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  سال ارتحال ست برای سی امین  صت مغتنمی ا سالم ناب محمدی فر صلح بزرگ قرن و احیاگر ا م

 بازخوانی میراث بزرگ این رهبر بزرگ معنوی و بنیانگذار جمهوری اسالمی

  مطالعه تطبیقی بیانیه گام دوم انقالب و وصـــیتنامه امام راحل از  ند جهت درس آموز و رو ـــنی

ه از ثبات و تا   ه حرکت نظام اسالمی تا  ه دهد مبانی و  ار وببخش است نخست اینکه نشان می

ده دهن نکته دوم اینکه این مقایســه نشــان .اســت تحول و توجه به اقتضــاتات زمانه برخوردار از حد

ـــت و البته توجه به میزان پای بندی نظام و انقالب اســـالمی بر آرمان    ها و راه و هدف خویش اس

سته ها و اولویت صه نظام بین  ا و بهره گیری از تنوعات و تحوالت درههای تحقق این آرمانبای عر

 المللی و تحوالت عرصه داخلی

  سویی سالمی، از وحدت هم سه و تطبیق محورهای کالن این دو متن راهبردی رهبران انقالب ا مقای

 ابعاد  ــناختی، گرایشــی و کنشــی عوامل موثر در عرصــه انقالب برخوردار در هدف، زبان، لحن و

نهادینگی و استواری مسیر و حرکت انقالبی است که برای نخستین بار  ای از تثبیت واست و نشانه 

ها و اهداف خود گرامی آرمان های جهان دهه پنجم حیات خود را با پافشـــاری برتاریخ انقالب در

 دارد  می
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 مقدمه 

صلح بزرگ قرن و  سال ارتحال م ست براي بازخواني ميراث بزرگ سي امين  سالم ناب محمدي فرصت مغتنمي ا احياگر ا

گذار جمهوري اسالالالالمي يان ناور و پرثمر آن اکنون  اين رهبر بزرگ معنوي و بن خت ت  خود سالالالال  مر چهلمينکه در

صيت .گذراندمي سي امام خميني آخرين يادگار مکتان و سيا سيم ومه الهي  شني از تر سند رو ب قالان يندهآب امام راحل 

ست سالمي ا سالمي و در برگيرنده مهمترين مطالبات امام راحل از وارثان انقالب ا شواهد ؛ا ساس  اين  موجود اگرچه برا

شد اما رئوس کلي رساني نامام هم به روز اواخر  مر در 61در سال  از تدوين متن اصلي آن سال 7ت با وجود گذش سند

ست از رحلت امام را پسدوران  اي حرکت انقالب را درو خطوط راهنم سيم کرده ا سالمي  ورود . از طرف ديگرتر انقالب ا

 کند که دربه دومين چله از حيات خود و انتشالالار بيانيه گام دوم انقالب از جانج جانشالالين امام اين پرسالالط را مطر  مي

ي اين دو سالالند گويامقايسالاله و بررسالالي تطبيقي اين سالالند چه نکاتي گ تني و درخور توجه وجود داردع مطالعه تطبيقي 

شانه تداوم و پوياييشا سند تاريخي و ن ساله دوم انقالبراه و خط  تراک و وحدت گ تماني اين دو   امام در طليعه چهل 

نخسالالت  :توان ارائه کردهايي نيز از حيث کارکرد و متن و زمينه و زمانه تاريخي دو اثر ميهرچند ت اوت .اسالالالمي اسالالت

 مسئوالن حکومتي و ردم وم از است به مخاطبان گسترده خود برهبر انقالرين توصيه هاي آخمه امام در ااينکه وصيت ن

سالم  شدههواداران انقالب گرفته تا جهان ا ست. تدوين  صدر انقالب و ا صيتنامه در  سال  دوم اينکه اين و شته  61در  نو

يل انقالب را انپرداخته لذا حال و هواي اويعني زمان ارتحال امام  68تا  61هاي شده و چندان به رويدادها و حوادث سال

صيتنامه در ابتداي انقالب نمي شد دارد نکته ديگر آنکه و ستاوردهاي انقالب با شتمل بر تحليل کارنامه و د سته م ه ب وتوان

دادند و اين از نگراني و يل ميکشالايران ت هاي حکومتيتگاهسالخصالو   موم مخاطبان وصاليتنامه را مردم و نخبگان و د

رئوس  شامل حال آنکه بيانيه گام دوم انقالب اساسا ؛دغدغه هاي امام براي تثبيت و تحکيم انقالب سرچشمه گرفته است

سالمي در کلي  بايدها و راهکارهاي تداوم انقالب در صول انقالب ا ست  ين تاکيد بر محکمات و ا از اين  ؛آينده پيط رو

ال از چهل س ،اينکه زمان صدور بيانيه نکته ديگر .دهدانان تشکيل ميجهت است که مخاطج اصلي بيانيه گام دوم را جو

سبي انقالب و  مر صت منا شته و فر سالمي گذ ستاوردهاي انقالب و  جمهوري ا ستي بلند از کارنامه و د براي بيان فهر

سالمي صت ها وتجربه  ملي و  يني چالط و البته ارائه داده جمهوري ا سر فر شت  شورداري را پ حال  .دارد خودهاي ک

صيتنامه آنکه  شرايط زماني و صهچنين به دليل   رهاي کالن اين دو متنوسه و تطبيق محبا اين همه مقاي ندارد.اي خصي

ابعاد شناختي، گرايشي و کنشي  وامل موثر  از وحدت همسويي در هدف، زبان، لحن و ،راهبردي رهبران انقالب اسالمي

خستين ه براي ننهادينگي و استواري مسير و حرکت انقالبي است ک ه اي از تثبيت وو نشاندر  رصه انقالب برخورداراست 

شاري بر هايبار درتاريخ انقالب سي امين  .داردگرامي ميها و اهداف خود آرمان جهان دهه پنجم حيات خود را با پاف در 

جه اين انقالب و نظام نوپا شده واستکبار متناحيه  از خصو هها و موانع بسياري که بچند با دشمني هرسال ارتحال امام 

ست ستاوردها و برکات انقالب  ا ستمحقق اهداف انقالب  هنوز به طور کاملو با وجود همه د شده ا اين حال راه طي  با ؛ن

وشتار حاضر مروري کوتاه دارد بر ن .از انتظارات بوده است ابعادي چشمگير و فراتر دست آمده دره ب شده و دستاوردهاي

   .اسالمي و  مول ه هاي گ تماني حاکم بر آن دو بقايسه اين دو سند رهبران انقالم

 

 



 
 
 
 

3 
 

 الف: انقالب اسالمي

هاي آن جايگاه خاصي دارد هداف و ويژگيا ،انقالب اسالمي از ماهيت انقالب اسالمي و نوع تحليل رهبران ،در هردو سند

توصيف شده است و ماهيتي الهي و  ها ترسيم وانقالب با ديگر اي انقالبي منحصر به فرد و غير قابل مقايسهو به گونه

نظير هاي جهان بيها در ميان انقالبخصو  پايبندي بر آرمانه و چگونگي رخداد و ب مردمي دارد که از حيث اهداف

  .است

 

 مقوله فراز وصيت نامه امام فراز بيانيه  گام دوم انقالب

رين تترين و مردميبزرگانقالب پُرشکوه ملّت ايران که 

انقالب  صر جديد است، تنها انقالبي است که يک 

هايط پشت سر ي پُرافتخار را بدون خيانت به آرمانچلّه

هايي که غير قابل ي وسوسهنهاده و در برابر همه

رسيدند، از کرامت خود و اصالت مي مقاومت به نظر

ي شعارهايط صيانت کرده و اينک وارد دوّمين مرحله

 است. شده سازي تمدّنپردازي و خودسازي و جامعه

 و جهانخواران دست که بزرگ انقالب اين کهدانيم ما مي

 يغيب تأييدات با کرد، کوتاه بزرگ ايران از را ستمگران

 .گرديد پيروز الهي

ا هانقالب اسالمي ايران از همه انقالبشک نبايد کرد که 

جدا است: هم در پيدايط و هم در کي يت مبارزه و هم 

در انگيزه انقالب و قيام. و ترديد نيست که اين يک تح ه 

الهي و هديه غيبي بوده که از جانج خداوند منان بر اين 

 زده  نايت شده استملت مظلوم غارت

 

انقالب اسالمي 

 در مسير تاريخ

 

 

هاي غربي برخوردار بود. مطالعه نوع روايت نين انقالبي با اين ابعاد و ماهيت رژيمي را سرنگون کرد که از  حمايت قدرتچ

دهد بر از انقالب اسالمي و نقطه آغاز آن که در وضعيت حاکميت رژيم پهلوي است همسويي هر دو روايت را نشان مي

 ،در صدد نو ي تطهير و تبرئه رژيم پهلوي استکه شود پهلوي ارائه مي هايي که اين روزها از وضعيت رژيمخالف تحليل

ل تواند براي نسخصو  از منظر مراجع بين المللي ميهمنظر ديگر انديشمندان و ب هاي رژيم پهلوي ازبازنمايي واقعيت

هنگي تاکيد بر انحطاط فر دو رهبر انقالب از وضعيت رژيم پهلوي حاکي از بررسي تطبيقي هر يد انقالب روشنگر باشد.دج

 هاست:وابستگي  ميق رژيم پهلوي به قدرت و
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 مقوله  فراز وصيتنامه امام فراز بيانيه گام دوم انقالب

انقالب اسالمي و نظام برخاسته از آن، از 

چيز  ليه ي ص ر آغاز شد؛ اوّاًل: همهنقطه

ما بود، چه رژيم فاسد طاغوت که  الوه 

 فساد و استبداد و کودتاييبر وابستگي و 

بودن، اوّلين رژيم سلطنتي در ايران بود 

 و نه به زور شمشير -که به دست بيگانه 

بر سرِ کار آمده بود، و چه دولت  - خود

هاي غربي، آمريکا و برخي ديگر از دولت

و چه وضع بشدّت نابسامان داخلي و 

آور در  لم و فنّاوري و افتادگي شرم قج

 ويّت و هر فضيلت ديگرسياست و معن

 36اگر نبود دست تواناي خداوند امکان نداشت يک جمعيت 

ميليوني با آن تبليغات ضدّ اسالمي و ضد روحاني خصو  در 

 حساب قلمدارانهاي بياين صد سال اخير و با آن ت رقه افکني

ها و مجالس و محافل و زبان مُزدان در مطبو ات و سخنراني

همه شعرها و بذله ه صورت مليت، و آنملي باسالمي و ضدضد

ها، و آنهمه مراکز  ياشي و فحشا و قمار و مسکرات و گويي

مواد مخدره که همه و همه براي کشيدن نسل جوان فعال که 

بايد در راه پيشرفت و تعالي و ترقي ميهن  زيز خود فعاليت 

ت اوتي در پيشامدهاي خائنانه، که به نمايند، به فساد و بي

ها و مجالس فرهنگط و دولتشاه فاسد و پدر بيدست 

هاي قدرتمندان بر ملت تحميل فرمايشي که از طرف س ارتخانه

شد، و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبيرستانها و مراکز مي

شد، با به آموزشي که مقدرات کشور به دست آنان سپرده مي

صد درکار گرفتن معلمان و استادان غربزده يا شرقزده صد

مخالف اسالم و فرهنگ اسالمي بلکه ملي صحيح، با نام 

، گرچه در بين آنان مرداني متعهد و «ملي گرايي»و « مليت»

دلسوز بودند، لکن با اقليت فاحط آنان و در تنگنا قرار دادنشان 

توانستند انجام دهند و با اينهمه و دهها مسائل کار مثبتي نمي

ت کشيدن روحانيان و با قدرت ديگر، از آن جمله به انزوا و  زل

تبليغاتْ به انحراف فکري کشيدن بسياري از آنان، ممکن نبود 

ائن دولتمردان خ ...اين ملت با اين وضعيت يکپارچه قيام کنند 

و دودمان پهلوي خصوصاً، و مراکز تبليغاتي  ليه دستاوردهاي 

ديدنها و يا ناچيز ديدنها، ما را از هر کوچک خودي و نيز خود

عاليتي براي پيشرفت محروم کرد. وارد کردن کاالها از هر ف

قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به 

اقسام اجناس وارداتي از قبيل ابزار آرايط و تزئينات و تجمالت 

ها و مصرفي هاي کودکانه و به مسابقه کشاندن خانوادهو بازي

 و دارد، انگيزغم هايداستان خود که بيشتر، چه هر  بارآوردن

 فعال  ضو که هاجوان کشاندن تباهي به و کردن سرگرم

 از  دهها و ها، شرتکده و فحشا مراکز آوردن فراهم با هستند

 راي  قج نگهداشتن کشورهاستب شده، حساب مصائج اين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعيت رژيم پهلوي 

و نقطه صفر 

 جمهوري اسالمي
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 دستاوردهاي انقالب اسالمي وبرکات  ؛دوم انقالباختصاصي بيانيه گام 

 

  انقالب اسالمي  سالهمحصول تالش چهل: 

 آزاد و مستقل يکشور و مّلت -1  

 با زّت و مقتدر يکشور و مّلت -2  

 نيّمتد يکشور و ملّت -3 

 در  لم شرفتهيپي کشور و ملّت -4 

 ي لم يهاشرفتيرکورددار در شتاب پ يکشور و مّلت -5  

 بهاگران ييهاانباشته از تجربه يکشور و مّلت -6  

 دواريمطمئن و ام يکشور و مّلت -7  

 در منطقه  ياساس ريتأث يدارا يکشور و ملّت -8 

 يدر مسائل جهان يمنطق قو يدارا يکشور و ملّت -9 

 مهم  يهايها و فنّاورباال در دانط يهابه رتبه دنيرس وردداررک يکشور و ملّت -10 

 يسرآمد در گسترش خدمات اجتما  يکشور و مّلت -11  

 جوانان انيم يجهاد يهازهيسرآمد در انگ يکشور و مّلت -12  

 جوان کارآمد تيّسرآمد در جمع يکشور و مّلت -13  

 

 

 

برکات و 

دستاوردهاي 

انقالب

ما »روحیه  و باور 

را به « میتوانیم

همگان منتقل کرد؛ 

اتّکاء به توانایی 

داخلی را به همه 

آموخت 
جوانان را 

میدان دار اصلی 

حوادث و وارد 

عرصه ي مدیریّت 

کرد؛

انقالب به یک 

انحطاط تاریخی 

طوالنی پایان داد 
رژیم ننگین سلطنت 

استبدادي را به 

حکومت مردمی و 

مردم ساالري تبدیل 

کرد 

عنصر اراده ي ملّی را 

که جان مایه  ي پیشرفت 

همه جانبه و حقیقی 

است در کانون 

مدیریّت کشور وارد 

کرد

ه تنها انقالبي است ک

يک چلّه ي پُرافتخار 

را بدون خيانت به 

آرمانهايش پشت سر 

نهاده
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 ي در بيانيه گام دومرکات بزرگ انقالب اسالمب

 
  

يم سنگين کردن کفه  عدالت در تقس

امکانات عمومي کشور

ثبات و امنيت و حفظ تماميت ارضي 

ايران

ايستادگي روزافزون در برابر 

قلدران و زورگويان و مستکبران 

جهان

افزايش چشمگير معنويت و اخالق 

در فضاي عمومي جامعه

ارتقاي شگفت آور بينش سياسي 

:آحاد مردم

به اوج رسانيدن مشارکت مردمي و 

:مسابقه  خدمت رساني

موتور پيشران کشور در عرصه  علم

و فنّاوري و ايجاد زيرساخت هاي 

حياتي و اقتصادي و عمراني



 
 
 
 

7 
 

 : ترسيم وضعيت موجود ب

صله ميان زمان تدوين  ست اما دقت در محتواي  36بيانيه گام دوم انقالب و وصيت نامه امام راحل حدود اگرچه فا سال ا

دو سند مکتوب صادره از رهبران انقالب اسالمي نشان دهنده اين است که انقالب دچار خودشي تگي نشده و مد ي  هر

 .اذ ان دارند ،آنهاستمشکالت که الزمه  بور از  ها ونارسايي تحقق همه اهداف نيست و بر وجود برخي

 

 مقوله  فراز وصيت نامه امام فراز بيانيه گام دوم انقالب  

جمهوري اسالمي، متحجّر و در برابر 

هاي نو به نو، فاقد ها و موقعيّتپديده

اصول  احساس و ادراک نيست، امّا به

هاي پايبند و به مرزبندي بشدّت خود

خود با رقيبان و دشمنان بشدّت حسّاس 

است. با خطوط اصلي خود هرگز 

کند و برايط مهم است که مباالتي نميبي

ي شک فاصلهچرا بماند و چگونه بماند. بي

-ها، همواره وجدانميان بايدها و واقعيّت

دهد، خواه را  ذاب داده و ميهاي آرمان

شدني است و در اي طيامّا اين، فاصله

چهل سال گذشته در مواردي بارها طي 

شک در آينده، با حضور شده است و بي

و دانا و پُرانگيزه، با  نسل جوان مؤمن

 .قدرت بيشتر طي خواهد شد

در اين جمهوري گويم که امروز گاه نگ ته و نمياينجانج هيچ

شود و اشخاصي از روي به اسالم بزرگ با همه ابعادش  مل مي

انضباطي بر خالف مقررات اسالم  مل جهالت و  قده و بي

کنم که قوه مقننه و قضاييه و اجراييه لکن  رض ميکنند؛ نمي

با زحمات جان رسا کوشط در اسالمي کردن اين کشور 

طرفدار و مددکار آنان کنند و ملتِ دهها ميليوني نيز مي

هستند؛ و اگر اين اقليت اشکالتراش و کارشکن به کمک 

بشتابند، تحقق اين آمال آسانتر و سريعتر خواهد بود. و اگر 

خداي نخواسته اينان به خود نيايند، چون توده ميليوني بيدار 

شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انساني 

داوند متعال جامه  مل به طور چشمگير ال اسالمي به خواست خ

تراشان در مقابل اين سيل خواهد پوشيد و کجروان و اشکال

 .خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند

 

  

 

فاصله ميان 

    وبايدها 

ها در واقعيت

 جمهوري اسالمي

 

 

  

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=996
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=996
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
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 : بايسته ها و توصيه ها براي تداوم انقالب و مسير پيش رو ج

 هاي گام دوم انقالبها و آرمانم انقالب: نظام ارزشوگام داختصاصي بيانيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام ارزشها و 

آرمانهاي گام دوم

عقالنیّت
معنویّت به معنی : معنویّت و اخالق

برجسته کردن ارزشهاي معنوي از 

اخالص، ایثار، توکّل، ایمان در: قبیل

خود و در جامعه است، و اخالق به 

معنی رعایت فضیلت هایی چون 

خیرخواهی، گذشت، کمک به 

نیازمند، راستگویی، شجاعت، 

ات تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیّ

نیکو است

عدالت در صدر هدفهاي اوّلیّه ي همه  ي 

بعثتهاي الهی است و در جمهوري 

اسالمی نیز داراي همان شأن و جایگاه 

است؛ 

عزّت ملّی، روابط خارجی، مرزبندي با 

این هر سه، شاخه هایی از اصلِ : دشمن

در روابط « عزّت، حکمت، و مصلحت»

. بین المللی اند

برادري و مردمساالري دینی

استقالل ملّی به : استقالل و آزادي

معنی آزادي ملّت و حکومت از تحمیل 

و زورگویی قدرتهاي سلطه گر جهان 

و آزادي اجتماعی به معناي حقّ . است

تصمیم گیري و عمل کردن و اندیشیدن

براي همه ي افراد جامعه است؛ و این 

هر دو از جمله ي ارزشهاي اسالمی اند 
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 وجوه مشترک وصيت نامه و بيانيه گام دوم

 مقوله فراز وصيت نامه امام فراز بيانيه گام دوم انقالب
اي از مسير شده فقط قطعهامّا راه طي

هاي بلند نظام افتخارآميز به سوي آرمان

ي اين دنبالهجمهوري اسالمي است. 

مسير که به گمان زياد، به دشواريِ 

ها نيست، بايد با همّت و هشياري گذشته

و سر ت  مل و ابتکار شما جوانان طي 

شود. مديران جوان، کارگزاران جوان، 

انديشمندان جوان، فعّاالن جوان، در 

هاي سياسي و اقتصادي و ي ميدانهمه

 هايالمللي و نيز در  رصهفرهنگي و بين

دين و اخالق و معنويّت و  دالت، بايد 

هاي خود را به زير بار مسئوليّت شانه

هاي گذشته ها و  برتدهند، از تجربه

ي بهره گيرند، نگاه انقالبي و روحيه

انقالبي و  مل جهادي را به کار بندند و 

ي ايران  زيز را الگوي کامل نظام پيشرفته

 .اسالمي بسازند

تأييد خداوند، جمهوري اسالمي با دست اينک که به توفيق و 

 حکومت اين در آنچه و شده،  ريزيتواناي ملت متعهد پايه

 ملت بر است، آن مترقي احکام و اسالم است مطر  اسالمي

 جميع به آن محتواي تحقق در که است ايران الشأن  ظيم

 رأس در اسالم ح ظ که بکوشند آن حراست و ح ظ و ابعاد

 است، واجبات تمام

 مسلمانان، جميع بر و خصوصاً، ايران،  امروز بر ملت

 طور به ايران در که را الهي امانت اين است واجج   موماً،

 ده،آور بار به  ظيمي نتايج کوتاه مدتي در و شده ا الم رسمي

 و آن بقاي مقتضيات ايجاد راه در و نموده ح ظ توان تمام با

 .نمايند کوشط آن مشکالت و موانع رفع

وصيت اينجانج به جوانان  زيز دانشسراها و دبيرستانها و و 

مقابل انحرافات  دانشگاهها آن است که خودشان شجا انه در

قيام نمايند تا استقالل و آزادي خود و کشور و ملت خودشان 

 .مصون باشد

 

 

 

 

 

 

 

ظرفيت  قش ون .1 

 جوانان

 

ي ملّت سالههاي چهليشرفتپ ظمت 

 شود که اينديده ميايران آنگاه بدرستي 

هاي هاي مشابه در انقالبمدّت، با مدّت

بزرگي همچون انقالب فرانسه و انقالب 

 .اکتبر شوروي و انقالب هند مقايسه شود

گرفته از ايمان الهام مديريّتهاي جهادي

 «ما ميتوانيم»اسالمي و ا تقاد به اصل 

ي ما آموخت، که امام بزرگوار به همه

ي و پيشرفت در همه زّت ايران را به 

 ها رسانيد رصه

اقتصاد هاي سياستحلّ اين مشکالت، راه

هاي اجرائي است که بايد برنامه مقاومتي

هاي آن تهيّه و با قدرت ي بخطبراي همه

و نشاط کاري و احساس مسئوليّت، در 

 ها پيگيري و اقدام شود.دولت

وسته بازان پيمراقج باشيد که سياست بايد هوشيار و بيدار و. 1

هاي شيطاني شما را به سوي اين به غرب و شرق با وسوسه

المللي نکشند؛ و با اراده مصمم و فعاليت و اولگران بينچپ

 .ها قيام کنيدپشتکار خود به رفع وابستگي

بدانيد که نژاد آريا و  رب از نژاد اروپا و امريکا و شوروي  و. 2

کم ندارد و اگر خودي خود را بيابد و يأس را از خود دور کند 

قدرت  و چشمداشت به غير خود نداشته باشد، در درازمدت

هاي شبيه همه کار و ساختن همه چيز را دارد. و آنچه انسان

اند شما هم خواهيد رسيد به شرط اتکال رسيده به اينان به آن

گران و دي به خداوند تعالي و اتکا به ن س، و قطع وابستگي به

ها براي رسيدن به زندگي شرافتمندانه و خارج تحمل سختي

 .شدن از تحت سلطه اجانج

به سوي  من به همه آن است که با ياد خداي متعال و وصيت

 خودشناسي و خودک ايي و استقالل، با همة ابعادش به پيط،

 

 

. مديريت جهادي 2

 ما ميتوانيم

 

 

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5386
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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 مقوله فراز وصيت نامه امام فراز بيانيه گام دوم انقالب

ان بنيزايي اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانطدرون

اقتصاد و تصدّيگري شدن آن، مردمي کردن 

گرايي با است اده از ظرفيّتهايي نکردن دولت، برون

که قبالً به آن اشاره شد، بخشهاي مهمّ اين 

ي جوان و گمان يک مجمو هها است. بيحلراه

هاي اقتصادي در دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته

درون دولت خواهند توانست به اين مقاصد برسند. 

ميدان فعّاليّت چنين  رو بايددوران پيطِ

 .اي باشدمجمو ه

ي جوانان  زيز در سراسر کشور بدانند که همه

 .ها در داخل کشور استحلراه

و بي ترديد دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت 

او باشيد و براي ترقي و تعالي کشور اسالمي به رو  

 .تعاون ادامه دهيد

 
 

 

 

 

مديريت جهادي ما  .2

 ميتوانيم

 

ي با اين همه، اينجانج به جوانان  زيزي که آينده

انتظار آنها است صريحاً ميگويم آنچه کشور، چشم

تاکنون شده با آنچه بايد ميشده و بشود، داراي 

اي ژرف است. در جمهوري اسالمي، دلهاي فاصله

طور دائم بايد براي رفع محروميّتها بتپد و مسئوالن به

شدّت بيمناک باشد. در هاي  ميق طبقاتي باز شکاف

تنها جرم نيست که جمهوري اسالمي کسج ثروت نه

مورد تشويق نيز هست، امّا تبعيض در توزيع منابع 

خواري و مدارا با  مومي و ميدان دادن به ويژه

د، انجام دالتي ميفريبگران اقتصادي که همه به بي

بشدّت ممنوع است؛ همچنين غ لت از قشرهاي 

رو مورد قبول نيست. اين هيچبهنيازمند حمايت، 

ها و قوانين، بارها تکرار شده سخنان در قالج سياست

ي آن، چشم اميد به است ولي براي اجراي شايسته

هاي ي بخطشما جوانها است؛ و اگر زمام اداره

گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبي و دانا و 

ن يسپرده شود، ا -که بحمداهلل کم نيستند-کاردان 

 اميد برآورده خواهد شد؛

ترديد رمز بقاي انقالب اسالمي همان رمز پيروزي است؛ بي

هاي آينده در تاريخ داند و نسلو رمز پيروزي را ملت مي

خواهند خواند که دو رکن اصلي آن: انگيزه الهي و مقصد 

 الي حکومت اسالمي؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با 

 .انگيزه و مقصدوحدت کلمه براي همان 

 کنم کهاينجانج به همه نسلهاي حاضر و آينده وصيت مي

قرار باشد و دست اگر بخواهيد اسالم و حکومت اهلل بر

استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع 

شود، اين انگيزه الهي را که خداوند تعالي در قرآن کريم بر 

 اين  در مقابل آن س ارش فرموده است از دست ندهيد؛ و

 و هدف  فراموشي است، آن بقاي و پيروزي رمز که  انگيزه

م که کنبه ملت  زيز ايران توصيه مي. است اختالف و ت رقه

نعمتي که با جهاد  ظيم خودتان و خون جوانان برومندتان 

به دست آورديد همچون  زيزترين امور قدرش را بدانيد و 

ر راه آن، که نعمتي از آن ح اظت و پاسداري نماييد و د

 ظيم الهي و امانت بزرگ خداوندي است کوشط کنيد و 

اسيد آيد نهراز مشکالتي که در اين صراط مستقيم پيط مي

 التمشک در و  که إن تَنْصروا اهلل ينْصُرْکُمْ وَيثَبِّتْ اَقدامَکُم

 آنها رفع در و شريک دل و جان با اسالمي جمهوري دولت

 چون و بدانيد، خود از را مجلس و دولت و باشيد، کوشا

 .کنيد نگهداري آن از گرامي محبوبي

 

 

 

 

 

 

 

 

الهي اتحاد و  . انگيزه3

 عدالت خواهي 
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 مقوله فراز وصيت نامه امام فراز بيانيه گام دوم انقالب

ي من اميد و چيز، نخستين توصيهامّا پيط از همه

د کليبينانه به آينده است. بدون اين نگاه خوش

توان برداشت. ي ق لها، هيچ گامي نمياساسيِ همه

آنچه ميگويم يک اميد صادق و متّکي به واقعيّتهاي 

  يني است. اينجانج همواره از اميد کاذب و فريبنده

ام، امّا خود و همه را از نوميدي بيجا و دوري جسته

ام و برحذر ميدارم. در ترس کاذب نيز برحذر داشته

 - و اکنون مانند هميشه -سال طول اين چهل 

ترين اي دشمن و فعّالسياست تبليغي و رسانه

سازي مردم و حتّي مسئوالن هاي آن، مأيوسبرنامه

 و مديران ما از آينده است

م کناينجانج به همه نسلهاي حاضر و آينده وصيت مي

 قرار باشد و دستکه اگر بخواهيد اسالم و حکومت اهلل بر

ارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع استعمار و استثم

شود، اين انگيزه الهي را که خداوند تعالي در قرآن کريم 

بر آن س ارش فرموده است از دست ندهيد؛ و در 

 است، آن بقاي و پيروزي رمز که  انگيزه اين  مقابل

 است اختالف و ت رقه و هدف  فراموشي

 

 

  

 
 

 اهميت اميد .4

 

: خارجی، مرزبندی با دشمنعزّت ملّی، روابط 

 زّت، حکمت، و »هايي از اصلِ اين هر سه، شاخه

ي جهاني، اند. صحنهالملليدر روابط بين «مصلحت

هايي است که تحّقق يافته يا در امروز شاهد پديده

ي ظهورند: تحرّک جديد نهضت بيداري آستانه

 ياسالمي بر اساس الگوي مقاومت در برابر سلطه

ا در هاي آمريکآمريکا و صهيونيسم؛ شکست سياست

گير شدن همکاران خائن و زمين ي غرب آسيامنطقه

ي آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه

سياسي جمهوري اسالمي در غرب آسيا و بازتاب 

 وسيع آن در سراسر جهان سلطه

دولت جمهوري اسالمي بايد مرزبندي خود را با آنها 

و ملّي خود،  هاي انقالبيارزشبا دقّت ح ظ کند؛ از 

ز تهديدهاي پوچ نشيني نکند؛ ايک گام هم  قج

حال،  زّت کشور و ملّت خود آنان نهراسد؛ و در همه

ه جويانرا در نظر داشته باشد و حکيمانه و مصلحت

را  لّ خودو البتّه از موضع انقالبي، مشکالت قابل ح

با آنان حل کند. در مورد آمريکا حلّ هيچ مشکلي 

با آن جز زيان مادّي و مذاکره و متصوّر نيست 

 .معنوي محصولي نخواهد داشت

 

 

 

من اکنون به ملتهاي شريف ستمديده و به ملت  زيز 

کنم که از اين راه مستقيم الهي که نه ايران توصيه مي

کافر وابسته است، به شرق ملحد و نه به غربِ ستمگرِ 

بلکه به صراطي که خداوند به آنها نصيج فرموده است 

محکم و استوار و متعهد و پايدارً پايبند بوده، و 

از شکر اين نعمت غ لت نکرده و دستهاي  []ايلحظه

ناپاک  مال ابرقدرتها، چه  مال خارجي و چه  مال 

داخلي بدتر از خارجي، تزلزلي در نيت پاک و اراده 

 هايرسانه هرچه که  ين آنان رخنه نکند؛ و بدانندآهن

 اشتلم شرق و غرب شيطاني قدرتهاي و  الم گروهي

 بزرگ خداوند و است آنان الهي قدرت بر دليل زنندمي

 والم ديگر خواهد  ي آنان را هم در اين  الم و هم درسزا

 .«شيءٍ کلِّ ملکوتُ وبِيدِه النِّعَم ولي إنَّه»  داد.

 

 

 

 

 

 

 
 

عرصه  الزامات در .5

 سياست خارجي

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1940
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 مقوله فراز وصيت نامه امام فراز بيانيه گام دوم انقالب

 - و اکنون مانند هميشه -در طول اين چهل سال 

ترين اي دشمن و فعّالسياست تبليغي و رسانه

سازي مردم و حتّي مسئوالن هاي آن، مأيوسبرنامه

و مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، 

نشان دادن واقعيّتها،  هاي مغرضانه، وارونهتحليل

هاي اميدبخط، بزرگ کردن پنهان کردن جلوه

ت نا يوب کوچک و کوچک نشان دادن يا انکار محسّ

ي صوتي و ي هميشگي هزاران رسانهبزرگ، برنامه

تصويري و اينترنتي دشمنان ملّت ايران است؛ و البتّه 

د انهاي آنان در داخل کشور نيز قابل مشاهدهدنباله

ها در خدمت دشمن حرکت که با است اده از آزادي

 گام در شکستن اينميکنند. شما جوانان بايد پيط

اي اشيد ابزارهاي رسانهي تبليغاتي بمحاصره

پيشرفته و فراگير، امکان بسيار خطرناکي در اختيار 

کانونهاي ضدّ معنويّت و ضدّ اخالق نهاده است و 

روزافزون دشمنان به دلهاي پاک تهاجم اکنون هم

گيري از ن با بهرهجوانان و نوجوانان و حتّي نونهاال

هاي بينيم. دستگاهاين ابزارها را به چشم خود مي

باره وظاي ي سنگين بر اين مسئول حکومتي در

 هده دارند که بايد هوشمندانه و کامالً مسئوالنه 

صورت گيرد. و اين البتّه به معني رفع مسئوليّت از 

ي اشخا  و نهادهاي غيرحکومتي نيست. در دوره

مدّت و هاي کوتاهها برنامهباره اين در رو بايدپيط

 .اهللشاءمدّت جامعي تنظيم و اجرا شود؛ انميان

هاي تبليغاتي در سراسر جهان و جهت نيست که بوقبي

ها و بومي آنان تمام توان خود را صرف شايعه هايوليده

اند و ميلياردها دالر براي آن افکن نمودهدروغهاي ت رقه

ان هاي دائمي مخال انگيزه نيست س رکنند. بيصرف مي

األسف در بين آنان از جمهوري اسالمي به منطقه. و مع

هاي بعض کشورهاي اسالمي، که حکومت سردمداران و

کنند و چشم و گوش خص خود فکر نميجز به منافع ش

شود؛ و بعض از بسته تسليم امريکا هستند ديده مي

 نماها نيز به آنان ملحقندروحاني

امروز و در آتيه نيز آنچه براي ملت ايران و مسلمانان 

جهان بايد مطر  باشد و اهميت آن را در نظر گيرند، 

 خنثي کردن تبليغات ت رقه افکنِ خانه برانداز است.

 توصيه اينجانج به مسلمين و خصو  ايرانيان بويژه در

ها  کس  صر حاضر، آن است که در مقابل اين توطئه

العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه 

 ممکن افزايط دهند و ک ار و منافقان را مأيوس نمايند

 هايتر، شايعهها و شايد موذيانهو از همين قماش توطئه

سطح کشور، و در شهرستانها بيشتر، بر اينکه  وسيع در

جمهوري اسالمي هم کاري براي مردم انجام نداد. بيچاره 

مردم با آن شوق و شعف فداکاري کردند که از رژيم 

ظالمانه طاغوت رهايي يابند، گرفتار يک رژيم بدتر 

تر شدند! مستکبران مستکبرتر و مستضع ان مستضعف

 شدند

 

 

 

 

 

 

 

. شناسايي خط 6 

تبليغاتي رسانه ها ي 

غربي براي مقابله با 

 انها
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 و نهادها قشرهاتوصيه به  ؛اختصاصي وصيت نامه امام

 

 

 

خود بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آینده که از متخصصین

قدردانی کنند و آنان را با کمکهاي مادي و معنوي تشویق به کار نمایند و از ورود کاالهاي

دمصرف ساز و خانه برانداز جلوگیري نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازن

رومندتان اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان ب

در به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداري نمایید و

ه در این راه آن، که نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندي است کوشش کنید و از مشکالتی ک

صراط مستقیم پیش می آید نهراسید

رومند عزیز هر توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان ب

تر سازند و از چه بیشتر با روحانیان و طالب علوم اسالمی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوار

نقشه ها و توطئه هاي دشمن غدار غافل نباشند

عفان و و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاري به آنان خصوصاً مستض

قق پیدا محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاي نعم همه هستند و جمهوري اسالمی رهاورد آنان و با فداکاریهاي آنان تح

کرد و بقاي آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید

هور و به جامعه محترم روحانیت خصوصاً مراجع معظم، وصیت می کنم که خود را از مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئیس جم

وکالي مجلس، کنار نکشند و بی تفاوت نباشند

ر به جمهوري وصیت اینجانب به رهبر و شوراي رهبري در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشو

م و اسالمی و درحقیقت به اسالم است در پوشش جمهوري اسالمی و درعصرهاي آینده، آن است که خود را وقف در خدمت به اسال

االیی،  بلکه جمهوري اسالمی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و گمان ننمایند که رهبري فی نفسه براي آنان تحفه اي است و مقام و

ضب خداي وظیفة سنگین و خطرناکی است که لغزش در آن اگر خداي نخواسته با هواي نفس باشد، ننگ ابدي در این دنیا و آتش غ

.قهار درجهان دیگر در پی دارد

ال دقت و از شوراي محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آینده، که با کم

ع مطهر و قدرت وظایف اسالمی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شر

یه و گاهی به قانون اساسی بدون هیچ مالحظه جلوگیري نمایند و با مالحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانو

والیت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند

ا باشند که از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادري باهم مجلسان خود رفتار، و همه کوش

تا به قوانین خداي نخواسته از اسالم منحرف نباشد و همه به اسالم و احکام آسمانی آن وفادار باشید

سعادت دنیا و آخرت نایل آیید

ه نفوذش هرکس به مقدار توانش و حیط. از گناهان بزرگ نابخشودنی، مسامحه در امر مسلمین است

گر وغرب الزم است درخدمت اسالم و میهن باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمار

یا شرقزدگان ومنحرفان از مکتب بزرگ اسالم جلوگیري نمایند

ز هر توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزی

چه بیشتر با روحانیان و طالب علوم اسالمی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند
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و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداري و هوشیاري و تعهد و فداکاري و روح 

ن مقاومت و صالبت در راه حق می بینم و امید آن دارم که به فضل خداوند متعال ای

.دمعانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسالً بعد نسل بر آن افزوده گرد

ا گرایش در همة اعصار، که نگذارند عناصر فاسد داراي مکتبهاي انحرافی یبر ملت و دولت جمهوري اسالمی است

یري نمایند تا به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگ

.مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود

حرومان به همه در کوشش براي رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال م

جامعه است

و به ملت .. ...وصیت من به مجلس و شوراي نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شوراي قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده؛ 

اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیتهاي سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خود کفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند

ولت در هراکنون وصیت من به مجلس شوراي اسالمی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤساي جمهور ما بعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضایی و د

زمان، آن است که نگذارند این دستگاههاي خبري و مطبوعات و مجله ها از اسالم و مصالح کشور منحرف شوند

از اسالم من به همة نیروهاي مسلح در این پایان زندگی خاکی، وصیت مشفقانه می کنم که

ن به که یگانه مکتب استقالل و آزادیخواهی است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آ

د مقام واالي انسانی دعوت می کند، چنانچه امروز وفادارید، در وفاداري استقامت کنی

که براي نجات خود و کشور عزیز و اسالمِ آدم ساز،به همه نسلهاي مسلسل توصیه می کنم

دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و پاسداري کنید، و با این عمل انسانی ـ 

اسالمی خود دست قدرتهاي بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید

و وصیت من به همه آن است که با یاد خداي متعال به سوي خودشناسی و خودکفایی

خدمت او استقالل، با همة ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما در

.باشید و براي ترقی و تعالی کشور اسالمی به روح تعاون ادامه دهید
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 نتيجه گيري 

انقالب  از ارتحال رهبر کبير کشد که سي سالرا به رخ جهانيان مي سال حيات خود ينحالي چهلم جمهوري اسالمي در

هاي امام راحل و درک دقيق و  ميق و شناخت وسيع جانشين ايشان ودها و راهگشاييمگذرد اما در سايه رهناسالمي مي

ها از راه رسيده است ها و سختيچهلمين سال انقالب با همه دشواري ترسيم شده از جانج امام راحل؛ سير انقالبماز راه و 

بيانيه گام دوم  درهاي خود را تياولو ها وابل توجه راهبردها و نظام ارزشي و بايستهو نظام اسالمي باا تماد به ن سي ق

ت در صدد اس ارائه کرده والبته در پيامي روشن به همه جهانيان انقالب اسالمي خطاب به جوانان و البته همه اقشار ملت و 

؛  دالت را با امنيت و معنويت و اخالق را با مردمساالري با مسئوليت متوا گرايي را با واقع بيني؛ استقالل را با آزاديآرمان

 هاي طاقت فرسا کهاين سخن به معناي نبود مشکالت و سختي .و پود نظام اسالمي تداوم بخشد و انساندوستي در تار

ود را خ سير انتخابيها ايراني مسلمان تحميل شده نيست و مردم با همت و بزرگواري و استقامت ماکنون بر دوش ميليون

مطالعه تطبيقي بيانيه گام دوم انقالب و وصيتنامه امام راحل از چند جهت درس کنند. ها طي ميبا وجود همه دشمني

 دهد مباني و چارچوبه حرکت نظام اسالمي تا چه از ثبات و تا چه حدنخست اينکه نشان مي ؛آموز و روشني بخط است

 دهنده ميزان پاي بندي نظام و انقالبنکته دوم اينکه اين مقايسه نشان .است انه برخوردارتحول و توجه به اقتضائات زم از

ها و بهره گيري از تحقق اين آرمان هايتيوها و اولو البته توجه به بايستهها و راه و هدف خويط است اسالمي بر آرمان

حالي که وصيت  در ؛از اين جهت همچنان که گذشت رصه نظام بين المللي و تحوالت  رصه داخلي  تنو ات و تحوالت در

و  داده ناظر به رهنمودهاي  يني و مردم را خطاب قرار نگاشته شده و بيشتر نهادهاي سياسي 61نامه امام که در سال 

ها را براي که در صدد است روشن ترين و صريح ترين وصيتدغدغه هاي رهبري است  وها از نگراني مشخص و حاکي

در حالي که بيانيه گام دوم راهبردهاي کالن و الزامات پيط رو را البته با  ؛ليف همه نهادها و مسئوالن ارائه کندتعيين تک

 نظام ارزشي و آرماني هر دو سند رهبران انقالب اسالمي يکي است: .انان ارائه کرده استدادن جو تاکيد بر خطاب قرار

ر هر منان دنقط و جايگاه مردم؛ استکبارستيزي و مبارزه با دشاستقالل؛ آزادي، معنويت و انگيزه الهي؛ توجه به  ، دالت

تري بر اين نظام ارزشي تاکيد شده است. وصيتنامه امام اما در بيانيه گام دوم به نحو ش اف ،تدو سند بارز و مشخص اس

بري تا قواي سه هوراي رشهايي مشخصي به رهبر و داده و توصيه قراربه اقتضاي شرايط  از صدر تا ذيل نظام را خطاب 

توان گ ت بيانيه گام دوم ارائه کرده است. مي مردم کشورهاي اسالمي به مردم و حتي  گانه، قواي مسلح، رسانه ها و  موم

ک شنظام اسالمي است. بي رئوس کارنامه چهل ساله انقالب و هالبته دربردارند مکمل و نسخه به روز شده وصيت نامه امام و

سي امين سال ارتحال امام در چهلمين سال حيات جمهوري اسالمي بازخواني مسير طي شده و دستاوردها و برکات در 

م و ضروري زال هاي گ تماني حاکم بر وصيتنامه و بيانيه گام دوماين چهل سال و نيز ترسيم افق پيط روي بر مبناي مول ه

  است.


