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7/ هـر حرکتی کـه نسـل جـوان را از صحنـه ی مقاومت 

کنار بزنـد، مربـوط به نظـام استکباریسـت 

15/ جهاد اکبـر و تقوا؛ شـرط باقـی مانـدن روح مبارزه و 

ایسـتادگی در مقابل دشـمن 

27/ ضرورت استفاده  حداکثری جوانان از وقت 

51/ خصوصّیات مهّم جوانان: انرژی، امید و ابتکار 

73/ »بصیـرت« و »صبـر«؛ دو خصوصیـت قابـل تقلید از 

امیرالمؤمنین)علیه السـام( بـرای جوانـان 

81/ تربیت جوانان مؤمن؛ فتح الفتوح انقاب اسامی 

87/ استکبارستیزی و مقابله با نفوذ بیگانه؛ طبیعت جوان 

101/ جوانان؛ موتور محّرکه  کشور 

133/ نقش تاریخی جوانان در عرصه ی حیات اجتماعی 

141/ توجـه به مسـائل جوانـان و برنامه ریزی بـرای آنان؛ 

مسـأله ای جـّدی و درجه یک 

149/ سنگین ترین بارهای مسؤولیت بر دوش جوانان 

157/ جوان باید هویّت و هدف خودش را بشناسد 

175/ دفـاع از سـرمایه هویّـت ملـی بـا همـه وجـود؛ 

تکلیـف جامعـه جـوان کشـور 

197/ آلـوده کـردن جوانـان بـه فسـاد و مـواد مخـّدر؛ 

بهتریـن راه بـرای فلـج کـردن آنهـا 

سرنوشـت  تعیین کننـده  دوران  جوانـی،  دوران   /207

تاریخـی ملـت ایـران 

213/ جوان و نوجوان، چشمه جوشان نیرو و استعداد 

219/ نسل جوان عامل و مباشر تحقق سند چشم انداز  

233/ جوانها مسائل سیاسی کشور را تحلیل کنند 

241/ نقش نیروی جوان در پیشبرد ملت تا قله های پیشرفت 

249/ جوانـان بداننـد علـت اختافـات نظـام جمهوری 

اسـامی با دنیـای اسـتکبار چیسـت؟ 

259/ جوانها موتور حرکت بیداری اسامی 

فهرست



»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قـرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینها نیسـت... سـطح معرفـت دینی بـاال بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً الزم 

اسـت. به نظر مـن آن کاری کـه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایی کـه می تواند در مسـیر مطالعات اسـامی افـراد گوناگون به خصـوص فعالین 
فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرد اندیشـه های مقام معظـم رهبری بوده 

و اصلی تریـن مجـرای ظهور و بُـروز این افـکار نیز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیـل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصـول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنی بر فهرسـت بیانات پایـه و اصلی رهبـری در یک 
موضوع بود کـه هر یـک از بیانـات مربـوط بـه موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعی خـاِص خود 
بـود که هم اکنـون نیز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحه ی پیشـخوان ایـن پایگاه قابل دسترسـی 

اسـت.
اینک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعـی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعـه ی مخاطبـان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص بـه هر موضـوع بـه صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



جوان محور حرکت جامعه
ضایع کردن نسل جوان راه استعمار جوامع

ــروی  ــع پیش ــی موان ــت مردم ــام و روحانی اس
موج فساد آفرینی در ایران

ساختن جوانان، بزرگترین کار امام)ره( 
اهمیت تربیت انقابی جوانان در دفاع مقدس

جوانان خطر بزرگ برای استکبار جهانی
بیرون راندن جوانان از صحنه، هدف استکبار جهانی

راهبــرد اســتکبار جهانــی بــرای خــروج جوانــان 
از صحنه مقاومت

گام اول و دوم در خنثی سازی راهبرد دشمن
ضرورت اقامه امر به معروف و نهی از منکر توسط جوانان

ــه معــروف و نهــی از  تذکــر لســانی بهتریــن راه امــر ب
منکر در جامعه

و...

هر حرکتی که نسل جوان را از صحنه ی مقاومت کنار 
بزند، مربوط به نظام استکباریست



جوانان

هر حرکتی که نسل جوان را از صحنه ی مقاومت کنار بزند، مربوط به نظام استکباریست* 

جوان محور حرکت جامعه
ــان  ــاِم سیاســی باشــد، جوان ــی و قی ــِت انقاب ــه و کشــوری، محــور حرکــت اســت. اگــر حرک جــوان در هــر جامع
ــر  ــان جلوت ــاز جوان ــد، ب ــی باش ــِت فرهنگ ــا حرک ــازندگی ی ــِت س ــر حرک ــد. اگ ــران در صحنه ان ــر از دیگ جلوت
ــه  ــم - از جمل ــی ه ــای اله ــت انبی ــی در حرک ــران اســت. حّت ــر از دســت دیگ ــا کارآمدت ــد و دســت آنه از دیگرانن
حرکــت صــدر اســام - محــور حرکــت و مرکــز تــاش و تحــرک، جوانــان بودنــد.آن کشــورهایی کــه جــوان کــم 
ــواده و از ایــن  دارنــد - کمااین کــه بعضــی از کشــورها امــروز بــه خاطــر بعضــی از سیاســتهای تنظیــم نســل و خان
حرفهــا، دچــار کمبــود نســل جــوان هســتند - ولــو در علــم و تکنولــوژی و ترقیــات جلــو باشــند، کارشــان لنــگ 
اســت؛ مجبورنــد از کشــورهای دیگــر جــوان قــرض بگیرنــد! جــوان و جوانــی، یکــی از درخشــندگیهای آفرینــش 
الهــی اســت. دشــمنان جوامــع - از جملــه جوامــع اســامی - ایــن نکتــه را خــوب تشــخیص داده انــد و بخصــوص 
روی آن انگشــت گذاشــته اند. ایــن مربــوط بــه امــروز نیســت؛ از یــک قــرن پیــش تاکنــون این گونــه بــوده اســت.

ضایع کردن نسل جوان راه استعمار جوامع
ــه  ــد ک ــی شــروع شــد. میدانی ــه ی همه جانبه ی ــردن نســل جــوان، برنام ــع ک ــرای ضای در کشــورهای اســامی، ب
ــه  ــک ب ــی - نزدی ــیایی و آفریقای ــورهای آس ــه کش ــی ب ــورهای غرب ــت اندازی کش ــی دس ــتعمار - یعن دوران اس
ــان رشــد  ــد، و اگــر جوان ــدا نمیکن ــه پی ــن وضــع ادام ــه ای ــا میدانســتند ک ــل شــروع شــد. آنه دویســت ســال قب
ــا اراده باشــند، نمیگذارنــد آب خــوش از گلــوی بیگانــگان و چپاولگــران پاییــن بــرود؛  کننــد، بافرهنــگ بشــوند، ب

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 1370/08/15
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ــا  ــا مقاله ه ــا ی ــه شــاید شــما در بعضــی از کتابه ــزی کردند.این ک ــردن نســل جــوان برنامه ری ــرای فاســد ک ــذا ب ل
ــادهای  ــرق در فس ــوان غ ــل ج ــیا، نس ــرق آس ــا ش ــن ی ــکای التی ــورهای امری ــی از کش ــه در بعض ــد ک خوانده ای
ــن  ــه روال کار از اول چنی ــت ک ــور نیس ــی - این ط ــاد جنس ــکرآور و فس ــدر و س ــواد مخ ــت - از م ــون اس گوناگ
ــار  ــه برکن ــن قضی ــا هــم از ای ــاده شــده اســت. متأســفانه در دوران ستمشــاهی، م ــن سیاســت پی ــوده اســت؛ ای ب
ــوی و دستیارانشــان، هرچــه توانســتند،  ــن و ســیه روی پهل ــدان خائ ــه دســت خان ــن کشــور هــم ب ــم. در ای نبودی

ــد. ــاده کردن ــت را پی ــن سیاس ای

اسام و روحانیت مردمی موانع پیشروی موج فساد آفرینی در ایران
ــن کشــورهای  ــا در بی ــود؛ و کشــور م ــان »اســام« ب ــه هم ــتند، ک ــی داش ــه کشــورهای اســامی خصوصیت البت
ــه در  ــد ک ــود؛ و میدانی ــی« ب ــت مردم ــه آن »روحانی ــت، ک ــر آن داش ــه ی ب ــری اضاف ــت دیگ ــامی خصوصی اس
کشــورهای دیگــر اســامی، بــه ایــن شــکِل ایــران نبــوده، هنــوز هــم نیســت. اســام و تبلیغــات اســامی، جلــوی 
ــر  ــأن، کار را ب ــام و عظیم الش ــام عالیمق ــده ی ام ــت کوبن ــی و حرک ــعارهای انقاب ــتاد. ش ــهمگین ایس ــوج س آن م
دشــمن مشــکل کــرد. در بحبوحــه ی همــان مــوج فســادآفرینی کــه بــر ایــن کشــور حکومــت میکــرد، جلوه هــای 

ــان خــود را نشــان داد. ــن جوان ــاز اول در بی ــن، ب ــه دی ایمــان و سرســپردگی ب

ساختن جوانان، بزرگترین کار امام)ره( 
مــن پــدران و مــادران متوســطی را میشــناختم کــه طاقــت همراهــی کــردن بــا احســاس دینــی جــوان خودشــان 
را نداشــتند؛ حّتــی گاهــی از احساســات دینــی و تعبــد و زهــد و بیاعتنایــی بــه دنیــا و بــه خــوراک و بــه آسایشــی 
ــا همــان تربیتهــای غلــط  ــد! آن پــدران و مــادران، ب ــود، پیــش مــا شــکایت میکردن کــه در جوانانشــان مشــهود ب
رشــد کــرده بودنــد، مســلمان هــم بودنــد؛ امــا ایــن جوشــش ایمــان اســامی در آنهــا نبــود؛ ولــی جوانشــان تحــت 
تأثیــر تربیــت انقابــی قــرار گرفتــه بــود؛ بــه همیــن خاطــر بــود کــه جوانــان، خانواده هــا را پشــت ســر خودشــان 
میکشــیدند؛ و ایــن شــد کــه آن قیــام عظیــم مردمــی و آن حرکــت بینظیــر در عالــم - یعنــی انقــاب اســامی ما - 
بــه رهبــری امــام و بــا پشــتیبانی قاطبــه ی ملــت و بــا میدانــداری جوانــان بــه پیــروزی رســید. ایــن یــک فتــح بود؛ 
هــم فتــح میــدان مبــارزه بــا اســتکبار بــود، و هــم باالتــر از آن، فتــح ســرزمین دل جوانــان بــود؛ که ایــن را اســام و 

انقــاب و امــام کــرده بودنــد، و ایــن فتح الفتــوح بــود. بزرگتریــن کار امــام، ســاختن جوانــان بــود.

اهمیت تربیت انقابی جوانان در دفاع مقدس
بعــد از آن هــم در دوران جنــگ، بــاز جوانــان بودنــد کــه جنــگ را بــا خســران دشــمن تمــام کردنــد. ایــن شــهدای 
ــت  ــه اهمی ــزی نیســت ک ــگ، چی ــای جن ــن دســت اندرکاران جــوان عرصه ه ــدگان جــوان، ای ــن رزمن جــوان، ای
ــا  ــاد، ام ــاق افت ــه اتف ــن حادث ــدارد. ای ــر دور ب ــگ از نظ ــل جن ــازی مث ــه ی سرنوشت س ــوان را در حادث ــل ج نس
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ــر  ــد و فهمیــد کــه جــوان مؤمــن در ایــن کشــور، زی ــی همــه ی صحنــه را دی چشــمهای طراحــان اســتکبار جهان
ــد. ــا میکن ــه معجزه ه ــی، چ ــام انقاب ــت اس تربی

جوانان خطر بزرگ برای استکبار جهانی
امــروز همــه میداننــد کــه فکــر اســتکبار چیســت. همــه فکــر امریــکا را - کــه رأس اســتکبار اســت - خوانده انــد. 
فکــر اینهــا، ســلطه بــر همــه ی عالــم اســت؛ بخصــوص ایــن منطقــه ی حساســی کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم؛ 
ــه، خلیــج فــارس و ایــن نقطــه ی اساســی اقتصــادی و نظامــی. ایــن فکــر اســتکباری،  یعنــی منطقــه ی خاورمیان
ــا انسانهاســت. اگــر اســتکبار  دنبالــش نقشه هاســت. ایــن نقشــه های ضــد مردمــی و ضــد اســامی، ســروکارش ب
بتوانــد مــوج عظیــم انســانی را از مقابــل خــود کنــار بزنــد، دولتهــا نیســتند کــه بتواننــد مقابــل امریــکا مقاومــت 
ــی و  ــت فرعون ــوی حرک ــد جل ــر کســی بتوان ــد. اگ ــه کردن ــت1 چ ــس خیان ــا در کنفران ــه دولته ــد ک ــد. دیدی کنن
طاغوتــی اســتکبار امریکایــی و ایادیــش را بگیــرد، ملتهــا هســتند و ملتهــا میتواننــد. طراحــان اســتکبار ممکــن 
نیســت ایــن مطلــب را نفهمنــد؛ ممکــن نیســت بــه ملتهــا و بخصــوص بــه جوانــان بــه چشــم یــک خطــر بــزرگ 

ــل ایــن خطــر، تدبیــری نیندیشــند و تاکتیکهــای الزم را انتخــاب نکننــد. ــگاه نکننــد؛ ممکــن نیســت در مقاب ن

بیرون راندن جوانان از صحنه، هدف استکبار جهانی
ــی  ــای اساس ــی از کاره ــروز یک ــه ام ــد ک ــور کنی ــوب تص ــد خ ــته اید، میتوانی ــما نشس ــه ش ــور ک ــس، همین ط پ
ــت،  ــر اس ــه بیدارت ــامی ک ــور اس ــر کش ــامی - و ه ــورهای اس ــوان را در کش ــل ج ــه نس ــت ک ــن اس ــتکبار ای اس
بیشــتر - از صحنــه بیــرون کنــد. کــدام کشــور اســامی از همــه بیدارتــر، از همــه زنده تــر، و از همــه بیمحاباتــر در 
مقابــل اســتکبار ایســتاده اســت؟ جــز ایــران اســامی؟ پــس، جوانــان ایــران اســامی بداننــد کــه اســتکبار بــرای 
ــر،  ــب ملتهاســت و الغی ــاً نصی ــروزی حتم ــح و پی ــه در آن، فت ــی ک ــن مبارزه ی ــه ی ای ــا از صحن ــدن آنه ــرون ران بی
مشــغول پــول خــرج کــردن و طراحــی انــواع نقشه هاســت. هــدف ایــن نقشــه ها، شــما جوانــان مؤمــن و انقابــی 
و شــجاعی هســتید کــه ایســتاده اید، تــا هدفهــای انقــاب و امامتــان را تــا آخریــن رقــم بــه تحقــق برســانید و هــر 

ــد. ــن راه برداری مانعــی را از ســر ای

راهبرد استکبار جهانی برای خروج جوانان از صحنه مقاومت
هــر حرکتــی کــه منجــر بــه ایــن بشــود کــه نســل جــوان احســاس کنــد بایــد از صحنــه ی مقاومــت کنــاره بگیرد، 
ایــن حرکــت، باواســطه یــا بیواســطه، مربــوط بــه امریــکا و نظــام اســتکباری اســت؛ ایــن یــک معیــار کلــی اســت. 
هــر کاری کــه در کشــورهای دیگــر کردنــد، این جــا هــم میخواهنــد بکننــد: ســرگرم کــردن جوانــان بــه مســائل 
جنســی، ســرگرم کــردن جوانــان بــه مســائل شــخصی، آلــوده کــردن جوانــان بــه مــواد مخــدر و مســکر، منحــرف 
کــردن ذهــن جوانــان از آرمانهــای انقابــی و اهــداف اصلــی، متوجــه کــردن آنهــا بــه اهــداف کوچــک و جزیــی و 
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صنفــی و امثــال اینهــا، متزلــزل کــردن ایمــان نســل جــوان بــه اســام، متزلــزل کــردن ایمــان نســل جــوان بــه 
اصــول انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی و حّتــی بــه امــام، و نیــز هــر چیــزی کــه در راه ایــن مبــارزه ی عظیم 
ــده و مهمــل  ــر و بیفای ــگ و بیاث ــه میشــود و وجــودش الزم اســت، آن را در چشــم نســل جــوان، بیرن ــه کار گرفت ب
ــده  ــان ترجمه ش ــد، در رم ــی خواندی ــد، در کتاب ــا دیدی ــن مضمونه ــزی در ای ــی چی ــما جای ــر ش ــوه دادن. اگ جل
ــاهده  ــفه بافییی مش ــا در فلس ــعر و ی ــا در ش ــده یی ی ــه ی ترجمه ش ــد، در مقال ــه کردی ــده یی مطالع ــا نوشته ش ی
کردیــد، حّتــی در تظاهــرات بــه اصطــاح جســورانه و پُرخشــمی چیــزی از ایــن قبیــل دیدیــد، آن را متهــم کنیــد؛ 
ــن پســتهای اســتکبار  ــه بزرگتری ــد ک ــکا از شــما میترســد؛ بدانی ــه امری ــد ک ــی نیســت؛ بدانی ــه تصادف ــد ک بدانی
عالمــی، از حضــور شــما در صحنــه، احســاس ناامنــی میکند.میخواهنــد شــما را از ســر راه بردارنــد. چگونه میشــود 
ایــن کار را کــرد؟ بــا کشــتار کــه نمیتواننــد. اگــر میتوانســتند بــا یــک بمــب اتــم یــا بــا یــک حرکــت نظامــی، ایــن 
ــر  ــد. اگ ــن را میفهمن ــام میشــود؛ ای ــه ضررشــان تم ــن ب ــد؛ ای ــا نمیتوانن ــد؛ ام ــد، میکردن ــار کنن ــار و م ــت را ت مل
میتوانســتند ایــن ملــت را از صحنــه ی زمیــن حــذف کننــد، میکردنــد؛ امــا نمیتواننــد و قدرتــش را ندارنــد؛ ســنت 

عالــم ایــن نیســت. پــس، بایــد ایــن ملــت و ایــن جوانــان باشــند؛ امــا ســر راه تجاوزگــری آنهــا نباشــند.

گام اول و دوم در خنثی سازی راهبرد دشمن
ــد  ــون جــوان دستشــان را در جیبشــان میکنن ــد میلی ــه اصطــاح اســامی، چن ــروز در بعضــی از کشــورهای ب ام
و ســوت میزننــد و بیاعتنــا بــه حــوادث عظیــم عالــم، در خیابــان راه میرونــد و قــدم میزننــد! امــروز چنــد میلیــون 
جــوان، ســرگرم مســائل حقیــر در زندگــی شــخصیند و نمیداننــد کــه دشــمن انســانیت و دشــمن آنهــا و دشــمن 
شــرف ملتهــا، بــا ملتهــا چــه میکنــد. چنیــن جوانانــی در دنیــا هســتند. اســتکبار بــا خــودش میگویــد کــه چــرا ما 
ایــن جوانــان را هــم بــه خیــل آن جوانــان ملحــق نکنیــم؟ دارنــد تــاش میکننــد؛ بایــد در مقابــل ایــن حرکتهــا 
ــر،  ــری - کارگ ــر قش ــان در ه ــه ی جوان ــد بقی ــوزان، و بع ــجویان و دانش آم ــد دانش ــه ی اول، بای ــتید. در درج بایس
ــوز  ــه در درجــه ی اول، جــوان دانشــجو و دانش آم ــی کنند.البت ــن تاشــها را خنث ــازاری، روســتایی، شــهری - ای ب
ــا تربیــت دینــی بســازید. امــور تربیتــی خــوب اســت، معلــم تربیتــی خــوب  بایــد خودســازی کنــد. خودتــان را ب
ــی  ــده و تربیــت کننده ی ــه از درون خــود، موعظــه کنن ــا آن کســی ک ــی خــوب اســت؛ ام ــده ی تربیت اســت، گوین
ــا نفــس مبــارزه  ــان را بســازید، ب ــه کارش نمیآیــد. خودت نداشــته باشــد - »واعــظ مــن نفســه«2  - ایــن تربیتهــا ب
کنیــد، اجــرای حکــم الهــی را در محــدوده ی شــخص خودتــان بــزرگ بشــمارید و بــه نمــاز، بــه توجــه بــه خــدا، 
بــه دعــا و بــه تــوکل اهمیــت بدهیــد؛ ایــن شــما را پوالدیــن خواهــد کرد.چیــزی کــه امریــکا از آن میترســد، حّتــی 
لفاظیهــای سیاســی هــم نیســت. البتــه شــما بایــد قــدرت تحلیــل سیاســی پیــدا کنیــد. اگــر جوانانــی و ملتــی 
بینــش سیاســی نداشــته باشــند، فریــب میخورنــد؛ آنهــا را از صحنــه خــارج میکننــد و بــا ابــزار دیــن، آنهــا را کنــار 
میزننــد؛ مثــل خیلــی از کســانی کــه متظاهــر بــه دیــن و مقدس مــآب هســتند و بینــش سیاســی ندارنــد و خیلــی 
راحــت اینهــا را برمیدارنــد، کنــار میگذارنــد. هنــوز هــم در گوشــه و کنــار یــک عــده وجــود دارنــد کــه خودشــان 
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ــد. پــس، بینــش  ــا ایــن انقابــی کــه براســاس دیــن اســت، ســر ســازگاری ندارن را دینــدار و متدیــن میداننــد و ب
ــد در دلهــای  سیاســی الزم اســت؛ امــا همــه چیــز نیســت؛ اصــل قضیــه، آن ایمــان الهــی معنــوی اســت کــه بای

ــان را دینــی بســازید. شــما باشــد؛ خودت

ضرورت اقامه امر به معروف و نهی از منکر توسط جوانان
جوانــان در محیــط خودشــان، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کننــد. چــرا ایــن واجــب - امــر بــه معــروف، امــر به 
کارهــای خــوب - در جامعــه ی اســامی هنــوز اقامــه نشــده اســت؟ نگوییــد بــه مــن چــه؛ او هــم نمیتوانــد بگویــد 
بــه تــو چــه؛ اگــر هــم گفــت، شــما اعتنــا نکنیــد. بعضــی خیــال میکننــد تــا منکــری دیــده شــد، باید بــا مشــت به 
ســراغش برونــد! نــه، مــا ســاحی داریــم کــه از مشــت کارگرتــر اســت. آن چیســت؟ ســاح زبــان. زبــان از مشــت 

خیلــی کارگرتــر و نافذتــر و مؤثرتــر اســت؛ مشــت کاری نمیکنــد.

تذکر لسانی بهترین راه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
ــارزه  ــه و مب ــی، مقابل ــرات منکرات ــن تظاه ــا ای ــا ب ــد م ــه اجــازه بدهی ــه مینویســند ک ــا نام ــه م ــان ب بعضــی جوان
کنیــم. خیلــی خــوب، مقابلــه بکنیــد؛ امــا چه طــور؟ بریزیــد، طــرف مقابــل را تکــه پــاره کنیــد؟! نــه، ایــن نیســت. 
ــه  ــی ک ــد. کس ــخنرانی بکنی ــک س ــت ی ــد؛ الزم نیس ــم نمیخواه ــتر ه ــه بیش ــک کلم ــد؛ ی ــد، بگویی ــرف بزنی ح
میبینیــد خافــی را مرتکــب میشــود - دروغ، غیبــت، تهمــت، کیــن ورزی نســبت بــه بــرادر مؤمــن، بیاعتنایــی بــه 
ــی مــردم، پوشــش نامناســب، حرکــت  ــه پذیرفته هــای ایمان ــه مقدســات، اهانــت ب محّرمــات دیــن، بیاعتنایــی ب
زشــت - یــک کلمــه ی آســان بیشــتر نمیخواهــد؛ بگوییــد ایــن کار شــما خــاف اســت، نکنیــد؛ الزم هــم نیســت 

ــا خشــم همــراه باشــد. شــما بگوییــد، دیگــران هــم بگوینــد، گنــاه در جامعــه خواهــد خشــکید. کــه ب

اهمیت احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
چــرا کســانی از گفتــن ابــا میکننــد؟ یــک عــده بــر اثــر ضعــف نفــس از گفتــن ابــا میکننــد، یــک عــده هــم خیــال 
میکننــد کــه گفتــن فایده یــی نــدارد؛ بایــد بــا دســت جلــو برونــد! نــه، زبــان از دســت خیلــی مهمتــر اســت. امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر را اقامــه کنیــد؛ نگذاریــد در جوامــع جــوان - چــه در مدرســه ها، و چــه در دانشــگاهها 
- کار بــه فســاد بکشــد. ایــن مراکــز بــرای دشــمن هــدف اســت. بدانیــد کــه نســل جــوان ایــن جامعــه و ایــن ایران 

اســامی زنــده اســت؛ دشــمن هــم ایــن را بدانــد. بــا بــودن شــما جوانــان مؤمــن، حجــت بــر مــا تمــام اســت.

فریب خوردن دولتهای عربی در به رسمیت شناختن اسرائیل
ــه رســمیت  ــًا ب ــت غاصــب را عم ــد و صهیونیســتها و دول ــام شــد؛ حرفهایشــان را زدن ــت تم ــس خیان آن کنفران
شــناختند! عاقبــت چــه شــد؟ چــه چیــزی گیــر فلســطینیها آمــد؟ چــه چیــزی گیــر دنیــای عــرب آمــد؟ دولــت 
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ــد؛  ــاق بیفت ــال اتف ــدی س ــد از چهل وان ــی بع ــن حادثه ی ــه چنی ــت ک ــرائیل آرزو داش ــن اس ــب و دروغی غاص
ــداد!  ــرار می ــو ق ــاز میکــرد، هــی شــرط جل ــدارد؛ هــی ن ــی ن ــن طــور وانمــود میکــرد کــه عاقه ی درعین حــال ای
بعــد هــم بــه کنفرانــس رفــت و شــدیدترین و وقیحتریــن حرفهــا را در مقابــل اعــراب زد و از کنفرانــس جــدا شــد 
و آمــد! چــرا دولتهــای عربــی در مقابــل چنیــن توطئــه و چنیــن فریبــی ســاح انداختنــد؟! تاریــخ بــه اینهــا چــه 
ــا اینهــا چــه خواهنــد  ــه از اینهــا بازخواســت خواهــد کــرد؟ ملتهایشــان ب خواهــد گفــت؟ خــدا در قیامــت چگون

ــرد؟ ک

لغو رسمیت اسرائیل، راه جبران فریب خوردگی دولتهای عربی
البتــه راه جبــران - نــه جبــران کامــل - باقــی اســت و دولتهــای عــرب میتواننــد ایــن کار زشــتی کــه انجــام شــد، 
تــا حــدودی جبــران کننــد: همــه ی دولتهــای عــرب اعــان کننــد کــه مــا اســرائیل را بــه رســمیت نمیشناســیم 
ــت -  ــرده اس ــار ک ــع رفت ــا آن وض ــل، ب ــرائیل در مقاب ــون اس ــت - چ ــده اس ــا زده ش ــه در آن ج ــی ک و آن حرفهای
ــه  ــا ایــن تصمیــم، ملتهــا را خوشــحال کننــد؛ میتواننــد ایــن کار را بکننــد؛ امــا امیــد ب کأن لم یکــن و ملغاســت. ب

ــان اســت. ــا و جوان ملته

مطالبه گری جوانان، تسریع کننده غلبه حق بر باطل
ــچ  ــرار«3، هی ــن ق ــا م ــا له ــوق االرض م ــن ف ــت م ــه »اجتّث ــی ک ــجره ی خبیثه ی ــن ش ــه ای ــرد ک ــک ک ــد ش نبای
ــروز  ــد کــرد کــه حــق پی ــود خواهــد شــد. و شــک نبای ــگاه و اســتمراری نخواهــد داشــت و بیشــک ناب ــه و پای پای
خواهــد شــد و فلســطین بــه پیکــر اســامی برخواهــد گشــت؛ امــا دیــر و زود شــدن آن، بســته بــه همــت و غیــرت 
مســلمین اســت. مســلمین بایســتی همــت کننــد؛ جوانــان بایســتی مســأله را رهــا نکننــد؛ مثــل ملــت ســرافراز و 
شــجاع ایــران حرفشــان را بزننــد؛ آنچــه را کــه میخواهنــد، مطالبــه کننــد؛ باشــک خــدای متعــال هــم بــه آنهــا 

ــرد. تفضــل خواهــد ک

3. ابراهیم: 26



جوانان

13



جوانان، یکی از مهمترین مراکز سعادت یک ملت
توجه در انجام کلیه ی کارها

حرکت بشر در صراط مستقیم، هدف انبیا الهی
گناه مانع کمال انسان

استغفار راه بازگشت به سوی خدا
دوری از خدا، گرفتاری جوانان دنیای امروز

حفظ روحیه ایستادگی در مقابل دشمن حاصل پرهیز از گناه 
معنای نظام سلطه

امریکا، مظهر نظام سلطه
ایسـتادگی در برابـر اشـغالگران و مسـلمان بودن، 

جرم مبارزان فلسطینی
سـکوت دنیای غـرب در مقابـل جنایات اسـرائیل، 

نماد وجود نظام سلطه
اساس کار جمهوری اسامی

و...

جهاد اکبر و تقوا؛ شرط باقی ماندن روح مبارزه و 
ایستادگی در مقابل دشمن



جوانان

جهاد اکبر و تقوا؛ شرط باقی ماندن روح مبارزه و ایستادگی در مقابل دشمن* 

جوانان، یکی از مهمترین مراکز سعادت یک ملت
ــکیل  ــا تش ــور م ــازی را در کش ــته و ممت ــر برجس ــداللَّ قش ــان، بحم ــوزان و فرهنگی ــجویان، دانش آم ــروز دانش ام
میدهنــد. چــون تقریبــاً همــه افــراد حاضــر در جلســه از چهره هــای جواننــد، خــوب اســت در آغــاز عرایضــم عــرض 
ــان در هــر برهــه ای از تاریــخ کشــورها و ملتهــا، میتواننــد یکــی از مهمتریــن مراکــز ســعادت یــک  کنــم کــه جوان
ملــت باشــند. علّــت هــم ایــن اســت کــه جــوان از طهــارت فطــری برخــوردار اســت. جــوان، پــاک و ناآلــوده اســت. 
آلودگیهایــی کــه در طــول زندگــی بــه ســراغ انســانها میآیــد و زنجیرهایــی بــر دســت و پــای روح آنــان میبنــدد و 
آنــان را از حرکــت و عــروج و تکامــل بــاز میــدارد، در مــورد جوانــان یــا وجــود نــدارد و یــا بســیار کــم اســت. جــوان، 
مهبــط لطــف پــروردگار اســت و در بســیاری مــوارد دل او محــلِ ّ جلــوه عنایــات ویــژه الهــی اســت. جوانــان بایــد قدر 
ایــن موهبــت را بداننــد. صفایــی کــه میتوانــد روح انســان بــه دســت بیــاورد و بــا آن از الیه هــای گرفتــاری مــاّدی و 

آلودگیهــا و پلیدیهــا عبــور کنــد و دامــن خــود را پــاک نگــه دارد، در جوانــان بیــش از همــه انسانهاســت.

توجه در انجام کلیه ی کارها
در روایــات مــا - شــاید از قــول نبــّی اکــرم علیــه و علــی آلــه الّصــاة والّســام - هســت کــه: »علیکــم باالحــداث«؛ 
یعنــی در همــه کارهــا توّجــه کنیــد. بخصــوص اگــر جوانــان، اهــل علــم و معرفــت و کســب کمــاالت فکــری باشــند 
ــا  ــه کاره ــردن در هم ــه ک ــه توّج ــد - ب ــا این گونه ان ــه م ــه در جامع ــوز و طلب ــجو، دانش آم ــًا قشــر دانش ــه عم - ک
ــه و مــدارس، قشــر ممتــازی از جهــات  ســزاوارترند. در ایــن صــورت، قشــر جــوان در دانشــگاهها، حوزه هــای علمّی

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان  1374/08/10
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گوناگــون اســت. در سیاســت، حــرکات پیــش برنــده جامعــه و آگاهیهانیــز همین طور اســت. امــا باالتــر از همــه، آن 
نکتــه معنــوی و روحــی و آن گرایــش عرفانــی و الهــی اســت. بنــده الزم میدانــم بــه شــما جمــع عزیــز و گرامــی کــه 
در واقــع امثــال شــما، عزیزتریــن عناصــر جامعــه مــا را تشــکیل میدهنــد، عــرض کنم کــه قــدر خــود را بدانیــد. دنیا 
بــرای فعالّیــت، کار، ســازندگی، مبــارزه و ســاخته شــدن بــه دســت انسانهاســت. همــه ایــن فّعالیتهــای اقتصــادی، 
اجتماعــی، سیاســی، نظامــی، مبارزاتــی و علمــی و تحقیقاتــی بــرای انســان الزم اســت. هــر کــس بــر حســب نوبت، 
ــر از  ــا فرات ــن شــّکی نیســت؛ ام ــا انجــام دهــد. در ای ــن زمینه ه ــد کار خــود را در ای ــه دارد، بای فرصــت و ســهمی ک
همــه اینهــا یــک نکتــه معنــوی و الهــی اســت و آن ایــن اســت کــه شــما در مســؤولیتی کــه بــر عهــده میگیریــد؛ 
ــدن و درس دادن باشــد، چــه تحقیــق و پژوهــش  چــه کار سیاســی باشــد، چــه کار علمــی باشــد، چــه درس خوان
ــن دو  ــی از ای ــد یک ــی، بای ــاد و تباه ــای فس ــردن پایه ه ــران ک ــه وی ــد و چ ــردن باش ــا ک ــاختن و بن ــه س ــد، چ باش
صــورت باشــید: کاری کــه میکنیــد شــما را در آن ســیر معنــوی کــه اســاس خلقــت انســان بــرای آن اســت و بقیــه 

ــدارد. ــاز میــدارد. یکــی از ایــن دو صــورت اســت و شــقِ ّ ســوم ن ــا از آن ب ــا پیــش میبــرد و ی ــد، ی چیزهــا مقّدمه ان

حرکت بشر در صراط مستقیم، هدف انبیا الهی
همــه تــاش ادیــان الهــی و ســلوک معنــوی و ســعی پیغمبــران و شــهادتهای مــردان بــزرگ خــدا بــرای ایــن اســت 
کــه بشــر را بــه راه اّول بکشــانند و در صــراط مســتقیم قــرار دهنــد. یعنــی بشــر به ســمت خــدا حرکــت کنــد، عروج 
ــا خــدا آشــنا شــود و آینــده خــود را کــه همــان مرحلــه اساســی حیــات بعــد از  ــد، ب معنــوی و کمــال انســانی بیاب
مــرگ اســت و بقیــه مقّدمــه آن اســت، تأمیــن کنــد. »الّدنیــا مزرعــة اآلخــرة 1«؛ مــن و شــما در این جــا بــرای حیات 
ــارزه،  ــم آن، مب ــم و تعلی ــل عل ــد - تحصی ــام میدهی ــا انج ــه در این ج ــر کاری ک ــم. ه ــی میکنی ــدی مقّدمه چین اب
ــه شــما را در صــراط  ــد دارای روحــی باشــد ک ــدن دشــمنان - بای ــا و آبادســازی آن، کوبی ــا و بن ورزش، کســب دنی

مســتقیم بــه پیــش ببــرد. هــر چــه کــه شــما را از ایــن راه بــاز دارد، گنــاه اســت.

گناه مانع کمال انسان
 گنــاه در اصطــاح دینــی و در ســخن انبیــا یعنــی عوائــق و موانــع راهِ کمــال انســان. معنــای گنــاه آن نیســت کــه 
ــّذت داشــته باشــند. لّذتــی کــه انســان را از راه  ــاللَّ - نمیخواســته بندگانــش خوشــی و ل خــدای متعــال - العیــاذ ب
خــدا بــاز دارد، مثــل غــذای مضــّری اســت کــه کســی میخــورد و او را بــه مــرگ نزدیــک میکنــد. انســان عاقــل ایــن 
غــذا را نمیخــورد و ایــن لــّذت را دور میانــدازد. کســی کــه چربــی یــا قنــد خونــش زیــاد اســت یــا مــاده مضــّری در 
بدنــش وجــود دارد، از غــذای لذیــذی کــه آن مــاده را در بــدن او افزایــش میدهــد، پرهیــز میکنــد. آن را نمیخــورد 
و دور میریــزد؛ ولــو خــوردن آن غــذا لــّذت داشــته باشــد. لــّذت ایــن غــذا بــرای یــک لحظــه اســت؛ بعــد بدبختــی 
و گرفتاریــاش گریبــان انســان را میگیــرد. گنــاه چنیــن چیــزی اســت. بــه همیــن جهــت اســت کــه در قــرآن بــه 

اســتغفار تکیــه شــده اســت. 

1. حدیث نبوی
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استغفار راه بازگشت به سوی خدا
آیــات کریمــه ای کــه چنــد لحظــه پیــش، نغمــه روحبخــش آنهــا فضــا را پــر کــرد، همیــن مضمــون را داراســت: 
ــی  ــی کار خاف ــه وقت ــم2«؛ کســانی ک ــروااللَّ فاســتغفروا لذنوبه ــوا انفســهم ذک ــوا فاحشــة او ظلم ــن اذا فعل »والّذی
ــود  ــه خ ــه ب ــّرد این ک ــه مج ــت - ب ــود اس ــه خ ــم ب ــاه، ظل ــد - گن ــم میکنن ــان ظل ــه خودش ــا ب ــد ی ــام میدهن انج
«؛ بــه یادخــدا میافتنــد و »فاســتغفروا لذنوبهــم«؛ ســپس از خــدای متعــال طلــب مغفــرت  ظلــم کردنــد، »ذکــرواللَّ
«؛ و کیســت کــه بیامــرزد گناهــان را جــز خــدا. جــوان بایــد مظهــر پرهیــز و  میکننــد. »و مــن یغفــر الّذنــوب ااّل اللَّ

ــد.  ــتغفار باش اس

دوری از خدا، گرفتاری جوانان دنیای امروز
در دنیــای امــروزی، جوانــان گرفتارنــد. آنهــا چــوب ناپرهیزیهایشــان را میخورنــد. اگــر میبینیــد هیپیگــری و انــواع 
ــه امــروز در دنیــای غــرب ادامــه دارد و گریبــان خانواده هــا و  ــا ب و اقســام بدبختیهــا از ســی یــا چهــل ســال قبــل ت
جوامــع اروپایــی و امریکایــی را گرفتــه اســت، بــه جهــت دوری از خــدا و غفلــت از اســتغفار و ناپرهیــزی در ارتــکاب 
ــان خــود را از  گناهــان اســت. ایــن مســأله هــم دالیــل متعــدّدی دارد. عمــده اش آن اســت کــه ایــن جوامــع، جوان
لحاظ معنــوی ســیراب نمیکننــد. جــوان بــه دنبــال ســیراب شــدن از سرچشــمه ای زالل اســت و اگر آن سرچشــمه 
ــن امــر  ــه ای ــی سیاســتمداران متوّج ــه انحــراف مبتــا خواهــد شــد. امــروز در دنیــای غــرب، حّت را پیــدا نکنــد، ب
شــده اند؛ هــر چنــد آنهــا در مســائل مــاّدی هوشــیارند، اّمــا در امــور معنــوی خــواب ســنگینی دارنــد و خیلــی دیــر 
متوّجــه انحرافــات و اشــکاالت میشــوند. البــد جریــان ایــن بیــداری را در جرایــد یــا در خبرهــا میخوانیــد. البتــه مــا 
خبرهــای بیشــتری در ایــن زمینــه داریــم و ایــن هنــوز اّول کار اســت. ســیلی کــه از گندابهــای اخاقــی آنهــا بــه راه 
افتــاده، هنــوز بــه دامنه هــا نرســیده اســت. بــه دامنه هــا کــه برســد، تمــّدن غــرب را ویــران خواهــد کــرد و ســعادت 
کشــورهای غربــی را کــه بــر پایــه ماّدیگــری اســت، نابــود خواهــد ســاخت. شــاید ایــن ویرانــی را شــما نســل نــو و 

جــوان بــه چشــم ببینیــد، و ایــن حادثــه، بســیار دور نخواهــد بــود.

حفظ روحیه ایستادگی در مقابل دشمن حاصل پرهیز از گناه 
شــما جوانــان بحمــداللَّ پاکیــد. جوانــی کــه در فضــای اســام و انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی تربیــت شــده، 
ــه  ــبت ب ــداللَّ نس ــا بحم ــه م ــارت در جامع ــن طه ــده ای ــران کنن ــل وی ــت. عوام ــالم را داراس ــری س ــارت فط طه
کشــورهای دیگــر و گذشــته های کشــور خودمــان کــم اســت. قــدر ایــن طهــارت را بدانیــد و آن را حفــظ کنیــد؛ در 
ایــن صــورت نورانّیــت آن را خواهیــد دیــد. هــر جوانــی کــه از گنــاه پرهیــز داشــته باشــد و در رفتــار معمولــی خــود، 
ــت آن را خواهــد  ــد، نورانّی ــی کــه ممکــن اســت، لحــاظ کن ــا آن جای ــی را ت ــد و جهــت خدای خــدا را فرامــوش نکن
دیــد. اگــر جوانــی در درس خوانــدن و کارهــای گوناگــون، بــا خلــوص قصــد کنــد کــه بــرای کمــال خــود، خدمــت 
بــه جامعــه و اســام و بــرای کمــک بــه آینــده ایــن کشــور، بکوشــد، نتایــج و نورانّیــت آن را در قلــب خــود میبینــد. 
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ایــن امــر آثــار زیــادی بــرای او در پــی خواهــد داشــت. یکــی از آثــار، چیــزی اســت کــه امــروز بــه آن بســیار احتیــاج 
ــا  داریــم و ایــن مطلــب اصلــی امــروز مــن اســت. آن اثــر، حفــظ روحیــه ایســتادگی در مقابــل دشــمن و مبــارزه ب
ــر  ــد در دنیایــی کــه نظــام ســلطه ب ــزان مــن! ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت. عــّده ای خیــال کردن اوســت. عزی
ــع انســانی و  ــه مناب ــکای ب ــتقال، اتّ ــت، اس ــت، معنوی ــد دم از فضیل ــی نمیتوان ــرد نظام ــک ف آن مســلّط اســت، ی
مــاّدی خــود و بیاعتنایــی بــه دســت اندازیهای بیگانــگان بزنــد و بیدردســر مشــغول زندگــی باشــد. حــال، حقیقــِت 

ــه اجمــال عــرض میکنــم. دهشــتناک نظــام ســلطه را ب

معنای نظام سلطه
معنــای نظــام ســلطه آن اســت کــه کشــورها، ملتهــا و دولتهــا یــا بایــد ســلطه گر باشــند، یــا ســلطه پذیر. دنیــا تــا 
چنــد ســال قبــل، دو قطبــی بــود؛ یــک طــرف نظــام غربــی بــه سرپرســتی و رهبــری امریــکا بــود، یــک طــرف هــم 
نظــام شــرقی بــه سرپرســتی شــوروی. ایــن دو نظــام، در صــد مســأله هــم بــا یکدیگــر توافــق داشــتند. یکــی از آن 
مســائل حفــظ نظــام ســلطه بــود. یعنــی هــر دو ایــن را پذیرفتــه بودنــد کــه دنیــا بــه دو منطقــه تقســیم میشــود. 
ــه یکدیگــر کاری نداشــته باشــند و هــر کــدام نظــام ســلطه را در  ــد کــه هــر دو طــرف ب ــا هــم توافــق کــرده بودن ب
مجموعــه خــودش مســتقر کنــد. امــروز هــم کــه یکــی از ایــن دو قطــب فــرو پاشــید و از بیــن رفــت، آن دیگــری 
ــد  ــت. ببینی ــده از اوس ــراث بازمان ــب می ــت اندازی و کس ــر دس ــه در فک ــرد؛ بلک ــرت نمیگی ــب عب ــی رقی از فروپاش
امــروز چــه غوغایــی نســبت بــه اروپــای شــرقی در دنیــا درگرفتــه و چــه مســابقه ای بیــن کشــورهای غربــی بــرای 
تصــّرف کشــورهای جــدا شــده از شــوروی ســابق، مثــل کشــورهای آســیای میانــه برپــا شــده اســت! ببینیــد امــروز 
درجمهــوری آذربایجــان چــه خبــر اســت! امریــکا از یــک طــرف، صهیونیســتها از طــرف دیگــر و بعضــی از اروپاییها 
ــزار  ــا ه ــا صده ــا ی ــه، دهه ــا آســیای میان ــاط ب ــه ارتب ــروز ســِر قضی ــد. شــاید ام ــدان آمده ان ــه می ــی ب ــم از طرف ه
ــه ایــن دلیــل کــه نظــام ســلطه میخواهــد ایــن منطقــه را هــم مثــل بقیــه  انســان زیــر فشــار و تهدیــد مرگنــد؛ ب

مناطــق دنیــا ببلعــد.

امریکا، مظهر نظام سلطه
امــروز مظهــر نظــام ســلطه، امریکاســت. هــر ســّیئه ای کــه در دنیــا براســاس نظــام ســلطه بــه وجــود آیــد، حتمــاً 
ــرای خــود در  ــکا ب ــم امری ــه گــردن امریکاســت. معنــای نظــام ســلطه آن اســت کــه اگــر رژی بخشــی از گنــاه آن ب
نقطــه ای از دنیــا منافعــی فــرض کــرد، حــق دارد در آن نقطــه حضــور قدرتمندانــه نظامــی پیــدا کنــد و هــر کســی 
را کــه بــا منافعــش مخالفــت کنــد، بکوبــد. موضــوع بــر ســر مشــروع یــا نامشــروع بــودن ایــن منافــع نیســت. بــرای 
نظــام ســلطه فــرق نمیکنــد؛ ولــو ایــن منافــع بــر خــاف همــه پیمانهــای بین المللــی باشــد. نظــام ســلطه، زمانــی 
ــان  ــه ف ــد ک ــان میکن ــا صراحــت و وضــوح اع ــم ب ــی ه ــد؛ زمان ــه انجــام میده ســلطه جوییهای خــود را مخفیان
ســازمان، دولــت، جمعیــت یــا حرکــت، بــا منافــع مــا تضــاد داشــته اســت و ایــن بهانــه حّقــی بــرای امریــکا ایجــاد 
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ــی غیرانســانی برخــاف  ــگل و نظام ــون جن ــن قان ــد. ای ــت را بکوب ــت و مل ــازمان، شــخص، دول ــه آن س ــد ک میکن
فطــرت انســان اســت. تنهــا کســانی از نظــر ســلطه گر مــورد قبولنــد کــه ســلطه پذیر باشــند. اگــر دولتــی نفــت، 
ــار ســلطه گر گذاشــت  ــون کشــور خــود را در اختی ــط خارجــی و سیاســتهای گوناگ ــت، اقتصــاد، رواب ــع، امنی مناب
ــی  ــش فرق ــول دارد. برای ــایند اســت و آن کشــور را قب ــلطه گر خوش ــرای س ــود، ب ــع او ب و از او نظــر خواســت و مطی
نمیکند کــه ایــن دولــت، دولــت ظالم اســت یــا عــادل؛ حقــوق بشــر دارد یــا نــدارد؛ در آن کشــور دمکراســی هســت 
ــگاه کنیــد!  ــه ن ــه منطقــه خــاور میان ــا نرســیده اســت. ب ــه گــوش آن ملــت رســیده ی ــا نیســت؛ اســم پارلمــان ب ی
دولتهایــی کــه مــورد قبــول و اعتــراف ســلطه گران امریکاییانــد، چگونــه دولتهایــی هســتند؟ آیــا از لحــاظ فکــری، 
ــد؟ اصــًا معنــای دمکراســی را میفهمنــد؟ مــردم آنهــا معنــای  سیاســی، حقــوق بشــر و دمکراســی رشــد کرده ان
انتخابــات را میداننــد؟ آیــا در ایــن کشــورها فضــای نفــس کشــیدن وجــود دارد؟ ایــن موضوعــات بــرای مســؤولین 
کشــور ســلطه گر - یعنــی امریــکا - اهمیتــی نــدارد. مهــم ایــن اســت کــه ایــن کشــورها تســلیم آن ســلطه گرند و 
همیــن کافــی اســت. امــا اگــر کشــور، جمعیــت و ســازمانی بــا هــر ملّیــت و خصوصّیتــی، تســلیم ســلطه گر نشــد، 
ــه بخــورد و مــورد حملــه قــرار گیــرد. درگیریهــا را ببینیــد!  در هــر کجــای دنیــا باشــد در خــور آن اســت کــه ضرب
دوســتیها و دشــمنیها را ببینیــد! مقابلــه بــا نظــام جمهــوری اســامی را مشــاهده کنیــد! نظــام ســلطه گر در صورت 

تســلیم نشــدن کشــورها و ملتهــا، ارتــکاب هــر جنایتــی علیــه آنهــا را بامانــع میدانــد.

ایستادگی در برابر اشغالگران و مسلمان بودن، جرم مبارزان فلسطینی
ــم و ســتم میکننــد و عناصــری از ملتهــای  ــد کــه ظل ــی وجــود دارن ــا دولتهای ــد کــه در دنی امــروز همــه پذیرفته ان
مــورد ظلــم واقــع شــده هــم، بــا آنهــا بــه مبــارزه برمیخیزنــد. دنیــا بــه عناصــری چنیــن نــه بــه چشــم تروریســت 
ــم و اشــغالگر و غاصــب و خشــن صهیونیســتی  ــت ظال ــا دول ــد. امــروز کســانی ب ــگاه میکن ــارز ن ــه چشــم مب کــه ب
مبــارزه میکننــد. جــوان مؤمنــی کــه چنــد روز پیــش بــه دســت مجــرم و جنایتــکار صهیونیســتها و مزدورهایشــان 
بــه خــون غلتیــد، از جملــه ایــن کســان بــود. جــرم ســازمان و جمعّیتــی کــه آن جــوان بــه او منســوب اســت ایــن 
اســت کــه بــا رژیــم غاصــب خانــه خــود، مبــارزه میکنــد. البتــه بــه زعــم صهیونیســتها، جــرم بــزرگ دیگــری کــه 
آن عناصــر مبــارز دارنــد، ایــن اســت کــه دم از اســام و تبعّیــت از امــام میزننــد و بــه صراحــت افتخــار میکننــد کــه 
ــه  پیــرو امــام بزرگــوار مــا هســتند. ایــن دیگــر جــرم بســیار بزرگــی اســت! مــزدوران صهیونیســت، آن جــوان را ب
قتــل رســاندند. ایــن هــم چنــدان غیرطبیعــی نیســت. بدیهــی اســت کــه رژیمــی مثــل رژیــم تروریســت اســرائیل، 
اگــر بــه دشــمنان خــود دســت پیــدا کنــد آنهــا را میُکشــد. غیــر از آن جــوان هــم اگــر کســانی را پیــدا کننــد، بــه 

قتــل خواهنــد رســاند.

سکوت دنیای غرب در مقابل جنایات اسرائیل، نماد وجود نظام سلطه
ــی  ــرا رژیم ــم؛ زی ــار نداری ــن انتظ ــر از ای ــرائیل غی ــا از اس ــت. م ــار نیس ــاف انتظ ــدان خ ــا چن ــا این ج ــه ت قضی
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ــوم  ــت تروریســتی را محک ــن حرک ــس ای ــرب، هیچ ک ــای غ ــه در دنی ــن اســت ک ــم ای ــن مه تروریســت اســت. لک
نکــرد. ایــن نظــام ســلطه اســت؛ چهــره زشــتی کــه امــروز دنیــا را پــر کــرده و بشــریّت در هــر جــای دنیــا حــق دارد 
علیــه آن، مشــت گــره کنــد و فریــاد بکشــد. ایــن ســکوت، بســیار دردآور اســت. روزنامه نــگاران، ســازمانهای حقــوق 
بشــر، سیاســتمدارانی کــه لقلقــه زبانشــان تــرور و تروریســم اســت، بــه راحتــی ســکوت میکننــد. رئیــس جمهــور 
ــه  ــا بیشــرمی تمــام، جمهــوری اســامی را مّتهــم ب امریــکا در مقابــل نماینــدگان همــه دولتهــا و ملتهــای دنیــا، ب
ــد و  ــی دارن ــه گزارش ــد. ن ــوا و بیماحظه ان ــت زدن، بیتق ــدر در تهم ــن ق ــا ای ــت. آنه ــرده اس ــروری ک ــت پ تروریس
نــه دّقتــی در واقعّیــات. فقــط بــه خاطــر خوشــامد صهیونیســتها، راســت یــا دروغ، چیزهایــی میگوینــد؛ آن وقــت 
ــه و  ــن موضــوِع بســیار کری ــد. ای ــه رو نمیآورن ــد و ب ــح تروریســتی صهیونیســتها را محکــوم نمیکنن ــات صری جنای

ــد. زشــتی اســت کــه اگــر کســی از وجــود آن در دنیــا غفلــت کنــد، بایــد خــود را غافــل بدان

اساس کار جمهوری اسامی
اکنــون نظــام جمهــوری اســامی در مقابــل ایــن نظــام ســلطه قــرار گرفتــه اســت. اســاس کار جمهــوری اســامی، 
عبــارت اســت از اداره ملــت و کشــور ایــران براســاس مفاهیــم و ارزشــهای الهــی کــه از اســام آموختــه شــده اســت. 
فــرض بــر ایــن اســت کــه ایــن ارزشــها میتوانــد یــک جامعــه را ســعادتمند کنــد؛ قطعــاً هــم چنیــن اســت و جامعه 
را ســعادتمند خواهــد کــرد. اســاس ســعادت در یــک جامعــه عبــارت اســت از ایــن کــه آن جامعــه بتوانــد مســتقل 

زندگــی کنــد، بیندیشــد، ســازندگی کنــد، در کمــال اســتقال راه خــود را بــرود و هــدف خــود را انتخــاب کنــد.

استقال اساس اداره کشور در نظام اسامی
 پــس اســتقال، اســاس ایــن حرکــت مهــّم اســامی اســت. کشــور مــا براســاس اســتقال و عــدم تســلیم، در مقابل 
نظــام ســلطه میایســتد. ایــن کشــور بــدون مبــارزه، تــاش و مجاهــدت نمیتوانــد پیــش بــرود. کســانی کــه خیــال 
ــا دشــمنان خــود مبــارزه نمیکنــد،  میکننــد نظــام جمهــوری اســامی چــون در دوران ســازندگی اســت، دیگــر ب
بســیار غافلنــد. مگــر دشــمن میگــذارد کــه مــا ســازندگی کنیــم؟ دشــمن نمیگــذارد شــما راه ســعادت ایــن ملــت 
را پیــش بگیریــد و جلــو برویــد. مگــر دشــمن ســلطه گر میتوانــد تحّمــل کنــد کــه ملتــی مســتقل باشــد و دســت 
ــواع  ــد، ان ــه میکنن ــه و حمل ــد. معارض ــل کنن ــد تحّم ــا نمیتوانن ــد؟ آنه ــاه کن ــود کوت ــی خ ــلطه گران را از زندگ س
ــه  ــا ب ــه کشــور م ــروز نســبت ب ــه ام ــی - ک ــی، اقتصــادی، امنیت ــه فرهنگ ــد؛ توطئ ــود میآورن ــه وج ــا را ب توطئه ه
شــّدت اعمــال میشــود - و چنانچــه مقتضــی و الزم بداننــد، توطئــه نظامــی هــم میکننــد. وقتــی کشــوری هــدف و 
راهــی را دنبــال میکنــد و مصّمــم اســت کــه آن را ادامــه دهــد، نبایســتی در مقابل دشــمن تســلیم شــود؛ بلکــه باید 
ــن دشــمنی  ــل چنی ــت در مقاب ــن مل ــی ای ــرد. وقت ــچ بگی ــه هی ــر مشــروع دشــمن را ب ــع و خواســته های غی مطام

قــرار گرفــت، ناگزیــر اســت از خــود دفــاع کنــد. شــما مجبوریــد از خــود دفــاع کنیــد.
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جهاد اکبر و تقوا الزمه مبارزه و ایستادگی 
عزیــزان مــن! روح مبــارزه و ایســتادگی در مقابــل دشــمن، وقتــی بــه طــور کامــل و ســالم در شــما قشــر جــوان باقی 
ــان توصیــه  ــه جوان ــا ب ــه خــدا و جهــاد اکبــر در وجــود و زندگیتــان بگنجــد. اگــر م ــد کــه تقــوا، بازگشــت ب میمان
میکنیــم کــه طهــارت، تقــوا، اســتغفار، اجتنــاب از گنــاه، رو آوردن بــه خــدا و توجــه بــه معنویّــات را ســرلوحه کارها 
قــرار دهنــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه عــاوه بــر بــه همــراه داشــتن ســعادت شــخصی شــما، کشــور شــما هــم بــه 
جوانانــی نیازمنــد اســت کــه بتواننــد حقایــق را درک کننــد، در میدانهــا بایســتند، توطئــه دشــمن را بشناســند و بــا 
آن مقابلــه کنند. دانشــگاه، حــوزه علمّیــه و محیــط علمــی و تحصیلی جــای ایــن ایســتادگی، مقاومت، هوشــیاری و 

مبــارزه اســت. ایــن، انتظــار از نســل جــوان اســت.

ضرورت داشتن بینش سیاسی توسط دانشجویان
ــن  ــای ای ــد سیاســی باشــد. معن ــد سیاســی باشــند و دانشــجو بای ــت عــرض کــردم دانشــگاهها بای ــک وق ــده ی بن
حــرف آن اســت کــه دانشــجو بایــد قــدرت تحلیــل سیاســی داشــته باشــد تــا جبهه بندیهــای دنیــا را بشناســد؛ تــا 
بفهمــد امــروز دشــمن کجاســت و از کجــا و بــا چــه ابــزاری حملــه میکنــد. ایــن، بــرای شــما الزم اســت. اگــر شــما 
تــاش سیاســی، کار سیاســی، مطالعــه و مباحثــه سیاســی نداشــته باشــید، ایــن توانایــی را پیــدا نمیکنیــد. البتــه 
ــا کمــال هوشــیاری ایســتاده اســت.  ــد. دشــمن ب ــر اســتفاده نکن ــه داشــته باشــید کــه دشــمن از همیــن ام توّج
ــت  ــر شــما غفل ــه اگ ــب باشــید ک ــه3«؛ مراق ــم عن ــم ین ــام ل ــن ن ــود: »و م ــام فرم ــن علیه الّصاةوالّس امیرالمؤمنی

ــا کمــال هوشــیاری مراقــب اســت. میکنیــد، دشــمن از شــما غفلــت نمیکنــد. دشــمن ب

دشمن شناسی گام اول در بیداری دانشجویان
عــرض کــردم کــه نظــام ســلطه، مثــل اختاپوســی خطرنــاک و مثــل ســرطان دنیــا را گرفتــه اســت. کشــور مــا جزو 
نقــاط ســالم دنیاســت. نمیگوییــم همه دنیــا ناســالمند. ممکــن اســت نقــاط معــدودی در دنیــا ســالم مانده باشــند. 
کشــور و دولتــی کــه از نظــام ســلطه و کمنــد ایــن عنکبــوت خطرنــاِک تننــده در تــار و پــود ملتها و کشــورها، ســالم 
و برکنــار مانــده اســت، نظــام جمهــوری اســامی اســت. طبیعــی اســت کــه علیــه شــما بیــدار باشــند، فکــر کنند و 
هــر تاشــی انجــام دهنــد. شــما هــم بایــد بیــدار باشــید. دانشــجو، طلبــه و دانش آمــوز بایــد بیــدار باشــد. بچه هــای 
دبیرســتانی، دخترهــا و پســرها بایــد بیــدار و هوشــیار باشــند. امــروز از همــه شــما ایــن انتظــار هســت. شــما نســل 

برگزیــده ایــن کشــورید. دشــمن بایــد شــناخته شــود. ایــن اّولیــن قــدم اســت.

تهاجم علیه نظاِم روحانیت، راهبرد دشمن 
ــی رفــت و آمــد میکــردم.  ــه چنیــن جاهای ــس داشــتم و ب ــه محیــط دانشــگاهها و دانشــجویان، اُن ــم ب بنــده از قدی
ــی  ــروز یک ــت. ام ــت اس ــم نصیح ــا ه ــه م ــود. وظیف ــه ش ــجویان گفت ــرای دانش ــت ب ــا الزم اس ــیاری از حرفه بس
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از مســائلی کــه دشــمن بخصــوص در محیــط دانشــگاه دنبــال میکنــد، تهاجــم علیــه نظــاِم روحانیــت در کشــور 
ماســت. بــه ایــن نکتــه توّجــه داشــته باشــید. ایــن نکتــه، حــرف امــروز نیســت. از روزی کــه نظــام پهلــوی بــر ســر 
ــام  ــه ن کار آمــد، دشــمنان فهمیدنــد کــه اگــر بخواهنــد بــه یکبــاره ایــن کشــور را تصــّرف کننــد، نبایــد چیــزی ب
دیــن و ایمــاِن دینــی در ایــن کشــور باشــد و بــرای این کــه ایمــان دینــی بــه شــکل ســازمان یافتــه وجــود نداشــته 
ــک ســازمان مرکــزی  ــع ی ــی کــه روحانیــت هســت، در واق ــا وقت ــده شــود. ت ــد بســاط روحانیــت برچی باشــد، بای
وجــود دارد کــه مــردم آن را بــه نــام دیــن میشناســند و از طریــق آن، ســخن دیــن را میشــنوند. دیــن را نمیتــوان از 
میــان زندگــی، دلهــا و مغزهــای مــردم زدود. ســازمانی را کــه بــه هیچ یــک از دســتگاههای قــدرت از لحــاظ مالــی 
ــا در کشــورهای اســامی،  ــرادران اهــل ســّنت م ــِت ب ــرد. روحانی ــان ب ــی از می ــه راحت مّتکــی نیســت، نمیشــود ب
ــه  ــزی شــبیه ب ــت مســیحی هــم چی ــد. روحانی ــا دســتگاهها مخالفــت کن ــد ب نان خــور دستگاههاســت و نمیتوان
ــه دســتگاههای  ــزاق زندگــی، ب ــی و ارت ــه از لحــاظ مال ــوده ک ــن ب ــن اســت. خصوصیــت روحانیــت شــیعه ای همی

ــوده اســت. ــاز ب ــذا زبانشــان ب حاکــم مّتکــی نبــوده اســت. ل

روحانیت، پیشتاز در حرکت های اصاحی و مبارزات اجتماعی-سیاسی
ــی  ــر تحــّول بزرگ ــی و سیاســی و ه ــارزه اجتماع ــت اصاحــی، مب ــر حرک ــن طــرف، ه ــه ای ــش ب از صــد ســال پی
ــوده  ــا ب ــران آنه ــزو رهب ــت ج ــا روحانی ــد و ی ــی بوده ان ــا روحان ــران آنه ــا رهب ــت، ی ــاده اس ــاق افت ــران اتف در ای
ــت  ــه روحانی ــه علی ــر چ ــر، ه ــال اخی ــصت س ــول ش ــت در ط ــمنان روحانی ــت. دش ــل ماس ــخ در مقاب ــت. تاری اس
ــروطه  ــدای مش ــن ن ــت. اّولی ــخ اس ــن تاری ــون مت ــد؛ چ ــکار کنن ــوع را ان ــن موض ــته اند ای ــد، نتوانس ــاش کرده ان ت
ــزرگ بیــرون آمــد. در قضیــه تنباکــو، امتیــازات دوران ناصرالّدیــن شــاه، ملــی شــدن صنعــت  از حلقــوم علمــای ب
نفــت و مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی کــه منتهــی بــه نهضــت عظیــم اســامی و تشــکیل جمهــوری اســامی شــد نیــز 
چنیــن بــوده اســت. دشــمن، ایــن تاریــخ را میدانــد. وقتــی تشــکیاتی بــه نــام دیــن و روحانیــت شــناخته شــده، 
بــا مرکزیــت و مســؤولیت مشــّخص و ریاســت کســانی کــه جــز بــا تقــوا ممکــن نیســت بــه ریاســت برســند، وجــود 

ــود. ــخت میش ــمن س دارد، کار دش

اساس روحانیت، حفظ دین و ایمان دینی جامعه
ممکن اســت دشــمنان، مراجــع بــزرگ تقلیــد را گاه از لحــاظ علمــی تخطئه کننــد؛ امــا از لحــاظ تقوایــی نمیتوانند. 
مرحــوم آیــت اللَّ بروجــردی و مرحــوم آیــت اللَّ حــاج شــیخ عبدالکریــم4  نمونــه ای از ایــن مراجــع بزرگوارنــد. خدای 
متعــال کســانی را کــه از لحاظ تقــوا اشــکال داشــتند، رســوا کــرد. فقاهــت یــک روش و شــیوه اســتنباط اســت؛ علم 
اســت. ایــن علــم را بایــد آموخــت. بــرای همــه راه بــاز اســت کــه دیــن را یــاد بگیرنــد و از آن اســتنباط کننــد؛ امــا 
ــرآن  ــد از ق ــه ای نیســت. هــر کــس از هــر جــا رســید نمیتوان اســتنباط از دیــن یــک روش علمــی دارد و کار عامیان
و ســّنت اســتنباط کنــد. دانــش اصلــی روحانیــت، فقاهــت اســت. البتــه فلســفه و عرفــان اســامی نیــز هســت کــه 

4. آیت اللَّ العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤّسس حوزه علمّیه قم
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هــر دو بــه معنــای وســیع فقاهــت، داخــل در فقاهتنــد. اگــر روش فقاهــت را از میــان بردارنــد، دیگــر چیــزی از دین 
باقــی نمیمانــد. عــّده ای از آن طــرف میآمدنــد و دیــن را بــا تفّکــر مارکسیســتی تفســیر میکردنــد. ایــن عــّده ظاهــِر 
اســامی و باطــِن مارکسیســتی داشــتند و از ایــن جهــت منافــق بودنــد. وقتــی کتــاب آنهــا را در مقابــل کتابهــای 
فکــری و نوشــته های ایدئولوژیــِک حــزب تــوده و گروههــای کمونیســتی میگذاشــتیم، بــا هــم مــو نمیزدنــد. ایــن 
ــاوت  ــود. تف ــخ، فلســفه تاریخــی و اقتصــاد سوسیالیســتی چشــمگیرتر ب ــای اقتصــادی، تاری شــباهتها در زمینه ه
ــر و  ــن، مفّس ــی دی ــد. وقت ــرده بودن ــه ک ــه کتابهایشــان اضاف ــر را ب ــّده اســم خــدا و پیغمب ــن ع ــه ای ــود ک ــن ب در ای
ــر  ــا تفّک ــه این جــا میرســد کــه عــّده ای از راه میرســند و دیــن را ب ــِی رســمی نداشــته باشــد، کار ب متصــّدی و متولّ
مارکسیســتی و یــا دمکراســی و ســرمایه داری غربــی تطبیــق میدهنــد. امــروز در دنیــا کســانی هســتند کــه اســام 
ــزرگ میخواهنــد، تطبیــق میدهنــد. اگــر  ــا آنچــه کــه شــرکتها و کمپانیهــای ب ــه مطلــق دیــن - را درســت ب - و ن
روحانیــت وجــود داشــت، ایــن طــور نمیشــد. البتــه همــواره روحانیــت احتیــاج بــه اصاحــات داشــته اســت. امــام 
ــه میخواســتند ریشــه  ــه کســانی ک ــه ب ــزوم وجــود آن و حمل ــت و ل ــاره روحانی ــاب درب ــل انق ــا در اوای ــوار م بزرگ
ــد: در میــان روحانیــت  ــا ایــن مضمــون افزودن ــد. در اثنــای صحبــت، مطلبــی ب روحانیــت را بزننــد، صحبــت کردن
کســانی هســتند کــه ظلــم اســت اســم روحانــی بــر آنهــا بگذاریــم. بعــد ایــن مصــراع را خواندنــد: »ای بســا خرقــه 
کــه مســتوجب آتــش باشــد«. واقعــاً همین طــور اســت. روحانــی داریــم؛ امــا اســاس روحانیــت امــری الزم اســت. 

بــرای حفــظ دیــن، ایمــاِن دینــی در جامعــه الزم اســت. دشــمن ایــن مطلــب را زودتــر از همــه فهمیــد.

سیاست دوران پهلوی، ازبین بردن روحانیت جهت نابودی دین 
ــن  ــود. بنابرای ــن ب ــود کــردن دی ــرای ناب ــن مســؤولیتهای رضاخــان، برچیــدن بســاط روحانیــت ب یکــی از بزرگتری
ــرد.  ــت ک ــاط روحانی ــدن بس ــه برچی ــروع ب ــالهای 1313 و 1314 ش ــرد، در س ــدا ک ــدرت پی ــه ق ــّرد این ک ــه مج ب
ــتن  ــرد. گذاش ــش بب ــود را پی ــای خ ــد کاره ــدری میتوان ــا قل ــرد ب ــال میک ــود. خی ــه ب ــان، قلدران ــدام رضاخ اق
ــا  ــا آن ج ــهد را ت ــم و مش ــای ق ــرد. حوزه ه ــوع ک ــدی را ممن ــوزه آخون ــم و ح ــد و اس ــاس بلن ــیدن لب ــه، پوش عمام
ــای آن دوران  ــا جــزو طلبه ه ــز م ــام عزی ــه نتوانســت. ام ــرد. البت ــال خــود - متاشــی ک ــه خی ــه میتوانســت - ب ک
ــا  ــد. ام ــود کن ــی ناب ــه کلّ ــی ب ــاِن رضاخان ــت را شــّدت فشــار و خفق ــود روحانی ــرار ب ــه ق ــی ک ــد؛ همــان دوران بودن
ــام شــنیدم  ــه وجــود آورد. مــن خــود از ام ــام بزرگــوار را ب ــود نشــد، بلکــه کســانی مثــل ام ــه تنهــا ناب روحانیــت ن
کــه میگفتنــد: »در قــم، مــا صبــح زود از مدرســه یــا خانــه بیــرون میآمدیــم و بــه باغهــای ســاالریّه میرفتیــم کــه در 
آن زمــان یــک فرســخ تــا شــهر فاصلــه داشــت. در آن جــا زیــر درختهــا مشــغول درس و بحــث و مطالعــه میشــدیم. 
ــور  ــد!« این ط ــا را نبینن ــان م ــن رضاخ ــه مأموری ــتیم ک ــد برمیگش ــک میش ــوا تاری ــه ه ــی ک ــروب وقت ــگام غ هن
ــا،  ــه اصطــاح ادب ــّده ای از ب ــود. ع ــان نب ــط رضاخ ــی، فق ــتگاه رضاخان ــود. در دس ــدم اّول ب ــن ق ــد. ای درس خواندن
اندیشــمندان و ایدئولوگهــای دســتگاه رضاخانــی هــم بودنــد کــه طّراحــی میکردنــد و فکــر میدادنــد. وقتــی دیدنــد 
فشــارها کارگــر نشــد، بــا پــول و پشــتیبانی واداره فرماندهــی و سیاســتگذاری رضاخانــی، طــرح دیگــری ریختنــد. 
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ایــن طــرح عبــارت از درســت کــردن بســاطی بــه نــام مؤّسســه »وعــظ و خطابــه« در تهــران بــود. متأســفانه ایــن 
مطالــب را نســل جــوان نمیدانــد. تأســیس موّسســه »وعــظ و خطابــه« بــه ســالهای 1316 و 1317 - یعنــی دو یــا 
ســه ســال بعــد از شــروع قلــع و قمــع روحانیــت - برمیگــردد. تأســیس ایــن مؤّسســه بــرای آن بــود کــه هــر کــس 
میخواســت روحانــی بمانــد، میتوانســت تحــت نظــر ایــن موّسســه کــه وابســته بــه رضاخــان بــود، روحانــی باقــی 
بمانــد! بــه عبارتــی آخونــد باشــد؛ امــا آخونــد رضاخانــی، دربــاری و در خدمــت سیاســتهای اســتکبار باشــد. البتــه 
آن موّسســه اســاتید خوبــی داشــت. مــن نشــریات مؤّسســه »وعــظ و خطابــه« را در ســالهای 1338 و 133۹ از اّول 
ــر  ــان معاص ــتانی و ادی ــان باس ــی، ادی ــای دین شناس ــی در زمینه ه ــیار خوب ــب بس ــردم. مطال ــه ک ــر مطالع ــا آخ ت
داشــت. آنهــا اســاتید برجســته ای را جمــع کــرده بودنــد و از لحــاظ مطلــب، کمبــودی نداشــتند. تنهــا هــدف آنهــا 
ایــن بــود کــه ســازمان روحانیــت وجــود نداشــته نباشــد. مطالب دینــی ایــن موّسســه بــه وســیله غیــر متخّصصین 
ــا هــدف  ــرد؛ اّم ــه میشــد روی آن کار ک ــود ک ــی ب ــه علوم ــن از جمل ــان و فلســفه دی ــخ ادی ــود. تاری نوشــته شــده ب
آنهــا برچیــدن ســازمان روحانیــت در دوران رضاخــان بــود. بعــد کــه رضاخــان قلــع و قمــع شــد، مــردم بــا احتــرام 
ــل و  ــورد تجلی ــد م ــه شــلوغ شــد و مراجــع تقلی ــرا شــدند، حوزه هــای علمّی ــون را پذی ــاز روحانی تمــام و آغــوش ب
تقدیــس مــردم قــرار گرفتنــد. بــر اثــر ســختگیریهای قبلــی، دســتگاه محّمدرضــا همــان سیاســت را بــا شــکلهای 
دیگــری پیــش گرفــت. بنــده در طــول عمــر طلبگــی خــود تــا دوران پیــروزی انقــاب، چندیــن مــورد از نقشــه های 
ــه شــکل  ــودم و میشــناختم. آخریــن آنهــا در دهــه پنجــاه، تشــکیل ســازمان اوقــاف ب ــده ب دســتگاه پهلــوی را دی
دلخــواه پهلــوی و کشــیدن روحانیــت بــه زیــر چتــر ســازمان اوقــاف بــود. ایــن، سیاســتی بــود کــه ســالها دنبــال 

ــد. ش

روحانیت نهاد اصلی در نظام اسامی
ــد و  ــوی ندارن ــم پهل ــای رژی ــل انگیزه ه ــی از قبی ــا، انگیزه های ــات م ــق اّطاع ــان و طب ــب گم ــر حس ــانی ب کس
ــی را  ــروز همــان حرفهای ــراد، ام ــن اف ــم ای ــن کــه میبین ــا متأســّفم از ای ــا و مســلمانند. ام علیالّظاهــر جــزو خودیه
ــه کرســی  ــا میخواســت ب ــتها و تدبیره ــواع و اقســام سیاس ــا ان ــا ب ــان و محّمدرض ــم رضاخ ــه روزی رژی ــد ک میزنن
ــت  ــر روحانی ــت. اگ ــامی اس ــام اس ــی در نظ ــاد اصل ــک نه ــت ی ــد؟ روحانی ــور باش ــن ط ــد ای ــرا بای ــاند. چ بنش
ــال 1357 -  ــا س ــال 1341 ت ــال - از س ــانزده س ــت. ش ــکل نمیگرف ــاب ش ــن انق ــد، ای ــم نبودن ــای معّم و طلبه ه
ــد و در هــر شــهر و روســتا و منطقــه ای - حتــی در پادگانهــای ارتشــی  ــه سرتاســر کشــور ســفر میکردن طلبه هــا ب
- اســام و مبــارزه علیــه رژیــم را تبلیــغ میکردنــد. دســتگاه حکومتــی هــم نمیتوانســت مانــع آنهــا شــود. بــا یــک 
طلبــه چــه میتوانســتند بکننــد؟ همــه حقــوق ماهانــه ای کــه طلبــه یــک القبــا از حــوزه علمّیــه میگرفــت، بــه قدر 
حقــوق پنــج روز یــک کارمنــد دون پایــه بــود. یــک رژیــم ســتمگر بــا چنیــن آدمــی چــه میتوانســت بکنــد؟ او را به 
زنــدان میانداختنــد. تاجــر نبــود کــه پــول و ســرمایه اش را مصــادره کننــد. کارمنــد دولتــی نبــود کــه حقوقــش را 
ببرنــد. بــه زنــدان میرفــت و مــردم بیشــتر بــه او عاقه منــد میشــدند. لــذا رژیــم نمیتوانســت کاری بکنــد. نیــروی 
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طلبگــِی روحانیــت بــا همیــن ســازمان رســمی و بااســتفاده از اعتقــاد عمیــق مــردم بــه خــود، بــه سراســر کشــور 
میرفــت و نهضــت، امــام، مبــارزه، جمهــوری اســامی و ضدیّت بــا اســتکبار را تبلیــغ میکــرد و معنــای اســتکبار را به 
همــه میفهمانــد، وااّل مــردم امریــکا را نمیشــناختند. مــردم ایــران ســالهای متمــادی از سیاســت دور افتــاده بودنــد. 
روحانیــون جــوان در گوشــه و کنــار کشــور ایــن شــناخت را بــه مــردم تزریــق کردنــد. آن روزهــا جوانــان دانشــجو 
ــر و  و دانشــگاهِی بســیاری، از تبلیغــات روحانیــون اســتفاده کردنــد. آن روزهــا ایــادی اســتکبار بــه روحانیــون مؤثّ
فّعــال میگفتنــد: شــما دانشــجویان را گمــراه میکنیــد! گمراهــی از نظــر آنهــا ایــن بــود کــه روحانیــون مــردم را بــه 
مبــارزه میکشــاندند. تأثیــر روحانیــت تــا بــه ایــن حــّد اســت. امــروز هــم گره گشــای مشــکات کشــور و بازکننــده 
گره هــای ریــز، روحانیــون هســتند. در دوران جنــگ، وقتــی یــک روحانــی بــه جبهــه میرفــت، بــر دیگــر رزمندگان 
تأثیــر میگذاشــت. بچه هــای جبهــه ای پیــش مــا میآمدنــد و اگــر در جایــی روحانــی نبــود گلــه میکردنــد؛ اگــر بــود 
ســتایش میکردنــد. اگــر یــک انســان، شــغل، زندگــی و همــه چیــز خــود را وقــف تبییــن دیــن و معــارف دینــی و 

روحیــه ایمانــی کنــد، جامعــه را بــه تعالــی میرســاند. چــرا بعضــی کســان ایــن حقیقــت را نمیفهمنــد؟

مقابله با روحانیت محقق کننده اهداف صهیونیسم و امریکا
اگــر امــروز کســی بــا روحانیــت مقابلــه کنــد، بیــش از همــه دل صهیونیســتها و امریــکا را شــاد کــرده اســت. اگــر 
ــن  ــو تشــویق و احســنت و آفری ــرای آن صــدا از همــه رســانه های صهیونیســتی غری ــی بلنــد شــود، ب جایــی صدای
بلنــد میشــود. چــون آنهــا بــه فنــای روحانیــت دل بســته بودنــد و نبــود روحانیــت را میخواهنــد. اینهــا فتنــه اســت. 
این گونــه حــرف زدن و حقایــق را واژگــون فهمیــدن و آن را منتشــر کــردن، فتنــه اســت. مــن بایــد کســانی را کــه 
ملتفــت نیســتند و نمیفهمنــد، نصیحــت کنــم. نمیتوانــم بــاور کنــم و بــه خــود بقبوالنــم کــه ایــن افــراد، عــن عمد 
ایــن کار را میکننــد، وااّل اگــر معلــوم شــود کــه ایــن افــراد - خــدای نکــرده - از روی غــرض و ســوء نّیــت ایــن کارها را 

انجــام میدهنــد، نظــام اســامی تــوی دهانشــان خواهــد زد.

روحانیت خدمتگزار مردم
روحانیــت خدمتگــزار مــردم اســت. نهــادی کــم توّقــع، کم نصیــب و کــم ســهم از دنیاســت. بنایــی بــر دنیــا و هــدف 
دنیــا نــدارد. البتــه در بیــن روحانیــون، افــراد بــد، نابــاب و خائــن بوده انــد. امــروز هــم هســتند، نــه این کــه نیســتند. 
ــام  ــد. دل ام ــا را خــون کردن ــا، دله ــم. بعضــی از آنه ــر داری ــت هســتند، خب ــه در روحانی ــی ک ــراد ناباب ــم از اف ــا ه م
ــر ســؤال  ــت زی ــازمان و تشــکیات روحانی ــه س ــد موجــب شــود ک ــن نبای ــا ای ــد. ام ــکان خــود را خــون کردن و نی
ــح و روحانیــت منحــرف شــده اند، وااّل  ــه از راه صحی ــب کســانی هســتند ک ــت، اغل ــاب در روحانی ــرود. عناصــر ناب ب

روحانیتــی کــه در راه مســتقیم امــام بزرگــوار حرکــت میکــرده، بحمــداللَّ خــوب اســت. 
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رهبــر عزیــز! بســیار دوســت میداریــم که شــما از 
ــد  ــه چن ــد و این ک ــان بگویی ــی خودت دوران کودک
ــه و  ــن روز مدرس ــتید؛ از اّولی ــر هس ــرادر و خواه ب
اّولیــن معلــم و دوســتان و همکاســیها، از ســرگرمیها 
ــف  ــا تعری ــرای م ــازی ب ــه درس و ب ــه خــود ب و از عاق

کنید.
 از روز اّول مدرسه و اّولین معّلم بگویید:

 به چه درسهایی عاقه داشتید؟
گذاشــتید؛  کــه  وقتــی  از  تشــّکر  ضمــن   
ــی  ــاالت و روحّیات ــه ح ــی، چ ــی در نوجوان حضرتعال
داشــتید و در چــه ســّنی بــه ایــن فکــر افتادیــد کــه 
ــه  ــی ب ــه کس ــد و چ ــاب کنی ــود را انتخ ــده خ راه آین

شما بیشترین کمک را در این زمینه کرد؟
و...

ضرورت استفاده  حداکثری جوانان از وقت
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ضرورت استفاده  حداکثری جوانان از وقت *

رهبر عزیـز! بسـیار دوسـت میداریم کـه شـما از دوران کودکـی خودتـان بگوییـد و این که چند 
برادر و خواهر هسـتید؛ از اّولین روز مدرسـه و اّولین معلم و دوسـتان و همکاسـیها، از سـرگرمیها و 

از عاقه خود به درس و بازی برای ما تعریف کنید.

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم
قبـل از آن که بـه سـؤاالت این دختـر خانم عزیـز جـواب دهم، بایـد بگویم خـوش به حـال شـما جوانـان و نوجوانان 
امـروز! به شـما اهمیـت داده میشـود؛ بـه شـما پرداخته میشـود. ایـن آقایان محتـرم1، بـا ایـن مایه های فکـرای که 
من حاال مـورد تأّمل قـرار دادم، بـرای شـما - بخصـوص - برنامه ریـزی و برنامه سـازی میکننـد، تدارک اندیشـیدن 
برای شـما ترتیـب میدهنـد، با شـما حرف میزننـد، تمـاس برقـرار میکنند و هـر نامـه ای از نامه هـای شـما را جواب 
میدهند.البته من سـابقه آشـنایی با شـما عزیزان ندارم؛ اما از همیـن گزارش2چیزهای زیادی را نسـبت به اسـتعداد 
و توان شـما حس کـردم. البته من گاهـی برنامـه »نیمـرخ« را هم به یـاد نوجوانی نـگاه میکنـم - هم برنامـه نیمرخ 
را، هـم گاهـی برنامـه کـودکان را تماشـا میکنـم - بنابراین بایـد گفت: خـوش به حال نسـل جـوان و نوجـوان امروز 
که این قدر برایشـان امکانـات فکر کـردن و فهمیـدن و تماس گرفتـن و اظهـار کـردن مافیالّضمیِر خودشـان فراهم 

اسـت.
حاال اگـر من در پاسـخ سـؤاالت ایـن خانـم - کـه البته ایـن سـؤاالت، خیلی بـود؛ اصـًا یـادم نمیمانـد. بایـد آنها را 
دانـه دانه مطـرح کنید، تـا ان شـاءاللَّ جـواب بدهـم - بخواهم حـرف بزنـم، خواهید دیـد که اصـًا زمان مـا این گونه 

*. گفت و شنود صمیمانه رهبر معظم انقاب اسامی با گروهی از جوانان و نوجوانان 1376/11/14
1. اشاره به مسؤوالن برنامه کودک و نوجوان صدا و سیما

2. گزارش مسؤول برنامه، قبل از شروع سؤاالت 
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نبـود؛ به مـا این قـدر اهمیت داده نمیشـد، بـا ما این طـور صحبـت نمیشـد، از ما این طـور نظراتمـان و حـرف دلمان 
خواسـته نمیشـد - که از شـما خواسـته میشـود - خوب؛ شـما از این جهت از ما جلو هسـتید. ان شـاءاللَّ که خداوند 
بر شـما مبارک کنـد و این دهـه فجر هم بر شـما مبـارک باشـد. موّفـق باشـید.خوب؛ حاال ایشـان3 گفتند که شـما 
عزیزان مـن، از بچه هایی هسـتید که با ایـن برنامه تمـاس داریـد و بعضـی از خانواده های معّظم شـهدا از تهـران و از 

شهرسـتانهایید. خیلـی خـوب؛ حاال پاسـخ به سـؤاالت را یکـی یکی شـروع میکنیم:
ما هشـت خواهـر و بـرادر از دو مـادر بودیـم؛ یعنی پـدرم از خانمـی، سـه فرزند داشـت که هر سـه هم دختـر بودند. 
بعـد، آن خانم فـوت کـرده بودنـد و پدرم بـا خانم دیگـری - کـه مـادر مـا باشـند - ازدواج کـرده بودند. مـا بچه های 
این خانـم دوم، پنج نفـر بودیـم؛ چهار بـرادر و یـک خواهـر، و در ایـن پنج نفـر، من دومـی بـودم. البته در ایـن بین، 
دو بچه هـم از بیـن رفته بودنـد؛ با آن حسـاب، مـن چهارمی میشـوم؛ امـا چون واسـطه ها کم شـده بودنـد، من بچه 
دوم خانـواده بـودم. البته خواهرهـای بزرگ مـا از خانـم اّول بودند؛ آنهـا از ما خیلـی بزرگتـر بودند.پدر و مـادرم، پدر 
و مادر خیلی خوبـی بودند. مادرم یک خانم بسـیار فهمیـده، باسـواد، کتابخوان، دارای ذوق شـعری و هنـری، حافظ 
شـناس - البته حافظ شـناس که میگویم، نـه به معنای علمـی و اینهـا، به معنـای مأنوس بـودن با دیـوان حافظ - و 

با قـرآن کامًا آشـنا بـود و صدای خوشـی هم داشـت.
ما وقتی بچـه بودیم، همـه مینشسـتیم و مـادرم قـرآن میخواند؛ خیلی هـم قـرآن را شـیرین و قشـنگ میخواند. ما 
بچه هـا دورش جمع میشـدیم و برایمان به مناسـبت، آیه هایـی را که در مـورد زندگـی پیامبران اسـت، میگفت. من 
خـودم اّولین بـار، زندگـی حضرت موسـی، زندگـی حضـرت ابراهیـم و بعضی پیامبـران دیگـر را از مـادرم - بـه این 
مناسـبت - شـنیدم. قرآن که میخوانـد، به آیاتـی که نـام پیامبران در آن اسـت میرسـید، بنـا میکرد به شـرح دادن.

بعضـی از شـعرهای حافظ که هنـوز - بعد از سـنین نزدیِک شـصت سـالگی - یادم اسـت، از شـعرهایی اسـت که آن 
وقـت از مـادرم شـنیدم. از جمله، ایـن دو بیت یادم اسـت:

سحر چون خسرو خاور َعلَم در کوهساران زد           به دست مرحمت یارم در اّمیدواران زد
دوش دیدم که مائک در میخانه زدند                  گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

غرض؛ خانمی بـود خیلی مهربـان، خیلی فهمیـده و فرزندانـش را هـم - البته مثل همه مادران - دوسـت میداشـت 
و رعایـت آنهـا را میکـرد. پـدرم عالِم دینـی و مـّای بزرگـی بود. برخـاف مـادرم که خیلـی گیـرا و حـّراف و خوش 
برخـورد بود، پـدرم مردی سـاکت، آرام و کـم حرف مینمـود؛ که ایـن تأثیـرات دوران طوالنـی طلبگـی و تنهایی در 
گوشـه حجره بود. البتـه پـدرم تُرک زبـان بود - مـا اصًا تبریـزی هسـتیم؛ یعنی پـدرم اهل خامنـه تبریز اسـت - و 
مادرم فـارس زبان. مـا به ایـن ترتیـب از بچگی، هم بـا زبان فارسـی و هم بـا زبان ترکی آشـنا شـدیم و محیـط خانه 
محیـط خوبـی بـود. البتـه محیط شـلوغی بـود؛ منـزل ما هـم منـزل کوچکـی بـود. شـرایط زندگی، شـرایط بـاز و 

راحتی نبـود و طبعـاً اینهـا در وضـع کار ما اثر میگذاشـت.
در مـورد بازی کـردن پرسـیدید؟ بلـه؛ بازی هـم میکردیـم. منتهـا در کوچـه بـازی میکردیم؛ چـون در خانـه جای 
بازی نداشـتیم و بازیهـای آن وقـت بچه ها فرق میکـرد. یک مقـدار هم بازیهای ورزشـی بـود؛ مثل والیبـال و فوتبال 

3. اشاره به مسؤول برنامه  
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و اینها که بـازی میکردیـم. مـن آن موقع در کوچـه، با بچه هـا والیبال بـازی میکـردم؛ خیلی هـم والیبال را دوسـت 
میداشـتم. االن هم اگر گاهی بخواهیم ورزش دسـتجمعی بکنیـم - البته با بچه های خـودم - به والیبـال رو میآوریم 
کـه ورزش خیلـی خوبـی اسـت.بازیهای غیر ورزشـِی آن وقـت، »گرگـم بـه هـوا« و بازیهایی بود کـه در آنهـا خیلی 
معنا و مفهومـی نبـود؛ یعنی اگر فـرض کنیم کـه بعضـی از بازیها ممکن اسـت بـرای بچه ها آموزنده باشـد و انسـاِن 
با تفّکر آنهـا را انتخـاب کند، ایـن بازیهایی کـه االن در ذهن من هسـت، واقعـاً این خصوصیـت را نداشـت؛ ولی بازی 

و سـرگرمی بود.
چیزی کـه حتماً میدانـم برای شـما جالب اسـت، این اسـت که من همـان وقـت، معّمم بـودم؛ یعنی در بین سـنین 
ده و سـیزده سـالگی - که ایشـان سـؤال کردند - من عمامه به سـرم و قبـا به تنم بـود! قبـل از آن هم همین طـور. از 
اوایلی کـه به مدرسـه رفتم، بـا قبا رفتـم؛ منتها تابسـتانها با سـِر برهنـه میرفتم، زمسـتان که میشـد، مـادرم عمامه 
به سـرم میپیچید. مـادرم خودش دختـر روحانی بـود و بـرادران روحانـی هم داشـت، لذا عمامـه پیچیـدن را خوب 
بلد بود؛ سـِر مـا عمامـه میپیچیـد و بـه مدرسـه میرفتیـم. البته اسـباب زحمت بـود که جلـِو بچه هـا، یکی بـا قبای 
بلنـد و لباس نـوع دیگر باشـد. طبعـاً مقـداری حالـت انگشـت نمایی و اینها بـود؛ اما مـا با بـازی و رفاقت و شـیطنت 
و این طـور چیزها جبـران میکردیـم و نمیگذاشـتیم کـه در ایـن زمینه ها خیلـی سـخت بگذرد.به هرحال، بـازی در 
کوچه بـود. البتـه خاطراتی هـم در ایـن زمینـه دارم کـه اگر مناسـب شـد، ممکن اسـت در خـال صحبـت بگویم. 

بازی مـا بیشـتر در کوچه بـود؛ در خانـه کمتر بـه بازی میرسـیدیم.

 از روز اّول مدرسه و اّولین معّلم بگویید:
باید بگویـم اّولیـن مرکز درسـی که مـن رفتم، مدرسـه نبـود، مکتب بـود - در سـنین قبل از مدرسـه - شـاید چهار 
سـال، یا پنج سـالم بود کـه مـن و بـرادر بزرگتـر از مـرا - که از من، سـه سـال و نیـم بزرگتـر بـود - با هـم در مکتب 
دخترانـه گذاشـتند؛ یعنی مکتبی کـه معلّمـش زن بود و بـه جز چند نفر پسـر، بقیـه شـاگردان، دختر بودنـد. البته 
من خیلی کوچـک بودم.تجربـه ای کـه از آن زمان میتوانـم به یاد بیـاورم این اسـت که بچه را در سـنین چهـار، پنج 
سـالگی اصًا نباید به مدرسـه و مکتـب و غیر آن گذاشـت؛ بـرای این کـه هیچ فایـده ای نـدارد. من به نظرم میرسـد 
کـه از آن دوره مکتب قبـل از مدرسـه، هیچ اسـتفاده علمی و درسـی نکردم. طبعـاً ما را بـه مکتب فرسـتاده بودند تا 
قرآن یـاد بگیریم؛ چـون در مکتبها معمـوالً قـرآن درس میدادند. آن زمـان در مدرسـه ها قرآن معمول نبـود و درس 
نمیدادند.بد نیسـت بدانیـد که من متولد سـال 1318 هسـتم. ایـن دورانی کـه میگویم، مربـوط به سـالهای 1323 
و 1324 اسـت - اوایل مکتب رفتـن ما - بنابرایـن یک دوره آن اسـت؛ کـه اّولین روز مکتـب اّول را یادم نیسـت. پس 
از مدتـی - یکی دو مـاه - کـه در آن مکتـب بودیـم، مـا را از آن مکتـب برداشـتند و در مکتبی گذاشـتند کـه مردانه 
بود؛ یعنـی معلمش مـرد مّسـنی بـود. شـاید شـما در داسـتانهای قدیمی، »مـّا مکتبـی« خوانده باشـید. درسـت 
همان مّامکتبـیِ تصویـر شـده در داسـتانها و در قّصه هـای قدیمی بـه مـا درس میداد.مـن کوچکترین شـاگرد آن 
مکتـب بـودم - شـاید آن زمـان، حـدود پنـج سـالم بـود - و چون هـم خیلـی کوچک بـودم، هـم سـّید و پسـر عالِم 

ت
 وق

ن از
وانا

ی ج
ثر

داک
ه  ح

اد
تف

 اس
ت

ور
ضر



ضوع "جوانان"
شتر درباره مو

مطالعه بی
جوانان

30

بودم، آقـای »مّامکتبـی«، صبحها مرا کنار دسـت خـودش مینشـاند و پول کمـی، مثًا اسـکناس پنج قرانـی - آن 
وقتها اسـکناس پنج ریالی بود، اسـکناس یک تومانـی و دو تومانـی بود. شـما ندیده اید - یـا دو تومانـی از جیب خود 
بیرون میـآورد، بـه مـن میـداد و میگفت: تـو اینهـا را بـه قرآن بمـال کـه برکت پیـدا کنـد! بیچـاره دلـش را خوش 
میکـرد به این کـه به ایـن ترتیب - مثـًا - پولـش برکت پیـدا کنـد؛ چـون او و امثـال او درآمـدی نداشـتند.روز اّولی 
که ما را بـه آن مکتـب بردند، به یـاد دارم کـه از نظر من روز بسـیار تیـره، تاریـک، بد و ناخوشـایندی بود! پـدرم، من 
و بـرادر بزرگـم را بـا هـم وارد اتاقی کـرد که بـه نظرم خیلـی وسـیع میآمد. البتـه شـاید آن موقع بـه قدر نصـف این 
اتـاق، یا مقداری بیشـتر از نصف ایـن اتاق بـود؛ اما به چشـم کودکـِی آن روز من، جای خیلی وسـیعی میآمـد و چون 

پنجره هایش شیشـه نداشـت و از ایـن کاغذهـای مومی داشـت، تاریـک و بد بـود. مدتـی هم آن جـا بودیم.
لیکـن روز اّولی که مـا را بـه دبسـتان بردنـد، روز خوبی بـود؛ روز شـلوغی بـود. بچه هـا بـازی میکردند، ما هـم بازی 
میکردیـم. اتـاق مـا کاس بسـیار بزرگی بـود - باز بـه چشـم آن وقـِت کودکـی مـن - و عـّده بچه هـای کاس اّول، 
زیاد بودنـد. حاال کـه فکر میکنم، شـاید سـی نفر، چهـل نفـر، بچه هـای کاس اّول بودیـم. به هرحـال و روز پُرشـور 
و پُرشـوقی بـود و خاطـره بـدی از آن روز ندارم.البتـه چشـم من ضعیـف بـود، هیچ کس هم نمیدانسـت، خـودم هم 
نمیدانسـتم؛ فقط میفهمیدم کـه چیزهایـی را درسـت نمیبینم. بعدها چندین سـال گذشـت و من خـودم فهمیدم 
که چشـمهایم ضعیف اسـت؛ پـدر و مـادرم هـم فهمیدنـد و برایـم عینـک تهیـه کردنـد. آن زمـان - وقتـی که من 
عینکی شـدم - گمـان میکنـم حدود سـیزده سـالم بـود؛ لیکـن در دوره اّول مدرسـه ایـن نقـِص کار من بـود. قیافه 
معلـم را از دور نمیدیـدم، تختـه سـیاه را کـه روی آن مینوشـتند، اصـًا نمیدیـدم و این، مشـکات زیـادی را در کار 

تحصیل مـن به وجـود میـآورد.
حـاال خوشـبختانه بچه هـا در کودکـی، فـوراً شناسـایی میشـوند و اگـر چشمشـان ضعیـف اسـت، برایشـان عینک 
میگیرند و رسـیدگی میکننـد. آن زمـان اصًا ایـن چیزها در مدرسـه ای معمـول نبود.البته مدرسـه ما یک مدرسـه 
به اصطـاح غیر دولتـی بـود؛ بعاوه مدرسـه دینـی بـود کـه معلّمیـن و مدیرانـش از افـراد بسـیار متّدیـن انتخاب 
شـده بودند و با برنامه هـای اندکی دینیتـر از معمـوِل مـدارِس آن روز، اداره میشـد؛ چون آن مدرسـه ها اصـًا برنامه 
دینی درسـتی نداشـتند و کسـی توّجهی و اعتنایی به آن نمیکـرد.در مـورد معلّمین اّول مـا، بله یادم اسـت که مدیر 
دبسـتان ما آقـای »تّدیـن« بود کـه تا چند سـال پیـش هم زنـده بـود. مـن در زمـان ریاسـت جمهوریـم ارتباطات 
زیادی با او داشـتم. مشـهد که میرفتـم به دیـدن ما میآمـد. پیرمرد شـده بود. یـک معلّم دیگر داشـتیم که اسـمش 
آقای »روحانـی« بود و اآلن نمیدانم کجاسـت. عـّده ای از معلّمین را یادم اسـت؛ بله، تا کاس ششـم - دوره دبسـتان 
- خیلـی از معلّمیـن را دورادور میشـناختم. متأسـفانه االن هیـچ کـدام را نمیدانـم کجـا هسـتند. اصـًا زنده انـد، 

نیسـتند و چه میکنند؛ لیکـن بعـد از دوره مدرسـه هم بـا بعضی از آنهـا ارتباط و آشـنایی داشـتم.

 به چه درسهایی عاقه داشتید؟
دورانهـای کاس اّول و دوم و سـوم را کـه اصًا یادم نیسـت و االن هیـچ نمیتوانم قضاوتـی بکنم که به چه درسـهایی 
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عاقـه داشـتم؛ لیکـن در اواخـر دوره دبسـتان - یعنـی کاس پنجم و ششـم - بـه ریاضـی و جغرافیا عاقه داشـتم. 
خیلـی به تاریـخ عاقـه داشـتم، به هندسـه هـم - بخصـوص - عاقـه داشـتم. البتـه در درسـهای دینی هـم خیلی 
خـوب بـودم؛ قـرآن را با صـدای بلنـد میخوانـدم - قرآن خـواِن مدرسـه بـودم - یـک کتـاب دینـی را آن وقـت به ما 
درس میدادنـد - بـه نـام تعلیمـات دینـی - بـرای آن وقتهـا کتاب خیلـی خوبی بـود؛ مـن تّکه هایـی از آن کتـاب را 
که فصل، فصـل بود، حفـظ میکـردم.در همـان دوره آخـر دبسـتان - یعنی کاس پنجـم و ششـم - تازه منبـر آقای 
»فلسـفی« را از رادیو پخـش میکردند که مـا از رادیو شـنیده بودیم. من تقلیـد منبـر او را - در بچگی - میکـردم و به 
همان سـبک، آن بخشـهای کتاب دینی را با صدا بلندی و خیلی شـمرده، پشـت سـر هـم میخواندم. معلّمـم و پدر و 

مـادرم خیلی خوششـان میآمـد؛ مـرا تشـویق میکردند. بلـه؛ این درسـهایی بود کـه آن زمان دوسـت میداشـتم.

 ضمن تشـّکر از وقتی که گذاشـتید؛ حضرتعالی در نوجوانی، چه حـاالت و روحّیاتی داشـتید و در 
چه سـّنی به این فکـر افتادیـد کـه راه آینده خـود را انتخـاب کنید و چه کسـی به شـما بیشـترین 

کمک را در این زمینه کرد؟
خیلی ممنون، سـؤال خوبـی کردیـد. البته من اگـر بخواهم بـه نوجوانان عزیـز، در این مورد که شـما مطـرح کردید، 
سـفارش کنم، سـفارش مـن ایـن خواهد بـود کـه نوجوانـان باید بـه فکر حـال باشـند؛ بـرای این کـه به فکـر آینده 
باشـند، وقت زیـاد اسـت. در دوره جوانی - دوران سـنین هجده، بیسـت سـالگی - راجع بـه آینده هرچـه میخواهند 
فکر عملی بکننـد؛ چون در سـنین نوجوانی - یعنی سـنین سـیزده، چهـارده و پانزده سـالگی - اگر بخواهنـد درباره 
آینـده فکـر کننـد، این فکـر، خیلـی تعییـن کننده نیسـت. چـون به هرحـال حتمـاً یـک طریـق و مسـیری را - هر 
آینده ای داشـته باشـند - باید بگذراننـد؛ لذا بایـد به فکر حـاِل خودشـان باشـند.البته اگر به فکـر آینده هم باشـند، 
ما کسـی را مامـت نمیکنیـم. به هرحـال، گاهی انسـان به فکـر آینـده میافتـد؛ اما مـن از این که چـه زمانـی به فکر 
آینـده افتادم، هیـچ یادم نیسـت. این کـه در آینـده زندگی خـودم، بنـا بود چـه شـغلی را انتخـاب کنـم، از اّول برای 
خود من و بـرای خانـواده ام معلوم بـود. همه میدانسـتند کـه من بناسـت طلبـه و روحانی شـوم. این چیـزی بود که 
پـدرم میخواسـت و مادرم به شـّدت دوسـت میداشـت. خـود من هـم عاقه منـد بـودم؛ یعنی هیـچ بیعاقه بـه این 

مسـأله نبودم.
اما این کـه لبـاس مـا را از اّول، این لبـاس قـرار دادند، بـه این نّیـت نبود؛ بـه خاطر این بـود که پـدرم با هـر کاری که 
رضاخان پهلـوی کرده بـود، مخالف بـود - از جمله، اتّحاد شـکل از لحاظ لباس - و دوسـت نمیداشـت همان لباسـی 
را کـه رضاخان بـه زور میگوید، بپوشـیم. میدانیـد که رضاخـان، لباس فعلی مـردم را کـه آن زمان لبـاس فرنگی بود 
و از اروپـا آمده بـود، بـه زور بر مـردم تحمیل کـرد. ایرانیهـا لباس خاصـی داشـتند و همان لبـاس را میپوشـیدند. او 
اجبار کرد که بایسـتی این طـور لباس بپوشـید؛ ایـن کاه را سـرتان بگذارید!پـدرم این را دوسـت نمیداشـت، از این 
جهـت بود کـه لبـاس مـا را همـان لبـاس معمولی خـودش کـه لبـاس طلبگـی بـود، قـرار داده بود؛ امـا نّیـت طلبه 
شـدن و روحانی شـدن من در ذهنشـان بود. هم پدرم میخواسـت، هم مـادرم میخواسـت، خود من هم میخواسـتم. 
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مـن دوسـت میداشـتم و از کاس پنجـم دبسـتان، عمـًا درس طلبگـی را در داخـل مدرسـه شـروع کردم.معلّمی 
داشـتیم که خـودش طلبه بـود و سـالهای پنجم یا ششـم دبسـتان - به نظـرم هر دو سـال - معلـم کاس ما بـود. او 
پیشـنهاد کرد کـه بـه مـا درس »جامع المّقدمـات« بدهـد. میدید کـه مـن و یکـی، دو نفـر از بچه هـا عاقه مندیم و 
اسـتعدادمان هم خـوب بود؛ فکـر کرد که بـه مـا درس بدهد، مـا هـم قبـول کردیم.»جامع المّقدمات« اّولیـن کتابی 
اسـت کـه طلبه هـا میخواندنـد، - هنـوز هـم معمـول اسـت - و مجموعـه ای از جـزوات، یعنـی چند کتـاب کوچک 
اسـت. من چنـد تـا از آن کتابهای کوچـک را در دبسـتان خوانـدم؛ بعد هم کـه بیـرون آمدم، به شـّدت و بـا جّدیت و 

عاقـه دنبـال کردم.
من بعد از دبسـتان بـه دبیرسـتان نرفتـم؛ یعنـی دوره دبیرسـتان را بـه طـور داوطلبانـه و به صـورت شـبانه، خودم 
میخوانـدم. درس معمولـی من طلبگی بـود و بعـد از دوره دبسـتان، مدرسـه طلبگی رفتـم - یعنی از دوازده سـالگی 
به بعـد - بنابرایـن از همـان وقتها دیگـر من به فکـر آینده - بـه این معنـا - بـودم؛ یعنی معلوم بـود که دیگر بناسـت 
طلبه شـوم.البته طلبگـی و لبـاس طلبگـی، به هیچ وجه مانـع از کارهـای کودکانـه آن زمان نبـود؛ یعنی هـم عمامه 
سـرمان میگذاشـتیم، هم وقتـی میخواسـتیم بـازی کنیـم، عمامـه را در خانه میگذاشـتیم، بـه کوچه میآمدیـم و با 
همان قبـا میدویدیـم و بـازی میکردیـم - کارهایـی که بچه هـا میکننـد - وقتی میخواسـتیم بـا پدرمان به مسـجد 
برویـم، باز عمامـه را سـرمان میگذاشـتیم و عبا را بـه دوش میانداختیـم و با همـان وضع و حـال و چهـره کودکانه به 

مدرسـه میرفتیـم و میآمدیم.

 ما جوانان چه الگویی را برای خودمان در نظر بگیریم و خودمان را با آن مقایسه کنیم؟
من نمیتوانم کسـی یـا اشـخاص معّینی را اسـم بیـاورم که حتمـاً آنهـا الگوی شـما باشـند. باالخره هر کسـی ذوقی 
و سـلیقه ای دارد؛ منتهـا میشـود این طـور فرض کـرد الگویـی را کـه انسـان انتخاب میکنـد، بایـد الگویی باشـد که 
شـخصیت و منش او کامًا بـا آرمانهای انسـان، همخوان و هماهنـگ باشـد.فرض بفرمایید بعضیها یک هنرپیشـه را 
الگوی خودشـان قـرار دهنـد. خوب؛ ایـن خیلـی منطقی نیسـت. مثًا یـک هنرپیشـه خارجـی را الگوی خودشـان 
قرار دهنـد. ایـن نمیتوانـد منطقـی باشـد. محیـط او محیـط دیگـر و زندگـی او زندگـی دیگری اسـت. یک انسـان 
مسـلمان؛ یک نوجوان مسـلمان و ایرانی کـه برایش عّزت ایـران، سـربلندی و آینده ایران و آینده نسـل خـودش، آن 

هم در چهارچـوب معـارف و احکام اسـامی مطـرح اسـت، نمیتواند خـارج از ایـن چهارچوبهـا الگو انتخـاب کند.
بنابراین الگـو را بایسـتی در بزرگانی که از لحـاظ دیـد و جهتگیری و اهـداف به هدفهای مـا میخورند، انتخـاب کرد. 
در بین مسـلمانان صدر اسـام، اشـخاِص بسـیار برجسـته و خوبـی هسـتند. در بین شـخصیتهای برجسـته امروز و 

دوره های گذشـته نیـز همین طور، واقعاً شـخصیتهای برجسـته ای هسـتند.
به زندگـی ائّمـه که نـگاه کنیـد - مثـًا زندگی امـام حسـن و امـام حسـین علیهماالّسـام - جوانیهـای آنها بسـیار 
چیزهـای بـا ارزشـی در خـود دارد که هـر جـوان و نوجوانـی را جذب میکنـد. هم نـوع دخترانـه اش هسـت، هم نوع 
پسـرانه اش. همه آنهـا شـخصیتهایی بودند کـه میتوانند واقعـاً برای انسـان جاذبه داشـته باشـند و بـرای نوجوانان و 
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جوانان مـا الگو محسـوب شـوند.

 عّلت این که جاذبه آن الگوهای نامناسب، بیشتر است، چیست و چه کنیم که جوانان ما به سمت این 
الگوها که شما فرمودید، حرکت کنند؟

هر کـس که درسـت معرفـی شـود، اگـر واقعـاً برجسـته باشـد، جاذبه پیـدا میکنـد. اگـر شـما میبینید کـه ممکن 
اسـت بعضـی از چهره های درخشـان صدر اسـام بـرای بخشـی از جوانان مـا جاذبـه نداشته باشـند - بـرای همه که 
نمیشـود گفت جاذبـه ندارنـد؛ ممکن اسـت بگوییـم برای بخشـی جاذبـه دارنـد و برای بخشـی جاذبـه ندارنـد - به 

خاطر این اسـت کـه آنهـا از آن شـخصیتها شناسـایی درسـتی ندارند. نسـبت به آنهـا آشـنایی ندارند.
حاال ممکن اسـت کسـی بگوید: چطور مـا نمیشناسـیم، اما فـان خارجی میشناسـد؟ بلـه؛ اتّفاقاً همین طور اسـت. 
چـون زندگـی ائّمـه - زندگی امـام حسـن و امـام حسـین علیه الّسـام - برای مـا زیاد سـطحی تکرار شـده اسـت - 
بدون این که عمقی داشـته باشـد - لـذا خیلی چیزهـای ریـزی در آنها هسـت که راحـت از زیر نـگاه ما رد میشـود و 
ما به آن دّقـت نمیکنیم؛ امـا همین یـک نمونه، وقتی بـرای آدمی کـه با این نامها آشـنایی نداشـته، مطرح میشـود، 

خیلی جلـوه و اهمیـت دارد.
برادرمان4اشـاره کردنـد کـه مـا میخواهیـم دریا را بـا پیمانـه کوچـک پیمانـه کنیم. مـن میخواهـم بگویم کـه این 
معرفیهـا هـم کار همین آقایـان5 و همیـن برنامه هاسـت و اصـًا پیمانه کـردن دریـا با پیمانـه کوچک نیسـت، بلکه 
راه درسـت همین اسـت. گسـترش وسـعه کار رادیو و تلویزیـون، خیلی زیـاد اسـت. اگر حقیقتـاً برنامه هـای خوبی 
در صدا و سـیما ترتیـب داده شـود، ایـن برنامه هـا میتوانـد جاذبـه داشـته باشـد. زندگی ائّمـه را بـا زبان نـو معرفی 
کنید. فقط هـم نمیخواهم ائّمـه را بگویم؛ البتـه ائّمه، واقعـاً برتریـن و زیباترین هسـتند. بهترین شـیوه ها، زیباترین 
چهره هـا و زیباتریـن روحهـا در آنهاسـت؛ اما غیـر ائّمه هـم از صدر اسـام، کسـان زیادی هسـتند. مخصـوص صدر 
اسـام نیسـت؛ از گذشـته و در تاریـخ خودمـان، چهره هـای خیلی زیـادی داریـم که همـه میتواننـد بـرای جوانان 
ما الگو باشـند. اگـر اینها بـا زبان خـوب و بـا اسـتفاده از ابتـکار معرفی شـوند، بـرای جوانـان مـا جـا میافتند.خوب؛ 
وقتـی انسـان اینهـا را ابتـدا به جـوان عرضـه نکند، اگـر جـوان هم بخواهـد مقـداری سـطحینگری کند، چشـمش 
به عکسـی، یا به پوسـتری میافتـد و در یـک مجلّه، خبـری را میخوانـد و فـرض بفرمایید آدمـی را کـه از جهتی یک 
جنبه جاذبه ای هـم در زندگی او هسـت - از جهـت ورزش، یا از جهـت کار هنرپیشـگی و غیره - الگوی خـودش قرار 
میدهـد؛ اما وقتـی کـه آن چهره هـا و زیباییهـای حقیقی نشـان داده شـوند، جوانـان ما بـه آنهـا رو میآورنـد و از آنها 

میکنند. اسـتقبال 

 تدیّـن و تمّدن در ذهـن جوانـان دو مقوله جدا از هم اسـت. شـما در جوانـی در این مـورد، چگونه 
فکر میکردید؟

نمیشـود من به این فکر کنـم کـه در دوره نوجوانی - سـیزده، چهـارده سـالگی - در ایـن زمینه ها چه فکـر میکردم. 
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واقعـاً یـادم نیسـت کـه بخواهـم از آن زمـان چیـز دقیقـی را ذکر کنـم. مـن نکتـه ای را این جـا به شـما بگویـم: این 
سـؤاالت و ایـن تفّکراتی کـه امروز بـرای شـما مطـرح اسـت، در دوره ما بـرای افـرادی مثل شـما اصًا مطـرح نبود؛ 
یعنـی ممکن بـود کـه یـک نفـر در ایـن سـنین، از حـاالی شـما در کارهـای علمی پیشـتر باشـد. ایـن کامـًا قابل 
قبـول اسـت؛ کمااین کـه مـن در همـان سـنین نوجوانـی، بعد از گذشـت دو سـه سـال کـه طلبگـی خوانده بـودم، 
درسـم خیلی پیشـرفت کـرده بـود، راههـای طوالنـی را در زمـان کوتاهی طی کـرده بـودم و سـوادم خوب بـود؛ اما 
به هیچ وجـه درک من از مسـائل روز - از مسـائل فرهنگـی و عمومـی - به قـدر درک امـروز جوانان همسـنِّ آن وقِت 
خـودم نبود.ایـن بـدان خاطـر بـود کـه شـرایط آن روز، اصًا شـرایطی نبـود کـه اجازه فکـر کـردن به کسـی بدهد. 
عـّده ای گرفتار نـان بودند، عـّده ای گرفتـار زندگیهای خودشـان بودند، یک عـّده در تاش معـاش بودنـد؛ اصًا فضا، 
فضایی نبـود که آدم بتواند نسـبت به این مسـائل فکـر کند. نمیشـود بگوییم که مـا آن زمان بـرای وفـق دادن تدیّن 

و تمـّدن، چـه کار میکردیم.
شـما عزیزان بدانیـد این حرفـی که »تمـّدن و تدیّـن با هـم تطبیـق نمیکنند« جـزو آن حرفهایی اسـت کـه خیلی 
کهنـه و قدیمی اسـت و اصـًا حرف امـروز نیسـت. زمانـی اروپاییها بـا دینی کـه داشـتند - دین مسـیحیِت تحریف 
شـده کلیسـای قرون وسـطی - با نشـانه های تمـّدن مواجـه شـدند؛ بدیهی اسـت کـه آن تدیّن، اصـًا بـا آن تمّدن 
تطبیق نمیکـرد. آن تدیّـن، تدیّنـی بود کـه اگر کسـی »گالیله« میشـد، حتمـاً باید سـوزانده شـود! اگر کسـی یک 
کشـف جدید میکـرد، حتمـاً بایسـتی نابـود و تکفیر میشـد! اصـًا بحث تدیّـن و تمـّدن که با هـم تطبیـق نمیکند، 
مربـوط بـه آن دوره اسـت، آن هـم مربـوط بـه اروپـا؛ منتها همچنـان کـه اروپاییهـا همـه چیـز خودشـان را - البته 
چیزهای زیـاد و بد، نه چیزهـای خیلی خـوب - عمداً به کشـورهای تحت سـلطه اسـتعماری منتقـل میکردند، این 
فکر را هـم بتدریج بـا شـیوه های خیلـی موذیانه، بـه داخـل جامعه مـا منتقل کردنـد. در داخـل جامعه هم کسـانی 
بودند که دوسـت میداشـتند ایـن افـکار را ترویـج کنند؛ بقایـای افـکار آنهـا را ترویـج کردند، کـه آن هـم مربوط به 
دوره چهل، پنجاه سـال قبل اسـت و گاهی تـا این زمانها در گوشـه و کنار مانده اسـت و کسـانی مطرح میکننـد، وااّل 

این حـرف، حـرِف امروز نیسـت.
تدیّـن و تمـّدن، چـرا بایـد با هـم منافاتـی داشـته باشـند؟ تمـّدن، یعنـی زندگی تـوأم بـا نظم علمـی، بـا تجربیات 
خـوب زندگـی، اسـتفاده از پیشـرفتهای زندگـی، و تدیّـن یعنـی جهـت درسـت در زندگی داشـتن - جهـت عدل، 
انصـاف، صفـا، صداقـت و رو به طـرف خـدا - اینهـا با هـم چـه منافاتـی دارنـد؟! انسـان میتواند بـا ایـن جهتگیری، 
آن طور زندگی کنـد؛ کمااین که خیلی از دانشـمندان و متفّکرین مـا متدیّن بودنـد؛ خیلی از پیشـروان همین تمّدن 
کنونی اروپـا هم - البتـه عمدتـاً در دوره های بعـدی - متدیّن بودند.تمـّدن اسـامی در زمان خودش جـزو تمّدنهای 
درخشـان تاریخ بـود کـه امـروز هـم نشـانه هایش وجـود دارد. امـروز هـم بحمـداللَّ خیلـی از ملتهـای مسـلمان - 
بخصوص ملـت مـا - از مدنّیـت روز بهره مند میشـوند، از دانـش روز اسـتفاده و در تحصیـل آن کوشـش میکنند. در 
هر جایی که کوشـش کنند، پیشـرفتهای بسـیاری هم بـه دسـت میآورند؛ متدیّـن هم هسـتند، منافاتی هـم ندارد.
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 بـا وجود ابهـام در هـدف مـا جوانـان و بعضاً یـأس در زندگـی، به نظـر شـما چگونـه برنامه ریزی 
کنیم و چه هدف و معیاری را انتخاب نماییم؟

البته این که شـما گفتیـد ما این طور هسـتیم، مـن نمیدانـم منظورتـان از ما کیسـت؟ حتمـاً نباید منظورتان نسـل 
جـوان و نوجوان باشـد؛ چـون خیلـی از جوانـان این گونـه نیسـتند. بعضیهـا این طورنـد، بعضیها هم نیسـتند. شـما 
هم کـه ایـن را مطـرح میکنید، مـن اطمینـان نـدارم خودتـان هم حتمـاً این گونـه باشـید. ممکن اسـت شـما واقعاً 

هیچ گونه سـردرگمی نداشـته باشـید، ولـی البتـه چـرا؛ بعضیهـا این طورند.
بچه هـای عزیـز مـن! ببینید؛ هـدف زندگـی بایـد چیـزی فراتـر از خـود زندگی باشـد؛ چـون وقتی شـما چیـزی را 
به عنـوان هـدف زندگی انتخـاب میکنیـد، یعنی زندگـی، وسـیله و ابزاری بـرای آن اسـت. غیـر از این اسـت؟ یعنی 
حیات انسـان، مقّدمه و وسـیله ای اسـت بـرای آن هـدف، وااّل اگر - مثـًا - این هـدف را پولدارشـدن قرار دهیـم، آیا 
واقعاً میـارزد که انسـان، حیـات و لحظـات و آنات ارزشـمند زندگی خـود را صـرف کند، بـرای این که پول به دسـت 
آورد؟! از پـول میخواهد چـه اسـتفاده ای بکند؟ چهـار صباح دیگر بـا پول زندگـی کند! یعنـی انسـان در واقع بخش 
عمده ای از زندگـی و حیات را مایـه بگذارد، تـا بتواند بخش دیگـری را - کـه آن را هم حتمـاً زندگی خواهـد کرد - با 

کیفّیت بهتـری به کار ببـرد. ایـن معامله خیلـی مغبونانه ای اسـت! هـدف زندگی بایـد خیلـی باالتر از این باشـد.
انسـان وقتی کـه بـه دنیـا میآیـد و دوره ای را میگذرانـد و از دنیا میـرود، نفس ایـن آمدن و رفتن، نشـان دهنـده این 
اسـت که آفریننده و خالق انسـان، از ایـن حرکـت و از ایـن جابه جایی هدفـی دارد. ما بایـد کاری کنیم کـه هدفمان 
در زندگـی، بـا هدفـی کـه خالـق دارد، بـه هـم نزدیـک شـود و بـا هـم تطبیـق کنـد. ایـن درسـت ترین کار اسـت. 
انسـان باید زندگـی را طـوری انتخاب کنـد که وقتـی این زندگـی تمام شـد، از آنچـه که به دسـت آورده، خشـنود و 
خوشـحال باشـد. در لحظات آخـر زندگی کـه انسـان از ایـن دنیا خارج میشـود، احسـاس نکنـد که دسـتش خالی 

اسـت.
شـما هر هـدف مـاّدای را که فـرض کنیـد، اگـر زندگـی را صـرف آن کردید، وقتـی از دنیـا میرویـد، دسـتتان خالی 
اسـت - هرچه میخواهـد باشـد - چیزی نداریـد. بایـد هدفی فراتـر از زندگـی دنیا، فراتـر از خـود این زندگـی ماّدی 
داشـته باشـید، که همان رضای خـدا، آباد کـردن خانه آخـرت و جلب خشـنودی پروردگار اسـت. شـما بایـد این را 

هدف اصلـی قـرار دهید، تـا وقتی کـه زندگـی تمام شـد، احسـاس کنیـد کارتـان را انجـام داده اید.
مثل این اسـت که فرض کنید مـا را ده روز، بیسـت روز بـه اردوگاهی میبرنـد، برای یـک دوره تمرین، آمـوزش، کار، 
یا ورزش. طبیعی اسـت هرچه در ایـن اردوگاه قرار میدهنـد، هدفی دارد - انسـان وقتـی در اردوگاهی وارد میشـود، 
بدیهی اسـت کـه بـرای مقصـود و منظـوری وارد میشـود - وقتـی ایـن ده روز تمام شـد، آدم بایـد احسـاس کند که 
دسـتاوردی دارد و از این جـا بیـرون میرود. توّجـه میکنید؟ اگـر دسـتاورد، در خود آن ده روز خاصه شـده باشـد، ما 
خسـارت کرده ایم؛ یعنی مـا در آخـِر کار، هیچ چیـز در اختیار نداریـم. البته مـن اردوگاه را کـه مثال میزنـم، در واقع 
مثال ناقصی اسـت؛ چـون شـما بعـد از اردوگاه، یـک دوره و زندگی دیگـری در ذهنتان هسـت، امـا وقتی کـه از این 
دنیـا رفتیم، دیگـر هیچ چیـز نداریـم؛ از این سـرمایه، هیـچ چیـز در اختیار مـا نیسـت. بعد از مـردن، آن چیـزی در 
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اختیـار ماسـت کـه آن را در این جا بـرای خودمـان فراهم کرده باشـیم. هـدف بایـد این طور انتخـاب شـود. آن وقت 
چگونه ایـن هدف انتخـاب شـود؟ اگر شـما در زندگی بـرای خودتـان برنامـه ای بریزیـد کـه در آن خدمت بـه مردم 
باشـد و این هدف تأمین شـود، وقتـی زندگی را به پایـان بردید، احسـاس میکنید کـه کار بزرگـی را انجـام داده اید و 

با دسـت پُـر میروید. چـرا؟ چـون خودتـان را در راه خدمـت به مردم گذاشـتید.
اگر هـدف، خدمت به فرهنـگ باشـد، همین طور اسـت. اگر خدمت بـه کشـور، خدمت به بشـریت و هر کاری باشـد 
که خـدای متعـال از آن خشـنود اسـت، وقتی زندگی شـما تمـام شـد، آن لحظه ای کـه میروید، دسـتتان پُر اسـت. 
چرا؟ چون سـِر محاسـبه ای میروید که نظر محاسـبه کننـده در این دوره زندگی شـما تأمین شـده اسـت؛ یعنی آن 

کاری را که او خواسـته، شـما انجـام داده ایـد؛ دارید میرویـد و محموله خـود را به او هدیـه میدهید.
علّـت این که مقـام شـهادت، این قـدر باال و واالسـت، همین اسـت کـه شـهید در واقع همـه زندگـی خـودش را به او 
میدهد؛ بـرای آن هـدف و مقصـودی که خـدای متعـال، آفرینش انسـان را بـرای آن انجـام داده اسـت؛ یعنـی اقامه 
عدل، اقامه زندگی سـعادتمندانه برای انسـانها، نزدیک شـدن انسـانها به خـدا و اقامه احـکام الهـی در جامعه. هدفها 
اینهاسـت دیگـر؛ حیـات طّیبه! کسـی کـه در راه خدا شـهید میشـود، به ایـن معناسـت کـه در ایـن راه، مجاهدت و 
تاش کـرده و سـرانجام در این راه، جـان خودش را از دسـت داده اسـت. البتـه چنانچه در ایـن راه، به مـرگ طبیعی 
هم بمیرد، آن هـم خیلـی ارزش دارد؛ ولـی اگر در این راه کشـته شـود - یعنـی همان شـهادت - طبعاً ارزش بسـیار 
واالتـر و بیشـتری دارد. لذاسـت کـه ایـن مقامش باالسـت؛ به خاطـر این که همـه زندگـی را یک جـا تقدیم ایـن راه 

کرده اسـت.
بایـد برنامه ریـزی را این طـور بکنیـد. شـما نـگاه کنیـد، اگـر میخواهیـد در جامعـه خودتـان، در کشـور خودتـان 
برنامه ریـزی کنیـد، ببینیـد کـدام یـک از کارهایـی کـه در جامعه وجـود دارد، یـا ممکـن اسـت در آینده باشـد - یا 
هسـت، یا ممکن اسـت باشـد. ممکن اسـت کاری االن نباشـد، ولی بتوان آن را ایجـاد کرد و بـه وجـود آورد - و کدام 
یک از ایـن سـرگرمیها و اشـتغالها میتواند جامعه و انسـانها را بـه اهـداف واالی الهی و اسـامی نزدیک کنـد. ببینید 
آن کدام اسـت، آن را انتخاب کنید. اگـر آن را انتخـاب کردید و البتـه کار کردیـد، میتواند همین هدف شـما - یعنی 
ایـن برنامه ریـزی - برای خود شـما هـم زندگـی راحتـی را بـه وجـود آورد. یعنی وقتـی مـا میگوییم هـدف خدایی 
انتخـاب کنیـم، معنایش این نیسـت کـه بایـد در مـدت عمرمان گرسـنگی بکشـیم و زندگـِی بـد بگذرانیـم؛ نخیر، 
کامـًا میتوانـد جهتگیـرِی خدایـی باشـد، در عین حـال تأمین کننـده نیازهـای زندگی انسـان هم باشـد. شـما در 
جامعه، هر شـغلی انتخـاب کنید که بـه نفع مردم باشـد، البـد درآمـدی هـم دارد، البد زندگی مناسـبی هـم همراه 
آن هسـت؛ اما وقتی شـما این را انتخـاب کردید که بـه جامعه خدمـت کنید، بـرای این که امـر الهی و دسـتور دینی 

را عمـل نمایید، خودتـان را بـه آن هـدف، نزدیـک کرده اید.

 چه کتابهایی را در دوران نوجوانی مطالعه کردید و نظرتان درباره ی مطالعه اسامی چیست؟
مـن در دوران جوانـی زیـاد مطالعـه میکـردم. غیـر از کتابهای درسـی خودمـان کـه مطالعـه میکـردم و میخواندم، 
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کتـاب تاریخ، کتـاب ادبیـات، کتاب شـعر و کتـاب قّصه و رمـان هـم میخواندم. بـه کتاب قّصـه خیلی عاقه داشـتم 
و خیلـی از رمانهـای معـروف را در دوره نوجوانی خواندم. شـعر هـم میخواندم. مـن با بسـیاری از دیوانهای شـعر، در 
دوره نوجوانـی و جوانـی آشـنا شـدم. به کتـاب تاریـخ عاقه داشـتم و چـون درس عربـی میخوانـدم و با زبـان عربی 
آشـنا شـده بودم، بـه حدیـث هـم عاقـه داشـتم.االن احادیثـی یـادم اسـت کـه آنهـا را در دوره نوجوانـی خواندم و 
یادداشـت کردم؛ دفتـر کوچکی داشـتم کـه یادداشـت میکـردم. احادیثـی را که دیـروز، یا همیـن هفته نـگاه کرده 
باشـم، یادم نمیماند، مگـر این که یـادآوری وجـود داشـته باشـد؛ امـا آنهایـی را کـه در آن دوره خواندم، کامـًا یادم 
اسـت. شـما هم واقعاً بایـد قـدر بدانیـد؛ هرچه امـروز مطالعـه میکنیـد، برایتـان میمانـد و هرگـز از ذهنتـان زدوده 
نمیشـود. دوره نوجوانی بـرای مطالعه و یـاد گرفتـن، دوره خیلی خوبی اسـت؛ واقعاً یـک دوره طایی اسـت و با هیچ 

دوران دیگـری قابل مقایسـه نیسـت.
من خیلی کتـاب نـگاه میکردم؛ منـزل ما هـم کتاب زیـاد بـود. پـدرم کتابخانه خوبـی داشـت و خیلـی از کتابها هم 
برای من مـورد اسـتفاده بود. البتـه خود ما هـم کتاب داشـتیم، کرایـه هم میکردیـم. نزدیـک منزل ما کتابفروشـی 

کوچکی بود کـه کتاب، کرایـه میداد. مـن رمـان و اینها کـه میخوانـدم، معمـوالً از آن جا کرایـه میکردم.
االن یـادم افتاد که بـه کتابخانه آسـتان قـدس هم مراجعـه میکردم. آسـتان قـدس هـم در مشـهد، کتابخانه خیلی 
خوبـی دارد. در دوره اوایـل طلبگـی - در همان سـنین پانـزده، شـانزده سـالگی - به آن جـا مراجعه میکـردم. گاهی 
روزهـا آن جـا میرفتـم - نزدیـک آسـتان قـدس اسـت - و مشـغول مطالعه میشـدم؛ صـدای اذان بـا بلندگـو پخش 
میشـد، به قدری غـرق مطالعه بـودم کـه صـدای اذان را نمیشـنیدم! خیلی نزدیـک بود و صـدا خیلی شـدید داخل 
قرائتخانه میآمـد و ظهر میگذشـت، بعد از مدتـی میفهمیدیم که ظهر شـده اسـت! با کتـاب اُنس داشـتم. البته االن 
هم که در سـنین نزدیک شـصت سـالگی هسـتم - همان طـور که گفتیـد بعضی از شـما جـای فرزند من هسـتید و 

بعضی مثل نـوه مـن میمانیـد - از خیلـی از نوجوانان بیشـتر مطالعـه میکنم؛ ایـن را هـم بدانید.

 درخواسِت این که معظمٌ له چند نمونه کتاب معرفی کنند.
مـن نمیخواهم بـه بچه ها خیلی کتـاب و رمـان معرفی کنـم؛ حاال ممکن اسـت اسـم مؤلّفینـش را بگویـم. مثًا یک 
نویسـنده معروف فرانسـوی هسـت به نام »میشـل زواکو« که کتابهـای زیـادی دارد. من اغلـب رمانهـای او را در آن 
دوره خوانـدم. یا نویسـنده معروف فرانسـوی »ویکتـور هوگو« من کتـاب »بینوایـان« او را اّولیـن بار در همـان دوره 
نوجوانـی از کتابخانه آسـتان قـدس گرفتم. البتـه همـه آن را نخوانـدم؛ مقداریـش را خواندم. یکـی دو بار بعـد از آن 

هـم تمامـش را خواندم.
 نظر شما راجع به ادبّیات و هنر چه هست؟

ادبّیـات، طبعـاً مقولـه خـوب و مطلوبی اسـت؛ منتهـا هنر - هنـری که بـا ادبیـات، نسـبت نزدیـک دارد؛ مثـل هنر 
شـعر، یا بعضی هنرهـای دیگـر - تأثیرش بیشـتر اسـت. نظر من نسـبت به شـعر، نظر بسـیار مثبتی اسـت. معتقدم 
شـعر، هنر بسـیار خوبی اسـت. قریحه شـعری یک موهبـت الهی اسـت و شـعر و همـه هنرها، یـک توان و قـدرت و 

ت
 وق

ن از
وانا

ی ج
ثر

داک
ه  ح

اد
تف

 اس
ت

ور
ضر



ضوع "جوانان"
شتر درباره مو

مطالعه بی
جوانان

38

تعبیر رسـایی از تخّیات ظریف انسـان هسـتند. بعضـی از تصّورات و تخّیاِت انسـانی هسـت کـه جز با زبـان هنر و 
بـا توصیف هنـری، با هیـچ زبانی قابـل توصیف و بیان نیسـت. اگـر هنر نبـود، خیلـی از مـا فیالضّمیر انسـان، ناگفته 
و توصیف نشـده باقـی میمانـد. البتـه شـعبه های گوناگون هنـر، هـر کـدام خصوصیتـی دارد. یکـی از بهترینهایش 
که بـا ادبّیات ارتباط نزدیک دارد، شـعر اسـت و شـعر، هنر رسـا و بلیغی اسـت. زبان شـعر، بسـیار گویاتـر از هنرهای 
دیگر اسـت؛ یعنی زبـان نّقاشـی، موسـیقی و بعضی هنرهـای دیگر، بـه انـدازه زبان شـعر، گویـا و توانا نیسـت. البته 
شـعر خوب، نه هر شـعری؛ شـعری که حقیقتـاً هنـر تخّیـل در آن حضور داشـته باشـد و لمس شـود. ضمنـاً بعضی 
از هنرهـای دیگـر کـه توصیفشـان بـه دّقـت هنـر شـعر نیسـت، دایـره شعورشـان وسـیع اسـت؛ مثـًا وقتی شـعر 
فارسـی میگویید، فقط یک فارسـیزبان از زیباییهای شـعر فارسـی اسـتفاده میکند، همچنـان کـه از زیباییهای یک 
شـعر عربی، فقـط یـک عرب زبـان اسـتفاده میکنـد. حّتی کسـی که عربـی را هـم بلـد اسـت، زیباییهای یک شـعر 
عربـی را مثل یـک عرب زبـان نمیفهمـد. لیکن نّقاشـی این طور نیسـت؛ شـما یک نقاشـی که میکشـید، دیگـر زبان 
نمیشناسـد، مرز زبان ندارد. موسـیقی هـم تا حدود زیـادی همین طور اسـت. بعضـی هنرهای دیگر نیـز همین گونه 
اسـت.پس شـاید بشـود این طور گفت کـه هرچـه توصیـف هنـر، دقیقتـر و ریزتـر و زبانـش رسـاتر و بلیغتر اسـت، 
حوزه و گسـتره شـعورش نیـز محدودتر اسـت؛ اما هرچه کـه زبانش بـه ابهـام نزدیکتر باشـد، حوزه اش هم وسـیعتر 
اسـت. علیایّ حال هنر، مظهـر زیبایی اسـت. بیـان زیباییها و توصیـف تخّیاتی اسـت که انسـان از زیبایـی در ذهن 

خـودش دارد.

 سرگرمیهای شما در سنین جوانی چه بود؟
مـا متأّسـفانه سـرگرمیهای خیلی کمـی داشـتیم؛ این طـور سـرگرمیها آن وقـت نبـود. البته پـارک بود، ولـی کم و 
خیلی محـدود. مثـًا در مشـهد، فقط یـک پـارک در داخل شـهر بـود و محیطهایـش، محیطهـای خیلی بـدی بود. 
ما هـم عضـو خانواده هایـی بودیم کـه پدرهـا و مادرها مقّیـد بودنـد؛ اصـًا نمیتوانسـتیم برویم. بـرای امثـال من در 
دوره جوانـی، امکان این کـه بتواننـد از این مراکـز عمومِی تفریحی اسـتفاده کننـد، وجود نداشـت؛ به خاطـر این که 
این مراکز، مراکـز خوبی نبـود، غالباً مراکـز آلوده ای بـود. دسـتگاههای آن روز هم مقداری سـعی داشـتند که مراکز 
عمومـی را آلـوده به شـهوات و فسـاد کننـد! ایـن کار، تعّمـداً و طبعاً بـا برنامه ریـزی انجـام میشـد. آن زمانهـا این را 
حدس میزدیـم؛ ولی بعدها کـه قرائن و اّطاعات بیشـتری پیـدا کردیم، معلوم شـد که واقعـاً همین طور بوده اسـت؛ 
یعنی با برنامه ریـزی، محیطهای عمومـی را فاسـد میکردند! لذا ما نمیتوانسـتیم برویـم. بنابراین تفریحـات آن وقت 

ما از ایـن قبیـل نبود.
تفریـح مـن در محیـط طلبگـی خـودم در دوران جوانـی، حضـور در جمـع طلبه هـا بـود. بـه مدرسـه خودمـان - 
مدرسـه ای داشـتیم بـه نـام مدرسـه نـّواب - میرفتیـم؛ جـّو طلبه ها بـرای مـا جـّو شـیرینی بـود. طلبه هـا دور هم 
جمع میشـدند، صحبت و گفتگـو و تبـادل اّطاعـات میکردند و حـرف میزدنـد. محیط مدرسـه برای خـود طلبه ها 
مثل یک باشـگاه محسـوب میشـد؛ در وقت بیـکاری آن جا دور هـم جمع میشـدند. عاوه بر این در مشـهد، مسـجد 
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گوهرشـاد هم مجمع خیلـی خوبی بـود. آن جا هم افـراد متدیّـن، طـّاب، روحانیون و علمـا میآمدند، مینشسـتند و 
با هم بحـث علمـی میکردند. بعضـی هم صحبتهـای دوسـتانه میکردنـد. تفریحات مـا اینهـا بود.البته مـن آن زمان 
ورزش میکـردم؛ االن هـم ورزش میکنـم. متأّسـفانه میبینـم جوانـان مـا در ورزش سسـتی میکننـد که ایـن خیلی 
خطاسـت. آن زمان ما کوه میرفتیـم و پیاده رویهـای طوالنـی میکردیم. من با دوسـتان خـودم، چند بـار از کوههای 
اطراف مشـهد، همین طـور کوه به کوه و روسـتا بـه روسـتا، چند شـبانه روز حرکـت کردیـم و راه رفتیـم. از این گونه 
ورزشـها داشـتیم. البته اینهـا تفریحـات سـرگرم کننده ای بـود که خـارج از محیط شـهر محسـوب میشـد.حاال در 
تهـران، ایـن دامنـه زیبـای البـرز و ارتفاعـات به ایـن قشـنگی و خوب هسـت؛ مـن خـودم هفته ای چنـد بار بـه این 
ارتفاعـات میـروم. متأسـفانه میبینم نسـبت بـه جمعیت تهـران، تعـداد کسـانی که آن جـا میآینـد و از ایـن محیط 
بسـیار خوب و پـاک اسـتفاده میکننـد، خیلی کم اسـت! تأسـف میخورم کـه چرا جوانـان مـا از این محیـط طبیعی 
و زیبـا اسـتفاده نمیکنند! اگـر آن زمان در مشـهِد مـا چنین کوههـای نزدیکی وجـود داشـت - چون مـا آن وقت در 

مشـهد، کوههای بـه این خوبـی و به ایـن نزدیکـی نداشـتیم - ما بیشـتر هـم اسـتفاده میکردیم.

 با تشـکر از عنایـت معّظمٌ له برای ایـن دیـدار، انتظار داریـد نوجوانـان در حال و آینـده فرهنگ، 
اقتصاد و سیاست این مرز و بوم، چگونه گام بردارند؟

مـن البتـه انتظـار دارم نوجوانـان - همان طـور کـه قبـًا گفتـم - بـه جـای این که خیلـی بـه آینده نـگاه کننـد، به 
حـال بنگرند؛ یعنی االن شـما در یـک دوران طایـی زندگی میکنیـد. ایـن دوران - بین سـنین ده، یازده سـالگی، تا 
بیسـت ودو سـه سـالگی - حقیقتاً یـک دوران طایی اسـت؛ دوران یـاد گرفتن، آماده سـازی ذهـن و فکر خـود برای 
آینده اسـت، بخصوص کـه امکانات روز در کشـور ما فراهم اسـت. من میترسـم اگـر بچه ها امـروز خیلی بـه فکر این 
باشـند که »فردا چـه کاره خواهیم شـد«، در تخّیاِت زیـاد و غیرعملـی بروند - تخّیاتـی که خیلی بـه عمل نزدیک 
نیسـت و بیشـتر یک حالت موهومات و افسـانه پردازی ذهنـی را به انسـان، القـا میکنـد - و از زمان حالشـان بمانند.

آن چیـزی که من توصیـه میکنم، این اسـت که بچه هـا از اسـتعداد و از وقت خودشـان اسـتفاده کنند؛ خـوب درس 
بخواننـد. ما بیشـترین چیـزی که امـروز الزم داریـم، این اسـت که بچه هـا به طـور جـّدی درس بخوانند.

من میبینم بـا این کـه برنامه های مـدارس ما برنامه هـای خیلی غلیِظ شـدیِد پُـر و پیمانی نیسـت، بعضـی از جوانان 
ما غالبـاً گلـه میکنند کـه درس، مـا را خسـته کـرده اسـت، نمیتوانیـم بخوانیـم. طبـق اّطاعاتی کـه مـن دارم، در 
بسـیاری از کشـورهای دیگـر - کشـورهایی که امـروز از لحـاظ علمـی و صنعتی و فنـآوری پیشـرفته تر از کشـور ما 
هسـتند - درسـهای دوره راهنمایی و دبیرسـتان، از درسـهای مدارس ما - هم حجمش بیشـتر و هم دشـوارتر است؛ 
یعنی بر ذهـن قابل کشـش جوانـان واقعـاً تحمیـِل مطلـب میکند.ذهن جـوان، خیلـی قابل کشـش اسـت، توانش 
برای کشـیدن بار معلومـات، خیلی زیـاد اسـت؛ محفوظات زیـادی به آنهـا میدهند. مـن میبینم با این که درسـهای 
موجـود، از لحاظ حجـم و محتوا خیلی سـنگین نیسـت، بعضـی از جوانان مـا فرصتی بـرای خودشـان نمیبینند که 
بتوانند مطالعـات جنبی کننـد؛ در حالی که بـه نظر من، جـوان میتواند هـم درس بخوانـد، هم مطالعـه و هم ورزش 
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کند.وقتتـان را صـرف کارهای جـّدی کنید و همـه اینها جـدی اسـت - ورزش و بازی هم جّدی اسـت - بـرای جوان 
این طـور اسـت. البته بعضـی از کارها جـّدی نیسـت. فرض کنید انسـان سـاعتها بنشـیند - البتـه جمعاً سـاعتها - و 
تبلیغات تلویزیـون را تماشـا کنند؛ چـون مثًا بیسـت دقیقـه قبـل از این که فیلمـی را به ما نشـان دهنـد، تبلیغات 
میکننـد! ایـن بیسـت دقیقه هـا، خـودش خیلـی میشـود. مـن بـا این طـور وقت گذرانـی خیلی موافـق نیسـتم؛ که 
ممکن اسـت جمعاً سـاعتها از وقت ما را بگیـرد. بعضـی از کارها، کارهای زایدی اسـت؛ امـا درس خوانـدن، مطالعه و 
ورزش کـردن، کارهای الزمی اسـت. جوانان در این سـنین از همه اینهـا میتوانند اسـتفاده کنند و خودشـان را برای 
آینده بسـازند. شـما نگاه کنیـد که چه اسـتعدادی خودش را در شـما نشـان میدهـد. اگرچه باید کسـانی بنشـینند 
و اسـتعدادها را در افراد کشـف کننـد؛ اما حقیقـت این اسـت که اسـتعداد در وجـود جـوان و نوجوان، به هر شـکلی 
خـودش را نشـان میدهـد. توّجـه میکنیـد؟ بعید اسـت کـه انسـان بااسـتعدادی تا سـنین حـدود هجـده، نـوزده و 
بیسـت سـالگی، خودش حس نکند که شـوق و گرایش و عاقـه و توانایی بیشـتری برای کـدام کار و به کدام سـمت 
دارد. وقتی کـه فهمیدیـد اسـتعدادتان در کـدام طرف اسـت - حاال یـا خودتان کشـف کردید، یـا معلّم، مدرسـه، یا 
پدر و مـادر به نحـوی کشـف کردنـد - آن وقت بـه آن سـمت برویـد؛ هرچـه میخواهـد باشـد، نگویید ایـن کوچک 
اسـت، این کـم است.کشـور مـا بـه همـه چیـز احتیـاج دارد. کشـور بـه رئیـس جمهـور احتیـاج دارد، بـه صنعتگر 
احتیـاج دارد، به وزیـر و طبیب هـم احتیاج دارد. هر کشـوری بـه همه نوع انسـانی احتیـاج دارد. این طور هم نیسـت 
که ما فـرض کنیم اگـر آن شـغل را گرفتیـم، زندگی ما بهتـر خواهد شـد و بعـد راحت تر به اهـداف زندگـی خواهیم 
رسـید؛ نخیـر، این طور هم نیسـت. گاهـی انسـان در آن جایـی که خیـال نمیکنـد، هم زندگیـش خوشـتر میگذرد، 
هـم بـه هدفهـای واالی زندگـی کـه جلـب رضـای الهـی اسـت، نزدیکتـر میشـود و میتواند محصـول صحیحـی از 

زندگـی خـودش به دسـت آورد.
بنابرایـن آن چیـزی که مـن میتوانـم بـه جوانـان و نوجوانـان عزیز توصیـه کنم، ایـن اسـت کـه از وقـت - از حال - 
حداکثـر اسـتفاده را بکننـد. البته ایـن هـم بـدون برنامه ریزی نمیشـود؛ بایـد بنشـینند و با همـان ذهن خودشـان 
برنامه ریـزی کننـد. برنامه ریـزی هـم یـک الگـوی همگانـی نـدارد که مـن بگویـم همـه بایـد این طـور برنامه ریزی 
کننـد؛ نـه. هـر کسـی بـر حسـب سـّنش، بـر حسـب وضـع زندگـی خانوادگـی و امکاناتـش، بر حسـب آن شـهر و 
خانـواده ای کـه در آن زندگی میکنـد، ممکن اسـت یکطـور برنامه ریـزی کند و یـک طور امکان داشـته باشـد. همه 

بایـد برنامه ریـزی کننـد و از وقتشـان بـا برنامـه، حّداکثـر اسـتفاده را بکنند.

 به علـت جلوگیـری بیگانگان، مـا از فنآوری غـرب دوریـم. جوانان ما چطـور میتواننـد از فنآوری 
غرب استفاده کنند، در حالی که اسیر آن نشوند؟

چـرا اسـیر و مسـحور شـوند؟ این یـک اسـتعداد بشـری اسـت. یـک نفـر فکـر و ذهـن خـودش را بـه کار انداخته و 
توانسـته اسـت چیزی را در این عالم طبیعـت - در این طبیعت بـزرگ و همچنان عمدتاً ناشـناخته - به دسـت آورد. 
شـما خودتان هم میتوانیـد ایـن کار را بکنید؛ خودتـان هـم میتوانید ذهنتـان را بـه کار بیندازیـد و این را به دسـت 
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آورید.اگر مسـحور شـدن بـه معنـای این اسـت که انسـان، چیـزی را تحسـین کنـد، این اشـکالی نـدارد؛ بلـه، باید 
تحسـین کند، چه مانعـی دارد؟! هـر پدیده علمـی، هر پدیـده حاکی از پیشـرفت و برجسـتگی ذهن یک انسـان، در 
خور تحسـین اسـت. اشـکالی ندارد که ما هم تحسـین کنیـم؛ اما این که مسـحور شـود، یعنـی خـودش را در مقابل 
آن کوچـک ببیند، خـودش را تحقیـر کند؛ نـه، به هیچ وجه.شـما هم اگـر همین امـکان را در اختیار داشـته باشـید، 
همـان و بهتـر از آن را پدید میآوریـد؛ کمااین کـه اگر شـما در این چند سـاله ماحظه کنیـد، در همیـن زمینه هایی 
که جوانـان و نوجوانـان مـا وارد شـدند - در المپیادهـای ریاضی، فیزیـک، رایانـه و... - میبینیـد که بچه هـای ایرانی 
از امثـال و اقـران خودشـان جلو افتادنـد؛ یعنـی از بیشـتر کشـورهای جهان جلـو افتادنـد دیگر. غیـر از این اسـت؟ 
با این کـه عمر ایـن امتحـان و آزمایششـان خیلـی کوتـاه اسـت!بنابراین مـا میتوانیـم بفهمیـم؛ یعنی یـک نوجوان 
ایرانی راحـت میتواند کشـف کند، اگـر ذهن و اسـتعدادش را بـه کار بینـدازد، اگـر واقعـاً درس بخوانـد و بخواهد، او 
هم میتوانـد کارهـای بزرگـی انجـام دهد.البته مـن بارها بـه اندیشـمندان خودمـان گفتـه ام - آن نکته ای که شـما 
گفتیـد - »غـرب از ما خیلـی جلواسـت«؛ ایـن حقیقتـی اسـت. ما اگـر بخواهیـم از همـان راهـی که غـرب حرکت 
کـرده، دنبالش برویـم تا بـه آن نقطه ای کـه امروز هسـت، برسـیم، عمرهـا و قرنها طـول خواهـد کشـید و نخواهیم 
توانسـت. ما احتیـاج به راههـای میانُبـر داریـم. آیـا راه میانُبـری وجـود دارد؟ حتمـاً وجـود دارد. کو؟ مـن نمیدانم؛ 
برویـد تا پیـدا کنید.تمـام این اکتشـافات فعلـی، راههـای میانُبرنـد. ببینیـد؛ زمانی حرکـت با نیـروی بخار نبـود، با 
اسـتفاده از نیروهـای دیگـری غیـر از نیروی بخـار بـود؛ اما یک نفـر نیروی بخـار را بـه دسـت آورد. یعنی چیـزی در 
طبیعت وجـود داشـت، نیـروی بخـار از اّوِل عالَم وجود داشـته، کسـی آن را کشـف کـرد. این یعنـی یـک راه میانُبر.

راههـای میانُبر را کشـف کنید. این نیروی الکتریسـته که شـما مشـاهده میکنیـد - کـه در واقع امروز همـه کارهای 
دنیا، یا قسـمت ُمْعظمـی از آن را انجـام میدهد - همیشـه در طبیعـت وجود داشـته، این که بـه وجود نیامده اسـت؛ 
یک نفـر رفت، ایـن راه میانُبـر را یافـت و از آن عبـور کرد.خیلی خـوب؛ هنوز بسـیاری از راههـای میانُبر وجـود دارد. 
دانشـمندان بـزرگ تصریح میکننـد که ما هنـوز به بیشـتری از اسـرار عالم طبیعـت - از جمله به بیشـتری از اسـرار 
وجود انسـان - پـی نبرده ایم؛ هنـوز خیلی چیزهـا را کشـف نکرده ایم. چه کسـی میتواند کشـف کند؟ آن کسـی که 
بتوانـد فکر کنـد، عالِم و دانشـمند شـود و از علـوم روز اسـتفاده نمایـد. او میتوانـد راههای جدید را کشـف کنـد و به 
دسـت آورد. شـما آن کس باشـید. جوان ایرانی آن کس باشـد؛ چرا باید خـودش را در مقابل کسـانی که ایـن راه را تا 

بـه حـال رفته انـد، کوچـک ببیند؟!

 ما شـخصیت دیگری از شـما کـه پـدر و رهبرمان هسـتید، با نـام مسـتعار »امین« میشناسـیم. 
»دلم قـرار نمیگیـرد از فغان بیتو اسـپندوار ز کـف داده ام عنـان بیتـو«. میخواهیم جنـاب »امین« از 
نوشـته ها و شـعرهای حّتـی عارفانه شـان بـرای جـوان امـروزی بگوینـد. بفرمایید چه شـعرهایی 

داشته اید و میخواستم از »امین« برای ما بگویید.
عـرض کنـم حضـور شـما کـه ماجـرای »امیـن«، ماجـرای دیگـر و عالَـم دیگـری اسـت، عالَـم شـعر و احسـاس و 
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اینهاسـت. البتـه مقـداری راجـع بـه شـعر بـا شـما صحبـت کـرده ام؛ چنـد کلمـه دیگـر هـم صحبـت میکنم:
مـن در دوره جوانی شـعر گفتن را شـروع کـردم و گاهی شـعر میگفتم؛ منتها بـه دالیلی تا سـالهای متمادی شـعرم 
را در انجمـن ادبـی - کـه آن وقت در مشـهد تشـکیل میشـد و مـن هـم شـرکت میکـردم - نمیخواندم. حـاال عیبی 
نـدارد آن دلیلـی را که گفتـم بـه آن دلیـل نمیخوانـدم، بگویم.علّـت این بـود که من سـابقه زیادی با شـعر داشـتم، 
شـعر را میشـناختم؛ یعنی خوب و بد شـعر را میشـناختم. در آن انجمن، وقتی که شـعری خوانده میشـد و اشخاص 
نامداری هـم در آن انجمـن بودنـد - که بعضـی از آنها امـروز هم هسـتند، بعضی هـم فوت شـده اند - نقـدی که من 
نسـبت به شـعر انجام میدادم، نقدی بود که غالبـاً مورد تأییـد و تصدیق حّضـار - از جمله خود سـراینده شـعر - قرار 
میگرفـت. وقتی که شـعر خـودم را، بـا دید یـک نّقاد نـگاه میکـردم، میدیـدم این شـعر، مـرا را راضـی نمیکنـد؛ لذا 

نمیخواسـتم شـعرم را بخوانم.
یعنی اگـر شـعری بـود کـه از شـعر آن روز بهتـر بـود، حتمـاً میخوانـدم؛ لیکـن مینشسـتم، فکر میکـردم، شـعر را 
میگفتـم، مینوشـتم و پاکنویـس میکـردم؛ امـا در آن انجمـن نمیخوانـدم. چـرا؟ چـون سـطح آن انجمن بـه خاطر 
همین نقدهایی کـه میشـد - از جمله خود مـن زیاد نقـد میکـردم - باالتر از این شـعر بود. شـاید شـعرهایی خوانده 
میشـد که از سـطح آن شـعر باالتـر نبود؛ امـا مـورد نقد قـرار میگرفـت. به هرحـال، میتوانـم این طـور بگویـم که آن 
شـعر، مرا به عنـوان یک ناقـد، راضـی نمیکـرد. اتّفاق افتـاده بـود کـه در غیـر از آن انجمـن - انجمنهای دیگـری در 
بعضی از شـهرهای دیگر؛ یک شـهر از شـهرهای معـروِف شـعرخیز ایران که حـاال نمیخواهم اسـم بیاورم - شـرکت 
کرده بـودم و آن جـا دیدم سـطح آن انجمـن، سـطح نقد انجمـن مـا را در مشـهد نـدارد؛ از من شـعر خواسـتند، لذا 
من خوانـدم - همان سـالهای قدیـم.- این که میگویم، مربـوط به سـالهای 1336 و 37 و آن وقتهاسـت کـه در حدود 
سـنین بیسـت، بیسـت ویک سـاله، یا حداکثر بیسـت ودو سـاله بودم. البته ایـن تـا سـالهای 1342 و 1344 - تا آن 
وقتهـا - ادامه داشـت که بعد دیگـر غرق شـدِن در کارهـای مبارزات، مـا را از کار شـعر به کلّـی دور کـرد؛ انجمن هم 
دیگـر نمیرفتم.به هرحـال، آن زمـان شـعر میگفتم؛ بعد شـعر گفتـن را رهـا کـردم و نمیگفتم، تـا چند سـال قبل از 
این کـه تصادفاً یـک طوری شـد که دوبـاره احسـاس کـردم مایلم گاهـی چیزی بـر زبان، یـا بر ذهـن، یـا روی کاغذ 
بیـاورم؛ آنها هـم در بین مردم پخش نشـده اسـت - حاال شـما یک بیـت را خواندیـد - از شـعرهایی که مـن گفته ام، 
چند غـزل بیشـتر در دسـت مـردم نیسـت؛ نمیدانـم شـما ایـن را از کجـا و از چـه کسـی شـنیده اید! ایـن غزلی که 

مطلعـش را خواندیـد، مـاِل خیلـی دور نیسـت؛ خیال میکنـم مربـوط به همین سـه، چهار سـال قبل اسـت.

 میخواسـتم چـون فرزنـدی از محضر پـدر، ایـن سـؤال را بکنـم کـه شـما در دوره نوجوانی چه 
تصّوری از خدا داشـتید؟ حـاالت و روحّیات شـما در ایـن دوره چگونه بود؟ شـما به نوجوانـان توصیه 
میکنیـد کـه چگونه بـا خـدا حـرف بزننـد، چـه چیزهایـی از خـدا بخواهنـد و رابطه شـان بـا خدا 

چگونه باشد؟
عرض کنم کـه مـن در دوره نوجوانـی - یعنی همـان دورانی که تـازه از دبسـتان بیرون آمده و طلبه شـده بـودم - به 
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دعـا و توّجه و توّسـل خیلـی اهتمـام میورزیدم؛ امـا این را کـه چه تصـّوری از خـدا داشـتم، االن نمیتوانـم چیزی به 
یاد بیاورم که دربـاره ی خـدا چگونه فکر میکـردم، کمااین که انسـان دربـاره ذات مقّدس پـروردگار هـم نباید خیلی 
فکر کنـد و راجع بـه ذات مقـّدس پـروردگار، در فکـر فـرو برود.وجود خـدای متعـال، یک وجـود بدیهی و روشـن و 
واضحی اسـت که همـه وجود یک انسـان، بـه او گواهـی میدهد؛ یعنی اگر انسـان دچار وسوسـه نشـود و خـودش را 
در وسوسـه ها غـرق نکند، ذهـن انسـان، دل و جان انسـان به وجـود خـدا گواهی میدهـد. واقعـاً وجود خـدا حّتی به 

برهان و اسـتدالل، احتیـاج ندارد؛ اگـر چه برهـان و اسـتدالل زیادی هـم در مورد وجـود پروردگار هسـت.
آنچه کـه آن وقت بـرای من مطـرح بود و عمـًا وجود داشـت، این بود کـه اهل دعـا و ذکـر و دعاهای مأثـور و اعمالی 
که وارد شـده بود، بـودم. مثًا یادم اسـت هنوز بالـغ نبودم که اعمـال روز عرفـه را بجـا آوردم. اعمـال آن روز، طوالنی 
هم هسـت - البد آشـنا هسـتید؛ خیلی از جوانـان با آن اعمال آشـنا هسـتند - چند سـاعت طـول میکشـد. اعمال، 
از بعـد از نمـاز ظهـر و عصر شـروع میشـود و اگـر انسـان بخواهد بـه همـه آن اعمال برسـد، شـاید تا نزدیـک غروب 
- روزهـای نـه چنـدان بلند - بـه طـول میانجامـد.آن وقـت من یـادم اسـت که بـا مـادرم - چون مـادرم هـم خیلی 
اهـل دعـا و توّجـه و اعمـال مسـتحّبی بـود - میرفتیم یک گوشـه حیـاط که سـایه بـود - منـزل ما حیـاط کوچکی 
داشـت - آن جا فـرش پهن میکردیم - چون مسـتحب اسـت که زیر آسـمان باشـد - هـوا گرم بـود؛ آن سـالهایی که 
االن در ذهنـم مانده، یا تابسـتان بود، یا شـاید پاییز بود، روزها نسـبتاً بلند بود. در آن سـایه مینشسـتیم و سـاعتهای 
متمادی، اعمـال روز عرفـه را انجـام میدادیم. هـم دعا داشـت، هم ذکـر و هم نمـاز. مـادرم میخواند، مـن و بعضی از 
بـرادر و خواهرها هـم بودند، میخواندیـم. دوره جوانـی و نوجوانی مـن این گونه بـود؛ دوره اُنـس با معنویـات و با دعا و 

. یش نیا
البته مـا آن وقت از یـک امتیاز برخـوردار بودیم کـه اگـر آن امتیاز، امـروز در جوانی باشـد، دعـا و ذکر و نمـاز برای او 
شـیرین خواهد بـود و مطلقاً خسـته کننـده نخواهـد شـد؛ و آن توّجه بـه معانی اسـت. ببینید؛ هـر کس کـه از نماز 
خسـته میشـود، یا معنای نماز را نمیدانـد، یا توّجـه نمیکند، وااّل اگر کسـی معنـای نماز را بدانـد و به نمـاز هم توّجه 
کند، امـکان نـدارد از نماز خسـته شـود؛ اصـًا امـکان ندارد.اگر کسـی معنـای دعا، مثـًا دعـای ابیحمـزه ثمالی، یا 
دعـای امـام حسـین علیه الّسـام در روز عرفـه را بفهمـد و توّجـه کند - کـه هـر دو خیلی طوالنـی هسـتند و چون 
گاهـی انسـان معنا را هـم میدانـد، امـا توّجـه نمیکنـد، ذهنش جاهـای دیگـر میـرود - امـکان نـدارد از ایـن دعای 
به ایـن بلندی خسـته شـود. یعنی ایـن گفتگویی کـه در ایـن دعا انجـام گرفتـه، بیـن آن بنـده برگزیده و شایسـته 
و بامعرفـت و خـدا، این قـدر پُرجاذبـه و نافـذ و حقیقـی اسـت - یعنـی بیـان کننـده آن خواسـتهای فطـری انسـان 
اسـت - که امـکان ندارد کسـی هیـچ وقت از آن خسـته شـود. مـن توصیـه ام بـه جوانان این اسـت کـه عبـادت را با 
توّجه انجـام دهند. مـن اصـرار نمیکنـم که زیـاد عبـادت کنید؛ نه. شـما خواسـتید زیـاد عبـادت کنید، خواسـتید 
کم عبـادت کنیـد؛ ولی آنچـه انجـام میدهید بـا توّجه باشـد. البتـه همه بایـد عبـادت واجـب را انجام دهنـد؛ آن که 
قابـل اغمـاض و اینها نیسـت. هر کسـی بایـد عبـادت واجبـش را انجـام دهـد. عبـادات واجـب، چیزی هم نیسـت، 
فقـط هفده رکعـت نمـاز در شـبانه روز، عبادت واجب ماسـت کـه این چیـز زیادی نمیشـود. هفـده تا یـک دقیقه، یا 
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حداکثر هفده تـا دو دقیقـه چیزی نمیشـود. مـن نمیگویـم جوانان عبـادات مسـتحّبه - مثـل دعا خوانـدن، تاوت 
قرآن، یـا نمازهـای مسـتحبی - را زیـاد انجام دهنـد؛ اما میگویـم همان مقـداری کـه انجام میدهنـد با توّجه باشـد. 
اگر بـا توّجه انجـام دادند، بهـره میبرنـد؛ حقیقتـاً از آن چیـزی کـه میخوانند، اسـتفاده میکننـد. حاال ممکن اسـت 
بعضی عربی بلـد نباشـند، ترجمه های خوبی شـده اسـت؛ مـن بعضـی از ترجمه های دعاهـا را دیـده ام، واقعـاً خوب 
اسـت. بـد نیسـت شـما ایـن را بدانیـد. من بـا دیـد ادبی کـه بـه ایـن دعاهـا نـگاه میکنـم، جـزو زیباترین سـخنان 
زبـان عربی اسـت. همیـن دعای کمیـل، یا دعـای امـام حسـین علیه الّسـام در عرفه، یـا همین دعـای ابیحمـزه، یا 
آن مناجـات شـعبانّیه، اینهـا در زبان عـرب، جـزو زیباتریـن متنهای ادبی اسـت؛ خیلـی زیباسـت؛ البته ایـن دعاها 
متنهای قدیمی اسـت. میدانیـد که زبـان، تحّول پیـدا میکند؛ مثـًا به صورت یک تشـبیه ناقص، گلسـتان سـعدی 
قدیمی اسـت، زبان قدیمـی دارد، اما کسـی کـه آن را بخوانـد و اهل ادبّیـات و هنـر باشـد، از زیبایی آن بهـره میبرد. 

ایـن تعبیرات، بسـیار زیباسـت؛ هـم الفاظ زیباسـت، هـم معانی زیباسـت.
مفاهیـم و معارفـی که در صحیفه سـّجادیه اسـت، بـه قدری زیباسـت کـه! انسـان گاهی اوقـات حیـرت میکند این 
چـه ذهنی اسـت، چه مغزی اسـت کـه اینها را توانسـته اسـت کنـار هم بنشـاند و چنیـن تعبیراتـی را درسـت کند! 
لذا مـن توصیه میکنم کـه ارتباطـات بچه ها با خـدا، ارتباطـاِت با توّجـه و با حالی باشـد؛ بخصـوص نمازهـا را با حال 
بخواننـد. دعا کـه میخواننـد، با حـال و با توّجـه بخواننـد و بداننـد با چـه وجودی حـرف میزننـد و چـه میخواهند و 
بداننـد ایـن خواسـت، پاسـخ دارد. در قـرآن، به مـا گفته شـده اسـت: »ادعونی اسـتجب لکـم«6 ؛ مـرا بخوانیـد تا به 
شـما پاسـخ دهم. یـک جـا دارد: »واسـئلوا اللَّ من فضلـه«7؛ از فضـل خدا طلـب کنیـد و بخواهیـد. اینهـا وعده های 
الهی اسـت و وعده های الهـی، صادقترین وعده هاسـت و حتمـاً چنانچه از خـدا بخواهید، خدا به شـما پاسـخ خواهد 
داد. اگـر اُنس پیـدا کنید، خواهیـد دید که خیلی از پاسـخها همانی اسـت کـه در همان لحظه به شـما داده میشـود؛ 
یعنـی آدم نبایـد خیال کنـد که پاسـخ دعا حتمـاً همـان پولی اسـت که از خـدا خواسـته اسـت و باید برسـد! گاهی 
اوقات پاسـخ، همانی اسـت کـه در آن لحظـه به شـما میدهنـد. آن چنـان نورانیّتی در دل شـما بـه وجـود میآید که 
میبینیـد اصًا پاسـختان را همـان سـاعت گرفته ایـد. آن حالتـی را که انسـان در دعـا پیـدا میکند، گاهی احسـاس 
میکند کـه دیگر غیـر از آن، هیـچ چیـز نمیخواهد. وقتـی یـاد پـروردگار در دل انسـان، زنده باشـد، این گونه اسـت.

 سؤالم را طور دیگری مطرح میکنم: شما خدا را چگونه شناختید؟
البته من به صـورت ایمانـی، از خانـواده گرفتم و بـه صورت معرفتـی، بعدها با فکـر و بـا مطالعه کتابهای اسـتداللی، 
توانسـتم به معرفت اسـتداللی دسـت پیدا کنـم. عزیـزان مـن! میتوانم به شـما بگویـم که معرفـت اسـتداللی الزم 
اسـت؛ اما آن چیـزی که انسـان را نجـات میدهد و بـه حرکـت وا میـدارد، همـان معرفت ایمانی اسـت. یعنـی وقتی 
که ابـوذر مسـلمان شـد، پیامبـر اسـام نرفته بـود برهان نظـم و برهـان خلـف و برهـان علّـت اُولـی را بـرای او بیان 
کنـد و بگوید بـه این دلیـل خدایی هسـت و خـدا یکی اسـت و ایـن بتها خـدا نیسـتند. نخیـر؛ بـا آن بیـان پُرجاذبه 
خـودش، ایمانـی را در دل ابـوذر انداخته بـود. میدانیـد، آن بیانی کـه بر اثـر نورانّیـِت ایمان در دل انسـان بـه وجود 

6. غافر: 60 
7. نساء: 32 
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میآید چقدر ارزشـمند اسـت! حـاال چـه آن را پدر و مـادر به انسـان بدهنـد، چه یـک بزرگتر دیگـر، چه یـک حادثه 
که گاهی آن ایمان ناب را به انسـان میبخشـد کـه آن برای انسـان، خیلی بیشـتر به کار میآیـد، تا آن اسـتداللها. اگر 
چه آن اسـتداللها حتماً الزم اسـت؛ زیـرا در آن ایمانی که گفتم، ممکن اسـت گاهی وسوسـه بشـود، بعضـی بیایند و 
خدشـه کنند. انسـان برای این کـه خـودش را از آن وسوسـه ها به جـای امنی برسـاند، به آن اسـتدالل احتیـاج دارد. 
آن اسـتدالل، مثل سـتون و دیواری اسـت که انسـان بـه آن تکیـه میدهد و خیالش آسـوده اسـت که جای وسوسـه 
و دغدغه نیسـت؛ یعنـی کسـی نمیتواند در انسـان، تردیـد ایجاد کنـد. امـا آن چیزی کـه انسـان را بـه کار میآید، به 
حرکـت وادار میکنـد و در میدانهای زندگـی کمک میکند، همـان اعتقادی اسـت که از ایمـان، از محّبـت، از جاذبه و 

از شـور و عشـق، حاصل میشود.

 یک نوجوان، در دعا از خدا چه بخواهد؟
هر چـه بخواهد عیبـی نـدارد؛ یعنـی نوجـوان، آرزوهایـی دارد دیگـر. گاهـی آرزوهـای انسـان در یک اتـاق خاصه 
میشـود - در اتاق خـودش که در خانـه دارد، یـا بـا خانـواده اش زندگی میکنـد - یعنی خیلـی کوچک اسـت؛ همان 
را هـم از خـدا بخواهیـد، مانعـی نـدارد. از خدا همـه چیز بخواهیـد؛ یعنـی هیچ چیـز را نگوییـد کوچک اسـت، یا بد 
اسـت که از خـدا بخواهیم همـه چیـز را میشـود از خـدا خواسـت.فرق خـدا و بنـدگان خـدا این اسـت کـه بندگان 
خدا بـه گونه ای هسـتند کـه گاهی بـد اسـت انسـان چیزهایـی را از آنهـا بخواهـد؛ امـا از خدا، هیـچ چیز بد نیسـت 
که شـما بخواهید. خـدا قدرتش زیاد اسـت، علمـش هم زیاد اسـت، نیاز شـما را هـم میدانـد و آن چیزی که از شـما 
میپسـندد، ارتبـاط بـا اوسـت. این ارتبـاط، بـا درخواسـت حاجت اسـت. بسـیار خـوب؛ حاجـت بخواهید، خـدا هم 
ان شـاءاللَّ عطـا خواهد کـرد. اگر مصلحـت شـما باشـد، خـدا آن حاجـت را روا خواهـد کـرد. آینده تـان را بخواهید، 
توفیقات و پیشـرفتتان را بخواهید، سـامت خودتـان را بخواهیـد، ایمان قـوی را از خـدا بخواهید. میدانیـد، یکی از 
خواسـته هایی که در دعاهـای ما خیلـی روی آن تکیه شـده، همـان ایمان و یقین ثابت و روشـن و شـورانگیز اسـت؛ 
ایـن را هم از خـدا بخواهید. ایـن را هم خدا به شـما میدهـد. دنیـا بخواهید، آخـرت بخواهید، بـرای پـدر و مادرتان و 

بـرای دوسـتانتان بخواهیـد. دعا این اسـت.

 از چه زمانی به فعالیتهای سیاسی عاقه مند شدید و مطالعات سیاسی را آغاز کردید؟
مـن شـاید پانـزده یا شـانزده سـالم بـود کـه مرحـوم »نـّواب صفـوی« به مشـهد آمـد. مرحـوم نـواب صفـوی برای 
من، خیلـی جاذبـه داشـت و بـه ّکلی مـرا مجـذوب خـودش کـرد. هر کسـی هم کـه آن وقـت در حـدود سـنین ما 
بود، مجـذوب نّواب صفـوی میشـد؛ از بس ایـن آدم، پُرشـور و بااخـاص، پر از صـدق و صفـا و ضمناً شـجاع و صریح 
و گویا بـود. مـن میتوانـم بگویم کـه آن جا به طـور جّدی بـه مسـائل مبارزاتـی و به آنچـه که بـه آن مبارزه سیاسـی 
میگوییـم، عاقه مند شـدم. البتـه قبـل از آن، چیزهایی میدانسـتم. زمـان نوجوانـِی ما با اوقـات »مصـّدق« مصادف 
بـود. من یـادم اسـت در سـال 132۹ وقتـی کـه مصـّدق تـازه روی کار آمـده بـود و مرحـوم »آیـةاللَّ کاشـانی« با او 
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همـکاری میکردنـد - مرحـوم آیـةاللَّ کاشـانی نقـش زیـادی در توّجـه مـردم به شـعارهای سیاسـی دکتـر مصّدق 
داشـتند - لذا کسـانی را به شـهرهای مختلف میفرسـتادند که بـرای مردم سـخنرانی کننـد و حرف بزننـد. از جمله 
در مشـهد، سـخنرانانی میآمدند. من دو نفر از آن سـخنرانان و سخنرانیهایشـان را کامًا یادم اسـت. آن جا با مسـائل 
مصّدق آشـنا شـدیم و بعد، مصّدق سـقوط کـرد.در سـال 1332 کـه قضیـه 28 مرداد پیشـامد کـرد، من کامـًا در 
جریان سـقوط مصـّدق و حـوادث آن روز بـودم؛ یعنی مـن خوب یـادم اسـت کـه اوبـاش و اراذل، در مجامـع حزبی 
که بـه دولت دکتـر مصـّدق ارتبـاط داشـتند، ریختـه بودنـد و آن جاهـا را غـارت میکردنـد. این مناظـر، کامـًا جلِو 
چشـمم اسـت!بنابراین مـن مقوله هـای سیاسـی را کامـًا میشـناختم و دیـده بـودم؛ لیکـن به مبـارزه سیاسـی به 
معنـای حقیقی، از زمـان آمدن مرحـوم نّواب عاقه مند شـدم. بعـد از آن که مرحـوم نّواب از مشـهد رفـت، زیاد طول 
نکشـید که شـهید شـد. شـهادت او هم غوغایی در دلهای جوانانـی کـه او را دیده و شـناخته بودنـد، به وجـود آورده 

بـود. در حقیقـت سـوابق کار مبارزاتی ما بـه ایـن دوران برمیگـردد؛ یعنی بـه سـالهای 1333 و 34 بـه بعد.

 از نحـوه زندگـی در دوران پهلـوی و در طـول مبـارزات، کـه چقـدر در زنـدان و تبعیـد بـه سـر 
برده اید، بفرمایید.

مـن بارها بازداشـت شـدم. مرا شـش مرتبـه بازداشـت کردنـد؛ یک بـار هم زنـدان بردنـد، یک بـار هم تبعید شـدم. 
مجموعـاً این دورانها نزدیک به سـه سـال طـول کشـیده اسـت. دوره زندگـی مـا در آن زمانها، بـرای ایرانیهـا دوران 
بسـیار بدی بـود. اّوالً نکتـه خیلی مهّمـی که امروز شـاید شـما واقعـاً نتوانیـد آن را درسـت تصـّور کنید، این اسـت 
کـه آن دوران، مسـائل کشـور - سیاسـت و دولـت - مطلقـاً برای مـردم مطرح نبـود. امـروز مردم مـا در کشـور، وزرا 
را میشناسـند، رئیـس جمهـور را میشناسـند، آن وقتـی کـه نخسـت وزیر بـود، او را میشـناختند، کارهای عمـده را 
میداننـد، در مبـارزات سیاسـی خیلـی چیزهـا را خبـر دارند کـه دولـت، امـروز چـه اقدامی کـرده و چـه تصمیمی 
گرفته اسـت؛ ولـی آن زمان، دولتهـا میآمدنـد و میرفتنـد و اصًا مـردم نمیفهمیدند! یـک نخسـت وزیر میرفت، یک 
نخسـت وزیر دیگر میآمد، کابینـه عوض میشـد، انتخابات میشـد و اصـًا مردم خبـر نمیشـدند! توّجه میکنیـد؟! به 
کل نسـبت به مسـائل دولت، بیتفاوت بودنـد. دولت بـرای خودش کارهایـی میکرد، مـردم راه خودشـان را میرفتند، 

دولـت راه خـودش را میرفت، فشـار روی مـردم، خیلی زیـاد بـود و آزادی اصـًا نبود.
من یادم اسـت که دوسـتی از دوسـتان مـا از پاکسـتان آمده بـود، برای مـا نقل میکـرد که بله، مـن در داخـل پارک، 
فـان کـس را دیدم کـه اعامیـه ای را بـه فانـی داد؛ مـن تعّجب کـردم که مگـر در پـارک کسـی میتواند به کسـی 
اعامیه بدهـد! او از تعّجـب من تعّجـب کرد و گفـت: چرا نشـود؟! پارک اسـت دیگر، انسـان اعامیـه را درمیـآورد و 
به آن طـرف میدهد. گفتـم: چنین چیزی میشـود؟! ایـن مربوط بـه دوران مبـارزات ما بود کـه مـن دوره نوجوانی را 
هم گذرانده بـودم؛ یعنـی اختنـاق در ایـران آن قدر زیـاد بود کـه اصـًا تصـّور نمیکردیم ممکن اسـت کسـی بتواند 
بـه زبـان صریـح، روشـن، روز روشـن، جلِو چشـم مـردم، حـرف سیاسـی به کسـی یـا به دوسـتی بزنـد، یـا کاغذی 
را بـه او بدهد، یـا کاغـذی را از او بگیـرد! از بس فشـار و خفقان بـود. به کوچکتریـن سـوءظن، افـراد را میگرفتند و به 
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خانه هـای مـردم میریختند!بارها بـه منزل مـا ریختند و منـزل ما را گشـتند - منـزل پدرم، منـزل خـودم - کاغذها 
و نوشـته های مرا بارهـا بردند! خیلـی از نوشـته ها و یادداشـتهای علمـی و غیر علمـی من از بیـن رفته و غارت شـده 

اسـت؛ بردند، جمع کردنـد و بعد دیگـر ندادنـد! یا وقتـی دادنـد، همـه اش را ندادند!
زندگـی از لحـاظ سیاسـی، زندگی سـختی بـود؛ یعنـی زندگی سیاسـی بسـیار زندگی سـختی بـود. خفقـان بود و 
آزادی نبـود. مـن در دوره مبـارزات، برای جوانـان و دانشـجویان در مشـهد، مّدتها درس تفسـیر میگفتـم. یک وقت 
به بخشـی از قرآن رسـیدیم کـه راجع بـه قضایـای »بنیاسـرائیل« بود؛ قهـراً راجع بـه بنیاسـرائیل هم تفسـیر قرآن 
میگفتیم. یـک مقدار راجـع بـه بنیاسـرائیل و یهود صحبـت کـردم؛ بعد از مـّدت کمی مـرا بازداشـت کردنـد! البته 
نه بـه آن بهانـه، به جهـت و بـه عنـوان دیگـری بازداشـت کردنـد و بـه زنـدان بردنـد. جـزو بازجوییهایی کـه از من 
میکردنـد، این بود که شـما علیه اسـرائیل و علیه یهـود حـرف زده اید! توّجـه میکنید؟ یعنی اگر کسـی آیـه قرآنی را 
که راجع به بنیاسـرائیل حـرف زده بود، تفسـیر میکـرد و دربـاره آن حرف میـزد، بعد باید جـواب میداد کـه چرا این 
آیه قـرآن را مطرح کرده اسـت! چـرا این حرفهـا را زده و چـرا راجع به بنیاسـرائیل، بدگویـی کرده اسـت! یعنی وضع 
سیاسـی، این گونه وضع سـخت و دشـواری بـود و سیاسـها این قدر ضـّد مردمـی و وابسـته به خواسـت اربابهـا بود!

البته بـا این دو سـه کلمه نمیشـود اوضـاع و احـوال دوران اختنـاق را بیان کـرد. من ایـن را به شـما بگویم کـه حّقاً و 
انصافـاً اگر ده جلد کتاب هم نوشـته شـود و همـه آنها تشـریح و توصیف آن دوران باشـد، باز هم نمیشـود بیـان کرد! 
البته بعضـی از حرفها هسـت که اصًا نمیشـود بـا زباِن معمـول بیان کـرد؛ بعضـی از تصّورات هسـت که جز بـا زبان 
ادب و هنر بیان نمیشـود. در شـعر میشـود بیان کـرد، در کارهـای ادبی و هنری میشـود بیان کـرد؛ اما خیلـی از آنها 

را در زبـان معمولی نمیشـود گفت.

 خاطره ای از دوران انقاب و به طور اخص، خاطره ای در رابطه با امام راحل بفرمایید.
البتـه خیلـی خاطره هسـت؛ یعنـی همه محفوظـات ما بـه یک معنـا خاطره اسـت. یکـی از خاطـرات خیلـی جالب 
مـن، آن شـب اّولی اسـت کـه امـام وارد تهـران شـدند؛ یعنـی روز دوازدهـم بهمن - شـب سـیزدهم - شـاید اّطاع 
داشـته باشـید و البد شـنیده اید که امام، وقتـی آمدند، به بهشـت زهـرا رفتند و سـخنرانی کردنـد، بعد بـا هلیکوپتر 
بلند شـدند و رفتند.تا چند سـاعت کسـی خبر نداشـت که امام کجا هسـتند! علّـت هم این بـود که هلیکوپتـر، امام 
را در جایـی که خلوت باشـد بـرده بود؛ چـون اگر میخواسـت جایی بنشـیند کـه جمعیت باشـد، مـردم میریختند و 

اصًا اجـازه نمیدادنـد که امـام، یک جـا بروند و اسـتراحت کننـد. میخواسـتند دور امـام را بگیرند.
هلیکوپتر در نقطـه ای در غرب تهـران رفت و نشسـت، بعـد اتومبیلی امام را سـوار کـرد. همین آقای »ناطـق نوری« 
اتومبیلی داشـتند، امـام را سـوار میکنند - مرحـوم حاج احمـد آقا هم بـود - امـام میگویند: مـرا به خیابـان ولیعصر 
ببرید؛ آن جـا منزل یکی از خویشـاوندان اسـت. درسـت هم بلـد نبودند؛ میروند و سـراغ بـه سـراغ، آدرس میگیرند، 

باالخـره پیدا میکننـد - منزل یکـی از خویشـاوندان امام - بیخبـر، امـام وارد منزل آنها میشـوند!
امـام هنوز نمـاز هـم نخوانـده بودنـد - عصـر بـود - از صبح کـه ایشـان آمدند - سـاعت حـدود نـه و خـرده ای - و به 
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بهشـت زهرا رفتند تـا عصر، نه ناهـار خـورده بودند، نه نمـاز خوانـده بودند، نـه اندکی اسـتراحت کرده بودنـد! آن جا 
میروند کـه نمازی بخواننـد و اسـتراحتی بکننـد. دیگر تماس با کسـی نمیگیرنـد؛ یعنی آن جـا که میروند، با کسـی 
تمـاس نمیگیرنـد. حاال کسـانی کـه در ایـن سـتادهای عملیاتی نشسـته بودنـد - ماهـا بودیم کـه نشسـته بودیم - 
چقدر نگـران میشـوند! ایـن دیگر بمانـد. چند سـاعت، هیـچ کـس از امام خبر نداشـت؛ تـا بعـد باالخره خبـر دادند 

که بلـه، امـام در منزل فانـی هسـتند و خودشـان میآیند، کسـی دنبالشـان نرود!
من در مدرسـه رفاه بـودم که مرکـز عملیاِت مربـوط به اسـتقبال از امـام بود - همیـن دبسـتان دخترانه رفـاه که در 
خیابان ایران اسـت که شـاید شـما آشـنا باشـید و بدانید - آن جا در یک قسـمت، کارهایـی را که من عهـده دار بودم، 
انجـام میگرفت؛ دو، سـه تا اتـاق بود. مـا یـک روزنامه روزانـه منتشـر میکردیم. در همـان روزهـای انتظار امام، سـه، 

چهار شـماره روزنامه منتشـر کردیم. عـّده ای آن جـا بودیم کـه کارهای مربـوط به خودمـان را انجـام میدادیم.
آخر شـب - حدود سـاعت نه ونیم، یا ده بـود - همه خسـته و کوفتـه، روز سـختی را گذرانـده بودند و متّفرق شـدند. 
مـن در اتاقی کـه کار میکـردم، نشسـته بـودم و مشـغول کاری بـودم؛ ناگهـان دیدم مثـل این کـه صدایـی از داخل 
حیـاط میآید - جلِو سـاختمان مدرسـه رفاه، یـک حیاط کوچـک دارد که محـلِّ رفت و آمد نیسـت؛ البتـه آن هم به 
کوچـه در دارد، لیکن محـلِّ رفـت و آمد نیسـت - دیـدم از آن حیـاط، صـدای گفتگویی میآیـد؛ مثل این که کسـی 
آمد، کسـی رفت. پـا شـدم ببینم چـه خبر اسـت. یک وقـت دیـدم امـام از کوچـه، تـک و تنها بـه طرف سـاختمان 
میآیند! بـرای من خیلـی جالـب و هیجان انگیز بـود که بعـد از سـالها ایشـان را میبینـم - پانزده سـال بـود، از وقتی 
که ایشـان را تبعید کرده بودند، مـا دیگر ایشـان را ندیده بودیـم - فوراً در سـاختمان، ولولـه افتاد؛ از اتاقهـای متعّدد 
- شـاید حدود بیسـت، سـی نفر آدم، آن جا بودند - همه جمع شدند. ایشـان وارد سـاختمان شـدند. افراد دور ایشان 

ریختند و دسـت ایشـان را بوسـیدند. بعضیها گفتند کـه امـام را اذیّت نکنید، ایشـان خسـته اند.
بـرای ایشـان در طبقه بـاال اتاقی معّین شـده بـود - که بـه نظرم تـا همین سـالها هم مدرسـه رفـاه، هنـوز آن اتاق را 
نگـه داشـته اند و ایـام دوازده بهمـن، گرامـی میدارند - بـه نحوی طـرف پله هـا رفتند تا بـه اتاق بـاال برونـد. نزدیک 
پاگرد پله که رسـیدند، برگشـتند طـرف ما که پـای پله ها ایسـتاده بودیم و مشـتاقانه به ایشـان نـگاه میکردیم. روی 
پله ها نشسـتند؛ معلوم شـد که خود ایشـان هـم دلشـان نمیآید که این بیسـت، سـی نفـر آدم را رهـا کننـد و بروند 
اسـتراحت کننـد! روی پله هـا به قـدر شـاید پنـج دقیقـه نشسـتند و صحبت کردنـد. حـاال دقیقـاً یادم نیسـت چه 
گفتنـد. به هرحال، »خسـته نباشـید« گفتنـد و امید به آینـده دادنـد؛ بعد هم بـه اتاق خودشـان رفتند و اسـتراحت 
کردند.البتـه فـردای آن روز که روز سـیزدهم باشـد، امـام از مدرسـه رفاه به مدرسـه علوِی شـماره دو منتقل شـدند 
که بـِر خیابان ایران اسـت - نـه مدرسـه علوی شـماره یک که همسـایه رفـاه اسـت - و دیگر رفـت و آمدهـا و کارها، 

همه آن جـا بود. ایـن خاطـره به یـادم مانده اسـت.
من شـما جوانان عزیز - پسـرها و دخترهـا - و همـه جوانـان و نوجوانان ایران بـزرگ و عزیزمـان را به خدا میسـپارم. 
ان شـاءاللَّ که همه تان موّفـق و مؤیّد باشـید. ان شـاءاللَّ زندگی جوانـی را که زندگی تکامـل و تعالی عملـی و اخاقی 
و همه جانبه اسـت، به بهتریـن وجهی طـی کنیـد و از خطراتی که سـر راه انسـانها قرار دارد، به سـامت عبـور کنید 
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و در آینـده ای که چنـدان دور نیسـت، یعنی بیسـت سـال دیگر - به نظر شـما زمـاِن خیلـی طوالنیای اسـت؛ لیکن 
کسـی که چند تا بیسـت سـال عمـر کـرده اسـت، میداند که بیسـت سـال، زمـان خیلـی کوتاهـی اسـت؛ برخاف 
تصـّور جوانان کـه خیـال میکنند بیسـت سـال، خیلی طوالنی اسـت؛ بیسـت سـال مثـل یک سـاعت برای انسـان 
میگذرد - ان شـاءاللَّ هر کدام از شـما بتوانیـد برای کشـورتان یک شـخصیت مفید و سـودمند و پیش برنـده، و برای 
هم میهنانتان یک الگوی مناسـب و بـرای نوجوانان آن روز، شـخصیتهایی باشـید که به شـما اقتدا کنند؛ از شـما یاد 
بگیرند و از وجود شـما اسـتفاده کننـد. ان شـاءاللَّ در دوره جوانی و در همـه عمرتان بتوانیـد رضای خداونـد را جلب 
کنید و ان شـاءاللَّ در راهی که خـدای متعال برای انسـان خواسـته - که راه سـعادت و خوشـبختی همان اسـت - به 

بهتریـن وجهی حرکـت کنید.
والّسام علیکم و رحمةاللَّ و برکاته 
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  از دیــدن جوانــان چــه احساســی بــه شــما دســت 
ــد،  ــان میگویی ــه آن ــه ب ــی ک ــن مطلب ــد و اّولی میده

چیست؟
جنابعالی دوره جوانی خود را چگونه گذراندید؟

و  یــک جــوان مســلمان  از  تعریــف شــما 
خصوصّیــات او چیســت؟ چگونــه یــک جــوان 
میتوانــد مســیر زندگــی را طــی کنــد و بــه اهدافــش 

برسد؟
ــه  ــا چگون ــجو، م ــر دانش ــک دخت ــوان ی ــه عن ب
ــام  ــرا علیهاس ــرت زه ــی حض ــم از زندگان میتوانی
الگــو بگیریــم؟ الگوهــای خــود شــما در دوره جوانــی 

چه کسانی بوده اند؟
ــه هنــر و ادبیــات، از  ــه عاقــه شــما ب ــه ب ــا توّج  ب
ــه  ــتر مطالع ــک را بیش ــار کدامی ــر، آث ــعرای معاص ش

کرده اید و به کدامیک بیشتر عاقه دارید؟
و ...

خصوصّیات مهّم جوانان: انرژی، امید و ابتکار
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خصوصّیات مهّم جوانان: انرژی، امید و ابتکار *

  از دیدن جوانان چه احساسی به شما دست میدهد و اّولین مطلبی که به آنان میگویید، چیست؟

 بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم 
وقتی بـا جوانان هسـتم و در محیط جـوان قرار دارم، احسـاس من مثل احسـاس کسـی اسـت که در هـوای صبحگاه 
تنّفس میکنـد؛ احسـاس تازگی و طـراوت میکنـم. آن چیزی هـم که معمـوالً در ماقات بـا جوانـان، اّول بـار به ذهن 
مـن میرسـد و بارها بـه آن فکـر کـرده ام، این اسـت که آیـا اینهـا خودشـان میدانند کـه چه سـتاره ای در جبینشـان 
میدرخشـد؟ مـن ایـن سـتاره را میبینم؛ امـا آیا خودشـان هـم میبیننـد؟ سـتاره جوانی، سـتاره بسـیار درخشـان و 
خوش طالعـی اسـت. اگـر جوانـان ایـن گوهـر قیمتـی و بینظیـر را در وجود خودشـان حـس کننـد، فکـر میکنم که 

ان شـاءاللَّ از آن خـوب اسـتفاده خواهنـد کرد.

 جنابعالی دوره جوانی خود را چگونه گذراندید؟
 آن وقتهـا مثل حـاال نبـود؛ انصافـاً وضع خیلـی بد بـود. محیـط جوانی، محیـط دلنشـینی نبود؛ نـه برای مـن که آن 
وقت طلبـه بودم - مـن در دوره کودکـی هم از دبسـتان طلبه بـودم - بلکه بـرای همه جوانـان. به جوان اعتنا نمیشـد. 
خیلی اسـتعدادها در داخـل جوانان میمـرد. ما در مقابل چشـم خودمـان، این را شـاهد بودیـم. من خـودم در محیط 
طلبگیـام ایـن را میدیـدم. بعد هم کـه بـا محیطهای بیـرون طلبگـی، با محیـط دانشـگاه و دانشـجویان ارتبـاط پیدا 
کردم - سـالهای متمـادی، مـن بـا دانشـجویان ارتبـاط داشـتم و مأنـوس بـودم - در آنهـا هم دیـدم کـه همین طور 

*. بیانات در دیدار جمعی از جوانان 1377/02/07
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اسـت. آن قدر اسـتعدادهای درخشـان بود. آن قدر افرادی بودند که ممکـن بود در این رشـته ای کـه درس میخوانند، 
اسـتعداد چندانـی نداشـته باشـند؛ اما ممکـن بـود اسـتعداد دیگـری در وجودشـان باشـد، کـه کسـی نمیفهمید و 
نمیدانسـت. همان طـور که آقـای میرباقـری اشـاره کردند و درسـت هم گفتنـد، قبـل از انقـاب، همـه دوران جوانی 
من غالباً با جوانان گذشـته اسـت. وقتـی انقاب پیروز شـد، من حدوداً سـیونه سـاله بودم. تمـام مـدت دوره از هفده، 
هجده سـالگی من تـا آن تاریـخ، با جوانـان بـود؛ چه جوانـان حـوزه علمـی و تحصیلی دینـی و چـه جوانان خـارج از 
این حـوزه. چیـزی که حـس میکـردم این بـود کـه رژیـم محّمدرضـا پهلـوی کاری کرده بـود کـه جوانان به سـمت 
ابتذال میرفتنـد. ابتذال، نه فقـط ابتذال اخاقـی؛ ابتـذال هویّت و ابتذال شـخصّیت. البته مـن نمیتوانـم اّدعا کنم که 
خـوِد آن رژیـم برنامه ریزی کـرده بود کـه جوانان مملکـت را به ابتـذال بکشـاند - ممکن اسـت این طور بـوده، ممکن 
هم هسـت نبوده باشـد - امـا آنچه مسـلّم میتوانم بگویـم، این اسـت که آنهـا برنامه هایـی ریختـه بودند و بـه گونه ای 
مملکـت را اداره میکردند که الزمه اش این بود؛ یعنی از مسـائل سیاسـی دور، از مسـائل زندگی دور. شـما باور میکنید 
که من و امثـال من، تا سـنین مثـًا بیسـت و چندسـالگی، دولتهایی را کـه برسـِر کار بودنـد، اصًا نمیشـناختیم که 
چه کسـانی هسـتند؟! حاال شـما در این مملکت کسـی را میشناسـید که نداند وزیر آمـوزش و پرورش کیسـت؟ وزیر 
اقتصاد و دارایی کیسـت؟ یا مثـًا رئیس جمهور را کسـی نشناسـد؟ در اقصی نقاط کشـور هم همـه اّطـاع دارند. آن 
زمان، همه قشـرها - از جملـه جوانـان - اصًا به کل از مسـائل سیاسـی غافل بودند. بیشـترین سـرگرمی جوانـان، به 
مسـائل روزمّره بود. بعضی در غم نان، مشـغول کار سـخت بودنـد، برای این کـه یک لقمه نـان گیر بیاورنـد و بخورند، 

که آن هـم البته مقـداری از درآمدشـان صرف خـوردن نمیشـد؛ صرف کارهای حاشـیه ای میشـد.
 شـما اگر ایـن کتابهایـی را کـه در دوره جوانی مـا دربـاره امریکای التین و آفریقا نوشـته شـده اسـت، خوانده باشـید 
- مثل کتابهـای »فرانتس فانون« و کسـانی دیگـر که آن زمانهـا کتاب مینوشـتند و امروز هم کتابهایشـان بـه اعتبار 
خودشـان باقی اسـت - درمییابید کـه وضع ما هـم همین طور بـود. در مورد ایران کسـی جـرأت نمیکرد بنویسـد؛ اما 
در مـورد مثـًا آفریقا یا شـیلی یـا مکزیک راحـت مینوشـتند. من بـا خواندن ایـن کتابهـا میدیدم کـه عینـاً وضع ما 
همین گونه اسـت. یعنـی آن جوان کارگـر هم بعـد از آن که کار سـخت میکرد و یکشـاهی، َصّنـار گیر میـآورد، نصف 
این پول صـرف عّیاشـی و ولگـردی و هرزه گـری و این طور چیزها میشـد. اینها همـان چیزی بـود که مـا در آن کتابها 
میخواندیـم و میدیدیـم کـه در واقعّیـت جامعه خودمـان هم همین طور اسـت. انصافـاً خیلی بـد بود. محیـط جوانی، 
محیط خوبی نبـود. البتـه در داخـل دل جوانـان و محیط جـوان، طور دیگـری بود؛ چـون جوان اساسـاً اهل نشـاط و 
امید و هیجان و اینهاسـت. مـن خودم شـخصاً جوانِی بسـیار پُرهیجانی داشـتم. هـم قبل از شـروع انقـاب، به خاطر 
فّعالیتهـای ادبی و هنـری و امثـال اینهـا، هیجانـی در زندگی مـن بود و هـم بعد که مبـارزات در سـال 1341 شـروع 
شـد، که من در آن سـال، بیسـت و سـه سـالم بود. طبعـاً دیگر مـا در قلـب هیجانهای اساسـی کشـور قـرار گرفتیم و 
من در سـال چهـل و دو، دو مرتبـه به زنـدان افتادم؛ بازداشـت، زنـدان، بازجویـی. میدانید کـه اینها به انسـان هیجان 
میدهد. بعـد که انسـان بیـرون میآمد و خیـل عظیـم مردمی را کـه به ایـن ارزشـها عاقه مند بودنـد، و رهبـری مثل 
امام رضـوان اللَّ علیه را که بـه هدایت مـردم میپرداخت و کارهـا و فکرها و راههـا را تصحیح میکرد، مشـاهده مینمود، 
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هیجانش بیشـتر میشـد. این بـود کـه زندگی بـرای امثال مـن کـه در ایـن مقوله هـا زندگی و فکـر میکردنـد، خیلی 
پُرهیجان بـود؛ اما همـه این طـور نبودند. البتـه جوانان طبعـاً دور هـم که جمع میشـوند، چـون طبیعتاً دلشـان گرم 
اسـت - یعنی یک نـوع حالت سـرزندگی و شـادی در طینتشـان اسـت - از همه چیـز لّذت میبرنـد. جـوان از خوراک 
لّذت میبرد، از حـرف زدن لّذت میبـرد، از در آیینه نـگاه کردن لـّذت میبرد، از تفریح لّذت میبرد. شـما بـاور نمیکنید 
که انسـان وقتی از سـنین جوانی گذشـت، آن لّذتـی را که شـما مثـًا از یک غـذای خوشـمزه میبرید، دیگـر نمیبرد 
و نمیدانـد چیسـت! آن وقتها گاهـی بزرگترهای ما - کسـانی که در سـنین حـاالی من بودنـد - چیزهایـی میگفتند 
که مـا تعّجـب میکردیـم چطـور اینهـا این گونه فکـر میکننـد؟ حـاال میبینیـم نخیـر؛ آن بیچاره هـا خیلی هـم بیراه 
نمیگفتنـد. البته من خـودم را به کلّی از جوانـی منقطع نکـرده ام. هنوز هم در خـودم چیزی از جوانی احسـاس میکنم 
و نمیگـذارم که بـه آن حالت بیفتـم. الحمدللَّ تا به حـال نگذاشـته ام و بعد از ایـن هم نمیگـذارم؛ اما آنها که خودشـان 
را در دسـت پیری رها کـرده بودند، قهـراً التذادی که جـوان از همه شـؤون زندگی خـودش دارد، احسـاس نمیکردند. 
آن وقـت این حالـت بـود. نمیگویم کـه فضای غـم حاکم بـود - ایـن را اّدعـا نمیکنـم - اما فضـای غفلـت و بیخبری و 

بیهویّتـی حاکـم بود.
 این هـم بـود کـه آن وقت مـن و امثـال مـن کـه در زمینـه مسـائل مبـارزه، به طـور جـّدی و عمیـق فکـر میکردیم، 
هّمتمان را بر این گذاشـتیم که تـا آن جایی کـه میتوانیم، جوانـان را از دایـره نفوذ فرهنگـی رژیم بیرون بکشـیم. من 
خودم مثـًا مسـجد میرفتم، درس تفسـیر میگفتـم، سـخنرانِی بعـد از نماز میکـردم، گاهی بـه شهرسـتانها میرفتم 
سـخنرانی میکردم. نقطـه اصلی توّجه مـن این بود کـه جوانـان را از کمنـد فرهنگی رژیم بیرون بکشـم. خـود من آن 
وقتها ایـن را بـه »تور نامریـی« تعبیـر میکـردم. میگفتم یک تـور نامریـی وجـود دارد که همه را به سـمتی میکشـد! 
مـن میخواهم این تـور نامریـی را تا آن جا که بشـود، پـاره کنم و هـر مقدار کـه میتوانـم، جوانـان را از کمنـد و دام این 
تور بیرون بکشـم. هر کـس از آن کمنـد فکری خارج میشـد - کـه خصوصّیتش هـم این بـود کـه اّوالً به تدیّـن و ثانیاً 
به تفکـرات امـام گرایش پیـدا میکـرد - یـک نـوع مصونیتـی مییافـت. آن روز این گونه بـود. همان نسـل هـم، بعدها 
پایه های اصلـی انقاب شـدند. االن هـم که مـن در همین زمـان به جامعـه خودمان نـگاه میکنـم، خیلی از افـراد آن 

نسـل را - چه کسـانی که بـا من مرتبـط بودند، چه کسـانی کـه حّتـی مرتبـط نبودنـد - میتوانم شناسـایی کنم.
 به هر حـال، االن شـما زمـان بهتـری داریـد. فضـا، فضای بهتـری اسـت. البتـه نمیگویم کـه بـرای جوان همـه چیز 
فراهم اسـت و همه چیز آن گونه که باید باشـد، هسـت؛ امـا در مقام مقایسـه بـا آن زمان، امـروز وضـع از آن روز خیلی 
بهتر اسـت. اگر جوانـی بخواهد خـوب زندگی کنـد و هویّت انسـانی و شـخصّیت خـودش را بیابـد، به نظر مـن امروز 

ند. میتوا

تعریف شما از یک جوان مسلمان و خصوصّیات او چیست؟ چگونه یک جوان میتواند مسیر زندگی را 
طی کند و به اهدافش برسد؟

 البتـه به راحتی نمیشـود طی کـرد. این شـرطی کـه شـما گذاشـتید، کار مـرا در پاسـخ دادن خیلی مشـکل میکند. 
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هیـچ راه جّدِی مهـم را واقعـاً نمیشـود به راحتی طی کـرد. باالخره اگـر انسـان میخواهد به چیز باارزشـی دسـت پیدا 
کند، بایـد مقداری زحمـت و تـاش را با خـودش همراه کنـد - این ناگزیـر اسـت - منتها ببینیـد؛ من اساسـاً در بین 
این خصوصّیـات مهّمی کـه جوانان دارند، سـه خصوصّیـت را خیلی بـارز میبینم، کـه اگر آنها مشـّخص گـردد، و اگر 
آنها بـه سـمت درسـتی هدایت شـود، به نظـر میآید کـه میشـود به ایـن سـؤال شـما پاسـخ داد. آن سـه خصوصّیت 
عبارت اسـت از: انرژی، امیـد، ابتـکار. اینها سـه خصوصیت برجسـته در جوان اسـت. اگر واقعـاً رسـانه ها در کمکهای 
فرهنگی کـه به مـا میکنند - چـه گوینـدگان مذهبی، چـه گویندگان مسـائل فکـری و فرهنگـی، چه صدا و سـیما و 
چـه مدرسـه ها - بتواننـد این سـه خصوصیـت عمـده را درسـت هدایت کننـد، من خیـال میکنـم که خیلـی راحت 
میشـود یک جوان راه اسـامی را پیدا کند؛ چون اسـام هم چیـزی که از مـا میخواهد این اسـت که ما اسـتعدادهای 

خودمان را بـه فعلّیت برسـانیم.
 البتـه در قرآن یـک نکته بسـیار اساسـی هسـت - بد نیسـت من ایـن را بـه شـما جوانـان عزیـز بگویـم - و آن توّجه 
دادن به تقواسـت. وقتی که افـراد میخواهنـد پیش خودشـان تصویری از تقوا درسـت کنند، به ذهنشـان نمـاز و روزه 
و عبـادت و ذکـر و دعـا میآید. ممکن اسـت همـه اینهـا در تقوا باشـد، امـا هیچکـدام از آنها معنـای تقوا نیسـت. تقوا، 
یعنـی مراقب خود بـودن. تقـوا، یعنی یـک انسـان بداند کـه چـه کار میکند و هـر حرکـت خـودش را بـا اراده و فکر و 
تصمیم انتخاب کند؛ مثل انسـانی که سـوار بر یک اسـب رهوار نشسـته، دهانه اسـب در دسـتش اسـت و میداند کجا 
میخواهد بـرود. تقوا، این اسـت. آدمـی که تقوا نـدارد، حـرکات و تصمیمهـا و آینـده اش در اختیار خودش نیسـت. به 
تعبیر خطبـه نهج الباغه1: کسـی اسـت کـه او را روی اسـب سرکشـی انداخته اند؛ نه این که او سـوار شـده اسـت. اگر 
هم سـوار شـده، اسب سـواری بلد نیسـت. دهانه در دسـتش اسـت، اما نمیداند چگونه باید سـوار اسب شـود. نمیداند 
کجا خواهد رفـت. هرجا که اسـب او را کشـید، او هم مجبور اسـت بـرود و قطعـاً نجاتی در انتظار او نیسـت. این اسـب 

هم سـرکش اسـت.
 اگـر ما تقـوا را با همیـن معنـا در نظر بگیریـم، به نظر مـن راحـت میشـود راه را طی کـرد. البته بـاز هم نـه آن طور که 
خیلی راحت باشـد. به هرحال، میشـود، ممکن اسـت و واقعاً عملی اسـت کـه یک جوان راه اسـامی زندگـی کردن را 
پیدا کند. اگر متدیّن اسـت، ببینیـد چه کار میکنـد. این اقـدام، این حرف، ایـن رفاقت، ایـن درس و این فعـل و درک، 
آیا درسـت اسـت یا درسـت نیسـت. همین کـه او فکر میکند درسـت اسـت یا درسـت نیسـت، ایـن همان تقواسـت. 
اگر متدیّن نیسـت، چنانچه همین حالت را داشـته باشـد، ایـن حالت او را بـه دین راهنمایـی خواهد کرد. قـرآن کریم 
میگوید: »هـدی للمتقیـن«2؛ نمیگویـد »هـدی للمؤمنیـن«. »هـدی للمّتقین«؛ یعنـی اگر یـک نفر باشـد که دین 
هم نداشـته باشـد، اما تقوا داشـته باشـد - ممکن اسـت کسـی دین نداشـته باشـد، امـا به همیـن معنایی کـه گفتم، 
تقوا داشـته باشـد - او باشـک از قرآن هدایـت خواهد گرفـت و مؤمن خواهد شـد. امـا اگر مؤمن تقوا نداشـته باشـد، 
احتمـاالً در ایمـان هـم پایدار نیسـت. بسـتگی بـه شانسـش دارد: اگـر در فضـای خوبی قـرار گرفـت، در ایمـان باقی 

میماند؛ اگـر در فضـای خوبی قـرار نگرفـت، در ایمان باقـی نمیماند.
 بنابرایـن، اگر بتوانیـم از آن سـه خصوصّیت باتقوا کار بکشـیم و درسـت هدایت شـود، بـه نظرم خیلی خوب میشـود 

1. نهج الباغه، خطبه 16
2. بقره: 2
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جوانان در شـکلی که اسـام میپسـندد، زندگی کننـد؛ بخصوص که خوشـبختانه امروز کشـور ما کشـوری اسـامی 
اسـت. این، امر خیلـی مهّمـی اسـت. حکومت - یعنـی اقتـدار ملـی - در اختیار اسـام اسـت. کسـانی کـه زمامهای 
امور در دستشـان اسـت، عمیقاً به اسـام معتقدنـد. مردم هم کـه ایمـان در عمق جانشـان جـا دارد. لذا زمینـه برای 
مسـلمان شـدن و مسـلمان زیسـتن خیلی زیاد اسـت. من یک مثـال کوتاه هم بزنم و پاسـخ سـؤال شـما را بـه پایان 
ببـرم. در دوره جنگ که شـما متأّسـفانه اعتـای آن دوره را درک نکردیـد - البته جنـگ را درک نکردید و این تأّسـف 
ندارد؛ امـا آن خصوصیـات بینظیـر را شـما درک نکردیـد و آدم افسـوس میخـورد - جوانان هجده و بیسـت سـاله ای 
که در سـنین شـما بودند، از لحـاظ لطافـت و صفای معنـوی، گاهی بـه حّد عارفـی که چهل سـال در راه خدا سـلوک 
کـرده بـود، میرسـیدند! آدم ایـن را در وجـود آنها احسـاس میکرد. کـم هـم نبودند؛ فـراوان بودنـد. من همـان وقتها 
در مقابـل چنیـن جوانانی کـه قـرار میگرفتم، احسـاس خضـوع حقیقـی میکـردم؛ نـه این کـه بخواهم تواضـع کنم. 
دیده اید انسـان در مقابـل بزرگی که قـرار میگیـرد و کمـاالت او را که میبینـد، ضعف خـودش را میفهمـد! من همان 
احسـاس را در مقابل یـک جوان بسـیجی و یک جـوان رزمنده در خـودم میدیـدم و مییافتـم. آن فضا، چنـان فضایی 

بود کـه میتوانسـت یـک جـوان معمولـی را این گونه متحـّول کند.
 شـما میدانید که جوانان در دنیـا چگونه اند؛ گروههـای »رپ« و فـان و هزار نـوع بلّیه اخاقـی و فکـری. جوانان دنیا 
واقعاً بـه هـزار نـوع ابتائـات مبتـا هسـتند. گروههـای »رپ« و ایـن چیزهایی کـه حاال هسـت، زمـان ما هـم البته 
بـود. زمان مـا »بیتل«هـای معـروف بودنـد که حـاال شـنیده ام پیرمـرد شـده اند. چند وقـت پیـش دیدم کـه در یک 
مجلّـه خارجی شـرح حالشـان را نوشـته اند که هـر کـدام کجـا هسـتند و چـه کار میکننـد. آن گرفتاریهـای روحی، 
آن عقده هـای روانـی، آنها را بـه این وادیها میکشـاند. حاال کسـانی کـه در کشـورهای عقب افتـاده و دوردسـت از آنها 
تقلیـد میکنند، نمیفهمنـد کـه آن بیچاره ها دچـار چه بیماریای هسـتند! خیـال میکنند پیشـرفتی اسـت؛ در حالی 
که این یک انحطاط و سـقوط اسـت. در حالی کـه دنیا گرفتـار چنین وضعی بـود، جوانان مـا آن طور وضعی داشـتند. 
در ایران، جوان، سرشـار، مسـتغنی، سـربلند، بااحسـاس شـادی عمیق در قلب خود، احسـاس انجام وظیفه، احساس 
روشـن بودن هدف - که چـه کار میکنـد و بـرای کـه کار میکنـد - و بحمـداللَّ فائـز و برخوردار بـه اعتـای حقیقی و 

معنوی بـود که خـدای متعـال بـه او داده بود.

به عنوان یـک دختر دانشـجو، مـا چگونـه میتوانیـم از زندگانـی حضرت زهـرا علیهاسـام الگو 
بگیریم؟ الگوهای خود شما در دوره جوانی چه کسانی بوده اند؟

 سـؤال خوبی اسـت. اوالً من به شـما بگویم که الگـو را نباید بـرای ما معرفـی کنند و بگوینـد که این الگوی شماسـت. 
این الگوی قـراردادی و تحمیلـی، الگوی جالبی نمیشـود. الگو را بایـد خودمان پیدا کنیـم؛ یعنی در افـق دیدمان نگاه 
کنیم و ببینیـم از ایـن همه چهـره ای که در جلـِو چشـممان میآید، کـدام را بیشـتر میپسـندیم؛ طبعاً ایـن الگوی ما 
میشـود. من معتقدم که برای جوان مسـلمان، بخصوص مسـلمانی کـه با زندگـی ائّمه و خانـدان پیامبر و مسـلمانان 
صدر اسـام آشنایی داشـته باشـد، پیدا کردن الگو مشـکل نیسـت و الگو هم کم نیسـت. حاال خود شـما خوشبختانه 
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از حضرت زهرا سـام اللَّ علیها اسـم آوردیـد. من در خصـوص وجود مقـّدس فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها چند جمله 
بگویم؛ شـاید این سررشـته ای در زمینه بقیه ائّمـه و بزرگان شـود و بتوانیـد فکر کنید.

 شـما خانمی که در دوره پیشـرفت علمی و صنعتـی و فنـآوری و دنیای بـزرگ و تمّدن مـاّدی و این همـه پدیده های 
جدید زندگـی میکنید، از الگـوی خودتـان در مثًا هزاروچهارصد سـال پیـش توّقع دارید کـه در کدام بخش، مشـابه 
وضع کنونی شـما را داشـته باشـد، تا از آن بهره بگیریـد. مثًا فـرض کنید میخواهیـد ببینید چگونه دانشـگاه میرفته 

اسـت؟ یا وقتی که مثًا در مسـائل سیاسـت جهانـی فکر میکـرده، چگونه فکـر میکرده اسـت؟ اینها که نیسـت.
 یـک خصوصیـات اصلی در شـخصیت هر انسـانی هسـت؛ آنها را بایسـتی مشـّخص کنیـد و الگـو را در آنها جسـتجو 
نمایید. مثـًا فرض بفرماییـد در برخـورد با مسـائل مربوط بـه حـوادث پیرامونی، انسـان چگونـه باید برخـورد کند؟ 
حـاال حـوادث پیرامونـی، یک وقـت مربـوط بـه دوره ای اسـت که متـرو هسـت و قطار هسـت و جـت هسـت و رایانه 
هسـت؛ یک وقت مربوط بـه دوره ای اسـت که نه، ایـن چیزها نیسـت؛ اما حـوادث پیرامونـی باالخره چیزی اسـت که 
انسـان را همیشـه احاطه میکند. انسـان دوگونـه میتواند با ایـن قضیه برخـورد کند: یکی مسـؤوالنه، یکـی بیتفاوت. 
مسـؤوالنه هم انواع و اقسـام دارد؛ با چـه روحیه ای، بـا چه نوع نگرشـی به آینـده. آدم باید ایـن خطوط اصلـی را در آن 

شـخصی که فکر میکنـد الگـوی او میتواند باشـد، جسـتجو کنـد و از آنها پیـروی نماید.
 من این موضـوع را یک وقت در سـخنرانی هـم گفتـه ام. در این سـخنرانیهای ما هم گاهـی حرفهای خوبی در گوشـه 
کنار هسـت؛ منتها غالبـاً دّقت نمیشـود و همین طـور ناپدید میگـردد! ببینیـد؛ مثًا حضرت زهـرا سـام اللَّ علیها در 
سـنین شـش، هفت سـالگی بودند - اختاف وجود دارد؛ چـون در تاریـخ والدت آن حضـرت، روایات مختلف اسـت - 
که قضیه شـعب ابیطالب پیـش آمد. شـعب ابیطالب، دوران بسـیار سـختی در تاریخ صدر اسـام اسـت؛ یعنی دعوت 
پیامبر شـروع شـده بود، دعـوت را علنی کـرده بـود، بتدریج مـردم مکـه - بخصـوص جوانان، بخصـوص برده هـا - به 
حضرت میگرویدنـد و بـزرگان طاغوت - مثـل همان ابولهـب و ابوجهـل و دیگـران - دیدند کـه هیچ چـاره ای ندارند، 
جز این کـه پیامبـر و همـه مجموعـه دوروبـرش را از مدینه اخـراج کننـد؛ همیـن کار را هـم کردنـد. تعداد زیـادی از 
اینهـا را که دههـا خانـوار میشـدند و شـامل پیامبـر و خویشـاوندان پیامبر و خـود ابیطالـب - بـا این کـه ابیطالب هم 
جزو بـزرگان بـود - و بچه و بـزرگ و کوچـک میشـدند، همـه را از مکه بیـرون کردنـد. اینها از مکـه بیرون رفتنـد؛ اما 
کجا برونـد؟ تصادفاً جنـاب ابیطالـب، در گوشـه ای از نزدیکی مکـه - فرضـاً چند کیلومتـری مکه - در شـکاف کوهی 
ملکی داشـت؛ اسـمش »شـعب ابیطالب« بود. شـعب، یعنی همین شـکاف کـوه؛ یـک دّره کوچـک. ما مشـهدیها به 
چنین جایـی »بـازه« میگوییم. اتفاقـاً ایـن از آن لغتهـای صحیِح دقیِق فارسـِی سـره هم هسـت که به لهجـه محلی، 
روسـتاییها بـه آن »بَـَزه« میگوینـد؛ اما همـان اصلـش »بازه« اسـت. جنـاب ابیطالب یـک بازه یا یک شـعب داشـت؛ 
گفتند بـه آن جـا برویـم. حـاال شـما فکـرش را بکنیـد! در مکـه، روزهـا هـوا گـرم و شـبها بینهایت سـرد بـود؛ یعنی 
وضعیتی غیرقابـل تحّمل. اینها سـه سـال در ایـن بیابانها زندگـی کردند. چقدر گرسـنگی کشـیدند، چقدر سـختی 
کشـیدند، چقدر محنت بردند، خـدا میداند. یکـی از دوره های سـخت پیامبر، آن جـا بود. پیامبـر اکرم در ایـن دوران، 
مسـؤولیتش فقط مسـؤولیت رهبری به معنای اداره یـک جمعیت نبود؛ باید میتوانسـت از کار خـودش پیش اینهایی 
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که دچـار محنـت شـده اند، دفـاع کنـد. میدانید وقتـی کـه اوضاع خـوب اسـت، کسـانی کـه دور محور یـک رهبری 
جمع شـده اند، همه از اوضاع راضینـد؛ میگویند خـدا پـدرش را بیامرزد، مـا را به این وضـع خوب آورد. وقتی سـختی 
پیدا میشـود، همـه دچار تردیـد میشـوند، میگویند ایشـان مـا را آورد؛ ما که نمیخواسـتیم بـه این وضع دچار شـویم!

 البتـه ایمانهای قوی میایسـتند؛ امـا باألخره همه سـختیها بـه دوش پیامبـر فشـار میـآورد. در همین اثنـا، وقتی که 
نهایت شـّدت روحی بـرای پیامبـر بود، جنـاب ابیطالـب که پشـتیبان پیامبـر و امیـد او محسـوب میشـد، و خدیجه 
کبری کـه او هـم بزرگترین کمـک روحی بـرای پیامبـر به شـمار میرفت، در ظـرف یـک هفته از دنیـا رفتنـد! حادثه 
خیلـی عجیبی اسـت؛ یعنـی پیامبـر تنهـای تنهـا شـد. مـن نمیدانم شـما هیـچ وقـت رئیس یـک مجموعـه کاری 
بوده ایـد، تا بدانید معنای مسـؤولیت یک مجموعه چیسـت!؟ در چنین شـرایطی، انسـان واقعاً بیچاره میشـود. در این 
شـرایط، نقش فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها را ببینید. آدم تاریـخ را که نـگاه میکند، این گونه مـوارد را در گوشـه کنارها 

هم بایـد پیدا کنـد؛ متأسـفانه هیـچ فصلی بـرای این طـور چیزهـا بـاز نکرده اند.
 فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیها مثـل یک مـادر، مثـل یک مشـاور، مثـل یـک پرسـتار بـرای پیامبر بـوده اسـت. آن جا 
بـوده کـه گفتنـد فاطمـه »اّم ابیهـا« - مـادر پـدرش - اسـت. ایـن مربـوط بـه آن وقـت اسـت؛ یعنـی وقتی کـه یک 
دختر شـش، هفت سـاله این گونه بوده اسـت. البتـه در محیطهـای عربـی و در محیطهای گـرم، دختران زودتر رشـد 
جسـمی و روحی میکننـد؛ مثًا به انـدازه رشـد یـک دختـر ده، دوازده سـاله امروز. این، احسـاس مسـؤولیت اسـت. 
آیـا ایـن نمیتواند بـرای یک جـوان الگو باشـد، که نسـبت بـه مسـائل پیرامونـی خـودش زود احسـاس مسـؤولیت و 
احسـاس نشـاط کند؟ آن سـرمایه عظیم نشـاطی را که در وجود اوسـت، خرج کنـد، برای این کـه غبار کـدورت و غم 
را از چهـره پـدری که مثـًا حـدود پنجاه سـال از سـنش میگـذرد و تقریباً پیرمردی شـده اسـت، پـاک کنـد. آیا این 

نمیتواند بـرای یک جـوان الگـو باشـد؟ ایـن خیلی مهّم اسـت.
 نمونه بعد، مسـأله همسـرداری و شـوهرداری اسـت. یک وقت انسـان فکـر میکند کـه شـوهرداری، یعنی انسـان در 
آشـپزخانه غذا را بپزد، اتـاق را تر و تمیـز و پتو را پهـن کند و مثل قدیمیها تشـکچه بگـذارد که آقـا از اداره یـا از دکان 
بیاید! شـوهرداری که فقط این نیسـت. شـما ببینید شـوهرداری فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها چگونه بـود. در طول ده 
سـالی که پیامبـر در مدینه حضور داشـت، حدود نُه سـالش حضـرت زهـرا و حضـرت امیرالمؤمنین علیهماالّسـام با 
همدیگر زن و شـوهر بودنـد. در این نُه سـال، جنگهـای کوچـک و بزرگی ذکـر کرده اند - حدود شـصت جنـگ اتّفاق 
افتاده - کـه در اغلب آنهـا هـم امیرالمؤمنین علیه الّسـام بوده اسـت. حاال شـما ببینید، او خانمی اسـت کـه در خانه 
نشسـته و شـوهرش مرتّب در جبهـه اسـت و اگـر در جبهه نباشـد، جبهه لنـگ میمانـد - این قـدر جبهه وابسـته به 
اوسـت - از لحاظ زندگی هـم وضع روبه راهـی ندارند؛ همـان چیزهایی کـه شـنیده ایم: »و یطعمون الّطعـام علی حّبه 
«3؛ یعنی حقیقتـاً زندگی فقیرانه محـض داشـتند؛ در حالی که دختر  مسـکیناً و یتیماً و اسـیراً انّما نطعمکم لوجـه اللَّ
رهبری هم هسـت، دختـر پیامبر هم هسـت، یک نوع احسـاس مسـؤولیت هـم میکند. ببینید انسـان چقـدر روحیه 
قوی میخواهد داشـته باشـد تا بتواند این شـوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوسـه اهـل و عیـال و گرفتاریهای زندگی 
خالی کنـد؛ بـه او دلگرمـی دهـد؛ بچه هـا را بـه آن خوبـی کـه او تربیت کـرده، تربیـت کنـد. حاال شـما بگوییـد امام 

ار 
تک

 و اب
ید

، ام
ژی

 انر
ن:

وانا
ّم ج

 مه
ت

صّیا
صو

خ

3. انسان: 8 و ۹



ضوع "جوانان"
شتر درباره مو

مطالعه بی
جوانان

58

حسـن و امام حسـین علیهما الّسـام، امام بودنـد و طینـت امامت داشـتند؛ زینب علیهاسـام کـه امام نبـود. فاطمه 
زهـرا سـام اللَّ علیها او را در همیـن مدت نُه سـال تربیـت کرده بـود. بعـد از پیامبر هـم که ایشـان مّدت زیـادی زنده 
نماند. این طـور خانـه داری، این طـور شـوهرداری و این طـور کدبانویی کـرد و این طـور محـور زندگی فامیـل ماندگار 
در تاریـخ قـرار گرفت. آیـا اینهـا نمیتوانـد برای یـک دختر جـوان، یـک خانم خانـه دار یا ُمشـرف بـه خانـه داری الگو 
باشـد؟ اینها خیلـی مهم اسـت. حاال بعـد از قضیـه وفـات پیامبر، آمـدِن بـه مسـجد و آن خطبـه عجیـب را خواندن، 
خیلی شـگفت انگیز اسـت! اصًا امثال ما کـه اهل سـخنرانی و حـرف زدن ارتجالی هسـتیم، میفهمیم کـه چقدر این 
سـخنان عظیم اسـت. یک دختر هجده سـاله، بیسـت سـاله و حداکثر بیسـت وچهار سـاله - کـه البته سـّن دقیق آن 
حضرت مسـلّم نیسـت؛ چون تاریخ والدت آن بزرگوار مسـلّم نیسـت و در آن اختاف اسـت - آن هم بـا آن مصیبتها و 
سـختیها به مسـجد میآید، در مقابل انبوه جمعیـت، با حجاب سـخنرانی میکند که آن سـخنرانی، کلمـه به کلمه اش 

در تاریـخ میماند.
 عربهـا به حافظـه خوش معـروف بودنـد. یک نفـر میآمـد یک قصیـده هشـتاد بیتـی میخواند، بعـد از این که جلسـه 
تمام میشـد، ده نفر میگرفتنـد آن را مینوشـتند. این قصایدی کـه مانده، غالبـاً این گونه مانده اسـت. اشـعار در نوادی 
- یعنـی آن مراکـز اجتماعـی - خوانـده میشـد و ضبـط میگردید. ایـن خطبه هـا و این حدیثهـا، غالبـاً این گونـه بود. 
نشسـتند، نوشـتند و حفظ کردند و ایـن خطبه ها تـا امـروز مانده اسـت. کلماِت مفـت در تاریـخ نمیماند؛ هـر حرفی 
نمیماند. این قدر حرفها زده شـده، آن قدر سـخنرانی شـده، آن قدر مطلب گفته شـده، آن قدر شـعر سـروده شـده؛ اما 
نمانده اسـت و کسـی به آنها اعتنا نمیکنـد. آن چیزی کـه تاریـخ در دل خودش نگـه میـدارد و بعـد از هزاروچهارصد 
سـال هر انسـان که مینگرد، احسـاس خضـوع میکند، این یـک عظمت را نشـان میدهـد. به نظـر من، این بـرای یک 
دختِر جوان الگوسـت. شـما راسـت میگویید؛ تقصیر ما متصّدیـان این امور اسـت. البته منظـورم امور دولتی نیسـت؛ 
منظـورم امور معنـوی و دینی اسـت که ایـن جوانـب را، آن چنان که باید و شـاید، درسـت در مقابل نسـل جـوان قرار 
نداده ایـم؛ اما شـما خودتان هـم میتوانیـد در ایـن زمینه هـا کار کنیـد. همه زندگـی ائّمـه از ایـن قبیـل دارد. زندگی 
امام جـواد علیه الّسـام هـم الگوسـت. امـام جـواد علیه الّسـام - امامی بـا آن همه مقامـات، بـا آن همه عظمـت - در 
بیسـت وپنج سـالگی از دنیا رفـت. این نیسـت که مـا بگوییـم؛ تاریـخ میگویـد؛ تاریخی کـه غیر شـیعه آن را نوشـته 
اسـت. آن بزرگـوار، در دوران جوانـی و خردسـالی و نوجوانـی، در چشـم مأمون و در چشـم همـه، عظمتی پیـدا کرد. 
اینها چیزهـای خیلی مهّمـی اسـت؛ اینها میتوانـد برای مـا الگو باشـد. البتـه در زمـان خودمان هـم الگو داریـم. امام 
الگوسـت. این جوانان بسـیجی ما الگو هسـتند؛ هم کسـانی که شـهید شـدند، و هم کسـانی که امـروز زنده انـد. البته 
طبیعـت انسـان این گونه اسـت که درباره کسـانی کـه رفته انـد و شـهید شـده اند، راحت تر میشـود حـرف زد. ببینید 
چه الگوهایی میشـود پیدا کـرد! ما در جنگ کسـانی را دیدیم که از شـهر یا از روسـتای خودشـان بیرون آمـده بودند؛ 
در حالـی که یـک آدم کامـًا معمولی بـه نظر میرسـیدند. اشـاره کردم کـه آن رژیم نمیتوانسـت اسـتعدادها را رشـد 
دهد، یا بـه بروز بیـاورد. اینهـا در آن رژیم یـک آدم معمولی بودنـد؛ اما در ایـن نظام، به میـدان جنگ - که میـدان کار 
بود - آمدنـد؛ ناگهان استعدادشـان بـروز کـرد و یک سـردار بزرگ شـدند، بعد هم بـه شـهادت رسـیدند. از این قبیل 
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زیاد داریم. چند سـال پیش، شـرح حـال اینهـا را در جزوه هایی بـه نام »فرمانـده من« مینوشـتند؛ خاطـرات جوانان 
از فرماندهانشـان در جبهـه بـود. نمیدانـم اینها ادامـه پیدا کـرد یا نه؟ یـک داسـتان کوتاه، یا یـک خاطـره کوچک را 
نقـل کرده انـد، آن خاطـره عظمـت این شـخصیت را به انسـان نشـان میدهـد. اینهـا میتواننـد الگـو باشـند. البته در 
شـخصیتهای علمی خودمـان، در شـخصیتهای ورزشـی خودمان، در شـخصیتهای ادبـی خودمان، در شـخصیتهای 

هنری خودمان، میشـود الگوهایـی پیدا کـرد؛ شـخصّیتهایی که انصافـاً برجسـتگیهایی دارند.
 البته انسـان هم الگـو را با معیارهای خـودش انتخـاب میکند. من خواهـش میکنم هـر الگویی که خواسـتید انتخاب 
کنید، معیـار »تقـوا« را کـه توضیـح دادم، حتماً در نظر داشـته باشـید. تقـوا چیزی نیسـت که بشـود از آن گذشـت. 

برای زندگـی دنیوی هـم تقوا الزم اسـت؛ بـرای زندگـی اُخروی هـم تقوا الزم اسـت.
 و امـا این که چه شـخصیتهایی روی من اثـر گذاشـته اند، باید بگویم شـخصیهای زیادی بودند. آن کسـی کـه در دوره 
جوانـی من خیلـی روی من اثـر گذاشـت، در درجـه اّول، مرحوم »نـّواب صفوی« بـود. آن زمانی که ایشـان به مشـهد 
آمـد، حـدوداً پانزده سـالم بـود. من به شـّدت تحـت تأثیر شـخصیت او قـرار گرفتـم و بعـد هم که از مشـهد رفـت، به 
فاصله چنـد ماه بعـد، با وضـع خیلی بـدی شـهیدش کردنـد. ایـن هـم تأثیـر او را در ما بیشـتر عمیـق کـرد. بعد هم 
امام روی مـن اثر گذاشـتند. من قبـل از آن که به قـم بیایم و قبـل از شـروع مبارزات، نـام امام را شـنیده بـودم و بدون 
این کـه ایشـان را دیده باشـم، بـه ایشـان عاقـه و ارادت داشـتم. علّت هـم این بـود کـه در حوزه قـم، همـه جوانان به 
درس ایشـان رغبـت داشـتند؛ درس جوان پسـندی داشـتند. مـن هـم که بـه قـم رفتـم، تردید نکـردم که بـه درس 
ایشـان بـروم. از اّول در درس ایشـان حاضر میشـدم و تا آخـر که در قـم بودم، به یـک درس ایشـان مسـتمّراً میرفتم. 
ایشـان هـم روی من خیلـی اثـر داشـتند. البته پـدرم در مـن اثـر داشـت، مـادرم در من خیلـی اثـر داشـت. از جمله 

شـخصیتهایی که عمیقـاً روی من اثـر گذاشـته، مادرم اسـت؛ خانـم خیلی مؤثّـری بود.

بـا توّجه بـه عاقه شـما بـه هنـر و ادبیـات، از شـعرای معاصـر، آثـار کدامیـک را بیشـتر مطالعه 
کرده اید و به کدامیک بیشتر عاقه دارید؟

 من شـعرای معاصـر را تقسـیم میکنم به شـعرایی کـه غزلسـرا بودند، شـعرایی کـه قصیده سـرا بودند و شـعرایی که 
نوسـرا بودند. هر کدام چنـد نفری هسـتند که من به ایشـان عاقه داشـتم. در غـزل، مرحـوم »امیـری فیروزکوهی« 
اسـت که مـن با ایشـان دوسـت هـم بـودم و ایشـان به مـن هم خیلـی عاقـه داشـتند و سـالها تـا بعـد از انقـاب، با 
یکدیگر رفـت و آمد داشـتیم. در زمان ریاسـت جمهـوری من، ایشـان از دنیا رفتنـد. البته غیـر از »امیـری« هم یکی، 
دو نفر شـاعر غزلسـرا بودند که شعرهایشـان را دوسـت میداشـتم؛ یکی مرحوم »رهی معّیری« بود کـه او را از نزدیک 
ندیده بـودم، یکـی مرحوم »شـهریار« بـود کـه از شـعرش خیلی خوشـم میآمد. بـا ایشـان هم آشـنا بـودم. البته من 
بعـد از انقاب با ایشـان آشـنا شـدم؛ قبـل از انقاب، هیـچ ارتباطـی با یکدیگـر نداشـتیم. در درجـه اّول، قصیده سـرا 
»ملکالّشـعرای بهار« بـود کـه قصیده هایش مرا خیلـی به خـودش جلب میکـرد. مرحـوم »امیـری فیروزکوهی« هم 
یک نوع قصیده سـبک خاقانی میگفـت که آن هـم در نوع خـودش قصیده بسـیار فخیم و برجسـته ای بـود؛ از آن هم 
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من خیلی خوشـم میآمد. در شـعر نو، دو، سـه نفر بودند که شعرهایشـان را خیلی میپسـندیدم. یکی از آنهـا »اخوان« 
بود. ما بـا »اخوان« آشـنا بودیم و شـعرش، شـعر بسـیار برجسـته ای بـود. یکی دو نفـر دیگر هم هسـتند که دوسـت 
ندارم از آنها اسـم بیـاورم. کسـانی بودند کـه آن وقـت در زمان جوانی ما، جزو اسـاتید و برجسـته های شـعر نـو بودند 
و به اعتقـاد من اینهـا از خود »نیما یوشـیج« بهتر شـعر نـو میگفتند. اگر چـه او شـروع کننده ایـن راه بود؛ امـا به نظر 
من اینهـا از او بهتر و پخته تر و برجسـته تر شـعر میگفتند. البته صفای »نیما یوشـیج« را هیچکدامشـان نداشـتند؛ نه 

اخوان داشـت، و نه آن یکـی، دو نفـر دیگری که من از ایشـان اسـم نیـاوردم.
 نیما یوشـیج - برخـاف آن چیزی که میگفتنـد - مردی متدیّـن بود. مرحـوم »امیری« بـا »نیما یوشـیج« از نزدیک 
دوسـت بود. او بـرای من نقل میکـرد و میگفـت »نیما یوشـیج« آدم متدیّنی اسـت. او به شـعر سـّنتی هـم عاقه مند 
بود؛ منتهـا این سـبک را هـم میپسـندید. البتـه میدانید که ایشـان ایـن سـبک را هـم از اروپاییهـا گرفته بـود. اصًا 
سـبک شـعر نِو ما، سـبک ابتکاری به معنای حقیقی نیسـت؛ سـبک شـعر اروپایی اسـت، با خیلـی از خصوصیاتی که 
آن شـعرها دارد. حّتی سـبک جمله بندی انگلیسـی، در شـعر نِو فارسـی ما گرته برداری شـده اسـت. در بین شـعرایی 
که االن هسـتند، چند نفر شـاعر خوب داریم. هم شـعر غزلی خـوب داریم و کسـانی کـه میگویند، انصافـاً خوبند؛ هم 
شـعر نو داریم. در میان شـعرای انقاب، بعضیهـا واقعاً خوب و برجسـته اند. بـه من اجـازه بدهید که از شـعرای معاصر 

و زنده اسـم نیـاورم.

امــروز ادبّیــات مســتقیماً بــا جنبه هــای سیاســی مخلــوط شــده اســت. بــه همیــن خاطــر، بــا 
ــار  ــوان دچ ــل ج ــندگان نس ــاً نویس ــود و نتیجت ــورد میش ــری برخ ــا بیمه ــر ب ــات معاص ادبی

سرگشتگی شده اند. جنابعالی در این خصوص چه نظری دارید؟
 این کـه میگویید ادبیات با سیاسـت آمیخته شـده، مـن نمیدانم مقصود چیسـت. آیا به این معنی اسـت کـه محتوای 
سیاسـی دارد؟ مثًا فرض کنیـد این گونه بگوییم: شـاعری اسـت که از لحـاظ سیاسـی، االن با منطق فعلـی ما منفی 
اسـت؛ اما شـاعر برجسـته ای اسـت. اگر این، شـعرش به دانشـگاه بیاید و مـورد توّجـه قرار گیـرد، ممکن اسـت مورد 
اسـتفاده واقـع شـود. بنابرایـن نمیشـود از آن اسـتفاده کـرد. البتـه مـن نمیدانـم کـه در دانشـگاهها، با شـعر چگونه 
برخـورد میشـود. اگـر واقعاً ما شـاعری داشـته باشـیم کـه از لحـاظ رتبه شـعری، سـطحش باال باشـد؛ به طـوری که 
دانشـجو بتوانـد از شـعر او حقیقتاً اسـتفاده کنـد؛ اما طـوری اسـت که مثًا ضـّد انقاب اسـت، مـن حرفی نـدارم که 
شـعر او به کاس درس بیایـد و مورد توّجـه قرار گیـرد. امـا صادقانه و حقیقتـاً من االن این گونه شـاعری نمیشناسـم 
که بیبدیل باشـد. شـما از انفصال شـعر کنونـی و نثر کنونـی با شـعر دوره قبـل از خود صحبـت میکنید. مـا در همان 
دوره ای کـه آن شـاعِر فرضـاً برجسـته ایـن شـعر را گفتـه، ممکن اسـت ده نفر شـاعر دیگر داشـته باشـیم کـه همان 
برجسـتگی را، یـا بهتر از آن را داشـته باشـند. حـاال آن شـاعری که مـورد نظر من بـوده - که نمیخواسـتم اسـمش را 
بیـاورم و نمیآورم - شـعرش در دانشـگاه نیایـد، اما شـعر »اخوان« بیایـد. که فکـر نمیکنم از لحـاظ نشـان دادن رتبه 
شـعر دوره قبل، باالتـر از همه باشـد. »اخوان« با من دوسـت بـود. هم زمان ریاسـت جمهوری بـا من یک نـوع ارتباط 
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رقیق داشـت و هـم بعـد از ریاسـت جمهـوری - این آخـری کـه از یک سـفِر ظاهراً یکسـاله بـه اروپـا، برگشـته بود - 
نامـه ای به من نوشـت و شـعری گفـت و بعد هـم از دنیـا رفـت. بنابرایـن، »اخـوان« اشـکالی نـدارد. واقعاً چـه لزومی 
دارد کـه ما بـه سـراغ این که کامـًا میتوانـد مـورد اسـتفاده قرار گیـرد، نرویـم؟ یعنـی این طـور میخواهـم بگویم که 
االن ضرورتـی وجود نـدارد؛ اگرچه مـن هیچ ایـرادی نمیبینـم که اگـر حقیقتاً مـا االن شـاعر بزرگی داریم، شـعرش 
مورد اسـتفاده دانشـجو قرار گیرد و از لحاظ علمی رویش کار شـود. مـن هیچ این را ممنـوع نمیدانم؛ الاقـل از نظر من 
ممنوع نیسـت. این کـه برنامه هـا چگونه اسـت، اّطاعـی نـدارم؛ لیکن چنین شـاعری بـه این شـکل واقعاً من سـراغ 

نـدارم.
 این را هم شـما بدانید کـه بعضیها اسمشـان بزرگ اسـت؛ در حالی که خودشـان چنـدان عظمتی ندارند و شعرشـان 
خیلـی دارای اهمیت نیسـت. اگر پای نقـد به میان آیـد و بدون جنبه های شـعاری، سـره و ناسـره در جزئیـات مطرح 
شـود، آن وقت معلوم میشـود که بعضی فقط اّدعـا دارند! مـن غالباً از این شـعرهای معاصـر بیاّطـاع نمیمانم. بعضی 
از حضـراِت شـاعر، شـعر میگوینـد و اّدعا میکننـد که »مـا چنین هسـتیم، ما چنان هسـتیم؛ ما در این کشـور ریشـه 
شـعریم!« در حالی کـه مـا میدانیم چنیـن چیـزی نیسـت. آن زمـان کـه وقـِت ُگِل کارِ آنهـا بـوده، درجـه دو بودند؛ 
بعضیهایشـان درجـه سـه بودنـد؛ از اینهـا بهتـر در این کشـور خیلـی بودنـد. شـعر معاصـر را بایـد کار کرد. شـما در 
غـزل، بهتـر از »رهی معیـری« در زمـان خـودش، هیچ کـس دیگر را پیـدا نمیکنیـد. »رهی« همـان نسـل متّصل به 
امروز اسـت. مرحوم »امیـری فیروزکوهـی« هم همین طـور. اینهـا همان شـعرای برجسـته اند. یا مرحـوم »غامرضا 
قدسـی«، یا همیـن آقـای »قهرمان« کـه االن در مشـهد اسـت و شـاعر غزلسـرای بسـیار خوبی اسـت. یا مثـًا آقای 
»صاحبکار« در مشـهد که شـاعر غیر مشـهوری اسـت، ولی غزلهایش خوب و ممتاز اسـت. یا مثًا در کرمانشـاه آقای 

»بهزاد«. اینها برجسـتگان شـعر ایـن دوره اند. جوان شـاعِر امـروز، شـاعر بهتـر از اینها واقعـاً نمیتواند پیـدا کند.
 ما شـعرای برجسـته ای داریم که متأّسـفانه نسـل جوان اینهـا را نمیشناسـد. همه اینها هـم مردمان خوبی هسـتند؛ 
آدمهایی هسـتند کـه در خّط انقـاب و نظام و اسـامند؛ همیـن خّطی که امـروز ملت ایـران دنبالش اسـت. مخالفت 
و مباینتی وجـود نـدارد؛ میتواننـد از آنها کامًا اسـتفاده کننـد؛ منتها جوانـان مـا در کار تحقیق و تدقیـق و پیگیری، 
قدری تنبلـی میکنند. اگر به جوانان جسـارت نشـود، بایـد این گونه بگوییـم. در بعضی از کارهایشـان، اگـر یک خرده 
دنبـال کنند و به طـور جّدی برونـد، میتوانند سرچشـمه های خوبـی پیدا کننـد. االن در دانشـگاه خودمـان در تهران 

هم شـعرای برجسـته و ممتـازی داریم کـه کمتر به ایشـان توّجه میشـود.

ما در مسـائل اجتماعی و سیاسـی، بعضـاً موضعگیریهایی افراطـی و تفریطی مشـاهده میکنیم که   
ضررهایی را هم در پی دارد. رهنمود جنابعالی برای جوانان در این خصوص چیست؟

 از اختاف سـلیقه خیلـی نباید ترسـید. اختاف سـلیقه چیز بدی نیسـت و اشـکالی هـم ندارد کـه حاال کـه مثًا دو 
سـلیقه سیاسـی وجود دارد، یک جوان به این سـلیقه معتقد باشـد، دیگری بـه آن سـلیقه. آن چیزی که مضّر اسـت، 
اقدام بیفکـر و بیمطالعه و تصمیم گیریهای سـریع و جوشـی شـدن و بیمطالعـه کار کردن اسـت. من جوانـان عزیز را 
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از این حالت بـر حذر میـدارم. جوانـی لزوماً بـه معنای سـرعِت تصمیم گیری نیسـت. البتـه جوانی به معنـای بیباکی 
در اقدام هسـت؛ به معنای این هسـت که انسـان خیلی دچـار پیچ و خمهـای کاری که میخواهـد انجام گیرد، نشـود؛ 
امـا به معنای جوشـی شـدن، اقـدام بیرویّه کـردن و اقدام نسـنجیده کـردن نیسـت. جـوان میتواند نسـنجیده کاری 
کند، میتواند هم سـنجیده کاری کنـد؛ یعنی کامًا با فکـر و با تأّمـل کار کند. اگـر این خصوصّیت، یعنـی خصوصّیت 
تأّمـل و اندیشـمندی و مطالعه و حقجویی وجود داشـته باشـد - که همـه اینها خصوصّیاتی اسـت که کامـًا در جوان 
میتوانـد باشـد؛ بعضیـش هم مثـل حقجویـی، اصًا جـزو خصوصّیـات جوانـان اسـت - اختاف سـلیقه هیـچ مانعی 

نـدارد و موجب گمراهـی نخواهد شـد؛ حداقـل ضررهای عمـده پیدا نخواهد شـد.
 حالت نفـی غیـر - این کـه انسـان در مسـائل اجتماعـی، موضعـی را اتّخاذ کنـد و بگویـد صددرصـد این اسـت و جز 
این نیسـت - درسـت نیسـت؛ این حالت خوبی نیسـت. البتـه در بعضـی از اصـول عقاید، بایـد همین گونه بـود؛ یعنی 
بایسـتی با فکـر دنبالـش رفـت و در یک نقطـه ثابت و مسـتحکم ایسـتاد و قاطـع گفـت: این اسـت و جز این نیسـت. 
در این جـا، »این اسـت و جز این نیسـت«، بد نیسـت؛ خوب اسـت. امـا در مسـائل اجتماعی، در مسـائل سیاسـی، در 
برخوردهای گوناگـون اجتماعی، »این اسـت و جز این نیسـت«، درسـت نیسـت. به نظر من، انسـان بایسـتی نظرات 
طرف مقابـل را تحّمل کنـد و در مورد ترتیـب اثر بر فکـر و نظر خـودش، سـنجیده کاری را معیار و مـاک کار خویش 

قرار دهـد. اگر این باشـد، بـه نظر مـن هیچ مشـکلی وجـود نخواهد داشـت.

 در طــول فّعالیتهایــی کــه تاکنــون داشــته اید، تــا چــه انــدازه بــه جوانــان مســؤولیت داده ایــد 
و چــه تجربــه ای از ایــن کار داریــد؟ بــه نظــر شــما مســؤولیت جوانــان نســبت بــه اعتــای علمــی 

کشور چیست؟ ضمناً آیا فاصله ما و کشورهای پیشرفته، پُرشدنی است؟
 از اوایـل انقـاب، در کارهایـی کـه در اختیـار من بـوده، به جوانـان مسـؤولیت میـدادم؛ هـم در نیروهای مسـلّح، هم 
در کارهـای دولتـی، هـم در دوران ریاسـت جمهـوری. تجربـه من این اسـت کـه اگر ما بـه جـوان اعتماد کنیـم - آن 
جوانی که شایسـته دانسـتیم به او مسـؤولیت بدهیم و صاحیتش را داشـت؛ نـه هر جوانـی و هر مسـؤولیتی - از غیر 
جـوان، هـم بهتـر و مسـؤوالنه تر کار را انجام میدهـد؛ هم سـریعتر پیـش میبـرد، هـم کار را تازه تـر و همراه بـا ابتکار 
بیشـتری به ما تحویل خواهـد داد؛ یعنـی رونـد پیشـرفت در کار حفظ میشـود. برخاف غیـر جوان که ممکن اسـت 
کار را بالفعـل خـوب انجـام دهد، امـا رونـد پیشـرفت در آن متوّقف خواهد شـد. غالبـاً این گونه اسـت. آن زمـان که ما 
در شـورای انقاب بودیم، نسـبت به همین موضـوع، به ما و دوسـتان دیگری کـه در آن شـورا بودیم، اعتراض میشـد. 
افراد مسـّنی - عمدتاً شـصت سـاله، هفتـاد سـاله، هفتادوپنـج سـاله - هـم در آن شـورا بودند، کـه خیلی عقیـده به 
جوانان نداشـتند و میگفتند چرا شـما بـه جوانـان رو میدهیـد و اینهـا را بیخـود وارد کارهای عمـده میکنیـد؟! اینها 
دوسـت نمیداشـتند که به جوانان خیلی میدان داده شـود. البته دوسـت میداشـتند که جوانـان از آنهـا اطاعت کنند 
و دنبالشـان راه برونـد! میگفتند آنهـا جوانند، مـا پیریم؛ بایـد دنبال ما بیاینـد. خیلی حاضـر نبودند به جوانـان اعتماد 
کنند؛ ولی مـا اعتماد میکردیـم و جواب آنهـا را هم در واقـع با تجربه عملیـای که میدیدنـد خوب کار انجـام میگیرد و 
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پیشـرفت میکند، میدادیم و داده میشـد.  در بخش دیگری از سـؤالتان، به اعتای علمی کشـور اشـاره کردید. ببینید؛ 
دوره جوانـی، دوره توانایـی اسـت. ایـن توانایـی در چـه چیزهایـی بایـد بـه کار بـرود؟ به اعتقـاد مـن، باید عمدتـاً در 
تحصیل علـم، در ایجـاد صفای نفـس و روحیه تقـوا در خود و ایجـاد نیروی جسـمانی در خـود - که ورزش باشـد - به 
کار رود. این سـه مـورد، عمده اسـت. یعنی اگـر در یک جمله کوتـاه از من بپرسـند که شـما از جوان چـه میخواهید؟ 

خواهـم گفت: تحصیـل، تهذیـب و ورزش. مـن فکر میکنـم که جوانـان باید این سـه خصوصّیـت را دنبـال کنند.
 تحصیـل، اعـم از تحقیـق و کارهـای علمی هم هسـت. چـون ایـن نیـرو در جوانـان هسـت، بایسـتی در کار تحصیل 
علم خیلـی تاش کننـد. امـروزه آن طور کـه شـنیده ام، در دانشـگاهها جوانان خیلـی ُگرده زیـر بار کار علمی سـخت 
نمیدهند؛ ایـن چیز خیلـی خوبی نیسـت. چطور ما بـه جوانی کـه تحصیل علـم نمیکنـد، دوره دبیرسـتان را متوّقف 
گذاشـته و به دانشـگاه نمیرود، توصیه میکنیم کـه برو درس بخـوان؛ اما به آن دانشـجویی کـه در دانشـگاه کار علمی 
سـخت نمیکند، توصیه نکنیـم کـه کار علمی بکـن؟ واقعـاً بیاید دانشـگاه چـه کند؟ بایـد به دانشـگاه بیایـد که علم 
پیشـرفت کند. به نظرم میرسـد که جوانان بایسـتی در کار تحصیل علـم، حقیقتاً از نیروی جوانیشـان مایـه بگذارند. 
آن سـؤالی که شـما مطـرح کردیـد: »آیا فاصلـه ما و کشـورهای پیشـرفته، پُرشـدنی اسـت یا نـه؟« من اعتقـادم این 
اسـت که بله؛ کامًا پُرشـدنی اسـت. البته ممکـن اسـت از همان راهـی که آنهـا رفته انـد، ما نتوانیـم برویم پُـر کنیم؛ 
امـا راههـای میانُبـر در دنیـا الیماشـاءاللَّ وجـود دارد. ایـن طبیعـت آفرینش را کـه خدا بـه وجـود آورده، ما درسـت 
نشـناخته ایم. هـزاران راه وجـود دارد. یـک راه، همان راهی اسـت که ایـن تمّدن صنعتـی کنونی دنبالـش رفته و پس 
از هـر قدمی، قـدم بعـدی را بـه دنبـال آورده اسـت. ما چـرا ناامیـد باشـیم از این که دریچـه جدیـدی باز گـردد و یک 
کشـف تازه در دنیا بشـود؟ یک روز الکتریسـته کشـف نشـده بود؛ یعنی در دنیا وجود داشـت، اما آن را نمیشـناختند؛ 
ناگهان شـناختند و به دسـت آمد. بله، نیروی بخار را شـناختند. قبـل از آن، آتش را نمیشـناختند؛ اما بعد شـناختند. 
چرا مـا ناامید باشـیم از این که میتـوان در این دنیا چیـز ناشـناخته ای را مجّدداً شـناخت؛ کمااین که هـر روز چیزهای 
ناشـناخته ای شـناخته میشـود. ما باید در ایـن قسـمت کار کنیـم و به راهی برسـیم کـه آن راه مـا را به پیشـرفتهای 
علمـِی سـریع، کامـًا مجّهـز کنـد. عاجش هـم فقط بـه این اسـت کـه جوانـان، بخصـوص جوانانی کـه اهـل علم و 
تحصیل و تحقیق هسـتند، بـه کار سـخت بپردازنـد. هـر کاری هـم بخواهیـد بکنیـد، در دوران جوانی میشـود کرد؛ 
یعنی در هر سـه زمینه - هم در زمینـه علمی، هـم در زمینه تهذیب نفس، هـم در زمینـه ورزش - بایـد در جوانی کار 
کنید. البته همه میداننـد که در دوره پیـری، ورزش این قـدر تأثیری کـه در دوره جوانـی دارد، ندارد؛ امـا غالباً تهذیب 
نفـس را نمیدانند. خیـال میکنند انسـان باید بمانـد، پیر که شـد، عبـادت و تهذیب نفس کنـد؛ در حالی کـه آن وقت 
تهذیب نفس مشـکل و گاهـی محـال اسـت. در دوره پیـری، تهذیب نفس سـخت اسـت؛ امـا در دوره شـما - در دوره 

جوانی - تهذیـب نفس خیلی آسـان اسـت. به هرحـال، جوانـان ایـن سـه کار را باید جـّدی بگیرند.
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با توّجه بـه این که نوگرایـی یکی از ویژگیهای انسـان به شـمار میـرود و نوعـاً در مسـائلی از قبیل 
آرایـش و پوشـش خودنمایـی میکنـد، نظـر جنابعالـی در مـورد نحـوه برخـورد بـا اینها چیسـت؟ 

دستگاههای دولتی چه کارهایی تاکنون انجام داده اند؟ آیا موّفق بوده اند یا نه؟
 در پاسـخ شـما، آن چیـزی کـه حـاال میتوانـم عرض کنـم، این اسـت کـه اصـل گرایـش بـه زیبایـی و زیباسـازی و 
زیبادوسـتی، یـک امر فطـری اسـت. البته این شـاید بـا مقولـه نوگرایی مقـداری تفـاوت کنـد. نوگرایی امـر عامتری 
اسـت. این مسـأله آرایش و لبـاس و چیزهایی که شـما گفتیـد، مقوله خاصی اسـت که انسـان - بخصوص جـوان - از 
زیبایـی و زیباسـازی خوشـش میآیـد و دلـش میخواهـد که خـودش هـم زیبا باشـد. ایـن عیبی هم نـدارد؛ یـک امر 

طبیعـی و قهـری اسـت؛ در اسـام هم منـع نشـده اسـت. آن چیزی کـه منع شـده، فتنه و فسـاد اسـت.
 ایـن زیبایـی و زیباسـازی، بایسـتی موجـب این نشـود کـه در جامعـه انحطاط و فسـاد بـه وجود آیـد؛ یعنـی ابتذال 
اخاقـی نباید بـه وجود آیـد. چگونـه؟ راههایش مشـّخص اسـت. اگر ارتبـاط بیقیـد و شـرط و بیبندوبـاری در روابط 
زن و مرد وجود داشـته باشـد، این موجب فسـاد خواهد شـد. اگر بـه صورت افراطی به شـکل ُمدپرسـتی درآیـد، این 
به فسـاد خواهـد انجامید. اگـر ایـن مقوله زیباسـازی و رسـیدن به سـر و وضـع و لبـاس و امثـال اینها، مشـغله اصلی 
زندگی شـود، انحراف و انحطاط اسـت؛ مثل این کـه در دوره طاغـوت، آن خانمهای اعیان و اشـراف، پشـت میز آرایش 
مینشسـتند. فکر میکنید چند سـاعت مینشسـتند؟ شـش سـاعت! این واقعیت دارد و ما خبرهای دقیق داشـتیم که 
شـش سـاعت مینشسـتند! یک انسـان، این مّدت بـرای آرایش صـرِف وقت کند کـه میخواهد مثـًا به عروسـی برود 
و موی سـرش را، یـا صورتـش را این طوری درسـت کنـد! اگر کار بـه این شـکل درآیـد، انحـراف و انحطاط اسـت؛ اما 
فینفسـه، رسـیدن به سـر و وضع و لباس، بدون این کـه در آن خودنمایی و تبّرج باشـد، عیبی نـدارد. در اسـام، تبّرج 
ممنوع اسـت. تبّرج، یعنی همـان خودنمایـی زنـان در مقابل مـردان، برای جـذب و فتنه انگیـزی. این، یک نـوع فتنه 
اسـت و خیلی اشـکاالت دارد. اشـکالش فقط این نیسـت که ایـن دختر جـوان، یا این پسـر جـوان به گنـاه میافتند - 
این اّولیش اسـت؛ شـاید بتوانم بگویـم کوچکترینش اسـت - دنبالـه اش به خانواده ها میرسـد. اساسـاً آن گونـه رابطه 
بیقیـد و شـرط و بیقید و بنـد، بـرای بنای خانـواده سـمِ ّ مهلک اسـت؛ چون خانـواده با عشـق زنده اسـت. اصـًا بنای 
خانواده با عشـق اسـت. اگر این عشـق - عشـق به زیبایی، عشـق به جنـس مخالـف - در صد جـای دیگر تأمین شـد، 
دیگر آن پشـتوانه قویـای که اسـتحکام خانواده باید داشـته باشـد، از بین خواهـد رفـت و خانواده ها متزلزل میشـود و 
به همیـن وضعـی درمیآید که امـروز متأّسـفانه در کشـورهای غربی هسـت؛ بخصوص در کشـورهای اروپای شـمالی 
و امریـکا. اخیـراً امریکاییان به شـّدت دچـار این مشـکلند. خانواده ها متاشـی میشـوند و ایـن مصیبت بزرگی شـده 
اسـت. این مصیبت هم در درجـه اّول، ضررش به خـود خانمها برمیگردد. البته مردان هم بسـیار سـختیها میکشـند؛ 
اما بیشـتر به زنان میرسـد؛ بعد هم به آن نسـلی که متولّد میشـود. این نسـل بزهکار و تبهـکار موجود دنیـا و امریکا را 
میبینیـد؟ اینها همـه اش از آن جا شـروع میشـود؛ یعنی مقّدمه و کلید شـّری اسـت کـه دنبالش همین طـور پیدرپی 

شـرور میآید!
 در اسـام، به مسـأله زیبایی اهمیت داده شـده اسـت. زیـاد شـنیده ایم کـه : »اّن اللَّ جمیل و یحـّب الجمـال«4؛ خدا 

4. بحاراالنوار، ج 10، ص ۹2
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زیباسـت و زیبایـی را دوسـت دارد. در خصـوص رسـیدن به سـر و وضـع، روایات زیـادی در کتـب حدیثی ما هسـت. 
در کتاب »نـکاح« مفّصـل بحث میشـود که مـرد و زن بایسـتی به خودشـان برسـند. بعضی خیـال میکنند کـه مثًا 
مـردان باید مـوی سرشـان را بتراشـند؛ نه. در شـرع، بـرای جوانان مسـتحّب اسـت که مـوی سـر بگذارنـد. در روایت 
هسـت که »الَشـعر الحسـن من کرامة اللَّ فأکرمـوه«5؛ موی زیبا، جـزو کرامتهـای الهی اسـت؛ آن را گرامـی بدارید. یا 
مثًا روایـت دارد که پیامبـر اکرم وقتی میخواسـتند نزد دوستانشـان برونـد، به ظرف آب نـگاه میکردند و سـر و وضع 
خود را مرتّـب میکردنـد6. آن زمـان که آینه بـه این شـکلی که حاال هسـت و فـراوان هم هسـت، نبود. جامعـه مدینه 
هم کـه فقیـر بـود. پیامبر ظـرف آبـی داشـتند، کـه وقتـی میخواسـتند نـزد دوستانشـان برونـد، از آن به جـای آینه 
اسـتفاده میکردند. این، نشـان دهنده آن اسـت که سـر و وضـع مرتّب، لباس خـوب و گرایش بـه زیبایی، امـر مطلوبی 
در شـرع اسـام اسـت؛ منتها آن چیـزی که بـد و مضّر اسـت، آن اسـت که این وسـیله ای بـرای فتنـه و فسـاد و تبّرج 
شـود. همان طور که گفتـم، ضررهایش تا خانواده و نسـل بعد هم میرسـد. اخیـراً در یکی از مجـّات امریکایی مطلبی 
دیدم - روزنامه هـای خودمان هـم آن را منعکس کـرده بودنـد - مبنی بر این کـه دو بچه ده، دوازده سـاله، در مدرسـه 
کمین گرفته بودند و با مسلسـل، یک مشـت بچـه و معلّم را بـه رگبار بسـته بودند! اول هـم آژیر خطر کشـیده بودند، 
تا بچه ها جمع شـوند؛ بعد همـه را به رگبار بسـته بودنـد! ببینید بـرای یک جامعـه، چنین وضعیتـی، واقعـاً چقدر بد 
و دردآور اسـت! جنایتـی خونسـردانه و از روی بیخیالـی، به خاطر تربیـت بد. اینها همـه اش دنباله همـان بیبندوباری 

اسـت.

جوان چگونه میتواند حّس نیاز به هیجان را در خود ارضاء کند و از آن استفاده نماید؟
 سـؤال خوبی اسـت؛ البته دشـوار هم هسـت؛ یعنی از آن سـؤالهای آسـان نیسـت. ببینید؛ هیجـان در منطقه خاصی 
اسـت. چیزهایـی هسـت کـه هیجـان در آن آشـکار اسـت. مثـًا ورزش - بخصـوص بعضـی از ورزشـها مثـل فوتبال 
- یـک حادثـه هیجانی اسـت. طبیعـت فوتبـال این گونه اسـت و بـا نـوع بـازی والیبـال و تنیـس فـرق دارد؛ از جهت 
این که اصـًا بافـت بـازی، بافتـی اسـت کـه در آن، مبـارزه و هیجـان و امثـال اینهـا زیـاد اسـت. ورزش به طـور کلّی 
یک امـر هیجانی اسـت. کارهـای هنری هـم هیجان انگیز اسـت؛ امـا اینها آن چیزهایی اسـت که هیجانشـان آشـکار 
اسـت. هیجان، فقط مخصـوص ایـن منطقه ها نیسـت. اگر جـوان بتوانـد منطقه مـورد عاقـه خـودش را - هرچه که 
هسـت - پیـدا کنـد، به راحتـی میتوانـد آن هیجـان را در خـود ارضاء کنـد. مثـًا آن هنگامـی که مـن جوان بـودم و 
لباس طلبگی تنـم بـود، محدودیتهـای لبـاس و محدودیتهای محیـط وجود داشـت؛ امـا درعین حال ما هـم هیجان 
داشـتیم و آن هیجـان ارضاء هم میشـد. چگونـه؟ من به شـعر عاقه داشـتم. ممکن اسـت بـاور این برای شـما خیلی 
سـخت باشـد. جلسـه شـعری بود که چهار، پنج نفـر دوسـتی که بـه شـعر عاقه مند بودند، دو سـاعت، سـه سـاعت 
مینشسـتند و راجع به شـعر حـرف میزدنـد و شـعر میخواندند. ایـن برای کسـی که بـه این مقولـه عاقه مند اسـت، 
روحیـه هیجانش را به همـان اندازه ارضـاء میکند که یـک فوتبالیسـت در میدان فوتبـال، یا یک عاقه منـد به فوتبال 

در حین تماشـای فوتبـال. بنابرایـن، میدانها محدود نیسـتند.
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 مثـال دیگـر، مربوط بـه همان دانشـجوی مهندسـی اسـت که شـما مثـال زدیـد. شـما میگوییـد او درس میخواند و 
هیجـان نـدارد. آدم وقتی اسـم درس را میـآورد، فکر میکنـد درس که هیجانی ندارد. درسـت اسـت کـه کاس درس 
هیجـان نـدارد؛ اما اگر فـرض کنیـم یـک کارگاه مجّهـز در کنـار کاس درس، در دانشـگاه یا بیرون دانشـگاه باشـد - 
مثل این کـه االن معمـول شـده کـه جوانـان در دوره ای از تحصیـل مهندسـی میروند بـا کارخانجـات ارتبـاط برقرار 
میکنند - این جـوان احسـاس میکند کـه در ایـن کارگاه امکانی وجـود دارد کـه او میتوانـد ابتکار مـورد نظر خودش 
را و آن فکری کـه به ذهنش رسـیده، در ایـن فضا ابـداع و دنبـال کند. آیا فکـر میکنید کـه او هیجان کمتـری خواهد 

داشـت؟ خیلی هیجـان دارد.
 این که بـه برادرمان میگفتـم کار تحقیقی بکننـد؛ کار تحقیقـی باید از روی عشـق و شـوق باشـد. آن کار تحقیقی که 
آدم را مجبور کننـد و بگویند تحقیق کـن، البته چیز خشـِک بیهیجانی خواهـد بود؛ فایـده ای هم ندارد. امـا در همان 
رشـته ای که شـما آن را دوسـت دارید و به آن عاقه مندید؛ برای آن در کنکور شـرکت کرده اید، در دانشـگاه درسـش 
را میخوانید و اسـتاد خوبی هم دارید، حـاال کارگاه مجّهزی هم در کنار دسـتتان هسـت که میتوانید نتیجـه آن فکر و 

نوآوریهایـی را که داریـد، آن جا ببریـد و تحّقق ببخشـید؛ این خیلی خوب اسـت.
 من میخواهـم این طـوری بگویم که نبایـد این را بـه عنوان یک سـؤال و یـک نگرانی در ذهنمـان بیاوریـم که هیجان 
جوانـان را چگونه ارضـاء کنیـم؛ نه. اگـر در بخشـهای مختلف، میـدان زندگـی باز باشـد، جـوان خودش بـه آن جایی 
میرود کـه عاقـه دارد هیجان خـودش را ارضـاء کنـد. کاری که ما بایـد به عنوان مسـؤوالن کشـور بکنیـم و نیز همه 
کسـانی که میتوانند و بـه کشـور عاقه مندند - اعـم از دولـت و غیر دولت و بخشـهای مخصـوص جوانان - این اسـت 
کـه میـدان بـرای فعالیت صحیـح و سـالم جوانـان بـاز شـود. حاال مثـًا جوانـی بـه مقولـه ادبّیـات عاقه مند اسـت، 
یا جوانـی به مقولـه اقتصـاد عاقه مند اسـت. طبیعتـاً اقتصـاد آزمایشـگاه نـدارد؛ امـا ناگهان اعـام میشـود که فان 
اقتصاددان کشـور یا خـارج از کشـور، در فان جا جلسـه درس یـا سـمینار دارد و میخواهد سـخنرانی ایـراد کند. این 
بـرای جوانی کـه به ایـن مقولـه عاقـه دارد، خیلـی معنـا دارد. بلیط بگیـرد، فـوراً برود خـودش را برسـاند و از اسـتاد 
سـؤال کند. اینها همـه اش هیجـان اسـت. یعنی اگـر به توفیـق الهی، بـا همیـن رونـدی کـه از اّول انقـاب هم پیش 
رفتـه، میـدان کار و فّعالیـت در مقابل جوانان گشـوده شـود، جوانـان خواهند توانسـت آن هیجـان جوانـی را که جزو 
بـرکات جوانی اسـت، ارضـاء کنند. البتـه قبول میکنـم که بـه خاطـر گرفتاریهایی کـه تاکنون وجـود داشـته، به قدر 
نوزده سـال پیـش نرفتـه اسـت. از این نوزده سـال، هشـت سـالش واقعـاً جنگ بـوده؛ دو، سـه سـال اّولـش، ناآگاهی 

مسـؤوالن و عـدم ورود و عـدم تجربه بـوده؛ بعد یـواش یـواش راه افتاده اسـت.
 شـما هنرمند هسـتید و الحمـدللَّ چهره شـما هـم آشناسـت و مـا شـما را در تلویزیـون دیده ایـم. عزیزان من! شـما 
هنرمنـدان خیلـی میتوانیـد به مـردم خدمـت کنیـد. مـردم از شـما میتوانند یـاد بگیرنـد. اگـر هنرمند حقیقتـاً آن 
تقوایـی را که مـن گفتم، داشـته باشـد؛ یعنی وقتی شـما ایـن حرکـت را انجام میدهیـد، این بخـش را اجـرا میکنید، 
یادتـان باشـد که یک عـّده جـوان، یک عـّده کـودک، یک عـّده زن و مـرد به شـما نـگاه میکنند و نـگاه خواهنـد کرد 
و از ایـن چیـزی خواهند آموخـت و در صدد باشـید کـه کارتان خـوب و متعالی باشـد، مـن خیال میکنم شـما خیلی 
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میتوانیـد خدمت کنیـد. هنر، زبـان رسـایی دارد که هیـچ زبانی به رسـایی آن نیسـت. نه زبـان علم، نه زبـان معمولی 
و نـه زبان موعظـه، به رسـایی زبان هنر نیسـت. یکـی از رازهـای موفقیـت قرآن، هنـری بودن آن اسـت. قـرآن خیلی 
در اوج هنـر اسـت؛ فوق العـاده اسـت؛ واقعـاً آن وقـت مـردم را مسـحور کـرد، وااّل اگـر پیامبر اکـرم بدون زبـان هنری 
مینشسـت با مردم همین طـور حرف میـزد، البته عـّده ای عاقه مند پیـدا میکرد؛ امـا آن صاعقـه، آن رعد و بـرق و آن 

توفان، دیگـر به وجـود نمیآمـد. این هنر اسـت کـه ایـن کارهـا را میکنـد. آثار هنـری این گونه اسـت.
 االن هـم کـه آدم شـعر حافـظ را میخوانـد، میبینـد چیـز عظیمـی اسـت؛ تأثیرگـذار اسـت. آن وقـت ایـن هنرهای 
نمایشـی، از شـعر و ادبّیات هـم تأثیرشـان تندتر اسـت. البتـه نمیدانـم ماندگارتر اسـت یا نه. ممکن اسـت مثـًا آدم 

بگویـد در جاهایـی ماندگارتـر هم هسـت یـا نیسـت؛ امـا به هرحـال اثـرش سـریعتر و قاطعتـر و کوبنده تر اسـت.
 شـما خـوب میتوانیـد اثـر بگذاریـد. مـن خواهـش میکنـم، آن کسـانی کـه ایـن فیلمنامه هـا و ایـن سـناریوها را 
مینویسـند، آن کسـانی که بـازی میکنند، آن کسـانی کـه کارگردانـی میکنند، آن کسـانی کـه فضاسـازی میکنند، 
آن کسـانی کـه طّراحی لبـاس میکننـد - که یکـی از چیزهـای بسـیار مهـم در کارهـای هنری کـه کمتر هـم به آن 
توّجه میشـود، طّراحی لباس اسـت؛ چون این لباسـی که شـما میپوشـید، برای یک عـّده الگو میشـود و جاذبـه دارد 
- بدانند که چـه کار میکننـد؛ فکر عواقبـش را بکننـد. به هرحـال زمینه خیلی خوبی اسـت. ان شـاءاللَّ موّفق باشـید.

چـرا در ورزش، سیاسـتهای کانی مشـاهده نمیشـود و از ورزش به عنوان یـک ابزار قـوی در برابر 
تهاجم فرهنگی استفاده نمیگردد؟

 مطالبی که شـما در مورد کمبودهـای کار در امر ورزش میگویید، کامًا درسـت اسـت. روی ورزش کار نشـده اسـت. 
دو کمبود بـزرگ در پرداختـن به ورزش وجـود دارد:

 اّول، برنامه ریـزی کان و تصمیم گیـری اساسـی در مـورد گزینـش ورزشـی کـه بایـد بـرای آن سـرمایه گذاری کرد. 
باالخـره جامعه ایرانـی اقتضایـی دارد، اسـتعدادی دارد. کدام ورزشـها بایـد مورد توّجـه قرار گیـرد؟ و با چـه روحیه و 
پیگیریـای؟ در همین خصـوص، من یکی، دو سـال پیـش، بـا ورزشـکاران و مسـؤوالن ورزش کشـور مفّصل صحبت 
کـردم. من عقیده ام بر این اسـت کـه اگر مـا در این بخش سـرمایه گذاری کنیم و درسـت بیندیشـیم و تدبیـر نماییم، 
باشـک در میدانهای ورزشـِی دنیا همان اتّفاقی خواهـد افتاد که در جنگ به وسـیله بسـیجیها و سـازمانهای نظامی 
مـا - کـه از همه تجهیـزات مـدرن دنیـا تقریبـاً منقطـع بودنـد - اتّفـاق افتـاد. دیدید کـه در جنگ چـه کردنـد و چه 
افتخاری آفریدنـد! همیـن االن در ورزِش والیبال جانبـازان و معلـوالن، همین اتّفاق افتاده اسـت و این بـرادران مرتّب 
افتخـار میآفرینند. یـا مثًا در ُکشـتی، خـود شـما و برادرتان و بعضـی از بـرادران دیگـر، واقعاً افتخـارات بزرگـی را به 
کشـور دادید. مـا در همـه میادیـن ورزشـی میتوانیـم این گونـه باشـیم. هیـچ دلیلی نـدارد کـه مـا در فوتبـال، یا در 
والیبـال، یا در اسـب سـواری، یـا در بعضـی از ورزشـهای سـّنتی خودمان - مثـل چـوگان - یـا در ورزشـهای انفرادی 
رزمـی، یـا در شـنا، نتوانیم بـه مصـاف ورزشـکاران برجسـته دنیا برویـم. علّـت این که ایـن وضعیـت نابسـاماِن فعلی 
وجود دارد، آن اسـت کـه بر روی تربیـت و پیشـرفت و اسـتفاده از تکنیک، برنامه ریزی نشـده اسـت. این یک اشـکال 
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اسـت. اشـکال دوم - کـه آن هم به ایـن اشـکال کامـًا مرتبط اسـت - کمبـود فضـای معنـوی و فرهنگـی در ورزش 
اسـت. یعنی در محیط ورزش، سـعی نشـده فضای فرهنگی اسـامی و سـالمی حاکم باشـد. نه این که ورزشـکاران ما 
آدمهای خوبی نیسـتند؛ نخیر، آدمهای بسـیار خـوب و مؤمـن و مّتقی و پرهیزکار در میانشـان هسـت؛ منتهـی فراتر 
از این باید باشـد. محیط ورزشـی ما باید محیـط عفیفی باشـد. عّفت، معنـای خیلی عجیب و وسـیعی دارد. سـامت 
نفس یـک انسـان، در هرجایـی خـودش را نشـان میدهـد. محیـط ورزش، باید محیـط عفیف باشـد. در آن بایسـتی 
هرزگی، شـلختگی و هر چیـز غیر عفیفانه مشـاهده نشـود. مـا باید ایـن فضـا را در محیط ورزشـمان به وجـود آوریم 
و اگر ایـن باشـد، در دنیـا خواهـد درخشـید و ورزش ما سـتاره خواهد شـد. شـما ببینـد، االن همین فیلمهـای ما که 
به جشـنواره های جهانـی میـرود، آن نقطه ای کـه این فیلمها بـرای داوران و تماشـاچیان بیشـتر جذاب اسـت، عّفتی 
اسـت که در فیلمهـای فارسـی فعًا هسـت. حـاال بعضـی از کارگردانـان و فیلمسـازان بـه طور طبیعـی دنبـال آنند، 
بعضی هـم عفت بـه آنهـا تحمیـل میشـود، ناچارنـد کـه زن و مـرد و روابـط خانوادگـی را آن طـوری که فعـًا فضای 
جمهوری اسـامی میپسـندد، پدید آورند؛ همین اسـت کـه در دنیـا ُگل میکنـد. برخاف تصـور خیلیها، دنیـا از این 
بیبندوباری و ولنگاری و هرزه گری خوشـش نمیآید؛ خسـته شـده اسـت. ایـن حالت عّفـت و نجابت و سـامت و حیا 
و این چیـزی که طبیعـِی ایرانیها هم هسـت، اسـام هـم همیـن را توصیه کرده اسـت. ایـن را مـا هم بایـد در محیط 
ورزش و در محیطهـای دیگـر حاکم کنیـم. این، فضای معنـوی - فرهنگـی ورزش خواهد شـد؛ همان چیـزی خواهد 
شـد که شـما میگویید بـرای رفتن به مصـاف تهاجم فرهنگی، بایسـتی متمّسـک بـه فرهنگ خـودی شـویم و کامًا 

است. درسـت 
 بنابرایـن، اگـر در عالـم ورزش، مسـؤوالن ورزش بـه ایـن دو کار بپردازنـد - یعنـی از یـک طـرف، رسـیدن علمـی، 
برنامه ریـزی دقیـق بـرای ورزش از همه جهـت؛ گزینـش، تکنیـک، کار، تربیت، تمریـن و از طـرف دیگر، رسـیدن به 
فضـای فرهنگـی ورزش - مـن خیـال میکنم کـه محیط ورزشـی مـا پیـش خواهد رفـت و خیلـی هم خـوب خواهد 
شـد. البته من خواهـش میکنم کـه جوانـان مـا منتظـر آن روز نماننـد و نگوینـد وقتـی ورزش آن طوری شـد، بعد ما 
میرویـم ورزش میکنیـم؛ نه. جوانـان بیاسـتثناء ورزش کنند. حـاال وقتـی میگوییم جوانـان، معنایش این نیسـت که 
غیر جوانـان نبایـد ورزش کننـد؛ نخیر، غیـر جوانـان هم بایـد ورزش کننـد. البتـه ورزش برای جـوان دسـتاوردهای 
زیـادی دارد کـه من چـون اینها را مکـّرر گفتـه ام، دیگـر نمیخواهم تکـرار کنم. بـرای پیران هـم ورزش واجب اسـت؛ 
برای کسـانی کـه از سـنین جوانـی - از چهـل سـالگی و پنجـاه سـالگی - عبـور کرده انـد، ورزش واجب اسـت و باید 

ورزش کننـد.

چرا مرکز مشّخصی برای سیاستگذاری در امور جوانان وجود ندارد؟ چرا بخشهای مختلف، در مسائل 
جوانان - مثل ازدواج - با هم هماهنگ نیستند؟

 البتـه این تـا حـدودی انجام شـده اسـت؛ یعنی همیـن »شـورای عالـی جوانـان« که تشـکیل شـد، قـدم اّول در این 
راه بـود و مـن امیدوارم کـه این قـدم اّول، مـا را به قدمهـای بعدی هـم برسـاند. البته بیشـک بعضی از دسـتگاهها هم 
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مثـل آمـوزش و پـرورش، مثل آمـوزش عالی یـا پزشـکی، به مسـائل جوانـان مرتبطنـد؛ لیکـن آن مرکز سـتادی که 
میتوانـد به شـکل همه سـونگر و جامـع به مسـائل جوانـان نگاه کنـد، پایـه اصلیش همیـن »شـورای عالـی جوانان« 
اسـت که به نظر من بـرادران تـا به حـال، در آن حـّدی که بـه عهده آنهاسـت، خـوب هـم کار کرده انـد. آنهـا باید کار 
سـتادی بکننـد؛ کار اجراییـش را باید دسـتگاهها انجـام دهند. این »منشـور جوانـان«ی که آقایان در سـال گذشـته 
تهیـه کردند و پیش مـن آوردند، چیز بسـیار خـوب و جامـع و مفیدی بـود و میتواند پایـه عملی منطقی خوبی باشـد 
برای این که دسـتگاههای جمهوری اسـامی بـر اسـاس آن کار کننـد. البته مسـأله ازدواج که شـما گفتیـد، دولت یا 
همین »شـورای عالی جوانان« میتواننـد فکرهایی دربـاره آن بکنند؛ لیکن مسـأله ازدواج، یک مسـأله کامـًا فردی و 
شـخصی اسـت. خانواده ها باید فکـر کننـد؛ دسـتگاههای دولتی و عـام، بایـد توصیه های عمومـی بکنند. مـن خودم 
توصیه ام این اسـت کـه ازدواج را آسـان بگیرند؛ مهریه ها زیاد نشـود؛ جهیزیه ها سـنگین نشـود؛ در مراسـم مهمانیها، 
خیلی ریخت و پاش نشـود و اسـراف آمیز نباشـد. بایـد روی این کار شـود. چقدر خوب اسـت کـه از لحـاظ فرهنگی و 
هنری تبلیغ شـود، تـا مردم اینهـا را فرا گیرنـد. اگر ایـن را فرا گرفتنـد، من فکـر میکنم که ازدواج آسـان خواهد شـد.

 سـنین ازدواج هـم، نه به آن شـوری شـور باید باشـد کـه بعضیها فکـر کردنـد باید در سـنین کامـًا جوانـِی زودرس 
باشـد - نه این که مـن آن را نفـی کنم؛ ایـرادی نـدارد. اگر کسـی خواسـت در آن سـنیِن خیلـی زود هـم ازدواج کند، 
هیچ اشـکالی نـدارد؛ اما حـاال لزومـی نـدارد کـه مـا اصرارمـان را روی آن ببریـم - نه هـم بـه آن بینمکی کـه غربیها 
انجام میدهند و در سـن سـی، چهل سـالگی ازدواج میکنند. البته بـه نظر من، از بـس خودخواهیهایی حاکم هسـت، 
اگر مرد سـی، چهـل، پنجاه سـالش باشـد، ایـرادی نمیبیند کـه بـا دختـر جوانـی ازدواج کند؛ یعنـی آن سـنین باال 
متعلّق بـه مردان اسـت. بـاز او هـم دنبـال یـک زن جوانتـر از خـودش بـا فاصله های سـّنی زیـاد میگـردد؛ کـه اینها 
البتـه در آن جاها هسـت و همینها هـم موجب میشـود کـه ازدواجها بیپایه باشـد؛ لـذا آدِم تنهـا در کشـورهای غربی 
خیلی اسـت؛ انسـانهایی که همه عمرشـان را تنها زندگـی میکنند؛ چیـزی که در ایران و سـایر کشـورهای اسـامی 
خوشـبختانه خیلـی کـم اسـت. علیایّ حـال، بایسـتی قـدری ازدواج را آسـان بگیرنـد و دنبال تشـریفات نباشـند، تا 
راحت بتواننـد جوانان را بـه مرحلـه ازدواج نزدیـک کنند. بایـد در خانواده هـا و در خـوِد جوانـان و در خـوِد دختران و 
پسـران، هّمت به وجـود آیـد. امتنـاع از ازدواج نباید باشـد. البتـه اگر دولـت بتواند تسـهیاتی هم فراهم کنـد، خیلی 
خوب اسـت. من همیشـه دنبال این بـوده ام و به مسـؤوالن هم همیشـه بـرای مسـکن و وام و سـایر نیازهـای زندگی 
جوانان سـفارش کـرده ام. مـا اینها را مفـروض میگیریـم؛ امـا میخواهم بگویـم که مسـؤولیت ایـن کار در درجـه اّول، 

مسـؤولیت خانوادگی و شـخصی اسـت.
به نظر شـما چـه راههایـی بـرای حفـظ ارزشـها و انتقال فضـای معنـوی زمـان جنگ بـه جوانان 

امروز وجود دارد؟
 همیـن حرفهایـی که شـما زدیـد، همه اش درسـت اسـت. من هم بـه همیـن مطالبی کـه جنابعالـی گفتیـد، اعتقاد 
دارم و بـه وجـود امثـال شـما افتخار میکنـم. بحث اشـخاص نیسـت؛ بحـث آن روحیه هاسـت، بحـث آن نّیتهاسـت، 
بحث آن حیات مجـّددی اسـت که ایـن انقاب و این آزمایشـهای دشـوار بـه کشـور مـا داد. در قضیه فتح بسـتان در 
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سـال 1360، امـام رضوان اللَّ علیـه پیامی دادنـد، کـه در آن پیـام، تعبیر »فتـح الفتوح« بـود. بعضی خیـال کردند که 
»فتح الفتوح«، جنگ بسـتان اسـت؛ اما امـام آن را نمیگفت؛ امـام میفرمـود: - به این مضمـون - »فتح الفتـوح«، فتح 
یا سـاختن این جانهای آگاه و بیدار اسـت. واقعـاً بزرگترین فتح جمهوری اسـامی این بود که توانسـت ایـن جوانان را 
به این مرحلـه از عظمت و اعتای روحی برسـاند کـه بتوانند احسـاس خودباوری کننـد و بایسـتند و در مقابل تهاجم 
عظیم یکپارچـه دنیا، از کشـور و از موجودیتشـان و از اسـام دفـاع کنند؛ کـه مظهرش جنـگ تحمیلی بـود و تا االن 

هـم ادامـه دارد. االن هم مـا در مقابل تهاجـم دنیا قـرار داریم.
 مـن بعضـی از ایـن مطبوعـات و روزنامه هـا و آدمهـای نو بـه میـدان رسـیده بیخبـر از همه جـا - حمل بـر صّحتش، 
بیخبـر اسـت؛ وااّل مغـرض - را میبینم. اینهـا خیال میکننـد این هنری اسـت که ما کشـور را بـه حالت ابتـذال قبل از 
انقاب بکشـانیم. در این جهت سـعی میکنند. چقدر غفلت اسـت! چقدر تأّسـف آور اسـت! جوانـان مـا در دوره جوانی 
توانسـتند خـود را از آن تخدیری که فضای کشـور شـده بـود، خاص کننـد؛ حرکتـی کنند و ایـران را نجـات دهند. 
ایران رفتـه بود؛ مـا گم شـده بودیم؛ مـا زیر دسـت و پاهـا له شـده بودیم. سـیل گنـداب فرهنـگ غربی - کـه مقّدمه 
سـلطه اقتصادی و سیاسـی و اسـتعمار به معنای حقیقی کلمه بود - در واقع مـا را از بین برده بود. وسـط زمیـن و هوا، 
دسـت قدرتمند انقاب و اسـام، به وسـیله همین جوانـان، کشـور را نجـات داد. عـّده ای میخواهند ایـن دوره افتخار 
آمیز به فراموشـی سـپرده شـود و مـردم به همـان حـال تخدیر قبلـی برگردنـد. ایـن حالت را چـه کسـی میخواهد؟ 
دشـمناِن این کشـور و این ملـت میخواهند. بـه نظرم ایـن را شـاید در یک سـخنرانی هم گفته باشـم. همیـن اخیراً - 
قبل از عیـد - در یکـی از مجـّات امریکایی، سـرمقاله ای به وسـیله یک نویسـنده معروف امریکایی نوشـته شـده بود 
که خاصه اش ایـن بود که بـرای مقابله با کشـورهایی مثـل ایران - کـه او البتـه تعبیر زشـتی میکند؛ مثـًا یاغی - ما 
نمیتوانیـم از راههـای نظامی و اقتصـادی عمل کنیـم؛ اینها راههای تجربه شـده و شکسـت خـورده اسـت؛ از راههای 
فرهنگی باید وارد شـویم. تصریح هـم میکند. میگویـد چگونه باید وارد شـویم؟ در وسـط همان صفحـه، عکس کامًا 
عریـان یـک زن را کشـیده و گفتـه از ایـن طریق! گفتـه اینهـا را بایسـتی ترویج کنیـم، تـا بتوانیم بـر آنها فائـق آییم. 
راسـت هم میگوید؛ راه این اسـت! متأّسـفانه عـّده ای نمیفهمند در کشـور چـه کار میکنند! البتـه به حول و قـّوه الهی 
نمیگذاریـم و نخواهند توانسـت. ما اجـازه نمیدهیـم این خیانت را بـه این کشـور و این انقـاب انجام دهنـد و به پایان 
ببرند. اما این هوسـها در سرشـان هسـت؛ میخواهند مـردم را بـه آن روز بدبختـی و سـیه روزی این کشـور برگردانند. 
به نظـر مـن، جوانان مـا امروز هـم خدایـی و مؤمـن و باصفایند. شـما ببینیـد دانشـگاههای مـا چگونه اسـت؛ ببینید 
کارگاههای مـا چگونه اسـت؛ ببینید فضای کشـور چگونه اسـت! شـما ببینیـد در روز راهپیمایی بیسـت ودوم بهمن 
یا روز قـدس، اکثریت ایـن جمعیتی که مثل سـیل بـه خیابانها میآیند، چه کسـانی هسـتند؛ همین جواناننـد. همان 
روح الهی، همـان انگیـزه و صاعقه الهی، هنوز هم در کشـور وجـود دارد و باز هم کارسـاز اسـت. همین روحیـه، باز هم 

کشـور را به سـاحل نجات خواهد رسـانید.
 همین االن باشـک مـا گرفتاریهـا و مشـکاتی در زمینـه اقتصـادی و غیـره داریـم. اینها یـک روز تمام خواهد شـد؛ 
امـا آن عامـل تمـام شـدن ایـن گرفتاریها، جـز همیـن روحیـه معنوی و تمّسـک بـه اسـام و انقـاب، چیـز دیگری 
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نخواهد بـود. باز هـم همین دختر و پسـِر جواننـد که کشـور را نجـات خواهنـد داد. من بارهـا گفته ام که نسـل جوان، 
گره گشـای دوره هـای سـخت و محنتهـای بـزرگ اسـت و وقتـی وارد میـدان میشـود - کـه الحمـدللَّ امـروز هم در 
میدان اسـت - گره های ریز و سـخت گشـوده خواهد شـد. جوانـان مـا، مؤمـن و متدیّـن و عاقه مند به کشورشـان و 
عاقه مند به اسـامند و با سـلطه امریکا و با سـلطه بیگانـه مخالفند. همین کارسـاز خواهـد بود. ایـن توطئه هایی هم 
که میکننـد و ترفندهایی هم که میشـود، اثری ان شـاءاللَّ نخواهد بخشـید. ان شـاءاللَّ کـه خداوند هم کمـک خواهد 

کـرد. حضرت بقیـةاللَّ ارواحنافـداه هم ان شـاءاللَّ پشـتیبان ایـن راه و ایـن کار و ایـن جوانان خواهـد بود.
 در خاتمه، نکتـه ای را هم یـادآور میشـوم: این کارهایـی که جوانـان میکنند، کوچک نیسـت. همیـن درس خواندنی 
که مـن میگویـم، همیـن کار تحقیـق، همیـن کار هنـری، همیـن کار ورزشـی، اینهـا کارهـای کوچک نیسـت. من 
خواهـش میکنم کسـی کـه ایـن کارهـا را انجـام میدهـد، تصـّور نکنـد کـه کارش کوچک اسـت؛ نـه. همیـن کار در 
مجموعه کان کشـور، به یـک عنصر تعییـن کننده تبدیل میشـود. فرضـاً هنرمندی بـه تنهایی تصمیـم میگیرد که 
یک کار هنـری برجسـته ارائـه دهـد. او نمیتواند بگویـد که من یـک کار فـردی انجـام میدهم؛ خـودم تنها هسـتم و 
ایـن کار کوچکی اسـت؛ نه. شـما کارتـان را که خـوب انجـام دادیـد، اگر صـد نفر دیگـر مثل شـما فکر کننـد، همان 
اعتای عظیم و همـان کار بـزرگ اتّفاق خواهـد افتاد. عیـن همین مسـأله، در باب ورزش اسـت؛ عین همین مسـأله، 
در باب درس خوانـدن و در باب تحقیق اسـت؛ عین همین مسـأله، در بـاب کارهای خاص جوانان اسـت. این، درسـت 
مثـل روز راهپیمایی اسـت. اگر همه بگوینـد که حاال من یـک نفر چه تأثیـری دارم، این سـیل عظیم میلیونـی در روز 
بیسـت ودوم بهمن یا در نمـاز جمعـه راه نمیافتـد؛ اما هر کس احسـاس میکند کـه تکلیف خـودش را انجـام میدهد. 
من میخواهـم تأکید و تکـرار کنم کـه کار تک تک ایـن جوانان - هـر جا و در هـر زمینه ای کـه کار میکننـد؛ در زمینه 
قرآن، در زمینـه معلومات، در زمینـه معارف، در حوزه، در دانشـگاه و در کتاب نویسـی - کاری مهم اسـت؛ همان کاری 

اسـت که ان شـاءاللَّ کشـور را به اعتـاء خواهد رسـاند.
 ان شاءاللَّ موفق باشید
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امیرالمؤمنین شخصیت محبوب در میان همه مسلمانان
»بصیــرت« و »صبــر«، صفــات بــارز امیرالمؤمنیــن 

از دوران نوجوانی
دو صفت قابل تقلید امیرالمؤمنین توسط همگان  

عدم صبر و  بصیرت، عامل اصلی ایجاد مشکات بشری
ــران،  ــت ای ــط مل ــر توس ــرت و صب ــب بصی کس

عامل کسب استقال آنها
سلب بصیرت و بیداری ملتها، راه پیشبرد اهداف دشمن
عامل اصلی مخالفت استکبار جهانی با جمهوری اسامی

ــع  ــع مناف ــه نف ــران ب ــع ای ــه مناف ــلب کلی س
امریکا و انگلیس در دوره پهلوی

ــجویان، عکس العمل  ــط دانش ــفارت توس ــخیر س تس
به      دشمنیهای آمریکا

و...

»بصیرت« و »صبر«؛ دو خصوصیت قابل تقلید از 
امیرالمؤمنین)علیه السام( برای جوانان



جوانان

»بصیرت« و »صبر«؛ دو خصوصیت قابل تقلید از امیرالمؤمنین)ع( برای جوانان *

امیرالمؤمنین شخصیت محبوب در میان همه مسلمانان
اگر بخواهیـم دربـاره امیرالمؤمنین علیه الّسـام چند جملـه کوتاه عـرض کنیـم و از تفاصیل بحث در شـخصیت این 
انسـان عظیـم و اسـتثنایی تاریخ - کـه بـرای او کتابها هـم کافـی نیسـت - صرف نظـر نماییـم، اّوالً باید عـرض کنیم 
آن حضـرت جـزو شـخصیتهای نادری اسـت کـه در گذشـته و امـروز نـه فقـط در میان شـیعیان، کـه در میـان همه 
مسـلمانان و بلکه در میـان انسـانهای آزاداندیـش غیرمسـلمان، محبوب بوده اسـت. کمتر کسـی را از شـخصیتهای 
بـزرگ، حّتی پیامبـران عظام الهی میشـود نشـان داد کـه در میـان مردمـی غیـر از عاقه منـدان و پیروان خـود، این 
همه ستایشـگر داشـته باشـد کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام دارد. البتـه معرفت ما کـم و بینش مـا قاصر اسـت. آن 
شـخصیت از لحـاظ معنـوی، فوق العـاده اسـت. مـا نمیتوانیـم همـه ابعـاد شـخصیت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام را 
به درسـتی دریابیم؛ بخصوص ابعاد معنـوی و الهـی او را، که فهمیـدن آن ابعاد برای بسـیاری از اولیای خدا هم دشـوار 
اسـت؛ لیکن آن قدر ابعاد ظاهـری شـخصیت امیرالمؤمنین علیه الّسـام جـّذاب و چشـمگیر و جالب اسـت که حتی 
کسـانی که با مسـائل معنوی و ابعاد معنوی شـخصیت انسـانها و اولیا آشـنایی ندارند، میتوانند درباره ایـن مرد بزرگ 

تاریـخ چیزهایـی بدانند و بـه او عشـق بورزند.

»بصیرت« و »صبر«، صفات بارز امیرالمؤمنین از دوران نوجوانی
امیرالمؤمنین علیه الّسـام در دوره هـای مختلف زندگی خـود، چـه در دوران نوجوانی؛ یعنـی در اوایل بعثـت پیامبر، 
چه در عنفوان جوانـی؛ یعنی آن هنگامـی که هجرت بـه مدینه اتّفاق افتـاد - کـه در آن وقت علی علیه الّسـام جوانی 
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بیسـت و چند سـاله بوده اسـت - چـه در دوران بعـد از رحلـت پیامبـر و آن محنتهـا و آن امتحانهـای دشـوار و چه در 
دوران آخـر عمـر؛ یعنی پنج سـالی کـه در اواخـر عمـر، امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام حکومـت و خافـت را پذیرفت و 
مسـؤولیت پیدا کـرد، در تمـام ایـن تقریباً پنجـاه سـال، خصوصیـات بـارزی را با خـود حمل میکـرده اسـت. همه - 

بخصـوص جوانـان - از این نقطـه میتواننـد درس بگیرند.
شـخصیتهای عظیـم تاریـخ، غالبـاً از دوران جوانـی، بلکـه از دوران نوجوانـی، برخـی از خصوصیـات را با خـود همراه 
داشـته اند و یا در خود بـه وجود آورده اند. برجسـتگی انسـانهای برجسـته و بـزرگ، معموالً بـه یک تـاش بلند مّدت 
مّتکـی اسـت و ایـن را مـا در زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام میبینیم. مـن در جمعبنـدی ایـن زندگی پرفـراز و 
نشـیب، این نکتـه را مشـاهده میکنم و بـه شـما عـرض میکنـم کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام از اوایـل نوجوانی تا 
هنـگام مـرگ، دو صفـت »بصیـرت« و »صبـر« - بیـداری و پایـداری - را با خـود همـراه داشـت. او یک لحظـه دچار 
غفلت و کـج فهمـی و انحـراف فکـری و بـد تشـخیص دادن واقعیتها نشـد. از همـان وقتی کـه از غار حـرا و کـوه نور، 
« بر زبـان آن بزرگـوار جاری شـد و حرکـت نبوت  پرچم اسـام به دسـت پیامبر برافراشـته شـد و کلمـه »الالـه االاللَّ
و رسـالت آغاز گردید، ایـن واقعیـت درخشـان را علیبن ابیطالـب علیه الّسـام تشـخیص داد؛ پای این تشـخیص هم 
ایسـتاد و با مشـکات آن هم سـاخت؛ اگر تاش الزم داشـت، آن تـاش را هم انجـام داد؛ اگر مبـارزه الزم داشـت، آن 
مبارزه را کرد؛ اگر جانفشـانی میخواسـت، جان خـود را در طبق اخاص گذاشـت و به میـدان برد و اگر کار سیاسـی و 
فعالیت حکومت داری و کشـورداری میخواسـت، آن را انجـام داد. بصیرت و بیـداری او، یک لحظه از او جدا نشـد. دوم، 
صبر و پایـداری کـرد و در این راه اسـتوار و صراطمسـتقیم، اسـتقامت ورزید. این اسـتقامت ورزیدن، خسـته نشـدن، 
مغلـوب خواسـته ها و هواهـای نفس انسـانی - کـه انسـان را به تنبلـی و رها کـردن کار فـرا میخوانـد - نشـدن، نکته 

مهمی اسـت.

دو صفت قابل تقلید امیرالمؤمنین توسط همگان  
آری؛ عصمـت امیرالمؤمنین علیه الّسـام قابـل تقلید نیسـت. شـخصیت امیرالمؤمنین علیه الّسـام قابل مقایسـه با 
هیچ کس نیسـت. هر کـدام از انسـانهای بزرگی کـه ما در محیـط و یـا در تاریـخ خودمان هم مشـاهده کرده ایـم، اگر 
بخواهند با امیرالمؤمنین علیه الّسـام مقایسـه شـوند، مثل مقایسـه ذّره با آفتاب اسـت - قابل مقایسـه نیسـتند - اما 
ایـن دو خصوصیـت در امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام قابـل تقلیـد و قابل پیـروی اسـت. کسـی نمیتواند بگویـد که اگر 
امیرالمؤمنین علیه الّسـام صبـر و بصیـرت - یعنی بیـداری و پایداری - داشـت بـه خاطر ایـن بود کـه امیرالمؤمنین 
بـود. همه در ایـن خصوصیت باید سـعی کننـد که خودشـان را بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام نزدیک کننـد؛ هر چه 

همت و استعدادشـان باشـد.

عدم صبر و  بصیرت، عامل اصلی ایجاد مشکات بشری
عزیزان مـن! تمـام مشـکاتی که بـرای افـراد یـا اجتماعات بشـر پیـش میآیـد، بر اثـر یکـی از این دو اسـت: یـا عدم 
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بصیرت، یـا عدم صبـر. یا دچـار غفلت میشـوند، واقعیتهـا را تشـخیص نمیدهنـد، حقایقهـا را نمیفهمند، یا بـا وجود 
فهمیـدن واقعّیات، از ایسـتادگی خسـته میشـوند. لذاسـت که بـه خاطر یکـی از ایـن دو، یـا هـر دو، تاریخ بشـر پُر از 
محنتهای بزرگ ملتهاسـت؛ پُـر از غلبه ی زورگویـان عالم بر ملتهـای ضعیف الّنفس و غافل اسـت. دهها سـال - گاهی 
صدها سـال - یـک ملـت مقهور سیاسـت یـک جهانخـوار و یـک قـدرت بـزرگ بوده اسـت. چـرا؟ مگـر اینها انسـان 
نبوده انـد؟ بله، انسـان بوده انـد؛ لیکن یـا بصیرت نداشـته اند، یـا اگـر بصیـرت داشـته اند، در راه آن آگاهی خـود، فاقد 

صبـر الزم را بوده انـد؛ یعنی یـا بیـداری نداشـته اند، یا پایـداری نداشـته اند.
در طـول سـالهای قبـل از انقاب، هرچه شـما عقـب برویـد، محنت، ذلّـت، بدبختـی، فشـارهای گوناگـون از طبقات 
حاکم و سـلطه و زورگویی و تحقیر از طـرف قدرتهای بیگانه را در کشـور ما میبینید. در این کشـور، سـالهای متمادی 
انگلیسـیها، سـالهای متمادی روسـها، سـالهای متمـادی هـر دو، و در نهایـت سـالهای متمـادی امریکاییهـا، هرچه 
تصمیـم گرفتنـد، نسـبت به ایـن ملـت انجـام دادند. ملـت ما همیـن ملـت بـود و همیـن اسـتعدادها را داشـت - که 
امروز بحمـداللَّ در میدانهای گوناگون، اسـتعدادهای شـما جوانان مثل سـتاره و خورشـید میدرخشـد - امـا به خاطر 
حکومتهـای نابـاب و به خاطر تربیتهـای غلط، بصیـرت و صبرش کم بـود. وقتـی در برهـه ای از زمان، آگاهـان جامعه، 
بـزرگان جامعه، دانایـان جامعه و کسـی مثـل امام بزرگـوار پیـدا شـدند، در مردم بصیـرت دمیدنـد، مـردم را به صبر 
وادار کردنـد، »و تواصـوا بالحـق و تواصوبالصبـر«)1( را در جامعـه رایـج کردنـد، ایـن دریای خروشـان به وجـود آمد و 

توانسـت آن تاریخ سـرتاپا ذلّـت و محنـت را قطع کند و تسـلّط بیگانـگان را بـر این کشـور از میان بـردارد.

کسب بصیرت و صبر توسط ملت ایران، عامل کسب استقال آنها
شـما امروز وقتـی در افق سیاسـی جهان نـگاه میکنیـد، اگر یک ملت وجود داشـته باشـد کـه هیچ سـلطه خارجی بر 
آن نیسـت، آن ملت، ملـت ایران اسـت. اگر تعـدادی ملتها و کشـورها بـا این خصوصیـت وجود داشـته باشـند، باز در 
رأس آن کشـورها، ایـران و ملـت ایران اسـت. چرا؟ چون به وسـیله ایـن مردم، به وسـیله جوانـان این ملت، به وسـیله 
مسـؤوالن این ملت، به وسـیله رهبران و هدایتگران ایـن ملت، بصیـرت و صبـر از امیرالمؤمنین علیه الّسـام آموخته 

شـد. ایـن دو خصوصیت ایـن قدر مهّم اسـت!

سلب بصیرت و بیداری ملتها، راه پیشبرد اهداف دشمن
 امـروز هم در دنیـا کسـانی کـه در رأس قدرتهای سیاسـی زور گـو و مداخله گـر، یـا در رأس کمپانیهای اقتصـادی، یا 
در رأس دسـتگاههای سـرطان گونه تبلیغاتی و شـبکه های عظیم سـودجوی تبلیغات قـرار گرفته انـد، از طریق یکی 
از ایـن دو خصوصیت بـر ملتهـا حکـم میراننـد و زورگویی میکننـد. یا سـعی میکننـد ملتهـا را در غفلـت نگه دارند و 
بصیـرت آنهـا را از آنهـا بگیرنـد - اگر هـم نتوانند بـه طـور کلّـی از آنها بصیـرت را سـلب کننـد، در یک مـورد که یک 
مسـأله خاص برایشـان مهّم اسـت، سـعی میکنند بیداری ملتهـا و بصیـرت انسـانها را در آن جامعه سـلب نمایند - یا 
آنهـا را دچار بیصبـری کنند. گاهی یـک ملت و یک مجموعه انسـان، در یـک راه درسـت دچار بیصبری میشـوند. این 
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بیصبری هـم یک امر تلقینی اسـت؛ میشـود بـه ملتهـا تلقین کـرد. امروز شـما بدانیـد کـه در شـبکه های تبلیغاتی، 
میلیاردهـا دالر خـرج میشـود، بـرای تلقین همیـن چیزهـا در ملتهـا، کـه آنهـا را یا از تشـخیص درسـت، یـا از صبر 

صحیـح و کامـل دور بیندازنـد و دور کنند. 

عامل اصلی مخالفت استکبار جهانی با جمهوری اسامی
علِّت ایـن کـه اسـتکبار و در رأس قدرتهای اسـتکباری، رژیم ایـاالت مّتحـده امریکا با انقاب اسـامی و بـا جمهوری 
اسـامی مخالـف اسـت، ایـن اسـت کـه جمهـوری اسـامی و انقـاب اسـامی، یـک بیـداری جهانـی را طّراحـی و 
زمینه سـازی کرد. شاید شما شـنیده باشـید که تحلیلگران بخشـهای سیاسـی امروز کشـور امریکا، در سـمینارهای 
تخّصصی و در جلسـات ویـژه، این کلمـه را بر زبـان آورده اند کـه امروز بزرگترین مشـکل بـرای ما »انقاب اسـامی« 
اسـت. چرا بزرگترین مشـکل اسـت؟ حّداکثر ایـن اسـت کـه ملتـی راه خـودش را از راه این دولـت زورگو جـدا کرده 
اسـت؛ اما مشـکل بودنش به خاطر چیسـت؟ مشـکل بودن بـه خاطر این اسـت کـه اسـتکبار از غفلت ملتها اسـتفاده 
میکنـد. وقتـی نقطـه ای در دنیا به وجـود آمـد کـه بیـداری را در جهـان پراکنده کـرد، ملتهـا بیدار شـدند، بـه راهی 
رهنمایی شـدند، یک تجربـه عملی به دسـت آوردند، آن مرکز میشـود دشـمن آن سیاسـتهایی کـه میخواهند ملتها 
در خـواب و در غفلـت بماننـد. بلـه؛ حقیقـت همین اسـت. ملـت ایـران و انقاب اسـامی و نظـام جمهوری اسـامی 
موجب شـدند کـه ملتهـای دیگـر بیـدار شـوند. در آن زمانـی کـه این انقـاب عظیـم پیـش نیامده بـود و ایـن ملت 
این طـور رهـا و آزاد و با نشـاط و پرتـوان وارد صحنه نشـده بـود، خیلـی از کشـورهایی که امـروز فریاد اسـامخواهی 
بلنـد کرده اند، فریاد دشـمنی بـا امریـکا بلنـد کرده انـد و از دخالتهای امریـکا در کشورشـان بیـزار شـده اند، این طور 
نبودنـد؛ سرهایشـان را پاییـن انداخته بودنـد و زندگـی میکردند! اگـر یک وقت هـم روشـنفکر و عالمی در میـان آنها 
پیدا میشـد و به آنها یـک کلمه حرفی میـزد، میگفتند: آقا نمیشـود، فایـده ای ندارد؛ مگر میشـود از زیر سـلطه امریکا 
کسـی خودش را نجات دهـد؟ میگفتند نمیشـود؛ مأیوس بودنـد. انقاب اسـامی ایران این ابـر یـأس را از افق زندگی 
و دید ملتها زدود؛ بسـیاری از ملتها بیـدار و امیدوار شـدند و جوانان به سـمت اسـام گرایش پیدا کردنـد. وقتی ملتها 
بـه اسـام رو بیاورند، چه ضـرری بـرای اسـتکبار دارد؟ معلوم اسـت؛ اسـام با سـلطه یک قـدرت اسـتکباری بر ملت 

مسـلمان مخالف اسـت. اسـام نمیگذارد؛ کمـا این کـه در ایـران این طور اسـت.
شـما جوانان عزیـز بدانیـد: در این کشـوری که شـما زندگی میکنیـد، امـروز هیچ گونه تسـلّطی نـه امریـکا و نه هیچ 
قدرت دیگـری بر این کشـور و بر سیاسـتهای این کشـور و بر دولت این کشـور نـدارد. روزگاری در این کشـور، سـفیر 
امریـکا و سـفیر انگلیس، هرچـه میخواسـتند به رؤسـای ایـن کشـور دیکتـه میکردنـد! آن روز اگر سـفیر امریـکا در 
مهمترین مسـائل جهانـی و داخلی نظـری داشـت و آن نظر را بـه محّمدرضا پهلوی که شـاه ایـران بود و یا به نخسـت 
وزیر او و یـا به هـر یـک از وزرایش میگفـت؛ محال بـود آنها بـر طبـق آن نظر عمـل نکنند! حّتـی اگر برخـاف منافع 
شـخصی آنها هم بود، ناچـار بودند عمـل کنند. مّدتی تاشـی میکردنـد، دسـت و پایی میزدنـد، لیکن مجبـور بودند 

عمل کننـد. تسـلّط بیگانـگان در این کشـور این گونـه بود.
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سلب کلیه منافع ایران به نفع منافع امریکا و انگلیس در دوره پهلوی
در این کشـور چنـد روزی مانـده بود بـه این کـه مـّدت قـرارداد نفـت ایـران و انگلیس تمام شـود. چنـد نفـر در دوره 
پهلـوِی اّول نشسـتند قـراردادی را تنظیـم کردنـد که تـا حـدودی منافـع ایـران در آن رعایت میشـد. رضاخـان وارد 
جلسـه هیأت وزرا شـد، رفـت آن نوشـته را از مقابل وزیـر ذیربـط برداشـت و همان جا جلِو چشمشـان داخـل بخاری 
انداخـت و سـوزاند! چـرا؟ چـون قبـًا سـفیر و فرسـتاده انگلیس پیـش او آمـده بـود و یکـی، دو سـاعت با او جلسـه 
خصوصـی برگزار کـرده بود و در آن جلسـه خصوصـی، آنچه بایـد به آن شـخص بگوید، گفته بـود و او هـم آمد چیزی 
را کـه حّتی اندکـی منافع ایـران را تأمیـن میکرد و دشـمن و بیگانـه آن را تحّمـل نمینمـود، داخل بخـاری انداخت و 
سـوزاند و از بین بـرد! عزیـزان مـن! تمـام تاریـخ دوران پهلـوی در این کشـور، این گونه گذشـته اسـت. منافـع ملت، 
اّوِل کار تحت الّشـعاع منافـع انگلیـس، بعد هم در این سـی، چهل سـال اخیر، تحت الّشـعاع منافـع امریـکا. اگر منافع 
امریـکا در چیزی بـود، در کاری بـود، در معاملـه ای بود، محال بـود که مسـؤوالن این کشـور برخاف آن رفتـار کنند؛ 
بـر طبق نظر آنهـا رفتـار میکردنـد. انقاب آمـد، این بسـاط غلط، ایـن معادله غلـط و ایـن رابطـه بسـیار تحقیرآمیز و 

ذلّت بـار را بـه هـم زد.

تسخیر سفارت توسط دانشجویان، عکس العمل به دشمنیهای آمریکا
پـس از تسـخیر النـه جاسوسـی امریـکا، امریکاییهـا تکـرار کردند کـه چـرا ایـن کار را کردیـد؟ ایـن اهانت بـود؛ این 
تجاوز به حـدود بین المللی بـود. بعضی خیـال میکنند که النه جاسوسـی را که دانشـجویان ما تسـخیر کردنـد، واقعاً 
این گونه بوده اسـت؛ نه. بعـد از انقاب، این ملـت و نظام جمهوری اسـامی، نهایت مـدارا را بـا امریکاییها کردنـد. اّوِل 
انقاب، مـردم به خاطر بُغضی که نسـبت بـه امریکاییها داشـتند، رفتنـد عناصری از سـفارت را دسـتگیر کردنـد و به 
همین مدرسـه رفاه و علـوی - که محـّل اقامـت امام بزرگـوار بـود - آوردند؛ امـا امام دسـتور دادنـد آنهـا را آزاد کردند 
و وسـایل را فراهـم نمودند کـه اگـر میخواهند از کشـور خارج شـوند، با سـامت خارج شـوند و رفتند. کسـی بـه آنها 
تعّرضـی نکرد.امریکا دسـت بردار نبـود. آنهـا در همـان ماههـای اّوِل انقاب، هـر روز یک توطئـه و یـک حرکت علیه 
انقـاب کردند؛ هـر روز بـا این ملـت یک طـور دشـمنی ورزیدنـد. عکس العمل دشـمنیهای آنها این شـد کـه جوانان 
ما رفتند سـفارت امریکا را تصـّرف کردنـد و عوامل آن سـفارت را مدتی نگهداشـتند؛ بعد هم فرسـتادند و تمام شـد و 
رابطه بـا امریکا قطع گردید. بنابراین، سیاسـت اسـتکباری امریـکا از روز اّوِل انقاب اسـامی، توطئه ها و دشـمنیهای 
خـود را علیه ایـن انقاب شـروع کرد. البتـه آنها یقین داشـتند که بـه مـّدت کوتاهی خواهند توانسـت نظام اسـامی 
و انقـاب را از بیـن ببرنـد! مطمئـن بودنـد کـه ایـن کار را خواهنـد کـرد؛ منتها بـد فهمیـده بودنـد و ملت و اسـام و 
مسـؤوالن کشـور و انقاب را نشـناخته بودند. امروز هـم بد میفهمند. امـروز هم لحن مسـؤوالن امریکایـی علیالّظاهر 
مایم شـده اسـت و به ظاهر تفـاوت پیدا کرده اسـت؛ امـا باطـن قضیه همان اسـت. آنهـا به کمتر از تسـلّط بـر منابع 
سیاسـی و اقتصادی این کشـور، بـه چیزی قانـع نیسـتند. آنهـا میخواهند همـان بسـاط قبـل از انقاب تکرار شـود. 
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البتـه در وهله اّول ایـن را نمیگویند؛ اما هدفشـان این اسـت. آنها با اصل اسـتقرار حاکمیت اسـام که موجـب بیداری 
و پایداری مردم شـده اسـت، مخالفند. هرچیـزی که موجب شـود ملتها بیدار شـوند، هر اسـتکباری و امروز اسـتکبار 
امریکایـی در درجـه اّول، بـا آن مخالف اسـت؛ چـون اینها با بیـداری ملتهـا مخالفنـد. هرچیزی بـه مردم پایـداری و 

صبر و اسـتقامت بدهـد، در نظـر آنها مبغوض اسـت.

اسام عامل حفظ جوانان در صحنه مبارزه با استکبار
اسـام به جوانان پایداری و اسـتقامت میدهـد. این را در جنگ هشـت سـاله و در خوِد انقـاب امتحان کردنـد. دیدند 
که عشـق به اسـام چطـور جوانان را بـا اسـتقامت در صحنـه نگـه میـدارد؛ مـردم را در مقابل سـّد پوالدیِن بـه ظاهر 
خلل ناپذیـر دشـمن، وادار به اسـتقامت میکند و آن سـد را فرو میریـزد. این را دیدند، لذا با اسـام دشـمنند، با اسـام 

 . لفند مخا

ضرر قطع رابطه ایران و امریکا، حربه ای از اثر افتاده
در تبلیغـات خودشـان شـایع میکننـد کـه قطـع رابطـه ایـران و دولـت امریـکا بـه ضـرر ملـت ایـران اسـت! نـه آقا، 
صددرصـد به نفـع ملت ایـران اسـت. این یک حربـه از اثـر افتاده اسـت کـه بخواهنـد در میان ملتهـا این طـور وانمود 
کنند که اگـر ملتی بـا امریـکا رابطه داشـته باشـد، از لحـاظ اقتصـادی و مـاّدی، همـه مشـکاتش بر طرف میشـود؛ 
نـه، یـک روزی بعضـی از دولتهـای سـاده لـوح این گونـه خیـال میکردنـد. در کشـور مـا هـم در اّوِل انقاب، عـّده ای 
کـه قدرتـی پیـدا کـرده بودنـد و در رأس کارهـا قـرار داشـتند، این گونـه خیـال میکردنـد؛ لیکـن تجربه هـا در نقاط 
مختلف دنیا عکس ایـن را ثابت کرد. در کشـور الجزایـر، مردم مشـکات اقتصادی داشـتند - که داسـتانهای مفّصلی 
دارد - این طـور وانمـود کردنـد کـه رابطه بـا امریـکا، بازکننـده ایـن گره هاسـت! در نتیجـه به این سـمت رفتنـد؛ اما 
نتیجـه کار آنهـا را شـما امـروز میبینید کـه در الجزایـر چه خبـر اسـت: دولتهای منقطـع از مـردم، حکومـت نظامی 
سـتمگر، سـرکوب شـدید حرکت مردمی و اسـامی، تسـلّط باندهای قدرتی که تا چند ماه قبـل از ایـن در روزنامه ها 
میخواندید و از رسـانه ها میشـنیدید کـه هرچند روز یـک بار در یکـی از روسـتاهای الجزایر، یـا در یکی از شـهرکهای 
اطـراف مرکز کشـور، کشـتار و قتـل عام بیسـت نفـر، پنجاه نفـر، صد نفـر به وسـیله ایـادی شـناخته نشـده)!( انجام 

میشـد.
امـام در نامه ای که به رهبر شـوروی سابق2نوشـتند، فرمودند: شـما که بسـاط جدیـدی را در کشـورتان راه میاندازید، 
مواظب باشـید کـه به غـرب و به امریـکا آن چنـان گرایش پیـدا نکنید کـه آنها بر امورتان مسـلّط شـوند! ایـن توصیه 
مـورد توّجه قـرار نگرفت و امـروز شـما وضعشـان را میبینیـد. رابطه بـا امریـکا، از لحاظ اقتصـادی، نتیجـه اش همان 
چیزی اسـت که امروز شـما در روسـیه میبینید. بسـیاری از کشـورهایی که مـن نمیخواهم اسـم بیـاورم و رابطه های 
بسـیار خـوب و عالـی بـا امریـکا دارنـد، از لحـاظ اقتصـادی، وضعشـان زیـر صفـر و بسـیار بـد اسـت و پول ملیشـان 

بسیاربسـیار بیـارزش اسـت. اینها بـرای ملت ایـران تجربه اسـت. 

2. مقصود »میخائیل گورباچف« است.
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الزامات اصاح وضع اقتصادی ایران
ملت ایران اگـر بخواهد وضـع ماّدی و اقتصـادی خود را اصـاح کند - کـه البته بدون تردیـد اصاح خواهد کـرد - این 
به عزم، بـه اراده، به تصمیم، بـه کار همه طبقـات، به همـکاری با دولت و حمایت از مسـؤوالن کشـور، به شـجاعت در 
اقدام، به تأثیـر نپذیرفتن از سیاسـتهای خارجـی و به تأثیـر نپذیرفتن از تبلیغـات بیگانه احتیـاج دارد. اینهاسـت که 
وضع یک کشـور را درسـت میکند؛ نـه ارتبـاط با امریـکا، نه رفتـن زیـر بـار زورگویانی کـه تجربه ارتبـاط با آنهـا را ما 

سـالها در این کشـور داریم. ملت ایـران گوِل ایـن تبلیغات فریبنـده دشـمن را نمیخورد.

دوران رابطه با آمریکا، دوران سوء استفاده از داشته های ایران 
اگر چه شـما جوانان عزیز، آن دورانـی را که ما عمـری را در آن گذراندیم و سـختیها و رنجها و تحقیرهای آن را نسـبت 
به ملت ایـران، با همـه وجودمان لمـس کردیم، ندیدیـد، اما میتوانیـد آن را بشناسـید؛ میتوانیـد بدانید کـه آن روز بر 
ملـت ایران چه میگذشـت. ملـت ایـران تجربـه رابطه دوسـتانه با امریـکا را سـالهای متمـادی - دههـا سـال - در این 
کشور داشـته اسـت! این کشـور، مأمن صهیونیسـتها و سـرمایه داران امریکایی شـده بود که به این جا بیایند و خوش 
بگذرانند؛ نه ایـن که این جـا فنـاوری بیاورند، نه ایـن که علـم بیاورند، نه این که سـطح دانشـگاههای کشـور را ارتقاء 
دهند، نه ایـن که جوانـاِن این جا را بـا معلومات و بـا دانش تربیـت کنند. در یـک عرصه علمـی جهانی هـم ایرانیها آن 
روز حضـور قابل توّجهـی نداشـتند؛ اما امروز همـان جوانـان ایرانی هسـتند که در مسـابقات علمی جهانـی رتبه های 
بـاال را به دسـت میآورنـد. آن روز در دنیا، ایران کشـور قابل ذکری محسـوب نمیشـد. اگر اسـمی از ایران برده میشـد، 

به خاطر فـان محصول بـود - در محافل خـواص، نفـت؛ در محافل عـوام، قالـی و فرش! 

عزت امروز جوان ایرانی محصول ایستادگی و نه گفتن به استکبار
اما امـروز جوانان ایـران، رزمنـدگان ایران، شـخصیتهای برجسـته ایـران، انسـانهای واالی ایـران، جوانان با اسـتعداد 
و نوآور ایـران، سـاخته های دسـت جوانان ایـران، چشـم ملتها و دوسـتان ایـران را خیـره میکنـد. موّفقیتهای شـما، 
در اعماق دنیـای اسـام، دلها را شـاد میکند. چـرا وقتی شـما در فان مسـابقه پیروز میشـوید، در مصر و فلسـطین و 
سـوریه و ترکیه و حتـی در بعضی از کشـورهای امریـکای التین، یک عـّده بلند میشـوند، پایکوبی و شـادی میکنند؟ 
چون امـروز ایـران در دنیـا عزیز اسـت. ایـن عّزت، بـه برکـت ایسـتادگی و بـه برکت »نـه« گفتن به اسـتکبار اسـت. 
عّده ای از پیشـکرده های دشـمن میخواهنـد این »نـه« گفتـن را از این ملت بگیرنـد؛ اما به فضـل پـروردگار نخواهند 

توانسـت.
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تربیت جوانان مؤمن؛ فتح الفتوح انقاب اسامی *

یکی اولین سؤالها در قیامت از جوانی
شـاید خدای متعـال در بیـن پدیده های ظاهـری انسـانی، از لحـاظ زیبایـی، هیچ پدیـده ای مثـل جوانـی نیافریده 
باشـد. در خصوصیـات مـاّدِی زندگـی انسـان، بعـد از نعمت حیـات، خصوصیـت جوانـی، خصوصیت خیلـی مهّمی 
اسـت. لذا شـما ببینید در روایات ما مکـّرر آمده اسـت که خـدای متعـال در روز قیامت نمیگـذارد هیچ انسـانی قدم 
از قدم بـردارد، مگـر این کـه درباره ی چهـار چیـز از او سـؤال و مؤاخـذه میکند. یکـی از آن چهـار چیز جوانی اسـت؛ 

»جوانـی را چگونـه و در کجا صـرف کردید؟«

دشوار شدن کار بعد از دوره جوانی
خدای متعـال، ایـن منبـع عظیم انـرژی و تـوان را کـه در یـک برهـه از عمر، بـه همـه ی انسـانها داده میشـود – بی 
اسـتثنا همـه از ایـن دوره ی زّرین زندگـی عبور میکننـد - جهـت ذخیره سـازی و ایجـاد قاعده ی مسـتحکمی برای 
زندگی سـعادتمند قرار داده اسـت. بعـد کـه از این دوره گذشـتید، هّمـت کارهای بـزرگ در انسـان تقلیـل مییابد؛ 
توانش هم در انسـان کم میشـود؛ انسـان نمیتوانـد کارهـای زیربنایـی را انجام دهد و شخصیت سـازی و خودسـازی 
برایش، دشـوار میگـردد. البته خـدای متعال هیـچ چیز را برای بشـر - بـا این قـدرت عظیمی کـه بـه او داده - محال 
نکـرده اسـت. باالخره هر کسـی تا آخر عمـر میتوانـد انـواع کارها و تاشـهای بـزرگ را انجام دهد؛ اما دشـوار شـدن 
کار بعـد از دوره ی جوانـی و روانـی و آسـانی آن در دوران جوانـی، یک حقیقت مهّم اسـت. بسـیاری از مـردم دنیا در 
طول تاریـخ، در این برهه دچار خسـارت میشـوند؛ یعنی جوانی را که سـرمایه ای زایل شـدنی اسـت، خـرج میکنند، 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی 1377/0۹/25
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بـدون این که بـا این خـرج، سـرمایه گذارِی مهّمی بـرای آینـده ی زندگی خودشـان بکننـد. بعضی به غفلـت، بعضی 
به شـهوات، بعضی به برخـی از امور مفید، امـا بدون رعایـت صاح معنـوی و روحی خودشـان، آن را صـرف میکنند.

فتح الفتوح انقاب اسامی
 بزرگترین هنر ایـن انقاب کـه امـام آن را فتح الفتوح انقاب دانسـتند، این بـود که توانسـت جوانانـی را تربیت کند 
کـه در دنیـای مـاّدِی آلـوده و از لحاظ اخاقـی، لجنـزار، انسـانهایی با دلهـای پـاک و نورانـی و با تصمیمهای راسـخ 
باشـند و هوشـمندانه و خردمندانه، راه بزرگان بشریت و راه سـعادت بشـر را انتخاب کنند. هنوز زود اسـت؛ هنوز آن 
قدری زمان نگذشـته اسـت که انسـان بتوانـد چهره های منـّور جوانـان این کشـور را آن چنـان که هسـت - با همان 
درخشـندگی - ببیند؛ اگـر چـه از دور میبیننـد! از دور با فاصله هـای مکانی، تأللـؤی جوانان مـا دلهایـی را در دنیای 
اسـام منقلب کـرد. در کشـورهایی که اسمشـان اسـامی بـود، امـا از گرایش و میـل و عّزت اسـامی، هیـچ خبری 
در آنها نبـود، دختران و پسـران بـدون این که ایـران و ایرانـی و امـام ایـران و جوانـان ایرانی را دیده باشـند، بـا امواج 

نورانیای کـه جوانـان ایرانی فرسـتادند، منقلب شـدند.

الگوسازی جوان انقابی دهه ی شصت 
در سـالهای اواسـِط دهه ی شـصت در سـفر بـه یکـی از کشـورهای عربی کـه به شـّدت تحت تأثیـر فرهنـگ منحّط 
غـرب قـرار داشـت، مـن در خیابانهـا به چشـم خـود دیـدم که سـبک لبـاس پوشـیدن دختـران و پسـران، سـبک 
جوانهـای حزب اللّهـی ماسـت؛ در حالی که آنهـا بـه ایـران نیامـده بودنـد و از تلویزیونهـا و از بعضی خبرها توانسـته 
بودنـد جـوان ایرانـی را از دور ببیننـد و تحـت تأثیـر عظمـت او قـرار گیرند. جـوان ایرانـی توانسـت در زیر سـایه ی 
انقاب، چیزهایـی را که جـزو زیباییهای حقیقـی او بود، بـرای خود حفـظ و آنهـا را مضاعف کند؛ مثل هوشـمندی، 
زرنگـی، فّعالیـت، جـادت، شـجاعت و اقـدام. اینها مـال جـوان ایرانی اسـت. همین طـور چیزهایـی را کـه در طول 
یک قرن یا بیشـتر، با وسـایل فکـری، با وسـایل گوناگون اقتصـادی و سیاسـی و اسـتعماری کار کرده بودند کـه به او 
تزریق کنند تـا آن زیباییها تحت الّشـعاع قرار گیـرد - مثل مدهـا و عادتهای غلـط، اعتیادهای مرگبار و معاشـرتهای 

به شـّدت مضـر - توانسـت رهـا سـازد و از خـودش دور کند.

 شخصیت پیداکردن جوان مسلمان
روزگاری یـک جـوان در دنیـای اسـام، در حالی که نمـازش در حال قضا شـدن بـود، خجالـت میکشـید در مأل عام 
بایسـتد نماز بخواند! جـوان ایرانـی کاری کرد کـه در شـلوغترین فرودگاههای دنیـا و در مراکـز فسـاد و بیبندوباری 
و بیاعتنایـی بـه مذهب، گاهی سـه نفـر، پنـج نفـر جـوان حزب الّلهی - بـه هر جهتـی کـه آن جـا بودنـد - اّول وقت 
اذان میگفتنـد! نمیگفتنـد آخِر وقت کـه به تهران برسـیم، نمـاز میخوانیم؛ همان جـا اّول وقـت در فـرودگاه، به نماز 
می ایسـتادند و تکریم و تعظیـم دلها و احتـرام حقیقی را از همه سـو بـه طرف خودشـان جلب میکردنـد. من بعضی 
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اینهـا را به چشـم خـودم دیـدم؛ بعضیهـا را هـم از گزارشـهایی نقـل میکنم کـه مثل این اسـت کـه به چشـم خودم 
دیده باشـم! جوان مسـلمان، شـخصیت پیـدا کرد.

جوانهایی که انقاب مس وجودشان را طا کرد
 دوره ی اّوِل شـهدای دفـاع مقدس - تا سـالهای شـصت و یک و شـصت و دو - کـه خیلی جوانـان دانشـجو و کارگر و 
کاسـب و طلبه به میدانهای دفـاع مقـّدس میرفتند و به شـهادت میرسـیدند، چهره های نورانیشـان در این عکسـها 
دیده میشـد. من یـک وقت بر سـِر بحثـی در قضیـه ی انقـاب فرهنگـی و مسـائل دانشـگاهها، بـه دوسـتان آن روِز 
سـتاد انقاب فرهنگی گفتـم: به داخـل خانه های همیـن چهره های منـّور شـهدای حـزب الَلّ بروید و بگوییـد آلبوم 
عکسـهای چهار، پنج سـال پیـِش آنهـا را بیاورنـد و به شـما نشـان دهند! بنـده خودم ایـن کار را نسـبت بـه بعضیها 
کـرده بـودم؛ دارای چهره هـای عجیب و غریـب، موهـا و آرایشـهای گوناگـون! گفتـم: این جوانـی که امروز اسـوه ی 
دین و تقـوا و معنویت اسـت، همانی اسـت که عکسـش را در آن آلبـوم میبینیـد! چهار، پنج سـال پیش، آرایشـش، 
نگاه کـردن و مدگرایـی اش، مثل یـک مقلّد محض نسـبت بـه فرهنگ منحط و فاسـد غربی بـود و مثل یـک موجود 

پوک، هیچ چیز از درخششـهای انسـانی را کـه آدم دوسـت میـدارد در یک جـوان ببینـد، در او نبود!
 گفتـم: اینها همانها هسـتند کـه انقـاب مثل کیمیـا، مثل اکسـیر و مـاده ای که بـا زحمت به دسـت میآیـد - اما به 
دسـت میآید - مس وجودشـان را تبدیل بـه طا کرد. ایـن انقاب، آن اکسـیر بود؛ مسـها را طـا و فلزهـا و ظرفیتها 

را عـوض نمود. جـواِن انقـاب، این گونـه بود.

نمونه ای از انقاب پیامبر در جوانهای صدر اسام
 درسـت مثل همـان کاری کـه پیامبـر در صـدر اسـام کـرد. وقتـی »مصعب بن عمیـر« در جنگ اُحد شـهید شـد، 
پیامبر بـاالی سـر او آمد و گریـه کـرد - طبق آنچه کـه در روایـت و تاریـخ هسـت - و به اصحابـش گفت: ایـن جوان 
در مکه - البته قبل از مسـلمان شـدنش - بهترین و زیباترین و فاخرترین لباسـها را میپوشـید و با زیباترین آرایشـها 
میخرامیـد )بـه تعبیر مـن( و همه ی مـرد و زن مکـه به او نـگاه میکردنـد. جوانی طبـق ارزشـهای جاهلـی و غرق در 
همـان ارزشـها کـه همـه ی هّمتـش در آن روز این بـود کـه لبـاس زیباتـر و فاخرتـری بپوشـد و چهـره ی جّذابتری 
داشـته باشـد. اسـام، این جوان را منقلـب و تبدیل بـه یک قهرمـان و یـک آدم معنـادار کـرد. مدتها قبـل از آن هم 
کـه پیامبر از مکـه به مدینـه هجرت کنـد، برای این کـه یثربیهـای آن روز، قـرآن یـاد بگیرند، ایـن جوان را فرسـتاد. 
پیرمرد هـم دور و بـِر خود داشـت، ولی ایـن جـوان را فرسـتاد و او معلّـم قرآن اهـل یثرب شـد! در جنگ اُحـد هم به 
شـهادت رسـید. روی خاکهـای داغ بیابـان افتاده بـود؛ پیامبر ایسـتاد، به جسـد مطّهـر او نگریسـت و بنا کـرد گریه 

کـردن!
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انقاب اسامی و انقاب ارزشها در جوانان
 این انقاب اسـت؛ انقـاِب ارزشـها یعنی این؛ یعنـی آن چیزهایـی را که بـرای یک جوان، مهّم اسـت تغییـر میدهد. 
بـرای یک جـوان، مهـم این بـود که فـان عطـر را بزند، فـان نـوع کفـش را بپوشـد، موهایش را فـان طـور آرایش 
کنـد و در فان خیابـان، یک سـاعت، دو سـاعت راه بـرود! نه بـه فکـر پیشـرفت و آبادانی کشـور، نه به فکـر پرکردن 
شـکم فقرا، نـه به فکـر اندکـی سـر و صـورت دادن به اوضـاع کشـور، نه بـه فکـر اندکی آبـاد کـردن و نورانـی کردن 
دل خود! غـرق در همین مسـائل مـاّدی کـه نقطه ی اوجـش - فرضـاً - یـک شـهوترانی در امور جنسـی، یـا در امور 

بود! خوراکـی 
 عزیـزان مـن! جوانـی این گونـه میگذشـت و انقـاب آن را تبدیـل کـرد. مثـل این کـه گوهـر گرانقیمتـی به دسـت 
یـک مشـت بچـه ی نـادان بیفتـد؛ در کوچه هـا و خیابانهـا بـا آن تیله بـازی کننـد، بعـد کسـی بیایـد و آن را تمیز و 
قیمتگـذاری کند و در جای مناسـب خـودش مصرف نمایـد. این جوانی همـان گوهـر گرانبهایی بود کـه در فرهنگ 
و رژیم گذشـته، بر اثر تبعیـت کورکورانـه از فرهنگ غربی، بیارزش شـده بـود. مصلحـت سیاسـتمداران آن روز این 
نبود کـه جوانـان فکـر کننـد، چیـزی بفهمنـد و در راه حقیقـی، در راه اصالتهـا، در راه خـدا، در راه معنویـت و در راه 
خودسـازی حرکتی کننـد و برایشـان مایه ی دردسـر بود. لـذا اسـتقبال میکردند کـه جوانان بـه فسـاد گرایش پیدا 

کننـد.
 انقاب آمـد و آن گوهر را بـه جوانان شناسـاند. جنـگ تحمیلی هـم میدانی بـرای بروز ایـن گوهر تابنـاک در وجود 
جوانان شـد و الحمـدلَلّ بعـد از جنـگ هم ادامـه پیدا کـرده اسـت. من به شـما میگویـم بدانیـد که دشـمن، همین 
نقطه را هـدف قرار داده اسـت! اگـر نورانی کـردن جوانـان و متوّجـه کردن آنهـا به اهمیت مصـرف کـردن جوانی در 
راه ارزشـهای واال، نقطـه ی فتح الفتوح انقاب اسـت، فتح الفتـوح اسـتکبار و ضّد حمله ی اسـتکبار هم این اسـت که 
همین نقطـه را از جوانـان بگیرد؛ بـاز جوانان را سـرگرم فسـاد، آلودگـی، بدفهمـی و بحثهای پـوچ و بیهوده ی شـبه 
فلسـفی کند کـه هیچ حقیقتی پشـت سـرش نیسـت و فقـط بـرای گفتگو کـردن و سـر و کلّـه زدن و سـاعتی وقت 
گذرانـدن - بـدون این کـه هیـچ فایـده ای در آن باشـد - و غافـل کـردن آنهـا از حقیقـت، از راه زندگـی، از آرمانهای 
، اسـتکبار بتوانـد - که  انقـاب و از انتظـاری که ایـن ملـت و انقـاب از جوانـان دارد، بـه کار میـرود! اگـر العیاذبـالَلّ
نخواهد توانسـت - مطمئناً نمیگـذارد دلهای پـاک و فکرهای مصّمـم و اراده های نیرومنـدی که بحمدالَلّ در کشـور 
ما هم فراوان اسـت، به دشـمن فائق آینـد. بعضـی را دچار آلودگـی اخاقی، بعضـی را دچـار آلودگی ذهنـی، بعضی 
را دچار دغدغـه، دچار افسـردگی و دچـار نومیـدی میکند. هر کسـی را به یـک نحوی مشـغول میکند و سـعی دارد 
این نسـل جوان شـادابی را کـه انقاب بـه میـدان آورد، از میـدان پراکنده کند. شـما جوانان دانشـجو و مؤمن؛ شـما 
جوانان بسـیج دانشـجویی، به این نکتـه توّجه کنیـد. من در آن پیـام هم گفتـم - بارها گفته ام - بسـیج دانشـجویی 
یعنـی آن حرکـت مؤمنانـه ی انقابی نسـل جـوان دانشـجو. ایـن معنای بسـیج دانشـجویی اسـت. اگر نسـل جوان 
دانشـجو بخواهد یک حرکـت مؤمنانه ی انقابـی انجام دهد، معنایش بسـیج شـدن این قشـر در راه خداسـت. البته 

امـروز جنـگ نداریم؛ لـذا این بسـیج، ماهیـت و هویـت نظامی پیـدا نمیکند.
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بسیج شدن برای تداوم راه انقاب 
 بـرای تـداوم راه انقـاب، بـرای عمـق بخشـیدن بـه فکر انقـاب و بـه ایـن اندیشـه ی بلنـد و بزرگ، بسـیج شـوید. 
فلسـفه ی انقاب، یک بنـای فکرِی شـامخ اسـت؛ بنایـی فکـری و دارای آن قدر اسـتحکام که توانسـت یـک نظام را 
که بزرگتریـن قدرتهای دنیا پشـتیبانش بودنـد، منهـدم و زیر و رو کنـد، یک نظـام نو به وجـود آورد و تمام کسـانی 
را کـه در دنیـای امـروز، چیـزی شـبیه آن نظـام منهدم شـده دارنـد، بـه خـود بلرزانـد! آری؛ به خـود لرزیدنـد. این 
اسـت که هنوز هم که هنـوز اسـت، تا حـرف میزننـد، میگویند جلـِو این صـدور انقـاب را بگیریـد؛ ما از ایـن صدور 
انقاب، خیلی میترسـیم! ایـن یعنی چـه؟ یعنی این که فلسـفه ی مسـتحکِم قـوِی خوش بنیـه ی اسـامی و الهی و 
قرآنی، همه ی کسـانی را که وجه مشـترک زیادی بـا آن نظـام دارند - که ایـن فلسـفه، آن را منهدم کرده اسـت - به 
خـود میلرزاند! یـک چنین چیزی اسـت. ایـن را به روشـنی دریابیـد؛ اعتقـاد و ایمـان بـه آن را در دلهـای خودتان و 
در دلهـای دیگـران، عمیق کنیـد و بدانیـد آینـده ی این کشـور و آینـده ی این قـرن، متعلّق به اسـام و قرآن اسـت. 
دشـمنان خیـال نکنند که خواهند توانسـت سـر و تـِه این انقاب را که چند سـالی اسـت اسـباب زحمتشـان شـده 
اسـت، به گونه ای جمع کننـد؛ نخیـر، این گونه نیسـت. این یک بنـای مبارک و شـجره ی طیبه ای اسـت کـه »اصلها 

ثابـت و فرعها فی السـماء تؤتـی اکلها کل حیـن بـاذن ربّها«.1
 من شـما جوانان عزیـز - چه پسـران و چه دختـران - را دوسـت دارم. شـما دانشـجویان روی این مسـائل فکر کنید. 
بحمـدالَلّ امکان هـم برای شـما فراهم اسـت. همین تـاش را کـه دوسـتان کردند، بـا زحمـات و در واقع بـا رهبری 
و تعلیم حضـرت آقـای مصباح)دامت برکاتـه( - که وجود شـریف ایشـان، واقعـاً از مفاخر زمان مـا و از بـرکات خدا بر 
ملت و بـر حوزه ها و بـر جوانان ماسـت - قدر بدانیـد و دنبال کنیـد. این فکرهـا را در خـود تعمیق نماییـد. ارتباطتان 

را بـا خدا روزبـه روز قویتـر و در منابـع دینی تأّمـل کنید. فکـر کنیـد، کار کنید؛ خـدا هم کمک خواهـد کرد.

بنای آینده کشور بر دوش جوانان
 عزیـزان من! ان شـاءالَلّ بنای آینده ی این کشـور بر روی دوش شماسـت و آن که تعیین کننده اسـت، شـما هسـتید، 
نـه امـواج فرهنـگ امریکایـی و اسـتکباری و غربـی و امثـال اینها کـه مرتّـب میخواهنـد موج بفرسـتند و بـه خیال 
خودشـان با امواج، این جـا را آن طور کـه میخواهند بسـازند! نخیـر، همچنانی که در گذشـته خطا کردنـد و این ملت 
را نشـناختند و تودهنی خوردند، در ایـن برهه و ایـن مرحله هم این ملـت را نمیشناسـند؛ خطا میکنند و ان شـاءالَلّ 

باز هـم از این ملـت، تودهنی محکـم خواهنـد خورد.

1. ابراهیم: 25 - 24
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مراقبت از تصمیم و عمل خود، معنای تقوا 
بی تقوایی عامل نرسیدن به ایمان 

ماجرای حضرت یوسف، مثال قرآنی در باب تقوا
پیام بی تقوایی در آثار غربی

ــک  ــان، ی ــزاران انس ــه در ه ــی ک ــان بزرگ امتح
نفر از آن سربلند بیرون نمی آید!

خدای متعال از هیچ رنج شما صرف نظر نمی کند
جواب تاشها و مجاهدتهای امام)ره(

نتیجه تقوا پیشه کردن
در همه کارها تقوا پیشه کنید
جوانان هدف توطئه دشمنان

جدایی جوانان از دین هدف اصلی توطئه دشمنان 
ظلم ستیزی و مقابله ی با قلدری، طبیعت جولن

ترفند صهیونیستها برای غصب فلسطین
و ...

استکبارستیزی و مقابله با نفوذ بیگانه؛ طبیعت جوان
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استکبارستیزی و مقابله با نفوذ بیگانه؛ طبیعت جوان *

گاهی بـا خود فکـر می کنـم جـوان کـه در بهتریـن اوقـات عمر خـود به سـر می بـرد، اگـر بخواهـد سـرمایه ای را به 
دسـت آورد که موّفقیتهـای دنیایـی و آخرتـی او را تضمین کنـد، دنبال چه چیزی باید باشـد؟ سـؤال مهّمی اسـت. 
اوالً مـورد نظـر، موّفقیتهـای دنیایی و اخروی اسـت - جسـم و جـان، فکـر و دل - ثانیاً این سـؤال، مخصـوص به یک 

دسـته از جوانان هم نیسـت.
 پاسـخی هم کـه به ذهـن مـن می رسـد، بـاز مخصوص یـک دسـته از جوانـان نیسـت؛ یعنـی ایـن طور نیسـت که 
فرض کنیـم این پاسـخ، مخصوص جوانـان کامـًا متدین و متعّبد اسـت؛ نـه. حّتی اگـر جوانـی را فرض کنیـم که از 
لحاظ تعّبـد و تدیـن، در رتبه ی خیلـی باالیی هم نباشـد، باز این پاسـخ دربـاره ی او صـدق می کند. حّتـی اگر فرض 

کنیـم جوانی را کـه در برخـی عقاید خود مشـکلی هم داشـته باشـد، بـاز این پاسـخ دربـاره ی او صـدق می کند.
 جوابـی که من بـه آن رسـیده ام، این یک کلمه اسـت: »تقـوا«! اگـر جـوان، در دوره ی جوانی سـعی کند تقوا داشـته 
باشـد - با همان تعریفی کـه در فرهنـگ دینـی و قرآنی از تقـوا شـده اسـت - بزرگترین سـرمایه را هم بـرای درس، 
هم بـرای فّعالیتهـای سـازندگی، هم برای عـّزت دنیـوی، هم بـرای به دسـت آوردن دسـتاوردهای ماّدی و هـم برای 
معنویت - اگر اهل معنویت اسـت - به دسـت آورده اسـت. حّتـی بـرای آن آفاق بسـیار دور و درخشـان معنویت هم 
که معمـوالً آدمهـای متوسـط، قـدری از آن آفـاق، دور هسـتند - آفـاق عرفانی و معنـوی و همـان چیزهایـی که در 

کلمـات عرفـا و بـزرگان و اهل عشـق معنوی هم به آنها اشـاره شـده اسـت - تقوا سـرمایه اسـت.

*. بیانات در دیدار تشّکلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران 1377/10/24
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 مراقبت از تصمیم و عمل خود، معنای تقوا 
تقـوا یعنی چـه؟ معنـای تقـوا این نیسـت کـه انسـان خیلی عبـادت کنـد. ممکـن اسـت خیلی عبـادت کـردن، بر 
تقوا مترتّب شـود، امـا تقوا آن نیسـت. معنای تقـوا این اسـت که انسـان در هـر کار، از تصمیـم و عمل خـود مراقبت 
کنـد؛ بـا مطالعـه و بـا توّجـه بیندیشـد کـه چـه می خواهـد عمـل کنـد و پـا را می خواهد کجـا بگـذارد. یـک وقت 
انسـان، مسـتانه و بیهشـانه بدون توّجه بـه این که چـه کار می کنـد، حرکـت و اقـدام نماید، یـا تصمیم می گیـرد، یا 
می گویـد، یا انجـام می دهـد، یا تـرک می کند؛ یـک وقت همـه ی ایـن کارهـا را با توّجـه به این کـه چـه کار می کند، 

انجـام می دهـد. ایـن دومی تقواسـت.
 در کلمـات فرزانـگان گذشـته ی ما ایـن مثال تکرار شـده اسـت که از کسـی پرسـیدند »تقـوا چیسـت؟« - بعضیها 
گفته انـد روایـت اسـت، بعضـی می گویند فـان بـزرگ گفتـه اسـت؛ به هرحـال سـخِن فرزانگان اسـت - در پاسـخ 

گفته اسـت: »آیـا هرگـز در مسـیری که خـار زیادی در سـطح آن باشـد قـدم برداشـته ای؟!«

بی تقوایی عامل نرسیدن به ایمان 
یک وقـت شـما در جـاده ی اسـفالته راه می روید؛ این یـک طور راه رفتن اسـت. یـک وقـت در راهی قـدم برمی دارید 
که زیر پایتـان - این طـرف، آن طـرف - در همه جـا بوته های خار اسـت. وقتـی در میان خارسـتانی عبـور می کنید، 
طـوری قـدم برمی دارید که خـار به لبـاس شـما نگیـرد و سـاق پایتـان را آزرده نکند. ایـن تقواسـت؛ یعنی بـا دّقت، 
قدم برداشـتن. لذاسـت که اگـر آدم، بـا تقوا باشـد، بـه ایمان خواهـد رسـید؛ اگر بی تقوا باشـد، بـه ایمان نمی رسـد. 
حتـی یـک مرحلـه از تقـوا، قبـل از ایمـان اسـت. آدم بی تقـوا آن آدمـی اسـت کـه اگـر بـه او بگوینـد بیا دربـاره ی 
مسـأله ی وجـود، مسـأله ی آفرینـش و هدف هسـتی فکر کـن، می گویـد: ولش کـن بابـا! ایـن بی تقوایی اسـت. آدم 
با تقوا آن کسـی اسـت کـه وقتی دربـاره ی مسـأله ی هدف هسـتی و مسـأله ی خـدا و قیامـت، بحث و سـؤال مطرح 
می شـود، به فکـر فـرو مـی رود و می اندیشـد تـا راه درسـت را پیـدا کنـد. در ایـن بـاب اندیشـیدن، تقواسـت. وقتی 
انسـان مؤمـن شـد، یـک وقـت اسـت کـه بـه ایمـاِن خـود، دل خـوش می کنـد و حرکـت و رفتـار خـود را مراقبت 

نمی کنـد؛ ایـن بی تقوایـی اسـت. یـک وقـت مراقبـت می کنـد، این تقواسـت.

 ماجرای حضرت یوسف، مثال قرآنی در باب تقوا
در قـرآن، در بـاب تقوا خیلی صحبت شـده اسـت. مثالی که مناسـب حاِل شـما جوانان اسـت، مثال حضرت یوسـف 
علیه الّسـام اسـت. یوسـف، مظهر تقـوای جوانی اسـت. داسـتان یوسـف، تقریباً سراسـر یـک سـوره را در قـرآن فرا 
گرفتـه و »احسـُن الَقَصـص«1، یعنـی بهتریـن قّصه - بـا »قِصـص« اشـتباه نشـود. قِصص، جمـع قصه اسـت؛ یعنی 
بهترین قّصه هـا. »َقَصص«، اسـم مصدر اسـت؛ یعنـی قّصـه - بهترین داستان سـرایی، بهترین داسـتان گویی اسـت 
و از آن به بهترین داسـتان، تعبیر شـده اسـت. علّت این اسـت که شـما در داسـتان حضرت یوسـف، نمـاد کامل یک 
تقـوا را مشـاهده می کنید. تقـوای انسـانی که عمـری گذرانـده و بـه تجربه هایـی از زندگی رسـیده اسـت، طبیعیتر 

1. یوسف: 3
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به نظر می رسـد تـا تقـوای جوانی که مسـت جوانـی اسـت. خـوِد جوانـی »مسـتی« دارد و همـه ی جوانـان از نوعی 
سرمسـتی برخوردارند. البتـه همین سرمسـتی هم یک نعمت اسـت کـه از این نعمت، ممکن اسـت خوب اسـتفاده 
کرد. در یـک چنین حالت سرمسـتی، بـه کار گرفتن ُهشـیاری و خودآگاهی که اسـمش تقواسـت، اهمیـت دارد. لذا 
داسـتان یوسـف از همه ی قّصه هـای قـرآن، برجسـته تر و »احسـُن الَقصص« اسـت. ماجرای یوسـف، فقـط ماجرای 
چشـم پوشـیدن از یک شـهوت جنسـی نیسـت. مسـأله، از ایـن فراتر اسـت. پسـر جـواِن زیبـای برازنـده ای در یک 
خانواده ی صـد در صد اشـرافی، مورد توّجـه ویژه ی بانـوی آن خانـه و مورد اعتمـاد مرد آن خانـه. ایـن را در ذهنتان 
فرض کنیـد. در خانـه ی عزیز مصـر، نوکـران، خدمتـکاران و مباشـرین - همه نوع انسـانی - هسـتند. وقتـی جوانی 
که خود از شـخصیتی هم برخوردار اسـت - عاقل اسـت، آگاه اسـت، نجیـب و پاکیزه اسـت و در نهایت زیبایی اسـت 
- به یـک صورت سـوگلِی مـرد خانـه و به یک صـورت هم مـورِد نظـر زن خانه اسـت، همـه ی اجـزای این خانـه از او 
فرمان می برنـد و برایش احتـرام قائلنـد! ناگهان ایـن جـوان، در معرض یک امتحـان قـرار می گیـرد؛ در آن امتحانی 
که همـه شـنیده اید و می دانیـد - وسوسـه ی بانوی آن خانـه - و ایـن جوان، سـربلند بیـرون می آید. غلبه بر شـهوت 

جنسـی، بخش کوچکتِر مسـأله اسـت. ببینید؛ فرهنـگ قرآنی این اسـت. ایـن هنوز مرحلـه ی پایینتر آن اسـت. 

پیام بی تقوایی در آثار غربی
این کـه مـن راجـع بـه آلودگیهـای فرهنـگ غـرب، تکـرار می کنـم، به خاطـر این اسـت کـه در مقـام مقایسـه - هر 
کجا مقایسـه کـرده باشـد - در مقابل نـور و ظلمت و پاکـی و پلیدی قـرار می گیرد. داسـتاِن معـروف »اسـتاندال« - 
نویسـنده ی معـروف فرانسـوی که کتابش هم »سـرخ و سـیاه« اسـت - از داسـتانهایی اسـت که صد سـال اسـت به 
همه ی زبانهـا ترجمه شـده؛ سـالها پیش هـم به فارسـی ترجمه شـده اسـت. جوانی بـا خصوصیات حضرت یوسـف 
وارد خانـه ای می شـود؛ البته خانه هم نسـبتاً اشـرافی اسـت، نه مثـل خانه ی عزیـز مصر. ایـن جوان هم مثل یوسـف 
نیسـت. عینـاً همین حادثـه اتفـاق می افتـد؛ یعنـی بانـوی خانه، عاشـق این پسـر جـوان می شـود. ماجراهـای بین 
ایـن زن و این جـوان، مظهـر پلیدی اسـت؛ پلیـدی جنسـی، خیانت، دنائـت، بدقولـی، پیمان شـکنی، شـهوترانی و 
غرق شدن در هوسـها! اسـتاندال یکی از شـاهکارهای قّصه نویسی فرهنگ غرب اسـت! آقای اسـتاندال - نویسنده ی 
این کتـاب - به خاطـر همین کتـاب، جزو رمان نویسـهای درجـه ی اّول فرانسـه نـام برده می شـود! این کتـاب هم از 

رمانهای درجـه ی یک و یکـی از ده رمـان معروف دنیاسـت!
 ببینید؛ اینهاسـت! آن هم درس اسـت. رمان را فقط برای این نمی نویسـند که کسـی سـرگرم شـود. اینها پیـام دارد 

و نشـان دهنده ی فرهنگ اسـت؛ یعنـی در واقع زندگـی را به نحـوی به خواننـده ی خودش تعلیـم می دهد.

 امتحان بزرگی که در هزاران انسان، یک نفر از آن سربلند بیرون نمی آید!
قـرآن، یوسـف را در چنیـن آزمایشـی آن چنـان تصویـر می کنـد کـه انسـان می مانـد در مقابـل ایـن عظمـت چـه 
بکنـد! در یـک شـرایط حّسـاس، آن بانـو، جـوان را گیـر می انـدازد و جـوان از دسـت او می گریـزد و بعـد بافاصلـه 
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مّتهـم می شـود. »و الفیا سـیدها لـدا الباب قالـت ما جـزاء مـن اراد بأهلـک سـوء اال ان یسـجن او عـذاب الیـم«2؛ تا 
عزیـز مصـر را در مقابـل دِر اتـاق مشـاهده می کننـد، آن زن فـوراً انگشـت اتّهـام را بـه طـرف جـوان دراز می کنـد و 
می گوید: این بـود. بعد یوسـف بـه خاطر معصومیـت خودش نجـات پیـدا می کنـد؛ قرینه و نشـانه ای پیدا می شـود 
که عزیز اشـتباه کـرده اسـت. این جـا این قضیـه تمام می شـود. خـوب؛ ایـن امتحـان بزرگی اسـت؛ امتحانی اسـت 
که در هزاران انسـان، یک نفـر از آن سـربلند بیـرون نمی آیـد - حّتی در مراحـل پایینتـرش - این جا یوسـف، مظهر 
پاکـی و پیراسـتگی و پرهیـزکاری شـد؛ لیکـن از این باالتـرش بعد اسـت. بعـد کـه در مصر، پچ پـچ می افتـد که زن 
عزیز، عاشـق پیشـخدمت خود شـده اسـت، زن بـرای این که تهمـت را از خـود برطـرف نماید، زنـان مصـر را دعوت 
می کنـد - اینهـا قّصه سـرایی نیسـت، قرآن اسـت؛ متـن واقعیـت. قرآنـی کـه دربـاره ی قضایـای گوناگـون، از نقاط 
غیـرالزم عبـور می کند، این جـا داسـتان را بـا جزئیاتش نقل کـرده اسـت - و در مقابـل هـر کـدام، کاردی می گذارد 
که میـوه را بـا آن پوسـت بَکنند. بـرای هرکـدام هم تکیـه گاهـی قـرار می دهد کـه بِلَمنـد - متـّکًأ - بعـد می گوید: 
»اخـرج علیهن«3! جـوان را در مقابل چشـم آن زنـان وارد مجلس می کنـد و می خواهـد تهمت را از خـودش برطرف 
کند. چه تهمتـی را؟ تهمِت عشـق به آن جـوان را؟ نه؛ تهمـت هرزگـی را. می خواهد بگویـد من زن هرزه ای نیسـتم؛ 
! بعـد کـه یوسـف وارد مجلس  یوسـف، ایـن اسـت؛ هـر کـه می توانـد از چنیـن جمالـی صـرف نظـر کنـد، بسـم الَلّ
می شـود، آن چنـان فضـای مجلس، مقهـور جمال یوسـفی می شـود کـه همـه ی آنهـا دستهایشـان را می بُرنـد! »و 
قّطعـّن ایدیهّن«4. »قّطعـن« با »قَطعـن« فـرق دارد؛ »َقطعن« یعنی »قطـع کردنـد« - »بریدنـد« - »قّطعن« یعنی 
به شـّدت زخمی کردند، به شـّدت بریدنـد. از دسـتپاچگی نمی فهمیدند چـه کار می کننـد. همین طور که دسـتهای 
خودشـان را بریدند، همه خونین شـدند! بعـد زن عزیز مصـر می گوید: این اسـت آن جوان؛ و قسـم می خـورد که اگر 
تسـلیم خواسـته ی من نشـود: »لیسـجّنن«؛ او را به زنـدان خواهـم انداخت. یوسـف هم خـودش می دانـد که قضیه 
این اسـت؛ بـه او گفته انـد. می گویـد: »رب الّسـجن احّب الـی ممـا یدعوننی الیـه«5؛ پـروردگارا! زنـدان در نـزد من، 

محبوبتـر از ایـن گنـاه، ایـن هوسـرانی و این چیزی اسـت کـه اینها مـرا بـه آن دعـوت می کنند!
 این جـا دیگر مسـأله، فقـط مسـأله ی گذشـِت از یک هوس جنسـی نیسـت؛ گذشـِت از همـه چیـز اسـت: از آقایی، 
از راحتـی، از زندگـی در یـک خانـواده ی عاقه منـد و فریفتـه ی یـک جوان، کـه در ایـن زندگـی چقدر بـه او خوش 
می گـذرد! همه احتـرام، همه تکریم، همـه تعظیم، آینده ی درخشـان، پول فـراوان، امکانـات فراوان، هرچـه بخواهد 
این جا برایـش آماده اسـت. از همـه چیز، چشـم می پوشـد! ایـن، آن تقواسـت. به زنـدان می افتـد. زندان هـم زندان 
یک ماه و شـش مـاه و یک سـال نیسـت؛ اصـًا زمـان نـدارد! زندانهـای آن زمـان، این طـور بود کـه وقتی کسـی به 
زنـدان می رفت، دیگـر می رفت! بعضـی روایـات دارد که هفت سـال و بعضـی دارد کـه چهارده سـال در زنـدان ماند. 

بعـد از زنـدان آزاد می شـود و خدای متعـال بـه او پـاداش می دهد.

 خدای متعال از هیچ رنج شما صرف نظر نمی کند
عزیزان من؛ دختـران و پسـران من! شـما این را هـم بدانید که خـدای متعـال از هیچ رنج شـما صرف نظـر نمی کند. 
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هر رنجی که شـما بکشـید، اگر پای خـدا حسـاب کنید، خـدای متعـال پـاداش مضاعفتان خواهـد داد. بلـه؛ بعضی 
وقتها انسـان رنجهایی می کشـد و پـای خدا حسـاب نمی کند؛ خـدا هم هیچ چیـز بـه آدم نمی دهد. شـاید در بعضی 
از زیارتهـا و دعاهـا و در بعضـی از کلمات دیـده، یا شـنیده اید که »صبـراً و احتسـاباً«؛ خطاب بـه امام6- مثـًا به امام 
حسـین علیه الّسـام - صبر کـردی و احتسـاب کردی. احتسـاب، یعنـی به حسـاب خدا نوشـتی، پای خدا حسـاب 
کـردی. یک لحظـه رنج تو، یـک لحظه فشـاری کـه از لحاظ روحـی و معنـوی بر تـو وارد می آیـد، یک آزار جسـمی، 
یک گرسـنگی، یک تشـنگی، یک پـا به سـنگ خـوردن و خون آمـدن، یـک تهمت، یـک دشـنام، یـک بی عدالتی، 
یـک ناحق گویی، نیـم نمـره کمتـر در آن جایـی کـه از روی غـرض ورزی بـه تـو داده نمی شـود و یـک اهانـت از هر 
کسـی؛ وقتی بدانیـد ایـن کار را کـه می کنیـد، از روی هـوس و گناه نیسـت، یـا بـرای خاطر خداسـت، یـا زمینه ای 
اسـت که خدای متعـال از آن ناراضی نیسـت، این پیـش خـدا اجـر دارد و از بین نمـی رود. خدای متعال هم »سـریع 

الحسـاب« است. 

جواب تاشها و مجاهدتهای امام)ره(
مـن در روز چهلم امـام، با هلی کوپتـر از مرقد بـه طرف منزل برمی گشـتم کـه خیل عظیم جمعیـت را دیـدم. ما ایام 
درگذشـت امام هم آن جـا رفتیـم و حال چهـل روز گذشـته بـود. این گنبـد و گلدسـته ای کـه از زمین روییـده بود، 
این بنایی کـه تقریباً دلهـای همه ی مسـلمانان دنیـا به یـاد آن می تپید، این سـیل جمعیـت، خیل عظیم مـردم که 
پیـاده در آن هوای گـرم - تیرمـاه - می رفتند، یـا می آمدند، بچه هـا، پیرمـردان و پیرزنان. مـن گفتم: پـروردگارا! چه 
زود جـواب دادی.اخاص ایـن مرد - امـام - همـه ی کارهای زیبایـی که در عمـرش کـرد، آن مجاهـدت، آن تاش، 
آن فریادهـا، آن ایسـتادگیها، آن تصمیم گیریهای دشـوار و آن رنجهایی کـه در دوران عمر بازنشسـتگی - یعنی بین 
هشـتاد سـالگی و نود سـالگی - دید. همـه ی این ماجراهـای بعـد از انقـاب، تقریبـاً از حدود هفتـاد و نه سـالگی، تا 
هشـتاد و نه سـالگی از امام سـر زد. یک جسـم بود که یک روح داشـت و آن روح، عبـارت از اخاص بود. اگـر آن روح 
نبود، همـه ی ایـن کارهـا ارزش نداشـت؛ اثر هـم نمی کـرد. اخـاص! اخاص ایـن مـرد، چـه زود نتیجـه داد! چهل 
روز از وفـات او گذشـته، ببین چه دسـتگاهی! و ایـن دسـتگاه، تا ابد خواهـد مانـد. عزیزان مـن! این دسـتگاه، از بین 
رفتنی نیسـت. خدای متعـال، زود جـواب داد؛ چون هفـت سـال و چهارده سـال، وقتی که در حال گذشـتن اسـت، 
خیلـی زیاد بـه نظر می آیـد؛ ولـی وقتی که گذشـت، شـما می بینیـد یک »لحظـه« بـود و تمـام شـد! در مقابل عمر 
دنیا، چهـارده سـال چیسـت؟ در مقابل عمـر خود مـا هم چهارده سـال چیسـت؟ گاهی انسـان، شـبها یـا روزهایی 
را می گذرانـد و به نظـرش خیلـی طوالنـی و دراز می آیـد؛ لحظه هـا ایـن گونـه اسـت دیگـر. البتـه خـدای متعـال، 

لحظه لحظـه را حسـاب می کنـد؛ اما وقتـی خود انسـان، پشـت سـرش را نگاه می کنـد، می بینـد زود گذشـت...

 نتیجه تقوا پیشه کردن
»ان الَلّ سـریع الحسـاب«7؛ خدا سـریعاً محاسـبه کرد و پاداش داد؛ بعد بـه مقام عزیزی مصر رسـید. زمینـه، طوری 
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فراهم شـد که بـرادران بی وفا بـه او احتیـاج پیـدا کردنـد، سـراغش آمدنـد و در امتحـان دشـواری، او را شـناختند. 
بعـد او ایـن جملـه را کـه اّول صحبـت خوانـدم، گفـت: »انّه مـن یتـق و یصبـر فـان الَلّ الیضیـع اجر المحسـنین«8 
هرکس کـه تقوا پیشـه و صبـر کنـد - صبر، یعنـی پای فشـردن بـر موضـع درسـت، اسـتقامت - »فـان الَلّ الیضیع 
اجر المحسـنین«؛ خـدا اجـر نیکـوکاران را ضایـع نمی کنـد. در دعای امام سـجاد هـم می خوانیـم: »یا ضامـن جزاء 

المحسـنین و یا مسـتصلح عمل المفسـدین«۹.

 در همه کارها تقوا پیشه کنید
عزیزان مـن! پـس مـن توصیـه می کنـم در همـه ی کارها تقـوا پیشـه کنیـد؛ فکـر کنیـد، نظـر کنیـد و ببینید چه 
می کنید، چـه می خواهیـد، دنبال چـه هسـتید، چـرا درس می خوانید، چـرا این حـرف را بر زبـان جـاری می کنید، 
چرا سـکوت و چرا اقـدام می کنید. مسـتانه نبایـد حرکت کـرد. امیرالمؤمنین علیه الّسـام، تقـوا را به اسـب راهواری 
تشـبیه می کنـد کـه سـوار، زمـام آن را در دسـت دارد و از آن اسـتفاده می کند؛ هر جـا می خواهـد، می تـازد و هر جا 
می خواهـد، آن را نگه مـی دارد. در مقابـل تقوا، غفلـت و گمراهی اسـت. در تعبیـر امیرالمؤمنین، خطـا در مقابل تقوا 
گذاشـته شـده اسـت - »خطایا« - خطا رفتن اندیشـه، خطا رفتن زبان، دسـت، پـا، دل و خطا رفتن تصمیـم و عمل، 
مثل اسـبی اسـت که راهوار نیسـت؛ اسـب سـرکش و افسـار گسـیخته ای اسـت که یک نفر را هم رویش انداخته اند 
که اختیـار آن را نـدارد و آن اسـب، خـودش او را می برد. معلوم اسـت که چنین کسـی جان سـالم بـه در نخواهد برد.

 روزه، مقّدمـه ی تقواسـت. ایـن بیسـت و شـش روز را روزه گرفته اید، چنـد روز هم بیشـتر نمانده اسـت. دّقت کنید؛ 
در کارهـا خوب فکـر و خـوب عمل کنیـد. هرگـز در اندیشـیدن بـه راههای درسـت، تنبلـی نکنیـد. »ِولِـش«، جزو 
بدتریـن کارهاسـت؛ جـزو خطرناکتریـن کارهـا این »ِولِـش« اسـت. همه چیـز را بـا دّقت دنبـال کنید. نسـل جوان 

بایـد این باشـد.

جوانان هدف توطئه دشمنان
من از اجتماع شـما عزیـزان اسـتفاده کنـم و یک نکتـه را به شـما بگویم. امـروز در سـطح عالم، تاشـی علیـه ایران 
وجـود دارد. نمی خواهـم بـه فان اعامیـه ی نابجـا، فان حـرف غلط و فـان ناباب اشـاره کنـم؛ یعنی اینهـا آن قدر 
نیسـت که انسـان بخواهد آنهـا را مّتهم، یا دربـاره ی آنها حـرف بزند. بـه توطئه هـا و تصمیمهایی که طّراحـان بزرِگ 
توطئه هـای جهانی نشسـته اند و رویـش فکر، همفکـری و همـکاری کرده اند، اشـاره می کنـم. هیچ تصادفـی هم در 
آن نیسـت؛ همه کامًا حسـاب شـده اسـت؛ بـه آنها اشـاره می کنـم. البتـه نمی خواهـم بگویـم همـه ی توطئه های 
دنیا علیه ماسـت؛ نـه. بندگان دیگـر خدا هم غیـر از ما در دنیا هسـتند کـه هدف توطئه هـای بدجنسـها و خبیثهای 
عالمند. ما هم هـدف توطئه هایی هسـتیم و ایـن توطئه ها متوّجه نقاطی در کشـور ماسـت کـه یکی از آنهـا جوانان، 
بخصـوص جوانـان دانشـجو هسـتند. خاصه ی ایـن توطئه هـا این اسـت کـه کاری کننـد بین جـوان ایـن مملکت 
- کـه اکثریـت مملکـت، جواننـد و آینـده ی مملکت هـم دسـت جوانـان اسـت - و اندیشـه های عمیق و مسـتدل و 

8. یوسف: ۹0
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مسـتحکم دیـن و انقـاب، فاصلـه بیندازنـد. تـاش، این اسـت. این تاشـی اسـت کـه می کنند، تـا ایـن کار تحّقق 
پیدا کنـد. البته قبـل از آن کـه تحّقق پیـدا کنـد - ان شـاءالَلّ هرگز هـم تحّقق پیـدا نخواهد کـرد - همیـن حاال هم 
کـه این گونه نیسـت، تبلیـغ می کنند کـه این گونـه اسـت. می خواهند وانمـود کنند کـه جوان، دانشـجو و دانشـگاِه 
ایـن مملکت، از دیـن، از تفّکـرات متین، محکـم، منطقـی و جـّذاب و از تفّکرات امـام، فاصلـه گرفته اسـت؛ تفّکراتی 
که هنوز در دنیای اسـام، جوانان و غیرجوانان، روشـنفکر نسـل امروز و روشـنفکر نسـل دیروز - یعنی بیسـت سـال 
پیـش - سرمسـت از زالل حیاتبخـش آننـد. می خواهنـد بگوینـد کـه جـوان ایـران، در حـال فاصلـه گرفتـن از این 

اندیشه هاسـت.
 شـما خیال می کنیـد وقتی کـه توپتـان داخـل دروازه ی امریـکا در یک میـدان فوتبـال جهانی مـی رود، چـه علّتی 
دارد که در فلسـطین اشـغالی، در لبنان، شـام، عراق، افریقا، مصـر و در آسـیای میانه، جوانـان، پیران، مـردان و زنان 
از خانـه و قهوه خانه بـه خیابـان می ریزند و شـادی می کنند؟! فکـر می کنید علّتش چیسـت؟ آیـا اتّفاق افتاده اسـت 
که بـرای پیـروزی مثًا تیـم آث میـان، یا تیـم ملّی فـان کشـور، در هیچ کشـوری غیـر از کشـور خودشـان از این 

شـادیها بکننـد؟! آیا چنین چیـزی پیـش می آیـد؟ واقعاً ایـن نکتـه، در خور توّجه اسـت.

 جدایی جوانان از دین هدف اصلی توطئه دشمنان 
عزیـزان من! بـه ایـن نکتـه دّقـت و توّجـه کنیـد؛ علّت چیسـت؟ علّـت ایـن اسـت کـه آن شـعارها، آن منـش و آن 
چهره ی قهرمانانه کـه ملت ایـران با نماد جوانانش در این بیسـت سـال گذشـته به خـود گرفته، آن چنان درخشـان 
اسـت که همه ی مـردم دنیا - و بیشـتر کشـورهای مسـلمان و کشـورهای جهـان سـوم - هنوز مجـذوب آننـد! این 
برای مسـتکبرین عالـم، دردسـر بزرگی اسـت؛ خیلی دردسـر اسـت. شـما خودتـان را جای آقـای کلینتـون10- با 
نسـبت - یا جـای طّراحـان سیاسـی صهیونیسـتها بگذارید! آنهـا با ایـران، بـا جمهوری اسـامی، بـا رهبـری آن، با 
رئیس جمهـورش، دولتش، مردمـش، جوانانـش، دانشـگاهش و تیم ملـی اش بدند دیگر؛ در این شـّکی نیسـت. بعد 
ببیننـد در همـه ی کشـورهای دنیا به نفـع اینهـا شـعار می دهند! آیـا تحّمـل این برایشـان خیلی آسـان اسـت؟! به 
فکـر می افتند کـه عاج کننـد؛ لـذا بـه ایـران توّجـه می کننـد. االن یکـی از کانونهـای اصلی مـورد توّجـه توطئه ی 
دشـمنان، مجموعـه ی جوانـان و مجموعه ی دانشـگاه این کشـور اسـت. دلشـان می خواهد ایـن مجموعـه را از دین 
جدا کننـد. البته من آدمی نیسـتم کـه با ایـن تبلیغات، دچار اشـتباه شـوم. بنـده دانشـگاه کشـورمان، جوانانمان و 
محیط دانشـگاهی را می شناسـم؛ دچار اشـتباه نمی شـوم. من می دانم در دانشـگاه، چه خبر اسـت. امروز در بیسـت 
سـالگی تحّقق جمهـوری اسـامی، هنـوز اهـداف و شـعارهای امـام، در نقطـه ی اوِج جذابیت بـرای توده هاسـت. به 

فضـل پـروردگار، همچنین خواهـد بـود؛ البته اگـر ما رسـالت خودمـان را فرامـوش نکنیم.

 ظلم ستیزی و مقابله ی با قلدری، طبیعت جولن
جـوان، طبیعتش ظلـم سـتیزی و مقابله ی بـا قلدری اسـت. جـوان، طبیعتش این اسـت که وقتـی ببینـد دولتی در 
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صحنـه ی بین الملل، در عرصـه ی عالم وجـود دارد کـه اسـاس موجودیتش عبـارت اسـت از ظلم - نظـام و حکومت 
صهیونیسـتی؛ اساسـش ظلم اسـت دیگر - بـا آن مخالف خواهـد بود.

ترفند صهیونیستها برای غصب فلسطین
خوب اسـت شـما تاریخچه ی فلسـطین را بخوانیـد. این کتـاب سرگذشـت فلسـطین و کتابهـای فـراوان دیگری را 
کـه در باب مسـأله ی فلسـطین اسـت، بخوانید. ببینیـد صهیونیسـتها این نقطـه ی بسـیار مهـمِ ّ خاورمیانـه را با چه 
ترفندهایـی به دسـت آورده انـد! اّول رفتنـد زمینهـای فلسـطینیها را خریدنـد - البتـه عّده ای یهـودی آن جـا بودند 
و انگلیسـیها آن جـا قیمومیـت داشـتند - هدف ایـن بـود کـه آن جـا را بگیرنـد. هـدف را اّول در آن کنگـره ی بزرگ 
صهیونیـزم - در سـال 18۹7 - مشـّخص کردنـد کـه باید سـرزمین فلسـطین گرفتـه شـود. این جا نکته ی اساسـی 
اسـت. آن وقت هنـوز امریکا مطـرح نبود؛ بـرای انگلیسـیها هم مهـم بود که ایـن نقطـه را بگیرند. بـه یـاد بیاورید که 
آن روز، هنـوز کشـور عثمانـی بـود و انگلیسـیها در این منطقـه، جای پایـی نداشـتند. بعد از جنـگ بین الملـل اّول، 
کشـور عثمانی از هم پاشـیده شـد. آن وقـت اردن و عراق و مصـر و حجاز و غیـره، در واقـع تحت قیمومـت و حمایت 
انگلیسـیها درآمـد. لبنـان و سـوریه و اینها هـم در اختیار فرانسـه قـرار گرفـت - فاتحین جنـگ بین الملل، تقسـیم 
کردند - لیکن آن روزی که بحث گرفتن سـرزمین فلسـطین و گذاشـتن یهودیها و صهیونیسـتها در آن مطرح شـد، 

هنـوز ایـن خبرها نبـود. بـرای انگلیسـیها خیلـی مهم بـود کـه این جا یـک جا پا داشـته باشـند.
 بعـد از آن کـه جنـگ بین الملـل اّول تمـام شـد، تقریباً آغـاز حکومـت پهلـوی در ایـران اسـت. آنهـا در ایـن مدت، 
مقـداری زمینهـای فلسـطینیها را در داخـل فلسـطین خریدنـد و تعـدادی از صهیونیسـتها را وارد کردنـد. بیـن 
صهیونیسـتها - یعنی یهودیهـا - و مسـلمانان اختافاتی به وجـود می آمد. سـربازان انگلیسـی برای یهودیهـا به طور 
قاچـاق، اسـلحه وارد کردند و جنگهـای داخلـی راه انداختنـد! نهضتهایـی را که آگاهانه شـروع شـده بـود - از طرف 
آنهایی کـه می فهمیدند اینهـا چـه کار می کنند - سـرکوب کردند! بعد هم رسـماً در قسـمتی از کشـور فلسـطین - 
در سـال 1۹48 - یک دولت صهیونیسـتی درسـت کردنـد و آن جا گذاشـتند! بعد هـم در پی جنگهـای مختلف - در 
سـال 1۹56 و در سـال 1۹74 - بخشـهای گوناگون دیگر را از فلسـطین گرفتند و این فلسـطین کنونـی را تبدیل به 
دولت اسـرائیل کردند! یعنی دولتـی که براسـاس زور و ظلم و بیـرون کردن مسـلمانان و صاحبان خانـه، در درجه ی 
اول، تحت کمک مسـتقیم انگلیسـیها به وجـود آمد؛ بعـد کـه امریکاییها در صحنـه آمدند و فّعـال شـدند، در اختیار 

آنهـا و دیگر کشـورهای اروپایـی و شـوروی آن روز قـرار گرفت.

علت همراهی نکردن جوانان اروپایی از فلسطین
طبیعی اسـت هرجای دنیـا جوانی باشـد که بخواهـد با فطـرت جوانی خـود رفتار کنـد، با ایـن مخالف خواهـد بود؛ 
مگر این کـه آن قـدر حجـم تبلیغـات، علیـه صاحبان ایـن خانـه زیاد باشـد کـه قضیـه را به عکـس کند! مثـل کجا؟ 
مثل مطبوعـات امریـکا و اروپا! االن شـما ببینید در مطبوعـات امریکا این گونه اسـت. مـن تعدادی از ایـن مطبوعات 
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امریکایـی را گاهی نـگاه می کنـم و غالبـاً در جریـان یک شـمای کلّـی از اینها قـرار می گیـرم. هر جـا اتّفاقـی بیفتد 
که در آن چهـار نفر، یا دو نفر صهیونیسـت، کشـته شـوند، مطبوعـات امریکایـی برای این کـه احسـاس ترّحم مردم 
را نسـبت به آنها جلـب کنند؛ عکـس بچه هایشـان، عکس زنانشـان، عکـس مـادران پیرشـان و گریه کردنشـان؛ در 

تابوت گذاشـتن و دفـن کردنشـان را چـاپ می کنند!
 در غرب شـبیه ایـن هرگز بـرای کشـتارهای دسـتجمعی مسـلمانان اتّفاق نیفتـاده اسـت! در »دیریاسـین« در یک 
شـب، در یـک سـاعت، چنـد صـد نفـر مـرد، زن، بچـه، بـزرگ و کوچـک را گلوله بـاران کردنـد و از بیـن بردنـد؛ اما 
انعکاسـی در افـکار عمومـی غرب پیـدا نکـرد! لذا شـما اگـر می بینید جـوان فرانسـوی، یـا انگلیسـی، یـا امریکایی، 
به طـور طبیعـی احسـاس همـدردی بـا عـرب فلسـطینی نمی کنـد، بلکـه به عکـس، احسـاس همـدردی بـا 

صهیونیسـت غاصـب می کنـد، به خاطـر تبلیغـات اسـت.

مخالفت با ظلم، فطرت جوانی 
وااّل چنانچـه حقیقت قضیـه را آن چنـان که اتّفـاق افتـاده، در مقابل هـر جوانی قـرار دهند، نسـبت به آن، احسـاس 
موضـع دارد. طبیعـت جـوان ایـن اسـت. جـوان بـا ظلـم مخالف اسـت. جـوان بـا زورگویـی، بـا قلـدری و بـا ناحق 
طلبیهـای زورگویانـه مخالف اسـت. چنانچـه هیـچ تبلیغاتـی روی جوان کشـور ما انجـام نگیـرد، فقط همیـن قدر 
بداند کـه امریکا نسـبت به کشـور ما، نسـبت به کشـورهای خاورمیانه، نسـبت بـه انقاب و گذشـته ی ما چـه کرده، 
بـا آن مخالـف اسـت؛ یعنـی در محیـط جوانـی، موضعگیـری در مقابـل امریـکا، در مقابـل صهیونیسـم و در مقابـل 
تجاوزگـر و زورگـو، احتیـاج بـه این نـدارد کـه کسـی بـه جـوان بگویـد »بکـن« - جـوان را وادار بـه ایـن کار کند - 
طبیعت جـوان، این اسـت. جنبـش و بیـداری دانشـجویی، آن جایی حقیقت اسـت کـه این مواضـع وجـود دارد. هر 

جا دیدیـد ایـن مواضـع نیسـت، بدانیـد این جنبـش دانشـجویی نیسـت، بلکـه یک امـر تحمیلی اسـت.

 ساده نگری بعضی انقابیون در ارتباط با آمریکا
از اّوِل انقـاب، کسـانی در این کشـور بودند که - شـما جوانان یادتان نیسـت. ما وسـط میـدان بودیـم و تک تک آنها 
را از نزدیـک هـم می شـناختیم و می شناسـیم - اعتقادشـان این بـود حال کـه حکومت پادشـاهی رفـت و حکومت 
دیگری سـِرکار آمـد، دیگر شـعارهای انقاب را کنـار بگذاریم! نـه خانی آمد، نـه خانی رفـت؛ ِولِش کنیـم! دیگر مثل 
قبل بشـویم؛ با امریـکا و با دیگـران، ارتباطـات، رفتارهـا و مراودات، به همان شـکل سـابق باشـد. این چیـزی بود که 
خـوِد امریکاییهـا آن را دنبـال می کردنـد! آن آقایانـی کـه در اوایـل انقـاب، دنبال ایـن قضیه بودنـد، بـه اعتقاد من 
خائن نبودنـد. بسـیار سـاده نگر بودنـد؛ ملتفت نبودند که پشـت سـر این چیسـت! خیـال می کردنـد امریـکا، یعنی 
قدرتی که سـی سـال در این کشـور، این همـه از لحاظ تصـّرِف مناطق حّسـاس این کشـور، پیشـرفت کـرده - قبل 
از آن هـم انگلیسـیها در حـدود پنجاه، شـصت سـال در ایـن مملکت تـاش کردند کـه این کشـور را قبضـه کنند و 
منابع مالـی و منابـع نظامیـش را بگیرند - قدرتی کـه پنجاه سـال حکومت پهلـوی را این جا سـِرپا نگه داشـت، برای 
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این که ایران را در دسـت داشـته باشـد، حاال حاضر اسـت بـه خاطـر ُگل روی انقـاب و انقابیـون، به این عـّده ای که 
سـِرکار هسـتند، بگوید ببخشـید، ما دیگر با شـما هیـچ کار نداریـم! حاال مثـل دو نفر دوسـت برابر شـویم؛ بـا روابط 
عـاّدی و معمولی!! سـاده لوحی اسـت که کسـی این را قبـول کند. در همسـایگی مـا کشـور ترکیه اسـت، این طرف 
ما کشـور پاکسـتان اسـت؛ هیچ کدام از این دو کشـور هم به قـدر ایـران، تحت نفـوذ امریکا نبودنـد. شـما ببینید آیا 
امریـکا در این دو کشـور و کشـورهای دیگـر به یـک روابط سـاده و طرفینـی قانع اسـت؟ آیا جز بـه تسـلّط و تصّرف 

مطلق، بـه چیز دیگـری راضی اسـت؟!

 کودتای نوژه حاصل ساده نگری نسبت به آمریکا
من یادم نمـی رود در اوایل انقاب، جلسـه ای به اسـم جلسـه ی شـورای عالی دفاع تشـکیل شـد؛ نخسـت وزیر وقت 
و چنـد نفـر از مسـؤولین، بنـده و مرحـوم چمـران هـم به عنـوان دو نماینـده ی امـام در آن جلسـه شـرکت کردیم. 
بعضـی از مسـائل نظامِی خیلی سـطحی در آن جا مطرح می شـد. البته آن وقت، سـپاه پاسـداران تشـکیل شـده بود؛ 
منتهـا آن را به بـازی نمی گرفتند! سـپاه را جـّدی فرض نمی کردنـد، چندان هـم از بـودن آن راضی نبودند و دلشـان 
می خواسـت سـپاه را حذف کنند! عمـده، ارتش در آن جـا مطرح بـود. فرماندهان ارتش هـم همان کسـانی بودند که 
در گذشـته بودنـد. البته فرماندهـان نیروها فرار کرده، یا دسـتگیر شـده، یـا محاکمه شـده بودند؛ اینها هـم معاونین 
آنها بودنـد. مثًا یـک نفر معـاون فرمانـده نیـروی هوایـی رژیـم شـاه، آن روز همـه کاره ی نیـروی هوایی شـده بود! 
فرمانده نبـود؛ اما همـه کاره بـود و دلـش می خواسـت و می کوبید کـه فرمانده شـود؛ بعید هم نبـود! اگر آنهـا بودند، 

فرمانـده می گذاشـتند؛ کمااین کـه بـرای فرماندهی نیـروی دریایی، یکـی مثل آنهـا را انتخـاب کردند!
 همان روزهـای اّول که مـا در مدرسـه ی رفاه بودیـم - در همـان جوش انقـاب - دیدیم یک جنـاب، با یـال و کوپال 
- ما درسـت هـم ایـن گونـه قیافه هایـی را ندیـده بودیـم - و بـا آن تشـکیات و اینها آمـد! گفتیم ایشـان کیسـت؟ 
گفتند فرمانـده ی نیـروی دریایـی از طرف نخسـت وزیـر اسـت! بعد هم چنـد روز کـه گذشـت و یک خرده سـوابق 
اعمالش معلوم شـد، کمیتـه ی انقـاب او را گرفت، محاکمـه و اعدامـش کردند! وضعشـان این طـور بود؛ اینهـا را به 
عنوان فرمانده گذاشـته بودنـد! فرماندهـان ارتـش آن روز، مثـل فرماندهان صالـح و مؤمـن و انقابی امـروز نبودند. 

امـروز فرماندهان ارتـش، واقعـاً همه انقابـی و مؤمن و سـالمند.
 چنـد نفـر از این ارتشـیها هـم در آن جلسـه بودند؛ مـن دیدم چیـزی را بـرای تصویـب مطرح کردنـد که ایـن دفاتر 
امریکایـی نیـروی هوایـی، اسـمش فان باشـد. آن کـس کـه رئیس جلسـه بـود - حـاال نمی خواهم اسـم بیـاورم - 
گفـت: آقایانـی کـه موافقند، دسـت بلنـد کننـد. همـه - هفت، هشـت نفـر بودنـد - دسـت بلنـد کردند! مـا گفتیم 
چـه شـد؟ دفاتـر امریکایـی چیسـت؟ درسـت توضیـح بدهیـد. گفتنـد: چیزی نیسـت. بعـد که یـک خرده بیشـتر 
تفّحص کردیـم، معلوم شـد کـه امریکاییها در زمـان رژیم گذشـته در داخل ارتـش، دفاتری داشـتند - هم در سـتاد 
مشـترک، هم در نیروهـا؛ بخصوص در نیـروی هوایی. اسـمش ظاهـراً دفتر مستشـاری نظامـی امریکایی بـود - این 
دفاتر بـا آمـدن نیروهـای انقابـی و بعضـی از همافـران و افسـران مؤمـن و جوانـان، به کلّی تعطیل شـده بـود؛ حاال 
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می خواسـتند مجّدداً آنهـا را تجدید کنند! تـازه پنج ماه، یا شـش ماه از انقاب گذشـته بود، می خواسـتند از شـورای 
دفـاع آن روز، اجـازه بگیرند که آنهـا بـاز در ارتش بمانند!! شـما ببینیـد چه خبر عظیمـی! اینهـا از کنار خبـر به این 
مهّمـی، همین طور عـاّدی عبـور می کردنـد! تحت چـه نامـی؟ می ترسـیدند بگویند آنهـا بمانند کـه افراد، حّسـاس 
شـوند. می گفتنـد معیـن کنید که اسـم آنهـا چه باشـد. تحـت عنوانـی که اسمشـان چه باشـد، اسـمی هـم برایش 
معیـن می کردنـد! مثًا دفتر مشـورت، یـا کمیتـه ی مشـورت - یـک ذّره نجیبانه تـر از آنچـه که قبـًا بود - کـه آنها 
تحت ایـن اسـم، همـان کارهایی را کـه قبـل از انقـاب می کردنـد، در داخـل ارتش شـروع کننـد! همـان تصّرفات، 
همان جاسوسـیها، همان بخور بخورهـا، همان یارگیریهـا، همان جاسـوس پروریها و باالخـره کودتا! همـان کارها را 
ادامه دهنـد. اهـداف آنهـا از اّوِل انقاب، این طور بود. کسـانی که آن روز بر سـر مسـؤولیتهای رسـمی دولتـی بودند، 
از ایـن چیزهـا غفلت داشـتند. واقعـاً اگـر هوشـیاری و بیـداری امـام نبود - کـه مظهـر کامل تقـوا و متوّجـه همه ی 
جوانب بـود - انقاب، رفتـه بود و ارتـش را قبضـه می کردند. البتـه تقریبـاً در حدود یک سـال بعد، کودتـای معروف 
شـهید نوژه - که البتـه بـه آن کودتای نـوژه گفته می شـود و اشـتباه اسـت؛ نوژه یکی از شـهدای ماسـت کـه پایگاه 
همـدان را به اسـم شـهید نـوژه گذاشـتند - راه افتـاد کـه البته این جـا بچه های سـپاه بـه موقـع فهمیدنـد و آن هم 

داسـتان عجیـب و معجزه آسـایی دارد.

مقابله با نفوذ دشمن طبیعت جوان
 طبیعت جـوان، طبیعت دانشـجو و نهضت دانشـجویی، مقابله بـا نفوذ بیگانـه، نفوذ دشـمن، نفوذ قلدرهـا، زورگوها 
و دیکتاتورهـای بین المللـی در داخل مسـائل یک کشـور اسـت. اگـر جنبش دانشـجویی وجـود دارد، ایـن طبیعت 
جنبـش و بیـداری دانشـجویی اسـت. اگر یک جـا یک جمـع دانشـجویی جمع شـوند و ضـّد این شـعار دهنـد، این 
شـعار اصیل و شـعار دانشـجویی نیسـت؛ بلکه شـعار تحمیلی و از روی غفلت اسـت. البته غفلت، میدانی دارد؛ پشت 

سـر این میـدان، غرض ورزیهاسـت کـه میدانهای دیگـری دارد. 

میل به معنویت و صفا، طبیعت جوان
طبیعت جـوان، میل بـه معنویـت و میـل به صفاسـت. ایـن اعتکافهایـی کـه در مسـاجد دانشـگاه هسـت، اینها آن 
طبیعـت جـوان اسـت. حّتـی آن جوانـی کـه خیلـی هـم متعّبـد نیسـت و در دل، گرایـش بـه معنویـات دارد، با آن 
آدمی کـه عمـری را با گنـاه و تعلّقـات گوناگـون گذرانـده، دل و جـان او سـیاه شـده و هیچ جذبـه ی محّبتـی در آن 
وجود نـدارد، فـرق دارد. جـوان، این گونه نیسـت. طبیعت جـوان، پاکـی و میل بـه پاکی، محّبـت و میل بـه محّبت، 
معنویت و میـل به معنویـت، روشـن بینی و میل بـه روشـن بینان اسـت. طبیعت جـوان، مقابلـه با زورگوییهاسـت. 
شـما در هیـچ جای دنیـا سـراغ ندارید کـه نهضتـی از طـرف جوانان بـه نفـع دخالت بیگانگان درسـت شـده باشـد. 
همیشـه در هر کجای دنیـا که نهضت جوان درسـت شـده، علیـه دخالت بیگانـگان بوده اسـت. چطور ممکن اسـت 
یک مشـت جوان، بـه نفع دخالـت امریـکا، به نفع تسـلّط، نفـوذ، آقایـی و سـروری امریکا جمع شـوند؟! مگـر جوانی 
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تحلیـل نداشـته باشـد و نتوانـد بفهمـد کـه ایـن نفـوذ و ایـن دسـت اندازی، چگونـه و از چـه راههایی سـازماندهی 
می شـود.

جوانی که برای آینده کشور مفید نیست
خـوب؛ امشـب برنامـه ی مـا عبـارت بـود از برنامـه ی افطار بـا شـما عزیـزان؛ این هـم جنبـه ی نمادیـن دارد. شـما 
گلچینی از مجموعه ی دانشـجویان کشـور هسـتید. این جلسـه ی ما پارسـال هم بود. دو سـه سـال اسـت که ما این 
جلسـه را در مـاه رمضـان داریـم. این نشـانه ی محّبت مـن و اهمیتی اسـت کـه در قلـب خودم برای قشـر دانشـجو، 
قائل هسـتم. قشـر دانشـجو برای ما، بـرای این کشـور و بـرای آینده، مهم اسـت. شـما امـروز جوانید، دانشـجویید و 
در دانشـگاهید. فردا مراکـز تصمیم گیری و آینده ی این کشـور در دسـت شماسـت؛ مدیریتهای بـزرگ، مدیریتهای 
اقتصـادی و فرهنگـی در اختیـار شماسـت. این مهّم اسـت که جـوان امـروز، جوانـِی خـودش را چگونه بگذرانـد و با 
چه حال و هـوا و در چـه جهتی حرکـت کند. جوان امـروز، اگـر اهل دین، اهـل معنویـت، معرفت، اندیشـیدن و اهل 
تقوا به ایـن معنا بـود - یعنی بـا محاسـبه، با دّقـت، با اندیشـه و بـا نظر فکـر کـردن و تصمیم گرفتـن و اقـدام کردن 
- آینـده ی مملکـت از آن اوسـت. به عکس، اگر جـوان مملکـت، با ولنـگاری، بـا بی اعتنایی بـه اصول و به شـعارهای 
حقیقی دیـن و انقـاب، با بی خبـری، با نداشـتن تحلیل نسـبت به مسـائل گوناگون کشـور و مسـائل جهانی، رشـد 
کرد؛ اگـر درس هـم بخوانـد، به نفع کشـور، تمـام نخواهـد شـد و آینده ی کشـور، تضمیـن نخواهـد گردیـد. من به 

این جهت اسـت که بـه قشـر دانشـجو و مجموعـه ی دانشـجویان، اهمیـت می دهم. 

جوانان هرچه می توانند، خودسازی کنند
عزیزان مـن! هرچه می توانید، خودسـازی کنید. برای شـما خودسـازی دینی و معنوی، آسـانتر از کسـانی اسـت که 
سـّنی از آنها گذشـته اسـت. تا آن جا که می توانیـد، از گنـاه دوری کنیـد و هرچـه می توانید، بـه کار خیر، بـه صدق، 
به صفا، بـه معنویت، به محّبـت، بـه خیرخواهی، به کمـک، به تعـاون در امور خیـر، بـه درس خواندن و بـه تحقیق و 
مطالعه، اقبـال و توّجه کنیـد و بپردازید - چـه دختران، چه پسـران - خودتـان را برای آینده ی این کشـور بسـازید.

برخورداری ملت ایران از استعدادهای درخشان
ایـران در جـای حّساسـی از دنیـا قـرار گرفتـه و از منابـع عظیـم و از فرهنگ بسـیار اصیـل و ریشـه داری برخـوردار 
اسـت. این ملت از اسـتعداد درخشـانی برخوردار اسـت. این کشـور می تواند روزی در دنیـا به عنوان کشـوری مطرح 
شـود که هـم از لحاظ مـاّدی، معنـوی، صنعـت برتر، علـم برتـر و فرهنـگ واالتر و هـم از لحـاظ دین، درخشـندگی 
داشـته باشـد. این به دسـت شماسـت. البتـه امـروز ژاپـن، آلمـان و بعضـی کشـورهای اروپایـی، از لحاظ پیشـرفت 
علمی، پیشـرفت تکنولوژیـک و صنعت و پیشـرفت بعضـی از شـاخه های گوناگـون علوم انسـانی، مدیریـت و امثال 
آن، برجسـتگیهایی دارنـد؛ هـر کس هـم بایـد از این برجسـتگیها اسـتفاده کند. مـا هم به کوری چشـم کسـانی که 
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نمی خواهند ما اسـتفاده کنیـم، از همه ی اینها اسـتفاده خواهیم کـرد. یـک روز غرب و اروپـا از دانش ما مسـلمانان، 
از پیشـرفت علمی ما، از کتـاب و نوشـته و از فرهنگ مـا، حّداکثـر اسـتفاده را کردند و خودشـان را جلو کشـیدند. ما 
به خاطـر حکومتهـای فاسـد، به خاطر سـلطنتهای پلیـد و حـّکام خودخـواه و افزونخـواه، دیکتاتـور و خودپرسـت و 
بی اعتنای بـه مردم، دویسـت و پنجاه سـال عقب ماندیـم. به فضل پـروردگار، تـاش خواهیم کـرد از آن دانشـی که 
مال بشـریت اسـت، اسـتفاده کنیم. دانـش، در انحصـار هیـچ ملتی نیسـت. دانش مـا هم مال بشـریت بـود؛ همه ی 
دنیا در قرنهای سـوم، چهارم، پنجم و ششـم هجـری، از دانش ما اسـتفاده کردنـد. امروز هـم اروپا، امریـکا و دیگران، 
دانشـی دارند؛ آن هم مال بشـریت اسـت. البته آنها پنهانـکاری می کنند؛ این را شـما بدانید. شـاید از بعضی اسـاتید 
خودتـان کـه خـارج رفته انـد، شـنیده باشـید کـه آنهـا نمی گذارنـد. علـم، طبقه بنـدی اسـت؛ حّتـی نمی گذارنـد 
دیگـران کـه از نظـر آنهـا بیگانه انـد، از بخشـهایی بـه بـاال دسترسـی پیـدا کننـد؛ مگـر وقتـی که بـاز خودشـان به 
چیزهـای باالتری دسـت پیدا کـرده باشـند.اما بچه هـای مـا ِزبِلنـد، باهـوش و زرنگنـد؛ ان شـاءالَلّ می رونـد و از آنها 
اسـتفاده می کنند. االن هم اسـتفاده می کننـد؛ از دانـش جهانی هم اسـتفاده خواهند کـرد. استعدادشـان هم خوب 
اسـت، فرهنـگ ما هـم فرهنـگ عمیـق و اصیلـی اسـت، دین هـم به مـا کمـک خواهد کـرد کـه با امیـد و با نشـاط 

بیشـتر، دنبـال آن برویم.

 درخشندگی آینده کشور، در دست نسل جوان 
این کشـور، روزی می توانـد از لحـاظ مـاّدی، علمی و صنعتـی، همان جایـی قرار گیـرد که امـروز کشـورهای دارای 
فنـآوری و دانـش برتـر، در آن جـا قـرار دارنـد؛ با ایـن تفـاوت کـه آنهـا از معنویـت بیگانه انـد، دچـار بحـران روحی 
هسـتند، در درون خودشـان فسـاد هسـت و طبقـات گوناگـون مردمشـان گرفتـار بحـران معنویتنـد؛ رؤسایشـان 
صددرصـد از معنویت دورنـد، غرق هواهـای نفسـانی و غرق هوسـهایند. آن روز ان شـاءالَلّ کشـور شـما از این جهت 
هم مثـل خورشـیدی خواهد درخشـید - هـم در معنویـت و هـم در مادیـت - این آینـده می توانـد تحّقق پیـدا کند 
و آن به دسـت شماسـت؛ به دسـت نسـل جوان اسـت. بایـد خـوب درس بخوانیـد، خودتان را خـوب تقویـت کنید، 
خوب تقـوا پیشـه کنید، بـه مسـائل کشـورتان و به مسـائل جهـان، اهمیـت دهید، نسـبت به مسـائل، تحلیـل پیدا 
کنید، صداهـای گوناگونی را که بلند می شـود، بشـنوید و دربـاره ی آنها تأّمـل کنید؛ فکـر کنید و بگزینیـد. این مهّم 
اسـت. امیدوارم ان شـاءالَلّ این آینـده، خیلی دور نباشـد و روزی برسـد که شـما جوانان عزیـز، اینها را به یـاد بیاورید 
و بگویید روزی کسـی این طـور به ما می گفـت و ما امـروز آن را به چشـم خودمـان مشـاهده می کنیم. ان شـاءالَلّ آن 

انروز، دعـای خیـر و طلـب رحمـت و مغفرت شـما عایـد روح ما خواهد شـد.
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 بعونــک یــا لطیــف. انــا فتحنــا لــک فتحــاً مبینــا. 
پــدر عزیــزم! زمانــی کــه مــن پــا بــه عرصــه وجــود 
ــود.  نهــادم، چنــد ســالی از وقــوع انقــاب گذشــته ب
ــری  ــه رهب ــه ب ــی ک ــه انقاب ــن ب ــن، م ــود ای ــا وج ب
ــز و  ــت شــما و تمــام ملــت عزی ــه هّم ــز و ب ــام عزی ام
غیورمــان بــه وقــوع پیوســت، افتخــار میکنم. مــن از 
ــاِن بعــد از ســالهای حماســه هســتم؛ از جوانــان  جوان
بعــد از انقــاب. لــذا مــن تنهــا زمانــی انقــاب را درک 
ــرار  ــداری ق ــار، در پای ــال پُرب ــن نه ــه ای ــردم ک ک
ــؤال  ــن س ــن ای ــرای م ــه ب ــن، همیش ــت. بنابرای داش
ــه وجــود آمــد؟  ــا ب ــود کــه چــرا انقــاب م مطــرح ب
چطــور آن همــه زن و مــرد و پیــر و جــوان بــه 
خیابانهــا ریختنــد و بــه رهبــری شــما بزرگــواران بــه 
ــود  ــزرگ را به وج ــه ب ــد و آن حادث ــخ زدن ــب تاری قل
ــرا  ــه آرزوی م ــم ک ــش میکن ــما خواه ــد؟ از ش آوردن
ــخنان  ــرا در س ــؤال م ــواب س ــد و ج ــرآورده کنی ب

دلنشینتان بگویید. از شما سپاسگزارم.
و...

جوانان؛ موتور محّرکه  کشور
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بسم اللَّ الرحمن الرحیم 
ابتدا بـه شـما جوانـان عزیـز خوشـامد عـرض میکنـم و از این که بـار دیگـر در محفـل گرم شـما مینشـینم و از شـما 
میشـنوم و با شـما حرف میزنم، احسـاس خرسـندی میکنـم. هر جـا جوانان هسـتند، تـر و تازگـی و طـراوت و صفا و 
نشـاط و خوبی هسـت و مـا ایـن را قـدر میدانیـم. ان شـاءاللَّ که این جلسـه ما هـم جلسـه مفیدی باشـد؛ به شـما هم 
سـخت نگذرد و گرمـای ایـن چراغها هـم شـما را خیلی اذیـت نکنـد؛ مخصوصـاً دختران کـه داخـل چادرند و شـاید 

تحّمـل گرمـا برایشـان قدری سـخت باشـد. بـه هر حـال من آمـاده هسـتم کـه شـروع بفرمایید.

 بعونـک یا لطیـف. انا فتحنا لـک فتحاً مبینـا. پدر عزیـزم! زمانی کـه من پا بـه عرصه وجـود نهادم، 
چند سـالی از وقـوع انقاب گذشـته بود. بـا وجود ایـن، من بـه انقابی کـه به رهبـری امام عزیـز و به 
هّمت شـما و تمـام ملت عزیـز و غیورمـان بـه وقوع پیوسـت، افتخـار میکنـم. مـن از جوانـاِن بعد از 
سـالهای حماسـه هسـتم؛ از جوانان بعد از انقـاب. لذا مـن تنها زمانـی انقـاب را درک کـردم که این 
نهال پُربـار، در پایداری قرار داشـت. بنابراین، همیشـه بـرای من این سـؤال مطرح بود که چـرا انقاب 
ما به وجـود آمـد؟ چطـور آن همـه زن و مـرد و پیـر و جـوان بـه خیابانهـا ریختنـد و به رهبری شـما 
بزرگـواران به قلـب تاریـخ زدنـد و آن حادثـه بـزرگ را به وجـود آوردند؟ از شـما خواهـش میکنم که 

آرزوی مرا برآورده کنید و جواب سؤال مرا در سخنان دلنشینتان بگویید. از شما سپاسگزارم.
بسـم اللَّ الّرحمن الّرحیم. این یکی از طبیعیترین و منطقیترین سـؤالهایی اسـت کـه جوانان امـروز میتوانند طرح کنند 

*. بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقاب اسامی و جوانان( 1377/11/13
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و این دختر عزیزمـان سـؤال را خیلی خوب و با عبارات شـیوا و دلنشـین طـرح کردند؛ ان شـاءاللَّ که موّفق باشـند. من 
هم تا آن جایی که وسـعت جلسـه اجـازه میدهد، پاسـخ میدهم.

انقاب ما یـک حرکت عظیـم مردمی علیه حکومتـی بود کـه تقریباً تمـام خصوصّیات یـک حکومت بد را داشـت؛ هم 
فاسـد بود، هم وابسـته بود، هـم تحمیلـی و کودتایی بـود و هـم بیکفایت بـود. من همین چهـار خصوصیـت را توضیح 

مختصـری میدهم:
آن حکومت، اّوالً فاسـد بود؛ فسـاد مالی داشتند؛ فسـاد اخاقی داشتند؛ فسـاد اداری داشتند. در فسـاد مالیشان همین 
بس که خـود شـاه و خانـواده او در بیشـتر معامـات اقتصـادی کان ایـن کشـور داخل میشـدند. خـود او و بـرادران و 
خواهرانـش، جزو کسـانی بودنـد کـه بیشـترین ثروت انـدوزی شـخصی را کردنـد. رضاخـان در دوران شـانزده، هفده 
سـاله سـلطنت خود، ثـروت کانـی اندوخـت. بدنیسـت بدانیـد که بعضـی از شـهرهای این کشـور، به حسـب سـند، 
دربسـت متعلّق بـه رضاخان بود! مثًا شـهر فریمـان تماماً ملـک رضاخان بـود! بهترین امـاک و زمینهای این کشـور، 
متعلّق به او بـود. او بـه این چیزهـا و بـه جواهرات عاقـه داشـت. البته بچه هایش قدری َمشـرب وسـیعتری داشـتند؛ 
هرگونه ثروتی را دوسـت میداشـتند و جمع میکردنـد! بهترین دلیل هم این اسـت که وقتـی اینها از این کشـور رفتند، 
میلیاردها دالر ثروتشـان در بانکهای خارجی انباشـته شـده بود! شـاید بدانید که ما بعـد از انقاب خواسـتیم که ثروت 
شـاه را به مـا برگرداننـد و البته طبیعـی هم بود کـه جـواب ندهنـد. آن وقت تخمینی کـه از مـال مجموع ایـن خانواده 
زده میشـد، دهها میلیارد دالر بود! رفتند در جاهای مختلف دنیا مسـتقر گردیدند و همه شـان جزو ثروتمندان شـدند. 
این پولهـای کان را با زحمتکشـی که به دسـت نیـاورده بودند، کاسـبِی مشـروع که نکـرده بودنـد؛ اینهـا پولهایی بود 
که زراندوزیهـا و ثروت اندوزیهـای غیرمشـروع آن را به وجود آورده بـود. نظامی کـه در رأس خودش این قدر فسـاد مالی 

داشـت، ببینیـد چگونه نظامـی بود و بـا مردم چـه میکرد!
از لحـاظ اخاقی هـم فاسـدبودند. باندهای تبهـکار معامـات قاچاق، زیر دسـت بـرادران و خواهـران این شـخص قرار 
داشـتند. از لحـاظ مسـائل اخاقی و جنسـی، چیزهایی هسـت کـه گفتن و شـنیدنش عرق شـرم بر پیشـانی انسـان 
میـآورد. البته گوشـه ای از خاطـرات ایـن چیزهـا را، بعدها کسـان و نزدیـکان و دسـتیاران خودش نوشـتند و منتشـر 

کردنـد.
از لحاظ فسـاد اداری هم رو به تباهـی بودنـد. در مدیریّتها، صاحیتهـا را رعایت نمیکردند؛ وابسـتگیهای به خودشـان 
و دسـتورات سرویسـهای اّطاعاتـی و امنیتـی بیگانه را مـاک قـرار میدادنـد و کسـانی را سـِرکار میآوردنـد. ببینید؛ 
حکومتی که در رأس خودش رشـوه میگیـرد، ثروت انـدوزی میکنـد، معامله قاچاق میکنـد و به مـردم خیانت میکند، 

چگونه حکومتی اسـت. اگر کسـی بخواهـد اینهـا را با دالیـل و شـواهدش بگویـد، کتابها خواهد شـد.
آنها وابسـته بودند. وابستگیشـان بـه خاطر این بـود کـه از مردم به کلّـی بریـده بودند. بـرای حفظ حکومت خودشـان، 
خود را ناچار میدانسـتند که به خارجیها مّتکی شـوند. رضاخان را انگلیسـیها سـِرکار آوردند، که جزو تواریخ مشـخص 
و مسـلّم و روشـن اسـت. محّمدرضا را هـم انگلیسـیها تثبیـت کردنـد. بعـد از دوره حکومـت دکتـر مصـّدق، کودتا را 
امریکاییها بـه راه انداختند و البته از دسـت انگلیسـیها ربودند و آنها خودشـان تسـلّط پیدا کردنـد. اینها در اغلـب اموِر 
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این کشـور، وابسـته بودند. مستشـاران امریکایی و دهها هـزار امریکایی دیگـر در مهمتریـن مراکز نظامـی، اّطاعاتی، 
اقتصادی و سیاسـی این کشـور شـغلهای حّسـاس و درآمدهای گزاف داشـتند و آنها در حقیقت کارها را انجام میدادند 
و به آنها خـط میدادنـد. دسـتگاه اّطاعاتی ایـن کشـور را امریکاییها و اسـرائیلیها به وجـود آوردنـد. در سیاسـتها، تابع 
نظـرات انگلیسـیها و در این اواخـر، تابع نظـرات امریکاییها بودنـد. در زمینـه منطقـه ای و جهانی، حّتـی در زمینه های 
اقتصادی - مثـًا قیمت نفـت چقدر باشـد، فروش نفـت چگونه باشـد، وضع شـرکتهای خارجـی در نفت ایـران به چه 
کیفّیت باشـد - در همه این مسـائل مهـم و حّسـاس، آن چیـزی کاری را انجـام میدادند که از آنها خواسـته شـده بود! 
البته منافع خودشـان را هم در نظر داشـتند. برای خارجیها فـداکاری نمیکردنـد، بلکه برای حفظ حکومت خودشـان، 
صددرصد به بیگانـگان میدان میدادنـد و به آنها تکیـه میکردند و دسـت آنهـا را در تطاول به این کشـور و ایـن ملت باز 

میگذاشتند.
حکومـت آنهـا تحمیلـی و کودتایی بـود. بـا کودتا سـِرکار آمـده بودنـد؛ هـم رضاخان بـا کودتـا سـِرکار آمده بـود، هم 
محّمدرضا با کودتا سـِرکار آمد. حکومت کودتایی، معلوم اسـت چطور حکومتی اسـت: برمـردم تحمیل بودنـد و از آراِء 
مردم، عقاید مردم، دلبسـتگیهای مردم، فرهنگ مـردم و درخواسـت و اراده آنها هیچ نشـانی نبود. آنها بـرای آراءِ مردم، 
برای خواسـت مـردم، بـرای عقاید مـردم، بـرای دین مـردم و بـرای فرهنگ مـردم، هیـچ احترامـی قائل نبودنـد؛ هیچ 
رابطـه صمیمی و دوسـتانه ای بـا مردم نداشـتند. رابطـه، رابطـه خصمانه بـود؛ رابطه اربـاب و رعّیـت بود؛ رابطـه آقایی 
و نوکری بود؛ سـلطنت بـود دیگـر! سـلطنت و پادشـاهی، معنایش همیـن اسـت؛ یعنی حکومـت مطلقـه ای که هیچ 

تعّهـدی در مقابل مردم نـدارد. خانـواده پهلـوی، پنجاه سـال در کشـور مـا این گونه زندگـی کردند.
و باالخره، آنها بیکفایت بودند. شـما وضع کنونی کشـور را مشـاهده میکنید. شـّکی نیسـت که هرکسـی در این کشور 
میداند - بخصوص شـما جوانـان - که مـا در میدانهای علمـی دنیـا و در میدان صنعـت و فنآوری و پیشـرفتهای علمی 
و تحقیقات، جزو کشـورهایی هسـتیم که سـالها باید تـاش کنیم تـا خودمان را بـه آن نقطه ای که شایسـته ماسـت، 
برسـانیم. این عقـب افتادگـی، بر اثـر پنجاه سـال حکومـت رژیم بیکفایتی اسـت کـه نتوانسـت از ظرفیـت عظیم این 
کشور و از استعداد خروشـان این ملت اسـتفاده کند. شـما این اسـتعداِد امروز را نگاه میکنید و میبینید. ببینید جوانان 
ما در میدانهای مسـابقات علمـی دنیا، چه بُـروز و ظهور و تبـّرزی پیدا میکنند! در گذشـته، از این اسـتعدادها اسـتفاده 
نمیشـد و به آنها بیاعتنایی میشـد. صرفاً در جهت اهداف و خواسـته های نامشـروع خودشـان از آن اسـتفاده میکردند. 
البته بعضیها میگذاشـتند میرفتند، خیلیهـا هم میماندنـد؛ لیکن بـدون آن که در اسـتعدادهای آنها هیچ درخششـی 

به وجـود آیـد و کاری انجـام گیرد.
مملکت را ویرانـه رها کرده بودنـد. بعد از جنگ، یکـی از بزرگتریـن کارهای ما، اصـاح ویرانیهای جنگ بـود. میدیدیم 
که آنچـه جنگ برسـر ایـن ملـت آورده، بـه مراتـب کمتـر از آن چیزی اسـت که حکومـت سـالهای متمـادی خاندان 
پهلـوی آورده بـود! چنین حکومتی، سـالها بـر مـردم حکومت کـرده بود. وقتـی در سـال چهل و یـک فریاد امـام بلند 
شـد، بغض مـردم ترکیـد. مـردم در طـول دههـا سـال بغض کـرده بودنـد. بعضیهـا بـه آن وضـع عـادت کـرده بودند، 
بسـیاری هم بغض کرده بودنـد. حرف امـام به دلهـا نشسـت. بدانیـد آن روزی که امـام این فریـاد را بلند کردنـد، هنوز 
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مرجـع تقلیِد معروفـی نبودنـد. البته ایشـان در قـم بین علمـا و بـزرگان، فضـا و طّاب حـوزه، خیلـی موّجـه بودند و 
پایگاه بسـیار بلندی داشـتند؛ اما در بین مردم سراسـر کشـور، آن چنان شـناخته شـده نبودند. این فریاد که بلند شـد، 
چون درسـت بود، چون بحق بـود - زیـرا مّتکی به خواسـتهای مـردم و در اصل به اسـام و دیـن مّتکی بـود - بافاصله 
همه جا به طور طبیعی منتشـر شـد؛ دهـن به دهن، دسـت به دسـت، دل به دل سـیر کـرد، به همـه جا رسـید و مردم 
را بـه امـام عاقه منـد کرد. امـام بزرگـوار مـا که در سـال چهـل و یک بـه هنـگام شـروع مبـارزات، چنـدان معروفیتی 
نداشـتند، در خـرداد چهـل و دو وضع و پایگاهشـان در دلهـای مردم بـه آن جایی رسـیده بود کـه حادثه پانـزده خرداد 
چهل و دو در تهـران اتّفاق افتـاد و هزاران نفـر در راه امام جان خودشـان را فـدا کردند. ایـن براثر حقانیـت آن فریاد بود.

امـام تعالیم اسـام را بـرای مردم بیـان کردنـد؛ معنـای حکومت را بیـان کردنـد؛ معنای انسـان را بیـان کردنـد و برای 
مردم تشـریح کردند کـه چه بر آنهـا میگـذرد و چگونه باید باشـند. حقایقی را که اشـخاص جـرأت نمیکردنـد بگویند، 
ایشـان به طور صریـح - نه به شـکل درون گوشـی، نه به شـکل شـبنامه، نـه آن طـوری که گروههـا و احـزاب به صورت 
بسـته و سـلّولهای حزبی و برای کادرهای حزبی بیـان میکننـد - روان، آسـان، در فضا، بـرای عموم مردم بیـان کردند. 
این بـود کـه مـردم پاسـخ گفتنـد. البتـه از آن روزی که امـام شـروع کردنـد، تـا آن روزی کـه این انقـاب پیروز شـد، 
پانزده سـال طول کشـید؛ پانزده سـال دشـوار. شـاگردان امام، دوسـتان امام، دسـتپروردگان امـام، آحاد مـردم و افراد 
روشـن بین جامعه، اعماق و روح ایـن پیـام را درک کردنـد، آن را گرفتنـد و در نقاط مختلـف و در محافـل مختلف و در 
قشـرهای مختلف، آن را گفتند. گفت و باز گفِت این سـخنان و ایسـتادگی در راه این سـخنان، مشـکات فراوانی ایجاد 
کـرد. هزاران نفر به شـهادت رسـیدند و تعـداد چنـد برابر اینها زیـر شـکنجه ها افتادند. دوران خیلی سـختی گذشـت. 
بعضیها در طـول این پانزده سـال، یک شـب بـا امنیـت و راحت بـه خانه هایشـان نرفتند؛ یـک روز بـا اطمینـان از این 
که بـه آنها آسـیب نمیرسـد، از خانه هایشـان بیـرون نیامدند. سـختیها گذشـت و امـام در تمام ایـن دوران، مرشـدانه، 
حکیمانـه و شـجاعانه رهبـری میکردنـد و باالخـره در یکی، دو سـال آخـر، این امـواج خروشـان مردمی به وجـود آمد. 
هرجا که آحـاد مردم بـا انگیـزه دینی، بـا انگیـزه خدایی و بـدون چشمداشـت مـاّدی وارد میدان شـوند، هیـچ قدرتی 
نمیتواند در مقابلشـان ایسـتادگی کنـد. همان طـور که امـام فرمودند، آنهـا با همـه آن سـاز و برگشـان، در مقابل ملِت 

دسـت خالی ما نتوانسـتند بایسـتند؛ لذا ایـن انقـاب به وجود آمـد و پیروز شـد.

ــام  ــا عــرض ســام و تبریــک بیســتمین ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و ایّ  ب
مبــارک دهــه فجــر. بــا توّجــه بــه ایــن کــه در جریــان بــه ثمــر رســیدن انقــاب، غیــر از نهضــت 
ــد کــه داعیــه مبــارزه و  امــام رحمــةاللَّ علیــه، جریانهــای فکــری و گروههــای دیگــری هــم بودن
انقابــی بــودن را داشــتند، امــا ایــن نهضــت حضــرت امــام رحمــةاللَّ علیه بــود کــه توانســت توده 
میلیونــی مــردم و بخصــوص جوانــان را جلــب کنــد. در ادامــه فرمایشــات حضــرت عالــی، ســؤالم 
ایــن اســت کــه چــه ویژگیهــا و چــه خصوصّیاتــی در خــود حضــرت امــام و نهضــت و قیامشــان بود 
ــری  ــوای رهب ــت ل ــع تح ــزد و در واق ــردم را برانگی ــور م ــتقبال پُرش ــد اس ــث ش ــور باع ــه این ط ک
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ایشان به صحنه بیایند و چرا جریانات دیگر از طرف مردم پذیرفته نشدند؟
سـؤال بسـیار خوبی اسـت. بله؛ همان طور که گفتید، مبارزات بـا رژیم پهلوی، از دیرباز شـروع شـده بود؛ یعنـی از دوره 
رضاخـان و از سـال 1314. البته قبـًا مرحوم مـدّرس مبارزاتش را شـروع کرده بود، اما ایشـان را به شـهادت رسـاندند. 
در سـال 1314، نهضـت بزرگ علما از مشـهد شـروع شـد و مرحـوم آیةاللَّ قمـی و عـّده ای از علما کـه با ایشـان همراه 
بودند، مبارزه خـود را شـروع کردند. در اواخـر دوره رضاخـان، گروههـای غیر اسـامی تجّمعهایی داشـتند و مبارزاتی 
را شـروع کردند. بعـد در دهه بیسـت، باز مبـارزات حزبـی و گروهـی از یک طـرف و نهضت علمایـی و مردمـی از طرف 
دیگر آغـاز گردیـد. در سـالهای بعـد هـم همین طور بـود و مبـارزات زیادی شـروع شـد. البتـه همـه این مبـارزات هم 
تأثیراتی داشـت؛ اما همان طور که میگوییـد، هیچکدام از اینها قدرت بسـیج توده ها را نداشـت و نتوانسـت مبـارزه را از 
جمعهای کوچـک و خواص، بـه جمع عظیم مـردم بکشـاند. راز پیـروزی امام هم ایـن بود که توانسـت این هنـر بزرگ 
و این معجـزه بـزرگ را انجام دهـد و مبارزه را به سـطح مردم بکشـاند. امـا علّتش چه بـود؟ البتـه برخی از ایـن علل، به 
خصوصّیات شـخص امـام بزرگوارمـان برمیگـردد که آنهـا را هم عـرض خواهم کـرد؛ لیکن عمده علـت، عبـارت بود از 
این که امـام در موضع یـک روحانی واال مقـام و مـورد اعتماد، از اسـام حرف میزدند. اسـام، بـاور عمومی مـردم بود و 

هسـت. این، خاصیـت حرکت دینـی و خاصیـت انگیزه دینی اسـت.
انگیزه دینـی، بـا انگیزه هـای مـاّدی و حزبـی فـرق میکنـد. در انگیزه هـای مـاّدی و حزبی، کسـب قـدرت و حکومت، 
بیشـتر مطرح اسـت. اشـخاصی که وارد مبارزه میشـوند، هر کدام برای خودشـان جایگاه و موضعـی را تعریف میکنند: 
در نظام آینده، مـا چه کار باید بکنیـم؟ چه کاره باید بشـویم؟ امـا در حرکت دینی، این حرفها نیسـت؛ همه بـرای انجام 
تکلیف وارد میشـوند. امام بر اسـام تکیه کردنـد و تعالی اسـام را بیـان نمودند. عمق حرکـت مردمی از این جا شـروع 
شـد؛ چون همه مـردم، با ایمـان خودشـان وارد شـده بودند. شـما مثـًا میدیدید کـه در فان روسـتا، مردم نسـبت به 
مسـائل پاسـخ میدهند. حاال شـما ببینید اگر یک حزب سیاسـی بخواهد مردِم یـک روسـتای دور افتـاده را با خودش 
همراه نمایـد، چقدر بایـد تاش کنـد تا فرد فـرد آنهـا را به خـودش متوّجـه سـازد؛ در حالی کـه امام چنین تاشـی با 
این خصوصیت نداشـتند؛ اما با پیام ایشـان آنها با ایمـان وارد میدان میشـدند. در شـهرهای بزرگ هـم همین طور بود. 
در تهران کـه مرکز هم بـود، همین گونـه بـود. بنابراین، عمده، مسـأله اسـام بود؛ یعنـی امام به اسـام تکیه داشـتند. 
البته خصوصّیـات دیگـری هم بـود. امام طبیعتـاً یک شـخص مردمـی بودند و بـه مـردم اتّکاء داشـتند. مـن فراموش 
نمیکنم که در سـال چهـل و یک - کـه هنوز امـام بزرگـوار ما این قـدر هـم معروفیـت و شـهرت نداشـتند - در یکی از 
سـخنرانیهایی که آن سـال در قم و در همان محـّل درس انجـام میدادند، خطاب به دولـت آن زمان گفتند کـه اگر مثًا 
به این رفتارتـان ادامه دهید، مـن این صحـرای بیپایان قـم را از مردم پُـر میکنم! همه تعّجـب میکردند کـه امام چطور 
از گوشـه مسـجدی در قـم، این طور بـه مردم مّتکـی و معتقـد و خاطرجمـع از مردمنـد. چند ماه بیشـتر نگذشـت؛ در 
سـال چهل ودو که امام آن سـخنرانی را در مدرسـه فیضّیه کردنـد، دو روز بعـدش در تهـران حادثه پانزده خـرداد اتّفاق 

افتاد و بـا آن وضع خونیـن، مـردم در مقابل تانکها و مسلسـلها و تفنگها ایسـتادند.
البته عـرض کردم کـه خصوصّیـات شـخِص امام خیلـی دخیل بـود. امـام به معنـای حقیقـی کلمه، مـردی بـا اراده و 
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عزم پوالدین بودنـد؛ شـخصی بودند صددرصـد مؤمن بـه راه خـود؛ همان طور کـه در قرآن نسـبت به پیامبـر آمده که 
»امن الرسـول بمـا انزل الیـه من ربّـه«1. ایشـان بـه راه خود ایمـان کامل داشـتند؛ مـردی بودند صـادق و صریـح؛ اهل 
سیاسـتبازی و سیاسـتکاری نبودند؛ مـردی بودند بسـیار هوشـمند و آینده نگر. هوشـمندی امـام، آینده نگـری امام و 
قدرت تشـخیص قدمهای بعدی، در امام بسـیار باال بود. ایشـان پیگیر و خسـتگیناپذیر بودند. بد نیسـت به یـاد بیاورید 
که امام این مبارزات را در سـن شـصت و سـه سـالگی شـروع کردند. یادم هسـت که در همان سـال چهل و یک ایشـان 
در سـخنرانی خود گفتند که من امسـال شـصت و سـه سـال دارم، که اگر مرا بُکشـند، تازه در سـّنی از دنیـا رفته ام که 
پیامبر و امیرالمؤمنین در این سـن از دنیا رفتند. مرد شـصت و سـه سـاله، جوانان را گرم میکـرد و به آنان نیرو و نشـاط 
میداد. ایشـان وقتی کـه وارد تهران شـدند و وقایـع روزهـای دوازده بهمن به بعـد و حادثه پیـروزی انقاب اتّفـاق افتاد، 
مردی نزدیک هشـتاد سـاله بودند. ببینید پیرمردی در این سـن - که وقت بازنشسـتگی و خسـتگی و بیکارگی اسـت 
- این گونه با نشـاِط جوانـان وارد میدان میشـوند. بنابرایـن، خصوصّیات شـخصی امام بسـیار مؤثّر بود؛ مسـأله تکیه به 

اسـام و دین و ایمـان و بـاور مردم هـم که وجود داشـت.

ــًا  ــم، واقع ــما باش ــت ش ــر را در خدم ــه فج ــن ده ــتم ای ــس توانس ــن مجل ــه در ای ــن ک از ای
خوشــحالم و یکــی از شــیرینترین دهه هــای فجــر بــرای بنــده شــد. امســال، بیســتمین ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی اســت. شــاید مــردم در ابتــدا در نظــر نداشــتند کــه حکومتــی تشــکیل 
ــت  ــه حکوم ــر این ک ــتیزی و به خاط ــر ظلم س ــه خاط ــراً ب ــردم و اکث ــوم م ــاید عم ــد. ش دهن
ــِن  ــام در دوازده بهم ــرت ام ــه حض ــور ک ــی همان ط ــد؛ ول ــاب کردن ــد، انق ــاهی را براندازن ستمش
پنجــاه و هفــت فرمودنــد، از ابتــدا نظرشــان بعــد از برانــدازی حکومــت شاهنشــاهی، تشــکیل یک 
حکومــت اســامی بــود. تشــکیل یــک حکومــت اســامی، طبیعتــاً کار ســاده ای نیســت؛ نیــاز بــه 
نیروهــای قــوی انســانی دارد، تــا بــا تکیــه بــه همیــن افــراد، بشــود گفت کــه حکومــت اســامی را 
ــد و حضــرت امــام افــرادی را در  ــا در ابتــدا ایــن افــراد در نظــر حضــرت امــام بودن ــا کنیــم. آی برپ

نظر داشتند؟ یاران اصلیشان در آن زمان چه کسانی بودند؟
در هنگامـی کـه امـام مبـارزه را شـروع کردنـد، مـن نمیتوانم بگویـم کـه مثـًا در سـالهای چهل و یـک و چهـل و دو 
ایشـان کادرهـای الزم را داشـتند؛ لیکـن امـام کادرسـازی میکردنـد. شـما توّجـه داریـد که امـام یک فـرد جـا افتاده 
علمـی در حـوزه علمّیه قـم بودند و اطـراف ایشـان را جمعـی از جوانان الیـق و مؤمـن احاطه کـرده بودند. با قشـرهای 
دیگر هم ایشـان ارتباط داشـتند. امـام با پیامهـای خود، بـا بیانهای خـود، به معنـای حقیقی کلمـه، انسـانها را تربیت 
و تصحیـح میکردند؛ هـم تربیت فکـری، هم تربیـت روحـی و اخاقی. یک کادر برجسـته و الیق، کسـانی نیسـتند که 
لزومـاً درس مدیریّـت یا دوره علوم سیاسـی را گذرانده باشـند؛ کسـانی هسـتند کـه هدفها را خـوب بفهمنـد، راهها را 
خوب تشـخیص دهنـد، بتوانند خـوب تصمیـم بگیرند و خـوب اقـدام کنند. ایـن با تربیتهـای مـداوم انجـام میگیرد. 
این کاری بود که به طـور طبیعی در مجموعـه امام و به وسـیله آن بزرگوار انجام میشـد؛ نـه در کاس درس بخصوصی، 
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بلکه بـا برخوردها، بـا رفتارها، بـا پیامها و بـا اصاحها. ولـی از ایـن مهمتر، امام یک کادرسـازی در سـطح ملـت کردند. 
کادرسـازیهای امام هم، غیر از کادر سـازیهای حزبی بود. احزاب مینشـینند اشـخاصی را به طور خـاص تربیت میکنند، 
بـرای این کـه مثًا فـان شـغل و فـان کار را بـه اینهـا بدهنـد؛ امـا امـام جوانـان را تربیـت میکردند و بـه آنهـا روحیه 

خودبـاوری میدادنـد. از اّول هـم امـام روی جوانـان تکیـه بخصوصی داشـتند و همین هم شـد.
البتـه بعـد از آن کـه انقاب پیـروز شـد، هم کسـانی کـه در مجموعه امـام بودنـد و هم کسـانی کـه خـارج از مجموعه 
امام بودند، آمدنـد و کارهـا را قبضه کردند و مشـغول تصّدی کارها شـدند - بـا تغییـرات و اصاحاتی که به مـرور انجام 
گرفت - لیکـن این را توّجه داشـته باشـید کـه امام راهشـان روشـن بود، شیوه شـان معلـوم بـود و میدانسـتند که چه 
میخواهند. شـیوه امام عبارت بود از شـیوه ای که پیامبـران آن را میپیمودند؛ یعنی تزریـق ایمان و باور عمیـق، همراه با 
بصیرت و آگاهـی و تأّمل و فکـر در مخاطبان خود. چنین روشـی به طور طبیعی اسـتعدادها را شـکوفا میکنـد و کادرها 
را پرورش میدهـد. الزم نبود از ده سـال قبل بردارند فهرسـتی تهیه کننـد که فان کـس را برای فـان کار میخواهیم؛ 

اما به طـور طبیعی فهرسـتهایی طوالنـی به وجـود میآمد.
میدانیـد که »شـورای انقاب«، قبـل از انقـاب در ایران تشـکیل شـد و عـّده ای را به عنوان اعضـای »شـورای انقاب« 
معّین کردند؛ محتاج هیچ کس هم نشـدند و مشـکلی هـم پیدا نکردند البتـه این عـده آن زمان ناشـناخته بودند؛ حّتی 
خودشـان هم از عضویتشـان خبر نداشـتند. بنـده خودم یکـی از اعضای »شـورای انقـاب« بـودم، اما نمیدانسـتم که 
عضو این شـورا هسـتم. مرا برای عضویـت در این شـورا معّیـن کردنـد و بعدها به مـن خبر دادنـد؛ من هم از مشـهد به 
تهران آمدم و مشـغول کار شـدم. بنابراین، امام میشـناختند و میدانسـتند. البته با نزدیکان صمیمی خودشـان هم که 

در تهران بـا اینها ارتباط داشـتند، بـرای گزینش افـراد مشـورت میکردند؛ راه هـم که راه روشـنی بود.

خوشــحال هســتیم کــه در خدمــت شــماییم. دهــه مبــارک فجــر را تبریــک عــرض میکنــم و با 
اجــازه شــما ســؤالم را مطــرح میکنــم. ســؤال بنده بــه عنــوان یــک هنرجــو، در زمینــه هنر اســت. 
هنــر همیشــه نقــش بســزایی در جامعــه و اجتمــاع و حــوادث و همین طــور در مانــدگار بــودن ایــن 
ــاب و  ــارزه و انق ــان، در مب ــه خودم ــر در جامع ــال هن ــوان مث ــه عن ــت. ب ــته اس ــوادث داش ح
همین طــور هشــت ســال دفــاع مقــّدس و بعــد از آن کــه مرحلــه ســازندگی شــروع شــد، همیشــه 
در صحنــه حضــور داشــته اســت. خواهــش مــن این اســت کــه شــما تحلیــل و تفســیر خودتــان را 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــدی ه ــؤال بع ــد. س ــاب بفرمایی ــد از انق ــه بع ــن دو ده ــِر همی ــوص هن درخص
جناب عالــی وضعیــت کنونــی هنــر را چگونــه میبینیــد و بــرای بهبــود آن چــه فرمایشــاتی داریــد؟ 

متشّکرم.
این مطلبی کـه راجع بـه نقش هنر گفتید، کامًا درسـت اسـت. هنـر، زبان رسـایی برای همـه موضوعـات و بخصوص 
موضوعات پیچیـده ای مثل انقاب اسـت. خوب اسـت که مـن االن در ادامه پاسـخی که به سـؤال این دختـر عزیزمان 
در ابتدای جلسـه دادم، عرض کنم کـه هرچه امثال من دربـاره انقاب بگوییـم، نخواهیم توانسـت آن حقیقت عظیم را 
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تشـریح کنیم؛ مگر این کـه زباِن هنـر وارد میدان شـود. زباِن هنر اسـت کـه میتواند حـوادث عظیم را تبیین و تشـریح 
کند و ذهنها را روشـن نمایـد. بنابراین، همان طور که اشـاره کردید، کامًا درسـت اسـت؛ هنـر چنین نقشـی را دارد.

البته قبل از پیروزی انقـاب، در دوران مبارزات پانزده سـاله، متأّسـفانه هنـر وارد این میدان نبود، مگـر خیلی به ندرت. 
گاهی شـعرهای خوبـی گفته میشـد کـه در روشـنگری ذهنها اثـر داشـت. ایـن اواخر - شـاید سـالهای دهـه پنجاه - 
بعضـی از نمایشـنامه ها و هنرهای نمایشـی هـم تقریبـاً وارد میدان شـدند؛ امـا خیلی کـم و به نـدرت. مثـًا در تهران 
نمایشـنامه »ابوذر« را روی صحنه بردند؛ در مشـهد نمایشـنامه »بـاران« را جوانان خوبـی بودند کـه روی صحنه بردند 

- کـه االن هـم در زمینه هـای هنـر فّعالند - امـا خیلی کم بـود. غـرض؛ هنر نقـش زیـادی در آن زمان نداشـت.
متأسـفانه در رژیم گذشـته - کـه آن پانـزده سـال دوران مبـارزات هـم در همان سالهاسـت - هنـر در قبضـه صاحبان 
قـدرت بـود و حقیقتاً بـه انحطاطی دچار شـده بـود و در میـدان حضور نداشـت. لیکـن از لحظه پیـروزی انقـاب، هنر 
به میـدان آمـد؛ از دو جـا هم آمد کـه عمدتـاً از طریـق اسـتعدادهای هنری نوظهـور - یعنـی جوانـان - بود. شـما االن 
ببینید در میـان این هنرمنـدان معروفی کـه ما داریـم، خیلیشـان جوانان بعـد از انقابند. اینها کسـانی هسـتند که یا 
در جبهه های جنـگ، یـا در صحنه های انقـاب، با برخـورداری از ایمـان، خودبـاوری پیدا کردند و به سـمتی کشـیده 
شـدند؛ مثـًا دوربینی دستشـان گرفتنـد و بـرای عکسـبرداری بـه جبهه ها رفتنـد. ایـن کارها اینهـا را به سـمت هنر 
کشـاند و همین طور بقیـه هنرها. غالبـاً جوانـان بودند کـه از اّوِل انقـاب شـروع کردند؛ بعضی هـم از هنرمنـدان دوره 
قبـل از انقاب بودنـد که اینها بـه انقاب پاسـخ دادنـد؛ خیلی هم متأسـفانه پاسـخی ندادنـد، رفتند کناری نشسـتند 
و هنرشـان را در خدمـت انقـاب قـرار ندادنـد. در مجمـوع، از اّوِل انقاب تا امروز که بیسـت سـال میگـذرد، هنر نقش 
زیادی داشـته و در عرصه های مختلف، انـواع هنرها - نـه فقط هنرهای نمایشـی، یا هنر شـعر، بلکه انواع هنرهـا - وارد 

میدان شـدند و کارهای برجسـته و بزرگـی انجـام دادند و هنرمنـدان جوان پـرورش پیـدا کردند.
امـا این که شـما میپرسـید مـن نظرم نسـبت بـه وضـع کنونی هنـر چیسـت، بایـد بگویم کـه اگـر امـروز را با قبـل از 
انقاب مقایسـه کنید، ما خیلی وضعمان خوب اسـت و برجسـتگی هـم داریم. امـا اگر با آنچه که باید باشـیم، مقایسـه 
کنیم، نـه، عقبیم؛ مـن صریحـاً اعتقـاد دارم کـه عقبیم. مـا هنـوز در زمینـه قّصه نویسـی، در زمینـه شـعر و در زمینه 
هنرهای نمایشـی - یعنی سـینما و تئاتر - کاسـتیهای زیادی داریم؛ کارهای نشـده فراوانی داریم و انسان ناشیگریهای 
متعـّددی را مشـاهده میکنـد. من امیـدوارم کسـانی کـه در رشـته های هنـری فّعالند، همـان خودبـاوری را کـه ما در 
عرصه های دیگـِر انقـاب در جاهایی مشـاهده کردیـم و دنیا را بـه خودش متوّجـه کـرد - در زمینه صنعـت، در زمینه 
صنایـع نظامـی و در زمینه هـای علمـی، واقعاً مـا کارهایـی کرده ایم کـه دنیـا متوّجه آنهـا شـده اسـت - در زمینه هنر 
هم بلکه بتوانیـم ان شـاءاللَّ کارهایی بکنیم که شـاخصه ی ملت بـزرگ ایـران و انقاب بزرگمان باشـد. این امیـد را من 

دارم.
ــک  ــم. ی ــّکر میکن ــد، تش ــان پذیرفتی ــه خودت ــه خان ــا را ب ــدید و م ــا ش ــان م ــه میزب ــن ک از ای
ــم.  ــرح میکن ــؤالم را مط ــاه س ــی کوت ــه ای خیل ــا مقّدم ــل از آن ب ــا قب ــان دارم؛ ام ــؤال از حضورت س
مقتضیــات و حــوادث دوره اّول انقــاب طــوری بــود کــه نســل جــوان آن دوره را بــه گونــه ای خــاص 
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ــا همــان مقتضیــات روبــه رو باشــد؟ یعنــی  ترســیم میکــرد. آیــا نســل جــوان امــروز هــم بایــد ب
بایــد همــان ســلیقه ها، همــان طــرز پوشــش، همــان نــوع حضــور در اجتمــاع، همــان خواســته ها 
ــا شــرایطی  ــه تعبیــر دیگــر، نســل کنونــی جامعــه امــروزی ب و همــان نیازهــا را داشــته باشــد؟ ب
ــی  ــفانه برخ ــا متأس ــت؛ ام ــاوت اس ــیار متف ــاب بس ــرایط دوران اّول انق ــا ش ــه ب ــت ک روبه روس
ــن نســل صــادر میکننــد کــه شــاید بشــود گفــت چنــدان مــورد رضایــت و  ــرای ای احکامــی را ب
خوشــایند ایــن نســل نیســت. شــما بفرماییــد طبیعیتریــن رفتــاری را که از نســل جــوان امــروزی 
ــرای  ــی را ب ــی چــه خصوصیات ــم، جناب عال ــر بگوی ــا بهت میشــود انتظــار داشــت، کــدام اســت؟ ی

نسل جوان امروزی قبول دارید؟
مــن اول یــک تصحیــح کوچــک در تعبیــرات شــما بکنــم. گفتیــد »دوره اّوِل انقــاب«؛ مــن نمیدانــم دوره اّوِل انقاب 

ِکــی اســت!
منظورم اوایل انقاب است.

»اوایـل انقاب« خـوب اسـت؛ امـا »دوره اّوِل انقـاب« تعبیـر درسـت و کاملی نیسـت. انقـاب را بیخود بـه دوره های 
فرضی و خیالی تقسـیم نکنند. میبینـم بعضیها این طـور میگویند! بعضیهـا میگویند »دهه هـای انقاب« - دهـه اّول، 
دهه دوم، دهه سـوم - اما سـال نوزدهم و سـال بیسـتم و سـال بیسـت و یکم، هیـچ خصوصیت ممتـازی با هـم ندارند. 
این طور نیسـت که دیواری بیـن این دهه و آن دهه کشـیده شـده باشـد. انقـاب یک دوره اسـت؛ انقـاب یک حرکت 
مسـتمر اسـت؛ انقاب یک چیز دفعـی و آنی نیسـت؛ انقاب تحّولی اسـت کـه به طور مسـتمر در طـول سـالیان دراز 

انجـام میگیرد. هرچـه که سـریعتر و بهتر پیـش برویـم، البته زودتـر و بهتر بـه هدفها خواهیم رسـید.
ببینید؛ این کـه سـلیقه های گوناگـون و یـا اقتضائـات مختلفی در مـورد جـوان وجـود دارد، شـّکی نیسـت. در زمینه 
لبـاس و پوشـش و آن چیزهایـی که میشـود بـه آن »سـلیقه« گفت، هـر زمانـی، هـر دوره ای، هر شـهری، هر قشـری 
و هـر محیطـی اقتضایـی دارد. شـما االن در این جـا لباسـی را میپوشـید کـه اگر مثًا به گوشـه جنوب شـرقی کشـور 
بروید، مسـلّم این لبـاس در آن جـا خیلی مطلـوب نیسـت؛ آن جا لباس دیگـری وجـود دارد که بـا اقتضائـات اقلیمی و 
جغرافیایـی و تاریخی و غیـره، آن را انتخاب میکننـد و همین طور در یک گوشـه دیگـر. اینها چیزهایی نیسـت که جدا 

کننـده اصلی باشـد.
آنچه کـه ما امـروز از جـوان انتظـار داریـم، عیناً همـان چیـزی اسـت کـه در روز اّوِل انقـاب و قبـل از انقـاب از جوان 
انتظار داشـتیم. مـا از جـوان میخواهیـم که در عیـن پاکـی و پارسـایی و دینداری، بانشـاط باشـد، پُرشـور باشـد، اهل 
ابتکار باشـد، خّاق باشـد، کار کنـد، از تنبلـی و بیکارگی بپرهیـزد، تقـوا را برای خودش شـعار قـرار دهد، واقعـاً دنبال 
تقوا باشـد - همـان معنای »پرهیـزکاری« کـه در فارسـی معنا میکننـد و معنـای خوبی هم هسـت. به نظـرم من یک 
وقت شـرحی هم راجع بـه آن در خطبه های نمازجمعـه گفتم - خویشـتندار باشـد، از این نیروی عظیمی که اسـمش 
جوانـی اسـت، در راه تکامـل خـودش، رشـد خـودش و خدمت به کشـورش، بـه خانـواده اش و بـه محیطش اسـتفاده 
کند. ما از جـوان این انتظـار را داریـم؛ هر وقت هـم یک اقتضایـی دارد. وقتـی که در کشـور جنگ هسـت، از جوان یک 
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انتظار هسـت؛ وقتی کـه در کشـور دوره سـاختن و سـازندگی و تـاِش این گونه هسـت، یک انتظـار هسـت؛ آن وقتی 
هم که میـدان علـم و پیشـرفت علمـی و تحقیق اسـت و نیاز کشـور بـه این طـرف اسـت، از جـوان این انتظار هسـت. 
درسـت هم این اسـت کـه بگوییم از هـر جوانـی به اقتضـای اسـتعدادش، بـه اقتضای شـغلش، بـه اقتضای خواسـتها 
و پسـندهایش، انتظاراتـی وجـود دارد کـه مجموع ایـن انتظـارات، در واقـع حرکت عظیـم ملی مـا را شـکل میدهد و 
موتوری برای حرکت کشـور اسـت. جوانان، حقیقتاً به یک معنا موتـور محّرکه کشـورند؛ هم در امروزشـان که جوانند، 
هم در فردایشـان که مردان و زنـان و مدیران و کارگزاران کشـور خواهنـد بود. هر کـدام در هر جا که هسـتند، با پاکی و 

پارسـایی و دینداری و تقـوا، این نیـروی عظیم جوانـی را بـه کار گیرند.
البتـه گاهی اوقات هسـت که تقـوا اقتضایـی دارد. مثًا فـرض بفرمایید مـا در مـورد خانمها، حجـاب و آن حفـاظ زنانه 
را - که در واقـع احترام به زن اسـت - مظهر تقوا میدانیـم. البته مـن االن الزم نمیدانم که درباره مسـأله حجاب صحبت 
کنم؛ چون شـما همه تـان باحجابیـد و اهل حجابیـد و معتقد بـه حجابید. حجـاب چیز خوبی اسـت؛ حـاال چگونه این 
حجـاب را تأمین کننـد، البته ممکن اسـت که سـایق و نظرها مختلف باشـد. بـه هرحال، انتظـار من از جوانـان همان 

چیزی اسـت که عرض کـردم.
من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست 

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست 
گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد

چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید
ــوی دل و روح و  ــت و ش ــا شس ــدام ب ــه م ــم ک ــاس میکنی ــم و احس ــاد گرفته ای ــان ی ــا از بزرگانم م
نگاهمــان میتوانیــم نوتــر ببینیــم؛ امــا هــم در خانــواده و هــم در فضــای جامعــه، گویا ســوءتفاهمی 
نســبت بــه جوانــان وجــود دارد؛ بــه دلیــل همیــن نوجویــی و نوگرایــی کــه بــه آن معتقــد هســتند 
ــه هــر حــال مقتضــای ســن و شــرایط زندگــی و حــال و هــوای جوانیشــان اســت. ایــن کــه در  و ب
ــه زندگــی کننــد  ــان همان گون ــادران میخواهنــد جوان ــدران و م ــواده احســاس میشــود کــه پ خان
کــه آنهــا میزیســتند، یــا بــه آن چیزهایــی کــه پــدران و مــادران دســت نیافتنــد، حــاال پســران و 
دختــران بایــد دســت پیــدا کننــد. در جامعــه هــم بــه هــر حــال ســّنتها و عرفهــا و چیزهایــی کــه 
ــت -  ــت اس ــاً نادرس ــا الزام ــه آنه ــه هم ــت ک ــن نیس ــورم ای ــه منظ ــت - ک ــه اس ــر جامع ــم ب حاک
ــا  ــری ی ــه الابالیگ ــان ب ــی جوان ــاید حت ــت و ش ــان اس ــی جوان ــن نوگرای ــرای ای ــختی پذی ــه س ب
بیاحتیاطــی و بیتأّملــی و ناآگاهــی مّتهــم شــوند. مــا فکــر میکنیــم در ایــن فرصــت بیســت ســاله، 
ــرای تثبیــت اصــول اساســی اعتقادیمــان در مــورد انقــاب و نهضــت بزرگمــان، فرصــت کافــی  ب
داشــته ایم؛ امــا گاهــی احســاس میکنیــم در مــواردی کــه امــکان مانــور بیشــتر و بـُـروز خّاقیتها و 
نوآوریهــا و نگاههــای جدیــد بــه موضــوع را داریــم، آن جاهــا بایــد کشــف گــردد و اعمال نظر شــود. 
مثــاً حضــرت امــام در مــورد موســیقی و شــطرنج، نظرهــای متفاوتــی دارنــد کــه اصــاً انقابــی در 
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ایــن دو موضــوع جــّدی پیــش آورد و در مــورد جوانــان هــم یــک گشــایش خیلــی بزرگــی بــود. من 
ــم،  ــان میشناس ــاص و ایم ــوا و اخ ــزرگ تق ــوه های ب ــی از اس ــوان یک ــی را به عن ــهید رجای ــه ش ک
عکســی از ایشــان دیــدم کــه در اوج ســالهای آغازیــن انقــاب، بــا پیراهــن آســتین کوتاه خدمــت 
ــود و صحبــت میکــرد. عــرض مــن این اســت کــه شــما به عنــوان رهبــر دینــی و  امــام نشســته ب
بــه عنــوان بــزرِگ میلیاردهــا انســان، فکــر میکنیــد پــس از تثبیــت آن اصــول اساســی، مــا در چه 
بخشــهایی میتوانیــم اجــازه نوجویــی و نوگرایــی بدهیــم و جوانــان براســاس روحیه شــان تحــّوالت 
ــرار  ــر باشــد و خــدای نکــرده در چارچوبهــای بســیار خشــک ق ــد و دستشــان بازت ــه کنن را تجرب

نگیرنــد و عمــل نکننــد؟
شعری که خواندید از چه کسی بود؟
از مرحوم سهراب سپهری بود.

بسـیار خوب. مـن بیشـتِر آنچـه را کـه شـما گفتیـد قبـول دارم. اوالً این کـه میگوییـد »جوانـان در کجـا اجـازه دارند 
نـوآوری کننـد؟« باید بگوییم نـوآوری اصـًا چیزی نیسـت که اجازه الزم داشـته باشـد و کسـی که میخواهـد نوآوری 
کند، نباید از کسـی اجازه بگیـرد. اگر میدانـی وجود داشـت، این نـوآوری و خاقّیت به وجـود خواهد آمـد. من معتقدم 
نوآوری بایـد در همه زمینه هـا انجام گیـرد. معنای نـوآوری این نیسـت که مـا اصول پذیرفته شـده منطقـی و عقانی 
خودمان را زیر سـؤال ببریم. معنای نـوآوری، پیشـرفت و تکامل در اموری اسـت که رو به تکامل هسـتند. مثـًا عدالت 
چیز خوبی اسـت. کسـی کـه بخواهـد نـوآوری کند، شـیوه خوبـی را بـرای تأمیـن عدالت پیـدا میکنـد؛ امـا در خوبی 
عدالت شـک نمیکنـد. محّبـت بـه پـدر و مـادر و محّبت بـه فرزند، یـک امـر طبیعی اسـت؛ ممکن اسـت کسـی برای 
آن شـیوه ای پیدا کند کـه تاکنون وجود نداشـته اسـت؛ امـا در اصل این اصول کسـی شـک نمیکنـد. بنابرایـن، وقتی 
شـما به نوآوری اشـاره میکنید و میگویید جـوان میخواهد نـوآوری کند، لزومـاً به آن معنی نیسـت که نوآوری شـامل 

نوآوریهای غیرمنطقـی و نامعقـول هم میشـود. بنابرایـن، نوآورِی درسـت مورد نظر اسـت.
بنـده کامًا موافق هسـتم کـه باید نـوآوری شـود؛ لیکن این کـه میگوییـد جامعه ما نمیپسـندد، مـن ایـن را نمیتوانم 
خیلی از شـما قبول کنم. حاال یا شـما چون جوان هسـتید و داخـل خانواده خودتـان یا جای دیگـر قـرار دارید، خبری 
دارید که مـن نـدارم؛ یا من چـون تجربـه بیشـتر و اّطاعـات زیادتـری دارم، چیـزی میدانم که شـما نمیدانیـد؛ به هر 
حال یکـی از این دوتاسـت. من گمـان میکنم کـه جامعه مـا، جامعه ای اسـت کـه نـوآوری را اصـًا تربیت و اسـتقبال 
میکند. یـک نمونـه اش همین اسـت که شـما در مـورد حضرت امـام اشـاره کردیـد. امـام بزرگـوار یک مرد کهنسـال 
هشـتاد سـاله بودند که در اواخـر عمرشـان ایـن دو فتوایی را کـه شـما میگویید، صـادر کردنـد. اینها نشـان دهنده آن 
اسـت که جامعه ما اصـًا جامعه ای اسـت کـه با پدیده هـای نـو و معقـول و منطقی، کامـًا همسـاز و همخوان اسـت.

خانواده هـای ما نیـز همین طورنـد. البته ممکـن اسـت خانواده ها با بعضـی از »از حـد خارج شـدنهای جوانـان« مقابله 
کنند کـه این هم منطقی اسـت. نباید هـم از پـدران و مادران انتظار داشـته باشـید که به جوانشـان اصًا تذّکـر ندهند. 
هر جوانی بـه کمک فکـری پـدر و مـادر خـود احتیـاج دارد. نباید تصـّور کرد کـه کمکهـای فکری پـدر و مـادر و بکن 
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نکن های پدرانـه و مادرانه و مشـفقانه، جلِو نـوآوری جوان را میگیـرد؛ نه، این طور نیسـت. من گمـان نمیکنم آن جایی 
که نـوآوری معقـول و منطقـی و صحیحی باشـد، پـدر و مادر یـا بخصوص جامعـه مـا در مقابل آن بایسـتند؛ نـه. امروز 

اصًا تشـویق به نـوآوری، جزو شـعارهای مکـرر این جامعـه و این نظام اسـت.
مـا نـوآوری را دوسـت میداریم؛ منتهـا همان طـور که شـما هـم در صحبتهایتـان کامًا توّجـه داشـتید و به آن اشـاره 
کردیـد و من هم تصریـح کردم، نـوآوری بایسـتی بـه نوآوریهـای غیرمنطقی و گاهـی نابخردانـه منتهی نشـود؛ یعنی 
انسـان با هرچـه که سـّنت اسـت، با هر چـه که از نسـل قبل اسـت، یـا قدیمی اسـت، بـه صرف ایـن که مـن میخواهم 
نـوآوری کنـم، مبارزه نکنـد. ایـن اصًا منطقـی نیسـت؛ ایـن را عقـل نمیپذیـرد. نـوآوری، یعنـی در آن میدانهایی که 
حرکت تکاملی وجـود دارد، بایسـتی ما آن را پیـش ببریم. بنابرایـن، از جوانان این انتظار هسـت که نـوآوری و خاقیت 

. کنند
البتـه افرادی هم هسـتند که چشـم و گوششـان خیلی بسـته اسـت؛ مـن ایـن را هم منکـر نمیشـوم. تحّجـر و تصلّب 
هسـت، لیکن همان آدمهای متحّجر را هم میتوان با شـیوه منطق درسـت، آگاهشـان کرد. مـا ایـن را در دوره مبارزات 
خیلی تجربه کردیـم. جوانانـی دور و بِر مـا بودند کـه در خانواده های خودشـان گاهـی حرفهایی را مطـرح میکردند که 
باعث برآشـفتگی پدران و مادرانتان میشـد. اتّفاق افتاده بـود که بعضی از ایـن پدران و مـادران به ما مراجعـه میکردند. 
برای خـود من چنـد بـار از این قبیـل مراجعـات اتّفـاق افتـاد. آدم بـا آن پـدر و مادر کـه صحبـت میکـرد، میدید هیچ 
تعّصبـی ندارند، ولی چـون محتوای حـرف فرزندشـان را نمیداننـد - یعنی آن جـوان نتوانسـته بود مقصود خـودش را 
درسـت بیان کند - آشـفته شـده اند. به هر حال، آدمهایـی را هم که انسـان خیال میکند در مسـأله ای تعّصـب و تحّجر 
دارنـد، میتوان بـا منطِق درسـت توجیـه کـرد. البته پیـش از آن بایـد به ایـن نکته توّجـه نمود کـه نکند آنچه کـه آنها 
به خرج میدهند، تعّصـب و تحّجر نیسـت؛ بلکه میخواهنـد اشـتباهی را از من تصحیح کننـد. به این نکته هم بایسـتی 

توّجـه کنید.

حضــور جنــاب عالــی ســام عــرض میکنــم و از ایــن کــه مســائل جوانــان را مــورد توّجــه و دّقت 
ــاز میایســتد،  ــان از کام ب ــه زب ــان سپاســگزارم. نقــل اســت موقعــی ک ــد، از حضورت ــرار میدهی ق
موســیقی آغــاز بــه ســخن میکنــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن زبــان نــه تنهــا منبعــث از فرهنگــی 
ــا  ــامل کّل دنی ــه ش ــیعتری را ک ــیار وس ــتره بس ــد گس ــه میتوان ــته، بلک ــه از آن برخاس ــت ک اس
ــد  ــه کام میتوان ــور ک ــد. همان ط ــی درآی ــان بین الملل ــک زب ــوان ی ــرد و به عن ــود، در برگی میش
جنبه هــای مثبــت و پویــا و ارزشــمندی داشــته باشــد، بــه همــان انــدازه هــم میتوانــد ســخیف و 
نادرســت و کــم ارزش باشــد. بــا توّجــه بــه همیــن جنبه هــای مختلــف موســیقی بــود کــه حضــرت 
امــام رحمــةاللَّ علیه بــا توّجهــی کــه نســبت بــه موســیقی و اهمیــت آن در جامعه امــروز داشــتند، 
نظــرات خودشــان را در ایــن مــورد فرمودنــد و بــا پــاره ای ماحظــات خــاص کــه مــورد نظــر جامعه 
مــا و اســام هســت، شــکل مجــاز و غیرغنایــی آن را جایــز دانســتند. بعــد از آن هــم هرچنــد کــه با 
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ســیِر بطئــی موســیقی مواجــه بودیــم، امــا بــه هــر حــال شــاهد رونــد روبــه رشــد موســیقی در 
ــگاه  ــد آن جای ــر نتوان ــن هن ــم. مســأله ای کــه وجــود دارد و باعــث شــده کــه ای کشــورمان بوده ای
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــدا کن ــا پی ــه م ــودش در جامع ــای خ ــا قابلیته ــب ب ــودش را متناس ــی خ واقع
به طــور کّلــی امــور هنــری و فرهنگــی کشــور مــا، واجــد مســؤوالن و متولّیــان متعــددی اســت که 
ــّفافتر  ــم ش ــر بخواهی ــد. اگ ــر میکنن ــال نظ ــری و اعم ــا تصمیم گی ــن جنبه ه ــوازی در ای ــور م به ط
ــادی وجــود دارد کــه  ــد عــرض کنیــم کــه در ایــن زمینه هــا اختــاف ســلیقه های زی بگوییــم، بای
ــؤال  ــد. س ــف بمانن ــوص باتکلی ــا در این خص ــیقی م ــه موس ــژه جامع ــان و به وی ــده جوان ــث ش باع
بنــده از حضرت عالــی ایــن اســت کــه جــدای از آن جنبه هــای فقهــی کــه قبــاً بــه آن پرداختــه و 
ــه  ــان به طــور خــاص در مــورد قابلیتهــای اجتماعــی موســیقی ب ــان ســؤال شــده، نظرت از حضورت
ــا  ــا، ب ــروزی م ــات ام ــا مقتضی ــا، ب ــروزی م ــه ام ــه در جامع ــن ک ــت و ای ــر چیس ــک هن ــوان ی عن
ــد  ــر میکنی ــت، فک ــب آن اس ــا طال ــوان م ــه ج ــی ک ــا نوگراییهای ــا، ب ــروز م ــوان ام ــات ج مقتضی
موســیقی چــه شــرایطی بایــد داشــته باشــد؟ همچنیــن نظــر خــود را درخصــوص جنبه هــای ویژه 
ــد.  ــت، بفرمایی ــی - اس ــه غرب ــی - و ن ــی بین الملل ــه زبان ــوان این ک ــّنتی، به عن ــیقی غیرس در موس
آیــا بــه ایــن موضــوع قائــل هســتید کــه بهتریــن راه مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی - کــه یکــی از 
ــاک و  ــای پ ــه الگوه ــت - ارائ ــیقی اس ــژه از راه موس ــر و به وی ــوذ از راه هن ــهایش نف ــن روش مهمتری

سره و ناب و متناسب با شرایط ملی و مذهبی کشورمان است؟
این که مـا بگوییم موسـیقی بهتریـن راه مقابلـه با تهاجـم فرهنگی اسـت، نه؛ مـن به این معتقد نیسـتم که موسـیقی 

یک چنین کششـی داشـته باشد.
بهتر است بگویم یکی از راههای مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

بله؛ یکی از راههاسـت. البته با شـرایطی میتواند باشـد؛ اما بهترین راهش را ایـن نمیدانم. ببینید؛ در مورد موسـیقی دو 
حرف وجود دارد: یکی این که ببینیم اساسـاً مشـّخصه های موسـیقی حـال و حرام چیسـت و دیگر این کـه بیاییم در 
مصـداق، مرزهایی را مشـّخص کنیـم تا به قول شـما، جوانـان بدانند کـه این یکی حـرام و ایـن یکی حال اسـت. البته 
این دومی کارآسانی نیسـت. کار دشـواری اسـت که انسـان از این اجراهای موسـیقیهای گوناگون - موسیقی خارجی، 
موسـیقی ایرانی هم بـا انواع و اقسـامش؛ بـا کام، بیـکام - بخواهد یکییکـی اینها را مشـّخص کند؛ اما مشـّخصه های 
کلّیای دارد کـه آن را میشـود گفت. البته مـن هـم در جاهایی به بعضـی از اشـخاصی که دسـت اندرکار بودنـد، آنچه را 

که میتوانسـتم و میدانسـتم، گفته ام؛ حـاال هم مختصری برای شـما عـرض میکنم.
ببینید؛ موسـیقیای کـه انسـان را بـه بیکارگـی و ابتـذال و بیحالـی و واخوردگـی از واقعیتهـای زندگـی و امثـال اینها 
بکشـاند، موسـیقِی حال نیسـت؛ موسـیقِی حرام اسـت. موسـیقی چنانچه انسـان را از معنویت، از خدا و از ذکر غافل 
کند، حرام اسـت. موسـیقیای کـه انسـان را به گنـاه و شـهوترانی تشـویق کند، حـرام اسـت؛ از نظر اسـام این اسـت. 
موسـیقی اگر این خصوصیـات مضر و موجـب حرمت را نداشـته باشـد، البته آن وقـت حرام نیسـت. اینهایـی را که من 
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گفتم، بعضیش در موسـیقی بیـکام و در سازهاسـت؛ بعضی هم حّتـی در کلمات اسـت. یعنی ممکن اسـت فرضاً یک 
موسـیقی سـاده بیضرری را اجرا کنند، لیکن شـعری که در این موسـیقی خوانده میشـود، شـعِر گمراه کننده ای باشد؛ 
شـعِر تشـویق کننده به بیبندوبـاری، بـه ولنـگاری، به شـهوترانی، بـه غفلـت و این طـور چیزها باشـد؛ آن وقـت حرام 
میشـود. بنابرایـن، آن چیزی که شـاخص حرمـت و حلّیت در موسـیقی اسـت و نظر شـریف امـام هـم در اواخر حیات 
مبارکشـان - که آن نظریه را در باب موسـیقی دادنـد - به همین مطلب بود، این اسـت. موسـیقی لهـوی داریم. ممکن 
اسـت موسـیقی - به اصطاح فقهیاش - موسـیقی لهوی باشـد. »لهو« یعنی غفلـت، یعنی دور شـدن از ذکر خـدا، دور 
شـدن از معنویت، دور شـدن از واقعیتهای زندگی، دور شـدن از کار و تاش و فـرو غلتیدن در ابتـذال و بیبندوباری. این 

موسـیقی میشـود حرام. اگـر این بـا کیفّیت اجـرا حاصل شـود، اگر بـا کام حاصل شـود؛ فرقـی نمیکند.
شـما میگویید زبان بین المللی. آن موسـیقیای که به قول خود شـما مرزهـا را درنوردیـده و در جاهایی پخش شـده، آیا 
لزوماً موسـیقی خوبی اسـت؟ صرف این که یک موسـیقی از مرز فان کشـور خارج شـد و توانسـت به مثًا کشـورهای 
مختلف بـرود و یک عـّده طرفـدار پیدا کنـد، مگـر دلیل خوب بودن موسـیقی اسـت؟ نـه؛ به هیـچ وجه. ممکن اسـت 
موسـیقیای باشـد که بـه شـهوترانی و تحـّرکات و نشـاطهای شـهوی جوانی تحریـک میکنـد؛ طبیعی اسـت که یک 
مشـت جوانی کـه غفلـت زده هسـتند، از این موسـیقی خوششـان میآید. هـر جایی کـه در دنیا دستشـان به ایـن نوار 

بیفتـد، از آن نوار اسـتفاده میکننـد. این دلیل خوب بودن موسـیقی نیسـت.
مـن نمیتوانـم به طور مطلـق بگویم کـه موسـیقی اصیـل ایرانی، موسـیقی حال اسـت؛ نـه، ایـن طور نیسـت. بعضی 
خیـال میکنند که مرز موسـیقی حـال و حرام، موسـیقی سـّنتی ایرانی و موسـیقی غیرسـّنتی اسـت؛ نـه، این طوری 
نیسـت. آن موسـیقیای کـه منادیان دیـن و شـرع همیشـه در دوره هـای گذشـته بـا آن مقابلـه میکردنـد و میگفتند 
حرام اسـت، همان موسـیقی سـّنتی ایرانی خودمان اسـت کـه به شـکل حرامـی در دربارهای سـاطین، در نـزد افراد 
بیبندوبار، در نـزد افرادی که به شـهوات تمایل داشـتند و خـوض در شـهوات میکردند، اجرا میشـده اسـت. این همان 
موسـیقی حرام اسـت. بنابرایـن، مرز موسـیقی حـرام و حـال، عبـارت از ایرانـی بودن، سـّنتی بـودن، قدیمـی بودن، 
کاسـیک بودن، غربی بودن یا شـرقی بودن نیسـت؛ مـرز آن چیزی اسـت که مـن عرض کـردم. این ماک را میشـود 

به دسـت شـما بدهیم، اما این کـه آیـا این نـوار جـزو کدامهاسـت، ایـن را مـن نمیتوانم مشـّخص کنم.
البته االن دسـتگاههایی هسـتند که ممّیزی میکننـد؛ اما من خیلـی هم اطمینـان ندارم کـه این ممّیزیهـا صددرصد 
درسـت باشـد. گاهی میآیند به ما میگویند کـه یک نوار بسـیار بد یـا مبتذلی را به صـورت مجاز پخـش میکنند؛ گاهی 
هم ممکن اسـت عکس این اتّفـاق بیفتد. مـن االن نمیدانم واقعاً ایـن ممّیزیها چقـدر از روی واقع بینـی و ضابطه مندی 
انجام میگیـرد؛ امـا آن چیزی که مـن میتوانم به شـما به عنـوان یک جـوان خوب و بـه عنوان کسـی که مثـل فرزندان 

خودم هسـتید به عنـوان نصیحت و نظـر خـودم بگویم، این اسـت که عـرض کردم.
به نظرم میرسـد کـه موسـیقی میتواند گمـراه کننده باشـد، میتوانـد انسـان را به شـهوات دچار کنـد، میتواند انسـان 
را غـرق در ابتـذال و فسـاد و پسـتی کنـد؛ میتوانـد هـم ایـن نباشـد و میتوانـد عکـس این باشـد. مـرز حـال و حرام 
این جاسـت. من امیـدوارم که شـما جوانان بـا ایـن زاِد تقـوا بتوانیـد وارد میدان شـوید و تولیدهایی داشـته باشـید که 
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به معنای حقیقی کلمه هـم خصوصیات موسـیقی خوب و بلیغ را داشـته باشـد و به معنـای حقیقی تأثیرگـذار مثبت 
باشـد و حقیقتـاً جوانـان و روحهـا را به صفـا و به معنویـت و بـه حقیقت رهنمـون کند.

الحــول و ال قــّوةاال بــاللَّ العلــّی العظیــم. رهبــر بزرگــوار! ســام عــرض میکنــم؛ خصوصــاً ســام 
ورزشکاران، و به ویژه سام جامعه ُکشتی را خدمتتان عرض میکنم:

باز ار چه گاه گاهی بر سر نهدکاهی
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی

تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب 
تنها جهان بگیرد بیمّنت سپاهی

ــی را طــی میکنــم کــه  ــم کــه در شــرایطی دوران جوان ــی را ســپاس میگوی ــد تبــارک و تعال خداون
بیســت ســال از انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران میگــذرد و در آســتانه ســومین دهــه انقــاب 
اســامی قــرار داریــم. ســخنم را بــا کام دلنشــین امــام راحــل آغــاز میکنــم کــه فرمودنــد: »مــن 
ــزاران  ــام دارای ه ــه ام ــه حکیمان ــن جمل ــت دارم«. ای ــکاران را دوس ــا ورزش ــتم؛ ام ــکار نیس ورزش
ــات  ــه بیان ــه ب ــا توّج ــد. ب ــرار داده بودن ــژه ق ــت وی ــام ورزش را در اولویّ ــرت ام ــت. حض ــام اس پی
ــزو  ــد در ورزش ج ــران بای ــه ای ــن ک ــی - و ای ــاً ورزش قهرمان ــر ورزش - خصوص ــی در ام جناب عال
ــاب  ــد انق ــامی بتوانن ــران اس ــد ای ــان برومن ــا جوان ــد ت ــا باش ــورهای دنی ــر کش ــم برت ــه تی س
ــران را  ــدار نظــام جمهــوری اســامی ای ــد و اقت ــن گســترده ورزش صــادر کنن اســامی را در میادی
بــه دنیــا نشــان دهنــد، عــرض میکنــم همان گونــه کــه جناب عالــی مســتحضر هســتید، »ورزش« 
ــی  ــی سیاس ــی و حّت ــادی، اجتماع ــائل اقتص ــاً در مس ــا، خصوص ــترده ای در دنی ــیار گس ــف بس طی
دارد. بــاز همان گونــه کــه مّطلــع هســتید، »ورزش همگانــی« بــا »ورزش قهرمانــی« دو مقولــه جــدا 
از هــم اســت. به طــور مثــال، در بازیهــای المپیــک - کــه در بیســت و پنــج رشــته برگــزار میشــود 
- ورزشــکاران حرفــه ای کــه بــا علــم، تکنیــک و تمرینــات اساســی و امیــد بــه آینــده درخشــان 
تمریــن کرده انــد، گــوی ســبقت را از دیگــران میرباینــد. متأســفانه رهنمودهــای شــما درخصــوص 
ــه  ــن ک ــارز آن، ای ــه ی ب ــت. نمون ــده اس ــا درک نش ــی م ــتم دولت ــی، در سیس ورزش و ورزش قهرمان
نماینــدگان محتــرم مجلــس بــا نظرهــای غیرکارشناســی در امــر ورزش و بــا تصویــب بودجه ســال 
ــران، از  ــراوان در ورزش ای ــکات ف ــود مش ــا وج ــد. ب ــف کردن ــه ورزش را ضعی ــت، بدن ــاد و هش هفت
جملــه مشــکات خدمــت ســربازی قهرمانــان، مســکن، شــغل مناســب - کــه ایــن فقط گوشــه ای 
از مشــکات ورزش اســت - آیــا بــه عقیــده شــما بــرای جوانــی کــه میخواهــد قهرمــان شــود، بــا 
تــرس از آینــده نامعلــوم و بــا وجــود جــاده ســنگاخ قهرمانــی، ایــن امــر کمــی غیرممکــن به نظــر 
ــاری  ــی ج ــائل ورزش ــان را از مس ــی خودت ــل و ارزیاب ــی تحلی ــمندم حضرتعال ــد؟ خواهش نمیرس
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ــه؟ ــا ن ــا از ایــن وضعیــت ورزش راضــی هســتید ی کشــور بیــان فرماییــد و در کل آی
ان شـاءاللَّ که موّفق باشـید. آقـای »جدیـدی« ماشـاءاللَّ با یـال و کوپـال پهلوانـی و قهرمانی، اهل شـعر هم هسـتند؛ 
خیلی خوب اسـت. این کـه گفتید بـا این جاده سـنگاخ، قهرمانی ممکن نیسـت، شـما که نشـان دادید ممکن اسـت؛ 
چطـور میگویید ممکن نیسـت؟! شـما و امثال شـما و »خادم«هـا و خیلـی از این بچه های کشـتیگیر خـوب، با همین 
جاده سـنگاخ و با ایـن مشـکات الحمدللَّ توانسـتید بـه قهرمانی برسـید. در رشـته های دیگر ورزشـی، مـا بچه های 
خیلی خوبی داشـتیم که بسـیار خوب درخشـیدند و کارهـای خوبی را انجـام دادند؛ همیـن جاده ی سـنگاخ هم بوده 
اسـت. پس معلوم میشـود کـه بـا تـاش و کوشـش و اراده و عزمی که بخصـوص در ورزشـکاراِن برجسـته محسـوس 

اسـت و دیده میشـود، میتـوان از جاده های سـنگاخ هم گذشـت و با مشـکات میتـوان دسـت و پنجه نـرم کرد.
عقیده ام درباب ورزش، همین اسـت کـه بارها گفته ام. مـن ورزش را برای عمـوم مـردم الزم میدانم. مـن ورزش را برای 
جوانـان الزم میدانم؛ بـرای غیرجوانـان - میانسـاالن و پیرمـردان و پیرزنان - هـم واجب میدانـم. بنابراین، اگـر ورزش 
برای جوانان الزم اسـت، بـرای امثـال ما واجب اسـت؛ چون بـرای افراد میانسـال، مسـأله مـرگ و زندگی اسـت. یعنی 
اگـر ورزش کننـد، زندگی سـالمی خواهند داشـت و خواهنـد گذرانـد و اگـر ورزش نکنند، دچـار بیماری و افسـردگی 
خواهند شـد. البتـه ورزش بـرای جوانان هـم الزم اسـت؛ چون آنهـا هم اگـر بـه ورزش روی آورند، سـامت و نشـاط و 
شـادابی و زیبایی خواهند داشـت. بنابراین، من بـرای عموم مـردم - از زن و مـرد - ورزِش متناسـب با خودشـان را الزم 

نم. میدا
ورزش، لزومـاً به معنای ورزشـهای قهرمانی و شـرکت در مسـابقات نیسـت. بعضی خیـال میکنند که ورزشـکار بودن، 
یعنی این که حتماً در مسـابقات شـرکت کنند. اگر میگوییم زنـان ورزش کنند، یعنی حتماً باید در مسـابقات شـرکت 
کننـد؟ نـه. ورزش کنند، مثل ایـن که غـذا میخورند؛ مثـل این که کارهـای روزانه شـان را انجـام میدهند؛ مثـل این که 

درس میخواننـد. ورزش باید یکی از برنامه های حتمی زندگیشـان باشـد.
از طـرف دیگر، مـن اعتقـاد دارم کـه ورزش قهرمانی هـم الزم اسـت. اگـر ورزش قهرمانی نباشـد، ایـن ورزش همگانی 
اصـًا تحّقق پیـدا نخواهد کرد. همیشـه بایسـتی یـک قلّه داشـته باشـیم، تـا در دامنه هـا افراد زیـادی حرکـت کنند؛ 
لـذا ورزش قهرمانی به ایـن دلیل واجب و الزم اسـت. البتـه ورزش قهرمانـی و شـرکت در میدانهـای بین المللی، منافع 
دیگری هـم دارد و آن، سـربلندی و اشـتهار ملت اسـت. نشـان دادن این اسـت که ملت مـا با عـزم و اراده اسـت؛ چنین 
جوانانـی دارد، چنیـن کارهایـی میکنـد، چنیـن برنامه ریزیای میکنـد. ایـن در واقع بـروز ملـی در یک میـدان جهانی 
اسـت. ورزشـهای قهرمانـی و شـرکت در میدانهـای بین المللی، ایـن فواید را هـم دارد. بـه این دلیـل، من با همـه اینها 

موافقـم.
البتـه از وضع بودجه امسـال ورزش مـن اّطاعی نـدارم. بودجه به دولـت و مجلس ارتباط پیـدا میکند و مـن االن دقیقاً 
ارقـام آن را نمیدانـم. البتـه من گاهـی مشـروح برنامـه تلویزیونـی از مجلـس را درخصوص بودجـه میدیـدم و کتابچه 
بودجه را هـم پیش مـا میآورنـد؛ لیکن من به طـور مشـّخص نمیدانم وضـع بودجـه ورزش چگونه اسـت که شـما را به 
نگرانی انداخته اسـت. مسـؤوالن ورزش هـم عاقه مندند که ایـن کار را انجـام دهند، لیکن مـن از وضع کنونـی ورزش 
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در کشـورمان رضایت کامـل ندارم. البته حرکتی هسـت؛ امـا نـه »ورزش همگانی« خیلی همگانی اسـت و نـه »ورزش 
در میدانهـای بین المللـی« آن چنان کـه باید موّفق اسـت.

چندی پیـش، مسـؤوالن ورزشـی کشـور و عـّده ای از ورزشـکاران این جـا بودند. به آنهـا گفتم مـن اعتقادم این اسـت 
که ایـران نباید در میدانهـای بین المللی ورزشـی، جـزو آن رده های آخر باشـد؛ باید یکی از سـه کشـور اّول در مجموعه 
ورزشـهای جهانی باشـد. نمیگویـم حتمـاً اّول یا دوم باشـد؛ نـه، طبعـاً در صـدر باید قـرار گیـرد. علّتش این اسـت که 
ما سـابقه زیـاد ورزشـی داریـم؛ ما جوانـان سـالمی داریـم؛ مـا آب و هواهای مناسـب رشـد بدنـی داریـم؛ انسـانهای با 

اسـتعدادی داریم و باید در دنیا پیشـرفت داشـته باشـیم.
البته ورزشـهای بومی ما - ورزشـهایی که مربوط به سـابقه و فرهنگ گذشـته ماسـت - متأّسـفانه مهجور است و دست 
خود ما نیسـت. خیلـی از ورزشـها در کشـور ما مهجـور اسـت و مـن در آن دیـدار از آنهـا اسـم آوردم. چـوگان که جزو 
ورزشـهای قدیمی ماسـت؛ بعضی از ایـن ورزشـهای زورخانه ای هم، ورزشـهای خیلـی خوبی اسـت. اینهـا میتواند در 
دنیا مطرح شـود. اصـًا ما میتوانیـم ورزشـهایی را در دنیا ابـداع کنیم. یـک روز فوتبـال در دنیا نبـود؛ امـا آن را به وجود 
آوردنـد. یـک روز بسـکتبال در دنیا نبـود؛ امـا آن را به وجـود آوردنـد. بنابراین چـرا ورزشـکاران ایرانـی و صاحب نظران 
ایرانـی در ورزش، نـوآوری نکننـد؟ االن صحبت نـوآوری بود؛ یکـی از میدانهای نـوآوری، ورزش اسـت. نـوآوری کنند، 

کارهای جدیـد بکنند؛ هم در مسـائل ورزشـی، هـم در خـود ورزش.
در ورزش همگانـی هم بایـد گامهای اساسـی برداریم. چـون این صحبتهـا را جوانان و عمـوم مردم خواهند شـنید، من 
واقعاً همه را به ورزش سـفارش میکنـم. بنده گاهی صبحهـا به ارتفاعات شـمال تهران میـروم و از این کـه بعضی وقتها 
میبینم آن جا خلوت اسـت، واقعـاً غصه ام میشـود. گاهی اوقـات هم اتّفـاق میافتد که جمعه هـا وقت شـلوغی میروم و 
میبینم که جمعیت زیاد اسـت، خوشـحال میشـوم. معتقدم که خدای متعال یک وسـیله مفـت و مّجانی بـرای ورزش 
تهرانیهـا در ایـن ارتفاعـات البرز قـرار داده اسـت؛ ولی اکثـراً اسـتفاده نمیکننـد. این ارتفاعـات البـرز را نـه برایش پول 
داده ایم ونـه کاری کرده ایـم؛ پس برویـم از این موهبت خـدادادی اسـتفاده کنیم. این ورزش اسـت، این حرکت اسـت؛ 
تحّرک در سـطح بـاز و هـوای آزاد. تقریباً همه شـهرهای کشـور ایـن امکانـات مّجانـی را دارنـد. امکانات، لزوماً تشـک 
کشـتی یا میـدان و زمین چمن فوتبـال و امثـال اینها نیسـت - البتـه آن هم جـزو امکانات اسـت و باید حتماً داشـت و 
اگر نداریم بـه فکرش باشـیم - اما آنچه کـه ورزش عمومـی و همگانی احتیـاج دارد، هّمت مـا و وجود فضایی اسـت که 

بشـود به این شـکل در آن ورزش کـرد و این خوشـبختانه کـم و بیش در همه جا هسـت.
من همـه را بـه ورزش توصیـه میکنـم. پهلوانـان و قهرمانـان و متخصصـان و فّنانـان ورزش را به نـوآوری، بـه جّدیت و 
کوشـش در کسـب مهارتهای بیشـتر و قدرت بدنی بیشـتر، برای این که در میدانهـای بین المللی پیـش بروند، توصیه 
میکنـم. کسـانی را هم که مسـؤوالن ایـن مجموعه های ورزشـی هسـتند، توصیه میکنـم به ایـن که هرچـه میتوانند، 

بـرای ورزشـکاران امـکان فراهم کننـد کـه این کارها انجـام گیرد.

ــدگان  ــا نماین ــار م ــان را در اختی ــه وقتت ــن ک ــکر از ای ــی، و تش ــت حضرت عال ــام خدم ــا س ب
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نســل جــوان قــرار دادیــد. جنــاب آقــای خامنــه ای! بــا توّجــه بــه ایــن کــه جامعــه مــا یــک جامعه 
ــال  ــا در ح ــان م ــح اّوِل جوان ــبختانه تفری ــد، خوش ــر میرس ــه نظ ــه ب ــور ک ــت و این ط ــوان اس ج
حاضــر ورزش کــردن یــا تعقیــب کــردن امــر ورزش به طــور جــّدی اســت، و چــون جوانــان مــا بــه 
هــر حــال دوســت دارنــد بــا ابعــاد شــخصیتی رهبرشــان بیشــتر آشــنا شــوند، ســؤال مــن ایــن 
ــای  ــه تماش ــه ب ــد ک ــت میکنی ــان فرص ــه ی خودت ــای روزان ــما در برنامه ه ــا ش ــه آی ــت ک اس
ــای اســتیلی  ــه این کــه آق ــه ب ــا توّج ــد؟ ســؤال دیگــر - ب ــون بپردازی برنامه هــای ورزشــی تلویزی
هــم در این جــا حضــور دارنــد - ایــن اســت کــه وقتــی آقــای اســتیلی آن گل قشــنگ را وارد دروازه 
ــام را  ــازی، آن پی ــد از آن ب ــه بع ــد ک ــه ش ــتید، وچ ــی داش ــه احساس ــما چ ــرد، ش ــکا ک ــم امری تی

انشاء کردید؟
ایشـان که بعـداً پیش من آمـد، گفتم بـه پـاداش آن گل، پیشـانی شـما را میبوسـم و بوسـیدم. متأّسـفانه مـن خیلی 
فرصت نمیکنم برنامه های ورزشـی تلویزیون را تماشـا کنم؛ خیلـی به ندرت اتّفاق میافتد. از طرفی بیشـتر ورزشـهایی 
هم که پخش میشـود، فوتبال اسـت. من در فوتبال هیچ سررشـته ای نـدارم و در جوانی هـم فوتبال بـازی نمیکردم؛ به 
والیبـال میپرداختم. در عیـن حال، آن شـبی که بازی ایـران و امریـکا بود، مـن آن بازی را نـگاه کـردم. البته حقیقتش 
این اسـت که آن شـب هم نمیخواسـتم نـگاه کنـم؛ چـون دیروقت بـود و وقـت خواب مـن بـود؛ لیکن همین طـور که 
نشسـته بودم، تلویزیون را روشـن کـردم و ناگهان بـا گل ایشـان مواجه شـدیم و دیگر خواب از سـرم رفت و نشسـتم تا 

آخر بـازی را تماشـا کردم.
اما علّت این کـه مـن آن پیـام را دادم. ایـن آقایـان - فوتبالیسـتها - وقتی که پیـش من آمدنـد، مفّصل بـا آنها صحبت 
کردم که البته گـزارش آن دیدار پخش نشـد و مـردم از محتـوای آن ماقاتی کـه با این جوانان داشـتم، مّطلع نشـدند؛ 
امـا حاال مـن چنـد جملـه اش را بـه شـما میگویـم. قبـل از آن دیـدار - شـاید چنـد هفتـه، و یا یـک مـاه و یا بیشـتر - 
رسـانه های وابسـته به امپراتوری رسـانه ای خبـری روی این بـازی تبلیغ میکردنـد که این بازی، بازی سیاسـی اسـت! 
با این کـه همـه میگویند فوتبـال و ورزش، سیاسـی نیسـت؛ امـا در آن موقـع همه تبلیـغ میکردنـد که این یـک بازی 
سیاسـی اسـت! از این کار، دو هدف مـورد نظرشـان بود: یکی مسـأله تعامـل ایرانـی، امریکایـی در این بازی بـود - من 
نمیدانم شـما چقدر مّطلع بودید؛ ولـی ما کـه در جریان خبرهـای خارجـی و گفتارهای رادیوهـای گوناگـون دنیا قرار 
میگیریـم، میدیدیم از این مسـأله پُـر اسـت - دوم این کـه پیش بینیهـای عمده، بخصـوص از طـرف خـوِد امریکاییها 
- ولو صریحـاً هم اظهـار نمیکردنـد - مبّین ایـن بود کـه ایـران گل خواهد خـورد؛ نه ایـن کـه گل خواهـد زد و در یک 
موقعیـت ویـژه، رئیس جمهور امریـکا هـم میآمـد و از موضـع اقتـدار و بزرگ منشـی و بزرگواری، یـک پیام هـم میداد 
که »بلـه؛ حـاال گل را به شـما زدیم، امـا باالخره بیایید دسـت دوسـتی هم به هـم بدهیم!« بنابود آن شـب پیـام رئیس 
جمهور امریـکا از تلویزیون سراسریشـان پخش شـود. ایـن گل و بعد دنبالـه بازیای که بچه هـای عزیزمان ادامـه دادند، 
قضایـا را صد و هشـتاد درجه تغییر جهـت داد و حقیقتـاً مظهری شـد از وضعیت ملـت ایـران در مقابل امریـکا. این که 
مـن در آن پیام گفتم »مظهر« اسـت، نمیخواسـتم بگویم کـه این آقا به خاطـر جنبه سیاسـی گل زده؛ نه. ایشـان بازی 
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فوتبال میکنـد، ماهر اسـت، با تکنیک آشناسـت، از حریفش قویتر اسـت و گل را زده اسـت. هرکسـی هم جای ایشـان 
بود، ایـن گل را میزد؛ هرکسـی هم جای او بـود، آن گل را میخـورد. بنابراین، بحث ایـن نبود که این گل به خاطر مسـأله 
سیاسـی زده شـده؛ اما این گل هویت سیاسـیای را کـه در دنیا بـه این بـازی داده بودنـد، به کلّی به عکس خواسـت آنها 
عوض کرد و مـن از ایـن موقعیت حداکثـر اسـتفاده را کردم. البتـه آنها خیلـی عصبانی شـدند و بعد هم همـان عناصر 
امپراتوری خبـری دنیـا گفتند کـه فانی فوتبـال را سیاسـی کـرد! نگفتند کـه ما چنـد هفته اسـت که خودمـان این 

بازی را سیاسـی میکنیم!

ــه  ــان و تشــّکر از این ک ــوار و عزیزم ــر بزرگ ــک و تهنیــت خدمــت رهب ضمــن عــرض ســام و تبری
ایــن فرصــت را بــه مــا دادیــد تــا در خدمتتــان باشــیم. قشــر جــوان مــا بــرای این کــه خّاقیتهــای 
خــودش را در عرصه هــای مختلــف بــه منصــه ظهــور برســاند و در مســائل مختلــف اجتمــاع بتوانــد 
تحلیــل صحیــح و درک درســتی داشــته باشــد، نیــاز بــه یــک محیــط ســالم و دور از تشــّنج دارد؛ 
امــا در حــال حاضــر و در شــرایط کنونــی، برخوردهــای بعضــاً ناخوشــایند جناحهــا، ایــن فضــا را تــا 
حــدودی نامناســب ســاخته کــه ریشــه ایــن برخوردهــا هــم در بعضــی از مــوارد بــرای مــا واقعــًا 
روشــن نیســت و ظاهــراً بــه دهــه قبــل برمیگــردد. خــود ایــن گروههــا هــم در متــن انقــاب بودند 
ــدت«  ــداوم آن، »وح ــاب و ت ــن انق ــروزی ای ــل در پی ــن عوام ــه از مهمتری ــد ک ــی میدانن ــه خوب و ب
امــت بــوده و هســت. امــا ایــن درگیریهــا عــاوه بــر آن کــه بــه ایــن وحــدت صدمــه وارد میکنــد، 
مــا جوانــان را هــم دچــار یــک ســردرگمی و یــک نــوع خســتگی کــرده اســت. ســؤال مــن ایــن 
بــود کــه نســل جــوان و بخصــوص دانشــجویان، بــرای ایــن کــه در شــرایط کنونــی - کــه در شــرف 
ــائل  ــتی از مس ــناخت درس ــح و ش ــل صحی ــد تحلی ــتیم - بتوانن ــاب هس ــوم انق ــه س ــه ده ورود ب
داشــته باشــند و در فضــای ایــن درگیریهــا و جنجالهــا و هیاهوهــا، از چالشــهای اصلــی انقــاب، از 
مســائل مهــم کشــور و از دشــمنان واقعــی خودشــان غافــل نشــوند، تکلیفشــان چیســت و چه کار 
ــه  ــن زمین ــف در ای ــای مختل ــه جناحه ــی ب ــه حضرت عال ــه توصی ــن ک ــر ای ــد؟ دیگ ــد بکنن بای

ــت؟ چیس

توصیه ی من بـه جوانان این اسـت که گوششـان اصـًا بدهکار ایـن دعواهای - بـه قول شـما - جناحی نباشـد. توصیه 
من بـه جناحها هم همانی اسـت کـه بارهـا گفتـه ام: دسـت بردارند. امـا من نکتـه ای را به شـما بگویـم. ببینیـد؛ امروز 
اختاف سـلیقه های سیاسـی هسـت، بگومگوهایی هم هسـت؛ اما در دنیا سـعی میشـود که ایـن بگومگوها بـه عنوان 
یـک مبـارزه و جنـگ تمام عیـار وانمـود شـود. حقیقـت قضیه ایـن نیسـت. امروز شـما بـه صحنه سیاسـی بعضـی از 
کشـورها نگاه کنید؛ مثًا همیـن دعوایی کـه االن بین حـزب دمکـرات و جمهوریخـواه امریـکا جریـان دارد و کار را به 
آن جاها کشـانده که همه تان میدانیـد و در روزنامه هـا و رادیوها آن را خوانده و شـنیده اید. ببینید؛ شـما این را مقایسـه 
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کنید بـا اختافی کـه فرضاً بیـن هیـأت اجرایـی و هیأت نظارت بر سـر تفسـیر یک مـاده قانـون وجـود دارد. آیـا اینها 
اصـًا با هـم قابل مقایسـه اسـت؟ اختـاف و جنـگ و مبـارزه آن اسـت. اینها کـه اختافـی نیسـت؛ اینها کـه جنگ و 

دعوایی نیسـت.
البتـه بعضـی از روزنامه ها انصافـاً بد عمـل میکنند. نـوع تیتـر زدن، نوع مقاله نوشـتن و نـوع خبـر دادن، حاکـی از این 
اسـت که یک دعـوای عظیِم دسـت به یقـه ای اسـت؛ اما حقیقـت قضیـه این گونه نیسـت. البتـه خارجیهـا میخواهند 
این گونه وانمـود کننـد. خارجیهـا میخواهند بگویند کـه االن یک جنـگ عمیـق و دعوای خونیـن خاکی وجـود دارد؛ 
اما من به شـما عـرض کنم کـه چنین چیـزی نیسـت؛ ایـن دروغ اسـت. پایه های اصلـی نظام، مسـؤوالن اصلـی نظام، 
مسـؤوالن سیاسـی و اقتصادی نظام و مسـؤوالن دولتی و غیردولتی ممکن اسـت اختاف سـلیقه هایی هـم با یکدیگر 

داشـته باشـند؛ اما با هم زندگـی میکننـد. همان چیـزی که ما بـه آن »وحـدت« میگوییـم، همـان را دارند.
البته کسـانی هم هسـتند که با اینهـا همفکـر و همعقیده نیسـتند؛ آنها جـزو این مجموعه محسـوب نمیشـوند. آحاد 
ملت هم که به کلّـی از این جناحهـا خارجند. آحاد ملـت راه خودشـان را میرونـد و کار و تاش خودشـان را میکنند. هر 
کسـی با مشـکل خودش درگیر اسـت و دسـت و پنجه نرم میکند و آرزوها و آرمانها و شـوقها و خواسـتهای خـودش را 
دارد. این طور نباشـد که تصّور شـود حـاال جنگ عظیـم و دعـوای آن چنانیـای - آن طور کـه بیگانه هـا تصویر میکنند 
و بعضی از آدمهای غافل کشـور هـم در روزنامه هایشـان ارائه میدهنـد - وجـود دارد. خیر؛ وجـود نـدارد. البته اختاف 

سـلیقه هم هست.
وحـدت کلمـه، رمز پیـروزی هـر ملتی اسـت. رمـز پیـروزی انقاب مـا هـم واقعاً وحـدت کلمـه بود. رمـز پیـروزی در 
جنگ هم وحـدت کلمه بود. رمـز پیـروزی در دوره های بعـد از جنگ تا امـروز هم که دوره سـازندگی اسـت، باز وحدت 
کلمه اسـت. ما اگـر وحـدت کلمه نداشـته باشـیم، اگـر نقطه توافـق عظیم ملـی نداشـته باشـیم، همه دسـتاوردهای 
این ملت از دسـت خواهد رفـت. خوشـبختانه ایـن را داریم و مـردم گـرد آن مّتحدند. شـما ببینیـد در راهپیماییها، در 
اجتماعـات عظیم مردمـی، آن جایی که شـعارهای مشـترک و آرزوهای عمومـی مردم مطرح میشـود، مـردم چطور از 

همه قشـرها شـرکت میکنند و هیـچ اختافی هم بـا همدیگـر ندارند.

ــکاو  ــو و کنج ــف حقیقت ج ــائل مختل ــجو، در مس ــژه دانش ــوان، به وی ــل ج ــه نس ــا ک از آن ج
اســت، همیشــه به دنبــال تحلیلهــای شــّفاف و صحیحــی از مســائل اســت. مســلماً اســتمرار چنین 
جلســاتی، کــه تبادلــی بیــن پرسشــها و مســائل جوانــان و پاســخهای جناب عالــی میشــود، خیلی 
میتوانــد کمــک کنــد کــه دانشــجو بــه تحلیلهــای درســت برســد و دنبــال سیاســتکاریها نــرود و 
ــی  ــر سیاس ــِی و تدبی ــه سیاس ــک اندیش ــت ی ــد و در حقیق ــف نیفت ــای مختل ــن جناحه ــه دام ب
درســت داشــته باشــد. مســأله ای کــه مــا در ســالهای گذشــته در دانشــگاه داشــتیم ایــن بــود کــه 
ــی نظــام و  ــل نوپای ــه دلی ــه ب ــه میرســیدیم ک ــن نکت ــه ای ــا دانشــجویان ب ــف ب در بحثهــای مختل
تجربــه جدیــد حکومت اســامی، بــه نظــر میرســد کــه در آغــاز، سیاســتها و روشــها و یا انتخــاب و 
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ــک  ــن ی ــوده اســت و ای ــه در قســمتهای مختلــف هســتند، بعضــاً درســت نب ــرادی ک انتصــاب اف
ــث  ــوص بح ــن خص ــه در ای ــتان ک ــی از دوس ــا بعض ــا ب ــد. م ــائل را میطلب ــن مس ــری در ای بازنگ
ــدم  ــام«، ع ــأن نظ ــا »ش ــت« و ی ــوع »مصلح ــه موض ــیدیم ک ــه میرس ــن نتیج ــه ای ــم، ب میکردی
پیرایــش در ایــن مســائل را ایجــاب میکنــد. همیشــه ایــن بحــث بیــن مــا دانشــجویان هســت کــه 
ــث  ــت کاری، بح ــی و مصلح ــت اندیش ــم مصلح ــر میکن ــت؟ فک ــت چیس ــرز مصلح ــت م در حقیق
ــمنان  ــف و دش ــای مختل ــه گروهه ــت و همیش ــف اس ــای مختل ــخ و جریانه ــه داری در کّل تاری ریش
ــر اینهــا، در نســل  ــه ب ــا تکی ــه ب ــن ک ــرای ای ــد، ب ــکات اســتفاده میکنن ــن ن نظــام و انقــاب، از ای
جــوان شــبهه ایجــاد کننــد. در ایــن جــا دو تحلیــل وجــود دارد: یکــی این کــه بــه خاطــر همیــن 
ــوان  ــه عن ــردم ب ــن کــه م ــن مســائل اصــاً بحــث نشــود؛ دیگــر ای ــورد ای بحــِث مصلحــت، در م
محرمــان انقــاب، در مــورد ایــن مســائل و جزئّیاتــی کــه دارد توجیــه شــوند و در ایــن مورد بــه آنها 
ــن  ــا ای ــورد برخــورد ب ــان در م ــم انقــاب، نظرت ــر معّظ ــوان رهب ــه عن توضیــح داده شــود. شــما ب

مسائل چیست؟
این مسـائل یکسـان نیسـتند و نمیشـود یک حکم کلّی درباره آنهـا داد. البته »مصلحت« که شـما میگوییـد، طبیعی 
اسـت که مصلحت اندیشـی و رعایت مصالح نظـام، واقعاً یک اصل اسـت؛ در این که شـّکی نیسـت. یـک وقت مصلحت 
یک کشـور و مصلحت یک ملت، یک اقـدام و حرکتی را اقتضـاء نمیکند. طبعاً مصلحت چیـز مهّمی اسـت و نباید آن را 
ندیده گرفت؛ امـا این که به بهانـه مصلحت، ما دائمـاً کار بد بکنیـم و آن را اسـتمرار دهیـم، این البته خیلی غلط اسـت.

مـن یـک نکتـه را اّول بگویـم و آن این اسـت که بـه نظر من بایسـتی به مسـؤوالِن شـناخته شـده نظـام و کسـانی که 
بارهـای سـنگینی بـر دوش دارنـد، اعتماد کـرد. ببینید؛ شـما وقتی سـوار اتوبوسـی میشـوید، طبیعی اسـت کـه این 
اتوبـوس یکوقـت تنـد میـرود، یکوقـت ُکنـد میـرود، یکوقـت ویـراژ میدهـد، یـک وقت سـبقت میگیـرد، یـک وقت 
نمیگیـرد؛ اگر بنا باشـد در هـر یک از ایـن قضایا بـه راننده بگوییـم آقا ایـن دفعه چرا شـما پـا روی ترمز گذاشـتی، چرا 
رفتی دنـده فان، چـرا رفتـی این طـرف، این کـه اصاً نمیشـود؛ بایـد اعتماد کـرد. وقتـی نشسـتیم ایـن آدم را قبول 

کردیـم و گفتیـم کـه در این جا ایـن مسـؤولیت را انجـام دهـد، طبعاً بایـد اعتمـاد کرد.
امـا این که دربـاره برخی از مسـائل که بـه نظر ما عیب اسـت، ما دانشـجویان، مـا جوانان، مـا مجموعه خـاص، آیا بحث 
بکنیم یـا نکنیم؛ نـه، من نمیگویـم نبایـد بحث بکنیـم. البته مـن اعتقـادم این اسـت بحث کنیـد، منتها سـعی کنید 
بحثتان واقعی باشـد؛ یعنـی ذهنی نباشـد. بحثهای ذهنـی که بـا واقعیتها و بـا اخبـار و حقایق سـر و کار نـدارد و فقط 

براسـاس تحلیل اسـت، خیلـی گمراه کننده اسـت.
بنده در این جـا یکـی از اقبالهایی کـه دارم این اسـت که افراد زیـادی به عنـوان صاحب نظـر، ناصح، عاقه مند بـه بنده، 
یا احیانـاً منتقـد، نامه های تحلیلـی - غیـر از نامه هـای معمولـی که میآیـد - دربـاره بعضی مسـائل مهم مینویسـند؛ 
من هم بعضـی از آنهـا را خـودم میخوانم، بعضـی را هم خاصـه میکنند و به نظـر من میرسـانند. میبینم خیلـی ازاین 
تحلیلهایی کـه انجام میگیـرد، ناشـی از بیاّطاعی اسـت؛ یعنـی از چیزی خبـر ندارند. اگـر همین نکته گفته شـود که 
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آقا این حرفـی که شـما میگویید فان کـس به فان کـس زده، مـن میدانم کـه این دنبالـه را داشـته، یا ایـن مقّدمه را 
داشـته، یا اصاً ایـن حرف گفته نشـده، یـا در فـان زمان گفته شـده، همـه این تحلیـل طوالنـی نقش بـر آب خواهد 
شـد! من اعتقادم این اسـت که جوانان - بخصـوص در محیط دانشـگاه - بحث و گفتگـو کنند؛ اما سـعی کنند واقعیتها 
و اخبار درسـت بر تحلیل آنها سـایه بگسـتراند - یا بـه تعبیر بهتـر، پرتو بیفکند - تـا تحلیلها واقعی باشـد. اگـر این کار 

را بکنیـد، به نظـر من خوب اسـت.
نکته دوم این اسـت کـه نگذارید بحثها به جدال کشـیده شـود؛ جدال بد اسـت. در تعبیرات اسـامی، بـه همین جدال 
بد »مـراء« میگویند. »مـراء« یعنـی مرتّب معلومـات خود را بـه رخ کشـیدن، و دائمـاً انسـان در مقام مباحثـه بخواهد 
حرف خودش را حتمـاً حاکم کنـد. در شـرع، این خیلی مذموم اسـت؛ عقـًا هم چیز ممدوحی نیسـت. اگـر همین دو 
نکته را رعایت کنیـد، به نظر من هرچه بنشـینید فکـر کنید، بحث کنید، جلسـات بزرگ تشـکیل دهیـد و با همدیگر 

مباحثه کنیـد، خوب اسـت. این روشـنگر و صاف کننده ذهنهاسـت.

جوانانــی کــه در دوران انقــاب بوده انــد، حضــور ســلطه اســتعمار را به خوبــی لمــس 
ــروز  ــاِن ام ــی جوان ــد. ول ــده و درک نموده ان ــا را دی ــی چیزه ــه خیل ــن ک ــر ای ــه خاط ــد؛ ب کرده ان
مفهــوم و تصویــر روشــنی از ســلطه و اســتعمار در ذهنشــان نیســت و ایــن طبیعی اســت؛ بــه دلیل 
ــای  ــور چکمه ه ــد و کًاّ حض ــی را ندیده ان ــاران خارج ــد، مستش ــاب نبوده ان ــه در دوران انق ــن ک ای
اســتعمار را در میهــن اســامیمان لمــس نکرده انــد. بــا توّجــه بــه ایــن کــه هــر موقــع حــرف نفــی 
غــرب بــه میــان میآیــد، بــه دلیــل همیــن تصویــر روشــنی کــه جوانــان در ذهــن خودشــان ندارند، 
ــه ایــن کــه عــّده ای تبعّیــت از غــرب را  ــا توّجــه ب ــه ذهنشــان میرســد؛ ب ســریعاً نفــی فنــآوری ب
ــی  ــامی و مل ــول اس ــها و اص ــی ارزش ــرب را نف ــرش غ ــّده ای پذی ــد و ع ــول کرده ان ــت قب دربس
دانســته اند و بــا توّجــه بــه ایــن کــه نفــی غــرب و تبعّیــت غــرب، حتمــاً در انقــاب و نظــام حاکــم 
ــع و  ــف جام ــه تعری ــم ک ــش کن ــان خواه ــتم از حضورت ــت، میخواس ــته اس ــّخصی داش ــل مش دالی
مانعــی از غــرب داشــته باشــید، کــه در کنــار ایــن کــه خوبیهــا را از غــرب اخــذ میکنیــم، بــا حفــظ 
اصــول و ارزشــهای اســامی و ملیمــان، بدیهــا را کنــار بگذاریــم. بــه نظــر شــما کًاّ نقطــه تعــادل در 

این میان چیست؟
این سـؤال خیلـی مهّمی اسـت. مـن این جا چنـد نکتـه را در همیـن زمینه عـرض میکنـم. اّول ایـن که نفی غـرب، به 
هیچ وجه به معنـی نفی فنـآوری و علـم و پیشـرفت و تجربه های غرب نیسـت و هیـچ عاقلـی چنیـن کاری را نمیکند. 
نفی غـرب، به معنـای نفی سـلطه غـرب اسـت که هم سـلطه سیاسـی مـورد نظر اسـت، هـم سـلطه اقتصـادی و هم 
سـلطه فرهنگی. من در این فرصـت اندک، در زمینه سـلطه فرهنگِی غـرب چند جمله میگویم، شـاید ان شـاءاللَّ برای 

شـما مفید باشد.
ببینید؛ فرهنگ غرب، مجموعـه ای از زیباییهـا و زشتیهاسـت. هیچ کس نمیتواند بگوید فرهنگ غرب یکسـره زشـت 
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اسـت؛ نه، مثل هر فرهنگ دیگـری، حتماً زیباییهایـی هم دارد. هیـچ کس با هیچ فرهنـگ بیگانه ای این گونـه برخورد 
نمیکند که بگوید کـه مـا درِ خانه مـان را صددرصد روی ایـن فرهنگ ببندیـم؛ نه. فرهنـگ غرب، مثل فرهنگ شـرق، 
مثل فرهنگ هرجـای دیگـر دنیا، یـک فرهنگ اسـت کـه مجموعـه ای از خوبیها و بدیهاسـت. یـک ملت عاقـل و یک 
مجموعـه خردمند، آن خوبیهـا را میگیرد، بـه فرهنگ خـودش میافزایـد، فرهنگ خـودش را غنی میسـازد و آن بدیها 
را رد میکنـد. همان طور که گفتـم، در این زمینه، بیـن فرهنگ اروپایـی، غرب، امریکایـی، امریکایاتین، آفریقـا و ژاپن 
فرقی نیسـت و هیـچ تفاوتـی نـدارد و در این حکمی کـه میگویم، همه یکسـان هسـتند. مـا در مقابل هـر فرهنگی که 
قـرار میگیریم، به طـور طبیعـی تـا آن جایـی کـه میتوانیـم، بایـد محّسـنات آن را بگیریـم و چیزهایی که مناسـب ما 
نیسـت - بـد و مضّر اسـت - و بـا چیزهایـی که بـه نظـر مـا خـوب اسـت، منافـات دارد، آن را رد کنیـم. این اصـل کلّی 
اسـت. منتهـا در زمینه فرهنـگ غربی نکته مهّمـی وجـود دارد که مـن دلم میخواهد شـما جوانـان به این نکتـه توّجه 
کنید. فرهنگ غـرب - یعنـی فرهنگ اروپاییهـا - عیبـی دارد که فرهنگهـای دیگر، تـا آن جایی که ما میشناسـیم، آن 
عیب را ندارنـد، و آن »سـلطه طلبی« اسـت. این، قطعـاً دالیل انسـانی و جغرافیایـی و تاریخیـای دارد. از اّولـی که اینها 
در دنیـا به یـک برتـرِی علمی دسـت یافتنـد، سـعی کردند همـراه بـا سـلطه سیاسـی و اقتصـادی خودشـان - که به 
شـکل اسـتعمار مسـتقیم در قرن نوزدهم انجامیـد - فرهنـگ خودشـان را هم حتمـاً تحمیل کننـد. اینها بـا فرهنگ 
ملتها مبـارزه کردنـد؛ این بد اسـت. ملتی میگویـد فرهنگ مـن باید در این کشـور جـاری شـود! این چیز قابـل قبولی 
نیسـت. هر چند هـم خـوب باشـد، آن ملتی کـه ایـن فرهنگ بـر او تحمیـل میشـود، ایـن را نمیپسـندد. شـما یقیناً 
خوردن نان و ماسـت را به میل و اشـتهای خودتـان، ترجیح میدهید بـه این که چلوکبـاب را به زور در دهانتـان بگذارند 
و بگویند بایـد بخـوری! وقتـی کاری زورکی و تحمیلی شـد؛ وقتـی از موضـع قدرت انجـام گرفـت و وقتـی متکّبرانه و 
مسـتکبرانه تحمیل گردیـد، هر ملتـی آن را پـس میزند؛ باید هـم بزند. مثـًا کـراوات یک پدیـده غربی اسـت. غربیها 
ایـن را میخواهنـد، دوسـت میدارنـد و با سّنتشـان هماهنـگ اسـت؛ اما اگر شـما که اهـل فان کشـورِ دیگر هسـتید 
و تصادفـاً کـت و شـلوار را انتخـاب کرده ایـد، کـراوات نزدید، یـک آدم بیادب محسـوب میشـوید! چـرا؟! ایـن فرهنگ 
شماسـت؛ تقصیر من چیسـت؟ اگر کت و شـلوار پوشـیدید، باید پاپیون و کـروات بزنیـد، و االّ در فان مجلس رسـمی 
راه ندارید و یـک آدم بیـادب و غیرمنضبـط و بینزاکت تلّقی میشـوید! این، آن تحمیـل فرهنگ غربی اسـت. زن غربی، 
روشـهایی دارد. آنها نسـبت به مسـأله زن و روش زن و پوشـش زن و ارتباطش با مردان و حضـورش در جامعه، فرهنگی 
دارنـد - خوب یابـد، بحثی سـِر آن نداریم - اما سـعی دارنـد این فرهنگ را بـه همه ملتهـای دنیا تحمیل کننـد! در باب 

فرهنـگ غربـی، این بد اسـت.
من یـک وقت مثالـی زدم و گفتم شـما گاهی خودتـان به انتخاب خـود غذای مقـّوی و یـا داروی شفابخشـی را مصرف 
میکنید؛ امـا یک وقـت بیهوشـتان میکنند، یـا میخواباننـد، دسـت و پایتـان را میگیرنـد و با آمپـول چیزی را به شـما 
تزریق میکنند! سـعی شـده اسـت از طریق رؤسـای کشـورها و رژیمهـای فاسـد، فرهنگ غربی بـه ملتها تزریق شـود! 
رژیـم و خاندان فاسـد پهلوی - کـه خـدا از اینها به خاطـر آنچه کـه با ملت ایـران کردنـد، نگـذرد - از این قبیـل بودند. 
اینها بـا انواع روشـها و شـیوه ها سـعی کردند فرهنـگ غربـی را بر کشـور ما حاکـم کنند. بـه خاطر ایـن، ملت ایـران را 
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تحقیر میکردنـد؛ فرهنگ ملـی را تحقیر میکردنـد؛ باورهای ملـی را تحقیـر میکردند.
شـما ببینید در دوران حکومت پهلویها و اندکـی قبـل از آن در اواخر حکومـت قاجارها، که همین حمله غربیها شـروع 
شـده بود و در دوران پهلویها به اوج خود رسـید، پرورش یافته هـای آن دوران، ملـت ایران را اصًا قابل این نمیدانسـتند 
که بتوانـد خـودش را اداره کند، بتوانـد کاری بکند، بتواند چیزی بسـازد، چیـزی به دنیا ارائـه دهد و یا بـر معلومات دنیا 
اضافه کنـد. این بـه خاطر چیسـت؟ این به خاطـر تحقیر فرهنـگ ملت، تحقیـر هویّت ملـی و تحمیل فرهنـگ بیگانه 
اسـت. هویّت ملی با »فرهنگ« شـکل میگیرد. هویـت هر ملتی، فرهنگ اوسـت؛ این را نبایسـتی زخمـی و جریحه دار 
کرد. علت مقابله ملت ایـران با فرهنگ غربی این اسـت، واالّ بلـه، فرهنگ غربی محّسـنات و زیباییهایی هـم دارد. البته 
زشـتیهایی هم دارد که آن زشـتیها بیخ ریش خودشـان! اشـکالی نـدارد که مـا زیباییهای فرهنـگ آنها را فـرا بگیریم. 

این که حـاال آن زیباییها چیسـت، میتواند مـورد بحث قـرار گیرد.

گو شمع میارید در این جمع که امشب 
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

از جناب عالــی تشــّکر میکنــم کــه بــا حضــور گــرم و صمیمیتــان در جمــع مــا، یــک خاطــره زیبــا 
از دهــه فجــِر امســال برایمــان ایجــاد کردیــد. رهبــر عزیــزم! هــر زمــان کــه از انقــاب و بــرکات آن 
صحبــت بــه میــان میآیــد، بــه تغییــر و تحــّول نقــش اجتماعــی زنــان اشــاره میشــود؛ امــا از آن جا 
کــه مــا در دوران قبــل از انقــاب نبودیــم، نمیتوانیم مقایســه ای بیــن ایــن دوره هــا برقرار کنیــم. در 
نتیجــه برایمــان ملمــوس نیســت کــه در آن زمــان چــه وضعیتــی حاکــم بــود و چــه چیــزی باعــث 
ــا  ــؤولیت پذیری خانمه ــه مس ــبت ب ــه نس ــد جامع ــاً دی ــا و متقاب ــه خانمه ــی در روحی آن دگرگون
ــته  ــود داش ــی وج ــاید خانواده های ــم ش ــوز ه ــان، هن ــن زم ــت ای ــا گذش ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ش
ــد.  ــد دارن ــأله تردی ــن مس ــرش ای ــه پذی ــبت ب ــه نس ــق - ک ــی از مناط ــوص در بعض ــند - بخص باش
بــه نظــر شــما چطــور میتــوان بیــن ایــن رضایــت خانــواده و آن تکلیــف شــرعی کــه امــام مطــرح 
میکردنــد - کــه بــر عهــده زنــان اســت در عرصه هــای اجتماعــی شــرکت کننــد - تعــادل برقــرار 

ــرد؟ ک
نقش زنان در انقـاب زیاد بوده اسـت. پس از پیـروزی انقاب تـا امروز هـم واقعاً بانوان کشـور در همـه صحنه ها خیلی 
نقش داشـتند و این حادثه خیلی بزرگ و شـگفت آوری اسـت. تصّور من این اسـت که بانـوان در دوره پیـش از انقاب و 
در دوره آن رژیم، مورد سـتم سیاسـی و فرهنگـی بودند؛ بیـش از آنچه که در بعضـی از خانواده ها ممکن بود مورد سـتم 
قرار گیرند. بـه جای نقـش آفرینی، آنهـا را بـه بیکارگی و بـه ابتذال سـوق میدادنـد. انقاب حقیقتـاً میدانی بـاز کرد و 

خانمها بیـش از آقایـان در این قضیه فعالیت و حماسـه خلـق کردند.
در پاسـخ به این سـؤال که دختران بـا خانواده هایشـان احیانـاً ممکن اسـت در این زمینه ها مسـأله ای داشـته باشـند، 
من تصّورم این اسـت کـه االن هم عمـده خانواده هـای ایرانی - حـاال نمیتوانم اّدعای عمومیت کنم - کسـانی هسـتند 



جوانان

125

که با مسـائل کشـور و مسـائل انقاب آشـنایند، به آن عاقه مندند، به آن عشـق میورزند و اگر فرزندانشـان بخواهند در 
فّعالیتهایی که آنهـا را در این تاش عمومی سـهیم میکند، به نحوی شـرکت کننـد، خانواده ها از آن اسـتقبال خواهند 
کرد. ممکن اسـت یک خانواده تشخیصشـان این باشـد که ایـن دختر خانم اگـر مثـًا درس بخواند، برای آینده کشـور 
مفیدتر اسـت؛ لذاسـت که روی درس خواندن او تکیه میکننـد. بعد میبینند فـان فعالیت اجتماعی بـا درس خواندن 
او منافـات دارد، لـذا از آن جلوگیـری میکنند، یـا نصیحت میکنند کـه در آن وارد نشـود، یا بـه هر حـال نوعی ممانعت 
ایجـاد میکنند. مـن گمان میکنـم آنچـه وجـود دارد - اگر وجـود داشـته باشـد - از ایـن قبیـل اسـت. واالّ خانواده ها با 

فّعالیت فرزندانشـان قاعدتاً نباید مخالف باشـند.
فعالیتهای گوناگـون در جوانان شـخصیت میآفریند؛ شـخصیت آنهـا را اسـتحکام میبخشـد و آینده آنهـا را تضمین و 
روشـنتر میکنـد. توصیه مـن بـه خانواده ها این اسـت که کمـک کنند تـا فرزندانشـان در فّعالیتهای مناسـب شـرکت 
کنند. بـه دختر خانمها هم سـفارش میکنـم که خواسـت خانواده را یکسـره به عنـوان یک شـیء مزاحم تلّقـی نکنند. 
شـما مثل فرزند من هسـتید و مـن نصیحتی که به شـما میکنـم، از موضع یک پدر اسـت. شـما ایـن را از مـن بپذیرید 
که اغلـب اوقات تشـخیص پدرهـا و مادرهـا در ایـن که چـه چیزی بـرای این جـوان یـا نوجـوان مصلحت اسـت و چه 

چیزی مصلحت نیسـت، از تشـخیص خـود آنها بهتر و روشـنتر اسـت. بدانیـد که آنها دلسـوزند.
البته با پـدر و مـادرِ خودتان بحث کنیـد. من توصیـه میکنم کـه پدرهـا و مادرها میـدان بدهند تـا فرزندانشـان با آنها 
بحث کنند. پدرهـا و مادرها هم به خواسـت فرزنـدان و اسـتداللهای آنها احتـرام بگذارند و اگـر دیدند اسـتداللی دارند 

که آن اسـتدالل قابـل قبول اسـت، از آنهـا بپذیرند. من خیـال میکنم کـه این طریق، راه حّل مناسـبی باشـد.
من به جوانان توصیـه میکنم کـه در فّعالیتهای اجتماعی حضور داشـته باشـند؛ منتها مواظب باشـند که ایـن فّعالیت 
اجتماعـی، آنهـا را از درس خوانـدن دور نکنـد. در فّعالیتهـای اجتماعـی هـم آن چیزهایـی کـه جنبه هـای دینـی آن 
واضحتر اسـت، آنهـا را مرّجح بدارنـد. این یک نکته بسـیار مهّمـی اسـت. آن جایی که میبینیـد جنبه دینـی و معنوی 
آن فّعالیـت اجتماعـی واضـح اسـت، یقینـاً بیضررتـر و یـا کم ضررتر اسـت؛ عـاوه بـر این کـه فوایـد تـاش و فّعالیت 
اجتماعـی و شـرکت در فّعالیت دسـتجمعی را هـم دارد. مثاً فـرض کنیـد دو اردو وجود دارد که شـما مخّیریـد به این 
اردو برویـد یا بـه آن اردو. ایـن اردو مربوط به جمعی اسـت کـه جنبه های دینی بیشـتری دارنـد، اما آن یکـی کمتر. آن 
اردویـی را ترجیـح دهید کـه جنبه هـای دینـی بیشـتری دارد. البته ممکـن اسـت همیشـه َدَوران امر این گونـه واضح 

نباشـد؛ مسـلّماً تشـخیص دقیق شـما و کمک پدر و مادرتـان را الزم دارد.

ــه بنــده عطــا  ــن توفیــق را ب ــه ای ــد را شــاکرم ک ــاکرین. خداون ــک الحمــد حمــد الّش  الّلهــم ل
ــام در  ــرت ام ــد، حض ــتحضار داری ــه اس ــور ک ــم. همان ط ــی باش ــر حضرت عال ــه در محض ــود ک فرم
صــدر انقــاب، اقــدام بــه کادرســازی نیروهــای جــوان کردنــد و حقیقتــاً مســؤولیتها را بــه جوانــان 
ــد. اتفاقــاً اگــر از همیــن  ــرای مســؤولیت پذیری و اداره حکومــت تربیــت نمودن ســپردند و آنهــا را ب
ــد،  ــی کردن ــن عمل ــه چنی ــدام ب ــام اق ــرت ام ــه حض ــی ک ــم زمان ــم، میبینی ــی بکنی ــر نگاه منظ
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یکســری اتّهامهایــی را بــه انقــاب وارد کردنــد و گفتنــد کــه جوانــان بیتجربــه میخواهنــد حکومت 
ــت  ــادی از موّفقی ــای زی ــا نمونه ه ــال، م ــن ح ــد. در عی ــت گیرن ــه دس ــت را ب ــد و اداره حکوم کنن
ــده  ــراً فرمان ــا اکث ــان م ــاً جوان ــم. مث ــاهد بوده ای ــاب ش ــون انق ــای گوناگ ــان را در برهه ه جوان
لشــکر بودنــد، فرمانــده تیــپ و گــردان بودنــد و خیلــی هــم موّفــق بودنــد. بــه نظــر مــن، در حــال 
حاضــر بــرای ایــن کــه انقــاب رفته رفتــه ایــن اتّهــام را از خــودش دور کنــد، از ایــن اصــل کــه بــه 
ــان مســؤولیت بدهــد و آنهــا را در اداره حکومــت ســهیم کنــد، فاصلــه میگیــرد. میخواســتم  جوان

نظر حکیمانه حضرت عالی را راجع به این قضیه بدانم.
اوالً مـن این نکتـه را بگویم که بـرای رفع اتّهـام جوانگرایی، مـا هیچ اقدامـی نمیکنیم؛ خاطرتان جمع باشـد. اگـر واقعاً 
جوانگرایی یک ُحسـن اسـت - که ُحسـن هـم هسـت - و مسـؤولیت دادن بـه جوانـان و اعتماد کـردن به آنهـا موجب 
پیشـرفت کشـور اسـت، بدانید امروز هـم همان گونه اسـت. من یـک مقـدار آگاهیهـای خـودم را در این مورد به شـما 
بگویم که فکـر میکنم برایتان مفیـد باشـد. اّوالً این که میگوییـد امـام در اّول انقاب بـه جوانان مسـؤولیت دادند، البته 
درسـت اسـت و در خیلی جاها این طـور بـود؛ اما خیلـی جاها هـم این گونه نبـود. مثـًا در شـورای انقاب - کـه اّولین 
مسـؤوالنی که امام معّین کردند، شـورای انقاب بـود - مرحـوم آیـةاللَّ طالقانی حضور داشـت که آن وقت مـرد هفتاد 
سـاله ای بـود. افـرادی بودند کـه از نظر سـن از ایشـان هـم بزرگتـر بودنـد و در شـورای انقـاب عضـو بودند. بـه نظرم 
میآید کـه در شـورای انقاب - آن شـورایی کـه امـام معّین کردنـد و بعـد البته کسـانی هم اضافـه شـدند - جوانترین 
فرد من بودم که سـی و نه سـال داشـتم. البته بعداً کسـانی اضافه شـدند کـه آن روز از مـن جوانتـر بودند؛ اما مـن که از 
ابتدا عضـو شـورای انقاب بـودم، جوانتریـن آنها بودم و سـی و نه سـالم بـود، که تقریبـاً جوان به ایـن معنـا در او صدق 
نمیکنـد. آن وقت دولتی کـه امام دسـتور تشـکیل آن را دادند، اگر شـما با دولـِت امروز ما مقایسـه کنیـد، خواهید دید 
که دولت امروز مـا از آن دولـت جوانتر اسـت. رئیس آن دولت فـردی در حدود هفتاد سـاله بـود؛ اما امـروز رئیس دولت 
ما یـک مرد پنجـاه و سـه، چهار سـاله اسـت. آن روز مـا وزرایی داشـتیم که سـن بعضـی از آنها هفتاد سـال و شـصت و 
پنج سـال و در این حـدود بود و گمـان نمیکنم کـه جوانترین آنها از پنجاه سـال کمتر داشـت؛ امـا امـروز وزرای ما بین 
چهل و پنجاه سـال و معدودی هم بین پنجاه و شـصت سـال سـن دارند. بنابرایـن، امروز دولت مـا از دولـت اّول انقاب 

جوانتر اسـت.
البته شـما راسـت میگویید؛ امام بـه جوانان اعتمـاد و اعتقاد داشـتند. لـذا مثًا فرماندهـان اّولیه سـپاه پاسـداران - که 
هسـته اّولیه سـپاه را اینها گذاشـتند - ایـن مجموعه عظیـم را تشـکیل دادند و سـپاه در جنـگ آن همه نقـش آفرید. 
وقتـی اینها به امـام معرفی شـدند و امـام اینها را شـناختند، به هیـچ وجه نگفتنـد که شـما جوانید، چطـور میخواهید 
ایـن کار را بکنیـد؛ نخیر، بلکـه اسـتقبال هم کردنـد. یا مثـًا در کابینه شـهید رجایـی، یک عـّده جوانـان خیلی خوب 
بودند. اّولیـن کابینه ای کـه جوانـان را به معنـای واقعی کلمه وارد مسـؤولیت کـرد، کابینه شـهید رجایی بـود. بعد هم 

آقای مهنـدس موسـوی بودند کـه جوانـان را وارد میـدان کردند.
امروز هم جوانگرایی هسـت. منتها ببینید؛ همان جـوان دیروز که مسـؤولیتی به او داده شـده و آن را پذیرفته و بیسـت 
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سـال هم مسـؤولیت اجرایی دارد، این نمیشـود بـه جرم ایـن که دیگـر االن جوان نیسـت، آدم بـه او مسـؤولیت ندهد. 
تجربـه چیزی نیسـت کـه ناگهان به دسـت بیایـد؛ بلکـه مثل ظرفی اسـت کـه شـما بـرای به دسـت آوردن یک صمغ 
گران قیمـت، زیر درختـی - مثًا درخـت کائوچـو - میگذارید که قطـره قطره ایـن ظرف پُر شـود؛ بعد که ایـن ظرف از 
این صمغ پُر شـد، بگوییـم دیگر بس اسـت؛ بعد بگیریـم خالیش کنیـم و مجـدداً آن را زیر درخـت بگذاریم تا پُر شـود.

ایـن تجربه هـا و مجّربـان را بایـد قـدر شـناخت. البته تکیه بـه مجّربـی، بایسـتی به معنـای تنگ کـردن میـدان برای 
جوانان نباشـد. مـن فکـر نمیکنم امـروز هـم چنیـن روحیـه ای در مسـؤوالن وجـود داشـته باشـد و مثـًا بگوییم که 
بـه جوانـان میـدان داده نمیشـود؛ نـه. االن هم انسـان میبینـد کـه جوانـاِن کارآمدی بر سـِر کارهـای بزرگ هسـتند. 
امیدواریم کـه این روحیـه، هم در بیـن جوانان تقویت شـود کـه بخواهنـد وارد میدانهای اصلـی و مهم شـوند، و هم در 

بین مسـؤوالن تقویت شـود کـه از ایـن نیروهـا اسـتفاده کنند.

محراب شفقده اؤزومو سجده ده گؤردوم 
قان ایچره غمیم یوخ، اوزوم اولسون سنه صاری

ــان  ــه انس ــد ک ــا فهمان ــه م ــون: »او ب ــن مضم ــه ای بدی ــی در جمل ــوار! جناب عال ــر بزرگ رهب
ــام را  ــرت ام ــت«، حض ــانه نیس ــن افس ــش رفت ــت پی ــای عصم ــک مرزه ــا نزدی ــدن و ت ــی ش واقع
ــان، نماینــده ای از ایشــان  ــا جوان ــام، دانشــجویان ی ــان حیــات حضــرت ام ــد. در زم معرفــی کردی
درخواســت کــرده بودنــد تــا در مــورد مشکاتشــان بــه ایشــان مراجعــه کننــد؛ حضــرت امــام هم 
جناب عالــی را معرفــی کــرده بودنــد. خواهشــی کــه بنــده از شــما دارم، ایــن اســت کــه شــما هــم 
ــان در مــورد  ــا جوان ــا نمایندگانــی را معرفــی بفرماییــد، ت ــه اســم، نماینــده ای ی لطفــی بکنیــد و ب

ــد. ــه کنن ــا مراجع ــه آنه ــت، ب ــد داش ــه خواهن ــؤاالتی ک ــکات و س مش
البتـه آن زمان امـام به یـک عـّده از جوانان دانشـجو کـه رفتـه بودند بـه ایشـان مراجعه کـرده بودنـد، بنـده را معرفی 
کردند؛ بنـده هم میرفتـم. االن هـم روحانیـون خوبی در بین دانشـجویان هسـتند کـه مـورد تأیید من هسـتند. البته 
من نمیخواهم در این جا اسـم بیـاورم؛ لیکن بعضیهـا را حتی من به اسـم هم در بیـن مجموعه های دانشـجویی معرفی 
کرده ام و االن حضـور دارنـد و فّعالیتهای خیلـی خوبی هم میکننـد. آن روزی را که شـما اشـاره میکنید، ایـن کار، یک 
کار نویـی بـود؛ یعنی هیچ سـابقه نداشـت که یـک عّده جـوان بیاینـد از امـام درخواسـت کنند که یـک روحانـِی مثًا 
عاقه مند به مسـائل جوانـان را بـه اینهـا معرفی کند؛ کـه امام هـم معرفـی کردنـد و در رسـانه ها هم ایـن قضیه گفته 
نشـد و همین خود جوانـان آن را پخش کردنـد و حاال جناب عالـی هم اّطـاع داریـد و آن را مطرح میکنیـد؛ لیکن االن 
خوشـبختانه ایـن کار، کارِ رایجی اسـت. االن در همه دانشـگاهها روحانیـون جوانی حضـور دارند کـه فّعالیت میکنند. 
البته همـه در یک سـطح نیسـتند و به یک انـدازه از فعالیـت و کارایـی قرار ندارند؛ لیکن بینشـان کسـانی هسـتند که 

حقیقتـاً کارایـی دارنـد و از آن روزِ بنده اگر بهتر نباشـند - کـه یقیناً بهتر هم هسـتند - کمتر نیسـتند.
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برای غیر دانشجویان چطور؟
جوانان یکوقت مجموعه ای هسـتند کـه میخواهند مراجعـه کنند - مثًا دانـش آموزان، یـا کارگران - طبیعتاً میشـود 
کسـی را معرفی کرد؛ وااّل همین طور کـه مجموعه ای نباشـند، به روحانیـون فراوانی که هسـتند، مراجعـه میکنند و از 
روحانیون جـوان اسـتفاده میکننـد. میخواهم بگویم کـه فرق حـاال و آن روز این اسـت کـه آن روز اصـًا ایـن ارتباط با 
جوانـان - بخصوص جوانان دانشـجو - باب نشـده بود، لذا ایـن کار الزم بـود؛ اما االن خوشـبختانه ارتباط بـا جوانان باب 
شـده اسـت. خیلی از روحانیون و فضای مـا که خودشـان هم جواننـد، االن بـا جوانـان در ارتباطند؛ مسـائل جوانان را 
بررسـی میکنند؛ به آنها رسـیدگی میکنند و انسـان کارهـای خوب و حرفهـای ارزشـمندی از اینها میشـنود. بنابراین، 
گمـان نمیکنم االن نیازی باشـد که مـن کسـی را معرفی کنم. البتـه اگر یک وقـت هم در گوشـه ای الزم باشـد، حرفی 

ندارم.

بــا ایــن بــازار زیــاد نشــر کتــاب و انــواع مختلــف کتابــی کــه در بــازار مــا هســت، پیــدا کــردن 
کتابهــای خــوب بــرای انســان ســخت شــده اســت. مــن خواهــش میکنــم اگــر ممکن اســت، شــما 
ــد  ــورد و میتوان ــان میخ ــه درد جوان ــتر ب ــه بیش ــی را ک ــا کتابهای ــد ت ــی بفرمایی ــرادی را معرف اف
ــان بتواننــد ســؤاالت  ــان را پاســخ دهــد، از طریــق رســانه ها معرفــی کننــد و جوان ســؤالهای جوان

خود را خیلی بهتر جواب بگیرند و در زمینه های مختلف، راحت تر مطالعه کنند.
پیشـنهاد خوبی اسـت؛ رویش فکر میکنـم. البتـه قبلهـا در دوران مبـارزات، خود مـن ایـن کار را میکردم؛ یعنـی اصًا 
کتابهایی را میخوانـدم، به قصـد این که ببینیـم به درد چه کسـی میخورد، یـا کجاهایش بـه درد چه کسـانی میخورد 
و یادداشـت میکردم. جوانانـی که با من رفـت و آمد داشـتند - عمدتاً در مشـهد، یا در دوره ای که مشـهد نبـودم؛ تبعید 
بودم - مـن اسـم میدادم کـه ایـن کتابهـا را بخوانیـد؛ ایـن کتابها هـم متنـّوع بـود. االن هـم میشـود ایـن کار را کرد و 
مجموعـه ای را در نظـر گرفت. البتـه پخش آن از رسـانه ها مصلحـت نیسـت؛ به خاطر این کـه وقتی ما یکسـری کتاب 
را رسـماً از رسـانه ها معرفی میکنیـم، در واقـع کأنّه دایـره کتابخوانـی را محـدود میکنیـم. این مصلحت نیسـت که ما 
بگوییـم ایـن کتابها مجـاز اسـت و معنایش این اسـت کـه خوب اسـت؛ معنایـش این اسـت که غیـر این کتابهـا خوب 
نیسـت؛ شـاید این شـکلش صحیح نباشـد. اما ایـن که هرکـس به مـا مراجعه کـرد و گفـت من چـه کتابـی را بخوانم، 

بشـود یک فهرسـت و سـیاهه خوبی بـه او داد. البته کار قابل بررسـیای اسـت.

من بســیار خوشــحالم کــه در ایــن جمــع صمیمــی و دوســتانه شــرکت کــرده ام. الزم میدانــم باز 
ــان  هــم از شــما تشــّکر کنــم کــه مجــال دیــدار دو نســل را فراهــم کردیــد؛ یــک نســل مــا جوان
ــد از  ــی بع ــه در دوران طای ــرورش یافت ــاب و پ ــن انق ــالهای آغازی ــد در س ــتیم؛ متولّ ــروزی هس ام
ــان  انقــاب؛ و شــما کــه از نســل بانیــان انقــاب هســتید. آنچــه کــه بیشــتر مــورد توّجــه نوجوان
ــد، به خاطــر  ــا بودی ــی کــه همســن و ســال م ــان، در زمان ــن اســت کــه شــما و همرزمانت اســت، ای
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اندیشــه واال و هــدف مقّدســی که داشــتید، تــاش میکردیــد. همان طــور کــه مســتحضر هســتید، 
مــا در آســتانه دهــه ســوم انقــاب هســتیم کــه مقــارن بــا ســالهای پایانــی قــرن بیســتم میــادی 
اســت. قطعــاً یــک ســری فــراز و نشــیبها و گردنه هــای جدیــدی بــرای مــا پیــش خواهــد آمــد کــه 
ــن  ــذر از ای ــرای گ ــم ب ــنگینی ه ــؤولیت س ــم، مس ــا داری ــه م ــنیای ک ــت س ــل موقعی ــه دلی ب
گردنه هــا بــرروی دوش مــا هســت. جوانــان ایرانــی از قبــل از انقــاب به وســیله افــراد آگاهــی کــه 
هــدف تشــکیل حکومــت اســامی را بــه آنهــا منتقــل میکردنــد، تکلیــف خودشــان دانســتند کــه 
بــرای پیــروزی انقــاب تــاش کننــد. بعــد از پیــروزی انقــاب هــم بــرای حفــظ انقــاب در زمانــی 
کــه جنــگ و مســائل دیگــر پیــش آمــد، تــاش کردنــد. بــه هــر حــال، تــا آن جایــی کــه بــه مــا 
منتقــل شــده، جوانــان خــوب توانســتند وظیفه شــان را انجــام دهنــد؛ امــا از ایــن بــه بعــد بــرای 
مــن و امثــال مــن کــه بــه دلیــل تعّلــق خاّصــی کــه بــه انقــاب دارنــد، طبیعتــاً دغدغــه خاّصــی 
هــم بــرای ایــن انقــاب و آینــده ایــن انقــاب و آنچــه کــه دســتاورد خــون هــزاران شــهید اســت، 
دارنــد، ایــن نگرانــی هســت کــه ایــن فــراز و نشــیبها را چگونــه بایــد شــناخت؛ چگونــه بایــد بــا 
آنهــا مقابلــه کــرد؛ چگونــه بایــد بــرای طــی کــردن آنهــا آمــاده شــد؟ از شــما به عنــوان یــک پــدر 

مهربان تقاضا میکنم که نصایح خودتان را بفرمایید.
همان طـور که شـما میگوییـد، در سـالهای آینـده و در همه دوره هـای عمر شـما جوانـان - کـه ان شـاءاللَّ طوالنی باد 
و طوالنـی خواهد بـود - با بسـیاری از مسـائل مواجـه خواهید شـد. هر انسـان زنده ای طبعـاً با مسـائل فراوانـی مواجه 
میشـود. حاال آیا این مسـائلی کـه در سـالهای آینـده وجود خواهـد داشـت، دشـوارتر از مسـائلی خواهد بود کـه ما آن 
را فرضـاً در دهه هـای گذشـته تجربه کردیـم، یا آسـانتر خواهـد بـود؛ این هم قابل تشـخیص نیسـت. یعنی نمیشـود 
االن گفت که مسـائل آینده ما دشـوارتر خواهـد بـود از آنچه که در گذشـته داشـتیم؛ نخیر، ما ایـن را نمیتوانیـم یقیناً 
بگوییم - ممکن اسـت باشـد، ممکن اسـت نباشـد - اما آن که من میتوانم به شـما جوانان سـفارش کنم، این اسـت که 
جوان اّوالً باید احسـاس مسـؤولیت کنـد؛ یعنی واقعـاً خودش را مسـؤول بدانـد و بخواهد کـه زندگی را با پـای خودش 
پیش ببـرد و حرکت کنـد و مثل پـر کاهـی در امواج حـوادث نباشـد. ثانیـاً با ایمـان حرکت کنـد - ایمان نقش بسـیار 
مهّمی در پیشـرفت در همه میدانها و نیز پیروزی بـر همه موانـع دارد - ثالثاً بصیرت و آگاهی داشـته باشـد. اگر جوانان 
این سـه خصوصیت را در خودشـان تأمین کننـد - که البته کار چندان آسـانی نیسـت؛ اما بسـیار ممکن هسـت - من 
خیال میکنم که هـر وضعی دنیـا پیدا کنـد - ارتباطات پیشـرفت کنـد، تمّدنهـای گوناگون به عرصـه بـازار تمّدنها در 
دنیا پا بگذارند، قـدرت بزرگـی در دنیا از بین بـرود، قدرت جدیـدی به وجود آید؛ ایران چالشـهای گوناگونی در مسـائل 
اقتصادی و سیاسـی و غیره با دیگران داشـته باشـد، نداشـته باشـد - در همه زمینه ها شـما میتوانید موفقّیت خودتان 
را تضمیـن کنید. سـعی کنیـد این سـه خصوصیتـی را کـه مـن گفتـم، در خودتـان به وجـود آوریـد. ببینیـد؛ من که 
میگویم سـعی کنیـد به وجـود آورید، اعتقـادم این اسـت که سـعیها یک انـدازه نیسـت، یک انـدازه هم موّفق نیسـت؛ 

اما اعتقـاد دیگرم این اسـت که هر کسـی سـعی کنـد، باالخـره توفیقی خواهد داشـت.
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آن احسـاس مسـؤولیتی که من میگویـم، در مقابل حالـت »وِلِـش« قـرار دارد. بعضی از جوانان هسـتند کـه اگر گفته 
شـود ایـن کار را بکـن، میگوید وِلِـش! مثـًا امتحانات درسـی یـا قضیـه دیگـری در پیش اسـت، میگویـد وِلِـش! این 

»وِلِـش« بدتریـن با بـرای جوانان اسـت. احسـاس مسـؤولیت، یعنـی رها کـردن ایـن حالـت »وِلِش«.
ایمان هم یعنـی این کـه انسـان واقعاً مؤمنانـه وارد میدان شـود. سـعی کنیـد ایمانتـان را قـوی کنید. الحمـدللَّ همه 
شـما دلهایتـان پـاک و صـاف اسـت و ایمانهـا در دلهایتـان میدرخشـد - انسـان میتواند ایـن را حـس کنـد - در عین 
حـال بکوشـید آن را عمیق کنیـد، تا با هـر حادثـه ای متزلزل نشـود. با مطالعـات خوب، بـا اسـتفاده از انسـانهای واال و 

اسـتادهای خـوب، آن را تقویـت کنید.
در خودتـان بصیرت ایجـاد کنیـد. قـدرت تحلیـل در خودتان ایجـاد کنیـد؛ قدرتی کـه بتوانیـد از واقعیتهـای جامعه 
یک جمعبنـدی ذهنـی بـرای خودتـان به وجـود آوریـد و چیـزی را بشناسـید. این قـدرت تحلیـل خیلی مهّم اسـت. 
هر ضربـه ای کـه در طول تاریـخ ما مسـلمانان خوردیـم، از ضعـف قدرت تحلیـل بـود. در صدر اسـام هـم ضرباتی که 
خوردیم، همین طـور بوده که حـاال اینها بحثهـای تفسـیری زیـادی دارد. در دوره هـای گوناگون دیگر هـم همین طور 
اسـت. نگذارید که دشـمن از بیبصیرتـی و ناآگاهـی ما اسـتفاده کنـد و واقعیتـی را واژگونه در چشـممان جلـوه دهد.

سـؤاالت شـما تمام شـد، اما تا جلسـه تمام نشـده، مـن این نکتـه را عـرض کنم کـه در میان سـؤاالت شـما هیچ کس 
راجع به نمـاز سـؤالی از من نکـرد و هیچ نکته ای نگفـت! من حیفـم میآید که این جلسـه را بـدون ذکر نماز تمـام کنم. 
ببینید عزیـزان من! انسـان در معرض خطاهای گوناگونی هسـت. هر انسـانی - بـزرگ و کوچـک و پیر و جـوان ندارد - 
باالخره سـهوها و اشـتباهات و خطاهایی دارد و گناهانی بر او عارض میشـود. انسـان اگر بخواهد در جـاّده زندگی موّفق 

شـود، نماز میتوانـد جبران کننده باشـد.
در آیه شـریفه قرآن میفرمایـد: »و اقـم الصلوة طرفـی النهـار و زلفا من اللیـل ان الحسـنات یذهبن السـیئات«2؛ یعنی 
نمـاز را در دو سـوی روز و پاره هایـی از شـب بجا آوریـد؛ زیرا نیکیهـا میتوانـد بدیهـا را از بین ببرد. نمـاز نورانّیتـی دارد؛ 
ظلمتهـا را از بین میبرد، بدیهـا را از بین میبـرد و اثر گناهـان را از دل میزداید. انسـان باالخره ممکن اسـت آلودگیهایی 
پیدا کنـد و دسـت و بالش به خطایـی بند شـود. اگر به نمـاز پایبند باشـید، این نورانّیت شـما باقـی خواهد مانـد و گناه 

ایـن فرصت را پیـدا نمیکنـد که در جان شـما نفـوذ کند.
من خواهـش میکنم که به مسـأله نماز خیلی جـّدی نگاه کنید. البته همه شـما نمازخوانید؛ منتها سـعی کنیـد نماز را 
از حالت کسـالت آور بـرای خودتان خارج کنیـد؛ چون اگر نمـاز را از یـک کار همین طـور از حفظی و بـه اصطاح حالت 
طوطیواری خارجش نکنیم، یک چیز کسـالت آوری میشـود؛ یعنی آدم باید بلند شـود وضـو بگیرد و برود یـک کاری را 
که نمیداند چیسـت، انجام دهد. امـا اگر معانی این کلمـات را بفهمیـد، آن وقت خواهید دیـد که نماز اصًا کسـالت آور 
نیست؛ بلکه شـوق آور اسـت و انسـان به سـوی نماز میشـتابد. آن وقت »حّی علی الّصلوة«3- بشـتاب به نماز - واقعیت 

پیـدا میکند.
البته مـن نمیگویم کـه در سرتاسـر نمـاز معانـی آن را بفهمید - ایـن کارِ خـواص و اخـّص خواص اسـت؛ ما هم شـاید 
نمیتوانیـم آن گونه بفهمیم - امـا حّداقل بخشـی از نماز را بـا توّجه بخوانیـد؛ یعنی بدانید با چه کسـی حـرف میزنید و 

2. هود: 114
3. معانی االخبار: 40
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معنای آن کلماتـی که میگوییـد، بدانید. مـن در روایت خواندم کـه وقتی نزدیک ظهـر یا نزدیک مغرب میشـد، پیامبر 
به بـال میگفت: »ارحنا یـا بـال«4؛ ای بال! ما را آسـوده کن. آسـوده کـردن، یعنی آن حالـت آرامش را بـه ما ببخش؛ 

یعنی اذان بگـو؛ اذان بگـو که نمـاز خوانده شـود. به هر حـال خواهش میکنـم که ایـن توّجه به نماز را داشـته باشـید.
خداوند ان شـاءاللَّ همه شـما را حفـظ کنـد و در میدانهـای گوناگـون زندگی موّفقتـان بـدارد. میبینم که از قشـرهای 
مختلـف جوانـان در این جا جمـع شـده اید. همه تـان هـم جوانید، همه تـان هم آینـده داریـد، همه تـان هم ان شـاءاللَّ 
میتوانیـد در اعتاء و عـّزت و درخشـش حقیقی این کشـور و این ملت در سـطح جهان نقـش ایفا کنید. مـا هنوز نقش 
جهانِی خودمـان را آن چنان کـه باید، پیدا نکرده ایم. کشـور مـا ظرفیت خیلـی زیـادی دارد. از لحاظ تاریخـی، از لحاظ 
جغرافیایی، از لحاظ مـاّدی و معنوی، کشـور مهّمی اسـت و میتواند مثل خورشـیدی در دنیا بدرخشـد؛ آن هم نه فقط 
از جنبه ماّدی که غـرب آن را تجربـه کرده؛ بلکه هـم از جنبه مـاّدی و هم از جنبـه معنوی. جنبه مـاّدی محض، همین 
اسـت که میبینید امـروز متأسـفانه در غرب حقیقتاً به مشـکاتش هـم دچارند. ان شـاءاللَّ بتوانیـد از جنبه ی مـاّدی و 
معنوی بـه کشـور خودتان درخشـش دهیـد و در این زمینه هـا نقش ایفـا کنیـد. خداوند هم ان شـاءاللَّ به شـما کمک 

خواهد کرد. جلسـه خیلـی خوبی بود؛ از همه شـما متشـکرم.
والّسام علیکم و رحمةاللَّ و برکاته 
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نقش تاریخی جوانان در عرصه ی حیات اجتماعی *

تفکر جوانان، عامل تعیین کننده ی جهت گیری جوامع
بــرای هــر اجتماعــی ایــن مهــّم اســت کــه جوانــان آن اجتمــاع و آن کشــور، چگونــه فکــر کننــد، چگونــه عمــل و 
چگونــه احســاس کننــد. نســل جــوان بــرای هــر کشــوری در اصــل تعییــن کننــده اســت. حّتــی اگــر کشــورهایی 
در اوج پیشــرفت مــاّدی و علمــی و صنعتــی و اقتصــادی و ثروتهــای گوناگــون باشــند، اگــر نتواننــد نســل جــوان 
ــد در انتظــار آینــده ی ســختی  ــاً بای ــرود، مطمئّن ــد و نســل جــوان از دســت آنهــا ب خودشــان را درســت اداره کنن

ــند. باش

بی تفاوتی در نسل جوان نشانه زوال جامعه
ــه  ــی - رخ میدهــد. البت ــی اســت کــه امــروز در دنیــای غــرب - بخصــوص در بعضــی از کشــورهای غرب ــن اتّفاق ای
ایــن قســم توفانهــای اجتماعــی و تاریخــی بتدریــج خــودش را نشــان میدهــد. آدمهــای ناهوشــمند تــا آن اواخــر 
ــب  ــر جی ــه فک ــودطلب و ب ــت و س ــواه و خودپرس ــای خودخ ــی آدمه ــق اول ــه طری ــد؛ ب ــه ش ــد چ ــم نمیفهمن ه
خــود هــم یــا نمیفهمنــد، یــا اگــر هــم بفهمنــد، برایشــان اهمیــت نــدارد؛ امــا آدمهــای تیزبیــن و دلســوز در هــر 
ــاده  ــاق افت ــن اتّف ــرود. االن ای ــد نســل جوانشــان از دســت می ــه ببینن ــد ک ــن خطــر را حــس میکنن ــه ای ای جامع
اســت؛ یعنــی دلســوزان و هوشــمندان در همــان جوامــع غربــی کــه عــرض کــردم، احســاس کرده انــد کــه بــرای 
آنهــا چــه فاجعــه ای رخ میدهــد. جوانانشــان بــه میــزان بســیار زیــادی دچــار باهــای اجتماعــی مثــل اعتیــاد و از 
ــه قتــل و دزدی و  ــد کــه منجــر ب ایــن قبیــل هســتند. تعــداد بســیار زیادشــان دچــار هیجانهــای گمــراه کننده ان

*. بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان بسیجی »طرح والیت« 1378/06/13



ضوع "جوانان"
شتر درباره مو

مطالعه بی
جوانان

134

غــارت و جنایــت و شــهوترانیهای بســیار زشــت میشــود. تعــداد زیــادی هــم دچــار بیتفاوتیانــد؛ در انتخاباتهــا و در 
مســائل جمعــی شــرکت نمیکننــد. وقتــی از آنهــا ســؤال میپرســند کــه چــرا شــرکت نمیکنیــد، میگوینــد برایمان 

ــت. ــانه های زوال اس ــا نش ــی - اینه ــت بیتفاوت ــدارد - حال ــی ن اهمیت
ــی خــود بنویســند کــه به هرحــال  ــراژ جهان ــردازان صهیونیســم بنشــینند و در مجــّات پرتی حــاال فــان نظریه پ
مــا امــروز یــا فــردا مالــک جهانیــم. اینهــا را نوشــتند! متفّکــران سیاســی آمریکایــی صریحــاً ایــن را میگوینــد کــه 
بشــریت چــه بخواهــد، چــه نخواهــد، سرنوشــت دنیــا امــروز و فــردا در دســت ماســت؛ حــّق مــا هــم هســت! ایــن 
ــزار  ــد؛ چــون اب ــن را نشــان میده ــر از ای ــت غی ــد. واقعی ــدم. خــوب؛ بگوین ــن را دی ــن خــودم ای را مینویســند و م
پیشــرفت، بیــش از همــه چیــز، ســامت عــزم و اراده ی انســانی و داشــتن یــک هــدف جمعــی اســت، تــا همــه بــه 

آن هــدف توّجــه کننــد، آن را قلبــاً بپذیرنــد و بــا قــدرت بــه ســمت آن هــدف حرکــت کننــد.

انقاب اسامی عامل پرورش نسل جوان ممتاز و با ایمان
ــه،  ــر جامع ــی در ه ــت جمع ــن حرک ــل ای ــن عام ــا عمده تری ــت، ام ــع اس ــه متوّق ــراد جامع ــه ی اف ــن کار از هم ای
جوانــان هســتند. ببینیــد؛ نســل جــوان ایــن قــدر اهمیــت دارد. در کشــور خودمــان بــه برکــت انقــاب، بــه برکــت 
ایمــان اســامی و بــه برکــت همیــن رابطه هــای قلبــی میــان دلهــای پــاک و نورانــی بــا خــدا و بــا هــر چیــزی کــه 
احســاس میکننــد رنــگ خدایــی دارد، نســل جــوان ممتــازی شــکل گرفتــه اســت. رابطــه، خیلــی مهــّم اســت و 

ایــن رابطــه از قبــل از انقــاب تــا شــروع انقــاب و از اّوِل پیــروزی تــا امــروز هســت.

تاش در هدایت جوانان به سمت فساد در قبل از انقاب 
قبــل از انقــاب، همــه ی عوامــل در جهــت عکــس ایــن قضیــه بــود؛ یعنــی جوانــان بــه ســمت فســاد و بیتفاوتــی 
ســوق داده میشــدند. اصــًا بنــا و سیاســت، ایــن بــود. ایــن بنــا را هــم حکومــت وابســته ی ایــران نگذاشــته بــود؛ 
چــون آنهــا اصــًا بــه ایــن برنامه ریزیهــای دقیــق و بلنــد مــّدت و انســانی توّجــه نداشــتند. بنــا را دیگــران گذاشــته 
بودنــد! بــرای خارجیهایــی کــه میخواهنــد یــک مملکــت را دربســت در اختیــار گیرنــد، ایــن مهــّم اســت که نســل 
ــه مصالــح کشــور و سرنوشــت کشــور  ــه باشــد. اگــر نســل جــوان، بیتفــاوت و بیاعتنــا ب جــوان آن مملکــت چگون
باشــد، بــرای آنهــا خیلــی بهتــر اســت. آنهــا ســوق میدادنــد؛ عوامــل در جهــت عکــس تدیــن و عــزم و خلــوص و 

ــود. ــان ب صفــا و حرکــِت جوان

امام خمینی)ره( عامل فوق العاده در سوق دادن جوانان به دین 
ــک شــخص.  ــوان ی ــه عن ــه ب ــام ن ــاِد ام ــود؛ فری ــام ب ــاِد ام ــل، فری ــدا شــد. آن عام ــاده پی ــِل فوق الع ــک عام ــا ی  ام
ُحســن بــزرگ امــام ایــن بــود کــه خــود را بــه عنــوان یــک شــخص، مطــرح نکــرد و بــرای خــودش هــم در مســائل 
مربــوط بــه اســام و مســلمین، عنــوان شــخصی قائــل نشــد. امــام بــه عنــوان یــک انســان حــل شــده در اســام و 
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ــه  ــارف را پذیرفت ــن مع ــب، ای ــم قل ــدان و از صمی ــن دن ــود. او از ب ــارف الهــی مطــرح ب ــه مع ــک انســان دل داده ب ی
بــود و جــزو جانــش شــده بــود. او حاکمیــت خــدا را بــر زندگــی انســان قبــول کــرده بــود؛ کمااین کــه در زندگــی 

ــود. ــود؛ عبــد خــدا و مطیــع خــدا ب شــخصی خــودش حاکمیــت خــدا را حقیقتــاً پذیرفتــه ب

بتدگی خدا، گام اول در ایجاد حاکمیت الهی در فضای جامعه 
ــان  ــر وجودم ــر دل و ب ــدا را ب ــم؛ خ ــدا کنی ــده ی خ ــان را بن ــود: اّول دلم ــروع میش ــا ش ــی از این ج ــت اله حاکمی
« بــر کّل فضــای زندگــی جامعــه و کشــور، حرکت کنیــم، تا  حاکــم نماییــم و بعــد در ســمت ایجــاد حاکمیــت »الَلّ
بعــد بــه دنیــا برســیم. انســانهایی بــا ایــن خصوصیــت میتواننــد کار کننــد و پیــش برونــد و امــام، حقیقتــاً در ایــن 
میــدان، امــام و رهبــر الهــی بــود؛ لــذا فریــادی کــه او ســرداد، فریــاد اســام و فریــاد خــدا بــود و بــه برکــت نــام و راه 
ــا دلهــا رابطــه برقــرار کــرد و دلهــا را در قبضــه گرفــت. همیشــه همین طــور اســت کــه وقتــی پــای یــک  خــدا، ب
امــر الهــی بــه میــان آمــد، بافته هــای طاغوتــی بــه خــودی خــود کنــار زده میشــوند. مهــم ایــن اســت کــه آن امــر 
الهــی، آن عــزم و آن اقــدام الهــی، قــدم بــه میــدان بگــذارد: »فــاذا دخلتمــوه فانکــم غالبــون«1. کنــار کــه بنشــیند، 
ــدارد. بزرگتریــن انســانها، باالتریــن تقّدســها و دانشــها، وقتــی وارد میــدان نشــود و کنــار بنشــیند،  هیــچ اثــری ن
ــان  ــان ایمــان و عزمــی، آن چن ــا وقتیکــه آن چن ــد؛ ام همــه ی امــواج از روی ســر او رد خواهــد شــد و عقــب میمان
ــا معجــزه پهلــو نزنــد، دل خــوش دار«. هــر  ــا صفایــی وارد میــدان شــد، آن وقــت: »ِســحر ب دانــش و دل پرنــور و ب
ِســحری بــا آمــدن معجــزه، باطــل میشــود. وقتــی عصای موســی وســط آمــد، »مــا جئتــم بــه الّســحر«2؛ آن چیزی 
کــه شــما بــه میــدان آورده ایــد، جــادو و فریــب اســت؛ حقیقــت نیســت. حقیقــت، عصــای موســی اســت کــه وقتی 

وارد شــد، همــه ی آن ســحرها مثــل ســایه ای کــه در مقابــل فــروزش یــک چــراغ از بیــن میــرود، از بیــن رفتنــد.
ــه  ــد ک ــده مانده ان ــن پدی ــل ای ــد و در تحلی ــب میکنن ــد. بعضــی تعّج ــا جــذب ش ــذا دله ــرد؛ ل ــن کار را ک ــام ای ام
چطــور شــد در آن نظــام فاســد و باطــل کــه همــه ی عوامــل فرهنگــی، جوانــان را بــه ســمت فســاد ســوق میــداد، 
ناگهــان جوانــان جلــو آمدنــد و ایــن انقــاب عظیــم، راه افتــاد! علّــت، ایــن اســت. ایــن تحلیــل جامعــه شــناختی و 
روان شــناختِی کامــًا واضحــی هــم دارد. امــام بــا َمرکبــی وارد ایــن میــدان شــد کــه هــر کــه بــر آن َمرکــب، ســوار 

باشــد، میتوانــد همــه ی خفتــگان ســالم را بیــدار کنــد.

جنگ تحمیلی عامل آبدیده شدن نسل جوان کشور
نســل جــواِن مؤمــن شــکل گرفــت؛ بعــد امتحــان جنــگ پیــش آمــد. امتحــان جنــگ مثــل کــوره ای کــه شمشــیر 
را آبدیــده میکنــد، جوانــان را آبدیــده کــرد. ایــن نســل، بخصــوص آنهایــی کــه بــه میــدان رفتنــد و حّتــی آنهایــی 
ــد؛  ــه آنهایــی کــه عمــداً پشــت کردن ــد، آبدیــده شــدند. البتــه ن ــه جبهــه را پیــدا نکردن هــم کــه توفیــق رفتــن ب
ــوالً  ــده نشــدند. معم ــد، آبدی ــروری پشــت کردن ــاد و تن پ ــف و عن ــرس و ضع ــه از روی ت ــی ک ــا بعکــس! آنهای آنه
ــا کســانی  ــوزه شــدند؛ ام ــا رف ــد. آنه ــوزه میکن ــک طــرف را رف ــول و ی ــک طــرف را قب امتحــان، دو طــرف دارد؛ ی

1. مائده: 23
2. یونس، 81
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ــکال  ــد - اِش ــدا نکردن ــی آن را پی ــا توانای ــد، ی ــدا نکردن ــق پی ــد، توفی ــش نیام ــه پی ــود، بلک ــراض نب ــه از روی اِع ک
ســّنی، یــا اِشــکال کاری داشــتند - امــا دلشــان بــا جبهــه بــود، حتــی آنهــا هــم آبدیــده شــدند؛ یعنــی در حقیقت، 
اکثریــت ملــت ایــران. جنــگ، حقیقتــاً کــوره ای بــود کــه جوانــان و بقیــه ی مــردم را آبدیــده کــرد. از همــان وقــت، 

ــد. ــروع ش ــم ش ــمن ه ــای دش برنامه ه

برنامه ریزی برای فساد قشر جوان کشور راهبرد دشمن 
ببینیــد؛ شــما جوانــان عزیــز در آن ســالهایی کــه مــن اشــاره میکنــم - ســالهای 64 و 65 و 66 - در میــدان نبودیــد. 
ــی  ــه وقت ــود ک ــور ب ــه، این ط ــد. قضی ــدان نبودی ــال در می ــم به هرح ــی ه ــد، بعض ــک بودی ــی کوچ ــی خیل بعض
ــه ســمت پایگاههــا و پادگانهــا ســرازیر میشــد. بعضــی هــم  امــام یــک اشــاره میکــرد، ســیل داوطلبــان جبهــه ب
بیاجــازه بــه طــرف جبهــه میرفتنــد کــه البتــه نیروهــای نظامــی، اینهــا را میگرفتنــد، ســازماندهی میکردنــد، بــه 
ــاز  ــکات را ب ــیاری از مش ــره ی بس ــا ِگ ــد. همینه ــتفاده میش ــه اس ــا در جبه ــد و از اینه ــهایی میدادن ــا آموزش آنه
ــزات،  ــروی انســانی شــدیم. از لحــاظ تجهی ــود نی ــار کمب ــی دچ ــر وقت ــا کمت ــگ، م ــی در دوران جن ــرد؛ یعن میک
ــت؟  ــه میگف ــمن چ ــد. دش ــاده بودن ــه آم ــون همیش ــه؛ چ ــانی ن ــروی انس ــاظ نی ــا از لح ــود؛ ام ــی ب ــکل خیل مش
دشــمن واقعیــت را میدیــد؛ لــذا درمانــده بــود. آنهــا وقتیکــه جنــگ را طّراحــی و حملــه ی نظامــی بــه انقــاب را 
ــد؛ فکــر ســپاه و بســیج و فکــر  ــد، فقــط روی نیروهــای ســازمانی ارتــش حســاب کــرده بودن برنامه ریــزی میکردن
ــد.  ــط از آب درمیآم ــان غل ــدند، برنامه ش ــه میش ــا آن مواج ــون ب ــد و چ ــرده بودن ــانی را نک ــم انس ــای عظی نیروه
بایــد بــا ایــن کار بــه مبــارزه میپرداختنــد؛ پــس شــروع بــه تبلیغــات میکردنــد. از جملــه حرفهایــی کــه در دوران 
ــواج انســانی اســتفاده  ــران از ام ــود کــه ای ــن ب ــه شــد، ای ــام گفت ــه نظــام و انقــاب و ام جنــگ، بارهــا و بارهــا علی
میکنــد. مــا در جــواب میگفتیــم بلــه؛ مــا از امــواج انســانی اســتفاده میکنیــم؛ منتهــا امــواج انســانِی آگاه و مؤمــن. 
ــرای  ــد، ب ــزی را شــروع کردن ــذا برنامه ری ــد؛ ل ــران بودن ــم. نگ ــتفاده میکنی ــان اس ــروی عشــق و ایم ــا از نی ــه، م بل

ــد. ــم بگیرن ــت عظی ــن حرک ــوان را از ای ــل ج ــه نس این ک

انقاب اسامی حادثه بی سابقه تاریخ
ــه تشــکیل نظــام  ــی ب ــن انقــاب، حّت ــده ی بســیار عظیمــی اســت. مســأله ی ای ــن انقــاب، پدی ــزان مــن! ای عزی
ــل بشــر  ــد در مقاب ــک راه جدی ــرده و ی ــوض ک ــخ را ع ــاب، تاری ــن انق ــوری اســامی، محــدود نمیشــود. ای جمه
ــه ی بیســابقه ای اســت. مــن یــک  ــه ملتهــای اســامی - ایــن انقــاب، حادث به وجــود آورده اســت - چــه برســد ب
ــاه کــردم - میــان ایــن انقــاب و انقــاب اکتبــر 1۹17 شــوروی ســابق و  وقــت تاریــخ انقابهــا را مقایســه ای کوت
انقــاب کبیــر فرانســه در ســال 178۹؛ دویســت و چنــد ســال قبــل - اینهــا بــا هــم خیلــی تفــاوت دارد. اصــًا ایــن 
انقــاب از نــوع آن انقابهــا نیســت؛ پدیــده ی عجیبــی اســت. سیاســتمداراِن باهــوش صهیونیســِت دنیــا دیــده ی 
ــا  ــد. آنه ــه کنن ــا آن مقابل ــد ب ــاب عظیمــی اســت و بای ــاب، انق ــن انق ــه ای ــد ک ــد، فهمیدن ــاییده ی رِن ــارُدم س پ
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ــذا  ــد؛ ل ــخ واهمــه دارن ــم در ســطح تاری ــن حرکــت عظی ــع از ای ــا درواق ــد. آنه ــزی میکنن ــت، برنامه ری ــن نی ــا ای ب
ــان  ــه جوان ــان را - ک ــه ی اّول جوان ــت و در درج ــد مل ــه بتوانن ــرای این ک ــد، ب ــّدت میکنن ــد م ــای بلن برنامه ریزیه

ــد. ــن انقــاب، جــدا کنن ــع همــه ی جمعیــت فرداســت - از ای ــروز، در واق ام

اهمیت دوره طرح والیت
اهمیــت کار شــما و ایــن »طــرح والیــت« و ایــن زحمــات حقیقتــاً ارجمنــدی کــه بــرای این گونــه کارهــا کشــیده 
ــی میشــوید.  ــان در دوران جوان ــات اجتماعــی خودت ــا آگاهــی، وارد عرصــه ی حی میشــود، در این جاســت. شــما ب
ایــن معرفتهــا، ایــن آگاهیهــا - آشــنایی بــا مبانــی دیــن و مبانــی فرهنــگ محکــم و اســتوار دینــی - چیــز خیلــی 
ــد و خــوب و  ــدر مفی ــا آن ق ــه طرحه ــر شــود. این گون ــن طــرح بایســتی فراگی ــن ای ــه نظــر م عظیمــی اســت؛ و ب

ــاد نیســت. ــه نظــر مــن زی ــاره ی آن ســرمایه گذاری شــود، ب ســازنده اســت کــه هرچــه درب

نداشتن ایدئولوژی حقیقی، خاء بزرگ دنیای غرب
 دنیــای روپــا، دنیــای مســلّط امــروز - کــه عمدتــاً همــان دنیــای غــرب و َمــن تََبعــش هســتند - مهمتریــن خــأل را 
دارنــد و آن، خــاءِ یــک فکــر، یــک اندیشــه ی راهنمــا و به اصطــاِح متــداول، یــک ایدئولــوژی اســت کــه مّتکــی 
بــه یــک فکــر صحیــح و یــک تلّقــی درســت از عالـَـِم وجــود باشــد. مهمتریــن خــاءِ آنهــا نداشــتن ایــن اســت؛ لــذا 

مرتّــب ســعی میکننــد ایدئولوژیهــای دروغــی، درســت و تزریــق کننــد.

بناء انقاب اسامی بر جهان بینی صحیح عامل ترس قدرتهای مادی
 یــک علّــت عمــده ای کــه از ایــن انقــاب میترســند، همیــن اســت کــه ایــن انقــاب، یــک تفّکــِر صحیــِح درســِت 
ــم دارد.  ــش عال ــن از آفرین ــتدل و متی ــِی مس ــک تلّق ــح و ی ــی صحی ــک جهان بین ــر ی ــی ب ــده ی مّتک ــف ش تعری
براســاِس ایــن مجموعــه، هرکســی میدانــد کجــای دنیــا و کجــای راه قــرار دارد و بــه ســمِت کــدام هــدف حرکــت 
میکنــد. زندگــی، هدفــدار و مبــارزه نیــز هدفــدار میشــود. در مبنــا و تفّکر اســامی، هــدِف حیات انســان، رســیدن 
بــه درجــات کمــال اســت؛ کمــال معنــوی کــه حتمــاً آراســتگی مــاّدی را بــا خــودش دارد؛ یعنــی بــه تعبیــر رایــج، 
آخرتــی کــه از دنیــا عبــور میکنــد. ایجــاد یــک جامعــه ی عادالنــه، یــک جامعــه ی صالــح، یــک کشــور پیشــرو و 
ــا احســاس  ــا اخــاق انســانی و ب ــوی، ب ــری معن ــا جهتگی ــاّدی، ب ــای واالی م ــال دارای قدرته ــوی، درعین ح معن

ــی انســانیت. حقیق
ــی کــه آنهــا روی هــم ســوار  ــن تمّدن ــد. همــه ی ای ــن را ندارن ــا ای ــی اســت! غربیه ــد چــه هــدف واال و زیبای ببینی
کرده انــد و ایــن مســابقه ای کــه وجــود دارد، براســاس فردپرســتی و سودپرســتی شــخصی اســتوار اســت؛ لــذا در 
ــد، امــا در چنــد جــای دیگــر، دچــار اختــال میشــوند.  ایــن مســابقه، در یــک جــا پیشــرفتهایی به دســت میآورن
ــی  ــن آشــفتگی و بیهدف ــان و ای ــی جوان ــاالت عصب ــن اخت ــری، ای ــای فک ــن خأله ــی، ای ــای اخاق ــن اختاله ای
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ــت.  ــه نیس ــامی، این گون ــام اس ــت. در نظ ــتی اس ــتی و شخص پرس ــتی و خودپرس ــی از آن سودپرس ــان ناش جوان
ــی اســامی، کاری میکنــد کــه انســان در هــر لحظــه ای از لحظــات،  ــر فلســفی اســام و فهــم درســت از مبان تفّک
احســاس میکنــد در کجــای راه و بــه ســمت کــدام هــدف حرکــت میکنــد؛ قــدرت تحلیــل بــرای حــوادث مییابد و 
وظیفــه ی خــودش را در هــر شــرایطی تشــخیص میدهــد. امــروز بایــد جــوان مــا این گونــه باشــد. البتــه دشــمن، 

ــا آن مبــارزه میکنــد. ــد ب خوشــش نمیآیــد. دشــمن هرجــا چنیــن چیزهایــی را مشــاهده کنــد، هــر طــور بتوان

آیت الل مصباح یزدی شخصیت برجسته ی علمی و معنوی نظام اسامی
امــروز بحمــدالَلّ نظــام اســامی مــا مفتخــر اســت کــه شــخصیتهای برجســته ی علمــی و معنــوی در آن حضــور 
دارنــد؛ مثــل همیــن شــخصیت عزیــز و عظیــم - جنــاب آقــای مصبــاح)3( - کــه بحمــدالَلّ ایــن کار هــم از بــرکات 
ــه،  ــی دارم؛ فقی ــه ایشــان ارادت قلب ــال اســت میشناســم و ب ــل س ــه چه ــک ب ــن ایشــان را نزدی ایشــان اســت. م
فیلســوف، متفّکــر و صاحب نظــر در مســائِل اساســی اســام. اگــر خــدای متعــال بــه نســل کنونــی مــا ایــن توفیــق 
ــد،  ــتفاده کن ــری اس ــهید مطّه ــوم ش ــا مرح ــی، ی ــه ی طباطبای ــوم عّام ــل مرح ــه از شــخصیتهایی مث ــداد ک را ن
بحمــدالَلّ ایــن شــخصیت عزیــز و عظیــم، خــاءِ آن عزیــزان را در زمــان مــا پــر میکنند. مــن حقیقتــاً خــدا را حمد 
و شــکر میکنــم کــه جامعــه ی مــا و بخصــوص نســل جــوان مــا بــه ایشــان خیلــی عاقــه دارنــد. بنــده از هرجــا کــه 
ــد و  ــه ایشــان شــدیداً عاقه من ــا ب ــه نســل جــوان م ــم ک ــاع یافت ــر کــردم - در سرتاســر کشــور - اّط کســب خب
معتقــد و قــدردان اســت. ایــن هــم نعمــت بــزرگ خــدا و دلیــل ســامت ایــن کار اســت. وقتــی انســان بــا روح و بــا 

ــود.  ــور میش ــد، همین ط ــدان ش ــی وارد می ــدف خدای ه

لزوم استمرار کسب آگاهی ها از طریق طرح والیت و قدر دانستن آن
ــز -  ــان عزی ــاورد و شــما جوان ــار بی ــه ب ــج و ثمــرات خــودش را ب ــی، نتای ــن کار در حــّد عال ــدوارم ان شــاءالَلّ ای امی
ــد،  ــه به دســت آوردی ــی را ک ــن آگاهیهای ــوزان - ای ــم دانش آم ــم دانشــجویان و ه ــران، ه ــم دخت ــم پســران، ه ه
معلوماتــی کــه کســب کردیــد و کتابهایــی را کــه فراگرفتیــد، اســتمرار ببخشــید و رابطــه ی خــود را بــا ایــن مرکــز، 
ــد و  ــدا کن ــوی و خــوب، توســعه پی ــن صــورِت ق ــه همی ــه روز ب ــد روزب ــم بای ــن کار ه ــاءالَلّ ای ــد. ان ش ــه دهی ادام
کســانی کــه دســت اندرکار مســائل فرهنگــی هســتند، مغتنــم بشــمارند، قــدر بداننــد و از آن اســتقبال کنند. شــما 
هــم ان شــاءالَلّ هــر کدامتــان در محیط خودتــان مثــل چراغــی فــروزان، مایــه ی هدایــت دیگــران شــوید و دیگران 

ــا افــکار عالیــه ی اســامی آشــنا کنیــد.  را ب

3. آیةالَلّ محمدتقی مصباح یزدی



جوانان

139



 مسأله جوانان مسأله ملی درجه یک و جدی در کشور
جوانی پدیده درخشان زندگی

نیازمندی های اصلی جوان
استعداد جوانان ایرانی عامل تکامل و ترقی ایران
عامل مسئولیت بیشتر مسئوالن در برابر جوانها

لزوم توجه ملی به مسأله جوانان در کشور
نظر اسام درباره جوانان

امیرالمؤمنین)علیه السام( الگوی نسل جوان
اسـتفاده پیامبراکرم)صلی الل علیه وآلـه( از نیـروی 

جوان برای مدیریت سپاه اسام
وجود سرمایه جوان فعال در تمامی عرصه ها در کشور 

مسئولیت عظیم تمامی دستگاههای کشور دربرابر 
جوانان

ایران پرفرصـت ترین کشـورها به لحـاظ دارابودن 
جمعیت جوان 

 و...

توجه به مسائل جوانان و برنامه ریزی برای آنان؛
 مسأله ای جّدی و درجه یک
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توجه به مسائل جوانان و برنامه ریزی برای آنان؛ مسأله ای جّدی و درجه یک *

 مسأله جوانان مسأله ملی درجه یک و جدی در کشور
ایــن مجلــس، یــک مجلــس عظیــم و اســتثنایی اســت. جمعیــت متراکــم و بزرگــی - کــه همــه هــم جوان هســتند 
- در این جــا اجتمــاع کرده انــد. ایــن مــکان هــم مصّاســت کــه معنویــت نمــاز و محــل عبــادت، فضــا را معنــوی و 
نورانــی کــرده اســت. از طرفــی بعــد از روزهــای عــزاداری اســت و جوانــان مــا در روزهــای تاســوعا و عاشــورا و قبــل و 
بعــد از آن، بــا حضــور در مراســم عــزاداری و نمایشــهای بســیار زیبــای عــزاداری، از یــک روحیــه حســینی و معنوی 
ــد. بنابرایــن، هــم از لحــاظ زمــان، هــم از لحــاظ مــکان، هــم از لحــاظ ترکیــب جمعیــت، هــم از لحــاظ  برخوردارن
ــس،  ــن مجل ــم در درجــه اّول در ای ــن میخواه ــر اســت و م ــس بینظی ــک مجل ــس، ی ــن مجل ــت، ای ــت جمعی کمی
ــم،  ــن ســطح الزم دانســتم مطــرح کن ــن مســأله را در ای ــت این کــه ای ــم. عل ــان را مطــرح کن مســأله جــوان و جوان
ــد در  ــل شــود. همــه بای ــی تبدی ــاً مل ــه یــک مســأله حقیقت ــد ب ــا، بای ــان در کشــور م ــن اســت کــه مســأله جوان ای
قبــال ایــن مســأله احســاس مســؤولیت کننــد؛ هــم دولــت، هــم روحانیــت، هــم بســیج، هــم ســازمانهای ورزشــی و 
هــم صــدا و ســیما. همــه دســتگاههایی کــه در زمینه هــای مربــوط بــه جوانــان میتواننــد نقشــی ایفــا کننــد، بایــد 
ــا حضــور در ایــن  درخصــوص مســأله جوانــان در ایــن کشــور احســاس مســؤولیت کننــد. مــن میخواهــم امــروز ب
مجلــس و بــا طــرح مســأله جوانــان و بــا ســخن گفتــن رودررو بــا جوانــان، ایــن پیــام را بــه همــه مســؤوالن برســانم 
ــان را یــک مســأله درجــه  ــرای جوان ــزی ب ــان و برنامه ری ــان، آینــده جوان ــان، نیازهــای جوان ــد مســأله جوان کــه بای
ــر اســت. مطالبــی ماننــد »امیــد ملــت« و »آینــده کشــور«  ــد. ایــن اجتنــاب ناپذی ــه حســاب آورن یــک و جــّدی ب
مکــّرر دربــاره جوانــان گفتــه میشــود. اینهــا مطالــب راســتی اســت، امــا تکــراری اســت. مــن نمیخواهــم وقــت را به 
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ایــن مطالــب بگذرانــم؛ بلکــه میخواهــم درســت ســراغ اصــل مطلــب بــروم.

جوانی پدیده درخشان زندگی
جوانــی، یــک پدیــده درخشــان و یــک فصــل بیبدیــل و بینظیــر از زندگــی هــر انســانی اســت. در هــر کشــوری کــه 
ــب اســت، درســت رســیدگی شــود، آن کشــور در راه  ــن مطل ــه حــق ای ــان ک ــان، آن چن ــه مســأله جــوان و جوان ب
ــت  ــه در آن جمعی ــا باشــد ک ــل کشــور م ــر کشــوری مث پیشــرفت موّفقیتهــای بزرگــی به دســت خواهــد آورد. اگ
ــن  ــد، ای ــکیل میده ــور را تش ــت کّل کش ــم از جمعی ــبت عظی ــک نس ــزرگ و ی ــب و ب ــت غال ــک جمعی ــوان، ی ج
ــه بزرگترهــا  ــم قســمت اّول صحبتــم بیشــتر مــورد توّج قضیــه اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد. مــن امــروز مایل
هــم مســؤوالن، هــم پــدران و مــادران، هــم معلّمــان و هــم متصّدیــان مســائل مربــوط بــه جوانــان - قــرار گیــرد. در 

ــا شــما در میــان خواهــم گذاشــت. ــان اســت کــه مطالبــی را ب ــه شــما جوان قســمت دوم، خطــاب اصلــی مــن ب
امــا قســمت اّول کــه دربــاره مســؤولیتهایی اســت کــه نســبت بــه جــوان وجــود دارد. بایــد بگویــم کــه جوانــی - این 
دوره مشعشــع و درخشــان - دوره ای اســت کــه اگــر چــه چنــدان طوالنــی نیســت، امــا آثــارش یــک آثــار مانــدگار 
و طوالنــی در همــه زندگــی انســان اســت. جوانــی از بلــوغ آغــاز میشــود. در این جــا میخواهــم از منظــر جوانــان بــه 
مســأله نــگاه کنــم، تــا بزرگترهــا، پــدران و مــادران و مســؤوالن، فضــای جوانــی را کــه خودشــان هــم یــک روز در آن 

ــد. ــاد آورن ــد، به ی فضــا بودن

نیازمندی های اصلی جوان
ــن  ــال تکوی ــون در ح ــی دارد. اّوالً چ ــات و انگیزه های ــی - تمای ــاز جوان ــوص در آغ ــی - بخص ــوان در دوره جوان ج
هویّــت جدیــد خــود اســت، مایــل اســت شــخصیت جدیــد او بــه رســمیت شــناخته شــود؛ کــه غالبــاً ایــن اتّفــاق 
ــاً  ــند. ثانی ــمیت نمیشناس ــه رس ــا ب ــدش گوی ــخصیت جدی ــت و ش ــوان را در هویّ ــادران ج ــدران و م ــد و پ نمیافت
ــته اســت  ــدم گذاش ــازه ای ق ــای ت ــه دنی ــی دارد و ب ــد جســمانی و روح ــی دارد. رش ــات و انگیزه های ــوان احساس ج
ــا  ــد بیخبــر و بیاّطــاع میماننــد، ی ــن دنیــای جدی ــراد در جامعــه، از ای ــواده، کســان و اف ــاً دوروبریهــا، خان کــه غالب
ــذا جــوان احســاس تنهایــی و غربــت میکنــد. مــن مایلــم ایــن مطالــب را بزرگترهــا  ــه آن بیاعتنایــی میکننــد؛ ل ب
ــی - چــه  ــاً جــوان در دوره جوان ــد. ثالث ــاد آورن ــه ی ــِی خودشــان را ب ــرار دهنــد و دوره جوان ــه ق بشــنوند، مــورد توّج
اوایــل بلــوغ و چــه بعدهــا - بــا مجهــوالت زیــادی روبــه رو میشــود. مســائل جدیــدی بــرای او مطــرح میشــود کــه 
ــبهه ها  ــن ش ــه ای ــت ب ــل اس ــه مای ــد ک ــود میآی ــتفهامهایی به وج ــبهه ها و اس ــن او ش ــت. در ذه ــؤال انگیز اس س
ــذا  و ســؤالها و اســتفهامها پاســخ داده شــود؛ کــه در بســیاری از مــوارد، پاســِخ بهنــگام و دلنشــین داده نمیشــود؛ ل
جــوان احســاس خــأل و ابهــام میکنــد. رابعــاً جــوان احســاس میکنــد در وجــود او انرژیهــای متراکمــی وجــود دارد 
و تواناییهایــی را هــم از لحــاظ جســمانی و هــم از لحــاظ فکــری و ذهنــی در خــود احســاس میکنــد. حقیقتــاً هــم 
تواناییهایــی کــه در جــوان هســت، میتوانــد معجــزه کنــد؛ میتوانــد کوههــا را جابه جــا کنــد؛ امــا جــوان احســاس 
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ــذا احســاس  ــرداری نمیشــود؛ ل ــای او بهره ب ــن تواناییه ــم و از ای ــرژی متراک ــن ان ــا و از ای ــن نیروه ــه از ای ــد ک میکن
بیهودگــی و اهمــال میکنــد. خامســاً جــوان بــرای اولین بــار بــا دنیــای بزرگــی در دوره جوانــی مواجــه میشــود کــه 
ــرای او پیــش  ــد. بســیاری از حــوادث زندگــی ب ــادی نمیدان ــه نکــرده و از ایــن دنیــا چیزهــای زی ایــن دنیــا را تجرب
ــی و کمــک  ــه راهنمای ــاج ب ــه احتی ــد ک ــد. احســاس میکن ــا نمیدان ــل آنه ــف خــودش را در مقاب ــه تکلی ــد ک میآی
فکــری دارد و از آن جــا کــه پــدران و مــادران غالبــاً اشــتغال دارنــد، بــه جــوان نمیرســند و ایــن کمــک فکــری بــه او 
داده نمیشــود. مراکــزی کــه در ایــن زمینــه مســؤولند، غالبــاً در جــای الزم و در نقطــه نیــاز حضــور ندارنــد؛ لــذا ایــن 
کمــک بــه او داده نمیشــود و جــوان احســاس بیپناهــی میکنــد. ایــن احساســات در جــوان مــا به طــور غالــب وجــود 
دارد؛ از یــک طــرف احســاس تنهایــی، از یــک طــرف احســاس بیپناهــی، از یــک طــرف احســاس تواناییهای فــراوان 

ــود. ــتفاده نمیش ــا اس ــن تواناییه ــه از ای ــاس این ک و احس

استعداد جوانان ایرانی عامل تکامل و ترقی ایران
ــاً  ــد. مخصوص ــؤولیت دارن ــه مس ــآورد و هم ــود می ــه به وج ــرای هم ــؤولیتهایی را ب ــات، مس ــن احساس ــود ای وج
دولــت، روحانیــت، صداوســیما، بســیج، ســازمان ورزش کشــور و نهادهــا و مراکــز فرهنگــی، مســؤولیتهای بزرگــی 
در قبــال نســل جــوان دارنــد؛ بخصــوص در کشــوری مثــل کشــور مــا کــه نســل جــوان از لحــاظ کمّیــت، متراکــم 
و گســترده؛ از لحــاظ روحیــه، دارای روحیــه ایمــان؛ از لحــاظ آمادگــی، آمــاده کارهــای بــزرگ و از لحــاظ اســتعداد، 
یــک مجموعــه بســیار بــا اســتعداد اســت. این کــه مــن بارهــا گفتــه ام متوّســِط اســتعداد جوانــان ایرانــی از متوّســِط 
ــن  ــک امــر مســلّم اســت. ای ــر اســت، محصــول یــک کاوش و بررســی علمــی و ی ــا باالت ــان دنی اســتعدادهای جوان
اســتعداد، این کمّیــت فــراوان و ایــن تواناییهــا، میتوانــد کشــوری مثــل ایــران را در راههــای تکامــل و تعالــی و ترّقی 

کمــک بزرگــی کنــد.

عامل مسئولیت بیشتر مسئوالن در برابر جوانها
ــار  ــی دچ ــور افراط ــان، به ط ــاظ ایم ــادات و از لح ــاظ اعتق ــی، از لح ــوان ایران ــل ج ــه نس ــبت ب ــان نس ــی کس بعض
قضاوتهــای غلــط و انحرافــی هســتند. مــن اعتقــادم ایــن اســت. کاوشــها هــم همیــن را نشــان میدهــد کــه جــوان 
ایرانــی، جوانــی اســت مؤمــن، پاکدامــن، پــاک گوهــر، دارای زمینه هــای دینــِی بســیار زیــاد و مایــل بــه جنبه هــای 
معنــوی. البتــه توّقعــی کــه مــا از یــک جــوان داریــم، بــا توّقعــی کــه از یــک آدم مّســِن جاافتــاده قــوا از دســت داده 
داریــم، به کلّــی متفــاوت اســت. جوانــان ایرانــی - چــه دخترانــش، چــه پســرانش - هــم از لحــاظ امکانــات روحــی، 
معنــوی، ذهنــی و هــم از لحــاظ امکانــات ایمانــی، در حــّد بســیار خوبــی هســتند. ایــن امــر، مســؤولیت بزرگــی را بر 

ــذارد. دوش مســؤوالن میگ
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لزوم توجه ملی به مسأله جوانان در کشور
البتــه مــن بایــد اعتــراف کنــم کــه خوشــبختانه امــروز بــه مســائل جوانــان توّجــه و اهتمــام میشــود. هــم مراکــزی 
کــه مخصــوص رســیدگی بــه امــور جوانــان اســت - مثــل مرکــز ملــی و ســازمان جوانــان - هــم مراکــزی کــه از اّول 
ــِی  ــل بســیج - و هــم مراکــز دولت ــد - مث ــزرگ ســازماندهی کن ــان را در میدانهــای ب انقــاب توانســته اســت جوان
آمــوزش و پــرورش، بــه اهمیــت مســأله جوانــان توّجــه کرده انــد؛ ولــی مــن بیــش از ایــن توّقــع دارم. مــن انتظــار 
ــی و  ــردن راه تعال ــاز ک ــت درســت و ب ــرای هدای ــزی ب ــان و برنامه ری ــه جوان ــن ب ــان و پرداخت ــه مســأله جوان دارم ک
تکامــل در مقابــل جوانــان، بــه یــک مســأله ملــی و حقیقــی تبدیــل شــود و همــه بایــد احســاس مســؤولیت کننــد.

نظر اسام درباره جوانان
برگردیــم بــه نظــر اســام. نظــر اســام دربــاره جوانــان، دقیقــاً منطبــق بــر همــان امری اســت کــه امــروز پیشــنهاد 
و نیــاز مــا از نســل جــوان و بــرای نســل جــوان اســت. پیامبراکــرم دربــاره جوانــان توصیــه کــرده اســت، بــا جوانــان 
انــس گرفتــه اســت و از نیــروی جوانــان بــرای کارهــای بــزرگ اســتفاده کــرده اســت. امســال، ســاِل امیرالمؤمنیــن 
ــن شــده اســت. شــما امیرالمؤمنیــن علیه الّســام را فقــط به عنــوان یــک چهــره  ــب علیه الّســام معّی علیبن ابیطال
دوران چهــل ســاله و پنجــاه ســاله و شــصت ســاله نبینیــد. درخشــش آن حضــرت در دوران جوانــی، همــان الگــوی 

مانــدگاری اســت کــه همــه جوانــان میتواننــد آن را سرمشــق خودشــان قــرار دهنــد. 

امیرالمؤمنین)علیه السام( الگوی نسل جوان
در دوره جوانــی در مکــه، یــک عنصــر فــداکار، یــک عنصــر بــا هــوش و یــک جــوان فّعــال و پیشــرو و پیشــگام بــود. 
ــرد و  ــپر میک ــینه س ــر س ــای خط ــت. در میدانه ــر برمیداش ــِر راه پیامب ــزرگ را از س ــای ب ــا، مانعه ــه میدانه در هم
ــرد  ــم ک ــه فراه ــه مدین ــر را ب ــکان هجــرت پیامب ــداکاری خــود، ام ــا ف ــت. ب ــده میگرف ــا را برعه ســخت ترین کاره
ــود.  ــم، هوشــمند، جوانمــرد و بخشــنده ب ــال، عال ــده دســته های فّع ــده ســپاه، فرمان ــه، فرمان و بعــد در دوران مدین
ــود. در زمینــه  ــود. در عرصــه حکومــت، یــک فــرد کارآمــد ب ــده پیشــرو ب در میــدان جنــگ، ســرباز شــجاع و فرمان
مســائل اجتماعــی هــم یــک جــوان پیشــرفته بــه تمــام معنــا بــود. پیامبــر اکرم نــه فقــط از کســی مثــل علــی، بلکه 
در دوران ده ســال و چنــد مــاه حکومــت خــود، از عنصــر جــوان و نیــروی جــوان حداکثــر اســتفاده را کــرده اســت.

استفاده پیامبراکرم)صلی الل علیه وآله( از نیروی جوان برای مدیریت سپاه اسام
پیامبــر اکــرم در یکــی از حّساســترین لحظــات عمــر خــود، مســؤولیت بزرگــی را بــه یــک جــوان هجــده ســاله داد. 
ــی  ــای زندگ ــن هفته ه ــه در آخری ــت ک ــا آن وق ــده دار میشــد؛ ام ــی را عه ــرم فرمانده ــر اک ــا خــود پیامب در جنگه
ــود او  ــیله خ ــوری روم به وس ــرزمین امپرات ــه س ــی ب ــت و لشکرکش ــد رف ــم خواه ــن عال ــرد از ای ــاس ک ــود احس خ
امــکان نــدارد - چــون کار بســیار بــزرگ و دشــواری بــود؛ الزم بــود نیرویــی بــرای ایــن کار برگزیــده شــود کــه هیــچ 
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مانعــی نتوانــد جلــِو آن را بگیــرد - ایــن مســؤولیت را بــه یــک جــوان هجــده ســاله داد. پیامبــر میتوانســت یــک نفر 
ــا یــک جــوان هجــده ســاله  از اصحــاب پنجــاه ســاله، شــصت ســاله و دارای ســابقه جنــگ و جبهــه را بگــذارد؛ ام
ــرد. آن  ــتفاده ک ــم اس ــودِن او ه ــهید ب ــد ش ــابقه فرزن ــان و از س ــر از ایم ــود. پیامب ــامةبن زید« ب را گذاشــت و او »اس
ــه - در دو ســال  ــدر اســامةبن زید - یعنــی زیدبن حارث ــود کــه پ نقطــه ای کــه اســامه را فرســتاد، همــان نقطــه ای ب
قبــل از آن در آن نقطــه بــه شــهادت رســیده بــود. پیامبــر فرماندهــِی ســپاهی بــزرگ و گــران را بــه آن جــوان هجده 
ســاله داد کــه همــه اصحــاب بــزرگ و پیرمــرد و ســرداران ســابقه دار پیامبــر در آن ســپاه عضــو بودنــد. پیامبــر بــه او 
گفــت تــا آن محلــی کــه پــدرت در آن جــا شــهید شــد، میــروی - یعنــی در »موتــه« کــه محلــی در امپراتــوری روِم 
آن روز و در کشــور شــاِم امــروز بــود - و آن جــا را اردوگاه میکنــی. بعــد دســتورات جنگــی را بــه او داد. از نظــر پیامبــر، 

ــت اســت. ــز اهمی ــدر حائ ــوان این ق ــروی ج نی

وجود سرمایه جوان فعال در تمامی عرصه ها در کشور 
ــم و  ــران عظی ــران و پس ــم؛ دخت ــادی داری ــان زی ــم؛ جوان ــادی داری ــامةبن زیدهای زی ــورمان اس ــروز در کش ــا ام م
جمعیــت انبوهــی از ایــن مجموعه هــا داریــم کــه حاضرنــد در همــه میدانهــای فّعــال - در میــدان درس، در میــدان 
سیاســت، در میــدان فّعالیتهــای اجتماعــی، در میــدان مشــارکتهای گوناگــون بــرای فقرزدایــی، بــرای ســازندگی، و 
در هــر صحنــه و عرصــه ای کــه بــرای آنهــا برنامه ریــزی شــود و امــکان داده شــود - شــرکت کننــد. ایــن موقعیــت 
ــن  ــی از بزرگتری ــه توانســت یک ــان نســلی اســت ک ــبیه هم ــن نســل، ش ــرای کشــور ماســت. ای ــی ب بســیار مهم
تجربه هــای ایــن کشــور - یعنــی تجربــه جنــگ تحمیلــی - را بــا قــدرت و بــا موّفقیــت بــه پایــان ببــرد. بــد نیســت 
شــما بــرادران و خواهــران عزیــز بدانیــد؛ آن روز کــه ســپاه پاســداران انقاب اســامی تشــکیل شــد، بیشــتر کســانی 
ــن ســپاه  ــروز ســرداران ای ــد. همیــن کســانیکه ام ــان بودن ــان و نوجوان ــت داشــتند، جوان ــن ســپاه عضوی کــه در ای
ــا  ــد و ی ــل شــده بودن ــازه فارغ التحصی ــا ت ــد، ی ــا دانشــجو بودن ــد، آن روز ی ــاال دارن محســوب میشــوند و درجــات ب
حتــی قــدم بــه دانشــگاه هــم نگذاشــته بودنــد. آن روز کــه امــام فرمانــده ســپاه را - فرماندهی کــه ســالهای متمادی 
میدانهــای جنــگ را اداره کــرد - بــه فرماندهــی منصــوب کردنــد، او در حــدود بیســت و شــش ســال ســن داشــت.

مسئولیت عظیم تمامی دستگاههای کشور دربرابر جوانان
 انقــاب از ایــن تجربــه یــک بــار دیگــر اســتفاده کــرده و توانســته نقــش عظیــم و ســازنده جوانــان را اثبــات کنــد. 
ایــن، آن بخشــی بــود کــه مایــل بــودم بزرگترهــا و مســؤوالن بــه آن توّجــه کننــد؛ یعنــی از منظــر جــوان به مســأله 
ــات و  ــن توّقع ــال ای ــود را در قب ــف خ ــدن؛ وظای ــوان را دی ــات ج ــات و احساس ــا، توّقع ــردن؛ آرزوه ــگاه ک ــی ن جوان
ــی، چــه صــدا و ســیما،  ــی و چــه غیردولت ــدن. همــه دســتگاههای مســؤول، چــه دولت خواســته های بحــق فهمی
چــه وزارتخانه هــای مربــوط بــه جوانــان - آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی - چــه بخشــهای مربــوط بــه ورزش، 
ــان، چــه بســیج، چــه روحانیــت و چــه ارگانهــای تبلیــغ و ترویــج دیــن، بایــد احســاس  چــه بخشــهای ویــژه جوان
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کننــد کــه در مقابــل ایــن نســل، در مقابــل ایــن جمعیــت عظیــم، در مقابــل ایــن همــه اســتعداد و ایــن همه انــرژِی 
متراکــم مســؤولند.

ایران پرفرصت ترین کشورها به لحاظ دارابودن جمعیت جوان 
بخــش بعــدی، یــک جملــه خطــاب بــه شماســت: عزیــزان مــن! بــا امکاناتــی کــه ایــن کشــور در حــال حاضــر از آن 
برخــوردار اســت، نتیجــه منطقــی، یــک آینــده روشــن، رضایتبخــش و افتخارآمیــز اســت. جمعیــت کشــور، اکثــراً 
جواننــد. امــروز در دنیــا کشــورهایی هســتند کــه به کمبــود جــوان دچارنــد. ســطح ســّنی آنهــا باالســت و مجبورند 
نیــروی جــوان خودشــان را از کشــورهای دیگــر تأمیــن کننــد. کشــور مــا از لحــاظ جمعیــت جــوان کشــور، یکــی 
ــان و روحیــه عمــوم مــردم، روحیــه کار و ابتــکار  ــه برکــت انقــاب، روحیــه جوان از پرفرصت تریــن کشورهاســت. ب
و خاقّیــت اســت. قبــل از انقــاب، بــه جــوان و غیرجــوان فرصــت ابتــکار و خاقّیــت در زمینــه علمــی، در زمینــه 
ــود. امــا انقــاب نیــروی  ــا بیاعتنایــی مواجــه ب صنعتــی و در زمینــه ابتــکارات گوناگــون داده نمیشــد و ابتــکارات ب
ــذا ایــن روحیــه هــم یکــی  ــده کــرد؛ ل ــا زن ــه خــود را در جامعــه م ــه نفــس و اعتمــاد ب ــکاء ب اســتقال و نیــروی اتّ
ــی، همیــن  ــم. از طرف ــه ای داری ــا چنیــن روحی ــن همــه جــوان و ب ــا ای ــا جمعیتــی ب ــزرگ اســت. م از فرصتهــای ب
جمعیــت جــوان و آحــاد ملــت احســاس میکننــد کــه در سرنوشــت کشــور دخیلنــد. دولتهایــی را انتخــاب میکنند؛ 
مســؤوالنی را گزینــش میکننــد و در واقــع و حرکــت و اداره کشــور به وســیله کســانی اســت کــه مــردم در انتخــاب 

ــد. آنهــا نقــش دارن

واقعیت استثنائی و فرصتی بزرگ برای کشور
امــروز در بعضــی از کشــورهای نزدیــک مــا در همیــن منطقــه، مــردم کمتریــن نقشــی در انتخــاب مسؤوالنشــان 
ــر آنهــا حکومــت میکننــد کــه مــردم در آمــدن و رفتنشــان، مــدت حکومتشــان، ثروتشــان،  ــد. مســؤوالنی ب ندارن
عیاشیهایشــان و استفاده هایشــان کمتریــن نقشــی و کمتریــن نظارتــی ندارنــد. در بعضــی از کشــورها هــم صــورت 
ظاهــر، دمکراســی اســت؛ امــا در باطــن، حضــور مــردم نیســت. تســلِّط مراکــز قــدرت بیگانــه یــا خــودی در آنهــا بــه 

نحــوی اســت کــه مــردم درواقــع در اداره کشــور هیــچ نقشــی ندارنــد.
ــردم،  ــه اســتثنایی اســت. م ــن منطق ــل در ای ــت اســتثنایی اســت؛ الاق ــک واقعی ــا، ی ــت در کشــور م ــروز واقعی ام
ــا اراده و میــل و تشــخیِص خــود انتخــاب میکننــد و آنهــا را در معــرض آزمایــش  دولتهــا و نماینــدگان مجلــس را ب
ــه  ــار دیگــر ب ــد و اگــر نخواســتند، ب ــار دیگــر آنهــا را برســر کار میآورن ــاز ب ــد، ب ــد. اگــر از آنهــا راضــی بودن میگذارن

ــزرگ اســت. ــک فرصــت بســیار ب ــن هــم ی ــد. ای ســراغ دیگــری میرون

رسمیت داشتن اصول و ارزشهای اسامی، فرصت بزرگ کشور
نکتــه چهــارم در فرصتهــای مــا، راهنماییهــای اســام و اصــول و ارزشــهای اســامی اســت کــه امــروز در کشــور مــا 
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رســمیت دارد. در بســیاری از مناطــق دنیــا ممکــن اســت دمکراســی هــم باشــد، فّعالیــت اقتصــادی هــم باشــد؛ امــا 
ــام عدالــت اجتماعــی و رفــع تبعیــض مطــرح نیســت. امــروز در کشــورهای ســرمایه داری و در میــان  ــه ن چیــزی ب
ــع خودشــان  ــرای حفــظ مناف ــارزه و جنــگ اشــخاص ب ــار دارد، مب ــات گوناگــون، آنچــه کــه رســمیت و اعتب طبق
اســت و چیــزی بــه نــام عدالــت اجتماعی، بــه عنــوان یــک وظیفــه، بــه عنــوان یــک ارزش و بــه عنــوان یــک تکلیف 
بــر دوش برنامه ریــزان آن کشــورها، وجــود نــدارد. اســام کــه قانــون اساســی مــا را تشــکیل میدهــد و قوانیــن مــا 
ــرای  ــور ب ــؤوالنی در کش ــر مس ــت. اگ ــش اس ــن توصیه های ــزو بزرگتری ــی ج ــت اجتماع ــد، عدال ــت میکن را هدای
عدالــت اجتماعــی، بــرای نفــی فقــر در جامعــه و بــرای کــم کــردن شــکاف میــان طبقــات فقیــر و غنــی کار نکننــد، 
از چشــم مــردم خواهنــد افتــاد و مــردم آنهــا را بــه عنــوان مســؤوالنی کــه مــورد عاقــه و قبــول آنهــا باشــند، طبعــاً 

ــد. نمیپذیرن
ــه ایــن  ــودن حکومــت هــم یکــی دیگــر از ارزشــهایی اســت کــه حاکمیــت اســام و معــارف اســامی ب مردمــی ب
مملکــت هدیــه کــرده اســت. مردمــی بــودن، ارزشــی باالتــر از انتخــاب شــدن بــه وســیله مــردم اســت. بعضــی افراد 
ممکــن اســت در یــک نظــام دمکراتیــک، بــه شــکل دمکراتیک هــم انتخــاب شــوند، امــا با مــردم رابطــه ای نداشــته 
باشــند. اینهــا مردمــی نیســتند. در کشــور اســامی مــا، مردمــی بــودن یــک ارزش اســت. رئیــس جمهــور مردمــی 
ــد، بیشــتر  ــک باش ــردم نزدی ــه م ــتر ب ــس بیش ــر ک ــند. ه ــی باش ــد مردم ــد و میخواهن اســت؛ مســؤوالن مردمین
احساســات مــردم را درک کنــد و بیشــتر بــا مــردم احســاس و ابــراز همــدردی کنــد، مــردم بــه او عاقــه بیشــتری 

نشــان میدهنــد. ایــن هــم یکــی از امتیــازات بــزرگ وضــع کنونــی ماســت.

آینده روشن ایران در پرتو برنامه ریزی صحیح برای نیروی عظیم جوان کشور
ــِط  ــم از متوّس ــه گفت ــی - ک ــتعداد ایران ــور، اس ــرژی در کش ــع ان ــت؛ مناب ــاّدی اس ــازات م ــا، امتی ــر اینه ــاوه ب ع
اســتعدادهای جهانــی باالتــر اســت - اقلیــم متنــّوع کشــور، آب و هواهــای گوناگــون و ســایر امکاناتــی کــه در ایــن 
ــو  ــه نح ــم، ب ــرژی متراک ــن ان ــوان و ای ــم ج ــروی عظی ــن نی ــرای ای ــتدالالً ب ــاً و اس ــر منطق ــود دارد. اگ ــور وج کش
ــرای ســازندگی کشــور اســتفاده  ــردد؛ از نســل جــوان کشــور ب ــرژی آزاد گ ــن ان ــزی شــود و ای صحیحــی برنامه ری
ــد آینــده کشــور، یــک  ــدون تردی ــرای تحصیــات و ارتقــاء معلومــات نســل جــوان، کار و تــاش شــود، ب شــود و ب
آینــده روشــن اســت. ایــن شــعار نیســت؛ ایــن یــک امــر منطقــی و اســتداللی اســت؛ یــک محاســبه است.کشــوری 
ــا آن  ــات طبیعــی و اقلیمیــای و ب ــا چنیــن امکان ــا چنیــن انرژیــای، ب ــا چنیــن اســتعدادی، ب ــا چنیــن جوانانــی، ب ب
ــم  ــم ه ــورمان تصمی ــؤوالن کش ــه مس ــد - ک ــت کار کنن ــؤوالنش درس ــر مس ــی، اگ ــی و مکتب ــای معرفت زمینه ه
دارنــد کــه کار کننــد - باشــک آینــده ای کــه در انتظــار آنهاســت، یــک آینــده بســیار درخشــان اســت؛ آینــده ای 
کــه میتوانــد بــرای دنیــای اســام در درجــه اّول، و بــرای دیگــران در درجــه بعــد، بــه عنــوان یــک الگــو مطرح شــود.
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جوانان

سنگین ترین بارهای مسؤولیت بر دوش جوانان  *

جوانان، موضوع کار دو نهاد امور تربیتی و انجمن های اسامی
امــروز جلســه مــا بــه جمــع پُرشــور و پُرمهــِر جوانــان عزیــزی مزیّــن اســت کــه دلهایشــان از ایمــان روشــن بینانه 
سرشــار اســت؛ هــم عزیــزان امــور تربیتــی و مســؤوالن تربیــت جوانــان دانش آمــوز در دبیرســتانها، و هــم جوانــان 
انجمنهــای اســامی دانش آمــوزی؛ دو نقطــه ی بســیار مهــم بــا گســتره بســیار عظیــم و مســؤولیت بســیار بــزرگ. 
موضــوع کار هــر دو نهــاد - هــم نهــاد انجمنهــای اســامی و هــم نهــاد امــور تربیتــی - جوانــان هســتند؛ آن هــم در 

مقطــع دانش آمــوزی در دبیرســتانها، کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت.

جوان نهال بالنده و مرکز نورانیتها
ــا و محّبتــی کــه در  ــن صف ــا و درخشــندگیها و نورانّیتهاســت. ای ــب نیکیه ــده و مرکــز اغل ــک نهــال بالن جــوان، ی
شــما جوانــان عزیــز مشــاهده میشــود، خاســتگاهش همیــن دل پــاک و نورانــی جوانــی اســت. مــن البتــه به شــما 
ــم سرشــار از  ــه عنــوان پــدر پیــر شــما، دل ــت، دو طرفــه اســت. مــن هــم ب ــزان مــن! ایــن محّب عــرض کنــم: عزی

ــان اســت. ــت شــما جوان محّب

مسأله جوان مسأله مهم در هر جامعه
در هــر جامعــه ای مســأله جوانــان یــک مســأله بســیار مهــم اســت. یکــی از گرفتاریهــای بــزرگ کشــورهای غربــی 
- کــه گاهــی میگوینــد، گاهــی هــم کتمــان میکننــد - مســأله جوانــان آنهاســت. شــما خیــال نکنیــد کــه مســأله 

*. بیانات در دیدار اعضای اتحادیه  های انجمنهای اسامی دانش آموزان  و مسؤوالن امور تربیتی 137۹/12/08
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ــه. در بیــن هــزار نفــر جــوان در آن جــا،  ــی حــل شــده اســت؛ ن جــوان - چــه دختــر و چــه پســر - در جوامــع غرب
ــود.  ــاهده ش ــارت در او مش ــی و طه ــت و پاک ــا و نورانّی ــه صف ــن هم ــه ای ــرد ک ــدا ک ــر را پی ــک نف ــوان ی ــاید نت ش
خاصیــت نظامهــای مبتنــی بــر ماّدیــت و مّتکــی بــه ارزش و اهمیــت ســرمایه و پــول و آزادی شــهوات، جــز آنچــه 

ــه میکننــد، چیــز دیگــری نیســت.  ــد آن را تجرب کــه امــروز دارن

فساد جوانان عامل سقوط ملتها
ــی نیســت؛ یــک امــر تدریجــی اســت. ایــن امــر تدریجــی را چشــمهای  ســقوط ملتهــا همیشــه یــک امــر ناگهان
ــه  ــل ب ــد. در آن جوامــع، جــوان به طــور معمــول مای ــا مشــاهده میکنن ــکا و اروپ ــی در امری ــران غرب ــِن متفّک تیزبی
بیبندوبــاری، نابرخــوردار از حیــا و مایــل بــه ارتــکاب جنایــت و تجــاوز و تعــّدی تربیــت میشــود و در فســاد اخاقی 
غــرق اســت. چنیــن نســل جوانــی بــرای هــر جامعــه ای، در هــر حــّدی از علــم و معرفــت و ثــروت هــم کــه باشــد، 

ــرد. ــه ای پایه هــای آن جامعــه و نظــام را میجــود و از بیــن میب مثــل موریان

نورانیت و دینداری جوانان از ابتدای انقاب
نقطــه مقابــل آن را شــما امــروز در کشــور خودمــان مشــاهده میکنیــد؛ شــوق جوانــی، نورانّیــت جوانــی، صفــای 
ــک  ــل ی ــتمر مث ــور مس ــروز به ط ــا ام ــاب ت ــه از اّول انق ــده ای ک ــان؛ پدی ــان در جوان ــداری و ایم ــی، دین جوان
ــس از  ــگ و پ ــا، در دوران جن ــور م ــان کش ــان و نوجوان ــت. جوان ــوده اس ــان ب ــروش در جری ــه زالل و پُرخ رودخان
جنــگ توانســتند پاکــی خودشــان را حفــظ کننــد. بعضــی از آمارهایــی کــه عکــس ایــن را اّدعــا میکنــد، آمارهــای 
واقعــی نیســت. نــه این کــه مــن از وجــود جریانهــا و حــرکات بدآمــوز در میــان جوانــان بیاّطــاع باشــم - نــه، مــن 
میدانــم چــه میگــذرد - امــا در زیــر ایــن کفهــا و ایــن گل و الیهــا، مــن جریــان عظیــم و خروشــان نجابــت و دیانت 
و اصالــت و نورانّیــت را هــم مشــاهده میکنــم. ایــن نســل جــوان، امــروز مخاطــب شــما مســؤوالن امــور تربیتــی و 

ــزان انجمنهــای اســامی اســت. شــما عزی

نادیده گرفتن اراده، عزم و تواناییهای جوان، رفتار غلط و منحرفانه
در مــورد جوانــان گرایشــهای افراطــی و تفریطــی مشــاهده میشــود. بعضــی کســان عــادت کرده انــد شــخصیت و 
اراده و فهــم و تواناییهــای بیکرانــه جــوان را ندیــده بگیرنــد و او را بــه ندانســتن یــا بــه هرگونــه چیــزی کــه از نظــر 
آنهــا ناپســند اســت، مّتهــم کننــد. ایــن عــادِت غلطــی اســت. جــوان، مظهــر تحــّرک و سرشــار از اســتعداد و دارای 
ــه  ــی - ک ــه جوان ــی و حوصل ــی، اســتعداد جوان ــدرت جوان ــی، ق ــی نشــاط جوان ــره ارزشــمندی اســت - یعن ذخی

ــه اســت. ــط و منحرفان ــار و برداشــت غل ــک رفت ــی، ی ــد. آن بیاعتنای ــا بیافرین ــد معجزه ه میتوان



جوانان

151

استفاده ابزاری از جوان برای اهداف سیاسی، خیانت و تضییع نعمت الهی
در نقطــه مقابــل، عــّده ای ســعی میکننــد جــوان را بازیچــه مطامــع و اهــداف سیاســِی خودشــان قــرار دهنــد و او را 
بــه عنــوان ابــزار بــه کار گیرنــد؛ آنچــه را کــه بــرای جــوان الزم اســت - چــون ممکــن اســت خاطــر او را آزرده کند - 
بــه او نگوینــد؛ آنچــه کــه او را بــه آنهــا خوش بیــن و از آنهــا دلخــوش میکنــد - اگــر خــاف واقــع هــم هســت - بــه 
او بگوینــد؛ بــرای این کــه در میدانهــای سیاســی و حزبــی و بــرای اهــداف گوناگــون و بعضــاً نــا مقــّدس لشکرکشــی 

کننــد. ایــن هــم غلــط و انحــراف و خیانــت و تضییــع نعمــت الهــی اســت.

عوامل اثرگذار برای رشد دهی به جوانان
ــر  ــر حکومــت و ب ــر مدرســه، ب ــر پــدر و مــادر، ب جــوان یــک انســان سرشــار از اســتعداد و دارای حقــوق فراوانــی ب
مســؤوالن بخشــهای گوناگــون اســت. اینهــا بایــد وســایل رشــد و کمــال او را فراهــم آورنــد و بــه او کمــک کننــد 
ــن  ــل ممک ــار و عم ــا رفت ــادی ب ــزان زی ــه می ــم ب ــردن ه ــک ک ــن کم ــد. ای ــاب کن ــت را انتخ ــد راه درس ــا بتوان ت
میشــود. گفتــار و حــرف، همیشــه اثــری نــدارد؛ گاهــی ممکــن اســت مؤثّــر واقــع شــود؛ امــا گاهــی عمــل، حــرف 
را تخطئــه میکنــد. همــه کســانی کــه بــا جوانــان مواجهنــد - از جملــه شــما جوانــان عزیــزی کــه در انجمنهــای 
اســامی هســتید، یــا عزیزانــی کــه در امــور تربیتــی هســتند - ســعی کننــد رفتــار خودشــان را عاقانــه، حکیمانه، 
خیرخواهانــه، صاح جویانــه، صمیمانــه و سرشــار از محبــت و صفــا قــرار دهنــد. ایــن میتوانــد دلهــای جوانــان را - 
هرجــا و هــر طــور کــه باشــند؛ ولــو فــرض کنیــم بــر روی احساســات پــاک آنهــا خاکســتری از خطــا هــم نشســته 

باشــد - از آنچــه کــه در معــرض آن اســت، نجــات دهــد.

جوانی آغاز و ذخیره ارزشمند زندگی
ــان عزیــز اســت: شــما ذخیــره ارزشــمندی از زندگــی را در دســت و در پیــش  مــن اکنــون خطابــم بــه شــما جوان
رو داریــد. جــوان، در آغــاِز زندگــی اســت. فــرض کنیــد کشــاورزی تــازه محصــول را بــه دســت آورده و انبــارش پُــر 
ــا ایــن محصــول فــراوان و وافــر و ســالم چگونــه عمــل خواهــد کــرد؟ دوگونــه ممکــن اســت  از محصــول اســت؛ ب
عمــل کنــد: یکطــور، کشــاورِز خردمنــد و هوشــمند و عاقبت اندیشــی اســت کــه ســعی میکنــد ایــن محصــول را 
ســالم نگــه دارد؛ در آن تفریــط نکنــد؛ اجــازه فاســد شــدن بــه آن را ندهــد؛ آن را به قــدر الزم بــرای روز نیــاز خــود 
ــا ســالهای  ــد ت ــد اســت، انتخــاب کن ــذر مفی ــرای ب ــه ب ــد و آنچــه را ک ــدر الزم از آن مصــرف کن ــد؛ به ق حفــظ کن
آینــده از بــذر آن اســتفاده نمایــد. یــک نفــر دیگــر هــم ممکــن اســت پیــدا شــود کــه قــدر ایــن انبــار پُــر را ندانــد و 
خیــال کنــد کــه همیشــه پُــر خواهــد مانــد؛ نــه بــرای حفــظ و نگهــداری آن، نــه بــرای مصــرِف برنامه ریزیشــده آن 
ــه  ــه تــاش و مجاهدتــی انجــام ندهــد. ایــن ناخردمندان ــرای فکــر روزهــای نیــاز و احتیــاج خــود، هیچ گون ــه ب و ن
اســت. البتــه کســانی هــم کــه ذخیــره انبارشــان بــه آخــر رســیده اســت - یعنــی پیرمــردان و پیرزنــان؛ انســانهایی 
کــه در ســنین بــاال هســتند - حــس نمیکننــد کــه ایــن انبــار در حــال تمــام شــدن اســت. ایــن گرفتــارِی بــزرگ 
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ــه بیندیشــند، رفتارهــا تصحیــح،  ــه نمیاندیشــند؛ آنهــا هــم اگــر خردمندان ــزان! آنهــا هــم عاقان بشــر اســت عزی
خطاهــا جبــران و راه درســت انتخــاب خواهــد شــد؛ امــا افســوس! آنهــا هــم گاهــی درســت فکــر نمیکننــد. مــا 
ــد و  ــتر میخواهن ــد، بیش ــتر میتوانن ــان بیش ــه جوان ــم ک ــان یافته ای ــاِن خودم ــه زم ــخ و در تجرب ــوزش تاری در آم
ــاوه  ــوارد بســیاری، ع ــه اســت. جــوان در م ــت صالحــان، وضــع این گون ــد. در دوران حکوم بیشــتر عمــل میکنن
ــر و بیشــتر  ــد، بهت ــت و اراده اش هــم از کســانی کــه عمــری را گذرانده ان ــر این کــه تواناییــش بیشــتر اســت، هّم ب

ــت. اس

برنامه ریزی در دوران جوانی برای استفاده تا پایان زندگی
ــذر از آن  ــورت ب ــه ص ــد ب ــار بای ــن انب ــی از ای ــت. بخش ــر اس ــوز پُ ــار هن ــن انب ــتید؛ ای ــی هس ــما در دوران جوان ش
ــرای  ــت. ب ــده اس ــذرِ آین ــن، ب ــت؛ ای ــی شماس ــالهای جوان ــن س ــه همی ــوط ب ــش، مرب ــود؛ آن بخ ــتفاده ش اس
ــت؛  ــد اس ــان مفی ــرای انس ــر ب ــر عم ــا آخ ــه ت ــت ک ــی هس ــد. چیزهای ــح کنی ــزی صحی ــه ری ــان برنام زندگیت
چیزهایــی هســت کــه بــرای انســان تــا بعــد از آخــر عمــر - یعنــی در دوران نشــئه زندگــِی بعــد - هــم مفید اســت؛ 
چیزهایــی هســت کــه بــرای انســان در دورانهــای حــوادث مهــم، مفیــد واقــع میشــود. شــما دههــا ســال در ایــن 

ــد.  ــز کنی ــم مجّه ــاظ عل ــان را از لح ــن خودت ــرد؛ بنابرای ــد ک ــی خواهی ــا زندگ دنی

علم آموزی، ورزش و تهذیب نفس، وظیفه جوانان
علــم از جملــه ی چیزهایــی اســت کــه تــا آخــر عمــر بــرای انســان مفیــد اســت. اگــر بــر ایــن علــم، عمــل خــوب و 
مانــدگاری مترتّــب شــود، بــرای بعــد از مــرگ هــم مفیــد خواهــد بــود. درس خوانــدن، یــک فریضــه اصلــی بــرای 
ــک  ــرای همــه ی ــاد دارم ورزش ب ــدوزی اســت. مــن اعتق ــان ورزش کــردن یــک ســرمایه ان ــرای جوان شماســت. ب
فریضــه عمومــی اســت. البتــه منظــورم ورزش حرفــه ای نیســت. ورزش حرفــه ای را هــم رد نمیکنــم، امــا توصیــه 
نمیکنــم کــه همــه جوانــان ســراغ ورزش حرفه یــی برونــد؛ نــه. ورزش بــرای ســامت و حفــظ نشــاط اســت. ایــن 
هم ســرمایه ای اســت کــه تــا اواخــر عمــر، بــرای شــما میمانــد. تــن پــروری و بیکارگــی، ضایــع کــردن آن ســرمایه 
عظیــم اســت. یــک خصوصیــت دیگــر هســت کــه اگــر در شــما باشــد، هــم در دوران عمــر شــما مفیــد اســت، هــم 
بــرای دیگــران مفیــد واقــع خواهــد شــد و هــم بــرای نشــئه آخــرت و دوران بیپایــان زندگــِی بعــد از مــرگ مفیــد 
اســت. آن تهذیــب نفــس اســت؛ خودتــان را پاکیــزه کنیــد. جوانــان عزیــز مــا بــا معــارف دینــی، بــا معــارف الهــی، 
ــا معــارف بشــری و بــا عمــل صحیــح دینــی میتواننــد ایــن کار را بکننــد. امــروز میــدان مســائل اجتماعــی هــم  ب
میــدان مســائل دینــی اســت. حضــور در مراســم عظیمــی کــه در جمهــوری اســامی بــه طــور مکــّرر وجــود دارد؛ 
از نمــاز جمعه هــا بگیریــد تــا راهپیمایــی بیســت و دوم بهمــن؛ همــه اینهــا کارهــای دینــی اســت. بــا این روشــها و 

ــا ایــن اعمــال، نفــس خودتــان را - آن دل پــاک و نورانیتــان را - هرچــه بیشــتر ثابت قــدم کنیــد. ب
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ایمان زدایی از جوانان، نقشه دشمنان نظام اسامی
مــن بعکــس کســانی کــه احســاس میکننــد جــوان نمیتوانــد طــرف خطــاب قــرار گیــرد - مســؤولیتی ندارنــد و 
بــرای جوهــر وجــود جــوان احتــرام و ارزشــی قائــل نیســتند - معتقــدم کــه امــروز یکــی از ســنگین ترین بارهــای 
مســؤولیت بــر دوش شــما جوانــان اســت. امــروز ســیلی خــوردگان از انقــاب و کســانی کــه بــا پدیــد آمــدن نظــام 
ــا  ــده اند. باره ــز ش ــان متمرک ــد، روی جوان ــده ش ــور برچی ــن کش ــان از ای ــاط غارتگریش ــامی بس ــوری اس جمه
ــران، کار فرهنگــی اســت؛ کار سیاســی هــم نیســت. کار فرهنگــی  ــه کارشــان در ای ــد ک ــد و تکــرار کرده ان گفته ان
یعنــی چــه؟ یعنــی میخواهنــد کاری کننــد کــه همیــن ایمــان، همیــن شــور و عشــق، همیــن نورانّیــت و صفایــی 
کــه امــروز در شــما جوانــان وجــود دارد، در نســل جــوان ایــران از بیــن بــرود. نقشــه آنهــا ایــن اســت و البتــه مــن 

بــه طــور قاطــع میگویــم موّفــق نخواهنــد شــد.

گام اول دشمن در ایمان زدایی جوانان
ــان در  ــان دیگرم ــجویمان، جوان ــان، دانش ــیارند؛ دانش آموزم ــا هوش ــر م ــر و دخت ــت. پس ــدار اس ــا بی ــوان م ج
حوزه هــای علمیــه بیدارنــد. ایــن آگاهــی را هــم اســام و انقــاب بــه ایــن کشــور و بــه جوانــان داده اســت. ســعی 
میکننــد در داخــل مــدارس و دانشــگاهها نفــوذ کننــد. اّولیــن اقــدام آنهــا هــم ایــن اســت کــه جــوان را بــه بیبنــدو 
بــاری و فســاد ســوق دهنــد و فــروغ حیــا را در او بمیراننــد. شــما حتمــاً بیشــتر از مــن میدانیــد کــه آنهــا بــا عوامل 
ــل  ــِن امــروز، در مقاب ــاآگاه و غافــِل خودشــان در مــدارس چــه کارهایــی میکننــد. جــواِن هشــیارِ مؤمــن و متدیّ ن
ــای  ــر پ ــد، او را در زی ــمن را ببین ــت دش ــور و سرانگش ــانه حض ــه نش ــی ک ــت و آن جای ــدار اس ــا بی ــن توطئه ه ای

ــد. ــه میکن خــودش لگــد و ل

لزوم تاش آموزش و پرورش برای پرورش جوان مسلمان بیدار
ــرادران و خواهــران و عزیــزان امــور تربیتــی عــرض میکنــم: همــه تــاش شــما بایــد ایــن باشــد کــه جــوان  ــه ب ب
ــر شــهید رجایــی و شــهید باهنــر کــه ایــن نهــال را در  مســلمان و مؤمــن و بیــدار تربیــت کنیــد. رحمــت خــدا ب
زمیــن آمــوزش و پــرورش نشــاندند. خوشــبختانه امــروز آمــوزش و پــرورش از مدیریّــت خــوب و مؤمنی برخــوردار 
ــه ایــن مســائل اهمیــت داده میشــود. البتــه عــّده ای کار شــکنی میکننــد؛ ایــن را مــا میبینیــم و غافــل  اســت و ب
ــن بین  ــن، آگاه، روش ــوان را مؤم ــه ج ــد ک ــن باش ــه اّول ای ــی در درج ــور تربیت ــزان ام ــما عزی ــت ش ــتیم. هّم نیس
ــد  ــن خواه ــه تأمی ــده کشــور این گون ــد. آین ــار بیاوری ــل اســامی ب ــارف و عم ــه مع ــد ب ــی و پایبن در مســائل دین
شــد. وسوســه دشــمنان بــرای ایجــاد تشــکیک در اعتقــادات جوانــان را، زمزمــه ی خصمانــه بــه حســاب آوریــد و 
نگذاریــد در کارشــان موّفــق شــوند. ســرگرم کــردن جوانــان بــه چیزهایــی کــه جوانــان دنیــا پیــش از جوانــان مــا 
بــه آنهــا ســرگرم شــدند و امــروز تاوانــش را پــس میدهنــد، کمــک بــه نســل جــوان ایــن کشــور نیســت. عــّده ای 
ســعی میکننــد جــوان ایرانــی را بــا بهانه هــای گوناگــون، بــه ســمت مســائل ســرگرم کننــده، موســیقیهای مضــر، 
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ــوان  ــی و ج ــوان غرب ــه ج ــت ک ــزاری اس ــان لجن ــن هم ــد. ای ــوق دهن ــل س ــن قبی ــی و از ای ــرگرمیهای جنس س
ــل ایــن بایســتید. امریکایــی و اروپایــی را در خــودش غــرق میکنــد؛ ایــن چیــز تقلیــد کردنیــای نیســت. در مقاب

انجمن های اسامی، سنگرهای فکری و فرهنگی در مواجه با تهاجم فرهنگی
ــه شــما عزیــزان انجمنهــای اســامی هــم عــرض میکنــم: هــر کــدام از شــما یــک نیــرو از نیروهــای اســامید؛  ب
ــدان کار و  ــد ورود در می ــوزه و بع ــا ح ــگاه ی ــرای ورود در دانش ــد؛ ب ــد دهی ــازید و رش ــد، بس ــه داری ــان را نگ خودت
میــدان اجتمــاع در نظــام جمهــوری اســامی آمــاده کنیــد تــا بتوانیــد مثــل نورافکنــی بدرخشــید. هــر مجموعــه 
انجمــن اســامی در هــر کجــای ایــن کشــور، یــک ســنگر اســت. دانش آمــوز دبیرســتان بایــد بتوانــد در این ســنگر 
قــرار گیــرد تاکیــد و حملــه دشــمن را خنثــی کنــد. ایــن یــک ســنگر فرهنگــی و فکــری اســت؛ ســنگری اســت که 
ســاح در آن، ســاح دیــن و تدبیــر و علــم و فکــر و فرهنــگ اســت. اگــر ایــن ســنگرها مســتحکم باشــد، دشــمن 
ــا -  ــن حمله ه ــن ای ــه در خطرناکتری ــی و ن ــه سیاس ــه در حمل ــادی، ن ــه اقتص ــه در حمل ــی، ن ــه نظام ــه در حمل ن
یعنــی حملــه فرهنگــی - توفیقــی در این کشــور بــه دســت نخواهــد آورد. تــا امــروز هــم ناموفقیتهــا و شکســتهای 
ــم  ــن ه ــد از ای ــوده؛ بع ــف ب ــای مختل ــوب در عرصه ه ــن و خ ــان مؤم ــن جوان ــور همی ــر حض ــه خاط ــمن، ب دش

ــد.  ــدا کن ــد گســترش پی ــم بای ــه روز ه ــود و روز ب ــد ب همین طــور خواه

لزوم توجه به خودسازی برای تک تک دانش آموزان
تــک تــک شــما و تــک تــک دانش آمــوزان تصمیــم بگیرنــد آن چنــان خودشــان را بســازند کــه آن روزی کــه وارد 
ــا دیگــران را  ــه هــر نقطــه و مرکــزی منتقــل شــدند، در آن جــا چراغــی باشــند ت ــا ب ــا حــوزه شــدند ی دانشــگاه ی
راهنمایــی کننــد. خــدای متعــال از زبــان مؤمنیــن میفرمایــد: »واجعلنــا للمّتقیــن امامــا«.1 هــر انســانی بایــد ایــن 
صاحیــت را در خــودش بــه وجــود آورد کــه در هــر نقطــه ای کــه هســت، دیگــران بتواننــد بــه او اقتــدا کننــد؛ نــه 
ــروز بحمــداللَّ  ــار. ام ــدای در رفت ــر، اقت ــدای در فک ــدای در عمــل، اقت ــه اقت ــت، بلک ــاز جماع ــدای در نم ــط اقت فق
فضــا بــرای ایــن کار آمــاده اســت. علیرغــم دشــمنیها و خباثتهایــی کــه در عرصــه فرهنگــی و سیاســی در کشــور 
از ســوی دشــمنان داخلــی و خارجــی صــورت میگیــرد، بحمــداللَّ فضــا، فضــای دیــن، فضــای انقــاب و فضــای 

ــر اثــر نورانیــت شــما جوانــان اســت. اســام اســت؛ و ایــن ب

1. فرقان: 74
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اخاص شرط ماجور بودن افعال نزد خداوند
رابطه منطقی میان معلم و جوان

توصیه به ارتباط گیری با سخنان شهید مطهری
اهمیت مسأله جوانان

کمّیت جوانان و نسبت جمعیتِی آنها با کّل کشور
انقاب اسامی انقابی نو و جوان

نسل جوان کشور رودخانه ای در جریان
اهمیت درک نسل جوان توسط مسئوالن 

عامل هرز رفتن نیروی جوان کشور
مدیران و برنامه ریزان کشور شکرگزار نعمت جوانان کشور

پرهیز از تملق گویی در مواجه با جوانان
عدم استفاده از جوانان به مثابه کاالی مصرفی

حل مسأله جوانان با مشارکت خود آنها و در بلند مدت
و ...

جوان باید هویّت و هدف خودش را بشناسد



جوانان

جوان باید هویّت و هدف خودش را بشناسد *

اخاص شرط ماجور بودن افعال نزد خداوند
در ابتدا تشـّکر میکنـم؛ هم از شـما کـه در این جمـع متراکم، بـا زحماتـی که متحّمـل شـده اید، نشسـته اید؛ هم از 
برادرانی کـه این جلسـه را تدارک دیدنـد؛ هم از کسـانی که برنامـه اجرا کردنـد؛ هم از ایـن دختر عزیزم کـه آن نامه 
را خواندند - کـه آن را میگیرم و ان شـاءاللَّ بـا دقت نگاه میکنـم و امیـدوارم بتوانم آن را دنبـال نمایم - هم از پسـران 
عزیـزی که غزل حزیـن الهیجـی را برای مـا خواندند. بـرای هر قدمـی کـه در راه هدفهای ایـن ملت بـر میداریم، در 

صورت اخـاص داشـتن، خدای متعـال ان شـاءاللَّ به ما اجـری خواهـد داد. بنابرایـن یکایک شـما مأجورید.

رابطه منطقی میان معلم و جوان
امـروز، روز معلّـم اسـت و این جلسـه، جلسـه جوانان اسـت. بیـن معلّم و جـوان یـک رابطه منطقـی و دائمـی برقرار 
اسـت. من با همـه دل، احتـرام و تکریـم خـودم را بـه معلّمان عزیـز عرض میکنـم. معلّمـان و اسـتادان در سرتاسـر 
کشـور بدانند که مـن یکـی از قدرشـناس ترین مخلصان آنهـا هسـتم. کار آنهـا و زحمتی کـه بـر دوش گرفته اند، به 

قدری باارزش اسـت کـه هیـچ بیانـی - از قبیل بیانهـای امثـال من - قـادر نیسـت آن را توصیـف کند.

توصیه به ارتباط گیری با سخنان شهید مطهری
امروز، روز شـهادت شـهید مطّهـری هم هسـت. او یـک روحانِی معلّـم بود و شـهیِد معلمـِی خـود شـد. او معلّمی را 
منحصر به سـر کاس درس نکـرد؛ درس هـم میداد، دانشـکده هـم میرفت، سـاعتها تدریـس میکرد، در حـوزه هم 

*. بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصّای رشت  1380/02/12
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تدریـس میکرد؛ امـا تعلیم او یک دایره بسـیار وسـیع تر داشـت. او مینوشـت و سـخن میگفـت و شـاگردانش در این 
بخِش نوشـتاری و گفتـاری، هـزاران برابـر شـاگردان او در داخـل کاس بودند. آن سـخنی را هـم که نیاز زمـان بود، 
انتخاب میکـرد. االن فرصـت این که به شـرح کارهـای آن شـهید کم نظیر بپـردازم، نیسـت. توصیه میکنم با سـخن 
شـهید مطّهری - که همچنان سـخن روز اسـت - ارتبـاط برقـرار کنید. یـک روز همه عناصـری که شـهید مطّهری 
به عنـوان یک اسـتوانه فکری در مقابـل آنها قد علـم کرده بود، سـِر او ریختنـد؛ و از لحـاظ فکری بمبارانشـان کردند 
و از لحـاظ حیثّیـت اجتماعـی نیـز وی را مـورد تهاجم قـرار دادنـد؛ امـا او یکتنـه ایسـتاد. آن مهاجمان چه کسـانی 
بودند؟ مبلّغـان فرهنگهای وارداتـِی بیگانه گمراه کننـده و دامهایی بر سـر راه افکار جوانـان. آن روز عمدتـاً کمونیزم 
و برخی تفکـرات لیبرالیـزم غربی مطرح بود؛ امـروز هم آن سـخنان همچنان پابرجاسـت. امـروز علیالّظاهر کمونیزم 
مرده اسـت، اما آن سـخنان - کـه معرف پایه هـای تفّکـر اسـامی در جوانب مختلـف اسـت - همچنان زنده اسـت.

اهمیت مسأله جوانان
من وارد بحـث اصلِی خـودم - مسـأله جوانـان - میشـوم. دربـاره این مسـأله، هم بنـده عرایض زیـادی کـرده ام، هم 
دیگـران حـرف و گفـِت فـراوان صـادر کرده اند؛ امـا امـروز این مسـأله همچنـان با اهمیـِت خـود در فضـای ذهنی و 
علمـی جامعه مـا موجود اسـت و باید بـا آن مواجه شـد. شـما همان قشـری هسـتید که موضـوع جوانان را تشـکیل 

میدهـد. میخواهـم در ایـن زمینـه قدری با شـما صحبـت کنم.

کمّیت جوانان و نسبت جمعیتِی آنها با کّل کشور
کمّیت جوانـان و نسـبت جمعیتِی آنهـا با کّل کشـور، یک پدیده شـگفت آور اسـت. امروز بیـش از نیمـی از جمعیت 
کشـور ما کسـانی هسـتند که کمتـر از سـی سـال دارنـد. اتّفـاق کم نظیـری که افتـاده، ایـن اسـت، کشـوری که از 
جوانتریـن کشورهاسـت، یکـی از بزرگتریـن انقابهـای تاریـخ و جوانتریـن انقـاب موجود جهـان و مسـتقل ترین 
نظام سیاسـی در همـه دنیـا را تجربـه میکنـد. این تقـارن، تقـارن شـگفت آوری اسـت. ایـن جمعیت عظیـم جوان 
در کشـوری زندگـی نمیکنـد کـه نظـام سیاسـی آن تابـع امریـکا و کمپانیهـای مالـِی بـزرگ جهـان و شـرکتهای 
چنـد ملیتـی یا تابـع فـان کشـور و فـان سیاسـت اسـت؛ بلکـه در کشـوری زندگـی میکند کـه نظام سیاسـیاش 

جوان پسـند اسـت. 

انقاب اسامی انقابی نو و جوان
جوان مایل به اسـتقال اسـت. جـوان طبیعتاً سـرش را بـاال میگیرد و مایل نیسـت کـه اسـیر و دنباله رو باشـد. نظام 
سیاسـی امروز کشـور شـما، نظامی اسـت که سـرش را باال گرفتـه، در مقابـل هیچ کـس آن را خـم نکـرده و از توپ 
و تشـر امریکاییهـا و تهدیدهـای گوناگـون هم در طـول این بیسـت و دو سـال لحظـه ای بیم بـه دل راه نداده اسـت. 
کشـور ما با یک انقـاب نو و جـوان مواجه اسـت؛ لـذا به یک سـرعت عمـِل همراه بـا برنامه ریـزِی صحیـح در جهت 
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خودسـازی و پیشـرفت احتیاج دارد تا بتواند زبان دشـمنان را کوتـاه کند و حضور خـود را - چه از جنبـه علمی و چه 
از جنبـه عملی - بـر همه آنهـا تحمیـل نماید. با یـک مشـت انسـان از کار افتاده بـاالی پنجاه، شـصت سـال، چنین 
چیـزی در ردیف محاالت اسـت؛ امـا جمعیتـی کـه نیمـی از آن جواننـد و قافله جوانـان همین طـور با سـرعت وارد 

میدان میشـوند، این ممکـن خواهد بـود و افـق و چشـم انداز در ایـن زمینه کامًا روشـن اسـت.

نسل جوان کشور رودخانه ای در جریان
مـن در این جـا دو حـرف دارم: یک حـرف بـا مدیـران و برنامه ریزان کشـور اسـت؛ حـرف دیگر بـا خود شـما جوانان 
اسـت. در پایـان صحبتم اسـتنتاجی هـم دارم کـه حرف دل مـن اسـت و آن را عـرض خواهم کـرد. البته سـخن من 
با مدیران، سـخنی نیسـت که امـروز آن را بـر زبـان جـاری میکنـم؛ ایـن را در جلسـاِت کارِی گوناگون با مسـؤوالن 
برجسـته کشـور، و حّتی گاهـی در اجتماعـات عمومی بـر زبـان آورده ام؛ اما احسـاس میکنم کـه این سـخن باید بار 
دیگر و شـاید بارهـای دیگر گفته شـود تـا طنیـن آن در فضا، هـر مانعی را از سـر راه اقـدام بـردارد؛ لذا بـاز هم عرض 

. میکنم
حـرف مـن بـه مدیـران، برنامه ریـزان و مسـؤوالن کشـور این اسـت: ایـن جمعیـت عظیـم جـوان در کشـور را یک 
رودخانه مـّواج و پُرفیـض بدانید. ایـن رودخانه بـه طور مسـتمر جریـان دارد و سـالها بعـد از این هم جریـان خواهد 

داشـت. دوگونـه میتـوان با ایـن رودخانـه برخـورد کرد:

اهمیت درک نسل جوان توسط مسئوالن 
یـک برخـورد ایـن اسـت کـه شـما بنشـینید عاقانـه، خردمندانـه و بـا شـیوه علمـی، اّوالً اهمیـت ایـن رودخانه را 
بشناسـید؛ ثانیـاً نقـاط و مراکـزی را که بـه آب ایـن رودخانـه احتیـاج دارنـد، شناسـایی کنیـد؛ ثالثـاً برنامه ریزی و 
کانال کشـی کنید و آب را بـه آن جایی که نیاز اسـت، هدایـت نمایید؛ آن گاه هـزاران مزرعـه و باغسـتان از این نعمِت 
بیدریـغ الهی سرسـبز، و هر نقطـه ویرانـی آباد خواهد شـد. شـما میتوانیـد ایـن رودخانه مّواج را به پشـت سـدهای 
انرژیسـاز هدایت کنیـد و یک منبـع عظیم انرژی بـه وجـود آورید و کّل کشـور را بـه فعالّیت و تـاش واداریـد. اگر با 
این موضـوع، این گونه برخـورد کنیـد، آن گاه این پدیـده، یک پدیـده پُربرکـت، بینظیر و اسـتثنایی میشـود که اگر 
یکیک مـردم ایـران هر روز صـد بار خـدا را به خاطـر آن شـکر کننـد، شـکِر الزم و شایسـته را ادا نکرده اند. مشـّخصه 
این نـوع برخـورد، برنامه ریزی کـردن، هدایـت کـردن، راه را باز کـردن، نقطه ی نیـاز را مشـخص کردن و ایـن متاع 
گرانبهـا و این هدیه الهـی را درسـت در نقطه نیاز قرار دادن اسـت؛ کـه نتیجه آن، سرسـبزی، خّرمی، آبادانی، نشـاط 

و برکـت خواهـد بود.

عامل هرز رفتن نیروی جوان کشور
برخـورد دیگر این اسـت کـه ایـن رودخانـه فّیاِض مـّواج را بـه حال خـود رهـا کنیـد؛ روی آن فکـر نکنید؛ بـرای آن 
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برنامه ریـزی نکنیـد و قـدر آن را ندانید. نتیجـه چه میشـود؟ نه تنهـا مزارعی خشـک خواهد شـد و باغسـتانهایی از 
بیـن خواهد رفـت، بلکه خـود این آب هـم هدر خواهـد رفـت. در بهترین شـکل، آب ایـن رودخانـه وارد آبهای شـور 
خواهد شـد و هـرز خواهد رفت. شـکل دیگـرش این اسـت که بـه باتاق و مرکـز تجّمـع انواع و اقسـام آفتهـا تبدیل 
شـود. شـکل بدترش این اسـت کـه بـه یـک سـیل تبدیـل شـود و همـه دسـتاوردهای ملـت را تخریـب کنـد. اگر 

برنامه ریـزی و دّقـت و کار نشـد، ایـن نتایـج را به دنبـال خواهد داشـت.

مدیران و برنامه ریزان کشور شکرگزار نعمت جوانان کشور
خدای متعـال این نعمت را به ملت و کشـور ما بخشـیده اسـت. کسـی کـه باید ایـن نعمـت را در جای خـود مصرف 

کنـد - که معنای شـکر نعمت هـم این اسـت - کیسـت؟ مدیـران و برنامه ریـزان - از بـاال تا پایین - هسـتند.
امروز کشـورهایی هسـتند که جوان ندارند و از باال بودن سـّن نسـلهای موجودشـان رنـج میبرند. ما وقتی به کشـور 
خودمان نـگاه میکنیـم، میبینیم کـه چهره ها جـوان، لبخندهـا جوانانـه، سـرها برافراخته و بـازوان و نیـروی بدنی، 
تواناسـت. هم وقتـی فکر جـوان بود، میدرخشـد؛ هـم وقتی جسـم جوان بـود، کارایی نشـان میدهـد. بنابرایـن باید 

قدر جـوان را دانسـت.

پرهیز از تملق گویی در مواجه با جوانان
بعضی بـا ایـن پدیده، چنـان که شایسـته آن اسـت، برخـورد نمیکننـد. گاهی بـه جـای برنامه ریـزی بـرای جوانان، 
تملّق آنهـا گفتـه میشـود. مـن دوسـت نـدارم وقتـی بـا جوانـان مواجـه میشـویم، دائـم بَه بَـه و َچه َچـه کنیـم و از 
محّسـنات آنهـا بگوییم. ایـن فقـط امـواج هـوا و لّفاظی اسـت؛ به ایـن احتیاجـی نیسـت. متأّسـفانه جمعی بـه این 
اشـکال دچارند. هـر جا کـم میآورنـد، اسـم جوانـان را میآورند؛ هرجـا درمیماننـد، عنـوان و تابلـوی جوانـان را بلند 
میکننـد. تملّق گویـی و اسطوره سـازی از جـوان، بـدون این کـه واقعیـت جـوان و دغدغـه جـوان و کیفّیـت حرکت 

جـوان و برنامه ریـزی بـرای جـوان به درسـتی مـورد توّجـه باشـد، یک اشـکال اسـت.

عدم استفاده از جوانان به مثابه کاالی مصرفی
اشـکال دیگر این اسـت که گاهی از جوانـان به عنوان یـک کاالی مصرفی اسـتفاده شـود؛ از آنهـا صرفاً بـرای حضور 
در انتخابـات و برای بلنـد کردن نـام زید و عمرو اسـتفاده شـود. همـه اینها منفی اسـت. کاری کـه باید بشـود، اینها 
نیسـت. کاری کـه باید بشـود، ایـن اسـت کـه برنامه ریـزان فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی کشـور بنشـینند و این 

پدیـده عظیـم را به درسـتی بـرآورد و برایـش برنامه ریزی کنند. کشـور بـه این نیـاز دارد.
کشـور ما زمیـن پهنـاور و امکانـات فراوانـی دارد. البتـه دشـواریهای زیادی هـم دارد. کشـور ما جـزو کشـورهای پُر 
آب نیسـت. برخـی کمبودهـای طبیعی هـم دارد؛ یـک کویر بـزرگ هم در وسـط آن قـرار گرفته اسـت؛ امـا اگر این 
دسـتهای انسـانی از مغزهـای تربیت یافته و غنیشـده ای فرمـان بگیرند، همه ایـن کمبودهـا را مچاله میکننـد و دور 
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میاندازند و کشـور رشـد خواهـد کرد؛ مشـروط بـر این کـه برنامه ریـزی، عالمانـه و مدبّرانه باشـد.
این جـوان عزیـز از قول مـن مطلبـی نقـل کردند؛ بلـه، مـن بارهـا ایـن را گفتـه ام که یـک عـزم ملـی و همگانی در 
سـطوح مختلف - از سـطوح کشـوری تا سـطوح اسـتانی تا برسـد به شهرسـتان و روسـتا - باید دنبال مسـأله جوان 
باشـد. جواِن شـهر با جواِن روسـتا، جواِن تهران بـا جواِن دورترین شـهر کشـور تفاوتی نـدارد. خصلتهـای جوانی در 

همه یکسـان اسـت؛ گاهی اسـتعداد او بیشـتر هم هسـت. مـا ایـن را الزم داریم.

حل مسأله جوانان با مشارکت خود آنها و در بلند مدت
البته نمیخواهـم به شـما جوانان بگویـم که خودتـان هیچ مسـؤولیتی ندارید؛ نـه. این حـرف را هرگـز نخواهم گفت 
- بعـداً میگویم کـه یک پایـه مسـؤولیت، خـود شـمایید - همچنیـن نخواهم گفت کـه همه ایـن مشـکات باید در 
کوتاه مدت و زمان بسـیار محـدودی برطرف شـود؛ نه. اینهـا برنامه ریـزی میخواهـد و برنامه ریزیها بلندمدت اسـت. 
بعضـی از مقاصـد در ظرف سـه سـال، بعضی در ظـرف پنـج سـال و بعضی در ظـرف ده سـال بـرآورده خواهد شـد. 
منتهـا اگـر برنامه ریزی نشـود، نه تنهـا ده سـال، بلکـه اگر دهها سـال دیگـر هم بگـذرد، فایـده ای نخواهد بخشـید. 
من هیـچ کـس را بـه شـتابزدگی دعـوت نمیکنم؛ نـه شـما را، نـه مسـؤوالن را. نه شـما پا بـه زمیـن بکوبیـد که چه 
شـد، نه مسـؤوالن شـتابزده و بلغورشـده چیـزی درسـت کننـد و بگویند ایـن هم در جـواب فانـی که در فـان جا 
چنین مطلبـی گفتـه؛ بفرمایید ایـن هم برنامـه ما! هیچکـدام فایـده ای ندارد. جـوان بایسـتی صبورانـه کار خودش 
را - کـه امـروز مشـخص اسـت کار او چیسـت - دنبال کنـد و مسـؤوالن بایـد مسـؤوالنه و مدبّرانـه بنشـینند و روی 
این مسـأله، مثل یک مسـأله اساسـی فکر کننـد. ما گاهـی میبینیم کـه برای مسـائل جزئـی، زودگذر و احساسـی، 
هیأتهایی تشـکیل میشـود - هیـأت رسـیدگی به فـان قضیـه! - کـه اصل قضیـه اش چیـزی نیسـت تا یـک نفر یا 

هیأتـی بخواهـد آن را تعقیب کنـد. باید کسـانی مخصـوص این فکـر بنشـینند و کار کنند.

اهتمام و همکاری کل قوا برای برنامه ریزی در رفع مسائل جوانان
تشـکیل سـازمان ملی جوانان اقـدام بجایـی بود. مـن از مسـؤوالنش ناراضـی نیسـتم؛ اما ایـن کاری که مـن مطرح 
میکنم، صرفـاً کار سـازمان ملـی جوانـان نیسـت؛ کار کّل دولـت اسـت؛ کار برنامه ریزان اقتصادی و سیاسـی اسـت. 
همه بایـد خودشـان را درگیر کننـد؛ سـازمان ملی جوانـان هـم در جنبه های سـتادی و اجرایـی نقـش دارد؛ آن هم 
بایـد کار خـودش را انجـام دهـد. بنابرایـن برنامه ریـزی کان الزم اسـت.در ایـن زمینـه هم بایـد تعـاون و همکاری 
میان قـوا خودش را نشـان دهـد. این که مـن این همـه روی تعاون و همکاری سـه قـّوه تکیـه میکنم - در سـخنرانی 
میگویـم؛ در نامه به رؤسـای سـه قـّوه میگویم - بـرای این اسـت که بـا تعارض قـوا بـا یکدیگر - بـه ابتکار چهـار نفر 
آدمی که فقـط به مسـائل زودگذِر فصلی و سیاسـی و جناحـی میاندیشـند - ضررهای بزرگـی برای کشـور به وجود 
میآید. قّوه مقّننـه و قّوه مجریّه و قـّوه قضایّیه بایـد با یکدیگر همـکاری کنند. البته بیشـترین مسـؤولیت در این باب 
متوجه قـّوه مجریه اسـت کـه در همه سـطوح باید تـاش و فّعالیـت و پیگیری کند. این یک مسـأله اساسـی کشـور 
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اسـت؛ شـوخی نیست.

نتیجه مشارکت و همکاری قوا در رفع مسائل جوانان 
اگر ایـن پیگیری صـورت گیرد، ما شـاهد کشـوری با یک نسـل پُرنشـاط و پُرامیـد و کارآمـد خواهیم بـود. یک دهه 
که بگذرد، اگر کسـی به کشـور ما نـگاه کند، یک لشـکر انبـوه از دسـتها و مغزهـا و دلهـای کارآمد در همـه زمینه ها 
مشـاهده خواهد کـرد. آن روز هیچ کـس رغبت نمیکند خانـه پدری و سـرزمین مقّدس و ایـران عزیِز خـودش را رها 
کند؛ بـه امیـد یک طعمـه کوچـک و کم اهمیـت، بـرود تحقیـر یک کشـور و یـک ملـت خارجـی را بپذیرد، کـه اگر 
تا آخـر عمـرش آن جا بـود، بـه او بگویند تـو بیگانـه ای، تـو اهل ایـن آب و خـاک نیسـتی! یـک روز هم اگـر اوضاعی 
پیـش بیایـد، نئونازیهـای آلمـان - مثل همیـن روزهـا - بر سـر خارجیهایـی کـه در آن کشـور هسـتند، بریزند. من 
بارها گفته ام کـه اینها وحشـیهای کراوات بسـته ادکلن زده ای هسـتند که اسمشـان را متمـّدن گذاشـته اند! جوانان 
کـدام کشـور میریزنـد و بیگانه هـا را این طور میزننـد و لـت و پـار میکنند کـه در کشـور آلمـان و اخیـراً در اتریش و 
ایتالیا کردنـد!؟ جـوان ایرانی بـه خیـال این که در فـان مسـابقه رتبه باالیـی به دسـت آورده اسـت، به آن جـا برود؛ 
به امیـد آن که قـدرش را میدانند! نـه آقا، آن جا تـا وقتی میتوانـی برای آنهـا کار کنی، از تو کار میکشـند؛ شـیره ات را 
میکشـند و چیزی هم به تـو نمیدهند. آخرش هـم در خانه خـودت نیسـتی؛ بیگانه و غریبـه ای! یـک روز هم ممکن 
اسـت جوانان آن کشـور مسـت شـوند و بر سـرت بریزند و بگویند تو بیگانه ای؛ میخواهیم تو را بیرون کنیـم! بنابراین 
اگـر آن پیگیری صـورت گیرد، کسـی رغبت نمیکنـد از ایران عزیـزش، از خانـه خـودش و از این میدان عظیـم کار و 
مجاهدت دل بَکند. ایـن همه جـوان وارد بازار کار میشـوند - کار علمـی، کار صنعتـی، کار کشـاورزی، کار خدماتی، 
تولید و ابتـکار - و یک کشـوِر از همه جهـت کامل را بـه وجـود میآورند. ایـن نتیجـه آن برنامه ریزی خواهد بـود. اگر 
این عـزم ملی به وجـود آید و ایـن برنامه ریـزی صورت گیـرد، چشـم انداز این اسـت. جوانی هم کـه آن روز تـازه وارد 
محوطـه درس و بحـث میشـود، آن چشـم انداز را میبیند؛ بـا شـوق و رغبـت درس میخواند و رتبـه علم را در کشـور 

بـاال میبرد.

نتایج حاصل از عدم برنامه ریزی برای جوانان
امـا جانـب منفی قضیـه. اگـر بـه ایـن مسـأله نپردازنـد، اگـر بـه برنامه ریـزِی الزم فکـر نکننـد و برای نسـلی کـه از 
راه میرسـد، در جامعـه جـا بـاز نکنند، چـه پیـش میآید؟ یـک لشـکر بیـکار و بیتـوان روی دسـت ملت میمانـد. نه 
احسـاس امیدی، نه احسـاس شـوق و شـوری، نـه آینـده ای، نـه زبانی بـرای ابـراز غرور نسـبت بـه میهن خـود و نه 
اصـًا غـروری. البتـه ایـن کمترینش اسـت که گفتـم؛ از ایـن بدتر هـم فرضهایـی وجـود دارد. همـه مسـؤولند؛ هم 

برنامه ریـزان، هـم مجریـان و هـم متصّدیـان رسـانه ها. 
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صداو سیما مسئول هدف سازی برای جوانان
صـدا و سـیما هـم مسـؤول اسـت؛ روزنامه هـا هـم مسـؤولند. صـدا و سـیما و روزنامه هـا نبایـد همـواره بـرای 
جـوان الگـوی یـک جـوان اشـرافِی بیـدرِد تن به راحـت داده عّیـاش را مطـرح کننـد. بعضـی از مطبوعـات نبایـد در 
فلسـفه بافیهای خـود طـوری حرف بزننـد که جـوان خیـال کند همـه هدف انسـان این اسـت کـه از هر راهی شـد، 
یک مشـت پول به دسـت آورد. اگر توانسـت یـک گواهـی علمی برای خـودش فراهـم کند، وسـیله ای بـرای پول در 
آوردن در دسـتش هسـت؛ اگر نشـد، هر راه دیگری که شـد؛ ولو قاچـاق، ولو تـن دادن به ذلّـت و خفـت و اهانت، ولو 
با دسـتبرد زدن بـه ایـن و آن! نباید پـول را عمـده کرد؛ پـول ارزش نیسـت. هـدف، درآوردن پـول نیسـت؛ پول یک 
وسـیله برای گذرانـدن زندگی اسـت. پول بسـیار کوچکتـر از این اسـت که هدف انسـان شـود. بـرای جـوان، الگو را 
یک الگـوی غلط قـرار ندهند تـا او احسـاس کند کـه به جـای اسـتعداد و ابتـکار و تاش فـراوان و کسـب تخصص و 
علم، باید سـراغ پـول رفت! از یک جـوان میپرسـیم: چـرا درس نمیخوانی؟ میگویـد: پدرم آن قـدر پول و ثـروت دارد 
کـه بـه درس خوانـدن احتیـاج نـدارم! پس معلـوم شـد کـه درس بـرای پول اسـت! بـا این پـول اگر بشـود بیـکار و 
عّیـاش و مصرف کننـده محض بـود، باز هـم از نظـر او مانعی نـدارد! آیا ایـن طرز فکر درسـت اسـت!؟ این طـرز فکر، 

غلطتریـن طـرز فکرهاسـت. بنابرایـن رسـانه های جمعی هـم متعّهد و مسـؤولند.

انقاب اسامی حاصل معجزه آفرینی جوانان
مـا میتوانیـم چنـان روزی را - نـه در زمان طوالنـِی دسـت نیافتنی، بلکـه در همیـن آینده نزدیـک - بـرای خودمان 
تصویر کنیـم و امیدوار باشـیم. چـرا نتوانیم؟ جـوان این مملکـت در دهه هـای پنجاه و شـصت معجزه آفریـد؛ جوان 
این مملکـت کاری کرد که تـا آن روز هیـچ ملتی نتوانسـته بود چنیـن کاری بکند؛ جـوان این مملکت با تن و جسـم 
خود بـه خیابانهـای این کشـور آمـد - در همین شـهر رشـِت شـما، در شـهرهای دیگـر اسـتان، در شـهرهای دیگر 
کشـور - و چنان ایـن حضور را با همین جسـم خود برجسـته کرد کـه آن نظاِم تـا دندان مسـلِّح مّتکی به پشـتیبانی 
همـه سیاسـتهای اسـتعماری دنیا، دیـد دیگر جـای نفـس کشـیدن نـدارد؛ لذا مجبور شـد فـرار کنـد و بـرود. این 
تجربـه، بعـد از ما تکرار شـد؛ قبـل از مـا هیچ جـای دیگـر نبـود. انقابهایی کـه در جاهـای دیگـر رخ میـداد، نتیجه 
کارهـای چریکـی و پارتیزانی و پرتـاب تّرقه و شـلیک گلوله بـود؛ اما این تجربـه، تجربه ملـت ایران بود که به وسـیله 

جوانـان ایجاد شـد.

الگوگیری آفریقای جنوبی از انقاب اسامی
نلسـون ماندال« قبـل از آن کـه در آفریقای جنوبـی به پیـروزی برسـد - زمانی کـه تـازه از زندان آزاد شـده بـود - به 
ایـران آمد و بـا مـن ماقات کـرد. راجـع بـه اوضـاع آفریقـای جنوبـی از او سـؤال کـردم، چیزهایـی گفت. مـن به او 
گفتم، مـا تجربـه ای داریم که گمان میکنم در کشـور شـما هـم قابل عمل باشـد؛ و آن تجربـه عبارت اسـت از این که 
انسـانهای داوطلب - که اکثریت جمعیت کشـور مـا را تشـکیل میدادند - زن و مرد، با جسـِم خودشـان بـه خیابانها 
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آمدند، نـه با مشتشـان، نه بـا ساحشـان، نه بـا نارنجکشـان، نه بـا خانه ی تیمیشـان، بلکـه با تـِن خودشـان آمدند؛ 
روی خـود را هم نبسـتند، بـا صورِت بـاز آمدند؛ لـذا نظـام را منفعـل کردنـد و او هم دیـد نمیتوانـد بایسـتد. واقعاً بر 
چه کسـی میخواسـت حکومت کنـد؟ گفتـم به نظـر من ایـن الگـو در آفریقـای جنوبـی قابل عمل اسـت. او سـری 
تـکان داد. بعـد از رفتن او، یکـی دو ماه طول نکشـید کـه خبرهـای تظاهرات عظیـم مردمـی در آفریقـای جنوبی را 
در روزنامه هـا خواندیـم! من فهمیدم که این بذر، سـبز شـد؛ عیـن همان وضعیـت ایران. تمـام خیابانهای شـهرهای 
بزرگ آفریقـای جنوبی از سـیاهان پُر شـد و یک عـّده از سفیدپوسـتها هم آمدنـد و همراه بـا آنها راهپیمایـی کردند 
و گفتنـد ما هـم با حکومـت تبعیـض نـژادی مخالفیـم! نتیجـه نیز همـان شـد؛ یعنی کسـی کـه در رأس بـود، دید 
اصـًا نمیتوانـد کاری بکنـد. اّول رفـت و کـس دیگـری را جای خـودش گذاشـت؛ او هـم دیـد نمیتواند؛ لـذا در یک 
انتقـال قـدرت آرام، حکومـت را به دسـت سیاهپوسـتان دادند و خـود »مانـدال« هم رئیس جمهور شـد! ایـن حادثه 
تقلیدشـدنی و ایـن الگـوی ملتهـا بـرای آزادیخواهـی، به وسـیله جـوان ایرانـی در دهه هـای پنجـاه و شـصت اتّفاق 

افتـاد.

دفاع مقدس، معجزه آفرینی جوان ایرانی دهه شصت
معجـزه انقـاب اسـامی در دهـه پنجـاه، و معجـزه جنگ هشـت سـاله در دهه شـصت اتّفـاق افتـاد. اوایـل جنگ، 
بعضی از بـرادراِن عادت کـرده به بخشـنامه ها و دسـتورالعملهای سـّنتِی نظامـی، میگفتند شـما چه میگوییـد!؟ در 
مقابـل پنجاه تانـک، پنجـاه تانک الزم اسـت. عـراق وقتی پنجـاه تانک بـه میـدان میـآورد، باید بـا پنجاه تانـک با او 
مقابله کـرد؛ ولی مـا نداریم! راسـت هـم میگفتند؛ نداشـتیم. من خـودم یک شـب رفتم تعـداد تانکهای تیپـی را که 
به طور سـازمانی بایـد در حدود صدوبیسـت دسـتگاه تانک میداشـت، شـمردم؛ دیـدم هفـده تانـک دارد! یک تیپ 
ارتشـی در ُدّب حـردان جلِو نیروهای عراقی مسـتقر شـده بـود؛ اما به جای صدوبیسـت تانـک، هفده دسـتگاه تانک 
داشـت! میگفتند نمیشـود؛ اما جوان ایرانـی نشـان داد که میشـود. جوان بسـیجی، جوان سـرباز، جوان افسـر - چه 
ارتشـی و چـه سـپاهی - معجزه آفریـد و نشـان داد کـه میشـود.آن نیـروی مجّهز بـه همـه ابزارهای مـدرن جنگی، 
نیامـده بـود که بـرود. مگـر ارتش عـراق بـه ایـران آمده بـود کـه برگـردد؟ اگـر میخواسـت برگـردد، نمیآمـد. آمده 
بـود کـه خوزسـتان را از آِن خود کنـد؛ منابـع نفـت را از جمهوری اسـامی بگیـرد و ایـن ننـگ و ذلّت را بر پیشـانی 
جمهـوری اسـامی ابـدی کنـد و بگوید جمهـوری اسـامی نتوانسـت یـک اسـتان ثروتمنـد و نفت خیز خـودش را 
حفظ کنـد. اما پـس از مدتی آنهـا مجبور شـدند بعـد از تحّمل آن همـه خسـارت و دادن پنجاه، شـصت هزار اسـیر، 
راهشـان را کج کننـد و از زیـر تازیانـه خشـم و اراده جوانان مـا بیـرون بروند و به کشـور خودشـان برگردنـد. بعد نیز 
همه دنیا تصدیـق کردند کـه آنها متجـاوز بوده انـد؛ یعنی هـم از لحاظ نظامـی مغلوب شـدند، هم از لحاظ سیاسـی 
شکسـت خوردند. چه کسـانی این کار را کردنـد؟ جوانـان ما کردنـد. این معجزه بـود. جـوان ایرانی کـه در دهه های 
پنجـاه و شـصت آن معجزه هـا را آفریـد، چـرا در دهه های هشـتاد و نـود نتواند معجـزه کند؟ چـرا نتوانـد آن معجزه 
عظیـم را نهادینه کنـد و در سـطح جهان گسـترش دهد؟ چـرا نتواند الگو شـدن جـوان ایرانـی را برای همـه جوانان 
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دنیا بـه طـور تردیدناپذیر ثبـت کنـد؟ چه دلیلـی دارید؟ این شـدنی اسـت.

لزوم افزایش مناعت طبع و عفت اخاقی در برنامه ریزی برای جوانان
من به مسـؤوالن عـرض میکنـم، به جوانـان ما مناعـت طبـع و عّفت اخاقـی و اطمینـان به نفـس و اعتمـاد به خود 
و صداقت و شـجاعت بیاموزیـد؛ در آنهـا اراده پوالدین و انضبـاط اجتماعـی و وجدان کاری بـه وجود آوریـد؛ بعد هم 

برایشـان برنامه ریـزی کنید. ایـن کارها شـدنی اسـت و این آینـده محّقق خواهد شـد.

پرهیز از یأس در مواجه مسئوالن با مشکات کشور
آن کسـانی که توانسـتند در طول بیسـت ودو سـال این کشـور را از این همـه گردنـه و گـذرگاهِ دشـوارِ پُرخطر عبور 
دهنـد، بـاز هـم میتواننـد. چـرا در خودتـان یـأس میپرورانیـد؟ چـرا یـأس درونـِی خودتـان را بـه دیگران تـراوش 
میدهید؟ اگر تو مأیوسـی، کنار بنشـین؛ میـدان بده تا ایـن همه جمعیـت در راهِ خودشـان بروند. یأِس یک شـخص 
یا یک مجموعـه آدم، نبایـد بتوانـد جلـِو راه یک ملـت عظیم الّشـأن را بگیـرد. مـن میگویم به جـای تملّـق گفتن از 
جوانـان، با آنها بـا صراحـت و صداقت حرف بزنیـد؛ مشـکات و امکانـات را بگویید؛ بعد هـم در خدمـت فراهم کردن 
امکانات و برداشـتن مشـکات قـرار گیریـد. آن گاه خود این جوانان لشـکر شـما میشـوند و به شـما کمـک خواهند 

کرد تـا مشـکات را برطرف کنیـد. در روابـط انسـانی، جـوان از هیچ چیـز بیشـتر از صداقت خوشـش نمیآید.
مسئولیت جوانان در پیشرفت های علمی و عملی

به نظر من خود شـما جوانـان بزرگتریـن مسـؤولیت را داریـد؛ مسـؤولیتی کـه میتوانیـد آن را انجام دهیـد. عزیزان 
من! هـر جوانی دوسـت میدارد کشـوری کـه در آن زندگی میکنـد و خاکی کـه از آن روییـده، عزیز، سـربلند، مقتدر 
و برخـوردار از همـه زیباییهـا و نیکیهـا باشـد؛ دلـش میخواهـد جامعـه متمّدنـی داشـته باشـد؛ دلـش میخواهد از 
پیشـرفتهای علمی و عملی برخـوردار باشـد. ایـن آرزوی هر جوانی اسـت. بـرای ایـن، دو راه در پیش اسـت: یک راه 
واقعـی، یـک راه کاذب و بدلـی. راه واقعی را بایـد پیدا کـرد، زحمـات آن را پذیرفت و هزینـه اش را هم بایـد پرداخت.

راه واقعی پیشرفت جوان ایرانی 
راه واقعـی چیسـت؟ این اسـت کـه جـوان ایرانی تصمیـم بگیـرد در زمیـن خـود، بـذر خـود را بپاشـد؛ از اندوخته و 
ثروت فرهنگی خـود اسـتفاده کنـد؛ اراده ی خـودش را بـه کار گیرد؛ بـرای شـخصیت و اسـتقاِل خـود ارزش قائل 
شـود؛ جامه عاریت نخواهـد و دنبال تقلیـد و عاریه گیـرِی الگوهای بیگانـه نباشـد.تمّدن واقعی برای مـردم ما تمّدن 
ایرانـی اسـت؛ تمدنی اسـت که متعلّـق به خـود ماسـت؛ از اسـتعدادهای ما جوشـیده وبـا شـرایط زندگی مـا در هم 
آمیختـه و چفت شـده اسـت. راه حـّل حقیقـی، راه حـّل بومی اسـت. باید بـذر سـالِم خودمـان را بپاشـیم و مراقبت 
کنیم تا سـبز شـود؛ دنبـال تقلیـد از ایـن و آن نباشـیم؛ دنبـال سـخن گفتن با زبـان و لغـت بیگانـه و عاریـه گرفتن 
از تجربه های دسـت چنـدم آنهـا نباشـیم. نـه این کـه از فرآورده هـای علمـی دیگران بهـره نبریـم؛ چـرا، صددرصد 
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معتقدم که بایـد از همـه تجربه های علمِی بشـری بهـره بـرد. پنجره هـا را نمیبندیم؛ هرکس کـه در دنیـا کار خوبی 
کـرده، آن را انتخـاب میکنیم.

 تفاوت تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی
من یـک وقت گفتـم که فـرق تهاجـم فرهنگـی و تبـادل فرهنگی چیسـت. تهاجـم فرهنگی، یـک امر منفی اسـت؛ 
امـا تبـادل فرهنگـی، یـک امـر مثبت اسـت. یـک وقـت هسـت کـه یـک انسـان بـرای این کـه کمبـودی را در بدن 
خـودش برطـرف کنـد، میگـردد و غـذا و داروی مناسـب را - آن چیـزی کـه بـه دردش میخـورد - از هـر جایـی که 
گیـرش آمـد، پیـدا میکند و بـا میـل خـود آن را داخـل کالبـدش میریـزد. یک وقـت هم هسـت که نـه، مـا انتخاب 
نمیکنیـم؛ دسـت و پـای مـا را میگیرنـد، یـا بیهوشـمان میکننـد، یـا مسـتمان میکننـد و چیـزی را که خودشـان 
میخواهنـد - نه آن چیـزی که مـا الزم داریـم - در بدن مـا تزریق میکننـد. آیا اینهـا با هم فـرق ندارد!؟ مـن میگویم 
ملت ایـران نبایـد خـودش را لَخـت بینـدازد تا دشـمن بـا مدرنتریـن شـیوه ها، آنچـه را کـه خـودش میخواهـد، از 

تفاله هـای دسـت دوِم فرهنگـش به جسـم ملـت ایـران تزریـق کند.
یک روز عـّده ای غربزده چشـمهای خود را بسـتند و گفتند مـا باید همه چیـز را از غرب بگیریـم. آنها چه چیـزی را از 
غرب گرفتند؟ یکـی از خصوصیات خوبـی که اروپاییهـا دارند، خطرپذیری اسـت. منشـأ عمده موفقیتهـای آنها این 
بوده اسـت. آیـا غربزده های ما ایـن را گرفتنـد و به ایـران آوردنـد؟ آیـا ایرانیها ریسـکپذیر شـدند؟ خصوصیت خوب 
دیگر آنهـا عبـارت از پشـتکار و از کار نگریختن اسـت. آیا آن را بـه ایـران آوردند؟ بزرگتریـن و ماهرترین مکتشـفان 
و دانشـمندان غربی کسـانیاند که سـالهای متمـادی با زندگیهـای سـخت در اتاق خود نشسـتند و چیزی را کشـف 
کردند. انسـان وقتی زندگـی آنهـا را میخوانـد، میبیند چگونـه زندگی کردنـد. آیا این روحیـه تاِش خسـتگیناپذیِر 
فقط برای علـم را به ایـران آوردنـد؟ اینها بخشـهای خوب فرهنـگ غربی بـود. اینها را کـه نیاوردند؛ پـس چه چیزی 

را آوردند؟ اختـاط زن و مرد و آزادِی عّیاشـی و پشـت میز نشـینی و ارزش کردن لـّذات و شـهوات را آوردند!

نمودهای غربزدگی رضاخان
رضاخـان قلـدر وقتی خواسـت از غـرب بـرای مـا سـوغات بیـاورد، اولیـن چیـزی کـه آورد، عبـارت از لبـاس و رفع 
حجـاب بـود؛ آن هم بـا زور سـر نیـزه و همـان قلـدرِی قّزاقِی خـودش! لباسـها نبایـد بلند باشـد؛ بایـد کوتاه باشـد؛ 
کاه بایـد این طـوری باشـد؛ بعد همـان را هم عـوض کردنـد: اصـًا باید کاه شـاپو باشـد! اگر کسـی جـرأت میکرد 
غیـر از کاه پهلـوی - کاهـی کـه آن موقع بـا این عنـوان شـناخته میشـد - کاه دیگری سـرش بگـذارد، یـا غیر از 
لبـاس کوتاه چیـزی بپوشـد، باید کتـک میخورد و طـرد میشـد. این چیزهـا را از غـرب گرفتنـد! زنها حق نداشـتند 
حجابشـان را حفـظ کننـد؛ نـه فقط چـادر - چـادر که برداشـته شـده بـود - اگـر روسـری هـم سرشـان میکردند و 
مقداری جلـوی چانه شـان را میگرفتند، کتـک میخوردند! چـرا؟ برای این کـه در غرب، زنها سـربرهنه میآینـد! اینها 
را از غـرب آوردنـد. چیزی را کـه برای ایـن ملـت الزم بـود، نیاوردند. علم کـه نیامـد، تجربه کـه نیامد، ِجـّد و جهد و 
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کوشـش که نیامد، خطرپذیری کـه نیامد - هـر ملتی باالخـره خصوصیات خوبـی دارد - اینهـا را کـه نیاوردند. آنچه 
را هـم کـه آوردنـد، بیدریـغ قبـول کردنـد. فکـر و اندیشـه را آوردنـد، اما بـدون تحلیـل قبـول کردند؛ گفتنـد چون 
غربی اسـت، باید قبـول کرد. فـرم لبـاس و غـذا و حـرف زدن و راه رفتن، چون غربی اسـت، بایسـتی پذیرفـت؛ جای 

بروبرگـرد نـدارد! بـرای یک کشـور، ایـن حالـت بزرگترین سـّم مهلک اسـت؛ این درسـت نیسـت.

راه حل واقعی پیشرفت یک ملت
راه حـّل واقعـی این اسـت که یـک ملْت خـودش باشـد؛ با مغـِز خـودش فکر کنـد؛ با چشـِم خـودش ببیند؛ بـا اراده 
خودش انتخاب کنـد؛ آنچـه را هم انتخـاب میکند، چیزی باشـد کـه برایش مفید اسـت. ما بایـد با حفـظ تمّدنمان، 
با دسـت و بازوی خـود کار کنیم و فقـط ترجمـه، کاِر منحصر ما نباشـد. بعضی افـراد، حّتـی فکر را هم ترجمه شـده 
قبـول میکنند؛ حاضـر نیسـتند آن را با معیارهـا بسـنجند؛ میگویند چون فـان روان شـناس یا فان جامعه شـناس 
یا فان اقتصـاددان این طور گفتـه و این فرمـول را داده، دیگـر بروبرگرد نـدارد. اگر کسـی برخاف او حـرف زد، مثل 
این کـه کفر گفته اسـت! چهار صبـاح دیگر آنهـا از حرف خودشـان بـر میگردند و حـرف دیگـری میزنند؛ بـاز این آقا 
همان حـرف دوم آنهـا را بدون تحلیـل قبول میکنـد! برای یک کشـور، ایـن بدبختی اسـت. راه حّل واقعی این اسـت 
که یـک ملت با دسـت خـود، کار کنـد؛ برای خـود، کار کنـد؛ با فکـر و مغِز خـود بیندیشـد و اجتهـاد کند و بـا ابتکار 

خود پیـش بـرود؛ ضمن این کـه از همـه تجارب هـم اسـتفاده کند.

راه حل کاذب پیشرفت جوامع
راه حـّل کاذب چیسـت؟ راه حـّل کاذب ایـن اسـت کـه یـک ملـت بـه تغییـر ظاهـری دل خـوش کنـد و از حرکت 
عمیـق رو برگردانـد. یک وقـت میبینید آدمی هسـت کـه نـه معلوماتـی دارد، نـه سـوادی دارد، نـه اراده ای دارد، نه 
تجربـه ای نشـان داده، نـه کاری از او برمیآیـد؛ لبـاس و آرایـش و شـکل خـودش را شـبیه فـان هنرپیشـه یـا فان 
جوان غربی کـرده اسـت. ایـن راه حلِّ کاذب اسـت. آیا شـما بـا ایـن کار، متمـّدن شـدید و تحوّل پیـدا کردیـد!؟ در 
دوران رژیم گذشـته، شـاهِ دست نشـانده و خائن میخواسـت ایـن راه حـّل کاذب را با عنـوان »دروازه تمـّدن بزرگ« 
بـرای این مـردم به ارمغـان بیـاورد. البتـه سـالها روی ایـن زمینه کار شـده بـود؛ فاکـت اخاقـی در حد اعلـی بود؛ 
ورشکسـتگِی معنوی و روحـی و علمـی در این کشـور، بینظیر بـود. با نـام »دروازه تمـّدن بـزرگ« و با نـام مدرنیزم 
ایرانی میخواسـتند بـه بقیه موجـودی معنویت کشـور چـوب حـراج بزنند. شـاهِ عّیـاِش بیسـواِد مفلـوک در مقابل 
بیگانـه و مقهـوِر پنجه امریـکا و صهیونیسـم، و ملتـی که تحقیر شـده و مـورد اهانت قـرار گرفته بـود؛ ایـن مدرنیزم 
ایرانـی مـال همانهاسـت. این که مـدرن شـدن و به تمـّدن واقعـی رسـیدن نیسـت. مظهـر آن راه کاذب این بـود که 
در این جـا هر نقطـه ای که میشـد از آن پـول سـاخت، النه ای بـرای عوامـل و ایـادی کمپانیهـای خارجی بـود. البته 
به وسـیله ی شـرکای داخلیشـان ایـن کار را میکردند کـه شـرکای داخلی هم بـه همان دسـتگاههای دربـار و رجال 
سیاسـِی وابسـته خائـِن آن روز مربـوط میشـدند. ایـن مدرنیزم بـه درد نمیخـورد؛ ایـن برای یـک ملـت، بدبختی و 
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بیچارگی و فنا شـدِن همـه چیز را بـه بار میـآورد. اگـر این انقـاب اتّفـاق نیفتاده بـود، اگـر آن فریـاد رعدگونه همه 
چیـز را در این مملکت بـه جنب و جـوش نیاورده بـود و دلهـا را از جا نکنـده بود، خـدا میداند کـه امروز کشـور ما در 
چه وضعی بود. شـما بـه بعضی از کشـورهای عقب افتـاده - چه در آسـیا، چـه در آفریقا - نـگاه کنید؛ یقیـن بدانید با 
این موقعیت ممتـاز جغرافیایـی و اقلیمی و تاریخـی ایران، وضـع ما از آنهـا بدتر بود. انقاب به داد این کشـور رسـید 
و ایـن ملـت را از این که در قعـر دریایی فـرو رود کـه دیگر نتوانـد از آن بیـرون بیایـد، نجـات داد. بنابراین، چنـان راه 

حلّـی، راه حّل کاذب اسـت و جـوان نبایـد دنبال آن باشـد.

ضرورت دوری از تقلید و گرایش به قوت اراده و ایمان 
جوانـان عزیز مـن! فرزنـدان من! دنبـال تقلید نباشـید. بـر روی شـیوه و راهـی کـه در آن ذهـن و اراده و ایمان شـما 
قـوی میشـود و اخاق شـما پـاک و آراسـته میگـردد، فکـر کنیـد. آن گاه شـما عنصـری خواهید بـود کـه مثل یک 

سـتون، سـقف مدنّیت ایـن کشـور و تمـّدن حقیقی ایـن ملـت بـر روی آن قـرار میگیرد.

تبدیل نسل جوان به نسلی پوچ، هدف نهایی دستگاههای تبلیغاتی غرب
من به شـما عرض کنـم، امـروز دسـتگاههای تبلیغاتِی فـوق مـدرن غربی - بخصـوص امریکایـی و صهیونیسـتی - 
بـرای ذهنهـا و فّعالیتها و احساسـات و اراده شـما طـرح عملیاتـی تهیه میکننـد. خیال نکنیـد آنها غافل نشسـته اند 
و این سـی میلیون جـوان را در کشـور مـا نمیبینند. آنها این سـی میلیـون جـوان را میبینند؛ آنهـا بـرای کار و هدِف 
خودشـان مشـغول برنامه ریزی هسـتند؛ آنهـا بـرای اخاق و فکـر و عقیـده و ایمان جـوان مـا برنامه ریـزی میکنند. 
خیلـی از حرفهایی کـه گاهـی در فضـای مطبوعاتی یـا فرهنگـی کشـورمان زده میشـود، تفسـیرش این اسـت و با 
این دیـد قابـل تحلیـل اسـت. آنهـا میخواهند نسـلی کـه الگـوی جوانـان فـداکارِ برجسـته دنیا شـد، به یک نسـل 

بیخاصیـت تبدیل شـود.

حزب الل البنان، الگوی جوان فلسطینی
شـما امروز فلسـطین را نگاه میکنیـد و بـه هیجان میآییـد. ایـن دختر عزیز مـا میگویـد کـه ای کاش مّد نـگاه ما به 
فلسـطین میرسـید. میدانیـد فلسـطینیها از چه کسـی یاد گرفتند؟ پنجاه سـال اسـت که فلسـطین اشـغال شـده 
اسـت؛ بیسـت سـال و پنجاه سـال پیش هم فلسـطین جوان داشـت. این جـوان فلسـطینی که ایـن گونه بـه میدان 
آمده، از چه کسـی یـاد گرفته و الگـوی او کیسـت؟ الگوی او جـواِن مبـارِز مؤمـِن بااخاِص لبنانی اسـت. ایـن را من 
نمیگویم، خودشـان میگوینـد. در تظاهراتـی که در نـوار غّزه و سـاحل غربـی رود اردن - که منطقه فلسطینینشـین 
اسـت - راه میاندازند، عکس رهبر حزب اللَّ لبنان - سـید حسـن نصراللَّ - را سـر دسـت بلنـد میکننـد و راه میبرند. 
آنهـا پرچم حـزب اللَّ لبنـان را روی گنبد مسـجداالقصی نصـب کردند. البته صهیونیسـتها نگذاشـتند آن جـا بماند، 
اما آنهـا آمدند نصـب کردنـد. بنابراین او شـد الگوی جـوان فلسـطینی. تلویزیـون »المنار« حـزب اللَّ لبنـان - که به 
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نظـرم روزی بیسـت سـاعت برنامه پخـش میکنـد - بیشـترین بینندگانش در داخل فلسـطین اشـغالی هسـتند! نه 
فقـط برنامه هـای آن را میبینند، بلکه مثـل تشـنه، جرعه، جرعـه اش را ماننـد آب گوارا مینوشـند.

رزمندگان و شهدای ایران، الگوی حزب الل لبنان
الگوی جـوان لبنانی چه کسـی اسـت؟ حـزب اللَّ لبنـان از کجـا جوشـید؟ او روی کـدام سـرزمین رویید؟ الگـوی او 
شـمایید. او همین شـعارهای شـما را میدهد؛ همین کارهای شـما را میکند؛ همان پیشـانیبند شـما را به پیشانیاش 
میبنـدد؛ مثـل رژه نظامـی بسـیج، رژه میـرود. بنابراین الگـوی آن جـوان، سـرداران و رزمندگان شـهیدی هسـتند 
که در خـود گیان امثـال آنها را کـم نداریـم. آنها فـداکاری و برای خـدا حـرف زدن و برای خـدا کارکـردن را از اینها 
یاد گرفتنـد. شـهید اماکِی شـما - جانشـین فرمانده لشـکر گیـان - وقتـی در میـدان جنـگ در معـرض بمباران 
شیمیایی بود و بسـیجِی بغل دستش ماسـک نداشت؛ او ماسـک خودش را برداشـت و به صورت بسـیجِی همراهش 
بسـت! قهرمان یعنی این. البته هر دو شـهید شـدند؛ امـا این قهرمانـی ماند؛ اینهـا که از بیـن نمیرود؛ »وال تحسـبّن 
الّذین قتلـوا فـی سـبیل اللَّ امواتا بـل احیـاء«؛ )1( اینهـا زنده اند؛ هم پیـش خـدا زنده اند، هـم در دل مـا و در فضای 
زندگـی و ذهنّیـت مـا زنده انـد. پـدر شـهیدی از همین شـهرهای گیـاِن شـما، وقتی جوانـش را بـا گلوی بریـده از 
جبهه برگرداندنـد، گلوی بریـده بچه اش را بوسـید؛ اما آه نکشـید! اینها الگوسـت. این الگوهـا را از من و شـما بگیرند 
و قـدر این چهره ها را در چشـم من و شـما بشـکنند، بعد به جایـش الگوهـای دروغین و جعلـِی خودشـان را بیاورند؛ 

ارزشـهای ما را بگیرند، ارزشـهای خودشـان را جایگزیـن کنند.

تاش رسانه های غربی برای انکار مفاخر ملت
امروز رسـانه های غربـی بـا برنامه ریزیهـای میلیـاردی، در تبلیغـات رسـانه ای خـود - چـه در تلویزیونشـان، چه در 
رادیوشـان، چه در مصاحبه هایی کـه دائماً میکننـد و متأّسـفانه بعضـی از عناصر داخلی هـم فریب آنهـا را میخورند 
و اسـیر و نوکر آنها میشـوند؛ حرفهایی کـه آنها مایلنـد، اینها بـر زبان جـاری میکنند - میکوشـند تا به شـما جوانان 
ایرانـی تفهیم کننـد که یک ظـرف خالـی هسـتید و مظـروف ندارید؛ مظـروف شـما را مـا باید بدهیـم؛ ما بایـد این 
ظرف را پُر کنیم؛ شـما امـروز این مایـه را نداریـد، دیروز هـم نداشـتید، طبعاً فـردا هم نخواهید داشـت! تاریخ شـما 
را هـم منکر میشـوند؛ میخواهند گذشـته شـما را هم زیر پـا لگد کننـد؛ نه فقط تاریـِخ قدیِم چنـد صدسـاله را، بلکه 
تاریِخ بیست سـاله اخیـر را هـم میخواهنـد زیر پـا لگـد کننـد و آن را انـکار نماینـد. آنهـا میخواهند فرهنگ سـازی 
و الگوسـازی کننـد؛ آنهـا میخواهند جـوان ایرانـی و نسـل نـوی ایرانی، یک نسـل تحقیرشـده توسـریخور باشـد تا 
بتوانند روی او سـوار شـوند و به او دیکتـه کننـد و آن کاری را کـه آنها میخواهنـد، انجام دهـد. برای این که کسـی را 
به زیر مهمیـز بکشـند، بهتریـن راه این اسـت که بگوینـد تو چیزی نیسـتی، تو کسـی نیسـتی و گذشـته ای نداری. 

مفاخر یـک ملـت را انـکار میکنند، بـرای این کـه او احسـاس کند چیزی نیسـت.
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میرزاکوچک خان و شیخ فضل الل نوری نمونه های مفاخر تاریخ ایران
میـرزا کوچـک، مـرد تنهایی بود کـه بـه دو قـدرت بـزرگ آن روز دنیـا - یعنـی روسـها و انگلیسـیها - یـک »نه« ی 
بزرگ گفت. نه با روسـها سـاخت، نه با انگلیسـیها؛ اما در کنـار او کسـانی بودند که میخواسـتند با دسـتگاه حکومِت 
آن روز - بعـد هم بـا رضاخان که تـازه میخواسـت سـِر کار بیاید - مبـارزه کنند، اما به روسـها پنـاه میبردنـد؛ به باکو 
رفتند و بنـد و بستهایشـان را کردند و به ایران برگشـتند و سرسـپرده آنها شـدند. امـا میرزاکوچکخان قبـول نکرد و 
حاضر نشـد سـازش کند؛ او، هم با انگلیسـیها جنگید، هم بـا قّزاقهـای روس جنگید، هم با لشـکر رضاخانـی - و قبل 
از رضاخـان، آن کسـانی که بودنـد - مبـارزه کرد؛ بـا احسـان اللَّ خان و دیگران هـم کنار نیامـد. وقتی جـوان گیانی 
سـِر قبـر میرزاکوچکخـان میـرود و میبینـد این مـرد تنها، ایـن مـرد باایمـان و باصفـا، اگرچـه در وسـط جنگلهای 
گیـان در مظلومیـت ُمـرد، امـا شـخصیت خـودش را در تاریـخ ایـران تثبیـت کـرد؛ ُمـرد، اما یک مشـعل شـد. ما 
در دوران مبـارزه خودمـان، هر وقـت نـام میرزاکوچکخـان را به یـاد میآوردیـم و شـرح حـال او را میخواندیـم، نیرو 
میگرفتیـم. او از همـت و اراده و شـخصیت و هویّـت خود خـرج کرد، بـرای این کـه به یک نسـل هویّت و شـخصیت 
و نیـرو و اراده ببخشـد. ایـن بسـیار ارزش دارد. امثـال او تعـدادی بودند کـه در غربـت مبـارزه کردنـد، در غربت هم 
ُمردنـد؛ امـا میبینید کـه امروز غریـب نیسـتند. جریـان تاریخ، جریـان عجیبی اسـت. نگذاشـت و نخواهد گذاشـت 
شـیخ فضل اللَّ هـا و میرزاکوچکخان هـا و خیابانیهـا و امثـال اینهـا، همچنـان کـه غریـب ُمردنـد، غریـب بماننـد. 

دشـمنان میخواهند ایـن مفاخر را از دسـت جـوان ایرانـی بگیرند.

هویت، مهمترین نیاز جوان
راجـع بـه نیازهـای جوانـان، زیاد صحبـت میشـود. من گفتـه ام، قبـل از مـن هـم گفته انـد؛ امـا میدانیـد از نظر من 
مهمترین نیاز جوان چیسـت؟ نیـاز عمده جـوان، هویّت اسـت؛ بایـد هویّت و هـدف خودش را بشناسـد؛ بایـد بداند 
کیسـت و برای چه میخواهد کار و تاش کند. دشـمن میخواهـد هویّت جـوان ایرانـی را از او بگیرد؛ اهـداف را از بین 
ببرد؛ افقهـا را تیره کنـد؛ بـه او بگوید تـو یک موجـود حقیر و محـدود هسـتی؛ پیش من بیـا تا تـو را زیر بـال بگیرم. 
معلوم اسـت؛ کشـور ثروتمند ایران و منطقه بسـیار مهـم و راهبردی مـا و تأثیـرات فراوانی کـه این ملت از همه سـو 
میتوانـد بگـذارد، همه از طریـق تحقیر شـخصیت جوانها، در مشـت دشـمن میآیـد. امروز برنامه دشـمن نسـبت به 
شـما جوانها این اسـت؛ خیلی باید بیـدار باشـید. این حرفهـا را به شـما نمیزنم تـا معنایش این باشـد که مسـؤوالن 
کشـور در قبال نسـل جـوان مسـؤولیتی ندارنـد؛ چـرا، آن را قبًا گفتـم؛ آنهـا هـم مسـؤولند؛ مسـؤولیتهای آنها به 

جای خـود؛ اما شـما هم مسـؤولید.

نسل سوم انقاب نسلی بصیر و با معرفت
و اما حـرف آخـر: کسـانی این طـور وانمـود میکننـد نسـلی کـه روی کار میآیـد - کـه اصطاحاً به آن »نسـل سـوم 
انقـاب« میگوینـد - پُشـتکرده بـه انقـاب و رویگـردان از ارزشـهای دینـی اسـت؛ یـا اگـر هـم نیسـت، بـه طـور 
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اجتناب ناپذیـری این گونـه خواهد شـد! بنده صددرصـد حرف آنهـا را رد میکنـم. نه این که مـن عوامل فسـادبرانگیز 
فرهنگی را نمیبینم یا نمیشناسـم یـا از آنها خبر نـدارم؛ نخیر، بنـده از ماهواره و اینترنـت و رمانها و فیلمهـا و آهنگها 
و حرفهای فاسـد کامًا خبـر دارم و آنها را دسـت کـم نمیگیرم. من عمـرم را در میـان جوانـان گذرانـده ام. از دورانی 
که خـودم جـوان بودم، بـا جوانـان دانشـگاهی کـه خـارج از محیـط مـا بودنـد، ارتبـاط برقـرار کـردم؛ تا امـروز هم 
ارتبـاط من با جوانـان قطع نشـده اسـت. بنابراین میدانـم حال و هـوای جوانی چیسـت و امـروز در فضـای جوانِی ما 
چه میگـذرد؛ اما معتقدم نسـل کنونـِی امروز این قدر هم آسـیب پذیر و شـکننده نیسـت؛ ایـن را بـد فهمیده اند. این 
نسـل در محیطی بـار آمده که از محیط سـی سـال و سـیوپنج سـال قبل بـه مراتـب پاکیزه تر و بهتر اسـت. کسـانی 
کـه در این محیـط متولّد شـده اند، بـه برکت هدایـت دینـی توانسـتند آن کار عظیـم را انجـام دهنـد و آن ایمانهای 
پوالدیـن و اسـتوار را عرضه کنند. مـن معتقدم که این نسـل نسـبت بـه آن نسـل، در محیـط بهتری پـرورش یافته 
و آمادگیهـا و آگاهیهـای به مراتـب بهتـر و باالتـری دارد. بنده وقتی حدود بیسـت سـالم بـود، هرگـز آگاهیهایی که 
امروز شـما جوان بیسـت سـاله دارید، نداشـتم. امروز جوان ایرانـی، آگاه و بامعرفت و بصیـر و سیاسـی و اهل تحلیل 

اسـت و از همه باالتـر باایمان اسـت.
چـه چیـزی موجـب میشـود کـه بـا ایـن بمباردمـان فرهنگیـای کـه سـال گذشـته در مجموعـه ای از مطبوعـات 
زنجیـره ای علیه مذهـب و علیـه فکـر مذهبی و علیـه انقـاب و علیـه امـام و علیه همـه چیز صـورت گرفـت، وقتی 
روزهای اعتـکاف ماه رجب فرا رسـید، مسـجد دانشـگاه تهران جـزو شـلوغترین مراکز اعتکاف شـود؟ چه کسـی به 
جوانان گفت برویـد اعتکاف کنیـد؛ سـه روز روزه بگیرید و از مسـجد بیـرون نروید و وقتتـان را در آن جا بـه عبادت و 
ذکـر و دعا و تضـّرع و توّسـل بگذرانید؟ چه کسـی بـه جوانان بخشـنامه کـرده بـود؟ من خبـر دارم که در رشـت هم 

مسـاجد و مجامعـی وجـود دارد کـه قبله امیـد جوانان اسـت؛ به آن جـا میرونـد و اسـتفاده معنـوی میبرند.

لزوم تغذیه فکری و معنوی دائمی جوانان پرورش یافته دوران انقاب
جوانـی کـه پرورش یافتـه دوران انقاب اسـت، از معرفـت دینی برخـوردار اسـت؛ ایمانش هـم ایمان عمیقی اسـت؛ 
البتـه احتیـاج دارد کـه تغذیه معنـوی و فکـرِی دائمی شـود. بلـه، این چیـزی را کـه در نامه خطـاب به بنده نوشـته 
بودنـد و مقـداری از آن خوانده شـد، تصدیـق میکنم. ابزارهـا و فّعالیتهـا و کارهـای فرهنگی بایـد در اختیـار جوانان 

قـرار گیـرد. روحانیون خوشـفکر و دانشـگاهیان مؤمـن بایـد در مقابل ایمـان جوانان احسـاس مسـؤولیت کنند.

لزوم عدم استفاده سیاسی و جناحی در کار فرهنگی برای جوانان
مسـؤوالن کشـور - بخصوص مسـؤوالن فرهنگی، و باألخص مسـؤوالن آمـوزش و پـرورش - نبایـد روی جوانان کار 
سیاسـی را تجربـه کنند؛ ایـن خیانـت اسـت. هـر مسـؤول و مدیـری کـه وظیفـه فرهنگـی دارد، اگـر کار فرهنگِی 
خـودش را در خدمت سیاسـتهای خّطی و جناحی قـرار دهد، خیانت کرده اسـت. هم آن کسـانی که خیـال میکنند 
نسـل جوان فاسـد شـده - چون چهار نفـر پسـر و دختر را با لباسـی کـه آنهـا نمیپسـندند، میبیننـد؛ که لزومـاً هم 
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معلوم نیسـت آن چنـان منفـی باشـد - اشـتباه میکنند؛ هـم آن کسـانی که خیـال میکننـد از جـوان باید اسـتفاده 
سیاسـی کـرد و بـه عنـوان یـک کاالی سیاسـی او را مصـرف کـرد، اشـتباه میکنند. دسـته سـومی هم هسـتند که 
اشـتباه میکنند. آنها کسـانی هسـتند که دل بسـته اند تا پایان دوران نظام اسـامی را به چشمشـان ببیننـد؛ به امید 

این که جوانـان دیگـر از نظـام اسـامی دفـاع نمیکنند. آنهـا هم سـخت در اشـتباه اند.

تحلیل های اشتباه و عمل اشتباه دشمن در مقابل انقاب اسامی
دشـمنان ما در مـورد ایـن کشـور و ایـن انقاب بسـیار اشـتباه کردنـد؛ هـر بار هـم که اشـتباه کردنـد، سرشـان به 
سـنگ خـورد. نتیجه طبیعـی اشـتباه کـردن، ناکام شـدن اسـت. چـون ملـت و انقـاب و مسـؤوالن و جوانـان ما را 
نمیشناسـند، اشـتباه تحلیـل میکننـد و عمل اشـتباه مرتکـب میشـوند؛ لذا سرشـان به سـنگ میخـورد و ایـن باِر 
چندم اسـت. وقتـی انقـاب پیـروز شـد، میگفتنـد دو مـاه بیشـتر دوام نمیـآورد! ایـن در حالی بـود که ایـن انقاِب 
باعظمت را ملتـی که آن طـور در دنیـا غوغا بـه راه انداخته بـود، به پیـروزی رسـانده بود. وقتـی دو ماه گذشـت، ضّد 
انقابهـای سـاده لوحی کـه در داخـل کشـور بودنـد، پرسـیدند پس چـه شـد؟ گفتند شـش مـاه دیگر حتمـاً قضیه 
تمام خواهـد شـد! همین طور شـش مـاه، شـش مـاه آن را تمدیـد کردنـد! این انقـاب، ایـن نظـام، این ملـت و این 
نسـل، مشـمول لطف و تفّضـل پروردگار اسـت. من و شـما و مسـؤوالن کشـور هسـتیم کـه باید قـدر لطـف الهی را 

بدانیـم و شـکر نعمـت خـدا را ادا کنیم.
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لـزوم اتحـاد تشـکل های دانشـجویی در مسـائل 
مشترک فکری

تفاوت ستایش حقیقی از جوان با خوشامدگویی 
نقاط ستایش برانگیز جوان

1- حق پذیری 
2- اصاح طلبی صادقانه

3- نیرو، قدرت، ابتکار و نشاط 
تأکیـد بـر حق طلبـی و عـدم توجه بـه تکلیـف به 

قصد عوام فریبی
تکالیف نسبت به موهبت های الهی 

تکالیف مهم جوانان 
1- خودسازی اخاقی، علمی و جسمی 

2- دفاع از سرمایه هویت ملی و جمعی کشور 
معنای مثبت و منفی ملیت

و ...

دفاع از سرمایه هویّت ملی با همه وجود؛
 تکلیف جامعه جوان کشور
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دفاع از سرمایه هویّت ملی با همه وجود؛ تکلیف جامعه جوان کشور *

لزوم اتحاد تشکل های دانشجویی در مسائل مشترک فکری
جمع عزیزی هسـتید؛ غالباً دانشـجو یـا دانش آمـوز؛ اهل علم و سرشـار از صفـا. کار خوبـی که دانشـجویان اصفهان 
در ایـن جلسـه کردنـد - کـه مـن قلبـاً از آنها متشـّکر شـدم - ایـن اسـت کـه پوسـتر مشـترکی منتشـر کردند که 
هم بسـیج دانشـجویی، هـم انجمن اسـامی دانشـجویان، هـم جامعـه اسـامی دانشـجویان و هم انجمن اسـامی 
دانشـجویی، عناوینشـان در کنـار یکدیگـر قـرار گرفتـه اسـت. بله، ایـن درسـت اسـت. ممکن اسـت در ده مسـأله 
اختاف نظر داشـته باشـید، اما در مسـائل بسـیاری هـم و حـدت نظر داریـد. آن جایـی که وحـدت نظر داریـد، این 
اتّحـاد را نمایان کنید. راهـش نیز همین اسـت. لزومی نـدارد که اگر دو نفر در چند مسـأله از مسـائل بیشـمارِ فکری 
و سیاسـی با هم اختاف نظـر دارنـد، آن را حّتی در مسـائلی که مـورد اتّفاق نظـر آنهاسـت، دخالت دهنـد؛ مثًا اگر 
میخواهنـد مجلس جشـن یـا روضه خوانـی یا سـخنرانی و از ایـن قبیل تشـکیل دهنـد، حتمـاً دو جریـان در مقابل 

هم قـرار گیرنـد. کاری که شـما کردید، بسـیار خوب بـود و مـن صمیمانـه از شـما فرزندان عزیـزم تشـّکر میکنم.

تفاوت ستایش حقیقی از جوان با خوشامدگویی 
طـوِل مـّدت چهـل و چند سـاله معاشـرت مـن بـا گروههای جـوان موجـب شـده که مـن قلبـاً و عمیقـاً جوانـان را 
سـتایش کنم. البته سـتایش کردن جوانـان با خوشـامدگویی آنها تفـاوت دارد. من با خوشـامدگویی موافق نیسـتم؛ 
چیـزی بگویم که شـما خوشـتان بیاید، یـا چیـزی را که ممکـن اسـت شـما از آن ناراحـت شـوید و بدتان بیایـد، بر 
زبـان جـاری نکنم؛ نـه. من بـه ایـن چیزهـا عقیـده نـدارم؛ بلکه معتقـدم که سـتایش جـوان به جـای خود درسـت 

*. بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان  1380/08/12
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اسـت و ستایشـی واقعی و حّق اسـت و نقاط مورد سـتایش هـم از نظر من مشـّخص و روشـن اسـت و بعضـی از آنها 
را خواهـم گفت؛ اما ستایشـگری جـوان نباید بـه خوشـامدگویی او تبدیل شـود. شـما فرزندان من هسـتید. انسـان 
فرزنـد خـودش را خـواه و ناخـواه دوسـت دارد؛ چـه آن فرزنـد بدانـد، چـه ندانـد؛ چه بخواهـد، چـه نخواهـد؛ چه از 
محّبت پدر یا مادر متشـّکر شـود، یا نشـود. این دوسـت داشـتن موجـب این نیسـت که اگـر در کار او خطایـی وجود 
دارد، گفته نشـود تا مبـادا بدش بیایـد؛ نـه. اتّفاقاً انسـان با فرزند خـودش بسـیار راحت تـر از دیگران اسـت. بنابراین 
من جوانـی و ویژگیهای عمـده جوانی را در شـما از تـه دل دوسـت دارم و با همـه وجود آن را سـتایش میکنـم؛ اما به 
خدا پنـاه میبـرم از این که بـه دام خوشـامدگویِی جمعی کـه در مقابل من هسـتند یا جماعتهـای فراوانی کـه من به 

محّبت آنهـا احتـرام میگـذارم، بیفتم.

نقاط ستایش برانگیز جوان

1-حق پذیری 
نقـاط سـتایش برانگیز جوانـان کـدام اسـت؟ اگـر مـا یـک فهرسـت صـد نقطـه ای را هـم فراهـم کنیـم، بـاز زیادی 

نرفته ایـم. مـن در این جـا چنـد نقطـه از نقـاط سـتایش برانگیز جوانـان را عـرض میکنـم.
جـوان، حق را آسـان میپذیرد. این بسـیار مهم اسـت. جـوان، راحـت و صادقانـه اعتراض میکنـد و بیدغدغـه و بدون 
هیچ گونـه گرفتـاری درونـی، اقـدام میکنـد. این هم بسـیار مهـم اسـت. پذیـرش آسـان، اعتـراض صادقانـه و اقدام 
بیدغدغه را شـما کنـار هم بگذاریـد، ببینید چـه حقیقت زیبایـی به وجـود میآید و چه کلیـدی برای حلِ ّ مشـکات 

اسـت.

2- اصاح طلبی صادقانه
جوان به طـور طبیعـی طالب اصـاح اسـت. البته من بـه تعبیرهـای رایـج اصاح طلـب و محافظـه کار و امثـال اینها 
هیـچ کاری نـدارم؛ اصاح طلبی به عنـوان یک پُز سیاسـی، مـورد نظر من نیسـت. بعضـی کسـان دم از اصاح طلبی 
میزننـد، در حالی که اصـًا نمیدانند چـه میخواهنـد و دنبال چه هسـتند. بعضی کسـان دم از اصاح طلبـی میزنند، 
در حالـی که آن چیـزی که تـه ذهنشـان قـرار دارد، در واقـع اصاح طلبی نیسـت؛ نوعی ارتجـاع و برگشـت به عقب 
اسـت. میبینید کـه بعضی کسـان زیـر نام زیبـا و جـّذاب اصاح طلبـی، دنبـال این هسـتند که بـه دورانـی برگردند 
که دیـن فقـط جنبـه تشـریفات در زندگی انسـان داشـته باشـد و نـه بیشـتر! ایـن دیگـر اصاح طلبی نیسـت؛ این 

نقطـه مقابـل اصاح طلبـی اسـت. اصاح طلبی بـا تکامل و پیشـرفت همـراه اسـت، نه بـا عقبگرد.
البته بعضـی افراد هم هسـتند کـه اسـم اصاح طلبـی را میآورنـد؛ امـا مقصودشـان اصاحـات امریکایی اسـت! من 
یکـی دو سـال پیـش در نمـاز جمعه مطـرح کردم کـه مـا اصاحـات انقابـی داریـم و اصاحـات امریکایـی. اصاح 
امریکایـی مظهـرش این اسـت که جرثومـه فسـادی مثـل محّمدرضای پهلـوی، دوبـاره بـه ایران برگـردد و امـور را 
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در قبضه خـود بگیرد؛ بعـد هم کلیـد طایی سـلطه اجنبی بر کشـور را در سـینی نقـره به اربابـان امریکایـی تقدیم 
کند! این که شـما میبینیـد رسـانه های امریکایـی و انگلیسـی و سیاستمدارانشـان دم از اصاحات در ایـران میزنند، 
منظورشـان چنین چیزی اسـت؛ یعنی جرثومه فسـادی که تابـع و مرید و آلت دسـت و کوچـک اَبدال آنها باشـد، در 

کشـور بر سـِر کار بیاید و همـه چیـز را در خدمـت آنها قـرار دهد.
البته بعضی هم هسـتند کـه صادقانه اصـاح طلبنـد؛ در این شـّکی نیسـت. واقعـاً از کمبودهـا، نارسـاییها، عقده ها 
و انحرافهـا رنـج میبرنـد و دنبـال اصـاح آنهـا هسـتند، کـه ایـن بـه جـای خـود مطلـوب اسـت. جـوان، این گونـه 
اصاح طلـب اسـت؛ یعنـی به طـور طبیعـی طالـب عدالـت، آزادیهـای مشـروع و تحّقـق آرمانهـای اسـامی اسـت. 
حقایـق و آرمانهای اسـامی، او را به هیجـان میـآورد و در او جاذبه ایجـاد میکند. تصویـری که در ذهن او از سـیمای 
امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام نقـش بسـته، او را به هیجـان میـآورد؛ نواقص موجـود را با او تطبیـق و مقایسـه میکند و 

طالب اصـاح میشـود. ایـن ویژگی بسـیار برجسـته ای اسـت.

3- نیرو، قدرت، ابتکار و نشاط 
از جملـه نقـاط سـتایش برانگیز جوانی، نیـرو، قـدرت، ابتـکار و نشـاط در وجـود جوان اسـت. اینهـا در شـما به طور 
طبیعی وجـود دارد. اینها بخشـی از فهرسـت طوالنی امتیـازات جوانی اسـت. آیا جوان ایـن امتیازات را کسـب کرده 
اسـت؟ نه. شـما برای این کـه امتیـاز حق طلبـی، نیـرو، نشـاط، حوصلـه و هّمـت جوانـی را به دسـت آوریـد، تاش 
بخصوصـی نکرده ایـد. ایـن یـک مرحلـه طبیعـی از عمـر و زندگی اسـت. پس یـک موهبـت اسـت و در مقابـل آن، 

تکلیـف وجـود دارد و باید جـواب داد.

تأکید بر حق طلبی و عدم توجه به تکلیف به قصد عوام فریبی
در این جـا مغالطه ای وجـود دارد کـه جزو همـان خوشـامدگوییهای بـه قصـد عوامفریبی اسـت؛ و آن این اسـت که 
منطق اسـامی همـه اش میگویـد »تکلیـف«. در حالـی که گفتمـان جدیـد دنیا میگویـد »حـق«؛ چرا همـه اش از 
تکلیف میگویید؟ بعضی کسـان ایـن حـرف را رایج کردند و قصدشـان این اسـت که عـّده ای که از تکلیـف گریزانند، 

از خوشـامدگوییهای اغواگرانـه و غیرصادقانه خوششـان بیاید.

تکالیف نسبت به موهبت های الهی 
اّوالً حـقّ و تکلیـف، دو روی یـک سـّکه اند. هیـچ حّقـی بـدون تکلیف وجـود نـدارد. هـر کـس حّقـی دارد و در قبال 
آن، تکلیفـی هـم برعهـده دارد. بنابراین، این کـه از حـق بگویید؛ امـا از تکلیـف نگویید، حـرف سـخیف و بیمحتوا و 
بیمنطقـی اسـت. ثانیـاً در این جا صحبـت از حق نیسـت. تکلیفـی که مـا در این جـا مطـرح میکنیـم، در مقابل یک 
حق نیسـت؛ در مقابل یک امتیاز اسـت. شـما امتیـازی دارید و ایـن امتیـاز تکلیفی را به طـور طبیعی بر دوش شـما 
بار میکنـد. من کـه امتیاز جوانـی شـما را نـدارم، برخـی از تکالیف شـما را هم نـدارم. البته ممکن اسـت در بخشـی 
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دیگر، مـن از امتیازاتی برخوردار باشـم؛ لـذا در مقابـل آن تکالیفی هـم دارم. بنابرایـن در این جا تقابل حـّق و تکلیف 
نیسـت؛ تازم امتیـاز و تکلیف اسـت. تکلیـف، ناشـی از امتیازی اسـت که شـما در ایـن مرحلـه از عمر دارید؛ ناشـی 
از موهبتی اسـت که خـدا به شـما داده اسـت. توّجـه کنیم کـه ایـن تکلیـف در دوران کنونی، سـنگینتر از همیشـه 
اسـت. چـرا؟ چـون قشـر جـوان بـه طـور ویـژه در جامعـه نقش آفرین شـده اسـت؛ چـون جمعیـت جـوان افزایش 
پیدا کرده اسـت؛ چـون کّفـه جـوان در معـادالت سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگی کشـور، یک کّفه سـنگین اسـت. 
بنابرایـن در این جـا مسـأله این نیسـت کـه جـوان در رابطه با شـخِص خـود تکلیفـی دارد یـا نـدارد؛ نه. مسـأله این 
اسـت که جمعیت عظیـم جوانـان و حضور آنهـا در صحنـه و بخصـوص آگاهیای کـه امروز جوانـان متعّهد کشـور ما 
از آن برخوردارنـد - کـه در کمتر جایـی در دنیا، ایـن آگاهی، حّساسـیت و برانگیختگی وجـود دارد - تکالیـف آنها را 
سـنگین و مهم میکند. البته به شـما بگویم؛ این تکلیـف، از جمله تکالیفی اسـت که اتّفاقـاً برای جـوان هیجان انگیز 
هـم هسـت. از آن تکلیفهـای خسـته کننده کسـل کننده نیسـت. تکلیفـی اسـت که بـا طبیعـت جوانی هـم همراه 

اسـت و برای جوان، مشـّوق و پیشـبرنده اسـت.

تکالیف مهم جوانان 

1- خودسازی اخاقی، علمی و جسمی 
مـا میخواهیم جوانـان را به چه چیـزی دعوت کنیـم؟ نمیخواهیم شـعارهای کلّـی بدهیم. بعضی از شـعارها، بسـیار 
کلّـی و مبهم اسـت. مثـل دعـوت کـردن بـه میدانـی اسـت کـه راه ورودی آن معلـوم نیسـت یا بسـته اسـت. البته 
بخشـی از تکالیفـی کـه مـا متوّجـه جوانـان میدانیـم، تکالیـف شـخصی آنهاسـت. خودسـازی علمی، خودسـازی 
اخاقی، خودسـازی جسـمی. اینها تکالیف مهمی اسـت؛ مطالباتی اسـت که مـا حق داریـم از جوان بکنیـم و جوان 

هـم بـه ایـن خودسـازیها احتیـاج دارد. فعًا بحـث ما این نیسـت.

2- دفاع از سرمایه هویت ملی و جمعی کشور 
آنچـه را که من امـروز به عنـوان یـک تکلیف بـرای جامعه جوان کشـور حـس میکنم، این اسـت کـه جوانـان باید از 
سـرمایه هویّت ملی و جمعی کشـور، بـا همه وجـود و هّمِت خـود دفاع کننـد. هر مجموعه ی انسـانی به یـک هویّت 
جمعی احتیاج دارد و باید احسـاس اجتماع و بسـتگی و هویّـت جمعی کند. در کشـورهای دنیا معمـوالً روی مفهوم 

ملّیت تکیـه میکنند. بعضـی جاها هـم روی قومّیت تکیـه میکنند.

معنای مثبت و منفی ملیت
 ملّیت چیسـت؟ یـک هویّت جمعی اسـت کـه بـا برخـورداری از آن، هر کشـور میتوانـد از همـه امکانات خـود برای 
پیشـرفت و موفقّیـت اسـتفاده کند. اگـر ایـن احسـاِس هویّت جمعـی وجود نداشـته باشـد، بسـیاری از مشـکات 
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بـرای آن مجموعه پیـش میآیـد و بسـیاری از موفقّیتها برای آنهـا حاصل نخواهد شـد؛ یعنـی پـاره ای از موفقّیتها در 
یک کشـور، جز بـا احسـاس هویّـت جمعی به دسـت نخواهـد آمد. ایـن هویّـت ملـی و جمعی در کشـور مـا حّتی از 
ملّیت هـم فراتر اسـت. ما با این کـه ملّیـت را محترم و مقّدس میشـمریم و بسـیار هـم روی ملّیت - بـه معنای مثبت 
آن، نـه به معنـای منفـی آن؛ همان چیـزی کـه در عرف سیاسـی دنیـا بـه آن »ناسیونالیسـم« گفته میشـود - تکیه 
میکنیـم؛ اما هویّـت جمعـی و ملی ملـت ایران، نظام اسـامی اسـت کـه حّتـی از ملّیـت ایرانـی، کارایـی و جذابّیت 
بیشـتر و حوزه تأثیِر وسـیعتری دارد. اهمیـت این هویّت جمعـی به این اسـت که هم در مقیـاس ایرانـی دارای بازده 
و تأثیر اسـت، هـم در مقیـاس اسـامی چنیـن تأثیـری دارد و هـم در مقیاس جهانـی مؤثر اسـت؛ یعنـی چیزی که 
دیگـر ملّیتها هیچکـدام اینهـا را ندارنـد؛ یک چیـز فراملّی اسـت. دایـره بعضـی از شـعارهای فراملّی، محدود اسـت. 
مثـًا عربها بـه هویّـت عربـی و ناسیونالیسـم یـا قومّیت عربـی تکیه میکننـد؛ امـا ایـن هویّـت اّوالً محـدود در دایره 
عربهاسـت و فراتـر از آنهـا را شـامل نمیشـود؛ ثانیاً چـون عربّیـت یک واقعیـت اسـت، حـاوی و متضّمِن یـک آرمان 
فراملّیتی نیسـت که بـرای دیگر ملتهای جهان جاذبه ای داشـته باشـد. لـذا در یک کمربنـد، محصور میمانـد و حّتی 
با افـرادی که آن سـوی مـرز هسـتند، تعارض هـم پیـدا میکند - عـرب و غیـر عرب، عـرب و فـارس، عـرب و ترک - 
چـون آرمانـی در آن نیسـت که بتوانـد یک دایـره وسـیعتر از ایـن هویّـت را فـرا بگیـرد. اما نظـام اسـامی این گونه 
نیسـت. نظـام اسـامی، هـم دارای کاربُرد ملـی اسـت، هـم دارای کاربُرد اسـامی اسـت، هـم دارای کاربُـرد جهانی 

اسـت؛ یعنی فرااسـامی اسـت.
اهمیـت ایرانـِی نظام اسـامی بـه خاطر این اسـت که نظـام سیاسـِی مسـتقِرّ پایدارِ ریشـه داری اسـت که به دسـت 
خود مردم بـه وجود آمده اسـت. یک نظـام تحمیل شـده بر مردم نیسـت؛ ضِدّ ایدئولوژی سـلطنت اسـت. سـلطنت 

یک ایدئولـوژی دارد. 

استبداد، ایدئولوژی سلطنت
ایدئولـوژی سـلطنت همان چیزی اسـت کـه شـما در همه سـلطنتهای دنیـا با انـواع و اقسـامش مشـاهده میکنید؛ 
یعنـی اسـتبداد، بهره مندیهـای اختصاصـی و زورگویی؛ آن جایـی که بـه زورگویی نیاز داشـته باشـند. یـک روز هم 
پیدا میشـود که همین انوشـیروان - که سـعی کردند اسـم او را عـادل بگذارند - به خاطـر یک کینه شـخصی از دوره 
جوانـی، در یک روز دههـا هزار مزدکـی را به قتل میرسـاند! نقـل میکند کـه در دوره جوانی، پـدرم - قبـاد - گفت به 
پای مـزدک بیفت )چـون قباد، مریـِد مزدک بـود(؛ هنوز بـوی گند پـاِی مزدک در شـاّمه من هسـت و اکنـون که به 

سـلطنت رسـیده ام، انتقام میگیـرم؛ نه از خـوِد مـزدک، از دهها هـزار مزدکی!
پادشـاهان صفـوی، مایه افتخـار ما هسـتند - میدانیـد، ما بـرای پادشـاهان صفـوی ارزش و اعتبـاری قائلیـم؛ چون 
پیـرو مکتب اهل بیـت بودند و اسـتقال و تمامّیـت ارضی ایـران را حفظ کردنـد - اما شـما ببینید همین شـاه عباس 
که یـک چهره برجسـته اسـت، چقدر ظلـِم ناشـی از خودکامگـِی محض کـرده اسـت. آن قـدر از خویشـاوندان خود 
را ُکشـت و کور کـرد که بعضی اشـخاص مجبـور شـدند برخـی از شـاهزاده های صفـوی را به گوشـه ای ببرنـد و گم 

ن...
جوا

عه 
جام

ف 
کلی

د؛ ت
جو

ه و
 هم

ی با
ّت مل

هوی
یه 

رما
ز س

ع ا
دفا



ضوع "جوانان"
شتر درباره مو

مطالعه بی
جوانان

180

و گـور کنند تـا شـاه از وجـود آنهـا مّطلع نباشـد! مثـًا دسـتور داد چهـار پسـر امـام قلیخـان را سـر بُبرند و جلـِو او 
بگذارنـد؛ در صورتـی که امـام قلیخان جـزو افرادی بـود که به صفویـه خیلی خدمـت کرده بـود؛ جزو خـّداِم قدیمی 
صفویه و سـرداران و سیاسـتمداران صفویه بود؛ امـا به خاطر وجـود روح دیکتاتوری و اسـتبداد در شـاه، این با سـِر 
او آمد. ظلـم و جور، مخصـوص محّمدرضـا و رضاخـان نبـود. در ایدئولوژی سـلطنت، ظلم و جوِر ناشـی از اسـتبداد، 

قـدرت مطلقـه و متعّهد نبـودن به هیـچ مسـؤولیتی و هیچ عهـد الهـی و مردمی وجـود دارد. 

ایستادگی و قیام نظام اسامی در مقابل ایدئولوژی سلطنت
نظام اسـامی در مقابل ایدئولوژی سـلطنت قیـام کرد؛ در حالی که کشـور مـا قرنهای متوالـی دچار ایـن حالت بود؛ 
چه قبل از اسـام، چـه حّتی بعـد از آمدن اسـام. اسـام در مدینـه به معنـای واقعـی کلمـه، متضّمـن آزادی و - به 
تعبیـر امروز مـا - مردم سـاالری بـود. در مدینـه و زادگاه و پایـگاه نبـّوت، این طور بـود؛ امـا در مناطق دوردسـتی که 
فان سـردار امـوی در خراسـان یـا اصفهـان یا فـارس مشـغول حکومـت بود، ایـن خبرهـا وجـود نداشـت؛ بلکه هر 
سـرداری برای خود یک پادشـاه مسـتبد بود و هـر کاری میتوانسـت، میکـرد. البتـه ایمان مـردم ایران به اسـام، به 
خاطر ایـن شـخصیتها و این سـردارها نبـود؛ به خاطـر پیام اسـام بود، کـه خود داسـتان و ماجـرای دیگـری دارد. 

وابستگی و فساد، آفت های ایران قبل انقاب
از ایدئولـوژی سـلطنت که اسـتبداد یک رکـن ذاتی آن اسـت، از صد سـال پیش بـه این طـرف، آفتهـای دیگری هم 
در کشـور ما بـروز کرد کـه یکـی از آنهـا وابسـتگی بـود؛ دیگـری فسـاد سـلطنت و اطرافیـان و درباریان بود؛ فسـاد 

جنسـی، فسـاد اخاقی و فسـادهای فـراوان مالی.
اینها بـرای مردم، شـاه و قـدرت مطلقـه بودنـد؛ امـا در مقابـل بیگانگان تسـلیم و مطیع: »اسـد علـّی و فـی الحروب 
نعامـة«)1(! در مهمتریـن مسـائل، مطلبی بـه آنها دیکته میشـد؛ نه به وسـیله یـک رئیس جمهـور، بلکه به وسـیله 
سـفیر! سـفیر انگلیـس بـه دربـار مراجعـه میکـرد و میگفـت مصلحت شـما این اسـت کـه این طور باشـد؛ شـاه هم 
میفهمیـد »مصلحـت شـما این اسـت« یعنـی چـه! در کنـار وابسـتگی مطلـق و مطیـع بـودن در مقابـل بیگانگان، 

بیکفایتـی هم الـی ماشـاءاللَّ وجود داشـت.
من به شـما عرض کنـم؛ در صد سـال اخیـر، به معنـای حقیقـی کلمه، بـرای این کشـور هیـچ کار اساسـیای قبل از 
انقاب انجـام نگرفته اسـت. امروز در محیط دانشـگاه چشـم شـما بـه حقایق علمی باز شـده اسـت؛ میبینیـد که ما 
چقـدر کارِ نکـرده و راِه نرفته داریم. میشـد این راههـا را رفت، میشـد با کاروان علم همراه شـد، میشـد علـم و عالم و 
دانشـمند و تحقیق و اسـتقال در علم و تحقیق را در کشـور آزمایش کـرد؛ اما ایـن کار را نکردند؛ بلکـه بعکس عمل 

کردند.
در دوران ورود دانـش جدیـد به کشـور مـا، آنچه که وارد شـد، عبـارت بود از تقلیـد و ترجمـه. البته منظـورم ترجمه 
یک اثر ارزشـمند نیسـت - که یـک کار الزم اسـت - منظـورم فکـر و ذائقه و روحیـه ترجمه ای اسـت؛ یعنـی قدرت 
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ابتـکار را از یـک ملت گرفتن؛ شـجاعت حـرف نـو را از یـک ملت گرفتـن؛ همـه اش تـوی سـر او زدن؛ بـه او این طور 
تلقیـن کردن کـه اگر میخواهـی به جایـی برسـی و آدم شـوی، باید همـان کاری را بکنـی که غربیهـا کردنـد و از آن 
سـر سـوزنی تخّطی نکنی! به مردم مـا و محیطهـای علمـی، این گونه یـاد دادند. اجـازه ابتـکار و نـوآوری و خاقیت 
علم را ندادنـد. علـم و فکر را بایـد تولید کـرد. اینها نـه در علـوم تجربی، نـه در علوم انسـانی و نـه در علوم سیاسـی و 

اجتماعی، بـرای آفرینـش علمـی میـدان ندادند. لـذا وضـع این گونه اسـت که امـروز ماحظـه میکنید.

شجاعت خواستن، اندیشیدن و اتکاء به استعداد ایرانی از برکات انقاب اسامی
البتـه در این بیسـت سـال بعـد از انقاب، بـا همـه گرفتاریهایی کـه وجـود داشـته، ورق برگردانده شـده اسـت؛ وااّل 
قبـل از آن که انقـاب به میـدان بیاید و شـجاعِت خواسـتن، اندیشـیدن، اعتماد بـه نفس و اتّـکاء به اسـتعداد ایرانی 
در کشـور مطرح شـود - که اینهـا از برکات انقاب بـود - غایت آمـال و آرزوی یک انسـان ایـن بود که بتوانـد بر طبق 
نسـخه ای که غربیهـا عمـل کرده اند، عمـل کنـد؛ یعنی افـراد اصًا بـه خـود اجـازه نمیدادند کـه از آن رونـد تخّطی 
کننـد! پس اسـتبداد، وابسـتگی، فسـاد، عـدم ابتـکار، عـدم پیشـرفت و بیکفایتی وجود داشـت؛ امـا انقـاب و نظام 
اسـامی در مقابل همه اینهـا قد علم کرد و شورشـی علیـه همه اینهـا بود. ایـن انقاب و ایـن نظام، کار یک دسـته و 

یک گروه خـاص نبـود؛ کار ملـت بود.

قرن بیستم، قرن تحوالت سیاسی در کشورهای تحت نفوذ قدرتهای بیگانه
قرن بیسـتم، قـرن تحـّوالت کوچـک و بـزرگ سیاسـی در دنیاسـت و انقابهـا و کودتاهـا و تحـّوالت زیـادی در آن 
صـورت گرفته اسـت. در قـرن بیسـتم هرچه کـه شـما چشـم بگردانیـد، هیچیـک از ایـن تحـّوالت را نمیبینید که 
تحت تأثیر سـاخت و پاختهای پشـت پـرده و اعمال نفـوذ قدرتهـای بیگانه نباشـد. البتـه در بین همه اینهـا، انقاب 
اکتبر شـوروی مستثناسـت - که آن، نـوع دیگری بـود - اما بقیه تحّوالت سیاسـی کـه در دنیـا اتّفاق افتـاد، یا تحت 
تأثیـر گروههای حزبی و پشـت سـرش شـوروی بود، یـا یـک کودتـای قدرت طلبانه چنـد نفر نظامـی بـود. بنابراین 
کار مردم نبود؛ به شـکلی کـه در ایـران، انقاب اتّفـاق افتـاد. انقاب اکتبر شـوروی هم مردمـی نبود، و عـرض کردم 

کـه تحلیل و تفسـیر آن انقـاب، داسـتان مفّصل دیگـری دارد.

اهمیت نظام اسامی 

1- از بعد ایرانی بودن آن
انقاب اسـامی ایران صددرصد مردمـی بود. در دوران انقاب، شـما وقتی به هر روسـتایی از روسـتاهای این کشـور 
میرفتید، میدیدید کـه در آن جـا مـردم برانگیخته اند، حرف دارنـد، مطالبـه دارند، شـعار دارند و همه ایـن مطالبات 
و حرفهـا هم حـول محـور واحـدی حرکـت میکرد؛ حـول پیـام اسـام کـه مظهـر آن را در امـام عزیـز و بزرگـوار ما 
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میدیدند. اهمیت نظام اسـامی از لحـاظ ابعـاد ایرانـی در اینهاسـت: اّوالً صددرصد مردمی اسـت؛ ثانیـاً نقطه مقابل 
چیزی اسـت که قرنهای متمادی کشـور مـا از آن رنـج برده بـود؛ یعنی ایدئولـوژی سـلطنت و کارگزاران سـلطنتی. 
شـما هیچ ملّیتی را پیـدا نمیکنید کـه بتوانـد چنیـن انگیزه های عمیقـی را در دلهـای تکتک مـردم به وجـود آورد. 
یکایک آحـاد مردم، ایـن انقاب و ایـن نظـام را با همه وجـوِد خـود مطالبه و دنبـال میکردنـد؛ بیتفاوت تریـن آدمها 

در ایـن حرکت سـهیم بودنـد. ایـن در ابعاد ایرانی اسـت.

2- از بعد اسامی بودن آن
و امـا در ابعاد اسـامی. یک ملّیـت معمـوالً در داخـل مرزهای خـود زندانی اسـت و بیـرون مـرز، هیچ گونـه ارزش و 
جاذبـه و احترامی نـدارد؛ امـا نظام اسـامی در سرتاسـر دنیـای اسـام و هرجا که مسـلمانی وجـود داشـت، هویّت 
اسـامی و احسـاس شـخصیت را هم در افراد و هم در ملتها زنده کرد. اقلیتهای مسـلمان کـه در دنیا متفـّرق بودند، 
احسـاس شـخصّیت کردنـد. ملتهـای مسـلمان، بخصـوص در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا - یعنـی در واقع 
اجـزای امپراتورِی متاشـی شـده قدیمی عثمانی که سـالهای سـال رنج اسـتعمار را تحّمـل کرده بودند - احسـاس 
کردند مجـّدداً نسـیمی وزیده اسـت. البته مـا امپراتـوری عثمانـی را اصـًا تأیید نمیکنیـم؛ یک حکومت سـلطنتی 
بود مثـل بقیـه حکومتهای سـلطنتی، بـا همـان مشـکات و گرفتاریهـا؛ امـا اروپاییهـا - فاتحـان جنـگ بین الملل 
اّول - وقتـی این حکومـت بزرگ را کـه از منطقه بالـکان تا تمام آسـیای صغیر و خاورمیانه و شـمال آفریقا گسـترش 
داشـت - از بوسـنی و هرزگوین تا مصر و ترکیه کنونی و عراق و سـوریه و فلسـطین - متاشـی نمودند، بـه این اکتفا 
نکردند کـه حکومـت را زایـل کننـد؛ از ملتهـا انتقـام کشـیدند و آنهـا را تحقیر کردنـد! قطعـه قطعه بخشـهای این 
حکومت به دسـت یکی از دولتهـای اروپایی افتاد و همان داسـتان غمبار اسـتعمار تکرار شـد؛ داسـتانی کـه هرگز از 
یاد ایـن ملتها نخواهـد رفـت و از تاریخ آنهـا زایل نخواهد شـد. در یـک کشـور، بیگانه ای بیایـد حکومت کنـد و تمام 
امکانات آن کشـور در خدمت شـخص بیگانه و دسـتگاه بیگانـه و نظام بیگانه باشـد و مردم آن کشـور مجبور باشـند 
از بیگانـه ای کـه بر آنهـا حکومـت میکنـد، اطاعت کننـد و جـرأت نکننـد اندکی برخـاف مصالـح او حـرف بزنند یا 

حرکـت کننـد. واقعیت اسـتعمار ایـن بود.
آن جاهایـی کـه اسـتعماِر مسـتقیم نکردنـد - مثـل عـراق - حکومـت پادشـاهی درسـت کردنـد و آدم غیـر عراقی 
را )خانـواده فیصـل، خانـواده سـلطنتِی عراقـی نبودنـد( آوردنـد و بـر مـردم حاکـم کردنـد؛ امـا در واقع انگلیسـیها 
حکومـت میکردند. سیاسـت، سیاسـت انگلیسـیها بود؛ خواسـت، خواسـت انگلیسـیها بـود و مـردم عراق تسـلیم و 
مقهور سـرپنجه یک حکومـت بیگانـه بودند. شـما ببینیـد برای یـک ملت، کـدام تحقیـر از ایـن باالتر اسـت؟ همه 

چیزشـان را تحقیـر کردنـد و دیـن و دنیـا و شـخصیت و ادب و فرهنـگ و استقالشـان را به کلّـی از بیـن بردند.
آن روزی هـم که به اصطاح مـوج مدرنیتـه را وارد این منطقـه کردنـد، در واقع باید گفـت فاضابهـای مدرنیته را به 
این منطقه فرسـتادند! علـم و ابتکار و اختراعات جدید و پیشـرفت فکری و دانشـگاههای پیشـرو را که به کشـورهای 
الجزایـر و مصـر و عـراق و بقیه مناطـق تحـت اسـتعمار نیاوردنـد. اّول چیـزی کـه آوردند، ابتـذال فرهنگی، کشـف 
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حجاب و کاالهـای مصرفـی پس مانده بـود؛ یا حّداکثـر نظامهای نسخ شـده درجـه دو و سـه آموزش و پـرورش خود 
را آوردنـد؛ یعنی مـردم را از همه جهـت تحقیر کردند. وقتـی موج چپ در دنیا بلند شـد، بسـیاری از روشـنفکران در 
دنیای اسـام، شـعارهای چپ - شـعارهای سوسیالیسـتی و مارکسیسـتی - میدادند و در واقع میخواسـتند از غرب 
انتقام بگیرنـد؛ امـا وقتی نظـام اسـامی و انقاب اسـامی پدیـد آمد، غوغـا به پا شـد و تمام کشـورهای اسـامی از 
این کـه دیدند یـک ملـت آمـده و پرچـم اسـام را بلنـد کـرده و در مقابـل سـخت ترین تهدیدها ایسـتاده اسـت؛ نه 
فقط در مقابـل غـرب، بلکـه در مقابل شـرق و غـرب، شـعار »نه شـرقی، نـه غربـی« میدهـد و در مقابـل جّذابترین 

تطمیعهـا، بیاعتنایی نشـان میدهـد، یکپارچه هیجان شـدند.

علت توطئه پردازی غرب با انقاب اسامی
عزیزان مـن! عکس العمـل امریـکا و غـرب در مقابل انقاب اسـامی، ناشـی از چنیـن حقایقی بـود. انقـاب در ابتدا 
آن چنـان انفجـاری در دنیای اسـام به وجـود آورد که همـه را به وحشـت فرو بـرد. تحلیل کردنـد و گفتنـد اگر جلِو 
این انقـاب را سـد نکنیم و ایـن نظـام را از پـا نیندازیـم، دنیای اسـام را تسـخیر و منافـع غـرب را در دنیای اسـام 
تهدیـد خواهـد کرد. راسـت هـم میگفتنـد؛ لـذا توطئه هـا علیه انقاب اسـامی شـروع شـد. پـس، نظام اسـامی و 
انقاب اسـامی همـان کاری را کـرد که ملّیـت برای یک ملـت میکند؛ یعنـی همه احسـاس خودمانیگـری کردند و 
شـعار دادند. در کشـورهای دوردسـت، نام فرزندان خود را، نام شـخصیتهای انقاب گذاشـتند. شـعرای بزرگ عرب 
که مـا نام آنهـا را نشـنیده بودیـم و مطلقاً بـا ایـران ارتباطی نداشـتند، در وصـف تهـران، ایران و مـردم ایـران قصاید 
غّرایی سـرودند. نـزار قّبانی1- که شـاعر بسـیار برجسـته ای بود و سـه چهار سـال پیـش فوت شـد - به ایـن معروف 
بود که شـعرش دائم با قدرتهـای عربـی گاویز اسـت. او در شـعرهایش - که بسـیار هم جاذبـه داشـت - خاندانهای 
سـلطنتی و حرمسـراهای آنهـا را تحقیـر میکـرد. البتـه او هیـچ وقـت بـه ایـران نیامـده بـود و هیـچ رگ ایرانی هم 
نداشـت؛ اما دربـاره تهـران - تهرانـی که ندیـده بـود و نمیشـناخت، و ایرانـی کـه ناسیونالیسـم عربی همیشـه با آن 

مقابله کرده اسـت - قصیـده مفّصلـی دارد.

اثرگذاری و اهمیت جهانی انقاب اسامی
و امـا در ابعـاد جهانـی. در ابعـاد جهانـی - حّتـی در دنیای غیر اسـام - هـم انقاب اسـامی تأثیـر گذاشـت و توّجه 
بـه قـدرت مذهـب در بسـیج انسـانها را در دنیـا مطرح کـرد. مذهـب - که یـک پدیـده منـزوی و تشـریفاتِی محض 
بـود - ناگهان آن چنـان یک ملـت را بسـیج کرد که توانسـت یـک نظام مّتکـی بـه حمایتهـای بین المللـی را به کلّی 
به خاک سـیاه بنشـاند و اجـازه ندهد بـر روی ویرانه هـای آن، خـأل به وجـود آید؛ بلکـه نظامی بـا حرفهای نو بر سـر 
پا کنـد. قائلین همـه حرفهایی کـه برای بشـریّت ایـده آل بـود - مسـأله عدالـت، انسـانّیت و تکریـم انسـان، برابری 
انسـانها، برابری نژادها، لزوم مبـارزه و مقابله بـا زورگوییهای بین المللی - و کسـانی کـه در دلهایشـان حرفهایی بود، 
ولی جـرأت نمیکردنـد آنها را ابـراز کننـد و یا میدانی بـرای ابـراز نمییافتنـد، دیدند نظام سیاسـِی مسـتقّرِی در یک 
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1. ابونـواس )نـزار قّبانـی( از شـاعران معاصـر عـرب کـه در سـال 1۹23 میـادی در دمشـق بـه دنیـا آمـد و در سـال 1۹۹8 
درگذشـت. میادی 
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گوشـه از دنیا به وجود آمـده، ایـن حرفهـا را روی پـاکارد نوشـته و در مقابل چشـم جهانیـان بلند کرده اسـت. این 
بـرای آنهـا، بسـیار فوق العـاده بود.

در زمان جنـگ ویتنـام که علیـه امریـکا تبلیغـات زیاد بـود، اما کسـی گوشـش بدهکار نبـود و اعتنـا نمیکـرد، ژان 
پل سارتر2نویسـنده و فیلسـوف فرانسـوی و برتراندراسـل 3فیلسـوف و نویسـنده انگلیسـی و چند نفر دیگـر دور هم 
جمع شـدند و گفتند بیاییم علیـه امریـکا دادگاهی تشـکیل دهیم و جنایـات این رژیـم در ویتنـام را در ایـن دادگاه 
محاکمـه کنیـم. آن طور کـه به ذهنـم میآیـد، برتراندراسـل بـه عنـوان دادسـتان، ژان پـل سـارتر به عنـوان رئیس 
دادگاه، و چنـد نفر دیگر هـم از متفکران سیاسـی دنیـای غرب بودنـد. آنهـا در دنیا هیچ نقطـه ای را پیـدا نکردند که 
ایـن دادگاه را در آن جـا تشـکیل دهند! کشـورهای غربـی - از جملـه فرانسـه و انگلیس - کشـورهای خـوِد اینها بود 
و شـریک جرم امریکا بودنـد؛ بنابرایـن معنا نداشـت چنین دادگاهی در این کشـورها تشـکیل شـود. در کشـورهای 
کمونیسـتی هـم اگـر ایـن دادگاه تشـکیل میشـد، صبغه کمونیسـتی پیـدا میکـرد و چـون اینهـا ضّد مارکسیسـم 
بودنـد، نمیخواسـتند در ایـن کشـورها برگـزار شـود. بنابرایـن هیـچ نقطـه آزادی در دنیـا وجود نداشـت کـه اینها 
دادگاه را در آن جا تشـکیل دهنـد. راه حلّی که به نظرشـان رسـید، این بـود که رفتند یک کشـتی اجـاره کردند و در 
آبهای آزاد اقیانوسـها این دادگاه نمایشـی را تشـکیل دادنـد! بنابراین وقتـی عّده ای متفّکر میخواسـتند بـه جنایات 
آشـکار امریکا در ویتنام اعتـراض کنند، یـا باید به اعتراضـات خیابانی متوّسـل میشـدند - مثل همیـن کارهایی که 
امروز در دنیـا علیـه جهانیگری میشـود. هرجـا کنفرانس جهانیسـازی )گلوبالیسـم تحـت رهبری امریکا( تشـکیل 
میشـود، تظاهـرات خیابانی شـکل میگیـرد و عـّده ای شـعار میدهنـد و چهار نفـر پلیس هـم با باتـوم میآینـد؛ ولی 
این تظاهـرات چنـدان اهمیتی نـدارد و تأثیرگذار نیسـت؛ صرف یک ابـراز اعتراض اسـت - یا اگر میخواسـتند کاری 
بکننـد کـه بتوانـد در افـکار عمومی دنیـا اثـر بگـذارد، هیـچ نقطـه ای در دنیا وجود نداشـت کـه آنهـا بتواننـد به آن 
مّتکی باشـند؛ لذا یک کشـتی انتخـاب کردنـد و وسـط آبها رفتنـد و بـدون اتّصال بـه هیچ مردمـی و بدون داشـتن 
امتـداد ملّیـای، ایـن کار را کردنـد. در چنیـن دنیایـی؛ در قحـط یـک فضـا و محیط مناسـب بـرای زدن یـک حرف 
حسـاب، ناگهان بر روی خـاک، روی همین زمیـن، آن هم نـه در یک زمین اجـاره ای یا میـدان فوتبال؛ بلکـه در یک 
کشـور، آن هم نه در یـک نقطـه دورافتاده دنیـا؛ بلکـه در خاورمیانه و حّساسـترین منطقـه جغرافیای سیاسـی دنیا، 
یک ملـت چند ده میلیونـی، با یـک انگیزه تمام نشـدنی، ناگهان وسـط میدان آمـد و نه فقط بـه امریکا و پشـتیبانان 
او اعتـراض کـرد و بـه همـه انگیزه هـای اسـتکباری امریکا »نـه« گفـت که حّتـی به شـوروی هـم که قطـب مقابل 

امریـکا بـود، اعتـراض میکرد!
مـن در زمـان ریاسـت جمهـوری، در کنفرانس غیـر متعّهدهـا در زیمبـاوه شـرکت کـردم. کنفرانس غیـر متعّهدها 
عمدتـاً در اختیـار چپ ها بـود. البتـه دولتهای متمایـل به غـرب و امریکا هـم در آن جـا بودند؛ امـا کارگـردان عمده، 
یکی رابـرت موگابـه و دیگری فیـدل کاسـترو بود - کـه اینها چـپ بودنـد - بقیه رؤسـای جمهـوِر چپ دنیـا هم که 
طرفدار شـوروی بودند، حضور داشـتند و عمده کارگردانی در دسـت اینهـا بود. من رفتـم در آن جا سـخنرانی کردم. 
سـخنرانی من صددرصد ضّد امریکایـی و ضّد اسـتکباری بود. حقایق انقـاب، حقایق کشـور، جرایم امریـکا، جرایم 

2. ژان پل سارتر )1۹80 م - 1۹05 م( برنده جایزه نوبل در سال 1۹64 که از قبول آن امتناع کرد.
3. آرتور ویلیام برتراندراسل )1۹70 م - 1872 م( برنده جایزه نوبل در سال 1۹50.
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علیه ملـت ایـران، مسـائل مربـوط به جنـگ تحمیلـی و امثـال اینهـا را گفتـم. بعـد با همـان صراحـت و شـّدت، به 
تجاوز شـوروی بـه افغانسـتان حمله کـردم. اینهـا مبهوت مانـده بودنـد! یکی از همـان رؤسـای جمهور چـپ به من 
گفت، تنها غیـر متعّهـد در این کنفرانـس، ایران اسـت. ببینیـد؛ نظـام اسـامی در ابعاد جهانـی، این طـور اهمیت و 

جلوه پیـدا میکنـد و حّتی دشـمنانش مجبور میشـوند بـه آن احتـرام کنند.

معنویت، عنصر جذاب مردم در جهان غیراسامی
عاوه بـر اینهـا، آن چیزی کـه بخصوص بـرای توده های مـردم در جهـان غیر اسـامی جاذبه داشـت، معنویّـت بود. 
درسـت اسـت که معنویّـت را از زندگی مـردم زدوده انـد؛ اما همـان مردمـی کـه از معنویّـت محرومنـد و در زندگی 
مـاّدی غوطه ورند، احسـاس خـأل و کمبود میکننـد. مثـل آدم معتادی کـه حاضر نیسـت ترک اعتیـاد کنـد؛ اما اگر 
به او بگوینـد یک نفـر بـا زور تـو را وادار میکند تـا اعتیـادت را ترک کنـی، خوشـحال میشـود و از خـدا میخواهد که 
بـا زور دسـتش را ببندند و بـه او مـواد نرسـانند تا راحـت شـود! بسـیاری از جوامع غربـی در چنیـن حالتـی بودند و 
هسـتند. آری؛ آنهـا در مادیّت غـرق و از معنویـت دورند؛ اما احسـاس خأل و کمبـود میکننـد. آنها دیدند کـه نظامی 
با ایـن قدرت سیاسـی، بـا این روحیـه باال، بـا این همـه حرفهای نـو بـرای دنیا و بـا این نََفـس تازه بـه میـدان آمده و 
معنویّت هـم همراه اوسـت؛ کار را بـا نام خـدا آغاز میکنـد و برای خـدا به پایـان میبـرد؛ میخواهـد دنیا را با نـام خدا 
بسـازد و از دنیا هـم مثل دسـتگاه رهبران کلیسـایی عبور نمیکنـد. ببینیـد؛ هویّت جمعی ملـت ایـران - یعنی نظام 
اسـامی - داسـتانش این اسـت. چیزی اسـت که هـم از لحـاظ ملی، هـم از لحـاظ اسـامی و هـم از لحـاظ جهانی 
اهمیـت دارد. ایـن نظـام در آغـاز پیدایش، آن چنـان دنیـا را به خـودش جذب کـرد که بـه همان انـدازه کـه دلهای 
بیطرف و بیغرض جـذب آن شـدند، کارگردانان و سـردمداران و نگهبانان سـلطه بین المللـی و جهانـی از آن نگران و 

ناراحتنـد و در مقابلش ایسـتادگی میکنند.

دشمنی سلطه گران و نظام استکبار با جمهوری اسامی
عزیـزان من! راجع به دشـمنی سـلطه گران و نظام اسـتکبار بـا جمهوری اسـامی خیلی حـرف زده ام و خیلـی تکرار 
کرده ام. دلـم میخواهـد روی ایـن جمله قـدری تأّمـل و فکر کنید؛ مسـأله بسـیار مهـم اسـت. کار مهّمـی در این جا 
صـورت گرفته و میگیـرد. حقیقتاً سـردمداران سـلطه جهانی که همـه دنیا و منافـع آن را بـرای خود مبـاح میدانند، 
احسـاس میکننـد در دردسـر بزرگـی افتاده انـد. نمونـه ای که همـه دنیـا را مـال خودشـان میدانند، همیـن چیزی 
اسـت کـه ماحظـه میکنیـد. امریکاییهـا میگویند ما نـاوگان خـود را بـه خلیـج فـارس آوردیم، چـون منافـع ما در 
آن جاسـت! سـلطه و اسـتکبار جهانی، خود را محتاج این نمیبیند که از روشـهای متـداول و قانونی و متعارِف کسـب 
منفعت اسـتفاده کند. همـه دنبال منافع خودشـان هسـتند؛ منتهـا به دنبـال منافـع رفتـن، راه دارد. انسـان میرود 
چیـزی میدهـد و چیـزی میگیـرد؛ مذاکـره ای میکنـد و امتیـازی میدهـد؛ امـا اینها حاضـر نیسـتند از ایـن قوانین 
پیروی کنند؛ کشـتی جنگی میفرسـتند! هر جـا منافع نظام سـلطه اقتضاء کنـد، بایـد در آن جا حضـور قدرتمندانه 
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پیدا کند! اگـر اندکی ایـن منافع تهدیـد شـود، چنانچـه بتواننـد، همـان کاری را میکنند کـه در افغانسـتان کردند؛ 
بدون هیچ گونـه اشـکال و مانـع و رادعی بـرای خودشـان. هیچ فکـر نمیکننـد. مگر سرشـان به سـنگ بخـورد؛ وااّل 
مانعـی در راه خودشـان نمیبیننـد و آن را حـس نمیکنند؛ اصـًا احتیاجـی نمیبیننـد. به امریـکا میگویند آیا شـما 
در قضیـه حمله بـه افغانسـتان، از شـورای امنّیـت مجـّوز داریـد؟ وزیـر محترمشـان)!( مصاحبـه میکنـد و میگوید 
احتیاجـی به شـورای امنّیت نیسـت! شـما کـه اّدعـا میکنیـد فان کـس یا فـان گروه یـا فـان سـازمان، برجهای 
دو قلـوی عزیزتـان را در نیویـورک هـدف قـرار داده و نابـود کـرده و به خاک سـیاه نشـانده اسـت، آیا دلیل و شـاهد 
و مدرکـی هم بـه کسـی ارائـه کرده ایـد؟ میگوینـد احتیـاج بـه ارائـه مـدرک نیسـت! یعنـی دیکتاتوری در سـطح 
بین المللـی. ملتها بـا دیکتاتورهای کشـور خـود مبـارزه میکننـد و جان میدهنـد، بـرای این کـه دیکتاتـور را از بین 
ببرند و یـک حاکم مردمـی بر سـِرکار بیاورند؛ بعد همیـن مردم مجبور باشـند دیکتاتـوری بین المللِی بیگانـه امریکا 
را در امـور کشـور خود قبـول کننـد. این که مـن بارها دشـمنِی سـلطه جهانی با ایـران را تکـرار کـرده ام، بـا توّجه به 

ایـن حقایق اسـت.

ضرورت شناخت توطئه های دشمن نسبت به نظام اسامی
امـروز نظامی وجود دارد که هم مسـتقّر اسـت، هم مسـتحکم اسـت و هـم پشـتوانه عظیم مردمـی دارد. با پشـتوانه 
عظیـم مردمی هم بسـیار مبـارزه کرده انـد. برای دسـتگاه اسـتکبار غیر قابل تحّمل اسـت کـه میبینـد جمعیتهایی 
مثل شـما جوانان مینشـینید و به سـخن یک مسـؤول در کشـورتان صمیمانه گوش میدهیـد. نظامی که بـه افکار و 
آراء و عواطـف و هّمـت و انگیزه و آگاهی مردم مّتکی اسـت، در یک نقطه بسـیار حّسـاس جغرافیایی نشسـته و بدون 
هیچ گونه تـرس و بیمی، حـرف خـود را میزنـد و کار خـودش را میکند. اگر بـا این نظام دشـمنی نکنند، چـه کنند؟! 

باید دشـمنی کنند. من و شـما هسـتیم که باید این دشـمنی را بشناسـیم.
همان طـور کـه آن روز در میـدان امـام بـه آن جمعیـت عظیم عرض کـردم، آنهـا مکـر و توطئـه میکنند؛ مـا باید در 
«؛4 »انّهـم یکیدون کیـدا و أکیـد کیدا«.5  مقابـل آنها ضّد مکـر، ضـّد توطئه و ضـّد حمله کنیـم؛ »و مکـروا و مکـراللَّ
اگر از دشـمنی آنهـا غفلـت کردیـم، باخته ایم. اگـر برای ضـّد حملـه آنها چـاره ای نیندیشـیم، دشـمن را به دسـت 
خـود موّفـق کرده ایـم. این که مـن مرتّـب به مسـؤوالن، بـه مـردم و بخصـوص بـه جوانـان هشـدار میدهم، بـه این 

اسـت. خاطر 

بیداری جوانان نسبت به دشمن، الزمه دوران حساس کشور
ما امروز در دوران حساسـی هسـتیم. آیا جـوان میتوانـد بیتفاوت بماند؟ حمله دشـمن بـه ما یک امر طبیعی اسـت. 
هیچ الزم نیسـت کـه ما دسـتگاههای ویژه ای داشـته باشـیم تـا از اعمـاق کارهـای آنها بـرای ما خبـر بیاورنـد - که 
البته خبرهـای ویـژه هـم داریـم؛ این طور نیسـت که نداشـته باشـیم - امـا اگـر آن خبرهـا را هـم نداشـتیم، خیلی 
واضـح و منطقـی و طبیعی اسـت که دشـمن علیـه ما توطئـه کنـد. عـّده ای میآیند و بحـث توّهـم توطئـه را مطرح 

4. آل عمران: 54
5. الطارق: 15 و 16
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میکنند. در دانشـگاه و محیط روشـنفکری کشـور، انسـانی خجالت نکشـد و بگوید توطئه توّهم اسـت؛ دشمن علیه 
مـا توطئـه نمیکنـد؛ امریـکا علیه مـا توطئـه نمیکنـد! گفـت: مـادر من چـه اشـتباه کند بـه خیالـش کـه گربه هم 

لولوسـت! امریکاییهـای به ایـن نازنینی!

ایستادگی و عدم تسلیم، راه مقابله با توطئه های دشمن
در دوره جنـگ تحمیلی، شـخصّیتهای متعـّددی به ایـران میآمدنـد و میرفتند. یکـی از شـخصّیتهایی که مـن او را 
فرامـوش نمیکنم، احمد سـکوتوره اسـت. او رئیـس جمهور گینـه کوناکری در غـرب آفریقـا و یکی از شـخصّیتهای 
برجسـته و بسـیار محتـرم در قـاّره آفریقـا بـود. متأسـفانه مطالعـات تاریخـی، سیاسـی جوانـان مـا ضعیف اسـت. 
اینهـا را باید شـما خیلـی مطالعـه کنیـد و بدانید. در کشـور غنـا در غـرب آفریقا انقـاب شـد و شـخصیت آفریقایِی 
بسـیار برجسـته ای به نـام قـوام نکرومه بـر سـر کار آمـد کـه بعـد علیـه او توطئه هـای زیـادی - توطئه هـای غربی 
و امریکایـی و غیرامریکایـی - صـورت گرفـت. در یکـی از سـفرهایی که قـوام نکرومه بـه خارج رفتـه بـود، در غیاب 
او یک کودتای دسـِت راسـتِی غربـی در ایـن کشـور راه انداختند کـه او دیگر مجبور شـد به کشـورش نیایـد. همان 
موقع احمـد سـکوتوره از قـوام نکرومـه دعوت کـرد و گفـت به کشـور من بیـا و تـو رئیس جمهور کشـور مـن باش. 
چنین شـخصیتی، قـوام نکرومـه را بـه کشـور خـودش آورد. در زمـان ریاسـت جمهـوری و آن دوره ای که بنـده در 
سیاسـت خارجی به طور اجرایی و عملـی فّعال بودم، از رجال سیاسـی دنیـا، کمتر شـخصیتی را به قـّوت او دیدم. او 
تقریباً سـه مرتبه به ایـران آمد. البتـه فشـار آورده بودند تا بـرای میانجیگری جنـگ به ایـران بیایـد. او در دیدارهای 
خصوصـی - داخـل اتومبیـل و در رفـت و آمدهـا - حرفهـای خوبی میـزد. میگفت اگـر بعـد از انقاب به شـما حمله 
نظامی نمیشـد، من تعّجـب میکـردم؛ بنابراین تعجبی نـدارد که به شـما حملـه کرده انـد. تصریح میکـرد که حمله 
عـراق علیـه شـما، سـازمان یافته، از پیـش طّراحـی شـده و کار بین المللـی اسـت، نـه کار کشـور عـراق. راسـت هم 
میگفـت، همین طـور بـود. حملـه نظامی کردنـد، بـه خیالشـان قضایا تمـام میشـود، امـا نشـد. محاصـره اقتصادی 
کردند، اما نشـد. این بیسـت ودو سـال مرتّب فشـار میآورند و اذیّت میکننـد. این دشـمنیها طبیعی اسـت. راه مقابله 

با این دشـمنیها تسـلیم شـدن نیسـت.

اندیشیدن و ضّد حمله فراهم کردن، تکلیف و مسؤولیت نسل جوان 
این نکتـه را داخـل پرانتز بگویـم؛ عّده ای نگویند دشـمنی کـه این قدر اذیّت میکند، شـما چـه داعیای داریـد؟ بروید 
با او کنـار بیاییـد! در قضایـای مهم سیاسـی که بـه سرنوشـت ملتها ارتبـاط پیـدا میکند، کنـار آمدن یعنی تسـلیم 
شـدن؛ یعنی همـان چیزی را کـه دشـمن میخواهد، عمل کـردن. مثل یـک نفر کـه میخواهد خانـه شـما را بگیرد و 
شـما زیر بار نمیروید؛ مرتّب سـنگ میاندازد و شیشـه ها را میشـکند و اذیّـت میکند. آن وقـت یکی به شـما بگوید با 
دشـمنی که این قدر اذیّت میکنـد، کنـار بیایید! کنار آمـدن این اسـت که شـما از خانه بیـرون بروید و کلیـد خانه را 
به او بدهید! کنـار آمدن، یعنـی تحقیر و بـه اسـارت دادن یک ملت؛ یعنی تأمین خواسـته دشـمن دربـاره یک ملت. 
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نجات از ایـن دغدغه ها و مشـکات، یک راه بیشـتر نـدارد و آن، فکـر کردن، اندیشـیدن، ضـّد حمله فراهـم کردن و 
دشـمن را به سـتوه آوردن اسـت. نسـل جوان در چنین میدانی اسـت که تکلیف و مسـؤولیت دارد.

ادعای بی عیبی نظام اسامی در مقابل جوانان نمونه گزافه گویی
اگـر کسـی در مقابـل جوانـان اّدعـا کنـد و بگویـد نظام اسـامی مـا هیچ عیبـی نـدارد و همـان قالبـی را که اسـام 
خواسـته، ما پیـاده میکنیم، گـزاف گفتـه اسـت. به هیچ وجـه این طور نیسـت. خود مـا انسـانهای ضعیفی هسـتیم. 
وقتی کسـانی اسـم مبـارک امیرالمؤمنین علیه الّسـام یا اسـم مبـارک ولیّ عصـر روحیفـداه را میآورند، بعد اسـم ما 
را هم دنبالـش میآورند، بنـده تنم میلـرزد. آن حقایـق نور مطلق، بـا ما که غـرق در ظلمتیم، بسـیار فاصلـه دارند. ما 
گیـاه همین فضای آلـوده دنیـای امروزیم؛ مـا کجا، کمتریـن و کوچکتریـن شـاگردان آنها کجا؟ مـا کجا و قنبـِر آنها 
کجا؟ مـا کجـا و آن غـام حبشـِی فداشـده در کربای امـام حسـین علیه الّسـام کجـا؟ ما خاک پـای آن غـام هم 
محسـوب نمیشـویم. اما آنچه که حقیقت اسـت، این اسـت که ما بـه عنوان مسـلمانانی کـه راهمان را شـناخته ایم، 
تصمیم خـود را گرفته ایـم و نیـروی خود را بـرای ایـن راه گذاشـته ایم؛ بـا همه وجـود در ایـن راه حرکـت میکنیم و 
ادامـه خواهیـم داد. نواقصـی در کار ما وجـود دارد؛ همه ایـن نواقص هـم قابل حّل اسـت. البتـه وقتی ایـن نواقص را 
حل کنیـم، این طور نیسـت که به غایـت مطلوب رسـیده ایم؛ نـه، راه کمـال تمام نشـدنی اسـت. در این جـاده ای که 
ما حرکـت میکنیم، هـر کیلومتـر بـه کیلومتـِر آن توّقف ممنـوع اسـت؛ نباید توقف کـرد؛ همچنـان باید جلـو رفت. 
بسـیاری از مشـکات کنونـی که ملت و کشـور مـا با آنها دسـت بـه گریبان اسـت، قابل حـّل اسـت. مقـداری از آنها 

برعهده مـن و امثـال من و برعهـده دولتمردان اسـت؛ یـک مقـدار از آن هـم برعهده مردم اسـت.

مهمترین نقاط ضعف مسئوالن
مهمترین نقاط ضعفـی که در زمینه مسـؤوالن وجـود دارد - کـه مـن آن روز هم در میـدان امام اشـاره مختصری به 

آن کـردم و االن آن را برای شـما جوانان بیشـتر بـاز میکنم - چند مورد اسـت:

1- سستی بینش و ایمان انقابی و اسامی در بعضی از مسؤوالن
یکی مسـأله سسـتی بینـش و ایمـان انقابـی و اسـامی در بعضـی از مسـؤوالن اسـت. اینهـا مجذوب نسـخه های 
سیاسـی غربند؛ آن هم نسـخه های غلط از آب درآمـده. لیبرال دمکراسـی غرب که یـک روز گفته میشـد اوج تکامل 
فکـر و عمـل انسـان اسـت و باالتـر از آن چیـزی وجـود نـدارد - که بـه نظر مـن خود ایـن حـرف نشـانه کوته فکری 
اسـت که آدم نقطـه ای را پیـدا کند و بگویـد از ایـن باالتر ممکن نیسـت انسـان حرکـت کند؛ نـه. انسـان در حرکت 
خـود بینهایـت اسـت - امـروز به دسـت خود، خـودش را رسـوا کـرده اسـت. ایـن لیبرالیسـم، همـان چیزی اسـت 
که امروز ماجرای افغانسـتان و سالهاسـت مسـأله فلسـطین را به وجـود آورده اسـت. این اومانیسـِم دروغیـِن غرب، 
همـان چیـزی اسـت کـه پنجـاه سـال ملـت فلسـطین را ندیـده میگیـرد و میخواهـد آن را به کلّـی حـذف کنـد. از 
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خودشـان سـؤال نمیکنند که اصًا ملت فلسـطین در دنیـا وجود داشـته یا دروغ اسـت. اگـر قبول دارید سـرزمینی 
به نـام فلسـطین وجـود دارد، پس کـو آن ملت؟ خواسـتند یـک ملـت و یـک نـام جغرافیایـی را به کلّـی از روی کره 
زمین حـذف کننـد. امـروز اومانیسـم و لیبرالیسـم و دمکراسـِی آنهـا بـه اختناق و خفقانی رسـیده اسـت کـه حّتی 
نمیخواهنـد به یک رسـانه خارجـی اجـازه دهند کـه اخبار افغانسـتان را پخـش کند! ایـن، جریـان آزاد خبـر از نظر 
غرب اسـت. این نسـخه، رسواشـده و غلـط از آب درآمـده اسـت؛ درعین حال فان مسـؤول ما کـه به برکـت انقاب 
اسـامی عّزت و احترامی پیـدا کرده و به خاطـر اظهار طرفـداری از اسـام و امام و انقاب، ممکن اسـت چهـار نفر به 
او احترامـی بگذارنـد، ناگهان طرفـدار لیبرال دمکراسـی غربی بشـود که نقطه مقابل مردم سـاالری اسـامی اسـت! 
اصًا مردم سـاالری اسـامی و آزادی در اسـام، آن نیسـت؛ یک حقیقت دیگر اسـت. گاهی چنین مـواردی به ندرت 
پیدا میشـود. البتـه من خـدا را شـکر میکنـم کـه مسـؤوالن طـراز اّوِل کشـور، عمیقاً معتقـد بـه مبانی اسـامیاند. 
دشـمن نتوانسـته اسـت نفوذ فکری و سیاسـی خود را به جاهای حّسـاس برسـاند. امروز رؤسای سـه قّوه و مسؤوالن 
طـراز اّول، عمیقاً بـه آرمان امـام و انقاب معتقدنـد؛ امـا در بعضی از دسـتگاهها چنین مـواردی پیدا میشـود که من 

آن روز هـم اشـاره ای کردم.

2- قانون شکنی در حوزه اندیشه
در حـوزه اندیشـه، قانون شـکنی میکنند. حـوزه اندیشـه و فکـر هـم قوانینـی دارد و بایـد از آن قوانین پیـروی کرد. 
اگر کسـی درباره یک مبنـای فکری شـبهه ای دارد، قانونـش این اسـت کـه آن را در مراکز تخّصصـی و محافل علمی 
مطرح کنـد. یا بایـد شـبهه را برطـرف کـرد و از ذهـن خـود زدود، یا اگـر شـبهه اشـکال واقعـی اسـت، آن را به یک 
نظریّه تبدیـل کرد و ذهنهـای اهل علـم و اهل نظر را نسـبت بـه آن منقـاد نمود. ایـن حضـرات از این قانـون پیروی 
نمیکنند. شـبهه ای به ذهن آنهـا میآید، خودشـان دچـار بیاعتقادی میشـوند و بر اثـر هزار گونـه ابتـاء و گرفتاری، 
پایه هـای ایمان عمیـق قلبیشـان را موریانه هـوی و هـوس و رفاه زدگـی و دنیاطلبـی میجـود و میخورد و شـبهه دار 
میشـوند؛ آن گاه میآیند شـبهه را در افکار عمومی مطرح میکنند و اسـمش را هـم تجدیدنظر میگذارنـد! این خیانت 

به افـکار عمومی اسـت. 

برگشتن اندیشمندانه از خطا معنای حقیقی تجدیدنظر
تجدیدنظـر یعنـی چه؟ یـک وقـت معنـای تجدیدنظـر ایـن اسـت کـه انسـان از خطایـی، اندیشـمندانه و منصفانه 
برمیگـردد. این امر بسـیار خوبی اسـت؛ اما تجدیدنظرهـای سیاسـی، مصلحتی و ناشـی از تغییر موقعّیتهـا و تطمیع 
دشـمن، تجدیدنظر نیسـت؛ اینها ُهرُهریمسـلکی اسـت.ما در اسـام اجتهاِد دائم داریم. اجتهـاد دائم، یعنی انسـاِن 
صاحب نظـر همیشـه در صـدد تکمیل فکـر خـود اسـت. در راه تکامـل، گاهـی انسـان خطایـی را تصحیـح میکند؛ 
این درسـت و خوب اسـت. در طریـق فکر اسـامی، صاحب نظـران، اندیشـمندان و انسـانهایی کـه قـدرت اجتهاد و 
اسـتنباط در مبانی فکـری و نظری انقـاب را دارنـد - نه هر کسـی که اّدعـا دارد، نه کسـی که صاحیتهـای علمی و 
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فکـری الزم را کسـب نکرده اسـت - دائـم باید فکـر کننـد و اندیشـه را تکمیـل نمایند. ایـن امر خوبی اسـت.
نباید تابـع حزب بـاد باشـیم و هـر روز، بـاد به هر طـرف کـه وزیـد، آن گونه تصمیـم بگیریـم؛ یا نـگاه کنیـم ببینیم 
دشـمن چه ژسـتی میگیرد، ما هم ژسـت خود را بـا او تطبیـق کنیم؛ اگـر او اخم کـرد، ما چهـره ترس آلـود بگیریم؛ 
اگـر او حـرف تنـدی زد، مـا چهـره معذرت طلبانه به خـود بگیریـم! این کـه نشد.انسـان اگـر زندگی سیاسـی بعضی 
افـراد را از اّوِل انقـاب تـا به حـال نـگاه کنـد، میبینـد ملغمـه عجیبـی از انـواع و اقسـام فکرهاسـت! یـک روز بـود 
کـه چنیـن آدمهایی بـه ایـن اکتفـا نمیکردند کـه در شـعارها، مـردم فقـط »مـرگ بر امریـکا و مـرگ بر شـوروی« 
بگوینـد. میگفتنـد بایـد بگوییم »مـرگ بر شـرق و غـرب«! مـا میگفتیم شـوروی سـمبل یک تفّکـر و یـک راه غلط 
اسـت؛ امریکا سـمبل جنایـت و سـتم اسـت؛ چـه دلیلـی دارد شـما بگویید »مـرگ بـر شـرق و غـرب«؟! میگفتند 
شـما محافظـه کار و سـازش طلبید! از جملـه همین حضـرات، امروز کسـانی هسـتند کـه حاضرنـد بروند رسـماً در 
مقابـل امریـکا و انگلیـس عذرخواهـی کننـد و بگوینـد مـا غلـط کردیـم، اشـتباه کردیم بـه شـما بدگویـی کردیم؛ 
مـا را ببخشـید! بعضـی از همیـن افـراد، آن روز در اوایـل انقـاب، روی تندیهـای بیرویّـه، چنـان نظـرات عجیـب و 
غریب اقتصادیای مطـرح میکردند که انسـان شـاخ درمیآورد! میگفتیم اینها کجایش اسـامی اسـت؟ میخواسـتند 
تفّکـرات بسـیار تنـِد چـِپ سوسیالیسـتی را بـه اسـم اسـام تحمیـل و پیـاده کننـد. بعضـی از آنهـا که مسـؤولیت 
داشـتند، کارهای بـدی هـم در آن روز انجـام دادنـد. من فرامـوش نمیکنـم، ما در شـورای انقـاب - سـالهای 57 و 
58 - قانونـی داشـتیم کـه سـرمایه داران قبـل از انقـاب را به چهار دسـته تقسـیم کرده بـود: بنـد )الف(، بنـد )ب(، 
بنـد )ج(، بنـد )د(. بنـد )ب( کسـانی بودنـد کـه سـرمایه های آنهـا از طریـق نامشـروع و غیرقانونـی به دسـت آمده 
بـود؛ حکمش هـم این بـود کـه دولـت بایـد آن سـرمایه ها را تصّرف کنـد. بنـد )ج( کسـانی بودنـد که سـرمایه های 
آنها از راه نامشـروع به دسـت نیامـده بود؛ لیکـن وامهای کانـی از بانکهـا گرفته بودنـد، تقلّب کـرده بودنـد و پول را 
پس نـداده بودنـد. بنابراین آنها میبایسـت وامهـای خـود را ادا میکردند. اگـر ادا میکردنـد، کارخانه ها مال خودشـان 
میشـد؛ اما اگر پرداخت نمیکردنـد، کارخانه هـای آنها تصّرف میشـد. اوایل ریاسـت جمهـورِی من گروهی مسـؤول 
تشـخیص بنـد )ب( و )ج( و این طـور کارهـا بودنـد. البتـه ایـن کارهـا دسـت بنـده به عنـوان رئیـس جمهـور نبود؛ 
دسـت نخسـت وزیر و دسـتگاه هیـأت دولت بـود. من اّطـاع پیـدا کـردم یک عـّده در ایـن هیـأت هسـتند و اصرار 
دارند کـه بنـد )ج( را بـه بنـد )ب( تبدیل کننـد؛ یعنـی کارخانـه ای که میشـد صاحـب آن بدهکاریـاش را بـه بانک 
بدهد، بعد کارخانـه اش را راه بینـدازد و کار کنـد و کارگرانش هم بیکار نباشـند، میخواسـتند نگذارند ایـن کار انجام 
گیـرد. در آن موقع، چنیـن گرایش چپ ضـّد سـرمایه داری افراطِی نابحـق وجود داشـت. همان آدمها امروز کسـانی 
هسـتند که حاضرند در مقابـل کمپانیداران و سـرمایه داران صهیونیسـتی فـرش قرمز پهن کننـد تا به ایـران بیایند 
و سـرمایه گذاری کنند! انسـان از چپ ترین ایده مارکسیسـتی، به افراطیترین ایده دسـت راسـتِی اقتصادی متحّول 
شـود؛ اسـمش را هم تجدیدنظر بگـذارد! ایـن تجدیدنظـر نیسـت؛ این ُهرُهـری مسـلکی اسـت. آن روز افـراط بود، 
امروز هم افراط اسـت. وجـود ایـن آدمهـای تجدیدنظرطلب در برخـی از دسـتگاههای گوناگـون، اسـباب زحمت و 
خطر اسـت. اگر در دانشـگاه باشـند، ضرر میرسـانند؛ اگـر در دولت باشـند، ضـرر میرسـانند؛ اگر در مجلس باشـند، 
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ضرر میرسـانند؛ هرجـا و در هـر نقطه ای باشـند، ضـرر میرسـانند. یکـی از آسـیبهای ما این اسـت.

3- دنیازدگی
یک آسـیب دیگـر، دنیازدگی اسـت. خیلـی از مـا - آنهایی که قـدرت و پسـت را طعمـه دانسـتند - متأسـفانه دچار 
دنیازدگـی شـده ایم. پنـج، شـش سـال پیـش از ایـن، در پیامـی بـه انجمـن اسـامی دانشـجویان - چـون آن روز 
چیزهایـی را حـس میکـردم - بـه این نکتـه تصریـح کـردم و گفتم بعضـی افـراد بایـد مواظب باشـند اسـیر چرب و 
شـیرین دنیا نشـوند. کسـی که برای خود مسـؤولیتی قائل اسـت، اگر دنیـازده و رفاه زده شـد، کارش زار خواهد شـد 

و کار مـردم را هـم زار خواهـد کرد.

4- وجود ضعف در برخی مدیریتها
بعضی از مشـکات ما ناشـی از ضعف بعضـی از مدیریّتهاسـت که بـه کارهـای جزئـی و فّعالیتهای سیاسـی و حزبی 
سـرگرم و مشـغول میشـوند. این قدر که من در این خصـوص تأکید میکنـم، بعضی کسـان میگویند فانـی با حزب 
و تحـّزب مخالـف اسـت؛ در صورتـی کـه پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، اّولیـن حـزب را ما درسـت کردیـم. اگر 
تحـّزب به معنـای واقعـی کلمه وجود داشـته باشـد، مـن طرفـدار آن هسـتم. منتها مـن تحـّزب را ایـن نمیدانم که 
عـّده ای از داعیـه داران سیاسـی، به دنبال کسـب قـدرت، دور هـم جمع شـوند - ده نفـر، پانزده نفـر، بیسـت نفر - و 
با شـعار و ایجـاد هیجـان و جّذابیتهـای دروغین، مـردم یـا گروههایـی از مردم را بـه این طـرف و آن طرف بکشـانند 
و مرتّـب دعـوا و اختـاف راه بیندازنـد و بـرای این کـه بیـکار نمانند، یک مسـأله کوچـک را بـزرگ کننـد؛ یک چیز 
کم اهمیـت را پُراهمیـت جلـوه دهنـد و روزهـا و هفته هـا دربـاره اش بحـث و تحلیل کننـد؛ بر اسـاس آن، دوسـت و 
دشـمن معّیـن کننـد؛ فان کـس، فـان طرفـی اسـت، پس دشـمن اسـت؛ فـان کـس، فـان طرفی اسـت، پس 
دوسـت اسـت. بنده اینهـا را تحـّزب نمیدانـم. اینهـا روشـهای غلط سیاسـی اسـت کـه در دنیا هـم رایج اسـت. دل 
ما خوش بوده اسـت کـه در ایـران ایـن چیزهـا رایج نباشـد؛ امـا متأسـفانه بعضی کسـان به ایـن چیزها دلبسـتگی 
دارند. بسـیار خوب؛ امـا اگر کسـی مسـؤولیتی را قبول کـرد، چنانچه بنا شـد چنیـن دلبسـتگیای پیدا کنـد، به آن 
مدیریّت ضربـه خواهـد زد. من یک وقـت به بعضـی از مسـؤوالن دولتـی پیغـام دادم و گفتم سـاعاتی را که شـما در 
جلسـه حزبِی خود صـرف میکنید - البتـه نمیگویم پـول و امکانـات میگیریـد - متعلّق به دولت و مردم اسـت. شـما 
حـق نداریـد آن را صرف مسـائل حزبـی و جناحـی و گروهـی و امثال اینهـا بکنید. یـک مقـدار ضعفهای ما ناشـی از 
اینهاسـت؛ وااّل مـا مدیران خوبـی داریم. بعضـی افراد بـه مدیـران دولتی ایـراد میگیرند؛ نـه. مدیران ما در بخشـهای 
مختلف بـر روی هـم خوشـبختانه مدیران خوبـی هسـتند. بعضی از آنهـا حقیقتـاً در جاهایـی هّمـت میگمارند، که 
من نمیخواهـم از آنها اسـم بیـاورم؛ وااّل جا داشـت ایـن کار را بکنـم. از همین مسـؤوالن دولتـی افرادی هسـتند که 
میشـود اسمشـان را آورد و به عنوان آدمهـای موّفق به مـردم معرفی کـرد. منتها اسـم آوردن از بعضی، ممکن اسـت 
نفـی بعضی دیگـر تلّقی شـود؛ بنابرایـن اسـم نمیـآورم؛ امـا خوشـبختانه از این گونه افـراد داریـم؛ به شـرطی که آن 
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کارهایی کـه گفتم، نباشـد.

5-عدم اتحاد کلمه 
یکـی دیگـر از عیـوب و آفتها، عـدم اتّحـاد کلمه اسـت. اتّحاد کلمـه هم الزم اسـت، کـه مـن چـون آن روز در میدان 
امام، بیشـتر روی این نکتـه تکیه کـردم، دیگـر نمیخواهـم آن را در این جا تکـرار کنم. الزم اسـت مسـؤوالن مواضع 
واحـدی اتّخاذ کننـد؛ بخصوص در مسـائل جهانی و مسـائل عمده کشـور. وقتی انـدک اختافی در حرف مسـؤوالن 
پیـدا میشـود، شـما میبینیـد رادیوهـای بیگانـه چگونـه اینهـا را بـزرگ و چنـد برابـر میکننـد. حّتـی آن جایی که 
اختافی نیسـت، اختـاف را جعـل میکنند؛ بـرای این کـه نشـان دهند بیـن مسـؤوالن اتّحاد کلمـه نیسـت. آنها از 
جمع منسـجمی که با هـم کار کننـد و همدل باشـند، خیلی میترسـند. خوشـبختانه ترکیب قانون اساسـی مـا، راه 
حّل مشـکات را معّیـن کـرده و رهبـری را به عنـوان محـور، در نقطه مرکـزی همه مسـؤوالن قـرار داده اسـت. این 

امـکان و فرصِت بسـیار بزرگی اسـت تـا مسـؤوالن بتوانند بـا وحـدت کلمه، بـا همدیگـر کار کنند.

انتظارات از جوان

1- پاسداری و حراست از نظام 
از جوان چـه انتظاری وجـود دارد؟ مـا از جـوان میخواهیـم راه را گم نکنـد. نقد، اشـکالی نـدارد؛ اما نفـی، بزرگترین 
ظلم به ایـن ملت اسـت. بعضی کسـان بـه زبان نقـد، نظـام اسـامی را نفـی میکنند. بعضـی کسـان انتقـادی که بر 
فان مدیر و مسـؤول وارد اسـت، انتقاد به نظـام میدانند. این غیرمنصفانه اسـت. نظام اسـامی یعنـی ترکیب قانون 
اساسـی. روشـهای اجرایـی و عملیاتـی این نظـام، در خـود قانـون اساسـی هسـت و به طـور واضـح در وصیت نامه و 
سـیره و بیانات امام بزرگـوار وجـود دارد. مهمتریـن وظیفه این اسـت کـه از کمربند تأمینِی بسـیار مسـتحکم ملت 
ایـران که هویّـت جمعی مـا را بـه وجـود میـآورد - یعنی نظـام اسـامی - با همـه وجـود پاسـداری کنیم. جـوان، با 
هوشـیاری و حوصله و همت جوانیـاش باید در محیـط کار و تحصیـل و مسـؤولیتهای آینده، همه هّمتش این باشـد 

که از نظـام حراسـت کند. 

2- مقابله و نفی و همراهی با براندازان نظام 
تکمیل و برطـرف کـردن عیوب نظـام یک حـرف اسـت؛ مقابلـه و نفـی و همراهی بـا برانـدازان نظام حـرف دیگری 
اسـت. انسـان از تـه دل غمگین میشـود کـه بشـنود در یک محفـل دانشـگاهی، یـک وقت یـک عنصر بـه اصطاح 
دانشـگاهی بگوید: مرد کسـی اسـت که در کشـور بمانـد و با ایـن نظام مبـارزه کند تا ریشـه آن را بخشـکاند! کسـی 
که تـاش میکنـد ریشـه این نظـام اسـامی و الهـی و مردمـی را خشـک کند، َمـرد اسـت؟! آن هـم نظامی کـه این 
همـه تـاش انسـانی و مردمـی در راهـش بـه کار رفتـه؛ نظامی کـه ایـن همـه جـوان بـرای آن فـداکاری کرده اند؛ 
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نظامـی که خونهـای این همـه شـهید در راهش بـر زمین ریخته شـده اسـت؛ نظامی کـه دلسـوزان این کشـور، این 
همـه سـختی و ناهمـواری و ناگـواری را در راه اسـتحکام آن تحّمـل کرده انـد؛ نظامـی کـه یـک ملت بـزرگ با همه 
وجـود خـود، آن را سـر پا نگه داشـته اسـت؛ نظامـی کـه در دنیا مایـه عّزت اسـام و شـرف و سـربلندی ایران شـده 
اسـت. تاش برای خشـکاندن ریشـه این نظام، مردانگی اسـت؟! این بزرگتریـن نامردی اسـت. البته ایـن پندارهای 
کامـًا کوته نظرانه، جـز از دلهـای معلـول و معیـوب صادر نمیشـود. ریشـه این نظام، بسـیار مسـتحکم اسـت؛ جزو 

عمیق تریـن ریشه هاسـت و دشـمنیهای بـزرگ هـم به فضـل الهـی نتوانسـته آن را تـکان دهد.

3- حفظ قانون اساسی، خط امام و سیاستهای کلی کشور
نقـاط کلیدی کـه باید مـورد توّجه شـما عزیـزان قـرار گیـرد، اینهاسـت: حفظ قانـون اساسـی و خـّط امـام - که در 
وصیت نامـه آن بزرگـوار مجّسـم و متبلـور اسـت - و شـعارهای اساسـی و سیاسـتهای کلی کشـور. اینهـا چیزهایی 

اسـت که بایـد با همـه وجـود از آنهـا پاسـداری کـرد و آنهـا را گرامی داشـت.

4-عدالتخواهی و مطالبه ایجاد رفاه عمومی
از جوانـان این انتظـار وجـود دارد کـه عدالتخواهـی را از یاد نبرنـد. آزادی را بـا همان مفهوم بسـیار واالی اسـامی - 
چـه آزادی فـردی، چـه آزادی اجتماعی و سیاسـی، چـه آزادی معنـوی و روحی - جزو خواسـتهای همیشـگی خود 

بداننـد و از یـاد نبرند. مبـارزه با فقـر و ایجـاد رفاه عمومـی را جـزو مطالبات خـود بدانند. 

5- اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر و تسلیم نشدن در برابر فریب رسانه ها
امر بـه معـروف و نهی از منکـر هم جزو مهمترین مسـائلی اسـت کـه جوانان بایـد به آن اهتمـام کننـد. همچنین در 
برابر فریـب رسـانه ها در واژگونـه جلـوه دادن حقایق، تسـلیم نشـوند. امـروز مهمترین تاش دشـمن این اسـت که 
از پیشـرفته ترین ابـزار و روشـهای ارتباطاتـِی مـدرن و فـوق مـدرن اسـتفاده کند؛ بـرای این کـه حقایق کشـور ما را 
واژگونه جلوه دهد. تسـلیم خواسـته آنها نشـوید و اندیشـمندانه با مسـائل برخورد کنید. تسـلیم اختافاتـی که بین 
بعضی از مسـؤوالن وجود دارد و متأسـفانه بعضـی از مطبوعات هم بـه آن دامن میزنند، نشـوید. بین دو نفر مسـؤول، 
مسـأله ای پیـش میآید؛ چنـان بـه آن پـر و بـال میدهند که بـه یـک مسـأله اجتماعـی و عمومـی تبدیل میشـود و 
ذهنها را به خود مشـغول میکنـد. آن روز من اشـاره کردم که سـر قضیـه ای، رئیس قّوه مجریّـه و رئیس قـّوه قضایّیه 
نظرات مختلفـی دارند که هـم در قانون راه حّل آن مشـّخص اسـت و هـم راه حّل نظری و عملی آن مشـّخص اسـت. 
من شـنیدم که رئیـس جمهـور محتـرم از این که نامه شـان به رئیـس قـّوه قضایّیـه در رسـانه ها پخش شـده، نگران 
و ناراحـت بوده انـد. آن طـور که بـه من خبـر دادنـد، از طـرف دفتر ایشـان پخش نشـده بـود. شـما ببینیـد همین را 
دسـتمایه اختاف قرار دادنـد و جنجال بـه پا کردنـد. در مجلس بارهـا آن را تکـرار کردنـد و مطبوعات هم مکـّرراً به 
آن دامـن زدنـد و به یک مسـأله اساسـی مملکت تبدیـل کردنـد؛ در حالی که مشـکل مملکت، این نیسـت. مشـکل 
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مملکـت، مسـأله ایجـاد اشـتغال، آبادانـی کشـور، آب کشـاورزی و امثال اینهاسـت. مـا در کشـور این همه مشـکل 
داریم؛ پرداختـن به این مسـائل کوچک چـه اهمیتـی دارد؟ در جریـان همکاری قـوا با همدیگـر، از این گونـه موارِد 
اختاف بارهـا پیش میآیـد. آیـا بایـد روزنامه هـا و افـراد سیاسـیکار این را بـه مشـغله عمده ذهنـی جوانـان تبدیل 

کنند؟! شـما تسـلیم نشـوید و این چیزهـا را مشـغله عمده خـود ندانید.

6- مشغله های عمده جوانان کشور 
 مشـغله عمـده ای کـه باید جـوان را بـه خـود متوّجـه کنـد، همینهایی اسـت کـه گفتـم: عدالت طلبی، حفـظ نظام 
اسـامی، دشمن شناسـی، اهمیـت دادن بـه اسـتقال کشـور، اهمیـت دادن بـه پیونـد و ارتبـاط بیـن مسـؤوالن و 
مردم. البتـه چیزهایی هم هسـت که مخصـوص جوانان عزیز ماسـت؛ بخصـوص جوانانـی که مشـغول تحصیل علم 

هسـتند؛ و آن پرداختـن بـه خود اسـت
عزیزان مـن! کمبود علـم و عقب افتادگـی علمی ما را جبـران کنیـد؛ و این بـا درس خوانـدن، فکر کـردن، کار کردن 
و شـجاعت علمی داشـتن حاصل میشـود. ایمان خـود را تقویت کنید. احساسـات پـاک و دلهـای روشـن و نورانی و 
صفاهای شـما، بهترین فرصـت برای شماسـت تا پایه هـای ایمـان را در دلهـای خود مسـتحکم کنید، کـه بحمداللَّ 
وجود دارد. خدا را شـکر میکنیم که بسـیاری از جوانان ما - شـاید بشـود گفـت اکثریت بزرگـی از آنهـا - پاکدامنند. 
مواظـب باشـید آلوده دامن طلبـاِن عالـم - کـه میخواهند همـه جوانان دنیـا آلوده دامـن باشـند - نتوانند بـه آرزوی 

خود در مورد شـما برسـند. نیـروی اراده خـود را تقویت کنید. بـه ورزش اهمیـت دهید. 

7- تاکید بر ورزش برای تقویت و سامت جسم در درجه اول
من بخصـوص روی ورزش تأکید میکنـم. مـن ورزش را به عنوان یـک کار بین المللی، نمایشـی و هیجانـی، در درجه 
دوم میدانـم؛ در درجه اّول، ورزش برای تقویت و سـامت جسـم اسـت، که ایـن را برای همـه جوانان کشـورمان - از 
زن و مـرد - الزم میدانـم. خـود را بـرای رسـاندن ایـن بـار به منـزل آمـاده کنیـد. این بـار مربوط بـه شماسـت؛ این 
کشـور و ایـن نظـام متعلّق بـه شماسـت. بخشـی از راه را نسـل قبل از شـما طـی کرده اسـت. کسـی که بایـد بخِش 

بیشـتر این راه را ان شـاءاللَّ بـا آگاهی وسـیعتر طی کند، شـما هسـتید.
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دور بـودن سیسـتان از مراکـز فکـر و اندیشـه در 
قبل از انقاب

اسـتفاده از جوانـان و نیـروی آنهـا بـرای پیشـبرد 
انقاب اسامی 

جوانان، موضوع تمرکز مراکز حساس توطئه در دنیا
احساس مسئولیت آگاهانه، موضوع مهم برای جوانان 

بسترهای کسب آگاهی برای جوانان
ترویج فسـاد در میـان جوانان، سیاسـت مشـترک 

قدرتهای بیگانه
نمونه های گسترش فساد در کشور قبل از انقاب 

نقش جوانان در پیروزی انقاب اسامی
نسل جوان هدف توطئه های دشمن برای مقابله با اسام 

سیاست اندلسی کردن ایران
سیاست دشمنان در مقابله باتمدن اسامی اندلس

و ...

آلوده کردن جوانان به فساد و مواد مخّدر؛ 
بهترین راه برای فلج کردن آنها
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آلوده کردن جوانان به فساد و مواد مخّدر؛ بهترین راه برای فلج کردن آنها *

دور بودن سیستان از مراکز فکر و اندیشه در قبل از انقاب
 اّولیـن باری کـه من با نسـل جـوان ایـن شـهر روبرو شـدم، تقریبـاً در سـّن و سـال شـما بودم؛ بیسـت وچهار سـال 
داشـتم. این موضوع بـه حدود چهـل سـال قبـل برمیگـردد. آن روز نوعی احسـاس مسـؤولیت، مـرا به زاهـدان و به 
مرکز این اسـتان کشـاند. آن زمـان این مرکـز از مراکـز فکـر و اندیشـه و حرکت عمومـی کشـور، به مراتـب دورتر از 
امـروز بـود؛ امـروز این جـا مرکـز اسـت. در آن زمـان زاهـدان واقعـاً منطقـه ای دورافتاده بـود. مـن وقتی که بـه این 
اسـتان تبعیـد شـدم، همـان سـابقه ی ذهنـی کمکم کـرد تـا بـا جوانـان ایـن اسـتان، از بلـوچ و سیسـتانی و فارس 
ارتبـاط برقرار کنـم؛ دلهـا به هـم نزدیک شـد. حاال که شـما جوانـان عزیز بـا من حـرف میزدیـد، بعضـی از جوانانی 
را کـه در آن زمـان بـا آنهـا در همین اسـتان ارتبـاط برقـرار کـرده بـودم، بـه یـاد آوردم. بهترین آنها شـهید شـدند. 
شـهید »کریم پور« جوانی از شـهر زاهـدان بود و شـور و شـوق همیـن جوانانی را داشـت که امـروز در این جا سـخن 
میگفتند. شـهید »آتش دسـت« هـم جوانـی از ایرانشـهر بـود. بـرادران دیگری هـم بودنـد که نامشـان را نمیـآورم. 
بعضی بحمـدالَلّ زنـده هسـتند. در میـان آنهـا هم بلـوچ بـود و هم فـارس. امـروز ایـن اسـتان از لحاظ سـطح فکر و 
اندیشـه و مّد نگاه جوانـان، از زمیـن تا آسـمان بـا آن روز فرق کرده اسـت و همیـن امر، نقطـه ی امیدی اسـت که ما 

را دلگـرم و به آینـده امیـدوار میکند.

استفاده از جوانان و نیروی آنها برای پیشبرد انقاب اسامی 
 آنچـه دربـاره ی جـوان و جوانی گفتیـد، باورهـای دیریـن من اسـت. آنچـه درباره ی لـزوم رفـع محرومّیـت گفتید، 
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هّمت شـب و روز من اسـت. آنچه در باب خطرهـای گوناگـون معنوی و فکـری و فرهنگی بـر زبان و در دل بسـیاری 
از شماسـت، عائـم هشـدار دهنده ی همیشـگِی من اسـت. بله؛ کشـور ما، کشـوری جـوان و انقـاب ما هـم انقابی 
جوان اسـت. مـا باید بـا همیـن نیـرو و خـون جوانـی، راه دشـواری را بپیماییـم و بایـد هّمت کنیـم تـا بتوانیم پیش 
ببریم. کافی نیسـت که فقط در دل بخواهیم؛ خواسـتن وقتی توانسـتن اسـت کـه با هّمـت، عمل، تـوّکل، راه بلدی و 
احسـاس مسـؤولیت همراه باشـد. راه ما راهی طوالنی اسـت؛ اما آینـده ی ما هم بسـیار روشـن و جـّذاب خواهد بود.

جوانان، موضوع تمرکز مراکز حساس توطئه در دنیا
نگاه به آن آینـده، خسـتگِی راه را میزداید و ایمـان به آن، تردیدهـا و تزلزلهـا را از بین میبـرد. آیا ما میتوانیـم در این 
راه، فـارغ و بیدغدغـه حرکـت کنیم؟ ابـداً. پیچیدگـی قضیه از همین جا ناشـی میشـود؛ ایـن راه جاده ی آسـفالته ی 
امـن و امانی نیسـت و نمیتـوان بیدغدغـه و فارغ حرکـت کرد؛ قاطعـان طریـق و مانعان خیر هسـتند و سیاسـتهای 
مخـّرب وجـود دارد. مراکـز حّسـاس توطئـه در دنیا چشـم بـه همیـن مجموعـه ی جـوان دوخته اند کـه ما بـه آنها 
عشـق و عاقه داریم. آنهـا هدفهـای خـود را روی این جوانـان متوّجـه و متمرکـز کرده اند و میداننـد که اگـر این راه 
به وسـیله ی این ملـت جوان طـی شـود، بسـیاری از هدفهـای آنهـا از بین خواهـد رفت و دسـت آنهـا از ایـن هدفها 
کوتـاه خواهد شـد. بنابرایـن راه ما بـا مانـع، خطر، دشـمن، گـرگ، دزد، خـار، سـنگ و موانعـی از این دسـت همراه 

اسـت. نمیتوان بـه ایـن موانـع بیاعتنا بـود. باید هّمـت کـرد و پیـش از هّمت کردن چشـم گشـود و هوشـیار بود.

احساس مسئولیت آگاهانه، موضوع مهم برای جوانان 
آنچه برای شـما جوانـان مثل دیگـران مهّم اسـت، عبارت اسـت از احسـاس مسـؤولیت آگاهانـه. البته شـما جوان و 
سرشـار از نیـرو هسـتید و از حّساسـیت بیشـتری برخوردارید. احسـاس مسـؤولیت یعنی انسـان همان طـور که به 
فکـر زندگـی، معیشـت، اشـتغال، ازدواج، و هـر چیـِز مربوط به خود اسـت، نسـبت بـه اهدافـی کـه از خـوِد او فراتر 
اسـت هم احسـاس مسـؤولیت کند؛ اهدافی که به خـود او محدود نمیشـود، بلکـه مربوط بـه مجموعه، ملـت، تاریخ 
و بشـریت اسـت. انسـان باید در قبال این هدفها هم احسـاس وظیفه، تعّهد و مسـؤولیت داشـته باشـد. هیچ انسـان 
و هیـچ جامعـه ای بـدون ایـن احسـاس تعّهد، بـه قلّه هـای رفیـع سـعادت نخواهد رسـید. این احسـاس مسـؤولیت 
و تعّهد بایـد آگاهانـه باشـد. فرد بایـد بدانـد که بـه دنبال چـه چیـزی اسـت و موانـع راه را بشناسـد. این امـر همان 
احسـاس مسـؤولیت آگاهانه اسـت. جوان ایرانی، هوشـیار، حّسـاس، آگاه و حاضر در صحنه اسـت و بیـش از جوانان 
سـایر مناطـق دنیا احسـاس تعّهـد و مسـؤولیت آگاهانـه میکنـد. البتـه اّدعـا نمیکنم کـه از همه جـای دنیـا به طور 

دقیـق مّطلعـم؛ امـا اخبار زیـادی به دسـت ما میرسـد. 

بسترهای کسب آگاهی برای جوانان
آگاهیهـای ما طـرق و بسـترهای بسـیار متعـّددی دارد. فهم سیاسـی، فکر سیاسـی، مطالبـه ی سیاسـی، مطالبه ی 
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آرمانی، حّساسـیت نسـبت به حـوادث و حضـور در صحنـه ی مواجهه ی بـا حـوادث در جـوان ایرانی، ممتـاز و نمونه 
اسـت و ایـن شـامل پسـران و دختـران - هـر دو - میشـود. بـه همیـن دلیـل مـا موّفقیتهـای بزرگـی داشـته ایم و 

خطرهایـی هـم مـا را تهدیـد میکند. 

ترویج فساد در میان جوانان، سیاست مشترک قدرتهای بیگانه
امـروز سیاسـت مشـترکی در همه ی دنیـا، بـه وسـیله ی مراکـز معّینی دنبـال میشـود. این سیاسـت عبارت اسـت 
از این کـه جوانـان را تـا خرخـره در شـهوات و غرایـز جنسـی و فسـاد اخاقـی غـرق کننـد. این یـک سیاسـت رایج 
در دنیاسـت و شـامل شـرق و غرب میشـود؛ هـر منطقـه ای آن را بـا هدفی خـاص دنبـال میکنـد. مراکزی کـه این 
سیاسـتها را طّراحـی میکننـد، وسـایل و ابـزار آن را هـم به طـور فـراوان فراهـم میکننـد. ایـن مراکـز به طـور عمده 
شـامل مراکـز اقتصـادی صهیونیسـتی و قدرت طلبـان بین المللـی اسـت کـه چشـم بـه سرچشـمه های ثـروت در 
کشـورهایی دوخته اند کـه غالبـاً عقب افتاده و فقیـر و ضعیفنـد و منابع ثروت بسـیاری دارنـد. برای به چنـگ آوردن 
این منابع ثـروت، مهمترین مانـع، اراده ی ملتهایی اسـت که ایـن منابع متعلّـق به آنهاسـت. برای فلج کـردن ملتها، 
بهتریـن راه، فلج کـردن جوانان اسـت؛ چـون جوانان نیـروی فّعـاِل هر کشـورند. بـرای فلج کـردن جوانـان بهترین 
راه آلـوده و زمینگیـر کردن آنها به وسـیله ی سـکس، فحشـا، مسـتی و مـواد مخـّدر اسـت. در کشـورهای غربی این 
سیاسـت به این دلیل دنبال میشـود کـه جوانان مزاحم صهیونیسـتها نشـوند. داسـتان تسـلّط شـبکه ی بین المللی 
صهیونیسـم بـر مجلـس، پارلمـان، دولـت، مسـؤوالن و به طـور عمـده سیاسـتهای بسـیاری از کشـورها - به ویـژه 
کشـورهای غربی - بسـیار شـگفت آور و عجیـب اسـت. اگر در کشـوری، یـک فرد بـا انگیزه هـای ضّدصهیونیسـتی 
برای مسـؤولیتی سیاسـی انتخاب شـود، آن قدر شـبکه های صهیونیسـتی به شـکلهای گوناگون بر او و افـکار جامعه 

فشـار میآورند کـه وی نمیتوانـد به مسـؤولیت خـود ادامه دهـد و مجبـور بـه اسـتعفا و کناره گیری میشـود.
 در امریـکا فّعالترین شـبکه های سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگی، شـبکه های صهیونیسـتیاند. این خطر وجـود دارد 
که جوانـان این کشـورها علّـت این همه تسـلّط و فشـار و نفـوذ شـبکه های صهیونیسـتی را جویـا شـوند و این خود 
مزاحمتی بـرای صهیونیسـتها فراهم میـآورد. راه جلوگیـری از مزاحمت جوانان این اسـت کـه آنها را سـرگرم کنند. 
جوان در طول هفته به فکر شـب یکشـنبه و فرونشـاندن شـعله ی شـهوات جنسـی و عّیاشـی و لّذتهای دیگر اسـت. 

ماجـرا در کشـورهای عقب افتـاده به مراتب دردناکتر اسـت.

نمونه های گسترش فساد در کشور قبل از انقاب 
پیـش از انقـاب، تبلیغات رسـمی و عمومی و همیشـگی کشـور مـا، تبلیغاتی بود کـه مردم را بـه فحشـا و هرزگی و 
عّیاشـی سـوق میـداد. حّتـی در نقـاط فقیـر و عقب افتـاده - جاهایی کـه مردم بـه نان شـب محتـاج بودنـد - هم به 
نحوی بـرای عّیاشـی و هرزگـی امکاناتـی فراهم بـود. این امـر به طـور عمـد در محیطهای جـوان مثل دانشـگاهها و 
سـربازخانه ها - نـه آن مقـداری که مقتضـای طبیعـی غریـزه ی جوانی اسـت - برای سـرگرم کردن و فاسـد شـدن 
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نسـل، تشـدید میشـد. وقتی کـه جوانـان یک نسـل فاسـد شـدند، دیگـر ملتـی وجـود نـدارد و مقاومتی به چشـم 
نمیخـورد.

 حال بعد از گذشـت بیسـت سـال، علیه ملـت ایران و قشـر جـواِن بعـد از انقاب، ایـن توطئه هـا دائماً تکرار میشـود 
تا جوانـان را از حقیقت انقـاب دور کننـد. در حقیقت آنهـا میخواهند این سـرمایه ها را از کشـور بگیرنـد و آن را فلج 

کننـد و بر آینـده ی روشـن و درخشـان آن، خط بطان بکشـند و مانع رسـیدن به آن شـوند.

نقش جوانان در پیروزی انقاب اسامی
 مسـأله این اسـت که سـلطه ی اسـتکبار امریکایی بر این کشـور به هّمـت مـردم و جوانـان آن از بین رفـت. جوانان، 
نه فقـط در آغاز انقـاب، بلکـه در طول این سـالها نیـز با حضـور، تدیّـن و پایبندیشـان به اخـاق اسـامی، علیرغم 
همـه ی عوامـل دورکننـده و محـّرک، آنهـا را مأیـوس کردنـد. البتـه آنهـا بـه توطئه های خـود ادامـه میدهنـد؛ اما 

جوانان مـا عمل آنهـا را خنثـی میکننـد. بنابرایـن آنها هم بـه تشـدید فّعالیتهـای خـود میپردازند.

نسل جوان هدف توطئه های دشمن برای مقابله با اسام 
امـروز شـما جوانان هـدف توطئـه ای بسـیار خطرناک هسـتید. ایـن خطـرات هرجایی کـه اسـام و ایمان هسـت و 
نسـل جوان دل به سـوی معنویـت و حقیقـت دارد، وجـود دارد. راه رهایـی از آنها هم وجـود دارد و این چیزی اسـت 
که مـن و شـما باید بـه آن فکـر کنیم. مـن مثل پـدر شـما هسـتم. چـه در سـنین جوانـی و چـه در دورانهـای بعد، 
دهها سـال از عمـرم را با جوانـان گذرانـده ام. میدانـم جوانی چقـدر مبارک و جوشـش جوانـی چقدر با ارزش اسـت. 
میدانم کـه کلیـد حّل مشـکات کشـور بـه دسـت جوانان اسـت؛ امـا به شـرطی کـه جوانـان برای کشـور مـا باقی 
بماننـد و اراده، روحیـه و ایمـان جوانـان مـا - چیزهایی کـه دشـمنان ما آنهـا را هـدف گرفته انـد - محکـم و پابرجا 
باشـد. یکی از مسـؤوالن طراز اّوِل کشـور صهیونیسـتِی غاصب اسـرائیل، در سـال گذشـته توصیه ای بـه امریکاییها 
کرد. این توصیه کامـًا در مطبوعـات خارجـی و اینترنت منعکس شـد و امر پنهانـی و مخفیانه ای نیسـت. توصیه ی 
وی به امریکاییهـا این بود کـه بیهوده وقـت خود را بـا عراق و کـره ی شـمالی و کشـورهایی از این قبیل تلـف نکنید. 
مسـأله ی اصلی شـما ایران اسـت. اگر خاورمیانـه را میخواهیـد، وقتتان را مصـروف عراق نکنید، سـراغ ایـران بروید؛ 
کانـون و سرچشـمه آن جاسـت؛ اما ایـران مثـل عـراق و کـره ی شـمالی و افغانسـتان نیسـت که بتـوان بـا حمله ی 
نظامی آن را تسـخیر کـرد. نظـام و حکومت اسـامی به مـردم مّتکی اسـت، مـردم آن را حفـظ کرده اند. بایـد کاری 

کنید کـه مـردم آن را رهـا کنند.

سیاست اندلسی کردن ایران
 راهش این اسـت که مـردم را بـا ترویـج فرهنـگ و ادبّیات غربـی و فرهنـگ و تربیـت امریکایـی، به واگرایی نسـبت 
به دیـن و فرهنـگ و سـّنت و تاریخشـان سـوق داد. وقتـی مـردم ایـن تعلّقـات را رهـا کردند، بعـد از گذشـت چند 
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سـال، بـدون این کـه سـرمایه ای صـرف کنید، بـا یـک حملـه و تحـّرک احیانـاً نظامـی مختصـر میتوانید ایـن مانع 
بـزرگ، یعنـی نظـام اسـامی را از سـر راه برداریـد! پیـش از این در سـال گذشـته نیـز، وقتی روسـتاها و شـهرهای 
افغانسـتان بر اثر موشـکهای امریکایـی ویـران میشـدند و ملّت مظلوم افغانسـتان زیـر بمبـاران امریکاییها دسـت و 
پا میـزد، یک استراتژیسـت نظامـی امریـکا گفت: اگر بـه جای این موشـکها، بـرای جوانـان افغان لبـاس زیـِر زنانه و 
وسـایل شـهوترانی و پوششـهای سـبک غربی و امریکایی بفرسـتید، بدون صرف این هزینه ها میتوانید افغانستان را 
تصّرف کنیـد و خرج تسـلیحات در کیسـه تان باقی میماند! بـه جای بمب و موشـک و راکـت، سـیدیهای پُرنوگرافی 
و منظره هـا و ادبّیـات مهیج شـهوت را میان آنهـا ترویج کنید، آن وقت کار بر شـما آسـان میشـود. این یک سیاسـت 
اساسـی اسـت. این امر را دسـت کم نگیرید. بیسـت میلیـون دالر بـرای مبـارزه با ایـران هزینـه تعیین کردنـد. مگر 
میتـوان با صـرف بیسـت میلیـون دالر بـا ایـران مبـارزه و بـر آن غلبـه کـرد!؟ آنهـا میلیاردهـا دالر خـرج میکنند و 
برایشـان هم میارزد. ایـران با منابـع غنی، بـازار مصـرف، موقعّیت اسـتراتژیک و نیروی انسـانی سرشـار، گنجینه ای 
اسـت که فنـآوری، صنعـت و کارخانجات غربـی برای زنـده مانـدن، بـه آن احتیاج دارنـد. مغز جـوان ایرانـی، نفت و 

بازار فـروش ملـت ایـران برای آنهـا حیاتـی اسـت و هدف آنهـا نیز همیـن موارد اسـت.
 سیاسـت امروز، سیاسـت اندلسـی کـردن ایـران اسـت! موضوعی کـه من بـا شـما در میان میگـذارم شـکل موعظه 
نـدارد؛ بلکه موضوعی اساسـی اسـت کـه با بهتریـن عناصر یـک ملت - که شـما جوانـان باشـید - در میان گذاشـته 
میشود. فقط شـما مخاطب من نیسـتید؛ این سـخن را جوانان سراسـر کشـور هم خواهند شنید. نسـل جوان کشور 
که بیش از نیمـی از ملت و جمعیت کشـور اسـت، بایـد بداند در مقابـل آرزوهـای بـزرگ، آرمانهای بلنـد و هدفهای 

مقّدس و قابـل قبـول و موّجه او چـه موانعی وجـود دارد. 

سیاست دشمنان در مقابله باتمدن اسامی اندلس
روزگاری مسـلمانان در جنـوب اروپـا و در اسـپانیا تا جنوب فرانسـه، کشـوری اسـامی به وجـود آوردند. این کشـور 
مهد تمّدن شـد و علـم در اروپـا از همان تمّدن اندلسـِی قـرون اّولیه ی اسـام شـکوفا گردید. شـکوفایی علـم در آن 
سـرزمین، داسـتانهایی دارد و خـوِد غربیها نیز بـه آن معترفنـد. البته اکنون سـعی میکننـد ایـن ورق را از تاریخ علم 
حـذف و نـام مسـلمانان را به کلّـی پاک کننـد؛ امـا خوِد آنهـا، ایـن تاریـخ را ثبـت کرده انـد و البتـه در تواریـخ ما هم 

ثبت شـده اسـت.
 اروپاییهـا وقتی خواسـتند اندلـس را از مسـلمانان پـس بگیرنـد، اقدامـی بلند مـّدت کردنـد. آن روز صهیونیسـتها 
نبودنـد؛ اما دشـمنان اسـام و مراکز سیاسـی، علیه اسـام فّعال بودنـد. آنها به فاسـد کـردن جوانان پرداختنـد و در 
این راسـتا انگیزه هـای مختلـف مسـیحی، مذهبی یا سیاسـی داشـتند. یکـی از کارها ایـن بود کـه تاکسـتانهایی را 
وقف کردند تا شـراب آنهـا را به طور مّجانـی در اختیـار جوانان قـرار دهند! جوانـان را به سـمت زنان و دختـران خود 

سـوق دادند تـا آنهـا را به شـهوات آلـوده کنند! 
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اهداف اقتصادی، هدف دشمن از حمله به عراق
گذشـت زمـان راههـای اصلـی برای فاسـد یـا آبـاد کردن یـک ملـت را عـوض نمیکنـد. امـروز هـم آنها همیـن کار 
را میکننـد. البتـه دشـمن هدفهـای اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی هـم دارد. هدفهـای اقتصادیـاش معلوم اسـت؛ 
بـرای آنها تسـلّط اقتصـادی بـر منطقـه ی خاورمیانـه حیاتی اسـت. امـروز در حـال راه انـدازِی یک جنگ بـزرگ در 
همسـایگی ما و در کشـور عراق هسـتند. همه ی دنیا میداننـد که هدف آنهـا در درجـه ی اّول هدف اقتصادی اسـت. 
تسـلّط بر اُپک، نفت عـراق و سـلطه ی نهایی بر نفـت خاورمیانـه از جمله ی ایـن اهداف اسـت. اقتصاد، خـدای امروز 
دنیای ماّدی اسـت؛ خـدای واجب االطاعـه ای که همه بایـد در مقابـل او زانو بزننـد و هـر کاری برای به دسـت آوردن 
ثـروت بکنند. ایـن اقدامات بـرای بهبود اقتصاد بشـر صـورت نمیگیـرد؛ بلکـه در جهت پُر کـردن جیـب کمپانیهای 

نفتی و تسـلیحاتی و امثـال آنها کـه مظهـر فرعونّیـت و قارونّیت هسـتند، صـورت میپذیرد.

اهداف فرهنگی دشمن از تجاوز به عراق
 آنهـا اهـداف فرهنگی هـم دارنـد. بـه فرهنگ اسـامی کینـه میورزنـد و بـا آن عنـاد دارنـد. فرهنـگ اسـامی آراِء 
روشـنفکران اروپا را به چالـش کشـیده و لیبرال دمکراسـی را کـه پرچم برافراشـته ی غرب اسـت، مـورد تردید قرار 
داده اسـت. فرهنگ اسـامی روح اسـتقال طلبی و رشـادت را در جامعه ی بزرگ و یـک میلیارد و چنـد صدمیلیونِی 
مسـلمانان، ترویج میکنـد و این امر در حّساسـترین منطقـه ی دنیا از لحـاظ اسـتراتژیک و منابع نفتـی و زیر زمینی، 
شـّدت بیشـتری دارد. فرهنگ اسـامی، این جامعه ی بـزرگ را بـه فکر حیات مجـّدد خـود انداخته اسـت؛ بنابراین 

بـه آن کینه میورزنـد و قصـد کوبیـدن آن را دارند.

 دموکراسی و آزادی بیان، شعارهای دروغین غرب
البته آنهـا در بلندگوهـا از بحث آزاد و گفتگو و دمکراسـی سـخن میگوینـد؛ اما این شـعاری دروغین اسـت. آنها اهل 
گفتگو، دمکراسـی و بحث آزاد نیسـتند. در داخل ایران، پلورالیسـم، شّکاکیت، شـک در مسـلّمات و اّولیات اعتقادی 
و تسـامح و تسـاهل را ترویج میکنند؛ میگویند از عقایدتان بگذرید و نسـبت به آنها تسـاهل و تسـامح داشـته باشید. 
امـا ایـن مربـوط بـه داخـل جامعـه ی ایـران و جوامع اسـامی اسـت. وقتـی بحـث به جایـی میرسـد که خودشـان 
آن را ارزشـهای امریکایـی و غربـی خطـاب میکننـد، دیگـر جـای گفتگـو نیسـت. مشابه سـازی، یکسان سـازی و 
جهانیسـازی، اعتقـادات مسـلّمی اسـت که دنیـا بایـد در مقابـل آنهـا کوچکتریـن اعتراضی نکنـد! در این جـا دیگر 
چهـره ی دیکتاتـوری بـه خـود میگیرنـد. پرچـم دمکراسـی و آزادیخواهـی یـک دروغ آشـکار اسـت. کـدام امریـکا 
میخواهـد به مـردم دنیـا آزادی هدیـه دهـد!؟ امریکایی که بـرای حفـظ منابع خـود، ملتها را بـا فجیعتریـن وضع به 
بدبختی سـوق میدهـد!؟ امریکایی که فجایعـش در ویتنـام و افغانسـتان فراموش نشـده و نخواهد شـد - این فجایع 
هنـوز هـم ادامـه دارد - و امروز هـم مـردم عـراق را تهدید میکنـد!؟ در این جـا با پرچـم دمکراسـی پیش میآیـد؛ اما 

نوبت به مـردم فلسـطین که میرسـد، از دمکراسـی خبـری نیسـت! آیا مردم فلسـطین انسـان نیسـتند!؟
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اعتقادات ملت ایران، شعار ملتهای مسلمان 
امـروز دنیا با سـلطه ی اسـتکبار جهانی وضع رّقتبـاری پیدا کرده اسـت. فرهنگ اسـامی آنهـا را به چالش میکشـد. 
ایـن نّیت و هّمـت و توّکل اسـامی اسـت که یـک ملت را قـادر میسـازد تـا در مقابـل ظلـم و اسـتبداد و دیکتاتوری 

جهانی بایسـتد و قـرص و محکم حـرف خود را بزنـد و ملتها بشـنوند.
خیـال نکنیـد ملتهـای دنیـا نسـبت بـه شـعارهای شـما بیتفاوتنـد. هرچنـد دولتهـای آنـان غالبـاً محافظه کارند و 
مجبورند به نحـوی ماحظـه کنند؛ لیکـن ملتها ایـن شـعارها را تا اعمـاق وجـود میفهمند، میشـنوند، مینیوشـند 
و به آنها معتقـد میشـوند. اعتقادات مردم ما، شـعارهای اساسـی امروِز ملتهای مسـلمان اسـت. دشـمن به شـّدت از 

ایـن امـر بیمناک اسـت.

 شرط صدور انقاب اسامی به دنیا
اگـر آزادگی انقـاب و نظام اسـامی نمیبود، امـروز بسـیاری از حقایق همچنـان در پـرده میماند. وقتی یک انسـان، 
آزاده اسـت، حـرف خـودش را میزنـد و سـخن او در دایره ی محـدودی اثرگـذار اسـت؛ اما وقتـی یک ملـت و نظام و 
قدرت حکومتـِی برخاسـته از اراده ی مردم آزاده اسـت، دیگر نمیتـوان سـخن او را در دایره ی کوچکی محـدود کرد؛ 

حرف او طنیـن پیدا خواهـد کـرد و در دنیـا انعکاس خواهـد یافت.

مواضع سیاسی نظام اسامی، مانع اهداف استکبار جهانی
 دشـمنان نمیخواهند به شکسـتهای خـود اعتراف کننـد؛ امـا در محافل سیاسـِی گوناگون دنیـا همـواره از انقاب و 
نظام اسـامی گله میکنند که موقـع و موقف نظام اسـامی و مواضع سیاسـی آن در قضیه ی فلسـطین، افغانسـتان، 
دنیـای اسـام، تسـلیحات و حقـوق بشـر، مانـِع بسـیاری از اهـداف اسـتکبار جهانـی شـده اسـت. ایـن به خاطـر 
ایسـتادگی ملت ماسـت. نظام اسـامی به طور کامل یک نظـام آزاده اسـت و ما ایـن آزادگی را از اسـام داریـم و آنها 

به همیـن دلیل با اسـام دشـمنند و علیـه آن تـاش و فّعالیـت میکنند.

ایجاد آمادگی فرهنگی و اخاقی در جوانان، وظیفه امروز نظام اسامی
 امـروز وظیفه ی مـا چیسـت؟ جوانـان عزیـز! در این رابطـه هم مسـؤوالن وظیفـه دارنـد و هم خـود شـما موّظفید. 
بعضی از شـما جوانان عزیـز میگویید به مـا اعتماد کنیـد. این، همان اعتماد اسـت. مشـکلی کـه متوّجه ملـت ایران 
- که اکثـراً جواننـد - اسـت، بایـد بـا هّمـت، اراده، ایسـتادگی، هوشـیاری و آگاهی نسـل جـوان خنثی شـود. البته 
مسـؤوالن و نظام اسـامی وظیفه ی سـنگینی بر عهـده دارنـد. باید بسـتر این آمادگـی فرهنگـی و اخاقـی را برای 

جوانـان فراهـم کنند؛ 
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سرمایه و امانت الهی دانستن خود، مسئولیت اول جوان
اما اّولیـن مسـؤولیت را جوانان بر دوش دارند. این مسـؤولیت چیسـت؟ این مسـؤولیت آن اسـت که جـوان به عنوان 
یک انسـان، خـود را امانت خـدا و به عنـوان یک جـوان، ذخیره ی ملـی بداند. دشـمنان تـاش میکنند این جـوان را 
با مواد مخـّدر و به شـهوات و مسـکرات آلوده کننـد و بـا پرداختن بـه چیزهایی کـه او را از پیمـودن ایـن راه طوالنی 
به سـوی قلّه های سـعادت و افتخار بـاز میدارد، مشـغول و سـرگرم نماینـد تا در نهایت فاسـد شـود. جوان بایسـتی 
در خـود و محیط پیرامونـش ایمـان و معرفـت و اراده را تقویـت کند. یکایک شـما دختران و پسـران بایـد در محیط 
دانشـگاه، مدرسـه، کار و تـاش اجتماعـی و سیاسـی مراقـب باشـید و از نفـوذ فسـاد و رخنـه کـردن ترّشـحات آن 

جلوگیری کنیـد. باید نسـبت به آن حّسـاس باشـید.

مجاهدت های حقیقی جوانان
مـن جوانان عزیـز را بـه یک مجاهـدت حقیقـی دعوت میکنـم. مجاهـدت فقط جنگیـدن و بـه میدان جنـگ رفتن 
نیسـت. کوشـش در میدان علم، اخـاق، همکاریهـای سیاسـی و تحقیـق نیز بـرای مردم جهاد محسـوب میشـود. 
ایجاد فرهنـگ و اندیشـه ی صحیـح در جامعـه نیز جهاد اسـت. اینهـا، همـه جهـاد در راه خـدا و جهاد فیسـبیل الَلّ 
اسـت. طرف ایـن جهاد، مسـتکبران، دشـمنان و کسـانی هسـتند که بـا اسـام، ایـران، هویّـت، ملّیت، اسـامّیت و 
صفتهای اسـامی عنـاد و دشـمنی دارند. قـرآن میگوید: »اشـّداء علی الکّفار«؛ مسـلمانان بایسـتی نسـبت بـه کّفار 
سـختگیر باشـند. ایـن کّفار کجـا هسـتند؟ هر غیـر معتقد به اسـام کسـی نیسـت کـه باید نسـبت به او سـختگیر 
بود و شـّدت گرفت. قـرآن میگویـد: »ال ینهاکـم الَلّ عـن الّذین لـم یقاتلوکم فـی الّدین و لـم یخرجوکم مـن دیارکم 
ان تبّروهـم و تقسـطوا الیهـم اّن الَلّ یحّب المقسـطین«؛ کسـانی که با شـما سـر سـتیزه ندارنـد و علیه شـما توطئه 
نمیکننـد و کمـر بـه نابودی نسـل و ملـت شـما نبسـته اند، ولـو از دین دیگـری باشـند، بـا آنها نیکـی کنیـد و رفتار 
خوب داشـته باشـید؛ کافری که با او باید شـدید بود، این نیسـت. »انّمـا ینهاکـم الَلّ عن الّذیـن قاتلوکم فـی الّدین و 
اخرجوکـم من دیارکـم«. باید با کسـانی شـدید بود که بـا هویّت، اسـام، ملّیـت، کشـور، تمامیت ارضی، اسـتقال، 
شـرف، عّزت، ناموس، سـّنتها، فرهنگ و ارزشـهای شـما مبارزه میکنند. ایـن فرهنگی اسـت که باید بـر جامعه ی ما 

حاکم باشـد. تسـاهل و تسـامح باید بین خـود مسـلمانان برقرار باشـد.

اختاف افکنی بین شیعه و سنی توطئه دشمنان اسام
 مـن دیـروز و پریـروز در اجتماعـات متعـّددی کـه در ایـن شـهر داشـته ام، راجـع بـه همدلـی و محّبت بین شـیعه 
و سـّنی صحبت کـردم. به شـما جوانـان هـم میگویـم: بدانید آن کسـانی کـه شـیعه را علیـه سـّنی و سـّنی را علیه 
شـیعه تحریک میکننـد، نه شـیعه را دوسـت دارنـد و نه سـّنی را؛ با اصـل اسـام دشـمنند. »رحماء بینهـم«؛ یعنی 
برادران مسـلمان بین خـود رحیم و مهربان باشـند. دشـمن از هـر دو طرف تـاش میکنـد. از یک طـرف غالیگری و 
ناصبیگری را ترویج میکند و شـیعه را در چشـم سـّنی، دشـمن حقیقی معرفی میکنـد - بعضـی از متحّجرین دینی 
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هم متأّسـفانه باور میکنند - از سـوی دیگر شـیعه را به اهانت به مقّدسـات و ارزشـهای سـّنی وادار میکنـد. توطئه ی 
دشـمن آن اسـت که این دو مکتـب را در مقابل هم قـرار دهـد. این اختـاف در جهت از بیـن بردن هویّـت یک ملت 
و در موضوعاتـی ایجاد میشـود کـه نباید بیـن آنها باشـد. به علمای محترم شـیعه و سـّنی گفتـم شـما دم از وحدت 

میزنیـد و ایـن خیلی خوب اسـت و مـن هم از شـما ممنونـم؛ امـا از کید دشـمن غافل نباشـید. 

لزوم شناخت دشمن و توطئه های او
دشـمن از راههایـی وارد میشـود کـه ممکـن اسـت شـما از آن غفلت کنیـد و بـه آن توّجه نداشـته باشـید هوشـیار 
باشـید و دشـمن را در هـر لباسـی بشناسـید. »و لتعرفّنهـم فـی لحـن القـول«؛ از سخنانشـان هـم میتـوان آنهـا را 
شـناخت. بدانید کسـانی که شـما را بـه واگرایی از دین، ملت و کشـور سـوق میدهند، دشـمنند و دوسـت نیسـتند. 
کسـانی که شـما را به اختافـات داخلی سـوق میدهند، دشـمنند. کسـانی که سـعی میکننـد دلها را نسـبت به هم 
چرکین کنند، دشـمنند. کسـانی که سـعی میکننـد آرمانهای انقـاب اسـامی را دسـت نیافتنی و نظام اسـامی را 

ناتـوان از رسـیدن بـه آنها جلـوه دهند، دشـمنند.
 گاهـی افرادی که دشـمن نیسـتند هـم، این حرفهـا را تکـرار میکننـد؛ آنهـا غافلنـد. امـروز میبینیم مـواردی مثل 
پلورالیسـم و نسـبیگرایی و شـّکاکیت که انگیـزه ی دشـمن را تشـکیل میدهنـد، از زبان افـرادی جاری میشـود که 

دشـمنی ندارنـد؛ اما غافلنـد. نمیفهمنـد چه بـر زبـان میآورنـد و چگونه جـاده ی دشـمن را صـاف میکنند.

نظام اسامی مسئول فرهنگ و اخاق مردم
 اما مسـؤوالن وظیفـه ی سـنگینتری دارنـد. البته مـن در خطـاب به مسـؤوالن و در جلسـات آنهـا بارها نـکات الزم 
را گوشـزد کـرده ام؛ باز هـم میکنـم. خطر تنهـا خطِر اخاقـی نیسـت؛ البته مسـأله ی فرهنـگ و اخاق خیلـی مهّم 
اسـت. نظام اسـامی نمیتواند نسـبت به فرهنـگ و اخاق مردم خـود بیتفاوت باشـد. نظام اسـامی نظامی نیسـت 
که فقط بـه فکر حفظ قـدرت خود باشـد و نسـبت بـه عملکرد مـردم خـود - حتی اگـر به ورطـه ی اخاقـی بیفتند 
- بیتفـاوت بمانـد. نظام اسـامی از آنچـه که مـردم را منحـرف و گمـراه میکنـد، رنج میبـرد. »عزیـٌز علیه مـا عنّتم 
حریٌص علیکـم بالمؤمنیـن رؤوٌف رحیم«؛ ایـن روش پیامبر گرامی اسـت و نظام اسـامی همان روش را باید داشـته 
باشـد. نظام اسـامی نمیتواند نسـبت بـه رنجهـای معنـوی، جسـمانی و گمراهیهای فکـر و دل مـردم خـود بیاعتنا 
باشـد. این نظام وظیفـه ی سـنگینی بر عهـده دارد. دسـتگاههای مـا، بخصـوص دسـتگاههای فرهنگـی، وظیفه ی 
سـنگینتری دارنـد؛ همچنان کـه دسـتگاههای اقتصـادی و عمرانـی کشـور وظیفه ای سـنگین بـر عهده دارنـد. در 

جاهایـی مثل اسـتان شـما - سیسـتان و بلوچسـتان - که بسـیار محروم اسـت، وظایف دشـوارتر اسـت.
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دوران جوانی، دوران تعیین کننده سرنوشت تاریخی ملت ایران * 

جوانان خوزستان مجموعه کم نظیر حراست از استقال کشور
بـرادران و فرزنـدان عزیـزم؛ خیلـی خوش آمدیـد. حضـور شـما، بنـده را بـه یـاد خاطـرات شـورانگیز اوایـل و اواخر 
جنـگ در اهـواز میانـدازد. جوانـان خوزسـتان و اهـواز از جملـه مجموعه های کم نظیری هسـتند کـه تأثیر خـود را 
در حراسـت از اسـتقال کشـور، انقاب اسـامی و عّزت ملی نشـان داده اند؛ این را ما در اهـواز و مناطق اطـراف آن و 
در سرتاسـر خوزسـتان شـاهد بوده ایم. هنوز هـم در میان چهره های بسـیار درخشـانی که مـن از طـول دوران دفاع 
مقـّدس در یـاد دارم، چند چهـره برجسـته اهوازی وجـود دارنـد که یـاد آنها را هرگـز فرامـوش نمیکنـم. امیدواریم 
خداونـد متعـال شـما جوانـان برومنـد را بـا توفیقـات و نورانّیـت و فیـض خـود جـزو ذخیره هایـی قـرار دهـد کـه 

ان شـاءاللَّ پایه هـای نظـام اسـامی و اسـتقال کشـور و عـّزت این ملـت را مسـتحکم خواهیـد کرد.

علت نزاع استکبار با اسام، استقال طلبی و ایستادگی در برابر سلطه 
آنچـه مهّم اسـت همـه جوانان کشـور بـه آن توّجـه کننـد، این اسـت کـه بداننـد نزاعی کـه امروز میـان اسـتکبار و 
اسـام وجود دارد، بر سـر چیسـت. نمیتوانند انـکار کنند کـه امروز اسـتکبار با اسـام طرف اسـت؛ چون خودشـان 
صریحاً ایـن را بیـان کرده اند. رئیس جمهـور امریـکا اسـم »جنـگ صلیبـی« را آورد. تبلیغاتچیهای اسـتکبار به طور 
دائـم بـه شـکلهای موذیانـه در سرتاسـر دنیـا علیـه اسـام فعالیتهـای تبلیغـی میکننـد؛ فیلـم میسـازند، بازیهای 
رایانـه ای درسـت میکننـد، تبلیغـات میکننـد، مقاله مینویسـند؛ همـه علیه اسـام.  چـرا با اسـام مخالفنـد!؟ این 
سـؤال بزرگی اسـت. آنهـا خودشـان میگویند مـا با اسـام مخالفیـم؛ چون اسـام جنـگ و تـرور و نفـرت میآفریند! 

*. بیانات در دیدار جمعی از جوانان اهواز 1382/05/08
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به ایـن وضـوح و روشـنی، دروغ و تهمـت را در فضـای افـکار عمومی دنیـا منتشـر میکنند. امروز اسـتکبار اسـت که 
نفـرت در دنیـا میپراکنـد. امریکاییهـا هسـتند کـه جنـگ را در دنیا بـه وجـود میآورنـد. آنها هسـتند که بـه حقوق 
ملتها و حـدود کشـورها تعّرض و حمـات نظامی میکننـد. از هـزاران کیلومتـر راه، سـربازان خودشـان را برمیدارند 
و بـه این کشـور، به آن کشـور، بـه این مـرز و بـه آن ملـت تجـاوز میکننـد. در تاریخ صد سـال گذشـته هم که شـما 
نگاه کنید، میبینید بیشـترین جنگهـا را غربیهـا راه انداختنـد. دو جنگ بـزرگ جهانـی را اروپاییها بـه راه انداختند. 
جنگهـای فـراوان در آسـیا، در آفریقـا و در امریکای التیـن را همیـن رژیمهای سـرمایه داری حاکـم بر امریـکا به راه 
انداختنـد. آنها هسـتند که بیـن ملتها نفـرت ایجـاد میکنند. اسـام از ایـن تهمتها مبّراسـت. دعوا سـِر این نیسـت 
- دروغ میگوینـد - دعوا سـِر این اسـت که اسـام ملتهـای مسـلمان را به اسـتقال فـرا میخواند؛ ملتهای مسـلمان 
را به عـّزت خودشـان متوجه میکنـد؛ به ملتهـای مسـلمان میآموزد کـه حقوق خودشـان را بشناسـند؛ ایـن حقوق 
را بخواهنـد و در مقابـل متجـاوزان به این حقوق بایسـتند. اسـتکبار بـا این ایسـتادگی، با این دفـاع و با ایـن معرفت 
مخالف اسـت. دعوای اسـام و اسـتکبار بر سـر این اسـت.امروز نزاع اسـتکبار امریکایی و دنباله هایـش - در هر جای 
دنیا که هسـتند - با جمهوری اسـامی، بر سـِر حقوق بشـر و تروریسـم نیسـت. رنـگ و لعابهـای دروغینی کـه اینها 
بـه اّدعاهای خـود میدهنـد، امـروز در دنیـا مفتضح و رسـوا شـده اسـت. اختـاف آنها بـا جمهوری اسـامی بر سـِر 
این اسـت که جمهـوری اسـامی میخواهد ایـران، عزیـز و مسـتقل باشـد؛ در ایـران رأی مردم حاکم باشـد نـه رأی 

مسـتکبران جهانـی و مراکـز قدرت.

اغوای افکار ملتها علیه ایران، شگرد تبلیغاتی استکبارجهانی
 امـروز وفاداری بـه جمهـوری اسـامی و ارکان نظام اسـامی، وفاداری به اسـتقال کشـور، حقـوق ملـت و وفاداری 
به »نـه« گفتن بـه متجـاوزاِن بیگانـه اسـت. شـگرد تبلیغاتی اسـتکبار جهانـی در طـول سـالهای متمـادی و امروز 
بیش از همیشـه این بوده اسـت کـه افکار مـردم دنیـا را منحـرف و آنها را اغـوا کند. آنهـا جز بـا اغوای افـکار عمومی 
نمیتواننـد کار خـود را پیش ببرند. تـا حدودی هـم موّفق میشـوند افکار عمومـی را فریـب دهند؛ اما عملکرد زشـت 
و نفرت انگیـز آنهـا نمیگـذارد حقایـق پنهـان بمانـد. امـروز هر کـس میخواهـد معنـای حقوق بشـر و دمکراسـیای 
را کـه امریکاییها بـرای کشـورهای منطقـه خاورمیانـه میخواهنـد، بفهمد، بـه عراق نـگاه کنـد. عراق امـروز صحنه 
آزمایـش اّدعاهای امریکایی اسـت. ملت عـراق را با نیـروی نظامـی و با زور سـرنیزه مورد اهانـت و فشـار و در معرض 
زورگوییهای غیرقابـل تحّمل قـرار میدهنـد، آن وقت میخواهنـد به افـکار عمومی دنیا وانمـود کنند کـه آزادکننده 

ملـت عراقند، یـا میخواهنـد حقـوق ملت عـراق را رعایـت کنند! چـه کسـی در دنیا ایـن را بـاور میکند؟

 معنای حقوق بشر آمریکایی در نجات مردم عراق 
داسـتان اینها، داسـتان همان قّصابی اسـت که آهوی رمیـده از گرگ را سـّاخی کرده بـود! گرگی آهویـی را تعقیب 
میکـرد. آهو با بـدن خونیـن از مقابل گـرگ میگریخـت. قّصاب رسـید، گرگ را هـی کرد؛ گـرگ رفت، خـودش آهو 
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را گرفت. آهو خیـال میکرد قّصـاب او را رهـا میکند تا به زیسـتگاه خود برود. دسـت و پـای آهو را بسـت، در اتومبیل 
خودش گذاشـت و پهلوی دوسـتان خـودش آورد؛ بعـد چاقو را بـه حلق آهو کشـید. آهو گفـت خیال میکـردم مرا از 

چنگال گـرگ نجـات دادی؛ اما حـاال که نـگاه میکنم، گـرگ حقیقِی مـن تویی:
 که از چنگال گرگم در ربودی

چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی 
ملت عـراق را با نیـروی نظامـی، با گذاشـتن حاکـم بیگانه، بـا تصـّرف منابع، بـا ایجاد هـرج و مـرج در این کشـور، با 
تعـّرض بـه خانواده ها و حریـم نامـوس مردم عـراق و زنهـای عراقـی تحت فشـار قـرار داده انـد؛ آن وقـت میخواهند 
ملتهای منطقـه، ملت عـراق و افـکار عمومـی دنیا بـاور کننـد اینهـا نجات دهنده مـردم عراقنـد. این نجات اسـت!؟ 

ایـن، حقوق بشـر امریکایـی و دمکراسـی امریکایـی برای کشـورهای منطقـه خاورمیانه اسـت! 

نادیده گرفته شدن ترویسم صهیونیستی توسط آمریکا
رئیس جمهـور امریـکا بـدون این کـه احسـاس خجالـت کنـد، از تروریسـم فلسـطینی حـرف میزنـد! تروریسـم 
صهیونیسـتِی دولـت جعلـی و دروغین اسـرائیل بیـش از پنجاه سـال اسـت که مـردم فلسـطین را تحت فشـار قرار 
میدهد، زیـر لگدهای چکمه پوشـان صهیونیسـتی آنهـا را له میکنـد، علناً و صریحـاً خانه هـا را خراب میکنـد، مردم 
را میکشـد، جوانان را نابـود میکند، مردان را دسـتگیر میکند و بـه زنـان اذالل و اهانت میکند. این تروریسـم واضحی 
اسـت که خود اسـرائیلیها هم منکـر آن نیسـتند و میگویند ما تـرور میکنیم. ایـن آقا ایـن را ندیده میگیـرد؛ آن وقت 
جوان فلسـطینی که بـرای دفاع از شـرف خـود، بـرای دفـاع از خانه خـود، بـرای مقابله کوچکـی در مقابـل متجاوز، 
اقدام خشـم آلودی میکند، ایـن را میگوید تروریسـم فلسـطینی! طرفداری آنهـا از نهضت ضّدتروریسـم، این اسـت! 

معنـای تروریسـم در منطـق اینها این اسـت! 

نفرت ملتهای منطقه از آمریکا و انگلیس
ملتهای منطقه سرشـار از نفـرت امریـکا و از زایـده اروپایی امریـکا، یعنی انگلیسـند. مخصوص ملت ما نیسـت؛ همه 
ملتهای منطقـه از اینها متنّفرنـد. این نفرت را خـوِد آنها به وجـود آورده اند. کسـانی که بـه حقوق و اسـتقال و عّزت 
و نامـوس و مرزهـای ملتها تعـّرض میکنند، خودشـان این ملتهـا را از نفرت خودشـان پُـر میکنند. چـرا گله مندند از 

این کـه از آنهـا متنّفرند؟ بله؛ مـا از شـما متنّفریم.

 بیداری و اراده ملتها عامل مهار کننده روح سرکش استکبار
در مقابل روِح سـرکش و طغیانگـری که امروز اسـتکبار دارد، فقط یـک عامل وجـود دارد که میتوانـد آن را مهار کند 
و جلِو این طغیانگـری را بگیـرد و آن، بیـداری و اراده ملتهاسـت. وقتی ملتـی بیدار اسـت، حقوق خود را میشناسـد، 
دشـمن را میشناسـد، هـدف او را میدانـد و تصمیـم میگیـرد در مقابـل او بایسـتد. این جاسـت کـه دیگـر ُکمیـت 
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اسـتکبار و امریـکا و همـه تجهیـزات نظامـی لنـگ اسـت. این جاسـت کـه دیگـر نمیتوانـد کاری بکند. ایـن همان 
نکته اساسـی اسـت که انقـاب اسـامی از اّول روی آن تکیه کرد و نظام اسـامی براسـاس این پایه مسـتحکم، خود 
را بنـا نمود. این جاسـت کـه شـما جوانـان باید قـدر خـود را بدانیـد. این جاسـت که مسـؤوالن کشـور باید قـدر این 
جوانان پُرشـور، مؤمـن و بـا اراده را بداننـد. این جاسـت که مسـؤوالن آموزش و پـرورش، مسـؤوالن آمـوزش عالی و 
دانشـگاهها باید به ایـن جوانان مؤمـن و با عـزم و اراده بهـا بدهنـد. آنهایی که به شـرف ملی و اسـتقال و ارزشـهای 
اسـامِی واالی خود اهمیـت میدهند، حضـور و تعّرض دشـمن را نمیپسـندند و دخالـت او را رد میکننـد؛ اینها برای 

یـک ملـت ارزش دارند.

 دوران جوانی نسل جدید، تعیین کننده سرنوشت تاریخی ملت
عزیزان مـن! هرچـه میتوانید، خودتـان را بـا علم و عمـل بسـازید. دوران جوانی شـما مثـل دوران جوانی نسـل قبل 
از شـما، دوران تعیین کننـده سرنوشـت تاریخی این ملت اسـت. نسـل قبـل از شـما اگر تنبلـی میکرد، اگـر در خانه 
مینشسـت و اگر الاُبالیگـری را پیشـه خود میسـاخت، ملت ما غرق در فسـاِد وابسـتگی و ذلِّت فرودسـتی نسـبت به 
امریـکا باقی میماند. آن نسـل ایسـتاد، انقـاب را پیـروز کرد، جنـگ را پیـروز کـرد و از هویّت ملی و شـخصیت ملی 
دفاع جانانه ای نمـود. امروز هم نوبت نسـل جدید اسـت. دشـمن از جوانان مـا میترسـد و میداند که اگر نسـل جواِن 
گسـترده با ایمـاِن ما با همیـن ایمـان در صحنه بایسـتد، هیـچ سـاحی، هیچ بمبـی و هیـچ موشـکی نمیتواند این 
ملـت را به زانـو درآورد. هـر گامی که شـما بـرای ارتقای علمـی و عملـی و اخاقـی خودتـان بردارید، مثـل گلوله ای 
اسـت که به سـمت دشـمن شـلیک میکنید. این جنگ و ایـن رزم، جهـاد بزرگی اسـت. آن روز هـم مردان مـا، زنان 
ما، قومّیتهـای مختلـف ما - عـرب ما، فـارس مـا، ترک مـا، ُکرد مـا، لُر مـا، بلـوچ مـا - در سرتاسـر کشـور روی دفاع 
از شـرف و هویّـت و اسـتقال کشـور و مقابلـه بـا اسـتکبار و ایـادی او در داخـل متمرکـز شـدند و در ایـن راه توفیق 
به دسـت آوردند. امروز هم همین اسـت. عـرب، فارس، تـرک، بلـوچ، ُکرد، لُـر و همه قومیتهـای ایرانی، متمّسـک به 

حبل اسـام و با وحدت کلمـه، همیـن راه مبـارک را ادامـه دهند.

راه مقابله با استکبار جهانی، پیشرفت علمی نسل جوان کشور 
 نسـل جوان مـا از لحـاظ علمـی باید پیشـرفت کنـد؛ همچنان کـه تا امـروز پیشـرفت کـرده اسـت. جنجالهایی هم 
که به خیـال خودشـان در دنیـا علیه جمهوری اسـامی برای سـاح کشـتار جمعـی و غیره بلنـد میکننـد، از همان 
بهانه هاسـت؛ ایـن هـم از همـان پوششـهای فریب انگیز اسـت. مسـأله این نیسـت؛ مسـأله این اسـت که دسـتیابی 
نسـل جواِن کارآمـد این کشـور بـه فنآوریهـای سـطح بـاال، آنهـا را میـآزارد و رنـج میدهـد. آنهـا میخواهنـد ملتها 
وابسـته بمانند، ملتها پاییـن بمانند، ملتها دستشـان به سـمت آنها دراز باشـد، ملتها همیشـه ضعیف و ذلیل باشـند 
تا آنها بتوانند هـر کاری میخواهند، سـر ملتهـا درآورنـد. کاِر مقابل آنها این اسـت که ملتهـا خود را از لحـاظ علمی و 

ایمانـی قـوی کنند.
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 آنها نسـل جوانی را که بـا اراده و عزم راسـخ و بـا طهـارت و عصمت - چه پسـرش، چه دختـرش - در خّط مسـتقیم 
معنویّـت و دیـن و دنیای اسـامی تـاش میکنـد، نمیپسـندند. آنها یک نسـل جـوان هرزه گـرد میخواهنـد؛ این را 

میپسـندند. در مقابل خواسـت دشـمن، جوانان مـا باید مقاومـت کنند.

اتکاء به نسل جوان و اراده مردم، قوت قلب مسئولین کشور
 مسـؤوالن ما اّوالً بـا اتّکاءِ به این نسـل جـوان و بـا اتکاءِ بـه این ملـت، باید دل خـود را قـرص کنند. عـزم ملت مؤمن 
ما، مظهـر عـزم و اراده الهـی اسـت. مسـؤوالن از کسـی و از چیزی نترسـند ومرعـوب هیاهوی دشـمن نشـوند. این 

سـنگر عظیم ملی در اختیـار آنهاسـت؛ از این خـوب اسـتفاده کنند.

ضرورت توجه آحاد مردم و جوانان به خودسازی و کمک به دیگران 
 آحاد ملـت - بخصـوص جوانان - هـم قـدر خودشـان را بدانند و بـه خودسـازی روی آورنـد. االن در فصل تابسـتان، 
بسـیاری از جوانان خوب مـا اوقات فراغتشـان را یا در بسـیج سـازندگی و یا در بسـیج نیـروی مقاومـت میگذرانند و 
یا بـه باال بـردن علم و سـواد دیگـران کمک میکننـد. عـّده ای به تن خودشـان زحمـت میدهنـد و برای دیگـران کار 
میکنند. عـّده ای بـا برنامه هـای خـوب و منّظـم، بـه کتابخوانـی و ارتقای سـطح فکـر خودشـان میپردازنـد. فراغت 
جوانـان مؤمـن، این گونـه میگـذرد. مـن گزارشـهای متعـّددی داشـته ام از جوانانـی کـه در تابسـتان، تعطیـات 
دانشـگاهی یا دبیرسـتانی خود را در نقاط دوردسـت گذرانده اند و برای روسـتاییان مسـجد، درمانگاه، راه، حسینیه، 
جـاّده و پـل سـاخته اند. عکسـهای ایـن فّعالیتها را بـرای مـن آورده انـد و مـن آنهـا را دیـده ام. پیغمبر طبـق روایتی 
)1(«. جوانـان مـا سیاحتشـان را هـم از ایـن راه تأمیـن میکنند؛  فرمـود: »انّمـا سـیاحة اّمتـی الجهـاد فیسـبیل اللَّ

سیاحتشـان در ضمـِن کار بـرای مـردم اسـت. ایـن ارزش دارد. جوانِی خـود را قـدر بدانید. 

قدر دانستن تربیت معنوی و پیشرفت علمی جوانان 
تربیت معنـوی و دینی و تحصیات اسـامی و معرفتی و دانسـتن تاریخ و پیشـرفت علمـی را - که بحمـداللَّ جوانان 
ما امـروز در خـّط آن هسـتند - قـدر بدانیـد و در این راههـا بکوشـید و بدانید دشـمن میخواهد شـما ترّقـی نکنید و 
کشـور خود را آباد نسـازید؛ اما شـما علیرغم دشـمن باید از لحاظ علمی، جسـمی، معرفتـی، ایمانـی و اخاقی ترّقی 
کنیـد. از این ترتیباتـی که حضـرت آقـای جزایـری دامت برکاته ذکـر کردند، من تـا حدودی اّطاع داشـتم؛ بسـیار 
خوب اسـت. ان شـاءاللَّ خداوند به ایشـان و دستیارانشـان کمک کنـد. هّمت اینها بسـیار بـا ارزش بوده اسـت. کاری 

کـه کرده انـد، ان شـاءاللَّ با برکت اسـت. 
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 شادابی جوانی امتیاز برجسته کشور
ثقـل  نقطـه  کشـور،  جـوان  نسـل  ناتوان سـازی 

تحلیل های دشمنان
ویژگی ها و امتیازات اقلیمی کشور 

استعداد ویژه کشور در نیروی انسانی 
دفاع مقدس، پایه گذار پیشرفت های کشور

تولید و تکثیر سّلولهای بنیادی
پیشرفت های نظامی 

اسام عامل بروز استعدادها و شکوفایی توان ملی
علت ترس دشمان از اسام و انقاب

افتخار به جامعه جوان و با استعداد کشور
عوامل سازنده آینده کشور، کار مؤمنانه و هوشمندانه 

ضرورت تحصیل، حفظ ایمان و قدر دانستن جوانی 

جوان و نوجوان، چشمه جوشان نیرو و استعداد



جوانان

جوان و نوجوان، چشمه جوشان نیرو و استعداد *

 شادابی جوانی امتیاز برجسته کشور
بحمـداللَّ شـادابِی جوانـی و دانش آمـوزی در محفل صمیمی مـا موج میزنـد و این جلسـه تقریبـاً نمونه ای اسـت از 
وضعیتـی که در سراسـر کشـور عزیز ما وجـود دارد. ایـن امتیاز کمی نیسـت که یک کشـور هفتـاد میلیونـی، دارای 
اکثریّـت جوان و نوجوان باشـد. جوان و نوجوان، چشـمه جوشـان نیرو و اسـتعداد اسـت. جـوان، یعنی آینـده. جوان 
خوب بـرای یک کشـور، یعنی آینده خـوب. جوانـان و نوجوانـاِن ما اهل فکر کـردن و دریافتـن و تحلیـل کردنند این 

هم امتیـاز دیگری اسـت. 

ناتوان سازی نسل جوان کشور، نقطه ثقل تحلیل های دشمنان
همـه آنچـه در تحلیلهای دشـمنان ایـن ملت و ایـن کشـور به عنوان نقطـه مرکزی مشـاهده میشـود، این اسـت که 
این نسـل جـوان و پُرشـور و آینده سـاز را از راههای مختلـف برای سـاختن ایـران آبـاد و آزاد و مؤمن و پاکیـزه آینده 
ناتوان کنند؛ امـا به رغم تاشـهای دشـمنان، واقعیت عکس این اسـت. مـن به هیچ وجـه حرفها و تحلیلهای کسـانی 
را کـه گاهـی در برخـی از مطبوعـات یـا رسـانه ها از انحـراف نسـل جوان سـخن میگوینـد قبـول نمیکنـم. این طور 
نیسـت. اگر گاهـی اشـتباه و خطایـی از جوان سـر بزنـد، بـا توّجـه بـه دل پـاک و نورانـی او این اشـتباه کامـًا قابل 
جبران اسـت. اینها چـرا صـاح و پاکدامنـی و پارسـایی و صداقـت جوانـان را نمیبیننـد؟ چرا شـور و شـعور جوانان 
را نمیبیننـد؟ به چنـد خطای معـدود جوان چشـم میدوزند و درسـت در همـان مجرایی کـه دشـمنان میخواهند و 

میپسـندند، سـخن میگوینـد یا قلـم میزنند.

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان 1382/06/26
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ویژگی ها و امتیازات اقلیمی کشور 
کشـور ما از لحـاظ جغرافیایـی، تاریخی، انسـانی و منابع طبیعی بدون شـک یکی از کشـورهای برجسـته دنیاسـت. 
تاریخ مـا پُرشـکوه و پُربـار و پُرافتخار اسـت. جغرافیای مـا یک جغرافیای بسـیار حّسـاس اسـت. ما در منطقـه ای از 
لحاظ جغرافیایـی قـرار گرفته ایم کـه در عصـر ارتباطـات و در عصر اتّصـال کشـورها، خبرهـا، سـرمایه ها و فناوریها 
بـه یکدیگـر، یکـی از حّساسـترین جایگاههـا در سراسـر روی زمین محسـوب میشـود. مـن در دیـدار مسـؤوالن و 
کارگزاران نظـام، آماِر ریـز دادم که کشـور ما از لحـاظ منابـع طبیعی یکـی از پُرذخیره تریـن کشورهاسـت. از لحاظ 

نفـت و گاز و فلّزات حّسـاس و مـواد معدنـی و دیگـر منابع طبیعـی که معلوم اسـت.

استعداد ویژه کشور در نیروی انسانی 
 از لحاظ انسـانی هم کشـور ما یکـی از بـا استعدادترینهاسـت. ایـن را گذشـته نشـان داده، زمـان حاِل ما هم نشـان 
میدهد. هـر وقـت میدانی بـاز شـده، ایـن حقیقـت - یعنـی اسـتعدادهای درخشـان - خـود را آشـکار کرده اسـت. 
متوّسـط اسـتعداد کشـور مـا از متوّسـط جهانـی باالتر اسـت. بـه عنـوان نمونه، شـما بـه صحنه هشـت سـال دفاع 
مقـّدس - یعنـی سـالهای 5۹ تـا 67 - که میـدان بـرای بـروز اسـتعدادها باز شـد، نـگاه کنیـد. نیاز فـراوان بـود، اما 
درهای دنیـا به روی ما بسـته بـود. هـر چیزی که بـه جنگ مـا کمک میکـرد، دنیـا حاضـر نبـود آن را در اختیـار ما 
بگـذارد - نه سـاح، نه مهّمـات، نـه پشـتیبانی و نـه اّطاعـات - از طرفی هم کشـور درگیـر دفـاع از هویّت خـود، از 
خاک خـود، از مرزهـا و از خانـه خود بـود؛ بنابرایـن بـه آن امکانات نیاز داشـت. ایـن نیاز موجب شـد اسـتعدادها در 

همه زمینه هـا - هـم در زمینـه علمـی و هـم در زمینـه جنگـی و نظامی - بـه جریـان افتد. 

دفاع مقدس، پایه گذار پیشرفت های کشور
پایـه پیشـرفتهای علمـی کشـور - کـه امـروز شـما برخـی از نمونه هـای آن را میشـنوید - در دوران دفـاع مقـّدس 
گذاشـته شـد. امروز بسـیاری از جوانانی که در بخشـهای بسـیار حّسـاِس علمی کشور مشـغول کار هسـتند، همان 
عناصر دفاع مقّدسـند کـه با همـان روحیه و انگیزه مشـغول کار شـده اند و امـروز یک نمونـه از کارهای شـگفت آمیز 
آنهـا همین غنی سـازِی مـواد هسـته ای اسـت کـه جـزو محرمانه تریـن فناوریهـای جهانی اسـت کـه قدرتهـا آن را 
دربسـت در اختیـار خود نـگاه داشـته اند؛ اما جوانـان ما توانسـتند با تکیـه به اسـتعداد و هـوش و دسـتاِن ماهر خود 
این کار بـزرگ را انجام دهنـد، که شـما عکس العملهای مسـتکبران عالـم را میبینیـد. جنجالهایی که امـروز در دنیا 

وجـود دارد، عکس العمـل در مقابـل اسـتعداد و توانایـی و افتخارات شماسـت.

تولید و تکثیر سّلولهای بنیادی
یک نمونـه دیگر، تولیـد و تکثیـر سـلّولهای بنیادی اسـت که مـن ماه گذشـته گفتـم؛ اخیراً هـم خودشـان آمدند و 
توضیح دادنـد. متخّصصـان و دانشـمندان جهانـی مجبور شـده اند اعتـراف کنند کـه جوانان ما بـا پشـتوانه ایمان و 
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هّمت و غیرت توانسـته اند اسـتعداد جوشـاِن پنهـان خود را آشـکار کننـد و این راه بـزرگ را برونـد. از ایـن قبیل، ما 
نمونه هـای متعـّددی در صحنـه تحقیقـات داریم. 

پیشرفت های نظامی 
در زمینه هـای نظامی هم همین طور اسـت. شـاید بـرای شـما جوانـان و نوجوانان عزیـز، جالب باشـد کـه بدانید در 
دوران هشـت سـال دفاع مقـّدس، بزرگتریـن ضرباتی کـه از طـرف رزمنـدگان دالور مـا به ارتـش مجّهز عـراق وارد 
شـد - در حالیکه آن ارتـش از سـوی آمریـکا، شـوروِی آن روز، اروپا و بسـیاری از کشـورهای منطقه حمایـت مالی و 
تسـلیحاتی و اّطاعاتی میشـد - غالباً کار طّراحـان و فرماندهان جوان و استراتژیسـتهای جنگِی بیسـت وپنج شـش 
سـاله بود که توانسـتند ژنرالهای پیـِر سـالها دوره های مختلـف دیده ارتـش عراق را بـه زانـو درآورند! وقتـی جوانان 
ما خّرمشـهر را بـاز پـس گرفته بودنـد، اوایل ریاسـت جمهـوری بنده بـود. یک هیـأت جهانی بـه ایران آمـد و رئیس 
آن - قریب بـه این مضمـون - بـه من گفـت: امـروز در دنیا وضع شـما با یک سـال پیـش از زمیـن تا آسـمان تفاوت 
کرده اسـت. او راسـت میگفت. دنیا بـاور نمیکـرد جوانان ما، بسـیجیان ما، سـپاه نـورِس مـا و ارتش ضربـت دیده ما 
بتواننـد خّرمشـهر را بـا آن همه اسـتحکاماتی که دشـمن و پشـتیبانانش درسـت کـرده بودنـد، پس بگیرنـد. وقتی 
جوانان ما خّرمشـهر را پـس گرفتنـد، مرزها را پـس گرفتنـد و توانسـتند خّط آبی مشـترک را هـم پس بگیرنـد و با 
رفتن به فـاو، دشـمن را تحقیـر کنند. مـا که قصد نداشـتیم فـاو را نگـه داریم؛ ایـن تحقیـر رژیِم صـّدام بـود؛ این به 
ذلّت کشـاندن ارتـش بعِث عفلقـی بـود. ایـن کار را جوانان مـا کردنـد؛ آن هم نه بـا تجهیـزات پیشـرفته آن چنانیکه 
نداشـتند و نه با پشـتیبانیهای اّطاعاتی یـا نظامی که در اختیارشـان نبـود؛ بلکه با قـدرت اراده و فکر و هوشـمندی 
و با جوانِی کارسـاز. آن روز فرماندهان ما بیست وسـه سـاله، بیسـت وپنج سـاله، بیست وشـش سـاله و بیسـت وهفت 
سـاله بودند؛ یعنی در همین سـنین نزدیک به شـما ایـن کارهای بـزرگ را انجـام دادند. این اسـتعداد جوشـان، این 
سـرزمین غنی، این موقعّیـت جغرافیایِی حّسـاس، این تاریخ پُرشـکوه - کـه پشـتوانه فرهنگی و پشـتوانه افتخارات 
ماسـت - و باالتـر از همه، نـور ایمانی که امـروز در دلهـای جوانان مـا میدرخشـد و دنیـا را متوّجه خـود میکند، همه 

نویـد دهندگان به نسـل جـوان و نوجـوان ما بـرای آینده اسـت. 

اسام عامل بروز استعدادها و شکوفایی توان ملی
تاش شـما باید این باشـد کـه آن آینـده را هرچه بهتـر بسـازید. ما همین جـوان، همیـن موقعیت و همین گذشـته 
تاریخـی را قبـل از انقاب هـم داشـتیم؛ اما ایـن درخشـندگی و پیشـرفت را نداشـتیم. چرا؟ چـون آن روز دسـتگاه 
سیاسـی و قدرتی کـه بر این کشـور و بـر همـه مراکِز تـاش و تـوان در ایـن کشـور حاکـم بـود، اّوالً از دیـن و ایمان 
و اعتقـادات ارزشـی بیبهره محـض بـود - یک ُمشـت افراد پـوک بـدون این کـه در درون خـود ارزش واالیی داشـته 
باشـند، بر مردم حکومـت میکردنـد - ثانیاً همینها موجب شـده بـود که خود آنها وابسـته به دشـمنان باشـند. ایران 
عزیز ما بهشـِت غارتگـران و چپاولگـران بود. چـرا؟ چـون کدخـدا را دیـده بودنـد، ده را میچاپیدند! مسـؤوالن نظام 
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را در چپاولگریهـای خودشـان شـریک کـرده بودنـد و این ملـت را میچاپیدنـد. انقـاب آمـد و بزرگترین مانـع را در 
مقابل نفـوذ خائنانه بیگانگان و همچنین سـلطه غیرمشـروع و غیرمنطقی افراد فاسـد ایجـاد کرد. آن مانـع چه بود؟ 
اسـام بود. تا وقتی اسـام در جایگاه خود قرار داشـته باشـد، تبلیغاتچیهای اسـتکبار جهانـی و بین المللی از اسـام 
به شـّدت بیمناکند. بله؛ اگر اسـام از سیاسـت و زندگی و محیـط اجتماعی دور و مخصـوص ُکنج عبادتـگاه و خلوت 
مسـاجد باشـد، از آن باکـی ندارنـد. اگـر یک عـّده در خلـوت، خـود را به عبـادت مشـغول کننـد، در حالیکـه عرصه 
جامعـه، اداره جامعه، مدیریّت کشـور و سررشـته دارِی امور، دسـِت افکار و اهـواء و مکتبهـای گوناگون باشـد، آنها از 
این اسـام ابایی ندارند و بـه آن اهمیتـی نمیدهند؛ امـا اگر اسـام آن چنان که خـدا خواسـته و قرآن تشـریع کرده، 

به معنـای برنامـه زندگی تلّقی شـد و مـورد پذیـرش قرار گرفـت، از آن میترسـند.

 علت ترس دشمان از اسام و انقاب
 چـرا؟ چـون ایـن اسـام، در وهلـه اّول دو عنصـر بـزرگ در درون خـود دارد کـه یکـی عبـارت اسـت از احتـرام بـه 
شـخصیت و اهتمـام بـه رشـد انسـان، و دوم جلوگیـری از نفـوذ غارتگـران و طاغوتهـا و قدرتمنـدان نابحـق و ظالم 
«. یکـی از مصرعهـای برجسـته و مهـمِ ّ قصیده  و سـتمگر جهانـی. در کلمـه توحیـد، اینهـا وجـود دارد؛ »الالـه ااّلاللَّ
« این اسـت کـه بـا طاغوتهـا، طغیانگرهای جهانـی، قدرتهـای ظالـم بین المللی و سـتمگرانی کـه امروز  »الالـه ااّلاللَّ
شـما میبینید در دنیا چگونـه تاخت و تـاز میکنند و بـا ملتها چه میکنند، نمیشـود کنـار آمد. توحید اجـازه نمیدهد 
مسـلمان در مقابل قدرتهـای بدون مهار کـه با فلسـطین و عراق و افغانسـتان آن طـور رفتـار کردند و قبًا با بوسـنی 
و لبنان و دیگر کشـورهای اسـامی و سـایر نقـاط دنیا طـور دیگر رفتـار کردند، کرنش کند. همین کرنشـهااز سـوی 
برخی از ملتهای ضعیف شـده اسـت کـه این طـور ایـن خون آشـامها را قدرتمند کرده اسـت. اگـر ملتها حـقِ ّ خود را 
بشناسـند و بخواهند زیر بـار زورگوییهـای بین المللی نرونـد و شـعارهای دروغین این ریـاکاران بین المللـی را قبول 

نکننـد، اینهـا این طـور قدرتمند نمیشـوند.
 اسـام اجـازه نمیدهـد ملتهـای مسـلمان زیر بـار زور و سـلطه برونـد و لگدکـوب شـوند. شـخصیت و عّزت و رشـد 
انسـان اسـامی در هر شـرایطی بایـد محفـوظ بمانـد؛ اینهـا در درون اسـام اسـت. اسـام وقتی بـه عنـوان برنامه 

زندگی مطـرح شـد، اینهـا هـم مطرح میشـود. 

افتخار به جامعه جوان و با استعداد کشور
جامعه مـا بحمـداللَّ از میلیونها جـواِن دختر و پسـر برخوردار اسـت. ایـن مایـه افتخار بـرای ملت ماسـت. این ملت 
باید بـه وجـود این همه جـوان، ایـن همـه اسـتعداد و این همـه دِل پـاک و نورانـی ببالـد و جوان هـم باید به کشـور 

خود، بـه انقاب خـود، به نظام اسـامی خـود و بـه پرچم برافراشـته اسـام خـود ببالـد و آینده را بسـازد.



جوانان

217

عوامل سازنده آینده کشور، کار مؤمنانه و هوشمندانه 
 آینـده بـا حـرف سـاخته نمیشـود؛ بـا کار هوشـمندانه و مؤمنانـه سـاخته میشـود. بایـد کار کنیـد؛ آن هـم کار 
هوشـمندانه و برخـوردار از پشـتوانه ایمـان. جوانانی که امـروز شـما میبینید ناگهـان در قالب یـک کارِ بـزرگ فّنی 
و یـا ایجاد یـک فنـاورِی بزرگ ظاهـر میشـوند، مّدتهـا مؤمنانـه تـاش و کار کرده انـد و ناگهـان در عرصه هـای علم 
این طور ظاهر شـده اند. شـما هم میتوانیـد. به علـم و کاس درس و مطالعـه و تحقیـق و پژوهش اهمیـت دهید. من 
در ایـن زمینه ها بـه مدیران و مسـؤوالن هـم سـفارش میکنم؛ امـا ایـن سـفارش جداسـت و آن را جداگانـه به خود 
آنهـا میگویم. به شـما جوانان هـم به عنـوان فرزندان عزیـز و پاره هـای دل این ملـت جداگانـه میگویم: عزیـزان من! 
کار کنید. امـروز دشـمنان نمیخواهند دانشـگاه و درس و مدرسـه و معلّم باشـد. دشـمنان مـا نمیخواهنـد میلیونها 
جوان بـا درس خوانـدن و حفظ ایمان و رسـتگاری و پارسـایی و پاکدامنیشـان، در ایـن منطقه فردای شـکوهمندی 
را بـرای ایـراِن مقتـدر به وجـود آورنـد. میدانند اگر ایـن نیـروی عظیم این طـور کار کنـد، فـردای نه چنـدان دوری، 
عظمتـی از این منطقه سـر بر خواهـد آورد کـه دشـمنان از این کـه بتوانند بـه آن زور بگوینـد، مأیـوس خواهند بود. 

ضرورت تحصیل، حفظ ایمان و قدر دانستن جوانی 
مـن اصـرار دارم که شـما نقطه مقابـل ایـن خواسـِت اسـتعماری و اسـتکباری عمل نمـود، ایمـان و پاکدامنیتـان را 
حفظ کنید، درسـتان را خـوب بخوانیـد و جوانیتـان را قدر بدانیـد. این نیرو و این نشـاط بایـد در راه به دسـت آوردن 
این ارزشـهای واال خـرج شـود؛ وقتش هم االن اسـت. شـما امروز در سـالهای طایـی عمر خود قـرار داریـد و خدای 
متعال هـم به شـما کمـک خواهـد کـرد. از ایـن فرصـِت خـوِب زندگـی و از دامـان گـرم و مهربـان نظام اسـامی و 
انقاب اسـامی - کـه بحمـداللَّ توانسـته این همـه جـوان مؤمـن و خـوب را در درون خود پـرورش دهـد - بهترین 
اسـتفاده را بکنیـد. همان طور کـه گفتـم، جوانان مـا خوبنـد. خطاهـا و لغزشـها وجـود دارد؛ مخصـوص جوانان هم 
نیسـت. جوانان ایـن امتیـاز را دارند کـه میتوانند با اسـتغفار و بازگشـت به آغـوش خداونـد و رحمت الهـی، هرگونه 
آلودگـی را از دامان خـود پاک کننـد. کار جوانان از این جهت آسـان تر از سـالخوردگان اسـت. البته جوانی که سـعی 
کند بـه گناه و لغـزش آلوده نشـود، توفیقـات و نورانّیت و درخشـندگی او بسـیار بیشـتر خواهـد بود؛ همه تاشـتان 

باید ایـن باشـد. بنده هـم وظیفـه دارم پدرانـه شـما را دعا کنـم و میکنم. 
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نسل جوان عامل و مباشر تحقق سند چشم انداز  *

ضرورت آگاهی دانشجو نسبت به مسائل کشور  
قبـل از صحبـت، یـک جمله عـرض کنـم: مطالبی کـه عزیـزان مـا در این جـا فرمودنـد، اکثـر آنهـا حرفهـای دل ما 
هم هسـت؛ چیزهایـی اسـت که سـالها ذهـن بنـده و به تبـع ذهـن، تحـرک و فعالیـت بنـده را بـه خـود اختصاص 
داده اسـت؛ پیـش هـم رفته ایـم و کار هـم کرده ایم؛ ولـی تـاش الزم اسـت. اینهـا حرفهـای ماسـت و واقعـاً باید به 
همـه ی این عزیـزان عرض کنـم که جانـا! سـخن از زبان مـا میگویـی. اهمیت دادن به دانشـجو، مسـأله ی اشـتغال، 
مسـأله ی ازدواج، مسـائل مربوط به تحقیقـات علمی، اهتمام بـه جنبه هـای سـخت افزاری و نرم افزاری دانشـگاه ها، 
تکریم اهـل دانـش - چه دانشـجو و چـه اسـتاد - حرفهایی اسـت کـه دنبـال آنها هسـتیم و مـن خیلی خوشـحالم 
و خـدا را شـکر میکنم کـه میبینـم ایـن حرفها امـروز به صـورت یک سـخن همگانـی درآمـده اسـت. اینهـا را دیگر 
فقـط مـا نمیگوییم؛ شـما به مـا میگوییـد. مـن خوشـحالم که جـوان عزیـز مـا این جـا بایسـتد و راجع به مسـأله ی 
کشـف اسـتعدادها در سراسـر کشـور بـه مـن توصیـه کنـد. یا وقتـی شـما جوانهـا راجـع بـه پیگیـری عدالـت و یا 
شایسته سـاالری مطالبی به مـا بگوییـد، هنگامی که بازخـورد این سـخن در فضای عمومی جامعه سـنجیده شـود، 
ارزیابـی ما از پیشـرفت مسـائل کشـور، ارزیابـی دیگری خواهـد بود. مـا پیش رفته ایـم؛ اینها دلیل پیشـرفت اسـت. 
یکـی از عزیـزان در این جـا از مـن عذرخواهـی کردنـد، به خاطـر این کـه فقـط نقـاط ضعـف را میگوینـد و بـه نقاط 
مثبت اشـاره یی نمیکنند. مـن میخواهـم به ایـن عزیزمان و بـه بقیـه ی جوانها و بـه اکثر شـماها بگویم کـه نقطه ی 
مثبت، خـود شـما هسـتید؛ الزم نیسـت بگویید. همیـن که جوان مـا با ایـن مایـه ی از فهمیدگـی و این نشـانه های 
فرهیختگـی این جـا میآیـد و بـا مـا حـرف میزنـد، بزرگتریـن نقطـه ی مثبـت اسـت. خـدا را شـاکر و سپاسـگزارم 
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از این کـه بنـده را در زمانـی قـرار داده کـه بـا ایـن همـه انسـان خـوب، بـا این همـه دل نورانـی و بـا این همه جـواِن 
خوش عاقبـت و مبـارک زندگی میکنم. شـانه ام زیر بار مسـؤولیِت سـنگینی هـم قـرار دارد؛ البته این بـرای خود من 

نگرانـی دارد، اما پیـش خـدای متعال سپاسـگزاری هـم دارد.
 امـروز که خـودم را آمـاده میکـردم این جـا بیایم، نکته یـی به یـادم آمد؛ دیـدم بد نیسـت آن را به شـما عـرض کنم؛ 
و آن این اسـت کـه اولین سـفر من بـه همـدان در سـالهای دهـه ی 40 اتفاقاً بـرای شـرکت در یک جلسـه ی مربوط 
بـه جوانان بود. مـن تا آن وقـت همـدان نیامده بـودم. همین آقـای آقامحمـدی - کـه االن این جا هسـتند - آن وقت 
یک جـوان شـاید بیسـت سـاله یی بودند. ایشـان بـه تهران آمـد و بنـده را پیـدا کـرد؛ من هـم آن موقـع تصادفـاً در 
تهران بـودم. گفت مـا در همدان یک مشـت جوان هسـتیم، شـما بیاییـد برای مـا سـخنرانی کنید. حاال چه کسـی 
بنـده را به ایشـان معرفی کـرده بود، مـن دیگر نمیدانم. پرسـیدم وقتـی به همـدان آمدم، کجـا بروم؛ آدرسـی به من 
دادنـد و گفتند این جـا بیاییـد. مـن در روز معیـن رفتـم. حّتی پـول کرایه ی ماشـین هم بـه مـا ندادند! رفتـم بلیت 
اتوبـوس گرفتـم. عصر بـود که راه افتادم. پنج شـش سـاعتی شـد تـا به همدان رسـیدم. شـب بـود. آدرس را دسـتم 
گرفتم و شـروع کـردم بـه پرس وجو. مـا را بـه خیابانـی راهنمایی کردنـد که از یـک میدان منشـعب میشـد؛ همین 
میدانی که پنج شـش خیابـان دور و بر آن هسـت. وارد کوچه یی شـدیم کـه منزل آقای سـیدکاظم اکرمـی در آن جا 
بود؛ همیـن آقای اکرمییـی که وزیـر و نماینده بودنـد و االن هم بحمداللَّ در تهران اسـتاد دانشـگاه هسـتند. ایشـان 
هم جـوان بـود، البته سـنش بیشـتر از آقـای آقامحمـدی بـود. ایشـان معلـم سـاده یی بـود در همـدان. منتظر من 
بودند. معلوم شـد شـب، محـل پذیرایی مـا، خانـه ی آقای اکرمـی اسـت. فـردای آن روز بنـده را به مسـجد کوچکی 
بردنـد کـه حـدود بیسـت، سـی نفـر جـوان در آن جـا حضـور داشـتند و همـه دانش آمـوز. وقتـی ایـن جـواِن عزیِز 
دانش آمـوز این جـا صحبـت میکردنـد، من بـه یـاد آن جلسـه افتـادم و آن صحنه جلوی چشـمم مجسـم شـد. آنها 
در سـنین ایشـان بودند. صندلـی گذاشـته بودند و مـن رفتم بحـث گرِم گیـراِی جذابـی برای آنهـا انجـام دادم. یک 
سـاعت و خرده یی برایشـان صحبت کـردم. وقتـی پا شـدم بروم، ایـن جوانهـا من را رهـا نمیکردنـد؛ میگفتنـد باید 
باز هم بنشـینیم حـرف بزنیم. چـون در شبسـتان نماز جماعـت برگزار میشـد و بنا بـود امـام جماعت بیایـد، اینها با 
دسـتپاچگی میز و نیمکتهـا را جمع کردند و بنـده را بـه اتاقک باالی شبسـتان بردند. مـن دیگر زمان نمیشـناختم؛ 
شـروع کردم با این جوانهـا مبالغی صحبـت کـردن. این اوِل آشـنایی من بـا همدان اسـت. چنـد نفـر از آن جوانها را 
که من میشناسـم، امروز جزو برجسـتگان و فعاالن کشـور عزیز ما و نظام جمهوری اسـامی هسـتند. البتـه همداِن 
آن روز بـه قـدر امروز جـوان نداشـت. عده یـی که مـن آن روز بـا آنها دیـدار کـردم، یکهـزارِم جمعیـت جـواِن امروز 
همدان نمیشـدند. هزاران جـوان در خیابانها حرکت میکردنـد بیهـدف؛ درس میخواندند بیهـدف؛ فعالیت میکردند 
بیهدف؛ دچـار روزمرگـی مطلق بودنـد. تازه همـدان دارالمؤمنیـن بود. در سـایر شـهرها، مجموعه ی جوانهـا به طور 
مطلق - بجـز اسـتثناءهایی - درگیـر بیتفاوتـی و بیهدفـی و عـدم درک چشـم انداز آینده بودنـد؛ مثل ماشـینی که 

مـاده ی خامـی را در آن میریزنـد و محصولـی از آن طرف بیـرون میآید.
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ایجاد تلنگر در جامعه ایران، بزرگترین کار نهضت اسامی
کشـور مـا و ملـت بـزرگ مـا و بخصـوص طبقـه ی جـوان مـا آن روز به طـور عـام - فقـط اسـتثناءها بیـرون بودند - 
دچـار غفلت بـود. در میـان ایـن غافلین آدمهـای متدیـن و متورع هـم بودنـد، آدمهـای بیدیـن و الابالی هـم بودند؛ 
کسـانی هم بودند کـه اهل گنـاه نبودنـد، جوانهـای پاکـی بودند؛ امـا در غفلـت عمومـِی جوانها همـه همـراه بودند. 
بزرگتریـن کاری که نهضت اسـامی در ایران انجـام داد، تلنگـر زدن به مـا ایرانیها بود تـا از خواب غفلـت و بیتفاوتی 
و بیاعتنایـِی بـه آینـده خـارج شـویم. سـعدی در گلسـتان - داسـتان دوم یـا سـوِم بـاب اول - حکایـت مجموعه ی 
دزدانی را ذکـر میکند؛ میگویـد اینها میخواسـتند به افـرادی حمله کننـد؛ اما »اولین دشـمنی که بر ایشـان تاخت، 
خواب بـود«؛ قبـل از این کـه دشـمن بیرونی بیایـد، یـک دشـمن از دروِن خودشـان بـر آنها غلبـه کرد؛ آن دشـمن 
عبـارت بـود از خـواب. مـا خـواب بودیم، انقـاب مـا را بیـدار کـرد. من خـودم وقتـی از سـه هـزار و صد سـال تاریخ 
همـدان یـاد میکنـم، احسـاس افتخـار میکنم. همـدان خانـه ی من هم هسـت. سـه هزاروصد سـال شـهری سـر پا 
بماند، آدم احسـاس افتخـار میکنـد؛ اما این یـک بعد قضیه اسـت. بعـد دیگر قضیه این اسـت کـه در این سـه هزار و 
صد سـال تاریخ ایران - کـه نمـاد آن، همدان اسـت - ما مـردم ایران آیـا آن چنان کـه پیغمبـران الهی و ادیـان الهی 
و بعثـت الهی از انسـان خواسـته اسـت، بـر سرنوشـت خـود حاکـم بوده ایـم؟ خودمـان را یافته ایـم؟ بـرای آینده ی 
خودمان طراحـی کرده ایـم؟ بهتریـن دوره های ایـن تاریـخ طوالنی و کهـن، دوره هایی اسـت کـه پادشـاه دیکتاتوِر 
باعرضه یـی سـر کار بـوده؛ او برای مـا تصمیـم گرفتـه؛ او بـرای مـا آینـده را طراحـی کـرده؛ او کشورگشـایی کرده. 
ملت ایـران به عنوان یـک ملت و یـک مجموعـه، تا قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی فرصت و مهلـت ایـن را نیافت 
که برای خـود چشـم اندازی تعریـف کنـد؛ آن چشـم انداز را انتخـاب کنـد؛ بـرای آن چشـم انداز برنامه ریـزی کند و 
به سـوی آن چشـم انداز حرکت کنـد. تا چشـم انداز را بـرای خـود تعریف نکنیـم، هیچ کار درسـتی صـورت نخواهد 
گرفـت - همـه اش روزمّرگی اسـت - بعد از آن کـه تعریـف کردیم، اگـر برنامه ریـزی نکنیـم، کارِ بیبرنامه به سـامان 
نخواهد رسـید. بعد از آن کـه برنامه ریـزی کردیم، اگـر همت نکنیم، حرکـت نکنیم، ذهـن و عضات و جسـم خود را 

بـه تعـب نیندازیـم و راه نیفتیم، بـه مقصـد نخواهیم رسـید؛ اینها الزم اسـت.

 انقاب اسامی حرکت ساز و الگوساز ملت ایران
یک وقت صحبت سـر یک فـرد اسـت، او تصمیـم میگیـرد که بلنـد شـود؛ اراده میکنـد که حرکـت کنـد، و حرکت 
میکنـد؛ امـا یک وقـت صحبِت یـک ملت اسـت؛ یـک ملت بایـد حرکـت کند؛ یـک ملـت بایـد راه بیفتد؛ یـک ملت 
باید انتخـاب کند؛ این جـا کار پیچیده و دشـوار اسـت. انقاب بـه ما ایـن تـوان را داد که توانسـتیم دیواره ی سـنگِی 
تاریخی را بشـکافیم و خـود را از ایـن چارچـوب و حصار سـنگی خارج کنیـم. انقاب بـه این انـدازه هم اکتفـا نکرد، 

بلکه یک الگـو را در مقابـل ما گذاشـت و آن، جمهوری اسـامی اسـت؛ »جمهـوری« و »اسـامی«.
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 مردمساالری دینی ترجمه جمهوری اسامی
این که مـا امـروز مردم سـاالری دینی را مطـرح میکنیـم، چیزی غیـر از ترجمـه ی جمهوری اسـامی نیسـت. امروز 
بعضیهـا بـه صـورت مبالغه آمیـز و گاهـی بشـدت غیرمنصفانـه دم از مردم سـاالری میزننـد. مردم سـاالری چیـزی 
نیسـت که در ایران سـابقه ی تاریخی داشـته باشـد - اصـًا وجود نداشـته - ایـن حقیقت و ایـن مفهوم بـا جمهوری 
اسـامی در کشـور تعریف شـد و تحقـق پیدا کـرد. البتـه دامنـه ی مردم سـاالری را میشـود گسـترش داد، میشـود 
کیفیـت داد، میشـود هـر چیـزی را برتـر کـرد - در ایـن شـکی نیسـت - امـا نبایـد نسـبت بـه جمهـوری اسـامی 
بیانصافی کـرد. جمهوری اسـامی را انقـاب در مقابـل ما گذاشـت. ما فهمیدیـم دو چیز معتبر اسـت: یکـی این که 
باید مـردم تصمیـم بگیرنـد و انتخـاب کنند و حرکـت کننـد؛ این جمهوری اسـت. یکـی این کـه هدفهـا و آرمانهای 
ایـن انتخـاب و ایـن حرکـت را اسـام بایـد برای مـا ترسـیم کنـد. میتوانسـت به جـای اسـام چیـز دیگری باشـد. 
مگر در دنیا چیسـت؟ شـما خیـال میکنیـد اهـداف و آرمانهـای جمهوریهای لیبـرال دمکراسـی دنیا چیسـت؟ چه 
کسـانی این اهداف را تعریـف میکنند؟ آیـا متفکران و انسان دوسـتان و دلسـوختگان بشـریتند که مینشـینند اینها 
را ترسـیم میکننـد؟ یا نـه، مسـلطین بـر حکومتهـا و قدرتهـای جهانیانـد؛ کارتلهـا، تراسـتها، سـرمایه دارها و امروز 
بیـش از همه صهیونیسـت ها؟ البته کامـًا متصور و ممکن اسـت و امـروز جلوی چشـممان داریم میبینیـم که اینها 
آرمانهای واقعـی را بـرای مـردم تبیین نمیکننـد. من دیـروز یـا پریـروز در یکـی از دیدارها گفتـم، االن هم به شـما 
عرض میکنم: امـروز تبلیغات جهانی دارد سـر بشـریت را کاه میگـذارد. دم از حقوق بشـر میزننـد، در حالیکه برای 
گرداننـدگان امروز دنیـا چیزی کـه مطرح نیسـت، حقوق بشـر اسـت. دم از دمکراسـی میزننـد، در حالیکـه پیروان 
نظامهـای لیبـرال دمکراسـِی امـروز دنیـا یقینـاً دمکرات نیسـتند. حـاال یک وقـت در کشـوری مـردم با یـک امید، 
کسـانی از دنباله روهـای آنهـا را با هفتـاد درصد یا هشـتاد درصـد انتخـاب کنند، بحـث دیگری اسـت؛ اما امـروز در 
کشـورهایی که نظام لیبـرال دمکراسـی جاافتاده اسـت - مثل دمکراسـیهای اروپـا و امریکا - دمکراسـی بـه معنای 
واقعی کلمـه وجـود نـدارد؛ درعین حـال دم از دمکراسـی میزننـد و برای ایـن دمکراسـی به عـراق و افغانسـتان هم 

لشکرکشـی میکنند! این قـدر اینهـا پُرروینـد. اینها دارنـد سـر بشـریت کاه میگذارند.

موقعیت حساس منطقه ای و اقلیمی ایران 
در این شـرایط، ما ملتی هسـتیم کـه اوالً در نقطه ی بسـیار حساسـی واقع شـده ایم. اگر مـا در غرب آفریقـا و در یک 
گوشـه ی دورافتـاده ی دنیا بودیم و یـا در مرکز دنیـای اسـام نبودیم، اینقـدر روی ما حساسـیت نبود. ثانیـاً از لحاظ 
امکانـات طبیعـی، ما یک سـرزمین بسـیار غنی هسـتیم. عـاوه ی بـر نفـت و گاز - کـه حضور ایـران تعییـن کننده 
اسـت و من در اجتماع مسـؤوالن نظام، چنـد ماه قبل ایـن را با آمـار بیان کـردم - ما امـروز در اصلیترین مـواد فلزی 
دنیا، نسـبت به سـهم خودمان از جمعیت و وسـعت دنیـا، چند برابر بیشـتر داریـم. ما تقریبـاً یکصـدم جمعیت دنیا 
و یکصدم سـطح مسـکون عالم را داریـم؛ امـا در آن چهار فلـز اصلی، سـهم ایرانیهـا حدود سـه درصد، چهـار درصد، 
پنج درصد شـده اسـت؛ یعنی چند برابِر سـهم خودمـان از جمعیت و وسـعت دنیا. ما امکانـات کشـاورزی داریم؛ آب 
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خوب داریـم - البتـه مجموعه ی کشـور، پُر آب نیسـت؛ امـا در مناطقی سـهم آب مـا خیلی باالسـت - بـازار مصرف 
بزرگـی داریم. امـروز مصنوعـات دنیا چشمشـان به بـازار مصرف اسـت؛ مـا در ایـن زمینه یک بـازار بزرگ هسـتیم؛ 
حدود هفتـاد میلیون نفـر جمعیـت داریم. مـا اسـتعدادهای درخشـان داریم. ایـن موقعیت، هـر قدرِت اسـتثمارگِر 
فزون طلـِب زیاده خواهـی را در دنیـا بـه خـودش جذب میکنـد. انگلیسـیها اول بـه عنـوان نفت به ایـران آمدنـد؛ اما 
آنها خبر نداشـتند که غیـر از نفـت، این همه ثـروت هـم در ایران هسـت. بعد هم کـه امریکاییهـا آمدنـد و در این جا 

ساکن شـدند.

اعتقاد راسخ به تحقق سند چشم انداز کشور با استقال و خودباوری
امـروز دسـت اینهـا از ایـران بریـده شـده اسـت. عـاوه بـر این کـه دسـت اینهـا بریده شـده، مـا ملـت ایران نشـان 
داده ایـم که تصمیـم هـم داریـم راه اسـتقال و تکیـه ی بـه خودمـان، و راه مرعوب نشـدن از تشـر قدرتهـای بزرگ 
را ادامـه دهیـم و اعتقاد راسـخ هـم داریم کـه میتوانیـم. بنـده به عنوان یـک مسـؤول - که آمـاج اولین دشـمنیهای 
دشـمن هسـتم - و به عنوان کسـی که اطاعاتش از کشـور وسـیع اسـت؛ یعنـی هـم از امکانـات، هـم از تهدیدها، و 
هم از دشـمنیهای دشـمنان باخبر اسـت؛ وقتی نـگاه میکنـم، میبینم میتوانیم. این اسـتنباط، احساسـاتی نیسـت؛ 
بررسـی شـده و محاسـبه شـده اسـت. ما میتوانیم سـند چشـم انداز بیسـت سـاله را - کـه چند مـاه قبـل تصویب و 
بـه دسـتگاه ها ابـاغ شـد - در طول ایـن مـدت تحقق ببخشـیم؛ این کارشناسـی شـده و بررسـی شـده است.شـما 
جوانهـای عزیـز ایـن سـند چشـم انداز را مطالعـه کنیـد. اگر کسـی دقـت نکنـد، ممکن اسـت خیـال کند افـرادی 
نشسـته اند و انشـاء نوشـته اند؛ ولـی نـه، بدانید انشـاء نیسـت. کلمـه کلمه ی ایـن چشـم انداز - بـا تأکیـد میگویم - 
محاسـبه شـده اسـت. این که مـا گفتیم در بیسـت سـال آینـده میخواهیـم کشـوِر اول منطقـه در ایـن خصوصیات 
باشـیم و ایـن شـاخصها را داشـته باشـیم - کـه در سـند دو صفحه یـِی چشـم انداز ذکر شـده - کلمـه کلمـه ی اینها 

بررسـی و محاسـبه و کارشناسـی شـده اسـت. ما میتوانیـم؛ منتهـا این توانسـتن شـروطی دارد.

نسل جوان عامل تحقق سند چشم انداز کشور
ببینیـد عزیـزان من! همه ی شـما مثـل فرزنـدان من هسـتید. مـن یکیک شـما جوانهـای عزیـز را از ته دل دوسـت 
میـدارم و معتقـدم هـر کاری در ایـن مملکت بایـد بشـود و بتوان کـرد، باید به دسـت شـماها انجـام شـود. البته هر 
کاری سـاز و کار دارد. مایلـم صادقانـه مطلب برای شـما روشـن شـود. مـا معتقدیـم این چشـم انداز، تحقـق یافتنی 
اسـت؛ اما باید برنامه ریـزی و راه حرکـت را پیدا کرد. کسـی هم که عامل و مباشـر این کار اسـت، نسـل جوان اسـت. 
این که میگویـم ما میتوانیـم، یک تحلیل اسـامِی قرآنِی دقیـق دارد. مـا در اسـام و در تعبیرات دینی چیـزی داریم 
به نـام تقدیر، چیـزی داریم بـه نام قضـا، کـه روی هم گفته میشـود قضـا و قـدر. ما به قضـا و قـدر اعتقـاد داریم؛ هم 
قدر حق اسـت، هـم قضا حـق اسـت. بعضیها خیـال میکننـد آدم اگـر معتقـد به قضـا و قـدر شـد، نمیتوانـد اراده و 
قدرت انتخـاب انسـان را مؤثر بدانـد؛ این همـان بد فهمیـدِن معنای قضـا و قدر اسـت. نخیر، مـا کامًا به قضـا و قدر 
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و حـق انتخاب انسـان معتقدیـم؛ اینها مکمـل یکدیگرنـد. من در چنـد جمله، ایـن را برای شـما تبییـن میکنم.

معنای قضا و قدر الهی
قدر یـا تقدیر به معنـای اندازه گیـری و تعیین اندازه اسـت؛ یعنـی قوانین عالم را مشـخص کـردن، و علتهـا و معلولها 
و رابطـه ی آنهـا را فهمیـدن. کسـی کـه زهـری را مینوشـد، تقدیر او مـردن اسـت. تأثیـر زهـر روی جهـاز هاضمه و 
گردش خـون و عوامـل حیاتی انسـان ایـن اسـت کـه او را از بین ببـرد و بُکشـد. کسـی که از بـاالی بلنـدی خودش 
را زمیـن میانـدازد، تقدیـر او له شـدن و ُخرد شـدن اسـت. کسـی کـه از این جـا بلنـد میشـود و تصمیم میگیـرد به 
سـمت قله ی الوند بـرود، وقتی حرکـت کـرد، تقدیر او رسـیدن به قلـه ی الوند اسـت. علـل و عوامل را خـدای متعال 
به وجـود آورده اسـت و بـر این علـل و عوامـل، معلـوالت و مسـّبباتی را مترتـب کرده است.شـما آیـا عاملـی را که به 
نتیجه یـی میرسـد، انتخـاب میکنید یـا نمیکنیـد؟ اگـر انتخـاب کردید، تقدیـری کـه دنباله ی ایـن انتخاب اسـت، 
میشـود قضا. قضـا یعنی حکـم؛ یعنـی حتـم. در معنای قضـا حتمیـت و قطعیت وجـود دارد. یک وقت هسـت شـما 
انتخـاب نمیکنید؛ فـرض بفرمایید سـر چنـد راهی میرسـید. اطـراف همین میدانـی که اشـاره کردم، چنـد خیابان 
وجـود دارد. تقدیـر کسـی کـه از خیابـاِن اول حرکت کنـد، این اسـت که به فـان نقطـه برسـد. تقدیر کسـی که از 
خیابـان دوم حرکـت کند، این اسـت که بـه فان نقطه برسـد. تقدیر کسـی کـه از خیابـان سـوم و چهـارم و پنجم و 
ششـم حرکت کند، رسـیدن بـه نقاطی اسـت کـه ایـن خیابانها بـه آنها منتهـی میشـود. اگر شـما تصمیـم گرفتید 
از این میـدان بـه هیچکـدام از ایـن خیابانهـا نرویـد، آیا ایـن تقدیرهـا درباره ی شـما تحقـق پیـدا خواهد کـرد؟ نه، 
شـما نرسـیدن به این اهـداف را انتخاب کرده ایـد؛ بنابرایـن نمیرسـید. اگـر خیابـاِن اول را انتخاب کردیـد و تصمیم 
گرفتیـد و نیرویتان را بـه کار انداختیـد و رفتید، بـه آن نتیجه میرسـید. قضای شـما - یعنی حکم حتمی شـما - این 
اسـت که بـه آن هدف برسـید. چیـزی کـه میتواند هـر تقدیـری را بـه قضـا تبدیـل کنـد، اراده ی شماسـت. تقدیر، 
ترسـیم شـده اسـت؛ اما این تقدیر درباره ی شـما حتمیت ندارد؛ این شـما هسـتید کـه بـا اراده و همت و اقـداِم خود 

بـه آن تقدیـر حتمیـت میدهید.
 نتایـج و تبعات این اقـدام را هـم باید قبول و تحمـل کنید. اگر سـر دو راهی برسـیم، یـک راه ما را بـه منزلگه مقصود 
میرسـاند؛ یک راه هم مـا را به باتـاق یا به یـک نقطه ی خطرناک میرسـاند؛ ایـن دو تقدیر در مقابل شماسـت. شـما 
بایـد از بین ایـن دو تقدیر، یکـی را انتخـاب کنیـد. اگـر راه اول را انتخاب کردیـد و بین راه خسـته و منصرف نشـدید 
و اراده تـان متزلـزل و نیـروی بدنتان تمام نشـد، قضای شـما این اسـت که بـه آن جا برسـید. اگـر بعکـس، راه دوم را 
انتخاب کردیـد، در بین راه بـه خود نیامدید، متنبه نشـدید، توبـه نکردیـد، از این راه برنگشـتید و آن را ادامـه دادید، 
البتـه تقدیر شـما این اسـت کـه به همـان باتـاق و نقطـه ی خطرنـاک برسـید. این شـمایید کـه انتخـاب میکنید. 

البتـه یک عامـل معنوی هـم در این جا وجـود دارد کـه بعـد بـه آن اشـاره و روی آن تأکید خواهـم کرد.
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ایستادگی یا تسلیم دو راه پیش روی ملت ایران
مـا امـروز در ایـران، دو گونـه راه در مقابِل خـود داریم: یـک راه این اسـت که خـود را رها کنیم و خسـته شـویم؛ کما 
این کـه االن یک عـده قلم بـه دسـت - که به گمـان زیـاد بعضـی از آنهـا قلم بـه مزدنـد؛ یعنی پـول میگیرند تـا این 
مطالب را بنویسـند - طوری مینویسـند، طـوری حرف میزننـد و طوری سـخنرانی میکننـد که معنایش این اسـت 
که ملت ایران! نسـل جـوان! ول معطلید کـه دارید با قدرتهـای اسـتکباری دنیا مقابله میکنیـد و از خود اسـتقامت و 
پایداری نشـان میدهید؛ شـما کـه نمیتوانیـد. اگـر میخواهید به انرژی هسـته یی دسـت پیـدا کنید، اگـر میخواهید 
چرخـه ی غنیسـازی را ادامـه دهیـد، اگـر میخواهیـد امکانـات علمـی در اختیار شـما قـرار بگیـرد، اگـر میخواهید 
روزنامه هـا و رادیوها و سرویسـهای جاسوسـی دنیـا علیه شـما توطئه نکننـد، برویـد در مقابـل امریکا یا - بـه تعبیر 
درسـت تر - در مقابـل نظم اسـتکبارِی جهانی تسـلیم شـوید؛بروید عتبه را ببوسـید. البتـه اینها عده ی بسـیار کمی 
هسـتند؛ اما متأسـفانه هسـتند. اینهـا در صددنـد تفهیم کننـد که بـرای ایرانـی، راهِ کـم کـردن دردسـر و دغدغه، 
تسـلیم شـدن اسـت. تسـلیم شـدن یعنی چه؟ یعنی شـما این موقعیـت جغرافیایـی، ایـن امتیـازات اقلیمـی، این 
امکانـات فرهنگـی، ایـن سـابقه ی کهـن و این ثـروت عظیـم انسـانی را کـه در این کشـور هسـت، بیایید دودسـتی 
تقدیم کنیـد بـه کسـانی کـه در جهانخـواری و فزون طلبـی و کشورگشـایی بـه هیچ حـدی قانع نیسـتند. یـک راه 
دیگر هـم این اسـت که نخیر، ملـت ایـران گناهی نکرده جز این که خواسـته اسـت بـا فکـر و اراده و انتخـاب و هویِت 
خود زندگـی کنـد؛ آرمانهایش را خودش ترسـیم کنـد و برای رسـیدن بـه آن آرمانهـا، با پای خـود و با نیـروی خود 
حرکـت کند.چرا ایـران بایـد در ردیف کشـورهای به اصطـاح در حال توسـعه - یعنـی توسـعه نیافته - قـرار بگیرد؟ 
»در حال توسـعه« یـک تعبیـر تعارف آمیز اسـت؛ یعنـی عقب مانـده و توسـعه نیافته. مگر ذهـن و اسـتعداد و قدرت 
فکـری ما از کسـانی کـه امـروز دویسـت سـال در دنیای علـم پیشـتازند، کمتـر اسـت؟ میبینیـد که کمتر نیسـت. 
آنها از لحـاظ علمی دویسـت سـال از مـا جلوترنـد؛ این گنـاهِ پادشـاهان اسـت؛ گناهِ نظـام دیکتاتـوری اسـت؛ گناِه 
خاندان هـای پلیـدی اسـت که بـر این کشـور حکومـت کردنـد؛ گنـاهِ خانـدان پهلـوی اسـت. همین احساسـی که 
امروز من و شـما داریـم و باید در این کشـور حاکـم میبـود، یـک روز آن را کوبیدند و خفـه کردند. چرا خفـه کردند؟ 
چون رؤسـای این کشـور، دست نشـانده های همـان قدرتهایی بودنـد که نمیخواسـتند این کشـور این طـور حرکت 
و رشـد کند؛ نمیخواسـتند ایـن منبع ثـروِت مفـت و مجانـی را از دسـت بدهند. اگـر صاحب خانـه بیدار باشـد، دزد 
نمیتواند وسـایل خانـه را جلـوی چشـم او جمع کنـد و ببـرد. یا بایـد صاحب خانـه را خـواب کننـد، یا باید دسـت و 
پایـش را ببندند؛ وااّل اگر بیدار باشـد، دسـت و پایش باز باشـد و قدرت هم داشـته باشـد، مگـر به دزد اجـازه میدهد؟ 
کسـانی که میخواسـتند ایرانی خـواب باشـد، دسـت و پایش بسـته باشـد و حرکتـی در راه مالـک شـدِن موجودی 
و ثـروت طبیعی خـود نکنـد، آمدنـد کسـانی را در رأس ایـن مملکت گذاشـتند. رضاخـان را انگلیسـیها گذاشـتند؛ 
محمدرضـا را اتحادی میـان انگلیـس و امریکا بـر این مملکـت گذاشـت. پنجاه وچند سـال اینهـا این مملکـت را در 
درخشـان تریِن فرصتهـای جهانـی معطـل و معـوق گذاشـتند. نه فقـط از لحـاظ سیاسـی و امنیتـی، بلکـه از لحاظ 

فرهنگـی نیز مـا را عقـب نگه داشـتند.
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فساد یکی از مصادیق تهاجم فرهنگی
 مـن کـه میگویـم تهاجـم فرهنگـی، عده یـی خیـال میکنند مـراد مـن این اسـت کـه مثـًا پسـری موهایـش را تا 
این جا بلنـد کند. خیـال میکنند بنـده با مـوی بلنِد تـا این جا مخالفـم. مسـأله ی تهاجم فرهنگـی این نیسـت. البته 

بیبندوبـاری و فسـاد هـم یکـی از شـاخه های تهاجم فرهنگی اسـت؛ 

تلقین ناتوانی و دنباله رو بودن مصداق بارز تر تهاجم فرهنگی
امـا تهاجم فرهنگـِی بزرگتر این اسـت که اینهـا در طول سـالهای متمادی به مغـز ایرانی و بـاور ایرانـی تزریق کردند 
که تو نمیتوانـی؛ باید دنبالـه رو غرب و اروپا باشـی. نمیگذارنـد خودمان را بـاور کنیم. االن شـما اگر در علوم انسـانی، 
در علوم طبیعـی، در فیزیـک و در ریاضی و غیـره یک نظریه ی علمی داشـته باشـید، چنانچه برخـاف نظریات رایج 
و نوشـته شـده ی دنیا باشـد، عده یی میایسـتند و میگویند حرف شـما در اقتصـاد، مخالف بـا نظریه ی فانی اسـت؛ 
حرف شـما در روان شناسـی، مخالف بـا نظریه ی فانی اسـت. یعنـی آن طوری کـه مؤمنین نسـبت به قـرآن و کام 
خدا و وحـی الهی اعتقـاد دارند، اینها بـه نظرات فـان دانشـمند اروپایی همان انـدازه یا بیشـتر اعتقاد دارنـد! جالب 
این جاسـت کـه آن نظریـات کهنـه و منسـوخ میشـود و جایش نظریـات جدیـدی میآیـد؛ اما اینهـا همـان نظریات 
پنجاه سـال پیـش را به عنوان یـک متن مقـدس و یک دیـن در دسـت میگیرند! دهها سـال اسـت که نظریـات پوپر 
در زمینه هـای سیاسـی و اجتماعی کهنه و منسـوخ شـده و دههـا کتاب علیـه نظریـات او در اروپـا نوشـته اند؛ اما در 
سـالهای اخیـر آدمهایـی پیدا شـدند کـه با ادعـای فهـم فلسـفی، شـروع کردند بـه ترویـج نظریـات پوپر! سـالهای 
متمادی اسـت کـه نظریات حاکـم بر مراکـز اقتصـادی دنیا منسـوخ شـده و حرفهـای جدیدی به بـازار آمده اسـت؛ 
امـا عده یی هنـوز وقتـی میخواهنـد طراحی اقتصـادی بکنند، بـه آن نظریـاِت کهنـه ی قدیمی نـگاه میکننـد! اینها 
دو عیـب دارند: یکـی این کـه مقلدنـد، دوم این که از تحـوالت جدیـد بیخبرند؛ همـان متن خارجـی را که بـرای آنها 
تدریـس کرده انـد، مثل یک کتـاِب مقدس در سـینه ی خـود نگه داشـته اند و امـروز به جوانهـای ما میدهند. کشـور 

ما مهد فلسـفه اسـت، اما برای فهم فلسـفه بـه دیگـران مراجعـه میکنند!

 دوره اسامی همدان، نماد توانایی ملت ایران و خودباوری
مـن از دوره ی اسـامِی شـهر همـدان خبـر دارم؛ از دوره ی قبل از اسـام خبر درسـتی نـدارم؛ یعنـی هیچ کس خبر 
ندارد. در دوره ی اسـامی، همـان وقتی که ابن سـینا در این شـهر برترین نظریات را در فلسـفه و پزشـکی و هندسـه 
و ریاضیـات و سـایر علـوم و فنـون خلـق میکـرد و مینوشـت و تعلیـم میـداد - مـن آن روز در جمـع طـاب و فضا 
و علمـای همدانـی ایـن نکتـه را گفتـم - در کتابهـای فلسـفی و اصولـِی ما از شـخصی بـه نام »رجـل همدانـی« یاد 
میشـود. این رجل همدانـی نظریـه ی ردشـده یی دارد در بـاب کلـِی طبیعی؛ بحثی اسـت در منطـق و فلسـفه، و در 
اصول هـم به مناسـبتی بحـث میشـود. ابن سـینا وقتی بـه همـدان میآیـد و با ایـن مـرد برخـورد میکنـد، درباره ی 
او میگوید: »مردی بود بسـیار مسـن و دارای محّسـنات بسـیار«. از سـخنی کـه دربـاره ی او میگوید، معلوم میشـود 
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این مرد هزار سـال پیـش در هندسـه و فلسـفه و منطـق وارد بـوده و اطاعاتی داشـته. هزار سـال پیـش، یعنی قرن 
چهارم هجـری؛ یعنـی قرن دهـم میـادی. قرن دهـم چـه زمانی اسـت؟ قلب قـرون وسـطای معـروف دنیـا. قرون 
وسـطایی که شـنیده اید، مربـوط به اروپاسـت، نـه ایـران. روزی کـه در اروپا قرون وسـطی مظهـر سـیاهی و تاریکی 
و هیچ ندانی بـود، در همـدان ابن سـینا و رجـل همدانی بـود؛ بعد از مدتـی رشـیدالدین فضل اللَّ بـود؛ باباطاهـر بود؛ 
علمـا و دانشـمنداِن بزرگ بودنـد، که من شـرح احوال آنهـا را اجمـاالً در ایـن چند روز در جلسـات مختلـف گفته ام. 

ایـن، سـابقه و قباله نامه ی علمـی و فرهنگی ماسـت. 

کشف راه های میانبر پیشرفت، راه نیل به مرزهای دانش
چرا مـا معتقد باشـیم کـه نمیتوانیـم؟ بله، نگذاشـتند مـا پیشـرفت کنیـم. واقعیت این اسـت که ما دویسـت سـال 
از علم دنیـا عقـب مانده ایـم؛ اما معنای رسـیدن بـه مرزهـای دانش این نیسـت کـه راهـی را کـه اروپاییهـا در طول 
دویسـت سـال رفته اند، مـا هـم همـان راه را در طول دویسـت سـال برویـم؛ بعـد به آن جایـی که امـروز رسـیده اند، 
برسـیم؛ نـه، این حرفهـا نیسـت؛ ما راه هـای میانبـر پیـدا میکنیـم. مـا علـم را از دسـت اروپاییهـا میقاپیم. مـا از یاد 
گرفتـن ننگمـان نمیکنـد. اسـام میگویـد قـوام دنیا بـه چند گـروه اسـت؛ یکـی از آنها کسـانی هسـتند کـه وقتی 
نمیداننـد، در صـدد یـاد گرفتـن باشـند؛ از یادگرفتن ننگشـان نکنـد. ما دانشـهایی را کـه امـروز فـرآورده ی ذهن و 
مغز و عقل بشـر اسـت، یـاد میگیریم؛ آنچـه را کـه بلد نیسـتیم، با کمـال میل میآموزیـم و به اسـتادمان هـم احترام 
میکنیـم. به کسـی که به مـا علـم بیامـوزد، بیاحترامـی نمیکنیـم؛ امـا گرفتن علـم از دیگـری نبایـد به معنـای این 
باشـد که شـاگرد باید تـا ابد شـاگرد بمانـد؛ نـه، امـروز شـاگردیم، فردا میشـویم اسـتاد آنهـا؛ کمـا این کـه آنها یک 
روز شـاگرد مـا بودند، اما االن شـده اند اسـتاد مـا. غربیها علـم را از ما یـاد گرفتند. شـما به کتـاب پیرروسـو - »تاریخ 
علوم« - نـگاه کنید؛ آن جـا میگوید: چهار پنـج قرن قبل تاجـری در یکـی از کشـورهای اروپایی به اسـتادی مراجعه 
میکنـد و میگویـد میخواهم فرزنـدم درس بخوانـد؛ او را به کدام مدرسـه بفرسـتم؟ اسـتاد در جـواب میگویـد اگر به 
همیـن چهار عمـل اصلـی - جمع و ضـرب و تفریـق و تقسـیم - قانـع هسـتی، میتوانـی او را به هـر کـدام از مدارس 
کشـور ما یا دیگـر کشـورهای اروپایـی بفرسـتی؛ اّمـا اگـر باالتـر از آن را الزم داری، بایـد او را به کشـور اندلـس یا به 
مناطق مسلمان نشـین بفرسـتی. این را پیرروسـو مینویسـد؛ این حرف من نیسـت. جنگهـای صلیبی بـه آنها کمک 
کرد تا از مـا بیاموزنـد. هجـرت دانشـمندان آنها بـه این مناطـق، کمک کـرد تا از مـا بیاموزنـد. هجرت دانشـمندان 
ما بـه مناطق آنهـا و منتقل شـدن کتابهـای ما بـه آنها، کمـک کرد تـا از مـا بیاموزند. یـک روز آنهـا از ما یـاد گرفتند 
و شـاگرد ما بودنـد، بعد شـدند اسـتاد مـا؛ االن هم مـا از آنهـا یـاد میگیریم و شـاگرد آنهـا میشـویم و بعد میشـویم 
اسـتاد آنها. پس نسـل دانش پژوه و محقـق و پژوهنده ی کشـور مـا بداند؛ امـروز اگر برتـری علمی با غربیهاسـت، در 

آینده ی نـه چنـدان دوری با همـت و اراده ی شـما میتـوان کاری کـرد که فـردا آنها از شـما یـاد بگیرند.
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نهضت نرم افزاری انتظاری از جوانان و اساتید
مرزهای دانـش را بشـکنید. این که مـن میگویم نهضـت نرم افـزاری، انتظـار من از شـما جوانها و اسـاتید این اسـت. 
تولید علـم کنید. به سـراغ مرزهـای دانش برویـد. فکر کنیـد. کار کنید. بـا کار و تاش میشـود از مرزهایی کـه امروز 
دانـش دارد، عبور کـرد؛ در بعضـی رشـته ها زودتـر و در بعضـی رشـته ها دیرتر. فنـاوری هـم همین طور اسـت. علم 
باید ناظـر به فناوری باشـد. فنـاوری هم مرحله ی بسـیار مهـم و باالیی اسـت. در فناوری هـم میتوانیم پیـش برویم؛ 

رفتیم. همچنان کـه 

شاگردی در علم در عین عدم تقلید در فرهنگ
خوب اسـت شـما بدانید کـه در بعضـی از بخشـهای بسـیار حسـاس علمـِی کشـور مـا کارهایی شـده که هنـوز در 
دنیـا صـورت نگرفتـه اسـت. در فنـاوری تولید سـلولهای بنیـادی که بنـده چنـد وقـت پیـش، از آن یاد کـردم، یک 
مشـت جـوان مثـل شـماها کـه در تهـران هسـتند، فعالیـت میکننـد. اینهـا همـت کردنـد و رفتنـد از دیگـران یاد 
گرفتند؛ خودشـان هم فکر کردند، سـرمایه گذارِی فکـری کردند و توانسـتند کلید تولیـد و انجماد و حفظ و کاشـت 
سـلولهای بنیادی را به دسـت بیاورند. امـروز اینها بـرای اولین بـار در ایران سـلولهای بنیـادِی انسولین سـاز را تولید 
کرده انـد کـه در دنیـا هنـوز تولیـد نشـده اسـت. پـس شـاگردی کـردن اوالً به معنـای شـاگرد مانـدن نیسـت، که 
خیال کنیم همیشـه ما باید شـاگرد آنهـا بمانیم؛ نخیـر، همت کنیـد؛ خواهید دیـد آنها مجبور میشـوند از شـما یاد 
بگیرنـد. ثانیاً شـاگردی کردن در علـم، به معنـای تقلید کـردن در فرهنگ نیسـت؛ این نکته ی بسـیار مهمی اسـت. 
در زمـان قاجاریه اولین بـار نشـانه ها و نمونه های فرهنگ غربی وارد کشـور شـد. ایرانیهای اعیـاِن دربـارِی آن روز که 
اولین قشـرهایی بودند کـه با اروپاییهـا ارتباط برقرار کردند، نخسـتین چیـزی که یاد گرفتنـد، دانش نبـود؛ عادات و 
رفتار و نحوه ی معاشـرت آنهـا را یـاد گرفتند. این خـِط اشـتباه و خطا از همان جا ترسـیم شـد. عده یی فکـر میکنند 
چون غربیهـا از لحـاظ علمی بر مـا برتـری دارند، پـس مـا بایـد فرهنـگ و عقایـد و آداب معاشـرت و آداب زندگی و 
روابـط اجتماعـی و سیاسـیمان را از آنها یـاد بگیریم؛ این اشـتباه اسـت. اگـر اسـتادی در کاس به شـما درس بدهد 
و خیلی هـم اسـتاد خوبی باشـد و بـه او عاقـه هم داشـته باشـید، آیـا حتماً بایـد رنـگ لباس خـود را همـان رنگی 
انتخاب کنیـد که او میپسـندد؟ اگر این اسـتاد عـادت بدی هم داشـت، شـما باید این عـادت بـد را از او یـاد بگیرید؟ 
فرض کنید اسـتاد وسـط درس گفتـن، دسـتش را در دماغـش میکند؛ شـما علـم را از او یاد بگیریـد، چرا ایـن کار را 
از او یـاد میگیریـد؟ اروپاییها کارهـای غلط و خطـا و رفتارهای زشـت الـی ماشـاءاللَّ دارند؛ چرا بایـد این کارهـا را از 
آنها یـاد بگیریم؟ آن مـرِد مجـذوِب مفتوِن دانـش غربیهـا میگفت: ما بایـد از فرق سـر تا نوک پـا غربی شـویم. چرا؟ 
ما ایرانـی هسـتیم و باید ایرانـی بمانیم. ما مسـلمانیم و باید مسـلمان باشـیم. آنها بیشـتر از مـا علم دارنـد؛ خوب، ما 
میرویم علمشـان را یـاد میگیریم؛ چـرا باید عـادات و فرهنـگ و رفتـار و آداب معاشـرت آنهـا را یاد بگیریـم؛ این چه 
منطق غلطی اسـت؟ چـون آنها به دلیلـی باید چیـزی به نام کـراوات دور گردنشـان ببندنـد - که البته مـا نمیگوییم 
شـما چرا کـراوات میبندیـد؛ کـراوات مال آنهاسـت - آیـا ما هـم بایـد از آنهـا تقلید کنیـم؟ منطق مـا بـرای این کار 
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چیسـت؟ چـرا مـا لبـاس و رفتـار و آداب معاشـرت و حـرف زدن و حّتـی لهجـه ی آنهـا را تقلیـد کنیم؟ مـن گاهی 
میبینـم در تلویزیون گزارشـگر مـا از فـان نقطـه ی دنیا دارد بـه زبان فارسـی گـزارش میدهـد و مطلـب مربوط به 
ایران اسـت؛ اما زبان فارسـی را طـوری حـرف میزند مثـل این که یـک انگلیسـی دارد به زبان فارسـی حـرف میزند! 
این، ضعـف نفـس و احسـاس حقارت اسـت؛ چـرا مـن بایـد به خاطـر ایرانـی بودنم احسـاس حقـارت کنـم؟ من به 
زباِن خـودم افتخـار میکنم؛ مـن به فرهنـِگ خودم افتخـار میکنم؛ مـن به وطن و کشـور و گذشـته ی خـودم افتخار 
میکنم؛ چـرا بایـد از آنهـا تقلیـد کنم؟ بـرای تقلیـد از آنهـا دلیلـی نـدارم. علـم آنها بیشـتر اسـت؛ خیلی خـوب، ما 
علمشـان را یاد میگیریم و اگـر هزینه یی هم داشـته باشـد، میپردازیـم. اینها هـم اتفاقاً یـاد گرفته اند که علـم را باید 
با پول عـوض کرد. امـروز بیشـترین چیزی کـه برای غربیهـا مطرح اسـت، پول اسـت. در اسـام این طور نیسـت. در 
اسـام علم شـرافت ذاتـی دارد. از نظر آنها علـم به عنـوان قابل تبدیـل بودن بـه پـول ارزش دارد. علمی قیمـت دارد 
که بشـود با آن دالر یـا پوند به دسـت آورد. مـا از همین حالـِت آنها اسـتفاده میکنیـم و علمشـان را از آنهـا میخریم؛ 
هزینـه اش را میپردازیم؛ اما از کسـی تقلیـد نمیکنیـم و نباید هـم بکنیم. این حـرِف من با شـما جوانان اسـت. البته 

گفتـن این حرفها آسـان اسـت، امـا عمـل کردنش به ایـن آسـانی نیسـت؛ دشـواری کار ما این اسـت.

ضرورت تاش دستگاههای مسئول کشور برای پیشرفت 
دسـتگاه های مسـؤول کشـور، دسـتگاه های دولتی، دسـتگاه های گوناگـون، قانونگـذاران، دانشـگاه ها، مدیریتهای 
علمـی و دانشـگاهی و پژوهشـی کشـور، آمـوزش و پـرورش، همـه بایـد سـخت تـاش کننـد. مـا کـه راه را پیـدا 
کرده ایـم، مـا کـه میدانیـم بایـد ایـن راه را برویـم و خـود را بـه ایـن قلـه ی بلنـد برسـانیم، بایـد کار کنیـم. البتـه 
سـخت اسـت؛ عرق ریـزی دارد، خسـتگی دارد، بعضی آدم های سسـت عهد وسـط راه احسـاس خسـتگی میکنند و 
برمیگردند؛ امـا اکثریت خواهنـد رفت. بایـد ایـن راه را برویم؛ این کاِر دشـواری اسـت - کار آسـانی نیسـت - اّما این 

کار دشـوار را میتوانیـم بکنیـم و بـه فضل الهـی خواهیـم کرد.

تقلید فرهنگی، خطری بزرگ
دو نکته را عـرض میکنـم و عرایضم را پایـان میدهم. اشـاره کردم به مسـأله ی تقلیـد فرهنگی. البته تقلیـد فرهنگی 
خطـر خیلـی بزرگی اسـت، اما ایـن حرف اشـتباه نشـود بـا این که بنـده با ُمـد و تنـوع و تحـول در روشـهای زندگی 
مخالفـم؛ نخیـر، ُمدگرایـی و نوگرایی اگـر افراطی نباشـد، اگر روی چشـم و همچشـمِی رقابتهـای کودکانه نباشـد، 
عیبـی نـدارد. لبـاس و رفتـار و آرایـش تغییـر پیـدا میکنـد، مانعی هـم نـدارد؛ امـا مواظـب باشـید قبله نمـای این 
ُمدگرایـی بـه سـمت اروپا نباشـد؛ ایـن بـد اسـت. اگـر مدیسـت های اروپـا و امریـکا در مجاتی کـه ُمدهـا را مطرح 
میکنند، فان طـور لبـاس را برای مـردان یـا زناِن خودشـان ترسـیم کردند، آیـا ما بایـد این جـا در همدان یـا تهران 

یـا در مشـهد آن را تقلید کنیـم؟ این بـد اسـت. خودتان طراحـی کنیـد و خودتان بسـازید.
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ضرورت وجود مدل ملی در پوشش
بنده زمـان ریاسـت جمهوری در شـورای عالـی انقـاب فرهنگی قضیـه ی طرح لبـاس ملـی را مطرح کـردم و گفتم 
بیایید یک لبـاس ملی درسـت کنیـم؛ باالخره لبـاس ملی ما کـه این کت و شـلوار نیسـت. البتـه من با کت و شـلوار 
مخالف نیسـتم؛ خـود من هم گاهـی اوقـات در ارتفاعـات یا جاهـای دیگر ممکن اسـت کاپشـن هم بپوشـم؛ ایرادی 
هم نـدارد؛ اما باالخـره این لبـاس ملی ما نیسـت. عربها لبـاس ملی خودشـان را دارنـد، هندیها لباس ملی خودشـان 
را دارنـد، اندونزییاییها لباس ملی خودشـان را دارند، کشـورهای گوناگون شـرقی لباسـهای ملی خودشـان را دارند، 
آفریقاییهـا لباسـهای ملـی خودشـان را دارنـد و در مجامـع جهانـی هـر کس لبـاس ملـی خـود را دارد؛ افتخـار هم 
میکننـد. ما در جایـی رئیس جمهـوری را دیدیـم که لبـاس ملیاش عبـارت بـود از دامن! مرد بـزرگ، دامن پوشـیده 
بود! پاهـای او هـم لخت بود! یـک دامـن تقریباً تا حـدود زانـو، و هیچ احسـاس حقـارت هم نمیکـرد. با افتخـاِر تمام 
در آن جلسـه شـرکت میکـرد؛ میآمـد و میرفـت و مینشسـت. ایـن، لبـاس ملـی اوسـت؛ ایـرادی هـم نـدارد. عربها 
با تفاخـر، لبـاس ملـی خودشـان را میپوشـند - پیراهـن بلنـد و چفیـه و عقـال - و ممکن اسـت بـه نظر من و شـما 
هیچ منطقی هم نداشـته باشـد؛ اما لبـاِس آنهاسـت و آن را دوسـت دارنـد. من و شـما که ایرانی هسـتیم، لباسـمان 
چیسـت؟ شـما نمیدانید لباس ما چیسـت. البته مـن نمیگویم طرح ایـن لباس حتمـاً باید برگـردد به لبـاس پانصد 
سـال قبل؛ ابداً. من میگویم بنشـینید بـرای خودتان یک لبـاس طراحی کنیـد. البته االن ایـن را از شـما نمیخواهم؛ 
ایـن را من در شـورای عالـی انقـاب فرهنگی مطـرح کـردم. آن روز ما یـک بخـش دولتی را مأمـور کردیـم و گفتیم 
دنبال ایـن کار بروید. یـک کاِر مقدماتـی هم کردنـد، اما آن را بـه جایـی نرسـاندند؛ دوره ی ریاسـت جمهوری ما هم 
تمام شـد! من میخواهـم بگویم اگر شـما مـوی سـرتان را میخواهیـد آرایش کنیـد، اگـر میخواهید لباس بپوشـید، 

اگر میخواهید سـبک راه رفتـن را تغییـر دهید، بکنیـد؛ امـا خودتان انجـام دهیـد؛ از دیگران یـاد نگیرید.

نمونه هایی از تقلید فرهنگی در آرایش مو 
در کشـورهای غربـی و بیشـتر از همـه در امریـکا، حدود سـه چهـار دهه پیـش یک مشـت جوان بـر اثـر واخوردگی 
از شـرایط اجتماعـی، دچـار حرکتهایـی شـدند، کـه البتـه تـا امـروز هـم ادامـه دارد. در زمـان ما مظهـر ایـن افراد، 
بیتل هـا بودند کـه با آرایـش عجیـب و غریـب و با نوعی موسـیقی شـبیه موسـیقی پـاپ - کـه االن در دنیـا معمول 
اسـت - ظاهر میشـدند. بنده بعـد از انقاب بـه الجزایـر رفتـم. در خیابان ماشـین مـا عبور میکـرد. یک وقـت دیدم 
پسـر جوانی نصـف مـوی سـرش را تراشـیده و نصـف دیگـر را باقـی گذاشـته اسـت. هرچه مـن نـگاه کـردم، دیدم 
این آرایـش، هیـچ زیبایی نـدارد. مشـخص بـود او از کسـانی تقلیـد کـرده اسـت. در الجزایر، فشـار صنعتی و فشـار 
ابـزار تولیـد و تکنیک بـر زندگی مـردم اصـًا آنقدر نیسـت کـه یـک جـوان، احساسـاتی را پیدا کنـد کـه در امریکا 
یا انگلیـس یـا در جای دیگـر پیدا میکـرد؛ اما چـون دیـده بود آنهـا انجـام داده انـد، او هـم انجام میـداد. بنـده با این 
چیزهـا مخالفـم و دوسـت نمیـدارم جـوان مـا این طـوری حرکت کنـد و دختـر و پسـِر مـا دایم چشمشـان بـه آنها 

باشـد.
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توجه به نقش هدایت و کمک الهی در گزینش راه تقدیر
نکته ی دوم کـه میخواهم عـرض کنم، این اسـت: ما در بـاب گزینـش راه تقدیر گفتیم انتخـاب با شماسـت - در این 
شـکی نیسـت - اما نقش هدایـت و کمـک الهی را حتمـاً بایـد در نظر داشـت. گاهی شـما بـرای انجام کاری خسـته 
میشـوید، از خدای متعـال نیرو میخواهیـد، خدا هم به شـما نیرو میدهـد و راه میافتیـد. گاهی در یـک انتخاب دچار 
مشـکل میشـوید، از خدای متعال هدایت و دسـتگیری میخواهید، خـدا هم شـما را هدایت میکند. یکی هم هسـت 
کـه در آن شـرایط از خدا نیـرو نمیخواهـد، نیرو هـم گیرش نمیآیـد؛ از خـدا هدایـت نمیخواهد، هدایـت هم گیرش 
نمیآید. پـروردگار عالم به ما فرموده اسـت از مـن بخواهید؛ هدایـت بخواهید، کمـک بخواهید، توفیـق بخواهید. این 
اسـت که من بخصوص به جوانهـا میگویم رابطـه ی خود را بـا خدا مسـتحکم کنید و نقش دعـا و تضرع را بشناسـید. 
معنای دعـا این نیسـت که شـما از خـدا بخواهیـد و بنشـینید و فکـر نکنید؛ نـه، از خـدا بخواهیـد، تا وقتـی حرکت 
میکنیـد، در حرکت، شـما را کمـک کنـد. از خـدا بخواهید، تـا وقتی انتخـاب میکنیـد، در انتخاِب درسـت، شـما را 
کمک کنـد. از خدا بخواهید، تا اگر صحنه، صحنه ی دشـواری اسـت و قابل تشـخیص نیسـت، در تشـخیص به شـما 

کمـک کند.
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جوانها مسائل سیاسی کشور را تحلیل کنند *

عناصر باالبرنده ارزش جوان
ــد، ایجــاد  ــه حضــور داری ــر محیطــی ک ــان در ه ــای خودت ــا اخــاص و صف ــز، ب ــای عزی ــه شــما جوانه ــی ک فضای
میکنیــد، حقیقتــاً بــرای بنــده یــک فضــای بســیار شــیرین و جــذاب اســت. یقینــاً زبــده ی جوانــان کشــور، جوانان 
ــر  ــن قش ــن ای ــؤولیت و کار در بی ــد و مس ــاس تعه ــه احس ــد. هرچ ــوم دینیان ــاب عل ــجو و ط ــوز و دانش دانش آم

ــرود؛  ــر می ــی بیشــتر باشــد، ارزش جــوان باالت ــم و میلیون عظی

انجمن اسامی دانش آموزان، مجموعه ای پرکار و تاش و با ایمان
ــرکار  ــاش و پُ ــه مجموعه هــای بســیار پُرت ــد شــک داشــت کــه انجمن هــای اســامِی دانش آمــوزی از جمل و نبای
و بــا ایمــان محســوب میشــوند. لــذا مــن دیــدار بــا شــما را مغتنــم میشــمارم، بــه شــما بــه چشــم عناصری بســیار 
عزیــز نــگاه میکنــم، قــدر شــما را میدانــم و ایــن امیــد را در دل میپرورانــم کــه ان شــاءالَلّ در آینــده ی ایــن کشــور، 

نقــش و فعالیــت شــما بتوانــد آرزوهــای بــزرگ ایــن ملــت را بــرآورده کنــد.

داشتن جامعه پیشرفته علمی- اخاقی آرزوی هر جوان
یکــی از مهمتریــن آرزوهــای هــر جوانــی در ســنین شــماها - چــه پســر، چــه دختــر - ایــن اســت کــه در محیــط 
ــرفته  ــه ی پیش ــک جامع ــه ی او، ی ــد: جامع ــاهده کن ــات را مش ــن خصوصی ــد، ای ــی میکن ــه زندگ ــی ک و جامعه ی
ــد  ــوردار باش ــانی برخ ــی انس ــانی و اخاق ــِی انس ــط اجتماع ــت و رواب ــد؛ از عدال ــت باش ــم و مدنی ــاظ عل از لح

*. بیانات  در دیدار جمعی از اعضای انجمن  های اسامی دانش آموزان  1383/12/24
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ــا در  ــت م ــه مل ــی ک ــد. کار بزرگ ــته باش ــود داش ــان - وج ــوص جوان ــراد - بخص ــه ی اف ــرای هم ــنی ب ــق روش و اف
بیست وشــش ســال پیــش انجــام داد - یعنــی پدیــد آوردن انقــاب اســامی - اگــر پنجــاه ســال و یــا حّتــی ســی 

ــتیم.  ــان داش ــه ی خودم ــور و خان ــی را در کش ــه ی آرمان ــن جامع ــروز ای ــود، ام ــه ب ــام گرفت ــر انج ــال زودت س

منحرف ساختن انقاب مشروطه برنامه ای دقیق و حساب شده
ــود همــان کاری  ــران توانســته ب ــا ســالهای بعــد از مشــروطیت، اگــر ملــت ای وقتــی مشــروطیت به وجــود آمــد، ی
را بکنــد کــه در انقــاب اســامی کــرد، راه از آن زمــان شــروع میشــد و مــا امــروز میتوانســتیم شــاهد جامعه یــی 
باشــیم کــه هــم از لحــاظ علمــی و صنعتــی پیشــرفته اســت، هــم یــک جامعــه ی برخــوردار از عدالــت اســت، هــم 
یــک جامعــه ی برخــوردار از احســاس معنویــت و ایمــان معنــوی اســت - کــه ایــن بــرای جوانهــا خیلــی مهم اســت 
- ولــی وقتــی ملــت ایــران تشــنه ی چنــان تحولــی بــود، نگذاشــتند ایــن تحــول صــورت بگیــرد. این کــه میگویــم 
ــه  ــر ب ــا حاض ــت ی ــران نمیخواس ــت ای ــه مل ــه این ک ــی دارد؛ ن ــق و علم ــًا دقی ــبه ی کام ــک محاس ــتند، ی نگذاش
فــداکاری نبــود؛ چــرا، لیکــن در دوره ی مشــروطیت از بیتجربگــی ملــت و رهبــران آن اســتفاده کردنــد و حرکــت 
ــود -  عظیمــی کــه در ایــن کشــور علیــه اســتبداِد درازمــدت پادشــاهان - کــه سرچشــمه ی همــه ی بدبختیهــا ب

ــد. ــدم کردن ــوچ و منه ــه کشــاندند و از درون آن را پ ــه بیراه ــود، ب ــده ب به وجــود آم

ماجرای مشروطه ماجرای تلخ تاریخ ایران
ــران  ــدان شــدند؛ رهب ــران وارد می ــت ای ــر ماســت. مل ــخ اخی ــخ تاری ــای تل  ماجــرای مشــروطیت یکــی از ماجراه
روحانــی، علمــای بــزرگ و مراجــع از نجــف و از داخــل کشــور مــردم را بســیج کردنــد؛ ملــت هــم خــوب فــداکاری 
ــن حرکــت  ــه توانســتند ای ــا و ســلطه گران بیگان ــه ی کاری نداشــتند، دشــمنان، نفوذیه ــا چــون تجرب ــد؛ ام کردن
ــود  ــس ب ــت انگلی ــخص دول ــور مش ــمن به ط ــه آن روز دش ــن ببرند.البت ــد و از بی ــی کنن ــدم و خنث را از درون منه
ــت اندازی،  ــلطه، دس ــا س ــدف آنه ــد. ه ــا میکن ــکا ایف ــروز امری ــه ام ــرد ک ــا میک ــی را ایف ــان نقش ــا هم و در دنی
جهانگشــایی، دخالــت در امــور ملتهــا بــرای مکیــدن ثروتهــای ملــی و عقــب نگهداشــتن ملتهــای آســیا و آفریقــا و 
هــر جــای دیگــر بــود. در همــان قدمهــای اول بــا اســتفاده از روش هــای پیچیــده، مشــروطه را بــه غیــر آن راهی که 
ملــت بــرای آن حرکــت کــرده بــود - یعنــی راه اســتقال و آزادی در زیــر ســایه ی اســام - منحــرف کردنــد؛ بعضی 
ــین  ــی را خانه نش ــد، بعض ــرور کردن ــی را ت ــد، بعض ــدام کردن ــی را اع ــد، بعض ــم کردن ــروطه را مته ــران مش از رهب
ــه  ــم ک ــالی ه ــزده س ــد. ده پان ــوذ گرفتن ــادی خودشــان، فضــا را تحــت نف ــری به وســیله ی ای ــا غوغاگ ــد و ب کردن
گذشــت، انگلیســیها بــدل فــن مشــروطه و حرکــت عظیــم ملــت ایــران را زدند؛ یعنــی رضاخــان پهلــوی را ســرکار 
ــه نداشــتند؛ بنابرایــن دشــمن توانســت کار خــودش را  ــه نداشــت؛ حّتــی رهبــران هــم تجرب ــد. ملــت تجرب آوردن
بکنــد؛ لــذا آغــاز ایــن حرکــت بــزرگ، هشــتاد نــود ســال تأخیــر افتــاد و در طــول ایــن مــدت هــر کار توانســتند، 
بــا ایــن ملــت مظلــوم و بــا ایــن کشــور کردنــد. پهلویهــا را ســر کار آوردنــد، بــرای این کــه ســلطه ی بیگانــه را - کــه 
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مکمــل سرنوشــت ســیاه ملــت پــس از اســتبداد داخلــی بــود - بــر ملــت تحمیــل کننــد؛ و چــون میدانســتند ملت 
بــا پیشــرفت های دنیــا آشناســت، بــرای این کــه اشــتهای بســیار صادقانــه ی ملــت بــه پیشــرفت را فروبخواباننــد، 
بــا ابزارهــای زرق و بــرق تمــدن، ســر ملــت را گــرم کردنــد و حقیقــِت تمــدن غربــی را - کــه علم و پیشــرفت بــود - 
از او دریــغ کردنــد و ملــت را بــه ظواهــر ســرگرم ســاختند؛ مثــل بچه یــی کــه گرســنه اســت و ممکــن اســت ســراغ 
ــا  ــد ت ــا پفــک نمکــی اشــتهایش را از بیــن ببرن ــرود؛ امــا به جــای دادن غــذای دارای پروتئیــن و ویتامیــن، ب غــذا ب

دیگــر میلــی پیــدا نکنــد؛ ایــن کار را بــا ملــت کردنــد.

ناکامی دشمنان در جلوگیری از پیروزی انقاب اسامی
ــاب اســامی  ــرای انق ــه ب ــه زمین ــا این ک ــد ت ــه گذران ــلطه ی بیگان ــت در ســختیهای ناشــی از س ــن مل ــالها ای س
ــذ در همــه ی دلهــا، در میــان مــردم به وجــود  ــا اراده و عــزم راســخ و ناف آمــاده شــد. رهبــری حکیــم، پُرقــدرت، ب
آمــد و وارد میــدان شــد؛ ملــت هــم تجربــه پیــدا کــرده بودنــد؛ لــذا انقــاب اســامی شــکل گرفــت و ایــن دفعــه 
ــد. در دوره ی  ــرده بودن ــدا ک ــه پی ــامی تجرب ــاب اس ــران در انق ــت و رهب ــون مل ــد؛ چ ــر مان ــمن بیاث ــد دش ترفن
ــذا  ــاک اســت؛ ل ــی چقــدر خطرن ــا آمادگیهــای قبل ــگان ب ــران و مــردم نمیدانســتند کمیــن بیگان مشــروطه، رهب
حصارهــای خودشــان را برچیدنــد و مهیــای قبــول حملــه ی دشــمن شــدند؛ دشــمن هــم آمــد و هــر کار خواســت، 
در ایــن کشــور کــرد. ایــن دفعــه در انقــاب اســامی، بــا اســتفاده ی از تجربــه ی مشــروطیت، هــم ملــت مــا، هــم 
رهبــران روحانــی مــا و هــم روشــنفکران صــادق مــا فهمیدنــد کــه بایــد حصــار معنــوی - یعنــی حصــار ایمــان، 

ــد. ــه دارن ــم نگ ــای دشــمن محک ــل توطئه ه ــداری - را در مقاب ــار بی ــی و حص ــهای انقاب ارزش

–مرگ بر آمریکا– عامل غفلت زدایی مردم از دشمن
ــر  ــد، به خاط ــوش نمیکن ــکا« را فرام ــر امری ــرگ ب ــال »م ــش س ــد از بیست وش ــا بع ــت م ــد مل ــه میبینی این ک
ــرگ  ــع »م ــان. در واق ــدن هم ــه ش ــیر توطئ ــان، و اس ــی هم ــتکبار جهان ــه ی اس ــت از توطئ ــه غفل ــت ک ــن اس ای
ــالَلّ مــن الّشــیطان الّرجیــم« اســت کــه اول هــر  ــر امریکا«یــی کــه مــردم مــا میگوینــد، مثــل همــان »اعــوذ ب ب
ــرای  ــم ب ــه خــدا از شــیطان رجی ــه میشــود. اســتعاذه ی ب ــل از »بســم اللَّ الّرحمن الّرحیم« گفت ــرآن قب ســوره ی ق
چیســت؟ بــرای ایــن اســت کــه انســان مؤمــن یــک لحظــه حضــور شــیطان را فرامــوش نکنــد؛ یــک لحظــه از یــاد 
نبــرد کــه شــیطان آمــاده ی حملــه بــه او و انهــدام حصــار معنــوی و ایمانــِی اوســت. »مــرگ بــر امریــکا« هــم برای 
ــته اند و  ــور داش ــن کش ــه در ای ــاری ک ــع سرش ــی مناف ــلطه گران جهان ــد س ــوش نکن ــت فرام ــه مل ــت ک ــن اس ای
دســت آنهــا کوتــاه شــده، از یــاد نبرده انــد. آنهــا همیشــه دنبــال ایــن هســتند کــه همــان منافــع را بــاز در داخــل 
ایــن کشــور بــرای خودشــان تأمیــن کننــد و بــه قیمــت نابــودی اســتعداد جوانــان و آینــده ی این کشــور، بــر ثروت 

و علــم و فنــاوری خــود بیفزاینــد. پــس ملــت ایــران دیــر شــروع کــرد؛ از انقــاب اســامی شــروع کــرد.
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گذار از وضع موجود به وضع مطلوب نیازمند تاش چند نسل
بــرای تبدیــل وضعیتــی کــه بــرای ملــت پیــش آمــده بــود، بــه وضعیــت مطلوبــی کــه اول شــرح دادم، یــک ســال 
و دو ســال و ده ســال کافــی نیســت؛ ایــن تغییــراِت عظیــِم عمیــِق اجتماعــی بایــد در طــول چنــد نســل به وجــود 
ــا اندکــی از ســنین  ــم. کســانی کــه در ســنین شــما ی ــن راه را پیــش رفته ای ــادی از ای ــغ زی ــروز مبال ــا ام ــد. م بیای
ــه ی خــود را آن روز خــوب انجــام  ــد، وظیف ــه کار کردن شــما بیشــتر، در انقــاب اســامی حضــور داشــتند و جانان

ــد. ــی کردن ــد؛ نســل بعــد از آنهــا هــم در طــول بیست وشــش ســال گذشــته تاشــهای خوب دادن

پیشرفت های علمی کشور حاصل خودباوری ملت 
ــادی - کــه از دانش هــای بســیار  ــش ســلولهای بنی ــش هســته یی، در دان ــا امــروز در دان این کــه شــما میبینیــد م
ــه  ــم ب ــا را ه ــمنان م ــه دش ــم ک ــرفت هایی کرده ای ــر پیش ــته های دیگ ــیاری از رش ــت - و در بس ــاب دنیاس کمی
اعتــراف وادار میکنــد، نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه در محیطــی کــه خودبــاوری وجــود دارد و ملــت تــوان خــود 
ــح  ــوان فت ــی را میت ــوع قله ی ــه ن ــه مشــغول کار اســت، هم ــدون ســلطه ی بیگان ــه و ب ــرده اســت و آزادان ــاور ک را ب
کــرد. مــا میتوانیــم قله هــای علــم و اخــاق - نــه علــم بیاخــاق و ضداخــاق؛ مثــل علمــی کــه امــروز در دنیــای 
ــه را  ــط عادالن ــت و رواب ــم و عدال ــح کنی ــه را فت ــی انســان در جامع ــزت حقیق ــرب وجــود دارد - و پیشــرفت و ع غ
ــه پیــش روی خــود  ــی ب ــن کشــور وقت ــه هــر جــوان ای ــم ک ــان عمــل کنی ــم و آن چن ــرار نمایی در کشــورمان برق
نــگاه میکنــد، تمــام افق هــا را روشــن ببینــد. امــروز دنیــای غــرب در ایــن بخــش احســاس عجــز میکنــد. امــروز 
کشــورهایی کــه در اوج پیشــرفت علمــی و صنعتــِی مــادی هســتند، جوانهایشــان احســاس نومیــدی و بیآیندگــی 
میکننــد؛ لــذا خودکشــی و تبهــکاری در بیــن آنهــا خیلــی زیــاد اســت. مــا میتوانیم ایــن محیــط پُرامیــد و پُرشــوِر 
ــه شــما  ــه شــرط این ک ــا ب ــم؛ ام ــه را در کشــور ایجــاد کنی ــط عادالن ــوی و رواب ــادی و معن ــا پیشــرفت م همــراه ب

جوانهــا آن چنــان کــه شایســته ی نســل شــما در چنیــن دورانــی اســت، حرکــت کنیــد.

بیداری نسل جوان، کار و تاش، شرط رسیدن به وضع مطلوب
ــن خصــوص یــک  ــد. حضــور انجمن هــای اســامی در ای ــدار و آگاهن ــا بی خوشــبختانه مــن میبینــم جوانهــای م
ــای  ــی - در عرصه ه ــوم دین ــاب عل ــه ط ــجو، چ ــه دانش ــوز، چ ــه دانش آم ــا - چ ــور جوانه ــت. حض ــانه اس نش
ــانه های  ــن نش ــه م ــده - ک ــرای آین ــا ب ــری آنه ــای فک ــا و زمینه چینیه ــردن آنه ــر ک ــی، فک ــف اجتماع مختل
ــد  ــا بای ــد؛ منته ــا خــوب کار میکنن ــروز م ــای ام ــه جوانه ــن اســت ک ــر ای ــل ب ــم - همــه دلی آن را مشــاهده میکن
بیــدار باشــند. بــا وضــع کنونــی مــا، رســیدن بــه آن قلــه، مســتلزم طــی کــردن یــک فاصلــه اســت؛ ایــن فاصلــه 
ــا و  ــه هوس ه ــدن ب ــغول ش ــدن و مش ــرگرم ش ــی و س ــانی، راحت طلب ــن آس ــتن، ت ــا نشس ــرد. ب ــی ک ــد ط را بای
بازیچه هایــی کــه دشــمن ســر راه مــا و جوانهــای مــا قــرار میدهــد، ایــن راه طــی نخواهــد شــد. ایــن نســل بایــد 
ــاط و نظــم  ــق انضب ــد و به طــور دقی ــد خــوب درس بخوانی ــد. بای ــه اکمــال برســاند و تمــام کن کار گذشــتگان را ب
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ــد. ــت کنی ــی را رعای اجتماع

هرج و مرج و محیط فاقد امید مانع نیل به پیشرفت
 محیــط هــرج و مــرج و محیطــی کــه در آن امیــد وجــود نداشــته باشــد، ضــد پیشــرفت اســت. شــما ببینیــد امروز 
ــن  ــد روی ای ــد و از طــرق گوناگــون میخواهن ــت مأیوس ان ــن مل ــا ای ــا کــه از برخــورد چهره به چهــره ب دشــمنان م
ملــت اثــر بگذارنــد، از همیــن وســایل اســتفاده میکننــد؛ یعنــی ســعی میکننــد افــق را تیــره و تــار نشــان دهنــد؛ 
ــل  ــوان را از تحصی ــد؛ ج ــغول کنن ــون مش ــرگرمیهای گوناگ ــا و س ــه بازیچه ه ــوان را ب ــد؛ ج ــد کنن ــوان را ناامی ج
ــا همبســتگی،  ــا وجــدان کاری، ب ــود. ب ــذا بایــد بیــدار ب ــاز بدارنــد و او را تحریــک بــه هــرج و مــرج کننــد؛ ل علــم ب
ــدا و  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــال ب ــده، و درعین ح ــزی ش ــه و برنامه ری ــا کار مدبران ــرا، ب ــرم و گی ــه و گ ــاِش امیدواران ــا ت ب
اســتمداد از پــروردگار، بایــد ایــن فاصلــه را طــی کــرد. جــوان بایــد همــه ی اینهــا را بــا هــم مدنظــر داشــته باشــد.

باز بودن راه کسب معرفت و آگاهی های سیاسی برای جوانان
ــا در  ــن کشــور و مســائل سیاســی آشــنا شــود. در گذشــته، جوانه ــا مســائل کان ای ــد ب ــا میتوان ــروز جــوان م ام
ســنین شــما از مســائل سیاســی کشــور چیــزی ســر در نمیآوردنــد. دولتهــا میآمدنــد، میرفتنــد، عــوض میشــدند، 
انتخابــات نمایشــی برگــزار میشــد و عده یــی را بــر اســاس فهرســت دربــار بــه آنچــه بــه آن مجلــس شــورای ملــی 
میگفتنــد، میفرســتادند و اصــًا کســی هــم خبــر نمیشــد! واقعــاً ماهــا اســم رؤســای دولــت را هــم نمیدانســتیم؛ 
ــود؛ امــا  ــه ایــن کار نداشــت؛ راههــای معرفــت سیاســی بســته ب هیچ کــس از جوانهــا در کشــور عاقــه و شــوقی ب
امــروز این طــور نیســت؛ امــروز جــوان مــا نقشــه های اســتکبار را میدانــد؛ حضــور اســتکبار در ســطح منطقــه را بــا 
ســاز و برگ هــای سیاســی و نظامیــاش میشناســد؛ نقــش امریــکا در فلســطین اشــغالی را میدانــد؛ ارزش و اهمیــت 
واالی جهــاد فلســطین را میدانــد. مــا در ســنین شــماها شــاید اســم فلســطین بــه گوشــمان نخــورده بــود. آن وقت 
هــم مبــارزه بــود، آن وقــت هــم فلســطین غصب شــده بــود، امــا کســی خبــر نداشــت؛ ولــی امــروز همــه ی اینهــا را 

جوانهــای مــا میداننــد.

کسب توان تحلیل سیاسی به جای سیاست بازی برای جوانان
بنــده طرفــدار ایــن هســتم کــه جوانهــا در جریــان مســائل سیاســی کشــور قــرار بگیرنــد و بتواننــد تحلیــل کننــد. 
البتــه سیاســیکاری، سیاســت بازی و آلــت دســت ایــن حــزب و آن حــزب شــدن را بنــده بــرای جــوان نمیپســندم؛ 
ــد اثرگــذار باشــد و  ــد میتوان ــرای جــوان هیــچ شــرف و افتخــاری ایجــاد نمیکنــد؛ امــا این کــه جــوان بدان اینهــا ب
ــا  ــد نقــش ایف ــه میتوانن ــد ک ــا فهمیدن ــای م ــاع مقــدس جوانه ــی ارزش دارد. در دوران دف ــد، خیل ــا کن نقــش ایف
کننــد، و نقــش ایفــا کردنــد. جوانهــای شــانزده، هفــده ســاله بــه میــدان نبــرد رفتنــد و چهــار ســال، پنــج ســال، 
شــش ســال، هشــت ســال - بــه اختــاف اشــخاص - در میــدان نبــرد ماندنــد و ســپس به عنــوان شــخصیت های 
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برجســته و آگاه و توانــا و باکفایــت از میــدان جنــگ بیــرون آمدنــد. بســیج عمومــی مــردم - کــه آن روز بــه دســتور 
امــام انجــام گرفــت - جوانهــای مــا را آن چنــان آبدیــده و آگاه کــرد کــه هــم در دفــاع مقــدس توانســتند نقــش ایفا 

ــروز هــم همین طــور اســت. ــد؛ ام ــا کردن ــد، هــم در صحنه هــای دیگــر نقــش ایف کنن

جشن تکلیف سیاسی جوانان
حضــور جوانــان در صحنه هــای انتخابــات ایــن کشــور در طــول زمــان، یــک حضــور شــاد و مؤثــر و تعیین کننــده 
بــوده؛ حــاال هــم بایــد همین طــور باشــد. در آینــده ی نه چنــدان دوری - حــدود دو ســه مــاه دیگــر - مــا انتخابــات 
داریــم. جــوان مــا بایــد بــه مســأله یی مثــل انتخابــات، بــه چشــم یــک عمــل صالــح و یــک کاِر بــزرگ نــگاه کنــد. 
جنــاب آقــای علــی اکبــری در صحبــت خــود تعبیــر خوبــی کردنــد؛ در واقــع انتخابــات بــرای جوانــان مــا کــه برای 
اول بــار وارد ایــن صحنــه میشــوند، جشــن تکلیــف سیاســی اســت. جشــن تکلیــف عبــادی روزی اســت که انســان 
ــار میــرود نقــش خــود را  ــرای اول ب ــد. جشــن تکلیــف سیاســی روزی اســت کــه ب مکلــف میشــود و نمــاز میخوان
بــرای انتخــاب یــک فــرد، یــا بــه عنــوان نماینــده ی مجلــس، یــا بــه عنــوان نماینــده ی در شــورای شــهر، یــا بــه 

عنــوان رئیــس جمهــور ایفــا میکنــد؛ اینهــا خیلــی بــاارزش اســت.

سر فصل وظایف جوانان 
ــا  ــن ب ــه م ــت. البت ــف جوانهاس ــزو وظای ــل، ج ــل و باط ــرگرمیهای عاط ــِز از س ــی و پرهی ــدن، پاکدامن درس خوان
ســرگرمی و تفریــح و شــادی جوانهــا خیلــی موافقــم؛ امــا بعضــی از ســرگرمیها و تفریح هــای منحــرف را دشــمن 
بــه قصــد غافــل کــردن مــا و جوانــان عمــداً وارد جامعــه ی مــا میکنــد. ایــن، مخصــوص جامعــه ی مــا نیســت؛ در 

ــن کار را میکننــد. خیلــی جاهــای دیگــر هــم ای

صهیونیستها عامل فساد جوانان در کشورهای اسامی
ــزی و  ــل مال ــف آســیایی - مث ــه در کشــورهای مختل ــددی داشــتیم ک ــای متع  در یکــی دو ســال گذشــته خبره
ــود و آنهــا  ــه صــورت قاچــاق وارد کشورشــان شــده ب ــی، ســیدیهایی کــه ب ــی کشــورهای اروپای چیــن و ... - و حّت
بــرای جوانهــا گمراه کننــده و مضــر تشــخیص داده بودنــد، جمــع آوری و منهــدم کردنــد. در واقــع بــا ایــن ســیدیها 
مثــل مــواد مخــدر - کــه دوروبــر اینهــا گشــتن، بــرای جوانهــا گنــاه اســت - برخــورد کردنــد. کســانی هــم کــه این 
محصــوالت را قاچــاق میکننــد، غالبــاً صهیونیســت های خبیــث هســتند؛ اینهــا عامــل گمراهــی و فســاد جوانهــا 

ــران هســتند. ــژه در ای ــی از کشــورها، بخصــوص در کشــورهای اســامی، و به طــور وی در خیل

عامل فسادافکنی در میان جوانان جوامع 
ــی و  ــی و پیشــرفت مدن ــه پیشــرفت علم ــران ب ــت ای ــد مل ــند. نمیخواهن ــران میترس ــده ی ای ــون از آین ــرا؟ چ  چ
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پیشــرفت اجتماعییــی برســد کــه بــرای بقیــه ی کشــورهای اســامی الگــو شــود؛ کمااین کــه حرکتهــای اســامی 
ــد  ــما بتوانی ــه ش ــا روزیک ــده؛ منته ــو ش ــم الگ ــا االن ه ــران ت ــت ای ــه مل ــد ک ــان میده ــر نش ــورهای دیگ در کش
ــه ی  ــرفته ی عادالن ــه ی پیش ــد و جامع ــح کنی ــی را فت ــانی و اخاق ــتیهای انس ــان و همزیس ــم و ایم ــای عل قله ه
ــلحه ی دشــمن  ــد، اس ــه کنی ــاب را نهادین ــهای انق ــد و ارزش ــود آوری ــا را به وج ــاده و معن ــوردار از م ــوِی برخ معن

ــه آن جــا برســید. ــد شــما ب ــد نگذارن ــد. میخواهن ــی از کار میافت بکل

غنی سازی انجمن های اسامی از معارف اخاقی و دینی و سیاسی
ــه  ــر ک ــه یکدیگ ــا ب ــِی دله ــی و ایمان ــد قلب ــن پیون ــد. ای ــد تشکلشــان را مســتحکم کنن ــای اســامی بای انجمن ه
ــی را  ــد. محافل ــت کنی ــظ و تقوی ــن را حف ــت؛ ای ــم اس ــی مغتن ــرده، خیل ــدا ک ــور پی ــامی تبل ــای اس در انجمن ه
ــی  ــی و سیاس ــی و دین ــارف اخاق ــآورد، از مع ــود می ــان به وج ــوزان و جوان ــه ی دانش آم ــن از مجموع ــه انجم ک
ــن از لحــاظ  ــد و همچنی ــرار بگیری ــر ق ــای دیگ ــوی جوانه ــدن، الگ ــد. از لحــاظ درس خوان ــی کنی ــوردار و غن برخ
حضــور در میدان هــای گوناگــون اجتماعــی و سیاســی شــاخص باشــید؛ انگشــت اشــاره یی باشــید بــرای 
ــر  ــا تحمیــل امکان پذی ــا و ب ــا ادع ــن ب ــه ای ــد. البت ــگاه کننــد و از شــما درس و الهــام بگیرن ــه شــما ن جوانهــا کــه ب
ــه  ــما و ب ــاره ی ش ــه اش ــما، ب ــگاه ش ــه ن ــی ب ــور طبیع ــران به ط ــا دیگ ــازید ت ــان بس ــود را آن چن ــد خ ــت؛ بای نیس
تشــخیص شــما احتــرام بگذارنــد و آن را معتبــر بداننــد و بــه عنــوان نشــانه یی از آن اســتفاده کننــد. کار و برنامــه ی 
ــوان  ــل ج ــروز نس ــد. ام ــعه دهی ــان را توس ــذاری خودت ــره ی تأثیرگ ــد. دای ــن باش ــد ای ــامی بای ــای اس انجمن ه
دانش آمــوزی مــا بســیار خــوب اســت. شــما بایــد خــود را در دوران دانش آمــوزی و دبیرســتان آن چنــان بســازید 
ــذار باشــید.  ــط هــم اثرگ ــد در آن محی ــد، بتوانی ــه رفتی ــا حــوزه ی علمی ــه دانشــگاه ی ــر ب ــردا اگ ــه ان شــاءالَلّ ف ک
ــرکاری  ــت و پُ ــاش و فعالی ــاظ ت ــم از لح ــی، ه ــاظ اخاق ــم از لح ــی، ه ــاظ علم ــم از لح ــود را، ه ــخصیت خ ش
ــل  ــد، مث ــرار گرفتی ــا ق ــر ج ــه در ه ــد ک ــاده کنی ــه آم ــی، آن گون ــی و سیاس ــای اجتماع ــاط کار در زمینه ه و نش

ــد. ــن کنی ــط را روش ــی محی چراغ
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نقـش برجسـته جوانـان در تاریـخ کشـور بعـد از 
انقاب اسامی

عقـب  علـت  بی کفایـت،  و  فاسـد  زمامـداران 
ماندگی های کشور

عوامل ایجاد تحول عظیم در کشور
برافراشـته شـدن پرچـم حاکمیـت دین بـر زندگی 

بشری توسط ملت ایران
رسـیدن ملـت ایـران بـه قله هـای پیشـرفت علت 

تبلیغات سوء دشمن
غایـت تـاش دشـمنان، گرفتن اعتمـاد بـه نفس، 

خاقیت و ابتکار از جوانان کشور 
مسئولیت مضاعف انجمن های اسامی

ضرورت تقویـت بنیـه اعتقـادی و اخاقـی اعضای 
انجمن های اسامی

و ...

نقش نیروی جوان در پیشبرد ملت تا قله های پیشرفت
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نقش نیروی جوان در پیشبرد ملت تا قله های پیشرفت *

نقش برجسته جوانان در تاریخ کشور بعد از انقاب اسامی
ــن  ــا گاه در شــرایطی ای ــد. ام ــک کشــور دارای اهمیتن ــت و ی ــک مل ــرای ی ــا ب ــه جوانه همیشــه اینجــور اســت ک
ــاب مثــال اگــر بخواهیــم عــرض کنیــم، وقتــی یــک کشــوری، یــک ملتــی  اهمیــت مضاعــف می شــود. مثــًا از ب
ــا  ــود؛ ی ــر می ش ــا بارزت ــوان در آنج ــش ج ــت، نق ــود هس ــمنان خ ــا دش ــی ب ــش نظام ــارزه و چال ــک مب ــر ی درگی
وقتــی یــک کشــور در حــال خیــزش بــه ســمت قله هــای علمــی و عملــی و تجربــی و سیاســی و اجتماعــی اســت، 

ــود. ــر می ش ــت بارزت ــخ آن مل ــر در تاری ــات دیگ ــا از اوق ــش جوانه نق
ــن دوران، لحظــات حساســی  ــد از انقــاب، در تمــام طــول ای ــا بع ــن اســت کــه کشــور و جامعــه ی م حقیقــت ای
ــده اســت کــه نقــش جوانهــا و تأثیــر حالــت جوانــی و اســتعدادهای جوانــی در آن، یــک نقــش برجســته  را گذران
اســت. بــا اینکــه مــا ملــت بــا اســتعدادی هســتیم و بودیــم، بــر اثــر تســلط سیاســتهای اســتعماری و اســتبدادی 
ــی  ــم جهان ــه ی عل ــرن، از قافل ــر، در طــول دو ســه ق ــی و حکومتهــای غاصــب و جائ ــِی خاندان و ســلطنتهای موروث

ــم. ــب ماندی عق
زمامداران فاسد و بی کفایت، علت عقب ماندگی های کشور

ــا را  ــه ی عقب ماندگی ه ــی و بقی ــی و نظام ــادی و فرهنگ ــی اقتص ــود عقب ماندگ ــراهِ خ ــی هم ــی علم عقب ماندگ
هــم بــه بــار مــی آورد. یــک کشــوری کــه بــا توجــه بــه اســتعداد خــود، بــا توجــه بــه زمینه هــای طبیعــی و انســانی 
ــگاه کنیــد، توجــه می کنیــد کــه  ــه نقشــه ی جهــان ن ــا توجــه بــه جایــگاه جغرافیایــی خــود - کــه اگــر ب خــود، ب
ایــران در چــه نقطــه ی حساســی قــرار دارد - بــا توجــه بــه ذخائــر زیرزمینــی خــود، بایــد یکــی از پیشــرفته ترین 

*. بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسامی دانش آموزان  1386/02/1۹
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و یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای دنیــا باشــد، در دوره ی حکومتهــای قاجــاری و بعــد پهلــوی، تبدیــل شــد بــه 
ــاد. گناهــش  ــاق افت ــا اتف ــخ م ــن، در تاری ــِف توســری خور. ای ــِر ضعی ــاده ِی دست نشــانده ِی فقی حکومــت عقب افت
بــه گــردن کیســت؟ در درجــه اول بــه گــردن آن زمامــداران فاســد و بــی کفایــت اســت، کــه وابســته هــم شــدند؛ 
وقتــی سیاســتهای اســتعماری غــرب وارد میــدان شــد، وابســته هــم شــدند. آنهــا همــت و حمّیــت نداشــتند؛ فقط 
ــر دوش  ــاه، در درجــه اول ب ــد. گن ــت خودشــان بودن ــدرت حکوم ــظ ق ــی خودشــان و حف ــی و آقای ــر زندگ ــه فک ب
ــران حــق دارد کــه  اینهاســت؛ حــاال حــد اقــل ایــن دو سلســله ی ســاطین قاجــاری و ســاطین پهلوی.ملــت ای
ــم و وحشــتناکی  ــه ی عظی ــرد و ادعانام ــن ســتمگران را بگی ــان ای ــال گریب ــت و در پیــش خــدای متع در روز قیام
را علیــه اینهــا در دســت بگیــرد، بگویــد اینهــا کســانی بودنــد کــه یــک کشــورِ بــا اســتعداد، غنــی، بــزرگ، دارای 
آن ســابقه ی فرهنگــی بــی نظیــر را - کــه چنیــن کشــوری الاقــل بایــد در ِعــداد کشــورهای درجــه ی یــک جهــان 
باشــد؛ وااّل اصــًا درجــه ی یــک اســت؛ و در بــاالی ســتون کشــورها بایــد قــرار داشــته باشــد - تبدیــل کردنــد بــه 

ــا امیــد. یــک کشــور درجــه ی چنــدم؛ هــم فقیــر، هــم ضعیــف، هــم تحقیــر شــده، هــم توســری خور، هــم ن

عوامل ایجاد تحول عظیم در کشور
بعــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ در خــال ایــن صــد، صــد و بیســت ســالی کــه بخــش آخــر آن دوران ســخت تــا امــروز. 
ــی در آســمان  ــد؛ برقهای ــه هشــدارهایی دادن ــدا شــدند ک ــی پی ــدار و شــخصیتهای بزرگ ــای بی گذشــته، وجدانه
ــود  ــه وج ــی ب ــد؛ بیداری های ــود آم ــه وج ــنی هایی ب ــه روش ــد ک ــور جهاندن ــن کش ــِی ای ــِی زندگ ــک و ظلمان تاری
آمــد کــه یــک نمونــه اش مخالفــت میــرزای شــیرازی بــا کمپانــی رژِی معــروف بــود کــه در واقــع همــه ی کشــور را 
بتدریــج می بلعیــد و می خواســت سرنوشــتی مثــل سرنوشــت اســتعماری هندوســتان بــرای ایــران رقــم بزنــد؛ یــا 
فریادهــای مرحــوم آیــت اللَّ مــدرس در صحــن مجلــس ملــی آن روز در مقابلــه ی بــا رضاخــان و دیگــران و دیگران، 
ــها  ــل انگلیس ــور را تحوی ــه ی کش ــه هم ــتند ک ــتند می بس ــه آن روز داش ــه ای ک ــرارداد خائنان ــا آن ق ــه ب در مقابل
ــه  ــت ب ــرد. نهض ــم ک ــا را محک ــرد، عزم ه ــن ک ــا را روش ــرد؛ دله ــن ک ــا روش ــن فض ــاای در ای ــا برقه ــد. اینه بدهن
وســیله ی پیشــروان ایــن فکــر شــروع شــد، رهبــری الهــی و بــا عــزم و ارده ای مثــل امــام، خــدای متعــال در اختیار 
ــاز هــم همیــن جوانهــا، حرکــت خودشــان را کردنــد، یــک تحــول عظیــم و بنیــادی بــه وجــود  ملــت گذاشــت؛ ب
آمــد؛ میله هــای زندانــی کــه ملــت ایــران در آن گرفتــار بــود، شکســته شــد، لکــن از اینجــاای کــه انقــاب شــروع 
ــر از چالشــهای گوناگــون  ــی پ ــن راه طوالن ــی اســت. ای ــران برســد، راهِ طوالن ــد ملــت ای ــا آنجــاای کــه بای کــرد، ت
ــا را  ــم نیروه ــم عظی ــد، تراک ــکار می خواه ــد، ابت ــاط می خواه ــد، نش ــرو می خواه ــد، نی ــت می خواه ــت؛ هم اس

ــی تأمیــن شــود. ــه وســیله ی جوانهــا، روحیــه جــوان، نشــاط جوان ــد ب می طلبــد. اینهــا بای
معمــوالً دوران دفــاع مقــدس را بــه یــاد می آورنــد کــه درســت هــم هســت؛ انســان در دوران دفــاع مقــدس، گاهــی 
ــد کــه چشــم انســان از کثــرت جمعیــت، ســیاهی می رفــت و از شــور و شــوقی  آنقــدر داوطلبــان جــوان را می دی
کــه اینهــا داشــتند بــرای اینکــه بــه خطــوط مقــدم دفاعــی برونــد و از اســتقال کشــور در مقابــل تهاجــم نظامــی 
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دفــاع کننــد.

برافراشته شدن پرچم حاکمیت دین بر زندگی بشری توسط ملت ایران
ــتیم،  ــه داش ــری ک ــف دیگ ــراوان ظری ــهای ف ــا و چالش ــر م ــای دیگ ــه قضای ــم ک ــرض کن ــم ع ــن می خواه ــا م ام
ــری  ــی بش ــر زندگ ــن را ب ــت و دی ــِت معنوی ــم حاکمی ــران پرچ ــت ای ــت. مل ــدس نیس ــاع مق ــر از دوران دف کمت
برافراشــته و در دســت گرفتــه. ایــن، خیلــی مهــم اســت. درســت اســت کــه امــروز انســانها در همــه نقــاط دنیــا 
تقریبــاً، بخصــوص در همیــن کشــورهای غربــی و مــادی، از مادیــت دلــزده شــده اند؛ دلشــان بــرای یــک معنویتــی 
ــن  ــزی ورای ای ــال چی ــم دنب ــر در گ ــا س ــد و جوانه ــر می زن ــند - پ ــت را نمی شناس ــم آن معنوی ــت ه ــه درس - ک
ــای  ــا قدرته ــد؛ ام ــال معنویتن ــده ؛ دنب ــادی ش ــا ع ــرای آنه ــه ب ــتند ک ــادی هس ــذات م ــن ل ــادی و ای ــر م ظواه
اداره کننــده ی عالــم، مدیریتهــای اقتصــادی دنیــا؛ یعنــی همیــن غارتگــران، چپاولگــران، یعنــی همیــن کــه شــما 
ــه ســمت معنویــت راه پیــدا کننــد. شــوق هســت؛ امــا  ــد ملتهــا ب ــی می گوئیــد، نمی گذارن ــه آن اســتکبار جهان ب
ــزرگ در یــک  ــع هــم هســت. در یــک چنیــن دنیــاای، جمهــوری اســامی؛ یعنــی یــک ملــت، یــک کشــور ب مان
نقطــه ی حســاس بــا ایــن همــه جــوان، بــا ایــن ثروتهــای مــادی و معنــوی کــه درس هســت و همــه هــم میداننــد، 
ــه  ــه ســعادت، ب ــت ب ــایه معنوی ــم انســانها را در س ــن می خواه ــد م ــه، می گوی ــت را در دســت گرفت پرچــم معنوی
خوشــبختی، بــه رفــاه، بــه امنیــت، بــه پیشــرفت علمــی و بــه اســتقال برســانم؛ و ثابــت کــرده کــه ایــن، شــدنی 
اســت. ایــن یــک هماوردطلبــی بــزرگ نســبت بــه اســتکبار جهانــی اســت و فلســفه های آنهــا را باطــل می کنــد؛ 

ــرد. ــؤال می ب ــر س ــره زی ــا را یکس ــهای آنه روش

رسیدن ملت ایران به قله های پیشرفت علت تبلیغات سوء دشمن
اگــر ایــن ملــت بتوانــد خــودش را بــه قله هــای پیشــرفت و علــم و ترقــی برســاند، یــک دروازه ی عظیمــی جلــوی 
ــد؛  ــت می کنن ــد؛ مخالف ــکنی می کنن ــذا کارش ــود. ل ــاز می ش ــت ب ــمت معنوی ــه س ــن ب ــرای رفت ــا ب راه ملته
ــرای اینکــه  تبلیغــات ســوء می کننــد؛ تحقیــر می کننــد؛ از فشــارهای سیاســی و اقتصــادی اســتفاده می کننــد، ب
ــه  ــزم راســخی اســت و راه را ادام ــت، ع ــن مل ــزم ای ــا و ع ــزم م ــا ع ــن مقصــود برســد؛ ام ــه ای ــد ب ــت نتوان ــن مل ای

ــد. ــان می ده ــودش را نش ــوان خ ــروی ج ــش نی ــه نق ــت ک ــد؛ اینجاس میده

غایت تاش دشمنان، گرفتن اعتماد به نفس، خاقیت و ابتکار از جوانان کشور 
ــکارات و اســتعدادها و  ــه ابت ــه ب ــی ک ــه نفــس، جوان ــد، جــوان دارای اعتمــاد ب ــز از امی ــن، جــوان لبری جــوان مؤم
ــم و  ــار عظی ــن ب ــردن ای ــد ک ــد در بلن ــی، می توان ــروی جوان ــی و نی ــاط جوان ــا نش ــاد دارد، ب ــود اعتق ــت خ خاقی

ــد. ــا کن ــش ایف ــم نق ــه ی عظی ــن گردون ــردن ای ــش ب پی
ــد؛  ــا بگیرن ــای م ــده را از جوانه ــده و پیش برن ــن عناصــِر زنده کنن ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــه ی ســعی دشــمنان م هم
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ــد. جــوان مــا  ــد؛ کمــا اینکــه در دوره طاغــوت موفــق شــده بودن ــه نفســش را بگیرن ــد، اعتمــاد ب ایمانــش را بگیرن
ــک  ــر از ی ــر و حقیرت ــزی، کوچک ت ــبه غری ــزی و ش ــور غری ــه ط ــودش را ب ــت، خ ــس نداش ــه نف ــاد ب آن روز اعتم
ــا عقــده ی روحــی  ــا پ ــاای چیســت؟ کیســت؟ یــک موجــود ســر ت ــاای می دانســت! مگــر جــوان اروپ جــوان اروپ
ــا  ــوان م ــری از ج ــن، تصوی ــات رنگی ــا تبلیغ ــوی؛ ام ــادی و معن ــون م ــای گوناگ ــی و گرفتاری ه ــکات روان و مش
ــه  ــرد ک ــاس می ک ــه احس ــرد، همیش ــگاه می ک ــه ن ــر ک ــن تصوی ــه ای ــا ب ــوان م ــن ج ــه ای ــود ک ــرده ب ــت ک درس
ــم  ــد. االن ه ــته بودن ــا کاش ــای م ــن جوانه ــتباهی را در ذه ــن اش ــک چنی ــت؛ ی ــر اس ــت؛ حقیرت ــر اس کوچک ت
ــرار نگرفتنــد، اگــر مراجعــه  ــد، آنهایــی کــه تحــت تأثیــر انقــاب ق جوانهــای آن دوران کــه پیــر مردهــای امروزن
کنیــد، همــان روحیــه و احســاس را در اینهــا می بینیــد؛ تربیــت غلــط دوران جوانــی آن روز. آنهــا اعتمــاد بــه نفس 
ــد، روحیــه ی ابتــکارش را  ــد، ایمانــش را بگیرن ــه نفســش را بگیرن نداشــتند.می خواهند از جــواِن امــروز، اعتمــاد ب
ــا گرفتاریهــای گوناگــون  ــد و او را ب ــه پیشــرفت و کار را بگیرن ــد، شــوق او ب ــد، روحیــه ی خاقیتــش را بگیرن بگیرن
ســرگرم و مشــغول کننــد. حــاال یکــی را بــه شــهوات، یکــی را بــه کارهــای لغــو، یکــی را بــه هرزه گــردی و بیهــوده 

ــن. ــن و آن را گرفت ــه ی ای ــه یق ــن، یکــی را ب ــن ور و آن ور رفت ای

مسئولیت مضاعف انجمن های اسامی
شــما کــه انجمنهــای اســامی هســتید، مســئولیت مضاعفــی داریــد؛ یعنــی مســئولیت جــوان ایــن روزگار - کــه 
ــد در آن  ــن قطعــه ای کــه شــما داری ــر افتخــاری اســت، کــه شــاید ای ــزرگ و بســیار پ خــود، مســئولیت بســیار ب
ــم در  ــر ه ــده و کمت ــرار ش ــته تک ــر در گذش ــا، کمت ــخ م ــول تاری ــیت در ط ــاظ حساس ــد، از لح ــی می کنی زندگ
آینــده تکــرار شــود؛ قطعــه ای کــه بناســت یــک ملــت عقب مانــده را بــه پیشــرفته ترین ملــت دنیــا تبدیــل کنــد 
ــرای خــود در بیــن  - و یــک مســئولیت دیگــر شــما، مســئولیت انجمــن اســامی اســت؛ یعنــی آن جوانــی کــه ب

ــل اســت. جوانهــای دیگــر رســالت و مســئولیت قائ
ممکــن اســت جوانهــا اشــتباه کننــد؛ ممکــن اســت تحــت تأثیــر احساســات غلــط یــا فهــم غلــط یــا آدرســهای 
غلــط یــا جاذبه هــای خطرنــاک قــرار بگیرنــد. بایــد آنهــا را نجــات داد. شــما آن نقــش نجــات دهنــده را 
می خواهیــد ایفــا کنیــد، باالخــره در ایــن دریــای عظیــم جوانــی، یکــی هــم ممکــن اســت غــرق شــود، کــه نجــات 
غریــق الزم اســت. انجمــن اســامی بــدون اینکــه پرچــم ایــن ادعــا را بلنــد کنــد و بــه رخ ایــن و آن بکشــاند - کــه 

ــل باشــد. ــرای خــود، نقــش نجــات غریــق قائ ــد ب ــی نیســت - بای ــه رخ کشــیدن چیــز خوب ــن ب ای
 گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج          

 وین سعی می کند که بگیرد غریق را

ضرورت تقویت بنیه اعتقادی و اخاقی اعضای انجمن های اسامی
ــد؛  ــتباه کن ــد کســی اش ــرق بشــود؛ نگذاری ــد کســی غ ــد نگذاری ــه ســعی می کنی ــه ای هســتید ک شــما مجموع
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نگذاریــد کســی متوقــف بمانــد. همــه ی بدیهــا در کــج رفتــن و افتــادن نیســت؛ نرفتــن و متوقــف شــدن هــم بدی 
اســت. محیــط انجمــن اســامی، یــک چنیــن محیطــی اســت؛ انگیــزه ی انجمــن اســامی یــک چنیــن انگیــزه ای 
اســت. معلــوم اســت کــه عنصــر نجــات غریــق شــنایش بایــد از شــنای دیگــران خیلــی بهتــر باشــد؛ وااّل نــه فقــط 
ــد؛  ــوی کنی ــان را ق ــد خودت ــس بای ــد. پ ــد ش ــرق خواه ــم غ ــودش ه ــه خ ــد، ک ــات بده ــد نج ــق را نمی توان غری

بنیــه ی اعتقــادی و بنیــه ی اخاقــی را بایــد قــوی کنیــد.

تحصیل، تهذیب، ورزش وظیفه جوانان
ــه  ــن ب ــم م ــری - گفت ــع دیگ ــک جم ــا ی ــود ی ــما ب ــع ش ــراً در جم ــا - ظاه ــه جوانه ــش ب ــال پی ــه س ــن دو س م
ــم در شــما  ــز، عل ــر، مغ ــروی خــرد، فک ــی نی ــد؛ یعن ــل کنی ــب، ورزش. تحصی ــل، تهذی ــم: تحصی ــا می گوی جوانه
ــوزی در  ــامی دانش آم ــن اس ــای انجم ــه بچه ه ــت ک ــن اس ــن دارم، ای ــه م ــی ک ــدللَّ گزارش ــود. الحم ــت ش تقوی
ــان  ــی ها و هم دوره ای هایش ــر از درس همکاس ــم بهت ــان ه ــوالً درسش ــد، معم ــور دارن ــه حض ــتانهاای ک دبیرس
هســت - حــاال ممکــن اســت همه جــا اینجــور نباشــد - ایــن، خیلــی چیــز خوبــی اســت، بایــد اینطــور باشــد. از 
لحــاظ علمــی خودتــان را تقویــت کنیــد، پیــش ببریــد؛ نــه فقــط بــرای اینکــه حــرف شــما در دیگــری اثــر کنــد، 
ــت و  ــل - کاخ مدنی ــن کاخ مجل ــم، ای ــای عظی ــن بن ــه ای ــک ســتونی باشــید ک ــد ی ــه شــما می خواهی ــرای اینک ب
ــار تحصیــل، تهذیــب باشــد.  ــا شــود.در کن ــر ســِرپا بایســتد و بن ــر روی ایــن ســتونها ب ــران - ب پیشــرفت ملــت ای
دلهــای شــما جوانهــا نورانــی اســت؛ فطــرت الهــی در شــماها زنــده و درخشــان اســت. امــروز شــما خودتــان را بــه 
کارهــای نیــک، خلق نیــک، رفتارنیــک اگــر وادار کنیــد و عــادت بدهیــد، هویــت انســانی شــما همین جــور شــکل 
ــه  ــن مقطــع ســنی شــماها، ک ــد. بخصــوص در ای ــا شــما خواهــد مان ــن دســتاورد ب ــا آخــر عمــر ای ــرد و ت می گی
ــر روی  یــک مقطــع زریــن اســت؛ یــک مقطــع طایــی اســت.در ایــن مقطــع خیلــی کارهــای بــزرگ می شــود ب
ــا خــدا قــوی کنیــد. در مســائل دینــی بــر نقــاط عقانــی  شــخصیت خــود انجــام داد؛ خودســازی. ارتباطتــان را ب
ــه  ــن عواطــف ب ــن، عواطــف هــم دارد؛ لکــن ای ــد. دی ــرا بگیری ــا را از اســتادان ماهــرش ف ــد و آنه ــف بپردازی و ظری
معنویــات عمیــق، بــه فکــر عمیــق تکیــه دارد؛ ایــن فکــر را بایــد آموخــت و بــا مبانــی دینــی آشــنا شــد و بر اســاس 
آن، روی شــخصیت خــود، روی دل خــود اثــر گذاشــت. روی دل خودتــان بایــد اثــر بگذاریــد. مــا بایــد دل خودمــان 

ــرار بدهیــم. ــات مخاطــب ق ــی اوق را خیل

اهمیت حضور قلب در نماز
ــل خــودم  ــه ی غاف ــن دل خفت ــر ای ــان ذکــر را ب ــه ف ــد هــزار مرتب ــود مــن روزی چن ــه ب ــا گفت یکــی از اهــِل معن
خوانــدم؛ چــه تعبیــر خوبــی اســت. نمــاز همــان ذکــری اســت، همــان آب حیاتــی اســت کــه انســان بــه دل خــود 
ــم. نمــاز را این طــوری  ــرار داری ــل خــدا ق ــه اینکــه در مقاب ــا، توجــه ب ــه معن ــا توجــه؛ توجــه ب می بخشــد؛ نمــازِ ب
ــا او  ــه یــاد بیاوریــد کــه در مقابــل خداونــد متعــال ایســتاده اید و داریــد ب ــه نمــاز می ایســتید، ب بخوانیــد. وقتــی ب
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حــرف می زنیــد. در سرتاســر نمــاز ســعی کنیــد ایــن حالــت حفــظ بشــود، آنوقــت ایــن نمــاز اثــر می گــذارد و دل 
ــی اســت کــه می گوینــد مــس را طــا می کنــد.  انســان را مثــل اکســیر عــوض می کنــد. اکســیر مــاده ی کیمیای

ــه طــا تبدیــل می کنــد. ایــن، خیلــی مهــم اســت. دل مــا از مــس هــم کــه باشــد، اکســیر ذکــر آن را ب

ضرورت تهذیب رفتار در جوانان 
ــد و هــم  ــان را هــم دوســت بداری ــدر و مادرهایت ــادر. پ ــدر و م ــا پ ــار ب ــب شــامل رفتارهــا هــم می شــود؛ رفت تهذی
ــه،  ــراز کنیــد؛ هــم احترامشــان کنیــد. هــم اطاعتشــان کنیــد؛ در داخــل محیــط خان ــه آنهــا اب ایــن دوســتی را ب
ــادر،  ــدر، م ــواده، پ ــک خان ــک جــوان گاهــی در ی ــواده را بســازد. ی ــک خان ــد ی ــار شــما می توان اخــاق شــما، رفت
ــا،  ــم، پدره ــه ســر می زن ــواده ی شــهدا ک ــه خان ــن گاهــی ب ــد. م ــرار می ده ــر ق ــران را تحــت تأثی ــرادران، خواه ب
ــار خــود،  ــا رفت ــه ب ــان، در داخــل خان ــن جــوان، جــوان شهیدش ــد ای ــن شــنیده ام - می گوین ــن را م ــا - ای مادره
ــه  ــدن را ب ــرآن خوان ــش، ق ــرآن خواندن ــاد مــی داد؛ ق ــا ی ــه م ــدن را ب ــش، نمــاز خوان ــود؛ نمــاز خواندن ــا ب ــم م معل
ــک  ــم مــی داد. ی ــا تعلی ــه ماه ــرای کار، نشــاط و وظیفه شناســی را ب ــاد مــی داد؛ وظیفه شناســی، نشــاطش ب ــا ی م
ــا،  ــد و برادره ــن می کن ــواده را روش ــط خان ــراغ محی ــک چ ــل ی ــواده، مث ــل خان ــذب در داخ ــن و مه ــوان مؤم ج

ــط کار. ــل محی ــی، در داخ ــط زندگ ــل محی ــه، در داخ ــل محل ــد؛ در داخ ــا از او فرامی گیرن خواهره

استفاده از فرصت تابستان برای فراگیری و خدمات سازندگی
حــاال تابســتان در پیــش اســت. ان شــاءاللَّ بعــد از امتحانــات، جوانــان انجمنهــای اســامی بیــش از دیگران بــه فکر 
باشــند کــه از ایــن فراغــت تابســتان و از ایــن فرصــت بــرای مطالعــه، بــرای فراگیــری، بــرای شــرکت در کارهــای 
ــد؛  ــا می گذارن ــار جوانه ــی را در اختی ــران، کارهای ــیج و دیگ ــی بس ــت - گاه ــردم هس ــت م ــه در خدم ــی ک بدن
فعالیتهــای بدنــی، خدمــات، ســازندگی - و کمــک بــه پــدر و مــادر، کمــک بــه خانــواده، تهذیــب و ورزش اســتفاده 
ــن  ــی ام ای ــه ی دائم ــا، پســرها، توصی ــا، دختره ــه ی جوان ه ــه هم ــن ب ــک کار الزم اســت. م ــم ی ــد. ورزش ه کنن

ــد. ــه ورزش بکنن اســت ک
ایــن ســه عنصــر اصلــی را شــما جوانهــای انجمــن اســامی بــا کیفیــت بهتــر و بــا کیفیــت باالتــر در رفتــار خودتان 

و در تأثیــری کــه بــر روی دیگــر جوانهــا می گذاریــد، انجــام دهیــد.

برکات جوانی ذخایر سایر مراحل عمر
جوانــی یــک نعمــت بزرگــی اســت کــه یــک بــار بــه هــر انســانی داده می شــود؛ یــک دوره ی معینــی هــم دارد. از 
ــر  ــش روحــی و فک ــای دارای آرام ــد. پیرمرده ــد اســتفاده کنی ــرکات آن دوره می توانی ــه گذشــتید، از ب آن دوره ک
ــد.  ــات گذرانده ان ــن خصوصی ــا ای ــی را ب ــه جوان ــده، کســانی هســتند ک ــزی ش ــار منظــم و برنامه ری روشــن و رفت
پیرمردهــای کســل، آشــفته، بی حوصلــه، ســیر از زندگــی، کســانی هســتند کــه در جوانــی ایــن ذخیــره را فراهــم 
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ــه  ــد، کســانی هســتند ک ــدا می کنن ــس پی ــا خــدا ان ــت راحــت ب ــه در کهول ــاای ک ــا و پیرزن ه نکرده اند.پیرمرده
ایــن انــس را در جوانــی بــه دل خودشــان یــاد داده انــد. اشــتباه اســت اگــر خیــال کنیــم می شــود جوانــی را کًا بــه 
ــود؛ نخیــر، نمی شــود. ســعی می کننــد گاهــی،  ــد. امــا در پیــری یــک انســان ذاکــر و شــاکر خــدا ب غفلــت گذران
امــا نمی تواننــد. ایــن ذخیــره ای کــه شــما در جوانــی فراهــم می کنیــد، ایــن ذخیــره ی همــه ی عمــر شماســت تــا 
آخــر، چــه ذخیــره ی جســمی، چــه ذخیــره ی فکــری، چــه ذخیــره ی قلبــی و روحــی. ایــن ذخیــره ی شماســت تــا 

آخــر عمــر و ذخیــره ی ابــدی شماســت بــرای زندگــی ابــدی، کــه حیــات واقعــی آنجاســت.

اهمیت قدر دانستن دوران جوانی 
قــدر ایــن دوران را بدانیــد؛ قــدر عضویــت در انجمــن اســامی را هــم بدانیــد. فــردای ایــن کشــور بــرای شماســت؛ 
ســاختن ایــن کشــور بــا دســتهای توانــای شــما امکان پذیــر اســت. جامعــه ی جــوان کشــور مــا، جامعــه ی بســیار 
خوبــی اســت. اســتعداد، طبیعــی اســت؛ فضــا، فضــای حرکــت و نشــاط و تــاش اســت. البتــه دشــمن خیلــی دارد 
ــه هایی  ــک گوش ــم ی ــهایی ه ــدازد؛ ریزش ــا را از کار بین ــوان م ــه ی ج ــه جامع ــرای اینک ــد ب ــون می کن خودُکش
ــد،  ــا خوبن ــای م ــب بیشــتر از ریزشهاســت. جوانه ــا رویشــها بمرات ــر نیســتم؛ ام ــده بی خب ــا هــم بن ــم، از آنه داری
ــال  ــده و امث ــه بن ــم آن روزی ک ــن مطمئن ــد. و م ــم می رون ــش ه ــاءاللَّ پی ــوند، ان ش ــم می ش ــر ه ــد خوبت دارن
بنــده - طبقــات ســنی مــا - در دنیــا نیســتیم، آن روز شــما دنیــای عالــی را کــه محصــول تــاش امروزتــان هســت، 
خواهیــد دیــد و تجربــه خواهیــد کــرد. و ان شــاءاللَّ بــاز بــرای آینده هــای بهتــر و برتــر از آن برنامه ریــزی خواهیــد 
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جوانان

جوانان بدانند علت اختافات نظام جمهوری اسامی با دنیای استکبار چیست؟* 

جوانان مسئوالن ساخت آینده کشور
 یک مطلـب این اسـت کـه شـما کـه عاشـق سـربلندی ایـران اسـامی هسـتید و خـود را سـرباز اسـام میدانید و 
همین طور هم هسـت، برای سـاختن آینـده مسـئولیت بزرگی بـر دوش داریـد. ایـن خصوصیت یک مکتـب صادق 
و حقیقـی و واقع بین اسـت. همـه مسـئولند. جـوان هم کـه در عنفـوان شـکوفائی استعدادهاسـت، جزو مسـئوالن 
اسـت؛ مسـئولیت فقط مـال پیـران و میان سـاالن نیسـت، بلکه میتـوان بـا یک نگاهـی گفت کـه جوان مسـئولیت 
سـنگین تری دارد؛ چـرا؟ چـون توانائـی جـوان، شـکوفائی جوان، نیـروی جـوان بیـش از دیگران اسـت. جـوان باید 
در درون خـود، در دل خـود، در وجـدان خـود احسـاس کند که نسـبت بـه آینـده ی این کشـور، آینده ی ایـن ملت، 
آینده ی ایـن تاریـخ، مسـئولیت دارد. همین احسـاس مسـئولیت بـود کـه در دوران دفاع مقـدس، اکثـر جوان های 
متعهد را بـه میدان دفـاع کشـاند. جوان ها میتوانسـتند توی خانه هـای خودشـان، زیر سـایه ی پدرها و مادرهـا و ناز 
و نـوازش آن هـا بماننـد؛ نـه در زمسـتان ها در کوههـای برف آلود و سـر بـه فلک کشـیده ی غرب، نـه در تابسـتان ها 
در بیابان هـای تفتیده ی خوزسـتان حاضر نشـوند و راحت باشـند؛ اما احسـاس مسـئولیت نگذاشـت دنبـال راحتی 

باشـند. آن هـا توی میـدان آمدنـد و نتیجـه، یک نتیجه ی معجزآسـا شـد.

اهمیت اطاع جوانان از جنگ تحمیلی برای برنامه ریزی آینده 
 من مشـتاقم کـه جوان های مـا قصه ی جنـگ تحمیلـی هشـت سـاله را بدانند که چـه بـود. ایـن را بارهـا گفته ایم؛ 
افـراد هم گفته انـد و تشـریح کرده اند؛ امـا یک نگاه کان به این هشـت سـال، بـا اطـاع از جزئیاتی که وجود داشـته 
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اسـت، خیلـی بـرای برنامه ریـزی آینـده ی جـوان در روزگار ما مهم اسـت. خوشـبختانه کتابهـای خوبی هم نوشـته 
شـده اسـت. من با اینکه وقـت زیـادی نـدارم، بسـیاری از کتابهائی را کـه در باب مسـائل دفـاع مقدس هسـت، نگاه 
میکنم؛ بـرای خود من مفید اسـت. ایـن کتابهـا را بخوانیـد، بدانیـد، ببینید؛ شـرح حال ایـن جوان های برجسـته را 
بشناسـید. تعدادی از ایـن جوان هـای برجسـته ی میدان جنـگ، همان کسـانی بودند کـه در روز سـیزده آبـان، آن 
حماسـه ی بـزرگ را آفریدنـد، بعد هـم رفتند تـوی میدان جنـگ. بسـیاری از آن ها امـروز جـزو چهره هـای ماندگاِر 

واقعـِی تاریخ ما هسـتند. احسـاس مسـئولیت، این اسـت.

غلبه نیروی اراده و ایمان بر ساح و تسلیحات در جنگ تحمیلی
 در جنگ هشـت سـاله که در واقع همـه ی نیروهای مسـلط دنیـای آن روز - چـه شـوروِی آن روز، چـه آمریکای آن 
روز، چـه فرانسـه ی آن روز، چـه بلوک شـرق اروپائـی آن روز، چه کشـورهای مرتجع منطقه - با هم همدسـت شـده 
بودند و بـه رژیـم بعثی پـول و نیـرو و اطاعات و سـاح تزریـق میکردنـد، در مقابل کشـور و ملتـی قـرار گرفتند که 
آنچه داشـت، عبارت بود از اراده و ایمان. سـاح نداشـت، مهمات نداشـت، اطاعات کافـی و وافی نداشـت؛ اما ایمان، 
آن هـا را مثل پـوالد، مثل صخـره اسـتوار کرده بـود. ایـن دو جنـاح متفاوت بـا هم مواجـه شـدند و این جنـاح بر آن 
جنـاح غلبه کـرد. یعنی نیـروی ایمـان ملت ایـران بـر آن نیـروی عظیم و گسـترده - کـه پـول و اطاعات و سـاح و 

تجهیـزات و همه چـی در اختیار داشـت - غالـب و پیروز شـد. این، احسـاس مسـئولیت بود.

اراده و احساس مسئولیت جوانان عامل پیروزی انقاب اسامی
 قبل از ماجـرای جنگ تحمیلی هـم، در خـود ماجـرای انقـاب، اراده ی جوان ها، احسـاس مسـئولیت جوان ها، این 
معجزه ی بـزرگ تاریخـی را آفرید کـه سـنگر و قلعه ی مسـتحکم اسـتکبار در ایـن منطقـه - یعنی رژیم پادشـاهی 
ایـران - را همیـن دسـتهای اسـتوار و مؤمـن فـرو ریختنـد و یـک نظـام مردمـی و اسـامی بـر پـا کردند. احسـاس 

مسـئولیت این اسـت.

آینده کشور نیازمند احساس مسئولیت جوانان  
 فردای این کشـور، فـردای ایـن ملت، به احسـاس مسـئولیت امروز شـما نیازمند اسـت. احسـاس مسـئولیت کنید 
که چه بشـود؟ که خـود را بسـازید؛ از لحـاظ علمی بسـازید، از لحـاظ ایمان و تقوا بسـازید، بصیـرت خودتـان را زیاد 
کنیـد، آگاهی های خودتـان را نسـبت به امـروز و دیـروز و فـردا افزایـش بدهید. ده سـال دیگـر، دوازده سـال دیگر، 
همه ی شـما جمعیتـی که اینجـا هسـتید و نظائـر شـما در سرتاسـر کشـور، جوانـان تحصیل کـرده ای هسـتند که 
وارد میـدان عرصـه ی زندگـی ملـت ایـران خواهنـد شـد و بسـیاری از شـماها مسـئولیتهائی در اختیارتـان خواهد 
بود. رؤسـای جمهـور آینـده، وزرای آینـده، مدیـران آینـده و برجسـتگان گوناگـون بخشـهای مختلف آینـده - آن 
کسـانی که طراحنـد، برنامه ریزنـد، متفکرند، تئوریسـین اداره ی کشـور هسـتند - از میان شـماها پدیـد می آیند؛ از 
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میان شـماها برمیخیزنـد. این مدیـران و ایـن برنامه ریـزان، هم بایـد عالم باشـند، هم به معنـای حقیقی کلمـه باید 
متدیـن، پاکدامن و بصیر باشـند. این نمیشـود، مگر اینکه شـما از حـاال خودتان را آمـاده کنید. این مطلب اول.شـما 
فرزندان منیـد و آنچـه را که انسـان برای فرزنـد خود دوسـت میـدارد، او بهترین هاسـت. و ایـن، بهترین اسـت. باید 
خودتـان را آماده کنیـد. ایـن راهی که ایـن ملـت در پیش گرفته اسـت، راهی نیسـت کـه به ایـن زودی ها بـه پایان 
برسـد؛ راه اعتای یک ملـت اسـت؛ راه جبـران عقب افتادگی های یکـی دو قـرن اخیر اسـت. حاال در نکتـه ی بعدی 

عرض میکنـم که این بسـیار مهم اسـت کـه شـما امـروز خودتـان را آمـاده کنید بـرای فردا.

موارد اختاف نظام اسامی با آمریکا
مطلـب دوم این اسـت کـه نظام جمهـوری اسـامی بـا دنیـای اسـتکبار، بـا آمریـکا، بـا دولتهـای دیگـری از بلوک 
اسـتکبار، معارضـات و اختافاتـی دارد. اختـاف بـر سـر چیسـت؟ ایـن نکتـه ی مهمـی اسـت. دعوا سـر چیسـت 
کـه امـروز وقتـی تحلیلگـران تحلیـل میکننـد، میگوینـد در مسـائل گوناگـون دنیـا کـه آمریـکا وارد میشـود، 
گوشـه ی چشـمی به جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران دارد؛ چـرا؟ علت چیسـت؟ ما هـم وقتی بـه مسـائل داخلی 
خودمـان نـگاه میکنیـم، می بینیـم بسـیاری از مشـکات ملـت و کشـور ما بـه طـرق مختلـف، از ناحیـه ی تحمیل 

آمریکائی هاسـت؛ چـرا؟ علـت چیسـت؟ بایسـتی ایـن را بـا نـگاه دقیـق جسـتجو و پیـدا کـرد.
دعوا بر سـر چند مسـئله ی سیاسـی نیسـت. خوب، دو کشـور با همدیگر سـر مسـائلی ممکن اسـت اختاف داشته 
باشـند که می نشـینند با مذاکره ایـن اختـاف را حل میکننـد؛ تمام میکننـد. مسـئله ی جمهوری اسـامی و دولت 
مسـتکبر آمریکا از این قبیل نیسـت. مسـئله، مسـئله ی دیگری اسـت؛ مسـئله ریشـه ای تر اسـت. مسـئله این است 
که رژیم ایاالت متحـده ی آمریکا از بعـد از جنگ جهانـی دوم، داعیـه ی ابرقدرتی مطلق دنیا را داشـت. البتـه آن روز 
شـوروی در مقابلش بود، اما این مسـئله ی رقابـت بین آمریـکا و شـوروِی آن روز صرفاً رقابـت بین دو ابرقـدرت نبود. 
آمریکا میخواسـت بـر روی تمام منابـع حیاتی عالم دسـت بگـذارد. عمًا هـم منطقه ی عظیم و حساسـی کـه به آن 
خاورمیانـه میگویند و شـمال آفریقـا و خلیج فـارس - منطقـه ی نفـت - در پنجـه ی اقتدار آمریـکا بود. نفـت، خون 
حیاتبخـش تحرک دنیـای امـروز اسـت. حاال فـردا چـه بشـود، نمیدانیـم؛ اما امـروز و تـوی این دنیـا، نفـت مایه ی 
تولیـد، مایه ی گرمـا، مایه ی نـور و روشـنائی و در واقـع مایه ی حیـات برای خیلـی از کشورهاسـت. اگر نفت نباشـد، 
کارخانه ها نیسـت، تولیـدات نیسـت، تجارتها نیسـت. نفت یعنی خـون؛ یعنـی زندگی. حـاال بخش اعظـم این نفت 
توی ایـن منطقه اسـت؛ منطقـه ای که اسـمش خاورمیانه اسـت. تسـلط بـر اینجا مهم اسـت کـه آمریکا هم تسـلط 

پیـدا کـرده بود.

وضعیت خاورمیانه تحت تسلط آمریکا 
در وسـط خاورمیانـه، ایران قرار داشـت؛ پایـگاه اصلـی اسـتکبار. در اطراف ایـران کشـورهای مختلفی بودنـد که هر 
کدام به نحـوی در اختیـار آمریکا بودنـد. شـوروی البته در این خـال دسـت اندازی هائی کـرده بود، امـا آمریکائی ها 
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غلبـه داشـتند و ایـن روال بایـد ادامه پیـدا میکـرد. البتـه طمـع ورزی مخصوص ایـن منطقـه و مخصـوص نفت هم 
نبـود. آمریکائی هـا در آمریکای التیـن، در آفریقـا، در شـرق آسـیا و در جاهـای مختلف - کـه حاال جای تفسـیر آن 
نیسـت؛ یـک وقتی بـه شـما جوان هـا عـرض خواهـم کـرد - مشـغول تحکیـم قـدرت خودشـان بودنـد و پیش هم 

میرفتنـد و روزبه روز سـلطه را تقویـت میکردنـد و رقبایشـان روزبه روز عقب میکشـیدند.

مهمترین شعار انقاب اسامی، مقابله با ظلم و استکبار 
 در وسـط این بحبوحـه ی روزافزونـِی اقتدار اسـتکباری و در حساسـترین نقطـه، انقاب اسـامی در ایـران به وجود 
آمد کـه مهمترین شـعار این انقـاب مقابلـه با ظلم و اسـتکبار بـود؛ دفـاع از حقـوق ملتها بـود. انقاب اسـامی این 
نقطه ی اصلـی یعنی ایـران را از زیـر سـیطره ی آمریکا بیرون کشـید. یـک روز آمریکائی ها توی همین کشـور شـما، 
توی همیـن تهران شـما، توی مناطـق مختلف کشـور، در همـه ی نقاط حسـاس، آدم داشـتند؛ در نیروهای مسـلح، 
در بخشـهای مربوط به مالیه و دارائی، در بخشـهای حسـاس سیاسـت، در بخشـهای امنیت، عناصـر و آدمهای آن ها 
همـه کاره بودند. خوِد شـاه مملکت هم کـه رئیس همه ی دسـتگاه های کشـور بود و دخالـت در همه ی امـور میکرد، 
گوشـش به دهان سـفیر آمریـکا و سـفیر انگلیس بـود. اگـر آن هـا چیـزی میخواسـتند و اصـرار داشـتند، او ناگزیر، 
خواه و ناخـواه، اطاعت میکـرد. گاهی هـم نمیخواسـت، اما مجبـور بود اطاعـت کند و اطاعـت میکـرد. از یک چنین 

نقطـه ای آمریکائی هـا بیرون رانـده شـدند. خوب، ایـن خیلی حادثـه ی مهمی بـود؛ ایـن زخم کوچکـی نبود.

تسخیر النه جاسوسی باطل کننده ترفند دیگر استکبار
 بـر طبـق معمـول، دولتهـای اسـتکباری کـه از طریـق سفارتخانه هایشـان در داخـل کشـورها سمپاشـی میکنند، 
ارتباط برقـرار میکنند، امکانات جاسوسـی برقـرار میکنند - کـه االن هـم میکنند؛ االن هـم در دنیا ایـن کار معمول 
اسـت. از طریق سـفارتخانه ها فسـادهای گوناگونـی میکننـد - از این طریق مشـغول شـدند بـه کار کـردن. حرکت 
جوان هـای دانشـجو به عنـوان »دانشـجویان مسـلماِن پیـرو خط امـام« ایـن ترفند را هـم باطل کـرد. آن هـا رفتند 
سـفارت را گرفتنـد و اسـناد را بیـرون کشـیدند. االن حـدود صـد جلـد کتاب چاپ شـده کـه در واقع اسـناد اسـت. 
من نمیدانم شـما جوان هـا ایـن کتابهـای اسـناد النـه ی جاسوسـی را خوانده ایـد، میخوانید یا نـه؛ خواندنی اسـت، 
خواندنـی اسـت. ببینیـد سـفارت آمریـکا آن روز در ایران چـه کار میکـرده، با کی هـا ارتباط برقـرار میکـرده و نقش 
این سـفارت در طـول سـالهای متمـادِی قبل از انقـاب چه بوده اسـت. دانشـجویان مـا این حرکـت بـزرگ را انجام 
دادنـد. آمریکائی ها هنـوز دل پرِی خودشـان را نسـبت بـه این حرکـت پنهـان نمیکنند. متأسـفانه در داخل کشـور 
هم یک عـده آدمهـای پشـیمان، آدمهـای خسـته، آدمهای هوسـی - که بـا هـوس، حرکتـی را انجام میدهنـد، بعد 
دنبال زندگی راحت خودشـان کـه میگردند، هوسهایشـان عوض میشـود - از بین همـان جوان هـای آن روز، آن کار 
را تخطئه کردنـد و تخطئـه میکنند! امـا بدانید، کارِ بسـیار بزرگی بـود. همان طـور که امـام فرمودنـد، از انقاب اول 

بزرگتـر بود؛ چـون فرو ریختـن هیمنه ی سـلطه ی آمریکائـی و اسـتکبار آمریکائـی در ایـران و در جهـان بود.
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انگیزه آمریکا برای مخالفت با نظام اسامی
 یـک چنیـن حادثـه ی بزرگـی اتفـاق افتـاده. ایـن، زخـم کوچکی نیسـت. قضیـه بـه اینجا هـم خاتمـه پیـدا نکرد. 
بقای نظـام اسـامی و انقابـی، پیشـرفت نظـام انقابی، فتوحـات گوناگـون نظـام انقابـی در عرصه هـای مختلف؛ 
در عرصه ی نظامـی مثل دفـاع مقـدس، در عرصه هـای علمـی و در عرصه هـای گوناگـون اجتماعی و سیاسـی روی 
ملتهای دیگـر، روزبه روز اثر گذاشـت و ملتهـای دیگر هم - ملتهـای این منطقه و ملتهای مسـلمان که دلهایشـان پر 
بود و رهبـر نداشـتند - وقتی دیدنـد در ایـران چنین حادثـه ای اتفاق افتـاده، کأنّـه حکایـت دل آن ها بود. لـذا ملتها 
به نظام اسـامی، به رهبری اسـامی، رهبری امـام )رضـوان اللَّ تعالی علیـه( و به نظـام جمهوری اسـامی دلباخته 
شـدند که امروز هـم همین جور اسـت. امـروز هم ملتهـا در دنیـای اسـام - از غـرب دنیای اسـام بگیرید، تا شـرق 
دنیای اسـام؛ در همه جا - با چشـم اعجـاب و تحسـین، با حالت غبطـه، به ملـت ایران و ایـن حرکت نـگاه میکنند. 
این ها هم زخـم آمریکائی هـا را عمیق تـر میکرد و ایـن، انگیـزه ی آمریکا بـرای مخالفت با جمهوری اسـامی اسـت.

وابسته شدن ملت ایران به آمریکا، خواست نظام استکبار
  آمریـکا میخواهد نظـام جمهوری اسـامی دسـتهایش را باال کنـد و اظهار خسـتگی کنـد؛ از کاری که کرده اسـت، 
پشـیمان شـود و در مجموعه ی عوامـل و مـزدوران و دسـت پروردگان و دنبالـه روان نظام طاغـوت قرار بگیـرد. نظام 
اسـتکبار این را میخواهـد. آنچه آمریـکا از ملـت ایـران میخواهد، این اسـت که ملـت ایران وابسـتگی را قبـول کند، 
اسـتقال به دسـت آمده ی خودش را از دسـت بدهد و به دسـت خودش دوباره تسـلیم قـدرت آمریکا شـود. آن ها از 
ملت ایـران این را توقـع دارنـد و فشـارهائی کـه می آورند، بـرای این اسـت. برای این اسـت کـه دولتهـای جمهوری 
اسـامی را خسـته کننـد، ملـت را خسـته کننـد؛ در بیـن راه، ملـت بگوینـد دیگـر بـس اسـت، ما خسـته شـدیم؛ 
دولتهـا هم عقب بنشـینند، تـا آمریکا بـاز همان شـیوه ای را که در گذشـته بـا این کشـور داشـته و امروز بـا بعضی از 

کشـورهای دیگـر دارد، دنبال کنـد. آن هـا دنبال وابسـتگی اند.

مشکل ملت ایران با آمریکا، طمع ورزی و استکبار 
 از طـرف نظـام جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران هم مسـئله بـه همین عمـق اسـت. مشـکل ملت ایـران بـا آمریکا 
مشـکل کارهـای امروز نیسـت؛ مشـکل پنجـاه و چنـد سـال موذیگـری و خباثـت از سـوی آن رژیم نسـبت به ملت 
ایـران اسـت؛ از سـال 1332 تا امـروز. سـالها پیـش از انقـاب، بخصـوص از وقتی نهضـت امـام )رضـوان اللَّ علیه( و 
نهضت روحانیت شـروع شـد تـا پیـروزی انقـاب، آنچـه خواسـتند علیـه ملت ایـران توطئـه کردنـد، ضربـه زدند، 
خیانـت کردند، فشـار وارد آوردند و انواع و اقسـام شـیوه های مسـتکبرانه را بـا این ملت بـه کار بردند. بعـد از پیروزی 
انقـاب - االن، سـی سـال اسـت - هیـچ روزی نبـوده اسـت کـه آمریکا نسـبت بـه ملت ایـران نیـت خیری داشـته 
باشـد؛ از کارهـای گذشـته ی خـودش عذرخواهـی بکنـد؛ صادقانه دسـت از اسـتکبار و طمـع ورزی نسـبت به ملت 
ایران بـردارد. مسـئله ی ما بـا آمریـکا این نیسـت که حاال بـر سـر دو تا موضـوع جهانـی یـا بین المللی یـا منطقه ای 
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با هـم اختاف نظـر داریـم، برویـم بنشـینیم بـا مذاکره حـل کنیم. مسـئله مثـل مسـئله ی مـرگ و زندگی اسـت؛ 
مسـئله ی هسـت و نیسـت اسـت. این نکته ی دوم، که این را شـما جوان ها بدانیـد؛ ما اهل سـتیزه گری نیسـتیم؛ اما 
اهل حفـظ هویت خود، اسـتقال خـود، عزت خود هسـتیم. هر کسـی که عزت ملـت ایـران را بخواهد پایمـال کند، 
ملت ایـران را تحقیر کنـد، بخواهد دسـت سـلطه را بر این ملـت دراز کنـد، ملت ایـران با غیـرت خود، با ایمـان خود 

ایـن دسـت را قطـع میکند.

پایان راه رویاروئی انقاب اسامی و استکبار
 مطلـب سـوم و مطلب آخـر ایـن اسـت کـه حـاال پایـان ایـن رویاروئـی و مقابله چـه خواهـد بـود؟ این مهم اسـت. 
همـه ی دسـتگاه های تبلیغاتـی غـرب و بخصـوص آمریـکا - دسـتگاه های هنـری، دسـتگاه های مطبوعاتـی، 
دسـتگاه های گوناگـون تبلیغاتـی، دسـتگاه های به ظاهـر پژوهشـِی سیاسـی یـا علمـی - تـاش میکنند ایـن جور 
وانمـود کننـد کـه پایـان ایـن راه بـرای ملـت ایـران بن بسـت اسـت و آمریـکا در راه خود پیـش میـرود! ایـن، دروغ 
محض اسـت؛ قضیه عکس اسـت. پایان این راه، بن بسـت بـرای رژیم طاغـوت و رژیم اسـتکبارگر آمریکاسـت. دلیل 
واضحـش این اسـت که اگر قـرار بـود آن هـا بتوانند ملت ایـران را شکسـت بدهنـد، آن روزی میتوانسـتند شکسـت 
بدهنـد که ایـن ملت نه ایـن همه جـوان داشـت، نه این پیشـرفتها را داشـت، نـه ایـن تجربه ها را داشـت، نـه در یک 
نبـرد و کارزار عظیمـی مثل دفـاع مقـدس پیروز شـده بـود، نـه در عرصه های سیاسـی گوناگـون قدرت خـودش را 
نشـان داده بود؛ آن روز میتوانسـتند - اگر بنـا بود بتوانند ملت ایران را شکسـت بدهنـد - و آن روز شکسـت میدادند؛ 
نه امروز کـه ملت ایـران تجربه اش بیشـتر اسـت، دسـتش قویتـر اسـت، امکانات علمـی اش بمراتـب از آن گذشـته 
پیشـرفته تر اسـت، توانائی های نظامی اش چندین و چندیـن برابِر آن روزهاسـت، زبـان نافذش در بین ملتها بیشـتر 
از گذشـته اسـت و جوان هـای بیشـتری از آن روز دارد. آن روز ملـت ایـران در بیـن جمعیـت چهل میلیونـی و چهل 
و پنـج میلیونـی و بتدریج پنجـاه میلیونـی اش جوان هـا در اقلیت بودنـد، امـروز در جمعیـت هفتاد و چنـد میلیونی 
ملت ایـران، جوان هـا در اکثریتنـد. آن روز آمریـکا در دنیا آبرویـش خیلی بیشـتر از امروز بـود. امروز آمریـکا در دنیا 
بی آبروسـت. امـروز نه فقـط ملتهـای مسـلمان، حّتـی بسـیاری از ملتهـای غربـی از آمریـکا روگردانند. بسـیاری از 

صاحبنظـران در خود کشـور آمریـکا و خیلـی از مردمشـان، نسـبت به رژیـم حاکم بـر آن کشـور معترضند.

شعارهای دروغین آمریکا، دموکراسی و حقوق بشر 
امروز شـعارهای اساسـی آمریکا که با او سـر ملتها را میبریدنـد و ذبح میکردنـد و دولتهـای ملـی را از اریکه ی قدرت 
به زیر میکشـیدند، مفتضح شـده؛ مثل شـعار حقوق بشـر، مثل شـعار دموکراسـی.حقوق بشرشـان را در زندان های 
ابوغریـب و گوانتانامـو و زندان هـای متعـدد دیگـری از ایـن قبیـل نشـان دادند. حقـوق بشرشـان را در کشـتارهای 
گوناگـون در افغانسـتان و امـروز در پاکسـتان دارند نشـان میدهنـد. دموکراسی خواهی هایشـان را هم در فلسـطین 
اشـغالی نشـان میدهند؛ یک دولت مردمی - دولـت حماس با انتخابات مردم سـر کار آمده - سـر کار اسـت، بـا انواع 
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ملعنتها و خباثتهـا میخواهند این دولت را زیر فشـار قـرار بدهند. در عـراق دارند نشـان میدهند؛ قـرارداد امنیتی ای 
را بـه زور میخواهند تحمیـل کنند؛ خفـه کردند همـه را از بس فشـار آوردند. حـاال که ملت عـراق و مسـئولین عراق 
سرشـان را بلند کردنـد، میگوینـد ما قبـول نداریم، دارنـد فشـار می آورند و تهدیـد میکننـد؛ درحالی که ایـن دولت 
کنونی عـراق با آراء مـردم سـر کار آمده. دموکراسـی یعنی چـه؟ غیر از این اسـت؟! صاحبنظرانشـان مکـرر در طول 
این سـالهای متمـادی اعتـراف کرده انـد، تـو گزارشهایشـان نوشـته اند کـه در خاورمیانـه دموکرات ترین کشـورها، 
جمهـوری اسـامی اسـت. انتخابـات دارد؛ رئیس جمهـور، نماینـدگان مجلس، خـود رهبـری، نماینـدگان مجلس 
خبـرگان رهبری بـا آراء مـردم انتخـاب میشـوند؛ ایـن را اعتـراف میکننـد. در عین حـال با جمهـوری اسـامی این 
جور رفتـار میکننـد! ایـن شـعارهای جمهوری خواهـی و دموکراسـی خواهی و حقوق بشـر، کهنه شـده اسـت. حّتی 
آحـاد ملتها هم دیگـر این حرفهـا را بـاور ندارند، چه برسـد بـه صاحبنظران و زبـدگان. امـروز رئیس جمهـور آمریکا 
تو هر کشـوری از کشـورهای دنیا که وارد میشـود، مردم آن کشـورها جمع میشـوند و بـه او خطاب میکننـد: برگرد 
به خانـه ات؛ یانکـی! برگرد بـه خانـه ات. دیگـر بی آبروئـی از این باالتـر. این، آبـروی امـروز آمریکاسـت. اگر قـرار بود 
آمریکا بتواند جلـوی ملت ایران را سـد کنـد، ملت ایـران را به بن بسـت برسـاند، آن روز میکـرد که ایـن بی آبروئی ها 

نبـود. امـروز نمیتواند.

ایستادگی و صبر و استقامت، شرط تحقق اهداف ملتها
 مـن بـه شـما عـرض کنـم: جوان هـای عزیـز! آینـده مـال شماسـت؛ آینـده متعلق بـه ملـت ایـران اسـت. آینده ی 
ملـت ایـران، رسـیدن بـه قله هـای واالی علـم، اقتـدار، رفـاه و شـرف اسـت. ایـن آینـده ی حتمـی شماسـت. و این 
وعـده ی الهی اسـت. قرآن بـه ما وعده داده اسـت، اسـام به مـا وعده داده اسـت کـه اگر ملتهـا حرکت کننـد، ایمان 
نشـان بدهند، غیرت نشـان بدهند، خسـته نشـوند، صبر پیشـه کنند، اسـتقامت کنند، حتماً به هدفهای خودشـان 
خواهند رسـید. مـا تـا حـاال امتحـان کرده ایـم، ایسـتاده ایم، بـه هدفهـای میان مـدت رسـیده ایم. یـک جاهائی هم 
نابسـامانی داریـم، چون نایسـتادیم؛ تقصیـر خود ماسـت. این طور نیسـت کـه مـن نابسـامانی های کشـور را ندانم؛ 
نخیر، میدانـم. هر جائی کـه ما مشـکل و نابسـامانی داریـم - اگـر بی عدالتی اسـت، اگر فقر اسـت - بـرای خاطر این 
اسـت که ما مسـئولین و آحاد مردم، درسـت بـرای پیشـبرد این هدفهـا نایسـتادیم. اگـر می ایسـتادیم، اینجاها هم 

درسـت میشـد. تقصیر خود ماسـت. باید بایسـتیم.

وحدت ملت و اتحاد میان مسئوالن، رمز پیروزی
 و شـما جوان های عزیز - تشـکلهای دانشـجوئی، دانش آموزی، جوان هـا در خارج از تشـکلها - بدانید: امـروز وحدت 
ملت ایـران، وحدت ملـت و دولـت، اتحـاد میان مسـئوالن کشـور، رمز پیروزی اسـت، کـه ایـن را میخواهنـد به هم 
بزننـد. من به شـعارهای جوانـی و شـعار جوان هـا اعتقـاد دارم، اما مراقب باشـید ایـن شـعارها اختاف ایجـاد نکند، 
خواسـت دشـمن را تأمین نکند؛ در میدان تنظیم شـده ی از سـوی دشـمن بـازی نکنید. ایـن را مراقب باشـید. همه 

د...
انن

 بد
ان

وان
ج



ضوع "جوانان"
شتر درباره مو

مطالعه بی
جوانان

256

مراقب باشـند؛ سیاسـیون هـم مراقـب باشـند، مطبوعاتی ها هـم مراقـب باشـند، جوان ها هـم مراقب باشـند، خود 
مسـئولین هم مراقب باشـند.

حفظ امید و وحدت و ایستادگی الزمه مقابله با نقشه های دشمن
 دشـمن طراحی میکند. تـو میدانی که او درسـت کـرده، بـازی نکنید؛ چـون چه ببریـد، چـه ببازید، به نفع اوسـت. 
طراحـی دشـمن ایجاد اختـاف اسـت، ایجـاد ناامیدی اسـت، به جان هـم انداختـن فعاالن سیاسـی اسـت، منزوی 
کـردن خـط اصیـل و ارزشـهای اسـامی اسـت. ایـن کارهـا، نقشـه های دشـمن اسـت؛ سـرگرم کـردن جوان ها به 
هـوی و هـوس و لغویـات و غافـل کـردن آن هـا از حرکـت عمومـی ملت ایـران، بـه تعطیلـی کشـاندن مـدارس، به 
تعطیلـی کشـاندن کاسـهای دانشـجوئی. این هـا نقشـه های دشـمن اسـت. بایـد مراقـب بـود. بایـد در مقابـل هر 
کاری کـه به ایـن نقشـه ها منتهـی میشـود، ایسـتاد. وحـدت را باید حفـظ کـرد، امیـد را باید حفـظ کرد، تـاش را 
بایـد روزبه روز بیشـتر کـرد و بـا یکدیگر صـادق بـود و دلها را بـه هم نزدیـک کـرد و در وظائـف گوناگـون اجتماعی، 
بایـد پرشـور حرکـت کـرد. بعضـی از افـراد از حـاال مسـائل انتخابـات را شـروع کردنـد - بـا اینکـه هنـوز خیلی هم 
مانـده، عجلـه کردند - ایـن مسـائل انتخاباتـی خیلی مهـم اسـت و اهمیتـش در نزدیک انتخابـات، از جهـت حضور 
در عرصـه ی انتخابات اسـت؛ امـا اهمیـت امـروزش از جهت مشـغول کـردن افراد بـه یکدیگـر، گاویز شـدن با هم، 

بدگوئـی کـردن از همدیگـر و منصـرف کـردن ذهن هـا از مسـائل اصلی اسـت. مراقب باشـید.
 و مـن میدانم ملـت ایـران به توفیـق الهـی، به فضـل الهـی، ایـن گردنه هـای گوناگـون و پی درپـی را با قـدرت تمام 

پیـش خواهـد کـرد و ان شـاءاللَّ بـه قله ها دسـت خواهـد یافت.
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جوانـان حامـان بشـارت های بـزرگ بـرای آینده 
امت اسامی

آزادی ملتهـا و حاکمیـت ارزشـهای الهـی نقطـه 
عطف تاریخ بشریت

در میدان بودن، شرط تحقق نصرت الهی
عوامل ناکامی اهداف شیطان بزرگ در خاورمیانه
بیداری اسامی آغاز راه مبارزه با استکبار جهانی

توانایی های علمی جمهوری اسامی
آفتهای وارد شده از فرهنگ غربی به کشور

قرن کنونی، قرن معنویت، اسام جهاد، کار و اقدام
هوشیاری نسبت به توطئه چینی دشمن

قطعی بودن نصرت الهی در صورت ایستادگی ملتها
تفرقه افکنـی سیاسـت دشـمن بـرای مقابلـه بـا 

نهضت های اسامی
و ... 

جوانها موتور حرکت بیداری اسامی



جوانان

جوانها موتور حرکت بیداری اسامی *

 جوانان حامان بشارت های بزرگ برای آینده امت اسامی
ــه  ــد ب ــدار شــد، امی ــزرگ هســتید. وقتــی جــوان در یــک کشــوری بی هــر کــدام از شــما، حامــل یــک بشــارت ب
بیداری هــای عمومــی در آن کشــور افزایــش پیــدا میکنــد. امــروز جوانهــای مــا در سرتاســر جهــان اســام بیــدار 
ــن  ــور و بلندهمــت، از ای ــا جــوان مســلمان و غی ــرار داده شــده، ام ــا ق ــای جوانه ــل پ ــن همــه دام مقاب شــده اند. ای
ــه  ــن چ ــن، در بحری ــی، در یم ــر، در لیب ــس، در مص ــد در تون ــما می بینی ــات داده. ش ــودش را نج ــا خ گرفتاری ه

ــه وجــود آمــده. اینهــا همــه بشــارت اســت. ــاد؛ در بقیــه ی کشــورهای اســامی چــه حرکتــی ب اتفــاق افت
آزادی ملتها و حاکمیت ارزشهای الهی نقطه عطف تاریخ بشریت

ــان عزیــز و فرزنــدان خــودم عــرض میکنــم، ایــن اســت کــه بدانیــد امــروز تاریــخ  ــه شــما جوان  آنچــه کــه مــن ب
ــاز  ــم دارد آغ ــدی در همــه ی عال ــزرگ تاریخــی اســت. دوران جدی ــچ ب ــک پی ــر ســر ی ــخ بشــریت، ب ــان، تاری جه
ــدرت  ــتمداد از ق ــال و اس ــدای متع ــه خ ــه ب ــت از توج ــارت اس ــن دوران عب ــح ای ــزرگ و واض ــانه ی ب ــود. نش میش
ــه  ــروز ن ــت. ام ــرده اس ــور ک ــادی عب ــای م ــب و ایدئولوژی ه ــریت از مکات ــی. بش ــه وح ــه ی ب ــی و تکی ــزال اله الی
مارکسیســم جاذبــه دارد، نــه لیبرال دموکراســی غــرب جاذبــه دارد - می بینیــد در مهــد لیبرال دموکراســیغرب، در 
آمریــکا، در اروپــا چــه خبــر اســت؛ اعتــراف میکننــد بــه شکســت - نــه ناسیونالیســتهای ســکوالر جاذبــه ای دارند. 
ــه  ــه مکتــب وحــی؛ ک ــرآن، ب ــه ق ــه اســام، ب ــق اســت ب ــه متعل ــان امــت اســامی، بیشــترین جاذب ــروز در می ام
خــدای متعــال وعــده داده اســت کــه مکتــب الهــی و وحــی الهــی و اســام عزیــز میتوانــد بشــر را ســعادتمند کند. 

ــی اســت. ایــن یــک پدیــده ی بســیار مبــارک و بســیار مهــم و پرمعنائ

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجاس جهانی »جوانان و بیداری اسامی« 13۹0/11/10
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ــرای  ــه ای اســت ب ــن مقدم ــده اســت؛ ای ــام ش ــای وابســته قی ــه دیکتاتوری ه ــروز در کشــورهای اســامی علی ام
ــوری شــبکه ی فاســد و  ــارت اســت از دیکتات ــه عب ــی، ک ــوری بین الملل ــی و دیکتات ــوری جهان ــه دیکتات ــام علی قی
ــم  ــی متجس ــوری بین الملل ــی و دیکتات ــتبداد بین الملل ــروز اس ــتکباری. ام ــای اس ــتی و قدرته ــث صهیونیس خبی
ــا  ــاک صهیونیســتی. امــروز اینهــا ب ــکا و شــبکه ی شــیطانی و خطرن ــکا و پیــروان آمری ــوری آمری اســت در دیکتات
ــد. آنچــه شــما در مصــر  ــوری میکنن ــد دیکتات ــا دارن ــون در همــه ی دنی ــای گوناگ ــا ابزاره ــف و ب روشــهای مختل
انجــام دادیــد، در تونــس انجــام دادیــد، در لیبــی انجــام دادیــد، در یمــن داریــد انجــام میدهیــد، در بحریــن داریــد 
ــن  ــا ای ــارزه ی ب ــی از مب ــه وجــود آمــده اســت، جزئ انجــام میدهیــد، در کشــورهای دیگــر انگیــزه ی آن بشــدت ب
دیکتاتــوری خطرنــاک و مضــری اســت کــه دو قــرن اســت دارد بشــریت را فشــار میدهــد. ایــن پیــچ تاریخــی ای 
ــه آزادی ملتهــا و حاکمیــت ارزشــهای  ــوری ای ب کــه گفتــم، عبــارت اســت از تحــول از ســیطره ی چنیــن دیکتات

معنــوی و الهــی؛ ایــن پیــش خواهــد آمــد؛ اســتبعاد نکنیــد.

در میدان بودن، شرط تحقق نصرت الهی
 ایــن وعــده ی الهــی اســت کــه: »و لینصــرّن اللَّ مــن ینصــره«.1 خــدای متعــال تأکیــد میکنــد کــه اگــر او را نصرت 
ــه  ــادی، بعیــد ب ــر محاســبات م ــگاه عــادی و مبتنــی ب ــد، شــما را نصــرت خواهــد کــرد. ممکــن اســت در ن کردی
نظــر بیایــد؛ امــا خیلــی از چیزهــا بعیــد بــه نظــر می آمــد و اتفــاق افتــاد. شــما در یــک ســال و دو ســه مــاه قبــل 
از ایــن آیــا فکــر میکردیــد کــه طاغــوت مصــر اینجــور ذلیــل شــود و از بیــن بــرود؟ اگــر آن روز بــه کســانی گفتــه 
میشــد کــه رژیــم وابســته ی فاســِد مبــارک ســاقط خواهــد شــد، بســیاری اســتبعاد میکردنــد؛ امــا اتفــاق افتــاد. 
ــد  ــوع خواه ــه وق ــب ب ــن حــوادث عجی ــا ای ــه در شــمال آفریق ــرد ک ــا میک ــن ادع ــل از ای ــر کســی دو ســال قب اگ
ــن  ــروه جــواِن مؤم ــک گ ــان، ی ــل لبن ــه در کشــوری مث ــر کســی میگفــت ک ــد. اگ ــاور نمیکردن ــر ب پیوســت، اکث
خواهنــد توانســت رژیــم صهیونیســتی و ارتــش مجهــز صهیونیســتی را شکســت بدهنــد، کســی بــاور نمیکــرد؛ اما 
اینهــا اتفــاق افتــاد. اگــر کســی میگفــت کــه نظــام جمهــوری اســامی بــا ایــن همــه دشــمنی کــه از شــرق و غرب 
علیــه او اعمــال میشــد، خواهــد توانســت ســی و دو ســال مقاومــت کنــد و روزبــه روز قوی تــر شــود و جلوتــر بــرود، 
ــدی  ــل لکــم هــذه و کــّف ای ــرة تأخذونهــا فعّج ــم کثی ــاد. »وعدکــم اللَّ مغان ــاق افت ــا اتف ــاور نمیکــرد؛ ام کســی ب
الّنــاس عنکــم و لتکــون ءایــة للمؤمنیــن و یهدیکــم صراطــا مســتقیما«.2 ایــن پیروزی هــا آیــت الهــی اســت؛ اینهــا 
نشــانه هائی از قــدرت فائقــه ی حــق اســت کــه خــدای متعــال دارد بــه مــا نشــان میدهــد. آن وقتــی کــه مــردم بــه 
میــدان بیاینــد، آن وقتــی کــه مــا موجــودی خودمــان را وارد میــدان کنیــم، نصــرت الهــی قطعــی اســت. خــدای 
متعــال راه را هــم بــه مــا نشــان میدهــد؛ »والّذیــن جاهــدوا فینــا لنهدیّنهــم ســبلنا«.3خدا، هــم هدایــت میکنــد، 

هــم کمــک میکنــد، هــم بــه اهــداف عالــی میرســاند؛ شــرطش ایــن اســت کــه مــا در میــدان باشــیم.

1. حج: 40
2. فتح: 20

3. عنکبوت: 6۹
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عوامل ناکامی اهداف شیطان بزرگ در خاورمیانه
 آنچــه تــا امــروز پیــش آمــده اســت، بســیار بــزرگ اســت. دویســت ســال غربی هــا بــا کمــک پیشــرفتهای علمــِی 
خودشــان بر امــت اســامی حکمرانــی کردنــد؛ کشــورهای اســامی را تصــرف کردنــد؛ بعضــی را مســتقیماً، بعضی 
را غیرمســتقیم بــه کمــک دیکتاتورهــای محلــی. انگلیــس، فرانســه و در منتهــای کار، آمریــکا - که شــیطان بزرگ 
ــده ی  ــد؛ غ ــر کردن ــامی را تحقی ــت اس ــتند، ام ــه توانس ــد. هرچ ــدا کردن ــلط پی ــامی تس ــت اس ــر ام ــت - ب اس
ــت  ــن منطقــه ی حســاس - کاشــتند و او را از همــه جهــت تقوی ــه - ای ــب خاورمیان ســرطانی صهیونیســم را در قل
کردنــد و مطمئــن بودنــد کــه مقاصــد و سیاستهاشــان در ایــن منطقــه ی بســیار مهــم عالــم تأمیــن شــده اســت. 
امــا همــت ایمانــی، همــت اســامی، حضــور مردمــی، همــه ی ایــن خوابهــای باطــل را از بیــن بــرد؛ همــه ی ایــن 

ــرد. ــف ک اهــداف را متوق

بیداری اسامی آغاز راه مبارزه با استکبار جهانی
ــد،  ــد، شــما پیروزی ــد. شــما غالبی ــی میکن ــداری اســامی احســاس ناتوان ــل بی ــی در مقاب ــروز اســتکبار جهان  ام
ــان کار نیســت -  ــن پای ــا ای ــی اســت؛ ام ــه اســت، کار بســیار بزرگ ــه انجــام گرفت ــال شماســت. کاری ک ــده م آین
ــا  ــد مجاهــدت را ادامــه بدهنــد ت ــن آغــاز اســت. ملتهــای مســلمان بای ــن شــروع اســت، ای ــن اســت - ای مهــم ای
بتواننــد دشــمن را از میدانهــای گوناگــون ازالــه کنند. مبــارزه، مبــارزه ی همتهــا و عزمهــا و اراده هاســت. هــر طرف 
ــه خــدای متعــال اســت، او غالــب  اراده ی قوی تــری داشــته باشــد، او غالــب اســت. آن کســی کــه دلــش متکــی ب
اســت. »ان ینصرکــم اللَّ فــا غالــب لکــم«؛4 اگــر نصــرت خدائــی را بــه دســت بیاوریــد، هیــچ کــس بــر شــما غلبــه 
نخواهــد کــرد؛ شــما پیــش خواهیــد رفــت. مــا میخواهیــم ملتهــای مســلمان کــه تشــکیل دهنده ی امــت بــزرگ 
ــی اســام،  ــی و متعال ــکام مترق ــا اح ــر نشــوند؛ ب ــند، تحقی ــز باش ــند، عزی ــند، مســتقل باش اســامی اند، آزاد باش
زندگــی خودشــان را ســامان بدهنــد؛ و اســام میتوانــد. در طــول ســالیان دراز، مــا را از لحــاظ علمــی عقــب نگــه 
ــد. امــروز مــا بیــدار شــده ایم. مــا میدانهــای  ــد، اســتقال مــا را از بیــن بردن داشــتند؛ فرهنــگ مــا را پامــال کردن

علــم را هــم یکــی پــس از دیگــری تصــرف خواهیــم کــرد.

 توانایی های علمی جمهوری اسامی
وقتــی جمهــوری اســامی در ســی ســال قبــل تشــکیل شــد، دشــمنان میگفتنــد انقــاب اســامی بــه پیــروزی 
ــادر نیســت میدانهــای زندگــی را یکــی پــس از دیگــری مدیریــت کنــد، و عقــب خواهــد نشســت.  ــا ق رســید، ام
ــه در  ــد ک ــام بدهن ــم انج ــه ی عل ــی را در عرص ــای بزرگ ــته اند کاره ــام توانس ــت اس ــه برک ــا ب ــان م ــروز جوان ام
ــی  ــه خــدای متعــال، جــوان ایران ــوکل ب ــه برکــت ت ــه فکــر خــود آنهــا هــم نمیرســید. امــروز ب گذشــته هرگــز ب
ــد  ــد میکن ــادی را تولی ــلولهای بنی ــد، س ــازی میکن ــوم را غنی س ــد: اورانی ــام میده ــی را انج ــزرگ علم ــای ب کاره
ــت  ــه برک ــه ب ــدازد؛ هم ــت می ان ــا دس ــه فض ــدارد، ب ــد برمی ــای بلن ــت فناوری قدمه ــد، در زیس ــرورش میده و پ
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ــر«. ...5 ــا شــعار »اللَّ اکب ــه خــدای متعــال و ب ــوکل ب ت

آفتهای وارد شده از فرهنگ غربی به کشور
ــورهای  ــر کش ــی ب ــگ غرب ــه فرهن ــی ک ــن آفتهائ ــم. از بزرگتری ــت کم نگیری ــان را دس ــای خودم ــا توانائی ه  م
اســامی وارد کــرد، دو تصــور غلــط و انحرافــی بــود: یکــی تلقیــن و تزریــق ناتوانــی ملتهــای مســلمان؛ باوراندنــد 
ــه در میــدان علــم؛ گفتنــد شــما  ــه در میــدان اقتصــاد، ن ــه در میــدان سیاســت، ن ــد؛ ن کــه از شــما کاری برنمی آی
ضعیــف هســتید. مــا کشــورهای اســامی ده هــا ســاِل طوالنــی در ایــن بــاور غلــط باقــی ماندیــم و عقــب ماندیــم. 
ــدرت  ــودن ق ــت ب ــل شکس ــر قاب ــودن و غی ــت ب ــد، بی نهای ــق کردن ــا تزری ــه م ــه ب ــی ک ــاور دوم ــن دوم و ب تلقی
ــه  ــه نمیشــود ب ــرب را ک ــه نمیشــود شکســت داد، غ ــکا را ک ــه آمری ــد ک ــم کردن دشــمنان ماســت. اینجــور تفهی
ــی شــده  ــای مســلمان عین ــرای ملته ــروز ب ــا تحمــل کنیم.ام ــل اینه ــم در مقاب ــرد؛ مجبوری عقب نشــینی وادار ک
اســت کــه ایــن هــر دو بــاور، غلــط انــدر غلــط اســت. ملتهــای مســلمان میتواننــد پیــش برونــد؛ میتواننــد مجــد 
ــرار  ــی ق ــه ی درخشــندگی علمــی و سیاســی و اجتماع ــک روز در اوج افتخــار و در قل ــه ی و عظمــت اســامی را ک

ــد. ــینی کن ــددی عقب نش ــای متع ــت در میدانه ــور اس ــمن مجب ــد و دش ــد کنن ــتند، تجدی داش

قرن کنونی، قرن معنویت، اسام جهاد، کار و اقدام
 ایــن قــرن، قــرن اســام اســت. ایــن قــرن، قــرن معنویــت اســت. اســام عقانیــت را و معنویــت را و عدالــت را بــا 
یکدیگــر بــه ملتهــا هدیــه میدهــد؛ اســاِم عقانیــت، اســاِم تدبــر و تفکــر، اســاِم معنویــت، اســاِم توجــه و توکل 
بــه خــدای متعــال، اســاِم جهــاد، اســاِم کار، اســاِم اقــدام؛ اینهــا تعالیــم خــدای متعــال و تعالیــم اســامی اســت 

ــا. ــه م ب

هوشیاری نسبت به توطئه چینی دشمن
ــه ی  ــس و لیبــی و بقی ــه ای کــه در مصــر و تون ــل ضرب ــن اســت کــه دشــمن در مقاب ــروز مهــم اســت، ای  آنچــه ام
ــه  ــد متوج ــت. بای ــی اس ــی و توطئه چین ــغول طراح ــت، مش ــده اس ــر او وارد آم ــش ب ــه کم وبی ــورهای منطق کش
ــد. از  ــرف نکنن ــا را منح ــد، راه ه ــا نرباین ــردم را از آنه ــای م ــود انقابه ــب ب ــد مراق ــود. بای ــمن ب ــای دش توطئه ه
ــد،  ــا را منحــرف کن ــرای اینکــه انقابه ــد ب ــادی میکن ــد. دشــمن کارهــای زی تجربه هــای دیگــران اســتفاده کنی
بــرای اینکــه حرکتهــا را خنثــی کنــد، بــرای اینکــه مجاهدتهــا و خونهــای ریخته شــده را نــاکام کنــد؛ بایــد مراقــب 

ــور ایــن حرکتهــا هســتید؛ هوشــیار باشــید، متوجــه باشــید. ــود. شــما جوانهــا موت ــود، بایــد هوشــیار ب ب

قطعی بودن نصرت الهی در صورت ایستادگی ملتها
ــه  ــمنی ها معارض ــا دش ــا ب ــه م ــت ک ــال اس ــی و دو س ــم. س ــادی داری ــات زی ــال تجربی ــی و دو س ــن س ــا در ای  م

5. ندای تکبیر
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ــرب  ــه غ ــت ک ــوده اس ــه ای نب ــچ توطئ ــم. ...6 هی ــق آمده ای ــمنی ها فائ ــر دش ــتادگیکرده ایم و ب ــم، ایس کرده ای
ــون  ــد، چ ــر کاری نکردن ــند. ه ــداده باش ــام ن ــد و انج ــام بدهن ــامی انج ــوری اس ــه جمه ــد علی ــکا بتوانن و آمری
ــت  ــت و شکس ــورده اس ــان خ ــوی دهنش ــل ت ــه ی مراح ــد و در هم ــتند، کردن ــر کاری توانس ــتند. ه نمیتوانس
خورده انــد. ...7 بعــد از ایــن هــم همیــن جــور خواهــد بــود. بعــد از ایــن هــم در همــه ی توطئه هــا علیــه جمهــوری 
اســامی شکســت خواهنــد خــورد؛ ایــن وعــده ی الهــی اســت بــه مــا، و مــا شــک نداریــم. مــا در صــدق وعــده ی 
الهــی تردیــد نمیکنیــم. مــا بــه خــدای متعــال ســوءظن نداریــم. خــدای متعــال مامــت میکنــد کســانی را کــه به 
او ســوءظن دارنــد؛ »و یعــّذب المنافقیــن و المنافقــات و المشــرکین و المشــرکات الّظانّیــن باللَّ ظــّن الّســوء علیهم 
دائــرة الّســوء و غضــب اللَّ علیهــم و لعنهــم و اعــّد لهــم جهّنــم و ســائت مصیــرا«.8 وعــده ی خــدای متعــال، وعده ی 
صــادق اســت. مــا چــون وارد میدانیــم، داخــل عرصــه ی مبــارزه هســتیم - ملــت ایــران همــه ی امکانــات خــود را 

ــن نصــرت الهــی قطعــی اســت. وارد عرصــه کــرده اســت - بنابرای

تفرقه افکنی سیاست دشمن برای مقابله با نهضت های اسامی
ــد هوشــیار  ــا بای ــد هوشــیار باشــیم. همــه ی م ــا بای در همــه ی کشــورهای دیگــر هــم همیــن جــور اســت. منته
ــد دشــمنان باشــیم. دشــمن ســعی میکنــد حرکتهــا را خنثــی کنــد،  باشــیم. همــه ی مــا بایســتی متوجــه مکائ
ــی و  ــافعی و حنف ــای اســام شــیعه و ســنی نمیشناســد؛ ش ــروز نهضــت اســامی در دنی ــاف ایجــاد کند.ام اخت
جعفــری و مالکــی و حنبلــی و زیــدی نمیشناســد؛ عــرب و فــارس و بقیــه ی قومیتهــا را نمیشناســد؛ در ایــن میدان 
ــرادری کنیــم،  ــا هــم احســاس ب ــه نینــدازد. همــه ب ــا تفرق عظیــم، همــه هســتند. ســعی کنیــم دشــمن بیــن م
هــدف را مشــخص کنیــم. هــدف، اســام اســت؛ هــدف، حکومــت قرآنــی و اســامی اســت. البتــه بیــن کشــورهای 
ــرای همــه ی کشــورهای  ــی هــم وجــود دارد. هیــچ الگــوی واحــدی ب اســامی مشــترکاتی وجــود دارد، تمایزهائ
اســامی وجــود نــدارد. در کشــورهای مختلــف، شــرائط جغرافیائــی، شــرائط تاریخــی، شــرائط اجتماعــی مختلــف 
اســت؛ امــا اصــول مشــترکی وجــود دارد: همــه بــا اســتکبار دشــمنیم، همــه بــا تســلط و ســیطره ی خباثت آمیــز 
ــا وجــود غــده ی ســرطانی اســرائیل مخالفیــم. ...۹ هــر جائــی کــه احســاس بشــود کاری  غــرب مخالفیــم، همــه ب
دارد انجــام میگیــرد کــه بــه نفــع اســرائیل اســت، بــه نفــع آمریکاســت، آنجــا بایــد هوشــیار باشــیم؛ بدانیــم ایــن 
ــک  ــت، ی ــه حرک ــی ک ــت. آنجائ ــودی نیس ــت خ ــت؛ حرک ــه اس ــت غریب ــت؛ حرک ــه اس ــت بیگان ــت، حرک حرک
حرکــت اســامی و ضــد صهیونیســتی و ضــد اســتکباری و ضــد اســتبدادی و ضــد فســاد اســت، آنجــا حرکــت، 
ــن  ــتیم، از ای ــنی هس ــتیم، س ــیعه هس ــر ش ــودی هســتیم؛ دیگ ــم خ ــا ه ــه ب ــا هم ــت؛ آنج ــتی اس ــت درس حرک

ــم. ــر کنی ــور فک ــه یک ج ــد هم ــد. بای ــاوت نمیکن کشــوریم، از آن کشــوریم، تف

نمونه تفرقه افکنی دشمن در بحرین
ــا  ــانه ای دنی ــتگاه های رس ــام دس ــت - تم ــم اس ــوی چش ــاده و جل ــاِل پیش پاافت ــک مث ــن ی ــروز - ای ــد ام  ببینی

ی 
ام

 اس
ری

دا
ت بی

رک
ر ح

تو
 مو

ها
وان

ج

6. ندای تکبیر و شعار »لبیک یا خامنه ای«
7. شعار »الموت ألمریکا«

8. فتح: 6

۹. شعار »الموت السرائیل«
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ــن کار  ــر ای ــی ب ــد. داع ــرار بدهن ــزوا ق ــن را در ان ــت بحری ــن و حرک ــردم بحری ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــان ب سعیش
چیســت؟ چــون مســئله، مســئله ی شــیعه و ســنی اســت. میخواهنــد اختــاف ایجــاد کننــد، میخواهــد تمایــز و 

ــد. ــود بیاورن ــه وج ــی ب خطکش

حفظ وحدت و پیوستگی رمز پیروزی 
ــود  ــی وج ــد، تفاوت ــش دارن ــب اســامی گرای ــا آن مذه ــب ی ــن مذه ــه ای ــه ب ــی ک ــلمانان و مؤمنین ــن آن مس  بی
نــدارد. وجــه مشــترک همــه، اســام اســت. وجــه مشــترک همــه، امــت اســامی اســت؛ وحــدت امــت اســامی 
ــال و  ــه خــدای متع ــاد ب ــه خــدا، اعتم ــه خــدا، حســن ظن ب ــوکل ب ــداوم حرکــت، ت ــروزی و ت ــز پی اســت. ...10 رم

ــت. ــتگی اس ــدت و پیوس ــظ وح حف

ایستادگی کردن و متوقف نشدن رمز تداوم حرکت و نیل به عزت
 عزیــزان مــن! فرزنــدان مــن! مواظــب باشــید دشــمن حرکــت شــما را متوقــف نکنــد. خــدای متعــال در دو جــای 
قــرآن بــه پیغمبــرش میفرمایــد: »فاســتقم کمــا امــرت«،11 »و اســتقم کمــا امرت«؛12اســتقامت کــن. اســتقامت 
یعنــی ایســتادگی کــردن، ادامــه دادن، راه را دنبــال کــردن، متوقــف نشــدن؛ ایــن رمــز کار اســت.باید پیــش برویم. 
ــده ی بســیار  ــده، آین ــق، روشــن اســت. آین ــاق روشــنی دارد. اف ــی اســت؛ چــون آف ــت موفق ــت، حرک ــن حرک ای
روشــنی اســت. آن روزی خواهــد رســید کــه امــت اســامی بــه حــول و قــوه ی الهــی در اوج اقتــدار و اســتقال قرار 
بگیــرد ...13 ملتهــای مســلمان بــا حفــظ خصوصیــات خــود، تمایزهــای خــود، در زیــر چتــر واحــد دعــوت الــی اللَّ 
و الی االســام قــرار بگیرنــد؛ همــه بــا هــم باشــند. آن وقــت اســت کــه امــت اســامی عــزت خــود را پیــدا خواهــد 

ــرد. ک
مــا در کشــورهای خودمــان منابــع زیرزمینــی داریــم، مناطــق راهبــردی و اســتراتژیک داریــم، امکانــات طبیعــِی 
ــت  ــتی هم ــم؛ بایس ــتعداد داری ــرفته و بااس ــانِی پیش ــای انس ــم، نیروه ــته داری ــانهای برجس ــم، انس ــراوان داری ف

ــن همــت برکــت خواهــد داد. ــه ای ــال هــم ان شــاءاللَّ ب ــم. خــدای متع کنی
ــاذن اللَّ آن روز را  ــوه ی الهــی و ب ــه حــول وق ــم، آینــده مــال شماســت. شــما جوانهــا ب ــه شــما جوانهــا بگوی مــن ب

ــد داد. ــل خواهی ــان تحوی ــد از خودت ــه نســلهای بع ــان را ب ــد و ان شــاءاللَّ افتخــارات خودت ــد دی خواهی

10. ندای تکبیر و شعار »وحدة وحدة اسامیة«
11. هود: 112
12. شوری: 15

13. شعار »هیهات مّنا الّذلة«
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یکـی از چیزهائـی کـه مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتـی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانـی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقـا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمـاالً جوابهـای متعـددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه ها - روی این 
مسئله باید کار جدی بکنند؛ در بخشهای مختلف، برای قشرهای 
مختلـف، بـه شـکلهای مختلف، با تنوع متناسـب، سـیرمطالعاتی 
درسـت کننـد؛ اول ایـن کتـاب، بعـد این کتـاب، بعد ایـن کتاب. 
وقتـی کـه جـوان، نوجـوان، یـا کسـی که تاکنـون با کتـاب انس 
زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کرد، راه افتاد، غالباً مسیر 

خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


