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 این ملت یك وضع جدیدى پیدا کرد 

در سال گذشته ملت ایران از یك امتحان عبور كرد، از یك فتنه عبور كرد. این معنایش فقط این نیست كه حاال همه 
و محنت،  از فتنهفهمیدند ملت ایران قوى است؛ بلكه معناى مهمتر آن این است كه با این حركت، با این قدرت بر عبور 

اى در او به وجود آمد. تمام طول عمر انسان، قدم به قدم امتحانهاست. این ملت یك وضع جدیدى پیدا كرد؛ یك توانائى تازه
اگر ما بتوانیم بر هواى نفس خود غالب بیائیم، بتوانیم بصیرت خود را به كار بگیریم، بتوانیم موقع را بشناسیم، بدانیم كار 

آورد؛ این یك تعالى است، یك ى جدیدى از حیات به وجود مىآن را انجام دهیم، این در ما یك مرتبهالزم چیست و 
ترقى است. بنابراین روز بیست و پنجم آبان كه یك روز برجسته و یك نماد است، چنین حالتى را براى مردم اصفهان 

 .دارد
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 بصیرت، عنصر اول است

ى عظیم كه مشغول كار اى از این عرصهى بسیجیان عزیز، براى جوانها در هر نقطهى ما، براى همهآنچه كه براى همه
هستند، باید به عنوان شاخص مطرح باشد، عبارت است از این سه عنصر: بصیرت، اخالص، عمل بهنگام و به اندازه. این 

صیرت، گانه باید براى ما شاخص باشد؛ بیكدیگر توأم كنید و در نظر داشته باشید. این عناصر سهسه عنصر را همیشه با 
 .اخالص، عمل بهنگام و به اندازه

آنچه كه راه را مشخص میكند، بصیرت است. این سردار محترم و گرامى خیلى درست گفتند كه بسیجیان در قبال  
 88فكر خود و شخصیت خود پیچیدگى ایجاد كنند و بشناسند؛ قضایاى سال اند در ذهن خود و پیچیدگى اوضاع توانسته

ها هم اشتباه كردند؛ اگرچه اكثر آن كسانى كه اشتباه كرده بودند، ها اشتباه كنند و خیلىممكن بود خیلى .این را نشان داد
ا براى خود ن پرچم بصیرت رى كمى اشتباه را تصحیح كردند؛ اما حركت عظیم بسیج، این شاخص بصیرت و ایبه فاصله

؛ با «ال یعرف الحقّ بالرّجال»حفظ كرد؛ اشتباه نكرد؛ همان طور كه امیرالمؤمنین )علیه الصاّلة و السّالم( فرموده بود: 
ى موجه محترم است، مورد قبول است، مورد تكریم است؛ اما او نمیتواند ها نمیشود حق را تشخیص داد. یك چهرهچهره

ى پیغمبر راه را عوضى میروند، اشتباه میكنند. باید حق را ى موجهى مثل بعضى از صحابهگاهى چهره شاخص حق باشد.
شناخت، باید راه را تشخیص داد تا بفهمیم این شخص حق است یا باطل. هر كه از این راه رفت، حق است؛ هر كه از راه 



ى در زیر سقف بسیج و پرچم بسیج، این بصیرت دآمدهحق نرفت، مردود است. حق را باید شناخت. جماعت جوانِ مؤمنِ گر
بصیرت، عنصر اول است. در آینده هم باید همین جور باشد. قدرت تحلیل باید پیدا  .را نشان دادند؛ نشان دادند بابصیرتند

ركت حى این جریان بود، حق حیات به گردن جامعه و این كسى كه پدر همه -كرد، قدرت تشخیص باید پیدا كرد. امام 
فرمودند اگر من از اسالم جدا شوم، مردم از من رو برخواهند گرداند. شاخص، اسالم است؛ شاخص،  -عظیم داشت 

اشخاص نیستند؛ این حرف امام )رضوان اللَّه علیه( است. او به ما یاد داد كه راه را تشخیص بدهیم، حركت صحیح را 
بتوانیم بفهمیم كدام كار در جهت دشمن و در خط دشمن است  ى دشمن را بفهمیم و بخوانیم تاتشخیص بدهیم، نقشه

 .و كدام كار در ضد اوست. پس بصیرت، عنصر اول است. بصیرت را نباید فراموش كرد
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