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 باتمام قوا به پیش
 بی تعارف درس بخوان و...

 

   اسالمی _تمدن نوین ایرانی      

مقام معظم رهبریاهداف پیشرفت از بیانات   
 

 چرا نمی توانم؟؟؟

 بررسی علل ضعف اراده



    

خواهند طال و نقره را به وسیله آتش از ناخالصی ها جدا کنند، به وقتی که می

آن فتنه می گویند. از همین ریشه لغوی فتنه، انسان می فهمد که در فتنه 

خوب از بد  ،فشار، سختی و التهاب وجود دارد ونتیجه این فتنه هم، جداسازی

مرتبه ذکر شده است. گاهی به  ۶۰است. در قرآن کریم هم مجموعه واژه فتنه 

معنای امتحان کردن، گاهی به معنای مبتال کردن به رنج و سختی، گاهی به 

معنای عذاب ، گاهی به معنای گمراه کردن، گاهی به معنای صدمه زدن، این 

ن وجود دارد. در دو سه جای ها معانی مختلفی که در مورد کلمه فتنه در قرآ

یعنی شرایطی که برای انسان  قرآن هم به معنای مصطلح آن آمده است.

 تشخیص حق و باطل مشکل میشود.

  (حجت االسالم والمسلمین اقایی)                                                  

 چیست؟فتنه 

جانب دشمن است که  فتنه، مجموعه شرایط حساب شده و برنامه ریزی شده از

انسان در آن قرار می گیرد و خیر و شر بودن موضوع برایش مشخص نیست. 

به طوری که نمی داند چه چیزی درست و چه چیزی درست نیست؟ چه کسی 

گوید و چه کسی دروغ؟ یک تعریفی هم از عالمه جعفری در جلد راست می

ات آشوبگرانه درباره سوم شرح نهج البالغه موجود است:)) فعالیت ها و هیجان

حوادث و واقعیاتی که دارای ابعاد مرکب از حق و باطل هستند.(( البته هر جایی 

های آشوبگرانه با ویژگی هایی هیجانات و فعالیت بد نیست. هیجان و فعالیت

 که در تعریف ذکر شده، مردود است.

 

 مه شکن چراغبصیرت 

می شود. یعنی از ابزارها و  برای مواجهه با فتنه خیلی چیزها به کار گرفته

موقعیت های مختلفی، انسان استفاده می کند. اما شاید اولین ابزاری که باعث 

می شود انسان بتواند به وسیله آن، در مواجهه با حوادث فتنه گون، انتخاب 

درست داشته باشد و موضع درست بگیرد، بصیرت است. بصیرت از ریشه بصر 

 شم است و بصیرت یعنی روشنی دل.است. بصر به معنای روشنی چ

فتنه در فضای دعوای حق و باطل است. یک طرف حق است و یک طرف 

  باطل. شیطان یا نفس هم می آیند و یک جور حق و باطل را با هم آمیخته

 می کنند تا یا حق را باطل جلوه دهند و یا باطل را حق.

از این جهت شبهه نام  شبهه را))حضرت امیرالمومنین علیه السالم می فرمایند: 

 ((نهادند که خودش را شبیه حق نشان میدهد.

 (۲۴۸نهج البالغه ص )                                                                  

 های پیش رو فتنهویژگی های 

چند نکته هم در مورد فتنه های آینده می گوییم. در طول تاریخ این گونه بوده 

گذرد، فتنه ها پیچیده تر می شوند. از حالت رو بودن و ظاهر بودن که هر چه می

به زیرین تر و پنهان تر شدن پیش میرود. از فتنه سخت به سمت فتنه نرم 

پیش می رود. از ظاهر سکوالریستی دینی به الیه مذهبی سرایت میکند. از 

رند، جبه گیری ضد انقالب ها به سمت جبهه گیری کسانی که ظاهر انقالبی دا

برخی یاران  ۸۸میرود. مثال یک زمانی منافقین با ما می جنگیدند، اما در فتنه 

سابق امام و انقالب با ما جنگیدند. از وجهه به ظاهر اصالح طلبانه به سمت 

چهره های به ظاهر اصولگرا می رود. از تک بعدی بودن به سمت ترکیبی 

سی باشد. سیاسی و بودن پیش می رود. مثال این طور نیست که فقط سیا

اقتصادی و فرهنگی با هم است. از تکثر در جبهه به سمت همدست و واحد 

دیدیم که بهائیان و منافقین و  ۸۸شدن پیش می رود. مثالً در فتنه 

طلبان که قبال هم خیلی با هم نبودند، یکصدا شدند. در آینده ممکن سلطنت

خی به اصطالح مراجع های موسوم به اصولگرا و یا حتی براست حتی چهره

دینی نیز به همین صف بپیوندند. و جبهه واحد تری را شکل دهند. این ویژگی 

 های کلی فتنه های پیش رو است.

 

 آینده چیست؟های فتنه هدف 

ما را از بسیاری از فتنه ها مصون  ۸۸باید به این نکته هم توجه داشت که فتنه 

فتنه های بزرگتری در راه است. هم اشاره کردند که مقام معظم رهبری کرد. 

 هایی را دارند که عرض شد.فتنه های بزرگتر همین مولفه

فتنه های اصلی که ما در آینده با آن مواجه خواهیم شد، چند وجه مشترک 

دارند؛ اوال اینکه مانع اصلی شان والیت فقیه است. اینها هم مفهوما و هم 

والیت فقیه مشکل دارند و هم با مصداقا دچار زاویه هستند. یعنی هم با اصل 

شخص ولی فقیه. دوم اینکه این افراد در زندگی شخصی شان متمایل به 

سبک زندگی غربی هستند. نکته دیگر، در مورد ابزارهایی است که اینها به کار 

می گیرند و فضای مجازی است که حرف اول را میزند و موجب سرعت 

مخاطب فضای مجازی هم جوان بخشیدن و پیچیده کردن شرایط می شود. 

 ها هستند و طبیعتاً بیشتر مورد هجمه واقع می شوند.

 

 های پیش رو در حوزه های علمیهفتنه 

یکی از عرصه هایی که دشمنان در فتنه های پیشرو ورود پیدا می کنند، 

های علمیه است. حوزه های علمیه از جاهایی است که ما در آینده باید در حوزه

سه طیف غیر انقالبی یا ضد انقالبی باشیم. یکی هم این تشیع آن شاهد دو 

انگلیسی است که به حسب ظاهر خاستگاهشان حوزه هاست. مرجع خود ساخته 

دارند، مبلغ دارند، شبکه دارند. یک گروه این ها هستند. البته از آنجایی که با 

یک طیف از ها خیلی سخت نیست. یکی دیگر انقالب زاویه دارند، مبارزه با این

فضال که اسم خودشان را نواندیش گذاشته اند. امروز هم اینها دارند یارگیری و 



    

نیرو سازی می کنند. برای این که فضا را به سمت اسالم حداقلی پیش برده و 

حوزه را به سمت یک نگاه غرب زده به دین و البته همراه با رنگ و لعابی از 

    رئیس جمهور . مثالً وقتی آقای فلسفه، فقه، حدیث، و حکمت پیش ببرند

می دهد، تعدادی از فضالی حوزه علمیه قم مذاکره  می گوید کربال به ما درس

که افراد کم سوادی هم نبودند، نشستند و فرازهای تاریخی برای اثبات این 

بوده اند! اما  مذاکرهاند که بله، امام)ع( به دنبال آوردهرئیس جمهور صحبت 

واقعیت آن است که امام )ع(، عمر سعد را از آتش جهنم می ترسانند و به او 

، صحبت بده بستان است و آن جا بده مذاکره نهیب می زنند. در حالی که در

های علمیه را به بستانی در کار نبوده است. این طیف تالش می کنند تا حوزه

 را از حوزه بگیرند.روحیه انقالبی و تبدیل کنند  )بی دین(یک حوزه سکوالر

 شهید سید مرتضی آوینی:

                      خالف آنچه بسیاری می پندارند، اخرین مقاتله ما

        نه با دموكراسی غرب كه با    _به مثابه سپاه عدالت  _

      اسالم آمریکایی است ، كه اسالم آمریکایی از خود آمریکا

        باشد "هزار ماه"اگر چه این یکی نیز و لو تر است .  دیرپا

فرو خواهد ریخت و حق پرستان و  "شب قدر" به یك 

 .مستضعفان وراث زمین خواهند شد

 های آینده به فضای دانشگاهفتنه  ورود

هاست. هدف آن ها در این عرصه، تضعیف روحیه انقالبی، عرصه دیگر دانشگاه

، خواننده و شعبده )روز دانشجو(آذر ۱۶ برای ایرانی و تعصب به وطن است. مثالً

باز دعوت می کنند و جشن می گیرند، آن هم در روزی که چند نفر شهید شده 

اند! این یعنی تبدیل کردن یک روز مبارزه و جهادی به عنوان یک روز صرفاً 

صنفی و برای خوشگذرانی. این نشانه هایی است که داریم مشاهده می کنیم. 

ورود دیگر فتنه هم، بهره برداری از آسیب های اجتماعی است که یک عرصه 

بیشتر مربوط به اقشار مستضعف است. هدف نهایی در این عرصه این است که 

فتنه های بعدی اطراف شهر  باالشهری ها، سردمدار بودند، در ۸۸اگر در فتنه 

اقشار مرفه به سمت اقشار غیر  و شهرستانی ها سردمدار شوند و در واقع از

 مرفه که پای انقالب بودند پیش بروند.

 های پیش روفتنه  باچند توصیه برای مواجهه 

در مورد شیوه مواجهه با فتنه های پیش رو هم باید گفت که باز هم همان 

از حزب اللهی جریان شناسی دقیق که به آن اشاره شد نیاز است. بچه های 

همین االن باید برنامه ریزی کنند و مولفه ها و ویژگی هایی که در مورد فتنه 

مطالعات خودشان را عمیق تر کنند.  های پیش رو عنوان شد تحلیل نموده و

 را دقیق بررسی کنند: مسئله نفوذ،همچنین باید چند موضوع بیانات رهبری 

تقسیم بندی جریان انقالبی و غیر انقالبی و ضد انقالبی، تحریف مکتب امام و 

 .سیرت نظام ، با وجود حفظ صورت آنتغییر 

مشکل است اما با توجه همانطور که گفته شد در فتنه ها تشخیص حق و باطل 

یک فرمول کلی برای حل این معضل ارائه داد  به جبه گیری دشمنان میتوان

 که عبارت اند از :

 حق =رهبریهر حرف و عملی مطابق با حرف و عمل 

 باطل =رهبریو عملی مخالف با حرف و عمل هر حرف 

 
این فرمول محدود به زمان فتنه نیست و در تمامی زمان ها اللخصوص در 

 اغازایشان  ظاهری رهبری و والیت،که  حضرت مهدی)عج(زمان ظهور 

میشود نیز موثر است، پس راهتان را گم نکنید، اگر رهبری میگویند که امید 

داشته باشید پس امیدوار باشید، اگر میگویند نترسید و تالش کنید و خود را 

دلواپس حاشیه ها و وضع موجود نکنید که تمام اینها موقتی است پس گوش 

ده خدا وظیفه داریم در دهید که ما ملت، کشور و مومنان برگزیده ایم که به ارا

را حفظ و آباد کنیم و در وقت شجره طیبه اسالم ها و مصائب این  فتنهسیالب 

ها  فتنهتقدیم نماییم، و این را بدانید که صاحب الزمان ظهور به وجود پربرکت 

و مصائب موقتی است و ما به پایان مشکالت و شکست ابدی مستکبران بسیار 

 نزدیکیم. 

 

قوه ی الهی، به کوری چشم آنهایی که نمی توانند ببینند، از ما به حول و ))

 ((  همه مشکالت بیرون خواهیم رفت.

 بیانات رهبر معظم انقالب                                                       

 در دیدار دانش آموزان و دانشجویان                                                

                                                               12/8/98 

 

 

 



    

!!؟است حرام مسجد به رواست خانه به كه چراغی  

  ((بررسی شبه ای قدیمی اما خطرناک))

 کشور در...  و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، مشکالت از ای پاره وجود

 الشت مشکالت این از رفت برون برای که است انکار قابل غیر امری

 ، وظیفه اسالمی جمهوری نظام رکن هر و بخش هر. است الزم مضاعف

 های کمک و ها فعالیت. دارد جداگانه امکاناتی و اختیارات بودجه،

 یها بخش از جدای مسلمانان به کشور از خارج در اسالمی جمهوری

 ریجمهو نظام قانونی و شرعی وظیفه همچنین و است...  و اقتصادی

  .رساند یاری مسلمانان دیگر به که است اسالمی

 ارهاییک چنین این خود امنیت حفظ برای ما که است الزامی امری این و

 غرب و ها غربگرا توجه مورد باید و روسیه و چین همچون را انجام دهیم،

 الیتفع برای هنگفت هایی هزینه آمریکا مثل کشوری که باشد دوستان

 صادیاقت شدید مشکالت گرفتار نیز خود که کند می صرف نامشروع های

 هزینه هاینک بعد موضوع .است فرهنگی معضالت و اجتماعی عدالت نبود و

 صرف مسلمانان دیگر به کمک برای اسالمی جمهوری نظام که هایی

 .هاست فعالیت دیگر برابر در کوچک بسیار عددی میکند

           ،پذیرد می صورت قدس سپاه طرف از که ها هزینه این بیشتر

 بهتر و (اسالمی انقالب وسیع اهداف کالن و های فعالیت راستای در)

 نهساال بودجه هزارم چند یک قدس سپاه بودجه کل که بدانید است

کارآمدی!! همه این با است  

 محمد حسین مشگین گر

 

 اراده

م؟توان نمی چرا  

 می را آن ی آورنده وجود به علل بررسی ضرورت اراده، ضعف های پیامد 

 دست خواهیم می چه آن به توانیم نمی چرا: است این اساسی سوال. نمایاند

  یابیم؟

 با توان اما می اند، فراوان اراده بی های انسان اندازه به اراده ضعف های علت

 به علت هایی از ان اشاره کرد. اراده، بی اشخاص رفتارهای در تامل

 

 

گونه وسواس گرایی آرمان-۱  

 میان باید اما. است ستودنی و پسندیده کاری واال هدف تعیین و گرایی آرمان

 هدف میان تناسب. کرد تنظیم منطقی ای رابطه هدف، و شخص های توانایی

. است هدف به رسیدن برای درست راه توانایی و  

:فرمایند می السالم علیه امیرالمومنین  

《الحِرمان اِستحقّ قَدَرِهِ فوق سَأَلَ مَن》  

 《.است محرومیت سزاوار بخواهد را اش توانایی از بیش که هر》

 تالش.اندیشد می خود آرمان به تنها اش توانایی گرفتن نظر در بدون که کسی

 هایش توانایی از بیش را خود های ضعف همواره و گیرد می نادیده را خود های

 دست از اهدافش رسانیدن انجام به برای را خود اراده مدتی از پس و بیند می

 .دهد می

پی در پی های شکست-۲  

 هم بعدی های تالش اگر. است اراده ضعف دیگر علت پی در پی های شکست

 های هدف به رسیدن برای .کند می ضعیف را اراده شود، روبرو شکست با

 گرفت نظر در هدف عنوان به هم را کوتاه های هدف که است شایسته بزرگ

 هدف برای و دانسته موفقیت را آن ها، آن از کدام هر به رسیدن از پس و

 داخل به بردن برای را سنگینی ساک که کسی نمونه برای .برداشت قدم بعدی

 رسیدن از پس و برگزیند هدف عنوان به را نقطه چندین باید میکند، بلند قطار

 و بردارد را ساک بعدی نقطه دیدن با دوباره و گذارد زمین را ساک نقطه آن به

 و است رسیده اش نهایی هدف به هم کار این در او. برسد قطار به سرانجام

 رساندن قصد به را ساک ابتدا از اگر اما. است کرده تجربه را موفقیت همچنین

 را خود و گذارد می زمین بر را ساک بار چندین ناچار به. بردارد زمین از قطار به

.یابد می ضعیف و ناتوان هم  

 آرمانی هدف نمونه برای. دارد کاربرد قاعده این نیز مومنان سلوک و سیر در

 را الهی قرب به نزدیکی و دوری توان می چگونه ولی است الهی قرب مومنان

 بایستی آرمانی هدف عنوان به الهی قرب تعیین از پس بنابراین کرد، ارزشیابی

 همان در را جزیی های هدف سپس و کرد تعیین را عینی کلی های هدف که

 جای به و محرمات ترک و واجبات انجام مثال همین در. نمود تعریف راستا

. هستند ارزشیابی و دستیابی قابل که هستند عینی های هدف مستحبات آوردن

 خواندن.کنیم می تقسیم جزئی های هدف به را کلی های هدف همین اکنون

 .باشد ما جزئی های هدف از ای پاره تواند می رمضان ماه در روزه گرفتن و نماز

 



    

 درس بخوان تعارف،یب

دانش  یوره زمانددوره و البته در هر  نی. در امیبا هم روراست باش دییایب

ش و به قول داشته و دارد. کسب علم و دان یاژهیو گاهیو دانشمند جا

هتر و است که همه شما ب یدوست و مطمئن ریخودمان درس خواندن مس

و باز  دینو ضرورتش حرف بز دیراجع به فوا دیتوان یکامل تر از من م

و  دیبرو شیپ یزیربدون برنامه دیاگر بخواه دیدانیبهتر از من م ماش

 دییایدتان ببه خو دیهم تلنبار بشن، تا بخواه یدرس ها رو دهیاجازه بد

عمال االحساب(  وم)ی گذشته و نوبت حساب و کتاب یلیسال تحص مهین

ال هم درس ها حا دینگرفته باش یترم اول.  و اگر از ابتدا درس ها را جد

 یحال و دانم که شب امتحان چه ی. خود دانرندیگ ینم یرا جد شما

 تیب نیجاست که مخاطب ا نیو روز امتحان چه خواهد شد. ا دیدار

 ریود در زناگهان چقد...  بود که: دیپور خواه نیام صریق دیاستاد فق

.شودیم  

شما  واالن که اول سال است  نینشده از هم ریتا وقت هست و د پس

و سفت و  دیبا خودتان رو راست باش دیقرار دار یلیسال تحص یدر ابتدا

.دیتعارف درس بخوان یبه درس ها و ب دیمحکم بچسب  

رباشیمد   

 جاناتیپر تالطم اطراف ما، پر است از اتفاقات و موضوعات و ه یایدن

 شودیگسترده م یتالطم ها به حد نیا یاثرگذار رهیدا یمختلف. گاه

مان هم اثر  یابعاد زندگ نیتریجزئ یرو میمتوجه شو نکهیکه بدون ا

و بدون  میگم کن ار انرمیمس شودتواند باعث  یم یگاه نی. اگذاردیم

. تفاوت میباش دنیمدام در حال دو مویریم سمت مابه کد مینابدکه  نیا

  نیدرست هم تیریدر مد ,گرانیبا برنامه و موفق با د یآدمها نیب

ذهنت را با  یباش، فضا ریو اتفاقات اطرافشان است. پس مد جاناتیه

کاذب اطرافت رو کنترل کن،  جاناتیپر نکن. ه هیپایب یهایجوساز

از لوازم  یکیبرو.  شیهدفت رو به طور واضح و روشن مشخص کن و پ

در  ریاست که در طول مس نیمشاور ام کیداشتن برنامه راه و  ت،یریمد

.کنارت باشد  

فکر کن بزرگ  

                                                “ تاس یافراد عاد میتقو ”ریتقد  

یافراد عاد ریتدب ”رییتغ“ و  

.بزرگند یادیز تیاهایکوچک متقاعدت کنند که رؤ یذهن ها نگذار  

نباش یتك بعد    

تمرکز است.  ازمندین یا نهیشدن و متخصص شدن در هر زم موفق

موفق  یبرا یعنی نی. و استین یقاعده مستثن نیدرس خواندن هم از ا

درس  یرو دیدانشگاه خوب با کیرفتن به  یبرا یدرس نهیشدن در زم

دارد و  یگریابعاد د یکه زندگ میدانیم یخواندن تمرکز کرد. اما به خوب

. میدار ازیهم ن یگرید یکردن به مهارت ها یدگدرست زن یما برا

مهارت گفتگو  ،یمهارت شرکت در کار گروه گران،یمهارت معاشرت با د

مهارت ها  نیو... همه ا یفرهنگ یاعتقاد یو شرکت در مباحثات اجتماع

ما را به عنوان  یمذهب یفرهنگ ،یعلم ،یاجتماع تیدر کنار هم، شخص

دهند یواحد شکل م تیشخص کی   

شیبا تمام قوا به پ   

کرد  دینبا دیمشخص است، ترد رتیو مس یدان یکه راهت را م حاال

با معرفت درس   ،یکن یزیو برنامه ر یریبگ میوقت آن است که تصم

خودت  تیموفق یها را برا نهینکته باشد. زم نیمهمتر نیا دیشا یبخوان

بروی. شیبه هدفت با تمام قوا به پ دنیرس یو برا یفراهم کن  

 رهبر معظم انقالب:

شما  کنم به همهبا دانش، خودتان را مجهز کنید؛ من توصیه می))

.((جوانان عزیز که درس خواندن را جدّی بگیرید  

 



    

 

 

 

 

   «ظرفیت های ما در مسیر پیشرفت»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروی انسانی متخصص

رسیدن به  وزام برای طی کردن مسیر پیشرفت ترین الاصلی

ایه انسانی رشد و شکوفایی، نیروی انسانی یا به تعبیر بهتر سرم

و همت  است. چرا که این انسان است که با قوه فکر و اندیشه

ا راسخ خود، هرآنچه را اراده کند به دست می آورد و ی

بدیل بی  جایگزینی برای آن می یابد ولی خود، سرمایه و عاملی

معیت ای است که جایگزینی ندارد. سهم ما از سرمایه انسانی ج

ن میلیو ۲۴درصد آن) ۳۱میلیون نفری است که بیش از  ۸۰

ز این سال تشکیل می دهند وا ۳۵تا  ۲۰نفر( را جوانان بین 

 جهت ما جزء کشورهای جوان هستیم.

 ۸۰۰ ومیلیون  ۴به لحاظ تخصص نیروی انسانی از این تعداد 

ر دهزار نفر در حال حاضر دانشجوی دانشگاه ها هستند و 

ه طور میلیون نفر دانش آموخته دانشگاهی داریم ب ۱۰مجموع 

یروی نی توانیم ادعا کنیم ما به لحاظ بهره مندی از کلی م

 انسانی جوان متخصص یکی از کشورهای کم نظیر در دنیا

 هستیم.

 مواد اولیه

د عامل مورد نیاز دیگر در پیشرفت های صنعتی و رش

ر کاربرد پاقتصادی برخورداری از منابع غنی و مواد اولیه 

ترین است. در این خصوص ما جزء غنیدر صنایع 

بع معدنی کشورها به لحاظ برخورداری از مواد اولیه و منا

 هستیم؛

 ۲۷میلیارد بشکه ذخیره نفت و  ۱۳۲با بیش از  _

ذخایر  تریلیون متر مکعب گاز، رتبه اول دنیا در مجموع

از در گنفت و گاز را داریم و با توجه به اینکه نفت و 

ترین منبع انرژی در صنایع و نیز منبع اصلیحال حاضر 

 تولید بسیاری از مشتقات نفتی است.

هزار معدن در کشور داریم. ۹۰۰میلیون و  ۷ _  

 معادن متعدد زغال سنگ، سیمان، سنگهای قیمتی، _

.سنگ آهن و فلزات الزم و اساسی  

 

 دانش و فناوری

که  باالترین شتاب علمی جهان را داریم؛ به این معنا

وز رفاصله علمی ما با کشورهای سرآمد علمی در جهان، 

ه رتبه به روز کمتر می شود و در نتیجه این شتاب علمی ب

هزار نفر  ۸۰۰میلیون و  ۴دنیا در تولید علم رسیده ایم.  ۱۶

ترین دانشجو و صد هزار هیئت علمی دانشگاه داریم. بیش

و در  تعداد مهندس نسبت تعداد جمعیت در جهان را داریم

برتر  صنایع و فناوری های پیشرفته و نوین جزو کشورهای

 جهان است؛

ای ما جزو معدود کشورهایی هستیم که از دانش هسته _

سازی اورانیوم و توان غنی بومی شده برخوردار هستند

 دارند.

.رتبه هفتم جهان در فناوری نانو را دارا هستیم _  

ق کشوری هستیم که موف ۱۰در صنعت هوافضا یکی از  _

 به پرتاب ماهواره به فضا شده اند.

شرتبه اول منطقه و رتبه پانزدهم جهان را در دان   _ 

های بنیادی داریم.سلول  

 

 موقعیت و اقلیم جغرافیایی

رفته است. موقعیت ممتازی قرار گبه لحاظ جغرافیایی کشور ما در 

فر، فرصت میلیون ن ۳۷۰کشور با جمعیتی بالغ بر  ۱۵همسایگی با 

ست. ابی نظیر برای مبادالت اقتصادی برای ما فراهم آورده 

های محدود در همچنین وجود آب های آزاد در جنوب کشور و آب

شمال کشور فرصت بسیار خوبی برای مبادالت اقتصادی 

برای ما به وجود آورده است.ای فرامنطقه  

انزیتی میان به عالوه ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شاهراه تر

انه با کشورهای آسیای شرقی و اروپا و نیز کشورهای آسیای می

 آبهای آزاد جنوب کشور، قرار داریم.

 



    

 

 ؟از دنیا بروید جاهلیتبه مرگ  آیا می خواهید

ون نماز، چدر فروع دین یعنی مثال در مسائلی ، همانطور که می دانیم

ا باید در نظر ام ،روزه، حج، زکات و... از یک مرجع تقلید پیروی می کنیم

دی نیستند ( تقلیامامتعدل و  ،معاد ،نبوت ،داشت که اصول دین )توحید

رجع تقلید ممثال نمی توان با انتخاب یک  ،بلکه همه آنها تحقیقی است

ال تحقیق و نبوت را درک کنیم بلکه باید خود قدم پیش بگذاریم و بدنب

.بررسی آن برویم تا به یک باور درونی نسبت به آنها برسیم  

چیزیکه فرق بین ، می باشدامامت یکی از مهمترین موارد اصول دین  

بیایید نگاهی به مذاهب  ،ی دهدیک شیعه را با سایر مذاهب اسالم نشان م

آیا هیچ می دانستید  ،بیاندازیمگروهک های چون داعش و وهابی و  سلفی

که همگی آنها به وحدانیت پروردگار و نبوت پیامبر و حتی معاد اعتقادی 

راسخ دارند و حتی بسیار بیشتر از ما به عبادت و نماز و روزه و قرائت قرآن 

سالگی وادار به تعالیم دین  5رزندان خود را از و ... می پردازند بطوریکه ف

پس اینجاست که تفاوت ما با آنها نمایان میگردد  ،و حفظ قرآن می کنند

اینکه چه میزان از ولی خود شناخت داریم چه میزان از نفوذ او در عالم 

میدانستیم که جهان بواسطه آنها خلق شده و  آیا هیچ ،مطلع هستیم

نها مورد قبول قرار می گیرد و گناهان ما بوسیله عبادات ما به واسطه آ

بی جهت نیست که در آن حدیث ، متاسفانه خیر ،آنان بخشیده می شود

که شیعه و سنی آن را قبول دارند می خوانیم امام صادق )ع( معروف از 

حضرت  "مرده جاهلیتهر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ "

جاهلیت به مرگ ":  میفرمایند جایی دیگر به این بسنده نمی کند و در

بقول ، "مرده و هیچ عذری نمی تواند بیاورد تا زمانیکه امامش را بشناسد

حتی اگر نماز هم بخواند  :برخی بزرگان که در تکمیل آن حدیث می گویند

حتی اگر روزه هم بگیرد حتی اگر هیئت هم برود حتی اگر سینه هم بزند 

 .هم بشود شهیدحتی اگر 

 ،در روایات دیگری داریم اگر کسی کل عمرش کنار کعبه عبادت کند

بگیرد و مظلومانه کشته شود اما امام نداشته باشد در قیامت هیچ روزه 

چرا که در قیامت خداوند هر گروه از مردم را با  ،فایده ای برایش ندارد

(.{ یوم ندعوا کل الناس بامام71}اسرا )امامشان صدا میکند   

کته مهم اینجاست آیا منظور صرفا شناخت نام و نسب و کنیه امام اکنون ن

،                     اینکه مثال در کدام شهر متولد شده و یا نام مادرش چه بوده ،است

در فلسفه قاعده ای است به نام تناسب حکم و موضوع ، شک خیر بی

است و موضوع شناخت امام یعنی یک حکم  جاهلیتاینجا حکم مرگ 

پس آیا صرفا شناخت شناسنامه ای امام  ،باید با موضوع اش سازگار باشد

 ؛مشخص است خیر ،خارج شویم جاهلیتموجب میشود که ما از مرگ 

منظور از شناخت امام پی بردن به مقام واالی وی است اینکه وجود امام 

 .دارای چه ویژگی های ذاتی است

به نکته جالبی رسیدیم که در منتظر واقعی فی پیرامون وظایف یک از طر

اکثر منابع حدیثی وقتی تحقیق میکردیم متوجه شدیم که اولین یا نهایتا 

حتی  ،را شناخت امام زمانش تبیین کرده بودندمنتظر دومین وظیفه یک 

 تمامی موارد فوق اهمیت موضوع امام .آنرا باالتر از تقوا نیز گفته بودند

شناسی را به ما نشان میدهد انشاهلل در نظر داریم با تدوین یک سلسله 

مباحث پیرامون امام شناسی گامی مهم در زمینه شناساندن مقام امامت 

  انشااهلل .داشته باشیم

 

 

 

 

 

 

 



    

 «اهداف پیشرفت در تمدن نوین اسالمی»

 ایجاد یك تمدن الگو-۱

 ما در حال پیشرفت و سازندگی در حال بنای یک تمدن هستیم. من این را 

می خواهم به شما بگویم: مسئله ما این نیست که زندگی خودمان را نجات 

 _دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم. مسئله این است که ملت ایران

در حال پدید آوردن یک تمدن است. پایه اصلی  _همچنان که شأن اوست

دن، نه بر صنعت و فناوری و علم،که بر فرهنگ و بینش و معرفت و کمال تم

کند و فکری انسان است. این است که همه چیز را برای یک ملت فراهم می

علم را هم برای او به ارمغان می آورد. ما در این صراط و در این جهت هستیم. 

ریخی ملت ایران در نه اینکه ما تصمیم بگیریم این کار را بکنیم؛ بلکه حرکت تا

 حال به وجود آوردن آن است.

 شمسی( ۱۳۷۳)به مناسبت حلول سال 

 

 كسب قدرت-۲

غلط است اگر کسی خیال کند)) ما باید تالش کنیم تا به آن جا برسیم که مثالً 

امروز ملت های غربی رسیدند((! البته علم آنها را باید به دست آوریم. علم 

ار یک ملت سالم و کامل باشد مایه خیر و برکت شکوفا و پیشرفته اگر در اختی

 است. سالح مدرن اگر در اختیار یک ملت عاقل و کامل باشد، بی خطر است.

های سالم باشد مایه رشد در اختیار فرزانگان عالم و انسان اگر انرژی اتمی

انسانهاست؛ اما اتم، در دست ملتی که از کمال برخوردار نیست تهدیدکننده 

است. موشک های قاره پیما، کالهک های اتمی، زرادخانه های  حیات بشری

پیشرفته، فناوری فضایی و ارتباطات شگفت آور، وقتی در اختیار قدرت های 

 امروز مستکبر دنیا باشد، نتیجه اش چه میشود؟ 

و دیروز شوروی -شود که امروز آمریکا یا قدرت های دیگراش ظلمی مینتیجه

ها انسان روا می داشتند و می دارند. امکاناتی در حق ملت ها و میلیون -سابق

که آنها دارند، علم است، قدرت است، سالح است؛ اما کمال نیست. می بینید 

 تهای ضعیف را میدرند.که قدرتها، با سالح و پولی که در اختیار دارند، مل

در داخل کشورهای خودشان هم وضعیت بهتر از این نیست؛ یعنی در داخل  

جامعه ثروتمند و پیشرفته و برخوردار از ترقی و تکامل مادی آمریکا، اختالف 

طبقاتی، بسیار زیاد است. آنجا به سیاهان، فقرا و کارگران ظلم میشود، آمار قتل 

از همه جای دنیا بیشتر است؛ با  -به نسبت-کاو آدم کشی و جنایت در آمری

 های مادی دارند.اینکه آنها علم، فنآوری، ثروت و پیشرفت

 ( ۱۳۷۱ /۱ /۱۵) روز عید سعید فطر در مشهد 

هرکس هر کاری برای پیشرفت این کشور می کند، یک حرکت اساسی برای 

ویان عالم کند، که مشتی بر دهان امریکا و همه زورگاستقالل این کشور می

کنند، وعده کمک فرموده است است. خداوند به کسانی که در راه او حرکت می

به این وعده هم عمل کرده است، که همه ما آن را  -بحمداهلل-و تا به حال 

 مشاهده کرده ایم و دیده ایم؛ بعد از این هم خواهد بود.

 ( ۱۳۷۶/  ۸ /۱۴آبان  ۱۳)یوم اهلل 

 ت طیبههدف نهایی؛ نیل به حیا -۳

هدف از همه مبارزاتی که ملت ایران به رهبری امام بزرگوار انجام داد تا 

انقالب به پیروزی رسید و همه تالش هایی که بعد از پیروزی انقالب در این 

کشور انجام شد، تشکیل حیات طیبه اسالمی بود. اسالم برای انسان، روش 

   ط محقق شد، انسان زندگی مناسب و الیقی قایل است. اگر تنها این شرای

می تواند به سعادت و کمال برسد. تالش همه دلسوزان بشر و راهنمایان بزرگ 

انسان و انبیای و اولیا و مجاهدان فی سبیل اهلل در طول تاریخ، این بوده است 

که این حیات طیبه را برای بشر به وجود آورند. از طرف دیگر، سعی همه 

ت آن بوده است که بشر را از این حیات دشمنان انسان و شیاطین و طواغی

 طیبه دور کنند.

ما خواسته ایم که در میان ظلمات جاهلیت قرن بیستم، خورشید فروزان اسالم 

 را به درخشش درآوریم. ما خواسته ایم در هنگامی که نسل های بشر،

 -داری پلید غرب تا کمونیسم ملحد شرقاز سرمایه-از مکتب های گوناگون 

د، بتوانیم مکتب حیات بخش و راه زندگی سالم و مطلوب و شیرین دلزده شدن

را به بشر نشان دهیم و آن، حیات طیبه اسالمی است. تقریباً، هرچه و در هر 

قسمتی که ما در راه اسالم پیش رفتیم، در همان قسمت زندگی شیرین شده 

در است و در هر بخشی که توفیق پیدا نکردیم در جهت اسالم حرکت بکنیم، 

 آن بخش زندگی سخت و تنگ و تلخ باقی مانده است.

 ( ۱۳۶۸ /۱۰/ ۱۹)سالروز قیام مردم قم 


