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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین.

خيلی خوش آمدید عزیزان من! جلسه جلسه ی بسيار شيرین و مطلوبی است برای من؛ 
حضور جوانها با این نشاط، با این شور، با این حرفهای خوب، با این منطقهای شيوا، با این 
برنامه هایی که انجام گرفت، حقيقتاً جلسه ی ما را جلسه ی شيرینی کرد و امروز برای من 

روز به یادماندنی ای خواهد بود ان شاءاهلل.

 توصيه به استفاده از ماه رجب براى تقويت بُعد معنويّت و معناگرايى
اّوالً یک کلمه در باب ماه رجب عرض بکنيم. یک بُعد لطيف معناگرا در هر انسانی وجود 
دارد. خب، انسان مجموعه ی ابعاد مختلف است؛ غرایز هست، اميال هست، نيازها هست؛ 
یک بُعد، بُعد معناگرا است در هر انسانی، همه ی انسانها. این بُعد، بُعد بسيار لطيفی است و 
در سنين جوانی لطافت این بُعد و شّفافّيتش بيشتر و زالل تر است. این بُعد را اگر ما آحاد بشر 
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بتوانيم در خودمان تقویت کنيم، بقّيه ی ابعاد ما را هدایت خواهد کرد. نه اینکه بُعد معنوی 
و معناگرا جلوی غرایز را، جلوی نيازها را، جلوی تعّقل و خردورزی را بگيرد؛ نه، همه ی اینها 
به جای خود محفوظ است، این بُعد معنویّت و معناگرایی در انسان همه ی این ابعاد دیگر را 
هدایت ميکند، اگر در ما باقی بماند، اگر تقویت بشود. آدمهای خبيثی که در دنيا مشاهده 
ميکنيد که یا ظالمند، یا سّفاکند، یا پول پرستند، یا شهوت پرستند، یا شکم پرستند و ابعاد 
ماّدی بر وجود اینها غلبه کرده، اینها کسانی هستند که آن بُعد معناگرا را، معنویّت گرا را در 
خودشان رشد ندادند، بتدریج ضعيف شده و از بين رفته. من به شما جوانها عرض ميکنم از 

ماه رجب استفاده کنيد، بهره ببرید برای تقویت این بُعد معنویّت گرا.

 رسيدن راحت تر، سريع تر، شيرين تر به معنويّت، در بهار عمر و جوانى
بعد از ماه رجب هم ماه شعبان است، بعد ماه رمضان است، بهار معنویّت است. شماها 
هم -همان طور که آقای حاج علی اکبری فرمودند- مظهر بهار انسانّيت هستيد؛ چون در 
بهار عمر قرار دارید؛ از این بهار معنویّت هرچه ميتوانيد استفاده کنيد. یاد خدا، ذکر خدا، 
دعاهایی که وارد شده، توّجه به مضامين این دعاها، تالوت قرآن، نماز اّول وقت، پرهيز از 
گناه، اخالق نيک، در این ماه فرصتهای بزرگی است که در اختيار همه ی ما هست اّما شما 
جوانها از این فرصتها بهتر ميتوانيد استفاده کنيد؛ درست مثل این فرصتهای ماّدی. یک 
ميدانی را فرض کنيد، یک شاخصی را در ته آن ميدان گذاشته اند، یک چيزی هم آنجا 
گذاشته اند، به بنده ی حقير و به شما ميگویند که هرکدام زودتر رسيدید، بردارید؛ خب، 
چه کسی زودتر ميرسد؟ معلوم است که شما جوانيد، نيرو دارید، نشاط دارید، تا بنده بيایم 
به خودم بجنبم شما رسيدید و برداشتيد. معنویّت هم عيناً همين جور است؛ این را بدانيد. 
در معنویّات هم شماها زودتر، راحت تر، سریع تر، شيرین تر ميتوانيد به مقصود دست پيدا 
کنيد. این کسانی که شما دیدید، انسانهای نورانی ای که در زمان ما بودند، مثل مرحوم 
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آیت اهلل بهجت -ِمن باب مثال- که یک انسان نورانی ای بود؛ پيرمرد و بسيار نورانی؛ اینها 
همان کسانی هستند که از جوانی، یعنی از همين سطح زندگی شما مراقب خودشان بودند. 
آنهایی که دیر به فکر می افتند، توفيقاتشان کمتر است. آنهایی که اصالً به فکر نمی افتند، 
از آن نورانّيت و شّفافّيت و زاللی محروم ميمانند؛ ميشوند مثل خيلی از آدمهایی که در دنيا 

هستند؛ این حرف اّول ما.

 دستيابى به استقالل، يكى از ميدانهاى درگيرى ما با استكبار
خب، با شما جوانهای عزیز -شما خودتان به خودتان ميگویيد نوجوان، من همه ی شما 
را ميگویم جوان- ما خيلی حرف داریم؛ در بخشهای گوناگون، حرفهای گوناگونی با شما 
هست. باالخره شماها به یک اعتبار، برادران و خواهران این حقير هستيد؛ به یک اعتبار 
فرزندان من هستيد؛ به یک اعتبار هم در حکم نوه های این بنده محسوب ميشوید؛ عزیزان 
ما هستيد. هم شما که اینجا حضور دارید، هم عقبه ی شما، همان چندهزار دانش آموز 
انجمنها و دوازده ميليون دانش آموز -آن طوری که این جوان عزیزمان گفتند- همه ی شما 
در این حکم هستيد که ما عرض کردیم. خب، حرفهای زیادی داریم با شما. امروز من یک 
حرف محوری را ميخواهم مطرح کنم که متضّمن یک مطالبه از انجمنها و از اتّحادیّه ی 
انجمنها است. مقّدمه ای را عرض ميکنم: ما با یک جبهه ی دشمن که جبهه ی استکبار 
و دنباله ها و حواشی اش است، درگيریم؛ این معلوم است. محورش آمریکا و صهيونيسم 
است، دنباله ها و آویزه ها و حاشيه هایش هم بعضی از این قدرتها و نيمه قدرت های موجودی 
هستند که مشاهده ميکنيد؛ ما با اینها درگيریم؛ انقالب اسالمی و نظام اسالمی با اینها 
درگير است. این درگيری بر سر چيست؟ یا به عبارت دیگر، این درگيری ما با استکبار در 
چه عرصه هایی است؟ اگر بخواهيم عرصه هایی که ما در آن عرصه ها با آنها درگيری داریم 
بشمریم، شاید من االن بتوانم ده مورد را بگویم؛ اگر بنشينيم فکر کنيم و مطالعه کنيم، 
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بيشتر هم ميشود؛ بيست مورد، سی مورد یا بيشتر، نقاط درگيری ما با استکبار است.
حاال مثاًل فرض کنيد یک مسئله مسئله ی استقالل کشور است -استقالل اقتصادی، 
استقالل سياسی، استقالل فرهنگی- این یکی از عرصه های درگيری ما با استکبار است. 
استکبار و قدرتهای مستکبر طبيعت شان دست اندازی است؛ چه در دوران استعمار که 
مربوط به قرن هجدهم و نوزدهم و ادامه اش تا قرن بيستم است، چه به شکلهای جدیدتر و 
مدرن تری که بعدها تأسيس کردند و االن دارند مدام روزبه روز، نوبه نو وارد ميدان ميکنند. 
هدفشان دست اندازی است؛ دست اندازی به منافع ملّتها، به کشورها و سلطه و نفوذ. هدف 
استکبار این است. خب، اگر یک کشوری بخواهد در مقابل این هدف ایستادگی کند، و از 
استقالل خودش -چه استقالل فرهنگی، چه استقالل سياسی، چه استقالل اقتصادی- 
دفاع کند، طبعاً درگيری به وجود می آید؛ یکی از ميدانهای درگيری ما با استکبار این است.

 پيشرفت علمى، پيشرفت اقتصادى، پيشرفت تمّدنى؛ از عرصه هاى 
اختالف ما با استكبار

یکی از ميدانهای درگيری ما مسئله ی پيشرفت است. اگر کشور ایران با بی نيازی ای که از 
قدرتهای جهانی از خودش نشان داده و به اینها اعتنا نکرده، به آنها وابسته نشده و به آنها 
تکيه نکرده -با این خصوصّيات- به پيشرفت برسد، این ميشود پيشرفت الگوساز؛ یعنی الگو 
ميشود برای کشورهای دیگر، برای ملّتهای دیگر. این پيشرفت یکی از مراکز و عرصه های 
دعوای بين ما و استکبار است؛ ما ميخواهيم به این پيشرفت دست پيدا کنيم، آنها ميخواهند 

ما به این پيشرفت دست پيدا نکنيم.
یکی از اساسی ترین انگيزه هایی که قدرتهای مستکبر را در قضّيه ی هسته ای در مقابل 
ما به صف آرایی وادار کرد همين بود؛ حاال بهانه های دیگری می آوردند اّما چند انگيزه ی 
اصلی داشتند. یکی از آنها همين بود که یک کشوری بدون اینکه به آمریکا یا انگليس یا هر 
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قدرت دیگری مّتکی باشد، بتواند خودش به یک عرصه ی علمِی فوق العاّده حّساسی مثل 
عرصه ی هسته ای، دست پيدا کند؛ این برایشان خيلی مهم بود، خطرناک بود و نميخواستند 
این اتّفاق بيفتد. و بنده مطمئّنم که اگر ما رو بدهيم به اینها، اینها فردا سِر قضّيه ی مسائل 
زیست فّناوری، سِر مسئله ی نانو، سِر مسائل گوناگون علمی دیگر هم بازی درمی آورند 
و اِشکال درست ميکنند. پيشرفت علمی، پيشرفت اقتصادی، پيشرفت تمّدنی، جزو 

عرصه های اختالف و دعوای جمهوری اسالمی با استکبار است.

  حضور قدرتمند جمهورى اسالمى، مانع تحّقق خواست آمريكا براى 
ايجاد خاورميانه ى بزرگ

یکی از مسائل مورد اختالف و عرصه های اختالف، مسئله ی حضور قدرتمندانه ی جمهوری 
اسالمی در منطقه و جهان است؛ این حضور قدرتمندانه، جلوی نقشه های استکبار را 
ميگيرد. آمریکا االن برای منطقه ی غرب آسيا -که خودشان به آن ميگویند خاورميانه، و 
بنده اصرار دارم که این کلمه را به کار نبرم به دالیلی که گفتم، یک وقتی ذکر کردم)۲(- 
نقشه دارد؛ دیدید تحت عنوان خاورميانه ی بزرگ، خاورميانه ی جدید، که در دوران ده 

دوازده سال گذشته این عناوین را مدام تکرار کردند، برنامه دارند.
 این برنامه ها موجب شده تا یک کارهایی را شروع کنند ]اّما[ حضور قدرتمندانه ی 
جمهوری اسالمی مانع از پيشرفت کارهای آنها است. این هم یکی از عرصه های دعوا و 

اختالف و مانند اینها است.

 فلسطين، مقاومت و رواج سبك زندگى غربى، از عرصه هاى ديگر 
اختالف ما با استكبار

یکی دیگر از عرصه ها مسئله ی فلسطين است؛ یکی از عرصه ها مسئله ی مقاومت است؛ یکی 
از عرصه ها مسئله ی رواج فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی است که اگر در یک کشوری 
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سبک زندگی مورد قبول و مورد ترویج غربی ها یا آمریکایی ها رواج پيدا بکند، نخبگان آن 
جامعه تبدیل ميشوند به بّره های رامی در مقابل سياستهای آمریکا و غرب و همان قدرت 
مقابل؛ اصرار دارند که این اتّفاق بيفتد، و جمهوری اسالمی ميخواهد نگذارد این اتّفاق 

بيفتد.
 خب، حاال من چند ]نمونه [ از این عرصه های درگيری را شمردم؛ عرض کردم اگر من االن 
بخواهم همين طور ذهنی بگویم، شاید ده عرصه را بتوانم بگویم اّما اگر بنشينيم فکر کنيم 

-شما فکر کنيد، ما فکر کنيم- ده بيست سی یا بيشتر هم اضافه خواهد شد.

 جوانان؛ موضوع جنگ نرِم زيرپوستى فراگير بين جمهورى اسالمى و 
آمريكا و همدستانش

خب، حاال ميرسيم به مسئله ی اصلی مورد نظر من. یکی از عرصه های اختالف و درگيری 
بين جمهوری اسالمی و استکبار مسئله ی جوانها است؛ مسئله ی جوانها. امروز سِر 
قضّيه ی جوانها، یک جنگ نرِم زیرپوستِی بسيار فراگيری بين جمهوری اسالمی و آمریکا 
و همدستان آمریکا و صهيونيست ها برقرار است. من چند سال پيش خطاب به جوانهای 
دانشجو گفتم: »شماها افسران جنگ نرم هستيد«؛)۳( شما هم هستيد، شماها هم همه تان 
افسران جنگ نرم هستيد. وقتی جوان، انگيزه دارد و اعتماد به نفس دارد و قدرت اندیشيدن 
دارد و شجاعت دارد، افسر است -افسر در درگيری های رزِم نرم، جنگ نرم- خصوصّيت 

جوان این است.
 خب، حاال شما فرض کنيد افسری را با یک هویّتی که مطلوب جمهوری اسالمی است و 
افسری را با هویّتی که مطلوب دشمِن جمهوری اسالمی است؛ اینها را با هم مقایسه کنيد، 
ببينيد چه جوری درمی آید؛ حاال محّل بحث ما جنگ نرم است که خطرناک تر از جنگ 
سخت است؛ گاهی اوقات ما را به جنگ سخت و بمباران و حمله و مانند این چيزها هم 
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تهدید ميکنند اّما غلط زیادی ميکنند؛ ]این[ نيست، زمينه ی این کار را ندارند، جرئتش را 
هم ندارند و ]اگر[ هم بکنند تودهنی ميخورند.

  لزوم حمله در جنگ نرم در عين دفاع، برخوردارى از افسران مؤمن، 
شجاع، مقتدر

اّما جنگ نرم چرا؛ جنگ نرم همين االن برقرار است، طرف مقابل مشغول حمله است؛ ما هم 
از این طرف مشغوليم؛ حاال ما مشغول حمله ایم یا مشغول دفاعيم، آن ]یک [ بحث دیگری 
است که عقيده ی من این است که این طرف هم به جای دفاع باید حمله کند، ضمن اینکه 
مراکز دفاعی خودش را هم باید حفظ کند. پس یک جنگی وجود دارد؛ حاال شما این جنگ 
نرم را تشبيه کنيد به جنگ سخت و جبهه ی جنگ؛ مثل همان ]وضعی [ که االن فرض 
کنيد که در سوریه یا عراق یا یمن یا هرجای دیگر هست؛ این جنگهایی که االن هست یا 
در دوران دفاع مقّدس، هشت سال در ایران بود. افسری را در نظر بگيرید که در قرارگاه 
خودش یا در سنگر خودش نشسته؛ این افسر دو جور ميتواند باشد؛ دو نوع هویّت یا دو نوع 
تعریف برای این افسر وجود دارد: یک وقت این افسر در هيئت یک انسان مصّمم، هوشيار، 
پُرانگيزه، اميدوار، پُرکار، دارای اندیشه، اندیشه ورز، شجاع و فداکار است. خب اگرچنانچه 
افسری در قرارگاه خود یا در سنگر خود با این خصوصّيات باشد، ميتوان یک نتيجه ای 
را برای این جنگ حدس زد. افسر شجاع است، رشيد است، بافکر است، باایمان است، 
بااميد است، تصميم دارد، انگيزه دارد؛ این یک جور افسر است. همين افسر را ميشود با یک 
شاکله ی دیگری و با یک هویّت دیگری فرض کرد. فرض کنيد آدمی است نااميد؛ یعنی 
معتقد است که ]جنگيدن [ فایده ای ندارد؛ ]ميگوید[ بيخود ایستاده اید، فایده ای ندارد؛ 
نااميد است. یا آدمی است تسليم پذیر، حال معارضه کردن و ایستادگی کردن ندارد؛ حاال 
یک مقداری ممکن است بِایستد ولی وقتی فشار زیاد شد و زور زیاد شد تسليم ميشود؛ 



8

01/ 02 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان

روحيه اش این است. یا آدمی است فریب خور؛ به لبخند دشمن اعتماد ميکند، به فریب 
دشمن اعتماد ميکند یا اصالً فریب دشمن را نميفهمد. خب جنگ پُر از فریب و پُر از خدعه 
است؛ همه ی جنگها همين جور است: اَلَحرُب ُخدَعة.)۴( در همين جنگهای سخت، یکی 
از کارهای اساسی، که یک فرمانده مقتدر ميتواند انجام بدهد، این است که با یک عملّياتی 
و با یک حرکتی دشمن را فریب بدهد؛ دشمن خيال کند از آنجا ميخواهد حرکت کند و 
حواسش به آنجا پرت بشود، بعد از پشت حرکت کند. حاال فرض کنيد این افسر، افسری 
است فریب خور؛ نميفهمد معنای فریب دشمن را و تشخيص نميدهد. یا یک آدمی است 
اصالً بی حال؛ دلش ميخواهد بگيرد استراحت کند و بخوابد. یا معتاد است؛ یا معتاد به مواّد 
مخّدر، یا معتاد به شهوت رانی، یا معتاد به بعضی از این بازی های کامپيوتری که اخيراً باب 
شده -شنيده ام بعضی ها به این اعتياد پيدا ميکنند- و بی فکر و بی اعتنا به سرنوشت خود و 
دیگرانی که به او چشم دوخته اند. یا سرگرم غرایز ]است [؛ مثالً همين آقای افسر، در سنگر 
به فکر اشباع غرایز ماّدی خود و غرایز حيوانی خودش باشد؛ سرگرم عيش ونوش. پس این 
افسر را در این شکل و در این هيئت و در این شاکله هم ميشود تصّور کرد. نتيجه ی جنگ 

چيست؟ معلوم است دیگر. پس هویّت افسران جنگ نرم دو جور ميتواند تعریف بشود.
 این یکی از موارد سخت اختالف بين ما و دشمنان ما است.

   افسر جنگ نرِم جمهورى اسالمى: پاك دامن، مؤمن، شجاع، اميدوار، 
فّعال و اثرگذار

دشمن، افسر جنگ نرم ما را، که جوانها هستند، یک جور می پسندد، جمهوری اسالمی 
یک جور می پسندد. این را که در جمهوری اسالمی بر روی تدیّن، پاک دامنی، پارسایی و 
پرهيز از افراط غرایز تکيه ميشود، حمل نکنند بر تعّصب و، به قول خودشان، دگم اندیشی و 
تحّجر و مانند اینها؛ نه، این شيوه ی تربيتی است، این برگرفته و برخاسته ی از تعریف افسر و 
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فرمانده جنگ نرم است. یکی از عرصه های چالش ما با آمریکا این است. آمریکایی ها دلشان 
ميخواهد جوانهای ما آن شجاعت را نداشته باشند، آن اميد را نداشته باشند، آن انگيزه را 
نداشته باشند، آن تحّرک را نداشته باشند، آن توان جسمی را نداشته باشند، آن توان فکری 
را نداشته باشند، نسبت به دشمن خوش بين باشند، نسبت به فرماندهی خودی و عقبه ی 
خودی بدبين باشند؛ جوان ما را دشمن این جوری می پسندد. هدف تبليغات رادیویی و 
تلویزیونی و اینترنتی دشمن و همه ی کارهای گوناگونی که ميکند، که مخاطبش جوانهای 
ما باشند، این است؛ جوان ایرانی را ميخواهد تبدیل کند به آن چنان عنصری؛ عنصری که نه 
ایمان درستی دارد، نه شجاعت آن چنانی دارد، نه انگيزه ای دارد، نه اميدی دارد؛ ميخواهد 
تبدیل کند به این. جمهوری اسالمی درست نقطه ی مقابل ]است [؛ ميخواهد این جوان 

تبدیل بشود به یک عنصر فّعال و اثرگذار.

   خودسازى و دگرسازى، از وظايف انجمنهاى اسالمى
حاال اینجا مطالبه ی بنده از شما عزیزان من و فرزندان من: شما باید نقش ایفا کنيد برای 
اینکه همساالن خودتان را -جوانان دوران دبيرستان را که با شما همسال هستند- طبق این 
تعریف درست بار بياورید و کمک کنيد آنها این جوری بشوند؛ وظيفه ی انجمنهای اسالمی 
این است. طبعاً، ]این [ در صورتی امکان پذیر است که در ساخت خود و در خودسازی 
توفيقی به دست آورده باشيد. بحمداهلل، آن طور که االن آقای حاج علی اکبری فرمودند 
-بنده واقعاً خرسند شدم از گزارش ایشان، کم وبيش هم گزارش داشتم، اّطالع هم داشتم 
لکن ایشان امروز اینجا صریح بيان کردند- تا حدود زیادی این جوری است. هم خودسازی 
کنيد، هم دگرسازی کنيد. انجمنهای اسالمی مخصوص شماها هم نيست؛ شما انجمنهای 
اسالمی دانش آموزی هستيد، انجمنهای اسالمی دانشجویی هم همين وظيفه را دارند. 
هرجا، هر انجمن اسالمی ای -چه دانش آموزی، چه دانشجویی- به جای تربيت جوان 
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ایرانی با این هویّت و با این شاکله ای که ذکر شد، اگرچنانچه حرکتی در جهت عکس بکند 
یا در این جهت کوتاهی بکند، برخالف وظيفه اش عمل کرده است؛ برخالف آنچه خدا از او 
ميخواهد، عمل کرده است. در دعای مکارم االخالق، انسان ده ها چيز را از خدا ميخواهد که 
خيلی هم مهم است؛ از جمله: َو اسَتعِملنی لِما تَسأَلُنی َغًدا َعنه؛)۵( من را به کار بگير در آن 
چيزی که فردا درباره ی آن از من در قيامت سؤال خواهی کرد. مسئوليم ما؛ همه مسئولند. 
شما جوان، ما پير اّما همه مسئوليم؛ جوانها هم مثل پيرها مسئولند، فرقی نميکند. شما باید 
تالشتان این باشد، اتّحادیّه تالشش این باشد که جوان و مخاطِب خود را اّوالً هرچه ميتوانيد 
از لحاظ کّمّيت گسترش بدهيد؛ نميگویم انجمنها را گسترش بدهيد ]بلکه[ دایره ی تبليغ 
و اثرگذاری انجمنها بر روی جوانهای همسال را گسترش بدهيد. ممکن است طرف مقابل 
شما جزو انجمنها هم نباشد و نخواهد باشد، عيبی ندارد اّما انجمنها کاری کنند که مخاطبان 
بسياری پيدا کنند، سطح وسيعی از مخاطبان را پيدا کنند و روی آنها اثرگذار باشند، و 
آن اثر عبارت باشد از همين که گفتيم، یعنی تشکيل هویّت و شخصّيت جوان اسالمی، 
آن چنان که جمهوری اسالمی ميطلبد، آن چنان که جمهوری اسالمی تعریف ميکند؛ نه 
آن جوری که آمریکا و سرمایه دار صهيونيستی تعریف ميکند. این وظيفه است؛ این کار را 
باید دنبال کنيد. البّته برنامه های اتّحادیّه را من مّطلعم؛ گزارش هم به من داده اند؛ گزارش را 
هم نگاه کردم؛ گزارش هم خوب بود؛ برنامه ها، برنامه های خوبی است لکن روزبه روز بایستی 

تقویت کنيد؛ کّماً و کيفاً این برنامه ها را باید تقویت کنيد.

   ضرورت حفظ هويّت دينى و انقالبى در دانشگاه
کشور به شما احتياج دارد؛ کشور به این ميليون ها دانش آموز و دانشجویی که امروز ما در 
کشور داریم احتياج ُمبرم)۶( دارد. ما به جوان مؤمن، وفادار، اميدوار، بانشاط، فّعال، باابتکار 
احتياج داریم، کشور احتياج دارد، آینده ی کشور احتياج دارد. درست است که ۳۷ سال از 
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عمر جمهوری اسالمی گذشته است و دشمن در این ۳۷ سال با همه ی تالشها هيچ غلطی 
نتوانسته بکند؛ این درست است اّما »دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد«؛)۷( برنامه های 
درازمّدت دارند. همين طور که ما ميگویيم پنجاه سال دیگر -]مثالً[ من سه چهار سال قبل 
از این گفتم،)۸( که برنامه ی ما برای پنجاه سال دیگر در زمينه ی علمی این است- یعنی ما 
برای پنجاه سال آینده فکر ميکنيم، او هم برای پنجاه سال آینده فکر ميکند؛ او هم درصدد 
است، در فکر است که تداوم این حرکت را -که این حرکت در ایران منحصر نماند، محصور 
نماند، تداوم پيدا کرد و در جاهای مختلف و به شکلهای مختلف گسترش پيدا کرد- درهم 
بشکند؛ ما بایستی نگذاریم؛ چه کسی باید نگذارد؟ شما؛ شما جوانها؛ فردا مال شما است. 
هم خودتان را به معنای واقعی کلمه بسازید، هم ثابت قدم بمانيد. فردا شما ميروید دانشگاه، 
حضور در دانشگاه بایستی آن هویّت دینی و انقالبی را در شما تقویت کند، نه اینکه تضعيف 
کند. بعضی ها این جوری اند؛ تا قبل از رفتن به دانشگاه یک جور هستند، وقتی رفتند دانشگاه 
یک جور دیگر ميشوند! نه، باید این هویّت تقویت پيدا کند. دانشگاه هم، دانشگاه اسالمی 
است؛ دانشگاه هم متعلّق به اسالم است؛ دانشگاه متعلّق به انقالب است، متعلّق به همين 
ملّت انقالبی است. ]این هویّت [ تداوم پيدا کند؛ ثبات قدم پيدا کنيد. این ثبات قدم خيلی 

مهم است.

   وظيفه ى انجمنهاى اسالمى: حفظ ارتباط اعضا با هم و توصيه ى 
يكديگر به صبر و استقامت

 ارتباطاتتان نگسلد. االن انجمنها با هم ارتباطاتی دارند، این ارتباطات نباید گسسته بشود. 
سعی کنيد این ارتباطات را حفظ کنيد. این زنجيره ی مبارک را، این ارتباطات را -هم 
حاال، هم بعد از عبور از مسير دانش آموزی و ورود به مسير دانشجویی یا هرجا که خواهيد 
بر«)۹( بشوید؛ همدیگر را حفظ  رفت- حفظ کنيد؛ مصداق »َو تَواَصوا بِالَحقِ ّ َو تَواَصوا بِالصَّ
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کنيد و نگه دارید؛ مثل کوه نوردها در جاهای خطرناک که با ریسمان یکدیگر را، کمرها را، 
به هم وصل ميکنند؛ یکی اگر پایش بلغزد، پرت نميشود تا آخر کوه؛ وقتی به همدیگر وصل 
شدند، ریسمان بستند، اگر یکی لغزید، دیگران که هنوز نلغزیده اند، او را نگه ميدارند و باال 
بر؛ هم به پيمودن  ميکشند؛ ارتباط و اتّصال، این جوری است. تَواَصوا بِالَحقِ ّ َو تَواَصوا بِالصَّ
راه حق یکدیگر را توصيه کنيد، هم به صبر؛ صبر یعنی استقامت، ایستادگی، ثبات قدم، 

درمقابل حوادث تلخ نلغزیدن، نلرزیدن، مرّدد نشدن؛ این عرض ما با شما است.

   وظيفه ى مسئوالن آموزش و پرورش: فراهم سازى فرصت كار و تفكر 
انقالبى براى دانش آموزان

خب، البّته مسئولين هم وظایفی دارند. خوشبختانه آموزش وپرورش، امروز از مدیریّت 
متدیّن برخوردار است؛ این یک فرصت است، که از این فرصت باید استفاده کرد. وقتی در 
رأس مجموعه، تدیّن فرمانروا است، خيلی کارهای خوب را ميشود انجام داد -این بّچه ها، 
این دو فرزند عزیز من، این دختر و پسر، حرفهای بسيار خوبی زدند؛ یعنی نکاتی را که اینها 
تذّکر دادند، حقيقتاً نکات درستی است و من توصيه ميکنم، هم به دفتر خودمان که اینها 
را یادداشت کنند و توّجه کنند و دنبال کنند، و هم به آموزش وپرورش که روی این نکاتی 
که اینها گفتند تکيه کنند- آنچه من عرض ميکنم، اّوالً برای دانش آموزان، نه فقط برای 
انجمنهای اسالمی، فرصت فراغتی برای پرداختن به کار انقالبی داده بشود. شيوه ی کار 
تعليم و تربيت را، و عمدتاً تعليم را، جوری بکنند که جوان دانش آموز ما همه ی وقت و 
توان و قدرت و استعداد و نيروی فکری و جسمی اش، صرف همين اوراقی که در این کتاب 
هست نشود؛ گاهی این جوری است؛ انسان ميبيند که همه ی قدرت جسمی و روحی و 
فکری و عصبی ]دانش آموز[، صرف همين کتاب ميشود؛ نه فراغت تفریح پيدا ميکند، نه 
فراغت ورزش پيدا ميکند، نه فراغت کارهای انقالبی پيدا ميکند؛ خب این یک ایراد است؛ 
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کاری کنند که دانش آموز ما فراغت پيدا کند. البّته این، کار یک روز و دو روز نيست، این 
کار نيازمند برنامه ریزی است. ممکن است امروز و فردا دست ندهد اّما باید دنبال بکنند که 
این کار بشود. بّچه ها را باید انقالبی بار بياورند؛ پس فرصت کار انقالبی بدهند، فرصت تفّکر 

انقالبی بدهند؛ این یک.

 لزوم اختصاص امكانات ماّدى و معنوى براى تشّكلهاى امين و متديّن 
دانش آموزى

دّوم ]اینکه [ به تشّکلهای امين دانش آموزی ميدان بدهند؛ مثل همين انجمنهای اسالمی، 
مثل همين اتّحادیّه؛ که اینها یک تشّکلند؛ تشّکل امين و متدیّن، یا بسيج، بسيج دانش 
آموزی؛ یک تشّکل است، تشّکل امين و متدیّن؛ به اینها ميدان بدهند، ميدان بدهند که کار 
کنند؛ فرصت بدهند، امکانات بدهند -]همان طور که [ اینجا این جوانها گفتند- امکانات 
ماّدی، امکانات معنوی؛ به اینها ميدان بدهند، قدر بدانند. ما اگر ميخواستيم این انگيزه هایی 
را که شما دارید، با پول و با تبليغ و مانند اینها درست کنيم، هرگز امکان نداشت؛ لَو اَنَفقَت ما 
َّفَت بَيَن ُقلوبِِهم.)1۰( اینجا هم بنده عرض ميکنم اگر همه ی ثروت  فِی االَرِض َجميًعا مآ اَل
را هم خرج ميکردیم، نميتوانستيم این همه انگيزه و این همه توان و این همه شوق و عالقه 
را جمع کنيم. این از درون دارد ميجوشد؛ این را خدا کرده؛ دلها دست خدا است، دلهای 
من و شما دست خدا است. این را قدر بدانيم. اینها االن آمدند در ميدان؛ جوانهای ما، چه 
در اتّحادیّه ی انجمنهای اسالمی، چه در بسيج و امثال اینها، آمدند وارد ميدان شدند و 
ميخواهند کار کنند برای خدا، برای انقالب، برای کشور؛ به اینها باید ميدان داد، باید به اینها 

کمک ماّدی و معنوی کرد.
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 ضرورت برخورد با رويكرد ممانعت از ورود دانش آموزان به كارهاى 
انقالبى

نکته ی سّوم، در بعضی از مدارس -اینجا هم یکی از این دو جوان عزیزمان گفتند؛ بنده هم 
اّطالع داشتم، شنيده ام- با کارهای انقالبی مخالفت ميشود. فرض کنيد بّچه ها ميخواهند 
برای بيست ودّوم بهمن -من باب مثال- برنامه ریزی کنند و آماده سازی کنند؛ مسئولين 
مدرسه به جای کمک، مانع تراشی ميکنند؛ گاهی رسماً مانع ميشوند؛ نه، با این رویکرد باید 
برخورد بشود. بّچه ها درسشان را باید بخوانند، خوب هم باید بخوانند؛ بنده طرف دار درس 
خواندنم؛ ميدانيد، اّما در کنار درس خواندن این کار انقالبی هم باید انجام بگيرد. عزیزان 

من! جوان کشور ما اميدبخش است.

 سرجمِع محيط جوانى كشور، يعنى متديّن و انقالبى بودن جوانان
محيط جوانی در کشور ما اميدبخش است؛ نه اینکه بنده خبر نداشته باشم که حاال یک 
مشت جوانهایی هستند که راه های غلطی ميروند، کارهای بدی ميکنند؛ چرا، آنها را هم 
بنده اّطالع دارم اّما سرجمع وقتی که نگاه ميکنم به محيط جوانِی کشور، از خدای متعال 
سپاسگزاری ميکنم. با این همه عوامل انحراف، با این همه انگيزه، با این جبهه ی وسيع 
دشمنی و تمرکز روی جوانها، ما یک مجموعه ی بزرگ جوان داریم که مؤمنند، متدیّنند، 
انقالبی اند، اهل توّسلند، اهل شور و عشق به معنویّتند؛ این چيز کمی نيست؛ این چيز خيلی 
مهّمی است؛ خيلی چيز بزرگی است. عّده ای اهل قرآنند، عّده ای اهل اعتکافند، عّده ای اهل 
پياده روِی اربعينند، عّده ای اهل ایستادگی در ميدانهای انقالب و در مظاهر انقالبند. این 

خيلی با عظمت است، خيلی با ارزش است؛ دشمن با همه ی اینها مخالف است.
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 پيروزى حقيقت، به شرط استقامت؛ از صدر اسالم تا انقالب، و 
درخشندگى حزب اللَّ لبنان

و به شما عرض بکنم، دشمِن نظام جمهوری اسالمی تا حاال که شکست خورده؛ در این 
هيچ تردیدی نيست؛ این را بدانيد. تا حاال شکست خورده، این را من بارها گفته ام، دليلش 
هم جلوی چشم همه است؛ واضح است، استداللش یک استدالل پيچيده ی غير قابل فهم 
و مبهمی نيست. دليلش این است که وقتی این انقالب به وجود آمد، وقتی نظام اسالمی 
تشکيل شد، اینها از روز اّول تصميم گرفتند این نظام را از بين ببرند؛ حّداقل اینکه نگذارند 
رشد کند. ۳۷ سال گذشته، این نظام روزبه روز رشد کرده، روزبه روز قوی تر شده، این درخت 

تناور شده، برگ و بار پيدا کرده، دشمن هم هيچ غلطی نتوانسته بکند.
 پس تا حاال نتوانسته کاری بکند. مخصوص اینجا هم نيست؛ در دنيای اسالم شما ببينيد 
عليه جوانان مبارزِ مؤمن در لبنان و فلسطين چه کردند؛ چه کار توانستند بکنند؟ عليه 
حزب اهلل در لبنان چقدر اینها فّعالّيت تبليغی و عملی کردند، تهدید کردند، تهدیدها را 
به عمل آوردند. درعين حال حزب اهلل پيکره ی رشيد خود را در دنيای اسالم دارد نشان 
ميدهد. حاال گيرم که فالن دولت وابسته ی فاسِد تو خالی پوک، در فالن بيانّيه، با پول و 
دالر نفتی، حزب اهلل را مثالً محکوم بکند. خب به درک! چه اهّمّيت دارد. حزب اهلل آنجا مثل 
خورشيدی دارد ميدرخشد. حزب اهلل مایه ی افتخار دنيای اسالم است. جوانهای حزب اهلل 
و گروه حزب اهلل در لبنان مایه ی افتخار دنيای اسالمند. اینها کاری کردند که ارتشهای سه  
کشور عربی در دو سه جنگ نتوانستند انجام بدهند؛ اینها اسرائيل را شکست دادند. قبل از 
شکستی که اینها به اسرائيل وارد کنند، حّداقل در دو جنگ -در جنگ اّول همه ی کشورها 
شریک نبودند اّما در دو جنگ، مصر و اردن و سوریه ارتشهایشان را آوردند در مقابل اسرائيل 
و شکست خوردند- ارتشهای سه کشور، آن هم کشوری مثل مصر که ارتش قوی ای هم 
داشت یا مثل سوریه که ارتش قوی ای داشت، و کشور اردن، در مقابل رژیم صهيونيستی 
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صف آرایی کردند و در جنگ نظامی شکست خوردند. همين رژیم صهيونيستی را بعد از 
آنکه قوی تر هم شده بود، حزب اهلل در ظرف ۳۳ روز شکست داد. این چيز کوچکی است؟ 
این چيز کمی است؟ غلط است که ما بگویيم اینها مایه ی افتخار دنيای اسالمند؟ حاال یک 
ورق پاره ای هم یک جا اینها را محکوم بکند، خب کرده باشد، چه اهّمّيتی دارد؟ حقيقت رو 
به رشد است، حقيقت رو به بالندگی است. حقيقت ممکن است دچار سختی هایی در راه 
بَُد َفَيذَهُب ُجفآء؛ کف روی  ا الزَّ خود بشود اّما در نهایت پيروز خواهد شد. قرآن فرمود: َفاَمَّ
آب ظاهِر چشمگيری دارد؛ در رودخانه روی آب وقتی شما نگاه ميکنيد، وقتی که ميجوشد 
ا الزَّبَُد  این آب و به همدیگر ميخورد، کف جلوی چشم می آید اّما این کف ماندنی نيست. َفاَمَّ
َفَيذَهُب ُجفآء؛ این کف روی آب ميرود پی کارش نابود ميشود. َو اَّما مایَنَفُع الّناَس َفيمُکُث  
فِی االَرض؛)11( آن چيزی که نافع است، آن چيزی که حيات مردم به آن است، یعنی آن 
آب روان، آب زالل، آن ميماند. حقيقت این جوری است، حقيقت پيروز خواهد شد، حقيقت 
به اهداف خود دست خواهد یافت. بله، در راهش مشکالتی وجود دارد. شرطش این است 
که در مقابل این مشکالت خودش را نبازد؛ سرباز حقيقت، افسر حقيقت، رهرو حقيقت 
خودش را در مقابل این مشکالت نبازد. وقتی نباخت، ایستاد، تحّمل مشکل کرد، به نتيجه 
خواهد رسيد؛ کمااینکه به نتيجه رسيد؛ هم در صدر اسالم، هم در هرجا که ایستادگی بود 

و هم در زمان ما که زمان غلبه ی ماّدیّت است.

  آينده، از آِن رهروان حقيقت؛ و رفع مشكالت، به بركت ايستادگى
عزیزان! حقيقت مال شما است، شما رهرو حقيقتيد. آینده مال شما است، ان شاءاهلل روزی 
خواهد رسيد که این مشکالت هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد 
شد و بتدریج از بين خواهد رفت و ان شاءاهلل شما در قلّه قرار ميگيرید. به بّچه هایی که 
نيامدند، سالم من را برسانيد. اینکه گفتند این جلسه هرسال برگزار بشود، حاال من نميدانم 
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تاریخش را اّما من حرفی ندارم، هرچه شماها را بيشتر ببينيم، برای ما هم بهتر است.
والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1( در ابتدای این دیدار حّجت االسالم حاج علی اکبری )نماینده ی ولّی فقيه در اتّحادیّه ی انجمنهای 
اسالمی دانش آموزان( گزارشی ارائه کرد.

۲(بيانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بيت )عليهم الّسالم( و اتّحادیّه ی رادیو و تلویزیون های 
اسالمی )1۳۹۴/۵/۲۶(

۳( بيانات در دیدار با دانشجویان )1۳۹1/۵/1۶( 
۴(کافی، ج ۷، ص ۴۶۰

۵(صحيفه ی سّجادیّه، دعای بيستم )با اندکی تفاوت(
۶(شدید، زیاد

۷(سعدی. گلستان، باب اّول 
۸(از جمله، بيانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمين همایش ملّی نخبگان جوان )1۳۹۲/۷/1۷(

۹(سوره ی عصر، بخشی از آیه ی ۳؛ »...و همدیگر را به حق سفارش و به شکيبایی توصيه کرده اند.«
1۰(سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۶۳؛ »...اگر آنچه در روی زمين است همه را خرج ميکردی، 

نميتوانستی ميان دلهایشان الفت برقرار کنی ...«
11(سوره ی رعد بخشی از آیه ی 1۷
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