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امام کالم

عید فطر مال کسی است که از این 
ضیافت استفاده کرده باشد                   
جوان ها متوجه باشند که در جوانی می شود 
اصالح کند انســان خودش را. هر مقداری 
انسان ســنش زیادتر می شــود، اقبالش به 
دنیا بیشتر می شــود. جوان ها نزدیکترند به 

ملکوت. پیرها هر چه می گذرد، هر چه بر عمرشــان می گذرد، هی اضافه می شود یک 
چیزهایی که آنها را از خدا دور می کند. شــماها در فکر باشــید که اگر از این ضیافت 
درست بیرون آمدید آن وقت عید دارید. عید مال کسی اســت که در این ضیافت راه 

یافته باشد استفاده کرده باشد از این ضیافت.  امام خمینی )ره(؛ 27 اردیبهشت 1367

محصول ماه رمضان، تقوا  استاگر در جنگ، فرد محکمی به استقامت امام نبود...

رصدی گزارش

خـدا می داند کـه اگر در جنـگ، فرد محکمـی به اسـتقامت امام نبـود، حداقل یکـی، دو 
اسـتاِن این مملکـت رفته بـود. ایـن تـو بمیـری، از آن تـو بمیری هـای قدیم نبـود. این، 
چیز خیلـی خطرناکی بـود. حاال بـر می دارند می نویسـند که امـام بعد از فتح خرمشـهر 
گفتنـد: جنـگ، تعطیـل! غلط هـای بی خـودی، حرف هـای دروغ، تهمت هـای بی وجه! 
ما در آن جـا، خودمان حاضـر و ناظـر بودیم. در این سـال های متمادی، کسـی هـم از ما 
دروغ نشـنیده اسـت. آدم هایی کـه نبودند، یـا همان وقـت هم مطـرود امام بودنـد، حاال 
حـرف می زنند و چیزهایـی را بی خودی بـه امام نسـبت می دهند. بعد از فتح خرمشـهر، 
امـام فرمودنـد که لب تمـام طـول مرزها بایسـتید و یـک صـف دفاعی تشـکیل دهید و 

 75/5/16 داخل مرزها نرویـد. نگفتند جنـگ را تمام کنیـد.  

اگر دیگران این بار را برمی داشتند من مسئولیت را قبول نمی کردم

روز قدس، روز بزرگداشت پیروزی  آینده امت اسالمی است

صبر یعنی با شجاعت و عقل جلوی دشمن را گرفتن

ایرانی خانواده

قرآن تفسیر

این است حزب اهلل

محصول ماه رمضان، تقوا است؛ به خود پرداختن، به خود رسیدن و ذخیره ی تقوا را برای 
خود فراهم کردن؛ »لعلّکم تّتقون«. ماه رمضــان در ما ذخیره ی تقوا ایجاد می کند. این 
تقوا هم خود وسیله ای برای منازل عالی تر است. تقوا مرکبی است که می تواند ما را به آن 
منازل عالی برساند. »و اتّقوا اهلل لعلّکم تفلحون«؛ »فاتّقوا اهلل لعلّکم ترحمون«؛ »و اتّقوا 
اهلل و یعلّمکم اهلل«. علم و هدایت و رحمت الهی بر اثر تقوا از سوی خداوند به انسان عطا 
می شود. از همه باالتر، فالح اســت. فالح و رستگاری بر اثر تقوا به دست می آید. عزیزان 
من! این ذخیره ی تقوا را که در ماه رمضان به دســت آوردیم - اگر ان شــاءاهلل به دست 
آورده باشیم - اگر بر سر سفره ی زیارت الهی درنگ کرده باشیم و از آن بهره برده باشیم، 

 83/8/24 باید حفظ کنیم؛ این محصول بسیار ارزشمندی است. 

رهبری مطالبه

رهبری خاطرات

روز مسئله

انقالبی گری اخالق 

حادثـه ی دردناک شـناور کنـارک که بـه شـهادت جمعـی از دریـادالن نیـروی دریائـی ارتـش انجامیـده بـرای اینجانب بسـیار تلخ 
و تأسـف آور اسـت. گرچـه کارکنـان زحمتکش کـه در هنـگام خدمتـی دشـوار و بـا افتخـار جـان باخته انـد از پـاداش و ثـواب الهی 
برخوردارنـد ان شـاءاهلل، ولی غـم از دسـت دادن عزیـزان بـرای خانواده هـای آنان و خسـارت فقـدان جوانـان صمیمِی پرتـالش برای 

نیرو بسـی بـزرگ و سـنگین اسـت.     99/2/23 

با افتخار جان باخته اند

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای 
نیروی دریایی ارتش در حادثه ی شناور کنارک

بـه همسـایه ها و فقرا رسـیدگی کنیـد. یکـی از عواملی که نمی گذارد دسـت کسـانی 
که توانایـی کمک دارنـد، به یـاری فقـرا دراز شـود، روحیـه ی مصرف گرایـی و تجّمل 
در جامعه اسـت. بـرای جامعـه بـالی بزرگی اسـت که میل بـه مصـرف، روزبـه روز در 
آن زیـاد شـود و همـه به بیشـتر مصـرف کـردن، بیشـتر خـوردن، متنّوع تر خـوردن، 
متنّوع تـر پوشـیدن و دنبـال نشـانه های ُمـد و هـر چیـز تـازه بـرای وسـایل زندگی و 
تجّمـالت آن رفتن، تشـویق شـوند. چـه ثروت هـا و پول هایـی کـه در این راه هـا هدر 
مـی رود و از مصرف شـدن در جایی کـه موجب رضای خـدا و رفع مشـکالت جمعی از 

 99/2/20 مردم اسـت، بـاز می مانـد!  

بالی بزرگ مصرف گرایی
همین که از بیســت ســال پیش تا حاال از کارهای ســاده ی آن چنانی رسیده اید به 
برنامه ریزی های کالن این چنینی، این را ادامه بدهید؛ همین طور پیش بروید و بگذارید 
ما یک مجموعه ی عظیمی از نسل انقالب اســالمی را در کشورمان شاهد باشیم که از 
لحاظ سطح فهِم مسائل مدیریّتی و خدمت رسانی و ایجاد عدالت و قیام به قسط - که 
اینها در اسالم الزم است و جامعه ی اسالمی قیام به قســط الزم دارد - به جایی برسد 
که ذهن های معمولی بشر به آنجا نرسیده و باید از آن الگو بگیرند. این یک ]نکته[ که 
خالصه اش پیشرفت در جهت اندیشه ی جهادی و کار جهادی و فکر جهادی است. . 

 98/5/10

قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشــارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه 
بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمی تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی 
از ساز و کارهای فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل نوعی از سوسیالیسم ها -البّته نه همه ی 
انواع سوسیالیسم- این فکرها را کردند که بتوانند دولت ها را متّصدی کار اقتصاد کنند 
]اّما[ شکست خوردند. امکان ندارد و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست 
اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را ]راه بیندازد[. بنابراین یکی از مسائل مهّم 
ما باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفّیت های گوناگون مردم را 

وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.   99/2/17 

اجـرای عدالت یـک روح غنی، یـک اراده ی قـوی و یـک قـدِم ثابـت الزم دارد. ما باید 
همـه ی تالشـمان ایـن باشـد کـه بتوانیـم در ایـن راه دنبـال امیرالمؤمنیـن حرکت 
کنیـم. اعتـراف می کنیم کـه نخواهیـم توانسـت مثل علـی بـن  ابی طالـب، عدالت را 
اجرا کنیـم؛ ایـن را قبول داریـم. ماها کوچک تـر و ضعیفتریـم از آنکه بتوانیـم آن جور 
اسـتوار - مثل فـوالد، مثل صخـره - در مقابل ایـن امواج بایسـتیم؛ اما بقـدر خودمان 
بایـد تـالش کنیـم. امیرالمؤمنیـن از عّمـال خـود هـم مطالبـه ی عدالت می کـرد؛ با 
اینکه آنها در حـد امیرالمؤمنیـن نبودند. پـس تکلیف اجـرای عدالت بـر دوش ما هم 

 87/4/26 هسـت؛ باید دنبال بکنیـم.  

تکلیف اجرای عدالت بر دوش ما استقوی ترین دولت ها هم بدون مشارکت مردم قادر نیستندپیشرفت در جهت اندیشه  و کار جهادی

آن روزی کــه در مجلس خبــرگان، بعــد از رحلت امام 
رضوان اهلل علیه - که بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم - 
بحث کردند چه کسی را انتخاب کنیم و باالخره اسم این 
بنده ی حقیر به میان آمد، مــن مخالفت کردم. نه این که 
می خواســتم تعارف کنم؛ نه. او خودش می داند که در آن 
لحظات در دل من چه می گذشت. رفتم آن جا ایستادم و 
گفتم آقایان! صبر کنید، اجازه بدهید. اینها هم ضبط شده، 
موجود اســت. هم تصویرش هست، هم صدایش هست. 
شروع کردم به استدالل کردن که مرا برای این مقام انتخاب 
نکنید. هر چه من اســتدالل کردم، آقایان، مجتهدین و 
فضالیی که آن جا بودند، جواب دادند. من قاطع بودم که 
قبول نکنم؛ ولی بعد دیدم چاره ای نیست. چرا چاره ای نیست؟ زیرا به گفته ی افرادی که من به آنها 
اطمینان دارم، این »واجب« در من »متعّین« شده است. یعنی اگر من این بار را برندارم، این بار بر 
زمین خواهد ماند. این جا بود که گفتم قبول می کنم. اگر کس دیگری آن جا بود، یا من می شناختم 
که ممکن بود این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول می کردند، یقیناً من قبول نمی کردم. بعد هم 

گفتم پروردگارا! توّکل بر تو. خدا هم تا امروز کمک کرد.  منبع: کتاب روایت رهبری

صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشــتن و انتظارِ نتایج و 
حوادث را کشیدن نیســت؛ صبر یعنی ایســتادگی کردن، مقاومت کردن، محاسباِت 
درست خود را و محاســباِت دقیق خود را با خدعه گرِی دشمن تغییر ندادن... پس صبر 
کردن یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشــدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل 
جلوی دشمن را گرفتن و دشمن را مغلوب کردن، که آن وقت در قرآن می فرماید: »اِن 
یَُکن  ِمنُکم  ِعشــرونَ  صابرونَ  یَغلِبوا ِمائََتین«؛ ده نفِر شما با صد نفر و بیست نفِر شما با 
دویست نفر از آنها می توانید روبه رو بشوید و غلبه کنید؛ این در یک شرایطی است؛ در یک 

شرایطی ده برابر، در یک شرایطی دو برابر، می توانید شما با آنها مواجه بشوید.   99/1/3

1- انفعال
از نظر رهبر انقالب، »انفعال یعنی احســاس 
دست بســته بودن، بی فایده بودن، ناامیدی 
در مقابل حــوادث ســخت« 99/2/28 که 
این موضوع به دلیل »عدم استحکام بنیه ی 
معنوی« افراد به وجود می آید و بنابراین، راه کار 
آن، تقویت معنویت است: »خودسازی خیلی 
مهم اســت؛ هم در ابعاد فردی، هم در ابعاد 
جمعی. هم شخص خود شما باید خودسازی 
کنید، هم جمع تان باید به عنوان یک جمع 
خودسازی کند؛ خودسازی خیلی مهم است. 
این کمک می کند به شــما که از لغزشگاه ها 
راحت عبــور کنید، به ســالمت عبور کنید. 
لغزشگاه هایی وجود دارد؛ ترس، یک لغزشگاه 
است، تردید، یک لغزشــگاه است، احساس 
ضعف، یک لغزشگاه است، انگیزه های ناسالم، 
یک لغزشگاه است؛ لغزشگاه های زیادی سر راه 
ما وجود دارد، بخصوص برای فّعاالن مسائل 
اجتماعی؛ لذا اینها بیشتر به خودسازی احتیاج 
دارند و نیاز دارند که بُنیه ی روحی و معنوی 
خودشان را قوی کنند.« 99/2/28 »در جنگ 
اُحد، آن کسانی که نتوانستند طاقت بیاورند 
و دلشان در هوای غنیمت آن چنان تپید که 
فراموش کردند چه مســئولّیت حّساسی در 
اختیار آنها و برعهده ی آنها است و جنگ پیروز 
َُّهُم  را به جنگ مغلوب تبدیل کردند، اِســَتَزل
یطاُن بَِبعِض ما َکَسبوا؛ اینها قبالً خطاهایی  الشَّ
انجام دادند، آن خطاها اینجا خودش را نشان 
داد. این یک مرحله است؛ یعنی گناه ما موجب 
می شود که در یک نقطه ی حّساس، در یک 
نقطه ی بزنگاه، نتوانیم تاب بیاوریم، نتوانیم 

مقاومت کنیم.« 95/3/25 

2- انحراف
تاریخ انقالب پر اســت از افــراط و اقدامات 
غیرعاقالنــه ای که از روی هیجان، توســط 
افــراد یا جریان هایــی با مبانــی معرفتی و 
عقیدتی ناقص و ضعیف رقم خورده اســت. 
یک رقم آن، ماجرای مضحک دیوارکشــی 
در کالس های دانشگاهی در ابتدای انقالب 
توســط این افراد است. موضوعی که موجب 
شــد، همان ایام، آیــت اهلل خامنــه ای، در 
خطبه های نماز جمعه ی تهران، نســبت به 
آن موضع گرفته و اینگونــه بفرمایند: »یک 
نکته را البته این جا تذکر بدهم من، در همه 
کار افراط و تفریط بد اســت... به عنوان مثال 
من اطالع پیدا کردم و شنیدم که در بعضی 
از کالس ها، در بعضی از دانشکده ها بین محل 
نشستن دخترها، دانشجویان دختر و پسر از 
چوب دیوار درست کردند. این سیاست چه 
کسي است؟ این سیاست جمهوری اسالمی 
است؟ کی چنین چیزی را بخشنامه کردند؟ 
یک نوع کارها عکس العمل های غیرمطلوب 
به وجود می آورد. خواهران و برادران مسلمان 
در اجتماعات مــا، در راهپیمائي های ما، در 
کالس های درس ما، در نماز جمعه ی ما، در 
همه جا در کنار هم قــرار دارند، البته خیلی 
روشن اســت که توی یک کالس وقتی یک 
مشــت خواهر، یک مشــت برادر هســتند 
بایستی در معاشــرت، در برخورد، مقررات 
اسالمی را رعایت کنند، حجاب، حفاظ، نگاه، 
کیفیت نشســتن، اینها کامال رعایت بشود، 
اما دیوارکشی الزم نیســت. چه لزومی دارد 
دیوارکشی کنند؟ این تندی ها، این افراط ها، 
از آن طرف تفریط هایی را به وجود می آورد.« 

63/2/21 سال ها بعد، رهبر انقالب در دیدار با 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، هنگامی 
که موضوع اردوهای مختلط دانشجویی در 
دولت وقت )دولــت اصالحات( کلید خورده 
بود، بار دیگر به این ماجرا اشاره کرده و ابعاد 
دیگری از آن را بیــان فرمودنــد: »آقایانی 
 کــه االن دســت اندرکار اردوی مختلطند، 
  همــان کســانی هســتند که ســال های 
شصت وسه و شــصت وچهار در کالس های 
دانشگاه دیوار کشــیدند! بنده به دستور امام 
رفتم در نماز جمعه گفتم این کار بد اســت. 
من نمی فهمم اینها چطــور این گونه عوض 
می شوند و صدوهشتاد درجه جهت راه شان 
را تغییر می دهند! امام به من گفتند این چه 
کاری اســت؛ ما هم رفتیم در نماز جمعه ی 
تهران گفتیم این کار، کار مناســبی نیست. 
دیوار کشــیدن، خالصه ی حــرف انقالب و 

حرف ما نیست.« 81/9/26
در بیانات روز یکشــنبه نیز رهبــر انقالب، 
به انحــراف فکری گروه دیگــری از جوانان، 
به دلیل ضعیف بودن مبانی معرفتی شــان 
اشاره کردند: »ما در اوایل انقالب جوان هایی 
را داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و 
برای اســالم وارد میدان شده بودند اّما چون 
مبانی معرفتی شــان ضعیف بود، پایه های 
معرفتی شان محکم نبود - حاال به هر دلیلی 
محکم نبود- اینها جذب گروه های التقاطی 
شدند و از یک جوان مؤمن سالِم اسالم طلب 
و مؤمن تبدیل شدند به کســانی که بر روی 
هم میهن خودشان اسلحه کشیدند، جوان را، 
پیر را، کاسب بازاری را هدف قرار دادند و آماج 
حمله ی خودشان قرار دادند و آن فجایع را، 
آن جنایات را به وجود آوردند؛ به خاطر ضعف 
مبانی معرفتی جذب آن گروه های ناســالم 
شدند و به این راه ها کشانده شدند؛ آخر هم 
سر از زیر پرچم صّدام درآوردند؛ یعنی آخرش 

هم کارشان به اینجا رسید.« 99/2/28 
البته در دیدار دانشــجویی ماه رمضان سه 
ســال پیش، رهبر انقالب مصداق دیگری از 

این موضوع را فرموده بودند: »دانشــجوی 
مســلمان، دانشــگاه را فتح کــرد، النه ی 
جاسوســی را فتح کرد اّما خودش از درون 
مغلوب شــد! این به نظر مــن نکته ی قابل 
توّجهی است. چرا؟ برای خاطر اینکه دچار 
ضعف تحلیل و ضعف محتوا بود؛ هیجانات 
بود، خیلی هم تنــد -بعضــی از بّچه های 
دانشجو در آن  روز، ماها را که آن وقت تازه از 
زیر زندان و تبعید و این قبیل  چیزها بیرون 
آمده بودیم، انقالبی نمی دانســتند؛ یعنی 
در مقام قضاوت، ماهــا را تخطئه می کردند؛ 
همینهایــی کــه االن هم هســتند؛ حاال 
بعضی هایشان هنوز هم هستند؛ یعنی واقعاً 
اُرتُدکــس ]بودند[، یک انقالبــی اُرتُدکِس 
سفت و سخت، خیلی قرص و محکم- منتها 
آن ذهنّیت، از محتوای الزم خالی بود، ]لذا[ 
در یک نقطه ی حّساســی ضربــه خورد.« 

 96/3/17
راهکار رهبر انقالب برای برطرف شدن این 
آسیب نیز، تقویت پایه های معرفتی، با رجوع 
افراد یا آثار عالمان با تفکرات و بینش عمیق 
دینی است: »کسان دیگری در همان زمان 
بودند - ما می شــناختیم افراد را، بنده قبل 
از انقالب با خیلی از این افراد آشــنا بودم در 
همین مجموعه های گروهی و مانند اینها- 
که قرص و محکم ایســتادند؛ چون مبانی 
فکری شان درست بود، با کتاب های شهید 
مطّهری مرتبــط بودند، با تفّکــرات عاّلمه 
طباطبائی آشنا بودند، با حرف های مرحوم 
شــهید صدر آشــنا بودند، مبانی فکری و 
معرفتی شان محکم بود، ]لذا[ قرص و محکم 

ایستادند.« 99/2/28
پس جریان های دانشجویی )و البته در یک 
معنای وســیع تر عامه ی مــردم و جوانان( 
همواره بایــد دو موضوع را در دســتور کار 
قرار دهند: تقویت معنویت، و تقویت مبانی 
معرفتی. این دو را می بایست همواره مد نظر 
قرار داد، که خدای نکــرده، عاقبت آنانی که 

منفعل یا منحرف شدند، حادث نشود.  

یکشنبه ی هفته ی جاری، رهبر انقالب در ارتباط تصویری با دانشجویان، از دو آسیب 
بزرگی که جریان های دانشجویی ممکن است با آن مواجه بشوند، نام بردند: »انفعال« هفتـه

و »انحراف«. »محیط های جوان از جمله دانشگاه از قدیم آماج آسیب هایی بوده، از 
جمله دو آسیب بزرگ متوّجه محیط های جوان بوده که این دو آسیب یکی انفعال 
است، یکی انحراف است.« 99/2/28 این دو آسیب اما چیست و چگونه به وجود می آید؟ راه کار 

مقابله ی با آن کدام است؟ بخوانید:

راه مقابله با انفعال و انحراف
رهبر انقالب در ارتباط تصویری

 با نمایندگان تشکل های دانشجویی مطرح فرمودند:
در مقابل زورگویان عالم ما یک ملت مقتدریم    

از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسالمی، ما هرگز هیچ کشــوری را، هیچ قدرتی را به 
رویارویی و جنگ تشــویق نکردیم و نخواهیم کرد و تا آنجائی که بتوانیم، از هرگونه 
رویارویی حساب شده یا تصادفی جلوگیری میکنیم - این به جای خود محفوظ است 
- ما یک ملت صلح طلبیم؛ اما آن کسانی که پیشرفت کار خودشان را با حضور نظامی، با 
تحکم نظامی، با زورگوئی های معمول می خواهند تأمین کنند، باید در مقابل خودشان یک 
ملت مقتدر را حس کنند؛ و مظهر اقتدار ملت در دریا، شما نیروهای دریائی هستید که در 

سرتاسر این ساحل طوالنی استقرار دارید.   90/5/1
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پس از انقالب پیروزمند ملّت ایران، ما مردم ایران روزهای یادبود متعّددی داشته ایم، روز 22 
بهمن، روز 1۵ خرداد، روز 17 شــهریور، روز 12 فروردین و روزهای دیگر. اّما در میان همه ی 
این روزهای یادبود، روز قدس از دو نظر دارای امتیاز و برجستگی است: اّول از این نظر که اگر 
آن روزهای دیگر مربوط به ملّت ایران است، روز قدس مربوط به ملّت ایران و همه ی ملّت های 
مسلمان است. در روز قدس همه ی ملّت های مسلمان، بلکه همه ی ملّت های مستضعف عالم، 
احساس همبستگی و هم دردی با ملّت ایران می کنند. امتیاز دّوم روز قدس این است که آن 
روزهای دیگر روز خاطره ی فداکاری ها و پیروزی های گذشته است، اّما روز قدس، روز تصمیم 
و هّمت گماشــتن بر فداکاری ها و پیروزی های آینده اســت. اگر در آن روزهای دیگر، در آن 
خاطره های دیگر، ملّت ما یاد از گذشته می کند، در روز قدس ملّت ما به یاد آینده، انگیزه و هّمت 
   59/5/17 و تصمیم در خود ذخیره می کند، به حرکت می افتد و راه را به سوی آینده باز می کند. 

1. خودسازی، هم در ابعاد فردی
هم جمعی 

خودسازی خیلی مهم است؛ هم در ابعاد 
فردی، هم در ابعاد جمعی. هم شــخص 
خود شــما باید خودســازی کنید، هم 
جمع تان باید به عنوان یک جمع خودســازی کند؛ 
خودسازی خیلی مهم اســت... فرصت ماه رمضان 
فرصت خوبی است... این جور نباشد که ماه رمضان 
حاال چون روزه هستید و مثاًل شرایط دعا و مناجات 
و حال و حضور آماده است، کارهایی انجام بگیرد، ماه 
رمضان که تمام شد بکلّی رها بشود؛ نه، اُنس با قرآن، 
ارتباط با قرآن، نمــاز با حضور، نمــاز در اّول وقت، 
توّجه به ادعیه، مواردی اســت که به نظر من برای 
خودسازی الزم است. این کمک می کند به شما که 
از لغزشگاه ها راحت عبور کنید، بسالمت عبور کنید.

2. پرچم آرمان خواهی
 و مطالبه گری را زمین نگذارید 

پرچــم آرمان خواهــی و مطالبه گــری را زمین 
نگذارید... این مطالبه گری را از دست ندهید، این 
آرمان خواهــی را از دســت ]ندهیــد[. اینهــا 
آرمان خواهی است؛ ممکن اســت بعضی از این چیزهایی که 
شما مطالبه می کنید عملی نباشــد که واقع قضّیه هم همین 
است... لکن خوِد این آرمان خواهی باارزش است؛ برای اینکه 
اگر آرمان خواهی وجود نداشته باشد راه را گم می کنیم؛ این 
آرمان خواهی موجب می شــود که ما راه را گم نکنیم و وسط 
راه، کج و راســت و بــه چپ و راســت حرکت نکنیــم. این 
آرمان خواهی را داشته باشید؛ این آرمان های مهم را: عدالت، 
استقالل، رفع فساد، در نهایت تمّدن اسالمی. آرمان اصلی و 
واقعی و نهایی، ایجاد تمّدن اسالمی اســت؛ اینها را از دست 

ندهید و اینها را مطالبه کنید و بخواهید روی آن فکر کنید. 

3.مطالبه گری را با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید 
مطالبه گری فقط انتقاد نیست، مطالبه گری فقط اعتراض نیست، اگر چه در آن، اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در 
کنار پیشنهاد... اینکه ما صرفاً انتقاد کنیم، صرفاً اعتراض کنیم، این کار را پیش نمی برد، این مطلقاً فایده ی جّدی و 
ماندگاری ندارد؛ حاال ممکن است یک فواید کوچکی اّول کار داشته باشد؛ آنچه فایده دارد عبارت است از پیشنهاد. 
ببینید در اسالم هم نهی از منکر با امر به معروف همراه است، نهی از منکر همان اعتراض است، امر به معروف یعنی پیشنهاد، 
ارائه ی راه حل، ارائه ی کاری که باید انجام بگیرد و می تواند انجام بگیرد؛ اینها با هم هســتند؛ بنابراین مطالبه گری را حتماً با 

ارائه ی راه حل و دادن راه حل های خوب و قابل قبول همراه کنید. و ضمناً مطالبه گری را با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید.

4. جریان های دانشجویی به گفتمان سازی اهمّیّت بدهند
خواهش من این است که جریان های دانشجویی به گفتمان سازی اهّمّیت بدهند. مسائل نظام را استخراج کنید، 
فکر کنید، راه حل های سنجیده و قوی پیش بینی کنید، اینها را مطرح کنید. البّته رسانه ی ملّی باید کمک کند، 
بدون تردید رسانه ی ملّی باید کمک کند... وقتی گفتمان سازی شد، جلب اقبال عمومی به مجموعه های جوان و 
پیشرو حاصل خواهد شد؛ یعنی اقبال عمومی به وجود می آید، آن وقت اثر خودش را در انتخاب مدیریّت ها و امثال این ها به 

جا می گذارد.

5. هر چه می توانید
 جبهه  انقالب را گسترش بدهید 
جبهــه ی انقالب را گســترش 
بدهید، یارگیــری کنید؛ حذف 
نکنید؛ ِصرف اختالف سلیقه و 
اختالف نظر درباره ی فالن مسئله موجب 
طرد نشود. بعضی هســتند که به اسالم و 
انقــالب و نظام اســالمی و بــه خیلی از 
خصوصّیاتــی که شــما بــه آن اهّمّیت 
می دهیــد معتقدند، در فالن مســئله ی 
خاص با شــما موافق نیســتند؛ این نباید 
موجب بشود که شــما او را طرد کنید، از 
دایره ی انقالبی گری خارج بدانید. هر چه 
می توانیــد جبهه ی انقالب را گســترش 
بدهید، جذب کنید؛ البّته منظورم جذب 
منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست؛ 
جــذب آدم معتقدی اســت که با شــما 

اختالف سلیقه دارد.

6. با کسانی که مبانی انقالب را دچار 
تردید می کنند با قوت رفتار کنید 

ــت  ــن حال ــل ای ــه ی مقاب در نقط
ــری  ــت دیگ ــک حال ــرد و رد، ی ط
ــط اســت:  ــم غل ــه آن ه هســت ک
همــه ی سعی شــان  هســتند  بعضی هــا 
ــاد  ــالب ایج ــی انق ــه در مبان ــت ک ــن اس ای
پیشــرفت  نشــانه های  و  کننــد  تردیــد 
کشــور را انــکار کننــد؛ بــا اینهــا بــا قــّوت و بــا 
صراحــت حــرف بزنیــد، یعنــی مرزتــان را بــا 
ــه  ــچ توصی ــن هی ــد. م ــّخص کنی ــا مش اینه
ــالب را  ــی انق ــه مبان ــی ک ــا کس ــم ب نمی کن
قبــول نــدارد و ایجــاد تردیــد در ایــن مبانــی 
ــد و راه  ــن می کن ــمن را تزئی ــد و دش می کن
ــا  ــذارد، ب ــا می گ ــای م ــل پ ــط را در مقاب غل
ــا  ــا ب ــر، آنج ــم؛ نخی ــار کنی ــات رفت مماش
صراحــت رفتــار کنیــد، بــا قــّوت رفتــار 

کنید.

7.پیشرفت علمی کشور را 
جدی بگیرید

مسئله ی پیشــرفت علمی را که 
بنده سالها اســت روی آن تکیه 
می کنم، همچنان مورد تکیه است. 
باز هم عرض می کنم: الِعلُم ُسلطان، علم اقتدار 
است، علم قدرت اســت و باید دنبال علم بود. 
محیط های دانشگاهی، محیط های تحقیقاتی 
و پژوهشی حتماً بایستی به مسئله ی علم توّجه 
کنند. ضمناً توّجه بکنیــد، اینکه من تأکید 
می کنم روی مسئله ِی علم، ]برای این است 
که[ علم برای پیشرفت کشور است، علم برای 
گشــایش افق آینده اســت، علم برای همان 
چیزی است که من ســال ها پیش گفتم که 
پنجاه سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر 
کسی خواست از تازه های علمی دنیا بهره ببرد، 
مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد؛ علم با این 

نّیت، با این هدف.

8. نسبت به مسئله حجاب 
دغدغه دارم 

دیگــر،  توصیــه ی 
و  حجاب  مســئله ی 
حیای اسالمی است در 
دانشــگاه ها که من نسبت به این 
مسئله دغدغه دارم و من خواهش 
می کنــم که هــم مســئوالن 
دانشگاه ها و رؤسای دانشگاه ها، 
هم مدیران وزارت های مربوط به 
دانشگاه ها، هم خود دانشجوها - 
بخصــوص دخترخانم هــا - به 
مســئله ی حجاب، به مسئله ی 
فاصله گذاری بیــن زن و مرد که 
در اسالم وجود دارد توّجه کنند، 
بــه آن اهّمّیت بدهنــد، موازین 
شــرعی را در دانشــگاه رعایت 

کنند.

9. به سربازگیری دشمن از جامعه  جوان 
کشور کمک نشود

آخرین نکته... همه به این توّجه داشته باشند 
که آنها هم روی جوان ما کار می کنند، آنها هم 
ســعی می کنند که از جوان ما سوءاســتفاده 
کنند، آنها هم همــه این را دنبال می کننــد و برای این 
برنامه ریزی می کنند؛ یک جاهایــی به عواملی در داخل 
کشــور احتیــاج دارند، روی جــوان داخل کشــور کار 
می کنند؛ یک جاهایی به عنصــر تبلیغاتی و تحلیل گر و 
عنصر  سیاســی و مانند اینها احتیاج دارند، روی او کار 
می کنند؛ یک جاهایی هم به ایــن احتیاج دارند که یک 
جوانی را وادار کنند که مثاًل پشــت به کشور بکند و برود 
که دیده ایم اتّفاق می افتد؛ هنرپیشه، ورزشکار، طلبه ی 
نیمه سواد، دانشــجو را به یک نحوی با ســر و صدا وادار 
می کنند که از کشور خارج بشــوند؛ از این قبیل کارها از 
طرف دشمن روی جوان ها دارد انجام می گیرد.  همه به 
این توّجه داشته باشند و مراقب باشند که به سربازگیری 

دشمن از جامعه ی جوان کشور کمک نشود.

هر چه می توانید جبهه  
انقالب را گسترش بدهید

همه توصیه های یک دیدار جوانانه

طبق رسم هرساله در ماه مبارک رمضان امسال نیز رهبر انقالب با دانشجویان دیدار 
و گفتگو داشتند اما با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا این دیدار به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار گردید. رهبر انقالب در بخشی از این دیدار توصیه هایی را به 
دانشجویان و جامعه ی جوان کشور داشتند که خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این 

شماره ، این توصیه ها را مرور می کند.


