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روحّیه ی جهادی را  در خودتان تقویت کنید

به رسم آیه ها   |   3  

خط اسالم، خط میانه و عدالت است

»اورشــلیم پایتخــت تقســیم ناپذیر اســرائیل باقی  گـزارش
می ماند.« این را دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هفتـــــه

آمریــکا گفته بــود. زمانــی کــه بــا رونمایــی از طــرح 
موســوم به معامله قــرن، در پی آن بــود که بخش 
مهمــی از منازعــات درونــی رژیــم صهیونیســتی را حــل کنــد. 
منازعات و مناقشه هایی که حاال و به خصوص در دودهه اخیر 
بعــد از انتفاضــه، اوج گرفته اســت. تصــور کارتــل آمریکایی – 
صهیونیســتی این بود که با ورود تاریخ بشــر به هزاره جدید و 
بــزرِگ کهنه چریک هــای  کشــاندن یاســر عرفــات به عنــوان 
فلســطینی، پــای مذاکــرات اســلو و خلع ســاح آنها، مســئله 
فلسطین برای همیشه حل خواهد شــد. اما انتقاضه ای که از 
ســال 2000 میادی آغاز شــد و به مــرور اوج گرفــت، کل پروژه 
سازش را به حاشیه راند.  مقبول افتادن جریان مقاومت بین 
فلســطینیان هم به این موضوع دامن زد. در نوار غزه و از دل 
انتخابات، حمــاس باال آمد. جریانی سیاســی کــه موجودیت 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناخت و حاال از درون یک 
فرایند کامًا مردم ساالر بیرون آمده بود. همان چیزی که غرب 
ســال ها ادعایش را داشــت. با موفقیت حماس اما همه این 
ادعاهــا بــه یک بــاره عکــس شــد. گویــی صرفــا آن دســته از 
انتخابــات و حرکت هــای دموکراتیــک قابــل قبــول اســت که 
هم راستای منافع غرب باشــد. موضوع فلسطین که قرار بود 
بعد از طرح سازش به حاشــیه رفته و برای همیشه حل شود، 
دوباره ســر باز کــرده اســت. مــرور درگیری های بیــن مقاومت 
فلسطین و رژیم صهیونیســتی در دودهه اخیر هم این گزاره را 
تأیید می کنــد.  منازعه ای کــه قرار بــود در قالب طرح ســازش 
اســلو حل شــود اما، در دودهه اخیر به هفت مرتبــه درگیری، 
بین مقاومت فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی منجر شده 
است. چراغ خطر بحران فلسطین برای غرب روشن شده بود. 
در چنین شــرایطی مشــخص بود کــه باید دیــر یــا زود منتظر 
واکنش طــرف مقابل مانــد و معامله قــرن، واکنش عجوالنه 
اردوگاه ســلطه برای این مســئله بــود. رئیس جمهور ســابق 
آمریکا تاش زیادی داشت تا این موضوع را برای همیشه حل 
کند. ایاالت متحده آمریــکا در این میان اما تنهــا بود. معامله 
قرن هرچند با ابتکار طــرف آمریکایی در مجامــع بین المللی و 
رسانه ای مطرح می شــد، اما طرح کاخ سفید، بخش مهمی از 
تدارکات لجســتیکی و پشــتیبانی خود را روی دوش متحدان 
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کاپیتوالسیون، نشان دهنده 
زیاده خواهِى آمریکا است

ــان   1401     |      ــه اول آب ــماره 362     |     هفت ــم، ش ــال هفت ــی     |     س ــای مذهب ــاجد  و هیئت ه ــه، مس ــای جمع ــی نمازه ــه خبری-تبیین ــی | هفته نام ــن و انقالب ــه مؤم ــریه جامع نش

نســـل جوان ما در همه ی عرصه ها و میدانها تا امروز دارای حرکت درخشـــنده بوده اســـت، در آینده هم ان شاءاهلل همین  جور 
خواهد بود: چه در دفاع از میهن، چه در دفاع از امنّیت، چه در کمک به جبهه ی مقاومت... درود فراوان بر شهدای انتظامی، 

ح، بر شـــهدای مدافع امنّیت، بر شـــهدای اخیر و بر همه ی شهدای راه حق.      1401/7/11 
ّ
بر شـــهدای نیروهای مســـل

مزار: روستای باالده بخش بیرم|گلزار شهدای بیرم 

درود خدا بر شهدای مدافع امنّیت
این شماره تقدیم می شود به روح   شهیدان مدافع امنیت، سرگرد پاسدار نورالدین جنگجو و طلبه بسیجى هادی عرفانى نیا 

شهید هفته  
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صفحه 2

ایران قدردان نخبگانایران قدردان نخبگان
مروری بر پیشرفت پر شتاب علمی و فناوری ایران اسالمی

صفحه2



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

سخن هفته

قبل از وقوع پدیده مبارک انقاب اسامی ایران در سال 
1357 و در دوران سیاه پهلوی، کشور آن چنان به آمریکا 
و غرب وابســـته بود که تفکر غالب و رایج مســـئولین اول 
مملکـــت و به تبـــع آن احســـاس بخش قابـــل توجهی از 
مردم، آن شـــده بود که فکر ایرانـــی و جوان ایرانی توان 
انجام هیچ کاری و ساخت هیچ وسیله ای را ندارد. » همه 
ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول صد ســـال یا بیشـــتر 
به کار گرفته شـــد، تا این ملت را به خودشان بدبین کنند 
- یکی از شـــخصیت های سرشـــناس معروف می گفت: 
ایرانـــی، یک لولهنگ نمی تواند بســـازد! - لولهنگ یعنی 
آفتابـــه ِگلـــی؛ آن زمانها از گل، آفتابه درســـت می کردند. 

این جور این ملت را تحقیر می کردند.«   1384/9/7 
 این نگاه خطرناک و مســـموم در اوج دوران شـــکوفایی 
علمـــی و صنعتـــی دنیا، باعث عقب ماندگی بســـیار زیاد 
ملـــت بـــزرگ ایران شـــده بود و عمًا کشـــور مـــا را به یک 
مســـتعمره و وابســـته محض به آمریکا و انگلیس بدل 

کرده بود.

   انقالب اسالمى؛ سرآغاز تالش و جهاد علمى جوانان 
انقاب اســـامی با زعامت امام خمینی�، آن بزرگ مرد 
تاریـــخ بـــه وقـــوع پیوســـت و سلســـله چندهزارســـاله 
شاهنشـــاهی در هم شکســـت. حمله رژیم بعث عراق با 
حمایت تمام قدرت های اســـتکباری عالم و ویرانی هایی 
که در پی هشـــت ســـال جنـــگ تحمیلی در کشـــور پدید 
آمد، بیشـــتر توان و ظرفیت های کشـــور را در زمان حیات 
امـــام راحل�بـــه خـــود اختصـــاص داد. هرچند در دل 
تهدیدهـــای بـــزرگ، فرصت های بزرگی نیز نهفته اســـت. 
تحریم های ســـنگین اعمال شده بر کشور در زمان جنگ 
و نیـــاز مبـــرم رزمندگان بـــه ادوات نظامی، ســـرآغازی بر 
تاش و جهاد علمی جوانان آن دوران بود تا کشـــور را از 

وابستگی نظامی به دیگران نجات دهند.
کشـــوری که پیش از انقاب، در اوج وابســـتگی سیاسی 
و اقتصـــادی و علمی به آمریـــکا و غرب بود و برای تأمین 
نیازهـــای اولیه خود بعد از انقـــاب به دلیل تحریم های 
گســـترده و ظالمانه با مشـــکات عدیده مواجه شـــده 
بود، با شـــروع نهضت پیشـــرفت علمی به جایی رسید که 
امروز دســـتاورهای بزرگ آن به خصوص در حوزه علم و 
دانش، حتی برای دشـــمنانش نیز قابل انکار نمی باشد. 
کسب رتبه نخست دنیا در زمینه رشد علمی در سال های 
متمادی ، ارتقایافتن از رتبه 58 به رتبه شانزده جهان در 
علـــم نانو و از رتبه 45 بـــه رتبه یازده در علوم هوا و فضا، 
کسب جایگاه هفدهم در جهان در زمینه علوم بیوشیمی 
و زیســـت مولکولی و رســـیدن به جایگاه دومین کشـــور 
دنیا در علوم ژنتیک و ســـلول های بنیادی پس از آمریکا، 
افزایـــش تعداد اعضای هیئت علمـــی از پنج هزار نفر در 
ســـال 59 به بیش از صد هزار نفر در زمان حاضر، شـــروع 
بـــه کار مجموعه ها و شـــرکت های دانش بنیان که امروز 
تعداد آن ها به بیش از هفت هزار رســـیده است، ساخت 
موشـــک های نقطـــه زن که برد خیلـــی از آن ها به بیش از 
چند هزار کیلومتر می رسد و پهبادهای نظامی و صنعتی 
که امروزه زبانزد همه تحلیل گران و کارشناسان برجسته 

نظامی دنیاست، تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه 
ول های بنیادی و شبیه ســـازی 

ّ
رویان در مســـئله ی ســـل

حیوان زنده، ســـاخت ربات های انســـان نما در دانشگاه 
تهران، همه و همه نشـــانگر جهاد عظیم علمی، سرعت 
فوق العاده و رشـــد همه جانبه در زمینه علوم گوناگون 
و تـــاش ویـــژه ای اســـت که نخبگان و جوانـــان مؤمن و 
متعهد ایران اســـامی در طول این ســـالها رقم زده اند. 
پشـــتیبانی همه جانبـــه رهبر معّظم انقـــاب و اعتماد و 
باور ایشـــان به جوانان و جریان نخبگانی کشـــور، سبب 
شـــده است که با وجود مسائل و مشکاتی که بر سر راه 
نخبگان و جوانان، در مسیر ناهموار رسیدن به قله های 
علم و دانش وجود داشـــته و دارد، لحظه ای این حرکت 
پرشـــتاب متوقف نشود و وجود برخی نامایمتی ها و یا 
کارشکنی ها، باعث ناامیدی و توقف آنان نشود. » بنده 
در دفـــاع از جامعـــه نخبگان و از حرکت علمی کشـــور، تا 
َنفـــس دارم ذّره ای کوتاه نخواهم آمد، و میدانم که این 
حرکت، حرکت بابرکتی اســـت و ان شاءاهلل عاقبت به خیر 

است«     1395/7/28 

  رهبــر انقالب اســالمى؛ پرچمدار حمایــت از جریان نخبه 
و علمى کشور 

هویت بخشـــی به جامعه نخبگانی و حمایت مســـتمر از 
جریان بالنده علمی، همواره از سوی رهبر انقاب مورد 
توجه قرار گرفته اســـت و حقیقتا »نخبگان دانشـــگاهِی 
مـــا مایه ی آبـــروی ایـــران شـــدند«    1401/7/27 یکی از 
دالیل حمایت های گســـترده حضرت آیت اهلل خامنه ای 
از جریان نخبه کشـــور، جلوگیری از تکرار تجربیات نسلی 
اســـت که دوران ســـیاه پهلـــوی را تجربه کـــرده، آن ها را 
خـــوب بـــه یاد دارد. »چرا ما برای جـــوان، برای علم، برای 
نخبه، برای اســـتعداد برتر، این همـــه اهّمّیت میدهیم، 
از دیدنشـــان خوشحال میشـــویم، برایشان صرِف وقت 
میکنیـــم.. چـــرا؟ برای خاطـــر اینکه ما یک ســـابقه تلخی 
داریم؛ در یک دوران طوالنی، ژِن ناتوانی، ژِن نمیتوانیم، 
ژِن وابســـتگی بـــه دیگـــران را در ما تزریـــق کردند؛ در یک 
ت 

ّ
دوران طوالنـــی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی، در مل

ـــت بااســـتعداد- این احســـاس درونِی 
ّ
مـــا -همین مل

عـــدم توانایـــی و عدم قدرت، ایجاد شـــد؛ و ]آن را[ در ما 
-در مجموعـــه جامعـــه ایرانـــی- نهادینـــه کردند؛ این 
ســـابقه را مـــا داریـــم «      1395/7/28 دیدارهای مکرر با 
دانشـــجویان و نخبگان، شـــنیدن بی واســـطه سخنان 
و مشـــکات آنـــان و دســـتور حل مســـائل بـــه مقامات 
مربوطه، بازدید از نمایشـــگاه های دستاوردهای علمی 
و تولیدات و اختراعات نخبگان و برپایی نمایشـــگاه های 
متعدد علمی در حســـینیه امام خمینی�همه و همه 
بـــرای جامعه نخبه کشـــور این اطمینـــان را ایجاد کرده 
اســـت که آنان در عالی ترین ســـطح جمهوری اسامی، 
از قـــدر و ارزش فراوانـــی برخوردارند و ملجأ و پناهگاهی 
هنگام ســـختی ها و مشکاتشـــان دارند. عاقه فراوان 
رهبـــر انقاب به این جوانان که موتور محرکه پیشـــرفت 
و حرکت علمی کشـــورند بر همگان روشن و عیان است. 
» مـــن اینها را میگویم برای اینکه شـــما که نخبه اید، قدر 

خودتان را بدانید، آنهایی هم که بیرون نشسته اند، قدر 
شما را بدانند؛ حاال بنده که خیلی قدر شماها را میدانم؛ 
خـــدا کند بتوانیم کمکی به شـــما کنیـــم.«  1401/7/27    
بســـیاری از این جوانان علی رغم وجود امکان مهاجرت 
به کشورهای دیگر و فراهم بودن امکانات مطلوب برای 
زندگـــی در آنجا به دلیل همین قدرشناســـی ملی و روح 
امید و عزتی که در وجودشان دمیده شده است، ماندن 
در کشـــور و ساختن آینده مطلوب برای ایران اسامی را 
به رفاه شـــخصی ترجیح داده و مشـــغول مجاهدت در 

سنگرهای علم و دانش هستند.

  مراقب دست اندازی های دشمن در حرکت علمى کشور 
باشیم 

طبیعی است این میزان از رشد چشمگیر علمی و پیشرفت 
انکارناپذیر، خوشایند دشمنان انقاب اسامی نیست؛ 
دشـــمنانی که از هیچ کاری برای به زانو درآوردن ملت در 
همه این سال ها دریغ نکرده اند و به روش های گوناگون 
ســـعی در اخال و انحراف و جلوگیری از بالندگی بیشـــتر 
علمی کشـــور داشـــته و دارند. از ترور دانشـــمندان طراز 
اول کشور تا ارسال ویروس های نرم افزاری یا تاش برای 
تخریـــب و بمب گذاری در مجموعه های علمی و صنعتی 
و...  همه این موارد نشـــان می دهد که لحظه ای غفلت 
از دشـــمن چه عواقب ناگواری را می تواند در پی داشته 
باشـــد. » یک غفلت دیگر هم غفلت از دشـــمن اســـت. از 
دشـــمن هم نباید نخبه های ما غافل بشـــوند. دشمن 
گاهـــی بـــه  عنوان یـــک چهره علمـــی جلو می آیـــد. بنده 
خبر دارم؛ اینکه میگویم، اّطاع اســـت، حدس و تحلیل 
نیســـت. خیلـــی از این مراکـــز علمی که دعـــوت میکنند 
اســـتادها را، گاهـــی اوقـــات دانشـــجوها را، اعضائی که 
خودشـــان را در آن هیئت علمی نفوذ داده اند، اعضای 
امنّیتی ســـی آی ای و موســـاد و مانند اینهـــا را به  عنوان 
چهره علمی می نشـــینند و ارتباطات برقرار میکنند. حاال 
ایـــن ارتباطـــات بعدش به کجا برســـد، ایـــن را دیگر خدا 
ش این اســـت کـــه ذهن او را خراب کنند. 

ّ
میداند؛ حّداقل

اگـــر نتوانند جذبش کنند، اگـــر نتوانند فریبش بدهند، 
ش این اســـت که ذهنش را خراب کنند. دشـــمن 

ّ
حّداقل

این جوری وارد میشـــود. خودشان را مؤّدب جا میزنند، 
باهوش جا میزنند، بعد معلوم میشود که اینها کاه ما 

را برمیدارند.«    1401/7/27  

  شتاب علمى، نیاز امروز کشور
ســـخن آخـــر اینکه  در یـــک تحلیل واقع بینانه از  شـــرایط 
کشـــور »ما از انتهای قافله، یک حرکت ُپرشتابی را شروع 
کرده ایـــم حـــاال بـــه نزدیکهای جلـــو رســـیده ایم...  ما در 
مســـائل گوناگون کشور پیشـــرفت کرده ایم ؛ در دانش 
پیشـــرفت کرده ایم.«      1401/7/27  هرچند سرعت رشد 
علمی ایران از متوســـط جهانی باالتر است، اما فاصله ما 
با برخی کشـــورها در حوزه علـــم و فناوری همچنان زیاد  
اســـت که این مســـئله، لزوم تاش همه جانبه و پرشتاب 
و شـــبانه روزی را در جهت پیشـــرفت علمی کشور نمایان 

می سازد.

مروری بر پیشرفت پر شتاب علمی و فناوری ایران اسالمی

ایران قدردان نخبگان
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امیرالمؤمنیـــن در ایـــن مـــدت]دوران حکومـــت خویـــش[ 
نشـــان داد کـــه اصـــول اســـامی و ارزشـــهای اســـامی یی 
کـــه در دوران انـــزوای اســـام و در دوران کوچکـــی جامعـــه ی 
اســـامی به وجـــود آمـــده بـــود، در دوران رفـــاه و گســـترش و 
اقتـــدار و پیشـــرفت و توســـعه ی مـــادی جامعـــه ی اســـامی هـــم 
قابـــل پیـــاده شـــدن اســـت. اگـــر بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه کنیـــم، 
ــا هـــم همینهاســـت.  ــروز مـ ــأله ی امـ خیلـــی مهـــم اســـت. مسـ
ـــه ی  ـــان، روحی ـــم انس ـــامی، تکری ـــت اس ـــامی، عدال ـــول اس اص
ـــام  ـــِی اس ـــی و ارزش ـــی اخاق ـــامی، مبان ـــازندگی اس ـــاد، س جه
ـــا آن حـــدی کـــه  ـــازل شـــد و ت ـــا وحـــی الهـــی ن ـــر ب در دوران پیغمب
ــامی  ــه ی اسـ ــر در جامعـ ــیله ی پیغمبـ ــه وسـ ــود، بـ ــن بـ ممکـ

اعمـــال شـــد.      1383/8/15 

ارزش های اسالمى در دوران پیشرفت مادی 
جامعه نیز قابل پیاده شدن است 

خطبه های انقالب  

خط اسالم، خط میانه و عدالت است 

به رسم آیه ها  

بــا صحیفــه ی  بــه شــما عزیــزان توصیــه میکنــم کــه  مــن 
ســجادیه انــس بگیریــد، دعــای پنجــم صحیفــه ی ســجادیه 
را مکــرر در مکــرر بخوانیــد... همــه ی ادعیــه ی صحیفــه ی 
ــرگ  ــاد م ــه ی ــا را ب ــه م ــی ک ــت. آنجائ ــور اس ــن ط ــجادیه همی س
می انــدازد، آنجائــی کــه مــا را از لغزشــها برحــذر میــدارد، آنجائــی 
کــه عظمــت معنویــت دســتگاه الهــی را، از پیغمبــر و یــاران و 
مائکــه ی الهــی را بــه رخ مــا میکشــد، اینهــا همــه اش بــرای مــا 
اســتحکام بخش اســت. در هــر میدانــی، اســتحکام درونــی 
بــرای مــا تعییــن کننــده اســت. اگــر ســاخت درونــی - چــه درون 
شــخصِی خــود مــا، درون روحــی و فکــری خــود مــا، چــه درون 
کلیــت جامعــه ی مــا - ســاخت مســتحکمی بــود، هیــچ چیــز 

نمیتوانــد در مقابلــش بایســتد.      1390/10/7 

دنیــا از غــرق شــدن در مادیگــری ســودی نبــرد؛ دنیــا از رواج 
آنچــه  از  بشــریت  نبــرد؛  ســودی  جنســی  آزادی هــای  دادن 
کــه حرکتهــای مــادی در اروپــا بــه وجــود آوردنــد - رهائــی از 
معنویــت، رهائــی از قیــود الهــی - ســودی نبــرد؛ نــه عدالــت 
ــت را  ــه امنی ــرد، ن ــن ک ــی را تأمی ــاه عموم ــه رف ــرد، ن ــن ک را تأمی
ــت  ــت تربی ــه توانس ــرد، ن ــظ ک ــواده را حف ــه خان ــرد، ن ــن ک تأمی
نســلهای بعــدی را بدرســتی انجــام دهــد؛ در همــه ی اینهــا ضــرر 
کردنــد... پیــام انقــاب اســامی، پیــام رهائــی از ایــن حرکــت 
ــه  ــه معنویــت، توجــه ب ــی زا و فاکــت آور اســت. توجــه ب بدبخت
اخــاق الهــی، در عیــن حــال پرداختــن بــه نیازهــای بشــری؛ 
همــان چیــزی کــه در اســام هســت؛ حــد متوســط. ... خــط 
اســام، خــط میانــه اســت؛ خــط عدالــت اســت. عدالــت یــک 
معنــای فراگیــر و شــاملی دارد. در همــه ی زمینه هــا عدالــت 
- یعنــی هــر چیــز را بــه جــای خــود نهــادن - بایــد مــد نظــر 
باشــد؛ خــط متوســط انســانی؛ »و کذلــک جعلناکــم اّمــة وســطا 

لتکونــوا شــهداء علــی الّنــاس«)1(       1390/11/19 
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انس با صحیفه سجادیه
روح و فکر را مستحکم مى کند 

درس اخالق  

برخاف طــرح مارشــال بود کــه بعد از جنــگ جهانی 
دوم برای اروپا تدارک دیده شده بود. 

    روی دوش حکام عرب
هرچند آمریکا در رأس این طرح سیاسی قرار داشت، 
اما قاعــده سیاســی، پشــتیبانی و هزینه هــای مالی 
آن قرار بود، توســط حلقه هــای میانی حکومت های 
مرتجع عرب در غرب آسیا برقرار بماند. بخشی از این 
پشــتیبانی در ســاحت سیاســت و روابط بین المل و 
بخشی از آن هم مربوط به ساحت تأمین هزینه های 
مالی این پروژه سیاســی اســت. دقیقا در این مرحله 
اســت که پــروژه سیاســی عادی ســازی روابــط که در 
اتاق فکر و اندیشکده های آمریکایی و صهیونیستی 
برنامه  ریزی شــده اســت، با همراهــی حکومت های 
عــرب منطقه روبــرو شــده و اهمیــت مضاعــف پیدا 
می کند. تا پیش از ریاســت جمهــوری دونالد ترامپ، 
این بــاور نــزد رؤســای جمهور آمریــکا وجود داشــت 
که حل منازعه فلســطینـ  رژیم صهیونیســتی بر حل 
منازعــه رژیم صهیونیســتیـ  کشــورهای عربی تقدم 
دارد. ترامپ ایــن باور را کامــًا تغییــر داد و با حمایت 
یک جانبــه از رژیم صهیونیســتی و تهدید کشــورهای 
عربی، توانست چهار کشــور بحرین، امارات متحده 
عربــی، ســودان و مراکش را به ســمت عادی ســازی 
روابــط با رژیــم صهیونیســتی ســوق دهــد. موضوع 
البتــه فقط محــدود بــه عادی ســازی روابط نیســت. 
طبق این طرح قرار اســت 70درصــد هزینه های مالی 
این طرح را کشــورهای عرب نفت خیز حاشــیه خلیج 
فارس پرداخت کنند. این موضوع در حالی اســت که 
ایاالت متحده، تــن به تأمین 20درصــدی هزینه های 
طرح داده اســت.  مقایســه این وضعیت با وضعیت 
چهاردهــه قبــل، نشــان دهنده یــک واقعیــت مهم 
است. اگر چهاردهه قبل موتور پیش برنده طرح های 
ســازش در منطقــه، آمریــکا و حکومت هــای غربــی 
بودنــد و حتی تأمیــن هزینه هــای اقتصــادی آن را بر 
عهده داشــتند، اما حاال ارتجاع در میــان حکام عرب 
به حدی رســیده اســت که علنا، صریحا و در برابر دید 
و چشم ملت های منطقه به منافع غرب و آمریکا تن 
داده و حتی از تأمین هزینه های مالی و اقتصادی آن 

هم ابایی ندارند. 
    واقعیتى مخالف سیاست

رســانه ها و جریــان تبلیغاتــی اســتکبار ســعی دارند 
هویــت مســئله را آن گونــه که بــاب میل زمامــداران 
غربــی و حکام مرتجع اســت نشــان بدهنــد. هویت 
جــاری در متــن میــدان امــا متأثــر از جهت گیری های 
ملت هــای منطقــه، مقاومــت فلســطین و جریــان 
مقاومت در غرب آسیاســت. ایــن واقعیت ها تصویر 
می ســازند؛  فلســطین  صورت مســئله  از  دیگــری 
رســانه ای  کارتل هــای  کــه  صورت مســئله ای 
سرمایه ســاالرانه دنیا، عاقه چندانی برای دیدن آن 
ندارند. خبرگزاری آسوشــیتدپرس، در نظرسنجی ای 
کــه در ســال 1398 به نقــل از یــک مرکــز فلســطینی 
برای سیاســت گذاری و تحقیقات نظرسنجی منتشر 
کــرد، اعــام داشــت کــه 94درصــد فلســطینی های 
شرکت  کننده در این نظرســنجی، مخالف طرح صلح 
آمریکایــی - صهیونیســتی معاملــه قــرن هســتند. 
قاطعیت این آمار به حدی بود که مدیر این مرکز گفته 
بود که  فکر نمی کنم تا به حال چنیــن آماری در میان 
مردم فلســطین داشــته باشــیم. ســوی دیگر ماجرا 

اقبال مثبت مردم فلسطین به جریان های مقاومت 
فلسطینی است. سوای موضع مثبت افکار عمومی 
فلســطینیان به جریان مقاومت، بیــش از 80درصد 
فلسطینی های کرانه باختری و نوار غزه هم با معامله 
قــرن مخالفنــد. میــزان موافقــت فلســطینی های 
این دو منطقه بــا معامله قــرن، حتــی دورقمی هم 
نیست و زیر 10درصد باقی مانده است. آش بدنامی 
سازشکاران به حدی شــور است که حتی جریان های 
سازشــکار فلســطینی نظیــر حکومــت خودگــردان 
فلسطین هم تن به آن نداده اند. به جز همراهی ملت 
فلسطین، مقاومت فلسطین هم نسبت به گذشته 
دســت پری از نظر قدرت نظامــی دارد. نبردهای اخیر 
میان مقاومت فلســطین با دشــمن صهیونیســتی 
نســبت به ســال 2000 که شــروع انتفاضه بود، هم از 
نظر کمی و هــم از نظر کیفی تفاوت هــای جدی کرده 
است. ســطح درگیری مقاومت با دشمن از سنگ در 

سال 2000 به پهپاد و راکت و موشک رسیده است. 
    مقاومت جواب داده است

در بیرون از اراضی فلسطین اشــغالی هم، اوضاع به 
نفع جریان مقاومت است. پروژه فروپاشی مقاومت 
که با موج ســواری غرب روی بهار عربی اســتوار شده 
و قصد تجزیه ســوریه و عراق را داشــت، با مشــارکت 
و گروه هــای مقاومــت  ایــران  اســامی  جمهــوری 
هم ســو، شکســت خورده اســت. آنها می خواستند 
از درون این دو کشــور چند خرده کشــور ریز و درشت 
دیگر بیــرون بیایند که ضمن قطع عقبــه مقاومت با 
دشــمن صهیونیســتی، پایگاه جدید دشمن تراشی 
علیــه جمهــوری اســامی و حامیانــش باشــند؛ امــا 
اوضاع اصًا آن گونه پیش نرفت کــه در اتاق فکرهای 
صهیونیســتی و عربی و آمریکایی طراحی شده بود.  
جبهه بین المللی مقاومت متشکل از فرق و مذاهب 
مختلف شیعی و سنی در عراق، لبنان، سوریه، یمن، 
ایران، پاکســتان، افغانســتان و لبنان تبدیــل به یک 
هویت واحد شــده اســت؛ هویت واحدی که هرچند 
هویت بومی خود را از دســت نداده و زبان و فرهنگ 
و ملیت خود را دارد، اما در برابر نقشه های استعماری 
اردوگاه ســلطه آرام آرام تبدیل به کل واحد شــده که 
تن بــه پذیــرش پروژه های اتــاق فکر غربــی و عبری و 
عربی نمی دهد. ترجمــه دیگری از همــان مفهومی 
که در دیدار اخیر مهمانان کنفرانس وحدت اسامی 
با رهبر انقاب بیان شــد؛ ولو آنکه در حال حاضر، اکثر 
حکام کشورهای اســامی تن به آن ندهند:  »مراد از 
وحدت قطعــا وحدت مذهبی نیســت؛ یعنــی اینکه 
این به مذهب آن دربیاید، آن به مذهب این دربیاید، 
یــک مذهب ]باشــد[؛ نــه، ایــن قطعــا مراد نیســت. 
وحــدت جغرافیایــی هــم نیســت... مــراد از وحدت، 
وحدت در حفظ منافِع اّمت اســامی است... ببینند 
اّمت اســامی امروز به چه احتیاج دارد، با چه کســی 
باید دشــمنی کرد، با چه کســی بایســتی چــه جوری 
دشــمنی کرد، بــا چه کســی باید دوســتی کــرد و چه 
جوری دوســتی کــرد؛ ایــن جهت گیری هــا را در ضمن 
گفتگوها و مذاکرات، به توافق برسند و در این جهت 
حرکت کنند. مراد این اســت: اشــتراک عمــل در برابر 
نقشه های اســت بحث ضعف و زوال اسراییل پررنگ 
تر شــود.«     1401/7/22 آری »هم افزایی مسلمین بر 
محور قدس شریف، کابوس دشمن صهیونیست و 

حامیان آمریکایی و اروپایی آن است«     1400/2/17

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال:   چندین سال است که مقداری از اموال 
مربـــوط به بیـــت المال نزد من اســـت و اکنون 
می خواهم خـــود را بریء الذّمه نمایم، وظیفه 

من چیست؟
جـــواب:  اگر آن چه که از امـــوال بیت المال نزد 
شماســـت، از امـــوال دولتی مختـــص به اداره 
خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت 
امـــکان بـــه همان اداره برگردانیـــد و اال باید به 

خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.

حکم بازگرداندن اموال بیت المال 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

توطئۀ امریکا این است که در داخل خود کشور 
ما     کاری بکند که ما نتوانیم این راهی را که رفتیم 
برویم. توطئۀ داخلی و به دست اشخاصی     که در 
داخل کشـــور هستند و از کارکنان آنها هستند. 
نقشـــه این اســـت که ایـــران را جـــوری     نمایش 
بدهند به خارج که نه دولت می تواند اداره کند 
آنجا را و نه ملت قابل این است که     آزاد باشد. در 
هر جا غائله بپا می کنند این شیاطین. و در همۀ 
کشـــور، چه در دانشـــگاه و چه     در شهرستانها و 
چه در دادســـراها، و چـــه در مراکز قدرت، مراکز 
انتظامـــی، همه جا با یک     توطئه ای می خواهند 
آشـــوب بپا کنند و نگذارند استقرار پیدا کند این 
حکومت... امریکا ضربه از اســـام خورده است 
و از     اســـام می ترسد. ضربه از این جوانهایی که 
برای اسام قیام کردند و جان دادند و فداکاری   
  کردنـــد. از این جهت، تفرقه افکنی دارد می کند 
کـــه     نگذارد ایـــن اجتماعی که بـــا وحدت کلمه، 
مقاصد خودشـــان را تا اینجـــا پیش بردند، بین 

راه     آنهـــا را فلج کند.      1358/10/17 

خیلـــی از این مفاســـد و آســـیب های اجتماعی، 
درصورتی کـــه اشـــتغال باشـــد، از بیـــن خواهد 
رفت؛ خیلی از این مفاسد ناشی از بیکاری جوانها 
است. اگر بخواهیم اشتغال به وجود بیاید، باید 
به مسئله ی تولید اهّمّیت بدهیم و تولید داخلی 
را با شـــیوه های درســـت، با سیاســـتهای دقیق، 
پیش ببریم. پول  پاشـــیدِن بی حساب وکتاب ما 
را به جایی نمیرســـاند؛ باید حساب کنیم، دقیق 

عمل کنیم.     1396/10/19 

آمریکا به دنبال ایجاد 
غائله در همه جای 

کشور است 

با رونق تولید داخلى
اشتغال ایجاد کنیم 
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کاپیتوالسیون، نشان دهنده زیاده خواهِى آمریکا است 

مناسبت  

خانواده ایرانی  

اســـام در برخـــی جاها حتی زن را بـــر مرد ترجیح داده 
است. مثًا آن جا که مرد و زن، پدر و مادری هستند که 
فرزندی دارند، این فرزند اگرچه فرزند هر دو نفر است، 
اما خدمتگزاری فرزند در مقابل مادر، الزمتر است. حّق 
مادر بر گردن فرزند، بیشـــتر و وظیفه ی فرزند نســـبت 
به مادر ســـنگینتر است.روایات فراوانی در این زمینه 
هســـت: پیغمبر اکرم در جواب کســـی که سؤال کرد: 
ِبَر؟« )به چه کسی نیکی کنم؟( فرمود: »اّمک.« 

َ
»من ا

یعنی »به مادرت.« دفعه ی دوم هم همین را فرمود؛ 
دفعه ی ســـوم هم همیـــن را فرمود. دفعه چهارم که 
ســـؤال کرد، فرمود: »اباک.« یعنی »به پدرت«. پس، 
زن در مقیـــاس خانواده و در رابطه ی با فرزندان، حّق 
ســـنگینتری دارد. البته این هم نه از باب این اســـت که 
خدای متعال خواســـته اســـت جمعی را بر جمع دیگر 
ترجیح دهد. بلکه به این جهت اســـت که زنان زحمت 

بیشتری تحّمل می کنند.      1373/2079 

کار جهادی و روحّیه ی جهادی را در خودتان تقویت 
کنیـــد. روحّیه ی جهادی یعنی کار را برای خدا انجام 
دادن، کار را وظیفه ی خود دانستن، همه ی نیروها 
را در راِه کاِر درســـت به میدان آوردن؛ این روحّیه ی 
جهادی اســـت. بـــرای اینکه ایـــن روحّیه ی جهادی 
در شـــما تقویت بشـــود، حضورتـــان در اردوهای 
جهـــادی خیلی خوب اســـت. نگویید وقتمان تلف 
میشـــود؛ نه، بیشترین و بهترین استفاده از وقت 
همین اســـت. درســـتان را بخوانید، پژوهشتان را 
بکنید، کارتان را بکنید، در اردوهای جهادی هم که 
در دوره ی ســـال، چند هفته ای انسان را مشغول 
میکند شرکت کنید. ... حضور در اردوهای جهادی، 
تماس مســـتقیم با مردم، احســـاس مســـئولّیت 
پیـــدا میکنیـــد. انســـان وقتی خدمت کـــرد به طور 
مســـتقیم، خدمت در چشم انسان عزیز میشود؛ 

نقاط ضعف را پیدا میکنید.     1394/07/22 

زن در مقیاس خانواده و در رابطه ی با 
 سنگینتری دارد

ّ
فرزندان، حق

روحّیه ی جهادی را 
در خودتان تقویت کنید

عظیمترین و ماندگارترین یادگار آن بزرگوار]امام خمینی�[، همین بســـیج مردمی اســـت که در همه جا 
حضور دارد؛ در همه فّعالیتها می تواند پیشـــرو باشـــد و روحیه بســـیجی را نشان دهد. باید هم همین طور 
باشـــد. خیلی ها می خواســـتند بعد از تمام شـــدن جنگ، چنین وانمود کنند که بسیج تمام شد. این، یک 
تلقین شـــیطانی بود، که شـــاید دستهای دشـــمن هم در آن بی تأثیر نبود. اّما من عرض می کنم که بسیج 
تمام شدنی نیست. بسیج باید روزبه روز توسعه پیدا کند و قوی شود. روحیه بسیجی و معرفت بسیجی 
باید فراگیر شود، تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بردوش دارد - که همان بار هدایت الهی و سعادت 

انسانهاســـت - به سر منزل برساند.    1371/8/27 

عکس نوشت  

حضور رهبر انقالب در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمِی یاران امام علی؟ع؟، 1379/7/29

روابط رژیم طاغوتی ســـابق با آمریکا خیلی صمیمی بود، در عین حال زیاده خواهِی آمریکا آنها را هم به ســـتوه 
آورده بود؛ همین کاپیتوالســـیونی را که گفتیم -مصونّیت قضائی مأمورین آمریکا- تحمیل کردند بر آنها؛ آنها 
هم پشتوانه ای جز آمریکا نداشتند، مجبور شدند قبول کردند. معنای کاپیتوالسیون این است که اگر چنانچه 
یک گروهبان آمریکایی بزند توی گوش یک افســـر ارشـــد ایرانی، کســـی حق ندارد او را تحت تعقیب قرار بدهد. اگر 
یک مأمور ُخرده پای آمریکایی در تهران به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعّدی بکند، کسی حق 
ت یک 

ّ
نـــدارد او را تحـــت تعقیـــب قرار بدهد؛ آمریکایی ها میگویند حق نداریـــد، خودمان قضّیه را حل میکنیم؛ ذل

ت از این بیشـــتر نمیشـــود. همین محّمدرضا را بعد از آنکه از ایران فرار کرد و یک مّدت کوتاهی به آمریکا رفت، 
ّ
مل

تها و حّتی 
ّ
از آنجا بیرون کردند، او را نگه نداشتند؛ یعنی این قدر هم به او وفاداری نکردند؛ این جوری هستند. مل

دولتها به آمریکا بی اعتمادند به خاطر همین رفتار و رویکردی که در سیاست آمریکایی ها هست.      1392/8/12 

روحیه و معرفت بسیجى باید فراگیر شود

حزب اهلل این است  


