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 محمد خداپرست
فراز و فرودهلاي نظام جمهوري اسلامي طي چهار 
دهه اخير بر كسلي پوشليده نيسلت. گاهي اوقات 
مسلير نظام در شليب حضيض قرار گرفتله و گاه به 
سلمت اوج حركلت مي كنلد. در اين ميانله ممكن 
اسلت بيم ها باعث كمرنگ شلدن اميدهلا گردند و 
برخي را نسلبت به آينلده نظام بدبين سلازند. كما 
اينكه از ميان عوام و خواص كم نداشلتيم كسلاني 
را كه به مسير حركت نظام مشلكوك بودند و مسير 
خود را جلدا نموده يلا از قطار انقاب پياده شلدند. 
با اين همه، رهبر انقالب ب��ه مثابه ناخداي دريايي مواج 
گويي حقيقتي فراتر از روزمرگي هاي جاري مي بيند و 

اميدوارانه كشتي انقالب را به پيش مي برد. 
ايشان با القاي حس سرشار از اميد جوانان را به حركت 
فرامي خوان��د: »عزيزان م��ن از لحاظ روح��ي و فكري، 
خودتان را براي يك حركت خوش عاقبت و خوش فرجام 

آماده كنيد.«
ايش��ان در جاي ديگر از آينده اي روش��ن براي جوانان 
مي گويند؛ با چنان قطعيتي كه گويي يك خبر است و نه 
تحليل: »جوانان ايران در آينده اي نه چندان دور قطعاً 
دنيايي عالي را كه محصول تالش امروز آنان است تجربه 

خواهند كرد.«
براي بسياري اين شبهه پديد مي آيد كه اين همه احساس 
اميدوارانه نسبت به آينده از كجا نشئت مي گيرد و آيا با 
واقعيت هاي اجتماع انطباق دارد؟ آيا ترس��يم وضعيت 
رهبري براي آينده كش��ور نوعي نگ��رش خوش بينانه 
است يا گزارش وضعيتي آينده نگرانه مبتني بر بررسي 
همه جوانب؟ در اين يادداشت با تحليل بيانات رهبري 

كوشيده شده به سؤال فوق پاسخ داده شود. 
   يقين به وعده الهي

نخس��تين حقيقتي كه ايش��ان بر مبن��اي آن حتي در 
سخت ترين شرايط به تزريق اميد در جامعه مي پردازند، 
وعده  غيرقابل تخلف الهي براي حمايت از مستضعفان و 
پيروزي نهايي مسير حق است. رهبر معظم انقالب علت 
خو ش بيني خود به آينده انق��الب را وعده نصرت الهي 
برمي ش��مرد: »اگر ما ملّت ايران به وع��ده اي كه خداي 
متعال داده است خوش بين باشيم و مقّدمات آن وعده را 
فراهم بكنيم، مشكالت برطرف خواهد شد. خدا فرموده 

است: اِن تَنُصُروا اهللَ ينُصركم.«
مقام معظم رهب��ري درخصوص شكس��ت انقالب ها و 
مهم ترين علل آنها، نااميدي و بي طاقتي مردم و رهبران 
نس��بت به آينده را برمي ش��مرد و آن را قاعده حركت 
اجتماع و تمش��يت خداوند برمي شمرد: »هرجا ملّت ها 
حركت كنند، ايس��تادگي كنند، صبر و مقاومت نشان 
بدهند، پيروزي قطعي اس��ت؛ همه جا همين جور است. 
اشكال كار مبارزاتي كه به شكست مي انجامد، اين است 
كه يا ملّت ها طاق��ت ندارند و ايس��تادگي نمي كنند، يا 

رهبراني كه بتوانند اينها را درست اداره كنند ندارند.«
لذا مي توان اتكا به وعده قطعي الهي را بزرگ ترين منبع 
خوش بيني يك رهبر الهي نسبت به آينده انقالبي الهي 

دانست. 
  تحليل روندها 

يكي ديگر از موضوعاتي كه به ارائه تحليلي خوش بينانه 
از آينده توسط رهبري منجر مي شود، رصد واقعيات ها و 
روند آنها در جمهوري اسالمي است. ايشان اين تجربيات 
و حقايق را آنقدر روش��ن و واضح مي دانن��د كه به زعم 
ايش��ان حتي در فرض فقدان وعده الهي نيز مي توان به 
آنها براي اميدواري به آينده اتكا نمود: »اگر كسي دچار 
وسوسه و ترديد هم بش��ود، وعده الهي هم دل او را آرام 

نكند، تجربه ها باي��د دل او را آرام كند. بنده مكّرر اين را 
عرض مي كنم و با همه وجود اعتقاد ب��ه اين معنا دارم. 
اگر چنانچه هيچ وعده اي هم به ما داده نشده بود، با اين 
تجربه هايي كه ملّت ايران از سي، چهل سال پيش به اين 
 طرف دارد، بايد يقين مي كرد كه آينده متعلّق به او است؛ 

بايد يقين مي كرد كه پيروزي متعلّق به او است.«
ايشان در بيانيه گام دوم نيز با برشمردن مصاديق حركت 
رو به جلو و دستاوردهاي انقالب اسالمي در چهار دهه 
اخير، آن را واقعيتي انكارناپذير و اميدواركننده به آينده 
برمي شمرد: »محصول تالش چهل س��اله، اكنون برابر 
چشم ما اس��ت: كش��ور و ملّتي مس��تقل، آزاد، مقتدر، 
باعّزت، متدين، پيشرفته در علم، انباشته از تجربه هايي 
گرانبها، مطمئن و اميدوار، داراي تأثير اساسي در منطقه 
و داراي منطق قوي در مسائل جهاني، ركورددار در شتاب 
پيشرفت هاي علمي، ركورددار در رسيدن به رتبه هاي 
باال در دانش ها و فّناوري هاي مهم از قبيل هس��ته اي و 
س��لّول هاي بنيادي و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد 
در گسترش خدمات اجتماعي، س��رآمد در انگيزه هاي 
جهادي ميان جوانان، سرآمد در جمعيت جوان كارآمد، 
و بسي ويژگي هاي افتخارآميز ديگر كه همگي محصول 
انق��الب و نتيج��ه جهت گيري هاي انقالب��ي و جهادي 
اس��ت. و بدانيد كه اگر بي توّجهي به شعارهاي انقالب و 
غفلت از جريان انقالبي در برهه هايي از تاريخ چهل ساله 
نمي بود -كه متأسفانه بود و خسارت بار هم بود- بي شك 
دستاوردهاي انقالب از اين بسي بيشتر و كشور در مسير 
رسيدن به آرمان هاي بزرگ بسي جلوتر بود و بسياري از 

مشكالت كنوني وجود نمي داشت.«
يكي ديگر از حقايقي كه مي تواند با مقايس��ه روندها ما 
را به تحليلي از ميزان پيش��رفت در اهداف و ترسيم افق 
آينده رهنمون س��ازد، مقايس��ه انقالب اسالمي با روند 

ساير انقالب هاست. به زعم رهبر معظم انقالب: »عظمت 
پيشرفت هاي چهل ساله ملّت ايران آنگاه به درستي ديده 
مي شود كه اين مّدت، با مّدت هاي مشابه در انقالب هاي 
بزرگي همچون انقالب فرانسه و انقالب اكتبر شوروي و 

انقالب هند مقايسه شود.«
  اعتراف دشمن به پيشرفت

از ديگر شواهد مؤيد پيشرفت انقالب اسالمي و حركت 
آن در مسيري با افق روشن، اعترافاتي است كه دشمنان 
نسبت به وضعيت جمهوري اس��المي دارند. اگر غبار از 
فضاسازي هاي رس��انه اي و القاي حس نوميدي توسط 
رس��انه هاي دش��من برداري��م، مش��اهده مي كنيم در 
اليه هاي زيرين و در ميان اهل انديش��ه و اكثر دشمنان 
آگاه جمهوري اس��المي، سرعت پيش��رفت انقالب به 
سمت وضعيت مطلوب بسيار سريع است به طوري كه 
نگراني هاي فزاينده اي را در بر داشته است. كافي است به 

نمونه هايي از اين شواهد نظر بيافكنيم. 
اردشير زاهدي، وزير خارجه رژيم پهلوي و آخرين سفير 
رژيم پهلوي در امريكا مسير حركت جمهوري اسالمي 
را با ارائه آماري اينگونه به تصوير مي كش��د: »وضعيت 
كنوني ايران و پيش��رفت هاي به دس��ت آمده در چهار 
دهه گذش��ته »ايران امروز با آنچه ۴۰ س��ال پيش بود، 
متفاوت است. ايران امروز حدود ۸۳ ميليون نفر جمعيت 
دارد. امروز ۶۰ درصد مردم ايران تحصيلكرده هس��تند 
و مي توانند بخوانند و بنويس��ند و دوره نخس��ت يا دوم 
مدرس��ه را گذرانده اند. ۴۰ ميليون نف��ر از جمعيت، در 
داخل اي��ران، در موضوعات مختل��ف تحصيلكرده اند و 

رهبران آينده هستند.«
اين حقايق حتي گاه در گزارش هاي رس��مي منتش��ره 
توسط دشمنان جمهوري اسالمي نيز به چشم مي خورد. 
به عنوان نمونه در گزارش��ي كه در پنتاگ��ون پيرامون 
تحليل ضعيت ايران تهيه و منتش��ر ش��ده آمده است: 
»ايران به قدري پيش��رفت كرده كه مي تواند اهدافي را 
در سراسر منطقه و در شرق اروپا هدف قرار بدهد. ايران 
عالوه بر فناوري هاي موش��كي و راكتي فزاينده اش، در 
تالش است ميزان كارايي سامانه هاي موجودش را تقويت 
كند. ايران در حال ساخت موشك بالستيك ضدكشتي به 
نام خليج فارس است. وسيله پرتاب فضايي سيمرغ ايران 
نشان دهنده عزم اين كش��ور براي توسعه فناوري  هاي 

موشك هاي بالستيك قاره پيماست.«
حتي دشمن ترين افراد نسبت به ايران -صهيونيست ها- 
نيز نتوانس��ته اند نگراني خود را از روند حركت كشور به 

سوي اهداف انكار كنند. اسحاق سگيف وابسته نظامي 
رژيم صهيونيستي در رژيم پهلوي در گزارشي مي نويسد: 
»انقالب اسالمي باعث رشد و ارتقاي اكثريت مردم ايران 

شده است.«
يا به عنوان نمونه يوزي رابين مدير سابق برنامه موشكي 
اسرائيل اعتراف چشمگيري نسبت به وضعيت پيشبرد و 
قدرت جهاني ايران دارد: »ايران با سرعت در حال پيش 
بردن برنامه خود است... به نظرم ايران در بخش موشكي 
در سطح قدرت هاي جهاني عمل مي كند... من از لحاظ 
تكنيكي به احترام افرادي كه اين كار )موشك هاي بلند 
برد( را انجام دادند كاله از سر برمي دارم و به آنها احترام 
مي گذارم. ايراني ها آنقدر برنامه و ت��الش خود را ادامه 

دادند تا توانستند به موفقيت برسند.« 
نكته بسيار مهمي كه رابين در خاتمه بحث خود اشاره 
مي كند و خود به تنهايي مي تواند يك شاخص براي نگاه 
واقع گرايانه به ماهيت پيشرفت هاي ايران در سال هاي 
اخير باشد، توجه به شرايط خاص ايران است: »ايران اين 
دستاوردهاي موشكي را در شرايط تحريم به دست آورده 
است، تصور كنيد اگر اين كش��ور تحريم نباشد چگونه 

مي تواند برنامه خود را گسترش دهد.« 
متأسفانه بسياري از افرادي كه به تزريق يأس در محيط 
اجتماعي با تلقين ناكارآمدي هاي موجود و كمرنگ جلوه 
دادن پيشرفت هاي كشور در چهار دهه اخير مي پردازند 
به اين نكته -كه اين دشمِن جمهوري اسالمي به خوبي 
آن را درك نموده- بي توجه هس��تند. واقعيت اين است 
كه ايران در طي چهار دهه اخير اصاًل در شرايط برابري با 
ساير جهان رقابت نكرده است. قدرتمندترين كشورهاي 
دنيا از نظ��ر مادي، اين كش��ور را تحت س��نگين ترين 
فشارهاي تحريمي قرار داده اند. در منطقه اطراف ايران 
ناامني بيداد مي كند؛ س��رمايه گذاري و انتقال تجربه و 
تكنولوژي به ايران ممنوع است يا شرايط تحريم جذابيت 
ورود سرمايه گذاران را كاسته است. هر چند سال يكبار با 
كارگزاري منافقين و برخي عناصر خودفروخته شورشي 
براي برهم زدن امنيت جامعه شكل مي گيرد. درمجموع 
كشور در شرايط بسيار سخت در حال رقابت و پيشرفت 
اس��ت و اينكه با اين وضعيت بتواند در برخ��ي از علوم 
مرزهاي دانش را شكافته و از متوسط جهاني جلو بزند، 

ارزشش چندين برابر پيشرفت در حالت طبيعي است. 
  شناسايي دقيق ظرفيت ها

رهبري به دليل جايگاه كالن نگر خود و قرار داشتن در 
رأس اطالعات از پتانسيل هاي بالقوه ملت ايران، با اتكا 
به همين ظرفيت هاي عظيم به آينده انقالب اميد دارند. 
ايشان معتقدند اگر ظرفيت هاي ملي رهاسازي شود قطعاً 
آينده روش��ني در مدت كوتاه براي انقالب اسالمي رقم 

از ميلان همله ظرفيت هلا، جوانلان 
در نظلرگاه رهبلر انقلاب بله عنلوان 
مهم ترين ظرفيت كشلور و مايله اميد و 
خوش بيني به آينده شلناخته مي شوند

براي بسلياري اين شلبهه پديد مي آيد 
كه اين همه احسلاس اميدوارانه نسبت 
به آينده از كجا نشلئت مي گيلرد و آيا با 
واقعيت هلاي اجتماع انطبلاق دارد؟ آيا 
ترسليم وضعيت رهبلري بلراي آينده 
كشلور نوعلي نگلرش خوش بينانله 
اسلت يا گزارش وضعيتلي آينده نگرانه 
مبتنلي بلر بررسلي همله جوانلب؟ 

ترسیم آینده ای روشن با احصاء شاخص های امید آفرین
تحليل بيانات رهبري درباره آينده نظام

خواهد خورد: »ما امروز در كش��ور ظرفيت هاي 
زيادي داري��م –ظرفيت هاي ملّي- ك��ه از اينها 
اس��تفاده نمي كنيم؛ ظرفيت جغرافيايي داريم، 
ظرفيت فرهنگي داريم، ظرفيت نيروي انس��اني 
داريم، ظرفيت مناب��ع زيرزميني داريم، ظرفيت 
تجارت داريم،  ظرفيت رفت وآمدهاي بين المللي 
و مركزيت ]داري��م[، از همه جور انواع ظرفيت ها 
را داريم، ]اّما[ از خيلي هايش متأس��فانه درست 
استفاده نمي شود كه اگر استفاده بشود، مشكالِت 
كنوني اقتصادي كشور هم به ميزان زيادي حل 

خواهد شد.«
ايشان ظرفيت هاي كشور شامل منابع طبيعي و 
منابع انساني را جزو مزيت هاي كشور دانسته اند 
كه از اين حيث ايران جزو غني ترين كشورهاست: 
»كارش��ناس هاي ما معتقدند ك��ه ظرفيت هاي 
كشور براي شكوفايي اقتصاد، ظرفيت هاي بسيار 
آماده و مس��تعد و كاملي است. ما كمبود نداريم. 
ظرفيت نيروي انس��اني ما بس��يار خوب اس��ت، 
ظرفيت هاي طبيعي ما بسيار خوب است، ظرفيت 
جغرافيايي ما بسيار خوب است كه من در بيانيه 
گام دّوم مقداري از اين ظرفيت ها را تشريح كردم 
كه اين ظرفيت ها وجود دارد؛ بنابراين ظرفيت ها 

هست.« 
همانطور كه ايشان اش��اره كردند، اساساً يكي از 
كاركردهاي بيانيه گام دوم ايجاد اميد با تشريح 
ظرفيت هاي كشور است كه به صورت تفصيلي در 

اين بيانيه بدان پرداختند. 
از ميان همه اين ظرفيت ه��ا، جوانان در نظرگاه 
رهبر انقالب به عنوان مهم ترين ظرفيت كشور و 
مايه اميد و خوش بيني به آينده شناخته مي شوند: 
»به بركت نسل جوان باايمان و پرشور، افق آينده 

كشور بسيار اميدواركننده و مثبت است.« 
  علم به ماهيت مشكات

رهبر انقالب با احاطه به مش��كالت جاري كشور 
و گس��تردگي و ماهيت آن ها برايندي را در يك 
گزاره ارائ��ه داده اند: »مش��كل غيرقابل حلي در 

كشور نداريم.« 
بررسي دقيق مش��كالت عمده پيش روي ملت 
ايران نش��ان مي دهد كه حتي س��خت ترين اين 
معضالت حالتي سهل و ممتنع دارند. يعني گرچه 
دش��واري و امتناعات فراواني را ايج��اد كرده اند 
اما به س��هولت و در صورت حاكمي��ت يك عزم 
ملي و حاكميتي به س��ادگي مي ت��وان اكثر آنها 

را حل كرد. 
مش��كالت وجود دارند ام��ا راه حل آنه��ا هم در 
دس��ترس اس��ت. راه هاي آس��اني ك��ه حتي در 
كوتاه مدت نيز مي توانند وضعيت كشور را دچار 

تحول كنند. لذا رهبر انقالب بدون انكار اشكاالت 
و ضعف ها، آن ها را ناش��ي از رخوت و خمودگي 
برخي مديران دانسته و قابل حل با جايگزيني عزم 
جهادي مي انگارند: »ضعف هايي هم داش��ته ايم 
كه كم نبوده؛ بن��ده از ضعف ه��اي فعاليت هاي 
مس��ئوالن كش��ور -ازجمله خوِد اين حقير- در 
سطح عموم ملّت ايران و در طول سال ها، آگاهم؛ 
ضعف هاي زيادي وجود داشته كه اين مربوط به 
مديريت هاي ما است، مربوط به حركت عمومي 
نظام اسالمي نيست. ما هرجا يك مديريت انقالبي 
فّعاِل پُرتحّرك داشتيم، كار پيش رفته است؛ هرجا 
مديريت هاي ضعيف، بي حال، نااميد، غيرانقالبي، 
و بي تحّرك داشتيم؛ كارها يا متوّقف مانده است، 
يا انحراف پيدا كرده است. اين مسئله اي است كه 
وجود دارد؛ يك اش��كالي و يك ضعفي است كه 
وجود دارد؛ بايد مديرانمان ان شاءاهلل پُرانگيزه تر 
باشند، كارآمدتر باشند، تالش بيشتري را انجام 
بدهند، و ب��ه حول و ق��ّوه  اله��ي همين جور هم 
خواهد ش��د. من به  طور قاطع عرض مي كنم كه 
اگر مديريت در بخش هاي مختلف كشور، متدين 
باشد، انقالبي باشد و كارآمد باشد، همه مشكالت 
كشور حل خواهد شد؛ ما مشكل غيرقابل حلّي در 

كشور نداريم.« 
  اميدآفريني، وظيفه رهبري

چنانچه از منظر علمي نيز به موضوع بنگريم، در 
علوم استراتژيك ميان مفهوم رهبري با مديريت 

تفاوت قائل شده اند. رهبري وظايفي فراتر از مدير 
يك مجموعه دارد و مهم ترين آنها ايجاد انگيزه و 

اميدبخشي نسبت به آينده است. 
درواق��ع اينك��ه رهبر معظ��م انق��الب حتي در 
سخت ترين ش��رايط به اميدبخش��ي پرداخته و 
آينده اي روشن به تصوير مي كشند، دقيقاً اقدامي 
علمي و منطبق بر علوم راهبردي است. رهبر يك 
مجموعه يا اجتماع وظيفه دارد حتي آن هنگام كه 
افراد مجموعه در تاريكي و نااميدي فرورفته اند، 
كورسوهاي اميد را جست وجو كرده و اعضا را به 

سمت آن هدايت نموده و انگيزه بخشي كند. 
رهبر انقالب خودشان اين نقش را چنين توضيح 
مي دهند: »رهبري، يعن��ي آن نقطه اي كه هرجا 
دولت -هر دولتي در ايران - مشكلي داشته باشد، 
مشكالت العالجش به دست رهبري حل مي شود. 
توّجه كنيد؛ هرجا كه تبليغات دشمن كاري كند 
تا م��ردم را به دولت ها بدبين س��ازد، اينجا نقش 
رهبري اس��ت كه حقيقت را براي مردم، روشن، 
و توطئه دش��من را برمال مي كند. اين چند ساله 
نديديد كه درباره دولت ها، دولتمردان و مسئوالن 
چ��ه مي كردند و چگون��ه س��عي مي نمودند كه 
تبليغات دروغ و ترفندهاي گوناگوني را رايج كنند 
تا مردم را مأيوس نمايند. آن جايي كه مي خواهند 
مردم را مأيوس كنند، رهبري اس��ت كه اميد به 

مردم مي دهد.«
  نااميد كردن مردم؛ اولين هدف دشمن 

حتي اگر همه واقعيت هايي كه تاكنون در باال به 
عنوان مباني واقع گرايانه تحليل اميدوارانه رهبري 
نسبت به آينده مطرح شد را در نظر نگيريم، بايد 
اين س��ؤال را از خ��ود مطرح كنيم ك��ه در قبال 
نااميدي و بدبيني نس��بت به آينده قرار است چه 
چيزي به دس��ت آوريم؛ به جز شادي دشمنان و 

رسيدن آنها به هدف؟
»تحقير دس��تاوردهاي انقالب چيزي نيست كه 
به نفع ملت باش��د؛ بلكه موجب نااميدي و يأس 
مردم خواهد ش��د و اين كاري است كه دشمنان 
مي خواهند آن را انجام دهند. ضعف ها را بزرگ و 
كمبودها را برجسته كنند؛ اما پيشرفت ها را مورد 

نظر قرار ندهند.«
تالش دش��من در ايجاد يأس -آن هم درحالي كه 
خ��ود در انديش��كده ها و مراكز فك��ري مي داند 
وضعيت آنچن��ان كه القا مي كنن��د نااميدكننده 
نيس��ت- نتيجه اش پراكنده سازي حس رخوت و 
سستي در ملت و دست كشيدن از كوشش است 
كه مي تواند يك ملت را عقيم سازد: »گاهي اوقات 
دس��ت هاي قلدر و قدرتمن��د، ملت هاي ضعيف 
را به جايي مي رس��انند كه اميدش��ان را از دست 

مي دهند. وقتي اميد را از دست دادند، ديگر هيچ 
اقدام نمي كنند؛ مي گويند چ��ه فايده اي دارد؟ ما 
كه ديگر كارمان از كار گذشته است؛ با چه كسي 
دربيفتيم؟ چ��ه اقدامي بكنيم؟ ب��راي چه تالش 
كنيم؟ ما كه ديگر نمي توانيم! اين، روح نااميدي 
است. اس��تعمار اين را مي خواهد. امروز استكبار 
جهاني مايل است كه ملت هاي مسلمان و ازجمله 
ملت عزيز ايران، دچار روح نااميدي شوند و بگويند: 
ديگر نمي ش��ود كاري كرد؛ ديگر فايده اي ندارد! 
مي خواهند اي��ن را به زور در م��ردم تزريق كنند. 
ما كه در جريان خبرهاي تبليغات��ي و زهرآگين 
دش��منان قرار داريم، به عيان مي بينيم كه اغلب 
خبرهايي كه تنظيم مي كنند، براي مأيوس كردن 
مردم است. مردم را از اقتصاد و از فرهنگ مأيوس 
كنند، متديّنين را از گسترش دين مأيوس كنند، 
آزادي طلبان و عالقه مندان به مسائل فرهنگي و 
سياسي را از امكان كار سياس��ي، يا كار فرهنگي 
مأيوس كنند و آينده را در نظر افرادي كه چشم به 
آينده دوخته اند، تيره و تار جلوه دهند! براي چه؟ 
براي اينكه جوشش و اميد را از اين مجموعه انساني 
كه با اميد كار مي كند، بگيرند و آن را به يك موجود 

مرده، يا شبيه مرده تبديل كنند.«
دست آخر بايستي به تمامي گروه هايي كه معتقد 
و دلسوز انقالب اسالمي هس��تند و حتي آنانكه 
دلس��وز آينده خود، جامعه و اطرافيان هس��تند 
منطبق بر منظومه فكري رهبري اشاره كرد حتي 
فارغ از اينكه حقايق موجود و روندهاي پيشين، 
خبر از آينده اي پربار و خوش بينانه مي دهند؛ اما 
حتي صرف نظر از همه اينه��ا تبعات ايجاد حس 
نااميدي و جمالت مرگب��اري چون »ديگر كار از 
كار گذشته« يا »اميدي به اصالح نيست« و »در 
لبه پرتگاه قرار داريم« نه تنها تحرك زا نيست بلكه 
به  نوعي سرخوردگي اجتماعي و تشديد وضعيت 
موجود منجر خواهد شد. در اين ميانه تنها اميد 
و خوش بيني واقع گرايانه به آين��ده در كنار ارائه 
راهكار رفع موانع اس��ت كه مي تواند اثربخش و 

التيام آفرين باشد.

 رهبري تجربيات و حقايق را آنقدر 
روشن و واضح مي دانند كه به زعم 
ايشان حتي در فرض فقدان وعده 
الهي نيلز مي توان بله آن ها براي 
اميلدواري به آينلده اتلكا نمود


