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 »انقالب به آن عظمت در ســایه معرفت آموزی به دســت آمد. همیشــه 
آن کســانی که راه ها را باز می کنند، مانع ها را بر می دارنــد، کوه های بزرگ را 
می شــکافند و به پیش می تازند و دیگران بــه دنبال آنها حرکت می کنند، گروه 
زبده ای هستند که ســالح عمده آنها معرفت است.می دانند چه می خواهند. 
می داننــد دنبال چه می روند. همین دانســتن، عزم راســخ را به آنها می دهد. 
احساس خســتگی و سستی از آنها دور می شــود. خاصیت ایمان ناب دینی 
همین اســت. همه این مجاهدت های عظیم، همه این حرکت های بزرگی که 
شما در تاریخ اسالم مشاهده کرده اید، ناشی از این است. در غیر حوزه دینی 

معرفت؛ 
پایه حرکت های بزرگ در تاریخ اسالم
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گاهی ها و اراده هایی که پشــت ســر آن بســیج می شده  هم باز معرفت ها، آ
است، کارهای مهمتر و بزرگتری را انجام داده است«1. 

گاهی شــما باید آنچنان راه را در مقابل شــما روشن     »امروز معرفت و آ
کند که بتوانید کارهای بسیار بزرگی را که در این دهه و دهه بعد بر دوش شما 
جوانان اســت، انجام دهید. انقالباسالمیرسالتشفقطتشکیلیک
حکومتیباناماســالمینبود.بسیاریازشکوفههایایندرختتناور
هنوزبازنشــدهاست. این شــکوفه ها را این نسل باید باز کند. این درخت 
را این نســل باید به ثمر برساند...کار و جاده مســتقیم صراط الهی هنوز و 
همچنان دعوت می کند روندگان پراستقامت را که بروند و قله های تازه ای را 

فتح کنند«2. 
   »عزیزان من! فکر پایه اول است. توأم کردن فکر با عمل بر طبق اندیشه پایه 
دوم است.»الذین  امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب« وقتیفکر
وعملراانســانباهمهمراهکردآنوقتتفضالتالهی،انواررحمت
یرمیشود. اطمینان، سکینه، آرامش و امید  وهدایتبهسمتدلهاســراز
در انســان بوجود می آید. یک مجموعه ای که این خصوصیات را داشته باشــد 
از تمام موانع می توانــد عبور کند ما این را داریم. این حادثه عظیم ـ ایجاد این 
نظام جمهوری اسالمیـ  اندیشه برخی این است که این ارکان را متالشی  کند. 
پایه ایمان را متزلزل  کند. ذهن ها را دچار تردید کند با شــبهه  افکنی، کما اینکه 
می بینید بعضی ها مأموریت شــان این است که بنشینند فکرکنند یک شبهه ای 
برپــا کنند، جــوان را متزلزل کنند حاال یا با توپ و تشــر یا تهمت یا تهدید و 
افترا در دنیای سیاست و بعضی از دنیاهای دیگر صاحب حقیقتی را با تحقیر 
پذیرای خودشان کنند و نسبت به آن حقیقتی که دارد دلسرد کنند. شما اگر یک 
الماس گران بها در اختیار داشــته باشید اگر بخواهند آنرا از شما به ثمن بخس 

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17
2- همان
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بگیرند یک راه اینست؛ نفر اول بیاید بگوید: آقا این شیشه است! نفر دوم بگوید 
بی ارزش است و نفر ســوم هم همینطور و…. تا یواش یواش شما در حقانیت 
این الماس دچار تردید شوید و راحت تر می توانند آن را از شما بگیرند. یکی از 

کارهای رایج دنیا همین کار است«1. 

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1379/06/10



   »در کنار معرفت آموزی آن شــور و عشق ناشی از احساس مسؤولیت 
گاه و با معرفت را بی تاب  الزم اســت. آن شور و عشــقی که یک انســان آ
می کند و به ســمت مأموریت صحیح خــود و پیمودن صراط مســتقیم به 
حرکت درمی آورد. از این شور، توجه و عشق به مأموریت و مسؤولیت غافل 
نشوید. در کنار دانایی این احســاس باید وجود داشته باشد. البته احساس 
بدون دانایی مضر اســت. به افراط و تفریط کشــیده خواهد شد. به کارهای 
بی قاعده و بی رویه کشــیده خواهد شد. دانایی بدون شور، احساس و نشاط 
هم هیچ کارایی ندارد. مثل ســرمایة راکدی اســت که از آن هیچ استفاده ای 
گاهی و شناخت به کار  نمی شود. اگر بخواهیم این سرمایه دانایی، معرفت، آ

بال های پرواز
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بیفتد و در خدمت هدف های واال قرار بگیرد، باید با همان شــور و احساس 
مسؤولیت همراه بشــود. این دوتا بال می تواند انسان را پرواز بدهد و به اوج 
برســاند«1.  »نکته بعدی این است که؛اینمعرفتهابایدمالکفعالیت
سیاســیراهمبهدستشــمابدهد. در یک جامعه زنده همه موظف به 
تالش سیاســی هستند. تالش سیاسی غیر از سیاســت زدگی است. غیر از 
گاه شدن از جریان کنونی جامعه  سیاست بازی است. تالش سیاسی یعنی؛ آ
و خطراتی که آن را تهدید می کند و مشــخص کردن جبهه دوســت و جبهه 
دشــمن و گرفتن موضع مناسب در مقابل آنها. این آن فهم سیاسی است که 
برای همه الزم است و به دنبال آن تالش هم است. این الزم است، این باید با 
مالک های ناشی از همین معرفت اسالمی باشد. اگر این مالک ها در دست 
یک فعال سیاســی نباشد، جبهه ها را اشــتباه می کند، جبهه حق و باطل را با 
یخماپراستازنامکسانی هم مخلوط می  کند، از هم تمیز نمی دهد.تار
کهدراواسطکار،جبههحقوباطلراباهماشتباهکردهاند. اول با یک 
 این جوری اســت؛ اول یک اشتباه موجب زاویه 

ً
اشــتباه پیش می آید. غالبا

خوردن در راه و حرکت انسان می شود. بعد نفسانیات؛ ضعف های نفسانی، 
ضعف های اخالقی، هوسها و آلودگی ها انســان را همین طور می لغزاند به 
طرف سقوط نهایی. و این جور می شود که گاهی کسانی که روزی در جبهه 
حق بودند، یک روز شمشــیر به روی حق می کشند. هم در صدر اسالم این 
را دیده ایم و هــم در طول تاریخ خودمان، هم در تاریخ نزدیک خودمان، در 
دوران مشروطیت، بودند کســانی که یک روز در جبهه حق حرکت کردند، 
بعد بر اثر همین عواملی که گفتیم شمشیر به روی حق کشیدند. این به خاطر 
این اســت که معیار ها و مالک های فعالیت سیاســی از دست انسان خارج 
می شود. این معرفت، باید این معیارها را به شما بدهد«2. »فعالیتسیاسی

1-  بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17
2- همان
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وفرهنگیدانشجوودانشآموزبایستیبهبرکتاینمعرفتآموزیها،
جهتپیداکندورونقبگیرد؛ دانشجو و دانش آموز بداند که حاال باید چه 
کار کند و چه فعالیتی انجام دهد. البته در یک چنین موضعی دفع شــبهه ها 
و رفع آنها یک کار ســهل و آســان خواهد بود. اما هدف فقط این نیست که 
بنشــینیم و منتظر باشیم یک شــبهه ای به طرف ما پرتاب کنند، ما هم دنبال 
عالج بگردیم و شــبهه را برطرف کنیم. این معرفتی که شما می آموزید باید 
شــما را در میدان عمل، عمل صالح، راهنمایی کند و کمک کند و شما را با 
ذخیره با ارزشــی از ایمان، امید و عزم راســخ وارد این میدان کند. احساس 

مسؤولیت کنند جوان ها«1.   
»این کســب معرفت بســیار با ارزش اســت در همین زمینه های فکری 
و اســالمی که بســیار هم گسترده اســت، البته باید توجه داشــته باشیم که 
معرفت آمــوزی در خالء بــدون توجه به وظیفه ای که ایــن معرفت بر دوش 
انسان می گذارد چندان کارساز نیست، معرفتمقدمهعملاست.چیزی
یم. در آن پای  یمتاصراطمستقیمرابشناسیم،درآنقدمبگذار میآموز

بفشاریم، و به سمت هدف های آن پیش برویم«2. 
»معرفت دینی وقتی با توجه به عمل صالحی که دنبال آن است به جوان، 
به خصوص جوان دانشجو و دانش آموز، وقتی آموخته شد، این معرفت باید 
بتواند جوان را مســلح کند، مجهز کند، اعتماد بــه نفس را برای پیمودن راه 

بسیار مهم و دشواری که در پیش روی نسل امروز ماست، به او بدهد. 
یک جوانی که با معرفت درست اسالمی مجهز است، همتش این نیست 
که فقط شبهه ها را برطرف کند. یعنی موضع دفاعی ندارد. موضعیکجوان
گاهدارایاعتمادبــهنفسازلحاظمنطقوابــزارمنطقیوفکری، آ

موضعتهاجمیاست«3. 

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17
2- همان
3- همان



هدفدار شدن زندگی و مبارزه، 
نتیجه فهم درست از مبانی اسالمی

ت عمده ای که از این انقالب می ترســند، همین است که این 
ّ
   »یک عل

 درســِت تعریف شده ی مّتکی بر یک جهان بینی 
ِ

ِر صحیح
ّ
انقالب، یک تفک

ِی مســتدل و متیــن از آفرینش عالم دارد. براســاِس این 
ّ

صحیــح و یک تلق
مجموعه، هرکســی میداند کجای دنیــا و کجای راه قرار دارد و به ســمِت 
کدام هدف حرکت میکنــد. زندگی، هدفدار و مبارزه نیز هدفدار میشــود. 
راســالمی،هدِفحیاتانسان،رسیدنبهدرجاتکمال

ّ
درمبناوتفک

 آراســتگی ماّدی را با خودش دارد؛ یعنی به 
ً
اســت؛ کمال معنوی که حتما

تعبیــر رایج، آخرتی که از دنیا عبور میکند. ایجاد یک جامعه ی عادالنه، یک 
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جامعه ی صالح، یک کشــور پیشــرو و معنوی، درعین حال دارای قدرت-
های واالی ماّدی، با جهت گیری معنوی، با اخالق انســانی و با احســاس 
حقیقی انسانیت.ببینید چه هدف واال و زیبایی است! غربی ها این را ندارند. 
نی که آنها روی هم ســوار کرده اند و این مسابقه ای که وجود 

ّ
همه ی این تمد

دارد، براســاس فردپرستی و سودپرستی شخصی اســتوار است؛ لذا در این 
مسابقه، در یک جا پیشرفت هایی به دست می آورند، اما در چند جای دیگر، 
دچار اختالل می شــوند. این اختالل های اخالقی، این خألهای فکری، این 
اختــالالت عصبی جوانان و این آشــفتگی و بی هدفی جوانان ناشــی از آن 
سودپرستی و خودپرستی و شخص پرستی است. در نظام اسالمی، این گونه 
رفلسفیاســالموفهمدرســتازمبانیاسالمی،کاری

ّ
نیســت. تفک

میکندکهانساندرهرلحظهایازلحظات،احساسمیکنددرکجای
راهوبهسمتکدامهدفحرکتمیکند؛قدرتتحلیلبرایحوادث
مییابدووظیفهیخودشرادرهرشــرایطیتشخیصمیدهد. امروز 
باید جوان ما این گونه باشــد. البته دشمن، خوشــش نمی آید. دشمن هرجا 
چنین چیزهایی را مشــاهده کند، هر طور بتواند با آن مبارزه می کند. اهمیت 
 ارجمندی که برای 

ً
کار شــما و این »طــرح والیت« و این زحمات حقیقتــا

گاهی، وارد عرصه ی  این گونه کارها کشــیده میشود، در این جاست. شما با آ
حیات اجتماعــی خودتان در دوران جوانی می شــوید. این معرفت ها، این 
گاهی ها - آشنایی با مبانی دین و مبانی فرهنگ محکم و استوار دینی - چیز  آ

خیلی عظیمی است«1.

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1378/6/13
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»امروز جمهوری اســالمی در دو 
جهت که به هم مرتبــط و متصل هم 
هســتند احتیاج به مجاهدت فراوانی 
دارد. یکی اینکه در مجموعه مســایل 
کشــور کارآمدی خود را نشان بدهد. 
این آن چیزی اســت که ما همیشه از 
مســؤولین دولتی می خواهیم. با فساد 
مبارزه کنند، قوانین خــدا را با قوت و 
قدرت اجــرا کنند، روش های صحیح 
را برای اداره جامعه آنچنان که اســالم 
خواســته برگزینند، از تخلف اغماض 
نکننــد. با گناهــکار، با متجــاوز، با 
قانون شکن، با ســودجو، با چپاولگر، 
کنــار نیاینــد. تنبلــی و کوتاهی را در 
ادای مســؤولیت عظیمی که بر دوش 
اجرایی کشــور است روا  مســؤوالن 
ندارنــد. مســؤول اجرایــی فقط قوه 
مجریه نیست قوه مجریه، قوه قضاییه، 
نیروهای مسلح هر کسی که، حتی قوه 
مقننه هرکســی که کاری در این نظام 
به عهــده دارد کار خود را خوب انجام 

  »اگر نسل جوان، بی تفاوت و 
بی اعتنا به مصالح کشور و سرنوشت 
کشــور باشــد، برای آنها خیلی بهتر 
است. آنها سوق می دادند؛ عوامل در 
جهت عکس تدّیــن و عزم و خلوص 
و صفا و حرکــِت جوانان بود. اما یک 
عامِل فوق العاده پیدا شــد. آن عامل، 
فریــاِد امام بود؛ فریاِد امام نه به عنوان 
یک شــخص. ُحســن بزرگ امام این 
بود که خود را به عنوان یک شــخص، 
مطــرح نکرد و برای خــودش هم در 
مســائل مربوط به اسالم و مسلمین، 
عنوان شــخصی قائل نشــد. امام به 
عنوان یک انســان حل شده در اسالم 
و یک انســان دل داده به معارف الهی 
مطرح بود. او از بن دندان و از صمیم 
قلب، ایــن معــارف را پذیرفته بود و 
جزو جانش شــده بــود. او حاکمیت 
خدا را بر زندگی انسان قبول کرده بود؛ 
کمااین که در زندگی شخصی خودش 
 پذیرفته بود؛ 

ً
حاکمیت خدا را حقیقتا

عبد خدا و مطیع خدا بود«.
)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح 

والیت، 1378/6/13(

در  مجاهــدت  عرصه هــای 
جمهوری اسالمی
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بدهند با اخــالص انجام بدهند. با تخلف مواجه کننــد این آن چالش اول 
است«1. 

   »آن چالــش دومی که در مقابل جمهوری اســالمی اســت، در زمینه 
 با آن بخش اول هم 

ً
تفکرات و خط کلی نظام اســالمی است که البته کامال

مرتبط است. امروزبخشعظیمیازتبلیغاتجهانیمتوجهاینمیشود
کهمعارفاسالمیدربابحکومتراموردتردیدوخدشهقراربدهد 
و فرهنــگ و معارف و فراوده های ذهنی خــود را که بارها هم تخلفش ظاهر 
شده است ناکارآمدی اش نشان داده شده است آن را بر ذهن جوامع مسلمان 
و از جمله مردم کشــور ما و از جمله مسؤولین ما تحمیل کنند. من دیروز به 
مسؤوالن بلند پایه کشــور که اینجا بودند گفتم: یکی از خصوصیات دولت 
کریمه نفوذ ناپذیری است. معنای نفوذ ناپذیری معانش این نیست که انسان 
در مقابل ســخنی با اندیشــه ورزی مطالعه و تفکر نکند این معنایش نیست 
معنایش این اســت که در مقابل وسوســه دشــمن در مقابل بوق و جنجال 
دشــمن در مقابل مسلم گرفتن یک غلط از سوی دشمن و پرتاب کردن او به 
ســوی افکار عمومی تسلیم نشود. امروز این جوری است. اولین کار مهمی 
که اینها دارند این اســت که در اساس این مبنا خطشه ایجاد کنند و آن مسأله 
 می تواند اداره امور زندگی انسان ها را به عهده 

ً
این اســت که آیا دین اساســا

 آیا دین درســت اســت یا 
ً
بگیرد یا نه. این یک تعبیر دیگری اســت که اصال

 دین آیا رسالتی دارد 
ً
نه؟! یک تعبیر پنهانی و منافقانه ای اســت از اینکه اصال

یــا نه، چون خودش می گوید من آماده ام دنیا و آخرت مردم را اداره کنم. اگر 
کسی شــک کرد در این که آیا دین می تواند تنظیم امور سیاسی و اجتماعی، 
اقتصــادی جوامع را اداره کند این در حقیقت دین را تکذیب کرده. کدام دین 
است که چنین ادعایی نداشته باشد. »وماارسلنامنالرسولااللیطاعبه

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1378/6/13
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اذناللهلقدارســنارسلنابالبیناتتاآنجاییکهلیقومالناسبالقسط« 
 برای این است که جامعه را نظام بدهند، جامعه را اداره کنند، انسان ها 

ً
اصال

را در هیأت اجتماعی شــان اداره کنند. ادعای خود دین این است. اگر کسی 
ایــن را انکار کــرد در واقع اصل دین را انکار کرده. ایــن همان تغییر جهت 
کلی اســت این جزء کارهایی است که در برنامه بسیار حساب شده و پیگیر 
دشمنان نظام اسالمی و جمهوری اسالمی این وجود دارد. هم در این بخش 

کار می کنند هم در کارآمدی«1.  
    »شما ببینید عین همین قضایا در صدر اسالمی هم بوده است. مالحظه 
کنید این ســورة مبارکه احزاب را خدای متعال در اول سوره مبارکه احزاب در 
ســه آیه خطاب به پیغمبر چه جوری حرف می زند »یــاایهاالنبیاتقالله
ینوالمنافقین« مبادا ای پیغمبــر مراقبتی را که بر عهده  والتطــعالکافر
توی پیغمبر در حد پیغمبری اســت از دست بدهی و گرایش پیدا کنی به آن 
حکیما« یعنی 

ً
جهتــی که کفر و نفاق از تو توقع دارد »اناللــهکانعلیما

تقوای پیغمبر با تقوای انســان های عادی قابل مقایســه نیست. یعنی توقعی 
که از پیغمبر هســت به عنوان رهبر دنیای اســالم در تمام طول تاریخ رهبر 
بشــریت در تمام طول تاریخ از زمان خودش تا قیامــت، تقوای یک چنین 
انســانی با تقوای یک انسان معمولی قابل مقایسه نیست. خدای متعال او را 
به این وظیفه متوجه می کند اتق الله رودروایستی هم که خدا با پیغمبر ندارد. 
خوب، و اتبع ما یوحی الیک من ربک، پس تســلیم کفر و نفاق نشــو وظیفه 
و خطی که باید مشــی کنی چیه، این است که »واتبعمایوحیالیکمن
ربــک،اناللهکانبماتعملونخبیرا«. مکتب الهی را خط الهی را تعلیم 
الهی را آن چیزی را که در اختیار تو گذاشــتند برای اداره انســان ها، آن را با 

کمال دقت و مراقبت حفظ کن، از او پیروی کن«2.  

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1380/06/06
2- همان
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    »در آیــه بعــدی با پیش بینی همین دشــمنی ها یک دســتور روحی به 
عنوان کمک معنوی به پیغمبر داده می شــود و توکل علــی الله و کفی بالله 
وکیال بدیهی اســت که این کار دشــمنی ها را برمی انگیزد صفوف را علیه تو 
مســتحکم می کند، به خدا توکل کن تکیه کن بــه خدا و بدان که ابزار کار را 
خدا در اختیا تو قرار داده.... امروز جوانهای عزیز ما در هر دو میدان بایستی 
هوشیار باشند. و شما بحمدالله با تشکیل این جلسات و این کالس ها و این 

دوره هایی که داشتید قدم هایی را در این زمینه برداشتید«1.   
    »یک روز کسانی راه افتاده اند یک کار بزرگی انجام داده اند، این شروع 
بود. آغاز راه بود. کار بزرگی هم شــد. نسل های بعدی وظیفه دارند هر کدام 
به نوبه خود وظیفه خودشان را انجام بدهند. گاهیوظیفهشماکهدردوره
انقــالبودردورهمقدمــاتانقالبدردنیانبودهایــدازوظیفهماها
ینتراست،همآثارآن کهآنروزبودیمهمسنگینتراســت،همشیر
ماندگارتراست. گاهی این جور است. بازکردن یک تونل کار مهمی است؛ 
اما مستحکم نگه داشتن این تونل که نریزد، پایه های محکمی برای آن فراهم 
کردن که بتواند ماندگار باشــد، این خیلی اهمیتش بیشتر است و اال خوب 
 شما آن پایه ها را می خواهید 

ً
یک بلدوزر می آید یک تونل را باز می کند فرضا

مستحکم کنید«2.  
   »این فعالیت و تالشی که شما باید بکنید هدفش چیست؟ هدف همان 
که عرض کردم؛ به تکامل رســاندن انقالب. انقالب ما یک انقالب بســیار 
بزرگ و همه جانبه است و پیام و دستورالعمل برای اساسی ترین نیازهای بشر 
دارد. خیلی از این ها مثل همان شــکوفه هایی که بســته مانده است، فضای 
مناسب، هوای مناسب برای اینکه این شکوفه باز بشود و تبدیل به میوه بشود 
به وجود نیامده اســت. این دلیل بر این نیست که این درخت سترون است، 

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17
2- همان
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نه، این درخت بارآور اســت. باید کمک کرد که این شکوفه ها باز بشود. اگر 
موانعی وجود داشته که نشــده، این موانع را شماها باید برطرف کنید. نسل 
آینده مسؤولیت دارد. این جور نیست که ما خیال کنیم، بعضی ها می شنویم 
که می گویند: نســل دوم، نســل سوم؛ تلقی آنها از نســل سوم این است که 
یک عده آماده خوار که از دســتاوردهای حاضر و آمــاده دیگران می خواهند 
اســتفاده کنند، اگر نبود قهر می کنند و اعتراض می کنند که چرا آماده نیست. 

این معنای مسؤولیت در منطق درست عقلی و در منطق اسالم نیست«1. 
   »اگر نســل جوان دانشجو بخواهد یک حرکت مؤمنانه ی انقالبی انجام 
دهد، معنایش بســیج شدن این قشــر در راه خداســت. البته امروز جنگ 
نداریم؛ لذا این بســیج، ماهیت و هویت نظامی پیدا نمی کند. برایتداوم
راهانقالب،برایعمقبخشیدنبهفکرانقالبوبهایناندیشهیبلند
وبزرگ،بســیجشوید. فلســفه ی انقالب، یک بنای فکرِی شامخ است؛ 
بنایی فکری و دارای آن قدر اســتحکام که توانســت یک نظام را که بزرگترین 
قدرت های دنیا پشتیبانش بودند، منهدم و زیر و رو کند، یک نظام نو به وجود 
آورد و تمام کســانی را که در دنیای امروز، چیزی شــبیه آن نظام منهدم شده 

دارند، به خود بلرزاند! آری؛ به خود لرزیدند.
این است که هنوز هم که هنوز اســت، تا حرف می زنند، می گویند جلِو 
این صدور انقالب را بگیرید؛ ما از این صدور انقالب، خیلی میترسیم! این 
یعنی چه؟ یعنی این که فلسفه ی مستحکِم قوِی خوش بنیه ی اسالمی و الهی 
و قرآنی، همه ی کســانی را که وجه مشترک زیادی با آن نظام دارند - که این 
فلســفه، آن را منهدم کرده است- به خود می لرزاند! یک چنین چیزی است. 
این را به روشــنی دریابیــد؛ اعتقاد و ایمان بــه آن را در دلهای خودتان و در 

دلهای دیگران، عمیق کنید«2.  

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17
2- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1377/09/25



سه هدف بزرگ انقالب
    »اســاس این انقالب بر چه بود؟ یکی از شعارهای مهم و عمده که در 
دل خود خیلی چیزهای دیگری هم دارد عدالت خواهی اسالمی بود. عدالت 
یک معنای بسیار وسیعی است. پســوند اسالمی هم به دنبال عدالت بسیار 
پرمعنا است. این جور نیست که ما همین طور بگوییم عدالت اسالمی، یک 
تصویر مبهمی هم از عدالت طبق یافته های گوناگون در ذهن داشته باشیم.. 
پسوند اسالمی که نشان می داد خانه این عدالت خواهی بر روی مبانی فکری 
اســالمی، استوار شده است این احساس عزت را در مسلمان های دنیا بیدار 
کرد. همه مسلمان های دنیا احســاس غرور کردند. احساس هویت کردند. 
برجستگان مســلمانان دنیا صدها بار به ماها که در مسؤولیت های گوناگون 
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جمهوری اسالمی بودیم، پیغام دادند که ما هویت خود را باخته بودیم. ما به 
عنوان مســلمان هضم شده بودیم. شما به ما هویت دادید. ما را زنده کردید. 

این کاری بود که جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی کرد«1. 
»وظیفه اساسی برای همه در هر جا که هستند این است که بتوانند کاری 
کنند زمینه تحقق شعارهای اساسی، که یکی از مهمترین هایش همین عدالت 
خواهی اســت، را به وجود بیاورند. البته عدالت همانطور که گفتم در اسالم 
دارای مفهوم خیلی وسیعی اســت. مفهوم عدالت یعنی تأمین همه نیازهای 
ه« که معنای عدالت 

َ
مادی و معنوی انســان. این »اعطاُءکلذیحٍقحق

اســت، یعنی هر صاحب حقی را به حق خودش رساندن، خوب شما ببینید 
حقوق انســان ها چقدر دامنه وسیعی دارد. تأمین همه اینها می شود عدالت؛ 
 
ً
یعنی عدالت یک چنین معنای وســیعی دارد. در بطن خود این عدالت طبعا

آزادی را هم دارد. آزادی به معنای درســت، نه آزادی به معنای غلطی که آنها 
ترویج کردند، دنبال کردند و مدعی شدند«2. 

   »عالوه بر اینها، معنویت هم در این انقالب هست. یعنی فقط آزادی و 
برابری نیست. آزادی و عدالت به آن معنای اسالمی همراه است با معنویت؛ 
آن خــالء عمده ای که امروز غرب دچار آن هســت و خودشــان هم متوجه 
گاهیایکهبهدست شــده اند. ... شماجوانهاباســالحمعرفت،باآ
یدبایستیبتوانیداینپرچم]عدالت،ازادیومعنویتباپسوند میآور
ید، خیلی وظیفه سنگین و بزرگی است«3.   اسالمی[رابرافراشتهنگهدار

 »بنابراین این سه خواسته بزرگ برای یک کشور که از جوان های با همتی 
برخوردار باشد اینهاســت که بتوانند به »عدالت و آزادی و استقالل« دست 

پیدا بکنند. هم کمّیت جوان و هم انگیزه و همت جوان مهم است«4.  

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17
2- همان
3- همان
4- همان
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»در مورد انقالب اســالمی شــعارها و هدف هایی که این انقالب ترسیم 
کرده با ذات انســان و نیازهای ذاتی انســان آمیخته اســت. هدف های این 
انقالب همانطور که گفتیم عدالت خواهی، تکریم انسان، مبارزه با ستمگری 
و دفاع از مظلوم اســت. پرکردن شکاف های طبقاتی است، جلوگیری کردن 
از آن چیزی که امیرالمؤمنین در آن بیان شــریف ماندگار فرمود: »علیکظة
ظالموسغبمظلوم«1 از سیری و پرخوری ترکیدن یک دسته ستمگر و از 
گرســنگی به جان رسیدن یک دسته دیگر. این شعارها شعارهای این هاست 
این شعار ها هرگز کهنه نمی شود. در طول تاریخ نیازهای اصیل انسانی یکسان 

است و انقالب اسالمی و اسالم این نیازها را مورد توجه قرار می دهد«2. 

1- نهج البالغه ، خطبه3
2- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1381/05/17



  ابزار پیشــرفت، بیش از همه 
چیز، سالمت عزم و اراده ی انسانی و 

داشتن یک هدف جمعی است.
)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح 

والیت،1378/6/13(

»ابــزار پیشــرفت، بیــش از همــه چیز، 
ســالمت عزم و اراده ی انسانی و داشتن یک 
هدف جمعی است، تا همه به آن هدف توّجه 
 بپذیرند و با قدرت به ســمت 

ً
کنند، آن را قلبا

آن هدف حرکت کنند. این کار از همه ی افراد 
ع است، اما عمده ترین عامل این 

ّ
جامعه متوق

حرکت جمعی در هر جامعه، جوانان هستند. 
ببینید؛ نسل جوان این قدر اهمیت دارد«1.  

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت،1378/6/13

مهم ترین ابزار پیشرفت
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   »حاکمیت الهی از این جا شــروع می شــود: اّول دلمان را بنده ی خدا 
کنیم؛ خــدا را بر دل و بر وجودمــان حاکم نماییم و بعد در ســمت ایجاد 
 فضای زندگی جامعه و کشــور، حرکت کنیم، تا بعد 

ّ
ه« بر کل

َّ
حاکمیت »الل

به دنیا برسیم. انسان هایی با این خصوصیت می توانند کار کنند و پیش بروند 
 در این میدان، امام و رهبر الهی بود؛ لذا فریادی که او سرداد، 

ً
و امام، حقیقتا

فریاد اسالم و فریاد خدا بود و به برکت نام و راه خدا، با دل ها رابطه برقرار کرد 
و دل ها را در قبضه گرفت. همیشــه
همینطوراســتکهوقتیپاییک
امرالهــیبهمیانآمــد،بافتههای
بهخودیخــودکنارزده طاغوتی
میشــوند. مهم این است که آن امر 
الهی، آن عزم و آن اقدام الهی، قدم به 
میدان بگذارد: »فاذادخلتموهفانکم
غالبون«. کنار که بنشیند، هیچ اثری 
نــدارد. بزرگترین انســانها، باالترین 
س ها و دانش ها، وقتی وارد میدان 

ّ
تقد

نشــود و کنار بنشیند، همه ی امواج از 
روی ســر او رد خواهد شــد و عقب 

می ماند«1. 
»امــام این کار را کــرد؛ لذا دل ها 
جذب شــد. بعضی تعّجــب میکنند 
و در تحلیــل این پدیــده مانده اند که 
چطور شد در آن نظام فاسد و باطل که 

1- بیانــات در دیــدار بــا دانــش آموختــگان طرح 
والیت،1378/6/13

  حاکمیــت الهــی از این جا 
شــروع میشــود: اّول دلمان را بنده ی 
خدا کنیم؛ خدا را بر دل و بر وجودمان 
حاکم نماییم و بعد در ســمت ایجاد 
 فضای زندگی 

ّ
ه« بر کل

َّ
حاکمیت »الل

جامعــه و کشــور، حرکــت کنیم، تا 
بعد به دنیا برســیم. انسان هایی با این 
خصوصیت می توانند کار کنند و پیش 
 در این میدان، 

ً
بروند و امام، حقیقتــا

امــام و رهبر الهی بود؛ لذا فریادی که 
او سرداد، فریاد اسالم و فریاد خدا بود 
و به برکت نام و راه خدا، با دل ها رابطه 
برقرار کرد و دل ها را در قبضه گرفت.

)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح 
والیت،1378/6/13(
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همه ی عوامل فرهنگی، جوانان را به سمت فساد سوق میداد، ناگهان جوانان 
ت، این است. این تحلیل جامعه 

ّ
جلو آمدند و این انقالب عظیم، راه افتاد! عل

 واضحی هم دارد. امام با َمرکبی وارد این 
ً
شــناختی و روان شــناختِی کامال

میدان شــد که هر که بر آن َمرکب، سوار باشد، میتواند همه ی خفتگان سالم 
را بیدار کند«1. »یک موجود زنده ســعی می کند با طرق مختلف سیاســی، 

نظامــی و با تدبیر و عقــل از خودش 
دفــاع کند و آســیب را از خــود دور 
کند. اما شــرطش این است که زنده و 
سرپا باشــد. به خودش اعتماد داشته 
باشد و صالحیت را در خودش حفظ 
کرده باشــد. خطر عمده این اســت. 
ایــن که ما گاهــی به مســؤولین یک 
توصیه هایی می کنیم، به مردم عزیزمان 
توصیه هایی می کنیــم، برای این جنبه 
دوم اســت. ما باید صالحیت انقالبی 
را در خودمان نگه داریم و حفظ کنیم. 
اگر این حفظ شــد ایدئولوژی انقالب 
شعارهای هیچ کم و کســری ندارد. 
یخ انقالبزایلشدنینیستوتار
مصرفآنتمامشدنینیست.آنها
باید در خودمان  همیشگیاست. ما 

این صالحیت را تقویت کنیم«2. 

1- بیانــات در دیــدار بــا دانــش آموختــگان طــرح 
والیت،1378/6/13

2- بیانــات در دیــدار بــا دانــش آموختــگان طرح 
والیت،1381/05/17

  در طــول تاریخ هر جا شــما 
پرچــم بر افراشــتة حقــی را مالحظه 
می کنید، در پــای آن پرچم یک جمع 
جوان با ایمــان خواهید دید غیر از این 

نمی شود. 
)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 

)1380/06/06

 بزرگترین هنــر این انقالب که امام 
آن را فتح  الفتوح انقالب دانستند، این 
بود که توانســت جوانانی را تربیت کند 
کــه در دنیای ماّدِی آلــوده و از لحاظ 
با  انســان هایی  لجــن زار،  اخالقــی، 
دل های پاک و نورانی و با تصمیم های 
راسخ باشند و هوشمندانه و خردمندانه، 
راه بزرگان بشریت و راه سعادت بشر را 

انتخاب کنند.
)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح 

والیت،1377/09/25(



علیکم باالحداث؛ 
برشما باد به جوانان  

»همیشــه هم همین جور است. در طول تاریخ هر جا شما پرچم بر افراشته 
حقــی را مالحظه می کنید، در پای آن پرچــم یک جمع جوان با ایمان خواهید 
دید غیر از این نمی شــود. فرمودند: »علیکم باالحداث" برشما باد به جوانان، 
خــود پیغمبر اکرم هم در مدینه این بار ســنگین را و پیش از آن در مکه در آغاز 
بعثت بر دوش یک تعدادی از جوان قرار دادند و اال این بار به منزل نمی رســید 
همنیرویمعنویجوانان،نیرویروحیجوانان،انگیزه،نشاط،روحیه،
حقپذیری،کمیتعلقاتدنیویوهمتواناییوطاقتجسمیجوانآنها
رابرایکارهایبزرگآمادهمیکند و وقتی که معرفت ایمانی روشــن و متین 
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و مســتدل از ســوی پیغمبران به این دل های نورانی و به این روح ها تلقین و 
منتقل می شــد، آن وقت همان چیزی به وجود می آمد که از او تعبیر شــده 

است به زبر الحدید یعنی پاره های پوالد آبدیده«1. 
  »بزرگتریــن هنر این انقالب که امام آن را فتح  الفتوح انقالب دانســتند، 
این بود که توانست جوانانی را تربیت کند که در دنیای ماّدِی آلوده و از لحاظ 
اخالقی، لجن زار، انسان هایی با دل های پاک و نورانی و با تصمیم های راسخ 
باشــند و هوشمندانه و خردمندانه، راه بزرگان بشــریت و راه سعادت بشر را 

انتخاب کنند«2.  
 »این انقالب است؛ انقالِبارزشهایعنیاین؛یعنیآنچیزهاییرا
کهبراییکجوان،مهّماستتغییرمیدهد. برای یک جوان، مهم این بود 
که فالن عطر را بزند، فالن نوع کفش را بپوشد، موهایش را فالن طور آرایش 
کند و در فالن خیابان، یک ســاعت، دو ساعت راه برود! نه به فکر پیشرفت 
و آبادانی کشــور، نه به فکر پرکردن شکم فقرا، نه به فکر اندکی سر و صورت 
دادن به اوضاع کشــور، نه به فکر اندکی آباد کــردن و نورانی کردن دل خود! 
- یک شهوت رانی در 

ً
غرق در همین مسائل ماّدی که نقطه ی اوجش -فرضا

امور جنسی، یا در امور خوراکی بود!«3.

1- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت،1380/06/06
2- بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت،1377/09/25

3- همان



طرح والیت بایستی فراگیر شود 
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  به نظر من این طرح بایســتی فراگیر شود. این گونه طرح ها آن قدر مفید و خوب 
و سازنده اســت که هرچه درباره ی آن سرمایه گذاری شود، به نظر من زیاد نیست. دنیای 
َبعش هستند- مهمترین خأل 

َ
 همان دنیای غرب و َمن ت

ً
ط امروز -که عمدتا

ّ
روپا، دنیای مسل

 متداول، یک ایدئولوژی 
ِ

را دارند و آن، خالِء یک فکر، یک اندیشــه ی راهنما و به اصطالح
ِم وجود باشد. مهمترین خالِء 

َ
ی درست از عال

ّ
است که مّتکی به یک فکر صحیح و یک تلق

ب سعی میکنند ایدئولوژی های دروغی، درست}کنند{ و 
ّ
آنها نداشتن این است؛ لذا مرت

تزریق کنند.
)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1378/6/13(

    آن چــه من را به این اجتماع،  به این برنامــه، به این اردو و به این مجموعة 
ـ    آموزشی و فرهنگی دلبســته و معتقد می کند این است که در اینجا آمیزه ا ی از  علمی 
علم و ایمان، از تفکر و عاطفه مشــاهده می شــود. اشــتباه می کنند کسانی که خیال 
می کنند این عواطف برخاسته از شور ایمان را از نسل جوان مؤمن این کشور می توان 
جدا کرد. و اشتباه می کنند کسانی  که این عواطف را دست کم می گیرند.   از خداوند 
متعال می خواهیم که ادعیه ذاکیه حضرت بقیه الله ارواحنافداه را شــامل حال شما و 
همة جوان های ما بفرماید. روح مطهر امام بزرگوار را مشمول رحمت و رضوان خود 
قرار بدهد. ارواح طیبه شــهدای عزیز را با ارواح انبیاء و اولیاء محشور فرماید و همه 

ه و برکاته.
َّ
ما را عاقبت به خیر کند. آمین  والّسالم علیکم و رحمه الل

)بیانات در دیدار با دانش آموختگان طرح والیت، 1379/06/10(


