ها سندشان این است که 
اوال »رضا علی شاه« اجازه از »سلطان محمد گنابادی« 

ندارد؛ یعنی اینجا سند قطع شده است.  

  ثانیا  سلطان محمد که دراویش گنابادی از او درست 
شده اند می گوید: فقر )صوفی گری( در ایران وجود 
نداشت، من رفتم از یک مرتاض هندی در حیدر آباد 
فقر را یاد گرفتم و اینجا گسترش دادم. سلسله سند 
این درویش های نعمت اللهی به یک مرتاض هندی 

می رسد.!!

 مرحوم آخوند صاحب کفایه در عمر شریفش یک 
فتوای قتل صادر کرد و آن هم حکم قتل همین سلطان 

محمد، رئیس گنابادی ها بود!
 

 مؤسس خانقاه
 این  دراویش در خانقاه می روند، ولی در مسجد 
نمی روند. مسجد را انبیاء ساختند؛ ولی اولین کسی 
که خانقاه را ساخت یک معمار مسیحی مصری بود 

که در کوفه اولین خانقاه را ساخت.

 زمانی در اصفهان دراویشی بودند؛  طلبه ای آب خورد 
و گفت »سالم بر حسین و لعنت بر یزید«. دراویش 
عمامه از سر طلبه برداشتند و او را کتک زدند که چرا به 
یزید توهین کرده است. چون معتقد به صلح کل هستند 

که یعنی کسی به یزید هم نباید اهانت کند!!

گزیده ای از بیانات استاد معظم احمد عابدی

)صحیفه امام، ج 8، ص 502 و 503 و 505(

به بهانه جنایت اخیر دراویش گنابادی در حادثه خیابان پاسداران
از دربار شاه تا مرتاض هندی!

اعتقاد به "صلح کل" با طعم خشونت؟


