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 باسمه تعالی

 ی مهم رهبر انقالب اسالمی هاصلی بیانیّمحورهای 

 روز پیروزی انقالب اسالمیمین سالدر چهلّ

 

 فصل اوّل

 ماندگیدوران تحقیر و عقب

 ت پیش از پیدایش انقالب اسالمیوضعیّ

 کارآمدن رژیم سلطنتی از سوی بیگانگان روی .1

 وابستگی رژیم طاغوت به بیگانگان .2

 طاغوتفاسدبودن رژیم  .3

 مستبد بودن رژیم طاغوت .4

 بودن رژیم طاغوتکودتایی .5

 مونتاژ؛ تنها هنر صنعت .6

 ترجمه؛ تنها هنر علم .7

 شدّت تحقیرشدهکشوری به .8

 ماندهشدّت عقبکشوری به .9

 خصوص جوانانزاری از آلودگی اخالقی غربی به درون زندگی مردم متوسّط بهکشاندن لجن .11

 ایمان مردم   دارِعمیق و ریشه هایِبندوباری به مایهمروّجِ فساد و بیهایِ سختِ تبلیغاتِ ایرادِ ضربه .11

نشینان یا همسانان آنان در برخی انحصار بیشترین خدمات و درآمدهای کشور به گروه کوچکی از پایتخت .12

 نقاط دیگر کشور

 انیرسختی و خدمتزیرسا ویژه مناطق دوردست و روستاها از نیازهای اولیهشهرها بهبیشتر ت مردم محرومیّ .13
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 موّدفصل 

 آغاز عصر جدیدانقالب اسالمی؛ 

 شرایط کشور در زمان پیدایش انقالب اسالمی

 (ی صفر در تولید علمآور در علم )رتبهفتادگی شرماُعقب .1

 ی صفر در تولید فنّاوری(آور در فنّاوری )رتبهفتادگی شرماُعقب .2

 آور در سیاستفتادگی شرماُعقب .3

 تآور در معنویّشرمفتادگی اُعقب .4

 آور در فضیلتفتادگی شرماُعقب .5

 ی مشابه با انقالب اسالمیعدم وجود تجربه .6

 همه چیز علیه انقالب بود .7

 

 های انقالب اسالمینوآوری

 اسالمی برآمدن انقالب از ایمان  .8

 معرفت اسالمیبرآمدن انقالب از  .9

 طرح دین و دنیا در کنار هم .11

 تقسیم قدرت در جهانای های کلیشهشکستن چارچوب .11

 اعالم آغاز عصر جدید .12

 ، از جمله؛شعارهای جهانی انقالب اسالمی )تاریخ انقضانداشتن( بودنابدی .13

 آزادی 

 اخالق 

 معنویّت 

 عدالت 
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 استقالل 

 عزّت 

 عقالنیّت 

 برادری 

 فراگیربودن شعارهای جهانی انقالب اسالمی .14

 آزادی 

 اخالق 

 معنویّت 

 عدالت 

 استقالل 

 عزّت 

 قالنیّتع 

 برادری 

 تضاد میان جوشش انقالبی و نظم سیاسیعدم .15

 ناسازگاری میان جوشش انقالبی و نظم سیاسیعدم .16

 )نخستین درخشش انقالب(در نظر ت ت و اسالمیّترکیب جمهوریّ .17

 تشکیل جمهوری اسالمی در عمل .18

 ی جمهوری اسالمیق پیشرفت در سایهتحقّ .19

 تغییر مسیر جهان )تقابل اسالم و استکبار( .21

 1ت به قدرتافزار تبدیل ظرفیّایجاد نرم .21

 جهادی( تمدیریّافزار با نرمها )ی عرصهت و پیشرفت در همهعزّ .22

                                                           

 های شدیدامر در برابر دشمنیت تحت رهبری ولیی ملّانگیزهآوری قدرت ایمان و ابیعنی؛ ت 1 
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 فرد انقالب اسالمیهای منحصر بهویژگی

 ترین انقالب عصر جدیدبزرگ .1

 ترین انقالب عصر جدیدمردمی .2

 ی پرافتخارهایش پس از یک چلّهتنها انقالب بدون خیانت به آرمان .3

 2کرامت خودکننده از صیانت .4

  3کننده از اصالت شعارهای خودصیانت .5

 ای زندهپدیده .6

 قدرت( )با قدرتمند .7

 مهربان .8

 با گذشت .9

 مظلوم  .11

 شکوه با .11

 با اراده .12

 صداقت با .13

 صراحت با .14

 اقتدار با .15

 مروّت و جوانمرد با .16

 ایی عمل جهانی و منطقهدامنه با .17

 همراه مظلومان جهان .18

 ایبا هیچ بهانه دینی مردمی آمیخته با ایمان هانگرفتن از ارزشفاصله .19

 سازیپس از نظام و خموشیرکود دچارنشدن به  .21

                                                           

 رسیدندنظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهوسوسهرغم علی 2 

 رسیدندنظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهوسوسهرغم علی 3 
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 ها ارتکاب به افراطعدم .21

 ها رویچپارتکاب به عدم .22

 ی به امریکا و صدام(شلیک اولین گلوله )حتّعدم .23

 ی دشمندفاع پس از حمله .24

 فرودآوردن ضربت متقابل محکم بر دشمن .25

 گردنکشان با صراحت و شجاعتایستادگی در برابر زورگویان و  .26

 دفاع از مظلومان و مستضعفان با صراحت و شجاعت .27

 پذیر نیستنظرتجدید .28

 منفعل نیست .29

 مردّد نیست .31

 رحم نیستبی .31

 ریز نیستخون .32

 پذیرانعطاف .33

 ی تصحیح خطاهاآماده .34

 ی ایجابی با نقد؛مواجهه .35

 ّت مثبت نسبت به نقدحساسی 

 نعمت خدا دانستن نقد 

 عملهای بیهشدار به صاحبان حرف 

 

 دستاوردهای انقالب اسالمی

 استقالل .1

 آزادی .2
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 دادن به انحطاط تاریخی طوالنیپایان .3

 از کشور ی امریکا و عنصر خائن به ملّتنشاندهراندن دست .4

 قراردادن کشور در مسیر پیشرفت سریع .5

 ی ملّت ایران در چشم جهانیان هتقرارگرفتن ایران در جایگاهی متعالی و شایس .6

 آرایی اسالم در برابر استکبارجهان با جبهه تغییر مسیر .7

 ساالریحکومت مردمی و مردم .8

 ت کشوری به کانون مدیریّی ملّواردکردن عنصر اراده .9

 تی مدیریّواردکردن جوانان در عرصه .11

 دار اصلی کردن جوانان در حوادث   میدان .11

 "توانیمما می"ترویج باور  .12

 "توانیمما می"ی هترویج روحیّ .13

 اتکا به توانایی داخلی به همگانآموختن  .14

 تضمین ثبات کشور .15

 ت کشورتضمین امنیّ .16

 ت ارضیتضمین تمامیّ .17

 تضمین حفاظت از مرزها .18

 پیروزی در جنگ هشت سالهی معجزه .19

 های دشوار در مسایل اساسیعبور از گردنه .21

  ؛هایموتور پیشران کشور در عرصه .21

 علمی عرصه 

 فنّاوریی عرصه 

 های حیاتیایجاد زیرساخت 

 های اقتصادییجاد زیرساختا 
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 های عمرانیایجاد زیرساخت 

 دادن راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوتنشان .22

 از جمله؛ رساندن مشارکت مردمی در مسایل سیاسیاوجبه .36

 انتخابات 

 های داخلیفتنه 

 یهای ملّحضور در صحنه 

 های استکبارستیزیحضور در صحنه  

 آور بینش سیاسی آحاد مردمارتقای شگفت .37

 ی؛در میان عموم مردم از جمله دربارهالمللی فراگیرنمودن تحلیل سیاسی و فهم بین .38

 خصوص امریکاجنایات غرب به 

 ی فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن مسئله 

 هاهای قلدر در امور ملّتهای قدرتها و دخالتها و رذالتافروزیی جنگمسئله 

 ؛روشنفکری میان عموم مردمساختن جاری .39

 ی کشور در همه 

  های زندگیی ساحتهمهدر 

 ی اقشار حتّی برای نوجوانان و نونهاالنبرای همه 

 ، از جمله؛مشارکت مردمی در موضوعات اجتماعیگیر افزایش چشم .41

 هارسانیکمک 

 های نیکوکاریفعّالیّت 

 ؛رسانی دری خدمتی مردم در مسابقهشرکت مشتاقانه .41

  حوادث طبیعی 

 کمبودهای اجتماعی 

 ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشورهترکردن کفّسنگین .42
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 ت در جامعهمعنویّ عیارگیر چشمافزایش  .43

 اخالق در جامعه عیارگیر چشمافزایش  .44

 ی قلدران جهانی بر کشور )با قدرت و شدّت(ی دوبارهجلوگیری از سلطه .45

 دینیی مساجد و فضاهای سابقهرونق بی  .46

 ایجاد صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان  .47

 ایجاد صف نوبت برای اردوهای جهادی و بسیج سازندگی .48

 جا روی زیارت، انفاقات، صدقات واجب و مستحب در همهداری و پیادهرونق نماز و حج و روزه .49

 شتافتندها میکندن پدران و مادران و همسران از عزیزان خود که به جبههدل .51

-آلود و یا جسم آسیبی پدران و مادران و همسران با پیکر خونهنگام مواجهه)کردن مصیبت با شُکر همراه .51

 (ی شهدا و جانبازاندیده

 های آنهای انقالب از ریزشفزونی رویش .52

 مراتبدوختگان، بههای امین و خدمتگزار بر مفسدان و خائنان و کیسهفزونی دست و دل .53

  خودسازی انقالب اسالمیی گذراندن نخستین مرحله .54

 پردازی انقالب اسالمیی جامعهگذراندن نخستین مرحله .55

 سازی انقالب اسالمیی تمدّنگذراندن نخستین مرحله .56
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 فصل سوّم

 آغاز فصل جدیدجمهوری اسالمی؛ 

 های جمهوری اسالمیویژگی

 به اصول خودبند شدّت پایبه .1

 بند به مرزبندی خود با؛شدّت پایبه .2

 دشمنان 

  رقیبان 

 با خطوط اصلی خود نکردنمباالتیبی .3

 ت چرایی ماندندرک اهمیّ .4

  درک اهمیّت چگونگی ماندن .5

 بودنر نمتحجّ .6

 های نو به نوها و موقعیّتنبودن در برابر پدیدهادراکاحساس و بیبی .7

 

 دستاوردهای جمهوری اسالمی

 کشور و ملّتی مستقل .1

 کشور و ملّتی آزاد .2

 کشور و ملّتی مقتدر .3

 و ملّتی باعزّت کشور .4

 نملّتی متدیّ .5

 کشوری پیشرفته در علم .6

 بهاهای گرانملّتی انباشته از تجربه .7

 ملّتی مطمئن و امیدوار .8
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 بنای یک انقالب علمی در کشورشدن سنگگذاشته .9

 های رو به جلوی بلندتر و استوارتربرداشتن روز به روز گام .11

 جهادهای بزرگ .11

 افتخارات درخشان .12

  آورهای شگفتپیشرفت .13

 های علمیرکوددار در شتاب پیشرفت .14

 4رکوردار شتاب رشد علمی در جهان .15

 کشوری با تأثیر اساسی در منطقه .16

 کشوری با منطقی قوی در مسایل جهانی .17

  ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّتی دوبارهجلوگیری از سلطه .18

 های حسّاس و نوپدیدی نخست در رشتهرتبه .19

 فناوری در میان دویست کشور جهانی شانزدهم دانش و رتبه .21

 سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی .21

 های جهادیسرآمد در انگیزه .22

 ت جوان کارآمدسرآمد در جمعیّ .23

 معنویّت در جامعه عیارگیر چشمافزایش  .24

 اخالق در جامعه  عیارگیر چشمافزایش  .25

 ها و بایدها در موارد متعدّدی میان واقعیّتشدن فاصلهطی .26

 های بزرگ در راه عدالتبرداشتن گام .27

 های گذشتهعدالتی در گام اوّل با دورهی مبارزه با بیدستاوردهای غیرقابل مقایسه .28

 جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشورجابهها در جهان در ترین نظاماز موفّق .29

                                                           

 است. شتاب رشد علم در ایران، یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان 4 
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 تدسشهرها به مناطق پاییننشین مناطق مرفّهجایی خدمت و ثروت از هجابها در جهان در ترین نظاماز موفّق .31

 مراتبدوختگان، بههای امین و خدمتگزار از مفسدان و خائنان و کیسهبیشتربودن دست و دل .31

 های؛از جمله در عرصه های مهمها و فناوریهای باال در دانشرکوددار در رسیدن به رتبه .32

 ایهسته 

 های بنیادیسلول 

 نانو 

 هوافضا 

 امثال آن 

 

 اسالمیمظاهر عزّت جمهوری 

  5تحرک جدید در نهضت بیداری اسالمی .1

 های امریکا در غرب آسیاشکست سیاست .2

 گیرشدن همکاران خائن امریکا در غرب آسیازمین .3

 ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیاگسترش حضور قدرتمندانه .4

 ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا در سراسر جهانبازتاب وسیع حضور قدرتمندانه .5

 

 

                                                           

 ی امریکا و صهیونیسممقاومت در برابر سلطه بر اساس الگوی 5 
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 6مشروعیّت جمهوری اسالمی شرط

 :هایویژه در عرصهها بهی عرصههمه دوری از فساد در .1

 اقتصادی 

 اخالقی 

 سیاسی 

                                                           

ای ها عارض شود، زلزلهی حکومتها و اگر در بدنهی چرکین کشورها و نظامفساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده» 6 

ز ازننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر ویرانگر و ضربه

  «ها استتر از دیگر نظامتر و بنیانیتر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّیهای مرسوم ومبناییمشروعیّت
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 فصل چهارم

 انقالبی و نظام آسمانی امام

 ی بزرگ امام خمینیهای اندیشهمؤلّفه

 ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت .1

 خباثت دشمنآوری در برابر خصومت، شقاوت و توطئه و پذیرکردن تابامکان .2

  می جامعهودر فضای عمترویج عیار معنویّت  .3

 اخالق در فضای عمومی جامعهترویج عیار  .4

 7های قدرتها به مؤلّفهتبدیل ظرفیّت .5

 :گرفته ازالهام؛ مدیریّت جهادی .6

  ایمان اسالمی 

  توانیمما می"اصل" 

 ویژه جوانانهای مستعد و نورانی بهجذب دل .7

 

 انقالبیی نظام های نظریّهمؤلّفه

 طرح دین و دنیا در کنار هم .1

 تضاد میان جوشش انقالبی و نظم سیاسیعدم .2

 ناسازگاری میان جوشش انقالبی و نظم سیاسیعدم .3

 سازیپس از نظام و خموشیرکود دچارنشدن انقالب اسالمی به  .4

                                                           

ر ی و معنوی برای ایستادگی دهای قدرت مادّفهامر به مؤلّت با رهبری ولیی ملّتبدیل قدرت ایمان و انگیزهبه عبارت دیگر؛  7 

 های شدید دشمنبرابر دشمنی
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 ی نظام انقالبی در قاموس انقالب اسالمیبودن نظریّهابدی .5

 

 انقالبیی نظام کارکردهای نظریّه

 های قدرتافزار تبدیل ظرفیّت به مؤلّفهایجاد نرم .1

 افزار مدیریّت جهادیایجاد نرم .2

 

 استقالل و آزادی

 های الهی به انسانعطیّه .1

 های اسالمیاز جمله ارزش .2

 های رفیع انسانیّتآورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار و غالباً جوان با رتبهخون .3

  انقالب یی طیّبهثمر شجره .4

 ها به مردمتفضّل حکومتعدم .5

 ها برای تأمین و حراست آنهای حکومتوظیفه .6

 تعریف؛ بایدها: .7

  گر جهانهای سلطهآزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتاستقالل؛ 

 ی افراد جامعه کردن و اندیشیدن برای همهگیری و عملآزادی اجتماعی؛ حق تصمیم 

 تعریف؛ نبایدها: .8

 کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خوداستقالل؛ زندانی 

 های الهی و حقوق عمومیآزادی؛ در تقابل با اخالق و قانون و ارزش 
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 "عزّت، حکمت و مصلحت"اصل 

 8"عزّت، حکمت و مصلحت"بر اصل  "عزّت"حاکمیّت  .1

 های اصل عزّت، حکمت و مصلحت:شاخه .2

 عزّت ملی 

 روابط خارجی 

  با دشمنمرزبندی 

  

                                                           

 «دولت جمهوری اسالمی باید ... در همه حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد» 8 
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 پنجمفصل 

 ی گام دوّموضعیّت کشور در آستانه

 هاها و سرمایهداشته

 ای و با سرعت غافلگیرکننده برای ناظران جهانیی دو دههرستاخیز علمی در کشور با پیشینیه .1

 بنیانوجود هزاران شرکت دانش .2

 ی دانشگاهی یا در حال تحصیلکردهها تحصیلوجود میلیون .3

 دانشگاهی در سراسر کشوروجود هزاران واحد  .4

 شصت برابرشدن صادرات غیرنفتی .5

 به ده برابرشدن واحدهای صنعتی نزدیک .6

 ها برابرشدن صنایع از نظر کیفیده .7

 تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی .8

 های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعیبرجستگی محسوس در رشته .9

 های مهم و حسّاس پزشکیدرخشش در رشته .11

 های نخستین در جهان، از قبیل؛با رتبه ها طرح بزرگ راهبردی در کشورثمررسیدن دهبه .11

 ایی سوخت هستهچرخه 

 های بنیادیسلول 

 فنّاوری نانو 

 فنّاوریزیست 

 ... و 

 هایدر حوزه وجود هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور .12

 عمران 

 حمل و نقل 
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 صنعت 

 نیرو 

 معدن 

 سالمت 

 کشاورزی 

 آب 

  ... و 

13.  

 ی دیگر از پیشرفت ...ها نمونهده .14

 های دانش جهان بسیار عقبیم، ولی بایداینها همه یک آغاز است و نه بیشتر، چراکه؛ ما هنوز از قله: ی مهمنکته

 ها دست یابیمبه قلّه .15

 ها عبور کنیمترین رشتهاز مرزهای دانش در مهم .16

 با شتاب به پیش برویم .17

 این شتاب با شدّت باال ادامه یابد .18

 

 های امید صادقبسترها و ریشه

 های انسانیالف( ظرفیّت

 وجود نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی .1

 جمعیّت جوان زیر چهل سال .2

 وجود چهارده میلیون نفر دارای تحصیالت عالی .3

 آموختگان علوم و مهندسیی دوّم جهان در دانشرتبه .4

 ی تالش جهادیی انقالبی و آمادهبا روحیّهوجود انبوه جوانانی  .5
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 باالتربودن استعداد علم و تحقیق ملّت ایران از متوسّط جهانی .6

 های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیرهگیر جوانان محقّق و اندیشمند شاغل در آفرینشوجود جمع چشم .7

 های مادیب( ظرفیّت

 درصد جمعیّت جهاندارابودن هفت درصد ذخایر معدنی جهان با وجود یک  .1

 منابع عظیم زیرزمینی .2

 موقعیّت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب .3

 بازار بزرگ ملی .4

 میلیون جمعیت 611همسایه و  15ای با داشتن بازار بزرگ منطقه .5

 سواحل دریایی طوالنی .6

 خیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغیحاصل .7

 اقتصاد بزرگ و متنوّع .8

 [انقالب اسالمیهای ظرفیّت]( ج

 گرفته از:مدیریّت جهادی؛ الهام .1

  ایمان اسالمی 

  توانیمما می"اصل" 

 9های قدرتها به مؤلّفهتبدیل ظرفیّتافزار نرم .2

 هایی از قبیل؛های رفیع انسانیّت، با ویژگیهای غالباً جوان با رتبهوجود انسان .3

 شجاع 

 فداکار 

 واال 

                                                           

ر ی و معنوی برای ایستادگی دهای قدرت مادّفهامر به مؤلّت با رهبری ولیی ملّتبدیل قدرت ایمان و انگیزهبه عبارت دیگر؛  9 

 های شدید دشمنبرابر دشمنی
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 هایی از قبیل؛ی ماجراهای صدر اسالم، با ویژگیکنندهوجود جوانان زنده .4

 های مستعددل 

 های نورانیدل 

 ذکر و دعا 

 ی برادریروحیّه 

 ی ایثارروحیّه 

 های سختمجاهدت در میدان 

 

 7531با سال   7531روی انقالب در سال های پیشچالشکامالً معنادار تفاوت 

 چالش ایران با امریکا .1

  وسیی جاسعمّال بیگانه، تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی، رسواکردن النهکردن دست : کوتاه1357سال 

  حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی، برچیدن بساط نفوذ نامشروع امریکا از غرب 1397سال :

های اشغالی، دفاع از پرچم آسیا، حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین

  و مقاومت در سراسر منطقهاهللحزب

 چالش غرب با ایران .2

  جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی توسط ایران1357سال : 

  ی ایرانی به نیروهای مقاومتهای پیشرفته: جلوگیری از انتقال سالح1397سال 

 تصوّر امریکا از ایران .3

  خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد: تفوّق بر نظام اسالمی و ملّت ایران با چند ایرانی 1357سال 

  ی سیاسی و امنیّتی ها دولت معاند یا مرعوب برای مقابله: نیاز به ایجاد یک ائتالف بزرگ از ده1397سال

 با جمهوری اسالمی
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 تصویر دنیا از ایران کنونی

 نگاه دنیا با چشم تکریم و احترام به؛

 جوان ایرانی .1

 پایداری ایرانی .2

 ایرانیابتکارهای  .3

 

 جایگاه کنونی، در فرآیند تکاملی انقالب اسالمی

 ی خودسازی انقالب اسالمیورود به دوّمین مرحله .1

 پردازی انقالب اسالمیی جامعهورود به دوّمین مرحله .2

 سازی انقالب اسالمیی تمدّنورود به دوّمین مرحله .3
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 فصل ششم

 الزامات و اقتضائات گام دوّم

 روپیشانداز های چشممؤلّفه

 کردن امریکا با مشکالت جانفرسادست و پنجه نرم .1

 بندی به شعارهای خودپیشروی انقالب اسالمی با پای .2

 ی میان واقعیّت و آرمان با قدرت بیشترشدن فاصلهطی .3

 هاهای بلند نظام اسالمی، ولی نه به دشواری گذشتهطی مسیر به سوی آرمان .4

 ها(های دوران قاجارها و پهلویماندگیباال )برای جبران عقب استمرار شتاب حرکت کاروان علمی با شدّت .5

 های جوانانهای آینده، دههدهه .6

 

 ی اسالمیعنوان الگوی کامل نظام پیشرفتهالزامات ساختن ایران به

 نگاه انقالبی جوانان .1

 ی انقالبی جوانانروحیّه .2

 عمل جهادی جوانان .3

 همّت جوانان .4

 هشیاری جوانان .5

 عمل جوانانسرعت .6

 ابتکار جوانان .7

 هاگیری جوانان از تجربهبهره .8

 گیری جوانان از گذشتهعبرت .9
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 های سربلندی ایران و ایرانیمؤلّفه

 انقالب اسالمی مروّت انقالبی .1

 انقالب اسالمی صداقت انقالبی .2

 انقالب اسالمی صراحت انقالبی .3

 انقالب اسالمی اقتدار انقالبی .4

 ای انقالب اسالمی در کنار مظلومان جهان ی عمل جهانی و منطقهدامنه دارای .5
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 فصل هفتم

 واقعیّتِ تبدیل آرمان به واقعیّت

 عوامل تحقّق پیشرفت

 هایی از قبیل؛های رفیع انسانیّت، با ویژگیهای غالباً جوان با رتبهوجود انسان .1

 شجاع 

 فداکار 

 واال 

 قبیل؛ هایی ازی ماجراهای صدر اسالم، با ویژگیکنندهوجود جوانان زنده .2

 های مستعددل 

 های نورانیدل 

 ذکر و دعا 

 ی برادریروحیّه 

 ی ایثارروحیّه 

 های سختمجاهدت در میدان 

 ؛گرفته ازالهام مدیریّت جهادی .3

  ایمان اسالمی 

  توانیمما می"باور به اصل" 

 "توانیمما می"ی روحیّه .4

 روحیّه و نگاه انقالبی .5

 عمل جهادی .6

 ی ملّیاراده .7

 احساس جمعی .8
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 های بلندهمّت .9

 های جوان و انقالبیانگیزه .11

 های گذشتهها و عبرتگیری از تجربهبهره .11

 خواههای آرمانگریز از عذاب وجدان .12

 

 (هاواقعیّتبایدها و نشدن فاصله میان )طیتحقّق پیشرفت عوامل عدم

 های دینیگردانی برخی از مسئوالن از ارزشروی .1

 های دینی بندی برخی از مسئوالن به ارزشعدم پای .2

 های دینی کوشش برخی از مسئوالن برای تحقّق ارزشعدم .3

 توجّهی برخی از مسئوالن به شعارهای انقالببی .4

 غفلت برخی از مسئوالن از جریان انقالبی .5

 نظیر طبیعی و انسانی کشورهای کمغفلت برخی از مسئوالن از ظرفیّت .6

 ضعف مدیریّتی برخی مسئوالن .7
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 فصل هشتم

 ی ژرف با آرمانهای بلند در واقعیّت تا فاصلهگامبرداشتن عدالت؛ از 

 جایگاه عدالت در جمهوری اسالمی

 های الهیی بعثتهای اولیّهدر صدر هدف .1

 ی جمهوری اسالمیهای اولیّهدر صدر هدف .2

 های زمانی مقدّس در همهکلمه .3

 ها ی سرزمینی مقدّس در همهکلمه .4

 ارزش واال .5

 نظام جمهوری اسالمیهمتا بر تارک گوهر بی .6

 ارتباط الزم و ملزوم عدالت با مبارزه با فساد .7

 عدالت نسبی؛  .8

 ی همهای بر عهدهفریضه 

 طور خاصی حاکمان؛ بهای بر عهدهفریضه 

 طور خاصی قدرتمندان؛ بهای بر عهدهفریضه 

 

 الزامات تحقّق عدالت

 ی فساد اقتصادیازاله .1

 ی فساد اخالقیازاله .2

 سیاسیی فساد ازاله .3
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 ی آرمان و واقعیّت عدالتفاصله

 های بلند در راه عدالت توسّط جمهوری اسالمیبرداشتن گام .1

 شده و بشودی ژرف میان آنچه تاکنون شده با آنچه باید میفاصله .2

 

 شدّت ممنوع!عدالتی؛ بهبی

 !شدّت ممنوع استبه، عدالتی بیانجامددر جمهوری اسالمی هر چه به بی .1

 عدالتی:ایجاد و رشد بیهای زمینه .2

 تبعیض در توزیع منابع عمومی 

 خواریدادن به ویژهمیدان 

 گران اقتصادیمدارا با فریب 
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 فصل نهم

 زننده به مشروعیّت حکومتی ویرانگر، ضربهفساد؛ زلزله

 الزامات و اقتضائات مبارزه با فساد

 های زیر:با ویژگی های حکومتیدرون دستگاهوجود دستگاهی در  .1

 کارآمدی در عمل 

 تیزبینی در رصد 

 قاطعیت در رفتار 

 مداومت و پیوستگی در حضور 

 اولویت مبارزه از درون هر دستگاه 

 های زیر:با ویژگی با فساد بودن در مبارزهواقعی .2

 ی مال مدیران و مسئوالنمبارزه با وسوسه 

 ی مقام و ریاست مدیران و مسئوالنمبارزه با وسوسه 

 های زیر:با ویژگی های نظارتی و دولتیدستگاهوجود افرادی در  .3

 باایمان 

 جهادگر 

 الطبعمنیع 

 پاکدست 

 با دل نورانی 
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 پیامدهای فساد در حاکمیّت

 "ی چرکینتوده"ها؛ حقیقت فساد در کشورها و نظام .1

 ها؛پیامدهای فساد در نظام .2

 10زننده به مشروعیّت نظامضربه 

 11ویرانگر مقبولیّت نظام 

 

                                                           

ر تهای مرسوم ... است، بسیار جدّیجمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتاین برای نظامی چون »...  10 

  «ها استتر از دیگر نظامو بنیانی

ر و تاین برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر ... از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی»...  11 

  «ها استتر از دیگر نظامبنیانی
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 فصل دهم

 تحاکمیّوظایف 

 12شرط مشروعیّت جمهوری اسالمی

 :هایویژه در عرصهها بهی عرصهدوری از فساد در همه .1

 اقتصادی 

 اخالقی 

 سیاسی 

 

 (ی قضاییّهدولت، مجلس و قوّهاز جمله )ها دستگاهوظایف عام 

 ورزیعدالت .1

 داشتن منش و رفتار اخالقی .2

 داشتن منش و رفتار معنوی .3

 رواج منش و رفتار اخالقی و معنویکردن زمینه برای فراهم .4

 دادن به نهادهای اجتماعی برای ترویج منش و رفتار اخالقی و معنویمیدان .5

 ی معقولشیوههای ضدّمعنویّت بهستیز با کانو .6

 ی معقول شیوهبه های اخالقستیز با کانو .7

 هاکردن مردم با زور فریب توسط جهنّمیجلوگیری از جهنّمی .8

                                                           

ای ها عارض شود، زلزلهی حکومتها و اگر در بدنهی چرکین کشورها و نظامفساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده» 12 

زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از ویرانگر و ضربه

  «ها استتر از دیگر نظامتر و بنیانیاز مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّیتر های مرسوم ومبناییمشروعیّت
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های ضدّمعنویّت و مدّت جامع برای مقابله با تهاجم روزافزون کانونمدّت و میانکوتاههای تنظیم برنامه .9

 صورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه(های پاک جوانان و نوجوانان و نونهاالن )بهضدّاخالق دشمنان به دل

های ضدّمعنویّت و کانونمدّت جامع برای مقابله با تهاجم روزافزون مدّت و میانهای کوتاهاجرای برنامه .11

 13صورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه(های پاک جوانان و نوجوانان و نونهاالن )بهضدّاخالق دشمنان به دل

 ی مال و مقام و ریاست مدیران و مسئوالن در درون هردستگاهسازی مبارزه با وسوسهفعّال .11

 ی فساد در هر دستگاهپیشگیری از تشکیل نطفه .12

 شد فساد در هر دستگاهمبارزه با ر .13

 جلوگیری از تبعیض در توزیع منابع عمومی .14

 خواریندادن به ویژهمیدان .15

 مدارانکردن با فریبگران اقتصادی .16

 نکردن از قشرهای نیازمند حمایتغفلت .17

 همراهی با جهاد و تالش برای رشد هرچه بیشتر شعور معنوی و وجدان اخالقی .18

 تأمین استقالل .19

 ی وجودحراست از استقالل با همه .21

  تأمین آزادی .21

 ی وجود با همه حراست از آزادی .22

 ی ایجابی با نقد؛مواجهه .57

 حساسیّت مثبت نسبت به نقد 

 نعمت خدا دانستن نقد 

 عمل های بیهشدار به صاحبان حرف 

 های زیر؛با ویژگی جوانانهای گوناگون کشور به ی بخشسپردن زمام اداره .23

 مؤمن 

                                                           

 معنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست.های مسئول حکومتی بهوظایف دستگاه 13 
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 انقالبی 

 اناد 

 کاردان 

 دولت جمهوری اسالمی ایرانوظایف خاص 

 درنظرداشتن عزّت کشور در همه حال .1

 درنظرداشتن عزّت ملّت در همه حال .2

 ی وجودحراست از استقالل با همه .3

 ی وجودحراست از آزادی با همه .4

 حفظ مرزبندی با سردمداران نظام سلطه با دقّت، از جمله با؛ .5

 غیرقابلِ اعتماد گرِخدعه کارِامریکایِ جنایت 

  غیراقابلِ اعتماد گرِدولت اروپایی خدعهچند 

 های انقالبی در برابر سردمداران نظام سلطه، حتّی یک گام، از جمله در برابر؛نشینی از ارزشعقبعدم .6

 غیرقابلِ اعتماد گرِخدعهکارِ امریکایِ جنایت 

 غیرقابلِ اعتماد گرِچند دولت اروپایی خدعه 

 برابر سردمداران نظام سلطه، حتّی یک گام، از جمله در برابر؛های ملی در نشینی از ارزشعقبعدم .7

 غیرقابلِ اعتماد گرِخدعه کارِامریکای جنایت 

 غیرقابلِ اعتماد گرِچند دولت اروپایی خدعه 

 نهراسیدن از تهدیدهای پوچ سردمداران نظام سلطه، از جمله؛ .8

 غیرقابلِ اعتماد گرِخدعه کارِامریکای جنایت 

  غیرقابلِ اعتماد گرِاروپایی خدعهچند دولت 

 های زیر:حل مشکالت با چند دولت اروپایی، با لحاظ شرایط و ویژگی .9

 پذیربودن حل مشکالتامکان 
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 حفظ عزّت کشور ایران 

 حفظ عزّت ملت ایران 

 صورت حکیمانهبه 

 جویانهصورت مصلحتبه 

 از موضع انقالبی 

 عدم مذاکره با امریکا، به دلیل: .11

  حل هیچ مشکلی با امریکامتصوّرنبودن 

  اجتناب از زیان مادی 

 اجتناب از زیان معنوی 

 

 ای و تبلیغیهای رسانهوظایف دستگاه

 های بلند جمهوری اسالمی در راه عدالتشدن گامکارهای بیشتر برای توضیح و تشریح برداشته .1

 نونهاالن با ابزارهای پیشرفته و فراگیرهای پاک جوانان، نوجوانان و مقابله به تهاجم روزافزون دشمنان به دل .2

 های بلند جمهوری اسالمی ایران در راه عدالتتوضیح و تشریح گام .3

 

 تحلیل سراپا غلط

 «مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است» .1

 «نشدن در برابر دشمن استعلّت تحریم مقاومت ضداستکباری و تسلیم» .2

 «ی گرگ استبر پنجهحل، زانوزدن در برابر دشمن و بوسه راه» .3

ی وطئههای فکر و تکانونشود، امّا منشأ آن زدگان داخلی صادر مینکته: این تحلیل هرچندگاه از زبان برخی غفلت

 شودالقا می داخلی گیران و افکار عمومیسازان و تصمیمبه تصمیماست که با صد زبان خارجی 
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 فصل یازدهم

 یّت بزرگ مسئوالنمسئول

 14جمهوری اسالمی حکومت اتمقامی همهشرط مشروعیّت 

 های زیر:طهارت اقتصادی، با ویژگی .1

 گریز از شیطان حرص 

 ی حرامگریز از لقمه 

 ی حراماستعانت از خدا برای گریز از شیطان حرص و لقمه 

 

 جمهوری اسالمیحکومت  اتتضمین طهارت اقتصادی مقامالزامات 

 جمهوری اسالمی اتهای مقامویژگی .1

  شیطان حرصگریز از 

 ی حرامگریز از لقمه 

 ی حراماستعانت از خدا برای گریز از شیطان حرص و لقمه 

 های نظارتی و دولتیکارکردهای دستگاه .2

 ی فساد با قاطعیّت و حساسیّتپیشگیری از نطفه 

 مبارزه با رشد فساد با قاطعیّت و حساسیّت 

                                                           

ت شرط طهارت رعای"رسد نظر میهستند، لذا به« همه»با توجه به این که مخاطب این بخش از فرمایش رهبر انقالب،  14 

 ی مجوزو یا صادرکننده کننده، صرفاً منحصر به خود آنها، مسئوالن منصوب"ی مقامات جمهوری اسالمیاقتصادی برای همه

ی احراز، ی مردم وظیفههمه های نظارتی نیست، بلکهقرارگرفتن آنها در جایگاه مدیر نظام جمهوری اسالمی و یا دستگاه

 اقتصادی در مقامات جمهوری اسالمی را دارند.استمرار و بقای طهارت 
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 جمهوری اسالمی الزامات مسئوالن

 داشتن منش اخالقی و معنوی .1

 داشتن رفتار اخالقی و معنوی .2

 ی رفع محرومیتداشتن دغدغه .3

 های عمیق طبقاتیداشتن بیمناکی از شکاف .4

 

 پیامدهای ضعف و ناکارآمدی مسئوالن

 مسئوالن عملکرد ضعیفدچارشدن اقتصاد کشور به چالش از بیرون و درون، به دلیل  .1

 اندرکارانتغفلت دسنظیر کشور، به دلیل انسانی کمهای طبیعی و تشدن از ظرفیّاستفادهاستفاده و یا کمبی .2

 توجّهی مسئوالن به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبیبی وجود بسیاری از مشکالت کنونی، به دلیل .3

توجّهی مسئوالن به شعارهای انقالب و غفلت از بی های بزرگ، به دلیلماندگی در رسیدن به آرمانعقب .4

 جریان انقالبی

 توجّهی مسئوالن به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبیبیل دستاوردهای انقالب، به دلیل تنزّ .5

ی اجرای عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، به دلیل تبیین دستاوردهای جمهوری اسالمی در زمینهعدم .6

 تبلیغات نارسای مسئوالن

 

 های شخصیّتی و مدیریّتی برخی مسئوالنواقعیّت

 های دینیگردانی برخی از مسئوالن از ارزشروی .1

 های دینی بندی برخی از مسئوالن به ارزشعدم پای .2

 های دینی کوشش برخی از مسئوالن برای تحقّق ارزشعدم .3

 توجّهی برخی از مسئوالن به شعارهای انقالببی .4
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 غفلت برخی از مسئوالن از جریان انقالبی .5

 نظیر طبیعی و انسانی کشورکمهای غفلت برخی از مسئوالن از ظرفیّت .6

 ضعف مدیریّتی برخی مسئوالن .7

 

 دستاوردهای شجاعت و حکمت مدیران جهادی

  15تحرّک جدید در نهضت بیداری اسالمی .1

 های امریکا در غرب آسیاشکست سیاست .2

 گیرشدن همکاران خائن امریکا در غرب آسیازمین .3

 آسیای سیاسی جمهوری اسالمی در غرب گسترش حضور قدرتمندانه .4

 ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا در سراسر جهانبازتاب وسیع حضور قدرتمندانه .5

 

                                                           

 ی امریکا و صهیونیسمبر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه 15 
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 فصل دوازدهم

 دشمن و دشمنی

 

 واکاوی تهدیدها علیه جمهوری اسالمی

 الف. تهدیدهای واقعی

 تهدیدهای ناشناخته متوجّه انقالب، حاصل؛ .1

 شناخت درست گذشته عدم 

 هانگرفتن از تجربهرسد 

 متوجّه مدیران و مسئوالن جمهوری اسالمی، از قبیل؛ هایهدیدت .2

 ی مال وسوسه 

 مقام و ریاست یسوسهو 

 ب. تهدیدهای پوچ

 قابل اعتمادگر و غیرکار و چند دولت اروپایی خدعههای امریکای جنایتتهدید .1

 

 "دشمن"وضعیّت 

 بیمناکی دشمن از جهاد علمی جوانان .1

 بیگانگی دشمن با حقیقت .2

 احتضاردشمن در حال  .3
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 های دشمناناقدام

 تظاهر به نشنیدن صدای جدید و متفاوت انقالب اسالمی .1

 کردن صدای جدید و متفاوت انقالب اسالمیتالش گسترده برای خفه .2

 ای قویی گذشته با انگیزهپردازی دربارهتحریف و دروغ .3

 ای قویبا انگیزه ی حالپردازی دربارهتحریف و دروغ .4

 به دولت جمهوری اسالمی شامل فریب و خدعه و دروغ یی پیشنهادهایارائه .5

-های پاک جوانان و نوجوانان و نونهاالن با بهرههای ضدّمعنویّت و ضدّاخالق به دلتهاجم روزافزونِ کانون .6

 ای پیشرفته و فراگیرگیری از ابزارهای رسانه

 پردازیای دشمن؛ تحریف و دروغرویکرد رسانه .7

 تحلیل مغرضانهای دشمن؛ ی رسانهبرنامه .8

 های بلند جمهوری اسالمی در راه عدالت گام سازینمایی و پنهانواژگونهای دشمن؛ ترفند رسانه .9

 سازی مردم، مسئوالن و مدیران از آینده، از طریق؛مأیوسای دشمن؛ سیاست رسانه .11

 خبرهای دروغ 

 های مغرضانهتحلیل 

 هاتدادن واقعیّنشانوارونه 

 امیدبخشهای کردن جلوهپنهان 

 کردن عیوب کوچکبزرگ 

 دادن/ انکار محسّنات بزرگ نشانکوچک 

 گری دشمنوسوسه .11

 نفوذ، سلطه و دخالت دشمن از بستر اقتصاد ضعیف .12

 تهدید جدّی ثبات و امنیّت کشور .11

 تحریمسیاست  .11
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 دشمنانسرنوشت 

 توسّط انقالب اسالمی  16ناکامی در برابر گشایش عصری جدید .1

 انحصارگر در برابر ایران اسالمی و انقالبیهای ناتوانی قدرت .2

 دهد کردن با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار مینرم دست و پنجه .3

 

 و شقاوت و توطئه و خباثت( آوری در برابر خصومت)تاب عوامل ناکامی دشمنان

 ملّت قدرت عظیم ایمان .1

 ی ملّتانگیزه .2

  الشأنی امام عظیمرهبری آسمانی و تأییدشده .3

 

 امتداد دشمن در داخل

عدم اعتراف به دستاوردهای جمهوری اسالمی در اجرای عدالت و تقسیم امکانات عمومی  :بدخواهان داخلی .1

 کشور

حل  ی گرگ برایزدن بر پنجهی تحلیل سراپا غلط زانوزدن در برابر دشمن و بوسهارائه :زدگان داخلیغفلت .2

 مشکالت اقتصادی

های مغرضانه، وارونه هایی از قبیل خبرهای دروغ، تحلیلها با اقداماستفاده از آزادی: با های داخلیدنباله .3

دادن یا انکار کردن عیوب کوچک و کوچک نشانهای امیدبخش، بزرگکردن جلوهها، پنهاندادن واقعیّتنشان

 کننددر خدمت دشمن حرکت می محسّنات بزرگ،

 

                                                           

 استقرار جمهوری اسالمی  16 
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  "دشمن"شناسی در قبال مسئولیت

 مرزبندی با دشمن .1

 دشمنتهاجم دفاع در برابر  .2

 جهاد علمی جوانان .3

 اصالح مشکل درونی .4

 در برابر دشمن نشدنتسلیم .5
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 فصل سیزدهم

 پذیریشناسی و مسئولیتجوانان؛ مسئولیت

 های جوانان ایرانیویژگی

 باهمّت .1

 هوشیار .2

 عملدارای سرعت .3

 دارای ابتکار .4

 دارای نگاه انقالبی .5

 انقالبیی هدارای روحیّ .6

 دارای عمل جهادی .7

 ناپذیرتسلیم .8

 انقالب پاسدار .9

 های سخت از جمله دفاع مقدّسمجاهد در میدان .11

 ی برادری و ایثارها با ذکر و دعا و روحیههمراهی مجاهدت .11

 کردن ماجراهای صدر اسالمزنده .12

 از عظمت و هیبت الهی انقالب کنندهصیانت .13

 های متکبّر و مستکبردر برابر دولتی انقالب از گردن برافراشته کنندهصیانت .14
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 ی جوانانهارسالت

 17«جهاد بزرگآغازگر » .1

 18«ایران اسالمی بزرگساختن » .2

 19«آرمان بزرگکردن انقالب اسالمی به نزدیک» .3

 21«گام بزرگ دوّمبرداشتن » .4

 21«از ایرانی اسالمی الگوی کامل نظام پیشرفتهساختن » .5

 22«بایدهاها و تی میان واقعیّکردن فاصلهطی» .6

 23«حراست از انقالب اسالمی» .7

 24«در خود و دیگران پرورش نهال امید به آینده» .8

 

 

                                                           

برای ساختن ایران اسالمی بزرگ  جهاد بزرگگذارد تا بخش دیگری از مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان می» 17 

 «را آغاز نماید

 ایران اسالمی بزرگگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان می» 18 

 «را آغاز نماید

دّن ش که ایجاد تمــآرمان بزرگعزیزان! ... شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه ... ]انقالب اسالمی[ را هرچه بیشتر به » 19 

 «آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )اروحنافداه( است، نزدیک کنید نوین اسالمی و

 «را در پیشبرد انقالب اسالمی بردارد گام بزرگ دوّمجوانان عزیز ... شما به توفیق الهی باید » 20 

و عمل جهادی را به  ی انقالبیمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان ... نگاه انقالبی و روحیّه» 21 

 «بسازند ی اسالمیالگوی کامل نظام پیشرفتهکار بندند و ایران عزیز را 

شک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، با طی شدنی است ... و بی های میان بایدها و واقعیّتفاصله» 22 

 «قدرت بیشتر طی خواهد شد

 «نمایید حراستعزیزان! ... شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود » 23 

 «به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید نهال امیدشما جوانان باید ... در خود و دیگران » 24 
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 جوانان یهاتمسئولیّ

 برداشتن گام بزرگ دوم انقالب .1

 های استوار در آیندهبرداشتن گام .2

 راندن ترس و نومیدی از خود و دیگران .3

 دانستن قدر خود .4

 خیزبرداشتن به سوی آینده .5

 آفریدن حماسه .6

 عدالتاجرای  .7

 المللیهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینی میدانت رفتن در همهزیر بار مسئولیّ .8

 ت و عدالتهای دین و اخالق و معنویّی عرصهزیر بار مسئولیت رفتن در همه .9

 ی طبیعی و انسانینشدههای استفادهتبهربرداری از ظرفیّکردن عیب عدمبرطرف .11

 نظیر ایرانانسانی کم های طبیعی وتسازی ظرفیّالفعّ .11

 ی تبلیغاتی دشمنپیشگامی در شکستن محاصره .12

 هاترین رشتهعبور از مرزهای کنونی دانش در مهم .13

 گرفتن رویکرد جهادیدر پیش .14

 توز از جهاد علمیسازی دشمن بدخواه و کینهناکام .15

 های اقتصاد مقاومتیدستیابی به مقاصد سیاست .16

ها، رفع شکاف طبقاتی، رفع تبعیض در توزیع تمربوط به رفع محرومیّها و قوانین ی سیاستاجرای شایسته .17

 خواری، مدارانکردن با فریبگران اقتصادیندادن به ویژمنابع عمومی، میدان
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 وظایف جوانان

 شناخت درست گذشته .1

 هاگرفتن از تجربهدرس .2

 های گذشتهگیری از عبرتبهره .3

 شدنکارآزموده .4

 بودنپرانگیزه .5

 نگاه انقالبیکاربستن به .6

 ی انقالبیکاربستن روحیهبه .7

 کاربستن عمل جهادیبه .8

های پاک جوانان و نوجوانان و های ضدّمعنویّت و ضدّاخالق دشمنان به دلمقابله با تهاجم روزافزون کانون .9

 صورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه(نونهاالن )به

 

 آفرینی جوانانهای نقشتنوّع در عرصه

 سیاسی میدان .1

 میدان اقتصادی .2

 میدان فرهنگی .3

 المللیمیدان بین .4

 ی دینعرصه .5

 ی اخالقعرصه .6

 ی معنویّتعرصه .7

 ی عدالتعرصه .8
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 آفرینی جوانانتنوّع در جایگاه نقش

 مدیران جوان .1

 کارگزاران جوان .2

 اندیشمندان جوان .3

 فعّاالن جوان .4

  

 برای؛، رهبریامید جوانان؛ چشم 

 اجرای عدالت .1

 عمومیرفع تبعیض در توزیع منابع  .2

 خوارانداری ویژهجلوگیری از میدان .3

 گران اقتصادیمقابله با فریب .4

 نیازمند حمایت قشرهای .5

 مقابله با سبک زندگی غربیجانبه و هوشمندانه برای جهاد همه .6

 

 برکات انقالب اسالمی برای جوانان

 دار اصلی کردن جوانان در حوادثمیدان .1

 تی مدیریّوارد کردن جوانان به عرصه .2

  به جوانان "توانیمما می"انتقال باور  .3

  به جوانان "توانیمما می"ی انتقال روحیّه .4
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 همچهاردفصل 

 ها در داخلحلی راهاقتصاد؛ همه

 نظام اسالمیجایگاه اقتصاد در 

 ی اسالمی نیستاقتصاد هدف جامعه .1

 ها رسیدتوان به هدفای است که بدون آن نمیاما وسیله .2

 

 کشورجایگاه اقتصاد در 

 مؤثر برزندگی امروز و فردای جامعه .1

 ؛اقتصاد قوی .2

 ت کشوری قوّنقطه 

 عامل نفوذناپذیری کشور 

 ناپذیری کشورعامل مهم سلطه 

 ؛اقتصاد ضعیف .3

 دشمنان ساز نفوذزمینه 

 ساز دخالت دشمنانزمینه 

 ی دشمنانساز سلطهزمینه 

 

 قویت اقتصاد مستقل کشورهای تپایه

 تولید انبوه  .1

 تبا کیفیّ تولید .2



مهیازدویرایش  ی گام دوّمگامی برای درک بیانیّه    

46 

 

 محورتوزیع عدالت .3

 اسرافاندازه و بیمصرف به .4

 تی خردمندانهمناسبات مدیریّ .5

 

 ت اقتصادیشناسی وضعیّآسیب

 :چالش بیرونی .1

 تحریم دشمن 

 ی دشمنوسوسه 

  :چالش درونی .2

 عیوب ساختاری 

 تیهای مدیریّضعف 

 خواهد شد.اثرشدن چالش بیرونی اثر و یا حتی بی: اصالح چالش درونی، موجب کمنکته

 

 ترین عیوب اقتصاد کشورمهم

 وابستگی اقتصاد به نفت .1

 ی وظایف دولت نیستهایی از اقتصاد که در حیطهبودن بخشدولتی .2

 نگاه به خارج .3

 ت داخلینگاه به توان و ظرفیّعدم .4

 نیروی انسانی کشور تی اندک از ظرفیّاستفاده .5

 بندی معیوب و نامتوازنبودجه .6

 اجرایی اقتصادهای ثبات سیاستعدم  .7
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 هاتعدم رعایت اولویّ .8

 های زائد وجود هزینه .9

 های مسرفانهوجود هزینه .11

 

 مشکالت اقتصادی کشور حلراه

 های اقتصاد مقاومتیاجرای سیاست .1

 های اقتصاد مقاومتیهای مهم سیاستبخش

 زایی اقتصاد کشوردرون .2

 دشدن اقتصاد کشورمولّ .3

 شدن اقتصاد کشوربنیاندانش .4

 اقتصاد کشور کردنمردمی .5

 گری دولتیتصدّعدم .6

 گرایی اقتصاد کشوربرون .7
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 فصل پانزدهم

 نقش حیاتی معنویّت و اخالق در حیات فردی و اجتماعی

 پیامدهای بود و نبود اخالق و معنویّت

 وجود معنویّت و اخالق با کمبودهای مادّی: بهشت .1

 فقدان معنویّت و اخالق با برخورداری مادّی: جهنّم .2

 

 25معنوی در فرد و جامعههای ارزش

 اخالص .1

 ایثار .2

 توکّل .3

 ایمان .4

 

 

 26های اخالقی در فرد و جامعهارزش

 خیرخواهی .1

 گذشت .2

                                                           

 «ایثار، توکّل، ایمان در خود و جامعه استهای معنوی از قبیل اخالص، کردن ارزشمعنویِت به معنای برجسته» 25 

گویی، شجاعت، تواضع، اعتماد هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستاخالق به معنای رعایت فضیلیّت» 26 

 «به نفس و دیگر خلقیّات نیکو است
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 کمک به نیازمند .3

 گوییراست .4

 شجاعت .5

 تواضع .6

 اعتماد به نفس .7
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 فصل شانزدهم

 برای فرصتی دیگر ...

 سبک زندگی

 تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران .1

 های؛زندگی غربی در عرصهجبران سبک های بیزیان .2

 اخالقی 

 اقتصادی 

 دینی 

 سیاسی 

 جانبه و هوشمندانه برای مقابله با سبک زندگی غربیجهاد همه .3
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 فصل هفدهم

 های راهبردی بیانیّهواکاوی گزاره

 های استثناناپذیرگزاره

 27«ی انقالب بر همه چیزغلبه» .1

 28«های وسوسهدر برابر همه مصونیت انقالب» .2

 29«ی عصرها با شعارهای انقالبفطرت بشرّ همهآمیختگی » .3

 31«ی موارددفاع در همه» .4

 31«های عرصهعزّت و پیشرفت در همه» .5

 32«ی کشورترویج روشنفکری در همه» .6

 33«ی کشورخدمت و ثروت در همه داشتنجریان» .7

                                                           

 ...«علیه ما بود  همه چیزی صفر آغاز شد. اوالً؛ انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه» 27 

رسیدند، از کرامت خود و اصالت نظر میکه غیرقابل مقاومت به ییهای وسوسههمهانقالب پرشکوه ملّت ایران ... در برابر » 28 

 ...«شعارهایش صیانت کرده 

با آن  عصرهای همهفایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در مصرف و بیشعارهای جهانی این انقالب دینی ... هرگز بی» 29 

 «سرشته است

 یپس از حمله ی مواردهمهی اوّل را شلیک نکرده و در ای حتّی با امریکا و صدّام، گلولهانقالب اسالمی ... در هیچ معرکه» 30 

 ...«دشمن از خود دفاع کرده 

 یهمهتوانیم ... ایران را به عزّت و پیشرفت در گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل ما میهای جهادی الهاممدیریّت» 31 

 «رسانید هاعرصه

 «جاری شد های زندگیی ساحتهمهو  ی کشورهمهبا[ انقالب اسالمی ... روشنفکری میان عموم مردم در »] 32 

...  جای کشوری همهجایی خدمت و ثروت از مرکز به های جهان در جابهترین حاکمیّتجمهوری اسالمی در شمار موفّق» 33 

 «است
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 34«ی کشورهای دینی در همهارزش داشتنجریان» .8

 35«هاعرصه ها وی میدانپذیری جوانان در همهمسئولیت» .9

 36«های قفلامید؛ کلید اساسی همه» .11

 37«هاها و فعالیّتی حرکتی همهدهندهمعنویّت و اخالق؛ جهت» .11

 38«ها در داخلحلی راههمه» .12

 39«اتی مقامطهارت اقتصادی؛ شرط مشروعیّت همه» .13

 41«اتی مقامگریز از شیطان حرص؛ تکلیف همه» .14

 41«اتی مقامی حرام؛ تکلیف همهگریز از لقمه» .15

 42«های شدّت دشمنیمقاومت در برابر همه» .16

 

 

 

                                                           

روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و داری و پیادهبا[ انقالب اسالمی ... نماز و حج و روزه»] 34 

 «ویژه میان جوانان رونق یافتبه همه جامستحب در 

های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ی میدانهمهمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان در » 35 

 «های خود را زیر بار مسئولیّت دهندباید شانه های دین و اخالق و معنویّت و عدالتعرصهو نیز در  المللیبین

 «توان برداشتبینانه به آینده(، هیچ گامی نمی)امید و نگاه خوش های قفلکلید اساسیِ همهبدون این » 36 

 «و نیاز اصلی جامعه است های فردی و اجتماعیها و فعالیّتی حرکتی همهدهندهجهتمعنویّت و اخالق » 37 

 «در داخل کشور است هاحلی راههمهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که » 38 

 «است ی مقامات حکومت جمهوری اسالمی، شرط مشروعیّت همههمه باید بدانند که طهارت اقتصادی» 39 

 «[ باید از شیطان حرص برحذر باشندحکومت جمهوری اسالمیی مقامات ]همه» 40 

 «ی حرام بگریزند[ باید از لقمهی مقامات حکومت جمهوری اسالمی]همه» 41 

ا با ههای در بستر آرمیده را بیدار کرد، دشمنیی انقالب فرعونبا[ انقالب ملّت ایران ... مسیر جهان تغییر یافت و زلزله»] 42 

 «شدآغاز  ی شدّتهمه
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 های تردیدناپذیرگزاره

 43«؛ هرگز!ی انقالبهاخیانت به آرمان» .1

 44«ی عدالتهای بلند جمهوری اسالمی در زمینهگام» .2

 45«فزونی بیشتر دستاوردهای انقالب» .3

 46«های انقالبپیشروی بیشتر در رسیدن به آرمان» .4

 47«بسیاری از مشکالت کنونی ایجادلّت ع» .5

 48«خواههای آرمانعذاب وجدان» .6

 49«ناپذیرناپذیری خللتسلیم» .7

 51«ی ناکامی منفعالنهمقابله» .8

                                                           

 ...«اده پشت سر نه هایشبدون خیانت به آرمانی پرافتخار را است که یک چلّه تنها انقالبیانقالب پرشکوه ملّت ایران ... » 43 

ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور[، نه در تبلیغات این همه ]دستاوردهای جمهوری اسالمی در زمینه شکیب» 44 

 «استنه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده نارسای مسئوالن انعکاس یافته و

بود و  که متأسّفانه–بود ساله نمیهایی از تاریخ چهلتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی» 45 

 «دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر ... بود شکیب -بار هم بودخسارت

بود و  که متأسّفانه–بود ساله نمیهایی از تاریخ چهلهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههتوجّاگر بی» 46 

 «های بزرگ بسی جلوتر بود... کشور در مسیر رسیدن به آرمان شکیب -بار هم بودخسارت

بود و  که متأسّفانه–بود ساله نمیهایی از تاریخ چهلتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی» 47 

 «داشت... بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی شکیب -بار هم بودخسارت

 «دهدخواه را عذاب داده و میهای آرمانها، همواره وجدانی میان باید و اقعیّتفاصله شکبی» 48 

آن  یگردن برافراشتهو  و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آنناپذیری و صیانت تسلیمدر تمام این چهل سال، » 49 

رفته یشمار مویژه جوانان این مرز و بوم بهی ایران و ایرانی بهشده، خصوصیّت شناختههای متکبّر و مستکبردر مقابل دولت

 «است

انقالب اسالمی ... آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، امّا »...  50 

ون گاین واکنش ناکام ماند. چپ و راستِ مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا تالش گسترده و گونه

 «تر شدندجل محتوم خود نزدیکهرچه کردند به اکردن آن، برای خفه
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 51«ضربت متقابل محکم» .9

 52«ی پیشینیانقالب؛ بدون تجربه» .11

 53«عدالتیدستاوردهای مبارزه با بی» .11

 

 های ابدی و بدون تاریخ انقضاگزاره

 54«هابندی ابدی به ارزشپای» .1

 55«های میان بایدها و واقعیّتکردن فاصلهطی» .2

 56«پذیری مدیران و مسئوالن جمهوری اسالمیلغزش» .3

 57«اهتمام پایدار به خطوط اصلی نظام» .4

 58«به شعارهای انقالب گاناقبال همیشگی هم» .5

                                                           

ی دشمن ی موارد، پس از حملهی اوّل را شلیک نکرده و در همه... گلوله ایمعرکههیچ انقالب اسالمی ملّت ایران ... در » 51 

 «از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است

 «وجود نداشت ای در برابر ماو راه طی شده ی پیشینیهیچ تجربه» 52 

 «قابل مقایسه نیست ی دیگر گذشتههیچ دورهعدالتی در این چهار دهه، با دستاوردهای مبارزه با بی» 53 

هایش از ارزش ایبه هیچ بهانهی تصحیح خطاهای خویش است ...، امّا انقالب اسالمی ... همواره دارای انعطاف و آماده» 54 

 «گیرد... فاصله نمی

در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، با  شکبیها طی شدنی است ... و میان بایدها و واقعیّتی فاصله» 55 

 «قدرت بیشتر طی خواهد شد

 ...«در جمهوری اسالمی ... هرگز بعید نبوده و نیست  ی مال و مقام و ریاستتهدید وسوسهخطر بروز »...  56 

 «کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماندنمی مباالتیهرگز بیاصلی خود  جمهوری اسالمی ... با خطوط» 57 

 «زده شوند]شعارهای جهانی انقالب اسالمی[ دل اندازهای مبارکچشمتوان مردمی را تصوّر کرد که از این نمی هرگز» 58 
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 59«شعارهایِ جهانیِ ابدیِ انقالب» .6

 61«حل مشکالت اقتصادی» .7

 61«نشدههای استفادهسازی ظرفیّتفعّال» .8

 62«غفلت از مستضعفانگریز از » .9

 63«حلّ مشکل با امریکا؛ هرگز!» .11

 64«نیروی انسانی کارآمد و مؤمنکارآییِ » .11

 65«های قفلامید؛ کلید همه» .12

 

 

 

                                                           

از این قاعده  شعارهای جهانی این انقالب دینیتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا برای همه چیز می» 59 

 ...« فایده نخواهند شدمصرف و بیهرگز بیمستثنا است؛ آنها 

های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهیک مجموعه گمانیب» 60 

 «مقاصد برسند

بیعی ی طهای استفاده نشدهاستفاده از ظرفیّتشما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ ]عدم شکبی» 61 

 «و انسانی[ را برطرف کنید

 «رو مورد قبول نیست، به هیچغفلت از قشرهای نیازمند حمایتدر جمهوری اسالمی ... » 62 

 «ذاکره با آن جز زیان مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشتمتصوّر نیست و م امریکا حلّ هیچ مشکلیدر مورد » 63 

ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است ... اینها مهم» 64 

 «تواند شدبا آن مقایسه نمی ی مادّیهیچ اندوختهثروت عظیمی برای کشور است که 

وان ت، هیچ گامی نمیهای قفلکلید اساسی همهبینانه به آینده است. بدون این ی من امید و نگاه خوشنخستین توصیه» 65 

 «برداشت
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 ترهای بزرگآرمان ،های بزرگواقعیّت

 ؛در طول چهل سال گذشته با وجود این که

 «استدر مواردی بارها طی شدهها در چهل سال گذشته ی میان بایدها و واقعیّتفاصله» .1

 « آور در ایران اسالمی استهای شگفتشاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت» .2

 «شدثبات و امنیّت و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را ... ضمانت » .3

 «رانی شدهای حیاتی و اقتصادی و عمی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختموتور پیشران کشور در عرصه» .4

 «یافتموضوعات اجتماعی ... افزایش چشمگیر و در مشارکت مردمی در مسایل سیاسی ... به اوج رسید » .5

 «ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین شدکفّه» .6

 «ای چشمگیر افزایش یافتگونهعیار معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه به» .7

افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس نماد پر ابّهت و با شکوه و » .8

 «تر شدکار، روز به روز برجستهخوار و جنایتآن امریکای جهان

 ؛امّا

 «های بلند جمهوری اسالمی استای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرماناین[ راه طی شده فقط قطعه»] .9

 «ی ژرف استدارای فاصلهشده و بشود، آنچه باید می» .11

 «ها دست یابیمباید به قلّه» .11

  «ها عبور کنیمترین رشتهباید از مرزهای کنونی دانش در مهم .12

 «است و نه بیشتری اهمیّتش فقط یک آغاز بودهشده با همهاین راه طی» .13

 

 های بیانیّه"باید"

 های جوانان"باید"

 «از انقالب خود حراست کنیدکارآزموده و پرانگیزه  بایدان! ... شمایید که عزیز» .1

 «فتها درس گراز تجربهو گذشته را درست شناخت باید های استوار در آینده، عزیزان! ...برای برداشتن گام» .2
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 «گام بزرگ دوّم را در پیشبرد انقالب برداریدباید جوانان عزیز! ... شما به توفیق الهی » .3

به همّت و هشیاری و سرعت باید ، های بلند نظام جمهوری اسالمیبه سوی آرمان ی مسیر افتخارآمیزدنباله» .4

 «عمل و ابتکار شما جوانان طی شود

های سیاسی و اقتصادی ی میدانمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان، در همه» .5

های خود را به زیر شانهباید نویّت و عدالت، های دین و اخالق و معالمللی و نیز در عرصهو فرهنگی و بین

 «بار مسئولیت دهند

ظر کنند که از نباشند، این است که در کشوری زندگی میسازان در نظر داشته آیندهباید ی مهمّی که نکته» .6

-ن بیاندرکاران تاکنوها با غفلت دستنظیر است و بسیاری از این ظرفیّت، کمهای طبیعی و انسانیظرفیّت

 «استاستفاده ماندهاستفاده یا کم

 «ی تبلیغاتی باشیدگام در شکستن این محاصرهپیشباید شما جوانان » .7

های اقتصادی در ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهیک مجموعهمیدان فعّالیّت  بایدرو دوران پیش» .8

 «درون دولت باشد

 

 مسئوالنهای "باید"

 «باشدتارک نظام جمهوری اسالمی همتا بر گوهر بیباید عدالت » .1

 «منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند بایدها ... خود حکومت» .2

های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی ی تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای مسئول حکومتی دربارهدستگاه» .3

 «کامالً مسئوالنه صورت گیردهوشمندانه و  بایدبرعهده دارند که وظایفی سنگین نونهاالن 

های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی ی تهاجم روزافزون دشمنان به دلدربارهدر  بایدرو ی پیشدر دروه» .4

 «شااهللتنظیم و اجرا شود؛ انمدّت جامعی مدّت و میانهای کوتاهبرنامه نونهاالن،

های اقتصادی در دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستهی جوان و یک مجموعهمیدان فعّالیّت  بایدرو دوران پیش» .5

 «درون دولت باشد
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شده نهای استفادهظرفیّتو نیز برداری از دستاوردهای گذشته بهرهزمان تمرکز بر  بایدانداز ی دوّم چشمدهه» .6

 «باشد

 «ها دست یابیمبه قلّه بایدهای دانش جهان بسیار عقبیم؛ ما هنوز از قلّه» .7

 «ها عبور کنیمترین رشتهکنونی دانش در مهم مرزهایاز  باید» .8

 «ها با شدّت ادامه یابدسال بایدشتاب رویم، ولی این ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می» .9

 «استی مقامات حکومت جمهوری اسالمی طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهبدانند که  بایدهمه » .11

 «باشندشیطان حرص برحذر از  بایدهمه » .11

 «ی حرام بگریزندلقمهاز  بایدهمه » .12

و با قدرت و نشاط های آن تهیّه ی بخشهای اقتصاد مقاومتی برای همههای اجرایی سیاستبرنامه باید» .13

 «پیگیری و اقدام شودها کاری و احساس مسئولیت، در دولت

شد آن ی فساد پیشگیری و با رتشکیل نطفهبا قاطعیّت و حساسیّت، از  بایدهای نظارتی و دولتی دستگاه» .14

 «مبارزه کنند

در راه استقرار  بایدای که نظام جمهوری اسالمی جانبهتالش همهمبارزه با فساد بخش اثرگذاری است از » .15

 «به کار برد عدالت

 تریکارهای بیش باید، های بلند جمهوری اسالمی ایران در راه عدالتشدن گامدر توضیح و تشریح برداشته» .16

 «یردصورت گ

 «ای ژرف استشد و بشود، دارای فاصلهمی بایدی عدالت آنچه درباره» .17

 «ها بتپدبرای رفع محرومیّت بایدطور دائم های مسئوالن بهدر جمهوری اسالمی، دل» .18

 «شدّت بیمناک باشدهای عمیق طبقاتی بهشکافاز  بایدطور دائم های مسئوالن بهدر جمهوری اسالمی، دل» .19

های اروپایی با دقّت حفظ کار و تعدادی از دولتامریکای جنایتمرزبندی خود را با  بایدجمهوری اسالمی » .21

 «کند
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 فصل هجدهم

 بیانیّههای واژهژرفواکاوی 

 های مهمکلیدواژه

 66«مگام بزرگ دوّ» .1

 67«ایران اسالمی بزرگ» .2

 68«جهاد بزرگ» .3

 69«ی بزرگ امام خمینیاندیشه» .4

 71«عصر جدید» .5

 71«ی اسالمیعزیز، الگوی کامل نظام پیشرفتهایران » .6

                                                           

ی انقالب اسالمی است، انقالب عظیم و سالهدر سرگذشت چهل های عمدهجوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل» 66 

 «را در پیشبرد آن بردارید گام بزرگ دومالهی باید  پایدار و درخشانی که شما به توفیق

ی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده» 67 

 «را آغاز کند، سخن بگویم ایران اسالمی بزرگگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن عمل می

ی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده» 68 

 «برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم جهاد بزرگگذارد تا بخش دیگری از عمل می

زرگ ی باندیشهرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تشکیل و پیش»...  69 

 «دست نیامد، بهامام خمینی

، ها را به رخ دنیا کشیدها را شکست، کهنگی کلیشهانقالب اسالمی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب»...  70 

 «نمودرا اعالم  آغاز عصر جدیدیدین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و 

های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ی میدانمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان در همه» 71 

ا ههای خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانهالمللی و نیز در عرصهبین

امل الگوی کی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را گیرند، نگاه انقالبی و روحیههای گذشته بهره و عبرت

 «بسازند ی اسالمینظام پیشرفته
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 72«ی نظام انقالبیهنظریّ» .7

 73«طهارت اقتصادی» .8

 74«امید صادق» .9

 75«رستاخیز علمی» .11

 76«"توانیمما می"اصل » .11

 77«ت، حکمت و مصلحتاصل عزّ» .12

 78«مظاهر عزّت جمهوری اسالمی» .13

 79«استقالل ملّی» .14

 81«آزادی اجتماعی» .15

                                                           

شود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیانقالب اسالمی پس از نظام» 72 

 «کنددفاع می ی نظام انقالبی تا ابدنظریّهبیند، بلکه از اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی

 «ی مقامات حکومت جمهوری اسالمی استشرط مشروعیّت همه طهارت اقتصادیهمه باید بدانند که » 73 

 ا، هیچهی قفلبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همهی من امید و نگاه خوشبیش از هر چیز، نخستین توصیه» 74 

 «های عینی استو متّکی به واقعیّت امید صادقگویم یک توان برداشت. آنچه میگامی نمی

در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود  رستاخیز علمیاکنون نزدیک به دو دهه است که » 75 

 «... به پیش رفته است

ی ما آموخت، که امام بزرگوار به همه "توانیمما می"گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل های جهادی الهاممدیریّت » 76 

 «ها رسانیدی عرصهایران را به عزّت و پیشرفت در همه

آور در ایران اسالمی است. عظمت های شگفتاین چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت» 77 

های بزرگی های مشابه در انقالبشود که این مدّت، با مدّتدرستی دیده میگاه بهآن ی ملّت ایرانالهسهای چهلپیشرفت

 «چون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شودهم

گسترش حضور ی غرب آسیا ... و های امریکا در منطقهتحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی ... و شکست سیاست»...  78 

 ...«است  مظاهر عزّت جمهوری اسالمیی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا ... بخشی از قدرتمندانه

 «گر جهان استهای سلطهبه معنای آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت استقالل ملّی» 79 

 «ی افراد جامعه استبرای همه کردن و اندیشیدنگیری و عملبه معنای حقّ تصمیم آزادی اجتماعی» 80 
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 81«بایدهاها و ی میان واقعیّتشدن فاصلهطی» .16

 82«ی ملّت ایرانسالههای چهلپیشرفت» .17

 83«مرزبندی با دشمن» .18

 84«چرایی و چگونگی ماندن جمهوری اسالمی» .19

 85«سازی انقالب اسالمیپردازی و تمدّنخودسازی، جامعه» .21

 86«های دانش جهانقلّه» .21

 87«عیار معنویّت و اخالق» .22

 88«عدالت نسبی» .23

 89«عدالت مورد انتظار جمهوری اسالمی» .24

                                                           

شدنی ی طیدهد، اما این فاصلهخواه را عذاب داده و میهای آرمان، همواره وجدانهای میان بایدها و واقعیّتفاصلهشک بی» 81 

 شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه،است و بیاست و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده

 «با قدرت بیشتر طی خواهد شد

ده و ... پشت سرنها هایشبدون خیانت به آرمانی پرافتخار را انقالب پرشکوه ملت ایران ... تنها انقالبی است که یک چلّه» 82 

 ...«کرده  کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانتاز 

های کار و تعدادی از دولتم سلطه، امریکای جنایتخود را با آنها ]سردمداران نظا مرزبندیدولت جمهوری اسالمی باید » 83 

 «اروپایی[ با دقّت حفظ کند

 «چگونه بماندو  چرا بماندجمهوری اسالمی ... برایش مهم است که » 84 

ه و هایش پشت سر نهادرا بدون خیانت به آرمانی پرافتخار که یک چلّهانقالب پرشکوه ملّت ایران ... تنها انقالبی است » 85 

رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک نظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهی وسوسهبرابر همهدر 

 «استشده سازیتمدّنو  پردازیجامعهو  خودسازیی وارد دوّمین مرحله

 «ها دست یابیمبسیار عقبیم؛ باید به قلّه های دانش جهانقلّهما هنوز از » 86 

 «ای چشمگیر افزایش دادگونهرا در فضای عمومی جامعه به عیار معنویّت و اخالقانقالب ... » 87 

 «ویژه حاکمان و قدرتمندان استی همه بهای بر عهده، همه جا و همه وقت، ممکن و فریضهنسبیصورت ... به عدالت» 88 

جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از ... بسی فراتر از ]جابه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی» 89 

سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور سازی و خانهدست آن ... آمار بزرگ راهنشین شهرها به مناطق پایینمناطق مرفّه
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 91«شدّت ممنوع!بهعدالتی ... بی» .25

 91«بینش سیاسی آحاد مردمآور ارتقای شگفت» .26

 92«های عمیق ایمان مردم ایرانمایه» .27

 93«ی انقالبی طیّبهثمر شجره» .28

 

 در بیانیّه "جهاد"های جلوه

 94«نخستینجهاد » .1

 95«علمیجهاد » .2

 96«معنویجهاد » .3

                                                           

ن مناطق کشور[ کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سدّ و نیروگاه و امثال آن به دورتری

 «است

گران اقتصادی که همه خواری و مدارا با فریبدادن به ویژهدر جمهوری اسالمی ... تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان» 90 

 «استشدّت ممنوع بهانجامد، عدالتی میبه بی

 «آوری ارتقا دادی شگفتگونهالمللی را بهو نگاه آنان به مسایل بین بینش سیاسی آحاد مردمانقالب ... » 91 

 «دار و عمیق بودش بسی ریشههای ایمان مردممایهحضرت امام خمینی ... در رأس کشوری قرار گرفت که »...  92 

 «]است[ ی انقالبی طیّبهثمر شجرهاستقالل و آزادی ... » 93 

ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهادل امید به اینده را پرورش دهید. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره» 94 

 «شما است ترین جهادایریشهو  نخستینترس و نومیدی را از خود و دیگران بردانید؛ این 

ون چعمومی من از شما جوانان آن است که این راه ]عبور از مرزهای دانش[ را با احساس مسئولیّت بیشتر هم اینک مطالبه» 95 

 «یدشدّت بیمناک است، ناکام گذارشما به جهاد علمیتوز را که از پاخیزید و دشمن بدخواه و کینهیک جهاد در پیش گیرید ... به

 هادجگمان محتاج آورد؛ این بیشعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند، برکات بیشتری به بار می» 96 

 «و تالش است



مهیازدویرایش  ی گام دوّمگامی برای درک بیانیّه    

63 

 

 97«مقدّسجهاد » .4

 98«هوشمندانهو جانبه همهجهاد » .5

 

 در بیانیّه "پیشرفت" ایگاهج

 99«آورشگفتپیشرفت » .1

 111«سریعیشرفت پ» .2

 111«های عرصههمهدر  پیشرفت» .3

 112«جانبههمهیشرفت پ» .4

 113«علمی یشرفتپ» .5

 114«معنویو مادّی  یشرفتپ» .6

                                                           

ی خود از جمله سالهجهاد چهلاند. ملّت ایران با دانند که برای آن جنگیدهمنزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می» 97 

 «آنهاست

 «ها استطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانرا می جانبه و هوشمندانهجهادی همها سبک زندگی غربی مقابله ب» 98 

 «در ایران اسالمی است آورهای شگفتپیشرفتاین چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و » 99 

ت شدّشدّت تحقیرشده و بهانقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به» 100 

 «قرار گرفت پیشرفت سریعمانده بود، در مسیر عقب

ی ما آموخت، که امام بزرگوار به همه "توانیمما می"گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل های جهادی الهاممدیریّت» 101 

 «رسانید های عرصهپیشرفت در همهایران را به عزّت و 

 «و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد جانبهپیشرفت همهی مایهی ملّی را که جانانقالب .... عنصر اراده» 102 

 «است های علمیپیشرفتساله، اکنون برابر چشم ما است؛ کشور ... رکوردار در شتاب محصول تالش چهل» 103 

شده را فعّال و در استفادهنشده یا کمهای استفادههای جوان و انقالبی، خواهند توانست ظرفیتهای بلند و انگیزههمّت» 104 

 «معنای واقعی جهش ایجاد کنندکشور به پیشرفت مادّی و معنوی
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 115«کشور یشرفتپ» .7

 116«سالهچهلپیشرفت » .8

 

 در بیانیّه "عزّت"های جلوه

 117«شعار جهانی انقالبعزّت؛ » .1

 118«جهادیمحصول مدیریّت عزّت؛ »  .2

 119«سالهمحصول تالش چهلعزّت؛ » .3

 111«همواره مدّنظرعزّت؛ » .4

 111«، حکمت و مصلحتعزّتاصل » .5

                                                           

 «اقتصاد ملّی ارتقا یابداز جمله در بخش تولید و  پیشرفت کشورانداز، ... ی دوّم چشمدهه» 105 

ی هاهای مشابه در انقالبشود که این مدّت، با مدّتدرستی دیده میگاه بهآنی ملّت ایران سالههای چهلپیشرفتعظمت » 106 

 «چون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شودبزرگی هم

فایده نخواهند شد، زیرا با فطرت بشر در مصرف و بی... هرگز بی عزّتشعارهای جهانی این انقالب دینی ]ازجمله[ ... » 107 

 «ی عصرها با آن سرشته استهمه

 یو پیشرفت در همه عزّت... ایران را به  "توانیمما می"گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل های جهادی الهاممدیریّت» 108 

 «ها رسانیدعرصه

 ...« با عزّتساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی ... محصول تالش چهل» 109 

 ...«خود را در نظر داشته باشد  عزّت کشور و ملّتدولت جمهوری اسالمی باید ... در همه حال، » 110 

اصل عزّت، حکمت و مصلحت در روابط  هایی از، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن؛ این هر سه شاخهعزّت ملّی» 111 

 «اندالمللیبین
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 112«جمهوری اسالمیعزّت مظاهر » .6

 

 بیانیّهدیدگاه از  "تجربه"ارزش 

 113«خود و دیگرانی تجربه» .1

 114«هااز تجربهگرفتن درس» .2

 115«بدون تجربه آغاز» .3

 116«گرانبهاهای تجربه» .4

 117«هااز تجربهگیری بهره» .5

 

 

 

 

                                                           

گیرشدن همکاران خائن آنها در های امریکا در منطقه ...، زمینتحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی ...، شکست سیاست» 112 

ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه ... منطقه، گسترش حضور قدرتمندانه

 ...«است  جمهوری اسالمی عزّتبخشی از مظاهر   

 «توان دانستنمی ی دیگرانتجربهیا گوش سپردن به  ی خودتجربهها را جز با نادانسته» 113 

 «درس گرفت هاتجربههای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از برای برداشتن گام» 114 

 «از کردندآغ تجربهای در برابر ما وجود نداشت ... انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و شدهو راه طی ی پیشینیتجربههیچ » 115 

ساله، اکنون برابر چشم ماست: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته محصول چهل» 116 

 ...« های گرانبهاتجربهاز 

های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ی میدانمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان، در همه» 117 

 ...«بهره گیرند  های گذشتهتجربههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید ... از در عرصهالمللی و نیز بین
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 بیانیّههای گانهدو

 علم .1

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« آورماندگی شرمعقب»از 

 در گام اوّل« آور علمیپیشرفت شگفت»تا 

 در گام دوّم« های دانش جهانتسخیر قلّه»و 

 

 معنویّت و اخالق .2

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« زار فساد و آلودگی اخالقیلجن»از 

 در گام اوّل« عیار معنویّت و اخالق در فرد و جامعهافزایش »تا 

 در گام دوّم« جهاد برای رشد شعور معنوی و وجدان اخالقی»و 

 اقتصاد .3

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد»از 

 در گام اوّل« های حیاتی و اقتصادی و عمرانیایجاد زیرساخت»تا 

  در گام دوّم« های اقتصاد مقاومتیسیاستدستیابی به اهداف »و 

 عدالت .4

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« انحصار خدمات و درآمدهای کشور در گروهی کوچک در پایتخت»از 

 در گام اوّل« ورزیهای بلند افتخارآفرین در عدالتعدالتی و گامنظیر مبارزه با بیدستاوردهای بی»تا 

 در گام دوّم« عدالت بر تارک جمهوری اسالمیهمتای قرارگرفتن گوهر بی»و 

 فساد .5

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« رژیم سر تا پا فساد و فسادپرور»از 

 در گام اوّل« حفظ سالمت غالب مأموران نظام»تا 

 در گام دوّم« ی مقامات جمهوری اسالمیطهارت اقتصادی همه»و 
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 استقالل .6

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب «کار آمده توسّط بیگانهرژیم روی»از 

 در گام اوّل« جنگیدن برای کسب و حفظ استقالل»تا 

  در گام دوّم« ی وجودحراست از استقالل با همه»و 

 

 

 در بیانیّه "غفلت"های گاهکمین

 118«هاگرفتن از تجربهراهبردِ شناختِ درستِ گذشته و درسغفلت از » .1

 119«جریان انقالبیغفلت از » .2

 121«نظیر کشورهای طبیعی و انسانی کمظرفیّتغفلت از » .3

 121«قشرهای نیازمند حمایتغفلت از » .4

 

                                                           

ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار موجد تهدیدهای زیر است: دروغ غفلتاین » 118

 «خواهد گرفت

شک یب -بار هم بودکه متأسّفانه بود و خسارت-بود، نمی سالهچهلهایی از تاریخ در برهه غفلت از جریان انقالبیاگر ... » 119

های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان

 «داشتکنونی وجود نمی

های ظرفیّتکنند که از نظر د، این است که در کشوری زندگی میسازان در نظر داشته باشنی مهمی که باید آیندهنکته» 120

 «استتفاده ماندهاساستفاده یا کمتا کنون بی اندرکارانغفلت دستها با نظیر است و بسیاری از این ظرفیّت، کمطبیعی و انسانی

 «نیست، به هیچ رو مورد قبول حمایت غفلت از قشرهای نیازمندِدر جمهوری اسالمی ... » 121
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 در بیانیّه "برکت" ود

 122«انقالببرکت » .1

 123«انقالببرکات » .2

 124«تحریمبرکت » .3

 

 در بیانیّه "اصل"دو 

 125"توانیمما می"ی داخلی؛ اصل در عرصه .1

 126"عزّت، حکمت و مصلحت"ی خارجی؛ اصل در عرصه .2

 

                                                           

ای هی ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنه، اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهبرکت انقالبایران به » 122 

 «دشوار در مسایل اساسی خویش است

ی علم -عرصهشد: ثبات و امنیّت و حفظ تمامیّت ارضی ایران ...، موتور پیشران کشور در  برکات بزرگانقالب ... منشأ » 123 

رسانی ی خدمترسانیدن مشارکت مردمی و مسابقههای حیاتی و اقتصادی و عمرانی ...، به اوجو فناوری و ایجاد زیرساخت

ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور ...، افزایش کردن کفّهآور بینش سیاسی آحاد مردم ...، سنگین...، ارتقای شگفت

  «فضای عمومی جامعه ... و ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان چشمگیر معنویّت و اخالق در

توانیم را به همگان منتقل و باور ما می ی مدیربّت کرد؛ روحیّهدار اصلی حوادث و وارد عرصهانقالب ... جوانان را میدان» 124 

 را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد ، اتکا به توانایی داخلی برکت تحریمِ دشمنانکرد؛ به 

 یو پیشرفت در همهعزّت ... ایران را به  "توانیمما می"اصل گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به های جهادی الهاممدیریّت» 125

 «ها رسانیدعرصه

حکمت و مصلحت در روابط ، صل عزّتاهایی از ، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن؛ این هر سه شاخهعزّت ملّی» 126

 «اندالمللیبین
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 بیانیّهدر  "معجزه"دو 

 127«پیروزی در جنگ سختی معجزه» .1

 128«پیروزی در جنگ نرمی معجزه» .2

 

 بیانیّهدر  "دشمن"همّیّت ا

 129«دو کانون دشمنی» .1

 131«مرزبندی با دشمن» .2

 131«دفاع در برابر دشمن» .3

 132«دشمن، بیگانه با حقیقت» .4

                                                           

انقالب اسالمی[ ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدّی دشمنان قرار گرفته »] 127 

ا ش راو شکست رزیم بعثی و پشتیبانان امریکایی و اروپایی و شرقی سالهی پیروزی در جنگ هشتمعجزهبود، ضمانت کرد و 

 «پدید آورد

... اینها همه در دورانی  ای چشمگیر افزایش دادگونهعیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بهانقالب اسالمی[ »] 128 

اتّفاق افتاد که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، 

از انقالب و نظام اسالمی فعّال و پیشرو ای دیگر معجزهاست؛ و این ی عالم منزوی کردههای عمدهمعنویّت را در بخشاخالق و 

 «است

نابود شده و دیگری با  دو کانون دشمنیی فجر، یکی از آن ی انقالب و چهل دههاکنون با گذشت چهل جشن ساالنه» 129 

 «کند، دست و پنجه نرم میدهدمشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار می

مرزبندی با عزّت ملّی، روابط خارجی، »و « شدّت حسّاس استبه دشمنانرقیبان و  مرزبندی باجمهوری اسالمی ... به » 130 

 «اندالمللیدر روابط بین "عزّت، حکمت و مصلحت"هایی از اصل ؛ این هر سه، شاخهدشمن

از خود  ی دشمنحملهی موارد، پس از ی اوّل را شلّیک نکرده و در همهگلولهای ... انقالب اسالمی ... در هیچ معرکه» 131 

 «استدفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را محکم فرود آورده

 «توان شنیدنظامش نمیو پیاده دشمنرهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از » 132 
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 133«برکت تحریم دشمن» .5

 134«ی جدّی ثبات و امنیّت کشوردشمن، تهدیدکننده» .6

 135«ای دشمنسیاست رسانهسازی؛ مأیوس» .7

 136«ای دشمنپردازی؛ رویکرد رسانهتحریف و دروغ» .8

 137«ای دشمنی رسانهتحلیل مغرضانه؛ برنامه» .9

 138«ای دشمنسازی؛ ترفند رسانهنمایی و پنهانواژگونه» .11

 139«بیمناکی دشمن از جهاد علمی جوانان» .11

 141«های پاک جوانانتهاجم دشمن به دل» .12

                                                           

 «داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد توانایی ، اتکا بهتحریم دشمنانانقالب ... به برکت » 133 

قرار گرفته بود، ضمانت  تهدید جدّی دشمنانثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج »...  134 

 ...«کرد 

حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده سازی مردم و ... مأیوس ای دشمنسیاست تبلیغی و رسانهدر طول این چهل سال ... » 135 

 «است

ول کنند و از پی گذشته و حتّی زمان حال را دنبال میپردازی دربارهای قوی، در تحریف و دروغبا انگیزه دشمنان انقالب» 136 

 «گیرندی ابزارها برای آن بهره میو همه

ی صوتی و تصویری و هزاران رسانهی همیشگی های مغرضانه، انکار محسّنات بزرگ، برنامهخبرهای دروغ، تحلیل» 137 

در خدمت ا هاند که با استفاده از آزادیهای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهملّت ایران است و البتّه دنباله اینترنتی دشمنان

 «کنندحرکت می دشمن

اقل نمایی و الی واژگونهالبتّه ... باید ... توطئههای بلندی برداشته است ... جمهوری اسالمی ایران در این راه ]عدالت[ گام» 138 

 «است، خنثی گردد دشمنان انقالبی جدّی سازی که اکنون برنامهسکوت و پنهان

دّت شرا که از جهاد علمی شما به توزدشمن بدخواه  و کینهی عمومی من از شما جوانان  آن است که ... بپاخیزید و مطالبه» 139 

 «سازید ناک است، ناکامبیم

گیری از این ابزارها به های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهبه دل تهاجم روزافزون دشمنانهم اکنون »...  140 

 «بینیمچشم خود می
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 141«ی دشمنسلطهاقتصاد ضعیف؛ بستر نفوذ و » .13

 142«های دشمنوسوسه» .14

 143«تسلیم در برابر دشمن؛ خطای نابخشودنی» .15

 

 در بیانیّهها "بزرگ"

 144«چهل سال دوّمبزرگ فرآیند » .1

 145«دینیبزرگ نهضت » .2

 146«بزرگجهاد » .3

 147«بزرگایران اسالمی » .4

 148«امام خمینیی بزرگ اندیشه» .5

                                                           

 «استنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان  سازی ضعف و زمینهاقتصاد ضعیف، نقطه»...  141 

 «اثر خواهد شداثر و حتّی بیاست که در صورت اصالحِ مشکل درونی، کم دشمنهای وسوسهچالش بیرونی تحریم و » 142 

این که کسی گمان کند که مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّاستکباری و » 143 

ی گرگ است، خطایی نابخشودن یزدن بر پنجهو بوسه زانوزدن در برابر دشمنحل، است؛ پس راه نشدن در برابر دشمنتسلیم

 «است

 «شودمی چهل سال دوّمو جهانیِ  فرآیند بزرگدرودی از اعماق دل ... بر نسلی که اینک وارد » 144 

 ...«برد آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود ... کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی» 145 

ی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان جمهوری اسالمی این بنده اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی» 146 

 «برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم جهاد بزرگگذارد تا بخش دیگری از عمل می

نسلی که پا به میدان  ی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم،اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده» 147 

 «را آغاز کند، سخن بگویم ایران اسالمی بزرگگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن عمل می

بزرگ  هایاندیشهترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و »...  148 

 «دست نیامد، بهامام خمینی
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 149«انقالببزرگ آرمان » .6

 151«انقالببزرگ  هایآرمان» .7

 151«بزرگبرکات » .8

 152«مدوّبزرگ گام » .9

 153«بزرگعیب » .11

 154«بزرگاقتصاد » .11

 155«بزرگمحسّنات » .12

 156«ی بزرگرکوردها» .13

                                                           

که ایجاد تمدّن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع  آرمان بزرگشزیزان! ... شمایید که باید ]انقالب[ را هر چه بیشتر به ع» 149 

 «خورشید والیت عظمی )اروحنافداه( است، نزدیک کنید

ه بود که متأسفان–بود هایی از تاریخ چهل ساله نمیتوّجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی» 150 

سی ب های بزرگآرمانشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به بی -بار هم بودو خسارت

 «داشتجلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی

 «شد برکات بزرگمنشأ انقالب ... به برکت تحریم دشمنان، اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این » 151 

ی انقالب اسالمی است، انقالب عظیم و سالهدر سرگذشت چهل های عمدهجوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل» 152 

 «را در پیشبرد آن بردارید گام بزرگ دومپایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید 

های طبیعی و انسانی[ را استفاده از ظرفیت]عدم عیب بزرگشک شما جوانان مؤمن و پرتالش خواهید توانست این بی» 153 

 «برطرف کنید

و متنوّع  اقتصاد بزرگایران با دارابودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای هفت درصد ذخایر معدنی جهان است ... » 154 

 «های کشور استهایی از ظرفیّتبخش

کردن عیوب های امیدبخش، بزرگکردن جلوهها، پنهاندادن واقعیّتنشان های مغرضانه، وارونهخبرهای دروغ، تحلیل» 155 

ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ی همیشگی هزاران رسانه، برنامهمحسّنات بزرگدادن یا انکار نشان کوچک و کوچک

 «ملّت ایران است

ایم و این نعمت بزرگی است که دست یافته رکوردهای بزرگساز، به هت مخالف جریان دشمنما با وجود شنا در ج» 156 

 «خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفتبه
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 157«بزرگنعمت » .14

 158«بزرگها طرح ده» .15

 159«بزرگآمار » .16

 

 در بیانیّهها "ترین"

 161«عصر جدید ترین انقالبزرگب» .1

 161«عصر جدید ترین انقالبمردمی» .2

 162«های جهانترین حاکمیّتموفّقاز » .3

 163«های دشمنبرنامهترین لفعّا» .4

 164«ترین جهادایریشه» .5

                                                           

است که  نعمت بزرگیایم و این دست یافتهرکوردهای بزرگ ساز، به ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن» 157 

 «سپاس گفت خاطر آن باید روز و شب خدا رابه

فنّاوری و غیره ... محصول های بنیادی، فنّاوری نانو، زیستای، سلّولی سوخت هستهاز قبیل چرخه ها طرح بزرگده»...  158 

 «آن روحیه وو آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد

و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی سازی و ایجاد مراکز صنعتی سازی و خانهراه آمار بزرگ» 159 

 «و واحدهای دانشگاهی و سدّ و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخارآفرین است

 «است انقالب عصر جدیدترین و مردمی ترینزرگانقالب پرشکوه ملّت ایران ... ب» 160 

 «است انقالب عصر جدید ترینمردمیترین و بزرگ انقالب پرشکوه ملّت ایران ...» 161 

جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از در جابه های جهانترین حاکمیّتموفّقجمهوری اسالمی در شمار » 162 

 «استدست آن بودهنشین شهرها به مناطق پایینمناطق مرفّه

سازی مردم و حتّی مسئوالن و ، مأیوسهای آنترین برنامهفعّالای دشمن و اکنون مانند همیشه، سیاست تبلیغی و رسانه» 163 

 «مدیران ما از آینده است

در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و » 164 

 «شما است ترین جهادایریشه
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 165«ی عزّت و قدرتترین وسیلهآشکار» .6

 166«هاترین رشتهمهمّ» .7

 167«ظرفیّت امیدبخش کشور ترینمهمّ» .8

 168«ترین عیوب اقتصادمهمّ» .9

 169«ترین حکومت تاریخعلوی» .11

 

 در بیانیّه "چهل" فرازهای

 171«دوّمچهل سال » .1

 171«جشن انقالبچهل » .2

                                                           

 «یک کشور است عزّت و قدرتی آشکارترین وسیلهدانش، » 165 

 «عبور کنیم هاترین رشتهمهمباید از مرزهای کنونی دانش در » 166 

 «، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی استترین ظرفیّت امیدبخش کشورمهم» 167 

لت نیست، ی وظایف دوهایی از اقتصاد که در حیطهبودن بخشوابستگی اقتصاد به نفت، دولتی]اقتصاد[،  ترین عیوبمهم» 168 

 بندی معیوب ونیروی انسانی کشور، بودجه ی اندک از ظرفیّتنگاه به توان و ظرفیّت داخلی، استفادهنگاه به خارج، عدم

در  ای مسرفانهههای زائد و وجود هزینهها، وجود هزینههای اجرایی اقتصاد، عدم رعایت اولویّتثبات سیاستنامتوازن، عدم

 «های حکومتی استهایی از دستگاهبخش

سالم الیعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین علیه ترین حکومت تاریخعلویی مال و مقام و ریاست، حتّی در وسوسه» 169 

انقالبی و ی زهد کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه

 «دادند، هرگز بعید نبوده و نیستزیستی میساده

توانیم را به همگان منتقل و باور ما می ی مدیربّت کرد؛ روحیّهدار اصلی حوادث و وارد عرصهانقالب ... جوانان را میدان» 170 

ی درودی از اعماق دل «بزرگ شدکرد؛ به برکت تحریمِ دشمنان، اتکا به توانیی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات 

 «شودمی چهل سال دوّمو جهانیِ فرآیند بزرگ ... بر نسلی که اینک وارد 

ی فجر، یکی از دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی و چهل دهه ی انقالبچهل جشن ساالنهاکنون با گذشت » 171 

 «کنددهند، دست و پنجه نرم میکه خبر از نزدیکی احتضار می
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 172«ی فجردههچهل » .3

 173«شدن واقعیّت و آرمانطیچهل سال » .4

 174«چهل سالهجهاد » .5

 175«پرافتخاری چلّه» .6

 176«افتخارات درخشانچهل سال » .7

 177«آورهای شگفتپیشرفتچهل سال » .8

 178«سالهچهلی هاعظمت پیشرفت» .9

 179«ناپذیریتسلیمچهل سال » .11

                                                           

، یکی از دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی ی فجرچهل دههو ی انقالب چهل جشن ساالنهاکنون با گذشت » 172 

 «کنددهند، دست و پنجه نرم میکه خبر از نزدیکی احتضار می

 شدنیفاصله طیدهد، امّا این میخواه را عذاب داده و های آرمانها همواره وجدانی میان باید و واقعیّتشک فاصلهبی» 173 

 «استاست و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده

ی هی خود از جملسالهجهاد چهلاند؛ ملّت ایران با دانند که برای آن جنگیدهمنزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می» 174 

 «آنها است

ده و هایش پشت سر نهارا بدون خیانت به آرمان ی پرافتخاریک چلّهانقالب پرشکوه ملّت ایران ... تنها انقالبی است که » 175 

رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک نظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهی وسوسهدر برابر همه

 «استسازی شدهپردازی و تمدّنعهی خودسازی و جاموارد دوّمین مرحله

 «آور در ایران اسالمی استهای شگفتو پیشرفت افتخارات بزرگ، شاهد جهادهای بزرگ و چهل سالاین » 176 

 «در ایران اسالمی است آورهای شگفتپیشرفت، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات بزرگ و چهل سالاین » 177 

ی هاهای مشابه در انقالبشود که این مدّت، با مدّتدرستی دیده میگاه بهایران آنی ملّت هسالچهلهای عظمت پیشرفت» 178 

 «چون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شودبزرگی هم

آن  یبرافراشتهو صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن  ناپذیریتسلیم، چهل سالدر تمام این » 179 

 «فته استرجوانان این مرز و بوم به شمار می ویژهی ایران و ایرانی بههای متکبّر و مستکبر، خصوصیّت شناختهدر مقابل دولت
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 181«پاسداری از انقالبچهل سال » .11

 181«سالهچهلدر تاریخ  و غفلت توّجهیبی» .12

 182«سازی از آیندهمأیوسسال چهل » .13

 183«سالهچهلمحصول تالش » .14

 

 در بیانیّه "ایران" اوصاف

 184«مقتدرایران » .1

 185«عزیزایران » .2

                                                           

آن  یو عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته پاسداری از انقالبو صیانت و  ناپذیریتسلیم، چهل سالدر تمام این » 180 

 «فته استرجوانان این مرز و بوم به شمار می ویژهی ایران و ایرانی بههای متکبّر و مستکبر، خصوصیّت شناختهتدر مقابل دول

ه بود که متأسّفان-بود، نمی سالهچهلهایی از تاریخ در برهه غفلت از جریان انقالبیو  قالبنتوجّهی به شعارهای ابیاگر » 181 

ی های بزرگ بسدستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانشک بی -بار هم بودو خسارت

 «داشتجلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی

ازی سمأیوسهای آن، ترین برنامهای دشمن و فعّالسیاست تبلیغی و رسانه -واکنون مانند همیشه– لسا چهلدر طول این » 182 

 «است مسئوالن و مدیران ما از آیندهو حتّی  مردم

، اکنون برابر چشم ما است: کشوری مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته سالهمحصول تالش چهل» 183 

رکورددار در بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسایل جهانی، های گراناز تجربه

 هایای و سلّولهای مهم از قبیل هستهها و فنّاوریهای باال در دانشهای علمی، رکورددار در رسیدن به رتبهشتاب پیشرفت

های جهادی میان جوانان، سرآمد بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه

و  های انقالبیگیریی جهتهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهد و بسی ویژگیدر جمعیّت جوان کارآم

 «جهادی است

  است.در بیانیّه آمده بار 3 "مقتدرایران "ی واژه 184 

  است.در بیانیّه آمده بار 2 "ایران عزیز"ی واژه 185 
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 «اسالمی ایرانانقالب » .3

 «اسالمی ملّت ایرانانقالب » .4

 «رشکوه ملّت ایرانپُانقالب » .5

 «ملّت ایرانانقالب » .6

 «عصر جدیدانقالب » .7

 «دینیانقالب » .8

 «فعّالانقالب » .9

 «پیشروانقالب » .11

 «عظیم و پایدار و درخشانانقالب » .11

 

 در بیانیّه "انقالب"های جلوه

 «انقالبدرخشش نخستین  .1

 «انقالب یزلزله» .2

                                                           

  است.در بیانیّه آمده بار 3 "اسالمیایران "ی واژه 186 

 است.در بیانیّه آمده بار 6 "نقالب اسالمیا"ی واژه 187 



مهیازدویرایش  ی گام دوّمگامی برای درک بیانیّه    

78 

 

 «انقالبپیروزی » .3

 «ی انقالبشعارها» .4

 «ی انقالبهارویش» .5

 «انقالبمحصول » .6

 «ی انقالبدستاوردها» .7

 «انقالبدشمنان » .8

 «انقالببرکت » .9

 «انقالببخش فضای حیات» .11

 «ی انقالبی طیّبهثمر شجره» .11

  «انقالب ترینمردمی» .12

 

 در بیانیّه "انقالبی"های جلوه

 «ی انقالبیهاآرمان» .1

 «انقالبیجوشش » .2

 «انقالبینظام » .3

 «انقالبیجریان » .4

 «انقالبیزهد » .5

 «ی انقالبیروحیّه» .6

 «انقالبینگاه » .7

 «انقالبیموضع » .8

 «ی انقالبیهاارزش» .9

 «ی انقالبیهاانگیزه» .11

 «ی انقالبیهاگیریجهت» .11
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 «انقالبیجوانان » .12

 «انقالبی مروّت» .13

 «انقالبی جوانمردی» .14

 «انقالبیایران اسالمی » .15

 

 در بیانیّه "جوان ایرانی"اوصاف 

 188«مؤمن» .1

 189«دانا» .2

 «پرانگیزه» .3

 «پرتالش» .4

 «انقالبی» .5

 «کاردان» .6

 «ساز ایران مقتدرآینده» .7

                                                           

، «شما جوانان مؤمن و پرتالش»، «نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه»است: بار در بیانیه آمده 4 "مؤمنجوان "ی واژه 188 

  «جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان»و « ی جوان و دانا و مؤمنیک مجموعه»

« ی جوان و دانا و مؤمنیک مجموعه»، «نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه»است: بار در بیانیه آمده 3 "داناجوان "ی واژه 189 

  «جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان»و 


