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مأموریت

اگر جوان ایرانی بخواهد مأموریت خود را دریابد ،باید ببیند در محور
مختصاتی با دو محور عمودی و افقی «ایمان» و «انقالب اسالمی» ،در
کجا ایستاده است؟ آنچه روشن است ،اینکه «وظیفهشناسی» و «عمل
مبتنی بر آن» بیش از آنکه مسألهای انتزاعی و نوعی باشد ،یک واقعیت
عینی و مصداقی است .یعنی مأموریت و وظایف هر کسی و هر جوانی
با جوان دیگر به فراخور زندگی و حیات آنها تفاوت دارد .اما این نکته
که رهبر معظم انقالب اسالمی همزمان با وضعیت و شرایط امروز از
جوانان کشورش توقع افزونتری دارد ،به هیچ استدالل و دلیلی نیاز
ندارد.
در این نوشتار و صرفنظر از همهی مصادیق و نمونههای متعددی که
در طول چند دههی گذشته و خصوصاً چند ماههی اخیر در بیانات و
پیامهای رهبر انقالب وجود دارد ،کوشیدهایم برخی از برجستهترین و
مغفولترین وظایف جوان مؤمن انقالبی را فهرست کنیم.

بیانات در دیدار دانشجویان1393/05/01

بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها1393/04/11

خداى متعال را شکرگزاریم از اینکه در این برههى از زمان ،کشور ما شاهد یک
مجموعهى جوانِ مؤمن و پرشور و پرانگیزه و صاحب منطق و فکر در زمینهى
مسائل اساسى کشور است .امروز جلسهى ما بسیار جلسهى خوبى بود؛ دو بخش
دارد این مسئله :یک بخش مربوط به جزئیات بیانات دوستانى است که اینجا بیان
کردند؛ خب ،مطالب خوب و مفید گفته شد؛ ممکن است بندهى حقیر با بعضى از این
بیانات موافق باشم ،با بعضى موافق نباشم؛ بحثِ محتواها یک بخش از مسئله است.
آن بخشى که به نظر من مهم و در خور ستایش و تقدیر است ،عبارت است از
روحیهى پرنشاط و مطالبهگر در مجموعهى دانشجویى که در بیانات این جمع
معدود و محدود خودش را نشان داد؛ این مهم است .ممکن است [از] آنچه در این
مطالبات وجود دارد ،بعضى منطقى نباشد ،بعضى قابل تحقق نباشد ،بعضى مورد قبول
نباشد؛ اما نَفْس این روحیهى مطالبهگرى و انگیزه براى خواستن و فکر کردن و
پیشنهاد دادن و انتقاد کردن ،مطلوب است .البته در همهى امور باید اخالق را ،دیانت
را ،حدود شرعى را رعایت کرد؛ از بىانصافى باید پرهیز کرد؛ از «قول بغیر علم»
باید اجتناب کرد؛ اینها به جاى خود محفوظ؛ آنچه مهم است ،این است که جوان
دانشجوى ما باید مطالبهگر ،پرانگیزه ،پرنشاط ،حاضر در صحنه و ناظر به مسائل
کشور باشد؛ و من این را امروز مشاهده میکنم که بحمداهلل هست.

ما امروز نیازمندیم که جوانان ما خوشروحیّه ،امیدوار ،شجاع ،داراى اعتمادبهنفس،
داراى ایمان ،داراى روحیّهى آیندهنگر ،داراى روحیّهى خدمت )باشند(؛ احتیاج
داریم دانشجوى ما اینجور بار بیاید .خب ،این را شما میتوانید در محیط علمى ،در
کالس درس تأمین کنید .عکس آن هم ممکن است :میشود با تعبیراتى ،با متلک گفتن
به بنیانها و اصول پذیرفتهشدهى کشور ،دانشجو را نسبت به آیندهى کشور بىاعتماد
کرد ،بىاعتقاد کرد ،الاُبالى کرد؛ این هم میشود .آنچه از استاد انتظار میرود فقط
تغذیهى علمى دانشجو نیست ،بلکه تقویت روحیّهى معنوى او و شخصیّت معنوى او
هم از استاد متوقّع است؛ شما میتوانید در این زمینه اثر بگذارید .سعى کنید دانشجو را
پایبند به تعلّقات معنوى ،تعلّقات خانوادگى ،تعلّقات میهنى بار بیاورید؛ دانشجو را
معتقد و مؤمن به فرهنگ اسالمى بار بیاورید .بعضى بهعکس عمل کردند در طول
سالهاى متمادى قبل از انقالب؛ بعد از انقالب هم البتّه تا امروز رگههایى مشاهده شده
در دانشگاهها؛ خب ،ما هم اطّالع داریم ،شما هم اطّالع دارید ،کسانى را و جریانى را
مىشناسیم ،مىشناختید  -حاال اسم کسان و اشخاص مورد نظر نیست -جریانى
وجود دارد که مرعوب و مغلوب تسلّط فرهنگ غربى است؛ هرچیزِ غربى براى او
مایهى تمجید [است] و هرچیزِ میهنى و ملّى و خودى مورد تحقیر و اهانت قرار
میگیرد؛ داریم کسانى از این قبیل؛ این درست عکسِ آنچیزى است که باید باشد.

بیاناتدردیدارمردماستانایالمدرسالروزوالدتامیرالمؤمنینعلیهالسالم1393/02/23

بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور1393/02/17

ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتى»؛ اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به نیروى داخلى ،به
ابتکار جوانها ،به فعّالیّت ذهنها و بازوها در داخل ،تکیه کنیم و اعتماد کنیم ،از فخر و
منّت دشمنان خارجى ،خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است .معناى اقتصاد
مقاومتى این است که ما نگاه کنیم ،ظرفیّتهاى بىپایانى را که در داخل هست جستجو
کنیم ،شناسایى کنیم ،با برنامهریزى درست و صحیح این ظرفیّتها را فعّال کنیم ،این
استعدادها به کار گرفته بشوند .من یکى دو روز پیش گفتم در یک دیدارى؛ هرجایى که
ما به ابتکار و استعداد جوانانمان تکیه کردیم ،آنجا ناگهان مثل چشمهاى جوشید ،شکوفا
شد؛ در قضایاى مربوط به مسائل هستهاى ،در قضایاى مربوط به مسائل دارویى ،در
درمانهاى گوناگون ،در سلّولهاى بنیادى ،در نانو ،در این برنامههاى صنعتىِ دفاعى،
هرجایى ما سرمایهگذارى [کردیم] و به این نیروى جوان و عالقهمند و مؤمن و بااخالص
داخلى تکیه کردیم و به او ارج نهادیم ،کارمان پیش رفت؛ خب ،به این برسیم .مسائل
اقتصادى هم همینجور است؛ ظرفیّتهاى اقتصادى باید فعّال بشود؛ این راه پیشرفت
کشور است .آنوقت کشور ،هم از لحاط مادّى و اقتصادى ،هم از لحاظ اعتبار بینالمللى،
هم از لحاظ عزّت ملّى و اعتمادبهنفس ملّت ایران ،و هم از لحاظ معنوى و اخالقى و
روحى پیشرفت خواهد کرد.
سال سوم /شماره دوازدهم /پاییز93

یک مسئله در دستگاه مدیریّتى آموزش و پرورش ،مسئلهى نیروها است .همینطور که
اشاره کردند ،آموزش و پرورش بزرگترین مجموعهى حکومتى در نظام جمهورى
اسالمى است .بیش از یک میلیون [نفر] موظّفینِ در این تشکیالت عظیمند که با بیش از
دوازده میلیون مستقیم ،و با بیش از دهها میلیون  -یعنى با خانوادهها  -غیر مستقیم،
سروکار دارند .اینچنین شبکهى عظیمى ،خیلى مهم است .نیروهایى که باید در این
شبکهى عظیم بهکار گرفته بشوند ،باید خصوصیّاتى داشته باشند .یکى از این
خصوصیّات این است که پرانگیزه باشند ،بانشاط باشند؛ از نیروهاى خسته ،فرسوده،
بىابتکار  -کسانى که هرچه بلد بودند ،به کار زدند ،دیگر هیچ کارى بلد نیستند  -نباید
بهعنوان عناصر اولویّتدار استفاده کرد .اولویّت با نیروهاى جوان ،بانشاط ،پرانگیزه،
متدیّن ،انقالبى و کسانى است که مسئلهى آنها در آموزش و پرورش ،همان مسئلهى
اصلى آموزش و پرورش باشد؛ یعنى تربیت انسانها؛ از اینها باید استفاده کرد؛ این یک
مسئله است .بنابراین در مدیریّتهاى کالن و سطح باالى آموزش و پرورش،اولین مسئله
به نظر من این است که نگاه کنند ،ببینند از چه نیروهایى استفاده میکنند؛ از نیروهاى
مؤمن ،انقالبى ،بانشاط ،عالقهمند ،عاشق کار خود ،و آمادهى ورود در میدانهاى دشوار

در محدودهى اهداف آموزش و پرورش؛ این مهمترین کار است.
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