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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.

تهایییکهبهپاخاستهوانقالبکردهاند،
ّ

میانمل تیبهانقالبهّمتمیگمارد؛ودر
ّ

مل ستم،کمتر تهایزیر
ّ

میانهمهیمل از

حکومتها،آرمانهایانقالبیراحفظکردهباشند.اّما تغییر رابهنهایترساندهوبهجز دیدهشدهکهتوانستهباشندکار کمتر

را هیُپرافتخار
ّ

جدیداست،تنهاانقالبیاستکهیکچل تایرانکهبزرگترینومردمیترینانقالبعصر
ّ

انقالبُپرشکوهمل

کرامت میرسیدند،از همهیوسوسههایییکهغیرقابلمقاومتبهنظر برابر نهادهودر بدونخیانتبهآرمانهایشپشتسر

خودواصالتشعارهایشصیانتکردهواینکوارددّومینمرحلهیخودسازیوجامعهپردازیوتّمدنسازیشدهاست.

نسلیکهاینکواردفرایندبزرگوجهانِیچهلسالدّوم کردوادامهدادوبر نسلیکهآغاز ت؛بر
ّ

اینمل اعماقدلبر درودیاز

میشود.

کهجهانمیانشرقوغربماّدیتقسیمشدهبودوکسیگمانیکنهضتبزرگدینیرانمیُبرد،انقالباسالمیایران، آنروز

هممطرح کنار باقدرتوشکوهپابهمیداننهاد؛چهارچوبهاراشکست؛کهنگیکلیشههارابهرخدنیاکشید؛دینودنیارادر

جدیدیرااعالمنمود.طبیعیبودکهسردمدارانگمراهیوستمواکنشنشاندهند،اّمااینواکنشناکامماند. عصر کردوآغاز

بهنشنیدناینصدایجدیدومتفاوت،تاتالشگستردهوگونهگونبرایخفهکردنآن،هرچه تظاهر چپوراسِتمدرنیته،از

آندو شدند.اکنونباگذشتچهلجشنساالنهیانقالبوچهلدههیفجر،یکیاز کردندبهاجلمحتومخودنزدیکتر

میدهند،دستوپنجهنرممیکند!وانقالباسالمیبا نزدیکیاحتضار از کانوندشمنینابودشدهودیگریبامشکالتیکهخبر

حفظوپایبندیبهشعارهایخودهمچنانبهپیشمیرود.

اینقاعده مفیدوتاریخمصرففرضکرد،اّماشـــعارهایجهانیاینانقالبدینیاز میتوانطولعمر برایهمهچیز

همهیعصرهاباآنسرشتهاست.آزادی، در بیمصرفوبیفایدهنخواهندشد،زیرافطرتبشر مستثنااست؛آنهاهرگز

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

اینچشماندازهایمبارکدلزده کردکهاز نمیتوانمردمیراتصّور افولکند.هرگز دورهایدیگر دورهایبدرخشدودر

پایبندیبهآنهاو اینارزشهایدینیبودهاستونهاز رویگردانیمســـئوالناز شـــوند.هرگاهدلزدگیپیشآمده،از

کوششبرایتحّققآنها.

انقالباســـالمیهمچونپدیدهایزندهوبااراده،هموارهدارایانعطافوآمادهیتصحیحخطاهایخویشاســـت،اّما

بهصاحبانحرفهای واهلانفعالنیست.بهنقدهاحّساسّیتمثبتنشانمیدهدوآنرانعمتخداوهشدار تجدیدنظرپذیر

ارزشهایشکهبحمدهللاباایماندینیمردمآمیختهاست،فاصلهنمیگیرد.انقالب بیعملمیشمارد،اّمابههیچبهانهایاز

نشدهونمیشودومیانجوششانقالبیونظمسیاسیواجتماعیتضادو نظامسازی،بهرکودوخموشیدچار اسالمیپساز

نظرّیهینظامانقالبیتاابددفاعمیکند. ناسازگارینمیبیند،بلکهاز

پدیدههاوموقعّیتهاینوبهنو،فاقداحساسوادراکنیست،اّمابهاصولخودبشّدت برابر ودر جمهوریاسالمی،متحّجر

بیمباالتینمیکندوبرایش پایبندوبهمرزبندیهایخودبارقیبانودشمنانبشّدتحّساساست.باخطوطاصلیخودهرگز

مهماستکهچرابماندوچگونهبماند.بیشکفاصلهیمیانبایدهاوواقعّیتها،هموارهوجدانهایآرمانخواهراعذابدادهو

آینده،باحضور مواردیبارهاطیشدهاستوبیشکدر چهلسالگذشتهدر میدهد،اّمااین،فاصلهایطیشدنیاستودر

طیخواهدشد. نسلجوانمؤمنوداناوُپرانگیزه،باقدرتبیشتر
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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.

مایلمباجوانانعزیزم،نسلیکهپابهمیدانعمل زندگیجمهوریاسالمی،اینبندهیناچیز فصلجدیدیاز آغاز اینکدر

کند،سخنبگویم.سخناّولدربارهیگذشته جهادبزرگبرایساختنایراناسالمیبزرگراآغاز میگذاردتابخشدیگریاز

است.

آنچهراما باتجربهیخودیاگوشسپردنبهتجربهیدیگراننمیتواندانست.بسیاریاز عزیزان!نادانســـتههاراجز

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

علیهمابود،چهرژیمفاسدطاغوتکه :همهچیز
ً
شـــد؛اّوال آغاز نقطهیصفر آن،از انقالباسالمیونظامبرخاستهاز

ایرانبودکهبهدستبیگانه-ونهبهزور وابستگیوفسادواستبدادوکودتایییبودن،اّولینرژیمسلطنتیدر عالوهبر

دولتهایغربی،وچهوضعبشّدتنابسامانداخلی از آمدهبود،وچهدولتآمریکاوبرخیدیگر کار سِر خود-بر شمشیر

فضیلتدیگر. علموفّناوریوسیاستومعنوّیتوهر در وعقبافتادگیشرمآور

ماوجودنداشت.بدیهیاستکهقیامهایمارکسیستیوامثال برابر :هیچتجربهیپیشینیوراهطیشدهایدر
ً

ثانیا

متنایمانومعرفتاسالمیپدیدآمدهاست،الگومحسوبشود.انقالبیوناسالمی آننمیتوانستبرایانقالبیکهاز

باهدایتالهیو کردندوترکیبجمهورّیتواسالمّیتوابزارهایتشکیلوپیشرفتآن،جز بدونسرمشقوتجربهآغاز

قلبنورانیواندیشهیبزرگامامخمینی،بهدستنیامد.وایننخستیندرخششانقالببود.

رابهجهانسهقطبیتبدیلکردوسپسباسقوطوحذفشورویو تایران،جهاندوقطبیآنروز
ّ

پسآنگاهانقالبمل

و اقمارشوپدیدآمدنقطبهایجدیدقدرت،تقابلدوگانهیجدید»اسالمواستکبار«پدیدهیبرجستهیجهانمعاصر

ستموجریانهایآزادیخواهجهانوبرخیدولتهایمایل تهایزیر
ّ

سوییینگاهامیدوارانهیمل کانونتوّجهجهانیانشد.از

ســـوییینگاهکینهورزانهوبدخواهانهیرژیمهایزورگووقلدرهایباجطلبعالم،بداندوختهشد. بهاستقالل،واز

کرد؛دشمنیهاباهمهی راحتآرمیدهرابیدار بستِر یافتوزلزلهیانقالب،فرعونهایدر جهانتغییر بدینگونهمسیر

تورهبریآسمانیوتأییدشدهیامامعظیمالّشأنما،
ّ

نبودقدرتعظیمایمانوانگیزهیاینمل شدواگر شّدتآغاز

نمیشد. آنهمهخصومتوشقاوتوتوطئهوخباثت،امکانپذیر برابر تابآوردندر
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واستوارتریبهجلوبرداشت. گامهایبلندتر بهروز بهرغمهمهیاینمشکالتطاقتفرســـا،جمهوریاســـالمیروز

ایراناسالمیاست.عظمت در اینچهلسال،شاهدجهادهایبزرگوافتخاراتدرخشانوپیشرفتهایشـــگفتآور

انقالبهایبزرگی تایرانآنگاهبدرســـتیدیدهمیشودکهاینمّدت،بامّدتهایمشابهدر
ّ

پیشرفتهایچهلسالهیمل

ایمان شـــورویوانقالبهندمقایسهشـــود.مدیرّیتهایجهادیالهامگرفتهاز همچونانقالبفرانسهوانقالباکتبر

همهی بههمهیماآموخت،ایرانرابهعّزتوپیشـــرفتدر اســـالمیواعتقادبهاصل»مامیتوانیم«کهامامبزرگوار

عرصههارسانید.

شدهوبشّدتعقب بشّدتتحقیر دورانپهلویوقاجار کهدر انقالببهیکانحطاطتاریخیطوالنیپایاندادوکشور

گامنخست،رژیمننگینسلطنتاستبدادیرابهحکومتمردمی گرفت؛در پیشرفتسریعقرار مسیر ماندهبود،در

کانونمدیرّیت یراکهجانمایهیپیشرفتهمهجانبهوحقیقیاستدر
ّ

ارادهیمل ومردمساالریتبدیلکردوعنصر

»مامیتوانیم«رابه اصلیحوادثوواردعرصهمدیرّیتکرد؛روحیهوباور واردکرد؛آنگاهجوانانرامیداندار کشـــور

همگانمنتقلکرد؛بهبرکتتحریمدشمنان،اّتکاءبهتوانایییداخلیرابههمهآموختواینمنشأبرکاتبزرگشد:

گرفتهبودضمانتکرد مرزهاراکهآماجتهدیدجّدیدشمنانقرار وتمامّیتارضیوحفاظتاز :ثباتوامنّیتکشور
ً
 اّوال

جنگهشتسالهوشکسترژیمبعثیوپشتیبانانآمریکایییواروپایییوشرقیاشراپدیدآورد. ومعجزهیپیروزیدر

عرصــهیعلــموفّنــاوریوایجــادزیرســاختهایحیاتــیواقتصــادیوعمرانــیشــدکــه در پیشــرانکشــور :موتــور
ً

 ثانیــا

ــاختیو ــرحزیرس ــزارانط ــان،ه ــرکتدانشبنی ــزارانش ــود.ه میش ــر فراگیرت ــهروز ب ــدهیآنروز ــراتبالن ــونثم ــااکن ت

حوزههــایعمــرانوحمــلونقــلوصنعــتونیــروومعــدنوســالمتوکشــاورزیوآبوغیــره، در ضــروریبــرایکشــور

ــرح ــاط ــور،دهه کش ــر سراس ــگاهیدر ــددانش ــزارانواح ــل،ه ــالتحصی ح ــادر ــگاهیی ــردهیدانش ــاتحصیلک میلیونه

ــای ــارتبهه ــرهب ــتفّناوریوغی ــو،زیس ــاورینان ــادی،فن ولهایبنی
ّ

ــل ــتهای،س ــوختهس ــهیس ــلچرخ قبی ــزرگاز ب

شــدنواحدهــایصنعتــی،دههــا شــدنصــادراتغیرنفتــی،نزدیــکبــهدهبرابــر کّلجهــان،شــصتبرابــر نخســتیندر

ــتههای رش ــوسدر ــتگیمحس ــی،برجس ــاوریبوم ــهفّن ب ــاژ ــتمونت ــلصنع ــی،تبدی کیف ــر نظ ــعاز ــدنصنای ش ــر براب

ــت ــگاهمرجعّی ــکیوجای ــاسپزش ــموحّس ــتههایمه رش ــشدر ــی،درخش ــعدفاع صنای ــهدر جمل ــیاز ــونمهندس گوناگ

ــالب ــهانق ــتک ــیاس ــاسجمع وآناحس ــور ــهوآنحض ــولآنروحی ــرفت،محص پیش از ــر ــهیدیگ ــانمون آنودهه در

ودر مونتــاژ صنعــتبهجــز بــود،در تولیــدعلــموفّنــاوریصفــر انقــالب،در بــهارمغــانآورد.ایــراِنپیــشاز بــرایکشــور

ــت. ــرینداش ــههن ترجم ــز ــمبهج عل

یو
ّ

صحنههایمل در مسائلسیاســـیمانندانتخابات،مقابلهبافتنههایداخلی،حضور :مشارکتمردمیرادر
ً

 ثالثا

انقالب پیشاز موضوعاتاجتماعیمانندکمکرسانیهاوفّعالّیتهاینیکوکاریکهاز استکبارستیزیبهاوجرسانیدودر

حوادثطبیعیوکمبودهای مسابقهیخدمترسانیدر انقالب،مردمدر داد.پساز شدهبود،افزایشچشمگیر آغاز

اجتماعیمشتاقانهشرکتمیکنند.

:بینشسیاسیآحادمردمونگاهآنانبهمسائلبینالمللیرابهگونهیشگفتآوریارتقاءداد.تحلیلسیاسیو
ً

 رابعا

موضوعاتیهمچونجنایاتغرببخصوصآمریکا،مسئلهیفلسطینوظلمتاریخیبه فهممســـائلبینالمللیدر

طبقهی انحصار تهاوامثـــالآنرااز
ّ

مل امور در تآن،مســـئلهیجنگافروزیهاورذالتهاودخالتهایقدرتهایقلدر
ّ

مل

وهمهی همهیکشور محدودوعزلتگزیدهایبهنامروشنفکر،بیرونآورد؛اینگونهروشنفکریمیانعموممردمدر

ایندستحّتیبراینوجوانانونونهاالن،روشنوقابلفهمگشت. ساحتهایزندگیجاریشدومسائلیاز
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بهدلیل کشور کارکردعدالتدر از سنگینکرد.نارضایتیاینحقیر تقسیمامکاناتعمومیکشور :کّفهیعدالترادر
ً

 خامسا

نیست،نبایدبهاینمعنیگرفتهشودکه تارکنظامجمهوریاسالمیباشدوهنوز بیهمتابر آنکهاینارزشواالبایدگوهر

دهه،باهیچ اینچهار انجامنگرفتهاست.واقعّیتآناستکهدستاوردهایمبارزهبابیعدالتیدر عدالتکار برایاستقرار

گروهکوچکیاز اختیار در رژیمطاغوتبیشترینخدماتودرآمدهایکشـــور گذشتهقابلمقایسهنیست.در دورهیدیگر

آخر شهرهابویژهمناطقدوردستوروستاهادر بود.مردمبیشتر نقاطکشور از برخیدیگر پایتختنشینانیاهمسانانآناندر

قترینحاکمّیتهای
ّ

موف شمار نیازهایاّولیهیزیرساختیوخدمترسانیبودند.جمهوریاسالمیدر محروماز
ً

فهرستوغالبا

هنشینشهرهابهمناطقپاییندستآنبوده
ّ

مناطقمرف بههمهجایکشور،واز مرکز جابهجایییخدمتوثروتاز جهاندر

درمانیو کشـــاورزیورساندنبرقوآبومراکز صنعتیواصالحامور بزرگراهسازیوخانهسازیوایجادمراکز است.آمار

افتخارآفریناست؛بیشکاینهمه،نه
ً

واحدهایدانشگاهیوسّدونیروگاهوامثالآنبهدورترینمناطقکشور،حقیقتا

تبلیغاتنارسایمسئوالنانعکاسیافتهونهزبانبدخواهانخارجیوداخلیبهآناعترافکردهاست؛ولیهستو در

جمهوریاسالمیکهمایلاست در حسنهایبرایمدیرانجهادیوبااخالصنزدخداوخلقاست.البّتهعدالتموردانتظار

ادامهبدان اینهااستوچشمامیدبرایاجرایآنبهشماجوانهااستکهدر از پیروحکومتعلویشناختهشود،بسیبرتر

خواهمپرداخت.

افزایـشداد.ایـنپدیـدهیمبـارکرارفتار فضایعمومـیجامعـهبگونهایچشـمگیر معنوّیـتواخـالقرادر :عیـار
ً

 سادسـا

رواجداد؛آنانسـانمعنوی چیـز هـر پیـروزیانقـالب،بیـشاز طـولدورانمبـارزهوپساز ومنـشحضرتامـامخمینـیدر

وعمیـق گرفـتکـهمایههـایایمـانمردمـشبسـیریشـهدار رأسکشـوریقـرار پیرایههـایمـاّدی،در وعـارفووارسـتهاز

طـولدورانپهلویهـابـهآنضربههـایسـختزده بـود.هرچنـددسـتتطـاولتبلیغـاتمـرّوجفسـادوبیبندوبـاریدر

آلودگـیاخالقـیغربـیرابـهدرونزندگیمـردممتوّسـطوبخصـوصجوانانکشـاندهبود،ولـیرویکـرددینیو ولجنـزاریاز

جمهـوریاسـالمی،دلهـایمسـتعدونورانیبویـژهجوانـانرامجـذوبکـردوفضابهسـوددیـنواخـالقدگرگون اخالقـیدر

همراهشـدو ودعـاوروحیـهیبـرادریوایثـار جملـهدفاعمقـّدس،بـاذکر میدانهایسـختاز شـد.مجاهدتهـایجوانـاندر

چشـمهمـهنهـاد.پـدرانومـادرانوهمسـرانبااحسـاسوظیفـهیدینی برابـر اسـالمرازنـدهونمایـاندر ماجراهـایصـدر

خونآلـودیـاجسـم عزیـزانخـودکـهبـهجبهههـایگوناگـونجهـادمیشـتافتنددلکندنـدوسـپس،آنـگاهکـهبـاپیکـر از

همـراهکردند.مسـاجدوفضاهایدینـیرونقیبیسـابقهگرفت.صف آسـیبدیدهیآنانروبهروشـدند،مصیبتراباشـکر

هـزارانجـوانواسـتادودانشـجووزنومـردوصفنوبـتبـرایاردوهایجهـادیوجهادسـازندگیو نوبتبـرایاعتکافاز

وحـجوروزهداریوپیادهرویزیـارتومراسـمگوناگون آکندهشـد.نمـاز هزارانجوانداوطلـبوفـداکار بسـیجسـازندگیاز

وبا بیشـتر همهجـابویژهمیـانجوانـانرونـقیافتوتـاامـروز،روزبـهروز دینـیوانفاقـاتوصدقـاتواجـبومسـتحبدر

حجم دورانـیاّتفاقافتادهکهسـقوطاخالقـیروزافزونغـربوپیروانشوتبلیغـاتُپر شـدهاسـت.واینهاهمهدر کیفیتتر

بخشـهایعمـدهیعالممنـزویکردهاسـت؛واین آنانبرایکشـاندنمـردوزنبـهلجنزارهایفسـاد،اخـالقومعنوّیترادر

انقـالبونظاماسـالمیفّعالوپیشـرواسـت. از معجـزهایدیگـر

رأسآنانآمریکای قلدرانوزورگویانومستکبرانجهانودر برابر ایستادگیدر اّبهتوباشکوهوافتخارآمیز :نمادپر
ً

 سابعا

انقالبو تماماینچهلسال،تسلیمناپذیریوصیانتوپاسداریاز شد.در برجستهتر وجنایتکار،روزبهروز جهانخوار

ومســـتکبر،خصوصّیتشناختهشدهیایرانو مقابلدولتهایمتکّبر عظمتوهیبتالهیآنوگردنبرافراشـــتهیآندر

دستاندازی جهانکههموارهحیاتخودرادر میرفتهاست.قدرتهایانحصارگر وبومبهشمار ایرانیبویژهجواناناینمرز

ایراناسالمیوانقالبی، برابر کشورهاوپایمالکردنمنافعحیاتیآنهابرایمقاصدشومخوددانستهاند،در بهاستقاللدیگر

خائنبه فضایحیاتبخشانقالبتوانستنخستدستنشاندهیآمریکاوعنصر تایراندر
ّ

اعترافبهناتوانیکردند.مل

باقدرتوشّدتجلوگیریکند. کشور سلطهیدوبارهیقلدرانجهانیبر از آنهمتاامروز براَندوپساز کشور ترااز
ّ

مل
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سرگذشتچهلسالهیانقالباسالمیاست،انقالبعظیمو سرفصلهایعمدهدر جوانانعزیز!اینهابخشیمحدوداز

پیشبردآنبردارید. ودرخشانیکهشمابهتوفیقالهیبایدگامبزرگدّومرادر پایدار

علم، تیمستقل،آزاد،مقتدر،باعّزت،متدّین،پیشرفتهدر
ّ

ومل چشممااست:کشور محصولتالشچهلساله،اکنونبرابر

مسائلجهانی،رکورددار منطقهودارایمنطققویدر اساسیدر تجربههایییگرانبها،مطمئنوامیدوار،دارایتأثیر انباشتهاز

ولهای
ّ

قبیلهستهایوسل دانشهاوفّناوریهایمهماز رسیدنبهرتبههایباالدر در کورددار شتابپیشرفتهایعلمی،ر در

انگیزههایجهادیمیانجوانان،سرآمد گسترشخدماتاجتماعی،سرآمددر بنیادیونانووهوافضاوامثالآن،سرآمددر

کههمگیمحصولانقالبونتیجهیجهتگیریهایانقالبیو دیگر جمعّیتجوانکارآمد،وبسیویژگیهایافتخارآمیز در

تاریخچهلسالهنمیبود برهههایییاز جریانانقالبیدر بیتوّجهیبهشعارهایانقالبوغفلتاز جهادیاست.وبدانیدکهاگر

رسیدنبهآرمانهای مسیر در وکشور اینبسیبیشتر همبود-بیشکدستاوردهایانقالباز -کهمتأّسفانهبودوخسارتبار

مشکالتکنونیوجودنمیداشت. بودوبسیاریاز بزرگبسیجلوتر

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 حزبهللاومقاومتدر

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

کهبه بهسویآرمانهایبلندنظامجمهوریاسالمیاست.دنبالهیاینمسیر افتخارآمیز مسیر اّماراهطیشدهفقطقطعهایاز

شماجوانانطیشود.مدیرانجوان، گمانزیاد،بهدشوارِیگذشتههانیست،بایدباهّمتوهشیاریوسرعتعملوابتکار

در همهیمیدانهایسیاسیواقتصادیوفرهنگیوبینالمللیونیز کارگزارانجوان،اندیشمندانجوان،فّعاالنجوان،در

تجربههاوعبرتهایگذشته مسئولّیتدهند،از بار عرصههایدینواخالقومعنوّیتوعدالت،بایدشانههایخودرابهزیر

راالگویکاملنظامپیشرفتهیاسالمی بندندوایرانعزیز بهرهگیرند،نگاهانقالبیوروحیهیانقالبیوعملجهادیرابهکار

بسازند.

ظرفّیتهایطبیعی نظر کشوریزندگیمیکنندکهاز داشتهباشند،ایناستکهدر نظر نکتهیمهّمیکهبایدآیندهسازاندر

اینظرفّیتهاباغفلتدستاندرکارانتاکنونبیاستفادهیاکماستفادهماندهاست. استوبسیاریاز وانسانی،کمنظیر

بهمعنیواقعی پیشرفتماّدیومعنویکشور هّمتهایبلندوانگیزههایجوانوانقالبی،خواهندتوانستآنهارافّعالودر

جهشایجادکنند.

مهمترینظرفّیتامیدبخشکشور،نیرویانسانیمستعدوکارآمدبازیربنایعمیقواصیلایمانیودینیاست.جمعّیت

دههی6۰است،فرصتارزشمندیبرایکشور آننتیجهیموججمعّیتیایجادشدهدر 4۰سالکهبخشمهّمیاز جوانزیر

دارایتحصیالتعالی،رتبهیدّومجهاندر سنینمیانهی۱5و4۰سالگی،نزدیکبه۱4میلیوننفر در است.36میلیوننفر
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دانشآموختگانعلومومهندسی،انبوهجوانانیکهباروحیهیانقالبیرشدکردهوآمادهیتالشجهادیبرایکشورند،وجمع

جوانانمحّققواندیشمندیکهبهآفرینشهایعلمیوفرهنگیوصنعتیوغیرهاشتغالدارند؛اینهاثروتعظیمی چشمگیر

استکههیچاندوختهیماّدیباآنمقایسهنمیتواندشد. برایکشور

فهرستیطوالنیراتشکیلمیدهدکهمدیرانکارآمدوُپرانگیزهوخردمندمیتوانندبا نیز اینها،فرصتهایماّدیکشور بهجز

وبهمعنیواقعی راثروتمندوبینیاز یراباجهشینمایانافزایشدادهوکشور
ّ

آن،درآمدهایمل فّعالکردنوبهرهگیریاز

دارایاعتمادبهنفسکنندومشکالتکنونیرابرطرفنمایند.ایرانبادارابودنیکدرصدجمعّیتجهان،دارای7درصد

معدنیجهاناست:منابععظیمزیرزمینی،موقعیتاستثنائیجغرافیایییمیانشـــرقوغربوشمالوجنوب، ذخایر

بزرگمنطقهایباداشتن۱5همســـایهبا6۰۰میلیونجمعّیت،سواحلدریایییطوالنی،حاصلخیزی ی،بازار
ّ

بزرگمل بازار

ظرفّیتها است؛بسیاریاز ظرفّیتهایکشور زمینبامحصوالتمتنّوعکشاورزیوباغی،اقتصادبزرگومتنوع،بخشهایییاز

رتبهیاّولجهان ظرفّیتهایاستفادهنشدهیطبیعیوانسانیدر نظر دستنخوردهماندهاست.گفتهشدهاستکهایراناز

است.بیشکشماجوانانمؤمنوُپرتالشخواهیدتوانستاینعیببزرگرابرطرفکنید.دههیدّومچشمانداز،بایدزمان

بخشتولیدو جملهدر از ظرفّیتهایاستفادهنشدهباشدوپیشرفتکشور دستاوردهایگذشتهونیز بهرهبرداریاز بر تمرکز

یارتقاءیابد.
ّ

اقتصادمل

موردچندسرفصلاساسیتوصیههایییمیکنم.اینسرفصلهاعبارتنداز:علموپژوهش، اکنونبهشمافرزندانعزیزمدر

یوروابطخارجیومرزبندیبادشمن،سبک
ّ

معنوّیتواخالق،اقتصاد،عدالتومبارزهبافساد،استقاللوآزادی،عّزتمل

زندگی.

همهچیز،نخستینتوصیهیمنامیدونگاهخوشبینانهبهآیندهاست.بدوناینکلیداساسِیهمهیقفلها،هیچ اّماپیشاز

امیدکاذبو گامینمیتوانبرداشت.آنچهمیگویمیکامیدصادقومّتکیبهواقعّیتهایعینیاست.اینجانبهموارهاز

طولاینچهل میدارم.در داشتهاموبرحذر برحذر نومیدیبیجاوترسکاذبنیز فریبندهدوریجستهام،اّماخودوهمهرااز

سال-واکنونمانندهمیشه-سیاستتبلیغیورسانهایدشمنوفّعالترینبرنامههایآن،مأیوسسازیمردموحّتی

آیندهاست.خبرهایدروغ،تحلیلهایمغرضانه،وارونهنشاندادنواقعّیتها،پنهانکردنجلوههای مسئوالنومدیرانمااز

محّسناتبزرگ،برنامهیهمیشگیهزارانرسانهیصوتی امیدبخش،بزرگکردنعیوبکوچکوکوچکنشاندادنیاانکار

قابلمشاهدهاندکهبااستفادهاز نیز داخلکشور تایراناست؛والبّتهدنبالههایآناندر
ّ

وتصویریواینترنتیدشمنانمل

خودو شکستناینمحاصرهیتبلیغاتیباشید.در خدمتدشمنحرکتمیکنند.شماجوانانبایدپیشگامدر آزادیهادر

خودودیگرانبرانید.ایننخستینوریشهایترینجهادشما دیگراننهالامیدبهآیندهراپرورشدهید.ترسونومیدیرااز

ریزشها از چشمشمااست.رویشهایانقالببسیفراتر برابر آنهااشارهشد-در است.نشانههایامیدبخش-کهبهبرخیاز

مفسدانوخائنانوکیسهدوختگاناست.دنیابهجوانایرانیو از استودستودلهایامینوخدمتگزار،بمراتببیشتر

خودرابدانیدوباقّوتخداداد،به عرصههاباچشمتکریمواحتراممینگرد.قدر بسیاریاز پایداریایرانیوابتکارهایایرانی،در

برداریدوحماسهبیافرینید. سویآیندهخیز

واّماتوصیهها:
داناییی،تواناییی است.رویدیگر علموپژوهش:دانش،آشکارترینوســـیلهیعّزتوقدرتیککشور 1
است.دنیایغرببهبرکتدانشخودبودکهتوانســـتبرایخودثروتونفوذوقدرتدویستساله

بنیانهایاخالقیواعتقادی،باتحمیلسبکزندگیغربیبهجوامععقبماندهاز فراهمکندوباوجودتهیدستیدر

دانشمانندآنچهغربکرد،توصیه سیاستواقتصادآنهارابهدستگیرد.مابهسوءاستفادهاز کاروانعلم،اختیار
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میورزیم.بحمدهللااستعدادعلم میانخوداصرار بهجوشاندنچشمهیدانشدر کشور بهنیاز
ً

دا
ّ

نمیکنیم،امامؤک

شده آغاز کشور علمیدر است.اکنوننزدیکبهدودههاستکهرستاخیز متوّسطجهانباالتر تمااز
ّ

مل وتحقیقدر

جهان-بهپیش شتابرشدمتوّسطعلمدر وباسرعتیکهبرایناظرانجهانیغافلگیرکنندهبود-یعنییازدهبرابر

دویستکشور میانبیشاز اینمّدتکهمارابهرتبهشانزدهمدر رفتهاست.دســـتاوردهایدانشوفّناوریمادر

رشتههایحّساسونوپدیدبهرتبههاینخستینارتقاء برخیاز جهانرسانیدومایهیشگفتیناظرانجهانیشدودر

جهت تحریممالیوتحریمعلمیبودهاست.ماباوجودشنادر دچار حالیاّتفاقافتادهکهکشور داد،همهوهمهدر

و آنبایدروز مخالفجریاندشمنســـاز،بهرکوردهایبزرگدستیافتهایموایننعمتبزرگیاستکهبهخاطر

شبخداراسپاسگفت.

بودهاستونهبیشتر. اّماآنچهمنمیخواهمبگویمایناستکهاینراهطیشده،باهمهیاهمّیتشفقطیکآغاز

مهمترین مرزهایکنونیدانشدر ههادستیابیم.بایداز
ّ

عقبیم؛بایدبهقل ههایدانشجهانبسیار
ّ

قل از ماهنوز

علمیدر شـــروعکردهایم.عقبماندگیشرمآور صفر عقبیم؛مااز بســـیار اینمرحلههنوز کنیم.مااز رشتههاعبور

ماواردکرده هنگامیکهمســـابقهیعلمیدنیاتازهشروعشدهبود،ضربهیسختیبر دورانپهلویهاوقاجارهادر

کردهوباشتابپیشمیرویم اینکاروانشـــتابان،فرسنگهاعقبنگهداشـــتهبود.مااکنونحرکتراآغاز ومارااز

ولیاینشتاببایدسالهاباشّدتباالادامهیابدتاآنعقبافتادگیجبرانشود.اینجانبهموارهبهدانشگاههاو

وفراخواندادهام،ولیاینک وهشدار ر
ّ

اینبارهتذک پژوهشوپژوهندگان،گرموقاطعوجّدیدر دانشگاهیانومراکز

پیش وهمچونیکجهاددر شماجوانانآناستکهاینراهرابااحساسمسئولّیتبیشتر مطالبهیعمومیمناز

داده قبیلشهدایهستهاینیز گذاشتهشدهواینانقالب،شهیدانیاز کشور گیرید.سنگبناییکانقالبعلمیدر

جهادعلمیشمابشّدتبیمناکاستناکامسازید. راکهاز است.بهپاخیزیدودشمنبدخواهوکینهتوز

ل،ایمان
ّ

قبیل:اخالص،ایثار،توک معنوّیتواخالق:معنوّیتبهمعنیبرجستهکردنارزشهایمعنویاز 2
جامعهاســـت،واخالقبهمعنیرعایتفضلیتهایییچونخیرخواهی،گذشـــت،کمکبه خودودر در

خلقّیاتنیکواســـت.معنوّیـــتواخالق، نیازمند،راســـتگوییی،شـــجاعت،تواضع،اعتمادبـــهنفسودیگـــر

اصلیجامعهاســـت؛بودنآنها،محیطزندگیرا جهتدهندهیهمهیحرکتهاوفّعالّیتهایفردیواجتماعیونیاز

حّتیباکمبودهایماّدی،بهشتمیسازدونبودنآنحّتیبابرخورداریماّدی،جهّنممیآفریند.

میآورد؛این،بیگمانمحتاج رشدکندبرکاتبیشتریبهبار جامعههرچهبیشتر معنویووجداناخالقیدر شعور

جهادوتالشاستواینتالشوجهاد،بدونهمراهیحکومتهاتوفیقچندانینخواهدیافت.اخالقومعنوّیت،

خود
ً
وفرمانبهدســـتنمیآید،پسحکومتهانمیتوانندآنراباقدرتقاهرهایجادکنند،اّمااّوال البّتهبادســـتور

جامعهفراهمکنندوبهنهادهای زمینهرابرایرواجآندر
ً

اخالقیومعنویداشتهباشـــند،وثانیا بایدمنشورفتار

اینبارهمیداندهندوکمکبرسانند؛باکانونهایضّدمعنوّیتواخالق،بهشیوهیمعقولبستیزندو اجتماعیدر

وفریب،جهّنمیکنند. خالصهاجازهندهندکهجهّنمیهامردمرابازور

کانونهایضّدمعنوّیتوضّداخالقنهادهاست اختیار خطرناکیدر ابزارهایرسانهایپیشرفتهوفراگیر،امکانبسیار

اینابزارهارا وهماکنونتهاجمروزافزوندشمنانبهدلهایپاکجوانانونوجوانانوحّتینونهاالنبابهرهگیریاز

عهدهدارندکهبایدهوشمندانه اینبارهوظایفیسنگینبر بهچشمخودمیبینیم.دستگاههایمسئولحکومتیدر

اشـــخاصونهادهایغیرحکومتینیست.در مســـئوالنهصورتگیرد.واینالبّتهبهمعنیرفعمسئولّیتاز
ً
وکامال

اینبارههابرنامههایکوتاهمّدتومیانمّدتجامعیتنظیمواجراشود؛انشاءهللا. دورهیپیشروبایددر
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اقتصاد:اقتصادیکنقطهیکلیدِیتعیینکنندهاست.اقتصادقوی،نقطهیقّوتوعاملمهّمسلطهناپذیریو 3
نفوذوسلطهودخالتدشمناناست.فقر استواقتصادضعیف،نقطهیضعفوزمینهساز نفوذناپذیریکشور

میگذارد.اقتصادالبّتههدفجامعهیاسالمینیست،اّماوسیلهایاستکهبدونآن ماّدیاتومعنوّیاتبشر،اثر وغنادر

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.چالشبیرونیتحریمووسوسههایدشمناستکهدر 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.

راهحّلاینمشـــکالت،سیاستهایاقتصادمقاومتیاســـتکهبایدبرنامههایاجرائیبرایهمهیبخشهایآنتهّیه

دشدن
ّ

دولتهاپیگیریواقدامشود.درونزایییاقتصادکشـــور،مول وباقدرتونشاطکاریواحســـاسمســـئولّیت،در

به
ً
ظرفّیتهایییکهقبال ودانشبنیانشدنآن،مردمیکردناقتصادوتصّدیگرینکردندولت،برونگرایییبااستفادهاز

دانستههای طبر
ّ

آناشارهشد،بخشهایمهّماینراهحلهااســـت.بیگمانیکمجموعهیجوانوداناومؤمنومسل

دروندولتخواهندتوانستبهاینمقاصدبرسند.دورانپیِشروبایدمیدانفّعالّیتچنینمجموعهای اقتصادیدر

باشد.

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

عدالتومبارزهبافســـاد:ایندوالزموملزومیکدیگرند.فســـاداقتصادیواخالقیوسیاسی،تودهیچرکین 4  

وضربهزنندهبهمشروعّیتآنهااست؛و بدنهیحکومتهاعارضشود،زلزلهیویرانگر در کشورهاونظامهاواگر

مقبولّیت از مشروعّیتهایمرســـومومبنائیتر از اینبراینظامیچونجمهوریاسالمیکهنیازمندمشـــروعّیتیفراتر

ویترین
َ

َعل نظامهااســـت.وسوسهیمالومقاموریاســـت،حّتیدر دیگر از وبنیانیتر جّدیتر اجتماعیاست،بسیار

اینتهدیددر ُبروز حکومتتاریخیعنیحکومتخودحضرتامیرالمؤمنین)علیهالّســـالم(کسانیرالغزاند،پسخطر

بعیدنبودهو جمهوریاســـالمیهمکهروزیمدیرانومسئوالنشمسابقهیزهدانقالبیوسادهزیستیمیدادند،هرگز

دائمداشتهباشدو قوایسهگانهحضور نیست؛واینایجابمیکندکهدستگاهیکارآمدبانگاهیتیزبینورفتاریقاطعدر

دروندستگاههایحکومتی. بهمعنایواقعیبافسادمبارزهکند،بویژهدر
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وبخصوصبارژیم کشورهایدیگر مقایسهبابسیاریاز میانکارگزارانحکومتجمهوریاسالمیدر البّتهنسبتفساددر

سالمتخودرانگاهداشتهاند،
ً

استوبحمدهللامأمورانایننظامغالبا بود،بسیکمتر تاپافسادوفسادپرور طاغوتکهسر

ولیحّتیآنچههستغیرقابلقبولاست.همهبایدبدانندکهطهارتاقتصادیشرطمشروعّیتهمهیمقاماتحکومت

اینبارهکمک خداونددر لقمهیحرامبگریزندواز باشـــندواز شیطانحرصبرحذر جمهوریاسالمیاســـت.همهبایداز

تشکیلنطفهیفسادپیشگیریوبارشدآنمبارزه بخواهندودستگاههاینظارتیودولتیبایدباقاطعّیتوحساسّیت،از

کنند.اینمبارزهنیازمندانسانهایییباایمانوجهادگر،ومنیعالّطبعبادستانیپاکودلهاییینورانیاست.اینمبارزهبخش

برد. عدالتبهکار راهاستقرار تالشهمهجانبهایکهنظامجمهوریاسالمیبایددر اثرگذاریاستاز

دارایهمانشأنوجایگاهاست؛این، جمهوریاسالمینیز هدفهایاّولّیهیهمهیبعثتهایالهیاستودر صدر عدالتدر

)ارواحنافداه(میّسر حکومتحضرتولّیعصر در همهیزمانهاوسرزمینهااستوبهصورتکامل،جز کلمهایمقّدسدر

عهدهیهمهبویژهحاکمانوقدرتمنداناست. نخواهدشدولیبهصورتنسبی،همهجاوهمهوقتممکنوفریضهایبر

توضیحوتشریح بداناشارهایکوتاهرفت؛والبّتهدر
ً
اینراهگامهایبلندیبرداشتهاستکهقبال جمهوریاسالمیایراندر

آنبایدکارهایبیشتریصورتگیردوتوطئهیواژگونهنمایییوالاقلسکوتوپنهانسازیکهاکنونبرنامهیجّدیدشمنان

انقالباست،خنثیگردد.

میگویمآنچهتاکنونشدهباآنچهباید
ً

آنهااستصریحا بااینهمهاینجانببهجوانانعزیزیکهآیندهیکشور،چشمانتظار

دائمبایدبرایرفعمحرومّیتهابتپدواز جمهوریاسالمی،دلهایمسئوالنبهطور میشدهوبشود،دارایفاصلهایژرفاست.در

هست، جمهوریاسالمیکسبثروتنهتنهاجرمنیستکهموردتشویقنیز شکافهایعمیقطبقاتیبشّدتبیمناکباشد.در

توزیعمنابععمومیومیداندادنبهویژهخواریومدارابافریبگراناقتصادیکههمهبهبیعدالتیمیانجامد، اّماتبعیضدر

قالبسیاستهاو قشرهاینیازمندحمایت،بههیچروموردقبولنیست.اینسخناندر بشّدتممنوعاست؛همچنینغفلتاز

زمامادارهیبخشهایگوناگون شدهاستولیبرایاجرایشایستهیآنچشمامیدبهشماجوانهااست؛واگر قوانین،بارهاتکرار

بهجوانانمؤمنوانقالبیوداناوکاردان-کهبحمدهللاکمنیستند-سپردهشود،اینامیدبرآوردهخواهدشد؛انشاءهللا. کشور

جهاناست. تحمیلوزورگویییقدرتهایسلطهگر توحکومتاز
ّ

یبهمعنیآزادیمل
ّ

استقاللوآزادی:استقاللمل 5
دواز وآزادیاجتماعیبهمعنایحّقتصمیمگیریوعملکردنواندیشیدنبرایهمهیافرادجامعهاست؛واینهر

دوعطّیهیالهیبهانسانهایندوهیچکدامتفّضلحکومتهابهمردمنیستند.حکومتها جملهیارزشهایاسالمیاندواینهر

تایرانباجهاد
ّ

میدانندکهبرایآنجنگیدهاند.مل موّظفبهتأمینایندواند.منزلتآزادیواســـتقاللراکسانیبیشتر

انسانواالو جملهیآنهااست.استقاللوآزادیکنونیایراناسالمی،دستاورد،بلکهخونآورِدصدهاهزار چهلسالهیخوداز

شجرهیطّیبهیانقالبراباتأویلوتوجیههای رتبههایرفیعانسانّیت.اینثمر جوان،ولیهمهدر
ً

است؛غالبا شجاعوفداکار

آن دولتجمهوریاسالمی-موّظفبهحراستاز
ً

داد.همه-مخصوصا قرار خطر مغرضانه،نمیتواندر
ً

سادهلوحانهوبعضا

میانمرزهایخود،و در باهمهیوجودند.بدیهیاستکه»استقالل«نبایدبهمعنیزندانیکردنسیاستواقتصادکشور

تقابلبااخالقوقانونوارزشهایالهیوحقوقعمومیتعریفشود. »آزادی«نبایددر

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

عّزتمل 6  

آستانهیظهورند:تحّرکجدید شاهدپدیدههایییاستکهتحّققیافتهیادر بینالمللیاند.صحنهیجهانی،امروز

سلطهیآمریکاوصهیونیســـم؛شکستسیاستهایآمریکادر برابر اساسالگویمقاومتدر نهضتبیداریاسالمیبر

قدرتمندانهیسیاسیجمهوریاسالمیدر منطقه؛گسترشحضور شدنهمکارانخائنآنهادر منطقهیغربآسیاوزمینگیر

جهانسلطه. سراسر غربآسیاوبازتابوسیعآندر
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بیانیهگامدومانقالب
ــران ـتایـ

ّ
خطاببهمل



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.

وامیگذارموبههمینجملهاکتفامیکنمکه است.آنرابهفرصتیدیگر اینبارهبسیار سبکزندگی:سخنالزمدر 7
و ایران،زیانهایبیجبراناخالقیواقتصادیودینیوسیاسیبهکشور ترویجسبکزندگیغربیدر تالشغربدر

آنبهشماجوانهااست. چشمامیددر تمازدهاست؛مقابلهباآن،جهادیهمهجانبهوهوشمندانهمیطلبدکهباز
ّ

مل

بیستودّومبهمنوچهلمینسالگردانقالبعظیم در تعزیز
ّ

ودشمنشکنمل سرافرازانهوافتخارانگیز حضور پایاناز در

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

اسالمیتشک

ایرانوسالمویژهبهجوانان. تعزیز
ّ

همهیمل امامبزرگوار؛وسالمبر طّیبهیشهیدانواالمقاموروحمطّهر

دعاگویشما

سّیدعلیخامنهای
۲۲بهمنماه۱۳۹۷


