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به رسم آیه ها   |   3

ادامه در صفحه 3

ــد."  ــاال بیای ــات ب ــل از انتخاب ــا قب ــد ت ــا بای گـزارش "حتم
صحبــت بــر ســر انتخابــات ریاســت جمهــوری هفتــــه

ســال 1396 و یکــی از شــبکه های ماهــواره ای 
اســت. بــازی رســانه و مخاطــب قــرار دادن افــکار 

عمومــی ایرانیــاِن داخــل ایــران آنقــدر جــذاب بــود کــه 
ــای  ــاژ  دالره ــا پمپ ــا ب ــد ت ــه کن ــم وسوس ــعودی ها را ه س
نفتــی یــک رســانه فارســی زبان علــم کننــد در کنــار جبهــه  
ــف  ــامی ص ــوری اس ــر جمه ــل در براب ــه از قب ــانه ای ک رس

ــی  ــان فارس ــه زب ــد ب ــر چن ــه ه ــبکه ای ک ــود. ش ــیده ب کش
فعالیــت  می کنــد امــا دم خــروس فعالیت هــای نــه فقــط 
علیــه جمهــوری اســامی بلکــه ضدایــران آن بــه حــدی 

باالســت کــه در میــان خود اپوزیســیون 

جهاد تبیین       |     4  

خطبه های انقالب      |     3  

هدف از بعثت انبیا تحقق 
جامعه عدالت محور است 

تبیین مفاهیم عالی اسالمی همچون سالح موثر عمل می کند

نماز عمود پیکره ی دین اســت

چرافعالیت مجاهدان عرصه تبیین و روشنفکری از قبیل مرحوم طالب زاده مهم است؟

خط روشن تبیین

یادداشت هفته    |    2

دانش اشتغال آفرین
آیا رونق دانش بنیان ها با اشتغال زایی منافات دارد؟

 آن چیزى که ما باید به آن افتخار بکنیم، این است که رسم شهادت و سّنت الهِی قتل فی سبیل ا هلل ، با نظام اسامی زنده شد. در گذشته 
کسانی که حاضر باشند در راه خدا یک سیلی هم بخورند کم بودند. کسانی بودند که همه ی عمر آنها  -پنجاه سال، شصت سال، هفتاد 
ســـال یا بیشـــتر- میگذشـــت و در راه خدا تحّمل کمترین ســـختی ها را هم نمیکردند؛ یک اخم در راه خدا نمیکردند و یک اخم را هم در راه 

خدا تحّمل نمیکردند، چه برسد به اینکه جانشان را و سرمایه ی وجودشان را در راه خدا مصرف کنند.        136۸/۵/۲۵ 
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سنت شهادت به واسطه نظام اسالمی زنده شد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم علی کنعانی
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آیا رونق دانش بنیان ها با اشتغال زایی منافات دارد؟

ین آفر دانش اشتغال 

یادداشت هفته

یکی از مســـائل بســـیار مهم در حوزه اقتصادی، توجه 
به شـــرکت های دانش بنیان اســـت، بنگاه هایی که با 
بهـــره گرفتـــن از دانـــش و فناوری در حوزه تقویت قدرت 
اقتصادی و گســـترش حوزه تجاری کشـــور می توانند 
رونق جدی ایجاد کنند. امر مهمی که موجب نامگذاری 
سال 1401 به »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« شد، 
اگرچه در طول ســـال های گذشـــته، توجه به اقتصاد 
دانش پایه، پیوســـته مورد تاکید رهبر انقاب اســـامی 
بـــوده اســـت. بدون تردیـــد، اقتصادی که بر پایه دانش 
پیشـــرفته نباشـــد با ســـقوط مواجه خواهد شد و هیچ 
یـــک از مؤلفه هـــای اقتصـــاد، بدون مطالعه و علم پیش 
نخواهـــد رفـــت. رقابت پذیری، صادرات، ارتقای کیفیت، 
انتخاب و تامین مواداولیه، طراحی محصول، افزایش 
بهره وری و ...  همگی نیازمند دانش پیشرفته است و از 
این رو تولید باید دانش بنیان و مبتنی بر تحقیقات باشد.  

   آیا دانش بنیانی با اشتغال زایی منافات دارد؟
برخـــی بـــه اشـــتباه مفهـــوم دانـــش بنیـــان را بـــه عدم 
اشـــتغال زایـــی گـــره می زننـــد، و با تصـــور اینکه  مفهوم 
»دانش بنیانی« – که طبیعتًا منجر به ارتقاء تکنولوژی 
بـــه کار رفتـــه در فراینـــد تولیـــد یـــک بنگاه می شـــود – با 
مفهوم »اشتغال آفرینی« در تعارض بوده و نمی شود 
به طور هم زمان به شـــکلی سیاســـت گذاری نمود که 
هم بنگاه های تولیدی در کشـــور دانش بنیان بشـــوند 
و هـــم اشـــتغال آفرینی اتفـــاق بیفتـــد؛ همیـــن دغدغه 
در دیدار رهبر انقاب با مســـئوالن نظام مورد اشـــاره 
ایشـــان قرار گرفت؛ »یک مســـئله همان مســـئله شـــعار 
ســـال اســـت که گفتیم تولید با آن دو خصوصیت: یکی 
خصوصیت دانش پایه بودن، دانش بنیاد بودن و یکی 
هم خصوصیت اشـــتغال آفرینی. یک اشـــکالی کردند به 
ما، گفتند این دو خصوصیت با هم نمی سازد؛ درست 
می گویند؛ در یک مواردی همین جور اســـت. یعنی هر 
چه فناوری پیشرفته تر شود، نیاز به نیروی انسانی کمتر 
می شـــود؛ بعضی هـــا پیغـــام دادند کـــه »این چه جوری 
می شود؟« من برای این جواب دارم.«    1401/01/۲3 

رهبر انقاب در ادامه فرمودند: »بله، در یک مواردی این 
جوری است اما در مورد ما این جور نیست؛ برای خاطر 
اینکه ما کارخانه ها و شرکت های تعطیل یا نیمه تعطیل 
در قســـمت های پایین دســـتی که بســـیار هم زیاد است، 
خیلـــی داریـــم. بنابراین دانش بنیان شـــدن شـــرکت ها 
متوجه این شـــرکت ها می تواند بشـــود؛ یعنی می تواند 
حتی فرصت های شغلی را چند برابر کند و افزایش دهد؛ 
این ]جور[ است. بنابراین ما می توانیم ]اشتغال آفرینی 

هم داشته باشیم[.«  1401/01/۲3 
واقعیت این اســـت که طی دهه های اخیر بخش قابل 
اعتنایـــی از مـــواد اولیـــه و تکنولوژی مورد اســـتفاده در 
بخش های صنعتی کشور از سایر کشورها وارد می شده 
است که طی این سال ها با مشکات زیادی در خصوص 
تأمین و به روزرسانی آنها مواجه شده ایم. کارخانه های 
زیـــادی در ســـال های اخیـــر بـــه دلیـــل مشـــکاتی که در 
راه انـــدازی و تکمیـــل خـــط تولید خـــود دارند یا به خاطر 

کمبودهایـــی کـــه در زمینـــه تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
خود با آن مواجه هستند؛ به طور کامل تعطیل شده اند 
یـــا بـــا همـــه ظرفیت خود به تولید نمی پردازند. تعطیلی 
ایـــن کارخانه هـــا منجـــر به بیکاری بخش قابل اعتنایی از 
نیروی کار شاغل در آنها شده است که اگر نیازهای فنی 
و دانشی آنها توسط شرکت های دانش بنیان در اولویت 
قرار بگیرد، هم به لحاظ ارتقاء تکنولوژی دستاوردهای 
زیـــادی بـــرای اقتصـــاد ایران خواهد داشـــت و هم منجر 
به تحقق ظرفیت های اشـــتغال بســـیار زیادی خواهد 
شـــد کـــه نمونـــه ای از تحقـــق همزمـــان دو خصوصیت 
»دانش بنیانی« و »اشتغال آفرینی« برای تولید کشور 

خواهد بود.

   تقویت صنعت و دانشگاه 
توجه به اقتصاد دانش بنیان از آنجا که ســـوق دهنده 
مسیر علم و دانش به حوزه اقتصادی و افزایش بهره وری 
اســـت در نتیجـــه بـــه پیشـــرفت توانمندهـــای جامعـــه 
دانشـــگاهی کشـــور کمک می کند و از این رو با پیوند 
خوردن صنعت و دانشگاه، نه تنها اشتغال کاهش پیدا 
نکرده بلکه موجب تربیت نسل دانشگاهی توانمندی 
خواهد شد که در حوزه تولید، اثرگذاری مستقیم در بازار 
داشته باشد. »همیشه به مسئوالن گوناگوِن بخشهای 
مرتبط دولتهای گذشته سفارش میکردم که سعی کنید 
بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید. البته این باید 
عمومیـــت پیـــدا کنـــد و همه ی صنایع ما با دانشـــگاه ها 
مرتبط شوند، به دانشگاه ها متصل شوند؛ هم دانش ما 
رشد میکند، هم صنعت ما رشد می کند.«  01/01/ 1391

   رونق ظرفیت های گوناگون کشور 
وابســـتگی اقتصاد به نفت، میراث شـــوم صد ســـاله ی 
ماســـت که ســـالها است رهبر انقاب بر توجه مسئوالن 
کشـــور به اقتصاد غیرنفتی تاکید دارند؛ کاهش ســـهم 
نفت در اقتصاد ایران و اســـتفاده از بازارهای جایگزین 
و ســـایر منابـــع اقتصـــادی بـــا اســـتفاده از علم و دانش 
موجـــب مـــی شـــود تـــا عرصه های متنوعـــی پیش روی 
اقتصـــاد ایـــران بـــاز شـــود و در صحنـــه هـــای گوناگون 
شـــاهد شـــکل گیـــری کارخانـــه هـــا و کارگاه های متنوع 
با نرخ اشـــتغال آفرینی باال باشـــیم. »تاش کنیم نفت 
را بـــا فعالیتهـــای اقتصـــادِی درآمدزای دیگری جایگزین 
کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام 
داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی 
اســـت کـــه میتوانـــد ایـــن خـــأ را تا میزان زیـــادی پر کند. 
ظرفیتهای گوناگونی در کشـــور وجود دارد که میتواند 
این خأ را پر کند.«   1391/0۵/03شـــرکت های دانش 
بنیان با مزیت آفرینی می توانند زمینه رونق فعالیت های 
مولد دیگر را به ارمغان آورند که یکی از نمونه های مهم 
آن، توســـعه صنایع وابســـته به نفت و گاز و پرهیز از خام 
فروشی است. »اگر چنانچه به بخشهای پایین دستی نفت 
توّجه بشود. گاز هم همین  جور، در بخش معادن دیگر 
هم همین  جور است؛ فلزات ما، سنگ، سنگهای ارزشمند 
در کشور، چقدر معدن گران قیمت سنگ وجود دارد در 

کشـــور؛ اینها بدون اینکه یک ارزش افزوده ای داشـــته 
باشـــد، بدون کار کردن روی آنها، اینها صادر میشـــود. 
این بخشـــها مهم اســـت که ما شـــرکتهای دانش بنیان را 
به این بخشـــها متوّجه کنیم. «   1401/01/۲3بنابر این 
باید توجه داشـــته باشـــیم که»خود فناوری جدید یک 
حالت گسترش یابی طبیعی دارد؛ یعنی هرچه انسان 
در مســـائل فناوری پیشـــرفت کند، میدان ها در مقابل 
او باز می شود؛ بنابراین اشتغال آفرینی قطعًا ضربه ای 
نمی خورد و می توان تولید دانش بنیان را مطمح نظر 
قرار داد، در عین حال مسئله اشتغال آفرین هم وجود 

داشته باشد.«  1401/01/۲3
 

   جذب متخصصان و افراد مبتکر
یکـــی از مســـائلی کـــه بـــا رونـــق گرفتـــن شـــرکت های 
از  اســـتفاده  شـــد،  خواهـــد  محقـــق  دانش بنیـــان 
مخترعان و افراد مبتکر و متخصصان در بخش های 
مختلف اقتصادی و صنعتی است. رونق شرکت های 
دانش بنیان با استفاده از هوش و نبوغ و توان نخبگان 
جوان کشـــور بهترین فرصت برای اشـــتغال آفرینی و 
جلوگیری از فرار مغزهاست. »ما دانشمند و متخصص 
و شـــرکتهای دانش بنیان و افراد مبتکر در کشـــور زیاد 
داریم؛ و این جزو مهم ترین زیرساخت های اقتصادی 
است در هر کشور؛ یعنی مهم ترین زیرساخت اقتصادی 
برای یک کشـــور، وجود نیروهای انســـانی اســـت. اگر 
چنانچه ما به این نکته که نکته ی دهم بود توجه کنیم، 
طبعًا چرخه ی علم تا ثروت - مخصوصًا در بخشهایی 
که دارای مزیت هستند - به راه خواهد افتاد و امتداد 

پیدا خواهد کرد.«  139۲/1۲/۲0 
ارتقـــای نیـــروی انســـانی و اســـتفاده از جـــوان ایرانـــی 
تحصیل کرده، ارمغانی است که راه اندازی و پیشرفت 
شـــرکت های دانش بنیان خواهند داشـــت، »یک نکته 
دیگری که در مورد تولید دانش بنیان و در پاســـخ به 
این اشـــکال]تعارض دانش بنیان با اشـــغال آفرینی[ ، 
به ذهن انسان می رسد، این است که ما اگر چنانچه 
تولیدمـــان را دانش بنیـــان کردیـــم، در واقع نوع نیروی 
انســـانی شـــاغل را ارتقـــا می دهیـــم؛ یعنی چه کســـی 
می آیـــد در مجموعـــه دانش بنیان کار می کند؟ جوان 
تحصیل کرده ما. امروز بسیاری از جوانان تحصیل کرده 
دانشگاهی ما که ]جمعیتشان[ یک درصد خیلی باالیی 
است، در رشته هایی کار می کنند که با رشته تحصیلی 
آنها هیچ ارتباطی ندارد؛ این یک اشکال بزرگی است؛ این 
در واقع یک نوع بیکاری است. زحمت کشیده، درس 
خوانده، دولت خرج کرده، عمری مصرف شده اما از او 
استفاده نمی شود؛ این یک نوع بیکاری است. وقتی که 
ما توانستیم شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم، 
همـــه ایـــن جوان هـــا به کار جذب می شـــوند و کیفیت 
نیروی انسانی دستگاه های کاری ما باال خواهد رفت، 
ارتقا پیدا خواهد کرد؛ نخبگان می آیند ]کار[ می کنند و 
دیگر نخبگان ما مجبور نیستند که به مشاغل خدماتی 

کم ارزش رو بیاورند و توجه کنند.«  1401/01/۲3 
پایان اینکه حرکت درســـت در مســـیر اقتصاد بر پایه 
علم و سیاست گذاری صحیح در جهت تولید دانش 
در دانشـــگاه هـــا در مســـیر تولیـــد، موجـــب تقویت 
بنگاه های تولیدی متوّســـط و کوچک و زمینه ســـاز 
نقش آفرینی فعال متخصصان و نخبگان و میدانی 
برای اشغال آفرینی نیروی جوان ایرانی است، فرصت 
مهمی که باید هرچه بیشـــتر و با شـــتاب افزون تر از 

آن بهره گرفت. 
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جمهوری اســـامی آن وقتی واقعًا جمهوری اســـامی است که با 
مبانی مستحکم امام، همان چیزهائی که در دوران حیات مبارک 
امام مطرح بود، شعار بود، بجد دنبال میشد پیش برود. هر جا ما 
با آن شـــعارها پیش رفتیم پیشـــرفت با ما بوده است، پیروزی با ما 
بوده اســـت، عزت با ما بوده است، منفعت دنیائی هم با ما بوده 
است؛ هر جا از آن شعارها عقب     نشینی کردیم و کوتاه آمدیم، به 
دشـــمن میدان دادیم، ضعف پیدا کردیـــم، عقبگرد پیدا کردیم، 
عزت به دســـت نیامده اســـت، دشمن جریتر شـــده است، پیشتر 
آمده اســـت؛ از لحاظ مادی هم ضرر کردیم... نظام اســـامی باید 
به معنای واقعی کلمه، اسامی باشد و روزبه     روز به مبانی اسام 
نزدیکتر شـــود؛ این اســـت که گره     های فروبســـته را بـــاز میکند... 
مشـــکات را حـــل میکند، این اســـت که به جامعه عـــزت و اقتدار 

میدهد.     13۸۸/06/۲0   

نظام جمهوری اسالمی  باید روزبه     روز 
به مبانی اسالم نزدیکتر شود

خطبه های جمعه  

هدف از بعثت انبیا تحقق 
جامعه عدالت محور است  

به رسم آیه ها  

اخـــاق آن هوای لطیفی اســـت کـــه در جامعه ی بشـــری اگر 
وجود داشـــت، انســـانها میتوانند با تنفس او زندگی سالمی 
داشـــته باشـــند. اخـــاق که نبود، بـــی اخاقـــی وقتی حاکم 
شـــد، حرصها، هوای نفســـها، جهالتها، دنیاطلبیها، بغضهای 
شـــخصی، حســـادتها، بخلها، ســـوءظن به یکدیگر وارد شد 
- وقتـــی ایـــن رذائـــل اخاقی بـــه میان آمد - زندگی ســـخت 
خواهد شـــد؛ فضا تنگ خواهد شـــد؛ قدرت تنفس ســـالم از 
انســـان گرفتـــه خواهد شـــد. ... امروز ما نهایـــت نیاز را به این 
تربیت اخاقی داریم؛ هم ما مردم ایران، جامعه ی اســـامی 
در این محدوده ی جغرافیائی، هم در همه ی دنیای اســـام؛ 
امت بزرگ اســـامی، جوامع مســـلمان. این ها نیازهای اول 
ماســـت. بعـــد به دنبـــال آن تربیـــت قانونی اســـت، انضباط 
 عامل به همه  ی احکام اســـام، خوِد شـــخص 

ْ
قانونـــی. اول

نبی مکرم اســـام بود.          13۸۸/04/۲9  

زندگی انسان با رواج رذائل 
اخالقی سخت خواهد شد    

درس اخالق  

اســـاس حکومت اسامی و جمهوری اسامی بر اقامه ی عدل 
اســـت، کما اینکه اســـاس همه ی ادیان بر اقامه ی عدل است. 
خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرســـتادیم، کتابهای 
آســـمانی را فرســـتادیم، ِلَیقوَم الّنـــاُس ِبالِقســـط؛)1( اصًا برای 
اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه ی عدالت آمیز 
باشد. خب ما در این زمینه ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی 
بایـــد تاش کنیم. هر الیحه ای کـــه در دولت تنظیم میکنید، هر 
بخشـــنامه ای که خود شما در دستگاِه خودتان صادر میکنید، 
یک پیوســـت عدالت باید داشـــته باشد؛ باید مراقب باشید این 
روش، ایـــن کار، این دســـتور، ضربه ای بـــه عدالت نزند، طبقات 

مظلوم را پایمال نکند.  1400/06/06
1( سوره ی حدید، بخشی از آیه ی 2۵

ادامه از  صفحه 1

یادداشت هفته

جمهــوری اســامی هــم صــدای دیگــران را در 
آورده اســت. شــبکه ای کــه امــروز هــم بــه یکــی 
و  یــأس  تزریــق  اصلــی  سرچشــمه های  از 
شــده  تبدیــل  عمومــی  افــکار  بــه  نومیــدی 

است. 
ــروز  ــران ام ــود در ای ــاری موج ــت ج ــط واقعی فق
نیســت کــه قربانــی اعوجاج نمایــی ایــن زنجیــره 
تحریــف و دروغ شــده اســت. بخــش دیگــری 
از ایــن زنجیــره بــزک کــردن یکــی از ســیاه ترین 
ــران اســت. بازنمایــی ایــن  دوران هــای تاریــخ ای
دوره تاریــخ کــه بــا کودتــای انگلیســی شــروع 
شــد و بــا کودتــای آمریکایــی تــداوم پیــدا کــرد 
و در فراینــدی پلیســی و جــو اختنــاق، یکــی از 
ریشــه دارترین ملــل جهــان بــا تاریــخ و فرهنــگ 
غنــی و پرافتخــار را مفتخــر بــه دریافــت لقــب 
ژانــدارم خاورمیانــه کــرده بــود کــه نگهبــان و 
پاســبان منافــع غــرب و امریــکا در دل جهــان 
اســام باشــد را بــا تصویــری کــه امــروز در بخشــی 
ــره تحریــف و دروغ رســانه ای و فرهنگــی  از زنجی
بــه افــکار عمومــی ارائــه می شــود مقایســه 
تــا مشــخص شــود واقعیــت چرکیــن  کنیــد 
ــاج  ــتکاری و اعوج ــم از دس ــه حج ــا چ ــی ب تاریخ
در حــال بازنمایــی اســت. تولیــد محصــوالت 
متعــدد در بســتر زمانــی تاریــخ یکصــد ســال اخیر 
ــه  ــاف آنچ ــت برخ ــی واقعی ــران و وارونه نمای ای
کــه جریــان داشــته در دل چنیــن منطقــی قابــل 

تعریــف اســت. 
معنایــی  اعوجــاج  و  تحریــف  فراینــد  ایــن 
محــدود بــه یــک دوره تاریخــی صــرف یکصــد 
ســال اخیــر ایــران اســت. تاریــخ انقــاب و حتــی 
پرافتخارتریــن دســتاوردهای بعــد از انقــاب 
هــم در دل ایــن اعوجــاج معنایــی در حــال 
تعریــف و واژگون نمایــی اســت. فقــط در یــک 
قلــم، ایــن زنجیــره تحریــف و معــوج از هشــت 
ســال دفــاع مقــدس کــه یکــی پرافتخارتریــن 
ــه ای  ــت به گون ــران اس ــت ای ــخ مل ــای تاری برگ ه
دســتاوردی  هیــچ  کــه  می شــود  بازنمایــی 
نداشــته و  صرفــا یــک کشورگشــایی بی حاصــل 
از ســوی جمهــوری اســامی بــوده کــه باعــث 
ریختــن خــون ده هــا هــزار ایرانــی بی گنــاه شــده. 
واقعیــت ماجــرا بــرای هــر ناظــر منصــف بیرونــی 
امــا آن اســت کــه دفــاع مقــدس تنهــا دوره 
تاریخــی ســیصد چهارصــد ســال اخیــر تاریــخ 
ایــران اســت کــه دشــمن خارجــی بــا خبــث طینــت 
چشــم طمــع بــه تمامیــت ارضــی ایــران داشــته 
و به دلیــل همــت و اراده ایرانیــان در محقــق 
کــردن نیــت شــوم خــود نــاکام مانــده. تاریــخ 
معاصــر ایــران تــا قبــل از دفــاع مقــدس هشــت 
ســاله، پــر از دردهــا و تهاجم هــای خارجــی اســت 
ــه  ــار ب ــن دی ــه بخشــی از خــاک ای کــه در هــر مرتب

یغمــا رفتــه اســت. 
دفــاع مقــدس تنهــا یکــی از دســتاوردهای 
ــا  ــف و دروغ ب ــره تحری ــت. زنجی ــران اس ــت ای مل
همــان قــدرت مشــغول اعوجــاج در ســایر 
دســتاوردهای جمهــوری اســامی اســت. در 

چنیــن وضعیتــی اســت کــه ضــرورت صــدور 
فرمــان جهــان تبییــن از ســوی رهبــر انقــاب 
معنادارتــر جلــوه می کنــد. تیــغ تجزیه طلبــی، 
ــا، جنــگ نظامــی و اکنــون هــم برگ هــای  کودت
ــب  ــده از جان ــل ش ــادی تحمی ــگ اقتص ــر جن آخ
ــوری  ــر جمه ــک در براب ــه ی ــک ب ــه ی ــمن هم دش
آوردن  روی  اســت.  شــده  کنــد  اســامی 
دشــمن بــه تحریــف و اعوجــاج از یــک ســو مایــه 
خرســندی و به معنای نومیدی و یأس از ســایر 
ابزارهاســت و از یــک ســو هــم نگران کننــده 
اســت کــه جنــگ بــه مبــادی شــناختی و ادراکــی 
کشــیده شــده. عرصــه ای کــه هــم جهــاد در آن 
پیچیده تــر:  فتنه هــا  و هــم  اســت  ســخت تر 
ایــن حرکــت گمراه کننــده ای کــه  »در قبــال 
ــت ایــران ســرازیر 

ّ
از صــد طــرف بــه ســمت مل

اســت و تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی کــه 
و  ایــران  بــزرگ دشــمنان  از هدفهــای  یکــی 
دچــار  و  اســت  اســامی  انقــاب  و  اســام 
ابهــام نگــه داشــتِن افــکار و رهــا کــردن اذهــان 
مــردم و بخصــوص جوانهــا، »حرکــت تبییــن« 
خنثی کننــده ی ایــن توطئــه ی دشــمن و ایــن 

حرکــت دشــمن اســت.«    1400/07/0۵ 
بــا همــه ایــن احــواالت امــا دســت انقــاب هــم 
خالــی نیســت. تجربــه همــه بحران هــای پــس 
انقــاب  انســاِن  کــه  داده  نشــان  انقــاب  از 
اســامی هــر گاه حجــاب نفســانیات خــود را از 
میــان برداشــته توانســته در ایــن مصــاف نابرابــر 
موثــر واقــع شــود. چهره هایــی ماننــد حــاج 
ــی و  ــه میدان ــه معرک ــلیمانی در عرص ــم س قاس
فیزیکــی و شــهید ســیدمرتضی آوینــی در عرصــه 
ــا  ــن مدع ــه ای ــانه ای نمون ــی و رس ــاد فرهنگ جه
محســوب می شــوند. نمونــه اعایــی از انســان 
انقــاب اســامی کــه هــرگاه از نفســانیات و 
پرداخــت بــه خــود رهــا شــدند بــه سرچشــمه 
انــرژی و تــوان نامتناهــی خلیفــه اللهــی انســان 
ــا  رســیدند. جایــی کــه دیگــر از دســتگاه باطــل ب
همــه زرق و برقــش هــم کاری ســاخته نیســت. 
مســیری کــه نهایــت آن همانــی اســت کــه انبیــای 
عظــام الهــی آن را پیمودنــد و بــه جنــگ طواغیــت 

زمــان رفتنــد.
ــن  ــه ای ــدا ب ــا اقت ــه ب ــخصیت هایی ک ــت ش اهمی
مســیر مقــدس قــدم در آن می گذارنــد و بــه 
جنــگ تحریــف و دروغ می رونــد هــم در چنیــن 
نــادر  اســت. مرحــوم  تحلیــل  قابــل  بســتری 
طالــب زاده یکــی از رهــروان ایــن مســیر مقــدس 
بــود. تعییــن یــک ســنگر و محــدوده تخصصــی 
و  فعالیت هــا  خنثی ســازی  پیگیــری  بــرای 
ذهنیت ســاز ی های دشــمن در کنــار موضــوع 
مهــم پــرورش نیــروی انســانی اردوگاه جبهــه 
حــق بــرای تکثیــر ایــن تفکــر اقدامــات موثــری در 
ایــن مســیر اســت. تکریــم و تمجیــد از ایــن افــراد  
تکریــم و تمجیــد از نهضــت جهــاد مقــدس تبییــن 
اســت. جهــادی کــه بــه جنــگ طواغیــت زمــان و 
زر و زور تزویــر رفتــه و مســیری در امتــداد توحیــد 
و رهــا کــردن انســان از بنــد همــه وابســتگی هارا 

پیــش روی خــود دارد.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

 یکـــی از مهم ترین انواع پشـــتیبانی از تولید، پشـــتیبانی 
از کارگـــران و حمایـــت از کارگران اســـت؛ اگر میخواهیم از 
تولید داخلی کشور، حمایت کنیم، باید از کارگران حمایت 
بکنیم؛ این یک قلم مهم از پشـــتیبانی اســـت. البّته این را 
هم توّجه داشـــته باشـــیم که حمایت از کارگـــر، در واقع 
ی اســـت؛ یعنی اگر کارگر یک کشـــور 

ّ
حمایـــت از ثـــروت مل

فّعال باشـــد، بانشاط باشد، خوب کار کند، این کشور به 
ی برای او آبرو درســـت 

ّ
ی میرســـد و این ثروت مل

ّ
ثروت مل

ی برای او اقتدار به وجود می آورد؛ 
ّ
میکنـــد، این ثـــروت مل

بنابرایـــن کارگران، اســـتقال هم برای کشـــور می آورند، 
قدرت هم می آورند، آبرو هم می آورند؛ اگر شـــما از کارگر 
حمایت کردید، اینها آثار و برکات آن است.          1400/۲/1۲ 

در آن وقتی که اینها]افراد متحجر[بقیع را ویران کردند، این را بدانید؛سرتاسر دنیای اسام علیه اینها اعتراض 
کرد. از شرق جغرافیای اسام - از هند - تا غرب جغرافیای اسام، علیه اینها بسیج شدند.اینها به عنوان اینکه 
این کارها پرستش است، این اقدامهای خبیث را میکنند! رفتن سر قبر یک انسانی و طلب رحمت کردن برای او 
از خدای متعال، و طلب رحمت کردن برای خود در آن فضای معنوی و روحانی، شرک است؟ شرک این است که 
انســـان بشـــود ابزار دست سیاستهای اینتلیجنس انگلیس و سی. آی. ای آمریکا و با این اعمال، دل مسلمانان 
را غمدار کند، آزرده کند. اینها اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل طواغیت زنده را شرک نمیدانند، احترام 

به بزرگان را شرک میدانند! خود این، یک مصیبتی است.      139۲/۲/16     
به مناسبت هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع�

 حمایت از کارگر 
حمایت از ثروت ملی است

سراسر دنیای اسالم علیه تخریب بقیع اعتراض کردند 

با افتخار ایرانی  

مناسبت  

سؤال:  روی بعضی از آب خوری ها نوشته شده 
اســـت: آب برای آشامیدن اســـت و این جا وضو 
نگیرید؛ من یک بطری آب برای استفاده در منزل 
برداشـــتم امـــا غیر از خوردن بـــا آن آب وضو هم 

گرفتم، حکم وضو با چنین آبی چیست؟
جـــواب: وضـــو با ایـــن آب صحیح نیســـت، ولی 
وضوهـــای گذشـــته، اگر از روی جهـــل و با قصد 

قربت انجام گرفته، صحیح است.

حکم وضو با آب مخصوص آشامیدن              

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

جهاد تبیین  

بدانیم که ما تحت مراقبت دشـــمن هســـتیم؛ تحت 
مراقبت دوست هســـتیم؛ تحت مراقبت اولیای خدا 
هســـتیم؛ تحت مراقبت خدا هم هســـتیم. اگر ما در 
رژیم سابق یک اشتباه و خطایی می کردیم، پای اسام 
حســـاب نمی شد. یک رژیم طاغوتی بود. نمی گفتند 
که دولت اســـامی کـــذا. می گفتند در دولت طاغوت 
این واقع شـــده است. دشـــمنان هم نمی گفتند در 
اســـام این اســـت. دوستها هم نمی گفتند. امروز که 
اســـام است، امروز که دولت اسامی است، مملکت 
جمهوری اسامی است، اگر چنانچه حاال یک خطایی 
واقع بشـــود، فرم این خطا با خطای سابق فرق دارد. 
پای اسام حساب می شود و این یک مسئولیت بزرگی 
است به عهدۀ ما. برای اینکه امروز خطای ما، خصوصًا 
خطای قشـــر روحانی و قشر پاسدارهای اسام، اینها 

پای اسام حساب می شود.          13۵۸/04/1۲ 

بـــه نظر من امروز آن چیـــزی که میتواند به بهترین 
ری عمل کند، تبیین 

ّ
وجهی به صورت یک ساح مؤث

مفاهیم عالی اسامی است در زمینه های مختلف. 
ما در زمینه ی مســـائل معرفتی، مسائل معارفی، 
حرفهـــای نگفته زیاد داریـــم؛ حرفهای قابل گفتنی 
که برای دنیا جّذاب و شـــیرین است، زیاد داریم. در 
زمینه ی مســـائل مربوط به سبک زندگی اسامی، 
مـــا خیلـــی حرِف نگفته داریم. فـــرض کنید حاال یک 
قلـــم، بحث محیط زیســـت اســـت، یـــک قلم بحث 
معامله ی با حیوانات است، یک قلم بحث خانواده 
است؛ اینها سبک زندگی است دیگر. در همه ی اینها 
اسام حرفهای جّذاب دارد؛ معارف اسامی ای که 
اینها را میشود از درون متون اسامی تخلیص کرد 
و تجرید کرد و در اختیار همه گذاشت.         1400/1۲/19  

اگر زن در خانواده امنیت روانی و اخاقی داشته 
باشـــد، آسایش و َسَکن داشـــته باشد، حقیقتًا 
شوهر برای او لباس محسوب شود - همچنان 
که او لباس شـــوهر اســـت - و همچنان که قرآن 
خواســـته، مـــوّدت و رحمـــت بین اینها باشـــد، 
ذی علیهـــن« در خانواده 

ّ
و اگـــر »و لهّن مثـــل ال

رعایت شـــود، آنگاه مشـــکات بیـــرون خانواده 
برای زن قابل تحمل خواهد شـــد و بر آنها فائق 
می آیـــد. اگـــر زن در آسایشـــگاه خود، در ســـنگر 
اصلی خود، بتواند مشـــکات خودش را کاهش 
بدهد، باشـــک در عرصه ی اجتماع هم خواهد 

توانست.          90/10/14  

امروز خطای ما 
پای اسالم حساب 

می شود

تبیین مفاهیم عالی اسالمی 
همچون سالح موثر عمل می کند

مودت زوجین مشکالت زن در
 عرصه اجتماع را کاهش می دهد 
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