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مصرف کاالی داخلی تقویت و حمایت از کارگر ایرانی است
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شهادت یکى از آن مفاهیمى است که فقط در ادیان معنا میدهد. شهید یعنى آن انسانى که در راه آرمانهاى معنوى کشته میشود. 
ت او تداوم میبخشـــــد و یاد او، فکر او، آرمان او زنده 

ّ
و خداى متعال هم در پاسخ به این ایثار و این گذشـــــت بزرگ، حضور او را در مل

میماند. این خاصّیت کشته شدن در راه خدا است. آن کسانى که در راه خدا کشـــــته میشوند، زنده هستند. جسم آنها زنده نیست، 
اّما وجود حقیقى آنها زنده است.      ۱۳۶۸/۰۵/۲۵  

مزار:گلزار شهدای قم

شهادت کشته  شدن در راه خدا و آرمان های معنوی است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مهدی زین الدین

شهید هفته  

محل شهادت: جاده سردشت - بانه شهادت:۲۷ آبان ۱۳۶۳
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به رسم آیه ها  |    ۳

گرفتاری جهان امروز، اعتماد 
به ظالمین و طاغوت است

پیشگاماِن »ایران قوی«

نگاهی به مسئولیت های
 مهم نخبگان علمی در 

مسیر پیشرفت ایران اسالمی

ت 
ّ
سخن   نور چشمان مل

ت هستید.«هفتـه
ّ
»شماها نور چشمان کشور و مل

 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶»بنده در دفاع از جامعه ی نخبگان 
و از حرکت علمى کشـــــور، تا َنفس دارم ذّره ای 
کوتاه نخواهم آمد.«      ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ این تعابیر و توصیفات 
به یاد ماندنى بخشى از بیانات رهبر انقالب اسالمى خطاب به 
نخبگان علمى ایران اسالمى است.  اما رمز این تعابیر بلند و 
این حمایت های مستحکم، دلگرم کننده و همیشگى حضرت 

آیت اهلل خامنه ای از نخبگان علمى کشور چیست؟

   نخبگان، پیشگاماِن »ایران قوی«
واقعیت این است که »ما یک ســـــابقه ی تلخى داریم؛ در یک 
دوران طوالنى، ژِن ناتوانى، ژِن نمیتوانیم، ژِن وابســـــتگى به 
دیگران را در ما تزریق کردند؛ در یـــــک دوران طوالنى، از دوران 
ت بااستعداد- 

ّ
ت ما -همین مل

ّ
قاجار تا دوران پهلوی، در مل

این احســـــاس درونِى عدم توانایى و عدم قدرت، ایجاد شد؛ 
و ]آن را[ در مـــــا -در مجموعه ی جامعـــــه ی ایرانى- نهادینه 
کردند؛ این سابقه را ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان 
ت، هوّیتمان در ذیل غرب تعریف شـــــد... وقتى که یک 

ّ
یک مل

کشوری در ذیل یک قدرتى تعریف شد، همه ی امکانات او در 
ق میشود به آن قدرت.«     

ّ
واقع به طور خواه یا ناخواه متعل

 ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ با انقالب اسالمى تحولى عظیم در جهت غلبه 
بر این فضا ُرخ داد: »در انقالب، خودباوری و اعتماد به نفس، 
به جنِگ وابستگى رفت؛ خدا هم کمک کرد.«     ۱۳۹۵/۰۷/۲۸  
و البته امروز هم کشمکشى جدی بین دو جریان خودباوری 
و وابســـــتگى در جریان اســـــت. برای صیانت از حرکت تحولى 
انقالب اما باید برای ایران اســـــالمى »تولید قدرت« شـــــود: 
»آنچه نگاه به نخبگان را به عنوان یک فریضه، به عنوان یک 
واجب غیرقابل اجتناب بر همه ی مسئوالن الزم میکند، یک 
هدف بزرگ است. یک هدف بزرگى در اینجا وجود دارد؛ با این 
هدف حتمًا بایستى نگاه به نخبگان یک نگاه جّدی، یک نگاه 
عملّیاتى، یک نگاه دلسوزانه و پیگیر باشد. آن هدف چیست؟ 

ادامه در صفحه ۳آن هدف عبارت است از تبدیل کشور 

توجه به  کتاب و کتابخوانى و توجه دادن افکار عمومى به این موضوع، از 
ویژگى های شخصیتى مهم حضرت آیت اهلل خامنه ای در سال های قبل و 

پس از انقالب اسالمى بوده و هست.



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

گزارش هفته

بخوان!
مروریبراقداماترهبرانقالبدر
ترویجفرهنگکتابوکتابخوانی

»مــن اگــر بدانــم هــر روز یــک ســاعت بایــد حــرف 
بزنــم و نتیجــه اش ایــن باشــد کــه مــردم کتاب خــوان 
بشــوند، حاضــرم روزی یــک  ســاعت  و نیــم حرف بزنم! 
اگــر این طــوری بشــود قضیــه را حــل کــرد، حرفــى 
نیســت بلــه، مــا بایــد عرضمــان را بــه مــردم بکنیــم 
عــرض مى کنــم، منتهــى چیزهایــى  بنــده هــم  و 
اســت کــه بــا گفتــن تنهــا تمــام نمى شــود.« در ســال 
۱۳۷۲، تعــدادی از مســئوالن انتخــاب کتــاب ســال 
بــه حضــور رهبــر انقــالب آمــده بودنــد کــه بــا چنیــن 

جمالتــى روبــه رو شــدند. 
در آن ســال ها شــاید در بیــن افــکار عمومــى کمتــر 
کســى بــود کــه به انــدازه امــروز بــه عالقــه و پیگیــری 
ــاب واقــف  ــه ای در حــوزه کت حضــرت آیــت اهلل خامن
باشــد. بیــن اهالــى فرهنــگ و شــعر و ادب، اّمــا ایــن 
مســئله موضــوع پنهانــى نبــود. ایشــان از همــان 
ســال های پیــش از انقــالب و مبــارزه بــا دســتگاه 
روشــن فکر  طلبــه  و  روحانــى  به عنــوان  طاغــوت 
فکــری  مباحــث  پیگیــر  کــه  مى شــدند  شــناخته 
و ادبــى بــوده و حتــى به طــور شــخصى هــم بــا 
ادبــى  انجمن هــای  و  ادبــا  و  شــعرا  از  تعــدادی 

داشــتند.  حشرونشــر 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمى هــم هرچنــد بــر 
مســئولیت های  و  مشــغله ها  تنــوع  و  دامنــه 
آیــت اهلل  خامنــه ای افــزوده شــد و ایشــان را بیشــتر 
شــخصیتى سیاســى و دینــى در نــزد افــکار عمومــى 
مطــرح کــرد، اّمــا در همــه ایــن ســال ها، -چــه دوران 
ــه  ــه ب ــری- توج ــه دوران رهب ــت جمهوری و چ ریاس
کتــاب و کتاب خوانــى و توجــه دادن افــکار عمومــى 
بــه ایــن موضــوع، از ویژگى هــای شــخصیتى ایشــان 
از  ایشــان  اقدامــات  از  بــوده و هســت. بســیاری 
نوشــتن تقریــظ بــر کتاب هــای گوناگون گرفتــه تــا 
ــندگان در  ــاعران و نویس ــا ش ــوری ب ــای حض دیداره

ــت. ــى اس ــل و ارزیاب ــل تحلی ــتا قاب ــن راس همی

کتاب؛مهمتریــن  المللــی  بیــن  نمایشــگاه     
فرهنــگ ســاالنه  رویــداد 

هرچنــد حــاال و بعــد از ســال ها، عــده زیــادی بازدیــد 
ســاالنه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای از نمایشــگاه 
آیین هــای  از  یکــى  را  تهــران  کتــاب  بین المللــى 
الینفــک و از مهم تریــن رویــداد ســاالنه فرهنگــى 
کشــور مى داننــد؛ اّمــا شــاید عــده ای نداننــد ایــن 
رویــداد بــزرگ فرهنگــى کــه نخســتین دوره آن در 
بــا  خــورد،  کلیــد  تحمیلــى  جنــگ  اوج  ســال های 
تشــویق و همراهــى ایشــان راه  انــدازی شــد. از آن 
ســال تــا امــروز کــه قریــب بــه بیــش از ۳۰ ســال از 
رویــداد مهــم فرهنگــى مى گــذرد، عمومــًا،  ایــن 
ــخصًا  ــرده و ش ــور پیداک ــگاه حض ــان در نمایش ایش
بــه بازدیــد از قســمت های مختلــف آن پرداختــه و بــا 
ناشــران و فعــاالن و شــرکت کنندگان بــه گفت وگــو 

پرداخته انــد. 
از  ایــن دیــدار ســاالنه  یکــى از مهم تریــن دالیــل 
نمایشــگاه، توجــه دادن رســانه ها و افــکار عمومــى 
بــه موضــوع کتــاب اســت. ایشــان بارهــا بــه ایــن 
ــود  ــف خ ــى از وظای ــاره کرده و آن را یک ــوع اش موض
تعریــف مى کننــد: »حضــور بنــده ]در نمایشــگاه 
کتــاب تهــران[ هــم کــه هــر ســال بــه ایــن نمایشــگاه 
مى آیــم و شــرکت مى کنــم، بــه دو منظــور اســت: 

خواســت  بــه  پاســخ گویى  و  اشــباع  منظــور،  یــک 
در  کــه شــاید  ... مقصــود دوم  اســت  قلبــى خــودم 
مواقعــى بــر مقصــود اّول برتــری پیــدا کنــد، ایــن اســت 
کــه مى خواهــم ایــن کار و ایــن ســّنت، یعنــى ســّنت 
ــاب  ــى و کتاب خواهــى و در جســت وجوی کت کتاب خوان
حرکت کــردن، مقــداری قدردانــى شــود و آقایانــى کــه 
زحمــت مى کشــند و ایــن نمایشــگاه را مى گذارنــد و 
کاِر بــه ایــن خوبــى را هــر ســال انجــام مى دهنــد، وزیــر و 
مســئولین محترم وزارت ارشــاد و مســئولین نمایشــگاه 

ــند.«  ــه باش ــرار گرفت ــا ق ــر م ــورد تقدی ــن کار، م ــا ای ب
    ۱۳۷۲/۲/۲۱ »مــن عــالوه بــر اینکــه خــودم بــه کتــاب و 
کتابخانــه شــایق هســتم و ایــن یکــى از انگیزه هایــى بــود 
ــن  ــه ای ــه ب ــده ای ک ــت عم ــا آورد، عل ــه اینج ــن را ب ــه م ک
نمایشــگاه آمــدم، ایــن بــود کــه از اینجــا بــه همــه مــردم 
ــاب  ــد و کت ــدی بگیرن ــى را ج ــه کتاب خوان ــم ک ــام بده پی

بخواننــد.«     ۱۳۶۹/۲/۱۹

   حواس همه به کتاب باشد
ــى  ــگاه بین الملل ــور در نمایش ــاالنه حض ــن س ــز آیی به ج
کتــاب تهــران، دیدارهــای متعدد اقشــار مختلــف مردم و 
مســئوالن بــا رهبــر انقــالب هــم بــا تذکــر بــه کتاب خوانــى 
دیدارهــا،  از  بعضــى  در  حتــى  اســت؛  شــده  همــراه 
ــام بعضــى کتاب هــا و  ــا موضــوع صحبــت، ن متناســب ب
ــى  ــود. فرق ــیده مى ش ــان کش ــه می ــم ب ــندگان ه نویس
هــم نــدارد کــه مخاطــب ایشــان مســئوالن بلندپایــه 
ــارات در  ــن عب ــدن ای ــان؛ خوان ــا نوجوان ــند ی ــام باش نظ
در  تــازه  کــه  دانش آموزانــى  تکلیــف  جشــن  مراســم 
ابتــدای مســیر تکلیــف الهــى قــرار گرفته انــد، خالــى از 
لطــف نیســت: »ســالمت فکــری را هــم بــا کتاب خوانــى 
تأمیــن کنیــد؛ از کتاب هــای خــوب، راه گشــا، راهنمــا -کــه 
از ســوی متفکــران و نویســندگان خــوب مــا تهیه شــده 
و  کنیــد  اســتفاده  گذاشته شــده-  مــا  اختیــار  در  و 
بخوانیــد. ایــن موجــب مى شــود کــه نســل نوجــوان 
مــا، هــم ســالمت جســمى داشــته باشــد، هــم ســالمت 
معنــوی و روحــى داشــته باشــد و هــم ســالمت فکــری 
و عقالنــى داشــته باشــد؛ آن وقــت ایــن، آینــده  کشــور را 

تأمیــن مى کنــد.«      ۱۳۹۵/۹/۲۳

   همه در خدمت کتاب، حتی تریبون نماز جمعه
ایشــان در دیــدار بــا ائمــه جمعــه هــم صراحتــًا از آن هــا 
درخواســت مى کننــد کــه رویــداد هفتگــى نمــاز جمعــه را 
محلــى بــرای معرفــى و تبلیــغ کتــب مناســب قــرار دهنــد: 
»ایــن خیلــى مهــم اســت کــه مــا مــردم را، جوان هــا را 
خیلــى  کتاب خوانــدن  کتاب خوانــى.  بــه  کنیــم  وادار 
ــى  ــد؛ حت ــى کنی ــم معرف ــوب را ه ــاب خ ــت. کت ــم اس مه
خــوب اســت کــه محل هــای نمــاز جمعــه، مرکــز نمایــش 

کتاب هــای  و  روز  کتاب هــای  و  خــوب  کتاب هــای 
مطلــوب باشــد کــه بیاینــد ببیننــد ایــن کتاب هــا هســت، 
اگــر مى خواهنــد از همان جــا یــا از جــای دیگــر تهیــه 
کننــد.«     ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ جالــب آن اســت کــه خــود ایشــان 
در ســال های ابتــدای انقــالب از اّولیــن عامــالن بــه ایــن 
توصیــه بودنــد و در تریبــون نمــاز جمعــه تهــران کتــاب 
ــاة« مرحــوم حکیمــى را از تریبــون نمــاز معرفــى  »الحی

مى کننــد.

   باغبان ادبیات انقالب
ایشــان بــا علــم بــه ایــن موضــوع کــه جایــگاه رهبــری 
نظــام جمهــوری اســالمى و راهبــری سیاســى، فکــری و 
فرهنگــى انقــالب در ســطحى اســت کــه به طــور طبیعــى 
در کانــون توجــه عالقه منــدان و رســانه ها قــرار دارد، از 
ــیر  ــى از آن را در مس ــتفاده کرده و بخش ــت اس ــن فرص ای
و  خــوب  کتاب هــای  معرفــى  و  کتاب خوانــى  ترویــج 
مناســب قــرار داده انــد. اهتمــام ایشــان بــه انتشــار 
یادداشــت، دست نوشــته و تقریظ هایــى کــه در پایــان 
مطالعــه در همــان کتــاب  مى نویســند، از ایــن زاویــه 
قابــل تحلیــل اســت. از ســوی دیگــر، نبایــد از ایــن مهــم 
هــم غافــل شــد کــه یکــى از دالیــل قوت گرفتــن گونــه ای 
ادبــى بــه نــام »ادبیــات دفــاع مقــدس« و تبدیل شــدن 
انقــالب،  از  بعــد  ادبیــات  در  پهنــاور  درختــى  بــه  آن 

حمایت هــای ایشــان بــوده اســت. 
و   ۷۰ دهــه  اّوایــل  و   ۶۰ دهــه  اّواخــر  ســال های  در 
ــداری«  ــات پای ــام »ادبی ــه ن ــى ب ــوز ادبیات ــه هن ــى ک زمان
یــا »ادبیــات دفــاع مقــدس« بــه گوش هــا آشــنا نبــود، 
نهــادی  و  شــخصى  همه جانبــه  تقویــت  بــا  ایشــان 
موجبــات پــرورش آن نهــال نــورس را فراهــم آوردنــد تــا 
ــى  ــه حت ــود ک ــل ش ــى تبدی ــدرت ادب ــه پرق ــروز به گون ام
بــا معیارهــای اقتصــادی و بازرگانــى هــم در بــازار کتــاب 
حــرف بــرای گفتــن دارد. مــرور بعضــى عباراتــى کــه در 
دیــدار ســال ۱۳۷۰ خطــاب بــه تعــدادی از مســئوالن 
دفتــر هنــر و ادبیــات مقاومــت ایرادشــده، خالــى از لطــف 
نیســت: »تقریبــًا همــه  ایــن کتاب هایــى کــه شــما از دفتــر 
ــده ام  ــد، خوان ــر کرده ای ــت منتش ــات مقاوم ــر و ادبی هن
 ... از آن هــا را بســیار فوق العــاده یافتــه ام  و بعضــى 
نفــس ایــن فکــر، فکــر مهمــى اســت. آنچــه هــم کــه آنجــا 
نوشته شــده و عرضه گردیــده، بســیار چیــز برجســته ای 
ــر  ــن فک ــه ای ــدم، ب ــا را مى خوان ــى این ه ــن وقت ــت. م اس
ــالب،  ــم انق ــدور مفاهی ــرای ص ــا ب ــر م ــه اگ ــادم ک مى افت
همیــن جزوه هــا و کتاب هــا را منتشــر بکنیــم، کار کمــى 
نکرده ایــم؛ کار زیــادی انجــام گرفتــه اســت ... این هــا 

بســیار بــاارزش اســت.«      ۱۳۷۰/۴/۲۵
در پایـــان مـــرور بخشـــى از پیـــام رهبـــر انقـــالب بـــرای 
ــران در  ــالمى ایـ ــوری اسـ ــاب جمهـ ــه کتـ ــتین هفتـ نخسـ
ــال  ــن مقـ ــبى در ایـ ــر مناسـ ــد تلنگـ ــال ۱۳۷۲  میتوانـ سـ
باشـــد: »بـــرای یـــک ملـــت، خســـارتى بـــزرگ اســـت کـــه افـــراد 
آن، بـــا کتـــاب ســـروکاری نداشـــته باشـــند و بـــرای یـــک فـــرد، 
توفیـــق عظیمـــى اســـت کـــه بـــا کتـــاب، مأنـــوس و همـــواره 
ـــازه  ـــای ت ـــن چیزه ـــى آموخت ـــری از آن یعن ـــال بهره گی در ح
باشـــد. بـــا ایـــن دیـــدگاه، به روشـــنى مى تـــوان ارزش و 
ـــق ایـــن حقیقـــت تاریخـــى را دریافـــت  مفهـــوم رمـــزی عمی
کـــه اّولیـــن خطـــاب خداونـــد متعـــال بـــه پیامبـــر گرامـــى 
اســـالم ایـــن اســـت کـــه بخـــوان! و در اولیـــن ســـوره ای کـــه 
ـــام  ـــر آن فرســـتاده  عظیم الشـــأن خداونـــد فرودآمـــده، ن ب

ـــت.«  ـــده اس ـــاد ش ـــل ی ـــه تجلی ـــم ب قل
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دشـــمن میخواهـــد میـــان فرقه هـــای اســـالمى نزاع باشـــد؛ 
بخصوص بعد از پیروزی انقالب اســـالمى دشـــمن خواســـته 
اســـت بین ایـــران انقالبـــى و اســـالمى و بقیه ی ملتهـــا جدایى 
بیندازد... اما این انقالب، یک انقالب اســـالمى بر اساس قرآن، 
بر اســـاس توحید، بر اســـاس اســـالم خالص و ناب، بر اساس 
وحدت و بـــرادری بین همه ی مســـلمین اســـت. ایـــن را از اول 
ملت ما گفتنـــد و امام ما نیز ایـــن را فریاد کشـــید و بیان کرد... 
ما گفتیم که برادران مســـلمان در هرجا هســـتند و مذهبشان 
هرچه هســـت، باشـــند؛ اما همه برادر باشـــند و در راه اسالم و 
توحید و قرآن، با استکبار - که ضد اســـالم و ضد توحید و ضد 

قرآن است - مبارزه کنند.     ۱۳۷۰/۰۷/۰۵

مسلمانان متحد مقابل 
مستکبران مبارزه کنند 

خطبه های انقالب  

گرفتاری جهان امروز
اعتماد به ظالمین و طاغوت است

به رسم آیه ها  

گناه در اصطالح دینى و در ســـخن انبیا یعنى عوائق و موانع 
راِه کمال انســـان. معنای گناه آن نیســـت که خدای متعال - 
العیاذ باهلل - نمیخواسته بندگانش خوشـــى و لّذت داشته 
باشـــند. لّذتى که انســـان را از راه خـــدا بـــاز دارد، مثل غذای 
مضّری است که کســـى میخورد و او را به مرگ نزدیک میکند. 
انسان عاقل این غذا را نمیخورد و این لّذت را دور مى اندازد. 
کســـى که چربى یا قند خونش زیاد اســـت یا ماده مضّری در 
بدنش وجود دارد، از غذای لذیذی که آن مـــاده را در بدن او 
افزایش میدهد، پرهیز میکنـــد. آن را نمیخورد و دور میریزد؛ 
ولو خوردن آن غذا لّذت داشـــته باشـــد. لّذت ایـــن غذا برای 
یک لحظه اســـت؛ بعد بدبختى و گرفتاریاش گریبان انسان را 

میگیرد. گناه چنین چیزی است.    ۱۳۸۴/۰۵/۲۸   

گناه، مانع راِه کمال انسان است

درس اخالق  

سخن هفتـه

مـا احتیـاج داریـم بـه قـرآن؛ این قـرآن نیـاز امـروز مـا اسـت. قرآن 
اسـت کـه بـا اسـتکبار، ظلـم، کفـر بـاهلل صریحـًا مقابلـه میکنـد، 
قـرآن اسـت کـه بـا طغیـان و طاغـوت بـا قـدرت مقابلـه میکنـد: 
ذیـَن َکَفـروا ُیقاِتلـوَن 

َّ
ذیـَن ءاَمنـوا ُیقاِتلـوَن فـى َسـبیِل اهلِل َوال

َّ
ل
َ
ا

ـیطان؛)۱( ایـن لحـن 
َ

الّش وِلیـاَء 
َ
ا قاِتلـوا 

َ
الّطاغـوِت ف فـى َسـبیِل 

قـرآن چـه قـوی اسـت! اینهـا همیـن گرفتاری هـای امـروز بشـر 
اسـت. اینهایى کـه مى بینیـد عربده میکشـند در موضع ریاسـت 
تهـا... 

ّ
جمهـوری فالن کشـور یـا پادشـاهى فـالن کشـور علیـه مل

همانهایى هسـتند کـه قرآن بر سـر آنهـا داد کشـیده؛ ایـن را باید 
ـى 

َ
مـردم بفهمنـد. اینکـه قـرآن بـه مـا ]میگویـد[: َوال َترَکنـوا ِال

ـُکُم الّنـار؛)۲( اعتمـاد نکنیـد بـه ظالمیـن،  َتَمّسَ
َ

مـوا ف
َ
ذیـَن َظل

َّ
ال

ایـن همیـن گرفتـاری امـروز مـردم دنیـا اسـت. اعتمـاد میکننـد، 
پدرشـان درمى آیـد.    ۹۸/۲/۱۶   

۱( سوره نساء، آیه ۷۶                     ۲( سوره هود، آیه ۱۱۳

ادامه از  صفحه ۱
ایران به کشـــــوری پیشـــــرفته، قدرتمند، شریف... 
صاحب حرف نو در مســـــائل بشـــــری و در مسائل 
بین المللى... و دارای عّزت... و سرشار از معنوّیت و 
ایمان... و برافرازنده ی پرچم تمّدن نوین اسالمى.«  
   ۱۳۹۵/۰۷/۲۸  و رســـــیدن به این هدف اساســـــى 
بدون قدرت علمى و برخورداری از نخبگان توانمند 
و دارای هویت اسالمى و انقالبى امکان پذیر نیست: 
لِعلُم 

َ
»پیشرفت علمى، کشور را قدرتمند میکند... ا

ُسلطان؛ »سلطان« یعنى اقتدار؛ علم، اقتدار است؛ 
«، یعنى دست 

َ
هر کسى که آن را داشته باشد »صال

قدرتمند را خواهد داشت؛ هرکس که آن را نداشته 
یه«، یعنى دســـــت قدرتمندی بر 

َ
 َعل

َ
باشـــــد »صیل

ســـــر او خواهد آمد یعنى زیِر دست خواهد شد.«  
    ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ و راز حمایـــــت رهبر انقالب از حرکت 
پیشـــــرفت علمى و در رأس آن نخبگان هم همین 
است: »بنده با فهم این مسئله، یعنى با این فهم از 
مسئله ی کشور که کشور احتیاج دارد به یک چنین 
سازوکاری و به یک چنین حرکتى، از پانزده سال پیش 
یا اندکى بیشتر مســـــئله ی نهضت علمى و نهضت 
نرم افزاری و حرکت عظیم علمى را مطرح کردم، و خب 
دانشمندان، جوانها، اساتید، دانشگاه ها، بسیاری 
از بخشـــــهای دولتهای مختلفى که ســـــر کار آمدند 

استقبال کردند؛ و پیش رفت.«     ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ 

   پیش به سوی گسترش مرزهای دانش
از ســـــوی دیگر اما وظایف و مســـــئولیت های مهمى 
نیز بر عهـــــده ی نخبگان اســـــت. اولین مســـــئله این 
ف بشود در 

ّ
است که »تالش علمى نبایســـــتى متوق

دانشـــــگاه ها. «      ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ و عالوه بـــــر این باید 
حرکِت پیشرفت علمى با سرعت و شتاب باال از سوی 
نخبگان دنبال شـــــود: »ما خیلى عقب هستیم؛ باید 
سرعتمان آن قدر زیاد بشود که خودمان را بتوانیم به 
صف جلو برسانیم.«      ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ جوانان نخبه از 
سویى باید »مرزهای دانش« را گسترش دهند: »امروز 
دانش در سطح بشـــــری -نه در سطح کشور- در یک 
مرزهای مشـــــّخصى قرار دارد؛ خب، ما سهم ایفا کنیم 
در شکســـــتن این مرزها و جلو رفتن، مرزها را گسترده 
کردن.«      ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ و از ســـــوی دیگر باید »تولید 
علم« را دنبال کنند: »آنچه نیاز هست و بایستى انجام 
ق باشید، باید تولید 

ّ
بگیرد آفرینش علم است؛ باید خال

کنید علم را... جوان نخبه ی ما باید دنبال این باشـــــد: 
یت در دانش«       ۱۴۰۰/۰۸/۲۶در این زمینه »باید 

ّ
ق

ّ
خال

جوری حرکت بکنیم که در یک فاصله ی معقول زمانى 
ـ  ایران  ــ بنده چند سال قبل گفتم پنجاه ســـــال بعدـ 
در دنیا منبع علم محســـــوب بشود؛ یعنى اگر کسانى 
بخواهند به جدیدترین یافته های علمى دست پیدا 

کنند، ناچار بشوند فارسى یاد بگیرند..«     ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 

   از تعّهد دینی و انقالبی تا مسئله محوری
مسئله ی  مهم دیگر اما »عبارت است از تعّهد دینى و 
انقالبى؛ اگر چنانچه این تعّهد دینى و انقالبى نباشد، 
ت 

ّ
پیشرفت علمى ]به تنهایى [ یک کشـــــور را، یک مل

را، یک مجموعه ی انســـــانى را خوشبخت نمیکند... 
ت، جامعه ی بشـــــری به 

ّ
اگـــــر بخواهیم کشـــــور، مل

سعادت برســـــد، راهش این است که آرمانهای دینى 
و آرمانهای الهى را برتر از همه ی آرمانها قرار بدهیم.«  
    ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ نخبه باید بداند »نخبگى یک نعمت 

الهى است، یک موهبت خدایى است و نعمت الهى را 
باید شکر کرد.«      ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ و در این زمینه توجه به 
»تقوا« و مراقبت از خود حیاتى است: »نخبگان عزیز 
خودشان از خودشان مراقبت کنند... جنگ است. از 
ترور جسمى خطرناک تر، ترور مغزی و فکری است... 
دانشمند ما اســـــیر نباید بشـــــود. «      ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ 
نکته ی کلیدی دیگـــــر توجه نخبگان بـــــه »نیازهای 
کشـــــور« و ارائه ي راه حل علمى برای حل مسائل و 
مشکالت است: »برخى از مسائل کشور در زمینه های 
اقتصادی ناشى از کمبودهای تحقیق علمى است؛ 
جوانهای ما باید وارد بشوند. امروز مثاًل فرض کنید 
در زمینه ی مسائل اقتصاد، مسئله ی توّرم، مسئله ی 
ى، مسئله ی اشتغال، مسئله ی 

ّ
کاهش قدرت پول مل

مسکن، در زمینه ی مســـــائل اجتماعى، مسئله ی 
ازدواج، آسیب های اجتماعى، اعتیاد و غیره، همه ی  
این مسائل، مسائلى اســـــت که با دانِش نخبگانى، 
 

ّ
با حرکت نخبگانى جوانهای ما میتواند راه های حل
بســـــیار خوبى پیدا کند.«  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷      مسئولیت 
مهم دیگر نخبگان هم نقش آفرینى در میدان »جنگ 
تبلیغاتى« است: »االن یک جنگ تبلیغاتى و رسانه ای 
بسیار تندی علیه ما وجود دارد... مهم ترین کاری که 
دشمن میخواهد بکند تصویرســـــازی غلط از وضع 
کشور است؛ نه فقط برای اغوای افکار عمومى دنیا 
بلکه حّتى بـــــرای اغوای افکار عمومـــــى داخل خود 
کشـــــور... اگر نتوانیم ما در این جنگ سهم ایفا کنیم، 
نخبه نتواند ســـــهم ایفا کند، وظیفـــــه اش را انجام 

نداده.«۱۳۹۷/۰۷/۲۵      

   نگذارید »امید« اختالل پیدا کند...
البته کلید مهم تحقق همه ی اهـــــداف و آرمان های 
بلند و حفظ و صیانت از حرکت علمى کشور، مسئله ی 
»امید« اســـــت: »من جّدًا در این زمینه اصرار میکنم؛ 
هم به شما، هم به اســـــاتید، هم به پیشروان حرکت 
علمى که نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت 
علمى در کشـــــور، خدای نکرده اختالل پیدا کند. این 
جور نباشد که ما مشـــــکالت را به صورت یک  طرفه و 
قّیتهای بـــــزرگ را نبینیم... 

ّ
یک جانبه طرح کنیم، موف

قّیتهای 
ّ

مشکالت هست اّما در کنار این مشکالت، موف
بزرگى وجود دارد.«      ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ و البّته باید دانست 
که »یکى از مایه های مهّم امید عبارت است از توّکل به 

قین «     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷       
َ
 ِللُمّت

ُ
لعاِقَبة

َ
خدای متعال؛ ا

   حرکِت توقف ناپذیر
کالم آخـــــر اینکـــــه در پرتو تـــــوکل بر خـــــدا و تالش 
ایران اســـــالمى،  مجاهدت آمیِز امیدوارانه فردای 
فردایى روشن و توأم با دستاوردها و پیروزی هاست: 
»شـــــک نکنید که فردای ملت ایران و امت اسالمى 
از امروز بمراتب بهتر اســـــت ]از اول انقالب تا امروز[ 
ببینید ملت ایران در همه ی عرصه های سیاســـــى و 
علمى  و اجتماعى و غیره چقدر پیشرفت  کرده است؛ 
بدانید فاصله ی بین پیشرفِت سالهای آینده با امروز، 
از این هم بیشتر خواهد بود. ملت روزبه روز پیشرفت 
خواهد کرد. حرکت ملت ایـــــران در همه ی عرصه ها 
حرکت توقف ناپذیری اســـــت و ان شـــــاءاهلل بر خط 
درست و صراط مســـــتقیم هدایت الهى و اسالمى و 
قرآنى پیش خواهد رفت. آینده ی ملت ایران، آینده ی 
روشنى است؛ و این بر دنیای اسالم و بر امت اسالمى 

اثر خواهد گذاشت.«     ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

انسجام و اقتدار دولت خیلى مهم است. انسجام دولتى 
یعنـــى از درون مجموعـــه ی دولـــت حرفهـــای مختلف 
درنیاید؛ یکى یـــک چیزی بگویـــد، یکى برود خـــالف آن را 
ى 

ّ
بگوید؛ خب ایـــن ذهنّیت مردم و افـــکار عمومى را بکل

خراب میکند؛ این باید یک حالت انسجام ]داشته باشد[، 
وانگهى در عمل هم با همدیگر انســـجام داشته باشند. 
اقتدار هم الزم اســـت؛ دولت بایســـتى نشـــان بدهد که 
میتوانـــد آن کاری که اراده کـــرده و تصمیم گیری کرده آن 
را انجام بدهد و پیش ببرد و این  جوری نباشـــد که حالت 

رهاشدگى احساس بشود.      ۱۴۰۰/۶/۶ 

... ورود در دومین چهلواره ی انقالب اسالمى که با آغاز سده ی جدید هجری شمسى همزمان شده است، 
نگاهى نو، آسیب شناســـانه و روزآمدســـاز، به مجموعه ئى از زیرســـاختهای تمدنى را ضروری میســـازد. در 
رأس این مجموعه، مقوله ی فرهنگ است. فرهنگ، جهت دهند ه ی همه ی اقدامهای اساسى و زیر بنائى 
جوامع بشری و شتاب دهنده یا ُکندکننده ی آن اســـت. این رویکرد در مقطع کنونى، عمدتًا ناظر به ارتقاء 
نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگى و نخبگان و فعاالن عرصه های گوناگون کشور به مقوله ی 
فرهنـــگ و پدیدآمدن این باور عمیق اســـت که فرهنگ ســـازی در هریـــک از اجزاء تمّدنى جامعـــه، برترین 
وسیله ی پیشـــرفت و موفقیت آن و بى نیازکننده از ابزارهای الزام آور و تحّکمى است. همچنین ناظر به این 
نکته ی حیاتى است که شـــاکله و آرایش عمومى فرهنگ در همه ی بخشهای گسترده ی آن، نیازمند نظم و 

محتوای انقالبى است.
این یگانه وسیله ی مصون ســـازی فرهنگ عمومى کشـــور در برابر هجوم فرهنگى و رسانه ئى برنامه ریزی 
شده ی بیگانگان بدخواه اســـت. مأموریت شـــورای عالى انقالب فرهنگى، از آغاز، ساماندهى به وضعیت 
فرهنگ و دانش در کشور، و سیاست گذاری در این دو مقوله، و هدایت دستگاههای متصدی آن به سمت 
ارزشها و هدفهای انقالب، و برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگى 

کشور بوده است. ...      ۱۴۰۰/۰۸/۲۳، حکم انتصاب اعضاء شورای عالى انقالب فرهنگى

اجرای سیاست های دولت در ِگرو 
انسجام و اقتدار است

شاکله و آرایش عمومی فرهنگ نیازمند نظم و محتوای انقالبی است

دولت جوان حزب اللهی  

دغدغه های فرهنگی  

سؤال:  برخی مجموعه ها، دوره های آموزشی 
خود را ضبـــط کرده و به افراد می فروشـــند و از 
فروش اشـــتراکی خودداری می کنند، آیا جایز 
اســـت پول هایمان را به یک نفر بدهیم تا آن را 

تهیه کرده و به ما هدیه دهد؟
جـــواب:   در هـــر حـــال خریدار یـــک نفر اســـت و اگر 
فروشنده شرط کند که فقط خریدار حق استفاده 
از دوره آموزشـــى را دارد یـــا معاملـــه مبنـــى بر این 
شـــرط واقع شـــود، ارائه به دیگرانـ  بدون رضایت 
فروشـــندهـ  جایز نیســـت )البتـــه اســـتفاده بدون 
رضایت صاحب آن نیز گرچه بدون شرط باشد محل 

اشکال است(.

حکم استفاده اشتراکی از دوره های 
آموزش مجازی

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

شغل کشاورزی شغلى بوده اســـت که انبیا هم به 
او اشتغال داشته اند، از نظر سیاســـى، در امروز ما 
چنانچه کشـــاورزی مان یک کشاورزی ســـالم و یک 
کشـــاورزی متعهدانه و کوشـــش برای این]باشد[
که در ارزاقمان محتـــاج به خارج نشـــویم، این یک 
جهاد است؛ همان طور که مجاهدین ارجمند ما در 
جبهه ها مشغول خدمت هستند، کشاورزان ما هم 
که در پشت جبهه هستند، آنها هم مجاهد هستند 
و آنها هم برای اینکه کشـــور ما محتاج به قدرتهای 

دیگری نباشد، مجاهدت مى کنند.     ۱۳۶۰/۰۷/۰۷ 

کارگر ایرانى دارد براى ســـربلندى این کشور تالش 
میکند؛ جزو مغتنم و عزیز پیکره ى این ملت است؛ 
او را باید تأیید کـــرد، او را باید تقویت کرد. بعضى ها 
ایـــن را نمیفهمنـــد و درك نمیکننـــد، یا برایشـــان 
نشانه ى تولید ایرانى و تولید خارجى فرق نمیکند؛ 
یا حّتى بعکس، به جاى اینکه دنبال نشانه ى تولید 
ایرانـــى بگردند، دنبال نشـــانه هاى تولیـــد خارجى 
میگردند؛ این انحراف است، این خطا است. همه ى 
مردم مخاطب این بیاننـــد. من تأکید میکنم، اصرار 
میکنم، از همه ى ملـــت ایران درخواســـت میکنم، 
بروید به ســـمت مصرف تولیدات داخلـــى؛ این کار 
کوچکى نیست، این کار کم اهمیتى نیست؛ این یك 

کار بزرگ است.    ۱۳۹۲/۰۲/۰۷

بالشک یکى از چیزهایى که باروری را محدود 
میکند، باال رفتن ســـــــّن ازدواج است؛ چرا 
سّن ازدواج در کشـــــــور ما باال رفته؟ واقعًا 
کار بشود، کار فکری بشود؛ عوامل کاهش 
جمعّیـــــــت و موجبات افزایـــــــش جمعّیت 
به نحو مطلوب و با اعتدال متناسب، درست 
نخبگان  بشـــــــود؛  مطرح  بشود،  سنجیده 
جامعه باید قانع بشـــــــوند، باید مسئله را 
قبول کنند؛ اگر نخبـــــــگان قبول کردند، کار 
فرهنگ سازی آسان میشود .      ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

کشاورزی سالم و 
متعهدانه مصداق 

جهاد است 

مصرف کاالی داخلی تقویت و 
حمایت از کارگر ایرانی است 

باال رفتن سن ازدواج باروری را 
محدود می کند 

عکس نوشت  

بازدید رهبر انقالب از مسابقه ربات های فوتبالیست در جریان حضور در دانشگاه صنعتی شریف )۱۳۷۸/۹/۱( 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei

عزیزان من! از سطحى اندیشـــى به شّدت پرهیز 
کنید. خصوصیـــت دانشـــجو، تعّمـــق و تدقیق 
اســـت. هر حرفى را که میشـــنوید، رویـــش فکر و 
ت کنید. چرا در اسالم هست که: »تفّکر ساعة 

ّ
دق

خیر من عبادة ســـبعین ســـنه«؛ یک ساعت فکر 
کردن، ارزشـــش از عبادت ســـالها بیشـــتر است؛ 
به خاطر این که اگر شـــما فکر کردیـــد، عبادتتان 
هم معنـــا پیدا میکنـــد؛ تالش ســـازندگیتان هم 
معنـــا پیـــدا میکنـــد؛ مبارزه تـــان هم معنـــا پیدا 
میکند؛ دوستتان را میشناسید، دشمنتان را هم 
میشناســـید.  عّده ای میخواهنـــد در هایوهوی 
فریادها و شعارها و رنگ و روغنها و رنگ و لعابهای 
دروغین، مجموعه دانشـــجویى را به این سمت 
بکشـــانند. این برای جنبش و حرکت دانشجویى 

خطر است. باید فکر کرد.   ۱۳۷۸/۰۹/۰۱ 

خصوصیت دانشجو
 تعّمق و تدقیق است


