بیانیه گام دوم انقالب
خطاب به ملت ایران
(موضوعات مربوط به سیاست خارجی)
هحورها و خطوط کلی هطرح شده هرتبط با سیاست خارجی جوهوری اسالهی ایراى
در بیانیه هقام هعظن رهبری تحت عنواى «گام دوم انقالب»

دستاوردها:
 اًقالة اسالهی ،دس ّیچ هؼشکِ ای حتی ثب آهشیکب ٍ صذام گلَلِ اٍل سا ضلیک
ًکشدُ ٍ دس ّوِ هَاسد پس اص حولِ دضوي ،اص خَد دفبع کشدُ ٍ الجتِ ضشثت
هتقبثل سا هحکن فشٍد آٍسدُ است.
 اًقالة اسالهی ،جْبى دٍ قطجی سا ثِ جْبى سِ قطجی تجذیل کشد ٍ سپس ثب
سقَط ضَسٍی ،تقبثل دٍگبًِ «اسالم ٍ استکجبس» ثؼٌَاى پذیذُ جذیذ ٍ ثشجستِ
ضکل گشفت.
 اًقالة اسالهی ثیٌص سیبسی آحبد هشدم ٍ ًگبُ آًْب ثِ هسبئل ثیي الوللی سا ثِ
گًَِ ضگفت آٍسی استقبء داد.
 ایستبدگی دس ثشاثش قلذساى ٍ صٍسگَیبى ٍ هستکجشاى جْبى ٍ تسلین ًبپزیشی

 حضَس هقتذس ایشاى دس هشصّبی سطین صْیًَیستی ٍ ثشچیذى ثسبط ًفَر ًبهطشٍع
آهشیکب اص هٌطقِ غشة آسیب
 حوبیت جوَْسی اسالهی ایشاى اص هجبسصاى هجبّذاى فلسطیٌی دس قلت سشصهیي
ّبی اضغبلی
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توصیه ها:
 هقبثلِ ثب تحشین ّب (چبلص ثیشًٍی اقتصبد هقبٍهتی)

 ػضت هلی ،سٍاثظ خبسجی ٍ هشصثٌذی ثب دضويّ :ش سِ ،ضبخصِ ّبیی اص
اصل ػضت ،حکوت ٍ هصلحت دس سٍاثظ ثیي الوللی اًذ.
 پذیذُ ّبی ًَظَْس دس جْبى اهشٍص :تحشک جذیذ ًْضت ّبی ثیذاسی
اسالهی ثش اسبس الگَی هقبٍهت دس ثشاثش سلطِ ی آهشیکب ٍ صًَْیسن،
 ضکست سیبست ّبی آهشیکب دس هٌطقِ غشة آسیب
 صهیي گیش ضذى ّوکبساى خبئي آًْب دس هٌطقِ

 گستشش ًفَر قذستوٌذاًِ سیبسی جوَْسی اسالهی ایشاى
 ثبصتبة ٍسیغ ایي ًفَر دس سشاسش جْبى سلطِ
 سشدهذاساى ًظبم سلطِ ًگشاًٌذ؛

 پیطٌْبدّبی آًْب ػوَهبً ضبهل فشیت ٍ خذػِ ٍ دسٍؽ است.

 اهشٍص هلت ایشاى ػالٍُ ثش آهشیکبی جٌبیتکبس ،تؼذادی اص دٍلتْبی اسٍپبیی سا
ًیض خذػِگش ٍ غیش قبثل اػتوبد هیذاًذ.
 دٍلت جوَْسی اسالهی ثبیذ هشصثٌذی خَد سا ثب آًْب ثب دقت حفظ کٌذ؛
 اص اسصضْبی اًقالثی ٍ هلّی خَد ،یک گبم ّن ػقتًطیٌی ًکٌذ؛
 اص تْذیذّبی پَچ آًبى ًْشاسذ؛

 ٍ دس ّوِحبل ،ػضّت کطَس ٍ هلّت خَد سا دس ًظش داضتِ ثبضذ ٍ حکیوبًِ ٍ
هصلحتجَیبًِ ٍ الجتِ اص هَضغ اًقالثی ،هطکالت قبثل حل خَد سا ثب آًبى
حل کٌذ.
 دس هَسد آهشیکب حل ّیچ هطکلی هتصَس ًیست ٍ هزاکشُ ثب آى جض صیبى
هبدی ٍ هؼٌَی هحصَلی ًخَاّذ داضت.
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 جوَْسی اسالهی ،هتحجش ٍ دس ثشاثش پذیذُّب ٍ هَقؼیتْبی ًَ ثِ ًَ ،فبقذ
احسبس ٍ ادساک ًیست ،اهّب ثِ اصَل خَد ثطذّت پبیجٌذ ٍ ثِ هشصثٌذیّبی
خَد ثب سقیجبى ٍ دضوٌبى ثطذّت حسبس است .ثب خطَط اصلی خَد ّشگض
ثیهجبالتی ًویکٌذ ٍ ثشایص هْن است کِ چشا ثوبًذ ٍ چگًَِ ثوبًذ.
 هذیشیتْبی جْبدی الْبم گشفتِ اص ایوبى اسالهی ٍ اػتقبد ثِ اصل «هب
هیتَاًین» کِ اهبم ثضسگَاس ثِ ّوِی هب آهَخت ،ایشاى سا ثِ ػضّت ٍ پیطشفت
دس ّوِی ػشصِّب سسبًیذ
 هحصَل تالش چْلسبلِ ،اکٌَى ثشاثش چطن هب است :کطَس ٍ هلّتی هستقل،
آصاد ،هقتذس ،ثب ػضّت ،هتذیّي ،پیطشفتِ دس ػلن ،اًجبضتِ اص تجشثِّبیی
گشاًجْب ،هطوئي ٍ اهیذٍاس ،داسای تأثیش اسبسی دس هٌطقِ ٍ داسای هٌطق
قَی دس هسبئل جْبًی ،سکَسدداس دس ضتبة پیطشفتّبی ػلوی،

*کلیِ هطبلت ػیٌب اص ثیبًیِ "گبم دٍم اًقالة " ًقل ضذُ است
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