
سخـــن   انقالب اسالمی ایران، آغاز افول آمریکا
پاییز 1343 که از راه رسید، رژیم پهلوی در اقدامی هفتـــــه

که نشـــانه دیگری از سرسپردگی به دولت آمریکا 
به حساب می آمد، قانونی را از تصویب گذراند که 
بـــه نظامیان آمریکایی در برابر انجام هـــر اقدام و جنایت در 
ایران، مصونیت قضایی می بخشـــید. »در مجلس شـــورای 
ملـــی و مجلس ســـنای آن روز تصویـــب کردند که مأمورین 
آمریکائـــی از دادگاه های ایـــران و امکانات قضائی و امنیتی 
ایران معافند. یعنی اگر فرض کنید یکی از این مأمورین جرم 
بزرگی در ایران مرتکب شود، دادگاه های ما حق ندارند او را به 
دادگاه بطلبند و محاکمه کنند و محکوم کنند؛ این اسمش 
کاپیتوالســـیون است.«      1389/8/12اما چهارم آبان ماه 

امام خمینی� علیه این قانون استعماری سخنرانی کردند 
و پس از آن نیز در بیانیه ای کاپیتوالســـیون را ســـند بردگی 
ملت ایران خواندند. در روزگاری که پهلوی دوم حکومتش را 
تمامًا وامدار آمریکا بود، کشور در چنگال سیطره همه جانبه 
آمریکا قرارداشت و هزاران مستشار در بخش های مختلف 
نظامی و امنیتی مســـتقر بودنـــد، اعتراض امام خمینی� 
حرکتی بســـیار شـــجاعانه بود که آمریکایی ها را به شـــدت 
خشـــمگین کـــرد و منجر بـــه تبعید امام�  بـــه ترکیه در13 
آبان 1343 شـــد. با استمرار مبارزه استقالل طلبانه مردم و 
پیروزی انقالب اســـالمی ایران در بهمن 1357، آمریکایی ها 
کـــه روزگاری دولت قانونی مصدق را برکنار می کردند و روزی 
دیگر با ســـرازیر کردن مستشـــاران نظامـــی، منابع و ثروت 
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در پیروزی ها باید خدا را 
تسبیح کرد
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در همیــن اغتشاشــات اخیر چنــد هفتــه ای کشــور مــا...آن کســانی کــه طّراحــی کردنــد و در میدان عمــل با نّیــت و بــا نقشــه و با فهــم وارد شــدند، اینهــا مرتبــط بودند 
ـــ طلبــه ی شــهید جــوان در تهــران، آرمــان عزیــزـ ـ چــه گناهی کــرده بــود؟ یــک طلبه ی جــوان؛ دانشــجو  بــا دســتگاه های خارجــی و جنایــت کردنــد... آن طلبــه ی جــوانـ 
بوده، آمــده طلبه شــده؛ متدّیــن، مؤمن، متعّبــد، حزب اللهــی. ]اینکــه او را[ شــکنجه کنند، زیــر شــکنجه او را بکشــند، جســدش را بیندازند در خیابــان. اینهــا کارهای 

کوچکی اســت؟ اینهــا چــه کســانی اند؟... از کجا دســتور میگیرنــد؟ چرا ایــن کســانی کــه مّدعــِی حقــوق بشــرند اینهــا را محکــوم نکردنــد؟       1401/8/11  

مزار: قطعه 50 بهشت زهرا� 

آرمان عزیز، طلبه متدین حزب اللهی شهید، چه گناهی کرده بود؟  
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   طلبه بسیجی، شهید آرمان علی وردی

شهید هفته  
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یکایی آمر ویای  یجی یک ر مرگ تدر
نگاهیبهمبارزاتضداستکباریدانشجویانازتسخیرالنهجاسوسیتامیدانجهادعلمی

تصویری از راهپیمایی ضد استکباری و با شکوه مردم تهران در روز 13 آبان 1401

ایران را در راســـتای تثبیت سیطره خود بر منطقه غرب آسیا 
می خواستند، معادالت شان برهم خورد. 

در ســـال های ابتدایـــی انقـــالب وقتـــی توطئه هـــای آمریکا 
بـــرای مقابله با انقالب ملت ایران و ایجاد اختالل در کشـــور 
ادامه یافت، دانشـــجویان مســـلمان پیرو خـــط امام در 13 
آبان 1358، النه جاسوســـی آمریکا را تسخیر و دست نفوذ 
مســـتقیم اســـتکبار در کشور را برای همیشـــه قطع کردند. 
اقدام دانشجویان از سوی امام � انقالب دوم نام گرفت و 
بار دیگر هیمنه ابرقدرتی آمریکا در جهان شکسته شد.  آن 
روزها کمتر کســـی شاید فکر می کرد که الگوی انقالب مردم 
ایران در کوتاه کردن دســـت آمریکا از کشورشـــان، از ســـوی 
سایر ملت ها تکثیر شـــود و استقالل خواهی و مبارزات ضد 

آمریکایی در اقصی نقاط جهان امتداد پیدا کند. 
   افول آمریکا حتمی است

ســـوال مهم این اســـت کـــه در امتداد این بیـــداری ملت ها، 
شرایط جهان به چه شکل رقم خورده و دنیا به کدام سمت 
حرکت می کند؟ آیا آمریکا سقوط خواهد کرد؟ اندیشمندان 
جهان می گویند افول آمریکا حتمی است، اما سؤال واقعی 
آن هـــا این اســـت که آیـــا می توان راهی پیدا کـــرد که هنگام 

ســـقوط آمریـــکا، کمترین آســـیب به 



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

یادداشت هفته

   اولیـــن طنین مرگ بر آمریکا 
یکـــی از ویژگی های جنبش دانشـــجویی در ایران، ضد 
اســـتکباری و ضد ســـلطه و طرفدار عدالت بودن این 
جنبش است. اولین بار، شعار »مرگ بر آمریکا« توسط 
دانشـــجویان دانشـــگاه تهران و در اعتراض به ســـفر 
نیکســـون به ایران، معاون وقت رئیس جمهور آمریکا 
ســـر داده شـــد. وی عامل کودتای 28 مرداد بود. »در 
آن روزی که آمریکایی ها دشمنی را شروع کردند یعنی 
در بیست وهشـــتم مرداد، در ایـــران هیچ کس مرگ بر 
آمریکا نمیگفت اّما آنها ضربه خودشان را زدند؛ ضربه 
آنها ناشـــی از »مرگ بر آمریکا« نیســـت. بعد که ضربه 
زدند در شـــانزدهم آذر همان ســـال]32[ دانشجوها 
در دانشگاه تهران گفتند مرگ بر آمریکا؛ مرگ بر آمریکا 
یادگار شانزدهم آذر است؛ از آن وقت گفته شد مرگ بر 
آمریکا.«     1401/8/11 در فاصله 16 آذر 32 تا اوج گیری 
نهضـــت ملـــت ایـــران و پیـــروزی آن در بهمـــن 1357، 
دانشـــگاه دوشـــادوش روحانیت و مـــردم، به مبارزه 
علیه استبداد وابسته پهلوی پرداخت. اگرچه گروه ها 
و افراد زیادی تالش کردند تا فکر دانشجو و آرمان های 
او را به ســـمت افـــکار و نظریه هـــای مارکسیســـتی ، 
لیبرالیســـتی و ... بکشانند و دانشگاه را به ضلع مقابل 
انقالب تبدیل کنند؛ اما دانشـــجوی مســـلمان، یکی از 
بازوی همراه و پیش برنده نهضت امام خمینی�ماند 

و مســـیر مبارزه را با قوت ادامه داد.
پس از انقالب، دولت مســـتکبر آمریکا دسیســـه چینی 
علیـــه ملت ایـــران را ادامه داد. قطعنامـــه ضد ایرانی 
تصویب کرد، به شاه فراری پناه داد، اموال ملت ایران 
را بلوکـــه کرد و ســـفارت خـــود را به مرکز جاسوســـی، 
حمایـــت از گروهک هـــای تروریســـتی و طراحی کودتا 
علیـــه انقالب ملت ایران مبدل ســـاخت. تســـخیر النه 
جاسوســـی آمریـــکا در ســـیزده آبـــان 1358، پاســـخ 
دانشـــجویان مســـلمان پیـــرو خـــط امـــام� بـــه این 
اقدامات کینه توزانه علیه ملت ایران بود و دانشجوی 
ضد استکبار، در برابر مستکبرانی ایستاد که روزگاری با 
ابزار پیشـــرفت علمی، دنیا را به سلطه گر و سلطه پذیر 

تقســـیم و  ملت  ها را غارت کردند.

   دانشجویان و حضور فعال در مسیر پیشرفت انقالب 
با پیروزی انقالب اســـالمی، دانشـــگاه، هویت واقعی 
خود را پیدا کرد و به محلی برای تکاپوی علمی رشـــد و 
توســـعه دانش در جهت خودکفایی و حفظ استقالل 
کشـــور، مبتنی بـــر ظرفیت هـــای داخلی و اســـتعداد 
جوان ایرانی تبدیل شـــد و دانشگاه، یکی از مهم ترین 
میدان هـــای مبارزه سیاســـی و فرهنگی و اجتماعی با 

دشمن شد.
تســـخیر ســـفارت آمریـــکا و افشـــای اســـناد خیانت و 
جاسوســـی آمریـــکا در ایران، حضور پرشـــور در دفاع 
مقدس و مقابله با گروهک های تروریســـتی، شـــرکت 
وســـیع در حرکـــت عظیـــم جهـــاد ســـازندگی و حضور 
در صحنه هـــای مختلـــف خدمت رســـانی بـــه مردم، از 

عرصه های مهم حضور دانشـــجویان است. »جماعت 
دانشـــجو در کشـــور، در دوران انقالب خیلی ســـوابق 
خـــوب و درخشـــانی از خـــود بـــه ثبت رســـانده؛ از اّول 
انقـــالب این جور اســـت. البّتـــه قبل از انقـــالب هم در 
مبـــارزات، دانشـــجویان حضور فّعالی داشـــتند لکن 
آنچـــه بـــروز پیدا کرد و عاملی شـــد در جهت پیشـــرفت 
انقـــالب، به طور واضح فّعالّیتهای دانشـــجویی بعد از 
انقـــالب بود کـــه یکی از اینها مثًال فرض کنید تشـــکیل 
جهاد ســـازندگی بود؛ جهاد ســـازندگی کار بزرگی بود، 
اّولین شـــکوفه های خودکفائی و ســـازندگی و ابتکار 
ی در جهاد ســـازندگی شـــکل 

ّ
ی و اعتمادبه نفس مل

ّ
مل

گرفت و منعقد شـــد. در جهاد ســـازندگی اینها شریک 
بودند، در جهاد دانشـــگاهی اینها شـــرکت داشتند.«  

 1395/4/12  

  دانشـــگاه؛ سد مستحکم در برابر دشمن 
پس از عبور از دوره مبارزه سخت و قطع دست متجاوز 
دشـــمن بعثی به کشـــور، نوبت تثبیت و رشـــد انقالب 
در عرصه هـــای هویت ســـاز بـــرای جامعه ایـــران بود. 
کشـــوری که در مقایسه با پیشرفت های علمی جهانی 
به اندازه دو ســـه قرن عقب نگه داشـــته شـــده بود، با 
وجود اســـتعداد سرشـــار فکری و سرمایه نخبگانش، 
به ســـرعت بایـــد مســـیر عقب مانـــده را می پیمود و از 
بی رحمانه تریـــن تحریم های دولت های اســـتکباری، 
همچـــون تحریـــم دارو عبور می کرد. همین شـــد که با 
شکل گیری جنبش تولید علم در کمتر از سه دهه، این 
راه طوالنی طی شد و ایران در کنار کشورهای پیشرفته 
در مســـائل مختلف پزشـــکی، مهندســـی، هسته ای، 
نانو، صنعتی و نظامی، به موقعیت مناســـبی دســـت 
یافت؛ به همین دلیل است که در منطق اصیل انقالب 
اســـالمی، برخـــالف ادعای برخـــی متحجـــران، نه تنها 
دانشـــگاه ابزار اســـتعمار نیســـت که بـــازوی توانمند 
کشـــور در جهـــت ارتقـــا و توانمندســـازی در مقابـــل 
بدخواهان اســـت. »دانشگاه یکی از بزرگ ترین موانع 
در مقابل ســـلطه استکبار است؛ ما باید این را بدانیم. 
هدف قدرتهای گردن کلفت جهانی ســـلطه اســـت؛ به 
چه وســـیله؟ یک روز با اســـلحه، یک روز با فریب، یک روز 
با علم؛ با علم هم سلطه پیدا میکنند. دانشگاه جلوی 
ســـلطه را میگیرد؛ یعنی شـــما اگر چنانچه توانســـتید 
ســـطح علم کشـــور را بـــاال بیاورید، در مقابل ســـلطه 

دشـــمن یک مانع ایجاد کرده اید.«    1401/7/27 

   دانشـــگاه تعطیل؟! پیشرفت تعطیل!
در طـــول این ســـال ها اما دشـــمنان این آب وخاک که 
دستشان از منابع ایران کوتاه و منافعشان قطع شد، 
لحظه ای از پا ننشســـته و بـــرای تعطیل یا کم اثرکردن 
پیوســـته  دانشـــگاه،  همچـــون  حساســـی  مراکـــز 
دسیسه چینی کردند. مشغول کردن دانشجویان به 
مسائل غیر اصلی و ایجاد حواشی و ازبین بردن تمرکز 
دانشـــجویان در مســـائل علمی و فناوری از مســـائلی 

اســـت که می توانســـت هدف دشمن را در ایجاد رکود 
علمـــی تأمین کند. طراحی برای اغتشـــاش و آشـــوب 
و تبدیـــل دانشـــگاه و جنبش دانشـــجویی به اهرمی 
علیـــه انقـــالب در ســـال های 78 و 88 و حوادث اخیر، 
از اقدامات برنامه ریزی شـــده دشمن بود که با وجود 

برنامه ریزی وســـیع با شکست مواجه شد.

  نقشه دشمن برای دانشگاه چیست؟
همـــه افتخاراتـــی که دانشـــجویان جـــوان، در طول 
ســـال های پس از انقالب اســـالمی رقم زدند، در سایه 
اعتقاد به توحید و در ســـایه امید و اعتماد به نفس و 
عدم احســـاس حقـــارت در برابر بزرگ ترین قدرت های 
دنیا بود و دشـــمن از این بالندگی به شـــدت عصبانی 
است و تالش می کند تا با ایجاد نا آرامی، تعطیل کردن 
کالس و ایجاد آشوب، ذهن جوان را از نیازهای اصلی 
کشـــور و اولویت های اساســـی کشور دور کند. »نخبه 
علمی و اساسًا دانشگاه، جزو ارکان پیشرفت کشورند؛ 
یعنی یک رکِن مهّم پیشـــرفِت کشـــور، دانشـــگاه و در 
دانشـــگاه هـــم عمدتًا نخبگان علمی هســـتند. اینکه 
شـــما می بینید در مقاطع مختلف، نه فقط حاال دیروز 
و پریروز، تالش شـــده که دانشـــگاه ها تعطیل بشود، 
کالس هـــا تعطیـــل بشـــود، بّچه ها ســـر کالس نروند، 
اســـتاد نرود و از این کارها، ناشـــی از این اســـت؛ چون 

دانشـــگاه نقش اساسی دارد.«    1401/7/27 

  دانشـــگاه؛ کانون ایجاد اقتدار در برابر توطئه دشمن 
امـــا با وجـــود تمام دشـــمنی ها و دسیســـه های پیدا 
و پنهـــان دشـــمنان داخلـــی و خارجـــی بـــرای توقف و 
رکـــود در دانشـــگاه و هویت زدایـــی و آرمان زدایـــی 
مســـابقات  در  دانشـــجویان  موفقیت هـــای  آن،  از 
علمـــی بین المللی، کســـب افتخـــارات در عرصه های 
نظریه پـــردازی، افزایـــش تعـــداد مقـــاالت علمـــی، 
اختراعات و اکتشافات و تولید محصوالت دانش بنیان 
و مشـــارکت وسیع دانشـــجویان در کارهایی همچون 
اردوهای جهادی، نشان می دهد دانشجویان نه تنها 
منفعل نشـــدند که با امید و پشـــتکار و با عزم و اراده 
در حال حرکت در مســـیر ســـاخت کشـــور هســـتند. با 
ایـــن وجود آیا دشـــمنی ایادی اســـتکبار با دانشـــگاه 
هویت ســـاز و ضد ســـلطه تمام خواهد شـــد؟ پاســـخ 
این پرســـش به خود دانشگاه برمی گردد. »توطئه ها 
ادامـــه پیـــدا خواهد کـــرد، تا یک مقطعـــی؛ آن مقطع 
عبارت اســـت از اقتـــدار همه جانبه کشـــور که این، کاِر 
شـــما دانشـــجوها، کاِر شـــما نســـل جوان اســـت. آن 
وقتی کـــه توانســـتید کشـــور را بـــه اقتـــدار علمی و به 
اقتـــدار اقتصادی برســـانید و آن وقتی که توانســـتید 
عـــزت علمـــی را برای کشـــور فراهم کنیـــد، آن روز البته 
توطئه هـــا کم خواهد شـــد؛ مأیوس  خواهند شـــد. تا 
وقتـــی به آن نقطه نرســـیده ایم، منتظر توطئه ها باید 
بـــود و آمـــاده مقابلـــه با ایـــن توطئه ها بایـــد بود.«     

1387/9/24

نگاهی به مبارزات ضد استکباری دانشجویان از تسخیر النه جاسوسی تا میدان جهاد علمی

یکایی ویای آمر یجی یک ر مرگ تدر
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 دشـــمن از یک چیزهایی عصبانی می شـــود؛ ما باید حواسمان 
باشـــد. دشـــمن از وحدت ملی ما ناراضی است؛ می خواهد این 
وحـــدت ملی را از بین ببرد...از این که مدیریتهای مؤمن، فعال، 
عالقه مند و پرنشاط وارد میدان مدیریتهای کالن کشور بشوند 
و امور را با قدرت تمام به همان راهی که اصول اسالمی و منافع 
و مصالـــح ملـــی ایجاب می کند پیش ببرنـــد، ناراحتند؛ از این که 
مردم پشـــتیبان حکومت باشـــند، ناراحتند؛ از این که جوانهای 
ما روح جهادگر داشـــته باشـــند، ناراحتند؛ از این که جوانهای ما 
مؤمن باشند، ناراحتند؛ از این که جوانهای ما در مراسم مذهبی 
شـــرکت کنند، ناراحتند... بحمداهلل ملت ایران حواســـش جمع 
اســـت. هشیار هســـتید؛ اما هشیار و متوجه باشید. آنها دلشان 
می خواهد التهاب سیاسی در این کشور باشد؛ آنها می خواهند 
آرامش و اســـتقرار سیاسی در این کشور نباشد... ملت مواظب 
باشـــند؛ جوانها مواظب باشـــند؛ قشـــرهای مختلـــف مواظب 

باشند.     1383/8/15   

ایجاد التهاب در کشور، خواست دشمن است 

خطبه های انقالب  

در پیروزی ها باید خدا را تسبیح کرد

به رسم آیه ها  

یکی از مایه های مهّم امید عبارت است از توّکل به خدای متعال؛ 
قین ؛ وقتی شما اهل تقوا بودید، پاکدامن بودید، 

َ
 ِللُمّت

ُ
لعاِقَبة

َ
ا

رعایت امر و نهی الهی را کردید، خدا با شـــما اســـت. وقتی خدا با 
انســـان اســـت یعنی پیروزی با انسان اســـت، موفقّیت با انسان 
است، شادکامی با انسان است، بهجت معنوی با انسان است. 
من مؤّکدًا  شـــما جوانها را -که الحمدهلل شماها پاکید، شماها 
پیراســـته هستید، هنوز گرفتار مشـــکالت امثال ماها نشدید- 
توصیـــه میکنم تا از ایـــن پاکی، از این صفا، از این نورانّیت هر چه 
میتوانیـــد اســـتفاده کنید؛ خدای متعـــال را در دل خودتان، در 
ذهن خودتان، در عمل خودتان همواره همراه داشته باشید. 

ان شـــاءاهلل پیش خواهید رفت.     7/17 /1398  

در مواجهه ی با پیروزی ها قرآن به ما درس میدهد: ِاذا جاَء َنصُر 
ح  َسّبِ

َ
فواًجا، ف

َ
یَت الّناَس َیدُخلوَن فی دیِن اهلِل ا

َ
اهلِل َو الَفتُح، َو َرا

ه کاَن َتّواًبا؛)1( نمیگوید خوشحالی کن، 
َ
َک َو اسَتغِفرُه ِاّن ِبَحمِد َرّبِ

ح ِبَحمِد َرّبِک؛ ]میگوید[  َسّبِ
َ

مثًال برو وســـط میدان شـــعار بده؛ ف
برو تســـبیح کن؛ این مربوط به تو نیســـت، مربوط به خدا است؛ 
اســـتغفار کن. در خالل این حرکت ممکن اســـت یک غفلتی از تو 
ســـر زده باشـــد، از خدای متعال طلب مغفرت کن؛ در برخورد با 
حوادث مثبت این جوری باید برخورد کرد: دچار غرور نشـــدن، و 
از خدا دانســـتن که »َو ما َرَمیَت ِاذ َرَمیَت َولِکّنَ اهلَل َرمی«.)2( این 
اغترار به نْفس و اغترار ]نســـبت[ به خدا که انســـان غّره بشـــود، 
ّدیقون«؛)3( در  ن ال َیغَتّرَ ِبَک الّصِ

َ
َک ا

َ
 ل

ُ
َحّق

َ
]درســـت نیســـت[. »ف

دعـــای صحیفه ی ســـّجادّیه ]آمده[ که صّدیقون هم نبایســـتی 
اغتـــرار پیـــدا کنند به تو که بگویند »مـــا که دیگر با خدا وضعمان 
روشـــن اســـت و ...«؛ نخیـــر، خـــدای متعـــال بـــا صّدیقـــون هم 
رودربایســـتی نـــدارد؛ ]اگـــر[ یک وقـــت خطائی بکننـــد، ضربه را 

خواهنـــد خورد.    1397/12/23    
1-ســـوره ی نصر، آیات 1 تا 3            |            2- ســـوره ی انفال، بخشـــی از آیه ی 1۷

3- صحیفه ی ســـّجادّیه، دعای سی ونهم

توکل به خداوند، مایه پیروزی و امید انسان است 

درس اخالق  

جهان وارد شود؟ 
در حـــوادث دنیـــای امـــروز نشـــانه های متعددی بر 
افول آمریکا و شـــکل گیری یک هندســـه جدیدی در 
جهـــان وجود دارد. این نظم جدید ویژگی هایی دارد: 
»مطمئّنـــًا ایـــن خطوط اساســـی در این نظم جدید 
هســـت. خّط اساســـی اّول عبـــارت اســـت از انزوای 
آمریکا؛ آمریـــکا در نظم جدید جهانی منزوی خواهد 
بود... آمریکا مجبور میشود دست و پایش را از جهان 
جمع کند. خّط اساسی دّوم؛ انتقال قدرت سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی و حّتی علمی، از غرب به آسیا...
آســـیا خواهد شـــد مرکز دانش، مرکـــز اقتصاد، مرکز 
قدرت سیاسی، مرکز قدرت نظامی؛ ما در آسیاییم... 
خّط اساسی سّوم: فکر مقاومت و جبهه مقاومت در 
مقابل زورگویی گسترش خواهد یافت، که مبتکرش 

جمهوری اسالمی است.«    1401/8/11 
   گسترش جبهه و منطق مقاومت

در طـــول ســـالهای پـــس از انقـــالب اســـالمی، 
شکل گیری رسانه های مستقل و روشنگری درباره 
دســـت اندازی آمریکایی ها در نقاط مختلف جهان 
به بهانه های توخالی از جمله مبارزه با تروریسم در 
افغانستان، از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی 
در عـــراق و...، تولیـــد ادبیات ظلم ســـتیز توســـط 
نخبـــگان علمی و فرهنگی، احیای عزت اســـالمی، 
بیداری کشـــورهای اســـالمی، اتحاد کشـــورهای 
مســـتقل، شـــکل گیری محور مقاومت، روز به روز 
هیمنه پوشالی آمریکا را تضعیف و تصویر ابرقدرتی 
آمریکا را در چشم مردم دنیا، ذره ذره کوچکتر کرد،  
به گونه ای که »امروز بدون استثنا، در هر نقطه ای 
تـــی قیام کند، حرکـــت کند علیه 

ّ
از دنیـــا کـــه یک مل

مســـتبّدی، علیه دولتی، علیه حکومتی، شعارش 
»مرگ بر آمریکا« اســـت.«      1395/8/12 بدون 
شـــک »این روحیه ی مقاومت در مقابل زورگویی 
و قدرت طلبی و ســـلطه طلبی قدرتهای ســـلطه گر 
را جمهوری اســـالمی به وجود آورد. اّول کســـی که 
در دنیا گفت »نه شـــرقی و نه غربی« امام بزرگوار 
مـــا بود... امروز در منطقه ی ما خیلی ها هســـتند 
کـــه خودشـــان را وابســـته به جبهـــه ی مقاومت 
میدانند، اهـــل مقاومتند، معتقد به مقاومتند و 
مقاومت هم میکنند و در موارد بسیاری نتیجه هم 
میگیرنـــد.«     1401/8/11 امـــروز قدرت نرم افزاری 
آمریکا به شـــدت تضعیف شده و محاسبات شان 
در سوریه و عراق و لبنان و در حمایت از عربستان 
در جنگ یمن با شکســـت مواجه شـــده و با وجود 
صـــرف هزینه های گزاف، عایـــدی قابل توجهی به 

دست نیاورده اند.
   آمریکای منزوی در نظم جدید جهانی 

چهار دهه قبل و »بعد از خراب شدن دیوار برلین و 
از بین رفتن دستگاه مارکسیستی دنیا و حکومتهای 
سوسیالیســـتی، بوش گفت امروز دنیا، دنیای نظم 
نویـــن جهانی، نظم تک قطبی آمریکا اســـت؛ یعنی 
آمریکا در رأس دنیا قرار دارد. او البّته اشتباه میکرد؛ 
بد فهمیده بود. از همان بیســـت سال قبل، بیست 
و چند ســـال قبل تا امروز روز به روز آمریکا ضعیف تر 
شـــده.«    1401/2/6 شکســـت های داخلی نظام 
سیاســـی حکمرانی آمریکا، افول انتظام اجتماعی، 
انحطـــاط مدنـــی، فقدان عدالـــت اجتماعی، نابود 
شـــدن خانواده، فســـاد اخالقِی فراگیر، فرسودگی 

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

کامـــل قدرت نـــرم آمریکا، سیاســـت های متناقض 
در مســـائل مهم جهان مثل محیط زیســـت، خروج 
از پیمان هـــای بین المللـــی، بدعهـــدی و دشـــمنی 
بـــا کشـــورهای هم پیمـــان، ســـرکارآمدن رؤســـای 
جمهـــوری مثل ترامـــپ و یا بایـــدن معلوم الحال، 
حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا، همه وهمه 
نشـــان دهنده ی آن اســـت کـــه ابرقدرتـــی ایـــاالت 
متحده ی آمریکا به سر آمده است. این نشانه های 
واضـــح حتی نظریه پـــردازان پایان تاریـــخ با غلبه ی 
لیبرال دموکراسی به عنوان بهترین نظام سیاسی 
جهـــان، را از گفته هـــای خـــود بازگردانـــده و امـــروز 
می گویند که "دیگر فکر نمی کنند جهت تاریخ هنوز 
هم به سمت لیبرال دموکراسی باشد. دموکراسی 

بسیار شکننده است."
   انتقــال قــدرت سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و 

علمی، از غرب به آسیا
جامعه شناسان شناخته شده آمریکایی به صراحت 
تأکید می کنند که آمریکا در مسیر سقوط قرار گرفته 
و افول این کشور امری حتمی و اجتناب ناپذیر است. 
از زمان جنگ ویتنام تا حادثه ی 11 سپتامبر 2001، از 
ســـرعت روند و توســـعه ی اقتصادی آمریکا کاسته 
شده و این کشور، اعتبار و آبروی تبلیغاتی خود را از 
دســـت داده است.  واشنگتن نه تنها رقبای دیرین 
خود مانند روســـیه و چین را به چالش نمی کشـــد، 
بلکه متحدان خود را نیز می آزارد. فرانسه و آلمان از 
تشکیل ارتش مستقل اروپا سخن می گویند. هند 
و پاکســـتان با اشـــتیاق به پیمان های جدید مانند 
شـــانگهای می پیوندند. پکـــن و دهلی نو به عنوان 
رقبای ســـنتی به یکدیگر نزدیک می شـــوند. بلوک 
اقتصـــادی غول آســـایی مانند »بریکـــس« ایجاد 
می شـــود. با گذشـــت زمان و آشـــکار شدن بیشتر 
ضعف هـــای داخلی آمریکا و انباشـــت بحران های 
داخلی، التهاب در سیاســـت های خارجی آمریکا به 
صورت سلســـله وار نمایان خواهد شـــد و »آمریکا 
مجبور میشود دست و پایش را از جهان جمع کند. 
االن آمریکایی هـــا در بســـیاری از مناطق دنیا پایگاه 
دارند؛ در منطقه ی ما، در اروپا، در آسیا، پایگاه های 
نظامی با جمعّیت های زیاد، پولش را هم از خود آن 
کشـــور بیچاره ای که در آنجا پایگاه هست میگیرند؛ 
هزینه هایـــش را او بایـــد تأمین کنـــد و آمریکایی ها 
بخورند و آقایی کنند! این دیگر تمام میشود؛ دست 
و پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد 

شد.«    11 /1401/8
   جایگاه ایران در نظم جدید عالم

ســـخن پایانی اینکه در شـــرایطی که نظم جهانی 
در حـــال تغییـــر و آرایش منطقـــه ای و بین المللی 
جدیدی در حال شـــکل گیری است و شعار مرگ بر 
آمریکا در حال تحقق اســـت، بایـــد وظیفه خود را 
بشناســـیم و جایگاه  شایسته ایران را در این نظم 
جدیـــد محقـــق کنیم و به این ســـواالت فکر کنیم 
کـــه »در این دنیـــای جدید ایران چه کاره اســـت؟ 
ایـــران کجـــا قرار میگیـــرد؟ جایگاه کشـــور عزیز ما 
کجا اســـت؟ این، آن چیزی است که باید شما روی 
آن فکـــر کنید؛ این، آن چیزی اســـت که باید شـــما 
خودتان را برایش آماده کنید؛ این آن چیزی است 
که جوان ایرانی میتواند انجام بدهد. ما میتوانیم 
در این نظم جدید یک جایگاه برجســـته ای داشته 

باشیم.«      1401/8/11 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     اگر یکی از صف های نماز جماعت به 
قدری طوالنی شـــود که بـــه دلیل درازای صف 
)نـــه مانع(، امـــام جماعت یا صـــف جلو دیده 

نشود، اتصال آنها برقرار است؟
جواب:  در صف جماعت یاد شده، اتصال برقرار است.

حکم اتصال در صف های طوالنی 
نماز جماعت 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

تا قبل از این مدت]قبل از پیروی انقالب اسالمی[، 
خارجیها به طور علمیـ  ذهنی این معنا را داشـــتند 
که اگر ملت با هم     بشوند، چه خواهد شد و کوشش 
کردند که نگذارند. حاال که احســـاس کردند و عینًا 
دیدنـــد     که اجتمـــاع یک ملت با هم، همۀ توطئه ها 
را از بیـــن مـــی بـــرد؛ هیچ قدرتی با ملـــت نمی تواند   
  مقابلـــه کنـــد...اآلن اینها این احســـاس را کرده اند 
کـــه این اجتماعـ  اجتماع همۀ قوا با هم و     همه هم 
برای اســـالم، برای خداـ  یک قدرتی اســـت الهی، که 
هیچ کس نمی تواند آن را  بشـــکند و اآلن این خطر 
را احســـاس کرده اند که آنها تا آخر دیگر دستشـــان 
بریده اســـت.     خوب، چه بکنند؟ یک کاری بکنند که 
اینها را از هم جدا کنند، متفرق کنند؛ اآلن افتاده اند   
  دور کـــه همین کار را انجام بدهند. مأموریت دارند 
که همین کار را انجام بدهند، و شـــماها را     از ما و ما 
را از شـــما، همه را از هم، متفرق کنند؛ باز برســـند به 
مقصد خودشان. باید همه مان     بیدار باشیم؛ همه 
با هوشیاری و بیداری توجه بکنیم که این نقشه ای 

که اینها دارند، نقش     برآب کنیم.      1357/12/15 

اگـــر جهـــش کیفـــی وجـــود نداشـــته باشـــد، در 
بحـــث مصـــرف داخلـــی هـــم درمیمانیـــم؛ یعنی 
مصرف کننـــده ی داخلی وقتی دیـــد که محصول 
داخلـــی کیفّیـــت نـــدارد، به  طور طبیعی کشـــانده 
میشـــود بـــه ســـمت محصـــول خارجـــی؛ وقتـــی 
مصرف کننـــده وجـــود داشـــت، واردکننـــده هـــم 
المحالـــه و بـــدون تردید وجود خواهد داشـــت و 
دولـــت هم معلوم نیســـت بتوانـــد جلوگیری کند. 
بایـــد کاری کنیـــم که مصرف کننـــده ی داخلی قانع 
بشود به اینکه این کیفّیت، کیفّیت مطلوبی است. 
خوشبختانه بسیاری از محصوالت ما امروز همین 
 جـــور اســـت... اگـــر بخواهیم جنس مـــا در خارج از 
کشور رقابت پذیر باشد، بایستی کیفّیت را باال ببریم 

و این خیلی موضوع مهّمی است.     2/17 /1399  

 توطئه دشمن 
برای تفرقه افکنی را 

نقش بر آب کنید

برای رقابت پذیری اجناس در خارج از 
کشور، بایستی کیفّیت را باال ببریم
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ارتقای فرهنگ عمومی پشتوانه پیشرفت اقتصادی جامعه است  

دغدغه های فرهنگی  

خانواده ایرانی  

در اســـالم، تبـــّرج ممنوع اســـت. تبـــّرج، یعنی همان 
خودنمایـــی زنـــان در مقابـــل مـــردان، بـــرای جذب و 
فتنه انگیزی. این، یک نوع فتنه است و خیلی اشکاالت 
دارد. اشـــکالش فقط این نیســـت که این دختر جوان، 
یا این پســـر جوان به گناه میافتند - این اّولیش است؛ 
شـــاید بتوانم بگویم کوچکترینش است - دنباله اش 
به خانواده ها میرســـد. اساســـًا آن گونه رابطه بی قید 
و شـــرط و بی قید و بند، برای بنای خانواده ســـمِّ  مهلک 
اســـت؛ چون خانواده با عشـــق زنده است. اصًال بنای 
خانواده با عشق است. اگر این عشق - عشق به زیبایی، 
عشـــق به جنـــس مخالف - در صد جـــای دیگر تأمین 
شـــد، دیگر آن پشتوانه قوی ای که استحکام خانواده 
باید داشـــته باشـــد، از بین خواهد رفـــت و خانواده ها 
متزلزل میشـــود و به همین وضعی درمی آید که امروز 
متأّســـفانه در کشـــورهای غربی هست؛ بخصوص در 

کشورهای اروپای شمالی و امریکا.      1377/2/7 

نقش نخبگان و خواص این اســـت که این بصیرت را 
نه فقط در خودشـــان، در دیگران به وجود بیاورند. 
آدم گاهی می بیند که متأســـفانه بعضی از نخبگان 
خودشان هم دچار بی بصیرتی اند؛ نمیفهمند؛ اصًال 
ملتفـــت نیســـتند. یک حرفی یکهو به نفع دشـــمن 
میپراننـــد؛ به نفع جبهه ای که همتش نابودی بنای 
جمهوری اسالمی است به نحوی. نخبه هم هستند، 
خواص هم هستند، آدمهای بدی هم نیستند، نیت 
بدی هم ندارند؛ اما این است دیگر. بی بصیرتی است 
دیگـــر. ایـــن بی بصیرتی را بخصوص شـــما جوانها با 
خوانـــدن آثار خوب، با تأمل، با گفتگو با انســـانهای 
مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوی تقلیدی - که هر چه 
گفت، شما قبول کنید. نه، این را من نمیخواهم - از 
بین ببرید. کسانی هستند که میتوانند با استدالل، 

آدم را قانع کنند.      1388/5/5  

ما چگونه می توانیم آگاهی و وجدان کار را در این مجموعه ی اداری خودمان - که هیکل حجیم دیوانی ما را تشکیل 
می دهـــد - تزریـــق بکنیـــم؟ یا چگونه می توانیم در زمینه ی تولید و ســـاخت و ایجاد محیطهـــای کارگاهی ُپرتالش در 
 من عمل شیئا فاتقنه«، جامه ی عمل بپوشانیم و اتقان و سالمت 

ّ
کارخانجات، توصیه ی اسالم را که گفته: »رحم اهلَل

کار و استحکام و سنگ تمام گذاشتن برای تولید را به کارگر تزریق کنیم، که وقتی اتومبیل ما از کارخانه بیرون می آید، 
بعـــد از یـــک مـــاه مثًال دِر آن لق لق نکند، یا فالن پیچش باز نشـــود؛ در حالی کـــه تولید فالن نقطه ی دیگر دنیا، این طور 
نیست؟ یا چه کار کنیم که این فرد از کار در نرود؛ در حالی که دیگران به کار شوق دارند و بیشتر سعی می کنند کار کنند؟ 
ما چگونه می توانیم روح کار، جدیت در کار، وجدان کار، پیگیری کار و ســـالمت کار را در طرحهای توســـعه ی اقتصادی 
خودمان در نظر بگیریم؛ بدون این که فرهنگ عمومی جامعه را باال ببریم و فرهنگ کار و وجدان کار و معلومات مربوط 
به کار را به آنها تزریق کنیم؟ پس، می بیینید که به فرهنگ برگشت.       1369/9/19      |      14 آبان، روز فرهنگ عمومی گرامی باد.

تبّرج، سمِّ  مهلک استحکام خانواده است   با مطالعه آثار خوب
 بصیرت تان را تقویت کنید

بدون تردید نقش حضرت معصومه� در قم شـــدن قم و عظمت  یافتن این شـــهر عریِق مذهبِی تاریخی، یک 
نقش ما ال کالم فیه است. این بانوی بزرگوار، این دختر جواِن تربیت شده ی دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود 
در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه �و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و والیت در طول 
مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم، موجب شده است که این شهر به عنوان 
پایگاه اصلی معارف اهل بیت �در آن دوره ی ظلمانی و تاریِک حکومت جباران بدرخشـــد و پایگاهی بشـــود که 

انوار علم و انوار معارف اهل بیت را به سراسر دنیای اسالم از شرق و غرب منتقل کند.        1389/7/29      
  دهم ربیع الثانی سالروز رحلت حضرت معصومه� تسلیت باد 

عکس نوشت  

تصویری از حضرت آیت اهلل خامنه ای در کنار مضجع مطهر حضرت معصومه� 

حضرت معصومه؟اهس؟ بذر معرفت و والیت را میان مردم پخش کرد 

حزب اهلل این است  


