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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم)1(
الحمدهللرّبالعالمينوالّصالةوالّسالمعلیسّيدنامحّمدوآلهالّطاهرینولعنةاهللعلی

اعدائهماجمعين.

دیداردانشجویانعزیزدرماهرمضانهرسال،یکیازجلساتشيرینومطلوببرایمن
است.امسالهمبياناتیکهدوستانکردند،برایمنحقيقتاًجالبولّذتبخشبود.البّته
متنّوعصحبتکردند.اینهمکهحاالگفتهشدکهمجالطرحهمهیمسائلموردنظر
دانشجویاناینجانيست،ممکناستتاحدودیهمينجورباشد،منتهاخبخوشبختانه
مالحظهکردیدحرفهایمتفاوتهمگفتهشدوهمهخوببود؛یعنیمنواقعاًازاینکه
ميبينمهرسالسطحفکروسطحمطالباتدانشجوییوحّتیادبّياتبياناینمطالبات
تعالیوترّقیدارد،واقعاًخرسندميشوم.امسالبهترازپارسالصحبتکردید.اینجلسه
سالهااستتشکيلميشودومنرصدميکنمپيشرفتفکررا؛آنوقتیکهاینجلسهشروع
شد،بعضیازشماهادانشجوکهنبودیدهيچ،شایدبهدبستانهمهنوزنميرفتيد.امروزمن
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مشاهدهميکنمکهباگذشتزمان،انگيزههایانقالبی،فکرانقالبی،فکرروشن،استدالل
متينوخوب،روزبهروزدربينقشردانشجوداردگسترشپيداميکند.امروزهماینرا
منمشاهدهکردم؛اینبرایمنخيلیپرمعنااست.حاالاگرانشاءاهللوقتشدکهتاقبل
ازاذانهمهیحرفهایمانرابزنيم،خواهمگفت؛ماحرفزیادداریمدراینزمينه،منتها
بحثمنوآنچهیادداشتکردهامکهبهشمابگویم،سهبخشاست:یکبخشمربوطبه
دلهایخودمااست،معنویّتمااست،کهبهنظرمن،بخشاصلیکارماایناست،یکبخش
مطالبیمربوطبهحوزهیدانشجوییودانشگاهاست،یکبخشهممربوطبهمسائلکلّی

کشوراست.البّتهتاآنجاییکهبتوانمبااختصارهرسهبخشراعرضميکنم.

  سه بخِش مطالب اين ديدار: 
1.  اهّمّيت توّجه به معنويّت و نورانّيت دل

بخشاوّل.امسالجلسهیشماکهمعموالًدراوایلماهرمضانجلسهیدانشجوییتشکيل
ميشد،افتادبهاواخرماه؛امروزبيستوششمبود.ازیکنظربهتراست،بهترشد؛چونشما
جوانهاباگذراندناینروزهایگرموطوالنیبادهانروزهنورانّيتبيشتریپيداکردهاید،
لطافتبيشتریپيداکردهاید،انشاءاهللبهتوفيقالهیمعنویّتبيشتریدرشماهاتجلّی
پيداکرده؛اینخيلیمهماست.خبممکناستبهذهنبيایدکهآقا،مااینهمهحرف
داریم-اینهمهمسئلهیاقتصادیواجتماعیومسئلهیقراردادهاینفتیوبرجامو
حرفهاییکهآقایانگفتندوهمهاشهممهماست-حاالشمارفتهایدسراغمعنویّتو
روزهونورانّيتدل!منميخواهمعرضبکنماینازهمهیآنهامهمتراست.چونشمابرای
اینکهمشکالتراحلکنيد،احتياجداریدبهمجاهدت،بهمبارزه-کهحاالاگرانشاءاهلل
وقتشد،عرضخواهمکرد-واینمبارزهومجاهدت،متوّقفاستبریکنيرویدرونی.
آنکسیميتوانددرميدانمبارزهبِایستدکهازآننيرویدرونیبرخوردارباشد؛آنوقتی
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ميتوانددرستبفهمدوتشخيصبدهدودنبالتشخيصحرکتبکندکهآنعاملدرونی
دراوفّعالباشدوقویبشود؛آنعاملدرونیایماناست.

  جنگ احزاب در صدر اسالم، مشابه جبهه ى امروز دشمن عليه 
جمهورى اسالمى

لذادرسورهیاحزابمشاهدهميکنيد:َولَّماَرَءاالُمؤِمنوَناالَحزاَبقالواهذاماَوَعَدنَااهلُل
َوَرسولُهوَوَصَدَقاهللَُوَرسولُهوَومازاَدُهماِّلایمانًاَوتَسليًما.)۲(قضّيهیاحزابقضّيهی
مهّمیبود.یعنیدرمقاممقایسه،اگربخواهيمجبههیامروزدشمنعليهجمهوری
اسالمیرادرصدراسالممشابهسازیبکنيم،ميشودجنگاحزاب.امروزخبمشاهده
ميکنيددیگر؛همهیدنياپرستانوقدرتطلبانوجنایتکارانواهلزوروظلموطغيان
درسرتاسرعالم،درردههایمختلفاقتدار،درمقابلجمهوریاسالمیصفکشيدهاندو
حملههمکردهاندودارندازهمهیجوانبحملههمميکنند؛عينهمينقضّيهدرجنگ
احزاباتّفاقافتاد.خبهمهیجمعّيتمدینهآنروزشایدبهدههزارنفرنميرسيد؛زنو
مردوکوچکوبزرگوبّچهوماننداینها.احزاب-یعنیکّفارومشرکينمّکه-ازتماماقوام
موجوددرآنمنطقه،مردانزبدهیجنگیشانراانتخابکردند،دههزارنفرشدند!حمله
کردندبهمدینه؛اینقضّيهیکوچکینبود.گفتندميرویممدینه،همهراقتلعامميکنيم؛
همخودآنمّدعینبّوترا-یعنیپيغمبررا-هماصحابشرا؛قالقضّيهراميَکنيم،تمام
ميکنيمقضّيهرا.بااینکهَدأب)۳(پيغمبراینبودکهوقتیجنگميشد،اینجنگرابياورد
بيرونشهرودرشهرنمانَد،اّمااینحادثهاینقدرُمهيبوهولناکوسریعاتّفاقافتادکه
پيغمبرمجالنکردنيروهایخودشراترتيببدهدوبياوردآمادهکندبرایمثالًیکبسيِج
بيرونشهرمدینه،مجبورشد]ُدور[شهرمدینهراخندقبزندکهبهجنگخندقمعروف
است.حادثهیبسيارمهّمیبود.خبمؤمنيندرمقابلاینحادثهقرارگرفتند.مردم
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-همانهاییکهتحتلواءپيغمبرزندگیميکردند-دودستهشدند:یکدستهآنهاییهستند
کهدرهمينسورهیاحزابحدودهفتهشتدهآیهقبلازاینآیهایکهمنخواندم،از
قولآنهانقلشده:َواِذیَقوُلالُمنِفقوَنَوالَّذیَنفیُقلوبِِهمَمَرض،)۴(کسانیکهدلهایشان
مریضبود،اینهاگفتندکهپيغمبربهماراستنگفت،گفتشماپيروزميشوید؛بفرما!لشکر
دشمنآمدهوداردمیآید،پدرمارادرمیآورند.یعنییأسونااميدیوخودکمبينِیدر
مقابلدشمنویکگرایشقلبیپنهانبهدشمندرآنهاوجودداشت؛اّماعّدهیدیگرکه
اکثریّتبودندگفتندنه،قضّيهاینجورینيست،هذاماَوَعَدنَااهللَُوَرسولُه؛ایندشمنی
راقباًلخداوپيغمبربهماگفتهبودند؛گفتهبودندکهشماوقتیوارداینميدانشدید،
همهیعواملکفرواستکبارباشمادشمنیميکنند؛اینقضّيهراقبالًخداوپيغمبرشبه
ماگفتهبودند:هذاماَوَعَدنَااهللَُوَرسولُهوَوَصَدَقاهللَُوَرسولُه،درستگفتهبودند؛همانی
کهپيغمبربهماگفتهبود،همانیکهخداگفتهبود،هماناتّفاقافتاده؛یعنیآمدندشمن
وحملهیدشمن،بهجایاینکهروحّيهیاینهاراتضعيفکند،مازاَدُهماِّلایمانًاَوتَسليًما،
)۵(ایمانشانراتقویتکرد؛تسليمشاندرمقابلخداراتقویتکرد؛عزموجزمآنهارا
نسبتبهمواجههومقابلهتقویتکرد؛اینبهخاطرایماناست؛ایمانایناست.وقتیایمان
دردلریشهدارشد،قویشد،مواجههیباهمهیاینمشکالتیکهشماهاگفتيد-وبنده
هماینهارا،همميدانم،همبيشترشراميدانم،]یعنی[ازاینهابيشترراهمبندهميدانم-

مشکلنميشود؛مواجههآسانميشود؛منتهامواجههراهدارد.

  شكست در جنگ اُحد، نمونه اى از عدم رعايت تقوا در مقابل جبهه ى 
استكبار

ایننقطهیمقابلآنمطلبیاستکهمندرجلسهیکارگزاراننظامدراوایلماه
يطُنبَِبعِض َُّهُمالشَّ ََّمااسَتَزل َّواِمنُکمیَوَمالَتَقیالَجمعاِناِن الَّذیَنتََول رمضان)۶(گفتمکه»اِنَّ
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ماَکَسبوا«)۷(اینهمآیهیقرآن]است[.روزجنگاُحدعّدهاینتوانستندمقاومتکنند،
ميدانرارهاکردند،پيروزیراتبدیلبهشکستکردند.درجنگاُحدمسلمانهاپيروزشده
بودندمنتهاغفلتیاخيانتیادنياطلبیوکوتهبينییکعّدهیمعدودی،همانپيروزیرا
َُّهُم ََّمااسَتَزل تبدیلکردبهشکست.قرآنميگویدآنکسانیکهموجباینحادثهشدند،اِن
يطُنبَِبعِضماَکَسبوا؛اینکارهاییکهقبالًآنهاباخودشانکردند،آنهارادرمعرضاین الشَّ
لغزشقرارداد.عزیزانمن!گناهان،بیتوّجهیبهخود،عدمرعایتتقوااینجوریاست.
اگرميخواهيمدرمقابلجبههیاستکبارایستادگیکنيم،مقاومتکنيم،بهآنعّزت،آن
شرف،آناقتداریکهجمهوریاسالمیالیقآناستوانقالببهماوعدهیآنراداده
برسيم،احتياجداریمبهاینکهدررفتارشخصیخودمانرعایتهایالزمرابکنيم؛آنتقوارا

حفظکنيم؛]این[نيازمااست.

  دو نمونه ى قرآنى از انحطاط مّلتهايى كه در ابتدا ايمان آورده بودند
قرآندردوجااشارهميکندبهانحطاطملّتهاییکهاّولایمانآوردند،بعددرنسلبعد
دچارانحطاطشدند.یکجادرسورهیمریماستکهميفرماید:َفَخلََفِمنبَعِدِهمَخلٌف
ا؛)۸(یعنیاّولیهامبارزهکردندوایمان َهوِتَفَسوَفیَلَقوَنَغيًّ لوَةَواتََّبُعواالشَّ اَضاُعواالصَّ
آوردند،منتهابعد-معنای»َخلْف«باسکونالم،با»َخلَف«بافتحهیالم،ضّدهماست؛
»َخلْف«یعنیبازماندهیبد،»َخلَف«یعنیبازماندهیخوب؛اینجاميگوید:َفَخلََفِمن
لوة«؛اّولينکارشاناین بَعِدِهمَخلٌف-بازماندههایبدیرویکارآمدندکه»اَضاُعواالصَّ
َهوت؛دنبالشهواترفتند،دنبالشهواتشخصی بودکهنمازراضایعکردند؛َواتََّبُعواالشَّ
ا؛ایندوعامل-عاملضایعکردننمازودنبالهرویازشهوات-این رفتند؛َفَسوَفیَلَقوَنَغيًّ
نيروهاییراکهبایددرمقامجهادومبارزهایستادگیکنندواینایستادگیقطعاًبهپيروزی
منتهیخواهندشد،اینهاراتضعيفميکند؛اینهاراپوکميکند.اینکهبندهدربارهی]عدم[
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اختالطهایدانشجوییاینهمهتأکيدکردموچندینبارگفتم-کهبازشنيدممتأّسفانه
وجوددارد،حاالهمیکیازبرادرهااینجاگفتند،بندههمگزارشهاییدارمومسئولين
دانشگاههابایدجواببدهند-بهخاطرایناست.دانشجونيرویمورداميدیککشور
است،دانشجواستکهميتوانددرمقابلمشکالتبِایستد؛دانشجو،همجواناست،هم
عالماست؛اواستکهفردایکشوررابایدادارهبکند،اواستکهبایدآگاهباشدتاسنگر
ایستادگیرادرمقابلزیادهخواهانوفرصتطلبانودیگرانتقویتبکند،اینبایدمحکم
باشد؛اگر»وَاتََّبُعواالَشَهوت«شد،نميتواند.بندهآدمخشکهمقّدسینيستمکهخيالکنند
بندهازرویخشکهمقّدسییکحرفیميزنم؛نخير،مسئلهایناست:اختالطدوجنس
ازنظراسالمیکچيزمطلوبینيست.بله،درجلساترسمیاشکالیندارد،زنباشد،مرد
باشد،بنشينند،بحثکنند؛مجلسشورایاسالمی،مجلسمذاکره،مجلسمشورتاّما
درمحيطهاییکهایناختالطهاحدومرزیندارد،اینهاضررميزند،دلهاراخرابميکند.

دریکجایدیگرهمينموضوعدرسورهیاعراف]آمده[:َفَخلََفِمنبَعِدِهمَخلٌفَورِثُوا
الِکتَبیَأُخذوَنَعَرَضهَذااالَدنی؛)۹(]یعنی[یکباردیگراین»َفَخلََفِمنبَعِدِهمَخلٌف«
درقرآنتکرارشدهودردوجاآمده،اینجایدّومیاست.َورِثُواالِکتَب؛حقایقرابهدست

گرفتندمنتهاجذبدنياطلبیشدند،یَأُخذوَنَعَرَضهَذااالَدنی.

  لزوم پرداختن جوانان به تقواى شخصى با تالوت روزانه ى قرآن و 
خواندن دعاها   

اینهامشکالتیاستکهبایستیدردرجهیاّول،درصددرفعاینمشکالتبودوشماجوانها
ميتوانيد.منتوصيهميکنمبهجوانهایعزیزمانوجوانهایدانشجوکهبهمسائلتقوای
شخصی،پرهيزکاریشخصی،پاکدامنیشخصیاهّمّيتبدهيد،بپردازید؛حتماًتالوت
قرآنراروزانهفراموشنکنيد-ولویکصفحه،ولونيمصفحه-قرآنراهرروزبخوانيد،با
قرآنارتباطتتانرابرقرارکنيد.ایندعاهامضامينفوقالعادهایدارد،ایندعاهارشتهی
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ارتباطشماراباخدایمتعالمستحکمميکند،ایناصلقضّيهاست.اینکهدیدیدامام
بزرگوارماایستاد؛خب،اماماّولکارتنهابود،بعدهامردمآمدند،بعدهاخواصآمدندو
تودهیمردمآمدند؛ازهماناّولکهتنهابودمحکمایستاد،تاآخرهمميگفتکهاگرهمه
همپشتبهمنبکنندمناینراهراخواهمرفت،خدابهپيغمبرشهمميفرمایدکهاگرتو
تنهاهمبودیبایدبرویجهاد؛تکوتنهاهمبودیبایدبرویجهاد؛البّته»َحِرِّضالُمؤِمنيَن
َعلَیالِقتاِل«،)1۰(بهدیگرانهمبگواّمااگرتنهاهمماندیبایدبروی؛اینبهخاطرایمان
است،وقتیایماندرکسیقویشدتنهاهمبماندميرود.آنوقتاینمشکالتیکه
حاالگوشهکنارپيداميشودکهیکیطعنهایميزند،یکییکحرفیميگوید،یکییک
مخالفتیميکند،اینهادیگردرسرراه،مانعبهحسابنمیآید.قرآنراحتماًبخوانيد،دعاها
رابخوانيد،بهصحيفهیسّجادیّهاهّمّيتبدهيد.درصحيفهیسّجادیّهدعایپنجمخيلی
مهماست؛دعاهایصحيفههمهاشخوباستاّمامناگربخواهمتوصيهکنم،دعای
پنجمودعایبيستمکهمعروفبهدعایمکارماالخالق]استراميگویم[.اینهاهمهاش
ترجمههمشده؛خوشبختانهترجمههایخوبیهمامروزازصحيفهیسّجادیّهدراختيار
است؛دعایبيستویکمهمهمينجوراست.ایندعاهاپُرازمطالبیاستکهدلهایشما
راقرصميکند،گامشمارامحکمميکندوميتوانيدحرکتبکنيد؛خب،الحمدهللتوفيق

ماهرمضانراهمپيداکردید.

2.  مطالبى مربوط به حوزه ى دانشجويى و دانشگاه
  مجموعه ى دانشجويى، از پيشروان و پيشرانهاى مبارزه ى مّلت ايران 

با قدرتهاى مسّلط جهانى
آنچهمنميخواهم]بهعنوانبخشدّوم[عرضبکنم،ایناستکهملّتایرانچهبخواهد
چهنخواهددرگيریکمبارزهیسرنوشتسازاستوطبعاًمجموعهیدانشجوییجزواین
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مبارزهوجزوپيشروانوپيشرانهایاینمبارزهاست.اینمبارزههمازاینجاآغازميشود
کهملّتایرانمایلاستکهمستقلباشد،عزیزباشد،پيشرفتهباشد،خودشازامکاناتش
استفادهکند؛واگراینکارهااتّفاقبيفتد،یکقدرتنوظهوریدردنياخواهدشد؛باتفّکرات
خاصوباجهتگيریهایخاص.اینبامنافعقدرتهایمسلّطجهانیمعارضاست؛لذا
نميخواهندبگذارندایناتّفاقبيفتد؛مبارزهازاینجاشروعميشود.اینکهبعضیهانظامرا
مّتهمکنندبهاینکه»سِرجنگبااینوآندارندونميگذارندکهکشورنفسیبکشدوکاری
بکند«،اینهاحرفهایسطحیونااندیشيدهاست؛حرفهایدرستینيست،حرفهایغلطی
است.حاالمثاًلفرضکنيدممکناستکهامروزسياستهایفالندولت-مثاًلآمریکا-
اقتضابکندکهبينسردمداراننظامجمهوریاسالمیتفکيکیقائلبشودوبگوینداین
خوباست،آنبداستاّماآنوقتیکهفرصتبکنندهمانخوبهمتبدیلميشودبهبد؛
اینراهمهبدانند.تاوقتیمسئلهایبهنامجمهوریاسالمیوجودداردوافکاروآرمانهایی
بهعنوانآرمانهایجمهوریاسالمیمطرحاست،اینبامزاجوذائقهیقدرتهایجهانی
سازگارنيستوبااینمبارزهميکنندتااورادرُمشتبگيرند؛همچنانکهدرگذشتهوامروز
همدربعضیکشورهایدیگر،ودرگذشتهکشورخودما]هم[درُمشتآنهابود.خبایران
کشورمهّمیاست،ظرفّيتهایمهماقتصادیومالیوفرهنگیوتاریخیوغيرهدارد،همهی
اینمجموعهدراختيارآمریکابود-اّولانگليس؛بعدهمآمریکا-حاکمشرااومعّينميکرد،
رضاخانراانگليسهاسِرکارآوردند؛محّمدرضاراآنهاسرِکارآوردند؛بيستوهشتممردادرا
آنهابهوجودآوردند؛دخالتهایگوناگوندرسياستهایارتباطاتیواقتصادیوغيره؛همه
دراختيارآنهابود؛آنهااینراميخواهند؛همچنانکهامروزدرموردکشورهایدیگرهست.
خب،یککشوراسالمیکهیکروزیمصررابهخاطرارتباطکمپدیوید)11(طرد
کردندوازجامعهیعرببيرونکردند،صریحاًبااسرائيل-بارژیمصهيونيستی-اعالم
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ارتباطميکند!اینبهخاطرچيست؟بهخاطرایناستکهآمریکااینراميخواهد.اینهاهم
مایلندکهجمهوریاسالمیوکشورعزیزماهمهمينجورباشد:هرجورآنهاميخواهند،ما
همانجورعملبکنيم؛هرطرفآنهاميگویند،بهآنطرفحرکتکنيم؛بایکیببندیم،با
یکیقهرکنيم؛بهیکیبفروشيم،بهیکینفروشيم؛دعواازاینجاشروعميشود.اینملّتبه
حکمغيرتخود،بهحکمسابقهیخود،بهحکمهویّتخودوبهحکماسالمایستادهاست!
اسالماجازهنميدهد؛مبارزهایناست.بنابراینیکمبارزهایوجودداردواینمبارزهبانظام
جمهوریاسالمیخواهناخواههست؛تاوقتیجمهوریاسالمیهست،]اینمبارزه[هست.
اگربخواهنداینمبارزهازبينبرودفقطبایدیکیازدوحالتپيشبياید:یابایدجمهوری
اسالمیآنقدرنيرومندوقویبشودکهبتواندحرفخودشرابهکرسیبنشاندوطرف
]مقابل[جرئتنکندبهاوتعّرضبکندکهمادنبالاینراهيم؛یابایستیهویّتاصلیخودش
راازدستبدهدوصورتبیجانیباشد،اسمبیمسّماییباشد،مثلبعضیکشورهای
دیگریکهاسمشانجمهوریاسالمیاستوازاسالمهمدرآنهاهيچخبرینيست.یکی
ازایندوتاراهاست؛راهسّومیوجودندارد.خببنابرایناینمبارزهیکمبارزهیحتمیو

اجتنابناپذیراست؛یکميدانمبارزهاست.

 آماج اصلى حمله ى دشمنان در مبارزه با نظام جمهورى اسالمى، اصل 
و هويّت نظام اسالمى

اّولينآماجآنهاهمدراینميدانمبارزه،اصلنظاماسالمیاست؛نظاماسالمیآماجاصلی
آنهااست،بقّيهیمسائل،مسائلبعدیاستیامسائلفرعیاست؛آنچيزیکههویّت
اصلینظامراتشکيلميدهد،آماجحملهیآنهااست.البّتهمنبارهادرموردحفظنظام
صحبتکردهام؛اینکهامامفرمودند]حفظنظام[ازاوجبواجباِتاستیااوجبواجبات
است،)1۲(بعضیتصّورميکنندکهمنظورازنظامکهدراینجاگفتهميشودصرفاًهمين
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ساختارسياسِیموجوداستکهاینرامابایدبههرقيمتیحفظکنيم؛]نه[،تنهااین
نيست،نظامفقطساختارسياسینيست؛نظامیعنیساختارسياسیبامجموعهیاهداف
وآرمانهاییکهدرآناست.حفظنظام،یعنیحفظهمهیارزشهاییکهنظاماسالمی
خودشرامتعّهدبهآنهاميداند؛مثلعدالت،مثلپيشرفت،مثلمعنویّت،مثلعلم،مثل
اخالق،مثلمردمساالری،مثلقانونگرایی،مثلآرمانگرایی؛آرمانگراییجزومؤلّفههای
اصلینظاماسالمیاستونظاماسالمیبدونآرمانگرایییکچيزسطحیوصوریاست.
خب،حاالدانشجوکهزبدهوعصارهیتواناییهاییکملّتاست-چونجواناستوعالم
استوآیندهداراستوآیندهیمملکتدستاواست-نميتواندخودشراازاینمبارزه

برکناربداند؛بایدمبارزهکند.

  لزوم رفع مشكالت موجود در راه مبارزه
شکنيستکهدرراهاینمبارزهیکمشکالتیهست،بالشکمشکالتبزرگیوجود
دارد؛اینمشکالتبایستیموردعالجقراربگيرند.مشکالتانواعواقسامیهمدارند.حاال
برادرانوخواهرانیکهاینجاصحبتکردندخيلیازمشکالتراذکرکردند؛بعضیازاین
مشکالت،مشکالتکالناستکهدرسطحکشورمطرحاستومواجهه،مواجههیبيرونی

است؛رفعاینمشکالتبهعهدهیمسئولينعالیرتبهیکشوراست.
البّتهشمااشکاالتیمطرحميکنيد؛ایناشکاالتبعضیوارداست،بعضیواردنيست.من
حاالاینجابعضیازمطالبیراکهدوستانگفتندیادداشتکردهام؛خب،نْفسایناظهار
واینطلبکاری،خيلیقيمتداردومنتوصيهامایناست-حاالیادداشتهمکردهامکه
بگویم-کهاینطلبکاریراازدستندهيد؛اینطلبکاریچيزبسيارخوبیاست.عالج
مشکالتهمهمينطلبکاریشمااست؛اینکهحاالبعضیهاميگویندعالجکنيم،
عالجچيست؟عالجهمينطلبکاریاستکهحاالاگروقتشد،منتوضيحاتیوشرح
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بيشتریانشاءاهللخواهمداد.

  برخى از اشكاالت ناوارد مطرح شده: 
آ. تصويب مدل جديد قراردادهاى نفتى

بعضیازاشکاالتنه،واردنيست؛مثالًفرضبفرمایيددرمورداینقراردادهایجدیدنفتی
کهحاالمحّلبحثاست،هنوزچيزیدراینزمينهتصویبنشده؛هنوزهيچچيزمسلّمی
وجودندارد.اّولکهاینمسئلهمطرحشد،مایکتذّکراتیدادیمبهمسئولين؛گفتيمخب
شمابرایاینکهبدانيداشکاالتاینمدلقراردادواینشيوهیقراردادچيست،بایدبا
کسانیکهدراقتصادنفتیواردندمشورتکنيد.رفتندبحثکردند،یکجلسهایتشکيل
دادندوازکسانیازاقتصاددانهادعوتکردندکهآنهاهماشکاالترابيانکردندوبناشد
اصالحبشود.یکنوشتهایبهمندادندکهمابررسیکردیم،تحقيقکردیم،معلومشدکه
اینویراستشانزدهماست،یعنیشانزدهباراینکيفّيتقراردادهاواینگزارشویراستاری
شده؛مداماصالحشده،تصحيحشده.بعدکهبهدفترمامراجعهشد،دفترماگفتنداین
کافینيست،چونبعدازاینبازاصالحاتدیگریهمالزمبودهکهانجامبگيردکههنوز
انجامنگرفته.بنابراینتاوقتیکهایناصالحاتانجامنگيردواینکاربهمعنایواقعیکلمه،
مطابقمنافعکشورنباشدایناتّفاقنخواهدافتادوایننوعقراردادبستهنخواهدشد.ماهم
گفتهایمکهتاوقتیقضّيهنهایینشده،هيچقراردادینبایدبستهبشود.اتّفاقاًدرجلسهی
اساتيددانشگاه،)1۳(یکیازکسانیکهاینجاسخنرانیکردند،همانشخصّيتمحترمی
بودکهدرآنجسلهیمسئوليندولتیشرکتکردهبودواینجاهمنظراتخودشراکه
نظراتکامالًمتينومستحکمیبود،دراشکاالتبرآنشيوهیقراردادمفّصلذکرکرد.
بعدهمیکراهحلّیوجودداشتکهآنراهحلراهمایشاناشارهکردکهدرآننوشتهها
همآمده.یعنیاینجورنيستکهحاالاجازهدادهبشودکههرجورميخواهنداینقراردادها
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راانجامبدهند؛نه.البّتهمطالبهیشماخوباست؛شمامطالبهکنيد،شمابخواهيد؛هيچ
اشکالیندارد.

2.  عدم مداخله ى رهبرى در تصميمات دستگاهى اجرائى
موارددیگریهمبود.حاال]مثالً[کارهایمربوطبهاقتصادمقاومتی.خباینگفتهشد
کهحاالبهجایاینکهجاّدهرادرستکنندميروندسراغهواپيما؛اینحرفدرستیاست،
یعنیماهمایناشکالراداریم؛منتهااینراتوّجهداشتهباشيدومنهمبارهاقبالًگفتهام
کهرهبرینميتوانددرتصميمگيریهایموردِیدستگاههایگوناگوندولتیمداموارد
بشودومدامبگویداینباشد،ایننباشد؛ایننميشود.نهقانونایناجازهراميدهد،نه
منطقایناجازهراميدهد.دستگاههامسئولينیدارند؛اگرچنانچهیکمسئولیدریک
موردیاشتباهیدارد،]کار[غلطیانجامميدهد،خبوظيفهیمجلساستوبایدمجلس
استيضاحکند؛یااگرچنانچهکار،کارغلطیاست،دردولتبایستیموردمداّقهقراربگيرد؛
رئيسجمهوربایستیمانعبشودوجلویشرابگيرد.اینجورنيستکهحاالاینهمه
دستگاههایاجرائیهستندوهرکدامهمدارندیکتصميمیميگيرند-تصميمهای
گوناگون-رهبرینگاهکندببيندکدامدرستاست،کدامغلطاستوبگویدآقا،ایندرست
است،آنغلطاست؛اینجورینميشود.این،همخالفقانوناست،همناممکناست،هم
نامعقولاست؛معقولنيست.وظيفهیرهبریآنجاییاستکهاحساسکندیکحرکتی
داردانجامميگيردکهاینحرکت،مسيرنظامراداردمنحرفميکند.اینجاوظيفهیرهبری
استکهبيایددرميدانوبههرشکلیکهممکناستبِایستدونگذارد؛ولوموردجزئی

باشد.
بندهدراینجلسهیکارگزاراندراوایلماه،)1۴(راجعبهمسائلبرجاممفّصلصحبت
کردمودوموردمشّخصخاصراانگشتگذاشتم؛فرضکنيد]دربارهی[ایناليافکربن
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کهآمریکاییهااینجوریميخواهند]عملبشود[؛همانجامسئولينسازمانانرژیاتمی
همحضورداشتند؛درسخنرانیگفتمآقا،اینرازیربارنروید.اینخبیکموردجزئیبود
اّمازیرباررفتندراینموردجزئیدرقضّيهیبرجام،بهمعنایتحّملتحميلآمریکاییها
بود؛اینهمانانحرافاست.ولوموردجزئیاستاّماواردميشویم.دراینجورمواردیکه
حرکتکلّینظامرامنحرفميکندواشکالایجادميکند،البّتهرهبریموّظفاستوارد
بشودو]اگر[انشاءاهللخداکمککندوتوفيقبدهد،واردهمميشویم؛اّمااینجورنيست
کهانساندرمواردگوناگونبتواندبگویدآقا،هواپيمایایرباس]بخریدیانخرید[.البّتهمن
تذّکردادم؛همبهخودوزیرراه،همبهرئيسجمهور،همدرجلساتگوناگونگفتم.ماحّتی
بههمينقرارگاهبهاصطالحاقتصادمقاومتیگفتيمشماموّظفيدنگاهکنيدببينيدخرید
اینهواپيماهادرکجایاقتصادمقاومتیقرارميگيرد.اینراگفتهایم،تذّکرميدهيم،اّما

اینکهجلوبرویمومانعبشویم،نه،اینتکليفووظيفهیمانيست.
علیایّحال،کارهایزیادیهمدارددرمورداقتصادمقاومتیانجامميگيردودفترماهم
دائماًداردرصدميکندکارهاییراکهدارندميکنند.حاالانشاءاهللخداکمکشانکندبتوانند
پيشبروند،بتوانندکارانجامبدهند.ماخوشحالميشویم.منگفتمبهمسئوليندولتیکه
اینراشمابدانيداگرشماهاموّفقبشوید،منخوشحالميشوم.اگردولتدرانجاماقتصاد
مقاومتیتوفيقپيداکند،اینافتخاربراینظاماست،برایرهبریاست،برایملّتاست،
برایهمهاست.مادعاميکنيموکمکميکنيمکهشماهاموّفقبشویدوبایدکارکنندتا

اینکهبتوانندموّفقبشوند.
حاالبههرحالآنچهمنميخواستمبهشمابگویمایناستکهمبارزهمشکالتیدارد؛بعضی
ازمشکالتمربوطبهکالنکشوراستووظيفهیمسئوليناستکهدنبالکنندواین
مشکالترابرطرفکنند،حاالیاباشيوهیدیپلماسی،یاباشيوهیفرهنگی،یاباشيوهی
دیپلماسیعمومی-کهخوشبختانهجمهوریاسالمیدراینزمينهدستشبازاست-چه
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باشيوههاوفّعالّيتهایدرونیمثلتقویّتاقتصاد،تقویّتتجهيزاتنظامیوامثالاینها،
اینهاچالشهایاساسیایاستکهمسئوليننظامبایداینهاراانجامبدهندوباآنهادرگير
بشوند؛بعضیازمشکالتهممشکالتدرونکشوراست،مثالًحاالمشکالتدانشجویی
مشکالتیاستکهبالشکاینمشکالتوجوددارد-اینهاییکهذکرشداینهامشکالت
است-منتهااینهابایستیدرخودمجموعههاحلبشودیعنیراهحلراخوددانشجوهاباید
پيداکنند.تذّکراتبهمسئولينکشوررا،مسئوليندانشگاههاراماميدهيم-امروزهممن
چيزهایییادداشتکردهامکهبگویمکهالبّتهنميدانموقتميشودیانميشودکهظاهراًهم
نميشود؛)1۵(حاالنميدانم،اگرانشاءاهللبعدازافطارحالیبود،منمیآیمبازمینشينم
یکخردهصحبتميکنم؛َوااّلکهنه-)1۶(باالخرهتشّکلهایدانشجوییومجموعههای
دانشجوییبایداینهاراحلبکنند؛اینهامشکالتیاستکهپيشمیآیدوبایدحلبشود،

مسئولينهمبایستانشاءاهللهمراهیکنندوکمککنند.

 لزوم ايستادگى مجموعه هاى دانشجويى براى بسيج ذهنهاى مردم 
والبّتههمانایمانوهمانعاملدرونیکهاّوِلصحبتعرضکردیم،اینجاهابهکار
میآید.یعنیاگرزودنااميدشدید،زودخستهشدید،کارپيشنميرود؛بایدنااميدنشوید،
بایدحرکتکنيد.ببينيد!اینانقالببراساسیکمبارزهیطوالنیشروعشد.حوادثی
کهدرسال۵۷و۵۶اتّفاقافتادکهحرکتعظيممردمیبهميدانآمد،اینهاخلقالّساعة
نبود؛ازسالهاپيش،ازسال۴1تالششدهبود،کارشدهبود،مبارزهشدهبود؛آنکسانی
کهاینتالشهارادراینسالهایدشوارانجامميدادندباتبيين،باتوضيح،باتشریح،با
تقویتمبانیفکری،باتبيينزمينههایمبارزه،کارشانآساننبود،اینهابامشکالت
مواجهبودند؛اینهاباحبسمواجهبودند.حاالاینجااینبرادرعزیزمانمیآیدميگویداگر
کسیمخالفحرفشما]حرف[زد،بایدبروددرپيچوخمداالنهایدادگستری!نه،مخالف
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بندهحرفزدناصاًلنهمؤاخذهدارد،نهجرماست؛منخودمبارهاگفتهام؛]اّما[آنروز
اینجورینبود،آنروزمخالفتبایکپليسزندانداشت!مخالفتبایکرئيسشهربانی
سختیهایفراوانداشت،چهبرسداینکهانسانبخواهدمبانیاسالمرادرمواجههیبا
نظام،تشریحبکند؛اینهاسختبود،زحمتداشت،زندانرفتنداشت،سختیکشيدن
داشت،محرومّيتکشيدنداشتاّماخبایستادند،مبارزهکردند؛نتيجهیاینمبارزه
اینشدکهدرسال۵۶و۵۷یکجرّقهکهزدهشد،همهیملّتواردشدند.اگرچنانچه
ایستادگیکردید-همانطورکهقباًلهمگفتم-گفتمانسازیکردید،ذهنهاراآماده
کردید،آنوقتدرهنگامالزمبهدردتانميخورد.یعنیميتوانيدذهنمردمرابسيجکنيد
بهسمتیکحقيقتیتاآنرامطالبهکنند.وقتیمطالبهکردند،مسئولينناچارندانجام
بدهند.پسایستادگیالزماست.مادرکاردانشجوییتکيهیمؤّکدداریمبراینکهکسانی
کهدرمجموعههایدانشجوییفّعالّيتميکنند،بایدایستادگیبکنند؛بایدمحکمباشند.
حاالمنتوصيههایمتعّددیدارمکهحاالچونقرارشدکهبعدازافطاراگرماحالداشتيم

وشماحالداشتيدصحبتبکنيم،دیگرازآنهاميگذرم.)1۷(

پروردگارابهمحّمدوآلمحّمدآنچهميگویيم،آنچهمیشنویم،آنچهعملميکنيم،برای
خودتودرراهخودتقراربده.)1۸(
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   بخش دوم بيانات رهبر انقالب بعد از اقامه ى نماز مغرب و عشا و صرف 
افطار 

بسماهللالّرحمنالّرحيم
الحمدهللرّبالعالمينوالّصالةوالّسالمعلیسّيدنامحّمدوآلهالّطاهرین.

اّوالًموجودیدانشجودرکشوریکثروتعظيماست.مانزدیکپنجميليوندانشجودر
کشورداریمکهاینیکفرصتبزرگیاست.همهیمسئولينکشوردربرنامهریزیها،در
آیندهنگریهابایداینموضوعرادرنظربگيرند؛پنجميليوندانشجو.روزبهروزهمبيشتر
ميشوند،یعنیفارغالتحصيلهامیآیندواردميدانکارميشوند،حاالیابازارکارپيداميشود
یانميشود،بههرحالواردجامعهميشوند،بازجمعدیگریبهاینمجموعهاضافهميشود؛
اینیکنقطهیقّوتبسياربااهّمّيتیاست.وتوّجهبشود،همچنانکهاینجوانهاهمتذّکر
دادند،کهنقاطقّوتماآماجتهاجمدشمناست؛یعنیقطعاًدشمناننظامجمهوری

اسالمیبررویاینمجموعهیدانشجوییمابرنامهریزیدارند،برنامهدارنداجرامی
کنند،بااینتوّجهبایستیبهآیندهنگاهکنيموبرنامهریزیکنيمواقدامکنيم.خب،یک
وظایفیبرعهدهیدانشجویاناست،یکوظایفیبهعهدهیمسئوليناست؛اینهارایک

مقداریحاالمنآنچهیادداشتکردهامعرضميکنم.

 لزوم تقويت و قدرشناسى تشّكلهاى انقالبى دانشجويى 
شماهااعضایتشّکلهایدانشجوییهستيد،البّتهمنعرضبکنماینرا-االنهمبهبرخی
ازمسئولينمحترموزارتعلوماینراگفتم-کهبرایمنتشّکلهایانقالبیباتشّکلهاییکه
نسبتبهمسائلانقالبیبیتفاوتندیکساننيستند؛تشّکلانقالبیرابایدتقویتکرد،باید
کمککرد،بایدقدردانست،آیندهیکشوررااینهاميسازند،آیندهیانقالبرااینهاتضمين
ميکنند؛ولیخبخودتشّکلهاوظایفیدارند.دوشأنوجودداردبرایعناصرتشکلّهای
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دانشجویی:یکشأن،شأندانشجوییاست،یکشأن،شأنعضویّتدرتشّکلاست،اینها
باهمتفاوتدارد.

  سوابق درخشان دانشجويان بعد پيروزى از انقالب
مقّدمتاًاینراعرضبکنمکهجماعتدانشجودرکشور،دردورانانقالبخيلیسوابق
خوبودرخشانیازخودبهثبترسانده؛ازاّولانقالباینجوراست.البّتهقبلازانقالب
همدرمبارزات،دانشجویانحضورفّعالیداشتندلکنآنچهبروزپيداکردوعاملیشددر
جهتپيشرفتانقالب،بهطورواضحفّعالّيتهایدانشجوییبعدازانقالببودکهیکیاز
اینهامثالًفرضکنيدتشکيلجهادسازندگیبود؛جهادسازندگیکاربزرگیبود،اّولين
شکوفههایخودکفائیوسازندگیوابتکارملّیواعتمادبهنفسملّیدرجهادسازندگی
شکلگرفتومنعقدشد.بندهالبّتهخاطراتزیادیدارم.درهمينجلسهیدانشجویی
همسالهایگذشته،آنطوریکهدرذهنمهستبهبعضیازاینخاطراتاشارهکردم،
نميخواهمدیگرحاالتکرارکنم،وقتهمزیادنيست.خيلیکارکردند.درجهادسازندگی
اینهاشریکبودند،درجهاددانشگاهیاینهاشرکتداشتند،درپيراستندانشگاهازعناصر
ضّدانقالِبمسلّحدراّولانقالب،دانشجوهایمؤمنمانقشداشتند.هميندانشگاه
تهرانکهمالحظهميکنيد،اینساختمانهایمختلفش،دانشکدههایمختلفششدهبود
اتاقجنِگگروههایمختلف،بااسمهایمختلفبانظام]ميجنگيدند[؛گروههایچپ
مارکسيستیدوسهنوعش؛گروهمنافقين،وگروههایگوناگونمختلفیدرایندانشگاه
بودند،مسلّحهمبودند؛پادگانهاغارتشدهبود،دستاینهاسالحبود،آمادهبودندبرای
اینکهیکشورشعليهانقالبراهبيندازند؛دانشجوهایمسلمان،دانشجوهایمؤمنو
انقالبیبااینهامواجهشدند،معارضهکردند،شّراینهاراکمکردند؛یعنییکیازکارهای
بزرگدانشجوهااینبود.عضویّتدرسپاهپاسداران؛خيلیازاینشخصّيتهایبرجستهی
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سپاهواینشهدایبزرگ،دانشجوبودند؛االنهمهمينجوراست،اینهاییازسابقينسپاه
کهاالنهمهستند،خيلیهایشاندانشجوبودند،ازدانشجوییآمدندسپاه.درنهضت
سوادآموزیدانشجوهانقشداشتند،دراقداِمبهنگاِمتصّرفالنهیجاسوسیدرسال۵۸
اینهانقشداشتند؛یعنینقشدانشجویاندراّولانقالبنقشبرجستهایبود؛درحالیکه
دانشجویانآنروزکشورازلحاظتعدادوکمّيت،بادانشجویامروزقابلمقایسهنبودند،
ماآنروزحدوددویستوخردهایهزاردرکّلکشوردانشجوداشتيم،امروزحدودنزدیک
بهپنجميليونداریم؛یعنیجمعّيتکشورشدهحدوداًدوبرابر،]اّما[جمعّيتدانشجودر
کشورشدهحدوداًبيستویکیدوبرابر؛ازلحاظکيفّيتهممثلشماهانبودند،بلهپُرشور
بودند،انقالبیبودند،انگيزهداشتنداّماعمقانقالبیشانوعمقتفّکراسالمیشانمثل
دانشجویامروزنبود؛یعنیاینحرفهاییکهامروزاینبرادرهااینجازدند،اینهاخيلی
سطحشباالتراستازآنچهآنروزدانشجویُزبدهونخبهیانقالبیبرزبانمیآورد.مااینجا
یکجلسهایداشتيم،چندینجلسهپشتسرهمباتعدادیدانشجودردانشگاهاميرکبير
فعلی-کهآنروزاسمشپُلیتکنيکبود-وبحثدربارهیاینبودکهآیاخّطامامیک
واقعّيتیاستواصالًچيزیاستکهوجودداردیانه؟نميتوانستندمنظومهیفکریامام
رادرککنندوتحّملکنند؛بندههمجزومدعّوینآنجلسهبودم،بنیصدرهمجزوشان
بود،بعضیهایدیگرهمبودند،سهچهارنفرهمدانشجوبودند؛بحثدراینبودکهاصالًآیا
یکمنظومهیفکریایبرحرفهایامامحاکمهستیانه؟یعنییکچيزبهاینواضحیرا
نميتوانستنددرککنند؛امروزبرایشمااینمسئلهجزوواضحاتاست.کيفّيتدانشجوی

انقالبیامروزنسبتبهکيفّيتدانشجویانقالبیآنروزخيلیباالتراست.
خب،بااینکههمازلحاظکّمّيتوهمازلحاظکيفّيتباامروزخيلیتفاوتداشتند،
کارهایبزرگیانجامدادند؛علّتشهمپُرکاریبود،ایمانپُرشورانقالبیبود،خستهنشدن
بود،شبوروزکارکردنبود؛بااینوضعّيتآنتعدادمعدوددانشجودرآنروزتوانستند
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اینهمهکارهایبزرگراانجامبدهند.البّتهکمتجربههمبودند؛تجربّياتیراکهامروزشما
داریدآنهانداشتند؛درعينحالکارزیادیانجامدادند.

اگرمابخواهيماینرامعياریکمقایسهقراربدهيم،بایدبهایننتيجهبرسيمکهشما
بيستبرابریاسیبرابرآنهاميتوانيدکارانجامبدهيد؛درصورتیکههمآنپُرکاریرا،هم
آنپيگيریرا،همآناحساسانگيزهرادرخودتانحفظکنيدوپيشبروید.یعنیجماعت
دانشجویکشوریکثروتاست-یکثروتبینظيریاست-برایکشور؛البّتهبنده
ميدانمازاینپنجميليوندانشجو،آنکسانیکهاینانگيزههارادارند،آنچنانتعدادزیادی
نيستند؛مجموعاًذیِلتشّکلهایانقالبییامقداریهمبيرونتشّکلهایانقالبیهستند؛
لکندرعينحالبازعددشانچندینبرابرآنتعدادیاستکهآنروزدرميدانکاروعمل
بودند؛خيلیکارهاميتوانندانجامبدهند.بعضیدانشجوهاهمهستندکهبیتفاوتند،
خنثیاند؛بعضیدانشجوهاهمهستندکهاصاًلبااینروشمخالفندوقبولهمندارند
پيگيریکارهایانقالبیرا؛اّماآنتعدادیکهمعتقدبهکارانقالبیوراهانقالبیوایمان
انقالبیهستند،تعدادشانخيلیزیاداست؛همپُرشمارند،همباکيفّيت.شماخيلیکار

ميتوانيدانجامبدهيددرکشور.
البّتهآنجوانهاییکهآنروزآنکارهاراکردند،امروزبسياریشانجزومحّققينکشورو
استادانبرجستهکشورند؛همينحاالجزوعناصریهستندکهبسياریشانهمبحمداهلل
همانمایههایایمانیراحفظکردهاندوتعميقکردهاند.خب،اینهمنشانميدهدکهکار
انقالبیباماّلشدنوعالمشدنومحّققشدندودانشمندشدنهممنافاتیندارد؛یعنی
اینجورنيستکهشماخيالکنيدیاکارانقالبیبایدبکنيمیابایدبرویمدرسبخوانيم؛
نخير،حاالخواهمگفت؛درسخواندنجزوواجباتشمااست،کارانقالبیهمجزوواجبات
شمااست؛هردوبایددرکنارهمانجامبگيرد.خب،پسگفتيمشمادوشأندارید:یکشأن،
شأندانشجوبودناست؛یکشأن،شأنعضویکمجموعهیدانشجوییبودناست؛اینها
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باهمتفاوتدارد.شأندانشجوبودنروشناست؛دانشجویخوبآندانشجوییاستکه
خوبدرسميخواند،باچشمبازبهمحيطنگاهميکند.

  برخى از وظايف دانشجويان به حيث دانشجويى:
آ. بصيرت و با چشم باز نگاه كردن به محيط 

یکیازخصوصّياتدانشجواینبایدباشدکهمحيطراباچشمبازنگاهکند؛هممحيط
دانشجوییرا،هممحيطکشوررا،هممحيطمنطقهرا،هممحيطجهانرا.منبارها
گفتهامدرجنگهاینظامی،شناسایییکیازمؤثّرترینومهمترینعناصرجنگاست.اگر
یکنيروییقدرتشناسایینداشت،عاملشناسایینداشت،بلدنبودشناساییکند،دچار
مشکالتعجيبیخواهدشد.شناسایییعنیشمابرویدمحّلدشمنرابهصورتپنهانی
کشفکنيد:دشمنکجاهامستقراست،استعدادشچقدراست،امکاناتشچيست؛اینها
راببينيدتابتوانيدازموقعّيتاستفادهکنيدبهاوحملهکنيدوغافلگيرنشویدکهاوحمله
کند.حاالاگراینشناساییرانکردید،جایدشمنراندانستيد،ممکناستتوپخانهیشما
آتشکند،منتهابهرویخودیآتشکندبهجایاینکهبهرویدشمنآتشکند.اگرشما
دردانشگاهیادرسطحکشورنتوانيدشناسایِیدرستبکنيد،محيطرادرستبشناسيد،
گاهیتوپخانهیشمابررویدوستآتشميکند.یکوقتمیبينيددوتشّکلانقالبی
افتادهاندبهجانهموباهمدارندبرخوردميکنند؛اینبراثرنشناختنمحيطاست.یادر
یکقضّيهیبينالمللیکهمثالًفرضبفرمایيدمشکالتی]بهوجودمیآید[.حاالبههرحال
دانشجووظيفهاشایناستکهمحيطرابشناسد؛محيطرابشناسد،جهانرابشناسد،
منطقهرابشناسد.اینکهمیبينيدفالنمّدعیروشنفکریمثاًلفرضبفرمایيددرمورد
حزباهللِلبنانیاسّيدحسننصراهللیاپدیدهیدیگریازاینقبيل،ابرازشبههميکند،این
براثرنشناختنمحيطاست؛یعنیخوشبينانهاشایناست.البّتهنگاهبدبينانههمممکن
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استکسیداشتهباشد؛اّماخوشبينانهاشایناستکهنميدانددرمنطقهچهخبراست،
نميداندسّيدحسننصراهللیعنیچه،حزباهللیعنیچه،ارتباطشباایرانچهتأثيراتیدر
سرنوشتکشوروسرنوشتانقالبدارد؛اینبراثرندانستناست.پسباچشمبازبهمحيط
دانشجوییومحيطکشورومحيطجهاننگاهکردنکهبندهدوسهسالقبلازاینتعبير
کردمبه»بصيرت«،)1۹(بعضیهاهمدردشانآمدکهآقابصيرت،بصيرت!چراميگویيد

بصيرت؟خببصيرتاستدیگر؛بصيرتیعنیباچشمبازنگاهکردن.

ب. حفظ دين و تقوا
ازجملهیوظایفدانشجویی،حفظدینوتقوااست.عزیزانمن!برایشماهاحفظدینو
تقواآسانترازامثالبندهاست؛اینراشمابدانيد.وقتیماجوانبودیم،یکعالمیبوددر
مشهدکهباپدرمنخيلیدوستبود،خيلیهمپيربود-آنوقت،بهسنحاالیمامثالًیا
بيشتر-ماجوانبودیم،دوستميداشتماهارا،نصيحتميکردوميگفتکهقدرجوانی
رابدانيدکهحّتیعبادتکردنهممالجوانهااست،نهمالپيرها؛برایماتعّجبآوربود،
خبعبادتمالپيرهااست،]اّما[اوميگفتعبادتهممالجوانهااست؛حاالاینراهمه
حسميکنند.ببينيد!شمادلتانزودنرمميشود،زودنورانیميشود،اشکتانزودجاری
ميشود،ارتباطتانباخدازودبرقرارميشود؛اینخيلیمغتنماست.اینگرایشیکهامروز
درمحيطجوانکشوربهمعنویّاتوجوددارد،خيلیباارزشاست؛اینشبهایاحياء،این
مجالستوّسل،ایناعتکافها،ایندعاهایکميل،دعایابوحمزه،اینهمهجوان،ایناشکها،
اینتوّجهها،خيلیقيمتدارد؛اینهارانگهدارید،اینهاارزشدارد.ارزششهمفقطبرای
شخصخودشمانيست؛برایکشورارزشدارد؛همانطورکهگفتم،وقتیانسانمؤمنشد
ودلاوباورکرد،آنوقت»قالواهذاماَوَعَدنَااهللَُوَرسولُهوَوَصَدَقاهللَُوَرسولُهوَومازاَدُهماِّل
ایمانًاوَتَسليًما«؛)۲۰(درميدانجنگهم،مثلیکگلولهیآتش،دردلهدفمینشيند؛
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ایننتيجهیایمانوارتباطباخدااست.

ج. سوءظن به جريان رسانه اى دشمن
سوءظّنبهجریانرسانهایدشمن؛یکیازچيزهاییکهخيلیالزماست،سوءظّنبه
جریانرسانهایدشمناست.امروزیکیازبخشهایپُرخرجدشمنانماعبارتاستاز
بخشرسانه؛خيلیپُرخرجاستبرایشان،یعنیهزینهميکنند،پولميگذارند،آدمهای
متخّصصمیآورند؛خيلیخرجداردبرایشان؛عليهچهکسی؟عليهجمهوریاسالمی.
خب،اصاًلهّمتاینجریانرسانهایایناستکهبرروییکنقاطیتکيهکندکه
جمهوریاسالمیراميتواندزمينگيرکند؛مثالًایجادیأس،ایجادنقاطمنفی،نقاطمنفی
رادرشتکردن،نقاطمثبترابکلّیحذفکردن.حاالمنامروزدرروزنامهخواندم،البّته
اّطالعدقيقعينیندارماّماامروزدرروزنامهبودکهاین]بنگاه[سخنپراکنیانگليس،
)۲1(راهپيماییدیروزراکهحقيقتاًیکپدیدهاست-اصاًلراهپيماییروزقدسدراین
سالهاکههوابهاینگرمیوروزهابهاینبلندیاستبادهانروزه،واقعاًیکپدیدهاست-و
اینجمعّيتعظيموانبوهدرتهرانوشهرستانها]رامنعکسنميکند[؛اینخبرکوچکی
نيست؛اینهاکهکوچکترینخبرهارابازتابميدهند،اینرابازتابنميدهند؛اینسياست
رسانهایاستدیگر؛بعکس،اگرچنانچهیکنقطهیمنفیایوجودداشتهباشد،اینرا
صدبرابربزرگميکنند.یکیازاصولاینباشدکهنگاهبهجریانرسانهایدشمن-چه
جریانرادیوتلویزیونیاش،چهجریانماهوارهایاش،چهجریانفضایمجازیاش-نگاه

سوءظنآميزباشد.
اّول]هم[بدانيدکهاینهادروغميگویند.بندهآنمقداریکهخودمدرجریانخبرهای
خارجیقرارميگيرم،آنمقداریکهمربوطبهحوزهایاستکهمورداّطالعنزدیکمن
است،ميبينمصدینوددروغاست؛صدینود!دروغاست،جعلميکنند؛دروغهایبزرگ،
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دروغهایکوچک؛برایشاناهّمّيتندارد.یعنیاینرابدانيدکهبهنظرمنیکیازوظایف
دانشجویروشنفکرایناست.خب،اینهامربوطبهشخصّيتدانشجوییشمااست،یعنی

شمابهحيثدانشجو،بایداینچيزهارارعایتکنيد.

  برخى از مسئولّيتهاى دانشجويان به حيث تشّكلهاى دانشجويى: 
1. حضور جسمانى و حضور فكرى و حضور بيانى در مسائل اصلى كشور 

یکمسئولّيتبهعنوانعضوتشّکلدارید،اینهامسئولّيتهایبزرگتریاست.فضای
سياسیپيچيدهوچندبُعدِیکنونِیامروزخيلیپيچيدهاست؛چندالیهاست؛مثلدههی
شصتنيست؛دههیشصتمعلومبود:یکجنگیدرغربکشوروجنوبکشوربرپابود،
یکدشمنیحملهکردهبود؛وظيفهروشنبود،معلومبودکههمهبایدبروندمثاًلفرض
کنيدنقشایفاکنند؛هرکسیبهیکجوری.درتهرانهماگریکَعلَممخالفتیبلندميشد،
ازطرفخودمردممغلوبومنکوبميشدکهتوداریدردورهیجنگمثاًلاینکاررا
ميکنی.جنگسختایناستدیگر.اینتجربهراآمریکاییهاودیگراندارندکهبهجنگ
سختباجمهوریاسالمیرونمیآورند،اقدامنميکنند؛ميدانندکهاگرجنگنظامیرخ
بدهد،بسياریازنقشههایامنّيتیوفرهنگیآنهادرداخلکشوربههمميخورد.امروز
برنامه،برنامهیپيچيدهایاست؛همامنّيتیاست،همفرهنگیاست،هماقتصادیاست،
همسياسیاست.برنامههابرنامههایدرهمتنيدهایاست؛دراینشرایط،وظایفخيلی
سنگيناست؛برنامههایامنّيتیدارند.خباینهاخطراستدیگر؛اینهاچيزهاییاستکه
مواجههیبااینهاتدبيرميخواهد،عقلميخواهد،دّقتميخواهد،مطالعهميخواهد.یعنی
نميشودانسانهمينطورسرشراپایينبيندازدواینجوریحملهبکند؛باچشمبسته
نميشودکارکرد.بنابراینبهنظرمنوظایفاینتشّکلهاوظایفسنگينیاست.ازطرفی
تشّکلهایدیگریهمهستندکهعقيدهشانباتشّکلهایانقالبیومتدیّنیکینيست؛بله،
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بندههمميدانمواینبرادرمانهماینجاگفتندکههمهینظراتدانشجوییدراینجلسه
انعکاسندارد؛تاحدودیراستميگویند.خباینجلسهبرایتشّکلهایانقالبی]است[.
البّتهحرفهاییکهخودایشانزدند،نشاندهندهیاینبودکهنه،اینحرفخيلیهمدقيق
نيست؛خبنظراتمخالفیبود،ابرازشد،بندههمتشّکرکردموهميشهمابامخالفين
اینجوریبرخوردميکنيم؛لکنبههرحالبرخوردبااینپدیدههابرخوردهاییاستکه

پيچيدگیدارد،چندالیگیدارد،دّقتالزمدارد.
اّولينتوصيهایکهمابهتشّکلهاميکنيم،ایناستکهحضورداشتهباشند؛حضور.مقصود
فقطحضورجسمانینيست؛همحضورفکری،همحضوربيانی-کهحاالتبيينرابعداً
عرضخواهمکرد-هماحياناًحضورجسمانیآنوقتیکهالزمباشددرمسائلاصلی
کشور؛یعنیهمدوستانانقالب،همدشمنانانقالببایدمواضعشمارادرزمينهیمسائل
مهّمکشوربدانند؛وقتینميدانند،خبفرضکنيدفالنخبرنگاراروپایییاآمریکایی
میآیدایران،بعدهمميرودبهجانکریگزارشميدهد،اوهمميگوید-هميندوسهروز
پيشگفت-کهبله،کسانیکهازایرانمیآیند،بهمنخبرميدهندکهجوانهایایرانی
درکافیشاپهامینشينند،قهوهميخورندوراجعبهآیندهیکشورشانحرفميزنند؛
دلشخوشاست!)۲۲(حاال]اینکه[چندتاکافیشاپرارفتهانددیدهاند،بندهخبرندارم؛
حاالگيرمبيستتا،سیتا،پنجاهتاکافیشاپ]راهمدیدهاند[-کافیشاپهمیعنی
همانقهوهخانه؛کافیشاپتقریباًترجمهیتحتاللّفظیقهوهخانهاستمنتهاازکلمهی
قهوهخانهبعضیهاپرهيزميکنند،اسمشراميگذارندکافیشاپ-حاالچندتاجوانهم
رفتهانددرقهوهخانهنشستهاند،فرضکنيدازنظاموازرهبریوازاماموازانقالبهم
بدگوییکردهاندوآرزوکردهاندکهیکروزیایننظامتغييرپيداکند.مجموعاًدراینده
بيستقهوهخانهایکهاینآقایانرفتهاندو]بعد[رفتهاندبهاینآقایوزیرخارجهاّطالع
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دادهاند،مثالً1۰۰نفر،1۵۰نفرآدِماینجوریبودهاند.اوحاالدلشخوشاستودریک
مصاحبهیادریکگزارش،بهیکمرکزرسمیميگوید-هميندوسهروزبوده،مندرست
یادمنمانده،دریکگزارشاینراعلنیميگوید-ودردنياپخشميشود.خبحاالدر
مقابلایناگرهزاراندانشجویمؤمنمسلماندربارهیفالنمسئلهایکهآنآقارویش
حّساسّيتدارداعالمموضعکنند،ببينيدچهاثریميکند.بله،اومنتقلنميکندآنرا،
منعکسنميکنداّماخودشميفهمد.بندهبارهابهاینهاییکهِگلهميکنندوميگویندآقا،
اخبارانقالبیرارسانههایدنيامنتشرنميکنند،ميگویمآنهاییکهبایدبفهمندميفهمند
وبهآنهاییکهبایدبرسدميرسد.بهرئيسجمهورآمریکاحتماًميرسد،بهوزیرخارجه
]آمریکا[ميرسد،بهاعضایشورایارتباطاتخارجیآمریکاميرسد،بهعناصرمؤّسسهی
فالنکهسياستگذاراستميرسد؛آنهاميفهمند.وقتیشمابهعنواندانشجومثالًدربارهی
برجامعقيدهایداریدوآنرااظهارميکنيد،دربارهیفرضبفرمایيدکهارتباطباآمریکا
عقيدهتانرااظهارميکنيد،دربارهیاقتصادمقاومتیعقيدهتانرااظهارميکنيد،دربارهی
آیندهیکشورعقيدهتانرااظهارميکنيد،اینعقيده،عقيدهایاستانقالبی،محکم،
مستدل؛ایندرروحّيهیدشمناثرميگذارد.منکهگفتمشماافسرجنگنرميد،خب
اینهاالزمهیافسرِیجنگنرماست.اینهاجنگنرماست؛درجنگنرمهميشهکهدر
موضعدفاعنبایدانسانقراربگيرد،درموضعتهاجم]هم[بایدقراربگيرد؛اینتهاجماست؛
یکیازوظایفایناست؛حضورفکری؛مواضعشماروشنباشد.حاالاینکهاینمواضع
گاهیبرخالفسياستهایدولتهااستوچهکارکنيمکهمعارضهیبادولتهابهوجودنياید،
آنهمراهحلدارد؛حاالاگرانشاءاهللرسيدمآنراهمعرضميکنم.پسبنابرایناعالم

موضعانقالبی]مهماست[.
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  چند ويژگى اعالم مواضع انقالبى: 
اوال. متقن و مستدل بودن

منتهادرایناعالمموضعچندنکتهبایدموردتوّجهقراربگيرد؛اّوالًمستدلباشد.ببينيد،
امروزراجعبهقراردادهاینفتیصحبتشد،راجعبهاقتصادمقاومتیصحبتشد،راجع
بهکتمانحقوقهایفالندرمجمعتشخيصمصلحتصحبتشد؛دقيقنبود،اّطالعات،
اّطالعاتدقيقینبود.بله،کارشماکهاعتراضميکنيد،اینموردتأیيدمناستاّماحرف
حرفدقيقینبود؛یعنیشمامّطلعنيستيد.کمااینکهمثالًفرضبفرمایيدیکیازدوستان
راجعبهنهادهایزیرنظررهبری-حاالزیرنظررهبرییکقدریمسامحهاست،یعنی
وابستهیبهدستگاهرهبری-مثلبنيادمستضعفان،مثلستاداجرائیفرمانامام]صحبت
کردند[.خيلیخوب،مناصالًپيشنهادميکنمگروههایدانشجوییتوربازبينیدرمورد
هميننهادهاترتيببدهندوبروندببينند؛کارهایخوبیکردند،کارهایجالبیکردند؛
شماهماگربودیدهمانکارهاراميکردیدکهآنهادارندميکنند.حاالگيرمدریکموردی
یکاقدامشراشمانپسندیدیااستداللشراندانيد،اشکالیندارد؛کارهایخوبیداردانجام
ميگيرد،اینکارهایخوبرابدانيد.پسموضعیکهميگيریدموضعمتقنومستدلباشد؛

موضعیباشدکهنتواننددربارهاشخدشهکنند.

ثانيا. بهنگام بودن
دّوماینکهبهنگامباشد.گاهیاوقاتموضعگيریدریکموردویکچيزی،دریکوقت
خوباست،]اّما[فردایشخوبنيست؛یعنیبیفایدهاستیاگاهیهممضراست؛باید

حواستانباشدبهنگاماینکارراانجامبدهيد.
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ثالثا. اّطالع رسانى به مردم
تحليلتانرامردمبدانند،منعکسکنيد.هميننشریّاتدانشجوییچيزخوبیاست؛
البّتهبهشرطیکهبااینگرایشیکهاینآقایرئيسعزیزتشکيالتبيانکردند،وفادار
بمانندوایناستداللهایانقالبیشمارامنتشربکنندتامردماینهارابخوانند؛یعنیواقعاً
تحليلهایدانشجوییتحليلهاییباشدکهمردممّطلعبشوند.خب،یکیازکارهایآسان
بهنظرمنایناستکهدرسخنرانیهایقبلازخطبههاینمازجمعهیکبرنامهریزی
بکنند،دانشجوهاییکهاهلحرفزدنهستند،ازطرفجمعپشتيبانیبشوند،کمک
بشوند،متنهایخوبیتهّيهکنند،برونددرنمازجمعه]بخوانند[.مثالًقبلازخطبههای
نمازجمعه-کهحاالمسئولينميروندوصحبتميکنند-یکفصلیهمبرایدانشجوها
گذاشتهبشود.فرضکنيدنمازجمعهییکشهریمثلتهران،مثلاصفهان،مثلمشهد،
مثلتبریز،جایکوچکینيست؛یکدانشجوبرودآنجاحرفبزند،یکعالَممطلببيان
ميکند؛اینهاچيزهایباارزشیاست؛یامثالًفرضکنيد]نمازجمعهی[تهران.دشمنهم
بداندتحليلشمارا؛یعنیوقتیکهشماتحليلکردیدحادثهرا،موضعگيریکردید،اعالم
موضعکردید،دشمنهممّطلعبشود؛ومّطلعميشود،اوزودترازبعضیازدوستانمّطلع

ميشود.)۲۳(منطقیومستدل]هم[باشد؛اینحضورفکریاست.
حضورجسمی-یابهقولشماهاحضورفيزیکی-همگاهیالزماست؛اجتماعاتالزم
است،اجتماعاتهيچاشکالیندارد،البّتهقانونیباشد.حاالیکوقتقانونیکجاممکن
استیکسختگيریایبکند،یکاشکالیداشتهباشد،ایرادیندارد؛حاالباالخرههميشه
کههمهچيزبرطبقمرادانساننيست؛اجتماعاتشماخوباست،اجتماعداشتهباشيد
درمسائلمهموبهشيوهیدرست.اینکهمثالًفرضکنيدعليهبرجامبروندجلویمجلس
شورایاسالمیاجتماعکنند،منفکرنميکنمیکمنطقیپشتسراینباشد؛خب،حاال
مگرنمایندگانمجلسچقدرفرصتدارند؟اجتماِعدرستایناستکهشمایکسالنی
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اجارهکنيدیادراختياربگيرید،پانصدنفر،هزارنفر،دوهزارنفر،دههزارنفردانشجوآنجا
جمعبشوند،دونفرسهنفربامطالعهیقبلیبروندآنجابهطوراستداللیحرفبزنند؛این
مهماست.اینحرف،همبهگوشنمایندهیمجلسميرسد،همبهگوشنمایندهیدولت
ميرسد،همبهگوشنمایندهیرهبریميرسد؛اینجوراجتماعاتیمهماست.یادرقضایایی
کهگاهیبعضیازمجموعههایدانشجوییميخواهندخطشکنیکنند،اگرچنانچهفرض
بفرمایيدیکعّدهایميخواهندازخّطقرمزهاینظامعبورکنندوخيلیهمافتخارميکنند
وميخواهندشجاعتبهخرجبدهند،جالدت)۲۴(بهخرجبدهندوازخّطقرمزهای
نظامعبورکنند،خيلیخب،اینجااجتماعجسمانیبسيارخوباست؛البّتهنهبهمعنای
اینکهبرویدمجلسآنهارابههمبزنيد.بندهقبالًهمگفتهام،االنهمميگویم،دهباردیگر
همميگویم؛منبابههمزدنمجلسمخالفم؛هرمجلسیکهميخواهدباشد.بههمزدن
مجلسیککاریاستبیفایدهواحياناًمضر؛اقلّشایناستکهبیفایدهاست،اکثرش
ایناستکهمضّراست.چهلزومیدارد؟خيلیخب،آنهاآنجاجلسهتشکيلدادهاندوعليه
فالنمبنایانقالبیدارندبحثميکنند؛بسيارخوب،شماهمانجااعالمبکنيدکهفردا
یاپسفردامادراینجا-آنهاآنجا،شمااینجایادرهمانسالن-جلسهتشکيلميدهيمو
دربارهیاینموضوعبحثخواهيمکرد.دعوتکنيد،دانشجویانراجمعکنيد،بحثکنيد،
پنبهیآنحرفرابزنيد،تمامشکنيد؛اینخوباست.مخاطبينیپيداميکنيد،کسانی
هستند،دانشجوباالخرهدنبالفهميدنحقيقتاست.بنابرایناجتماعاتفيزیکیخيلی
خوباست،اشکالیهمنداردمنتهاطبقمقّرراتوهمينطوریکهگفتهشدباپيشبينی
درست.مسئوالندانشگاههاهمبایدکمککنند.اینرامناالنبهآقایدکترفرهادیهم
گفتم،قبالًهمبهآقایدکترهاشمیگفتم،حاالبهمعاونآقایدکترفرهادیهمکهآمده
بودندگفتم.وظيفهیمسئوليندانشگاهایناستکهازمجموعههایانقالبیومتدیّن
حمایتکنند.یعنیکسانیکهباانقالبموافقندودرراهانقالبحاضرندفداکاریکنند،
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باکسیکهنسبتبهانقالببیتفاوتاستیااحياناًمخالفانقالباستیکساننيستند.
شمابهعنوانوزیر،بهعنوانمسئول،بهعنواننمایندهیجمهوریاسالمیميتوانيدبااینها
بهیکچشمنگاهکنيد؟درموردحقوِقعمومیبله،حقوقعمومیشاملهمهاست؛اّما
نميشودشمانمایندهینظاماسالمیباشيدوازآنکسیکهدفاعازاسالمانقالبیميکند
حمایتنکنيد،]ولی[ازآنکسیکهحملهیبهنظاماسالمیميکندیاالاقلنسبتبهآن
بیتفاوتاستحمایتبکنيد!نه،اینقابلقبولنيست.مسئولينازمجموعههایانقالبی
بایدحمایتبکنندواینحضوررابایدتسهيلکنند.پسیکیازوظایفشدحضور؛حضور

فکریوحضورجسمی.هردوجورراشرحدادمبرایتان.

2. تبيين
وظيفهیدوّمتبيين؛تبيين.تبييناساسکارمااست.ماباذهنهامواجهيم،بادلهامواجهيم؛
بایددلهاقانعبشود.اگردلهاقانعنشد،بدنهابهراهنمیافتد،جسمهابهکارنمیافتد؛اینفرِق
بينتفّکراسالمیوتفّکراتغيراسالمیاست.بندهدرمنزلیکیازدوستانماندرتهران
-آنسالهایقبلازانقالب-نشستهبودیم.دراینبين،یکیازجوانهاییکهمیشناختم
-مشهدیبود؛باخودش،پدرشآشنابودیم؛جزوچریکهایفدائیخلقبودوجزوکسانی
بودکهدرجنگلهایشمالرفتهبودندموضعگرفتهبودندومبارزهميکردند-ناگهان
واردشد،منهمخبرنداشتم.خب،آشنابودیم؛آمدندنشستند؛ظاهراًآمدهبودازآن
صاحبخانهیککمکمالیای،چيزیبگيرد.منگفتمخبشماهاچهکارميکنيد،
یکچيزهاییگفت.منگفتمشماهااگرميخواهيدموّفقبشوید،راهشایناستکه
بامردمحرفبزنيد،تبيينکنيد؛مردمبدانندشماچرادرشمالجمعشدهایدمبارزهی
مسلّحانهميکنيدودرشهرمثالًفرضکنيدفالنجافالنحرکتراانجامميدهيد؛مردم
بدانند؛تبيينکنيد.یکمقداریراجعبهاینتبيينبااوصحبتکردیم.یکنگاهیبهمن
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کردویکسریتکانداد-بّچهبود،ازماسّناًخيلی،یکدهسالیکوچکتر]بود[-یک
نگاهِ»نگهکردنعاقلاندرَسفيه«بهماکرد،)۲۵(گفتبله،اینتفّکراسالمیشمااست،
ماتفّکرمانایننيست؛یعنیتبيينالزمنيست.اینتفّکردیالکتيکیکهنهیفرسودهی
غلطازآبدرآمدهیمارکسيستی-کهحاالشنيدمبازدردانشگاهیکعّدهایدارندهمانرا
دنبالميکنند-بهآنهاميگویدکهنه،الزمهیدیالکتيکونتيجهیدیالکتيک،اینجنگو
دعوایبينکارگروکارفرمااستوهيچتبيينیالزمندارد؛بهآنهااینجوریبيانميکنند.
خب،اینغلطبودنشکاماًلتجربهشددیگر؛غلطدرآمدازآب.خودحکومتهمکه
تشکيلشدبعدازشصتهفتادسالمعلومشدکهازپایهخراببوده،بکلّیبنافروریخت.
حاالبازیکعّدهایبهقولفرنگیهارویاسبشکستخوردهدارندشرطبندیميکنند؛
رویمارکسيستبازدارندشرطبندیميکنند!نه،بهقولهمانجوان-کهبعداًهمکشته
َّماَعلَيَکالَبلغ؛)۲۶(بهپيغمبرخداميگویدوظيفهیتو شد-تفّکراسالمیتبييناست.َفاِن
رساندناست،حرفرابایدبرسانی.بایدتبيينکنيد؛حرفهایتانرا،نظراتتانرابگویيد؛در
مسائلمهّمکشور؛درمسئلهیاقتصادمقاومتیتبيينکنيد،درمسئلهیپيشرفتعلمی
-اینهامسائلمهّمکشوراست-درمسئلهیارتباطباآمریکا]تبيينکنيد[؛برایخيلیها
روشننيست.برایشماکهمجموعههایدانشجوییهستيد،اگرروشننيست،برویدبرای
خودتانروشنکنيد؛اگرروشناست،برایمجموعهیدانشجوییتبيينکنيد.چرابنده
اینقدراصراردارمکهارتباطباآمریکانبایستیبرقراربشودحّتیمذاکره،جزدرمسائل
مشّخصومعّينیکهحاالاقتضایمصلحتباشد؛علّتشچيست؟خباینیکدليلیدارد؛
ایندليلراسياستمدارهایحّتیطرفدارباآمریکاهمیکجاهاییتأیيدکردند.گفتم
من،یکوقتییکیازاینآقایانرؤسایجمهورایندورههایمختلف،بامنراجعبهاین
قضّيهبحثهایمتعّددیميکرددرجلساتمختلف؛بعدرفتهبوددرشورایعالیامنّيتملّی
گفتهبودفالنیاستداللهاییداردکهمنجوابیبرایشندارم.راستهمميگفت.بندهبرای
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رّدایجادارتباطباآمریکااستداللهاییداشتمکهایشانبرایپاسخبهایناستداللهاحرفی
نداشت،راستميگفت.استداللهااستداللمحکمیاست،اینجورینيستکهراحت
بشودایناستداللرابرطرفکرد،ردکرد.خب،اگرچنانچهبهایناستداللهارسيدیدکه
ميتوانيدبرسيد]آنهاراتبيينکنيد[.شماهادانشجویيد،جوانيد،فکرهایخوبیدارید،
حرفهاییکهامروززدید،بندهراکاماًلاميدوارکرد،نهازجهتمحتوایحرفها،بلکهاز
جهتاینکه-محتواهاهمخوببود،منظورمچيزدیگراست-احساسکردمذهنهادارد
کامالًکارميکند؛اینبرایمنمهماست؛ذهنکارميکند،ادبّياتخوبیبهکارميبرد،این
خيلیباارزشاست؛خب،اینذهنیکهفّعالاست،بنشيندراجعبهاینقضّيهاستداللهای

مناسبراپيداکند،اینراترویجکند.ببينيد!]این[یکیازچيزهایموردتبييناست.
مسئلهیسبکزندگیاسالمیایرانیکهمامطرحکردیم،خبایندرخوربررسیاست،

اینراتبيينکنيد،همخودتانعمالًوهمتبيينی.
مسئلهیفرهنگ،یکیازمسائلمهماست،اینراتبيينکنيد.پسبنابراینیککارهم،
وظيفهیدّومهموظيفهیتبيينبود؛اینتبيينهمدرمحيطدانشجوییاست،همدر
محيطبيروِندانشجویی،همانطورکهگفتم،مسئلهینمازجمعهوامثالاینها،کهاینها
گفتماندرستميکند،اینهافکرومطالبهیعمومیایجادميکندواینخيلیباارزشاست،
کشورراميکشاندبهیکَسمتمشّخصی،البّتهتداومکاریالزمدارد،استقامتالزمدارد،

درستگفتنالزمدارد،تکرارالزمدارد،ممکناستیکزمانیهمطولبکشد.

3. افزايش سطح آگاهى سياسى و دينى تشّكلها 
کارسّوم:سطحآگاهیسياسیودینیخودتانراافزایشبدهيد.نگویيدماهمهچيزرا
بلدیم،بههمهچيزمسلّطيم؛نه،گاهیسطحآگاهیهایسياسیکماست،گاهیسطح
آگاهیهایدینیکماست.امروزامکاناتفراواناستبرایاینمعنا؛همدرموردسياست،
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همدرمورددین.حاالدرمورددین،مثالًحوزهیعلمّيهیقم-حاالیکیازدوستانِگلهی
سختوتندحسابیوجانداریازحوزهیعلمّيهیقمکردند؛البّتهنصفشوارداست،
نصفشواردنيست؛بهطورکلّینميشودردکرد،نميشودهمقبولکرد،یکاشکاالتیهم
داشت-امروزظرفّيتخيلیخوبیبرایتفّکراتدینیایکهبتوانددراختيارشماقرار
بگيرد،دارد.منهمينچندشبپيشاتّفاقاًدرتلویزیوندیدمیکیازبزرگانوعلمای
بزرگحوزهیعلمّيهیقمراجعبهپلوراليسم،بایکبيانسادهیقرآنییکبحثبسيار
خوبوکوتاهیکرد؛چونیکعّدهایهستندکهميخواهندپلوراليسمرابهاسالمنسبت
الَّذیَنءاَمنواَوالَّذیَنهادواَوالنَّصریَوالّصابِئيَنَمنءاَمَن بدهند؛چوناسالمگفته»اِنَّ
بِاهللَِوالَيوِماألِخر«،)۲۷(پساسالم»همهدینی«استوبههردینیکهخواستيد]عمل
کنيد[؛خباینحرفغلطیاستاّماخبحرفیاستکهباتعبيراتوباشّدوَمد)۲۸(وبا
هایوهوی،مّدعيانیاینراچندسالابرازميکنند،یکعّدهایازبيچارههاراهمتحتتأثير
قرارميدهند.خب،منميبينمیکعالمبرجستهیدینیدرتلویزیونبابيانخيلیساده
وکاماًلاقناعکننده-کاماًلاقناعکننده-اینمنطقراردميکند؛خباینمغتنماست.
یایکعالمبرجستهیدیگری-اتّفاقاًاینرا،درهمينایّامماهرمضان]دیدم[؛دوشب
تصادفاًتلویزیونرابازکردم؛بازبودیعنی،مننگاهکردم-راجعبهمسئلهیعلماماموعلم
پيغمبرانیکبحثبسيارخوبومقنعوروشنبيانکرد.خباینهامعلوماتدینیمارا
باالميبرد؛معلوماتسياسیهمهمينجور.آگاهیهایعلمِیدینیوسياسیخودتانرا

افزایشبدهيد،کتابخوانی،شنيدنازبرجستگانحوزویودانشگاهی.
تورهایعلمی؛خيلیازشماهاازپيشرفتهایکشورواقعاًمّطلعنيستيد؛یعنیسّنتانهم
اقتضانميکند؛دبيرستانبودیدحاالهمآمدهایددانشگاه،فرصتنکردهاید.مادائمگفتيم
نانو،شماميدانيدکهبلهیکنانوییوجوددارد،یککسانیهمدارندکارميکنند؛نرفتيد
آزمایشگاهنانوراببينيد،نرفتيدبعضیازآزمایشگاههایعلمیرایامحصوالتعلمیرا
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ببينيد،نرفتيدکارهایخدماتیایراکهبعضیازنهادهایخدماتیکردهاندببينيد؛واقعاً
تورهایعلمیبگذارید،بنشينيدتفاهمکنيد،چهلپنجاهنفرازبّچههاراهبيفتندبروند
اینجاآنجاوببينند.خبشمامناطقآزادرامیبينيدغّصهدارميشوید-حقهمدارید-اّما
برویداینچيزهاراهمببينيدتااميدواربشوید،خوشحالبشوید؛وببينيداینچيزهاهمدر

کشورهست؛اینسطحآگاهیهاراباالميبرد.
]ایجاد[کرسیهایآزاداندیشی،البّتههمراهباحضوروراهنماییاساتيدبرجسته.بهنظر

مناینهمیکوظيفهیدیگراستکهوظيفهیسّوماست.

4. افزايش مخاطبان تشّكلهاى دانشجويى
یکوظيفهیدیگریبرایتشّکلهاوجودداردوآنتوسعهیمخاطباندرسطحدانشجویی
است؛مخاطبانتانراافزایشبدهيد.ازاینپنجميليوندانشجو،تعدادکسانیکهمخاطبان
شماهستندخيلیکمند،نسبتشانخيلینسبتپایينیاست؛کاریکنيدکهایننسبت
باالبرود؛نميگویمصددرصد،نميگویمهشتاددرصداّماباالخرهنسبتراباالببرید.اینهم
راهدارد؛راهشراپيداکنيد.شماکهاینقدرخوشفکرید،بااستعدادید،باذوقيدببينيد
چهجوریميشودمخاطبانگستردهتریراپيداکرد.خب،]اینهم[الزاماتیدارد:باید
انساناخالقداشتهباشد،حوصلهداشتهباشد،تحّملشنيدنحرفمخالفداشتهباشد-از
اینچيزهاالزماستدیگر-مسلّطبرمطلبباشدتابتواند.گاهیاوقاتحّتیالزمميشود
کهانسان]فقط[بایکمخاطبحرفبزند؛یعنیبرایاقناعیکمخاطب.]برای[خودبنده
درآندورانهایکذائیسخِتاختناق،اتّفاقافتادهبودکهدوساعت،سهساعتبایکنفر
صحبتميکردمسریکقضّيهایکهاوراقانعکنم؛گاهیبادونفر،گاهیباپنجنفر،گاهی
جلساتمکّررنوبهای،گاهیهمينطوردفعی؛اینهاچيزهاییاستکهاثرميگذارد.بنابراین

مخاطبانتانراتوسعهبدهيد.
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5. صراحت در دفاع از نظام اسالمى
مطلبپنجم-کهاینهمبهنظرمنالزماست-دردفاعازنظاماسالمیهيچتقّيهنکنيدو
صریحباشيد؛نظاماسالمیمایهیافتخاراست.بله،دردنياودرداخل،کسانیهستندکه
بخواهندنظاماسالمیراکمقدرجلوهبدهند-هستندکسانیازاینقبيل-اّمااینهااشتباه
ميکنندوراهغلطیرادارندميروند؛بعضیهاعمداً،بعضیهاهمازرویناآگاهی.نظام
اسالمیمایهیشرفاست،مایهیافتخاراست؛دشمنشمانقصهاراميبيندوباتکيهی
برآننقصهاوقصورهاوکمبودهامدامميخواهدبزندتویسرانقالب؛درقبالآننقصها
وکمبودها،چندینبرابرپيشرفتهست،موّفقّيتهست.مهمترینموّفقّيتایناست
کهامروز۳۷سال،۳۸سالاستکهیکجبههیعظيمقدرتماّدی-ازشرقیتاغربیو
انواعواقسامش-سعیکردهانداینانقالبراواینملّتراوایننظامرابهزانودربياورندو
نتوانستهاند؛مگراینشوخیاست؟یکاَخمبهفالنپادشاهِیپرمّدعاميکنند،همهشانبه
خودشانميلرزندوسعیميکننددلطرفرابهدستبياورند؛ميروند،مینشينند،صحبت
ميکنند،ميبندند،رشوهميدهند.۳۷سالاستدارندعليهانقالباسالمی]کارميکنند[
:کارنظامیکردند،کارامنّيتیکردند،کارجاسوسیکردند،کارفرهنگیکردند؛هزارکار
کردند،]اّما[جمهوریاسالمیروزبهروزقویترشده.آقاجان!امروزجمعّيتشماوکيفّيت
شما-مجموعهایکهطرفدارانقالبيد-ازاّولانقالببمراتببيشتراست؛قبالًشرحدادم
اینرا.اینمعنایشچيست؟اینمعنایشایناستکهانقالبیکموجودزندهاستودارد

روزبهروزرشدميکند؛اینافتخارآميزنيست؟
البّتهاینکهميگویمازنظامدفاعبکنيد،بعضیهاعادتکردهاندنظامرابهمعنایرهبری
ميگيرند؛مثاًلدرفالنقضّيه،ضّدنظامحرفزد،یعنیضّدرهبری،یاازطرفنظامدارد
حمایتميشود،یعنی]ازطرف[رهبری؛بندهمقصودمایننيست.رهبری،بخشیازنظام
است؛مرادمنازدفاعازنظامبههيچوجهدفاعازرهبرینيست؛دفاعازمجموعهینظام
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استکهمجموعهیارزشهایدرهمتنيدهایاستکهبحمداهللاینجوراستوارمانده.این
رابدانيدجوانهایعزیز!بنيهیاینانقالبخيلیقویاست؛قدرِترویشواستعدادرویش
اوخيلیباالاست؛نيروميخواهد،کمکميخواهد،توانميخواهد،الحمدهللدارد.البّته
مشکالتهمهست؛چهمشکالتداخلی،چهمشکالتخارجی.نميشود]اینرا[بدون
مشکالتفرضکرد؛همهیحوادثاصالحیعالم،باالخرهیکمشکالتیدرپيشروی

خودشانداشتهاند؛جمهوریاسالمیهمدارد،انقالباسالمیهمدارد.

6. تداوم و توسعه ى اردوهاى جهادى
مطلبششم،اردوهایجهادیراتوسعهبدهيد،تداومبدهيد.منخوشحالشدمکه
اینجوانآمداینجاوازاردویجهادیصحبتکردوشرحداد.بله،همينحرفهاییکه
ایشانگفت،همهموردتأیيدمناست؛ایناردوهایجهادی،همتمریناست،همخدمت
است،همخودسازیاست،همآشناییبافضایجامعهاست؛خيلیچيزباارزشیاست.
روزبهروزاینهارابتوانيدتوسعهبدهيد؛جهادهمهست،واقعاًجهاداست؛کاراست،جهاد
است،تالشاست،خدمتبهمحروميناست.البّتهاینحرفهاییکهراجعبهروستاگفتند
حرفهاییاستکهماسالهادردولتهایمختلف،گفتهایم.حاالآنمطلبیکهمنقبلاز
نمازگفتمکهرهبریدرکارهایاجرائینميتوانددخالتکندمگردریکمواردخاص،
یکنمونهاشهميناست؛دربارهیروستاها،بندهبهدولتهایمختلف-ایندولت،دولت
قبل،دولتقبلاو،دولتقبلاو-مکّررسفارشکردهام.راههایروشنیهمدارد؛حاالچند
موردشرااینجوانبيانکردند؛]یکی[صنایعمناسبباروستاکهاگرراهبيفتد]کارساز
است[.صنایعکوچکیهستکهمتناسبباروستااست؛فرضکنيدباغهایارومّيهمثاًل
درختهایسيبدارد،سيبهایاینهامیافتدوميریزدرویزمين-بندهدیدماینرا-و
کودميشود.قيمتشآنقدرارزاناستکهبرایصاحبباغنمیارزدکهپولبدهداینرا
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جمعکنندبفرستندیکجایی!]یعنی[قيمتندارد؛درحالیکهاگرفرضکنيدکارخانهی
افشرهسازییاکمپوتسازییافالن،همانجاتشکيلبشود،همهیاینثروتزندهميشود.
راههااینجوریاست؛یعنیهيچراهپيچيدهیدشواریوجودندارد؛خيلیراههایآسانی
است،باسرمایهگذاریهایکوچک.گاهیبهماميگویندآقا!اگریکشغلبخواهيمدرست
بکنيم،صدميليونالزمدارد؛اینشغلهاییکهمنميگویم،صدميليونکههيچ،گاهیده
پانزدهميليونهمالزمندارد.]اینها[راههایروشنیاست؛خببایدهّمتکنندوبکنند.
بنابراینبهنظرمناردوهایجهادیخيلیخوباست؛پرداختنبهمسئلهیروستاهامهم

است.
7. دنبال كردن سبك زندگى اسالمى - ايرانى در انديشه و عمل 

هفتم،سبکزندگیاسالمیایرانیرادراندیشهوعملدنبالکنيد؛مسئلهیمهّمیاست.
بنشينيدرویشفکرکنيد،مصداقهایشرامشّخصکنيد،بعدخودتانعملکنيدواینرا
بهعنواندستورالعمل]منتشرکنيد[؛فرضکنيدیکجزوهمنتشربشوددرموردسبک
زندگیاسالمیمنبابمثالدرمسيرها.حاالبندهدرآنمثالهاییکهآندوسهسالقبل
ازاینراجعبهاینقضّيهزدم،مسئلهیپشتچراغقرمزایستادنراهممثالزدم؛همين
موضوعراميشودگسترشداد؛ميشودتبيينکرد.کارشماهااست؛کارشماجوانهااست
کههمحوصلهدارید،هماستعداددارید،هممغزشرادارید،]هم[تواناییاشرادارید؛

خب،بکنيداینکارهارا.

8. تقويت گفتمانهاى اصلى
هشت،گفتمانعدالت،اقتصاددانشبنيان،پيشرفتایرانیاسالمی،شتابدریافتههای
علمی؛اینهاگفتمانهایاصلیاست؛اینگفتمانهاراتقویتکنيد.گفتماناقتصادمقاومتی
خيلیگفتمانمهمیاست.بله،ممکناستچيزیبهناماقتصادمقاومتیاجرابشودو
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درواقعاقتصادمقاومتینباشداّماميشودهمچيزیبهناماقتصادمقاومتیاجرابشودو
کامالًاقتصادمقاومتیباشد؛یاالاقلبخشیازآنباشد.االنظاهراًکارهایخوبیداردانجام
ميگيرد؛آنطوریکهبهمنگزارشدادند؛نهگزارششخصمسئولين،گزارشهایبيرون
ازمسئولّيتهایمسئولينهمبهمندادهميشود،گزارشهاینسبتاًخرسندکنندهایاست.
احتماالًکارهایخوبیانجامبگيردبهشرطیکهاینهاادامهپيداکند.منهميشهگفتهام
کهاینسلسلهمراتبعمل،ازباالتاپایينیکسلسلهمراتبانسانیاست؛همهیانسانها
مغزدارند،دلدارند،ارادهدارند،عزمدارند؛دراینسلسلهمراتِبپنجششواسطهای،]اگر[
یکیشاننخواهدانجامبدهدکارانجامنميگيرد.مثلیکسيمبرقنيستکهاگرچنانچه
شمااینجادکمهرازدی،صدچراغروشنبشود؛نه،اینسيمهایوسطهمهشاندارای
ارادهاند،دارایعزمند؛انسانهاهستند.بایدنظارتبشود،بایدکنترلبشود،بایددنبالگيری
بشود،بایدرصدبشود،بایدمطالبهیدائمیبشودوشماهاميتوانيددراینزمينهنقش
ایفاکنيد.اینمسئلهیاقتصادمقاومتیاست،مسئلهیعدالتهمينجوراست،پيشرفت
ایرانیاسالمیهمينجوراست.بندهاینتوسعهیغربیرابههيچوجهقبولندارم؛
پایههایشغلطاست،مبانیاشغلطاست،بسياریازفروعاتشغلطاست،اّمامعتقدم
-نميخواهمهمکلمهیتوسعهراکهدرواقعبرگرفتهیازتعبيرغربیوانگليسیاست،به
کارببرم،عمداًکلمهیپيشرفترابهکارميبرم-اینپيشرفتاسالمیایرانیميتواندبه
عنوانیکگفتمان،بهعنوانیکخواستعمومیمطرحبشود.شتابدریافتههایعلمی

ازهمينقبيلاست.

9. تشكيل يك جبه ى ضّد آمريكايى و ضّد صهيونيستى در سطح 
دانشجويان جهان اسالم

یکیدیگرازمسائلیکهبهنظرمميتوانيدشماانجامبدهيدتشکيلیکجبههیواحد
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ضّدآمریکاییوضّدصهيونيستیدرسطحدانشجویانجهاناسالماست؛اینکاررابکنيد.
بنشينيد،فکرکنيد،بعدیکجبههیضّدصهيونيستیوضّدآمریکایی]تشکيلبدهيد[.
امروزوسيلهیارتباطهمآساناست،دیگرنامهنگاریوپستوتلگرافوماننداینهاالزم
ندارد.درفضایمجازیتماسبگيرید،کمااینکهدرمواردمشابهیاینکارانجامگرفته.به
قولاینفرنگیمآبهایککمپينهایعمومیدنيایاسالمیتشکيلبدهيدعليهتسلّط
آمریکا،ازلحاظضّدیّتباسياستهایآمریکاییوسياستهایصهيونيستی.ميليونها
عضووارداینمجموعهبشوند،وارداینجریانفکریبشوندوبرایشانخوراکتهّيهکنيد؛
آنوقتآنهاهمبرایشماخوراکتهّيهميکنند،چوندردنيایاسالمهمباالخرهافکار
خوبدانشجوییوجوددارد؛یکجمعّيتعظيمدانشجوییدردنيایاسالمبهوجود

بياورید.

10. متهم نكردن ساير جريانها به انقالبى نبودن
دهمينمطلببهشماعزیزانتشّکلهاایناستکههرکسیرابهِصرفاینکهبافکرشما
بهطورکاملانطباقنداردمّتهمبهانقالبینبودننکنيد.ممکناستکسیصددرصدبافکر
شمامنطبقنباشد،یکاختالفاتیداشتهباشد،پنجاهدرصدمثالًمنطبقباشداّماانقالبی
باشد؛انقالبیبودنباالخرهمعيارهاییدارد،اینمعيارهادراوممکناستوجودداشته
باشد؛فوراًآدمهارامّتهمبهضّدانقالبیاغيرانقالبینبایدکرد.همينطورکهمنروز
چهاردهمخرداددرحرمحضرتامام)رضواناهللعليه(بيانکردم،انقالبيگریهممثل
ایماناستومراتبیدارد؛مرتبهیاّول،مرتبهیدّوم،مرتبهیسّوم؛بله،بعضیازمراتبش
باالتراستوبهتراست،بعضیمراتبشپایينتراستاّماهمهمؤمنند،حسابمؤمنباغير

مؤمنفرقميکند،بامنافقفرقميکندولودرجاتشاندرجاتیکسانینباشد.
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11. لزوم هم افزايى تشّكلهاى دانشجويى با يكديگر
یازدهمينمطلب،تشّکلهایانقالبیباهمهمافزاباشند.گاهیشماباهماختالفاتیدارید؛
تشّکلهایانقالبیسریکچيزهاییباهماختالفدارند؛خبداشتهباشند،درعينحال
باایناختالفاتهمافزاییداشتهباشيد،نقاطمشترکرابگيرید؛یعنیاختالفاتموجب
نشودکهبهیقهگيریوبهمقابلهواینچيزهابينجامد؛اینرابهنظرمندرمحيطدانشگاه
سعیکنيدجابيندازید؛رواداریوتحّمل؛تحّملمخالفکهمصداقکاملشهمایناست.

12. لزوم نگاه راهبردى و داشتن تصوير آرمانى از انقالب
آخرینمطلب،بهانقالبنگاهراهبردیداشتهباشيد؛برایبيستسال،سیسالآینده
فکرکنيدهمچنانکهدشمنشمافکرميکند.عزیزمن!شماامروزمثاًلبيستودوسه
سالتاست،بيستوسهچهارسالتاست،بيستوپنجسالتاست؛بيستسالدیگرشما
یکمردچهلساله،چهلوپنجسالههستيدواحتماالًمنشأیکخدمتبزرگ،یککار
بزرگدراینکشورخواهيدبود.نميگویمکهحتماًبایدشغلدولتیداشتهباشيد.حاالآن
خواهرمان،دخترعزیزمانمکّررگفتکهاینهاییکهمیآیندبيرون،فکرشغلبرایشان
بشود؛برایپنجميليوندانشجوچطورفکرشغلبکنند؟مگرميشودچنينچيزی؛اصاًل
مگرکسیکهفارغالّتحصيلميشودحتماًبایدبيایدکارمنددولتبشود!نه،بروندبازارآزاد،
بروندکارکنند،بروندکارپيداکنند؛البّتهدولتبایدکمککندشّکینيستاّمااینجور
نباشدکهحاالهرکسمیآیدبيرون،حتماًبایدبرودمثاًلفرضکنيدکهدریکِسمت
دولتِیپایينیاباالقراربگيرد.اّماباالخرهرؤسایجمهورآینده،وزرایآینده،نمایندگان
مجلسآینده،مسئولينگوناگونآیندهازميانهمينشماهاهستند؛دانشجویانامروزند؛
نگاهیبکنيدکهشاملآنروزبشود،دنياییتصویربکنيدکهآنروزکهميخواهيددرآن
دنيانقشآفرینیبکنيدآندنيارابپسندید؛یکچنينتصویریداشتهباشيد؛اینتصویر
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آرمانیرادنبالکنيد.

 لزوم نگاه راهبردى و داشتن تصوير آرمانى از انقالب
یکچيزدیگرهمهست،اینمسئلهیهيئتهایدانشجوییاستکهخيلیچيزهای
پُربرکتیاست؛بندهکامالًبااینهيئتهایدانشجوییموافقم؛همگسترهیمخاطبيندارد،

همباامورمعنویهمراهاست.

  
خب،منازاینجابهبعددوسهموضوعدربارهیمسائلکشوریادداشتکردهامکهدیگربه
نظرمندیرشده.)۲۹()بله،خبشماتاصبحهمبنشينيدجوانيد؛بندههمبهسّنشماها
کهبودم،گاهیاوقاتشبتاصبحدرشبهایبلندزمستانبيدارمینشستيم؛مینشستيم

گپميزدیممثالًفرضکنيدبارفقا؛اّماحاالنخير،اینجورنيست.(

 جمع ناپذيرى بين اّدعاى طرف دارى از امام و نظام و انقالب، و همكارى 
با فتنه گران

خبدربارهیمسائلکشور،یکیازچيزهاییکهخيلیمهماستکهحاالنميشودازاین
بگذرموبایدبگویم]ایناستکه[رسمشدهکهازامامونظاموانقالبدمبزننداّماباکسی
همکهميگوید»انتخاباتبهانهاست،اصلنظامنشانهاست«همکاریکنندیاازاوحمایت
کنند؛ایننميشود.موضعبندهدراینموردکاماًلصریحاست؛منبارهاگفتهامکهبرای
مناینتقسيماتاصولگراواصالحطلبواصالحطلبمدرنوسّنتیوازاینحرفهاییکه
ميزنند،مطرحنيست؛منبهایناسمهااصاًلاهّمّيتینميدهموتوّجهندارم؛بهمحتواها
کاردارم؛اّمارویمسئلهیفتنهحّساسم.حاالالبّتهاکثرکسانیکهدرآنتظاهراتشرکت
داشتندمردممعمولیبودندوهيچتقصيریهمنداشتنداّمایکعّدهایسردمداری
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ميکردند،یکعّدههمسوءاستفادهکردندوگفتند»انتخاباتبهانهاست،اصلنظامنشانه
است«؛دیگرازاینصریحتر؟آیااینشعاردادهشدیانه؟خباگراینشعاردادهشده،
تبّریازاینشعار،آنروزهمالزمبودوبایدميکردندکهنکردند،حاالهمیکعّدهایاز
آنهاحمایتبکنند،آنوقتدمازاماموطرفداریازاماموطرفداریازنظاموطرفداری
ازانقالبهمبزنند!ایننميشود،اینقابلقبولنيست.اینپدیدهیبسياربدیاست،

پدیدهیزشتیاست،اینپدیدهرامااصالًنمیپسندیم.

 طرف دارى از گرايش به غرب، مخالف مسئله ى عقالنّيت
چندموضوعاینجایادداشتکردهام،یکیاشهمایناست:مسئلهیعقالنّيت.امروزراجع
بهعقلوعقالنّيتوعقالوعقالیقوموماننداینهاخيلیحرفزدهميشود.عقالیدوجناح
بنشينندباهمدیگرحرفبزنند؛عقلگرایی.خبماخيلیموافقيمباعقلگرایی.قرآنهم
راجعبهعقلخيلیحرفزده،اسالمراجعبهعقلخيلیتوصيهکرده،امامبزرگواریکیاز
بزرگترینعقالیعالمبود؛اهلعقلبود،اهلتعّقلبود،انقالبهمانقالبعقالئیبودبا
مبانیمحکم؛بنابراینماموافقيم.منتها]بایددید[عقلچهاقتضاءميکند.اینکسانیکه
امروزطرفدارگرایشبهغربند،بهنظرمنعقلشانراباختهاند،تعّقلنميکنند.اینهاییکه
ميگویندبرایپيشرفتکشوربایدبهغربتکيهبکنيموبهغربپناهببریموباآنهارفاقتمان
راتشدیدبکنيم،بهنظرمنعاقالنهحرفنميزنند.خبغرببهماتجربههاییداده.اّولين
کاریکهعقلميکند]ایناستکه[بایدازتجربههااستفادهکند.رضاخانراغربیهابرما
تحميلکردند،بيستسالآناستبدادودیکتاتوریعجيبوغریبوبینظير؛بعدغربیها
محّمدرضاشاهرابراینکشورتحميلکردند،مردمکهنقشینداشتند،غربیهانشستند
وگفتندایشانبهجایپدرشباشد؛بعدغربیهابهاوکمککردندتابتواندیکحکومت
ملّیراسرنگونکند،غربیهاخودشانمستقيماًدربيستوهشتممردادحکومتمصّدق
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را-کهیکحکومتملّیبود،کاریبهاعتقاداتمصّدقندارم،باالخرهحکومتملّیبود-
سرنگونکردند؛غربیهادراینکشورساواکراراهانداختند]بهعنوان[وسيلهایبرای
سرکوبعجيبوغریبهرفکرمخالف!منیکوقتیگفتم؛)۳۰(یکنفربامنهمزندان
بوددرقزلقلعه،جرمشاینبودکهدرتقویمبغلیاشیکشعرخيلیچرند-یعنیواقعاً

ازلحاظشعریسطحپایين-]نوشتهبود[؛شعرشاینبود:
همهبرگویيدازبرناوپير

لعنةاهللرضاشاهکبير
اینرابهششماهزندانمحکومکردند!برایخاطرهمينشعرغلِطچرند؛ازاینقبيل
الیماشاءاهلل.اصالًداشتنیکاّطالعّيهایکهعليهخواستههایدستگاهبود،برایماقابل
تصّورنبود.هماناوقاتیکنفرازدوستانماازپاکستانآمدهبودمشهد،ميگفتکهبله،
نشستهبودیمفالناّطالعّيهرادرپارکميخواندیم.بندهباتعّجبگفتمدرپارک!اّطالعّيهرا
انساندرپارکميتواندبخواند؟اصالًبرایماقابلتصّورنبودکهبشودآدمدرپارکبنشيند
یکاّطالعّيهرامطالعهکند؛اختناقاینجوریبود.خباینراغربیهابهوجودآوردند.
اینهمهاعدام،اینهمهکشتار،اینهمهسختگيری،اینهمهتبعيد،اینهمهزندان؛اینتا
انقالب.ازانقالببهاینطرفهمکهخبدیدهایددیگر،معلوماست:اّولينتحریمها،اّولين
حملهها،اّولينخيانتها،اّولينجاسوسیها،اّوليننفوذهایامنّيتی،اّولينتهاجماتوسيع
وهمهجانبهیتبليغاتیعليهانقالباسالمیازطرفغربیهاشددیگر؛ازطرفآمریکاواز
طرفاروپا؛وبعدهمينطورجلوبيایيد:قبلازجنگتحميلی،کمکبهگروهکهایچپ؛
گروهکهاچپبودند،]اّما[حامیشانآمریکایراستبود!درجنگتحميلی،کمکبه
صّدام،کمکموشکی،کمکبيولوژیکی-بهاصطالحکمکبمبهایشيميایی-اینجوری
کمککردندبهصّدام؛نقشهینظامیبهاودادندوهمهجورکمککردند؛]بهخاطراین[
جنگهمهشتسالطولکشيد!هشتسالشوخینيست.بعدازجنگهمآنکارهایی



43

12/ 04 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  دردیدار جمعی از دانشجویان

کهکردند:اسقاطهواپيمااست؛نزدیکسيصدنفررادریکهواپيمایمسافریزدند؛آن
مردبیشرمکهرئيسجمهورآمریکابود،آمدگفتمنازایرانعذرخواهینميکنم؛خببه
َدرَک؛عذرخواهینکن!عذرخواهیهمحّتینکردند؛اینهاچهکسانیهستند؟تجربهبهما
چهميگوید؟بعدقضایایمختلفتاامروز؛تاقضّيهیبرجام.خبهمينکشورفرانسهنبود
کهوزیرخارجهاشباآنوقاحتواردميدانشدوبهقولآنروز،نقشپليسبدرابازی
کرد؛سختگيریهاوفشارهاوبهانهگيریهایجدید؟آمریکاییهاهمکهیکجوردیگر.
راجعبهخودقضّيهیبرجامهممندیگرصحبتکردهام؛همدرآنجلسهصحبتکردم،
)۳1(همدرجلسهیهيئتدولت)۳۲(صحبتکردموبيشترازآنهممصلحتنميدانم
کهحاالمندرآنزمينهصحبتکنم،بهدالیلی؛اّماخبدربرجامیکچيزثابتشدو
آناینکهآمریکاییهادارنددشمنیميکنندباما،دارنددشمنیميکنند؛نهفقطکنگرهی
آمریکاکهحاالنقششمرراداردبازیميکندبهاصطالح،اینهاییهمکهنقششمررا
نميخواهندبازیکنند-یعنیدولتآمریکا-اینهاهمدارنددشمنیميکنندمنتهاشکل
دشمنیشانفرقداردباآنها؛اّمادارنددشمنیميکنند؛اینکهخب]معلومشد[.خب،اینها
راماتجربهقراربدهيم.عقالنّيتایناستکهانسانبایکچنيندشمنی،باخرد،باتدبير،
باحذر،بافریبنخوردن،بانزدیکنشدنبهميدانتوطئهیاو،باواردنشدندرميدانی
کهاوترسيمکرده،بااینهابایدانسانپاسخبدهد.بله،آنهادرقضّيهیمنطقهیغربآسيا
-منطقهیسوریهولبنانوماننداینها-خيلیدلشانميخواهدباایرانبنشينندهماهنگی
کنند؛گفتهاندهم؛]اّما[مانميخواهيم.مشکلآنهااصالًحضورایراناست،آنهابهاینقصد
مذاکرهميکنندکهحضورایرانرامتوّقفکنند؛ماسِرچهچيزیبااینهامذاکرهکنيم؟آنها
ميگویندایراناصالًبایدنباشدودراینمنطقهحضورنداشتهباشد،مشکلآنهاایناست؛
اینمشکلراميخواهندحلکنند؛ماچراکمککنيمبهحّلاینمشکلآنها؟مابعکس

ميخواهيمآمریکاحضورنداشتهباشد.بنابراینعقالنّيتهمایناست.
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 ايستادگى ما تا پاى جان در برابر وظيفه ى دينى و شرعى و اخالقى، 
مقّدمه ى پيروزى

خبدیگربهنظرمخيلیصحبتکردیم.باالخرهعزیزانمن!ماایستادهایم؛بندهیحقير
وظيفهدینیایدارم،وظيفهیشرعیایدارم،وظيفهیاخالقیایدارم؛درمواجههیبا
ضّدانقالبومعارضينانقالبایستادهاموتاجاندربدندارماینایستادگیوجوددارد.وبه
اینمردمهماعتماددارم؛درمياننخبگانکشورازجملهدانشگاهيانودانشجویان،آنقدر
عناصرمؤمنوطرفدارایستادگیدراینراهوجودداردکههرآدمدلسردیراهمدلگرم
ميکند؛چهبرسدبهکسیمثلبندهکهخودشبهخودیخوددلگرماست.اینایستادگی

بنابراینوجودداردوعاقبتایستادگیهمپيروزیاست.

والّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته

1(درابتدایایندیدار،تعدادیازدانشجویانونمایندگانتشّکلهایدانشجویی،مطالبیبيانکردند.
۲(سورهیاحزاب،آیهی۲۲؛»وچونمؤمناندستههایدشمنرادیدندگفتند:اینهماناستکه
خداوفرستادهاشبهماوعدهدادندوخداوفرستادهاشراستگفتند،وجزبرایمانوفرمانبُرداریآنان

نيفزود.«
۳(روش

۴(سورهیاحزاب،بخشیازآیهی1۲
۵(سورهیاحزاب،بخشیازآیهی۲۲

۶(1۳۹۵/۳/۲۵
۷(سورهیآلعمران،بخشیازآیهی1۵۵

۸(سورهیمریم،آیهی۵۹؛»آنگاه،پسازآنانجانشينانیبهجایماندندکهنمازراتباهساختهوازهوسها
پيرویکردند،وبهزودی]سزای[گمراهی]خود[راخواهنددید.«

۹(سورهیاعراف،بخشیازآیهی1۶۹؛»آنگاهبعدازآنان،جانشينانیوارثکتاب]آسمانی[شدندکه



45

12/ 04 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  دردیدار جمعی از دانشجویان

متاعایندنيایپستراميگيرند...«
1۰(سورهیانفال،بخشیازآیهی۶۵؛»...مؤمنانرابهجهادبرانگيز...«

11(پيمانصلحمصربااسرائيل
1۲(ازجمله،صحيفهیامام،ج1۹،ص1۵۳؛پيامبهملّتایراندرسالگردپيروزیانقالب
)۲۲/11/1۳۶۳(مسئلهیحفظنظامجمهوریاسالمیدراینعصروباوضعیکهدردنيامشاهده
ميشودوباایننشانهگيریهاییکهازچپوراستودورونزدیکنسبتبهاینمولودشریفميشود،از
اهّمواجباتعقلیوشرعیاستکههيچچيزبهآنمزاحمتنميکندوازاموریاستکهاحتمالخلل

درآن،عقالًمنجزاست.«
1۳۹۵/۳/۲۹)1۳
1۳۹۵/۳/۲۵)1۴

1۵(حّضاردستهجمعیاعالمکردند»بعدازافطار«کهخندهیمعّظمٌلهوحّضاررادرپیداشت.
1۶(صلواتحّضار
1۷(صلواتحّضار

1۸(پسازاقامهینمازجماعتمغربوعشاءوصرفافطار،جلسهادامهیافت.
1۹(بياناتدردیداردانشجویان)1۳۹۲/۵/۶(

۲۰(سورهیاحزاب،بخشیازآیهی۲۲؛»...اینهماناستکهخداوفرستادهاشبهماوعدهدادندوخدا
وفرستادهاشراستگفتند؛وجزبرایمانوفرمانبرداریآناننيفزود.«

۲1(بیبیسی
۲۲(خندهیحّضار
۲۳(خندهیحّضار

۲۴(دليری
۲۵(خندهیحّضار

۲۶(سورهیرعد،بخشیازآیهی۴۰
۲۷(سورهیبقره،بخشیازآیهی۶۲؛»درحقيقت،کسانیکه]بهاسالم[ایمانآورده،وکسانیکه

یهودیشدهاند،وترسایانوصائبان،هرکسبهخداوروزبازپسينایمانداشت...«
۲۸(طولوتفصيل
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۲۹(درخواستحّضاربرایادامهیجلسه
۳۰(بياناتدردیداردانشجویانواساتيددانشگاههایاستانکرمان)1۳۸۴/۲/1۹(

۳1(بياناتدردیدارمسئوالنوکارگزاراننظام)1۳۹۵/۳/۲۵(
1۳۹۵/۴/۲)۳۲
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