
اول. ما در عصر انفجــار اطالعات، یا بــه تعبیر بهتر، 
"بمباران اطالعات" قرار داریم. هرکدام از ما، از اول صبح 
تا نیمه ی شب، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در معرض انواع و اقسام 
اطالعات قرار داریم. اطالعاتی که گاه درســت اند و راه گشا، و گاه جز 
شایعه و دروغ و فریب، چیزی نیســتند. این سال ها که شبکه های 
اجتماعی پیام رســان هم گسترش و نفوذ بیشــتری پیدا کرده اند، 
اطالعات و اخبار در کســری از ثانیه، به ســایر افراد جامعه منتقل 
می شــود. پس ناچاریم برای چگونگی مواجهه ی با آن فکری کنیم. 
وگرنه ممکن است فریب اطالعات و اخبار غلط و نادرست را بخوریم، 

آنچنان که بعضی ها خوردند و مغفول شدند. 
دوم. واقعیت این اســت عمده ی حوادث تلخی که در دوران انقالب 
اسالمی و حتی تاریخ اسالم در جامعه ی اسالمی اتفاق افتاد، به دلیل 

عدم داشتن "تحلیل سیاسی درست از شرایط زمانه" بود. »من یك 
 )( وقت در دوران زندگی تقریباً پنج ساله ی حکومت امیرالمؤمنین
و آنچه که پیش آمد، مطالعات وسیعی داشتم. آنچه من توانستم به 
عنوان جمع بندی به دست بیاورم، این است که تحلیل سیاسی ضعیف 
بود. البته در درجه ی بعد، عوامل دیگری هم بود؛ اما مهم ترین مسأله 
این بود. واّل خیلی از مردم هنوز مؤمن بودند؛ اما مؤمنانه در پای هودج 
ام المؤمنین در مقابل علی)( جنگیدند و کشته شدند! بنابراین، 
تحلیل غلط بود.« 70/6/27 در نقطه ی مقابل، آن کسانی که در تاریخ 
اسالم، ماندگار شدند و نام آنها بر تارک جهان تشیع می درخشد، نه به 
خاطر صرفا خواندن چند رکعت نماز و روزه و انجام مستحبات، که 
به دلیل "موضع گیری های سیاسی" آنها بود. اگر تاریخ، جناب سلمان 
و مالك و عمار را می ستاید و جزو ســتارگان جهان اسالم محسوب 

می شوند، به دلیل موضع گیری های سیاسی درست آنها، در لحظه ی 
درست و به هنگام بوده است.  

سوم. سال گذشته رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک 
رمضان، برای بار چندم، از یك عیب بزرگ جنبش دانشجویی سخن 
گفتند: »دانشجوی انقالبی مسلمان، دانشگاه را فتح کرد؛ این را شما 
بدانید. یعنی دانشجوهای مسلمان، هم در مباحثات توانستند دانشگاه 
را فتح کنند، هم در مبارزات جنگی؛ یعنی در همین اتّفاقاتی که افتاد، 
دانشجوها توانستند دانشگاه را فتح کنند؛ بعد هم که خب به تعطیلی 
دانشگاه و مانند اینها ]انجامید[. منتها ]بعد[ در بین خود مجموعه ی 
دانشجوی مسلمان، یك اختاللتی به وجود آمد. دانشجوی مسلمان، 
دانشگاه را فتح کرد، لنه ی جاسوسی را فتح کرد اّما خودش از درون 
مغلوب شد! این به نظر من نکته ی قابل توّجهی است. چرا؟ برای خاطر 
اینکه دچار ضعف تحلیل و ضعف محتوا بــود؛ هیجانات بود، خیلی 
هم تند... منتها آن ذهنّیت، از محتوای لزم خالی بود، ]لذا[ در یك 

نقطه ی حّساسی ضربه خورد.« 96/3/17 
3  در مقابل این دیدگاه اما، دیدگاه افرادی قرار داشــته و دارد که
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معنا و مفهوم شهادت، هم به زندگی ماّدی و هم به زندگی معنوی انسان کمك می کند. یك ملت، اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمان ها چگونه 
می شــود رفت و جان فدا کرد، آن وقت می تواند بی دغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر مانعی برایش نیســت. اگر جز این باشد، دشمن او را از مرگ 

خواهد ترساند و مثل بعضی از کشورها، بعضی از دولت ها و بعضی از ملت هایی خواهد شد که در مقابل دشمنان، ضعف نفس نشان می دهند.    75/2/26

مزار: قطعه 24 بهشت زهراتاریخ شهادت: 15 آذر 59  شهادت: بدست عوامل نیروی بعث صدام

4

  انسان کمک یم کند       |  این شماره تقدیم یم شود به روح بلند شهید احمد کشوری
گ

مفهوم شهادت به زند�

مطالبه رهبر انقالب از دانشجویان برای باال بردن قدرت تحلیل سیاسی

دانشجوی زمانه خود باش!

هشت  پرسش
 از ره�ب انقالب

- چقدر از آرمان های انقالب تحقق پیدا کرده است؟
- آیا موافق نظارت بر ولی فقیه هستید؟

- نظر شما درباره نظارت استصوابی چیست؟
- آیا از وضعیت مبارزه با فساد راضی هستید؟

- چرا با مسئوالن خاطی برخورد نمی کنید؟
- نظر شما درباره عدالتخواهی چیست؟

- و...

روز دانشجوویژه نامه

از حرکت رو به جلوی 
ت یم کند   جوان مؤمن انسان ح�ی

هلل این است
حزب ا
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در آغاز انقالب اســالیم، این انقالب اّدعاها�ی داشــت. در حال حا�ض بعد از گذشت حدود بیست سال، 
چقدر به آن اّدعاها رسیده ایم؟ 

این سؤال مهمی است. این انقالب بیش از اّدعا، »آرمان«هایی داشــت. انقالب نیامده بود که برای مردم ایران پاسخگویی کند. 
انقالب، انقالِب خود مردم بود. مردم برای تحّقق آرمان هایی انقالب کردند. این آرمان ها عبارت بود از ساختن یك ایران آباد و آزاد، 
داشتن مردِم آگاه و برخوردار از عدالت اجتماعی، نجات از وابستگی و عقب ماندگِی علمی و استبداد و قهری که آن روز بر این مملکت 
حکمفرما بود. می پرسید ما چقدر به این اهداف رسیده ایم؛ من عرض می کنم که تحّقق این اهداف، تدریجی است؛ چیزهایی است 
که باید برای آن تالش و مجاهدت کرد و قدم به قدم پیش رفت. نظام اسالمی، یك نظام پیش ساخته - مثل خانه های پیش ساخته 
- نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را بال برد. در اثنای این کار، طبیعی است که مشکالتی 

پیش بیاید... بنابراین در این راه، مشکالت فراوانی وجود دارد. کمبود مصالح، رفیق نیمه راه و آدم های طّماع و قدرت طلب، 
بخشی از این مشکالت است. ما باید این نظام را بسازیم و ذّره ذّره و قدم به قدم پیش برویم... البته اگر از من بپرسید 

که چقدر پیش رفته ایم، خواهم گفت ما زیاد پیش رفته ایم...ما پیشرفِت زیادی کرده ایم؛ منتها اگر از من 
بپرسید که آیا به این حد قانعم، پاسخ من این است: ابداً. )79/12/22 ،دانشگاه امیرکبیر(

ی تحت نظــارت و بــازریس   آیــا نهادهــا و دســتگاه های مربــوط به رهــ�ب
هســتند یا فوق نظارتند؟ آیا نمایندگان شــما در نهادها و اســتان ها 

نظارت یم شوند؟
خوِد رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. 
بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند... برای 
این که امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نکنند و نفس شان طغیان نکند، یك 
کار لزم و واجب است و باید هم باشد... بنابراین چنین نیست که دستگاه های 
مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسی ها لزم است. 
البته الن هم هستند و نظارت هم میشوند. البته معنای این حرف این نیست 
که هیچ خطایی اتفاق نمیافتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن 

نیست. )79/12/9، دانشگاه امیرکبیر(

گان ســایل دو بــار جلســه  ایــط امــروز، مجلــس خــ�ب  در �ش
یم گذارد و بیشــ�ت به دادن بیانیه اکتفا یم کند. آیا با این رویه، 

گان یم تواند نظار�ت روی ویل فقیه داشته باشد؟  مجلس خ�ب
مجلس خبرگان یك هیأت تحقیقی دارد؛ مسؤول رسیدگی به کارهای رهبری، آن 

هیأت تحقیق است. کار آن هیأت سالی یك بار نیست؛ آنها کار خودشان را می کنند، 
کار رهبری هم جلِو چشم همه است... آن هیأت می آید، تحقیق و پرس وجو می کند. پشت 

سر هیأت تحقیق، مجلس خبرگان است که این هیأت می رود به آنها گزارش می دهد. پشت سر 
مجلس خبرگان هم مردم هستند. نظارت هم باید جّدی و بدون رودربایستی باشد. این نظر خود من 

است و بارها هم به اعضای خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفته ام. من نظارت را دوست می دارم و از 
گریز از نظارت - اگر در کسی و در جایی باشد - به شّدت گله مندم.  )79/12/22، دانشگاه امیرکبیر(

، باعث �ب اعتماد   آیا محروم شدن شهروندان از حق طبییع انتخاب شدن به وسیله ی نظارت استصوا�ب
شدن مردم به پایه های نظام نیم شود؟

این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است... این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ 
این برای آن است که یك آدم ناباب، یك آدم مضر و یك آدم بد، به این مرکِز حساس وارد نشود. نظارت استصوابی برای همین 
است که جلِو آدم هایی که بر طبق قوانین کشــور، صالحیت آمدن به این منصِب حساس را ندارند -چه مجلس، چه ریاست 
جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و اینها نتوانند وارد این 
مراکز حساس شوند. نظارت استصوابی چیز خوبی است؛ چیز بدی نیست. آنهایی که انتقاد می کنند و ایراد می گیرند، ادعایشان 
این است که شورای نگهبان رد و قبولش بر اساس گرایش های سیاسی است. البته این واقعیت ندارد. حال ممکن است کسی یك 

وقت یك جایی را درست نفهمد و غلط بفهمد که آن بحث دیگری است؛ اما مبنا، مبنای قانونی است. )78/9/1، دانشگاه شریف (

نهم اسفندماه ســال 79، رهبر انقالب به رسم 
همیشگی، دیداری با دانشجویان برقرار می کنند. 
این بار اما برخالف سال های اخیر، جای میهمان و میزبان تغییر 
کرده بود. میهمان، رهبر انقالب بود و میزبان هم دانشــجویان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در ابتدای دیدار، رهبر انقالب، بیاناتی 
را مطرح می کنند و بعد از آن، نوبت به ســؤاالت دانشــجویان 
می رسد. اما هنوز چند تا از سؤاالت دانشجویان مطرح نشده بود 
که وقت اذان ظهر شد. برای همین قرار شد، جلسه ی دیگری برای 
پاسخ به سؤاالت برگزار شود. 13 روز بعد، یعنی 22 اسفندماه، این 
دیدار برگزار می شود. این بار اما این دانشجویان بودند که میهمان 
رهبر انقالب در حســینیه ی امام خمینی می شوند. در ابتدای 
جلسه، رهبر انقالب چنین می گویند: »سؤال هایی را که عزیزان 
در آن جلسه داده بودند، در این جا دوستان ما نگاه کردند. بعضی از 
نوشته ها اظهار محّبت به من است؛ در تعداد بسیار کمی هم پاره ای 
درخواست های شــخصی و خصوصی مطرح شده است، که من 
اینها را جدا کردم. تعداد نزدیک به سیصد ورقه هم سؤال است. 
اگر ما بخواهیم سیصد دقیقه هم صرف این کار بکنیم، پنج ساعت 
طول می کشد و در واقع برای من عملی نیست که بخواهم همه ی 
سؤال ها را جواب بدهم. درعین حال گفتم به هیچ وجه سؤال ها را 
گزینش نکنند؛ لذا آنها را همین طور در این جا گذاشته اند و من 

یکی یکی آنها را بر می دارم و پاسخ می دهم.«
البته ســابقه ی حضور آیت اهلل خامنه ای در دانشگاه و تعامل با 
دانشجویان به قبل از انقالب برمی گردد و این مهم، بعد از انقالب، 
چه در دوران ریاست جمهوری و چه در دوران رهبری هم ادامه 
پیدا کرد. مثال رهبر انقالب در سال  77 در دو تاریخ متفاوت در 
دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران، در سال 78 در دانشگاه 
صنعتی شریف، در سال 79 در دانشگاه امیرکبیر، در سال 82 در 
دانشگاه شهید بهشتی و در سال 87  در دانشگاه علم و صنعت 

حاضر شده و به سؤاالت صریح دانشجویان پاسخ داده اند.
این رسم، تا به امروز همچنان برقرار است و رهبر انقالب، سالی 
چند بار به بهانه های مختلف )مثال ماه رمضــان، روز 13 آبان، 
ســفرهای اســتانی، و همایش نخبگان( با دانشجویان دیدار 
می کنند. دیدارهایی که بعضا چندین ســاعت طول می کشد و 
بخش عمده ی این جلسات به اظهارنظر نمایندگان تشکل های 
دانشجویی اختصاص دارد و آنها هم از پرسیدن سؤاالت صریح 
و حتی نقد بی پرده ی حاکمیت، به هیچ وجه مضایقه نمی کنند. 
گاهی اوقات حتی برخی از وسط جمعیت بلند شده و از رهبری 
می خواهند تا حرفشــان را بزنند. رهبر انقالب هم تا آنجا که 
وقت یار باشــد، معموال اجازه ی طرح بحث و سؤال را می دهند. 
همین ها هم هست که رهبر انقالب را به " پاسخگوترین  مسئول" 
کشور برای دانشجویان تبدیل کرده است. »خط حزب اهلل« در 
اطالع نگاشــت این هفته، به بهانه ی روز دانشجو، هشت سؤال 
دانشجویان در این دیدارها از رهبر انقالب، و پاسخ ایشان را البته 

با تلخیص )به دلیل محدودیت صفحه( منتشر می کند.  

هشت  پرسش از ره�ب انقالب

1

2

3

4
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1  برای بهره برداری سیاســی از دانشــجویان در 

مواقع نیاز، معتقدند اساسا چه نیازی است که دانشگاه 
و دانشــجو، وارد مســائل سیاسی شــوند و درباره ی 
آن تحلیل داشته باشــند. اما رهبر انقالب صریحا به 
نقد این دیدگاه برخاســته و چندین بار نسبت به آن 
هشــدار دادند: »من سال ها پیش در همین حسینیه، 
یك جمله ای گفتم که آن وقت بعضی از مســئولن 
هم گله مند شدند. آن جمله راجع به تحرک سیاسی 
دانشــجویان در دانشــگاه ها بود؛ این لزم است؛... این 
جوان را ما برای فردای اداره ی کشــور لزم داریم. این 
باید سیاســت را بفهمد؛ مغزش در زمینه ی سیاست، 
مغز پخته و کارآمدی باشــد؛ واّل فریبش می دهند و 
زمینش می زنند... قدرت تحلیل که نبود، انسان فریب 
تحلیِل فریبگِر بیگانه را می خورد. در دنیای سیاســت 
هیچ کسی صریحاً نمی آید بگوید که من می خواهم به 
تو ظلم کنم؛ نه به یك ملت، نه به یك شخص؛ این طور 
که نمی گویند. می آیند با »مغالطه های سیاسی« کاری 
می کنند که بتوانند بر او تسلط پیدا کنند... ما باید کاری 
کنیم که این جوان ما بتواند مغالطه را بشناسد... قدرت 
تحلیل سیاســی این است؛ بایســتی این را در جوان 
به وجود آورد.« 85/5/23 بــرای همین رهبر انقالب، 
اصطالح »بیداری دانشجویی« را در اوایل دهه ی هفتاد 
خلق کردند و فرمودند: »دانشــجویان! بیدار بمانید... 
دانشــجویی که اصالً نفهمد در دنیا چه می گذرد، این 
دانشجو، دانشــجوی زمان خودش نیست؛ مرد زمان 

خودش نیست.« 72/8/12

چهارم. دانشــگاه "باشــگاه احزاب" نیست، دانشگاه 
هم نه محلــی برای "سیاســت بازی"، کــه جولنگاه 
"سیاست ورزی" است. برای اینکه جنبش دانشجویی 
نیز آلت دســت جریان هــا و گروه های سیاســی قرار 
نگیرد، ناچار است که دارای "تحلیل سیاسی" درست 
و همه جانبه باشــد. به همین علت هم رهبر انقالب، در 
بحبوحه ی آشــوب های بعد از انتخابات 88، اصطالح 
"افسران جنگ نرم" را به کار بردند. »در این جنگ نرم، 
شما جوان های دانشجو، افســران جوان این جبهه         اید. 
نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظر است که به او 
بگویند پیش، برود جلو؛ عقب بیا، بیاید عقب. یعنی سرباز 
هیچگونه از خودش تصمیم         گیری و اراده ندارد و باید هر 
چه فرمانده می گوید، عمل کند. نگفتیم هم فرماندهاِن 
طراح قرارگاه         ها و یگانهای بزرگ، چون آنها طراحی         های 
کالن را می کنند. افســر جوان تو صحنه است؛ هم به 
دســتور عمل می کند، هم صحنه را درست می         بینید؛ 
با جســم خود و جان خود صحنه را می         آزماید. لذا اینها 

افسران جوانند؛ دانشجو نقشش این است.« 88/6/8 
باری، این روزها که در معرض بمباران اطالعات درست 
و نادرســت قرار گرفته ایم، چاره ای نداریم جز بال بردن 
قدرت تحلیل سیاســی. وظیفه ی جنبش دانشجویی 
هم در مرتبه ی اول، افزایش سطح تحلیل سیاسی خود 
است و در مرتبه ی دوم، همه ی افراد جامعه. که اگر این 
شد، آن وقت اســت که می توان در محقق شدن زودتر 

افق ها و آرمان های انقالب، امیدوار شد.

آیا اقدامات قوای سه گانه در مورد پیام هشت 
ت عــایل در خصــوص »مبــارزه بــا  مــاّده اِى ح�ض

مفاسد اقتصادی« را�ض کننده است؟ 
من خصوصی به شما عرض می کنم: نه! واقعاً من از آنچه اتّفاق 
افتاده، راضی باشــم؟ نه، کمتر از آن حّدی اســت که بنده را 
خشنود و راضی کند؛ اما انصافاً تالش کردند. در جلسه ای که 
اخیراً با مسؤولن قوای سه گانه داشتیم، به آنها گفتم دو سال 
گذشت. قّوه قضایّیه و قّوه مجریّه گزارش فعالیت های خود را 
آوردند. حجم فعالیت ها خوب است - در این نمی شود تردیدی 
داشت - ستادی هم تشکیل داده اند که نسبتاً فعال است؛ لیکن 
آن مقداری که بنده را راضی کند، نیست. )82/2/22، دانشگاه 

شهید بهشتی(

 نهــاد قــّوه قضایّیــه بــا همــه زحمــا�ت کــه یم کشــد، 
دچار مشکالت فراوا�ض است. قا�ض به شّدت در 
حــال خــراب شــدن اســت و نظــارت کا�ض و الزم بــر اجــزای قــّوه 

قضایّیه نیم شود.
البته قّوه قضایّیه ُمحّســناتی هم دارد؛ کارهای خوبی هم در آن 
شده؛ ممکن است عیوبی هم داشته باشــد. آنچه بنده می توانم 
عرض کنم، این اســت که قّوه قضایّیه رو به پیشرفت است؛ این 
چیزی است که بنده می فهمم و واقع قضیه هم همین است. معیار 
و مالک باید این باشد. خیلی از کارها تدریجی انجام می گیرد؛ اما 
آنچه مهم است این است که انسان باید احساس کند این جریان به 
سمت جلو حرکت می کند. البته گاهی کم شتاب است، که باید پر 
شتاب ترش کرد؛ اما آنچه باید مورد اعتراض قرار گیرد - اگر هست 
- سکوت، رکون، نرفتن به سمت جلو و یا - خدای نکرده - رفتن به 
سمت عقب است. بنده این را در قّوه قضایّیه احساس نمیکنم؛ بنده 
حرکت به جلو را به طور روشن حس می کنم. البته بالشك 
عیوبی هم وجــود دارد؛ همان طــور که در خیلی 
جاهای دیگر هم هست؛ در خود ما هم وجود 

دارد. )82/2/22 دانشگاه شهید بهشتی(

 بــا این کــه شــما از 
مملکــت  اوضــاع 
خــ�ب دارید و وضع مــردم را 
یم کنیــد،  درک  خــوب 
انجــام  چــرا کاری  ویل 
اگــر  نیم دهیــد؟ 
گــوش  مســؤوالن 
نیم کنند، چرا با آنها 
برخــورد نیم کنیــد و 
قابــل  و  الیــق  افــراد 
اعتمــاد و دلســوز برای 
ملــت را جایگزیــن آنهــا 

نیم کنید؟ 
این کــه چرا مــن افرادی 
را نمی گمــارم؛ پاســخ این 
اســت که طبق قانــون عمل 
می کنم. گماشتن افراد، به عهده ی 
رهبری نیســت. مهم ترین و بیشترین 
بخش های کشــور، بخش هایی هستند که 
مسؤولیت گماشــتن افراد در رأس آنها با رهبری 
نیســت. طبق قانون، روالی وجود دارد؛ باید آن روال 
عمل شود. اعتراض به آنها هم، باز روال قانونی دارد که 
اگر مسؤولی کم کاری داشــت و این ثابت شد، چگونه 
باید با او برخورد کرد... مسائل کشور هم این گونه ساده 
و یکدســت و قابل اندازه گیری با یك نگاه نیست که 
ما بگوییم فالن مســؤول توانســت، یا فالن مسؤول 
نتوانست... آن جایی که شــما می بینید بنده به کسی 
اعتراضــی می کنم، هنگامی اســت کــه جمع بندی 
همه جانبه ای نســبت به آن کار صــورت گرفته؛ واّل 
این طور نیست که انســان بتواند از دور نسبت به کار 
مسؤولی، ارزیابی ای کند و او را محکوم یا تأیید نماید. 

)79/12/22 دانشگاه امیرکبیر(

 آیــا دانشــجو بایــد در مقابــل �ب عدال�ت هــا و عــدم 
؟ مساوات، همچنان ساکت و �ب تفاوت باشد یا خ�ی

درباره این موضوع صحبت کردیم. بنده معتقد به این نیستم که 
دانشجویان باید سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند؛ به این هم معتقد 
نیستم که دانشجویان باید از خودشان در وسط میدان »تحّرک 
عملی« نشان دهند؛ بلکه معتقدم دانشجو در زمینه ی عدالتخواهی 
باید اصل قضیه را مطالبه کند: جــا انداختن فکر عدالتخواهی در 
ذهن مردم، در ذهن خانواده ها و در ذهن هر کسی که در حوزه ی 

کار او قرار می گیرد. )82/2/22 دانشگاه شهید بهشتی(
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامك:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

اخالق رهربیدرس خاطرات

تحلیل سیاسی روش

قرآن تفسیر

مراقب نفوذ جریان های فاسد 
در دانشگاه ها باشید         

آنچه کــراراً تذکر داده ام، و رمز پیروزی اســت؛ اتحاد 
گروه های دانشجویی و تشــکیل یک گروه اسالمی- 
ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه 

بیفکنند، و شما جوانان عزیز را  -که امید کشور هستید 
و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست- به 
تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم بردارید، 
و به علم و ادب -که مایه ی پیشرفت و رهایی از استعمار 
و استثمار نو و کهنه است- اشتغال پیدا کنید. و باید 
بدانید اختالف و تفرقه، سرچشمه ی تمام بدبختی ها و 

اسارت هاست. ممکن است عناصر فاسدی در دانشگاه و 
سایر مدارس در بین جوانان ما نفوذ کنند و با برنامه ای 
حساب شده تفرقه افکنی کنند. الزم است با هوشیاری 
آنان را شناسایی کنید و بشناسانید، که جوانان عزیز ما 
از توطئه ی آنان مّطلع شوند، و در راه خنثی نمودن آن 

کوشا شوند.    31 شهریور 58 

ایرانی خانواده

ض کنید از قول به غ�ی علم پره�ی

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

در مسئله ی اخالق، این نکته را هم عرض بکنم - ... 
زیرا جزو اساسی ترین مســائل است - پرهیز از قول 
به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من خواهش می کنم 
شما جوان های عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. اگر 
چنانچه ما چیزی را به کسی نسبت بدهیم که در او 
نیست، خب این می شود تهمت. اگر چنانچه چیزی 
را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مثالً یك شایعه است 
- یك نفری یك حرفی را از قول یکی نقل می کند، ما 
هم همان را دوباره تکرار می کنیم - خب، این کمك 
کردن به شایعه است، این شایعه پردازی است؛ قول 
به غیر علم است... »و ال تقف ما لیس لک به علم«. »ال 
تقف«، یعنی چیزی را که علم بــه آن نداری، دنبال 

نکن، دنبال نرو. دنبال کردن، هم در زمینه ی عمل 
هست، هم در زمینه ی گفتار هست. وقتی شما یك 
چیزی را گفتید که به آن علم ندارید، این هم اختفاء 
امری است که انســان به آن علم ندارد. لذا دنبالش 
میفرماید: »اّن الّسمع و البرص و الفؤاد کّل اولئک کان 

عنه مسئوال«.       91/5/16 

آنچـه پیغمبـر بـه آن دعـوت کـرد، همـان چیزهایـی 
اسـت که بشـر در همه دوره هـای تاریـِخ زندگـی به آن 
نیازمند اسـت. پیغمبـر، انسـان را بـه علم دعـوت کرد. 
اّولین آیـاِت قرآن، تجلیل از علم اسـت: »اقرأ باسـم رّبک 
اّلـذی خلـق. خلـق األنسـان مـن علـق. اقـرأ و رّبـک األکرم. 

اّلذی عّلم بالقلـم«.)1( ابتـدا تعلیم را مطرح کـرد. دانش، 

وسـیله نجات و رسـتگاری انسـان اسـت که بـه زمان و 
مکانی خاص بسـتگی ندارد و مربوط به همـه دوره های 
زندگـی بشـر اسـت. پیغمبـر، انسـان ها را بـه حرکت و 
قیـام دعوت کـرد. خـدای متعـال در اّولیـن آیـاِت نازل 
بر پیغمبر فرمود: »قـم فأنـذر)2(«؛ قیام کـردن، حرکت 
کـردن، از حالـت رکـون و جمود خارج شـدن و خـود را 
مسـؤول دانسـتن. »قـل اّنـا اعظکـم بواحـدة أن تقومـوا 
للَّـه)3(«؛ قیاِم للَّ در همه شـرایط زندگی بشـر کارسـاز 

اسـت و بـدون قیـام و حرکت نمی شـود بـه هیچیك از 
اهداف عالیـه رسـید.    82/7/2 

1( علق: 1-4
2( مّدثّر: 2

3( سبأ: 46

بدون قیام و حرکت نیم شود به 
هیچ یک از اهداف رسید

حضور شما در هرجا�ی مایه برکت است
اهّمّیت مجلس و اعضای مجلس به نحوی است که انسان واقعاً احساس می کند که حضور شما در هرجایی 

ان شاءاهلل مایه ی برکت خواهد بود. مجلس خبرگان می تواند مظهر تام و تمام این انزال سکینه ی الهی باشد؛ 

کیَنَة فی ُقلوِب امُلؤِمنیَن ِلَیزدادوا ایامًنا  چون این انزال سکینه ی الهی از نشانه های ایمان است: ُهَو الَّذی اَنزََل السَّ

َمَع ایامِنِهم؛ این سکینه ی الهی، مایه ی ازدیاد ایمان و مایه ی تقویت ایمان است.    94/6/12

مشتعل کردن فضای سیایس 
مناسب نیست 

تصویری از شرکت آیت اهلل خامنه ای در انتخابات خبرگان رهبری
 با حضور در مسجد بقیة الله میدان بروجردی جنوب شهر تهران    |   19آذر 1361

قبل از انقــالب، بعضی از روحانیــون، از جمله 
بنده ی حقیر با دانشجوها ارتباطاتی داشتیم... 
در آن اوقات، بنده در مشــهد جلسه ای داشتم 
که بین نماز مغرب و عشــاء برگزار می شد. پای 
تخته می ایســتادم و به قدر بیست دقیقه یا نیم 
ساعت صحبت می کردم. مســتمعین هم نود 
درصد جوان بودند؛ جوان ها هم غالباً دانشــجو 
و بعضاً دبیرســتانی. یك شــب مرحوم شهید 
باهنر )رحمة اللَّه علیه( مشهد بود، با من آمد مسجد ما. 
وضعیت را که دید، شــگفت زده شد. حال آقای 
باهنر کســی بود که در تهران با مجامع جوان و 
دانشجوئی هم مرتبط بود. ایشان گفت که من به 
عمرم اینقدر جمعیت دانشجوئی و جوان در یك 
مسجد ندیده ام. حال توی مسجد ما مگر چقدر 
جوان بود؟ حداکثر مثالً ســیصد و چهل پنجاه 
نفر. در عین حال برای یك روحانِی روشــنفکِر 
مرتبط با جوان ها، مثل آقای باهنر، که خودش 
هم دانشگاهی بود و دوره های دانشگاهی را دیده 
بود و محیط های دانشجوئی را می شناخت و از 
فعالیت های مذهبِی به روز و متجددانه هم مطلع 
بود، جمع شدن حدود سیصد یا سیصد و پنجاه 
نفر جوان چیز عجیبی بود و ایشان را دهشت زده 

و تعجب زده کرده بود.   89/4/20

احترام زن و تکریم زن، یك مسئله است - که این حتماً باید مورد توجه و عنایت خاص 
باشد - رفتارهای زنان در محیط خانوادگی، در محیط کسب و کار، در محیط سیاست، 
در محیط اجتماعی، یك مسئله است؛ رفتار با زنان هم یك مسئله است. رفتار با زنان، 
ناظر به مردان است؛ چه مردان خانواده - مثل پدران، برادران و همسران - چه مردانی 
که در محیط های کار برخورد می کنند. رفتار با زن باید احترام آمیز، محبت آمیز، همراه 
با نجابت و همراه با عفت باشد. بنابراین، هم تکریم زن، هم وظیفه ی زن، هم وظیفه ی 

نسبت به زن، جداگانه باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیرد.     92/2/11 

کالس درس سیصد نفره 

ام و محبت باشد   رفتار با زن باید با اح�ت

 جریان های سیاســی، در جریان های گوناگون 
فکری و ســلیقه ای مطلقاً مشــتعل کردن فضا 
مناسب نیست. حال شــماها الحمدلل همه تان 
بصیرید، آگاهیــد، لبد از جریانــات خبر دارید و 
الن همین اوضاعی را که توی کشــور هســت، 
می بینید که متأســفانه این علیــه آن، آن علیه 
این؛ و دســتگاه های خارجی چه خوشحالی ای 
می کنند؛ تحلیل می گذارند رویش: بله، بینشان 
اختالف افتاد، نابود شدند، از بین رفتند)!( آرزوهای 
خودشــان را هی مرتبــاً تکــرار می کنند. خب، 
پیداست که این مسئله نقطه ی ضعف ماست. نباید 
بگذاریم این نقطه ضعف ادامه پیدا کند یا افزایش 
پیدا کند. اینها را باید توجه داشت. حرکت، حرکت 

متین، مستدل و مستند باشد.     90/4/13 

حزب اهلل این است

 این همه جواِن خوب در کشــور هســت؛ 
شــما ببینید الن در فضای مجازی چه 
خبر اســت! چقدر »ُمِضــاّلُت الِفَتن« در 
این فضای مجازی و در ماهواره ها و در این 
تشــکیالت وجود دارد و جوان در معرض 
همه ی اینها اســت، درعین حال شــما 
ببینید راه پیمایی اربعین چه جوری است، 
اعتکاف چه جوری است، نمازجماعت های 
دانشگاه ها چه جوری اســت. اینها خیلی 
مهم است؛ چرا ما اینها را نباید ببینیم؟ اینها 
نشان دهنده ی این است که حّتی معنویّت 

که سخت ترین ]بخش[ است -آن بخش 
معنوِی فرهنگ- دارد پیشرفت می کند. 
جلسات ماه رمضان را شما مالحظه کنید؛ 
بنده بخصوص در ماه رمضان ها و همچنین 
محّرم و صفر از این معنا استفسار می کنم و 
از کسانی سؤال می کنم که بروند تحقیق 
کنند، کار کنند و ببینند نسبِت جلساِت 
امساِل ماه رمضان به سال گذشته چیست؛ 
می روند گــزارش می آورند؛ انســان واقعاً 
حیرت می کنــد از این پیشــرفت، از این 

حرکِت رو به جلو.   97/6/15  

ت یم کند   از حرکت رو به جلوی جوان مؤمن انسان ح�ی

به مناسبت برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری


