
زره پوالدیِن ملتزره پوالدیِن ملت

فلسطینی ها فلسطینی ها امیدآفرینی کنیدامیدآفرینی کنید
خودشان را خودشان را 

قوی کنندقوی کنند

انتخابـات ُپرشـور بـرای کشـور از همـه جهـت مهـم اسـت. مشـارکت، خیلـی مهـم اسـت.  در 
 
ً
درجـه ی اّول، مشـارکِت بـاال اسـت، بعـد انتخـاب مطلـوب و انتخاب خـوب اسـت.  اگـر واقعا
یـک دولتـی سـر کار بیایـد کـه مسـئولین بـاالی دولـت اعتقـاد و اطمینـان بـه جوانهـا داشـته 
باشـند، اگر یک چنیـن دولتـی سـر کار بیاید، مشـکالت خیلـی زود حل خواهد شـد؛ همـه ی این 
مشـکالتی کـه امـروز جلـوی چشـم مـا اسـت و بـا همـه ی دشـواری ها و پیچیدگی هـا و مانعهـا 
 از داخـل صـورت میگیـرد، بـه نظـر مـن 

ً
و مانع تراشـی ها و دشـمنی هاییی کـه از خـارج و بعضـا

همه ی ایـن کارها، همـه ی ایـن آرمانهـا و خواسـته ها قابل تحّقق اسـت. در گذشـته هـم جوانها 
کارهـای کارسـتان کردنـد.

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به تالِش 
دشمن برای ناامید کردن جوانان:

رهبر انقالب با اشاره به جنایات 
صهیونیست ها علیه مردم فلسطین:

رهبــر انقــالب در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان تشــکل های دانشــجوییی از جملــه بــر 
موضــوع »انتخابــات ُپرشــور و مشــارکت بــاالی مــردم« تأکیــد کردنــد: »انتخابــات ُپرشــور بــرای 
کشــور از همــه جهــت مهــم اســت.... ایــن را دســِت کم نگیریــم... در درجــه ی اّول، مشــارکِت 
بــاال اســت.« ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ امــا وجــوه اهمیــِت حضــور حداکثــری مــردم و مشــارکت بــاال در پــای 

صندوق هــای رأی چیســت؟

     نماد مردم ساالری
ــالمی  ــاالری اس ــاد مردم س ــت، نم ــی اس ــر اراده ی مل ــات مظه ــه »انتخاب ــت ک ــن اس ــت ای حقیق

اســت. مــا کــه مســئله ی مردم ســاالری اســالمی را در مقابــل دموکراســِی لیبــرال غربــی مطــرح 
کردیــم، مظهــر مردم ســاالری اســالمی همیــن حضــور مــردم در انتخابــات اســت.«۱۳۹۲/۰۱/۰۱  
و اساســا »مردم ســاالری دینــی بــا حــرف نمیشــود؛ مردم ســاالری دینــی بــا شــرکت مــردم، 
ــور  ــوالت کش ــا تح ــردم ب ــی م ــی و عاطف ــری و عقالن ــاط فک ــردم، ارتب ــردم، اراده ی م ــور م حض
صــورت میگیــرد؛ ایــن هــم جــز بــا یــک انتخابــات صحیــح و همگانــی و مشــارکت وســیع مــردم 

ــت.«۱۳۸۸/۰۱/۰۱  ــن نیس ممک

      اعتماد متقابل مردم و نظام
یکــی دیگــر از جوانــب مســئله بــه ارتبــاط و اعتمــاد و اّتصــال مــردم و نظــام برمی گــردد: 
ــال  ــاط و اّتص ــرکت در رأی دادن، ارتب ــا ش ــای رأی، ب ــای صندوقه ــور در پ ــا حض ــران ب ــت ای »مل
مســتحکم خــودش را بــا نظــام اســالمی دارد اثبــات میکنــد.« ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ در واقــع پیــام 
حضــور حداکثــرِی مــردم در انتخابــات »وجــود اعتمــاد متقابــل میــان نظــام اســالمی و مــردم 
اســت.«۱۳۸۸/۰۵/۱۲  و از طــرف دیگــر ایجــاد زمینــه از طــرف نظــام بــرای طــرح نظــرات و 
ــه  ــت ک ــن اس ــانه               ی ای ــت و نش ــام اس ــس نظ ــه نف ــاد ب ــانه               ی اعتم ــون »نش ــای گوناگ گرایش ه

ــد.«۱۳۸۸/۰۵/۱۲  ــاد میکن ــردم اعتم ــه م ــاد دارد؛ ب ــود اعتم ــردم خ ــه م ــالمی ب ــام اس نظ

      عامل عزت و اقتدار
»انتخابــات، فقــط یــک پدیــده سیاســی نیســت. انتخابــات، مظهــر حضــور مــردم، مظهــر 
احقــاق حــق و مظهــر تواناییــی و اقتــدار ملــی بــرای یــک کشــور اســت.« ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ در واقــع 
ــّوت  ــن ق ــت: »ای ــی اس ــارکت مردم ــور و مش ــن حض ــوی« همی ــران ق ــِی »ای ــی از ارکان اصل یک
ــه  ــتند ک ــت هس

ّ
ــت؛ مل

ّ
ــم، مل ــرض کردی ــه ع ــور ک ــان  ط ــد؟ هم ــران میبخش ــه ای ــی ب ــه کس را چ

ــان،  ــل مشارکتش ــم -اص ــان ه ــت و مشارکتش
ّ
ــور مل ــند و حض ــور میبخش ــه کش ــّوت را ب ــن ق ای

ــر دارد.«۱۴۰۰/۰۱/۰۱  ــی تأثی
ّ
ــّوت مل ــن ق  در ای

ً
ما

ّ
ــل ــان- مس ــدازه ی مشارکتش ان

ــه  ــالش و توطئ ــران ت ــت ای ــان مل ــمنان و بدخواه ــه دش ــت ک ــل اس ــن دالی ــه همی ــت ب درس
می کننــد تــا بــه هــر شــکل ممکــن انتخابــات را کم رونــق کــرده و مانــع حضــور حداکثــری مــردم 
ــت  ــور مصونی ــود کش ــب میش ــات موج ــق در انتخاب ــر رون ــور و پ ــور پرش ــه »حض ــرا ک ــوند چ ش
پیــدا کنــد؛ موجــب میشــود کــه طمــع دشــمن بــرای دســت اندازی و تعــرض و دشــمنی 
و خباثــت نســبت بــه ایــن کشــور کــم شــود.« ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ و درســت در نقطــه ی مقابــِل 
برنامــه ی دشــمن »حضــور در انتخابــات یکــی از مســتحکم ترین وســیله هاییی اســت کــه ایــن 
ــمنان و  ــه دش ــل حمل ــود و در مقاب ــل خ ــن در مقاب ــک زره پوالدی ــل ی ــد آن را مث ــت میتوان مل

ســوءنّیت و بــد دلــِى مســتکبران و دخالت کننــدگان نگــه دارد.« ۱۳۸۲/۱۰/۱۸

یــک نکتــه ی مهــم در بــاب دانشــجوها ]ایــن 
اســت که[ تبلیغات انبــوه و حساب شــده ای 
میشــود برای اینکه دانشــجویان مــا را ناامید 
ــی ناامیــد کننــد از آینــده 

ّ
کننــد؛ یــا بــه طــور کل

ــر از  ــت های بدت ــردگی و سرنوش ــه افس ــه ب ک
افســردگی منتهــی میشــود، یــا ناامیــد کننــد 
ــه پشــت  از ادامــه ی کارشــان در کشــور کــه ب
ــد  ــور و مانن ــن از کش ــور و رفت ــه کش ــردن ب ک
اینهــا می انجامــد. ایــن خیلــی چیــز بــدی 
اســت. البّتــه همیشــه بــوده، امــروز هــم 
ــما  ــن از ش ــد؛ و م ــد کرده ان ــت را تن ــن حرک ای
دوســتان عزیــز خواهــش میکنــم کــه بــه 
بکنیــد...  توّجــه  امیدآفرینــی  مســئله ی 
ــد.  ــت بکنی ــه را تقوی ــن جنب ــن ای ــر م ــه نظ ب
مســئولین هــم همیــن جــور؛ نگذاریــد 
دانشــجو -چون دانشــجو عنصر ارزشــمندی 
اســت بــرای کشــور- افســرده بشــود و از 

کارافتــاده بشــود و ناامیــد بشــود.

]در[ حوادث مربوط به مســـجداالقصی 
و فلســـطین و قـــدس شـــریف خباثـــت 
صهیونیســـتها جلوی چشـــم مردم جهان 
 وظیفه ی همه اســـت که 

ً
اســـت و واقعا

موضع بگیرنـــد و محکوم کننـــد حرکت 
خبیثانه و جنایتکارانه ی و وحشـــیانه  و 
ظالمانـــه ی صهیونیســـتها را در قضیه ی 
خوشـــبختانه  البتـــه  اخیـــر.  روزهـــای 
فلســـطینیها بیدارند و عازمند، باید هم 
دنبال بکنند. جز با زبـــان قدرت با این 
جنایتکارها نمیشـــود حرف زد. بایستی 
خودشان را قوی کنند و بایستند و مقابله 
کنند و طـــرف را مجبور کنند بـــه اینکه از 
جنایت کوتاه بیاید و تسلیم حق و انصاف 

بشود.

 مشارکت باال برای
 دولِت تحول آفرین

رهبر انقالب در دیدار رمضانی تشکلهای دانشجوییی درباره انتخابات تأکید کردند:

چرا مشارکت باال و حضور حداکثرِی مردم
 در انتخابات مهم است؟

لهای_دانشجوییی#آرمانهای_انقالب #جوانان #تحّول 
ّ

#انتخابات #دولت _جوان_انقالبی #استقامت #تشک



نقطه ی مقابل انقالب، ارتجاع است. خیلی از انقالبهای دنیا مبتال به ارتجاع شدند؛ یعنی بعد از آنکه پنج 
سال، ده سال، پانزده سال از شروع انقالب گذشت، به خاطر بی اهتمامی هایشان مبتال شدند به ارتجاع، 
به عقب گرد؛ این ارتجاع، نقطه ی مقابل انقالب است. و هر دو -یعنی هم پیشرفت انقالبی، هم پسرفت 
به معنای ارتجاع- بستگی دارد به اراده ی انسانها؛ انسانها اگر چنانچه درست حرکت بکنند، درست پیش 
خواهند رفت؛ اگر چنانچه غلط حرکت بکنند، پس رفت خواهند داشـــت.۱۳۹۹/۰۳/۱۴  یکی از مهم ترین 
ت داشتند در این 

ّ
آفتهای همه ی انقالبها ارتجاع است. ارتجاع یعنی حرکتی که انقالب شروع کرده بود و مل

ف بشوند، 
ّ

مسیر با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت میکردند، در یک جاهاییی سست بشوند، بعد متوق
بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ ارتجاع یعنی برگشت... ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این 
ه و زیاده خواه 

ّ
رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توّجه به طبقه ی ضعیف، دل سپرده ی طبقات مرف

در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه ی به مردم به خارجی ها تکیه کردیم، 
امیدمان را به بیگانه ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اّتفاق بیفتد. ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ 

مـاه رمضان، مـاه ضیافـت الهی اسـت، ماه رحمـت الهی اسـت، مـاه هدایت 
الهی اسـت؛ بـا اعمالی کـه در مـاه رمضـان انجـام میدهیـد و انجـام میدهیم، 
بایسـتی آثار این رحمـت الهـی را در خودمان حـس کنیم و عـالوه ی بـر آن، این 
آثـار را، این حـاالت را در بقّیه ی ماه هـا، در ادامه ی زندگی ُپربرکتتان ان شـاءهللا 
ـت و توّجـه و حضوری 

ّ
نگه داریـد و حفظ کنیـد. این سـلوک رمضانـی و حال رق

که در مـاه رمضـان بـه روزه گیـر و میهمـان خداوند دسـت میدهد، بایسـتی در 
رفتارهـای شـخصی ما اثـر کنـد، تأثیر داشـته باشـد؛ هـم در رفتارهـای عمومی 
و اجتماعِی ما بایسـتی اثر بگـذارد... تقـوا و معنوّیـت اثر خـودش را در همه ی 

ایـن عرصه هـای مهـم نشـان بدهد.

حسن برساند، که همان تقویت 
َ
     تحول بایستی ما را به وضع ا

خطوط اصلی انقالب و روان شدن حرکت به سمت آرمانها است.
 خصوصی سـازی کار بسـیار خوبـی اسـت بـه شـرطی کـه خـوب 

عمـل بشـود.
     اسـتقالل و اقتـدار در سیاسـت خارجـی بـه معنـای بیـرون 
نگـه داشـتن کشـور و نظـام سیاسـی از شـبکه ی اقمـاری قدرتهـای 

مسـتکبر و نظـام سـلطه اسـت.

ــول و  ــه تح ــد ب ــت معتق ــک دول ــکیل ی ــول تش ــاد تح      راه ایج
معتقــد بــه عنصــر تحول آفریــن یعنــی جــوان نخبــه ی مؤمــن 

انقالبــی اســت.
     اولیـن انتظاری که از تشـکلها دارم این اسـت که بنیـه ی دینی و 

انقالبی تـان را تقویـت کنید.
     در کنـار پیشـرفتها مـا در جاهاییـی عقب ماندگـی و مشـکالت 

مزمن شـده داریـم کـه بایسـتی حـل بشـود.

     انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهم است.
 رسـیدن به آرمانها با عظمتـی که ایـن آرمانهـا دارد، پیچیدگی های 

زیـادی دارد.
     آن کـه معتقـد اسـت کـه چـه از لحـاظ دفاعـی، چـه از لحـاظ 
سیاسـی، چـه از لحـاظ اقتصادی، چـه از لحـاظ تولیـد و امثـال اینها 
 الیـق فرمانرواییـی و 

ً
کاری در کشـور نمیشـود انجـام داد، واقعـا

حکمرانـی بـر ایـن مـردم نیسـت.

شــماها جوانهای عزیز، ذخیره ی انقالب هســتید... هیچ شبانه روزی نیســت که من مرّتب بالخصوص برای جوانهای کشــور دعا نکنم و بخصوص 
جوانهای فّعال؛ ان شاءهللا باز هم دعا خواهم کرد. و خداوند به شما کمک کند، ان شاءهللا مشمول ادعیه ی زاکیه ی حضرت بقّیةهللا )ارواحنا فداه( 

باشید و روح مطّهر امام بزرگوار و ارواح طّیبه ی شهدای عزیزمان از شما راضی باشند. 

دانشـگاه در زمان رضاشـاه که به وسـیله ی انگلیس ها سـر کار آمده بـود، پایه گذاری شـد؛ به دسـت عوامل 
غربی هـا هـم پایه گـذاری شـد، یعنـی آن کسـانی کـه اّول بـار دانشـگاه کشـور را ایجـاد کردنـد، کسـانی بودند 

سلوک رمضانی باید در رفتارهایسلوک رمضانی باید در رفتارهایآفِت انقالبها آفِت انقالبها 
 شخصی و عمومی ما اثر بگذارد شخصی و عمومی ما اثر بگذارد

توصیه معنوی حضرت آیت هللا خامنه ای 
برای حفظ آثار ماه رحمت الهی:

حضرت آیت هللا خامنه ای در این بیانات منظور برخی ها از 
تحول خواهی را همان ارتجاع و برگشت از انقالب دانستند:

روایِت رهبر انقالب از پایه گذاری نهاد دانشگاه در دوره ی رضاشاه:

حوزه های تحّول در بخشهای حوزه های تحّول در بخشهای 
حکمرانی و مدیرّیتی:حکمرانی و مدیرّیتی:

مسائل اجتماعیاقتصاد

دیوان ساالری های زائد و مقّررات غیر مفید و گاهی مضر

مسائل فکری

 فرض کنید عمرشان یکدست 
ً
ما که گفتیم »دولت جوان انقالبی«، بعضی تصّور کردند یک دولتی که مثال

 بدون حضور 
ً
باید بین ۳۰ و ۳۵ و مانند اینها باشد! قضّیه این نیست؛ حضور جوانها چیز الزمی است و حتما

جوانها کاری صورت نمیگیرد اّما معنایش این نیســـت که مجّربین و کارآزمودگان و دنیادیدگان در کنار 
جوانها نباشند. شرط اساســـی و اصلی در همه ی اینها -چه آن جوان، چه آن که از جوانی عبور کرده و به 
میانسالی یا کهنسالی رسیده- این است که ایمان و انگیزه ی صادقانه و انقالبی در آنها وجود داشته باشد 

که به نظر من یک دولت جوان انقالبی -همان طور که گفتیم- میتواند جامع همه ی اینها باشد.

معناِی »دولت جوان انقالبی«معناِی »دولت جوان انقالبی«

رهبر انقالب برخی برداشت های غلط 
درباره ی دولت جوان حزب اللهی را اصالح کردند:

پایگاهی برای غرِب استعمارگرپایگاهی برای غرِب استعمارگر

ال�ق
درس ا�خ

کـه دلباخته ی غـرب بودنـد. مـن نمیگویم عامـل نفوذی غـرب بودنـد، یعنی 
 اّدعا کنـد اّما بالشـک دلباخته و فریفتـه ی فرهنگ 

ً
ایـن را آدم نمیتواند قاطعـا

غربی بودنـد و مطیع غـرب بودنـد و در واقع هیـچ رأییـی در مقابـل آراء غربی ها 
نداشـتند و ارائـه نمیکردنـد. بنابرایـن دانشـگاه را برابـِر برنامه هـای غـرِب 
 برنامه ی دانشـگاه در کشـور ما، برنامه های 

ً
اسـتعمارگر به وجود آوردند؛ اصال

ـر اسـالمی در 
ّ

]آن[ غربـی بـود کـه آن روز در اوج اسـتعمارگری بـود... البّتـه تفک
همین دانشـگاه هـم توانسـت نفـوذ کند.


