
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهبر معظم انقالباز منظر  "بصیرت "
 روز بصیرت( ،)به مناسبت نهم دی

 (1398تا  1390های سال در)براساس بیانات رهبر معظم انقالب 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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  مقدمه 

 

مندی مردم و مسئوالن را از است که بهرهایان اسالم و از جمله ايران اسالمی به گونهاجتماعی جه -تحوالت سياسی 

ه ويژه در چند سال اخير هموارهايی است که رهبر فرزانه انقالب اسالمی بهکند. بصيرت از کليدواژهبصيرت ايجاب می

 اند.کردهبه آن اشاره و بر لزوم تالش همگان برای رسيدن به شناخت و تشخيص، تاکيد 

های اميرالمؤمنين)ع( و امام صادق )ع( به بصيرت دانند و به توصيهن را عامل بصيرت افزايی میآرهبر انقالب انس با قر

 انند.دنظير امام خمينی میرا دو خصوصيّت بی« قاطعيّت تمام»و « بصيرت کامل»کنند و و شناختن زمانه اشاره می

ها، شناخت دشمن و دوست، داشتن هوشياری شناخت زمان، شناخت نيازها و اولويّترهبر فرزانه انقالب، بينش درست، 

 الزم و تشخيص خط درگيری با دشمن را از جمله معانی بصيرت برمی شمارند.

و گره خوردن عظمت و اتحاد  است، عام بودن بصيرتهايی که در بيانات رهبر انقالب به آن اشاره شدهيکی از شاخص

های هترين نقطبصيرت ملت ايران، از بزرگ"بصيرت است. رهبر انقالب در اين باره به محورهايی نظير ملت ايران با 

شاره ا "های بصيرتعلق داشتن آينده به ملت "و  "بصيرت، علت احترام دنيای اسالم به ملت ايران "، "قوّت کشور

 کنند.می

ل تحريکات دشمن موضوع ديگری است که رهبر انقالب بر تامين منافع ملّی با بصيرت و لزوم عمل با بصيرت در مقاب

، های سخت با کمک بصيرتهای نظام و عبور از گردنهآن تاکيد دارند. رهبر انقالب در اين باره به دفاع از نظام و انگيزه

های حوادث تلخ و ثبات جمهوری اسالمی بن بست شکن بودن بصيرت، ضرورت داشتن بصيرت برای فهم پشت پرده

 کنند.ه برکت بصيرت اشاره میب

داشتن بصيرت انقالبی و بصيرت سياسی و فرهنگی نيز از جمله نکته های مورد تاکيد رهبر انقالب است. ايشان به 

ای هدانند و بر داشتن بصيرت برای جلوگيری از مجذوب شدن به جاذبهويژه بصيرت سياسی را از ضروريات کشور می

به سمت اهداف اسالمی و در مسيری مخالف با دلباختگی به اقطاب ضد دين تاکيد دروغين نظير آمريکا و حرکت 

 کنند.می

جنگ نرم، لزوم بصيرت  بايدهای بصيرت شاخص ديگر مورد نظر رهبر انقالب است. ضرورت بصيرت عمارگونه در عرصه

ی معنوی نی برای رشد و تعالبرای داشتن نگرش انقالبی مبتنی بر تفکّر اسالمی، ضرورت ارتقای معرفت و بصيرت دي

و اخالقی معلمان و دانش آموزان، ضرورت بصيرت برای دفاع کنندگان از مرزهای عقيدتی و مرزهای حسّاس و ضرورت 

 بصيرت برای شناخت سمت و سوی کار دشمن از جمله اين بايدهاست.

 

 های خبریمديريت پژوهش

08/10/1399 
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 بصیرت و آيات و احاديث:الف( 

 انس با قرآن، عامل بصیرت افزایی: -1

 مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّور خرِجُهُميُءامَنُوا  نَيهللُ وَلىُّ الَّذا -1-1

 نيالنُّورُ المُب وََو هُ -1-2

 أَنا ماوَ اللَّهِ وَ ُسبحانَ اتَّبَعَنی وَمَنِ أَنا بَصيرَةٍ عَلى اللَّهِ إِلَى أَدعو سَبيلی ِذهِه قُل -1-3

 المُشرِکينَ  مِنَ

 :زمانه)ع( به بصیرت و شناختن  صادق امامتوصیه  -2

 اللَّوابِس هِيالعالِمُ بِزَمانِهِ ال تَهجُمُ عَلَ -2-1

 به بصیرت: )ع(نیرالمؤمنیامتوصیه  -3

 الصَّبر هذَا العَلَمَ اِالّ اَهلُ البَصَرِ وَ حمِلُيَاَال وَ ال  -3-1

 

 بصیرت و امام خمینی )ره(: ب(

 بصیر بودن امام خمینی و فهم حقیقت: -1

 امام رينظیب تيّدو خصوص« تمام تيّقاطع»و « کامل رتيبص» -1-1

 داشتن نگاه با بصیرت، توصیه امام  -2

 

 معنای بصیرت:  ج(

  ها آنچنان که هستو دیدن واقعیت درست نشیب -1

 نشناخت زما -2

 ها :ازیشناخت ن -3

  رتيمهم بص قياز مصادشناخت نيازهای امروز جامعه، -3-1

 هاتیّشناخت اولو -4

 دوست و شناخت دشمن -5

 به کار برد دیکه در مقابل دشمن با اىلهیشناخت وس -6

 با چشم باز نگاه کردن -7

 الزم یاریهوشداشتن  -8

 ها نشدنو کجراهه هاراههیدچار بو  گم نکردن راه -9

 از وسوسه خناسان رفتنینپذ ریتأث -10

 اشتباه نکردن کار و هدف -11

 با دشمن  یریخط درگتشخیص  -12
 

 بصیرت و ملت ايران: د(

 نهم دی از روزهای بابصیرت ملت ایران -1

 گره خوردن عظمت و اتحاد ملت ایران با بصیرت -2
 

 

 بصیرت:
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 بصیرت:
 

 قوّت کشور هاینقطه نیتربزرگملت ایران، از  رتیبص -3

 به ملت ایراناسالم  یایدنبصیرت، علت احترام  -4

هـای مختلـن نظـام، نشـان دهنـده حضور گسترده مـردم در میـدان -5

 بصیرت

 :دشمنان یهانقشه ، خنثی کنندهملّت رتیبص -6

  یاقتصاد ی واسيسهای درعرصه واکنش مقتدرانه ملت ايران -6-1

 های بیدار و بصیر:تعلق داشتن آینده به ملت -7

 و سرنوشت ملّت  یزندگ ريبه مس یدهدر شکل رتيبص ليبدینقش ب -7-1

 

 بصیرت و حفظ نظام:ه( 

 نیازمند بصیرت: ،در مقابل توطئه و وسوسه دشمنایستادگی  -1

 دشمن  کاتيدر مقابل تحرلزوم عمل با بصيرت  -1-1

 نظام نیازمند بصیرت یهازهیانگدفاع از نظام و  -2

 با بصیرت یمنافع ملّ تامین -3

 های سخت نیازمند بصیرتعبور از گردنه -4

حـواد  تلـو و ضرورت داشتن بصیرت برای فهـم پشـت پـرده هـای  -5

 یناامنایجاد 

 مطلوب به نقطه ، رساننده کشوررتیبص -6

 بن بست شکن بودن بصیرت -7

 کشور:یی شکوفاهای بصیرت از زمینه -8

 هاعمر تمدّن یبرا یآغاز بلوغ و حرکت فکر چهل سالگی، -8-1

ــور و از -9 ــیم کش ــت عظ ــن حرک ــرای توق ــانعی ب ــیرت، م ــل  بص عوام

 پیشرفت کشور :

 رتيبه برکت بص یاسالم یجمهورثبات  -9-1

 

 در نظام اسالمی: رتیبصبودن عام  و(

 لزوم تالش همگان برای رسیدن به شناخت و تشخیص: -1

 همگانی  فياحساس تکللزوم انديشيدن تک تک افراد و  -1-2

محاسززبات  همگززان درخصززوث تاثيرگذاشززتن دشززمن بززر تمراقبزز لزززوم -1-3

 یفکر

 

 ز( بصیرت افزايی:

 ی جامعهازهایدر رأس ن ،ییافزارتیبص -1

 ترین کارهاارزش بایی از افزارتیبص -2
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 ح( بصیرت انقالبی:

 بودن بصیرت، مالک انقالبی -1

 : نجوانامورد تاکید برای  یهاسرفصلاز  ،یانقالب رتیبص -2

 بصيرت داشتن جوانان، فتح الفتوح برای کشور -2-1

 اوّل انقالب ناز جوانا یارياز بس امروز نجوانا رتيبصبيشتر بودن  -2-2

 ها هزار جوان بصير و آماده در کشوروجود ده -2-3

 

 ط( بصیرت سیاسی و فرهنگی:

 سیاسی از ضروریات کشور بصیرت -1

هـای ضرورت بصیرت بـرای جلـوگیری از مجـذوب شـدن بـه جا بـه -2

 نظیر آمریکا نیدروغ

  یبه سمت اهداف اسالم حرکت -3

 روزافزون جامعه  نِیّبه سمت تدحرکت  -4

  یمباالتیبحرکت در مسیری مخالن با میل دشمن به  -5

  نید ضد به اقطاب شتریب یدلباختگحرکت در مسیری مخالن با  -6

  رتیکسب بص یبرا یفرصت مغتنم ،حج و مناسک و شعائر آن -7

 عاشوراحادثه اتیاز خصوص رتیبذر بصپاشیده شدن  -8

 یفرهنگ رتیبص گاهیپا مسجد، -9
 

 ی( بايدهای بصیرت:

 عمّارگونه رتیبصنیازمند جنگ نرم،  عرصه -1

 اندیشیدن نیازمند بصیرتآزادانه  -2

 ردن نیازمند بصیرتعمل کبا شجاعت  -3

 های نظام، نیازمند بصیرتحضور مردمی در عرصه -4

 یبر تفکّر اسالم یمبتن ینگرش انقالببصیرت، الزمه داشتن  -5

ــرفتن  -6 ــتقرارگ ــت اهل یدر کش ــن محبّ ــبام ــالم تی ــدر، در و اس  یای

 ، نیازمند بصیرتایدن یِطوفان

 بر ترفند دشمنانلزوم وجود بصیرت برای غلبه  -7

  یروزیپشرط  رت،یهمراه با بص مانیا -8

  رتیبصبه بیراهه رفتن ایمان درصورت نبود  -9

 لزوم رای دادن با بصیرت -10

 نظامان دوستدارلزوم بصیرت داشتن  -11

و شــناخت صــراط  رتیبصــ»در لــزوم الگــو قــراردادن مالــک اشــتر  -12

 «میمستق
 

 

 بصیرت:
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 بصیرت:
 

 ها چالشدر  نمسلما یهاملّتعامل پیروزی  رتیبص -13

 مدافع حرم بودن نیازمند بصیرت: -14

 یدر مرزهزا) لززوم سزرکوب دشزمن  عُقزرِ دَارِهِزم اِلّزا ذَلّزوا یقَومٌ ف یَمَا غُزِ -14-1

 (خودش 

ــ -15 ــل رتیبص ــل اص ــزم دو عام ــتالف و ع ــل اخ ــتادگی در مقاب ی ایس

 افکنی دشمن

 افزارتیبص یفرهنگ هایکارلزوم انجام دادن  -16

 رتیعشق همراه بصپیاده روی اربعین،  -17

 ی نیروهای نظامیرتیو بص یمعنو یتعاللزوم  -18

ــ ینــید رتیبصــضــرورت  -19  یرویــآحــاد کارکنــان خــدوم ن یو انقالب

 و خانواده آنان یانتظام

ــرورت  -20 ــاض ــ یارتق ــت و بص ــید رتیمعرف ــرا ین ــال یب ــد و تع  یرش

 معلمان و دانش آموزان یو اخالق یمعنو

  رتیاز بصهای جمعه لزوم غنابخشیدن خطبه -21

ــی -22 ــیرت از ویژگ ــای بص ــاع ه ــدگان دف ــاکنن ــعق یاز مرزه و  یدتی

 حسّاس یمرزها

 لزوم حفظ بصیرت در میان بسیجیان: -23

  جياصلىِ حرکت بس هيپابصيرت، -23-1
 ضرورت اعتماد به بصیرت مردمی -24

ی اسـالم یجمهـور امیـپبصیرت از شرط هـای الزم بـرای رسـاندن  -25

 هابه ملت

لزوم بصیرت داشـتن مجموعـه کـارگری کشـور و زدن دسـت رد بـه  -26

 سینه دشمن

 های ارتشبصیرت انقالبی از ویژگی -27

 پاسدارانسپاه  یگوهر درونبصیرت،  -28

بـا بصـیرت، )مصـیبت خـوانیِ  یجوامـعِ مـدّاحلزوم با بصیرت بودن  -29

 فضیلت برتر(:

 شودیکه خوانده م يیشعرها -29-1

 های مداحی اجرا -29-2

 بصیرت، عاملی برای پیروزی طرفداران حق در طول تاریو -30

 کار دشمن یسمت و سوضرورت وجود بصیرت برای شناخت  -31
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 بصیرت و آيات و احاديث:الف(  

 

 بصیرت و امام خمینی )ره(: ب(

 

 

 

 

 

ن، عامل بصیرتآانس با قر-1
:افزایی

اهللُ وَلىُّ الَّذینَ -1-1
ءامَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ 

الظُّلُماتِ اِلَى النُّور

وَ هُوَ النُّورُ المُبین-1-2

قُل هذِهِ سَبیلي -1-3
أَدعو إِلَى اللَّهِ عَلى بَصیرَةٍ
أَنا وَمَنِ اتَّبَعَني وَ سُبحانَ
اللَّهِ وَما أَنا مِنَ المُشرِكینَ

به ( ع)توصیه امام صادق -2
:بصیرت و شناختن زمانه

العالِمُ بِزَمانِهِ ال -2-1
تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِس

ه ب( ع)توصیه امیرالمؤمنین-3
:بصیرت

اَال وَ ال یَحمِلُ هذَا -3-1
العَلَمَ اِالّ اَهلُ البَصَرِ وَ 

الصَّبر

بصیر بودن امام خمینی و فهم-1
:حقیقت

قاطعیّت »و « بصیرت كامل»-1-1
دو خصوصیّت بي نظیر امام« تمام

 داشتن نگاه با بصیرت، توصیه امام  -2
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 معنای بصیرت:  ج(

 

 

بینش درست و دیدن واقعیت ها آنچنان که هست -1

شناخت زمان-2

:هاشناخت نیاز-3

شناخت نیازهای امروز جامعه، از مصادیق مهم بصیرت -3-1

هاشناخت اولویّت-4

شناخت دشمن و دوست-5

شناخت وسیله اى که در مقابل دشمن باید به کار برد-6

با چشم باز نگاه کردن-7

داشتن هوشیاری الزم-8

گم نکردن راه و دچار بیراهه ها و کجراهه ها نشدن-9

تأثیر نپذیرفتن از وسوسه خناسان-10

اشتباه نکردن کار و هدف-11

تشخیص خط درگیری با دشمن -12
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 بصیرت و ملت ايران: د(

 

 

 

نهم دی از روزهای بابصیرت ملت ایران-1

گره خوردن عظمت و اتحاد ملت ایران با بصیرت-2

بصیرت ملت ایران، از بزرگ ترین نقطه های قوّت کشور-3

بصیرت، علت احترام دنیای اسالم به ملت ایران-4

حضور گسترده مردم در میدان های مختلف نظام، نشان دهنده بصیرت-5

واكنش -6-1
مقتدرانه ملت 
-ایران درعرصه

های سیاسي و 
اقتصادی 

، بصیرت ملّت-6
خنثی کننده 
نقشه های 

:دشمنان

ن تعلق داشت-7
آینده به ملت 
های بیدار و 

:بصیر

نقش -7-1
یرت بي بدیل بص

ه در شکل دهي ب
مسیر زندگي و
سرنوشت ملّت
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 بصیرت و حفظ نظام:ه( 

 

 

 

 

ئه و ایستادگی در مقابل توط-1
:رتوسوسه دشمن، نیازمند بصی

لزوم عمل با بصیرت در-1-1
مقابل تحریکات دشمن 

رتدفاع از نظام و انگیزه های نظام نیازمند بصی-2

تامین منافع ملّی با بصیرت-3

های سخت نیازمند بصیرتعبور از گردنه-4

ضرورت داشتن بصیرت برای فهم پشت پرده های حوادث-5
تلخ و ایجاد ناامنی

بصیرت، رساننده کشور به نقطه  مطلوب-6

بن بست شکن بودن بصیرت-7

ه بصیرت از زمین-8
:ورهای شکوفایی کش

چهل سالگي، -8-1
آغاز بلوغ و حركت 

فکری برای عمر 
تمدّن ها

بصیرت، مانعی برای توقف حرکت-9
:ر عظیم کشور و ازعوامل پیشرفت کشو

ثبات جمهوری اسالمي به بركت -9-1
بصیرت
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 در نظام اسالمی: رتیبصو( عمومی بودن 

 

 ز( بصیرت افزايی:

 

 ح( بصیرت انقالبی:

 

 

 

 

 

:لزوم تالش همگان برای رسیدن به شناخت و تشخیص-1

لزوم اندیشیدن تک تک افراد و احساس تکلیف همگاني -1-2

ات لزوم مراقبت همگان درخصوص تاثیرگذاشتن دشمن بر محاسب-1-3
فکری

 ، بصیرت افزایی-1
در رأس نیازهای 

جامعه
ز بصیرت افزایی ا-2

باارزش ترین کارها

مورد بصیرت انقالبی، از سرفصل های-2
:تاکید برای جوانان 

بصیرت داشتن جوانان، فتح -2-1
الفتوح برای كشور

بیشتر بودن بصیرت جوانان-2-2
امروز از بسیاری از جوانان اوّل انقالب

ها هزار جوان بصیر و وجود ده-2-3
آماده در كشور

 بصیرت، مالک انقالبی بودن -1
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 ط( بصیرت سیاسی و فرهنگی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بصیرت سیاسی از ضروریات کشور -1

 نظیر آمریکا نیدروغهای ضرورت بصیرت برای جلوگیری از مجذوب شدن به جاذبه -2

  یبه سمت اهداف اسالم حرکت -3

 روزافزون جامعه  نِیّبه سمت تدحرکت  -4

  یمباالتیبحرکت در مسیری مخالف با میل دشمن به  -5

  نید ضد به اقطاب شتریب یدلباختگحرکت در مسیری مخالف با  -6

  رتیکسب بص یبرا یفرصت مغتنم ،حج و مناسک و شعائر آن -7

 عاشوراحادثه اتیاز خصوص رتیبذر بصپاشیده شدن  -8

 یفرهنگ رتیبص گاهیپا مسجد، -9
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 ی( بايدهای بصیرت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمّارگونه رتیبصنیازمند جنگ نرم،  عرصه -1

 اندیشیدن نیازمند بصیرتآزادانه  -2

 ردن نیازمند بصیرتبا شجاعت عمل ک -3

 حضور مردمی در عرصه های نظام، نیازمند بصیرت -4

 یبر تفکّر اسالم یمبتن ینگرش انقالببصیرت، الزمه داشتن  -5

 ، نیازمند بصیرتایدن یِطوفان یایدر، در و اسالم تیبامن محبّت اهل یدر کشتقرارگرفتن  -6

 بر ترفند دشمنانلزوم وجود بصیرت برای غلبه  -7

  یروزیپشرط  رت،یهمراه با بص مانیا -8

  رتیبصبه بیراهه رفتن ایمان درصورت نبود  -9

 لزوم رای دادن با بصیرت -10

 نظامان دوستدارلزوم بصیرت داشتن  -11

 «میو شناخت صراط مستق رتیبص»در لزوم الگو قراردادن مالک اشتر  -12

 ها  چالشدر  نمسلما یها ملّتعامل پیروزی  رتیبص -13
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 مدافع حرم بودن نیازمند بصیرت: -14

 (خودش  یدر مرزها) لزوم سرکوب دشمن  عُقرِ دَارِهِم اِلّا ذَلّوا یقَومٌ ف یَمَا غُزِ -14-1

 ی ایستادگی در مقابل اختالف افکنی دشمنو عزم دو عامل اصل رتیبص -15

 افزارتیبص یفرهنگ هایکارلزوم انجام دادن  -16

 رتیعشق همراه بصپیاده روی اربعین،  -17

 ی نیروهای نظامیرتیو بص یمعنو یتعاللزوم  -18

 و خانواده آنان یانتظام یرویآحاد کارکنان خدوم ن یو انقالب ینید رتیبصضرورت  -19

معلمرران و دانررش  یو اخالقرر یمعنررو یرشررد و تعررال یبرررا ینررید رتیمعرفررت و بصرر یارتقرراضرررورت  -20

 آموزان

 رتیاز بصلزوم غنابخشیدن خطبه های جمعه  -21

 حسّاس یو مرزها یدتیعق یاز مرزهاکنندگان دفاع بصیرت از ویژگی های  -22

 لزوم حفظ بصیرت در میان بسیجیان: -23

  جیاصلىِ حرکت بس هیپابصیرت،  -23-1

 ضرورت اعتماد به بصیرت مردمی -24
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 ی به ملت هااسالم یجمهور امیپبصیرت از شرط های الزم برای رساندن  -25

 به سینه دشمن لزوم بصیرت داشتن مجموعه کارگری کشور و زدن دست رد -26

 بصیرت انقالبی از ویژگی های ارتش -27

 پاسدارانسپاه  یگوهر درونبصیرت،  -28

 )مصیبت خوانیِ با بصیرت، فضیلت برتر(: یجوامعِ مدّاحلزوم با بصیرت بودن  -29

 شودی که خوانده م ییشعرها -29-1

 های مداحی اجرا -29-2

 عاملی برای پیروزی طرفداران حق در طول تاریخبصیرت،  -30

 کار دشمن یسمت و سوضرورت وجود بصیرت برای شناخت  -31
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 ـ جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 
 بصیرت:

 

ــف(  ــات و ال ــیرت و آي بص

 احاديث:

انس بـا قـران، عامـل  -1

 افزایی:بصیرت 

ءامَنُوا  نَيهللُ وَلىُّ الَّذا -1-1

مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى  خرِجُهُميُ

 النُّور

 نيالنُّورُ المُب وَوَ هُ -1-2

 أَدعو سَبيلی ذِهِ ه قُل -1-3

 وَمَنِ  أَنا بَصيرَةٍ عَلى اللَّهِ  إِلَى

 اأَن وَما اللَّهِ  سُبحانَ وَ اتَّبَعَنی

 المُشرِکينَ  مِنَ

 صــادق امــامتوصــیه  -2

ــــیرت و  ــــه بص )ع( ب

 :زمانهشناختن 

العزززززالِمُ بِزَمانِزززززهِ ال  -2-1

 اللَّوابِس هِيتَهجُمُ عَلَ

ــــــــــــیه  -3 توص

ـــؤمنیام ـــه  )ع(نیرالم ب

 بصیرت:

هزززذَا  حمِزززلُيَااَل وَ ال  -3-1

رِ وَ  العَلَزززمَ اِالّ اَهزززلُ البَصزززَ

 الصَّبر

 

بصیرت و امـام خمینـی  ب(

 )ره(:

ش رانيا ملّت» - سل ديشه عيي[در ت سم  شان داد، یمانيحاج قا ] عظمت خودش را ن

که در  یاتّفاق نيو حضززور خودش را نشززان داد  ا زهياتّحاد خودش را نشززان داد، انگ

افتاد و در مشززهد افتاد و در اهواز افتاد و در کرمان افتاد و در  زيتهران افتاد و در تبر

فاق خ تاد، اتّ فاق ني. ادبو یبزرگ یليقم اف تد یکمتر م یجور اتّ  ونيليها مکه ده اف

شهرها سان در  ش یديشه کيمختلف از  یان را  رانيعظمت ملّت ا نيکنند  ا عييت

شان داد، قدردان ص رانيملّت ا ین شان داد  ا رانيملّت ا رتيرا، ب طرف  نيهم ا نيرا ن

 .«1بود یاز برکات اله یکيکه 

که حقّاً و انصزززافًا  نميبيخودمان، م یبه سزززطح جامعه کنمينگاه م یوقت بنده» -

شور دارند کار انجام م ،یمدّاحانِ مؤمن، انقالب سطح ک  یو اثرگذار دهنديشجاع، در 

که خوانده  يیجور باشززد  شززعرها نيا یجوامعِ مدّاح یبشززود همه یسززع کنند يم

اجتماعات  نيکه معموالً در ا یجوانجماعت  نيا رد،يگيکه انجام م یاجرائ شزززود،يم

از معرفت، از  ت،يّکلمه برخوردار بشززوند از معنو یواقع یبه معنا نهايحضززور دارند، ا

 «.2زنديو با دست پُر برخ رتيبص

شان[»- ضور در انتخابات] ن ست. خب، گرفتار رانيعزم و اقتدار ملّت ا یدهندهح یا

 یآنها، به اضزززافه یمهايتحر ني. اداننديوجود دارد در کشزززور  خود آنها هم م يیها

مردم درسززت کرده، مردم  یبرا یمشززکالت م،يکه خود ما دار يیهایکاراز کم یبعضزز

 یآبرو یاسزززت، چون پا انيانتخابات در م یاچون پ ن،يدارند، با وجود ا يیهاهيگال

وسززط  نديآیاسززت، مردم م انيکشززور در م تيّامن یاسززت، چون پا انينظام در م

 .«3است یملّ رتيو بص یاقتدار ملّ ،یعزم ملّ یدهندهنشان نيا دان يم

 یکه بهشززان رأ م،يرا )نامزد اصززلح( بشززناسزز یافراد نيچن کي ميتوانيم اگر» -

شناخت م يدهيم ص یاز آدمها م،ياگر ن ستفاده کن ريب سميو مورد اعتماد ا  ديونگ ی. ک

 دانم،ينم شناسم،یباشد، من که نم ديبا نهايا ،ینامزد انتخابات طيخب، شرا یليخ»که 

به  ر،يمنتها به افراد بص د،يبده یحتماً رأ نه،  «ندهم یبهتر است که رأ نياپس بنابر

سان بتواند به ا یافراد مورد اعتماد، به کسان از  د،يبکند مراجعه کن نانياطم نهايکه ان

 .«4ديبپرس نهاياز ا د،يسؤال کن نهايا

)حادثه سقوط  بتيمص نيبا اصحاب ا گريبار د مانهيجا الزم است صم نيهم نم» -

شر-کنم  ی( همدردینياوکرا یمايهواپ ست کيما در غم آنها  شکّر کنم، از  -ميه و ت

پُر از درد و غم بود،  شززانيدلها نکهيکه با وجود ا يیعزاهاو صززاحب يیآن پدرمادرها

سه سو شمن ا یدر مقابل توطئه و و شمنان بود  ليبرخالف آنچه که م ستادند،يد د

ه بودند ب مايهواپ نيکه در ا یزانيعز نياز هم یکيموضززع گرفتند و حرف زدند. مادرِ 

 یپا م،ياسزززتادهيا یاسزززالم یجمهور یما پا»من نامه نوشزززته و ارهار کرده که 

 و خواهديم رتيفهم و بص نهايا خواهد،يشجاعت م نهاي. ا«مياستادهيا شما یهازهيانگ

                                                           
 29/11/1398 یشرق جانيمردم آذربا داريدر د اناتيب.  1
 26/11/1398  السالمهميعل تيبمداحان اهل داريدر د اناتيب . 2
 16/11/1398اقشار مختلف مردم  داريدر د اناتيب . 3
 16/11/1398اقشار مختلف مردم  داريدر د اناتيب . 4
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

ــام  -1 ــودن ام ــیر ب بص

 حقیقت:خمینی و فهم 

و « کامزززل رتيبصززز» -1-1

دو « تمزززززام تيّزززززقاطع»

 امام رينظیب تيّخصوص

داشـــتن نگـــاه بـــا  -2

 بصیرت، توصیه امام 

 

 معنای بصیرت:  ج(

و  درســـت نشیـــب -1

ـــا  ـــت ه ـــدن واقعی دی

  آنچنان که هست

 نشناخت زما -2

 : هاازیشناخت ن -3

شززززناخت نيازهززززای -3-1

 قياز مصززادامززروز جامعززه، 

  رتيمهم بص

 ها تیّشناخت اولو -4

 و شــناخت دشــمن -5

 دوست

ــ -6 ــناخت وس  اىلهیش

ــمن  ــل دش ــه در مقاب ک

 به کار برد دیبا

ــاز نگــاه  -7 ــا چشــم ب ب

 کردن

ــتن  -8  یاریهوشــداش

 الزم

و  مياحسززاس تکر يیهاتيّجور شززخصزز نيوجود، در مقابل ا یواقعاً با همه انسززان

 .«1کنديم ميتعظ

ان خودش رتيکشور بص نيگوناگون ا یايما هم که خوشبختانه در قضا زيعز مردم» -

شان داده یرا، آگاه شان را ن و  ستيک یهيحوادث تلخ از ناح نياند بدانند که اخود

نه اسزززت، ا ناامن رانيآتش زدن و خراب کردن و و نيچگو  یکردن و دعوا کردن و 

 فهمند،يکه مردم هم م-کنند  توجّهرا بفهمند،  نياست، ا یکردن مال چه کس جاديا

صله بگ نهايو از ا -ملتفتند ص ن،يا رند،يفا سئول یهيآن تو ست. م شور هم به  نيما ا ک

 .«2عمل کنند یبه طور جدّ فشانيورا

 یاست که محاسبات مسئوالن کشور و مؤثّران فکر نيدشمن ا یاز کارها یکي -» -

اثر بگذارد   نهايبدهد و در محاسزززبات ا رييبعد آحاد ملّت را تغ یکشزززور و در درجه

بدافزار را وارد  کي یشززخصزز کي یانهيدر را ديبتوان دييشززما فرب بفرما نکهيمثل ا

بدهد، غلط  یشزززما خواهد داد، عوضززز هب انهيرا نيرا که ا يیزهايچ یکه همه ديکن

آنها، در محاسبات  یشهيکشور، در اند کي تيّريمد یو کلّ یعموم یانهيبدهد  در را

 رد،يذرا نپ ريتأث نياست که ا یملّت آزاد آن ملّت کي. گذارديم ريدشمن تأث یآنها گاه

آزادانه فکر کند و با شزززجاعت عمل کند و  شزززد،ينديکلمه آزادانه ب یواقع یبه معنا

 اگر.رتيدارد؟ به بصززز اجياحت یزيبه چه چ نيخودش برود. خب، ا یدنبال منافع ملّ

ص ش رتيما ب شته با ش نشياگر ما ب م،يندا شم باز، هو ست، چ شته  یاريدر الزم ندا

ش ست منافع حق م،يبا شخ مانیقينه در س م،يدهيم صيرا ت ست راه ر به  دنينه در

شخ نيا ست آدم م،يدهيم صيمنافع را ت بار بزرگ را بر دوش  نيا ديرا که با ینه در

اسززت که چشززم ندارد، راه را  ینسززاننبود مثل ا رتيبصزز ی. وقتميشززناسززیم رد،يبگ

 تيّاهمّ نيمجموعه، به ا کيملّت و آحاد  کيکشزززور،  کي یبرا رتيبصززز ند يبينم

وجود داشت، آن وقت  یملّت کيدر  ،یکشور کيمختّصات در  ني. اگر چنانچه ااست

 یهمه یرا برا یالزامات کي نيالبتّه ا د يمطلوب خود خواهد رسززز جيآن ملّت به نتا

 یجور نيا ميتوانيمسززلّحِ ما. نم یروهاين یاز جمله برا آورد یبه وجود م اهمجموعه

را  انشيمسلّح هم چشمها یروهايدر کشور، ن رتنديبص یدارا یکه کسان ميفرب کن

 یاست  در نظام اسالم یعموم رت،يبص نيا[ هر چه آنها گفتند  نه، نديببندند و ]بگو

سالم یجور نيا ست  در نظام ا  د،ير کنفک د،يشينديب د،ينيبب ديبا شماها کيکاي یا

که در  ديو مراقب باش ديبکن فياحساس تکل د يو عمل کن ديبده صيتشخ د،يبشناس

 .«3نگذارد ريشما، دشمن تأث یمحاسبات فکر

 نکهي( است. افهي)انجام ور نيا مييآیکوتاه نم کايبا آمر یما در مقابله نکهيا علّت» -

 نيبه خاطر ا ،یاله قيبه توف ميآوریدشزززمنان، کم نم یغاتيما در مقابل فشزززار تبل

 دخلنايکان حقّاً على اهلل ان  م،ياسزززت  اگر چنانچه نکرد فهيور کياسزززت  چون 

و همان  یمتعال ما را هم به همان سزززرنوشزززت یاخد م،يياي. اگر ما کوتاه بمدخله

ستمگر را مبتال خواهد کرد مبتال م یدوزخ ست، ا نيما ا یفهيور کند يکه آن   نيا

 کايمبارزه شزد، با آمر نيکه وارد ا یامام از اوّل ديديد نکهياسزت. ا یاسزالم یجمهور

 نجايا هنشزززده بود ک ديو هنوز تبع کرديم یامام هنوز در قم سزززخنران-مواجه شزززد 

                                                           
 27/10/1398نماز جمعه تهران  یهاخطبه . 1

 26/08/1398مصرف سوخت  تيريطرح مد یپس از اجرا آمدهشيرهبر انقالب درباره مسائل پ اناتيب . 2

 08/08/1398ارتش  یافسر یهادانشگاه انيدانشجو یآموختگدر مراسم دانش اناتيب . 3
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ـــردن راه -9 ـــم نک و  گ

ــــار ب ــــهیدچ و  هاراه

 ها نشدنکجراهه

ــأث -10 ــذ ریت از  رفتنینپ

 وسوسه خناسان

اشــتباه نکــردن کــار  -11

 و هدف

خـــط تشـــخیص  -12

 با دشمن  یریدرگ

 

 بصیرت و ملت ايران: د(

ــای  -1 ــم دی از روزه نه

 بابصیرت ملت ایران

گره خـوردن عظمـت  -2

و اتحــاد ملــت ایــران بــا 

 بصیرت

ملـت ایـران،  رتیبص -3

 هـای نقطه نیتربزرگاز 

 قوّت کشور

ــــت  -4 بصــــیرت، عل

بـه اسـالم  یایدناحترام 

 ملت ایران

ـــترده  -5 ـــور گس حض

ــردم در ــای  م ــدان ه می

ــان  ــام، نش ــن نظ مختل

 دهنده بصیرت

فرمود  ی( در قم، در سخنرانهيعل اهلل[  آن روز امام )رضوان کردي]م کايصحبت از آمر

شور ما رئ نيامروز منفورتر ست  کايآمر جمهورسيفرد در ک ض نيا ا اه پنج یبرا هيّق

را  قتيبود، چشززمش باز بود، حق رياسززت. امام بصزز نيبه خاطر ا -سززال قبل اسززت

 نُصرَنَّيَمتعال فرموده است: وَ لَ یبود، باور داشت که خدا دواريو ام د يفهميم د،يديم

ُصرُه يَاهللُ مَن  س ن صرت خواهد کرد و  یآن ک صرت کند، خدا قطعاً او را ن که خدا را ن

 .«1نصرت کرد

ضاع ا زمام» - ست مردم ا نيامور بهبود او شور، د ست  نيک صوث د ست  بخ شور ا ک

سا زيجوانان. همه چ صم یهيدر  ص ميعزم مردم، ت مردم  مانيمردم، و ا رتيمردم، ب

 یو کشززور را به نقطه رديخودش قرار بگ حيصززح یدر مجرا توانديکشززور م نيدر ا

 . «2مطلوب خودش برساند

گاه ن ديبا د،يباشزز ديمف کلمه یواقع یکشززورتان به معنا یبرا دياگر بخواه شززما» -

اسزززت، در  یبر تفکّر اسزززالم یرا که مبتن یایانيرا، نگاه و نگرش انقالبِ بن یانقالب

ر ]با توجّه به[ آنچه د نميبي. امروز خوشزززبختانه مديکن تيو تقو ديخودتان حفظ کن

ساس م تانيحرفها ست  ا درنگاه  نيا شود،ياح  تيتقو ديتوانيرا هر چه م نيشما ه

 نيام، به خاطر همام و بحث کردهکرده هيهمه تک نيآن ا یکه بنده رو رتي. بصديکن

ما  رفتِشيماند، پ ميعقب خواه م،يرا دنبال نکن ینگاه انقالب نياست  اگر چنانچه ما ا

 به سود د،يايب ودهم در اشخاث ما و افراد ما به وج یشرفتيمتوقّف خواهد شد  اگر پ

 . «3جور بود نيدر گذشته، در دوران طاغوت هم نکهيکشور نخواهد بود کما ا

ه در ن ،ینه در مسائل اجتماع ،ینه در مسائل اقتصاد م يبست نداردر کشور بن ما» -

 م،يربست ندادارد امّا در کشور بن یکه علل مختلف ميدار یمشکالت  یاسيمسائل س

 رانند يا زِيملّت عز نيکشززور ما، هم یهای. در رأس برجسززتگميدار شززرفتيبعکس پ

شور، هم نيهم ص نيملّت پُر صرتيملّت باب شتند، ا رتي. اگر ملّت ما ب ض نيندا ور ح

 ديني. شما ببیحضور مردم شد ينم دهيکه حضور آنها الزم است د يیدر آنجا یمردم

چه اجتماع  ن،يچهار پنج ماه قبل از ا نيهم یعني 97بهمن سزززال  دوّموسزززتيدر ب

همّت  نيا خواهد،يم رتيبصز ن،يشزور به راه افتاد  اسزراسزر ک یابانهايدر خ یميعظ

را دارد:  نيا رانيملّت ا خواهد يم یکمربسزززتگ نيا خواهد،يم یآمادگ نيا خواهد،يم

 ینقطه نيتربزرگ نيمحکم را  ا یرا، اراده یسززتادگيرا، قدرت ا رتيرا، بصزز یآگاه

 .«4هم وجود دارد یگريقوّت کشور ما است  نقاط قوّت د

اگر تقوا باشززد،  -یشززکنبسززتبن یعني« مَخرَج»- لَهُ مَخرَجاً جعَليَاهللَ  تَّقِيَمَن  » -

ستبن ست در کارتان نوجود ندارد، بن یب شته  هانهيزم ی. در همهستيب اگر تقوا دا

متعال را داشززته  یاز خدا یمورد نظر و مالحظه یهمان پروا د،يمراعات کن د،يباشزز

ش ستبن د،يبا صشما  قابلدر م یب سان م رتيوجود ندارد. و ب  هاني[. ادهدي]هم به ان

 .«5تقوا یاست برا یقرآن یهاوعده

 تيتقو زيدر همه بخشززها و ن یهمه جانبه و آمادگ یهايدارد ارتقاء توانمند انتظار» -

ص یعنيسپاه  یگوهر درون سترش مد نيو همچن رتيتقوا و ب از  برخوردار یتهايريگ

                                                           
 21/07/1398)ع( نيحسدانشگاه امام انيدانشجو یآموختگدر مراسم دانش اناتيب . 1

 26/06/1398درس خارج فقه  یدر ابتدا اناتيب . 2

 16/05/1398جوانان  باليوال یمل ميت یو اعضا یعلم یادهايآوران المپمدال داريدر د اناتيب . 3

 14/03/1398اهلل( )رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيامیدر مراسم س اناتيب . 4

 24/02/1398مسئوالن نظام  داريدر د اناتيب . 5
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، خنثـی ملّت رتیبص -6

ــــده ــــه کنن  یهانقش

 :دشمنان

واکززززنش مقتدرانززززه  -6-1

هززای درعرصززه ملززت ايززران

  یاقتصاد ی واسيس

تعلق داشـتن آینـده  -7

ــه ملــت هــای بیــدار و  ب

 بصیر:

 ليبززززدینقززززش بزززز -7-1

بززه  یدهدر شززکل رتيبصزز

و سرنوشززت  یزنززدگ ريمسزز

 ملّت 

 

 بصیرت و حفظ نظام:ه( 

ــل ایســتادگی  -1 در مقاب

ــــه  ــــه و وسوس توطئ

نیازمنــــد  ،دشــــمن

 بصیرت:

لزززززوم عمززززل بززززا  -1-1

در مقابزززززززل بصزززززززيرت 

 دشمن  کاتيتحر

دفـــاع از نظـــام و  -2

ــــازهیانگ ــــام  یه نظ

 نیازمند بصیرت

ــامین -3 ــ ت ــافع ملّ  یمن

 با بصیرت

سزززردار  تيريکه در مد یو اعتالء فرهنگ یکارشزززناسززز یهايیو توانا یمعنو یهيبن

کت و سپاه در حر ابدي شيافزا یبدان پرداخته شده است، با ابتکارات جنابعال یجعفر

 .«1بلند بردارد یتکامل گامها یخود به سو

به خاطر  اش،یملّت احترام قائل اسزززت به خاطر فداکار نيا یاسزززالم برا یايدن» -

ص اش،یستادگيا ص» مييگويم نکهي. ارتشيبه خاطر ب شتاد و چند  ،«رتيب خب ما ه

 د،ستنيکودک و نوجوانند و وارد مقوالت ن یاعدّه ت،يّجمع نيو از ا ميتيّجمع ونيليم

است که  نيا شيراهند  معنا نيمخالف ا شانيهایهم که هستند، بعض یااز آن عدّه

صابِ الزم در ا یمجموعه کي شور وجود دارد که پا نيدر حدّ ن حرف محکم  نيا یک

 .«2است نيملّت ا یستادگيا یمعنا ستاده يا

 یواقع یبه معن رانيکه گذشت، ملّت ا یسال ني. در اميرا گذراند يیپُرماجرا سال »-

ش شهديخوش درخ شمنان نق ش. د شه دهيها ک شتند برابودند، نق  .رانيملّت ا یها دا

کرد. در  یدشززمنان را خنث یهاملّت و همّت جوانان، نقشززه رتيصززالبت ملّت و بصزز

هم  ران،يو اروپا، ملّت ا کايآمر یسابقهیو به قول خودشان ب ديشد یمهايمقابلِ تحر

صه سيس یدر عر صه ،یا صاد یهم در عر از  یاواکنش محکم و مقتدرانه کي یاقت

 .«3خود نشان داد

اس، به  یو مرزها یدتيعق یدر دفاع از مرزها قتيشززما که درحق یشززهدا» - حسززّ

که  یاست. کسان رتيبص گري[ دتيّ]خصوص ...:دارند ازيچند امت اند،دهيشهادت رس

کجا، مثالً حلب کجا،  نجايکه خب ا کننديرا ندارند با خودشزززان فکر م رتيبصززز نيا

صیدر اثر ب نيآنجا مثالً که چه؟ ا ميکجا  ما حاال برو هيسور ضرت  یرتيب ست. ]ح ا

المهي)عل یعل  ادمي ديحاال عبارت درسززت شززا-عبارت فرمود که  نيبه ا بي([ قرالسززّ

 در ديايمنتظر ماند که دشزززمن ب دي نبا«عُقرِ دَارِهِم اِلّا ذَلّوا یقَومٌ ف یَمَا غُزِ» -دياين

خودش  یدر مرزها دي. دشزززمن را بافتديآدم، بعد آدم به فکر دفاع از خانه ب یخانه

 یاسززت که ما در مجاورت مرزها نيامروز ا یاسززالم یب کرد. افتخار جمهورسززرکو

 اياهلل حزب یروهاين ايخودمان  یروهاي[ ناي]حاال  م يدار روين یسزززتيونيصزززه ميرژ

 یجمهور نديگويو م اندیناراضزز قدرنيا نهايا نکهيامل. ا یروهاين ايمقاومت  یروهاين

سالم سر ا نيخاطر ابه کند،يچرا دخالت م یا ست. ما امروز آنجا، باال . ميدار روين نهايا

که  يیاسززت. جوانها یافتخار بزرگ یليخ یاسززالم یجمهور یاسززالم و برا یبرا نيا

 دنديفهميرا داشتند، م رتيبص نيا دند،يدر عراق و به شهادت رس اي هيرفتند در سور

 هيّکه قضززز فهمندياند نمدر خانه نشزززسزززته نجايعدّه ا کي. کننديکار مکه دارند چه

 .«4و رفتند دفاع کنند دنديرا فهم هيّها قضبچّه نيا ست يچ

شرها بو یبا همه یسلوک مردم... » - و  دانيشه یهاخانواده ميجوانان و تکر ژهيق

 که بحمداهلل رتيو از فضل و تقوا و بص ديخود قرار ده یشگيهم یرا ممشا ثارگرانيا

 .«5ديجمعه را غنا ببخش یهاخطبه یمحتوا دياز آن برخوردار

مردم، همّت مردم،  تيّن یمتعال اسزززت  گاه یخدا یژهيو یجلوه یروزها اهللاميّا -

روز را در  نيا 56در سزززال  زي. مردم تبرنديآفریرا م یروز نيچن کيمردم،  یاراده

                                                           
 01/02/1398 یکل سپاه پاسداران انقالب اسالم یبه فرمانده یسالم نيحس پيانتصاب سردار سرت . 1

 19/01/1398آنان  یهااز پاسداران و خانواده یجمع داريدر د اناتيب . 2

 01/01/1398به مناسبت آغاز سال   ینوروز اميپ . 3
 22/12/1397مدافع حرم  یشهدا یهاخانواده یدارهايدر د اناتياز ب یادهيگز . 4

 22/12/1397و امام جمعه شهر همدان  هيفقیول ندهيانتصاب نما . 5
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هــای عبــور از گردنــه -4

 سخت نیازمند بصیرت

ـــتن  -5 ـــرورت داش ض

بصیرت برای فهـم پشـت 

حـواد  تلـو پرده هـای 

 یناامنایجاد و 

، رســـاننده رتیبصـــ -6

 مطلوب به نقطه کشور

بــن بســت شــکن  -7

 بودن بصیرت

بصـــیرت از زمینـــه  -8

 یی کشور:شکوفاهای 

آغززاز  چهززل سززالگی، -8-1

 یبزرا یبلوغ و حرکزت فکزر

 ها عمر تمدّن

بصیرت، مـانعی بـرای  -9

ــت  ــن حرک ــیم توق عظ

ــــل  ــــور و ازعوام کش

 پیشرفت کشور :

 یجمهززززورثبززززات  -9-1

 رتيبه برکت بص یاسالم

 

در  رتیبصــبــودن  عــامو( 

 نظام اسالمی:

لــزوم تــالش همگــان  -1

ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ب

 شناخت و تشخیص:

ص ونهمستيب شان، با ب شانيبهمن با همّت که حاال بعد عرب خواهم کرد.  دنديآفر رت

 یشگاميما پُر است از پ رياخ خيبار هم نبود  طول تار نيخربار نبود، آ نياوّل نيالبتّه ا

شت جانيو آذربا زيمردم تبر سرنو سائل مهم، در حوادث مهم و   نيساز. در همدر م

 -سززتين ادتانيشززما جوانها -در حوادث اوّل انقالب  د،يدوران انقالب شززما نگاه کن

 زيکه دشزززمن در تبر یاکلمه  توطئه یواقع یالقمر کردند به معناشزززقّ هایزيتبر

 یشززد. همان وقت یوجه خنث نيبه بهتر زيبود، به دسززت خود مردم تبر دهيتدارک د

ضدّانقالب از اطراف  زيکه همه نگران بودند که تبر شمنان و  شد و د چه خبر خواهد 

ش شکرک  نيبه ا-را از انقالب جدا کنند، امام فرمودند  زيکرده بودند که بتوانند تبر یل

ضمون ش انکه نگر -م شان جواب خواهند داد  هم هایزيتبر د ينبا شد.  نيخود هم 

 ی، بعد در نهم د88در آن روز، بعد در دفاع مقدّس، بعد در حوادث بعد، بعد در سال 

در همه  -روز جلوتر، زودتر کي  یهشتم د زي]آمدند[، تبر یکشور نهم د یکه همه-

شاءاهلل و ان ديباش شگاميهم پ دوّمگام  نيمن  در ا زانيبودند الحمدهلل. عز شگاميجا پ

 .«1بود ديخواه

سال زمان ز چهل» - ست. چهل  شته ا عمر  یبرا ست ين یاديسال ]از انقالب[ گذ

ست. چهل یآغاز بلوغ و حرکت فکر یسالگتمدّنها چهل  تسين یريدوران پ یسالگا

شززاءاهلل وجود خواهد داشززت. ان يیشززکوفا نياسززت و ا يی]بلکه[ دوران شززکوفا

در  ینيد مانيبحمداهلل ا وزامر کند يرا انسان دارد مشاهده م يیشکوفا نيا یهانهيزم

 انيدر م یملّت ما خوب است، حضور و آمادگ نيکشور ما خوب است، عزم راسخ در ب

یبنده م- ادنديز سززتند،يعزم راسززخ کم ن یو دارا مانيمردم خوب اسززت، جوانان باا

امّا هزاران جوان در اطراف و اکناف کشززور  شززناسززمیالبتّه همه را هم نم شززناسززم 

جوانان دانشززمند، جوانانِ با عزم  -]هسززتند[ یفکر یکارها ق،يعم یمشززغول کارها

شغول تول ساختن، م شغول  سخ، م شغول ابتکار و نوآور ديرا ستند در یکردن، م  ه

 توکّلشان باال، اعتمادشان به ،یخوب و قو مانشانيا سازند ندهيآ نهايسرتاسر کشور  ا

و  مردم نيهستند در ب نهاياخوب   رتشانيدرخشان، بص ندهيبه آ دشانيام اد،يخدا ز

ارتباط و معرفت خودم را گفتم امّا  یرهيکه گفتم، دا« هزاران نفر»من - سززتنديکم ن

 .«2اندما آماده یجوانها -ادنديهستند  ز نيها برابرِ اده

ص رانيا ملّت» - شم باز، با ب ضاع را ز نيا یهمه رت،يبا چ شد و  رياو شته با نظر دا

 ايند نيمنطقه و ا نيا یِطوفان یايدر نيموضع خود را مستحکم نگه دارد و بداند در ا

 یکشززورها د ياسززت  فرانسززه را مالحظه کن دهيطوفان، امروز به اروپا هم رسزز نيا-

را و بخصززوث منطقه را فراگرفته  ايکه دن یوفانط نيدر ا -طوفانند ريهم اسزز يیاروپا

و اسزززالم قرار  تيبامن محبّت اهل یبه برکت اسزززالم در کشزززت رانياسزززت، ملّت ا

ص نياند. اگرفته س نيا د،يروش را حفظ کن نيا د،يرا حفظ کن رتيب اءاهلل شرا ان ريم

 .«3است رانيمتعلّق به ملّت ا یروزيپ د يبا قدرت ادامه بده

قاء آموزش و مهارت ،یو انقالب نياز کارکنان متد یريگبهره» - و  زاتيها و تجهارت

 ،یرزم یهایتوأم با رشززد روزافزون توان و آمادگ یو اشززراف اطالعات يیايامکانات در

ص یمعنو یتعال  يیايرد یرويساخت ن کرديبا رو یشتيمع یازهايتوجه به ن ،یرتيو ب

افزا با خانواده در تعامل اثربخش و هم ،یالممتحرک و رو به رشزززد تراز انقالب اسززز

                                                           
 29/11/1397 یشرق جانيمردم آذربا داريدر د اناتيب . 1
 19/101/397مردم قم  داريدر د اناتيب . 2

 21/09/1397شهدا  یهااز خانواده یجمع داريدر د اناتيب . 3
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لزززوم انديشززيدن تززک  -1-2

احسززززاس تززززک افززززراد و 

 همگانی  فيتکل

 تمراقبزززززز لززززززوم -1-3

همگززززززان درخصززززززوث 

 بزززرتاثيرگذاشزززتن دشزززمن 

 یمحاسبات فکر

 

 ز( بصیرت افزايی:

در  ،ییافزارتیبصــــ -1

 ی جامعهازهایرأس ن

ـــــ -2 یی از افزارتیبص

 ترین کارهاباارزش 

 

 ح( بصیرت انقالبی:

بصــــیرت، مــــالک  -1

 انقالبی بودن

ــ -2 ــ رتیبص از  ،یانقالب

مـــورد  یهاسرفصـــل

 : نجواناتاکید برای 

بصززززيرت داشززززتن  -2-1

جوانززان، فززتح الفتززوح بززرای 

 کشور

 رتيبصزبيشتر بزودن  -2-2

از  یارياز بسزز امززروز نجوانززا

 اوّل انقالب نجوانا

مورد  يیايدر امور در یو کشززور یلشززکر ربطیذ یهاو بخش جيبزرگ سززپاه و بسزز

 .«1انتظار است

عمل کنند. ]البتّه[ مردم ما  رتيدشزززمن با بصززز کاتيهم در مقابل تحر مردم» -

 کي ماهید یاياند  حاال من در مورد قضززانشززان دادهخودشززان را  رتيالحمدهلل بصزز

سه طوالن یاذرّه کيرا بعداً عرب خواهم کرد. )اگرچه  یانکته شکال شود يم یجل  یا

شماها هم از راه دور آمده صحبت یام، ]وقتسرما خورده نکهيبنده هم باا د،ياندارد    ]

ص نکهيحالم مثل ا یقدرکيکردم  شد.( مردم با ب عمل کردند، حاال هم با  رتيبهتر 

 .«2عمل کنند رتيبص

 ديخواه رانياز ا یمهمّ یشززما خبرها گريگفت شززش ماه د کايآمر جمهورسيرئ» -

مرداد  نِيچند روز قبل از ا یايقضا نيمرداد بود، هم نيهم گر،يآن شش ماه د د يشن

 کنند،يدادند. دارند پول خرج م یشزززعار کيجمع شزززدند  یکه چند جا چند نفر

ملّت  د يآیاز آب درم یجورنيحادثه درست کنند، ا کي نکهيا یبرا کشنديزحمت م

 . «3است رتيهوش است، ملّت بابصبه

و  یانتظام یرويآحاد کارکنان خدوم ن یو انقالب ینيد رتيو بص یاريهوش یارتقا» -

 یو روشززها ندهايدر تمام فرآ یشززرع نيمواز یسززازادهيخانواده آنان و نظارت بر پ

با مردم و تعامل  مانهيدر برخورد حک سيپل شياز پ شيب یآشزززناسزززاز رو،ين یعمل

کل قوا مورد  یفرمانده یاسززيسزز یدتيناجا و دفتر عق یافزا با فرماندهاثربخش و هم

 .«4انتظار است

 ،یو امّت اسالم یجوامع اسالم یزندگ حيراه صح م يدار اجيما به قرآن احت امروز» -

بلُ القُرآنَ ذَاٰ  : اِنَّ هديفرمايم یتيروا کيعمل به قرآن اسزززت  در  در  نکهاي- اهلل حَ

که  بلِ اهللِ جَم»قرآن دارد  موا بِحَ ًايوَاعتَصزززِ بل ني  ا«وَال تَفَرَّقوا ع قرآن  نياهلل، همح

ست ص ن يالنُّورُ المُب وَوَ هُ -ا شن م ست؟ينور چ تيّخا ضا را رو راه را به  کند،ينور ف

ور که ن کند يم دايپ رتيبصزز کند،يم دايپ يینايانسززان قدرت ب دهد،يانسززان نشززان م

عقل  ی. ما دارانديبيرا نم يیندارد، چون جا یادهيو فا ديآینبود، چشم هم به کار نم

ست ست یهايیتوانا یدارا م،يه ست یقدرت فکر یدارا م،يگوناگون ه امّا اگر نور  م،يه

شد، ا ست. ا تواندينم نهاينبا فاُء  نيبه ما کمک کند  نور الزم ا شِّ ست  و ال نور، قرآن ا

 .«5ميدار یماريب م،يضيالنّافِع  ]ما[ مر

ست. نه امروز، ]بلکه[ د یقطعاً با جبهه یروزيمبارزه، پ نيا در» - امروز و  روز،يحق ا

شروط به  یبا جبهه یروزيپ د،يايبه وجود ب یامبارزه نيفردا، هرجا چن ست، م حق ا

به خرج دادند، اهمال به خرج  یداران حق سززسززتکه طرف يیآنجا ...چند شززرط  

ص یستادگيکه ثبات و ا يیشده  آنجا یجوردادند، آن ستقامت و مبارزه و ب و  رتيو ا

 .«6است جورنيا خيدر طول تار یعنيشدند   روزيدادند، پ رجبه خ نهايمانند ا

کشور، هم خردمند باشند،  نيا یاست که جوانها نيکشور ا کي یالفتوح برافتح» -

ت و عباد هيباشند، هم اهل تضرّع و گر ساباشند، هم مؤمن باشند، هم پار ريهم باتدب

                                                           
 01/06/1397کننده سپاه و معاون هماهنگ يیايدر یرويانتصاب فرمانده ن . 1

 22/05/1397اقشار مختلف مردم  داريدر د اناتيب . 2

 22/05/1397اقشار مختلف مردم  داريدر د اناتيب . 3
 27/03/1397ناجا  یاسيس یدتيسازمان عق استيبه ر یانياالسالم ادانتصاب حجت . 4

 06/02/1397قرآن  یالمللنيکنندگان در مسابقات بشرکت داريدر د اناتيب . 5

 24/12/1396 یمجلس خبرگان رهبر یو اعضا سيرئ داريدر د اناتيب . 6
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هزززا هززززار وجزززود ده -2-3

جزززوان بصزززير و آمزززاده در 

 کشور

 

ـــی و  ـــیرت سیاس ط( بص

 فرهنگی:

ــی از  -1 ــیرت سیاس بص

 ضروریات کشور

ـــیرت  -2 ـــرورت بص ض

ــــوگیری از  ــــرای جل ب

ـــه  مجـــذوب شـــدن ب

ــه ــای جا ب ــه  نیدروغ

 نظیر آمریکا

ــت -3 ــمت  حرک ــه س ب

  یاهداف اسالم

ــت  -4 ــمت حرک ــه س ب

 روزافزون جامعه  نِیّتد

ــیری  -5 ــت در مس حرک

مخالن با میل دشمن بـه 

  یمباالتیب

ــیری  -6 ــت در مس حرک

ــا  ــالن ب ــاختگمخ  یدلب

 ضــد بــه اقطــاب شــتریب

  نید

ـــک و  -7 ـــج و مناس ح

فرصــــت  ،شــــعائر آن

شند، هم اهل ا شند، هم دارا یستادگيبا شمن با ص یدر مقابل د شند که با  رتيب با

اند و امروز هم دهزمانها کر یدشزززمن در همه یاديکه دشزززمن و ا یغاتيتبل همهنيا

 ،در کشور وجود داشته باشند یوقت يیجوانها نيچن کينخورند.  بيفر کنند،يدارند م

 .«1کنديم دايپ تيّآن کشور مصون

 شناسند،یالزم را دارند و دشمن را که در مقابل آنها است م رتِيجوانها بص یوقت» -

شتباه نم شمن ا شناخت د صم کننديدر  شان  یبر مقابله ميو ت شمن را در خود با د

زند، ب یاضززربه توانديبکند، دشززمن نم یحرکت توانديدشززمن نم کنند،ينم فيضززع

 .«2را متوقّف کند ميحرکت عظ نيا توانديدشمن نم

ص تيمعنو رتقاءا» - آحاد فرماندهان  یو انقالب یجهاد هيروح تيو تقو ینيد رتيو ب

و استفاده  هيعلم یهااز حوزه یريگآنان با بهره یهاو خانواده انيجيو پاسداران و بس

افزا با همو تعامل  یابالغ یهااستيعالم و عامل و اثرگذار، هماهنگ با س ونياز روحان

 .«3کل سپاه مورد انتظار است یفرمانده

 شززترياز اوّل انقالب ب رت،يعزم و همّت و بصزز یخوشززبختانه ما امروز جوانِ دارا» -

نه اميدار کهي.  ها رتيبصززز ر،يقدر اوّل انقالب  نخبه ن فت  یجوان امروز، عمق معر

 چيه نهيزم نياست و ما در ا شترياوّل انقالب ب یاز جوانها یاريامروز، از بس یجوانها

 نيآماده کنند  ا ديبحمداهلل هسزززت. جوانها خودشزززان را با نيا م يندار یکمبود

 ،یرا آماده کنند  تفکّرات انقالبخودشان  ديبا رونديم یکه به سمت جوان يیهانوجوان

 اسزززت که يیهاجزو سزززرفصزززل ،یاقدام انقالب ،یانقالب رتيبصززز ،یانقالب یهازهيانگ

 .«4داشته باشند اديبه  ديما با یجوانها

 رهيبزرگ و خ یشزززما حادثه رتي  امروز عزم و بصزززرانيو سزززربلند ا زيعز ملت» -

 ميوشبک ديماست، ما مسئوالن با ريو بص داريمتعلق به ملت ب ندهيآ ....ديآفر یئکننده

 .«5ني. وال تهنوا و التحزنوا و انتم األعلون ان کنتم مؤمنمياز ملت عقب نمان

 جورنيمتعال ا یطور محسزوس حضزور داشزتم و خداامر به انيخود بنده در جر» -

 انِ يرج کيبنده در متن  ،یطور تصزززادفبه ،یطور اتّفاقبه باًيآورده بود که تقر شيپ

 دشزززمنان نيو برخورد کارگران را با ا رميقرار بگ ی[ کارگریضزززدِّ ]انقالب کاتِيتحر

ص نميانقالب بب جواب  ن،يبه د دِيّو تق یبنديو پا نيّبا همّت، با تد رت،يکه چطور با ب

 یِ اساس یاز کارها یکيبود.  جورنيهم شهيامروز هم ارد دادند. از آن روز به بعد هم ت

شمنان ما ا شا نيد ست که   یکارگر یهاما، در مجموعه یهابتوانند در کارخانه ديا

کارگران به وجود  یاز سززو یایلنگ ،یرکود کيبزرگ،  یهاما، بخصززوث مجموعه

 هشيسالها هم نياکار[ وادار کنند. و کارگران ما در طول  نيکارگرها را ]به ا اورند يب

د  اندست دشمن را رد کرده رت،يبا بص شهيهم اند،ستادهيا شهياند، هممقاومت کرده

 .«6مهم است یليخ نهايو ا

ص رانيا ملّت» - شهرها یدر اق شور، در  شهرها ینقاط ک کوچک، از روز  یبزرگ، در 

 ميکه بعد عرب خواه یافراد یهایکارطنتيش نيو ا هایبازآتش نيکه ا- ینهم د

                                                           
 19/12/1396نور  انيراه یهاکننده در کارواننوجوانان و جوانان شرکت داريدر د اناتيب . 1

 19/12/1396نور  انيراه یهاکننده در کارواننوجوانان و جوانان شرکت داريدر د اناتيب . 2

  13/12/1396 –کل قوا  یفرمانده یاسيس یدتيدفتر عق سيدر سپاه و رئ هيفقیول ندهيانتصاب نما . 3

 29/11/1396 یشرق جانيمردم آذربا داريدر د اناتيب . 4

 22/11/1396بهمن  22 يیمايحماسه ملت در راهپ یدرپ اميپ . 5

 16/11/1396کشور  یجامعه کارگر ديهزار شه 14اندرکاران کنگره دست داريدر د اناتيب . 6
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ــ ــرا یمغتنم ــب  یب کس

  رتیبص

ــذر پاشــیده شــدن  -8 ب

ــ ــ رتیبص  اتیاز خصوص

 عاشوراحادثه

 گــــاهیپا مســــجد، -9

 یفرهنگ رتیبص

 

 ی( بايدهای بصیرت:

ــه -1 ــرم،  عرص ــگ ن جن

 رتیبصــــنیازمنــــد 

 عمّارگونه

ــه  -2 ــیدن آزادان اندیش

 نیازمند بصیرت

ــل  -3 ــجاعت عم ــا ش ب

 ردن نیازمند بصیرتک

حضــور مردمـــی در  -4

ـــای نظـــام،  عرصـــه ه

 نیازمند بصیرت

بصــــیرت، الزمــــه  -5

ــداشــتن   ینگــرش انقالب

 یبر تفکّر اسالم یمبتن

ـــــــرفتن  -6 در قرارگ

امــن محبّــت  یکشــت

، در و اســـالم تیـــباهل

ــدر ــان یای ــدن یِطوف ، ای

 نیازمند بصیرت

حرکت را آغاز کردند، بعد که  نيکشززور ا یجادر همه -کرد، تازه شززروع شززده بود

 نيا یمتوال یروزها ،یدرپیوقت پآن ستند،يبردار ننه، مزدوران دشمنان دست دنديد

در قم، در اهواز، در همدان، در کرمانشاه، تا روز  زدهميتکرار شد  از روز س يیمايپراه

شهرها شانزدهم، روز هفدهم در  شهره یچهاردهم، روز پانزدهم، روز   یامختلف، در 

 ست ين یمولحوادث مع نهاي. ازيدر اصفهان، در تبر راز،يبزرگ، و باز در مشهد، در ش

حرکت  ني. اکنمياطاّلع عرب م یرا از رو نيوجود ندارد  من ا ايدن یجا چيه نهايا

سجم مردم ميعظ شمن، با ا یدر مقابل توطئه یمن ص نينظم، با ا نيد  نيبا ا رت،يب

ست که ادامه دارد،  نيو ا ست ين ايدن یجا چيدر ه زهيانگ نيشور، با ا سال ا چهل 

نبرد ملّت با ضززدّ ملّت  سززت ين نهايسززال و مانند ا نجسززال و دو سززال و پ کيبحث 

ست، نبرد ا ضدّ ا رانيا ست  ا رانيبا  سالم ا ضدّ ا سالم با  ست، نبرد ا  ]نبرد[ ادامه نيا

 .1«هم خواهد بود نيداشته و البتّه بعد از ا

ار. ب کيتشززکّر کنم، نه  ديتشززکّر کنم  هزار بار با زمانيالزم اسززت از ملّت عز من» -

شززناس شززناس، لحظهباهمّت، زمان رت،يوفادار، بابصزز د،يملّت رشزز کي قتاًيملّت، حق

 اياسززت. روز پنجشززنبه در مشززهد آن قضززا یحرکت کِ یلحظه دانندي]اسززت[ که م

 نيچند سال بود با ا ديشد[ که شا ارگز]بر بيعج يیمايپشروع شد  روز شنبه آن راه

 یپراکنده یدو روز کارها یکينشززده بود  بعد،  يیمايپدر مشززهد راه جانيشززور و ه

حدّاقل  ،یتا هفدهم د ید زدهميبعد، از سززز د يمطّلع انجام گرفت که همه یگريد

رتشززان را واقعاً به اوج يملّت بصزز ...آمدند[.  دانيپنج روز پشززت سززر هم ]مردم به م

چند روز  نيخودشززان را و در ا رتيملّت به اوج رسززاندند بصزز نيا قتاًيرسززاندند  حق

 .«2خودشان را خوب نشان دادند یزهيانگ

شجاعت خود، با ا رانيا ملّت» - ص مانيبحمداهلل با  ستقامت  رتيخود، با ب خود، با ا

سخت عبور  یهااز گردنه یاريکند و از بس یدشوار را ط یهاخود، توانسته است راه

سر دن سرا ستان ما در  شمنان ما هم بدانند  در ا ايکند. همه بدانند، دو  نيبدانند، د

وجود  یانقالب، مشززکالت یروزيسززال بعد از پ 38ن يدر طول ا م،يکه ما رفت يیهاراه

 رانيمشکالت نتوانسته است ملّت ا ني]امّا[ ا انداخته،یداشته است که ملّتها را از پا م

شکل ا ن،يو آنچه بعد از ا ندازد يرا از پا ب شکالت  جاديدر مقابل ما م کنند، قطعاً از م

چک یقبل ناما کمتر و کو ّ يیتر اسزززت و توا قدرت مل هه یبرا رانيا تو  با  یمواج

شته بمراتب ب شکالت از گذ ست خواه شتريم شک شکالت را  ست. ما م داد، به  ميا

شمن نم  یاله قيتوف شاند و به عقب رانيملّت ا توانديد ست بک شک شرا به  وادار  ینين

را  یو عزّت اسالم مييايمشکالت فائق ب یشاءاهلل بر همهتوانست ان ميکند و ما خواه

شززاءاهلل از آنچه و پرچم عزّت اسززالم را ان ميمسززلمان نشززان بده یملّتها یبه همه

 .«3ميهست، بلندتر و سربلندتر کن

شتر در  مالک» - ص»ا شناخت  رتيب ستقو  سخ» ،«ميصراط م ساس »، «عزم را اح

در  حالنيو درع «یشجاعت و قدرت فرمانده»، «مجاهدت یبرا یو آمادگ تيمسئول

ضع ت،يمعنو» ست و فرماندهان ن« عبادت، تقوا و توا سته و الگو سلح  یروهايبرج م

 .«4کنند تيتقورا در خود  یعال اتيحاالت و روح نيا گران،ياز د شيب ديبا
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لزوم وجـود بصـیرت  -7

ــه  ــرای غلب ــد ب ــر ترفن ب

 دشمنان

همـــراه بـــا  مـــانیا -8

  یروزیپشرط  رت،یبص

ــتن  -9 ــه رف ــه بیراه ب

ــود  ــورت نب ــان درص ایم

  رتیبص

ــا  -10 ــزوم رای دادن ب ل

 بصیرت

ــــیرت  -11 ــــزوم بص ل

ـــتن  ـــتدارداش ان دوس

 نظام

ـــــو  -12 ـــــزوم الگ ل

ــتر  ــک اش ــراردادن مال ق

ــ»در  ــناخت  رتیبص و ش

 «میصراط مستق

عامـــل  رتیبصـــ -13

 یهـــا ملّـــتپیـــروزی 

 ها  چالشدر  نمسلما

مــدافع حــرم بــودن  -14

 نیازمند بصیرت:

 یقَززومٌ فزز یَمَززا غُزززِ -14-1

) لززوم  عُقرِ دَارِهِزم اِلّزا ذَلّزوا

در سززززززرکوب دشززززززمن 

 (خودش  یمرزها

صديرا حفظ کن جيسب» - صو س یاتيّ. خ ست و وجود  جيکه در ب ست و معتبر ا الزم ا

ست بحمداهلل، ا شته ا ص نيدا صو ص نياز ا یکي. ديرا نگه دار اتيّخ صو ص اتيّخ  رتيب

شمن ست  د سا ست  راه یشنا ست  فهم ترفندها یمقابله یهاا شمن ا شمن  یبا د د

است که او را نسبت  نيدشمن ا یهاوهياز ش یکيبداند که  دياست. جوان مؤمن ما با

مسائل  ،یزندگ یمسائل شخص ینهيکند  در زم تفاوتیب یاسالم یعمل یبه ارزشها

 .«1مسائل گوناگون ،یخانوادگ

به سزززطح ملّتها و به گوش ملّتها  جورنيانقالب، ا اميپ ،یاسزززالم یجمهور اميپ» -

سد يم ص !عمالً ر ست  رتيب شرطها-الزم ا ست یجزو  ست،  -الزم ا مجاهدت الزم ا

 نيتراز واجب یکيراه،  نيراه، استقامت در ا نيمن  ثبات در ا زانيثبات الزم است. عز

سع شرفتيعوامل پ نيترو مهم ست.  خودتان را،  رامونيخودتان را، پ طيمح ديکن یا

از همه، درون و دل خودتان را وفادار و باثبات  شيعناصزززر مرتبط با خودتان را و، پ

سبت به ا دينگه دار سبت به ا نين سبت به ا نيآرمانها و ن عًا اهداف واال  قط نيراه و ن

 .«2با شما خواهد بود یروزيشد، قطعاً پ ديخواه روزيپ

 ديز ککه ا کنميم ديحال تأک نيو با ا ميگويم کيبه شززما تبر مانهيصززم نجانبيا» -

شوم را تدارک  یتوطئه نيا ن،يسنگ یگذارهيکه با سرما يیدشمن غفلت نشود. آنها

 نياز ا گريد یخواهند کرد آن را در بخشزز یبودند آرام نخواهند نشززسززت، سززع دهيد

 ،یاريحفظ هوشزز زه،ي. حفظ انگافکنند انيدوباره به جر گريد یبه شززکل ايمنطقه و 

و خالصزززه،  افزارتيبصززز یفرهنگ حفظ وحدت، زدودن هر پسزززماند خطرناک، کار

باهمه یهایآمادگ به ن برادران مجاهد از  یفراموش شزززود. شزززما را و همه ديجان

شززما  یو به همه سززپارمیبزرگ م یرا به خدا گرانيو د هيعراق و سززور یکشززورها

 «.3کنميسالم و دعا م

ست، توپخانه را که  یاگر ندان شما» - ست کدام طرف ا ست، دو شمن کدام طرف ا د

شن کرد ست م نکهيا یبه جا ،یرو شمن بخورد، به دو ص خورد يبه د  نيا یبرا رتيب

 .«4است

 م،يکه بهنگام عمل بکن ميريبگ ديکه ما با یهست. آن درس یدشمن نيخب پس ا» -

س نيبر ا یآن مبن شنا شمن را ب ست که د سو م،يا شمن را بدان یسمت و   ،ميکار د

ش که هدف ميبفهم دهد،يکه دشمن انجام م یکه هر حرکت ميکن دايپ رتيقدر بصآن

مقاومت  م،يسززتيآن را، بِا مي. اگر متوجّه ما و متعرّب به ما اسززت، عالج کنسززتيچ

 .«5ما است یفهيور نيا م يکن

جا جمع کنند، چقدر  کيده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را  نکهيا یبرا دينيبب شززما» -

جام م ايدر دن یغاتيتالش تبل جاي. اشزززوديآخرش هم نم رد،يگيان با وجود موانع  ن

 یبرا- یلومتريهشزززتززاد ک یروادهيززپ ینفر برا ونيليفقط دو م رانيفراوان، از ا

کربال  چند  رونديم شزززونديبلند م -دنيملذّت بردن و در هتل ل ینه برا ،یروادهيپ

 کي نياسززت، ا یاله یحادثه کي نيا گر يبرابر آن ]هم[ از خود عراق و از مناطق د
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ــ -15 ــزم دو  رتیبص و ع

ی ایسـتادگی عامل اصـل

ــــتالف  ــــل اخ در مقاب

 افکنی دشمن

لــزوم انجــام دادن  -16

ــــایکار ــــ ه  یفرهنگ

 افزارتیبص

پیــاده روی اربعــین،  -17

 رتیعشق همراه بص

 یمعنـو یتعـاللزوم  -18

ـــ ـــای رتیو بص ی نیروه

 نظامی

 رتیبصـــضـــرورت  -19

ــید ــ ین ــاد  یو انقالب آح

 یرویــکارکنــان خــدوم ن

 و خانواده آنان یانتظام

ـــاضـــرورت  -20  یارتق

 ینـید رتیمعرفت و بصـ

 یرشـــد و تعـــال یبــرا

ــــو ــــ یمعن  یو اخالق

 معلمان و دانش آموزان

ــیدن  -21 ــزوم غنابخش ل

ــه  ــای جمع ــه ه از خطب

  رتیبص

ــی  -22 ــیرت از ویژگ بص

از کننــدگان دفــاع هــای 

راه، راه عشق است  منتها نه  نياست که ا نيا یدهندهنشان نياست  ا یاله یدهيپد

  «.1رتيعشق مجنونانه، عشق همراه بص

است به  یمتّک جيبس ست،ين یحرکت احساس کيصرفاً  جياست که بس نيا یکي» -

ستن و فهم ص یمتّک دن،يدان ست به ب س تيّ. واقعرتيا ست و در ا نيهم هم جيب  نيا

 دايپ رييتغ یزياندک چ کيبرود. اگر صرفاً احساس بود، احساس با  شيپ ديجهت با

پرشور با انقالب همراه بودند امّا  هبودند ک یاوّل انقالب جزو کسان یاعدّه کي. کنديم

ساس  از رو یاز رو ض ینيعمق فهم د یاح شتم،  نهاياز ا ینبود. بنده با بع ارتباط دا

شگاه و ب شنا بودم، در دان شگاه ا رونيآ شتند.  ینيعمق د شناختم یرا م نهايدان ندا

با انقالب  یهيکه زاو يیآدمها یشززد که با نشززسززت و برخاسززت با بعضزز نيا جهينت

 یلياست که اوّل خ نيهم ا هيزاو تيّخاص-د شدن دارهيهم با انقالب زاو نهايداشتند، ا

 ود،شيم شتريفاصله ب نيبرود، ا شي]امّا[ هرچه انسان خط را پ شود،يمحدود شروع م

بنده  هنکياست. ا رتيهمراه با بص جيشدند مقابل انقالب. بس -شوديم ترعيدهنه وس

، شدند، طنز گفتند یناراحت شدند، عصبان یاعدّه م،کرد هيتک رتيبص یرو 88سال 

 رتيت  بصاس نيخاطر ابه رت،يبص دييگويچرا م نکهيا هيبد گفتند، مقاله نوشتند عل

 .«2مهم است دنيمهم است  دانستن و فهم

  یاسيس رتياست  بص یاسيس رتيکه امروز الزم است، بص يیزهايچ یجمله از» -

ص یوقت د ينيبب سان م رتيب شد، ان ور و د یهاطيخود و مح رامونيپ طيمح توانديبا

 یزيچ کينباشد، انسان مجذوب  رتيبص ی. وقتنيا یعني رتيرا بشناسد  بص کينزد

به شزززوديم جاذ عاً  ج یاعدّه کيندارد   یاکه واق ّا ا کايآمر ذوبم ند، ام  نيهسزززت

اسززت که  نيا رتيبصزز... ندارد.  یاجاذبه چياسززت  ه نيدروغ تيّمجذوب ت،يّمجذوب

که  ديدارد، بدان یشما چه فکر یکه او درباره ديبدان د،يطرف یبا چه کس ديشما بدان

ست شم خودتان را ب ص نيخورد  ا ديضربه خواه د،يو فکر نکرد دياگر چ س رتيب ت. ا

س سيتوقّع ما از نخبگان  سيو غ یا سير شور ا یا ست که ا نيک ص نيا شته را دا رتيب

 یاهو توده یرا دارند  تعجّب است  مردم معمول رتيبص نيباشند. مردم خوشبختانه ا

ص نيمردم ا سيس رتيب ض یا که  یبر توهّمات هياز نخبگان ما با تک یرا دارند ]امّا[ بع

 .«3را ندارند رتيبص نيدارند، ا

شم باز نگاه کن نيمن به جوانها ا سفارش» - ست که با چ ص د،يا  د،يننگاه ک رتيبا ب

ست، ديرينپذ یاندهيرا از هر گو یهر حرف . مبدأ حرکت و مبدأ انقالب، امام بزرگوار ا

 . «4گفتيامام چه م دينيبب دينگاه کن د يحرف او را حجّت بدان

ص»ى کلمه نيا» - ضى م،يکنيکه ما دائم تکرار م «رتيب شان بع شدّت اوقات ها هم ب

ص ديگويکه چرا فالنى مکرّر م شوديتلخ م ص رتيب ست.  نيا شيمعنا رت يب از  کىيا

صاد ص قيم سان بداند امروز چه ن نيهم رتيمهم ب ست که ان در جامعه وجود  ازىيا

است تا چه به او داده بشود.  رىيفراگجوان در معرب  م يجوان دار هاونيليدارد. ما م

لوح  نيبر روى ا شوديى نقشها را مام. همهام هر نقش را آمادهگفت: من که لوح ساده

وتر چه کسى جل رد،يرا بگ شيکند، چه کسى دست پ چه کسى مبادرت د يساده کش
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ـــا ـــعق یمرزه و  یدتی

 سحسّا یمرزها

لزوم حفظ بصـیرت  -23

 در میان بسیجیان:

 هيزززززپابصزززززيرت،  -23-1

  جياصلىِ حرکت بس

ضرورت اعتمـاد بـه  -24

 بصیرت مردمی

بصــیرت از شــرط  -25

های الزم بـرای رسـاندن 

ی اســالم یجمهــور امیــپ

 به ملت ها

لــــزوم بصــــیرت  -26

ــــه  ــــتن مجموع داش

کــارگری کشــور و زدن 

دســـت رد بـــه ســـینه 

 دشمن

ــی  -27 از بصــیرت انقالب

 ویژگی های ارتش

ـــیرت،  -28 ـــوهر بص گ

 پاسدارانسپاه  یدرون

ــیرت  -29 ــا بص ــزوم ب ل

ــودن  ــدّاحب ــعِ م  یجوام

)مصـــیبت خـــوانیِ بـــا 

 بصیرت، فضیلت برتر(:

کزززززه  يیشزززززعرها -29-1

 شودی خوانده م

 های مداحی اجرا -29-2

شود که بر ا ايحرکت بکند،  سى متوجّه ب ساده، نقش نام نيچه ک طى و غل مونيلوح 

 .«1الزم دارد رتيبص نهايى اکند  همه حيشده است  ]تا[ برود آن را تصح دهيکش

 تيو هدا یفرهنگ یتهايّ[ رشد فعّالگاهيمقاومت است، هم ]پا گاهي[ پا]هم مسجد،» -

 . «2هم هست استي[  در دل فرهنگ، س]است یفرهنگ رتيو بص یفرهنگ

سران فتنه را خواستم و به  نياز ا یکيدر اوّل کار، بنده  88فتنه در سال  اميّا در» -

 هاگانهيدست ب د،يکنيم ديو دار دياکه شما شروع کرده یکار نياو گفتم که آقاجان، ا

 د،ياستفاده خواهد کرد  شما حاال بظاهر درون نظام هست نيخواهد افتاد و دشمن از ا

ست  اعتراب کيمثال بابمن- یاعتراب مدن کي ديو به قول خودتان دار ديبا نظام ه

ستفاده ديکنيم ديکه دار یکار نيامّا ا ديکنيم -به انتخابات صل  یمورد ا شمنانِ ا د

فت  گوش ن هد گر ظام قرار خوا چه دار دندينفهم یعنيکرد  ن  حاال م ييگويم ميکه 

شب نيالبتّه ا ست که م ینانهينگاه خو ض دند،ينفهم ميگويبنده ا ست  یبع هم ممکن ا

بات انتخا»از درونش چه درآمد  گفتند  ديديفکر کنند. وارد شدند  بعد د یگريجور د

ست شانه ا صل نظام ن ست، ا شت  کيکه  نهايکه ا مياوريخب، حاال عذر ب«. بهانه ا م

. اگرچنانچه ستين یجورنيگفتند  نه، ا یربطیحرف ب کي ،یچرند کيجوان بودند، 

 رياو را از ز یسززتيبزند که من با آن مخالفم، خب با یحرف یبنده کسزز یعبا ريدر ز

حسززاب من گذاشززته خواهد اعالم کنم که مخالفم وَالّا به یسززتيکنم  با رونيب ميعبا

آن حرف خواهد شد. حرف،  یکه صاحب عبا دارد، پشتوانه یوزن و وزانت یشد  همه

که ما  یسايس رتيباشد  بص ديبا یجورنيا ،ی  نگاه به مسائل جاردينياست  بب نهايا

به کجا دعوت  برد،يدارد ما را به کجا م یکه چه کسززز مي. بفهمنيا یعني مييگويم

مت به س م؟يکنيکت محر ميدار یبه سمت اهداف اسالم اي. آکشانَديبه کجا م کند،يم

اسززت، به  ليکه دشززمن ماچنانآن اي م؟يکنيحرکت م ميروزافزون جامعه دار نِيّتد

اب)*( به اقط شززتريب یبه سززمت دلباختگ م،يکنيحرکت م شززتريب یمباالتیسززمت ب

صميکنيحرکت م ميدار نيمخالف د سيس رتي. آن ب ست. اگرچنانچه ا نيا ،یا را  نيا

ش ديبا ز یستيکه با شوديوقت معلوم مآن م،يديفهم ش اي ميبا  نياز ا اي م،يبا عمرو با

هم  ني. اديفهم ديکالن با اهنگ نيا یهيدر سزززا م يکن تياز آن حما اي ميکن تيحما

 .«3مسئله است کي

ص ینييتب یازهاين ها،یازمندين نيا نِياعتقاد بنده برتر به» -  ميو تحک يیافزارتيو ب

است. ما ابزارش را هم  ازهاين نيا یدر رأس همه نهايمعارف انقالب و اسالم ]است[  ا

واقعاً به فکر  یعنيکنم،  هيتوصزز شززهيهم یبرا خواهميمن م لکن... . ميبحمداهلل دار

بزنند،  نهيس یخوانتا مثالً در نوحه ديدهيدم م اي ديخوانيشما شعر م کهیوقت د،يباش

 یديجد زيچ کي د،يفزايبر معرفتش ب زند،يم نهيکس که سزززکه آن دييبگو یزيچ

کرد بدون  یخوانبتيمصززز هک ديگرفت و مثالً فرب کن هيگر شزززوديبفهمد. بله، م

ص شک  یامرحله کيآن هم  رت،يب ست، بال ض یامرحله کيا ست، امّا آن  لتياز ف ا

است که ما  نيمقدّمات، ا نيا یاز همه یالقُصوتيآن غا ،یبرتر، آن هدف اعل لتيفض

کند  نسززبت به ائمّه، نسززبت به قرآن، نسززبت به اسززالم،  دايپ شيافزا مانيرتهايبصزز
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ـــاملی  -30 بصـــیرت، ع

برای پیـروزی طرفـداران 

 حق در طول تاریو

ـــود  -31 ـــرورت وج ض

ــرای شــناخت  بصــیرت ب

کـــار  یســـمت و ســـو

 دشمن

 

 

 

سبت به آ صل یهدفها نهايا  یجهان یجامعه یندهين شاءاهلل در ان ديبا نهاياست، ا یا

 .«1ديايما هم ب یهایها و مدّاحدر خواندن د،يايما هم ب یشعرها

جهان نگاه کردن که  طيکشززور و مح طيو مح يیدانشززجو طيچشززم باز به مح با» -

هم دردشان آمد که  هایبعض ،«رتيبص»کردم به  ريتعب نيبنده دو سه سال قبل از ا

با  یعني تريبص گر ياست د رتيخب بص رت؟يبص دييگوي  چرا مرتيبص رت،يآقا بص

 .«2چشم باز نگاه کردن

است،  رتيبودن، تقوا است، شجاعت است، بص یمالک انقالب رسديبه نظرم م بنده» -

گر ا... بودن است.  یمالک انقالب نهاياست  ا« لَومَةَ آلئِم»از  دنيصراحت است، نترس

 .«3ميخوريگول نم یجورنيا م،ياگر اهداف دشمن را بشناس م،يداشته باش رتيبص

ست که م معروف» - ستگ یَشرف هر علم نديگويا َشرف موضوع آن علم   یب دارد به 

شرافت ب یهر علم ضوع آن  شرافت ب یشتريکه مو دارد.  یشتريدارد، آن علم هم 

سرّ نيحاال اگر ا شاغل ت شغله م،يبده یرا از علم به م ضوع م شما و  یمو شما و کار 

ست از مدح اهل شما عبارت ا ّسالمهمي)عل تيبهمّت  صال  یدارگريو ب يیافزارتي( و ب

 .«4ديارزش استفاده کن نيباارزش است، از ا یلياست، خ زهايچ نيباالتر ن يمستمع

 ندهيزااعتبار ف جاديبکنند  به قصد ا يیبکنند، قصد خدا ريخ تيّمردم قصد ن واقعاً» -

شور در ا یبرا ستقالل کامل ک شور و ا شرکت کنند که نتا نيک هم  جشيکار بزرگ 

ست  به عزّت ملّ نيهم ستقالل ملّ ،یه سخ بدهند   یبه ا سخ کي نيا یعنيپا به  یپا

اب انتخ نيا یستياند، باو چشم طمع دوخته ميدار یبزرگ است. ما دشمنان ازين نيا

ا ب رت،يکند  دقّت کنند، با بصزز ديکند، ناام وسيباشززد که دشززمنمان را مأ یما جور

از جمله نيمتعال هم به آنها اجر خواهد داد. ا یشاءاهلل خدابدهند  ان یچشم باز رأ

سنات ی ست که عالوه یح هم  یاخروکوتاه مدّت و بلند مدّت، اجر  یويبر اجر دن یا

 .5«!نيدارد  چه بهتر از ا

وارد بشززوند و با نشززاط وارد بشززوند  و من به شززما عرب بکنم که وارد هم  همه» -

ص یآگاه نيو ا ميادهيکه ما د یملّت ني. اشونديم شان نيکه ا یرتيو ب  ملّت از خود ن

ضل اله وارد خواهد  زمانيشاءاهلل ملّت عزان یاله قيبه توف ،یبه اذن اله ،یداده، به ف

 .«6شد

سالم[ ا هدف» - شمنان ا ّسفانه تا  نيب یجنگ داخل جاديآنها]د ست و متأ سلمانها ا م

 دکننيم رانيدارند و یگريپس از د یکيرا  یاسالم یاند. کشورهاموفّق شده یحدود

 -کننززديم رانيرا و یبيل کننززد،يم رانيرا و مني کننززد،يم رانيرا و هيززسزززور-

ساختيز سل برند،يم نيرا از ب شانيهار شو نيا ميچرا؟ چرا ما ت  چرا آن م؟يتوطئه ب

ر اگ م يکن دايپ رتيبماند؟ بصزز یما ناشززناخته باق یکه هدف آنها اسززت، برا یزيچ

 نيرالمؤمني. امميکن دايززپ رتيبصززز ديززبززا م،يراه موفّق بشزززو نيدر ا ميخواهيم

المهي)عل الةوالسززّ رِ وَ حمِلُيَ( فرمود: اَال وَ ال الصززّ بر با هذَا العَلَمَ اِالّ اَهلُ البَصززَ  ديالصززَّ

ص صبِروا وَ تَتَّقوا ال  نيدر ا ديکرد، با دايپ رتيب صبور بود. وَ اِن تَ  دُهُميکَ ُضرُّکُميَراه 
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 یراث ميخرج بدهو اسززتقامت به ميکن و صززبر ميحرکت کن رتياگر با بصزز ئًا يشززَ 

 وقتآن م،يمثل آنها کار بکن م،يما هم مثل آنها حرف بزن کهیامّا وقت بخشزززد ينم

 .«1شوديم نيا جهينت

الّصالة و الّسالم(  هي)عل نيرالمؤمنيام یجمله ني. ارتيبص رت،يدوّم بص یهيّتوص» -

بر. حمِلُيَگفتم: اال ... وَ ال  هایرا من بارها در سززخنران رِ و الصززَّ  هَذَا العَلَم اِلّا اَهلُ البَصززَ

ر، کسززان . فهمنديدارند، صززحنه را م رتيدارند، بصزز یدرسززت ديکه د یاوّل اهل بَصززَ

االن در داخل  ميبدان م،يرا بشناس یداخل یکرد، صحنه اديز ديروز بارا روزبه رتيبص

 کند،يحضززور دشززمن را احسززاس م یکجاها اسززت که انسززان گاه گذرد،يچه دارد م

انسزززان در آنجا با خاطر جمع، با دل آرام حرکت بکند.  توانديکجاها اسزززت که م

 .2«امروز؟ مييجاما ک م يبشناس ايخودمان را در دن گاهيجا رت يبص

 یستياانقالب را ب نيا یپابند بود  مبان ديانقالب با نيکشور انقالب کرده، به ا نيا» -

معتقد به آرمانها، دوسززتدار  م يبرو شيپ ميخود قرار داد تا بتوان یجزو اصززول زندگ

شور  شد-ک شته با ست دا شورش را واقعاً دو ستدار نظام، دارا -ک ص یدو و عمق  رتيب

د تا عمق داشته باش یاسيو نگاه س ینينگاه د در یستيجوان با ني. ایاسيو س ینيد

شبهه شتباه نکند در زم اينلغزد،  شيپا یکوچک یبه هر  س یهانهيا سائل  سيم . یا

 یآدمها دند ياتّفاق افتاد لغز 88سزززال  یفتنه نيکه در هم یحوادث نيدر ا هایليخ

 . «3رتيخاطر کم بودن بصبه دندينبودند ]امّا[ لغز یبد

سالم یجمهور» - سالم، به برکت تک یا ّسک به ا به مردم، به برکت  یهيبه برکت تم

ص  کرده یستادگيکه مردم ما بحمداهلل دارند، نه فقط ثبات دارد و ا یایو آگاه رتيب

ست بلکه پ ست  ما پ شرفتيا ض ني. در هممياکرده شرفتيکرده ا مذاکرات  یهيّق

سته س نديايرا وادار کرد ب یمدّع یدرتهابود که ق رانيملّت ا شرفتيپ نيا ،یاه ت د

ست هم بگذارند، همه در مقابل ملّت ا ش رانيدر د صمانه را عل ريآن تداب د ننيبن  هيخ

پا ب رانيملّت ا ديکار ببرند، شزززابه رانيملّت ا  رانيقدرت ملّت ا نيا ندازند يرا از 

 «.4است

 التيآموز تحصدانشجو و دانش یاست که اوّالً جوانها نيبه جوانها ا امهيتوص من» -

قدرت  یهامؤلّفه نيتراز مهم یکيقدرت اسززت   یلهيرا خوب دنبال بکنند. علم وسزز

 یهارا بر خواسزززته یعبارت اسزززت از دانش  علم را دنبال بکنند  اهداف عموم ،یملّ

 یتهنسبت به گذش ،ینسبت به اوضاع کنون اخودشان ر رتيمقدّم بدارند  بص یشخص

را مشزززاهده  ايامروز دن یبدهند و بتوانند صزززحنه شيروز افزاروزبه ک،ينزد یِخيتار

 .«5بکنند

سالم يیزهاياز چ یکي» - سالم در درون امّت ا شمنان ا آن را دنبال  شهيهم یکه د

شدّت دنبال م ست از ا کنند،يکردند، امروز هم با  ا ر نيا یاختالف  جلو جاديعبارت ا

دشززمن اسززت   یکه در جهت اختالف حرف بزند، بلندگو یاگرفت. هر حنجره ديبا

دشززمنان اسززالم و  یما بلندگو یحنجره ميچه خودش بداند، چه نداند. مراقب باشزز

 اختالف ،یو سنّ عهياختالف ش ،یاختالف سر ندهد. اختالف مذهب اديقرآن نشود  فر
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بها تهايّو مل تهايّگوناگون، اختالف قوم یعرب و عجم، اختالف کشزززورها  یو تعصزززّ

 دي. بادکننيجوامع مسلمان مشتعل م نياست که دارند در ب يیزهايچ ،یستيوناليناس

ست   نيگفتن ا البتّه .ستاديا هانيمقابل ا شوار ا ست، عمل کردنش د سان ا حرفها آ

صل ست. عامل ا ست از عزم و اراده یلکن راه عمل وجود دارد، راه باز ا ما   یعبارت ا

صم ص م يريبگ ميت صل رتيب سف آ یو عزم دو عامل ا سوره مبارکه يو ست.  : 108 هيا

 اأَن وَما اللَّهِ وَسُبحانَ ٰ   اتَّبَعَنی وَمَنِ أَنا بَصيرَةٍ ٰ  عَلى ٰ   اللَّهِ إِلَى أَدعو سَبيلی ذِهِٰ  ه قُل

کامل، همه  رتيو با بص روانم،يراه من است من و پ نيا: »بگو: ترجمهالمُشرِکينَ.  مِنَ

 «.1ستمي  منزّه است خدا  و من از مشرکان نميکنیخدا دعوت م یمردم را به سو

س ديبازتول تيّجاهل امروز» - ست  با توان ب صدها بلکه هزارها  اريشده ا باال، با خطر 

اوّل و دوران اوّل اسززالم. البتّه اسززالم هم بحمداهلل امروز مجهّز  یروزها تيّبرابرِ جاهل

 ايگوناگون، امروز در دن یاز ابزارها یبا اسززتفاده یاسززالم ميعظ یرويشززده اسززت. ن

 ديام ست ين یکم ديترفند دشمنان ام بر یغلبه ديام ت،يّفّقمو ديگسترده است. و ام

دوّم  یاست و در درجه «رتيبص»اوّل  یکه الزم است در درجه یزياست  چ يیباال

 .«2ميدار اجيمسلمان به آن احت یاست که ما ملّتها یزيچ ني  ا«عزم و همّت»

ص یکي» - صو سالم یارتش جمهور اتيّاز خ ص ران،يا یا س ینيو د یانقالب رتيب ت. ا

 .3«است یحرف بزرگ یليخ نياست. ا ینياست، تعهّد د ینيد یبنديپا

شکالت  روز قدس را نگاه  د،يبهمن را نگاه کن ودوّمستيب» - سرما، در آن م در آن 

چه  ابانها؟يخ نيدر ا آوردیمردم را م یدر آن گرما با آن دهان روزه  چه کسزز د،يکن

 م،ينيبیدسززت خدا اسززت  خدا را م نيا ابانها؟يخ نياز آمدن در ا ديآیم رشززانيگ

 رتيصدق و بص نيبه ا ،یاحساس مردم نيبه ا ،یحرکت مردم نيبه ا ميکنياعتماد م

ماد م یمردم بل[ جور د ميزنيحرف م م يکنياعت قا ها ]=طرف م مل  یگريباهم  آن ع

 .«4کننديم سهيما را هم با خودشان مقا کنند،يم

اوّل اسززت، عبارت اسززت از  ىهيهسززت که مکمّل پا نيکه در کنار ا هيپا نيدوّم» -

ص شن رت،يب شناخت ن عنىيچه؟  عنىي. نىيبرو  ت،يّشناخت اولو از،يشناخت زمان، 

به کار  ديکه در مقابل دشمن با اىلهيشناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وس

مبارزه کرد. در  شززودينمسززالح  کيبا  شززهياسززت. هم رتيها  بصززشززناخت نيبرد  ا

جا دشمن ک م؟يندازيرفت. کدام سالح را به کار ب شوديسالح نم کيبا  دانهايى مهمه

ه ک ىيهاچارهيب نيمثل ا -ندارند  رتيکه بصزز ىينهايام ااسززت؟ بارها من عرب کرده

ار در غب ظ،يشززب، در مه غل کىياند که در تارمثل کسززانى -در فتنه گرفتار شززدند 

 نياز اوّل کىيدشمن کجا است   دانديرا، دشمنى را بزنند  خب نم خالفىم خواهنديم

ن دشزم دينيو بب دياطاّلع کسزب کن ديجنگهاى نظامى، اطاّلعات اسزت  برو طيشزرا

ست. اگر بدون اطاّلع رفت ست جا د،يکجا ا ست آنجا  ديرا بزن ىيشما ممکن ا که دو

گاهى  د يکن مکو به دشززمن ک سززتيکه با شززما دشززمن ن دياسززت  کسززى را بزن

 هِيکه فرمود: العالِمُ بِزَمانِهِ ال تَهجُمُ عَلَ ن يا شودينبود، م رتي. اگر بصشوديم جورىنيا

ست، هجوم ها و نفهمىشبهات و نادانى اللَّوابِس  سى که عالم به زمان خود ا ها به ک
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 ىحتّ آمد،وجود خواهد نبود، مشززکل به نيبکند. اگر ا ديکار باچه فهمديآورند  منمى

 .«1هم باشد تيّاگر آن احساس مسئول

مثل  -که در فتنه گرفتار شدند  ىيهاچارهيب نيمثل ا -ندارند  رتيکه بص ىينهايا» -

مخالفى را، دشمنى را  خواهنديدر غبار م ظ،يشب، در مه غل کىياند که در تارکسانى

جنگهاى نظامى، اطاّلعات  طيشرا نياز اوّل کىيدشمن کجا است   دانديبزنند  خب نم

ست  برو سب کن ديا ست. اگر بدون اطاّلع رفت دينيبو ب دياطاّلع ک شمن کجا ا  د،يد

که با شززما  ديکه دوسززت آنجا اسززت  کسززى را بزن ديرا بزن ىيشززما ممکن اسززت جا

شمن ن شمن کمک کن ستيد صشوديم جورىنيگاهى ا د يو به د ، نبود رتي. اگر ب

ها و و نادانى اتاللَّوابِس  شزززبه هِيکه فرمود: العالِمُ بِزَمانِهِ ال تَهجُمُ عَلَ ن يا شزززوديم

ست، هجوم نمىنفهمى سى که عالم به زمان خود ا  ديکار باچه فهمديآورند  مها به ک

شکل به نيبکند. اگر ا سئولنبود، م ساس م  هم تيّوجود خواهد آمد، حتّى اگر آن اح

 .«2باشد

صلىِ ح هىيپا» - سا سئول نيا جيرکت ب ساس م ست: اح ه در ک هيپا نيالهى دوّم تيّا

 .«3نىيروشنب رت،ياوّل است، عبارت است از بص هىيهست که مکمّل پا نيکنار ا

 جهان تِيو مسائل مهم را در واقع قيحقا نيا ،یشياندو ژرف رتيهمراه با بص نگاه» -

 یابهام چيهیروز را ب فِيو تکل فهيو ور سازديروشن م یحق یندهيهر جو یاسالم برا

صت مغتنمکنديم نيمع شعائر آن فر سک و  سب ا یبرا ی. حج و منا ص نيک  رتيب

به طور کامل  یموهبت اله نيگزار از اآنکه شزززما سزززعادتمندان حج دياسزززت، و ام

 .«4ديمند گردبهره

ست. وَ مَا جَالَسَ هَذَا القُرآنَ اَحَدٌ اِلّ قرآن» - ست، کتاب نور ا ا قَامَ عَنْهُ کتاب معرفت ا

 نينرالمؤميکالم منسوب به ام نيفى هُدًى اَو نقصانٍ فى عمًى  ا ادَةٍيَاَو نُقصَانٍ زِ ادَةيبِزِ

در  تىيهدا اينشست که برخاست،  نياست  فرمود: هرکسى که با قرآن نشست، از ا

ست  وا شده ا ست. معرفتى و کورىبى ايافزون  شده ا  کيو  شىيافزا کياى از او کم 

و نقصزززان در کورى، نقصزززان در  تيدر هدا شيافزا د،يآوجود مىنقصزززانى در او به

سان کم م عنىيگمراهى،  سان افزا تي. هداشوديگمراهى ان سان، آگاهى ان  دايپ شيان

البتّه با توجّه و تدبّر در قرآن  نيا ست ا جورىنينشست و برخاست با قرآن ا کند يم

 نيا ليکه ِصرف تشک ميه خواند  توجّه داشته باشبا توجّ دي. قرآن را باشوديحاصل م

اند  قرآن را خو ديبا توجّه به معانى، با توجّه به مرادات قرآنى با ست ياصوات مطلوب ن

 نَ ي. اَهللُ وَلىُّ الَّذکنديم دايى اسزززالمى راه خودش را پشزززد، آن وقت جامعه نياگر ا

مات گمراهى خرِجُهُميُءامَنُوا  فات، از رل مات خرا ماتِ اِلَى النُّور  از رل ها، از مِنَ الظُّلُ

نور  ت،ي  نور هدا«اِلَى النُّور» شززوديرلمت ترس، از رلمت توهّمات، انسززان خارج م

ص نهايمعرفت، نور تقرّب به پروردگار، نور انس با پروردگار. ا صو ست اتىيّخ ه با [ ک]ا

ستن با قرآن و انس با قرآن ش سان به ن  م يردا اجياحت نيو ما به ا ديآوجود مىبراى ان

و  نيمؤمن رتيبصزز نيدشززمنان اسززالم از ا...دارد.  اجياحت نيامّت اسززالمى امروز به ا
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مرحله  نياوّل م يبکن تيروز تقوروزبه ديرا با رتيبصزز نيما ا مناکند يامّت اسززالمى ب

 .«1ميچالشها را بشناس نياست که ا نيهم

ست شما» - سران جوان جنگ نرم ه صه دياف ص یو عر عمّارگونه و  یرتيجنگ نرم، ب

 .«2ديعرصه آماده کن نيا یبا تمام وجود، خود را برا طلبد ياشتروار ممالک یاستقامت

و  رت،يهمراه با بص مانيدرست، ا مانيراسخ و ا مانيا مان،يعمل صالح بر اساس ا» -

ستقامت، اگر چنانچه بود، پ ست. ا یقطع یروزيتداوم و ا  وند،شينم روزيکه پ يینهايا

 اي ست،ياستقامت ن اي ست،يدرست ن مانِيا اي ست،ين مانيا ايرا ندارند:  نهاياز ا یکي

ص ست  طبعاً به نت نيبار را بر زم راهمهيدر ن ست ين رتيب شتن ا سندينم جهيگذا . ر

ست بود، چون راهنما مانيرا فراهم کرد  ا طيشرا نيا رانيملّت ا  یاو راهنما یاو در

سائل جهان، و بر هيفق کيبود   یريماهر و خب یبود، راهنما یصادق  یدهيآگاه به م

 داد،يو آگاه به کتاب و سنّت  راه را به مردم نشان م ،یشخص یاز مطامع و منافع مادّ

ام را انج بکنند  آن کار ديکه چه کار با دنديحرکت کردند  فهم رتيمردم هم با بصززز

 .«3است جورنيحاال هم هم نَ ينا نَصرُ المُؤمِنيدادند، وَ کانَ حَقًّا عَلَ

 «.4بکشاند راههيممکن است انسان را به ب مانينبود، ا رتيبص اگر» -

و عمل را در  شهيدارد که اند ازين يیبه انسانها زياز هر چ شيامروز ب یاسالم امّت» -

نار ا نان ک مانيک مت در برابر دشزززم قاو فا و اخالث، و م نار  ورزنهيو صززز را در ک

ند. ا ،یو روح یمعنو یخودسزززاز نهي نيفراهم سزززاز بزرگ  یراه نجات جامعه گا

سلمانان از گرفتار ست که  يیهایم شمن و  ايا ست د شکارا به د ست ايآ س عزم و  یِبا 

دوران  ،یدوران کنون شکیب .دور در آنها فروافتاده است یاز زمانها رت،يو بص مانيا

 یکه کشورها يیرا از خالل چالشها قتيحق نيمسلمانان است  ا یابيتيّو هو یداريب

سلمان با آن روبه شدهم شن زياند نرو  ست در همافتيدر توانيم یبرو  طيشرا ني. در

 یملّتها توانديم ر،يو تدب رتيو توکّل و بصززز مانيبه ا یمتّک یاسزززت که عزم و اراده

برسززاند و عزّت و کرامت را در  یو سززرافراز یروزيچالشززها به پ نيرا در ا نمسززلما

 .«5سرنوشت آنان رقم زند

درخشان و آفتاب فروزان امام  یدشمنان منفورتر از چهره نيکس در چشم ا چيه» -

 نکهيخاطر ااحترام قائل بودند، امّا از ته دل دشمنش بودند  به شيبزرگوار ما نبود  برا

 تيّقاطع»و « کامل رتيبص» رينظیب تيّامام با دو خصوص نکهيخاطر اد، بهبو ستادهيا

بود در  یسززدّ - سززتاديایهم قاطع م د،يفهميم سززتو در ديديهم خوب م -« تمام

 لذا با او نها يزدن و ضززربه زدن ا شيو در مقابل ناخن زدن و ن نهايا شززرفتيمقابل پ

 .«6دشمن بودند

ء القا تينه آنچه که به عنوان واقع د،يکلمه د یواقع یرا به معنا تهايواقع ديبا» -

معمول  ايکه امروز در دن یروان یدر جنگها د يدانيخوب م یلي. شما جوانها خشوديم

 تيرا به عنوان واقع یزهائياسززت  چ یواقع ريغ یتهايواقع یاز کارها القا یکياسززت، 

 تيکه واقع زنند،يحرف م کنند،يدرسزززت م عهيشزززاندارد   تيکه واقع کننديالقاء م
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ما  نکهي. اشودينداشته باشد، دچار اشتباه م نايچشم باز و ب یاگر چنانچه کس ست ين

 اسززت که نيهم رتيبصزز یاز کارکردها یکياسززت.  نيبه خاطر ا رت،يبصزز ميگوئيم

سان واقع ست، بب تهايان آنچه  زرا ا یتيواقع کي یگاه غاتي. در تبلنديرا آنچنان که ه

شان م نيکه هست، چند  گريد یتهاياز واقع یکه بعض یدر حال دهند يبرابر بزرگتر ن

 .«1دهنديرا اصالً نشان نم

 ... تحول در نظام آموزش و پرورش کشور جاديا یکل یها استيس» -

 -5-1:در ژهيبو یاسالم تيوترب ميبر فلسفه تعل یو پرورش مبتن تياهتمام به ترب -5

معلمان و دانش  یو اخالق یمعنو یرشززد و تعال یبرا ینيد رتيارتقاء معرفت و بصزز

 .2«خانواده ها یارتقاء معنو یآموزان و تالش برا

سئله یکي» - سائل مهم، م ص یاز م ص رتيب شما عرب بکنم  ب ست. من به  در  رتيا

با دشمن را  یرياست که شما خط درگ نيا یدورانها به معنا یدوران و در همه نيا

شخ شمن درگ د يده صيت ض یريکجا با د ست؟ بع شتباه  یريدرگ ینقطه هایا را ا

که آنجا  یانقطه کيسمت  به کننديخودشان را آتش م یخمپاره و توپخانه کنند يم

شمن ن ض ست،يد ست. بع ست ا شان را  یانتخابات بيرق هایآنجا دو  طانيش»خود

ساب م« اکبر شآورندیبه ح ست،ياکبر آمر طاني   صه طانيش کا ست سميونياکبر    ا

 . «3تسياکبر ن طانيکه ش یانتخابات بيرق ست،ياکبر ن طانيکه ش یجناح بيرق

به خواسززت خداوند - یاسززالم یدر جمهور یگذارقانون یدوره نينهم شيگشززا» -

ست که ملت ا یپرقدرت اميپ -ريو قد ميحک صر را با آن مخاطب م ران،يا یجهان معا

 یِروزي. پکندیها ثبت مملت یافکار عموم یرا در حافظه یماندگار قيو حقا سزززازد

و مستحکمِ نظامِ برخاسته از انقالب  رساختِ استوا ها،یبر حجم انبوه دشمن یعزم ملّ

و  یزندگ ريبه مسزز یدهدر شززکل رتيو بصزز مانيا ليبدیو ب گانهينقش  ،یاسززالم

بار  نينخسزززت یکه برا یاز ملّت نيراسزززت ريگاه، تصزززوملّت و آن کيسزززرنوشزززت 

آورده و  دانيرا نه با زبان، که با مجاهدت دشززوار خود به م یاسززالم یسززاالرمردم

حقائق اثرگذار  نيا یرا باطل سزاخته، از جمله یاجتماع یاز زندگ نيد یاانزو یِدعو

 .«4و ماندگار است

عب اب ديروز در صززدر اسززالم، دشززمنان به نظرشززان رسزز کي» - و  طالبیکه با شززِ

صره صاد یمحا سلمانها، آنها را از پا ب یاقت ستند. ا ندازند يم س نياما نتوان  یاهاهيرو

سبه ِشعب اب کننديم اليگر خبدمحا شرائط  . ما ستين نجوري. اميطالبیما امروز در 

ِشعب اب شرائط  شرائط بدر و خ م يستين طالبیامروز در  شرائطميبريما در   ی. ما در 

ست شانه ميه شم د یروزيپ یهاکه ملت ما ن ست  به آنها نزد دهيرا به چ شده  کيا

س ست  به ب سرافراز ،یروزياز مراحل پ یاريا ست پ یبا  ست. امروز مردم  دايد کرده ا

دم مر خواهنديترفندها م نيحرفها، با ا نيبا ا ترسانند؟يم یاقتصاد یما را از محاصره

صحنه ب ست؟ امروز م یزيچ نيکنند؟ مگر چن رونيرا از   یدر اراده خواهنديممکن ا

من  انا و رةيبصزز یاهلل عل یادعوا ال یليقل هذه سززب»کنند؟  جادياختالل ا نيمسززئول

 «.5انتخاب شده است رتياست که با بص یراه نيا  «یاتّبعن
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