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 مقدهم: 
 پیالروزی  سالالگرد  چهلمالین  در( مدّظلّاله ) ای خامناله  امالام  حضالرت  اسالالمی؛  انقالالب  فرزانه رهبر

 برشالمردن  ضمن جوانان، ویژه به و ایران شریف ملت به خطاب ای بیانیه صدور با اسالمی انقالب

 هالای  ظرفیالت  به اشاره در و اسالمی انقالب پیروزی اول ٔ  ساله چهل شده طی های نشیب و فراز

 .کردند ترسیم اسالمی ایران برای بالنده و روشن ای آینده مختلف، های حوزه در کشور عظیم

 و اصالول  فهالم،  هماله  و شیوا بیانی با له معظم و بوده ایرانیان عموم به بیانیه این خطاب ازآنجاکه

 کاله  اسالت  متنالی  انالد،  فرمالوده  تبیالین  را اسالالمی  جمهالوری  مقالد   نظالام  تعالی و پیشرفت های مؤلفه

 زوایالای  از بررسالی  قابلیالت  کاله  حکمالت  موضال   از متنالی  کنالد؛  مالی  جلالب  خالود  به را متکثر سالیق

 و ادراک در تکثالر  ایالن  کنالد؛  مالی  منتقالل  مخاطبالان  باله  را مختلالف  تخصصالی  های نگاه با و گوناگون

 ٔ  منظوماله  یالک  در کاله  چالارچوبی  بود، نخواهد شناسی روش یک از نیاز بی واحد متن از اکتشاف

 اسالاتید  بسالی   تحلیالل  و بررسالی  معاونالت  راسالتا  همالین  در باشد؛ مؤلف نیّت کشف آموز ره گفتمانی

 تفسالیر  شناسالی  روش فهالم،  چالارچوب  کالردن  فراهم و بیانیه گفتمانی بسط به کمک برای کشور

 مراجعه با بیانیه تبیین روی، پیش متن به متن تفسیر سخن دیگر به کند؛ می پیشنهاد را متن به متن

 متن به مراجعه آن، درست تبیین برای شیوه بهترین رسد می نظر به زیرا است؛ بیانیه متن خود به

 کشالور  اسالاتید  بسی  سازمان تحلیل و بررسی معاونت همت به که باشد متن به متن تفسیر و اصلی

 است؛ رسیده سرانجام به تدوین،

 گهربار فرمایشات از بیشتر مندی بهره ضمن رو، پیش متن مطالعه با ارجمند خوانندگان است امید

 مالؤثری  و تالاریخی  نقش اسالمی، جمهوری راهِ نقشه این از استفاده و اسالمی انقالب حکیم رهبر

 .نمایند ایفا اسالمی نظام اعتالی و پیشرفت در
 

 کشور اساتید بسی  سازمان تحلیل و بررسی معاونت



 

 

 

 

 

 

 

 پیدایش انقالب اسالمی ت پیش ازوضعیّ

 کارآمدن رژیم سلطنتی از سوی بیگانگان روی .1

 وابستگی رژیم طاغوت به بیگانگان .2

 فاسدبودن رژیم طاغوت .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

 فصل اوّل

 ماندگیدوران تحقیر و عقب
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زاری از آلودگی اخالقی غربی بهه درون زنهدگی مهردت متوسّه      لجنکشاندن  .11

 خصوص جوانان به

عمیق و  هایِبندوباری به مایههایِ سختِ تبلیغاتِ مروّجِ فساد و بیایرادِ ضربه .11

 ایمان مردت   دارِریشه

انحصههار بیشههترین خههدمات و درآمههدهای کشههور بههه گههروه کههو  ی از     .12

 در برخی نقاط دیگر کشورنشینان یا همسانان آنان  پایتخت

ویژه مناطق دوردست و روسهتاها از نیازههای   شهرها بهبیشتر ت مردت محرومیّ .13

 رسانیزیرساختی و خدمت اولیه



 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط کشور در زمان پیدایش انقالب اسالمی

 (ی صفر در تولید علمآور در علم )رتبهفتادگی شرتاُعقب

 ی صفر در تولید فنّاوری(آور در فنّاوری )رتبهفتادگی شرتاُعقب

 آور در سیاستفتادگی شرتاُعقب

 تآور در معنویّفتادگی شرتاُعقب

 آور در فضیلتفتادگی شرتاُعقب

 ی مشابه با انقالب اسالمیعدت وجود تجربه

 همه  یز علیه انقالب بود

 های انقالب اسالمینوآوری

 اسالمی برآمدن انقالب از ایمان  .1

 معرفت اسالمیبرآمدن انقالب از  .2

 طرح دین و دنیا در کنار هم .3

 موّدفصل 

 انقالب اسالمی؛ آغاز عصر جدید
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 ای تقسیم قدرت در جهانهای کلیشهش ستن  ار وب .4

 اعالت آغاز عصر جدید .5

 ، از جمله؛شعارهای جهانی انقالب اسالمی )تاریخ انقضانداشتن( بودنابدی .6

 آزادی 

 اخالق 

 معنویّت 

 عدالت 

 استقالل 

 عزّت 

 عقالنیّت 

 برادری 

 فراگیربودن شعارهای جهانی انقالب اسالمی .1

 آزادی 

 اخالق 

 معنویّت 

 عدالت 

 استقالل 

 عزّت 

 عقالنیّت 

 برادری 
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 انقالبی و نظم سیاسیتضاد میان جوشش عدت .2

 ناسازگاری میان جوشش انقالبی و نظم سیاسیعدت .3

 )نخستین درخشش انقالب(در نظر ت ت و اسالمیّترکیب جمهوریّ .4

 تش یل جمهوری اسالمی در عمل .5

 ی جمهوری اسالمیق پیشرفت در سایهتحقّ .6

 تغییر مسیر جهان )تقابل اسالت و است بار( .7

1قدرتت به افزار تبدیل ظرفیّایجاد نرت .8
 

 افزار مدیریّت جهادی(ها )با نرتی عرصهعزّت و پیشرفت در همه .9

 فرد انقالب اسالمیهای منحصر بهویژگی

 ترین انقالب عصر جدیدبزرگ .1

 ترین انقالب عصر جدیدمردمی .2

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

2کننده از کرامت خودصیانت .4
 

  3از اصالت شعارهای خودکننده صیانت .5

 ای زندهپدیده .6

 قدرتمند )با قدرت( .7

 مهربان .8

                                                            
 های شدیدامر در برابر دشمنیی ملّت تحت رهبری ولیآوری قدرت ایمان و انگیزهیعنی؛ تاب  11

 رسیدندنظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهرغم وسوسهعلی  2

 رسیدندنظر میهایی که غیرقابل مقاومت بهرغم وسوسهعلی  3
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 با گذشت .9

 مظلوت  .11

 با ش وه .11

 با اراده .12

 با صداقت .13

 با صراحت .14

 با اقتدار .15

 با مروّت و جوانمرد .16

 ایی عمل جهانی و منطقهبا دامنه .17

 همراه مظلومان جهان .18

 ایهای آمیخته با ایمان دینی مردت با هیچ بهانهنگرفتن از ارزشفاصله .19

 سازیرکود و خموشی پس از نظاتد ارنشدن به  .21

 ها ارت اب به افراطعدت .21

 ها رویارت اب به  پعدت .22

 شلیک اولین گلوله )حتّی به امری ا و صدات(عدت .23

 ی دشمندفاع پس از حمله .24

 فرودآوردن ضربت متقابل مح م بر دشمن .25

 ایستادگی در برابر زورگویان و گردن شان با صراحت و شجاعت .26

 از مظلومان و مستضعفان با صراحت و شجاعت دفاع .27

 تجدیدنظرپذیر نیست .28
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 منفعل نیست .29

 مردّد نیست .31

 رحم نیستبی .31

 ریز نیستخون .32

 پذیرانعطاف .33

 ی تصحیح خطاهاآماده .34

 ی ایجابی با نقد؛مواجهه .35

 حساسیّت مثبت نسبت به نقد 

 نعمت خدا دانستن نقد 

 عملهای بیهشدار به صاحبان حرف 

 سالمیدستاوردهای انقالب ا

 استقالل .1

 آزادی .2

 دادن به انحطاط تاریخی طوالنیپایان .3

 ی امری ا و عنصر خائن به ملّت از کشورنشاندهراندن دست .4

 قراردادن کشور در مسیر پیشرفت سریع .5

 ی ملّت ایران در  شم جهانیان قرارگرفتن ایران در جایگاهی متعالی و شایسته .6

 برابر است بارآرایی اسالت در تغییر مسیر جهان با جبهه .7

 ساالریح ومت مردمی و مردت .8

 ی ملّی به کانون مدیریّت کشورواردکردن عنصر اراده .9
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 ی مدیریّتواردکردن جوانان در عرصه .11

 دار اصلی کردن جوانان در حوادث   میدان .11

 "توانیمما می"ترویج باور  .12

 "توانیمما می"ی ترویج روحیّه .13

 آموختن ات ا به توانایی داخلی به همگان .14

 تضمین ثبات کشور .15

 تضمین امنیّت کشور .16

 تضمین تمامیّت ارضی .17

 تضمین حفاظت از مرزها .18

 ی پیروزی در جنگ هشت سالهمعجزه .19

 های دشوار در مسایل اساسیعبور از گردنه .21

 های؛ موتور پیشران کشور در عرصه .21

 ی علمعرصه 

 ی فنّاوریعرصه 

 های حیاتیایجاد زیرساخت 

 های اقتصادیایجاد زیرساخت 

 های عمرانید زیرساختایجا 

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

 رساندن مشارکت مردمی در مسایل سیاسی از جمله؛اوجبه .23

 انتخابات 
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 های داخلیفتنه 

 های ملّیحضور در صحنه 

 های است بارستیزی حضور در صحنه 

 آور بینش سیاسی آحاد مردتارتقای شگفت .24

المللی در میهان عمهوت مهردت از جملهه     فراگیرنمودن تحلیل سیاسی و فهم بین .25

 ی؛درباره

 خصوص امری اجنایات غرب به 

 ی فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن مسئله 

 های قلهدر در امهور   های قدرتها و دخالتها و رذالتافروزیی جنگمسئله

 هاملّت

 ساختن روشنف ری میان عموت مردت؛جاری .26

 ی کشور همه در 

 های زندگیی ساحتدر همه 

 ی اقشار حتّی برای نوجوانان و نونهاالنبرای همه 

 گیر مشارکت مردمی در موضوعات اجتماعی، از جمله؛افزایش  شم .27

 هارسانیکمک 

 های نی وکاریفعّالیّت 

 رسانی در؛ی خدمتی مردت در مسابقهشرکت مشتاقانه .28

  حوادث طبیعی 

 کمبودهای اجتماعی 
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 ی عدالت در تقسیم ام انات عمومی کشورترکردن کفّهسنگین .29

 گیر عیار معنویّت در جامعهافزایش  شم .31

 گیر عیار اخالق در جامعهافزایش  شم .31

 ی قلدران جهانی بر کشور )با قدرت و شدّت(ی دوبارهجلوگیری از سلطه .32

 ی مساجد و فضاهای دینیسابقهرونق بی .33

 هزاران جوانایجاد صف نوبت برای اعت اف از  .34

 ایجاد صف نوبت برای اردوهای جهادی و بسیج سازندگی .35

روی زیارت، انفاقات، صدقات واجهب و  داری و پیادهرونق نماز و حج و روزه .36

 جا مستحب در همه

 شتافتندها میکندن پدران و مادران و همسران از عزیزان خود که به جبههدل .37

پدران و مهادران و همسهران بها     یکردن مصیبت با شُ ر )هنگات مواجهههمراه .38

 ی شهدا و جانبازان(دیدهآلود و یا جسم آسیبپی ر خون

 های آنهای انقالب از ریزشفزونی رویش .39

-های امهین و خهدمتگزار بهر مفسهدان و خائنهان و کیسهه      فزونی دست و دل .41

 مراتبدوختگان، به

 ی خودسازی انقالب اسالمی گذراندن نخستین مرحله .41

 پردازی انقالب اسالمیی جامعهمرحله گذراندن نخستین .42

انقهههالب اسهههالمی سهههازی ی تمهههدّنگذرانهههدن نخسهههتین مرحلهههه   .43



 

 

 

 

 

 

 

 های جمهوری اسالمیویژگی

 بند به اصول خودشدّت پایبه .1

 بند به مرزبندی خود با؛شدّت پایبه .2

 دشمنان 

  رقیبان 

 ن ردن با خطوط اصلی خودمباالتیبی .1

 درک اهمیّت  رایی ماندن .2

 درک اهمیّت  گونگی ماندن  .3

 نبودنمتحجّر  .4

 های نو به نوها و موقعیّتنبودن در برابر پدیدهادراکاحساس و بیبی .5

 وّمسفصل 

 جمهوری اسالمی؛ آغاز فصل جدید
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 دستاوردهای جمهوری اسالمی

 کشور و ملّتی مستقل .1

 کشور و ملّتی آزاد .2

 کشور و ملّتی مقتدر .3

 کشور و ملّتی باعزّت .4

 ملّتی متدیّن .5

 کشوری پیشرفته در علم .6

 بهاهای گرانملّتی انباشته از تجربه .7

 و امیدوارملّتی مطمئن  .8

 بنای یک انقالب علمی در کشورشدن سنگگذاشته .9

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

 جهادهای بزرگ .11

 افتخارات درخشان .12

 آور های شگفتپیشرفت .13

 های علمیرکوددار در شتاب پیشرفت .14

1رکوردار شتاب رشد علمی در جهان .15
 

 کشوری با تأثیر اساسی در منطقه .16

 کشوری با منطقی قوی در مسایل جهانی .17

                                                            
 شتاب رشد علم در ایران، یازده برابر شتاب رشد متوس  علم در جهان است.  1
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 ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّت ی دوبارهجلوگیری از سلطه .18

 های حسّاس و نوپدیدی نخست در رشتهرتبه .19

 ی شانزدهم دانش و فناوری در میان دویست کشور جهانرتبه .21

 سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی .21

 های جهادیسرآمد در انگیزه .22

 عیّت جوان کارآمدسرآمد در جم .23

 گیر عیار معنویّت در جامعهافزایش  شم .24

 گیر عیار اخالق در جامعه افزایش  شم .25

 ها و بایدها در موارد متعدّدی میان واقعیّتشدن فاصلهطی .26

 های بزرگ در راه عدالتبرداشتن گات .27

 ههای گذشتعدالتی در گات اوّل با دورهی مبارزه با بیدستاوردهای غیرقابل مقایسه .28

جایی خدمت و ثروت از مرکز به همهه  ها در جهان در جابهترین نظاتاز موفّق .29

 جای کشور

-جایی خدمت و ثروت از مناطق مرفّهه ها در جهان در جابهترین نظاتاز موفّق .31

 دستنشین شهرها به مناطق پایین

-های امین و خدمتگزار از مفسهدان و خائنهان و کیسهه   بیشتربودن دست و دل .31

 مراتببهدوختگان، 

های مهم از جمله در ها و فناوریهای باال در دانشرکوددار در رسیدن به رتبه .32

 های؛عرصه

 ایهسته 
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 های بنیادیسلول 

 نانو 

 هوافضا 

 امثال آن 

 مظاهر عزّت جمهوری اسالمی

  1تحرک جدید در نهضت بیداری اسالمی .1

 های امری ا در غرب آسیاش ست سیاست .2

 امری ا در غرب آسیاگیرشدن هم اران خائن زمین .3

 ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیاگسترش حضور قدرتمندانه .4

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

 سراسر جهان

 2شرط مشروعیّت جمهوری اسالمی

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

 اقتصادی 

 اخالقی 

 سیاسی 

                                                            
 ی امری ا و صهیونیسمبر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه  1

هها  ی ح ومهت ها و اگهر در بدنهه  نظاتی  رکین کشورها و فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده» 2 

زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظهامی  هون جمههوری    ای ویرانگر و ضربهعارض شود، زلزله

تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار های مرسوت و مبناییاسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت

  «.ا استهتر از دیگر نظاتتر و بنیانیجدّی



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بزرگ امام خمینیهای اندیشهمؤلّفه

 ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت .2

آوری در برابهر خصهومت، شهقاوت و توطئهه و خباثهت      پذیرکردن تابام ان .3

 دشمن

 ترویج عیار معنویّت در فضای عمومی جامعه  .4

 عیار اخالق در فضای عمومی جامعه ترویج .5

1های قدرتها به مؤلّفهتبدیل ظرفیّت .6
 

 گرفته از:مدیریّت جهادی؛ الهات .7

  ایمان اسالمی 

                                                            
ههای قهدرت مهادّی و    امر به مؤلّفهه ی ملّت با رهبری ولیبه عبارت دیگر؛ تبدیل قدرت ایمان و انگیزه  1

 های شدید دشمنمعنوی برای ایستادگی در برابر دشمنی

 فصل چهارم

 انقالبی و نظام آسمانی امام
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  توانیمما می"اصل" 

 ویژه جوانانهای مستعد و نورانی بهجذب دل .8

 ی نظام انقالبیهای نظریّهمؤلّفه

 طرح دین و دنیا در کنار هم .1

 انقالبی و نظم سیاسیتضاد میان جوشش عدت .2

 ناسازگاری میان جوشش انقالبی و نظم سیاسیعدت .3

 سازیرکود و خموشی پس از نظاتد ارنشدن انقالب اسالمی به  .4

 ی نظات انقالبی در قاموس انقالب اسالمیبودن نظریّهابدی .5

 ی نظام انقالبیکارکردهای نظریّه

 های قدرتافزار تبدیل ظرفیّت به مؤلّفهایجاد نرت .1

 افزار مدیریّت جهادیایجاد نرت .2

 استقالل و آزادی

 های الهی به انسانعطیّه .1

 های اسالمیاز جمله ارزش .2

ههای  آورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار و غالباً جوان با رتبهخون .3

 رفیع انسانیّت

 ی انقالب ی طیّبهثمر شجره .4

 ها به مردتتفضّل ح ومتعدت .5

 تأمین و حراست آنها ها برایی ح ومتوظیفه .6

 تعریف؛ بایدها: .7
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 گهر  ههای سهلطه  استقالل؛ آزادی ملت و ح ومت از تحمیل و زورگویی قدرت

 جهان

 ی افهراد  کردن و اندیشیدن برای همهگیری و عملآزادی اجتماعی؛ حق تصمیم

 جامعه 

 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 

 "عزّت، حکمت و مصلحت"اصل 

"عزّت، ح مت و مصلحت"بر اصل  "عزّت"حاکمیّت  .1
1

 

 های اصل عزّت، ح مت و مصلحت:شاخه .2

 عزّت ملی 

 رواب  خارجی 

 مرزبندی با دشمن 

                                                            
 «دولت جمهوری اسالمی باید ... در همه حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد»  1



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هاها و سرمایهداشته

ای و بها سهرعت غافلگیرکننهده    ی دو دههرستاخیز علمی در کشور با پیشینیه .1

 برای ناظران جهانی

 بنیانوجود هزاران شرکت دانش .2

 دانشگاهی یا در حال تحصیلی کردهها تحصیلوجود میلیون .3

 وجود هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور .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

 عیهای گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفابرجستگی محسوس در رشته .9

 های مهم و حسّاس پزش یدرخشش در رشته .11

 پنجمفصل 

 ی گام دوّموضعیّت کشور در آستانه
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ههای نخسهتین در   ها طرح بزرگ راهبردی در کشور بها رتبهه  ثمررسیدن دهبه .11

 جهان، از قبیل؛

 ایی سوخت هسته رخه 

 های بنیادیسلول 

 فنّاوری نانو 

 فنّاوریزیست 

 ... و 

 های وجود هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه .12

 عمران 

  نقلحمل و 

 صنعت 

 نیرو 

 معدن 

 سالمت 

 کشاورزی 

 آب 

  ... و 

 ی دیگر از پیشرفت ...ها نمونهده .13
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هاا   : اینها همه یک آغاز است و نه بیشتر، چراکه؛ ماا هنا ز از ه اه   

 دانش جهان بسیار عقبیم، ولی باید

 ها دست یابیمبه قلّه .14

 ها عبور کنیمترین رشتهاز مرزهای دانش در مهم .15

 برویمبا شتاب به پیش  .16

 این شتاب با شدّت باال ادامه یابد .17

 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  هل سال .2

 وجود  هارده میلیون نفر دارای تحصیالت عالی .3

 آموختگان علوت و مهندسیی دوّت جهان در دانشرتبه .4

 ی تالش جهادیی انقالبی و آمادهوجود انبوه جوانانی با روحیّه .5

 باالتربودن استعداد علم و تحقیق ملّت ایران از متوسّ  جهانی .6

های علمهی  گیر جوانان محقّق و اندیشمند شاغل در آفرینشوجود جمع  شم .7

 و فرهنگی و صنعتی و غیره

 های مادیب( ظرفیّت

 ن هفت درصد ذخایر معدنی جهان با وجود یک درصد جمعیّت جهاندارابود .1

 منابع عظیم زیرزمینی .2
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 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

 ع کشاورزی و باغیخیزی زمین با محصوالت متنوّحاصل .7

 اقتصاد بزرگ و متنوّع .8

 های انقالب اسالمی[ج( ]ظرفیّت

 گرفته از:مدیریّت جهادی؛ الهات .1

  ایمان اسالمی 

  توانیمما می"اصل" 

1های قدرتها به مؤلّفهافزار تبدیل ظرفیّتنرت .2
 

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

 شجاع 

 فداکار 

 واال 

 هایی از قبیل؛ی ماجراهای صدر اسالت، با ویژگیکنندهوجود جوانان زنده .4

 های مستعددل 

 های نورانیدل 

                                                            
ههای قهدرت مهادّی و    امر به مؤلّفهه ی ملّت با رهبری ولی؛ تبدیل قدرت ایمان و انگیزهبه عبارت دیگر  1

 های شدید دشمنمعنوی برای ایستادگی در برابر دشمنی
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 ذکر و دعا 

 ی برادریروحیّه 

 ی ایثارروحیّه 

 های سختمجاهدت در میدان 

 1397با سال   1357روی انقالب در سال های پیشتفاوت کامالً معنادار چالش

 ایران با امری ا الش  .1

  کردن دست عمّال بیگانه، تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی، : کوتاه1357سال

 ی جاسوسیرسواکردن النه

  حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی، بر یدن بساط 1397سال :

نفوذ نامشروع امری ا از غرب آسیا، حمایهت جمههوری اسهالمی از مبهارزات     

اهلل و های اشغالی، دفهاع از پهر م حهزب   لب سرزمینمجاهدان فلسطینی در ق

 مقاومت در سراسر منطقه

  الش غرب با ایران .2

  جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی توس  ایران1357سال : 

  ی ایرانهی بهه نیروههای    ههای پیشهرفته  : جلوگیری از انتقال سالح1397سال

 مقاومت

 تصوّر امری ا از ایران .3

  اسالمی و ملّت ایران با  ند ایرانی خودفروخته یا با  : تفوّق بر نظات1357سال

  ند هواپیما و بالگرد
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  ها دولت معاند یها مرعهوب   : نیاز به ایجاد یک ائتالف بزرگ از ده1397سال

 ی سیاسی و امنیّتی با جمهوری اسالمیبرای مقابله

 تصویر دنیا از ایران کنونی

 نگاه دنیا با  شم ت ریم و احترات به؛

 رانیجوان ای .4

 پایداری ایرانی .5

 ابت ارهای ایرانی .6

 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



 

 

 

 

 
 

 

 

 روانداز پیشهای چشممؤلّفه

 کردن امری ا با مش الت جانفرسادست و پنجه نرت .1

 بندی به شعارهای خودپیشروی انقالب اسالمی با پای .2

 ی میان واقعیّت و آرمان با قدرت بیشترشدن فاصلهطی .3

 هااسالمی، ولی نه به دشواری گذشتههای بلند نظات طی مسیر به سوی آرمان .4

-مانهدگی استمرار شتاب حرکت کاروان علمی با شدّت باال )برای جبران عقب .5

 ها(های دوران قاجارها و پهلوی

 های جوانانهای آینده، دههدهه .6

 ی اسالمیعنوان الگوی کامل نظام پیشرفتهالزامات ساختن ایران به

 نگاه انقالبی جوانان .1

 بی جوانانی انقالروحیّه .2

 مششفصل 

 الزامات و اقتضائات گام دوّم
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 عمل جهادی جوانان .3

 همّت جوانان .4

 هشیاری جوانان .5

 عمل جوانانسرعت .6

 ابت ار جوانان .7

 هاگیری جوانان از تجربهبهره .8

 گیری جوانان از گذشتهعبرت .9

 های سربلندی ایران و ایرانیمؤلّفه

 مروّت انقالبی انقالب اسالمی .1

 صداقت انقالبی انقالب اسالمی .2

 صراحت انقالبی انقالب اسالمی .3

 اقتدار انقالبی انقالب اسالمی .4

 ای انقالب اسالمی در کنار مظلومان جهان ی عمل جهانی و منطقهدارای دامنه .5



 

 

 

 

 

 

 

 عوامل تحقّق پیشرفت

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

 شجاع 

 فداکار 

 واال 

 هایی از قبیل؛ی ماجراهای صدر اسالت، با ویژگیکنندهوجود جوانان زنده .2

 های مستعددل 

 های نورانیدل 

 ذکر و دعا 

 ی برادریروحیّه 

 ی ایثارروحیّه 

 های سختمجاهدت در میدان 

 گرفته از؛مدیریّت جهادی الهات .3

 مهفتفصل 

 واقعیّتِ تبدیل آرمان به واقعیّت
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  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

 های بلندهمّت .9

 های جوان و انقالبیانگیزه .11

 های گذشتهها و عبرتگیری از تجربهبهره .11

 خواههای آرمانگریز از عذاب وجدان .12

 ها(فاصله میان بایدها و واقعیّتنشدن )طی تحقّق پیشرفتعوامل عدم

 های دینیگردانی برخی از مسئوالن از ارزشروی .1

 های دینی بندی برخی از مسئوالن به ارزشعدت پای .2

 های دینی کوشش برخی از مسئوالن برای تحقّق ارزشعدت .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



 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه عدالت در جمهوری اسالمی

 های الهیی بعثتاولیّههای در 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

 همتا بر تارک نظات جمهوری اسالمیگوهر بی .6

 ارتباط الزت و ملزوت عدالت با مبارزه با فساد .7

 عدالت نسبی؛  .8

 ی همهای بر عهدهفریضه 

 طور خاصی حاکمان؛ بهای بر عهدهیضهفر 

 فصل هشتم

 های بلند عدالت؛ از برداشتن گام

 ی ژرف با آرماندر واقعیّت تا فاصله
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 طور خاصی قدرتمندان؛ بهای بر عهدهفریضه 

 الزامات تحقّق عدالت

 ی فساد اقتصادیازاله .1

 ی فساد اخالقیازاله .2

 ی فساد سیاسیازاله .3

 ی آرمان و واقعیّت عدالتفاصله

 های بلند در راه عدالت توسّ  جمهوری اسالمیبرداشتن گات .1

 شده و بشودمیان آنچه تاکنون شده با آنچه باید میی ژرف فاصله .2

 شدّت ممنوع!عدالتی؛ بهبی

 شدّت ممنوع است!عدالتی بیانجامد، بهدر جمهوری اسالمی هر  ه به بی .1

 عدالتی:های ایجاد و رشد بیزمینه 

 تبعیض در توزیع منابع عمومی 

 خواریدادن به ویژهمیدان 

 گران اقتصادیمدارا با فریب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات و اقتضائات مبارزه با فساد

 های زیر:های ح ومتی با ویژگیوجود دستگاهی در درون دستگاه .1

 کارآمدی در عمل 

 تیزبینی در رصد 

 قاطعیت در رفتار 

  پیوستگی در حضورمداومت و 

 اولویت مبارزه از درون هر دستگاه 

 های زیر:بودن در مبارزه با فساد با ویژگیواقعی .2

 ی مال مدیران و مسئوالنمبارزه با وسوسه 

 فصل نهم

زننده به ی ویرانگر، ضربهفساد؛ زلزله

 مشروعیّت حکومت
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 ی مقات و ریاست مدیران و مسئوالنمبارزه با وسوسه 

 های زیر:های نظارتی و دولتی با ویژگیوجود افرادی در دستگاه .3

 باایمان 

 جهادگر 

 الطبعمنیع 

 پاکدست 

 با دل نورانی 

 پیامدهای فساد در حاکمیّت

 "ی  رکینتوده"ها؛ حقیقت فساد در کشورها و نظات .2

 ها؛پیامدهای فساد در نظات .3

 1زننده به مشروعیّت نظاتضربه
 

 2ویرانگر مقبولیّت نظات
 

                                                            
ههای مرسهوت ...   این برای نظامی  ون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت»...  1 

  «ها استدیگر نظاتتر از تر و بنیانیاست، بسیار جدّی

این برای نظامی  ون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر ... از مقبولیّت اجتماعی اسهت،  »...  2 

  «ها استتر از دیگر نظاتتر و بنیانیبسیار جدّی



 

 

 

 

 

 

 

 1مشروعیّت جمهوری اسالمیشرط 

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

 اقتصادی 

 اخالقی 

 سیاسی 

 ی قضاییّه()از جمله دولت، مجلس و قوّهها وظایف عام دستگاه

 ورزیعدالت .2

                                                            
هها  ی ح ومهت ها و اگهر در بدنهه  ی  رکین کشورها و نظاتفساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده» 1 

زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظهامی  هون جمههوری    ای ویرانگر و ضربهعارض شود، زلزله

تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار های مرسوت ومبناییاسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت

  «ها استتر از دیگر نظاتتر و بنیانیجدّی

 دهمفصل 

 وظایف حاکمیّت
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 داشتن منش و رفتار اخالقی .3

 داشتن منش و رفتار معنوی .4

 اخالقی و معنویکردن زمینه برای رواج منش و رفتار فراهم .5

 دادن به نهادهای اجتماعی برای ترویج منش و رفتار اخالقی و معنویمیدان .6

 ی معقولشیوههای ضدّمعنویّت بهستیز با کانو .7

 ی معقول شیوههای اخالق بهستیز با کانو .8

 هاکردن مردت با زور فریب توس  جهنّمیجلوگیری از جهنّمی .9

مدّت جامع برای مقابله با تهاجم روزافزون مدّت و میانهای کوتاهتنظیم برنامه .11

ههای پهاک جوانهان و    ههای ضهدّمعنویّت و ضهدّاخالق دشهمنان بهه دل     کانون

 صورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه(نوجوانان و نونهاالن )به

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

ههای پهاک جوانهان و    و ضهدّاخالق دشهمنان بهه دل    ههای ضهدّمعنویّت  کانون

1صورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه(نوجوانان و نونهاالن )به
 

ی مال و مقات و ریاسهت مهدیران و مسهئوالن در    سازی مبارزه با وسوسهفعّال .12

 درون هردستگاه

 ی فساد در هر دستگاهپیشگیری از تش یل نطفه .13

 مبارزه با رشد فساد در هر دستگاه .14

 جلوگیری از تبعیض در توزیع منابع عمومی .15

                                                            
 معنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرح ومتی نیست.ح ومتی بههای مسئول وظایف دستگاه  1
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 خواریندادن به ویژهمیدان .16

 مداران ردن با فریبگران اقتصادی .17

 ن ردن از قشرهای نیازمند حمایتغفلت .18

همراهی با جهاد و تالش برای رشد هر هه بیشهتر شهعور معنهوی و وجهدان       .19

 اخالقی

 تأمین استقالل .21

 ی وجودحراست از استقالل با همه .21

 تأمین آزادی  .22

 ی وجود حراست از آزادی با همه .23

 ی ایجابی با نقد؛مواجهه .24

 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 زمات اداره .25

 مؤمن 

 انقالبی 

 دانا 

 کاردان 

 ایرانوظایف خاص دولت جمهوری اسالمی 

 درنظرداشتن عزّت کشور در همه حال .1
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 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 نظات سلطه با دقّت، از جمله با؛ .5

 گرِ غیرقابلِ اعتمادکارِ خدعهامری ایِ جنایت 

 غیراقابلِ اعتماد گرِ ند دولت اروپایی خدعه 

های انقالبی در برابر سردمداران نظهات سهلطه، حتّهی    نشینی از ارزشعقبعدت .6

 یک گات، از جمله در برابر؛

 گرِ غیرقابلِ اعتمادکارِ خدعهامری ایِ جنایت 

 گرِ غیرقابلِ اعتماد ند دولت اروپایی خدعه 

سلطه، حتّهی یهک   های ملی در برابر سردمداران نظات نشینی از ارزشعقبعدت .7

 گات، از جمله در برابر؛

 گرِ غیرقابلِ اعتمادکارِ خدعهامری ای جنایت 

 گرِ غیرقابلِ اعتماد ند دولت اروپایی خدعه 

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

 گرِ غیرقابلِ اعتمادکارِ خدعهامری ای جنایت 

 اعتماد گرِ غیرقابلِ ند دولت اروپایی خدعه 

 های زیر:حل مش الت با  ند دولت اروپایی، با لحاظ شرای  و ویژگی .9

 پذیربودن حل مش التام ان 

 حفظ عزّت کشور ایران 
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 حفظ عزّت ملت ایران 

 صورت ح یمانهبه 

 جویانهصورت مصلحتبه 

 از موضع انقالبی 

 عدت مذاکره با امری ا، به دلیل: .11

 متصوّرنبودن حل هیچ مش لی با امری ا 

  اجتناب از زیان مادی 

 اجتناب از زیان معنوی 

 ای و تبلیغیهای رسانهوظایف دستگاه

ههای بلنهد جمههوری    شدن گهات کارهای بیشتر برای توضیح و تشریح برداشته .1

 اسالمی در راه عدالت

ههای پهاک جوانهان، نوجوانهان و     مقابله به تهاجم روزافهزون دشهمنان بهه دل    .2

 فراگیر نونهاالن با ابزارهای پیشرفته و

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

 تحلیل سراپا غلط

 «مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است» .1

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

 «ی گرگ استحل، زانوزدن در برابر دشمن و بوسه بر پنجهراه» .3
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-زدگان داخ ی صاادر مای  ل هرچندگاه از زبان برخی غف تاین تح ی   

  خارجی است که با صاد زباان   ها  فکر و ت طئهش د، امّا منشأ آن کان ن

 ش دگیران و افکار عم می داخ ی القا میسازان و تصمیمبه تصمیم



 

 

 

 

 

 

 1ی مقامات حکومت جمهوری اسالمیمشروعیّت همهشرط 

 های زیر:طهارت اقتصادی، با ویژگی .1

 گریز از شیطان حرص 

 ی حراتگریز از لقمه 

 ی حراتاستعانت از خدا برای گریز از شیطان حرص و لقمه 

 الزامات تضمین طهارت اقتصادی مقامات حکومت جمهوری اسالمی

 های مقامات جمهوری اسالمیویژگی .1

 از شیطان حرص گریز 

                                                            
رسهد  نظهر مهی  هسهتند، لهذا بهه   « همه»با توجه به این که مخاطب این بخش از فرمایش رهبر انقالب،   1

، صهرفاً منحصهر بهه خهود آنهها،      "ی مقامات جمهوری اسالمیرعایت شرط طهارت اقتصادی برای همه"

ی مجوز قرارگرفتن آنها در جایگاه مدیر نظات جمهوری اسهالمی و  و یا صادرکننده کنندهمسئوالن منصوب

ی احهراز، اسهتمرار و بقهای طههارت اقتصهادی در      ی مردت وظیفههمه های نظارتی نیست، بل هیا دستگاه

 مقامات جمهوری اسالمی را دارند.

 همیازدفصل 

 مسئولیّت بزرگ مسئوالن
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 ی حراتگریز از لقمه 

 ی حراتاستعانت 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 

 الزامات مسئوالن جمهوری اسالمی

 عنویداشتن منش اخالقی و م .3

 داشتن رفتار اخالقی و معنوی .4

 ی رفع محرومیتداشتن دغدغه .5

 های عمیق طبقاتیداشتن بیمناکی از ش اف .6

 پیامدهای ضعف و ناکارآمدی مسئوالن

 عمل هرد ضهعیف  د ارشدن اقتصاد کشور به  الش از بیرون و درون، به دلیل  .1

 مسئوالن

نظیر کشور، به انسانی کمهای طبیعی و شدن از ظرفیّتاستفادهاستفاده و یا کمبی .2

 اندرکارانغفلت دستدلیل 

توجّهی مسهئوالن بهه شهعارهای    بیوجود بسیاری از مش الت کنونی، به دلیل  .3

 انقالب و غفلت از جریان انقالبی

توجّهی مسهئوالن بهه   بیهای بزرگ، به دلیل ماندگی در رسیدن به آرمانعقب .4

 شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی

توجّهی مسئوالن به شعارهای انقهالب و  بیل دستاوردهای انقالب، به دلیل تنزّ .5

 غفلت از جریان انقالبی
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ی اجرای عدالت در تقسهیم  تبیین دستاوردهای جمهوری اسالمی در زمینهعدت .6

 تبلیغات نارسای مسئوالنام انات عمومی کشور، به دلیل 

 های شخصیّتی و مدیریّتی برخی مسئوالنواقعیّت

 های دینیگردانی برخی از مسئوالن از ارزشروی .1

 های دینی بندی برخی از مسئوالن به ارزشعدت پای .2

 های دینی کوشش برخی از مسئوالن برای تحقّق ارزشعدت .3

 توجّهی برخی از مسئوالن به شعارهای انقالببی .4

 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

  1تحرّک جدید در نهضت بیداری اسالمی .1

 های امری ا در غرب آسیاش ست سیاست .2

 گیرشدن هم اران خائن امری ا در غرب آسیازمین .3

 سیای سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آگسترش حضور قدرتمندانه .4

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

 سراسر جهان

                                                            
 ی امری ا و صهیونیسمبر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه  1



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 واکاوی تهدیدها علیه جمهوری اسالمی

 الف. تهدیدهای واقعی

 انقالب، حاصل؛ تهدیدهای ناشناخته متوجّه .1

 شناخت درست گذشته عدت 

 هانگرفتن از تجربهدرس 

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

 ی مال وسوسه 

 ی مقات و ریاستوسوسه 

 ب. تهدیدهای پوچ

گهر و غیرقابهل   کار و  ند دولهت اروپهایی خدعهه   تهدیدهای امری ای جنایت .3

 اعتماد

 دوازدهم فصل

 دشمن و دشمنی
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 "دشمن"وضعیّت 

 بیمناکی دشمن از جهاد علمی جوانان .1

 بیگانگی دشمن با حقیقت .2

 دشمن در حال احتضار .3

 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 قویی حال با انگیزهپردازی دربارهو دروغ تحریف .4

 ی پیشنهادهایی شامل فریب و خدعه و دروغ به دولت جمهوری اسالمیارائه .5

های پاک جوانان و های ضدّمعنویّت و ضدّاخالق به دلتهاجم روزافزونِ کانون .6

 ای پیشرفته و فراگیرگیری از ابزارهای رسانهنوجوانان و نونهاالن با بهره

 پردازیای دشمن؛ تحریف و دروغ رد رسانهروی .7

 ای دشمن؛ تحلیل مغرضانهی رسانهبرنامه .8

ههای بلنهد جمههوری    سازی گهات نمایی و پنهانای دشمن؛ واژگونهترفند رسانه .9

 اسالمی در راه عدالت 

سازی مردت، مسئوالن و مهدیران از آینهده، از   ای دشمن؛ مأیوسسیاست رسانه .11

 طریق؛

 خبرهای دروغ 

 های مغرضانهتحلیل 
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 هادادن واقعیّتنشانوارونه 

 های امیدبخشکردن جلوهپنهان 

 کردن عیوب کو کبزرگ 

 دادن/ ان ار محسّنات بزرگ نشانکو ک 

 گری دشمنوسوسه .11

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

 تهدید جدّی ثبات و امنیّت کشور .11

 سیاست تحریم .11

 سرنوشت دشمنان

 توسّ  انقالب اسالمی  1رابر گشایش عصری جدیدناکامی در ب .1

 های انحصارگر در برابر ایران اسالمی و انقالبیناتوانی قدرت .2

 دهد کردن با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار میدست و پنجه نرت .3

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

 قدرت عظیم ایمان ملّت .1

 ی ملّتانگیزه .2

 الشأن ی امات عظیمرهبری آسمانی و تأییدشده .1

 امتداد دشمن در داخل

: عدت اعتراف به دستاوردهای جمهوری اسهالمی در اجهرای   بدخواهان داخلی .1

 عدالت و تقسیم ام انات عمومی کشور

                                                            
 استقرار جمهوری اسالمی  1
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ی تحلیل سهراپا غله  زانهوزدن در برابهر دشهمن و      : ارائهزدگان داخلیغفلت .2

 حل مش الت اقتصادیی گرگ برای زدن بر پنجهبوسه

هایی از قبیل خبرههای دروغ،  ها با اقدات: با استفاده از آزادیهای داخلیدنباله .3

ههای  کهردن جلهوه  هها، پنههان  دادن واقعیّهت های مغرضانه، وارونه نشانتحلیل

دادن یا ان ار محسّهنات  کردن عیوب کو ک و کو ک نشانامیدبخش، بزرگ

 کنندن حرکت میبزرگ، در خدمت دشم

  "دشمن"شناسی در قبال مسئولیت

 مرزبندی با دشمن .1

 دفاع در برابر تهاجم دشمن .2

 جهاد علمی جوانان .1

 اصالح مش ل درونی .1

 نشدن در برابر دشمنتسلیم .5



 

 

 

 

 

 

 ایرانیهای جوانان ویژگی

 باهمّت .1

 هوشیار .2

 عملدارای سرعت .3

 دارای ابت ار .4

 دارای نگاه انقالبی .5

 ی انقالبیدارای روحیّه .6

 دارای عمل جهادی .7

 ناپذیرتسلیم .8

 پاسدار انقالب .9

 های سخت از جمله دفاع مقدّسمجاهد در میدان .11

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

 سیزدهمفصل 

 پذیریشناسی و مسئولیتجوانان؛ مسئولیت
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 التکردن ماجراهای صدر اسزنده .12

 کننده از عظمت و هیبت الهی انقالبصیانت .13

 های مت بّر و مست بری انقالب در برابر دولتکننده از گردن برافراشتهصیانت .14

 های جوانانرسالت

 1«آغازگر جهاد بزرگ» .1

 2«ساختن ایران اسالمی بزرگ» .2

 3«کردن انقالب اسالمی به آرمان بزرگنزدیک» .3

 4«برداشتن گات بزرگ دوّت» .4

 5«ی اسالمی از ایرانالگوی کامل نظات پیشرفتهساختن » .5

 1«ها و بایدهای میان واقعیّتکردن فاصلهطی» .6

                                                            
بهرای سهاختن    جهاد بزرگگذارد تا بخش دیگری از مایلم با جوانان عزیزت، نسلی که پا به میدان می»  1

 «ایران اسالمی بزرگ را آغاز نماید

گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ بهرای سهاختن   مایلم با جوانان عزیزت، نسلی که پا به میدان می»  2

 «را آغاز نماید زرگایران اسالمی ب

آرمهان  عزیزان! ... شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیهزه ... اانقهالب اسهالمیا را هر هه بیشهتر بهه       »  3

ش که ایجاد تمدّن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )اروحنافداه( اسهت،  بزرگهه

 «نزدیک کنید

 «را در پیشبرد انقالب اسالمی بردارد گات بزرگ دوّتجوانان عزیز ... شما به توفیق الهی باید »  4

ی انقالبهی و  مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان ... نگاه انقالبی و روحیّه»  5

 «بسازند ی اسالمیالگوی کامل نظات پیشرفتهعمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را 
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 2«حراست از انقالب اسالمی» .7

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

 های جوانانمسئولیّت

 برداشتن گات بزرگ دوت انقالب .1

 های استوار در آیندهبرداشتن گات .2

 از خود و دیگران راندن ترس و نومیدی .3

 دانستن قدر خود .4

 خیزبرداشتن به سوی آینده .5

 آفریدن حماسه .6

 اجرای عدالت .7

های سیاسی و اقتصادی و فرهنگهی و  ی میدانزیر بار مسئولیّت رفتن در همه .8

 المللیبین

 های دین و اخالق و معنویّت و عدالتی عرصهزیر بار مسئولیت رفتن در همه .9

ی طبیعهی و  نشهده ههای اسهتفاده  بهربرداری از ظرفیّهت کردن عیب عدتبرطرف .11

 انسانی

                                                                                                                              
شک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و طی شدنی است ... و بی های میان بایدها و واقعیّتفاصله»  1

 «دانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد

 «نمایید حراستعزیزان! ... شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود »  2

به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خهود   نهال امیدد ... در خود و دیگران شما جوانان بای»  3

 «و دیگران برانید
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 نظیر ایرانهای طبیعی و انسانی کمسازی ظرفیّتفعّال .11

 ی تبلیغاتی دشمنپیشگامی در ش ستن محاصره .12

 هاترین رشتهعبور از مرزهای کنونی دانش در مهم .13

 گرفتن روی رد جهادیدر پیش .14

 اد علمیتوز از جهسازی دشمن بدخواه و کینهناکات .15

 های اقتصاد مقاومتیدستیابی به مقاصد سیاست .16

ها، رفع شه اف  ها و قوانین مربوط به رفع محرومیّتی سیاستاجرای شایسته .17

خهواری،  نهدادن بهه ویهژ   طبقاتی، رفع تبعیض در توزیع منابع عمهومی، میهدان  

 مداران ردن با فریبگران اقتصادی

 وظایف جوانان

 شناخت درست گذشته .1

 هااز تجربهگرفتن درس .2

 های گذشتهگیری از عبرتبهره .3

 شدنکارآزموده .4

 بودنپرانگیزه .5

 کاربستن نگاه انقالبیبه .6

 ی انقالبیکاربستن روحیهبه .7

 کاربستن عمل جهادیبه .8
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-های ضدّمعنویّت و ضدّاخالق دشمنان بهه دل مقابله با تهاجم روزافزون کانون .9

هوشهمندانه و کهامالً   صهورت  های پاک جوانان و نوجوانهان و نونههاالن )بهه   

 مسئوالنه(

 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

 آفرینی جوانانتنوّع در جایگاه نقش

 مدیران جوان .1

 کارگزاران جوان .2

 اندیشمندان جوان .3

 فعّاالن جوان .4

 جوانان؛ چشم امید رهبری، برای؛ 

 اجرای عدالت .1

 رفع تبعیض در توزیع منابع عمومی .2
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 خوارانداری ویژهجلوگیری از میدان .3

 گران اقتصادیمقابله با فریب .4

 حمایت قشرهای نیازمند .5

 جانبه و هوشمندانه برای مقابله با سبک زندگی غربیجهاد همه .6

 انبرکات انقالب اسالمی برای جوان

 دار اصلی کردن جوانان در حوادثمیدان .1

 ی مدیریّتوارد کردن جوانان به عرصه .2

 به جوانان  "توانیمما می"انتقال باور  .3

 به جوانان  "توانیمما می"ی انتقال روحیّه .4

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 در نظام اسالمی جایگاه اقتصاد

 ی اسالمی نیستاقتصاد هدف جامعه .1

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

 جایگاه اقتصاد در کشور

 مؤثر برزندگی امروز و فردای جامعه .1

 اقتصاد قوی؛ .2

 ی قوّت کشورنقطه 

 عامل نفوذناپذیری کشور 

 ناپذیری کشورعامل مهم سلطه 

 اقتصاد ضعیف؛ .3

 نفوذ دشمنانساز زمینه 

 همچهاردفصل 

 ها در داخلحلی راهاقتصاد؛ همه
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 ساز دخالت دشمنانزمینه 

 ی دشمنانساز سلطهزمینه 

 های تقویت اقتصاد مستقل کشورپایه

 تولید انبوه  .1

 تولید با کیفیّت .2

 محورتوزیع عدالت .3

 اسرافاندازه و بیمصرف به .4

 مناسبات مدیریّتی خردمندانه .5

 شناسی وضعیّت اقتصادیآسیب

 : الش بیرونی .1

 تحریم دشمن 

 ی دشمنوسوسه 

 :  الش درونی .2

 عیوب ساختاری 

 های مدیریّتیضعف 
 

اثرشادن چاالش   اثار و یاا یتای بای    اصالح چالش درونی، م جب کم 

 بیرونی خ اهد شد.

 ترین عیوب اقتصاد کشورمهم

 وابستگی اقتصاد به نفت .1

 ی وظایف دولت نیستهایی از اقتصاد که در حیطهبودن بخشدولتی .2
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 نگاه به خارج .3

 ظرفیّت داخلینگاه به توان و عدت .4

 نیروی انسانی کشور ی اندک از ظرفیّتاستفاده .5

 بندی معیوب و نامتوازنبودجه .6

 های اجرایی اقتصادثبات سیاستعدت  .7

 هاعدت رعایت اولویّت .8

 های زائد وجود هزینه .9

 های مسرفانهوجود هزینه .11

 مشکالت اقتصادی کشور حلراه

 های اقتصاد مقاومتیاجرای سیاست .1

 های اقتصاد مقاومتیسیاستهای مهم بخش

 زایی اقتصاد کشوردرون .2

 مولّدشدن اقتصاد کشور .3

 شدن اقتصاد کشوربنیاندانش .4

 کردن اقتصاد کشورمردمی .5

 گری دولتتصدّیعدت .6

 گرایی اقتصاد کشوربرون .7



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 1های معنوی در فرد و جامعهارزش

 اخالص .1

 ایثار .2

 توکّل .3

 ایمان .4

                                                            
های معنوی از قبیل اخهالص، ایثهار، توکّهل، ایمهان در خهود و      کردن ارزشمعنویِت به معنای برجسته»  1

 «جامعه است

 فصل پانزدهم

 معنویّت و اخالق در نقش حیاتی 

 حیات فردی و اجتماعی
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 1جامعههای اخالقی در فرد و ارزش

 خیرخواهی .1

 گذشت .2

 کمک به نیازمند .3

 گوییراست .4

 شجاعت .5

 تواضع .6

 اعتماد به نفس .7

                                                            
گهویی،  کمهک بهه نیازمنهد، راسهت     هایی  ون خیرخواهی، گذشهت، اخالق به معنای رعایت فضیلیّت»  1

 «شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیّات نی و است



 

 

 

 

 

 

 سبک زندگی

 تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران .1

 های؛جبران سبک زندگی غربی در عرصههای بیزیان .2

 اخالقی 

 اقتصادی 

 دینی 

 سیاسی 

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

 همشانزدفصل 

 برای فرصتی دیگر ...

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 های استثناناپذیرگزاره

 1«ی انقالب بر همه  یزغلبه» .1

 2«های وسوسهانقالب در برابر همهمصونیت » .2

 3«ی عصرها با شعارهای انقالبآمیختگی فطرت بشرّ همه» .3

 4«ی موارددفاع در همه» .4

 1«های عرصهعزّت و پیشرفت در همه» .5

                                                            
 ...«علیه ما بود  همه  یزی صفر آغاز شد. اوالً؛ انقالب اسالمی و نظات برخاسته از آن، از نقطه»  1

رسهیدند، از  نظر مییی که غیرقابل مقاومت بههای وسوسههمهانقالب پرش وه ملّت ایران ... در برابر »  22

 ...«کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده 

فایده نخواهند شهد، زیهرا فطهرت بشهر در     مصرف و بیشعارهای جهانی این انقالب دینی ... هرگز بی»  3

 «با آن سرشته است ی عصرهاهمه

ی همهه ی اوّل را شلیک ن رده و در ای حتّی با امری ا و صدّات، گلولهانقالب اسالمی ... در هیچ معرکه»  4

 ...«ی دشمن از خود دفاع کرده پس از حمله موارد

 هفدهمفصل 

 های راهبردی بیانیّهواکاوی گزاره
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 2«ی کشورترویج روشنف ری در همه» .6

 3«ی کشورداشتن خدمت و ثروت در همهجریان» .7

 4«ی کشورهای دینی در همهداشتن ارزشجریان» .8

 5«هاها و عرصهی میدانپذیری جوانان در همهمسئولیت» .9

 6«های قفلامید؛ کلید اساسی همه» .11

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

 8«ها در داخلحلی راههمه» .12

 1«ی مقاماتطهارت اقتصادی؛ شرط مشروعیّت همه» .13

                                                                                                                              
توانیم ... ایران را بهه عهزّت و   گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل ما میهای جهادی الهاتمدیریّت»  1

 «رسانید های عرصههمهپیشرفت در 

 ههای زنهدگی  ی سهاحت همهه و  ی کشهور همهت مردت در باا انقالب اسالمی ... روشنف ری میان عمو»ا  2

 «جاری شد

جایی خدمت و ثروت از مرکهز بهه   های جهان در جابهترین حاکمیّتجمهوری اسالمی در شمار موفّق»  3

 «... است ی جای کشورهمه

روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقهات  داری و پیادهباا انقالب اسالمی ... نماز و حج و روزه»ا  4

 «ویژه میان جوانان رونق یافتبه همه جاو صدقات واجب و مستحب در 

ههای سیاسهی و   ی میهدان همهه مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جهوان در  »  5

های خود باید شانه عنویّت و عدالتهای دین و اخالق و معرصهو نیز در  المللیاقتصادی و فرهنگی و بین

 «را زیر بار مسئولیّت دهند

 «توان برداشتبینانه به آینده(، هیچ گامی نمی)امید و نگاه خوش های قفلکلید اساسیِ همهبدون این »  6

و نیاز اصلی جامعهه   های فردی و اجتماعیها و فعالیّتی حرکتی همهدهندهجهتمعنویّت و اخالق »  7

 «است

 «در داخل کشور است هاحلی راههمهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که »  8
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 2«ی مقاماتگریز از شیطان حرص؛ ت لیف همه» .14

 3«ی مقاماتی حرات؛ ت لیف همهگریز از لقمه» .15

 4«های شدّت دشمنیمقاومت در برابر همه» .16

 های تردیدناپذیرگزاره

 5«های انقالب؛ هرگز!خیانت به آرمان» .1

 6«ی عدالتهای بلند جمهوری اسالمی در زمینهگات» .2

 7«فزونی بیشتر دستاوردهای انقالب» .3

 1«انقالب هایپیشروی بیشتر در رسیدن به آرمان» .4

                                                                                                                              
 ی مقامهات ح ومهت جمههوری اسهالمی    ، شرط مشروعیّت همهه همه باید بدانند که طهارت اقتصادی»  1

 «است

 «ا باید از شیطان حرص برحذر باشندی مقامات ح ومت جمهوری اسالمیاهمه»  2

 «ی حرات بگریزندا باید از لقمهجمهوری اسالمیی مقامات ح ومت اهمه»  3

های در بستر آرمیده را بیدار ی انقالب فرعونباا انقالب ملّت ایران ... مسیر جهان تغییر یافت و زلزله»ا  4

 «آغاز شد ی شدّتهمهها با کرد، دشمنی

 هایشبدون خیانت به آرمانی پرافتخار را است که یک  لّه تنها انقالبیانقالب پرش وه ملّت ایران ... »  5

 ...«پشت سر نهاده 

ی عهدالت در تقسهیم ام انهات عمهومی     این همه ادستاوردهای جمهوری اسهالمی در زمینهه   شکیب»  6

کشورا، نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انع اس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف 

 «استکرده

بود ساله نمیهایی از تاریخ  هلتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی»  7

 «دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر ... بود شکیب -بار هم بودکه متأسّفانه بود و خسارت–
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 2«ایجاد بسیاری از مش الت کنونیعلّت » .5

 3«خواههای آرمانعذاب وجدان» .6

 4«ناپذیرناپذیری خللتسلیم» .7

 5«ی ناکاتی منفعالنهمقابله» .8

 6«ضربت متقابل مح م» .9

 7«ی پیشینیانقالب؛ بدون تجربه» .11

 8«عدالتیدستاوردهای مبارزه با بی» .11

                                                                                                                              
بود ساله نمییخ  هلهایی از تارتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی»  1

ههای بهزرگ بسهی    ... کشور در مسیر رسیدن به آرمهان  شکیب -بار هم بودکه متأسّفانه بود و خسارت–

 «جلوتر بود

بود ساله نمیهایی از تاریخ  هلتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی»  2

 «داشت... بسیاری از مش الت کنونی وجود نمی شکیب -بار هم بودکه متأسّفانه بود و خسارت–

 «دهدخواه را عذاب داده و میهای آرمانها، همواره وجدانی میان باید و اقعیّتفاصله شکبی»  3

و  ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمهت و هیبهت الههی آن   تسلیمدر تمات این  هل سال، »  4

ویژه ی ایران و ایرانی بهشده، خصوصیّت شناختههای مت بّر و مست برمقابل دولتی آن در گردن برافراشته

 «رفته استشمار میجوانان این مرز و بوت به

انقالب اسالمی ... آغاز عصر جدیدی را اعالت نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراههی و سهتم واکهنش    »...   5

و راستِ مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا  نشان دهند، امّا این واکنش ناکات ماند.  پ

 «تر شدندهر ه کردند به اجل محتوت خود نزدیککردن آن، گون برای خفهتالش گسترده و گونه

ی مهوارد،  ی اوّل را شلیک ن هرده و در همهه  ... گلوله ایهیچ معرکهانقالب اسالمی ملّت ایران ... در »  6

 «ی دشمن از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را مح م فرود آورده استپس از حمله

 «ای در برابر ما وجود نداشتو راه طی شده ی پیشینیهیچ تجربه»  7

 «قابل مقایسه نیست ی دیگر گذشتههیچ دورهعدالتی در این  هار دهه، با دستاوردهای مبارزه با بی»  8



ی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمیروش شناس  

75 

 های ابدی و بدون تاریخ انقضاگزاره

 1«هابندی ابدی به ارزشپای» .1

 2«های میان بایدها و واقعیّتکردن فاصلهطی» .2

 3«پذیری مدیران و مسئوالن جمهوری اسالمیخطر لغزش» .3

 4«اهتمات پایدار به خطوط اصلی نظات» .4

 5«اقبال همیشگی همگان به شعارهای انقالب» .5

 6«شعارهایِ جهانیِ ابدیِ انقالب» .6

 7«حل مش الت اقتصادی» .7

 1«نشدههای استفادهسازی ظرفیّتفعّال» .8

                                                            
بهه ههیچ   ی تصحیح خطاهای خویش اسهت ...، امّها   انقالب اسالمی ... همواره دارای انعطاف و آماده»  1

 «گیردهایش ... فاصله نمیاز ارزش ایبهانه

در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و  شکبیها طی شدنی است ... و ی میان بایدها و واقعیّتفاصله»  2

 «ر طی خواهد شددانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشت

در جمهوری اسالمی ... هرگز بعید نبوده و نیست  ی مال و مقات و ریاستتهدید وسوسهخطر بروز »...   3

»... 

کند و برایش مهم است که  را بماند و نمی مباالتیهرگز بیجمهوری اسالمی ... با خطوط اصلی خود »  4

 « گونه بماند

اشعارهای جهانی انقالب اسالمیا  اندازهای مبارک شمتوان مردمی را تصوّر کرد که از این نمی هرگز»  5

 «زده شونددل

شعارهای جههانی ایهن انقهالب    توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا برای همه  یز می»  6

 ...« فایده نخواهند شدمصرف و بیهرگز بیاز این قاعده مستثنا است؛ آنها  دینی

های اقتصادی در درون دولت خواهند ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ  بر دانستهیک مجموعه گمانیب»  7

 «توانست به این مقاصد برسند
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 2«گریز از غفلت از مستضعفان» .9

 3«مش ل با امری ا بودن حلمحال» .11

 4«کارآییِ نیروی انسانی کارآمد و مؤمن» .11

 5«های قفلامید؛ کلید همه» .12

 ترهای بزرگهای بزرگ، آرمانواقعیّت

 ؛با وجود این که در طول  هل سال گذشته

ها در  هل سال گذشته در مواردی بارها طی واقعیّتی میان بایدها و فاصله» .1

 «استشده

آور در ایران های شگفتشاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت» .2

 « اسالمی است

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

های حیاتی و زیرساختی علم و فنّاوری و ایجاد موتور پیشران کشور در عرصه» .4

 «اقتصادی و عمرانی شد

                                                                                                                              
ههای  اسهتفاده از ظرفیّهت  شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ اعدت شکبی»  1

 «نیدی طبیعی و انسانیا را برطرف کاستفاده نشده

 «رو مورد قبول نیست، به هیچغفلت از قشرهای نیازمند حمایتدر جمهوری اسالمی ... »  2

متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان مهادّی و معنهوی محصهولی     امری ا حلّ هیچ مش لیدر مورد »  3

 «نخواهد داشت

ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمهانی و  مهم»  4

 «تواند شدبا آن مقایسه نمی ی مادّیهیچ اندوختهدینی است ... اینها ثروت عظیمی برای کشور است که 

، هیچ های قفلسی همهکلید اسابینانه به آینده است. بدون این ی من امید و نگاه خوشنخستین توصیه»  5

 «توان برداشتگامی نمی



ی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمیروش شناس  

77 

مشارکت مردمی در مسایل سیاسی ... به اوج رسید و در موضوعات اجتماعی ... » .5

 «افزایش  شمگیر یافت

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

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

نماد پر ابّهت و با ش وه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و » .8

کار، روز به روز خوار و جنایتمست بران جهان و در رأس آن امری ای جهان

 «تر شدبرجسته

 ؛امّا

های بلند ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرماناینا راه طی شده فق  قطعه»ا .9

 «جمهوری اسالمی است

 «ی ژرف استشده و بشود، دارای فاصلهچه باید میآن» .11

 «ها دست یابیمباید به قلّه» .11

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

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

 های بیانیّه"باید"

 های جوانان"باید"

 «باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنیدعزیزان! ... شمایید که » .1

های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و عزیزان! ...برای برداشتن گات» .2

 «ها درس گرفتاز تجربه

جوانان عزیز! ... شما به توفیق الهی باید گات بزرگ دوّت را در پیشبرد انقالب » .3

 «بردارید
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های بلند نظات جمهوری اسالمی، باید به آمیز به سوی آرمانی مسیر افتخاردنباله» .4

 «همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابت ار شما جوانان طی شود

-ی میدانمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان، در همه» .5

و های دین و اخالق المللی و نیز در عرصههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین

 «های خود را به زیر بار مسئولیت دهندمعنویّت و عدالت، باید شانه

سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری ی مهمّی که باید آیندهن ته» .6

نظیر است و بسیاری از این های طبیعی و انسانی، کمکنند که از نظر ظرفیّتزندگی می

 «استاستفاده ماندهاستفاده یا کمبی اندرکاران تاکنونها با غفلت دستظرفیّت

 «ی تبلیغاتی باشیدگات در ش ستن این محاصرهشما جوانان باید پیش» .7

ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ  بر میدان فعّالیّت یک مجموعه بایدرو دوران پیش» .8

 «های اقتصادی در درون دولت باشددانسته

 های مسئوالن"باید"

 «بر تارک نظات جمهوری اسالمی باشد همتاعدالت باید گوهر بی» .1

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

های ی تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای مسئول ح ومتی دربارهدستگاه» .3

 بایدپاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن وظایفی سنگین برعهده دارند که 

 «هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت گیرد

های پاک ی تهاجم روزافزون دشمنان به دلدر درباره بایدرو ی پیشدر دروه» .4

مدّت جامعی مدّت و میانهای کوتاهجوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن، برنامه

 «شااهللتنظیم و اجرا شود؛ ان
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ی جوان و دانا و مؤمن و عهمیدان فعّالیّت یک مجمو بایدرو دوران پیش» .5

 «های اقتصادی در درون دولت باشدمسلّ  بر دانسته

برداری از دستاوردهای گذشته زمان تمرکز بر بهره بایدانداز ی دوّت  شمدهه» .6

 «نشده باشدهای استفادهو نیز ظرفیّت

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

 «ها عبور کنیمترین رشتهاز مرزهای کنونی دانش در مهم یدبا» .8

 بایدرویم، ولی این شتاب ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می» .9

 «ها با شدّت ادامه یابدسال

ی مقامات بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه بایدهمه » .11

 «ح ومت جمهوری اسالمی است

 «از شیطان حرص برحذر باشند بایدهمه » .11

 «ی حرات بگریزنداز لقمه بایدهمه » .12

های ی بخشهای اقتصاد مقاومتی برای همههای اجرایی سیاستبرنامه باید» .13

ها پیگیری و آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت

 «اقدات شود

ی سیّت، از تش یل نطفهبا قاطعیّت و حسا بایدهای نظارتی و دولتی دستگاه» .14

 «فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند

ای که نظات جمهوری جانبهمبارزه با فساد بخش اثرگذاری است از تالش همه» .15

 «در راه استقرار عدالت به کار برد بایداسالمی 
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های بلند جمهوری اسالمی ایران در راه شدن گاتدر توضیح و تشریح برداشته» .16

 «کارهای بیشتری صورت گیرد بایدعدالت، 

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

-برای رفع محرومیّت بایدطور دائم های مسئوالن بهدر جمهوری اسالمی، دل» .18

 «ها بتپد

های عمیق از ش اف بایدطور دائم های مسئوالن بهدر جمهوری اسالمی، دل» .19

 شدّتطبقاتی به

 «ک باشدبیمنا  .21

کار و تعدادی از مرزبندی خود را با امری ای جنایت بایدجمهوری اسالمی » .21

 «های اروپایی با دقّت حفظ کنددولت



 

 

 

 

 

 

 

 

 های مهمکلیدواژه

 1«گات بزرگ دوّت» .1

 2«ایران اسالمی بزرگ» .2

 3«بزرگجهاد » .3

                                                            
ی انقهالب اسهالمی   سهاله در سرگذشت  ههل  های عمدهجوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل»  1

را در پیشهبرد آن   گهات بهزرگ دوت  است، انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الههی بایهد   

 «بردارید

ی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،    اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده»  2

را  ایران اسالمی بهزرگ گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن نسلی که پا به میدان عمل می

 «آغاز کند، سخن بگویم

ی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،    اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده»  3

برای ساختن ایران اسالمی بهزرگ را   جهاد بزرگگذارد تا بخش دیگری از نسلی که پا به میدان عمل می

 «آغاز کند، سخن بگویم

 هجدهمفصل 

 های بیانیّه  واکاوی ژرف واژه
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 1«ی بزرگ امات خمینیاندیشه» .4

 2«عصر جدید» .5

 3«ی اسالمیایران عزیز، الگوی کامل نظات پیشرفته» .6

 4«ی نظات انقالبینظریّه» .7

 5«طهارت اقتصادی» .8

 6«امید صادق» .9

 7«رستاخیز علمی» .11

                                                            
رفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نهورانی  ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تش یل و پیش»...   1

 «دست نیامد، بهی بزرگ امات خمینیاندیشهو 

هها  ها را ش ست، کهنگی کلیشهانقالب اسالمی ایران با قدرت و ش وه پا به میدان نهاد؛  هار وب»...   2

 «نمودرا اعالت  آغاز عصر جدیدیرا به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و 

ههای سیاسهی و   ی میهدان مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جهوان در همهه  »  3

های خود های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانهالمللی و نیز در عرصهاقتصادی و فرهنگی و بین

ی انقالبی و گیرند، نگاه انقالبی و روحیههای گذشته بهره ها و عبرترا به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه

 «بسازند ی اسالمیالگوی کامل نظات پیشرفتهعمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را 

شود و میان جوشش انقالبهی  سازی، به رکود و خموشی د ار نشده و نمیانقالب اسالمی پس از نظات»  4

 «کنددفاع می ی نظات انقالبی تا ابدنظریّهبیند، بل ه از و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی

 «ی مقامات ح ومت جمهوری اسالمی استشرط مشروعیّت همه طهارت اقتصادیهمه باید بدانند که »  5

بینانه به آینده است. بدون این کلیهد اساسهی   ی من امید و نگاه خوشبیش از هر  یز، نخستین توصیه»  6

ههای عینهی   و متّ ی به واقعیّت امید صادقگویم یک توان برداشت. آنچه میگامی نمی ها، هیچی قفلهمه

 «است

در کشور آغاز شده و با سرعتی کهه بهرای نهاظران     رستاخیز علمیاکنون نزدیک به دو دهه است که »  7

 «جهانی غافلگیرکننده بود ... به پیش رفته است
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 1«"توانیمما می"اصل » .11

 2«اصل عزّت، ح مت و مصلحت» .12

 3«مظاهر عزّت جمهوری اسالمی» .13

 4«استقالل ملّی» .14

 5«آزادی اجتماعی» .15

 6«ها و بایدهای میان واقعیّتشدن فاصلهطی» .16

 7«ی ملّت ایرانسالههای  هلپیشرفت» .17

                                                            
که امات بزرگوار بهه   "توانیمما می"ان اسالمی و اعتقاد به اصل گرفته از ایمهای جهادی الهاتمدیریّت»   1

 «ها رسانیدی عرصهی ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همههمه

آور در ایهران  ههای شهگفت  این  هل سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشهان و پیشهرفت  »  2

شود که این مهدّت، بها   درستی دیده میگاه بهآن ایرانی ملّت سالههای  هلپیشرفتاسالمی است. عظمت 

 ون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه های بزرگی همهای مشابه در انقالبمدّت

 «شود

ی غرب آسهیا ... و  های امری ا در منطقهتحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی ... و ش ست سیاست»...   3

مظاهر عزّت جمهوری ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا ... بخشی از درتمندانهگسترش حضور ق

 ...«است  اسالمی

 «گر جهان استهای سلطهبه معنای آزادی ملّت و ح ومت از تحمیل و زورگویی قدرت استقالل ملّی»  4

 «افراد جامعه استی کردن و اندیشیدن برای همهگیری و عملبه معنای حقّ تصمیم آزادی اجتماعی»  5

دهد، اما خواه را عذاب داده و میهای آرمان، همواره وجدانهای میان بایدها و واقعیّتفاصلهشک بی»  6

شک در آینده، با است و بیشدنی است و در  هل سال گذشته در مواردی بارها طی شدهی طیاین فاصله

 «تر طی خواهد شدحضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیش

 هایشبدون خیانت به آرمانی پرافتخار را انقالب پرش وه ملت ایران ... تنها انقالبی است که یک  لّه»  7

 ...«کرده  کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانتپشت سرنهاده و ... از 
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 1«مرزبندی با دشمن» .18

 2« رایی و  گونگی ماندن جمهوری اسالمی» .19

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

 4«های دانش جهانقلّه» .21

 5«عیار معنویّت و اخالق» .22

 6«عدالت نسبی» .23

 7«عدالت مورد انتظار جمهوری اسالمی» .24

 1«شدّت ممنوع!عدالتی ... بهبی» .25

                                                            
کهار و   ای جنایهت خود را با آنها اسردمداران نظات سلطه، امری مرزبندیدولت جمهوری اسالمی باید »  1

 «های اروپاییا با دقّت حفظ کندتعدادی از دولت

 « گونه بماندو   را بماندجمهوری اسالمی ... برایش مهم است که »  2

هایش ی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانانقالب پرش وه ملّت ایران ... تنها انقالبی است که یک  لّه»  3

رسهیدند، از کرامهت خهود و    نظر مهی هایی که غیرقابل مقاومت بهوسوسهی پشت سر نهاده و در برابر همه

 سهازی تمهدّن و  پردازیجامعهو  خودسازیی اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله

 «استشده

 «ها دست یابیمبسیار عقبیم؛ باید به قلّه های دانش جهانقلّهما هنوز از »  4

 «ای  شمگیر افزایش دادگونهرا در فضای عمومی جامعه به نویّت و اخالقعیار معانقالب ... »  5

ویهژه حاکمهان و   ی همه بهای بر عهده، همه جا و همه وقت، مم ن و فریضهنسبیصورت ... به عدالت»  6

 «قدرتمندان است

مرکز به همه  جایی خدمت و ثروت از... بسی فراتر از اجابه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی»  7

سازی و سازی و خانهدست آن ... آمار بزرگ راهنشین شهرها به مناطق پایینجای کشور و از مناطق مرفّه

ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی 

 «و سدّ و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشورا است



ی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمیروش شناس  

85 

 2«آور بینش سیاسی آحاد مردتارتقای شگفت» .26

 3«های عمیق ایمان مردت ایرانمایه» .27

 4«ی انقالبی طیّبهثمر شجره» .28

 در بیانیّه "جهاد"های جلوه

 5«ایجهاد ریشه» .1

 6«جهاد علمی» .2

 7«جهاد معنوی» .3

                                                                                                                              
-خواری و مدارا با فریهب دادن به ویژهدر جمهوری اسالمی ... تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان»  1

 «استشدّت ممنوع بهانجامد، عدالتی میگران اقتصادی که همه به بی

آوری ارتقها  ی شهگفت گونهه المللی را بهو نگاه آنان به مسایل بین بینش سیاسی آحاد مردتانقالب ... »  2

 «داد

دار و ش بسهی ریشهه  های ایمان مردممایهحضرت امات خمینی ... در رأس کشوری قرار گرفت که »...   3

 «عمیق بود

 «ااستا ی انقالبی طیّبهثمر شجرهاستقالل و آزادی ... »  4

ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهادل امید بهه  شما جوانان باید پیشگات در ش ستن این محاصره»  5

شما  ترین جهادایریشهو  نخستیناینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران بردانید؛ این 

 «است

عمومی من از شما جوانان آن است که این راه اعبور از مرزهای دانشا را بها احسهاس    اینک مطالبه»  6

جههاد  توز را که از پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه ون یک جهاد در پیش گیرید ... بههم مسئولیّت بیشتر

 «شدّت بیمناک است، ناکات گذاریدشما به علمی

آورد؛ ایهن  شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر ه بیشتر رشد کند، برکات بیشتری به بار مهی »  7

 «و تالش است جهادگمان محتاج بی
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 1«سالهجهاد  هل» .4

 2«جانبه و هوشمندانهجهاد همه» .5

 در بیانیّه "پیشرفت"جایگاه 

 3«آورپیشرفت شگفت» .1

 4«پیشرفت سریع» .2

 5«های عرصهپیشرفت در همه» .3

 6«جانبهپیشرفت همه» .4

 7«علمی پیشرفت» .5

                                                            
-جههاد  ههل  اند. ملّت ایران بها  دانند که برای آن جنگیدهمنزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می»  1

 «ی خود از جمله آنهاستساله

طلبد که باز  شهم امیهد در آن بهه    را می جانبه و هوشمندانهجهادی همهمقابله با سبک زندگی غربی »  2

 «ها استشما جوان

در ایهران   آورههای شهگفت  پیشهرفت دهای بزرگ و افتخارات درخشهان و  این  هل سال، شاهد جها»  3

 «اسالمی است

شهدّت  انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور کهه در دوران پهلهوی و قاجهار بهه    »  4

 «قرار گرفت پیشرفت سریعمانده بود، در مسیر شدّت عقبتحقیرشده و به

که امات بزرگهوار بهه    "توانیمما می"گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل های جهادی الهاتمدیریّت»  5

 «رسانید های عرصهپیشرفت در همهی ما آموخت، ایران را به عزّت و همه

و حقیقی است در کهانون مهدیریّت    جانبهپیشرفت همهی مایهی ملّی را که جانانقالب .... عنصر اراده»  6

 «کشور وارد کرد

 های علمهی پیشرفتساله، اکنون برابر  شم ما است؛ کشور ... رکوردار در شتاب حصول تالش  هلم»  7

 «است
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 1«مادّی و معنوی پیشرفت» .6

 2«کشور پیشرفت» .7

 3«سالهپیشرفت  هل» .8

 در بیانیّه "عزّت"های جلوه

 4«عزّت؛ شعار جهانی انقالب» .1

 5«عزّت؛ محصول مدیریّت جهادی»  .2

 6«سالهعزّت؛ محصول تالش  هل» .3

 7«عزّت؛ همواره مدّنظر» .4

 8«اصل عزّت، ح مت و مصلحت» .5

                                                            
-اسهتفاده نشده یا کمهای استفادههای جوان و انقالبی، خواهند توانست ظرفیتهای بلند و انگیزههمّت»  1

 «کنند معنای واقعی جهش ایجادکشور به پیشرفت مادّی و معنویشده را فعّال و در 

 «از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقا یابد پیشرفت کشورانداز، ... ی دوّت  شمدهه»  2

ههای  شود که این مدّت، با مهدّت درستی دیده میگاه بهی ملّت ایران آنسالههای  هلپیشرفتعظمت »  3

 «وی و انقالب هند مقایسه شود ون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شورهای بزرگی هممشابه در انقالب

فایده نخواهند شد، زیهرا  مصرف و بی... هرگز بی عزّتشعارهای جهانی این انقالب دینی اازجملها ... »  4

 «ی عصرها با آن سرشته استبا فطرت بشر در همه

و  عزّتران را به ... ای "توانیمما می"گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل های جهادی الهاتمدیریّت»  5

 «ها رسانیدی عرصهپیشرفت در همه

 ...« با عزّتساله، اکنون برابر  شم ما است: کشور و ملّتی ... محصول تالش  هل»  6

 ...«خود را در نظر داشته باشد  عزّت کشور و ملّتدولت جمهوری اسالمی باید ... در همه حال، »  7

ههایی از اصهل عهزّت، ح مهت و     با دشمن؛ این هر سهه شهاخه  ، رواب  خارجی، مرزبندی عزّت ملّی»  8

 «اندالمللیمصلحت در رواب  بین
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 1«مظاهر عزّت جمهوری اسالمی» .6

 از دیدگاه بیانیّه "تجربه"ارزش 

 2«ی خود و دیگرانتجربه» .1

 3«هاگرفتن از تجربهدرس» .2

 4«آغاز بدون تجربه» .3

 5«های گرانبهاتجربه» .4

 6«هاگیری از تجربهبهره» .5

 های بیانیّهدوگانه

 علم .1

                                                            
گیرشهدن  ههای امری ها در منطقهه ...، زمهین    تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی ...، ش ست سیاست»  1

ی سیاسی جمهوری اسهالمی در غهرب آسهیا و    هم اران خائن آنها در منطقه، گسترش حضور قدرتمندانه

 ...«است  عزّت جمهوری اسالمیتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه ... بخشی از مظاهر   باز

 «توان دانستنمی ی دیگرانتجربهیا گوش سپردن به  ی خودتجربهها را جز با نادانسته»  2

 «درس گرفت هاتجربههای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از برای برداشتن گات»  3

ای در برابر ما وجود نداشت ... انقالبیون اسالمی بدون سرمشهق و  شدهو راه طی ی پیشینیتجربههیچ »  4

 «آغاز کردند تجربه

ساله، اکنون برابر  شم ماست: کشور و ملّتی مسهتقل، آزاد، مقتهدر، بها عهزّت، متهدیّن،      محصول  هل»  5

 ...« های گرانبهاتجربهپیشرفته در علم، انباشته از 

ههای سیاسهی و   ی میهدان مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جهوان، در همهه  »  6

-تجربهه های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید ... از المللی و نیز در عرصهاقتصادی و فرهنگی و بین

 ...«بهره گیرند  های گذشته
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 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« آورماندگی شرتعقب»از 

 در گات اوّل« آور علمیپیشرفت شگفت»تا 

 در گات دوّت« های دانش جهانتسخیر قلّه»و 

 معنویّت و اخالق .2

 ماندگیدر دوران تحقیر و عقب« آلودگی اخالقیزار فساد و لجن»از 

 در گات اوّل« افزایش عیار معنویّت و اخالق در فرد و جامعه»تا 

 در گات دوّت« جهاد برای رشد شعور معنوی و وجدان اخالقی»و 

 اقتصاد .3

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

 در گات اوّل« اقتصادی و عمرانی های حیاتی وایجاد زیرساخت»تا 

 در گات دوّت « های اقتصاد مقاومتیدستیابی به اهداف سیاست»و 

 عدالت .4

در « انحصار خدمات و درآمدهای کشور در گروهی کو ک در پایتخت»از 

 ماندگیدوران تحقیر و عقب

های بلند افتخارآفرین در عدالتی و گاتنظیر مبارزه با بیدستاوردهای بی»تا 

 در گات اوّل« ورزیدالتع

 در گات دوّت« همتای عدالت بر تارک جمهوری اسالمیقرارگرفتن گوهر بی»و 

 فساد .5

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

 در گات اوّل« حفظ سالمت غالب مأموران نظات»تا 
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 دوّتدر گات « ی مقامات جمهوری اسالمیطهارت اقتصادی همه»و 

 استقالل .6

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

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

 در گات دوّت « ی وجودحراست از استقالل با همه»و 

 در بیانیّه "غفلت"های گاهکمین

 1«هاربهگرفتن از تجغفلت از راهبردِ شناختِ درستِ گذشته و درس» .1

 2«غفلت از جریان انقالبی» .2

 3«نظیر کشورهای طبیعی و انسانی کمغفلت از ظرفیّت» .3

 1«غفلت از قشرهای نیازمند حمایت» .4

                                                            

بهه جهای حقیقهت خواهنهد نشسهت و آینهده مهورد        هها  موجد تهدیدهای زیر است: دروغ غفلتاین » 1

 «تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت

-که متأسّفانه بود و خسارت-بود، نمی ساله هلهایی از تاریخ در برهه غفلت از جریان انقالبیاگر ... » 2

ای بزرگ هشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانبی -بار هم بود

 «داشتبسی جلوتر بود و بسیاری از مش الت کنونی وجود نمی

کننهد کهه از   سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی میی مهمی که باید آیندهن ته» 3

تا کنون  اندرکارانغفلت دستها با نظیر است و بسیاری از این ظرفیّت، کمهای طبیعی و انسانیظرفیّتنظر 

 «استاستفاده ماندهاستفاده یا کمبی
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 در بیانیّه "برکت"دو 

 2«برکت انقالب» .1

 3«برکات انقالب» .2

 4«برکت تحریم» .3

 در بیانیّه "اصل"دو 

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

"عزّت، ح مت و مصلحت"ی خارجی؛ اصل در عرصه .2
1 

                                                                                                                              

 «، به هیچ رو مورد قبول نیستغفلت از قشرهای نیازمندِ حمایتدر جمهوری اسالمی ... » 1

ی ملّهت ایهران در  شهم جهانیهان و     ، اکنون در جایگهاهی متعهالی و شایسهته   برکت انقالبایران به »  2

 «خویش استهای دشوار در مسایل اساسی عبورکرده از بسی گردنه

شد: ثبات و امنیّت و حفظ تمامیّت ارضی ایران ...، موتور پیشران کشور  برکات بزرگانقالب ... منشأ »  3

رسهانیدن  های حیهاتی و اقتصهادی و عمرانهی ...، بهه اوج    ی علم و فناوری و ایجاد زیرساخت-در عرصه

کردن سیاسی آحاد مردت ...، سنگینآور بینش رسانی ...، ارتقای شگفتی خدمتمشارکت مردمی و مسابقه

ی عدالت در تقسیم ام انات عمومی کشور ...، افزایش  شمگیر معنویّت و اخالق در فضهای عمهومی   کفّه

 « جامعه ... و ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مست بران جهان

توانیم و باور ما می مدیربّت کرد؛ روحیّه یدار اصلی حوادث و وارد عرصهانقالب ... جوانان را میدان»  4

، ات ا به توانایی داخلی را به همه آموخهت و ایهن منشهأ    برکت تحریمِ دشمنانرا به همگان منتقل کرد؛ به 

 برکات بزرگ شد 

... ایران را به عزّت و  "توانیمما می"اصل گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به های جهادی الهاتمدیریّت» 5

 «ها رسانیدی عرصهپیشرفت در همه
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 در بیانیّه "معجزه"دو 

 2«ی پیروزی در جنگ سختمعجزه» .1

 3«ی پیروزی در جنگ نرتمعجزه» .2

 در بیانیّه "دشمن"اهمّیّت 

 4«دو کانون دشمنی» .1

 5«مرزبندی با دشمن» .2

 1«دفاع در برابر دشمن» .3

                                                                                                                              

، ح مهت و  اصهل عهزّت  ههایی از  عزّت ملّی، رواب  خارجی، مرزبندی با دشمن؛ این هر سهه شهاخه  » 1

 «اندالمللیمصلحت در رواب  بین

یهد جهدّی   انقالب اسالمیا ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهد»ا  2

و ش سهت رزیهم بعثهی و     سهاله ی پیروزی در جنگ هشتمعجزهدشمنان قرار گرفته بود، ضمانت کرد و 

 «اش را پدید آوردپشتیبانان امری ایی و اروپایی و شرقی

...  ای  شمگیر افزایش دادگونهعیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بهانقالب اسالمیا »ا  3

اینها همه در دورانی اتّفاق افتاد که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پرحجم آنان برای 

است؛ و ی عالم منزوی کردههای عمدهکشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخالق و معنویّت را در بخش

 «از انقالب و نظات اسالمی فعّال و پیشرو استای دیگر معجزهاین 

نهابود   دو کانون دشهمنی ی فجر، ی ی از آن ی انقالب و  هل دههاکنون با گذشت  هل جشن ساالنه»  4

 «کنددهد، دست و پنجه نرت میشده و دیگری با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار می

وابه   عهزّت ملّهی، ر  »و « شدّت حسّاس استبه دشمنانرقیبان و  مرزبندی باجمهوری اسالمی ... به »  5

-در رواب  بهین  "عزّت، ح مت و مصلحت"هایی از اصل ؛ این هر سه، شاخهمرزبندی با دشمنخارجی، 

 «اندالمللی
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 2«دشمن، بیگانه با حقیقت» .4

 3«امنیّت کشوری جدّی ثبات و دشمن؛ تهدیدکننده» .5

 4«ای دشمنسازی؛ سیاست رسانهمأیوس» .6

 5«ای دشمنپردازی؛ روی رد رسانهتحریف و دروغ» .7

 6«ای دشمنی رسانهتحلیل مغرضانه؛ برنامه» .8

 7«ای دشمنسازی؛ ترفند رسانهنمایی و پنهانواژگونه» .9

 8«ی دشمناقتصاد ضعیف؛ بستر نفوذ و سلطه» .11

 1«برکتِ تحریم دشمن» .11

                                                                                                                              
-حملهی موارد، پس از ی اوّل را شلّیک ن رده و در همهای ... گلولهانقالب اسالمی ... در هیچ معرکه»  1

 «استاز خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را مح م فرود آورده ی دشمن

 «توان شنیدنظامش نمیو پیاده دشمنرهزنان ف ر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از »  2

قهرار   تهدید جهدّی دشهمنان  ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج »...   3

 ...«نت کرد گرفته بود، ضما

سازی مردت و حتّی مسئوالن و ... مأیوس ای دشمنسیاست تبلیغی و رسانهدر طول این  هل سال ... »  4

 «مدیران ما از آینده است

ی گذشته و حتّهی زمهان حهال را    پردازی دربارهای قوی، در تحریف و دروغبا انگیزه دشمنان انقالب»  5

 «گیرندابزارها برای آن بهره میی کنند و از پول و همهدنبال می

ی صوتی هزاران رسانهی همیشگی های مغرضانه، ان ار محسّنات بزرگ، برنامهخبرهای دروغ، تحلیل»  6

انهد  های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهملّت ایران است و البتّه دنباله و تصویری و اینترنتی دشمنان

 «کنندحرکت می دشمن در خدمتها که با استفاده از آزادی

ی های بلندی برداشته است ... البتّه ... بایهد ... توطئهه  جمهوری اسالمی ایران در این راه اعدالتا گات»  7

 «است، خنثی گردد دشمنان انقالبی جدّی سازی که اکنون برنامهنمایی و الاقل س وت و پنهانواژگونه

 «استنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان  زسای ضعف و زمینهاقتصاد ضعیف، نقطه»...   8
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 2«دشمن هایوسوسه» .12

 3«بیمناکی دشمن از جهاد علمی جوانان» .13

 4«های پاک جوانانتهاجم دشمن به دل» .14

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

 ها در بیانیّه"بزرگ"

 6«فرآیند بزرگ  هل سال دوّت» .1

 7«نهضت بزرگ دینی» .2

 1«جهاد بزرگ» .3

                                                                                                                              
داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ  ، ات ا به تواناییتحریم دشمنانانقالب ... به برکت »  1

 «شد

اثهر و حتّهی   است که در صورت اصالحِ مش ل درونی، کم های دشمنوسوسه الش بیرونی تحریم و »  2

 «اثر خواهد شدبی

را کهه از   تهوز دشمن بهدخواه  و کینهه  ی عمومی من از شما جوانان  آن است که ... بپاخیزید و مطالبه»  3

 «ناک است، ناکات سازیدشدّت بیمجهاد علمی شما به

گیری های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهبه دل تهاجم روزافزون دشمنانهم اکنون »...   4

 «بینیمد میاز این ابزارها به  شم خو

این که کسی گمان کند که مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم ههم مقاومهت   »  5

زدن بهر  و بوسهه  زانوزدن در برابهر دشهمن  حل، است؛ پس راه نشدن در برابر دشمنتسلیمضدّاست باری و 

 «ی گرگ است، خطایی نابخشودنی استپنجه

 «شودمی  هل سال دوّتو جهانیِ  فرآیند بزرگدرودی از اعماق دل ... بر نسلی که اینک وارد »  6

آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود ... کسی گمان یک نهضت بهزرگ دینهی را   »  7

 ...«برد نمی
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 2«ایران اسالمی بزرگ» .4

 3«ی بزرگ امات خمینیاندیشه» .5

 4«بزرگ انقالبآرمان » .6

 5«های بزرگ انقالبآرمان» .7

 6«برکات بزرگ» .8

 1«گات بزرگ دوّت» .9

                                                                                                                              
ایلم بها جوانهان عزیهزت،    ی نا یز ماینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده»  1

برای ساختن ایران اسالمی بهزرگ را   جهاد بزرگگذارد تا بخش دیگری از نسلی که پا به میدان عمل می

 «آغاز کند، سخن بگویم

ی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،    اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بنده»  2

را  ایران اسالمی بهزرگ تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن  گذاردنسلی که پا به میدان عمل می

 «آغاز کند، سخن بگویم

ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تش یل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نهورانی  »...   3

 «دست نیامد، بههای بزرگ امات خمینیاندیشهو 

که ایجاد تمدّن نوین اسهالمی و   آرمان بزرگشعزیزان! ... شمایید که باید اانقالبا را هر  ه بیشتر به »  4

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

بود هایی از تاریخ  هل ساله نمیتوّجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههاگر بی»  5

شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر بی -بار هم بودکه متأسفانه بود و خسارت–

 «داشتبسی جلوتر بود و بسیاری از مش الت کنونی وجود نمی های بزرگآرمانرسیدن به 

 برکات بزرگانقالب ... به برکت تحریم دشمنان، ات ا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ »  6

 «شد
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 2«عیب بزرگ» .11

 3«اقتصاد بزرگ» .11

 4«محسّنات بزرگ» .12

 5«رکوردهای بزرگ» .13

 6«نعمت بزرگ» .14

 7«ها طرح بزرگده» .15

                                                                                                                              
ی انقهالب اسهالمی   سهاله در سرگذشت  ههل  های عمدهجوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل»  1

را در پیشهبرد آن   گ دوتگهات بهزر  است، انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الههی بایهد   

 «بردارید

ههای  اسهتفاده از ظرفیهت  اعدت عیب بزرگشک شما جوانان مؤمن و پرتالش خواهید توانست این بی»  2

 «طبیعی و انسانیا را برطرف کنید

اقتصهاد  ایران با دارابودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای هفت درصد ذخایر معدنی جهان اسهت ...  »  3

 «های کشور استهایی از ظرفیّتو متنوّع بخش بزرگ

ههای امیهدبخش،   کردن جلهوه ها، پنهاندادن واقعیّتنشان های مغرضانه، وارونهخبرهای دروغ، تحلیل»  4

-ی همیشگی هزاران رسانه، برنامهمحسّنات بزرگدادن یا ان ار نشان کردن عیوب کو ک و کو کبزرگ

 «شمنان ملّت ایران استی صوتی و تصویری و اینترنتی د

ایم و ایهن نعمهت   دست یافته رکوردهای بزرگساز، به ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن»  5

 «خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفتبزرگی است که به

 نعمهت ایم و ایهن  ساز، به رکوردهای بزرگ دست یافتهما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن»  6

 «خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفتاست که به بزرگی

فنّاوری های بنیادی، فنّاوری نانو، زیستای، سلّولی سوخت هستهاز قبیل  رخه ها طرح بزرگده»...   7

و غیره ... محصول آن روحیه وو آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور بهه ارمغهان   

 «آورد
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 1«آمار بزرگ» .16

 ها در بیانیّه"ترین"

 2«ترین انقالب عصر جدیدبزرگ» .1

 3«ترین انقالب عصر جدیدمردمی» .2

 4«های جهانترین حاکمیّتموفّق از» .3

 5«های دشمنترین برنامهلفعّا» .4

 6«ترین جهادایریشه» .5

 7«ی عزّت و قدرتآش ارترین وسیله» .6

 8«هاترین رشتهمهمّ» .7

                                                            
سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رسهاندن بهرق و   سازی و خانهراه بزرگآمار »  1

آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سدّ و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشهور حقیقتهاً   

 «افتخارآفرین است

 «است عصر جدیدانقالب ترین و مردمی ترینزرگانقالب پرش وه ملّت ایران ... ب»  2

 «است انقالب عصر جدید ترینمردمیترین و انقالب پرش وه ملّت ایران ... بزرگ»  3

جایی خدمت و ثروت از مرکهز بهه   در جابه های جهانترین حاکمیّتموفّقجمهوری اسالمی در شمار »  4

 «استدست آن بودهنشین شهرها به مناطق پایینهمه جای کشور و از مناطق مرفّه

سازی مهردت  ، مأیوسهای آنترین برنامهفعّالای دشمن و اکنون مانند همیشه، سیاست تبلیغی و رسانه»  5

 «و حتّی مسئوالن و 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 »  6

 «شما است هادترین جایریشهنخستین و 

 «یک کشور است ی عزّت و قدرتآش ارترین وسیلهدانش، »  7

 «عبور کنیم هاترین رشتهمهمباید از مرزهای کنونی دانش در »  8
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 1«ترین ظرفیّت امیدبخش کشورمهمّ» .8

 2«ترین عیوب اقتصادمهمّ» .9

 3«ترین ح ومت تاریخعلوی» .11

 در بیانیّه "چهل"فرازهای 

 4«سال دوّت هل » .1

 5« هل جشن انقالب» .2

 1«ی فجر هل دهه» .3

                                                            
، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمهانی و  ترین ظرفیّت امیدبخش کشورمهم»  1

 «دینی است

ی هایی از اقتصهاد کهه در حیطهه   بودن بخشااقتصادا، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی ترین عیوبمهم»  2

نیهروی   ی اندک از ظرفیّتنگاه به توان و ظرفیّت داخلی، استفادهوظایف دولت نیست، نگاه به خارج، عدت

-یت اولویّتهای اجرایی اقتصاد، عدت رعاثبات سیاستبندی معیوب و نامتوازن، عدتانسانی کشور، بودجه

 «های ح ومتی استهایی از دستگاههای مسرفانه در بخشهای زائد و وجود هزینهها، وجود هزینه

یعنهی ح ومهت خهود حضهرت      ترین ح ومت تاریخعلویی مال و مقات و ریاست، حتّی در وسوسه»  3

سهالمی ههم کهه روزی    السالت کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمههوری ا امیرالمؤمنین علیه

 «دادند، هرگز بعید نبوده و نیستزیستی میی زهد انقالبی و سادهمدیران و مسئوالنش مسابقه

توانیم و باور ما می ی مدیربّت کرد؛ روحیّهدار اصلی حوادث و وارد عرصهانقالب ... جوانان را میدان»  4

را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریمِ دشمنان، ات ا به توانیی داخلی را به همهه آموخهت و ایهن منشهأ     

  هل سال دوّتی درودی از اعماق دل ... بر نسلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانیِ «برکات بزرگ شد

 «شودمی

فجر، ی ی از دو کانون دشمنی نابود شهده  ی و  هل دهه ی انقالب هل جشن ساالنهاکنون با گذشت »  5

 «کنددهند، دست و پنجه نرت میو دیگری با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار می
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 2«شدن واقعیّت و آرمان هل سال طی» .4

 3«جهاد  هل ساله» .5

 4«ی پرافتخار لّه» .6

 5« هل سال افتخارات درخشان» .7

 6«آورهای شگفت هل سال پیشرفت» .8

 7«سالههای  هلعظمت پیشرفت» .9

 1«ناپذیری هل سال تسلیم» .11

                                                                                                                              
، ی ی از دو کانون دشمنی نابود شهده  ی فجر هل دههی انقالب و اکنون با گذشت  هل جشن ساالنه»  1

 «کندست و پنجه نرت میدهند، دو دیگری با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار می

دهد، امّا این خواه را عذاب داده و میهای آرمانها همواره وجدانی میان باید و واقعیّتشک فاصلهبی»  2

 «استاست و در  هل سال گذشته در مواردی بارها طی شده شدنیفاصله طی

-جههاد  ههل  اند؛ ملّت ایران بها  دانند که برای آن جنگیدهمنزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می»  3

 «ی آنها استی خود از جملهساله

هایش را بدون خیانت به آرمان ی پرافتخاریک  لّهانقالب پرش وه ملّت ایران ... تنها انقالبی است که »  4

رسهیدند، از کرامهت خهود و    نظر مهی هایی که غیرقابل مقاومت بهی وسوسهپشت سر نهاده و در برابر همه

سهازی  پردازی و تمهدّن ی خودسازی و جامعهشعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله اصالت

 «استشده

آور در ایران اسالمی های شگفتو پیشرفت افتخارات بزرگ، شاهد جهادهای بزرگ و  هل سالاین »  5

 «است

در ایران اسالمی  آورهای شگفتپیشرفت، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات بزرگ و  هل سالاین »  6

 «است

ههای  شود که این مدّت، با مهدّت درستی دیده میگاه بهی ملّت ایران آنسالههای  هلعظمت پیشرفت»  7

 « ون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شودهای بزرگی هممشابه در انقالب
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 2« هل سال پاسداری از انقالب» .11

 3«سالهدر تاریخ  هل و غفلت توّجهیبی» .12

 4«سازی از آیندهسال مأیوس هل » .13

 5«سالهمحصول تالش  هل» .14

                                                                                                                              
انت و پاسداری از انقالب و عظمهت و هیبهت الههی آن و    و صی ناپذیریتسلیم،  هل سالدر تمات این »  1

 ویهژه ی ایران و ایرانهی بهه  های مت بّر و مست بر، خصوصیّت شناختهی آن در مقابل دولتگردن برافراشته

 «رفته استجوانان این مرز و بوت به شمار می

و عظمهت و هیبهت الههی آن و     پاسداری از انقالبناپذیری و صیانت و ، تسلیم هل سالدر تمات این »  2

 ویهژه ی ایران و ایرانهی بهه  های مت بّر و مست بر، خصوصیّت شناختهی آن در مقابل دولتگردن برافراشته

 «رفته استجوانان این مرز و بوت به شمار می

بود، ینم ساله هلهایی از تاریخ در برهه غفلت از جریان انقالبیو  توجّهی به شعارهای انقالببیاگر »  3

شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر بی -بار هم بودکه متأسّفانه بود و خسارت-

 «داشتهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مش الت کنونی وجود نمیرسیدن به آرمان

-ترین برنامهه فعّالای دشمن و سیاست تبلیغی و رسانه -واکنون مانند همیشه– سال هل در طول این »  4

 «است مسئوالن و مدیران ما از آیندهو حتّی  سازی مردتمأیوسهای آن، 

، اکنون برابر  شم ما است: کشوری مستقل، آزاد، مقتهدر، بهاعزّت، متهدیّن،    سالهمحصول تالش  هل»  5

در منطقهه و دارای  بها، مطمئن و امیدوار، دارای تهأثیر اساسهی   های گرانپیشرفته در علم، انباشته از تجربه

ههای  های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبهه منطق قوی در مسایل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت

ههای بنیهادی و نهانو و هوافضها و امثهال آن،      ای و سلّولهای مهم از قبیل هستهها و فنّاوریباال در دانش

دی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان های جهاسرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه

های انقالبی و گیریی جهتهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهکارآمد و بسی ویژگی

 «جهادی است
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 در بیانیّه "انقالب"های جلوه

 «انقالبنخستین درخشش  .1

 «ی انقالبزلزله» .2

 «پیروزی انقالب» .3

 «شعارهای انقالب» .4

 «های انقالبرویش» .5

 «محصول انقالب» .6

 «دستاوردهای انقالب» .7

 «دشمنان انقالب» .8

 «برکت انقالب» .9

 «بخش انقالبفضای حیات» .11

 «ی انقالبی طیّبهثمر شجره» .11

 « ترین انقالبمردمی» .12

 در بیانیّه "انقالبی"های جلوه

 «انقالبیهای آرمان» .1

 «جوشش انقالبی» .2

 «نظات انقالبی» .3

 «جریان انقالبی» .4
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 «زهد انقالبی» .5

 «ی انقالبیروحیّه» .6

 «نگاه انقالبی» .7

 «موضع انقالبی» .8

 «های انقالبیارزش» .9

 «های انقالبیانگیزه» .11

 «های انقالبیگیریجهت» .11

 «جوانان انقالبی» .12

 «مروّت انقالبی» .13

 «جوانمردی انقالبی» .14

 «ایران اسالمی انقالبی» .15

 در بیانیّه "جوان ایرانی"اوصاف 

 1«مؤمن» .1

 2«دانا» .2

 «پرانگیزه» .3

 «پرتالش» .4

                                                            
شهما جوانهان   »، «نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه»است: بار در بیانیه آمده 4 "جوان مؤمن"ی واژه  1

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

ی یک مجموعهه »، «نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه»است: بار در بیانیه آمده 3 "جوان دانا"ی واژه  2

 « جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان»و « جوان و دانا و مؤمن
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 «انقالبی» .5

 «کاردان» .6

 «ساز ایران مقتدرآینده» .7



 

 

 

 پیوست

 

 

 ی گام دوماندازها در بیانیهها و چشمها، حقیقتواقعیت

 (ی گام دومهای شناخت، باور و بینش در بیانیهواکاوی عرصه)

 

 ی شناختها؛ حوزهالف. واقعیت

 های راهبردی. واقعیت1

ایران را  "توانیمما می" گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل الهات های جهادیمدیریّت .1

 ها رسانید  ی عرصه و پیشرفت در همه عزّت به

ی آمری ا و عنصر  نشانده بخش انقالب توانست نخست دست ملّت ایران در فضای حیات .2

لدران ی ق ی دوباره آن هم تا امروز از سلطه خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از 

 جهانی بر کشور با قدرت و شدّت جلوگیری کند

)نخستین درخشش  ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تش یل و پیشرفت آن .3

 آمدی بزرگ امات خمینی، به دست  با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشهفق  ، انقالب(

الشّأن  ی امات عظیم ی این ملّت و رهبری آسمانی و تأییدشده قدرت عظیم ایمان و انگیزه .4

 دوپذیر نم ام انرا  همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت  آوردن در برابر آنما، تاب

های های مشابه در انقالبمدّتی مقایسهی ملّت ایران با  ساله های  هلعظمت پیشرفت .5

 شودروشن میبزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند 
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http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349


در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ی تفسیر متن به متنروش شناس  

106 

ی دیگر گذشته قابل  عدالتی در این  هار دهه، با هیچ دوره ردهای مبارزه با بیدستاو .6

 مقایسه نیست

ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت  در تمات این  هل سال، تسلیم .7

های مت بّر و مست بر، خصوصیّت ی آن در مقابل دولت الهی آن و گردن برافراشته

 رفته استشمار می ویژه جوانان این مرز و بوت بههایرانی بی ایران و  شده شناخته

اندازی به استقالل دیگر  های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دستقدرت .8

اند، در برابر ایران  کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوت خود دانسته

 اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند

رو است امّا با  ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با  الشهای مست بران روبه .9

 :دار تفاوتی کامالً معنی

  اگر آن روز  الش با آمری ا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی سفارت

ی جاسوسی بود، امروز  الش بر سرِ  رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه

حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و بر یدن بساط نفوذ نامشروع آمری ا 

و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در  ی غرب آسیا منطقه از

در سراسر این  مقاومت اهلل و ی حزب شتههای اشغالی و دفاع از پر م برافرا قلب سرزمین

 منطقه است

 ،امروز   اگر آن روز، مش ل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود

 مقاومت استی ایرانی به نیروهای  های پیشرفتهمش ل او جلوگیری از انتقال سالح

  اگر آن روز گمان آمری ا آن بود که با  ند ایرانی خودفروخته یا با  ند هواپیما و بالگرد

ی سیاسی و  خواهد توانست بر نظات اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای مقابله
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ها دولت معاند یا  امنیّتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده

 خوردبیند و البتّه باز هم در رویارویی، ش ست میعوب میمر

ی ملّت ایران در  شم  ایران به برکت انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته .11

 های دشوار در مسائل اساسی خویش است جهانیان و عبورکرده از بسی گردنه

ای دشمن و  سیاست تبلیغی و رسانه -و اکنون مانند همیشه-در طول این  هل سال  .11

 1سازی مردت و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است های آن، مأیوس ترین برنامه فعّال

 استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّ  جهان باالتر است .12

اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای  .13

به  -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّ  علم در جهان-ود ناظران جهانی غافلگیرکننده ب

 پیش رفته است

ی شانزدهم در میان بیش از  دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در این مدّت که ما را به رتبه .14

های  ی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته دویست کشور جهان رسانید و مایه

 2ین ارتقاء دادهای نخست حسّاس و نوپدید به رتبه

در دانش و ساز، به رکوردهای بزرگ  ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن .15

 ایم دست یافتهفنّاوری 

                                                            
و  منان ملّهت ایهران  ی صهوتی و تصهویری و اینترنتهی دشه     ی همیشگی ههزاران رسهانه    برنامهاز جمله   1

نشهان دادن    های مغرضانه، وارونهه  خبرهای دروغ، تحلیل هبارت است از: های آنان در داخل کشور دنباله

دادن یها ان هار   کردن عیهوب کو هک و کو هک نشهان    های امیدبخش، بزرگ کردن جلوهها، پنهانواقعیّت

 .محسّنات بزرگ

 .استد ار تحریم مالی و تحریم علمی بودههمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور  و  همه  2



در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ی تفسیر متن به متنروش شناس  

108 

ی اهمّیّتش فق  یک آغاز بوده است و نه بیشتر.  ، با همهدر دانش و فنّاوری شده راه طی .16

 های دانش جهان بسیار عقبیم ما هنوز از قلّه

گیری  های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهدلروزافزون دشمنان به م تهاج .17

های ضدّ ای پیشرفته و فراگیر، ام ان بسیار خطرناکی در اختیار کانون از ابزارهای رسانه

 معنویّت و ضدّ اخالق نهاده است

ترین ح ومت تاریخ یعنی ح ومت خود  ی مال و مقات و ریاست، حتّی در عَلَوی وسوسه .18

 کسانی را لغزاندالسالت علیهالمؤمنین  حضرت امیر

ی مال و مقات و ریاست در جمهوری اسالمی هم که روزی  طر بُروز تهدید وسوسهخ .19

 استدادند، هرگز بعید نبودهزیستی می ی زهد انقالبی و ساده مدیران و مسئوالنش مسابقه

زار انسان واال و آوردِ صدها ه استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد، بل ه خون .21

 است های رفیع انسانیّت در رتبه غالباً جوانو شجاع و فداکار 

گردانی مسئوالن از  رویخاطر اند، بهمردت از شعارهای انقالب اسالمی دلزده شدهرگاه ه .21

 بندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها نه از پایو  این ارزشهای دینی بوده

هایی از تاریخ  انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههتوجّهی به شعارهای  اگر بی .22

شک دستاوردهای انقالب  بی -بار هم بود که متأسّفانه بود و خسارت-بود ساله نمی  هل

های بزرگ بسی جلوتر بود و از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان

 داشتبسیاری از مش الت کنونی وجود نمی

 1آمد ری اسالمی جز با شجاعت و ح مت مدیران جهادی به دست نمیمظاهر عزّت جمهو .23

                                                            
-مظاهر عزت جمهوری اسالمی عبارت است از: تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی، ش ست سیاست  1

گیرشدن هم اران خهائن امری ها در منطقهه، گسهترش حضهور      ی غرب آسیا، زمینهای امری ا در منطقه

 تاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازقدرتمندانه
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 ساله، اکنون برابر  شم ما است:  محصول تالش  هل .24

  کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم 

  بها هایی گران انباشته از تجربهملّتی 

 مطمئن و امیدوار ملّتی 

  نطقهدارای تأثیر اساسی در مکشوری 

 دارای منطق قوی در مسائل جهانی کشوری 

  های علمیرکورددار در شتاب پیشرفتکشوری 

  های مهم از قبیل  ها و فنّاوریهای باال در دانش رکورددار در رسیدن به رتبهکشوری

 های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن ای و سلّول هسته

  سرآمد در گسترش خدمات اجتماعیکشوری 

  های جهادی میان جوانان مد در انگیزهسرآکشوری 

  سرآمد در جمعیّت جوان کارآمدکشوری 

 ی ظهورند:  هایی است که تحقّق یافته یا در آستانه ی جهانی، امروز شاهد پدیده صحنه .25

 ی آمری ا و  تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه

 صهیونیسم

 ی غرب آسیا منطقه درهای آمری ا  ش ست سیاست 

 در منطقهامری ا گیر شدن هم اران خائن  زمین 

 ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا گسترش حضور قدرتمندانه 

 ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا در  بازتاب وسیع گسترش حضور قدرتمندانه

 هسراسر جهان سلط

 های دوران رژیم طاغوت. واقعیت2
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 جز ترجمه هنری نداشت جز مونتاژ و در علم به در صنعت بهایرانِ پیش از انقالب،  .26

رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کو  ی از در  .27

 نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود پایتخت

مردت بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و  م طاغوتدر رژی .28

 رسانی بودند ی زیرساختی و خدمت غالباً محروت از نیازهای اوّلیّه

 شدیک انحطاط تاریخی طوالنی رژیم طاغوت موجب  .29

  مانده بودشدّت عقبهشدّت تحقیر شده و بهبکشور در دوران پهلوی و قاجار  .31

  کردبر کشور ح مرانی میرژیم ننگین سلطنت استبدادی ب اسالمی قبل از انقال .31

ها به عیار معنویّت و اخالق در  بندوباری در طول دوران پهلوی تبلیغات مروّج فساد و بی .32

 استهای سخت زده فضای عمومی جامعه ضربه

القی زاری از آلودگی اخها لجن بندوباری در طول دوران پهلوی تبلیغات مروّج فساد و بی .33

 غربی را به درون زندگی مردت متوسّ  و بخصوص جوانان کشاند 

 از انقالب، در تولید علم و فنّاوری صفر بود ایرانِ پیش  .34

 های انقالب اسالمی. واقعیت3

 به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داداسالمی انقالب  .35

شدّت هشده و بشدّت تحقیر هکه در دوران پهلوی و قاجار برا کشور انقالب اسالمی  .36

 داد مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار عقب

رژیهههم ننگهههین سهههلطنت اسهههتبدادی را بهههه ح ومهههت مردمهههی انقهههالب اسهههالمی  .37

 تبدیل کرد  ساالری مردت و

 استه آرمانهایش پشت سر نهادهی پُرافتخار را بدون خیانت ب یک  لّه اسالمی انقالب .38
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رسیدند، از هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می ی وسوسه در برابر همه انقالب اسالمی .39

 استکرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده

 رودبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میانقالب اسالمی با حفظ و پای .41

 استرکود و خموشی نشدهسازی د ار انقالب اسالمی پس از نظات .41

 استبودهانقالب اسالمی، قدرتمند  .42

 استمهربان و باگذشت و حتّی مظلوت بودهانقالب اسالمی  .43

 استنشده ها روی ها و  پ مرت ب افراطانقالب اسالمی  .44

-ی اوّل را شلّیک ن رده ای حتّی با آمری ا و صدّات، گلوله در هیچ معرکهانقالب اسالمی  .45

 است

ی دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت  از حمله ی موارد، پس  در همهانقالب اسالمی  .46

 متقابل را مح م فرود آورده است

 ریز بوده و نه منفعل و مردّد رحم و خون از آغاز تا امروز نه بیاسالمی انقالب  .47

 استبا صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردن شان ایستادهانقالب اسالمی  .48

 استاز مظلومان و مستضعفان دفاع کرده با صراحت و شجاعت انقالب اسالمی .49

 قطبی تبدیل کرد جهان دوقطبی را به جهان سهاسالمی انقالب  .51

 شد« اسالت و است بار»ی جدید  گانهی تقابل دوانقالب اسالمی ایجادکننده .51

 های در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کردفرعونانقالب اسالمی  .52

جانبه و حقیقی است در  ی پیشرفت همه  مایه ی ملّی را که جان ارادهعنصر انقالب اسالمی  .53

 کانون مدیریّت کشور وارد کرد

 ی مدیریّت کرد دار اصلی حوادث و وارد عرصه جوانان را میدانانقالب اسالمی  .54
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 را به همگان منتقل کرد« توانیمما می»و باور   وحیهانقالب اسالمی ر .55

اتّ ا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این   ،تحریم دشمنان به برکتانقالب اسالمی  .56

 منشأ برکات بزرگ شد

 نت کردضمارا و تمامیّت ارضی  امنیّت کشور ثبات وانقالب اسالمی  .57

ساله و ش ست رژیم بعثی و پشتیبانان  ی پیروزی در جنگ هشت معجزهانقالب اسالمی  .58

 آورد اش را پدید  آمری ایی و اروپایی و شرقی

 استی علم و فنّاوری  موتور پیشران کشور در عرصهانقالب اسالمی  .59

 1های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد ایجاد زیرساختانقالب اسالمی موجب  .61

 2به اوج رسانید را در مسائل سیاسی مشارکت مردمیاسالمی  انقالب .61

 3شددر موضوعات اجتماعی  گیر مشارکت مردمیانقالب اسالمی موجب افزایش  شم .62

ی  گونهرا بهالمللی  به مسائل بینشان بینش سیاسی آحاد مردت و نگاهانقالب اسالمی  .63

 آوری ارتقا داد شگفت

                                                            
های عمران  بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه هزاران شرکت دانشاز جمله   1

ی  کهرده  هها تحصهیل   ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشهاورزی و آب و غیهره، میلیهون    و حمل

هها طهرح بهزرگ از قبیهل      در سراسهر کشهور، ده  دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی 

ههای نخسهتین در    فنّاوری و غیره با رتبه های بنیادی، فنّاوری نانو، زیست ای، سلّول ی سوخت هسته  رخه

ها برابر شدن  کلّ جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده

ههای گونهاگون    مونتاژ به فنّاوری بومی، برجستگی محسهوس در رشهته  صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت 

های مهم و حسّاس پزش ی و جایگاه مرجعیّهت در   مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته

 .ی دیگر از پیشرفت ها نمونه آن و ده

 .است بارستیزی های ملّی و های داخلی، حضور در صحنه مانند انتخابات، مقابله با فتنه  2

 ها و فعّالیّتهای نی وکاری رسانی مانند کمک  3
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ی محدود و  المللی را از انحصار طبقه و فهم مسائل بین تحلیل سیاسیانقالب اسالمی،  .64

 1ای به نات روشنف ر، بیرون آورد گزیده  عزلت

 یم ام انات عمومی کشور سنگین کردی عدالت را در تقس کفّهانقالب اسالمی،  .65

ای  شمگیر  گونههعیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بانقالب اسالمی،  .66

 افزایش داد

انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان  .67

د ار  الش ساخته داد، ولی عمل ردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون 

 2است

 های جمهوری اسالمی. واقعیت4

 است ها در  هل سال گذشته در مواردی بارها طی شدهمیان بایدها و واقعیّتی فاصله .68

 های بلندی برداشته استگاتعدالت جمهوری اسالمی ایران در راه  .69

ثروت از جایی خدمت و  های جهان در جابهترین حاکمیّت جمهوری اسالمی در شمار موفّق .71

 استدست آن بوده نشین شهرها به مناطق پایین جای کشور، و از مناطق مرفّه هممرکز به ه

سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و  سازی و خانه آمار بزرگ راه .71

رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به 

 کشور، حقیقتاً افتخارآفرین استدورترین مناطق 

                                                            
ی فلسطین و ظلم تاریخی بهه ملّهت آن،    در موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمری ا، مسئله  1

 ای قلدر در امور ملّتها و امثال آنها و رذالتها و دخالتهای قدرته افروزی ی جنگ مسئله

اثهر و حتّهی    ی دشمن است که در صورت اصالح مش ل درونی، کهم  ها  الش بیرونی تحریم و وسوسه  2

 های مدیریّتی استاثر خواهد شد.  الش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف بی
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های مستعد و نورانی بویژه جوانان را روی رد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دل .72

 کردبه سود دین و اخالق دگرگون را مجذوب کرد و فضا 

های سخت از جمله دفاع مقدّس، با های جوانان در میداناهدتدر جمهوری اسالمی مج .73

ی و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالت را زنده و نمایان ی برادر ذکر و دعا و روحیه

 در برابر  شم همه نهاد

ی دینی از عزیزان خود  پدران و مادران و همسران با احساس وظیفهدر جمهوری اسالمی  .74

آلود  شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پی ر خون های گوناگون جهاد می که به جبهه

 درو شدند، مصیبت را با ش ر همراه کردن آنان روبهی  دیده یا جسم آسیب

 سابقه گرفت مساجد و فضاهای دینی رونقی بیدر جمهوری اسالمی  .75

صف نوبت برای اعت اف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و در جمهوری اسالمی  .76

مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران 

 ن داوطلب و فداکار آکنده شدجوا

روی زیارت و مراسم گوناگون دینی  داری و پیاده نماز و حج و روزهدر جمهوری اسالمی  .77

ویژه میان جوانان رونق یافت و تا هجا ب و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه

 تر شده است روز بیشتر و باکیفیّت امروز، روزبه

همه در دورانی اتّفاق افتاده که  ی جمهوری اسالمیاهاارتقای معنوی ملت ایران در سای .78

سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان برای کشاندن مرد و 

ی عالم منزوی کرده و  های عمدهزن به لجنزارهای فساد، اخالق و معنویّت را در بخش

 و نظات اسالمی فعّال و پیشرو است ای دیگر از انقالب معجزه این
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نماد پُرابّهت و باش وه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و در جمهوری اسالمی  .79

کار،  خوار و جنایت زورگویان و مست بران جهان و در رأس آنان آمری ای جهان

 تر شد روز برجسته روزبه

 1اقتصاد کشور عبارتند از: عیوبترین  مهم .81

 وابستگی اقتصاد به نفت 

 ی وظایف دولت نیست هایی از اقتصاد که در حیطهدولتی بودن بخش 

 نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی 

 ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور استفاده 

 بندی معیوب و نامتوازن بودجه 

 ی اقتصادیهای اجراعدت ثبات سیاست 

 های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از  ها و وجود هزینهعدت رعایت اولویّت

 های ح ومتی دستگاه

نسبت فساد در میان کارگزاران ح ومت جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از  .81

کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر 

اند، ولی حتّی آنچه  ان این نظات غالباً سالمت خود را نگاه داشتهاست و بحمداهلل مأمور

 هست غیر قابل قبول است

 ی باورها؛ حوزهب. حقیقت

 های انقالب اسالمی. حقیقت1

                                                            
ی ضعیف و امثال  درآمدی در طبقه ها، فقرمش الت زندگی مردت از قبیل بی اری جوانپیامد این عیوب   1

 است. آن
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 :فایده نخواهند شد مصرف و بی هرگز بیاسالمی شعارهای جهانی انقالب  .82

 برادریآزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، استقالل، عزّت، عقالنیّت، 

 گیرد ای از ارزشهایش فاصله نمی به هیچ بهانهانقالب اسالمی  .83

 شود، به رکود و خموشی د ار نمیسازی نظات انقالب اسالمی پس از .84

-گاری نمیمیان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازانقالب اسالنی  .85

 بیند

 ی تصحیح خطاهای خویش است انقالب اسالمی همواره دارای انعطاف و آماده .86

 تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیستانقالب اسالمی  .87

 دهدبه نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میانقالب اسالمی  .88

 شماردعمل می های بیرا نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفانقالب اسالمی نفد  .89

-هگزار، بهای امین و خدمتدل و  ها است و دستبسی فراتر از ریزش های انقالبرویش .91

 دوختگان است مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه

 های جمهوری اسالمی. حقیقت2

های نو به نو، فاقد احساس و ها و موقعیّت پدیدهمهوری اسالمی متحجّر و در برابر ج .91

 ادراک نیست

 استبند شدّت پایهب اصول خود بهجمهوری اسالمی  .92

 شدّت حسّاس استههای خود با رقیبان و دشمنان ب به مرزبندیجمهوری اسالمی  .93

 کندمباالتی نمی وط اصلی خود هرگز بیبا خط جمهوری اسالمی .94

 برایش مهم است که  را بماند و  گونه بماندجمهوری اسالمی  .95

 شدنی است ها طیمیان بایدها و واقعیّتی فاصله .96

 های راهبردی. حقیقت3
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-، هیچ گامی نمیبینانه به آینده( )امید و نگاه خوش های قفل بدون این کلید اساسیِ همه .97

 توان برداشت

ها با  شم  به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابت ارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه دنیا .98

 نگردت ریم و احترات می

 1ها در داخل کشور است حل ی راه همه .99

جبران اخالقی و  های بیتالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان .111

 اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است

 های سیاسی. حقیقت4

 توان شنیدنظامش نمی حقیقت را از دشمن و پیاده .111

گر  استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و ح ومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطه .112

 جهان است

ی افراد  گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه معنای حقّ تصمیم آزادی اجتماعی به .113

 جامعه است

 اند های اسالمیی ارزش ملهاز جاستقالل و آزادی  .114

 یند های الهی به انسان عطیّهاستقالل و آزادی  .115

 ها به مردت نیستندتفضّل ح ومتاستقالل و آزادی  .116

                                                            
مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم ههم مقاومهت   »که کسی گمان کند که  این  1

حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بهر   ضدّ است باری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه

. این تحلیل سراپا غل ، هر ند گهاه از زبهان و قلهم برخهی     خطایی نابخشودنی است« ی گرگ است پنجه

ی خارجی است که با صد زبان به  های ف ر و توطئهشود، امّا منشأ آن، کانونزدگان داخلی صادر می غفلت

 شود.می ی القاداخل اف ار عمومی گیران و سازان و تصمیم تصمیم
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 نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود« استقالل» .117

 تعریف شود

ی و حقوق عمومی تعریف های الهنباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزش« آزادی» .118

 شود.

عزّت، ح مت، و » هایی از اصلِ شاخه مرزبندی با دشمن و عزّت ملّی، رواب  خارجی .119

 اند المللی در رواب  بین «مصلحت

های اروپایی را نیز کار، تعدادی از دولت بر آمری ای جنایت  امروز ملّت ایران عالوه .111

 داندگر و غیر قابل اعتماد می خدعه

 عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ استسردمداران نظات سلطه پیشنهادهای  .111

با آن جز زیان مادّی و  مذاکره در مورد آمری ا حلّ هیچ مش لی متصوّر نیست و .112

 معنوی محصولی نخواهد داشت

 های اقتصادی. حقیقت5

 کننده است ی کلیدیِ تعیین اقتصاد یک نقطه .113

ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و  ی قوّت و عامل مهمّ سلطه اقتصاد قوی، نقطه .114

 و سلطه و دخالت دشمنان است نفوذ ساز  ی ضعف و زمینه اقتصاد ضعیف، نقطه

ی اسالمی  اقتصاد البتّه هدف جامعه ،گذاردفقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر می .115

 ها رسیدتوان به هدفای است که بدون آن نمی نیست، امّا وسیله

های الهی است و در جمهوری اسالمی ی بعثت  ی همه های اوّلیّهعدالت در صدر هدف .116

 نیز دارای همان شأن و جایگاه است

 ها است ها و سرزمینی زمان ای مقدّس در همه کلمهعدالت  .117
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عصر )ارواحنافداه( میسّر نخواهد  صورت کامل، جز در ح ومت حضرت ولیّ بهعدالت  .118

ویژه هی همه ب ای بر عهده صورت نسبی، همه جا و همه وقت مم ن و فریضه شد ولی به

 حاکمان و قدرتمندان است

 الزت و ملزوت ی دیگرند عدالت و مبارزه با فساد .119

 استها ی  رکین کشورها و نظات و اخالقی و سیاسی، توده فساد اقتصادی .121

ی  ها عارض شود، زلزلهی ح ومت و اخالقی و سیاسی در بدنه اقتصادیفساد اگر  .121

و این برای نظامی  ون جمهوری اسالمی  زننده به مشروعیّت آنها است ویرانگر و ضربه

تر از مقبولیّت اجتماعی است،  که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوت و مبنائی

 تها اسر نظاتتر از دیگ تر و بنیانی بسیار جدّی

 های معنوی. حقیقت6

های فردی و اجتماعی و نیاز ها و فعّالیّتی حرکت ی همه دهنده معنویّت و اخالق، جهت .122

 1اصلی جامعه است

سازد و ، محی  زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی، بهشت میمعنویّت و اخالقبودن  .123

 آفریند نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم می

ور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر ه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار شع .124

 گمان محتاج جهاد و تالش است آورد؛ این، بی می

توانند آن را ها نمیآید، پس ح ومت اخالق و معنویّت، با دستور و فرمان به دست نمی .125

 دبا قدرت قاهره ایجاد کنن

                                                            
معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل: اخالص، ایثهار، توکّهل، ایمهان در خهود و در       1

ههایی  هون خیرخهواهی، گذشهت، کمهک بهه نیازمنهد،         جامعه است، و اخالق به معنی رعایهت فضهیلت  

 نفس و دیگر خلقیّات نی و است. راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه
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 ایهای رسانه. حقیقت7

ی گذشته و حتّی زمان  پردازی درباره ای قوی، تحریف و دروغ با انگیزهدشمنان انقالب  .126

 کنندحال را دنبال می

 های علمی. حقیقت8

روی دیگر دانایی،  و ی عزّت و قدرت یک کشور است آش ارترین وسیله  دانش، .127

 توانایی است

 ی بینش )برنامه(اندازها؛ حوزهج. چشم

 های جوانان. مسئولیت1

و دانا و  نسل جوان مؤمن شک در آینده، با حضور بیها بایدها و واقعیتی میان فاصله .128

 دپُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد ش

 باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنیدجوانان عزیز!  .129

تمدّن نوین  ایجاد)را هر ه بیشتر به آرمان بزرگش جوانان عزیز! انقالب اسالمی  .131

  کنید ( نزدیکارواحنافداهو آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی اسالمی

 ها استبه شما جوانعدالت  شم امید برای اجرای  .131

های بلند نظات جمهوری ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان شده فق  قطعه طیراه  .132

ها نیست، باید با  ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته اسالمی است. دنباله

 همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابت ار شما جوانان طی شود

های ی میدان ن جوان، در همهمدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاال .133

های دین و اخالق و معنویّت و  المللی و نیز در عرصه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین

 های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند عدالت، باید شانه
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-ها و عبرت مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان از تجربه .134

 رندهای گذشته بهره گی

مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان نگاه انقالبی و  .135

 ی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند روحیه

مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّاالن جوان ایران عزیز را الگوی  .136

 ی اسالمی بسازند کامل نظات پیشرفته

های طبیعی و های جوان و انقالبی، خواهند توانست ظرفیّت ههای بلند و انگیزهمّت .137

فعّال و در پیشرفت مادّی و ، استفاده مانده استفاده یا کم بیی را که تاکنون نظیر انسانی، کم

 1معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند

 ی تبلیغاتی باشید گات در ش ستن محاصره شما جوانان باید پیش .138

 در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید شما جوانان باید .139

 ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانیدشما جوانان باید  .141

آینده خیز بردارید و حماسه  قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی شما جوانان  .141

 بیافرینید

احساس  را بارشد دانش و فنّاوری ی عمومی من از شما جوانان آن است که راه  مطالبه .142

 بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید مسئولیّت

                                                            
درصد  7، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینیها، ترین ظرفیّت همماز   1

منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میهان شهرق و غهرب و شهمال و     ، ذخایر معدنی جهان

میلیهون جمعیّهت، سهواحل     611همسایه بها   15ای با داشتن  جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه

 خیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّعدریایی طوالنی، حاصل
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پاخیزید و دشمن  به، سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شدهجوانان عزیز!  .143

 ناک است ناکات سازیدشدّت بیمهشما ب جهاد علمی توز را که از بدخواه و کینه

های اقتصادی در درون  ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ  بر دانسته گمان یک مجموعه بی .144

های اقتصاد مقاومتی، مش الت را حل کنند ا اجرای سیاستدولت خواهند توانست ب

 (ای باشد رو باید میدان فعّالیّت  نین مجموعه وران پیشِ)د

 ها است،  شم امید به شما جوانعدالتی  برای اجرای شایسته .145

های پاک روزافزون دشمنان به دلم تهاجنیز در قبال اشخاص و نهادهای غیرح ومتی  .146

ده برعه ای پیشرفته و فراگیر ابزارهای رسانهاز طریق جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن 

 دارند

جانبه و  مقابله با تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، جهادی همه .147

 ها استطلبد که باز  شم امید در آن به شما جوانهوشمندانه می

 های مسئوالن. مسئولیت2

 های حاکمیتییکم. مسئولیت

 کند ی نظات انقالبی تا ابد دفاع می ز نظریّهانقالب اسالمی ا .148

 استوضعیت موجود عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی، بسی برتر از  .149

 1استقالل و آزادی هستندها موظّف به تأمین ح ومت .151

، بدون همراهی برای رشد هر ه بیشتر شور معنوی و وجدان اخالقی الش و جهادت .151

 ها توفیق  ندانی نخواهد یافتح ومت

                                                            
خهود تعریهف شهود و     مرزههای  میان در کشور اقتصاد و سیاست کردن زندانی معنی به نباید «استقالل» 1

 .شود تعریف عمومی حقوق و الهی هایارزش و قانون و اخالق با تقابل در نباید «آزادی»
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 داشته باشندباید منش و رفتار اخالقی و معنوی ها ح ومت .152

 در جامعه فراهم کنندرفتار اخالقی و معنوی را برای رواج   زمینه ها بایدح ومت .153

برای رواج رفتار اخالقی و معنوی در جامعه به نهادهای اجتماعی  ها بایدح ومت .154

 میدان دهند و کمک برسانند

 ی معقول بستیزند های ضدّ معنویّت و اخالق، به شیوهبا کانونها باید ح ومت .155

 ها مردت را با زور و فریب، جهنّمی کنند اجازه دهند که جهنّمینباید  هاح ومت .156

-روزافزون دشمنان به دلم تهاجوظایف سنگینی در قبال های مسئول ح ومتی  دستگاه .157

ای پیشرفته و  ابزارهای رسانهاز طریق های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن 

 1برعهده دارند فراگیر

 های مدیران و کارگزاران نظاممسئولیتدوم. 

ی مقامات ح ومت جمهوری  همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه .158

 اسالمی است

 باید از شیطانِ حرص برحذر باشند ای مقامات ح ومت جمهوری اسالمیاهمه .159

  ی حرات بگریزند باید از لقمه ای مقامات ح ومت جمهوری اسالمیاهمه .161

ی مال و مقات و ریاست در جمهوری اسالمی هم که روزی  تهدید وسوسه طر بُروزخ .161

  یستدادند، هرگز بعید نزیستی می ی زهد انقالبی و ساده مدیران و مسئوالنش مسابقه

-الطّبع با دستانی پاک و دل هایی باایمان و جهادگر و منیعنیازمند انسانابا فسادا مبارزه  .162

 هایی نورانی است

                                                            
 شود. اجرا و تنظیم جامعی مدّت میان و مدّت کوتاه های برنامه  باره دراین باید ِرو پیش ی دوره در 1

 



در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ی تفسیر متن به متنروش شناس  

124 

 ها بتپدطور دائم باید برای رفع محرومیّت های مسئوالن بهمی، دلدر جمهوری اسال .163

شدّت بیمناک ههای عمیق طبقاتی بز ش افهای مسئوالن باید ادر جمهوری اسالمی دل .164

 باشد

 های اقتصادیسوم. مسئولیت

برداری از دستاوردهای گذشته و نیز  انداز، باید زمان تمرکز بر بهره ی دوّت  شم دهه .165

نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی  های استفادهظرفیّت

 ارتقاء یابد

 هاافتادگی ها با شدّت باال ادامه یابد تا عقبباید سالرشد دانش و فنّاوری تاب ش .166

 جبران شود

بر تولید انبوه و باکیفیّت و توزیع   تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنیبارها بر  .167

-أکید شدهتاسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه  اندازه و بی و مصرف به حورم عدالت

 است

های مهم آن که بخش است های اقتصاد مقاومتیسیاست ،اقتصادی حلّ مش الت راه .168

 1عبارت است از:

 زایی اقتصاد کشور درون 

 اقتصاد کشوربنیان شدن  و دانش مولّد شدن 

 مردمی کردن اقتصاد 

 گری ن ردن دولتتصدّی 

                                                            
و بها قهدرت و   شهده  تهیّهه   های اجراییهای اقتصاد مقاومتی باید برنامهسیاستهای ی بخش برای همه  1

 .و اقدات شودها پیگیری نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت
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 متنوع کشورهای گرایی با استفاده از ظرفیّت برون 

گانه حضور  دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهالزت است  .169

های  درون دستگاهویژه در هب) 1معنای واقعی با فساد مبارزه کند دائم داشته باشد و به

 (ح ومتی

ی فساد  های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تش یل نطفه دستگاه .171

 پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند

ی نظات جمهوری اسالمی در راه  جانبه بخش اثرگذاری از تالش همهابا فسادا مبارزه  .171

 است استقرار عدالت

 باید کارهای بیشتری صورت گیردی اسالمی عدالت در جمهوردر توضیح و تشریح  .172

 عدالت در جمهوری اسالمی بایدسازی  نمایی و الاقل س وت و پنهان ی واژگونه توطئه .173

 خنثی گردد

شده و با آنچه باید میی عدالت در جمهوری اسالمی انجات شده دربارهآنچه تاکنون  .174

 ای ژرف است  بشود، دارای فاصله

 تنها جرت نیست که مورد تشویق نیز هست نهدر جمهوری اسالمی کسب ثروت  .175

گران خواری و مدارا با فریب دادن به ویژهتبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان .176

 شدّت ممنوع استهانجامد، ب عدالتی می اقتصادی که همه به بی

 رو مورد قبول نیست هیچ غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به .177

 های دولتچهارم. مسئولیت

                                                            
 ساز فساد است.زمینهی مال و مقات و ریاست،  وسوسه 1
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با استقالل و آزادی موظّف به حراست از  - مخصوصاً دولت جمهوری اسالمی-همه  .178

 ی وجودند.  همه

تعدادی از  و کار دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آمری ای جنایت .179

 های اروپایی با دقّت حفظ کنددولت

نشینی  و ملّی خود، یک گات هم عقب های انقالبیارزش ازدولت جمهوری اسالمی باید  .181

 ن ند

-تعدادی از دولت و کار جنایتاز تهدیدهای پوچ آمری ایاسالمی نباید دولت جمهوری .181

 دهراسباروپایی های

عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باید حال،  در همهدولت جمهوری اسالمی  .182

 باشد

جویانه و البتّه از موضع انقالبی،  ح یمانه و مصلحتلت جمهوری اسالمی باید دو .183

 حل کندهای اروپایی دولتمش الت قابل حلّ خود را با 
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