
7 مأموريت جوانان در گام  دوم  انقالب
رهبر انقالب اسالمي در بيانيه اي مهم به مناسبت چهل سالگي انقالب با جوانان ايران سخن گفتند 

   نگاه خوش بينانه به آينده، کليد اساسي همه قفل ها است
  بسياري از مشکالت کنوني ريشه در غفلت از شعارهاي انقالب دارد

  جوانان بايد شانه هاي خود را به زير بار مسئوليت دهند

رهبر انقالب اسالمي در بيانيه اي مهم به مناسبت چهل سالگي انقالب با جوانان ايران سخن گفتند 

7 مأموريت جوانان در گام  دوم  انقالب
سالروز پيروزي انقالب   سياسي به مناس�بت چهلمين 
اسالمي و ورود جمهوري اس�المي به فصل جديدي از 
زندگي، حضرت آيت اهلل خامن�ه اي در بيانيه اي مهم و 
راهبردي با تشکر از حضور سرافرازانه و دشمن شکن 
مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن، به تبيين ويژگي هاي مسير 
پر افتخار پيموده ش�ده در چهل سال گذشته و برکات 
خيره کننده انقالب اسالمي در رساندن ايران عزيز به 
جايگاه شايس�ته ملت پرداختن�د و با تأکي�د بر اميد 
واقع بينان�ه به آين�ده و نق�ش بي بدي�ل جوانان در 
برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان ها، خطاب به 
جوانان و آينده سازان ايران مقتدر، الزامات اين جهاد 
ب�زرگ را در هفت س�رفصل اساس�ي بي�ان کردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن 

بيانيه رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم الّل الّرحمن الّرحيم

الحمدلّل رّب العالمين و الّصاله و الّسالم علي سيدنا محّمد 
و آله  الّطاهرين و صحبه المنتجبين و من تبعهم باحسان 

الي يوم الّدين
از ميان همه ي ملّت هاي زير س��تم، كمتر ملّتي به انقالب 
هّمت مي گمارد؛ و در ميان ملّت هايي كه به پا خاس��ته و 
انقالب كرده اند، كمتر ديده ش��ده كه توانسته باشند كار 
را به نهايت رس��انده و به جز تغيير حكومت ها، آرمان های 
انقالبي را حفظ كرده باشند. اّما انقالب پُرشكوه ملّت ايران 
كه بزرگ ترين و مردمي ترين انقالب عصر جديد است، تنها 
انقالبي اس��ت كه يك چلّه ي پُرافتخار را بدون خيانت به 
آرمان هايش پشت سر نهاده و در برابر همه ي وسوسه هايي 
كه غيرقابل مقاومت به نظر مي رس��يدند، از كرامت خود 
و اصالت ش��عارهايش صيانت كرده و اين��ك وارد دّومين 
مرحله ي خودس��ازي و جامعه پردازي و تّمدن سازي شده 
 است. درودي از اعماق دل بر اين ملّت؛ بر نسلي كه آغاز كرد 
و ادامه داد و بر نسلي كه اينك وارد فرايند بزرگ و جهاني 

چهل سال دّوم مي شود. 
  انقالب اسالمي کهنگي کليش�ه ها را به رخ دنيا 

کشيد
آن روز كه جهان ميان شرق و غرب ماّدي تقسيم شده بود 
و كس��ي گمان يك نهضت بزرگ ديني را نمي بُرد، انقالب 
اسالمي ايران، با قدرت و شكوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوب ها 
را شكست؛ كهنگي كليشه ها را به رخ دنيا كشيد؛ دين و دنيا 
را در كنار هم مطرح كرد و آغاز عصر جديدي را اعالم نمود. 
طبيعي بود كه سردمداران گمراهي و ستم واكنش نشان 
دهند، اّما اين واكنش ناكام ماند. چپ و راس��ِت مدرنيته، 
از تظاهر به نشنيدن اين صداي جديد و متفاوت، تا تالش 
گسترده و گونه گون براي خفه كردن آن، هرچه كردند به 
اجل محتوم خود نزديك تر شدند. اكنون با گذشت چهل 
جشن ساالنه ي انقالب و چهل دهه ي فجر، يكي از آن دو 
كانون دشمني نابود ش��ده و ديگري با مشكالتي كه خبر 
از نزديكي احتضار مي دهند، دست و پنجه نرم مي كند! و 
انقالب اسالمي با حفظ و پايبندي به شعارهاي خود همچنان 

به پيش مي رود. 
  انقالب اسالمي منعطف است اما اهل انفعال نيست

براي همه چيز مي توان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض 
كرد، اّما ش��عارهاي جهاني اين انقالب ديني از اين قاعده 

مستثنا است؛ آنها هرگز بي مصرف و بي فايده نخواهند شد، 
زيرا فطرت بشر در همه ي عصرها با آن سرشته است. آزادي، 
اخالق، معنويت، عدالت، استقالل، عّزت، عقالنيت، برادري، 
هيچ يك به يك نسل و يك جامعه مربوط نيست تا در دوره اي 
بدرخشد و در دوره اي ديگر افول كند. هرگز نمی توان مردمي 
را تصّور كرد كه از اين چشم اندازهاي مبارك دل زده شوند. 
هرگاه دل زدگي پيش آمده، از روي گرداني مسئوالن از اين 
ارزش های ديني بوده است و نه از پايبندي به آنها و كوشش 

براي تحّقق آنها. 
انقالب اس��المي همچون پديده اي زنده و با اراده، همواره 
داراي انعطاف و آماده ي تصحيح خطاهاي خويش اس��ت، 
اّما تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست. به نقدها حّساسيت 
مثبت نشان مي دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان 
حرف های بي عمل مي ش��مارد، اّم��ا به هيچ بهان��ه اي از 
ارزش هايش كه بحمدالل با ايمان ديني مردم آميخته است، 
فاصله نمي گيرد. انقالب اسالمي پس از نظام سازي، به ركود 
و خموشي دچار نشده و نمي شود و ميان جوشش انقالبي و 
نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نمي بيند، بلكه از 

نظريه ي نظام انقالبي تا ابد دفاع می كند. 
  انقالب اسالمي مّلت ايران، قدرتمند اّما مهربان 

است
جمهوري اسالمي، متحّجر و در برابر پديده ها و موقعيت های 
نو به نو، فاقد احساس و ادراك نيست، اّما به اصول خود به 
شّدت پايبند و به مرزبندي هاي خود با رقيبان و دشمنان به 
شّدت حّساس است. با خطوط اصلي خود هرگز بي مباالتي 
نمي كن��د و برايش مهم اس��ت كه چ��را بمان��د و چگونه 
بماند. بي ش��ك فاصله ي ميان بايدها و واقعيت ها، همواره 
وجدان های آرمانخ��واه را عذاب داده و مي ده��د، اّما اين، 
فاصله اي طي شدني است و در چهل سال گذشته در مواردي 
بارها طي شده است و بي شك در آينده، با حضور نسل جوان 

مؤمن و دانا و پُرانگيزه، با قدرت بيشتر طي خواهد شد. 
انقالب اسالمي ملّت ايران، قدرتمند اّما مهربان و باگذشت 
و حّتي مظلوم بوده است. مرتكب افراط ها و چپ روي هايي 
كه مايه ي ننگ بسياري از قيام ها و جنبش ها است، نشده 
است. در هيچ معركه اي حّتي با امريكا و صّدام، گلوله ي اّول 
را شليك نكرده و در همه ي موارد، پس  از حمله ي دشمن از 
خود دفاع كرده و البّته ضربت متقابل را محكم فرود آورده 
است. اين انقالب از آغاز تا امروز نه بي رحم و خون ريز بوده 
و نه منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگويان 
و گردنكش��ان ايس��تاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع 
كرده است. اين جوانمردي و مرّوت انقالبي، اين صداقت و 
صراحت و اقتدار، اين دامنه ي عمل جهاني و منطقه اي در 
كنار مظلومان جهان، مايه ي سربلندي ايران و ايراني است، 

و همواره چنين باد. 
  بايد گذش�ته را ش�ناخت تا آينده مورد تهديد 

ناشناخته ها قرار نگيرد
اينك در آغاز فصل جديدي از زندگي جمهوري اسالمي، 
اين بنده ي ناچيز مايلم با جوانان عزيزم، نسلي كه پا به ميدان 
عمل مي گذارد تا بخش ديگري از جهاد بزرگ براي ساختن 
ايران اس��المي بزرگ را آغاز كند، سخن بگويم. سخن اّول 

درباره ي گذشته است. 
عزيزان! نادانسته ها را جز با تجربه ي خود يا گوش سپردن 
به تجربه ي ديگران نمي توان دانست. بسياري از آنچه را ما 

ديده و آزموده ايم، نسل شما هنوز نيازموده و نديده است. ما 
ديده ايم و شما خواهيد ديد. دهه هاي آينده دهه هاي شما 
است و شماييد كه بايد كارآزموده و پُرانگيزه از انقالب خود 
حراست كنيد و آن را هر چه بيشتر به آرمان بزرگش كه ايجاد 
تمّدن نوين اسالمي و آمادگي براي طلوع خورشيد واليت 
عظمي )ارواحنافداه( اس��ت، نزديك كنيد. براي برداشتن 
گام های استوار در آينده، بايد گذشته را درست شناخت و از 
تجربه ها درس گرفت؛ اگر از اين راهبرد غفلت شود، دروغ ها 
به جاي حقيقت خواهند نشست و آينده مورد تهديدهاي 
ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با انگيزه اي 
قوي، تحريف و دروغ پردازي درباره ي گذشته و حّتي زمان 
حال را دنبال می كنند و از پول و همه ي ابزارها براي آن بهره 
می گيرند. رهزنان فكر و عقيده و آگاهي بسيارند؛ حقيقت را 

از دشمن و پياده نظامش نمي توان شنيد. 
  زلزله  انقالب، فرعون های در بستِر راحت آرميده 

را بيدار کرد
انقالب اسالمي و نظام برخاسته از آن، از نقطه ي صفر آغاز 
شد؛ اوالً: همه چيز عليه ما بود، چه رژيم فاسد طاغوت كه 
عالوه  بر وابستگي و فساد و استبداد و كودتايي بودن، اّولين 
رژيم سلطنتي در ايران بود كه به دست بيگانه �� و نه به زور 
شمشير خود �� بر سرِ كار آمده بود و چه دولت امريكا و برخي 
ديگر از دولت های غربي، و چه وضع به ش��ّدت نابس��امان 
داخلي و عقب افتادگي شرم آور در علم و فّناوري و سياست و 

معنويت و هر فضيلت ديگر. 
ثانياً: هيچ تجربه ي پيشيني و راه طي شده اي در برابر ما وجود 
نداشت. بديهي است كه قيام های ماركسيستي و امثال آن 
نمي توانست براي انقالبي كه از متن ايمان و معرفت اسالمي 
پديد آمده است، الگو محسوب شود. انقالبيون اسالمي بدون 
سرمشق و تجربه آغاز كردند و تركيب جمهوريت و اسالميت 
و ابزارهاي تشكيل و پيشرفت آن، جز با هدايت الهي و قلب 
نوراني و انديشه ي بزرگ امام خميني، به دست نيامد. و اين 

نخستين درخشش انقالب بود. 
پس آ نگاه انقالب ملّت ايران، جهان دو قطبي آن روز را به جهان 
سه قطبي تبديل كرد و سپس با س��قوط و حذف شوروي و 
اقمارش و پديد آمدن قطب هاي جديد قدرت، تقابل دوگانه ي 
جديد »اسالم و استكبار« پديده ي برجسته ي جهان معاصر و 
كانون توّجه جهانيان شد. از سويي نگاه اميدوارانه ي ملّت هاي 
زير ستم و جريان های آزاديخواه جهان و برخي دولت های مايل 
به استقالل و از سويي نگاه كينه ورزانه و بدخواهانه ي رژيم هاي 
زورگو و قلدرهاي باج طلب عالم، بدان دوخته شد. بدين گونه 
مسير جهان تغيير يافت و زلزله ي انقالب، فرعون های در بستِر 
راحت آرميده را بيدار كرد؛ دشمني ها با همه ي شّدت آغاز شد 
و اگر نبود قدرت عظيم ايمان و انگيزه ي اين ملّت و رهبري 
آسماني و تأييدشده ي امام عظيم الّش��أن ما، تاب آوردن در 
برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، امكان پذير 
نمی شد. به رغم همه ي اين مشكالت طاقت فرسا، جمهوري 
اسالمي روز به روز گام های بلندتر و استوارتري به جلو برداشت. 
اين چهل سال، شاهد جهادهاي بزرگ و افتخارات درخشان 
و پيشرفت های ش��گفت آور در ايران اسالمي است. عظمت 
پيشرفت های چهل ساله ي ملّت ايران آنگاه به درستی ديده 
مي ش��ود كه اين مّدت، با مّدت های مش��ابه در انقالب های 
بزرگي همچون انقالب فرانسه و انقالب اكتبر شوروي و انقالب 

هند مقايسه شود. |  بقيه در صفحه ۲

 لشکر  رباتيک توئيتر 
براي نجات ورشو

شهادت جمعي از حافظان 
امنيت مردم در عمليات 
تروريستي  شرق کشور

 بي بی  سي هم به شکست 
 »اجماع سازي عليه ايران« در ورشو

که با به کارگيری ربات ها همراه بود، اعتراف کرد

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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سال بيست و يکم- شماره 5590 - 16 صفحه
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قطار شتابان انقالب اسالمي در حالي به چهلمين ايستگاه خود 
رسيده است كه اهتزاز پرچم ايمان و سربلندي ملت ايران در قلل 

رفيع افتخارآميز پيشرفت بر همگان هويداست. 
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