بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران

انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دههی پنجم حیاا

خاود نهااد کاه

اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان ،امیدوارانه آن را در گاذر از چالشهاا و باه
دست آوردن پیشرفتهای خیرهکننده ،همواره سربلند دیدهاند.
درچنین نقطهی عطفی ،رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور «بیانیهی گام دوم انقالب» و برای ادامهی ایان راه روشان ،باه یبیاین
دستاوردهای شگرف چهار دههی گذشته پرداخته و یوصیههایی اساسی بهمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایاران اساالمی بازرگ»
ارائه فرمودهاند.
بیانیهی«گام دوم انقالب» یجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بهویژه جوانان که بهمثاباه منشاوری بارای «دوماین مرحلاهی
خودسازی ،جامعهپردازی و یمدنسازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی»را رقم خواهد زد.
این گام دوم ،انقالب را «به آرمان بزرگش که ایجاد یمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه)
هست» نزدیک خواهد کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
الحمدهلل ربّ العالمین و الصّالة و السّالم علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین.

ورود انقالب اسالمی به دومین مرحلهی خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی:
از میان همهی ملّتهای زیر ستم ،کمتر ملّتی به انقالب همّت میگمارد؛ و در میان ملّتهایی که بهپاخاسته و انقالب کردهاند ،کمتار دیاده
شده که یوانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بهجز یغییر حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند .امّا انقالب پُرشاکوه ملّات
ایران که بزرگیرین و مردمییرین انقالب عصر جدید است ،ینها انقالبی است که یک چلّهی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش
پشت سر نهاده و در برابر همهی وسوسههایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدند ،از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده
و اینک وارد دوّمین مرحلهی خودسازی و جامعهپردازی و یمدّنسازی شده است .درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ بار نسالی کاه
آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم میشود.
پیروزی انقالب اسالمی؛ آغازگر عصر جدید عالم:
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی یقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیبُرد ،انقالب اسالمی ایاران ،باا
قدر

و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبها را شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و

آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود .طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند ،امّا این واکنش ناکام ماناد .چاو و
راستِ مدرنیته ،از یظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاو  ،یا یالش گسترده و گونهگون برای خفه کردن آن ،هرچه کردند باه
اجلِ محتوم خود نزدیکیر شدند .اکنون با گذشت چهل جشن ساالنهی انقالب و چهل دههی فجر ،یکای از آن دو کاانون دشامنی
نابود شده و دیگری با مشکالیی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند ،دستوپنجه نرم میکند! و انقالب اسالمی باا حفاظ و پایبنادی باه
شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
شعارهای جهانی ،فطری ،درخشان و همیشهزندهی انقالب اسالمی:
برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و یاریخ مصرف فرض کرد ،امّا شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها
هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد ،زیرا فطر

بشر در همهی عصرها با آن سرشاته اسات .آزادی ،اخاالق ،معنویّات ،عادالت،

استقالل ،عزّ  ،عقالنیّت ،برادری ،هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست یا در دورهای بدرخشد و در دورهای دیگار افاول
کند .هرگز نمیتوان مردمی را یصاوّر کارد کاه از ایان چشاماندازهای مباار

دلزده شاوند .هرگااه دلزدگای پایش آماده ،از

رویگردانی مسئوالن از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای یحقّق آنها.
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دفاع ابدی از نظریهی نظام انقالبی:
انقالب اسالمی همچون پدیدهای زنده و بااراده ،همواره دارای انعطاف و آمادهی یصحیح خطاهای خویش است ،امّا یجدیدنظرپذیر
و اهل انفعال نیست .به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشامارد ،امّاا باه
هیچ بهانهای از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته است ،فاصله نمیگیرد .انقالب اسالمی پس از نظامسازی ،به رکود و
خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی یضااد و ناساازگاری نمیبیناد ،بلکاه از نظریّاهی نظاام
انقالبی یا ابد دفاع میکند.
جمهوری اسالمی و فاصلهی میان بایدها و واقعیتها:
جمهوری اسالمی ،متحجّر و در برابر پدیدهها و موقعیّتهای نو به نو ،فاقد احساس و ادرا
مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان بشدّ

نیست ،امّا به اصول خود بشدّ

پایبند و به

حسّاس است .با خطوط اصلی خود هرگز بیمباالیی نمیکند و برایش مهم است که چرا

بماند و چگونه بماند .بیشک فاصلهی میان بایدها و واقعیّتهاا ،هماواره وجادانهای آرماانخواه را عاذاب داده و میدهاد ،امّاا ایان،
فاصلهای طیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده ،با حضور نسل جوان ماممن و
دانا و پُرانگیزه ،با قدر

بیشتر طی خواهد شد.

انقالب اسالمی؛ مایهی سربلندی ایران و ایرانی:
انقالب اسالمی ملّت ایران ،قدریمند امّا مهربان و باگذشت و حتّی مظلوم بوده است .مریکب افراطها و چورویهایی کاه مایاهی
ننگ بسیاری از قیامها و جنبشها است ،نشده است .در هیچ معرکهای حتّی با آمریکا و صدّام ،گلولهی اوّل را شلّیک نکرده و در همهی
موارد ،پس از حملهی دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را محکم فرود آورده است .این انقالب از آغااز یاا اماروز ناه
بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردّد .با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضاعفان
دفاع کرده است .این جوانمردی و مروّ

انقالبی ،این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنهی عمل جهاانی و منطقاهای در کناار

مظلومان جهان ،مایهی سربلندی ایران و ایرانی است ،و همواره چنین باد.
برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت :
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی ،این بندهی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم ،نسالی کاه پاا باه میادان عمال
میگذارد یا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند ،سخن بگویم .ساخن اوّل درباارهی گذشاته
است.
عزیزان! نادانستهها را جز با یجربهی خود یا گوش سپردن باه یجرباهی دیگاران نمیتاوان دانسات .بسایاری از آنچاه را ماا دیاده و
آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است .ما دیدهایم و شما خواهید دید .دهههای آینده دهههای شما است و شامایید کاه
باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بازرگش کاه ایجااد یمادّن ناوین اساالمی و
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمیٰ (ارواحنافداه) است ،نزدیک کنید .برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته
را درست شناخت و از یجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغها به جای حقیقت خواهند نشست و آیناده ماورد
یهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،یحریف و دروغپردازی درباارهی گذشاته و حتّای زماان
حال را دنبال میکنند و از پول و همهی ابزارها برای آن بهره میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشامن و
پیادهنظامش نمیتوان شنید.
آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطهی صفر:
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز شد؛ اوّالً :همهچیز علیه ما بود ،چاه رییام فاساد طااغو

کاه عاالوه بار

وابستگی و فساد و استبداد و کودیایی بودن ،اوّلین رییم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه -و نه به زور شمشیر خود -بر سرِ کار
آمده بود ،و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی ،و چه وضع بشدّ

نابسامان داخلی و عقبافتادگی شارمآور در علام و

فنّاوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر.
ثانیاً :هیچ یجربهی پیشینی و راه طیشده ای در برابر ما وجود نداشت .بدیهی است که قیامهای مارکسیستی و امثاال آن نمیتوانسات
برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است ،الگو محسوب شود .انقالبیون اسالمی بدون سرمشاق و یجرباه آغااز
کردند و یرکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای یشکیل و پیشرفت آن ،جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشاهی بازرگ اماام
خمینی ،به دست نیامد .و این نخستین درخشش انقالب بود.
تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار»؛ پدیدهی برجستهی جهان معاصر:
پس آنگاه انقالب ملّت ایران ،جهان دوقطبی آن روز را به جهان سهقطبی یبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقماارش و
پدید آمدن قطبهای جدید قدر  ،یقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار» پدیدهی برجستهی جهان معاصر و کانون یوجّه جهانیاان
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شد .از سویی نگاه امیدوارانهی ملّتهای زیر ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل باه اساتقالل ،و از ساویی نگااه
کینهورزانه و بدخواهانهی رییمهای زورگو و قلدرهای باجطلب عالم ،بدان دوخته شد .بدینگونه مسیر جهان یغییر یافت و زلزلاهی
انقالب ،فرعونهای در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنیها با همهی شدّ

آغاز شد و اگر نبود قدر

عظیم ایماان و انگیازهی

این ملّت و رهبری آسمانی و یأییدشدهی امام عظیمالشّأن ما ،یاب آوردن در برابر آنهمه خصاومت و شاقاو

و یوطئاه و خبا ات،

امکانپذیر نمیشد.
مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»؛ عامل عز
بهرغم همهی این مشکال
جهادهای بزرگ و افتخارا

و پیشرفت ایران در همهی عرصهها

طاقتفرسا ،جمهوری اسالمی روزبهروز گامهای بلندیر و استواریری به جلو برداشت .این چهل سال ،شاهد
درخشان و پیشرفتهای شگفتآور در ایران اسالمی است .عظمت پیشارفتهای چهلساالهی ملّات ایاران

آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدّ  ،با مدّیهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب
هند مقایسه شود .مدیریّتهای جهادی الهامگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل «ماا میتاوانیم» کاه اماام بزرگاوار باه هماهی ماا
آموخت ،ایران را به عزّ

و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید.

برکات بزرگ انقالب اسالمی:
انقالب به یک انحطاط یاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّ

یحقیر شده و بشدّ

عقب مانده بود ،در

مسیر پیشر فت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست ،رییم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی ومردمسااالری یبادیل کارد و
عنصر ارادهی ملّی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میداندار
اصلی حوادث و وارد عرصهی مدیریّت کرد؛ روحیه و باور «ما میتوانیم» را به همگان منتقل کرد؛ به برکت یحریم دشمنان ،ایّکاا باه
یوانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکا

بزرگ شد:

یک) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران:
اوّالً :با

و امنیّت کشور و یمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج یهدید جدّی دشامنان قارار گرفتاه باود ضامانت کارد و

معجزهی پیروزی در جنگ هشتساله و شکست رییم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدید آورد.
دو) موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
ثانیاً :مویور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیایی و اقتصادی و عمرانی شد کاه یاا اکناون مارا
بالندهی آن روزبهروز فراگیریر میشود .هزاران شرکت دانشبنیان ،هزاران طرح زیرساختی و ضاروری بارای کشاور در حوزههاای
عمران و حملونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و غیره ،میلیونهاا یحصایلکردهی دانشاگاهی یاا در حاال
یحصیل ،هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور ،دهها طرح بزرگ از قبیل چرخهی سوخت هستهای ،سلّولهای بنیاادی ،فنّااوری
نانو ،زیستفنّاوری و غیره با ریبههای نخستین در کلّ جهان ،شصت برابر شدن صادرا

غیرنفتی ،نزدیک به ده برابر شدن واحادهای

صنعتی ،دهها برابر شدن صنایع از نظر کیفی ،یبدیل صنعت مونتای باه فنّااوری باومی ،برجساتگی محساوس در رشاتههای گونااگون
مهندسی از جمله در صنایع دفاعی ،درخشش در رشتههای مهم و حسّاس پزشکی و جایگاه مرجعیّت در آن و دههاا نموناهی دیگار از
پیشرفت ،محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد .ایرانِ پیش از انقالب ،در
یولید علم و فنّاوری صفر بود ،در صنعت بهجز مونتای و در علم بهجز یرجمه هنری نداشت.
سه) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی
ثالثاً :مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابا  ،مقابله با فتنههای داخلی ،حضور در صحنههای ملّی واستکبارستیزی به اوج
رسانید و در موضوعا

اجتماعی مانند کمکرسانیها و فعّالیّتهای نیکوکاری که از پیش از انقالب آغاز شده بود ،افزایش چشمگیر داد.

پس از انقالب ،مردم در مسابقهی خدمترسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
چهار) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم:
رابعاً :بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بینالمللی را به گونهی شگفتآوری اریقاا داد .یحلیال سیاسای و فهام مساائل
بینالمللای در موضااوعایی همچااون جنایاا

غاارب بخصااور آمریکااا ،مسائلهی فلسااطین و ظلاام یااریخی بااه ملّاات آن ،مساائلهی

جنگافروزیها و رذالتها و دخالتهای قدریهای قلدر در امور ملّتها و امثال آن را از انحصار طبقهی محدود و عزلتگزیدهای باه ناام
روشنفکر ،بیرون آورد؛ اینگونه ،روشنفکری میان عموم مردم در همهی کشور و همهی ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از ایان
دست حتّی برای نوجوانان و نونهاالن ،روشن و قابل فهم گشت.
پنج) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور:
خامساً :کفّه ی عدالت را در یقسیم امکانا

عمومی کشور سنگین کرد .نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیال آنکاه

این ارزش واال باید گوهر بی همتا بر یار

نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست ،نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار
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عدالت کار انجام نگرفته است .واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه ،با هیچ دورهی دیگر گذشته
قابل مقایسه نیست .در رییم طاغو

بیشترین خدما

و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتختنشینان یا همسانان آناان

در برخی دیگر از نقاط کشور بود .مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرسات و غالباام محاروم از نیازهاای
اوّلیّهی زیرساختی و خدمترسانی بودند .جمهوری اسالمی در شمار موفّقیرین حاکمیّتهای جهان در جابهجایی خدمت و ارو

از

مرکز به همهجای کشور ،و از مناطق مرفّهنشین شهرها به مناطق پاییندست آن بوده است .آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و ایجاد
مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و ساد و نیروگااه و امثاال آن باه
دوریرین مناطق کشور ،حقیقتام افتخارآفرین است؛ بیشک این همه ،نه در یبلیغا

نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان

خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنهای برای مدیران جهادی و بااخالر نازد خادا و خلاق اسات .البتّاه
عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود ،بسی بریر از اینها است و چشام امیاد بارای
اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
شش) افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه:
سادسام :عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونهای چشمگیر افزایش داد .این پدیدهی مبار

را رفتار و منش حضار

امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقالب ،بایش از هار چیاز رواج داد؛ آن انساان معناوی و عاارف و وارساته از
پیرایههای مادّی ،در رأس کشوری قرار گرفت که مایههای ایمان مردمش بسی ریشهدار و عمیق بود .هرچند دست یطاول یبلیغاا
مروّج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلویها به آن ضربههای سخت زده و لجنزاری از آلاودگی اخالقای غربای را باه درون
زندگی مردم متوسّط و بخصور جوانان کشانده بود ،ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی ،دلهای مستعد و نورانی بویژه
مجاهدیهای جوانان در میادانهای ساخت از جملاه دفااع

جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد.

مقدّس ،با ذکر و دعا و روحیهی برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد .پادران و
مادران و همسران با احساس وظیفهی دینی از عزیزان خود که به جبهههای گوناگون جهاد میشتافتند دل کندند و سپس ،آنگاه کاه
با پیکر خونآلود یا جسم آسیبدیدهی آنان روبهرو شدند ،مصیبت را با شکر همراه کردند .مساجد و فضاهای دینی رونقای بیساابقه
گرفت .صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشاجو و زن و مارد و صاف نوبات بارای اردوهاای جهاادی و جهااد
سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد .نماز و حاج و روزهداری و پیاادهروی زیاار
گوناگون دینی و انفاقا

و صدقا

و مراسام

واجب و مستحب در همهجا باویژه میاان جواناان روناق یافات و یاا اماروز ،روزباهروز بیشاتر و

باکیفیّتیر شده است .و اینها همه در دورانی ایّفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و یبلیغا

پُرحجم آنان بارای

کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد ،اخالق و معنویّت را در بخشهای عمدهی عالم منزوی کرده است؛ و ایان معجازهای دیگار از
انقالب و نظام اسالمی فعّال و پیشرو است.
هفت) ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان:
سابعاً :نماد پُرابّهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابار قلادران و زورگویاان و مساتکبران جهاان و در رأس آناان آمریکاای
جهانخوار و جنایتکار ،روزبهروز برجستهیر شد .در یمام این چهل سال ،یسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقاالب و عظمات و
هیبت الهی آن و گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای متکبّر و مستکبر ،خصوصیّت شناختهشدهی ایران و ایرانی بویژه جوانان این
مرز و بوم بهشمار میرفته است .قدریهای انحصارگر جهان که همواره حیا

خود را در دساتاندازی باه اساتقالل دیگار کشاورها و

پایمال کردن منافع حیایی آنها برای مقاصد شوم خود دانستهاند ،در برابر ایران اسالمی و انقالبی ،اعتراف باه ناایوانی کردناد .ملّات
ایران در فضای حیا بخش انقالب یوانست نخست دستنشاندهی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از آن هام یاا
امروز از سلطهی دوبارهی قلدران جهانی بر کشور با قدر

جلوگیری کند.

و شدّ

انقالب چهلساله و گام بزرگ دوم:
جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصلهای عمده در سرگذشت چهلسالهی انقاالب اساالمی اسات؛ انقاالب عظایم و پایادار و
درخشانی که شما به یوفیق الهی باید گام بزرگ دوّم را در پیشبرد آن بردارید.
محصول یالش چهل ساله ،اکنون برابر چشم ما است :کشور و ملّتی مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باعزّ  ،متدیّن ،پیشرفته در علام ،انباشاته از
یجربههایی گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای یأ یر اساسی در منطقه و دارای منطق قاوی در مساائل جهاانی ،رکاورددار در شاتاب
پیشرفتهای علمی ،ر کورددار در رسیدن به ریبههای باال در دانشها و فنّاوریهای مهم از قبیل هستهای و سالّولهای بنیاادی و ناانو و
هوافضا و امثال آن ،سرآمد در گسترش خدما

اجتماعی ،سرآمد در انگیزههای جهادی میان جواناان ،سارآمد در جمعیّات جاوان

کارآمد ،و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهی جهتگیریهای انقالبی و جهادی است .و بدانیاد
که اگر بییوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از یاریخ چهلساله نمیبود -که متأسّفانه بود و خسار بار
هم بود -بی شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بازرگ بسای جلاویر باود و بسایاری از
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مشکال

کنونی وجود نمیداشت.

اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالشها و شکست مستکبران:
ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای مستکبران روبهرو است امّا با یفاویی کامالم معنیدار .اگر آن روز چالش با آمریکاا
بر سر کویاه کردن دست عمّال بیگانه یا یعطیلی سفار

رییم صهیونیستی در یهران یا رسوا کردن النهی جاسوسی بود ،امروز چالش بر

سرِ حضور ایران مقتدر در مرزهای رییم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا ازمنطقهی غرب آسیا و حمایت جمهاوری
اسالمی از مبارزا

مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهی حزباهلل و مقاومت در سراسر ایان

منطقه است .و اگر آن روز ،مشکل غرب جلوگیری از خرید یسلیحا

ابتدایی برای ایران بود ،اماروز مشاکل او جلاوگیری از انتقاال

سالحهای پیشرفتهی ایرانی به نیروهای مقاومت است .و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروختاه یاا باا چناد
هواپیما و بالگرد خواهد یوانست بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید ،امروز برای مقابلهی سیاسی و امنیّتای باا جمهاوری اساالمی،
خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب میبیند و البتّه باز هم در رویاارویی ،شکسات میخاورد .ایاران باه
برکت انقالب ،اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهی ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنههای دشاوار در مساائل
اساسی خویش است.
جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفتهی اسالمی:
امّا راه طیشده فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی است .دنبالهی این مسیر که باه گماان
زیاد ،به دشواریِ گذشتهها نیست ،باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود .مادیران جاوان ،کاارگزاران
جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان ،در همهی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیاز در عرصاههای دیان و
اخالق و معنویّت و عدالت ،باید شانههای خود را به زیر بار مسئولیّت دهند ،از یجربهها و عبریهای گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبای و
روحیهی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسالمی بسازند.
نیروی انسانی مستتعد و کارآمتد بتا زیربنتای عمیتق و اصتیل ایمتانی و دینتی؛ مهمتترین ررفیتت امیتدبکش کشتور
نکتهی مهمّی که باید آیندهسازان در نظر داشته باشند ،این است که در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی،
کمنظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دساتاندرکاران یااکنون بیاساتفاده یاا کماساتفاده ماناده اسات .همّتهاای بلناد و
انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند یوانست آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهم یرین ظرفیّت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است .جمعیّت جاوان زیار
 ۴۰سال که بخش مهمّی از آن نتیجهی موج جمعیّتی ایجادشده در دههی  ۶۰است ،فرصت ارزشمندی برای کشور است ۳۶ .میلیون
نفر در سنین میانهی  ۱۵و  ۴۰سالگی ،نزدیک به  ۱۴میلیون نفر دارای یحصیال

عالی ،ریبهی دوّم جهان در دانشآموختگاان علاوم و

مهندسی ،انبوه جوانانی که با روحیهی انقالبی رشد کرده و آمادهی یالش جهادی برای کشورند ،و جمع چشمگیر جواناان محقّاق و
اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها رو

عظیمی برای کشور است که هیچ اندوختهی

مادّی با آن مقایسه نمیتواند شد.
فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور:
به جز اینها ،فرصتهای مادّی کشور نیز فهرستی طوالنی را یشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیازه و خردمناد میتوانناد باا فعّاال
کردن و بهرهگیری از آن ،درآمدهای ملّای را باا جهشای نمایاان افازایش داده و کشاور را رویمناد و بینیااز و باه معنای واقعای
دارای اعتمادبهنفس کنند و مشکال

کنونی را برطرف نمایند .ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان ،دارای  ۷درصاد ذخاایر

معدنی جهان است :منابع عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب ،بازار بازرگ ملّای ،باازار
بزرگ منطقهای با داشتن  ۱۵همسایه با  ۶۰۰میلیون جمعیّت ،سواحل دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین با محصوال

متنوّع کشاورزی

و باغی ،اقتصاد بزرگ و متنوّع ،بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتها دستنخورده مانده است .گفته شده اسات کاه
ایران از نظر ظرفیّتهای استفادهنشدهی طبیعی و انسانی در ریبهی اوّل جهان است .بیشک شاما جواناان ماممن و پُاریالش خواهیاد
یوانست این عیب بزرگ را برطرف کنید .دههی دوّم چشمانداز ،باید زمان یمرکاز بار بهرهبارداری از دساتاوردهای گذشاته و نیاز
ظرفیّتهای استفادهنشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش یولید و اقتصاد ملّی اریقا یابد.
گام دوم و سرفصلها و توصیههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده:
اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی یوصیههایی میکنم .این سرفصلها عباریند از :علم و پاژوهش ،معنویّات و
اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزّ

ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ،سبک زندگی.

امّا پیش از همهچیز ،نخستین یوصیهی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این کلید اساسیِ همهی قفلهاا ،هایچ گاامی
نمیتوان برداشت .آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است .اینجانب هماواره از امیاد کااذب و فریبناده دوری
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جستهام ،امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و یرس کاذب نیز برحذر داشتهام و برحذر میدارم .در طول ایان چهال ساال -و اکناون
مانند همیشه -سیاست یبلیغی و رسانهای دشمن و فعّالیرین برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آیناده
است .خبرهای دروغ ،یحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشان دادن واقعیّتها ،پنهاان کاردن جلوههاای امیادبخش ،بازرگ کاردن عیاوب
کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنا

بزرگ ،برنامهی همیشگی هزاران رسانهی صویی و یصویری و اینترنتی دشمنان ملّات

ایران است؛ و البتّه دنبالههای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنناد.
شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصرهی یبلیغایی باشید .در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهیاد .یارس و
نومیدی را از خود و دیگران برانید .این نخستین و ریشهاییرین جهاد شما است .نشانههای امیدبخش -که به برخی از آنها اشاره شد-
در برابر چشم شما است.رویشهای انقالب بسی فرایر از ریزشها است و دستودلهای اماین و خادمتگزار ،بمرایاب بیشاتر از مفسادان و
خائنان و کیسهدوختگان است .دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی ،در بسایاری از عرصاهها باا چشام یکاریم و
احترام مینگرد .قدر خود را بدانید و با قوّ

خداداد ،به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

و امّا توصیهها:
یک) علم و پژوهش:
دانش ،آشکاریرین وسیله ی عزّ
که یوانست برای خود رو

و قدر

یک کشور است .روی دیگر دانایی ،یوانایی است .دنیای غرب به برکت دانش خاود باود

و نفوذ و قدر

دویستساله فراهم کند و با وجود یهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقاادی ،باا یحمیال

سبک زندگی غربی به جوامع عقبمانده از کاروان علم ،اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد .ماا باه سو اساتفاده از داناش
مانند آنچه غرب کرد ،یوصیه نمیکنیم ،امّا ممکّدام به نیاز کشور به جوشاندن چشمهی دانش در میان خود اصارار مایورزیم .بحماداهلل
استعداد علم و یحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان باالیر است .اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و
متوساط علام در جهاان -باه پایش رفتاه اسات.
ّ
با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شاتاب رشاد
دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در این مدّ

که ما را به ریبهی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایهی شگفتی

ناظران جهانی شد و در برخی از رشتههای حسّاس و نوپدید به ریبههای نخستین اریقا داد ،همهوهمه در حالی ایّفاق افتاده که کشور
دچار یحریم مالی و یحریم علمی بوده است .ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ دست یافتهایم
و این نعمت بزرگی است که بهخاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت.
امّا آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طیشده ،با همهی اهمّیّتش فقط یک آغاز بوده اسات و ناه بیشاتر .ماا هناوز از
قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دست یابیم .باید از مرزهای کنونی دانش در مهمیرین رشتهها عبور کنایم .ماا از ایان
مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کردهایم .عقبمانادگی شارمآور علمای در دوران پهلویهاا و قاجارهاا در هنگاامی کاه
مسابقهی علمی دنیا یازه شروع شده بود ،ضربهی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان ،فرسنگها عقب نگه داشته بود .ما
اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شدّ

باال ادامه یابد یا آن عقبافتادگی جبران شاود.

اینجانب همواره به دانشگاهها و دانشگاهیان و مراکز پاژوهش و پژوهنادگان ،گارم و قااطع و جادّی دراینبااره یاذکّر و هشادار و
فراخوان دادهام ،ولی اینک مطالبهی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیّت بیشاتر و همچاون یاک
جهاد در پیش گیرید .سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای هساتهای نیاز داده
است .بهپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهیوز را که از جهاد علمی شما بشدّ

بیمنا

است ناکام سازید.

دو) معنویّت و اخالق:
معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل :اخالر ،ایثار ،یوکّل ،ایمان در خود و در جامعه است ،و اخالق باه معنای
رعایت فضیلتهایی چون خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،یواضع ،اعتمادباهنفس و دیگار خلقیّاا

نیکاو

است .معنویّت و اخالق ،جهتدهندهی همهی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعاه اسات؛ باودن آنهاا ،محایط
زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی ،بهشت میسازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی ،جهنّم میآفریند.
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکا

بیشتری به بار میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهااد و یاالش

است و این یالش و جهاد ،بدون همراهی حکومتها یوفیق چندانی نخواهد یافت .اخالق و معنویّت ،البتّه با دستور و فرمان باه دسات
نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدر

قاهره ایجاد کنند ،امّا اوّالم خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند ،و انیام

زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراینباره میدان دهناد و کماک برساانند؛ باا کانونهاای ضادّ
معنویّت و اخالق ،به شیوهی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنّمیها مردم را با زور و فریب ،جهنّمی کنند.
ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر ،امکاان بسایار خطرنااکی در اختیاار کانونهاای ضادّ معنویّات و ضادّ اخاالق نهااده اسات و
هماکنون یهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پا

جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهگیری از این ابزارها را به چشام خاود
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میبینیم .دستگاههای مسئول حکومتی دراینباره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامالم مسئوالنه صور

گیارد .و

یشرو باید دراینبارهها برنامههای کویاهمدّ
این البتّه به معنی رفع مسئولیّت از اشخار و نهادهای غیرحکومتی نیست .در دورهی پ ِ
و میانمدّ

جامعی ینظیم و اجرا شود؛ انشا اهلل.

سه) اقتصاد:
اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ یعیینکننده است .اقتصاد قوی ،نقطهی قوّ

و عامل مهمّ سالطهناپذیری و نفوذناپاذیری کشاور اسات و
و معنویّا

اقتصاد ضعیف ،نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است .فقر و غنا در مادّیّا

بشر ،ا ر میگذارد .اقتصاد

البتّه هدف جامعهی اسالمی نیست ،امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید .یأکید بر یقویت اقتصاد مستقلّ کشاور کاه
مبتنی بر یولید انبوه و باکیفیّت ،و یوزیع عدالتمحور ،و مصرف بهاندازه و بیاساراف ،و مناسابا

مادیریّتی خردمنداناه اسات و در

سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها یکرار و بر آن یأکید شده ،بهخاطر همین یأ یر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و
فردای جامعه بگذارد.
انقالب اسالمی راه نجا

از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغو

را به ما نشان داد ،ولی عملکردهای ضعیف ،اقتصاد کشور را

از بیرون و درون دچار چالش ساخته است .چالش بیرونی یحریم و وسوسههای دشمن است کاه در صاور
کما ااار و حتّااای بیا ااار خواهاااد شاااد .چاااالش درونااای عباااار

اصاالح مشاکل درونای،

از عیاااوب سااااختاری و ضاااعفهای مااادیریّتی اسااات.

مهمیرین عیوب ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف دولت نیست ،نگاه به خارج و نه به
یوان و ظرفیّت داخلی ،استفادهی اند

از ظرفیّت نیروی انسانی کشور ،بودجهبنادی معیاوب و ناامتوازن ،و سارانجام عادم باا

سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی اسات .
نتیجهی اینها مشکال

زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها ،فقر درآمدی در طبقهی ضعیف و امثال آن است.

راهحلّ این مشکال  ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرائی برای همهی بخشهای آن یهیّاه و باا قادر

و نشااط

کاری و احساس مسئولیّت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود .درونزایی اقتصاد کشور ،مولّد شدن و دانشبنیان شدن آن ،مردمی کردن
اقتصاد و یصدّیگری نکردن دولت ،برونگرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبالم به آن اشاره شد ،بخشهای مهامّ ایان راهحلهاا اسات.
بیگمان یک مجموعهی جوان و دانا و مممن و مسلّط بر دانستههای اقتصادی در درون دولت خواهند یوانست به این مقاصد برسند.
دوران پیشِرو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعهای باشد.
جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همهی راهحلها در داخل کشور است .اینکه کسی گمان کند که «مشکال

اقتصاادی صارفام

ناشی از یحریم است و علّت یحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و یسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحال ،زاناو زدن در برابار
دشمن و بوسه زدن بر پنجهی گرگ است» خطایی نابخشودنی است .این یحلیال ساراپا غلاط ،هرچناد گااه از زباان و قلام برخای
غفلتزدگان داخلی صادر میشود ،امّا منشأ آن ،کانونهای فکر و یوطئهی خارجی است که با صد زبان به یصمیمسازان و یصامیمگیران
و افکار عمومی داخلی القا میشود.
چهار) عدالت و مبارزه با فساد:
این دو الزم و ملزوم یکدیگرند .فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی ،یودهی چرکین کشاورها و نظامهاا و اگار در بدناهی حکومتهاا
عارض شود ،زلزلهی ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی کاه نیازمناد مشاروعیّتی
فرایر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائییر از مقبولیّت اجتماعی است ،بسیار جدّییر و بنیانییر از دیگر نظامها است .وسوسهی مال و مقام
و ریاست ،حتّی در عَلَوییرین حکومت یاریخ یعنی حکومت خود حضر

امیرالمممنین (علیهالسّالم) کسانی را لغزاند ،پس خطر بُاروز

این یهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش مسابقهی زهد انقالبی و سادهزیستی میدادند ،هرگز بعیاد نباوده و
نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی ییزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و باهمعنای
واقعی با فساد مبارزه کند ،بویژه در درون دستگاههای حکومتی.
البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصور با رییم طااغو
که سریاپا فساد و فسادپرور بود ،بسی کمتر است و بحمداهلل مأموران این نظام غالبام سالمت خود را نگاه داشاتهاند ،ولای حتّای آنچاه
هست غیر قابل قبول است .همه باید بدانند که طهار

اقتصادی شرط مشروعیّت همهی مقاما

حکومت جمهوری اسالمی است .همه

باید از شیطانِ حرر برحذر باشند و از لقمهی حرام بگریزند و از خداوند دراینباره کمک بخواهند و دستگاههای نظاریی و دولتای
باید با قاطعیّت و حسّاسیّت ،از یشکیل نطفهی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند .این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهاادگر،
و منیعالطّبع با دستانی پا

و دلهایی نورانی است .این مبارزه بخش ا رگذاری اسات از یاالش همهجانباهای کاه نظاام جمهاوری

اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
عدالت در صدر هدفهای اوّلیّهی همهی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسالمی نیاز دارای هماان شاأن و جایگااه اسات؛ ایان،
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کلمهای مقدّس در همهی زمانها و سرزمینها است و بهصور
شد ولی بهصور

کامل ،جز در حکومت حضر

میسار نخواهاد
ولیّعصر (ارواحنافداه) ّ

نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فریضهای بر عهدهی همه بویژه حاکمان و قدریمندان است .جمهوری اساالمی

ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است که قبالم بدان اشارهای کویاه رفت؛ و البتّه در یوضیح و یشریح آن باید کارهای بیشتری
صور

گیرد و یوطئهی وایگونهنمایی و الاقل سکو

و پنهانسازی که اکنون برنامهی جدّی دشمنان انقالب است ،خنثی گردد.

با این همه ،اینجانب به جوانان عزیزی که آیندهی کشور ،چشمانتظار آنها است صریحام میگویم آنچه یااکنون شاده باا آنچاه بایاد
میشده و بشود ،دارای فاصلهای یرف است .در جمهوری اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطور دائم بایاد بارای رفاع محرومیّتهاا بتپاد و از
شکافهای عمیق طبقایی بشدّ

بیمنا

باشد .در جمهوری اسالمی کسب رو

نهینها جرم نیست که مورد یشویق نیز هست ،امّا یبعیض

در یوزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد ،بشادّ

ممناوع

است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،بههیچرو مورد قبول نیست .این سخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها یکرار شده
است ولی برای اجرای شایستهی آن ،چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به جوانان ماممن و
انقالبی و دانا و کاردان -که بحمداهلل کم نیستند -سپرده شود ،این امید برآورده خواهد شد؛ انشا اهلل.
پنج) استقالل و آزادی:
استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از یحمیل و زورگویی قدریهای سلطهگر جهان است .و آزادی اجتماعی بهمعنای حقّ
یصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همهی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهی ارزشاهای اساالمیاند و ایان هار دو
عطیّهی الهی به انسانها یند و هیچ کدام یفضّل حکومتها به مردم نیستند .حکومتها موظّف به یأمین این دو اند .منزلت آزادی و استقالل
را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیدهاند .ملّت ایران با جهاد چهلسالهی خود از جملهی آنها است .استقالل و آزادی کناونی
ایران اسالمی ،دستاورد ،بلکه خونآوردِ صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالباام جاوان ،ولای هماه در ریباههای رفیاع
انسانیّت .این مر شجرهی طیّبهی انقالب را با یأویل و یوجیههای سادهلوحانه و بعضام مغرضاانه ،نمیتاوان در خطار قارار داد .هماه -
مخصوصام دولت جمهوری اسالمی -موظّف به حراست از آن با همهی وجودند .بدیهی است که «استقالل» نبایاد باه معنای زنادانی
کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود ،و «آزادی» نباید در یقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقاوق عماومی
یعریف شود.
شش) عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن:
این هر سه ،شاخههایی از اصلِ« عزّ  ،حکمت ،و مصلحت »در روابط بینالمللیاند .صحنهی جهاانی ،اماروز شااهد پدیادههایی
است که یحقّق یافته یا در آستانهی ظهورند :یحرّ

جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمریکا و

صهیونیسم؛ شکست سیاستهای آمریکا در منطقهی غرب آسیا و زمینگیار شادن همکااران خاائن آنهاا در منطقاه؛ گساترش حضاور
قدریمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازیاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشی از مظاهر عزّ

جمهوری اسالمی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمیآمد .سردمداران نظام

سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عمومام شامل فریب و خدعه و دروغ است .امروز ملّت ایران عالوه بر آمریکای جنایتکار ،یعادادی از
دولتهای اروپایی را نیز خدعهگر و غیر قابل اعتماد میداند .دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفاظ کناد؛
از ارزشهای انقالبی و ملّی خود ،یک گام هم عقبنشینی نکند؛ از یهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همهحال ،عازّ
خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البتّه از موضع انقالبی ،مشکال

کشاور و ملّات

قابل حلّ خود را با آنان حل کند .در مورد

آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت.
هفت) سبک زندگی:
سخن الزم دراینباره بسیار است .آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که یاالش غارب در یارویج سابک
زندگی غربی در ایران ،زیانهای بی جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابلاه باا آن ،جهاادی
همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.
درپایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمنشکن ملّت عزیز در بیستودوّم بهمن و چهلمین ساالگرد انقاالب عظایم اساالمی
یشکّر میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضر

حق میسایم .سالم بر حضر

بقیّا اهلل (ارواحنافاداه)؛ ساالم بار ارواح طیّباهی شاهیدان

واالمقام و روح مطهّر امام بزرگوار؛ و سالم بر همهی ملّت عزیز ایران و سالم ویژه به جوانان.
دعاگوی شما
سیّدعلی خامنهای
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