
  "متن کامل بیانیه گام دوم انقالب" 
  
**************************************************  

بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
علیسیدنامحمد و آله والسالم  والصالة  یومالدینالحمدهللارب العالمین  الطّاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی 

سازيپردازي و تمدني خودسازي، جامعهورود انقالب اسالمی به دومین مرحله
انقالبهمت میگمارد؛ و در میان ملّتهایی که بهاز میان همه اند، کمتر دیده شدهپاخاسته و انقالب کردهي ملّتهاي زیر ستم، کمتر ملّتی به 

انقالبپرشکوه ملّت. جز تغییر حکومتها، آرمانهاي انقالبی را حفظ کرده باشندکه توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به ایران کهاما 
يپرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهادهترین انقالب عصر جدید است، تنها انقالبی است که یک چلّهترین و مردمیبزرگ

هایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک واردي وسوسهو در برابر همه
درودي از اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد. استشدهسازيتمدنپردازي وي خودسازي و جامعهمرحلهدومین

سالدوم میشود .و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل 

نقالب اسالمی؛ آغازگر عصر جدید عالمپیروزي ا
رانمیبرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت غربمادي تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی  آن روز که جهان میان شرق و 

هم مطرح کرد و آغاز عصرها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنارها را شکست؛ کهنگی کلیشهو شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب
دهند،اما این واکنش ناکام ماند. جدیدي را اعالم نمود وراست مدرنیته،. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان  چپ 

خودگون براي خفه کردن آن، هرچه کردند به اجلِ محتوماز تظاهر به نشنیدن این صداي جدید و متفاوت، تا تالش گسترده و گونه
ي فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگري باي انقالب و چهل دههاکنون با گذشت چهل جشن ساالنه. تر شدندنزدیک

و انقالب اسالمی با حفظ و پایبندي به شعارهاي خود همچنان به! وپنجه نرم میکندمشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند، دست
.پیش میرود

ي انقالب اسالمیزندهارهاي جهانی، فطري، درخشان و همیشهشع
کرد،اما شعارهاي جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنهابراي همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض 
اخالق،معنویت، عدالت، .ي عصرها با آن سرشته استفایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همهمصرف و بیهرگز بی آزادي، 

عزّت،عقالنیت، برادري، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره . اي دیگر افول کنداي بدرخشد و در دورهاستقالل، 
راتصور کرد که از این چشم گردانی مسئوالنزدگی پیش آمده، از رويهرگاه دل. زده شونداندازهاي مبارك دلهرگز نمیتوان مردمی 

.از این ارزشهاي دینی بوده است و نه از پایبندي به آنها و کوشش براي تحقّق آنها

ي نظام انقالبیدفاع ابدي از نظریه
است،اما تجدیدنظرپذیر واي زنده و بااراده، همواره داراي انعطاف و آمادهانقالب اسالمی همچون پدیده ي تصحیح خطاهاي خویش 

نقدهاحساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهاي بی. ال نیستاهل انفع میشمارد،اما به هیچبه  عمل 
، به رکود وسازينظامانقالب اسالمی پس از. اي از ارزشهایش که بحمداهللا با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمیگیردبهانه

ازنظریه ي نظام انقالبیخموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاري نمیبیند، بلکه 
  .تا ابد دفاع میکند
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بایدها و واقعیتهاي میانجمهوري اسالمی و فاصله
اسالمی،متحجر و در برابر پدیده نیست،اما بهجمهوري  وموقعیتهاي نو به نو، فاقد احساس و ادراك  بشدت پایبند و بهاصول خودها 

دشمنانبشدتحساس استمرزبندي مباالتی نمیکند و برایش مهم است که چرابا خطوط اصلی خود هرگز بی .هاي خود با رقیبان و 
وواقعیتها، همواره وجدانهاي آرمانشک فاصلهبی. بماند و چگونه بماند میدهد،اما این، فاصلهي میان بایدها  ايخواه را عذاب داده و 

وپرانگیزه،نسل جوان مؤمنشک در آینده، با حضورشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردي بارها طی شده است و بیطی و دانا 
.با قدرت بیشتر طی خواهد شد

ي سربلندي ایران و ایرانیانقالب اسالمی؛ مایه
قدرتمنداما مهربان و باگذشت و حتّی ي ننگهایی که مایهرويها و چپمرتکب افراط. مظلوم بوده استانقالب اسالمی ملّت ایران، 

وصدام، گلولهدر هیچ معرکه. بسیاري از قیامها و جنبشها است، نشده است ي موارد،ياول را شلّیک نکرده و در همهاي حتّی با آمریکا 
رحم واین انقالب از آغاز تا امروز نه بی. آورده استي دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را محکم فروداز حملهپس
ومرددخون با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده. ریز بوده و نه منفعل 
ومروت انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه .است اي در کنار مظلومان جهان،و منطقهي عمل جهانیاین جوانمردي 

.ي سربلندي ایران و ایرانی است، و همواره چنین بادمایه

براي برداشتن گامهاي استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت
دان عمل میگذارد تاي ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میاینک در آغاز فصل جدیدي از زندگی جمهوري اسالمی، این بنده

.ي گذشته استسخناول درباره. بخش دیگري از جهاد بزرگ براي ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم

ایم،بسیاري از آنچه را ما دیده و آزموده. ي دیگران نمیتوان دانستي خود یا گوش سپردن به تجربهها را جز با تجربهنادانسته! عزیزان
هاي شما است و شمایید که باید کارآزموده وهاي آینده دههدهه. ایم و شما خواهید دیدما دیده. شما هنوز نیازموده و ندیده استنسل

و آمادگی براي طلوعتمدن نوین اسالمیپرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد
براي برداشتن گامهاي استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از .است، نزدیک کنید) ارواحنافداه(ٰ◌خورشید والیت عظمی

شود، دروغها به جاي حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهاي ناشناخته قرارها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلتتجربه
ي گذشته و حتّی زمان حال را دنبال میکنند و از پول وپردازي دربارهاي قوي، تحریف و دروغدشمنان انقالب با انگیزه. خواهد گرفت

.نظامش نمیتوان شنیدهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیادهرهزنان فکر و عقیده و آگا .ي ابزارها براي آن بهره میگیرندهمه

ي صفرآغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه
شد؛اوالًانقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه بر وابستگی وچیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که عالوههمه :ي صفر آغاز 

بر سرِ کار آمده بود، و-و نه به زور شمشیر خود-ودن،اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانهفساد و استبداد و کودتایی ب
بشدت نابسامان داخلی و عقب آور در علم و فنّاوري و سیاستافتادگی شرمچه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهاي غربی، و چه وضع

.ومعنویت و هر فضیلت دیگر

بدیهی است که قیامهاي مارکسیستی و امثال آن نمیتوانست براي .اي در برابر ما وجود نداشتشدهي پیشینی و راه طیهیچ تجربه: ثانیاً
انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و. انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود

ي بزرگ امام خمینی، به دستالمیت و ابزارهاي تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشهترکیبجمهوریت و اس
.و این نخستین درخشش انقالب بود. نیامد
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ي جهان معاصري برجسته؛ پدیده»اسالم و استکبار«ي جدیدتقابل دوگانه
قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروي و اقمارش و پدیدروز را به جهان سهنگاه انقالب ملّت ایران، جهان دوقطبی آنپس آ

کانونتوجه جهانیان شدي برجستهپدیده»اسالم و استکبار«ي جدیدآمدن قطبهاي جدید قدرت، تقابل دوگانه از. ي جهان معاصر و 
ورزانه وان و برخی دولتهاي مایل به استقالل، و از سویی نگاه کینهخواه جهي ملّتهاي زیر ستم و جریانهاي آزاديسویی نگاه امیدوارانه

ي انقالب، فرعونهايگونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزلهبدین. طلب عالم، بدان دوخته شدهاي زورگو و قلدرهاي باجي رژیمبدخواهانه
ي این ملّت و رهبرياگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزهيشدت آغاز شد وها با همهدر بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنی

.پذیر نمیشدهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، امکانالشّأن ما، تاب آوردن در برابر آني امام عظیمآسمانی و تأییدشده

هاي عرصه؛ عامل عزت و پیشرفت ایران در همه»ما میتوانیم«مدیریت جهادي و اعتقاد به اصل
این چهل سال، شاهد. روز گامهاي بلندتر و استوارتري به جلو برداشتفرسا، جمهوري اسالمی روزبهي این مشکالت طاقترغم همه به

ي ملّت ایران آنگاهسالهعظمت پیشرفتهاي چهل. آور در ایران اسالمی استجهادهاي بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهاي شگفت
بامدتهاي مشابه در انقالبهاي بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروي و انقالب هندبدرستی دیده میشود که اینمدت، 

ي ما آموخت، ایرانکه امام بزرگوار به همه"ما میتوانیم"گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصلالهاممدیریتهاي جهادي .مقایسه شود
  .ها رسانیدي عرصهو پیشرفت در همهعزّترا به

برکات بزرگ انقالب اسالمی:  
وبشدت عقب مانده بود، در قاجاربشدت تحقیر شده  انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوي و 

تبدیل کرد و عنصرساالريمردممسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادي را به حکومت مردمی و
کانونمدیریت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میداني پیشرفت همهمایهي ملّی را که جاناراده دار اصلیجانبه و حقیقی است در 

اتّکاء به توانایی ،تحریم دشمنانرا به همگان منتقل کرد؛ به برکت»ما میتوانیم«و باوريمدیریت کرد؛ روحیهحوادث و وارد عرصه
:داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد

ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران) یک
تهدیدجدي دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزهامنیت کشورثبات و: اوالً يوتمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج 

.آورداش را پدیدساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیپیروزي در جنگ هشت

هاي حیاتی و اقتصادي و عمرانیوري و ایجاد زیرساختي علم و فنّاموتور پیشران کشور در عرصه) دو
يهاي حیاتی و اقتصادي و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالندهي علم و فنّاوري و ایجاد زیرساختموتور پیشران کشور در عرصه: ثانیاً

هاي عمران وراي کشور در حوزهبنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروري بهزاران شرکت دانش. روز فراگیرتر میشودآن روزبه
ي دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزارانکردهها تحصیلونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزي و آب و غیره، میلیونحمل

فنّاوري وهاي بنیادي، فنّاوري نانو، زیستاي، سلّولي سوخت هستهها طرح بزرگ از قبیل چرخهواحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده
ها برابر شدنهاي نخستین در کلّ جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدهاي صنعتی، دهغیره با رتبه

هاي گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی،صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوري بومی، برجستگی محسوس در رشته
جایگاهمرجعیت در آن و دهر رشتهدرخشش د وحساس پزشکی و  ي دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضورها نمونههاي مهم 

جزاز انقالب، در تولید علم و فنّاوري صفر بود، در صنعت بهایرانِ پیش. و آن احساس جمعی است که انقالب براي کشور به ارمغان آورد
  .ترجمه هنري نداشتجزمونتاژ و در علم به
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رسانیي خدمتبه اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه) سه
به اوجاستکبارستیزيهاي ملّی وهاي داخلی، حضور در صحنهرا در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنهمشارکت مردمی :ثالثاً

وفعالیتهاي نیکوکاري که از پیشرسانیرسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمک . از انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر دادها 
.ث طبیعی و کمبودهاي اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنندرسانی در حوادي خدمتاز انقالب، مردم در مسابقهپس

آور بینش سیاسی آحاد مردمارتقاء شگفت) چهار
و فهم مسائلل سیاسیتحلی .آوري ارتقاء دادي شگفتالمللی را به گونهبینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین: رابعاً

ها وافروزيي جنگي فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن، مسئلهالمللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، مسئلهبین
یرون آورد؛اي به نام روشنفکر، بگزیدهي محدود و عزلترذالتها و دخالتهاي قدرتهاي قلدر در امور ملّتها و امثال آن را از انحصار طبقه

ي ساحتهاي زندگی جاري شد و مسائلی از این دست حتّی براي نوجوانان وي کشور و همهگونه، روشنفکري میان عموم مردم در همهاین
.نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت

ي عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشورسنگین کردن کفه) پنج
نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این. ات عمومی کشور سنگین کردي عدالت را در تقسیم امکانکفّه: خامساً

همتا بر تارك نظام جمهوري اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که براي استقرار عدالتارزش واال باید گوهر بی
ي دیگر گذشته قابل مقایسهعدالتی در این چهار دهه، با هیچ دورهي مبارزه با بیواقعیت آن است که دستاوردها. کار انجام نگرفته است

نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگردر رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهاي کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت. نیست
نیازهاياولیهمردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها. از نقاط کشور بود ي زیرساختی ودر آخر فهرست و غالباً محروم از 

جاي کشور، وجایی خدمت و ثروت از مرکز به همهترینحاکمیتهاي جهان در جابهجمهوري اسالمی در شمار موفّق. رسانی بودندخدمت
سازي و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امورو خانهسازيآمار بزرگ راه. دست آن بوده استنشین شهرها به مناطق پاییناز مناطق مرفّه

کشاورزي و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهاي دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتاً
خارجی و داخلی به آن اعترافو نه زبان بدخواهانشک این همه، نه در تبلیغات نارساي مسئوالن انعکاس یافتهافتخارآفرین است؛ بی

البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوري اسالمی. اي براي مدیران جهادي و بااخالص نزد خدا و خلق استکرده است؛ ولی هست و حسنه
ادامه بدانکه مایل است پیرو حکومت علوي شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید براي اجراي آن به شما جوانها است که در

.خواهم پرداخت

افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضاي عمومی جامعه) شش
ي مبارك را رفتار و منش حضرت اماماین پدیده. اي چشمگیر افزایش دادعیارمعنویت و اخالق را در فضاي عمومی جامعه بگونه: سادساً

هاياز هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوي و عارف و وارسته از پیرایهاز پیروزي انقالب، بیشخمینی در طول دوران مبارزه و پس
ج فساد و. دار و عمیق بودهاي ایمان مردمش بسی ریشهمادي، در رأس کشوري قرار گرفت که مایه تبلیغاتمرو هرچند دست تطاول 

طهاي سخت زده و لجنزاري از آلودها به آن ضربهبندوباري در طول دوران پهلويبی مردممتوس گی اخالقی غربی را به درون زندگی 
و بخصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوري اسالمی، دلهاي مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب کرد

س، با ذکر. و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد مقد ي برادري وو دعا و روحیهمجاهدتهاي جوانان در میدانهاي سخت از جمله دفاع
ي دینیپدران و مادران و همسران با احساس وظیفه. ایثار همراه شد و ماجراهاي صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد

ي آنانیدهدآلود یا جسم آسیبشتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خونهاي گوناگون جهاد میاز عزیزان خود که به جبهه
صف نوبت براي اعتکاف از هزاران جوان. سابقه گرفتمساجد و فضاهاي دینی رونقی بی. رو شدند، مصیبت را با شکر همراه کردندروبه

و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت براي اردوهاي جهادي و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار
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جا بویژهروي زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همهداري و پیادهنماز و حج و روزه. آکنده شد
وباکیفیتمیان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبه و اینها همه در دورانی اتّفاق افتاده که سقوط اخالقی. تر شده استروز بیشتر 

ومعنویت را در بخشهاي عمدهروزافزون غرب و پیروانش تبلیغاتپرحجم آنان براي کشاندن مرد و زن به لجنزارهاي فساد، اخالق  يو 
اسالمیفعال و پیشرو استاي دیگر از انقالبمعجزهعالم منزوي کرده است؛ و این .و نظام 

ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان) هفت
نمادپرابهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکاي: سابعاً
ذیري و صیانت و پاسداري از انقالب و عظمت و هیبتناپدر تمام این چهل سال، تسلیم. تر شدروز برجستهکار، روزبهخوار و جنایتجهان

مستکبر،خصوصیت شناختهالهی آن و گردن برافراشته دولتهايمتکبر و  ي ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز وشدهي آن در مقابل 
ستقالل دیگر کشورها و پایمال کردناندازي به اقدرتهاي انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست. شمار میرفته استبوم به

ملّت ایران در فضاي. اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردندمنافع حیاتی آنها براي مقاصد شوم خود دانسته
د و پس ازنشاندهبخش انقالب توانست نخست دستحیات يهم تا امروز از سلطهآني آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَ

وشدت جلوگیري کنددوباره .ي قلدران جهانی بر کشور با قدرت 

ساله و گام بزرگ دومانقالب چهل
ي انقالب اسالمی است؛ انقالب عظیم و پایدار و درخشانیسالههاي عمده در سرگذشت چهلاینها بخشی محدود از سرفصل! جوانان عزیز

بزرگدوم را در پیشبرد آن برداریدکه شما به توفیق الهی ب .اید گام 

باعزّت،متدین، پیشرفته در علم، انباشته از: ساله، اکنون برابر چشم ما استمحصول تالش چهل کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، 
جهانی، رکورددار در شتاببها، مطمئن و امیدوار، داراي تأثیر اساسی در منطقه و داراي منطق قوي در مسائلهایی گرانتجربه

هاي بنیادي و نانو واي و سلّولهاي مهم از قبیل هستههاي باال در دانشها و فنّاوريپیشرفتهاي علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه
درجمعیت جوانهوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه هاي جهادي میان جوانان، سرآمد 

و بدانید که. هاي انقالبی و جهادي استگیريي جهتهاي افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهکارآمد، و بسی ویژگی
بار همکه متأسفانه بود و خسارت- ساله نمیبودهایی از تاریخ چهلتوجهی به شعارهاي انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی
دستاوردهاي انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهاي بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاري از مشکالتشکبی-بود

.کنونی وجود نمیداشت

اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالشها و شکست مستکبران
استاما با تفاوتی کامالً معنیایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهاي مستکبران روبه اگر آن روز چالش با آمریکا. داررو 

دستعمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه ي جاسوسی بود، امروز چالش بربر سر کوتاه کردن 
و حمایت جمهوريي غرب آسیامنطقهور ایران مقتدر در مرزهاي رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا ازسرِ حض

در سراسر اینمقاومتاهللا وي حزبهاي اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهاسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین
امروز مشکل او جلوگیري از انتقالو اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیري از خرید تسلیحات ابتدایی براي ایران بود،. منطقه است
و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما. ستي ایرانی به نیروهاي مقاومت اسالحهاي پیشرفته

وامنیتی با جمهوري اسالمی، خود راو بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز براي مقابله ي سیاسی 
ایران به برکت انقالب،. یبیند و البتّه باز هم در رویارویی، شکست میخوردها دولت معاند یا مرعوب ممحتاج به یک ائتالف بزرگ از ده

.هاي دشوار در مسائل اساسی خویش استي ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنهاکنون در جایگاهی متعالی و شایسته
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ي اسالمیجوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته
ي این مسیر که به گماندنباله. اي از مسیر افتخارآمیز به سوي آرمانهاي بلند نظام جمهوري اسالمی است هشده فقط قطعاما راه طی

باهمت و هشیاري و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شودزیاد، به دشواريِ گذشته مدیران جوان، کارگزاران جوان،. ها نیست، باید 
جوان،فعاالن جوان، در هم هاي دین و اخالق والمللی و نیز در عرصهي میدانهاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی و بین هاندیشمندان 

يها و عبرتهاي گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیههاي خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربهمعنویت و عدالت، باید شانه
.ي اسالمی بسازندیز را الگوي کامل نظام پیشرفتهانقالبی و عمل جهادي را به کار بندند و ایران عز

ترین ظرفیت امیدبخش کشورنیروي انسانی مستعد و کارآمد با زیربناي عمیق و اصیل ایمانی و دینی؛ مهم
و انسانی،سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوري زندگی میکنند که از نظر ظرفیتهاي طبیعیيمهمی که باید آیندهنکته
هايهمتهاي بلند و انگیزه. استفاده مانده استاستفاده یا کماندرکاران تاکنون بینظیر است و بسیاري از این ظرفیتها با غفلت دستکم

پیشرفتمادي و معنوي کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند رافعال و در  .جوان و انقالبی، خواهند توانست آنها 

40جمعیت جوان زیر. فیت امیدبخش کشور، نیروي انسانی مستعد و کارآمد با زیربناي عمیق و اصیل ایمانی و دینی استترین ظرمهم
بخشمهمی از آن نتیجه جمعیتی ایجادشده در دههسال که  میلیون نفر در36. است، فرصت ارزشمندي براي کشور است60يي موج

آموختگان علوم و مهندسی،يدوم جهان در دانشمیلیون نفر داراي تحصیالت عالی، رتبه14ک بهسالگی، نزدی40و15يسنین میانه
ي تالش جهادي براي کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندي کهي انقالبی رشد کرده و آمادهانبوه جوانانی که با روحیه

يمادي با آندارند؛ اینها ثروت عظیمی براي کشور است که هیچ اندوختهبه آفرینشهاي علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال
.مقایسه نمیتواند شد

فهرست طوالنی فرصتهاي مادي کشور
بافعال کردن به وپرانگیزه و خردمند میتوانند  فرصتهايمادي کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد  جز اینها، 

نفساعتمادبهنیاز و به معنی واقعی دارايیري از آن، درآمدهاي ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بیگو بهره
درصدجمعیت جهان، داراي. کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند منابع: درصد ذخایر معدنی جهان است7ایران با دارا بودن یک 

15اي با داشتنعظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه
ومتنوع،میلی600همسایه با محصوالتمتنوع کشاورزي و باغی، اقتصاد بزرگ  ونجمعیت، سواحل دریایی طوالنی، حاصلخیزي زمین با 

است که ایران از نظر ظرفیتهايگفته شده. نخورده مانده استبخشهایی از ظرفیتهاي کشور است؛ بسیاري از ظرفیتها دست
وپرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ رابی. ل جهان استياوي طبیعی و انسانی در رتبهنشدهاستفاده شک شما جوانان مؤمن 

نشده باشد وبرداري از دستاوردهاي گذشته و نیز ظرفیتهاي استفادهانداز، باید زمان تمرکز بر بهرهيدوم چشمدهه. برطرف کنید
.پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد

بینانه به آیندههاي اساسی در پرتو امید و نگاه خوشگام دوم و سرفصلها و توصیه  
وهش،معنویت و: ها عبارتند ازاین سرفصل .هایی میکنماکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه علم و پژ
.ت ملّی و روابط خارجی و مرزبندي با دشمن، سبک زندگیاخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادي، عزّ

ي قفلها، هیچ گامی نمیتوانبدون این کلید اساسیِ همه. بینانه به آینده استي من امید و نگاه خوشچیز، نخستین توصیهاما پیش از همه
بهواقعیتهاي عینی است. برداشت ام،امادوري جستهره از امید کاذب و فریبندهاینجانب هموا. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی 

- و اکنون مانند همیشه-در طول این چهل سال. ام و برحذر میدارمخود و همه را از نومیدي بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته
وفعالسیاست تبلیغی و رسانه   . ان ما از آینده استسازي مردم و حتّی مسئوالن و مدیرهاي آن، مأیوسترین برنامهاي دشمن 
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دادنواقعیتها، پنهان کردن جلوههاي مغرضانه، وارونهخبرهاي دروغ، تحلیل هاي امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچکنشان 
انکارمحسنات بزرگ، برنامه و البتّهي صوتی و تصویري و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ي همیشگی هزاران رسانهنشان دادن یا 

شما جوانان باید. ها در خدمت دشمن حرکت میکننداند که با استفاده از آزاديهاي آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهدنباله
ترس و نومیدي را از خود و. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ي تبلیغاتی باشیدگام در شکستن این محاصرهپیش

در برابر چشم شما- که به برخی از آنها اشاره شد- هاي امیدبخشنشانه. ترین جهاد شما استاياین نخستین و ریشه. رانیددیگران ب
دوختگانبیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهودلهاي امین و خدمتگزار، بمراتببسی فراتر از ریزشها است و دسترویشهاي انقالب .است

.               نگردها با چشم تکریم و احترام میدنیا به جوان ایرانی و پایداري ایرانی و ابتکارهاي ایرانی، در بسیاري از عرصه. است
باقوت خداداد، به سوي .رینیدآینده خیز بردارید و حماسه بیافقدر خود را بدانید و 

 :هاواما توصیه

علم و پژوهش
دنیاي غرب به برکت. روي دیگر دانایی، توانایی است. ي عزّت و قدرت یک کشور استآشکارترین وسیلهدانش،: علم و پژوهش )1

اخالقی و اعتقادي، باساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهايدانش خود بود که توانست براي خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست
ما به سوءاستفاده از دانش. مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیردتحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب

نمیکنیم،اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه بحمداهللا. ورزیمي دانش در میان خود اصرار میمانند آنچه غرب کرد، توصیه 
ط جهان باالتر است ازمتوس اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با. استعداد علم و تحقیق در ملّت ما 

ط علم در جهان-سرعتی که براي ناظران جهانی غافلگیرکننده بود رشدمتوس دستاوردهاي. به پیش رفته است-یعنی یازده برابر شتاب 
اینمدت که ما را به رتبهدانش و ي شگفتی ناظران جهانیي شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایهفنّاوري ما در 

وهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالیهاي نخستین ارتقاء داد، همههايحساس و نوپدید به رتبهشد و در برخی از رشته
ایم و این نعمت بزرگی استساز، به رکوردهاي بزرگ دست یافتهما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن. بوده استو تحریم علمی

.خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفتکه به

هايما هنوز از قلّه .ياهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشترشده، با همهاما آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی
ما از این مرحله هنوز. ها عبور کنیمترین رشتهباید از مرزهاي کنونی دانش در مهم. ها دست یابیمدانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه
ي علمی دنیاقهها و قاجارها در هنگامی که مسابآور علمی در دوران پهلويماندگی شرمعقب. ایمبسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده

آغازما اکنون حرکت را. ي سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بودتازه شروع شده بود، ضربه
باشدت باال ادامه یابد تا آن عقب اره بهاینجانب همو. افتادگی جبران شودکرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها 

وجدي درایندانشگاه ام، ولی اینکباره تذکّر و هشدار و فراخوان دادهها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع 
سنگ بناي یک. بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیریدئولیتاحساس مسي عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را بامطالبه

توزپاخیزید و دشمن بدخواه و کینه به .اي نیز داده استانقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهداي هسته
.شمابشدت بیمناك است ناکام سازیدعلمیجهادرا که از

معنویت و اخالق
اخالص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در جامعه است، و :معنویت به معنی برجسته کردن ارزشهاي معنوي از قبیل: معنویت و اخالق )2

نفس و دیگرشجاعت، تواضع، اعتمادبههایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی،اخالق به معنی رعایت فضیلت
وفعالیتهاي فردي و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها،ي همهدهندهمعنویت و اخالق، جهت. خلقیات نیکو است ي حرکتها 
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برخورداريمادي، جهنّم می کمبودهايمادي، بهشت میسازد و نبودن آن حتّی با  .یندآفرمحیط زندگی را حتّی با 

گمان محتاج جهاد و تالش است وآورد؛ این، بیشعور معنوي و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتري به بار می
ومعنویت، البتّه با دستور و فرمان به دست نمی. این تالش و جهاد، بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت آید، پساخالق 

کنند،امااوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوي داشته باشند، و ثانیاً زمینهحکومتها را براينمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد 
دمعنویت و اخالق، بهرواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهاي اجتماعی دراین باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهاي ض

.ها مردم را با زور و فریب، جهنّمی کنندمعقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنّمیيشیوه

دمعنویت و ضد اخالق نهاده است و همابزارهاي رسانه تهاجماکنوناي پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهاي ض
هايدستگاه. بینیمگیري از این ابزارها را به چشم خود میروزافزون دشمنان به دلهاي پاك جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهره

معنی رفعو این البتّه به. باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت گیردمسئول حکومتی دراین
مدت جامعیمدت و میانهاي کوتاهها برنامهبارهِرو باید درایني پیشدر دوره. مسئولیت از اشخاص و نهادهاي غیرحکومتی نیست

.اهللاشاءتنظیم و اجرا شود؛ ان

اقتصاد
عاملمهماقتصاد قوي، نقطه. کننده استي کلیديِ تعییناقتصاد یک نقطه: اقتصاد )3 ناپذیري و نفوذناپذیري کشور استسلطهيقوت و 

ومعنویات بشر، اثر میگذارد. و سلطه و دخالت دشمنان استنفوذسازي ضعف و زمینهو اقتصاد ضعیف، نقطه درمادیات  اقتصاد. فقر و غنا 
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی. اي است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسیدنیست،اما وسیلهي اسالمیالبتّه هدف جامعه

وباکیفیت، و توزیع عدالت مناسباتمدیریتی خردمندانه است و در سالهاي اخیر ازاندازه و بیمحور، و مصرف بهبر تولید انبوه  اسراف، و 
.خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فرداي جامعه بگذارد بهبر آن تأکید شده،سوي اینجانب بارها تکرار و

رون وانقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهاي ضعیف، اقتصاد کشور را از بی
. اثر خواهد شداثر و حتّی بیي دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی، کم هاچالش بیرونی تحریم و وسوسه. استدرون دچار چالش ساخته

عفهايمدیریتی است .چالش درونی عبارت از عیوب ساختاري و ض

ت، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیتي وظایف دولت نیسترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهمهم
بندي معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهاي اجرائی اقتصاد و عدمي اندك از ظرفیت نیروي انسانی کشور، بودجهداخلی، استفاده

ي اینها مشکالت زندگی مردم از قبیلنتیجه .هاي حکومتی استهاي زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاهرعایتاولویتها و وجود هزینه
.ي ضعیف و امثال آن استبیکاري جوانها، فقر درآمدي در طبقه

یه و با قدرت و نشاط کاريي بخشهاي آن تههاي اجرائی براي همهاست که باید برنامهسیاستهاي اقتصاد مقاومتیحلّ این مشکالت،راه
بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصادزایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانشدرون. و احساس مسئولیت، در دولتها پیگیري و اقدام شود

بخشهايمهم این راهوتصدیگري نکردن دولت، برون گمان یکبی. استهاحلگرایی با استفاده از ظرفیتهایی که قبالً به آن اشاره شد، 
ط بر دانستهمجموعه رودوران پیشِ. هاي اقتصادي در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسندي جوان و دانا و مؤمن و مسلّ

میدانفعالیت چنین مجموعه .اي باشدباید 

مشکالت اقتصادي صرفاً ناشی از«گمان کند کهاینکه کسی .ها در داخل کشور استحلي راهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه
حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن برتحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضد استکباري و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه

میشود،اماغفلتاین تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی. خطایی نابخشودنی است»ي گرگ استپنجه زدگان داخلی صادر 
.داخلی القاء میشودافکار عمومیگیران وسازان و تصمیمي خارجی است که با صد زبان به تصمیممنشأ آن، کانونهاي فکر و توطئه
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عدالت و مبارزه با فساد
يي چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهو اخالقی و سیاسی، تودهفساد اقتصادي .این دو الزم و ملزوم یکدیگرند: با فسادعدالت و مبارزه )4

بهمشروعیت آنها است؛ و ایني ویرانگر و ضربهحکومتها عارض شود، زلزله نیازمندمشروعیتی فراتر اززننده  براي نظامی چون جمهوري اسالمی که 
بسیارجديمشروعیتهاي مرسوم و مبنائی ازمقبولیت اجتماعی است،  ي مال و مقام و ریاست، حتّی دروسوسه. تر از دیگر نظامها استتر و بنیانیتر 

وي خطربروز این تهدید در جمهوري اسالمی هم) السالمعلیه(المؤمنینترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرعلَ کسانی را لغزاند، پس 
زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد باي زهد انقالبی و سادهکه روزي مدیران و مسئوالنش مسابقه

.هاي حکومتیمعناي واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاهئم داشته باشد و بهگانه حضور دانگاهی تیزبین و رفتاري قاطع در قواي سه

البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوري اسالمی در مقایسه با بسیاري از کشورهاي دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که
اند، ولی حتّی آنچه هستوران این نظام غالباً سالمت خود را نگاه داشتهسرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداهللا مأم

همه باید از. ي مقامات حکومت جمهوري اسالمی استهمه باید بدانند که طهارت اقتصادي شرطمشروعیت همه. غیر قابل قبول است
هاي نظارتی و دولتی باید باک بخواهند و دستگاهباره کمي حرام بگریزند و از خداوند دراینشیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه
وحساسیت، از تشکیل نطفه این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، و. ي فساد پیشگیري و با رشد آن مبارزه کنندقاطعیت 

اي که نظام جمهوري اسالمی بایدجانبهاین مبارزه بخش اثرگذاري است از تالش همه. الطّبع با دستانی پاك و دلهایی نورانی استمنیع
.در راه استقرار عدالت به کار برد

هدفهاياولیه ايي بعثتهاي الهی است و در جمهوري اسالمی نیز داراي همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمهي همهعدالت در صدر 
س در همه صورت کامل، جز در حکومت حها است و بهي زمانها و سرزمینمقدر نخواهد شد ولی) ارواحنافداه)عصرضرتولیمیس

جمهوري اسالمی ایران در این. ي همه بویژه حاکمان و قدرتمندان استاي بر عهدهصورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه به
باید کارهاي بیشتري صورت گیرد واي کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آنراه گامهاي بلندي برداشته است که قبالً بدان اشاره

.يجدي دشمنان انقالب است، خنثی گرددسازي که اکنون برنامهنمایی و الاقل سکوت و پنهاني واژگونهتوطئه

وانتظار آنها است صریحاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشدهي کشور، چشمبا این همه، اینجانب به جوانان عزیزي که آینده
محرومیتها بتپد و از شکافهاي عمیقدر جمهوري اسالمی، دلهاي مسئوالن به. اي ژرف استبشود، داراي فاصله طور دائم باید براي رفع

هست،اما تبعیض در توزیع منابعدر جمهوري اسالمی کسب ثروت نه. طبقاتیبشدت بیمناك باشد تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز 
انجامد،بشدت ممنوع است؛ همچنین غفلتعدالتی میخواري و مدارا با فریبگران اقتصادي که همه به بیدادن به ویژهعمومی و میدان

این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی براي اجراي. رو مورد قبول نیستهیچاز قشرهاي نیازمند حمایت، به
-ي بخشهاي گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردانما جوانها است؛ و اگر زمام ادارهي آن، چشم امید به ششایسته

.شاءاهللاسپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان- که بحمداهللا کم نیستند

استقالل و آزادي
و آزادي. گر جهان استزورگویی قدرتهاي سلطهاستقالل ملّی به معنی آزادي ملّت و حکومت از تحمیل و: استقالل و آزادي )5

اندي ارزشهاي اسالمیي افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهگیري و عمل کردن و اندیشیدن براي همهمعناي حقّ تصمیماجتماعی به
دوعطیه ف به تأمین این دو اندحکومتها م. یند و هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستندي الهی به انسانهاو این هر  منزلت آزادي. وظّ

استقالل و آزادي. ي آنها استي خود از جملهسالهملّت ایران با جهاد چهل .اندجنگیدهو استقالل را کسانی بیشتر میدانند که براي آن
انسانیتجوان، ولی همه در رتبهآورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالباًبلکه خونکنونی ایران اسالمی، دستاورد،   . هاي رفیع
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مخصوصاً دولت-همه. لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار دادهاي سادهي انقالب را با تأویل و توجیهيطیبهاین ثمر شجره

ف به حراست از آن با همه -جمهوري اسالمی معنی زندانی کردن سیاست و اقتصادنباید به»استقالل«بدیهی است که. ي وجودندموظّ
.نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهاي الهی و حقوق عمومی تعریف شود»آزادي«کشور در میان مرزهاي خود، و

عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندي با دشمن
. اندالمللیدر روابط بین"عزّت، حکمت، و مصلحت" هایی از اصلِاین هر سه، شاخه: عزّت ملّی، روابط خارجی، مرزبندي با دشمن )6

تحرّك جدید نهضت بیداري اسالمی بر اساس: ي ظهورندهایی است که تحقّق یافته یا در آستانهي جهانی، امروز شاهد پدیدهصحنه
گیر شدن همکاران خائنو زمیني غرب آسیامنطقههاي آمریکا دري آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاستالگوي مقاومت در برابر سلطه

.ي سیاسی جمهوري اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطهآنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه

سردمداران نظام سلطه. آمددست نمیاینها بخشی از مظاهر عزّت جمهوري اسالمی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادي به
کار، تعدادي از دولتهايبر آمریکاي جنایتامروز ملّت ایران عالوه. نگرانند؛ پیشنهادهاي آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است

                 ا دقّت حفظ کند؛دولت جمهوري اسالمی باید مرزبندي خود را با آنها ب. گر و غیر قابل اعتماد میدانداروپایی را نیز خدعه
            حال، عزّت کشورنشینی نکند؛ از تهدیدهاي پوچ آنان نهراسد؛ و در همهو ملّی خود، یک گام هم عقبارزشهاي انقالبیاز

         . جویانه و البتّه از موضع انقالبی، مشکالت قابل حلّ خود را با آنان حل کنددر نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحتو ملّت خود را
مشکلیمتصور نیست و زیانماديمذاکرهدر مورد آمریکا حلّ هیچ  .و معنوي محصولی نخواهد داشتبا آن جز 

سبک زندگی
آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تالش غرب در. باره بسیار استسخن الزم دراین :سبک زندگی  )7

جبران اخالقی و اقتصادي و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن،زیانهاي بیترویج سبک زندگی غربی در ایران،
.جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها استجهادي همه

ن سالگرد انقالب عظیم اسالمی تشکّرودوم بهمن و چهلمیشکن ملّت عزیز در بیستدر پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن
  .میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق میسایم

  
حضرتبقیۀ   ) ارواحنافداه(اهللاسالم بر 

ارواحطیبه روحمطهر امام بزرگوارسالم بر    ي شهیدان واالمقام و 
ي ملّت عزیز ایران و سالم ویژه به جوانانو سالم بر همه

   دعاگوي شما

ايسیدعلی خامنه
@1397ماهبهمن22
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