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مأموریت

اگر جوان ایرانی بخواهد مأموریت خود را دریابد ،باید ببیند در محور
مختصاتی با دو محور عمودی و افقی «ایمان» و «انقالب اسالمی» ،در
کجا ایستاده است؟ آنچه روشن است ،اینکه «وظیفهشناسی» و «عمل
مبتنی بر آن» بیش از آنکه مسألهای انتزاعی و نوعی باشد ،یک واقعیت
عینی و مصداقی است .یعنی مأموریت و وظایف هر کسی و هر جوانی
با جوان دیگر به فراخور زندگی و حیات آنها تفاوت دارد .اما این نکته
که رهبر معظم انقالب اسالمی همزمان با وضعیت و شرایط امروز از
جوانان کشورش توقع افزونتری دارد ،به هیچ استدالل و دلیلی نیاز
ندارد.
در این نوشتار و صرفنظر از همهی مصادیق و نمونههای متعددی که
در طول چند دههی گذشته و خصوصاً چند ماههی اخیر در بیانات و
پیامهای رهبر انقالب وجود دارد ،کوشیدهایم برخی از برجستهترین و
مغفولترین وظایف جوان مؤمن انقالبی را فهرست کنیم.

ما تکیه می کنیم بر روى نیروهاى
انقالبى و نیروهاى متدیّن

نگذارید یاد دوران دفاع مقدس
از یادها برود

مراقب باشید! جورى با مسائل گوناگون
آموزش و پرورش برخورد بشود که
مسئلهى مدیر هر بخش از این دستگاه
عظیم و عریضوطویل ،مسئلهى «آموزش»
و «پرورش» باشد؛ تربیت انسان باشد،
تربیت نیروى انقالب باشد .برادران،
خواهران ،عزیزان! من همینجا عرض بکنم:
اینکه ما تکیه می کنیم بر روى نیروهاى
انقالبى و نیروهاى متدیّن ،بهخاطر این است
که ما راه طوالنى در پیش داریم؛ این ملّت
راه طوالنى در پیش دارد .هدفى که ما براى
جمهورى اسالمى ،بر اساس آموختههاى
عمومى انقالب در نظر گرفتیم « -ما» که
عرض میکنم ،مراد این حقیر نیست؛ مراد،
ملّت ایران و مسئوالن انقالب است؛
صاحبان انقالب  -آن هدف ،هدف خیلى
واالیى است .هدف ،ایجاد یک جامعهى
نمونه است .شما میخواهید در محدودهى
ایران عزیز  -که از لحاظ جغرافیایى در یک
نقطهى بسیار حسّاسى از دنیا هم واقع شده
است  -یک جامعهاى بسازید که به برکت
اسالم و زیر پرچم قرآن ،الگو باشد؛ هم
الگو از لحاظ مادّى و پیشرفتهاى مادّى ،هم
در عین حال الگو از لحاظ معنویّت و از
لحاظ اخالق.

من به شما عرض میکنم ،نگذارید یاد دوران
دفاع مقدس از یادها برود .آمدن به این
مناطق جنگی  -چه در تعطیالت نوروزی و
چه در دورهی سال؛ که بحمداهلل حاال در
دورهی سال هم کسانی از سرتاسر کشور
به این مناطق مسافرت میکنند و این
سرزمینها را زیارت میکنند  -بسیار کار
پسندیدهای است ،کار درستی است ،کار
عاقالنهای است که ملت ایران میکند؛ خاطرهی
این سرزمینها را زنده نگه دارید .این
سرزمینها ،این بیابانها ،این رود کارون ،این
جادهی اهواز  -آبادان یا اهواز  -خرمشهر،
این مناطق گوناگون که با اسمهای مختلفی
امروز خودشان را به شما معرفی میکنند،
اینها شاهد برترین فداکاریها و مجاهدتها و
ازخودگذشتگیها بودهاند .بنده فراموش
نمیکنم در آن ماههای اول جنگ  -در آن
ماههای محنت ،نبودن نیرو ،نبودن امکانات،
نبودن آموزش ،نبودن انسجام و
سازماندهی ،در آن سختی همهجانبهی مادی
 جوانهای ما با روحیههای خوب ،از همیناهواز میآمدند به مناطق مختلف؛ از جمله
همینجا ،منطقهی دارخوین .یک مشت از
جوانهایمؤمن و حزباللهی که من
اشخاصشان را هم بعضاً میشناسم،
سنگرهای انفرادی میکندند؛ در تاریکی شب
از این سنگرهای انفرادی میآمدند.
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ما امروز جوان
انقالبی بسیار داریم
واقعیت دیگری که از آن نباید غفلت کرد،
انگیزههای دینی در نسل امروز انقالب است .
یکوقت است که ما پیرمردهایی که از دورهی
انقالب باقی ماندهایم ،ما انقالبی باقی ماندهایم
اما جوانهای ما از دست رفتهاند؛ میبینیم
امروز،
ما
نیست.
اینجوری
جوان انقالبی بسیار داریم ،در سرتاسر
کشور داریم ،از همهی قشرها داریم ،در
دانشگاهها بسیار داریم ،جوانی که هم متدین
است ،هم انقالبی است؛ به اعتقاد من این جوان
از جوان انقالبی اولِ انقالب شأنش باالتر
است .چرا؟ چون آنروز اوالً آن انقالبِ با آن
عظمت و پرهیجان اتفاق افتاده بود؛ ثانیاً
آنروز اینترنت نبود ،ماهواره نبود ،این همه
تبلیغات گوناگون نبود ،این جوان در معرض
این همه آسیب نبود ،جوان امروز در معرض
این همه آسیبها است؛ اینترنت جلوی او است،
این همه تالش دارد میشود برای اینکه این
جوان را منحرف کنند[ ،اما] این جوان متدین
باقی میمانَد؛ نمازخوان است ،به نماز اهمیت
میدهد ،نمازِ شب میخواند ،نافله میخواند ،در
مراسم مهم دینی شرکت میکند ،پای انقالب
میایستد ،شعارهای از دل برآمده میدهد؛ اینها
چیزهای مهمی است .نسل امروزِ انقالب ،به
نظر ما یکی از افتخارات بزرگ است.
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