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فرصت شکوفایی اقتصاد ملی
نگاهی به ثمرات عملی شدن اقتصاد دانش پایه برای مردم و کشور

جوانان مومن نخواهند گذاشت پروژه بزک غرب به نتیجه برسد

دعا، یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد

مروری بر نقش و جایگاه سرود در تبیین آرمانها و حضور انقالبی مردممروری بر نقش و جایگاه سرود در تبیین آرمانها و حضور انقالبی مردم

ســــرود ســــرود امیـــــدامیـــــد
انقاب اســامی که به ثمر نشســت و پیروز شــد،  گـزارش

عــده ای در جامعــه آن روز ایــران، مــدام القــاء هفتـــــه
می کردنــد کــه انقــاب و انقابیــون، بــا »هنــر« 
بیگانه انــد و نه تنهــا نســبتی بــا آن ندارنــد، بلکه 
هنرستیز هم هستند! اساسًا به دلیل اصرار عامدانه بر همین 
گــزاره غلــط و ســاختگی بــود که حتــی پیش از پیــروزی انقاب 
اسامی به ویژه در ماه های نهایی منتهی به 22 بهمن 57 -که 
پیــروزی انقــاب و ویران شــدن کاخ آرزوهای بیگانگان را در این 
سرزمین، محتمل و نزدیک می دیدند- تا می توانستند تاش 
کردند تا این دروغ مشمئزکننده را در جامعه ایرانی جا بیندازند.
امــا حقیقــت قابل کتمــان نبود و از همان روزهای نخســت 
پیــروزی انقاب اســامی، اشــارات پیــدا و پنهــان امام امت 
دربــاره نســبت هنــر و انقــاب اســامی، توطئــه تبلیغــی و 
دروغیــن ضدانقــاب داخلی و خارجی را خنثــی کرد. بیانات 
صریــح امــام خمینی �در باب اهمیت هنر و بیان این گزاره 
متعالــی کــه »هنــر، عبــارت اســت از دمیــدن روح تعهــد در 
انســان ها« و تأکید بر اینکه »ما با ســینما مخالف نیســتیم، 
با فحشــا مخالفیم«، همه و همه اجزاء روشــن و دقیقی از 
چارچــوب »هنــر انقابی« بوده اســت. در واقع، هنر انقاب 
اسامی و رهبران روشن بین آن، این بوده است که نه تنها بر 
اهمیت و جایگاه رفیع هنر در اسام و انقاب اسامی تأکید 
قاطــع کردنــد، بلکــه با هدایــت فضای عمومــی و نخبگانی 
جامعه برای تولیدات فرهنگی و هنری فاخر، از شــاخه های 
مختلــف هنــر بــرای تبیین اهــداف و آرمان هــای این انقاب 

بزرگ و اصول و ارزش های آن بهره گرفتند.
ایــن تجربــه موفــق و ماندگار نشــان داد کــه »توقع انقاب 
از هنــر و هنرمنــد، مبتنــی بر نگاه زیباشــناختی در زمینه  هنر 
اســت کــه توقــع زیــادی هــم نیســت.«       138۰/5/1و »هنر، 
زبان رســایی برای همه موضوعات به خصوص موضوعات 
پیچیــده ای مثــل انقاب اســت. خوب اســت کــه من عرض 
کنــم کــه هرچه امثال من درباره انقــاب بگوییم، نخواهیم 
توانســت آن حقیقت عظیم را تشــریح کنیم؛ مگر اینکه زباِن 
هنر وارد میدان شــود. زباِن هنر اســت که می تواند حوادث 
عظیم را تبیین و تشــریح کند و ذهن ها را روشــن نماید.«      

ادامه در صفحه 1377/11/133
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

حزب اهلل این است  

سؤال:   آیا غسل و وضوی کسی که جلوی سرش 
موی مصنوعی گذاشته است، اشکال دارد؟

جـــواب:  اگر موی مصنوعی به صورت کاه گیس 
باشد، باید برای غسل و وضو برداشته شود؛ ولی 
اگر مو بر پوست سر کاشته شده و مانع رسیدن 
آب به پوســـت ســـر باشد و برداشـــتن آن ممکن 
نباشـــد )یا مســـتلزم ضرر یا مشـــقت غیـــر قابل 
تحمل باشـــد(، باید غســـل و وضـــوی جبیره ای 
انجام شده و بنابر احتیاط، تیّمم نیز انجام شود.

حکم غسل با وجود موی مصنوعی

احکام  

کالم امام  

جهاد تبیین  

بعد از رسول اکرم� کسی افضل از او در هیچ 
معنایـــی نیســـت و نخواهد بود. لکـــن در     مراتب 
ّمت هدایت بشـــود، پیغمبر 

ُ
بعد هم که باید این ا

اکرم که از دنیا می خواســـت تشریف     ببرد، تعیین 
جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت کرد، و همان 
ّمت را     هم کردند، به طور 

ُ
جانشینها، تعیین امام ا

ّمت را به خود وانگذاشـــتند که متحیر 
ُ
ـــی این ا

ّ
کل

باشـــند، برای آنها امام     تعیین کردند، رهبر تعیین 
کردند. تا ائمۀ ُهدیـ  سام اهلل علیهمـ  بودند، آنها 
َقها؛ آنهایی که متعهدند، آنهایی که 

ُ
بودند و بعد     ف

اسامشناس اند، آنهایی که زهد دارند؛ زاهدند،   
  آنهایـــی که ِاعـــراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه 
به َزرق و َبرق دنیا ندارند، آنهایی که     دلسوزند برای 
ملت، آنهایی که ملت را مثل فرزندهای خودشان 
مـــی دانند؛ آنها را تعیین     کردند برای پاســـداری از 

ّمت.     18/9/1358   
ُ
این ا

امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه ما بیش از 
تحـــّرکات امنّیتی و اقتصادی، تحّرکات تبلیغاتی و 
جنگ نرم و تبلیغات رســـانه ای است؛ برای اینکه بر 
ط بشوند مبالغ هنگفت 

ّ
افکار عمومی مردم مسل

هزینـــه میکنند، کارهای بســـیار انجـــام میدهند؛ 
فکرهای بســـیاری را در مجموعه های فکری برای 
این کار استخدام میکنند تا بتوانند با جنگ روانی، 
با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها را -از 
جمله بیشـــتر از همه امروز کشـــور مـــا را که هدف 
ســـوء نّیت قدرتهای بزرگ است- قبضه کنند و در 
اختیـــار بگیرند. در زمینـــه ی کار تبلیغاتی و حرکت 
تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه ای باید قوی تر 

و هوشمندانه تر عمل بکنیم.     14۰۰/5/12   

فقیه، هدایتگر 
و پاسدار امت در 

عصر غیبت است 

در برابر جنگ نرم و تبلیغاتی دشمن 
باید قوی تر عمل کنیم
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خانواده  ایرانی  

مسئولیت اداره ی جامعه ی اسامی و پیشرفت 
جامعه ی اسامی بر دوش همه است؛ بر دوش 
زن، بر دوش مرد؛ هر کدامی به نحوی بر حسب 
توانائیهای خودشان. بحث سر این نیست که زن 
آیا میتواند مســـئولیتی در بیرون از منزل داشته 
باشـــد یـــا نه - البتـــه که میتواند، شـــکی در این 
نیست؛ نگاه اسامی مطلقًا این را نفی نمیکند 
- بحث در این اســـت که آیا زن حق دارد به خاطر 
همـــه ی چیزهـــای مطلوب و جالب و شـــیرینی 
کـــه در بیرون از محیط خانـــواده برای او ممکن 
اســـت تصور شـــود، نقش خود را در خانواده از 
بیـــن ببرد؟ نقش مادری را، نقش همســـری را؟ 
حـــق دارد یا نه؟ ما روی این نقش تکیه میکنیم. 
من میگویم مهمترین نقشـــی که یک زن در هر 
ســـطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و 
معنویت میتواند ایفاء کند، آن نقشی است که 
به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتواند 
ایفاء کنـــد؛ این از همه ی کارهای دیگر او مهمتر 
اســـت؛ ایـــن، آن کاری اســـت که غیـــر از زن، کس 
دیگری نمیتواند آن را انجام دهد.      138۶/4/13  

در داخل متأّسفانه بعضی ها غرب را َبزک میکنند، بدی های 
غـــرب را توجیه میکنند، رتوش میکننـــد، نمیگذارند افکار 
عمومی متوّجه بشـــود که همین دولتهای ظاهر الّصاح 
-مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل دیگران- در باطنشان 
چقدر شـــیطنت و شـــرارت وجـــود دارد؛ مطبوعاتچی ها 
بینشـــان هســـت، رســـانه ای ها بینشـــان هســـت؛ مثل 
تقـــی زاده. در دوره ی طاغوت، آدمی مثل تقی زاده، به این 
رِق ســـر تا ناخن پا غربی 

َ
مضمـــون گفت که ایـــران باید از ف

بشود؛ یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشود. امروز 
هـــم تقی زاده های جدید از این حرفها میزنند؛ البّته به این 
صراحت نمیگویند اّما مضمون حرفشان این است. آنهایی 
که افکار غربی را، ســـبک زندگی غربی را، روشـــهای غربی را، 
لغات غربی را به طور پیوســـته در داخـــل، در ادبّیات ما، در 
افکار ما، در دانشگاه های ما، در مدارس ما تزریق میکنند، 
پمپـــاژ میکنند، اینها همین تقی زاده های جدیدند. آنهایی 
که پشـــت سر ســـند 2۰3۰ -ســـند 2۰3۰ یعنی برگرداندن 
سبک زندگی اسامی به زندگی غربی- می ایستند، همان 
تقی زاده های امروز هســـتند؛ البّته امـــروز به توفیق الهی 
جوانهای مؤمن ما و مردم انقابی ما نخواهند گذاشـــت 

این تقی زاده ها حرفشان به کرسی بنشیند.     1   /1398/1

مهمترین مسئولیت زن
ایفای نقش مادری و همسری است 

جوانان مومن نخواهند گذاشت 
پروژه بزک غرب به نتیجه برسد

اشـــتغال و اشـــتغال آفرینی، هم جنبه ی اقتصادی بزرگی دارد، هم جنبه ی انســـانِی خیلی واالئی دارد. 
لـــذا مـــن عـــرض میکنم که کارآفرینی در بخشـــهای مختلف... یک عبادت اســـت؛ یک کار باارزش اســـت؛ 

یک ارزش آفرینی اســـت.       1389/۶/1۶    |   ششـــم مرداد، روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای، گرامی باد

کارآفرینی، عبادت است 

عکس نوشت  

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کاالی ایرانی )13۹7/۲/10(

مباهله... در واقع مظهر اطمینان و اقتدار ایمانی و تکیه ی بر حّقانّیت اســـت و این، آن چیزی اســـت که ما همیشـــه به 
آن احتیاج داریم. امروز هم ما احتیاج داریم به همین اقتدار ایمانی و همین تکیه ی بر حّقانّیت خودمان؛ چون در راه 
حق داریم حرکت میکنیم، به این باید در مقابل دشمنی دشمنان و دشمنی استکبار تکیه کنیم و الحمدهلل تکیه هم 
ت ایران، افکار عمومی، سرجمع گرایشهای مردمی کشور ما همین است که چون حقند، چون 

ّ
میکنیم؛ از این جهت، مل

تی هم مظهر برکت یک 
َ
در راه درست دارند حرکت میکنند، یک اطمینان عمومی ای بحمداهلل وجود دارد. سوره ی هل ا

کار مخلصانه است؛ یک ایثار مخلصانه که خدای متعال به خاطر این ایثاری که اهل بیت انجام دادند، یک سوره نازل 
کرد در حّق اینها.        1397/۶/15            |            ۲4 ذی الحجه روز مباهله و ۲5 ذی الحجه، روز نزول آیه هل اتی، گرامی باد.
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دولتمـــردان امریـــکا کـــه ادعـــا میکننـــد ایران دنبال ســـاح 
اتمی اســـت، خودشـــان هـــم میداننـــد کـــه دروغ میگویند، 
آن کســـانی هـــم کـــه حـــرف این هـــا را در نطق هـــا و محافـــل 
میشـــنوند و برایشـــان کـــف میزننـــد، آن ها هـــم میدانند که 
این هـــا دروغ میگویند؛ کمااین کـــه آن جایی که دم از حقوق 
بشـــر میزنند، همین طور اســـت. وقتـــی رئیس جمهور امریکا 
دربـــاره ی قضایـــای عـــراق و غیره، دم از دمکراســـی و حقوق 
بشـــر میزنـــد، هـــم خودشـــان میدانند کـــه دروغ میگویند - 
چیـــزی کـــه به فکـــرش نیســـتند، حقوق بشـــر و دمکراســـی 
اســـت - هـــم آن مخاطبانـــی کـــه ایـــن حرفها را میشـــنوند و 
برایشـــان کف میزنند. اهداف آن ها برای خودشـــان روشـــن 
اســـت؛ هدف آنها ســـلطه گری اســـت. حقوق بشـــر برایشان 
کمتریـــن اهمیتی ندارد. رفتارشـــان با زندانی، رفتارشـــان با 
زندانِی بخصوص گوانتانامو، رفتارشـــان در ابوغریب عراق، 
رفتارشـــان بـــا مردم عراق، رفتارشـــان بـــا زن و بچه هایی که 
در خانه هاشـــان هســـتند، همه، نشـــان دهنده ی این است 
که مســـأله ی حقوق بشـــر از نظر امریکاییها افســـانه اســـت؛ 

میداننـــد کـــه دروغ میگویند.     1384/7/29   

افسانه حقوق بشِر آمریکایی

خطبه های انقالب  

ایمان و تقوا دارای آثار اخروی و دنیوی است

به رسم آیه ها  

دســـتاوردهای دعا چیست؟ وقتی ما با خدا سخن میگوییم، 
او را نزدیک خود احســـاس میکنیم، مخاطب خود میدانیم و 
با او حرف میزنیم، این دســـتاوردها از جمله ی فواید و عواید 
دعاســـت. زنـــده نگهداشـــتن یاد خـــدا در دل، غفلت را - که 
مادر همه ی انحراف ها و کجیها و فســـادهای انســـان، غفلت 
از خداســـت - میزداید. دعا غفلت را از دل انســـان میزداید؛ 
انســـان را به یاد خدا می اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه 
میـــدارد. بزرگترین خســـارتی که افـــراد محروم از دعا مبتای 
بـــه آن میشـــوند، این اســـت که یـــاد خدا از دل آنهـــا میرود. 
نســـیان و غفلت از خدای متعال برای بشـــر بســـیار خســـارت  

بار اســـت.      1384/7/29   

تقـــوای الهی، یعنی... هر انســـانی ماحظه کند که چه کاری بر 
او الزم و واجب شـــده اســـت، آن را انجام دهد؛ چه کاری برای 
او ممنوع شـــده اســـت، آن را انجـــام ندهد. اگـــر مردمی این 
توفیـــق را پیـــدا کننـــد که این طـــور زندگی کننـــد، زندگی آنها از 
همه ی آنچه که شـــما از رشـــد زندگی ملتها در دوران معاصر 
و در تاریـــخ گذشـــته می بینیـــد، بهتـــر خواهد شـــد. لذا قرآن 
می فرمایـــد: »ولـــو ان اهل القری آمنوا واتقـــوا لفتحنا علیهم 
برکات من الســـماء واالرض« )1(؛ یعنـــی خاصیت ایمان و تقوا 
فقط این نیســـت که دل انســـانها آباد می شـــود، بلکه دســـت 
و جیب انســـانها هم پر می شـــود، سفره ی انســـانها هم رنگین 
و بـــازوی آنهـــا قوی می گردد. ایمان و تقـــوا این خصوصیت را 

دارد.      1378/۶/8  
۹6 هیآ ؛فارعا هروس-1

دعا، یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد

درس اخالق  

     طنین نواهای ماندگار، در جای جای ایران انقالبی
در میــان میدان هــای جهــاد هنری، قالِب »ســرود« 
اثرگذاری منحصربه فردی داشته و از همان ماه های 
نخست بعد از پیروزی انقاب اسامی، بازار تولیدات 
فاخــر ایــن حــوزه گــرم شــد و بــا بهره گیــری از عنصــر 
»شــعِر خوب«، آثار ماندگاری در بخش های ســرود، 
نوحه و حتی مداحی -که اساســًا پدیده ای سنتی و 

سابقه دار بوده است- خلق شد.
ســرودهای مربــوط بــه روزهــای پیــروزی انقــاب 
اســامی، نخســتین نمونه های رویــش انقابی در 
ایــن حــوزه بوده اســت؛ »برخیزید، ای شــهیدان راه 
خــدا...« ، »خمینــی ای امــام«، »بوی گل سوســن و 
یاســمن آید...«، »ای مجاهد، شــهید مطهر ...« و ... 
ترجیع بند زمزمه های کودکان و نوجوانان و جوانان 
در مــدارس و دانشــگاه ها بــود و حاال هم با گذشــت 
بیش از چهل سال از آن روزهای شکوفایی، همچنان 

گرم کننده فضای گرامیداشت دهه فجر است.

   هنر انقالبی باطراوت، بانشاط و الهام بخش
اندکی بعد از پیروزی انقاب اسامی که قدرت  های 
شــیطانی و زورگوی عالم، تمام قد پشت سر صدام 
قــرار گرفتند تا به خیال خودشــان، ظرف یک هفته 
انقــاِب ملــت ایــران را از بیــن ببرنــد، این بار اقشــار 
مختلــف مــردم فرزنــدان خــود را روانــه دفــاع از 
مرزهای عزت و شــرف این ســرزمین کردند و هشت 
ســال تمام قــد مقابــل دشــمن متجــاوز و همــه 
حامیان شــرقی و غربی و منطقه ای او ایســتادند. 
در ایــن ســال ها بازهــم این »هنــر انقابی« بود که 
در قالب های شعر، سرود، تئاتر و سینما به میدان 
آمــد تــا هــم انگیزه های الهی بــرای دفــاع از آرمانها 
همچنان زنده و باطراوت بماند و هم تبیین کننده 
و انعکاس دهنــده دفــاع مقــدس مــردم ایــران از 

استقال و عزتشان باشد.
در آن ســال ها، ســرودهای ابتــکاری و فاخــر در کنــار 
مداحی های حماسی صادق آهنگران و هم رزمانش، 
یــک شــور و شــعور عمومی بــرای ایســتادن مقابل 
دنیــای ظلــم و اســتکبار در ایــران اســامی به وجود 
آورده بــود. مضمــون و درون مایه همه این نواهای 
مانــدگار هم، اشــعار نــاب و متعالی شــاعرانی مثل 
حمیــد ســبزواری و دیگــر چهره هــای شــعر انقابی 
بــود که بر اســاس آموزه هــای معرفتِی اســام ناب 
و منظومــه فکــری و ارزشــی انقــاب اســامی خلق 
می شــد و هنوز هم طراوت، بالندگی و الهام بخشــی 

آن سروده های ادبی باقی است.
در یــک کام، انقــاب اســامی در کــوران مقابلــه بــا 
بحران ها و توطئه های کمرشــکنی که دشــمنان در 
مقابلش طراحی کرده بودند، از ظرفیت هنر انقابی 
و جلوه هــای مختلــف آن به خوبــی بهره گرفت تا هم 
نشــاط جامعه حفظ شــود و هم حرف آن جامعه به 
گوش دنیا رســانده شــود: »ســرود مثل هوای تازه، 
مثــل هــوای بهاری نفــوذ می کند؛ هیچ الزم نیســت 
وادار بشــوند کســانی کــه آن را ترویــج کننــد، تقریظ 
بنویســند، شــعر بگویند؛ نــه، خود ســرود وقتی که 
خــوب تنظیــم شــد ]اثر می کنــد[. ما ایــن را امروز کم 
داریــم؛ امــروز بــه نظر می رســد که ما بــه این احتیاج 
داریم و مرحوم حمید ســبزواری رضوان اهلل علیه در 

این زمینه بهترین بود.«      1395/3/31

   فصل »تبیین« حقایق، با ذوق و هنر
حــاال و در »گام دوم« انقــاب اســامی، بازهــم 
بهره گیــری دقیق و به جــا از ظرفیت هنر و جلوه های 
نوین آن مانند ســرود اســت که می تواند از ســویی 
تبیین کننــده حــرف و خواســت این ملــت انقابی و 
آرمان هایشــان باشــد و از ســوی دیگــر، در مقابــل 
توطئه ُبن بســت نمایِی دشــمنان امید آفرینی کند. 
»از هنر حداکثر استفاده را باید کرد ... اگر بتوانید یک 
ســرود زیبای اثرگذار خوش مضمون درست کنید، 
جوری که بچه ها وقتی در کوچه راه می روند، از خانه 
به مدرسه می روند، زیر لبشان آن را زمزمه کنند، یک 
کار بســیار بزرگی کرده اید؛ یعنی اســتفاده از هنر به 
شکل صحیح؛ این کار شما را آسان می کند، تسهیل 
می کنــد. به هرحــال، باید تاش کرد، باید کار کرد«     
1394/2/14؛ همچنین »ســرود یکی از ظرفیت های 
هنــری گران بهــا برای گســترش ارزش های معرفتی 
و عملــی اســت. ترکیــب بدیــِع شــعر و صــدا و آهنگ 
در اجــرای دســته جمعی، راز اثرگــذاری اســتثنائی 
ســرودهای مذهبــی و ملــی در همــه جــای جهــان 
اســت و بحمــداهلل ذوق و ســلیقه و هنــر ایرانــی، در 
ایــن بخــش هــم توانســته اســت کشــور عزیــز ما را 
در شــماِر ســرآمدان قــرار دهــد. اکنــون با تشــکر از 
دســت اندرکاران ترویج ســرود، آنان را به زبده گزینی 
در همــه اجــزاء ســه گانه یادشــده و نیــز پرهیــز از 
دنباله روی هــای زیان بــار و نیــز انتخــاب موضوعات 
ارزشــی اســامی و انقابی و ملی توصیه می کنم.«  
    14۰1/4/21 تجربــه موفــق و بارهــا اثبات شــده در 
میــدان فرهنــگ و هنــر، نشــان می دهــد کــه اگر کار 
هنــری فاخــر، غنــی، جــذاب و برآمــده از ارزش هــای 
الهــی و فطــری تولیــد شــود کــه انعکاس دهنــده 
آرمان ها و ارزش های قلبی ملت ایران باشــد، مســیر 
گســترش و نفوذ در دلها مخاطبان را بســیار ســریع 
و عمیــق طــی خواهــد کرد: »شــما ببینید در همین 
ســرودی که این روزها پخش شــده که اظهار ارادت 
به ولی امر، ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
و روحنافــداه و ســام بــه حضــرت بقیــة اهلل اســت، 
مــردم چه کار دارند می کنند؛ چه اظهار شــوقی، چه 
همراهی ای، چه اظهار ارادتی! پیر، جوان، نوجوان، 
کودک، زن، مرد، همه، در سرتاســر کشــور، در تهران 
یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در 
یزد یک جور، در شهرهای مختلف یک جور؛ این دلیِل 
چیســت؟ این دلیل روگردانی مردم از دین اســت؟ یا 
بعکــس.«      14۰1/3/14 در ایــن میــان، بهره گیــری از 
مایه هــای هنری اصیل و مبتنی بر معرفت دینی -و 
نــه بدعت های ابتذال گونــه- می تواند به اثرگذاری 
و الهام بخشــی کانون هــای دینــی از جملــه هیئات 
مذهبی نیز به شکل قابل توجهی کمک کند و هیئت 
را به »کانون جهاد تبیین« تبدیل کند: »هیئت جای 
چیست؟ جای جهاد. هیئت، کانون جهاد است؛ جهاد 
فی ســبیل اهلل، جهاد در راه احیای مکتب اهل  بیت، 
مکتب امام حســین علیه الســام، مکتب شهادت. 
خب ائمه علیهم السام چه جور جهادی می کردند؟ 
ائمــه جهــاد نظامی کــه نمی کردند؛ جــز معدودی 
-فقط حضرت امیرالمؤمنین، امام حســن  مجتبٰی 
و حضرت امام حســین با شمشــیر جنگیدند- بقیه  
ائمه که با شمشیر نجنگیدند؛ جهادشان چه بود؟ 
جهــاد تبییــن؛ تبیین کنید، روشــنگری کنید. هیئت، 

محل جهاد تبیین است.«      14۰۰/11/3

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفته

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

نگاهی به ثمرات عملی شدن اقتصاد دانش پایه برای مردم و کشور

سخن هفته

فرصت شکوفایی اقتصاد ملی
با شــــکل  گیری نظام اســــامی در ایران، عناد غربی ها با 
ایران حتی در عرصه  اقتصاد نیز فزونی یافت. یک ســــؤال 
مهم این اســــت که »چرا ]دشــــمنان[ این دشمنی ها را 
می کنند؟ ... ]چون[ کشــــورهای غربــــی از لحاظ منابع 
نفتی دچار مشــــکل شــــده اند و روزبه روز مشکل آن ها 
بیشــــتر خواهــــد شــــد.«         1391/1/1     آن زمــــان که نفت 
کشورهای غربی تمام شود، دنیا »آن روز متکی خواهد 
شــــد به ســــه منبع عمده نفتی در منطقه ما و در خلیج 
 فارس که البته یکی از آن ســــه منبع ایران اســــت. در بین 
همه کشــــورهای دنیا آن کشــــوری که موجودی نفت و 
گازش بر روی  هم از همه بیشــــتر اســــت کشور جمهوری 
اســــامی ایران است.«     1391/5/3نظام سلطه بر این 
مسئله پای می فشرد که با سرنگونی جمهوری اسامی 
مناســــبات پیش از انقابش را مجددًا بازســــازی نماید. 
بدین خاطر دشــــمنان بر روی اقتصاد متمرکز شــــدند تا 
به رشــــد ملی، اشــــتغال، رفاه ملی لطمــــه وارد نمایند؛ 
بنابراین، دولت باید منابع ایران را با اقتصاد دانش بنیان 
پیونــــد بزند و بتواند از منابع غنی تولید ثروت نماید، زیرا 
رشد شــــتابان اقتصاد به وســــیله اقتصاد دانش بنیان 

ممکن خواهد بود.

  چرا به اقتصاد دانش بنیان نیاز است؟
ضرورت نیاز کشور به اقتصاد دانش بنیان را می توان در 

مسائل زیر موردمطالعه قرار داد:

1. تقویت خودباوری و خوداتکایی در کشور
آنچه امروزه ملت های مسلمان احتیاج دارند، احساس 
هویت و شخصیت است. همان گونه که ملت ایران پیش 
از انقاب اسامی سالیان متمادی اسیر تضعیف روحیه 
خودباوری بود، مســــئوالن دولتی همواره در مواجهه 
با پیشرفت های خیره کننده علمی غرب مبهوت بودند 
کــــه »به تدریج احســــاس کمبود، احســــاس حقارت، 
احســــاس خودکم   بینی در این کشور و در میان ملت ما 
ترویج شــــد. خوشــــبختانه انقاب همه چیز را دگرگون 
کــــرد؛ از جملــــه این حالت و این روحیــــه را دگرگون کرد؛ 
بنابرایــــن، بنیان گذاری کارهای اقتصادی بر پایه   دانش، 
هــــم موجب تقویت روحیه و شــــخصیت و هویت ملی 
است، هم قدرت سیاسی. خوِد استقال و خوداتکایی 
در یک کشــــور، قدرت سیاسی می دهد؛ عاوه بر قدرت 

اقتصادی که طبیعتًا به وجود می آید.«    1391/5/8  

2. استفاده از قدرِت درون زای علمی برای اقتصاد ملی
امروزه در عرصه جهانی کشــــورهایی که داعیه و رسالت 
جهانی برای خویش ترســــیم ساخته اند از علم و دانش 
بهره وافری برده اند. انقاب اسامی نیز که برای خویش 
رسالت احیا و دستیابی به تمدن نوین اسامی را متصور 
ساخته است، الجرم، باید در این مسیر استقال و اتکای 
بر خویش داشــــته باشــــد، زیرا علم و دانش سرمایه ای 
جوشان و تمام ناشدنی برای کشور محسوب می شود 
کــــه به مثابه پیشــــران در اقتصــــاد، فرهنــــگ، ارتقای 
هویت ملی در گســــتره جهانی، پویایی قدرت سیاســــی 
و ... محســــوب می شــــود. »اگر چرخه   تولید علم در یک 

کشــــوری به راه افتاد، اگر استعدادی وجود داشت و به 
جریان افتاد، اگر ظرفیت ها شــــروع کرد به بروز و ظهور، 
آن وقت این دیگر منبِع تمام   نشــــدنی اســــت. علم یک 
پدیده   درون   زاســــت؛ چیزی نیســــت که انسان برای آن 

ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود.«      1391/5/8

3. نجات از اقتصاد نفتی
بــــا توجه بــــه اینکــــه منابــــع زیرزمینی همچــــون نفت 
تمام شــــدنی اســــت، اتکای مدیریت کشور به درآمد نفت 
نوعی خودفریبی محسوب می شود؛ ازاین رو، دولت باید 
برای چرخه کشــــور و تولید ثروت به ســــمت دانش و علم 
ســــوق یابد تا کشور به شــــکوفایی اقتصادی نائل گردد. 
»اگر ... بخواهیم به رشــــد اقتصادِى حقیقی نائل شویم، 
راهش تکیه   به علم اســــت ... اگر ما ان   شــــاءاهلل بتوانیم 
بنیان گذاری کارهای اقتصادی بر پایه   دانش را پیش ببریم 
و به وجه غالب اقتصاد کشــــور تبدیل کنیم، این نه تنها به 
کشــــور قدرت اقتصادی خواهد داد، بلکه قدرت سیاسی 
و قدرت فرهنگی هم خواهد داد. وقتی کشوری احساس 
کــــرد که با علم و دانش خود می تواند زندگی و ملت خود 
را اداره کند و به دیگر ملت ها خدمت برســــاند، احســــاس 
هویت و شــــخصیت می کند«        1391/5/8؛ بنابراین، اگر 
پیشرفت علمی دنبال شود، »آن وقت اقتصاد دانش پایه 
-که ســــرمایه گذاری اش اندک اســــت ]اّما[ فــــرآورده و 
محصولش بســــیار زیاد اســــت- در اختیار ما قرار خواهد 
گرفت.«       1394/12/2۰ از این طریق می توان وابســــتگی 
به نفت را که »میراث شوم صدساله ماست« کنار بگذاریم 
و با فعالیت های اقتصــــادی جایگزین، بزرگ ترین تحول 
اقتصادی را رقم زد. بی تردید صنایع دانش بنیان می تواند 

این خأل را جبران نماید.

4. اســــتقامت در مواجهه با تکانه ها و فشارهای بیرونی 
به اقتصاد

در عصر کنونی که جهان مواجه است با آشفتگی اقتصادی، 
جمهوری اســــامی برای آنکه بتواند در برابر این بحران ها 
مقاوم باشــــد، ضرورت دارد به ســــمت اقتصاد مقاومتی 
بــــا اتکا بــــر دانش بنیان گام بــــردارد. »اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد دانش بنیان اســــت؛ اقتصــــاد مقاومتی اقتصاد 
درون زا اســــت؛ اقتصادی اســــت که در داخــــل پایه های 
مســــتحکمی دارد که تکانه هــــای بین المللی و جهانی«       

1394/7/22 به آن لطمه وارد نمی سازد.

5. اشتغال افزایی در کشور
از جمله مســــائل حائز اهمیت در حوزه اقتصاد کشور، 
مسئله اشتغال است. »یکی از بهترین راه های اشتغال، 
همیــــن پارک های علــــم و فناوری و همیــــن واردکردن 
دانشــــجویان به فناوری هــــای قابل  تبدیــــل به ثروت 
اســــت.«        1394/۶/4مســــلمًا مشــــاغلی که ناشی از 

فعالیت علمی هستند بی پایان خواهند بود.

    ثمرات اقتصاد دانش بنیان
شــــکل گیری اقتصاد بر پایه شــــرکت های دانش بنیان از 
مهمترین شــــاخص های شــــکل گیری اقتصادی مقاوم 

و با ثبات اســــت.اگر در مواجهه با انباشــــت چالش های 
اقتصــــادی، بــــا تدبیر درســــت اقدام شــــود، حاصل آن 
آســــایش مردم و پیشرفت کشور خواهد بود. »اگر ما ... 
دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشــــور قرار دادیم ... منافع 
زیادی برای کشــــور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت: 
هزینه هــــا را کاهش می دهــــد ... بهره وری را افزایش می 
دهــــد... کیفیــــت محصــــول را افزایش می دهــــد... در 
بازارهــــای جهانی، مــــا می توانیم از ایــــن محصوالت به 
عنــــوان محصوالت رقابت پذیر اســــتفاده کنیم ... وقتی 
محصول داخلی کیفیت بهتری داشــــت، قیمت ارزان تری 
داشــــت، مردم طبعًا بــــه آن اقبال می کننــــد؛ یک چنین 
خصوصیاتــــی در تولیــــد دانش بنیان وجــــود دارد.«     
14۰1/1/1  اقتصــــاد دانش بنیــــان، ظرفیت های کشــــور را 
توســــعه می دهد و منجر به جــــذب حداکثری نخبگان 
شــــده و دانش آموختگان کشور را در حوزه های مختلف 
جذب و دانش این قشــــر را با اشتغالشان پیوند خواهد 
داد و در نتیجه نخبگان را از اشتغال در مشاغل خدماتِی 
کــــم ارزش، دور خواهــــد کــــرد. اقتصاد دانــــش بنیان و 
اســــتفاده از فنــــاوری ها و دانــــش روز در صنعت و رونق 
فضای کسب و کار افزون بر آنکه شکوفایی اقتصاد کشور 
و رشــــد شــــتابان اقتصاد را به همراه خواهد داشت، به 
پیشرفت عادالنه و حل معضل فقر کمک شایانی خواهد 
نمود. اقتصاد دانش بنیان به دلیل اتکا بر دانش بومی، 
موانع را دور زده و تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهد کرد 
و با در دســــت گرفتن ابتکار عمل، موانع ناشــــی از تحریم 
های ظالمانه را مرتفع خواهد کرد و کشــــور را به ســــمت 

خودکفایی و استقال اقتصادی پیش خواهد برد.  

      پیشــــرفت ها و دســــتاوردها در حــــوزه اقتصــــاد 
دانش بنیان

با وجود تحریم  هایی که در سال های اخیر کشور را دربرگرفت 
که تاکنون بی  سابقه بوده  اند، کشور پیشرفت های زیادی 
را در حوزه اقتصاِد مبتنی بر دانش به دســــت آورده است 
که نشان از تاب  آوری اقتصاد ایران در بحرانی  ترین شرایط 
را دارد؛ تولید واکسن در شرایط تحریم، پیشرفت علمی، 
صنعتی و فناوری  در دوره فشارهای گوناگون بین المللی 
و به دســــت آوردن دانــــش در حوزه ســــلول های بنیادین 
پیشرفت های عظیمی بودند که برای کشور حاصل گشته 
است. از دیگر دستاوردها، پیشرفت های فناوری نانوست 
که می توان بیان داشــــت که نانو »یکی از مســــائل مهم 
پیشرفت علمی و فنی کشور است.«       1393/11/11 با تمرکز 
دولت بر اقتصاد دانش بنیان می توان جهشی در ساختار 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ایجاد نمود که ایران 
را در »گام دوم« انقــــاب در عرصه بین المللی به عنوان 
پیشران علم و دانش معرفی نمود و بستر تحقق تمدن 
نویــــن اســــامی را فراهم کرد. »این تعالــــی موردنظر و 
پیشرفت به هیچ وجه خیال پردازانه نیست؛ واقع   گرایانه 
اســــت. تجربه این چند سال هم همین را نشان می دهد 
... پیشــــرفت کشور در بخش های مهم و دانش های نو و 
مؤثر در زندگی، بافاصله چند سال، پیشرفت چشمگیری 
بوده است؛ این نشــــان   دهنده این است که استعداد و 

ظرفیت و آمادگی هست.«     1391/5/8


