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 چکیده

که  ندرح کردرا مط« اسالمی بیانیه گام دوّم انقالب» ش،1397 در بهمن ماه سالتوسعه تمدّن اسالمی،  جهتمقام معظم رهبری 

سخن » در این بیانیه،خن سآغاز . دهای مسلمانان جهان تازه کرای را در دلاسالمی ایران بخشید و امید تازه وباره به انقالبجانی د

 های انقالبنرماآطلبانه به مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از شهادتای که با روحیه جهادی و فرهنگ . گذشتهاست« از گذشته

 «گرفت؛ درس اهتجربه از و شناخت درست را گذشته [این] باید ینده،آ در استوار هایبرداشتن گام برای» که ؛استاسالمی برخ

تأثیر  ،دیجیتال وو با تکیه بر منابع مکتوب  تحلیلی_با روش توصیفینوشتار حاضر را بر آن داشت تا پژوهشگران  ،موضوع اهمّیت

امید  به این کنند؛ بررسیاسالمی  بیانیه گام دوم انقالببا تکیه بر را در تحقّق عدالت و مبارزه با فساد و شهادت فرهنگ مجاهدت 

 .برداشته باشدشهیدان راه خدا و احیای فرهنگ  بیانیه گام دومجهت تبیین و ترویج راه روشنِ در قدمی که 

ارزه با فساد در پی با شهادت خود جهت کسب عدالت و مب رزمندگان جنگ تحمیلیهایی که از جمله مؤلّفه، مذکوربا توجه به بیانیه 

 لت جهانی.گیری عداحفظ کیان اسالم، مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم و استکبارستیزی و شکل عبارتند از:اند، آن بوده

 .مجاهدتبیانیه گام دوّم، عدالت، دفاع مقدس، واژگان کلیدی: 
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 مقدّمه 

به یک رهبر  ،تمشکالو برای کسب سعادت و عبور از گردنه های خوشبختی است به دنبال رسیدن به سعادت و اوج قله ایهر جامعه

 بایسته نیازمند است.

 در و هستند ما جانشینان هستند، هوی مخالف عادلی که فقهای» ن )عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف(:امام زمابا توجه به حدیث 

 مقام معظم است، او از اطاعت ما همه وظیفه و گرفته قرار علما انتخاب مورد که فقیهی مروزاو  3«.کنید مراجعه هاآن به حوادث

 از بعد پیام، کنیم و بهترین اطاعت او پیام و فرمان از باید واقعه حوادث در که است« ایخامنه سید علی اهللحضرت آیت» رهبری

)قرائتی،  .است شده صادر ایشان طرف از 1397سال  بهمن22 در که است اخیری بیانیه حکومت، و مدیریت و تجربه سال هاهد

کنیم. سازی آن تالش و در راه نشر و تبیین و پیادهگذاشته شود مباحثه  به ،مثل کتب درسی بایدایشان، و به فرموده ( 2 :ش1398

  ش(1397بهمن  27)به نقل از آیت اهلل شب زنده دار، 

 جز را هانادانسته»ارد و های آنان بستگی دها و تجربهنگاه به گذشته و استفاده از عبرت ی انقالب اسالمی باهاآرمانحفظ و پیشبرد 

شت سال دفاع هش( گذشتگان ما، رزمندگان 1397)رهبری، « .دانست تواننمی دیگران یتجربه به سپردن گوش یا خود ی تجربه با

ل را برای انقالب اسالمی امنیت و آزادی و استقال توانستند طلبی بود کهخواهی و شهادتبال عدالتدو ها، با های آنمقدّس و خانواده

 . بزنندرقم 

توان ام شده است که میهای متعددی انجها، مقاالت و پژوهشها، کتاببحمداهلل تعالی، در تبیین ابعاد مختلف این بیانیه، سخنرانی

واره بر نگاهی نظام»، مقاله االسالم محسن قرائتیحجت به قلم« بیانیه گام دوم انقالب اسالمی مبانی قرآنی»کتاب در این بین، به 

 سیف اهلل رهبری اشاره کرد. نوشته« بیانیه گام دوّم، نقشه راه آینده انقالب»نوشته محمّد رضا نقدی و مقاله « بیانیه گام دوّم انقالب

« جهاد»و « عدالت»ژه و کلیدی بودن وا« عبرت گرفتن از گذشته»تأکید رهبر معظّم انقالب بر پژوهشگران این پژوهش نیز با توجه به 

انیه گام دوم انقالب عدالت و مبارزه با فساد، با تکیه بر بیو گسترش تحقق  در و مجاهدت در بیانیه، بر آن شدند تا تأثیر شهادت

 .های انقالب اسالمیداف و آرماناسالمی بپردازند به امید این که قدمی باشد در پیشبرد اه

 

                                                           
 (516ش: ص1387)طوسی، «. اللَّهِ ُحجَّةُ أَنَا وَ عَلَیْکُمْ حُجَّتِی فَإِنَّهُمْ حَدِیثِنَا رُوَاةِ إِلَى فِیهَا فَارْجُِعوا اْلوَاقَِعةُ وامّا الْحََوادِثُ» - 3



 

 و شهادتالف( مجاهدت 

اشاره کرد  و مجاهدت طلبیتوان به فرهنگ شهادتها میکه از جمله آن ؛واقعه عاشورا بر رزمندگان دفاع مقدّس تأثیر عظیمی داشته

ق بودن راه اسالم ناب نام بردار است. این فرهنگ یعنی باور به خدا و معاد، اعتقاد راسخ بر درستی و بر ح« فرهنگ پایداری»که به 

عتقاد به احدی اهای انقالب و اسالم ناب، خستگی ناپذیری و محمدی )ص(، ایستادگی در مقابل دشمن، و فداکاری برای حفظ ارزش

 که از واقعه عاشورا گذشته قرن از چهارده رزمندگان اسالم پس( 119ش: ص1395راه خدا(. )عسکری،  پیروزی یا شهادتالحُسنَین )

ست. دانمی العسل من اَحلیهادت را شداشت همو که  شهادتدر مورد قاسم)ع(  داشتند کهخود در ذهنرا  از شهادت تصویری، بود

 هریسی،.... )شفائیاست ی مانده از آن ها بسیار بارزهای به جاحسین)ع( و عاشورا در وصیّت نامه این انس و الفت رزمندگان با امام

 ( 153-152ش: ص1391

ر ارزشها و اعمال معیاری است که بیشت و جایگاهی رفیع دارد اسالمیشهادت به معنای کشته شدن در راه خداوند، در دین و فرهنگ 

. )قربانی، نسان استاکمال  یهترین مرحلالبا اسالم، شهادت در نظام ارزشی (ره)تعبیر حضرت امامشوند و به صالح با آن سنجیده می

 ( 37ش: 1394

های دنیایی یعنی جان و مال خود در راه خدا داند که از مهمترین سرمایههایی میرا انسان« مجاهدان فی سبیل اهلل»قرآن کریم 

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ ﴿ 4.و حیات جاودانی معامله کردند گذشته و آن را با حیات آخرت و رضای الهی

 رهبری معظم . مقام)در برابرش( بهشت برای آنان باشدکند که میها و اموالشان را خریداری خداوند از مؤمنان، جان ﴾5«لَهُمُ الجَنَّه

 هاىفداى آرمان را خویش جان و هستى خود، اختیار و اراده به انسان که نیست این از باالتر»فرمایند: ایثار می ایثارها تبیین این در

 ش(1377 /7 /5)بیانات رهبری،  کند الهى بزرگ

اثَّاقَلْتُمْ إِلَى األَرْضِ أَرَضِیتُم بِالْحَیَاهِ الُدّنْیَا مِنَ اآلخِرهِ فََما مَتَاعُ الْحَیَاِه ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَکُمْ إِذَا قِیلَ لَکُمُ انفِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ی َ﴿در آیه

ت کشود به سوی جهاد در راه خدا حربه شما گفته می کهاید چرا هنگامی ایمان آورده کهسانی ای ک) .﴾6الدُّنْیَا فِی اآلخِرَهِ إِاَلّ قَلِیل  

می کبا اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت چیز  (اید!نید آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شدهکمینید سنگینی بر زمین ک

گویای تأثیر جدی دنیا طلبی، در زمینگیر کردن مؤمنان و بازداشتن آنان از پرواز در « اثَّاقَلْتُْم إِلَى األَرْضِ»تعبیر زیبای  بیش نیست

 از تعلق قطع سبیل اهلل، فی انمجاهد ویژگی ( و مهمترین83-82ش: 1386)دیانی، هادت است. آسمان زیبای فرهنگ متعالی ش

                                                           
 (74)نساء/...فَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ الّلهِ الَِّذینَ یَْشرُونَ اْلحَیَاهَ الُدّنْیَا بِاآلخِرَهِ - 4
 111توبه/ - 5
 38توبه/- 6



 

در  هم اگر یابد؛نمی را مجاهدان صفوف به پیوستن افتخار هرگز باشد، داشته دنیا گرو در کسی دل اگر است. دنیوی مطامع و دنیا

ترین تالش امروز مهم (41ش: 1394نخواهد بود. )قربانی،  امیدبخشی و امیدواری پایمردی، استقامت، اهل شود، سپاه این وارد ظاهر

از بین ببرند و  ،در جوانان ساز راسرنوشت این ویژگیکنند تا میریزی برنامه این است که در قالب تهاجم فرهنگی، دشمنان انقالب،

 استقامتی و معنوی و الهی و فرهنگی که روحیه..جایگزین کنند. هادر بین خانواده را غربیپرست فرهنگ پر زرق و برق و تجمّل

 سازد.دور می را از بندگی خداوند هاآنو  بردهرا از بین  جهادی افراد

 ب( عدالت

)رهبری، نیز دارای همان شأن و جایگاه استی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسالمی ی همههای اوّلیّهعدالت در صدر هدف

مؤمنان را به عدالت » و 7خیزند پا به عدالت بر اساس مردم که است آن برای انبیاء بعثت شود کهدر قرآن کریم اشاره می ش(1397

از شرایطی که صبر و شکیبایی را از آدمی یکی »برای نمونه  ؛ددر شرایطی، دست از عدالت بردارن دهد که مباداامر نموده و هشدار می

کند، هنگامی است که دشمن دست به کینه توزی و ابرازِ طبیعی انسان را از شاهراه عدالت و انصاف خارج میکند و به طور سلب می

ا أَیَُّها یَ﴿ :دهد که مؤمنان مجاهد در چنین موقعیتی نیز باید به عدالت ملتزم باشندقرآن کریم دستور می .افراطیِ عداوت خود نماید

إِنَّ اهللَ خَبِیر   رَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ ااهللَقَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ الَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَئآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَْعدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْونُواْ کُالَّذِینَ آمَنُواْ 

نید و از روی عدالت گواهی دهید، دشمنی با جمعیتی کاید، همواره برای خدا قیام ایمان آورده کهسانی کی ا) (8)مائده/  .﴾بِمَا تَعْمَلُونَ

دهید آگاه از آنچه انجام می کهتر است و از خدا بپرهیزید اری نزدیککبه پرهیز کهنید کشما را به گناهِ ترك عدالت نکشاند، عدالت 

، عدالت، رأس و هستة اصلی و به مثابه شیره ایمان و سرچشمه زنی امام علی)ع(امیر مؤمنان در نگاه  (75ش: 1386)دیانی،  «(.است

ارزش واال باید گوهر این  معتقدند نیز مقام معظم رهبریو  8«.العدل رأس االیمان و جماع االحسان» .ها معرّفی شده استخوبیهمه 

 ش( 1397. )رهبری، همتا بر تارك نظام جمهوری اسالمی باشدبی

 و مجاهدت در تحقق عدالتهای مؤثّر شهادت مؤلّفه

مجاهدت در تحقق و  هایی در باب الگوپذیری از فرهنگ شهادت واز دیدگاه مقام معظّم رهبری در بیانیه گام دوّم انقالب، مؤلّفه

 ها پرداخته خواهد شد:در این قسمت به آنفساد نقش دارند که مبارزه با گسترش عدالت و 

 اسالم  کیانحفظ . 1

                                                           
 (25)حدید/  ﴾... مََعُهمُ الْکِتَاَب وَالْمِیَزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ ِبالْقِْسطِلََقدْ أَرَْسلْنَا ُرسُلَنَا ِبالْبَیِّنَاتِ وََأنَْزلْنَا ﴿ - 7

 (578ش: 1366)درایتی،  - 8



 

 هارویارویی امروز، یدنیا در» .های دنیای امروز، یک تفاوت اساسی داردبا مکاتب و ایدوئولوژی از جمله ادیانی است که دین اسالم

 اسالم استکبار، و الماس کفر، و اسالم میان رویارویی اسالم، فرهنگ در ولی ؛است آن امثال و سیاست سرمایه، لهجه، نژاد، اساس بر

  با دیگر مکاتب است. عنوی این دینبیانگر فاصله م و این تفاوت (15ش: 1398)قرائتی،  .ظلم....است و عدالت و استعمار، استثمار و

شهید رضا نادری  .کردندو همواره اصالت اسالمی خود را حفظ می از جمله اهداف مهمّ رزمندگان جنگ تحمیلی، حفظ اسالم بود

 مهم کار هزار اگر و بود ازدواج مسأله اگر بود، درس اگر یعنی»نویسد: میدر اهمّیت دفاع از اسالم یکی از شهدای شهر شاهرود 

 و درس یا است مهمتر اسالم یمسأله آیا .زد آنها به پا پشت باید دارد نیاز شما به جبهه گفتند ما به که وقتی بود دنیوی دیگر

 اسالم و بمانید شهرها در پس دارید محشر روز شهیدمان در رفقای خصوصاً شهیدان خون غرق یچهره برابر در جوابی اگر...دیپلم!

جلیل  بیست ساله، و شهید (66ش: 1390)جمعی از نویسندگان،  «....بگذارید خالی ...و دانشگاه به خاطر درس، خاطر به را جبهه و

 دهی جواب صحرای قیامت در باید باشد اسالم ضرر به که بگویی اشتباه به را سخنی اگر شما»اند: نامه خود نوشتهپور در وصیتملک

ها کشته ،و احکام قرآن کریم این دین هدف حفظبا  این رزمندگان، (68)همان، « .شماست دست به مسلمین و اسالم آبروی امروز

امروز وظیفة ماست که  و و به دست ما برسانندامروز حفظ کنند  ها کردند تا توانستند اسالم را تا بهرفتند، فداکاریها ، زنداندادند

قطع  هرگونه نامالیمات آماده باشیم تا دست خائنین به اسالم را باشد، برای تحملبرابر خطراتی که متوجه اسالم و مسلمین می در

اسالم و کارکرد آن در انقالب ایران در تبیین اهمیّت دین  مقام معظم رهبری نیز 9.نماییم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم

 وارد و کرد پیروزى به امیدوار را ما که است اسالم قوت بخشید، ما به که است اسالم داشت، نگه را ما که است اسالم»فرمایند: می

 وادار بعثى دشمن مقابل در جور آن امکانات را فاقد مسلحِ نیروهاى آن غریب، جوانان آن که، بود کرد، اسالم سخت هایمیدان این

 این کنند بیرون را او اسالمى سرزمین از بگیرند، پس را خرمشهر بدهند، کنند، شکست مفتضح را او توانستند که کرد استقامت به

در راه و مال خویش  جان ایثار با شهدا (ش3/3/1388بیانات رهبری،) «.ماند خواهد زنده هم اسالم با آمد، وجود به با اسالم نظام

 هجامعدرآن را  یناب محمدی را ارج نهاده و با الگوپذیری از قهرمانان دینی، اسالم و اصول اساس اسالم هایو آموزه تعالیم ،خدا

 ابر و شودمی تردرخشان روز به روز که اسالم ،ستشهدا و)ره( خمینی امام مبارك عمر و وجود برکت به امروز»و  دندنهادینه کر

های رای برداشتن گامب» و (ش19/11/1368)بیانات رهبری،  «شود.می ترضعیف و ناپایدارتر هافتنه و هاجهالت و هاتحریف غلیظ

دشمنان انقالب با .... درس گرفت ی هشت سال دفاع مقدس رزمندگان،هااستوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه

ی ابزارها برای آن بهره کنند و از پول و همهو حتّی زمان حال را دنبال می ی گذشتهپردازی دربارهای قوی، تحریف و دروغانگیزه

از ای سعادتمند، باید گذشته را مقابل چشمان خود قرار داده و پس همواره برای داشتن آینده (1397)رهبری،  «....د.گیرنمی

                                                           
 (37ش: ص1385برگرفته از )امام خمینی )ره(،  - 9



 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نه تنها یک وظیفه دینی است »توشه برداریم. چرا که  برای آینده، اسالمی دستاوردهای شهدا و انقالب

 خواهد بود. اسالممنافع جهان فظ اح و و ضامن ش(1390)سیفی،  «بلکه با امنیت ملی کشور گره خورده

 و کردند حفظ را شهیدشان خون حرمت که بازماندگان و فرزندان و همسران آن پدران، و مادران»در این راه بایستی یاد و خاطره 

را نیز  (ش27/2/1386)بیانات رهبری،  قالبان اهداف پیشبرد در فداکارى از شدند دیگرى مظهر باگذشتشان صبرشان، با خودشان

رو شدند، مصیبت را با شکر ی آنان روبهدیدهآلود یا جسم آسیبا پیکر خونب»افتخار کرد، کسانی که وقتیها گرامی داشت و به آن

  ش(1397)رهبری،  «همراه کردند.

 مبارزه با فساد. 2

هرچند دست تطاول تبلیغات مروّج »های مهم شهادت و ایثار مبارزه با فساد است. در انقالب اسالمی شاهد هستیم که از جمله مؤلفه

مردم های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی به آن ضربه بندوباری در طول دوران پهلویفساد و بی

متوسّط و بخصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را 

از جمله دفاع مقدّس، با ذکر و دعا  ؛های سختهای جوانان در میدانمجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدت

پس  ش(1397)رهبری،  .ار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهادی برادری و ایثو روحیه

های اصلی رزمندگان دفاع مقدس برای رفتن به جبهه جنگ، مبارزه با فساد اخالقی و سیاسی و اقتصادی از جمله انگیزهتوان گفت می

ا فساد و عوامل فساد به سختی ب» نویسد:نامه خود میشهید باغانی در وصیتاند، بازگو کردهها را بوده که در وصایای خود هم آن

علی شهید شاه و یا (34ش: 1390)جمعی از نویسندگان،  «.ل بکشاندالخواهد از همین راه ما را به اضمحمبارزه کنید چون دشمن می

ها، فروشیرا بگوییم. آن همه مراکز فحشا، مشروب انقالب هایاول خوبی صفت باشیم. انشاءاهلل آئینه» مرادی وصیّت کرده است که:

دخترهای مردم جرأت نداشتند از جایی به جایی  .بود، بسته شده و از آن مسائل خبری نیست انقالبها و مراکز فساد در قبل از کاباره

های بیست ساله، پانزده ساله چه ببینید. جوانها را جبهه .ی نصیب ما شد. مساجد را نگاه کنیداسالمنعمت جمهوری  هللبروند. الحمد

ت اقتصادی و اداری دلیل بر نادیده گرفتن محاسن الوجود مشک .است انقالبکنند، چه روحیاتی دارند. خوب، اینها نتیجه کار می

نهایت به هم دیگر  ای هستند که درو عدالت چرخه به هم پیچیدهشهادت  (82. )همان، صها را بیان نماییمنیست و نباید فقط ضعف

 و قدرتمندان است حاکمان خصوص به و مردم یهمه عهده بر» که نامندمی ایفریضهمقام معظم رهبری عدالت را شوند. وصل می

 اقتصادی گرانفریب با مدارا و خواری به ویژه دادن یدانو م سیاسی و اخالقی اقتصادی، فساد نوع هر با باید آن تحقق برای که

 عارض هاحکومت یبدنه در اگر و استهنظام و چرکین کشورها یتوده سیاسی( و اخالقی و اقتصادی فساد)این فسادها ....کرد مبارزه

  (ش1397)رهبری، .آنهاست مشروعیّت به زنندهضربه و ویرانگر یزلزله شود،



 

« جهاد فرهنگی» کنونی است که در بخش دورهها شده، تهاجم فرهنگی در عدالتیامّا از جمله عوامل گسترش فساد که منجر به بی

 .ه خواهد شدبه آن پرداخت

  شکل گیری عدالت جهانی. 3

صاحب دفاع مقدس، اتصال حکومت انقالب به حکومت عدل جهانی  های رزمندگان انقالب اسالمی واز جمله اهداف و انگیزه

ریزم و پیام می اسالممن با قلبی روشن خون خود را برای »اند: باشد که در وصایای خود به آن اشاره داشتهمی اهلل( عجل)الزمان

شود. امیدوارم متصل می اهلل( عجل)تر و به حکومت عدل صاحب الزمانرسانم که با جاری شدن خونمان است که حکومتمان نورانیمی

( و یا شهید سید مجتبی نواب 213ش: 1390جمعی از نویسندگان، )« .باشداهلل(  عجل)امام مهدی انقالبساز که حکومت ما زمینه

االَرَض  یَملَأُ اهلل بِهِ) راه از خانه اوصیا پیغمبر، علی و یازده فرزند عزیزش تا امام زمان بوده که زنده و غایب است» نویسد:صفوی می

به وسیله او زمین را پر از عدل و داد  خدا (،شیعه و سنی)که به اتفاق احادیث مسلمین)10 قِسطاً وَ عَداًل کَما مُلِئَت ظُلماً و جَورا

 (59)همان،  «ءاهلل.کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شود، انشامی

میسّر  (عصر )ارواحنافداهصورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّها است و بهی زمانها و سرزمینای مقدّس در همهکلمه»عدالت، 

)رهبری،  «.رتمندان استی همه بویژه حاکمان و قدای بر عهدهوقت ممکن و فریضه صورت نسبی، همه جا و همهنخواهد شد ولی به

 غیبت، زمان در یول ؛است السالم مهدی علیه حضرت رهبری به جهانی عدالت کنند، توجه آن به باید همه که ایقلّه البته ش(1397

کشوری  هر در هک نماند است. مخفی معصوم رهبر به فرد تریننزدیک هوی عادل مخالف فقیه که اندکرده سفارش بزرگواران آن خود

 افتاد، فاختال رقیبش و بوش قبل جمهور رئیس بین که همین آمریکا خود در .باشد الخطاب فصل نفر یک باید و هست اختالف

 تسلیم او برابر در مهه که باشد به اختالفات دادن پایان برای مرجعی باید نیز کشورها سایر زد. در را آخر حرف قضاییه یرئیس قوه

   (5ش: ص1398)قرائتی،  .باشند

با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این انقالب اسالمی، 

ی ار مظلومان جهان، مایهای در کنی عمل جهانی و منطقهجوانمردی و مروّت انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه

 حدیث در کنیم. هاگردنه از عبور آماده را خود باید»امّا ما  ش(1397)رهبری،  سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد

 و ساده زندگی برای را خود دارند، را دوست بیت اهل ما که کسانی) 11«جِلباباً  لِلْفَقْرِ الْبَیْت فَلْیَسْتَعِدَّ أَهْلَ أَحَبَّنَا مَنْ»خوانیم: می
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 آفرین نقش بزرگ تمدن آن برای و باشند مهدی حضرت انقالب برای بازویی وانندتنمی دردبی هانمرفّ (کنند آماده زاهدانه

 ال وَ تَهِنُوا ال وَ﴿ کرد: توانمی کار همه ایمان ولی با ؛باشد سخت ایجامعه چنین آوردن وجود به نگاه، اولین در است باشند...ممکن

ش: 1398)قرائتی،  (.برترید شما که غمگین مباشید و نکنید سستى هستید، مؤمن اگر) ﴾12مُؤْمِنِین کُنْتُمْ إِنْ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ تَحْزَنُوا

 حکومت است پیرو مایل که اسالمی جمهوری در انتظار مورد عدالت ای که مهّم است و باید به آن پرداخته شود،امّا نکته (31-32

 ایفاصله دارای بشود، و شدهباید می آنچه با شده تاکنون و آنچه ش(1397است...)رهبری،  هااین از برتر بسی، شود شناخته علوی

نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال  فرمایند:می مهمایشان در تکمیل این  )همان( .است ژرف

همتا بر تارك نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار باید گوهر بی

 باشیم، نباید« بالقسط قوّامین» باید بلکه باشیم، قانع التعد به قیام به ما نباید» گیریم که)همان( پس نتیجه می انجام نگرفته است.

 تشویق نیز را دیگران باید بلکه باشیم، قانع محرومین به خود هایکمک به باشیم. نباید صبّار باید بلکه ؛باشیم قانع صبر و مقاومت به

آرمان بزرگ  نوین اسالمی نگیری تمدشکلالسالم و ایجاد و  علیه مهدی حضرت ظهور انتظار (26ش:1398)قرائتی،  ...13«کنیم

 برای سازی، تمدن یمرحله به آن از و پردازی،جامعه مرحله به مرحله خودسازی از بایدش( که 1397انقالب اسالمی است )رهبری، 

انسان مؤمن و منتظر باش! انتظار یعنی آماده»و یقین پیدا کنیم که  باشیم آماده سالم(مهدی)علیه ال حضرت رهبری جهانی به انقالبی

  (96/2/20)بیانات رهبری، « باش است. اگر امام امروز ظهور بکند، باید من و شما آماده باشیمآن کسی است که در حال آماده

 جهادی، عمل کار،ابت عمل، سرعت هوشیاری، امیدوار، و بلند همت دارای تحقّق عدالت و موردهای مذکور، در گرو توجّه به جوانان

 پیشگام، فعال، پذیر، ولیتمسئ استوار، دوست، عدالت آفرین، حماسه مستکبر، و متکبر برابر ...شجاع در ایثار، و برادری انقالبی،روحیه 

 و هستند عفانمستض حامی و کاران دشمن فریب خواران، ویژه مانع جهادی و انقالبی نگاه با و ... علمی، هایقله تسخیرکننده

 (19ش: 1398)قرائتی، .بردارند بلندی هایغربی گام زندگی سبک با مقابله برای توانندمی

 

 (استکبارستیزیمبارزه با ظلم ) -4

د که مقام معظم همان طور که عدالت ابعاد وسیع و گسترده ای دارد، جهاد و شهادت در راه خدا هم ابعاد گسترده و متنوعی دار

 اند.به آن اشاره داشته در بیانیه گام دوم انقالب رهبری
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وََلا  رانداین همان کس است که یتیم را بسختى مى  خواند دیدى فَذَِلکَ الَّذِی یَُدعُّ الْیَتِیمَ آیا کسى را که ]روز[ جزا را دروغ مى یُکَذُِّب ِبالدِّینِأََرأَْیتَ الَّذِی ﴿- 13

 (3-1)ماعون/  ﴾کنددادن بینوا ترغیب نمى و به خوراك یَحُضُّ عَلَى طَعَاِم اْلمِسْکِینِ



 

 

  جهاد سیاسی و دفاع از مقدسات امت اسالمیالف( 

 

ها و از انقالبی است که زیر بار ظلم و ستم نرفته و با عزّت از کرامت خود، آرمان بیانشروع بیانیه گام دوّم، بعد از حمد و سپاس 

فرهنگ  از حاصل نوعی به ظلم، با مبارزه و نفس عزت هایی چونمؤلفه و ش(1397اصالت شعارهایش صیانت کرده است. )رهبری، 

سوره بقره 190. عدالت آنقدر برای دین اسالم حائز اهمّیت است که در آیه است که هدف آن عدالت خواهی است ایثار و شهادت

ـَاتِلُونَکُمْ وَالَ تَعَْتدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ یُحِبِّ الْ﴿فرماید: می جنگند، ه با شما مىکسانى کدر راه خدا با  و» ﴾مُعْتَدِینَ وََقاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَلّذِینَ یُق

است و  به معنای تجاوز و عدول نمودن از حق« اعتداء« »د.داراران را دوست نمىکبجنگید ولى از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوز

وج اهتمام خدای متعال به عدالت و قوانین جنگد، نشانگر ادر زمانی که رزمنده با کسی که به او هجوم نموده، می نهی از اعتدا

انقالب اسالمی ملّت ایران، قدرتمند امّا مهربان و باگذشت و حتّی مظلوم بوده »آری ( 74ش: 1386)دیانی،  .ی جهاد استعادالنه

ای حتّی با معرکهها است، نشده است. در هیچ ها و جنبشی ننگ بسیاری از قیامهایی که مایهرویها و چپاست. مرتکب افراط

ی دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را از حملهی موارد، پس ی اوّل را شّلیک نکرده و در همهآمریکا و صدّام، گلوله

بر ریز بوده و نه منفعل و مردّد. با صراحت و شجاعت در برارحم و خونمحکم فرود آورده است. این انقالب از آغاز تا امروز نه بی

ی انقالبی است که یک چلّهش( و تنها 1397)رهبری،« .زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است

رسیدند، از کرامت نظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهی وسوسههایش پشت سر نهاده و در برابر همهپُرافتخار را بدون خیانت به آرمان

هایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله ای از ارزشه هیچ بهانهاست ... و ب رهایش صیانت کردهخود و اصالت شعا

 ش( 1397)رهبری، .گیردنمی

که بر کسی های رزمندگان دفاع مقدس بوده ها و دغدغهمبارزه با ظلم و استکبارستیزی است که از آرمان ،از جمله بعدهای عدالت

 همة در استکبار». دکنمی رو روبه ناتوانی و شکست با را استکباری نظام است که شهادت و ایثار فرهنگ همین ست وپوشیده نی

 هایقدرت گوناگون ترفندهاى و خورد خواهد شکست هم باز و خورده شکست اسالمى ایران علیه خود وحشیانةهای یورش و هاهجمه

 به زدن ضربه و ملت میان اختالف ایجاد براى تالش اساس،بی هایتهمت تبلیغاتى، فشارهاى اقتصادى، محاصرة :جمله از شیطانى،

سعادت یک ملت است.  و سیادت بر شهادت واالى تأثیر و شهیدان خون مرهون همه این و ماند خواهد نتیجهبی مردم، باورهاى

ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و تسلیم»فهمید که توان ها میها و قرنو در طی گذر سال (1377 /5/7بیانات رهبری، )



 

ی ایران و ایرانی بویژه شدهی آن در مقابل دولتهای متکبّر و مستکبر، خصوصیّت شناختهعظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته

 ش(1397)رهبری، « .رفته استجوانان این مرز و بوم به شمار می

گذارد که اسالم جنگ را برای جنگ کتب فقهی ما آمده جای تردیدی باقی نمی دقت در قوانین جنگ که در احادیث و و امّا

کند و بر این اصل های الهی، ترویج فضایل اخالقی و گسترش معنویت و عدالت آن را توصیه میبلکه برای حاکمیت ارزش ؛خواهدنمی

 (77ش: 1386)دیانی،  .در همه جا واقف و پایدار است

ز ا»هایشان گذشتند. و رزمندگان مبارز ما در راه حفظ اسالم و مبارزه با ظلم و گسترش عدالت در همه جهان، از عزیزترین داشته 

نظر کردم. خواستم قلب خود را، با مبارزه در راه عدالت هاى شخصى و لذات فردى صرفعشق و آرامش نیز گذشتم. از همه دلبستگى

دست تقدیر سپردم. کوه غم و هایم گذشتم و همه را بههاى خدایى آرامش بخشم، از همسر خویش و جگرگوشهو گسترش ارزش

ها و دردهاى بینوایان را درمان کنم. حرمان و محرومیت و تنهایى را بر خود پذیرفتم تا قلبى دریاى درد را بر دلم پذیرفتم تا شاید غم

م: 1978)شهید چمران، « .ده نشود. و آه دردمندى، در دل شب سکوت ظلمت را نشکافداز حرمان نسوزد و روحى از تنهایى پژمر

69) 

 جهاد علمیب( 

جانب همواره این» :از جمله جهادهایی که مقام معظم رهبری به آن توجه داشته و شهدایی را در پی خود داشته، جهاد علمی است

ام، ولی اینک پژوهندگان، گرم و قاطع و جدّی در این باره تذکّر و هشدار و فراخوان دادهها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و به دانشگاه

ی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ مطالبه

پاخیزید و دشمن به .ای نیز داده استز قبیل شهدای هستهبنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی ا

 ش(1397رهبری، «).توز را که از جهاد علمی شما بشدّت بیمناك است ناکام سازیدبدخواه و کینه

 ج( جهاد امید آفرینی

امّا پیش »ه آینده است کنند، امید و نگاه خوشبینانه بای معرفی میجهاد دیگری که مقام معظم رهبری، آن را جهاد نخستین و ریشه

توان ینمی قفلها، هیچ گامی ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسِی همهاز همه چیز، نخستین توصیه

  ش(1397)رهبری، « .ترین جهاد شما استایترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه... برداشت. 

ش نهادن بر وداند، زیرا امروزه تالش دشمن سرپی میترین جهاد نیروهای انقالباصلی معظم رهبری این جهاد را کلیدی ترین ومقام 

. امّا برای امید آفرینی، تأکید ایشان بر این است که ابتدا خود فرد باید امیدوار یأس و نومیدی در جامعه است و تزریق هاتوانمندی

  دیگران تأثیر گذار واقع شود. باشد و بعد بتواند بر



 

 امیدوار باشد؟ همواره تواندفرد به چه شکل می امّا

قرآن کریم کتاب آسمانی، همواره نور امید را در دل مؤمنین زنده کرده و برای این که پیروان حق و عدالت در تحقق حکومت الهی 

که ای داده اند وعده ه به مجاهدت در راه حق بپردازند،امیدوارنهای استکباری نشوند و در جهان، سست و مرعوب و مغلوب قدرت

 نکته مهم و کلید تحقّق این پیروزی و دستاورد بزرگ مشروط به این و لیکن 14قطعاً حکومت زمین از آن بندگان صالح من است

در این آیه به صورت غائب با مؤمنین صحبت نشده، بلکه  15«غمگین مباشید. و نکنید سستى»که صالح و مؤمن باشید،  است

و این خود اوج قوّت قلب « غمگین مباشید. و نکنید سستى»آن ها را مورد خطاب قرار داده که و بدون واسطه مستقیماً و رو در رو 

 دادن و امید به مؤمنین است. 

)مبادا روی دست گذاشتن است  و دستنهی از سستی و تنبلی ه جهاد و شویق ببا توجه به آیه مذکور، دستور اوّل جهت پیروزی، ت

یأس ، مهم ترین عوامل تزریق غمگینی و ناراحتیتنبلی و سستی و چرا که . شوید و ناراحت غمگین مباداو دستور دوّم سست شوید( 

دو راه امیدواری و داشتن امید، تالش و کوشش، شاد زیستن و دوری از آید که از آیه چنین بر می. جامعه هستندافراد در و نا امیدی 

 انامیدناو دشمنان خدا،  16 ﴾لَا خَوْف  عَلَیْهِمْ وََلا ُهمْ یَحْزَنُونَ ...﴿ناراحتی و ترس است و دوستان خداوند همین امیدواران هستند که 

 17.درگاه حقّند از رحمت

ت اقتصادی الوجود مشککه » گذاشتند و معتقد بودندهای جنگ میبا امید پا به میداننیز همیشه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 

  (82ص ش:1390 ،جمعی از نویسندگان) «.ها را بیان نماییمو اداری دلیل بر نادیده گرفتن محاسن نیست و نباید فقط ضعف

 د( مرزبندی با دشمن

رنگ کم دشمن با یکی از کارهای بسیار الزم همین است که ما نگذاریم مرزمانبرای مصونیّت از تهاجم نرم ]است[.  دشمن با مرزبندی

چه از این طرف به آن طرف، چه از آن  نبود و مرز، برجسته نبود، عبور از این مرز دشمن با مرزبندی دشمن، اگر با مرزبندی .بشود

جغرافیایی نباشد و برجسته نباشد، خب از آن طرف یک شود؛ درست مثل مرزهای جغرافیایی. اگر مرزِ ممکن می طرف به این طرف

مرز اعتقادی ... آید این طرف؛کند؛ آدم قاچاقچی، آدم دزد، آدم جاسوس از آن طرف میآید اینجا نفوذ پیدا میشود مینفری بلند می

تواند فریبنده کند، می واند خدعهتتواند نفوذ کند، میمی دشمن جور است؛ وقتی که مرز روشن نبود،و مرز سیاسی هم عیناً همین 

روشن بود، تسلّط او بر فضای مجازی، بر محیط فرهنگی به این  دشمن با تواند بر فضای مجازی مسلّط بشود. اگر مرزعمل بکند، می
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به نو، فاقد های نو ها و موقعیّتجمهوری اسالمی، متحجّر و در برابر پدیده ش(1397 /12 /23بیانات رهبری، ) آسانی نخواهد بود؛

های خود با رقیبان و دشمنان بشدّت حسّاس است. با خطوط بشدّت پایبند و به مرزبندی اصول خود احساس و ادراك نیست، امّا به

ها، همواره ی میان بایدها و واقعیّتشک فاصلهچگونه بماند. بیکند و برایش مهم است که چرا بماند و مباالتی نمیاصلی خود هرگز بی

بر  روز ملّت ایران عالوه( امش1397...)رهبری،  شدنی استای طیامّا این، فاصله ؛دهدخواه را عذاب داده و میهای آرمانوجدان

داند. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی اد میگر و غیر قابل اعتمهای اروپایی را نیز خدعهکار، تعدادی از دولتآمریکای جنایت

نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در و مّلی خود، یک گام هم عقب ارزشهای انقالبیخود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از

جویانه و البتّه از موضع انقالبی، مشکالت قابل حلّ خود خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت حال، عزّت کشور و ملّتهمه

 ش(1397)رهبری،  را با آنان حل کند.

 در راه عدالت( مقاومت و

راه شروع به حرکت  داند، و در اینمعنای مقاومت این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که آن را راه حق میداند، راه درست می

 (1398 /14/3)بیانات رهبری،  .کند و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوقّف کند؛ این معنای مقاومت است

متعال به ایستند و خدای اهلل هستند، میای دارند، متّکی به خدا هستند، متوکّل علیملّتهایی که فکری دارند، هویّتی دارند، انگیزه

مِن قَبُل وَلَن تَجِـَد  وَلَو قاتَلَُکمُ الَّذینَ کَفَروا لَوَلَّوُا االَدبارَ ثُمَّ الیَجِدونَ وَلِیًّا وَال نَصیرًا * سُنَّةَ اهللِ الَّتی َقدخَلَت﴿ آنها کمک خواهد کرد.

های طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند برگ قدرت و ی سازهمهها بِایستند، بر این سنّت الهی است؛ اگر مسلمان 18﴾؛لِسُنَّةِ اهللِ تَبدیال

ی آمریکا و تحرّك جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه ش(1397 /9 /4)بیانات رهبری،  .شد

گسترش حضور  گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ی غرب آسیا و زمینهای آمریکا در منطقهصهیونیسم؛ شکست سیاست

بخشی از مظاهر عزّت جمهوری  ه،ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطقدرتمندانه

دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با  ...آمد. اسالمی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی

؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عزّت نشینی نکندشهای انقالبی و مّلی خود، یک گام هم عقبدقّت حفظ کند؛ از ارز

جویانه و البتّه از موضع انقالبی، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت

مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم »اینکه کسی گمان کند که در داخل کشور است،  هاهمه راه حل»و  ش(1397)رهبری، کند. 

حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن نشدن در برابر دشمن است؛ پس راههم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم است و علّت تحریم

زدگان داخلی صادر رچند گاه از زبان و قلم برخی غفلتخطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، ه« ی گرگ استبر پنجه
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داخلی  افکار عمومی گیران وسازان و تصمیمی خارجی است که با صد زبان به تصمیمهای فکر و توطئهشود، اّما منشأ آن، کانونمی

دشمن میخواهد این محاسبه را بر ذهن تحمیل کند؛ میخواهد من و شما به این نتیجه برسیم  ش(1397)رهبری،  .«شودالقاء می

های گوناگون اقتصادی، خیلی هم های سیاسِى تابع کارتلکه صالح نیست در مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل دستگاه

ای کسانی گفتند آقا ول اینکه گفتند دیگر. در یک برهه فها باید دست بکشیم؛ کمابایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم؛ از بعضی از حر

خواه را، ی عدالت در سطح جهانی و حمایت از ملتهای عدالتی فلسطین را، ول کنید قضیهی اسرائیل را، ول کنید قضیهکنید قضیه

)بیانات رهبری،  .خواهدتغییر محاسبات است. دشمن این را میرها کنید این حرفها را؛ چه کار دارید؟ به خودتان بچسبید. این همان 

  (ش1391 /5 /16

 ز( جهاد فرهنگی

 بسیار امکان فراگیر، و پیشرفته هایرسانه ابزارهای»از جمله عوامل گسترش فساد در جامعه کنونی ما، تهاجم فرهنگی است که 

 جوانان پاك هایدل به دشمنان روزافزون تهاجم هم اکنون است و نهاده اخالق ضدّ و معنویّت ضدّ هایکانون اختیار در خطرناکی

 وظایفی باره این در حکومتی مسئول هایبینیم. دستگاهخود می چشم را به ابزارها این از گیریبهره با نونهاالن حتّی و نوجوانان و

 غیرحکومتی نهادهای و اشخاص از مسئولیّت رفع معنی به البتّه این و گیرد صورت هوشمندانه مسئوالنه باید که دارند عهده بر سنگین

)رهبری، « .اهلل انشاء شود؛ اجرا و تنظیم جامعی مدّت میان و مّدت کوتاه هایبرنامه هاباره این در باید رو پیش ی دوره در نیست.

 فساد ینطفه تشکیل از باید هم .دارد جامع و مدت میان مدت، کوتاه هایبرنامه به نیاز عدالت اجرای که پیداست ش( ناگفته1397

 شد، باز اقتصادی فریبکاران و خواران ویژه برای تبعیض و فساد راه و منعقد شد نطفه اگر باید هم و شود پیشگیری دستگاه هر در

کشور  عزت حفظ است، مهم آنچه نهراسید. روانی جنگ و هاارعاب و تبلیغات از و کرد مبارزه تدبیر با جهادی، و و مسئوالنه عاقالنه

 ( 34و33ش: 1398)قرائتی،  است. انقالبی موضع از جویانه مصلحت حکیمانه، صورتی به ملت و

وسوسه مال و مقام و »فرمایند: خوریم که میدر مطالعه بیانیه گام دوّم، با نگاه حکیمانه و منطقی رهبری به مسأله عدالت بر می

یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( کسانی را لغزاند، پس خطر بروز ترین حکومت تاریخ ریاست، حتّی در علوی

البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از این تهدید در جمهوری اسالمی هم هست....

همه باید از شیطان حرص برحذر  .....د، بسی کمتر استکشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بو

های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از باره کمک بخواهند و دستگاهی حرام بگریزند و از خداوند در اینباشند و از لقمه

ها صورت بگیرد نباید این اختالس ،یگر از نطفهش( پس د1397)رهبری، « .ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنندتشکیل نطفه

جبران های بیتالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان»توان انکار کرد که امّا نمی .ها باشدنیاز به برخورد با آن که
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)رهبری، « ...طلبدمی جانبه و هوشمندانهمقابله با آن، جهادی همهو  اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است

ش( تالشی که منجر به جایگزینی سبک زندگی مادی غربی به جای سبک زندگی معنوی اسالمی شده و ایجاد فسادهای 1397

بستگی به مادیات خواهی و دلاخالقی و اقتصادی را به دنبال داشته است. سبک زندگی غربی، که تجمالت و اسراف و حرص و زیاده

 عدالتی و عدم رشد معنوی و روحیه جهادی است.ها، گسترش فساد و بیترین عوامل زمینگیر کردن انساناز مهم را در پی داشته، و

 

 در رزمندگان جنگشاخص های نموداری مجاهدت و شهادت 

 

 اهداف نهایی روش مبارزه شهداء های ویژگی

 حفظ کیان اسالم قطع تعلق به دنیا

 جهادمستقیم بادشمنان                  مبارزه بافساد وظلم روحیه عدالت خواهی

 عدالت جهانی                  روحیه فداکاری                                                                             

  روحیه استکبار ستیزی 

 

 گام دومبیانیه شاخص های نموداری مجاهدت و شهادت در 

                                   

 اهداف نهایی  شهداء                       روش مبارزه های ویژگی

  

 اسالم کیان حفظ                                     دنیا به تعلق قطع

 و ظلم بافساد مبارزه                  جهادعلمی                              خواهی                  عدالت روح

 جهانی عدالت             جهاد امیدآفرینی                          روحیه فداکاری                      

 روحیه استکبار ستیزی              جهادفرهنگی 

 صبر و مقاومت                                          



 

 مرزبندی دقیق با دشمن                                          

 

 

 گیرینتیجه

پیشرفت و موفقیّت در امور فردی و اجتماعی، جهت بریم که می، پی مقام معظم رهبری 1397بهمن سال  22با تحلیل بیانات 

جنگ تحمیلی با  صدر اسالم و رزمندگانهای گذشته درس گرفت. ها و عبرتباید از تجربهکشوری و لشکری و ملّی و بین المللی، 

جمله حفظ کیان اسالم، مبارزه با  از با اهدافیو  شدند جنگ هایمیدان رهسپارجهت برقراری و گسترش عدالت  الهیهای انگیزه

تر و راه را برای خود روشن ،به رهبری حضرت مهدی )عج( گیری عدالت جهانیو شکلسفساد، مبارزه با ظلم و استکبارستیزی 

های انقالب حفظ آرمان .ها کردندتالشها و اصالت شعارهایش جهت دفاع و حفظ کیان انقالب اسالمی، آرمانهموارتر کردند و 

امید آفرینی، جهاد جهاد علمی،  ای چونهای برجستهبلکه مقوله ؛شودختم نمی به جهاد سیاسی از نگاه مقام معظّم رهبری اسالمی

ای هستند متّصل و انسجام و هماهنگی، به سان زنجیره در همگی کند کهو مقاومت و مرزبندی با دشمن را اضافه می جهاد فرهنگی

پردازی، برای ایجاد و جامعه و خودسازیبا  بایدو و مبارزه با فساد است  طوالنی که نقطه وصلشان، مبارزه با ظلم و گسترش عدالت

. به امید ظهور باشیم آمادهمهدی عجّل اهلل تعالی شریف  حضرت رهبری جهانی به انقالبی برای ،تمدن نوین اسالمی گیریشکل

 دیروز و امروز.ساز مردان و زنان انسان بیشترتوفیق شناخت به امید و  عدالت گسترش
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