


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "حفظ انقالب از واجب ترین فرایض است."مقام معظم رهبری:  
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بیانیه گام دوم انقالب دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساسجایگاه جوانان در  

بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در 

صادر گردید.در این بیانیه مقام معظم رهبری ضمن تبیین دستاوردهای بزرگ چهار دهه  1397بهمن  22تاریخ 

 ؛ایران اسالمی توصیه های الزم را ارائه نموده گذشته  براستمرار راه انقالب اسالمی با هدف جهاد بزرگ برای ساختن

های بزرگش که ایجاد دهند تا انقالب را به آرمانو همه ملت ایران به ویژه جوانان غیور وطن را مورد خطاب قرار می

تمدن نوین اسالمی است نزدیک نمایند.مقام معظم رهبری در این بیانیه انقالب اسالمی را که با توجه به شرایط 

د و سلطه مستکبران برجهان آغازگر عصر جدیدی در عالم است، همچنان پایبند به اهداف و شعارهای انقالبی موجو

خود اعالم نموده و آن را حامی مستضعفان 

 نامند. جهان و مایه سربلندی ایران و ایرانی می

ا رهبر انقالب در بیانیه گام دوم خود عمدت

این  که ؛اندجوانان را مورد خطاب قرار داده

والزم است تا  تواند بی دلیل باشد.مسئله نمی

یان عزیز که ابعادآن برای جوانان به ویژه دانشجو

سازان این مرز وبوم نخبگان کشور و آینده

 هستند آشکار گردد.

البته رهبر انقالب درسخنان و پیام های بسیاری 

نها را آینده سازان انقالب معرفی نموده اند.و دربیانیه به مسئله جوانان و لزوم جوان گرایی پرداخته اند،و بارها وبارها آ

جوانان عزیز.....محصول تالش چهل ساله ،اکنون برابر  "فرمایند:گام دوم به صراحت آنان را مورد خطاب قرار داده و می

بها،مطمئن هایی گرانپیشرفته در علم،انباشته از تجربهچشم ما است:کشور و ملتی مستقل،آزاد،مقتدر،با عزت،متدین،

های و امیدوار،دارای تاثیر اساسی در منطقه،و دارای منطق قوی در مسائل جهانی،رکورددار در شتاب پیشرفت

های بنیادی و نانو ای و سلولهای مهم از قبیل هستها و فناوریهعلمی،رکورددار در رسیدن به رتبه ای باال در دانش

های جهادی میان جوانان،سرآمد در اجتماعی، ، سرآمد در انگیزهو هوافضا و امثال آن،سرآمد در گسترش خدمات 

های انقالبی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجه جهت گیریجمعیت جوان کارآمد،و بسی ویژه گی

 "و جهادی است...

تجربه و بی بهره از علم و  اما درباره نیروی جوان مورد نظر مقام معظم رهبری قطعا نظر ایشان بر جوانان خام و بی

نه هر جوانی،بلکه، جوانی که احساس تعهد کند،احساس مسئولیت کند.)بیانات  "و طبق سخنان ایشان: .دانش نیست

 (1/3/1398مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان

3 



 

 

 

تواند خصوصیت یک جوان میدر کل ایشان برای جوان سه خصوصیت را الزم می دانند که در صورت تقویت این سه 

 راه اسالمی را به راحتی پیدا کند؛ این خصوصیات  عبارتند از:)انرژی،امید و ابتکار(

جوان باید مومن،انقالبی،پاکدامن،وابسته به کشور،مستعد برای خدمت به مردم "فرمایند: رهبر انقالب دراین باره می

باشد،با  ت نکند هیچ به سرنوشت کشور اصال اعتنایی نداشتهتربیت بشود؛و اال اگر جوانی باشد که احساس مسئولی

)بیانات در دیدار جمعی از استادان و "ای برای کشور خواهد داشت؟از دانشگاه بیرون بیاید،چه فایدهمعلومات باالهم 

 (8/2/3198نخبگان

که در زیر  ؛باشددارای اهمیت خاصی میاین دیدگاه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب خطاب به جوانان 

 می پردازیم:به نقل مستقیم فرازهایی از آن 

 ی اسالمیجوانان یا محور تحقق نظام پیشرفته

ی این های بلند نظام جمهوری اسالمی است.دنبالهای از مسیر افتخار آمیز به سوی آرماناما راه طی شده فقط قطعه "

ها نیست،باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی گذشتهمسیر که به گمان زیاد،به دشواری 

های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و شود،مدیران جوان،کارگزاران جوان،اندیشمندان جوان،فعاالن جوان،در هرمیدان

بار مسئولیت دهند،از  های خود را به زیربین المللی و نیز در عرصه های دین و اخالق و معنویت و عدالت،باید شانه

های گذشته بهره گیرند،نگاه انقالبی و روحیه انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را ها و عبرتتجربه

 "ی اسالمی بسازندالگوی کامل نظام پیشرفته

همترین نی و دینی؛مل ایماینیروی انسانی مستعد و کارآمدبا زیربنای عمیق و اصهمچنین از نظر رهبر عزیز انقالب 

نکته مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته  "فرمایند:یم ش کشورمی باشد.زیرا ایشان در ادامهظرفیت امید بخ

های طبیعی و انسانی،کم نظیر است و بسیاری از کنند که از نظر ظرفیتند،این است که در کشوری زندگی میباش

های های بلند و انگیزهاده یا کم استفاده مانده است.همتکاران تاکنون بی استفاین ظرفیت ها با غفلت دست اندر

 توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند. هندجوان و انقالبی،خوا

نی و دینی است.جمعیت ظرفیت امیدبخش کشور،نیروی انسانی مستعد کارآمد با زیربنایی عمیق و اصیل ایرامهمترین 

است،فرصت ارزشمندی برای  60جوان زیر چهل سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 

میلیون نفر دارای تحصیالت عالی،رتبه  14سالگی،نزدیک به  40و 15ی میلیون نیز در سنین میانه 36است.کشور 

ی تالش جهادی روحیه انقالبی رشد کرده و آماده بوه جوانان که بادوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی،ان

های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره ن محقق و اندیشمندی که به آفرینشبرای کشورند،و جمع چشمگیر جوانا

 "برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه نمی تواند شد. اشتغال دارند؛این ها ثروت عظیمی

به آنکه جوانان و نخبگان عزیز کشورمان،دانشجویان انقالب و متدین وطن سخنان رهبر بزرگ انقالب را همواره  با امید

 .در نظر داشته و در تمام مراحل زندگی،کار و فعالیت به آن عمل نمایند
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 تاللو یک ستاره
 

 به تو در تو هایتاریکی در و بود، رفته یاد از روشنننایی و نور ... 

 و دانش را جهل راه، را چاه چرخیدیم،می روشنایی  و روشنی  توهّم

 ما توجه ایستاره  ؤلتال ناگهان کهاین تا پنداشتیم، می خرد را هوس

 پس ساخت،  یادآور دوباره را روشنایی  رنگ ،نموده جلب خود به را

 ،نمودیم حرکت رهایی هایروزنه سوی  و سمت  به آگاهی با آن از

 و گرفت دمیدن رحمانی نَفَس ،شنندیم آماده و پخته که گاهآن تا

 دنبال به که فریادخواه و یافته آگاهی مستضعفین    بر آسمانی  منت

 ....و شد نهاده گشتندمی ناصر و ولیّ

 ظلمت از پس روشنننایی سننال دومینچهل و  وارد اکنون هم و

 هستیم؟ کجا اکنون هم راستیهب ؛ شدیم

 راه؟ در یا و اوجیم در آیا

 خیزان؟ و افتان یا و رویم می تند آیا

 ؟... یا رویممی درست آیا و ...آیا و

شابه  االتیؤس  و هااین شه  را آن م  خود فراروی باید همواره و همی

گاه  ماییم  مطرح دائم و  داریم ن  از برخی سنننرنوشنننت  به  تا  ن

 . نگردیم مبتال معاصر تاریخ هایانقالب

 کهاین ولی ،گرددمی فراهم پیش از بیش آن هایپایه اسننتحکامۀ زمین بگذرد انقالب از هرچه که اسننت درسننت

ستحکام  موازات به انقالب حرکت بپنداریم  این نیز تجربه و رسد نمی صحیح  نظربه ،کاهدمی آن خطرات از زیربناها ا

 گونهاین را آن اهم بتوان شنناید که کندمی تهدید را انقالب یک همواره بزرگی آفات که اسننت بدیهی ؛گویدنمی را

 : برشمرد

 (؛انقالب اهداف) نمودیم آغاز را انقالبی حرکت اساسش بر و بودیم بسته دل بدان چهآن از غفلت -

 !گرفتنمی صورت انقالبی هرگز بودنمی نظرانقالبیون مدّ اگر که چیزی از غفلت آری

 !خواهیحق و طلبیحق جایبه شخصی منافع از پاسداری و خودخواهی شدن جایگزین -

 خود، از خطر زنگ شنویم؛ می وضوح به  را خطرهایی زنگ یا و خطر زنگمحک بزنیم،  را خود جامعۀ و خود اگر حال

 !بیرون از نه و درون، از! خارج از نه و داخل، از !بیگانه از نه و

 جابه و بسیاردرست ؛آری .بکند تواندنمی غلطی هیچ استکبار نماد که گفت حقبه و نیکو چه انقالب بنیادگر و 

  در همواره بلکه  !بکند تواندنمی  غلطی هیچ که نباشید نفس هوای و هاخودخواهی نگران که نفرمود ولی فرمود،
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 ظاهری با هرچند - را الهی آورانپیام پیام  حتی و کندمی و تهدیدکرد را انقالبها  چه آن هر هشدارداد، آن با  رابطه

 چیزی همان؛ هاستخودخواهی و نفس هوای همان یعنی شمارداخلیبی هایابرقدرت گیردمی سخرهبه  -محترمانه

 .باشیم نگرانش باید پیش از بیش ،گیریممی فاصله انقالب بدو از هرچه که

 گرفتن خدمت در طریق از کندمی و کرد هرچه بلکه بکند، تواندنمی و نکرد غلطی مستقالً خارجی قدرت ابر !بلی

 تنها و غافلیم نیز خود غفلت از که ایمشده غفلت دچار ایگونهبه ما از هریک گویا که افسوس. است خودخواه نفوس

 تردیدی ترینکوچک خود خودخواهی غلبۀ احتمال و خود غفلت و خود مورد در یکهیچ !هستیم دیگران غفلت نگران

 و مطلقیم حق ما از هریک که گویا کنیم، تجدیدنظری کمترین رفتارمان و افکار در رهگذر این از شاید تا کنیمنمی

 !است مطلق باطل هست چه هر ما و من از غیر

 این البته شویم؛ توحیدی مقدس، دفاع یپرحماسه هایسال همانند و انقالب بدو همانند ،یکپارچه دیگر بار بیاییم

 تداوم و ثبات عامل  که کنیم چه ولی اکبراست، جهاد چراکه انقالب، اصل از دشوارتر حتی و دشوار بسیار است کاری

 با فردی منافع زیرا یافت، نخواهیم هرگز آن برای جایگزینی نباشد، این اگر و بود، نخواهد این از غیر یزیچ انقالب،

 .است نبوده ریمسهم هرگز و است، کامل تعارض و تضاد در الهی جهت

 استکبار مورد در حتی و  تاریخ طول در وحقیقت حق مخالفین - هرچندموقتِ  -ی ظاهر غلبۀ و موفقیت رمز راستیهب

 عامل شانملی منافع حفظ در اتحاد و بودن یکی از غیر به که یابیم در بیندیشیم اگر شاید است؟ بوده  چه معاصر

 گرفته بهره آن از منفی جهت در هم آن که  -مثبت یک تنها و تنها باطل جریان در اگر که !نباشد کار در دیگری

 !بشویم خود خطای متوجه باید که جاستهمین و  !است همین باشد داشته وجود -شودمی

 ما که بپذیریم روزی کاش ای پراکنده؟ خود درحق ما و باشد واحده ید باید خود باطل در جهانی استکبار چرا حقیقتاً

 کرد خواهیم مشاهده گاهآن ؛شویم جمع ماست اختیار در که اتفاق نقطه هاده پیرامون و صد، نه و صفریم نه یکهیچ

 .است ناپذیرالهیتخلف ۀوعد این و گرددمی سرازیر ما بر خداوند جانب از آخرت و دنیا خیر که

 :قراردهد موردخطاب را کتاب اهل که دستورداد (ص)گرامی نبی به خداوند 

 «1بَینَکُم وَ بَینَنا سَواءٍ هٍکَلِمَ إ لى اتَعالَو الکِتاب  أَهلَ یا قُل»
 با ما و است کتاب اهل به مربوط تنها مشترک نقاط یا و نقطه بین اتحاد و وحدت مورد در آن امثال و خطاب این آیا 

 جداست هم از جانشان که هاآن که افسوس باشیم؟ گونه این توانیمنمی اعتقاد، و باور در اشتراک وجوه همه این
 غنائم تقسیم منازعه بدون در فرصت مناسب، ،یابندمی دست خود منافع به که گاهآن و هستند یکی منافع درحفظ

 احد درجنگ چراکه ،ماست تاریخی ویژگی گویا این و یم،اگونهاین باشد متحد باید هایمانجان که ما و کنندمی
 !کرد شکست به تبدیل را ما پیروزی جاهمان خداوند که دیدیم و  بودیم نیزچنین خدا رسول درکنار

 

 متحد جان مردان خداست      از هم جداست    سگان و  گاوان جان
 
 

                                                           
  64،آل عمران ،آیهمیان ما و شما یکسان استای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که »بگو:  - 1
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 تَفَرُّقِکُمْ وَ بَاطِلِه مْ عَلَى هَؤُلَاءِ اجْتِمَاع  مِن  الْهَمَّ یَجْلِبُ وَ الْقَلْبَ یُمِیتُ اللَّهِ وَ : فرمود  -والسالم ۀالصاّل علیه  -امیرمومنان
 2 !!!لَکُمْ فَقُبْحاً حَقِّکُمْ عَنْ
 ، !حقتان در شما پراکندگی و باطلشان در کفار این اجتماع از آیدمی وجودهب اندوه و غم و میردمی قلب قسم خدا به

 !!!باد شما بر زشتی پس
 ماندن انقالبی ،نیست مهم بودن انقالبی»: گفت اسالمی انقالب وقوع از قبل بزرگ، اندیشمند آن که گونههمان ،آری
 رنگ و شعار، به ماندن انقالبی و!  است نماندن انقالبی در ما مشکل است، تجربی و عقلی واقعیتی این ،«است مهم

  دادن ترجیح و  هازمینه ۀهم در انقالب  واضح و  روشن اهداف کاربردی حفظ بلکه  نیست، خودگرفتنبه انقالبی
 در و  شود،می  حفظ خودخواه فردِ فردی  منافع  تنها اول  طریق از که است، انقالبی جامعۀ منافع بر  فردی  منافع

 اقشار  همۀ  منافع  که است دوم روش در تنها و  ماند،نمی  چیزی ادعا و رنگ جز هب بودن انقالبی از  صورت این
 .گرددمی  تثبیت اسالمی انقالب مانده،  محفوظ

  به  رهگذر این از تا رحمانی، نفس دمیدن استمرار جهت آمادگی و  خویش الهی خویشتن به  ما بازگشت امید به 
 الهی عظیم جلوۀ آن ظهور  شاهد ،یافته دست اعظم اهلل ولی یعنی کامل انسان پذیرش و  شناخت درک و فرهنگ
 .، والعاقبه للمتقینگردیم
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 جایگاه علم در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
 

باشد وراه دیگر راه معنوی و ورد تایید دین مبین اسالم نیز میرسیدن به قدرت علم و فناوری است،که م یک راه

یک عقب وارث  تاریخ معاصر ایرانزیرا  ؛توانیم در دنیا قدرت یابیممی حقیقی است.اما ما به وسیله علم و فن آوری

. از سوی دیگر ایمبا آن روبرو بودهغزها که همواره همچنین فرار م باشد.میماندگی مزمن از دوران قاجار و پهلوی 

ها از ایم.در کنار ایناخیر داشته ای را در دورانشهید فخارزاده و دانشمندان هسته شهادت نخبگان علمی همچون

ایم.حتی دانش ما زمان در زمینه صنعتی مستقل نبودهو هیچ  ؛دوران قبل از انقالب صنعت کشور ما مونتاژ بوده است

علوم نیز ترجمه ای و گاهی نامربوط با نیاز سرزمین ما و نظر بر مشکالت ایران اسالمی بوده است.که  بسیاری ازدر 

 اگر به این مسالئل توجه نداشته باشیم پیشرفت علمی نخواهیم داشت.

گام سوم انقالب  اما راهکارهایی که بتوانیم گام دوم انقالب را طی نموده و به اهداف آن دست یابیم و حتی به سوی

 حرکت نماییم عبارتند از:

تاکنون پیشرفت خوبی داشته است های ظالمانه از سوی استکبار لمی و شتاب علمی که باوجود تحریمرستاخیز ع-1

 و باید همچنان ادامه یابد.

 باشد.عوامل دیگر مورد نیاز پیشرفت می صبر،استقامت و جدیت از-2

برم( من از علم غیرنافع به تو پناه میکه)خداوندا  گردیده،های ما نیز مطرح مناجاتیز از علم غیر نافع که در پره-3

 یعنی آنکه علم باید انفع و بهترین علوم باشد.

اسب با مشکالت موجود در کشور تا بتواند گرهی از مشکالت را نتمرکز بر علوم کاربردی و برطرف کننده و مت-4

 برطرف نماید.

طبق تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب و لزوم اقدام جوانان واعتماد به آنان  ورود جوانان به عرصه-5

 هاها و غرب زدهروههای متحجر،بروکراتها،تکنوکراتو عدم اعتماد به گ

 باشد.اضر نیز در دست اقدام میها که در حال حوازی کاری و تکرار مجدد در پژوهشپرهیز از م-6

اما با امید به پیشرفت روزافزون در علم و فن آوری و توسعه و قدرت بیش از  ،همه علم نخواهیم رسیدالبته که ما به 

  ور نماییم.بکشور عزیزمان باید علم را کسب نموده و حتی از دیگران عپیش 
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 جهان هایانقالب از برخی با اسالمی انقالب اجمالی مقایسه

 مقدمه

 از یکی، یت دست یافتموفقبه  غالباً که پیوست وقوع به انقالباتی غربی و شرقی مناطق از برخی در گذشته قرن در
 ایدئولوژی زیربنای بودن دارا ازجهت ،هاسایرانقالب برخالف که است ایران اسالمی مقدس انقالب آن موفق هاینمونه

 در اصلی بحث به ورود و ذکرشده موارد ۀمقایس از قبل ،حال. است بوده نیز ویژه قداست دارای دینی باورهای و الهی
 و دارد انقالب واژۀ با معنوی تقارب اندک که هاییواژه ؛شودمی داده توضیحاتی نیز مشابه هایواژه از تعدادی مورد
 . باشد شده آن مورد در معنوی ترادف توهم است ممکن حتی

   انقالب واژة با آن فرق و واژه چند توضیح

 خودش هم حاکم رژیم و گیرد،می صورت جامعه فشار تحت که تدریجی و قانونی است حرکتی (:اصالح) رفرم •

 .مشروطه انقالب مثل ،بدهد انجام را اصالحاتی که پذیردمی

 برای مردم حرکت این در البته حاکم؛ دیکتاتور علیه و حاکم نظام نفی جهت در مردمی است حرکتی :شورش •

 مثال عنوان به !نیست مشخص «کسی؟ چه باد زنده» ولی ،دارند «فالن بر مرگ» ندارند، ایبرنامه جایگزینی

 این. نداشتند جایگزین اما ،گفتندمی مبارک و قذافی بر مرگ بود؛ شورش منطقه در اسالمی بیداری هایحرکت

 .گرددمی داخلی جنگ تیح یا و کودتا، به تبدیل یا رفرم به تبدیل یا تدریجبه هاحرکت

 حکومت درون از حرکت یعنی حاکمان، علیه حکومت داخل نظامیان توسط آمیزتوطئه است حرکتی: کودتا •

 کودتای مثل. ندارند آن در نقشی مردم و است قدرت کسب برای فقط حرکت این. گیردمی شکل حکومت علیه

 .داد قرار سأر در مجدداً را دوم پهلوی که 1332 کودتای یا و گرفت شکل آن اساس بر پهلوی سلطنت که 1292

 علیه هند در چهآن مثل بیگانه، حاکمیت نفی برای هستند مردمی هایشورش :طلبانهاستقالل هاینهضت •

 .افتاد اتفاق انگلیس

 بنگالدش جدایی مثل مرکز؛ از شدن جدا برای مملکت از ایگوشه در است حرکتی :خواهانهجدایی هاینهضت •

 .3پاکستان از

 

 مأتو ،طورهمین و رهبری و ساختارها ها،ارزش بنیادین تغییر جهت در ناگهانی، مردمی، است حرکتی :انقالب •
 .داخلی خشونت با

 :شودمی اشاره موفق هایانقالب از برخی به ادامه در

 موفق هایانقالب

 :خوریممی بر جهان در موفق انقالب شش به کلی نگاه با هاانقالب بررسی در

 (1949) چین. 3 (1917) روسیه. 2 (1789) فرانسه انقالب .1

 (1979) نیکاراگوئه. 5 (1959) کوبا. 4

 (1979)ایران اسالمی انقالب. 6

 

                                                           
3 -      https://fa.wikipedia.org . 
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 :خوردمی چشمبه متفاوت ایدئولوژی  سه با ،عمده انقالب سه بین این در

 ؛فردی آزادی و لیبرالیسم دموکراسی، مبانی بر و غرب در فرانسه انقالب •

 ؛سوسیالیسم و مارکسیسم مبنای بر روسیه انقالب  •

  .اسالمی مبانی بر ایران اسالمی انقالب  •

  انقالب یک گیریشکل چگونگی

 .گرددمی پدیدار یا و داشته وجود جامعه در که است تضادی انقالب یک آغازگر و دهندهشکل بنیاد و اساس

 انقالب ةدهندشکل تضاد

 ،باشد نداشته وجود تضاد دو این اگر و آیدمی وجودبه اجتماعی قدرت و حاکم سیاسی قدرت دو تضاد از انقالب
 .آمد نخواهد وجودبه انقالب گاههیچ

 متضاد قدرت دو ابزار

 سیاسی قدرت ابزار -الف

 .دارد اختیار در را قدرت مادی ابزار سیاسی، قدرت

  اجتماعی ابزارقدرت  -ب

 .دارد بر در را قدرت معنوی ابزار اجتماعی، قدرت
 

 سیاسی قدرت عنصر چهار

 :است زیر شرحبه عنصر چهار  دارای نیز حاکم سیاسی قدرت مادی ابزار

 نظامی وضعیت •

 اقتصادی وضعیت  •

  سیاسی مدیریت  •

 خارجی حمایت  •

 :دارد مشخص عنصرسه  نیز اجتماعی قدرت معنوی ابزار 

 قدرت در مردمی مشارکت •

 مقبول رهبری  •

 قبول مورد ایدئولوژی  •

 انقالب یک پیروزی چگونگی

 .کند غلبه آن بر اجتماعی قدرت ضعف، این با و شود تضعیف سیاسی قدرت عناصر که است این  :اول حالت     

 آن بر بتواند هم باز سیاسی قدرت و قوت وجود با که شود قوی قدرآن اجتماعی قدرت که است این: دوم حالت     

 انقالبی هر از پیش اجتماعی قدرت و سیاسی قدرت شناخت و مقایسه به باید ابتدا ها،انقالب مقایسه برای ما  .کند غلبه

 .دهیم قرار بررسی مورد را هاقدرت این و بپردازیم
 
 
 
 
 

10 



 

 

  انقالب تحقق از قبل حاکم هایقدرت حفظ عناصر مقایسة

 سیاسی قدرت •

 شدید تضعیف باعث این و بود سالههفت جنگ چهار درگیر شانزدهم لوئی دوران در فرانسه: نظامی وضعیت -الف

 در روسیه داشت، وجود وضعیت همین هم روسیه در. بود شده ارتش نیروهای نارضایتی و فرانسه نظامی قدرت

 منجر و شد شکست دچار آلمان برابر در کریمه در اول جهانی جنگ در هم بعد و خورد شکست ژاپن با جنگ

 که ایران اما .کردند قیام دوم نیکوالی علیه پطرزبورگ در فراری سربازان همین که شد جنگ از سربازان فرار به

 هیچ در قاجار شاه فتحعلی زمان از
 

 وفادار کامالً هم ارتش و منطقه ژاندارم به بود شده تبدیل پهلوی محمدرضا دوران در ،بود نکرده شرکت جنگی 

 نام به هم مخوف سازمان یک هااین کنار در و، داشت اختیار در هم را ها سالح مجهزترین و بود حکومت به

 .بود کرده ایجاد ساواک

 نداشتند خوبی اقتصادی شرایط هاجنگ سنگین هایهزینه دلیلبه روسیه و فرانسه :اقتصادی وضعیت -ب

 یک به و دهنده وام کشور یک به گیرنده وام کشور یک زا 1972 لسا در نفت قیمت افزایش با ایران کهدرحالی

 .نداشت اقتصادی مشکل و بود شده تبدیل ثروتمند کشور

 ایران اما بودند، شده ضعف و ناتوانی دچار کشور سیاسی مدیریت لحاظ از روسیه و فرانسه :سیاسی مدیریت -ج

 خود کهاین هم و کرده تحصیل وزرای وجود اسرائیل، و آمریکا سفرای و تکنوکرات مستشاران حمایت و هدایت با

 .نداشت مشکلی سیاسی مدیریت لحاظ از بود، ایکرده تحصیل فردنیز  شاه

 سقوط برای اروپایی هایدولت بلکه ،نداشت خارجی حامی تنهانه فرانسه هم لحاظ این از :خارجی حمایت -د

 طرف از و بود ژاپن و آلمان با جنگ درگیر خودش طرفی از هم روسیه کردند،می هم تالش فرانسه حکومت

 ایران اما. نداشتند را روسیه به کمک امکان و بودند جنگ درگیر هم فرانسه و انگلیس یعنی دوستانش دیگر

 .نداشت مشکلی خارجی حمایت لحاظ از و داشت را چین حتی و شوروی و آمریکا حمایت
 روسیه و فرانسه کهحالیدر ،نداشت مشکلی و بود مینأت انقالب از قبل ایران سیاسی، قدرت عنصر چهار هر در بنابراین 

انقالب نوع از فرانسه و روسیه هایانقالب بنابراین دادند؛ رخ هاانقالب تلنگر یک با و بودند مشکل دچار انقالب از قبل
 غلبه آن بر ضعف این از استفاده با اجتماعی قدرت و شودمی ضعیف سیاسی قدرت آن در که هستند اول نوع های

 .کندمی

  

 اجتماعی قدرت

 یکپارچه صورتبه جامعه طبقاتۀ هم آن در که است ایتوده انقالب اولین ایران انقالب :مردمی مشارکت  -الف

 هاانقالب در معدود اقلیتی روسیه و فرانسه انقالب در مقابل، در. کردند ایجاد را عظیم قدرت یک و داشتند حضور
 .داشتند شرکت

 ایران در ولی ،بود پراکنده صورتبه یا نداشت وجود اصالً یا رهبری این روسیه و فرانسه در :مقبول رهبری  -ب

 از پس سالده  تا و مقبولیت هم و داشت مشروعیت هم که داشت وجود بالمنازع رهبری یک 1342 خرداد از

 .داشت ادامه رهبری این نیز انقالب پیروزی
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 که بود انقالب از بعد و نداشت نقشی هیچ شانزدهم لوئی سقوط برای فرانسه در ایدئولوژی :ایدئولوژی  -ج

 میان در محبوبیتی مارکسیسم اصالً ابتدا هم روسیه در. شد مطرح روشنفکران میان در لیبرالیسم و ایدئولوژی

 هااین .شتدا اساسی ینقش انقالب از بعد تحوالت توجیه در ولی ایفا نکرد، نقشی 1917 انقالب در ه،نداشت مردم
رسوخ یافته  مردم باورهای در پیش سال 1400 از اسالم یعنی انقالب ایدئولوژی ایران، انقالب در که است حالی در

 را ایران انقالب همین، و بود قوی بسیار ایران در ولی ،ضعیف روسیه و فرانسه در اجتماعی قدرت ن، بنابرایبود؛ 
 .کندمی مستثنی هاانقالب سایر از

 انقالب دادن رخ از پس روسیه و فرانسه انقالب و ایران انقالب مقایسه

 حکومت.دارد وجود ساختاری لحاظ از هاییشباهت ایران و روسیه و فرانسه انقالب سه میان در انقالب از پس

 سالده  از بعد روسیه و فرانسه انقالب دو اما رسد؛می هارادیکال به و شودمی شروع روهامیانه از هاانقالب از پس

 اسالمی انقالب در کهحالی در ،شوندمی خارج صحنه از مختلف عناوین به مردم و شودمی دیکتاتوری به منجر

 .شد برگزار هم تحمیلی جنگ سخت شرایط در حتی انتخابات مردم،ۀ هم به یأر حق دادن با و شد برعکس
 انتقال آرامش با هم آن از بعد و ماند باقی خدشه بدون امام حضرت رحلت زمان تا اسالمی انقالب در هم رهبری

 و افتادند هم جانبه فرانسه و روسیه انقالب دو در رهبران که است حالی در این. ماند برقرار ثبات و کرد پیدا
 اساسی قانون اصول اسالمی انقالب در ولی ،شد کشیده چالش به خودشان توسط هاانقالب این در ایدئولوژی حتی

 قدرت و صالبت با اجتماعی قدرت عنصر سه روسیه و فرانسه برخالف ایران در بنابراین است؛ شده حفظ امروزبه تا

 شد حفظ خدشه بدون و

 توطئه با رابطه در معاصر هایانقالب سایر با انقالب قایسهم 

انقالب این علیه توطئه و نشدند  مواجه خوردهقسم  دشمنان  با درون در نه و بیرون در نه ،روسیه  و فرانسه  هایانقالب 
 نظامط سقو  هدفشان  که شد  روروبه توطئههفده  با اول سال  ده طول در اسالمی  انقالب کهدرحالی ،نگرفت شکل  ها

ست  بوده شور  نابودی و تجزیه هدف با قومیۀ منازع پنج .ا  و بلوچ ترک، کرد، عرب، خلق منازعات شد؛  اندازیراه ک
سلح  گروهک تعدادی، آن موازات به .ترکمن و برخی  شدند  کاربهدست  اخالل جهت نیز ... و منافقین، فرقان، نظیر م
ستقیم  برخوردهای . گردید خنثی که گرفت شکل  کودتاها  انقالب علیه جنگ و تجاوز شکل  در که نیز طوالنی و م

  . بود استثنایی موارد از ،گرفت شکل
 اسالمی جمهوری قدرت منابع

شان  و کرد تعریف باز را قدرت انقالب، سیل به که قدرتی. دارد وجود نیز مادی قدرت از باالتر قدرتی داد ن  آنۀ و

 .کند حفظ را خودش آزادی و استقالل است توانسته

 :کنممی کمک را شما که است گفته طریق سه به خداوند :الهی عنایات بر تکیه •

 دهدمی نشان را راه که خداستۀ وعد این ؛«4الْمُحْسِنِینَ لَمَعَ اللَّنهَ إ نَّ وَ سُبُلَنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ فِینَا جَاهَدُوا وَالَّذِینَ» .الف

 . کنیم مجاهده ما اگر ،کرد خواهد کمک و

 .داریم و داشتیم فراوانی هاینمونه غیبی امدادهای از ما ؛«5مَىرَ اللَّنهَ لَنکِنَّ وَ مَیْتَرَ إ ذْ مَیْتَرَ وَمَا» ؛غیبی امداد. ب
 

 
 

                                                           
 29عنکبوت،و کسانی که در راه ما کوشیده اند، به یقین راههای خود را بر آنان می نماییم و در حقیقت، خدا با نیکوکاران است. - 4

 .17انفال ،آیهشما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کُشت. و چون به سوى آنان افکندى، تو نیفکندى، بلکه خدا افکند.   - 5
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ضمین . ج سُولَهُ  وَ اللّهَ یَتَوَلَّ وَمَن»؛ پیروزی ت  پیروزیۀ وعد خداوند؛  6«الْغَالِبُونَ هُمُ اللّهِ حِزْبَ فَإ نَّ آمَنُواْ الَّذِینَ وَ رَ

 .7«الْمِیعَادَ یُخْلِفُ لَا اللَّنهَ إ نَّ»؛ کرد نخواهد تخلف هایشوعده در که گفته هم خودش و است داده
 

 هاانقالب سایر و اسالمی انقالب به تاریخی نگاه

 .شودمی بندی تقسیم معاصر قرون و وسطی قرون قدیم، قرون ۀدور سه به بشریت مدون تاریخ

 در علمی پیشرفت  و علم. بودند جنگ حال در همیشه  و بودند حاکم روم و ایران امپراتوری دو قدیم، قرون در

 دوران این یافتن پایان باعث که ایحادثه. است  نبوده خبری شرق  در ولی ،بوده باستان  یونان در و غرب جهان

سالم  پیامبر بعثت شود می ست؛ ( ص)ا  غرب و شود می نابود روم و ایران امپراتوری دو آن از بعد که ایحادثه ا

سطی  قرون تاریکی دوران وارد شرفت  شرق  در علم و شود می و سطی،  قرون .کندمی پی  در علمی انقالب اوج و

 .است بوده اسالم جهان

 کرد پیدا قدرت که بود شرق  این و بودند حاکم وسطی  قرون ۀسال هزار دوران در واتیکان و عثمانی امپراتوری دو

 به آن از بعد و خورد شکست   و کرد صلیبی  جنگ سال دویست   غرب، مدت این در. شد  کشیده  ذلت به غرب و

 .کند پیدا غلبه مسلمانان بر شد موفق و پرداخت شرق علیه نرم جنگ

 جهان و گیردمی اوج و کندمی رشد غرب ،رنسانسۀ نتیج در. بود رنسانس ،شد دوران این پایان باعث که اتفاقی

 .پاشندمی هم از واتیکان و عثمانی امپراتوری دو ،نتیجه در و شودمی مستعمره به تبدیل اسالم
 پیروزی ،دوران این بخشپایان و کشد می طول سال سیصد    که شویم می معاصر  قرون وارد ما اتفاق این از بعد

 که گرفتند شکل  شوروی  و آمریکا امپراتوری دو ،معاصر  قرون در. است  تاریخ سوم  پیچ که است  اسالمی  انقالب

 و غرب رسد می نظربه ،بود نفعبه جهان شدن  قطبیتک زمینۀ که شوروی  فروپاشی  از بعد پاشید،  هم از شوروی 
    .نیست برخوردار الزم استحکام از نیز آمریکا ویژههب

؛ برد نام جدید قرون عنوانبه آن از توانمی که است  جدیدی عصر  کردن تعریف حال در اسالمی  انقالب ،بنابراین
سالم  که قرونی ست  عروج حال در ا سالمی  انقالب گوییممی دلیل همینبه. افول حال در غرب و ا  ساز تمدن ا

 .8است

 

 

 

 

 

                                                           
 .[ حزب خدا همان پیروزمندانندپیروز است، چرا که اند ولىّ خود بداند ]و هر کس خدا و پیامبر او و کسانى را که ایمان آورده - 6

 . 9آل عمران ،آیه.کنده ]خود[ خالف نمىقطعاً خداوند در وعد - 7

 «www.ghasednews.com »انقالب اسالمی باسایرانقالب های جهان  نک :محمدی، منوچهر،درس گفتاری جامع درمقایسه - 8
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 در بیانیه گام دوم انقالب رهبر انقالب به دانشگاهیان ودانشگاه هاتوصیه 

ی عزت و قدرت یک کشور است.روی دیگر دانایی توانای است.دنیای غرب به برکت دانش خود بود دانش،آشکارترین وسیله "

ای اخالقی و اعتقادی،با هکند و با وجود تهیدستی در بنیان که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم

تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم،اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد.ما به سوء 

ی دانش در میان  خود به نیاز کشور به جوشاندن چشمه اًکنیم،اما موکدنش مانند آنچه غرب کرد،توصیه نمیاستفاده از دا

خواهم بگویم این االتر است........اما آنچه من مید اهلل استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان بورزیم.بحماصرار می

های دانش جهان بسیار عقبیم؛باید ما هنوز از قلهقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر.است که این راه طی شده،با همه اهمیتش ف

 در مهمترین رشته ها عبور کنیم.ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ به قله دست یابیم.باید از مرزهای کنونی دانش

ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان،گرم و قاطع و جدی  در این باره تذکر و هشدار اینجانب همواره به دانشگاه

مسئولیت بیشتر وهمچون یک  را با احساسولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه  ؛اموفراخوان داده

ای نیز هجهاد در پیش گیرید.سنگ بنای این انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب،شهیدانی از قبیل شهدای هست

 "داده است.به پا خیزید و دشمن بدخوان و کینه توز را که از جهاد علمی شما بشدت بیمناک است ناکام سازید.
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اهلل االمام الخمینی و علی ولدیک الطاهرین. مصطفی الشهید المدفون بارض الغریب و السالم علیک یا روح"

 "احمد مدفون به جوارک. والسالم علی الشهدا الذین بذلوا مهجم دونک
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