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کوه ِ یخــ ِی روابــ ِط

دوســـتداشتنی

ما و همسایه مون

شهررجب ،شهر شــعبان ،شهر
رمضان ،ســه گانههــای ایزدی
که فتحشان بی شک فتحالفتوح
است .شبها و روزهای این سه
ماه را چه پسندیده است که فصل
عاشقی....

در واقــع تمام گیــس و گیس
کِشــیهای ما و عربستان ،نه
بــه خاطر حمله خود ســرانه و
اشتباه به سفارت و کنسولگری
عربستان در ایران است و نه به
دلیل اعدام شیخ نمر ،نه از فاجعه
منا...

منزل به منزل با بهار وصل
4
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ای آنــکه تو را دیـدن
انگـیزهی پویـایی...

7
گفتگو با
حجت االسالم سید مهدی موسوی:

کار انجمن اسالمی
همعرض با مجاهدتهای
حزب اهلل لبنان است

8

کتاب "مدافعان حرم"
با موضوع زندگی نامه و خاطرات چهل
شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) به
همراه زندگی نامــه ،کرامات و عنايات
بانو(س)....

محـض اطالع

تابـلو اعالنات
سه گانه ی دوست داشتنی

امام صادق علیه السالم:

ِللحق
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سخن نخست

در مـــن غزلی اینــک
دنبـــال تو میگـــردد
درهکی doraki@jonbesh.ir/
همان سالی که با اشک ،خبر نتوانستنمان را به مسئول
مربــوط دادم؛ واقعی واقعی دلم گرفته بود؛ فهمیدم یک
جایی ،یکجوری جبران میشود .همه همدورهایهایمان
راهی شده بودند و قرار بود به قول خودمان بروند "دیدار" !
امــان از امتحانات بــد موقع و امــان از !!....همان موقع
فهمیدم یک جایی یکجوری جبران میشود.
البته کــه آن موقع ،تلفــن همراه نداشــتند تا گزارش
لحظهبهلحظهی سفرشان را در صفحات اجتماعی ببینم
و الیک کنم و ابیات ناشــی از بیســعادتی را تنگشان
بچسبانم ،ولی خودم که میتوانستم تصور کنم؛ اآلن کجا
هستند و چه میکنند .امروز وقتی بیدار میشوند ،احتما ًال
سریع سوار اتوبوس شده تا سریعتر وارد حسینیه شوند و
همان صفهای اول باشند.
آنقدر تصوراتم دقیق بود که گویی شیشــه شفافی بین
من و واقعیت هست .شفاف هست و میبینم ،ولی دستم
نمیرسد.
خوردیم چو گنجشک به دیوار بلورین
پنداشته بودیم که این پنجره باز است.
و باز دلم میگرفت و همــان موقع فهمیدم یک جایی،
یکجوری جبران میشود.

قسم به عصر .زمانه عامل خسارت نیست .همه
زمان ها مخلوق خداست .اما بعضی از زمان ها
از شرافت و کرامت خاصی برخوردارند .والعصر .
درســت است که همه ماه ها پرتویی از موهبت
جهان آفرین است .اما چه زیبا گلچین کرده است
ماه های ماهش را حضرت ماه .سه شهر که در
میان شهرهایش انگار از این پرتو بیش تر بهره
برده اند .سه ماهی که مانند مرواریدهایی هستند
که در ظرف زمان جلب توجه کرده و عاشقان را
می طلبند .أین العشاق..
شهررجب ،شــهر شعبان ،شــهر رمضان ،سه
گانههای ایزدی که فتحشان بی شک فتحالفتوح
اســت .شــبها و روزهای این ســه ماه را چه
پسندیده است که فصل عاشقی خطابشان کرده
و بهار دل های بیقرار تلقیشــان کنیم .یکی از
یکی با فضیلت تر و شوق انگیزتر است.
رجب که چه روزهایی را در خود جا نداده است؛
از میالد امیر عشــاق حضرت علی (ع) و شــب
آرزوها گرفته تا ایام اعتکاف و عشقبازی با خود
حقتعالی.
شــعبان که ماه رسول اســت و همین بس که
میالد حسین (ع) ســلطان عشق و عباس (ع)
ساقی عشق و سجاد (ع) راوی عشق را در خود
آراسته است و نیمه خود را نیز مزین به تولد گل
نرگس کرده است ،تا چشمنوازی کند میان ماهها.

ماه بنــدگان خدا که این بار قرار اســت از خود
او اطعام کرده و مهمانش باشند ،رمضان است.
ماهی که فینال ســهگانه ایزدیست که دریغ
کردن از آن هیچ بندهای را برنمیتابد .ماه نزول
قــرآن و ماهی که شــبهای پرفضیلت قدر را
زینتبخش خویش کرده است.
حال با این اوصاف آیا میشــود بدون داشــتن
تب عاشــقی در این ماههای عزیز تنفس کرد و
بهرهمند توفیقات آن نشد.
چه زیبا گفت حضرت امام خمینی؛ که
این ســه ماه همچون نورافکنی برای
انسان هستند که انسان را
از میــان ظلمت خارج
میکننــد و وارد نــور
میکننــد و ایــن چه
معجزهآساست.

مـا وشما

بــا ســامی خدمــت اهــل صفــا
اول اشــعار بــا نــام خــدا
نســل تــوپ و نخبــه و خرخــون سسسسســام!
نســل بعــد از نســل مــن سسسسســام!
صفحه رو ورق نزنید!!! ستون رو هم اشتباه نیومدید!!! گفتیم این دفعه یک شروع متفاوتتر از شروع های گذشته داشته باشیم
وگرنه ما رو چه به شــعر و ادب و طرب!!! مثل همیشــه دوجین گونی پیامک هر روز پشت در اتاق نگاره بود که جناب دبیر
محترم موقع خواب هم از مرورشون در امان نبودن .از ابراز احساسات و نکات مختلفی که شما  #نگا ِروند گرامی به آنها اشاره
کردید و اشکاالتی که همیشه با تذکرات به موقع شما رفع شده .خیلی ممنونیم .راستی تا یادم نرفته هر روز و هر ساعت و
هر لحظه منتظر مطالب شما  #نگا ِروند عزیز برای منتشر شدن توی نشریه خودتون هستیم .خوب مثل همیشه آخر کاری به
چندتا از پیامکهای رفقامون بپردازیم
راه های ارتباط با ما :
شماره پیامک  ، 3000186263آدرس رايانامهي negare.mag@gmail.com
وتلفن 051-32226263 :داخلی 205

نگاره :مگه میشه...؟ مگه داریم...؟ هشت صفحه ای!!!
یعنی هشــت صفحه ای به دست شما رسیده؟؟؟ به
نظرم چک کــن احتماال تو راه بقیه
صفحات افتاده باشــه ....شاید هم به
خاطر محبوبیت نگاره ،پستچی اون
هشــت صفحه دیگه رو ،برداشته
برای خودش!!! عجب دوره زمونه
ای شده....
 0933***6096جلــد این
شماره خیلی دخترانه است!!!

نگاره :آقا جــان!!! عزیــز من!!!
دوســت گرامی!!! چرا بــا دید نژاد
پرســتی به نگاره نگاه میکنید؟؟؟ این
نگاه فمنیســتی ،امپریالیســتی ،اومانیستی و
ژورنالیستی رو شما از کجا آوردی؟؟؟ و رنگ به این
قشنگی و خوشگلی مشکلش چیه که اینطوری راجع

بهش صحبت میکنید؟؟؟ من دیگه حرفی ندارم

 0938***6619دو شــماره اســت اسم سردبیر
یادتون میشه تو صفحه آخر بنویسین.

نگاره:اول از همه جا داره یک تشــکر خیلی ویژه از
شما داشته باشــم که اینقدر با دقت نگاره رو دنبال
میکنید .حق باشماست ،دو شماره است موفق شدیم
سر ســردبیر رو زیر آب کنیم و حکومت خود مختار
نگاره با محوریــت دبیران تحریریه تشــکیل بدیم.
اوضاعمون خیلی بهتر شــده و درصد اختالسها به
شــدت و وضوح افزایش پیدا کــرده ...جای همگی
خالی
 0915***1189این سرگرمیهاتون جواب هم داره
یا سرکاریه؟

نگاره:پ ن پ گفتیم یک ســتونی پر بشــه و یک
وقتی از خودمون و شــما بگیریم برای خالی نبودن
عریضه .خوب این سواله شما میکنی؟؟؟ مگه تا حاال
به جواب درست معمای شــماره قبلی دقت نکردی
دوست مهربون

نباتیان nabatiyan@jonbesh.ir/

به احتمال زیاد ،مهمترین اخباری که اغلب ما در یک سال
اخیر پیرامون کشور عربستان شــنیده ایم ،اعدام شیخ باقر
النمر ،رهبر شــیعیان عربستان و شهادت تعداد زیادی از هم
وطنانمان در فاجعه منا بوده باشــد .اما در واقع و شاید بر
خالف تصور خیلی هایمان این اعدام و این اقدام عربستان،
مهمترین اتفاقها و سرچشــمهی ایجاد خصومت بین ما و
آنها نیست.
ماجــرای مــا و کشــورهای اطرافمان از جمله عربســتان
برمیگــردد به ســال  1357یعنی حوالی پیــروزی انقالب
اســامی ایران .بعد از تثبیت اوضاع کشــورها ،پس از هر
انقالبی ،اولیــن اقدامی که انجام میگیــرد ،تدوین قانون
اساســی اســت .انقالب ایران هم از این سنت مستثنا نبود
و همان ماههای اول پیروزی ،با تشــکیل مجلســی قانون
اساســی را بر مبنای اصول اسالمی تدوین و تصویب کرد.
طی چند بند اولیهی قانون اساســی ایران ،تاکید ویژهای بر
مقابله با اســتعمار و اســتثمار و کمک به آزادی کشورهای
مسلمان و مستضعف از این شرایط شده است .در واقع آنچه
که جمهوری اســامی در سیاســت خارجی خودش تعریف
کــرده ،این اســت که طبق آیات و مبانی اســامی به داد
تمام مظلومان و ستمدیدگان مسلمان و غیرمسلمان برسد.
از طرف دیگر در ســطح جهانــی ،قدرتهای بزرگی وجود
دارند که با این نوع نگاه مشــکالت عمده و جدیای دارند.
دلیلشــان هم واضح است .ترویج این باور که" نه تنها از
نظر شخصی ،از ریخت و قیافهی غربیها خوشمان نمیآید
بلکه بدون آنها وخارج از شرایط وابستگی شدید اقتصادی
وسیاســی و فرهنگی به این کشــورهاَ ،کک هم نمیگزد
مارا" ،مطلقا به نفع آن دوستان نیست.
اما طبیعتا خو ِد این کشــورها ،به خاطر اینکه لزوما دشــمن
محســوب میشــوند نمیتوانند مســتقیما وارد ماجراهای
منطقــهای و کنترل اوضاع بشــوند .و البته با توجه به این
قدرت بومی ،در منطقه بیشــتر
نکتــه که تاثیر گذاری یک
ِ
اســت ،عموما کشوری که بیشــترین تفاهم را با خودشان
داشــته باشد به عنوان دستنشاندهشــان حمایت و هدایت
میکنند .کشوری که در منطقه ی غرب آسیا ،یعنی همین
جایی که ما و کشورهای همسایهمان هستیم ،این مسئولیت
خطیر را به عهده دارد عربستان است.
در واقع تمام گیس و گیس کِشــیهای ما و عربســتان ،نه
به خاطر حمله خود سرانه و اشتباه به سفارت و کنسولگری
عربســتان در ایران اســت و نه به دلیل اعدام شیخ نمر ،نه
از فاجعــه منا و نه حتــی قبلترش از کشــتار حاجیان در
ســال  ،66ناشی نمیشود .اینها ریشــه در تفاوتهای
فکری عمیق ما و عربســتان و تفاوت در اسالم آمریکایی
ِ
و اســام ناب محمدی دارد ،حکایت چالشــهای جمهوری
اسالمی ایران با برخی از کشورها ،وضعیت کوه یخی است
نوک آن از آب بیرون زده و تا وقتی
که بعضی وقتها فقط ِ
"عربستان سعودی" به دامنه اسالم ناب محمدی بازنگردد،
حل نخواهد شد!

مراســم بدرقــه راهیان بهــار وصل
در اتحادیــه انجمن های اســامی
دانش آموزان خراسان رضوی

گفتگوی صمیمی حاج اقای حاج علی
اکبری بــا دانش آمــوزان بهار وصل
(شب قبل از دیدار رهبری)

دیــدار اختصاصــی اعضــا اتحادیه
انجمنهــای اســامی دانشآموزان
با مقــام معظم رهبــری (بهار وصل-
اردیبهشت)95

قرارگاه مرکزی خواهران مشــهد با
موضوع « تبيين آيه سال تشکیالت
و مباحثه پیرامــون مأموریت های
انجمنهای اســامی از نــگاه رهبر
حکیم انقالب »

مراسم گرامیداشــت مقام معلم به
همت انجمن اســامی دبیرســتان
شهید جباریان مشهد

برگــزاری اتاق گفتگو بــا موضوع
«تحلیل بیانــات رهبری در دیدار با
اعضای انجمن های اســامی » با
حضــور قائم مقــام نماینده رهبری
دراتحادیــه انجمن های اســامی
دانش آموزان خراسان رضوی
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نگاره دوهفتهنامه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

 0921***2451سالم .چرا هشت صفحهای ،یعنی
از این به بعد هشت صفحهای میشه؟

فرشته پور fereshtepoor@jonbesh.ir/

ِ
روابط ما و همسایه مون
یخی
کو ِه ِ

دستچین تصویری خبرهای انجمنی

نیمه دوم اردیبهشت ماه 1395

تازه اردیبهشت داشــت قد میکشید و جوانهها جایشان
محکم شده بود ،که چشمهایم میان جمعیت هزارنفری
مصال تهران باز شد .قدمهایی که همیشه آرام پشت سر
هم میآمدند ،این بار ســبقت میگرفتند و قلبها را که
اص ً
ال نگو .فکرم که از چند روز پیش رفته بود پای همان
ســتون اولی چمباتمه زده و به پردهی آبی حسینی ه امام
خمینی نگاه میکرد .صبح اول اردیبهشــت ،من ،قلبم،
فکرم و همســنگرانم خیره به پرده آبی حسینیه بودیم تا
کی تکان بخورد .تا کی جبران شــود انتظاری که حاال
بهاندازهی یک بچهی کالس سومی عمرش شده بود.
تازه اردیبهشت داشــت قد میکشید و جوانهها جایشان
محکم شده بود که ماه محبوب در قاب نگاه هزاران نفر از
اعضای انجمنهای اسالمی دانش آموزان سراسر کشور
پدیدار شد .اشکهایی که از دیدهها میچکید و قلبهایی
که تند تند میزد؛ همان چیزی بود که فهمیده بودم ،خدا
یک جایی،یکجوری جبران میکند .قد کشیدیم و بزرگ
شــدیم؛ از اینکه فرمانده درجههای افسری جنگ نرم را
بر شانههایمان گذاشت؛ یعنی مأموریتهای مهمتری هم
باید بر عهده بگیریم.
تازه اردیبهشت داشــت قد میکشید و جوانهها جایشان
محکم شــده بود که با نگاهش و بــا خطابش جرأت را
بــه گامهایمان و قوت ایمان را به دلهایمان رســاند تا
مقتدرانهتر و مؤمنانهتر راه مانده تا هدف را طی کنیم.

تــب
تـــب

من ال یحضره الفقیه ج  ، 2ص 94

کیوان فرد keyvanfard@jonbesh.ir/

مروری بر روابط ایران و عربستان

بیشتر از خبر

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به
روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه دو ماه
پى در پى را برايش محسوب مى كند.
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سه ماهی که تعطیل نیست

دستچین

3

پرونده

پرونده
گفتگوی اختصاصی نگاره
با حجت االسالم سید مهدی موسوی

راستش اگر نظر من را بخواهید؛ وجه تسمیهی نام بهار ،همین حال اردیبهشتی
اعضای انجمنهای اسالمی مدارس است .سادهترش این میشود که از این
بهاریتر دیگر راه ندارد .بعد دیدار رهبری ،اول اردیبهشت  ، 95از چشم تک
تک همسنگران به خوبی میتوان شوق حرکت و امید به فردا را دید.

کار انجمناسالمی
همعرضبامجاهدتهایحزباهلللبناناست
نباتیان nabatiyan@jonbesh.ir/

مسئله جــوانان؛ یکی از عرصههای

جنگ نـــرم بین جمهوری اسالمی و استکبار

سر قضیهی جوانها یک جنگ نر ِم زیرپوستی بسیار فراگیری
امروز بین جمهوری اسالمی و بین آمریکا و همدستان آمریکا و
صهیونیستها برقرار است.
هویت افسران جنگ نرم دوجور میتواند تعریف بشود .این یکی از موارد
سخت اختالف بین ما و دشمنان ما است.

وظایـــف مسئولین آموزش و پرورش
در جنــگ نرم در عرصه جوانان

برای دانش آموزان فرصت فراغتی برای پرداختن به کار انقالبی
بچهها را باید انقالبی بار بیاورند.
داده بشودّ ...
به تشکلهای امین دانش آموزی میدان بدهند؛ مثل همین اتّحادیه؛ اینها یک
تشکلند؛ تشکل امین و متدین،
رسما مانع
گاهی
و
میشود
مخالفت
انقالبی
کارهای
در بعضی از مدارس با
ً
میشوند؛ نه ،با این رویکرد باید برخورد بشود.

خودســازی و دگرسازی؛

مطالبه رهـبری از انجمنهای اسالمی

منزل به منزل با بهار وصل
درهکی doraki@jonbesh.ir/
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• هنوز آفتاب طلوع نکرده بند و بســاط شان را جمع کرده
و پتو ها را تحویل میدهند .خیلی هم ســرحال و بی قرار
هستند.
• سربندها را برای هم میبندند .عده ای سربند "نسل علی
اکبریم" و عده ای هم سربند " فداییان رهبریم" دارند.
• قرار اســت هیچ کس در خیابــان هیچ کس بلند صلوات
نفرســتد و نظم خیابانهای اطراف را به هم نزند .اما امان از
دلهای منتظر و گامهای عجول.
• تنهــا چیزی که همراه داشــتند نامههایی بود که به امید
رسیدن به بهار وصل به دستشان سپرده شده بود .نامه ها
به سالمت رسید و قدم ها به سمت حسینیه تند تر از چند
لحظه قبل از هم سبقت میگیرند.

• همکالسی انجمنیمان سخن از زبان ما میگوید " آقاجان!
به فکــر دل ما و همکالســیهایمان هم باشــید" .صدای
گریههای همزمان در لحظه حســینیهی اردیبهشت  95را
تبدیل می کند به جماران .65
• اگر کمی گوش تیز میکردی صدای آب شــدن قندها را
در دل بچهها می شنیدی ،آنجا که گفتند "امروز برای من
به یادماندنی شد"
• همه در ایــن فکر بودیم که برای دوســتان جاماندهمان
چه چیزی ســوغات ببریم که دلشان را آرام کند .خودشان
مشخص کردند" سالم مرا به کسانی که نیامدند برسانید".
• پردهی آبی افتاده بود ،اما هنوز جمعیت از حســینیه دل
نم 
ی داد.
ی َکند و همچنان پرشور شعار م 
• بیرون حسینیه ،داستان دیگری است .انگار تنفس هوای
بیرون تازه بعضی را به خودشــان آورده بــود .همانها که
دوستانشان را در آغوش گرفته و گریه میکنند.
خیال راحت از
• چشــمهای بعضی ها اما برق میزد .بــرق
ِ
ِ
رضایت رهبر و برق اشتیاق برای انجام اوامرشان .شنیدم که به
هم میگفتند "از امروز ماموریتمان تغییر کرد ،دیگر شدهایم
افسرجوان!"

شماره 15

حاشیه های دیداری که به یادماندنی شد

• آخریــن پرده هم کنار رفت و چشــمها برای چند لحظه
ثابت ماندند .همان فرش و پردههای آبی دست نیافتنی بودند
روبرویمان بودند.
• خیلی از بچه ها همانجا ســجده شکر به جا آوردند و بعد
وارد حســینه شــدند .بعضی هم به محض ورود یک نفس
عمیق میکشند.
• با انرژی شعر را تمرین میکنند و هرجا کاسه صبرشان سر
میآید شعار میدهند :ای پسر فاطمه! منتظر تو هستیم.
• از چشــم ها معلوم اســت که همه در حال تنظیم زاویه
دیدشــان هســتند تا هرچه بیشــتر و بهتر بتوانند چهره
رهبرشان را ببینند.
• اغلب چشمهاشان نگران است و مدام قد بلندی میکنند.
بعضی کالفه میشوند و روی زانوهایشان می ایستند .انگار
کن که مسابقه ست "هر کس اول آقا رو دید".
• رفت و آمدی شــده و پردهی آبی تکان میخورد .همه با
هم تمام قامت بلند می شوند و خوش به حال بلند قد ترها
• شعر دسته جمعی را که می خوانند ماه محبوب هم از روی
برگه متن شعر را خط میبرند.
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 -۱بعد از این دیدار اختصاصی
برای فهم بهتر و دقیقتر بیانات
چه کار میتوانیم بکنیم؟
همهی ســخنرانی آقا را باید به عنوان
یــک منظومه کامل ببینیم .و ســعی
کنیم با الیه های مختلف متن ارتباط
ســخنرانی متفکری
برقرار کنیم .هر
ِ
از چنــد بخش برخوردار اســت ،یکی
مســئهای کــه آن شــخص مطــرح
میکنــد ،ادعایی کــه در رابطه با آن
طرح میکند و نتیجه ای که میگیرد.
شواهد و دالیلی که برای اثبات مدعای
خودشــان بــه کار میگیرندو نکتهی
بعــدی واژگان اصلی و کلیدی که در
آن به کار رفته است.
نکته ی دیگــر پیش فرض ها واصول
اساســی اســت که از قبل داشــته و
مبتنــی بر آنها امــروز دربارهی یک
موضوع خاص ســخن میگوید .برای
اینکه متن را خوب بفهمیم و بفهمیم
که مقصود رهبــری از این بیانات چه
بوده ،باید اینهــا را تفکیک کنیم ،و
بفهمیم مسئلهی اصلی چه بود ،مدعا و
نظر یه

نیمه دوم اردیبهشت ماه 1395

نگاره دوهفتهنامه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

جموری اسالمی میخواهد جوان تبدیل بشود به یک عنصر ف ّعال،
اثرگذار .شما [انجمنهای اسالمی] باید نقش ایفا کنید برای اینکه
همساالن خودتان را ،جوانان دوران دبیرستان را طبق این تعریف درست
بار بیاورید ،کمک کنید آنها اینجوری بشوند ...هم خودسازی کنید ،هم دگرسازی
کنید.
اتّحادیه تالشش این باشد که جوان مخاطب خود را هرچه میتوانید از لحاظ
کمیت گسترش بدهید؛ آن اثر عبارت باشد از تشکیل هویت و شخصیت جوان
ّ
اسالمی آن چنانی که جمهوری اسالمی میطلبد.
این زنجیرهی مبارک را هم حاال هم بعد از عبور از مسیر دانشآموزی و ورود
در مسیر دانشجویی یا هرجا که خواهید رفت ،این ارتباطات انجمنی را حفظ
کنید.
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بعد از نه سال ،قرار گرفتن در جایگاه
خاص بیانــات رهبر معظم
مخاطــب
ِ
انقــاب ،ضمن شــیرینی و حالوتی
کــه دارد ،مســئولیتهای واجبــی
را بــرای تک تــک اعضــای انجمن
اســامی به همراه دارد .و بعد از یکم
اردیبهشــت امســال دغدغه ی اغلب
انجمنیها چگونگــی عملیاتی کردن
این صحبتها بوده اســت .نگاره برای
مشورت در این زمینه به سراغ حجت
االسالم سیدمهدی موســوی ،دانش
آموختــه درس خارج حــوزه علمیه
قم و کارشــناس ارشد فلسفهی علوم
اجتماعی؛ نویسندهی  14کتاب منتشر
شده و مقاالت متعدد علمی  -پژهشی
و تخصصی در مجالت علمی کشــور
رفتیم تا از تجربیات پژوهشــی ایشان
در حوزهی بیانات رهبری بهره ببریم.
باهم نکات ایشان را مرور میکنیم.

و مطالبهی اصلی آقا از انجمن اسالمی
و تشکلها چه بود؟ مطالبهی ایشان از
مسئوالن چه بود؟ چه شواهدی را به
کار بردند و متن راکجا نشاندند.
در همین سخنرانی ،آقا برای اینکه به
اصل موضوع بپردازند ابتدا مســئلهی
 .3به طــور کلی چه مراحل
دشمنیهای آمریکا و استکبار جهانی و راههایی برای مدلسازی بیانات
را مطرح کردند ،سه نوع دشمنیشان آقا برای اتحادیه انجمن اسالمی
را مطرح کردند ،اول دشــمنی آنها با دانشآموزان وجود دارد؟
پیشرفت ما ،دشمنی آنها با مسئله ی بحث الگوســازی و مدلسازی یا تعبیر
فلسطین ودشمنی آنها با جوانان .و کار آقا در همین ســخنرانی" شــیوه ی
تشکلهای اسالمی را متعلق به بحث تربیتی انقالبی" نیازمند نوعی احاطه
ی به بیانات آقا و حداقل شــیوه ی
جوانها دانستند .یعنی کار انجمن
تربیتی اســام در حوزه ی
اســامی هم عــرض کار
جوان و نوجوان است.
دانشــمندان هستهای
کاری
مقــام معظم رهبری
در بحث پیشــرفت
که مسئول انجمن
ســخنر ا نیها ی
و مجاهدانــی مثل اسالمی دارد این است
متعــددی درجمع
حزب اهلل در بحث که فکر کند چگونه این
جوانان داشتند .و
فلسطین است.
تولیدات را متناسب با
با یک ســخنرانی
دقیــق
مــا اگــر
انجمن خودش بومی
نمیتوانیــم الگوی
کنیــم،
تحلیــل
کند.
خاص و نهایــی را در
میبینیم کــه کار ما
بیاوریم ،سخنرانیهای قبل
را هم عرض کار آنهایی
در جمع جوانان راهم باید ببینم.
قرار دادند که امروز به آنها افتخار
میکنیــم .پس باید برای فهم متن به خصوصــا از بیانات آقــای حاج علی
زوایای مختلف بیانات با همین الگوکار اکبری به عنوان مفســر بیانات آقا در
کنیــم .واژه هــا و اصــول موضوع را جمع اعضای انجمن اسالمی و نماینده
اســتخراج کنیم ،ببینیم تعریف آقا از ی ایشان هستند استفاده بکنیم.
کاری که مســئول انجمن اســامی
جوانی و هویت چیست.
دارد این اســت که فکــر کند چگونه
 -2دانش آموزان برای عملیاتی این تولیــدات را متناســب با انجمن
کردن این بیانات ,در حوزه فردی خودش بومی کند .پس این شــخص
و گروهی ,چــه کاری میتوانند بایــد اوال به بیانات آقــا ،بیانات آقای
حاج علــی اکبری و برخی از تولیدات
انجام دهند؟
مخاطبــم اعضای انجمن اســت و نه دفتــر مرکزی و آینده ســازان احاطه
مســئوالن ،آن شــخصی که اهمیت داشته باشــد و با آنها انس بگیرد و
متناســب با آنها برای مدرسه
بیانات آقــا درحــوزه ی راهبردهای
خودشــان برنامه ریزی کند.
تشــکل برایش روشــن شده است.
البته این میان باید از سایر
بایــد ابتدا متن را بخواند و باآن
الگوهای تشــکلهای دیگر
انس بگیــرد .نه یک بار بلکه ده
هم استفاده کرد و اعضا بی
ها بار متن را بخواندو خالصه نویسی
نیاز از آنها نیستند.
بکند .تا به آن نکتهای که در پاســخ
اول گفتم برسد .زمانی که به این فهم
رسید بادوستان اصلی خودش مباحثه
بکند .در مباحثه زوایا و نکات دیگری
کــه اعضای دیگــر به آن رســیدند،
مشــخص میشود ،از آنها هم استفاده
بکند و به جمع بندی برسد.
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پاتوق

ایستگاه
کمیک
کمی
نیازمندیم

یادداشتهایروزانهیکنوجوان
دداشت

به یک عدد عذاب
وجدان هنگام استفاده
بیش ازحد از تلفن همراه
نیازمندیم.

قلب ما حرم خداست
فقط تا دلت بخواهد
دورش بازار و هتل و كافي شاپ ساخته ايم!

در کمیک این شامره نگاره ،تصمیم گرفتیم تا روزنامه نگاری رو رس سه سوت به شام یاد بدیم.
تیرت نویسی از مهم ترین مهارتهای یک روزنامه نگار محسوب میشود .تیرت کلمه یا جملهای است که در ابتدای مقاله میآید و باید دارای رشایط زیر باشد:
مجید خرسو انجم

نیازمندیم

برای دانش آموز بودن ،درس خواندن الزم هست ولی کافی نیست !
معلم گفته بود :هر انسانی پنج لیتر خون دارد.
داشــت فکر میکرد با این پنج لیترخون ،بیســت و پنج سال آینده چه
حماسهای میتواند رقم بزند.

تعداد زیادی تِی برای
جمع کردن آبروی ریخته
نیازمندیم.
گویندگان
جمعی از
ِ
( از ترم بعد میخوانم)

قربان قلقلی بودن توپ فوتبال بشوم که نود دقیقه بدون موبایل ما
ِ
را کنار هم جمع میکند.
جا برای دویدن زیاد است ولی
دلم می خواهد فلج باشم
تا با ویلچر پدرم پرواز کنم!

خریداریم

شعبان نام دیگر عشق است
این را از شروعش با تو می گویم!
با خودم گفتم تا چراغ عابر پیاده سبز نشه از خیابون عبور نمیکنم
اما نمیدانم کارمن اشتباه بود یا نگاه های مردم؟؟؟

۲۴ساعت زمان برای اضافه
کردن به نیمه شعبان
(جمعی از امتحان داران

دندان "عقلم" که کج و کوله رشد کرده است فهمیدم ,نباید روی
از
ِ
اسم و عنوان افراد حساب باز کرد .عملکرد ها مهم اند !!

شانزدهم شعبان)

فروشی

شش دانگ زمین در
طبقه هفتم بهشت به
فروش می رسد.
تخفیف ویژه فقط تا
پایان ماه مبارک رمضان

زنگتفریح

دو دایره ی منطبق!

ازدستندهید

عاقبتبهبهشت

محمد مهدی رنجرب

آخرین مهلت ارسال پاسخها :آخر خرداد ماه1395

شماره پیامک3000186263 :
و آدرس پست الکترونیکیnegare.mag@gmail.com:

پاس خ معمای قبلی

مثال تلویزیون را روشن میکنی و طی یک
کانال گردی روی شبکه افق میمانی .روی
گریههایی که گاه با خنده قاطی میشوند.
روی حرف های حماسی که آدمهایی با سن
و سال خودم دارند میگویند ،حاال
شاید یکی دو سال بزرگتر.
لوگوی برنامه هنرمندانه
نوشته شده و من هم که آدم
بیهنری هستم به سختی

مستند مالزمان حرم است .با اجرای
افتخاری خانم پیرانی ،همسر شهید رضایی
نژاد هر پنج شنبه از شبکه افق پخش می
شود .همسران شهدای مدافع حرم نقش اول
مستند میشوند و البته گاهی فرزندان شان
بیش تر دل ها را به خود متوجه میکنند.
صحنه هایی را روایت میکند
که هم اکنون در حال وقوع
هستند؛ یعنی جریان
زندگیهای معاصر
ما که با پر کشیدن

یکی از اعضایشان ،دچار تحوالتی شدهاند.
این مستند روایت آدمهایی است که این
روزها همین اطراف و نزدیکی نفس میکشند
و زندگی میکنند .آدمهایی که دو بال بیشتر
از ما ندارند و مثل ما هستند .ولی مدافع حرم
شدند و با شهادت از طبقات باالی بهشت سر
در آورده اند .این مستند حرف های زیادی
برای شنیدن را کنار هم جمع کرده است.

شماره 15

یکی از بعضی روزهای بی حالی ،درست وقتی
احساس میکنی کاش تو هم شارژر داشتی و
حالت بهتر میشد .خدا هم یکی از همین
واسطههای حال خوب کن را روزیت میکند.

حروف را سر هم کرده و میگویم  :م ل ا ز م
ا ن ح ر م  ،مالزمان حرم

سالم رفقا.
چهــار تا دایره ی بزرگ می بینین که از کنارهم قرار گرفتن چند «فلش»
و «دایره ی کوچک» تشکیل شدند.
دو تا از این دایره های بزرگ رو می شــه دقیقا بر هم منطبق کرد تا هیچ
تکه اضافی نداشته باشن و اجزاشون کامال روی هم بیفتن.
وقتی جواب این معمــا رو پیدا کردین ،کافیه عدد داخل اون دو دایره ای
که قابل انطباق هستن رو برامون پیامک کنین.
ممکنه الزم باشــه برای منطبق کردن دایره ها ،یکی از اونها رو پشــت و
رو(قرینه ی آینه ای) کنیم تا بتونیم روی دایره ی بعدی منطبقش کنیم.
پاســخ این معما رو در شماره بعدی می بینین و اسم برندگانش هم همین
جا درج میشه.
برندگان مســابقه قبلی :آقای آرین اســماعیلی و خانم ندا عصمتزاده از
مشهد هستند که برای دریافت جایزه شون باهاشون تماس می گیریم.
فعال!

نیمه دوم اردیبهشت ماه 1395

نگاره دوهفتهنامه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

میرزاییmirzaei@jonbesh.ir/
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آموزش روزنامهنگاری
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شماره

زنـگ آخر

186

شهید محمد رضا تقی آبادی

دوهفتهنامهدانشآموزی
فرهنگیواجتماعینگارهتوس
شمارهپیاپی186

صاحبامتیاز :اتحادیهانجمنهای اسالمی
دانشآموزان خراسان رضوی
مدیر مسئول :سید قاسم حوائجی
دبیر تحریریه خواهران :تکتم دره کی
دبیر تحریریه برادران :پیمان صادق زاده
مدیر اجرایی :سجاد شیخ روحانی
صفحه آرایی  :پیمان صادق زاده

صندوق پستی91375-3344 :
نمابر3 2218767 :
تلفن 051-32226263 :داخلی 205
شماره پیامک3000186263 :
نشانی :مشهد /خیابان امامخمینی(ره) /
روبروی اداره کل آموزش و پرورش /
امامخمینی(ره)/7سجادییک /اتحادیه انجمنهای
اسالمیدانشآموزان خراسان رضوی

WWW.JONBESH.IR

بـرای دانلود نسخه
الکترونیکی نشریه
این قسمت را اسکن کنید

negare.mag@gmail.com

ِ
جنس خودِ ما
یکی از

فرازی از وصیتنامه :
مگر ما عمری دعا نم یکردیم که یا لیتنا کنا معک فأفوز
فوزا عظیما! خب اینک ما هســتیم و نائــب آن حضرت ،با
همان اهداف حضور دارد و از ما طلب یاری میکند .آیا فکر
نمیکنید دعای ما مســتجاب شده است؟ پس چرا ساکت
بنشــینیم؟ چرا این فرصت طالیی که دســتمان آمده را از
دست بدهیم؟

نگاره دوهفتهنامه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی
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کتـابانه

شــهید محمد رضا تقی آبادی ،شــهریور ماه ســال  42در
خانــواده ای اهل فضل و علم و روحانی متولد شــد  .دوران
راهنمایی به دلیل وضع نامناسب حجاب معلمانش  ،موقتا
ترک تحصیل کرد و دروس حوزوی را شــروع کرد  .بعد از
مدتی به سفارش استادانش همزمان وارد دبیرستان شد و با
دوستانش اقدام به تاسیس انجمن اسالمی مدرسه کردند .
با شــروع جنگ تحمیلی دل خود را به دست عملیات های
مختلف ســپرد و سرانجام در عملیات کربالی  10در بانه به
شهادت رسید .
زمانی که در انجمن اســامی مدرسه بود ؛ فعالیتشان علیه
منافقین ؛ معروفشان کرده بود .اسم محمدرضا تقیآبادی به
همراه دو تا از دوستانش ،بهواسطه فعالیت انقالبی در انجمن
اســامی ،هرروز از رادیو منافقین بهعنــوان خرابکار اعالم
میشد.
اینجا صدای مجاهدین خلق است.
صدای ما را از برنامه شامگاهی میشنوید.
عمال سرسپرده خمینی در انجمن ضد اسالمی دبیرستان
حنیف نژاد مشهد واقع در خیابان بهار به انجام فعالیتهای
ضد اسالمی مشغولاند......

خیلی از ما با شــنیدن (مدافعان حرم) سواالت متفاوتی برایمان
پیش میآی د که چطور انســانهايي از نسل ما که شاید تفاوت
سنی چندانی با هم نداریم ،از قلب دشمن سر در آورده و بیخیال
همه ی زیباییهای ظاهری روزگار ،برای دفاع از حرم اهل-بیت
پا در رکاب میشوند .اصال چطور توانسته اند قید خوشی های یک
زندگــی آرام و به ظاهر زیبا را زده و خالف جهت زندگی همیشــگی حرکت
کنند!؟
آنها هم یکی از جنس خو ِد ما هستند یعنی نسل سوم و چهارمی هایی با تمام
دغدغه های فکری مشترک ،که البته تمام شیرینی و زندگی و جوانی شان را
به پای یک هدف و اراده مقدس گذاشته اند .شاید تنها تفاوت آنها با دیگران
در اين باشد که برای انتخاب مسیر اصلی در رسیدن به هدفشان با اخالص
بیشتر و اراده محکمتری قدم برداشتها و با تمام دارایی شان وارد میدان مبارزه
با نفس شده اند.
هر چه بیشتر از این هم نســلهای موث ِرحماسه آفرین می فهمیم بیشتر به
روحيه ایثار و شکیبایی و با اخالص آنها که نشات گرفته از درس های زينبی
است پی می بريم.
کتاب مدافعان حرم جز معدود کتاب هایی اســت که به این موضوع پرداخته
است مطالعه ی آن در این ایام و آشنایی بیشتر با روایت شیدایی محرمان عشق
و مدافعان بانوی صبر خالی از لطف نیست.

با بریدن این قسمت و مراجعه به فروشگاه «کتاب
آفتاب» از تخفیف بیست درصدی در خرید این کتاب
بهره مند شوید.

مهد یزاده mahdizadeh@jonbesh.ir/

از آنجايي که ما نگارهای ها از آن دســت آدم های خاصی هســتیم که کتاب
خواندنمان هم حساب و کتاب دارد معرفی کتابانه این دفعه
مان هم بی ربط به خبرها و اتفاقات این روزها نیست!
کتاب "مدافعان حرم" با موضوع زندگی نامه و خاطرات چهل
شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) به همراه زندگی نامه،
کرامات و عنايات بانو(س) یــک اثر نفیس و ارزنده از گروه
فرهنگی شهید ابراهیم هادی است.

اعتبار تا پایان خرداد ماه1395

همـکالسی

آرام aram@jonbesh.ir/

