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سر آغاز:
دفتر پیش رو رهنمودهای رهبر فرزانه ی انقالب اسالمی به اتحادیه جامعه اسالمی
دانشجویان است .این بیانات و پیامها از آغاز تأسیس این اتحادیه تا کنون و در برهه
های مختلف و حساس ،راهبر اعضای این تشکل این تشکل دانشجویی برای حرکت
در جهت آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی و در بستر بیداری دانشجویی بوده است.
دست مهر امام امت بر سر اتحادیه که فرزند انقالب اسالمی است ،چارچوب آرمان
خواهی ،واقع نگری و مطالبات ما از نظام مقدس جمهوری اسالمی و کارگزارن آن
خواهد بود .از همین رو این مجموعه را در دفتری گردآوری نموده ایم تا در دسترس
دانشجویان و فعالین تشکیالتی قرار گیرد.
کار کیفی و نه کمی ،ایجابی و نه سلبی و ارتباط با روحانیت مبارز و متعهد که از
توصیه های امام امت به هیئت مؤسس جامعه اسالمی دانشجویان است ،همیشه سرلوحه
ی امور تشکیالتی ماست.
باشد که در فهم عالمانه و تالش برای تحقق آنها توفیق یابیم.

مجموعه رهنمودهای امام امت به اعضای اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

5

متن پیام شفاهی رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به اولین کنگره سراسری جامعه اسالمی دانشجویان
فرزندان عزيزم! شما در دانشگاهها به نام اسالم و براي تامين هدفهاي عالية اسالمي
فعاليت ميكنيد .اين خصوصيت اگر در عمل تحقق يابد ميتوان گفت كه كمتر فعاليتي
از لحاظ ارزش با آن برابري تواند كرد .نامهاي گوناگون مهم نيست و ساليق مختلفي
كه به جدائي اين نامها از يكديگر ميانجامد تعيين كننده نيست .آنچه مهم است عمل
و نيت شماست .نيتهاي خود را پاك كنيد و با هر نامي كه در دانشگاه به فعاليت
اسالمي سرگرميد ،آن فعاليت را منتظم ،هوشمندانه ،همراه با حكمت و كارداني و به
دور از جنجالهاي بيهوده و تعارضهاي بدفرجام شكل دهيد .امروز كشور به دانشگاهي
كه حقيقت ًا اسالمي باشد نيازمند است .در دانشگاه اسالمي علم با دين ،و تالشگري با
اخالق ،و تضارب افكار با سعة صدر ،و تنوع رشتهها با وحدت هدف و كار سياسي با
سالمت نفس ،تعمق و ژرفنگري با سرعت عمل و خالصه دنيا با آخرت همراه است.
چنين دانشگاهي است كه كشور را آباد ميكند و به نظام اسالمي آبرو ميبخشد و به
پيشرفت تؤام علم و اخالق در جهان كمك ميكند .اگر اسالمي شدن دانشگاه را با اين
ديد در نظر آوريد خواهيد ديد كه براي اين كار ،تالش استاد و شاگرد و مدير و دانشجو
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و درس و برنامه و كتاب ،همه و همه ضرور و دخيل است و البته نقش مجتمعات
دانشجوئي ـ اسالمي و به ويژه دفاتر نمايندگي در آن ممتاز و برجسته است.
خداوند همه شما را موفق كند و موجبات رضاي حضرت بقيه اهلل االعظم ارواحنافداه
را به شما عنايت كند.
						
						

سید علی خامنه ای
مهر ماه 1375
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پیام رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به دومین کنگره سراسری جامعه اسالمی دانشجویان
جوانان عزيز حضور در صحنه پر شور دانشاندوزي كه از زيباترين و مباركترين
فصول دوران جواني است ،هنگامي كه با مجاهدتهاي اسالمي و تالش در راه گسترش
فهم درست ديني و سياسي همراه باشد يكي از برترين آميزههاي معنوي براي نسل
جوان كشور را پديد ميآورد .اكنون شما اين امتياز بزرگ را داريد كه در حال تحصيل
علم به آن فعاليت ايماني نيز اشتغال بستهايد و مجموعه شما يكي از تشكلهايي است
كه به دانشگاه كشور ،جلوه مضاعفي از بروز توانائيهاي معنوي و فكري جوانان بخشيده
است .اين را قدر بدانيد و اين موجود ارزشمند را هر چه ميتوانيد كيفيت دهيد .نیاز
اكنون دانشگاه به تالش براي پيشرفت علمي و رشد فكري و نورانيت معنوي روز افزون
بيش از هميشه نيازمند است ،نه از آنرو كه دانشجويان ما در اين سه زمينه از گذشته
عقب ترند؛ زيرا همه ميدانند كه دانشگاه امروز ما به بركت انقالب اسالمي ،در زمينه
هاي ياد شده از گذشته نيز جلوتر و برتر وشتابنده است ،بلكه از آنرو كه اوالً حفظ عزت
و استقالل كشور در گرو پرورش نسل كنوني در همه عرصههاي علمي و ديني و سياسي
است و ثاني ًا امروز بار ديگر دشمنان اين ملت ،نسل جوان و به ويژه دانشجويان را هدف

8

دست مهر

توطئه ويرانگر خود ساختهاند .يك تحليل عميق كه محصول تجارب بيست سالة نظريه
پردازان سياسي بيگانه است همه دشمنان ايران اسالمي را به اين نتيجه رسانده است
كه راه سلطه بر اركان جمهوري اسالمي و رخنه در پايههاي استوار اين نظام شامخ،
منحصرا ً سست كردن ايمان ديني نسل جوان و سست كردن پيوند فكري و عاطفي آنان
با كانونهاي اصلي نظام و سست كردن انگيزههاي آموزشي و پرورشي آنهاست .امروز
هدف اصلي همه تبليغات و نظريه پردازيهاي دستگاههاي پر خرج تبليغات استكباري
و صهيونيستي همين است و بس و هر كس ميتواند نشانههاي اين كوشش نامبارك و
انشاءاهلل نافرجام را در فعاليتهاي فرهنگي و خبري و تبليغي دشمنان شناخته و ناشناختة
جمهوري اسالمي مشاهده كند و در اين شرايط وظيفة شما سنگين ،پرهيجان و پر اجر
است.
شما و ديگر تشكلهاي اسالمي دانشگاه به كار خود نظم دهيد .آنرا با هدفهاي روشن
كه از بينات و محكمات انقالب گرفته شده جهت بخشيده بصيرت الزم و ديد نافذ را
براي شناخت دشمن و روشهاي كينه ورزانهاش براي خود و عموم دانشجويان فراهم
سازيد ،فتنه گريها و فتنهگرها را بخصوص در محيط دانشجويي شناسايي و خنثي كنيد.
اختالفات درون سازماني را به حداقل برسانيد .خدا را در همه حال حاضر و ناظر اعمال
و نيات خود بدانيد و بدانيد كه هيچ هدفي براي انسان شايستهتر و واالتر از رضاي الهي
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نيست.
اميدوارم دوران جواني و دانشجويي شما براي خود و كشورتان منشأ فيض و بركت
باشد و ادعية حضرت بقيه اهلل شامل حالتان گردد.

						

						

سيد علي خامنهاي
1377/7/8
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پیام رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به هفتمین اردوی سراسری جامعه اسالمی دانشجویان
جوانان عزيز!
گردهماييهايي كه در آن عنصر جوان دانشجو با انگيزه ايمان و شور و احساس
ديني ،گرداننده و محور گفتگو و تصميمگيري است از جمله مباركترين گردهماييها
براي حال و آينده كشور به شمار ميرود.
دل بيآاليش جوان هنگامي كه با نور ايمان و فروغ انديشه عالمانه روشن شود،
گنجينهاي الهي است كه فرآوردههاي آن امروز و فرداي كشور را بهرهمند ميسازد .در
مرحله كنوني آنچه ميبايد پس از تحصيل علم در صدر فعاليتهاي دانشجويي قرار گيرد
 ،ارتقاي فكري دانشجويان در زمينه فرهنگ و سياست است .امروز هيچكس نميتواند
انكار كند كه فوريترين هدف دشمنان جمهوري اسالمي تسخير پايگاههاي فرهنگي
در كشور است .آنان در صددند بدينوسيله باورهاي اسالمي و انقالبي را كه اصيلترين
عامل ايستادگي ملت ايران در برابر نظام سلطه استكباري است از ذهنها و دلها بزدايند
و باورهاي سلطهپذيري و فرودستي در برابر غرب را بجاي آن بنشانند .تالش آشكار
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از سوي واسطهها و دست نشاندگان امپراطوريهاي زر و زور،در بسياري از عرصههاي
فرهنگي براي ترديد افكني در مباني اسالم و انقالب امروز افراد دير باور را نيز به دغدغه
افكنده است و كساني كه ديروز هشدار در برابر شبيخون فرهنگي را جدي نميگرفتند،
امروز آن را به چشم خود ميبينند .بيشك نخستين آماج اين شبيخون جوانانند .بويژه
آنكه در جاده دانش و فرزانگي قدم بر ميدارند و آينده فرهنگي و سياسي كشور در
دست آنهاست.
درست كه دشمن به رغم تالش و هزينه فراوان نتوانست ه است به محصول مورد نظر
خود دست يابد ،ولي به روشني ميدانيم كه مهمترين پاسخ كوبنده بدخواهان ،معرفت
و ايمان روشن بينانه و قدرت تحليل سياسي است و اينها همان است كه تشكلهاي
دانشجويي شايسته همت گماشتن و پرداختن به آن ميباشند.
شما جوانهاي عزيز ميتوانيد اثر انگشت دشمن را در بسياري از مسايلي كه امروزه
در فضاي سياسي و فرهنگي مطرح است ،مشاهده كنيد و نشانههاي هدفمندي اين
مسايل و جريانات را به سوي تغيير باورهاي اسالمي و انقالبي ببينيد .اين واقعيت
بايد سمت و سوي فعاليتهاي جامعه اسالمي دانشجويان و ديگر تشكلهاي اسالمي
دانشجويي را ترسيم كند.
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در اين راه آموختن دين و سياست از انسانهاي امين و آگاه و نيز رعايت پرهيزكاري
و پارسايي در كار شخصي و جمعي و البته كمك و راهنمايي طلبيدن از خداوند دانا
ومهربان خط روشن و مسير بيضاللت است .از خداوند توفيق همه شما را مسالت
مينمايم.
			
			
			

والسالم عليكم و رحمت اهلل
سيد علي خامنهاي
1380/6/10
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بیانات رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
در دیدار صمیمی  114نفر از اعضای جامعه اسالمی دانشجویان

1380

خيلي متشكرم از شما جوانان عزيز و فرزندان عزيزم كه امروز فضاي كار ما را با
حضور خودتان و با دلهاي نوراني و پاك خودتان و با احساسات خودتان معطر و منور
كرديد .هميشه همين جور است؛ هر جايي كه جوان با دل پاك خود با دل نوراني خود
حضور پيدا ميكند و با دل خود حرف ميزند ،نوراني و معنوي و معطر و منور ميشود؛
اين تجربهيي است كه من در طول زندگي خودم از دوران جواني تا امروز در ارتباط با
جوانان مؤمن پاك ،مبارز و فعال آن را احساس كردهام و ديدهام.
وظایف شما در جامعه اسالمی
من چند نكتهي كوتاه را به شما عرض ميكنم؛ نكتة اول دربارة تشكيالت دانشجويي
خود شماست؛ يعني جامعة اسالمي دانشجويان حاال كه شما در يك مجموعه همسان
و همدل منسجم شدهايد و در بهترين محيطهاي كشور ـ يعني دانشگاه ـ مشغول كار
هستيد و نام مبارك اسالم را بر خودتان گذاشتهايد ،از ساعتهاي اين دوران عمرتان
حداكثر استفاده را بكنيد؛ اوالً براي پراكندن اين فكر ،اين انديشة نوراني ـ انديشة
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اسالمي ـ در محيط خودتان ،هر جا كه هستيد در كالس ،در محيط دانشگاه ،در محيط
آزمايشگاه ،در مجمع دوستان ،دركوي ـ سعيتان در درجة اول اين باشد كه منش اسالمي
را ،فكر اسالمي را ،رفتار اسالمي را ،اخالق اسالمي را ،آداب زندگي به شيوة اسالم
را با حضور خودتان با وجود خودتان ،در محيط خودتان پراكنده كنيد؛ مثل يك گل،
مثل يك عطر كه هر جا حضور داشته باشد ،اثر حضور آن محسوس است .يك جوان
خوب ،يك جوان مؤمن بخصوص اين بيشتر مال جوانهاست؛ اين جور نيست كه همة
مؤمنين اين گونه باشند؛ البته چرا مؤمنين در درجات باالي ايماني همين جورند ـ به
خاطر طراوتش ،به خاطر شادابيش ،به خاطر صفايي كه دارد ،آنچه كه در درون او از
معنويت و از فكر و اخالق هست ،زودتر محيط را آغشته ميكند به آن نيكي .سعيتان
اين باشد كه با رفتار خودتان ،با كيفيت برخورد خودتان ،با منش خودتان ،با به كارگيري
فكر در گفتار و عمل ،با هدفگيريهاي بسيار واال و متعالي ،با نجات خود از گرفتاريها
و آلودگيهايي كه دامن اغلب مردم را ميگيرد ـ كه البته اين يك خرده سخت است ،اما
اندك توجهي هم ميتواند انسان را از آن گرفتاريها نجات بدهد ـ براي محيط خودتان
سرمشق بشويد .فرض كنيد در محيطي كه انگيزههاي شهواني هست ،انگيزههاي غرض
ورزانه هست ،انگيزههاي خودنماييهاي بيمورد هست .با برچيدن دامن از اين آلودگيها،
با اين جور كارها براي آن محيط خودتان درس بشويد ،سرمشق بشويد ،نمونه بشويد؛
اين اولين چيزي كه بايد به آن همت بگماريد.
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سعي كنيد در درون اين مجموعة جامعه اسالمي همة آنچه را كه دوست شما و
همكار شما ،از معنويت ،از دانش دين ،از اخالق خوب ،از فهم صحيح سياسي و از
قدرت تحليل مسائل دارد ،از او فرا بگيريد و آنچه شما داريد ،به او بدهيد .در سورة
عصر ،در كنار ايمان و عمل صالح ،دو چيز ديگر را ذكر ميكند؛ تواصي به حق و تواصي
به صبر« ،اال الذين آمنو و عملوالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصرب» .تواصي به حق و
تواصي به صبر هم خودش عمل صالح است؛ اما اين دو عمل صالح را از بين همة
عملهاي صالح بيرون ميكشد و تابلو ميكند و جلوي چشم همه نگه ميدارد.
تواصي به حق؛ يعني اگر احساس ميكنيد كه دوستتان در گرايش به حق ،در حال
افتادن به دام ترديد است ،مثل كوهنورداني كه در مراحل سخت با ريسمان يكديگر
را محكم نگه ميدارند ،با ريسمان اندرز و همفكري ،او را محكم نگهداريد كه نلغزد؛
كما اين كه او به نوبة خود در يك مورد ديگر شما را نگه خواهد داشت .اين ضعفها
وترديدها براي انسانها پيش ميآيد .انسان خوب آن كسي نيست كه هيچ ترديدي و
هيچ وسوسهيي در او به وجود نيايد؛ انسان خوب آن كسي است كه بر ترديدها و بر
وسوسهها ،بجا و بموقع غلبه پيدا كند؛ اين يك ورزش است ،يك زورآزمايي معنوي
است .شما دوستتان را نگه ميداريد ،او هم شما را نگه ميدارد؛ «تواصوا بالحق» به
پيروي از حق ،به آنچه كه حق تشخيص دادهايد .اگر ديديد دوستتان دچار ترديد است
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با روشهاي صحيح گاهي با استدالل است ،گاهي با پرسش و تفحص است ،گاهي با
گفتن يك كلمة بجاست گاهي با نشان دادن يك منش خوب است ـ او را از اين ترديد
و وسوسه نجات بدهيد؛ او هم به نوبة خود شما را نجات ميدهد؛ اين «تواصوا بالحق»
است.
بعد «تواصوا بالصرب» است گاهي طرف دچار وسوسه و ترديد نيست؛ دچار خستگي
است .دچار ماللت است؛ اين حالت خيلي پيش ميآيد .در دوران مبارزات ،يكي از
مشكالت اساسي براي افراد مبارز همين بود؛ آدم خسته ميشد ،آدم ميديد رفيقش
خسته شده؛ به تعبيري آن وقت ميگفتيم :بریديم خسته شديم .اين جا آن چيزي كه
آن آدم خسته را نجات ميدهد« ،تواصوا بالصرب» وصيت كردن ،توصيه كردن به صبر و
پايداري است .انسان وقتي كه ميداند در اين راه طوالني و پرمشكالت هدفي وجود
دارد كه انسان ميتواند به آن دست پيدا بكند ،با يادآوري آن هدف ،هم به خود و هم به
ديگران نيروي پايداري ميدهد؛ اين در محيط مجموعة شما به طور ويژه بايستي وجود
داشته باشد؛ يعني در سرتاسر جامعة اسالمي حاال كه شما نمايندگان آنها هستيد ،اين را
بايد ايجاد كنيد.
از همين صحبت من ميشود فهميد كه اساس اين قضايا اين است كه اميد رسيدن
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به هدف وجود داشته باشد .اگر انسان اميدواري نداشته باشد ،زود خسته ميشود .اين
جاست كه يكي از شاه بيتهاي تبليغات دشمنان نظام و دشمنان جمهوري اسالمي لو
ميرود؛ همهاش سعي ميكنند مردم را از نظام نوميد كنند؛ از آينده نوميد كنند؛ در حالي
كه هيچ چنين چيزي نيست؛ افق روشن است؛ اص ً
ال بايد هم روشن باشد.
ویژگیهای نظام اسالمی ایران
كشور ما كشوري است با يك اكثريت بسيار قابل توجه نيروي جوان با داشتن يك
حكومت مردمي؛ ديگر مردميتر از اين حكومتي كه امروز ما در ايران داريم ،شما كجاي
دنيا پيدا ميكنيد؟ در به اصطالح دمكراتيك ترين كشور دنيا چنين چيزي وجود ندارد
كه ارتباط مسئوالن نظام با آحاد مردمشان ،اين جور ارتباط عاطفي ،نزديك ،متبادل،
همراه با عشق و محبت طرفيني باشد؛ اص ً
ال چنين چيزي وجود ندارد .بعضيها از كساني
كه در دنيا با آراء مردم هم سركار آمدهاند ،ميخواهند سر به تن مردمشان هم نباشد؛
برايشان اهميت ندارد؛ تبليغاتي كردهاند ،پولي خرج كردهاند شما ميدانيد كه امروز
اساس پروپاگانداي دنيايي بر چيست؛ بر تكرار كردن و جلوه دادن و آن قدر اين يك
حرف را تكرار كردن كه اين در ذهنها بماند با شيوه هاي مدرني هم كه امروز براي اين
كارها انتخاب شده ،سر كار بيايند و بعد هم هر چه شد ،اص ً
ال بعد پشت سرشان هم نگاه
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نميكنند امروز دنيا اين جوري است.
ما حكومت مردمي ،ملتي جوان و امكانات فراواني داريم .اين ميدان نفتي يي كه در
سفر آقاي خاتمي به ژاپن صحبتش سرزبانها افتاد ـ ميدان آزادگان ـ اصال يك عظمت
عجيبي دارد؛ يعني اين رتبة ذخاير نفتي ايران را از مث ً
ال سوم ،چهارم آورد به دوم! يك
چنين آيندههايي از لحاظ امكانات طبيعي براي اين كشور هست .اينها چيزهايي است
كه هر كشوري با اين سرزمين بزرگ ،با اين آب و هواي متنوع ،با اين جمعيت جوان
اگر يك برنامهريزي خوبي دولتها داشته باشند و بتوانند دست اين جوانها را به كار بند
كنند و البته پيش از آن دانش اينها را تأمين كنند؛ كه اين مساله دانش هم خيلي مهم
است و توصيه بعدي من است اينها را داشته باشد ،اص ً
ال امكان ندارد كه افقش روشن
نباشد؛ آيندهاش درست نباشد .پس ببينيد با توجه به اين افق روشن ،با توجه به اين
آيندة روشن شما حاال در يك مجموعه دانشجويي با نام مقدس اسالم ،با نام نوراني ،با
نام برانگيزاننده و پيشبرنده و جهت دهندة اسالم مشغول كاريد؛ در اين مجموعه سعي
كنيد «تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» از هم ترديدها را زايل كنيد؛ از هم خستگيها را
زايل كنيد.
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اساس هویت جوانی
نكتة دوم اين است عزيزان من! اساس هويت جواني بر روي چند نقطه اساسي است؛
يكي از آنها عبارت است از صفا و روراستي ،روراستي به معناي سادهلوحي نيست؛
آدم صاف و سادهيي باشد و ساد ه لوح باشد و سركاله برو و فريب بخور ،نه؛ روراستي
معنايش اين نيست .ما آدمهايي داريم كه خيلي هم پيچيدهاند؛ در عين حال سرشان هم
كاله ميرود .آدمهايي هم داريم صادق ،با صفا ،روراست ،با قضايا سينه به سينه برخورد
ميكنند؛ اما در اغلب قضاياي زندگي هم سرشان كاله نميرود؛ يك نمونهاش امام بود؛
امام به هيچ وجه از آن آدمهاي دو روي اين جوري نبود كه جلوي اين ،اين حرف را
بزند؛ جلوي آن ديگري يك حرف ديگر بزند نه؛ اما در عين حال انساني بود با تدبير؛
با همة صفا ،آدمي كه سرش كاله برود ،فريب بخورد ،نبود؛ بسيار آدم روشن بين و
دقيقي بود .جوان خصوصيتش اين صفاست ،نه فريبخواري ،نه آلت دست شدن؛ اين
صفا بايد حفظ بشود .صفا يعني آن نورانيتي كه خاصيت جواني است ببيند ،عضالت
جوان هم تر و تازگي دارد؛ اعصاب جوان هم تر و تازگي دارد؛ اين تر و تازگي در
روحيات جوان عين ًا منعكس است در خلقيات هم منعكس است؛ لذا يك نوع شفافيت
در جوانها هست .من ميبينم بعضي از جوانها در گوشه و كنار حاال نميخواهيم به كس
خاصي يا مجموعه خاصي اشاره بكنيم ـ جوري رفتار ميكنند مثل اين سياستمدارهاي
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حرفهيي! حاال كدام سياستمدار حرفهيي است كه اسرارش پشت پرده مانده باشد؟ آيا
شما از «سيا»ي آمريكا ديگر حرفهيي تر داريد؟ اينها اسرارشان پشت پرده ميماند؟ اينها
كارهايي كه ميخواهند بكنند ،نقشه هايشان نسبت به كشورهاي مختلف دنيا ،براي
افراد ،براي تحليلگرها آشنا نيست؟ چرا واضح است .اين چيزهايي كه به خيال خود به
عنوان سياسي كاري و سياسي بازي يك جا يك حرف بزنند ،يك جا يك حرف ديگر
بزنند ،بنشينند عليه يك مجموعه تصميم بگيرند؛ اين كارها به جايي نميرسد .صفاي
جواني را حفظ كنيد و اين صفاي جواني بايد در اخالق منعكس بشود؛ اين نتيجة
بينش توحيدي است آن چيزي كه در تعبيرات رايج دنيايي ايدئولوژي ميگويند كه ما
حاال نميخواهيم تعبير فرنگي به كار ببريم .بينش مكتبي توحيدي فقط مخصوص اين
نيست كه انسان يك وقتي رو به قبله بايستد و نماز بخواند ،يا حداكثر نماز با حضور
قلب بخواند؛ نه وقتي انسان اعتقاد به توحيد دارد ،اين در اخالق فردياش در اخالق
خانوادگياش،در نوع حركتش در زندگي ،در سرتاسر زندگي ،در همة اينها منعكس
ميشود؛ بعد در ساخت اجتماعي منعكس ميشود؛ در نوع صف بنديهاي جهاني :چه
كسي در دنيا دوست است؛ چه كسي دشمن است؛ يا با كدام آدمي كه حاال نه چندان
دوست ،نه چندان دشمن است ،بايد همكاري كرد و با چه كسي نبايد همكاري كرد.
اين تفكر توحيدي و انديشة توحيدي در همة اينها تعيين كننده است؛ همچنان كه
انديشههاي شرك آلود يا به تعبير درستتر انديشههاي طاغوتي و شيطاني كه طاغوت،
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عبارت آخري شيطان است؛ شيطان يعني نيروي شر آفرين و فساد آفرين و انحراف
آفرين؛ طاغوت هم يعني طغيانگر ،يعني همان شر و فساد و انحراف؛ نيروهاي طاغوتي
هم يعني آن تفكر طاغوتي ،تفكر شيطاني در رفتار شخصي در رفتار سازماني ،در رفتار
جمعي ،در كيفيت تشكيل يك نظام اجتماعي اثر ميگذارد .از جملة قلمروها ،همين
رفتار شخصي ماست .تفكر توحيدي به ما ميگويد كه ما در هر عملي كه ميخواهيم
انجام بدهيم آن عمل را صادقانه انجام بدهيم؛ يعني به آنچه كه اعتقاد داريم آن را بر زبان
بياوريم؛ اين صادقانه عمل كردن؛ «من املومنني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».
«صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ،يعني آن پيماني را كه با خدا بستند ،صادقانه بستند .پيمان
يك مساله زباني نيست ،پيمان يك مسالة قلبي و عملي است .اما دو جور ميشود پيمان
بست؛ پيمان صادقانه ،پيمان فرصت طلبانه .يك عدهيي هستند كه «صدقوا ما عاهدوا الله
عليه» .پيداست كه يك عده هم هستند كه لم يصدقوا؛ يعني الزمة طبيعي اين سخن
اين است يك عده هم هستند كه صادقانه با خدا پيمان نبستند؛ غير صادقانه است.
غير صادقانه يعني چه؟ يعني حاال ببينيم كدام طرف باد ميوزد؛ ببينيم سود مادي در
كجاست؛ اين غير صادقانه است .خصوصيت جوان اين است كه بايد رفتارش ،حركتش،
گفتارش صادقانه باشد؛ اين يك پرتوي از آن خورشيد انديشة توحيدي است؛ يكي از
قلمروهاي اعتقاد به توحيد است يك عده خيال مي كنند كه اعتقاد به توحيد ،يعني همين
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طور سر كج كردن و مقدسمآبي كردن و يك گوشهيي خزيدن و تسبيح دست گرفتن و
ذكر گفتن؛ اين كه نيست ،البته اعتقاد به توحيد ،عبادت كردن در مقابل خدا و طبق آنچه
كه خدا دستور داده عمل كردن ،اين هم دارد .نميشود بگويم بنده موحدم ،خدا پرستم،
اما عبادتي را كه خدا الزم كرده ،انجام نميدهم؛ روزه نميگيرم يا نماز نميخوانم؛ نه
ديگر اينها با هم نميسازد؛ اما فقط اين نيست؛ ميدانهاي فراوان ديگري وجود دارد.
عظمت کار پیامبر (ص)
شما ببينيد پيغمبر در زمان خودش و در يك مدت كوتاهي در ظرف ده سال شالودة
يك تمدن عظيمي را ريخت؛ عظمت پيغمبر اين جا معلوم ميشود .ببينيد بيست و دو
سال است كه از انقالب ما گذشته؛ اما يك دهم آن راه را نرفتهايم؛ اين عظمت پيغمبر
است؛ قدرت نبوت اين است .آدمها را جوري ساخت ،جوري به كار گرفت كه با همان
جمعيت كوچك كه همة كشورش يك شهر چند هزار توي مدينه در اول كار بود يك
شالودهيي ريخت كه بر روي آن شالوده يك تمدن عظيمي بنا شد .قرن چهارم هجري
ـ قرن چهارم هجري ،يعني قرن دهم ،يازدهم ميالدي ـ عمق قرون وسطاي اروپاست؛
تاريكي مطلق در اين قرن حكومت اسالمي و تمدن اسالمي ايجاد ميشود كه در آن
ابن سيناها و فارابيها و خوارزميها و ديگر شخصيتهاي عظيم به وجود ميآيند و
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حكومتهاي عظيمي ،قدرتهاي سياسي بزرگي در دنيا به وجود ميآيند؛ كه البته آن قدرتها
متأسفانه خيليهايشان دچار فساد و انحراف شدند؛ آن وقت نتيجه اين شد كه فواره
برگشت؛ واال اگر آنها فاسد نبودند ،دچار فساد نميشدند ،اگر آنها دنبال حكومت واليي
علوي رفته بودند ،اين رشد تا قرنها بعد همينطور ادامه داشت؛ ضربه را ما از آن جا
خورديم؛ ولي آن شالودة پيغمبر در طول زمان همينطور رشد كرده؛ آن چنان پايهيي
است به قول شما مهندسان آن چنان فونداسيون محكمي است ـ كه رويش آن چنان
ساختمان عظيمي را ميتواند كار بگذارد .شما ببينيد در قرن چهارم ،از اقصاي آسيا تا
قلب اروپا ـ تا اندلس؛ اسپانياي امروز و تا نزديك آفريقاي سياه ،چند حكومت عظيم
اسالمي هست .حاال جالب هم است براي شما بگويم كه در اين قرن چهارم ،اغلب اين
حكومتها هم شيعهاند؛ حكومت ايران حكومت آلبويه است كه شيعه است؛ حكومت
شامات ،حكومت حمدانيه كه شيعه است؛ حكومت مصر ،حكومت فاطميهاست كه
شيعه است.
آن وقت در آن حركت عظيم پيغمبر آن چيزي كه حاكم است ،چيست؟ توحيد.
يعني در كنار آن عبادت و دعا و گرية نيمه شب پيغمبر ،يك چنين جلوههايي وجود
دارد :جلوة علم ،جلوة شجاعت ،جلوة رزم ،جلوة سياست؛ كه اگر شماها تاريخ اسالم
زمان پيغمبر را بخوانيد ،نمونة اينها را ميتوانيد در همان بخش كوتاه زماني پيدا كنيد.
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آن زندگي ده سالة پيغمبر يك چيز عجيبي است؛ واقع ًا يك مجموعة متراكمي است كه
متأسفانه خيليها نميدانند .من ميخواهم بگويم كه صداقت نشانة آن بينش توحيدي
است؛ اين صداقت را در عمل و در گفتار هميشه حفظ كنيد و كاري كنيد كه اين
مجموعة بزرگ جامعة اسالمي كه حاال گزارش كرديد در مركزيت ،نور صداقت را
هميشه ببينند؛ نور اين صفا و معنويت را هميشه ببينند و احساس كنند؛ چون بيشترين
جاذبه هم مال همين صداقت است .هيچ چيزي هيچ روش سياسي يي ،هيچ مانور
سياسي يي ،نميتواند به قدر صداقت جاذبه كند و دلها را متوجه كند .راستي ،اين
خصوصيت را دارد.
آرمان گرایی
نكتة سوم اين است كه عزيزان من! جوان يكي از مهمترين خواصش آرمانگرايي
است؛ سعي كنيد اين آرمانگرايي را از دست ندهيد .ببينيد در كشورهاي مختلف،
حركتهاي دانشجويي ،گرايشهاي دانشجويي ،احيان ًا جنبشهاي تند دانشجويي وجود
دارد؛ شعارهاي اينها چيست؟ شعارهاي اينها را مطالعه كنيد؛ اينها در روزنامهها و
جاهاي ديگر منعكس است؛ ببينيد اينها دنبال چه هستند .حاال در مواردي دنبال مسائل
رفاهي و اينهايند كه آن يك بحث ديگر است؛ آن خصوصيت جوان نيست ـ يك كارگر،
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يك كشاورز ،يك كاسب هم ممكن است كه دنبال مسائل رفاهي خودش باشد و به
خاطر اين ،يك حضور سياسي هم در جايي پيدا كند؛ اما از اين مسائل صنفي و خدماتي
و رفاهي كه بگذريم ،شعارها يا عبارت است از آزادي ،يا عبارت است از استقالل يا
عبارت است از مطالبة يك فكر و يك انديشه؛ دنبال يك فكرند و يك انديشهيي را
مطالبه ميكنند .در تمام اين حركتهاي دانشجويي ـ چه تندش ،چه كندش ـ شما يك
مورد پيدا نميكنيد كه حركت دانشجويي تشكيل بشود براي اين كه سلطة يك دولت
ديگر را بر كشورش بخواهد؛ يا از دولت خودش درخواست بكند كه فالن حركت را،
فالن قرار داد را فالن عملي را كه خواست فالن قدرت خارجي است ،اين را تو انجام
بده؛ چنين چيزي شما مشاهده نميكنيد .البته احزاب سياسي و رجال سياسي از اين
كارها ميكنند .يك حزبي در فالن كشور طرفدار فالن دولت است؛ اما جوان ،مجموعة
جوان ـ بخصوص جوان دانشجو كه آگاهانه ميخواهد تصميم بگيرد او هرگز اين كار
را نميكند؛ او اص ً
ال از سلطة بيگانه متنفر است .در كشور ما قبل از انقالب علت اين
كه نهضت اسالمي در جوانها گل كرد ،همين بود كه آنچه را كه ميداد ،آن شعارها و
آن حرفهايي كه ميگفت ،همه آرمانهاي صحيح و مطلوب و معقول بود .مث ً
ال جوانهاي
كمونيست هم بودند ـ در يك برههيي از زمان فعاالن دانشجويي ،بيشتر كمونيستها
بودند ـ البته در اوايل ،دستگاه از آنها وحشت داشت؛ بعد كه توانست رؤساشان را دور
خودش جمع كند و با بورس و با پول و با حق التأليف و با سفر خارجي و اين طور
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چيزها سرگرمشان بكند ـ همان رؤساي كمونيست را آورد توي مناصب گوناگون؛ توي
دربار و جاهاي ديگر ـ ديگر خاطرش جمع شد و فهميد كه ديگر حركت كمونيستي
خطري ندارد؛ حتي ترويج هم ميكرد! كتابهاي آنها پخش ميشد .هيچ اهميتي نميداد؛
روي كتابهاي اسالمي حساس بود .خيلي اوقات فضا دست آنها بود .غالب اين مجموعة
كمونيستي طرفدار تسلط شوروي سابق بودند؛ بعضيهايشان طرفدار چين بودند؛ اين
جا برايشان بنبست ميشد .اگر يك نفر به اينها مي گفت كه اين روشي كه شما داريد
پيشنهاد ميكنيد اين مبارزهيي كه شما ميگوييد ،اين انقالبي كه شما مي گوييد ،معنايش
اين است كه ما پس فردا بشويم مثل فالن كشوري كه يا در اروپاي شرقي است يا
در آسياست يا در فالن جاست؛ ظاهرا ً يك حكومت مستقلي دارد ،اما اگر چنانچه از
سياست شوروي تخطي بكند ،پدرش را در ميآورند؛ كما اين كه حكومت كمونيست
لهستان در يك مورد خاصي از دستور و سياست شوروي سر باز زد ،تانكهاي شوروي
آمدند توي لهستان! در مجارستان هم همينجور .اين سلطة يك نظام ماركسيستي چيزي
بود كه الزمة يك حركت ،يك انقالب ،يك مبارزة كمونيستي به طور طبيعي بود؛ اما
كمونيستها در مقابل اين جوابي نداشتند؛ مغلطه ميكردند ،حرف ميزدند ،سر خيليها را
كاله ميگذاشتند؛ اما اگر كسي پيگيري ميكرد ،به بنبست ميرسيدند! اما تفكر اسالمي
اين جوري نبود .همان وقتها ما ميگفتيم :استقالل و آزادي و انقالب اسالمي .البته آن
اوايل اسم جمهوري اسالمي نبود؛ انقالب اسالمي ميگفتند انقالب اسالمي چيست؛
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ميگفتيم انقالب اسالمي ،آن انقالبي است كه بر اساس آن حكومت بر مبناي دين سر
كار ميآيد .وقتي كه بر مبناي دين حكومتي ايجاد شد ،آن وقت ارزشها ميشود اينها:
عدالت ،استقالل ،آزادي ،تدين ،تعبد ،برادري و همكاري ،اخالق انساني .آيا معنايش
اين است كه وقتي اينها به عنوان ارزشها معين شد ،بعد به فاصلة مدت كوتاهي اين
ارزشها در جامعه تحقق پيدا ميكند؟ نه ،معنايش اين است كه اينها ميشود تابلوهايي
كه بر اساس اينها بايد حركت كرد .حاال اگر فرض كنيم يك جواني امروز بيايد طرفدار
نفوذ آمريكا در ايران بشود ،اين ديگر اص ً
ال نميتواند اسمش يك تفكر جواني ،يك
ال جنبش دانشجويي ،يك خواست دانشجويي باشد؛ اين اص ً
حركت جواني ،يك مث ً
ال
معني ندارد ،امكان ندارد؛ پيداست كه او از محيط جوان بيگانه است .طرفدار نفوذ يك
كشور ديگر شدن .آن هم كشور آمريكا؛ كشوري كه سالهاي متمادي به طور واضح،
بدون پرده پوشي در اين كشور حكومت در دستش بوده ،قدرت در دستش بوده ،اقتصاد
در دستش بوده ،همة حركات سياسي زير كليد او بوده و انقالب آمده دست او را قطع
كرده .حاال يكي بيايد شعار بدهد كه نخير ،بايد ايشان را برگردانيد به ايران! پيداست
كه اين يك حركت جوانانه نيست؛ اين يك حركت دانشجويي نيست؛ اين حركت يك
مجموعة سياسي و يك حزب سياسي است؛ حاال آن حزب سياسي كيست ،يك بحث
ديگري است.
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ثمرات کنار آمدن با آمریکا!!
اعتقادشان اين است كه بايد با آمريكاييها كنار آمد و كنار آمدن با آمريكاييها يعني
شدن مثل تركيه؛ يعني شدن مثل مصر؛ يعني همان طور كه خود آنها ميگويند شدن مثل
عربستان سعودي ،يعني شدن مثل رژيم سابق .شما االن ببينيد در تركيه آمريكاييها همه
كارهاند؛ فضاي كشور در اختيارشان هست .فلسطين اشغالي كشور كوچكي است اين
جا ميخواهند با هواپيماهايشان تمرين كنند،اين قدر فضا ندارند يا بايد بروند روي اردن،
يا بايد بروند روي سوريه؛ لذا به كشوري كه فضاي بازي داشته باشد احتياج دارند؛ آن
كجاست؟ تركيه .اجازه داده از فضاي آن كشور براي تمرينهاي هوايي استفاده كنند!
در يك كشور از اين ذلت باالتر؟! ظاهر قضيه هم اين است كه در تركيه يك حاكم
آمريكايي سر كار نيست؛ يعني انتخابات دارند .در جريان انتخاباتشان هم كه هستيد كه
در اين چند ساله چه جور انتخاب كردند .انتخابات ميكنند ،يك دولتي سر كار ميآيد؛
اين قدر فشار مي آورند كه اين دولت ساقط بشود؛ چرا؟ چون رئيس دولت شعارهاي
اسالمي ميدهد .حاال اسالم اربكان با اسالم فالن جوان حزباللهي ما زمين تا آسمان
فرق دارد؛ اما در عين حال همان را تحمل نميكنند! ارتباط با آمريكا ،اتصال با آمريكا،
يعني اين .امروز غير از اين اص ً
ال تصور ندارد؛ يعني كمتر از اين را آمريكاييها قانع
نيستند .چند سال قبل از اين ـ زمان دولت قبل ـ بعضيها آمدند گفتند كه اگر ما مث ً
ال
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فالن مطلب را فالن شعار را ندهيم ،ممكن است كه آمريكاييها سختگيريشان را كم كنند؛
من گفتم شما معين كنيد ما تا كجا عقب برويم ،آمريكاييها ميگويند ديگر بس است،
عقب نرويد؟ حد ندارد كه يك قدم كه شما عقب رفتيد او كه سر جايش نميايستد
او جلو ميآيد و تمام مواضع سياسي شما را اشغال ميكند .آن روز جرأت نميكردند
بگويند چرا شما به قول خودشان مذاكرات صلح خاورميانه را قبول نميكنيد؛ البته امروز
بيحيايي ميكنند و ميگويند به خاطر اين كه ديدند بعضيها در داخل اين قدر حرفهاي
پست و زبونانه زدند كه آنها هم تشجيع شدند بگويند؛ واال آن روزها جرأت نميكردند
بگويند! آن روز ميگفتند كه شما چرا به تروريستها كمك ميكنيد .تروريست يعني
چه؟ يعني سيد حسن نصراهلل! اينها تروريستند؛ چرا به اينها كمك ميكنيد!؟ ايرادشان
اين بود .اگر شما ميگفتيد حاال مث ً
ال به سيد حسن نصراهلل كمك نشود ،آمريكاييها قانع
ميشوند؛ آن وقت ميآيند تمام درهاي فرج را به روي اين كشور باز ميكنند؟ نه ،آنها
كه خودشان صريح دارند ميگويند .آنها جز به سلطة بر ايران ـ ايراني كه حاال روز به
روز نفتش دارد بيشتر ميشود؛ نفت را هر چه ميكشند ،بايد كم بشود؛ اما حاال ايران
مرتب دارد ميدان نفتي جديد پيدا ميكند؛ گاز ايران ،دومين منبع گاز دنياست ـ به چيزي
كمتر قانع نميشود .اين جا جايي نيست كه آمريكا با اين نياز به انرژي راحت از آن
صرف نظر كند؛ سعي ميكند تسلط پيدا كند؛ واال آن دولتي كه اين جا باشد و گازش
را خودش بخواهد مصرف كند؛ با آمريكا همان جوري كه ما امروز مستقل با دولتها
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رفتار ميكنيم ،رفتار كند؛ آن مورد عالقة آمريكا كه نيست .آمريكا كسي مثل رژيم شاه
را ميخواهد؛ يك كنسرسيوم درست كن ،چشم؛ به اين قيمت بفروش ،چشم؛ در اپك
اين جور تصميم بگير ،چشم؛ همچنان كه ديگران ميگويند چشم! ارتباط با آمريكا يعني
اين؛ يعني قبول نفوذ آمريكا .حاال با اين وضعيت يك شعار پست محكوم شدة رد شدة
واضح را اگر فرض كنيد يك جواني بيايد بگويد ،اين نميتواند مال اين جوان باشد.
بله من كام ً
ال با اين حرفي كه اين برادر عزيزمان گفتند كه دانشگاه مال نظام است بنده
صددرصد به اين معتقدم؛ من اين را ميدانم.
جامعه دانشجویی را من می شناسم و اشتباه نمی کنم
من دچار اشتباه نخواهم شد در مورد شناخت جوانها و شناخت دانشجويان؛ به
صرف اين كه حاال يك نفري يك حرفي بزند به نام دانشجو يا حتي در ميان دانشجوها؛
نه باالخره يك ضد انقالب هم كه با همة وجودش با نظام بد است ،ممكن است
يك جواني ،پسري يا دختري دانشجو داشته باشد؛ اين كه دليل نميشود كه اگر يك
دانشجويي يا چهارتا دانشجويي يك حرفي زدند ،معنايش اين است كه جامعة دانشجويي
اين جوري است؛ نه جامعة دانشجويي اوالً بچههاي اين مملكتند ،بچههاي همين مردم
مؤمنند ،پايههاي اسالمي و تربيت اسالمي دارند ،در فضاي اسالمي بزرگ شدهاند؛ ثاني ًا
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جوانند؛ جوان آرمانگر است؛ جوان جز آن چيزي كه برايش به معناي پيام آزادي ،پيام
استقالل هست ،به چيز ديگري فكر نميكند؛ آن وقت براي اين كه ذهن مردم را از اين
حركت نفوذي دشمن منصرف كنند ميآيند شعارهاي ديگري ميدهند؛ شعار آزادي را
به معناي آزادي از ديكتاتوري موجود ايران! اين همه حرف ميشود زد .امروز مشكالت
ما در كشور خيلي است؛ ميشود ايراد گرفت ـ راجع به مسالة كشاورزي ،راجع به مسأله
فالن ـ ممكن است شعارهايي واقع ًا وجود داشته باشد؛ حقيقت ًا بعضيها اشكاالتي داشته
باشند؛ اما در بين همه ،چيزي را كه به هيچ وجه قابل اثبات نيست؛ كشوري كه در بيست
و يك سال ،بيست و يك انتخابات كرده؛ رابطة مردم و مسئوالن اين جور مستحكم
است؛ يك چنين كشوري را ،يك چنين نظامي را متهمش كنند به ديكتاتوري! پيداست
كه خيلي دستهاشان خالي است؛ آن كساني كه دارند اين سنگها را مياندازند توي دامن
مجموعة دانشجويي و مجموعههاي دانشجويي.
دست نکشیدن از آرمان
بنابراين اين توصيه را كه توصية آخر من بود كه شرح ميدادم عرض بكنم؛ هيچ
وقت آن آرمانها را فراموش نكنيد؛ آرمانها را به مالحظة هيچ كس هم كنار نگذاريد؛
چون اگر شما مجموعة جوان دنبال آرمانها برويد ،اميد اين هست كه ما به بخشي از
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اين آرمانها برسيم .اگر چنانچه جوانها هم از آن اوج پايين آمدند ،ديگر اميدها خيلي
كم خواهد شد؛ بنابراين دنبال آرمانها باشيد .آرمان ،استقالل مطلق اين كشور است
كه بحمداهلل امروز ما از لحاظ بافت سياسي و ساخت سياسي كشور استقاللمان كامل
است .از لحاظ اقتصادي ،هنوز استقاللمان كامل نيست؛ از لحاظ فرهنگي هم استقاللمان
كامل نيست؛ اينها را شماها بايد تأمين كنيد .شماها بايد در آينده جزو نيتهاي حتميتان
اين باشد كه اين كشور را به استقالل اقتصادي واقعي برسانيد؛ چيزي كه هنوز تاكنون
محقق نشده است البته خيلي كم شده؛ خيلي پيوندها و رشتههاي وابستگي اقتصادي
گسسته شده؛ اما خيلي از آنها هم هنوز باقي مانده است؛ اين شما هستيد كه با درس
خواندن خوب ،با كار آزموده شدن ،با حفظ كردن آرمانها ،بايد جوري زندگي خودتان
را برنامهريزي كنيد كه در آينده بتوانيد نقشهاي حقيقت ًا قوي و خوب را ايفا كنيد .آرمان،
ايجاد يك جامعة اسالمي به معناي واقعي كلمه است كه در آن ظلم نباشد ،تبعيض
نباشد ،بيعدالتي نباشد به تعبير رايج امروز كه باز يك لغت خارجي را باب كردهاند ـ
رانت خواري نباشد (رانت ،لغت زشتي هم هست ،قشنگ هم نيست) ،يك چنين چيزي
بايد جزو آرمانهاي شما باشد؛ و البته اينها جز در ساية دين ،در سايه تفكر اسالمي و
انديشه ناب اسالمي امكانپذير نيست .هيچ جا شما نميتوانيد نشان بدهيد كه توانسته
باشند اين آرمانها را بدون تكيه به معنويت به وجود بياورند .هر جا كه هر مقدار آن
انجام شده ،با تكيه به يك معنويتي بوده است .حاال آن معنويت گاهي دين است،گاهي
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برخي چيزهاي ديگر است؛ برخي سنتها بعضي يادگارهاي فلسفي و از اين چيزهاست.
همة اينها در تفكر اسالمي حضور دارد و وجود دارد.
استفاده از وقت
به هر حال عزيزان من! به ايني كه با نام اسالم در محيط جوان دانشجويي تالش
ميكنيد ،افتخار كنيد؛ اين را قدر بدانيد؛ جوانيتان را هم قدر بدانيد؛ از اين سرمايه ،از اين
كيمياي بسيار با ارزش ساعات عم،ر در اين دوره كه اين دوره هم زود خواهد گذشت
ـ براي خودسازي علمي ،خودسازي اخالقي ،خودسازي سياسي ،و البته خودسازي
جسمي حداكثر استفاده را بكنيد .از لحاظ ورزش هم من به همة جوانها توصيه ميكنم
كه ورزش كنند .البته با ورزش زنان من موافقم؛ نه به آن شكلي كه بعضيها ترويج
ميكنند و اين تبرجهايي كه ميكنند؛ اينها را من قبول ندارم؛ اما با ورزش زنان ـ
كوهنوردي كنند ،توي باشگاههاي اختصاصي زنان ورزش كنند ـ موافقم .من معتقدم
كه همة جوانها بايد ورزش كنند .ان شاء اهلل كه اين ورزش ـ ورزش جسماني ،ورزش
فكري ،ورزش روحاني ـ ورزش همه جانبه باشد و شما بتوانيد اين شانههايتان را زير
بار اين نظام بدهيد و اين دلهاي پاك را ،نوراني را ،اين شفافيت و صفا را همينطور
حفظ كنيد؛ براي آن روزي كه بتوانيد مسئوليتهاي سنگين را قبول كنيد؛ ان شاءاهلل اين
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سرمايه را براي آيندة اين كشور مصرف كنيد .سلمكم اهلل؛ خدا حافظتان کند.
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پیام رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به یازدهمین نشست سراسری شوراهای مرکزی جامعه اسالمی دانشجویان
در دانشگاه گیالن

جوان و دانشجويان عزيز
به شما و همة جواناني كه انگيزه و ه ّمت خود را از سرچشمة ايمان و آگاهي ناب
سيراب ميكنند و نيرو و نشاط جواني را در راه رشد و تعالي كشور به كار ميبرند درود
ميفرستم و توفيقات روز افزون شما را از خداي متعال درخواست ميكنم.
امروز وظيفة شما جوانان خطير و سنگين و مجاهدت در اين راه ،دقيق و ظريف
است .امروز دشمنان مستكبر و سلطه طلب درصدد محاصره كردن نظام جمهوري
اسالمياند .تالش بيثمر آنان در طول دو دهه براي به زانو درآوردن ملت ايران به بركت
ايمان و روشن بيني مردم ،همچنان ناكام مانده است و آنان امروز به ناچار مقاصد و
اغراض شوم خود را بيپرده و نمايان كردهاند .دشمن مستكبر ،سراسيمه و شتابزده
همة راههاي نفوذ فرهنگي و سياسي و اقتصادي را در مد نظر قرار داده و اميدوار است
بتواند از اين راهها ملت ايران و نظام جمهوري اسالمي را محاصره كند و پنجة شوم
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خود را همانند دوران پيش از انقالب در جسم و جان كشور عزيز ما فرو برد .همه
و بخصوص جوانان الزم است هوشيارانه و مص ّمم نقشة دشمنان را خنثي كنند .شرط
اصلي موفقيت ،تقويت ،ايمان و آگاهي و نگاه تيزبين به سرانگشتان ف ّعال و خيانتكار
دشمن است.
اتحاد نيروهاي مؤمن و غيور در دانشگاهها امروز يك ضرورت ترديدناپذير است.
			
از خداوند متعال توفيقات همة شما را مسئلت ميكنم.
						
					

سيدعلي خامنهاي
81/2/31
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بیانات رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
در دیدار اعضای جامعه اسالمی دانشجویان
شهریور  ،1381همزمان با پنجمین کنگره سراسری

ِ
مالقات با شما جوانهاى عزيز ،كه به معناى حقيقى كلمه فرزندان خوب اين
از
ملتيد ،خيلى خوشحالم .خوشبختانه امروز ملت بزرگ ما جمعيت عظيمى از جوانان
مؤمن ،باسواد ،فهميده و با تعهد را در ميان خود دارد .از خداى متعال مسألت مىكنم،
به شما عزيزانى كه در اين تشكل دانشجويىِ متعهد و متدين حضور داريد و همچنين
به بقيهى جوانان متعهدى كه در بخشهاى مختلف و در دانشگاههاى ديگر مشغول كار،
تالش و فعاليتهاى باارزش هستند ،كمك كند و شما را هدايت كند و موفق بدارد و
زحماتى را كه مىكشيد ،از همهى شما قبول كند.
ارزش نیروی جوانی
اولين مطلبى كه عرض مىكنم ،اين است كه شما نيروى خود را بههيچوجه دست
كم نگيريد .مجموعهى جوان دانشجو ،يك نيروى بالفعل و بالقوه است .خواست شما،
كار شما ،ايمان و اعتقاد شما ،در وض ِع حال و آيندهى كشور ،داراى اثر است .يقين ًا
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كسان زيادى هستند كه انگيزههاى نامباركى در آنها وجود دارد  -چه دشمنان صريح
اين ملت ،چه كسانى كه در دشمنى خيلى صراحت ندارند ،اما دشمناند  -و مايلند
دانشجو به بىعملى و انفعال بيفتد؛ مثل پَر كاهى در مسير جريانات زندگى؛ هرجايى
او را مىبرند ،ببرند .كار ديگرى كه ممكن است بكنند ،اين است كه اگر در دانشجو
انگيزه اى براى كار و تالش و اقدام وجود دارد ،از آن براى مبارزهى با نيروى اصلى
مقاومت اسالمى  -كه امروز سايهاش نه فقط بر ايران ،بلكه بر كل دنياى اسالم گسترده
است  -استفاده كنند؛ يعنى از نيروى جوان و فهميده و آگاه دانشجو ،درست در عكس
جهتى كه عقل و دين و فهم موقعيت سياسى اقتضاء مىكند ،استفاده كنند .اگر دشمنان
نتوانستند دانشجو را در جهت خودخواسته به راه بيندازند ،يقين ًا كار و تالش و تبليغى
مىكنند تا شايد بتوانند دانشجو را به انفعال و بىعملى بيندازند .شما در مقابل هر دو
انگيزه بايد مقاومت و ايستادگى كنيد .اگر تبليغات جهانى را ،كه صداى آنها از دهها
راديو و تلويزيون و بقيهى وسايل ارتباطىِ دشمنان ما به گوش مىرسد ،دنبال كنيد،
همين نكتهيى را كه عرض كردم ،كام ً
ال در آن مشاهده مىكنيد .البته من به جريانات
داخلى كارى ندارم؛ در داخل هم انگيزههايى همسو و همسان با انگيزههاى دشمنان
وجود دارد؛ اما اينها چيزى نيست و اهميتى ندارد .دليل اهميت نداشتن اينها اين است
كه به چتر حمايت تبليغاتىِ دشمنا ِن شناخته شده و آشكارِ خارج متكىاند؛ بنابراين من
اينها را مورد نظر قرار نمىدهم و نمىخواهم در زمينهى كار ،ذهن شما به دنبال اين
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برود كه در محيط دانشجويى و در محيط اجتماعى كشور ،چه كسى دشمن و چه كسى
دوست است .وقتى كار و راه صحيح را پيدا و در آن جهت حركت كرديد ،همان چيزى
كه مىخواهيد ،اتفاق مىافتد.
حفظ معنویت
َّ
بحمدالل مجموعههاى
اوالً توجه داشته باشيد كه تدين و تعبد و پاكى دل و دامان  -كه
قابل توجهى از جوانان دانشجوى ما به آن آراستهاند  -ارزش بسيار بزرگى است؛ اين
را از دست ندهيد .عمدهى اشكاالت و انحرافات سياسى ،شروعش از نقطهى مخدوش
شدن اين ارزش است .نمىگويم همهى اشكاالت و انحرافات؛ مىگويم عمدهى آنها.
تدين و تعبد و د ِل رو به خدا و رو به معنويت را در خودتان قدر بدانيد و آن را حفظ
كنيد .هرچه مىتوانيد ،رابطهى قلبى و معنوى خود را با خدا و اولياى خدا بيشتر كنيد.
مهمترين وسيله هم براى اين كار ،اجتناب از محرمات و گناهان است .خودِ اجتناب
از محرمات ،انسان را نورانى مىكند و خيلى از ناشناختهها و نادانستهها را به انسان
مىشناساند و تعليم مىدهد .شما كه جوان هستيد و دلهايتان پاك و نورانى است ،اين
فرصت را خيلى داريد؛ اين را قدر بدانيد .ما هم كه جوان بوديم ،پيرمردها و كسانى
كه در سنِ االن ما بودند ،دايم ًا به ما مىگفتند اين فرصت را قدر بدانيد؛ ولى ما درست
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نمىفهميديم آنها چه مىگويند؛ اما انسان بعد مىفهمد .در شما دختر و پسر مؤمن و
ِ
موجودى بسيار باارزشى وجود دارد؛ ارزش آن موجودى ،از دنيا و مافيها
متعبد و متعهد،
بيشتر است؛ و آن ،سالمت دل ،سالمت نفس ،پاكى روح و ناآلودگى یا كمآلودگىِ آن
است .البته نمىگويم بكلى ناآلودگى؛ باالخره هر كس ممكن است فلتاتى داشته باشد؛
«ال اللمم»؛ گناهانى كه يك وقت از روى خطا و اشتباه ،از دست انسان
به قول قرآنّ ،
دررفته؛ از اينها ممكن است وجود داشته باشد؛ ولى آن نورانيت و صفا و پاكىِ فطرى
َّ
الحمدلل در محيط دينى كشور رشد پيدا كرده است  -حفظ كنيد .يك
و ذاتى را  -كه
وقت اگر خطايى هم پيش مىآيد ،بالفاصله به خداى متعال رو كنيد و پشيمانى و انابه
و تصميم بر اينكه انسان گناه نكند ،راه عالج اين خطاهاست؛ اين ارزش خيلى بزرگى
است.
اميد و اعتماد به آينده
ارزش ديگرى كه خيلى مهم است و تالش مىشود تا در محيط دانشجويى ،اين
ارزش هم از بين برود ،عبارت است از اميد و اعتماد به آينده .چگونه به آيندهيى كه
نمىدانيم چيست ،اعتماد كنيم؟ اعتماد به آينده ،از طريق اعتماد به خودتان .آينده بايد
خوب باشد .از راه تصميمگيرى ،فكر كردن ،عمل كردن و اقدام پىدرپى ،شما مىتوانيد
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به آينده اميدوار باشيد .آيندهيى كه مىخواهيم به آن اميد ببنديم ،تصوير كلى آن اين
است كه نظام اسالمى همهى ضعفهايى را كه بر اثر بد عملى و بىعملى پيش آمده -
كه اثرش در معيشت و فرهنگ و اخالق مردم ،جابهجا مشخص است  -برطرف كند.
اين كار را چه كسى بايد بكند؟ شماها بايد بكنيد .زمان هم خيلى طوالنى نخواهد بود.
اينهايى كه االن سر كارند ،ده ،پانزده سال قبل مثل شما دانشجو بودند .شما مىتوانيد
بنيهى حقيقىِ دينى و سياسى ،قدرت تحليل ،تصميمگيرى ،شناخت و ايستادگى در
مقابل فشارهاى گوناگون دشمن را  -كه تا جايى كه بتواند ،فشار وارد مىكند و انسان
بايد مثل صخره در مقابل او بايستد  -از حاال در خودتان به وجود بياوريد و ذخيره كنيد
و نگه داريد؛ براى اينكه بتوانيد آينده را بسازيد .و بدانيد ،مثل شما ،همدل و همفكر
و همآرزوى با شما ،در اين كشور فراوان هستند .شما كار خودتان را بكنيد؛ ديگرانى
هم هستند كه دارند كار خودشان را مىكنند .و من به شما بگويم :امروز اين همدلى و
همفكرى ،فقط مخصوص اينجا نيست؛ در همهى دنياى اسالم وجود دارد .در دنياى
اسالم ،هيچ جامعهيى از جوامع اسالمى نيست  -حتّى آنهايى كه حكومتهاشان خيلى
با ما بدند  -كه در محيط دانشگاهى و روشنفكرى و در محيط جوانش ،انگيزههاى
عالقهمندى و طرفدارى از جمهورى اسالمى ،به صورت عميق وجود نداشته باشد .من
اين را از روى اطالع مىگويم .گاهى ديدهايد كه در اينجا مسؤول يا شبه مسؤول يا غير
مسؤولى در روزنامهيى يا در جايى چيزى مىگويد كه نشاندهندهى اين است كه همه
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چيز به هم ريخته و خراب شده و ما از دست رفتهايم و مردهايم و بايد بيايند ما را جمع
كنند! اين صحبتها ،عدهيى را هم در داخل خيلى دستپاچه مىكند .كسانى كه بيرون از
كشورند ،گاهى وقتى اينطور خبرها به آنها مىرسد ،نگران مىشوند و احساس مىكنند
انقالب و نظام اسالمى در داخل با يك خط ِر جدى مواجه است؛ بنابراين به خودشان
مىلرزند .شما در سطح عالم ،هيچ كشور ديگرى را مثل ايران پيدا نمىكنيد كه جوانها
و مردم متعهد كشورى ،تصوير مسؤوال ِن اينجا را در اتاقها و محيطهاى دانشگاهى و در
اجتماعاتشان سر دست بگيرند و بلند كنند .كجاى دنيا در اجتماعاتشان تصوير رئيس
جمهور امريكا را بلند مىكنند؟ بله ،بلند مىكنند تا بگويند گم شو ،دور شو؛ يا آن را
آتش مىزنند .اما در دنيا كشورهاى زيادى هستند  -فقط لبنان نيست؛ شما لبنان و سوريه
را در تلويزيون مىبينيد  -كه در اتاقها و خوابگاههاى دانشجوها و در محيطهاى علمى
و ديگر اجتماعات ،عكس مسؤوالن ايران نصب شده است و اسم آنها به عنوان تبرك و
ِ
شخص محبوب مطرح مىشود .تبليغات پُرحجمى كه عليه نظام اسالمى
به عنوان يك
مىكنند ،براى اين است كه اين واقعيتها را از ذهن نسل جوان ما دور نگهدارند؛ نسل
جوان ما خيال كند همه چيز را از دست داده است و مالباخته و سرمايه از دست داده،
همينطور بايد خود را در دست جريانات رها كند؛ نخير ،بههيچوجه اينطور نيست.
امروز با وضعى كه در مسائل جهانى پيشآمده  -بخصوص مسائل منطقهى حساس ما -
دشمنان بزرگ ما روزبهروز دارند منفورتر مىشوند .امروز امريكا در دنيا روزبهروز دارد
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منفورتر مىشود .تا ده پانزده سال ،بلكه حتّى تا سالهاى اول انقالب ،كمتر شنيده بوديم
كه در دنيا مردمى كه با ايران علىالظاهر ارتباطى هم ندارند ،عليه امريكا شعار بدهند؛
اما امروز در بسيارى از كشورهاى دنيا عليه امريكا شعار مىدهند و امريكا را متجاوز،
متعرض ،بد و شيطان به حساب مىآورند.
ویژگی های انقالب اسالمی
نقش مركز انرژىزاى انقالب و نظام اسالمى را در واقعيتهاى اينطورى ،همواره در
ذهن داشته باشيد .ما سرمايهى عظيمى در اختيار داريم و آن ،معرفت اسالمى و بينش
اسالمى و پيشنهاد اسالمى است .پيشنهاد اسالمى براى تشكيل يك نظام و ايجاد يك
جامعه ،به طور كامل بر روى خواستهاى حقيقى و مشروع و منطقىِ انسانها استوار است.
هر ملتى دلش مىخواهد عزتش حفظ شود؛ اسالم به كشورها و جوامع اسالمى اين را
به طور جدى توصيه مىكند؛ عزتتان را از دست ندهيد .هر كشور و ملتى ،آنگاه كه به
خود بيايد و درست فكر كند ،دلش مىخواهد استقالل خود را حفظ كند و كسى در كار
او دخالت نكند .توصيه و دستور جدى و مؤكد اسالم به نظام اسالمى و ملتهاى مسلمان
اين است كه از دخالت ديگران بشدت جلوگيرى كنيد .آيات «لن يجعلاللَّه للكافرين عىل
املؤمنني سبيال»« ،ال تركنوا اىل الّذين ظلموا» ،مؤيد اين معناست؛ اينها حقايق اسالمى است؛
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ولى خيلىها به اينها توجه نمىكنند .روايت دارد مؤمن در امور خودش هر تصرفى
مىتواند بكند؛ اما نمىتواند خود را ذليل كند .حتّى در روابط شخصى ،شما حق نداريد
خود را ذليل كنيد .بنابراين عزت مؤمن سرمايهيى نيست كه يك وقت اگر الزم شد،
حق داشته باشد آن را در زير پاى هر كس بيندازد .اين متعلق به يك فرد مؤمن است؛
آن وقت عزت امت اسالمى جاى خود دارد .هر ملتى دوست دارد از لحاظ موارد و
مصارف ،زندگىاش در سطح مطلوب و عالى باشد و دستش به طرف ديگران دراز
نباشد؛ اسالم همين را توصيه مىكند« .التركنوا اىل الّذين ظلموا» يعنى هيچ اتكايى نداشته
باشيد .اتكاء ،غير از مبادله است؛ مبادله ،بده بستان از موضع عزت است؛ اما دست تقاضا
و تمنا درازكردن ،از موضع ذلت است .نظام اسالمى روى چنين پايههايى قرار دارد و
مىخواهد اين را براى ملت تأمين كند .اتفاق ًا كسانى كه امروز عنودترين و لجوجترين
دشمنان نظام اسالمىاند ،با همين استقاللخواهى و عزتخواهى و ذلت ستيزى مخالفند.
مىخواهند مسلط باشند و هر كار خودشان خواستند ،بكنند .مىخواهند منافع خودشان
را هرگونه مايلند ،در هر كشورى تأمين كنند .هر ملتى در مقابلشان ايستاد ،با او بدند .هر
دولتى در مقابلشان ايستاد و هر نظامى مقاومت كرد ،با او بدند .امروز مسألهى اساسى
در مبارزهى ما با دشمنانمان و مبارزهى دشمنانمان با ما ،اين است .االن بزرگترين مشكل
امريكا با ما اين است كه چرا نمىگذاريد در كارتان دخالت كنيم .چرا سيادتى را كه ما
به زور سالح و تكنولوژى و علم به دست آوردهايم و مىخواهيم آن را بر همهى دنيا
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تحميل كنيم ،نمىپذيريد و در مقابل آن ايستادهايد .االن همين كارهايى را هم كه در
منطقه راجع به عراق و بقيهى كشورها دارند مىكنند  -كه بشدت هم كشورهاى منطقه،
كشورهاى عرب و رفيقهاى قديمى و صميمى امريكا را ترسانده و متوحش كرده است؛
چون مىبينند امريكا روزبهروز دارد افزونخواهى مىكند  -همهاش براى اين است كه
بتوانند باز تسلط و نفوذ خود را در كشورهاى اين منطقه بيشتر كنند؛ و حد يقف هم
ندارد .همينطور كه مىبينيد ،بعضى از كشورهاى منطقهى ما درها را بهطور كامل روى
امريكا باز كردهاند؛ حاال در اينجا يك عده آدمهاى سادهدل  -كه تعبير خوشبينانهاش
اين است  -خيال مىكنند كه اگر درها به روى امريكا باز شد ،ديگر همينطور از در و
مبرات مىبارد .مركز فقر و گرفتارى و قرض و ناكامى اقتصادى،
ديوار نعمت و خيرات و ّ
همين كشورهايى است كه درهايشان هميشه روى امريكا باز بوده است .امريكا مگر به
كشورى كمك مىكند يا اجازهى كمك مىدهد؟ تا بتواند ،مىمكد و تحميل مىكند .اما
به اين حد هم قانع نيستند؛ يعنى روزبهروز افزونطلبى مىكنند .همين كشورهايى كه
درهاشان رو به امريكا باز است ،االن به وحشت افتادهاند .رژيم مصر هم كه در رابطهى
با اسرائيل و قضاياى منطقه ،صددرصد طبق ميل امريكا حركت كرده ،االن از حضور
بيشتر و روزافزون و زيادهخواهى امريكا بشدت بيمناك است .نه فقط امريكايىها ،بلكه
هر دولت مستكبر ديگرى هم كه دين و اخالق بر رفتارش حاكم نباشد و در دنيا وسط
ميدان بيايد ،همينطور است .يك روز همين كارها را انگليس مىكرد ،اما االن امريكا
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مىكند .كسانى كه كشورشان را دو دستى به امريكا دادند ،االن نگران و بيمناكند .البته از
اينها توقع نيست كه اين مطالب را در اظهارات عمومىشان بگويند؛ ولى در مراودات و
مبادالتى كه داريم ،مىدانيم آنجا چه خبر است .همهاش هم بر اثر اين است كه اينها به
سرمايهها و ذخاير خود بىاعتنايى كردند .اولين ذخيرهى هر دولتى ،ملت اوست؛ اينها
به ملتشان بىاعتنايى و آنها را از محاسبه خارج كردند؛ حكومتهاى جداى از ملت بودند.
معلوم است وقتى حكومتى از ملت خود جدا بود ،مجبور است به جايى متكى باشد؛
آنجا هم همان قدرتها هستند .اين اولين ذخيرهيى بود كه از دست دادند .ذخيرهى بسيار
بزرگ ديگرى كه از دست دادند ،فكر اسالمى و ايمان اسالمى و اعتقاد اسالمى است.
اجازه دادند در داخل كشور هر كارى دشمن مىخواهد ،با دل و ايمان مردمشان بكند و
ايمان مردم بتدريج ذوب شود؛ اين گناه آنهاست .اينها كارهايى است كه شما بايد مراقب
و مواظب باشيد.
وظایف دانشجو
عزيزان من! در دانشگاه ،درس خواندن ،فعاليت براى اسالمى نگهداشتن و هرچه
اسالمىتر كردن فضاى دانشگاه ،حفظ روحيهى پُرنشاط دانشجويى و تقويت پايههاى
فكرى و ايمانى و معرفتى ،از كارهاى بسيار اساسى است .سعى كنيد با دانشجوهاى
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ديگرى كه مثل خود شما هستند  -چه آنهايى كه در تشكل ديگرى هستند ،چه آنهايى
ِ
ارتباطات خوب برقرار كنيد.
كه در هيچ تشكلى نيستند ،اما زمينههاى خوب دارند -
البته ممكن است تشكلى از لحاظ خيلى چيزها با شما همسو باشد و يا نباشد؛ اما سعى
ِ
معنوى اثرگذار را با همهى دانشجوها ادامه دهيد و اثرگذار باشيد.
كنيد اين ارتباطات
َّ
شاءالل اگر مؤمن باشيد ،خدا شماها را
به خداى متعال توكل كنيد .خدا با شماست و ان
دوست دارد .خدا به هر كس كه در راه او كار كند ،وعدهى نصرت داده است؛ «ولينرص ّن
اللَّه من ينرصه» .از اين مؤكدتر ،هيچ بيانى نيست؛ صريح قرآن هم هست؛ روايتى نيست
كه آدم در سندش خدشه كند؛ يا بيان مشتبهى نيست كه انسان در داللتش خدشه كند.
َ
«ل»ى اول و نون مشدّ د آخر «لينرصنّ» عالمت تأكيد است .بىگمان خداى متعال كسانى
كه او را يارى كنند ،يارى مىكند .يارى كردن او هم به سلوك اين راه پُرافتخار است.
َّ
شاءالل مشمول يارى و هدايت الهى باشيد.
ان
َّ
رحمةالل و بركاته
والسالم عليكم و
ّ
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بیانات رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
در دیدارخصوصی چهار نفر از اعضای جامعه اسالمی دانشجویان
پاییز 1381

َّ
الحمدلل جوانهاى مؤمنى هستيد ،اص ً
ال اسم مشكالت
اوالً شما كه هم دانشجو و هم
ِ
انرژى جوانى بتواند
نياوريد .كدام مشكل است كه در مقابل شور و شادابى و نشاط و
خود را به معناى واقعى كلمه نشان دهد؟ مشكالت جوانهايى كه شما اشاره كرديد
ِ
مشكالت االن شما بود؛
و گفتيد در دورهى انقالب ،انقالب را پيش بردند ،بيشتر از
چون انقالب فقط همان چند روز نبود .من يادم هست همين آقاى بادامچيان كه اينجا
نشستهاند ،سال  45جوا ِن بيستوپنج سالهيى بودند .در آن سال ،ماه مبارك رمضان براى
افطار به جلسهيى رفته بودم كه مربوط به همين برادران مبارزِ متدينِ آنروز تهران بود.
ديدم جوانى بلند شد و با شور و حرارت صحبت كرد؛ من از حرف زدنش خيلى خوشم
َّ
اسدالل بادامچيان است .آنزمان ،حرف زدن در جلسه
آمد .گفتم ايشان كيست؛ گفتند آقا
و از دستگاه و مبارزه گفتن ،حقيقت ًا خيلى دردسر داشت؛ اما اين جوانها از مشكالت
نترسيدند و آمدند؛ شماها هم نمىترسيد ،من مىدانم .من به اوضاع مجموعهى شما
در دانشگاهها آگاه هستم؛ مشكالتى داريد و فشارها و تضييقات و اختالف سليقههايى
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هست؛ اما به نظر من شما اص ً
ال اينها را به حساب نياوريد؛ چون هدف بزرگى داريد.
كارى كه جوانهاى آن نسل كردند ،شماها مىتوانيد بزرگتر از آن را هم انجام دهيد .البته
االن دشواريهاى آن وقت نيست؛ نوع ديگرى از دشوارى هست ،و دشوارى عمدهى شما
هدفگيرى است .آن روز هدفها واضح ،قابل تحديد و مشخص بود؛ معلوم بود دنبال چه
چيزى هستند؛ اما امروز كار سخت شده است .طبيعت فضاى سياسى كنونى كشور ما
اين است .در اين شرايط ،هدف را درست شناختن ،آن را نگه داشتن و در اين راه پاى
فشردن ،خيلى مهم است.
در جواب سؤال برادر عزيزمان هم دربارهى شيوههاى فرهنگى بايد عرض كنم كه
تنوع در شيوههاى تبليغ و شيوههاى فرهنگى ،چيز بسيار مطلوبى است و در اين شكى
نيست؛ منتها حواستان باشد كه ورود به عرصههاى نو ،از سرمايهى شما چيزى كم
نكند؛ يعنى در گوهر اصلى شما  -كه ارزش اصلى را دارد و آن ،اعتقاد و عزم و ايمان
شماست  -سايش ايجاد نكند .من يك روز شنيدم كه جماعت مؤمنى در دانشگاهها
براى برگزارى جشنهاى مذهبى از وسايلى استفاده مىكنند؛ من همان وقت احساس
خطر كردم و گفتم اين كار غلط است؛ يعنى ساييدگى ايجاد مىكند .مراقب باشيد اين
ساييدگى ايجاد نشود؛ بعد ديگر دستتان باز است براى هر كارى كه مىخواهيد بكنيد.
اساس كارى كه بايد روى آن دقت كنيد ،حفظ هدف ،زاويه پيدا نكرد ِن نسبت به اين
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ِ
ِ
استقامت در اين راه است؛ كه در آيهى «ا ّن الّذين قالوا ربّنا اللَّه ث ّم
هدف واال و بزرگ و
استقاموا» روى استقامت تكيه شده .بههرحال مشكالت دانشگاه ،موسمى است؛ هميشگى
نيست؛ در بُرههيى هست ،در برههى ديگر نيست؛ بايد اينها را از سر گذراند و پيش
رفت.
اينكه آقايان فرمودند با من مالقات كنند ،من از ديدار جوانها هميشه خوشم
مىآيد؛ چون منبع اميد و نشاط و شور و شوقند و من از ديدن شماها استفاده مىكنم و
حقيقت ًا اين ديدارها مفيد است؛ منتها وقت من محدود است .در حدى كه با وقت من
منافاتى نداشته باشد و در برنامههاى من بگنجد ،هيچ اشكالى ندارد.
انشاء اهلل موفق باشيد.
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بیانات رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
در دیدار اعضای جامعه اسالمی دانشجویان
بهمن 1383

خیلی خوشحالم از این که امروز نماز را در میان شما جوانان عزیز و صالح به جا
آوردیم و ان شاء اهلل از برکات روح لطیف و دلهای پاک و آیینه وش شما جوان های
مومن ،دختران و پسران ،و فضای تلطیف شده با احساسات شما ما هم بهره مند بشیم
نزد خدای متعال.
وظایف یک تشکل جوان
اساس مطلب برای یک مجموعه جوان این است که تالش کنند و فعالیت کنند و
تحرک و بیداری به خرج دهند در راه هدفهای واال .من تشکل شما را هم که دوست
می دارم به خاطر همین است که به حمدهلل در طول این سالهای ده ،پانزده سالی که
این تشکل را راه انداخته اید ،رفته رفته قوام و استحکام و عمق پیدا کرده است؛ و این
را ،این جهت گیری درست را که با رفت و آمد انسانها و سالیق مختلف این جهت
گیری عوض نمی شود ،این را مغتنم بشمارید .یک چیزهایی مربوط به طبیعت جوان
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دانشجو است .من در جلسات گوناگون برای جوانها گفته ام ،شاید هم شنیده اید .یک
خصوصیاتی را جوان از حیث جوان بودن دارد؛ یک خصوصیاتی را دانشجو از حیث
دانشجو بودن دارد .بر اینها می افزاییم خصوصیتی را که یک تشکل دینی و انقالبی و
صالح از حیث تدین و انقالبی گری و صالح خود دارد .مجموعه اینها چیز زیبایی را
تشکیل می دهد.
ویژگی های جوانی
در خصوصیات جوانی ،خوب جوانی خیلی امتیازات دارد .حوصله کار ،نشاط کار،
توانایی بر کار ،قدرت نو آوری ،میل به نوآوری ،قدرت فراگیری ،از همه اینها باالتر
پاک بودن دل و روشن بودن لوح جان .اینها امتیازات جوانی است .درست است که
بعضی از بخشی از این امتیازات بهره می گیرند برای شهواتشان .شهوات هم در همه
هست .در جوانها هست در پیرها هم هست .بعضی پیرها از لحاظ هواهای نفسانی و
شهوات نفسانی از جوانها شدیدتر و غلیظ ترند .شهوت هم انواعی دارد ،شهوت مال،
شهوت مقام ،شهوت قدرت ،شهوت وجهه ،که انسان پیش این و آن موجه باشد .اینها
همه اش شهوات است .یکی اش هم شهوت جنسی است .پیرها در همه این زمینه ها
گاهی اوقات بدتر از جوانها عمل می کنند .یعنی بدتر از جوانها اقدام می کنند و طلب
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می کنند .منتها چون توانایی جسمانی و فکری و عصبی آنها ضعیف است ،عقب می
مانند .جوانها را نمی شود متهم کرد .جوان از لحاظ ماده و معنا ترجیح دارد .البته مثل یک
کتابی که فصول اول آن نوشته شده .خوب فصول بعدی هم باید باید نوشته شود وقتی
نوشته شد کامل تر می شود .این هست البته .شما هنوز چند فصلتان نوشته شده .بقیه
فصولتان بعدا ً نوشته خواهد شد .ماها به اون آخرا ،صحات آخر رسیده ایم  .این هست
البته این یک امتیازی هست برای پیرها .منتها سخن بر سر چی نوشتن و چگونه نوشتن
است .اگر شما جوانها همین حاال همت کنید این فصول بعدی را خیلی بهتر ،خیلی تمیز
تر ،خیلی عمیق تر از اونی که بنده و امثال بنده نوشته ایم ممکن است بنویسید .این هم
باز یک امتیاز برای جوانها .مرد روحانی مسنی بود از دوستان پدرم زمان جوانی ما .چون
با پدرم خیلی دوست بود ،رفت و آمد زیاد داشت با ما ،با منزل ما .ماها هم از نوجوانی
این مرد را می شناختیم به او ارادت داشتیم تا وقتی که او از دنیا رفت .ما اون وقت
مث ً
ال یک مرد سی ساله ،سی و چند ساله ای بودیم .در همه این دوران ها هر وقت به ما
می رسید ،غالب ًا یعنی ،می گفت شما قدر جوانیتان را بدانید .در جوانی عبادت هم بهتر
می شود کرد .او خودش مرد عابد و متهجد و اهل معنا و اهل معرفت و اینها بود .از
کسانی بود که با شیخ محمد بهاری معروف که از بزرگان عرفای نجف بوده ،با او ارتباط
داشته .اهل معنا بوده اهل سلوک بوده .او به ما آن وقت ایجوری می گفت .می گفت
در جوانی عبادت هم بهتر ،آسانتر ،شیرین تر و قابل قبول تر نزد خداوند است .یعنی
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عبادت شما جوانها پیش خدای متعال اقبال قبولی بیشتری دارد .ببینید جوانی اینهاست.
اینها خصوصیات جوانی است .خوب ،شما مظهر این خصوصیات را در این شور و شر
جوانی می بینید؛ در این تحرک جوانی .میل به دانستن ،میل به فراگرفتن ،میل به تحرک،
میل به تصرف در هر جایی که انسان بتواند تصرف کند ،میل به کار ،میل به تالش ،این
یک خصوصیت است.
ویژگی های دانشجو
وقتی دانشجو شد انسان ،خصوصیت دانشجویی هم اضافه می شود .محیط
دانشجویی محیط روشنفکری است .محیط نواندیشی است .محیط آینده نگری های
آرمان گونه است .سربزیری و بی خبری از آینده در محیط دانشجویی خیلی معنا ندارد.
می فهمید دنیا یعنی چه؟ آینده یعنی چه؟ کشور یعنی چه؟ سیاست یعنی چه؟ اقتصاد
یعنی چه؟ کار و تحرک اقتصادی ،سازندگی یعنی چه؟ اینها را دانشجو بهتر از دیگران
درک می کند .وارد مقوله علم و دانش می شود .لذا محیط دانشجویی در همه کشورها،
در همه نقاط جهان از این جهت یک محیط ممتاز است .خوب در محیط دانشگاه پیرها
هم هستند .اونها هم دانشمندند .اما این امتیازات را دیگر آنها ندارد .شما ترکیبی از این
امتیازات را دارید.
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صالح و پاک بودن
بعد می رسیم به مساله صالح و پاک بودن؛ پاکیزه بودن اخالقی و پاکیزه بودن عملی
که در سایه تدین بدست می آید .این هم خودش یک عالمی است .لذتهایی برای انسان
و در زندگی انسان وجود دارد که این لذتها قابل توصیف نیست .و با هیچ ابزار مادی
هم این لذت ها بدست نمی آید ،هیچ .لذت انس با خدا .لذت ذکر .لذت آن لحظه ای
که شما احساس می کنید در حال نماز یا در حال دعای عرفه یا در حال دعای کمیل
دارید با یک مرکز زیباییها و نیکیها و آفریننده همه اینها دارید در خلوت حرف می زنید.
در جمعید اما احساس خلوت می کنید با او .لذت بسیار باالیی است .دیر یاب است،
کمیاب است ،اما لذت بسیار عجیبی است .قاعدت ًا شماها هم تجربه کرده اید این را.
گاه گاهی همه انسانها تجربه می کنند این حالت را .یک مواردی پیش می آید برایشان؛
لحظه ای ،دقیقه ای ،ساعتی ،مشکل ما این است که به خاطر آلودگی ها و گرفتاری های
دور و برمان نمی توانیم این لحظه را ادامه بدیم .اما این لحظه ،در آن لحظه شما زیباترین
چیزها را هم بر شما عرضه کنند میلی ندارید ،رغبتی ندارید .دلتان می خواهد در همان
خلوت انس با خدا و تبادل زمزمه محبت آمیز با پروردگار بگذرانید .می گویم تبادل
زیرا که در آن حالت انسان وقتی با خدا حرف می زند دل انسان پاسخ خدا را هم می
شنود .شنیدنی از نوع شنیدن دل .اینها نتیجه صالح است .هرچه صالح را بیشتر کنید،
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هرچه از گناه انسان بیشتر اجتناب کند ،هر چه رفتار و کردار و پندار خودش را تحت
کنترل قرار دهد ،مراقب باشد ،که این مراقبت اسمش تقوا است ،هرچه این مراقبت را
بیشتر کند ،آن حالت معنوی ،آن حالت صالح بیشتر ،روشن تر ،تابناک تر خواهد شد.
آن وقت انسان می شود صالح .جوان صالح .آن وقت همه کسانی که در هر گوشه دنیا
می گویند السالم علینا و علی عباد الله الصالحین دارند به شما درود می فرستند .این درودها
هم فقط تعارف نیست .وقتی می گویید السالم علیک یا رسول الله ،یا السالم علیک یا ابا عبد
الله ،سالم می فرستید ،این در واقع طلب سالمت و امنیت معنوی از خداست برای آن
مخاطب .ما داریم به درگاه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله ،درگاه حضرت ابا عبداهلل علیه
السالم ،با اخالص و ارادت این دعا را بدرقه می کنیم ،روانه می کنیم .حاال ما چیزی
نیستیم ،کسی نیستیم ،ذره بی مقدار ،آن آستان واال و آن عتبه شریف منیف ،قابل مقایسه
نیست با هم .اما در عین حال باز هم یک اظهار ارادتی است ،یک هدیه ای است به قدر
خود ما .همین سالم را به شما می فرستند .وقتی شما صالحید ،همه بندگان خدا که می
گویند السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین ،همین دعا ،را همین سالم را ،همین هدیه
را برای شما می فرستند .صالح این است .حاال یک مجموعه ای باشد که هم جوان
باشد ،هم دانشجو باشد ،هم اهل صالح باشد ،این خیلی قیمت دارد ،خیلی با ارزش
است  .این را حفظ کنید .حفظ کردن نعمت معموالً مشکل تر از بدست آوردن نعمت
است .نعمت های معنوی در این جهت باز یک خصوصیتی دارند .نگه داشتنشان مشکل
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است .مشکل است یعنی چه؟ یعنی نمی شود نگه داشت؟ انسان بگوید ولش کن؟ نه.
یعنی مجاهدت می خواهد .توجه می خواهد .دقت می خواهد .که انسان این را نگه
دارد .علم هم همین طور است .علم را هم اگر تکرار نکنید یادتان می رود .با زحمت
زیاد یک چیزی را در کتاب استاد می گوید و شما یادداشت می کنید اما اگر چنانچه
گذاشتید کنار و اص ً
ال به خاطر نیاوردید و تمرین نکردید به مرور زمان از بین می رود.
همه چیزهای معنوی اینطوری است .این علم همانی است که به تقوا نیاز دارد .تقوا یعنی
مراقبت .باید مراقبت کنید این صالح را حفظ کنید .در کشاکش تالطم امواج گوناگون
انسان خیلی آسیب می بیند .آسیب معنوی .باید این را نگه داشت .چرا نگه دارید؟ چون
به آن احتیاج دارید .هم شخص خودتان احتیاج دارید به این صالح ،هم شما به عنوان
یک فردی که می توانید در بنای تاریختان نقش داشته باشید به آن احتیاج دارید .شخص
خودتان احتیاج دارید به این خاطر که علو درجات معنوی و مقامات معنوی با عمل
صالح است .الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه .آن چیزی که عروج می کند و در
درگاه الهی پذیرفته می شود و ملحق می شود به منبع خیرات ،آن کلم طیب است .یعنی
پدیده نیکو و پاکیزه .یعنی یک خلق خوب ،یک عمل خوب ،یک اعتقاد درست و راسخ،
یک نیت پاک و روشن ،اینهاست که در درگاه الهی پذیرفته می شود .آنوقت چی کمک
می کند به این؟ والعمل الصالح یرفعه .عمل صالح است که کمک می کند شما بتوانید این
پدیده طیب و طاهر را ملحق کنید به خزانه الطاف الهی .برای شما ذخیره بشود و در

دست مهر

58

قیامت ،صورت حقیقی شما در قیامت متشکل از همین چیزهایی است که ذخیره کرده
اید .کار خوب که انسان می کند آنجا اصحاب یمین است .آنجا صورت اصحاب علیین
است .کار بد که اینجا می کنید ،آنجا صورت ،صورت حیوان درنده است.
ای دریده پوستین یوسفان

گرگ برخیزی از این خواب گران

این خواب گران زندگی ،خواب است دیگر .زندگی ک ً
ال خواب است .یک نوع
خواب است .شما خواب که می بینید در حال رویا احساس نمی کنید که در حال
رویایید .انسان خیال می کند واقعیات را دارد می بیند .یک عالمی است .یک نشئه ای
است .بعد از خواب بیدار می شوید واقعیات را لمس می کنید .همین واقعیاتی که لمس
می کنید به نوبه خود خوابی است در برابر زندگی پس از این نشئه؛ پس از مرگ .و ان
االخره لهی الحیوان .آن بخش آخرت ،حیات واقعی آنجاست .زندگی واقعی آنجاست.
آن وقت در آن زندگی واقعی انسان از خواب بیدار می شود .کانه از خواب بیدار شده
است .از خواب که بیدار می شود انسان ،گرگ صفتی های خودش در دنیا را می بیند.
اینجا که می بینید دیگر ،سرباز آمریکایی در عراق ،یک جوان را ،یک بیگناه را ،یک
آدمی را که او را اص ً
ال نمی شناسد ،هیچ بدی به او نکرده ،فقط متهم شده ،فقط مورد
سوء ظن قرار گرفته .دیدید در عکسها ،فیلمها ،نوشته ها ،که چه بالیی سر اینها آوردند.
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نمی فهمد ،این گرگ است .حاال گرگی است در لباس انسان .وقتی که لباس هم بپوشد
توی خیابان های فلوریدا و تگزاز و فالن هم قدم بزند ،بوی اودکلنش هم فضا را پر می
کند .کت شلوار مرتب و اتو کشیده هم می پوشد .کراوات هم می زند .از ظاهرش که
بر نمی آید که این گرگ است .اما این گرگ است .گرگ برخیزی از این خواب گران.
وقتی از این خواب گران بیدار شد یک گرگ است .عین همین قضیه هم در زمینه کار
نیک هست .فرشته از خواب بر می خیزید وقتی عمل صالح دارید .برتر از فرشته از
خواب بر می خیزید .نورهم یسعی بین ایدیهم و بایامنهم .در قیامت انسان صالح خودش که
نورانی است ،فضای اطرافش را هم نورانی می کند .نورهم یسعی بین ایدیهم .خوب حاال
این در زمینه خود .خودتون احتیاج دارید به این صالح ،به همین دالیلی که گفتم .برای
تاریخ سازی هم احتیاج دارید.
ستم ستیزی
کشور شما و تاریخ شما یک تاریخ مظلومی است .اآلن هم کشور شما کشور
مظلومی است .ما یک ملتی هستیم با یک سخنی ،با یک حرفی .که این حرف به منافع
قدرتهایی که امروز بر دنیا مسلط اند گران می آید .این حرف ستم ستیزی است .ما با
ستم مخالفیم .ما با مردم فلسطین هیچ قوم و خویشی نداریم .اما از فلسطین دفاع می
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کنیم .چرا؟ چون یک ستم بزرگ است .آن روزی هم که انگلیسی ها در ایرلند شمالی،
در بیست سال پیش از این ،فاجعه آفریده بودند ،افرادی را زندانی کرده بودند ،من در
همین نماز جمعه از کسی نام بردم به نام «بابی سانز» که یک انگلیسی بود که در زندان
اعتصاب غذا کرد  80 ،روز 90 ،روز اعتصاب غذا کرد بعد هم مرد در زندان .می بینید
حاال انگلیسی ها راجع به زندانی و این جور چیزها چه جنجالی می کنند فالنی زندانی
است ،حقوق بشر و  . ...در زندان انگلیسی ها بابی سانز مرد .من در نماز جمعه اسمش
را هم آوردم آن وقت ،بیست سال پیش .و اینجا یک خیابان هم به نام بابی سانز همان
موقع گذاشتند .تنها او هم نمرد .نفر بعدی هم که اعتصاب غذا کرده بود بعد از چند
روزش مرد .نفر سوم هم که اعتصاب غذا کرده بود بعد از چند روزش مرد .خم به ابرو
نیاوردند انگلیسی ها .ما ازشون دفاع کردیم .نه مسلمان بودند ،نه شیعه بودند ،نه هیچ
وقت نامه فدایت شوم برای ما نوشته بودند ،اما مظلوم بودند .این تفکر حاکم بر نظام
اسالمی است .هر جایی که مظلومی هست ما خودمان را در جبهه او می دانیم .به معنای
این نیست که لشکر کشی می کنیم .به معنای این هم نیست که کمک مالی می کنیم .ما
اولویت هایی داریم .خیلی اوقات هم افرادی مظلومند ،مبارزه هم می کنند ،یک ریال
هم کمک مالی ما نمی توانیم به آنها بکنیم و نمی کنیم کمک مالی .این حمایت به معنای
کمک مالی یا نظامی نیست .به معنای بیان موضع است .این موضع ماست .به طریق اولی
اگر بخواهند به خود ما ظلمی بکنند می ایستیم .هیچ ظلمی بر یک ملت هم باالتر از این
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نیست که یک قدرت برتری امور آن کشور را در دست بگیرد .یعنی حاکم را او معین
کند ،سیاست را او معین کند ،منابع مالی را او صرف کند .بی سر و صدا نفت عراق را
هر چی تونستند در این مدت البته ،بردند ،فروختند ،خریدند ،هیچ حسابی هم به کسی
نمی دهند .کارهای دیگری هم کردند؛ فراوان .اگر بخواهد انسان بشمارد اینها را یک
طومار چند هزار متری می شود .سلطه استکبار
تسلط دستگاههای سیاسی استکباری بر کشورهایی که احساس می کنند می توانند
بر آنها تسلط داشته باشند یک داستان غم انگیز این یکی دو سه قرن اخیر است.
سابق هم بود منتها به این شیوه و با این شکل نبوده در طول تاریخ .در این سال هایی
که استعمار بوجود آمده یک سرگذشت بسیار غم انگیزی است .اروپاییها هم شروع
کردند ،آمریکاییها هم آن را ادامه دادند .تسلط بر کشورهای دیگر .سالها هندوستان،
سالها کشورهای شمال آفریقا ،سالها کشورهای جنوب آفریقا .حاال شما ببینید امروز
کشورهای آسیا و آفریقا در چه وضعی هستند .این به خاطر این بوده .هیچ خاصیت
طبیعی در این عقب ماندگی ها نیست .این مثل این است که یک میراث مشترکی به دو
برادر برسد ،یک برادر از خواب یک برادر دیگر و غفلت او استفاده کند ،برود اموال
را جمع کند ،بعد دست و پای او را ببندد ،بعد با تفنگ باالی سرش بایستد .بعد هم
با این اموال هر کاری می خواهد بکند .نمی شود گفت که او استعداد بیشتری داشته.
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نه .او از یک موقعیتی نامردانه استفاده کرده است .اروپاییها همین کار را کردند .بعد
با همین پول بر علم خودشان اضافه کردند .بر فناوری خودشان اضافه کردند .با این
دانش و فناوری که بدست آوردند باز این فشار را بیشتر کردند .و تا امروز ادامه دارد.
والبته شکل های مختلفی به خود گرفته .هر جا با فشار ملتها مواجه شدند عقب نشینی
کردند .حیله جدیدی ،طرفند جدیدی به کار بستند .یک روز استعمار مستقیم بود به قول
خودشان کلونیالیزم .یک روز استعمار غیر مستقیم بود که خودشان اسمش را گذاشتند
نئو کلونیالیزم .امروز هم یک استعمار فرا نو وجود دارد .از آن شکل نئو کلونیالیزم سابق
هم دیگر نیست .یک چیز برتر و فراتر از آن است .استفاده از ابزارهای تبلیغی .استفاده
از تاثیرات روحی ،روانی ،نفسانی بر روی آحاد ملتها .خریدن عناصر زبده و فعال و
اثر گذار در میان ملتها .اینها را بخرند .البته هر کسی را نمی شود خرید اما آدم های بی
تقوا را می شود خرید .و از طریق اینها از درون خود آن ملت وسیله تسلط و سیطره
آن قدرت را فراهم کنند .این کاری است که امروز در دنیا دارند می کنند .با ما هم که
دشمن اند ،با ایران هم که دشمن اند با شما ملت و جوان های مومن هم که دشمن اند
به خاطر همین دشمن اند .چون در بر روی اینها بسته است.
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نفوذ کشورهای سلطه گر و مقاومت جمهوری اسالمی
البته دارند نفوذ می کنند .کارهای بدی دارند می کنند .ما هم داریم مبارزه می کنیم.
مبارزه است .جنگ است .یک جنگ در عرصه دیگر ،نه در عرصه نظامی .از راه اینترنت.
از راه ماهواره .از راه تبلیغات گوناگون .از راه روزنامه نگاران مزدور .از راه عناصری که
در دستگاه های حکومتی نفوذ کرده اند .از این راه ها دارند کار می کنند .برای همان
مقصود هم دارند کار می کنند .در مقابلشان هم یک جبهه قوی ای وجود دارد ،دارد
تالش می کند ،کار می کند ،فعالیت می کند .اثر این مبارزه هم در بنای آینده کشور
باید ظاهر شود .یعنی آنها مایلند بیایند یک کشور را از هستی ساقط کنند .قدرت ابتکار
را بگیرند .علم را بگیرند .از این که یک ملت استعداد خودش را بروز دهد در صحنه
های گوناگون به قله برسد ،کام ً
ال جلوگیری کنند .هدف یک ملت در مقابل آنها این
است که استقالل خودش را بروز دهد .وارد میدان بشود ،بر امور خودش تسلط داشته
باشد ،کشورش را خودش اداره کند .منابعش را خودش احصاء کند ،استخراج کند ،به
درستی هزینه کند .این هدف یک ملت مبارز است .بر عقاید خودش فرهنگ خودش،
ایمان های خودش پافشاری کند ،راه خودش را انتخاب کند .طرح این مبارزه ،مطرح
کردن یک چنین جبهه گیری کاری است که جمهوری اسالمی کرده .دنیای اسالم در
طول دهها سال گذشته باور نمی کردند که بشود در مقابل این قدرت به ظاهر عظیم
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نظامی و مالی و تبلیغاتی یشود مقاومت کرد .اص ً
ال باور نمی کردند .تسلیم شده بودند.
یک عده که خودشان را کام ً
ال فروخته بودند .بعضی هم که دلشان می سوخت ،نمی
خواستند ،مجبور بودند حرص بخورند کاری نکنند .باور نمی کردند .امروز در دنیای
اسالم این احساس به وجود آمده که می شود در مقابل قدرت استکباری دنیا ایستاد.
قدرت استکباری هم فقط آمریکا نیست .این را به شما عرض بکنم .استکبار یک اژدهای
هفت سر است .یک سرش ،سر گنده اش آمریکاست .و اال آن مغز هدایت گر و آن قلب
تپنده دنیای استکبار دولت آمریکا نیست .آن کسانی هستند که دولت آمریکا را سر کار
می آورند .آن کسانی هستند که این رئیس جمهور فعلی را در هر کیفیتی الزم می دانند
بیاید سر کار و می آورندش سر کار .محافل صهیونیستی و غیر صهیونیستی و سرمایه
داری .کارتر های بزرگ تولیدی و تجاری و آن چیزهایی که شنیده اید .با صدها وسیله
تبلیغات ،کانال های تلویزیونی ،روزنامه و چه و چه .این قدرت عظیمی است .باور نمی
کرد کسی در برابر این قدرت بشود مقابله کرد .بگوید نه ،در هر مساله ای از مسایل .لذا
اآلن هم دولت های اسالمی متاسفانه می گویند فایده ای ندار ،نمی شود.
بیداری ملت های دنیا
لکن ملت ها بیدار شده اند .شما می بینید رئیس جمهور ما رفت آفریقا .همین دو
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هفته پیش ایشان آفریقا بود .هفته پیش بود .در چند کشور استقبال های عجیب مردمی
کردند .اص ً
ال این سابقه ندارد .در دنیا این چیزها سابقه ندارد .که از رئیس جمهور یک
کشور دیگر ،ملت یک کشور دیگر اینجور استقبال کنند .خوب بله تشریفاتی می آیند
در خیابان ها می ایستند ،کف می زنند ،دست تکان می دهند اما این جمعیت عظیم.
سفرهای قبلی هم با روسای جمهور .بنده خودم رئیس جمهور بودم رفتم پاکستان.
قیامتی شد .واقع ًا قیامتی شد .متاسفانه وقایع تاریخی مهم از یاد بعضی ها می رود .کمی
هم تقصیراز همین دستگاه های تبلیغاتی ماست که این ها را منتقل نمی کنند .شماها
نبودید آن موقع که من رفتم یادتون هم نیست .قیامتی شد بنده رفتم اسالم آباد  .در
اسالم آباد ،بیشتر از همه در الهور .غوغایی شد در الهور اجتماع مردم .مثل همین جا
ماشین بنده را می خواستند روی دست بلند کنند .رئیس جمهور پهلوی بنده نشسته
بود ،رئیس جمهور آن وقت هم ضیاءالحق بود .نظامی هم بود .از دیدن این مردم او
وحشت کرده بود .ولی خوب ما که نظایر آن را ایران دیده بودیم می فهمیدیم معنای
این کار چیست  .خوب آقای هاشمی رفسنجانی زمان ریاست جمهوری رفت سودان.
همین جور غوغایی شد .آقای خاتمی لبنان رفت یک سفر .اآلن هم افریقا رفت .اینها به
خاطر شخص ماها نیست .مساله ،مساله آن هویت ایران اسالمی و ملت ایران ،مجموعه
این تشکیالتی که جمهوری اسالمی و ملت و دولت و همه را تشکیل می دهد؛ انقالب
و امام .این هاست .مردم امیدوار شده اند .آقای خاتمی می گفت من به رئیس جمهور
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یکی از همین کشورها که اجتماع عظیمی شده بود ،گفتم که روسای جمهور کشورهای
دیگر هم که می آیند کشور شما همین خبرها هست؟ گفت خوب بله .وقتی که رئیس
جمهوری می آید چند نفری می آیند مث ً
ال برای تماشا ،دست هم تکان می دهند .گاهی
هم ما تشریفاتی چند نفر را سفارش می کنیم مث ً
ال ادارات ،فالن بیایند .او گفته بود از
همه پر جمعیت تر و شلوغ تر ژاک شیراک بود .چون آن کشور هم سابقه فرانسه داشت.
از آنهایی است که زبان فرانسوی در دستگاه آن رایج است و قب ً
ال مستعمره فرانسه
بود .ژاک شیراک خوب چون زبانش هم فرانسوی است ،از همه شلوغ تر شد .لکن
تفاوت بین آنچه در آمدن ژاک شیراک اتفاق افتاد با آن که در آمدن شما اتفاق افتاد
زمین تا آسمان است .اص ً
ال قابل مقایسه نیست .حاال شما فکر بکنید .رئیس جمهور یک
کشور مقتدر ثروتمند اروپایی که سوابقی هم دارد ،خیلی هم با هیاهو وارد شده ،او را
مقایسه می کنند با یک کشوری از این طرف دنیا ،هیچ ارتباطی هم با آن کشور چندان
نداشته هیچ وقت .این رفته این جور مردم اظهار ارادت و عالقه می کنند .این به خاطر
جمهوری اسالمی است و جمهوری اسالمی به خاطر علم کردن و بلند کردن کتیبه
تفکرات اسالمی و اهداف اسالمی است که یکیش همین است .یعنی ما با ظلم مخالفیم.
ما با استکبار مخالفیم .ما با سلطه و سیطره مخالفیم .ما تصمیم گرفتیم ملت و دولت که
این راه را ادامه بدیم و قدم در این راه بگذاریم و گذاشتیم و نترسیم و ادامه بدیم و ادامه
دادیم .این مهم است( .تکبیر حضار)
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چگونگی بقاء حرکت
خوب حاال بقاء این حرکت در طول این  26سال و رشد یافتن این کشور در سایه
این حرکت خودش یک پدیده مهمی است .البته کم کاری های ما و توطئه های دشمنان
تاثیر گذاشته و نشده که آن چیزهایی که گفتیم و خواستیم و مطرح کردیم به طور کامل
تحقق پیدا کند .نافص تحقق پیدا کرده؛ اما ناقصش همین است که امروز توجه دنیا
را به خودش متوجه می کنه .ناقصش همین است که ما یک روزی ما آرپیچی  7نمی
تونستیم درست بکنیم ،گلوله خمپاره بلد نبودیم در این کشور درست کنیم ،باید وارد
می کردیم ،امروز دشمن تصور می کنه ما بمب اتم داریم درست می کنیم .یعنی پیشرفت
اص ً
ال قابل تصور نیست .این حرکت ناقص ماست .ناقص حرکت کردیم ،لنگی زدیم،
شده این .در زمینه های علمی ،در زمینه های عملی ،تفاوتی که کرده جمهوری اسالمی
از آغاز حرکت تا امروز ،همان باید گفت از زمین تا آسمان است .یعنی قابل بیان کردن
نیست ،مگر اینکه آدم ریز جزئیات را بگوید که خیلی طوالنی است .خوب پیش رفتیم
الحمدهلل .ولیکن بنای یک کشور در طول چند نسل انجام می گیرد .این را من به شما
بگویم .در طول چند نسل انجام می گیرد .مثل بنای یک سد نیست .حاال یک سد را طول
ال ،می سازند .یک نیروگاه را در ظرف مث ً
 5سال 6 ،سال 7 ،سال یک سد بزرگ را مث ً
ال
چند سال می سازند .یک کارخانه سیمان را در ظرف سه سال مث ً
ال می سازند .ساختن
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یک کشور که ابعادش هم فقط ابعاد مادی نیست ،ابعاد فرهنگی دارد ،ابعاد علمی دارد،
ابعاد اقتصادی دارد ،ابعاد اجتماعی دارد ،این کار یک سال و دو سال نیست .کار یک
نسل هم نیست .نسل های متوالی باید بیایند ،بعد یک کشور اگر همه این نسل ها تالش
کردند اگر تالش موفق بکنند ،خیلی زودتر و بهتر ،اگر تنبلی و سستی بکنند ،خوب
دیرتر ،ناقص تر .اما باالخره به سرانجام می رسد در طول چند نسل .یکی از این حلقه
های زنجیره نسل ها شمائید .این کشور را شما باید بسازید .اداره کنندگان کشور همان
کسانی هستند که امروز در دانشگاه ها دارند تحصیل می کنند .اگر ضعیف باشند ،اگر
کم ایمان باشند ،اگر میل به هواهای نفسانی بر میل به کار و تالش و مجاهدت غلبه پیدا
کند ،اگر منافع شخصی بر منافع جمع و منافع بلند مدت غلبه پیدا کند ،نمی شود .اگر
بیسواد بار بیایند ،درس نخوانند ،تحقیقات نکنند ،علم را به معنای حقیقی کلمه بارور
نکنند ،مرزهای موجود علم را نشکنند و جلو نروند .همین طور همیشه مصرف کننده
حرف دیگران باقی بمانند ،این نمی شود .این تکلیف شماهاست .این که من به جوان
های مومن و صالح تاکید می کنم این مسایل ر ا به خاطر این است که شماها نقش
دارید به عنوان یک تشکل.
آنچه ما برای ساختن محیطمان بدان نیازمندیم
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نه فقط در ساختن خودتان ،در ساخت محیطتان ،در ساخت محیط دانشجویی ،در
ساخت محیط دانشگاه می توانید نقش ایفا کنید .یک تشکل می تواند نقش آفرین باشد.
در همه این زمینه ها .علم الزم است ،تالش و تحرک الزم است ،نگاه درست سیاسی
الزم است ،که اگر نگاه درست سیاسی نباشد انسان خطا می کند .اگر نگاه درست
سیاسی نباشد ،انسان گاهی اوقات همه احساسات خودش را مصرف می کند برای
جایی که درست به نفع دشمن است .کما اینکه می بینید بعضی ها می کنند دیگر .همان
احساسات جوانانه است ،همان منش دانشجویی است ،منتها جهت ،جهت غلطی است.
جهتی که به استواری پایه های آینده این کشور منتهی نمی شود .به عکس آن منتهی می
شود .به نفع دشمن است؛ برای دشمن است؛ با چند واسطه .پس نگاه درست سیاسی
الزم است ،و صالح و معنویت ،این هم که خوب الزم است .شرط اساسی است .روح
همه این تحرکات است .پس علم و تحقیق و بینش سیاسی و آگاهی از وضع جامعه و
تحرک جوانانه ،همراه با صالح و توجه به خدا و تکیه به خدا و امید به آینده .امید خیلی
مهم است .ببینید یکی از کارهای دشمن این است که دائم بگویند نمی شود ،نمی توانیم،
آینده مبهم است ،مگر می شود؟ به همین زودیهاست که دشمن چنین و چنان می کند .نه
دشمن هیچ غلطی هم نمی تواند بکند .این بابایی که حاال اینجا در آمریکا سر کار است،
این پنجمین رئیس جمهوری است که تصمیم گرفته اند جمهوری اسالمی را ریشه کن
کنند .چهار تا قبل از این بودند .کارتر بود  ،ریگان بود ،بابای همین بود ،کلینتون بود.
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این چهارتا هرکدوم به نحوی تصمیم داشته اند ریشه ملت ایران و جمهوری اسالمی را
بکنند .حاال بعضیشون که ،گفت یکی مرد و یکی مردار گردید ،یکی هم به لعنت خدا
گرفتار شد .حاال هرکدام یک جوری .این هم همین جور .در سایه ایستادگی ملت .باید
بایستیم ،بدانیم چه کار می کنیم.
حفظ وحدت
یکی از چیزهایی که من توصیه می کنم به شما ،مراقب باشید این وحدت و
انسجامتان را حفظ کنید .وحدت وانسجام درونی برادرانه .برادرانه .کاری نشود که
برادران( ،حضار :خواهران) خواهران؟ نه ،این برادرانه که می گیم معنیش این نیست که
حاال برادران یک خصوصیتی دارند ،ترجیحی دارند .نه .این یک اصطالح رایج است.
مث ً
ال شما ،حاال من این را در بحث های گوناگون گفته ام ،حاال هم جایش نیست اما
یک کلمه بگویم .شما وقتی می خواهید به آحاد خالیق اشاره کنید می گویید مردم .اما
زنم نمی گید (خنده حضار) اینها اصطالح است .این به معنای ترجیح یک جنس بر
جنس دیگر نیست .در زبانهای دیگر هم همین جور است .در خیلی از زبانها هم که ما
اطالع داریم ،شنیدیم ،همین جور است .هیومن رایت :حقوق بشر .من؛ اینجا بحث من
است .ولی معناش این نیست که این حقوق مردهاست  .نه حقوق بشر است .بشر را به

مجموعه رهنمودهای امام امت به اعضای اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان

71

این نام می نامند .خوب پس ،این ارتباط و وحدت برادرانه نزدیک را حفظ کنید با هم
دیگر اینها را داشته باشید .نگذارید سالیق مختلف بین شما اختالف ایجاد کند .حاال
مث ً
ال نامزد رئیس جمهور آینده کی باشه ،کی نباشه ،این چیزها را نگذارید .در این چیزها
هم خیلی عجله نباید کرد .در این چیزها بایستی با دقت و باحوصله کار کرد .باالخره
انتخاباتی که در پیش داریم انتخابات مهمی است .مثل همه انتخابات ها .ولی خوب حاال
چون دشمن یک مقداری بیشتر از بعضی اوقات دیگر جنجال میکند ،این انتخابات باید
یک انتخابات خوب و پرشوری باشد .در درجه اول این است که صندوق ها پر بشود
از آرای مردم .و بعد هم ان شاءاهلل یک انسان صالح سر کار بیاید .آدمی باشد که بتواند،
بخواهد ،همت داشته باشد ،توان کار داشته باشد ،نشاط کار داشته باشد ،بتواند بیاید وارد
کار شود ،امکانات زیادی این کشور دارد ،ان شاءاهلل از این امکانات استفاده کند ،برای
سازندگی کشور از جوان ها هم استفاده کند .نگذارید این چیزها بین شما اختالف ایجاد
کند .ان شاءاهلل از خدای متعال کمک بخواهید .خدای متعال هم به شما کمک خواهد
کرد .ان شاء اهلل مشمول ادعیه ذاتیه حضرت بقیه اهلل باشید .ما هم به شما جوانها افتخار
می کنیم .جوانهای خوب و مومن .و از خدا می خواهیم که روز به روز صالح و سداد
و فیض و نور را بر شماها بیش از بیش ان شاء اهلل ارزانی دارد.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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متن پیام شفاهی رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به یازدهمین همایش آموزشی جامعه اسالمی دانشجویان
 1384/5/15دانشگاه شهید رجایی

برای جامعه اسالمی دانشجويان از خداوند متعال درخواست توفيق می کنم و
اميدوارم همين آرمانها و اهدافی که بارها اعالم کردهايد با شور و نشاط جوانانه و انگيزه
مؤمنانه که در شما سراغ دارم ،دنبال کنيد .سالمت و توفيق همه دوستان را خواستارم.
						
						

سيد علي خامنهاي
84/5/15
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متن پیام رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به نهمین کنگره سراسری جامعه اسالمی دانشجویان
 1385/5/28دانشگاه شیراز

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جوانان دانشجوي عزيز ،بهيكايك شما درود ميفرستم و ازخداوند متعال بالندگي
و سرافرازي آيندهاي را كهبايد بههمت جوانانه و دل پراميد و نشاط روزافزون شما بنا
شود ،مسئلت ميكنم.
امروز شما ،آيينهفرداي كشور است ،دانش پژوهي و ژرفنگري جوان امروز آنگاه
كه با ايمان و پاكدامني و جهاد و تالشگري همراه شود ،فردايي را براي كشور نويد
ميدهد كه در آن ،همه زواياي زندگي با نورافكن علم و ايمان روشن شده و تاريكيهاي
جهل و ذلت و بيعدالتي از آن رخت بربسته است .اين دوران بينظير را با هدف و با
همتي در خور آن بگذرانيد ،خداوند يار و ياور همه شما باد.

					

سيد علي خامنهاي
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متن پیام رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به یازدهمین کنگره سراسری جامعه اسالمی دانشجویان
1387/5/10

بسمه تعالی
سالم بر شما جوانان عزیز
امیدواریم این گردهمایی ،شما را به بصیرت و صبر که نیاز جوان دانشور امروز
است ،هرچه نزدیکتر کند .از این فرصتها و از فرصت جوانی برای اعتالی معنوی و
فکری بهره بگیرید .کشور شما به نسل جوان مومن و اندیشمند و پرانگیزه ،از همه چیز
و از همیشه بیشتر نیازمند است.
همه شما را به خدای حکیم و علیم میسپارم.
							
							

والسالم علیکم ورحمهاهلل
سید علی خامنهای
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متن پیام شفاهی رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی
به تشکل های دانشجویی انقالبی
«منشور پنج ماده ای بیداری دانشجویی»

 1392/11/24همزمان با هجدهمین همایش آموزشی جامعه اسالمی دانشجویان در دانشگاه یزد

سالم مرا به فرزندان انقالبیام برسانید و از تالشهای جهادگونهی آنان در ترویج و
پاسداری از آرمانهای امام و انقالب ّ
تشکر کنید و چند نکته را به آنان یادآوری کنید:
 )۱در کنار تحصیل علم و دانش ،از فرصت جوانی برای تهذیب نفس و انس با خدا
السالم) بهره ببرید.
و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهلبیت (علیهم ّ
 )۲شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصهی جنگ نرم ،بصیرتی ع ّمارگونه و
استقامتی مالکاشتروار میطلبد؛ با تمام وجود ،خود را برای این عرصه آماده کنید.
)۳نظام سلطه را با تمام ابعاد و الیههایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن
را تحلیل کنید و برای رویارویی با آن ،تمام ظرفیّتهای خودتان را بهکار گیرید و در این
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مسیر به وعدههای خداوند اطمینان داشته باشید.
)۴تشکیالت میتواند معبد باشد ،ولی مبادا تبدیل به معبود گردد؛ اصول و ارزشهای
عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیالت حفظ ،و بر صمیمیّت و همدلی بین
اعضا تأکید کنید.
)۵افقهای روشنی در مقابل شما جوانان قرار دارد ،این کشور و انقالب با دست
پرتوان شما آیندهای امیدبخش در پیشِرو خواهد داشت؛ بر تالشهای خود بیفزایید و
برای رسیدن به ق ّلههای پیشرفت و تعالی از همدیگر سبقت بگیرید.

