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مقدمه نخستین
انقلاب کبیـر اسلامی ایـران در حالـی چهلمیـن
سـالگرد پیروزی خود را پشـت سـر گذاشـت و قدم به
دهـهی پنجـم حیـات خـود نهاد کـه اگرچه دشـمنان
مسـتکبرش گمانهـای باطلـی در سـر داشـتند امـا
دوسـتانش در سراسـر جهان ،امیدوارانه آن را در گذر از
چالشها و به دست آوردن پیشرفتهای خیرهکننده،
همـواره سـربلند دیدهانـد .در چنیـن نقطـهی عطفی،
رهبـر حکیم انقالب اسلامی با صـدور «بیانیهی گام
دوم انقالب» و برای ادامهی این راه روشـن ،به تبیین
دسـتاوردهای شـگرف چهار دههی گذشته پرداخته و
توصیههایـی اساسـی بهمنظـور «جهـاد بـزرگ بـرای
ساختن ایران اسالمی بزرگ» ارائه فرمودهاند.

بیانیهی «گام دوم انقالب» تجدید مطلعی اسـت
خطـاب بـه ملت ایـران و بهویژه جوانـان که بهمثابه
منشـوری بـرای «دومیـن مرحلـهی خودسـازی،
جامعهپـردازی و تمدنسـازی» خواهد بـود و «فصل
جدید زندگی جمهوری اسالمی» را رقم خواهد زد.
ایـن گام دوم ،انقلاب را «بـه آرمـان بزرگش که ایجاد
تمـدن نویـن اسلامی و آمادگـی بـرای طلوع خورشـید
عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.
والیت
ٰ
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
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بسم الله ال ّرحمن ال ّرحیم
السالم علی سیّ دنا
و
الة
الص
رب العالمین و
ّ
الحمدلله ّ
ّ
محمدوآل ه ّ
الطاهرینوصحبهالمنتجبینومنتبعهم
ّ
ّ
باحسان الی یوم الدین.
ورود انقالب اسالمی به دومین مرحلهی خودسازی،
جامعهپردازی و تمدنسازی
ّ
از میان همهی ّ
ملتهای زیر ستم ،کمتر ملتی به
همت میگمارد؛ و در میان ّ
ملتهایی که
انقالب ّ
بهپاخاسته و انقالب کردهاند ،کمتر دیده شده که
توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بهجز تغییر
حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند .ا ّما
انقالب پُرشکوه ّ
ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین
انقالب عصر جدید است ،تنها انقالبی است که یک
ّ
چلهی 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
دومین مرحلهی
شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد ّ
خودسازی و جامعهپردازی و ّ
تمدنسازی شدهاست.
درودی از اعماق دل بر این ّ
ملت؛ بر نسلی که آغاز کرد
و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و
دوم میشود.
جهانی چهل سال ّ
ِ
پیروزی انقالب اسالمی؛ آغازگر عصر جدید عالم
آن روز که جهان میان شرق و غرب ما ّدی تقسیم
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شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را
یبُرد ،انقالب اسالمی ایران ،با قدرت و شکوه پا به
نم 
میداننهاد؛چهارچوبهاراشکست؛کهنگیکلیشهها
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 ،ا ّما
ِ
راست مدرنیته ،از
این واکنش ناکام ماند .چپ و
تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت ،تا
تالش گسترده و گونهگون برای خفه کردن آن ،هرچه
اجل محتوم خود نزدیکتر شدند .اکنون با
کردند به ِ
گذشت چهل جشن ساالنهی انقالب و چهل دههی
فجر ،یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری
با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند،
دستوپنجه نرم میکند! و انقالب اسالمی با حفظ و
پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
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شعارهای جهانی ،فطری ،درخشان و همیشهزندهی
انقالب اسالمی
برای همهچیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ
مصرف فرض کرد ،ا ّما شعارهای جهانی این انقالب
دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بیمصرف
و بیفایده نخواهند شد ،زیرا فطرت بشر در همهی
عصرها با آن سرشته است .آزادی ،اخالق ،معنویّت،
عدالت ،استقالل ،ع ّزت ،عقالنیّ ت ،برادری ،هیچ یک به
یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دورهای

بدرخشد و در دورهای دیگر افول کند .هرگز نمیتوان
تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک
مردمی را ّ
دلزده شوند .هرگاه دلزدگی پیش آمده ،از رویگردانی
مسئوالن از این ارزشهای دینی بوده است و نه از
پایبندی به آنها و کوشش برای تح ّقق آنها.
دفاع ابدی از نظریهی نظام انقالبی
انقالب اسالمی همچون پدیدهای زنده و بااراده،
همواره دارای انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهای
خویش است ،ا ّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست.
حساسیّ ت مثبت نشان میدهد و آن را
به نقدها ّ
نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل
میشمارد ،ا ّما به هیچ بهانهای از ارزشهایش که
بحمدالله 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 تضاد و ناسازگاری
نمیبیند ،بلکه از نظر ّیهی نظام انقالبی تا ابد دفاع
میکند.
جمهوری اسالمی و فاصلهی میانبایدها و واقعیتها
جمهوری اسالمی ،متحجّ ر و در برابر پدیدهها و
موقعیّ تهای نو به نو ،فاقد احساس و ادراک نیست،
ا ّما به اصول خود ّ
بشدت پایبند و به مرزبندیهای خود
با رقیبان و دشمنان ّ
حساس است .با خطوط
بشدت ّ
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اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم
است که چرا بماند و چگونه بماند .بیشک فاصلهی
میان بایدها و واقعیّ تها ،همواره وجدانهای
آرمانخواه را عذاب داده و میدهد ،ا ّما این ،فاصلهای
طیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی
بارها طی شده است و بیشک در آینده ،با حضور نسل
جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی
خواهد شد.
انقالب اسالمی؛ مایهی سربلندی ایران و ایرانی
انقالب اسالمی ّ
ملت ایران ،قدرتمند اما مهربان و
باگذشت و ح ّتی مظلوم بوده است .مرتکب افراطها و
چپرویهایی که مایهی ننگ بسیاری از قیامها و
جنبشها است ،نشده است .در هیچ معرکهای ح ّتی
صدام ،گلولهی ا ّول را ّ
با آمریکا و ّ
شلیک نکرده و در
همهی موارد ،پساز حملهی دشمن از خود دفاع کرده
و الب ّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است .این
انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه
منفعل و مر ّدد .با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان
و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان
دفاع کرده است .این جوانمردی و مر ّوت انقالبی ،این
صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنهی عمل جهانی
و منطقهای در کنار مظلومان جهان ،مایهی سربلندی
ایران و ایرانی است ،و همواره چنین باد.
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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،
نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری
از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز
کند ،سخن بگویم .سخن ّاول دربارهی گذشته است.

عزیزان! نادانستهها را جز با تجربهی خود یا گوش
سپردن به تجربهی دیگران نمیتوان دانست .بسیاری
از آنچه را ما دیده و آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده
و ندیده است .ما دیدهایم و شما خواهید دید.
دهههای آینده دهههای شما است و شمایید که باید
کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن
را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد ّ
تمدن نوین
عظمی
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت
ٰ
(ارواحنافداه) است ،نزدیک کنید .برای برداشتن
گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست
شناخت و از تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد
غفلت شود ،دروغها به جای حقیقت خواهند نشست
و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.
دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و
دروغپردازی دربارهی گذشته و ح ّتی زمان حال را دنبال
میکنند و از پول و همهی ابزارها برای آن بهره
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میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛
حقیقت را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید.
آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطهی صفر
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ،از نقطهی
صفر آغاز شد؛
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ّاو ًال :همهچیـز علیـه مـا بـود ،چـه رژیـم فاسـد
طاغوت که عالوهبر وابسـتگی و فسـاد و استبداد و
کودتایـی بـودن ،ا ّولین رژیم سـلطنتی در ایـران بود
کـه به دسـت بیگانـه -و نه به زور شمشـیر خـود -بر
سـ ِر کار آمـده بـود ،و چه دولـت آمریکا و برخی دیگر
از دولتهـای غربـی ،و چـه وضـع ّ
بشـدت نابسـامان
داخلـی و عقبافتادگی شـرمآور در علـم و ف ّناوری و
سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر.
ً
ثانیا :هیچ تجربهی پیشـینی و راه طیشـدهای در
برابـر مـا وجود نداشـت .بدیهی اسـت کـه قیامهای
مارکسیسـتی و امثال آن نمیتوانسـت برای انقالبی
کـه از متـن ایمـان و معرفـت اسلامی پدیـد آمـده
اسـت ،الگو محسوب شـود .انقالبیون اسالمی بدون
سرمشـق و تجربه آغاز کردنـد و ترکیب جمهوریّت و
اسلامیّ ت و ابزارهای تشـکیل و پیشـرفت آن ،جز با
هدایـت الهی و قلب نورانی و اندیشـهی بـزرگ امام
خمینی ،به دسـت نیامد .و این نخستین درخشش
انقالب بود.

تقابـل دوگانهی جدید «اسلام و اسـتکبار»؛ پدیده
برجسـت ه جهان معاصر
پسآنگاه انقالب ّ
ملت ایران ،جهان دوقطبی آن روز
را به جهان سهقطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و
حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای
جدید قدرت ،تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار»
پدیدهی برجستهی جهان معاصر و کانون توجّ ه
جهانیان شد .از سویی نگاه امیدوارانهی ّ
ملتهای زیر
ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی
دولتهای مایل به استقالل ،و از سویی نگاه
کینهورزانه و بدخواهانهی رژیمهای زورگو و قلدرهای
باجطلب عالم ،بدان دوخته شد .بدینگونه مسیر
جهان تغییر یافت و زلزلهی انقالب ،فرعونهای در
بست ِر راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنیها با همهی
ّ
شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و
انگیزهی این ّ
ملت و رهبری آسمانی و تأییدشدهی
امام عظیم ّ
الشأن ما ،تاب آوردن در برابر آنهمه
خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت ،امکانپذیر
نمیشد.
مدیریـت جهـادی و اعتقاد به اصل «مـا میتوانیم»؛
عامل عزت و پیشـرفت ایـران در همهی عرصهها
بهرغم همهی این مشکالت طاقتفرسا ،جمهوری
اسالمی روزبهروز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو
برداشت .این چهل سال ،شاهد جهادهای بزرگ و
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افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفتآور در ایران
اسالمی است .عظمت پیشرفتهای چهلسالهی
ّ
ملت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این ّ
مدت،
با ّ
مدتهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون
انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند
مقایسه شود .مدیر ّیتهای جهادی الهامگرفته از
ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که
امام بزرگوار به همهی ما آموخت ،ایران را به ّ
عزت و
پیشرفت در همهی عرصهها رسانید.
برکات بزرگ انقالب اسالمی
انقلاب به یـک انحطاط تاریخی طوالنی پایـان داد
و کشـور کـه در دوران پهلـوی و قاجـار ّ
بشـدت تحقیر
شـده و ّ
بشـدت عقـب مانده بود ،در مسـیر پیشـرفت
سریع قرار گرفت؛ در گام نخست ،رژیم ننگین سلطنت
اسـتبدادی را بـه حکومـت مردمـی و مردمسـاالری
تبدیـل کـرد و عنصـر ارادهی ّ
ملـی را کـه جانمایـهی
پیشرفت همهجانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت
کشـور وارد کـرد؛ آنـگاه جوانـان را میـداندار اصلـی
حـوادث و وارد عرصـهی مدیریّـت کـرد؛ روحیـ ه و باور
«مـا میتوانیـم» را بـه همـگان منتقل کـرد؛ به برکت
تحریـم دشـمنان ،ا ّتکاء بـه توانایی داخلـی را به همه
آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد:
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ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
ا ّو ًال :ثبـات و امنیّـت کشـور و تمامیّ ـت ارضـی و
حفاظـت از مرزهـا را کـه آماج تهدید ّ
جدی دشـمنان
قـرار گرفتـه بود ضمانت کـرد و معجزهی پیـروزی در
جنگ هشتساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان
آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدیدآورد.
موتور پیشران کشور در عرصهی علم و ف ّناوری و ایجاد
زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
ً
ثانیا :موتور پیشران کشور در عرصهی علم و ف ّناوری
و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
شد که تا اکنون ثمرات بالندهی آن روزبهروز فراگیرتر
میشود .هزاران شرکت دانشبنیان ،هزاران طرح
زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزههای عمران
و حملونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و
کشاورزی و آب و غیره ،میلیونها تحصیلکردهی
دانشگاهی یا در حال تحصیل ،هزاران واحد دانشگاهی
در سراسر کشور ،دهها طرح بزرگ از قبیل چرخهی
سوخت هستهایّ ،
سلولهای بنیادی ،ف ّناوری نانو،
زیستف ّناوری و غیره با رتبههای نخستین در کلّ
جهان ،شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی ،نزدیک به
ده برابر شدن واحدهای صنعتی ،دهها برابر شدن
صنایع از نظر کیفی ،تبدیل صنعت مونتاژ به ف ّناوری
بومی ،برجستگی محسوس در رشتههای گوناگون
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مهندسی از جمله در صنایع دفاعی ،درخشش در
حساس پزشکی و جایگاه مرجعیّ ت
رشتههای مهم و ّ
در آن و دهها نمونهی دیگر از پیشرفت ،محصول آن
روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که
ایران پیش از
انقالب برای کشور به ارمغان آوردِ .
انقالب ،در تولید علم و ف ّناوری صفر بود ،در صنعت
بهجز مونتاژ و در علم بهجز ترجمه هنری نداشت.
به اوج رسـانیدن مشـارکت مردمـی و مسـابقه
خدمترسانی
ً
ثالثا :مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند
انتخابـات ،مقابلـه بـا فتنههـای داخلـی ،حضـور در
صحنههای ّ
ملی و استکبارسـتیزی به اوج رسانید و
در موضوعـات اجتماعـی ماننـد کمکرسـانیها و
فعّ الیّ تهـای نیکوکاری کـه از پیـشاز انقالب آغاز
شـده بـود ،افزایـش چشـمگیر داد .پـساز انقلاب،
مردم در مسابقهی خدمترسانی در حوادث طبیعی
و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
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ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
ً
رابعـا :بینـش سیاسـی آحاد مـردم و نـگاه آنان به
مسـائل بینالمللی را به گونهی شـگفتآوری ارتقاء
داد .تحلیـل سیاسـی و فهـم مسـائل بینالمللـی در
موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا،
مسـئلهی فلسـطین و ظلـم تاریخـی بـه ّ
ملـت آن،

مسـئلهی جنگافروزیهـا و رذالتهـا و دخالتهـای
قدرتهـای قلـدر در امور ّ
ملتها و امثـال آن را از انحصار
طبقـهی محـدود و عزلتگزیـدهای به نام روشـنفکر،
بیـرون آورد؛ اینگونه ،روشـنفکری میان عموم مردم
در همـهی کشـور و همـهی سـاحتهای زندگـی
جـاری شـد و مسـائلی از ایـن دسـت ح ّتـی بـرای
نوجوانان و نونهاالن ،روشن و قابل فهم گشت.
سنگیـن کـردن کفـ ه عدالـت در تقسیـم امکانات
عمومی کشور
ً
خامساّ :
کفهی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی
کشور سنگین کرد .نارضایتی این حقیر از کارکرد
عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر
بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز
نیست ،نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار
عدالت کار انجام نگرفته است .واقعیّ ت آن است که
دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه ،با
هیچ دورهی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست .در
رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در
اختیار گروه کوچکی از پایتختنشینان یا همسانان
آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود .مردم بیشتر
شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر
فهرست و ً
غالبا محروم از نیازهای اولیهی زیرساختی
و خدمترسانی بودند .جمهوری اسالمی در شمار
ّ
موفقترین حاکمیتهای جهان در جابهجایی خدمت
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و ثروت از مرکز به همهجای کشور ،و از مناطق
مرفهنشین 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 سد و نیروگاه
ً
حقیقتا
و امثال آن به دورترین مناطق کشور،
افتخارآفرین است؛ بیشک این همه ،نه در تبلیغات
نارسای مسئوالن انعکاس یافت ه و نه زبان بدخواهان
خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست
و حسنهای برای مدیران جهادی و بااخالص نزد خدا و
خلق است .الب ّته عدالت مورد انتظار در جمهوری
اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته
شود ،بسی برتر از اینها است و چشم امید برای
اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان
خواهم پرداخت.
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افزایـش چشمـگیر معنویت و اخـالق در فضـای
عمومی جامعه
ً
سادسا :عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی
جامعه بگونهای چشمگیر افزایش داد .این پدیدهی
مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول
دوران مبارزه و پساز پیروزی انقالب ،بیشاز هر چیز
رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و وارسته از
پیرایههای ما ّدی ،در رأس کشوری قرار گرفت که
مایههای ایمان مردمش بسی ریشهدار و عمیق بود.

هرچند دست تطاول تبلیغات مر ّوج فساد و
بیبندوباری در طول دوران پهلویها به آن ضربههای
سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به
متوسط و بخصوص جوانان کشانده
درون زندگی مردم ّ
بود ،ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی،
دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب کرد و
فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد .مجاهدتهای
جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع ّ
مقدس ،با
ذکر و دعا و روحیهی برادری و ایثار همراه شد و
ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم
همه نهاد .پدران و مادران و همسران با احساس
وظیفهی دینی از عزیزان خود که به جبهههای
گوناگون جهاد میشتافتند دل کندند و سپس ،آنگاه
که با پیکر خونآلود یا جسم آسیبدیدهی آنان روبهرو
شدند ،مصیبت را با شکر همراه کردند .مساجد و
فضاهای دینی رونقی بیسابقه گرفت .صف نوبت
برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن
و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد
سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و
فداکار آکنده شد .نماز و حج و روزهداری و پیادهروی
زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات
واجب و مستحب در همهجا بویژه میان جوانان رونق
یافت و تا امروز ،روزبهروز بیشتر و باکیفیّ تتر شده
است .و اینها همه در دورانی ا ّتفاق افتاده که سقوط
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اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم
آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد،
اخالق و معنویّت را در بخشهای عمدهی عالم
منزوی کرده است؛ و این معجزهای دیگر از انقالب و
نظام اسالمی فعّ ال و پیشرو است.
ایستادگـی روزافـزون در برابر قلـدران و زورگویـان و
مستکبرانجهان
ً
سـابعا :نمـاد پُرابّهـت و باشـکوه و افتخارآمیـز
ایسـتادگی در برابـر قلـدران و زورگویان و مسـتکبران
جهـان و در رأس آنـان آمریـکای جهانخـوار و
جنایـتکار ،روزبـهروز برجسـتهتر شـد .در تمـام ایـن
چهل سـال ،تسـلیمناپذیری و صیانت و پاسـداری از
انقلاب و عظمـت و هیبـت الهـی آن و گـردن
برافراشتهی آن در مقابل دولتهای متک ّبر و مستکبر،
خصوصیّ ـت شناختهشـدهی ایـران و ایرانـی بویـژه
جوانـان ایـن مـرز و بـوم بهشـمار میرفتـه اسـت.
قدرتهـای انحصارگر جهـان که همواره حیات خود را
در دسـتاندازی به اسـتقالل دیگر کشـورها و پایمال
کـردن منافـع حیاتـی آنهـا بـرای مقاصد شـوم خود
دانسـتهاند ،در برابـر ایران اسلامی و انقالبی ،اعتراف
بـه ناتوانـی کردندّ .
ملت ایـران در فضای حیاتبخش
انقلاب توانسـت نخسـت دستنشـاندهی آمریـکا و
عنصـر خائـن بـه ّ
ملـت را از کشـور برا َند و پـس ازآن
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هـم تا امـروز از سـلطهی دوبـارهی قلـدران جهانی بر
کشور با قدرت و ّ
شدت جلوگیری کند.
انقالب چهلساله و گام بزرگ دوم
جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصلهای
عمده در سرگذشت چهلسالهی انقالب اسالمی است؛
انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق
الهی باید گام بزرگ د ّوم را در پیشبرد آن بردارید.

محصول تالش چهلساله ،اکنون برابر چشم ما
است :کشور و ّ
ملتی مستقل ،آزاد ،مقتدرّ ،
باعزت،
متدیّن ،پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههایی
گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تأثیر اساسی در
منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی ،رکورددار
در شتاب پیشرفتهای علمی ،ر کورددار در رسیدن به
رتبههای باال در دانشها و ف ّناوریهای مهم از قبیل
هستهای و ّ
سلولهای بنیادی و نانو و هوافضا و امثال
آن ،سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی ،سرآمد در
انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیّ ت
جوان کارآمد ،و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که
همگی محصول انقالب و نتیجهی جهتگیریهای
انقالبی و جهادی است .و بدانید که اگر بیتوجّ هی به
شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در
متأسفانه
برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود -که ّ
بود و خسارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب
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از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به
آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت
کنونی وجود نمیداشت.
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اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالشها و شکست
مستکبران
ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با
چالشهای مستکبران روبهرو است ا ّما با تفاوتی
کام ًال معنیدار .اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه
عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم
کردن دست ّ
صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النهی جاسوسی
بود ،امروز چالش بر سرِ حضور ایران مقتدر در مرزهای
رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع
آمریکا از منطقهی غرب آسیا و حمایت جمهوری
اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب
سرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهی
حزبالله و مقاومت در سراسر این منطقه است .و اگر
آن روز ،مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات
ابتدایی برای ایران بود ،امروز مشکل او جلوگیری از
انتقال سالحهای پیشرفتهی ایرانی به نیروهای
مقاومت است .و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با
چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد
خواهد توانست بر نظام اسالمی و ّ
ملت ایران فائق
آید ،امروز برای مقابلهی سیاسی و امنیّ تی با جمهوری
اسالمی ،خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهها

دولت معاند یا مرعوب میبیند و الب ّته باز هم در
رویارویی ،شکست میخورد .ایران به برکت انقالب،
اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهی ّ
ملت ایران در
چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنههای دشوار در
مسائل اساسی خویش است.
جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفتهی اسالمی
ا ّما راه طیشده فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز به
سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی است.
دشواری
دنبالهی این مسیر که به گمان زیاد ،به
ِ
همت و هشیاری و سرعت
گذشتهها نیست ،باید با ّ
عمل و ابتکار شما جوانان طی شود .مدیران جوان،
کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّ االن جوان ،در
همهی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و
بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و
معنویّت و عدالت ،باید شانههای خود را به زیر بار
مسئولیّ ت دهند ،از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره
گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی و عمل جهادی
را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام
پیشرفتهیاسالمیبسازند.
نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و
اصیلایمانیودینی؛مهمترینظرفیتامیدبخشکشور
مهمی که باید آیندهسازان در نظر داشته
نکتهی ّ
باشند ،این است که در کشوری زندگی میکنند که از
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نظر ظرفیّ تهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و
بسیاری از این ظرفیّ تها با غفلت دستاندرکاران
تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده مانده است.
همتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند
ّ
توانست آنها را فعّ ال و در پیشرفت ما ّدی و معنوی
کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهمترین ظرفیّت امیدبخش کشـور ،نیروی انسانی
مسـتعد و کارآمـد بـا زیربنای عمیق و اصیـل ایمانی و
دینـی اسـت .جمعیّـت جـوان زیـر ۴۰سـال که بخش
مهمـی از آن نتیجـهی مـوج جمعیّتـی ایجادشـده در
ّ
دههی  ۶۰اسـت ،فرصت ارزشـمندی برای کشـور است.
 ۳۶میلیـون نفـر در سـنین میانـهی  ۱۵و  ۴۰سـالگی،
نزدیـک بـه  ۱۴میلیـون نفـر دارای تحصیلات عالـی،
رتبهی د ّوم جهان در دانشآموختگان علوم و مهندسی،
انبـوه جوانانـی کـه بـا روحیـهی انقالبـی رشـد کـرده و
آمادهی تالش جهادی برای کشـورند ،و جمع چشمگیر
جوانـان مح ّقـق و اندیشـمندی کـه بـه آفرینشهـای
علمـی و فرهنگـی و صنعتـی و غیـره اشـتغال دارنـد؛
اینهـا ثـروت عظیمـی بـرای کشـور اسـت کـه هیـچ
اندوختهی ما ّدی با آن مقایسه نمیتواند شد.
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فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور
بهجز اینها ،فرصتهای ما ّدی کشور نیز فهرستی
طوالنی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه

و خردمند میتوانند با فعّ ال کردن و بهرهگیری از آن،
درآمدهای ّ
ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و
کشور را ثروتمند و بینیاز و به معنی واقعی دارای
اعتمادبهنفس کنند و مشکالت کنونی را برطرف
نمایند .ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّ ت جهان،
دارای  ۷درصد ذخایر معدنی جهان است :منابع عظیم
زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق
و غرب و شمال و جنوب ،بازار بزرگ ّ
ملی ،بازار بزرگ
منطقهای با داشتن  ۱۵همسایه با  ۶۰۰میلیون
جمعیّ ت ،سواحل دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین
متنوع کشاورزی و باغی ،اقتصاد بزرگ
با محصوالت ّ
متنوع ،بخشهایی از ظرفیّ تهای کشور است؛
و ّ
بسیاری از ظرفیّ تها دستنخورده مانده است .گفته
شده است که ایران از نظر ظرفیّ تهای استفادهنشدهی
طبیعی و انسانی در رتبهی ا ّول جهان است .بیشک
شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این
عیب بزرگ را برطرف کنید .دههی د ّوم چشمانداز ،باید
زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دستاوردهای گذشته و نیز
ظرفیّ تهای استفادهنشده باشد و پیشرفت کشور از
جمله در بخش تولید و اقتصاد ّ
ملی ارتقاء 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 توصیههایی میکنم .این سرفصلها عبارتند
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از :علم و پژوهش ،معنویّت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت
و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،ع ّزت ّ
ملی و روابط
خارجی و مرزبندی با دشمن ،سبک زندگی.
ا ّما پیش از همهچیز ،نخستین توصیهی من امید
و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این کلید
اساسی همهی قفلها ،هیچ گامی نمیتوان برداشت.
ِ
آنچهمیگویمیکامیدصادقوم ّتکیبهواقعیّ تهای
عینی است .اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده
دوری جستهام ،ا ّما خود و همه را از نومیدی بیجا و
ترس کاذب نیز برحذر داشتهام و برحذر میدارم .در
طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه -سیاست
تبلیغی و رسانهای دشمن و فعّ الترین برنامههای آن،
مأیوسسازی مردم و ح ّتی مسئوالن و مدیران ما از
آینده است .خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه،
وارون ه نشان دادن واقعیّ تها ،پنهان کردن جلوههای
امیدبخش ،بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان
محسنات بزرگ ،برنامهی همیشگی
دادن یا انکار ّ
هزاران رسانهی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان
ّ
ملت ایران است؛ و الب ّته دنبالههای آنان در داخل
کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در
خدمت دشمن حرکت میکنند .شما جوانان باید
پیشگام در شکستن این محاصرهی تبلیغاتی باشید.
در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید.
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ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید .این
نخستین و ریشهایترین جهاد شما است .نشانههای
امیدبخش -که به برخی از آنها اشاره شد -در برابر
چشم شما است .رویشهای انقالب بسی فراتر از
ریزشها است و دستودلهای امین و خدمتگزار،
بهمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهدوختگان
است .دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و
ابتکارهای ایرانی ،در بسیاری از عرصهها با چشم
قوت
تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانید و با ّ
خداداد ،به سوی آینده خیز بردارید و حماسه
بیافرینید.وا ّماتوصیهها:
 .1علم و پژوهش
دانش ،آشکارترین وسیلهی ع ّزت و قدرت یک
کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی است .دنیای
غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود
ثروت و نفوذ و قدرت دویستساله فراهم کند و با
وجود تهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی ،با
تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقبمانده از
کاروان علم ،اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به
دست گیرد .ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه
غرب کرد ،توصیه نمیکنیم ،ا ّما مؤ ّک ًدا به نیاز کشور به
جوشاندن چشمهی دانش در میان خود اصرار
میورزیم .بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ّ
ملت ما
متوسط جهان باالتر است .اکنون نزدیک به دو دهه
از ّ
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است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با
سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود _
متوسط علم در جهان _ به
یعنی یازده برابر شتاب رشد ّ
ّ
پیش رفته است .دستاوردهای دانش و فناوری ما در
این ّ
مدت که ما را به رتبهی شانزدهم در میان بیش
از دویست کشور جهان رسانید و مایهی شگفتی
حساس و
ناظران جهانی شد و در برخی از رشتههای ّ
نوپدید به رتبههای نخستین ارتقاء داد ،همهوهمه در
حالی ا ّتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و
تحریم 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.
ا ّما آنچه من میخواهم بگویم این است که این
اهمیّ تش فقط یک آغاز بوده
راه طیشده ،با همهی ّ
ّ
است و نه بیشتر .ما هنوز از قلههای دانش جهان
بسیار عقبیم؛ باید به ّقلهها دست یابیم .باید از
مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور
کنیم .ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر
شروع کردهایم .عقبماندگی شرمآور علمی در دوران
پهلویها و قاجارها در هنگامی که مسابقهی علمی
دنیا تازه شروع شده بود ،ضربهی سختی بر ما وارد
کرده و ما را از این کاروان شتابان ،فرسنگها عقب
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نگه داشته بود .ما اکنون حرکت راآغاز کرده و با
شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با
ّ
شدت باال ادامه یابد تا آن عقبافتادگی جبران شود.
اینجانب همواره به دانشگاهها و دانشگاهیان و
مراکز پژوهش و پژوهندگان ،گرم و قاطع و ّ
جدی
دراینباره تذ ّکر و هشدار و فراخوان دادهام ،ولی
اینک مطالبهی عمومی من از شما جوانان آن است
که این راه را با احساس مسئولیّ ت بیشتر و همچون
یک جهاد در پیش گیرید .سنگ بنای یک انقالب
علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی
از قبیل شهدای هستهای نیز داده است .بهپاخیزید
و دشمن بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شما
به ّ
شدت بیمناک است ناکام سازید.
 .2معنویّت و اخالق
معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از
قبیل :اخالص ،ایثار ،تو ّکل ،ایمان در خود و در جامعه
است ،و اخالق به معنی رعایت فضیلتهایی چون
خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی،
شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنفس و دیگر خلقیّات نیکو
است .معنویّت و اخالق ،جهتدهندهی همهی حرکتها
و فعّ الیّ تهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه
است؛ بودن آنها ،محیط زندگی را ح ّتی با کمبودهای
ما ّدی ،بهشت میسازد و نبودن آن ح ّتی با برخورداری
ما ّدی،جه ّنممیآفریند.
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شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه
بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار میآورد؛ این،
بیگمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و
جهاد ،بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد
یافت .اخالق و معنویّت ،الب ّته با دستور و فرمان به
دست نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند آن را با
قدرت قاهره ایجاد کنند ،ا ّما ّاو ًال خود باید منش و
رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند ،و ً
ثانیا زمین ه را
برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای
اجتماعی دراینباره میدان دهند و کمک برسانند؛ با
کانونهای ّ
ضد معنویّت و اخالق ،به شیوهی معقول
ّ
بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنمیها مردم را
با زور و فریب ،جه ّنمی کنند.
ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار
ضد معنویّت و ّ
خطرناکی در اختیار کانونهای ّ
ضد
اخالق نهاده است و هماکنون تهاجم روزافزون
دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و ح ّتی
نونهاالن با بهرهگیری از این ابزارها را به چشم خود
میبینیم .دستگاههای مسئول حکومتی دراینباره
وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و
کام ًال مسئوالنه صورت گیرد .و این الب ّته به معنی رفع
مسئولیّ ت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست.
شِرو باید دراینبارهها برنامههای
در دورهی پی 
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مدت و میان ّ
کوتاه ّ
مدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛
انشاءالله.
 .3اقتصاد
کلیدی تعیینکننده است.
ی
ه
نقط
یک
اقتصاد
ِ
مهم سلطهناپذیری
اقتصاد قوی ،نقطهی ّقوت و عامل ّ
و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف ،نقطهی
ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان
است .فقر و غنا در ما ّدیّات و معنویّات بشر ،اثر میگذارد.
اقتصاد الب ّته هدف جامعهی اسالمی نیست ،ا ّما
وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتن ی بر
تولید انبوه و باکیفیّ ت ،و توزیع عدالتمحور ،و مصرف
بهاندازه و بیاسراف ،و مناسبات مدیریّتی خردمندانه
است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و
بر آن تأکید شده ،بهخاطر همین تأثیر شگرفی است که
اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.
انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته
و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد ،ولی عملکردهای
ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش
ساخته است .چالش بیرونی تحریم و وسوسههای
دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی ،کماثر
و ح ّتی بیاثر خواهد شد .چالش درونی عبارت از عیوب
ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.
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مهمترین عیوب ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتی
بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف
دولت نیست ،نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّ ت
داخلی ،استفادهی اندک از ظرفیّ ت نیروی انسانی
کشور ،بودجهبندی معیوب و نامتوازن ،و سرانجام
عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت
اولویّتها و وجود هزینههای زائد و ح ّتی مسرفانه در
بخشهایی از دستگاههای حکومتی است .نتیجهی
اینها مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها،
فقر درآمدی در طبقهی ضعیف و امثال آن است.
راهحـلّ ایـن مشـکالت ،سیاسـتهای اقتصـاد
مقاومتـی اسـت کـه بایـد برنامههـای اجرائـی بـرای
همـهی بخشهـای آن تهیّه و با قدرت و نشـاط کاری
و احساس مسئول ّیت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود.
درونزایـی اقتصـاد کشـورّ ،
مولـد شـدن و دانشبنیان
شـدن آن ،مردمـی کـردن اقتصاد و ّ
تصدیگـری نکردن
دولـت ،برونگرایی با اسـتفاده از ظرف ّیتهایی که قب ًال
مهم این راهحلها است.
به آن اشـاره شـد ،بخشهای ّ
بیگمـان یـک مجموعـهی جـوان و دانـا و مؤمـن و
ّ
مسـلط بـر دانسـتههای اقتصـادی در درون دولـت
پیشرو
خواهند توانسـت به این مقاصد برسند .دوران ِ
باید میدان فعّ الیّت چنین مجموعهای باشد.
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جوانـان عزیـز در سراسـر کشـور بداننـد کـه همـهی

راهحلها در داخل کشـور اسـت .اینکه کسی گمان کند
که «مشـکالت اقتصادی ً
صرفا ناشـی از تحریم اسـت و
ّ
علـت تحریـم هـم مقاومـت ّ
ضد اسـتکباری و تسـلیم
نشـدن در برابر دشـمن اسـت؛ پـس راهحل ،زانـو زدن در
برابـر دشـمن و بوسـه زدن بـر پنجـهی گـرگ اسـت»
خطایـی نابخشـودنی اسـت .ایـن تحلیـل سـراپا غلـط،
هرچنـد گاه از زبـان و قلـم برخـی غفلـتزدگان داخلـی
صادر میشـود ،ا ّما منشـأ آن ،کانونهای فکر و توطئهی
خارجـی اسـت کـه بـا صـد زبـان بـه تصمیمسـازان و
تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود.
 .4عدالت و مبارزه با فساد
این دو الزم و ملزوم یکدیگرند .فساد اقتصادی و
اخالقی و سیاسی ،تودهی چرکین کشورها و نظامها
و اگر در بدنهی حکومتها عارض شود ،زلزلهی ویرانگر
و ضربهزننده به مشروعیّ ت آنها است؛ و این برای
نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّ تی
فراتر از مشروعیّ تهای مرسوم و مبنائیتر از مقبولیّ ت
اجتماعی است ،بسیار ّ
جدیتر و بنیانیتر از دیگر
ّ
نظامها است .وسوسهی مال و مقام و ریاست ،حتی
در عَ َلویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود
السالم) کسانی را لغزاند،
حضرت امیرالمؤمنین (علیه ّ
پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که
روزی مدیران و مسئوالنش مسابقهی زهد انقالبی و
سادهزیستی میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیست؛ و
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این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی
تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم
داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند،
بویژه در درون دستگاههای حکومتی.
الب ّتـه نسـبت فسـاد در میـان کارگـزاران حکومـت
جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای
دیگـر و بهخصـوص با رژیم طاغوت که سـرتاپا فسـاد
و فسادپرور بود ،بسی کمتر است و بحمدالله مأموران
ایـن نظـام ً
غالبا سلامت خـود را نگاه داشـتهاند ،ولی
ح ّتـی آنچه هسـت غیـر قابل قبول اسـت .همـه باید
بداننـد کـه طهـارت اقتصادی شـرط مشـروعیّ ت همه
مقامات حکومت جمهوری اسلامی اسـت .همه باید
شـیطان حـرص برحـذر باشـند و از لقمـهی حـرام
از
ِ
بگریزنـد و از خداونـد دراینبـاره کمـک بخواهنـد و
دسـتگاههای نظارتـی و دولتـی بایـد بـا قاطعیّ ـت و
حساسـیّ ت ،از تشـکیل نطفهی فساد پیشـگیری و با
ّ
رشـد آن مبـارزه کننـد .این مبـارزه نیازمند انسـانهایی
باایمـان و جهادگـر ،و منیع ّ
الطبـع بـا دسـتانی پاک و
دلهایـی نورانـی اسـت .ایـن مبـارزه بخـش اثرگذاری
اسـت از تلاش همهجانبـهای کـه نظـام جمهـوری
اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
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عدالـت در صـدر هدفهـای اوّلیّ ـهی همـهی
بعثتهـای الهـی اسـت و در جمهوری اسلامی نیز

دارای همـان شـأن و جایـگاه اسـت؛ ایـن ،کلمـهای
ّ
مقـدس در همـهی زمانهـا و سـرزمینها اسـت و
ولیعصر
بهصـورت کامـل ،جـز در حکومت حضـرت ّ
میسـر نخواهـد شـد ولـی بهصـورت
(ارواحنافـداه) ّ
نسـبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فریضهای بر
عهـدهی همـه بویـژه حاکمـان و قدرتمنـدان اسـت.
جمهـوری اسلامی ایـران در ایـن راه گامهای بلندی
برداشـته اسـت که قب ًال بدان اشـارهای کوتاه رفت؛ و
الب ّته در توضیح و تشـریح آن باید کارهای بیشـتری
صـورت گیـرد و توطئـهی واژگونهنمایـی و الاقـل
سـکوت و پنهانسـازی کـه اکنـون برنامـهی ّ
جـدی
دشمنان انقالب است ،خنثی گردد.
بـا ایـن همـه ،اینجانـب بـه جوانـان عزیـزی کـه
ً
صریحـا
آینـدهی کشـور ،چشـمانتظار آنهـا اسـت
میگویـم آنچه تاکنون شـده با آنچه باید میشـده و
بشـود ،دارای فاصلـهای ژرف اسـت .در جمهـوری
اسلامی ،دلهـای مسـئوالن بهطـور دائم بایـد برای
رفـع محرومیّ تهـا بتپـد و از شـکافهای عمیـق
طبقاتی ّ
بشـدت بیمناک باشد .در جمهوری اسالمی
کسـب ثـروت نهتنهـا جرم نیسـت که مورد تشـویق
نیـز هسـت ،ا ّما تبعیـض در توزیع منابـع عمومی و
میـدان دادن بـه ویژهخـواری و مـدارا بـا فریبگـران
اقتصـادی کـه همـه بـه بیعدالتـی میانجامـد،
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به ّ
شـدت ممنوع اسـت؛ همچنین غفلت از قشرهای
نیازمنـد حمایت ،بههیـچرو مورد قبول نیسـت .این
سـخنان در قالـب سیاسـتها و قوانین ،بارهـا تکرار
شـده اسـت ولی بـرای اجرای شایسـتهی آن ،چشـم
امیـد بـه شـما جوانهـا اسـت؛ و اگـر زمـام ادارهی
بخشهـای گوناگـون کشـور بـه جوانـان مؤمـن و
انقالبـی و دانـا و کاردان -کـه بحمدالله کم نیسـتند-
سپرده شود ،این امید برآورده خواهد شد؛ انشاءالله.
 .5استقالل و آزادی
ملـی به معنـی آزادی ّ
اسـتقالل ّ
ملـت و حکومت از
تحمیـل و زورگویی قدرتهای سـلطهگر جهان اسـت.
و آزادی اجتماعی بهمعنای ّ
حق تصمیمگیری و عمل
کردن و اندیشـیدن برای همهی افراد جامعه اسـت؛ و
این هر دو از جملهی ارزشهای اسلامیاند و این هر
دو عطیّـهی الهـی به انسـانهایند و هیچ کـدام ّ
تفضل
حکومتهـا بـه مردم نیسـتند .حکومتهـا ّ
موظف به
تأمین این دو اند .منزلت آزادی و اسـتقالل را کسـانی
بیشـتر میدانند که برای آن جنگیدهانـدّ .
ملت ایران با
جهـاد چهلسـالهی خـود از جملـهی آنهـا اسـت.
اسـتقالل و آزادی کنونی ایران اسلامی ،دستاورد ،بلکه
خـونآور ِد صدهـا هـزار انسـان واال و شـجاع و فـداکار
ً
غالبـا جـوان ،ولـی همـه در رتبههـای رفیـع
اسـت؛
انسـانیّت .این ثمر شجرهی طیّبهی انقالب را با تأویل
و توجیههای سـادهلوحانه و ً
بعضا مغرضانه ،نمیتوان

ً
مخصوصـا دولـت جمهـوریدر خطـر قـرار داد .همـه
اسلامیّ -
موظف به حراسـت از آن با همهی وجودند.
بدیهـی اسـت کـه «اسـتقالل» نبایـد به معنـی زندانی
کردن سیاسـت و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود،
و «آزادی» نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای
الهی و حقوق عمومی تعریف شود.
 .6عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن
اصل ّ
«عزت ،حکمت،
این هر سـه ،شـاخههایی از ِ
و مصلحـت» در روابـط بینالمللیانـد .صحنـهی
جهانـی ،امـروز شـاهد پدیدههایی اسـت کـه ّ
تحقق
یافتـه یا در آسـتانهی ظهورند :تحـ ّرک جدید نهضت
بیـداری اسلامی بر اسـاس الگوی مقاومـت در برابر
سلطهی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاستهای
آمریـکا در منطقـهی غـرب آسـیا و زمینگیـر شـدن
همـکاران خائـن آنهـا در منطقه؛ گسـترش حضور
قدرتمندانـهی سیاسـی جمهـوری اسلامی در غرب
آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشـی از مظاهـر ع ّزت جمهوری اسلامی
اسـت کـه جز با شـجاعت و حکمت مدیـران جهادی
بـه دسـت نمیآمد .سـردمداران نظام سـلطه نگرانند؛
ً
عموما شـامل فریـب و خدعه و
پیشـنهادهای آنهـا
ّ
دروغ اسـت .امـروز ملـت ایـران علاوه بـر آمریـکای
جنایـتکار ،تعـدادی از دولتهـای اروپایـی را نیـز
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خدعهگـر و غیـر قابـل اعتمـاد میدانـد .دولـت
جمهـوری اسلامی بایـد مرزبندی خـود را بـا آنها با
ّدقـت حفـظ کنـد؛ از ارزشهای انقالبـی و ّ
ملی خود،
یـک گام هم عقبنشـینی نکنـد؛ از تهدیدهـای پوچ
آنان نهراسـد؛ و در همهحال ،ع ّزت کشـور و ّ
ملت خود
را در نظر داشـته باشـد و حکیمانه و مصلحتجویانه
و الب ّته از موضع انقالبی ،مشـکالت قابل حلّ خود را
بـا آنـان حل کنـد .در مورد آمریکا حلّ هیچ مشـکلی
متصـور نیسـت و مذاکـره بـا آن جـز زیـان مـا ّدی و
ّ
معنوی محصولی نخواهد داشت.
 .7سبک زندگی
سـخن الزم دراینباره بسیار اسـت .آن را به فرصتی
دیگـر وامیگـذارم و بـه همیـن جمله اکتفـا میکنم
کـه تلاش غـرب در ترویـج سـبک زندگـی غربـی در
ایـران ،زیانهـای بیجبـران اخالقـی و اقتصـادی و
دینی و سیاسـی به کشـور و ّ
ملت ما زده است؛ مقابله
بـا آن ،جهـادی همهجانبه و هوشـمندانه میطلبد که
باز چشم امید در آن به شما جوانها است.
در پایـان از حضـور سـرافرازانه و افتخارانگیـز و
دشمنشـکن ّ
ملـت عزیـز در بیسـتود ّوم بهمـن و
چهلمیـن سـالگرد انقلاب عظیـم اسلامی تشـ ّکر
میکنـم و پیشـانی سـپاس بـر درگاه حضـرت حـق
میسـایم .سلام بر حضرت بقیةاللـه (ارواحنافـداه)؛
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سلام بـر ارواح طیّ بـهی شـهیدان واالمقـام و روح
مطهّـر امـام بزرگـوار؛ و سلام بـر همـهی ّ
ملـت عزیز
ایران و سالم ویژه به جوانان.
دعاگوی شما
سیّ دعلیخامنهای
 ۲۲بهمنماه ۱۳۹۷
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