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ولنتاین قربانیان فیفا!
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ادامه در همين صفحه

در آغاز پنجمین دهه از انقالب اسالمی، رهبر معظم 
انقالب روز گذشــته با صدور بیانیه ای مهم خطاب به 
ملت ایران به ویژه جوانان، به تبیین دستاوردهای چهار 
دهه گذشته پرداخته و مسیر راه آینده را روشن کردند. 
بخش هایی از بیانیه مهم رهبر انقالب به شرح زیر است:

انقالب اسالمی آماده تصحیح 
خطاهای خویش است

برای همه چیز می توان طول عمــر مفید و تاریخ 
مصرف فرض کرد، اّما شــعارهای جهانی این انقالب 
دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی مصرف و 
بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه ی عصرها 
با آن سرشته اســت. آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، 
استقالل، عّزت، عقالنّیت، برادری، هیچیک به یک نسل 
و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در 
دوره ای دیگر افول کند. هرگز نمی توان مردمی را تصّور 
کرد که از این چشــم اندازهای مبارک دل زده شوند. 
هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی مسئوالن 
از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و 

کوشش برای تحّقق آنها.«

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

جمهوری اسالمی و فاصله  میان 

بایدها و واقعیت ها

انقالب اســالمی همچون پدیده ای زنده و با 
اراده، همواره دارای انعطاف و آماده ی تصحیح 
خطاهای خویش است، اّما تجدیدنظر پذیر و اهل 
انفعال نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان 
می دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان 
حرف های بی عمل می شمارد، اّما به هیچ بهانه ای 
از ارزش هایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم 
آمیخته است، فاصله نمی گیرد. انقالب اسالمی 
پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده 
و نمی شود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی 
و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از 

نظریّه ی نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند.
جمهوری اسالمی برایش مهم است که

 چرا بماند و چگونه بماند
جمهوری اسالمی، متحّجر و در برابر پدیده ها 
و موقعّیت های نو به نو، فاقد احســاس و ادراک 
نیست، اّما به اصول خود به شــّدت پایبند و به 
مرزبندی های خــود با رقیبان و دشــمنان به 
شّدت حّســاس اســت. با خطوط اصلی خود 
هرگز بی مباالتی نمی کند و برایش مهم اســت 
که چرا بماند و چگونه بماند. بی شــک فاصله ی 
میان بایدها و واقعّیت هــا، همواره وجدان های 
آرمان خواه را عــذاب داده و می دهــد، اّما این، 
فاصله ای طی شدنی است و در چهل سال گذشته 
در مواردی بارها طی شده اســت و بی شک در 
آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، 

با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
انقالب اســالمی ملّت ایــران، قدرتمند اّما 
مهربان و باگذشــت و حّتی مظلوم بوده است. 
مرتکب افراط هــا و چپ روی هایی  که مایه ی 
ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است، نشده 
است. در هیچ معرکه ای حّتی با آمریکا و صّدام، 
گلوله ی اّول را شلیک نکرده و در همه ی موارد، 
پس از حمله ی دشمن از خود دفاع کرده و البّته 
ضربت متقابل را محکم فرود آورده اســت. این 
انقالب از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده 
و نه منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در برابر 
زورگویان و گردنکشان ایســتاده و از مظلومان 
و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی 
و مرّوت انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، 

این دامنه ی عمل جهانــی و منطقه ای در کنار 
مظلومان جهان، مایه ی سربلندی ایران و ایرانی 

است، و همواره چنین باد.
انقالب را به تمدن نوین اسالمی 

نزدیک کنید
عزیزان! نادانســته ها را جز با تجربه ی خود 
یا گوش ســپردن به تجربه ی دیگران نمی توان 
دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، 
نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم 
و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شما 
است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از 
انقالب خود حراست کنید و آن را هر چه بیشتر 
به آرمان بزرگش که ایجاد تمّدن نوین اسالمی 
و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی 
)ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. برای برداشتن 
گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست 
شــناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این 
راهبرد غفلت شــود، دروغ ها به جای حقیقت 
خواهند نشســت و آینده مــورد تهدیدهای 

ناشناخته قرار خواهد گرفت. 
تبیین برکات انقالب

رهبر معظم انقالب در این بخش از بیانیه شان 
در هفت بنــد به تبیین دســتاوردهای انقالب 
پرداختند. ایشان ثبات و امنیت کشور و تمامیت 
ارضی، پیشرانی کشور در عرصه علم و فناوری، 
به اوج رســاندن مشــارکت مردمی در مسائل 
سیاســی مانند انتخابات، صحنه هــای ملی و 
استکبارســتیزی و موضوعات اجتماعی مانند 
فعالیت های نیکوکاری، افزایش چشمگیر عیار 
معنویّت و اخالق در فضــای عمومی جامعه و 
ارتقای شــگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم، 
ایســتادگی در برابر قلدران و زورگویان جهان و 
ســنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات 
عمومی کشور را جزء این دســتاوردها عنوان 
کرده و فرمودند: نارضایتی این حقیر از کارکرد 
عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید 
گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی 
باشد و هنوز نیســت، نباید به این معنی گرفته 
شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته 
است. جمهوری اســالمی در شمار موّفق ترین 

حاکمیت های جهــان در جابه جایی خدمت و 
ثروت از مرکز به همه جای کشــور، و از مناطق 
مرّفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده 
است. آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد 
مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن 
برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی 
و ســّد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق 
کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛ بی شک این 
همه، نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس 
یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن 
اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنه ای برای 
مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است. 
البّته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که 
مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، 
بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای 
آن به شما جوان ها است که در ادامه بدان خواهم 

پرداخت.
اگر غفلت از جریان انقالبی نبود،

 دستاوردها بیشتر بود
محصول تالش چهل  ساله، اکنون برابر چشم 
ما است: کشور و ملّتی مســتقل، آزاد، مقتدر، 
با عّزت، متدیّن، پیشــرفته در علم، انباشته از 
تجربه هایی گرانبها، مطمئــن و امیدوار، دارای 
تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در 
مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای 
علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه های باال در 
دانش ها و فّناوری های مهم از قبیل هسته ای و 
ســلّول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، 
سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد 
در انگیزه های جهادی میان جوانان، ســرآمد 
در جمعّیت جوان کارآمد، و بســی ویژگی های 
افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و 
نتیجه ی جهت گیری هــای انقالبی و جهادی 
اســت. و بدانید که اگر بی توّجهی به شعارهای 
انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی 
از تاریخ چهل ساله نمی بود که متأّسفانه بود و 
خسارت بار هم بود بی شک دستاوردهای انقالب 
از این بسی بیشتر و کشــور در مسیر رسیدن به 
آرمان های بزرگ بســی جلوتر بود و بسیاری از 

مشکالت کنونی وجود نمی داشت.

ادامه از همین صفحه

جمهوری اسالمی و فاصله  میان بایدها و واقعیت ها


