سال بیست و پنجم شماره 6998
پنجشنبه 25بهمن 1397

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

منشور ایران فردا

رهبر انقالب اسالمی در بیانیهای مهم به مناسبت چهلسالگی انقالب با جوانان ایران سخن گفتند
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به مناســبت چهلمین ســالروز پیروزی انقالب اســامی
و ورود جمهوری اســامی بــه فصل جدیــدی از زندگی،
حضرت آیت اهلل خامنهای در بیانیهای مهم و راهبردی
با تشــکر از حضــور ســرافرازانه و دشمنشــکن مردم در
راهپیمایــی  ۲۲بهمــن ،بــه تبییــن ویژگیهای مســیر پر
افتخــار پیمــوده شــده در چهــل ســال گذشــته و برکات
خیرهکننــده انقــاب اســامی در رســاندن ایــران عزیــز
به جایگاه شایســته ملــت پرداختند .به گــزارش پایگاه
اطالع رســانی دفتر رهبر معظم انقالب ،ایشان با تأکید
بر امیــد واقعبینانه به آینده و نقــش بیبدیل جوانان در
برداشــتن گام بزرگ دوم به ســمت آرمانهــا ،خطاب به
جوانان و آیندهســازان ایران مقتــدر ،الزامات این جهاد
بزرگ را در  ۷ســرفصل اساســی بیان کردنــد .متن کامل
این بیانیه به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
الحمــدهلل رب العالمیــن و الصــاه و الســام علی
ســیدنا محمد و آلــ ه الطاهرین و صحبــه المنتجبین و
من تبعهم باحسان الی یوم الدین.
از میــان همــه ملتهای زیر ســتم ،کمتــر ملتی به
انقالب همت میگمارد؛ و در میان ملتهایی که به پا
خاســته و انقالب کردهاند ،کمتر دیده شده که توانسته
باشند کار را به نهایت رسانده و بجز تغییر حکومتها،
آرمانهــای انقالبــی را حفظ کرده باشــند .امــا انقالب
ُپرشــکوه ملــت ایــران کــه بزرگتریــن و مردمیتریــن
انقــاب عصر جدید اســت ،تنها انقالبی اســت که یک
چلــه ُپرافتخــار را بدون خیانت به آرمانهایش پشــت
ســر نهــاده و در برابــر همه وسوســههایی کــه غیرقابل
مقاومت به نظر میرســیدند ،از کرامت خود و اصالت
شــعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله
خودســازی و جامعهپردازی و تمدنسازی شدهاست.
درودی از اعماق دل بر این ملت؛ بر نسلی که آغاز کرد
و ادامــه داد و بر نســلی کــه اینک وارد فرآینــد بزرگ و
جهانی چهل سال دوم میشود.
آن روز که جهان میان شــرق و غرب مادی تقســیم
شــده بــود و کســی گمان یــک نهضــت بــزرگ دینی را
نمیُبرد ،انقالب اســامی ایران ،با قدرت و شکوه پا به
میدان نهاد؛ چارچوبها را شکســت؛ کهنگی کلیشهها
را بــه رخ دنیا کشــید؛ دیــن و دنیا را در کنــار هم مطرح
کــرد و آغاز عصــر جدیدی را اعالم نمــود .طبیعی بود
کــه ســردمداران گمراهی و ســتم واکنش نشــان دهند،
راســت مدرنیته،
امــا این واکنــش نــاکام ماند .چــپ و
ِ
از تظاهر به نشــنیدن ایــن صدای جدیــد و متفاوت ،تا
تالش گســترده و گونهگون بــرای خفه کردن آن ،هرچه
کردنــد به اجل محتوم خود نزدیکتر شــدند .اکنون با
گذشــت چهل جشن ســاالنه انقالب و چهل دهه فجر،
یکــی از آن دو کانــون دشــمنی نابــود شــده و دیگــری
بــا مشــکالتی کــه خبــر از نزدیکــی احتضــار میدهند،
دســت و پنجــه نرم میکند! و انقالب اســامی با حفظ
و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
بــرای همــه چیز میتوان طــول عمر مفیــد و تاریخ
مصــرف فــرض کــرد ،امــا شــعارهای جهانــی ایــن
انقــاب دینی از این قاعده مســتثنی اســت؛ آنها هرگز
بیمصــرف و بیفایده نخواهند شــد ،زیرا فطرت بشــر
در همــه عصرهــا با آن سرشــته اســت .آزادی ،اخالق،
معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزت ،عقالنیت ،برادری،
هیچ یک به یک نســل و یک جامعه مربوط نیســت تا
در دورهای بدرخشد و در دورهای دیگر افول کند .هرگز
نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای
مبارک دلزده شــوند .هــرگاه دلزدگی پیــش آمده ،از
رویگردانی مسئوالن از این ارزشهای دینی بوده است
و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.
انقالب اســامی همچون پدیدهای زنــده و بااراده،
همــواره دارای انعطــاف و آمــاده تصحیــح خطاهــای
خویــش اســت ،امــا تجدیدنظرپذیــر و اهــل انفعــال
نیســت .به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن
را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل
میشــمارد ،امــا بــه هیــچ بهانــهای از ارزشهایش که
بحمــداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته اســت ،فاصله
نمیگیرد .انقالب اســامی پس از نظامسازی ،به رکود
و خموشــی دچــار نشــده و نمیشــود و میان جوشــش
انقالبی و نظم سیاســی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری
نمیبینــد ،بلکــه از نظریــه نظــام انقالبــی تا ابــد دفاع
میکند.
جمهــوری اســامی ،متحجــر و در برابــر پدیدهها و
موقعیتهای نو به نو ،فاقد احســاس و ادراک نیست،
امــا بــه اصول خود بشــدت پایبنــد و بــه مرزبندیهای
خــود با رقیبان و دشــمنان بشــدت حســاس اســت .با
خطوط اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش
مهــم اســت که چــرا بمانــد و چگونــه بماند .بیشــک
فاصله میان بایدهــا و واقعیتها ،همواره وجدانهای
آرمانخــواه را عذاب داده و میدهد ،اما این ،فاصلهای
طیشــدنی اســت و در چهل ســال گذشــته در مواردی
بارهــا طی شــده اســت و بیشــک در آینده ،بــا حضور
نســل جــوان مؤمــن و دانــا و پرانگیزه ،با قدرت بیشــتر
طی خواهد شد.
انقالب اســامی ملت ایران ،قدرتمند اما مهربان و
باگذشــت و حتی مظلوم بوده اســت .مرتکب افراطها
و چپرویهایــی کــه مایــه ننــگ بســیاری از قیامهــا و
جنبشهاست ،نشده است .در هیچ معرکهای حتی با
امریــکا و صدام ،گلوله اول را شــلیک نکــرده و در همه
مــوارد ،پساز حمله دشــمن از خود دفاع کرده و البته
ضربت متقابل را محکم فرود آورده است .این انقالب
از آغــاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل
و مــردد .بــا صراحــت و شــجاعت در برابــر زورگویان و
گردنکشــان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع
کــرده اســت .ایــن جوانمــردی و مــروت انقالبــی ،این
صداقــت و صراحت و اقتدار ،ایــن دامنه عمل جهانی

و منطقــهای در کنــار مظلومان جهان ،مایه ســربلندی
ایران و ایرانی است و همواره چنین باد.
اینــک در آغــاز فصــل جدیدی از زندگــی جمهوری
اســامی ،ایــن بنــده ناچیــز مایلم بــا جوانــان عزیزم،
نســلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری
از جهــاد بــزرگ برای ســاختن ایران اســامی بزرگ را
آغاز کند ،سخن بگویم .سخن اول درباره گذشته است.
 ëëسخن درباره گذشته
عزیــزان! نادانســتهها را جز با تجربــه خود یا گوش
ســپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانســت .بسیاری
از آنچــه را مــا دیــده و آزمودهایــم ،نســل شــما هنــوز
نیازمــوده و ندیــده اســت .مــا دیدهایم و شــما خواهید
دیــد .دهههــای آینــده دهههــای شماســت و شــمایید
کــه باید کارآزمــوده و پرانگیزه از انقالب خود حراســت
کنیــد و آن را هرچه بیشــتر به آرمان بزرگــش که ایجاد
تمــدن نویــن اســامی و آمادگی برای طلوع خورشــید
والیــت عظمــی (ارواحنا فــداه) اســت ،نزدیــک کنید.
برای برداشــتن گامهای اســتوار در آینده ،باید گذشــته
را درســت شــناخت و از تجربههــا درس گرفــت؛ اگر از
ایــن راهبــرد غفلــت شــود ،دروغهــا به جــای حقیقت
خواهنــد نشســت و آینده مــورد تهدیدهای ناشــناخته
قرار خواهد گرفت .دشــمنان انقالب با انگیزهای قوی،
تحریــف و دروغپــردازی دربــاره گذشــته و حتــی زمان
حــال را دنبال میکننــد و از پول و همه ابزارها برای آن
بهره میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛
حقیقت را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید.
انقــاب اســامی و نظــام برخاســته از آن ،از نقطــه
صفر آغاز شد؛
ً
اوال :همهچیز علیه ما بود ،چه رژیم فاسد طاغوت
کــه عــاوهبــر وابســتگی و فســاد و اســتبداد و کودتایی
بودن ،اولین رژیم ســلطنتی در ایران بود که به دســت
ســر کار آمده بود
بیگانه -و نه به زور شمشــیر خود -بر ِ
و چــه دولــت امریکا و برخی دیگــر از دولتهای غربی
و چه وضع بشــدت نابســامان داخلــی و عقبافتادگی
شــرمآور در علــم و فناوری و سیاســت و معنویت و هر
فضیلت دیگر.
ً
ثانیا :هیــچ تجربــه پیشــینی و راه طیشــدهای در
برابــر مــا وجــود نداشــت .بدیهــی اســت کــه قیامهای
مارکسیســتی و امثــال آن نمیتوانســت بــرای انقالبی
که از متن ایمان و معرفت اســامی پدید آمده اســت،
الگو محســوب شــود .انقالبیون اسالمی بدون سرمشق
و تجربــه آغــاز کردند و ترکیب جمهوریت و اســامیت
و ابزارهای تشــکیل و پیشــرفت آن ،جز با هدایت الهی
و قلب نورانی و اندیشــه بزرگ امام خمینی به دســت
نیامــد .و ایــن نخســتین درخشــش انقــاب بــود .پس
آنگاه انقالب ملــت ایران ،جهان دوقطبی آن روز را به
جهان ســه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف
شــوروی و اقمــارش و پدیــد آمــدن قطبهــای جدید
قدرت ،تقابل دوگانه جدید «اســام و استکبار» پدیده
برجســته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد .از
سویی نگاه امیدوارانه ملتهای زیر ستم و جریانهای
آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به اســتقالل
و از ســویی نــگاه کینهورزانــه و بدخواهانــه رژیمهــای
زورگــو و قلدرهــای باجطلــب عالم ،بدان دوخته شــد.
بدین گونه مســیر جهــان تغییر یافــت و زلزله انقالب،
بســتر راحــت آرمیــده را بیــدار کــرد؛
فرعونهــای در
ِ
دشــمنیها بــا همه شــدت آغاز شــد و اگر نبــود قدرت
عظیــم ایمــان و انگیزه ایــن ملت و رهبری آســمانی و
تأییدشــده امام عظیمالشــأن ما ،تــاب آوردن در برابر
آن همــه خصومــت و شــقاوت و توطئــه و خباثــت،
امکانپذیر نمیشد.
باوجود همه این مشــکالت طاقتفرسا ،جمهوری
اســامی روز به روز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو
برداشــت .ایــن چهــل ســال ،شــاهد جهادهــای بزرگ
و افتخــارات درخشــان و پیشــرفتهای شــگفتآور در
ایران اســامی است .عظمت پیشرفتهای چهلساله
ملت ایران آنگاه بدرســتی دیده میشود که این مدت،
بــا مدتهــای مشــابه در انقالبهای بزرگــی همچون
انقــاب فرانســه و انقــاب اکتبر شــوروی و انقالب هند
مقایســه شــود .مدیریتهــای جهــادی الهــام گرفته از
ایمــان اســامی و اعتقاد به اصــل «مــا میتوانیم» که
امــام بزرگوار بــه همه ما آموخــت ،ایــران را به عزت و
پیشرفت در همه عرصهها رسانید.
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و
کشــور که در دوران پهلوی و قاجار بشــدت تحقیر شده
و بشــدت عقب مانده بود ،در مســیر پیشــرفت ســریع
قــرار گرفــت؛ در گام نخســت ،رژیــم ننگیــن ســلطنت
اســتبدادی را بــه حکومــت مردمــی و مردمســاالری
تبدیل کرد و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشــرفت
همهجانبــه و حقیقــی اســت در کانون مدیریت کشــور
وارد کــرد؛ آنگاه جوانــان را میــداندار اصلی حوادث و
وارد عرصه مدیریت کرد؛ روحی ه و باور «ما میتوانیم»
را بــه همگان منتقل کــرد؛ به برکت تحریم دشــمنان،
اتــکا بــه توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشــأ
برکات بزرگ شد:
اوالً :ثبــات و امنیــت کشــور و تمامیــت ارضــی و
حفاظــت از مرزهــا را که آمــاج تهدید جدی دشــمنان
قــرار گرفتــه بــود ضمانــت کــرد و معجــزه پیــروزی در
جنگ هشتســاله و شکســت رژیم بعثی و پشــتیبانان
امریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدیدآورد.
ثانیاً :موتور پیشــران کشــور در عرصه علم و فناوری
و ایجاد زیرســاختهای حیاتی و اقتصــادی و عمرانی
شــد که تا اکنــون ثمرات بالنــده آن روزبــهروز فراگیرتر
میشــود .هــزاران شــرکت دانشبنیــان ،هــزاران طرح
زیرســاختی و ضروری برای کشور در حوزههای عمران
و حمــل و نقــل و صنعــت و نیــرو و معــدن و ســامت
و کشــاورزی و آب و غیــره ،میلیونهــا تحصیلکــرده

دانشــگاهی یــا در حــال تحصیــل ،هــزاران واحــد
دانشــگاهی در سراسر کشــور ،دهها طرح بزرگ از قبیل
چرخه ســوخت هستهای ،ســلولهای بنیادی ،فناوری
نانو ،زیســتفناوری و غیره با رتبههای نخستین در کل
جهان ،شــصت برابر شدن صادرات غیرنفتی ،نزدیک
به  10برابر شــدن واحدهای صنعتی ،دهها برابر شــدن
صنایع از نظر کیفــی ،تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری
بومــی ،برجســتگی محســوس در رشــتههای گوناگــون
مهندســی از جملــه در صنایــع دفاعــی ،درخشــش در
رشــتههای مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت
در آن و دههــا نمونــه دیگــر از پیشــرفت ،محصول آن
روحیــه و آن حضــور و آن احســاس جمعــی اســت که
ایــران پیشاز
انقــاب بــرای کشــور بــه ارمغــان آوردِ .
انقالب ،در تولید علــم و فناوری صفر بود ،در صنعت
بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت.
ً
ثالثــا :مشــارکت مردمــی را در مســائل سیاســی
ماننــد انتخابــات ،مقابله بــا فتنههــای داخلی ،حضور
در صحنههــای ملــی و استکبارســتیزی به اوج رســانید
و در موضوعــات اجتماعــی ماننــد کمکرســانیها و
فعالیتهــای نیکــوکاری کــه از پیــشاز انقــاب آغــاز
شــده بــود ،افزایــش چشــمگیر داد .پــس از انقــاب،
مردم در مســابقه خدمترسانی در حوادث طبیعی و
کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
ً
رابعــا :بینــش سیاســی آحــاد مــردم و نــگاه آنان
بــه مســائل بینالمللــی را بــه گونه شــگفتآوری ارتقا
داد .تحلیــل سیاســی و فهــم مســائل بینالمللــی در
موضوعاتی همچــون جنایات غرب بخصوص امریکا،
مســأله فلســطین و ظلم تاریخی به ملت آن ،مســأله
جنگافروزیهــا و رذالتها و دخالتهــای قدرتهای قلدر
در امــور ملتها و امثــال آن را از انحصــار طبقه محدود
و عزلتگزیــدهای بهنــام روشــنفکر ،بیــرون آورد؛ ایــن
گونــه روشــنفکری میان عمــوم مردم در همه کشــور و
همه ســاحتهای زندگی جاری شــد و مســائلی از این
دســت حتی برای نوجوانان و نونهاالن ،روشــن و قابل
فهم گشت.
ً
خامسا :کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی
کشــور ســنگین کــرد .نارضایتــی ایــن حقیــر از کارکــرد
عدالت در کشور بهدلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر
بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اســامی باشد و هنوز
نیست ،نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار
عدالت کار انجام نگرفته اســت .واقعیت آن اســت که
دســتاوردهای مبــارزه با بیعدالتی در ایــن چهار دهه،
بــا هیــچ دوره دیگر گذشــته قابل مقایســه نیســت .در
رژیــم طاغوت بیشــترین خدمــات و درآمدهای کشــور
در اختیار گروه کوچکی از پایتختنشــینان یا همسانان
آنــان در برخــی دیگر از نقاط کشــور بود .مردم بیشــتر
شــهرها بویــژه مناطــق دوردســت و روســتاها در آخــر
فهرســت و غالبــاً محــروم از نیازهای اولیه زیرســاختی
و خدمترســانی بودنــد .جمهوری اســامی در شــمار
موفقتریــن حاکمیتهــای جهــان در جابهجایــی
خدمــت و ثــروت از مرکــز بــه همــه جــای کشــور و از
مناطق مرفهنشــین شــهرها به مناطق پاییندست آن
بوده اســت .آمار بزرگ راهســازی و خانهسازی و ایجاد
مراکز صنعتی و اصالح امور کشــاورزی و رســاندن برق
و آب و مراکــز درمانی و واحدهای دانشــگاهی و ســد و
نیــروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشــور ،حقیقتاً
افتخارآفرین اســت؛ بیشک این همه ،نه در تبلیغات
نارســای مســئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان
خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست
و حســنهای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا
و خلق اســت .البتــه عدالت مورد انتظــار در جمهوری
اســامی که مایل اســت پیرو حکومت علوی شــناخته
شود ،بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای
آن بــه شــما جوانها اســت کــه در ادامه بــدان خواهم
پرداخت.
ً
سادســا :عیــار معنویــت و اخــاق را در فضــای
عمومی جامعه به گونهای چشــمگیر افزایش داد .این
پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در
طــول دوران مبــارزه و پساز پیروزی انقــاب ،بیشاز
هر چیز رواج داد؛ آن انســان معنوی و عارف و وارســته
از پیرایههــای مــادی ،در رأس کشــوری قــرار گرفت که
مایههــای ایمــان مردمــش بســی ریشــهدار و عمیــق
بــود .هرچنــد دســت تطــاول تبلیغــات مروج فســاد و
بیبندوباری در طول دوران پهلویها به آن ضربههای
ســخت زده و لجنــزاری از آلودگی اخالقــی غربی را به
درون زندگــی مــردم متوســط و بخصــوص جوانــان
کشــانده بود ،ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری
اســامی ،دلهــای مســتعد و نورانــی بویــژه جوانان را
مجــذوب کــرد و فضــا به ســود دیــن و اخــاق دگرگون

شــد .مجاهدتهــای جوانــان در میدانهای ســخت از
جملــه دفــاع مقدس ،بــا ذکر و دعــا و روحیــه برادری
و ایثــار همراه شــد و ماجراهــای صدر اســام را زنده و
نمایــان در برابــر چشــم همه نهــاد .پدران و مــادران و
همســران با احســاس وظیفه دینی از عزیــزان خود که
بــه جبهههای گوناگون جهاد میشــتافتند دل کندند و
ســپس ،آنگاه که با پیکر خونآلود یا جسم آسیبدیده
آنــان روبهرو شــدند ،مصیبت را با شــکر همراه کردند.
مساجد و فضاهای دینی رونقی بیسابقه گرفت .صف
نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و اســتاد و دانشجو
و زن و مــرد و صــف نوبــت بــرای اردوهــای جهــادی و
جهادســازندگی و بســیج ســازندگی از هــزاران جــوان
داوطلــب و فداکار آکنده شــد .نماز و حــج و روزهداری
و پیــادهروی زیارت و مراســم گوناگــون دینی و انفاقات
و صدقــات واجــب و مســتحب در همهجا بویــژه میان
جوانــان رونــق یافــت و تا امــروز ،روزبــهروز بیشــتر و با
کیفیتتــر شــده اســت .و اینها همــه در دورانــی اتفاق
افتاده که ســقوط اخالقــی روزافزون غــرب و پیروانش
و تبلیغــات ُپرحجــم آنان برای کشــاندن مــرد و زن به
لجنزارهای فســاد ،اخالق و معنویــت را در بخشهای
عمده عالم منزوی کرده اســت؛ و این معجزهای دیگر
از انقالب و نظام اسالمی فعال و پیشرو است.
ً
ســابعا :نمــاد پــر ابهــت و باشــکوه و افتخارآمیــز
ایســتادگی در برابــر قلــدران و زورگویــان و مســتکبران
جهــان و در رأس آنان امریــکای جهانخوار و جنایتکار،
روزبــهروز برجســتهتر شــد .در تمــام ایــن چهل ســال،
تســلیمناپذیری و صیانــت و پاســداری از انقــاب و
عظمــت و هیبــت الهــی آن و گــردن برافراشــته آن در
مقابــل دولتهــای متکبــر و مســتکبر ،خصوصیــت
شــناخته شــده ایران و ایرانــی بویژه جوانــان این مرز و
بــوم به شــمار میرفتــه اســت .قدرتهــای انحصارگر
جهــان که همــواره حیات خــود را در دســتاندازی به
اســتقالل دیگر کشــورها و پایمال کــردن منافع حیاتی
آنها برای مقاصد شــوم خود دانستهاند ،در برابر ایران
اســامی و انقالبــی ،اعتــراف بــه ناتوانی کردنــد .ملت
ایران در فضای حیاتبخش انقالب توانســت نخست
دستنشــانده امریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور
َ
براند و پس ازآن هم تا امروز از ســلطه دوباره قلدران
جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند.
جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصلهای
عمده در سرگذشــت چهلساله انقالب اسالمی است،
انقــاب عظیم و پایدار و درخشــانی که شــما به توفیق
الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید.
محصــول تالش چهلســاله ،اکنون برابر چشــم ما
اســت :کشــور و ملتــی مســتقل ،آزاد ،مقتــدر ،باعزّت،
متدیــن ،پیشــرفته در علــم ،انباشــته از تجربههایــی
گرانبهــا ،مطمئــن و امیــدوار ،دارای تأثیــر اساســی
در منطقــه و دارای منطــق قــوی در مســائل جهانــی،
رکورددار در شــتاب پیشــرفتهای علمی ،رکورددار در
رسیدن به رتبههای باال در دانشها و فناوریهای مهم
از قبیل هســتهای و ســلولهای بنیادی و نانو و هوافضا
و امثال آن ،ســرآمد در گســترش خدمــات اجتماعی،
ســرآمد در انگیزههــای جهادی میان جوانان ،ســرآمد
در جمعیــت جــوان کارآمــد و بســی ویژگیهــای
افتخارآمیــز دیگر که همگی محصــول انقالب و نتیجه
جهتگیریهــای انقالبی و جهادی اســت .و بدانید که
اگر بیتوجهی به شــعارهای انقالب و غفلت از جریان
انقالبــی در برهههایــی از تاریــخ چهلســاله نمیبــود
کــه متأســفانه بــود و خســارتبار هــم بود -بیشــکدســتاوردهای انقــاب از ایــن بســی بیشــتر و کشــور در
مســیر رســیدن به آرمانهای بزرگ بســی جلوتر بود و
بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمیداشت.
ایــران مقتــدر ،امــروز هــم ماننــد آغــاز انقــاب بــا
چالشهای مستکبران روبهرو است اما با تفاوتی کامالً
معنــیدار .اگــر آن روز چالــش بــا امریــکا بر ســر کوتاه
کردن دســت عمــال بیگانه یــا تعطیلی ســفارت رژیم
صهیونیســتی در تهــران یا رســوا کردن النه جاسوســی
ســر حضــور ایــران مقتــدر در
بــود ،امــروز چالــش بــر ِ
مرزهــای رژیــم صهیونیســتی و برچیــدن بســاط نفوذ
نامشــروع امریــکا از منطقــه غــرب آســیا و حمایــت
جمهوری اســامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در
قلب ســرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته
حــزباهلل و مقاومــت در سراســر ایــن منطقه اســت .و
اگر آن روز ،مشــکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات
ابتدایــی بــرای ایــران بــود ،امــروز مشــکل او جلوگیری
از انتقــال ســاحهای پیشــرفته ایرانــی بــه نیروهــای
مقاومــت اســت .و اگــر آن روز گمان امریــکا آن بود که
بــا چند ایرانی خودفروخته یا با چنــد هواپیما و بالگرد
خواهــد توانســت بر نظام اســامی و ملت ایــران فائق

آیــد ،امروز برای مقابله سیاســی و امنیتی با جمهوری
اســامی ،خــود را محتاج به یک ائتــاف بزرگ از دهها
دولــت معانــد یــا مرعــوب میبینــد و البته بــاز هم در
رویارویی ،شکســت میخورد .ایران بــه برکت انقالب،
اکنــون در جایگاهی متعالی و شایســته ملــت ایران در
چشــم جهانیان و عبور کرده از بســی گردنههای دشوار
در مسائل اساسی خویش است.
ا ّما راه طی شــده فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز
بــه ســوی آرمانهــای بلنــد نظــام جمهوری اســامی
اســت .دنباله این مســیر که به گمان زیاد ،به دشــواری
گذشــتهها نیســت ،باید با همت و هوشــیاری و سرعت
عمل و ابتکار شــما جوانان طی شــود .مدیــران جوان،
کارگــزاران جوان ،اندیشــمندان جوان ،فعــاالن جوان،
در همــه میدانهــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی
و بینالمللــی و نیــز در عرصههــای دیــن و اخــاق و
معنویــت و عدالــت ،باید شــانههای خود را بــه زیر بار
مسئولیت دهند ،از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره
گیرند ،نگاه انقالبی و روحیه انقالبی و عمل جهادی را
بهکار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته
اسالمی بسازند.

فرصتها
و ظرفیتهای ایران
نکتــه مهمــی کــه بایــد آیندهســازان در نظــر داشــته
باشــند ،این اســت که در کشــوری زندگی میکنند که از
نظــر ظرفیتهای طبیعی و انســانی ،کمنظیر اســت و
بســیاری از ایــن ظرفیتها بــا غفلت دســتاندرکاران
تاکنــون بیاســتفاده یــا کماســتفاده مانــده اســت.
همتهــای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند
توانســت آنها را فعال و در پیشــرفت مــادی و معنوی
کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهمتریــن ظرفیت امیدبخش کشــور ،نیروی انســانی
مســتعد و کارآمــد بــا زیربنــای عمیق و اصیــل ایمانی
و دینــی اســت .جمعیت جــوان زیر ۴۰ســال که بخش
مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شــده در دهه
 ۶۰اســت ،فرصت ارزشــمندی برای کشــور اســت۳۶ .
میلیــون نفــر در ســنین میانه  ۱۵و  ۴۰ســالگی ،نزدیک
بــه  ۱۴میلیــون نفــر دارای تحصیالت عالــی ،رتبه دوم
جهــان در دانشآموختــگان علــوم و مهندســی ،انبوه
جوانانــی کــه بــا روحیــه انقالبــی رشــد کــرده و آمــاده
تالش جهادی برای کشــورند و جمع چشمگیر جوانان
محقــق و اندیشــمندی کــه بــه آفرینشهــای علمی و
فرهنگــی و صنعتی و غیره اشــتغال دارند؛ اینها ثروت
عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن
نمیتواند مقایسه شود.
بهجــز اینهــا ،فرصتهــای مــادی کشــور نیز فهرســتی
طوالنی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و ُپرانگیزه
و خردمنــد میتوانند با فعال کردن و بهرهگیری از آن،
درآمدهــای ملــی را با جهشــی نمایــان افزایــش داده
و کشــور را ثروتمنــد و بینیاز و به معنــی واقعی دارای
اعتمــاد بــه نفس کننــد و مشــکالت کنونــی را برطرف
نمایند .ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان،
دارای  ۷درصــد ذخایــر معدنــی جهــان اســت :منابع
عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنایی جغرافیایی میان
شــرق و غرب و شــمال و جنوب ،بازار بزرگ ملی ،بازار
بزرگ منطقهای با داشــتن  ۱۵همسایه با  ۶۰۰میلیون
جمعیت ،سواحل دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین
بــا محصوالت متنوع کشــاورزی و باغی ،اقتصاد بزرگ
و متنــوع ،بخشهایــی از ظرفیتهــای کشــور اســت؛
بســیاری از ظرفیتها دستنخورده مانده است .گفته
شــده است که ایران از نظر ظرفیتهای استفاده نشده
طبیعــی و انســانی در رتبه اول جهان اســت .بیشــک
شــما جوانان مؤمــن و ُپرتــاش خواهید توانســت این
عیب بزرگ را برطرف کنید .دهه دوم چشمانداز ،باید
زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دســتاوردهای گذشــته و
نیز ظرفیتهای اســتفاده نشده باشد و پیشرفت کشور
از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد.

توصیه
به جوانان
اکنون به شــما فرزندان عزیزم در مورد چند ســرفصل
اساســی توصیههایی میکنم .این ســرفصلها عبارتند
از :علم و پژوهش ،معنویت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت
و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملی و روابط
خارجــی و مرزبنــدی بــا دشــمن ،ســبک زندگــی .امــا

پیــش از همه چیــز ،نخســتین توصیه من امیــد و نگاه
خوشــبینانه بــه آینــده اســت .بــدون این کلید اساســی
همــه قفلهــا ،هیچ گامــی نمیتــوان برداشــت .آنچه
میگویــم یــک امید صــادق و متکــی بــه واقعیتهای
عینی اســت .اینجانب همــواره از امید کاذب و فریبنده
دوری جســتهام ،امــا خود و همــه را از نومیدی بیجا و
ترس کاذب نیز برحذر داشــتهام و برحذر میدارم .در
طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه -سیاست
تبلیغــی و رســانهای دشــمن و فعالتریــن برنامههای
آن ،مأیوسســازی مردم و حتی مسئوالن و مدیران ما
از آینده اســت .خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه،
وارونه نشــان دادن واقعیتها ،پنهان کردن جلوههای
امیدبخش ،بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان
دادن یا انکار محسنات بزرگ ،برنامه همیشگی هزاران
رســانه صوتــی و تصویــری و اینترنتــی دشــمنان ملت
ایران اســت؛ و البته دنبالههای آنان در داخل کشور نیز
قابل مشــاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت
دشــمن حرکــت میکنند .شــما جوانــان باید پیشــگام
در شکســتن ایــن محاصــره تبلیغاتــی باشــید .در خود
و دیگــران نهال امیــد به آینده را پــرورش دهید .ترس
و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانید .این نخســتین و
ریشهایترین جهاد شــما است .نشانههای امیدبخش
که به برخی از آنها اشــاره شــد -در برابر چشــم شــمااســت .رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها است
و دســت و دلهای امین و خدمتگزار ،بهمراتب بیشــتر
از مفســدان و خائنان و کیســهدوختگان اســت .دنیا به
جوان ایرانــی و پایداری ایرانــی و ابتکارهای ایرانی ،در
بسیاری از عرصهها با چشم تکریم و احترام مینگرد.
قــدر خــود را بدانید و با قــوت خداداد ،به ســویآینده
خیز بردارید و حماسه بیافرینید.
و ا ّما توصیهها:
)۱علــم و پژوهــش :دانــش ،آشــکارترین وســیله عزت
و قــدرت یک کشــور اســت .روی دیگر دانایــی ،توانایی
اســت .دنیــای غــرب بــه برکــت دانــش خــود بــود کــه
توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله
فراهــم کند و با وجود تهیدســتی در بنیانهای اخالقی
و اعتقــادی ،با تحمیل ســبک زندگی غربــی به جوامع
عقبمانــده از کاروان علــم ،اختیار سیاســت و اقتصاد
آنها را به دست گیرد .ما به سوءاستفاده از دانش مانند
آنچــه غــرب کرد ،توصیــه نمیکنیم ،اما مؤکــداً به نیاز
کشور به جوشــاندن چشمه دانش در میان خود اصرار
میورزیم .بحمداهلل اســتعداد علم و تحقیق در ملت
ما از متوســط جهان باالتر اســت .اکنــون نزدیک به دو
دهه اســت که رســتاخیز علمی در کشــور آغاز شده و با
ســرعتی کــه برای ناظــران جهانــی غافلگیرکننــده بود
یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان-بــه پیش رفتــه اســت .دســتاوردهای دانــش و فناوری
مــا در این مــدت که مــا را به رتبــه شــانزدهم در میان
بیش از دویســت کشــور جهان رســانید و مایه شــگفتی
ناظران جهانی شــد و در برخی از رشــتههای حســاس
و نوپدیــد به رتبههای نخســتین ارتقــا داد ،همه و همه
در حالــی اتفــاق افتاده که کشــور دچار تحریــم مالی و
تحریــم علمی بوده اســت .ما بــا وجود شــنا در جهت
مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ دست
یافتهایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید
روز و شب خدا را سپاس گفت.اما آنچه من میخواهم
بگویم این است که این راه طی شده ،با همه اهمیتش
فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر .ما هنوز از قلههای
دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلهها دست یابیم.
بایــد از مرزهــای کنونــی دانــش در مهمترین رشــتهها
عبــور کنیم .ما از ایــن مرحله هنوز بســیار عقبیم؛ ما از
صفــر شــروع کردهایــم .عقبماندگی شــرمآور علمی
در دوران پهلویهــا و قاجارهــا در هنگامی که مســابقه
علمــی دنیا تازه شــروع شــده بود ،ضربه ســختی بر ما
وارد کــرده و مــا را از ایــن کاروان شــتابان ،فرســنگها
عقــب نگه داشــته بود .ما اکنون حرکــت راآغاز کرده و
با شــتاب پیــش میرویم ولی این شــتاب باید ســالها
با شــدت بــاال ادامه یابــد تــا آن عقبافتادگــی جبران
شــود .اینجانب همواره به دانشــگاهها و دانشگاهیان و
مراکــز پژوهــش و پژوهندگان ،گرم و قاطــع و جدی در
ایــن باره تذکر و هشــدار و فراخــوان دادهام ،ولی اینک
مطالبــه عمومی من از شــما جوانان آن اســت که این
راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد
در پیش گیرید .سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور
گذاشته شــده و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای
هستهای نیز داده است .به پا خیزید و دشمن بدخواه و
کینهتوز را که از جهاد علمی شما بشدت بیمناک است
ناکام سازید.
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