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جوان های مومن و انقالبی هستند اًجوان های ما اکثر  

شناسند، به با وجود این همه عوامل انحراف، بحمد اللَّه ملت ما مؤمنند، خدادوستند، دین

گرى بر آن حاکم است، غرق در مادىمندند. امروز جوانها در دنیائى که معنویت عالقه

د چه داننها را دچار آشفتگى کرده است؛ نمىاند؛ دورى از معنویت آنحیرت و آشفتگى

اند که راه اصالح کارهایشان ها فهمیدهاند؛ و بعضى از آنبکنند؛ متفکرانشان هم مانده

ه دو معنویتى را ک رفته را،توانند معنویت ازدستمراجعه به معنویت است. ولى چه جور مى

د خواهنقرن است در کشورهاى غربى دائماً با وسائل گوناگون کوبیده شده است، مى

جور نیست. ملت ما در این مجراى عظیم برگردانند؛ کار آسانى نیست. اما ملت ما این

معنویت حرکت کرد، با معنویت توانست یک انقالبِ با این عظمت را به پیروزى برساند، 

توانست در این دنیاى مادى یک نظام اسالمى را که متکى به معنویت است،  با معنویت

ها و طوفانهاى گوناگون حفظ هاى آن را محکم کند و آن را در مقابل تهاجمبرافرازد، پایه

ا ى به همین معنویت توانست بى تحمیلى را با تکیهسالهکند. ملت ما یک جنگ هشت

و معنوى هستند.  ما اکثراً جوانهاى مؤمن هم جوانهاى سرافرازى و پیروزى طى کند. امروز

ها نیست، انسان در مواقع حساس حتّى آن کسانى که بظاهر گرایش معنوى در سیماى آن

ام که در این شبهاى قدر، در این بارها من عرض کرده .بیند دلهایشان متوجه خداستمى

دى، چه اشخاصى که انسان گمان روزهاى اعتکاف، در این مراسم نماز عید فطر، چه افرا

 1.کنندکند، دلهایشان را متوجه خدا مىنمى
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 3 | صفحه

 در محیط دانشگاه یکپارچگی خود را حفظ کنید
شما دانشجویان نقش خودتان را فراموش نکنید. آگاهى سیاسى کسب کنید و نسبت به آنچه 

شما، در  با قشرى انقالبىِ متناسب گذرد، هوشیار باشید و انگیزه و تپش جوانانهکه مى

 .خدمت هدفهاى نظام قرار گیرد

اشته د کنند که اگر دانشجو بخواهد حضور انقالبىاندیش خیال مىیى از افراد سادهعده

رى نیست. گباشد، راهش این است که بر سر مسئوالن خود داد بکشد؛ خیر، اینکه انقالبى

جهت مد، مسئوالن با دانشجویان هکشبینید دانشجو بر سر مسئوالن امر داد مىآنجایى که مى

 توانند طاقت بیاورند و باالخره فریادها مزدور امریکا هستند و این جوانان نمىنیستند؛ آن

 .کشنداعتراض مى

م انگیز و با ترفندهاى گوناگون بیایند و به چند جوان ساده تفهییى به صورت فریبمبادا عده

یکا و ، فریاد باید کشیده شود؛ ولى بر سر امرکنند که دانشجو بایستى فریاد بکشد! بله

کنندگان نظام هستند. در هر دانشگاهى که تحصیل قدرتهایى که مزاحم مسئوالن و اداره

 .کنید، حضور دانشجویى خود را به صورت قوى و با خط درست حفظ کنیدمى

شماست، عزیزان دانشجو و جوانهاى خوب و باصفا و سالم! تا آنجا که در توان و قدرت 

در محیط دانشگاه یکپارچگى خود را حفظ بکنید و نگذارید نامهاى گوناگون، به معناى 

هاى گوناگون تلقى شود و نیروهایى که باید به سمت دشمن بایستند و موضع گیرىجهت

روى هم قرار گیرند؛ مواظب این خطر باشید. مطلقاً نباید اسمها و عنوانها، دیوار بگیرند، روبه

آورند و مرز ایجاد کنند. طرح عناوینى مثل دانشجوى این وزارت و دانشجوى آن  به وجود

وزارت، دانشجوى این دانشگاه و دانشجوى آن دانشگاه، دانشجوى دانشگاه دولتى و 

دانشجوى دانشگاه غیر دولتى، انجمن اسالمى اینجا و انجمن اسالمى آنجا، خطرآفرین 

 2.است
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 درس خواندن و خوب فکر کردن ؛خوبالّلهىوظیفه جوانان حزب
د سعى کنن -چون بحث دانشجو را داریم  -به نظر من، جوانان انقالبى دانشگاه 

خوب درس بخوانند؛ خوب فکر و معرفتشان را باال ببرند. سعى کنند در محیط 

خودشان اثر بگذارند؛ فعال باشند، نه منفعل؛ روى محیط خودشان، اثر فکرى و 

 تواند مجموعه پیرامونىشدنى است. یک جوان گاهى اوقات مىروانى بگذارند. این 

زیر تأثیر شخصیت معنوى  -کالس را، استاد را و حتّى دانشگاه را  -خودش را 

دست هآید؛ با معنویت بدست نمىخودش قرار دهد. البته این کار با سیاسیکارى به

عزیزان  .آیددست مىآید، با استحکام رابطه با خدا بهدست مىآید، با صفا بهمى

من! رابطه با خدا را جدّى بگیرید. شما جوانید؛ به آن اهمیت بدهید، با خدا حرف 

بزنید، از خدا بخواهید. مناجات، نماز، نماز با حال و با توجّه، براى شما خیلى الزم 

 .3است. مبادا اینها را به حاشیه برانید
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  استنیرو و نشاط و جسارت جوان نیازمند  آرمان های انقالب 

های البته این حرفها مربوط به مجموعه -آنچه که من یادداشت کردم که به شما عرض کنم 

دانشجوئی است، لیکن قابل تعمیم به کل کشور و قشرهای مختلف جوان در کشور است 

؟ تیکی این است که جوان، دانشجو و عنصر انقالبی نسبتش با آرمانهای انقالب چیس -

ها را که چهارچوبهایش مشخص است، بنده هم بعضی -بنده معتقدم که آرمانهای انقالب 

بدون نیرو و نشاط و جسارت جوانی، قابل تعقیب  -تصریح خواهم کرد و اسم خواهم آورد 

من این است که  یو قابل دسترسی نیست. نسبت شما با آرمانها، اینچنین نسبتی است. عقیده

جوانی، یعنی قدرت فکری و بدنی، و اگر نشاط و روحیه و حالت  اگر چنانچه نیروی

ها، که در جوانها به عنوان خصیصه وجود تحرک، و همچنین جسارت، یعنی خطشکنی

مانها ی دسترسی به آردارد، نباشد، ما به آرمانها دست پیدا نخواهیم کرد. لذا جوانها در زمینه

ی، دارای مسئولیتهای بزرگی هستند و کارآمدی و تحقق آرمانهای انقالب و آرمانهای اسالم

بسیار باالئی هم دارند. هر کسی که در پی تحقق آرمانها است، باید نقش جوانها را جدی 

بگیرد؛ و بدانید بنده نقش جوانها را جدی میگیرم. آنچه که من در مورد جوانها، چه جوان 

ف ن، بارها بر زبان آوردم، تعارو چه غیر دانشجویا -البته بخصوص جوان دانشجو  -دانشجو 

بته مهم این گشائی کنند. الزبانی نیست؛ اعتقادم این است و معتقدم که جوانها میتوانند گره

است که میدان کار را، میدان تحرک را بشناسند، آن را درست تعریف کنند؛ کاری را هم 

 4.که میخواهند انجام دهند، درست تعریف کنند
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جوان مسلمان انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب ـــــــــــــــــــــــــ چهل نکته

این ننگ است 
امروز ایران بالشک از دورانى که ابن سینا و فارابى و خوارزمى و رازى و شیخ 

طوسى و سایر دانشمندان را پروراند، براى پرورش چنین شخصیتهاى بزرگى به 

مراتب آمادهتر است. چرا نمىخواهند بگذارند؟ اگر آنها نمىخواهند بگذارند، 

چرا من و شما تسلیم شویم؟ چرا من و شما طبق میل آنها عمل کنیم؟ چرا باید 

جوان یا سیاستمدار یا فرهنگىِ ایرانى درست همان کارى را بکند که طّراحان 

سیاسى امریکا و صهیونیستها و دیگران براى تسلّط مجّدد خودشان بر ایران به آن 

احتیاج دارند؟! این ننگ است! هیچکس هم نفهمد، در دل خودمان ننگ است. 

باید محصول دانشگاههاى ما، انقالبىِ مثبت، انقالبىِ فّعال، انقالبىِ مسئول، انقالبىِ 

متعّهد و امیدوار باشد؛ که من امیدوارم چنین هم باشد. من به محیط دانشگاهها که 

نگاه مىکنم از جمله محیط این دانشگاه عزیز همین را مشاهده مىکنم.0 

181381821/  بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر5
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 کنیم ما می توانیمباید باور
آغاز کاریم؛ من اول هم گفتم، قدمهاى اولیم. باید این قدمها  شکى نیست که ما در

. من حرفم این «توانیممى»درپى برداریم، باید پیش برویم و باید باور کنیم که را پى

 مؤمن است. شما با این باور و با این نگاهِ همراه با اذعان و قبول قابلیتِ این جوانهاى

. این ما یکى بشمرید؛ هیچ اشکالى نداردرا یکى اند، کمبودهاما و پیشرفتى که کرده

را تشویق خواهد کرد به این که این کمبودها را کم کنیم و روز به روز پیش برویم. 

شنود، همچنین تشویق خواهد شد به اینکه پیش برود جوانى هم که از شما این را مى

ان، نگاه نگاهم و شوق و امید پیشرفت در دل او بیشتر خواهد شد؛ برخالف اینکه ما

 /.کننده باشد، که این را من قبول ندارممنفى باشد، نگاه مأیوس

188/281830  هادانشگاهبیانات در دیدار اساتید و اعضای هیأت علمی 6
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قشر جوان نباید از مردم جدا شود

قشر جوان بایستى همیشه نسبت به مسائل انقالب احساس مسؤلیت کند و خودش را 

د؟ از او نکاز مسائل انقالب برکنار نداند. انقالب، امروز چه تکلیفى را به او امال مى

ى او تواند در پیشبرد انقالب داشته باشد؟ وظیفهخواهد؟ او چه نقشى مىچه مى

هاى که بحمداهلل همیشه در صحنه -چیست؟ قشر جوان باید از خیل عظیم مردم ما 

جدا نشود و به رشد و آگاهى و با سواد شدن آنان کمک کند.  -انقالب حاضرند 

باشد و دانشجو در محیط دانشگاه محصور نباشد. در دانشگاه باید به روى مردم باز 

ى خود و با دوستانش، ارتباطات روشنگر داشته باشد دانشجو باید با اعضاى خانواده

 2.و در مسائل کشور و مسائل جامعه سهیم باشد

338/1818/3 بیانات در دیدار جمعی از طالب و دانشجویان7
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 نیدتاریخ دویست ساله را بخوا
صد و پنجاه، دویست ى این دانم آیا جوانان نسل ما و نسل انقالبى، تاریخچهنمى

ام این است که جوان انقالبى ى دغدغهاند یا نه؟ من همهسال را درست خوانده

امروز، نداند ما بعد از چه دورانى، امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمى 

ى این صد و پنجاه، دویست سال اخیر از دوران اواسط قاجار به تاریخچه .هستیم

ى ایران و روس به این طرف را بخوانید و ببینید چه این طرف؛ از دوران جنگها

 8.حوادثى بر این کشور گذشته است

 امیرالمومنین،مصداق کامل جوان مومن انقالبی
ى امیر المؤمنین، از دوران جوانیش بود. آن روزها هم امیر دعا و تضرّع و انابه

ن ى ایکارهمیدانِ همهدر  انقالبىِ المؤمنین مشغول بود. زمان پیامبر هم یک جوان

طورى بود. او همیشه مشغول بود و وقت خالى نداشت؛ اما همان روز هم وقتى 

ابو »نشستند و گفتند در بین اصحاب پیامبر، عبادت چه کسى از همه بیشتر است؟ 

گفت: على. گفتند چطور؟ نمونه و مثال آورد و همه را قانع کرد که على از « درداء

کند. زمان جوانى، بیست و چند سالش بود؛ بعد از آن هم که همه بیشتر عبادت مى

 1.طور بودمعلوم است. زمان خالفت نیز همین

18218/0831 بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی8
 3181181820 های نماز عید فطربیانات در خطبه9
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 دل سرد نشوید
ه تجربهاى مؤمن را منزوى کند. جوان، بىیکى از کارهاى دشمن، این شد که این مجموعه

رهنگى کشور فاست. به مجرد اینکه ببیند در یک دستگاه رسمى کشور مثلًا در یک مرکز 

اعتنایى کردند، او را تحقیر کردند؛ در حرکتش اثر دو نفر به او اخم کردند، به او بى

نرى اصطالح ادبى و هکند. یا مثلًا وقتى ببیند که در مجلّات بهگذارد و او را کند مىمى

یف کنند، تعرکنند، برجسته مىهاى مخالف با این روش و خط را، بزرگ مىکشور، چهره

دهد. وقتى یک فیلمساز، اش را از دست مىشود و روحیهکنند، این جوان دلش آب مىمى

توانند از او استفاده کنند و کارى کنند که بتواند کارش برد که مىاثرش را به مراکزى مى

نه آقا؛ ما این را قبول نداریم. این طورش را »گویند: اعتنایى به او مىرا ادامه دهد؛ اما با بى

رى هاى هن، و بعد در همان حال ببیند انواع و اقسام کارهایى که از لحاظ مایه«نداریمقبول 

هاست؛ این جوان ى اسالمى ندارد مورد قبول آناز کار او کمتر است اما چون مایه

خود، منزوى و ناامید خواهد شد. من بارها از اعماق جان، قلبم براى این جوانان خودىبه

ن ام که چرا باید به جوانان به ایته و گداخته است. بارها تأسف خوردهمؤمن و انقالبى، سوخ

چیزشان از آن کسانى که در جاهایى به عنوان هنرمند ها هیچاعتنایى شود!؟ اینخوبى، بى

ها ها خیلى هم بهترند. اما به ایناند، کمتر نیست. در بسیارى از امور، از آنمعروف شده

ر رشته بیند سکند، مىکه انسان مطلب را به درستى کاوش مىشود. وقتىاعتنایى مىبى

 اى! مسئولین هم متوجه نیستند. مسئولین فرهنگى،آمیزى در نقطهى خباثترسد به ارادهمى

یرد، گمردمان خوبى هستند؛ اما در سطوح باال، از کارهایى که در سطوح متوسط انجام مى

 10.کنندجوانان و این جریانها را، ناامید مىى خبرند. لذا، این جوان، این مجموعهبى

18218/0831 بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی11
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انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

11 | صفحه

 از خداوند مدد بخواهید؛کارها دست خداست
ى توجهات الهى جوانهاى عزیز! تدین، رعایت دینى، در حد وسع و امکان، این مایه

د. ى پیشرفت است؛ این را دست کم نگیریى توفیقات انسانى است؛ مایهاست؛ مایه

اگر فالن فرمول ریاضى، یا فالن عنصر شیمیایى، یا فالن خواهم بگویم شما من مى

ید، در کنکنید و حل مىکنید و پیدا مىآورید یا کشف مىاختراع را به وجود مى

اولًا خداى متعال مدد  .همان حال توجهتان به خدا، به شما کمک خواهد کرد

  .کند شما را؛ کارها دست خداستمى

ارید؛ این را به شما بگویم. شما خیلى از این جهت شماها جوانید. شما با ما فرق د

ى ینهآالیش، مثل یک آئتعلق، بىجلوتر از ما هستید. دلهاى شما پاک، نورانى، بى

اى اید؛ این را قدر بدانید. با خدکند؛ آلوده نشدهروشن، بالفاصله نور را منعکس مى

ى سجادیه. هرآن، با دعا، با صحیفمتعال رابطه برقرار کنید. با نماز، با نافله، با تالوت ق

 البىى دینى و انقى سجادیه پر از معارف دینى است. با این کار بنیهاین صحیفه

از  اش مستحکم باشد، خیلىى دینىما اگر بنیه کنید. جوانخودتان را هم محکم مى

ینجا ا -این کسانى که در همین شهر شیراز شما و در استان فارس و سراسر کشور

مشغول تالشند براى منحرف کردن ذهنها به سمتهاى  -من خبرهایش را دارم هم

11کشند کنارگوناگون، وقتى دیدند جوان ما محکم است، مى

18328/3814 های شیرازدر دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه بیانات11
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ــــ چهل نکتهـــــــــــــــــــــ انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانجوان 

12

12 | صفحه

 زرنگ باشید؛نرنجید و دنبال کار بروید
گیرند، اما آن کسى را که به دهیم؛ دانشجو را مىگوئید که ما شعار عدالت مىشما مى

ى قضائیه چنین، یا دستگاه مسئول چنان. خوب، اینجا گیرند. قوهنمىعدالت صدمه زده، 

أن ى عدالت کوتاهى نکنید؛ این شلحظه از درخواست و مطالبهشما باید زرنگى کنید؛ یک

 ى اینشأنش همین است که عدالت را بخواهد. پشتوانه شماست. جوان و دانشجو و مؤمن

وز بحمد اللَّه نظام هست. البته تخلفاتى هم ممکن ى وجود، خودم هستم و امرفکر هم با همه

تان این باشد: گفتمان عدالت خواهى را فریاد کنید؛ اما انتقاد است انجام بگیرد؛ شما زرنگى

مال دارد کنید، اولًا احتسازى نکنید. وقتى شما روى یک مصداق تکیه مىشخصى و مصداق

ر نه در دانشگاه، د -کنمى را مشاهده مىبینم دیگر. من موارداشتباه کرده باشید؛ من مى

نوان عکنند؛ یا بهکه روى یک مصداق خاصى تکیه مى -هاى اجتماعى گوناگونگروه

عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثلًا اتفاقاً از جریان روى سیاسى، یا بهفساد، یا به عنوان کج

زده، از قضیه اطالع جورى نیست و آن کسى که این حرف را بینم ایناطالع دارم و مى

نرنجید؛ دنبال کار بروید. همین مطلب را عیناً خطاب به آن برادر عزیزى که  .نداشته است

کنم. ى اسالمى، بسیار متین و شیوا مطالبى را بیان کردند، عرض مىى جامعهبه عنوان نماینده

زگار ى روجربهاین حرفها، حرفهاى دل ماست؛ منتها فرق ما و شما این است که ما بر اثر ت

ایم که یک مقدارى باید انسان تحمل و صبر کند، شما جوانید و تازه از راه رسیده فهمیده

صبرى. البته این هم عالج ندارد. نه اش خوب است، غیر از این بىصبر! همهو پرشور و بى

، ایمى شما را گذراندهاینکه بخواهم بگویم خیلى عالج دارد؛ نه، ما خودمان هم این دوره

ى این خواهم به شما بگویم که همهدانیم چه جورى است؛ ولى باالخره این را من مىمى

ذن ى الهى و به اچیزهائى که شما گفتید و شعارش در این کشور داده شده، به حول و قوه

 12.اللَّه تحقق پیدا خواهد کرد

148/381832هاى شیراز، بیانات رهبر انقالب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه12



انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

13 | صفحه

 مسئله به این سادگی ها نیست
ها هستید؛ باید خیلى مراقبت ى کشور شماآینده عزیزان من! آینده مال شماهاست، امید

 .انه را درک کندهاى شرائط زمانقالبى باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگى .کنید

مسئله اینجور ساده نیست که یکى را رد کنیم، یکى را اثبات کنیم، یکى را قبول کنیم؛ 

ت هم انقالبى را حفظ کنید، باید با مشکالاینجورى نمیشود. باید دقیق باشید، باید شور 

بسازید، باید از طعن و دق دیگران هم روگردان نشوید، اما باید خامى هم نکنید؛ مراقب 

باشید. مأیوس نشوید، در صحنه بمانید؛ اما دقت کنید و مواظب باشید رفتار بعضى از کسانى 

را از کوره در نبرد. رفتار  که به نظر شما جاى اعتراض دارد، شما را عصبانى نکند، شما

منطقى و عقالئى یک چیز الزمى است. البته این را هم به همه توصیه کنیم که نیروهاى 

گرى نکنند؛ بعضى هم اینجورى دوست میدارند. عنصر انقالبى، انقالبى را متهم به افراطى

وح را ز سطى انقالبى، فاضل انقالبى، مدرس انقالبى در هر سطحى اانقالبى، طلبه جوان

گرى؛ نه، این هم انحرافى است که به دست دشمن انجام میگیرد؛ متهم کنند به افراطى

 18.واضح است. پس نه از آن طرف، نه از این طرف

318/281831بیانات در دیدار طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قم 13
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ــــ چهل نکتهـــــــــــــــــــــ انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانجوان 

14

14 | صفحه

 دستان معجزه گر جوان مومن ایرانی
ى جنگ در مقابل چشم ورود بسیج در این جنگ موجب شد که صحنه

که با دست خالى همراه بود، اما  -ود معنویتى مردم دنیا به سى همهزدهحیرت

ى دنیا در برابر چشم خود ببینند که چطور رقم بخورد و همه -سرشار از ایمان بود

نبرد  نفس وارد میدانى بر خدا، با اعتمادبهى ایمان، با تکیهجوان ایرانى با سرمایه

ل فتح اى مثکند و معجزهترین تاکتیکهاى جنگى را طراحى مىشود، پیچیدهمى

 هاىهائى که جوانگذارد. تاکتیکالمقدس در مقابل چشم دنیا مىالمبین و بیت

ند و به کار بست -که منتهى شد به آزادى خرمشهر -المقدسدر عملیات بیت مؤمن

هاى نظامى ها کردند، تا امروز هم براى آن کسانى که در مقولهاى که آنطراحى

ست؛ تاکتیکهاى پیچیده، پرتحرک، دشوار، به آموز افکر و نظرند، درسصاحب

گر جوان مؤمن ایرانى، جوان مبتکرِ متکى حسب ظاهر نشدنى، اما به دست معجزه

 .سابقه بودبه خدا، عملى و شدنى و واقع شده، بى

ى به نیروهاى معنوى و ایمانى، این اعتماد به نفس، این این معنویت، این تکیه

هاى ظاهر زندگى مادى، حرکت در راه جلوهى شجاعت، این حقیر شدن همه

رضاى خدا، در هیچ جا سابقه نداشت؛ همچنانى که که خودِ انقالب اسالمى هم 

 14.اى در تاریخ نداشتنظیرى و سابقه

/08/18183/های نمونه عاشورا و الزهرای بسیج  بیانات در دیدار گردان14
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انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

15 | صفحه

محیط پیشرفت آماده است

عزیزان من! انسان، بخصوص وقتى مانند شما دل به معرفت و کرده باشد، امکان 

چنان توانند آنبشرى که متشکّل از این انسانها هستند، مى رشد زیادى دارد. جوامع

بخشد، پیش بروند که دنیاى ظلمانى را پر از نور کنند. این، نورى است که خدا مى

رى این، نو« اهلل ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النّور.»اما به دست انسان. 

مان، کنید. این، نور ایرا احساس مىبینید و حضور آن ى آن را مىاست که شما نشانه

نور اسالم، نور محبّت و نور دلسوزى براى انسان و انسانیّت است. نورِ دیدن و 

ها چیزهایى است که امروز به برکت این .شناختن ظلم و زشت شمردنِ ظالم است

نید. ها استفاده کاسالم، در کشور و در نظام ما هست. شما باید هرچه بیشتر، از این

شما جوان،  .ما باید از این فضا، براى بالندگى و سرافرازىِ هرچه بیشتر بهره ببریدش

ست. ى قرآنید. محیط پیشرفت آماده اشدهمؤمن و انقالبى هستید. بحمد اللّه، تربیت

 10.چشم و دل شما روشن است. پس، باید پیش بروید

128/381824 بیانات در دانشگاه امام حسین)ع(15
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ــــ چهل نکتهـــــــــــــــــــــ انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانجوان 
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16 | صفحه

 جوانان ایران اسالمی این را بدانید
اساسى استکبار این است که نسل جوان را در کشورهاى  امروز یکى از کارهاى

اسالمى و هر کشور اسالمى که بیدارتر است، بیشتر از صحنه بیرون کند. کدام کشور 

اده محاباتر در مقابل استکبار ایستتر، و از همه بىاسالمى از همه بیدارتر، از همه زنده

ون انند که استکبار براى بیراست؟ جز ایران اسالمى؟ پس، جوانان ایران اسالمى بد

یى که در آن، فتح و پیروزى حتماً نصیب ى این مبارزهها از صحنهراندن آن

هدف این  .هاستملتهاست و الغیر، مشغول پول خرج کردن و طراحى انواع نقشه

ى اید، تا هدفهاها، شما جوانان مؤمن و انقالبى و شجاعى هستید که ایستادهنقشه

ن را تا آخرین رقم به تحقق برسانید و هر مانعى را از سر این راه انقالب و امامتا

ى بردارید.هر حرکتى که منجر به این بشود که نسل جوان احساس کند باید از صحنه

ام واسطه، مربوط به امریکا و نظمقاومت کناره بگیرد، این حرکت، با واسطه یا بى

ردند، ه در کشورهاى دیگر کاستکبارى است؛ این یک معیار کلى است. هر کارى ک

 /1.خواهند بکننداینجا هم مى

/108/38182 آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار جمعی از دانش16
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انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

17 | صفحه

 جوان مومن مانع غارت فرهنگی
 کند جوانهاى ماى فرهنگ غلط فرهنگ فساد و فحشا سعى مىدشمن از راه اشاعه

 ;تهاجم فرهنگى ;کند، یکرا از ما بگیرد. کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى مى

قتل عام »و یک « غارت فرهنگى»یک « شبیخون فرهنگى»بلکه باید گفت یک 

تواند از این کند. چه کسى مىامروز دشمن این کار را با ما مى .است« فرهنگى

فضیلتها دفاع کند؟ آن جوان مؤمنى که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصى نبسته 

تواند بایستد و از فضیلتها دفاع کند. کسى که خودش آلوده و گرفتار است که و مى

ان، تواند دفاع کند. این جوتواند از فضیلتها دفاع کند! این جوان بااخالص مىىنم

لذا، چندى  .تواند دفاع کنداز انقالب، از اسالم، از فضایل و ارزشهاى اسالمى مى

هى کنم: ناآلن هم عرض مى« همه امر به معروف و نهى از منکر کنند.»پیش گفتم: 

، مسئولیت شرعى شماست. امروز مسئولیت از منکر کنید. این، واجب است. این

 12.انقالبى و سیاسى شما هم هست

338/481821 های عاشورابیانات در دیدار فرماندهان گردان17
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ــــ چهل نکتهـــــــــــــــــــــ انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانجوان 

18

18 | صفحه

 مطالبه گری؛توصیه من به دانشجویان 
ى من به فضاى دانشجوئى و محیط دانشجوئى، همین مطلبى است که عرض توصیه

ى و ى مسائل سیاسکردم؛ یعنى خواستن، مطالبه کردن، داعیه داشتن؛ هم در زمینه

ى مسائل خاص دانشگاهى؛ ى مسائل علمى، هم در زمینهدر زمینه اجتماعى، هم

همراه با عقالنیت. من از اول انقالب تا حاال، حتى در آن روزهائى هم که روزهاى 

حبت آمدم و با جوانها صبعضى از تحرکات نامتناسب بود و من به دانشگاه تهران مى

ند؛ د از افراط و تفریط پرهیز کام همین بود که دانشجو بایکردم، عقیده و سلیقهمى

با اعتدال،  .هاى گوناگون در هر جهتى، موافق نیستمروىمن با افراطکارى و زیاده

با روش منطقى و صحیح مسائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیرى شما 

اثر دارد. این تصور غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایده دارد؛ نخیر، کاملًا فایده 

 13.دارد.

فرهنگی  یهای سیاسبیانات در دیدار دانشجویان نخبه و نفرات برتران کنکور و فعاالن تشکل18
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انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

19 | صفحه

 حرف برتر را اینها می زدند
ا که آن وقت با م -شدیمدانشجو مواجه مى مؤمن قبل از انقالب وقتى ما با جوانهاى

آمدند و در مجامع ما شرکت ى ما مىآمدند، خانهدر ارتباط بودند، مسجد ما مى

حیط م ى اسالمى، درفکرىِ نو و پیشرفتهدیدیم به برکت روشنمى -کردندمى

ها ى با اینزنند. فعاالن چپِ آن روز در مواجههها مىدانشگاه حرف برتر را این

دانید که آن روز تفکرات چپ و مارکسیستى ماندند؛ این یک واقعیت بود. مىمى

شد. ترش در محیطهایى مثل کشور ما به عنوان حرفهاى نو ترویج مىبه شکل مالیم

 آمدند وها مىشد. به دانشگاهحرف نو ترویج مى البته نو هم نبود، اما به عنوان

دادند. رح مىها شهاى مارکسیستى را براى بچهماتریالیسم دیالکتیک و دیگر بحث

هاى قرآنى و تفسیرى مستحکم شده ى فکرشان در پایههاى مذهبى که ریشهبچه

حصار  ها بودند و مثل فوالدى در دلها مثل سدى در مقابل اینبود، در دانشگاه

برانگیز ماست. پس در این هاى چالشکردند. این هم از میدانها نفوذ مىاین

ها، چالش دانایى و علمى هست؛ چالش تولید فکر هست؛ چالش سازندگى چالش

رسانى به مردم هست؛ چالش دفاع سیاسى هست؛ چالش تهاجم سیاسى و خدمت

تواند وارد ه کسى مىهاى متنوع چهست؛ چالش دفاع نظامى هست. در این صحنه

ها شد، پس فرزانه و کارآمد و توانا و پیشرفته شود؟ اگر کسى وارد این صحنه

 11.است

08/881834/  بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی19
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ــــ چهل نکتهـــــــــــــــــــــ انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانجوان 
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 دلی که همراه با ایمان باشد گمراه نمی شود
آنچه که بصیرت و بینش انسان را در قضایاى مختلف و در حوادث گوناگون و زیر 

انى کند، دل مؤمن و پاک و نورمىآمیز دشمنان تضمین و حفظ غبار تبلیغات جنجال

است. حجم تبلیغاتى که دشمنان در طول سالها علیه انقالب با ترفندهاى گوناگون 

بر کف  مؤمنِ ما که جان انگیز است. جواناند، حقیقتاً حیرتتبلیغاتى به کار برده

ى مجاهدت است، در معرض تندباد این تبلیغات قرار دارد؛ اما دست گرفته و آماده

بیند و تواند او را بلغزاند، زیرا حقیقت را مىکننده و لغزاننده نمىاین تبلیغاتِ گمراه

در وراى تبلیغات رنگارنگ دشمنان، باطن ظلمانى و خبیث محورها و مراکزى که 

من اى است که دشاندازند، براى او روشن است. این، نقطهاین تبلیغات را به راه مى

عالج و با آن  آن را نسبت به جوان مسلمان و مؤمن انقالبىتواند به هیچ کیفیتى نمى

مقابله کند. دلى که از ایمان برخوردار است و منشأ تقوا در اندیشه و عمل است، با 

 شود. تبلیغات دشمن غالباً بر روى این متمرکز شده استتبلیغات دشمنان گمراه نمى

ها یران تضعیف کند. آنکه بتواند روح ایستادگى و مقاومت را در ملت بزرگ ا

خواهى گیرد در مقابل زیادهاند که وقتى یک ملت تصمیم مىخیلى خوب فهمیده

اند و درست استکبار بایستد، هیچ نیرویى در مقابل او کارآیى ندارد؛ این را فهمیده

شان این است که روح ایستادگى و مقاومت را در ملت ایران از اند. سعىهم فهمیده

 /3.بین ببرند

81833//318 کربال 30 بیانات در دیدار بسیجیان و سپاهیان لشکر21
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انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

21 | صفحه

 جوان مومن امید بخش ترین نیرو است
دست یافتن به آرزوهای بزرگ ملی، نیازمند فکر روشن و عزم راسخ ! جوانان عزیز

و شجاعت و اخالص است، و جوان مومن که مبانی جمهوری اسالمی و راه امام 

ایران  ترین نیرویی است که میتواند ملتبزرگوار را عمیقا پذیرفته است، امید بخش

ی راه برای رسیدن به پیشرفت نقشه .رسیدن به آرزوهای بزرگش یاری برساندرا در 

.ی چهارم را فقط با اذعان به این حقیقت میتوان ترسیم کردو عدالت در دهه

 31.از خداوند بزرگ کمک بخواهید و به یاری او امیدوار باشید

81832//88/ های اسالمی دانشجویان مستقلپیام به نهمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن21
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 تشکیالت معبود نشود
ج و ی آنان در ترویام برسانید و از تالشهای جهادگونهانقالبیسالم مرا به فرزندان 

ی امام و انقالب تشکّر کنید و چند نکته را به آنان یادآوری پاسداری از آرمانها

 :کنید

در کنار تحصیل علم و دانش، از فرصت جوانی برای تهذیب نفس و انس  .1

لساّلم( بهره ابیت )علیهمبا خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل

 .ببرید

ی جنگ نرم، بصیرتی شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه .2

اشتروار میطلبد؛ با تمام وجود، خود را برای عمّارگونه و استقامتی مالک

.این عرصه آماده کنید

هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای نظام سلطه را با تمام ابعاد و الیه .3

برای رویارویی با آن، تمام ظرفیّتهای خودتان واقعی آن را تحلیل کنید و 

.های خداوند اطمینان داشته باشیدکار گیرید و در این مسیر به وعدهرا به

تشکیالت میتواند معبد باشد، ولی مبادا تبدیل به معبود گردد؛ اصول و  .4

شهای عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیالت حفظ، و بر ارز

.ن اعضا تأکید کنیدصمیمیّت و همدلی بی

افقهای روشنی در مقابل شما جوانان قرار دارد، این کشور و انقالب با  .5

رو خواهد داشت؛ بر ای امیدبخش در پیشِ دست پرتوان شما آینده

ز های پیشرفت و تعالی اتالشهای خود بیفزایید و برای رسیدن به قلّه

22.همدیگر سبقت بگیرید

 1813811838 ی دانشجویی انقالبیهاپیام شفاهی به تشکل22

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25298


انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

23 | صفحه

 یاس،بزرگترین آفت جوان است
 -حرکت عظیم ملت ایران، نسل جوان باید پیشرو باشد. براى نسل جوان در 

تفاوتى و خونسردى جایز نیست. آن جوانى که بى -بخصوص نسل جوان دانشجو 

به سرنوشت کشور نیندیشد و حوادث و خصومتهایى را که نسبت به کشورش در 

ق این آن جوان الیشود، نبیند و نسبت به آنها نجوشد و نخروشد، دنیا سازماندهى مى

نیست که نام جوان شهروند یک ملت انقالبى را روى خودش بگذارد. روح جوان، 

آن روح پر تپشى است که در سختیها، به داد کشور و ملت رسید و آنها را نجات 

 .داد

کند؛ حواستان جمع گذاریهاى زیادى مىجوانان عزیز! دشمن روى شما سرمایه

. یأس، کندیى را دلسرد و مأیوس مىکشاند و عدهتفاوتى مىبىیى را به عده .باشد

بزرگترین آفت جوان است. جوانها بدانند که متأسفانه یأس به روح جوان زودتر راه 

واهد خگونه است. در مقابل یأسى که دشمن مىکند؛ همچنان که امید اینپیدا مى

 .دبه جوانها تلقین و تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهی

یى که جوان را دچار این احساس بکند که از مسؤوالن و پیشروان امروز، هر اندیشه

انقالب و مدیران کشور جداست، این اندیشه و تفکر، از نوع همان تفکرات سیاسى 

غلط تزریق شده است. امروز باید ملت و دولت، پشت به پشت و دست به دست هم 

لطه را ى طلسمهاى استکبار و سنند تا همهو در کنار یکدیگر، با تمام توان تالش ک

ا را ى بسیار مهم و حساسى است. تفکرى که شمبشکنند و از بین ببرند. این، صحنه

هدایت خواهد کرد و باید بکند، تفکر اسالمى است. باید در دانشگاهها به تفکرات 

 23.اسالمى و کار اسالمى، خیلى اهمیت بدهید

 /18/38/381 آموزانبیانات در دیدار دانشجویان و دانش23
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 دلها را به دست بیاورید
توانایى و همّت و عزم و  //ى ام این است که جوان امروز از جوان دههقیدهبنده ع

ایمانش کمتر نیست؛ این اعتقاد من است براساس آشنایى و آگاهى و گزارش و 

ى میدان؛ این را عقیده داریم منتها به این توجّه بشود که امروز جوان کشور مطالعه

این معنا نبود، نه اینکه  //ى دههما در معرض تهدیدهاى خطرناک فکرى است. در 

و امروز و دیروز ندارد، همیشه وجود داشته  //ى ى تخریب، دههانگیزه نبود، انگیزه

قدر نبود؛ امروز ابزارها زیاد است، امروز است و وجود خواهد داشت، ]امّا[ ابزار این

ه باین وسایل ارتباطى که وجود دارد که یک حرف و یک فکر غلط را میتواند 

روز وجود نداشت؛ امروز در اختیار همه هست؛ به شکل وسیعى توسعه بدهد، آن

اینها باید توجّه کرد. حاال شما اشاره کردید که در تلفن همراه فرض کنید که این 

اقدامات را کردید، خیلى خب؛ اینها خوب است؛ من اینها را نفى نمیکنم منتها نگاه 

ى هتواند دل این جوان را درگیر کند با مسئلکنید ببینید که چه چیزى است که می

تر تحکمتر و وابستگى او را به این فکر مسى ایثار، پایبندى او را عمیقایمان، با مسئله

ت پیدا آسانى انسان بتواند به آن دسکند، این را مطالعه کنید؛ این چیزى نیست که به

 24.کند

148/381814 بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنانى بیانات در دیدار اعضاى ستاد کنگره24
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 ما به این طور جوانانی نیاز داریم
، نفسروحیّه، امیدوار، شجاع، داراى اعتمادبهامروز نیازمندیم که جوانان ما خوشما 

ى خدمت ]باشند[؛ احتیاج نگر، داراى روحیّهى آیندهداراى ایمان، داراى روحیّه

جور بار بیاید. خب، این را شما میتوانید در محیط علمى، در داریم دانشجوى ما این

هم ممکن است: میشود با تعبیراتى، با متلک کالس درس تأمین کنید. عکس آن 

ى کشور ى کشور، دانشجو را نسبت به آیندهشدهگفتن به بنیانها و اصول پذیرفته

اعتقاد کرد، الاُبالى کرد؛ این هم میشود. آنچه از استاد انتظار میرود اعتماد کرد، بىبى

صیّت و و شخى معنوى اى علمى دانشجو نیست، بلکه تقویت روحیّهفقط تغذیه

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؛ 

 30دانشجو را معتقد و مؤمن به فرهنگ اسالمى بار بیاورید..
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 26 | صفحه

 دشمن نتوانست

مؤمنند، جوانهای ما صالحند؛ این به کوری چشم دشمن است. دشمن جوانهای ما 

میخواست پرچم حاکمیت اسالم و پیروزی اسالم را از دست این ملت بگیرد و آن 

ر ما از رغم انف دشمن، کشورا پائین بکشد؛ اما نه فقط این را نتوانست، بلکه علی

روزی  شاءاللّهرد. انلحاظ مادی و معنوی پیشرفت کرد و باز هم پیشرفت خواهد ک

 هایفرا خواهد رسید که اسالم و جوامع اسالمی و جوامع مسلمین برای دنیا نمونه

ای باشند از پیشرفت مادی و معنوی، که مردم دنیا به آنها نگاه کنند و از آنها برجسته

 /3.تقلید کنند؛ بالتردید این روز خواهد آمد؛ و این به برکت قرآن خواهد بود
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 ودتان را برای آینده بسازیدخ

ى انقالبى و اسالمى، حد جوانان دانشجو در محیطهاى دانشگاه، به درس و علم و روحیه

ت؛ ها احتیاج اساکثر اهمیت را بدهند. جوانان ببینند که امروز و آینده، چقدر به وجود آن

گام شیشتاز و پیخودشان را براى آینده بسازند. امروز هم جوان دانشجو باید مثل همیشه، پ

 32.حرکت انقالبى باشد و خودش را شایسته و صالح براى این مسئولیتهاى بزرگ قرار بدهد

 جوان حزب اللهی باید باهوش باشد
اللّهى هم باید باهوش باشد. باید چشمهایش رابازکند و نگذارد کسى در جوان حزب

ایجاد نماید که چهره  ازمنکر، فسادىنام امربه معروف ونهىصفوف او رخنه کند و به

و  -من یقین دارم  .اللَّه را خراب کند. باید مواظب باشید. این، به عهده خودتان استحزب

الّلهى براى انجامِ کارى به تا نیروهاى مؤمن وحزب -هاى این چندسال هم نشان داده تجربه

فسادى ایجاد  اىآیند، یک عدّه عناصر بدلى و دروغین، با نام اینها در گوشهمیدان مى

 الّلهى و مردمى چرکین کنند.کنند تا ذهن مسؤولین را نسبت به نیروهاى مؤمن و حزبمى

ازمنکر، مثل مسأله نمازاست. یادگرفتنى است. مواظب باشید. مسأله امر به معروف و نهى

 33.باید بروید یاد بگیرید
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 28 

 

 28 | صفحه

 نقاط ضعف را به رخ مسئوالن بکشانید

در سرتاسر کشور فعّالیّتهای فرهنگی را به صورت  خطاب به جوانهایی است که

خودجوش شروع کردند که بحمداهلل خیلی هم وسیع شده است. من میخواهم بگویم 

آن جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود 

 ای خودشان، بمشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی میکنند، با اراده

ی خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از بعضی از انگیزه

نند و طور جدّی دنبال کآنها ما بحمداهلل اطّالع پیدا کردیم ـ کار را هرچه میتوانند به

 انقالبی، و مؤمن ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای

پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این  در را زیادی بسیار نقش

 هک ـ کشور انقالبی یملّت، ایفا کرده است. اعتقاد من این است که مجموعه

اتید نظران ما، اسشماری از آنها در بین جوانهای ما، در بین صاحببحمداهلل تعداد بی

ـ میتواننکردهما، بزرگان ما، تحصیل دان د با منطقِ محکم وارد میهای ما حضور دارند 

بشوند، نقّادی کنند. نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانند. گاهی 

میشود که مسئول، متوجّه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه، امّا آن جوان در 

متن جامعه است، او میفهمد؛ آن عزم ملّی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم در 

 31.فرهنگ، این استی زمینه
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 انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

 29 | صفحه

 انقالب شانش باالتر استجوان امروز؛از جوان انقالبی اول 
ب های دینی در نسل امروز انقالواقعیت دیگری که از آن نباید غفلت کرد، انگیزه

ایم، ی انقالب باقی ماندهوقت است که ما پیرمردهایی که از دورهیک .است

یست. جوری ناین بینیممی اند؛رفته دست از ما جوانهای اما ایممانده باقی انقالبی ما

یم، ی قشرها داراز همه داریم، کشور سرتاسر در داریم، بسیار انقالبی ما امروز، جوان

 عتقادا به است؛ انقالبی ها بسیار داریم، جوانی که هم متدین است، همدر دانشگاه

روز باالتر است. چرا؟ چون آن شأنش انقالب اولِ  انقالبی جوان از جوان این من

ت نبود، روز اینترناوالً آن انقالبِ با آن عظمت و پرهیجان اتفاق افتاده بود؛ ثانیاً آن

ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، این جوان در معرض این همه آسیب 

مه ه نبود، جوان امروز در معرض این همه آسیبها است؛ اینترنت جلوی او است، این

تالش دارد میشود برای اینکه این جوان را منحرف کنند، ]اما[ این جوان متدین باقی 

میمانَد؛ نمازخوان است، به نماز اهمیت میدهد، نمازِ شب میخواند، نافله میخواند، در 

ایستد، شعارهای از دل برآمده مراسم مهم دینی شرکت میکند، پای انقالب می

است. نسل امروزِ انقالب، به نظر ما یکی از افتخارات میدهد؛ اینها چیزهای مهمی 

 /8.این یک واقعیتی است، باید این را دید .بزرگ است
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 31 | صفحه

 فرصت بسیار بزرگ

ترین فرصتهای ما همراهی مردم ما و جوانهای ما با نظام و هدفهای یکی از بزرگ

اه دهم که نگنظام و امام بزرگوار است. من به شما برادران و خواهران عزیز توجّه می

ودوّم بهمن، عمده جوانها هستند؛ این های روز قدس یا بیستکنید در این راهپیمایی

ری های صوتی و تصویی رسانهوسیلهروز بهجوانها همان جوانهایی هستند که شبانه

و اینترنتی، در زیر بمباران تخریب قرار دارند؛ غوغایی است در دنیا؛ در دنیای 

های صوتی و تصویری، صدها رسانه، و با یک اعتبار هزارها انهمجازی. در دنیای رس

ها از آنها سعی میکنند جوان رسانه، در حال بمباران افکار جوانهای ما هستند؛ بعضی

را از دین برگردانند، بعضی سعی میکنند آنها را از نظام اسالمی منصرف کنند، 

د آنها را د، بعضی سعی میکننبعضی سعی میکنند آنها را به ایجاد اختالف وادار کنن

در خدمت هدفهای خبیث خود بگیرند، بعضی سعی میکنند آنها را به ولنگاری و 

ی وسیلهطور دائم بر روی سر جوانهای ما و بهبیکارگی سوق بدهند؛ این بمباران به

های صوتی و تصویری و اینترنتی در حال انجام است؛ ها و رسانههمین دستگاه

 ها میلیون از همین جوانها در سرتاسر کشوربینید دهنگاه میکنید می حال شمادرعین

آیند و شعار میدهند و ابراز احساسات میکنند و نسبت دوّم بهمن میودر روز بیست

به امام، نسبت به اسالم، نسبت به نظام اسالمی ابراز ارادت میکنند؛ این چیز کوچکی 

 81.نیست، این فرصت بسیار بزرگی است
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 انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

 31 | صفحه

 باید قانون را رعایت کنند همه

محابا های الکترونیکی و اینترنتی متأسفانه موجب شده است که افراد بیاین رسانه 

علیه یکدیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور برای این هم 

یک جوری تدبیر بشود. ولی عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم 

ود ای نشاسالمی؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حاال این حرف من بهانه به اخالق

ای بروند جوانهای انقالبی را به عنوان جوانهای تند، مورد برای اینکه یک عده

ی جوانهای غیور کشور را، جوانهای مؤمنِ مالمت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه

شت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقالبی کشور را فرزندان خودم میدانم و پ

انقالبی و مؤمن و غیور حمایت میکنم؛ منتها همه را توصیه میکنم به این که در رفتار 

خود، با اخالق اسالمی رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند. همه باید قانون را مراعات 

 83.کنند. تجسم انقالب در قانون جمهوری اسالمی است
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 32 

 

 32 | صفحه

 ارهای بزرگی را انجام داده اندوانان کج

وقتی جمهوری اسالمی در سی سال قبل تشکیل شد، دشمنان میگفتند انقالب 

اسالمی به پیروزی رسید، اما قادر نیست میدانهای زندگی را یکی پس از دیگری 

اند مدیریت کند، و عقب خواهد نشست. امروز جوانان ما به برکت اسالم توانسته

ی علم انجام بدهند که در گذشته هرگز به فکر خود عرصه کارهای بزرگی را در

آنها هم نمیرسید. امروز به برکت توکل به خدای متعال، جوان ایرانی کارهای بزرگ 

سازی میکند، سلولهای بنیادی را تولید میکند علمی را انجام میدهد: اورانیوم را غنی

اندازد؛ ، به فضا دست میفناوری قدمهای بلند برمیداردو پرورش میدهد، در زیست

 88«اکبراللَّه»همه به برکت توکل به خدای متعال و با شعار 
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 انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

 33 | صفحه

 این روحیه خوب است

ى از زمان، کشور ما شاهد یک خداى متعال را شکرگزاریم از اینکه در این برهه

سائل ى مى جوانِ مؤمن و پرشور و پرانگیزه و صاحب منطق و فکر در زمینهمجموعه

ى خوبى بود؛ دو بخش دارد این ى ما بسیار جلسهاساسى کشور است. امروز جلسه

د؛ ات دوستانى است که اینجا بیان کردنمسئله: یک بخش مربوط به جزئیات بیان

یانات ى حقیر با بعضى از این بخب، مطالب خوب و مفید گفته شد؛ ممکن است بنده

موافق باشم، با بعضى موافق نباشم؛ بحثِ محتواها یک بخش از مسئله است. آن 

ى روحیه»بخشى که به نظر من مهم و در خور ستایش و تقدیر است، عبارت است از 

که در بیانات این جمع معدود و « ى دانشجویىگر در مجموعهشاط و مطالبهپرن

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؛ 

 براى خواستن و فکر کردن و پیشنهاد گرى و انگیزهى مطالبهاما نَفْس این روحیه

ى امور باید اخالق را، دیانت را، دادن و انتقاد کردن، مطلوب است. البته در همه

باید  «قول بغیر علم»انصافى باید پرهیز کرد؛ از حدود شرعى را رعایت کرد؛ از بى

اجتناب کرد؛ اینها به جاى خود محفوظ؛ آنچه مهم است، این است که جوان 

گر، پرانگیزه، پرنشاط، حاضر در صحنه و ناظر به مسائل نشجوى ما باید مطالبهدا

 84.کشور باشد؛ و من این را امروز مشاهده میکنم که بحمداهلل هست
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 34 

 

 34 | صفحه

 انقالبی مثبت؛انقالبی منفی

ما از اوّلِ انقالب دوگونه انقالبى داشتیم و انقالبیّون ما دوگونه نقش ایفا کردند. 

انقالبیّون، انقالبیّونِ مثبت بودند؛ بعضى از انقالبیّون هم انقالبیّون منفى بعضى از 

ان کار و گفتیم که از میداى مىبودند. در اوایل انقالب، انقالبىِ منفى به آن انقالبى

کشید. انقالبى بود، اما تالش و حرکت، آنجایى که دردسرى داشت، عقب مى

ز ام را قبل اگفت من مبارزهاى که مىقالبىخواه؛ انطلب و راحتانقالبىِ وجاهت

خواهم احترام شوم. بنابراین، چنین کسانى به میدان ام، اکنون دیگر مىانقالب کرده

شوند، وارد مند مىخطر و دردسر و آنجایى که چهار نفر آدم از انسان گله

رج حاضر بودند آبرویشان را هم خ .شدند.یک عدّه هم انقالبىِ مثبت بودندنمى

ى وجود تواند کمکى بکند، با همهکردند وجودشان مىکنند. آنجایى که فکر مى

حاضر بودند. اگر جبهه بود، یک طور؛ اگر دانشگاه بود، یک طور؛ اگر میدان 

انقالبىِ منفى، خودش را از کار کنار  .شدندفرهنگى یا سیاسى بود، وارد میدان مى

رى هایى که هیچ کاتش افتاد، مثل آدموقت کارى هم به دسگیرد؛ اما اگر یکمى

یرد؛ کأنّه در گبافى و شکل اپوزیسیون به خودش مىدر دستشان نیست، حالت منفى

را  کاره هم باشد، خودشهیچ کارى مسئولیت ندارد! انقالبىِ مثبت حتّى اگر هیچ

 80.شودداند و وارد میدان مىترین افراد مىمسئول
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 انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانـــــ جوان ـــــــــچهل نکته ـــــــــــ

 35 | صفحه

 سالم استاین تجربه در اختیار دنیای ا

ای فعالیت میکردند، دو سه سال قبل از این ی هستهجوانهائی که در همین زمینه

اصرار کردند، درخواست کردند بیایند من را ببینند. یک نمایشگاهی اینجا در همین 

حسینیه درست کردند که من از نزدیک شاهد کارهای اینها باشم. من رفتم آنجا، 

همه مؤمن. یک وقتی خیال میکردند که هر کسی وارد دیدم اوالً همه جوان، ثانیاً 

علوم جدید شد و متخصص شد، لزوماً بایستی بیدین باشد، بیاعتنای به دین باشد. من 

مند و بااخالصند. االن در بخشهای مختلف شان جوانهای مؤمن، عالقهدیدم نه، همه

م دنیای اسالی ماست. این تجربه در اختیار کشور ما اینجوری است. این تجربه

 /8.است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 181381831/ کنندگان در بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسالمیدیدار شرکت 36

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11283


 ــــ چهل نکتهـــــــــــــــــــــ انقالبی در بیانات رهبر معظم انقالب مسلمانجوان 

 36 

 

 36 | صفحه

 به طور ویژه به این مسئله بیندیشید
آمیز به حضور شما در مراکز دانشگاهی کشورها، فرصت نگاه ژرف و حکمت

ر نگمندی از دانشمندانی جهانهای جهان را به شما و فرصت بهرهرویدادها و پدیده

فریفتگی به همان  .شناختبخشد. اینها را باید قدر شناس را به ایران آینده میو جهان

طور ویژه به این بیندیشید که چرا خبری. امروزه بهبخش است که بیاندازه زیان

هراسی دامن میزنند؟ و کدام عنصر پر قدرت در اسالم سیاستهای غربی به اسالم

ی ایران است که قدرتمداران آزمند و متعدّی و مستکبر را به سیاسی به شیوه

دو  ورزی و این هراندوزی را با اندیشهانگیزد؟ دانشبا آن بر میگونه رویاروئی همه

کشور با  ئی برایصورت هیچ اندوختهرا با پرهیزگاری و پاکدامنی بیامیزید؛ در این

 82.ثروت وجود جوانانی چون شما برابری نخواهد کرد
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 فاصله ها را کم کنید

، برادران معتقد به ارزشهاى بىکنم برادران مسلمان، برادران انقالمن توصیه مى

ى بین خودشان را کم کنند؛ باهم دوست و رفیق توانند فاصلهانقالب، هرچه مى

باشند؛ باهم همکار باشند؛ علیه یکدیگر جوسازى و فعالیت نکنند؛ اما فاصله را با 

رغم دشمنان این ملت، در دل هایى است که علىها توصیهها زیاد کنند. ایندشمن

ها را کردیم، احساس کردیم و دیدیم و ان جا گرفته است. هرجا ما این توصیهجوان

روشن و پاک و صافشان و با  مؤمن، با دلهاى تجربه کردیم که این نسل جوان

شان، آن لُبّ مطلب را فهمیدند و به کار گرفتند و فوایدش براى روحهاى صمیمى

ى من این است: در راه توصیهطور خواهد بود.کشور آشکار شد. اینجا نیز همین

خدا، براى خدا و با وحدت کامل، تالش خودتان را هم مسئوالن، هم مردم دنبال 

گویم که پروردگار متعال با شماست و آینده متعلّق به شماست و کنید و به شما مى

شما جوانها روزى را خواهید دید که ایران اسالمىِ شما به فضل پروردگار براى 

 83.تها و دولتها یک الگوى تقلیدکردنى خواهد بودکشورها و مل
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 جوانان موتور راه اندازی حرکت های بزرگ

ها، آن ى اسالمى و انقالبىو اعتقادات و روحیه باید به ذهنیت دانشجویان و جوانان

م مثبت ه -ى حرکتهاى بزرگاندازندهموتور و راه خیلى توجه بشود. حقیقتاً جوانان

ى جوان بافرهنگ را که در جامعه هستند. اگر ما بتوانیم این مجموعه -و هم منفى

هت و اسالمى ج ى انقالبىاند، به سمت روحیهیى به نام دانشگاه جمع شدهدر نقطه

رسد که کشور و انقالب، بزرگترین سود را از این بابت خواهد بدهیم، به نظرم مى

هاى فرهنگى اسالمى بیش از جا، بىیى بود که در آندر گذشته، دانشگاه نقطه .برد

ى هادیگر و یا در ردیف بدترین جاها بود. این، کارى بود که رژیم و دستگاه

کردند و توجه داشتند که این کار در دانشگاهها انجام فرهنگىِ گذشته دنبال مى

به نظر من، امروز باید طورى باشد  .بگیرد. مقاصد سیاسى پشت سر این قضیه بود

ى ى علمیه باشد. همچنان که در حوزهدر دانشگاه، مثل ورود در حوزهکه ورود 

آموزد، کسى هم که به دانشگاه وارد شد، علمیه، انسان معرفت و دین و تعبد مى

اسالمى و انقالبى فاصله هم دارد، دانشگاه در طى این مدت، او  حتّى اگر از مبانى

 81.د سازدرا با مبانى اسالمى و انقالبى آشنا کند و متعب
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 موفق نشدند چون شما در صحنه بودید

از اتحاد خود و حمله و فشار به نظام  -عراق و امریکا و شرق و غرب -دشمنان ما

ر صحنه د جمهورى اسالمى، طرفى نبستند. علت موفقیت ما این بود که شما جوانان

البى ضد انق بر جریانهاى غیر انقالبى و ى انقالبىبودید، ملت آماده بود و روحیه

گونه باشد، تهدیدهاى دشمن عملى نخواهد شد. تهدید و غلبه داشت. تا وقتى این

سوء نیت دشمن و خطر وجود دارد؛ اما تا شما در صحنه هستید، این خطر تحقق پیدا 

 /4.نخواهد کرد
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وقتی جمهوری اسالمی در سی سال قبل تشکیل شد، 

اما  اسالمی به پیروزی رسید،دشمنان میگفتند انقالب 

قادر نیست میدانهای زندگی را یکی پس از دیگری 

مدیریت کند، و عقب خواهد نشست. امروز جوانان ما 

اند کارهای بزرگی را در به برکت اسالم توانسته

ی علم انجام بدهند که در گذشته هرگز به فکر عرصه

خود آنها هم نمیرسید. امروز به برکت توکل به 

متعال، جوان ایرانی کارهای بزرگ علمی را  خدای

سازی میکند، سلولهای انجام میدهد: اورانیوم را غنی

بنیادی را تولید میکند و پرورش میدهد، در 

فناوری قدمهای بلند برمیدارد، به فضا دست زیست

اندازد؛ همه به برکت توکل به خدای متعال و با می

 31/1933931هبر انقالب ر                «اکبراللَّه»شعار 

 

 




