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Abstract 

The statement of the second step has a comprehensive and complete teaching 

and clearly states a great ideal for the Islamic Revolution entitled "Creation of a new 

Islamic civilization". Therefore, the present study has been conducted with the aim 

of identifying the components of the discourse of the revolutionary resistance of the 

martyrs in the realization of the statement of the second step of the Islamic 

Revolution. Therefore, the present study has been conducted with the aim of 

identifying the components of the discourse of the revolutionary resistance of the 

martyrs in the realization of the statement in the second step of the Islamic 
Revolution. in this study, the method of discourse analysis (discourse analysis) has 

been used and the statistical community is provided with both written and oral 

works, particularly wills of generals and commanders of war martyrs in the eight 

years of holy defense, so that, according to the method of discourse analysis, the role 

of the revolutionary resistance discourse is based on helping to realize the 

declaration of the second step of the revolution. From the results and findings of this 

study, we can point to the determination of the discourse of revolutionary resistance 

from the perspective of the martyrs and also the constituent elements of this 

discourse, as it has been the central pillar of the religion of Islam. Other pillars of 

this discourse are: guardianship, expectation of Mahdism (Messianism), martyrdom 

and sacrifice, struggle against global arrogance, independence, freedom and defense 

of the deprived. 
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 چکیده
صهورت شهفاآ آرمهان بیرگهی را بهرای انقهالب        بهه   و ای جامع و کامل است بیانیه گام دوم دارای آموزه

های  از این رو، پژوهش حاضر با هدآ شناسایی مؤلفه کند.  بیان می« ایجاد تمدن نوین اسالمی»اسالمی با عنوان 
 از ،پهژوهش  نیا درانقالبی شهدا در تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی صورت گرفته است.  گفتمان مقاومت

بهه ویهژه    و یشهفاه  و مکتهوب  آثهار  ییه ن آن یآمار  جامعه و شده استفاده (گفتمان لیتحلاسنادی )تحلیل  روش
اسهت و نمونهه بها     مقهد   دفهاع  سهال  جنه  تحمیلهی در هشهت    یشهدا فرماندهان و سرداران یها نامه تیوص

 گیهری ارکهان   شکل نحوه به گفتمان، لیتحل روش به توجه با که یطور به شود؛ دریافت اشباع نظری تأمین می
در راستای کمک  مقد  دفاع یشهدا یتیهوی رفتاری ه گفتاری و ها ویژگی بر مبنای مقاومت انقالبی گفتمان

 گفتمهان  نیهی تع بهه  تهوان  مهی  پهژوهش  نیه ا یها افتهنتایج و ی از .شود می پرداختهبه تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
 یمرکهی  رکهن  کهه  یاگونه به گفتمان، نیا دهنده لیتشک رکانا یین و کرد اشاره شهدا منظر از مقاومت انقالبی
طلبی  انتظار مهدویت، شهادت ،یمدارتیوال: از ندا تعبار گفتمان نیااست. ارکان دیگر  بوده اسالمدین مبین 

 . محرومان از دفاع ی وآزاد استقالل،ی، جهان استکبارو فداکاری، مبارزه با 
 

 اسالمی. نامه شهدا، بیانیه گام دوم انقالب انقالبی، وصیتمقاومت  ،گفتمان ها: کلیدواژه

 

  . :ع(نیامام حس یپاسدار تیو ترب یدانشگاه افسر یعلم آتیعضو هنویسنده مسئول( 
Rezasalmanpoor.r.s@gmail.com 

  .)استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع 
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 مقدمه
 با دیکوش سمیالیسوس. است بوده ساز تیهو یها یدئولوژیا انواعگیری  شکل شاهد ستمیب قرن

 تحهت  مهردم  یاجتماع ی ه اسیس یزندگ و رفتارها به ی،بخش تیهو یبرا جدید یها چارچوب جادیا

 خها   یمکتبه  یهها  انسهان  انهد  دهیکوشه  یین یمذهب یها یدئولوژیا. ببخشد شکل و معنا خود طرهیس

 یحواش حذآ یپ در جا همه در یین یستیونالیناس یها یدئولوژیا ب،یترت نیهم به و بسازند را خود

 .(2912ه،یریبش) اند بودهسازی  تیهو یبرا مرکی تیتقو و

 یضلع ،زمان هر در که اند یگفتمان قدرت یساختارها محصول ها یرسازیغ و ها یساز تیهو

 مسهلمان  نهاب،  رانیه ا نهاب،  انسهان  جادیا یپ در ال،مثبرای  و سازند یبرم را تیهو دهیچیپ منشور از

 بهه  رسهاز یغ و بخهش  تیه هو خطهو   از یا دهیه چیپ شهبکه  ریتصهو  بها  کهار  نیا .هستند آن جی و ناب

 بخهش  تیه هو یگفتمهان  دسهتگاه  وردهافهر  هها  تیهو گر،ید انیب به. شود یم منجر ها انسان یبند قالب

 ،یهی گرا سنت تا گرفته سمیبرالیل از ی ه گفتمان یها دستگاه عنوان به مختلف یها یدئولوژیا و هستند

 تعههار ، از یخهال  یتیهههو ایجهاد  یپه  در همههواره... ه   و یهی گرا مههذهب سهم، یالیسوس سهم، یونالیناس

 .(2971)رهبری،  اند بوده خالص و ناب ،پارچهکی

سهازی   کسهان ی یپه  در خود دوران در کی هر ،یاسیس مسلط گفتمان دو ستم،یب قرن رانیا در

 یرانه یا  شهالوده  تهک  تیه هو دیتشهد  یپ در «یپهلو مطلقه سمیمدرن» گفتمان. اند بوده یعموم تیهو

 میه ا بهوده  «یاسهالم  یهی گرا سنت» گفتمان شاهد یاسالم انقالب از پس ،آن برعکس و برآمد مدرن

 عصهر  یهها  دغدغهه  مهتن  در یلیدال به گفتمان دو هر. است بوده یاسالم تیهو یبازساز یپ در که

 .(2912)بشیریه،  اند آمده دیپد آنها به واکنش در ای تجدد

 یاساسه  یهها   تیمحهدود  بها  ،بسهط  وگیهری   پس از شکل ی ایراناسالم انقالبسازی  گفتمان

، ایهن  اول مرحلهدر  .دکر تبیین آن و تکامل شرفتیپ ریس در را یمراحل توان یم واست  بوده مواجه

عهواملی از   ،دوم دههه  اواسهط  ازاما  .افتی ادامه تحمیلی جن  دوران و انقالب اول دهه در گفتمان

 یهها  مهدل  از اسهتفاده  ران،یا یالملل نیب وجهه میترم و جن  از پس کشور یبازساز ضرورتجمله 

 .شد گفتمان نیارونق شدن  سبب کم متعار ، یها تیهو شیدایپ و یفرهنگ تهاجم

 انسهان » آل دهیه ا مفههوم  طرح با خود استقرار آغاز از یمکتب یدولت عنوان به یاسالم یجمهور

 او ینه ید و یاسهالم  تیهو پرتو در شیها تیهو همه که بود یانسان پرورش یپ در «یمکتب و متعهد
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 آل دهیه ا کهه  گرفهت  نهام  «یجیبسه » یاسهالم  انقهالب  خهالص  و ناب انسان نیا. شود رن  یب و محو

 یجیبسه . تجلهی یافهت   مقهد   دفهاع  سهال  هشهت  دوران در او ینه یآفر نقهش  و بهود  یاسالم انقالب

، احساسهات  و دیه عقا وحهدت ، انقهالب  از ثرؤمه  دفاع ضرورت به باور :همچون ،دارد ییها ویژگی

: 2972 ،ییطاهها )ی آگهاه  مرگ ای یباور شهادت و (ره)ینیخم امام با ژهیو یروح و یدتیعق ارتبا 

78.) 

 بهه  یانیه م کیه  بهه  را آن و آشناسهت  یخهوب  به مرگ تجربه با یجیبس که آنجا از ،حال هر به

 از یبههار  لیاسهماع  دیشه که همچنان) دانگستر یم ندهیآ یبرا شیدهایام و خود حال وضع خ،یتار

 تهوان  یمه  ،(کنهد  یمه  انیه ب «یمههد  سبی حکومت تا ما سرخ خون از» ریتعب با را ندهیآ به دیام ،نوشهر

 همچهون  مهرگ  برابهر  در. شناخت توان یم یین مرگ یبرا اش یآمادگ قیطر از را یجیبس که گفت

 آشهکار  را خهود  اتیه درون و امکانهات  همهه  و شهود  یم گر جلوه تشیتمام در یین یجیبس ،یانسان هر

 و یراسهت  اوج مهرگ  لحظهه . سازد یم آشکار را اتیح امکانات نیتر یاساس مرگ، لحظه. سازد یم

 ،ییطاهها ) اسهت  یزنهدگ  محدودکننهده  طیشهرا  از ییرهها  اوج و یژرفهانگر  و عمق اوج صداقت،

2972 :282.) 

 بها  را انقهالب  نهام  کهه  یتحهوالت  رایز ،دارد تفاوت ستمیب قرن تحوالت ریسا با یاسالم انقالب

 همه در ،اًیثان و ندارند خود کشور خیتار در شهیر رانیا انقالب اندازه به ،اوالً ؛کشند یم دکی خود

 نیه ا که گفت دیبا رانیا انقالب مورد در ،برعکس. اند نداشته یچندان فروغ وجودآمده به یبسترها

 ،یوبیه ا) اسهت  خیتهار  یطهوالن  بسهتر  در یفکهر  و ینه ید تحوالت رشته کی تداوم محصول انقالب

2972 :212).  

 یانیه م چهه  تها هها   قهدرت  محاسهبات  کهه  داد نشهان  آن تحهوالت  ریس و رانیا بر جن  لیتحم

 رابیسه  نهاب  اسهالم  چهون  یمکتب یها آموزه از که ما مقاوم و سربلند امت ؛ زیرااست نانهیب رواقعیغ

: فهیشهر  هیه آ بهه  یقلبه  بهاور  با و ختهیدرآم جانش به( ع)یهد ائمه و(  )اکرم امبریپ به عشق و شده

 عشهق  از دفاع عرصه در بود، کرده انتخاب را شیخو راه «اهلل باذن رهیکث فئه غلبت لهیقل فئه من کم»

 و ننشسهت  عقهب  گهام  کیه  یحته  یاسالم هنیم از حراست در و گذاشت هیما جان از ،گرفت هیما

 .(2979 ،یمانیسل و یمرند ) کند صادر جهان به را انقالب تیمعنو توانست هنرمندانه
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 تمهام  در کهه  هسهتند  یکسهان  یانقالبه  سهازی مقاومهت   گفتمهان  های ویهژه  انسان عنوان به شهدا

 نهد؛ کرد یفهداکار  راه نیه ا در جهان  یپا تا و وارد شدند ،داشت ازین آنان به انقالب کههایی  صحنه

 را یدیه جد یخیتهار  بسهتر  تها  کردنهد  یسهع  و ستندیز عالم نیا در نو یا گونه به که متفاوت یمردان

 .کنند فراهم

گیهری   نحهوه شهکل   بهه  ههای شههدای جنه  تحمیلهی،     نامهه  گیری از وصهیت  ، با بهرهادامه در 

 گفتمهان ایهن   یاصل های رکن ،پژوهشگر نظر از که ارکانی و شده پرداخته یانقالبمقاومت  گفتمان

 .است شده یریگیپ گفتمان لیتحل کیتکن با ،بوده

 یجمههور  هیه عل یا گسهترده  جبههه  کها یآمر تیمحور با یجهان استکبار ،گذشته سال چهل در

در ایهن چههل سهال،    . آورد وجهود  بهه  یاسهالم  انقهالب  ینابودسهاز  ههدآ  بها  رانیه ا ملت و یاسالم

 یاسهالم  انقالب هیلع یراهبرد اقدامات و یییر برنامه ، یییر طرح در زمینه استکبار جبهه یها تالش

 در یاسهالم  یجمههور  امروز بلکه نکرد، فیضع ای ساقط را یاسالم یجمهور تنها نه ران،یا ملت و

 .دارد قرار اقتدار و ییایپو ،یبالندگ اوج در خود، یسالگ چهل

هشت سال دفاع مقد  از رویدادهای مهمی است که برای انقهالب اسهالمی رخ داده و البتهه    

خیلی کمتر از آنچه اهمیت دارد، مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفتهه اسهت. ایهن در    

ات عمیقی در جامعه ما گذاشهته اسهت و شهناخت    تأثیرحالی است که فرهن  جبهه و دفاع مقد  

 فهم این دوران و مسائل آن ممکن نیست.جامعه بدون 

تواند  ساز می مسئله این است که در هر مرحله از مراحل انقالب اسالمی، عملکرد انسان تحول

مورد تحلیل و واکاوی دقیق قهرار گیهرد. وههور انسهانیتی جدیهد پهس از انقهالب، مخهتص انقهالب          

. اگر بپذیریم که انقالب آغاز عصهر  اسالمی نیست، همچنان که پس از انقالب فرانسه نیی چنین بود

بنهدی آن،   آفریند که برای درک و مفهوم جدیدی است، بنابراین، جهان مفهوم و ارزشی جدید می

به علم سیاست جدید )توکویل( و حتی فلسفه تاریخ جدید )آرنت( نیاز است. لهذا ضهرورت خلهق    

ت جدید را تحقق بخشد )طاهایی، شود که آن مالحظات، یعنی نظریه انسانی ای مطرح می انسان تازه

سهازی عملکهرد شههدای دفهاع      (. این پژوهش به دنبال آن است تا بها تحلیهل و گفتمهان   258: 2972

توانهد در   مقد ، این موضوع را اثبات کند که گفتمان شهدا که از نوع مقاومت انقالبی اسهت، مهی  

مله اینکه پس از گذشهت بهیش   ساز باشد؛ از ج ترین نسخه تحول مسیر پیشرفت انقالب اسالمی مهم
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به تحقق ارکان مهم بیانیه گام دوم انقالب کمک  تواند از چهل سال از حرکت انقالب اسالمی، می

 شایانی کند. 

ی از منظهر  انقالبه  سهازی مقاومهت   گفتمان ه بررسی ضرورتب که است آن یپ در پژوهش نیا

 بپهردازد  مقهد   دفاع شهدای یها یژگیو شهدا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب، با توجه به

توانهد بهه ایجهاد گفتمهان بهرای ادامهه        چگونه می رفتار و عملکرد شهدا که دهد پاسخ الؤس نیا به و

 حرکت انقالب اسالمی کمک کند.

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق
 . گفتمان1

 یهها  شهه یر یبررسه  در شناسهان  زبهان . ماست عصر میمفاه نیتر مبهم و نیتر دهیچیپ از گفتمان

 نیتگنشهتا یو چه،ین به ینگاه مین فالسفه. دانند می عطف نقطه را «سیهر کیزل» مفهوم، نیا یخیتار

 مطالعهات » حهوزه  ،امروزه .کنند می معطوآ آلتوسر به را خود نگاه شناسان جامعه و دارند دگریها و

 فلسهفه،  ،یشناسه روان ،یشناسه  جامعهه  ،یشناس زبان مختلف یها رشته تعامالت گلوگاه به «یگفتمان

 و فلسهفه  در «زبهان » افتنیه  تیه اهم بهه دلیهل   هیه نظر نیه ا. اسهت  شهده تبهدیل  ... و یفرهنگه  مطالعات

 در کهه  کننهد  مهی  ادیه  «یزبهان  چهرخش » عنهوان  بهه  غالبهاً  دادیه رو نیه ا از. آمهد  دیه پد یشناسه  جامعه

ه به  یشناسه  جامعه و یشناس زبان فلسفه، به ویژه مختلف، یها حوزه نظرانصاحب یفکر یها تیفعال

 در جیرا گفتمان لیتحل در ی موجودها یکاست رفع یبرا (.8ه7: 2912 ،یکالنتر) است وستهیپ وقوع

 لیه تحل وارد ییه ن را یدئولوژیه ا و قهدرت  چهون  یمیمفهاه  گفتمهان  یانتقهاد  لگرانیتحل ی،شناسزبان

 در . آنهها دادند ربط یفرهنگ و یاجتماع ترِعیوس یها بافت به را زبان کاربرد بافتِ و کردند گفتمان

 نهد یجو مهی  سهود  ییه ن گفتمهان  لیه تحل در مرسهوم  وهیشه  بهه  متن لیتحل قیدق یها وهیش از ،حال نیع

 .(217: 2987 کوک،یپن)

 معنا، از برداشت در قیعم یتأثیر شافکار که است یلیتحل فالسفه از یکی متأخر نیتگنشتایو

 و جامعه متضمن که است قاعده کی از یرویپ گفتن سخن ی،و نظر از. است داشته یزندگ و زبان

 کهذب  و صهد   توافهق،  عهدم  و توافق غلط، و حیصح نادرست، و درست و است یزندگ از یشکل

 قاعهده،  از نیتگنشتایو منظور. رندیگ می شکل آن از رونیب ای قبل نه و قاعده کی درون در جمالت
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 همهه  و نهدارد  وجهود  زبهان  از رونیه ب ییچ چیه ،منظر نیا از. است نهفته «یزبان یها یباز» مفهوم در

 یییه چ عهالم  ،رو نیا از. است کاربرد معنا،. ابدی می معنا خا  یزبان یباز و قاعده کی درون ییچ

 ،«مهن » لهذا . هاسهت  انسهان  انیه م واکهنش  و کهنش  روزه ههر  محصهول  بلکه ست،ین ما زبان از مستقل

 .(2972 ن،یتگنشتایو) هستند زبان یها برساخته «انسان» و «سوژه»

 و میمفهاه  هها، دهیه ا از ییهها همجموعه  گفتمهان : »کنهد  مهی  فیه تعر گونهه نیه ا را گفتمان فوکو

 و ابهد ی مهی  تیرسهم  جامعهه  کیه  در مقبول ینیب جهان عنوان به که است گریکدی با مرتبط یباورها

 نظهام  و چهارچوب  کیه  فتمهان گ.« دهد می شکل را یاجتماع عمل فهم و یبرا قدرتمند یچارچوب

 آگهاه  آن از خهود  هاانسان اما ؛ردیگ می شکل هاانسانت درس یباورها و میمفاهها،  هدیا از که است

 شهیاند و ریضم ،ذهن بر شدن، ساخته از پس ناشناخته محصول نیا. است ناشناخته شانیبرا و ستندین

: 2978)نظهری،   اسهت  ریپهذ  نامکا درآن تنها دنیشیاند که دشو یم لیتبد یقالب به شده، حاکم آنان

79.) 

 

 ی)مدظله العالی( و شهدارهبرمقام معظم  )ره(،امام گفتمان در ،مقاومت. 2

 یبهرا . اسهت  برخهوردار  یا ژهیه و گاهیجا از یرهبر و( ره) امام یاسیس یها شهیاند در مقاومت

 یفکهر  منظومهه  بهه  توجهه  بهدون  رانیه ا یاسهالم  یجمههور  نظام گفتمان در مقاومت مفهوم شناختن

 لیه نا یکهاربرد  مهدل  و یواقعه  فیتعر کی به توان ینم انقالب یرهبر و یاسالم انقالب گذارانیبن

 در را آن تحقق ،لیسب ینف یقرآن قاعده به تمسک با لهیالوس ریتحر کتاب در( ره) ینیخم امام. آمد

 اسهالم  حهوزه  رد تهر   موجهب  کفهار  با یتجار روابط اگر»: دانند یم یشدن محقق مقاومت طیشرا

 ایه  یاسه یس یالیاسهت  انیه م فهر   نجها یا در. شهود  یمه  واجب مسلمانان تمام بر روابط نیا ترک شود،

برقهرار   گانهه یب دول و یاسهالم  یهها  دولهت  نیبه  که یاسیس روابط اگر. ندارد وجود دشمن یفرهنگ

 نهها یا یاسه یس اسهارت  باعه   ایه  شود، مسلمانان اموال و بالد ،نفو  بر کفار تسلط موجب شود، یم

 «.است باطل شود، یم بسته که ییها مانیپ و است حرام روابط، یبرقرار گردد،

 آن ییمعنها  نظهام  اسهتخراج  و کشهف  و مقاومهت  حهوزه  در یرهبر و )ره(امام گفتمان نییتب با

 در یرهبهر  و )ره(امام گفتمان داد برون. افتی دست یگفتمان راهبرد نیا دادبرون و جینتا به توان یم

 یبند مقوله آن بودن یتهاجم و یانتقاد ،یانقالب مفهوم سه در را یخارج و یداخل تاسیس تیریمد
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 و یینههوگرا ،ینههیب واقههع بههر یمبتنهه یههیِگرا عمههل از یبههیترک یکههردیرو کننههده انیههب کههه کننههد یمهه

 .است یاسیس رفتار در مدبرانه ییگرا مصلحت

 کهه  اسهت  آن از یحهاک  نهه یزم نیه ا در شهده  انجام یها پژوهش و شهدا یها نامه تیوص مطالعه

 و شهود  یمه  دهیه د قشهر  نیه ا سهخنان  در یکسهان ی اتیه ادب شههدا،  مشاغل و التیتحص از نظر صرآ

 شههدا  گفتمان با شدن آشنا .است «ماندن یانقالب و بودن یانقالب» گفتمان انگریب مطالب نیا مجموع

 شهمار ه به  شههدا  یها نوشته دست به بازگشت در هدآ نیترمهم ماندن یانقالب و بودن یانقالب هنر و

 مها  دشهمنان  کهه  ییها یییانگ فتنه و ها توطئه تمام با کشور و یاسالم انقالب میخواه یم اگر .رود یم

 شناخت جی یراه ،میکن عبور نرم جن  از آنکه یبرا وبه اوج عیت برسد  دارند مرز یسو آن در

 .مییارایب آنان نتیز به را خود دیبا و میندار شهدا گفتمان

کارهایی که در زمینه شهدا و شهادت انجام شده اسهت، بهر اسها  روش تحلیهل محتهوا      اکثر 

توان به ناقص بودن این روش نسبت بهه تحلیهل    است که عالوه بر نقدهایی که در باال اشاره شد، می

هایی که بها تحلیهل محتهوای کیفهی دارد،      با وجود شباهت گفتمان اشاره کرد. روش تحلیل گفتمان

یی با این روش دارد. برای مثال، در حالی که تحلیل محتوای کیفهی، خهود را فقهط بهه     هایی ن تفاوت

کنهد، تحلیهل گفتمهان اواًل، مهتن را فراتهر از مهتن نوشهتاری، شهامل مهتن           متن نوشتاری محهدود مهی  

هها را بهه صهورت مسهتقل تحلیهل       دانهد؛ ثانیهاً، گهیاره    اجتماعی و به طورکلی هر نوع متن نمادین می

کنهد؛ ثالثهاً، عامهل قهدرت را در      لکه آنها را در مقایسه با متن کلی اجتماعی بررسهی مهی  کند، ب نمی

کند و با تجییه و تحلیل سایر فرایندهای نهادی و گفتمانی، روند بازتولیهد   های خود وارد می تحلیل

 دهد و در نهایت، در حهالی کهه تحلیهل محتهوای کیفهی      ها را در طول زمان نشان می یا تغییر گفتمان

دارد؛ تحلیل گفتمان با عمق بخشیدن به سهطح تحلیهل خهود،     تأکیدمحور بوده، بر نیت مؤلف  سوژه

دارد )کالنتهری،   تأکیهد کنهد و بهر گفتمهان     های خهود خهارج مهی    سوژه و مؤلف را از محور تحلیل

2918 :11.) 

 

 ها(. ارکان بیانیه گام دوم انقالب اسالمی)توصیه3

وم انقالب را با نگاه به چهل سال اول و در راستای کالم و پیهام  مقام معظم رهبری بیانیه گام د

 اند. امام)ره( و شهدای انقالب اسالمی به سوی چهل سال دوم انقالب تقریر فرموده
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 پژوهش و علمالف( 

. اسهت  ییتوانا ،ییدانا گرید یرو. است کشور کی قدرت و عیّت  لهیوس نیآشکارتر دانش 

 فهراهم  سهاله  سهت یدو قهدرت  و نفوذ ،ثروت خود یبرا توانست که بود دانش برکت به غرب یایدن

 جوامهع  به یغرب یزندگ سبک لیتحم با ،یاعتقاد و یاخالق یها انیبن در یدست یته وجود با و کند

 از سوءاسهتفاده  بهه  مها . ردیه گ دسهت  بهه  را آنهها  اقتصهاد  و استیس اریاخت علم، کاروان از مانده عقب

 دانهش   چشهمه  جوشهاندن  به کشور ازین به مؤکّداً اما م،یکن ینم هیتوص کرد، غرب آنچه مانند ،دانش

 2.میورزیم اصرار خود انیم در

 دو بهه  کیه نید اکنون. است باالتر جهان متوسّط از ما ملّت در قیتحق و علم استعدادهلل بحمد»

 رکنندهیغافلگ یجهان ناوران یبرا که یسرعت با و شده آغاز کشور در یعلم ییرستاخ که است دهه

 و دانهش  یهها  دستاورد. است رفته شیپ به ه  جهان در علم متوسّط رشد شتاب برابر ازدهی یعنه ی بود

 و دیرسهان  جههان  کشهور  سهت یدو از شیبه  انیم در شانیدهم رتبه به را ما که مدّت نیا در ما یفنّاور

 ارتقها  نینخست یها رتبه به دیپد نو و حسّا  یها رشته از یبرخ در و شد یجهان ناوران یشگفت  هیما

 بها  مها . است بوده یعلم میتحر و یمال میتحر دچار کشور که افتاده اتّفا  یحال در همه و همه داد،

 نعمهت  نیه ا و میه ا افتهه ی دست بیرگ یها رکورد به ساز، دشمن انیجر مخالف جهت در شنا وجود

 1«.گفت سپا  را خدا شب و روز دیبا آن خاطر به که است یبیرگ

 آغهاز  کی فقط تشیّاهم  همه با شده، یط راه نیا که است نیا میبگو خواهم یم من آنچه امّا»

 از دیه با. میابیه  دسهت  ها قلّه به دیبا م؛یعقب اریبس جهان دانش یها قلّه از هنوز ما. شتریب نه و است بوده

 صفر از ما م؛یعقب اریبس هنوز مرحله نیا از ما. میکن عبور ها رشته نیتر مهم در دانش یکنون یها مرز

  مسهابقه  که یهنگام در ،ها قاجار و ها یپهلو دوران در یعلم آور شرم یِماندگ عقب. میا کرده شروع

 شهتابان،  کهاروان  نیه ا از را مها  و کهرده  وارد مها  بهر  یسهخت   ضهربه  بهود،  شهده  شروع تازه ایدن یعلم

 یوله  م،یه رو یمه  شیپ شتاب با و ایم کرده آغاز را حرکت اکنون ما. بود داشته نگه عقب ها فرسن 

 بهه  همهواره  جانهب  نیا. شود جبران یافتادگ عقب آن تا ابدی ادامه باال شدّت با ها سال دیبا شتاب نیا

 و تهذکّر  بهاره  نیه ا در یجدّ و قاطع و گرم پژوهندگان، و پژوهش مراکی و انیدانشگاه و ها دانشگاه
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 بها  را راه نیه ا کهه  اسهت  آن جوانهان  شما از من یعموم  مطالبه نکیا یول ام، داده فراخوان و هشدار

 در یعلمه  انقهالب  کیه  یبنها  سهن  . دیریگ شیپ در جهاد کی همچون و شتریب تیّمسئول احسا 

 و دیه ییخ پها  بهه . اسهت  داده ییه ن یا هسته یشهدا لیقب از یدانیشه انقالب، نیا و شده گذاشته کشور

 2«.دیساز ناکام ،است مناکیب شدّته ب شما یعلم جهاد از که را توز نهیک و بدخواه دشمن

در همهین زمینهه پیهامبر اسهالم) (      .ترین درجهه بهه پیهامبران قهرار دارنهد      اهل علم در نیدیک

دانسهت شههدا چهه     پیهامبری کهه مهی    ؛«دوست دارم در راه خدا جن  کنم و شهید شوم» فرماید: می

 نیباتریاز ز یکی یی داشتند.کرد و همین آرزو را شهدای کربال ن آرزوی شهادت می د ونمقامی دار

. شههدا بهه علهم و    اسهت  «یآمهوز  علهم »خهود، سهفارش بهه     یایشهدا در وصا یها هیتوص نیو واالتر

 شویم. ای از آن را اینجا یادآور می اند که نمونه پژوهش دعوت کرده

گر ما بخواهیم بها افتخهار خهدمت    ا»نویسد:  میاش  نامه توتستانی در وصیت شهید محمد زارعی

مطالعهه و فراگیهرا علهم و تقهوا میسهر      بها  جهی  ه باید از لحها  فرهنگهق قهوا باشهیم و ایهن به       ،کنیم

 «.شود نمی
 

 اخالق و تیّمعنوب( 

 در مهان یا و توکّهل  ثار،یا اخال ،: لیقب از یمعنو یها ارزش کردن برجسته یمعن به تیّمعنو 

 کمهک  گذشت، ،یرخواهیخ :چون ،ییها تیفضل تیرعا یمعن به اخال  و است، جامعه در و خود

 و تیّه معنو. اسهت  کهو ین اتیّه خلق رسهای  و نفهس  بهه  اعتماد تواضع، شجاعت، ،ییراستگو ازمند،ین به

 بهودن  ؛نهد ا جامعهه  یاصهل  ازیه ن و یاجتمهاع  و یفرد یهاتیّفعّال و ها حرکت  همه  دهنده جهت اخال 

 بها  یحتّه  معنویت و اخال ، نبودن و سازد یم بهشت ،یمادّ یها کمبود با یحتّ را یزندگ طیمح آنها

 1.ندیآفر یم جهنّم ،یمادّ یبرخوردار

 بهار  بهه  یشهتر یب برکهات  ،کنهد  رشهد  شهتر یب هرچهه  جامعهه  در یاخالق وجدان و یمعنو شعور»

 هها  حکومت یهمراه بدون جهاد، و تالش نیا و است تالش و جهاد محتاج گمان یب ن،یا آورد؛ یم

 پهس  د،یه آ ینمه  دسهت  بهه  فرمهان  و دسهتور  بها  البتّهه  ت،یّمعنو و اخال . افتی نخواهد یچندان قیتوف
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 و یاخالقه  رفتهار  و منش دیبا خود ،اوّالً امّا کنند، جادیا قاهره قدرت با را آن توانند ینم ها حکومت

 در یاجتمهاع  یها نهاد به و کنند فراهم جامعه در آن رواج یبرا را نهیزم ،اًیثان و باشند، داشته یمعنو

 معقهول ای  وهیشه  ابه  اخهال ،  و تیّه معنو ضهدّ  یهها  کهانون  بها  برسهانند؛  کمک و دهند دانیم باره نیا

 2«.کنند یجهنّم ب،یفر و زور با را مردم ها یجهنّم که ندهند اجازه ،خالصه و یندیبست

 ضهدّ  یهها  کهانون  اریه اخت در یخطرنهاک  اریبسه  امکهان  ر،یه فراگ و شهرفته یپ یا رسهانه  یها ابیار»

 و جوانهان  پهاک  یهها  دل بهه  دشهمنان  روزافهیون  تههاجم  اکنون هم و اند نهاده اخال  ضدّ و تیّمعنو

 مسهئول  یهها  دستگاه. مینیب یم خود چشم به را ها ابیار نیا از یریگ بهره با ،نونهاالن یحتّ و نوجوانان

 صهورت  مسهئوالنه  کهامالً  و هوشهمندانه  دیه با که دارند عهدهرب نیسنگ یفیووا باره نیا در یحکومت

 رو شیپ  دوره در. ستین یرحکومتیغ یها نهاد و اشخا  از تیّمسئول رفع یمعن به البتّه نیا و رد؛یگ

 1«.شود اجرا و میتنظ جامع مدّت انیم و مدّت کوتاه یها برنامه ها باره نیا در دیبا

هایشهان را دعهوت بهه اخهال  و معنویهت       های خود جامعه و خهانواده  نامه همه شهدا در وصیت

 شویم. ای از آنها را یادآور می اند. در اینجا نمونه کرده

بعضق از مهردم خهدا    :«من النا  من یعبد اهلل علق حرآ و»: صنعتکار نیحس دیشه نامهتیوص

اندیشهه کهن کهه مها از      .عبادتشهان معنهق و روح نهدارد    ؛کننهد  را بر حرآ و لق لقه زبان عبادت مهق 

« ذکر خدا» ،عبادت استکه هاا انسانق در اسالم  از ارزش یکق ،بدون شک .گونه افراد نباشیم این

 .نتیجه اسهت  وگرنه بق ،حسن نیت قلبق همراه باشد واخال   ،ولق همین عبادت باید با صد  ؛ستا

 ،شا ضههع سیاسههیامو ،فکههرش ،سههخنش .عههدالت و اخههال  نبههوا اسههت ا،امههام امههت مجسههمه تقههو

ه در  معرفهت و سرمشهق معنویهت و    ههاا شهر  و غهرب همه     ش در برابهر قهدرت  های گیری جهت

 ،بهال  نجات و رستگارا تو و من مشرو  به طق مراحلق است که این عارآ سهبک  .آزادگق است

ولمات است  ،این مرحله بق همرهق خضر مکن طق: »به قول حافظ .طق کرده است ،حضرت امام

 .«بتر  از خطر گمراهق
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 اقتصاد ج(

 مهههمّ عامههل و قههوّت  نقطههه ،یقههو اقتصههاد. اسههت کننههده نیههیتع یِدیههکل  نقطههه کیهه اقتصههاد

 و سهلطه  ،نفهوذ  سهاز  نهیزم و ضعف  نقطه ف،یضع اقتصاد و است کشور یرینفوذناپذ و یریناپذ سلطه

  جامعهه  هدآ اقتصادالبته . گذارد یم اثر بشر اتیّمعنو و اتیمادّ در غنا و فقر. است دشمنان دخالت

 اقتصهاد  تیه تقو بهر  تأکید. دیرس ها هدآ به توان ینم آن بدون که است یا لهیوس امّا ست،ین یاسالم

 و اسراآ، یب و اندازه به مصرآ محور، عدالت عیتوز ت،یّفیک با و انبوه دیتول بر یمبتن کشور مستقلّ

 2.است خردمندانه یتیّریمد مناسبات

 ،یدرونه  مشهکل  اصهالح  صهورت  در کهه  اسهت  دشهمن های  وسوسه و میتحر یرونیب چالش»

 یتیّریمهد  یهها  ضهعف  و یساختار وبیع از عبارت یدرون چالش. شد خواهد اثر یب یحتّ و اثر کم

  طهه یح در کهه  اقتصهاد  از ییهها  بخهش  بودن یدولت نفت، به اقتصاد یوابستگ وب،یع نیتر مهم. است

 یرویه ن تیّورف از اندک  استفاده ،یداخل تیّورف و توان به نه و خارج به نگاه ست،ین دولت فیووا

 و اقتصهاد  یهی اجرا یهها  استیس ثبات عدم سرانجام و نامتوازن، و وبیمع یبند بودجه کشور، یانسان

 یهها  دسهتگاه  از ییهها  بخهش  در مسهرفانه  یحتّه  و دیه زا یهها  نهه یهی وجود و هاتیّاولو تیرعا عدم

  طبقهه  در یدرآمهد  فقر ها،جوان یکاریب لیقب از ،مردم یزندگ مشکالت نهایا  جهینت. است یحکومت

 1«.است آن امثال و فیضع

 یبهرا  یهی اجرا یهها  برنامهه  دیه با که است یمقاومت اقتصاد یها استیس مشکالت، نیا حلّ راه»

 اقهدام  و یریگیپ ها دولت در ت،یّمسئول احسا  و یکار نشا  و قدرت با و هیّته آن یها بخش  همه

 و اقتصههاد کههردن یمردمهه آن، شههدن انیههبن دانههش و شههدن مولّههد کشههور، اقتصههاد یههیزا درون. شههود

 شهد،  اشهاره  آن بهه  قهبالً  کهه  ییهها تیّه ورف از اسهتفاده  بها  ییگرا برونو  دولت، نکردن یگر یتصدّ

 یهها  دانسته بر مسلّط و مؤمن ،دانا ،جوان  مجموعه کی ،گمان یب. هاست حل راه نیا مهمّ یها بخش

 تیّه فعّال دانیه م دیه با رو شِیپ دوران. برسند مقاصد نیا به توانست خواهند دولت درون در یاقتصاد

 9«.باشد یا مجموعه نیچن
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 یکسه  نکهه یا. اسهت  کشهور  داخل در ها حل راه  همه که بدانند کشور سراسر در ییعی جوانان»

 ضهدّ  مقاومهت  ههم  میتحهر  علّهت  و اسهت  میتحهر  از یناش صرفاً یاقتصاد مشکالت» که کند گمان

 زدن  بوسهه  و دشهمن  برابر در زدن زانو حل، راه پس است؛ دشمن برابر در نشدن میتسل و یاستکبار

 قلهم  و زبهان  از گهاه  هرچنهد  غلط، سراپا لِیتحل نیا. است ینابخشودن ییخطا ،«است گرگ  پنجه بر

 کهه  اسهت  یخارج  توطئه و فکر یها کانون آن، منشأ امّا شود، یم صادر یداخل زدگان غفلت یبرخ

 2«.شودیم القا یداخل یعموم افکار و رانیگ میتصم و سازان میتصم به زبان صد با

نامهه   امام خمینی)ره( بهه عنهوان مقتهدای شههدای دفهاع مقهد  و انقهالب اسهالمی در وصهیت         

 یمانهدگ  عقهب  همهه  نیه ما پهس از ا  اجیکه احت میفیایب دیبا نجایادر »فرمایند:  شان می سیاسی و الهی

 یبهه آن معنه   نیه ا و ریاسهت انکارناپهذ   یقتیحق ی،خارج یهای بیرگ کشورها به صنعت یمصنوع

نامهه   )امهام خمینهی)ره(، وصهیت   « یماز دو قطب وابسته شو یکیبه  شرفتهیدر علوم پ دیکه ما با ستین

 الهی ه سیاسی(.
 

 فساد با مبارزه و عدالت د(

 و هها  کشهور  نیچهرک   توده یاسیس و یاخالق ی،اقتصاد فساد. گرندیکدی ملیوم و الزم دو نیا 

 تیّمشهروع  بهه  زننهده  ضهربه  و رانگریو  ای زلیله شود، عار  ها حکومت  بدنه در اگر که ستها نظام

 از فراتههر یتیّمشههروع ازمنههدین کههه یاسههالم یجمهههور چههونهم ینظههام یبههرا نیهها و آنهاسههت؛

 رسهای  از تهر  یانیه بن و تهر  یجهدّ  اریبسه  اسهت،  یاجتماع تیّمقبول از تر ییمبنا و مرسوم یهاتیّمشروع

 خهود  حکومت یعنی ،خیتار حکومت نیتر یعَلَو در یحتّ است،یر و مقام ،مال  وسوسه. هاست نظام

 یجمههور  در دیه تهد نیه ا بُهروز  خطهر  پهس  لغیانهد،  را یکسهان ( السّهالم  هیه عل) نیرالمؤمنیام حضرت

 دیه بع هرگهی  دادند، یم یستیز ساده و یانقالب زهد  مسابقه مسئوالنش و رانیمد یروز که هم یاسالم

 یقوا در قاطع یرفتار و نییبیت ینگاه با کارآمد یدستگاه که کند یم جابیا نیا و ست؛ین و نبوده

 یهها  دستگاه درون در ژهیوه ب کند، مبارزه فساد با یواقع یمعنا به و باشد داشته دائم حضور گانه سه

 1.یحکومت
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 از یاریبسه  بها  سهه یمقا در یاسهالم  یجمههور  حکومهت  کهارگیاران  انیم در فساد نسبت البتّه»

 اسهت  کمتر یبس بود، فسادپرور و فساد پا تا سر که طاغوت میرژ با خصو ه ب و گرید یها کشور

 رقابهل یغ ،هسهت  آنچهه  یحتّه  یوله  ؛اند داشته نگاه را خود سالمت غالباً نظام نیا مأموران بحمداهلل و

 یجمههور  حکومهت  مقامات  همه تیّمشروع شر  یاقتصاد طهارت که بدانند دیبا همه. است قبول

 در خداونهد  از و ینهد یبگر حهرام   لقمهه  از و باشهند  برحذر صیحر طانیش از دیبا همه. است یاسالم

  نطفهه  لیتشک از ت،یّحساس و تیّقاطع با دیبا یدولت و ینظارت یها دستگاه و بخواهند کمک باره نیا

 و جههادگر،  و مهان یا بها  ییهها  انسهان  ازمنهد ین مبهارزه  نیه ا. کننهد  مبارزه آن رشد با و یریشگیپ فساد

 تهالش  از اسهت  یاثرگهذار  بخهش  ،مبهارزه  نیه ا. اسهت  ینهوران  ییها دل و پاک یدستان با الطّبع عیمن

 2«.برد کار به عدالت استقرار راه در دیبا یاسالم یجمهور نظام که یا جانبه همه

 یدارا ییه ن یاسالم یجمهور در و است یاله یها بعثت  همه  هیّاوّل یها هدآ صدر در عدالت»

 صهورت  بهه  و هاسهت  نیسهرزم  و هها  زمهان   همهه  در مقدّ  یا کلمه ن،یا .است گاهیجا و شأن همان

 ،ینسهب  صهورت  به یول ؛شد نخواهد سّریم( فداه ارواحنا) عصر یّول حضرت حکومت در جی کامل،

 یجمهور. است قدرتمندان و حاکمان ژهیوه ب ،همه  برعهده یا ضهیفر و ممکن وقت همه و جا همه

 در البتّه و رفت؛ کوتاه یا اشاره بدان قبالً که است برداشته یبلند یها گام ،راه نیا در رانیا یاسالم

 و سهکوت  الاقهل  و یینما واژگونه  توطئه و ردیگ صورت یشتریب یها کار دیبا آن حیتشر و حیتوض

 1«.دشو یخنث است، انقالب دشمنان یجدّ  برنامه اکنون که یساز پنهان

 از و بتپهد  هها تیّه محروم رفهع  یبهرا  دیه با دائم طور به مسئوالن یها دل ،یاسالم یجمهور در»

 جهرم  تنهها  نهه  ثروت کسب یاسالم یجمهور در. باشد مناکیب شدّته ب یطبقات قیعم یها شکاآ

 و یخهوار  ژهیو به دادن دانیم و یعموم منابع عیتوز در ضیتبع امّا هست، یین قیتشو مورد که ستین

 غفلهت  نیهمچنه  .اسهت  ممنوع شدّته ب انجامد، یم یعدالت یب به همه که یاقتصاد بگرانیفر با مدارا

 ن،یقهوان  و هها  اسهت یس قالب در سخنان نیا. ستین قبول مورد رو چیه به ت،یحما ازمندِین یها قشر از

 زمهام  اگهر  و هاسهت؛  جهوان  شهما  بهه  دیام چشم آن  ستهیشا یاجرا یبرا یول است، شده تکرار ها بار
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ه ستنده ین کهم  بحمداهلل کهه  کاردان و دانا ی،انقالب ،مؤمن جوانان به کشور گوناگون یها بخش  اداره

 2.«شد خواهد برآورده دیام نیا شود، سپرده

ههای خهود مهردم و جامعهه را بهه عهدالت و مبهارزه بها فسهاد دعهوت            نامهه  همه شهدا در وصیت

 شویم. میها را در اینجا یادآور  نامه اند. یک نمونه از این وصیت کرده

احکهام   ؛اسهالم  خیتهار  گانخواههان و رزمنهد   : با درود بر تمام عهدالت یارسالن گودرز دیشه

منهافق   انذیه و مو گهران  لهه یح اسهت.  عدالت در برابهر جبهاران بهوده    یبرا ایو انب امبرانیتوسط پ یاله

و  یدر صهدد شکسهت اسهالم الهه     هها  لهه یو ح ها رن یاند و با ن خط عدالت وارد شده نیا یرودررو

 هستند. یمحمد

 

 یآزاد و استقاللهـ( 

 گهر  سهلطه  یهها  قهدرت  ییزورگهو  و لیه تحم از حکومت و ملّت یآزاد یمعن به یملّ استقالل

  همهه  یبهرا  دنیشه یاند و کهردن  عمهل  و یریگ میتصم حقّ یمعنا  به یاجتماع یآزاد و است؛ جهان

 ندی هاانسان به یاله  هیّعط دو هر نیا و اند یاسالم یها ارزش  جمله از دو هر نیا و است؛ جامعه افراد

 منیلهت . ندهسهت  دو نیه ا نیتهأم  به مووّف ها حکومت. ستندین مردم به ها حکومت تفضّل کدام چیه و

  سهاله  چههل  جههاد  بها  رانیه ا ملّت. اند دهیجنگ آن یبرا که دانند یم شتریب یکسان را استقالل و یآزاد

 1.آنهاست  جمله از خود

 ،واال انسهان  ههیار  هها  صهد  آوردِ خهون  بلکه دستاورد، ،یاسالم رانیا یکنون یآزاد و استقالل»

 انقهالب   بهیّط  شجره ثمر نیا. تیّانسان عیرف یها رتبه در همه یول جوان، غالباً است؛ فداکار و شجاع

 مخصوصهاً هه   همهه . داد قرار خطر در توان ینم مغرضانه، بعضاً و لوحانه ساده یها هیتوج و لیتأو با را

 دینبا «استقالل» که است یهیبد. وجودند  همه با آن از حراست به مووّف ه یاسالم یجمهور دولت

 بها  تقابهل  در دیه نبا «یآزاد» و خود، یها مرز انیم در کشور اقتصاد و استیس کردن یزندان یمعن به

 9«.شود فیتعر یعموم حقو  و یاله یها ارزش ،قانون ،اخال 
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نامهه یکهی از    ، وصهیت  انهد. بهرای نمونهه    انقالب اسالمی سفارش کردهشهدا همواره به دفاع از 

  کنیم. شهدا را نقل می

خدا را شکر کنید که در این عمری که  ،ادران و خواهرانبر :یدیرش دیحم دیشه نامه تیوص

از آن مراقبت کنیهد و   ،شاهد چنین تحول عظیمی بودید. قدر این انقالب را بدانید ،اید خدا گرفتهاز 

قهانون اساسهی و نظهام ایهن      زند. و بر زمین میکند  میبه متاع قلیل دنیا دل نبندید که شما را منحرآ 

آن را و  درا سبک نشماریاست ه  که خواسته شهیدان، نگهداری و پاسداری از آن بوده ه جمهوری  

اگهر خهود را   ؛ دافع این انقهالب نباشهیم  ولی م ،نیمیواقعاً شرم دارد که این شهدا را بب .گرامی بدارید

 .ایمآماده کرده
 

 دشمن با یمرزبند ی وخارج روابط ،یملّ عزّتو( 

  صهحنه . انهد  یالملله  نیبه  روابط در «مصلحت و حکمت عیّت،» اصلِ از ییها شاخه سه، هر نیا

 نهضهت  دیه جد تحهرّک : وهورند  آستانه در ای افتهی تحقّق که است ییها دهیپد شاهد امروز ،یجهان

 یهها  استیس شکست سم؛یونیصه و کایآمر  سلطه برابر در مقاومت یالگو اسا  بر یاسالم یداریب

 حضهور  گسهترش  منطقهه؛  در آنهها  خهائن  همکهاران  شهدن  ریه گ نیزم و ایآس غرب  منطقه در کایآمر

 2.سلطه جهان سراسر در آن عیوس بازتاب و ایآس غرب در یاسالم یجمهور یاسیس  قدرتمندانه

 رانیمهد  حکمهت  و شهجاعت  بها  جهی  که است یاسالم یجمهور عیّت مظاهر از یبخش نهایا»

 ،بیه فر شهامل  عمومهاً  آنهها  یها شنهادیپ ند؛ا نگران سلطه نظام سردمداران. آمد ینم دست به یجهاد

 یهها  دولهت  از یتعهداد  کهار،  تیه جنا یکها یآمر بهر  عهالوه  رانیه ا ملّهت  امروز. است دروغ و خدعه

 بها  را خود یمرزبند دیبا یاسالم یجمهور دولت. داند یم اعتماد رقابلیغ و گر خدعه یین را ییاروپا

 از نکنهد؛  ینینشه  عقهب  ههم  گهام  کیه  خهود،  یملّه  و یانقالبه  یهها  ارزش از کند؛ حفظ دقّت با آنها
 و باشهد  داشهته  نظهر  در را خهود  ملّهت  و کشهور  عیّت حال، همه در و نهراسد؛ آنان پوچ یها دیتهد

 در. کند حل آنان با را خود حل قابل مشکالت ،یانقالب موضع از البتّه و انهیجو مصلحت و مانهیحک

 یمحصهول  یمعنهو  و یمهادّ  انیه ز جی ،آن با مذاکره و ستین متصوّر یمشکل چیه حلّ کایآمر مورد

 1«.داشت نخواهد
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. خهواهم کهه همیشهه در صهحنه باشهند      از مردم شههیدپرور مهی   :حسین ترك دیشهنامه وصیت

گذارند که خللی بر جمههوری اسهالمی    ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی ابرقدرت

یهم و آن را تها جهان    ا هپذیرفتبا جان و دل انقالب را  ،ها بدانند که ما مردم ایران وارد شود. ابرقدرت

نگذارنهد و بهه   خواهم رهبهر و ولهی فقیهه را تنهها      حفظ خواهیم کرد. من از مردم میدر بدن داریم، 
 دستورات ایشان عمل کنند.

 

 یزندگ سبک ز(

 اکتفها  جملهه  نیهمه  به و گذارمیوام گرید یفرصت به را آن. است اریبس باره نیا در الزم سخن
 ی،اخالقه  جبهران  یبه  یهها  انیه ز ران،یه ا در یغربه  یزنهدگ  سبک جیترو در غرب تالش که کنمیم

 هوشمندانه و جانبه همه یجهاد آن، با مقابله است؛ زده ما ملّت و کشور به یاسیس و ینید ی،اقتصاد

 معظهم  د نظهر رهبهر  ورمه ههای   کتهه یکهی از ن  2.هاست جوان شما به ،آن در دیام چشم باز که طلبدیم

اجرای سبک زنهدگی اسهالمی در جامعهه     ،انقالب اسالمی در تدوین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 است که برای تحقق آن باید شهدای دوران دفاع مقد  را الگو قرار داد.
 

 . پیشینه پژوهش3
ترسیم نقشه موضهوعی اسهناد جنه  تحمیلهی     »در تحقیقی با نام  زاده راوری محمودی و توکلی ه

انهد کهه چنهدین     نتیجه گرفته« نامه فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان( )مطالعه موردی وصیت

شهدگان جنه     نامه شهدای جن  تحمیلی عرا  علیه ایهران و کشهته   محور و تفاوت در وصیت

مایه و ذهنیت رزمندگان  های اساسی بین این دو گروه، در درون جهانی دوم وجود دارد. تفاوت

رفته از رفتار و نیی در وجود عنصر ایدئولوژی است. ایدئولوژی اسالمی با محوریت مفاهیم برگ

زند و آن را  نامه شهدای جن  تحمیلی موج می بیرگان دینی، به ویژه شهدای کربال در وصیت

زاده راوری،  سهازد )محمهودی و تهوکلی    شدگان جن  جهانی دوم جدا می نامه کشته از وصیت

 (.15ه71: 2915

رای تقویت فرهنه   نامه شهدا، راهکاری ب بازخوانی وصیت»ه اخوان ارمکی در تحقیقی با عنوان 
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نتیجه گرفته است که شهدا عاشقانه و با آگاهی کامل از فرمهان ولهی فقیهه و بها     « ایثار و شهادت

الگو گرفتن از عاشورائیان، برای پاسداری از دین و نگهداری از میهن به سوی جبهه شهتافتند و  

 (.http:// civilica. Com/doc/22618 به فیض شهادت رسیدند )

بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنه  تحمیلهی اسهتان    »و امیریان نیی در تحقیقی با نام  ه اعتمادزاده

نامه شههدا در راسهتای برنامهه     نامه آنها نتیجه گرفته است که وصیت با استناد به وصیت« کرمانشاه

 (.2915مکتبی اسالم است )اعتمادزاده و امیریان، 

نامهه   فراینهد تفکرآفرینهی در وصهیت   »وان ( در تحقیقهی بها عنه   2911) شالپوش و فاطمه حیهدری  ه

ههای نظهری ادبیهات پایهداری در مقایسهه بها        اندکهه تفهاوت   نتیجهه گرفتهه  « شهدای دفاع مقهد  

انهد از: نقهش جنهه ،    عبههارت هها  ویژگهی ی آن اسهت. ایههن  هها  ویژگههیههای دیگهر، در    ادبیهات 

سهازی دربهاره    های دفاعی آن، عیت و شرآ و شجاعت، معرفی اسالم بهه دنیها و خهاطره    انگییه

 های شهدا. آرمان

نتیجهه  « های شههدا  نامه نماز و آثار آن در سیره وصیت»( در تحقیقی با نام 2918) ه مرضیه رضانژاد

ها و منش عبادی شهدا بهه شهمار    ترین توصیه گرفته است که نماز، به ویژه نماز اول وقت از مهم

رکت مستمر و هدفمنهد در نمهاز جمعهه    فراوان شهدا به اقامه نماز به جماعت و ش تأکیدرود.  می

 ستییی است. شناسی و دشمن ها در مسیر دشمن بیانگر توجه ویژه آنان به همبستگی میان مسلمان

 

 شناسی تحقیق . روش6
. است یاسناد ،قیتحق روش ی دارد ولیتحل ی ه فیتوص تیماه و یکاربرد تیاهم پژوهش نیا

 پهژوهش  لهئمسه  مقاله نیا .است شده یگردآور مدارک و اسناد مطالعه قیطر از هم الزم اطالعات

 ،ریه اخ یهها  سهال  در گفتمهان  لیه تحل. کهرد  خواههد  یبررسه  گفتمهان  لیتحل روش اسا  بر را خود

 محصهول  عمهدتاً  هیه نظر نیه ا رشهد . است افتهی یاجتماع علوم مختلف یها حوزه در یعیوس کاربرد

 چهرخش  یین و یشناس جامعه ی واسیس علوم همچون ییها رشته در ه ویژهب ،سمیویتیپوز از یتینارضا

 ک،یه هرمنوت چهون  یاتیه نظر و ها روش رواج نیهمچن. است 2188 دهه در یاجتماع علوم در یزبان

 گفتمهان  لیه تحل. انهد  داشهته  تأثیر گفتمان لیتحل هینظر گسترش بر ییپساساختارگرا و یانتقاد هینظر

جامعه آمهاری ایهن پهژوهش، تمهام آثهار شهفاهی و        .شود یم شامل را اتینظر از یعیوس فیط خود
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هههای سههرداران و فرمانههدهان هشههت سههال دفههاع مقههد        نامههه مکتههوب و بههه خصههو  وصههیت  

هها،   نامه ( است. گفتنی است در این پژوهش عالوه بر بررسی خا  وصیت2918تا  2951های )سال

ا نیهی در صهورت لهیوم،    آثاری همچون سخنرانی، کتاب یا سایر کردارهای غیرزبانی گفتمانی شهد

گیرد تا از این طریق بتوانیم ارکان گفتمان مقاومت انقالبی شههدا را   مورد بررسی و ارزیابی قرار می

مالحظات »و با توجه به « هدفمند»ها را باید به صورت  وجو کنیم. در این تحقیق کیفی، نمونه جست

« گیهری نظهری   نمونهه »تهر،   به بیهان دقیهق  و « گیری هدفمند نمونه»انتخاب کرد. لذا شیوه کار، « نظری

نمایی بوده، بتوانند آن گونه یها سهنخ    شوند که گونه هایی انتخاب می خواهد بود. در این شیوه، نمونه

یابهد کهه بررسهی نمونهه جدیهد،       گیری تا آنجا ادامه مهی  را به بهترین وجه نمایندگی کنند. این نمونه

برسیم. بنابراین، حجم نمونهه نیهی   « اشباع»صطالح، به مرحله اطالعی بر اطالعات پیشین نیفیاید و به ا

 (.99: 2918بینی نیست )کالنتری،  وجه قابل پیش به هیچ

 

 های پژوهش یافته
 نظهر  از کهه  مهواردی  شهده و  پرداختهه  مقاومهت انقالبهی شههدا    گفتمان دهی شکل به ،ادامه در

 روش بها  شهدا یها نامه تیوص دربه ویژه  و آثار در ،است بوده گفتماناین  یاصل ارکان ،پژوهشگر

 .است شده یریگیپ موفه و الکال گفتمانِ لیتحل

 

 ارکان مقاومت انقالبی از منظر شهدا

 
 گرایی و خدامحوری نامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن اسالم ای از وصیت . خالصه1 جدول

 نام شهید تحلیل نمونه رکن

الم
اس

 
را
گ

ی
ی

 

 ائمههه و خههدا رسههول بههر سههالم و درود بهها

 ایهن  زمانمهان  امهام  بر سالم با و معصومین

 امهام  حقش بر نایب و بشریت عالم منجی

 اهلل حیب امت تپنده قلب این خمینی،

 ائمهههه) (، اسهههالم پیهههامبر بهههر ایشهههان

 امهت  امهام )عج(، زمان امام)ع(، معصومین

 خههود، ایههن کههه فرسههتد مههی سههالم... و

بهه   یمهانِ بهر اعتقهاد و ا   تأکیهد  دهنده نشان

 اسالم است. 

 امامی جاسم
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 نام شهید تحلیل نمونه رکن

 انها » هسهتی  به نیستی از ما آمدن از غر 
 الیهه  انها » رویهم  یم کجا به اینکه. است «هلل

 یعنهی  ایهم، آمده چه برای. است «راجعون
 مها  ،«لیعبدون اال و االنس الجن خلقت ما»

 . ایمآمده عبادت برای

انسهان از منظهر    ینشبهه فلسهفه آفهر    اشاره
 اعتقهاد  اوج ایهن  کهه  دارد قهرآن  و اسالم
 امامی جاسم .رساند می را قلبی

 بهه  شههادت  و وحهدانیت  بهه  اقرار از پس
 و(  )اکههرم رسههول حضههرت رسههالت
 حقانیت به شهادت و طاهرین ائمه امامت
 کتهاب،  و حسهاب  قیامهت،  قهرآن،  اسالم،
 و.... محشر

 تمامی به خود نامه وصیت ابتدای در ایشان
 از که دهد می شهادت شیعه یک معتقدات
 .گیرد می نشأت ایشان اعتقاد شدت

 یاسالم محمد
 نسب

 دشهمن  که حالق در رختخواب در مردن
 بهه اسهت،   کهرده  علم قد اسالم محو براا
 نخواههد  دیگهرا  چیی ذلت و خوارا جی
 و اسهالم  ههاا جن  شیوه با یق. آشنابود

 . دانم مق الزم را اسالم رزمندگان

آماده دفاع از اسالم در  جان، پای تا ایشان
دسهتورات   یعو کامالً مط ،برابر دشمنانش

 یهدن جنگ یوهاست شه  معتقد و استاسالم 
 .فراگرفتاز اسالم  یدبا ییرا ن

 یاسالم محمد
 نسب

 به و داشتم جان هیاران کاش، ای! خدایا
 و قهرآن  و اسهالم  راه در تهو  رضای خاطر
 .دادم یم عییی امام راه و اسالمی انقالب

انقهالب   ییاسالم و ن یتتام به حقان اعتقاد
  یاسالم

 محمد علی
 ابولوردی کرمی

 شیرازی

 در باشهید،  داشته اسالمی برخورد مردم با
 مواوهب  و برداریهد  قدم قرآن و اسالم راه
 خدا از شما دوری باع  شیطان که باشید
 .نشود

 در تعامل با مردم یرفتار اسالم 

 غالم حسین
 رشید ارباب

 و رهبههری مقههام از اطاعههت و وحههدت بهها
 پاسههداری و اسههالم دسههتورات از پیههروی
 دسهتاوردهای  و اسهالمی  انقالب از جدی
 بر نقش و خنثی را استکبار یها توطئه آن،
 .کنید آب

 از پیروی با دشمن های توطئه سازی خنثی
 اسالم دستورات

 بهرامیان مرتضی

 مکتههب  اسههالم! اللهههی حههیب امههت ای
 بها  اسهالمی  انقهالب  و اسهت  یسهاز  انسان

 امههت، امهام  صهحیح  رهبهری  و رهنمودهها 
 .شود جهانی تا رود یم شکن،بت خمینی

 اسالم مکتب سازی انسان قدرت

 جمال سید
 فلک دربان
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 طلبی نامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن شهادت ای از وصیت . خالصه2جدول 

 نام شهید تحلیل نمونه رکن

ار
اک
د
ف

 ،ی
ار
ایث
 و 

ت
اد
شه

 
طلب
 ی

 ترشیرین عسل از شهادت که کنید باور

 بروید، شهادت کلمه بطن در اگر. است

 کشهته  چقهدر  کهه  شهد  خواهیهد  متوجه

 .است شیرین خدا راه در شدن

 از تر شیرین خدا راه در شدن کشته

 عسل

 خادم محمود

 سیدالشهدا

 ایههن آبههروی بههه خداونههد خههواهم مههی

 او از و شهود  راضهی  مها  از سلحشوران،

 راه در شهههادت را مههرگم خههواهم یمهه

 .دهد قرار خودش

 رشیدی حمید خداوند از شهادت آرزوی و طلب

 در تههاکنون اسههالمی انقههالب آغههاز از

 ینصهرنی  ناصهرا  مهن  ههل  ندای به پاسخ

کهربال و بهه    سیدالشههدا،  ثاراهلل، حسین

 و دنیهها درشهههادت  یهها یههارتعشههق ز

 ...آخرت در شفاعتش

 یاری به پاسخ و)ع( حسین امام به عشق

 در را خود گذشته و ایشان از خواستن

 ...دیدن حسین کربالی

 محمود

 اللهیامان

 عشا  اولیا، به فقط خداوند که شهادتق

 داشهته،  ارزانهق  خهود  خالص بندگان و

 علیه سالحق، هیچ با دشمن که شهادتق

 بهه  عالقهه . آیهد  مبهارزه  به تواند نمق آن

 لحظههه آخههرین تهها را انسههان شهههادت،

 . کند می مقاوم

 بندگان از خاصان به تنها شهادت مقام

انسان را در  طلبیشهادت. رسد می خدا

مقابل دشمنان سرسخت و مقاوم بار 

 یرناپذ و لذا انسان را شکست آورد یم

 .کند یم

 محمد

 نسب اسالمی

 تکامل انسان است.  ییحد نها شهادت

 و مبههارزه در  حسههین سههرورم از مههن

 .امگرفته یاد را شهادت در  و جهاد

 ایشان که است)ع( حسین شهدا الگوی

 درجات اعال به و ساخته مبارز را

 .است رسانده

 محمدرضا

 دانش موحد

 تهرین یکهار  اسالم، قامو  در شهادت

 شرک و جور و ولم پیکر بر را ضربات

 یختههار زد. خواهههد و زنههد مههی الحههاد و

 را ثابت کرده است. یناسالم ا

 و کوبنده باطل اهل بر شهادت تأثیر

 .بود خواهد کاری

 محمدابراهیم

 همت
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 نام شهید تحلیل نمونه رکن

 موازنهه  شههادت  و خهون  مکتب طبق ما

 .دانیم می ایمان در را قوا

 اسهالم  و باطهل  بر حق شمشیر، بر خون 

 خواههد  و هسهت  و بهوده  پیهروز  کفر بر

 .بود

 جن  جمله از و امور به شهدا نگاه

 تنها و نبوده مادی صرفاً نگاهی

 سرنوشت کنندهتعیین مادی های سالح

 یمانبلکه در اسالم ا نیست؛ جن 

 خواهد بود. کنندهیینتع

 محمود

 اللهی امان

 نسهبت  کهه  ایعقیده براسا  جانباین

 بهها دارم، شهههادت مکتههب و اسههالم بههه

 عههازم آهنههین ایاراده و راسههخ عیمههی

 بهه  نسهبت  را خهود  دیهن  تا امشده جبهه

 شهادت که موقعی چون کنم؛ ادا اسالم

 شهههید افتخههار ماسههت، سههعادت باعهه 

 .داریم را اسالم راه در شدن

 به نسبت دین ادای و شهادت به عقیده

 اسالم

 اهللهدایت

 ثمرمند

 
 خواهی نامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن آزادی ای از وصیت . خالصه3جدول 

 نام شهید تحلیل نمونه رکن

اد
آز

 ی
اه
خو

 ی

 عدل نشر یبرا و قرآن و اسالم حفظ یبرا ما

 یایه اح ،محرومهان  حقهو   احقا  ،لتیفض و

 و قهت یطر یمبهان  سهاختن  و اسهالم  دستورات

 .میا کرده امیق یآزاد

قیههام بههرای احیههای اسههالم و تههأمین    

 آزادی 
 علی قنبری حسن

 پهها  را یآزاد نیهها کههه کههنم مههی سههفارش

 اریبسه  یانیه عی خون با یآزاد نیا که دیبدار

 دعها  ،آخهر  دراسهت.   آمهده  دسهت  به یادیز

 سهفارش  ی؛اسهالم  انقهالب  ریه کب رهبهر  یبرا

 .دیکن یاری را امام که کنم می

فشههانی  حاصهل شهدن آزادی بهها جهان   

 شهدا

 مهدی عاشقی

خداوندا! تو خود شاهد بودی کهه مهن تعههد    

وقت و هستی  این آزادی را با گذراندن تمامِ

دانهم کهه    ولی این را مهی  ؛خویش ارج نهادم

رسیده، نعمت آزادی  این سران تازه به دوران

انهد یها    چون در بند نبهوده  ،اند را درک نکرده

ایشان دو گونه آزادی را با هم مقایسه 

ای که نسبت به  کند: یکی، آزادی می

انقالب تعهدآور است و با گذرانهدن  

تمام عمر برای آن، کسب شده است 

ای که به دلیل تعلق  گری، آزادیو دی

سیدمحمدعلی 

 آرا جهان
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 نام شهید تحلیل نمونه رکن

هههای تریاهههای پههاریس، لنههدن و    در گوشههه

 .اند یا در... هامبورگ بوده

به اموال دنیا و در بند تعهد نبهودن بهه   

 دست آمده است.

 رود مهی  بین از چییش همه فناست، محل دنیا

 خهوب  چه .نیست وفادار انسان به چیی هیچ و

 مشهغول  دنیها  بهه  اینکهه  از بیشهتر  انسهان  است

 پایدار خداوند که باشد مشغول خدا به باشد،

 پایهدار  باشهد،  او بهرای  کهه  هم و عملی است

  است.

کند کهه   ایشان به پدر خود توصیه می

چون دنیا فانی است، پهس بهه آن دل   

نبنههدد و اسههیر و گرفتههار آن نشههود؛ و 

تنها به خداوند که پایدار است و او را 

 کند، متوجه باشد.  نیی پایدار می

 مجتبی اکبرزاده

خداونهد تبهارک و   در این شهرایط تهاریخی،   

تعالی بار سنگین انقالب اسالمی را بهر دوش  

ملههت مسههلمان ایههران گذاشههته و مههها را در     

 آزمایشی عظیم قرار داده است.

ایشان معتقد است که انقالب اسالمی 

بسههتری را مهیهها کههرده کههه در آن،    

هایی برای افراد فهراهم آمهده    آزادی

ها نیی امتحان الهی  است و این آزادی

 راه دارد.را به هم

محمد 

 بروجردی

 

 طلبی نامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن استقالل ای از وصیت . خالصه6جدول 

 نام شهید تحلیل نمونه رکن

ل
ال
تق
اس

 
ی
طلب

 

 گونهه  ههیچ  بهه  تهن  و جنگهیم  مهی  ما بله،
 مهان  همیشگی شعار دهیم؛ با نمی سازش
 بههر و جنگههیم مههی «شهههادت یهها فههتح یهها»

 سرسختانه «غربی نه و شرقی نه» سیاست
 خداییم. به معتقد چون فشاریم، پا می

ایشان هرگونهه سهازش بها دشهمن را رد     
کند و اعتقاد به خدا ه برای اینکه زیر  می

چتههر شههر  و غههرب نههرویم ه را کههافی    
داند؛ زیرا موحدان تنها خدا را مهدبر   می

دانند که مؤثر واقعی نیی  حقیقی عالم می
 هموست.

 مجید بقایی

 صدام سقو  براا و اسالم رااب ما اگر
 سازشهق  و صهلح  گونهه  هیچ جنگیم، مق
 کفهر  بها  اسهالم  چون باشد، کار در نباید
 ندارد. سازش

ایشان نیی هرگونه سازش بها کفهر را رد   
قربان  اکبر علی کند.  می

 شیرودی

 یپها  یرو اگهر  که اموزیب فرزندانمان به
 باع  ،کنند یزندگ آزاد و ستندیبا خود
 و راه در اسههتقالل و روان و روح یپههاک
 اسالم احکام و اصول طبق ی،زندگ رسم
 .شد خواهد

خواهی راه رسیدن به  ایستادگی و آزادی
اصالح زندگی طبق طریقت اسالم است 
که منتج به استقالل در زنهدگی خواههد   

 شد.
 غالمرضا صالحی
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 محروماننامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن دفاع از  ای از وصیت . خالصه6جدول 

 نام شهید تحلیل نمونه رکن

ع
دفا
 
 از

ن
ما
رو
ح
م

 

[ خمینههی امههام] تابهان  مههاه از ایههن دسهت 
 مستضههعفان امیههد روزنههه کههه برنداریههد
 امههام خههط پیههرو. اسههت ایههران و جهههان
  است. اهلل حیب خط همان باشیدکه

 و راحهل  امهام  بهه  جهان مستضعفان امید
 شهدا

 احمدی محمود

 به که مسئولیتی و ما بیرگ هدآ چون
 کههه انتظههاری و افتههاده مهها امههت دوش
 عظهیم  دارند، ما انقالب از دنیا محرومان
 کمبههود، دوری، اگههر سههختی،  اسههت؛
 مها  بهود،  طبیعهی  عوامهل  سایر و نارسایی
 رسهههول از را اسهههتقامت و صهههبر بایهههد
 بیاموزیم.( ع)معصوم امامان و(  )اهلل

از  یههاانتظههار محرومههان و مستضههعفان دن 
 آنان از دفاع اسالم برای رزمندگان

 شمایلی اهلل حبیب

 از مستضهعفان  بخهش  رههایی  مکتب تنها
اسهالم   یمکتب انقالبه  مستکبران، دست
 مردم با و قاطعیت با ضدانقالب با. است
 ههر  مهربانی با کرد مستضعف و محروم
 .شود رفتار تر تمام چه

 مکتههب تنههها را اسههالمی انقههالب ایشههان
 در و دانهد  مهی  مستضهعفان  بخهش  رهایی
الکفهار، رحمهاء    یاشداء عله » یهآ ادامه،
بهها  یههدکههه با آورد یمهه یههادرا بههه  «یههنهمب

 قاطعیههت  بهها  مسههتکبران  و انقالبضههد 
 .بود مهربان مستضعفان با و کرد برخورد

 کاومی ناصر

 در کهه  گمراهق و جاهل هاا انسان چه
 که والمق هاا انسان چه و شر  ممالک
 صهیونیسههت چههه و غههرب ممالههک در

 خبهر،  بهق  خدا از که مغضوب و غاصب
 و مستضهعفان  و سهوم  جههان  کشورهاا
 اسهتحمار  و اسهتعمار  را جههان  مسلمانان
 ....اند کرده

معتقههد اسههت کههه مستضههعفان و   ایشههان
جاهل و والم  یها مسلمانان توسط انسان

 یهههههیممالهههههک شهههههر  و غهههههرب و ن
غاصههب و مغضههوب   هههای یونیسههتصه

 یههنو ا [انههد ]مههورد ولههم قههرار گرفتههه   
 آنهها  بهه  خداونهد  کهه  است گاهیجوالن
 . ببندد آنها بر را توبه راه تا داده

 اللهی امان محمود

کهه   یخطه  بمانهد؛  امهام  خط تا رویم می
جبههاران، عصههاره   علیههه یههتتبلههور قاطع

 فریاد مستکبران، علیهمستضعفان  یانعص
محرومهان   یهروز راه پ مظلومهان و  همیشه
 است.

 شهههورش خهههط را امهههام خهههط ایشهههان
همان  داند؛ می مستکبران علیه مستضعفان
مستکبران را خهوار   یت،که در نها یخط
و مستضههعفان را بههر   کنههد یههل مههی و ذل
خواهد  ینوارث زم ،داده یبرتر یانجهان
 کرد.

 بیگی رجب مهدی
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 نام شهید تحلیل نمونه رکن

 خهون  به دهم، یم قسمتان خدا به را شما

 و عظمهت  بهه  و عیییمهان  شههدای  پاک

 یاد از ای لحظه مبادا امام، حضرت عیت

 .بشوید غافل مردم و مستضعفان

در ایهن   کهه  بشوید طاغوتیان چون مبادا

 را جلویتههان قیامههت در شهههدا صههورت،

 .گرفت خواهند

هشهدار   یشمسهئوالن و دوسهتان خهو    به

 کهه  باشید مستضعفان فکر که به دهد یم

انقالب جدا  یراز مس این صورت، غیر در

. کهرد  خواهیهد  وارد لطمهه  آن بهه  ،شده

 و طبقهه  دو تنها شهید بسیجی این گویی

کهه طرفهدار    انمستضهعف  بینهد:  می گروه

 که آنها غیر و هستند نیی یانقالب اسالم

و لهذا در مقابهل    اند شده شمرده طاغوتی

 .گرفت ندشهدا قرار خواه

 کاومی ناصر

 امههام کههه طههورهمههان قهرمههان، امهت  ای

 جریههان خههود حرکههت بهها شههما فرمههود،

 تها  رویهد  یمه  و کردیهد  عهو   را تاریخ

 در و دهیهد  گسهترش  جهان در را اسالم

 مستضعفان گردن از را بردگی افسار دنیا

 کنید. پاره

 از حمایهت  و تهاریخ  تغییر سازی، جریان

 شهدا انقالبی حرکت با عالم مستضعفان

  سیداصغر

 مرتضوی عالم

 

 استکبارستیزینامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن  ای از وصیت . خالصه5جدول 

 نام شهید تحلیل نمونه رکن
ی
یز
ست
ار
کب
ست
ا

 
 بهه  اسهالم،  پنهاه  در توانیم یم که کنید ثابت

شههید   شهعار  بهه  و وابسته نباشیمها  ابرقدرت
 و بخشهیم  تحقق شهدا سایر و مظلوم بهشتی
 تمههام گههوش بههه را امتمههان مظلومانههه نههدای

 بهر  لهرزه  اینکهه  تا برسانیم جهان مستضعفان
 خهارجی  و داخلهی  مسهتکبران  پوسیده اندام

 بیندازیم.

 عههدمدر جنهه  را  یههترمههی موفق یشههانا 
 بر بتوانند تا دانند می ها ابرقدرت به وابستگی
 شوند. پیروز عالم مستکبران

 بختیاری ناصر

 کهههارانجنایههت  ایهههن بههه  بگوییهههد شههماها 
 و غاصهههب اسهههرائیل ایهههن بهههه آمریکههایی، 

 بههه و گههر حیلههه روسههیه ایههن بههه و کههش آدم
 داریههم و رفتههیم ماههها کههه مکههار انگلههیس

 شهماها  تا بیندازیم راه خون سیل تا رویم یم
 .کنیم غر  آن در را

 همهه  نهابودی  بهرای  خدا راه در فشانی خون

 جهان در مستکبران
 احمد

 گلیاری
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 نام شهید تحلیل نمونه رکن

 شههیدپروران  بهر  درود و زمهان  امام بر سالم

 کفار بر مرگ و خدا راه

 خود وویفه انجام و عییی اسالم احیای برای

 .رفتمباطل  یهجبهه حق عل به داوطلبانه

 انقهالب  بها  ه کهاسالم   یدشمنان اصل ایشان

را کفار و  هستنده مبارزه حال در نیی اسالمی

و لذا بهه مبهارزه بها آنهها      داند یجبهه باطل م

 .پردازد یم

 محمدرضا

 موحددانش

 نایهب  و)عج( عصر امام با بیعت به وفاداری

 و زمهان  شهکن  بهت  «کبیر خمینی» بر حقش،

 طاغیهان،  جبهاران،  ستمگران، کوبنده درهم

 و امریکها  امپریالیسم شوم مثلت و مستکبران

 غاصههب، صهیونیسههم و شههوروی کمونیسههم

 گهوش  بهه  حلقهه  غالم و آشام خون اسرائیل

 ایههادی تمههام و عفلقههی، کههافر صههدام آنههها،

 کهاران  ابرجنایت اذناب و خارجی و داخلی

 غرب و شر 

 سههتمگران، را اسههالم دشههمنان نیههی ایشههان

 شهوم  مثلهت  و مسهتکبران  و طاغیان جباران،

 و شههوروی کمونیسههم امریکهها، امپریالیسههم

 آشههام خههون اسههرائیل غاصههب، صهیونیسههم

صدام کهه   ،ساله هشت دانسته که در جن 

 یغالم حلقهه بهه گهوش آنهان اسهت را بهرا      

 . اند درگیرکرده یرانا با ،اسالم ینابود

 امان محمود

 اللهی

 را پهدرت  سهینه  دشهمن  ههای  گلولهه  بگویید

 تمهام  بهر  پهدرت  خهون  بگوییهد  رفتهه،  نشانه

 زمهین  بهه  کشورش جنوب و غرب مرزهای

 هههای دسههت دشههمن بگوییههد اسههت، ریختههه

 در را پهدرت  پاههای  و میمک در را پدرت

 در را پههدرت سههینه کههرده، قطههع موسههیان

 کوچههک قلههب بگذاریههد... دریههده شههلمچه

 .شود دار جریحه ولم و استعمار از پسرم

 یدشهدا نسبت به دشهمنان اسهالم شهد    بغض

 بودن مقاوم و ناپذیری سازش به همین و بود

را به  یهروح ینا شهدا کرد. میکمک  ایشان

 )اشهداء کردنهد   مهی منتقل  ییفرزندان خود ن

 .(رحماء بینهم الکفار، علی

 علی درویش

 شکارچی

 قههرآن آیههات از جمههاران پیههر محاسههبات

 بهه  اتکهال  ایمان، با است و گرفته سرچشمه

 و طلبق شهادت روحیه امت و وحدت و خدا

 پههیش االمههر و الیمههان  صههاحب فرمانههدهق

 و احمههق مسههتبد، نشههینان کههاخ امهها رود؛ یمه 

 زالوصهفتانه  کهه  خبهر  بهق  خدا از و شعور بق

 مکنههد، مههی را مسههلمین و مستضههعفان خههون

 محرومان خون با هایشان کاخ خشت خشت

 است. شده بنا

 بینهی  جهان درنگاه  در این جمالت، تفاوت

 . شده است یمترس غیر الهی و الهی

 محمود

 اللهی امان
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 مداری نامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن والیت ای از وصیت . خالصه5جدول 

 دیشه نام لیتحل نمونه رکن

ت
الی
و

 
ی
ار
د
م

 

 کاسه از «شیرینقصر » در را هایم اگر چشم

 تهن  از کردسهتان  در را سرم اگر درآورید،

 کرخهه  در را ههایم  دسهت  اگهر  کنیهد،  جدا

  ؛خرمشهر در را پاهایم اگر و کنید تکهتکه 

 آن در ام بریهده  سرِ قصر، در هایم چشم آن

 و انگشههتانم قطعههات بلنههد، هههای کوهسههتان

 شههر  این در پاهایم و کرخه در هایم دست

: کهه  کننهد  مهی  دعها  و زنند می فریاد خونین

 .دار قائم را امام خدایا

 نسبت پذیری والیت و محبت شدت

 ترسهیم  را اسهت  زمان ولی که امام به

 .کند می

 احدی احمدرضا

 روح خمینهق  کهه  نویسهم  یمه  خود خون با

 حضهرت  جانشهین  که فقیه ولق و خداست

 .است زمین روا اهلل بقیه

 جانشههین را)ره( خمینههی امههام ایشههان

 ولهی  کهه  داننهد  مهی  حجهت  حضرت

 اسهت  حاضهر  لذا و است دوران فقیه

 .کند فشانی جان ایشان راه در

 شکوه خرم علیرضا

 کوچهک  سهرباز  یهک  لحظات آخرین این

 و مهادا  احتیهاج  ههیچ  و است اسالم ناقابل

 تهرین  نیدیک را خمینق امام و ندارم تعلقق

 بهه  گهوش  که بینم مق( ع)معصومین به فرد

 صهرا   او خط. است( عج)زمان امام فرمان

 گمراههق  او راه و خهط  از دورا و مستقیم

 .است محض

نسههبت بههه  یروح اهلل تعلقهه بسههیجیان

 یهل دل ینندارنهد و بهه همه    یامور ماد

 یرینشه  یشانا یاست که شهادت برا

امههههام  یشههههانو راحههههت اسههههت. ا

فهرد بهه    تهرین  یک)ره( را نیدینیخم

خهط او را صهرا    و  دانهد  یمعصوم م

 . یتهدا

 نسب اسالمی محمد

 کهه  اسهت  ایهن  عییهیان  همه به من وصیت

 باشید. فقیه والیت پشتیبان همیشه

 حال همه در فقیه والیت از پشتیبانی
 نژاد کمک رجب

 بها  کهنم،  حمایهت  فقیهه  والیهت  از خونم با

 قهرآن  از و مبارز همیشه روحانیت از خونم

 پسهت  دنیای کنم، حمایت( ع) بیت اهل و

 .بپیوندم شهدا مقد  ارواح به و بفروشم را

از  یهت حماو  در راه خهدا  یفشان جان

 )ع(بیتو اهل  یت، قرآنوال
 عینعلی محسن

 از پیههروی در مهها آخههرت و دنیهها صههالح

 انقالب مسائل در فعاالنه .است فقیه والیت

 .کنید شرکت اجتماع و

 یها به صالح دن یهفق یتاز وال یرویپ 

 پازوکی مجید هاست. و آخرت انسان
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 یریگ جهینت
 و گویای اشتراک و وحدت گفتمانی این دونامه شهدا و بیانیه گام دوم  وصیتمطالعه تطبیقی 

 مهتن،  کارکرد، نظر از نیی هایی تفاوت البته. اسالم و انقالب اسالمی است خط پویایی و تداوم نشانه

شهرایط جنه    در شههدا  نامهه   اول اینکهه وصهیت   کهرد:  ارائهه  تهوان  این دو می تاریخی زمانه و زمینه

 مسهئوالن  مهردم،  از خهود،  گسهترده  مخاطبهان  است و برای وران جوانی انقالب اسالمیتحمیلی و د

 درهها   نامهه  وصهیت  ایهن  دوم،. اسهت  شهده  تدوین اسالم جهان تا گرفته انقالب هواداران و حکومتی

 نکته احاطه ندارند. اخیر های سال حوادث و رویدادها به و اند شده نوشته 18دهه  در و انقالب صدر

 و کارنامههه تحلیهل  بهر  مشهتمل  توانسهته  نمهی  انقهالب  ابتهدای  در شههدا  ههای  نامهه  وصهیت  اینکهه  سهوم 

هها و   خهانواده  مهردم،  هها را  نامهه  وصهیت  مخاطبهان  آنکهه عمهوم   ویهژه  بهه  باشد؛ انقالب دستاوردهای

 انقهالب،  تحکهیم  و تثبیهت  بهرای  شههدا  ههای  غدغهه ین از نگرانی و دا و دادند می تشکیل رزمندگان

 اساسهاً  انقهالب  دوم گهام  بیانیهه  آنکهه  حال است؛ گرفته در جن  و ادامه راه آنها سرچشمهپیروزی 

 و محکمهات  بهر  پافشهاری  زمهان  و ههم  انقهالب  تهداوم  راهکارههای  و بایدها کلی رئو  دربردارنده

ه گهام دوم جوانهان   بیانیه  اصهلی  مخاطهب  رو، ایهن  از روسهت.  پهیش  آینهده   در اسالمی انقالب اصول

 گذشهته  اسهالمی  جمهوری و انقالب عمر از سال چهل بیانیه، صدور زمان اینکه چهارم نکته. هستند

 اسهالمی  جمههوری  و انقهالب  دسهتاوردهای  و کارنامهه  از بلنهد  فهرستی بیان برای مناسب فرصتی و

 سهر  نیهی پشهت  رداری را کشهو  ههای  فرصت و ها چالش عینی و عملی تجربه البته و فراهم شده است

 حال، این با. ای را ندارند ویژگی چنین های شهدا نامه صیتو ی،زمان طیشرا لدلی به آنکه حال. دارد

 لحهن  زبان، هدآ، در و همسویی وحدت دهد که از نشان می آنها کالن محورهای تطبیق و مقایسه

ای از  نشهانه  خوردارنهد. ایهن  رب انقهالب  عرصهه  در مهؤثر  عوامهل  کنشهی  و گرایشهی  شناختی، ابعاد و

 های انقالب در تاریخ بار نخستین برای که است انقالبی حرکت و مسیر استواری و نهادینگی ثبیت،ت

 امهین  سهی  در. دارد می گرامی خود اهداآ و ها آرمان بر پافشاری با را خود حیات پنجم دهه جهان،

 ایهن  متوجهه  اسهتکبار  ناحیهه  از خصهو   به بسیاری موانع وها  دشمنی هرچند امام)ره(، ارتحال سال

 اههداآ  کامهل  طهور  بهه  هنهوز  انقالب، برکات و دستاوردها همه وجود با و شده نوپا نظام و انقالب

 ابعهادی  در آمهده  دسهت  بهه  دسهتاوردهای  و شهده  طهی  راه حهال،  ایهن  بها  اسهت؛  نشده محقق انقالب

 . است بوده انتظارات از فراتر و چشمگیر
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ههای   لفهه ؤکوتهاه بهر مقایسهه ایهن دو سهند رهبهران انقهالب اسهالمی و م         ریمرو حاضر نوشتار

 در یاسه یس اسهالم  افیایش قهدرت  و یاسالم انقالب یروزیپ از پسدارد.  گفتمانی حاکم بر آن دو

 ان،یسهال  طهول  در اگهر . گرفهت  قهرار  کهار  دستور در انقالبی مقاومت گفتمان حوزه گسترش ران،یا

 گفتمان دهد، گسترش جهان نقا  یاقص در را خود نفوذ حوزه استعمار، با تا دیکوش غرب گفتمان

 انهه یخاورم منطقهه  ژهیه و بهه  جههان،  در را خهود ههای   های مؤلفه تا است دهیکوش یین انقالبی مقاومت

مقاومهت انقالبهی شههدا در    های  مؤلفه لیتحل و نییتب تیمحور با مقاله نیا ،سان نیبد. سازد ریفراگ

 یبرخه  خهالل  از ییه نانقالبی شهدا  مقاومتهای  مؤلفه. افتی نگارش انقالب اسالمیتحقق گام دوم 

 شهد  مشهخص  و گرفت قرار بح  مورد یاسالم انقالب بر تأکید باهای شهدا  نامه و وصیت مدارک

   .هستندشهدا  گفتمانهای  ترین مؤلفه اصلی «ینید اعتقاد» و« اسالم» عنصر که

 یاسالم اصول که است اعتقاد نیا بر و ورزد می تأکید اسالم بر انقالبی شهدا مقاومت گفتمان

اجهازه   یمعنهو  جههاد  ،انقالبی شههدا  مقاومت گفتمان در .ردیگ قرار رفتارهای انقالبی سرلوحه دیبا

 از دفهاع بها   متهرادآ  جههاد  بلکهه  دهد، نمی را کشورها وها  تمدن رسای به هجوم و نیسرزم گسترش

 کی عنوان به جهاد گفت توان می ن،یبنابرا. شود می فیتعر یارزش و ییایجغراف ،یاعتقاد یمرزها

 و ینه ید اعتقهاد  نشهانگر و  عهیشه  مهذهب  از گرفتهه  انقالبی شهدا سرچشهمه  مقاومت گفتمان در نشانه

 .است یدئولوژیا

 یاجتمهاع  ،یا رسانه و یفرهنگ :از اعم ،مختلف یسنگرها وها  عرصه در گفتمان شهدا امروز

توانهد   مهی  گونهاگون  ابعهاد  در دشهمنان ههای   توطئهه  با مقابله یین و ییزدا تیمحروم ،یرسانخدمت و

 مقهام  مطالبهات  و اتیه منو تحقهق  ریمسه  درتهوان   انقالبی مهی  هیروح همان با گشا باشد. درواقع، گره

 .ایفا کرد نقش ی، به ویژه تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمیرهبر معظم

 از را نهده یآ بهه  دیه ام ،یروانه  جنه   و یا رسانه نبرد در که هستند آن دنبال به دشمنان هرچند

ههای   عرصهه  در منهت  یبه  و صهادقانه  یرسهان  خهدمت  امها  رنهد، یبگ جهوان  نسهل  خصهو   به ما مردم

 دشمن شومهای  نقشه یادیز حدود تا زمینه، نیا در یاسالم انقالب مبارکهای  شیرو و گوناگون

 در شههدا  انقالبی فرهن  و هیروح تفکر، جیترو تیاهم از دینبا ما ،همه نیا بااست.  کرده یخنث را

 .میشو غافل جامعه
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ههای   عرصهه  در کشهور  مشهکالت  کهه  شهود  مهی  باعه   مقاومت انقالبی شهدا کردیرو و نگاه

 و تفکر نیهم یین مسئوالن آنکه شر  به ؛ابدی کاهش جیتدر به یاقتصاد جبهه در جمله از ،مختلف

 ؛بکوشهند  انقهالب  معظهم  رهبهر  اناتیب و رهنمودها تحقق ریمس در جانبه همه و باشند شتهدا را هیروح

 .شود نمی حل یمشکل ادعا، و حرآ صرآ به گرنهو

 امهام  یهها  آرمهان  به راسخ اعتقاد ی وجهاد هیروح با اسالم رزمندگاندر دوران دفاع مقد ، 

 دفهاع  یاسهالم  انیه ک از اقتهدار  بها  ه،کهرد  ییآرا صف یبعث دشمن مقابل در یاسالم انقالب و راحل

 یاسهالم  رانیه ا یبرا را یاریبسهای  تیموفق تواند می انقالبی هیروح نیا جیترو. به طور قطع، کردند

 تیه ورف تمهام  بها  غرب و شر  یها ابرقدرت ی،لیتحم جن  در .بیند رقم دوم گام هیانیباجرای  در

 سالح با که شد یرزمندگان بینص یاصل یروزیپ ،تینها در اما ،کردند تیحما یبعث میرژ از خود

 مقابهل  خهود  مهراد  و ریه پ عنهوان  بهه  راحهل  امهام  از یرویپ و نیپوالد یها اراده ،یجهاد هیروح تقوا،

 یفرهنگه ههای   توطئه مقابلدر  را یاسالم نظام ،مهممسئله  نیا نییتب. به یقین، کردند مقاومت دشمن

 .کند می مهیب دشمنان یاقتصاد و

 دراسهت.   شهده  یجهار  کشهور  یفرهنگه  و یاقتصهاد ههای   حوزه از یاریبس در یجهاد هیروح

 در دیبانیی  ارزشمند و مقد  هیروح نیا ،یداخلهای  تیورف از یریگ بهره ، عالوه برمیتحر طیشرا

 در رانیه ا ملهت  اگرچه .شود خودکفا کامل طور به یاسالم هنیم تا شود گرفته کاره ب ها بخش تمام

 دادیه رو نیا در یاسالم رانیا و کیان نید استقالل، اما ،شد متحمل ییها خسارت هشت ساله جن 

 رانهدن  رونیب هدآ با یاتیعمل مناطق در مردم مختلف اقشار خالصانه و آگاهانه حضور و شد حفظ

 ارمغهان  بهه  را بهوم  و مهرز  نیا یکنون آرامش و تیامن اقتدار، ،یاسالم هنیم خاک از متجاوز دشمن

 .آورد

 تهوان  یم رای مقاومت انقالبی گفتمان درون عناصر گیری از وصایای شهدا، بهرهی با کل طور به

 و فههداکاری، محرومههان از دفههاع ،سههتییی اسههتکبار ،یمههدارتیههوال نههاب، اسههالم: برشههمرد نیچنهه

تهوان   با این تفاسیر مهی  .اند شکل گرفته اسالمدین  حول یهمگ که یآزاد و استقالل ،طلبی شهادت

 برای گفتمان مقاومت انقالبی شهدای واالمقام، نموداری به شکل زیر ترسیم کرد.
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 های اساسی گفتمان مقاومت انقالبی برگرفته از آثار شهدا . مؤلفه1شکل 

 

 به توجه با( و 2)شکل  شهدا آثار از برگرفته یانقالب مقاومت گفتمان یاساسهای  مؤلفه نظر به

را کهه از جهنس تقهوا و     گفتمهان تهرین و بهتهرین    با رفتار نیکوی خهود قهوی   ،ان واالمقامدیشه نکهیا

 گفتمهان سهازی بهه جامعهه اسهالمی ایهران ارائهه کردنهد؛         بود، بهرای پیشهرفت و تمهدن    بصیرت الهی

 بهه  ،نیبنهابرا  .شهود  ریجههانگ  و نهد ک دایه پ بسط تواند یمیی ها ویژگی نیچن با مقاومت انقالبی شهدا

 تیتقو به جامعه، دریی ها ویژگی نیچن شدن رن  کم به توجه با که شود یم شنهادیپنظام  نمسئوال

 گسهترش  جامعهه  در راهایی  انسان نیچن یزندگ سبک یین و بپردازندهایی  انسان نیچن کردن الگو و

هایی را که برای تحقق بیانیهه گهام دوم انقهالب برداشهته      تواند گام تردید، گفتمان شهدا می بی .دهند

 تر کند. شود، مستحکم می

 مداریوالیت

 استکبارستیزی

 اسالم

 طلبیشهادت

 دفاعازمحرومان

 آزادی

 طلبیاستقالل
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