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واکنش رهبر انقالب به جریان بددلی که

به دنبال ایجاد ناامیدی در دانشگاه است

مقابل جریان دلسردکننده نخبگان بایستید
یک.گزارشمغرضانهآمریکایی
هفتـه
از سال  2016میالدی طرح جامعی با عنوان "پروژهی
ایران  "2040در دانشــگاه اســتنفورد آمریکا توسط
تعــدادی از پژوهشــگران ایرانی مقیــم آمریکا کلید
خورد که قرار است به بررســی روند تغییرات شاخصههای توسعه
در حوزههای جمعیتشناســی ،اقتصاد ،انرژی ،آب ،کشــاورزی و
سیستمهای مالی در ایران بپردازد .ماحصل این پروژهی پژوهشی،
گزارشهایی اســت که تاکنون توسط دانشــگاه استنفورد منتشر
شده اســت .در مقالهای که بهعنوان یکی از گزارشهای این پروژه با
عنوان "خروجی علمی ایران" منتشر شده ،با ترسیم وضعیتی سیاه
و ناامیدکننده از فضای علمی و پژوهشــی کشور ،اغلب تحقیقات و
پژوهشهایدانشگاهیرابیاعتباروکماثرتوصیفمیکند.
رهبر انقالب نخســتین بار چهارماه قبل ،در دیدار رمضانی اساتید
دانشــگاهها نســبت به گزارش نادرســت ایران  2040استنفورد
و اهداف آن هشــدار دادند و به یکی از دالیل رد ادعای این گزارش
چنین اشــاره کردند« :بنده اصرار دارم تأکید کنم که به هیچ وجه
ِ
حرکت مر ّکب از خباثت و خیانت ،درســت نیست؛ دانشگاه به
این
معنای واقعی کلمه پیشرفتهای زیادی داشته ،کار بزرگی شده در

رونق تولید |

کشور ...به اذعان مراکز رتبهبندی بینالمللی جهانی ،تعداد زیاد و قابل
توجهی از دانشگاههای ما جزو دانشگاههای برجستهی دنیا محسوب
ّ
میشوند98/3/8».
نکتهی مهمتر از این گزارش مجعول ،نقشه و جریان کلیتری بود که
رهبر انقالب نگاهها را به توجه بــه آن فراخواندند« :اینکه من تأکید
قضیه ،به خاطر جریانی است که راه افتاده ،نه فقط
میکنم روی این ّ
در ایران [بلکه] در دنیا ،برای کوچک کردن ،سبک کرد ن و بیارزش
نشان دادن حرکت عظیم علمی کشــور؛ االن در دنیا دارد روی این
کار میشود؛ پول خرج میکنند ،برنامهریزی میکنند؛ یک نمونهاش
این برنامهی ۲۰۴۰دانشگاه استنفورد است ...آن مقالهنویس خارجی
هم -آمریکایی یا اروپایی -به کمک افراد خائن ایرانی ،متّهم میکند
این قشر عظیم تحصیلکردهی دانشــگاه را ،این مجموعهی عظیم
اساتید امروز دانشگاه را به کمعمقی و کمسوادی! اگر اینها کمعمقند،
پس غنیسازی بیســت درص ِد اورانیوم را چه کســی در این کشور
درست کرد؟ پیشرفت در دانش نانو را چه کسی دارد در کشور دنبال
میکند؟ پیشرفت در همین ســلّولهای بنیادی را که ایشان ذکر
کردند ،چه کسی دارد در کشور پیش میبرد؟ اینها همه ،چشمها را
خیره میکند؛ البتّه چشمهای آدمهای وارد و ّ
مطلع و چیزفهم را».

کالم امام |
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جنسیکهمشابهداخلیداردمطلقاازخارجواردنشود

دو.مبارزه 40سالهمامیتوانیم
این «جریان بددل» که همواره درصــدد تزریق روحیهی ناامیدی
انقالبی آمادهبهکار
و یأس در بدنهی جامع ه مخصوصا قشر جوان و
ِ
و آمادهی ورود به میدانهای دشــوار بوده ،از همــان اوان پیروزی
انقالب در مقاطــع متعددی این رویه را در پیش داشــته اســت:
«این هم جزو بالهایی اســت که ســر ملّــت ما آمد؛ ســالهای
متمادی تســلّط فرهنگی و سیاســی و اقتصادی بیگانگان بر این
کشــور ،این را باورانده بود که ایرانی اســتعداد نــدارد؛ ببینید چه
متوسط اســتعداد دنیا
خیانت بزرگی اســت! اســتعداد ایرانی از ّ
باالتر اســت؛ جوان ایرانی ،اســتعداد ایرانی ،جــزو درجات باالی
اســتعداد بشــری در همهی دنیا اســت؛ آنوقت این را اینجور
وانمود میکردند که نه ،اینجا استعداد نیســت .این مربوط به قبل
متأسفانه تا سالهایی از شــروع انقالب هم 3
از انقالب اســت و ّ

کلیدواژه |
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مردم عراق پشتیبان انقالب اسالمی هستند

شهادتباالترینپاداشجهادفیسبیلاهللاست

 98/3/8این موضوع آنقدر برای رهبر انقالب اهمیت داشــت که بار
دیگر ،در دیدار روز چهارشنبه 17( ،مهر) با جمعی از نخبگان ،به آن
اشــاره کرده و فرمودند« :جریان بددلی حرکت علمی کشور را انکار
میکنند».

۴

خوشابهحالکسانیکهدرحالپیادهرویاربعینهستند

| اینشمارهتقدیممیشودبه شهدایبمبارانشیمیاییشهرسومار

چرا شهادت این قدر با عظمت و اهمیت است؟ علت این است که انسانی که جان خود را در راه خدا میدهد ،در حقیقت در یک لحظهی نیاز و در آن وقتی که دین و
راه خدا به کسانی که آنرا رونق دهند ،احتیاج دارد ،آن تالش الزم را انجام داده است .کسی که در راه خدا تالش میکند و از راحتی و زن و بچه و آسایش معمولی و
امتیازات ما ّدی صرفنظر میکند ،پاداش الهی را  -که همان شهادت است  -بهدنبال دارد .این نشاندهندهی عظمت مجاهدت اوست .لذا مکرر گفتهام که شهادت
باالترینپاداشومزدجهادفیسبیل َّ
اللاست68/5/25 .
*.بمبارانشهرسوماردرسال 1366توسطرژیمبعثصدامصورتپذیرفتکهطیاینبمباران 860نفرشهیدوزخمیشدند.
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اخبار

سخن

مقاومت

 -1در هفتـهای کـه گذشـت ،منطقـهی غـرب آسـیا
و حتـی دنیـا بـا چشـمهای نگـران بـه تحـوالت عـراق
مینگریسـت .برخی مشـکالت داخلی و مطالبات مردم
که بـا هدف اصالح توسـط آنـان طرح شـده بـود ،تبدیل
به تظاهراتهایـی بزرگ با پوشـش رسـانهای گسـترده
و بـا هـدف ایجـاد آشـوب در ایـن کشـور شـد .البتـه
خیلـی زود مـردم عـراق دریافتند کـه یـک برنامهریزی
همهجانبـه بـرای رو در رو کـردن آنـان بـا حاکمیـت
عـراق در جریـان اسـت .مـوج این آشـوبها بـه تخریب
اموال عمومـی و اقدامـات خرابکارانه نیز رسـید و جریان
آمریکایـی صهیونیسـتی کـه بههمـراه جریـان مرتجع
عربی طراحـی و اجـرای ایـن برنامـه را برعهده داشـتند
همـهی تالششـان را بـرای بـه نتیجـه رسـاندن ایـن
اغتشاشـات به کار بسـتند .امـا روز جمعهی گذشـته که
پیـام مرجعیـت اعلای عـراق مبنـی بـر لـزوم پیگیری
دقیق و سـریع مطالبات مردم و محکومیت آشوبطلبی
به گـوش مـردم رسـید آبـی بر ایـن آتـش ریخته شـد و
اکنـون اوضـاع در بسـیاری از مناطـق عـراق به شـرایط
عادی برگشـته اسـت.
 -2خبـر دیگـر اینکـه سیدحسـن نصـراهلل ،دبیـرکل
حـزباهلل لبنـان کـه سهشـنبهی ایـن هفتـه در بیروت
سـخنرانی میکرد ،بـا اشـاره به عقبنشـینی آمریـکا از
حمایت کردهای سـوریه گفـت« :آمریکاییهـا ُکردهای
سـوری را بـه حـال خـود رهـا کردنـد و ایـن سرنوشـت
کسـانی اسـت کـه بـه آمریـکا تکیـه میکننـد» .سـید
مقاومـت تصریـح کـرد« :همانطـور کـه امـام خامنهای
بارها هشـدار دادهاند نمیتـوان به ایاالت متحـده اعتماد
کرد ،چـون هـر کسـی را کـه بـه آن تکیه کنـد ،خـوار و
ذلیـل میکنـد».
 -3خبـر سـوم اینکـه اسـماعیل هنیـه ،رئیـس دفتـر
سیاسی جنبش فلسـطینی حماس در سـالروز تأسیس
جهـاد اسلامی فلسـطین ،ائتلاف بـا ایـن جنبـش را
«اسـتراتژیک» خوانـد و گفـت« :روابط حمـاس و جهاد
اسلامی در بهتریـن حالـت اسـت».
 -4و خبـر آخـر اینکـه روزنامـهی منطقـهای
«رأیالیـوم» با بیان اینکه «هر سـه دشـمن ایـران یعنی
رئیسجمهور آمریکا ،نخسـت وزیر رژیم صهیونیستی و
ولیعهد سـعودی بـا بحرانها و مشـکالت داخلی دسـت
به گریبانند» نوشـت :ایران دورهی تحریمها و مشـکالت
ت سـر میگـذارد« .برخی
اقتصـادی را با خرد َورزی پشـ 
منابـع اسـرائیلی بلندپایه بـر ایـن باورند هر سـه رهبری
کـه در سـالهای اخیـر سـردمداران مخالفـت بـا ایـران
بودهاند (آمریکا ،عربسـتان و رژیم صهیونیستی) هفتهی
گذشـته در بحرانهـای داخلـی غـرق شـدهاند ».ایـن
روزنامه در یادداشـت دیگری چنین نوشـته بـود« :ایران
ایـن درس را آموختـه که بـا ایسـتادگی میتـوان آمریکا
را بـه چالش کشـید و به عقبنشـینی واداشـت؛ این باید
درسـی برای کشـورهای عـرب منطقه باشـد».
2
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 20سال گفتمانسازی رهبر انقالب برای پیشرفت علمی ایران

تا نَفس دارم ذ ّرهای کوتاه نخواهم آمد
«الحمدهلل در این قریب بیست سال اخیر ،حرکت علمی در کشور یک حرکت جدّ ی خوبی شده لکن این حرکت اگر از شتاب بیفتد،

ما عقب میمانیم .حاال بعضی اوقات آمار میدهند ،میگویند «آقا! شتاب حرکت ما مث ً
متوسط دنیا است»؛ خیلی خوب،
ال پانزده برابر
ّ
این خیلی خوب است ا ّما کافی نیست؛ [چون] ما از زیر صفر شروع کردیم 97/11/3 ».آنچه خواندید تنها بخشی از دغدغههای رهبر

انقالب دربارهی پیشرفت علمی کشور در سالهای اخیر بوده است .رهبر انقالب در  20سال گذشته در دو حوزهی «گفتمانسازی»

و «اقدامو عمل» جبههی گستردهای را برای تقویت پیشــرفت علم و دانش درکشور آغاز کردهاند .در زمینهی گفتمانسازی طرح
کلیدواژههایی همچون تولید علم ،جنبش نرمافزاری ،اقتصاد دانشبنیان ،چرخهی علموفناوری ،اقتدار علمی ،مرجعیت علمی و...

سپهرگفتمانیپیشرفتعلمیراتشکیلدادهاند.

از ســویی دیگر نهادها و مراکز متصدی این حوزه همچون بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری با توصیه و تأکیدات

چندسالهی رهبر انقالب تأسیس شدهاند .عالوه بر این اقدامات تأسیسی ،توصیه و مطالبهی دائمی رهبر انقالب مبنی بر حمایت از
نخبگان ،و پیگیری مکرر این توصیهها ،اقدام دیگر رهبر انقالب در طول این ســالها بوده است؛ اما کار به همین توصیهها نیز ختم

نشده و ایشان خود ،اقدام به حمایت برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی نیز کردهاند.

اهمیت این موضوع در منظومهی اندیشهی رهبر انقالب آنچنان بوده که در دیدار با نخبگان ،سه سال پیش فرمودهاند« :بنده در دفاع
از جامعهی نخبگان و از حرکت علمی کشور ،تا ن َفس دارم ذ ّرهای کوتاه نخواهم آمد ،و میدانم که این حرکت ،حرکت بابرکتی است

و انشاءاهلل عاقبتبهخیر است 95/7/28 ».نتیجهی این تالشهای  20سالهی رهبر انقالب ،به روایت «پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم» ( )ISCمنجر به کسب مقام اول تولید در جهان اسالم ،و پانزدهم در جهان در سال  2018شده است .نشریهی خط حزباهلل به

بهانهی دیدار اخیر رهبر انقالب با جمعی از نخبگان کشور ،برخی از این اقدامات رهبر انقالب را مورد بازخوانی قرار داده است:

 .1ابداع کلیدواژه «جنبش نرمافزاری»

.2طرحمسئله«مرجعیتعلمی»

یکــی از خصوصیــات رهبــر
انقــاب ،ابــداع کلمــات و
کلیدواژههــای راهبــردی ،در
حوزههای مختلف اســت .مثال
ایشان در بازدید و سخنرانیای
که در تاریخ  9اســفند  79در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داشتند از دانشگاهیان خواستند تا دل به دریای نوآوری و
تولید فکرها و ایدههای نو و تازه بزنند و برای این موضوع،
کلیدواژهی «جنبش نرمافزاری» را ابداع کردند.
«باید مغزهای متف ّک ِر اســتاد و دانشــجوی ما ...راههای
تازهای بیابند؛ هم خودشــان اســتفاده کننــد و هم به
بشریت پیشنهاد کنند ...دانشگاه باید بتواند یک جنبش
نرمافــزارىِ همهجانبه و عمیق در اختیار این کشــور و
این ملت بگذارد تا کســانی که اهل کار و تالش هستند،
علمى خودی
با پیشــنهادها و با قالبها و نوآوریهای
ِ
بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر
تف ّکرات و ارزشهای اسالمی را باال ببرند79/12/9 ».
این مطالبه در سالهای بعد از اساتید و فضالی حوزههای
علمیه و دستگاههای مسئول در زمینهی علم و آموزش،
تکرار شد و البته کلیدواژههای دیگری همچون نهضت/
فرهنگ تولید علم ،کرســیهای آزاداندیشــی و جهاد
علمی نیز با آن مفصلبندی شد تا منظومهی مورد نظر
رهبری را با وضوح بیشتری ترسیم کند.

یکـی دیگـر از
ویژگیهـای رهبـر
«ایجـاد
انقلاب،
افقهـای جدیـد و
بلندمدت» اما شـدنی
و دسـتیافتنی ،در موضوعـات گوناگـون،
بهمثابـه ترسـیم نقشـهی راه حرکـت جامعـه
اسـت .مثال طـرح مسـئلهی «مرجعیت علمی
ایران» هـدف بلندی بـود که رهبر انقلاب ،آن
را بهعنـوان نقطـهی آرمانی و نهایت پیشـرفت
علمـی کشـور مطـرح کردهانـد:
«کشـور باید بـه عزت علمی برسـد .هـدف هم
باید مرجعیت علمی باشـد در دنیـا؛ همینطور
کـه بارهـا عـرض کردهایـم .یعنی همیـن طور
که شـما امـروز ناچارید بـرای علم و دسـتیابی
بـه محصـوالت علمـی بـه دانشـمندانی ،بـه
کتابهایـی مراجعـه کنیـد کـه مربـوط بـه
کشـورهای دیگرنـد ،بایـد بـه آنجا برسـیم که
جوینـدهی دانـش ،طالـب علـم ،مجبور باشـد
بیاید سـراغ شـما ،سـراغ کتـاب شـما؛ مجبور
باشـد زبان شـما را یاد بگیرد تا بتوانـد از دانش
شـما اسـتفاده کنـد .هـدف بایـد این باشـد».

دانشگاهامیرکبیرسال1379

.3مطالبه«نقشهجامععلمیکشور»

.4تشکیلمعاونتعلمیریاستجمهوری

درکنارادبیاتسازی
و افــق گــذاری،
ترســیم «نقشهی
راه» نیز یکی دیگر
از اقدامــات رهبــر
انقالب ،مخصوصا در حــوزهی علم و فرهنگ
است .رهبر انقالب اولین بار در جمع رؤسای
دانشــگاهها در ســال  ۱۳۸۵ضرورت تدوین
نقشهی جامع علمی را تبیین کردند .ایشان
هدف از تدوین نقشــهی جامع علمی کشور
را تعریف دقیق گامهای الزم برای رسیدن به
چشمانداز بیستســاله تعریف کردند .از نظر
ایشان نقشهی جامع باید گامهای الزم برای
تحقق چشمانداز را معلوم و طبق راهبردهای
عملیاتی و برنامهریزیهای زماندار و منظم،
مثل یک پازل ،بهتدریج پُــر و کامل کند .اما
بعد از گذشت هشت ســال از تصویب و ابالغ
نقشهی جامع علمی کشور (سال  )89یکی از
گالیههایپرتکراررهبرانقالبدردیدارهاییبا
دانشگاهیانومسئولیندانشگاههاکمتوجهی
و مغفول ماندن بخشهایی از نقشهی جامع
علمی کشور بوده اســت .گالیهای که شاید
همچنانهمادامهداشتهباشد.

بعد از ســه موضوع فوق ،تأســیس و ایجاد
ســاختارهای الزم بــه منظور رســیدن به
مطالبات و افقها ،اقدام دیگری است که رهبر
انقالب آن را نیز انجام دادهاند .مانند تشکیل
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
که ایدهی آن به ســال  80برمیگردد .رهبر انقالب در دیدار با هیئت
اصلی خود از دولت ششم را تشکیل
دولت وقت ،یکی از سه مطالبهی ِ
این معاونت جدید ،به منظور پیوند عملی بین دســتاوردهای علمی با
بخش صنعت اعالم کردند و از هیئت دولت و رئیسجمهور خواستند
که آن را پیگیری کنند )80/6/5( .امــا علیرغم تأکید رهبر انقالب در
آن دولت ،تأسیس معاونت علمی ،به ســرانجام درستی نرسید و رهبر
انقالب ،در سال 85بار دیگر بر این مهم تأکید ورزیدند:
سال
دفتر ارتباط علم و صنعت که من در دورهی این پانزده ،شــانزده ِ
اخیر ،با دو نفر از رؤسای محترم جمهور این را در میان گذاشتم و تأکید
اساسى
و اصرار کردم؛ اما نشد .باید این دفتر را راه بیندازید .این کارهای
ِ
مهم ،بین بخشی اســت؛ یعنی حتماً باید وابســتهی به دفتر ریاست
جمهوری باشد85/6/6 .
سرانجامپیگیریهاوتأکیداتچندسالهیرهبرانقالب،منجربهتشکیل
معاونتعلمیرئیسجمهوردرهمینسال 85شدوساختارتشکیالتی
آن به سرعت شکل گرفت .در کنار تشکیالت معاونت علمی ،چند سال
قبلازتأسیس آن،بنیاد ملینخبگاننیزبا تأکیدوپیگیریرهبرانقالب
راهاندازیشدهبودکهوظیفهیحمایتازصاحبانایدهورتبههایعلمی
وهمچنینشناساییوپرورشاستعدادهارابرعهدهداشتهاست.
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دیدار اعضای هیئت دولت هفتم

دیدار با نخبگان کرمان سال1384

87/9/24

.5حمایتازمراکزدانشبنیان،پژوهشگاههاو...
مرحلهی پنجم اقدام رهبر انقالب ،حمایت از افراد و مراکزی اســت که در راســتای نقشهی راه
ترسیمشده برای دســتیابی به افقها و آرمانها حرکت میکنند .برای همین بسیاری از مراکز و
نهادهای علمی و پژوهشی کشور ،با پیگیری ،توصیهها و حمایتهای رهبر انقالب آغاز به کار کردند.
مثال پژوهشگاه رویان یکی از آنها است .خرداد سال  ،70چند دانشجوی فعال و خوشفکر ایدهی
کار و فعالیت در زمینهی درمان ناباروری و در مراحل بعد ،تولید سلولهای بنیادی و شبیهسازی را
داشتند و اقدامات مقدماتیای را هم در این زمینه انجام داده بودند .اما ادامهی فعالیتشان با مشکالت و چالشهایی مواجه
شده بود .دکتر حمید گورابی در این زمینه میگوید« :هرچقدر فکر کردیم که به چه طریقی میتوانیم مشکل مکان را حل
کنیم ،به نتیجهای نرسیدیم .پس از بحث و بررسیهای فراوان ،تنها فکری که به نظرمان رسید ،ارجاع موضوع ،به رهبر معظم
انقالب بود ...نهایتاً رهبر معظم انقالب بنیاد مستضعفان را موظف کردند که مکانی را در اختیار این مجموعه قرار دهد».
حمایت رهبر انقالب از این مجموعه ،اما به همین جا ختم نشد و بازدید رهبر انقالب در تیرماه سال  86از پژوهشگاه رویان،
و اشاره به اقدامات مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی به عنوان الگویی از جهاد علمی در طول سالهای گذشته ،مصادیقی دیگر
از حمایت همهجانبهی رهبر انقالب از پژوهشگاه رویان اســت .البته حمایت رهبر انقالب از تالش و فعالیت مراکز علمی
منحصر به حمایت از پژوهشگاه رویان نبوده است؛ بازدید از نمایشــگاه فناوری و نوآوریهای علمی در سال  ،87بازدید از
صنعت نفت عسلویه در روزهای آغازین سال  ،90بازدید از کارخانجات داروپخش در سال  ،91بازدید از پژوهشگاه صنعت
نفت در روزهای پایانی سال  ،90بازدید از گروه صنعتی مپنا در ســال  ،93دیدار هر ساله با نخبگان در مهر ماه ،دیدارهای
متعدد با دانشجویان و دانشگاهیان نمونههایی از حمایت همهجانبهی رهبر انقالب از حرکت علمی کشور و پیشرفت آن
بوده است.

هفته

 1بودند کســانی که هنوز این تف ّکــرات غلط در
ذهنشان ریشه داشت .باز این خاطره را به شما عزیزان
 برادران و خواهران  -بگویم :کسی پیش من آمد ،برایاینکه اثبات کند که پروژههای راه و بزرگراهی که ما در
اختیار داریم ،نباید دنبال کنیم؛ میگفت ما مدیر پروژه
نداریم ،ما مدیر نداریم؛ مثالهایــی میزد .چیزهایی
که یک ملّت را عقب نگه میدارد ،این تف ّکرات است».
 93/2/10و یا «بنده چندبار پیشــرفتهای سلولهای
بنیادی را در چند ســخنرانی بر زبــان آورده بودم .از
دانشمندان کشــور و از بعضی از دانشگاهها به من نامه
نوشــتند :آقا! این قضیه را شــما اینقدر نگوئید ،این
واقعیت ندارد؛ اینجور نیســت! اینی که میگوئید در
سلولهای بنیادی پیشرفت کردهاند و در شبیهسازی
(کلونینگ) دارند تمریــن و کار میکنند ،باور نکنید؛
چنین چیزی اتفــاق نیفتاده و نخواهــد افتاد! بعد که
گوسفند شبیهسازی شده را جلو چشم همه قرار دادند،
بعد که در سمیناری که تشــکیل دادند ،دانشمندان
معروف دنیا ،زیستشــناسهای درجــهی یک دنیا
آمدند مصاحبه کردند و تصدیق کردند که پیشرفتها،
پیشرفتهای محیرالعقولی است ،آن وقت یک عده از
دیرباورها باور کردند!»86/6/25
سه .وظیفه نخبگان در برابر این جریان بددل
بنابراین «یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در
داخل دانشگاهها نیز حضور دارد ،اصل جهش علمی
کشور را که یک واقعیت عیان اســت ،انکار و تالش
میکند با القاء اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده
است ،مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید کند ،اما
شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید ...جوان
نخبه به ایران تعلق دارد و پارهی تن کشور است ،اما
آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او با وعدههای
پولی یا غیر پولی و موهوم هســتند که مســئوالن
وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند از دانشگاهها
در مقابل این جریان مراقبت کنند ...برخالف القائات
این جریان ،مقامات عالی کشور از مشکالت و اخبار
منفی هم با خبر هستند اما یقیناً جنبههای مثبت
جریان علمی کشــور بر جنبههــای منفی آن غلبه
دارد 98/3/17 ».در مقابــل« ،بنده روی مســئلهی
امید تکیه میکنم .خواهش من این است که برادران
عزیز ،خواهران عزیز ،اساتید ّ
مکرم ،این را در
معظم و ّ
کالسهای درس ،در مواجههی با دانشجویان حتماً
در نظر داشته باشید و کاری کنید تا این جوان امیدوار
بشود .دشمن میخواهد یأس ایجاد کند؛ یک جریانی
متأسفانه در داخل کمک میکند به دشمن -این
هم ّ
هست دیگر ،وجود دارد -شما در مقابل این جریان
خائن و خبیث ب ِایستید و ایجاد امید کنید98/3/8 ».
«بنده اصرار دارم به مردم بگویم که ما میتوانیم و ما
دارا هســتیم و امکاناتمان فراوان است .مسئولین ما
باید به قدرت جوانان و به توانایی جوانان ایمان بیاورند
اهم ّیــت بدهند؛ جوانان ما هم باید از کار خســته
و ّ
نشوند ،از ابتکار خسته نشوند97/1/1 ».
سالپنجم،شماره |205هفته چهارممهر98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مردم عراق پشتیبان انقالب
اسالمیهستند
ما بـرای کشـته شـدن حاضریـم و بـا خدای

کلید

واژه

#راهپیمایی_اربعین

خوشابهحالکسانیکهدرحال
پیادهرویاربعینهستند

نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان و

هزارانگامدرراهاستودلمشتاقومنحیران

اصول

دربابعدالتاجتماعیدر
حوزههابحثفقهىقویشود
یکـی از مهمتریـن کارهـا در عرصـهی نظـری
این اسـت کـه مـا عدالتپژوهـی را در حـوزه و
دانشـگاه به عنوان یک رشـتهی تعریف شدهی
علمی بشناسـیم ،که این امروز وجود نـدارد؛ نه
در حـوزه وجود دارد ،نه در دانشـگاه .یعنی هیچ
اشـکال ندارد فرضاً در حوزه یکی از موضوعاتی
کـه محـل بحـث قـرار میگیـرد ،یک فقیـه با
روش فقیهانه بحث میکند ،مسـئلهی عدالت
باشـد .چه اشـکالی دارد که در حـوزهی علمیه
َّ
بحمـدالل فضلای برجسـتهای در
 کـه خب،جلسـه حضـور دارنـد  -یکـی از بخشهائـی
اسـتداللى خودش
که یک فقیـه در درس فقه
ِ
دنبـال میکنـد ،مسـئلهی عدالـت باشـد؛
«کتاب العدالة»؟ ایـن غیـر از آن بحث عدالتی
الرحمة)
اسـت که اشـاره کردنـد شـیخ (علیـه ّ
فرمودهانـد؛ آن بحـث دیگـری اسـت .در بـاب
فقهى
عدالـت اجتماعـی بحـث شـود؛ بحـث
ِ
قـوی90/2/27 .

ابرقدرتهـا دعـا کنیـد و بدانیـد کـه مـا بـا
عراق جنگـی نداریـم و مردم عراق پشـتیبان
انقالب اسلامی ما هسـتند ،مـا با آمریـکا در
سـتیزیم59/6/21 .

انقالبی

اگر بیتو ّجهی به شعارهای
انقالب نبود...

رهبر انقالب در حاشــیهی دیدار از

باال باید جدا ً دنبال شود .این مهمترین

عدالتخواهی

خویش عهـد نمودهایـم کـه دنبالـهرویِ امام
خود سیدالشـهدا باشـیم .ای مسـلمانانی که
در کنـار خانـهی خـدا بـه دعـا نشسـتهاید،
بـه ایسـتادگان در مقابـل آمریـکا و سـایر

بهخداتوکلکنیدوبا
امیدوشوققدمبردارید

را سپاس گفتیم .کار اساسی و بنیانی

الحمــدهلل جوانهای مــا راه را پیــدا کردند و
میلیونهانفرازمردمماومردمغیرما،مردمعراق
و دیگران ،در ایــن راه حرکت میکنند ،این هم
یکی از حوادث بسیار برجستهای است که خدای
متعال م ّنت گذاشته بر ما و این حادثه را برای ما
خلق کرده است؛ این شد یک نماد96/8/15 .

ble.im/khattehezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

اخالق

ایام اربعین است و خوشا به حال آن کسانی که
در حال پیادهروی هستند یا پیادهروی خواهند
کرد و به زیارت اربعین خواهند رسید و آن زیارت
مضمون روز اربعین را إنشاءاهلل خطاب به
خوش
ِ
حضرتخواهندخواند.
ما هم اینجا با شوق و با حسرت نگاه میکنیم به
اینگامهاییکه:

کهچونرهمیتوانمیافتنسویدرونمنهم

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

فناوریهای برتر که در حسینیهی امام

خمینی(ره) برگزار شد ،در لوح یادبود

آن ،متنی بدین شرح مرقوم فرمودند:
«بســم اهلل الرحمن الرحیم .جلوهی

درخشان اســتعداد ایرانی و ه ّمت

انقالبیرادرایننمایشگاهدیدیموخدا
برای بهرهگیری از انگیزهها و توانهای
وظیفهی مســئوالن دولتی است .به

خداوند توکل کنید و با امید و شــوق

قدم بردارید ،یقین ًا خواهید توانست به

مشکالت اقتصادی کشور پایان دهید،
انشاءاهلل.س ّیدعلیخامنهای۱۶.مهر»۱۳۹۸
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خانواده

ایرانی

عاشورا به وسیل ه زینب کبری خودش را مجسّم میکند

انقالب حسینی یک انقالب صامت نیســت ،یک انقالب ناطق اســت؛ یک قیامی است
که بلندگویش کار میکند ،بلندگو دارد ،حرف میزند .انقالب حســینی به برکت همین
رجزهایی که خوانده شده ،به برکت حرفهایی که حسینبنعلی زده و خطبههایی که ایراد
بقیهیزنانخاندانعصمت
کردهوبعدازواقعهیعاشوراآنچهزینبکبری(سالماهللعلیها)و ّ
ســجاد(صلواتاهللعلیه) گفتهاند و خواندهاند ،به برکت اینهمه ،واقعهی
و طهارت و امام
ّ
مجسموروشنمیکند52/11/12 .
را
خودش
ی
عاشوراچهره 
ّ
حزباهلل این است

اعتقاد و ایمان به انقالب را در دلهای خود عمیق کنید
برای تداوم راه انقالب ،برای عمق بخشــیدن
به فکر انقالب و به این اندیشهی بلند و بزرگ،
بسیج شوید .فلسفهی انقالب ،یک بنای فکرىِ
شــامخ اســت؛ بنایی فکری و دارای آنقدر
استحکامکهتوانستیکنظامراکهبزرگترین
قدرتهای دنیا پشــتیبانش بودند ،منهدم و
زیر و رو کند ،یک نظام نو به وجود آورد و تمام
کسانی را که در دنیای امروز ،چیزی شبیه آن
نظام منهدم شده دارند ،به خود بلرزاند! آری؛
به خود لرزیدند .این اســت کــه هنوز هم که
هنوز است ،تا حرف میزنند ،میگویند جلوی

این صدور انقالب را بگیرید؛ مــا از این صدور
انقالب ،خیلی میترســیم! ایــن یعنی چه؟
یعنی اینکه فلسفهی مستحک ِم قوىِ خوش
بنیهی اسالمی و الهی و قرآنی ،همهی کسانی
را که وجه مشترک زیادی با آن نظام دارند  -که
این فلسفه ،آن را منهدم کرده است  -به خود
میلرزاند! یک چنین چیزی اســت .این را به
روشــنی دریابید؛ اعتقاد و ایمان بــه آن را در
دلهای خودتان و در دلهای دیگران ،عمیق
کنید و بدانید آیندهی این کشور و آیندهی این
قرن ،متعلّق به اسالم و قرآن است77/9/25 .

محصـول تلاش چهلسـاله ،اکنـون برابـر
چشـم ما است :کشـور و ملّتی مسـتقل ،آزاد،
مقتـدر ،باعـ ّزت ،متدیّـن ،پیشـرفته در علم،
انباشـته از تجربههایـی گرانبهـا ،مطمئـن
و امیـدوار ،دارای تأثیـر اساسـی در منطقـه
و دارای منطـق قـوی در مسـائل جهانـی،
رکـورددار در شـتاب پیشـرفتهای علمـی،
رکـورددار در رسـیدن بـه رتبههـای بـاال در
دانشهـا و ف ّناوریهـا ...و بسـی ویژگیهـای
افتخارآمیـز دیگـر کـه همگـی محصـول
انقلاب و نتیجـهی جهتگیریهـای
انقالبـی و جهـادی اسـت .و بدانیـد کـه اگـر
توجهـی بـه شـعارهای انقلاب و غفلـت
بی ّ
از جریـان انقالبـی در برهههایـی از تاریـخ
متأسـفانه بـود و
چهلسـاله نمیبـود -کـه ّ
خسـارتبار هم بود -بیشـک دسـتاوردهای
انقالب از این بسـی بیشـتر و کشـور در مسیر
رسـیدن بـه آرمانهـای بـزرگ بسـی جلوتر
بـود و بسـیاری از مشـکالت کنونـی وجـود
نمیداشـت97/11/22 .

رونق

تولید

جنسی که مشابه داخلی دارد
مطلقا از خارج وارد نشود
بنــده بــرای تولیــد داخلــی حــقّ زیــادی را
قائلــم .تولیــد داخلــی بایســتی بهعنــوان
ـدس شــمرده بشــود .حمایــت
یــک چیــز مقـ ّ
از تولیــد داخلــی بایــد یــک وظیفه شــناخته
بشــود؛ همــه خودشــان را ّ
موظــف بداننــد
از تولیــد داخلــی حمایــت بکننــد .یکــی
از راههــا ایــن اســت کــه جنســی کــه
مشــابه داخلــی دارد ،مطلقــاً از خــارج
وارد نشــود ...روشهایــی [هــم] دارد؛ بــاال
بــردن تعرفههــا یــا جلوگیــری از واردات
در آنجایــی کــه مشــابه داخلــی وجــود دارد.
[البتّــه] بهانههایــی آورده میشــود  -مــن
آن بهانههــا را هــم میدانــم ،آنهــا را هــم
شــنیدهام؛ حــاال اشــاره هــم خواهــم کــرد-
[ا ّمــا] اصــل بایــد ایــن باشــد کــه تولیــد
داخلــی ترویــج بشــود95/2/8 .

