
اول. مـا در عصـر انفجـار اطالعات، یـا به تعبیـر بهتـر، "بمبـاران اطالعات" 
قرار داریـم. هرکـدام از مـا، از اول صبح تـا نیمه ی شـب، چه بخواهیـم و چه 
نخواهیم، در معرض انواع و اقسـام اطالعـات قرار داریـم. اطالعاتی که گاه درسـت اند و 
راه گشـا، و گاه جز شـایعه و دروغ و فریب، چیزی نیسـتند. این سـال ها که شـبکه های 
اجتماعی پیام رسـان هم گسـترش و نفوذ بیشـتری پیـدا کرده انـد، اطالعـات و اخبار 
در کسـری از ثانیـه، بـه سـایر افـراد جامعـه منتقـل می شـود. پـس ناچاریـم بـرای 
چگونگـی مواجهه ی بـا آن فکری کنیـم. وگرنه ممکن اسـت فریـب اطالعـات و اخبار 

غلط و نادرست را بخوریم، آنچنان که بعضی ها خوردند و مغفول شدند. 

دوم. واقعیـت این اسـت عمده ی حـوادث تلخی کـه در دوران انقالب اسـالمی و حتی 
تاریخ اسـالم در جامعه ی اسـالمی اتفاق افتاد، به دلیل عدم داشـتن "تحلیل سیاسـی 
درسـت از شـرایط زمانه" بـود. »مـن یـك وقـت در دوران زندگـی تقریباً پنج سـاله ی 
حکومـت امیرالمؤمنیـن )( و آنچه که پیـش آمد، مطالعات وسـیعی داشـتم. آنچه 
من توانسـتم بـه عنـوان جمع بندی بـه دسـت بیـاورم، این اسـت که تحلیل سیاسـی 
ضعیف بـود. البته در درجـه ی بعـد، عوامل دیگری هـم بود؛ امـا مهم ترین مسـأله این 
بود. واّل خیلـی از مردم هنـوز مؤمن بودند؛ امـا مؤمنانه در پـای هـودج ام المؤمنین در 
مقابل علی)( جنگیدند و کشـته شـدند! بنابراین، تحلیل غلـط بـود.« 70/6/27 در 
نقطـه ی مقابـل، آن کسـانی کـه در تاریخ اسـالم، مانـدگار شـدند و نـام آنها بـر تارک 
جهـان تشـیع می درخشـد، نه بـه خاطـر صرفـا خوانـدن چنـد رکعـت نمـاز و روزه و 
انجـام مسـتحبات، کـه بـه دلیـل "موضع گیری های سیاسـی" آنهـا بـود. اگـر تاریخ، 
جنـاب سـلمان و مالك و عمـار را می سـتاید و جزو سـتارگان جهان اسـالم محسـوب 
می شـوند، بـه دلیـل موضع گیری هـای سیاسـی درسـت آنهـا، در لحظه ی درسـت و 

به هنـگام بوده اسـت.  

سـوم. سـال گذشـته رهبر انقالب در دیـدار بـا دانشـجویان در مـاه مبـارک رمضان، 
برای بار چنـدم، از یـك عیب بـزرگ جنبش دانشـجویی سـخن گفتند: »دانشـجوی 
انقالبـی مسـلمان، دانشـگاه را فتـح کـرد؛ ایـن را شـما بدانیـد. یعنـی دانشـجوهای 
مسـلمان، هم در مباحثات توانسـتند دانشـگاه را فتح کنند، هـم در مبـارزات جنگی؛ 
یعنی در همیـن اتّفاقاتی کـه افتاد، دانشـجوها توانسـتند دانشـگاه را فتـح کنند؛ بعد 
هم که خب بـه تعطیلی دانشـگاه و ماننـد اینهـا ]انجامید[. منتهـا ]بعـد[ در بین خود 
مجموعه ی دانشـجوی مسـلمان، یك اختاللتـی به وجود آمد. دانشـجوی مسـلمان، 
دانشـگاه را فتح کرد، لنـه ی جاسوسـی را فتح کـرد اّما خـودش از درون مغلوب شـد! 
این به نظـر مـن نکتـه ی قابـل توّجهی اسـت. چـرا؟ بـرای خاطـر اینکه دچـار ضعف 
تحلیـل و ضعـف محتوا بـود؛ هیجانـات بـود، خیلی هـم تنـد... منتهـا آن ذهنّیـت، از 
محتـوای لزم خالـی بود، ]لـذا[ در یـك نقطه ی حّساسـی ضربـه خـورد.« 96/3/17 

در مقابـل این دیـدگاه اما، دیـدگاه افـرادی قـرار داشـته و دارد کـه  برای بهره بـرداری 
سیاسـی از دانشـجویان در مواقع نیـاز، معتقدند اساسـا چه نیازی اسـت که دانشـگاه 
و دانشـجو، وارد مسـائل سیاسـی شـوند و درباره ی آن تحلیل داشـته باشـند. اما رهبر 
انقـالب صریحا به نقد ایـن دیدگاه برخاسـته و چندین بار نسـبت به آن هشـدار دادند: 
»من سـال ها پیـش در همین حسـینیه، یـك جملـه ای گفتم کـه آن وقـت بعضی از 
مسـئولن هم گله منـد شـدند. آن جملـه راجع بـه تحـرک سیاسـی دانشـجویان در 
دانشـگاه ها بـود؛ ایـن لزم اسـت؛... این جـوان را مـا بـرای فـردای اداره ی کشـور لزم 
داریـم. ایـن بایـد سیاسـت را بفهمـد؛ مغـزش در زمینـه ی سیاسـت، مغـز پختـه و 
کارآمـدی باشـد؛ واّل فریبـش می دهند و زمینـش می زننـد... قدرت تحلیل کـه نبود، 
انسـان فریـب تحلیـِل فریبگـِر بیگانـه را می خـورد. در دنیـای سیاسـت هیچ کسـی 
صریحـاً نمی آیـد بگویـد کـه مـن می خواهـم بـه تـو ظلم کنـم؛ نـه به یـك ملـت، نه 
به یك شـخص؛ این طـور کـه نمی گوینـد. می آیند بـا »مغالطه هـای سیاسـی« کاری 
می کنند کـه بتوانند بـر او تسـلط پیـدا کنند... مـا بایـد کاری کنیم کـه این جـوان ما 
بتواند مغالطه را بشناسـد... قدرت تحلیل سیاسـی این اسـت؛ بایسـتی این را در جوان 
بـه وجـود آورد.« 85/5/23 برای همین رهبر انقـالب، اصطالح »بیداری دانشـجویی« 
را در اوایـل دهـه ی هفتـاد خلـق کردنـد و فرمودنـد: »دانشـجویان! بیـدار بمانیـد... 
دانشـجویی که اصـاًل نفهمـد در دنیا چـه می گـذرد، ایـن دانشـجو، دانشـجوی زمان 

خودش نیسـت؛ مرد زمـان خـودش نیسـت.« 72/8/12

چهـارم. دانشـگاه "باشـگاه احـزاب" نیسـت، دانشـگاه هـم نـه محلـی بـرای 
"سیاسـت بازی"، که جولنگاه "سیاسـت ورزی" اسـت. برای اینکه جنبش دانشجویی 
نیـز آلـت دسـت جریان هـا و گروه هـای سیاسـی قـرار نگیـرد، ناچار اسـت کـه دارای 
"تحلیـل سیاسـی" درسـت و همه جانبه باشـد. به همیـن علت هـم رهبر انقـالب، در 
بحبوحه ی آشـوب های بعـد از انتخابـات 88، اصطالح "افسـران جنـگ نـرم" را به کار 
بردنـد. »در ایـن جنگ نـرم، شـما جوان های دانشـجو، افسـران جـوان ایـن جبهه         اید. 
نگفتیم سـربازان، چـون سـرباز فقط منتظر اسـت که بـه او بگوینـد پیش، بـرود جلو؛ 
عقب بیـا، بیاید عقب. یعنی سـرباز هیچگونـه از خـودش تصمیم         گیـری و اراده ندارد و 
باید هر چـه فرمانـده می گویـد، عمل کنـد. نگفتیم هـم فرماندهـاِن طـراح قرارگاه         ها 
و یگانهـای بـزرگ، چـون آنهـا طراحی         هـای کالن را می کنند. افسـر جـوان تو صحنه 
اسـت؛ هم به دسـتور عمـل می کند، هـم صحنـه را درسـت می         بینیـد؛ با جسـم خود 
و جـان خـود صحنـه را می         آزمایـد. لـذا اینهـا افسـران جوانند؛ دانشـجو نقشـش این 

اسـت.« 88/6/8 
باری، ایـن روزها کـه در معرض بمبـاران اطالعات درسـت و نادرسـت قـرار گرفته ایم، 
چـاره ای نداریم جـز بال بـردن قدرت تحلیـل سیاسـی. وظیفه ی جنبش دانشـجویی 
هـم در مرتبـه ی اول، افزایش سـطح تحلیل سیاسـی خـود اسـت و در مرتبـه ی دوم، 
همه ی افـراد جامعـه. که اگـر این شـد، آن وقت اسـت کـه می تـوان در محقق شـدن 

زودتـر افق هـا و آرمان هـای انقـالب، امیدوار شـد.

امام کالم

مراقب نفوذ جریان های 
فاسد در دانشگاه ها باشید           
آنچــه کــراراً تذکــر داده ام، و رمــز پیــروزی 
اســت؛ اتحــاد گروه هــای دانشــجویی و 
تشــکیل یــک گــروه اســامی- ملی اســت 
ــد  ــه کوشــش دارن ــان ک ــل منحرف در مقاب

تفرقــه بیفکننــد، و شــما جوانــان عزیــز را  -کــه امیــد کشــور هســتید و ســعادت و 
ــد در راه  ــه تباهــی بکشــند و نگذارن ــه فعالیــت شماســت- ب ترقــی میهــن بســته ب
ــی  ــرفت و رهای ــه ی پیش ــه مای ــم و ادب -ک ــه عل ــد، و ب ــدم برداری ــور ق ــی کش تعال
ــد  ــد بدانی ــد. و بای ــدا کنی ــتغال پی ــت- اش ــه اس ــو و کهن ــتثمار ن ــتعمار و اس از اس
اختــاف و تفرقــه، سرچشــمه ی تمــام بدبختی هــا و اسارت هاســت. ممکــن اســت 
ــد و  ــوذ کنن ــا نف ــان م ــن جوان ــدارس در بی عناصــر فاســدی در دانشــگاه و ســایر م
ــان  ــیاری آن ــا هوش ــت ب ــد. الزم اس ــی کنن ــده تفرقه افکن ــه ای حساب ش ــا برنام ب
ــان مّطلــع  ــان عزیــز مــا از توطئــه ی آن را شناســایی کنیــد و بشناســانید، کــه جوان

ــهریور 58  ــوند.    31 ش ــا ش ــودن آن کوش ــی نم ــوند، و در راه خنث ش

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

تحلیل سیاسی روش

قرآن تفسیر
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آنچه پیغمبر بـه آن دعوت کرد، همان چیزهایی اسـت که بشـر در همه دوره هـای تاریِخ 
زندگی بـه آن نیازمند اسـت. پیغمبر، انسـان را بـه علم دعـوت کـرد. اّولین آیـاِت قرآن، 
تجلیل از علم اسـت: »اقرأ باسـم رّبک اّلذی خلـق. خلق األنسـان من علق. اقـرأ و رّبـک األکرم. 
اّلـذی عّلم بالقلـم«.)1( ابتدا تعلیم را مطرح کرد. دانش، وسـیله نجات و رسـتگاری انسـان 

اسـت که به زمان و مکانی خاص بسـتگی ندارد و مربوط بـه همه دوره های زندگی بشـر 
اسـت. پیغمبر، انسـان ها را به حرکت و قیـام دعوت کـرد. خدای متعـال در اّولیـن آیاِت 
نـازل بر پیغمبر فرمـود: »قـم فأنـذر)2(«؛ قیـام کـردن، حرکت کـردن، از حالـت رکون و 
جمود خارج شـدن و خود را مسـؤول دانسـتن. »قل اّنا اعظکم بواحدة أن تقوموا للَّـه)3(«؛ 
قیاِم للَّ در همه شـرایط زندگی بشـر کارسـاز اسـت و بدون قیـام و حرکت نمی شـود به 

هیچیك از اهداف عالیه رسـید.    82/7/2 1( علـق: ۴-1           |          2( مّدثّر: 2    |      3( سـبأ: ۴6

در مسـئله ی اخالق، ایـن نکته را هم عـرض بکنم - ... زیرا جزو اساسـی ترین مسـائل 
اسـت - پرهیز از قـول به غیـر علـم، از غیبـت، از تهمت. مـن خواهش می کنم شـما 
جوان های عزیـز به ایـن مسـئله اهتمـام بورزید. اگـر چنانچه مـا چیزی را به کسـی 
نسـبت بدهیم کـه در او نیسـت، خـب این می شـود تهمـت. اگـر چنانچه چیـزی را 
بگوئیم کـه به آن علـم نداریـم؛ مثاًل یك شـایعه اسـت - یك نفـری یك حرفـی را از 
قول یکی نقـل می کنـد، ما هـم همـان را دوباره تکـرار می کنیـم - خـب، این کمك 
کـردن به شـایعه اسـت، ایـن شـایعه پردازی اسـت؛ قـول به غیـر علـم اسـت... »و ال 
تقف مـا لیس لـک بـه علـم«. »ال تقـف«، یعنی چیـزی را که علم بـه آن نـداری، دنبال 

نکن، دنبال نـرو. دنبال کـردن، هـم در زمینه ی عمل هسـت، هم در زمینـه ی گفتار 
هسـت. وقتی شـما یـك چیـزی را گفتیـد کـه بـه آن علـم ندارید، ایـن هـم اختفاء 
امری اسـت که انسـان به آن علم ندارد. لذا دنبالـش میفرمایـد: »اّن الّسـمع و البرص و 

الفـؤاد کّل اولئک کان عنـه مسـئوال«.       91/5/16 

بدون قیام و حرکت نیم شود 
به هیچ یک از اهداف رسید

ز کنید از قول به غ�ی علم پره�ی

اخالق درس

حضور شما در هرجا�ی مایه برکت است

ــاس  ــاً احس ــان واقع ــه انس ــت ک ــوی اس ــس به نح ــای مجل ــس و اعض ــت مجل اهّمّی

ــود.  ــد ب ــت خواه ــه ی برک ــاءاهلل مای ــی ان ش ــما در هرجای ــور ش ــه حض ــد ک می کن

مجلــس خبــرگان می توانــد مظهــر تــام و تمــام ایــن انــزال ســکینه ی الهــی باشــد؛ 

ــَزَل  ــذی اَن ــَو الَّ ــت: ُه ــان اس ــانه های ایم ــی از نش ــکینه ی اله ــزال س ــن ان ــون ای چ

ــکیَنَة فــی ُقلــوِب امُلؤِمنیــَن ِلَیــزدادوا ایامًنــا َمــَع ایامِنِهــم؛ ایــن ســکینه ی الهــی، مایــه ی  السَّ

ــت.    9۴/6/12 ــان اس ــت ایم ــه ی تقوی ــان و مای ــاد ایم ازدی

تصویری از شرکت آیت اهلل خامنه ای در انتخابات خبرگان رهبری
 با حضور در مسجد بقیة اهلل میدان بروجردی جنوب شهر تهران    |   19آذر 1361

مزار: قطعه 2۴ بهشت زهرا

احترام زن و تکریم زن، یك مسئله است - که این حتماً باید مورد توجه و عنایت خاص 
باشد - رفتارهای زنان در محیط خانوادگی، در محیط کسب و کار، در محیط سیاست، 
در محیط اجتماعی، یك مسئله است؛ رفتار با زنان هم یك مسئله است. رفتار با زنان، 
ناظر به مردان است؛ چه مردان خانواده - مثل پدران، برادران و همسران - چه مردانی 
که در محیط های کار برخورد می کنند. رفتار با زن باید احترام آمیز، محبت آمیز، همراه 
با نجابت و همراه با عفت باشد. بنابراین، هم تکریم زن، هم وظیفه ی زن، هم وظیفه ی 

نسبت به زن، جداگانه باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیرد.     92/2/11 

ام و محبت باشد  رفتار با زن باید با اح�ت
 جریان هــای سیاســی، در جریان هــای گوناگــون فکــری و ســلیقه ای مطلقــاً 
مشــتعل کــردن فضــا مناســب نیســت. حــال شــماها الحمــدلل همه تــان بصیریــد، 
آگاهیــد، لبــد از جریانــات خبــر داریــد و الن همیــن اوضاعــی را کــه تــوی کشــور 
ــتگاه های  ــن؛ و دس ــه ای ــه آن، آن علی ــن علی ــفانه ای ــه متأس ــد ک ــت، می بینی هس
خارجــی چــه خوشــحالی ای می کننــد؛ تحلیــل می گذارنــد رویــش: بلــه، 
ــان را  ــای خودش ــد)!( آرزوه ــن رفتن ــدند، از بی ــود ش ــاد، ناب ــالف افت ــان اخت بینش
ــن مســئله نقطــه ی ضعــف  ــه ای ــد. خــب، پیداســت ک ــرار می کنن ــاً تک هــی مرتب
ــدا  ــش پی ــا افزای ــد ی ــدا کن ــه پی ــف ادام ــن نقطــه ضع ــم ای ــد بگذاری ماســت. نبای
ــن، مســتدل و مســتند  ــد توجــه داشــت. حرکــت، حرکــت متی ــا را بای ــد. اینه کن

ــد.     90/۴/13  باش

ــجوها  ــا دانش ــر ب ــده ی حقی ــه بن ــون، از جمل ــی از روحانی ــالب، بعض ــل از انق قب
ــات، بنــده در مشــهد جلســه ای داشــتم کــه بیــن  ــی داشــتیم... در آن اوق ارتباطات
نمــاز مغــرب و عشــاء برگــزار می شــد. پــای تختــه می ایســتادم و بــه قــدر بیســت 
ــود درصــد جــوان  ــم ن ــردم. مســتمعین ه ــت می ک ــم ســاعت صحب ــا نی ــه ی دقیق
ــوم  ــب مرح ــك ش ــتانی. ی ــاً دبیرس ــجو و بعض ــاً دانش ــم غالب ــا ه ــد؛ جوان ه بودن
ــه  ــت را ک ــا. وضعی ــد مســجد م ــن آم ــا م ــود، ب ــه( مشــهد ب ــه علی ــر )رحمــة اللَّ شــهید باهن
ــا مجامــع  ــود کــه در تهــران ب ــای باهنــر کســی ب ــد، شــگفت زده شــد. حــال آق دی
ــه عمــرم اینقــدر  ــود. ایشــان گفــت کــه مــن ب جــوان و دانشــجوئی هــم مرتبــط ب
ــا  ــوی مســجد م ــده ام. حــال ت ــك مســجد ندی جمعیــت دانشــجوئی و جــوان در ی
ــن  ــر. در عی ــاه نف ــل پنج ــیصد و چه ــاًل س ــر مث ــود؟ حداکث ــوان ب ــدر ج ــر چق مگ
حــال بــرای یــك روحانــِی روشــنفکِر مرتبــط بــا جوان هــا، مثــل آقــای باهنــر، کــه 
خــودش هــم دانشــگاهی بــود و دوره هــای دانشــگاهی را دیــده بــود و محیط هــای 
ــم  ــه ه ــه روز و متجددان ــِی ب ــای مذهب ــناخت و از فعالیت ه ــجوئی را می ش دانش
ــز  ــر جــوان چی ــا ســیصد و پنجــاه نف ــود، جمــع شــدن حــدود ســیصد ی ــع ب مطل

ــود.   89/۴/20 ــرده ب ــب زده ک ــت زده و تعج ــان را دهش ــود و ایش ــی ب عجیب

مشتعل کردن فضای سیایس مناسب نیست

کالس درس سیصد نفره

از حرکت رو به جلوی جوان مؤمن 
ت یم کند  انسان ح�ی

 این همـه جـواِن خـوب در کشـور هسـت؛ شـما ببینیـد الن در فضای مجـازی چه 
خبـر اسـت! چقـدر »ُمِضـاّلُت الِفَتـن« در ایـن فضـای مجـازی و در ماهواره هـا و در 
ایـن تشـکیالت وجـود دارد و جـوان در معـرض همـه ی اینهـا اسـت، درعین حـال 
شـما ببینیـد راه پیمایـی اربعیـن چه جـوری اسـت، اعتـکاف چه جـوری اسـت، 
نمازجماعت های دانشـگاه ها چه جـوری اسـت. اینها خیلی مهم اسـت؛ چرا مـا اینها 
را نباید ببینیـم؟ اینها نشـان دهنده ی این اسـت که حّتـی معنویّت که سـخت ترین 
]بخـش[ اسـت -آن بخـش معنـوِی فرهنـگ- دارد پیشـرفت می کند. جلسـات ماه 
رمضان را شـما مالحظه کنیـد؛ بنده بخصـوص در مـاه رمضان ها و همچنیـن محّرم 
و صفـر از این معنـا استفسـار می کنم و از کسـانی سـؤال می کنـم که برونـد تحقیق 
کننـد، کار کننـد و ببیننـد نسـبِت جلسـاِت امسـاِل مـاه رمضـان به سـال گذشـته 
چیسـت؛ می روند گـزارش می آورند؛ انسـان واقعـاً حیـرت می کند از این پیشـرفت، 

از ایـن حرکِت رو بـه جلـو.   97/6/15  

دانشجوی زمانه خود باش!
مطالبه رهبر انقالب از دانشجویان برای باال بردن قدرت تحلیل سیاسی

معنا و مفهوم شهادت، هم به زندگی ماّدی و هم به زندگی معنوی انسان کمك می کند. یك ملت، اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمان ها چگونه می شود رفت 
و جان فدا کرد، آن وقت می تواند بی دغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعی برایش نیســت. اگر جز این باشد، دشمن او را از مرگ خواهد ترساند و مثل بعضی از 

کشورها، بعضی از دولت ها و بعضی از ملت هایی خواهد شد که در مقابل دشمنان، ضعف نفس نشان می دهند.    75/2/26

  انسان کمک یم کند    
گ

مفهوم شهادت به زند�

این شماره تقدیم یم شود به روح بلند
شهید احمد کشوری

به مناسبت برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری

1. در آغاز انقالب اسالیم، این انقالب اّدعاها�ی داشت. در حال حا�ز بعد از گذشت حدود بیست سال، چقدر به آن اّدعاها رسیده ایم؟ 
این سؤال مهمی است. این انقالب بیش از اّدعا، »آرمان«هایی داشت. انقالب نیامده بود که برای مردم ایران پاسخگویی کند. انقالب، انقالِب خود مردم بود. مردم برای تحّقق 
آرمان هایی انقالب کردند. این آرمان ها عبارت بود از ساختن یك ایران آباد و آزاد، داشتن مردِم آگاه و برخوردار از عدالت اجتماعی، نجات از وابستگی و عقب ماندگِی علمی و استبداد و 
قهری که آن روز بر این مملکت حکمفرما بود. می پرسید ما چقدر به این اهداف رسیده ایم؛ من عرض می کنم که تحّقق این اهداف، تدریجی است؛ چیزهایی است که باید برای آن تالش 
و مجاهدت کرد و قدم به قدم پیش رفت. نظام اسالمی، یك نظام پیش ساخته - مثل خانه های پیش ساخته - نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را 
بال برد. در اثنای این کار، طبیعی است که مشکالتی پیش بیاید... بنابراین در این راه، مشکالت فراوانی وجود دارد. کمبود مصالح، رفیق نیمه راه و آدم های طّماع و قدرت طلب، بخشی از 
این مشکالت است. ما باید این نظام را بسازیم و ذّره ذّره و قدم به قدم پیش برویم... البته اگر از من بپرسید که چقدر پیش رفته ایم، خواهم گفت ما زیاد پیش رفته ایم...ما پیشرفِت زیادی 

کرده ایم؛ منتها اگر از من بپرسید که آیا به این حد قانعم، پاسخ من این است: ابداً. )79/12/22 ،دانشگاه امیرکبیر(

ی تحت نظارت و  2. آیا نهادها و دستگاه های مربوط به ره�ب
بازریس هستند یا فوق نظارتند؟ آیا نمایندگان شما در نهادها 

و استان ها نظارت یم شوند؟
خوِد رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برســد به دستگاه های مرتبط 
با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت 
می کنند... بــرای این که امانــت به خرج دهند و سوءاســتفاده نکنند و 
نفس شان طغیان نکند، یك کار لزم و واجب است و باید هم باشد... بنابراین 
چنین نیست که دستگاه های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، 
به نظر ما بازرسی ها لزم است. البته الن هم هستند و نظارت هم میشوند. 
البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمیافتد؛ اما بنابر 

مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست. )79/12/9، دانشگاه امیرکبیر(

گان ســایل دو بار جلســه یم گذارد و بیشــ�ت به  ایط امروز، مجلس خ�ب  3.در �ش
گان یم تواند نظار�ت روی  دادن بیانیه اکتفا یم کند. آیا با این رویه، مجلس خ�ب

ویل فقیه داشته باشد؟ 
مجلس خبرگان یك هیأت تحقیقی دارد؛ مسؤول رسیدگی به کارهای رهبری، آن هیأت 
تحقیق است. کار آن هیأت سالی یك بار نیست؛ آنها کار خودشان را می کنند، کار رهبری 
هم جلِو چشم همه است... آن هیأت می آید، تحقیق و پرس وجو می کند. پشت سر هیأت 
تحقیق، مجلس خبرگان اســت که این هیأت می رود به آنها گزارش می دهد. پشــت سر 
مجلس خبرگان هم مردم هستند. نظارت هم باید جّدی و بدون رودربایستی باشد. این نظر 
خود من است و بارها هم به اعضای خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفته ام. من نظارت 
را دوست می دارم و از گریز از نظارت - اگر در کســی و در جایی باشد - به شّدت گله مندم.  

)79/12/22، دانشگاه امیرکبیر(

، باعث �ب اعتماد شدن مردم به پایه های نظام نیم شود؟ ۴. آیا محروم شدن شهروندان از حق طبییع انتخاب شدن به وسیله ی نظارت استصوا�ب
این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است... این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ این برای آن است که یك آدم ناباب، یك آدم مضر 
و یك آدم بد، به این مرکِز حساس وارد نشود. نظارت استصوابی برای همین است که جلِو آدم هایی که بر طبق قوانین کشور، صالحیت آمدن به این منصِب حساس را ندارند -چه مجلس، 
چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند. نظارت استصوابی چیز 
خوبی است؛ چیز بدی نیست. آنهایی که انتقاد می کنند و ایراد می گیرند، ادعایشان این است که شورای نگهبان رد و قبولش بر اساس گرایش های سیاسی است. البته این واقعیت ندارد. حال 

ممکن است کسی یك وقت یك جایی را درست نفهمد و غلط بفهمد که آن بحث دیگری است؛ اما مبنا، مبنای قانونی است. )78/9/1، دانشگاه شریف (

ت عایل در خصوص »مبارزه با مفاسد اقتصادی« را�ز کننده است؟  5.آیا اقدامات قوای سه گانه در مورد پیام هشت ماّده اِى ح�ز
من خصوصی به شما عرض می کنم: نه! واقعاً من از آنچه اتّفاق افتاده، راضی باشم؟ نه، کمتر از آن حّدی است که بنده را خشنود و راضی کند؛ اما انصافاً 
تالش کردند. در جلسه ای که اخیراً با مسؤولن قوای سه گانه داشتیم، به آنها گفتم دو سال گذشت. قّوه قضایّیه و قّوه مجریّه گزارش فعالیت های خود را آوردند. 
حجم فعالیت ها خوب است - در این نمی شود تردیدی داشت - ستادی هم تشکیل داده اند که نسبتاً فعال است؛ لیکن آن مقداری که بنده را راضی کند، نیست. 

)82/2/22، دانشگاه شهید بهشتی(

 6. نهــاد قــّوه قضایّیــه بــا همــه زحمــا�ت کــه 
یم کشــد، دچــار مشــکالت فــراوا�ز اســت. 
قا�ز به شّدت در حال خراب شدن است و نظارت 

کا�ز و الزم بر اجزای قّوه قضایّیه نیم شود.
البته قّوه قضایّیه ُمحّسناتی هم دارد؛ کارهای خوبی 
هم در آن شده؛ ممکن است عیوبی هم داشته باشد. 
آنچه بنده می توانم عرض کنم، این اســت که قّوه 
قضایّیه رو به پیشرفت اســت؛ این چیزی است که 
بنده می فهمم و واقع قضیه هم همین است. معیار 
و مالک باید این باشد. خیلی از کارها تدریجی انجام 
می گیرد؛ اما آنچه مهم اســت این است که انسان 
باید احساس کند این جریان به سمت جلو حرکت 
می کند. البته گاهی کم شــتاب اســت، که باید پر 
شــتاب ترش کرد؛ اما آنچه باید مورد اعتراض قرار 
گیرد - اگر هست - سکوت، رکون، نرفتن به سمت 
جلو و یا - خدای نکرده - رفتن به سمت عقب است. 
بنده این را در قّوه قضایّیه احســاس نمیکنم؛ بنده 
حرکت به جلو را به طور روشن حس می کنم. البته 
بالشــك عیوبی هم وجــود دارد؛ همان طور که در 
خیلی جاهای دیگر هم هست؛ در خود ما هم وجود 

دارد. )82/2/22 دانشگاه شهید بهشتی(

7. بــا این کــه شــما از اوضــاع مملکــت خــ�ب 
داریــد و وضع مــردم را خــوب درک یم کنید، 
ویل چــرا کاری انجام نیم دهیــد؟ اگر مســؤوالن گوش 
نیم کنند، چرا با آنها برخورد نیم کنید و افــراد الیق و 
قابــل اعتمــاد و دلســوز بــرای ملــت را جایگزیــن آنهــا 

نیم کنید؟ 
این که چرا من افرادی را نمی گمارم؛ پاسخ این است که 
طبق قانون عمل می کنم. گماشتن افراد، به عهده ی 
رهبری نیست. مهم ترین و بیشترین بخش های کشور، 
بخش هایی هستند که مسؤولیت گماشتن افراد در 
رأس آنها با رهبری نیســت. طبق قانون، روالی وجود 
دارد؛ باید آن روال عمل شــود. اعتراض به آنها هم، باز 
روال قانونی دارد که اگر مسؤولی کم کاری داشت و این 
ثابت شد، چگونه باید با او برخورد کرد... مسائل کشور 
هم این گونه ساده و یکدست و قابل اندازه گیری با یك 
نگاه نیست که ما بگوییم فالن مسؤول توانست، یا فالن 
مسؤول نتوانست... آن جایی که شما می بینید بنده به 
کسی اعتراضی می کنم، هنگامی است که جمع بندی 
همه جانبه ای نســبت به آن کار صــورت گرفته؛ واّل 
این طور نیست که انســان بتواند از دور نسبت به کار 
مسؤولی، ارزیابی ای کند و او را محکوم یا تأیید نماید. 

)79/12/22 دانشگاه امیرکبیر(

8.  آیــا دانشــجو بایــد در مقابــل �ب عدال�ت هــا و 
عدم مســاوات، همچنــان ســاکت و �ب تفاوت 

؟ باشد یا خ�ی
درباره این موضوع صحبت کردیم. بنده معتقد به این نیستم 
که دانشجویان باید سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند؛ به این 
هم معتقد نیستم که دانشجویان باید از خودشان در وسط 
میدان »تحّرک عملی« نشان دهند؛ بلکه معتقدم دانشجو 
در زمینه ی عدالتخواهی باید اصل قضیه را مطالبه کند: جا 
انداختن فکر عدالتخواهی در ذهن مردم، در ذهن خانواده ها 
و در ذهن هر کســی که در حــوزه ی کار او قرار می گیرد. 

)82/2/22 دانشگاه شهید بهشتی(

نهم اسفندماه ســال 79، رهبر انقالب به 
با دانشجویان  رسم همیشگی، دیداری 
برقرار می کنند. این بار اما برخالف سال های اخیر، جای 
میهمان و میزبان تغییر کرده بود. میهمان، رهبر انقالب 
بود و میزبان هم دانشــجویان دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر. در ابتدای دیــدار، رهبر انقالب، بیاناتی را 
مطــرح می کنند و بعــد از آن، نوبت به ســؤاالت 
دانشجویان می رســد. اما هنوز چند تا از سؤاالت 
دانشجویان مطرح نشده بود که وقت اذان ظهر شد. 
برای همین قرار شد، جلسه ی دیگری برای پاسخ به 
سؤاالت برگزار شود. 13 روز بعد، یعنی 22 اسفندماه، 
این دیدار برگزار می شود. این بار اما این دانشجویان 
بودند که میهمان رهبر انقالب در حســینیه ی امام 
خمینی می شوند. در ابتدای جلسه، رهبر انقالب چنین 
می گویند: »سؤال هایی را که عزیزان در آن جلسه داده 
بودند، در این جا دوســتان ما نگاه کردند. بعضی از 
نوشته ها اظهار محّبت به من است؛ در تعداد بسیار 
کمی هم پاره ای درخواست های شخصی و خصوصی 
مطرح شده اســت، که من اینها را جدا کردم. تعداد 
نزدیک به سیصد ورقه هم سؤال است. اگر ما بخواهیم 
سیصد دقیقه هم صرف این کار بکنیم، پنج ساعت 
طول می کشــد و در واقع برای من عملی نیست که 
بخواهم همه ی سؤال ها را جواب بدهم. درعین حال 
گفتم به هیچ وجه سؤال ها را گزینش نکنند؛ لذا آنها را 
همین طور در این جا گذاشته اند و من یکی یکی آنها را 

بر می دارم و پاسخ می دهم.«
البته سابقه ی حضور آیت اهلل خامنه ای در دانشگاه و 
تعامل با دانشجویان به قبل از انقالب برمی گردد و این 
مهم، بعد از انقالب، چه در دوران ریاست جمهوری و 
چه در دوران رهبری هم ادامــه پیدا کرد. مثال رهبر 
انقالب در سال  77 در دو تاریخ متفاوت در دانشگاه 
تربیت مدرس و دانشــگاه تهران، در ســال 78 در 
دانشگاه صنعتی شریف، در ســال 79 در دانشگاه 
امیرکبیر، در سال 82 در دانشگاه شهید بهشتی و در 
سال 87  در دانشــگاه علم و صنعت حاضر شده و به 

سؤاالت صریح دانشجویان پاسخ داده اند.
این رســم، تا به امروز همچنان برقرار است و رهبر 
انقالب، سالی چند بار به بهانه های مختلف )مثال ماه 
رمضان، روز 13 آبان، ســفرهای استانی، و همایش 
نخبگان( با دانشجویان دیدار می کنند. دیدارهایی 
که بعضا چندین ساعت طول می کشد و بخش عمده ی 
این جلســات به اظهارنظر نمایندگان تشکل های 
دانشــجویی اختصاص دارد و آنها هم از پرسیدن 
ســؤاالت صریح و حتی نقد بی پرده ی حاکمیت، به 
هیچ وجه مضایقه نمی کنند. گاهی اوقات حتی برخی 
از وسط جمعیت بلند شــده و از رهبری می خواهند 
تا حرفشــان را بزنند. رهبر انقالب هــم تا آنجا که 
وقت یار باشد، معموال اجازه ی طرح بحث و سؤال را 
می دهند. همین ها هم هست که رهبر انقالب را به " 
پاسخگوترین  مسئول" کشور برای دانشجویان تبدیل 
کرده اســت. »خط حزب اهلل« در اطالع نگاشت این 
هفته، به بهانه ی روز دانشجو، هشت سؤال دانشجویان 
در این دیدارها از رهبر انقالب، و پاسخ ایشان را البته 
با تلخیص )به دلیل محدودیت صفحه( منتشر می کند.  

هشت  پرسش
 از ره�ب انقالب

- چقدر از آرمان های انقالب تحقق پیدا کرده است؟
- آیا موافق نظارت بر ولی فقیه هستید؟

- نظر شما درباره نظارت استصوابی چیست؟
- آیا از وضعیت مبارزه با فساد راضی هستید؟

- چرا با مسئوالن خاطی برخورد نمی کنید؟
- نظر شما درباره عدالتخواهی چیست؟

- و...


