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ادامه از صفحه اول
ایران مقتدر، امروز هــم مانند آغاز 
انقالب با چالش های مستکبران روبه رو 
اســت اّما با تفاوتی کاماًل معنی دار. اگر 
آن روز چالش بــا آمریکا بر ســر کوتاه 
کردن دســت عّمال بیگانه یا تعطیلی 
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا 
رسوا کردن النه ی جاسوسی بود، امروز 
چالش بر ســِر حضور ایــران مقتدر در 
مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن 
بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی 
غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی 
از مبــارزات مجاهدان فلســطینی در 
قلب ســرزمین های اشــغالی و دفاع از 
پرچم برافراشته ی حزب الّل و مقاومت 
در سراســر این منطقه اســت. و اگر آن 
روز، مشــکل غرب جلوگیری از خرید 
تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز 
مشکل او جلوگیری از انتقال سالح های 
پیشرفته ی ایرانی به نیروهای مقاومت 
اســت. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود 
که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند 
هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام 
اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای 
مقابله ی سیاسی و امنّیتی با جمهوری 
اســالمی، خود را محتاج به یک ائتالف 
بــزرگ از ده ها دولت معانــد یا مرعوب 
می بینــد و البّته باز هــم در رویارویی، 
شکست می خورد. ایران به برکت انقالب، 
اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ی 
ملّت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده 
از بســی گردنه های دشــوار در مسائل 

اساسی خویش است.
جوانان خود را 

زیر بار مسئولیت دهند
مدیران جــوان، کارگــزاران جوان، 
اندیشــمندان جوان، فّعاالن جوان، در 
همه ی میدان های سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های 
دین و اخالق و معنویّــت و عدالت، باید 
شــانه های خود را به زیر بار مسئولّیت 
دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرنــد، نگاه انقالبــی و روحیه ی 
انقالبی و عمل جهــادی را به کار بندند 
و ایــران عزیــز را الگوی کامــل نظام 

پیشرفته ی اسالمی بسازند.
نکته ی مهّمی که باید آینده سازان در 
نظر داشته باشند، این است که در کشوری 
زندگی می کنند که از نظر ظرفیت های 
طبیعی و انسانی، کم نظیر است و بسیاری 
از این ظرفیت ها با غفلت دست اندرکاران 
تاکنون بی استفاده یا کم استفاده مانده 
است. هّمت های بلند و انگیزه های جوان 
و انقالبی، خواهند توانست آنها را فّعال 
و در پیشــرفت ماّدی و معنوی کشور به 

معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهم ترین ظرفّیت امیدبخش کشور، 
نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای 
عمیق و اصیــل ایمانی و دینی اســت. 
جمعّیت جوان زیر ۴۰ ســال که بخش 
مهّمی از آن نتیجه ی مــوج جمعّیتی 
ایجاد شده در دهه ی ۶۰ است، فرصت 
ارزشــمندی برای کشــور اســت. ۳۶ 

میلیون نفر در ســنین میانه ی ۱۵ و ۴۰ 
سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای 
تحصیالت عالی، رتبه ی دّوم جهان در 
دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه 
جوانانی که با روحیه ی انقالبی رشــد 
کرده و آمــاده ی تالش جهــادی برای 
کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محّقق 
و اندیشمندی که به آفرینش های علمی 
و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ 
اینها ثروت عظیمی برای کشــور است 
که هیچ اندوخته ی ماّدی با آن مقایسه 

نمی تواند شد.
ایران از نظر ظرفیت های

 استفاده نشده در رتبه اول است
به جز اینها، فرصت های ماّدی کشور 
نیز فهرستی طوالنی را تشکیل می دهد 
که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند 
می توانند با فّعال کردن و بهره گیری از 
آن، در آمدهای ملّی را با جهشی نمایان 
افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز 
و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس 
کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند. 
ایران با دارا بودن یــک درصد جمعّیت 
جهان، دارای ۷ درصــد ذخایر معدنی 
جهان اســت: منابع عظیم زیرزمینی، 
موقعیت اســتثنایی جغرافیایی میان 
شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ 
ملّی، بازار بزرگ منطقه ای با داشــتن 
۱۵ همســایه با ۶۰۰ میلیون جمعّیت، 
ســواحل دریایی طوالنی، حاصلخیزی 
زمین با محصوالت متنّوع کشاورزی و 
باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش هایی 
از ظرفیت های کشور است؛ بسیاری از 
ظرفیت ها دست نخورده مانده است. گفته 
شده است که ایران از نظر ظرفیت های 
استفاده نشــده ی طبیعی و انسانی در 
رتبه ی اّول جهان اســت. بی شک شما 
جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست 
این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه ی 
دّوم چشــم انداز، باید زمــان تمرکز بر 
بهره برداری از دســتاوردهای گذشته و 
نیز ظرفیت های اســتفاده نشده باشد و 
پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید 

و اقتصاد ملّی ارتقا یابد.
نخستین توصیه من امید و نگاه

 خوشبینانه به آینده است
اّما پیــش از همه چیز، نخســتین 
توصیه ی من امید و نگاه خوشبینانه به 
آینده است. بدون این کلید اساسِی همه ی 
قفل ها، هیچ گامی نمی توان برداشــت. 
آنچه میگویم یک امیــد صادق و مّتکی 
به واقعیت های عینی اســت. این جانب 
همواره از امیــد کاذب و فریبنده دوری 
جســته ام، اّما خود و همه را از نومیدی 
بی جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته ام 
و برحذر می دارم. در طول این چهل سال 
و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و 
رسانه ای دشمن و فّعال ترین برنامه های 
آن، مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن 

و مدیران ما از آینده است.
خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، 
وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن 
جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب 

کوچک و کوچک نشــان دادن یا انکار 
محّســنات بزرگ، برنامه ی همیشگی 
هزاران رســانه ی صوتــی و تصویری و 
اینترنتی دشــمنان ملّت ایران است؛ و 
البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز 
قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها 
در خدمت دشــمن حرکت می کنند. 
شما جوانان باید پیش گام در شکستن 
این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود 
و دیگران نهال امید بــه آینده را پرورش 
دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 
برانید. این نخســتین و ریشه ای ترین 
جهاد شما است. نشانه های امیدبخش 
که به برخی از آنها اشاره شد در برابر چشم 
شما است. رویش های انقالب بسی فراتر 
از ریزش ها است و دست و دل های امین 
و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و 
خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به 
جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای 
ایرانی، در بســیاری از عرصه ها با چشم 
تکریــم و احترام می نگرد. قــدر خود را 
بدانید و با قّوت خداداد، به ســوی آینده 

خیز بردارید و حماسه بیافرینید.
به رکوردهای بزرگ دست 

یافتیم 
و اّما توصیه ها:

۱( علم و پژوهش: دانش، آشکارترین 
وســیله ی عّزت و قدرت یک کشــور 
اســت. روی دیگر دانایی، توانایی است. 
دستاوردهای دانش و فّناوری ما در این 
مّدت که ما را به رتبه شانزدهم در میان 
بیش از دویست کشور جهان رسانید و 
مایه ی شگفتی ناظران جهانی شد و در 
برخی از رشته های حّساس و نو پدید به 
رتبه های نخستین ارتقا داد، همه و همه در 
حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم 
مالی و تحریم علمی بوده است. ما با وجود 
شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز، 
به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم و این 
نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید 

روز و شب خدا را سپاس گفت.
اّما آنچه من می خواهــم بگویم این 
اســت که این راه طی شــده، با همه ی 
اهمّیتش فقط یک آغاز بوده اســت و نه 
بیشتر. ما هنوز از قلّه های دانش جهان 
بسیار عقبیم؛ باید به قلّه ها دست یابیم. 
باید از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین 
رشــته ها عبور کنیم. مــا از این مرحله 
هنوز بســیار عقبیم؛ ما از صفر شــروع 
کرده ایم. عقب ماندگی شرم آور علمی در 
دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که 
مسابقه ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، 
ضربه ی ســختی بر ما وارد کرده و ما را از 
این کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه 
داشته بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده 
و با شتاب پیش می رویم ولی این شتاب 
باید سال ها با شــّدت باال ادامه یابد تا آن 
عقب افتادگی جبران شــود. این جانب 
همواره به دانشــگاه ها و دانشگاهیان و 
مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع 
و جــّدی در این باره تذّکر و هشــدار و 
فراخوان داده ام، ولــی اینک مطالبه ی 
عمومی من از شــما جوانان آن است که 

این راه را با احســاس مسئولّیت بیشتر 
و همچون یک جهــاد در پیش گیرید. 
سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور 
گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از 
قبیل شهدای هســته ای نیز داده است. 
به  پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز 
را که از جهاد علمی شما بشّدت بیمناک 

است ناکام سازید.
معنویت و اخالق با دستور
 و فرمان به دست نمی آید

۲( معنویّــت و اخــالق: معنویّت به 
معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی 
از قبیل: اخالص، ایثار، توّکل، ایمان در 
خود و در جامعه است، و اخالق به معنی 
رعایت فضلیت هایی چون خیرخواهی، 
گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، 
شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر 
خلقّیات نیکو اســت. معنویّت و اخالق، 
جهت دهنــده ی همــه ی حرکت ها و 
فّعالّیت های فــردی و اجتماعی و نیاز 
اصلی جامعه اســت؛ بودن آنها، محیط 
زندگی را حّتی با کمبودهــای ماّدی، 
بهشــت می ســازد و نبودن آن حّتی با 

برخورداری ماّدی، جهّنم می آفریند.
شــعور معنوی و وجدان اخالقی در 
جامعه هرچه بیشــتر رشد کند برکات 
بیشــتری به بار می آورد؛ این، بی گمان 
محتاج جهاد و تالش است و این تالش 
و جهاد، بدون همراهی حکومت ها توفیق 
چندانی نخواهد یافت. اخالق و معنویّت، 
البّته با دستور و فرمان به دست نمی آید، 
پس حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت 
قاهره ایجاد کنند، اّما اّوالً خود باید منش 
و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند، 
و ثانیاً زمینه را بــرای رواج آن در جامعه 
فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در 
این باره میدان دهند و کمک برسانند؛ 
با کانون های ضــّد معنویّت و اخالق، به 
شیوه ی معقول بستیزند و خالصه اجازه 
ندهند که جهّنمی ها مــردم را با زور و 

فریب، جهّنمی کنند.
ابزارهــای رســانه ای پیشــرفته 
و فراگیــر، امکان بســیار خطرناکی در 
اختیار کانون های ضــّد معنویّت و ضّد 
اخالق نهاده اســت و هم اکنون تهاجم 
روزافزون دشــمنان بــه دل های پاک 
جوانــان و نوجوانان و حّتــی نونهاالن 
با بهره گیری از این ابزارها را به چشــم 
خود می بینیم. دســتگاه های مسئول 
حکومتی در این باره وظایفی سنگین 
بر عهــده دارند که باید هوشــمندانه و 
کاماًل مسئوالنه صورت گیرد. و این البّته 
به معنی رفع مســئولّیت از اشخاص و 
نهادهای غیرحکومتی نیست. در دوره ی 
پیش رو باید در این باره ها برنامه های 
کوتاه مّدت و میان مّدت جامعی تنظیم و 

اجرا شود؛ ان شاء الّل.
 راه نجات از 

اقتصاد ضعیف را یافته ایم
۳( اقتصــاد: اقتصاد یــک نقطه ی 
کلیدِی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، 
نقطه ی قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری 
و نفوذناپذیری کشــور اســت و اقتصاد 

ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه ساز نفوذ 
و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا 
در ماّدیات و معنویّات بشر، اثر می گذارد. 
اقتصاد البّته هدف جامعه ی اســالمی 
نیست، اّما وســیله ای است که بدون آن 
نمی توان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت 
اقتصاد مستقّل کشور که مبتنی بر تولید 
انبوه و با کیفّیت، و توزیع عدالت محور، و 
مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات 
مدیریّتی خردمندانه است و در سال های 
اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن 
تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی 
است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و 

فردای جامعه بگذارد.
انقالب اســالمی راه نجات از اقتصاد 
ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را 
به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، 
اقتصاد کشــور را از بیرون و درون دچار 
چالش ســاخته اســت. چالش بیرونی 
تحریم و وسوســه های دشمن است که 
در صورت اصالح مشکل درونی، کم اثر 
و حّتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی 
عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های 

مدیریّتی است.
مهم ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به 
نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد 
که در حیطه ی وظایف دولت نیســت، 
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفّیت داخلی، 
استفاده ی اندک از ظرفّیت نیروی انسانی 
کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، و 
سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی 
اقتصاد و عدم رعایت اولویّت ها و وجود 
هزینه های زائد و حّتی مســرفانه در 
بخش هایی از دســتگاه های حکومتی 
اســت. نتیجه ی اینها مشکالت زندگی 
مــردم از قبیــل بی کاری جوانها، فقر 
درآمــدی در طبقه ی ضعیــف و امثال 

آن است.
همه راه حل ها 

در داخل کشور است
راه حّل این مشکالت، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های 
اجرایی بــرای همــه ی بخش های آن 
تهّیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس 
مسئولّیت، در دولت ها پیگیری و اقدام 
شــود. درون زایی اقتصاد کشور، مولّد 
شدن و دانش بنیان شــدن آن، مردمی 
کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت، 
برون گرایی با اســتفاده از ظرفیت هایی 
که قباًل به آن اشــاره شــد، بخش های 
مهّم این راه حل ها اســت. بی گمان یک 
مجموعه ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط 
بر دانسته های اقتصادی در درون دولت 
خواهند توانست به این مقاصد برسند. 
دوران پیِش رو باید میدان فّعالّیت چنین 

مجموعه ای باشد.
جوانــان عزیز در سراســر کشــور 
بدانند که همه ی راه حل هــا در داخل 
کشور اســت. اینکه کســی گمان کند 
که »مشــکالت اقتصادی صرفاً ناشی از 
تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت 
ضّد استکباری و تسلیم نشدن در برابر 
دشمن اســت؛ پس راه حل، زانو زدن در 

برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه ی گرگ 
است« خطایی نابخشــودنی است. این 
تحلیل ســراپا غلط، هرچند گاه از زبان 
و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر 
می شود، اّما منشأ آن، کانون های فکر و 
توطئه ی خارجی است که با صد زبان به 
تصمیم ســازان و تصمیم گیران و افکار 

عمومی داخلی القاء می شود.
فساد در میان کارگزاران

 از بسیاری کشورها کمتر است
۴( عدالت و مبارزه با فساد: این دو الزم و 
ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخالقی 
و سیاســی، توده ی چرکین کشورها و 
نظام ها و اگر در بدنه ی حکومت ها عارض 
شــود، زلزله ی ویرانگر و ضربه زننده به 
مشروعّیت آنها است؛ و این برای نظامی 
چون جمهوری اســالمی کــه نیازمند 
مشــروعّیتی فراتر از مشــروعیت های 
مرسوم و مبنائی تر از مقبولّیت اجتماعی 
است، بسیار جّدی تر و بنیانی تر از دیگر 
نظام ها است. وسوســه ی مال و مقام و 
ریاست، حّتی در َعلَوی ترین حکومت 
تاریخ یعنــی حکومت خــود حضرت 
امیرالمؤمنین )علیه الّســالم( کسانی 
را لغزاند، پس خطر بُــروز این تهدید در 
جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران 
و مسئوالنش مســابقه ی زهد انقالبی و 
ساده زیستی می دادند، هرگز بعید نبوده و 
نیست؛ و این ایجاب می کند که دستگاهی 
کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در 
قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و 
به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه 

در درون دستگاه های حکومتی.
البّتــه نســبت فســاد در میــان 
کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی 
در مقایســه با بســیاری از کشورهای 
دیگــر و بخصوص با رژیــم طاغوت که 
ســر تا پا فساد و فســادپرور بود، بسی 
کمتر اســت و بحمدالّل مأمــوران این 
نظام غالباً سالمت خود را نگاه داشته اند، 
ولی حّتی آنچه هســت غیرقابل قبول 
اســت. همه بایــد بدانند کــه طهارت 
اقتصادی شــرط مشــروعّیت همه ی 
مقامات حکومت جمهوری اســالمی 
اســت. همه بایــد از شــیطان حرص 
برحذر باشند و از لقمه ی حرام بگریزند 
و از خداوند در این بارهکمک بخواهند 
و دســتگاه های نظارتی و دولتی باید با 
قاطعّیت و حساسّیت، از تشکیل نطفه ی 
فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. 
این مبارزه نیازمند انسان هایی با ایمان و 
جهادگر، و منیع الّطبع با دستانی پاک و 
دل هایی نورانی است. این مبارزه بخش 
اثرگذاری اســت از تالش همه جانبه ای 
که نظام جمهوری اســالمی باید در راه 

استقرار عدالت به کار برد.
آنچه تاکنون شده با آنچه باید 
می شده دارای فاصله ای ژرف است

با این همه اینجانب به جوانان عزیزی 
که آینده ی کشور، چشم انتظار آنها است 
صریحاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه 
باید میشده و بشــود، دارای فاصله ای 
ژرف اســت. در جمهــوری اســالمی، 
دل های مسئوالن به طور دائم باید برای 
رفع محرومیت ها بتپد و از شکاف های 
عمیق طبقاتی بشّدت بیمناک باشد. در 
جمهوری اسالمی کسب ثروت نه تنها 
جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، 
اّما تبعیــض در توزیــع منابع عمومی 
و میــدان دادن به ویژه خــواری و مدارا 
با فریبگراناقتصادی که همه به بی عدالتی 
می انجامد، بشّدت ممنوع است؛ همچنین 
غفلت از قشــرهای نیازمند حمایت، به 
هیچ رو مورد قبول نیست. این سخنان 
در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار 
شده است ولی برای اجرای شایسته ی 
آن چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر 
زمام اداره ی بخشهای گوناگون کشور به 
جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان که 
بحمدالّل کم نیستند سپرده شود، این 

امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءالّل.
استقالل به معنای زندانی کردن

 سیاست و اقتصاد نیست
۵( استقالل و آزادی: استقالل ملّی به 

معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل 
و زورگویی قدرتهای سلطه گر جهان 
است. و آزادی اجتماعی به معنای حّق 
تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن 
برای همه ی افراد جامعه اســت؛ و این 
هر دو از جمله ی ارزشهای اسالمی اند و 
این هر دو عطّیه ی الهی به انسان هایند 
و هیچکدام تفّضل حکومت ها به مردم 
نیستند. حکومت ها موّظف به تأمین این 
دواند. منزلت آزادی و استقالل را کسانی 
بیشتر می دانند که برای آن جنگیده اند. 
ملّت ایران با جهاد چهل ســاله ی خود 
از جمله ی آنها اســت. استقالل و آزادی 
کنونی ایران اســالمی، دستاورد، بلکه 
خون آورِد صدها هزار انسان واال و شجاع 
و فداکار است؛ غالباً جوان، ولی همه در 
رتبه های رفیع انسانّیت. این ثمر شجره ی 
طّیبه ی انقالب را با تأویل و توجیه های 
ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمی توان 
در خطر قرار داد. همه مخصوصاً دولت 
جمهوری اســالمی موّظف به حراست 
از آن با همه ی وجودند. بدیهی است که 
»استقالل« نباید به معنی زندانی کردن 
سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای 
خود، و »آزادی« نباید در تقابل با اخالق 
و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی 

تعریف شود.
در مورد آمریکا 

حل هیچ مشکلی متصور نیست
۶( عّزت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی 
با دشمن: این هر سه، شاخه هایی از اصِل 
»عّزت، حکمت، و مصلحــت« در روابط 
بین المللی اند. صحنــه ی جهانی، امروز 
شاهد پدیده هایی است که تحّقق یافته یا 
در آستانه ی ظهورند: تحّرک جدید نهضت 
بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت 
در برابر ســلطه ی آمریکا و صهیونیسم؛ 
شکست سیاست های آمریکا در منطقه ی 
غرب آســیا و زمین گیر شدن همکاران 
خائن آنها در منطقه؛ گســترش حضور 
قدرتمندانه ی سیاسی جمهوری اسالمی 
در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر 

جهان سلطه.
اینها بخشی از مظاهر عّزت جمهوری 
اسالمی است که جز با شجاعت و حکمت 
مدیران جهــادی به دســت نمی آمد. 
ســردمداران نظــام ســلطه نگرانند؛ 
پیشــنهادهای آنها عموماً شامل فریب 
و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران 
عالوه بر آمریکای جنایت کار، تعدادی 
از دولت های اروپایی را نیز خدعه گر و 
غیرقابل اعتماد می داند. دولت جمهوری 
اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دّقت 
حفظ کند؛ از ارزشــهای انقالبی و ملّی 
خود، یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از 
تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه 
حال، عّزت کشــور و ملّت خود را در نظر 
داشته باشد و حکیمانه و مصلحتجویانه و 
البّته از موضع انقالبی، مشکالت قابل حل 
خود را با آنان حل کنــد. در مورد آمریکا 
حّل هیچ مشکلی متصّور نیست و مذاکره 
با آن جز زیان ماّدی و معنوی محصولی 

نخواهد داشت.
ترویج سبک زندگی غربی

 زیان های بی جبرانی زده است
۷( ســبک زندگی: ســخن الزم در 
این باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر 
وامی گذارم و به همین جمله اکتفا می کنم 
که تالش غرب در ترویج ســبک زندگی 
غربی در ایران، زیان های بی جبران اخالقی 
و اقتصادی و دینی و سیاســی به کشور و 
ملّت ما زده اســت؛ مقابله با آن، جهادی 
همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز 

چشم امید در آن به شما جوان ها است.
در پایــان از حضــور ســرافرازانه و 
افتخارانگیز و دشمن شکن ملّت عزیز 
در بیست و دوم بهمن و چهلمین سالگرد 
انقالب عظیم اسالمی تشّکر می کنم و 
پیشانی ســپاس بر درگاه حضرت حق 
می ســایم. ســالم بر حضرت بقّیة الّل 
)ارواحنا فداه(؛ ســالم بر ارواح طّیبه ی 
شــهیدان واال مقــام و روح مطّهر امام 
بزرگوار؛ و سالم بر همه ی ملّت عزیز ایران 

و سالم ویژه به جوانان.

رهبر معظم انقالب طی بیانیه ای مهم خطاب به جوانان و ملت تبیین کردند؛
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