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 پیشگفتار

 است. این پیچ پیچ بزرگ تاریخیامروز تاریخ جهان و بشریت بر سر یک 

دی المللی صهیونیستی به آزابین ی دیکتاتوریتاریخی عبارت است از تحول از سیطره

های معنوی و الهی و تبدیل اوضاع جهان به یک شکل و ها و حاکمیت ارزشملت

 .1ی جدیدهندسه

ی ایفای نقش مؤثر ایران در این پیچ تاریخی نیز تا حد زیادی به انجام وظیفه

اگر مردم ایران در مقطع کنونی در  .2دانشگاهیان و حوزویان وابسته استمسئوالن، 

، ملت ایران ایستادگی و مقاومت به خرج دهندبرابر فشارهای وارده از سوی غرب، 

ی ظهور ولیّ زمینهو  مسیر تاریخ عوض خواهد شدوقت، پیروز خواهد شد و آن

 .3دالفداءآماده خواهد ش لهأرواحنا عصر امر و ولیّ

به سبب طرح و تبیین مفاهیم را  13۹1سال شاید این گفته گزافه نباشد که 

باید یکی از  "مدظله العالی"گفتمان انقالب اسالمی در کالم مقام معظم رهبری 

 اقتصاد ،ملی عزت ،ملی تولید .دانست ی انقالبهاپربارترین سال

                                                           
  ؛22/05/۹1 هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه - 1

  10/11/۹1 دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمیبیانات در      
  22/05/۹1 هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه - 2
 1۹/10/۹1بیانات در دیدار مردم قم  - 3

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1932
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 بکس ،اسالمی نوین سازیتمدن ،علمی پیشرفت ،اسالمی پیشرفت ،مقاومتی

را  اسالمی بیداری و تاریخی پیچ ،زندگی اسالمیتدوین فرهنگ و  زندگی

 .ترین مفاهیم فوق دانستتوان از جمله مهممی

 گاهیکه روزمرّه  سرعت تحوالت سیاسی و حجم انبوه اخبار و اطالعات امروزه

و قدرت تحلیل شرایط و داشتن یک نگاه  با هدف سردرگمی مخاطبان منتشر می شوند

 گاهنباور ما این است که را از او سلب می نماید؛  کالن به وقایع پیرامون انقالب اسالمی

 کالم در مفاهیم این از یک هر که روندی و مذکور مفاهیم یمجموعه به شدهبندیجمع

 هر .های فوق باشدی آسیبکنندهتواند تا حدی جبرانیم اند،کرده طی انقالب رهبر

، فرصتی جدی برای مطالعه و از این مفاهیموار هر یک چند که فهم عمیق و منظومه

 طلبد. تبیین را می

اما بنا به وظیفه و تکلیف خطیری که بر خود احساس می کنیم، بر آن شدیم 

پیرامون هدف  را 4در خراسان شمالی "حفظه ا... تعالی"تا بیانات رهبر انقالب اسالمی

صورت جزوه ای تخلیص شده در آوریم. ، به تمدن سازی اسالمیاصلی انقالب، یعنی 

 گردد. واقع پژوهشگران حوزه و دانشگاهامید است مورد توجه و مباحثه علمی 

 فارقی علی  –والسالم 

 95اردیبهشت    

                                                           
 13۹1مهرماه  - 4

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1932
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1851
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21246
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21293
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21293
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2605
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2605
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1648
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 5بیانات در اجتماع مردم بجنورد

این استان استعدادهای درخشانی دارد. آنطوری که به من اطالع دادند، 

این استان جزو ده استان برتر کشوری از لحاظ استعداد و توانائی علمی است. در 

شود. اینها استعداد  می آموزی، جزو برترینهای کشور محسوبالمپیادهای دانش

هائی از همین است. البته بنده خودم هم در دوران طلبگی در مشهد نمونه

 .استعدادهای درخشان و برجسته را آنجا دیدم

مردم این منطقه، غیورند؛ دیندارند؛ مرزبانند؛ سرزنده و بانشاط و 

 چرا اینها را عرض می.ای استاین خصوصیات، خصوصیات برجسته شجاعند.

 های برجستگیاست مردم مناطق گوناگون کشور ما کنیم؟ برای اینکه خوب

خودشان را بدانند و به این برجستگیها افتخار کنند. جوان بجنوردی افتخار کند 

که مربوط به این شهر است. جوان مربوط به این استان، از هر قومی از اقوام که 

ق به این منطقه است؛ هست، افتخار کند که متعلق به این استان است؛ متعل

های دیگر این استان هم همین  متعلق به این مردم است. یکی از برجستگی

از کُرد و  -قومیتهای مختلف است  یهمزیستی مهربانانه و برادرانه همراهی و

                                                           
5 - 1۹/07/۹1 

 



 

   
  

 

4 

که با سالمت و مهربانی و برادری در کنار هم  -فارس و ترک و تات و ترکمن 

کامالً محسوس است، مشهود است؛ این را  اند؛ که این در منطقهزندگی کرده

 .خیلی باید قدر دانست

کاری از بعد از انقالب تا امروز در بهاین نشاط و سرزندگی و آماده

ملتی که درصدد سرتاسر کشور وجود دارد؛ و این یک موهبت بزرگ است برای 

 .حرکت به جلو است، درصدد ترقی و تعالی است، دنبال حیات طیبه است

کاری، نشاط، سرزندگی و پای کار بودن، نعمت بزرگی است؛ بهاین حالت آماده

ها، شرطهای دیگری هم وجود دارد. اوالً ولی این کافی نیست. برای رفتن به قله

وجود داشته باشد؛ یعنی هدف حرکت معلوم باشد،  ی راهنقشهباید یک 

شده باشد، بعد هم انداز حرکت معلوم باشد، خط سیر این حرکت ترسیم چشم

. این برای یک ملت رصد کردن دائم از این حرکتو درست و فهم دائمی 

 .الزم است. امروز اینها جزو مسائل اصلی ماست

من اصرار دارم که بالخصوص جوانهای عزیز ما و نخبگان کشور به 

مسائل اصلىِ امروز توجه داشته باشند؛ ما امروز اینها را الزم داریم. هدفهای این 

حرکت، از اول انقالب ترسیم شد؛ هم در شعارهای مردم، هم در بیانات امام 
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وم شد؛ بعد هم در طول ی راه به طور اجمالی معلنقشه "رضوان اللّه تعالی علیه"

ی راه تدوین شد، پخته شد، تکمیل شد؛ امروز ملت زمان، در این سی سال، نقشه

 .خواهد و دنبال چیست ایران میداند که چه می

اگر بخواهیم هدفهای ملت ایران را در یک مفهوم خالصه کنیم که 

ن را در های عمومی کشور و ملت را بیان کند و آبتواند تا حدود زیادی خواسته

ه اسالم عریفی ک؛ منتها با تپیشرفتبر بگیرد، آن مفهوم کلیدی عبارت است از 

ت ، متفاوت است با پیشرفپیشرفت در منطق اسالمد. کن برای پیشرفت می

 -آنها با یک جهت بینند،  . آنها یک بُعدی میدر منطق تمدن مادی غرب

 ی اولکنند. پیشرفت در نظر آنها، در درجه به پیشرفت نگاه می -جهت مادی 

و به عنوان مهمترین، عبارت است از پیشرفت در ثروت و پیشرفت در علم و 

پیشرفت نظامی و پیشرفت فناوری. پیشرفت در منطق غربی اینهاست؛ اما در 

، پیشرفت در علم، پیشرفت در اخالق منطق اسالمی، پیشرفت ابعاد بیشتری دارد:

پیشرفت در عدالت، پیشرفت در رفاه عمومی، پیشرفت در اقتصاد، پیشرفت در 

 اینها همه در مفهوم -المللی، پیشرفت در استقالل سیاسی عزت و اعتبار بین

پیشرفت در عبودیت و تقرب به خدای  -پیشرفت، در اسالم گنجانده شده است 

ی الهی؛ این هم جزو پیشرفتی است که در معنوی، جنبهی متعال؛ یعنی جنبه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
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در این « دنیا»اسالم هست و در انقالب ما هدف نهائی ماست: تقرب به خدا. هم 

 «. آخرت»پیشرفتی که مورد نظر است، ملحوظ شده است، هم 

و ال  هِألخرتِ لیس منّا من ترک دنیاهُ" اسالم به ما آموخته است که

؛  دنیا را برای آخرت نباید ترک کرد، همچنان که آخرت را نباید 6"لدنیاهُ هُءاخرتَ

 ؛7"ابدا عیشُکأنّک تَ دنیاکَعمل لِاِ"فدای دنیا کرد. در یک روایتی میفرماید: 

ی زندگىِ خودت نکن؛ برای پنجاه ریزی دنیا را فقط برای چند روزهیعنی برنامه

های عمومىِ مردمی ریزی کن. این را مسئوالن کشور، مسئوالن برنامهسال برنامه

باید مورد توجهشان قرار بدهند. نگوئیم ما که معلوم نیست پنجاه سال دیگر زنده 

 ریزی کن که گوئی بناست تاجوری برنامهریزی کنیم. نخیر، باشیم، چرا برنامه

آخر دنیا زنده باشی؛ همچنان که اگر برای خودت و به نفع خود بخواهی 

ریزی کنی، با چه جدیت و دقتی میکنی، برای نسلهای آینده هم که تو در برنامه

 ل ألخرتکَاعمَ وَ"ی مقابل هم: ریزی کن؛ نقطهآن وقت نیستی، همان جور برنامه

برای آخرتت هم جوری عمل کن، مثل اینکه فردا بناست از  ؛8"غدا تُکأنّک تمو

                                                           
 156، ص 3من ال یحضره الفقیه، ج -  6
 همان - 7
 همان - 8

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?mid=9&npt=8#26823
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?mid=9&npt=8#26823
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این دنیا بروی. یعنی هم برای دنیا سنگ تمام بگذار، هم برای آخرت سنگ تمام 

 .جانبهبگذار. پیشرفت اسالمی، پیشرفت در منطق انقالب، یعنی این؛ یعنی همه

هم الزم است،  رصد کردن مرحله به مرحلههدف، پیشرفت است؛ منتها 

اط نق ما چیست، موانعما چگونه است،  شرائطاست. امروز  کارِ نخبگانکه این 

 تهدیدهاکدام است، مان یها صتفرما کدام است،  نقاط ضعف ما کدام است، قوّت

مندی از فرصتها و جلوگیری از خطر چیست، چه کار باید بکنیم، برای بهره

ریزی کنیم؛ اینها کارهائی است که باید نخبگان در هر تهدیدها چگونه برنامه

ریزیها آن را به کار ببرند، و هم مردم را هم در برنامهای انجام دهند؛ مرحله

خواهند با چشم باز و با بصیرت حرکت کنند، بدانند  چون مردم می آگاه کنند؛

ی وجود وارد روند. وقتی اینجور شد، مردم با همه کنند، بدانند کجا می چه می

 .میدانهای دشوار خواهند شد

خب، حاال من اگر بخواهم یک قضاوتی بکنم نسبت به این هدفی که 

ی انقالب، دوران سی ساله است. در طول مثبتگفته شد، قضاوت من قضاوت 

ایم. البته فراز و فرود بوده است، تندی و کندی ما به طور مرتب پیشرفت کرده

بوده است، ضعف و قوّت بوده است، اما هرگز پیشرفت کشور و ملت به سوی آن 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2554
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2554
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2555
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2555
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ی مورد نظر متوقف نشده است. ضعفهائی وجود داشته است؛ باید ملت، قله

تصمیم  -سیاسی، نخبگان علمی، نخبگان روحانی نخبگان  -مسئوالن و نخبگان 

 پیشرفت کشور را تسریع کنیم.  .بگیرند این ضعفها را برطرف کنند

امروز چه چیزهائی میتواند ما را موفق کند و چه چیزهائی 

من یک مثالی بزنم: یک گروه  میتواند برای ما مشکالت به وجود بیاورد؟

ی تهی برجسخواهند خودشان را برسانند به قله کوهنورد را در نظر بگیرید که می

ی اول، پیش این کوه که دارای منافع است، دارای افتخار است. همّ آنها در درجه

رفتن و کار کردن و تالش کردن است. البته در راه ممکن است مشکالتی پیش 

ی اول ضروری است، عبارت بیاید، خطرهائی وجود دارد. آنچه برای آنها در درجه

است از اینکه تالش کنند، کار کنند، تحرک داشته باشند، عزم راسخ داشته 

باشند، امید خود را از دست ندهند، نسبت به رسیدن به اهداف ناامید نشوند، 

ی ریزی داشته باشند، هشیاری و آمادگی برای مواجههصبر داشته باشند، برنامه

ت و خطرهائی پیش با مشکالت داشته باشند. ممکن است در هر راهی مشکال

ی انقالب در مقابل مردم بیاید، که من اشاره خواهم کرد به آنچه که در سی ساله

 اند. عزیز ما پیش آمده و مردم از این مشکالت عبور کرده
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این حرکت عظیم و بزرگ عبارت است از همین  سازوبرگ اصلیپس 

ریزی، همین عزم راسخ، همین امید، همین کار و تالش پیگیر، همین برنامه

آمادگی و هشیاری. اگر این سازوبرگ اصلی وجود داشت، اگر این ارکان اصلی را 

در مثال ما، کوهنوردان؛ و در  -ای که دارد حرکت میکند دارا بود، این مجموعه

ی دشمنان آید و میتواند همهبر تمام مشکالت فائق می -واقعیت، ملت ایران 

این است. اگر این سازوبرگ وجود داشته باشد،  خود را به زانو در بیاورد. اساس،

 هیچ مشکلی به معنای واقعىِ کامل، مشکل نیست؛ هیچ خطری خطر نیست. 

برگ  و خطر واقعی این است که ملت این ساز خطر واقعی چیست؟

ی کار و تالش را از دست بدهد، دچار تنبلی اصلی را از دست بدهد؛ یعنی روحیه

دست بدهد، دچار یأس شود؛ صبر و مقاومت را از دست  ی امید را ازشود؛ روحیه

برنامگی و  ریزی را فراموش کند، دچار بیبدهد، دچار شتابزدگی شود؛ برنامه

ی هی برجستسردرگمی شود؛ اینها خطر است. اگر یک ملتی توانست این روحیه

ای از امید و عزم و ایمان و تالش و حرکت است، حفظ کند، خود را که آمیخته

 .هیچ مشکلی در مقابل او مشکل نیست

ی دشمن دارد، ی رویاروئی با یک مجموعهملت ایران یک عرصه

ی خطرناک خبیث شبکهدشمنی را هم آنها شروع کردند، در رأس دشمنها هم 



 

   
  

 

10 

 مریکاآ دولتاست، که متأسفانه بعضاً دولتهای غربی و بخصوص صهیونیستی 

اند. اینها از اول انقالب با انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی تحت تأثیر این شبکه

االن  اند؛اند، به دل گرفتهی این مردمی را که انقالب کردهمخالفت کردند؛ کینه

ی رویاروئی، یک طرف ملت ایران است، هم همین جور است. حاال در این صحنه

ند. کن ورزانه با ملت ایران دشمنی مییک طرف هم برخی از قدرتهائی که کینه

ینیم ب کنیم، اگر یک نگاه به ملت عزیزمان بکنیم، می وقتی عرصه را نگاه می

ملت ما دارای عزم است، دارای امید است، دارای استعداد برتر است، دارای نسل 

ی میدانها خودش جوانِ پرانگیزه و پرتالش است. این حضور نسل جوان، در همه

کنند؛  دهد: در میدان علم، که امروز در دنیا به آن اعتراف می نشان میرا دارد 

در میدان فناوری، در میدانهای گوناگون اجتماعی؛ آن وقتی که پیش آمد، در 

دفاع مقدس؛ امروز هم در آمادگیهای گوناگون. اینها را امروز ملت ایران 

را هم دارد، ابزارهای الزم برای حرکت به سمت  انداز بیست سالهچشم دارد؛

 .جلو را هم دارد، منابع طبیعی هم دارد، معادن ارزشمند هم دارد

ن ی ایحرکتمان از اول انقالب تا امروز سیر صعودی داشته است. نتیجه

 است. آن مقداریحرکتِ سیر صعودی هم پیشرفتی است که تا امروز حاصل شده 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1026
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ه هائی که با ما شد ایم، با توجه به دشمنیکه به تناسب سالها ما به دست آورده

 است، برجسته است و پیشرفتها جلوی چشم همه است. 

و  صبر، امید، تالش، کاری من هم این است: فراموش نکنیم که توصیه

ما داریم مسیری که ی حرکت از این مسیرهای مهم است. ، الزمهریزیبرنامه

یخ تار کنیم، مسیر مهمی است؛ یک مسیری است که میتواند حرکت می

 کند؛ می کمااینکه دارد تاریخ منطقه را متحول می؛ جهان را متحول کند

 بینید. 

تر و و شجاع. ملت ما چابکتر عبور خواهیم کردها گردنهما از این 

تواناتر از این است که در بین این راهها بماند. سی و سه سال است که ما داریم 

روز هم عضالت ما قویتر، آمادگی ما کنیم؛ روزبه در این مشکالت طی طریق می

  ی ما گرانبهاتر شده. بیشتر، تجربه

، عبارت عالج اصلی و بنیانی .تولید ملی ، امروز عبارت است ازاساس قضیهالبته 

هد، د برد، تولید را این افزایش میاست از تولید ملی؛ گرانی را این از بین می

 های ملیسرمایه برد،آورد، بیکاری را این از بین می اشتغال را این به وجود می

  کند.  ی استغناء ملت ایران را تقویت میروحیه اندازد،را به کار می

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2603
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2603
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2595
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2595
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 9بیانات در اجتماع مردم اسفراین

ملت ایران این استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت کند که بتواند در 

چرا ما به ئی در دنیا خودش را نشان دهد. الگوجهات گوناگون به عنوان یک 

ی چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و آینده خودمان بدبین باشیم؟

خودمان نگاه کنیم؟ دشمن میخواهد این را به ملت ما تلقین کند و در طول 

سالهای متمادی تلقین کرده است. اینجور باوراندند که حتماً عنصر غربی پیشرو 

تاریخ ما به ما نشان میدهد که  10ید دنبال او حرکت کرد؛ نه، یک روزیاست و با

قضیه بعکس بوده است. ما در دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در 

، پیشرو در فرهنگ بودیم؛ دیگران سازی بودیمپیشرو در تمدنصنعت بودیم، 

همت جوانان  نشود؟چرا امروز همان طور آموختند؛  گرفتند، می از ما یاد می

ی پیشرفت باید آنجور باشد که ما آن آینده را در نظر ما و نگاه آنها به مقوله

 .بگیریم

                                                           
۹ - 22/07/۹1 

مه ادر مدینه تشکیل شد و تا چند قرن اد صلوات اهلل علیه و آلهتمدنی که توسط رسول اکرم اشاره به  - 10

 در دیدار فرماندهان سپاه 2۹/06/73مورخه داشت و دنیا را فراگرفته بود؛ ناظر به بیانات معظم له در 
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من چندی قبل به جوانهای دانشجو و نخبه این نکته را گفتم، باید 

های در دنیا به وضعی برسیم که اگر کسی بخواهد به تازههمت شما این باشد که 

نده جوانان ما این آی باشد زبان فارسی یاد بگیرد.علمی دست پیدا کند، مجبور 

، برای آن تالش ی حتمی و قطعی در نظر بگیرندرا به عنوان یک آینده

کنند، برای آن کار کنند. نخبگان ما، نخبگان سیاسی ما، نخبگان علمی و فرهنگی 

ریزی کنند و به هیچ حدی قانع ما، با این نگاهِ به آینده حرکت کنند، برنامه

 .ی پیشرفت استباشند. این مقولهن

عزت  پیشرفت شاخصهائی دارد. یکی از شاخصهای پیشرفت یک ملت،

است که با لحاظ این شاخص،  است. ادعای من این نفس ملیاعتمادبه و ملی

ی نفس در عرصهملت ما پیشرفت زیادی کرده است. امروز ملت ما دارای اعتمادبه

کنید مسئوالن کشور در  المللی است. اینکه شما مالحظه میسیاست بین

زنند، ناشی از این  نفسِ کامل حرف میی با قضایای جهانی، با اعتمادبهمواجهه

کند. اسالم به ما این  نفس میت و اعتمادبهاست که ملت ما احساس عز

نفس را داده است. هر مقداری که با اسالم و احکام قرآن و معارف قرآن اعتمادبه

 ی عزت ملی ونفس ملی بیشتر خواهد شد. مقولهآشناتر باشیم، این اعتمادبه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=998
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های جهانی؛ چه در نفس ملی، به طور کلی محسوس است. در عرصهاعتمادبه

امروز ملت ایران حرف علمىِ جهانی، چه در رقابتهای سیاسىِ جهانی،  مسابقات

هانی های ج. مسئولین کشور به اعتماد ایستادگی ملت، در عرصهبرای گفتن دارد

ایستند و کار خودشان را و حرف خودشان را پیش  المللی میهای بینو صحنه

  .برند. این یک شاخص است می

است. اگر کشوری در علم و  عدالتیک شاخص دیگر برای پیشرفت، 

در  عدالت اجتماعی های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، امافناوری و جلوه

نیست. امروز در بسیاری از  منطق اسالم پیشرفت آن نباشد، این به نظر ما و با

وناگون های گکشورها علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه

یشتر تر و شکاف طبقاتی بی طبقاتی عمیقزندگی پیشرفت کرده است، اما فاصله

 شده است؛ این پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحی و ظاهری و بادکنکی است. 

حضور دارد  موانعی رویاروئی بزرگی با کشور ما، ملت ما در یک عرصه

کند. ما احساس ناتوانی  ی رویاروئی، کشور احساس ضعف نمیو در این عرصه

وان ت دانیم که با تالش می کنیم؛ می کنیم؛ احساس قدرت و توانائی می نمی

است؛ با این موانع ی این موانع را از بین برد. برخی از موانع، موانع طبیعی همه

طبیعی به شکلی باید برخورد کرد و با آنها زورآزمائی کرد. بعضی از موانع، موانع 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
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تحمیلی است، موانع سیاسی است، مشکالتی است که دشمنان پیشرفت این 

کنند؛ با اینها به شکل  کشور در برابر راه این مردم به صورت مانع ایجاد می

  .دیگری باید برخورد کرد

 ، آنچه که میهاجنگ اراده و رزم انسانیی رویاروئی و ن عرصهدر ای

بینی روشنو  بصیرت تصمیم و اراده وکننده باشد، عبارت است از تواند تعیین

کشور، همکاری  مسئوالن یاتحاد کلمه وحدت ملت ایران،. شما مردم عزیز

ما را  تواند مردم میآحاد  شناسیمسئولیت شناسی وهای مختلف، وظیفهدستگاه

شور ای را که متناسب با این کتواند آن چهره می به پیشرفتهای بیشتری برساند؛

  .و این ملت عزیز و بااستعداد است، برای ما به وجود بیاورد

خواهند در  کنند؛ به خیال خودشان می ریزی میدشمنان ما برنامه

مقابل این ملت بزرگ و بااراده، مانع و رادع درست کنند تا این پیشرفت اتفاق 

نیفتد؛ اما مطمئن باشند و بدانند همچنان که از روز اول انقالب تا امروز تجربه 

ها و مکرها و کیدهای خود ی توطئهکردیم، در آینده هم دشمنان ما در همه

 شکست خواهند خورد. 

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1704
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1054
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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 11دیدار جوانان استان خراسان شمالیبیانات در 

خواهم برای شما جوانهای عزیز عرض کنم، در  بحثی که امروز می

. ی پیشرفتمسئلهای است که روز اول مطرح کردم: توضیح و تبیین مسئله

موضوع بسیار مهمی است که باید مطرح کنیم. البته با طرح این موضوعات، 

یم . عرض کرداین یک شروع استخودمان را قانع نمیکنیم که قضیه تمام شد؛ 

تواند اهداف نظام اسالمی را تا حدود زیادی در خود جمع  که آن مفهومی که می

 بعداً عرض کردیم کهکند و به ما نشان دهد، مفهوم پیشرفت است. توضیحی هم 

گوئیم پیشرفت  ی حرکت است، راه است. چطور ما میکنندهپیشرفت، تداعی

هدف است؟ عرض کردیم علت این است که پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. 

شدنی نیست و بله، پیشرفت، حرکت است، راه است، صیرورت است؛ اما متوقف

چون استعدادهای بشری حد یقف همین طور ادامه دارد؛ چون انسان ادامه دارد، 

ا ، بپیشرفت در مفهوم اسالمی ندارد. گفتیم پیشرفت دارای ابعادی است؛ و

 چند بُعدیپیشرفت یک بُعدی یا دو بُعدی در فرهنگ غربی متفاوت است؛ 

 .است

                                                           
11 - 23/07/۹1 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1001
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 سبک زندگییکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت است از 

این  -اخرای یکدیگر است  عبارةٌاینها  -ی زیستن ، رفتار اجتماعی، شیوهکردن

 خواهیم امروز یک قدری بحث کنیم.  یک بُعد مهم است؛ این موضوع را می

ح که هدف انسان، رستگاری و فال -ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم 

باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری  -و نجاح است 

یت امن معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از

، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله، مسئلهاخالقی و روانی

ی سبک زندگی ی اینکه در زمینهی اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره

 این سرآغاز و سرفصل یک بحثچه باید گفت، چه میتوان گفت. عرض کردیم؛ 

 .است

سازی نوین تمدن جانبه را به معنایما اگر پیشرفت همه

 فهومم با پیشرفت برای خارجی و عینی مصداق یک باالخره - بگیریم اسالمی

 انقالب هدف و ایران ملت هدف که بگوئیم اینجور دارد؛ وجود اسالمی

ی درستی است محاسبه این ؛است اسالمی نوین تمدن یک ایجاد اسالمی،

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2275
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2275
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2273
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2273
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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است؛ یک بخش  بخش ابزاری: یک بخش، این تمدن نوین دو بخش دارد -

 .و اصلی و اساسی است. به هر دو بخش باید رسید بخش متنیدیگر، 

همین بخش ابزاری عبارت است از  آن بخش ابزاری چیست؟

، اختراع، علم: ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم

، المللیاعتبار بین، نظامی اقتدار سیاسی و، اقتصاد، سیاست، صنعت

؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است. البته تبلیغ و ابزارهای تبلیغ

ایم. کارهای زیاد و خوبی شده ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشته

ی ی مسائل علمی، هم در زمینهم در زمینهی سیاست، هاست؛ هم در زمینه

اش را که شما حاال اینجا نمونه -ی اختراعات مسائل اجتماعی، هم در زمینه

و از این قبیل، الی ماشاءاللّه  -مالحظه کردید و این جوان عزیز برای ما شرح دادند 

تهدیدها رغم فشارها و در بخش ابزاری، علیدر سرتاسر کشور انجام گرفته است. 

 .و این چیزها، پیشرفت کشور خوب بوده است تحریمها و

 آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می، بخش حقیقی اما

که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی  دهد؛ که همان سبک زندگی است

الگوی  ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس،تمدن است؛ مثل مسئله

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1934
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1934
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=976
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=976
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ی زبان، مسئلهی خط، مسئله، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئلهمصرف

ر ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، ی کسب و کار، رفتا

ای که در اختیار رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه

ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با 

رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما،  رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس،

نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها 

 .آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است

در  -آن چیزی که ما میخواهیم عرضه کنیم  -تمدن نوین اسالمی 

د؛ اینها متن زندگی است؛ این همان شو بخش اصلی، از این چیزها تشکیل می

. عقل معاش، عقل معاشگویند:  چیزی است که در اصطالح اسالمی به آن می

فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه پول در بیاوریم، 

ی وسیعی که گفته شد، جزو عقل ی این عرصهچگونه پول خرج کنیم؛ نه، همه

کتاب"معاش است. در کتب حدیثىِ اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام 

ی همین چیزهاست. در خود قرآن کریم آیات درباره العشرةکتاب؛ آن "العشرة

 .فراوانی وجود دارد که ناظر به این چیزهاست

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=976
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به حساب  تمدنافزاری بخش نرمی شود این بخش را به منزله خب، می

اگر ما در این به حساب آورد.  افزاریبخشهای سختآورد؛ و آن بخش اول را، 

ی پیشرفتهائی که در بخشی که متن زندگی است، پیشرفت نکنیم، همه

نمیتواند به ما امنیت و  بخش اول کردیم، نمیتواند ما را رستگار کند؛

ب نتوانسته. در آنجا بینید در دنیای غر؛ همچنان که میآرامش روانی ببخشد

افسردگی هست، ناامیدی هست، از درون به هم ریختن هست، عدم امنیت انسانها 

هدفی و پوچی هست؛ با اینکه ثروت هست، در اجتماع و در خانواده هست، بی

 بمب اتم هست، پیشرفتهای گوناگون علمی هست، قدرت نظامی هم هست. 

ی را، این بخش اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگ

البته در انقالب، در این بخش، پیشرفت ما  اصلی تمدن را اصالح کنیم.

چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت 

بعد  ؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟شناسی کنیمباید آسیبنکردیم. خب، 

اینها  توانیم چگونه میاز آنکه علتها را پیدا کردیم، آن وقت بپردازیم به این که 

نخبگان فکری،  -ی نخبگان ی کیست؟ به عهده. اینها به عهدهرا عالج کنیم

در محیط اجتماعی ی جوانها. اگر ی شما، به عهدهبه عهده -نخبگان سیاسی 
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وان ت آسیبها در این زمینه باشد، می که ناظر به رفع ما گفتمانی به وجود بیاید

مطمئن بود با نشاطی که نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران دارند، با استعدادی 

که وجود دارد، ما در این بخش پیشرفتهای خوبی خواهیم کرد؛ آن وقت 

ی اسالمىِ ملت ایران و انقالب درخشندگی ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشه

شناسی کنید و بعد عالج باید آسیبدنیا آسانتر خواهد شد. اسالمی ایران در 

 .کنید

رسانهموظف است،  دانشگاهموظف است،  حوزهموظفند،  نخبگان

ها، بخصوص بسیاری از دستگاه مدیرانموظفند؛  دارهاتریبونموظفند،  ها

هائی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار دارند، موظفند؛ کسانی که دستگاه

کنند، در این زمینه  ریزی آموزشی میها یا برای مدارس برنامهدانشگاهبرای 

نند، ک موظفند؛ کسانی که سرفصلهای آموزشی را برای کتابهای درسی تعیین می

باید ما همگی به خودمان . ای است بر دوش همهیک وظیفهموظفند. اینها همه 

 .. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیمبزنیم نهیب

شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آسیبهائی که در این بنابراین باید آسیب

له خواهیم مسئ زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیبها. البته ما اینجا نمی
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در  فرهنگ کار جمعیکنیم: چرا  شده فرض کنیم؛ فهرستی مطرح میرا تمام

ها به جمعی را غربیی ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با اینکه کار جامعه

ی تعاونوا عل" اند، اما اسالم خیلی قبل از اینها گفته است:اسم خودشان ثبت کرده

یعنی حتّی اعتصام به حبل. 13"و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا" ، یا:12"البرّ و التّقوی

چرا در برخی از بخشهای  .14"و ال تفرّقوا"جمعی باشد؛ اللّه هم باید دسته

زیاد است؟ چرا در برخی از بخشهای کشورمان روی آوردن  طالقکشورمان 

مان رعایتهای الزم را روابط همسایگیچرا در زیاد است؟  مواد مخدرجوانها به 

فرهنگ ی در بین ما ضعیف است؟ چرا در زمینه ی رحمصلهکنیم؟ چرا  نمی

در خیابان، ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیب است.  رانندگی

ی کوچکی هم نیست، مسئلهوآمد در خیابان، یکی از مسائل ماست؛ مسئلهرفت

چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست  نشینیآپارتمانی اساسی است. 

است؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت 

 ی ما چگونه است؟ در جامعه نوع معماری؟ الگوی تفریح سالم چیستکنیم؟  می

                                                           
 2مائده: سوره مبارکه  -12
 103آل عمران: سوره مبارکه  - 13
 همان - 14
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زندگی، داخل ی بخشهای ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیرِ همه

بخش اصلی و حقیقی و واقعی است؛ در این  ی سبک زندگیمقولهدر این 

. چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای رفتارهای ماست، که تمدن

 آرایشی چطور؟ مسئله طراحی لباسمانماست؟ چقدر عقالنی و منطقی است؟ 

در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟ آیا ما در 

؟ گوئیم راست میبازار، در ادارات، در معاشرتهای روزانه، به همدیگر به طور کامل 

زنیم؟ بعضی حرف می پشت سر یکدیگرچقدر رواج دارد؟ چرا  دروغدر بین ما 

چیست؟ در محیط  رگریزیکاگریزند؛ علت  ها با داشتن توان کار، از کار می

کنند؛ علت پرخاشگری و بی مورد میهای بیپرخاشگریها اجتماعی، برخی

را چقدر مراعات  حقوق افرادصبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ 

 شود؟ در اینترنت چقدر مراعات می ها چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه می

که یک بیماری  - گریزیقانونکنیم؟ علت  شود؟ چقدر به قانون احترام می

 وجود چقدر جامعه در وجدان کاری در برخی از مردم چیست؟ -خطرناکی است 

 چقدر تولید در کاریمحکم دارد؟ وجود چقدر جامعه در اجتماعی انضباط دارد؟

 است؟ اهتمام و توجه مورد چقدر مختلف، بخشهای در کیفی تولید دارد؟ وجود

های خوب، در حد رؤیا و حرف ایدهچرا برخی از حرفهای خوب، نظرهای خوب، 
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 ارساعات مفید کگویند که  ؟ که دیدید اشاره کردند. چرا به ما میماند باقی می

های اداری ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت در دستگاه

به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل فایده داشته باشد؛ چرا 

رواج دارد؟ آیا مصرف گرائیمصرف کجاست؟ چرا در بین بسیاری از مردم ما

آوریم، صرف اموری گرائی یعنی اینکه ما هرچه گیر میگرائی افتخار است؟ مصرف

در جامعه قطع  ی رباریشهکنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست. چه کنیم که 

رعایت شود؟  حق فرزندان -حق زن، حق شوهر  -حق همسر شود؟ چه کنیم که 

چه کنیم که طالق و فروپاشی خانواده، آنچنان که در غرب رائج است، در بین ما 

ی ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت رواج پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه

اش را انجام دهد، هم اش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعیخانوادگی

ماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد اش محفوظ بحقوق اجتماعی و خانوادگی

اش را انتخاب کند؟ اینها جزو مسائل اساسی ماست. حد بین این چند تا، یکی

دار و نیاز به ی ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمانزاد و ولد در جامعه

زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثالً فرض 

بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز  کنید به شما

کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حاال به ما گزارش 
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پیر خواهد شد؛  یی نه چندان دوری، جامعهی ما درآیندهدهند که جامعه می

حد زاد ز او گرفته خواهد شد. ی ایرانی دارد، ای جوانی که امروز جامعهاین چهره

وجود  های مجردیخانهچقدر است؟ چرا در بعضی از شهرهای بزرگ،  و ولد

تجمل ی ما نفوذ کرده است؟چگونه در جامعه بیماری غربیدارد؟ این 

 است؟ خوب چقدرش است؟ بد چقدرش است؟ خوب است؟ بد چیست؟ گرائی

 گونیگونا بخشهای اینها نرسد؟ بد حد به نرود، فراتر خوب حد از که کنیم کار چه

ها مسئله از این قبیل وجود دارد؛ که بعضی از ده و است، زندگی سبک مسائل از

اینهائی که من گفتم، مهمتر است. این یک فهرستی است از آن چیزهائی که 

ی یک تمدن، مبتنی بر قضاوت دربارهدهد.  متن تمدن را تشکیل می

 .اینهاست

دارد، صنعت دارد، ثروت شود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین  نمی

دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد؛ در حالی که در داخل آن، این مشکالت فراوان، 

سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. اصل اینهاست؛ آنها ابزاری است برای 

اینکه این بخش تأمین شود، تا مردم احساس آسایش کنند، با امید زندگی کنند، 

 .، پیش بروند، حرکت کنند، تعالی انسانىِ مطلوب پیدا کنندبا امنیت زندگی کنند
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ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین باید 

های یک مایه . البته اسالم بُنکنیم و به شکل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم

این فرهنگ عبارت است  هایمایه بُنچنین فرهنگی را برای ما معین کرده است. 

؛ اینها را اسالم در اختیار ما قرار داده است. اگر ما خردورزی، اخالق، حقوقاز 

نپردازیم، پیشرفت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد  جدیبه طور به این مقوالت 

و تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پیش برویم، هرچه 

اد شود، اگر این بخش را ما درست نکنیم، پیشرفت اختراعات و اکتشافات زی

ایم. باید دنبال این بخش، زیاد کار کنیم؛ اسالمی به معنای حقیقی کلمه نکرده

 .زیاد تالش کنیم

دو سه نکته پیرامون ایجاد این وضعیت و الزاماتی که دنبال این فرهنگ 

ی اول توجه کنیم. نکتهرفتن برای ما ایجاد میکند، وجود دارد، که باید به اینها 

 :رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی استاین است که 

هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان 

ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد 

است. یک هدفی را باید  ایمانن، ی اصلی وجود دارد و آشود. یک نقطه می



 

   
  

 

27 

ت بدون ایمان، پیشرف. به آن ایمان پیدا کنیم -هدف زندگی را  -ترسیم کنیم 

 . گیرد پذیر نیست؛ کارِ درست انجام نمیدر این بخشها امکان

حاال آن چیزی که به آن ایمان داریم، میتواند لیبرالیسم باشد، میتواند 

کاپیتالیسم باشد، میتواند کمونیسم باشد، میتواند فاشیسم باشد، میتواند هم 

باشد؛ باالخره به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به  توحید ناب

ایمان به یک هم است. ی ایمان، مدنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مسئله

داشته  وجود باید؛ یک چنین ایمانی ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد، اصل

 .بر اساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شدباشد. 

ای وجود دارد، که من برای شما جوانها عرض بکنم: در اینجا یک مغالطه

بینید مطرح کردند. می را« زدائیایدئولوژی»نمای غربی عنوان چند تا فیلسوف

 مطرح می« زدائیایدئولوژی»، عنوان روشنفکری گاهی در بعضی از این مقاالت

شود اداره کرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف شود: آقا جامعه را با ایدئولوژی نمی

وار، بدون اینکه عمق این ای هم اینجا طوطییک عده اند؛نمای غربی این را گفته

حرف را درک کنند، بدون اینکه ابعاد این حرف را بفهمند چیست، همان را تکرار 

سازی دارد، ی تمدنهیچ ملتی که داعیهکنند.  کردند، باز هم تکرار می
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http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1705


 

   
  

 

28 

تواند حرکت کند و تا امروز حرکت نکرده است.  بدون ایدئولوژی نمی

 بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیهیچ ملتی 

  سازی کند.تواند تمدن

را به  تمدن مادیهائی که امروز شما مالحظه میکنید در دنیا  همین

اند، اینها با ایدئولوژی وارد شدند؛ صریح هم گفتند؛ گفتند ما وجود آورده

 اعتقاد داریاقتصاد سرمایه کمونیستیم، گفتند ما کاپیتالیستیم، گفتند ما به

 هم زحماتی البته کردند؛ کار دنبالش ند،ورزید اعتقاد آن به کردند، مطرح داریم؛

ای هم بر دوش آنها گذاشته شد. بدون داشتن یک مکتب، هزینه شدند، متحمل

های بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، و بدون تالش برای آن و پرداختن هزینه

 .سازی امکان نداردآن، تمدن

مادی یک البته بعضی از کشورها مقلدند؛ از غرب، از سازندگان تمدن 

اند. بله، اینها ممکن اند، زندگی خودشان را بر اساس آن شکل دادهچیزی را گرفته

 است به یک پیشرفتهائی هم برسند، به یک پیشرفتهای صوری و سطحی هم می

پذیرند؛ اگر ریشه و آسیبساز نیستند، اینها بیرسند، اما مقلدند؛ اینها تمدن

دار ینها از بین خواهند رفت؛ چون ریشهچنانچه یک طوفانی به وجود بیاید، ا

برخی آورد، نیستند. عالوه بر اینکه کار آنها تقلید است و تقلید پدرشان را در می
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آید، اما اش گیرشان نمیآید و بسیاریتمدن مادی غرب گیرشان می از منافع

  .آیدآنها گیرشان می ی زیانهایهمه

بعضی از کشورها هستند که رشد اقتصادی خواهم از کشورها اسم بیاورم.  من نمی

ود. ش آنها به عنوان یک الگو، در گفتار و نوشتار برخی از روشنفکران ما مطرح می

بله، ممکن است آنها به یک صنعتی هم دست پیدا کرده باشند، پیشرفتی هم در 

ی علم و صنعت کرده باشند، اما اوالً مقلدند؛ ذلت ی مادی یا در زمینهزمینه

ی ی بر این، همهد و فرودستی تقلید، روی پیشانی آنها حک شده؛ عالوهتقلی

آسیبهای تمدن کنونی مادی غرب را آنها دارند، ولی اکثر منافعش را ندارند. امروز 

دهد مشکالتی را که برای بشریت و برای  این تمدن مادی غرب دارد نشان می

 .پیروان خودش به وجود آورده

یدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود آورد؛ پس بدون مکتب و بدون ا

احتیاج به ایمان است. این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد 

ی بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود؛ و این مکتب، هدایت کننده و اداره کننده

 ی اینها خواهد شد. همه

ای آن جامعهدهد،  آن که مکتب توحید را مبنای کار خودش قرار می

ی این خیراتی را که متوقف بر تمدنکند، همه که به دنبال توحید حرکت می
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دار یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشهسازی است، به دست خواهد آورد؛ 

. خواهد ساخت و فکر و فرهنگِ خودش را در دنیا گسترش خواهد داد

ایمانی، جامعه به بیبنابراین، این مطلب اول، که احتیاج به ایمان است. کشاندن 

سازی اسالمی دنبال آن بودههائی است که دشمنان تمدنیکی از همان توطئه

 .کنند اند و االن هم با شدت این را دارند دنبال می

امروز در محیطهای روشنفکری، کسانی هستند با شکلهای گوناگون، با 

دارند؛ دوران  می های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی برحذرقد و قواره

برند؛ امروز هم از تکرار  است، زیر سؤال می 60ی اوج شعارهای مکتبی را که دهه

 شعارهای مکتبی و شعارهای انقالبی و اسالمی، خودشان واهمه دارند و می

گویند آقا، هزینه دارد، دردسر دارد،  خواهند در دل دیگران واهمه بیندازند؛ می

گاه خوشبینانه این است که بگوئیم اینها تاریخ نخواندهتحریم دارد، تهدید دارد. ن

اینها اگر تاریخ خوانده بودند و  -های بدبینانه هم وجود دارد البته نگاه -اند 

اطالع داشتند از سرگذشت و منشأ و مبدأ تمدنهائی که وجود دارد و همین 

 را نمی خواهد دنیا را فتح تصرف کند و این حرف تمدن مادی غرب که امروز می

 .انداطالعند، تاریخ نخواندهزدند. باید بگوئیم اینها بی
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ی بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان، ممکن است به ثروت جامعه

برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه میشود 

 -ست او ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر  -یک حیوان سیر و قدرتمند 

خواهد. اسالم طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم  اسالم این را نمی

ی عبودیت بر خاک بساید. ی خدا باشد؛ جبههقدرتمند باشد، و هم شاکر و بنده

ی خدا و عبد خدا بودن؛ این آن چیزی است انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده

 .سازی استزد، الگوی انسانخواهد انسان بسا خواهد؛ می که اسالم می

سازىِ اسالمىِ نوین به ایمان است. این ی اول، نیاز تمدنپس در درجه

ایم. ایمان ما، ایمان به اسالم است. در ایمان را ما معتقدین به اسالم، پیدا کرده

ی آنچه را که مورد نیاز ماست، اخالقیات اسالم، در آداب زندگی اسالمی، همه

ما  .باید اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرار دهیمنیم؛ توانیم پیدا ک می

باید در اخالق اسالمی و عقل ایم؛ در فقه اسالمی و حقوق اسالمی زیاد کار کرده

ها مسئولیت حوزه - عملی اسالمی هم یک کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم

گاه ت دارند، دانشدارند، دانشوران مسئولیت دارند، محققان و پژوهشگران مسئولی

مان قرار دهیم، آن را در آموزشهای ریزیآن را مبنای برنامه -مسئولیت دارد 

خودمان وارد کنیم؛ این چیزی است که امروز ما به آن احتیاج داریم و باید دنبال 
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سازی نوین اسالمی و به دست ی اول در باب تمدنکنیم. این مطلب اول و نکته

 .بخش اساسی از تمدن است، که سلوک عملی استآوردن و رسیدن به این 

انید تو هیچکدام از این چیزهائی که من فهرست کردم و گفتم، شما نمی

پیدا کنید که یا به صورت خاص، یا تحت یک عنوان عام، در اسالم به آن پرداخته 

نشده باشد. انواع سلوک با افرادی که انسان با آنها ارتباط دارد، انواع رفتارهای 

، انواع چیزهائی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود دارد، اینها در اسالم ما

وآمد هست، در مورد سوار شدن هست؛ در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت

و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد تعاون هست، در زمینه

ی چیزها، یا ت. در همهی رفتار با دشمن هسی رفتار با دوست هست، در زمینه

به طور خاص در منابع اسالمی ما موجود است، یا تحت یک عنوان کلی وجود 

توانند آن چیزی را که مورد نیازشان است،  دارد؛ که اهل استنباط و اهل نظر می

 .از آن به دست بیاورند و پیدا کنند

ما برای ساختن ی دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که نکته

تقلید  ؛این بخش از تمدن نوین اسالمی، بشدت باید از تقلید پرهیز کنیم

از آن کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها 

 یتمدن غربتحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، 
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این  -غرب داشته باشیم گری با است. نه اینکه ما بنای دشمنی با غرب و ستیزه

گری و دشمنىِ احساساتی نیست. بعضی ستیزه -حرف، ناشی از بررسی است 

ی غرب و دشمنی های غرب و توطئهبمجرد اینکه اسم غرب و تمدن غرب و شیوه

ستیزی: آقا، شماها با غرب دشمنید. نه، ما کنند بر غرب آید، حمل میغرب می

داریم. غرض ن -البته پدرکشتگی داریم!  - با غرب پدرکشتگىِ آنچنانی نداریم

 .شده استاین حرف، بررسی

تقلید از غرب برای کشورهائی که این تقلید را برای خودشان روا 

؛ حتّی آن کشورهائی که جز ضرر و فاجعه به بار نیاوردهدانستند و عمل کردند، 

ت ت این اسبظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند، اما مقلد بودند. عل

ی فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده. است فرهنگ مهاجم فرهنگ غرب، یککه 

ها وارد شدند، فرهنگهای بومی را نابود کردند، بنیانهای . هرجا غربیفرهنگهاست

ه توانستند، تاریخ ملتها را تغییر اساسىِ اجتماعی را از بین بردند؛ تا آنجائی ک

ها وارد دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند. هر جا انگلیس

شدند، زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود داشت، 

 آن را از بین بردند. 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1010
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بود؛ تمام ی هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی قارهدر شبه

های حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، مدارس نوشتجات، مکاتبات دستگاه

ها آمدند زبان عمده، شخصیتهای برجسته، با زبان فارسی انجام میگرفت. انگلیس

ی قارهفارسی را با زور در هند ممنوع کردند، زبان انگلیسی را رائج کردند. شبه

بوده، امروز در آنجا زبان فارسی غریب هند که یکی از کانونهای زبان فارسی 

است؛ اما زبان انگلیسی، زبان دیوانی است؛ مکاتبات دولتی با انگلیسی است، 

این  -باید انگلیسی حرف بزنند  -حرف زدن غالب نخبگانشان با انگلیسی است 

ها در دوران استعمار در آنجا ی کشورهائی که انگلیستحمیل شده. در همه

 ین اتفاق افتاده است؛ تحمیل شده است. حضور داشتند، ا

ما زبان فارسی را بر هیچ جا تحمیل نکردیم. زبان فارسی که در هند 

ها استقبال شد؛ شخصیتهای هندی، خودشان ی خود هندیرائج بود، به وسیله

به زبان فارسی شعر گفتند. از قرن هفتم و هشتم هجری تا همین زمان اخیرِ 

 شعرای زیادی در هند بودند که به فارسی شعر می ها،قبل از آمدن انگلیس

و بسیاری  -که اهل دهلی است  -گفتند؛ مثل امیرخسرو دهلوی، بیدل دهلوی 

تر از از شعرای دیگر. اقبال الهوری اهل الهور است، اما شعر فارسی او معروف

ها که انگلیسی را در هند رائج شعر به هر زبان دیگری است. ما مثل انگلیس
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وآمد شاعران و ند، زبان فارسی را رائج نکردیم؛ فارسی با میل مردم، با رفتکرد

ها آمدند مردم را عارفان و عالمان و اینها به طور طبیعی رائج شد؛ اما انگلیس

مجبور کردند که باید فارسی حرف نزنند؛ برای فارسی حرف زدن و فارسی 

 .نوشتن، مجازات معین کردند

هائی که تحت استعمار آنها بود، زبان فرانسه را ها هم در کشورفرانسوی

ها که سال -اجباری کردند. یک وقتی یکی از رؤسای کشورهای آفریقای شمالی 

زمان ریاست جمهوری با بنده مالقات داشت.  -ها بر آنجا سلطه داشتند فرانسوی

ن ی عربىِ آای را بگوید، واژهاو با من عربی حرف میزد؛ بعد میخواست یک جمله

جمله یادش نیامد، بلد نبود. معاونش یا وزیرش همراهش بود، به فرانسه به او 

گفت که این جمله به عربی چه میشود؟ او هم گفت که بله، این جمله به عربی 

توانست مقصود خودش را با عربی ادا کند،  میشود این. یعنی یک عرب نمی

در ه این است! یعنی اینقمجبور بود با فرانسه از رفیقش بپرسد، او هم بگوید ک

اینها از زبان اصلىِ خودشان دور مانده بودند. این مسئله را سالها بر اینها تحمیل 

ها هم ها هم همین جور، اسپانیائیها هم همین جور، هلندیکردند. پرتغالی

همین جور؛ هر جا رفتند، زبان خودشان را تحمیل کردند؛ این میشود فرهنگ 

 .نگ غرب، مهاجم استمهاجم. بنابراین فره
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ها آنجائی که توانستند، بنیانهای فرهنگی و اعتقادی را از بین غربی

بردند. در مثل کشور ما که استعمارِ مستقیم وجود نداشت و به برکت مجاهدت 

ها نتوانستند به طور مستقیم وارد شوند، افرادی را یک عده از بزرگان، انگلیس

که معروف به  -میالدی  1۹1۹، یعنی 12۹۹عامل خودشان کردند. اگر قرارداد 

در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس و بعضی از  -الدوله است قرارداد وثوق

آزادیخواهانِ دیگر مواجه نمیشد و این قرارداد عملیاتی میشد، استعمار ایران 

ی مردانی نگذاشتند این اتفاق بیفتد. اما آنها به وسیله -مثل هند  -حتمی بود 

وامل خودشان، با گماشتن رضاخان پهلوی و تقویت او و گذاشتن روشنفکران ع

که باز الزم نیست من اسم بیاورم، دوست ندارم  -ی به غرب در کنار او وابسته

فرهنگ خودشان را بر ما تحمیل کردند. بعضی از وزرا و نخبگان  -اسم بیاورم 

ا عامل غرب بودند برای ی فرهنگی داشتند، اینهسیاسی دستگاه پهلوی که جنبه

اش مسئلهدگرگون کردن فرهنگ کشورمان؛ و هرچه توانستند، کردند؛ یک مقوله

و زدودن حضور روحانیون فشار بر روحانیون  اشبود، یک مقوله کشف حجابی 

 از کشور بود، و مقوالت فراوان دیگری که در دوران رضاخان پهلوی دنبال می

؛ کند زدائی میهرجا وارد شود، هویتست؛ شد. فرهنگ غربی، فرهنگ مهاجم ا

 برد. هویت ملتها را از بین می
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 کند، مادی پرورش می می مادیفرهنگ غربی، ذهنها را، فکرها را 

دهد؛ هدف زندگی میشود پول و ثروت؛ آرمانهای بلند، آرمانهای معنوی و تعالی 

 .شود. خصوصیت فرهنگ غربی این است روحی از ذهنها زدوده می

های ؛ گناهسازی گناه استعادییکی از خصوصیات فرهنگ غربی، 

کنند. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده  جنسی را عادی می

شده؛ اول در انگلیس، بعد هم در بعضی از کشورهای دیگر و آمریکا. این گناه 

کنند که  بازی شده یک ارزش! به فالن سیاستمدار اعتراض میبزرگِ همجنس

بازها مخالف است! ببینید بازی مخالف است، یا با همجنسچرا او با همجنس

انحطاط اخالقی به کجا میرسد. این، فرهنگ غربی است. همچنین فروپاشی 

 .خانواده، گسترش مشروبات الکلی، گسترش مواد مخدر

ی جنوب خراسان، در منطقه - 40و  30ی در دهه -من سالها پیش 

ها فکر و پیرمردهائی را دیدم که یادشان بود که انگلیس بزرگان و افراد صاحب

کردند؛ والّا مردم  های مخصوصی در بین مردم رائج میچگونه تریاک را با شیوه

تریاک کشیدن بلد نبودند؛ این چیزها وجود نداشت. این افراد یادشان بود، سراغ 

ج یمخدر بتدرگفتند. با همین روشها بود که مواد  میدادند و خصوصیاتش را می

 در داخل کشور توسعه پیدا کرد.
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فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسائل آسایش زندگی و وسائل سرعت و 

باطن ؛ کننده نیستاینها ظواهر فرهنگ غربی است، که تعیینسهولت نیست؛ 

آلودِ گناهفرهنگ غربی عبارت است از همان سبک زندگی مادىِ شهوت

. شرط رسیدن به تمدن دشمن معنویتزدا و ضد معنویت و آلودِ هویت

ی اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود. ما متأسفانه اسالمىِ نوین در درجه

 .ایم تقلید کنیمدر طول سالهای متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده

بنده طرفدار این نیستم که حاال در مورد لباس، در مورد مسکن، در 

حرکت جمعی و عمومی انجام بگیرد؛ نه، این کارها مورد سایر چیزها، یکباره یک 

. سازی الزم داردفرهنگانجام بگیرد؛ دستوری هم نیست؛ اینها  بتدریجباید 

شما جوانها سازان است. و همان طور که گفتم، کار نخبگان است، کار فرهنگ

 .؛ این، رسالت اصلی استباید خودتان را برای این آماده کنید

کنیم، از اختراع و نوآوری  کنیم، از صنعت ترویج می یما از علم ترویج م

 کنیم، هر مبتکری و هر ابتکاری را با احترامِ تمام بر روی چشم می ترویج می

اما همان طور که گفتیم، اصل قضیه جای  -این به جای خود محفوظ  -نشانیم 

، رفتار اجتماعی است، اصل قضیه، درست کردن سبک زندگی استدیگر است؛ 
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اخالق عمومی است، فرهنگ زندگی است. باید در این بخش، ما پیش برویم؛ باید 

اش هستیم و دنبالش هستیم و تمدن نوین اسالمی که ما مدعیتالش کنیم. 

انقالب اسالمی میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا 

 است؛ عزت در اوج. اگر آن تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ایران نخواهد کرد

 عزت هست، دنبالش هم امنیت هست، دنبالش هم رفاه هست، دنبالش هم ثروت

 .المللی هم دنبالش هست؛ همه چیز با او خواهد بود، همراه با معنویتبین

ی با دنیای غرب کامالً به آن توجه یکی از نکاتی که باید در مواجهه

هاست. اینها از هنر حداکثر است که در اختیار غربی عامل و ابزار هنریداشت، 

سوز؛ بخصوص اند برای ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویتاستفاده را کرده

اند. اینها به صورت از هنرهای نمایشی، بخصوص از سینما حداکثر استفاده را کرده

 کنند، ای یک ملت را تحت مطالعه قرار میدهند، نقاط ضعفش را پیدا میپروژه

کنند، راههای  شناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده میشناس و جامعهاز روان

کنند؛ بعد به فیلمساز، به فالن بنگاه هنری در  تسلط بر این ملت را پیدا می

بسیاری از فیلمهائی که برای سازد.  کنند که بسازد و می هالیوود سفارش می

سازند، از این قبیل است. من از فیلمهای  ماها و برای کشورهائی نظیر ما می

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
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سازند، جنبه داخل خود آمریکا خبری ندارم؛ اما آنچه که برای ملتهای دیگر می

 ی تهاجم دارد.

چند سال پیش از این در خبرها بود که در بعضی از کشورهای بزرگ 

گرفته شد که با فیلمهای آمریکائی مقابله شود. آنها مسلمان اروپائی تصمیم 

کردند.  کردند؛ آنها هم احساس تهاجم می نیستند، اما آنها هم احساس خطر می

نسبت به کشورهای اسالمی البته بیشتر، و در مورد کشور انقالبی ما هم به طور 

م را ، فیلسنجند سنجند، وضعیت را می کنند، خصوصیات را می ویژه؛ نگاه می

کنند، رسانه را بر اساس  سازند، خبر را بر اساس آن تنظیم می بر اساس آن می

 سازی میفرستند فضا. باید به اینها توجه داشت. سلیقه دهند و می آن شکل می

ها را ها را عوض کردند، ذائقهکنند؛ بعد از آنکه سلیقه سازی میکنند، فرهنگ

کند، نیروهای  زر و زور بود، دالرها را وارد می عوض کردند، آن وقت اگر احتیاج به

هاست؛ باید مراقب ی حرکت غربیکنند. این، شیوه نظامی و ژنرالها را وارد می

ایجاد تمدن اسالمىِ نوین بر  مسئولیت باید همه احساس کنند کهبود. 

است،  ی با تمدن غربمواجهه؛ و یکی از حدود و ثغور این کار، دوش آنهاست

  .به صورتی که تقلید از آن انجام نگیرد

؛ است آغاز یک بحثبحث امروز ما در پایان، من یک نکته را هم اضافه کنم: 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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توانند و اهلیت و صالحیت  انتظار داریم اهل فکر و اهل نظر در مراکزی که می

ها کار کنند، فکر کنند، مطالعه کنند؛ بتوانیم پیش این زمینهاین کار را دارند، در 

نشویم  تحجرنشویم، دچار  ظاهرگرائیو  گریسطحیمراقب باشیم دچار  برویم.

هم نشویم. گاهی اوقات  سکوالریسمِ پنهاندچار  -این یک طرف قضیه است  -

ر ادر ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینی است؛ حرف، حرف دینی است؛ شعار، شع

دینی است؛ اما در باطن، سکوالریسم است؛ جدائی دین از زندگی است؛ آنچه که 

کنیم،  ها و در عمل دخالتی ندارد. ادعا میریزیشود، در برنامه بر زبان جاری می

آید، از آنچه که دهیم؛ اما وقتی پای عمل به میان می زنیم، شعار می حرف می

 .شعار دادیم، خبری نیست

تواناست. آن قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در  انقالب اسالمی

ی این موانعی را که من انقالب اسالمی وجود دارد، این توانائی را دارد که همه

ی تمدن ممتازِ برجستهاش را هم نگفتم، از سر راه بردارد و آن گفتم و بسیاری

این در زمان ی دنیا برقرار کند؛ و را جلوی چشم همه متعالىِ باشکوه اسالمی

با همت شما خواهد ، شاءاللّه به دست شما خواهد بودشما خواهد بود، ان

 تقویت روحو  تزکیهو  عملو  علمتوانید، خودتان را از لحاظ  . هرچه میبود
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شاءاللّه آماده کنید و ان -همان طوری که بارها عرض شده  - تقویت جسمو 

  .این بار سنگین را به دوش بگیرید
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 15بیانات در دیدار نخبگان و مسئوالن خراسان شمالی

است که جمهوری اسالمی  ئیسخن نو یامروز مسئله، مسئله

ن . امروز مستکبریدر دنیا مطرح کرده و مستکبرین عالم را دستپاچه کرده

عالم در موضع کسانی نیستند که بخواهند با زبان مهاجم با انقالب اسالمی حرف 

خود را در دنیا منتشر کند. علی فکربزنند. امروز انقالب اسالمی توانسته است 

رغم فشارهائی که وارد کردند، امروز ی سانسورهائی که آنها کردند، علیرغم همه

 تفکر حاکمیت معنوی، ساالری دینیمردم فکررائج شده.  این فکر، فکری است که

ی در مقابل زورگوئیفکر مقابله، هافکر حضور مردم در عرصه، حاکمیت دینو 

؛ این فکرها امروز رائج شده. های قدرتهای جهانی و بلوکهای قدرتمند جهانی

بینید که در دنیا این فکرها رائج شده؛ حاال به اسم ایران نیست، نباشد؛ شما می

ما اصرار نداریم که حتماً به اسم ایران باشد؛ اما هیچ کس هم در دنیا نیست که 

تأثیر انقالب اسالمی و ایستادگی ملت ایران را در این حوادث انکار کند. امروز 

  .مسئله این است

                                                           
15 - 25/07/۹1 
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سیر صحیحی است. ما احتیاج داریم به این که تالش بنابراین کار در م

، یمبا هم متحد باش، درست عمل کنیم، درست فکر کنیمکنیم، فعالیت کنیم، 

فضا را فضای تالش و کار و اخالص و معنویت و دوری از تظاهر و اینها قرار دهیم؛ 

امروز یک چنین میدانی است. شما عزیزانی که در بخشهای مختلف مسئولیت 

هر کدام  -از سطوح باالی استان تا سطوح متوسط و سطوح گوناگون  -ید دار

میتوانید نقش ایفاء کنید. چه مسئولیتهای رسمی و مقدر و مقرر در قانون باشد، 

و چه مسئولیتهای اجتماعی؛ مثل روحانیون، مثل روشنفکران، مثل اساتید، مثل 

ت أثیرگذارند، اینها مسئولیدانشمندان، مثل فعاالن گوناگون اجتماعی؛ که اینها ت

ی ما مسئول هستیم. دارند؛ ولو اینکه مسئولیت آنها یک اسم دولتی ندارد. همه

 .شاءاهلل بتوانیم به وظائفمان عمل کنیمامیدواریم خدای متعال کمک کند که ان

شاءاهلل توفیقات ی شما برادران و خواهران عزیز را به خدا میسپارم. انمن همه

  .ی شما باشدهمه حق شامل حال

  والسّالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

 

 


