ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن »ﻋﺮاقِ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
آرام« ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ(
در دﯾﺪار آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق و ﻫﯿﺄت ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺎ اﺑﺮاز
ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق و
اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﮕﺮ و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و
اﺳﺘﻘﺮار ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ،ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ در ﻋﺮاق ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ وﻗﯿﺢ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻔﻆ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ
ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﯾﺸﻪ دار و ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﻣﻠﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز
آن ،ﭘﯿﺎده روی ﺑﺰرگ ارﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :دﻟﻬﺎی ﻫﻤﻪ
زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ﺣﺪاﮐﺜﺮی ِ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از
زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﻮازی و ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻠﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ در اﯾﺎم
ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺑﻪ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮاق در دوراﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺑﻌﺪ از دوراﻧﻬﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻖ رأی و اﻧﺘﺨﺎب دارد ،ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺪﺧﻮاه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻃﻌﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و دﺳﺘﺎورد
ﺑﺰرگ را ﻧﭽﺸﻨﺪ و ﻋﺮاق و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،روی ِ آراﻣﺶ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﺮاﻗﯽ اﻋﻢ از ﻋﺮب و
ﮐ ُﺮد و ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
و در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﻋﺮاق ،ﺑﻐﺾ

و ﮐﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻋﺮاق دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎد و درﺧﺼﻮص اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ وﻗﯿﺢ
و ﺻﺮﯾﺢ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای درﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ و ﻣﺤﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﯿﻘﺎً
ﻣﻌﺘﻘﺪم.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﻋﺮاق ِ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻗﻮی ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادران ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،در ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎرﺳﺎز و
ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن را زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن،
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،آﻗﺎی
ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ،دﯾﺪار ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
آﻣﺪه ام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ،رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دارد و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و
ارﺗﻘﺎی آن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺄن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮک دو ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻨﯽ در ارﺑﻌﯿﻦ را اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای
دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮاق ﮐﻤﮏ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫـﺎی اﯾـﺮان را در دوران ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﺳـﺘﺒﺪاد ﺻـﺪاﻣﯽ و در دوران
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ و
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ِ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮاق ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
وی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺮاﻗﯽ در دوران ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎزﺳﺎزی و
اﺣﯿﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ،اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ
ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﻮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪ
دارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺮاق ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.

ـﺖ
ـﯽ درﺳـ
ـﺎی ﻣﻠـ
ـﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـ
اﮔـ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
)ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار ﻣﺪال آوران و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﺎروان ورزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﭘﺎراآﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ  ،۲۰۱۸ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻣﻌﻠﻮل ،اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻋﺰم راﺳﺦ و ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺎر ﺑﺎ ارزش ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ اﮔﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮل در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
ﻗﻄﻌﺎً زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎروان ورزﺷﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و
ﻣﻌﻠـﻮﻻن در ﺑﺎزﯾﻬـﺎی ﭘﺎراآﺳـﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان را روﺳـﻔﯿﺪ ﮐـﺮد،
اﻓﺰودﻧﺪ» :ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ« ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﯾﮏ ارزشاﻓﺰوده اﺳﺖ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺷﻌﺎر ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ورزش ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ورزﺷﻬﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،و در ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ
ﻣﻘﺎم ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻧﺒﺎز ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ارزش و ﻋﺰم راﺳﺦ ِ
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻗﺪام ﻣﺪال آوران ﺑﺎزﯾﻬﺎی
ﭘﺎراآﺳﯿﺎﯾﯽ در ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺸﮑﻞ
اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ ،ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن از ﺧﺪا اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﮐﺎروان اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ،ﺑﺮای ﺷﮑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ،دﺳﺖ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ورزﺷﮑﺎرانِ ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان
ورزﺷﮑﺎر را در دﻓﺎع از ارزﺷﻬﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی دارای ﺣﺠﺎب ﭼﺎدر و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺣﻀﻮر
در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺴﺘﺎدن ﯾﮏﺗﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری
و وﻟﻨﮕﺎری روزاﻓﺰون دﻧﯿﺎ و ﮐﻢ ﻧﯿﺎوردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﺠﻮم اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻔﺮ و اﺳﺘﮑﺒﺎر
را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ،و ﺑﺎ »ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« از ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف و ﻟﺒﺎس ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻋﻤﯿﻘﺎً از اﻋﻀﺎی ﮐﺎروان ورزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ در دﻧﯿﺎ را »ﺟﻨﮓ اراده ﻫﺎ«
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ ﮐﻪ
از اﻗﺘﺪار و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اراده ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت درسآﻣﻮز در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻣﻌﻠﻮل
را ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﺠﺎری و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻓﺰودﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻻن ،درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت دﺳﺖ
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن ،ﮐﺴﺐ ﺷﺶ ﻣﺪال در رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ورزﺷﮑﺎران ﻣﻌﻠﻮل
را اﻟﻬـﺎم ﺑﺨـﺶ و ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﺑـﺎرز ﺑﻪﮐـﺎر اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی دروﻧـﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﮐﺎروان ورزﺷﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻗﻠﻪ و
اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ورزش در ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﮕﯿﺰه
ای ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،از وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ در دوﻟﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ،آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯿﺰاده ﺟﺎﻧﺒﺎز و آزاده دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼی ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراآﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺳﺎره ﺟﻮاﻧﻤﺮدی،

اﻟﻨﺎز داراﺑﯿﺎن و ﻋﺸﺮت ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺪالآوران ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراآﺳﯿﺎﯾﯽ
ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

اﮔـﺮ روﺣﯿـﻪ ﺟﻬﺎدوﺷﻬـﺎدت ﮔﺴـﺘﺮش
ﯾﺎﺑـﺪ ﮔﺮاﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺷـﺮق وﻏـﺮب رﺧـﺖ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ
ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در دﯾﺪار دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻬﺪای
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴آﺑﺎن  ۹۷ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺣﻀـﺮت آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺧـﺎﻣﻨﻪای در اﯾـﻦ دﯾـﺪار ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻬﺪای
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در آزﻣﻮن ﺑﺰرگ دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻬﺪا را ﻣﺎﯾﻪ روﻧﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی در ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف آرﻣﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﺷﻬﯿﺪ در دوران
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺧﻮد در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪای ﺷﻬﯿﺪان را ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪان اﯾﻦ ﺻﺪای ﺑﯿﺪارﮔﺮ و
ﻫﻮﺷﯿﺎرﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و دلﻫﺎ را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺮق و
ﻏﺮب و ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد رﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺻﺪدﻧﺪ ﯾﺎد ﺷﻬﺪا را
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺷﻬﯿﺪان ﺧﺪﺷﻪ وارد
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل از ﭘﺎﯾﺎن دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ
ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪان ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ روزﺑﻪروز در ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻧﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﻬﺪا اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﯾﺎد
ﺷﻬﯿﺪان و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ،اﻓﺰودﻧﺪ:
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺑﯿﺎن آﺛﺎر ﺷﻬﺪا ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ

ﺷﻬﯿﺪان از ﺟﺎن و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪا ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﺸﺎن آنﻗﺪر
ﻣﻬﻢ ،ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎﺷﮑﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻏﺮاق ﻧﺪارد.

ﻣـﻮاﻓﻘﺖ رﻫـﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ
ﻣـﺪالآوران ﺟﻬـﺎﻧﯽ و آﺳـﯿﺎﯾﯽ از
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی
ﺑﺎ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻣﻘﺎم

ﻣﻌﻈﻢ

رﻫﺒﺮی

ﮐﻠﯿﻪ

ﻣﺪالآوران

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﺟﻬﺎﻧﯽ

و

آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ،
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﻧﻔﺮات اول و دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اول آﺳﯿﺎﯾﯽ،
ﻧﻔﺮات ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺮات دوم و ﺳﻮم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﻮل
ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﺑﺎز ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻌﺎف
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در
اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺪالآور ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻦﺑﻌﺪ
ﻧﻔﺮات دوم و ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺮات دوم و ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﺑﺎز ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫـﺎی آﺷﮑـﺎرِ اﻓـﻮل ﻗـﺪرت

آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ اﯾﺮان ﻗﻮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ(
در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۱۳آﺑﺎن روز ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر در دﯾﺪار ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﺮدم در »رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺎز ارﺑﻌﯿﻦ« ،ﺳﻪ
ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۳آﺑﺎنِ  ۵۷ ،۴۳و  ۵۸را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ در
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی  ۴۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻄﺮه
دوران رژﯾﻢ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﻓﻮل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖِ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ،روﺣﯿﻪ و ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺟﻮاﻧﺎن
ﻋﺰﯾﺰش ،آﯾﻨﺪه ای درﺧﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ را در ﭘﯿﺶ دارد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﻮر ارﺑﻌﯿﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ از
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻀﻮر در
درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻗﺒﺎل
ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ارﺑﻌﯿﻦ »ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت« را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻏﻠﻂ و
ﺑﻼﻫﺖ آﻣﯿﺰ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﯿﺎض راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ،ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ و
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻮن رادﯾﻮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ادﻋﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺪام دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن را در
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ،ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد؟
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺟﺰ ﺑﺎ
ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن و ﺟﻮﺷﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان واﻻ ﻣﻘﺎم ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻ
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،از ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺪاری ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ دوﻟﺖ و
ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ روز ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺣﺎدﺛﻪ اول در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﭘﯽ
اﻋﺘﺮاض اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻻﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺗﺒﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺣﺎدﺛﻪ دوم ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
رژﯾﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ِ ﭘﻬﻠﻮی در ﺳﺎل  ۵۷ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۵۸اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﺧﻮردن و ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرﺗﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داد و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در آن از اﻧﻮاع ﺗﺤﺮﮐﺎت و دﺷﻤﻨﯽ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ» ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺲ«» ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺻﺪام ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
اﯾﺮان«» ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی« و »ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ« اﯾﺮان را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از »ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ِ« اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧـﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ :ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺗﺤﺮﮐـﺎت
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ  ۴۰ﺳﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده از »ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،در واﻗﻊ
ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﻠﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ از
اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎﻟﺶ ۴۰
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان را اﺳﺘﻔﺎده از »ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ ای« داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ ای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دروغ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ،ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی ،ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺴﺎد و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻓﺮاد از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :در ﭼﺎﻟﺶ
 ۴۰ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از دﯾﺪه ﻫﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ،ﻃﺮف ﭘﯿﺮوز در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﻃﺮف ﻣﻐﻠﻮب ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰودﻧﺪ :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۴دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ
ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﻧﺪارد ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و
اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.

اﯾﺸﺎن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺻﺪام ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ،ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﯽ آﺑﺮو ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺟﻨﮓ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و ﯾﮏ
وﺟﺐ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺪف اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن و ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ:
در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ ،ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮوز
ﺻﺪﻫﺎ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮشﻓﮑﺮ ِ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :در ﯾﮏ
ﻧﮕﺎه وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ،ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار و ﻫﯿﻤﻨﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎ ،رو ﺑﻪ اﻓﻮل
و زوال اﺳﺖ و اﻣﺮﯾﮑﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از اﻣﺮﯾﮑﺎی ﭼﻬﺎر
دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ »ﻗﺪرت ﻧﺮمِ«
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺪرت ﻧﺮم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﻗﻨﺎع و ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ« ،اﮐﻨﻮن در ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار دارد
و ﺑﺨﺼﻮص از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎ ،ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺘﺪار
ﻣﻌﻨﻮی و ﻗﺪرت ﻧﺮم اﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ِ ﻓﻌﻠﯽ ِ اﻣﺮﯾﮑﺎ» ،ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ ،ﺑﯽ آﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ» ،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ«،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،اﮐﻨﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ و اﻓﻮل اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ« اﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و
اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :آﻧﻬﺎ اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻠﮏ واﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری را از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﻧﺪ زوال اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :آﻧﻬﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و
ﺷﻌﺎر ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در زﯾﺮ اﯾﻦ زرق و ﺑﺮق ،اﻓﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﻮل اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰودﻧﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺘﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ رو ﺑﻪ زوال اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻠﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ
آن ،زﻧﺪه و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺘﻤﺮار روﺣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر را از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
اﻓﺰودﻧـﺪ :آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ ﺗﻼش اﻣﭙﺮاﻃـﻮری ﺧـﺒﺮی و رﺳـﺎﻧﻪ ای ﺧـﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ و روﺣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺒﺮﻧﺪ،
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺐ را در ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﮔﺮ از ﻧﺴﻞ اول اﻧﻘﻼب ﺟﻠﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﻮخ روﺣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ،
ﺳﻮری ،ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﻄﺮه
ﻃﻠﺒﯽ و اﻫﺎﻧﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺗﻮان از درک ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﻔﺮ ،آن را از ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰودﻧﺪ :اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺎ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻼن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺎ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮان را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺮان را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﻔﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮدﺗﺎن در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﻓﻮل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﯿﻬﻮده ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس و ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ،زوال اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﻮل ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ را ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻄﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ زاﯾﻞ ﺑﺸﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﯿﻢ اوﺿﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف
ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ -اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪن را در ﻃﻮل  ۴۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﮔﺮوه ﺟﻮان ،ﺧﻮش اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ را

در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی -ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻨﺎوری ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در روﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ:
اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﺪن و وزارت و وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﺒﺎرک اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺟﻤﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﯾﺐ و ﻟﺒﺨﻨﺪ دروﻏﯿﻦ دﺷﻤﻦ را ﺿﺮوری
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﻧﺪ :اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﯾﺮان دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ دروغ ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺑﺎر اﺳﺖ ﭼﻮن دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﺑﺪون ﻣﻠﺖ ﮐﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و اراده ﻣﻠﺖ دﺷﻤﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻓﺰودﻧﺪ :وﻗﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﯿﻄﺮه ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن ذات اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ و
ﺳﯿﻄﺮه ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن» ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻗﻮیﭘﻨﺠﻪ« را ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ
ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﻣﺘﻘﻦ و ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ:
ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ را
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺮورت و ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن و درک
ﺷﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﻓﺰودﻧﺪ :از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺣﻖ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺳﻮری ،ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺷﺒﻪ ﻗﺎره و دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ آﺧﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان» ،اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر« ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن» ،اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﮑﻤﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﻓﮑﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ
وﺳﯿﻊ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را از
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و اﻫﻞ
ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان از
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺧﺬ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺎ از داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻼف زرق و ﺑﺮق ﻇﺎﻫﺮی ،ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ دارﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﺑﺎ دﺷﻮاری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون »ﺗﺮس و ﺗﻨﺒﻠﯽ« اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری را ﺳﺮ
ﻟﻮﺣﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ ،وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن را در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه و
اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻗﻌﯽ از آﻧﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺎه دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و راﻫﮕﺸﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر درﺧﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
دور ﺑﻪ اوﺟﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺟﻮاﻧﺎن ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﯿﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﻏﺨﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻋﺰﯾـﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن و داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻧﻈـﺮات و
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺎ
روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺮاﺳـﻢ ﻋـﺰاداری ارﺑﻌﯿـﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯽ
ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
در ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻟﺪاده ﺣﻀﺮت
اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( و اﺻﺤﺎب ﺑﺎوﻓﺎی اﯾﺸﺎن ،در ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﻋﺰاداری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ،

دلﻫﺎی ﭘﺎک ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و اﯾﻤﺎن زﻻل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
ﺟﻠﺐ ﺗﻔﻀﻼت اﻟﻬﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﺪاف
ﺑﺰرگ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﻌﺪی در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ارﺑﻌﯿﻦ را روز
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺮوزی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻖ و ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻦ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﺪا و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ،زﯾﺎرت ارﺑﻌﯿﻦ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺳﻌﺪی ،ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ارﺑﻌﯿﻦ را وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺣﻮزوی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ارﺑﻌﯿﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،آﻗﺎی ﻣﯿﺜﻢ ﻣﻄﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺮاﺳـﻢ ﺳﻮﮔـﻮاری رﺣﻠـﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﻋﻈـﻢ ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ)ص( و
ﺷﻬﺎدت ﺳﺒﻂ اﮐﺒﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ
ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع(
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( و
ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﻂ اﮐﺒﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻪ
ﺟﺎت و ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن در ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ  28ﺻﻔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل  1389ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺷﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺰز ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺳﺨﻨﺮان

ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  16آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  28ﺻﻔﺮ از ﻣﺤﻞ
ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﺷﯿﻒ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻪ ﺟﺎت و ﻫﯿﺌﺎت
ﻋﺰاداری ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .و ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻋﺰاداران ﻧﻬﺎر را ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺳﻔﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻏﻠﻂ از
اﯾــﺮان؛ در اﯾــﻦ ﺟﻨــﮓ ﭘﯿــﺮوز
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ
ـﺮوز
ـﺒﺢ اﻣـ
ـﯽ ﺻـ
ـﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـ
ـﺒﺮ ﻣﻌﻈـ
ـﺎﻣﻨﻪای رﻫـ
ـﻪ ﺧـ
ـﺮت آﯾﺖاﻟﻠـ
ﺣﻀـ
)ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﺨﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان را ﺗﺮﺳﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ و واﻗﻌﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان و ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺸﺮی،
»ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻈﺎم ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ِ ﻧﺨﺒﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و
آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر« را ﺿﺮوری ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻏﻠﻂ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه از اوﺿﺎع اﯾﺮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ
ﮐﺸﻮر درﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان را
اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ و ﺷﺎدیآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻌﺪادی از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺘﻘﻦ و ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ آنﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ
ﻧﺨﺒﮕﺎن از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰودﻧﺪ :وﺟﻮد دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﺨﺒﻪ ،از ﯾﮏ
ﻣﻨﻈﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ِ »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و واﻗﻌﯽ از ﮐﺸﻮر« و ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪی و

اﺣﺴﺎس اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﻄﻌﺎً ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ و از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :از ﻧﻈﺮات ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ،ﻓﻌﺎل ،دﻟﺴﻮز و
ﺑﺎﻧﺸﺎط و ﭘﺎیﮐﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و داﻧﺶﭘﺎﯾﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن در »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر و درﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار و
ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ازﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺗﻬﺪﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎنِ ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر را »اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ِ داﻧﺶ« داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ،
ﺳﻬﻢ ﻣﺎ در ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮزﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف و داﻧﺶ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،از
دوران ﺗﻠﺦ  ۲۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺪر دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ازﻟﺤﺎظ داﻧﺶ روز ﺑﻮد ،اﻓﺰودﻧﺪ :درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺳﻬﻢ ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ
در دوران ﭘﻬﻠﻮی ،ﯾﮏدﻫﻢ درﺻﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻠﻢ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود دو درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ از ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
در دوران ﭘﻬﻠﻮی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﮐﻪ
ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ۱۵۰ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد
اﻣﺎ اﮐﻨﻮنﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻌﺪاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوت
دو ﺣﮑﻮﻣﺖ و دو ﻧﻈﺎم را ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻋﻠﺖ

ﻋﻤﺪه ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در آن دوران ﺗﺎرﯾﮏ،
وﺟﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ،دﻧﯿﺎﻃﻠﺐ ،واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻫﺎﯾﯽ از آن دوران ﺗﻠﺦ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﺸﺎن »ﻟﺰوم ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻈﺎم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر« ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ازﯾﮏﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺎر
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را
در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮب و ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺘﺤﺮک و ﭘﯿﺶروﻧﺪه
را ﯾﮏ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ و ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺛﺮوت
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮی در ﻣﻌﺮض ﻃﻤﻊ و ﭼﭙﺎول ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ و ﻗﺪرت آﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن »ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن« را ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮای ﺧﺎرج
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ از ﭼﻨﮓ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮور
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ» ،اﻣﺤﺎء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﮕﺮ« ،از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺨﺒﮕﯽ ﮐﺸﻮر را »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻧﺨﺒﮕﺎن« داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺟﻮان ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد
اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ ،آرﻣﺎن زداﯾﯽ و ﻫﻮﯾﺖ
زداﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن» ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر«
ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﺒﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻏﺮق
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن »اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺳﯿﺐﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺒﮕﯽ را در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
»ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ« اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ارزش آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ اﻓﺰودﻧﺪ :ﯾﮏ ﻧﺨﺒﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﯾﻞ
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﻧﺪک اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آن ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن »ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻏﻠﻂ« را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ ﺑﺮای اﻏﻮای
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﺨﺒﻪ ﺟﻮان
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و
ﺳﺮاﻓﺮازی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ،اﻧﺤﺼﺎرﺷﮑﻨﯽ ،ﺳﺘﻢﺳﺘﯿﺰی و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم«.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن،
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت ﺑﻨﯿﺎد ،ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺆﮐﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺟﺬب ،ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،
ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن و درﻣﺎن ﮐﺮدن دردﻫﺎی آﻧﺎن ﺷﺐ و روز ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
»ﭘﺮﻫﯿﺰ از روزﻣﺮﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر داﺋﻢ و ﻧﻮﺳﺎزی روشﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن را در ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد«» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ«» ،اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﻫﺒﺮی
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«» ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﺑﺎره
ﺗﻨﺰل ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ« از دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
را ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻄﻮح اول
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎرد ﺗﺼﻮری ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :در
ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ اول
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﺸﺎن »ﻫﻮاﻓﻀﺎ«» ،ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ«» ،ﺳﺪﺳﺎزی«» ،ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ«» ،ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺴﺘﻪای در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن«» ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی«» ،زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری« و
»ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ« را ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﻘﺺﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ »اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ« در ﻫﻤﻪ
ﺳﻄﻮح ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﻣﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺿﺮورت ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ« ﭘﺲ از  ۹ﺳﺎل از ﺗﺪوﯾﻦ آن و
ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ »ﺿﺮورت ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺟﻬﺸﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ« ،اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻏﺮب و اروﭘﺎ ﺟﺰ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪن ،ﻣﻨﺖ
ﮐﺸﯿﺪن و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،از اﻗﺪام ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺠﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و اراﺋﻪ
راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ دوﻟﺖ
ﭼﻘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ و
ـﯿﺎر
ـﻮر ﺑﺴـ
ـﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸـ
ـﻮشﻓﮑﺮ در ﻗﺒـ
ـﻮان و ﺧـ
ـﺎن ﺟـ
ـﻦ ﻧﺨﺒﮕـ
ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ﺧﺮﺳﻨﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﭘﺮﺣﺠﻢ
دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻣﻨﻔﯽ از اوﺿﺎع اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ:
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ درﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﮐﻮری ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ
از اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۱ﺗﻦ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﻏﺪﻏﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
ﻓﻨﺎوری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
آﻗﺎﯾﺎن:
– ﻣﺼﻄﻔﯽ زﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن درزﻣﯿﻨﻪٔ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎی
راﻫﺒﺮدی
– ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﯿﺮ رﺿﯽ ،دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد ادﺑﯿﺎت
– ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺷﺎﯾﺎن ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ
– اﺣﻤﺪ آب ﻧﯿﮑﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
– اﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺸﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮا و ﻋﻀﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن
– ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺸﻮری
و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ:
– اﻟﻬﺎم ﺣﯿﺪری ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺎﯾﺰه دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ
– ﺳﺎرا ﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ و اﻟﻤﭙﯿﺎد زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
– ﻣﻨﺼﻮره ﻧﺎدری ﭘﻮر ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن
– ﻧﮑﻮ ﭘﻨﺎﻫﯽ ،دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺷﯿﻤﯽ
و زﯾﻨﺐ اﮐﺒﺮی ،داﻧﺸﺠﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد
داﻧﺶآﻣﻮزی
اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ:
– ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر
– ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی و ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
– اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺤﻮل ﺻﻮری و ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺘﻮری ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ
– اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن در آﻣﻮزشوﭘﺮورش و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن
– ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﻧﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ
– اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
– ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
– اﻧﺘﻘﺎد از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

ﮐﺸﻮر
– ﻟﺰوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ رﺳﺎﻧﻪای در ﺣﻮزه
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ.

اﻟﮕـﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ اﯾـﺮان در ﭘﻨﺠـﺎه
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
در ﭘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در آن اﻫﻢّ
ﻣﺒﺎﻧﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اُﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺸﻮر در ﭘﻨﺞ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه
ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ،
ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه و
اراﺋـﻪ ﻧﻈـﺮات ﻣﺸـﻮرﺗﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ارﺗﻘـﺎی اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺪرج در اﺑﻼغ ،ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ
اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﻏﺎز و اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺪار آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺘﻦ اﺑﻼغ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻞ ّ و ﻋﻼ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﺰارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ او ﺗﻼش
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺣﻮزوی و
ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺟﻮان ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
اﻫﻢّ ﻣﺒﺎﻧﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و اُﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺸﻮر
را در ﭘﻨﺞ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن را

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن ﮐﻪ ﮐﺎری ﻋﻈﯿﻢ و دﺷﻮار ،اﻣّﺎ ﻣﻤﮑﻦ و
ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮر راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻤﻮد و ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻣﺒﺎرک ﺗﻤﺪن
ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺴﺖ ﺑﻮم اﯾﺮان ر ُخ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .انﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﺳﺘﺎدان و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ
ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد:
 -۱ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﻔﺎﯾﺖ آن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
اﺑﻼغ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم
را ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﭙﺮدازد و
ﻧﮑـﺎت ﺿـﺮوری ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی آن را ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻣﻘﺮر ﺳﺎزد.
 -۳دوﻟﺖ ﻓﺎرغ از ﻣﻼﺣﻈﺎت زودﮔﺬر ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را از ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا و
ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آن را
اراﺋﻪ دﻫﺪ .از ذﺧﯿﺮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دوﻟﺖ در ﻣﺮﮐﺰ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -۴ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﻟﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -۵داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻋﻤﯿﻘﺎً
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آن ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﺪف و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
 -۶ﻣﺮﮐﺰ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺑﺎﻻ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕﻮ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻈﺮات
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
و انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۷ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ
انﺷﺎءاﻟﻠﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﻏﺎز ﺷﻮد و اﻣﻮر ﮐﺸﻮر
ﺑﺮ ﻣﺪار آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -۸ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺧﺒﺎر

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻧﺴﺨﻪ
ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕﻮ در ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ
دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺠﺎدﻻت روزﻣﺮه ﻧﮕﺮدد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻣﺮی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﺰم
و ﺗﻼش ﻣﻠﯽ و ﺻﺒﺮ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺗﻔﻀﻼت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽاش انﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
 ۲۲ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺘﻦ اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺮف ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻄﻠﻮب اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﮑﺮ ،ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻮی ﺗﻤﺪن
ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﯿﻢﻗﺮن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و اﺻﻮل
اﺳﻼﻣﯽ و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،آرﻣﺎنﻫﺎ ،رﺳﺎﻟﺖ ،اﻓﻖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﻫﻢ
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .آرﻣﺎنﻫﺎ ،ارزشﻫﺎی ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ -ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﻧﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎ وﺟﻪ اﺳﻼﻣﯿﺖ اﻟﮕﻮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﺖ ،ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺳﺖ .اﻓﻖ ،آرﻣﺎنﻫﺎی اﻟﮕﻮ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﯾﺴﺖﺑﻮم اﯾﺮان در ﻧﯿﻢﻗﺮن
آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺪفﻫﺎی واﻗﻌﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان را در آن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار
و ﻋﺰم راﺳﺦ و ﺗﻼش ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ
• ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

– ﺧﺪا ﻣﺤﻮری و ﺗﻮﺣﯿﺪ ،اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ .اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﯾﮑﺘﺎ ،ﻋﻠﯿﻢ ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﻏﻨﯽ ،رباﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ،
رﺣﻤﻦ ،رﺣﯿﻢ ،ﻫﺎدی ،ﺷﺎرع ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
– ﻋﺎدل در ﺗﮑﻮﯾﻦ ،ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺳﺰادﻫﯽ اﺳﺖ؛
– واﺳﻊ ،ﺟﺒﺮانﮐﻨﻨﺪه ،روزیدﻫﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،اﺟﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪه دﻋﺎﻫﺎ و
ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﺳﺖ؛
– وﻟﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﯾﺎور ﻣﺠﺎﻫﺪان راه ﺧﺪا ،ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ،اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪه
از ﻇﺎﻟﻤﺎن و وﻓﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
• ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
– ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﻮدش ،ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪی دارد و ﻣﺮاﺗﺐ روﺣﺎﻧﯽ،
ﻣﺎدی ،دﻧﯿﻮی و اﺧﺮویاش ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
– ﻧﻈﺎم ﻋﻠّﯽ -ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی در ﻃﻮل ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎوراﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
– ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ و آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﻌﻨﻮی
اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدارﻫﺎی آدﻣﯿﺎن
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
– ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی را در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪار و آﺑﺎدﮐﻨﻨﺪه آن
ـﺎدﻻﻧﻪ،
ـﺪ و ﻋـ
ـﺮداری ﮐﺎرآﻣـ
ـﻮرت ﺑﻬﺮهﺑـ
ـﻪ در ﺻـ
ـﺮار داده ﮐـ
ـﺖ ،ﻗـ
اﺳـ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎی او اﺳﺖ.
• ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
– ﻫﺪف از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر و در ﭘﺮﺗﻮ آن،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و ﺧﻠﯿﻔﻪاﻟﻠﻬﯽ اﺳﺖ.
– ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯽ ،ﻣﺮﮐﺐ از اﺑﻌﺎد ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺣﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
– ﺑﻌﺪ ﻓﻄﺮی او ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺨﻪی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮرداری از اوﺻﺎف ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ،دﯾﻦورزی ،ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ،
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ ،آزادیﺧﻮاﻫﯽ و دﯾﮕﺮ ارزشﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﻣﻨﺸﺄ دﯾﮕﺮ اوﺻﺎف و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺻﻔﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎ
و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎدل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
– اﻧﺴﺎن دارای ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ و رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن واﺻﻞ ﺷﻮد.
– ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﯿﺎت اﺧﺮوی ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ ﺑﺎور ،ﺑﯿﻨﺶ ،ﻣﻨﺶ ،اﺧﻼق ،ﮐﻨﺶ و رﻓﺘﺎر آدﻣﯿﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی
اﺳﺖ.
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
ﻣﻌﻘﻮل ،آﮔﺎﻫﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻨﺪاری ،آزادی ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداری از دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
– اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
– ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻧﯿﺎزﻫﺎ
و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﻧﺎﻓﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ،اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ،ﮔﺮاﯾﺶ ،ﻣﻨﺶ ،ﺗﻮاﻧﺶ و ﮐﻨﺶ ارادی آﻧﻬﺎ
ﺟﻬﺖ دﻫﺪ و از اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮد.
– ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و
روح ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺮد و ﮐﻼن آن ﺣﻀﻮر دارد.
– ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
– ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎرهای ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻨﻦ اﻟﻬﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– ﺷﻤﺎری از ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و اراده اﻧﺴﺎن؛ وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ در اﺛﺮ ﺗﻘﻮی،
ﻋﺪاﻟﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ؛ ﻋﺬاب و ﮐﯿﻔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﻇﻠﻢ ،ﻓﺴﺎد،
ﮔﻨﺎه و ﺗﺮک اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ؛ اﻣﻬﺎل و اﺳﺘﺪراج و ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ.
– ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،داﻧﺸﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
– ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و
ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و دﯾﻨﺪاری ﻓﺮدی آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
– ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﺳﻮی آﯾﻨﺪهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا و رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ.
– ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ،رﻫﺒﺮی ِ ﭘﯿﺸﻮای اﻟﻬﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
اﺗﺤﺎد ﻣﺮدم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
– ارزشﻫـﺎ رﯾﺸـﻪ در واﻗﻌﯿـﺖ دارﻧـﺪ و اﺻـﻮل آنﻫـﺎ ﺛـﺎﺑﺖ ،ﻣﻄﻠـﻖ و
ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﺳﺖ.

– اﺻﻮل ارزشﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت ،و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ اﺳﺖ.
– ارزشﻫﺎ در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﺧﻮد ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎری
اﺳﺖ.
– ﺗﺤﻘﻖ ارزشﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻧﯿﻮی و ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی اﺳﺖ.
• ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
– دﯾﻦ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ -ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی آدﻣﯿﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
– دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل و ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﯽ ﺧﺎﺗﻢ)ص( ﻧﺎزل
و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﻀﺮت اﺑﻼغ و ﺗﻔﺼﯿﻼت آن در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـﺶ
ـﺎﻫﻨﮕﯽ دارد و ﻧﻘـ
ـﺎن ،ﻫﻤـ
ـﺮﺷﺖ اﻧﺴـ
ـﺘﯽ و ﺳـ
ـﺎم ﻫﺴـ
ـﺎ ﻧﻈـ
– اﺳﻼم ﺑـ
ﺑﺪﯾﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻤﺪنﺳﺎزی و اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارد.

ﺟﻬﺖ

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ

ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﺮای

– اﺳﻼم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺟﺘﻬﺎد
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻮﺷﻮﻧﺪه زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را
دارد.
– ﺧﺮدورزی و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﺗﺠﺎرب ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﻼم
اﺳﺖ و وﺣﯽ ،ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺪنﺳﺎزی و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ،ارزشﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
آرﻣﺎنﻫﺎ
آرﻣﺎنﻫﺎی اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ارزشﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ و
ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖدﻫﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ،ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ و ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ اﺳﺖ .اﻫﻢ ارزشﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ،
ﻣﺪارا و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ،رﺣﻤﺖ و اﺧﻮت ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﻔﮑﺮ
و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،آزادی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری ،ﻋﺪاﻟﺖ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﻌﺎون ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻔﺎف ،اﺳﺘﻘﻼل،
اﻣﻨﯿﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ.
رﺳﺎﻟﺖ

رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻠﺖ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ و
ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎ در
زﯾﺴﺖﺑﻮم اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﻓﻖ
در ﺳﺎل  ۱۴۴۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان دﯾﻨﺪار ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﯿﺮو ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ،ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ و روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی ،ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪار ،ﭘﺎﺳﺪار ارزشﻫﺎ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و
ﻣﯿﺮاث اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻨﻮی ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و
از اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ،آراﻣﺶ ،آﺳﺎﯾﺶ ،ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺗﺮ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
* * *
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۴۴اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺟﻬﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻗﺘﺼﺎدی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﺧﻮداﺗﮑﺎ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار،
و دارای ﯾﮑﯽ از ده اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آب ،اﻧﺮژی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه؛ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺧﻠﻖ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺸﻮر رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﮑﺎﻓﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
* * *
اﯾﺮان در آن زﻣﺎن از ﺗﺪاوم رﻫﺒﺮی ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل ،ﺷﺠﺎع و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و
ﺿﻤـﺎﻧﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣـﺎت ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺳﻼم
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
آزاداﻧﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت و ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺑـﺮای دﻓـﺎع ﺑﺎزدارﻧـﺪه از ﻋـﺰت ،ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠـﯽ و اﺳـﺘﻘﻼل ،اﻣﻨﯿـﺖ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ وﺣﺪت و
اﺧﻮت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۴۴۴اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،در ﺷﻤﺎر ﭼﻬﺎر
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ آﺳﯿﺎ و ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دارای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

اﺳﺖ.
ﺗﺪاﺑﯿﺮ
 -۱ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی)ص( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت روز
 -۲ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﻣﻌﺎدﺑﺎور و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
 -۳ﺑﺴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺪاوم ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( از
ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف و ﺑﺪﻋﺖ
 -۴ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻦ
 -۵ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧۀ ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 -۶ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وﺣﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
 -۷ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺧﻼق ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و دارای روﺣﯿۀ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدی و ﻣﺤﮑﻢﮐﺎری
 -۸ارﺗﻘﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻗﺸﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان
 -۹ﺗﺒﯿﯿﻦ ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﻼﻣﺖ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد
 -۱۰اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﺣﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﭘﻮﺷﺶ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
* * *
 -۱۱ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن و
اﺳﻼﻣﯿﺖ ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر
 -۱۲ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺻﯿﻞ ،ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻔﯿﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی
 -۱۳ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای ﺑﺪﯾﻊ
و ﻣﻔﯿﺪ
 -۱۴ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 -۱۵ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه و ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳـﺴﺎت و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 -۱۶ارزشﮔﺬاری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ روزآﻣﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ،
ارﺗﻘﺎی داﻧﺶﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻬﺎرتاﻓﺰاﯾﯽ
 -۱۷ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺑﺎ

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و دوﻟﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
 -۱۸ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻨّﺎوریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺣﯿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
 -۱۹ﭘﯽرﯾﺰی و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ
 -۲۰اﻟﺘﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻏﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
 -۲۱ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮار
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ
 -۲۲ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
 -۲۳ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط
ﭘﻮﻟﯽ ،رﻫﺎﯾﯽ از رﺑﺎی ﻗﺮﺿﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺳﺎزی ﻋﺎدﻻﻧﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ
 -۲۴اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺛﺮوتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ
 -۲۵ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻇﺮف  ۱۵ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺟﺮای
اﻟﮕﻮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻠﯽ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
 -۲۶ﻣﺼﻮن ﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺑﺮوﻧﺰا
 -۲۷ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺼﺮف آب،
اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ
 -۲۸ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از آنﻫﺎ
 -۲۹ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﭘﺎک
 -۳۰ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﭘﻬﻨۀ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
 -۳۱ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ درﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ
 -۳۲ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﮐﺴـﺐ ﻓﻨّﺎوریﻫـﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده
 -۳۳ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﺐ راﻫﺒﺮدی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎدی
 -۳۴ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻄﺐﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻮﯾﺖﺳﺎز
 -۳۵ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ارﺗﻘﺎی
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ
 -۳۶ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮزۀ
ﺳﻼﻣﺖ
 -۳۷ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه
 -۳۸ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﺑﺎروری در ﺑﯿﺶ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
 -۳۹اﻋﺘﻼ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻣﺘﻘﻦ ﻋﻠﻤﯽ
 -۴۰ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋۀ آﻣﻮزش ،ﺧﺪﻣﺎت و
ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 -۴۱اﻋﺘﻼی ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﻋﺎدﻻﻧۀ آﻧﺎن و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺪس ﻣﺎدری
 -۴۲ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﻘﻼل ،اﻗﺘﺪار ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺟﺬب ﻗﻀﺎت ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﻬﺪ و داﻧﺶاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺻﻼح و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
دادرﺳﯽ
 -۴۳ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و اﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ
* * *
 -۴۴ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ
 -۴۵ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺛﺒﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ
 -۴۶ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم
 -۴۷ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻀﺎی آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن و ﺣﻔﻆ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ
 -۴۸ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎرت رﺳﻤﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮ ارﮐﺎن و اﺟﺰای ﻧﻈﺎم و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 -۴۹اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزۀ
آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس آزادی در آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
 -۵۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
اﻣﺘﯿﺎزات دوﻟﺘﯽ؛ درآﻣﺪ ،ﺛﺮوت و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
 -۵۱ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎف
در ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻫﺘﻤﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ،
اﻋﺘﻤﺎد ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 -۵۲ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 -۵۳ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه
 -۵۴ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت دﯾﻨﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ
 -۵۵ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی آزادیﺑﺨﺶ و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 -۵۶ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﯿﺖ و ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑـــﺮای

ﺣـــﻞ

ﻣﺸﮑـــﻞ

ﻧﻈـــﺎم

ﺑﺎﻧﮑﯽ،ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ،اﺷﺘﻐﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

وﺗــﻮرم

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ
)ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ در ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻫﺘﻤﺎم رؤﺳﺎی ﻗﻮا و
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺟﻠﺴﺎت و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا را ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن و راﻫﮕﺸﺎ در
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی و ﺗﻼش ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺒﻘﺎت ﺿﻌﯿﻒ را دﭼﺎر ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ و راﻫﮕﺸﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺆﮐﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی ِ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮرم و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺟﺪی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﺸـﺎن ﻗـﻮای ﺳـﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪوﯾـﮋه دوﻟـﺖ را ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮات و
راهﺣﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن دﻟﺴﻮز و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن دﻟﺴﻮز
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و داﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ »ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧﯽ
و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر« و »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ« اﻓﺰودﻧﺪ :در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،راهﺣﻞﻫﺎی
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن دﺷﻤﻦ از اﺛﺮﮔﺬاری ِ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه و
دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ :ﻫﯿـﭻ ﺑﻦﺑﺴـﺖ و ﻣﺸﮑـﻞ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ و ﺑﺎ ﻋﺰم و
اراده ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﺘﺎز
ﮐﺸﻮر ،ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت دروﻧﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻓﺎﺋﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ رؤﺳﺎی
ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﺿﺮان
در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

