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ادامه از صفحه یک 
مديريت های جهادي الهللام گرفته از ايمان اسللامي و اعتقاد به اصل »ما 
مي توانيم« كه امام بزرگوار به همه ي ما آموخت، ايران را به عّزت و پيشرفت 

در همه ي عرصه ها رسانيد. 
     انقالب به یک انحطاط تاریخي طوالني پایان داد

انقاب به يك انحطاط تاريخي طوالني پايان داد و كشور كه در دوران پهلوي و 
قاجار به شّدت تحقير شده و به شّدت عقب مانده بود، در مسير پيشرفت سريع 
قرار گرفت؛ در گام نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادي را به حكومت 
مردمي و مردم سللاالري تبديل كرد و عنصر اراده ي ملّي را كه جان مايه  ي 
پيشرفت همه جانبه و حقيقي است در كانون مديريت كشور وارد كرد؛ آنگاه 
جوانان را ميدان دار اصلي حوادث و وارد عرصه مديريت كرد؛ روحيه  و باور »ما 
می توانيم« را به همگان منتقل كرد؛ به بركت تحريم دشمنان، اتّكا به توانايي 

داخلي را به همه آموخت و اين منشأ بركات بزرگ شد: 
اوالً: ثبات و امنيت كشللور و تماميت ارضي و حفاظللت از مرزها را كه آماج 
تهديد جّدي دشللمنان قرار گرفته بود ضمانت كرد و معجزه ي پيروزي در 
جنگ هشت ساله و شكست رژيم بعثي و پشتيبانان امريكايي و اروپايي و 

شرقي اش را پديد  آورد. 
ثانياً: موتور پيشران كشور در عرصه ي علم و فّناوري و ايجاد زيرساخت هاي 
حياتي و اقتصادي و عمراني شد كه تا اكنون ثمرات بالنده ي آن روز به روز 
فراگيرتر مي شللود. هزاران شللركت دانش بنيان، هزاران طرح زيرساختي 
و ضروري براي كشللور در حوزه هاي عمران و حمل و نقل و صنعت و نيرو 
و معدن و سللامت و كشللاورزي و آب و غيره، ميليون ها تحصيل كرده ي 
دانشللگاهي يا در حال تحصيل، هزاران واحد دانشگاهي در سراسر كشور، 
دهها طرح بزرگ از قبيل چرخه ي سوخت هسته اي، سلّول هاي بنيادي، 
فناوري نانو، زيست فّناوري و غيره با رتبه هاي نخستين در كّل جهان، شصت 
برابر شدن صادرات غيرنفتي، نزديك به ده برابر شدن واحدهاي صنعتي، 
دهها برابر شدن صنايع از نظر كيفي، تبديل صنعت مونتاژ به فّناوري بومي، 
برجستگي محسوس در رشته هاي گوناگون مهندسي از جمله در صنايع 
دفاعي، درخشش در رشته هاي مهم و حّساس پزشكي و جايگاه مرجعيت 
در آن و دهها نمونه ي ديگر از پيشرفت، محصول آن روحيه و آن حضور و آن 
احساس جمعي است كه انقاب براي كشور به ارمغان آورد. ايراِن پيش  از 
انقاب، در توليد علم و فّناوري صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز 

ترجمه هنري نداشت. 
     انقالب مشاركت مردمي را به اوج رسانيد

ثالثاً: مشاركت مردمي را در مسائل سياسي مانند انتخابات، مقابله با فتنه هاي 
داخلي، حضور در صحنه هاي ملّي و استكبارسللتيزي به اوج رسانيد و در 
موضوعات اجتماعي مانند كمك رساني ها و فعاليت های نيكوكاري كه از 
پيش  از انقاب آغاز شده بود، افزايش چشمگير داد. پس  از انقاب، مردم در 
مسابقه  ي خدمت رساني در حوادث طبيعي و كمبودهاي اجتماعي مشتاقانه 

شركت می كنند. 
رابعاً: بينش سياسي آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بين المللي را به گونه ي 
شگفت آوري ارتقا  داد. تحليل سياسي و فهم مسائل بين المللي در موضوعاتي 
همچون جنايات غرب بخصوص امريكا، مسئله ي فلسطين و ظلم تاريخي به 
ملّت آن، مسئله ي جنگ افروزي ها و رذالت ها و دخالت های قدرت های قلدر 
در امور ملّت ها و امثال آن را از انحصار طبقه ي محدود و عزلت  گزيده اي به 
نام روشنفكر، بيرون آورد؛ اين گونه روشنفكري ميان عموم مردم در همه ي 
كشور و همه ي ساحت های زندگي جاري شد و مسائلي از اين دست حّتي 

براي نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت. 
    انقالب كفه عدالت را سنگين كرد

خامساً: كّفه ي عدالت را در تقسلليم امكانات عمومي كشور سنگين كرد. 
نارضايتي اين حقير از كاركرد عدالت در كشور به دليل آنكه اين ارزش واال 
بايد گوهر بي همتا بر تارك نظام جمهوري اسامي باشد و هنوز نيست، نبايد 
به اين معني گرفته شود كه براي اسللتقرار عدالت كار انجام نگرفته است. 
واقعيت آن است كه دستاوردهاي مبارزه با بي عدالتي در اين چهار دهه، با هيچ 
دوره ي ديگر گذشته قابل مقايسه نيست. در رژيم طاغوت بيشترين خدمات و 
درآمدهاي كشور در اختيار گروه كوچكي از پايتخت نشينان يا همسانان آنان 
در برخي ديگر از نقاط كشور بود. مردم بيشتر شهرها به ويژه مناطق دوردست 
و روستاها در آخر فهرسللت و غالباً محروم از نيازهاي اّوليه ي زيرساختي و 
خدمت رساني بودند. جمهوري اسامي در شمار موّفق ترين حاكميت های 
جهان در جابه جايي خدمت و ثروت از مركز به همه جاي كشور، و از مناطق 
مرّفه نشين شهرها به مناطق پايين دست آن بوده است. آمار بزرگ راه سازي و 
خانه سازي و ايجاد مراكز صنعتي و اصاح امور كشاورزي و رساندن برق و آب 
و مراكز درماني و واحدهاي دانشگاهي و سّد و نيروگاه و امثال آن به دورترين 
مناطق كشور، حقيقتاً افتخارآفرين است؛ بي شك اين همه، نه در تبليغات 
نارساي مسئوالن انعكاس يافته  و نه زبان بدخواهان خارجي و داخلي به آن 
اعتراف كرده است؛ ولي هست و حسنه اي براي مديران جهادي و با اخاص 
نزد خدا و خلق است. البّته عدالت مورد انتظار در جمهوري اسامي كه مايل 
است پيرو حكومت علوي شناخته شود، بسي برتر از اينها است و چشم اميد 

براي اجراي آن به شما جوان ها است كه در ادامه بدان خواهم پرداخت. 
   جمهوري اسالمي فضا را به سود دین و اخالق دگرگون كرد 

سادساً: عيار معنويت و اخاق را در فضاي عمومي جامعه به گونه ای چشمگير 
افزايش داد. اين پديده ي مبارك را رفتللار و منش حضرت امام خميني در 
طول دوران مبارزه و پس  از پيروزي انقاب، بيللش  از هر چيز رواج داد؛ آن 
انسان معنوي و عارف و وارسللته از پيرايه هاي ماّدي، در رأس كشوري قرار 
گرفت كه مايه هاي ايمان مردمش بسي ريشه دار و عميق بود. هرچند دست 
تطاول تبليغات مرّوج فسللاد و بي بندوباري در طول دوران پهلوي ها به آن 
ضربه هاي سخت زده و لجنزاري از آلودگي اخاقي غربي را به درون زندگي 
مردم متوّسط و بخصوص جوانان كشانده بود، ولي رويكرد ديني و اخاقي در 
جمهوري اسامي، دل های مستعد و نوراني به ويژه جوانان را مجذوب كرد و 
فضا به سود دين و اخاق دگرگون شد. مجاهدت های جوانان در ميدان های 
سخت از جمله دفاع مقّدس، با ذكر و دعا و روحيه ي برادري و ايثار همراه شد 
و ماجراهاي صدر اسللام را زنده و نمايان در برابر چشم همه نهاد. پدران و 
مادران و همسران با احساس وظيفه ي ديني از عزيزان خود كه به جبهه هاي 
گوناگون جهاد مي شتافتند دل كندند و سپس، آنگاه كه با پيكر خون آلود 
يا جسم آسيب ديده ي آنان روبه رو شدند، مصيبت را با شكر همراه كردند. 
مساجد و فضاهاي ديني رونقي بي سللابقه گرفت. صف نوبت براي اعتكاف 
از هزاران جوان و اسللتاد و دانشللجو و زن و مرد و صف نوبت براي اردوهاي 
جهادي و جهادسازندگي و بسيج سازندگي از هزاران جوان داوطلب و فداكار 
آكنده شد. نماز و حج و روزه داري و پياده روي زيارت و مراسم گوناگون ديني 
و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ويژه ميان جوانان رونق 
يافت و تا امروز، روز به روز بيشللتر و با كيفيت تر شده است. و اينها همه در 
دوراني اتّفاق افتاده كه سقوط اخاقي روزافزون غرب و پيروانش و تبليغات پُر 
حجم آنان براي كشاندن مرد و زن به لجنزارهاي فساد، اخاق و معنويت را در 
بخش های عمده ي عالم منزوي كرده است؛ و اين معجزه اي ديگر از انقاب و 

نظام اسامي فّعال و پيشرو است. 
    گام دوم پيشبرد انقالب را جوانان باید بردارند

سابعاً: نماد پر ابّهت و با شللكوه و افتخارآميز ايسللتادگي در برابر قلدران و 
زورگويان و مستكبران جهان و در رأس آنان امريكاي جهان خوار و جنايت كار، 
روز به روز برجسته تر شد. در تمام اين چهل سال، تسليم ناپذيري و صيانت 
و پاسداري از انقاب و عظمت و هيبت الهي آن و گردن برافراشته ي آن در 
مقابل دولت های متكّبر و مستكبر، خصوصيت شناخته شده ي ايران و ايراني 
به ويژه جوانان اين مرز و بوم به شللمار مي رفته است. قدرت های انحصارگر 
جهان كه همواره حيات خود را در دست اندازي به استقال ديگر كشورها و 
پايمال كردن منافع حياتي آنها براي مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر ايران 
اسامي و انقابي، اعتراف به ناتواني كردند. ملّت ايران در فضاي حيات بخش 
انقاب توانست نخست دست نشانده ي امريكا و عنصر خائن به ملّت را از كشور 
برانَد و پس از  آن هم تا امروز از سلطه ي دوباره ي قلدران جهاني بر كشور با 

قدرت و شّدت جلوگيري كند. 
جوانان عزيز! اينها بخشللي محدود از سللرفصل هاي عمده در سرگذشت 
چهل ساله ي انقاب اسامي اسللت، انقاب عظيم و پايدار و درخشاني كه 

رهبر انقالب اسالمي در بيانيه اي مهم به مناسبت چهل سالگي انقالب با جوانان ایران سخن گفتند 
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شما به توفيق الهي بايد گام بزرگ دّوم را در پيشبرد 
آن برداريد. 

    بسياري از مشكالت كنوني
 ریشه در غفلت از شعارهاي انقالب دارد

محصول تاش چهل ساله، اكنون برابر چشم ما است: 
كشور و ملّتي مستقل، آزاد، مقتدر، با عّزت، متدين، 
پيشللرفته در علم، انباشللته از تجربه هايي گرانبها، 
مطمئن و اميدوار، داراي تأثير اساسللي در منطقه و 
داراي منطق قوي در مسللائل جهاني، ركورددار در 
شتاب پيشرفت های علمي، ر كورددار در رسيدن به 
رتبه هاي باال در دانش ها و فّناوري هاي مهم از قبيل 
هسته اي و سلّول هاي بنيادي و نانو و هوافضا و امثال 
آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعي، سرآمد در 
انگيزه هاي جهادي ميان جوانان، سرآمد در جمعيت 
جوان كارآمد، و بسي ويژگي هاي افتخارآميز ديگر كه 
همگي محصول انقاب و نتيجه ي جهت گيري هاي 
انقابي و جهادي اسللت. و بدانيد كه اگر بي توّجهي 
به شللعارهاي انقاب و غفلت از جريللان انقابي در 
برهه هايي از تاريخ چهل ساله نمي بود لل كه متأسفانه 
بود و خسارت بار هم بود لل بي شللك دستاوردهاي 
انقاب از اين بسي بيشتر و كشور در مسير رسيدن 
به آرمان های بزرگ بسللي جلوتر بود و بسللياري از 

مشكات كنوني وجود نمي داشت. 
    چال�ش امروز با مس�تكبران تفاوتي كاماًل 

معنادار با آغاز انقالب دارد
ايران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقاب با چالش هاي 
مستكبران روبه رو است اّما با تفاوتي كامًا معني دار. 
اگر آن روز چالش با امريكا بر سر كوتاه كردن دست 
عّمال بيگانه يا تعطيلي سفارت رژيم صهيونيستي 
در تهران يا رسوا كردن النه ي جاسوسي بود، امروز 
چالش بر سللِر حضور ايران مقتدر در مرزهاي رژيم 
صهيونيستي و برچيدن بساط نفوذ نامشروع امريكا 
از منطقه ي غرب آسيا و حمايت جمهوري اسامي 
از مبارزات مجاهدان فلسطيني در قلب سرزمين هاي 
اشغالي و دفاع از پرچم برافراشته ي حزب الّل و مقاومت 
در سراسر اين منطقه است. و اگر آن روز، مشكل غرب 
جلوگيري از خريد تسللليحات ابتدايللي براي ايران 
بود، امروز مشللكل او جلوگيري از انتقال ساح های 
پيشرفته ي ايراني به نيروهاي مقاومت است. و اگر آن 
روز گمان امريكا آن بود كه با چند ايراني خودفروخته 
يا با چند هواپيما و بالگرد خواهد توانسللت بر نظام 
اسللامي و ملّت ايران فائق آيد، امروز براي مقابله ي 
سياسي و امنيتي با جمهوري اسامي، خود را محتاج 
به يك ائتاف بللزرگ از دهها دولت معاند يا مرعوب 
مي بيند و البّته باز هم در رويارويي، شكست مي خورد. 
ايران به بركت انقللاب، اكنون در جايگاهي متعالي 
و شايسته ي ملّت ايران در چشللم جهانيان و عبور 
كرده از بسي گردنه هاي دشللوار در مسائل اساسي 

خويش است. 
    نيروي مستعد و كارآمد 

 مهم ترین ظرفيت اميدبخش كشور
اّما راه طي شده فقط قطعه اي از مسير افتخارآميز به 
سوي آرمان های بلند نظام جمهوري اسامي است. 
دنباله ي اين مسللير كه به گمان زياد، به دشللواري 
گذشته ها نيست، بايد با هّمت و هشياري و سرعت 
عمل و ابتكار شما جوانان طي شود. مديران جوان، 
كارگزاران جوان، انديشمندان جوان، فّعاالن جوان، 
در همه ي ميدان های سياسي و اقتصادي و فرهنگي و 
بين المللي و نيز در عرصه هاي دين و اخاق و معنويت 
و عدالت، بايد شانه هاي خود را به زير بار مسئوليت 
دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گيرند، 
نگاه انقابي و روحيه ي انقابي و عمل جهادي را به 
كار بندند و ايران عزيز را الگوي كامل نظام پيشرفته ي 
اسامي بسازند. نكته ي مهّمي كه بايد آينده سازان در 
نظر داشته باشند، اين است كه در كشوري زندگي 
می كنند كه از نظر ظرفيت های طبيعي و انسللاني، 
كم نظير است و بسللياري از اين ظرفيت ها با غفلت 
دست اندركاران تاكنون بي استفاده يا كم استفاده مانده 
است. هّمت هاي بلند و انگيزه هاي جوان و انقابي، 
خواهند توانسللت آنها را فّعال و در پيشرفت ماّدي و 

معنوي كشور به معني واقعي جهش ايجاد كنند. 
مهم ترين ظرفيت اميدبخش كشور، نيروي انساني 
مستعد و كارآمد با زيربناي عميق و اصيل ايماني و 
ديني اسللت. جمعيت جوان زير ۴۰  سال كه بخش 
مهّمي از آن نتيجه ي موج جمعيتي ايجاد شللده در 

دهه ي ۶۰ اسللت، فرصت ارزشللمندي براي كشور 
اسللت. ۳۶ ميليون نفر در سللنين ميانه ي ۱۵ و ۴۰ 
سالگي، نزديك به ۱۴ ميليون نفر داراي تحصيات 
عالي، رتبه ي دّوم جهللان در دانش آموختگان علوم 
و مهندسللي، انبوه جواناني كه بللا روحيه ي انقابي 
رشللد كرده و آماده ي تاش جهادي براي كشورند، 
و جمع چشمگير جوانان محّقق و انديشمندي كه 
به آفرينش های علمللي و فرهنگي و صنعتي و غيره 
اشتغال دارند؛ اينها ثروت عظيمي براي كشور است 
كه هيچ اندوخته ي ماّدي با آن مقايسه نمی تواند شد. 
به جز اينها، فرصت های ماّدي كشللور نيز فهرستي 
طوالني را تشللكيل می دهد كه مديللران كارآمد و 
پُرانگيللزه و خردمنللد مي تواننللد با فّعللال كردن 
و بهره گيللري از آن، درآمدهاي ملّي را با جهشللي 
نمايان افزايش داده و كشور را ثروتمند و بي نياز و به 
معني واقعي داراي اعتماد به نفس كنند و مشكات 
كنوني را برطرف نمايند. ايران با دارا بودن يك درصد 
جمعيت جهان، داراي ۷ درصد ذخاير معدني جهان 
اسللت: منابع عظيم زيرزميني، موقعيت استثنائي 
جغرافيايي ميان شللرق و غرب و شللمال و جنوب، 
بازار بزرگ ملّي، بازار بزرگ منطقه اي با داشتن ۱۵ 
همسللايه با ۶۰۰ ميليون جمعيت، سواحل دريايي 
طوالنللي، حاصلخيزي زمين با محصللوالت متنّوع 
كشاورزي و باغي، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش هايی 
از ظرفيت های كشور است؛ بسللياري از ظرفيت ها 
دست نخورده مانده است. گفته شده  است كه ايران از 
نظر ظرفيت های استفاده نشده ي طبيعي و انساني در 
رتبه ي اّول جهان است. بي شك شما جوانان مؤمن و 
پُرتاش خواهيد توانست اين عيب بزرگ را برطرف 
كنيد. دهه ي دّوم چشللم انداز، بايللد زمان تمركز بر 
بهره برداري از دستاوردهاي گذشته و نيز ظرفيت های 
استفاده نشده باشد و پيشرفت كشور از جمله در بخش 

توليد و اقتصاد ملّي ارتقا  يابد. 
    نگاه خوش بينانه به آینده

 كليد اساسي همه قفل هاست
اكنون به شما فرزندان عزيزم در مورد چند سرفصل 
اساسي توصيه هايي می كنم. اين سرفصل ها عبارتند 
از: علم و پژوهش، معنويت و اخاق، اقتصاد، عدالت و 
مبارزه با فساد، استقال و آزادي، عّزت ملّي و روابط 

خارجي و مرزبندي با دشمن، سبك زندگي. 
اّما پيش از همه چيز، نخسللتين توصيه ي من اميد 
و نگاه خوش بينانه به آينده اسللت. بدون اين كليد 
اساسي همه ي قفل ها، هيچ گامي نمي توان برداشت. 
آنچه مي گويم يك اميد صادق و مّتكي به واقعيت های 
عيني است. اين جانب همواره از اميد كاذب و فريبنده  
دوري جسللته ام، اّما خود و همه را از نوميدي بي جا 
و ترس كاذب نيز برحذر داشته  ام و برحذر می دارم. 
در طول اين چهل سللال - و اكنون مانند هميشلله 
-  سياست تبليغي و رسللانه اي دشمن و فّعال ترين 
برنامه هاي آن، مأيوس سازي مردم و حّتي مسئوالن و 
مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، تحليل هاي 
مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعيت ها، پنهان كردن 
جلوه هاي اميدبخش، بزرگ كردن عيوب كوچك و 
كوچك نشان دادن يا انكار محّسنات بزرگ، برنامه  ي 
هميشگي هزاران رسانه ي صوتي و تصويري و اينترنتي 
دشمنان ملّت ايران است؛ و البّته دنباله هاي آنان در 
داخل كشور نيز قابل مشللاهده اند كه با استفاده از 
آزادي ها در خدمت دشللمن حركت می كنند. شما 
جوانان بايد پيش گام در شكسللتن اين محاصره ي 
تبليغاتي باشيد. در خود و ديگران نهال اميد به آينده 
را پرورش دهيد. ترس و نوميدي را از خود و ديگران 
برانيد. اين نخستين و ريشه اي ترين جهاد شما است. 
نشانه هاي اميدبخش لل كه به برخي از آنها اشاره شد لل 
در برابر چشم شما است. رويش هاي انقاب بسي فراتر 
از ريزش ها است و دست ودل های امين و خدمتگزار، 
به مراتب بيشتر از مفسدان و خائنان و كيسه دوختگان 
است. دنيا به جوان ايراني و پايداري ايراني و ابتكارهاي 
ايراني، در بسياري از عرصه ها با چشم تكريم و احترام 
می نگرد. قدر خود را بدانيد و با قّوت خداداد، به سوي 

 آينده خيز برداريد و حماسه بيافرينيد. 
    و اّما توصيه ها: 

۱( علم و پژوهش: دانش، آشكارترين وسيله ي عّزت 
و قدرت يك كشور است. روي ديگر دانايي، توانايي 
است. دنياي غرب به بركت دانش خود بود كه توانست 
براي خود ثروت و نفوذ و قدرت دويست ساله فراهم 

كند و با وجود تهيدسللتي در بنيان هللای اخاقي و 
اعتقادي، با تحميل سللبك زندگي غربي به جوامع 
عقب مانده از كاروان علم، اختيار سياست و اقتصاد 
آنها را به دست گيرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند 
آنچه غرب كرد، توصيه نمي كنيم، اما مؤكداً به نياز 
كشور به جوشاندن چشللمه ي دانش در ميان خود 
اصرار مي ورزيم. بحمدالّل استعداد علم و تحقيق در 
ملّت ما از متوّسط جهان باالتر است. اكنون نزديك به 
دو دهه است كه رستاخيز علمي در كشور آغاز شده و 
با سرعتي كه براي ناظران جهاني غافل گيركننده بود 
لل يعني يازده برابر شتاب رشد متوّسط علم در جهان 
لل به پيش رفته است. دستاوردهاي دانش و فّناوري ما 
در اين مّدت كه ما را به رتبه شانزدهم در ميان بيش از 
دويست كشور جهان رسانيد و مايه ي شگفتي ناظران 
جهاني شد و در برخي از رشته هاي حّساس و نو پديد 
به رتبه هاي نخستين ارتقا داد، همه و همه در حالي 
اتّفاق افتاده كه كشور دچار تحريم مالي و تحريم علمي 
بوده است. ما با وجود شللنا در جهت مخالف جريان 
دشمن ساز، به ركوردهاي بزرگ دست يافته ايم و اين 
نعمت بزرگي است كه به خاطر آن بايد روز و شب خدا 

را سپاس گفت. 
    جوان�ان دش�من را در جهاد علم�ي ناكام 

سازند
اّما آنچه من مي خواهم بگويم اين اسللت كه اين راه 
طي شللده، با همه ي اهميتش فقط يللك آغاز بوده 
اسللت و نه بيشللتر. ما هنوز از قلّه هاي دانش جهان 
بسيار عقبيم؛ بايد به قلّه ها دست يابيم. بايد از مرزهاي 
كنوني دانش در مهم ترين رشللته ها عبور كنيم. ما 
از اين مرحله هنوز بسلليار عقبيم؛ ما از صفر شروع 
كرده ايم. عقب ماندگي شللرم آور علمللي در دوران 
پهلوي ها و قاجارها در هنگامي كه مسابقه ي علمي 
دنيا تازه شروع شللده بود، ضربه ي سختي بر ما وارد 
كرده و ما را از اين كاروان شللتابان، فرسنگ ها عقب 
نگه داشللته بود. ما اكنون حركت را  آغللاز كرده و با 
شللتاب پيش مي رويم ولي اين شتاب بايد سال ها با 
شّدت باال ادامه يابد تا آن عقب افتادگي جبران شود. 
اينجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهيان و مراكز 
پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدي در اين باره 
تذكر و هشدار و فراخوان داده ام، ولي اينك مطالبه ي 
عمومي من از شما جوانان آن اسللت كه اين راه را با 
احساس مسئوليت بيشللتر و همچون يك جهاد در 
پيش گيريد. سنگ بناي يك انقاب علمي در كشور 
گذاشته شده و اين انقاب، شهيداني از قبيل شهداي 
هسته اي نيز داده است. به پاخيزيد و دشمن بدخواه 
و كينه توز را كه از جهاد علمي شما به شّدت بيمناك 

است ناكام سازيد. 
    نباید اجازه داد جهّنمي ه�ا مردم را با زور و 

فریب، جهّنمي كنند
۲( معنويت و اخاق: معنويت به معني برجسته كردن 
ارزش های معنوي از قبيل: اخاص، ايثار، توكل، ايمان 
در خود و در جامعه اسللت، و اخاق به معني رعايت 
فضيلت هايی چون خيرخواهي، گذشللت، كمك به 
نيازمند، راسللتگويي، شللجاعت، تواضع، اعتماد به 
نفس و ديگر خلقيات نيكو است. معنويت و اخاق، 
جهت دهنده ي هملله ي حركت هللا و فعاليت های 
فردي و اجتماعي و نياز اصلي جامعه است؛ بودن آنها، 
محيط زندگي را حّتي با كمبودهاي ماّدي، بهشت 
مي سللازد و نبودن آن حّتي با برخللورداري ماّدي، 

جهّنم مي آفريند. 
شعور معنوي و وجدان اخاقي در جامعه هرچه بيشتر 
رشد كند بركات بيشتري به بار مي آورد؛ اين، بي گمان 
محتاج جهاد و تاش است و اين تاش و جهاد، بدون 
همراهي حكومت ها توفيق چنداني نخواهد يافت. 
اخاق و معنويت، البّته با دسللتور و فرمان به دست 
نمي آيد، پس حكومت ها نمي تواننللد آن را با قدرت 
قاهره ايجاد كننللد، اّما اوالً خود بايللد منش و رفتار 
اخاقي و معنوي داشته باشند و ثانياً زمينه  را براي 
رواج آن در جامعه فراهم كنند و به نهادهاي اجتماعي 
در اين باره ميدان دهند و كمك برسانند؛ با كانون های 
ضّد معنويت و اخاق، به شيوه ي معقول بستيزند و 
خاصه اجازه ندهند كه جهّنمي هللا مردم را با زور و 

فريب، جهّنمي كنند. 
ابزارهاي رسانه اي پيشللرفته و فراگير، امكان بسيار 
خطرناكي در اختيار كانون های ضّد معنويت و ضّد 
اخللاق نهاده اسللت و هم اكنون تهاجللم روزافزون 

دشمنان به دل های پاك جوانان و نوجوانان و حّتي 
نونهاالن با بهره گيري از اين ابزارها را به چشم خود 
مي بينيم. دستگاه هاي مسئول حكومتي در اين باره 
وظايفي سنگين بر عهده دارند كه بايد هوشمندانه و 
كاماً مسئوالنه صورت گيرد. و اين البّته به معني رفع 
مسئوليت از اشخاص و نهادهاي غيرحكومتي نيست. 
در دوره ي پيللش  رو بايد در اين باره هللا برنامه هاي 
كوتاه مّدت و ميان مّدت جامعي تنظيم و اجرا شود؛ 

ان شاء الّل. 
    چال�ش اقتص�ادي ناش�ي از عملكردهاي 

ضعيف است
۳( اقتصاد: اقتصاد يك نقطه ي كليدي تعيين كننده 
اسللت. اقتصاد قوي، نقطلله ي قّوت و عامللل مهّم 
سلطه ناپذيري و نفوذناپذيري كشور است و اقتصاد 
ضعيف، نقطه ي ضعف و زمينه  سللاز نفوذ و سلطه و 
دخالت دشمنان است. فقر و غنا در ماّديات و معنويات 
بشللر، اثر مي گذارد. اقتصاد البّته هللدف جامعه ي 
اسامي نيست، اّما وسلليله اي اسللت كه بدون آن 
نمي توان به هدف ها رسيد. تأكيد بر تقويت اقتصاد 
مستقّل كشور كه مبتني  بر توليد انبوه و با كيفيت 
و توزيع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بي  اسراف، 
و مناسبات مديريتي خردمندانه است و در سال های 
اخير از سوي اينجانب بارها تكرار و بر آن تأكيد شده، 
به خاطر همين تأثير شگرفي است كه اقتصاد مي تواند 
بر زندگي امروز و فرداي جامعه بگذارد. انقاب اسامي 
راه نجات از اقتصاد ضعيف و وابسللته و فاسد دوران 
طاغوت را به ما نشان داد، ولي عملكردهاي ضعيف، 
اقتصاد كشور را از بيرون و درون دچار چالش ساخته 
اسللت. چالش بيروني تحريم و وسوسه هاي دشمن 
است كه در صورت اصاح مشللكل دروني، كم اثر و 
حّتي بي اثر خواهد شد. چالش دروني عبارت از عيوب 

ساختاري و ضعف های مديريتي است. 
    سياس�ت های اقتصاد مقاومت�ي، راه حل 

مشكالت اقتصادي
مهم ترين عيوب، وابسللتگي اقتصاد به نفت، دولتي 
بودن بخش هايی از اقتصللاد كه در حيطه ي وظايف 
دولت نيسللت، نگاه به خارج و نه بلله توان و ظرفيت 
داخلي، اسللتفاده ي اندك از ظرفيت نيروي انساني 
كشللور، بودجه بندي معيوب و نامتوازن، و سرانجام 
عدم ثبات سياست های اجرايي اقتصاد و عدم رعايت 
اولويت ها و وجود هزينه هاي زائد و حّتي مسرفانه در 
بخش هايی از دستگاه هاي حكومتي است. نتيجه ي 
اينها مشكات زندگي مردم از قبيل بي كاري جوان ها، 

فقر درآمدي در طبقه ي ضعيف و امثال آن است. 
راه حّل اين مشكات، سياست های اقتصاد مقاومتي 
اسللت كه بايللد برنامه هللاي اجرايي بللراي همه ي 
بخش های آن تهيه و با قدرت و نشاط كاري و احساس 
مسئوليت، در دولت ها پيگيري و اقدام شود. درون زايي 
اقتصاد كشور، مولّد شللدن و دانش بنيان شدن آن، 
مردمي كردن اقتصاد و تصّدی گری نكردن دولت، 
برون گرايي با اسللتفاده از ظرفيت هايللی كه قبًا به 
آن اشاره شللد، بخش های مهّم اين راه حل ها است. 
بي گمان يك مجموعه ي جوان و دانا و مؤمن و مسلّط 
بر دانسللته هاي اقتصللادي در درون دولت خواهند 

توانست به اين مقاصد برسللند. دوران پيِش  رو بايد ميدان فّعاليت چنين 
مجموعه اي باشد. 

    جوانان عزیز بدانند همه   راه حل ها در داخل كشور است
جوانان عزيز در سراسر كشور بدانند كه همه ي راه حل ها در داخل كشور است. 
اينكه كسي گمان كند كه »مشكات اقتصادي صرفاً ناشي از تحريم است و 
علّت تحريم هم مقاومت ضّد استكباري و تسليم نشدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشللمن و بوسه زدن بر پنجه ي گرگ است« 
خطايي نابخشودني است. اين تحليل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم 
برخي غفلت زدگان داخلي صادر می شود، اّما منشللأ آن، كانون های فكر و 
توطئه ي خارجي است كه با صد زبان به تصميم سازان و تصميم گيران و افكار 

عمومي داخلي القا می شود. 
    وجوب دستگاهي كارآمد براي مقابله با فساد

۴( عدالت و مبارزه با فساد: اين دو الزم و ملزوم يكديگرند. فساد اقتصادي 
و اخاقي و سياسللي، توده ي چركين كشللورها و نظام ها و اگر در بدنه ي 
حكومت ها عارض شللود، زلزله ي ويرانگر و ضربه زننده به مشروعيت آنها 
اسللت؛ و اين براي نظامي چون جمهوري اسامي كه نيازمند مشروعيتي 
فراتر از مشللروعيت های مرسللوم و مبنايی تر از مقبوليت اجتماعي است، 
بسلليار جّدي تر و بنياني تر از ديگر نظام ها است. وسوسلله ي مال و مقام و 
رياسللت، حّتي در َعلَوي ترين حكومت تاريخ يعني حكومت خود حضرت 
امير  المؤمنين )عليه الّسام( كساني را لغزاند، پس خطر بُروز اين تهديد در 
جمهوري اسامي هم كه روزي مديران و مسئوالنش مسابقه ي زهد انقابي 
و ساده زيستي مي دادند، هرگز بعيد نبوده و نيست؛ و اين ايجاب مي كند كه 
دستگاهي كارآمد با نگاهي تيزبين و رفتاري قاطع در قواي سه گانه حضور 
دائم داشته باشللد و به معناي واقعي با فسللاد مبارزه كند، به ويژه در درون 

دستگاه هاي حكومتي. 
البّته نسبت فساد در ميان كارگزاران حكومت جمهوري اسامي در مقايسه 
با بسياري از كشورهاي ديگر و بخصوص با رژيم طاغوت كه سر تا پا فساد و 
فسادپرور بود، بسي كمتر است و بحمدالّل مأموران اين نظام غالباً سامت 
خود را نگاه داشته اند، ولي حّتي آنچه هست غيرقابل قبول است. همه بايد 
بدانند كه طهارت اقتصادي شللرط مشللروعيت همه ي مقامات حكومت 
جمهوري اسامي است. همه بايد از شيطان حرص برحذر باشند و از لقمه ي 
حرام بگريزند و از خداوند در اين باره كمك بخواهند و دستگاه هاي نظارتي 
و دولتي بايد با قاطعيت و حساسيت، از تشكيل نطفه ي فساد پيشگيري و 
با رشد آن مبارزه كنند. اين مبارزه نيازمند انسان هايی با ايمان و جهادگر، و 
منيع الّطبع با دستاني پاك و دل هايی نوراني است. اين مبارزه بخش اثرگذاري 
است از تاش همه جانبه اي كه نظام جمهوري اسامي بايد در راه استقرار 

عدالت به كار برد. 
    چشم اميد اجراي سياست های عدالت محور به جوانان است

عدالت در صدر هدف های اّوليه ي همه  ي بعثت هاي الهي است و در جمهوري 
اسامي نيز داراي همان شأن و جايگاه است؛ اين، كلمه اي مقّدس در همه ي 
زمان ها و سرزمين ها است و به صورت كامل، جز در حكومت حضرت ولي عصر 
)ارواحنافداه( ميّسر نخواهد شد ولي به صورت نسبي، همه جا و همه وقت 
ممكن و فريضه اي بر عهللده ي همه به ويژه حاكمان و قدرتمندان اسللت. 
جمهوري اسللامي ايران در اين راه گام های بلندي برداشته است كه قبًا 
بدان اشاره اي كوتاه رفت؛ و البّته در توضيح و تشريح آن بايد كارهاي بيشتري 
صورت گيرد و توطئه ي واژگونه نمايي و الاقل سكوت و پنهان سازي كه اكنون 

برنامه ي جّدي دشمنان انقاب است، خنثي گردد. 
با اين همه اينجانب به جوانان عزيزي كه آينده ي كشور، چشم انتظار آنها 
است صريحاً مي گويم آنچه تاكنون شده با آنچه بايد مي شده و بشود، داراي 
فاصله  اي ژرف است. در جمهوري اسامي، دل های مسئوالن به طور دائم بايد 
براي رفع محروميت ها بتپد و از شكاف هاي عميق طبقاتي به شّدت بيمناك 
باشد. در جمهوري اسامي كسب ثروت نه تنها جرم نيست كه مورد تشويق 
نيز هست، اّما تبعيض در توزيع منابع عمومي و ميدان دادن به ويژه خواري و 
مدارا با فريبگران اقتصادي كه همه به بي عدالتي مي انجامد، به شّدت ممنوع 
است؛ همچنين غفلت از قشرهاي نيازمند حمايت، به هيچ رو مورد قبول 
نيست. اين سخنان در قالب سياست ها و قوانين، بارها تكرار شده است ولي 
براي اجراي شايسته ي آن چشم اميد به شما جوان ها است؛ و اگر زمام اداره ي 
بخش های گوناگون كشللور به جوانان مؤمن و انقابي و دانا و كاردان لل كه 
بحمدالّل كم نيستند لل سپرده شود، اين اميد برآورده خواهد شد؛ ان شاءالّل. 

    استقالل و آزادي ثمره فداكاري صدها هزار انسان فداكار
۵( استقال و آزادي: استقال ملّي به معني آزادي ملّت و حكومت از تحميل 
و زورگويي قدرت های سلطه گر جهان اسللت. و آزادي اجتماعي به معناي 
حّق تصميم گيري و عمل كردن و انديشيدن براي همه ي افراد جامعه است؛ 
و اين هر دو از جمله ي ارزش های اسللامي اند و اين هر دو عطيه ي الهي به 
انسللان هايند و هيچ كدام تفّضل حكومت ها به مردم نيستند. حكومت ها 
موّظف به تأمين اين دو اند. منزلت آزادي و استقال را كساني بيشتر مي دانند 
كه براي آن جنگيده اند. ملّت ايران با جهاد چهل ساله ي خود از جمله ي آنها 
است. استقال و آزادي كنوني ايران اسامي، دستاورد، بلكه خون آورِد صدها 
هزار انسان واال و شجاع و فداكار اسللت؛ غالباً جوان، ولي همه در رتبه هاي 
رفيع انسانيت. اين ثمر شللجره ي طيبه ي انقاب را با تأويل و توجيه هاي 
ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمي توان در خطر قرار داد. همه  -  مخصوصاً 
دولت جمهوري اسامي   -    موّظف به حراست از آن با همه ي وجودند. بديهي 
است كه »استقال« نبايد به معني زنداني كردن سياست و اقتصاد كشور در 
ميان مرزهاي خود، و »آزادي« نبايد در تقابل با اخاق و قانون و ارزش های 

الهي و حقوق عمومي تعريف شود. 
    دولت باید مرزبندي خود را با سردمداران نظام سلطه حفظ كند

۶( عّزت ملّي، روابط خارجي، مرزبندي با دشمن: اين هر سه، شاخه هايي از 
اصِل »عّزت، حكمت، و مصلحت« در روابط بين المللي اند. صحنه ي جهاني، 
امروز شاهد پديده هايی است كه تحّقق يافته يا در آستانه  ي ظهورند: تحّرك 
جديد نهضت بيداري اسامي بر اساس الگوي مقاومت در برابر سلطه ي 
امريكا و صهيونيسم؛ شكسللت سياسللت های امريكا در منطقه ي غرب 
آسيا و زمين گير شللدن همكاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور 
قدرتمندانه ي سياسي جمهوري اسامي در غرب آسيا و بازتاب وسيع آن 

در سراسر جهان سلطه. 
اينها بخشي از مظاهر عّزت جمهوري اسامي اسللت كه جز با شجاعت و 
حكمت مديران جهادي به دست نمي آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ 
پيشنهادهاي آنها عموماً شامل فريب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ايران 
عاوه  بر امريكاي جنايت كار، تعدادي از دولت های اروپايي را نيز خدعه گر و 
غيرقابل اعتماد می داند. دولت جمهوري اسامي بايد مرزبندي خود را با آنها 
با دّقت حفظ كند؛ از ارزش های انقابي و ملّي خود، يك گام هم عقب نشيني 
نكند؛ از تهديدهاي پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عّزت كشور و ملّت خود 
را در نظر داشته باشد و حكيمانه و مصلحت جويانه و البّته از موضع انقابي، 
مشكات قابل حل خود را با آنان حل كند. در مورد امريكا حّل هيچ مشكلي 
متصّور نيسللت و مذاكره با آن جز زيان ماّدي و معنوي محصولي نخواهد 

داشت. 
    مقابله با سبک زندگي غربي نيازمند جهادي همه جانبه

۷( سبك زندگي: سخن الزم در اين باره بسلليار است. آن را به فرصتي 
ديگر وا مي گذارم و به هميللن جمله اكتفا مي كنم كلله تاش غرب در 
ترويج سللبك زندگي غربي در ايللران، زيان های بي جبللران اخاقي و 
اقتصادي و ديني و سياسي به كشللور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، 
جهادي همه جانبه و هوشللمندانه مي طلبد كه باز چشم اميد در آن به 

شما جوان ها است. 
در پايان از حضور سللرافرازانه و افتخارانگيز و دشمن شكن ملّت عزيز در 
بيست ودّوم بهمن و چهلمين سالگرد انقاب عظيم اسامي تشكر مي كنم 
و پيشاني سپاس بر درگاه حضرت حق مي سايم. سام بر حضرت بقيه الل 
)ارواحنا فداه(؛ سام بر ارواح طيبه ي شهيدان واال مقام و روح مطّهر امام 

بزرگوار؛ و سام بر همه ي ملّت عزيز ايران و سام ويژه به جوانان. 
 دعاگوی شما   
سّيدعلی خامنه ای
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

جوانان عزیز در سراسر كشور بدانند 
كه همه    راه حل ها در داخل كش�ور 
اس�ت. اینكه كس�ي گمان كند كه 
»مش�كالت اقتصادي صرفًا ناش�ي 
از تحریم اس�ت و عّل�ت تحریم هم 
مقاومت ضّد اس�تكباري و تس�ليم 
نش�دن در برابر دش�من است؛ پس 
راه حل، زان�و زدن در برابر دش�من 
و بوس�ه زدن بر پنجه   گرگ اس�ت« 
خطایي نابخشودني است. این تحليل 
سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم 
برخ�ي غفل�ت زدگان داخلي صادر 
می ش�ود، اّما منش�أ آن، كانون های 
فكر و توطئه   خارجي است كه با صد 
زبان به تصميم سازان و تصميم گيران 
و افكار عمومي داخلي القا می شود


