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تقدیم به رهبرعزیزم حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
جنگ  شهدای  تاکنون،  صدراسالم  شهدای  به  تقدیم 
بابای  و  مدافع حرم  انقالب شهدای  . شهدای  تحمیلی. 

مهربانم دو عمو عزیزم
)شهید  علیها،  اهلل  سالم  صدیقین،  و  شهدا  رب  بسم 
واالمقام شهید علی ساکی و دو عموی شهیدم( و تقدیم 

به همه ی شهدای اسالم
َوالتَْحَسَبَنّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اهلّل امواتا، بَل احیاُء ِعْنَد 
َربِّهْم یُْرَزقون گمان مبر آنان که در راه خدا شهید شدند؛ 
مرده اند! آنها زنده اند و نزد پروردگارشانند و متعنمند به 

انعام او...
الفاظی  ای پدر شهیدم! می دانیم که شهید و شهادت 
انسانی را  الهی و  باالترین مفاهیم ارزشهای  هستند که 

در خود نهفته دارد و تو به این مفاهیم دست یافته ای!
جسم و لباس تو از ناحیه ی روح تو کسب شرافت کرده 

که نیازی به غسل و کفن نداری!
ای پدر شهیدم وای شهدا، این روز ها، هوای شهرهامان، 
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بارانیست!
دیده هایی که، عزیز دلشان بودید؛ اشک می بارند!

وانوار معنوی که از وجودشما در شهرها پیچییده است بر 
دلهای پوسیده ما می بارد!

و  حقیقی شرف  مسلمان  کردید،  ثابت  باردیگر  شما،  و 
عزت خود را ازاهل بیت گرفته!

ثابت کردید شما سربازان امام خامنه ای، ادامه دهنده ی 
اطهار،  ائمه  قبل تر سربازان  و  امام خمینی  راه سربازان 
حضرت  ظهور  تا  راه  این  هستیدو  علیهم  اهلل  سالم 

حجت)عج اهلل( ادامه دارد...
به  نامحرمی  دست  بودید؛  کربال  در  اگر  کردید  ثابت 
ناموس شیعه و ناموس اهل بیت نمی رسید...گوشواره ای 
با گوش کنده نمی شد...بدن های مقدس امام معصوم و 

فرزندانش زیر سم اسبان قرار نمی رفت...
ثابت کردید لبیک گویان به ندای هل ناصر من ینصرنِی 
امام معصوم، هستید؛ )که در گذر زمان این ندا خاموش 

نشده(
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ای بابای شهیدم و  ای شهیدان با شهادتتان ثابت کردید 
سربازان والیت غیرت دارند و اجازه دست درازی دشمن 

را، به دین و ناموس و وطن نمی دهند...
به شما مدیونیم!

با  که  نهاده اید  اخالص  طبق  در  را  خود  جان  که  چرا 
امنیت کامل در شهر قدم برداریم و به زندگی خود ادامه 

دهیم...
تو، مثل  به قول شهید مطهری »مثل  ای پدر شهیدم، 
فانی  و  نوع سوخته شدن  از  است که خدمتش  شمعی 
شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران در این پرتو، که 
بهای نیستی تو، تمام شده، بنشینند و آسایش یابند و 
کار خویش را انجام دهند« و اما روی دیگر سخنم جوان 

غفلت زده مسلمان است!
ای جوان مسلمان چه شده که این شمع های مقدس را 
امنیت شما فدا  بقای عمر و  را به خاطر  )که وجودشان 

کرده اند( را به سرزنش و تمسخر و تهمت روا داشته اید؟!
طبق کدام منطق و قانونی، شهید به خاطر پول و مقام و 
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موقعیت و ندانم کاری، به شهادت میرسد؟!
و  ناموسمان  بدحجابی  با  خود،  گناه  با  بیاییم  خود  به 
دخترانمان و بی غیرتی پسرانمان خون شهدا را پایمال 

نکنیم!
و بدانیم سزاوار است ؛ خم شدن در برابر مادران این شهدا 
و بوسه زدن بر دستان مادرانشان و احترام به خانواده و 
همسران این شهدا؛ که بدرقه راه شهید وهب های عصر 

امروز شدند...
وهب تازه دامادی که مادرش بعد از شهادت پسرش سر 
مقدسش را به طرف دشمن پرتاب کرد و جوانی فرزندش 

را نذر امام معصوم کرد...
مادران شهید صدرزاده ها و دهقان ها و شهیدان، کجباف 
و زکوی و فاطمی اطهر و رضازاده و علیخانی ها... راهتان 

ادامه دارد!
و در آخر جان نوشته ای بسیار زیبا از زبان سید شهیدان 
اهل قلم؛ که مطمئنا زبان حال این شهدا و زبان حال 

مکتب ماست...
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دل نوشته ای که دشمن هم باید بداند!
شهید آوینی

آفرینـش  الهـی  آیـات  و  انبیـاء هسـتیم  »... مـا وارث 
انسـان در وجـود ماسـت کـه معنـا می یابـد. مـا از مرگ 
نمی ترسـیم کـه مـرگ مـا شـهادت اسـت. و شـهادت 
آینه هـای  و  محجـوب  رب...عقل هـای  عنـد  حیـات 
غیرانـدود فطـرت بشـر غربـی، چگونـه خواهد توانسـت 
کـه معنـای حیـات عنـد رب، را دریابـد. حیـات عنـد 
رب، نقطـه ی پایـان معـراج بشـریت اسـت، کـه بـه آن 
جـز بـا شـهادت دسـت نمیتـوان یافـت. ماییـم کـه بار 
تاریـخ را بـر دوش گرفته ایـم، تـا جهـان را به سرنوشـت 
فلقـی  مـا  سـرخ  خـون  برسـانیم...  خویـش  معطـوف 
اسـت کـه پیـش از طلـوع خورشـید عدالـت بر آسـمان 
تقدیـر نشسـته اسـت... مـا در رکاب امام حسـین، علیه 
سـالم، جنگیده ایـم ... مـا بـی وفایـی کوفیـان را جبران 

»  ... کرده ایـم 
اللهم ارزقنا شهادت اللهی آمین



بسم اهلل الرحمن الرحیم 
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مدضلهُ العالی در انتشار بیانیه گام دوم انقالب در چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی )بهمن ماه سال 97(؛ 
بیانیه گام دوم انقالب با دور اندیشی رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
خطاب به مردم ایران وعلی الخصوص جوانان بیان گردیده شده که 

فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی را رقم خواهد زد؛ 

مقدمه
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در این بیانیه که آرمان بزرگش ایجاد تمدن اسالمی است در پایان 
ان معظم له توصیه های را در هفت بند مطرح نموده اند که آخرین 

توصیه سبک زندگی اسالمی می باشد.  
اشاره ای خرمندانه به لزوم به کار گیری سبک زندگی اسالمی در 

همه جهات زندگی فردی و اجتماعی است. 
دنیای  پیرامون خود در می یابیم که در  مداقه در جهان  با کمی 
است،  ما طراحی شده  برای  واقع شده ایم که  میدانی  در  امروزی 
دنیایی که ارزش ها درآن وارونه و غیر واقعی جلوه داده شده وآن 

قدر جدابیت دارد که راه فراری از ان نیست.  
چنان متبحرانه و با برنامه های مدون ودقیق سبک زندگی رامتحول 
نموده اند که ناخواسته در این وادی هولناک غرق شده وراه خود 

را گم خواهیم کرد. 
ارایه  خدماتی  گرچه  است  بشریت  ساخته  دست  که  تکنولوژی 
زیرکانه  مارا  تحمل  آستانه  کارها،  در  تسهیل  با  اما،  می نماید 
پایین می آورد! به راحتی و گاها با فشار دادن یک دکمه به آنچه 
می خواهیم، می رسیم بدون هیچگونه تالش یا زحمتی! لذا کم کم 
وناخواسته به انسان های تنبل وتن پروری تبدیل می شویم که از 
خود هیج گونه خالقیت و نوآوری و کارآفرینی ندارند  و هر روز به 
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آستانه  آمدن  پایین  با  وهمچنین  وابسته تر می شویم  غرب  دنیای 
تحمل و ترویج سبک زندگی غربی، به زودی بنیان خانواده ها از هم 
گسیخته خواهد شد دقیقا عکس آنچه که در سبک زندگی اسالمی 

به ما آموزش داده شده است... 
لذا نیاز جامعه کنونی این است که به سمت تعدیل سبک زندگی 
کتب  و  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  از  گرفتن  الگو  با  با  رویم  پیش 
اسالمی و گوش فرا دادن به فرامین ارزشمند دینی، به سمت سبک 

زندگی اسالمی برگردیم. 
جوانان امروز، نیاز دارند که با باال بردن عقالنیت و همچنین تهیه 
بسته های معرفت دینی به آنها پر و بال بدهیم، خالءهای فکری 
آنها را با آموزه های دینی پر کنیم و می بایست ظرفیت های عمومی 

را تقویت نماییم ورشد دهیم تا راه گشای آنان گردد. 
و اینک رهبر معظم انقالب اسالمی با بینشی عمیق خردمندانه این 
توصیه مهم وحیاتی را در بیانیه گام دوم انقالب، بیان فرموده اند؛ با 
دقت در توصیه های ایشان درمی یابیم که با بکار بردن آنها به سوی 

سبک زندگی اسالمی پیش خواهیم رفت.
ملی،  اقتصاد  ریل گذاری  اقتصادی،  شفات سازی  مقاومتی،  اقتصاد 
توجه به فرهنگ، اهتمام به فضای مجازی و نقش آن در زندگی 
اصالح  و  زندگی  تعدیل  سوی  و  سمت  به  را  ما  همه  و  همه  و... 
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ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و برون رفت از فتنه ای که در آن 
گیر کرده ایم رهنمون می سازد تا در سایه سبک زندگی اسالمی از 

ورطه نابودی و سقوط در چاه تاریکی وظلمت نجات یابیم. 
با تعمق در توصیه های هفتگانه رهبری متوجه می شویم که شش 
اقتصاد،   .3 واخالق،  معنویت   .2 پژوهش،  و  علم   .1( اول  توصیه 
ملی  عزت   .6 آزادی،  و  استقالل   .5 فساد،  با  مبارزه  و  عدالت   .4
این ها در واقع  به  با عمل  با دشمنان(  روابط خارجی - مرزبندی 
صورت  به  و  گرفت  خواهیم  پیش  در  را  اسالمی  زندگی  سبک 
هوشمندانه ای هر یک توصیه دیگری را در پی خواهد داشت و این 

نشان از خرد عمیق و شگرف رهبر معظم انقالب است. 
عمل  و  جمعی  خرد  افزایش  و  راسخ  عزمی  با  که  ماست  بر  لذا 
و  جامعه  اصالح  برای  انقالب  دوم  گام  بیانیه  بند  بند  به  مجدانه 
جوانان وجلوگیری از نفوذ دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب با 

قدرت به سمت سبک زندگی اسالمی پیش رویم... 
َوَسوَف یُوءِت اهلُل المومنیَن اَجراً َعِظَیما
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انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود 
نهاد  خود  حیات  پنجم  دهـه ی  به  قـدم  و  گذاشـت  سر  پشت  را 
که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان های باطلی در سر داشتند اما 
دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و 
به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند. 

صدور  با  اسالمی  انقالب  حکیم  رهبر  عطفی،  نقطه ی  چنین  در 
»بیانیه ی گام دوم انقالب« و بـرای ادامـه ی این راه روشن، به تبیین 

بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

از سوی حضرت آیت اله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی صادر شد

1397/11/22
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توصیه هایی  و  پرداخته  گذشته  دهه ی  چهار  شگرف  دستاوردهای 
اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ« 

ارائه فرموده اند. 
ملت  به  است خطاب  مطلعی  تجدید  انقالب«  دوم  »گام  بیانیه ی 
ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای »دومین مرحله ی 
»فصل  و  بود  خواهد  تمدن سازی«  و  جامعه پردازی  خودسازی، 

جدید زندگی جمهوری اسالمی« را رقم خواهد زد. 
انقالب را »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین  این گام دوم، 
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( 

نزدیک خواهد کرد. 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و الصاله و السالم علی سیدنا محمد و آله 
الطاهرین

و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. 
ورود انقــالب اسالمی به دومین مرحــله ی خـــودسازی، 

جامعه پردازی و تمدن سازی
همت  انقالب  به  ملتی  کمتر  زیرستم،  ملت های  همه ی  میان  از 
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می گمارد؛ و در میان ملت هایی که به پا خاسته و انقالب کرده اند، 
به  نهایت رسانده و  به  را  باشند کار  توانسته  کمتر دیده شده که 
جز تغییر حکومت ها، آرمان های انقالبی را حفظ کرده باشند. اما 
انقالب پرشکوه ملت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب عصر 
افتخار را بدون  انقالبی است که یک چله ی پر  جدید است، تنها 
خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی 
اصالت  و  کرامت خود  از  میرسیدند،  نظر  به  مقاومت  غیرقابل  که 
شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و 
جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این 
ملت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد 

فرایند بزرگ و جهانی چهل سال دوم می شود. 

پیروزی انقالب اسالمی، آغازگر عصر جدید عالم
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی 
گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقالب اسالمی ایران، با 
قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ کهنگی 
را در کنار هم مطرح  و دنیا  به رخ دنیا کشید؛ دین  را  کلیشه ها 
کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود. طبیعی بود که سردمداران 
گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ 
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و راست مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، 
تا تالش گسترده و گونه گون برای خفه کردن آن، هر چه کردند به 

اجل محتوم خود نزدیک تر شدند. 
اکنون با گذشت چهل جشن ساالنه ی انقالب و چهل دهه ی فجر، 
یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که 
و  می کند!  نرم  پنجه  و  دست  می دهند،  احتضار  نزدیکی  از  خبر 
انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به 

پیش می رود. 

شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده ی انقالب 
اسالمی

برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، 
اما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنی است؛ 
آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در 
همه ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخالق، منویت، عدالت، 
یک  و  نسل  یک  به  یک  هیچ  برادری،  عقالنیت،  عزت،  استقالل، 
جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول 
کند. هرگز نمی توان مردمی را تصور کرد که از این چشم اندازهای 
مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی 
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مسئوالن از این ارزش های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها 
و کوشش برای تحقق آنها. 

دفاع ابدی از نظریه ی نظام انقالبی
دارای  همواره  اراده،  با  و  زنده  پدیده ای  همچون  اسالمی  انقالب 
انعطاف و آماده ی تصحیح خطاهای خویش است، اما تجدید نظر پذیر 
و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن 
را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف های بی عمل می شمارد، 
اما به هیچ بهانه ای از ارزش هایش که بحمداهلل با  ایمان دینی مردم 
آمیخته است، فاصله نمی گیرد. انقالب اسالمی پس از نظام سازی، 
به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقالبی 
از  بلکه  نمی بیند،  ناسازگاری  و  تضاد  اجتماعی  و  سیاسی  نظم  و 

نظریه ی نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند. 

جمهوری اسالمی و فاصله ی میان بایدها و واقعیت ها
جمهوری اسالمی، متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به 
نو، فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند 
حساس  شدت  به  دشمنان  و  رقیبان  با  خود  مرزبندی های  به  و 
است. با خطوط اصلی خود هرگز بی مباالتی نمی کند و برایش مهم 
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است که چرا بماند و چگونه بماند. بی شک فاصله میان بایدها و 
واقعیت ها، همواره وجدان های آرمان خواه را عذاب داده و می دهد، 
در  گذشته  سال  چهل  در  و  است  شدنی  طی  فاصله ای  این،  اما 
با حضور نسل  آینده،  بارها طی شده است و بی شک در  مواردی 

جوان مومن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد. 

انقالب اسالمی مایه ی سربلندی ایران و ایرانی
انقالب اسالمی ملت ایران، قدرتمند اما مهربان و باگذشت و حتی 
مظلوم بوده است. مرتکب افراط ها و چپ روی هایی که مایه ننگ 
بسیاری از قیام ها و جنبش ها است، نشده است. در هیچ معرکه ای 
حتی با آمریکا و صدام، گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد، 
البته ضربط متقابل را  پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و 
محکم فرود آورده است. این انقالب از آغاز تا امروز نه بی رحم و 
برابر  در  با صراحت و شجاعت  و مردد.  منفعل  نه  و  بوده  خونریز 
زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع 
کرده است. این جوانمردی و مروت انقالبی، این صداقت و صراحت 
مظلومان  کنار  در  منطقه ای  و  جهانی  عمل  دامنه  این  اقتدار،  و 

جهان، مایه سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد. 
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 برای برداشتن گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست
شناخت

اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این بنده ی 
ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می گذارد 
تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را 

آغاز کند، سخن بگویم. سخن اول درباره گذشته است. 
عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه 
دیگران نمی توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، 
نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید 
دید. دهه های آینده دهه های شما است و شمایید که باید کارآزموده 
و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به 
آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 
برای  کنید.  نزدیک  است،  )ارواحنافداه(  عظمی  والیت  خورشید 
برداشتن گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت 
و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ ها به 
جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته 
و  تحریف  قوی،  انگیزه ای  با  انقالب  دشمنان  گرفت.  خواهد  قرار 
دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می کنند و 

از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند. 



20

رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده 
نظامش نمی توان شنید. 

آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه صفر
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه صفر آغاز شد؛ اوال: 
همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که عالوه بر وابستگی 
و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اولین رژیم سلطنتی در ایران 
بود که به دست بیگانه -و نه به زور شمشیر خود- بر سر کار آمده 
از دولت های غربی، و چه  بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر 
وضع به شدت نا بسمان داخلی و عقب افتادگی شرم آور در علم و 

فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر. 
ما وجود  برابر  در  راه طی شده ای  و  پیشینی  تجربه ی  ثانیا: هیچ 
آن  امثال  و  مارکسیستی  قیام های  که  است  بدیهی  نداشت. 
نمی توانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید 
بدون سرمشق  اسالمی  انقالبیون  الگو محسوب شود.  است،  آمده 
ابزارهای  و  اسالمیت  و  ترکیب جمهوریت  و  کردند  آغاز  تجربه  و 
تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی 
بزرگ امام خمینی، به دست نیامد و این نخستین درخشش انقالب 

بود. 
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برجسته ی  پدیده ی  استکبار«،  و  »اسالم  دوگانه ی  تقابل 
جهان معاصر

پس آنگاه انقالب ملت ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سه 
قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و 
پدید آمدن قطب های جدید قدرت، تقابل دوگانه ی جدید »اسالم 
و استکبار« پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان 
جریان های  و  زیرستم  ملت های  امیدوارانه ی  نگاه  سویی  از  شد. 
آزادیخواه جهان و برخی دولت های مایل به استقالل، و از سویی 
باج طلب  قلدرهای  و  زورگو  رژیم  بدخوانانه ی  و  کینه ورزانه  نگاه 
عالم، بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله 
انقالب، فرعون های در بستر راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنی ها 
با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه ی 
ما،  عظیم الشان  امام  شده ی  تایید  و  آسمانی  رهبری  و  ملت  این 
تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خبائث، 

امکان پذیر نمی شد. 

 مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم«، عامل عزت
و پیشرفت ایران در همه عرصه ها

به رغم همه ی این مشکالت طاقت فرسا، جمهوری اسالمی روز به 
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روز گام های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، 
شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت های شگفت 
آور در ایران اسالمی است. عظمت پیشرفت های چهل ساله ی ملت 
مدت های  با  مدت،  این  که  می شود  دیده  درستی  به  آنگاه  ایران 
مشابه در انقالب های بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر 
الهام  جهادی  مدیریت های  شود.  مقایسه  هند  انقالب  و  شوروی 
امام  ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« که  از  گرفته 
بزرگوار به همه ی ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه 

عرصه ها رسانید. 

برکات بزرگ انقالب اسالمی
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در 
دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده 
رژیم  نخست،  گام  در  گرفت؛  قرار  سریع  پیشرفت  مسیر  در  بود، 
مردم ساالری  و  مردمی  حکومت  به  را  استبدادی  سلطنت  ننگین 
تبدیل کرد و عنصر اراده ی ملی را که جان مایه ی پیشرفت همه 
آنگاه  کرد؛  وارد  کشور  مدیریت  کانون  در  است  حقیقی  و  جانبه 
کرد؛  مدیریت  عرصه  وارد  و  حوادث  اصلی  میدان دار  را  جوانان 
به برکت  به همگان منتقل کرد؛  را  باور »ما می توانیم«  روحیه و 
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این  و  به همه آموخت  را  توانایی داخلی  به  اتکا  تحریم دشمنان، 
منشا برکات بزرگ شد:

ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
اوال: ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که 
آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ی 
پیروزی در جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان 

آمریکایی و اروپایی و شرقی اش را پدید آورد. 

ایجاد  و  فناوری  و  علم  عرصه  در  کشور  پیشران  موتور 
زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

ایجاد  و  فناوری  و  علم  عرصه ی  در  کشور  پیشران  موتور  ثانیا: 
اکنون  تا  که  شد  عمرانی  و  اقتصادی  و  حیاتی  زیرساخت های 
شرکت  هزاران  می شود.  فراگیرتر  روز  به  روز  آن  بالنده ی  ثمرات 
در  کشور  برای  ضروری  و  زیرساختی  طرح  هزاران  بنیان،  دانش 
حوزه های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت 
و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده ی دانشگاهی یا 
در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها 
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بنیادی،  از قبیل چرخه سوخت هسته ای، سلول های  طرح بزرگ 
در کل  نخستین  رتبه های  با  غیره  و  فناوری  زیست  نانو،  فناوری 
برابر  ده  به  نزدیک  غیرنفتی،  صادرات  شدن  برابر  شصت  جهان، 
کیفی،  نظر  از  صنایع  شدن  برابر  ده ها  صنعتی،  واحدهای  شدن 
در  محسوس  برجستگی  بومی،  فناوری  به  مونتاژ  صنعت  تبدیل 
رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش 
در رشته های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و 
ده ها نمونه دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن 
احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد. ایران 
پیش از انقالب، در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت به جز 

مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت. 

به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی
ثالثا: مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله 
استکبارستیزی  و  ملی  در صحنه های  داخلی، حضور  فتنه های  با 
و  کمک رسانی ها  مانند  اجتماعی  موضوعات  در  و  رسانید  اوج  به 
فعالیت های نیکوکاری که از پیش از انقالب آغاز شده بود، افزایش 
چشمگیر داد. پس از انقالب، مردم در مسابقه ی خدمت رسانی در 
حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می کنند. 
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ارتقا شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم
رابعا: بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی 
را به گونه ی شگفت آوری ارتقا داد. تحلیل سیاسی و فهم مسائل 
بین المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب به خصوص آمریکا، 
مسئله فلسطین و ظلم تاریخی به ملت آن، مسئله جنگ افروزی ها 
و رذالت ها و دخالت های قدرت های قلدر در امور ملت ها و امثال آن 
را از انحصار طبقه محدود و عزلت گزیده ای به نام روشنفکر، بیرون 
و  این گونه روشنفکری میان عموم مردم در همه ی کشور  آورد؛ 
همه ی ساحت های زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتی 

برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت. 

سنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
خامسا: کفه ی 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 بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی 
باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار 
است که دستاوردهای  آن  واقعیت  است.  نگرفته  انجام  کار  عدالت 
مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته 
قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای 



26

کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان 
در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق 
نیازهای  از  محروم  غالبا  و  فهرست  آخر  در  روستا ها  و  دوردست 
اولیه ی زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار 
موفق ترین حاکمیت های جهان در جا به جایی خدمت و ثروت از 
مرکز به همه جای کشور، و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق 
راه سازی و خانه سازی و  بزرگ  آمار  بوده است.  پایین دست آن 
ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و 
مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به 
دورترین مناطق کشور، حقیقتا افتخارآفرین است؛ بی شک این همه، 
نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان 
خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنه ای 
برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است. البته 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 جوان ها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت. 

افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه
سادسا: عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به گونه ای 
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چشمگیر افزایش داد. این پدیده ی مبارک را رفتار و منش حضرت 
امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقالب، بیش از 
هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه های 
مردمش  ایمان  مایه های  که  گرفت  قرار  کشوری  راس  در  مادی، 
بسی ریشه دار و عمیق بود. هر چند دست تطاول تبلیغات مروج 
ضربه های  آن  به  پهلوی ها  دوران  طول  در  بندوباری  بی  و  فساد 
سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی 
مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی 
و اخالقی در جمهوری اسالمی، دل های مستعد و نورانی به ویژه 
جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. 
مجاهدت های جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدس، با 
ذکر و دعا و روحیه ی 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 وظیفه دینی از عزیزان خود که به جبهه های 
با پیکر  گوناگون جهاد می شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که 
خون آلود یا جسم آسیب دیده ی آنان روبه رو شدند، مصیبت را با 
شکر همراه کردند. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه 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 
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سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و حج 
و روزه داری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات 
و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه در میان جوانان 
رونق یافت و تا امروز، روز به روز بیشتر و با کیفیت تر شده است. 
روزافزون  اخالقی  افتاده که سقوط  اتفاق  اینها همه در دورانی  و 
غرب و پیروانش و تبلغات پرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به 
لجنزارهای فساد، اخالق و معنویت را در بخش های عمده ی عالم 
منزوی کرده است؛ و این معجزه ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی 

فعال و پیشرو است. 

 ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران
جهان

برابر  در  ایستادگی  آمیز  افتخار  و  شکوه  با  و  پرابهت  نماد  سابعا: 
آمریکای  آنان  و در راس  و مستکبران جهان  زورگویان  و  قلدران 
جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز برجسته تر شد. در تمام این 
چهل سال، تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت 
دولت های  مقابل  در  آن  برافراشته ی  گردن  و  آن  الهی  هیبت  و 
متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه 
انحصارگر  قدرت های  است.  میرفته  به شمار  مرزوبوم  این  جوانان 
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جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به استقالل دیگر 
کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود 
ناتوانی  به  اعتراف  انقالبی،  و  اسالمی  ایران  برابر  در  دانسته اند، 
کردند. ملت ایران در فضای حیات بخش انقالب توانست نخست 
دست نشانده ی آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس 
از آن هم تا امروز از سلطه دوباره قلدران جهانی بر کشور با قدرت 

و شدت جلوگیری کند. 

انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم
در  عمده  سرفصل های  از  محدود  بخشی  اینها  عزیز!  جوانان 
و  عظیم  انقالب  است،  اسالمی  انقالب  ساله ی  چهل  سرگذشت 
دوم  بزرگ  گام  باید  الهی  توفیق  به  شما  که  درخشانی  و  پایدار 
را در پیشبرد آن بردارید. محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر 

چشم ما است:
پیشرفته در  باعزت، متدین،  آزاد، مقتدر،  ملتی مستقل،  و  کشور 
علم، انباشته از تجربه هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تاثیر 
اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار 
رتبه های  به  رسیدن  در  رکورددار  علمی،  پیشرفت های  در شتاب 
باال در دانش ها و فناوری های مهم از قبیل هسته ای و سلول های 
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امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات  نانو و هوافضا و  بنیادی و 
انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در  اجتماعی، سرآمد در 
که  دیگر  افتخارآمیز  ویژگی های  بسی  و  کارمند،  جوان  جمعیت 
و  انقالبی  گیری های  جهت  نتیجه ی  و  انقالب  محصول  همگی 
انقالب و  اگر بی توجهی به شعارهای  جهادی است. و بدانید که 
غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمیبود-که 
متاسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای انقالب 
از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ 

بسی جلوتر بود وبسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی داشت. 

اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالش ها و شکست مستکبران
متکبران  با چالش های  انقالب  آغاز  مانند  امروز هم  مقتدر،  ایران 
رو به رو است اما با تفاوتی کامال معنی دار. اگر آن روز چالش با 
یا تعطیلی سفارت  بیگانه  بر سر کوتاه کردن دست عمال  آمریکا 
رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه جاسوسی بود، امروز 
رژیم صهیونیستی  مرزهای  در  مقتدر  ایران  بر سر حضور  چالش 
و  آسیا  غرب  منتطقه  از  آمریکا  نامشروع  نفوذ  بساط  برچیدن  و 
حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب 
سرزمین های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب اهلل و مقاومت 
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در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از 
خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری 
نیروهای مقاومت است. و  به  ایرانی  پیشرفته  انتقال سالح های  از 
اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا 
ملت  و  اسالمی  نظام  بر  توانست  بالگرد خواهد  و  هواپیما  با چند 
ایران فائق آید، امروز برای مقابله ی سیاسی و امنیتی با جمهوری 
اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند 
یا مرعوب می بیند و البته باز هم در رویارویی، شکست می خورد. 
ایران به برکت انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت 
ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه های دشوار در 

مسائل اساسی خویش است. 

جوانان، محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی
سوی  به  افتخارآمیز  مسیر  از  قطعه ای  فقط  شده  طی  راه  اما 
این مسیر  بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنباله ی  آرمان های 
و  همت  با  باید  نیست،  گذشته ها  دشواری  به  زیاد،  گمان  به  که 

هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. 
مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان، 
در همه میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و 
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نیز در عرصه های دین و اخالق و معنویت و عدالت، باید شانه های 
خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه انقالبی و عمل جهادی را به کار 
بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی بسازند. 

اصیل  و  عمیق  زیربنای  با  کارآمد  و  مستعد  انسانی  نیروی 
ایمانی و دینی، مهم ترین ظرفیت امید بخش کشور

این است  باشند،  آینده سازان در نظر داشته  باید  نکته مهمی که 
طبیعی  ظرفیت های  نظر  از  که  می کنند  زندگی  کشوری  در  که 
غفلت  با  ظرفیت ها  این  از  بسیاری  و  است  نظیر  کم  انسانی،  و 
است.  مانده  استفاده  کم  یا  استفاده  بی  کنون  تا  دست اندرکاران 
همت های بلند و انگیزه های جوان و انقالبی، خواهند توانست آنها 
را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش 

ایجاد کنند. 
مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد 

با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. 
موج  نتیجه  آن  از  مهمی  بخش  که  سال   40 زیر  جوان  جمعیت 
جمعیتی ایجاد شده در دهه ی 60 است، فرصت ارزشمندی برای 
و 40 سالگی،  میانه ی 15  در سنین  نفر  است. 36میلیون  کشور 
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نزدیک به 14میلیون نفر دارای تحصیالت عالی، رتبه ی دوم جهان 
در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه ی 
انقالبی رشد کرده و آماده ی تالش جهادی برای کشورند، و جمع 
چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش های علمی و 
فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای 
کشور است که هیچ اندوخته ی مادی با آن مقایسه نمی تواند شد. 

فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور
به جز اینها، فرصت های مادی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل 
می دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می توانند با فعال 
نمایان  جهشی  با  را  ملی  درآمدهای  آن،  از  بهره گیری  و  کردن 
افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی واقعی دارای 
اعتماد به نفس کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند. ایران با 
دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، دارای 7درصد ذخایر معدنی 
جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی 
میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ 
سواحل  جمعیت،  600میلیون  با  15همسایه  داشتن  با  منطقه ای 
دریایی طوالنی، حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوع کشاورزی 
از ظرفیت های کشور  اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش هایی  باغی،  و 



34

است؛ بسیاری از ظرفیت ها دست نخورده مانده است. 
نشده ی  استفاده  ظرفیت های  نظر  از  ایران  که  است  شده  گفته 
طبیعی و انسانی در رتبه ی اول جهان است. بی شک شما جوانان 
برطرف  را  بزرگ  عیب  این  توانست  خواهید  پرتالش  و  مومن 
از  بهره برداری  بر  تمرکز  زمان  باید  دوم چشم انداز،  دهه ی  کنید. 
و  باشد  نشده  استفاده  ظرفیت های  نیز  و  گذشته  دستاوردهای 

پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. 

گام دوم و سرفصل ها و توصیه های اساسی در پرتو امید و 
نگاه خوشبینانه به آینده

اساسی  سرفصل  چند  مورد  در  عزیزم  فرزندان  شما  به  اکنون 
پژوهش،  و  علم  از:  عبارتند  سرفصل ها  این  می کنم.  توصیه هایی 
معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، 
عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی. اما 
پیش از همه چیز، نخستین توصیه ی من امید و نگاه خوشبینانه به 
آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل ها، هیچ گامی نمی توان 
واقعیت های  به  متکی  و  صادق  امید  یک  می گویم  آنچه  برداشت، 
دوری  فریبنده  و  کاذب  امید  از  همواره  جانب  این  است.  عینی 
جسته ام، اما خود و همه را از نومیدی بی جا و ترس کاذب نیز برحذر 
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داشته ام و برحذر می دارم. در طول این چهل سال-و اکنون مانند 
همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن و فعال ترین برنامه های 
آن، مایوس سازی مردم و حتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. 
خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، 
بزرگ کردن عیوب کوچک و  امید بخش،  پنهان کردن جلوه های 
همیشگی  برنامه ی  بزرگ،  محسنات  انکار  یا  دادن  نشان  کوچک 
هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است؛ 
با  که  مشاهده اند  قابل  نیز  کشور  درداخل  آنان  دنباله های  البته  و 
استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کند. شما جوانان 
باید پیش گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و 
دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از 
خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است. 
نشانه های امیدبخش-که به برخی از آنها اشاره شد- در برابر چشم 
شما است. رویش های انقالب بسی فراتر از ریزشها است و دست و 
دلهای امین و خدمتگزار، به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و 

کیسه دوختگان است. 
دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری 
از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و 

با قوت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. 
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و اما توصیه ها:
علم و پژوهش

علم و پژوهش: دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور 
است. روی دیگر دانایی، توانایی است. 

دنیـای غـرب بـه برکـت دانش خـود بـود که توانسـت بـرای خود 
ثـروت و نفـوذ و قـدرت دویسـت سـاله فراهـم کنـد و بـا وجـود 
تهیدسـتی در بنیانهـای اخالقـی و اعتقـادی، بـا تحمیـل سـبک 
زندگـی غربـی بـه جوامـع عقـب مانـده از کاروان علـم، اختیـار 
سیاسـت و اقتصـاد آنهـا را بـه دسـت گیـرد. ما بـه سواسـتفاده از 
دانـش ماننـد آنچـه غـرب کـرد، توصیـه نمیکنیـم، امـا موکـدا به 
نیـاز کشـور بـه جوشـاندن چشـمه دانـش در میـان خـود اصـرار 
میورزیـم. بحمـدهلل اسـتعداد علـم و تحقیق در ملت ما از متوسـط 
جهـان باالتر اسـت. اکنـون نزدیک به دو دهه اسـت که رسـتاخیز 
علمـی در کشـور آغاز شـده و با سـرعتی کـه برای ناظـران جهانی 
غافلگیرکننـده بود-یعنـی یـازده برابـر شـتاب رشـد متوسـط علم 
در جهـان- بـه پیـش رفتـه اسـت. دسـتاوردهای دانـش و فناوری 
مـا در ایـن مـدت که مـا را بـه رتبه ی شـانزدهم در میـان بیش از 
دویسـت کشـور جهـان رسـانید و مایه ی شـگفتی ناظـران جهانی 
رتبه هـای  بـه  نوپدیـد  و  حسـاس  رشـته های  برخـی  در  و  شـد 
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نخسـتین ارتقـا داد، همـه و همـه در حالی اتفاق افتاده که کشـور 
دچـار تحریـم مالـی و تحریـم علمی بـوده اسـت. ما با وجود شـنا 
در جهـت مخالـف جریـان دشـمن سـاز، بـه رکوردهـای بـزرگ 
دسـت یافته ایـم و ایـن نعمـت بزرگی اسـت کـه به خاطـر آن باید 

روز و شـب خـدا را سـپاس گفـت. 
امـا آنچـه من میخواهـم بگویم این اسـت که این راه طی شـده، با 
همـه اهمیتـش فقـط یک آغاز بوده اسـت و نه بیشـتر. مـا هنوز از 
قله هـای دانـش جهان بسـیار عقبیـم؛ باید بـه قله ها دسـت یابیم. 
بایـد از مرزهـای کنونـی دانش در مهمترین رشـته ها عبـور کنیم. 
مـا از ایـن مرحلـه هنوز بسـیار عقبیم؛ مـا از صفر شـروع کرده ایم 
. عقـب ماندگی شـرم آور علمـی در دوران پهلوی هـا و قاجارها در 
هنگامـی کـه مسـابقه ی علمـی دنیا تازه شـروع شـده بـود، ضربه 
سـختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شـتابان، فرسـنگ ها 
عقـب نگاه داشـته بـود. ما اکنون حرکـت را آغاز کرده و با شـتاب 
پیـش میرویـم ولـی ایـن شـتاب باید سـال ها با شـدت بـاال ادامه 
یابـد تـا آن عقـب افتادگـی جبـران شـود. اینجانـب همـواره بـه 
دانشـگاه ها و دانشـگاهیان و مراکـز پژوهـش و پژوهنـدگان، گرم و 
قاطـع و جـدی در اینبـاره تذکر و هشـدار و فراخـوان داده ام. ولی 
اینـک مطالبـه ی عمومی من از شـما جوانان آن اسـت کـه این راه 
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را بـا احسـاس مسـئولیت بیشـتر و همچـون یـک جهـاد در پیش 
گیرید. سـنگ بنای یک انقالب علمی در کشـور گذاشـته شـده و 
ایـن انقالب، شـهیدانی از قبیل شـهدای هسـته ای نیز داده اسـت. 
بـه پـا خیزید و دشـمن بدخـواه و کینه تـوز را که از جهـاد علمی 

شـما به شـدت بیمناک اسـت ناکام سـازید. 

معنویت و اخالق
معنویـت و اخـالق: معنویـت به معنی برجسـته کـردن ارزش های 
معنـوی از قبیـل: اخـالص، ایثـار، تـوکل،  ایمـان در خـود و در 
فضیلتهایـی چـون  رعایـت  معنـی  بـه  اخـالق  و  اسـت،  جامعـه 
خیرخواهـی، گذشـت، کمـک بـه نیازمنـد، راسـتگویی، شـجاعت، 
تواضـع، اعتمـاد بـه نفـس و دیگر خلقیـات نیکو اسـت. معنویت و 
اخـالق، جهـت دهنـده ی همـه حرکت هـا و فعالیت هـای فـردی و 
اجتماعـی و نیـاز اصلـی جامعه اسـت؛ بـودن آنها، محیـط زندگی 
را حتـی بـا کمبودهای مادی، بهشـت میسـازد و نبـود آن حتی با 

برخـورداری مـادی، جهنـم می آفرینـد. 
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند، 
برکات بیشتری به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تالش 
است و این تالش و جهاد، بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی 
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نخواهد یافت. اخالق و معنویت، البته با دستور و فرمان به دست 
ایجاد  قاهره  قدرت  با  را  آن  نمی توانند  حکومت ها  پس  نمی آید، 
داشته  معنوی  و  اخالقی  رفتار  و  منش  باید  خود  اوال  اما  کنند، 
و  کنند  فراهم  جامعه  در  آن  رواج  برای  را  زمینه  ثانیا  و  باشند، 
باره میدان دهند و کمک برسانند؛  این  نهادهای اجتماعی در  به 
و  بستیزند  معقول  شیوه  به  اخالق،  و  معنویت  ضد  کانون های  با 
خالصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب، جهنمی 

کنند. 
ابزارهــای رســانه ای پیشــرفته و فراگیــر، امــکان بســیار خطرناکــی 
در اختیــار کانون هــای ضــد معنویــت و ضداخــالق نهــاده اســت 
ــاک  ــای پ ــه دل ه ــمنان ب ــزون دش ــم روزاف ــون تهاج ــم اکن و ه
ــن  ــری از ای ــا بهره گی ــاالن ب ــی نونه ــان و حت ــان و نوجوان جوان
ــئول  ــتگاه های مس ــم. دس ــود می بینی ــم خ ــه چش ــا را ب ابزاره
حکومتــی در ایــن بــاره وظایــف ســنگینی بــر عهــده دارنــد کــه 
بایــد هوشــمندانه و کامــال مســئوالنه صــورت گیــرد. و ایــن البتــه 
بــه معنــی رفــع مســئولیت از اشــخاص و نهادهــای غیرحکومتــی 
نیســت. در دوره پیــش رو بایــد در ایــن باره هــا برنامه هــای 
ــود؛  ــرا ش ــم و اج ــی تنظی ــدت جامع ــان م ــدت و می ــاه م کوت

انشــااهلل. 
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اقتصاد
اقتصـاد: اقتصـاد یـک نقطه ی کلیـدی تعیین کننده اسـت. اقتصاد 
قـوی، نقطـه ی قـوت و عامـل مهـم سـلطه ناپذیری و نفوذناپذیری 
کشـور اسـت و اقتصـاد ضعیف، نقطـه ی ضعف و زمینه سـاز نفوذ و 
سـلطه و دخالت دشـمنان اسـت. فقر و غنا در مادیات و معنویات 
بشـر، اثر می گـذارد. اقتصاد البته هدف جامعه ی اسـالمی نیسـت، 
البتـه وسـیله ای اسـت کـه بـدون آن نمی تـوان به هدف ها رسـید. 
تاکیـد بـر تقویـت اقتصـاد مسـتقل کشـور کـه مبتنـی بـر تولیـد 
انبـوه و باکیفیـت، و توزیـع عدالـت محور، و مصرف بـه اندازه و بی 
اسـراف، و مناسـبات مدیریتـی خردمندانـه اسـت و در سـال های 
اخیـر از سـوی اینجانـب بارها تکـرار و بر آن تاکید شـده، به خاطر 
همیـن تاثیر شـگرفی اسـت کـه اقتصـاد می تواند بر زندگـی امروز 

و فردای جامعـه بگذارد. 
انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران 
اقتصاد کشور را  طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکرد ضعیف، 
بیرونی تحریم  بیرون دچار چاش ساخته است. چاش  و  از درون 
درونی،  مشکل  اصالح  در صورت  که  است  دشمن  وسوسه های  و 
کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب 

ساختاری و ضعف های مدیریتی است. 



41

مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی 
و  خارج  به  نگاه  نیست،  دولت  وظایف  حیطه ی  در  که  اقتصاد  از 
نیروی  ظرفیت  از  اندک  استفاده  داخلی،  ظرفیت  و  توان  به  نه 
عدم  سرانجام  و  نامتوازن،  و  معیوب  بودجه بندی  کشور،  انسانی 
الویت ها و وجود  ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت 
دستگاه های  از  بخش هایی  در  مسرفانه  حتی  و  زائد  هزینه های 
قبیل  از  مردم  زندگی  مشکالت  اینها  نتیجه ی  است.  حکومتی 
بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ی ضعیف و امثال آن است. 
راه حل این مشکالت، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید 
برنامه های اجرایی برای همه بخش های آن تهیه و باقدرت و نشاط 
کاری و احساس مسئولیت، در دولت ها پیگیری و اقدام شود. درون 
مردمی  آن،  شدن  دانش بنیان  و  شدن  مولد  کشور،  اقتصاد  زایی 
استفاده  با  برون گرایی  دولت،  نکردن  تصدیگری  و  اقتصاد  کردن 
از ظرفیت هایی که قبال به آن اشاره شد، بخش های مهم این راه 
حل ها است. بی گمان یک مجموعه جوان و دانا و مومن مسلط بر 
دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد 
برسند. دوران پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه ای باشد. 
جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه ی راه حل ها در داخل 
کشور است. اینکه کسی گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفا 
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از تحریم است وعلت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و  ناشی 
برابر  در  زدن  زانو  راه،  پس  است؛  دشمن  برابر  در  نشدن  تسلیم 
دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است« خطایی نابخشودنی است. 
این تحلیل سراپا غلط، هرچندگاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان 
داخلی صادر می شود، اما منشا آن، کانون های فکر و توطئه خارجی 
است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی 

داخلی القا می شود. 

عدالت و مبارزه با فساد
یکدیگرنـد.  ملـزوم  و  دو الزم  ایـن  فسـاد:  بـا  مبـارزه  و  عدالـت 
فسـاد اقتصـادی و اخالقـی و سیاسـی، تـوده ی چرکیـن کشـورها 
اگـر در بدنـه ی حکومت هـا عـارض شـود، زلزلـه ی  و نظامهـا و 
ویرانگـر و ضربـه زننـده بـه مشـروعیت آنهـا اسـت؛ و ایـن بـرای 
نظامـی چـون جمهوری اسـالمی که نیازمنـد مشـروعیتی فراتر از 
مشـروعیت های مرسـوم و مبنائی تـر از مقبولیـت اجتماعی اسـت، 
بسـیار جدی تـر و بنیانی تـر از دیگر نظام ها اسـت. وسوسـه ی مال 
و مقـام و ریاسـت، حتـی در علوی تریـن حکومـت تاریـخ یعنـی 
حکومـت خـود حضـرت امیرالمومنین)علیـه السـالم( کسـانی را 
لغزانـد، پـس خطر بـروز این تهدیـد در جمهوری اسـالمی هم که 
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روزی مدیران و مسـئوالن مسـابقه ی زهد انقالبی و سـاده زیسـتی 
می دادنـد، هرگـز بعیـد نبـوده و نیسـت؛ و این ایجـاب می کند که 
دسـتگاهی کارآمـد با نگاهـی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سـه 
گانـه حضور دائم داشـته باشـد و به معنـای واقعی با فسـاد مبارزه 

کنـد، بـه ویـژه در درون دسـتگاه های حکومتـی. 
البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی 
رژیم  با  خصوص  به  و  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  با  مقایسه  در 
و  است  کمتر  بسی  بود،  فسادپرور  و  فساد  پا  سرتا  که  طاغوت 
اند،  داشته  نگاه  را  غالبا سالمت خود  نظام  این  ماموران  بحمدهلل 
که  بدانند  باید  همه  است.  قبول  غیرقابل  هست  آنچه  حتی  ولی 
طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری 
اسالمی است. همه باید از شیطان حرص بد حذر باشند و از لقمه 
حرام بگریزند و از خداوند در اینباره کمک بخواهند و دستگاه های 
از تشکیل نطفه ی  با قاطعیت و حساسیت،  باید  نظارتی و دولتی 
نیازمند  مبارزه  این  کنند.  مبارزه  آن  رشد  با  و  پیشگیری  فساد 
و  پاک  دستانی  با  الطبع  منیع  و  جهادگر،  و  ایمان  با  انسانهایی 
از تالش  اثرگذاری است  مبارزه بخش  این  نورانی است.  دل هایی 
همه جانبه ای که نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت 

به کار برد. 
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عدالـت در صـدر هدف هـای اولیه ی همـه ی بعثت های الهی اسـت 
و در جمهوری اسـالمی نیز دارای همان شـان و جایگاه اسـت؛ این، 
کلمـه ای مقـدس در همه ی زمانها و سـرزمین ها اسـت و به صورت 
کامـل، جـز در حکومـت حضـرت ولـی عصر)ارواحنافـداه( میسـر 
نخواهـد شـد ولـی به صورت نسـبی، همه جـا و همه وقـت ممکن 
و فریضـه ای بـر عهـده همه بـه ویژه حاکمـان و قدرتمندان اسـت. 
جمهوری اسـالمی ایران در این راه گام های بلندی برداشـته اسـت 
کـه قبـال بـدان اشـاره ای کوتاه رفـت؛ و البتـه در توضیح و تشـریح 
آن بایـد کارهای بیشـتری صـورت گیرد و توطئـه ی واژگونه نمایی 
و الاقل سـکوت و پنهان سـازی که اکنون برنامه ی جدی دشـمنان 

انقالب اسـت، خنثـی گردد. 
بـا ایـن همـه اینجانـب بـه جوانـان عزیـزی کـه آینـده کشـور، 
چشـم انتظـار آنهـا اسـت صریحـا می گویـم آنچـه تـا کنون شـده 
بـا آنچـه بایـد میشـده و بشـود، دارای فاصلـه ای ژرف اسـت. در 
جمهـوری اسـالمی، دل هـای مسـئوالن بـه طـور دائـم بایـد برای 
رفـع محرومیت هـا بتپـد و از شـکاف های عمیق طبقاتی به شـدت 
بیمنـاک باشـد. در جمهـوری اسـالمی کسـب ثروت نـه تنها جرم 
نیسـت کـه مورد تشـویق نیز هسـت، امـا تبعیض در توزیـع منابع 
عمومـی و میـدان دادن بـه ویـژه خـواری و مـدارا بـا فریبگـران 



45

اقتصـادی کـه همـه به بـی عدالتـی می انجامـد، به شـدت ممنوع 
اسـت؛ همچنیـن غفلت از قشـرهای نیازمنـد حمایت، بـه هیچ رو 
مـورد قبـول نیسـت. ایـن سـخنان در قالـب سیاسـت ها و قوانین، 
بارهـا تکـرار شـده اسـت ولـی بـرای اجرای شایسـته ی آن چشـم 
بخش هـای  اداره ی  زمـام  اگـر  و  اسـت؛  جوانهـا  شـما  بـه  امیـد 
گوناگـون کشـور بـه جوانان مومـن و انقالبـی و دانـا و کاردان-که 
بحمـدهلل کـم نیسـتند- سـپرده شـود، ایـن امیـد بـرآورده خواهد 

انشااهلل.  شـد؛ 

استقالل و آزادی
استقالل و آزادی: استقالل ملی به معنی آزادی ملت و حکومت 
از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است. و آزادی 
اجتماعی به معنای حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن 
ارزشهای  جمله ی  از  دو  هر  این  و  است؛  جامعه  افراد  همه  برای 
انسانهایند و هیچ کدام  به  الهی  این هر دو عطیه ی  و  اسالمی اند 
تفضل حکومت ها به مردم نیستند. حکومت ها موظف به تامین این 
دواند. منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می دانند که برای 
آن جنگیده اند. ملت ایران با جهاد چهل ساله ی خود از جمله ی آنها 
است. استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد، بلکه خون 
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آورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبا جوان، ولی 
همه در رتبه های رفیع انسانیت. این ثمر شجره ی طیبه ی انقالب 
را با تاویل و توجیه های ساده لوحانه و بعضا مغرضانه، نمیتوان در 
خطر قرار داد. همه-مخصوصا دولت جمهوری اسالمی- موظف به 
حراست از آن با همه ی وجودند. بدیهی است که »استقالل« نباید 
به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای 
خود، و »آزادی« نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزش های الهی 

و حقوق عمومی تعریف شود. 

عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن
سه،  هر  این  دشمن:  با  مرزبندی  خارجی،  روابط  ملی،  عزت 
روابط  در  مصلحت«  و  حکمت،  »عزت،  اصل  از  شاخه هایی 
که  است  پدیده هایی  شاهد  امروز  بین المللی اند. صحنه ی جهانی، 
تحقق یافته یا در آستانه ی ظهورند: تحرک جدید نهضت بیداری 
و  آمریکا  سلطه ی  برابر  در  مقاومت  الگوی  اساس  بر  اسالمی 
آسیا  در منطقه ی غرب  آمریکا  صهیونیسم؛ شکست سیاست های 
و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور 
بازتاب  و  آسیا  غرب  در  اسالمی  جمهوری  سیاسی  قدرتمندانه ی 

وسیع آن در سراسر جهان سلطه. 
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با  جز  که  است  اسالمی  جمهوری  عزت  مظاهر  از  بخشی  اینها 
شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران 
نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموما شامل فریب و خدعه و 
دروغ است. امروز ملت ایران عالوه بر آمریکای جنایت کار، تعدادی 
میداند.  اعتماد  غیرقابل  و  گر  خدعه  نیز  را  اروپایی  دولت های  از 
دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ 
کند؛ از ارزش های انقالبی و ملی خود، یک گام هم عقب نشینی 
نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عزت کشور 
و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و 
البته از موضع انقالبی، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند. 
در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز 

زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. 

سبک زندگی
سبک زندگی: سخن الزم در این باره بسیار آسان است. آن را به 
فرصتی دیگر وا میگذارم و به همین جمله اکتفا می کنم که تالش 
غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان های بی جبران 
اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ 
مقابله با آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز هم 
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چشم امید در آن به شما جوان ها است. 
ملت  و دشمن شکن  افتخارانگیز  و  از حضور سرافرازانه  پایان  در 
عظیم  انقالب  سالگرد  چهلمین  و  بهمن  دوم  و  بیست  در  عزیز 
حق  حضرت  درگاه  بر  سپاس  پیشانی  و  می کنم  تشکر  اسالمی 
ارواح  بر  )ارواحنافداه(؛ سالم  اهلل  بقیه  بر حضرت  می سایم. سالم 
بر  سالم  و  بزرگوار؛  امام  مطهر  روح  و  واالمقام  شهیدان  طیبه ی 

همه ی ملت عزیز ایران و سالم ویژه به جوانان. 
دعاگوی شما

سیدعلی خامنه ای

22بهمن ماه1397
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