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 آن به رسیدن راه و عزت مفهوم

 متعال خداوند صفات از عزیز و است خدایی او فطرت چون است؛ عزت طالب انسان

. ردگی قرار دقیق بررسی مورد باید كه است محوري این است؟ كجا و چیست عزت. است

 اياقتض همان اقتضا این. باشد قوي خواهدمی و است طلبقوّت فطرتش اساس بر انسان

 دارا چگونه اما. است دارایی طالب انسان. است دارایی در انسان نیروي. است فطري

 با ار سؤال این پاسخ شود؟می دارا دیگر چیزهاي با یا فراوان مال داشتن با آیا شود؟می

 كتاب رد كه كنممی بیان شما براي( آله و علیه اهلل صلی) اكرم پیامبر از نورانی حدیثی

 شده رذك( آله و علیه اهلل صلی) اكرم پیامبر هايوصیت قسمت در «العقول تحف» شریف

 خواهدمی هركس  اَللَّهَ؛ فَلْیَتَّقِ اَلنَّاسِ أَعَزَّ یَكُونَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ»  :فرمودند حضرت. است

 . «كند پیشه الهی تقواي باید باشد، مردم عزیزترین

 یشهپ تقوا كه كسی. كند حفظ الهی رضاي و بندگی مدار بر را خود انسان یعنی تقوا

 كه دكنمی پیدا متعال خداي با ايویژه نسبت الهی، حریم رعایت و تقوا بركت به كند،

 .است عزت حقیقی كانون

 داخ نزد شما ارجمندترین حقیقت در  أَتْقَاكُمْ؛ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ: »آمده كریم قرآن در

 این كه است كسی شما آبرومندترین و عزیزترین ترین،گرامی. «است شما پرهیزگارترین

 و روآب و شخصیت داراي تقوا پرتو در باتقوا انسانِ. كند پیدا متعال خداي با را ارتباط

 قرار توجه مورد را مسئله این شناسیروان هايبحث در. شودمی زیادي بسیار كرامت

 عزت تأمین راه. است بودن خواهعزت انسان، مهم و حقیقی نیازهاي از یكی چون اند؛داده

 و حیسط بسیار ها،راه این از بعضی كه كنندمی پیشنهاد هاییراه شناسانروان چیست؟

. ندك درست خود براي جایگاهی بتواند انسان تا است دیگران دادنِ فریب حتی برخی
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 مسئله این خواهندمی اجمال به فقط ندارد، وجود ارزشی نگاه شناسیروان در چون

 .است استفاده قابل مطالبشان از برخی البته. شود تأمین

 حقیقی عزت مطلق، عزیز با ارتباط

 احساس كلمه واقعی معناي به انسان وقت چه است؟ كجا و چیست حقیقی عزت اما

 ارتباط این ایجاد باعث آنچه. كند پیدا ویژه ارتباط مطلق عزیز با وقتی كند؟می تشخص

 آید،می نایل الهی خوف مقام به كه كسی: »است آمده روایات برخی در. تقواست شود،می

 .«دهدمی قرار خائف او به نسبت را آفرینش تمام متعال خداي

 عزت حقیقی کانون به متصل خمینی، امام

 یا داشت اتمی قدرت مگر است، كرده زندگی ما يدوره در كه الشأنعظیم راحل امام

 ممتاز يخواندهمدیریت كارشناسی نیروهاي مگر بود؟ او اختیار در دنیا اقتصادي امكانات

 ذال. بود وصل عزت حقیقی كانون به اما نبود، امام دست در چیزها این بود؟ اختیارش در

 و كنید مطالعه. بردندمی حساب او از دانستند،می جهان قدرت كانون را خود كه كسانی

 نای تعابیر و كلمات روي چطور و داشتند ماجراهایی چه عزیز امام به نسبت ببینید

. «دبكن تواندنمی غلطی هیچ آمریكا: »بودند فرموده امام. كردندمی باز حساب بزرگوار

 خنس این ایشان وقتی ببینند كه دادند كارشناس صدها دست به را جمله یك این آنها

 به كدام؟هیچ یا دهدمی شعار دارد یا است هیجانی شود؛می چطور اشچهره گوید،می را

 .است عادي ایشان يچهره كه رسیدند نتیجه این

 به كردند،می باز ایشان روي كه ايویژه حساب. داد عزت و آبرو امام به متعال خداي

 .بود ایشان تقواي و عزت و متعال خداي با ایشان يرابطه خاطر



 رحمت و عزت 

 

3 

 

 ايتهنك انقالب عزیز رهبر ما بزرگوار استاد البته. است تقوا حقیقی عزت به رسیدن راه

 فرادا بسیاري. «است متقی حتماً كه نیست این معنایش داشت، عزت هركسی: »فرمودند

 ايهراه. كندنمی آنها تقواي از حكایت هرگز اما برسند، عزت به دنیا این در است ممكن

 .تاس تقوا حقیقی، عزت به رسیدن راه ولی هست، عزت به دستیابی براي گوناگونی

 مؤمن شخصیت بعد دو رحمت، و عزت

 میان این در. است گسترده و متنوع جدي، خیلی ما، عزیز جوان نسل روي پیش كار

 آفرینعزت و بخشالهام و آورپیام روز یك آبان، 13 كه است ما عزت است، مهم آنچه

[ و] فروتن مؤمنان با  الكافِرینَ؛ عَلَى أَعِزََّةٍ المُؤمِنینَ عَلَى أَذِلََّةٍ: »فرمود كه جاهمان. است

 .«سرفرازند كافران بر

 انسان سیماي. است برندهپیش و انگیزهیجان و ساختخوش بسیار آیه، قسمت این

 عزیز» عنوان با را خود متعال خداي. شودمی دیده عزت و رحمت يجلوه دو در مؤمن

 مندبهره خداوند نام دو این از هم مؤمنان يجامعه و مؤمن و كندمی معرفی «رحیم و

 همدیگر با  بَیْنَهُمْ؛ رُحَمَاءُ» هم و «فروتن مؤمنان با المُؤمِنینَ؛ عَلَى أَذِلََّةٍ» هم. است

 گزار،خدمت متواضع، صمیمی، مهربان، مؤمنْ. دارد اشاره مسئله همین به «مهربانند

 كه جهت آن از ـ هاانسان دیگر و مؤمنین سایر با ارتباط در و است فروتن و مهرورز

 . كندمی رفتار گونههمین ـ هستند خدا يبنده

 تحاكمی و است، ایمان مقابل ينقطه كه نفاق و كفر استكبار، طاغوت، با مواجهه در اما

 خرف دیگران به دارند، آنچه از سوءاستفاده با كنندمی سعی و دارند امكانات و قدرت و

 انآن خوشبختی راه سر بر و سازند منحرف خدا راه از را آنان و دارند روا ستم و بفروشند

 .است خداوند عزت نام مظهر كنند، ایجاد مانع
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 عزت مبانی

. «سرفرازند كافران بر  الكافِرینَ؛ عَلَى أَعِزََّةٍ: »است عزت سال، يآیه در هاشاخص از یكی

 ظرن از كه است كسی عزیز انسان. شودمی ساخته نوجوانی و جوانی در عزت، این مبانی

 قرآن نصّ به مؤمن. باشد عزت به متصف اششخصیتی يقواره شخصیتی، شناسیریخت

 هم كنار در كه مؤمنان آحاد. است خواسته او براي را عزت خداوند و  است عزیز كریم

 يجامعه. است عزت به موصوف نیز دهندمی تشكیل را مؤمنانه جمعی و گیرندمی قرار

 .باشد عزت به موصوف باید هم مؤمنان بزرگ

 و سعادت: از است عبارت است، نفاق و كفر جریان برابر در اسالم عزت كه عزت این

 و غلبه ركفا بر باید یعنی ؛«الكافِرینَ عَلَى أَعِزََّةٍ. »برتر دستِ و استواري و هیبت و شكوه

 .است متعال خداي خواست این، و باشید داشته اشراف

 میاسال امت يغلبه و سربلندي و شكوه و عزت این گیريشكل اصلی ينقطه و مقدمه

 دوران كه جوانی در مگر شود،نمی این و است مؤمنان آحاد در عزت تأمین كفار، برابر در

 حثب باید خود جاي در كه است نهفته مطالبی و هاراز اینجا. است شخصیت گیريشكل

 .شود

 جوانی دوران كار، این براي زمان بهترین. آورید فراهم خود شخصیت در را عزت مبانی

 است؛ شما خودسازي دورانِ دوران، این. دارید قرار آن در شما كه است شباب عنفوان و

 به. است مهیا شما براي هم گفتمانی محیط و دارید ايآماده جانِ و روان و ذهن چراكه

 نسل با حجتاتمام از نمادي حججی، محسن. است شده تمام شما بر حجت ترتیب این

 جدید نسل براي خداوند هايحجت حرم، مدافع عزیز شهداي يسلسله و شد جدید

 خود شخصیت در را عزت مبانی خودسازي، يچرخه در باید وضعیتی چنین در. شدند

 .آورید فراهم
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 خواهد عزیز شخص شود، تأمین عزت مبانی اگر. دارد دوست را عزیز مؤمن متعال، خداي

 براي تالش و گرفتن قرار هابچه سایر كنار و اسالمی انجمن در فعالیت فرصت. شد

 .است عزت مبانی كسب هايفرصت ازجمله خودسازي،

 عزت اصلی مقدمه

 حقیقی عزت به خواهدمی كه كسی. است تعالی خداي از اطاعت عزت، اصلی يمقدمه

 .نامیممی تقوا را آن كه است چیزي همان این. باشد مطلق عزیز مطیع باید برسد،

 عزت یکنندهتأمین هایویژگی

 :از عبارتند كه كنندمی كمك عزت به دستیابی در را ما هاویژگی برخی

 بتواند كسی اگر. شودمی عزت موجب ،«بردباري» و «الغیظ كظم» روایات اساس بر. 1

 عزت مبانی از یكی كند، آزاد وقتشبه را آن و سازد مهار عقلش سدّ پشت را خود خشم

 .است آورده دست به را

 .است هاویژگی آن از دیگر یكی «استقامت. »2

 .اردد تفاوت استقامت با البته كه است عزت يكنندهتأمین ویژگی دیگر «صبر. »3

 شما كه آنجا. است موانع بر غلبه براي درونی هايظرفیت بر تكیه ،«استقامت»

 .ایدكرده صبر كنید،می مدیریت را آنها و ایستیدمی موانع يچهرهبهچهره

 زاهد امید و چشم. است «زهد» عزت، مبانی يكنندهتأمین هايویژگی از دیگر یكی. 4

 .ناامید خلق امكانات و جیب از و است متعال خداي به

 یزن طیبه حیات رمز. است عزت مبانی يكنندهتأمین دیگرِ هايكلیدواژه از «قناعت. »5

 .است قناعت
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 هك امكان عالم قطب با عملی و روحی و فكري و قلبی اتصال ياضافه به موارد، این. 6

 .دهندمی تشكیل را عزت مبانی است، متعال پروردگار مطلق عزت ينماینده و مظهر

 عزت بر مبتنی تربیت

 را ایشهنیازپیش و مقدمات مبانی، باید گوییم،می سخن «الكافِرینَ عَلَى أَعِزََّةٍ» از وقتی

 مبتنی تربیتی يچرخه مؤمنان، يجامعه در كه است این مقدمات از یكی. آوریم فراهم

 یمقدمات يچرخه این در نیز قبیلاین از صفاتی و غیرت و عفت البته. باشد عزت بر

 .شودمی تعریف

 ياراده. باشید داشته اراده و عزم قوّت و كنید كار خیلی خود ياراده و عزم روي باید شما

 .بایستد آن برابر در نتواند مانعی هیچ كه برسد جایی به تواندمی مؤمن

 عزت از حفاظت

 حفاظت را آبرویش و شخصیّت عزَّت، باید مؤمن انسان كه است این كلیدي يمسئله

 و شود انسان شخصیّت كاهش سبب آن به یازیدن دست كه اقدامی و كار هر از كند

 البتَّه. است شرعی كاهش یا عرفی كاهش كاهش، این. است كرامت مغایر و كاهنده

 راگ را كارها از بعضی مثالً. كندمی پیدا شرعی يجنبه هاوقت خیلی هم عرفی كاهش

 رايب شخصیّتی يضربه نوع یك و پسنددنمی را آن جمع دهیم، انجام دیگران حضور در

 دهش داده پرهیز انور شرع در مستقیم صورت به كه است هایینمونه. شودمی محسوب ما

 نییع. نیست پسندیده شما براي بلكه باشد، حرام حدّ در كه پرهیزي نه منتها است؛

 یائشاول و متعال خداي نزد باالتر، و مردمان نزد حیثیّتی و شخصیّتی يلطمه دچار انسان

 .شودمی
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 در بعد اجتماعی عزت ارکان

 خواهیعزت. روحیه 1

رد ان و فمؤمني یعنی جامعه ؛خیلی جالب است« الكافِرینَ عَلَى أَعِزََّةٍ»در  «لیعَ»ي كلمه

ذ نفو باید فرازمند، مؤمنو  را دارددست باال  ،كفار و آحاد كافراني در برابر جامعه مؤمن

باید زیر  ،اولي در درجه ،كه عزیز باشدبراي آن .مند باشدیر، باصالبت، باشكوه و قدرتناپذ

بزرگ  كار ،وقتی حفظ شد .دستگاه كفر و استكبار له نشود و خود را حفظ كندي چكمه

 دهد،می انجام را هابختی خود و سایر انسان، یعنی تأمین دنیا و آخرت و خوشخود

خواهد  عزتشخصیت آنان را كرامت و  فان را حفظ خواهد كرد،مظلومان و مستضع

  .س جریان كفر را به شماره خواهد انداختفَبخشید و نَ

 ،دنخفیف و ناتوان باش دست ودست پایین و زیر ،انمؤمني و جامعه مؤمناما اگر 

رسد كه شخصیت تا چه  ،دنحفظ كنو شخصیت خویش را و كرامت  خودد نتواننمی

لذا خداوند متعال فرمان  بگیرند.عمال حاكمیت كفار را اِجلوي د و ندیگران را حفظ كن

  .داده است عزتبه 

ي بتواند جبههكفر روز و شب ندارد تا ي جبهه .آیدبا حرف و شعار به دست نمی عزتین ا

را  عزتد مبانی در برابر چنین جریانی شما بای ان را بشكند و آن را تصرف كند.مؤمن

 یَجْعَلَ لَنْ» ؛ چراكه فرموده است:این خواست خداي متعال است .یداستوار و فراهم ساز

 راه كافران براى مؤمنان[ زیان] بر هرگز خداوند *؛سَبِیالً الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْكَافِرِینَ اللَّهُ

ی راه تسلطان مؤمنبر  ،پذیرد كه كفارخواهد و نمیخدا نمی .«است نداده قرار[ تسلطى]

  .پیدا كنند

                                                
  .141. نساء: *
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در  .جانبهبا خودسازي همهكفر چگونه ممكن است؟!  تسلط يهاراهي سدّ همهاما 

از نظر  را داشته باشد، عزتفرهنگی مبانی از نظر  ،انمؤمني اول باید جبههي درجه

خواهی و عزتي داراي روحیه ،از جهت روحی و باشد، عزتقی و تربیتی به دنبال اخال

همین را خواسته نیز ین مؤمنخداي متعال براي آحاد  طلبی باشد.جویی و كرامتعزت

میدان درگیر شدن و  ،رویارویی ،اهل مجاهدت ،نترس ،قوي ،باید شجاع مؤمن .است

 ند،دست باال باش ،كند نسبت به جریان كفرمی كه كمك را باید هر چیزي رفتن باشد.

  .دآورفراهم 

 سیاسی حاکمیت. 2

 فقط با داشتن حكومت فراهم كهقدرت سیاسی است  ،عزتساز زمینه عاملاولین 

را  هانوسفندانی هستند كه گرگ استكبار آان پراكنده و متشتت مانند گمؤمن .شودمی

داشتن  ،ین از نظر سیاسیمؤمنبراي  عزتترین مبناي اصلی .پاره خواهد كردپاره

  .دهی اجتماعی استنظام و سازمان حاكمیت، سرزمین، حكومت،

یا بار در دنكه استك زمانی بود .كنیدمی را االن تجربه هاشما به لطف خداي متعال این

سو  پراكنده و این ،انمؤمن در مقابل او بایستد. توانستكس نمیكرد و هیچمی تازيیكه

زیر بیرق یك طاغوت اكثریت داشتند،  هم ايدر جامعهاگر  و آن سو متفرق بودند و

 .شاهیودمان در زمان ستمخي نظیر جامعه ؛بودند كه دست در دست استكبار داشت

 لطسعدم حاكمیت اسالمی به ت وان در مقابل دستگاه كفر ایستاد.تبدون حاكمیت نمی

و ثروت و نیروي انسانی در خدمت منابع در این صورت، شود و می كفر و استكبار منجر

 .خواهد بود طاغوت
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 . دانش3

برخورداري از  ،عزتي هامین بنیانبراي تأ ،بعد از جهات فرهنگی و اعتقادي و ایمانی

 .است ضروري امام حق و نظام الهی حاكمیت، قدرت سیاسی،

 ، خود را توانمندعلمیي باید از نظر بنیهجامعه  .كافی نیست ؟!آیا این كافی استاما 

ان باید از نظر علمی مؤمن .در دانش قرار داده استو سلطان را  عزتخداوند  .سازد

 كهچنان ؛ندخود را استوار ساز عزت ،ي علمیهابتوانند روي بنیانتا خودسازي كنند 

ي را به واسطهي خود هابسیاري از ظلم و ستم هاآن .كندمی كفر همین كار راي جبهه

چه در بخش  ؛شودمی قدرت و سلطان فراهم ،از علم .برندمی شان از دانش پیشبهره

  .اقتصاد و چه در بخش نظامی

 و لمع پرچم برافراشتن با بتوانید تا كنند علمی كار كه است توقع عزیزمان جوانان از

 را خودتان ، كنید كشف ، داده شما به متعال خداي كه عظیمی هاياستعداد ، دانش

 اشدب افتاده عقب علمی نظر از كه ملتی.  بسازید را خودتان علمی نظر از ، كنید باور

.  بسازیم را خودمان علمی لحاظ به باید.   كند بلند ، عزت سر ، عالم این در تواندنمی

 وركش این در را خدادادي عظیم منابع باید.  بسازیم را كشور آینده اقتصادي لحاظ به

 او ايسیم در افتخار و عزت هاينماد كه سربلند و سرافراز آباد، كشور یك تا  بشناسیم

 بفرمایند، اآق كه كنیم بلند عزت سر دنیا در توانیممی وقتی ما.  بسازیم ، باشد تجلی در

 یشكوفائ در ، كنیم سعی مسیر این در و شویم میدان وارد  ما همه. بگوید رهبر یعنی

 .است ما عهده به كه وظایفی انجام و هافرصت از وريبهره ، استعدادها

 . اقتصاد 4

 مؤمن فرد براي تعالی خداي است. اقتصاد قويبرخورداري از  ،عزتیكی دیگر از اركان 

  لِلمُؤِمنین؛ وَ لِرَسولِهِ وَ العِزََّةُ لِلهِ: »است خواسته عزت مؤمن، يجامعه و مؤمن يخانواده و
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. شودنمی جمع ناداري و فقر با عزت. «است مؤمنان و پیامبرش و خدا مخصوص عزت

 از یكی و خواهدمی عزت اوج در اشزندگی هايجلوه يهمه در را مؤمن متعال، خداي

 طیّب و فراخ رزق و جوشان و مولَّد و متناسب اقتصاد از منديبهره عزت، ضروري اركان

 اشكالی دیدیم اگر. است این بر حق حضرت تكوینی و تشریعی ياراده. است طاهر و

 و تبارک خداي وگرنه ایم؛كرده محروم تشریعاً یا تكویناً یا را خودمان ما دارد، وجود

 رد و نگذاشته كم چیزي و آورده فراهم را عزت با همراه و شیرین زندگی اسباب تعالی

 دشواري هر. است آورده فراهم را چیز همه بركت، پر اقتصادي نظام و استعداد و طبیعت

 ماهنگه تكوین قواعد با ما یا: است نكته دو حاصل عرصه، این در ذلت و نكبت و تنگنا و

 زا یكی. ایمنكرده عمل است، طیبه حیات ينقشه كه تشریع قواعد به یا ایمنبوده

 هايضرورت و هانیاز يكنندهتأمین كه است «الْأَرْزَاق سَعَةِ» طیبه، حیات اصلی هايجلوه

 .برسد خود علمی و آخرتی و دینی امور به او تا است مؤمن زندگی

 قدرت دفاعی . 5

به  قرآن .داشتن قدرت دفاعی و بلكه تهاجمی شایسته است  ،عزتیكی دیگر از اركان 

 چه هر و †؛الْخَیْلِ رِبَاطِ وَمِنْ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَأَعِدُّوا»دهد: ما چنین دستور می

ا ما ره یزي كهر چبر این اساس،  .«كنید بسیج ،آماده هاىاسب و نیرو از ،دارید توان در

 .یمبراي خود فراهم آورباید  ،كندمی در برابر دشمن قوي

ما باید شكل گیرد است كه هم در روحیه و نوع نگاه  عزتمبانی  مواردي كه برشمردیم،

 اقتصاد قوي و مقاوم و قدرت نظامی خودسازي علمی، و هم به داشتن حاكمیت،

تواند در مقابل میشود و می عزیز ،مؤمني جامعه ،فراهم شد ردامو وقتی این .گرددبرمی

ي هاسایر انسان یستد و مقاومت كند و قد خم نكند.ار بااي استومثل صخره ،جریان كفر

                                                
  .60. انفال: †
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 به امنیت و آرامش برسند ،چنین قدرت ایمانیي توانند زیر سایهمی مظلوم و مستضعف

  كبار را به چالش بكشد و حذف كند.تواند كفر و استمیو این جریان 

جهان بدون »و  «جهان بدون آمریكا»نظیر  هاییهمایشدوستان شما  ،قبل هاسال

است كه روزي بشریت نجات  ما این آرمان را در سطح ملی برگزار كردند.« صهیونیزم

با ظهور امام عصر است كه تام و تمام مسلمانان  عزتروز ظهور  ،پیدا كرده و آن روز

ي هاآن روز با حضور انسان شاءاهللان .شودمحقق می( عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)

 امید و آرزو و هدف نهایی ،این .دبرطرف گردخوشبختی بشر موانع نزدیك شود و  مؤمن

 .است ما

 جمهوری اسالمی در پرتو ایران عزتتحقق 

كه  كشیدمی یی نفسهاشما در روز ما فراهم شده و عزتاز مبانی  ايامروز بخش عمده

حتی  تواندنمی ،اگر كسی حقیقتاً طعم ایمان را چشیده باشد .خوبی استبسیار ي هاروز

اي بحمداهلل در جامعه شما .جا آوردبهاي را زندگی در چنین جامعه يلحظهیك شكر 

دم اول ق ،در حال شكل گرفتن است و از نظر سیاسی آن عزتكنید كه مبانی می زندگی

  است.ه تا حدي فراهم گشت آن بنیه ،ه و از نظر ایمانیشد برداشته

 استش است كه عبارت خوی عزتي تكمیلی مبانی هابخشي این جامعه در حال تهیه

حاكمیت الهی و حضور امام و ي در سایه هاایني همه دفاعی.ي اقتصاد و بنیهتقویت از 

  .اطاعت امت فراهم آمده است

 ،ودتقویت ش عزتي هاهر كس بتواند كاري كند كه بنیان .تكلیف ما روشن استامروزه 

 .استكرده ي بشري و الهی هاش و آرمانخویي و جامعه دمت را به خودترین خبزرگ
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جهادي و ي روحیه با خودسازي فكري و معنوي و تانیهاتك شما و انجمنامیدوارم تك

ي انقالبی در مدرسهي روحیهي دهندهو ترویجدر مقابل كفار  عزتدار پرچم ،حماسی

مختلف سیاسی،  يهادر بخش عزتآحاد شما در جستجوي مبانی  شاءاهللان .خود باشید

  .باشید اقتصادي و نظامی علمی،

ملت ایران  عزتي خود را زیر سایه هر طور شدهخواهند میمستضعفان دنیا  ،امروز

  .بینیممی خوشحال هستیم كه شما را در چنین روزي بیاورند.

 ایران عزتتالش منافقان برای از بین بردن 

ي هاخواهد خطرمی یی هست كههادست ماي در جامعه ،اندطور كه آقا فرمودههمان

را برطرف  هاتواند این خطرمی بیداري جوانان ما .ما ترویج كندي راهبردي را در جامعه

 اهمحصول ذلت و كوتاه آمدن در مقابل نظام سلطه و اعتماد به آن هان اندیشهای .دساز

شكالت خود را با خواهند ممی ،ي این عده آن است كه به تعبیر حضرت آقابهانه است.

ما به ي ي خامی است كه برخی در جامعههاخیال هااین .دوستی با غرب برطرف كنند

  .آن مبتال هستند

مهر بطالن بزند و  ،ي خام و باطلهاتواند بر این خیالمی بصیرت و حضور شما ،معرفت

باید خودمان با دست  .یی در نسل جوان ما استهاآبان فرصت خوبی براي چنین ارائه 13

نیز به همین موضوع اشاره ي سال گذشتهي آیه را فراهم كنیم. عزتي هاخودمان بنیان

 ایمان كه كسانی اي †؛أَنْفُسَكُمْ عَلَیْكُمْ آمَنُوا الََّذِینَ أَیَُّهَا یا: »ي سال قبل این بودآیه .دارد

آمریكا و دستگاه استكبار  ،اگر شما خودتان را ساختید .«باشید خود مراقب! ایدآورده
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اما اگر كوتاهی و غفلت كنید و مدیریت جامعه را به  .توانند به شما ضرري برسانندنمی

  .شودمی كار شما خراب ،یدسپاري ضعیف و ذلیل بهادست انسان

هم باید همین  بلندپایهد و مسئوالن نخواه باشعزتمجلس و دولت شما باید عزیز و 

 زتعشود كه با می یی بلندهاصدا هاگاهی از برخی جامتأسفانه  .دروحیه را داشته باشن

 .نداردهماهنگی ما 

 گرانبها میراث عزت،

 دست به گران و سخت خیلی كه است عزت و افتخار و شكوه این وارث ما امروز نسل

 ،شهدا صلحا، ابرار، نیكان، خوبان، همة اسالم، تاریخ در ما بزرگان زحمات همة یعنی. آمد

 عزت مبانی. دید باید را اینها همة ها، مصیبت دردها، ها، رنج ها، دري به در ها، غربت

 و كردند هموار خودشان بر و كردند صبوري و كشیدند آنها كه است هایی رنج ما امروز

 . كردند مقاومت

 عزت دوران در جوانان ممتاز نقش

 نسل بین در دارد، ممتازي العاده فوق نقش ما جوان نسل عزت، دوران این آفرینش در

 نای شاید. است كلیدي و حسّاس العاده فوق نقش یك شان نقش ما آموزان دانش جوان،

 دانش بودند، آموزان دانش اسالمی انقالب قراوالن پیش جزو كه گفت بشود را جمله

 حضور تحوّل متن در بود، متن در نبود، اي كناره و اي حاشیه نقش شان نقش آموزان

 را نای. شد عوض فضا آمدند میدان به ما هاي دبیرستانی كه وقتی از مخصوصا داشتند؛

 ،پرسیدم جاها اكثر از من كنید، مطالعه شهرها تمام تاریخ در بروید شما دانند، می همه

 تسرع. شد عوض كار میدان، به آمدند ها دبیرستانی وقتی كه گویند می را همین همه
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. هستیم روزگار آن هاي دبیرستانی جزو هم ما البته. كرد تغییر انقالب جریان شور و

 . بودیم دبیرستان اول ما 57 سال

 ها دبیرستانی به امید چشم

 انجام كه هم را اخیري كارهاي شد، تقویت و حفاظت عزت این شد، آفریده عزت این

 امروز و شد، انجام كه اي بعدي كارهاي در علمی، هاي حركت در است، همینطور دادند

 تیوق ولی آموزي، دانش جامعة گوییم می ما البتَّه هاست، دبیرستانی به امید چشم هم

 شور،ك اعتالي براي هم امروز یعنی داریم؛ تأكید و داریم نكته دبیرستانی، گوییم می

 آموزي، دانش جامعة به امید چشم هم باز كشور، آرزوهاي و ها آرمان تحقَّق براي

 تاندبیرس سنَّ چون اند، بزرگ هاي تصمیم مقطع در كه هاست دبیرستانی به مخصوصاً

 لبقا در روزها آن در آموزاندانش. زندگی بزرگ و كلیدي و اساسی تصمیمات سنَّ یعنی

 كردند، فعّال را مدرسه كردند، یاري را جبهه شدند، دهیسازمان اسالمی هاي انجمن

 .كردند فعّال مدرسه در را انقالب سنگر


