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 به مســـائل کلیـــدی توّجه کنیـــد، اولوّیـــت را به 
مســـائل کلیـــدی بدهیـــد. بـــه مســـائل فرعی و 
درجه ی دو گاهی انســـان الزم اســـت برسد، لکن 
جوری برخورد نشـــود با مســـائل درجه ی دو که 
مانع از حرکت جّدی و متمرکز به ســـمت مسائل 
کلیدی بشـــود. مثاًل حاال در مقوله ی اقتصاد اگر 
بخواهیم مسائل کلیدی را مطرح کنیم، مسئله ی 
تولید یک مســـئله ی جّدًا کلیدی است. مسئله ی 
اشـــتغال جزو مســـائل کلیدی اســـت که البّته با 
تولیـــد ارتباط پیدا میکند. مســـئله ی مهـــار توّرم 
مســـئله ی جّدًا کلیدی اســـت که علـــل زنجیره ی 
توّرم و گرانی را شناســـایی کنید و بروید سراغ این 
علـــل. مدیرّیت نظـــام پولی و مالی جزو مســـائل 

کلیدی است.     ۱۳۹۹/۴/۲۲ 

هر تصمیمی که ما بـــرای انقالب و به عنـــوان مواضع 
اصولی انقالب بگیریم، باید تابع اســـتدالل باشـــد. ما 
اهل منطقیم. ما حکومتمان هم حکومت اســـتدالل 
اســـت، قوانینمـــان هـــم قوانیـــن مســـتدل اســـت، 
معارفمان هـــم معـــارف اســـتداللی اســـت، مواضع 
سیاسی ما هم مواضع استداللی است. ممکن است 
یک وقت کسی نســـبت به این مواضع شـــعار بدهد - 
خیلی خوب؛ مانعی ندارد - اما پشـــت ســـِر این شعار، 
اســـتدالل و برهان و منطـــق وجود دارد. اســـاس این 
منطق هم یکی نفع ملت ایران و مصالح کشـــور است، 
یکی هـــم اصـــول و عقایـــد و باورهایی اســـت که ملت 
ایران در راه این باورها مبارزه و مجاهدت کرده، شهید 
و جانبـــاز داده، ایســـتادگی کرده اســـت و مـــردم دنیا 
را متوّجه خـــودش کرده اســـت. مواضع مـــا تابع این 

چیزهاست.        ۱۳۷۶/۱۰/۲۶ 

 مدیریت نظام پولی و مالی
 از مسائل کلیدی کشور است

مواضع ما باید تابع برهان و استدالل باشد

روحیه خلبانان هوانیروز کم نظیر و نیرومند است

خطبه های انقالب  با افتخار ایرانی  

تکلیف مهم، آنی اســـت کـــه متوجه به 
این قشـــر اســـت، یعنـــی روحانیـــون و 
دانشگاهی ها. آنکه مغز متفکر جامعه 
اســـت همین دو طایفه اند. و آن قشـــری که می تواند خنثی 
کنـــد آن توطئه هایی که بـــا کمال دقت برای شکســـت دادن 
نهضت در ُشُرف تکوین است، آن هم شماها هستید. تکلیف 
برای شما دو طایفه از ســـایرین زیادتر است؛ و مسئولیتتان 
بسیار زیاد. و آنها در صدد هســـتند که بین شما دو طایفه ای 
که با هم مربوط شـــدید و دیگر صحبتی نبود که دانشگاهی 
کذا و روحانی کذا، همه با هم بودید و پیش بردیدـ  بحمداهّلل  
ـ و فهمیدید با هم بودن پیش می بـــرد. وقتی با هم مجتمع 
شدید قشرهای دیگر پیوند کردند با شما، تکلیف شما و این 
قشـــر روحانیون و شـــما آقایان دانشـــگاهی ها این است که 

دست از هم برندارید.           ۱۳58/۴/۱۴ 

در انقالب، در دفاع مقـــدس، در آزمونهای گوناگون، ملت ما خوب امتحـــان دادند. به همان مقداری هم که کار کردیـــم، به همان مقداری هم که 
حرکت کردیم، خدای متعال دســـتاورد داد. البته دستاوردها خیلی بزرگ اســـت: »من جاء بالحسنة فله عشـــر امثالها« )۱( ده برابر تالش ما، خدای 
متعال به ما داد. ما کجا بودیـــم در دوران طاغوت در بین امت اســـالم و در بین ملل عالم؟ منـــزوی، گمنام، فراموش شـــده، در درون خود بدون 
حساســـیتهای الزم، بدون آن شـــجاعتها، بدون آن همت هائی که یک ملت را به جهش وادار میکند؛ اینجوری بودیم. امروز جوان ما، دانشمند ما، 
عالم ما، صنعتگر ما، کشـــاورز ما، آحاد مردم ما، آرزوهای بزرگ دارند. بزرگترین قدرتهای دنیا، شعار خودشـــان را قرار داده اند مقابله ی با جمهوری 
اســـالمی! خیال میکنند ملت ایران را بـــا این کار دارند ارعـــاب میکنند، تهدید میکنند؛ نمیدانند که ملت ایران احســـاس هویـــت میکند که میبیند 
مادیترین و خبیث ترین قدرتهای مادی عالم، مانع خودش را ملت ایران میبیند برای رســـیدن به اهداف شـــومی که دارد؛ این چیز کمی نیســـت. 
میگویند میخواهیم ما در خاورمیانه چنیـــن کنیم، چنان کنیـــم و ده برابر این از اهداف شومشـــان را هم نمیگویند؛ ملت ایران مانع اســـت؛ ملت 

جمهوری اسالمی مانع است. این نشان دهنده ی عظمت این ملت است، عظمت این نظام است.      ۱۳88/۴/۲۹  |    ۱_ سوره انعام،آیه ۱۶۰

کالم امام   

به رسم آیه ها   دولت جوان حزب اللهی  

خانواده ایرانی  

مناسبت  

جوانها اگـــر از حاال عادت کننـــد به نماز خوب، وقتی به ســـن ماها رســـیدند، نماز خوب 
خواندن برایشان دیگر مشکل نیست. در سنین ما آدمی که عادت نکرده باشد به نماز 
خوب، نماز خوب خواندن ممکن اســـت، اما مشکل اســـت. برای آنکه از جوانی عادت 
کرده به اینکه خـــوب نماز بخوانـــد؛ یعنی نماز با توجـــه - نماز خـــوب معنایش نماز با 
صدای خوش و قرائت خوب نیست؛ یعنی نماِز با توجه، با حضور قلب؛ قلبش در محضر 
پروردگار حاضر باشـــد؛ از دل و با دل حرف بزند - آن وقت این سجیه ی او میشود و دیگر 

برایش زحمت ندارد؛ تا آخر عمر همینجور خوب نماز میخواند.    ۱۳8۶/8/۲۹ 

تحـــّول در قـــّوه ی مجرّیـــه کار مهّمی اســـت؛ این تحّول یـــک نیاز 
همیشگی است، همیشه بایســـتی در نظر باشـــد که البّته تحّول 
به ســـمت پیشـــرفت. یک نقطه ی مهم در باب تحّول، استفاده ی 
از ِخرد جمعی اســـت و تکیه ی بر عقالنّیت که اســـتفاده بشـــود. از 
نخبگان خارج از دولت اســـتفاده کنید؛ هر جایی که میتوان از نظر 
یک نخبه ای ]استفاده کرد[ -بحث جناحهای سیاسی و امثال اینها 
را بکل در این قضّیه کنار بگذارید- از نظر نخبه ها هر چه میتوانید 
اســـتفاده کنید، و نـــگاه نکنید به اینکـــه حاال او وابســـته ی به یک 

جناحی است که شما قبول دارید یا ندارید.     ۱۴۰۰/۶/۶  

به فرزندانتان برسید؛ حق نداریم فرزندان را رها کنیم. سعیتان این باشد 
که ایمانشان را حفظ کنید. کاری نکنید که ایمان جوانتان، دختر و پسرتان 
به مبانِی شما متزلزل شود. گاهی انسان با دست و زبان بی مهار و بیرون 
از کنترل و با عمـــل غلِط خـــودش کاری میکند که جوان خـــود را از دین و 
مبانی دینی و اعتقادات و اصول دور می کند؛ او را بـــی اعتقاد می کند. از 
هر دو طرف هم ممکن است. گاهی با سختگیری های بیجا و گاهی هم با 
برخورد تند و تلخ و ترش، بعضی ها بچه هـــا را زده می کنند؛ بعضی هم از 
آن طرف با بی مباالتی ها و الابالی گری ها و امکانات بی حســـاب در اختیار 
بچه ها گذاشتن و از هر غلط آنها با اغماض چشم پوشی کردن، بچه ها را 
با دست خود طرد می کنند؛ در نتیجه بچه فاســـد و خراب می شود. باید 

با منطق و برخورد صحیح و مهربانانه با فرزندان برخورد کرد.      ۱۳8۳/8/۶

جنگ را چه کســـی به وجود آورد؟ نمی شـــود گفت جنگ را فقط عـــراق به وجود 
آورد. همه ی قراین از اول کار نشـــان می داد که اســـتکبار پشت ســـر عراق است؛ 
او را کمک نظامی کردنـــد؛ از لحاظ تبلیغاتـــی به او کمک کردند و شـــورای امنیت 
را در خدمت متجاوز قـــرار دادند. با این کـــه جنگ به این اهمیـــت در این نقطه ی 
حساس واقع شده بود، اما روزهایی گذشـــت که سازمان ملل در آن روزها، هیچ 

عکس العملی نشان نداد.   ۱۳۷۰/۷/5       
به مناسبت معرفی عراق به عنوان مســـئول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل در تاریخ   ۱37۰/9/۱8

جوانان به نماز با حضور قلب عادت کنند

در تحول از خرد جمعی و عقالنیت استفاده شود

 با مهربانی و منطق با فرزندان برخورد کنید

استکبار و شورای امنیت در خدمت متجاوز  به خاک ایران بود

درس اخالق  

 روحانیون و دانشگاهیان
دشمنی استکبار با انقالب نشان دهنده عظمت ملت ایران است مغز متفکر جامعه اند

تی که 
ّ
پیام کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند، بشارت است برای خودشان و همچنین برای مخاطبانشـــــان؛ اینکه امام بزرگوار فرمود مل

قّیت بزرگ نگاه کردید، به سمت خطر -به خاطر 
ّ

شهادت دارد اسارت ندارد، به این خاطر است. وقتی شما به فدا شدن در راه خدا به صورت یک موف
شهادت- بی محابا حرکت کردید، هیچ نیرویی در دنیا نیست که بتواند در مقابل شما ایستادگی کند.      ۱۳۹۷/۰۹/۲۱  

مزار: گلزار شهدای قرچک

با شهادت هیچ نیرویی نمی تواند مقابل شما بایستد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم میثم نجفی

شهید هفته  

محل شهادت: حلب، سوریه تاریخ شهادت: ۱2 آذر ۱394

چهره های ضداستعماری دو قرن اخیر ایران هم زمان در دو جبهه داخل و خارج با استعمار می جنگیدند

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در یکی از پایگاه های هوانیروز در جبهه غرب کشور

قیام علیهقیام علیه غفلت و غارت غفلت و غارت

سؤال: برخی والدین پیش از خواستگاری استخاره می کنند و بر اساس آن عمل می کنند، آیا در این موارد استخاره الزم است؟

جواب:  به طور کلی اســـتخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح اســـت، اعـــم از اینکه تردید در اصل عمل باشـــد یا در 
خصوصیات آن، بنابر این اگر در کار خیر، حیرت وجود ندارد، استخاره الزم نیست، توجه داشته باشید عمل به استخاره شرعا واجب 

نیست، ولی بهتر است بر خالف آن عمل نشود.

استخاره برای ازدواج

احکام  

گزارش هفته  گزارش هفته  

همه می دانند کـــه یک خلبان هوانیـــروز مادامی کـــه ضربه ى قاطعی 
به دشـــمن وارد نکند، در معرض آسیب دشـــمن قرار نمی گیرد و آدم 
می داند آن برادر رزمنده ى هوانیروز چه ضربات کوبنده اى را بر دشمن 
وارد کرده تا این که خودش خداى نکرده ضربه اى دیده و آسیب دیده 
یا این که به فیض شهادت نائل آمده. روحیه ى این عزیزان فوق العاده، 
روحیه ى باال و نیرومند و کم نظیرى اســـت. بنده با برخی از این برادرها 
از نزدیـــک در طول این هفت ســـال جنگ برخوردهاى خوبی داشـــتم، 
روحیه هاى آنها را به خوبی لمس کردم، شهداى نامدارى از این عزیزان 
مثل شهید شیرودى و شهید کشورى را از نزدیک با آنها کار کردم، آنها را 

دیدم و شهداى بسیارى که این عزیزان داشتند.    ۱۳۶۶/۱۰/۱۱   
به مناسبت۱5 آذر سالروز شهادت خلبان شهید احمد کشوری و روز  »هوانیروز«

قیام علیه غفلت و غارت
چهره هـای ضداسـتعماری دو قـرن اخیـر ایـران هم زمـان چهره هـای ضداسـتعماری دو قـرن اخیـر ایـران هم زمـان 
می جنگیدنـد اسـتعمار  بـا  خـارج  و  داخـل  جبهـه  دو  می جنگیدنـددر  اسـتعمار  بـا  خـارج  و  داخـل  جبهـه  دو  در 

»ای کالم اهّلل! گفتار مرا شـــاهد باش! به تو سوگند یاد می کنم اگر 
انگلیســـی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن تجاوز 
کننـــد در مقام مدافعه برآیم و تا آخریـــن قطره خون من بر زمین 
نریخته اســـت، دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این 
رفتار کنم، در شـــمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول 
از من بیزار شـــوند.« این ســـخنان، هیجان مبارزه را در خانه حاج 
محمدرضـــا کازرونی به اوج رســـاند. رئیس علی دلـــواری که اجازه 
جهادش با هم فکری سه نفر از علمای وقت صادر شده بود، با این 
ســـخنان قیام خود را علیه انگلیسی ها آغاز کرد. زندگی رئیس علی 

طول زیادی نداشت، اما عمق زیادی داشت. 
شـــهید ۳۴ساله مبارزه با استعمار انگلیس سال ها بعد به یکی از 
قله های استقالل و آزادی خواهی مردم ایران تبدیل شد تا سالروز 
شهادتش در ۱۲ شهریور ۱۲۹۴ شمسی به عنوان »روز ملی مبارزه 
با استعمار« وارد تقویم رسمی کشور شود. هرچند ایران در طول 
تاریخ هیچ گاه به طور مســـتقیم طعمه اســـتعمار و استعمارگران 
نشـــده بـــود، اّمـــا زوال و ضعف قـــدرت مرکزی در کنـــار موقعیت 
سوق الجیشی آن باعث  شده بود تا چشم طمع بیگانه هیچ گاه از 
آن قطع نشود. همین امر هم باعث شد تا از اواسط دوران قاجار 
به تدریج چشـــم و پای بیگانه به این ســـرزمین باز شود و صفحات 

تاریکی برای تاریخ این سرزمین رقم بزند. 
ســـمت دیگـــر این صفحات تاریک اما صفحات روشـــنی اســـت که 
ایرانی ها رقم زده اند؛ استقالل طلبانی که گرده زیر بار بیگانه دادن 
ننگشـــان بـــود و در ایـــن راه ابایی هم از آن نداشـــتند که نه فقط 
زندگی که حتی خـــون خود را هم هدیه کنند. رئیس علی دلواری، 
سرسلســـله این مبارزان ضداستعماری در تاریخ معاصر است که 
مســـتقیم به ســـراغ مبارزه با رأس فتنه و غارتگری رفت. تطمیع و 
تهدیدهای بعدی از ســـوی انگلیسی ها هم نشان داد که هدف را 
درســـت انتخاب کرده اســـت. پس از پاســـخ منفی به تطمیع چند 
هزار پونـــدی انگلیســـی ها، تهدیدش کردند که چنانچه اســـلحه 
زمین نگذارد و وارد جنگ با انگلیس شـــود، خانه هایشان ویران و 
نخل هایشان قطع خواهد شد. پاسخ قهرمان ضداستعماری این 
دیار محکم  تر از آنی بود که انگلیسی ها تصور می کردند: »خانه ما 
کوه  اســـت و انهدام و تخریب آن ها خارج از حیطه قدرت و امکان 
امپراتوری بریتانیای کبیر اســـت. بدیهی است که در صورت اقدام 
آن دولـــت بـــه جنگ با ما، تا آخرین حد امـــکان مقاومت خواهیم 
کـــرد.« رئیس علـــی اما تنها چهره درخشـــان مبارزه با اســـتعمار و 

غارت این دیار نیست. 

    مبارزه هم زمان با استعمار و عمله استعمار
میرزا کوچک خان جنگلی، از دیگر ستاره های مبارزات ضداستعماری 
و آزادی خواهانـــه تاریخ معاصر ایران اســـت؛ اما مبارزه او و امثال او 
از یک زاویه دیگر هم قابل تحلیل و معنادار اســـت. هرچند مبارزات 
ضداستعماری و اســـتقالل طلبانه مردم ایران و رهبران آن ها در دو 
قرن اخیر تداوم داشـــته، اّما از ســـوی مقابل، استعمارگران غارتگر 
بیکار ننشســـته و دست روی دست نگذاشـــته اند. آن ها هم زمان با 
مبارزه با جهاد ضداســـتعماری مردم ایران اقدام به ریشـــه  دواندن 
در فکر و فرهنگ این دیار کردند. برخی مانند رئیس علی مســـتقیمًا 
به مبارزه با رأس فتنه مشـــغول بودند و بعضـــی نیز به مانند میرزا 
کوچک خان و یا حتی امیرکبیر کار سخت تری داشتند و هم زمان هم 
با استعمار می جنگیدند و هم با عمله های استعمار؛ عمله هایی که 
در ظاهر، هم وطن و هم زبان او بودند، اّما در عمل پیشـــکار بیگانه 
بودند و تسهیلگر غفلت و غارت او. از این جهت زندگی و مبارزه او یک 

موضوع خاص قابل تحلیل است.
میرزا کوچک خان چه آنگاه که در کنار مشـــروطه خواهان با استبداد 
داخلـــی می جنگید و چه آنگاه که حاضر نشـــد در برابـــر قوای بیگانه 
روس و انگلیـــس ســـر تعظیم خم کنـــد، یک هدف داشـــت و آن هم 
»تشـــکیل یک حاکمیت مســـتقِل مبتنی بر اســـالم« بود. با اتکای به 
همین محور است که می توان تمام زندگی این مبارز ضداستعماری 
را تحلیل و اقدامات ظاهرًا متفاوت و متنوع او را درک کرد؛ موضوعی 
کـــه در بیانات ســـال  ۱۳۹۱ رهبر انقالب در دیـــدار اعضای کنگره میرزا 
کوچک خـــان جنگلی هم به چشـــم می خـــورد: »منشـــأ حرکت میرزا 
کوچک خان یک منشـــأ صددرصد دینی و اعتقادى است. رفتار او هم 
یـــک رفتار دینی و اعتقادى اســـت ... و حرکت، یـــک حرکت صددرصد 
اسالمی و ایرانی است ... این مرد، هم به خاطر پایبندى اش به اسالم 
جذب تفکر مارکسیستی نشد و رد کرد به طور صریح و قاطع آن نظریه 
را ... هـــم با اجنبی مخالف بود؛ یعنی چون سیاســـتی بود که از طرف 

اجانب بود، با اینکه این ها مقابله شـــان با دســـتگاه هاى حاکم مثل 
انگلیس و روس هاى قزاق و مانند این ها بود، اما در عین  حال به آن 
طرف هم جذب نشد؛ استقالل را حفظ کرد.«  ۱۳۹۱/8/۲۹ میرزا کوچک 
خـــان ســـرانجام در روز جمعه، یازدهم آذر مـــاه ۱۳۰۰ ، جان به جان 
آفرین تســـلیم کرد و دشـــمنانش از سر بغض و عداوت سر از جسد 
او جدا کرده و تا مدت ها در معرض تماشای مردم قرار داده بودند . 
شـــبیه ایـــن حرکت در ســـایر نقـــاط ایران و توســـط دیگـــر چهره های 
تاریخـــی مانند شـــیخ محمد خیابانی و محمدتقی خان پســـیان هم 
دیده می شـــود. جنبش هـــا و حرکت هـــای اصالحگرانـــه و صد البته 
ضداســـتعماری که آن ها نیز به مانند میـــرزا کوچک خان و رئیس علی 
و امیرکبیر و دیگر چهره های ضداســـتعمار دو قـــرن اخیر ایران، هم با 
اجانب مخالف بودند و هم با سیاستی که از سوی آن ها صادر می شد. 
سراسر مبارزه این چهره ها هم با همین نگاه قابل تحلیل است؛ اتکا به 

فکر و فرهنگ ایرانی و اسالمی بدون دخالت و نفوذ بیگانه. 
مروری بـــر اهداف این قیام های اســـتقالل طلبانه ضداســـتعماری 
در عیـــن تأکیـــد و تحریص به حفـــظ تمامیت ارضی ایـــران و مبارزه 
هم زمان با مواردی مانند بی ســـوادی که بستر اجتماعی دخالت  و 
حضور بیگانه را فراهم می کند، نشان می دهد که این تداوم تاریخی 
مبارزات ضداستعماری عالوه بر مخالفت با دخالت و حضور بیگانه، 
به جنگ عوامل زمینه ساز این دخالت  ها هم رفته و خواستار حذف 
و هـــدم آن ها از فکر و فرهنگ مردم ایـــران بودند. تأکید بر مبارزه با 
بی ســـوادی در مسیر حرکت اصالحگرانه چهره هایی مانند امیرکبیر 
و شـــیخ محمـــد خیابانـــی از این زاویـــه قابل تحلیل اســـت؛ مبارزه 
هم زمان با غارت اســـتعمار و غفلت اذهان. غفلت اذهان است که 
جاده  صاف کن غارت استعمار می شود: »وقتی که غفلت از توانایِی 
ت آســـان می شـــود. ببینید، 

ّ
تی حاکم شـــد، غارت آن مل

ّ
خود بر مل

غفلت و غارت مکمِل هم  هستند؛ غفلت مقدمه غارت است، غارت 
افزایش دهنده غفلت اســـت؛ غفلت و غـــارت با همدیگر همراه اند. 
این در مورد کشـــورهایی که مستقیم تحت استعمار بودند صدق 
می کند، در مورد جایی مثل کشـــور ما که اســـتعماِر مســـتقیم هم 
نشـــده صدق می کند؛ لذاســـت کـــه می خواهند غافل باشـــیم.« 
۱۴۰۰/8/۲۶  از امیرکبیر تا رئیس علی و میرزا کوچک خان و حتی انقالب 

اســـالمی به رهبر خمینی کبیـــر )ره(، همگـــی حرکت هایی بوده اند 
بـــرای مبـــارزه هم زمان با غارت و غفلت! از همیـــن جهت این مبارزه 
همان قدر که دشـــمن خارجی خواهد داشـــت، می تواند دشـــمن 
داخلی هم داشـــته باشد؛ داخلی هایی که آرزوی عمله خارج بودن 

را در سر می پرورانند.

جنبــش دانشــجویی، »دانشــجویانی هســتند کــه بــرای 
خودشــان رســالتی قائل انــد؛ یعنــی دانشــجوی متحــرک و 
فعال؛ دانشــجویی کــه از نیروی فکر و توان جســمی و روحی 
خودش می خواهد برای پیشرفت استفاده کند.«  ۱۳8۷/۷/۷ 
همچنیــن »به معنای حرکت جهــادی در مســیر و در خدمت 
آرمان هــای انقالب اســت و نه بر ضد آرمان ها ســخن گفتن«  
   ۱۳۹5/۱۰/۱۳ »یــا به تعبیر بهتر و رســاتری کــه می توان برایش 
انتخــاب کــرد: بیــداری دانشــجویی و احســاس مســئولیت 
دانشجویی که منشــأ چنین پدیده ای، خصوصیاتی است که 
در دانشگاه و در مجموعه دانشــجویان هست.«   ۱۳۷8/۹/۱ 
از جهت تاریخی، »جنبش دانشــجویی در کشــور ما در تاریِخ 
ثبت شــده و شناخته شــده خــود، همیشــه ضداســتکبار، 
ضدسلطه، ضداستبداد، ضداختناق و به شدت عدالت خواه 
بوده اســت. این ممیــزات جنبش دانشــجویی مــا از روز اّول 
اســت تا امروز«  ۱۳8۷/۹/۲۴ چنانکه »اگر کسی مدعی جنبش 
دانشجویی باشــد، اّما این ممیزات را نداشــته باشد، صادق 

نیست.«    ۱۳8۷/۹/۲۴

    نیرو و نشاط جوانی در خدمت حرکِت انقالب
حقیقــت این اســت کــه »انقــالب اســالمی حرکتی بــود که با 
اهــداف مشــخصی به وجــود آمــد؛ هــدف اســالم خواهی، 
استکبارســتیزی، حفظ اســتقالل کشــور، کرامت بخشــی به 
انســان، دفاع از مظلوم و پیشــرفت و اعتالی علمــی و فنی و 
اقتصادی کشــور؛ این ها اهداف انقالب بوده. این خط ادامه 
پیداکرده و انحراف پیدانکــرده.«  ۱۳۹۰/5/۱۹ بنابراین، تاکنون 
انقالب مسیر خود را به ســوی تحقق آرمان ها به درستی طی 
کرده اســت، اّما »از حاال به بعد تکلیف نســل جــوان کنونی و 
عمدتــًا دانشــجویی همین اســت کــه ایــن خــط را در همان 
جهت گیری به سوی تکامِل بیشتر ادامه بدهد و پیش ببرد.«  
  5/۱۹/ ۱۳۹۰ »دانشــجوی متعهــد و آگاه بــا انگیــزه آگاهــی و 
نشــاطی کــه الزمــه محیط هــای دانشجویی ســت، در پی آن 
است که آرمان های واال و تعهدآور خود را در پیگیری این گونه 
مسائل جســت وجو کند و در راه آن گام نهد.«    ۱۳8۷/۹/۲۴ در 
چنیــن چارچوبــی، حرکت جوانــان در جنبش دانشــجویی با 
آرمان های انقالب نســبت روشــنی دارد، چراکــه رهبر انقالب 
معتقدند »که آرمان های انقالب بدون نیرو و نشاط و جسارت 
جوانی، قابل تعقیب و قابل دسترســی نیست ... عقیده من 
این اســت که اگر چنانچه نیروی جوانــی، یعنی قدرت فکری و 
بدنی و اگر نشاط و روحیه و حالت تحرک و همچنین جسارت، 
یعنی خط شکنی ها که در جوان ها به عنوان خصیصه وجود 
دارد، نباشــد، مــا به آرمان ها دســت پیــدا نخواهیم کــرد.«    
۱۳۹۲/5/۶ بر این اســاس، جنبش دانشجویی مسئولیت های 

مهمــی در حرکــت انقالبــِی ملت ایــران بــر عهــده دارد. برخی 
محورهای این نقش آفرینی را این چنین می توان برشمرد:

استکبارستیزی و مبارزه با نظام سلطه »مبــارزه با اســتکبار و نظام ســلطه ... جــزو کارهای ۱
اساســی و مبانی انقالب اســت؛ یعنی اگــر مبارزه با اســتکبار 
نباشــد، مــا اصــاًل تابع قــرآن نیســتیم. مبــارزه با اســتکبار که 
تمــام نمی شــود. در مــورد مصادیــق اســتکبار، آمریــکا اتــم 
مصادیق اســتکبار اســت.«    ۱۳۹۴/۴/۲۰ نکتــه دیگر هم اینکه 
»مبــارزه بــا اســتکبار در انقــالب اســالمی و در میــان ملت ما 
یک حرکــت معقول و منطقــی و دارای پشــتوانه علمی و یک 
حرکت خردمندانه اســت، برخالف آنچــه بعضی می خواهند 
وانمود بکنند که این یک حرکت شــعاری و احساساتی است، 
متکــی به منطــق و عقالنیت نیســت، به عکــس، حرکت ملت 
ایران یــک حرکت متکی بــه عقالنیــت اســت.«    ۱۳۹۴/8/۱۲ در 
این میان، رســالت جنبش دانشــجویی این اســت کــه بداند 
»مســئله ســتیزه با اســتکبار و روز ملــی استکبارســتیزی یک 
مســئله اساسی و برخاســته از تحلیل و حرف درست است. «  
  ۱۳۹۲/8/۱۲ و همــواره در میدان مبارزه با اســتکبار مجاهدت 
کند، چراکه »مبارزه با اســتکبار تعطیل پذیر نیست، تکلیفش 
کاماًل روشن است؛ خودتان را آماده کنید برای ادامه مبارزه با 

استکبار.«    ۱۳۹۴/۴/۲۰

تبیین و گفتمان سازی برای تحقق آرمان ها دانشــجویی، 2 جنبــش  مهــم  وظایــف  جملــه  از 

آرمان خواهی است که با »گفتمان سازی« و »تصمیم سازی« 
عملی می شود: »ممکن است کســی بگوید ما این آرمان ها 
را چه جــوری دنبــال بکنیم؟ ما که در کشــور اثــری نداریم؛ یک 
عــده مدیرانــی هســتند، دارنــد کار خودشــان را می کننــد، 
مــا هــم اینجا شــعار می دهیــم، حرف می زنیــم. این اشــتباه 
در فهــم مســئله اســت؛ هرگــز این جــوری نیســت. دانشــجو 
تصمیم ســاز و گفتمان ســاز است. شــما وقتی که یک آرمانی 
را دنبــال می کنیــد، می گوییــد، تکــرار می کنید و بجــد پای آن 
می ایســتید، ایــن یــک گفتمــان در جامعــه ایجــاد می کنــد، 
ایــن موجــب تصمیم ســازی می شــود.«    ۱۳۹۴/۴/۲۰ جنبش 
دانشجویی باید »گفتمان های اصلی؛ یعنی عدالت، اقتصاد 
دانش بنیان، پیشــرفت ایرانی اسالمی، شــتاب در یافته های 
علمــی را تقویــت کنــد.«    ۱۳۹5/۴/۱۲ در ایــن زمینــه مســئله 
»تبیین« اهمیت می یابد: »تبیین هم در محیط دانشجویی 
است، هم در محیط بیروِن دانشجویی ... مسئله  نماز جمعه 
و امثال این ها که این ها گفتمان درســت می کند، این ها فکر 
و مطالبــه عمومی ایجــاد می کند و این خیلی باارزش اســت، 
کشور را می کشاند به یک َسمت مشخصی، البته تداوم کاری، 

استقامت، درست گفتن و تکرار الزم دارد.«    ۱۳۹5/۴/۱۲ 

جهاد علمی و گره گشایی از مشکالت کشور »در ایــن نظام مردمی، دانشــجویان در ســازندگی 3
آینده و ترســیم حرکت عمومی جامعه، نقشــی باید داشــته 
باشــند بیــش از آنچــه در جاهاى دیگــر دارنــد.«    ۳/۲۳/ ۱۳۶8 
بــه ایــن دلیل کــه »دانشــجویان طبقه پیشــرو و پیشــاهنگ 

و زبــده و بانشــاط و تروتــازه پیکــره اجتمــاع هســتند.« 
۱۳۶8/۳/۲۳ جنبه مهمــی از این نقش آفرینــی در زمینه حرکت 

علمی تجلــی می یابد: »هیچ چیــز نباید موجب بشــود که در 
حرکت علمی آن هــا اندک توقفی و تعللی به وجــود بیاید.«  
۱۳۶8/۳/۲۳ اهمیــت مجاهــدت علمــی این اســت کــه »امروز 

یکی از نیازهای اساســی و درجه یک کشــور، نیاز علمی است. 
اگــر چنانچه ما توانســتیم در عرصه علمی، پیشــرفت هایی را 
که تا امروز بحمداهّلل به دســت آمده اســت، با همین سرعت 
دنبال کنیم، هم در زمینه مشــکالت اقتصــادی، هم در زمینه 
مشکالت سیاسی، هم در زمینه مشــکالت اجتماعی، هم در 
زمینــه مســائل بین المللی، مطمئنــًا گره گشــایی های بزرگی 
خواهد شد.«   ۱۳۹۲/5/۶ بنابراین، »امروز یکی از پایه ای ترین 
گفتمان های کنونی کشــور مــا باید گفتمان پیشــرفت علم و 

فناوری باشد؛ این برو برگرد ندارد.«    ۶/5/ ۱۳8۷ 

    جوانان، »پیش ران حرکت« در »گام دّوم انقالب«
واقعیــت این اســت کــه ایــران اســالمی دارای ظرفیت های 
فراوانی اســت. فعال ســازی این ظرفیت ها در مســیر تحقق 
حداکثری آرمان ها و عبور از مشــکالت، جهــاد امروز جوانان 
انقالبــی اســت. »ظرفیت هــا باید شــناخته بشــود و از آن ها 
اســتفاده بشــود«  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و در این عرصه »دانشــگاه« 
و »جنبــش دانشــجویی مســلمان« نقشــی ویژه بــر عهده 
دارد، چراکــه »در دانشــگاه خیلی می شــود کار کــرد، اتفاقًا 
در دانشــگاه بایــد کار کــرد. چه کســی بایــد در دانشــگاه کار 
بکند؟ شــما. شما تشــکل ها هســتید که در دانشــگاه باید 
کار بکنیــد ... هــر کــدام کار کنید؛ مســتقل و به قــول میدان 
جنگ، آتش به اختیار.«  ۱۳۹۶/۳/۱۷ معنای »آتش به اختیار« 
هم این اســت کــه »همه جوان هــا، همه  گروه هــای مؤمن 
در زمینه های مختلف، هر کاری که برایشــان میســر اســت و 
مطابــق بــا قوانیــن کشــور و مصلحت کشــور ]اســت[، باید 
انجــام بدهند و معطل کســی نباید بماننــد.«از نقاط اصلی 
مورد تأکیــد در بیانیــه »گام دوم انقــالب«، »عظمت نقش 
نیروی جوان متعهد اســت.«امروز و در »گام دوم انقالب«، 
حرکت عمومی کشور به ســوی تحقق آرمان ها وجود دارد، 
»منتهــا بایســتی انضباط و ســرعت پیــدا کند و پیشــرفتش 
به سمت آن چشم انداز محسوس باشد.«    ۱۳۹8/۳/۱ نکته  
کلیــدی اینکــه »جوان های متعهــد، محور ایــن حرکت اند« 
چراکــه »جــوان پیــش ران و موتــور حرکت اســت. اگر نســل 
جــوان نمی بــود و نمی خواســت و اقــدام نمی کــرد، حرکت 
ف می شد؛ اندیشه پیران و فکر و تجربه آن ها آن  وقتی 

ّ
متوق

به کار می آید که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشد؛ 
پیش ران این حرکت، جوان ها هستند.«    ۱۳۹5/۹/۳

مجاهدت در مسیِر آمجاهدت در مسیِر آررمان های انقالبمان های انقالب
نگاهی به خصوصیات و مسئولیت های مهم »جنبش دانشجویی« از منظر رهبر انقالب


