
 



 خطاب به ملت ایران« گام دوم انقلاب»انیه یب
ی انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه

های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان

کننده، همواره های خیرهها و به دست آوردن پیشرفتسراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش

 اند.سربلند دیده

ی و برای ادامه« ی گام دوم انقلاببیانیه»ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور در چنین نقطه

هایی اساسی ته پرداخته و توصیهی گذشاین راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه

 اند.ارائه فرموده« جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ»منظور به

مثابه  ویژه جوانان که بهتجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به« گام دوم انقلاب»ی بیانیه

فصل جدید »بود و خواهد « سازیپردازی و تمدنی خودسازی، جامعهدومین مرحله»منشوری برای 

 را رقم خواهد زد.« زندگی جمهوری اسلامی

به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید »این گام دوم، انقلاب را 

 .کرد خواهد نزدیک «هست( ارواحنافداهولایت عظمی )

 .است زیر شرح به بیانیه این کامل متن

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الطّاهرین و صحبه المنتجبین و من  الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و آله

 تبعهم باحسان الی یوم الدّین.

 (۱سازی )پردازی و تمدنی خودسازی، جامعهورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله 
هایی که مّت میگمارد؛ و در میان ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقلاب هی ملّتاز میان همه

جز اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بهپاخاسته و انقلاب کردهبه

های انقلابی را حفظ کرده باشند. امّا انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که ها، آرمانتغییر حکومت

ی پُرافتخار را ت، تنها انقلابی است که یک چلّهترین انقلاب عصر جدید استرین و مردمیبزرگ

هایی که غیر قابل مقاومت ی وسوسههایش پشت سر نهاده و در برابر همهبدون خیانت به آرمان

رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین به نظر می

است. درودی از اعماق دل بر این شده سازی تمدّنپردازی و ی خودسازی و جامعهمرحله

ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل 

 شود.سال دوّم می
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 پیروزی انقلاب اسلامی؛ آغازگر عصر جدید عالم 
ن میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ آن روز که جها

ها را بُرد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبدینی را نمی

ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز شکست؛ کهنگی کلیشه

طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، امّا عصر جدیدی را اعلام نمود. 

این واکنش ناکام ماند. چپ و راستِ مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، 

تر گون برای خفه کردن آن، هرچه کردند به اجلِ محتوم خود نزدیکتا تلاش گسترده و گونه

ی فجر، یکی از آن دو کانون ی انقلاب و چهل دههانهشدند. اکنون با گذشت چهل جشن سال

وپنجه نرم دهند، دستدشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار می

 رود.میکند! و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می

 ب اسلامیی انقلازندهشعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه 
چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این برای همه

فایده نخواهند شد، زیرا مصرف و بیانقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی

ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، فطرت بشر در همه

ای عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دورهعزّت، 

ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این بدرخشد و در دوره

گردانی مسئولان از این زدگی پیش آمده، از رویزده شوند. هرگاه دلاندازهای مبارک دلچشم

 و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها.های دینی بوده است ارزش

 ی نظام انقلابیدفاع ابدی از نظریه 
ی تصحیح ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آمادهانقلاب اسلامی همچون پدیده

خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان 

شمارد، امّا به هیچ عمل میهای بیرا نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف دهد و آنمی

گیرد. انقلاب هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمیای از ارزشبهانه

شود و میان جوشش انقلابی و موشی دچار نشده و نمی، به رکود و خسازینظاماسلامی پس از 

ی نظام انقلابی تا ابد دفاع نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریّه

 کند.می

 های میان بایدها و واقعیتجمهوری اسلامی و فاصله 
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فاقد احساس و ادراک  های نو به نو،ها و موقعیّتجمهوری اسلامی، متحجّر و در برابر پدیده

های خود با رقیبان و دشمنان بشدّت بشدّت پایبند و به مرزبندی اصول خود نیست، امّا به

کند و برایش مهم است که چرا بماند مبالاتی نمیحسّاس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی

خواه را های آرمانها، همواره وجدانی میان بایدها و واقعیّتشک فاصلهماند. بیو چگونه ب

شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی ای طیدهد، امّا این، فاصلهعذاب داده و می

و دانا و پُرانگیزه، با قدرت  نسل جوان مؤمنشک در آینده، با حضور بارها طی شده است و بی

 بیشتر طی خواهد شد.

 ی سربلندی ایران و ایرانیانقلاب اسلامی؛ مایه 
انقلاب اسلامی ملّت ایران، قدرتمند امّا مهربان و باگذشت و حتّی مظلوم بوده است. مرتکب 

ها است، نشده است. در ها و جنبشی ننگ بسیاری از قیامهایی که مایهرویها و چپاطافر

از ی موارد، پس ی اوّل را شلّیک نکرده و در همهای حتّی با آمریکا و صدّام، گلولههیچ معرکه

ی دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب حمله

ریز بوده و نه منفعل و مردّد. با صراحت و شجاعت در برابر رحم و خونز آغاز تا امروز نه بیا

زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و 

ای در کنار ی عمل جهانی و منطقهمروّت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه

 ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.ومان جهان، مایهمظل

 های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناختبرای برداشتن گام 
ی ناچیز مایلم با جوانان اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده

گری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دی

 ی گذشته است.اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اوّل درباره

توان دانست. بسیاری ی دیگران نمیی خود یا گوش سپردن به تجربهها را جز با تجربهعزیزان! نادانسته

ایم و شما خواهید دید. است. ما دیده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیدهاز آنچه را ما دیده و آزموده

های شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید های آینده دههدهه

و آمادگی برای طلوع خورشید  تمدّن نوین اسلامیو آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد 

 گذشته باید آینده، در استوار هایگام برداشتن برای. کنید نزدیک است،( ارواحنافداه) ٰ  ولایت عظمی

 حقیقت جای به هادروغ شود، غفلت راهبرد این از اگر گرفت؛ درس هاتجربه از و شناخت درست را

ی قوی، اانگیزه با انقلاب دشمنان. گرفت خواهد قرار ناشناخته تهدیدهای مورد آینده و نشست خواهند
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ی ابزارها کنند و از پول و همهی گذشته و حتّی زمان حال را دنبال میپردازی دربارهتحریف و دروغ

-نظامش نمیگیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیادهبرای آن بهره می

 توان شنید.

 ی صفرنظام اسلامی از نقطهآغاز انقلاب و  
چیز علیه ما بود، چه ی صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همهانقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از نقطه

بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اوّلین رژیم رژیم فاسد طاغوت که علاوه 

بر سرِ کار آمده بود، و چه  -ودو نه به زور شمشیر خ-سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه 

دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلی و 

 آور در علم و فنّاوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر.افتادگی شرمعقب

های یامای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قشدهی پیشینی و راه طیثانیاً: هیچ تجربه

توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است، مارکسیستی و امثال آن نمی

الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریّت و 

ی بزرگ امام شهاسلامیّت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندی

 خمینی، به دست نیامد. و این نخستین درخشش انقلاب بود.

 ی جهان معاصری برجسته؛ پدیده«اسلام و استکبار»ی جدید تقابل دوگانه 
قطبی تبدیل کرد و سپس نگاه انقلاب ملّت ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سهپس آ

ی های جدید قدرت، تقابل دوگانهآمدن قطببا سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید 

ی جهان معاصر و کانون توجّه جهانیان شد. از سویی ی برجستهپدیده« اسلام و استکبار»جدید 

های مایل به خواه جهان و برخی دولتهای آزادیهای زیر ستم و جریانی ملّتنگاه امیدوارانه

طلب های زورگو و قلدرهای باجی رژیمنهورزانه و بدخواهااستقلال، و از سویی نگاه کینه

های در بسترِ ی انقلاب، فرعونگونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزلهعالم، بدان دوخته شد. بدین

ی شدّت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و ها با همهراحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنی

الشّأن ما، تاب آوردن در برابر ی امام عظیمی این ملّت و رهبری آسمانی و تأییدشدهانگیزه

 شد.پذیر نمیهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، امکانآن

 های عرصه؛ عامل عزت و پیشرفت ایران در همه«توانیمما می»مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل 

بلندتر و استوارتری به جلو های روز گامفرسا، جمهوری اسلامی روزبهی این مشکلات طاقترغم همهبه

آور در های شگفتبرداشت. این چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت



شود که این ی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میسالههای چهلایران اسلامی است. عظمت پیشرفت

نسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب های بزرگی همچون انقلاب فراهای مشابه در انقلابمدّت، با مدّت

که  «توانیمما می»گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل الهام های جهادیمدیریّتهند مقایسه شود. 

 ها رسانید.ی عرصهو پیشرفت در همهعزّت ی ما آموخت، ایران را به امام بزرگوار به همه

 برکات بزرگ انقلاب اسلامی: 
شدّت انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار ب

تحقیر شده و بشدّت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، 

ی تبدیل کرد و عنصر ارادهسالاری مردمرژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و 

جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ رفت همهی پیشمایهملّی را که جان

-ما می»و باور  ی مدیریّت کرد؛ روحیهدار اصلی حوادث و وارد عرصهآنگاه جوانان را میدان

اتّکاء به توانایی داخلی را به همه  ،نانتحریم دشمرا به همگان منتقل کرد؛ به برکت « توانیم

 آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد:

 یک( ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران 
ی و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدّ امنیّت کشوراوّلاً: ثبات و 

ساله و شکست رژیم ی پیروزی در جنگ هشتدشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه

 آورد.اش را پدید بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی

های حیاتی ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختدو( موتور پیشران کشور در عرصه 

 و اقتصادی و عمرانی
های حیاتی و اقتصادی ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختر در عرصهثانیاً: موتور پیشران کشو

شود. هزاران شرکت روز فراگیرتر میی آن روزبهو عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالنده

ونقل و های عمران و حملبنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزهدانش

ی کردهها تحصیلورزی و آب و غیره، میلیونصنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشا

ها طرح بزرگ از دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده

فنّاوری و غیره با های بنیادی، فنّاوری نانو، زیستای، سلّولی سوخت هستهقبیل چرخه

فتی، نزدیک به ده برابر شدن های نخستین در کلّ جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنرتبه

ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری بومی، واحدهای صنعتی، ده

های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در برجستگی محسوس در رشته
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از پیشرفت،  ی دیگرها نمونههای مهم و حسّاس پزشکی و جایگاه مرجعیّت در آن و دهرشته

محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان 

جز مونتاژ و در علم از انقلاب، در تولید علم و فنّاوری صفر بود، در صنعت بهآورد. ایرانِ پیش 

 جز ترجمه هنری نداشت.به

 رسانیی خدمتسه( به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه 
های داخلی، حضور در را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه مشارکت مردمیثالثاً: 

ها رسانیسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمکبه اوج راستکبارستیزی های ملّی و صحنه

از از انقلاب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد. پس های نیکوکاری که از پیش و فعّالیّت

رسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه ی خدمتانقلاب، مردم در مسابقه

 کنند.شرکت می

 سیاسی آحاد مردمآور بینش چهار( ارتقاء شگفت 
آوری ارتقاء ی شگفتالمللی را به گونهرابعاً: بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین

المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص و فهم مسائل بین تحلیل سیاسیداد. 

ها و رذالتها و افروزیی جنگی فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن، مسئلهسئلهآمریکا، م

ی محدود و ها و امثال آن را از انحصار طبقههای قلدر در امور ملّتهای قدرتدخالت

ی گونه، روشنفکری میان عموم مردم در همهای به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ اینگزیدهعزلت

های زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتّی برای نوجوانان و ی ساحتکشور و همه

 نونهالان، روشن و قابل فهم گشت.

 ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشورپنج( سنگین کردن کفه 
ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از خامساً: کفّه

همتا بر تارک نظام یل آنکه این ارزش والا باید گوهر بیکارکرد عدالت در کشور به دل

جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت 

عدالتی در این چهار کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی

یسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و ی دیگر گذشته قابل مقادهه، با هیچ دوره

نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت

نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً 

بودند. جمهوری اسلامی در شمار رسانی ی زیرساختی و خدمتمحروم از نیازهای اوّلیّه
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جای کشور، و از جایی خدمت و ثروت از مرکز به همههای جهان در جابهترین حاکمیّتموفّق

سازی سازی و خانهدست آن بوده است. آمار بزرگ راهنشین شهرها به مناطق پایینمناطق مرفّه

و مراکز درمانی و  و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب

واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتاً افتخارآفرین 

و نه زبان بدخواهان  شک این همه، نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافتهاست؛ بی

دی و ای برای مدیران جهاخارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنه

بااخلاص نزد خدا و خلق است. البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است 

پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما 

 جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

 جامعه شش( افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی 
ای چشمگیر افزایش داد. این سادساً: عیار معنویّت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه بگونه

از پیروزی ی مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس پدیده

در  های مادّی،از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایهانقلاب، بیش 

دار و عمیق بود. هرچند دست های ایمان مردمش بسی ریشهرأس کشوری قرار گرفت که مایه

های سخت زده ها به آن ضربهبندوباری در طول دوران پهلویتطاول تبلیغات مروّج فساد و بی

و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسّط و بخصوص جوانان 

های مستعد و نورانی بویژه لی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی، دلکشانده بود، و

های جوانان در جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. مجاهدت

ی برادری و ایثار همراه شد و های سخت از جمله دفاع مقدّس، با ذکر و دعا و روحیهمیدان

و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با  ماجراهای صدر اسلام را زنده

شتافتند دل کندند و های گوناگون جهاد میی دینی از عزیزان خود که به جبههاحساس وظیفه

رو شدند، مصیبت را با شکر ی آنان روبهدیدهآلود یا جسم آسیبسپس، آنگاه که با پیکر خون

سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از دینی رونقی بیهمراه کردند. مساجد و فضاهای 

هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد 

سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و حج و 

قات و صدقات واجب و مستحب روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاداری و پیادهروزه

تر شده است. روز بیشتر و باکیفیّتجا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبهدر همه



و اینها همه در دورانی اتّفاق افتاده که سقوط اخلاقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات 

های و معنویّت را در بخشپُرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخلاق 

و نظام اسلامی فعّال و پیشرو  ای دیگر از انقلابمعجزهی عالم منزوی کرده است؛ و این عمده

 است.

 هفت( ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان 
نماد پُرابّهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران سابعاً: 

تر شد. در تمام این روز برجستهکار، روزبهخوار و جنایتجهان و در رأس آنان آمریکای جهان

ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن چهل سال، تسلیم

ی ایران و ایرانی شدههای متکبّر و مستکبر، خصوصیّت شناختهی آن در مقابل دولتتهبرافراش

های انحصارگر جهان که همواره رفته است. قدرتشمار میبویژه جوانان این مرز و بوم به

اندازی به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای حیات خود را در دست

اند، در برابر ایران اسلامی و انقلابی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّت ود دانستهمقاصد شوم خ

ی آمریکا و عنصر خائن به نشاندهبخش انقلاب توانست نخست دستایران در فضای حیات

ی قلدران جهانی بر کشور با ی دوبارهآن هم تا امروز از سلطهملّت را از کشور برانَد و پس از 

 جلوگیری کند. قدرت و شدّت

 ساله و گام بزرگ دومانقلاب چهل 
ی انقلاب سالههای عمده در سرگذشت چهلجوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل

اسلامی است؛ انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوّم را 

 در پیشبرد آن بردارید.

برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، ساله، اکنون محصول تلاش چهل

بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه هایی گرانمتدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه

های علمی، ر کورددار در رسیدن و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت

های بنیادی و نانو و هوافضا و ای و سلّولهای مهم از قبیل هستهها و فنّاوریبالا در دانش هایبه رتبه

های جهادی میان جوانان، سرآمد در امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه

ی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجهجمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی

توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بیگیریجهت

 -بار هم بودکه متأسّفانه بود و خسارت-بود ساله نمیهایی از تاریخ چهلجریان انقلابی در برهه
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بزرگ بسی  هایشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانبی

 داشت.جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی

 ها و شکست مستکبراناقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش 
رو است امّا با تفاوتی های مستکبران روبهایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش

دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی کاملاً معنی

ی جاسوسی بود، امروز چالش بر سرِ سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه

ن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچید

و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب ی غرب آسیا منطقه

در سراسر این منطقه مقاومت الله و ی حزبهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهسرزمین

امروز  است. و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،

ی ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن های پیشرفتهمشکل او جلوگیری از انتقال سلاح

چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد روز گمان آمریکا آن بود که با 

ی سیاسی و امنیّتی با توانست بر نظام اسلامی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای مقابله

ها دولت معاند یا مرعوب میبیند و جمهوری اسلامی، خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده

خورد. ایران به برکت انقلاب، اکنون در جایگاهی متعالی البتّه باز هم در رویارویی، شکست می

های دشوار در مسائل ی ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنهو شایسته

 اساسی خویش است.

 ی اسلامیجوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته 
نظام جمهوری اسلامی  های بلندای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانشده فقط قطعهامّا راه طی

ها نیست، باید با همّت و هشیاری ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشتهاست. دنباله

و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان 

المللی و نیز در های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینی میدانجوان، فعّالان جوان، در همه

های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانهعرصه

ی انقلابی و عمل جهادی را های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیهها و عبرتاز تجربه

 زند.ی اسلامی بسابه کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته

ترین نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی؛ مهم 

 ظرفیت امیدبخش کشور
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سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی میکنند ی مهمّی که باید آیندهنکته

ها با غفلت نظیر است و بسیاری از این ظرفیّتهای طبیعی و انسانی، کمکه از نظر ظرفیّت

های جوان های بلند و انگیزهاستفاده مانده است. همّتاستفاده یا کماندرکاران تاکنون بیدست

و انقلابی، خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی 

 جهش ایجاد کنند.

مد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمهم

ی موج جمعیّتی ایجادشده در سال که بخش مهمّی از آن نتیجه ۰۴دینی است. جمعیّت جوان زیر 

سالگی،  ۰۴و  ۵۱ی میلیون نفر در سنین میانه ۶۰است، فرصت ارزشمندی برای کشور است.  ۰۴ی دهه

آموختگان علوم و مهندسی، ی دوّم جهان در دانشمیلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه ۵۰نزدیک به 

ی تلاش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر ی انقلابی رشد کرده و آمادهانبوه جوانانی که با روحیه

ها های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینجوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینش

 تواند شد.ی مادّی با آن مقایسه نمیهیچ اندوختهثروت عظیمی برای کشور است که 

 های مادی کشورفهرست طولانی فرصت 
دهد که مدیران کارآمد های مادّی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل میها، فرصتجز اینبه

گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّال کردن و بهره

کنند و  نفساعتمادبهنیاز و به معنی واقعی دارای ان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بینمای

 ۷مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای 

ابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق درصد ذخایر معدنی جهان است: من

 ۰۴۴همسایه با  ۵۱ای با داشتن و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه

میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و 

ها های کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتظرفیّتهایی از باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش

ی طبیعی و نشدههای استفادهاست که ایران از نظر ظرفیّت نخورده مانده است. گفته شدهدست

شک شما جوانان مؤمن و پُرتلاش خواهید توانست این ی اوّل جهان است. بیانسانی در رتبه

برداری از اید زمان تمرکز بر بهرهانداز، بی دوّم چشمعیب بزرگ را برطرف کنید. دهه

نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش  های استفادهدستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّت

 تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.
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 بینانه به آیندههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشها و توصیهگام دوم و سرفصل

 ها عبارتند کنم. این سرفصلهایی میمورد چند سرفصل اساسی توصیهاکنون به شما فرزندان عزیزم در 

از: علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملّی و 

 روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی.

نانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ بیی من امید و نگاه خوشچیز، نخستین توصیهامّا پیش از همه

های عینی ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهمه

ام، امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و دوری جسته است. اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده

 -و اکنون مانند همیشه-دارم. در طول این چهل سال رحذر میام و بترس کاذب نیز برحذر داشته

سازی مردم و حتّی مسئولان و های آن، مأیوسترین برنامهای دشمن و فعّالسیاست تبلیغی و رسانه

نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن  های مغرضانه، وارونهمدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل

ش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، های امیدبخجلوه

ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه ی همیشگی هزاران رسانهبرنامه

ها در خدمت دشمن حرکت اند که با استفاده از آزادیهای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهدنباله

ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال گام در شکستن این محاصرهجوانان باید پیش میکنند. شما

ترین ایامید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه

ت. در برابر چشم شما اس -که به برخی از آنها اشاره شد-های امیدبخش جهاد شما است. نشانه

های امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از ودلها است و دستبسی فراتر از ریزش های انقلابرویش

دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در مفسدان و خائنان و کیسه

نگرد. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی ها با چشم تکریم و احترام میری از عرصهبسیا

 آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

 ها:و امّا توصیه

 یک( علم و پژوهش 
ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر آشکارترین وسیله ( علم و پژوهش: دانش،۵

دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و دانایی، توانایی است. 

های اخلاقی و اعتقادی، با ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیاننفوذ و قدرت دویست

مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب

کنیم، امّا مؤکّداً از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده
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ورزیم. بحمدالله استعداد علم ی دانش در میان خود اصرار میبه نیاز کشور به جوشاندن چشمه

و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز 

یعنی یازده -تی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود علمی در کشور آغاز شده و با سرع

به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در  -برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان

ی ی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایهاین مدّت که ما را به رتبه

های نخستین های حسّاس و نوپدید به رتبهشتهشگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از ر

وهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده ارتقاء داد، همه

ایم ساز، به رکوردهای بزرگ دست یافتهاست. ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن

 خدا را سپاس گفت.خاطر آن باید روز و شب و این نعمت بزرگی است که به

ی اهمّیّتش فقط یک آغاز بوده است شده، با همهامّا آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی

ها دست یابیم. باید از مرزهای های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهو نه بیشتر. ما هنوز از قلّه

ین مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع ها عبور کنیم. ما از اترین رشتهکنونی دانش در مهم

ی علمی دنیا ها و قاجارها در هنگامی که مسابقهآور علمی در دوران پهلویماندگی شرمایم. عقبکرده

ها عقب نگه ی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگتازه شروع شده بود، ضربه

ها با شدّت آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالا داشته بود. ما اکنون حرکت ر

ها و دانشگاهیان و مراکز افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاهبالا ادامه یابد تا آن عقب

ام، ولی اینک باره تذکّر و هشدار و فراخوان دادهپژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدّی دراین

بیشتر و همچون یک  احساس مسئولیّتی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با بهمطال

جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از 

شما  جهاد علمیتوز را که از پاخیزید و دشمن بدخواه و کینهیز داده است. بهای نقبیل شهدای هسته

 بشدّت بیمناک است ناکام سازید.

 دو( معنویّت و اخلاق 
قبیل: اخلاص، ایثار، های معنوی از ( معنویّت و اخلاق: معنویّت به معنی برجسته کردن ارزش۲

هایی چون توکّل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخلاق به معنی رعایت فضیلت

نفس و دیگر خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه

های فردی و ها و فعّالیّتی حرکتی همهدهندهخلقیّات نیکو است. معنویّت و اخلاق، جهت
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اعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی، اجتم

 آفریند.سازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم میبهشت می

آورد؛ این، شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می

ها توفیق چندانی است و این تلاش و جهاد، بدون همراهی حکومتگمان محتاج جهاد و تلاش بی

توانند آن ها نمیآید، پس حکومتنخواهد یافت. اخلاق و معنویّت، البتّه با دستور و فرمان به دست نمی

را با قدرت قاهره ایجاد کنند، امّا اوّلاً خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند، و ثانیاً 

باره میدان دهند و کمک را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراین هزمین

ی معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که برسانند؛ با کانونهای ضدّ معنویّت و اخلاق، به شیوه

 ها مردم را با زور و فریب، جهنّمی کنند.جهنّمی

های ضدّ معنویّت و ضدّ ر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونای پیشرفته و فراگیابزارهای رسانه

های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی روزافزون دشمنان به دلتهاجم اکنون اخلاق نهاده است و هم

باره های مسئول حکومتی دراینبینیم. دستگاهچشم خود می گیری از این ابزارها را بهنونهالان با بهره

وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد. و این البتّه به معنی 

های ها برنامهبارهرو باید دراینی پیشرفع مسئولیّت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. در دوره

 الله.شاءمدّت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ انو میانمدّت کوتاه

 سه( اقتصاد 
ی قوّت و عامل مهمّ کننده است. اقتصاد قوی، نقطهی کلیدیِ تعیین( اقتصاد: اقتصاد یک نقطه۶

و نفوذ ساز ی ضعف و زمینهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطهسلطه

گذارد. اقتصاد البتّه سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر می

ها رسید. تأکید توان به هدفای است که بدون آن نمیی اسلامی نیست، امّا وسیلههدف جامعه

محور، و تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالتبر  بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی

های اخیر از سوی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالاندازه و بیمصرف به

خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به

 بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.

قلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی ان

عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم 
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اثر خواهد شد. اثر و حتّی بیی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کمهاو وسوسه

 های مدیریّتی است.الش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفچ

ی وظایف هایی از اقتصاد که در حیطهترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشمهم

ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده

و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت  بندی معیوبکشور، بودجه

ی های حکومتی است. نتیجههایی از دستگاههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشها و وجود هزینهاولویّت

 ی ضعیف و امثال آن است.ها، فقر درآمدی در طبقهاینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان

-ی بخشهای اجرائی برای همهاست که باید برنامه های اقتصاد مقاومتیسیاستلّ این مشکلات، حراه

ها پیگیری و اقدام شود. های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت

بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن مولّد شدن و دانشزایی اقتصاد کشور، درون

ها حلهای مهمّ این راههایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشگرایی با استفاده از ظرفیّتدولت، برون

های اقتصادی در درون دولت ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهگمان یک مجموعهاست. بی

 ای باشد.رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعهوانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ خواهند ت

ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند حلی راهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه

 مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم»که 

« ی گرگ استحل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجهنشدن در برابر دشمن است؛ پس راه

زدگان داخلی خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت

سازان و صمیمی خارجی است که با صد زبان به تهای فکر و توطئهشود، امّا منشأ آن، کانونصادر می

 داخلی القاء میشود.افکار عمومی گیران و تصمیم

 چهار( عدالت و مبارزه با فساد 
و اخلاقی و  فساد اقتصادی( عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ۰

ی ها عارض شود، زلزلهی حکومتی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهسیاسی، توده

زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که ویرانگر و ضربه

تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار های مرسوم و مبنائینیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت

ترین ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَویها است. وسوسهتر از دیگر نظامتر و بنیانیجدّی

السّلام( کسانی را لغزاند، پس المؤمنین )علیهحکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر

ی زهد یران و مسئولانش مسابقهخطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مد
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کند که دستگاهی دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میزیستی میانقلابی و ساده

معنای گانه حضور دائم داشته باشد و بهکارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه

 .های حکومتیواقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه

البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر 

و بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این 

ست. همه باید بدانند که اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول انظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته

ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه

های باره کمک بخواهند و دستگاهی حرام بگریزند و از خداوند دراینحرص برحذر باشند و از لقمه

ساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه ی فنظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه

هایی نورانی الطّبع با دستانی پاک و دلهایی باایمان و جهادگر، و منیعکنند. این مبارزه نیازمند انسان

ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه جانبهاست. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه

 استقرار عدالت به کار برد.

های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان ی بعثتی همههای اوّلیّههدف عدالت در صدر

صورت کامل، جز در ها است و بهی زمانها و سرزمینای مقدّس در همهشأن و جایگاه است؛ این، کلمه

صورت نسبی، همه جا و همه وقت عصر )ارواحنافداه( میسّر نخواهد شد ولی بهحکومت حضرت ولیّ 

ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه ای بر عهدهکن و فریضهمم

ای کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید های بلندی برداشته است که قبلاً بدان اشارهگام

ی که اکنون برنامه سازینمایی و لااقل سکوت و پنهانی واژگونهکارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه

 جدّی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد.

انتظار آنها است صریحاً میگویم آنچه ی کشور، چشمبا این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده

ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دلهای شده و بشود، دارای فاصلهتاکنون شده با آنچه باید می

باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشد. در طور دائم مسئولان به

تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع جمهوری اسلامی کسب ثروت نه

، انجامدعدالتی میخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعمومی و میدان دادن به ویژه

رو مورد قبول نیست. این سخنان هیچبشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به

ی آن، چشم امید به شما ها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایستهدر قالب سیاست

لابی و دانا و کاردان های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقی بخشها است؛ و اگر زمام ادارهجوان

 شاءالله.سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان -که بحمدالله کم نیستند-



 پنج( استقلال و آزادی 
( استقلال و آزادی: استقلال ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی ۱

گیری و عمل کردن و تصمیممعنای حقّ گر جهان است. و آزادی اجتماعی بههای سلطهقدرت

اند و این های اسلامیی ارزشی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهاندیشیدن برای همه

ها ها به مردم نیستند. حکومتیند و هیچ کدام تفضّل حکومتی الهی به انسانهاهر دو عطیّه

دانند که برای آن ر میموظّف به تأمین این دو اند. منزلت آزادی و استقلال را کسانی بیشت

ی آنها است. استقلال و آزادی کنونی ی خود از جملهسالهاند. ملّت ایران با جهاد چهلجنگیده

آوردِ صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است؛ غالباً ایران اسلامی، دستاورد، بلکه خون

ی انقلاب را با تأویل و بهی طیّهای رفیع انسانیّت. این ثمر شجرهجوان، ولی همه در رتبه

مخصوصاً دولت -لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. همه های سادهتوجیه

نباید « استقلال»ی وجودند. بدیهی است که موظّف به حراست از آن با همه -جمهوری اسلامی

نباید در تقابل « ادیآز»به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و 

 های الهی و حقوق عمومی تعریف شود.با اخلاق و قانون و ارزش

 شش( عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن 
عزّت، »هایی از اصلِ ( عزّت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: این هر سه، شاخه۰

هایی است ی جهانی، امروز شاهد پدیدهاند. صحنهالمللیدر روابط بین «حکمت، و مصلحت

ی ظهورند: تحرّک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی که تحقّق یافته یا در آستانه

ی غرب منطقههای آمریکا در ی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاستمقاومت در برابر سلطه

ی سیاسی گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانهو زمین آسیا

 جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.

ت و حکمت مدیران جهادی به اینها بخشی از مظاهر عزّت جمهوری اسلامی است که جز با شجاع

آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ دست نمی

گر و های اروپایی را نیز خدعهکار، تعدادی از دولتبر آمریکای جنایت است. امروز ملّت ایران علاوه

د مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از داند. دولت جمهوری اسلامی بایغیر قابل اعتماد می

نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در و ملّی خود، یک گام هم عقب های انقلابیارزش

جویانه و البتّه از موضع انه و مصلحتحال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمهمه
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انقلابی، مشکلات قابل حلّ خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست و 

 با آن جز زیان مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت.مذاکره 

 زندگیهفت( سبک  
گذارم و به باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وامی: سخن لازم دراینسبک زندگی( ۷

های کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهمین جمله اکتفا می

و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جبران اخلاقی و اقتصادی بی

 ها است.طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانجانبه و هوشمندانه میجهادی همه

ودوّم بهمن و چهلمین شکن ملّت عزیز در بیستدر پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن

سایم. سلام بر میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق می سالگرد انقلاب عظیم اسلامی تشکّر

ی شهیدان والامقام و روح مطهّر امام بزرگوار؛ و الله )ارواحنافداه(؛ سلام بر ارواح طیّبهحضرت بقیّة

 ی ملّت عزیز ایران و سلام ویژه به جوانان.سلام بر همه
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