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انقالبکبیراسالمیایراندرحالیچهلمینسالگردپیروزیخود
راپشتسرگذاشتوقدمبهدههیپنجمحیاتخودنهادکه
اگرچهدشمنانمستکبرشگمانهایباطلیدرسرداشتنداما
دوستانشدرسراسرجهان،امیدوارانهآنرادرگذرازچالشها
وبهدستآوردنپیشـــرفتهایخیرهکننده،هموارهسربلند

دیدهاند.
درچنیننقطهیعطفی،رهبرحکیمانقالباسالمیباصدور
»بیانیهیگامدومانقالب«وبرایادامهیاینراهروشـــن،به
تبییندســـتاوردهایشـــگرفچهاردههیگذشتهپرداختهو
توصیههایییاساسیبهمنظور»جهادبزرگبرایساختنایران

اسالمیبزرگ«ارائهفرمودهاند.
بیانیهی»گامدومانقالب«تجدیدمطلعیاستخطاببه
ملتایرانوبهویژهجوانانکهبهمثابهمنشوریبرای»دومین
مرحلهیخودسازی،جامعهپردازیوتمدنسازی«خواهدبودو

»فصلجدیدزندگیجمهوریاسالمی«رارقمخواهدزد.
اینگامدوم،انقـــالبرا»بهآرمانبزرگـــشکهایجادتمدن
نویناســـالمیوآمادگیبرایطلوعخورشیدوالیتعظمٰی

)ارواحنافداه(هست«نزدیکخواهدکرد.
است: متنکاملاینبیانیهبهشرحزیر
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بسمهللاالّرحمنالّرحیم

الحمدهللرّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسّیدنامحّمدوآلهالّطاهرین

وصحبهالمنتجبینومنتبعهمباحسانالییومالّدین.

ورودانقالباسالمیبهدّومینمرحلهیخودسازی،جامعهپردازیوتّمدنسازی
تهایییکهبهپاخاســـتهوانقالب

ّ
میانمل تیبهانقالبهّمتمیگمارد؛ودر

ّ
مل ســـتم،کمتر تهایزیر

ّ
میانهمهیمل از

حکومتها،آرمانهایانقالبیراحفظکرده تغییر رابهنهایترساندهوبهجز دیدهشدهکهتوانستهباشندکار کردهاند،کمتر

جدیداست،تنهاانقالبیاستکهیک تایرانکهبزرگترینومردمیترینانقالبعصر
ّ

باشند.اّماانقالبُپرشکوهمل

همهیوسوسههایییکهغیرقابلمقاومتبهنظر برابر نهادهودر رابدونخیانتبهآرمانهایشپشتسر هیُپرافتخار
ّ

چل

کرامتخودواصالتشعارهایشصیانتکردهواینکوارددّومینمرحلهیخودسازیوجامعهپردازیو میرسیدند،از

نسلیکهاینکواردفرایند کردوادامهدادوبر نسلیکهآغاز ت؛بر
ّ

اینمل اعماقدلبر تّمدنسازیشدهاست.درودیاز

بزرگوجهانِیچهلسالدّوممیشود.

جدیدعالم عصر پیروزیانقالباسالمی،آغازگر
کهجهانمیانشرقوغربماّدیتقسیمشدهبودوکسیگمانیکنهضتبزرگدینیرانمیُبرد،انقالباسالمی آنروز

ایران،باقدرتوشکوهپابهمیداننهاد؛چهارچوبهاراشکست؛کهنگیکلیشههارابهرخدنیاکشید؛دینودنیارادر

جدیدیرااعالمنمود.طبیعیبودکهســـردمدارانگمراهیوســـتمواکنشنشاندهند، عصر هممطرحکردوآغاز کنار

بهنشنیدناینصدایجدیدومتفاوت،تاتالشگستردهو تظاهر اّمااینواکنشناکامماند.چپوراسِتمدرنیته،از

شدند.اکنونباگذشتچهلجشنساالنهی گونهگونبرایخفهکردنآن،هرچهکردندبهاجلمحتومخودنزدیکتر

نزدیکیاحتضار از آندوکانوندشـــمنینابودشدهودیگریبامشـــکالتیکهخبر انقالبوچهلدههیفجر،یکیاز

میدهند،دستوپنجهنرممیکند!وانقالباسالمیباحفظوپایبندیبهشعارهایخودهمچنانبهپیشمیرود.

شعارهایجهانی،فطری،درخشانوهمیشهزندهیانقالباسالمی
اینقاعده مفیدوتاریخمصرففرضکرد،اّماشـــعارهایجهانیاینانقالبدینیاز میتوانطولعمر برایهمهچیز

همهیعصرهاباآنسرشتهاست.آزادی، در بیمصرفوبیفایدهنخواهندشد،زیرافطرتبشر مستثنااست؛آنهاهرگز

اخالق،معنوّیت،عدالت،استقالل،عّزت،عقالنّیت،برادری،هیچیکبهیکنسلویکجامعهمربوطنیستتادر

اینچشماندازهایمبارکدلزده کردکهاز نمیتوانمردمیراتصّور افولکند.هرگز دورهایدیگر دورهایبدرخشدودر

پایبندیبهآنهاو اینارزشهایدینیبودهاستونهاز رویگردانیمســـئوالناز شـــوند.هرگاهدلزدگیپیشآمده،از

کوششبرایتحّققآنها.

نظرّیهینظامانقالبی دفاعابدیاز
انقالباسالمیهمچونپدیدهایزندهوبااراده،هموارهدارایانعطافوآمادهیتصحیحخطاهایخویشاست،اّما

بهصاحبان واهلانفعالنیست.بهنقدهاحّساسّیتمثبتنشانمیدهدوآنرانعمتخداوهشدار تجدیدنظرپذیر

ارزشـــهایشکهبحمداهّللباایماندینیمردمآمیختهاست،فاصله حرفهایبیعملمیشمارد،اّمابههیچبهانهایاز

نشدهونمیشودومیانجوششانقالبیونظم نظامسازی،بهرکودوخموشـــیدچار نمیگیرد.انقالباسالمیپساز

نظرّیهینظامانقالبیتاابددفاعمیکند. سیاسیواجتماعیتضادوناسازگارینمیبیند،بلکهاز
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جمهوریاسالمیوفاصلهیمیانبایدهاوواقعّیتها
پدیدههاوموقعّیتهاینوبهنو،فاقداحســـاسوادراکنیست،اّمابهاصولخود برابر ودر جمهوریاسالمی،متحّجر

بیمباالتی بشّدتپایبندوبهمرزبندیهایخودبارقیبانودشمنانبشّدتحّساساست.باخطوطاصلیخودهرگز

نمیکندوبرایشمهماستکهچرابماندوچگونهبماند.بیشکفاصلهیمیانبایدهاوواقعّیتها،هموارهوجدانهای

مواردیبارهاطیشده چهلسالگذشتهدر آرمانخواهراعذابدادهومیدهد،اّمااین،فاصلهایطیشدنیاستودر

طیخواهدشد. نسلجوانمؤمنوداناوُپرانگیزه،باقدرتبیشتر آینده،باحضور استوبیشکدر

انقالباسالمیمایهیسربلندیایرانوایرانی
تایران،قدرتمنداّمامهربانوباگذشتوحّتیمظلومبودهاست.مرتکبافراطهاوچپرویهاییی

ّ
انقالباسالمیمل

هیچمعرکهایحّتیباآمریکاوصّدام،گلولهیاّول قیامهاوجنبشهااست،نشدهاســـت.در کهمایهیننگبسیاریاز

خوددفاعکردهوالبّتهضربتمتقابلرامحکمفرودآورده حملهیدشـــمناز همهیموارد،پساز راشلیکنکردهودر

زورگویان برابر بودهونهمنفعلومرّدد.باصراحتوشجاعتدر نهبیرحموخونریز تاامروز آغاز است.اینانقالباز

مظلومانومســـتضعفاندفاعکردهاست.اینجوانمردیومرّوتانقالبی،اینصداقتو وگردنکشانایستادهواز

مظلومانجهان،مایهیسربلندیایرانوایرانیاست،و کنار صراحتواقتدار،ایندامنهیعملجهانیومنطقهایدر

هموارهچنینباد.

آینده،بایدگذشتهرادرستشناخت در برایبرداشتنگامهایاستوار
مایلمباجوانانعزیزم،نسلیکهپابهمیدان زندگیجمهوریاسالمی،اینبندهیناچیز فصلجدیدیاز آغاز اینکدر

کند،ســـخنبگویم.سخناّول جهادبزرگبرایســـاختنایراناســـالمیبزرگراآغاز عملمیگذاردتابخشدیگریاز

دربارهیگذشتهاست.

آنچهراما باتجربهیخودیاگوشســـپردنبهتجربهیدیگراننمیتواندانست.بسیاریاز عزیزان!نادانستههاراجز

نیازمودهوندیدهاست.مادیدهایموشـــماخواهیددید.دهههایآیندهدهههای دیدهوآزمودهایم،نسلشماهنوز

بهآرمانبزرگشکه چهبیشتر انقالبخودحراســـتکنیدوآنراهر شمااستوشماییدکهبایدکارآزمودهوُپرانگیزهاز

ایجادتمّدننویناسالمیوآمادگیبرایطلوعخورشیدوالیتعظمٰی)ارواحنافداه(است،نزدیککنید.برایبرداشتن

اینراهبردغفلتشود،دروغهابه از تجربههادرسگرفت؛اگر آینده،بایدگذشتهرادرستشناختواز در گامهایاستوار

خواهدگرفت.دشمنانانقالبباانگیزهایقوی، جایحقیقتخواهندنشستوآیندهموردتهدیدهایناشناختهقرار

پولوهمهیابزارهابرایآنبهرهمیگیرند. تحریفودروغپردازیدربارهیگذشتهوحّتیزمانحالرادنبالمیکنندواز

دشمنوپیادهنظامشنمیتوانشنید. گاهیبسیارند؛حقیقترااز وعقیدهوآ رهزنانفکر

نقطهیصفر انقالبونظاماسالمیاز آغاز
علیهمابود،چهرژیمفاسدطاغوتکه :همهچیز

ً
شـــد؛اّوال آغاز نقطهیصفر آن،از انقالباسالمیونظامبرخاســـتهاز

ایرانبودکهبهدستبیگانهییونهبهزور وابستگیوفسادواستبدادوکودتایییبودن،اّولینرژیمسلطنتیدر عالوهبر

دولتهایغربی،وچهوضعبشّدتنابسامانداخلی از آمدهبود،وچهدولتآمریکاوبرخیدیگر کار سِر ـبر خودـ شمشیر

فضیلتدیگر. علموفّناوریوسیاستومعنوّیتوهر در وعقبافتادگیشرمآور

ماوجودنداشت.بدیهیاستکهقیامهایمارکسیستیوامثال برابر :هیچتجربهیپیشینیوراهطیشدهایدر
ً

ثانیا

متنایمانومعرفتاسالمیپدیدآمدهاست،الگومحسوبشود.انقالبیوناسالمی آننمیتوانستبرایانقالبیکهاز

باهدایتالهیو کردندوترکیبجمهورّیتواسالمّیتوابزارهایتشکیلوپیشرفتآن،جز بدونسرمشقوتجربهآغاز

قلبنورانیواندیشهیبزرگامامخمینی،بهدستنیامد.وایننخستیندرخششانقالببود.
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تقابلدوگانهیجدید»اسالمواستکبار«،پدیدهیبرجستهیجهانمعاصر
رابهجهانســـهقطبیتبدیلکردوسپسباســـقوطوحذفشوروی تایران،جهاندوقطبیآنروز

ّ
پسآنگاهانقالبمل

و واقمارشوپدیدآمدنقطبهایجدیدقدرت،تقابلدوگانهیجدید»اسالمواستکبار«پدیدهیبرجستهیجهانمعاصر

ستموجریانهایآزادیخواهجهانوبرخیدولتهایمایلبه تهایزیر
ّ

سوییینگاهامیدوارانهیمل کانونتوّجهجهانیانشد.از

سوییینگاهکینهورزانهوبدخواهانهیرژیمهایزورگووقلدرهایباجطلبعالم،بداندوختهشد.بدینگونه استقالل،واز

شدواگر کرد؛دشمنیهاباهمهیشّدتآغاز راحتآرمیدهرابیدار بستِر یافتوزلزلهیانقالب،فرعونهایدر جهانتغییر مسیر

آنهمه برابر تورهبریآسمانیوتأییدشدهیامامعظیمالّشأنما،تابآوردندر
ّ

نبودقدرتعظیمایمانوانگیزهیاینمل

نمیشد. خصومتوشقاوتوتوطئهوخباثت،امکانپذیر

همهیعرصهها مدیرّیتجهادیواعتقادبهاصل»مامیتوانیم«،عاملعّزتوپیشرفتایراندر
واستوارتریبهجلوبرداشت.اینچهل گامهایبلندتر بهروز بهرغمهمهیاینمشکالتطاقتفرسا،جمهوریاسالمیروز

ایراناسالمیاست.عظمتپیشرفتهای در سال،شـــاهدجهادهایبزرگوافتخاراتدرخشانوپیشرفتهایشـــگفتآور

انقالبهایبزرگیهمچونانقالبفرانسه تایرانآنگاهبدرستیدیدهمیشودکهاینمّدت،بامّدتهایمشابهدر
ّ

چهلسالهیمل

ایماناسالمیواعتقادبهاصل»ما شورویوانقالبهندمقایسهشـــود.مدیرّیتهایجهادیالهامگرفتهاز وانقالباکتبر

همهیعرصههارسانید. بههمهیماآموخت،ایرانرابهعّزتوپیشرفتدر میتوانیم«کهامامبزرگوار

برکاتبزرگانقالباسالمی:
شدهوبشّدتعقبمانده بشّدتتحقیر دورانپهلویوقاجار کهدر انقالببهیکانحطاطتاریخیطوالنیپایاندادوکشور

گامنخست،رژیمننگینسلطنتاستبدادیرابهحکومتمردمیومردمساالری گرفت؛در پیشرفتسریعقرار مسیر بود،در

واردکرد؛آنگاه کانونمدیرّیتکشور یراکهجانمایهیپیشرفتهمهجانبهوحقیقیاستدر
ّ

ارادهیمل تبدیلکردوعنصر

»مامیتوانیم«رابههمگانمنتقلکرد؛بهبرکت اصلیحوادثوواردعرصهمدیرّیتکرد؛روحیهوباور جوانانرامیداندار

تحریمدشمنان،اّتکاءبهتوانایییداخلیرابههمهآموختواینمنشأبرکاتبزرگشد:

ثباتوامنّیتوحفظتمامّیتارضیایران 1
گرفتهبودضمانت مرزهاراکهآماجتهدیدجّدیدشمنانقرار وتمامّیتارضیوحفاظتاز :ثباتوامنّیتکشور

ً
اّوال

جنگهشتسالهوشکسترژیمبعثیوپشتیبانانآمریکایییواروپایییوشرقیاشراپدیدآورد. کردومعجزهیپیروزیدر

عرصهیعلموفّناوریوایجادزیرساختهایحیاتیواقتصادیوعمرانی در پیشرانکشور موتور 2
عرصهیعلموفّناوریوایجادزیرساختهایحیاتیواقتصادیوعمرانیشدکهتا در پیشرانکشور :موتور

ً
ثانیا

میشود.هزارانشرکتدانشبنیان،هزارانطرحزیرساختیوضروریبرایکشور فراگیرتر بهروز اکنونثمراتبالندهیآنروز

حوزههایعمرانوحملونقلوصنعتونیروومعدنوســـالمتوکشـــاورزیوآبوغیره،میلیونهاتحصیلکردهی در

قبیلچرخهیسوختهستهای، کشور،دههاطرحبزرگاز سراسر حالتحصیل،هزارانواحددانشگاهیدر دانشگاهییادر

شدنصادراتغیرنفتی، کّلجهان،شصتبرابر ولهایبنیادی،فناورینانو،زیستفّناوریوغیرهبارتبههاینخستیندر
ّ

سل

بهفّناوریبومی، کیفی،تبدیلصنعتمونتاژ نظر شدنصنایعاز شدنواحدهایصنعتی،دههابرابر نزدیکبهدهبرابر

رشتههایمهموحّساسپزشکی صنایعدفاعی،درخششدر جملهدر رشتههایگوناگونمهندسیاز برجستگیمحسوسدر

وآناحساسجمعیاستکه پیشـــرفت،محصولآنروحیهوآنحضور از آنودههانمونهیدیگر وجایگاهمرجعّیتدر

علمبهجز ودر مونتاژ صنعتبهجز بود،در تولیدعلموفّناوریصفر انقالب،در بهارمغانآورد.ایراِنپیشاز انقالببرایکشور

ترجمههنرینداشت.
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بهاوجرسانیدنمشارکتمردمیومسابقهیخدمترسانی 3
یو

ّ
صحنههایمل در مسائلسیاسیمانندانتخابات،مقابلهبافتنههایداخلی،حضور :مشارکتمردمیرادر

ً
ثالثا

انقالبآغاز پیشاز موضوعاتاجتماعیمانندکمکرسانیهاوفّعالّیتهاینیکوکاریکهاز استکبارستیزیبهاوجرسانیدودر

حوادثطبیعیوکمبودهایاجتماعی مسابقهیخدمترسانیدر انقالب،مردمدر داد.پساز شدهبود،افزایشچشمگیر

مشتاقانهشرکتمیکنند.

بینشسیاسیآحادمردم ارتقاءشگفتآور 4
:بینشسیاسیآحادمردمونگاهآنانبهمسائلبینالمللیرابهگونهیشگفتآوریارتقاءداد.تحلیلسیاسی

ً
رابعا

موضوعاتیهمچونجنایاتغرببخصوصآمریکا،مسئلهیفلسطینوظلمتاریخیبه وفهممســـائلبینالمللیدر

طبقهیمحدودو انحصار تهاوامثالآنرااز
ّ

مل امور در تآن،مسئلهیجنگافروزیهاورذالتهاودخالتهایقدرتهایقلدر
ّ

مل

وهمهیساحتهایزندگی همهیکشور عزلتگزیدهایبهنامروشنفکر،بیرونآورد؛اینگونهروشنفکریمیانعموممردمدر

ایندستحّتیبراینوجوانانونونهاالن،روشنوقابلفهمگشت. جاریشدومسائلیاز

تقسیمامکاناتعمومیکشور هیعدالتدر
ّ

سنگینکردنکف 5
کشور کارکردعدالتدر از سنگینکرد.نارضایتیاینحقیر تقسیمامکاناتعمومیکشور :کّفهیعدالترادر

ً
خامسا

نیست،نبایدبهاینمعنیگرفته تارکنظامجمهوریاسالمیباشدوهنوز بیهمتابر بهدلیلآنکهاینارزشواالبایدگوهر

دهه،با اینچهار انجامنگرفتهاست.واقعّیتآناستکهدستاوردهایمبارزهبابیعدالتیدر عدالتکار شودکهبرایاستقرار

گروهکوچکیاز اختیار در رژیمطاغوتبیشترینخدماتودرآمدهایکشور گذشتهقابلمقایسهنیست.در هیچدورهیدیگر

آخر شهرهابویژهمناطقدوردستوروستاهادر بود.مردمبیشتر نقاطکشور از برخیدیگر پایتختنشینانیاهمسانانآناندر

قترینحاکمّیتهای
ّ

موف شمار نیازهایاّولیهیزیرساختیوخدمترسانیبودند.جمهوریاسالمیدر محروماز
ً

فهرستوغالبا

هنشینشهرهابهمناطقپاییندستآنبوده
ّ

مناطقمرف بههمهجایکشور،واز مرکز جابهجایییخدمتوثروتاز جهاندر

درمانیو کشاورزیورســـاندنبرقوآبومراکز صنعتیواصالحامور بزرگراهســـازیوخانهســـازیوایجادمراکز است.آمار

افتخارآفریناست؛بیشکاینهمه،نهدر
ً

واحدهایدانشگاهیوسّدونیروگاهوامثالآنبهدورترینمناطقکشور،حقیقتا

تبلیغاتنارسایمسئوالنانعکاسیافتهونهزبانبدخواهانخارجیوداخلیبهآناعترافکردهاست؛ولیهستوحسنهای

جمهوریاسالمیکهمایلاستپیروحکومت در برایمدیرانجهادیوبااخالصنزدخداوخلقاست.البّتهعدالتموردانتظار

ادامهبدانخواهمپرداخت. اینهااستوچشمامیدبرایاجرایآنبهشماجوانهااستکهدر از علویشناختهشود،بسیبرتر

فضایعمومیجامعه معنوّیتواخالقدر افزایشچشمگیر 6
افزایشداد.اینپدیدهیمبارکرا فضایعمومیجامعهبگونهایچشمگیر معنوّیتواخالقرادر :عیار

ً
سادسا

رواجداد؛آنانسانمعنوی چیز هر پیروزیانقالب،بیشاز طولدورانمبارزهوپساز ومنشحضرتامامخمینیدر رفتار

وعمیقبود. گرفتکهمایههایایمانمردمشبسیریشهدار رأسکشـــوریقرار پیرایههایماّدی،در وعارفووارستهاز

طولدورانپهلویهابهآنضربههایسختزدهولجنزاریاز هرچنددستتطاولتبلیغاتمرّوجفسادوبیبندوباریدر

جمهوری آلودگیاخالقیغربیرابهدرونزندگیمردممتوّسطوبخصوصجوانانکشاندهبود،ولیرویکرددینیواخالقیدر

اسالمی،دلهایمستعدونورانیبویژهجوانانرامجذوبکردوفضابهسوددینواخالقدگرگونشد.مجاهدتهایجواناندر

اسالمرازندهونمایان همراهشدوماجراهایصدر ودعاوروحیهیبرادریوایثار جملهدفاعمقّدس،باذکر میدانهایسختاز

عزیزانخودکهبهجبهههایگوناگونجهاد چشمهمهنهاد.پدرانومادرانوهمسرانبااحساسوظیفهیدینیاز برابر در

همراه خونآلودیاجسمآسیبدیدهیآنانروبهروشدند،مصیبتراباشکر میشتافتنددلکندندوسپس،آنگاهکهباپیکر

هزارانجوانواستادودانشجووزنومرد کردند.مساجدوفضاهایدینیرونقیبیسابقهگرفت.صفنوبتبرایاعتکافاز
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وحج آکندهشد.نماز هزارانجوانداوطلبوفداکار وصفنوبتبرایاردوهایجهادیوجهادسازندگیوبسیجسازندگیاز

همهجابویژهمیانجوانان وروزهداریوپیادهرویزیارتومراسمگوناگوندینیوانفاقاتوصدقاتواجبومستحبدر

دورانیاّتفاقافتادهکهسقوطاخالقیروزافزون شدهاست.واینهاهمهدر وباکیفیتتر بیشتر بهروز رونقیافتوتاامروز،روز

بخشهایعمدهی حجمآنانبرایکشاندنمردوزنبهلجنزارهایفساد،اخالقومعنوّیترادر غربوپیروانشوتبلیغاتُپر

انقالبونظاماسالمیفّعالوپیشرواست. از عالممنزویکردهاست؛واینمعجزهایدیگر

قلدرانوزورگویانومستکبرانجهان برابر ایستادگیروزافزوندر 7
رأسآنان قلدرانوزورگویانومستکبرانجهانودر برابر ایستادگیدر اّبهتوباشکوهوافتخارآمیز :نمادپر

ً
سابعا

تماماینچهلسال،تسلیمناپذیریوصیانتوپاسداریاز شد.در برجستهتر بهروز وجنایتکار،روز آمریکایجهانخوار

ومستکبر،خصوصّیتشناختهشدهیایران مقابلدولتهایمتکّبر انقالبوعظمتوهیبتالهیآنوگردنبرافراشتهیآندر

دستاندازی جهانکههموارهحیاتخودرادر میرفتهاست.قدرتهایانحصارگر وبومبهشمار وایرانیبویژهجواناناینمرز

ایراناسالمیوانقالبی، برابر کشورهاوپایمالکردنمنافعحیاتیآنهابرایمقاصدشومخوددانستهاند،در بهاستقاللدیگر

خائنبه فضایحیاتبخشانقالبتوانستنخستدستنشاندهیآمریکاوعنصر تایراندر
ّ

اعترافبهناتوانیکردند.مل

باقدرتوشّدتجلوگیریکند. کشور سلطهیدوبارهیقلدرانجهانیبر از آنهمتاامروز براَندوپساز کشور ترااز
ّ

مل

انقالبچهلسالهوگامبزرگدوم
و سرگذشتچهلسالهیانقالباسالمیاست،انقالبعظیموپایدار سرفصلهایعمدهدر جوانانعزیز!اینهابخشیمحدوداز

چشممااست: پیشبردآنبردارید.محصولتالشچهلساله،اکنونبرابر درخشانیکهشمابهتوفیقالهیبایدگامبزرگدّومرادر

تجربههایییگرانبها،مطمئنوامیدوار،دارایتأثیر علم،انباشتهاز تیمستقل،آزاد،مقتدر،باعّزت،متدّین،پیشرفتهدر
ّ

ومل کشور

رسیدنبهرتبههای در شتابپیشرفتهایعلمی،رکورددار در مسائلجهانی،رکورددار منطقهودارایمنطققویدر اساسیدر

گسترشخدمات ولهایبنیادیونانووهوافضاوامثالآن،سرآمددر
ّ

قبیلهستهایوسل دانشهاوفّناوریهایمهماز باالدر

که دیگر جمعّیتجوانکارآمد،وبسیویژگیهایافتخارآمیز انگیزههایجهادیمیانجوانان،سرآمددر اجتماعی،سرآمددر

بیتوّجهیبهشعارهایانقالبوغفلت همگیمحصولانقالبونتیجهیجهتگیریهایانقالبیوجهادیاست.وبدانیدکهاگر

ـبیشکدستاوردهایانقالباز همبودـ ـکهمتأّسفانهبودوخسارتبار تاریخچهلسالهنمیبودـ برهههایییاز جریانانقالبیدر از

مشکالتکنونیوجودنمیداشت. بودوبسیاریاز رسیدنبهآرمانهایبزرگبسیجلوتر مسیر در وکشور اینبسیبیشتر

چالشهاوشکستمستکبران انقالباسالمیوتغییر اقتدار
چالشبا آنروز معنیدار.اگر

ً
انقالبباچالشهایمستکبرانروبهرواستاّماباتفاوتیکامال هممانندآغاز ایرانمقتدر،امروز

تهرانیارسواکردنالنهیجاسوسیبود، کوتاهکردندستعّمالبیگانهیاتعطیلیسفارترژیمصهیونیستیدر سر آمریکابر

منطقهیغرب مرزهایرژیمصهیونیستیوبرچیدنبساطنفوذنامشروعآمریکااز در ایرانمقتدر حضور سِر چالشبر امروز

پرچمبرافراشتهی قلبسرزمینهایاشغالیودفاعاز مبارزاتمجاهدانفلسطینیدر آسیاوحمایتجمهوریاسالمیاز

خریدتسلیحاتابتدایییبرایایرانبود، آنروز،مشکلغربجلوگیریاز اینمنطقهاست.واگر سراسر حزباهّللومقاومتدر

گمانآمریکاآنبودکه آنروز انتقالسالحهایپیشرفتهیایرانیبهنیروهایمقاومتاست.واگر مشکلاوجلوگیریاز امروز

برایمقابلهی تایرانفائقآید،امروز
ّ

نظاماسالمیومل باچندایرانیخودفروختهیاباچندهواپیماوبالگردخواهدتوانستبر

هم دههادولتمعاندیامرعوبمیبیندوالبّتهباز سیاسیوامنّیتیباجمهوریاسالمی،خودرامحتاجبهیکائتالفبزرگاز

چشمجهانیانو تایراندر
ّ

جایگاهیمتعالیوشایستهیمل رویاروییی،شکستمیخورد.ایرانبهبرکتانقالب،اکنوندر در

مسائلاساسیخویشاست. در بسیگردنههایدشوار کردهاز عبور
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قنظامپیشرفتهیاسالمی
ّ

تحق جوانان،محور 
بهسویآرمانهایبلندنظامجمهوریاسالمیاست.دنبالهیاینمسیر افتخارآمیز مسیر اّماراهطیشدهفقطقطعهایاز

شماجوانانطیشود. کهبهگمانزیاد،بهدشوارِیگذشتههانیست،بایدباهّمتوهشـــیاریوسرعتعملوابتکار

همهیمیدانهایسیاسیواقتصادیوفرهنگی مدیرانجوان،کارگزارانجوان،اندیشـــمندانجوان،فّعاالنجوان،در

مسئولّیتدهند،از بار عرصههایدینواخالقومعنوّیتوعدالت،بایدشانههایخودرابهزیر در وبینالمللیونیز

راالگوی بندندوایرانعزیز تجربههاوعبرتهایگذشتهبهرهگیرند،نگاهانقالبیوروحیهیانقالبیوعملجهادیرابهکار

کاملنظامپیشرفتهیاسالمیبسازند.

نیرویانسانیمستعدوکارآمدبازیربنایعمیقواصیلایمانیودینی،مهمترینظرفّیتامیدبخشکشور
ظرفّیتهای نظر کشـــوریزندگیمیکنندکهاز داشتهباشـــند،ایناستکهدر نظر نکتهیمهّمیکهبایدآیندهسازاندر

اینظرفّیتهاباغفلتدســـتاندرکارانتاکنونبیاستفادهیاکماستفاده استوبسیاریاز طبیعیوانسانی،کمنظیر

پیشرفتماّدیومعنوی ماندهاست.هّمتهایبلندوانگیزههایجوانوانقالبی،خواهندتوانســـتآنهارافّعالودر

بهمعنیواقعیجهشایجادکنند. کشور

مهمترینظرفّیتامیدبخشکشـــور،نیرویانسانیمســـتعدوکارآمدبازیربنایعمیقواصیلایمانیودینیاست.

دههی60اســـت،فرصت آننتیجهیموججمعّیتیایجادشـــدهدر 40ســـالکهبخشمهّمـــیاز جمعّیتجوانزیر

دارایتحصیالت سنینمیانهی15و40سالگی،نزدیکبه14میلیوننفر در است.36میلیوننفر ارزشمندیبرایکشور

دانشآموختگانعلومومهندسی،انبوهجوانانیکهباروحیهیانقالبیرشدکردهوآمادهی عالی،رتبهیدّومجهاندر

جوانانمحّققواندیشمندیکهبهآفرینشهایعلمیوفرهنگیوصنعتیو تالشجهادیبرایکشورند،وجمعچشمگیر

استکههیچاندوختهیماّدیباآنمقایسهنمیتواندشد. غیرهاشتغالدارند؛اینهاثروتعظیمیبرایکشور


فهرستطوالنیفرصتهایماّدیکشور

فهرستیطوالنیراتشکیلمیدهدکهمدیرانکارآمدوُپرانگیزهوخردمندمیتوانند نیز اینها،فرصتهایماّدیکشور بهجز

وبهمعنی راثروتمندوبینیاز یراباجهشینمایانافزایشدادهوکشور
ّ

آن،درآمدهایمل بافّعالکردنوبهرهگیریاز

واقعیدارایاعتمادبهنفسکنندومشـــکالتکنونیرابرطرفنمایند.ایرانبادارابودنیکدرصدجمعّیتجهان،

معدنیجهاناســـت:منابععظیمزیرزمینی،موقعیتاســـتثنائیجغرافیایییمیانشرقوغرب دارای7درصدذخایر

بزرگمنطقهایباداشتن15همسایهبا600میلیونجمعّیت،سواحلدریاییی ی،بازار
ّ

بزرگمل وشمالوجنوب،بازار

ظرفّیتهایکشور طوالنی،حاصلخیزیزمینبامحصوالتمتنّوعکشـــاورزیوباغی،اقتصادبزرگومتنوع،بخشهایییاز

ظرفّیتهادستنخوردهماندهاست. است؛بسیاریاز

رتبهیاّولجهاناست.بیشکشما ظرفّیتهایاستفادهنشـــدهیطبیعیوانسانیدر نظر گفتهشدهاستکهایراناز

بر جوانانمؤمنوُپرتالشخواهیدتوانســـتاینعیببزرگرابرطرفکنید.دههیدّومچشمانداز،بایدزمانتمرکز

بخشتولیدو جملهدر از ظرفّیتهایاستفادهنشدهباشدوپیشرفتکشـــور دستاوردهایگذشـــتهونیز بهرهبرداریاز

یارتقاءیابد.
ّ

اقتصادمل


پرتوامیدونگاهخوشبینانهبهآینده گامدوموسرفصلهاوتوصیههایاساسیدر

مــوردچنــدســرفصلاساســیتوصیههاییــیمیکنــم.ایــنســرفصلهاعبارتنــد اکنــونبــهشــمافرزنــدانعزیــزمدر

ــط ــیورواب
ّ

ــّزتمل ــتقاللوآزادی،ع ــاد،اس ــافس ــارزهب ــتومب ــاد،عدال ــالق،اقتص ــتواخ ــش،معنوّی ــموپژوه از:عل

همــهچیــز،نخســتینتوصیــهیمــنامیــدونــگاه خارجــیومرزبنــدیبــادشــمن،ســبکزندگــی.اّمــاپیــشاز

ــم ــهمیگوی ــت.آنچ ــوانبرداش ــینمیت ــچگام ــا،هی ــهیقفله ــِیهم ــداساس ــنکلی ــدونای ــت.ب ــدهاس ــهآین ــبینانهب خوش
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ــتهام، ــدهدوریجس ــدکاذبوفریبن امی ــوارهاز ــبهم ــت.اینجان ــیاس ــایعین ــهواقعّیته ــیب ــادقومّتک ــدص ــکامی ی

ـــ ــالـ ــلس ــنچه ــولای ط ــدارم.در می ــذر ــتهاموبرح داش ــذر برح ــز ــرسکاذبنی ــاوت ــدیبیج نومی ــهرااز ــودوهم ــاخ اّم

ــردمو ــازیم ــایآن،مأیوسس ــنبرنامهه ــمنوفّعالتری ــانهایدش ــیورس ــتتبلیغ ـــسیاس ــهـ ــدهمیش ــونمانن واکن

ــا، ــاندادنواقعّیته ــهنش ــه،وارون ــایمغرضان ــایدروغ،تحلیله ــت.خبره ــدهاس آین ــااز ــرانم ــئوالنومدی ــیمس حّت

ــزرگ، ــناتب محّس ــکار ــاان ــاندادنی ــکنش ــکوکوچ ــوبکوچ ــردنعی ــزرگک ــش،ب ــایامیدبخ ــردنجلوهه ــانک پنه

ــای ــهدنبالهه ــت؛والبّت ــراناس ــتای
ّ

ــمنانمل ــیدش ــریواینترنت ــیوتصوی ــانهیصوت ــزارانرس ــگیه ــهیهمیش برنام

ــما ــد.ش ــتمیکنن ــمنحرک ــتدش خدم ــادر آزادیه ــتفادهاز ــااس ــهب ــاهدهاندک ــلمش قاب ــز نی ــور ــلکش داخ ــاندر آن

خــودودیگــراننهــالامیــدبــهآینــدهرا شکســتنایــنمحاصــرهیتبلیغاتــیباشــید.در جوانــانبایــدپیــشگامدر

خــودودیگــرانبرانیــد.ایــننخســتینوریشــهایترینجهــادشــمااســت. پــرورشدهیــد.تــرسونومیــدیرااز

ــر ــیفرات ــالببس ــهایانق ــت.رویش ــمااس ــمش چش ــر براب ـــدر ــدـ ــارهش ــااش آنه ــیاز ــهبرخ ــهب ـــک ــشـ ــانههایامیدبخ نش

ــت. ــهدوختگاناس ــانوکیس ــدانوخائن مفس از ــتر ــببیش ــزار،بمرات ــنوخدمتگ ــایامی ــتودله ــتودس ــهااس ریزش از

عرصههــابــاچشــمتکریــمواحتــراممینگــرد. بســیاریاز دنیــابــهجــوانایرانــیوپایــداریایرانــیوابتکارهــایایرانــی،در

ــد. ــهبیافرینی ــدوحماس برداری ــز ــدهخی ــویآین ــهس ــداداد،ب ــّوتخ ــاق ــدوب ــودرابدانی خ ــدر ق

واّماتوصیهها:


علموپژوهش 1
داناییی،توانایییاست. است.رویدیگر علموپژوهش:دانش،آشکارترینوسیلهیعّزتوقدرتیککشور

دنیایغرببهبرکتدانشخودبودکهتوانستبرایخودثروتونفوذوقدرتدویستسالهفراهمکندوباوجود

کاروانعلم،اختیار بنیانهایاخالقیواعتقادی،باتحمیلســـبکزندگیغربیبهجوامععقبماندهاز تهیدســـتیدر


ً

دا
ّ

دانشمانندآنچهغربکرد،توصیهنمیکنیم،امامؤک سیاستواقتصادآنهارابهدستگیرد.مابهسوءاســـتفادهاز

تما
ّ

مل میورزیم.بحمداهّللاســـتعدادعلموتحقیقدر میانخوداصرار بهجوشاندنچشمهیدانشدر کشور بهنیاز

شدهوباسرعتیکهبرای آغاز کشور علمیدر است.اکنوننزدیکبهدودههاستکهرســـتاخیز متوّسطجهانباالتر از

جهانییبهپیشرفتهاست.دستاوردهای شتابرشدمتوّسطعلمدر ـیعنییازدهبرابر ناظرانجهانیغافلگیرکنندهبودـ

جهانرسانیدومایهیشگفتی دویستکشور میانبیشاز اینمّدتکهمارابهرتبهیشانزدهمدر دانشوفّناوریمادر

حالیاّتفاق رشتههایحّساسونوپدیدبهرتبههاینخستینارتقاءداد،همهوهمهدر برخیاز ناظرانجهانیشدودر

جهتمخالفجریاندشمنساز،به تحریممالیوتحریمعلمیبودهاست.ماباوجودشـــنادر دچار افتادهکهکشـــور

وشبخداراسپاسگفت. آنبایدروز رکوردهایبزرگدستیافتهایموایننعمتبزرگیاستکهبهخاطر

بودهاستونهبیشتر. اّماآنچهمنمیخواهمبگویمایناستکهاینراهطیشـــده،باهمهیاهمّیتشفقطیکآغاز

مهمترین مرزهایکنونیدانشدر ههادستیابیم.بایداز
ّ

عقبیم؛بایدبهقل ههایدانشجهانبســـیار
ّ

قل از ماهنوز

دوران علمیدر شروعکردهایم.عقبماندگیشرمآور صفر عقبیم؛مااز بسیار اینمرحلههنوز کنیم.مااز رشتههاعبور

این ماواردکردهومارااز هنگامیکهمسابقهیعلمیدنیاتازهشروعشدهبود،ضربهیسختیبر پهلویهاوقاجارهادر

کردهوباشتابپیشمیرویمولیاینشتابباید کاروانشتابان،فرسنگهاعقبنگهداشتهبود.مااکنونحرکتراآغاز

سالهاباشّدتباالادامهیابدتاآنعقبافتادگیجبرانشود.اینجانبهموارهبهدانشگاههاودانشگاهیانومراکز

وفراخواندادهام،ولیاینکمطالبهیعمومیمن وهشدار ر
ّ

اینبارهتذک پژوهشوپژوهندگان،گرموقاطعوجّدیدر

پیشگیرید.سنگبناییک وهمچونیکجهاددر شماجوانانآناستکهاینراهرابااحساسمســـئولّیتبیشتر از

دادهاست.بهپاخیزیدودشمن قبیلشهدایهستهاینیز گذاشتهشدهواینانقالب،شهیدانیاز کشور انقالبعلمیدر

جهادعلمیشمابشّدتبیمناکاستناکامسازید. راکهاز بدخواهوکینهتوز
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معنوّیتواخالق 2
خودو ل،ایماندر

ّ
قبیل:اخالص،ایثار،توک معنوّیتواخالق:معنوّیتبهمعنیبرجستهکردنارزشهایمعنویاز

جامعهاست،واخالقبهمعنیرعایتفضیلتهایییچونخیرخواهی،گذشت،کمکبهنیازمند،راستگوییی،شجاعت، در

خلقّیاتنیکواست.معنوّیتواخالق،جهتدهندهیهمهیحرکتهاوفّعالّیتهایفردیو تواضع،اعتمادبهنفسودیگر

اصلیجامعهاست؛بودنآنها،محیطزندگیراحّتیباکمبودهایماّدی،بهشتمیسازدونبودنآنحّتیبا اجتماعیونیاز

برخورداریماّدی،جهّنممیآفریند.

میآورد؛این،بیگمانمحتاججهادو رشدکندبرکاتبیشتریبهبار جامعههرچهبیشتر معنویووجداناخالقیدر شعور

تالشاستواینتالشوجهاد،بدونهمراهیحکومتهاتوفیقچندانینخواهدیافت.اخالقومعنوّیت،البّتهبادستور

اخالقیو خودبایدمنشورفتار
ً
وفرمانبهدستنمیآید،پسحکومتهانمیتوانندآنراباقدرتقاهرهایجادکنند،اّمااّوال

اینبارهمیداندهندوکمک جامعهفراهمکنندوبهنهادهایاجتماعیدر زمینهرابرایرواجآندر
ً

معنویداشتهباشند،وثانیا

و برسانند؛باکانونهایضّدمعنوّیتواخالق،بهشیوهیمعقولبستیزندوخالصهاجازهندهندکهجهّنمیهامردمرابازور

فریب،جهّنمیکنند.

کانونهایضّدمعنوّیتوضّداخالقنهادهاستو اختیار خطرناکیدر ابزارهایرسانهایپیشرفتهوفراگیر،امکانبســـیار

اینابزارهارابهچشم هماکنونتهاجمروزافزوندشمنانبهدلهایپاکجوانانونوجوانانوحّتینونهاالنبابهرهگیریاز

مسئوالنه
ً
عهدهدارندکهبایدهوشمندانهوکامال اینبارهوظایفیسنگینبر خودمیبینیم.دستگاههایمسئولحکومتیدر

این دورهیپیشروبایددر اشخاصونهادهایغیرحکومتینیست.در صورتگیرد.واینالبّتهبهمعنیرفعمسئولّیتاز

بارههابرنامههایکوتاهمّدتومیانمّدتجامعیتنظیمواجراشود؛انشاءاهّلل.

اقتصاد 3
اقتصاد:اقتصادیکنقطهیکلیدِیتعیینکنندهاست.اقتصادقوی،نقطهیقّوتوعاملمهّمسلطهناپذیری

وغنا نفوذوسلطهودخالتدشمناناست.فقر استواقتصادضعیف،نقطهیضعفوزمینهساز ونفوذناپذیریکشور

میگذارد.اقتصادالبّتههدفجامعهیاسالمینیســـت،اّماوسیلهایاستکهبدونآن ماّدیاتومعنوّیاتبشر،اثر در

تولیدانبوهوباکیفّیت،وتوزیععدالتمحور،و کهمبتنیبر تقویتاقتصادمستقّلکشور نمیتوانبههدفهارسید.تأکیدبر

آن وبر سویاینجانببارهاتکرار از سالهایاخیر مصرفبهاندازهوبیاسراف،ومناسباتمدیرّیتیخردمندانهاستودر

وفردایجامعهبگذارد. زندگیامروز شگرفیاستکهاقتصادمیتواندبر همینتأثیر تأکیدشده،بهخاطر

اقتصادضعیفووابستهوفاسددورانطاغوترابهمانشانداد،ولیعملکردهایضعیف، انقالباسالمیراهنجاتاز

صورت چالشساختهاست.چالشبیرونی°تحریمووسوسههایدشمناستکهدر بیرونودروندچار رااز اقتصادکشور

عیوبساختاریوضعفهایمدیرّیتیاست. خواهدشد.چالشدرونیعبارتاز وحّتیبیاثر اصالحمشکلدرونی،کماثر

حیطهیوظایفدولتنیست،نگاه اقتصادکهدر مهمترینعیوب،وابستگیاقتصادبهنفت،دولتیبودنبخشهایییاز

ظرفّیتنیرویانسانیکشور،بودجهبندیمعیوبونامتوازن،و بهخارجونهبهتوانوظرفّیتداخلی،استفادهیاندکاز

بخشهایییاز سرانجامعدمثباتسیاستهایاجرائیاقتصادوعدمرعایتاولوّیتهاووجودهزینههایزائدوحّتیمسرفانهدر

طبقهیضعیفو درآمدیدر قبیلبیکاریجوانها،فقر دستگاههایحکومتیاست.نتیجهیاینهامشکالتزندگیمردماز

امثالآناست.راهحّلاینمشکالت،سیاستهایاقتصادمقاومتیاستکهبایدبرنامههایاجرائیبرایهمهیبخشهای

دشدن
ّ

دولتهاپیگیریواقدامشود.درونزایییاقتصادکشور،مول آنتهّیهوباقدرتونشاطکاریواحساسمسئولّیت،در

به
ً
ظرفّیتهایییکهقبال ودانشبنیانشدنآن،مردمیکردناقتصادوتصّدیگرینکردندولت،برونگرایییبااستفادهاز

دانستههای طبر
ّ

آناشارهشد،بخشهایمهّماینراهحلهااســـت.بیگمانیکمجموعهیجوانوداناومؤمنومسل

دروندولتخواهندتوانستبهاینمقاصدبرسند.دورانپیِشروبایدمیدانفّعالّیتچنینمجموعهای اقتصادیدر

باشد.
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است.اینکهکســـیگمانکندکه»مشکالت داخلکشور بدانندکههمهیراهحلهادر کشـــور سراســـر در جوانانعزیز

دشمناست؛ برابر تتحریمهممقاومتضّداستکباریوتسلیمنشدندر
ّ

تحریماســـتوعل ناشیاز
ً

اقتصادیصرفا

پنجهیگرگاست«خطاییینابخشودنیاست.اینتحلیلسراپاغلط، دشمنوبوسهزدنبر برابر پسراهحل،زانوزدندر

وتوطئهیخارجیاستکهبا میشود،اّمامنشأآن،کانونهایفکر زبانوقلمبرخیغفلتزدگانداخلیصادر هرچندگاهاز

عمومیداخلیالقاءمیشود. صدزبانبهتصمیمسازانوتصمیمگیرانوافکار

عدالتومبارزهبافساد 4
عدالـتومبـارزهبافسـاد:ایـندوالزموملـزومیکدیگرنـد.فسـاداقتصـادیواخالقیوسیاسـی،تـودهیچرکین

وضربهزننـدهبـهمشـروعّیتآنهااسـت؛واین بدنـهیحکومتهاعـارضشـود،زلزلـهیویرانگـر در کشـورهاونظامهـاواگـر

مقبولّیـت از مشـروعّیتهایمرسـومومبنائیتـر از بـراینظامـیچـونجمهـوریاسـالمیکـهنیازمنـدمشـروعّیتیفراتـر

ویترین
َ

َعل نظامهااسـت.وسوسـهیمـالومقـاموریاسـت،حّتـیدر دیگر از وبنیانیتـر جّدیتـر اجتماعیاسـت،بسـیار

ایـنتهدیددر ُبروز حکومتتاریخیعنـیحکومتخودحضـرتامیرالمؤمنیـن)علیهالّسـالم(کسـانیرالغزاند،پسخطـر

بعیـدنبودهو جمهوریاسـالمیهمکـهروزیمدیرانومسـئوالنشمسـابقهیزهدانقالبیوسـادهزیسـتیمیدادنـد،هرگز

دائمداشـته قوایسـهگانـهحضور نیسـت؛واینایجـابمیکندکـهدسـتگاهیکارآمدبانگاهـیتیزبیـنورفتـاریقاطعدر

دروندسـتگاههایحکومتی. باشـدوبهمعنـایواقعیبـافسـادمبـارزهکنـد،بویـژهدر

وبخصوص کشـورهایدیگـر مقایسـهبابسـیاریاز میانکارگـزارانحکومـتجمهوریاسـالمیدر البّتهنسـبتفسـاددر

سـالمت
ً

اسـتوبحمـداهّللمأمـورانایـننظـامغالبا بـود،بسـیکمتـر تـاپـافسـادوفسـادپرور بارژیـمطاغـوتکـهسـر

خـودرانـگاهداشـتهاند،ولـیحّتـیآنچـههسـتغیرقابـلقبـولاسـت.همـهبایـدبداننـدکـهطهـارتاقتصـادیشـرط

لقمهی باشـندواز شـیطانحـرصبرحـذر مشـروعّیتهمـهیمقامـاتحکومـتجمهوریاسـالمیاسـت.همـهبایـداز

اینبـارهکمـکبخواهنـدودسـتگاههاینظارتـیودولتـیبایـدبـاقاطعّیتوحساسـّیت، خداونـددر حـرامبگریزنـدواز

تشـکیلنطفـهیفسـادپیشـگیریوبـارشـدآنمبـارزهکننـد.ایـنمبـارزهنیازمنـدانسـانهایییبـاایمـانوجهادگـر،و از

تـالشهمهجانبهایکـهنظام منیعالّطبـعبـادسـتانیپـاکودلهاییـینورانیاسـت.اینمبـارزهبخـشاثرگـذاریاسـتاز

بـرد. عدالـتبـهکار راهاسـتقرار جمهـوریاسـالمیبایـددر

دارایهمـانشـأنوجایگاه جمهـوریاسـالمینیـز هدفهـایاّولّیـهیهمـهیبعثتهـایالهیاسـتودر صـدر عدالـتدر

حکومـتحضـرت در همـهیزمانهـاوسـرزمینهااسـتوبـهصـورتکامـل،جـز اسـت؛ایـن،کلمـهایمقـّدسدر

عهدهی نخواهدشـدولیبهصورتنسـبی،همـهجاوهمـهوقتممکـنوفریضهایبـر )ارواحنافـداه(میّسـر ولّیعصـر

بدان
ً
ایـنراهگامهایبلندیبرداشـتهاسـتکهقبـال همهبویـژهحاکمـانوقدرتمنداناسـت.جمهوریاسـالمیایراندر

توضیـحوتشـریحآنبایـدکارهـایبیشـتریصـورتگیـردوتوطئـهیواژگونهنماییـیو اشـارهایکوتـاهرفـت؛والبّتـهدر

الاقـلسـکوتوپنهانسـازیکـهاکنـونبرنامـهیجـّدیدشـمنانانقـالباسـت،خنثـیگـردد.

میگویــمآنچــهتاکنــون
ً

آنهــااســتصریحــا بــاایــنهمــهاینجانــببــهجوانــانعزیــزیکــهآینــدهیکشــور،چشــمانتظــار

ــور ــهط ــئوالنب ــایمس ــالمی،دله ــوریاس جمه ــت.در ــهایژرفاس ــود،دارایفاصل ــدهوبش ــدمیش ــهبای ــاآنچ ــدهب ش

ــالمی ــوریاس جمه ــد.در ــاکباش ــّدتبیمن ــیبش ــقطبقات ــکافهایعمی ش ــدواز ــابتپ ــعمحرومّیته ــرایرف ــدب ــمبای دائ

توزیــعمنابــععمومــیومیــداندادن هســت،اّمــاتبعیــضدر کســبثــروتنهتنهــاجــرمنیســتکــهمــوردتشــویقنیــز

بــهویژهخــواریومــدارابــافریبگــراناقتصــادیکــههمــهبــهبیعدالتــیمیانجامــد،بشــّدتممنــوعاســت؛همچنیــن

قالــبسیاســتهاوقوانیــن،بارهــا قشــرهاینیازمنــدحمایــت،بــههیــچرومــوردقبــولنیســت.ایــنســخناندر غفلــتاز

ــهای ــامادارهیبخش زم ــر ــت؛واگ ــااس ــماجوانه ــهش ــدب ــمامی ــتهیآنچش ــرایشایس ــرایاج ــیب ــتول ــدهاس ش ــرار تک

ــد ــنامی ــود،ای ــپردهش ـــس ــتندـ ــمنیس ــداهّللک ــهبحم ـــک ــاوکاردانـ ــیودان ــنوانقالب ــانمؤم ــهجوان ب ــور ــونکش گوناگ

ــاءاهّلل. ــد؛انش ــدش ــرآوردهخواه ب
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ّ
خطاببهمل



استقاللوآزادی 5
جهاناست. تحمیلوزورگویییقدرتهایسلطهگر توحکومتاز

ّ
یبهمعنیآزادیمل

ّ
استقاللوآزادی:استقاللمل

جملهی دواز وآزادیاجتماعیبهمعنایحّقتصمیمگیریوعملکردنواندیشیدنبرایهمهیافرادجامعهاست؛واینهر

دوعطّیهیالهیبهانسانهایندوهیچکدامتفّضلحکومتهابهمردمنیستند.حکومتهاموّظفبه ارزشهایاسالمیاندواینهر

تایرانباجهادچهلسالهیخود
ّ

میدانندکهبرایآنجنگیدهاند.مل تأمینایندواند.منزلتآزادیواستقاللراکسانیبیشتر

انسانواالوشجاعوفداکار جملهیآنهااست.استقاللوآزادیکنونیایراناسالمی،دستاورد،بلکهخونآورِدصدهاهزار از

شجرهیطّیبهیانقالبراباتأویلوتوجیههایسادهلوحانه رتبههایرفیعانسانّیت.اینثمر جوان،ولیهمهدر
ً

است؛غالبا

آنباهمهی دولتجمهوریاســـالمیییموّظفبهحراستاز
ً

داد.همهییمخصوصا قرار خطر مغرضانه،نمیتواندر
ً

وبعضا

میانمرزهایخود،و»آزادی« در وجودند.بدیهیاستکه»استقالل«نبایدبهمعنیزندانیکردنسیاستواقتصادکشور

تقابلبااخالقوقانونوارزشهایالهیوحقوقعمومیتعریفشود. نبایددر

ی،روابطخارجی،مرزبندیبادشمن
ّ

عّزتمل 6
روابط اصِل»عّزت،حکمت،ومصلحت«در سه،شاخههایییاز ی،روابطخارجی،مرزبندیبادشمن:اینهر

ّ
عّزتمل

آستانهیظهورند:تحّرکجدیدنهضت شاهدپدیدههایییاستکهتحّققیافتهیادر بینالمللیاند.صحنهیجهانی،امروز

منطقهی سلطهیآمریکاوصهیونیسم؛شکستسیاستهایآمریکادر برابر اساسالگویمقاومتدر بیداریاسالمیبر

غربآسیا قدرتمندانهیسیاسیجمهوریاسالمیدر منطقه؛گسترشحضور شدنهمکارانخائنآنهادر غربآسیاوزمینگیر

جهانسلطه. سراسر وبازتابوسیعآندر

باشجاعتوحکمتمدیرانجهادیبهدستنمیآمد.سردمداران عّزتجمهوریاسالمیاستکهجز مظاهر اینهابخشیاز

آمریکای تایرانعالوهبر
ّ

مل شـــاملفریبوخدعهودروغاســـت.امروز
ً

نظامسلطهنگرانند؛پیشـــنهادهایآنهاعموما

وغیرقابلاعتمادمیداند.دولتجمهوریاسالمیبایدمرزبندیخود خدعهگر دولتهایاروپایییرانیز جنایتکار،تعدادیاز

تهدیدهایپوچآناننهراسد؛ودر یخود،یکگامهمعقبنشینینکند؛از
ّ

ارزشهایانقالبیومل تحفظکند؛از
ّ

راباآنهابادق

موضعانقالبی،مشکالتقابل داشتهباشدوحکیمانهومصلحتجویانهوالبّتهاز نظر تخودرادر
ّ

ومل همهحال،عّزتکشور

زیانماّدیومعنویمحصولی نیستومذاکرهباآنجز موردآمریکاحّلهیچمشکلیمتصّور حلخودراباآنانحلکند.در

نخواهدداشت.

سبکزندگی 7
وامیگذارموبههمینجملهاکتفامیکنمکه است.آنرابهفرصتیدیگر اینبارهبسیار سبکزندگی:سخنالزمدر

تمازده
ّ

ومل ایران،زیانهایبیجبراناخالقیواقتصادیودینیوسیاسیبهکشور ترویجسبکزندگیغربیدر تالشغربدر

آنبهشماجوانهااست. چشمامیددر است؛مقابلهباآن،جهادیهمهجانبهوهوشمندانهمیطلبدکهباز

بیستودّومبهمنوچهلمینسالگردانقالبعظیم در تعزیز
ّ

ودشمنشکنمل سرافرازانهوافتخارانگیز حضور پایاناز در

ارواح حضرتبقّیةاهّلل)ارواحنافداه(؛سالمبر درگاهحضرتحقمیسایم.سالمبر میکنموپیشانیسپاسبر ر
ّ

اسالمیتشک

ایرانوسالمویژهبهجوانان. تعزیز
ّ

همهیمل امامبزرگوار؛وسالمبر طّیبهیشهیدانواالمقاموروحمطّهر

دعاگویشما

سّیدعلیخامنهای
۲۲بهمنماه۱۳۹۷


