
 

 

خامنه ای در ديدار با مجمع نمايندگان  حضرت آيت اهلل

کردند و مسئولین  طالب، اشاره به طلبه و حوزه انقالبی

حوزه را از خطر جدی انقالب زدايی از حوزه ها بر 

 .داشتند حذر

را مشغول کرده است که ذهن اکثر طالب  اما سوالی

ونیز نقطه مقابل آن حوزه ی انقالب  تعريف طلبه انقالبی

 .زدا و طلبه ضد انقالب است

 و تر مهم  است مؤلفه هايی مطرح شود که سعی شده

رابطه دو سويه  و بوده عوامل ديگر از تر پرتکرار

دارند. يعنی داشتن آن ها مثبت و نداشتن آنها نشانه 

 .زدايی است انقالب

انقالبی گری،درديدار اخیر مقام معظم  :مؤلفه اول

ازنکات مهم  يکی ،رهبری با مجمع نمايندگان طالب

اشاره شده توسط حضرتشان اين است که انقالب توسط 

فراگیر شد و اگر حوزه نبود اين  طالب حوزه علمیه

ها منبر  انقالب فراگیر نمی شد.علتش اين است که طلبه

اقشار اين را ندارند مردم عوام و و تبلیغ دارند که ديگر 

دانشجويان تاثیر زيادی در انقالب دارند عوام به  نیز

قوی اين اثر گذاری را  دلیل نداشتن بدنه اجتماعی

 ندارند، حال بعد از اين فرمايش به ذهن می رسد اولین

نکته طلبه انقالبی اين است که يک طلبه در درجه اول 

را بشناسد و در درجه انقالب  بايد آرمان ها و اهداف

زيرا طبق  بعدی در تريبون ها و منابر آن را تبلیغ کند

فرمايشات گذشته امام خامنه ای الزمه حفظ انقالب و 

سريع انقالب اين است که مردم آرمان  حرکت صحیح و

 .ها و اهداف آن را به خوبی بشناسند

زی در طالب و حیه استکبار ستیرو :ممؤلفه دو

است، که امام خامنه ای بیان می کنند که  حوزه ی علمیه

بدانند که استکبار با  حوزه ها بايد استکبار ستیز باشند و

 .اصل انقالب دشمن است

انقالبی با توجه به اين مؤلفه يعنی طلبه ای که  پس طلبه

استکبار هرگز نمی تواند  ايمان به اين داشته باشد که

انقالب  با انقالب بردارد تا جايی که اصلدست از دشمنی 

را نابود کند و شايد طبق تعابیر گذشته مقام معظم 

حوزه را تهديد می کند همان است  رهبری آن خطری که

را از  که برخی از بزرگان حوزه، فکر استکبار ستیزی

ذهن خود بیرون کنند و به پیمان های پوشالی و توخالی 

تی و صمیمیت از دشمن امید دوس دشمن اعتماد کرده

آن در  داشته باشند. طبیعی است با اين روحیه وترويج

منابر آرمان اصلی انقالب که استقالل کشور است 

خود انقالب در خوشبینانه  زيرسوال رفته و به خودی

 .خواهد شد ترين حالت استحاله و بدبینانه ترين آن نابود

داشتن رهبری در رابطه با همین استقالل و  مقام معظم

فرمايند قبل از انقالب  روحیه عزت و استقالل ملی می

 )قطعات هواپیماها را وقتی میخواستند تعمیر کنند،

ی بزرگ که  يعنی يک قطعه-های دربسته را  قطعه

 -مثالً چهل پنجاه قطعه متشکّل است در درون خودش از

 ی دربسته را در حق نداشتند باز بکنند؛ اين قطعه

د میبردند آمريکا، آنجا عوض میکردند هواپیما میگذاشتن

هُمافر ايرانی، افسر فنّی ايرانی  و برمیگرداندند. يعنی

چه هست و  ببیند تا  حق نداشت به اين قطعه دست بزند

جوری  جوری بايد عمل کند؛ تفکّر قبل از انقالب اين چه

آمد ورق را برگرداند؛ به ايرانی شخصیّت  بود. انقالب

 (ئت دادداد، هويّت داد، جر

از افراط در عمل واهانت به  پرهیز :مؤلفه سوم

انقالبی گری  مقدسات ومراجع: يکی از مؤلفه های اصلی

در سخنان امام خامنه ای اين است که يک فرد انقالبی و 



 

 

طلبه انقالبی بايد از افراط به دور باشد و  در راس آن

جمله آن مقدسات مراجع  نیز از توهین به مقدسات که از

 اشد خودداری کند. توهین و خرده گیری به مراجعمی ب

کاری مزموم است که افراط در طلبه ها را به دنبال دارد 

عنوان انتقاد و يا احساس مسولیت  وگاه با توجیهاتی به

قبیح می  انجام می پذيرد که مقام معظم رهبری آن را

دانند و طلبه انقالبی را از آن منع می کنند. بايد دانست 

شرايطی دارد که بدون آن انتقاد تبديل به تهمت  ادکه انتق

 .و يا بدبینی می شود

ثبات قدم و حفظ رابطه خود با انقالب، : مؤلفه چهارم

رهبری بیان می فرمايند  يکی از مؤلفه هايی که مقام معظم

 اين است که طلبه انقالبی در راه حفظ ونشر معارف

انقالب که همان آرمان ها و اهداف است ثبات قدم داشته 

انقالب را حفظ کند. برخی شبهه  باشد و رابطه خود با

همان تفکر  می کنند که آخوند نبايد حکومتی باشد و اين

ناصحیح و ضد انقالب است که بايد اصالح شود آخوند 

دشمنان کسانی هستند که از هويت  حکومتی از ديد

از آن نمی  دفاع می کنند و خود را جدایانقالب و نظام 

دانند. درحالیکه امام خامنه ای می فرايند روحانیت و 

تمام وجود از آرمان های انقالب دفاع  طالب بايد با

دين از نظام  کنند. و طلبه هرگز نبايد فکرکند که

 .جداست و يا خود را از نظام جدا و مستقل بداند

عیار ها عمل کند می موارد اگر کسی با اين م در تمام

گری را دارد و اگر  توان گفت شاخصه های مهم انقالبی

برخالف آنها عمل کند و يا اعتقاد داشته باشد می توان 

.روحیه انقالبی ندارد و انقالب زدا است گفت
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