
         

بعد از رســـول اکرم� کسی افضل از 350350
او در هیچ معنایی نیست و نخواهد بود. 
ّمت 

ُ
لکـــن در     مراتب بعد هم که باید این ا

هدایت بشـــود، پیغمبر اکرم که از دنیا می خواســـت تشـــریف   
  ببـــرد، تعییـــن جانشـــین و جانشـــینها را تا زمـــان غیبت کرد، و 
ی 

ّ
ّمت را     هم کردند، به طور کل

ُ
همان جانشـــینها، تعیین امام ا

ّمت را به خود وانگذاشـــتند که متحیر باشـــند، برای آنها 
ُ
این ا

امام     تعیین کردند، رهبر تعیین کردند. تا ائمۀ ُهدیـ  سالم اهلل 
َقهـــا؛ آنهایی که متعهدند، 

ُ
علیهـــمـ  بودنـــد، آنها بودند و بعد     ف

آنهایـــی که اسالمشـــناس اند، آنهایی که زهـــد دارند؛ زاهدند،   
  آنهایـــی که ِاعراض از دنیا دارنـــد، آنهایی که توجه به َزرق و َبرق 
دنیا ندارند، آنهایی که     دلســـوزند برای ملت، آنهایی که ملت را 
مثل فرزندهای خودشان می دانند؛ آنها را تعیین     کردند برای 

ّمت.     1358/9/18   
ُ
پاسداری از این ا

دســـتاوردهای دعا چیست؟ وقتی ما با خدا 
ســـخن میگوییم، او را نزدیک خود احساس 
میکنیـــم، مخاطب خود میدانیم و با او حرف 
میزنیم، این دســـتاوردها از جمله ی فواید و 
عواید دعاست. زنده نگهداشتن یاد خدا در 
دل، غفلـــت را - که مادر همه ی انحراف ها و 
کجیها و فسادهای انسان، غفلت از خداست 
- میزداید. دعا غفلت را از دل انسان میزداید؛ 
انسان را به یاد خدا می اندازد و یاد خدا را در 
دل زنده نگه میدارد. بزرگترین خســـارتی که 
افراد محروم از دعا مبتالی به آن میشـــوند، 
این است که یاد خدا از دل آنها میرود. نسیان 
و غفلـــت از خدای متعال برای بشـــر بســـیار 

خسارت  بار است.      138۴/۷/۲9   

مســـئولیت اداره ی جامعه ی اســـالمی و پیشـــرفت جامعه ی اسالمی بر 
دوش همـــه اســـت؛ بـــر دوش زن، بر دوش مرد؛ هر کدامـــی به نحوی بر 
حســـب توانائیهای خودشـــان. بحث ســـر این نیســـت که زن آیا میتواند 
مســـئولیتی در بیـــرون از منزل داشـــته باشـــد یـــا نه - البته کـــه میتواند، 
شـــکی در این نیســـت؛ نگاه اســـالمی مطلقًا این را نفی نمیکند - بحث در 
این اســـت که آیا زن حق دارد به خاطر همه ی چیزهای مطلوب و جالب و 
شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکن است تصور شود، 
نقش خود را در خانواده از بین ببرد؟ نقش مادری را، نقش همسری را؟ 
حـــق دارد یـــا نه؟ ما روی این نقش تکیه میکنیم. مـــن میگویم مهمترین 
نقشـــی که یک زن در هر ســـطحی از علم و ســـواد و معلومات و تحقیق و 
معنویـــت میتواند ایفاء کند، آن نقشـــی اســـت که بـــه عنوان یک مادر و 
بـــه عنوان یک همســـر میتواند ایفاء کند؛ ایـــن از همه ی کارهای دیگر او 
مهمتر اســـت؛ این، آن کاری اســـت که غیر از زن، کس دیگری نمیتواند آن 

را انجـــام دهد.      138۶/۴/13  

کالم امام   

خانواده  ایرانی  درس اخالق  

فقیه، هدایتگر و پاسدار امت در عصر غیبت است

مهمترین مسئولیت زن ایفای نقش مادری و همسری استدعا، یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد
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انقالب اســالمی که به ثمر نشســت و پیروز شــد،  گـزارش
هفتـــــه

عــده ای در جامعــه آن روز ایــران، مــدام القــاء 
می کردنــد کــه انقــالب و انقالبیــون، بــا »هنــر« 
بیگانه اند و نه تنها نسبتی با آن ندارند، بلکه هنرستیز هم 
هســتند! اساســًا به دلیــل اصــرار عامدانه بــر همین گزاره 
غلــط و ســاختگی بــود کــه حتــی پیــش از پیــروزی انقــالب 
اسالمی به ویژه در ماه های نهایی منتهی به ۲۲ بهمن 5۷ 
-که پیروزی انقالب و ویران شــدن کاخ آرزوهای بیگانگان 
را در ایــن ســرزمین، محتمــل و نزدیــک می دیدنــد- تــا 
می توانستند تالش کردند تا این دروغ مشمئزکننده را در 

جامعه ایرانی جا بیندازند.
امــا حقیقــت قابل کتمان نبود و از همان روزهای نخســت 
پیــروزی انقالب اســالمی، اشــارات پیدا و پنهــان امام امت 
دربــاره نســبت هنــر و انقــالب اســالمی، توطئــه تبلیغی و 
دروغیــن ضدانقــالب داخلی و خارجی را خنثی کرد. بیانات 
صریح امام خمینی �در باب اهمیت هنر و بیان این گزاره 
متعالــی کــه »هنــر، عبــارت اســت از دمیــدن روح تعهد در 
انسان ها« و تأکید بر اینکه »ما با سینما مخالف نیستیم، 
بــا فحشــا مخالفیــم«، همه و همه اجزاء روشــن و دقیقی 
از چارچــوب »هنــر انقالبــی« بــوده اســت. در واقــع، هنــر 
انقالب اســالمی و رهبران روشــن بین آن، این بوده اســت 
که نه تنها بر اهمیت و جایگاه رفیع هنر در اســالم و انقالب 
اسالمی تأکید قاطع کردند، بلکه با هدایت فضای عمومی 
و نخبگانی جامعه برای تولیدات فرهنگی و هنری فاخر، از 
شــاخه های مختلــف هنر برای تبییــن اهداف و آرمان های 

این انقالب بزرگ و اصول و ارزش های آن بهره گرفتند.
ایــن تجربــه موفق و ماندگار نشــان داد که »توقع انقالب 
از هنر و هنرمند، مبتنی بر نگاه زیباشــناختی در زمینه  هنر 
اســت کــه توقــع زیــادی هــم نیســت.«       138۰/5/1و »هنــر، 
زبان رسایی برای همه موضوعات به خصوص موضوعات 
پیچیــده ای مثــل انقالب اســت. خوب اســت که من عرض 
کنــم کــه هرچه امثال من درباره انقالب بگوییم، نخواهیم 
توانست آن حقیقت عظیم را تشریح کنیم؛ مگر اینکه زباِن 
هنر وارد میدان شود. زباِن هنر است که می تواند حوادث 

عظیم را تبیین و تشــریح کند و ذهن ها را روشــن نماید.«  
13۷۷/11/13    

     طنین نواهای ماندگار، در جای جای ایران انقالبی
در میان میدان های جهاد هنری، قالِب »سرود« اثرگذاری 
منحصربه فردی داشته و از همان ماه های نخست بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی، بازار تولیدات فاخر این حوزه گرم 
شــد و با بهره گیری از عنصر »شــعِر خوب«، آثار ماندگاری 
در بخش هــای ســرود، نوحــه و حتی مداحی -که اساســًا 

پدیده ای سنتی و سابقه دار بوده است- خلق شد.
ســرودهای مربــوط به روزهــای پیروزی انقالب اســالمی، 
نخســتین نمونه هــای رویــش انقالبی در ایــن حوزه بوده 
اســت؛ »برخیزیــد، ای شــهیدان راه خــدا...« ، »خمینی ای 
امام«، »بوی گل سوسن و یاسمن آید...«، »ای مجاهد، 
شــهید مطهــر ...« و ... ترجیع بنــد زمزمه هــای کــودکان و 
نوجوانــان و جوانــان در مدارس و دانشــگاه ها بود و حاال 
هم با گذشت بیش از چهل سال از آن روزهای شکوفایی، 

همچنان گرم کننده فضای گرامیداشت دهه فجر است.

   هنر انقالبی باطراوت، بانشاط و الهام بخش
اندکــی بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی کــه قدرت  هــای 
شــیطانی و زورگــوی عالــم، تمام قد پشت ســر صــدام قرار 
گرفتند تا به خیال خودشــان، ظرف یک هفته انقالِب ملت 
ایران را از بین ببرند، این بار اقشــار مختلف مردم فرزندان 
خــود را روانــه دفــاع از مرزهای عزت و شــرف این ســرزمین 
کردنــد و هشــت ســال تمام قــد مقابل دشــمن متجاوز و 
همه حامیان شــرقی و غربی و منطقه ای او ایســتادند. در 
این سال ها بازهم این »هنر انقالبی« بود که در قالب های 
شعر، سرود، تئاتر و سینما به میدان آمد تا هم انگیزه های 
الهــی بــرای دفاع از آرمانها همچنان زنده و باطراوت بماند 
و هــم تبیین کننده و انعکاس دهنده دفاع مقدس مردم 

ایران از استقالل و عزتشان باشد.
کنــار  در  فاخــر  و  ابتــکاری  ســرودهای  ســال ها،  آن  در 
مداحی های حماســی صادق آهنگران و هم رزمانش، یک 
شــور و شــعور عمومی برای ایستادن مقابل دنیای ظلم و 

اســتکبار در ایران اســالمی به وجــود آورده بود. مضمون 
و درون مایــه همــه این نواهای ماندگار هم، اشــعار ناب و 
متعالی شــاعرانی مثل حمید ســبزواری و دیگر چهره های 
شــعر انقالبی بود که بر اساس آموزه های معرفتِی اسالم 
ناب و منظومه فکری و ارزشی انقالب اسالمی خلق می شد 
و هنوز هم طراوت، بالندگی و الهام بخشی آن سروده های 

ادبی باقی است.
در یک کالم، انقالب اســالمی در کوران مقابله با بحران ها 
و توطئه های کمرشکنی که دشمنان در مقابلش طراحی 
کرده بودنــد، از ظرفیــت هنر انقالبــی و جلوه های مختلف 
آن به خوبی بهره گرفت تا هم نشــاط جامعه حفظ شــود و 
هم حرف آن جامعه به گوش دنیا رســانده شــود: »سرود 
مثل هوای تازه، مثل هوای بهاری نفوذ می کند؛ هیچ الزم 
نیســت وادار بشــوند کســانی که آن را ترویج کنند، تقریظ 
بنویســند، شــعر بگویند؛ نــه، خود ســرود وقتی که خوب 
تنظیــم شــد ]اثر می کنــد[. ما این را امروز کــم داریم؛ امروز 
به نظر می رسد که ما به این احتیاج داریم و مرحوم حمید 
ســبزواری رضوان اهلل علیــه در ایــن زمینــه بهترین بود.«      

1395/3/31

   فصل »تبیین« حقایق، با ذوق و هنر
حــاال و در »گام دوم« انقــالب اســالمی، بازهم بهره گیری 
دقیــق و به جــا از ظرفیت هنــر و جلوه های نوین آن مانند 
ســرود اســت که می تواند از ســویی تبیین کننده حرف و 
خواســت ایــن ملــت انقالبی و آرمان هایشــان باشــد و از 
ســوی دیگر، در مقابل توطئه ُبن بســت نمایِی دشمنان 
امید آفرینی کند. »از هنر حداکثر استفاده را باید کرد ... اگر 
بتوانید یک ســرود زیبای اثرگذار خوش مضمون درست 
کنیــد، جــوری کــه بچه هــا وقتی در کوچــه 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 شــما را آســان می کند، تســهیل می کند. 
به هرحــال، بایــد تــالش کــرد، باید کار کــرد«     139۴/۲/1۴؛ 
همچنیــن »ســرود یکــی از ظرفیت هــای هنــری گران بها 
برای گســترش ارزش های معرفتی و عملی است. ترکیب 
بدیــِع شــعر و صــدا و آهنــگ در اجرای دســته جمعی، راز 
اثرگذاری اســتثنائی ســرودهای مذهبــی و ملی در همه 
جای جهان است و بحمداهلل ذوق و سلیقه و هنر ایرانی، 
در این بخش هم توانسته است کشور عزیز ما را در شماِر 
ســرآمدان قرار دهد. اکنون با تشــکر از دســت اندرکاران 
ترویــج ســرود، آنــان را بــه زبده گزینــی در همــه اجــزاء 
ســه گانه یادشــده و نیز پرهیــز از دنباله روی های زیان بار 
و نیــز انتخــاب موضوعــات ارزشــی اســالمی و انقالبــی و 
ملــی توصیــه می کنــم.«      1۴۰1/۴/۲1 تجربــه موفق و بارها 
اثبات شــده در میدان فرهنگ و هنر، نشــان می دهد که 
اگــر کار هنــری فاخــر، غنی، جذاب و برآمــده از ارزش های 
الهــی و فطری تولید شــود کــه انعکاس دهنده آرمان ها 
و ارزش هــای قلبی ملت ایران باشــد، مســیر گســترش و 
نفــوذ در دلهــا مخاطبــان را بســیار ســریع و عمیــق طــی 
خواهــد کــرد: »شــما ببینیــد در همیــن ســرودی که این 
روزهــا پخش شــده که اظهار ارادت بــه ولی امر، ولی عصر 
عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف و روحنافــداه و ســالم بــه 
حضــرت بقیــة اهلل اســت، مــردم چــه کار دارنــد می کنند؛ 
چــه اظهــار شــوقی، چه همراهــی ای، چه اظهــار ارادتی! 
پیر، جوان، نوجوان، کودک، زن، مرد، همه، در سرتاســر 
کشور، در تهران یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان 
یک جــور، در یــزد یک جور، در شــهرهای مختلف یک جور؛ 
ایــن دلیــِل چیســت؟ ایــن دلیــل روگردانی مــردم از دین 
اســت؟ یا بعکس.«      1۴۰1/3/1۴ در این میان، بهره گیری 
از مایه هــای هنــری اصیــل و مبتنــی بر معرفــت دینی -و 
نــه بدعت هــای ابتذال گونــه- می توانــد بــه اثرگذاری و 
الهام بخشــی کانون هــای دینی از جملــه هیئات مذهبی 
نیز به شکل قابل توجهی کمک کند و هیئت را به »کانون 
جهــاد تبییــن« تبدیــل کند: »هیئت جای چیســت؟ جای 
جهــاد. هیئت، کانون جهاد اســت؛ جهاد فی ســبیل اهلل، 
جهاد در راه احیای مکتب اهل  بیت، مکتب امام حســین 
علیه الســالم، مکتب شــهادت. خب ائمه علیهم الســالم 
چه جــور جهــادی می کردنــد؟ ائمــه جهــاد نظامــی کــه 
نمی کردند؛ جز معدودی -فقط حضرت امیرالمؤمنین، 
امــام حســن  مجتبــٰی و حضرت امام حســین با شمشــیر 
جنگیدنــد- بقیــه  ائمــه کــه بــا شمشــیر نجنگیدنــد؛ 
جهادشان چه بود؟ جهاد تبیین؛ تبیین کنید، روشنگری 

کنید. هیئت، محل جهاد تبیین اســت.«      1۴۰۰/11/3

در داخل متأّسفانه بعضی ها غرب را َبزک میکنند، بدی های غرب را توجیه میکنند، 
رتـــوش میکننـــد، نمیگذارنـــد افـــکار عمومی متوّجه بشـــود که همیـــن دولتهای 
ظاهر الّصـــالح -مثل فرانســـه، مثل انگلیـــس، مثل دیگران- در باطنشـــان چقدر 
شـــیطنت و شـــرارت وجود دارد؛ مطبوعاتچی ها بینشـــان هســـت، رســـانه ای ها 
بینشـــان هســـت؛ مثل تقی زاده. در دوره ی طاغوت، آدمی مثـــل تقی زاده، به این 
رِق ســـر تا ناخن پا غربی بشـــود؛ یعنی سبک زندگی 

َ
مضمون گفت که ایران باید از ف

در ایران باید غربی بشود. امروز هم تقی زاده های جدید از این حرفها میزنند؛ البّته 
به این صراحت نمیگویند اّما مضمون حرفشـــان این اســـت. آنهایی که افکار غربی 
را، سبک زندگی غربی را، روشهای غربی را، لغات غربی را به طور پیوسته در داخل، 
در ادبّیات ما، در افکار ما، در دانشـــگاه های ما، در مدارس ما تزریق میکنند، پمپاژ 
میکنند، اینها همین تقی زاده های جدیدند. آنهایی که پشت سر سند ۲۰3۰ -سند 
۲۰3۰ یعنی برگرداندن ســـبک زندگی اسالمی به زندگی غربی- می ایستند، همان 
تقی زاده های امروز هستند؛ البّته امروز به توفیق الهی جوانهای مؤمن ما و مردم 
انقالبی ما نخواهند گذاشت این تقی زاده ها حرفشان به کرسی بنشیند.     1   /1398/1

حزب اهلل این است    

جوانان مومن نخواهند گذاشت پروژه بزک غرب به نتیجه برسد

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

فرصت شکوفایی اقتصاد ملی
با شــــکل  گیری نظام اســــالمی 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[ کشورهای غربی 
از لحاظ منابع نفتی دچار مشــــکل شــــده اند و روزبه روز مشکل آن ها 
بیشــــتر خواهد شــــد.«         1391/1/1     آن زمان که نفت کشورهای غربی 
تمام شــــود، دنیا »آن روز متکی خواهد شد به سه منبع عمده نفتی 
در منطقــــه مــــا و در خلیج  فارس که البته یکی از آن ســــه منبع ایران 
اســــت. در بین همه کشــــورهای دنیا آن کشوری که موجودی نفت و 
گازش بر روی  هم از همه بیشــــتر است کشور جمهوری اسالمی ایران 
اســــت.«     1391/5/3نظام ســــلطه بر این مسئله پای می فشرد که با 
ســــرنگونی جمهوری اسالمی مناســــبات پیش از انقالبش را مجددًا 
بازســــازی نماید. بدین خاطر دشمنان بر روی اقتصاد متمرکز شدند 
تا به رشد ملی، اشتغال، رفاه ملی لطمه وارد نمایند؛ بنابراین، دولت 
باید منابع ایران را با اقتصاد دانش بنیان پیوند بزند و بتواند از منابع 
غنی تولید ثروت نماید، زیرا رشــــد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد 

دانش بنیان ممکن خواهد بود.

  چرا به اقتصاد دانش بنیان نیاز است؟
ضرورت نیاز کشــــور به اقتصاد دانش بنیان را می توان در مسائل زیر 

موردمطالعه قرار داد:

1. تقویت خودباوری و خوداتکایی در کشور
آنچــــه امروزه ملت های مســــلمان احتیاج دارند، احســــاس هویت و 
شــــخصیت اســــت. همان گونه که ملت ایران پیش از انقالب اسالمی 
سالیان متمادی اسیر تضعیف روحیه خودباوری بود، مسئوالن دولتی 
همــــواره در مواجهه با پیشــــرفت های خیره کننده علمی غرب مبهوت 
بودند که »به تدریج احســــاس کمبود، احســــاس حقارت، احساس 
خودکم   بینی در این کشــــور و در میان ملت ما ترویج شد. خوشبختانه 
انقالب همه چیز را دگرگون کرد؛ از جمله این حالت و این روحیه را دگرگون 
کرد؛ بنابراین، بنیان گذاری کارهای اقتصادی بر پایه   دانش، هم موجب 
تقویت روحیه و شخصیت و هویت ملی است، هم قدرت سیاسی. خوِد 
استقالل و خوداتکایی در یک کشور، قدرت سیاسی می دهد؛ عالوه بر 

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

۲. استفاده از قدرِت درون زای علمی برای اقتصاد ملی
امروزه در عرصه جهانی کشــــورهایی که داعیه و رسالت جهانی برای 
خویش ترسیم ساخته اند از علم و دانش بهره وافری برده اند. انقالب 
اســــالمی نیز که برای خویش رسالت احیا و دستیابی به تمدن نوین 
اسالمی را متصور ساخته است، الجرم، باید در این مسیر استقالل و 
اتکای بر خویش داشته باشد، زیرا علم و دانش سرمایه ای جوشان 
و تمام ناشدنی برای کشــــور محسوب می شود که به مثابه پیشران 
در اقتصــــاد، فرهنگ، ارتقای هویت ملی در گســــتره جهانی، پویایی 
قدرت سیاســــی و ... محســــوب می شــــود. »اگر چرخه   تولید علم در 

یک کشــــوری به راه افتاد، اگر اســــتعدادی وجود داشت و به جریان 
افتــــاد، اگر ظرفیت ها شــــروع کرد به بروز و ظهــــور، آن وقت این دیگر 
منبِع تمام   نشــــدنی است. علم یک پدیده   درون   زاست؛ چیزی نیست 

که انسان برای آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود.«      1391/5/8

3. نجات از اقتصاد نفتی
با توجه به اینکه منابع زیرزمینی همچون نفت تمام شــــدنی اســــت، 
اتکای مدیریت کشــــور به درآمد نفت نوعی خودفریبی محســــوب 
می شــــود؛ ازایــــن رو، دولت باید بــــرای چرخه کشــــور و تولید ثروت 
به ســــمت دانش و علم سوق یابد تا کشــــور به شکوفایی 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 
کشور تبدیل کنیم، این نه تنها به کشور قدرت اقتصادی خواهد داد، 
بلکه قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی هم خواهد داد. وقتی کشوری 
احســــاس کرد که با علم و دانش خــــود می تواند زندگی و ملت خود 
را اداره کنــــد و به دیگر ملت ها خدمت برســــاند، احســــاس هویت و 
شــــخصیت می کند«        1391/5/8؛ بنابراین، اگر پیشرفت علمی دنبال 
شــــود، »آن وقت اقتصاد دانش پایه -که ســــرمایه گذاری اش اندک 
اســــت ]اّما[ فرآورده و محصولش بسیار زیاد است- در اختیار ما قرار 
خواهد گرفت.«       139۴/1۲/۲۰ از این طریق می توان وابستگی به نفت 
را که »میراث شــــوم 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. استقامت در مواجهه با تکانه ها و فشارهای بیرونی به اقتصاد
در عصــــر کنونــــی که جهــــان مواجه اســــت با آشــــفتگی اقتصادی، 
جمهوری اســــالمی بــــرای آنکه بتواند در برابر ایــــن بحران ها مقاوم 
باشد، ضرورت دارد به سمت اقتصاد مقاومتی با اتکا بر دانش بنیان 
گام بردارد. »اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان اســــت؛ اقتصاد 
مقاومتی اقتصاد درون زا است؛ اقتصادی است که در داخل پایه های 
مستحکمی دارد که تکانه های بین المللی و جهانی«      139۴/۷/۲۲  به 

آن لطمه وارد نمی سازد.

5. اشتغال افزایی در کشور
از جمله مسائل حائز اهمیت در حوزه اقتصاد کشور، مسئله اشتغال 
اســــت. »یکی از بهترین راه های اشــــتغال، همیــــن پارک های علم و 
فناوری و همین واردکردن دانشــــجویان به فناوری های قابل  تبدیل 
به ثروت اســــت.«        139۴/۶/۴مســــلمًا مشــــاغلی که ناشی از فعالیت 

علمی هستند بی پایان خواهند بود.

    ثمرات اقتصاد دانش بنیان
شــــکل گیری اقتصاد بر پایه شــــرکت های دانش بنیــــان از مهمترین 

شــــاخص های شــــکل گیری اقتصادی مقاوم و با ثبات اســــت.اگر در 
مواجهه با انباشت چالش های اقتصادی، با تدبیر درست اقدام شود، 
حاصل آن آســــایش مردم و پیشــــرفت کشــــور خواهد بود. »اگر ما ... 
دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشــــور قرار دادیم ... منافع زیادی برای 
کشــــور و برای اقتصاد کشور خواهد داشــــت: هزینه ها را کاهش می 
دهــــد ... بهره وری را افزایش می دهــــد... کیفیت محصول را افزایش 
مــــی دهد... در بازارهای جهانی، ما مــــی توانیم از این محصوالت به 
عنــــوان محصوالت رقابت پذیر اســــتفاده کنیــــم ... وقتی محصول 
داخلی کیفیت بهتری داشــــت، قیمت ارزان تری داشت، مردم طبعًا به 
آن اقبال می کنند؛ یک چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود 
دارد.«     1۴۰1/1/1  اقتصاد دانش بنیان، ظرفیت های کشــــور را توسعه 
می دهد و منجر به جذب حداکثری نخبگان شده و دانش آموختگان 
کشور را در حوزه های مختلف جذب و دانش این قشر را با اشتغالشان 
پیوند خواهد داد و در نتیجه نخبگان را از اشتغال در مشاغل خدماتِی 
کم ارزش، دور خواهد کرد. اقتصاد دانش بنیان و اســــتفاده از فناوری 
هــــا و دانــــش روز در صنعت و رونق فضای کســــب و کار افزون بر آنکه 
شــــکوفایی اقتصاد کشور و رشد شتابان اقتصاد را به همراه خواهد 
داشــــت، 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 تهدیدهــــا را بــــه فرصت تبدیل خواهد کرد و با در دســــت گرفتن 
ابتکار عمل، موانع ناشی از تحریم های ظالمانه را مرتفع خواهد کرد 
و کشور را به سمت خودکفایی و استقالل اقتصادی پیش خواهد برد.  

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

ظرفیت و آمادگی هست.«     1391/5/8

مزار: تهران، بهشت زهرا)س( محل شهادت: عملیات مرصاد، اسالم آباد غرب

ݣݣاینکه خداوند متعال در قرآن شـــهید را زنده معرفی میکند - شـــهید یعنی شـــاهد، ناظر و حاضر - این به این معناســـت که خون شـــهید ضایع نخواهد شـــد؛ شخصیت شهید که تبلور همان 
آرمانهای او و آرزوهای اوســـت، از میان مردم رخت بر نخواهد بســـت.   1389/۴/۷  

خون شهید ضایع نخواهد شد
قا بیگی این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید احمد آ

شهید هفته  

تاریخ شهادت: 1367/5/5

امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه ما بیش از تحّرکات امنّیتی 
و اقتصادی، تحّرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رســـانه ای 
ط بشوند مبالغ 

ّ
اســـت؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم مســـل

هنگفت هزینه میکنند، کارهای بســـیار انجام میدهند؛ فکرهای 
بسیاری را در مجموعه های فکری برای این کار استخدام میکنند 

تـــا بتوانند با جنـــگ روانی، با تبلیغات گوناگـــون، افکار عمومی 
کشـــورها را -از جمله بیشـــتر از همه امروز کشـــور ما را که هدف 
ســـوء نّیت قدرتهای بزرگ است- قبضه کنند و در اختیار بگیرند. 
در زمینـــه ی کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درســـت و تمهیدات 
رسانه ای باید قوی تر و هوشمندانه تر عمل بکنیم.     1۴۰۰/5/1۲   

دولتمـــردان امریـــکا کـــه ادعـــا میکنند ایران دنبال ســـالح 
اتمی اســـت، خودشـــان هم میدانند که دروغ میگویند، آن 
کسانی هم که حرف این ها را در نطق ها و محافل میشنوند 
و برایشـــان کف میزنند، آن ها هـــم میدانند که این ها دروغ 
میگویند؛ کمااین که آن جایی که دم از حقوق بشـــر میزنند، 
همین طـــور اســـت. وقتـــی رئیس جمهور امریـــکا درباره ی 
قضایای عراق و غیره، دم از دمکراسی و حقوق بشر میزند، 
هـــم خودشـــان میدانند که دروغ میگوینـــد - چیزی که به 
فکرش نیســـتند، حقوق بشـــر و دمکراســـی است - هم آن 

مخاطبانی که این حرفها را میشنوند و برایشان کف میزنند. 
اهـــداف آن ها برای خودشـــان روشـــن اســـت؛ هـــدف آنها 
ســـلطه گری است. حقوق بشر برایشـــان کمترین اهمیتی 
ندارد. رفتارشـــان با زندانی، رفتارشان با زندانِی بخصوص 
گوانتانامو، رفتارشان در ابوغریب عراق، رفتارشان با مردم 
عـــراق، رفتارشـــان بـــا زن و بچه هایـــی که در خانه هاشـــان 
هســـتند، همه، نشـــان دهنده ی این اســـت که مســـأله ی 
حقوق بشـــر از نظر امریکاییها افســـانه اســـت؛ میدانند که 

دروغ میگویند.     138۴/۷/۲9   

تقـــوای الهـــی، یعنـــی... هـــر انســـانی مالحظه کند که چه کاری بر او الزم و واجب شـــده اســـت، آن را انجـــام دهد؛ چه کاری 
بـــرای او ممنـــوع شـــده اســـت، آن را انجام ندهـــد. اگر مردمی این توفیق را پیـــدا کنند که این طور زندگـــی کنند، زندگی آنها 
از همه ی آنچه که شـــما از رشـــد زندگی ملتها در دوران معاصر و در تاریخ گذشـــته می بینید، بهتر خواهد شـــد. لذا قرآن 
می فرمایـــد: »ولـــو ان اهـــل القری آمنوا واتقـــوا لفتحنا علیهم برکات من الســـماء واالرض« )1(؛ یعنی خاصیت ایمان و تقوا 
فقط این نیســـت که دل انســـانها آباد می شـــود، بلکه دســـت و جیب انسانها هم پر می شود، ســـفره ی انسانها هم رنگین و 

بـــازوی آنهـــا قـــوی می گـــردد. ایمـــان و تقوا این خصوصیت را دارد.        13۷8/۶/8       |        1-ســـوره اعراف؛ آیه 96

جهاد تبیین  

خطبه های انقالب  

به رسم آیه ها  

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

افسانه حقوق بشِر آمریکایی

ایمان و تقوا دارای آثار اخروی و دنیوی است

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

جواب: اگر موی مصنوعی به صورت کاله گیس باشـــد، باید برای غسل و وضو برداشته شـــود؛ ولی اگر مو بر پوست سر کاشته 
شده و مانع رســـیدن آب به پوست سر باشد و برداشـــتن آن ممکن نباشد )یا مستلزم ضرر یا مشـــقت غیر قابل تحمل باشد(، 

باید غسل و وضوی جبیره ای انجام شده و بنابر احتیاط، تیّمم نیز انجام شود.

حکم غسل با وجود موی مصنوعی

احکام  

مباهله... در واقع مظهر اطمینان و اقتدار ایمانی و تکیه ی بر حّقانّیت است و این، آن چیزی است که ما همیشه 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 
ت ایران، افکار عمومی، 

ّ
باید در مقابل دشمنی دشمنان و دشمنی استکبار تکیه کنیم و الحمدهلل تکیه هم میکنیم؛ از این جهت، مل

سرجمع گرایشهای مردمی کشور ما همین است که چون حقند، چون در راه درست دارند حرکت میکنند، یک اطمینان عمومی ای 
تی هم مظهر برکت یک کار مخلصانه اســـت؛ یک ایثار مخلصانـــه که خدای متعال به خاطر این 

َ
بحمـــداهلل وجـــود دارد. ســـوره ی هل ا

ایثاری که اهل بیت انجام دادند، یک سوره نازل کرد در حّق اینها.        139۷/۶/15       |       24 ذی الحجه روز مباهله و 25 ذی الحجه، روز نزول آیه هل اتی، گرامی باد.

انّیت است
ّ

مباهله مظهر اقتدار ایمانی و تکیه  بر حق
مناسبت  

اشتغال و اشتغال آفرینی، هم جنبه ی اقتصادی بزرگی دارد، هم جنبه ی انسانِی خیلی واالئی دارد. لذا من عرض 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 )1397/2/10(
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