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انقــاب کبیــر اســامی ایــران در حالــی چهلمیــن ســالگرد پیــروزی خــود را پشــت
ســر گذاشــت و قــدم بــه دهـهی پنجــم حیــات خــود نهــاد کــه اگرچــه دشــمنان
مســتکبرش گمانهــای باطلــی در ســر داشــتند امــا دوســتانش در سراســر
جهــان ،امیدوارانــه آن را در گــذر از چالشهــا و بــه دســت آوردن پیشــرفتهای
خیرهکننــده ،همــواره ســربلند دیدهانــد.
در چنیــن نقطـهی عطفــی ،رهبــر حکیــم انقــاب اســامی بــا صــدور «بیانیـهی
گام دوم انقــاب» و بــرای ادام ـهی ایــن راه روشــن ،بــه تبییــن دســتاوردهای
شــگرف چهــار ده ـهی گذشــته پرداختــه و توصیههایــی اساســی بهمنظــور
«جهــاد بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســامی بــزرگ» ارائــه فرمودهانــد.
بیانی ـهی «گام دوم انقــاب» تجدیــد مطلعــی اســت خطــاب بــه ملــت ایــران و
بهویــژه جوانــان کــه بهمثابــه منشــوری بــرای «دومیــن مرحلـهی خودســازی،
جامعهپــردازی و تمدنســازی» خواهــد بــود و «فصــل جدیــد زندگــی جمهــوری
اســامی» را رقــم خواهــد زد.
این گام دوم ،انقالب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اســامی و آمادگی
ٰ
عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.
برای طلوع خورشید والیت
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
الرحیم
محمــد و آلـ ه ّ
رب العالمیــن و ّ
الســلام علــی سـ ّـیدنا ّ
الصــلاة و ّ
الحمــدهلل ّ
الطاهریــن
و صحبــه المنتجبیــن و مــن تبعهــم باحســان الــی یــوم ّالدیــن.
ورود انقــاب اســامی بــه دومیــن مرحلـهی خودســازی ،جامع هپــردازی و
نســازی
تمد 
ّ
ّ
ّ
از میــان هم ـهی ملتهــای زیــر ســتم ،کمتــر ملتــی بــه انقــاب همــت میگمــارد؛
ّ
و در میــان ملتهایــی کــه بهپاخاســته و انقــاب کردهانــد ،کمتــر دیــده شــده کــه
توانســته باشــند کار را بــه نهایــت رســانده و بهجــز تغییــر حکومتهــا ،آرمانهــای
ّ
انقالبــی را حفــظ کــرده باشــندّ .امــا انقــاب ُپرشــکوه ملــت ایــران کــه بزرگتریــن
ّ
و مردمیتریــن انقــاب عصــر جدیــد اســت ،تنهــا انقالبــی اســت کــه یــک چلـهی
ُپرافتخــار را بــدون خیانــت بــه آرمانهایــش پشــت ســر نهــاده و در برابــر همـهی
وسوس ـههایی کــه غیــر قابــل مقاومــت بــه نظــر میرســیدند ،از کرامــت خــود و
اصالــت شــعارهایش صیانــت کــرده و اینــک وارد ّ
دومیــن مرحلـهی خودســازی
و جامعهپــردازی و ّ
تمدنســازی شــدهاســت .درودی از اعمــاق دل بــر ایــن
ّ
ملــت؛ بــر نســلی کــه آغــاز کــرد و ادامــه داد و بــر نســلی کــه اینــک وارد فراینــد
بــزرگ و جهانـ ِـی چهــل ســال ّدوم میشــود.
پیروزی انقالب اسالمی؛ آغازگر عصر جدید عالم
آن روز کــه جهــان میــان شــرق و غــرب مـ ّ
ـادی تقســیم شــده بــود و کســی گمــان
یــک نهضــت بــزرگ دینــی را ُ
نمیبــرد ،انقــاب اســامی ایــران ،بــا قــدرت و شــکوه
پــا بــه میــدان نهــاد؛ چهارچوبهــا را شکســت؛ کهنگــی کلیشـهها را بــه رخ دنیــا
کشــید؛ دیــن و دنیــا را در کنــار هــم مطــرح کــرد و آغــاز عصــر جدیــدی را اعــام
نمــود .طبیعــی بــود کــه ســردمداران گمراهــی و ســتم واکنــش نشــان دهنــد،
ّامــا ایــن واکنــش نــاکام مانــد .چــپ و راسـ ِـت مدرنیتــه ،از تظاهــر بــه نشــنیدن
ایــن صــدای جدیــد و متفــاوت ،تــا تــاش گســترده و گون هگــون بــرای خفــه
کتــر شــدند .اکنــون بــا
کــردن آن ،هرچــه کردنــد بــه اجـ ِـل محتــوم خــود نزدی 
گذشــت چهــل جشــن ســاالنهی انقــاب و چهــل ده ـهی فجــر ،یکــی از آن دو
کانــون دشــمنی نابــود شــده و دیگــری بــا مشــکالتی کــه خبــر از نزدیکــی احتضــار
میدهنــد ،دسـتوپنجه نــرم میکنــد! و انقــاب اســامی بــا حفــظ و پایبنــدی بــه
شــعارهای خــود همچنــان بــه پیــش میــرود.
شعارهای جهانی ،فطری ،درخشان و همیشهزندهی انقالب اسالمی
بــرای همهچیــز میتــوان طــول عمــر مفیــد و تاریــخ مصــرف فــرض کــردّ ،امــا
شــعارهای جهانــی ایــن انقــاب دینــی از ایــن قاعــده مســتثنا اســت؛ آنهــا هرگــز

بیمصــرف و بیفایــده نخواهنــد شــد ،زیــرا فطــرت بشــر در همــهی عصرهــا
معنویــت ،عدالــت ،اســتقاللّ ،
ّ
عــزت،
بــا آن سرشــته اســت .آزادی ،اخــاق،
ّ
عقالنیــت ،بــرادری ،هیــچ یــک بــه یــک نســل و یــک جامعــه مربــوط نیســت تــا
در دورهای بدرخشــد و در دورهای دیگــر افــول کنــد .هرگــز نمیتــوان مردمــی را
تصـ ّـور کــرد کــه از ایــن چش ـماندازهای مبــارک دلزده شــوند .هــرگاه دلزدگــی
پیــش آمــده ،از رویگردانــی مســئوالن از ایــن ارزشــهای دینــی بــوده اســت و نــه
ّ
از پایبنــدی بــه آنهــا و کوشــش بــرای تحقــق آنهــا.
دفاع ابدی از نظریهی نظام انقالبی
انقــاب اســامی همچــون پدیــدهای زنــده و بــااراده ،همــواره دارای انعطــاف و
آمــادهی تصحیــح خطاهــای خویــش اســتّ ،امــا تجدیدنظرپذیــر و اهــل انفعــال
نیســت .بــه نقدهــا ّ
حساسـ ّـیت مثبــت نشــان میدهــد و آن را نعمت خدا و هشــدار
بــه صاحبــان حرفهــای بیعمــل میشــماردّ ،امــا بــه هیــچ بهانـهای از ارزشــهایش
کــه بحمــداهلل بــا ایمــان دینــی مــردم آمیختــه اســت ،فاصلــه نمیگیــرد .انقــاب
اســامی پس از نظامســازی ،به رکود و خموشــی دچار نشــده و نمیشــود و میان
جوشــش انقالبــی و نظــم سیاســی و اجتماعــی تضــاد و ناســازگاری نمیبینــد،
بلکــه از ّ
نظریـهی نظــام انقالبــی تــا ابــد دفــاع میکنــد.
جمهوری اسالمی و فاصلهی میان بایدها و واقعیتها
ّ
ّ
متحجــر و در برابــر پدیدههــا و موقعیتهــای نــو بــه نــو،
جمهــوری اســامی،
ّ
فاقــد احســاس و ادراک نیســتّ ،امــا بــه اصــول خــود بشــدت پایبنــد و بــه
مرزبندیهــای خــود بــا رقیبــان و دشــمنان بشـ ّـدت ّ
حســاس اســت .بــا خطــوط
اصلــی خــود هرگــز بیمباالتــی نمیکنــد و برایــش مهــم اســت کــه چــرا بمانــد و
یشــک فاصلهی میــان بایدها و ّ
واقعیتها ،همــواره وجدانهای
چگونــه بمانــد .ب 
نخــواه را عــذاب داده و میدهــدّ ،امــا ایــن ،فاصلـهای طیشــدنی اســت و در
آرما 
چهــل ســال گذشــته در مــواردی بارهــا طــی شــده اســت و بیشــک در آینــده ،بــا
حضــور نســل جــوان مؤمــن و دانــا و ُپرانگیــزه ،بــا قــدرت بیشــتر طــی خواهد شــد.
انقالب اسالمی؛ مایهی سربلندی ایران و ایرانی
ّ
ّ
انقــاب اســامی ملــت ایــران ،قدرتمنــد ّامــا مهربــان و باگذشــت و حتــی مظلــوم
بــوده اســت .مرتکــب افراطهــا و چپرویهایــی کــه مای ـهی ننــگ بســیاری از
قیامهــا و جنبشــها اســت ،نشــده اســت .در هیــچ معرک ـهای ّ
حتــی بــا آمریــکا و
ّ
صـ ّـدام ،گلول ـهی ّاول را شــلیک نکــرده و در همــهی مــوارد ،پــساز حملــهی
دشــمن از خــود دفــاع کــرده و ّ
البتــه ضربــت متقابــل را محکــم فــرود آورده اســت.
ایــن انقــاب از آغــاز تــا امــروز نــه بیرحــم و خونریــز بــوده و نــه منفعــل و مـ ّ
ـردد.
بــا صراحــت و شــجاعت در برابــر زورگویــان و گردنکشــان ایســتاده و از مظلومان و
مســتضعفان دفــاع کــرده اســت .ایــن جوانمردی و مـ ّ
ـروت انقالبــی ،این صداقت
و صراحــت و اقتــدار ،ایــن دامنـهی عمــل جهانــی و منطقـهای در کنــار مظلومــان
جهــان ،مایـهی ســربلندی ایــران و ایرانــی اســت ،و همــواره چنیــن بــاد.
برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت
اینــک در آغــاز فصــل جدیــدی از زندگــی جمهــوری اســامی ،ایــن بنــدهی ناچیــز
مایلــم بــا جوانــان عزیــزم ،نســلی کــه پــا بــه میــدان عمــل میگــذارد تــا بخــش
دیگــری از جهــاد بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســامی بــزرگ را آغــاز کنــد ،ســخن
بگویــم .ســخن ّاول دربــارهی گذشــته اســت.
عزیــزان! نادانســتهها را جــز بــا تجرب ـهی خــود یــا گــوش ســپردن بــه تجرب ـهی
دیگران نمیتوان دانســت .بســیاری از آنچه را ما دیده و آزمودهایم ،نســل شــما
هنــوز نیازمــوده و ندیــده اســت .مــا دیدهایــم و شــما خواهیــد دیــد .دهههــای
آینــده دهههــای شــما اســت و شــمایید کــه بایــد کارآزمــوده و ُپرانگیــزه از انقــاب
خــود حراســت کنیــد و آن را هرچــه بیشــتر بــه آرمــان بزرگــش کــه ایجــاد تمـ ّـدن
نویــن اســامی و آمادگــی بــرای طلــوع خورشــید والیــت عظمـ ٰـی (ارواحنافــداه)
اســت ،نزدیــک کنیــد .بــرای برداشــتن گامهــای اســتوار در آینــده ،بایــد گذشــته
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را درســت شــناخت و از تجربههــا درس گرفــت؛ ا گــر از ایــن راهبــرد غفلــت
شــود ،دروغهــا بــه جــای حقیقــت خواهنــد نشســت و آینــده مــورد تهدیدهــای
ناشــناخته قــرار خواهــد گرفــت .دشــمنان انقــاب بــا انگیــزهای قــوی ،تحریــف و
درو غپــردازی دربــارهی گذشــته و ّ
حتــی زمــان حــال را دنبــال میکننــد و از پــول
و هم ـهی ابزارهــا بــرای آن بهــره میگیرنــد .رهزنــان فکــر و عقیــده و آ گاهــی
بســیارند؛ حقیقــت را از دشــمن و پیادهنظامــش نمیتــوان شــنید.
آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطهی صفر
ّ ً
انقــاب اســامی و نظــام برخاســته از آن ،از نقطـهی صفــر آغــاز شــد؛ اوال :همهچیز
علیــه مــا بــود ،چــه رژیــم فاســد طاغــوت که عــاوهبر وابســتگی و فســاد و اســتبداد
و کودتایــی بــودنّ ،اولیــن رژیــم ســلطنتی در ایــران بــود کــه بــه دســت بیگانــه
و نــه بــه زور شمشــیر خــود -بــر سـ ِـر کار آمــده بــود ،و چــه دولــت آمریــکا و برخــیدیگــر از دولتهــای غربــی ،و چــه وضــع بشـ ّـدت نابســامان داخلــی و عقبافتادگــی
ّ
معنویــت و هــر فضیلــت دیگــر.
شــرمآور در علــم و ّفنــاوری و سیاســت و
ً
یشــدهای در برابــر مــا وجــود نداشــت.
ثانیــا :هیــچ تجرب ـهی پیشــینی و راه ط 
بدیهی اســت که قیامهای مارکسیســتی و امثال آن نمیتوانســت برای انقالبی که
از متن ایمان و معرفت اســامی پدید آمده اســت ،الگو محســوب شــود .انقالبیون
ّ
جمهوریــت و اسـ ّ
ـامیت و
اســامی بــدون سرمشــق و تجربــه آغــاز کردنــد و ترکیــب
ابزارهــای تشــکیل و پیشــرفت آن ،جــز بــا هدایــت الهــی و قلــب نورانــی و اندیشـهی
بــزرگ امــام خمینــی ،بــه دســت نیامــد .و ایــن نخســتین درخشــش انقــاب بــود.
تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار»؛ پدیدهی برجستهی جهان معاصر
ّ
پــس آنــگاه انقــاب ملــت ایــران ،جهــان دوقطبــی آن روز را بــه جهــان سـهقطبی
تبدیــل کــرد و ســپس بــا ســقوط و حــذف شــوروی و اقمــارش و پدیــد آمــدن
قطبهــای جدیــد قــدرت ،تقابــل دوگانـهی جدیــد «اســام و اســتکبار» پدیــدهی
برجســتهی جهــان معاصــر و کانــون ّ
توجــه جهانیــان شــد .از ســویی نــگاه
ّ
یخــواه جهــان و برخــی
امیدواران ـهی ملتهــای زیــر ســتم و جریانهــای آزاد 
دولتهــای مایــل بــه اســتقالل ،و از ســویی نــگاه کینهورزانــه و بدخواهان ـهی
رژیمهــای زورگــو و قلدرهــای باجطلــب عالــم ،بــدان دوختــه شــد .بدینگونــه
ـتر راحــت
مســیر جهــان تغییــر یافــت و زلزل ـهی انقـ
ـاب ،فرعونهــای در بسـ ِ
ّ
آرمیــده را بیــدار کــرد؛ دشــمنیها بــا هم ـهی شــدت آغــاز شــد و ا گــر نبــود قــدرت
ّ
عظیــم ایمــان و انگیــزهی ایــن ملــت و رهبــری آســمانی و تأییدشــدهی امــام
ّ
عظیمالشــأن مــا ،تــاب آوردن در برابــر آنهمــه خصومــت و شــقاوت و توطئــه و
خباثــت ،امکانپذیــر نمیشــد.
مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»؛ عامل عزت و پیشــرفت
ایــران در همهی عرصهها
بهرغــم هم ـهی ایــن مشــکالت طاقتفرســا ،جمهــوری اســامی روزب ـهروز
گامهــای بلندتــر و اســتوارتری بــه جلــو برداشــت .ایــن چهــل ســال ،شــاهد
جهادهــای بــزرگ و افتخــارات درخشــان و پیشــرفتهای شــگفتآور در ایــران
ّ
اســامی اســت .عظمــت پیشــرفتهای چهلســالهی ملــت ایــران آنــگاه بدرســتی
دیــده میشــود کــه ایــن مـ ّـدت ،بــا ّمدتهــای مشــابه در انقالبهــای بزرگــی
همچــون انقــاب فرانســه و انقــاب اکتبــر شــوروی و انقــاب هنــد مقایســه
ّ
مدیریتهــای جهــادی الهامگرفتــه از ایمــان اســامی و اعتقــاد بــه اصــل
شــود.
ّ
«مــا میتوانیــم» کــه امــام بزرگــوار بــه هم ـهی مــا آموخــت ،ایــران را بــه عــزت و
پیشــرفت در هم ـهی عرصههــا رســانید.
* برکات بزرگ انقالب اسالمی:
انقــاب بــه یــک انحطــاط تاریخــی طوالنی پایــان داد و کشــور کــه در دوران پهلوی
و قاجار بشـ ّـدت تحقیر شــده و بشـ ّـدت عقب مانده بود ،در مســیر پیشــرفت ســریع
قــرار گرفــت؛ در گام نخســت ،رژیــم ننگیــن ســلطنت اســتبدادی را بــه حکومــت
ّ
مردمــی و مردمســاالری تبدیــل کــرد و عنصــر ارادهی ملــی را کــه جانمای ـهی

ّ
مدیریــت کشــور وارد کــرد؛ آنــگاه
پیشــرفت همهجانبــه و حقیقــی اســت در کانــون
ّ
جوانــان را میــداندار اصلــی حــوادث و وارد عرصـهی مدیریــت کــرد؛ روحیـ ه و بــاور
«مــا میتوانیــم» را بــه همــگان منتقــل کــرد؛ بــه برکــت تحریــم دشــمنان ّ ،اتــکاء بــه
توانایــی داخلــی را بــه همــه آموخــت و ایــن منشــأ بــرکات بــزرگ شــد:
یک) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
امنیــت کشــور و ّ
ّاو ًال :ثبــات و ّ
تمامیــت ارضــی و حفاظــت از مرزهــا را کــه آمــاج
تهدیــد جـ ّـدی دشــمنان قــرار گرفتــه بــود ضمانــت کــرد و معجــزهی پیــروزی در
جنــگ هشتســاله و شکســت رژیــم بعثــی و پشــتیبانان آمریکایــی و اروپایــی و
شــرقیاش را پدیــدآورد.
ّ
دو) موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای
حیاتی و اقتصادی و عمرانی
ً
ّ
ثانیــا :موتــور پیشــران کشــور در عرصـهی علم و فناوری و ایجاد زیرســاختهای
حیاتــی و اقتصــادی و عمرانــی شــد کــه تــا اکنــون ثمــرات بالنــدهی آن روزبـهروز
فراگیرتــر میشــود .هــزاران شــرکت دانشبنیــان ،هــزاران طــرح زیرســاختی و
ضــروری بــرای کشــور در حوزههــای عمــران و حملونقــل و صنعــت و نیــرو
و معــدن و ســامت و کشــاورزی و آب و غیــره ،میلیونهــا تحصیلکــردهی
دانشــگاهی یــا در حــال تحصیــل ،هــزاران واحــد دانشــگاهی در سراســر کشــور،
ّ
دههــا طــرح بــزرگ از قبیــل چرخـهی ســوخت هســتهای ،ســلولهای بنیــادی،
ّ
ّفنــاوری نانــو ،زیس ـت ّ
فناوری و غیــره بــا رتبههــای نخســتین در کل جهــان،
شــصت برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــی ،نزدیــک بــه ده برابــر شــدن واحدهــای
صنعتــی ،دههــا برابــر شــدن صنایــع از نظــر کیفــی ،تبدیــل صنعــت مونتــاژ بــه
ّفنــاوری بومــی ،برجســتگی محســوس در رشــتههای گوناگــون مهندســی از
جملــه در صنایــع دفاعــی ،درخشــش در رشــتههای مهــم و ّ
حســاس پزشــکی
ّ
مرجعیــت در آن و دههــا نمون ـهی دیگــر از پیشــرفت ،محصــول آن
و جایــگاه
روحیــه و آن حضــور و آن احســاس جمعــی اســت کــه انقــاب بــرای کشــور بــه
ـران پیــشاز انقــاب ،در تولیــد علــم و ّفنــاوری صفــر بــود ،در
ارمغــان آورد .ایـ ِ
صنعــت ب هجــز مونتــاژ و در علــم ب هجــز ترجمــه هنــری نداشــت.
سه) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی
ً
ثالثــا :مشــارکت مردمــی را در مســائل سیاســی ماننــد انتخابــات ،مقابلــه بــا
ّ
فتنههــای داخلــی ،حضــور در صحنههــای ملــی و استکبارســتیزی بــه اوج
رســانید و در موضوعــات اجتماعــی ماننــد کمکرســانیها و ّفع ّ
الیتهــای
نیکــوکاری کــه از پیــشاز انقــاب آغــاز شــده بــود ،افزایــش چشــمگیر داد .پــساز
انقــاب ،مــردم در مســابقهی خدمترســانی در حــوادث طبیعــی و کمبودهــای
اجتماعــی مشــتاقانه شــرکت میکننــد.
چهار) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
ً
رابعــا :بینــش سیاســی آحــاد مــردم و نــگاه آنــان بــه مســائل بینالمللــی را بــه
گونـهی شــگفتآوری ارتقــاء داد .تحلیــل سیاســی و فهــم مســائل بینالمللــی در
موضوعاتــی همچــون جنایــات غــرب بخصــوص آمریــکا ،مســئلهی فلســطین و
ّ
ظلــم تاریخــی بــه ملــت آن ،مســئلهی جنگافروزیهــا و رذالتهــا و دخالتهــای
ّ
قدرتهــای قلــدر در امــور ملتهــا و امثــال آن را از انحصــار طبقــهی محــدود و
عزلتگزیــدهای بــه نــام روشــنفکر ،بیــرون آورد؛ اینگونــه ،روشــنفکری میــان
عموم مردم در همهی کشــور و همهی ســاحتهای زندگی جاری شــد و مســائلی
از ایــن دســت ّ
حتــی بــرای نوجوانــان و نونهــاالن ،روشــن و قابــل فهــم گشــت.
پنج) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
ً ّ
خامســا :کف ـهی عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومــی کشــور ســنگین کــرد.
نارضایتــی ایــن حقیــر از کارکــرد عدالــت در کشــور بــه دلیــل آنکــه ایــن ارزش واال
بایــد گوهــر بیهمتــا بــر تــارک نظــام جمهــوری اســامی باشــد و هنــوز نیســت،
نبایــد بــه ایــن معنــی گرفتــه شــود کــه بــرای اســتقرار عدالــت کار انجــام نگرفتــه
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اســتّ .
واقعیــت آن اســت کــه دســتاوردهای مبــارزه بــا بیعدالتــی در ایــن
چهــار دهــه ،بــا هیــچ دورهی دیگــر گذشــته قابــل مقایســه نیســت .در رژیــم
طاغــوت بیشــترین خدمــات و درآمدهــای کشــور در اختیــار گــروه کوچکــی از
پایتختنشــینان یــا همســانان آنــان در برخــی دیگــر از نقــاط کشــور بــود .مــردم
ً
بیشــتر شــهرها بویژه مناطق دوردســت و روستاها در آخر فهرست و غالبا محروم
از نیازهــای ّاو ّلی ـهی زیرســاختی و خدمترســانی بودنــد .جمهــوری اســامی در
ّ
ّ
حاکمیتهــای جهــان در جابهجایــی خدمــت و ثــروت از مرکــز
شــمار موفقتریــن
ّ
بــه همهجــای کشــور ،و از مناطــق مرفهنشــین شــهرها بــه مناطــق پاییندســت
آن بــوده اســت .آمــار بــزرگ راهســازی و خانهســازی و ایجــاد مرا کــز صنعتــی
و اصــاح امــور کشــاورزی و رســاندن بــرق و آب و مراکــز درمانــی و واحدهــای
ً
دانشــگاهی و ســد و نیــروگاه و امثــال آن بــه دورتریــن مناطــق کشــور ،حقیقتــا
افتخارآفریــن اســت؛ بیشــک ایــن همــه ،نــه در تبلیغــات نارســای مســئوالن
انعــکاس یافت ـ ه و نــه زبــان بدخواهــان خارجــی و داخلــی بــه آن اعتــراف کــرده
اســت؛ ولــی هســت و حســنهای بــرای مدیــران جهــادی و بااخــاص نــزد خــدا و
خلــق اســتّ .
البتــه عدالــت مــورد انتظــار در جمهــوری اســامی کــه مایــل اســت
پیــرو حکومــت علــوی شــناخته شــود ،بســی برتــر از اینهــا اســت و چشــم امیــد
بــرای اجــرای آن بــه شــما جوانهــا اســت کــه در ادامــه بــدان خواهــم پرداخــت.
شش) افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه
ً
ّ
معنویــت و اخــاق را در فضای عمومی جامعه بگونهای چشــمگیر
سادســا :عیــار
افزایــش داد .ایــن پدیــدهی مبــارک را رفتــار و منــش حضــرت امــام خمینــی در
طــول دوران مبــارزه و پــساز پیــروزی انقــاب ،بیــشاز هــر چیــز رواج داد؛ آن
انســان معنــوی و عــارف و وارســته از پیرایههــای مـ ّ
ـادی ،در رأس کشــوری قــرار
گرفــت کــه مایههــای ایمــان مردمــش بســی ریش ـهدار و عمیــق بــود .هرچنــد
دســت تطــاول تبلیغــات مـ ّ
ـروج فســاد و بیبندوبــاری در طــول دوران پهلویهــا
بــه آن ضربههــای ســخت زده و لجنــزاری از آلودگــی اخالقــی غربــی را بــه درون
زندگــی مــردم ّ
متوســط و بخصــوص جوانــان کشــانده بــود ،ولــی رویکــرد دینــی
و اخالقــی در جمهــوری اســامی ،دلهــای مســتعد و نورانــی بویــژه جوانــان را
مجــذوب کــرد و فضــا بــه ســود دیــن و اخــاق دگرگــون شــد .مجاهدتهــای
جوانــان در میدانهــای ســخت از جملــه دفــاع مقـ ّـدس ،بــا ذکــر و دعــا و روحیـهی
بــرادری و ایثــار همــراه شــد و ماجراهــای صــدر اســام را زنــده و نمایــان در برابــر
چشــم همــه نهــاد .پــدران و مــادران و همســران بــا احســاس وظیف ـهی دینــی
یشــتافتند دل کندنــد
از عزیــزان خــود کــه بــه جبهههــای گونا گــون جهــاد م 
و ســپس ،آنــگاه کــه بــا پیکــر خونآلــود یــا جســم آســیبدیدهی آنــان روب ـهرو
شــدند ،مصیبــت را بــا شــکر همــراه کردنــد .مســاجد و فضاهــای دینــی رونقــی
بیســابقه گرفــت .صــف نوبــت بــرای اعتــکاف از هــزاران جــوان و اســتاد و
دانشــجو و زن و مــرد و صــف نوبــت بــرای اردوهــای جهــادی و جهــاد ســازندگی
و بســیج ســازندگی از هــزاران جــوان داوطلــب و فــداکار آ کنــده شــد .نمــاز و حــج و
روزهداری و پیــادهروی زیــارت و مراســم گوناگــون دینــی و انفاقــات و صدقــات
واجــب و مســتحب در همهجــا بویــژه میــان جوانــان رونــق یافــت و تــا امــروز،
ّ
باکیفیتتــر شــده اســت .و اینهــا همــه در دورانــی ّاتفــاق افتاده
روزبـهروز بیشــتر و
ُ
کــه ســقوط اخالقــی روزافــزون غــرب و پیروانــش و تبلیغــات پرحجــم آنــان بــرای
ّ
معنویــت را در بخشــهای
کشــاندن مــرد و زن بــه لجنزارهــای فســاد ،اخــاق و
عمــدهی عالــم منــزوی کــرده اســت؛ و ایــن معجــزهای دیگــر از انقــاب و نظــام
اســامی ّفعــال و پیشــرو اســت.
هفت) ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان
ً
ـابعا :نمــاد ُپ ّ
رابهــت و باشــکوه و افتخارآمیــز ایســتادگی در برابــر قلــدران و
سـ
زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار،
روزبـهروز برجســتهتر شــد .در تمــام ایــن چهــل ســال ،تســلیمناپذیری و صیانــت
و پاســداری از انقــاب و عظمــت و هیبــت الهــی آن و گــردن برافراشــتهی آن در

ّ
مقابــل دولتهــای ّ
خصوصیت شناختهشــدهی ایــران و ایرانی
متکبــر و مســتکبر،
بویــژه جوانــان ایــن مــرز و بــوم ب هشــمار میرفتــه اســت .قدرتهــای انحصارگــر
جهــان کــه همــواره حیــات خــود را در دسـتاندازی بــه اســتقالل دیگــر کشــورها و
پایمــال کــردن منافــع حیاتــی آنهــا بــرای مقاصــد شــوم خــود دانســتهاند ،در برابــر
ّ
ایــران اســامی و انقالبــی ،اعتــراف بــه ناتوانــی کردنــد .ملــت ایــران در فضــای
حیاتبخــش انقــاب توانســت نخســت دستنشــاندهی آمریــکا و عنصــر خائــن
بــه ّملــت را از کشــور َ
برانــد و پــس ازآن هــم تــا امــروز از ســلطهی دوبــارهی قلــدران
جهانــی بــر کشــور بــا قــدرت و شـ ّـدت جلوگیــری کنــد.
* انقالب چهلساله و گام بزرگ دوم
جوانــان عزیــز! اینهــا بخشــی محــدود از ســرفصلهای عمــده در سرگذشــت
چهلســالهی انقــاب اســامی اســت؛ انقــاب عظیــم و پایــدار و درخشــانی کــه
شــما بــه توفیــق الهــی بایــد گام بــزرگ ّدوم را در پیشــبرد آن برداریــد.
ّ
محصــول تــاش چهلســاله ،اکنــون برابــر چشــم مــا اســت :کشــور و ملتــی
ّ
متدیــن ،پیشــرفته در علــم ،انباشــته از
مســتقل ،آزاد ،مقتــدر ،باعـ ّـزت،
تجربههایــی گرانبهــا ،مطمئــن و امیــدوار ،دارای تأثیــر اساســی در منطقــه
و دارای منطــق قــوی در مســائل جهانــی ،رکــورددار در شــتاب پیشــرفتهای
علمــی ،ر کــورددار در رســیدن بــه رتبههــای بــاال در دانشــها و ّفناوریهــای
ّ
مهــم از قبیــل هســتهای و ســلولهای بنیــادی و نانــو و هوافضــا و امثــال آن،
ســرآمد در گســترش خدمــات اجتماعــی ،ســرآمد در انگیزههــای جهــادی میــان
ّ
جمعیــت جــوان کارآمــد ،و بســی ویژگیهــای افتخارآمیــز
جوانــان ،ســرآمد در
دیگــر کــه همگــی محصــول انقــاب و نتیجــهی جهتگیریهــای انقالبــی و
جهــادی اســت .و بدانیــد کــه ا گــر بی ّ
توجهــی بــه شــعارهای انقــاب و غفلــت از
جریــان انقالبــی در برهههایــی از تاریــخ چهلســاله نمیبــود -کــه ّ
متأســفانه بــود
یشــک دســتاوردهای انقــاب از ایــن بســی بیشــتر
و خســارتبار هــم بــود -ب 
و کشــور در مســیر رســیدن بــه آرمانهــای بــزرگ بســی جلوتــر بــود و بســیاری از
مشــکالت کنونــی وجــود نمیداشــت.
اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالشها و شکست مستکبران
ایــران مقتــدر ،امــروز هــم ماننــد آغــاز انقــاب بــا چالشــهای مســتکبران روب ـهرو
ً
اســت ّامــا بــا تفاوتــی کامــا معنـیدار .ا گــر آن روز چالــش بــا آمریــکا بــر ســر کوتــاه
کــردن دســت ّ
عمــال بیگانــه یــا تعطیلــی ســفارت رژیــم صهیونیســتی در تهــران
یــا رســوا کــردن النـهی جاسوســی بــود ،امــروز چالــش بــر سـ ِـر حضــور ایــران مقتــدر
در مرزهــای رژیــم صهیونیســتی و برچیــدن بســاط نفــوذ نامشــروع آمریــکا از
منطق ـهی غــرب آســیا و حمایــت جمهــوری اســامی از مبــارزات مجاهــدان
فلســطینی در قلــب ســرزمینهای اشــغالی و دفــاع از پرچــم برافراشــتهی
حــزباهلل و مقاومــت در سراســر ایــن منطقــه اســت .و اگــر آن روز ،مشــکل
غــرب جلوگیــری از خریــد تســلیحات ابتدایــی بــرای ایــران بــود  ،امــروز مشــکل
او جلوگیــری از انتقــال ســاحهای پیشــرفتهی ایرانــی بــه نیروهــای مقاومــت
اســت .و ا گــر آن روز گمــان آمریــکا آن بــود کــه بــا چنــد ایرانــی خودفروختــه یــا بــا
ّ
چنــد هواپیمــا و بالگــرد خواهــد توانســت بــر نظــام اســامی و ملــت ایــران فائــق
آیــد ،امــروز بــرای مقابل ـهی سیاســی و ّ
امنیتــی بــا جمهــوری اســامی ،خــود را
محتــاج بــه یــک ائتــاف بــزرگ از دههــا دولــت معانــد یــا مرعــوب میبینــد و ّ
البتــه
بــاز هــم در رویارویــی ،شکســت میخــورد .ایــران بــه برکــت انقــاب ،اکنــون در
ّ
جایگاهــی متعالــی و شایســتهی ملــت ایــران در چشــم جهانیــان و عبورکــرده از
بســی گردنههــای دشــوار در مســائل اساســی خویــش اســت.
جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفتهی اسالمی
یشــده فقــط قطع ـهای از مســیر افتخارآمیــز بــه ســوی آرمانهــای بلنــد
ّامــا راه ط 
نظــام جمهــوری اســامی اســت .دنبال ـهی ایــن مســیر کــه بــه گمــان زیــاد ،بــه
دشــواری گذشــتهها نیســت ،بایــد بــا ّ
همــت و هشــیاری و ســرعت عمــل و ابتــکار
ِ
شــما جوانــان طــی شــود .مدیــران جــوان ،کارگــزاران جــوان ،اندیشــمندان

4

ق
ݐ ݨݦ ت ت
ݣٮ ݣاݣسالݣمیݤ ݣ زݣوح� ݣ ݣه ݣعلم ی� ݣ ݣه� ݣم
دڡ�ر �ݣ ب�ل ی� غ�اݣ ݑ ݣ
ع
م
روا ب�طݣ ݣم ݣوݣ یݤ

� ن� مه �ه �مع ظ� ن � ق
ال�ݣ ݣاݣس ݣالݣمیݤ
�
ب ی�ا ی ݣ� ݣ ݣه ݣ م ݣݣر ݣ ݣ ب ݣ ݣ ݣر ݣ ݣݠمݥ ݣاݣ ب
� ن س� ت ݭݫح
نق
ݠٮݤ
� ݫݣݭݕݠهل ݣݣس ݣاݣلگی ݣاݣ�� ݣ ݣالݣ ݓ ݬݪ ݤ
بم� ݣاݣ ب ݣ ݣ

جــوانّ ،فعــاالن جــوان ،در همـهی میدانهــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی
ّ
معنویــت و عدالــت ،بایــد
و بینالمللــی و نیــز در عرصههــای دیــن و اخــاق و
شــانههای خــود را بــه زیــر بــار مسـ ّ
ـئولیت دهنــد ،از تجربههــا و عبرتهــای گذشــته
بهــره گیرنــد ،نــگاه انقالبــی و روحیـهی انقالبــی و عمــل جهــادی را بــه کار بندنــد
و ایــران عزیــز را الگــوی کامــل نظــام پیشــرفتهی اســامی بســازند.
نیــروی انســانی مســتعد و کارآمــد بــا زیربنــای عمیــق و اصیــل ایمانــی و
دینــی؛ مهمتریــن ظرفیــت امیدبخــش کشــور
نکت ـهی ّ
مهمــی کــه بایــد آیندهســازان در نظــر داشــته باشــند ،ایــن اســت کــه
در کشــوری زندگــی میکننــد کــه از نظــر ّ
ظرفیتهــای طبیعــی و انســانی ،کمنظیــر
اســت و بســیاری از ایــن ّ
ظرفیتهــا بــا غفلــت دسـتاندرکاران تاکنــون بیاســتفاده
یــا کماســتفاده مانــده اســتّ .
همتهــای بلنــد و انگیزههــای جــوان و انقالبــی،
خواهنــد توانســت آنهــا را ّفعــال و در پیشــرفت مـ ّ
ـادی و معنــوی کشــور بــه معنــی
واقعــی جهــش ایجــاد کننــد.
مهمتریــن ّ
ظرفیــت امیدبخــش کشــور ،نیــروی انســانی مســتعد و کارآمــد بــا
ّ
جمعیــت جــوان زیــر ۴۰ســال
زیربنــای عمیــق و اصیــل ایمانــی و دینــی اســت.
کــه بخــش ّ
ّ
جمعیتــی ایجادشــده در ده ـهی ۶۰
مهمــی از آن نتیج ـهی مــوج
اســت ،فرصــت ارزشــمندی بــرای کشــور اســت ۳۶ .میلیــون نفــر در ســنین
میانـهی  ۱۵و  ۴۰ســالگی ،نزدیــک بــه  ۱۴میلیــون نفــر دارای تحصیــات عالــی،
رتبـهی ّدوم جهــان در دانشآموختــگان علــوم و مهندســی ،انبــوه جوانانــی کــه
بــا روحی ـهی انقالبــی رشــد کــرده و آمــادهی تــاش جهــادی بــرای کشــورند ،و
ّ
جمــع چشــمگیر جوانــان محقــق و اندیشــمندی کــه بــه آفرینشــهای علمــی و
فرهنگــی و صنعتــی و غیــره اشــتغال دارنــد؛ اینهــا ثــروت عظیمــی بــرای کشــور
اســت کــه هیــچ اندوخت ـهی مـ ّ
ـادی بــا آن مقایســه نمیتوانــد شــد.
فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور
ب هجــز اینهــا ،فرصتهــای مـ ّ
ـادی کشــور نیــز فهرســتی طوالنــی را تشــکیل میدهــد
کــه مدیــران کارآمــد و ُپرانگیــزه و خردمنــد میتواننــد بــا ّفعــال کــردن و بهرهگیــری
ّ
از آن ،درآمدهــای ملــی را بــا جهشــی نمایــان افزایــش داده و کشــور را ثروتمنــد
و بینیــاز و بــه معنــی واقعــی دارای اعتمادبهنفــس کننــد و مشــکالت کنونــی
ّ
جمعیــت جهــان ،دارای
را برطــرف نماینــد .ایــران بــا دارا بــودن یــک درصــد
 ۷درصــد ذخایــر معدنــی جهــان اســت :منابــع عظیــم زیرزمینــی ،موقعیــت
ّ
اســتثنائی جغرافیایــی میــان شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب ،بــازار بــزرگ ملــی،
ّ
جمعیت ،ســواحل
بــازار بــزرگ منطقـهای بــا داشــتن  ۱۵همســایه بــا  ۶۰۰میلیون
دریایــی طوالنــی ،حاصلخیــزی زمیــن بــا محصــوالت متنـ ّـو ع کشــاورزی و باغــی،
اقتصــاد بــزرگ و متنـ ّـو ع ،بخشــهایی از ّ
ظرفیتهــای کشــور اســت؛ بســیاری از
ّ
ظرفیتهــا دس ـتنخورده مانــده اســت .گفتــه شــد ه اســت کــه ایــران از نظــر
ّ
ظرفیتهــای استفادهنشــدهی طبیعــی و انســانی در رتب ـهی ّاول جهــان اســت.
بیشــک شــما جوانــان مؤمــن و ُپرتــاش خواهیــد توانســت ایــن عیــب بــزرگ را
برطــرف کنیــد .ده ـهی ّ
دوم چش ـمانداز ،بایــد زمــان تمرکــز بــر بهر هبــرداری از
دســتاوردهای گذشــته و نیــز ّ
ظرفیتهــای استفادهنشــده باشــد و پیشــرفت کشــور
ّ
از جملــه در بخــش تولیــد و اقتصــاد ملــی ارتقــاء یابــد.
* گام دوم و سرفصلها و توصیههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشبینانه
به آینده
اکنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیههایــی
ّ
معنویــت و اخــاق،
میکنــم .ایــن ســرفصلها عبارتنــد از :علــم و پژوهــش،
ّ
ّ
اقتصــاد ،عدالــت و مبــارزه بــا فســاد ،اســتقالل و آزادی ،عــزت ملــی و روابــط
خارجــی و مرزبنــدی بــا دشــمن ،ســبک زندگــی.
ّامــا پیــش از همهچیــز ،نخســتین توصیـهی مــن امیــد و نــگاه خوشبینانــه بــه
آینــده اســت .بــدون ایــن کلیــد اساسـ ِـی هم ـهی قفلهــا ،هیــچ گامــی نمیتــوان
برداشــت .آنچــه میگویــم یــک امید صــادق و ّمتکی به ّ
واقعیتهای عینی اســت.
اینجانــب همــواره از امیــد کاذب و فریبنــد ه دوری جســتهامّ ،امــا خــود و همــه را

از نومیــدی بیجــا و تــرس کاذب نیــز برحــذر داشــتهام و برحــذر میــدارم .در طــول
این چهل ســال -و اکنون مانند همیشــه -سیاســت تبلیغی و رســانهای دشــمن
و ّفعالتریــن برنامههــای آن ،مأیوسســازی مــردم و ّ
حتــی مســئوالن و مدیــران
مــا از آینــده اســت .خبرهــای دروغ ،تحلیلهــای مغرضانــه ،وارونـ ه نشــان دادن
ّ
واقعیتهــا ،پنهــان کــردن جلوههــای امیدبخــش ،بــزرگ کــردن عیــوب کوچــک
و کوچــک نشــان دادن یــا انــکار ّ
محســنات بــزرگ ،برنامـهی همیشــگی هــزاران
ّ
رســانهی صوتــی و تصویــری و اینترنتــی دشــمنان ملــت ایــران اســت؛ و ّ
البتــه
دنبالههــای آنــان در داخــل کشــور نیــز قابــل مشــاهدهاند کــه بــا اســتفاده از
آزادیهــا در خدمــت دشــمن حرکــت میکننــد .شــما جوانــان بایــد پی ـشگام در
شکســتن ایــن محاصــرهی تبلیغاتــی باشــید .در خــود و دیگــران نهــال امیــد
بــه آینــده را پــرورش دهیــد .تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد .ایــن
نخســتین و ریشـهایترین جهــاد شــما اســت .نشــانههای امیدبخــش -کــه بــه
برخــی از آنهــا اشــاره شــد -در برابــر چشــم شــما اســت .رویشــهای انقــاب بســی
فراتــر از ریزشــها اســت و دس ـتودلهای امیــن و خدمتگــزار ،بمراتــب بیشــتر از
مفســدان و خائنــان و کیسـهدوختگان اســت .دنیــا بــه جــوان ایرانــی و پایــداری
ایرانــی و ابتکارهــای ایرانــی ،در بســیاری از عرصههــا بــا چشــم تکریــم و احتــرام
مینگــرد .قــدر خــود را بدانیــد و بــا قـ ّـوت خــداداد ،بــه ســویآینــده خیــز برداریــد و
حماســه بیافرینیــد.
و ّاما توصیهها:
یک) علم و پژوهش
ّ
 )۱علــم و پژوهــش :دانــش  ،آشــکارترین وســیلهی عــزت و قــدرت یــک کشــور
اســت .روی دیگــر دانایــی ،توانایــی اســت .دنیــای غــرب بــه برکــت دانــش خــود
بــود کــه توانســت بــرای خــود ثــروت و نفــوذ و قــدرت دویستســاله فراهــم کنــد
و بــا وجــود تهیدســتی در بنیانهــای اخالقــی و اعتقــادی ،بــا تحمیــل ســبک
زندگــی غربــی بــه جوامــع عقبمانــده از کاروان علــم ،اختیــار سیاســت و اقتصــاد
آنهــا را بــه دســت گیــرد .مــا بــه سوءاســتفاده از دانــش ماننــد آنچــه غــرب کــرد،
ّ ً
توصیــه نمیکنیــمّ ،امــا مؤکــدا بــه نیــاز کشــور بــه جوشــاندن چشــمهی دانــش در
ّ
میــان خــود اصــرار میورزیــم .بحمــداهلل اســتعداد علــم و تحقیــق در ملــت مــا از
ّ
متوســط جهــان باالتــر اســت .اکنــون نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه رســتاخیز
علمــی در کشــور آغــاز شــده و بــا ســرعتی کــه بــرای ناظــران جهانــی غافلگیرکننــده
بــود -یعنــی یــازده برابــر شــتاب رشــد ّ
متوســط علــم در جهــان -بــه پیــش رفتــه
اســت .دســتاوردهای دانــش و ّفنــاوری مــا در ایــن مـ ّـدت کــه مــا را بــه رتب ـهی
شــانزدهم در میــان بیــش از دویســت کشــور جهــان رســانید و مای ـهی شــگفتی
ناظــران جهانــی شــد و در برخــی از رشــتههای ّ
حســاس و نوپدیــد بــه رتبههــای
نخســتین ارتقــاء داد ،همهوهمــه در حالــی ّاتفــاق افتــاده کــه کشــور دچــار تحریم
مالــی و تحریــم علمــی بــوده اســت .مــا بــا وجــود شــنا در جهــت مخالــف جریــان
دشمنســاز ،بــه رکوردهــای بــزرگ دســت یافتهایــم و ایــن نعمــت بزرگــی اســت
کــه بهخاطــر آن بایــد روز و شــب خــدا را ســپاس گفــت.
ّامــا آنچــه مــن میخواهــم بگویــم ایــن اســت کــه ایــن راه طیشــده ،بــا هم ـهی
ّ
ّ
اهم ّیتــش فقــط یــک آغــاز بــوده اســت و نــه بیشــتر .مــا هنــوز از قلههــای دانــش
ّ
جهــان بســیار عقبیــم؛ بایــد بــه قلههــا دســت یابیــم .بایــد از مرزهــای کنونــی
دانــش در مهمتریــن رشــتهها عبــور کنیــم .مــا از ایــن مرحلــه هنوز بســیار عقبیم؛
مــا از صفــر شــروع کردهایــم .عقبماندگــی شــرمآور علمــی در دوران پهلویهــا و
قاجارهــا در هنگامــی کــه مســابقهی علمــی دنیــا تــازه شــروع شــده بــود ،ضربـهی
ســختی بــر مــا وارد کــرده و مــا را از ایــن کاروان شــتابان ،فرســنگها عقــب نگــه
داشــته بــود .مــا اکنــون حرکــت راآغــاز کــرده و بــا شــتاب پیــش میرویــم ولــی
ایــن شــتاب بایــد ســالها بــا شـ ّـدت بــاال ادامــه یابــد تــا آن عقبافتادگــی جبــران
شــود .اینجانــب همــواره بــه دانشــگاهها و دانشــگاهیان و مراکــز پژوهــش و
ّ
پژوهنــدگان ،گــرم و قاطــع و جـ ّـدی دراینباره تذکر و هشــدار و فراخــوان دادهام،
ولــی اینــک مطالب ـهی عمومــی مــن از شــما جوانــان آن اســت کــه ایــن راه را بــا
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احســاس مسـ ّ
ـئولیت بیشــتر و همچــون یــک جهــاد در پیش گیرید .ســنگ بنای
یــک انقــاب علمــی در کشــور گذاشــته شــده و ایــن انقــاب ،شــهیدانی از قبیــل
شــهدای هســتهای نیــز داده اســت .بهپاخیزیــد و دشــمن بدخــواه و کین هتــوز را
کــه از جهــاد علمــی شــما بشـ ّـدت بیمنــاک اســت نــاکام ســازید.
ّ
معنویت و اخالق
دو)
ّ
ّ
 )۲معنویــت و اخــاق :معنویــت بــه معنــی برجســته کــردن ارزشــهای معنــوی از
ّ
قبیــل :اخــاص ،ایثــار ،تــوکل ،ایمــان در خــود و در جامعــه اســت ،و اخالق به معنی
رعایت فضیلتهایی چون خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی،
ّ
شــجاعت ،تواضــع ،اعتمادبهنفــس و دیگــر ّ
معنویــت و
خلقیــات نیکــو اســت.
اخــاق ،جهتدهنــدهی همـهی حرکتهــا و ّفع ّ
الیتهــای فــردی و اجتماعــی و نیــاز
اصلــی جامعــه اســت؛ بــودن آنهــا ،محیــط زندگــی را ّ
حتــی بــا کمبودهــای مـ ّـادی،
حتــی بــا برخــورداری مـ ّـادیّ ،
بهشــت میســازد و نبــودن آن ّ
جهنــم میآفرینــد.
شــعور معنــوی و وجــدان اخالقــی در جامعــه هرچــه بیشــتر رشــد کنــد بــرکات
بیشــتری بــه بــار م ـیآورد؛ ایــن ،بیگمــان محتــاج جهــاد و تــاش اســت و ایــن
تــاش و جهــاد ،بــدون همراهــی حکومتهــا توفیــق چندانــی نخواهــد یافــت.
معنویــتّ ،
ّ
البتــه بــا دســتور و فرمــان بــه دســت نمیآیــد ،پــس حکومتهــا
اخــاق و
ّ ّ ً
نمیتواننــد آن را بــا قــدرت قاهــره ایجــاد کننــد ،امــا اوال خــود بایــد منــش و رفتــار
ً
اخالقــی و معنــوی داشــته باشــند ،و ثانیــا زمین ـ ه را بــرای رواج آن در جامعــه
فراهــم کننــد و بــه نهادهــای اجتماعــی دراینبــاره میــدان دهنــد و کمــک
ّ
معنویــت و اخــاق ،بــه شــیوهی معقــول بســتیزند
برســانند؛ بــا کانونهــای ضـ ّـد
جهنمیهــا مــردم را بــا زور و فریــبّ ،
و خالصــه اجــازه ندهنــد کــه ّ
جهنمــی کننــد.
ابزارهــای رســانهای پیشــرفته و فراگیــر ،امــکان بســیار خطرنا کــی در اختیــار
ّ
معنویــت و ضـ ّـد اخــاق نهــاده اســت و هماکنــون تهاجــم
کانونهــای ضـ ّـد
روزافــزون دشــمنان بــه دلهــای پــاک جوانــان و نوجوانــان و ّ
حتــی نونهــاالن بــا
بهرهگیــری از ایــن ابزارهــا را بــه چشــم خــود میبینیــم .دســتگاههای مســئول
حکومتــی دراینبــاره وظایفــی ســنگین بــر عهــده دارنــد کــه بایــد هوشــمندانه و
کامـ ًـا مســئوالنه صــورت گیــرد .و ایــن ّ
البتــه بــه معنی رفع مسـ ّ
ـئولیت از اشــخاص
شرو بایــد دراینبارههــا
و نهادهــای غیرحکومتــی نیســت .در دورهی پی ـ ِ
برنامههــای کوتاهمـ ّـدت و میانمـ ّـدت جامعــی تنظیــم و اجــرا شــود؛ انشــاءاهلل.
سه) اقتصاد
ـدی تعیینکننــده اســت .اقتصــاد قــوی،
 )۳اقتصــاد :اقتصــاد یــک نقطـهی کلیـ ِ
نقط ـهی قـ ّـوت و عامــل مهـ ّـم ســلطهناپذیری و نفوذناپذیــری کشــور اســت و
اقتصــاد ضعیــف ،نقطـهی ضعــف و زمینهســاز نفوذ و ســلطه و دخالت دشــمنان
اســت .فقــر و غنــا در ّ
معنویــات بشــر ،اثــر میگــذارد .اقتصــاد ّ
ّ
البتــه
ماد ّیــات و
هــدف جامعـهی اســامی نیســتّ ،امــا وســیلهای اســت کــه بــدون آن نمیتــوان
ّ
ی بــر تولیــد
بــه هدفهــا رســید .تأ کیــد بــر تقویــت اقتصــاد مســتقل کشــور کــه مبتنـ 
ّ
باکیفیــت ،و توزیــع عدالتمحــور ،و مصــرف بهانــدازه و بیاســراف ،و
انبــوه و
ّ
مناســبات مدیریتــی خردمندانــه اســت و در ســالهای اخیــر از ســوی اینجانــب
بارهــا تکــرار و بــر آن تأ کیــد شــده ،بهخاطــر همیــن تأثیــر شــگرفی اســت کــه
اقتصــاد میتوانــد بــر زندگــی امــروز و فــردای جامعــه بگــذارد.
انقالب اســامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابســته و فاســد دوران طاغوت را
بــه مــا نشــان داد ،ولــی عملکردهــای ضعیــف ،اقتصــاد کشــور را از بیــرون و درون
دچــار چالــش ســاخته اســت .چالــش بیرونــی تحریــم و وسوس ـههای دشــمن
اســت کــه در صــورت اصــاح مشــکل درونــی ،کماثــر و ّ
حتــی بیاثــر خواهــد شــد.
ّ
مدیریتــی اســت.
چالــش درونــی عبــارت از عیــوب ســاختاری و ضعفهــای
مهمترین عیوب ،وابســتگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخشــهایی از اقتصاد
کــه در حیطـهی وظایــف دولــت نیســت ،نــگاه بــه خــارج و نــه بــه تــوان و ّ
ظرفیــت
داخلی ،اســتفادهی اندک از ّ
ظرفیت نیروی انســانی کشــور ،بودجهبندی معیوب
و نامتــوازن ،و ســرانجام عــدم ثبــات سیاســتهای اجرائــی اقتصــاد و عــدم رعایــت
اولویتهــا و وجــود هزینههــای زائــد و ّ
ّ
حتــی مســرفانه در بخشــهایی از دســتگاههای

حکومتــی اســت .نتیجـهی اینهــا مشــکالت زندگی مــردم از قبیل بیــکاری جوانها،
فقــر درآمــدی در طبقـهی ضعیــف و امثــال آن اســت.
ّ
راهحــل ایــن مشــکالت ،سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بایــد
برنامههــای اجرائــی بــرای هم ـهی بخشــهای آن ّ
تهیــه و بــا قــدرت و نشــاط
کاری و احســاس مسـ ّ
ـئولیت ،در دولتهــا پیگیــری و اقــدام شــود .درونزایــی
ّ
اقتصــاد کشــور ،مولــد شــدن و دانشبنیــان شــدن آن ،مردمــی کــردن اقتصــاد
ً
و ّ
تصدیگــری نکــردن دولــت ،برونگرایــی بــا اســتفاده از ّ
ظرفیتهایــی کــه قبــا
بــه آن اشــاره شــد ،بخشــهای مهـ ّـم ایــن راهحلهــا اســت .بیگمــان یــک
ّ
مجموعـهی جــوان و دانــا و مؤمــن و مســلط بــر دانســتههای اقتصــادی در درون
ـشرو بایــد میــدان
دولــت خواهنــد توانســت بــه ایــن مقاصــد برســند .دوران پیـ ِ
ّفع ّ
الیــت چنیــن مجموع ـهای باشــد.
جوانــان عزیــز در سراســر کشــور بداننــد کــه هم ـهی راهحلهــا در داخــل کشــور
ً
اســت .اینکــه کســی گمــان کنــد کــه «مشــکالت اقتصادی صرفــا ناشــی از تحریم
ّ
اســت و علــت تحریــم هــم مقاومــت ضـ ّـد اســتکباری و تســلیم نشــدن در برابــر
دشــمن اســت؛ پــس راهحــل ،زانــو زدن در برابــر دشــمن و بوســه زدن بــر پنجـهی
گــرگ اســت» خطایــی نابخشــودنی اســت .ایــن تحلیــل ســراپا غلــط ،هرچنــد
گاه از زبــان و قلــم برخــی غفل ـتزدگان داخلــی صــادر میشــودّ ،امــا منشــأ آن،
کانونهــای فکــر و توطئـهی خارجــی اســت کــه بــا صــد زبــان بــه تصمیمســازان و
تصمیمگیــران و افــکار عمومــی داخلــی القــاء میشــود.
چهار) عدالت و مبارزه با فساد
 )۴عدالــت و مبــارزه بــا فســاد :ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد .فســاد اقتصــادی
و اخالقــی و سیاســی ،تــودهی چرکیــن کشــورها و نظامهــا و اگــر در بدنــهی
ّ
مشــروعیت آنهــا
حکومتهــا عــارض شــود ،زلزل ـهی ویرانگــر و ضربهزننــده بــه
ّ
اســت؛ و ایــن بــرای نظامــی چــون جمهــوری اســامی کــه نیازمنــد مشــروعیتی
ّ
فراتــر از مشـ ّ
مقبولیــت اجتماعــی اســت،
ـروعیتهای مرســوم و مبنائیتــر از
بســیار ّ
یتــر از دیگــر نظامهــا اســت .وسوســهی مــال و مقــام و
یتــر و بنیان 
جد 
َ
ریاســتّ ،
حتــی در َعلویتریــن حکومــت تاریــخ یعنــی حکومــت خــود حضــرت
امیرالمؤمنیــن (علیه ّ
الســام) کســانی را لغزانــد ،پــس خطــر ُبــروز ایــن تهدیــد در
جمهــوری اســامی هــم کــه روزی مدیران و مســئوالنش مســابقهی زهد انقالبی
و سادهزیســتی میدادنــد ،هرگــز بعیــد نبــوده و نیســت؛ و ایــن ایجــاب میکنــد کــه
دســتگاهی کارآمــد بــا نگاهــی تیزبیــن و رفتــاری قاطــع در قــوای سـهگانه حضــور
دائــم داشــته باشــد و بهمعنــای واقعــی بــا فســاد مبــارزه کنــد ،بویــژه در درون
دســتگاههای حکومتــی.
ّ
البتــه نســبت فســاد در میــان کارگــزاران حکومــت جمهــوری اســامی در مقایســه
بــا بســیاری از کشــورهای دیگــر و بخصــوص بــا رژیــم طاغــوت کــه ســرتاپا فســاد و
ً
فســادپرور بــود ،بســی کمتــر اســت و بحمــداهلل مأمــوران ایــن نظــام غالبا ســامت
خــود را نــگاه داشــتهاند ،ولــی ّ
حتــی آنچــه هســت غیــر قابــل قبــول اســت .همــه
بایــد بداننــد کــه طهــارت اقتصــادی شــرط مشـ ّ
ـروعیت همهی مقامــات حکومت
ـیطان حرص برحذر باشــند و از لقمهی
جمهوری اســامی اســت .همه باید از شـ ِ
حــرام بگریزنــد و از خداونــد دراینبــاره کمــک بخواهنــد و دســتگاههای نظارتــی
قاطعیــت و ّ
ّ
حساسـ ّـیت ،از تشــکیل نطفـهی فســاد پیشــگیری
و دولتــی بایــد بــا
و بــا رشــد آن مبــارزه کننــد .ایــن مبــارزه نیازمنــد انســانهایی باایمــان و جهادگــر،
و منیع ّ
الطبــع بــا دســتانی پــاک و دلهایــی نورانــی اســت .ایــن مبــارزه بخــش
اثرگــذاری اســت از تــاش همهجانب ـهای کــه نظــام جمهــوری اســامی بایــد در
راه اســتقرار عدالــت بــه کار بــرد.
عدالــت در صــدر هدفهــای ّاو ّلیـهی همـهی بعثتهــای الهــی اســت و در جمهــوری
اســامی نیــز دارای همــان شــأن و جایــگاه اســت؛ ایــن ،کلمــهای ّ
مقــدس در
همـهی زمانهــا و ســرزمینها اســت و ب هصــورت کامــل ،جــز در حکومــت حضــرت
ولیعصــر (ارواحنافــداه) ّ
ّ
میســر نخواهــد شــد ولــی ب هصــورت نســبی ،همهجــا و
همهوقــت ممکــن و فریضـهای بــر عهــدهی همــه بویــژه حاکمــان و قدرتمنــدان
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اســت .جمهــوری اســامی ایــران در ایــن راه گامهــای بلنــدی برداشــته اســت کــه
قبـ ًـا بــدان اشــارهای کوتــاه رفــت؛ و ّ
البتــه در توضیــح و تشــریح آن بایــد کارهــای
بیشــتری صورت گیرد و توطئهی واژگونهنمایی و الاقل ســکوت و پنهانســازی
کــه اکنــون برنامـهی جـ ّـدی دشــمنان انقــاب اســت ،خنثــی گــردد.
بــا ایــن همــه ،اینجانــب بــه جوانــان عزیــزی کــه آینــدهی کشــور ،چش ـمانتظار
ً
آنهــا اســت صریحــا میگویــم آنچــه تاکنــون شــده بــا آنچــه بایــد میشــده و بشــود،
دارای فاصل ـهای ژرف اســت .در جمهــوری اســامی ،دلهــای مســئوالن ب هطــور
ّ
محرومیتهــا بتپــد و از شــکافهای عمیــق طبقاتــی بشـ ّـدت
دائــم بایــد بــرای رفــع
بیمنــاک باشــد .در جمهــوری اســامی کســب ثــروت نهتنهــا جــرم نیســت کــه
مــورد تشــویق نیــز هســتّ ،امــا تبعیــض در توزیــع منابــع عمومــی و میــدان دادن
بــه ویژ هخــواری و مــدارا بــا فریبگــران اقتصــادی کــه همــه بــه بیعدالتــی
میانجامــد ،بشـ ّـدت ممنــوع اســت؛ همچنیــن غفلــت از قشــرهای نیازمنــد
حمایــت ،بههی ـچرو مــورد قبــول نیســت .ایــن ســخنان در قالــب سیاســتها و
قوانیــن ،بارهــا تکــرار شــده اســت ولــی بــرای اجــرای شایســتهی آن ،چشــم
امیــد بــه شــما جوانهــا اســت؛ و اگــر زمــام ادارهی بخشــهای گونا گــون کشــور بــه
جوانــان مؤمــن و انقالبــی و دانــا و کاردان -کــه بحمــداهلل کــم نیســتند -ســپرده
شــود ،ایــن امیــد بــرآورده خواهــد شــد؛ انشــاءاهلل.
پنج) استقالل و آزادی
ّ
ّ
 )۵اســتقالل و آزادی :اســتقالل ملــی بــه معنــی آزادی ملــت و حکومت از تحمیل
و زورگویــی قدرتهــای ســلطهگر جهــان اســت .و آزادی اجتماعــی بهمعنــای حـ ّـق
تصمیمگیــری و عمــل کــردن و اندیشــیدن بــرای هم ـهی افــراد جامعــه اســت؛
و ایــن هــر دو از جملـهی ارزشــهای اســامیاند و ایــن هــر دو ّ
عطیـهی الهــی بــه
تفضــل حکومتهــا بــه مردم نیســتند .حکومتهــا ّ
انســانهایند و هیــچ کــدام ّ
موظف
بــه تأمیــن ایــن دو انــد .منزلــت آزادی و اســتقالل را کســانی بیشــتر میداننــد کــه
ّ
بــرای آن جنگیدهانــد .ملــت ایــران بــا جهــاد چهلســالهی خــود از جمل ـهی
آورد
آنهــا اســت .اســتقالل و آزادی کنونــی ایــران اســامی ،دســتاورد ،بلکــه خــون ِ
ً
صدهــا هــزار انســان واال و شــجاع و فــداکار اســت؛ غالبــا جــوان ،ولــی همــه در
ـانیت .ایــن ثمــر شــجرهی ّ
رتبههــای رفیــع انسـ ّ
طیب ـهی انقــاب را بــا تأویــل و
ً
توجیههــای ســادهلوحانه و بعضــا مغرضانــه ،نمیتــوان در خطــر قــرار داد .همــه
مخصوصـ ًـا دولــت جمهــوری اســامیّ -موظــف بــه حراســت از آن بــا هم ـهی
وجودنــد .بدیهــی اســت کــه «اســتقالل» نبایــد بــه معنــی زندانــی کــردن سیاســت
و اقتصــاد کشــور در میــان مرزهــای خــود ،و «آزادی» نبایــد در تقابــل بــا اخــاق و
قانــون و ارزشــهای الهــی و حقــوق عمومــی تعریــف شــود.

شش) عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن
ّ
 )۶عـ ّـزت ملــی ،روابــط خارجــی ،مرزبنــدی بــا دشــمن :ایــن هــر ســه ،شــاخههایی
از اصـ ِـل «عـ ّـزت ،حکمــت ،و مصلحــت» در روابــط بینالمللیانــد .صحنــهی
ّ
جهانــی ،امــروز شــاهد پدیدههایــی اســت کــه تحقــق یافتــه یــا در آســتانهی
ظهورنــد :تحـ ّـرک جدیــد نهضــت بیــداری اســامی بــر اســاس الگــوی مقاومــت
در برابــر ســلطهی آمریــکا و صهیونیســم؛ شکســت سیاســتهای آمریــکا در
منطق ـهی غــرب آســیا و زمینگیــر شــدن همــکاران خائــن آنهــا در منطقــه؛
گســترش حضــور قدرتمندان ـهی سیاســی جمهــوری اســامی در غــرب آســیا و
بازتــاب وســیع آن در سراســر جهــان ســلطه.
اینهــا بخشــی از مظاهــر عـ ّـزت جمهــوری اســامی اســت کــه جــز بــا شــجاعت و
حکمــت مدیــران جهــادی بــه دســت نمیآمــد .ســردمداران نظــام ســلطه نگراننــد؛
ّ
ً
پیشــنهادهای آنهــا عمومــا شــامل فریــب و خدعــه و دروغ اســت .امــروز ملــت ایــران
عــاو ه بــر آمریــکای جنایـتکار ،تعــدادی از دولتهــای اروپایــی را نیــز خدع هگــر و غیــر
ّ
قابــل اعتمــاد میدانــد .دولت جمهوری اســامی باید مرزبنــدی خود را با آنهــا با دقت
ّ
حفــظ کنــد؛ از ارزشــهای انقالبــی و ملــی خــود ،یــک گام هــم عقبنشــینی نکنــد؛ از
ّ
تهدیدهــای پــوچ آنــان نهراســد؛ و در همهحــال ،عـ ّـزت کشــور و ملــت خــود را در نظــر
داشــته باشــد و حکیمانــه و مصلحتجویانــه و ّ
البتــه از موضــع انقالبــی ،مشــکالت
ّ
ّ
قابــل حــل خــود را بــا آنــان حــل کنــد .در مــورد آمریــکا حــل هیــچ مشــکلی متصـ ّـور
نیســت و مذاکــره بــا آن جــز زیــان مـ ّـادی و معنــوی محصولــی نخواهــد داشــت.
هفت) سبک زندگی
 )۷ســبک زندگــی :ســخن الزم دراینبــاره بســیار اســت .آن را بــه فرصتــی دیگــر
وامیگــذارم و بــه همیــن جملــه اکتفــا میکنــم کــه تــاش غــرب در ترویــج ســبک
زندگــی غربــی در ایــران ،زیانهــای بیجبــران اخالقــی و اقتصــادی و دینــی و
ّ
سیاســی بــه کشــور و ملــت مــا زده اســت؛ مقابلــه بــا آن ،جهــادی همهجانبــه و
هوشــمندانه میطلبــد کــه بــاز چشــم امیــد در آن بــه شــما جوانهــا اســت.
ّ
در پایــان از حضــور ســرافرازانه و افتخارانگیــز و دشمنشــکن ملــت عزیــز در
ّ
بیس ـت ّ
ودوم بهمــن و چهلمیــن ســالگرد انقــاب عظیــم اســامی تشــکر میکنــم
و پیشــانی ســپاس بــر درگاه حضــرت حــق میســایم .ســام بــر حضــرت ّ
بقی ـةاهلل
طیب ـهی شــهیدان واالمقــام و روح ّ
(ارواحنافــداه)؛ ســام بــر ارواح ّ
مطهــر امــام
ّ
بزرگــوار؛ و ســام بــر هم ـهی ملــت عزیــز ایــران و ســام ویــژه بــه جوانــان.
دعاگوی شما
ّ
سیدعلی خامنهای
 ۲۲بهمنماه ۱۳۹۷
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