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بیانیه دفتر تبلیغات اسالمی بمناسبت نهم دی ماه
دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم بــا صــدور
بیانیــه ای ضمــن قدردانــی از حضــور بــا بصیــرت
مــردم در راهپیمایــی عظیــم نهــم دی ماه ســال ،۱۳۸۸
پیــروزی امــروز جبهــه مقاومــت در منطقــه بویــژه
ســوریه و عــراق را حاصــل همیــن تفکــر دانســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه
قــم ،متــن ایــن بیانیــه بدیــن شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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نهــم دی مــاه ســال  ۱۳۸۸نمایــش پایبنــدی ملــت ایــران بــه
اســامیت و جمهوریــت نظــام و والیــت پذیــری آنــان بــود و بــا
تبلــور بصیــرت و تبعیــت از والیــت فقیــه ،مظهــر نفوذناپذیــری
ایرانیــان و پاســخ منفــی آنــان بــه جبهــه دشــمن قــرار گرفــت.
ایــن حماســه عظیــم بــه جهانیــان ثابــت کــرد کــه ملــت و نظــام
جمهــوری اســامی ایــران در پرتــو والیــت فقیــه یــک حقیقــت
واحــد اســت و از چنــان ظرفیــت و اقتــداری برخــوردار مــی باشــند
کــه بــه راحتــی قــادر بــه خنثــی نمــودن هرگونــه توطئــه و فتنــه
هســتند.
نهــم دیمــاه نمــاد پایــداری و مقاومت بــر ارزشهــا و یکــی از رخدادهای
بــزرگ و درسآمــوز در تاریــخ انقــاب اســامی و بــدون شــک یکــی از

بزرگتریــن ،تاثیرگذارتریــن و مانــدگار تریــن حرکــت هــای بعــد از انقــاب
اســامی اســت کــه پیــروزی امــروز جبهــه مقاومــت در منطقــه بویــژه
ســوریه و عــراق حاصــل همیــن تفکــر اســت.
بــه طــور قطــع اگــر تفکــر و اتحــادی کــه در مصــاف بــا جبهــه متحــد
ضدانقــاب داخلــی و خارجــی و پروپاگانــدای غربیهــا ،نظــام اســامی
را از چالشــی ســخت و توطئـهای پیچیــده و خطرنــاک عبــور داد و نهــم
دی مــاه را رقــم زد ،الگــوی تمامــی مســلمانان مظلــوم در کشــورهایی
همچــون فلســطین ،بحریــن ،یمــن و ...باشــد ،پیــروزی آنــان نیــز
قطعــی اســت و تصمیــم هــای غیرعقالنــی مســتکبرین همچــون
انتقــال ســفارت خانــه شــان بــه قــدس شــریف و تشــکیل داعــش راه
بــه جایــی نخواهــد بــرد.
دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم ضمــن قدردانــی از حضــور
بــا بصیــرت مــردم در راهپیمایــی عظیــم نهــم دی مــاه ســال ۱۳۸۸
و دعــوت جهــت حضــور پرشــور در مراســمات بزرگداشــت ایــن روز،
تاکیــد مــی نمایــد کــه همــواره بایــد بــا تاســی بــه آموزههــای نــاب
اســامی ،قــرآن ،درسهــا و عبرتهــای عاشــورایی و پیــروی از
رهنمودهــای داهیانــه مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیـتاهلل العظمــی
امــام خامن ـهای (مدظلــه العالــی) در راه اصــول و ارزشهــای اســام
و انقــاب ایســتادگی و مقاومــت کــرده و آمــال و آرزوهــای شــیطانی
دشــمنان و فتنهگــران را ســرکوب و اهــداف پلیــد آنــان را در نطفــه
خفــه نمــود.

ت مداری در انديشه مقام معظم رهبری
بصیر 
تاکنــون از خــود پرســیدهایم چــه عواملــی باعــث میشــود برخــی افــراد
دچــار بــی بصیرتــی شــده ،نتواننــد ســره را از ناســره تشــخیص دهنــد؟ بـ ه
راســتی بــرای گــم نکــردن راه چــه بایــد کــرد؟ چگونــه میتــوان راه را
بازشــناخت و فریفتـهی ســخنان و رفتارهــای دشــمنان نقابــدار و منافقــان
فتنهگــر و فتنهگــران منافــق نگردیــد؟! چگونــه میتــوان بیــن حــق
و باطــل ،جدایــی افکنــد و راه را از کژراهــه شناســایی نمــوده ،مســیر را
اشــتباهی نپیمــود؟
راهــکار همــان اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب بارهــا تأکیــد کردهانــد
کــه« :شــما در جبهــهى جنــگ اگــر راه را بلــد نباشــید ،اگــر نقشـهخوانى
بلــد نباشــید ،اگــر قطبنمــا در اختیــار نداشــته باشــید ،یــک وقــت نــگاه
میکنیــد مىبینیــد در محاصــرهى دشــمن قــرار گرفتهایــد؛ راه را
عوضــى آمدهایــد ،دشــمن بــر شــما مســلط میشــود .ایــن قطبنمــا
همــان بصیــرت اســت»1.
ولــی آیــا بصیــرت بــرای اشــخاص خاصــی الزم اســت یــا مســئلهای
عمومــی اســت؟ آیــا بــر همــگان الزم اســت کــه بینــش واالیــی داشــته
باشــند؟ رهبــر معظــم انقــاب میفرماینــد« :اگــر همـهی تعاریفــی کــه در
خصــوص بصیــرت آورده شــده را در یــک جملــه خالصــه کنیــم میتــوان
گفــت :بصیــرت یعنــی وجــود چشــمان تیزبینــی در انســان کــه بتوانــد
پشــت صحنــهی مســائل پیچیــدهی سیاســی را بــهخوبــی تشــخیص
دهــد .ایــن مهــم در طــول دوران تاریــخ معاصــر ایــران و حــوادث بعــد از
انقــاب ،خــط کــش جــدا شــدن افــراد هوشــیار از غافــل بــوده اســت»2.

 -1دنیاخواهی
یکــی از عوامــل اصلــی کمبــود بینــش ،حــب دنیــا و تعلّــق بیــش از انــدازه
بــه امــور دنیــوی اســت .ایــن امــر باعــث میشــود برخــی افــراد دانســته یــا
نادانســته ،بــرای حفــظ مقــام و مســئولیت دنیایــی ،ثــروت و دارایــی و ...دنیــا
را بــر آخــرت مقــدم دارنــد؛ و ایــن آفــت باعــث کــور و کــر شــدن حقیقــی و
باطنــی آنــان نســبت بــه حقایــق میشــود .رســول خــدا(ص) فرمــود« :هــر
کــه بــه دنیــا گرایــد و آرزوهــای دنیویــش دور و دراز گــردد ،خداونــد بــه
انــدازهی گرایــش او بــه دنیــا ،دلــش را کــور مــی گردانــد»4.
 -2کمخردی
اگــر افــراد ،دارای مبانــی و افــکار مشــخص -کــه برگرفتــه از مطالعــه و
تفکــر و تعمــق در مســائل اســت -نباشــند ،درک و بینــش درســتی از حــوادث
و اتفاقــات پیرامونــی نخواهنــد داشــت و پیوســته بــا ارائـهی نظــرات نادرســت و
تحلیلهــای اشــتباه ،افــکار منفــی و اقدامــات خرابکارانــه را بــه افــراد جامعــه
منتقــل میکتتــد .همچنیــن بــا ادعــای فهــم و درک فــوق العــادهای  -کــه
گویــا کــس دیگــری بــدان دســت نیافتــه و نخواهــد یافــت  -ایجــاد مــوج
منفــی در جامعــه ایجــاد میکتتــد .حضــرت امیــر(ع) بــا اشــاره بــه همیــن
ـر لَـ ُه؛ کســی کــه اهــل فکــر و
ـر َة ل َِمـ ْ
ـن ال ف ِْكـ َ
نکتــه مــی فرماینــد« :ال بَصيِـ َ
اندیشــه نیســت ،بصیــرت و بینــش هــم نخواهــد داشــت» 5.آن حضــرت بــا
اشــاره بــه پیامدهــای وجــود چنیــن افــراد  -فاقــد فکــر و تحلیــل و بینــش
ـد الن ََّظ ـ ِر؛
صحیــح –ی در صفــوف جامعــه میفرمایــدَ « :فا ِق ـ ُد الْ َب َص ـ ِر َفاسِ ـ ُ
آن کــه بصیــرت و بینــش را از دســت بدهــد ،نظــرش هــم ،نادرســت و
بــیارزش اســت»6.

اهمیت و جایگاه بصیرت
اهمیــت و جایــگاه بصیــرت ،روشــنبینی و درک درســت از شــرایط
و فضاهــا اســت ،بــه گونــهای کــه قــرآن کریــم یکــی از ویژگىهــای
فرســتادگان الهــی را داشــتن بینــش صحیــح از رفتارهــا و کردارهــا دانســته
و جامعــهی اســامی و پیــروان دیــن را نیازمنــد ایــن ویژگــی معرفــی
ـل هـ ِذ ِه َســبیلی أَ ْد ُعــوا إِلَــى ّ
کــردهُ « :قـ ْ
ـن ات ََّب َعنی؛
ـر ٍة أَنَــا َو َمـ ِ
الل َعلــى بَصیـ َ
بگــو ایــن راه مــن اســت .مــن و پیروانــم بــا بصیــرت کامــل ،همـهی مردم
را بــه ســوى خــدا دعــوت مىکنیــم» کســی کــه بصیــرت الزم را بــه
همــراه یــک ســری دیگــر از شــرایط  -کــه اشــاره خواهیــم کــرد  -داشــته
باشــد ،در روزهــای فتنــه و فضاهــای غبارآلــود ،مســیر را اشــتباه نخواهــد
پیمــود و از توانمنــدی و جســارت برخــورد بــا دیگــران و اظهــار حــق و
حقیقــت برخــوردار میشــود.
ایــن جاســت کــه هــر جامع ـهای بــا داشــتن رهبــری بصیــر و نیروهایــی
ایــن چنیــن ،بهراحتــی میتوانــد نقشــههای دشــمنان و فتنهگــران را
نقــش بــرآب نمــوده ،جامعــه را از وجــود آنــان پاکســازی نمایــد.
حضــرت علــی(ع) در ایــن مــورد میفرمایــدَ « :و لَ ِك ِّنــی اَضْ ــ ِر ُب ب ِ ْال ُم ْقبِــل
ـب اَبَــداً َح ّتــی
اِلَــی الْ َحـ ِّ
ـر َع ْن ـ ُه َو ب ِ َّ
االســا ِم ِع الْ ُمطِ ی ـ ِع الْ َعاصِ ــی الْ ُمریـ َ
ـق الْ ُم ْدبِـ َ
َي ْأتِــی َعلــی َي ْو ِمــی؛ مــن بــا نیروهــای گرویــده بــه حــق ،فراریــان را ســرکوب
میکنــم و بــا ســربازان آمــاده بــه فرمــان ،دودالن وسوســهگر را درهــم
میکوبــم»3.
در اهمیــت و جایــگاه بصیــرت همیــن بــس کــه در آموزههــای دینــی مــا،
انســان بــی بصیــرت هماننــد فــردی کــور دانســته شــده اســت.

 -3هوا و هوس
هــر انســانی در حالــت تعــادل و نبــود میدانهــای آزمایــش ،بــا مشــکل
خاصــی مواجــه نمیشــود .مشــکل جایــی نمایــان میگــردد کــه هواهــای
نفســانی و وسوسـههای شــیطانی ایــن تعــادل را از انســان بگیــرد و بــا تابلــو
قــرار دادن منافــع و خواســتههای نفســانی ،فــردی ،جناحــی و ماننــد آن در
پیــش چشــم انســان ،قــدرت انتخــاب را متزلــزل نمــوده ،او را در دو راهــی
حــق و باطــل قــرار دهــد .در چنیــن میدانــی ،کســانی کــه بــر نفــس خــود
مدیریــت نداشــته باشــند ،بــهراحتــی در دام خواهشهــای نفســانی افتــاده،
بصیــرت و بینــش الزم را بــرای خــروج از ایــن فضاهــا نخواهنــد یافــت.
حضــرت علــی(ع) میفرمایــد« :ال َهــ َوی شَ ــ ِر ُ
یك الْ َع َمــی؛ هــوا و هــوس،
شــریک کوردلــی اســت»7.
 -4غفلت و لجاجت
غفلــت و لجاجــت ،دو عامــل آفـتزای پرخطــر در مســیر زندگــی اســت کــه
همــواره انســان را بــا تهدیــد مواجــه ســاخته ،چــه بســا باعــث میشــود
ثمــرهی یــک عمــر زحمــت و تــاش و خدمــت انســان ،پــوچ و نابــود گــردد.
نمونههــای تاریخــی فراوانــی هماننــد «بلعــم بــن باعــورا» و ...هســتند کــه
بــا غفلتزدگــی و خیرهســری ،زحمــات و تالشهایشــان را نیســت و
نابــود کردنــد .قــرآن و روایــات نیــز بــه انســان هشــدار میدهــد کــه همــه
بایــد مراقــب باشــند تــا اعمــال نیکشــان را بــا اعمــال نــاروا َح ْبــط و نابــود
نکننــد8.
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یافتــن غفلــت ،دیــدهی بصیــرت را کــور میســازد»9.
از پیامدهــای غفلتزدگــی ایــن اســت کــه چنیــن افــرادی بــه گمــان ایــن
کــه تشخیصشــان برتریــن تشــخیص و درک و فهمشــان ،باالتریــن درک

واکاوی برخی علل نبود بصیرت

و فهــم اســت ،دچــار خودبینــی و وهمگرایــی میگردنــد و بــر ایــن
باورهــای نادرســت خــود ،پافشــاری و لجاجــت هــم مــی ورزنــد .در چنیــن
فضایــی اســت کــه زمینههــای کــج فهمــی ،بــیبصیرتــی و کــوری دل
مهيــا.
فراهــم میشــود و بســتر فتنــه و آشــوبّ ،
رهبــر معظــم انقــاب در ایــن بــاره مــی فرماینــد« :بعضــى اشــخاص،
لجبازنــد و هــر چــه انســان حقیقــت را در مقابلشــان قــرار مىدهــد ،روى
موضــع لجوجان ـ ه ی خــود اصــرار مىکننــد .چنیــن رو ّي ـهاى ،انســان را از
حقیقــت دور مىکنــد .فــرد لجــوج ،در ابتــداى لجبــازى ،هنــوز اندکــى نــور
حقیقــت را مىفهمــد و احســاس مىکنــد کــه کارش بــر اســاس لجبــازى
اســت امــا وقتــى لجاجــت وى تکــرار شــد ،دیگــر آن انــدک نــو ِر حقیقــت
را هــم نمىفهمــد .در او ،باطــن و اعتقــاد و عقیــدهاى دروغیــن بــه وجــود
مىآیــد کــه اگــر بــه خــود برگــردد و تعمــق کنــد ،مىبینــد ایــن کــه
ـن جــان،
در ذهــن اوســت ،عقیــده نیســتَ « ،عـ ْ
ـن َظ ْه ـ ِر الْ َقلْــب» و از باطـ ِ
نیســت.
امــا لجاجــت نمىگــذارد کــه او ســروش حقیقــت و پیــام معنویــت و حــق
ـوش جــان بشــنود .دیدیــد کســانى کــه در مقابــل اســام و انقــاب
را بــه گـ ِ
اســامى و فرمایشــات امــام و حقّانیــت واضــح و مظلومان ـ ه ی ملــت ایــران
ایســتادند و لجاجــت کردنــد ،چگونــه ایــن لجاجــت بــه گمراهىشــان
انجامیــد! ... 10عزیــزان مــن! تمــام مشــکالتى کــه بــراى افــراد یــا
اجتماعــات بشــر پیــش مىآیــد ،بــر اثــر یکــى از ایــن دو اســت؛ یــا
عــدم بصیــرت ،یــا عــدم صبــر .یــا دچــار غفلــت مىشــوند ،واقعیتهــا را
تشــخیص نمىدهنــد ،حقایقهــا را نمىفهمنــد ،یــا بــا وجــود فهمیــدن
واقعیــات ،از ایســتادگى خســته مىشــوند .لذاســت کــه بــه خاطــر یکــى
از ایــن دو  -یــا هــر دو  -تاریــخ بشــر ُپــر از محنتهــاى بــزرگ
ملتهاســت؛ ُپــر از غلبــهى زورگویــان عالــم بــر ملتهــاى ضعیــف
النفــس و غافــل اســت»11.
 -5آرزوهای به یپایان
آرزوهــای دور و دراز ،از مهمتریــن رذایــل اخالقــی اســت کــه در کتابهــای
بــزرگان و آیــات و روایــات فراوانــی از آن یــاد شــده اســت .پیامبــر اکرم(ص)
در روایــت مشــهوری «طــول اَ َمــل» را یکــی از دو دشــمن بســیار خطرنــاک
بــرای انســانها برشــمرده و فرمــوده اســت« :شــدیدترین چیــزی کــه از
آن بــر شــما میترســم دو خصلــت اســت :یکــی پیــروی از هــوا و هــوس
و دیگــری آرزوی طــول و دراز .هواپرســتی ،شــما را از حــق بــاز م ـیدارد و
آرزوی دور و دراز ،شــما را بــر دنیــا حریــص میکنــد»12.
بصیرت از نگاه رهبر معظم انقالب
ایشــان در ســخنرانی هــای مختلفــی بــه بررســی ابعــاد ایــن مســئله
پرداختهانــد و در آن بــه نقــش محــوری خــواص در تبییــن حقایــق و
روشــنگری هــا تأکیــد کردهانــد .بــه تناســب بحــث ،برخــی از بیانــات
ایشــان را بــا ذکــر عنــوان نقــل میکنیــم؛ باشــد کــه چــراغ راهــی بــرای
آینــدگان شــود و همــگان بــا پیــروی از بیانــات ایشــان ،بــه وظیفـهی دینی
و انقالبــی خویــش عمــل نماییــم.
اهمیت بصیرت
«ایــن کــه مــن در طــول چنــد ســال گذشــته همیشــه بــر روى بصیــرت
تأکیــد کــردهام ،بــه خاطــر ایــن اســت کــه یــک ملتــى کــه بصیــرت دارد،
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مجموعــهى جوانــان یــک کشــور وقتــى بصیــرت دارنــد ،آگاهانــه حرکــت
میکتتــد و قــدم برمیدارنــد .همــهى تیغهــاى دشــمن در مقابــل آنهــا
کنــد مــی شــود .بصیــرت ایــن اســت .بصیــرت وقتــى بــود ،غبارآلودگــى
فتنــه نمیتوانــد آنهــا را گمــراه کنــد ،آنهــا را بــه اشــتباه بینــدازد .اگــر
بصیــرت نبــود ،انســان ولــو بــا نیــت خــوب ،گاهــى در راه بــد قــدم
میگــذارد»13.
ضرورت بصیرت برای اقشار تحصیلکرده
اجتماعــى امــروز ،بــدون بصیــرت نمیشــود
زندگــى پیچیــدهى
«در
ِ
ِ
حرکــت کــرد .جوانهــا بایــد فکــر کننــد ،بیندیشــند ،بصیــرت خودشــان
را افزایــش بدهنــد .معلمــان روحانــى ،متعهــدان موجــود در جامعــهى مــا
از اهــل ســواد و فرهنــگ ،از دانشــگاهى و حــوزوى ،بایــد بــه مســئلهى
بصیــرت اهمیــت بدهنــد؛ بصیــرت در هــدف ،بصیــرت در وســیله ،بصیــرت
در شــناخت دشــمن ،بصیــرت در شــناخت موانــع راه ،بصیــرت در شــناخت
راههــاى جلوگیــرى از ایــن موانــع و برداشــتن ایــن موانــع؛ ایــن بصیرتهــا
الزم اســت ...بصیــرت یعنــى ایــن کــه بدانیــد چــه میخواهیــد ،تــا بدانیــد
چــه بایــد بــا خودتــان داشــته باشــید»14.
بصیرت ،ابزار مبارزه با جنگ نرم
«بایــد همیشــه هشــیارى نســبت بــه همــهى جوانــب باشــد .امــا ایــن،
اولویــت اســتکبار در مواجهــهى بــا نظــام اســامى نیســت .اولویــت ،آن
چیــزى اســت کــه امــروز بــه آن میگوینــد جنــگ نــرم؛ یعنــى جنــگ
بــهوســیلهى ابزارهــاى فرهنگــى ،بــه وســیلهى نفــوذ ،بــه وســیلهى دروغ،
شــرفتهاى کــه امــروز وجــود
بــه وســیلهى شــایعهپراکنى؛ بــا ابزارهــاى پی 
دارد .ابزارهــاى ارتباطــىاى کــه ده ســال قبــل و پانــزده ســال قبــل و
ســى ســال قبــل نبــود ،امــروز گســترش پیــدا کــرده .جنــگ نــرم یعنــى
ایجــاد تردیــد در دلهــا و ذهنهــاى مــردم .خــوب ،شــما ببینیــد در یــک
چنیــن وضعیتــى چــه چیــزى بیــش از هم ـه بــراى انســان مهــم اســت؟
بصیــرت».

بــر ملتهــا وارد میشــود ،در بســیارى از مــوارد بــر اثــر بىبصیرتــى
اســت .خطاهایــى کــه بعضــى از افــراد میکتتــد  -مىبینیــد در
جامعــهى خودمــان هــم گاهــى بعضــى از عامــهى مــردم و بیشــتر از
نخبــگان ،خطاهایــى مــی کننــد .نخبــگان کــه حــاال انتظــار هســت کــه
کمتــر خطــا کننــد ،گاهــى خطاهایشــان اگــر ک ّمــ ًا هــم بیشــتر نباشــد،
کیفــ ًا بیشــتر از خطاهــاى عامــهى مــردم اســت  -بــر اثــر بىبصیرتــى
اســت؛ خیلىهایــش ،نمــی گوییــم همــهاش .بصیــرت خودتــان را
بــاال ببریــد ،آگاهــى خودتــان را بــاال ببریــد .مــن مکــرر ایــن جملــهى
بصیرت در شناخت خائنان
امیرالمؤمنیــن(ع) را  -بــه نظــرم در جنــگ صفیــن  -در گفتارهــا
ــم ا ِّل اَ ْه ُ
«بنــده بارهــا بــر روى بصیــرت تکیــه میکنــم ،بــه خاطــر همیــن .بیــان کــردم کــه فرمــود :اَ َل َو َل َي ْحم ُ
ــل الْ َب َصــ ِر
ِــل َهــذا الْ َعلَ َ
الص ْبــر»16.
مــردم بداننــد چــه اتفاقــى دارد مىافتــد؛ ببیننــد آن دســتى را کــه َو َّ
دارد صحنهگردانــى میکنــد ،صحنــه را شــلوغ میکنــد تــا در خــال
شــلوغىهاى مــردم ،یــک عنصــر خائنــى ،یــک عنصــر دستنشــانده و پينوشتها:
دسـتآموزى بیایــد کارى را کــه آنهــا میخواهنــد ،انجــام بدهــد و نشــود  .1بیانات در دیدار عمومى مردم چالوس و نوشهر.1388/7/15 ،
او را تــوى مــردم پیــدا کــرد؛ ایــن کارى اســت کــه دشــمن میخواهــد
انجــام بدهــد .هــر اقدامــى کــه بــه بصیــرت منتهــى بشــود ،بتوانــد عنصــر .2رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اعضــای دفتــر رهبــری و ســپاه حفاظــت
خائــن را ،عنصــر بدخــواه را از آحــاد مــردم و تــودهى مــردم جــدا کنــد ،او ولــى امــر.1388/5/5 ،
ج البالغه ،خطبهی.6
را مشــخص کنــد ،ایــن خــوب اســت .هــر اقدامــى کــه فضــا را مغشــوش .3نه 
کنــد ،مشــوّش کنــد ،انســانها را نســبت بــه یکدیگــر مــردد کنــد،
.4تحف العقول ،ص.60
فضــاى تهمتآلــود باشــد ،مجــرم و غیرمجــرم در آن مخلــوط بشــوند،
.5غرر الحکم ،ص ،647ح.7937
ایــن فضــا مضــر اســت ،مخالــف اســت»15.
.6میزان الحکمه ،ج،2ص. 504
بی بصیرتی و بالها
.7نهج البالغه ،نامهی.31
«اگــر مــن بخواهــم یــک توصیــه بــه شــما بکنــم ،آن توصیــه ایــن
خواهــد بــود کــه بصیــرت خودتــان را زیــاد کنیــد؛ بصیــرت .بالهایــى کــه  .8حبــط اعمــال یعنــی از بیــن رفتــن پــاداش عمــل نیــک ،بــه دنبــال گناهی

کــه در پــی آن عمــل ،انجــام گرفتــه اســت .در قــرآن نیــز بــه همیــن
معنــی اشــاره شــدهاســت .زمــر ،آی هــی.65
 .9عیون الحکم و المواعظ ،ص .250غرر الحکم ،ح.5146
 .10بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامى در دیــدار رئیــس جمهــور و
وزیــران .1384/6/8

هیئــت
 .11دیــدار بــا گــروه کثیــرى از دانشــجویان و دانشآمــوزان بــه مناســبت
ســیزدهم آبــان ،ســالروز میــاد امــام علــى(ع). 1377 /8 /12 ،
 .12محجه البیضاء ،ج ،8ص.245
 .13بیانات در دیدار عمومى مردم چالوس و نوشهر.1388/7/15 ،
 .14بیانات در دیدار عمومى مردم چالوس و نوشهر.1388/7/15 ،
 .15بیانــات رهبــری در دیــدار جمــع کثیــرى از بســیجیان کشــور /9 /4
.1388
 .16نهج البالغه ،خطبهى .173

