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دائمًا ارزش ها را صریح و هوشیارانه مطالبه کنید 

راه عزت و اقتدار گزارش
بیـــان نورانی موالی متقیان و امیرمؤمنان امام هفتـــــه

علـــی� درباره رابطه علم و قـــدرت، در دنیای 
امروز بیشـــتر از هر زمـــان دیگری عینیت یافته و 
تجسم های بیرونی آن در مقابل چشم انسان ها قرار گرفته 
 

َ
است؛ آنجا که می فرمایند: »الِعلُم ُسلطاٌن َمن َوَجَده صال
یه.« معنای ســـاده و خالصه این 

َ
 َعل

َ
م َیِجْدُه صیل

َ
َو َمـــن ل

حدیث شـــریف علوی، همان حقیقتی اســـت که در جهان 
امـــروز بارهـــا و بارها اثبات شـــده اســـت؛ یعنی هرکس به 
علم و دانش مجهز شـــود، صاحب اقتدار می شـــود و اگر 
برعکـــس آن رخ دهـــد و جامعه ای از قافلـــه علم و دانش 
عقـــب بماند، دیگران بر او تســـلط خواهنـــد یافت. نمونه 
سلطه بر دیگران با سوء استفاده از علم و فناوری، غربی ها 
هستند. در چند قرن اخیر بسیاری از کشورهای غربی اعم 
از اروپایی و آمریکایی، به پشـــتوانه قدرت علمی و فناوری 
ناشی از انقالب صنعتی، به دست اندازی در منابع و ذخایر 
کشـــورهای دیگر و سرک کشـــیدن به دیگر نقاط دنیا روی 
آورده و عمًال شاکله نظام سلطه را بنیان نهادند. میوه های 
تلخ این شـــیوه بهره گیری از علم و دستیابی به قدرت، یک 
روز انفجار اتمی در هیروشـــیما و ناکازاکی بوده و روز دیگر 
اشـــغالگری و غارت کشـــورهایی مانند عراق، افغانستان، 

شبه قاره هند، کشورهای آفریقایی و... .
راه مصونیت در مقابل این »غرب وحشـــی« و ســـلطه گر، 
دســـتیابی به مرزهای دانش و فناوری اســـت: »ما احتیاج 
داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم؛ این نیاز قطعی 
ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمناِن 
تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما، تهدید دائمی 
خواهـــد بـــود؛ آن وقتـــی ایـــن تهدید متوقف می شـــود یا 
خطـــرش کـــم می شـــود که مـــا از لحـــاظ علمی پیشـــرفت 

ادامه در صفحه 3 کنیم. بنـــده بارها روی این مســـئله
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هنر را در خدمت 
مفاهیم انقابی قرار دهید
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حادثه ی ناگــوار ربایش جناب مولــوی عبدالواحد ریگــی رحمة اهلل علیه و به شــهادت رســاندن این عالم خیرخواه و شــجاع موجب تأســف و تأثر 
اینجانب گردید. اشراری که این جنایت را مرتکب شدند مزدورانی روسیاهند که در خدمت دشمنان سعادت هم میهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی 
قرار گرفته اند. وظیفه ی دستگاه های مسئول تعقیب و مجازات جنایتکاران است و باید با سرعت و جدیت انجام شود. اینجانب به خاندان محترم 

آن شهید و همه ی مردم بلوچستان بویژه خاش و ایرانشهر تسلیت عرض میکنم و رحمت الهی را برای همگان مسألت می نمایم.      ۱۴۰۱/۹/۲۳  

مزار: روستای نرون در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان 

عالم خیرخواه و شجاع
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید مولوی عبدالواحد ریگی

شهید هفته  

تاریخ شهادت: 17 آذر ماه 1401محل شهادت: شهرستان خاش در پی اقدام مزدوران دشمن

مروری برمروری بر پیشرفت های علمی و فناوری ایران  پیشرفت های علمی و فناوری ایران 

اسالمی علی رغم شرارت های دشمناسالمی علی رغم شرارت های دشمن

در مسیر افتخار

»جمهوری« و »اسالمی«»جمهوری« و »اسالمی«

 راز ماندگاری راز ماندگاری

نگاهی به عوامل پایداری و مانایی انقالب اسالمی مردم ایراننگاهی به عوامل پایداری و مانایی انقالب اسالمی مردم ایران
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

سخن هفته

  ضربه بنیادین به رگ حیات استکبار
از  مجموعـه ای  بـا  ایـران،  در  اسـالمی  انقـالب  وقـوع 
ثمـرات  شـد.  همـگام  مختلـف  ابعـاد  در  دسـتاوردها 
سـطوح  در  مردمـی،  عظیـم  حرکـت  ایـن  گران بهـای 
بین المللـی و تقابـل بـا ظلـم و اسـتکبار جهانـی، فراگیـر 
بـوده اسـت: »صرفـا ایـن ]مسـئله[ نبـود کـه انقـالب 
اسـالمی ایـران یـک شکسـت سیاسـِی مقطعی بـه آمریکا 
یـا بـه اسـتکبار یـا بـه مجموعـه ی نظـام سـلطه وارد کنـد؛ 
فقـط ایـن نبـود؛ ایـن انقـالب، تهدیـِد امپراتـورِی نظـام 
سـلطه بـود. «     ۱۴۰۱/6/۳۰ واقعیـت ایـن اسـت کـه در 
دوران پیش از انقالب اسـالمی »کشـورهای دنیا تقسـیم 
میشـدند بـه سـلطه گر و سـلطه پذیر؛ ایـن یـک هنجـار 
جاافتـاده ی جهانـی بـود. تقسـیم کـرده بودند دنیـا را؛ یک 
بخشـی از دنیا دسـت آمریکا، یک بخشـی دسـت شـوروِی 
آن روز، بخشـی هـم دسـت قدرتهـای درجـه ی دّومـی کـه 
دنبالـه رِو اینهـا بودنـد؛ ایـن وضـع دنیـا بـود. جمهـوری 
اسـالمی و نظـام اسـالمی و انقـالب اسـالمی، ایـن نظـام 
را رد کـرد؛ خـب ایـن، رگ حیـات اسـتکبار بـود؛ هنجارهـای 
نظـام سـلطه، رگ حیـات اسـتکبار بـود«    ۱۳۹۹/۱۱/۲۹  
هنجارهـای  ایـن  رد  بـا  ایـران،  ملـت  اسـالمی  انقـالب 
بیدادگرانـه و بـا مواجهـه ای کم سـابقه بـا نظـم ظالمانـه و 
اسـتعماری جهانی، دسـتاوردی بنیادین و اساسـی برای 

ایـران اسـالمی بـه ارمغـان آورد.

  نظام سازی پایدار و مردمی
از کارویژه هـای پراهمیـت انقـالب اسـالمی، نظام سـازی 
بـا محـور قـراردادن اصـول و احـکام اسـالم و از جملـه 
در  مـردم  تعیین کننـده  نقـش  بـه  بخشـیدن  اهمیـت 
عرصه هـای گوناگـون بـود. ایـن مسـئله موجـب تـداوم 
قدرتمنـد ایـن حرکـت مردمـی و گسـترش دسـتاوردها 
شـد و همچنیـن دسـت نظـام سـلطه را از ایـران اسـالمی 
کوتـاه کـرد: »امـام)ره( بـرای دیـن، رسـالت نظام سـازی و 
تمّدن سـازی و جامعه سـازی و انسان سـازی و مانند اینها 
ی متحّول شـد«  

ّ
تعریف کرد؛ مردم نگاهشـان به دین بکل

   ۱۳۹۹/۳/۱۴ و روند نظام سـازی بر اسـاس مبانی دینی، 
شـکل قدرتمنـدی بـه خـود گرفـت؛ امـا »انقـالب اسـالمی 
پـس از نظام سـازی، بـه رکـود و خموشـی دچـار نشـده و 
نمیشـود و میـان جوشـش انقالبـی و نظـم سیاسـی و 
اجتماعـی تضـاد و ناسـازگاری نمیبینـد، بلکـه از نظرّیـه ی 
نظـام انقالبـی تـا ابـد دفـاع میکنـد.«    ۱۳۹7/۱۱/۲۲  نظریـه 
نظـام انقالبـی، هویتـی بدیـع و کارآمـد را در ایـران اسـالمی 
شـکل داد و ایـن هویـت، مبتنـی بـر انقـالب اسـالمی 
»موتور پیشـران کشـور در عرصه ی علم و فّناوری و ایجاد 
زیرسـاخت های حیاتـی و اقتصـادی و عمرانـی شـد کـه تـا 
اکنـون ثمـرات بالنـده ی آن روزبـه روز فراگیرتـر میشـود. 
هـزاران شـرکت دانش بنیـان، هـزاران طـرح زیرسـاختی و 
ضـروری بـرای کشـور در حوزه هـای عمـران و حمل ونقـل 
و صنعـت و نیـرو و معـدن و سـالمت و کشـاورزی و آب و 
غیـره، میلیون هـا تحصیل کـرده ی دانشـگاهی... و ده هـا 
نمونه ی دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور 
و آن احسـاس جمعـی اسـت کـه انقـالب بـرای کشـور بـه 
ارمغـان آورد«     ۱۳۹7/۱۱/۲۲ بنابرایـن نکتـه کلیـدی درباره 

نظـام اسـالمی، همیـن توانایـی و کارآمـدی ایـن نظـام در 
مانـدگاری، تـاب آوری در مقابـل تهدیـدات قدرت هـای 
مادی، موفقیت در اسـتمرار حرکت انقالبی خود و تولید 
قـدرت بـرای کشـور اسـت: »نظـام جمهـوری اسـالمی یـک 
واقعّیتـی اسـت کـه وجـود دارد روی زمیـن؛ وعـده نیسـت 
کـه »حـاال خواهیـم کـرد«؛ نـه، ایـن نظامـی اسـت کـه بـه 
وجـود آمـده و بـه نظـر مـن مهم تـر از پدیـد آمـدن نظـام 
اسـالمی تـاب آوری نظـام اسـالمی اسـت. نظـام اسـالمی 
تـاب آورد در مقابـل ایـن دشـمنی ها، ایـن حمـالت، ایـن 
ضربه هـای گوناگـون؛ تـاب آوری! توانسـت تحّمـل کنـد، 
توانست ایستادگی کند، توانست بماند و توانست قوی 
بشـود. امروز جمهوری اسـالمی، جمهوری اسـالمی سـی 
سـال قبـل و چهـل سـال قبـل نیسـت؛ امروز بحمـداهلل آن 
نهـاِل تازه روییـده بـه یـک درخـت کهنـی تبدیـل شـده و این 

یـک الگـو اسـت.«     ۱۴۰۱/6/۱۲ 

  عوامل موفقیت و دوام حرکت انقاب اسامی
اسالم و مردم

اما پرسـش اساسـی آن اسـت که عوامل موفقیت نظام 
اسـالمی در تـداوم حرکـت انقالبـی، مانـدگاری، حفـظ 
اصـول و منحرف نشـدن از ارزش هـای بنیادیـن انقـالب 
چیسـت؟: »چـرا جمهـوری اسـالمی بـا وجـود ایـن همـه 
دشـمنی، بـه سرنوشـت نظامهـا و انقالبهـای دیگـر دچـار 
ت چیست و رازش چیست؟«     ۱۴۰۰/۳/۱۴ باید 

ّ
نشد؟ عل

دانست که »انقالب یک امر مستمر است؛ یک امر دفعی 
نیسـت.. انقـالب یـک حقیقـت مانـدگار و حقیقـت دائمـی 
اسـت. انقـالب یعنـی دگرگونـی؛ دگرگونی هـای عمیـق در 
ظرف شـش ماه و یک سـال و پنج سـال به وجود نمی آید؛ 
عـالوه بـر اینکـه اصـًال دگرگونـی و صیـرورت -یعنـی حالـی 
بـه حالـی شـدن، تحـّول- اصـًال حّد یقف نـدارد؛ هیچ وقت 
تمـام نمیشـود؛ انقـالب یعنـی این. انقـالب یک امر دائمی 
اسـت.«      ۱۳۹۴/6/۲5 امـا عوامـل گوناگونـی، پایـداری و 
مانـدگاری حرکـت انقالب اسـالمی را به ارمغـان آورده اند. 
در وهلـه اول »راز ُپرشـکوه و افتخاربخـِش ایـن نظـام 
و مانـدگارِی ایـن نظـام همیـن دو کلمـه اسـت: یعنـی 
»جمهـوری« و »اسـالمی«. همراهـِی ایـن دو کلمـه بـا 
هـم؛ و موجـودی کـه از ایـن دو کلمـه تشـکیل شـده، بایـد 
هـم پایـدار بمانـد؛ هـم جمهـوری و هـم اسـالمی؛ مـردم و 
اسـالم؛ جمهـوری یعنـی مـردم، اسـالمی هـم کـه یعنـی 
اسالم؛ مردم ساالری دینی«     ۱۴۰۰/۳/۱۴ به عبارت دیگر 
»جمهـوری اسـالمی متکـی بـه دلهـای میلیونهـا انسـان 
اسـت. وقتـی صـدای واحـدی از حنجـره ی ده هـا میلیـون 
انسـان بـا قـدرت ادا میشـود، ایـن سـخن قابـل محـو 
شـدن نیسـت؛ امـواج ایـن سـخن در دنیـا باقـی میمانـد و 
ماندگار میشود«     ۱۳88/۱۱/۳۰ و »در پرتو حضور آگاهانه 
همگانـی، مانـدگاری انقـالب، آرامـش و سـکینه ی ملـت و 
بـر توطئه هـای دشـمنان امکان پذیـر خواهـد  پیـروزی 

شـد.«    ۱۳۹۴/۱۰/۱۹  
جامعیت انقالب اسالمی 

جامعیـت نظـاِم برآمـده از انقـالب اسـالمی ایـران، از دیگـر 
رموز تداوم این حرکت اسـت: »انقالب اسـالمی با همه ی 
انقالبهـای دیگـر متفـاوت اسـت؛ نـه یـک انقـالب صرفـا 

نگاهی به عوامل پایداری و مانایی انقالب اسالمی مردم ایران

ی ی« و »اسالمی«، راز ماندگار »جمهور

معنـوی و فرهنگـی اسـت، نـه یـک انقـالب صرفـا اقتصـادی 
اسـت، نـه یـک انقـالب صرفـا سیاسـی اسـت؛ یـک انقـالب 
همه جانبـه اسـت. مثـل خـوِد اسـالم اسـت. همانطـوری 
کـه اسـالم ابعـاد معنـوی و اخالقـی دارد، ابعـاد الهـی دارد، 
در عیـن حـال ناظـر بـه زندگـی مـردم اسـت؛ بعـد اقتصادی، 
بعد سیاسی، بعد اجتماعی در اسالم وجود دارد؛ انقالب 
اسـالمی هـم دارای ابعـاد مختلـف بـود و راز مانـدگاری 
انقـالب اسـالمی و روزبـه روز زنده تـر شـدن ایـن انقـالب در 
سـطح منطقـه و جهـان، همیـن ابعـاد گوناگـون آن اسـت 
که با نیازهای بشـر متوازن و همراه اسـت «     ۱۳87/۳/۱۴ 

مجاهدت و ایثار برآمده از ایمان
از دیگـر مؤلفه هـای دوام حرکـت انقـالب اسـالمی، ایثـار و 
فداکاری در عرصه های متنوع اسـت که پشـتوانه پایداری 
ـت اینکـه ایـن 

ّ
و مانایـی انقـالب اسـالمی بـوده اسـت: »عل

نظـام باقـی مانـد و ایـن نهـال از بیـن نرفـت و بحمـداهلل بـه 
ایـن درخـت تنـاور تبدیـل شـد، فداکاری هـا و ایثارگری هـا و 
شـهادت طلبی ها و واردمیدان شـدن ها بـود؛ ایـن را بایـد 
نگـه داشـت.«     ۱۳۹5/۹/۱5 چراکـه »اگـر ایـن شـهادتها 
نبـود، اگـر ایـن فداکاری هـا نبـود، این نظـام باقی نمیماند؛ 
ایـن نهـال، مـورد تهاجـم طوفانهـای سـخت بـود.«     
 ۱۳۹5/۹/۱5»ایمانهـای محکـم، ایـن اراده هـای پوالدیـن، 
ایـن ایثـار و فـداکاری بـزرگ پدرهـا و مادرهـا و خانـواده ی 
شـهدا، آنچنـان پایه هـای ایـن بنـای مسـتحکم را قـوی و 
مانـدگار کـرد، کـه هیـچ طوفانـی نتوانسـته اسـت و بعـد از 
ایـن هـم بـه اذن الهـی نخواهـد توانسـت این بنیـان رفیع را 

تـکان بدهـد؛ از جـا بکنـد.«    ۱۳88/۳/۳  
جهش مداوم برای پیشرفت

»وقتـی نظـام اسـالمی، ایـن کشـور را تحویـل گرفـت، 
زیرسـاختها مطلقـا مناسـب بـا ایـن پیشـرفتهای علمـی 
نبـود. وقتـی میگوینـد جمهـوری اسـالمی بـا فرسـتادن 
ماهـواره بـه فضـا - کـه چشـم رقبـا و دشـمنان جمهـوری 
اسـالمی را خیـره کـرد - دهمیـن یـا نهمیـن کشـوری اسـت 
کـه ایـن کار را انجـام میدهـد، ایـن خیلـی حرف بزرگی اسـت. 
ایـران!؟ کـی کـرد ایـن را؟ نظـام اسـالمی. کـی علـم را اینجـور 
پیـش بـرد؟ کـی نهضـت علمـی را در کشـور بـه وجـود 
آورد؟ کـی آن هـوش ذاتـی ایرانـی را در خدمـت ابتـکار و 
نـوآوری قـرار داد؟ نظـام اسـالمی. پـس نظام اسـالمی هم 
مانـدگاری خـودش را نشـان داد، هـم توانائـی خـودش را 
بـرای پیشـبرد یـک ملـت«     ۱۳88/۲/۲۳ لـذا عـزم ملی برای 
پیشـرفت و تحقـق آن، از عوامـل پایـداری نظـام و انقـالب 

اسـالمی شـد.
سنت های الهی و مقاومت ملی 

بـا نگاهـی بـه تاریـخ و دیـدن افـق تاریخـی کـه پیـش روی 
انقـالب کبیـر اسـالمی ملـت ایـران اسـت، خواهیـم دیـد 
کـه »سرنوشـت ایـران را امـروز ملـت مـا شـاید بـرای قرنهـا 
دارنـد رقـم میزننـد و معیـن میکننـد... ایـن انقـالب، کشـور 
را و ملـت را در معـرض یـک حرکـت مؤثـِر مانـدگاِر طوالنـی و 
تاریخی قرار داده«    ۱۳۹۱/5/8  البته رمز بقای این تحول 
عظیم و دست یافتن به پیروزی ابدی، استمرار مجاهدت 
و مقاومت است: »این سنت الهی است؛ حاال این پیروزی 
ممکـن اسـت یـک روزه و یـک سـاله نباشـد، امـا در نهایـت 
پیـروزی اسـت. ایـن پیـروزی قطعـا حاصـل خواهـد شـد. 
شکسـت و انهـزام در جبهـه      ی حـق معنـی نـدارد؛ مگـر آن 
وقتـی کـه اهـل حـق تـوی میـدان نیاینـد؛ کار الزم را نکنند.« 
      ۱۳88/6/۱6و کالم آخر اینکه »اراده ی خداوند به بیداری 
ملتهـا تعلـق گرفتـه اسـت و قـرن اسـالم و عصـر ملتهـا فـرا 
رسیده و در آینده، سرنوشت کل بشریت را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.«    ۱۳۹۰/۱۱/۱۴  
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نظـــام اســـالمی، نظام عـــدل و انصاف و رســـیدگی بـــه مردم و 
احتـــرام بـــه حقوق انســـانها و مقابله ی با ظلـــم قوی به ضعیف 
اســـت. مشـــکالت مهم بشـــر در طول تاریخ اینهاست. بشریت 
همیشـــه گرفتار این مشـــکالت بوده و هنوز هم گرفتار اســـت. 
امروز شما ببینید، قلدرها و زورمندهای دنیا مدعی همه ی دنیا 
هســـتند. ملتها به خاطر همیـــن زورگویی ها ضربه می خورند و 
زندگی هایشان سخت می شود. اسالم و منطق امیرالمؤمنین 
و منطق حکومت علوی مقابله ی با این چیزهاست؛ چه در داخل 
یک جامعه که زورمندی بخواهد ضعیفی را ببلعد، چه در سطح 

جهانی و بین المللی.        ۱۳8۳/8/۱5

نظام اسامی، نظام عدل و احترام به 
حقوق انسانها است

خطبه های انقالب  

شاکر نعمت های خداوند باشیم 
تا گمراه نشوییم  

به رسم آیه ها  

بـــزرگان علم اخالق و رهروان ســـلوک بـــه عالقه مندان و مریدان 
خودشان همیشه گفته اند، ما هم بالواسطه و بی واسطه از اینها 
شـــنیده ایم که مهم ترین کار برای انســـان مؤمن، عبارت است از 
اجتنـــاب از گناه. اگر انســـان مبتالی به یک گناهی بود، بخصوص 
-و العیاذ باهلل- اگر چنانچه این استمرار داشته باشد خود این، 
مانـــع از عـــروج و مانع از طی کردن درجات معنوی و الهی اســـت؛ 
هـــم مانع از یقین میشـــود، هم مانع از توّجـــه به خدای متعال و 
تقّرب قلب انســـان به خدا میشـــود، هم مانع از عمل میشـــود؛ 
گناه این  جور اســـت. لذا در دعای شـــریف ابی حمزه خوانده اید: 
ُزوِم َطاَعِتک؛ یعنی گناه مانع 

ُ
ق َبیِنـــی َو َبیَن َذنِبی الَماِنِع َعـــن ل ـــِرّ

َ
ف

میشود از اینکه انسان، مالزم طاعت الهی باشد. ما خیلی دلمان 
میخواهد اطاعت خدا بکنیم و زندگی مان بر اساس اطاعت باشد 
ت 

ّ
اّما گناه نمیگذارد؛ گناه دل انسان را سخت میکند؛ توّجه را، رق

 
ْ

را، خشـــوع را از انســـان میگیرد؛ وقتی خشـــوع گرفته شـــد، عمل
سخت و سنگین میشود.      ۱۳۹6/6/۱۲

ذین انعمت علیهم غیر 
ّ
در ســـوره حمد میخوانید که »صراط ال

ین«.)۱( یعنی کســـانی که نعمت 
ّ
المغضـــوب علیهـــم و ال الّضال

هـــم میگیرند، ممکن اســـت »مغضوب علیهم« شـــوند؛ مثل 
بنی اســـرائیل. خدای متعال به بنی اســـرائیل فرمود: »اذکروا 
تـــی انعمت علیکـــم«.)۲( آنها مـــورد نعمت خدا قرار 

ّ
نعمتـــی ال

گرفتـــه بودنـــد. در ســـوره حمـــد، »مغضوب علیهـــم« به بنی 
اســـرائیل تعبیر شده است. بنابراین، نعمت را که گرفتیم، باید 
م نعمت، شکرگزار آن باشیم تا 

ّ
مواظب باشـــیم که بعد از تســـل

ین« نشویم. راهش هم این 
ّ
جزو »مغضوب علیهم« و یا »ضال

اســـت که شـــکر کنیم... قرآن این طور میفرماید که »ما اصابک 
من حسنة فمن اهلل«)۳(؛ هر حادثه ی نیکو که به شما میرسد، 
از خداســـت. »مـــا بکم من نعمة فمن اهلل«)۴(؛ هـــر نعمتی که 

دارید، از ســـوی خداست.     ۱۳76/۳/7 
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مهم ترین کار برای مؤمن،  »اجتناب از گناه« است 

درس اخالق  

 تکیه کرده ام. االن قریب بیســـت ســـال است روی 
 ۱۳۹7/7/۲5 این تکیه می کنم.« 

   آنچه نمی خواهند دیده شود...
انقالب اســـالمی ایران فرصت کم نظیـــری را برای 
بـــاور و اعتقاد به گزاره »ما می توانیم« فراهم کرد 
و در سایه این فرصت طالیی بود که استعدادهای 
جـــوان ایرانـــی به صورتی چشـــم گیر و در پهنه ای 
وســـیع شـــکوفا شـــد. نتیجه نهادینه شدن این 
روحیه و شکل گیری حرکت علمی وسیع در کشور، 
جهش علمی چشم گیر و رسیدن ایران اسالمی به 
مرزهای دانش در رشته های مختلف، از دستیابی 
به دانش پیچیده چرخه سوخت هسته ای گرفته 
تـــا ســـلول های بنیـــادی، نانوفنـــاوری، هوافضا، 
شـــاخه های مختلـــف علـــوم پزشـــکی و... بوده 
اســـت. این جهاد علمِی همه جانبـــه جوانان این 
مرز و بوم، دســـتیابی به جایـــگاه پانزدهم جهان 
در تولیـــد علم در ســـال ۲۰۲۱ بوده که هرچند این 
رتبـــه، تحت تأثیر میزان اهتمام و گفتمان ســـازی 
دولت های مختلف، دستخوش تغییرات مثبت و 
منفی بوده است، اما جهت گیری کلی آن، از حرکت 
روبه جلو و افتخارآفرین جوانان دانشـــگاهی این 

مرز و بوم حکایت دارد. 
امـــا نکتـــه جالـــب در ایـــن میـــان، اســـتمرار این 
پیشرفت ها حتی در ماه های پرتالطم اخیر بود؛ در 
حالی که دشمنان کشور و انقالب تالش کردند تا 
بـــا دروغ و تحریف، روند پیشـــرفت و اقتدارآفرینی 
کشـــور را مختل و متوقـــف کنند: »در همین چند 
هفتـــه ای کـــه حـــاال در بعضـــی از خیابان ها چهار 
نفـــر آدم شـــریر یـــا فریب خـــورده وارد شـــدند و 
اغتشاش درســـت کردند، در همین اغتشاشات، 
کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایســـه کنیم 
هفته هـــای دیگر و ماه هـــای دیگر را، یک نتیجه ی 
بزرگی به دســـت می آید... دستیابی دانشمندان 
ایرانـــی بـــه روشـــی جدید بـــرای درمان ســـرطان 
خون... بومی ســـازی یک دســـتگاه کلیـــدی برای 
چاه هـــای نفت و گاز.  یکی از ثروتهای طبیعی مهم 
ما نفت و گاز است؛ ما از لحاظ استخراج نفت و گاز 
احتیـــاج داریم به نـــوآوری، این نوآوری دارد انجام 
میگیـــرد... خط آهن بخش مهمی از بلوچســـتان 
ـ حـــاال قبل از  ]افتتـــاح شـــد[؛ ...از اوایـــل انقالبـ 
ـ یکی از آرزوهای مهّمی  انقـــالب که بحثش نبودهـ 
بود که ما بتوانیم یک خّط شمال به جنوب درست 
کنیم که خّط آهن بلوچســـتان هم جزو این است 
و خّط شـــمال به جنوب اســـت... چندین کارخانه 
راه افتاد؛ پاالیشگاه فراسرزمینی راه افتاد در یکی 
از کشـــورها؛ بهره برداری از شـــش نیروگاه برق در 
همین چند هفته اتفاق افتاد... یکی از بزرگ ترین 
تلســـکوپ های جهـــان در همین روزهـــا رونمایی 
شـــد... از ماهواره بر رونمایی شـــد، از یک موشک 
جدید رونمایی شـــد و همیـــن طور ]موارد دیگر[. 
اینها مال همین چند هفته ای اســـت که در میان 

اغتشاشات هم بوده«    ۱۴۰۱/8/۲8  
نگاهـــی بـــه اهمیـــت و عظمـــت بخشـــی از ایـــن 
دستاوردهای درخشان علمی و فناورانه که رهبر 
حکیم انقالب بدان ها اشـــاره کرده  اند، به روشنی 
نشـــان می دهد که چرا دشـــمن به دنبال مخفی 
نگه داشتن این دســـتاوردها در جنگ رسانه ای و 

توقـــف آنها در میدان اقدام و عمل بوده اســـت. 
رونمایی از پروژه پیشرفته تلسکوپ ملی که بعد از 
۲۳ سال تالش علمی، امکان رصد کهکشان های 
پرحجم را در فاصله 66میلیارد کیلومتری و انجام 
پژوهش هـــای نویـــن کیهانـــی را فراهـــم می کند. 
موفقیت دانشـــمندان ایرانـــی در درمان بیماری 
ســـرطان خوِن یـــک بیمار بـــا روش ژن درمانی که 
برای نخســـتین بار با دانـــش بومی صورت گرفته 
و انحصار آن را از دســـتان دو شـــرکت چندملیتی 
دانش بنیـــان خـــارج کرده انـــد، نمونـــه دیگری از 
ایـــن افتخـــارات کمتـــر گفته شـــده اســـت. پرتاب 
موفقیت آمیـــز ماهواره بر قائم که ماهواره های با 
وزن هشـــتاد کیلوگرم را در مدار پانصد کیلومتری 
از ســـطح زمیـــن قـــرار می دهد و فصـــل نوینی از 
پیشـــرفت علمی را در حـــوزه هوافضا رقم می زند 
و نیـــز ســـاخت موشـــک هایپرســـونیک به عنوان 
صفحـــه جدیـــدی از افتخـــارات دفاعـــی و ارتقای 
قدرت بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشـــمنان 
ایـــن مردم، از دیگر افتخارات علمی ماه های اخیر 
بوده است؛ دستاوردها و افتخاراتی که دشمنان 
نمی خواهنـــد مردم و خصوصا جوانان اطالعی از 

آن داشته باشند.

   استمرار پیشرفت 
اینها نمونه های افتخارآمیز و غرورانگیز از صفحات 
کتاب پیشرفت و حرکت روبه جلوی جامعه ایرانی 
است که نباید متوقف شود؛ اما شرط تداوم عزت 
و اقتـــدار، اصرار بـــر ادامه حرکت شـــتابان علمی 
کشور و اکتفا نکردن به داشته ها و دستاوردهای 
درخشـــان فعلی اســـت؛ چراکه فاصله ما با آنچه 
دنیا از رهگذر علم و فناوری به دست آورده است، 
همچنان معنادار است و برای ُپرکردن این فاصله، 
لحظـــه ای نباید از حرکت در مســـیر فتح قله های 
ناشـــناخته دانش و فناوری غفلـــت کرد. اما نکته 
مهم این اســـت که ســـرعت پیشـــرفت علم ایران 
اسالمی به هیچ وجه نباید ُکند شود. در این میان، 
وظیفه نهادهای مســـئول مستقیم در این حوزه 
و نخبـــگان و فعالیـــن علمی، گســـترش گفتمان 
علم آموزی، تولید علم و تجاری سازی آن و وظیفه 
دســـتگاه های دیگـــر، پشـــتیبانی همه جانبـــه و 
مســـئوالنه از حرکت علمی کشـــور و دلگرم کردن 
نخبگان و اســـتعدادهای درخشـــان بـــرای ادامه 
دادن راه پیش رو اســـت: »در یک دوره ای، حدود 
یکی دو دهه ی پیش، یک حرکت وسیع و عمیقی 
در زمینه ی پیشـــرفت علم در کشـــور اّتفاق افتاد. 
آن هـــم بـــاز به  خاطـــر همین بود که یـــک گزاره ی 
درســـِت صحیـــِح عبـــور از مرزهـــای دانش مطرح 
شـــد و همه گیر شـــد و پذیرفته شـــد، دنبال گیری 
شـــد... االن آن طور که انســـان احساس میکند، 
بـــا گزارشـــهایی که میرســـد، این حرکـــت ضعیف 
ف 

ّ
شـــده. این خیلی خطرناک است! دنیا که متوق

ف نمیشوند؛ دائم در حال 
ّ

نمیشود،  رقبا که متوق
ف کنیم، 

ّ
حرکت و پیشـــرفتند. ما اگـــر چنانچه توق

قطعـــا عقب می افتیـــم و عقب افتادگی علمی به 
معنای زیر دســـت قرار گرفتن است.اگر بخواهید 
کشور زیر دست قرار نگیرد، ما باید از لحاظ علمی 
دسِت باال را در بخشهای مختلف دانش در کشور 
داشـــته باشـــیم؛ و ایـــن احتیـــاج دارد بـــه حرکت 

مجدد«    ۱۴۰۱/۹/۱5  

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

ســـؤال: پس از مدتی مشـــخص شـــد که موتور 
خودرویی که خریدم ایراد اساسی داشته است.
با توجه به اینکه در قرارداد فیمابین ذکر شـــده 
اســـت که خودرو سالم  بوده و حق فسخ خریدار 
محفـــوظ اســـت، آیا پـــس از این مـــدت و انتقال 

رسمی سند، شرعا مجاز به فسخ آن هستم؟
جواب:می توانیـــد معاملـــه را فســـخ کـــرده یـــا

خـــــودرو  قیمــــــت  التفـــــاوت  )مـــــابه  ارش 
بگیریـــد. از فروشـــنده  بـــا معیـــوب(  ســـالم 

حق مشتری در معیوب بودن
 مورد معامله

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

اینکـــه خارجیها، کارشناســـهای اجانب، آنهایی که 
می خواســـتند این مملکتهـــا را غارت     کنند، عنایت 
زیادشـــان به دو جبهه بـــود؛ یکی جبهۀ روحانیین، 
یکی جبهۀ دانشگاهها؛ برای     همین نکته بود که این 
دو جبهه اگر چنانچه یک تربیت صحیح بشوند، که 
در پهلوی علم     تربیت و عمل صحیح باشد، آنها این 
معنا را فهمیدند که اگر این دو جبهه به آنطوری که   
  باید باشد، بشود، دست آنها از منافع کوتاه خواهد 
شـــد... شـــروع کردند تبلیغات به ضد روحانیت که 
جدا کنند روحانیت را از     دانشگاه، و همه را از مردم. 
بیـــن مردم، هم دانشـــگاهی و هـــم روحانی را، هم 
روحانیین را... یکی از برکات این نهضت این بود که 
این قشرها را به   ]  هم  [   نزدیک کرد. قشر دانشگاهی 
با قشـــر روحانی و طبقۀ جوان روحانی، اینها با هم 

نزدیک شدند،     همکار شدند.     ۱۳58/۴/6 

مشـــکل عمده ای که بنده با آن برخورد کرده ام، 
یک مشـــکل ذهنی نسبت به کاالی خارجی است 
که متأّسفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود 
دارد کـــه از مواریث نحس و نجـــِس رژیِم طاغوِت 
گذشـــته است؛ چشم به محصوالت خارجی بود 
و هر چیزی، خارجی اش بهتر بود؛ البّته کاِر داخلِی 
قابِل ذکری هم آن روز نبود؛ این هنوز باقی مانده. 
این مشـــکل، مشـــکل فکری اســـت؛ یک حرکت 
عمومـــِی فکری به وجود بیاید برای تحّول در این 
احساســـها. مثًال اگر چنانچه مـــا بتوانیم این فکر 
را کـــه »جنـــس خارجی بهتر اســـت« از ذهنها پاک 
بکنیم، آن وقت خود مردم به طور طبیعی میروند 
دنبال کاالی داخلی و برکات و خیرات این کار همه 

تحّقق پیدا خواهد کرد.       ۱۳۹7/۳/7

اجانب در صدد فاصله 
انداختن میان حوزه و 

دانشگاه بودند 

یک حرکت عمومِی فکری نسبت به 
مصرف کاالی ایرانی نیاز داریم 
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farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲8 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

حرکت عظیم فرهنگی انقاب اسامی را در کشور به وجود بیاوریم 

دغدغه های فرهنگی  

خانواده ایرانی  

اگـــر خانـــواده      ای در جامعـــه نباشـــد، همـــه 
تربیتهای بشـــری و همه نیازهای روحی انسانها 
ناکام خواهد ماند زیرا طبیعت و ساخت بشری 
ایـــن گونه اســـت کـــه جز در آغـــوش خانواده و 
در محیـــط خانواده و در آغـــوش پدر و مادر آن 
تربیت ســـالم و کامل و بی عیب و بی عقده و آن 
بالندگِی الزم روحی پیدا نخواهد شـــد. انســـان 
زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحیح و ســـالم 
و کامل بار خواهد آمد که در خانواده بار بیاید و 
در خانواده تربیت شود. اگر محیط زندگی آرام و 
مناسبی در خانواده حکم فرما باشد، می توان 
خاطـــر جمع شـــد که فرزندان از لحاظ ســـاختار 

عاطفی و روانی سالم هستند.     ۱۳7۴/5/۱۱

احتیـــاج اســـت به یادآوری ایـــن آرمانها بـــا همان زباِن 
ویـــژه ی جـــواِن مؤمِن انقالبـــی کـــه از خصوصّیاتش 
صراحـــت اســـت، از خصوصّیاتـــش شـــجاعت در گفتار 
اســـت؛ اینکه شـــجاعانه حـــرف خودش را بزنـــد. امروز 
نســـبتا همین جـــور هم بـــود؛ ما احســـاس کردیم یک 
انگیزه ی شجاعانه ای وجود دارد برای اینکه بگویند یک 
چیزهایی را. اگرچه من بعضی حرفها را قبول ندارم اّما 
شـــجاعت را قبول دارم؛ این احساس روحیه ی تهاجم 
را در جوان دانشـــجو و جوان انقالبی، من کامًال قبول 
دارم. بایستی این ارزشها به صورِت صریح، هوشیارانه، 
دائما مطالبه بشود؛ ]از سوی[ جواِن پای کار. ]مقابله[ 
با اشرافیگری؛ یعنی در افکار عمومی، اشرافیگری نفی 

بشود. وابستگِی فکری نفی بشود.       ۱۳۹7/۳/7

انقالب...»نمیتوانیم« را »میتوانیم« کرد؛ شیفتگی نسبت به غرب را ، تبدیل کرد به اعتراض نسبت به غرب و انتقاد 
نســـبت به غرب. در مســـائل شخصی، خودشـــیفتگی و خودپسندی و میل به شهرت و مانند اینها را تبدیل کرد به 
ایثار، ازخودگذشتگی، عدم اصرار بر آوردن نام خود. و این چیزها خب یک چیزهای خیلی مهّمی است؛ انقالب این 
کارهـــا را انجـــام داد؛ و این تغییر فرهنگی به معنـــای واقعی کلمه اّتفاق افتاد... انقالب یک روحیه ی تهاجمی دارد 
که خصلت انقالب اســـت، بنیانهای غلط را، بنیانهای گذشـــته را ویران میکند و به جایش نوآوری میکند، بنیانهای 
جدیـــدی مـــی آورد.... مـــا به کمک پایه های فکری انقالب و به کمک روحیه ی جوانهای انقالبیـ ـ که بحمداهلل امروز 
هستند و کم هم نیستند و زیادند و تحت تأثیر تفّکرات انقالبی اندـ ـ میتوانیم آن روحیه را تجدید کنیم؛ آن تهاجم را 
دوباره به وجود بیاوریم؛ آن حرکت عظیم را بار دیگر در کشور به وجود بیاوریم از حرکت عظیم فرهنگی.     ۱۴۰۱/۹/۱5

تربیت سالم و بالندگِی روحی در 
محیط خانواده امکان پذیر است 

دائمًا ارزش ها را صریح و هوشیارانه 
مطالبه کنید 

مفاهیم انقالبی عالی ترین مفاهیمی اســـت که به درد انســـانها میخورد، به درد مردم میخورد؛ هنر را در 
خدمت این ]مفاهیم[ باید قرار داد. این بیش از آنکه خدمت به مخاطب و مستمع باشد، خدمت به خود 
هنر است که هنر در شبکه  ی صحیِح آبیارِی معنوِی افکار مردم قرار بگیرد...گاهی اوقات هست که وقتی 
هنـــر در خدمـــت یـــک کاری قرار میگیرد، آن کار اعتال پیدا میکند، یعنی ارزش معنوی آن کار، آن حقیقت، آن 
فکر یا آن شعار بیشتر میشود. االن آقای قره  باغی که ]سرود[ »مرگ بر آمریکا« را خوانده، در جلسه  ی ما 
اســـت. خب، وقتی  که این شـــعار مرگ بر آمریکا را یک هنرمندی به این قشـــنگی، به این خوبی میخواند، در 
واقع این شـــعار را احیا میکند، زنده میکند و آن را در یک مرتبه و رتبه  ی باالیی قرار میدهد.      ۱۳۹۲/۱۱/۲۱   

انتشار برای نخستین بار

عکس نوشت  

تصویری از مرحوم اسفندیار قره باغی در کنار رهبر انقالب   )1392/11/21(

هنر را در خدمت مفاهیم انقابی قرار دهید

حزب اهلل این است  


