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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
امروز ما و شما هستند و در  هایفعالیتالگویی برای  شهید احمدی روشن و شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی که یاد دو

 .داریمیمیاد خواهیم کرد را گرامی  هاآناین بحث هم بسیار از 

  

  مسئلهطرح  .1
دانشجوی انقالبی( موضوعیت پیدا کرده است و چرا  هاییژگیوجواب دهیم که چرا این مسئله ) سؤالاین  بهاول باید 

 نیازمند توجه به این بحث هستیم. 

 :خالئی احساس شود چنینچند عامل کنار هم موجب شده که 

ها هست که ما بدان تعلق داریم و دوست داریم این آرمان ها در کشور محقق شود و ای از آرماناولین مقدمه اینکه مجموعه

 جمهوری اسالمی یاد کنیم.  یهاآرماناز آن به عنوان  توانیمیمپیش برود که به طور خالصه 

تر و جدی تری به ثمر نرسیده است و حرکت دقیقامل به طور ککه این آرمان ها  کنیمیمدومین مقدمه اینکه همه احساس 

 ی در این خصوص انجام شود. جدی ا نیاز است. به طور نسبی این ذهنیت وجود دارد که باید کارهای هاآنبرای تحقق 

. دانیمیمال مشکالت حلّ ایمیدهرسبخش مهمی از ما مفهومی به نام روحیه انقالبی را به دالیلی که به آن اینکه نکته سوم 

که اگر قرار است کاری انجام شود به آن روحیه احتیاج هست. لذا باید آن را شناخت. البته شناختش هم کفایت  کنیمیمتصور 

یعنی دانستن اینکه روحیه انقالبی چیست آن یک موضوع است، ؛ ن حرکت کردآو باید آن را عملی کرد و به سمت  کندینم

 عمل کردن به آن موضوع دیگری. 

. تفاوت بین دانستن و توانستن تفاوت میان علم و فناوری است. اگر زنمیمون ما در فضای فناوری هستیم از فناوری مثال چ

این بحث هم از همین جنس است که غیر از دانستن باید به آن توانمندی  از دانسته به توانمندی برسیم به آن فناوری میگوییم.

 ی پیدا کند. برسیم و روحیه انقالبی در عمل تجل

انجام دهد آن است که چیزی را بداند و به آن عمل نکند و ضربه  تواندیمکه یک فرد در حق خودش  ظلمی ینتربزرگ

که افسار  ودشیم. نتیجه این درا ببند یشهاچشم کندینمعمل  یشهادانستهکه به  مسئلهاین است که در مقابل این  تربزرگ

نکه عمل نکردن ناشی غفلت آمگر یم عمل کنیم که هر چه میدانیم . باید همت داشته باشآیدیمزندگی از دست خود فرد در 

 باشد.

 

 بحث یشناسروش .2

 کنمیم هارائ؟ چند منبع را خدمتتان کنیمیمرا بیان  هایشیژگیوو  شناسیمیمانقالبی را  یهاآدم چطوری اینکه بعد نکته 
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ودند. الگوهایی برای عنصر انقالبی ب کنیمیمبیان کنیم و ادعا  توانیمیمبه طور عمومی  اآلنکه ما است اولین منبع الگوهایی 

شناختن این الگوها خیلی مهم است. امثال شهید بسیجی مصطفی احمدی روشن. لذا یک راه این است که این الگوها را 

 دشمن او را هدف قرار داده است.چه مختصاتی داشته است و چگونه بوده که  آدماین  تفسیر کنیم؛ بدین معنا که

چه  اندکردهروش دیگر تجربه است که ببینیم در کشور چه تحوالتی رخ داده است و آن کسانی که این تحوالت را ایجاد 

کسی  البته عهد نشده است .اندکرده. باید دید چه کسانی بوده و چگونه عمل اندبودهگمنام  هاآن. خیلی از اندداشتهمختصاتی 

انقالبی گمنام بوده است؛ جهاد  یهاآدممشهور هم باشد. جنگ مصداق حضور  حتماًکه در دنیا اثر بزرگی داشته است 

 فاقاًاتعلمی کشور همه مرهون عناصر انقالبی ای است که  هاییشرفتپیا  یاهسته مسئلهسازندگی و جهاد دانشگاهی یا 

 گمنام هم هستند. 

در کشور تحولی رخ داده است مصطفایی )احمدی روشن( بوده که از خودش گذشته  هر جا که دارد تعبیری بزرگواری فرد 

کسی بوده که ایده پردازی کرده و جلو برده تا بدین نقطه رسیده  حتماًپیش رفته است  اگر پروژه مسکن مهر در کشور است.

 هاییژگیواین هم یک روش رسیدن به  و چطور زندگی کرده است.است. باید دید مصطفای این عرصه که بوده، چه کرده 

 عنصر انقالبی است. 

 

  یاللهحزب یهابچهاجمالی فضای  یشناسبیآس .3
 .استاللهی حزب یهابچهفضای  شناسییبآسبحث دیگر 

ائه از زندگی در جامعه ار یانمونهگرفته شده است؛ یعنی  هاحس انقالبی بودن از خیلی از ما باید گفت که به طور مختصر

خوانیم؛ ما درسمان را می .شودیمکه هزینه ندارد و در جهت انقالب هم هست و برای نسل جوان به تدریج الگو  شودیم

؛ شودیمخوب  مانیمالو وضع  کنیمیمهم دریافت  قبولقابل؛ حقوق گیریمیماجتماعی سیاسی را هم به عهده  هاییتمسئول

و...این به نظر من یک مقدار  کنیمیمداریم خدمت  کنیمیمانقالبی هستیم، حس  ظاهراً، مذهبی و کنیمیمیعنی زندگی 

 مشکوک است. 

ن خودش باشد. ای یسر جاایجاد شود و همه چیز  و راحت بر اساس تعالیم دینی انقالبی بودن نباید این قدر راحت باشد

و عوارضی دارد که در بحث  شودیم یالگوساز ای زندگیطور ینا خرهباألمهم فضای دانشجویی ماست که  یهاآفتیکی از 

 باز خواهد شد. 

  :اشاره کرد شودیمکالن به سه آفت  مسئله این ذیل در 

این از تفکراتی است که از قدیم بوده  .شودیمدر کشور قربانی خودسازی  یاثرگذارخدمت به جامعه و  مسئلهاول اینکه 

 یعنی؛ که برخالف آن حرف بزند شودیممجبور  آدم ییهادورهدر  .خودسازی کنیم و بعد جامعه سازیاست که اول باید 

باید تذکر داد که این فعالیت اجتماعی  هاآنکه باید به  شودیمزیاد  شانیاجتماعفعالیت  قدر یناها  آدمبعضی وقت ها 

 پر رنگ شده است.  یگردف طر اآلنو احتیاج به خودسازی دارد اما  خواهدیم یاپشتوانه
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سکوت کنیم و به هوای خودسازی و این تصور که ما قرار است در آینده به کار بیاییم؛ غلط است. این موجب  اآلناینکه 

افتد که فضای دانشجویی نسبت به آن صد ها اتفاق در کشور می اآلنکار روی زمین مانده است  هاده اآلنشده است که 

رکت . البته خودسازی پشتوانه حشودینمحتی یک تلفن برای مشورت انجام  ،یک حرکتی ،ایانیهیباست. یک  تفاوتیب

یعنی باید همیشه در خودسازی از جامعه سازی جلوتر بود اما ؛ اجتماعی است. منتها تقدم زمانی ندارد. تقدم رتبی دارد

 .شوندینمتعطیل  وقتیچه کدامیچه

  
ه گرفتن و این تصور ک اینکه گرفتن مسئولیت و به عبارت بهتر قدرت در آینده است دومین آفت طراحی و حرکت به سمت

 یزیربرنامه. دوستانی داریم که دارند شودیممخدوش  آدمیعنی نیت ؛ ترین راه خدمت ما به کشور استیاصلمسئولیت 

خشی از که در ب شودیم. نتیجه این کنندیموزیر شویم. رفتارشان را با آن اقتضائات تنظیم  خواهیمیمکه ما فردا  کنندیم

اسی و جریانات سی به رفاقت با مسئولین و دهدیمجنبش دانشجویی مطالبه کردن، معترض بودن، منتقد بودن جای خود را 

 .ندباره به فضای دانشجویی دادیندرامقام معظم رهبری تذکری هم که  سکوت در قبال مسایل کشور و اتفاقاتی از این دست

  :ایشان فرمودند

 ى پست واسالمى و ارزشى منزوى بودند؛ مسئله یهاتشکلاى دانشجوهاى رقابت بر سر پست و مقام. خب، در یک دوره
مطرح نبود، اما حاال گوشه و کنار ممکن است مطرح باشد؛ لذا مراقب باشید. یکى از  هاینامقام و احیاناً چرب و شیرین و 

 فتگردن کل یهاآدم، که هاستینابر سر پست و مقام و آبرو و  یهارقابتو افراد بشر، همین  هاانسانهاى بزرگ ما لغزشگاه
 1کوبد. یمرا گاهى به زمین 

 

 ن کار مهم و کلیدی استندهم شده است. درس خوا یاللهحزب یهاچهببحث دیگر فضای مدرک زدگی است که شامل 

اصالت پیدا کند که آن هدف اصلی را تحت شعاع قرار دهد.  قدر ینااما به هر حال ابزار و وسیله کار مهم تری است. نباید 

ن بماند. م نباید روی زمیاین است که ایفای نقش در فضای کشور در دوره دانشجویی نباید متوقف شود. البته درس ه مسئله

 منتها جایگاه درس در زندگی باید در پازل کالن ایفای نقش برای کشور باشد. 

  

 دانشجوی انقالبی  یهامؤلفه .4

 کار برای خدا .4.1

ویژگی اصلی عنصر انقالبی که کار سختی هم هست کار برای خداست. همه این ها را بلدیم؛ همه کلماتی را در این جهت 

 عنصر اصلی است. هاینا و... باخدا، اخالص در کار، معامله باخدا. تکلیف گرایی، معامله شنویمیم
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خودمان را قانع کنیم که در عرصه شخصی و عرصه اجتماعی و هر عرصه دیگری، کاری که انجام  ،ما باید بتوانیم در خلوت

 برای خداست. دهیمینمیا  دهیمیم

. ایشان مکرر در این خصوص (+ +) ینیدببرا جستجو کنید و فیش هاش را این بحث  آقادر جستارهای سایت حضرت 

 .اندکردهصحبت 

ر دخودش را چون دنیای مقابل ما دنیای پر زرق و برقی است و شیطانی است که  ،کار برای خدا خیلی مهم است مسئله

از حجاب نور صحبت شده است چون کارهای خوبی را  مناجات شعبانیهدر . دهدیمقالب چیزهای متنوع و متعدد نشان 

 دارند.  توضیحاتیموضوع ره( هم درباره این امام ) انجام داد ولی برای خدا نباشد. توانیم

 یشزماآبلکه با بهترین کارها  کنیمینمار خوب آزمایش یعنی شما را با ک« لیبلونکم ایکم احسن عمال»هست که  قراندر 

 .کنیمیم

کنید؛  ، ما تجربه کردیم بنابراین برای خدا کاراندخواندهرا دیگران « ان تنصراهلل ینصرکم: »فرمایندآقا در زمینه توکل بر خدا می

 . 2اندکردهبه دولت اخیر توصیه  آقا. این را حضرت کندیما خدایی انتخاب کنید؛ خداوند راه را باز هدفتان ر

 چرا این اصل است شود کهیمداده توضیح  که بعد میگویم ییهامؤلفه در 

ر نف هادهها و دشواری ها در کار باشد. ممکن است پیش بیاید؛ ممکن است سختی هاسرزنشممکن است در طول کار  مثالً

انجام بدهند و مطرح شوند و امثال این شرایط  وبرقزرقمعامله کرده باشند که کارهای پر  یخدا جوردر کنار ما باشند که با 

ن دالیل و است. لذا به ای یمبتال بهایط. بسیار امر و ما غبطه بخوریم که بقیه به جایی رسیدند و ما جا ماندیم و امثال این شر

 اسطهبه ون بسنجد و آه با این شرایط که یک نوع امتحان است، انسان باید باخدا معامله کرده باشد و خود را با هبرای مواج

نات جدی مصون ا را از امتحاهم نیست که دنیا انسان ه طوریینامعامله با خدا حسرت گذشته را نخورد. اصل این است و 

 . بدارد

و تو ای آنکه در سال شصت و یکم هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی و » :نویسندیم فتح خونشهید اوینی در کتاب 
صر توبه بشریت...پای به سیاره ی زمین نهاده ای نومید مشو...که تو را نیز عاشورایی اکنون،در این دوران جاهلیت ثانی و ع

است و کربالیی که تشنه ی خون تو ست،و انتظار می کشد تا تو زنجیر خاک از پای ارده ات بگشایی و از خود و دلبستگی 
 «... هایش هجرت کنی و به کهف حصین ال زمان و ال مکان والیت ملحق شوی

 

برای شما روزی پیش میاید که باید تصمیمی از آن جنس بگیری. به صورت  گویدیمکه  ؛منطقی است ،حرف شهید آوینی این

است که بسیاری از افراد انقالبی رفوزه شدند. این اتفاقات خیلی دور از ذهن و دسترس  هاسالنمونه این  ۸۸عینی فتنه 

 نیست. 

یکی را انتخاب کند اگر فرد تکلیفش را با خدا روشن کند؛ خداوند او را  آخرتاین اصل است که انسان باید بین دنیا و 

ه را نکرد به کاروان انقالب لطم کار ینااگر  ؛ وو برکت عطا میکندحتی اگر به ظواهر دنیایی دست پیدا نکرد کندیمکمک 
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ها بودند که ظاهر کارشناسی داشتند و  یهاللحزببه ظاهر نبودند. بخشی هم همین  گرهافتنه مسئلههمه  ۸۸می زند. در فتنه 

 غبارآلودای فض آننسبت به فتنه سکوت کردند تا  نژادیاحمد یآقاتا نقد کارشناسی نسبت به دور اول دولت  چندبه خاطر 

خصی نبودند یک بغض ش هاینابود حرف بزنند. معتقد به تقلب و  سختشانشکل بگیرد و تا مدت ها بعد از انتخابات هم 

 ها سکوت کردند.  آنو نظرش را بیان کنند  یرأکه افراد  به دولت باعث شد که وقتی نظام احتیاج داشت نسبت

 در مسیر خدا باشد. هایمانیتفعالرا خدا حل کنیم و  مانمسئلهباید دعا کنیم که ان شا اهلل بتوانیم 

 دمآکار برای خداست. البته بعضی از این ها را  انقالبی است که خودشان منتج آدم هاییژگیو؛ شودیمموارد بعدی که ذکر  

ه هزین مثالًانقالبی هم هست به شرط اینکه برای خدا باشد.  یهاآدم یهانشانهانجام دهد منتها از  تواندیمبرای خودش هم 

 لزاماًا . البتهشودیمانقالبی است از اعتماد به خدا توکل کردن به خدا، آمادگی برای هزینه دادن ناشی  آدمدادن یک ویژگی 

 سختی بکشد که پیشرفت کند و برای زندگی شخصی هزینه بدهد. .این کار برای خدا نیست ممکنه برای خودش هم باشد

 مداریوالیت .4.2

)ر.ک سخنرانی در محضر جدی در این زمینه داریم  یهامدار کیست موضوع سخنرانی مفصلی است و آفتوالیت که این 

 اما والیتمداری اگر به درستی انجام شود چند اثر دارد: مقام معظم رهبری(

کجا  یاهستهرا از رهبری بگیریم. شهید احمدی روشن قبل انرژی  هایمانیتاولو. ما باید هاستیتاولواولین آن در تعیین 

نوشته شده است ایشان در مجموعه دفاعی کشور فعال بودند و در خصوص سوخت موشک  کتاب یادگارانبوده است؟ در 

وشحال خ شنیدیمفلسطین را  یهاموشک. در آن کتاب نوشته شده است که مصطفی وقتی خبر شلیک کردندیمتحقیق 

 .هم موشکی که مستقیم به دشمن حقیقی می خورده است آن ؛ایشان در سیستم سوخت موشک مشغول بودهیعنی ؛ شدیم

  ای؟چرا باید این کار را رها کند و برود در انرژی هسته

 چیزیچهدلیل دیگری را متصور بود.  توانینمنجاست آده بودند سنگر به نظرم غیر از اولویت رهبری و اینکه در مقطعی فرمو

 نجاآپس باید رفت  انددادهرا ایجاد کند. رهبری خط مبارزه را نشان  اییزهانگچنین  تواندینمدیگری جز تکلیف گرایی 

 مشغول شد

ن آ اینجا را باألخرهکوبید که شد با مشت روی میز میدر خاطرات ایشان که هر وقت عصبانی می شودیمبرای همین نقل 

 .کردمی. هدفش را مطابق با خواسته والیت تنظیم سازیمیم دخواهیم یاخامنه یآقاطوری که 

روزگار خوشی و در زمانی که ما نظرمان با رهبری یکی است؛  در فتنه و گذرگاه است. در رهبری به تکیه دیگر نکته 

 نآپیش بیاید که تا حاال برای ما پیش نیامده است.  یامسئله، یافتنههنگامی است که  ترمهموالیتمداری آسان است. ولی 

باید خودمان را با رهبری تنظیم کنیم. برخی به جای تنظیم؛ خودشان را با رهبری توجیه  شودیمروز والیتمداری ما مشخص 

 . کنندیم

  کنیمیمو رفتارهای سیاسی داریم که خودمان را با رهبری توجیه  یاللهحزببه کرات ما در فضای 

http://firouzabadi.ir/1386/07/17/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://firouzabadi.ir/1386/07/17/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://firouzabadi.ir/1386/07/17/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://revayatfath.ir/detailView.php?type=book&id=320
http://revayatfath.ir/detailView.php?type=book&id=320
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زش ری یاعدهمهم است نه پیروی احساسی از یک فرد. چرا بعد از امام  «والیت فقیه»از عالوه بر این در والیتمداری پیروی 

مهم است و باید به آن اعتقاد داشته  فقیهیتوالخود  .را فقیهیتوالن ها شخص امام را قبول کرده بودند نه آکردند چون 

 تبعیت پذیری مهم است.  ت.داشباشیم و شخص را هم باید قبول 

ایمان است. والیت یکی از شقوق ایمان به  یهانشانهیکی « یومنون بالغیب»به این موضوع اشاره دارد.  اول سوره بقرهات آی

و نه پیروی از شخص به معنی  کورکورانهست و نه درست ا فقیهیتوالغیب است. لذا در والیت مداری پیروی آگاهانه از 

 را هم قبول نداشته باشیم. فقیهیتوالاینکه اگر شخص عوض شد رکن 

ا . اینکه مشودیم حاصل هم آگاهانه پیروی بحث از که است رهبری با طرفه دو تعامل والیتمداری بحث در دیگر نکته 

ری در دیدار رهبمقام معظم به اطالع ایشان برسانیم.  دانیمیمرا الزم  یانکتهداشته باشیم و همت داشته باشیم که اگر  جرئت

ه ب مأمورکه شما  فرمایندیمدرباره تعارض نظر محققان با نظر ایشان  یسؤالدر پاسخ به  3دانشجویی با دانشگاه امام صادق

 کشور مفید است.  یزیربرنامهتید و نتیجه آن برای فکر هس

که فالن آماری که در سخنرانی فرمودید غلط  دهدیمنامه خدمت آقا  یک تهران دانشگاه فنی دانشکده بسیج علمی شورای 

 کامالًید که گفت یانکتهکه سالم من را به جوانان برسانید و از  دهندآقا جواب میحضرت . فرستندیم یامحترمانهاست و نامه 

 .متشکرم

  

 آمادگی برای هزینه دادن  .4.3

البی بود انق توانیمبرای هزینه دادن است این تصور که  یآمادگدیگری که نقطه اصلی ما در فضای دانشجویی است  مسئله

 :فرمایندیم۱۹مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در سال و هزینه نداد تصور غلطی است 

پذیر است. ما در دوران بدون هزینه امکان هاآرمانها این است که انسان تصور کند دست یافتن به یکى از این لغزشگاه»

اى ها بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند، اما حاضر نبودند در راه این مبارزات هزینه؛ بعضىدیدیمیممبارزات هم 

 ییجاآنرسید، بدون دادن هزینه؛ لذا  هاهدفکه باید به  کنندیمبدهند، قدمى بردارند. امروز چنین کسانى هم هستند؛ تصور 

ه که انسان در محاسب شودیمها در بسیارى از موارد موجب کشیدنب. این عقکشندیمکه پاى هزینه دادن در میان است، عقب 

 4«. اشتباه کند؛ خطى را که باید در مقابل دشمن دنبال کند، دنبال نکند

  

                                                 
درآمد، چه کار کنیم؟ اینها به نظر من سؤاالت خیلى اصولى و منطقى  ى تحقیقات ما با نظر رهبرى مخالفبنابراین این سؤال که ما چه بکنیم یا این سؤال که اگر نتیجه3 

ى شما را رهبرى و غیررهبرى به عنوان دستاوردهاى علمى بگیرند و که فکر و کار کنید، نتیجه به دست آورید و آن نتیجهنیست. شما مأمور به پژوهشید، شما مأمورید به این

 .انضباط نباشد. تحقیق علمى، شأن و خصوصیتش، آزادى است؛ منتها عقالیى؛ بىریزى کنندبراساس آن، براى کشور برنامه

content?id=3328-http://farsi.khamenei.ir/speech 
content?id=20534-/farsi.khamenei.ir/speechhttp:/ 4 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#2:3
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
http://ghiam.ir/?p=826
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
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؟ ها را برای خودمان بدهیم آندادیم که حاضر نیستیم  هاییینههزباید از خودمان بپرسیم که ما برای انقالب چه  سؤالیک  

م است. منتها بیایی یکوشسختبرخی از سختی ها هست که انسان برای پیشرفت خودش هم حاضر است بدهد. از جنس 

 نامالیماتی که برای انقالب تحمل کردیم و برای خودمان و منافع فردی مان حاضر نیستیم تحمل کنیم را لیست کنیم. 

ایستیم د و با بت بزننهمه به ما تهم نآمتصور است روزی ما عنصر انقالبی باشیم که  .شهید بهشتیبا  مثالً کنید مقایسه حاال 

 . 5بزنند و حتی خارج از انقالب بدانند آدمو کارمان را بکنیم؟ کوهی از تهمت ها را به 

ا دهیم که انگ راستعفا می رویمخوریم؛ میمی فقیهاست که اگر حس کنیم انگ ضد والیت طورینیارفتار خیلی از ماها 

  نخوریم.

 شهید بهشتی ایستاد کارهایش را انجام داد تا به شهادت رسید و امام چنان پیامی برای شهادتشان دادند. 

 ها را خارج ازآن یاعدهو  انددادهو هزینه  اندکردهرا برای انقالب خرج  شانیزندگتمام  اآلنهستند که  هایییاللهحزب

روند یو م کندیمن نیست و میدان دیگری را باز ان ها خیالشآو  بندندیم هاآنکشور را برای  هاییدانمو  دانندیمفقیه والیت

 ر کشور را پیش ببرد.را بدهد ولی مسی اشینههزجدید این حال نیست که اگر انگ خورد،  هاییاللهحزبولی در  جلو.

 اگر حراست احضارمان کرد چه کنیم؟ گویدیمکه فالن کار را بکنید  گوییمیمحاال به برخی دوستان 

 گویدیمرا در این خصوص انجام بده برای کشور مهم است مورد نیاز کشور است  اتنامهیانپاحاال به دوستان میگوییم بیا 

 . د دکترا قبول نمی شومآییدر نم ISI ن مقالهآقبول دارم ولی از 

 .یعنی ما به اندازه یک مقاله حاضر نیستیم گذشت کنیم و هزینه بدهیم

نز . بعد می رود نطشودیممقایسه کنیم با شهید احمدی روشن. اول رفت اصفهان به خاطر سالیق مدیریتی در گزینش رد 

 هاعرصهرود در سانتیرفیوژ سازی و... و در همه این ؛ بعد میشودیماخراج  سازییغناز  ، حتیکشدیمچه قدر سختی  آنجا

 .عنصری انقالبی و موثر و در متن تحوالت است

ه طرفدار نقض قوانین کشور هم نیستم. برا قبول ندارم.  کندیم تراشیینههزکه  ییهاروشنیستم و  تراشیینههزمن طرفدار 

یر از این است که مسیر انقالب را بشناسیم به سمتش حرکت کنیم ولو اینکه منتها غی کشور هم باید احترام گذاشت. هاقانون

 هزینه داشته باشد. به هر حال طی یک مسیر انقالبی هزینه داد. 

اید این باشد خط قرمز نب .از مسایل دنیایی بگذرد تا بتواند اثر بزرگی در کشور بگذارد هزینه بدهد. آدمباید  اثرگذاربرای کار 

معنایش این است که ما خودمان را محور قرار  عمالًببینیم. اگر هزینه داشتن شد خط قرمز  یبآسزینه بدهیم و که نباید ه

 دادیم و نه خدا را. 

 

                                                 
م دند؛ با چه کسانى در عالدر طول آن دو سال و اندى که آن جریانهاى مخالف در این کشور خیلى فعّال بودند، علیه چه کسانى توطئه کردند؛ علیه چه کسانى بدگویى کر5 

 دیدند در عالم روشنگرىِ افکار مردم، اینها توان بیشترى دارند. بعضیها را با تهمت ازکردند که مىمنى مىذهنیّت و مباحثات و مجادالت بیشتر درافتادند؟ با کسانى بیشتر دش

شد با این چیزها از میدان خارج کرد؛آن وقت به این شیوه ترور بهشتى را نمى شهید بردند؛ لیکن بعضى مثلکردند؛ بعضیها را با تضعیف و اهانت از رو مىمیدان خارج مى

کردند. اینها شهداى هویّت اصلىِ  شهید رجایى و امثال اینها را شهید باهنر و شهید بهشتى و دیگران را در آن حادثه به شهادت رساندند. بعد هم مرحوم شهید متوسّل شدند و

 .مردم را بیدار و آگاه کرد؛ امروز هم الهام خودش را دارد اسالمىِ نظامند؛ چون در مقابل دشمنان ایستادند. خون مطهّر آنها خیلى هم اثر کرد؛ انصافاً سالهاى متمادى

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2957
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2957
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 احساس بدهکاری به انقالب اسالمی .4.4

 نه طلبکار انقالب. داندیمیک ویژگی دیگر این است که انسان انقالبی خود را بدهکار انقالب 

پس جمهوری  برای انقالب. کنیمیمما داریم کار  کنیمیمو احساس  دانیمیمرا کسی  ما خودمان یلهالحزبدر  متأسفانه

ای  ما فهرست طوالنی اآلن باألخرهاسالمی باید ما را تحویل بگیرد و برایمان شرایط را فراهم کند و از این دست انتظارات. 

ونه باشد که اگر تشری زدند، امکاناتی ندادند، شرایطی که مد نظر ما نبود فراهم گاز انتظارات از مسئوالن داریم. نباید این 

کار لببه مان دست داد ط. اگر چنین شد و ما چنین احساسی کنیمینمکار  یگردما  دانیدینمنشد و... بگوییم حاال که قدر ما را 

 ن را بدانند طلبکاری است. و دوست داشتیم قدرما دانندینم. اگر احساس کردیم قدرمان را یماشده

ردن غلط کار را متوقف به تحقق مطالبات ک یژهبه والزم است، مطالبه امکانات و... منتها توقع داشتن و  مسئوالنالبته مطالبه از 

 است؛ ولی اگر ندادند نباید از انقالب طلبکار باشیم.  مسئوالنقانع کردن  مانیفهوظاست. 

جلو بردند؛ همیشه لطف خدا ورود زبانشان است.  را برنامه ثریاو یا  مسکن مهرمثل ای مهمی در دوره اخیر رفقایی که کاره

 گویدیم یمزنیمتصور امثال من این است که اگر فالنی نبود یک و نیم میلیون محروم مسکن نداشتند؛ اما با خودش که حرف 

 . که کار لطف خداست این باید ادبیاتمان شود .آوردینماز خودش هم اسم  یحتخدا لطف کرد این کار شد 

؛ کنمیماخراجش کردند گفت اخراجتون  ،رسیدینماز کشور طلبکار باشد، به این مقام  خواستیماحمدی روشن اگر 

 کردند، سنگ را از میان راه برداشت؛ امکانات نبود، تالش کرد و فراهم کرد.  یاندازسنگ

به عنوان بدهی به انقالب. ببینند چند درصد  دهند؛یاز متوسط مدرصد کمتر  ۰۲ انقالبی حقوق را یهامجموعهدر برخی از 

 افراد حاضرند این بدهی را بپردازند و کار انقالبی را جلو ببرند. 

 

 کار استقامت در .4.4

 : فرمایندمقام معظم رهبری می

ضعیفى مثل بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سرِ  آدمى سنگین را کردن اساس کار است؛ والّا یک وزنهاستقامت »

ین را ى سنگى کار، کسى است که بتواند این وزنهاندازد. قوى و کنندهتواند نگه دارد؛ آن را مىدست بلند کند؛ لیکن نمى

 توانیم اینما نمىشویم؛ اهایمان خوب است و با نیتِ خوب وارد مىها نیتظرف مدت الزم سرِ دستش نگه دارد. خیلى از ما

یاناً شود و احکند؛ کمرنگ و ضعیف مىکند؛ سایش پیدا مىنیت را نگه داریم؛ این نیت در اثناى راه به موانعى برخورد مى

کنید، کند؛ یک وقت نگاه مىبه سوى خودش جذب مى -که جایگاه نیت، دل است  -ى قوىِ معارضى دل را یک جاذبه

 6«شودت یک چیز دیگر شده؛ آن وقت راه انسان عوض مىبینید اصالً نیت رفت؛ نیمى

اللهی ها رو به . با قشری از حزبکندیمکه رسید رها  اشیسخت، کندیمها استقامت نداریم کار را شروع  یاللهحزبدر 

 م نبود. چرا چون شرایط فراه یگردفردا یک کار  کندیمروییم که هر روز مشغول یک کاری هست این کار را امروز شروع 

                                                 
 6 content?id=3304-http://farsi.khamenei.ir/speech 

http://maskannews.ir/
http://maskannews.ir/
http://www.sorayatv.ir/
http://www.sorayatv.ir/
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304
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 ن است. آاز شروعش ادامه دادن  ترمهمبرخی کارها شروع کردنش مهم است ولی خیلی کار ها 

 یاهستهشهید احمدی روشن که هدف انقالبی برای خود داشت و خودش را مسئول آن هدف دانست، در زمان تعلیق صنعت 

ا باید با سرعت بیشتر خودمان ر شودیم. منطقش این بود: موقعی که تعلیق برداشته کردمیاز معدود افرادی بود که کار 

 در مقطع تعلیق.  کردمیلذا کار علمی  یمبرسان

 شویم.  خیالیببرای استقامت باید سنگ ها را برداشت نه اینکه هدف را عوض کنیم یا کل کار را 

شرایط فراهم بود که  هادههزاران مانع جلوی مسکن مهر بود دوستان کار را جلو بردند و بعد از این هم ادامه خواهند داد. 

ار که اگر این روحیه نبود ک دانستمی مسئولاین عزیزان مسئولیت بهتر بگیرد ولی به این کار اعتقاد داشتند و خود را 

 باید احساس تکلیف کرده باشد. این یک ارتباط مستقیم است.  آدماستقامت باید  . لذا استقامت کردند. برایخوابیدمی

اشکال دارد یا تداوم سه  اللهیحزب هایبچه، کارهای فرمودندمی اللهیحزب هایفعالیت شناسیآسیبیکی از وعاظ در 

 .شودنمیندارد یا عمق ندارد یا تکثیر 

ید عوامل کنمانع هست و باید مقابل مانع ایستاد. اگر توجیه می یشجلور کشور به هر حال هدف ذکر این نکته بود که کار د

بیرونی را در انجام نشدن کار، بدانید در استقامتتون خلل هست. مسکن مهر با دست خالی شروع شد ایده چند جوان بود که 

نبود که با مشکل مواجه نشوند و برای  چند فرد بود که صفر تا صد را انجام دادند. روزی علمی جدی داشت. ایده یهامنطق

 کار همت نکرده باشند.  آنحل 
 (+ + +مرتبط در سایت مقام معظم رهبری )مطالب 

 

 داشتن مأموریت .4.4

وبایل باشید م یرکارتعمباشد و میزان پیشرفت آن را ارزیابی کند خیلی مهم است. اگر  قائل مأموریتاینکه انسان برای خودش 

ا ت کنیدیمو خود را اصالح  قدر ینادیروز  یمدآورقدر پول در نآکه امروز  کنییمیا شیرینی فروش، شب به شب متر 

ت کردیم یا پیشرف قدر یناپیشرفت کنید. در انقالب آیا ما میدانیم مسئول چی هستیم که شب به شب متر کنیم که امروز 

 عقب بودیم و جبران کنیم؟

 آدم ند.کینمی هم کار او را متوقف شترامانعحتی  کار نظام روی زمین بماند. دهدینمانقالبی اجازه  آدمتنبلی دیگران برای 

 اآلن .تمأمورین آراستای  که پوستر بچسباند یا جارو کند در شودنمیشد ناراحت  قائل مأموریتانقالبی اگر برای خودش 

 .هستند که کارهای دست پایین انجام ندهند قائلشان  خودشانخیلی ها برای  متأسفانه

  

 امید داشتن .4.4

. کندیمن تالش آو برای  بیندیمامید را  یهاپنجرهعنصری که توکل به خدا داشته باشد هرچقدر هم مشکالت سخت باشد 

کیلومتر بخواهید بروید و یک کیلومتر رفته  ۹۲۲اگر شما  .است که مستقل از واقعیت هم متصور است یامسئلهامید یک 
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 یدبخوانیاس  یهآ مدامکیلومتر رفته باشید ولی  ۱۱ولی اگر  رسیدیمباشید که مطمئن  رسید؛یمباشید و امید داشته باشید که 

 . شویدیمو در اثنای راه متوقف  رسیدینم. .و. رسیمینمکه نرسیدیم و 

 طی نشده ما را ناامید کند.  یهاراهکه  شودنمیدلیل  های طی نشده هم زیاد است.ولی راه ن زیاد بوده استامیهاما پیشرفت

 :آقا می فرمایندحضرت 

ترین کارهائى که علیه من و شما دارد ى سختترین قضیه هم امید است. من به شما عرض بکنم؛ از جملهعزیزان من! اساسى
دل  ى امید را در، شعلهتوانیدیم. هرچه یددارنگهید را زنده ، این است که امید را در ماها بمیرانند. سعى کنید امگیردیمانجام 

. امید هم امید بیجا نیست؛ امیدى است که رفتیشپ شودیم. با امید است که یددارنگهخودتان و در دل مخاطبانتان زنده 
 7دهدیمکامالً ما را به درستى آن نوید  هایتواقع

 

 

 حضور صحنه .4.4

مقام . شودیمحاضر  تواندیمکه  یزیخاک ردر  باقدرتبه موقع و  شناسدیمهای انقالب را زریعنصر انقالبی چون خاک

  اند:فرموده ۱۹در دیدار با دانشجویان در سال  یمعظم رهبر

حتماً الزم است. هم حضور فکرى الزم  ییدانشجوى حضور فیزیکى و فکرى در مسائل عمومى کشور از سوى مجموعه
ى ، با اظهاراتى که اینجا و امثال اینجا ممکن است بکنید، با ارائهییدانشجو، با اجتماعات ییدانشجوهاى است؛ با همین رسانه

هاى اقتصادى؛ اگر اهل مسائل فرهنگى اگر اهل اقتصادید، به دستگاه -مربوط  یهاوزارتربط و هاى ذىنظراتتان به دستگاه
 8هاى فرهنگى نامه بنویسید، پیشنهاد بدهید، نظر بدهید، اعالم موضع کنیدهستید، به دستگاه

  
 یه رهبرکعلم و فناوری جز سنگرهایی هست  مثالً .برد و ما حس نداشتیم موضع بگیریم انقالبی نیستیم آباگر کشور را 

ست و روحانی علم و فناوری مهم ا یآقا. یک بیانیه علمی بنویسید که اندکردهو چندین بار بعد از انتخابات تاکید  اندگفته

 ها حداقل انتظارات از فضای دانشجویی است. ینااین انتظارات از دولت وجود دارد. 

 

 لوازم انقالبی .4

 توان ذکر کردیمرا  درباره لوازم انقالبی بودن چهار الزمه
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 سازندگی اخالقی و خودسازی.  .4.1

سازندگی اخالقی و خودسازی یک نکته کلیدی برای انقالبی بودن است. خیلی از مسایل دانستنی نیست از جنس فناوری 

باشیم. مردمی  یستزادهساست یعنی توانستنی است. اینکه ساده زیستی را قبول داشته باشیم کافی نیست باید تمرین کنیم که 

  .نیست طوریینا شویدیمن روز مردمی آفکر کنید یک روز وزیر شدید و از شدن احتیاج به تمرین دارد. اینکه 

خوردن از بین می رود. تربیت  آبولی مثل  یندازدبباید مدت ها کار کرد تا بحث اخالقی و رفتاری را فرد در خودش جا 

 راحت نیست باید تمرین کرد. فقیهیتوالاز  کردن خودمان جز مسایل مهم است. تبعیت

اختالف  اهمباینکه بغض انقالبی به کینه شخصی تبدیل نشود احتیاج به تمرین کردن دارد. در عرصه شخصی به دوستانی که 

 بحث کنید.  یشباهانظر دارید کمک کنید، محبت کنید و... در مقام انقالبی هم جدی 

شخصی  هاییستیرودرباها در مجلس و یا جاهای دیگر به خاطر  یرأخیلی  .ید باشیمشخصیتی با یهاضعفما باید مواظب 

 .شودیمشخصی  یستیرودربااست و مصلحت انقالب قربانی 

ها، اگر رودربایستى :فرمایندنعت میمقام معظم رهبری در ذیل شمردن عوامل قوت درونی نظام در دانشگاه علم و ص

حقیقى  اگر این مغزهاى .المللى مسئولین کشور حاکم شودشخصیتى بر روابط سیاسى و بین یهاضعفشخصى،  یهاضعف

اصلىِ هویت واقعى جمهورى اسالمى از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهورى اسالمى خیلى  یهابخشو این 

 9... کندینمکمکى 

 به فکر بود.  اآلن. باید از شودنمیتالش کنیم. هیچ تحولی یک شبه ایجاد باید  اآلن

 که در بطن تفسیر واقعه کربال ارائه شده است.  )درباره ابعاد فتح خون(کامل است  یشناسیک انسان فتح خونکتاب  

که در کربال شخصیتی وجود دارد به نام ضحاک. ضحاک تا ظهر با امام حسین جنگید.  کندیمدر این کتاب شهید آوینی نقل 

 و از امام خواست که اجازه بدهید من بروم و امام اجازه دادند و از صحنه کربال فرار کرد. آمداصحاب که کشته شدند 

 و است شک فرزند خوف، فرمایدیم جا می زند. شهید آوینی آدمحساس  یهالحظهاگر خودمان را تربیت نکرده باشیم در 
راهِ تو  ،خوف ،... که اگر با مرگ انس نگیریاندحقراهزنان طریق  ،خوف و شک و شرک هر سه،زاییده شرک و این  ،شک

بیشتر  یاجلوه، اختران را نیز شودیم ترواهی کرد. شب هر چه در خویش عمیقرا خواهد زد و امام را در صحرای بال رها خ
 ؟اگر ناشئه لیل نباشد، رنج عظیم روز را چگونه تاب آوریم .سراالسرار شب زنده داران است ،و این بخشدیم
هستید خوش به سعادتتان و اگر نیستید از همین امشب  یدارزندهشبمحترم فرمودند اگر اهل  جمهوریسرئدر دیدار با  آقا 

 سنگین است.  یداگرفتهبرعهدهشروع کنید که مسؤولیتی که 

 تعلق و... .ترس، تکبر، پول اندخوردهها کجا ها ضربه  آدمببینید  یدکارکن انقالب هایریزشروی موضوع 

  
  

                                                 
content?id=4992-/speechhttp://farsi.khamenei.ir 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
http://www.aviny.com/occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Moharram/82/FatheKhoon.aspx
http://www.aviny.com/occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Moharram/82/FatheKhoon.aspx
http://tamhid.blog.ir/1386/03/01/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%AE%D9%88%D9%86
http://tamhid.blog.ir/1386/03/01/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%AE%D9%88%D9%86
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1025
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992


 

 

 

 12 

 توانمندی .4.2

ش اانمندیاحمدی روشن تو. شهید بیایداری از شما برای انقالب بر باید کمهم دیگر نیروی انقالبی توانمندی است.  مؤلفهیک 

 توانمند باشیم که بگوییم اگر انجام آن قدر یاعرصهبا انقالبی بودنش جمع شد که به احمدی روشن تبدیل شد. باید در 

کاری که مختص شما باشد را پیدا کنید و به بهترین کیفیت  آناین همان حس مسؤولیت است.  ماندیمندهیم کار رو زمین 

 دهید.انجام 

 خودسازی و دیگر سازی نشوید. دچار سؤال انحرافیهم گفته شد  قبالًکه  . همان طورشودیم ایجاد جنگ در توانمندی البته 

 این دو نسبت به هم تقدم زمانی ندارند که اول خودسازی کنیم بعد در جامعه کار کنیم و برعکس. 

. تجلی عینی تر این موضوع مقام معظم رهبری است که از شودینمتعطیل  اشیانقالبوظایف  وقتیچههیچ عنصر انقالبی 

 . داننگذاشتههیچ روزی هم مبارزه را کنار  حالیندرعسالگی در کف مبارزه است تا امروز. هم به خودسازی پرداختند و  ۹3

 یم. باش کنیمیم نچه که در جامعه کارآ؛ یعنی در توانمندی بیشتر از خودسازی نسبت به دیگر سازی تقدم رتبی دارد

برسید.  رستاندبزنید. به  هاستخوابگاهالکی که در  یهابحثن بزنید، از االبته از درس هم برای کار انقالبی نباید زد. از خوابت

بعد به باقی کارها برسید و دو ساعت به نماز و عبادت و...  ساعت بخوابیم ۶برای کار بسیج از خواب و تفریح و... بزنید. 

 ؟ شودیمکار درس و کار و این ها میدانید چقدر  ساعت ۹۱

  
نه آزمایشگاه و پرورشگاه.  شودیمبرای رشد و توانمندی دنبال آزمایشگاه و پرورش گاه و... نروید. نیرو در جنگ ساخته 

نگ میدان جنیروسازی که به تن آسایی ختم شود، مرد  یهاروشاگر کسی دغدغه نیروسازی و توانمند شدن دارد باید برود. 

 . کندینمتولید 

  

 بنیان معرفتی .4.3

و هم  دشویمن در طرح والیت و... دیده هم در معارف دینی که به نوعی اآل برای انقالبی بودن بنیه معرفتی جدی الزم است.

بت مفصل صح شودیماندیشه امام و رهبری و... درباره اهمیت این عنصر  در ابعاد دیگر نظیر تاریخ معاصر و تاریخ اسالم،

تردید در مسیر حرکت و مبارزه ایجاد نشود و انسان مسیر را اشتباه  شودیمو باعث  کندیمکرد. این عنصر به یقین کمک 

 . دهیمینمرهبری هم انجام  هاییشهاندمطالعه عمیق بر  متأسفانه اآلنطی نکند. ما 

ار در یک دید. اخیر مکرر تاکید کردند بر موضوع معرفت یهاسال یدارهایدآقا تاکید فراوان دارند. در  تروی موضوع معرف

در  زدن پرسه ها وعزیزان من! سقف معرفت خودتان را، سایتهاى سیاسى و اوراق روزنامه :هم به طور صریح فرمودند

  .10سایتهاى گوناگون قرار ندهید

  
 گفت. منتها از باب اهمیت جدا شدند.  شودیمالبته این موارد را ذیل خودسازی هم 
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 تعامل با محرومان هست .4.4

 تفاوتیباینکه فرد نسبت به اطرافش و مردم  تعامل با محرومان داشتن خودش یک نشانه است که فرد انقالبی هست یا نه.

. انسان را حتی اخالقی تربیت آوردیمنیست یک نشانه است و اثر متعددی دارد؛ انسان را مردمی، دردمند، صرفه جو و... بار 

 . کندیم

  
 موردی ینهمچناگر شما بسیجی باشید و خورد. یمندارد و ته مانده غذا سلف را  غذاپول ژتون  که هست آدم هادانشگاهدر 

متعدد در خصوص ائمه هست در  هاییتروادر سیره تمام بزرگان این هست.  ما اشکال وارد است.را نشناخته باشید به ش

م که صحاب گفتند بگذارید ما انجام دهی کردندیم جاجابهیا امام حسین یا امام باقر که داشتند کیسه  یرالمؤمنینامخصوص 

 گفتند من امام باید انجام دهم

تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و  ییهاآنتنها : فرمایندیم در پیام قطعنامه حضرت امام خمینی )ره( 

 11.استضعاف را چشیده باشند

و فضای عمومی دانشگاه از خانواده  شوندیمغلط آموزش عالی، بچه مرفه راحت تر دانشگاه قبول  هاییاستسبه واسطه  اآلن

 . کندیمرا سخت  هامؤلفهمتوسط به باال تشکیل شده است و این توجه به این 

 12برای رسیدگی به ایتام و محرومان خوردیم، ایشان قسم یرالمؤمنینامدر وصیت 

 .کنندینمکار انقالبی  هاآنخشی از ایی هستند که کارشان کمک به محرومان هست. این خوب است ولی بهگروه اآلن البته

برای  ئلهمسیعنی این ؛ کفار، در شب باید بیاید برای حمایت از محرومان بر کشدیمنکه در روز شمشیر تیز آگوییم ما می

 باشد حتماًعنصر انقالبی موضوعیت دارد مانند نماز شب است که باید در زندگی عنصر انقالبی 

این  همیتا انقالبی به مبارزه لوکس روشنفکری احزاب سیاسی تبدیل نشود باید به محرومان توجه شود. مبارزه اینکه برای 

 (محرومانو  انفاقهای مقام معظم رهبری هم جستجو کرد )فهرست موضوعی یشهاندتوان در یممطلب را 

 خداوند همه ما را عامل به آنچه که گفته شد قرار دهد و در این مسیر یاری نماید. انشا اهلل
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