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 مقدمه
 

 :جهت در اساسی نیازپیش ،«مند از بیانیه گام دومتقریر قاعده» ـ

 ؛(بیانیه تحقیقاتِ مدیریت) «تعمیق و تحلیل» مرحله ـ1

 (بیانیه تحقق مدیریت) «اجرا» مرحله ـ2

 
 ضرورت بیان

 و کرد معطوف خود به را انقالبی نخبگان توجه اسالمی، انقالب روزیپی سالگرد چهلمین در انقالب دوم گام بیانیه انتشار
 بیانیه این به نسبت وظیفه انجام برای که چالشی اولین که رسدمی نظر به اما. شد بیانیه این پیرامون مختلفی مباحث طرح باعث
 مهمتر فعاالن، برخی نزد در بیانیه رازهایف برخی لذا. است بیانیه از مشترک فهم یک فقدان گرفته، قرار انقالبی قشر روی پیش

 پیش را دیگری وظائف و کنندمی قلمداد محوری را دیگری فرازهای دیگر، ایعده اما گیردمی قرار اقدام اولویت در و شده ارزیابی
 بدست باشد، داشته اههمر به را نسبی وفاقی و بوده مستدل   که «بیانیه از مندروش فهم» یک که زمانی تا پس. بینندمی خود روی

 باشند «کار تقسیم و وظایف تعیین» سپس و «تعمیق و تحلیل» جنس از باید قاعدتا   که ــ بعدی مراحل برای مناسبی امکان نیاید؛
 دیگر بخش بر دلیل بدون بیانیه از بخشی هیچ تا شد خواهد باعث روشمند و مشترک فهم این به دستیابی.  آمد نخواهد فراهم ــ

 بندهای بین نسبت و شود معلوم فرازها از یک هر اهمیت میزان و وزن آن، تأویل یا بیانیه فهم در خطا جای به و شودن حاکم
 ــ شده مشخص آن در توابع و محورها یا فرع و اصل که ــ پیوستههم به نظام یک در آن اجزاء همه و گردد مشخص بیانیه مختلف

 نیز بیانیه این بدانیم که شودمی ترروشن آنگاه بندیجمع این اهمیت. آید بدست مهم شتارنو این از دقیقی بندیجمع و گیرد قرار
 و آن متکثر و مختلف مفاهیم در توقف لذا و گرفته قرار «اسالمی انقالب» نام به ایپدیده یسالهچهل عمر از بندیجمع مقام در

 سردرگمی و تشتت دچار آن، به عمل مقام در را ما هم و ندارد تناسب بیانیه این از غرض با هم آنها، از بندیجمع یک به نرسیدن
 .کندمی

 نوشتن و مفهومی واحد هر تجزیه: شد پیشنهاد ذیل روش ،(مندقاعده فهم به دستیابی) اول مرحله به ورود برای و منظور بدین
 مثابهبه محکوم و حاکم مفاهیم به دستیابی رایب «ُخرد عناوین» سنجی  نسبت ؛«ُخرد عناوین» مثابهبه متن از حاکی عنوان   یک

 اصلی محور و اساسی غرض که «اصلی عنوان» تعیین برای ساختاری عناوین بین سنجینسبت نهایت، در و «ساختاری عناوین»
ن را بیانیه  .کندمی معی 
 

 کار روند گزارش
 ُخرد عنوان 90 حدود آن، خالل از که بود نفری چند و دو مباحثات طریق از روش این بکارگیری مسیر، این در فعالیت اولین 

 عنوان دو و «انقالب گذشته» به مربوط عنوان دو که شد حاصل ساختاری عنوان چهار آنها، بین سنجینسبت با و آمد دست به
 یاد آن از گرچه فمول و آمدمی نظر به ُمجمل که آمد دست به نیز پنجمی عنوان کههمچنان بود؛ «انقالب مسیر ادامه» به مربوط

 .بود نپرداخته آن به ساختاری، عناوین دیگر وزن  هم اما بود کرده
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ت که شد منتشر 1/3/98 تاریخ در دوم گام بیانیه پیرامون رهبری معظم مقام سخنان فعالیت، این میانه در  روش صح 
 کارکرد عظمت. 2 انقالب، اصل عظمت. 1) اصلی نقطه چهار به تصریح سخنان، این در که چرا کردمی تایید را شدهبکارگرفته
 فعالیت همانند که داشت وجود( اندازچشم تحقق در جوانان نقش عظمت. 4 انقالب، رویپیش اندازچشم عظمت. 3 انقالب،

 ادامه در ایی،محتو اشتراک این به توجه با لذا. بود مسیر ادامه به مربوط آن، از نقطه دو و گذشته به مربوط آن از نقطه دو شده،انجام
 فعالیتها محصول بر اجماع میزان افزایش موجب تا شد استفاده ساختاری عناوین بیان برای لهمعظم الفاظ و تعابیر از فعالیت،

 که بود شده بیان نیز «انقالب یآینده و حال و گذشته از کّلی ترسیم یک» بر مبنی لهمعظم سوی از دیگری تعبیر البته. شود
 ساختاری عنوان: شود تعیین اصلی عنوان در ساختاری عناوین اندراج کیفیت بود الزم پس. شد تلقی «بیانیه اصلی انعنو» مثابهبه

 دانسته «گذشته از کلی ترسیم» به ناظر( انقالب کارکرد عظمت) 2 شماره ساختاری عنوان و( انقالب اصل عظمت یعنی) 1 شماره
 4 شماره ساختاری عنوان و گردید محسوب «آینده از کلی ترسیم» به ناظر( زانداچشم عظمت) 3 شماره ساختاری عنوان شد؛

 محتوای فعالیت، دومین در. شد تلقی «حال از کلی ترسیم» و فعلی تکالیف به ناظر( اندازچشم تحقق در جوان نقش عظمت)
 آنها، ترکیب از که «تبعی عناوین» شدند؛ تقسیم دسته دو به ُخرد عناوین: شد مشخص گفتهپیش روش طریق از ساختاری عناوین

 عناوین تا شودمی حاصل ساختاری عناوین محتوای ،«فرعی عناوین» ترکیب با سپس و شودمی حاصل «فرعی عناوین»
 مولف، نظر از که محتوایی بلکه نشوند محدود... و انقالب کارکرد عظمت انقالب، حادثه عظمت مانند نام یک به صرفا   ساختاری

ن است، آن کارکرد یا انقالب عظمت یهدهندتوضیح  .گردد معی 
( حال) کنونی وضع ترسیم به آن در که شد توجه بیانیه از مختلفی هایبخش به سوم فعالیت در گفته،پیش فعالیت دو اثر بر

 محور عنوان به و شد آوریجمع واحد عنوان یک تحت هابخش این لذا. نبود متعهد جوان نیروی نقش به ناظر اما بود شده پرداخته
 «آن تعاریف و انقالب فرازمانی شعارهای» به مربوط بخش همچنین. گردید اضافه «حال از کلی ترسیم» به و گرفت نام تکمیلی

 شعارهای که است حالی در این و است زمان به معطوف کامال «آینده و حال و گذشته» تقسیم زیرا شد تلقی الحاقیه مثابهبه نیز
 لذا و داد قرار دارزمان بحثی ذیل را فرازمانی بحثی تواننمی واقع در. هستند تاریخ بدون و فرازمانی بیانیه، متن حسب بر انقالب

 ضمن مولف بلکه گیرندنمی قرار اصلی عنوان در و اندنبوده گوینده اصلی اهتمام جزء که دانست الحاقی امور از را بخش این باید
 . است کرده عبور آنها از سریعا   ازمانی،فر امور این به کوتاه ایاشاره

 محکوم و حاکم عناوین ها،شماره این طریق از تا شد مبادرت عناوین از یک هر برای گذاریشماره به چهارم، فعالیت در
 در هافیش متن همچنین. گردد مشخص گوینده نظر در آن ذیل هایمتن و عناوین از یک هر اهمیت و ارزش میزان و شود روشن

 که است روشن گرچه. شود فراهم گذاریعنوان صحت   به نسبت پژوهشگران قضاوت امکان تا گرفت قرار عنوان هر ذیل پاورقی
 بیانیه در که فعلی محل از هافیش برخی تا شودمی باعث بود، کرده مطرح مولف که ساختاری عناوین و اصلی عنوان به التزام

 دارای که است متنی هر طبیعت هاجابجایی این البته. است متناسب آن با محتوایی، نظر از که شود منتقل بخشی به دارند،
 . شود تبدیل پژوهش و تحقیق برای متنی به است قرار اما است خطابی و هنری هایآرایه

 در اسطهو چند طریق از بود، آمده بدست تحقیق ابتدای در که عنوانی 90 تا شد باعث استداللی و منطقی صورت به فوق روند
 مطرح را یکدیگر از منفک و جدا مفهوم سه بیانیه، مولف نه که است روشن اما شوند بندیجمع «آینده و حال گذشته،» عنوان سه
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 ترکیب طریق از پنجم، فعالیت در بنابراین. هستند ُبریده یکدیگر از انقالب آینده و حال و گذشته خارجی، واقعیت در نه و کرده
 بیانیه مرکزی دال   و اساسی غرض که اصلی عنوان محتوای بود، آمده بدست انقالب آینده و حال و گذشته نپیرامو که محتوایی

ب اما واحد مفهوم یک در مهم، نوشتار این متنوع و متکثر مفاهیم همه تا شد استخراج است،  .شوند بندیجمع مرک 
 است الزم هفتم فعالیت در همچنین. درآمد نمودار و کلش قالب در فوق روند مباحث، انتقال تسهیل برای و ششم فعالیت در

. شوند جابجا منطقی نظم مبنای بر فرازها و شود إعمال بیانیه عبارات از یک هر «جایگاه  » در الزم تغییرات فوق، نظم اساس بر تا
 .شود بازنویسی است، تبعی و فرعی و ساختاری عناوین اقتضای که جدیدی نظم در اما عبارات همان با بیانیه یعنی
 

 مندقاعده فهم آثار و نتایج
 به تقریر این به دستیابی. است انقالب دوم گام بیانیه از «مندقاعده تقریر» یعنی اول مرحله پایان فعالیت، هفت این نتیجه

 دارد پی در مهمی یجنتا و آثار علمی، مراکز توسط آن از حمایت و مولف توسط شده ارائه بندیدسته به توجه با و استداللی صورت
 تبیین همزمان، و عمومی افکار بالتبع و نخبگان میان در بیانیه این از مشترک نسبتا   فهم و فکری وحدت گیریشکل آنها، از یکی که

 بر که دیگری اثر. است مهم نوشتار این از آمیز تأویل یا خطا ناقص، هایبرداشت کردن  منزوی و موجود تقریرهای ضعف نقاط
ب «مندقاعده رتقری»  یک که هنگامی یعنی. است بیانیه این به مربوط «تحقیقات   مدیریت» برای معیار یک گیریشکل است، مترت 

 گردد، معلوم آنها از یک هر ضریب و وزن و ارزش و آن مفاهیم بین نسبت طریق، این از و شود ارائه بیانیه از مندنظام بندیجمع
 شدهانجام تحقیقات از یک هر اهمیت   درجه به آن، اساس بر و کرد تعیین اهمیت ترتیب به ار تحقیق موضوعات توانمی آنگاه

 را تحقیق موضوعات از یک هر به مقدورات و امکانات الزم تخصیص میزان و داد نمره آنها به اساس، این بر و برد پی بیانیه پیرامون
ن  آن مولف غرض و بیانیه متن به را هاقضاوت این همه البته و کرد مشخص را تحقیقات اعتبار برای الزم شرایط و قیود و نمود معی 

 اساس بر فراز این که شود انجام بیانیه فرازهای از یکی پیرامون مفصلی تحقیق که است ممکن نمونه، عنوان به. دانست مستند
 این اوال   صورت، این در. باشد شده رزیابیا( شده گذاریارزش 1/2/1 شماره با مثال که) تبعی عناوین از یکی مند،قاعده تقریر

 اهمیت باشد، شده انجام( 1 شماره عنوان) ساختاری یا( 2/1 شماره عنوان) فرعی عناوین پیرامون که تحقیقی با مقایسه در تحقیق
 عنوان یا( 2/1 شماره) فرعی عنوان به تحقیق توجه میزان باید آن، اعتبار برای که همچنان. گیردمی تریپایین نمره و دارد کمتری

 عنوان درباره که کوتاهی تحقیق مقابل، در. گردد معلوم داشته، وجود حاکم عناوین این در که قیودی رعایت و( 1 شماره) ساختاری
 قیدی و هستند برخوردار بیشتری ارزش از که پرداخته مفاهیمی به واقع در باشد، شده انجام ساختاری عناوین از یکی یا اصلی

 تخصیص و باالتر نمره و اهمیت از تحقیقی چنین لذا و شوندمی جاری آنها در و گیرندمی قرار خود ذیل مفاهیم مهه برای
 مباهات بیانیه از نکته صد چند استخراج به که تحقیقاتی ارزش میزان توضیحات، این با. برد خواهد بهره ببشتری مقدورات

 رها نشدهبندیجمع متکثر   مفاهیم به نسبت سرگردانی در را مخاطبین و خود و ندکننمی برقرار آنها بین نسبتی هیچ و کنندمی
 !شودمی معلوم مینمایند،

 قرار نیز «بیانیه پیرامون شدهارائه هایتحلیل» به نسبت قضاوت برای معیاری تواندمی فوق، آثار بر عالوه تقریر از نحوه این
 مباحث عین تکرار نه و) بحث مورد متن   به گرتحلیل سوی از مفاهیمی شدناضافه یمعنا به «تحلیل» که است روشن البته. بگیرد

ن توانمی تقریر این اساس بر یعنی. شود مشخص نظر مورد متن به نسبت تحلیل ُبعد   و قرب میزان باید بهرحال اما است( متن  معی 
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 ُخرد یا فراگیری و اهمیت و ارزش اساس، این بر و نکرده بحث نقاط کدام از و پرداخته بیانیه از نقاطی چه به گر،تحلیل هر که کرد
 خود، بحث در گرتحلیل هر که کرد مشخص توانمی تقریر، این بر تکیه با همچنین. داد نمره آن به و نمود تعیین را او تحلیل بودن  

 هر بسط و قبض در یا کرده اکتفا خشب آن تبعی و فرعی مفاهیم تحلیل به یا و پرداخته بخش همان اصلی   مفهوم بسط و قبض به
 تحلیل با و کرده حرکت آن برخالف یا کرده تکمیل و داده تفصیل را آن و کرده حرکت بخش آن از مولف غرض راستای در بخش،

 .است نکرده ارائه تحلیلی مطلب اساسا   و کرده تکرار را مفهوم همان یا شده معنوی تحریف و تأویل موجب خود
 به نسبت «تحقیقات مدیریت» برای اساسی نیازپیش واقع در «بیانیه از مندقاعده تقریر» که شودمی روشن توضیحات این با

 پیرامون موجود هایتحلیل و تقریرها درباره ایغیرسلیقه و مستدل   قضاوت برای را معیارهایی متن، خود به تکیه با و است بیانیه این
ن بیانیه بر حاکم روح و مولف غرض به را آنها عدبُ  و قرب میزان و کندمی ارائه بیانیه  است واضح دقتاهل برای البته. نمایدمی معی 

ق مدیریت» یسررشته عمال   توانایی، این که  در هدفی هر تحقق که چرا گیرد؛می دست در هم را آن کردنعملیاتی و بیانیه «تحق 
 . است کارشناسی هایبررسی و تخصصی هایتحلیل به وابسته امروزین، جوامع

ه نیابت» منیع منزلت به علمی یاری و نصرت باعث مختصر، تالش این که است امید  این از و گردد «عصرولی حضرت عام 
 درباره موجود هایتحلیل و تقریرها به نسبت قضاوت برای و آورد فراهم را االعظماللهةبقی حضرت رضایت جلب موجبات طریق،
ق   مدیریت» و «تحقیق مدیریت» مرحله در و ودش گرفته کار به بیانیه،

 .یابد تداوم نیز انقالب دوم گام بیانیه «تحق 
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 تصاویر یراهنما
 

 اصلی:  عنوان
 

 

 عناوین ساختاری:

 

 محتوای

 عناوین ساختاری:

 

 عناوین فرعی:

 

 تبعی: عناوین

 

 تعیین محتوا: 

 

 روند تبدیل مفاهیم متکثر 

 به مفهوم واحد مرکّب: 

 

 آینده: سبز/  حال: نارنجی/  گذشته: آبی رنگ:
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 1ای حفظه اهلل:بندی بیانیه گام دوم در کالم مقام معظم رهبری امام خامنهجمع

یک ـ ب بوده. خب چهل سال ]از انقالب[ گذشته ی انقالیک ترسیم کّلی از گذشته و حال و آینده ،ی گام دّومبیانّیه»
 .«به مسائل اصلی انقالبیک تصویرسازی کّلی شده راجع  ـ ترسیم کّلی است، وارد جزئّیات نشدیم

  شود.تلقی می« عنوان اصلی بیانیه»به مثابه « ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقالب»بر اساس این فرمایش، 

 

 
 

 عنوان اصلی بیانیه )بر اساس کالم معظم رهبری( تعیین (1شکل شماره 
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:بیانیه گام دوم

ترسیم کلی از

البگذشته، حال و آینده انق
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ی
صل

چهار نقطه ا

:  نقطه ی اوّل
عظمت حادثه ی »

«انقالب

:  نقطه ی دوّم
عظمت راه طی شده »

ا و کارکرد انقالب ت
«امروز

:نقطه ی سوّم
عظمت چشم اندازی »

ن است که باید به آ
«برسیم

:  نقطه ی چهارم
عظمت نقش نیروی»

«جوان متعهّد

:دومبیانیه گام

ترسیم کلی از

حال 
انقالب

گذشته
انقالب

آینده 
انقالب

 

کید بوده:ی بهچهار نقطه»مقام معظم رهبری:   اصطالح اصلی در این بیانّیه مورد تأ
ی انقالب؛ هم کنند، خواستیم به این توّجه بشود، دّقت بشود: حادثهها به این توّجه نمیخیلی؛ «ی انقالبعظمت حادثه»ی اّول: نقطه

یخی، و بعد، ماندگاری انقالب؛ بنابراین این یک نقطه ی مشّخص جغرافیایی و در آن برههپدید آمدن انقالب در این نقطهخود  ی مهّم تار
 است: عظمت انقالب، هم از لحاظ وقوع، هم از لحاظ ماندگاری.

آن کسانی که اصرار دارند بگویند انقالب  ی مقابل حرف؛ ]یعنی[ نقطه«شده و کارکرد انقالب تا امروزعظمت راه طی»ی دّوم: نقطه
بیان کردم که نخیر، انقالب کارکرد کاماًل  -البّته به طور مجمل و کوتاه-نتوانسته کارکردی از خودش نشان بدهد. بنده در این بیانّیه این را 

ی عدالت، هم در زمینه ی علمی،، هم در زمینهی اجتماعیی سیاسی، هم در زمینههای گوناگون داشته؛ هم در زمینهبرجسته و ممتاز در زمینه
ی دّوم، ای داشته. پس نقطهالمللی کارکردهای برجستههای مهّم بشری و مّلی و بینی خواستهی همهی آزادی. انقالب در زمینههم در زمینه

 عظمت کارکردهای انقالب.
ما به کجا میخواهیم برسیم، میخواهیم چه کار کنیم، هدف ما کجا  ؛ اینکه«اندازی است که باید به آن برسیمعظمت چشم»ی سّوم نقطه

احساس مسئولّیت کند. عظمت  ؛ نه هر جوانی؛ جوانی که احساس تعّهد کند،«عظمت نقش نیروی جوان متعّهد»ی چهارم: نقطه است.

یم و در رسیدن به آن چشم  1.«انداز مورد نظرنقش این قشر یعنی جوان متعّهد در این مسیری که در پیش رو دار

عظمت نقش نیروی »و « انداز آیندهعظمت چشم»، «عظمت کارکرد انقالب»، «عظمت حادثه انقالب»بر اساس این فرمایش، 

  شود.بیانیه محسوب می« عناوین ساختاری»به مثابه « جوان متعهد
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 (کالم معظم رهبریبیانیه )بر اساس ساختاری  عناوینتعیین  (2شکل شماره 
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ی
صل

چهار نقطه ا

: نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
«کارکرد انقالب تا امروز

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی است »
«که باید به آن برسیم

: نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی »
«جوان متعهّد

 ساختاری در عنوان اصلی عناوین اندراج (3شکل شماره 

 
 

  

:دومبیانیه گام

ترسیم کلی از

حال 
انقالب

ه گذشت
انقالب

آینده 
انقالب
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بیانیه گام دوم
گذشته
انقالب

: نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

اسالم ـ »ایجاد دو گانه جدید 
شرق  »ای توسط انقالب به ج« استکبار

و ناکامی « مادی ـ  غرب مادی
آنتالش های مدرنیته برای نابودی

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و کارکرد انقالب »
«تا امروز

پیشرفت در ابعاد هفت گانه 
و خواسته های ملی و بین المللی)

انی به دلیل حضور اراده ایم( بشری
امام و ملت در مدیریت کشور با 

محوریت جوانان

حال  
انقالب

:  نقطه ی چهارم

«عظمت نقش نیروی جوان متعهّد»

یت توصیف وضع)نقطه تکمیلی 
دستاوردهای ناشی از (: کنونی

جهت گیری انقالبی و چالش های
ر غفلت از جریانِ این جهت گیری  د
سرفصل های اساسی اداره کشور

نای نقش نیروی جوان متعهد با زیرب
وان  عمیق ایمانی و معرفتی، به عن
ول مهمترین ظرفیت کشور و مسئ

ت برداشتن گام دوم انقالب در هف
سرفصل اساسی

آینده 
انقالب

:نقطه ی سوّم

ه عظمت چشم اندازی است که باید ب»
«آن برسیم

اداره تغییرات در سرفصل های اساسی
شأ کشور بر مبنای امید صادق، من
جاد دستیابی به آرمان انقالب در ای
رای تمدن نوین اسالمی و آمادگی ب

ظهور

 ساختاری تعیین محتوای عناوین (4کل شماره ش

  

 محتوا

 محتوا

 محتوا

 محتوا
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ی
صل

چهارنقطه ا

:  نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

ایجاد دو گانه جدید 
سط تو« اسالم ـ استکبار»

شرق »انقالب به جای 
و « مادی ـ  غرب مادی

ته ناکامی تالش های مدرنی
برای نابودی آن

ضرورت شناخت صحیح از 
گذشته

ایجاد دو گانه : عظمت وقوع
وسط ت« اسالم ـ استکبار»جدید 

شرق مادی ـ»انقالب به جای 
(آغاز عصر جدید)« غرب مادی

ناکامی : عظمت ماندگاری
ته تالش های شرق و غرب مدرنی

نت به برای نابودی انقالب و خیا
آرمان ها، بر اثر قدرت ایمانی

امام و ملت

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
«کارکرد انقالب تا امروز

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی جوان»
«متعهّد

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی است »
«که باید به آن برسیم

 ساختاری اوّل( )عنوان« عظمت حادثه انقالب»بر تعیین محتوای  استدالل (5شکل شماره 

 

 

  

 محتوا

 مثابه عنوان ساختاری اوّل، از طریق ترکیب عناوین فرعی با یکدیگر مشخص گردید.به« عظمت حادثه انقالب»محتوای 
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ی
صل

چهارنقطه ا

:  نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
«کارکرد انقالب تا امروز

 گانه پیشرفت در ابعاد هفت
خواسته های ملی و )

ه دلیل ب( بین المللی و بشری
حضور اراده ایمانی امام و

با ملت در مدیریت کشور
محوریت جوانان

معیارهای ارزیابی کارکرد
انقالب

ایان پ: علت کارکردهای انقالب
ده تحقیر تاریخی و حضور ارا
ت ایمانی امام و ملت در مدیری

کشور با محوریت جوانان 

انقالب ابعاد هفت گانه پیشرفت
در زمینه خواسته های)و نظام 

(یملی و بین المللی و بشر

: نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی جوان»
«متعهّد

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی است »
«که باید به آن برسیم

 ساختاری دوّم( )عنوان« عظمت کارکرد انقالب»بر تعیین محتوای  استدالل (6شکل شماره 

 

 

  

 محتوا

 گردید.، از طریق ترکیب عناوین فرعی با یکدیگر مشخص دوّمبه مثابه عنوان ساختاری « انقالب کارکردعظمت »محتوای 



 

18 



 

19 

ی
صل

چهارنقطه ا

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی جوان »
«متعهّد

ا نقش نیروی جوان متعهد ب
زیربنای عمیق ایمانی و 

ین معرفتی، به عنوان مهمتر
ظرفیت کشور و مسئول 

در برداشتن گام دوم انقالب
هفت سرفصل اساسی

جوانان مستعد، کارآمد و با
ترین زیربنای عمیق ایمانی، مهم

ظرفیت کشور و مسئول 
ر برداشتن گام دوم انقالب د

هفت سرفصل اساسی

زم تأکیدهای خاص بر معارف ال
برای حرکت جوانان در گام 

دوم

:  نقطه ی اوّل

عظمت حادثه ی »
«انقالب

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
کارکرد انقالب تا 

«امروز

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی »
است که باید به آن

«برسیم

 ساختاری سوّم( )عنوان« عظمت نقش نیروی جوان متعهّد»حتوای بر تعیین م استدالل (7شکل شماره 

 
 

 
 

  

 ، از طریق ترکیب عناوین فرعی با یکدیگر مشخص گردید.سوّمبه مثابه عنوان ساختاری « نقش نیروی جوان متعهّدعظمت »محتوای 

 محتوا
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21 

ی
صل

چهارنقطه ا

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی جوان »
«متعهّد

د با نقش نیروی جوان متعه
و زیربنای عمیق ایمانی
رین معرفتی، به عنوان مهمت

ظرفیت کشور و مسئول
ب برداشتن گام دوم انقال

در هفت سرفصل اساسی

ف توصی)نقطه تکمیلی 
(:  وضعیت کنونی

دستاوردهای ناشی از 
جهت گیری انقالبی و 

چالش های غفلت از جریانِ
این جهت گیری  در 

سرفصل های اساسی اداره 
کشور

ورود انقالب به مرحله دوم 
خودسازی جامعه پردازی و 

د تمدن سازی به عنوان فراین
جهانی در چهل سال دوم

ر توصیف وضعیت انقالب ب
:  محور نداشته ها و چالش ها
غفلت از جهت گیری های 

اسی انقالبی در سرفصل های اس
(اداره کشور

انقالب  توصیف وضعیت کنونی
:  هابر محور داشته ها و دستاورد
تحقق پیشرفت بر مبنای

رزه با جهت گیری انقالبی و مبا
(استکبار

:  نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
«وزکارکرد انقالب تا امر

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی »
است که باید به آن 

«برسیم

 ساختاری سوّم به محتوای عنوان «نقطه تکمیلی»بر ضرورت افزودن  استدالل (8شکل شماره 

 

  

 ناظر اما هستند انقالب حال وضع میترس و فیتوص حال در یمفهوم نظر از هاشیف یبرخ که شد آشکار نکته نیا شده،استخراج یهاشیف یبررس باتوضیح الزم: 

 افـزودن . شـود  افزوده «حال وضع میترس» به یلیتکم محور کی که کردیم حکم هاشیف نیا یبرا متناسب گاهیجا نییتع لذا. ستندین «متعهد جوان یروین نفش» به

 .ستین ممکن عمالً( موجود وضع) حال از قیدق فیتوص بدون ندهیآ زانداچشم یسو به هماهنگ حرکت میبدان که شود یم ترموجه آنگاه یلیتکم محور نیا

 محتوا



 

22 



 

23 

ی
صل

چهارنقطه ا

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی است»
«که باید به آن برسیم

ای تغییرات در سرفصل ه
اساسی اداره کشور بر 
أ مبنای امید صادق، منش

الب دستیابی به آرمان انق
در ایجاد تمدن نوین 
اسالمی و آمادگی برای

ظهور

جاد معرفی آرمان انقالب به ای
ی تمدن نوین اسالمی و آمادگ

برای ظهور

توصیه به امید متکی بر
تن واقعیت های عینی و شکس
در محاصره تبلیغاتی دشمن

ن، مایوس سازی مردم و مسئوال
اکم به عنوان ریشه و اولویت ح

بر سرفصل های هفت گانه

اد توصیه به جوانان برای ایج
تغییرات در هفت سرفصل

اساسی اداره کشور

: نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
«وزکارکرد انقالب تا امر

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی  »
«جوان متعهّد

 ساختاری چهارم( )عنوان« انداز آیندهعظمت چشم»بر تعیین محتوای  استدالل (9شکل شماره 

 

 
  

 محتوا

 ، از طریق ترکیب عناوین فرعی با یکدیگر مشخص گردید.چهارمبه مثابه عنوان ساختاری « انداز آیندهچشمعظمت »محتوای 



 

24 



 

25 

ی
صل

چهارنقطه ا

: نقطه ی اوّل

«عظمت حادثه ی انقالب»

ایجاد دو گانه جدید 
وسط  ت« اسالم ـ استکبار»

شرق»انقالب به جای 
و « مادی ـ  غرب مادی

ناکامی تالش های 
ی آنمدرنیته برای نابود

ضرورت شناخت  
هصحیح از گذشت

آنحرکت استوار در آینده توسط نسل جوان به عنوان نگهبان انقالب و توسعه دهنده

جلوگیری از تحریف آن توسط دشمن

: عظمت وقوع
ایجاد دو گانه 

اسالم ـ »جدید 
ط  توس« استکبار

انقالب به جای 
شرق مادی ـ  »

آغاز )« غرب مادی
(عصر جدید

سط  و آغاز عصر جدید تو( تقسیم جهان به شرق و غرب)شکستن چارچوب های جهان مادی 
انقالب اسالمی

تبدیل جهان دو قطبی به جهان سه قطبی توسط انقالب اسالمی

ه جهانیانو تغییر مسیر جهان توسط انقالب، کانون توج« اسالم و استکبار»ایجاد دوگانه 

ن هرگونه فقدا( ضدیت قدرت های موجود ملی و بین المللی با انقالب ب( آغاز انقالب از نقطه صفر در دو بُعد الف
یتتجریه مشابه برای انقالب الهی و ترکیب جمهوریت و اسالمیت توسط حضرت امام در مقابل این وضع

تعداد محدود ملت های انقالب کننده بر ضد ستم

:  عظمت ماندگاری
ناکامی تالش های 
ه  شرق و غرب مدرنیت

ب و برای نابودی انقال
ر  خیانت به آرمان ها، ب
ام اثر قدرت ایمانی ام

و ملت

نکردهانقالب اسالمی؛ تنها انقالبی که از اصالت شعارها صیانت کرده و به آرمان ها خیانت

ناکامی تالش های شرق و غرب مدرنیته برای نابودی انقالب

جم  قدرت ایمانی ملت و رهبری آسمانی امام، عامل اصلی بقاء انقالب اسالمی در مقابل ح
شدید دشمنی های شرق و غرب

تعداد محدود ملت های انقالبی که آرمان ها را حفظ کرده باشند

:  نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و»
کارکرد انقالب تا  

«امروز

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی»
«جوان متعهّد

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی  »
است که باید به آن

«برسیم

  «انقالب عظمت حادثه»مربوط به « عناوین فرعی»بر تعیین محتوای  استدالل (10ه شکل شمار

 «عناوین تبعی»از طریق ترکیب 

 
 

  

 محتوا



 

26 



 

27 

ی
صل

چهارنقطه ا

: نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و »
«زکارکرد انقالب تا امرو

 گانه پیشرفت در ابعاد هفت
خواسته های ملی و  )

به (بین المللی و بشری
ی دلیل حضور اراده ایمان

امام و ملت در مدیریت 
انکشور با محوریت جوان

معیارهای ارزیابی
کارکرد انقالب

مدرنیته برای تالش)شکل گیری پیشرفت های جمهوری اسالمی در فضای مشکالت طاقت فرسای فوق 
(نابودی انقالب

ت های مشابه در شناخت عظمت پیشرفت های انقالب؛ وابسته به مقایسه کارکرد چهل ساله انقالب با مد
دیگر انقالب ها

علت کارکردهای
حقیر پایان ت: انقالب

تاریخی و حضور 
اراده ایمانی امام و
ملت در مدیریت 
کشور با محوریت

جوانان 

مدیریت جهادی مبتنی بر ایمان و آموزه های امام، عامل عزت و پیشرفت در همه عرصه ها

با ( تجانمایه پیشرف)پایان انحطاط و تحقیر تاریخی و آغاز حضور اراده ملی در مدیریت کشور 
محوریت جوانان بر اساس روحیه ما می توانیم

تحریم، عامل همگانی شدنِ اتکا به توانایی داخلی

ابعاد هفت گانه 
و  پیشرفت انقالب

در زمینه  )نظام 
خواسته های ملی و

(شریبین المللی و ب

انان شرقی و  انقالب، پدیدآورنده ی معجزه پیروزی در جنگ هشت ساله در مقابل رژیم بعثی و پشتیب
غربی آن

مرانی در  انقالب، موتور پیشران کشور در عرصه علم، فناوری، زیرساخت های حیانی و اقتصادی و ع
قبال سهم صفر کشور در تولید علم و فناوری و صنعت بومی پیش از انقالب

نی  به اوج رسیدن مشارکت مردمی در سیاست داخلی و خارجی و موضوعات اجتماعی و خدمت  رسا
توسط انقالب

م روشنفکری  ارتقا شگفت آور بینش سیاسی مردم در موضوعات جهانی توسط انقالب، به معنای تعمی
سیاسی از یک طبقه محدود به آحاد ملت

ی از پایتخت و دستاوردهای افتخارآفرین انقالب در مبارزه با بی عدالتی به معنای تعمیم امکانات عموم
شهرهای بزرگ به سراسر کشور و تامین نیازهای اولیه و زیرساختی تا روستاها

رت امام معجزه ی انقالب در افزایش عیار معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه به دلیل شخصیت معنوی حض
یو ریشه های عمیق ایمانی در ملت، علی رغم ایجاد لجن زار اخالق غربی توسط پهلوی و فضای فاسد جهان

ا به ناتوانی در برابر برجستگی روزافزون در ایستادگی پرابهت در برابر استکبار، موجب اعتراف قدرت ه
انقالب

:  نقطه ی اوّل

عظمت حادثه ی  »
«انقالب

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی»
«جوان متعهّد

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی  »
است که باید به آن

«برسیم

 «عظمت کارکرد انقالب»مربوط به « عناوین فرعی»بر تعیین محتوای  استدالل( 11شکل شماره 

 «عناوین تبعی»از طریق ترکیب 

 
  

 محتوا



 

28 



 

29 

ی
صل

چهارنقطه ا

: نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی جوان »
«متعهّد

ا نقش نیروی جوان متعهد ب
زیربنای عمیق ایمانی و 

ین معرفتی، به عنوان مهمتر
ظرفیت کشور و مسئول 

در  برداشتن گام دوم انقالب
هفت سرفصل اساسی

جوانان مستعد، کارآمد و با 
رین  زیربنای عمیق ایمانی، مهمت

داشتن  ظرفیت کشور و مسئول بر
گام دوم انقالب در هفت  

سرفصل اساسی

فکر انقالبی و جوانان از همه اقشار و در همه عرصه ها، مسئول برداشتن گام دوم در مسیر پیشبرد انقالب بر اساس تجارب گذشته و روحیه و
عمل جهادی

نیروی انسانی جوان، مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق ایمانی، مهمترین ظرفیت کشور

زم تأکیدهای خاص بر معارف ال
برای حرکت جوانان در گام  

دوم

ضرورت توجه جوانان به بهره برداری از دستاوردهای گذشته و ظرفیت های  استفاده نشده کشور در دهه دوم چشم انداز

خشودنی و تحلیل ، خطای ناب«بازگشت مشکالت اقتصادی به تحریم و مقابله نظام با استکبار و ضرورت تسلیم در برابر دشمن»ادعای 
سراپاغلطِ ناشی از القاء کانون های فکر خارجی به تصمیم گیران و تصمیم سازان و افکار عمومی

بحثی درباره گذشته انقالب با جوانان برای حرکت استوار در آینده

توصیف)نقطه تکمیلی 
(: وضعیت کنونی

دستاوردهای ناشی از 
جهت گیری انقالبی و 

چالش های غفلت از جریانِ
این جهت گیری  در 

سرفصل های اساسی اداره  
کشور

ورود انقالب به مرحله دوم 
خودسازی جامعه پردازی و 

د  تمدن سازی به عنوان فراین
جهانی در چهل سال دوم

انقالب  توصیف وضعیت کنونی
:  هابر محور داشته ها و دستاورد
تحقق پیشرفت بر مبنای

رزه با جهت گیری انقالبی و مبا
(استکبار

(تصحیح خطا و نه تجدیدنظرپذیری)انعطاف در عین عدم انفعال  

نقدپذیری در عین دست برنداشتن از ارزشها

(ادامه انقالب علی رغم نظام سازی)نظم پذیری در عین جوشش انقالبی بر اساس نظریه نظام انقالبی 

عدم تحجر در عین پایبندی شدید به اصول و مرزیندی با دشمنان و رقبا

رد الابالی گری نسبت به خطوط اصلی به معنای توجه به فاصله با آرمانها با تاکید بر امکان تحقق آنها

در عین جوانمردی و مروت، معرف دامنه عمل جهانی و منطقه ای انقالبو صراحتاقتدار در عین مهربانی و مظلومیت و شجاعت

اشاره به نمونه های عینی از پیشرفت معنادار در موضوع ایستادگی و مبارزه در برابر استکبار

جمع بندی اوصاف پیشرفت کشور به عنوان محصول جهت گیری انقالبی و جهادی

ر  توصیف وضعیت انقالب ب
:  محور نداشته ها و چالش ها

غفلت از جهت گیری های  
اسی  انقالبی در سرفصل های اس

(اداره کشور

غفلت از شعارها و جریان انقالبی، موجب شکل گیری مشکالت کنونی و کاهش سرعت کشور در مسیر آرمانها

اشاره به فهرستی از ظرفیت ها و فرصت های طبیعی و مادیِ استفاده نشده در کشور

عقب بودن از مرحله فتح قله های دانش جهانی و شکستن مرزهای علم: پژوهش

تبدیل رسانه های پیشرفته به ابزاری خطرناک برای تهاجم کانون های ضد معنویت به جوانان: معنویت و اخالق

(ی مدیریتیعیوب ساختاری و ضعف ها)و درونی ( تحریم)عملکردهای ضعیف اقتصادی، موجب شکل گیری دو چالش بیرونی : اقتصاد

وعیت نظام اسالمیتصریح بر فاصله ژرف بین عملکرد فعلی نظام با وضع مطلوب عدالت و خطر فساد برای مشر: عدالت و مبارزه با فساد

«آزادی و استقالل کشور»خطر تأویل یا ساده لوحی درباره : استقالل و آزادی

خطر پیشنهادهای دروغ و خدعه آمیز دشمن در روابط خارجی: روابط خارجی

زیان های بی جبران و همه جانبه ی ترویج سبک زندگی غربی در ایران: سبک زندگی

:  نقطه ی اوّل

عظمت حادثه ی  »
«انقالب

:  نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و»
کارکرد انقالب تا  

«امروز

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی  »
است که باید به آن

«برسیم

 «عظمت نقش نیروی جوان متعهّد و توصیف وضعیت کنونی»مربوط به « عناوین فرعی»ین محتوای بر تعی استدالل( 12شکل شماره 

 «عناوین تبعی»از طریق ترکیب 

 

 
  

 محتوا



 

30 



 

31 

ی
صل

چهارنقطه ا

:نقطه ی سوّم

عظمت چشم اندازی است»
«که باید به آن برسیم

ای تغییرات در سرفصل ه
اساسی اداره کشور بر 
أ مبنای امید صادق، منش

الب دستیابی به آرمان انق
در ایجاد تمدن نوین 
اسالمی و آمادگی برای

ظهور

ه معرفی آرمان انقالب ب
ایجاد تمدن نوین 

اسالمی و آمادگی برای
ظهور

ی بر توصیه به امید متک
واقعیت های عینی و 

لیغاتیشکستن محاصره تب
دشمن در مایوس سازی 

مردم و مسئوالن، به 
عنوان ریشه و اولویت
حاکم بر سرفصل های

هفت گانه

(امید، کلید اساسی همه قفلها)ناممکن بودن حرکت به سوی چشم انداز آینده در صورت فقدان امید 

ضرورت امید صادق و متکی به واقعیت های عینی و احتراز از امید کاذب و فریبنده

گوناگون این  و اشاره به ابعاد« مایوس سازی مردم و مسئوالن از آینده»: سیاست تبلیغی دشمن و دنباله های داخلی
سیاست

خش، به عنوان نخستین و  ضرورت پیشگامی جوانان برای شکستن این محاصره تبلیغاتی با تکیه به نشانه های امیدب
ریشه ای ترین جهاد

توصیه به جوانان در  
هفت سرفصل اساسی

اداره کشور

ه یک جهادبمثاب« شتاب باالی حرکت علمی»(: به عنوان آشکارترین وسیله عزت یک کشور)علم و پژوهش 

وی شدن منش معن»ستیز معقول با کانون های ضدمعنویت از طریق (: به عنوان نیاز اساسی جامعه)معنویت و اخالق 
فتهبا تاکید بر مساله رسانه های فراگیر و پیشر« میدان دادن به نهادهای اجتماعی مرتبط»و « حکومت

نامه های اجرایی  تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق تهیه بر(: به عنوان عامل مهم سلطه ناپذیری)اقتصاد 
توسط مجموعه جوان مومن و مسلط بر علوم اقتصادی در دولت

و مبارزه  تحقق سیاست های نظام درباره عدالت(: به عنوان هدف نظام و عامل مشروعیت)عدالت و مبارزه با فساد 
با فساد توسط جوانان مومن و پاک و دستگاه های قاطع

ولت  ضرورت حراست همه جانبه از این دو توسط د(: به عنوان ارزش های اسالمی و عطیه الهی)استقالل و آزادی 
و ملت

تکلیف رد مذاکره با امریکا و(: بر اساس عزت حکمت مصلحت)عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن 
دولت در عدم هراس و عقب نشینی در برابر اروپا

ضرورت مجاهده همه جانبه و هوشمندانه جوانان با سبک زندگی غربی: سبک زندگی

:  نقطه ی اوّل

عظمت حادثه ی  »
«انقالب

:  نقطه ی چهارم

عظمت نقش نیروی»
«جوان متعهّد

:  نقطه ی دوّم

عظمت راه طی شده و»
کارکرد انقالب تا  

«امروز

 «انداز آیندهعظمت چشم»مربوط به « عناوین فرعی»بر تعیین محتوای  استدالل( 13شکل شماره 

 «عناوین تبعی»از طریق ترکیب 

 

 

  

 محتوا
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گذشته انقالب
اسالم ـ »ایجاد دو گانه جدید -

شرق »ای توسط انقالب به ج« استکبار
و ناکامی  « مادی ـ  غرب مادی

آنتالش های مدرنیته برای نابودی

پیشرفت در ابعاد هفت گانه  -
و خواسته های ملی و بین المللی)

انی به دلیل حضور اراده ایم( بشری
امام و ملت در مدیریت کشور با 

محوریت جوانان

حال انقالب
عیت توصیف وض)نقطه تکمیلی -

دستاوردهای ناشی از (: کنونی
جهت گیری انقالبی و چالش های

  در  غفلت از جریانِ این جهت گیری
سرفصل های اساسی اداره کشور

ربنای  نقش نیروی جوان متعهد با زی-
وان  عمیق ایمانی و معرفتی، به عن
ول  مهمترین ظرفیت کشور و مسئ

ت برداشتن گام دوم انقالب در هف
سرفصل اساسی

آینده انقالب
ی  تغییرات در سرفصل های اساس-

، اداره کشور بر مبنای امید صادق
ب در  منشأ دستیابی به آرمان انقال

ی ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگ
برای ظهور

 
 ( 14شکل شماره 

  «انقالب ندهیآ حال، گذشته،» به مربوط میمفاه بیترک و یسنجنسبت «رورتض»

 هیانیب یمرکز دالّ مثابه به «یاصل عنوان یمحتوا» به یابیدست یبرا
 

 

 

 گریکدی از وجدا منفکّ مطلب سه طرح دنبال به ه،یانیب مولف که داشت توجه دیباپس از تبدیل مفاهیم متعدد به سه مفهوم 
کما اینکه در واقعیت خارجی نیز،  کرده مطرح گریکدی به مرتبط مفهوم سه مثابه به را انقالب ندهیآ و حال و گذشته بلکه نبوده

 کی تا شوند دهیسنج گریکدی به نسبت دیبا زین مفهوم سه نیا پس. گذشته و حال و آینده انقالب از یکدیگر گسسته نیست
 به رمرتبطیغ و دهیبُر مفهوم سه» نه و است «مرکّب واحدِ مفهومِ کی» نده،یگو یاصل غرض چون د؛یآ دیپد مرکّب واحد مفهوم

 . «هم

 بیانیه گام دوم انقالب
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 ( 15شکل شماره 

  «انقالب ندهیآ حال، گذشته،» به مربوط میمفاه بیترک و یسنجنسبت «نتیجه»

 هیانیب یمرکز دالّ مثابه به «یاصل عنوان یمحتوا» به یابیدست یبرا

 

 

 

 

 

های گیری انقالبی )دوگانه اسالم ـ استکبار( در سرفصلتگام دوم: جریان جه

 اداره کشور
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 حتوای عنوان اصلی بیانیه گام دوم )دال مرکزی بیانیه(( م16شکل شماره 

 

 

 
 های اداره کشورگیری انقالبی )درگیری اسالم با استکبار( در سرفصلگام دوم: جریان جهت

 

 را استکبار و اسالم دوگانه و شکست را یمادّ غرب و شرق به عالَم میتقس( گذشته) خود اول گام در یاسالم انقالب

 جوانان تیمحور و یمانیا یریگجهت نیهم با و گذاشت ناکام را اشینابود یبرا تهیمدرن یهاشتال و آورد دیپد

 یآمادگ سمت به حرکت ریمس در دوم گام برداشتن یبرا اما. بزند رقم گانههفت ابعاد در را ییهاشرفتیپ شد موفق

 است تیواقع نیا ها،چالش نیا منشأ .بروسترو 1ییهاچالش با ،(ندهیآ) یاسالم نینو تمدن جادیا قیطر از ظهور یبرا

(. حال) است افتهین انیجر کشور اداره یاساس سرفصل هفت در ــ زد رقم را اول گام که ــ یانقالب یریگجهت همان که

 تحقق» تِیمسئول بار ریز به را خود یهاشانه صادق، دیام با دیبا کشور تیظرف نیمهمتر عنوان به متعهد جوانان لذا

 یهاسرفصل از کی هر در 2شدهنیّمع اهداف حصول با تا بدهند «کشور اداره یسرفصلها در یانقالب یریگجهت

  .شود برداشته انقالب دوم گام گانه،هفت

                                                
 ؛جوانان به تیمعنو ضد یهاکانون تهاجم یبرا خطرناک یابزار به شرفتهیپ یهارسانه لیتبد ؛علم یمرزها شکستن و یجهان دانش یهاقله فتح مرحله از بودنعقبـ  1

 با نظام یفعل عملکرد نیب ژرف فاصله ؛یاقتصاد فیضع یملکردهاع بر اثر (یتیریمد یهاضعف و یساختار وبیع) یدرون و( میتحر) یرونیب چالش دو یریگشکل
 زیآم خدعه و دروغ یشنهادهایپ خطر ؛«کشور استقالل و یآزاد» درباره یلوحساده ای لیتأو خطر ؛یاسالم نظام تیمشروع یبرا فساد خطر و عدالت مطلوب وضع

 گانه(های هفت. )بر اساس توصیهایران در یغرب یزندگ سبک جیترو یجانبههمه و جبرانیب یهاانیز ؛یخارج روابط در دشمن
 تحقق ؛«مرتبط یاجتماع ینهادها به دادندانیم» و «حکومت منش شدنیمعنو» قیطر از تیضدمعنو یهاکانون با معقول زیست ؛یعلم حرکت یباال شتاب ـ 2
 و لتعدا درباره نظام یهااستیس تحقق ؛دولت در یاقتصاد علوم بر مسلط و مومن جوان مجموعه توسط ییاجرا یهابرنامه هیته قیطر از یمقاومت اقتصاد یهااستیس

 منابع عیتوز در ضیتبع و یطبقات قیعم شکاف رفع ؛نیمحروم به توجه» بر یمبن نظام استیس یاجرا ؛قاطع یهادستگاه و پاک و مومن جوانان توسط فساد با مبارزه
 و هراس عدم در دولت فیتکل و کایامر با مذاکره رد ؛ملت و دولت توسط ستقالل و آزادیا از جانبههمه حراست ؛کاردان و مومن جوانان توسط« ...و یعموم
 های هفت گانه(. )بر اساس توصیهیغرب یزندگ سبک با هوشمندانه و جانبه همه مجاهده ؛اروپا برابر در ینینشعقب

(گام اوّل)گذشته انقالب 

(گام دوّم)آینده انقالب 

 حال انقالب

آمادگی برای 
 ظهور؛

تمدن نوین 
 اسالمی

 

 های اداره کشورگیری انقالبی )دوگانه اسالم ـ استکبار( در سرفصلجریان جهت

 هاهای اساسی اداره کشور و نقش نیروی جوان متعهد در رفع آنی موجود در سرفصلهاچالش

 گانهایجاد دوگانه اسالم ـ استکبار و تحقق پیشرفت در ابعاد هفت



 

38 

 



 

39 

 «اصلی عنوان محتوای» در آنها اندراج و «ساختاری فرعی و عناوین محتوای» به دستیابی روند از کالن نمایی( 17شکل شماره 

 
 

 او یاصل غرض م،یمفاه یبرخ انتقال بلکه ستین کسانی هم با او، نظر در میمفاه نیا همه تیاهم و ارزش اما کندیم منتقل نیمخاطب به را یمختلف میمفاه خود، کالم در دهنیگو هر

 نیهمچن و است یزانیم چه به ه،یانیب میمفاه از کی هر تیاهم و ارزش که دهدیم نشان فوق، شکل لذا. کنندیم فراهم یاصل غرض انیب یبرا را نهیزم گر،ید یبرخ و هستند تکلم از

 یسنجنسبت از و شده «یفرع نیعناو» یریگشکل موجب گر،یکدی با «یتبع نیعناو» بیترک: است شده استنباط ندهیگو یاصل غرض مختلف، میمفاه نیا از چگونه که کندیم نیّمع

 همه که داد نشان شدهی ط روند. است دهیگرد مندرج( انقالب ندهیآ حال، گذشته،) یاصل عنوان در ،یساختار نیعناو سپس و دهآم دست به «یساختار نیعناو» ،یفرع نیعناو نیب

 دهها به که) «متعدد میهمفا» لیتبد روند شکل، نیا در لذا؛ گرفتند قرار «انقالب ندهیآ» و «انقالب حال» ،«انقالب گذشته» بخشِ سه از یکی در ،یوسائط چه با و چگونه هیانیب میمفاه

   .است مشاهده قابل «مفهوم سه» به( دیرسیم عنوان
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 مند از بیانیهتقریر قاعده .2

 در قالب عناوین  
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 عنوان اصلی:
 

 ترسیم گذشته، حال و آینده انقالب
 

[ انقالب از] سال چهل خب .بوده انقالب یندهیآ و حال و گذشته از یکلّ میترس کی «دوّم گام یهیّانیب» د،ینیبب

 1.انقالب یاصل مسائل به راجع شده یکلّ یرسازیتصو کی -مینشد اتیّجزئ وارد است، یکلّ میترس کی- گذشته

 (1)شکل شماره 

  

                                                
 01/03/1398رمضان  مبارک ماه از روز شانزدهمین در دانشجویان از جمعی دیدار در ـ بیانات 1
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 عناوین ساختاری:
 

 عظمت حادثه انقالب؛ 

 عظمت کارکرد انقالب؛  

 ؛عظمت نقش نیروی جوان متعهد 

 اندازی که باید به آن برسیمعظمت چشم. 
 

 :بوده تأکید مورد بیانیّه این در اصلی اصطالحبه ینقطه چهار

: بشود دقّت بشود، توجّه این به خواستیم نمیکنند، توجّه این به هاخیلی. «انقالب یحادثه عظمت»: اوّل ینقطه

 بعد، و تاریخی، مهمّ یبرهه آن در و جغرافیایی مشخّص ینقطه این در انقالب آمدن پدید خود هم انقالب؛ یحادثه

 .ماندگاری لحاظ از هم وقوع، لحاظ از هم انقالب، عظمت: است نقطه یک این بنابراین انقالب؛ ماندگاری

 اصرار که کسانی آن حرف مقابل ینقطه[ یعنی] ؛«امروز تا انقالب کارکرد و شدهطی راه عظمت»: دوّم ینقطه

 -کوتاه و مجمل طور به البتّه- را این بیانیّه این در بنده. بدهد ننشا خودش از کارکردی نتوانسته انقالب بگویند دارند

 در هم سیاسی، یزمینه در هم داشته؛ گوناگون هایزمینه در ممتاز و برجسته کامالً کارکرد انقالب نخیر، که کردم بیان

 یهمه یزمینه در قالبان. آزادی یزمینه در هم عدالت، یزمینه در هم علمی، یزمینه در هم اجتماعی، یزمینه

 .انقالب کارکردهای عظمت دوّم، ینقطه پس. داشته ایبرجسته کارکردهای المللیبین و ملّی و بشری مهمّ هایخواسته

 کجا به ما اینکه ؛«برسیم آن به باید که است اندازیچشم عظمت» است، نظر مورد بیانیّه این در که سوّم ینقطه

 .است کجا ما هدف کنیم، کار چه میخواهیم برسیم، میخواهیم

 مسئولیّت احساس کند، تعهّد احساس که جوانی جوانی؛ هر نه ؛«متعهّد جوان نیروی نقش عظمت»: چهارم ینقطه و

 مورد اندازچشم آن به رسیدن در و داریم رو پیش در که مسیری این در متعهّد جوان یعنی قشر این نقش عظمت. کند

 .نظر

 خیلی نمیشود بیانیّه یک در اجمال؛ به کردم عرض من البتّه[. کنیم بیان] خواستیم اینجا ما که است اینقطه چهار این

 حرفها این تعمیق و مطالعه و فکر و تفصیل برای جا لکن -نوشت باید کتاب دو یا کتاب یک- داد تفصیل را چیزها این

 (2)شکل شماره  1.دارد وجود

  

                                                
 01/0/1398رمضان  مبارک ماه از روز شانزدهمین در دانشجویان از جمعی دیدار در ـ بیانات 1
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 :اصلیاندراج عناوین ساختاری در عنوان 
 

 گذشته: الف(

 نقطه اول: عظمت اصل انقالب. الف/1

 نقطه دوم: عظمت کارکرد انقالب. الف/2

 
 حال ب(

 . نقطه تکمیلی: ترسیم وضعیت کنونی انقالبب/1

 . نقطه چهارم: عظمت نقش نیروی جوان متعهدب/2

 
 آینده ج(

 . نقطه سوم: عظمت چشم اندازی که باید به آن برسیمج/1

 
 (3)شکل شماره 

 

  مبانی و تعاریف الحاقیه:
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 محتوای عناوین ساختاری
 

 گذشته
 

« غرب مادی شرق مادی ـ»توسط انقالب به جای « اسالم ـ استکبار»ایجاد دو گانه جدید  :ـ عظمت اصل انقالب1

 های مدرنیته برای نابودی آن و ناکامی تالش

المللی و بشری( به دلیل حضور ی ملی و بینهاگانه )خواسته: پیشرفت در ابعاد هفتعظمت کارکرد انقالب ـ2

 امام و ملت در مدیریت کشور با محوریت جوانان اراده ایمانی

 
 حال

 

های غفلت از گیری انقالبی و چالشدستاوردهای ناشی از جهت :توصیف وضعیت کنونیتکمیلی:  محور *

 های اساسی اداره کشوردر سرفصل گیریجریانِ این جهت

با زیربنای عمیق ایمانی و معرفتی، به عنوان مهمترین نیروی جوان  :روی جوان متعهدعظمت نقش نیـ 3

 ظرفیت کشور و مسئول برداشتن گام دوم انقالب در هفت سرفصل اساسی
 

 
 آینده

 

های اساسی اداره کشور بر مبنای امید صادق، منشأ دستیابی به تغییرات در سرفصل انداز آینده:عظمت چشم ـ4

 ب در ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهورآرمان انقال
 

 

 
 (4)شکل شماره 

  



 

47 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ل بر محتوای عناوین    «اختاریس»استدال
 از طریق 

  «فرعی»ترکیب عناوین 
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 آن «فرعی»از طریق ترکیب عناوین  «اول گذشته اختاریس» استدالل بر محتوای عنوان
 

 

 ته.ضرورت شناخت صحیح از گذش ـ1/1

)آغاز « غرب مادی شرق مادی ـ»توسط انقالب به جای « اسالم ـ استکبار»عظمت وقوع: ایجاد دو گانه جدید  ـ2/1

 عصر جدید(

ها، بر اثر های شرق و غرب مدرنیته برای نابودی انقالب و خیانت به آرمانعظمت ماندگاری: ناکامی تالش ـ3/1

 قدرت ایمانی امام و ملت

 

 

 

شرق »توسط انقالب به جای « اسالم ـ استکبار»قالب: ایجاد دو گانه جدید عظمت اصل ان ـ1

 های مدرنیته برای نابودی آنو ناکامی تالش« غرب مادی مادی ـ

 

 

 (5)شکل شماره 

  

 نتیجه
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 آن «فرعی»از طریق ترکیب عناوین  «دوم گذشته اختاریس» استدالل بر محتوای عنوان
 

 

های جمهوری اسالمی در فضای مشکالت گیری پیشرفتشکلالف(  :ـ معیارهای ارزیابی کارکرد انقالب1/2

های انقالب؛ وابسته به شناخت عظمت پیشرفت؛ ب( فرسای فوق )تالش مدرنیته برای نابودی انقالب(طاقت

 هاهای مشابه در دیگر انقالبمقایسه کارکرد چهل ساله انقالب با مدت

یخی و حضور اراده ایمانی امام و ملت در مدیریت کشور با ـ علت کارکردهای انقالب: پایان تحقیر تار2/2

 محوریت جوانان 

 المللی و بشری(های ملی و بینـ ابعاد هفت گانه پیشرفت انقالب و نظام )در زمینه خواسته3/2

 

 

 
 

المللی و بشری( به های ملی و بینگانه )خواسته. عظمت کارکرد انقالب: پیشرفت در ابعاد هفت2

 امام و ملت در مدیریت کشور با محوریت جوانان ر اراده ایمانیدلیل حضو

 

 

 (6)شکل شماره 

  

 نتیجه
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 آن «فرعی»از طریق ترکیب عناوین  «تکمیلی حال اختاریس» استدالل بر محتوای عنوان
 

 

 سازی به عنوان فرایند جهانی در چهل سال دومپردازی و تمدنورود انقالب به مرحله دوم خودسازی جامعهـ */1

گیری انقالبی و ها و دستاوردها: تحقق پیشرفت بر مبنای جهتـ توصیف وضعیت کنونی انقالب بر محور داشته*/2

 مبارزه با استکبار(

های های انقالبی در سرفصلگیریها: غفلت از جهتها و چالشتوصیف وضعیت انقالب بر محور نداشتهـ */3

 اساسی اداره کشور(

 

 
 

گیری انقالبی و ف وضعیت کنونی(: دستاوردهای ناشی از جهتتکمیلی )توصی ساختار *

 های اساسی اداره کشوردر سرفصل گیریهای غفلت از جریانِ این جهتچالش

 

 (8)شکل شماره 

  

 نتیجه
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 آن «فرعی»از طریق ترکیب عناوین  «حال اختاریس» استدالل بر محتوای عنوان
 

 

یمانی، مهمترین ظرفیت کشور و مسئول برداشتن گام دوم انقالب جوانان مستعد، کارآمد و با زیربنای عمیق اـ 1/3

 در هفت سرفصل اساسی

 تأکیدهای خاص بر معارف الزم برای حرکت جوانان در گام دوم ـ 2/3

 

 

 

 

نقش نیروی جوان متعهد با زیربنای عمیق ایمانی و معرفتی، به عنوان مهمترین ظرفیت کشور و ـ 3

 ب در هفت سرفصل اساسیمسئول برداشتن گام دوم انقال

 

 (7)شکل شماره 

  

 نتیجه
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 آن «فرعی»از طریق ترکیب عناوین  «آینده اختاریس» استدالل بر محتوای عنوان
 

 

 ـ معرفی آرمان انقالب به ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهور1/4

سازی مردم و مسئوالن، مایوسهای عینی و شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن در ـ توصیه به امید متکی بر واقعیت2/4

 های هفت گانهبه عنوان ریشه و اولویت حاکم بر سرفصل

 توصیه به جوانان در هفت سرفصل اساسی اداره کشورـ 3/4

 

 

 
 

های اساسی اداره کشور بر مبنای امید صادق، انداز آینده: تغییرات در سرفصلعظمت چشم ـ4

 دن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهورمنشأ دستیابی به آرمان انقالب در ایجاد تم

 

 (9)شکل شماره 

 

 نتیجه
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ل بر محتوای عناوین   « فرعی»استدال
 از طریق 

 « تبعی»ترکیب عناوین 
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 آن «تبعی»از طریق ترکیب عناوین ساختار اول،  «فرعیِ» استدالل بر محتوای عناوین
 

 
 1نوان نگهبان انقالب و توسعه دهنده آنحرکت استوار در آینده توسط نسل جوان به ع ـ1/1/1

 2جلوگیری از تحریف آن توسط دشمن ـ2/1/1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ضرورت شناخت صحیح از گذشته1/1

 

 (10)شکل شماره 

                                                

ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما ی دیگران نمیتوان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزمودهی خود یا گوش سپردن به تجربهها را جز با تجربهعزیزان! نادانسته»ـ  1
های استوار در آینده، باید گذشته های شما است و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست کنید. برای برداشتن گامه دهههای آیندایم و شما خواهید دید. دههدیده

 «.ها درس گرفترا درست شناخت و از تجربه

ای قوی، تحریف و ای ناشناخته قرار خواهد گرفت.دشمنان انقالب با انگیزههها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیداگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ»ـ 2
ی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همهپردازی دربارهدروغ گاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و ی ابزاری گذشته و حت  ها برای آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده و آ
 .«نظامش نمیتوان شنیدپیاده

 نتیجه
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ـ شکستن چارچوب های جهان مادی )تقسیم جهان به شرق و غرب( و آغاز عصر جدید توسط انقالب 1/2/1

 1اسالمی

  2بی به جهان سه قطبی توسط انقالب اسالمیـ تبدیل جهان دو قط2/2/1

 3و تغییر مسیر جهان توسط انقالب، کانون توجه جهانیان« اسالم و استکبار»ـ ایجاد دوگانه 3/2/1

المللی با انقالب ب( فقدان های موجود ملی و بینـ آغاز انقالب از نقطه صفر در دو بُعد الف( ضدیت قدرت4/2/1

انقالب الهی و ترکیب جمهوریت و اسالمیت توسط حضرت امام در مقابل این هرگونه تجریه مشابه برای 

 4وضعیت

 5کننده بر ضد ستمهای انقالبـ تعداد محدود ملت5/2/1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرق مادی ـ »توسط انقالب به جای « اسالم ـ استکبار»ـ عظمت وقوع: ایجاد دو گانه جدید 2/1

 )آغاز عصر جدید(« غرب مادی
 

 

 (10شکل شماره )

                                                
ی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیُبرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکو»ـ  1 ها را ه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبآن روز که جهان میان شرق و غرب ماد 

 .«را اعالم نمود ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدیشکست؛ کهنگی کلیشه

ت ایران، جهان دو قطبی آن رپس آ»ـ  2  «.دوز را به جهان سه قطبی تبدیل کرنگاه انقالب مل 

ه ی برجستهپدیده« اسالم و استکبار»ی جدید های جدید قدرت، تقابل دوگانهو سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطب»ـ  3 ی جهان معاصر و کانون توج 
 .«نیان شدجها

: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که عالوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه»ـ  4 ال  ی صفر آغاز شد؛ او 
لین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه  ت نابسامان ار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتبر سر  ک -و نه به زور شمشیر خود-او  های غربی، و چه وضع بشد 

: هیچ تجربهافتادگی شرمداخلی و عقب ت و هر فضیلت دیگر. ثانیا  اوری و سیاست و معنوی  ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که ی پیشینی و راه طی شدهآور در علم و فن 
سرمشق و تجربه آغاز کردند کسیستی و امثال آن نمیتوانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی بدون های مارقیام

ت و ابزار ت و اسالمی  مام خمینی، به دست نیامد؛ و این نخستین درخشش انقالب ی بزرگ اهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشهو ترکیب جمهوری 
 .«بود

تهای زیر ستم، کماز میان همه»ـ  5 ت میگماردی مل  تی به انقالب هم    «.تر مل 

 نتیجه
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 1ها خیانت نکردهـ انقالب اسالمی؛ تنها انقالبی که از اصالت شعارها صیانت کرده و به آرمان1/3/1

 2های شرق و غرب مدرنیته برای نابودی انقالبـ ناکامی تالش2/3/1

های شدید دشمنیـ قدرت ایمانی ملت و رهبری آسمانی امام، عامل اصلی بقاء انقالب اسالمی در مقابل حجم 3/3/1

 3شرق و غرب

 4ها را حفظ کرده باشندهای انقالبی که آرمانتعداد محدود ملتـ 4/3/1

 

 
 

های شرق و غرب مدرنیته برای نابودی انقالب و خیانت به ـ عظمت ماندگاری: ناکامی تالش3/1

 ها، بر اثر قدرت ایمانی امام و ملتآرمان

 

 (10)شکل شماره 

 

  

                                                
ت ایران که بزرگ»ـ  1 ا انقالب ُپرشکوه مل  هترین و مردمیام  بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در ی ُپرافتخار را ترین انقالب عصر جدید است، تنها انقالبی است که یک چل 

مین مرحلهی وسوسهبرابر همه پردازی و ی خودسازی و جامعههایی که غیرقابل مقاومت به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دو 
دن  .«سازی شده استتم 

ا این واکنش ناکام ماند. چپ و راست  مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا تالش گسترده طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم و»ـ  2 اکنش نشان دهند، ام 
 .«تر شدندگون برای خفه کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیکو گونه

ت و رهبری آسو اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه»ـ  3 أن ما، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، ی امام عظیممانی و تأییدشدهی این مل  الش 
 ».شدپذیر نمیامکان

تهایی که به پا خاسته و انقالب کرده»ـ  4  .«های انقالبی را حفظ کرده باشندجز تغییر حکومتها، آرماناند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بهو در میان مل 

 نتیجه
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 آن «تبعی»از طریق ترکیب عناوین ساختار دوم،  «فرعیِ» عناوین استدالل بر محتوای
 

 
فرسای فوق )تالش مدرنیته برای های جمهوری اسالمی در فضای مشکالت طاقتگیری پیشرفتـ شکل1/1/2

 1نابودی انقالب(

های مشابه در دیگر تهای انقالب؛ وابسته به مقایسه کارکرد چهل ساله انقالب با مدـ شناخت عظمت پیشرفت2/1/2

 2هاانقالب
 

 

 

 

 
 

 ـ معیارهای ارزیابی کارکرد انقالب1/2

 
 

 هاهای امام، عامل عزت و پیشرفت در همه عرصهـ مدیریت جهادی مبتنی بر ایمان و آموزه1/2/2

حوریت ـ پایان انحطاط و تحقیر تاریخی و آغاز حضور اراده ملی در مدیریت کشور )جانمایه پیشرفت( با م2/2/2

 توانیمجوانان بر اساس روحیه ما می

 3شدنِ اتکا به توانایی داخلیـ تحریم، عامل همگانی3/2/2
 

 

 
 

ـ علت کارکردهای انقالب: پایان تحقیر تاریخی و حضور اراده ایمانی امام و ملت در 2/2
 مدیریت کشور با محوریت جوانان4

                                                
های بزرگ و افتخارات درخشان و های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، شاهد جهادفرسا، جمهوری اسالمی روز به روز گامی این مشکالت طاقتبه رغم همه»ـ 1

 «.آور در ایران اسالمی استهای شگفتپیشرفت

تهای مشابه در انقالبسالههای چهلعظمت پیشرفت»ـ 2 ت، با مد  ت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مد  های بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و ی مل 
 «.انقالب هند مقایسه شود

کاء به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد»ـ  3  «.به برکت تحریم دشمنان، ات 

ت عقب مانده بود، در مسیر پ»ـ  4 ت تحقیر شده و بشد  یشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشد 
ی را کهساالری تبدیل کرد و عنصر ارادهرژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ت کشور وارد کرد؛ ی پیشرفت همهمایهجان ی مل  جانبه و حقیقی است در کانون مدیری 

ت کرد؛ روحیه و باور آنگاه جوانان را میدان  «.را به همگان منتقل کرد« ما میتوانیم»دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیری 

 نتیجه
 

 نتیجه
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 1نگ هشت ساله در مقابل رژیم بعثی و پشتیبانان شرقی و غربی آنی معجزه پیروزی در جـ انقالب، پدیدآورنده1/3/2

های حیانی و اقتصادی و عمرانی در قبال ـ انقالب، موتور پیشران کشور در عرصه علم، فناوری، زیرساخت2/3/2

 2سهم صفر کشور در تولید علم و فناوری و صنعت بومی پیش از انقالب

 3رسانی توسط انقالبخارجی و موضوعات اجتماعی و خدمتسیاست داخلی و ـ به اوج رسیدن مشارکت مردمی در 3/3/2

ـ ارتقا شگفت آور بینش سیاسی مردم در موضوعات جهانی توسط انقالب، به معنای تعمیم روشنفکری 4/3/2

 4سیاسی از یک طبقه محدود به آحاد ملت

معنای تعمیم امکانات عمومی از پایتخت و عدالتی به ـ دستاوردهای افتخارآفرین انقالب در مبارزه با بی5/3/2

  5شهرهای بزرگ به سراسر کشور و تامین نیازهای اولیه و زیرساختی تا روستاها

  6ـ نارضایتی از کارکرد عدالت در کشور و نقش اساسی جوانان در اجرای عدالت به معنای واالی آن1/5/3/2

                                                
ت ارضی و حفاظت از مرز»ـ  1 ت کشور و تمامی  : ثبات و امنی  ال  ی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ها را کهاو  ساله و شکست ی پیروزی در جنگ هشتآماج تهدید جد 

 .«اش را پدید آوردرژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی

: موتور پیشران کشور در عرصه»ـ  2 اوری و ایجاد زیرساختثانیا  ی آن روز به روز فراگیرتر میشود. هزاران د که تا اکنون ثمرات بالندههای حیاتی و اقتصادی و عمرانی شی علم و فن 
ها های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و غیره، میلیونبنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزهشرکت دانش

ولی سوخت هستهها طرح بزرگ از قبیل: چرخهان واحد دانشگاهی در سراسر کشور، دهی دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزارکردهتحصیل های بنیادی، فناوری نانو، ای، سل 
اوری و ... با رتبهزیست کیفی، تبدیل ها برابر شدن صنایع از نظر های صنعتی، دههای نخستین در کل  جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شدن واحدفن 

اوری بومی، برجستگی محسوس در رشته ت در آن های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشتهصنعت مونتاژ به فن  اس پزشکی و جایگاه مرجعی  های مهم و حس 
اوری صفر  ی دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برایها نمونهو ده کشور به ارمغان آورد. ایران  پیش از انقالب، در تولید علم و فن 

 .«جز ترجمه هنری نداشتجز مونتاژ و در علم بهبود، در صنعت به

: مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه»ـ  3 ی و استکبارستیزی بههای داخلی، حضور در صحنهثالثا  اوج رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند  های مل 
تهای نیکوکاری که از پیش از انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد. پس از انقالب، مردم در مسابقهرسانیکمک الی  های رسانی در حوادث طبیعی و کمبودی خدمتها و فع 

 .«کننداجتماعی مشتاقانه شرکت می

: بینش سیاسی آحا»ـ  4 المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب آوری ارتقاء داد. تحلیل سیاسی و فهم مسائل بینی شگفتالمللی را به گونهد مردم و نگاه آنان به مسائل بینرابعا 
ت آن، مسئلهبخصوص آمریکا، مسئله تها و امثال آن را از انحصار طبقههای قلدر در امهای قدرتها و دخالتها و رذالتافروزیی جنگی فلسطین و ظلم تاریخی به مل  ی ور مل 

ی برای ی ساحتی کشور و همهای به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ این گونه روشنفکری میان عموم مردم در همهمحدود و عزلت گزیده های زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حت 
 .«نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت

: ک»ـ  5 هخامسا  همتا بر تارک نظام وهر بیی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گف 
ت آن است که دستاوردجمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است عدالتی در این چهار دهه، های مبارزه با بی. واقعی 

نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط های کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتختی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدبا هیچ دوره
لیهها در آخر فهرست و غالبا  محروم از نیازها بویژه مناطق دوردست و روستاکشور بود. مردم بیشتر شهر قی زیرساختی و خدمتهای او  ترین رسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار موف 
تهای جهان در جابه هحاکمی  سازی و ایجاد سازی و خانهست آن بوده است. آمار بزرگ راهدها به مناطق پاییننشین شهرجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور، و از مناطق مرف 

شک های دانشگاهی و سد  و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتا  افتخارآفرین است؛ بیمراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحد
ای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و الن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنهاین همه، نه در تبلیغات نارسای مسئو

 . «خلق است

ه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از این»ـ  6 ها است که در امید برای اجرای آن به شما جوان ها است و چشمالبت 
 .«ادامه بدان خواهم پرداخت
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خالق در فضای عمومی جامعه به دلیل شخصیت معنوی ی انقالب در افزایش عیار معنویت و اـ معجزه6/3/2

زار اخالق غربی توسط پهلوی و فضای رغم ایجاد لجنهای عمیق ایمانی در ملت، علیحضرت امام و ریشه

  1فاسد جهانی

ها به ناتوانی در برابر ـ برجستگی روزافزون در ایستادگی پرابهت در برابر استکبار، موجب اعتراف قدرت7/3/2

 2بانقال

 

 

 
 

 گانه پیشرفت انقالب و نظام ـ ابعاد هفت3/2

 المللی و بشری(های ملی و بین)در زمینه خواسته

 

 (11)شکل شماره 

  

                                                
ت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونه»ـ  1 : عیار معنوی  ی مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از ای چشمگیر افزایش داد. این پدیدهسادسا 

ی، در رأس کشوری قرار گرفت که مایهر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایهپیروزی انقالب، بیش از ه دار و عمیق بود. های ایمان مردمش بسی ریشههای ماد 
ج فساد و بی ط و های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخها به آن ضربهبندوباری در طول دوران پهلویهرچند دست تطاول تبلیغات مرو  القی غربی را به درون زندگی مردم متوس 

یژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. بخصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دل های مستعد و نورانی بو
س، با ذکر وهای جوانان در میدانمجاهدت های صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. ی برادری و ایثار همراه شد و ماجرادعا و روحیه های سخت از جمله دفاع مقد 

ی آنان دهدیآلود یا جسم آسیبشتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خونهای گوناگون جهاد میی دینی از عزیزان خود که به جبههپدران و مادران و همسران با احساس وظیفه
سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت های دینی رونقی بیرو شدند، مصیبت را با شکر همراه کردند. مساجد و فضاروبه

کنده شدبرای اردو روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و داری و پیاده. نماز و حج و روزههای جهادی و جهادسازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آ
فاق افتاده که سقوط اخالقی تر شده است؛ و اینروز بیشتر و با کیفیتجا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبهصدقات واجب و مستحب در همه ها همه در دورانی ات 

ت را در بخشش و تبلیغات ُپر حجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارروزافزون غرب و پیروان ای ی عالم منزوی کرده است؛ و این معجزههای عمدههای فساد، اخالق و معنوی 
ال و پیشرو است  .«دیگر از انقالب و نظام اسالمی فع 

هت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر »ـ  2 : نماد پر اب  تر شد. روز برجستهکار، روزبهخوار و جنایتقلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانسابعا 
ت ی آن در مقابل دولتناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشتهدر تمام این چهل سال، تسلیم ر و مستکبر، خصوصی  های متکب 

ها و پایمال اندازی به استقالل دیگر کشورهای انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دستی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم به شمار میرفته است. قدرتشدهختهشنا
ت ایران در فضای حیاتاند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراها برای مقاصد شوم خود دانستهکردن منافع حیاتی آن بخش انقالب توانست نخست ف به ناتوانی کردند. مل 

ت را از کشور براَند و پس از آن هم تا امروز از سلطهنشاندهدست ت جلوگیری کندی دوبارهی آمریکا و عنصر خائن به مل   .«ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شد 

 نتیجه
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 آن «تبعی»از طریق ترکیب عناوین ساختار تکمیلی،  «فرعیِ» استدالل بر محتوای عناوین
 
 

یند جهانی آزی به عنوان فرساپردازی و تمدنورود انقالب به مرحله دوم خودسازی جامعهـ  */1
 در چهل سال دوم1

 

 2)تصحیح خطا و نه تجدیدنظرپذیری( انعطاف در عین عدم انفعالـ */1/2

 3نقدپذیری در عین دست برنداشتن از ارزشهاـ */2/2

 4سازی(رغم نظامپذیری در عین جوشش انقالبی بر اساس نظریه نظام انقالبی )ادامه انقالب علینظمـ */3/2

  5عدم تحجر در عین پایبندی شدید به اصول و مرزیندی با دشمنان و رقبا،ـ */4/2

 6رد الابالی گری نسبت به خطوط اصلی به معنای توجه به فاصله با آرمانها با تاکید بر امکان تحقق آنهاـ */5/2

دامنه عمل  اقتدار در عین مهربانی و مظلومیت و شجاعت و صراحت در عین جوانمردی و مروت، معرفـ */6/2

 7ای انقالبجهانی و منطقه

                                                
مین مرحله»ـ  1 دنو جامعه ی خودسازیو اینک وارد دو   .«سازی شده استپردازی و تم 

ا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیستی تصحیح خطاای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آمادهانقالب اسالمی همچون پدیده»ـ  2 یش است، ام   .«های خو

ت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان به نقد»ـ  3 اسی  ا به هیچ بهانههای بیحرفها حس  ای از ارزشهایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم عمل میشمارد، ام 
 .«گیردآمیخته است، فاصله نمی

ه بیند،سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیانقالب اسالمی پس از نظام»ـ  4 ی نظام بلکه از نظری 
 .«کندانقالبی تا ابد دفاع می

ر و در برابر پدیده»ـ  5 ت پایبند و به مرزبندیجمهوری اسالمی، متحج  ا به اصول خود بشد  تهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، ام  های خود با رقیبان و دشمنان ها و موقعی 
اس است ت حس   .«بشد 

تها، همواره وجدانی میان بایدشک فاصلهمباالتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بیهرگز بی با خطوط اصلی خود»ـ  6 های آرمانخواه را عذاب ها و واقعی 
ا این، فاصله حضور نسل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه، با قدرت شک در آینده، با ها طی شده است و بیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارای طیداده و میدهد، ام 

 .«بیشتر طی خواهد شد

ی مظلوم بوده است. مرتکب افراط»ـ  7 ا مهربان و باگذشت و حت  ت ایران، قدرتمند، ام  ها است، نشده ها و جنبشی ننگ بسیاری از قیامهایی که مایهرویها و چپانقالب اسالمی مل 
ام، گلولهای حت  است. در هیچ معرکه یک نکرده و در همهی با آمریکا و صد  ل را شل  ه ضربت متقابل را محکم فرود آورده ی موارد، پس از حملهی او  ی دشمن از خود دفاع کرده و البت 

د. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان ورحم و خوناست. این انقالب از آغاز تا امروز نه بی گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده  ریز بوده و نه منفعل و مرد 
ت انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره ای در کنار مظلومان جهان، مایهی عمل جهانی و منطقهاست. این جوانمردی و مرو 

 .«چنین باد
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 1های عینی از پیشرفت معنادار در موضوع ایستادگی و مبارزه در برابر استکبارـ اشاره به نمونه*/7/2

 2گیری انقالبی و جهادیبندی اوصاف پیشرفت کشور به عنوان محصول جهتـ جمع*/8/2

 

 

 

 دستاوردها و هاداشته محور بر انقالب کنونی وضعیت توصیف ـ */2

 (استکبار با مبارزه و انقالبی گیریجهت مبنای بر پیشرفت تحقق) 

 

 

(12)شکل شماره 

                                                
ا با تفاوتی کامال  معنیهای مستکبران روبهد آغاز انقالب با چالشایران مقتدر، امروز هم مانن»ـ  1 ال بیگانه یا رو است، ام  دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عم 

ی رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع های جاسوسی بود، امروز چالش بر سر  حضور ایران مقتدر در مرزتعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه
الله و مقاومت در سراسر این ی حزبهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمینآمریکا از منطقه

های مقاومت ی ایرانی به نیروهای پیشرفتهیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالحمنطقه است؛ و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسل
ت ی سیاسی و ای مقابلهایران فائق آید، امروز بر است؛ و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی و مل 

تی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ه باز هم در رویارویی، شکست میخورد. ایران به برکت انقالب، اکنون در امنی  ها دولت معاند یا مرعوب میبیند و البت 
ت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسیجایگاهی متعالی و شایسته  .«های دشوار در مسائل اساسی خویش استگردنه ی مل 

ن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربهمحصول تالش چهل»ـ  2 ت، متدی  تی مستقل، آزاد، مقتدر، با عز  هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و مل 
اوریهای باال در دانشهای علمی، رکورددار در رسیدن به رتبهسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتدارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در م های مهم از قبیل: ها و فن 

ولهسته ت جوان کارآمد، و بسی های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعی  های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزهای و سل 
 «.های انقالبی و جهادی استگیریی جهتهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهویژگی

 نتیجه
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 1گیری مشکالت کنونی و کاهش سرعت کشور در مسیر آرمانهاـ غفلت از شعارها و جریان انقالبی، موجب شکل*/1/3
 2ستفاده نشده در کشورهای طبیعی و مادیِ اها و فرصتـ اشاره به فهرستی از ظرفیت*/2/3
 3های دانش جهانی و شکستن مرزهای علمبودن از مرحله فتح قلهپژوهش: عقبـ علم و */3/3

  4های ضد معنویت به جوانانهای پیشرفته به ابزاری خطرناک برای تهاجم کانونـ معنویت و اخالق: تبدیل رسانه*/4/3

گیری دو چالش بیرونی )تحریم( و درونی )عیوب ـ اقتصاد: عملکردهای ضعیف اقتصادی، موجب شکل*/5/3

 5های مدیریتی(ساختاری و ضعف

ـ عدالت و مبارزه با فساد: تصریح بر فاصله ژرف بین عملکرد فعلی نظام با وضع مطلوب عدالت و خطر فساد */6/3

 6برای مشروعیت نظام اسالمی

  7«دی و استقالل کشورآزا»لوحی درباره ـ استقالل و آزادی: خطر تأویل یا ساده*/7/3

                                                
هی به شعارو بدانید که اگر بی»ـ  1 فانه بود و خسارت-ساله نمیبود هایی از تاریخ چهلهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برههتوج  های شک دستاوردبی -هم بودبار که متأس 

 .«داشتهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمیانقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان

ی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میجز اینها، فرصتبه»ـ  2 ال کردن و بهرهدهد که مدیران کارآمد و ُپرانگیزه و خردمند میهای ماد  ی را با گیری از آن، درآمدتوانند با فع  های مل 
ت جهان، جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعی 

ی، بازار بزرگ منطقه درصد ذخایر معدنی جهان ۷دارای   ۱۵ای با داشتن است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ مل 
ت، سواحل دریایی طوالنی، حاصل ۶۰۰همسایه با  ع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخشمیلیون جمعی  تهای کشور است؛ خیزی زمین با محصوالت متنو  هایی از ظرفی 

تها دست  .«نخورده مانده استبسیاری از ظرفی 

ه»ـ  3 هما هنوز از قل   .«ها عبور کنیمترین رشتههای کنونی دانش در مهمها دست یابیم. باید از مرزهای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قل 

ت و ضد  اخالق نهاده است و همر خطرناکی در اختیار کانونای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیاهای رسانهابزار»ـ  4 های پاک اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای ضد  معنوی 
ی نونهاالن با بهره  .«بینیمها را به چشم خود میگیری از این ابزارجوانان و نوجوانان و حت 

سد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فا»ـ   5
ی بیی دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی، کمهااست. چالش بیرونی تحریم و وسوسه اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای اثر و حت 

تی ت داخلی، استفادهترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهاست. مهم مدیری  ی ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفی 
ت نیروی انسانی کشور، بودجه تها و وجود هزینهبندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتاندک از ظرفی  ی مسرفانه در صاد و عدم رعایت اولوی  های زائد و حت 

 .«ی ضعیف و امثال آن استی اینها مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقههای حکومتی است. نتیجهبخشهایی از دستگاه

ت آنها است؛ و این برای ی ویرانگر و ضربهی حکومتها عارض شود، زلزلهو نظامها و اگر در بدنه ی چرکین کشورهافساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده...»ـ  6 زننده به مشروعی 
تهای مرسوم و مبنائی تی فراتر از مشروعی  ینظامی چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعی  ت اجتماعی است، بسیار جد  ی است. وسوسهتر از دیگر نظامها تر و بنیانیتر از مقبولی 

ی در َعَلوی الم( کسانی را لغزاند، پس خطر ُبروز این تهدید در جمهوری اسالمی المؤمنین )علیهترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرمال و مقام و ریاست، حت  الس 
انتظار آنها ی کشور، چشمبا این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده وده و نیست؛...زیستی میدادند، هرگز بعید نبی زهد انقالبی و سادههم که روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه

یم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، دارای فاصله تها بتپد و از ای ژرف است. در جمهوری اسالمی، دلهای مسئوالن بهاست صریحا  میگو طور دائم باید برای رفع محرومی 
ت بیمناک باشد. در جمهوری اسالمی کسب ثروت نه شکافهای ا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به عمیق طبقاتی بشد  تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، ام 

ت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نعدالتی میخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیویژه رو مورد قبول نیست. این سخنان در هیچیازمند حمایت، بهانجامد، بشد 
 «.قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است

بهاین ثمر شجره»ـ  7 ف به حر -مخصوصا  دولت جمهوری اسالمی-لوحانه و بعضا  مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. همه های سادهی انقالب را با تأویل و توجیهی طی  است از موظ 
نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای « آزادی»نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و « استقالل»ی وجودند. بدیهی است که آن با همه

 .«الهی و حقوق عمومی تعریف شود
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  1ـ روابط خارجی: خطر پیشنهادهای دروغ و خدعه آمیز دشمن در روابط خارجی*/8/3
 2ی ترویج سبک زندگی غربی در ایرانجانبهجبران و همههای بیـ سبک زندگی: زیان*/9/3
 
 
 

 ها ها و چالشـ توصیف وضعیت انقالب بر محور نداشته* /3

 های اساسی اداره کشور(ای انقالبی در سرفصلهگیری)غفلت از جهت

 

 (12)شکل شماره 

 

                                                
 .«امل فریب و خدعه و دروغ استسردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموما  ش»ـ  1

جبران کنم که تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بیگذارم و به همین جمله اکتفا میمی باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر واسخن الزم دراین»ـ  2
ت ما زده است  .«اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و مل 

 نتیجه
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 آن «تبعی»از طریق ترکیب عناوین ساختار سوم،  «فرعیِ» استدالل بر محتوای عناوین

 
ها، مسئول برداشتن گام دوم در مسیر پیشبرد انقالب بر اساس تجارب ـ جوانان از همه اقشار و در همه عرصه1/1/3

 1فکر انقالبی و عمل جهادی گذشته و روحیه و

 2ـ نیروی انسانی جوان، مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق ایمانی، مهمترین ظرفیت کشور2/1/3

 

 
 

ـ جوانان مستعد، کارآمد و با زیربنای عمیق ایمانی، مهمترین ظرفیت کشور و مسئول برداشتن 1/3

 گام دوم انقالب در هفت سرفصل اساسی

 
 

 (12)شکل شماره 

                                                
ی انقالب اسالمی است، انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام سالههای عمده در سرگذشت چهلها بخشی محدود از سرفصلنان عزیز! اینجوا»ـ  1

م را در پیشبرد آن بردارید. ا راه طی شده فقط قطعه بزرگ دو  ی این مسیر که به گمان زیاد، به جمهوری اسالمی است. دنبالههای بلند نظام ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانام 
االن جدشواری  گذشته ت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فع  های ی میدانوان، در همهها نیست، باید با هم 

ت و عدالت، باید شانهی و نیز در عرصهالمللسیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین ت دهند، از تجربههای دین و اخالق و معنوی  های گذشته بهره ها و عبرتهای خود را به زیر بار مسئولی 
 .«ی اسالمی بسازندکار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهی انقالبی و عمل جهادی را بهگیرند، نگاه انقالبی و روحیه

ت جوان زیر مهم»ـ  2 ت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعی  ی از آن نتیجه ۴۰ترین ظرفی  ی موج سال که بخش مهم 
تی ایجاد شده در دهه میلیون نفر دارای تحصیالت عالی،  ۱۴سالگی، نزدیک به  ۴۰و  ۱۵ی میلیون نفر در سنین میانه ۳۶است، فرصت ارزشمندی برای کشور است.  ۶۰ی جمعی 

م جهان در دانشرتبه ق و ی انقالبی رشد کرده و آمادهآموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیهی دو  ی تالش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محق 
ی با آن مقایسه نمیها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوختهعتی و ... اشتغال دارند؛ اینهای علمی و فرهنگی و صناندیشمندی که به آفرینش  .«تواند شدی ماد 

 نتیجه
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استفاده نشده کشور در دهه دوم های برداری از دستاوردهای گذشته و ظرفیتـ ضرورت توجه جوانان به بهره1/2/3

 1اندازچشم

، خطای «بازگشت مشکالت اقتصادی به تحریم و مقابله نظام با استکبار و ضرورت تسلیم در برابر دشمن»ادعای ـ 2/2/3

سازان و افکار گیران و تصمیمهای فکر خارجی به تصمیماء کانوننابخشودنی و تحلیل سراپاغلطِ ناشی از الق

  2عمومی

  4... 3ـ بحثی درباره گذشته انقالب با جوانان برای حرکت استوار در آینده3/2/3

 

 

 
 

 برای جوانان در گام دوم تأکیدهای خاص بر معارف الزم ـ2/3

 

 (12)شکل شماره 

                                                
تهای استفاده نشده»ـ  1 ل جهان است. بی طبیعی و انسانی در رتبهگفته شده است که ایران از نظر ظرفی  عیب بزرگ را شک شما جوانان مؤمن و ُپرتالش خواهید توانست این یی او 

م چشمبرطرف کنید. دهه ی تاوردبرداری از دسانداز، باید زمان تمرکز بر بهرهی دو  تهای استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد مل  های گذشته و نیز ظرفی 
 .«ارتقاء یابد

ت تحریم هم »اخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که ها در دحلی راهجوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه»ـ  2 مشکالت اقتصادی صرفا  ناشی از تحریم است و عل 
خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، « ی گرگ استزدن بر پنجهحل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسهمقاومت ضد  استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه

ا منشأ آن، کانونزدگان داخلی صادر میگاه از زبان و قلم برخی غفلتهرچند  گیران و افکار عمومی سازان و تصمیمی خارجی است که با صد زبان به تصمیمهای فکر و توطئهشود، ام 
 .«شودداخلی القاء می

ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزمودهنمیی دیگران ی خود یا گوش سپردن به تجربهها را جز با تجربهعزیزان! نادانسته»ـ  3
ید گذشته های استوار در آینده، بابرای برداشتن گام. های شما است و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست کنیدهای آینده دههایم و شما خواهید دید. دههدیده
 «.ها درس گرفتست شناخت و از تجربهرا در

 ـ  برخی وظائف جوانان به صورت خاص مورد تاکید دوباره معظم له قرار گرفته که عناوین آنها به شرح ذیل است: 4
 رد الابالی گری نسبت به خطوط اصلی به معنای توجه به فاصله با آرمانها با تاکید بر امکان تحقق آنها ـ 

 ماندگی شدید ناشی از دوران پهلوی و قاجارها و مرزهای کنونی دانش، به دلیل عقببمثابه یک جهاد برای رسیدن به قله« شتاب باالی حرکت علمی»ه از جوانان برای ـ مطالب
 روی جوان، دانا، مومن و مسلط بر علوم اقتصادی در دولت در دوران پیشـ تحقق این مقصد از  طریق فعالیت مجموعه

 تصریح بر فاصله ژرف بین عملکرد فعلی نظام با وضع مطلوب عدالتـ 
 های گوناگون کشور توسط جوانان مومن و انقالبی و دانا و کاردانها و قوانین فوق به مدیریت بخشـ وابستگی اجرای شایسته سیاست 

 بخش مجاهده همه جانبه و هوشمندانه جوانان با آنران، ضرورتی ترویج سبک زندگی غربی در ایجانبهجبران و همههای بیای مجمل به زیاناشارهـ 

 نتیجه
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 آن «تبعی»از طریق ترکیب عناوین تار چهارم، ساخ «فرعیِ» استدالل بر محتوای عناوین

 
1/41  معرفی آرمان انقالب به ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهورـ  

 

 

 2انداز آینده در صورت فقدان امید )امید، کلید اساسی همه قفلها(ناممکن بودن حرکت به سوی چشمـ 1/2/4

 3عینی و احتراز از امید کاذب و فریبنده ضرورت امید صادق و متکی به واقعیت هایـ 2/2/4

و اشاره به ابعاد گوناگون « مایوس سازی مردم و مسئوالن از آینده»های داخلی: سیاست تبلیغی دشمن و دنباله ـ3/2/4

 4این سیاست

های امیدبخش، به عنوان ضرورت پیشگامی جوانان برای شکستن این محاصره تبلیغاتی با تکیه به نشانهـ 4/2/4

 5ای ترین جهادخستین و ریشهن

 

 

 

های عینی و شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن در ـ توصیه به امید متکی بر واقعیت 2/4

 گانههای هفتسازی مردم و مسئوالن، به عنوان ریشه و اولویت حاکم بر توصیهمایوس

 

 (13)شکل شماره 

                                                

ن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه( است، نزدیک ک»ـ  1  «نید.و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمد 

ا پیش از همه چیز، نخستین توصیه»ـ  2  . «توان برداشتی قفلها، هیچ گامی نمینه به آینده است. بدون این کلید اساسی  همهی من امید و نگاه خوشبیناام 

تهای عینی است. اینآنچه می»ـ  3 کی به واقعی  ا خود و همه را از نومیدی بیجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستهگویم یک امید صادق و مت  جا و ترس کاذب نیز ام، ام 
 .«دارمام و برحذر میبرحذر داشته 

السیاست تبلیغی و رسانه -و اکنون مانند همیشه-در طول این چهل سال »ـ  4 ی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. های آن، مأیوسترین برنامهای دشمن و فع  سازی مردم و حت 
تها، پنهان کردن جلوهای دروغ، تحلیلخبر نات بزرگ، برنامهههای مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعی  ی های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محس 

ه دنبالههمیشگی هزاران رسانه ت ایران است؛ و البت  ها در خدمت دشمن اند که با استفاده از آزادیهای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان مل 
 .«کنندمیحرکت 

ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین گام در شکستن این محاصرهشما جوانان باید پیش»ـ  5
های ها است و دست و دلهای انقالب بسی فراتر از ریزشدر برابر چشم شما است. رویش -ها اشاره شدکه به برخی از آن-های امیدبخش ترین جهاد شما است. نشانهایو ریشه

ها با چشم تکریم و احترام های ایرانی، در بسیاری از عرصهدوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارامین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه
ت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بی نگرد.می  .«فرینیدآقدر خود را بدانید و با قو 

 نتیجه
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 بمثابه یک جهاد « شتاب باالی حرکت علمی»ور(: علم و پژوهش )به عنوان آشکارترین وسیله عزت یک کشـ 1/3/4

توصیف دانش به عنوان آشکارترین وسیله عزت و قدرت کشورها و آثار آن در تسلط دویست ساله ـ 1/1/3/4

 1مانده در علمغرب بر اقتصاد و سیاست و سبک زندگیِ کشورهای عقب

 2ای غرب از آنهضرورت جوشاندن چشمه دانش در کشور بدون سوء استفادهـ 2/1/3/4

ماندگی شدید بمثابه یک جهاد، به دلیل عقب« شتاب باالی حرکت علمی»مطالبه از جوانان برای ـ 3/1/3/4

 3ناشی از دوران پهلوی و قاجار

شدن معنوی»های ضدمعنویت از طریق معنویت و اخالق )به عنوان نیاز اساسی جامعه(: ستیز معقول با کانونـ 2/3/4

 های فراگیر و پیشرفته با تاکید بر مساله رسانه« دادن به نهادهای اجتماعی مرتبطدانمی»و « منش حکومت

های فردی ها(، جهت دهنده همه حرکتها( و اخالق )رعایت فضیلتکردن ارزشمعنویت )برجستهـ 1/2/3/4

 4و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه

ها در امعه از طریق رفتار غیر دستوری حکومتضرورت جهاد برای رشد بیشتر معنویت و اخالق در ج ـ2/2/3/4

دادن به نهادهای اجتماعی مرتبط و ستیز معقول با میدان»و « منش اخالقی و معنوی حکومت»دو بُعد 

 5«های ضد معنویتکانون

مدت به دلیل تبدیل مدت و میانهای کوتاهوظایف سنگین دستگاههای حکومتی در قالب برنامهـ 3/2/3/4

 6های ضد معنویت به جوانان پیشرفته به ابزاری خطرناک برای تهاجم کانونهای رسانه

                                                
ت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و علم و پژوهش: دانش، آشکارترین وسیله»ـ  1 ی عز 

مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد های اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقباله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیاننفوذ و قدرت دویست س
 .«ها را به دست گیردآن

دا  به نیاز کشور »ـ  2  «.ورزیمی دانش در میان خود اصرار میبه جوشاندن چشمهما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤک 

ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم، ولی این شتاب ...»، به آنجا منتقل شده است.( «ترسیم وضعیت کنونی انقالب»ـ )بخش اول فراز به دلیل ارتباط با قسمت  3
ت باال ادامه یابد تا آن عقبباید سال ر و جانب همواره به دانشگاهافتادگی جبران شود. اینها با شد  ی در این باره تذک  ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جد 

ت بیشتر و همچون یک جهاد دام، ولی اینک مطالبههشدار و فراخوان داده ر پیش گیرید. سنگ بنای یک انقالب ی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولی 
ت بیمناک است ناکام پاخیزید و دشمن بدخواه و کینهای نیز داده است. بهعلمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل: شهدای هسته توز را که از جهاد علمی شما بشد 

 .«سازید

ت به معنی برجسته کردن ا»ـ  4 ت و اخالق: معنوی  ل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخالق به معنی رعایت فضلیترزشمعنوی  هایی، های معنوی از قبیل: اخالص، ایثار، توک 
ت و اخالق، جهت ات نیکو است. معنوی  الی حرکتی همهدهندهچون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقی  تهای ها و فع  ی 

ی با کمبود م میفردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حت  ی، جهن  ی با برخورداری ماد  ی، بهشت میسازد و نبودن آن حت  شعور معنوی . آفریندهای ماد 
  «.آوردکند برکات بیشتری به بار میو وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد 

ه با دستور و فرمان به دست گمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و جهاد، بدون همراهی حکومتیاین، ب»ـ  5 ت، البت  ها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخالق و معنوی 
ال  خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داآید، پس حکومتنمی ا او  شته باشند، و ثانیا  زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به ها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، ام 
ت و اخالق، به شیوههای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانوننهاد میهای ضد  معنوی  ها مردم را با زور و فریب، ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهن 

می کنند  .«جهن 

های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که دستگاه»، به آنجا منتقل شده است.( «ترسیم وضعیت کنونی انقالب»خش اول فراز به دلیل ارتباط با قسمت ـ )ب 6
ت از اشخاص و نهاد ه به معنی رفع مسئولی  های کوتاه ها برنامهی پیش رو باید در این بارهکومتی نیست. در دورههای غیرحباید هوشمندانه و کامال  مسئوالنه صورت گیرد؛ و این البت 

ت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ ان ت و میان مد   .«اللهشاءمد 
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های های اقتصاد مقاومتی از طریق تهیه برنامهناپذیری(: تحقق سیاستاقتصاد )به عنوان عامل مهم سلطه ـ3/3/4

 اجرایی توسط مجموعه جوان مومن و مسلط بر علوم اقتصادی در دولت

ای برای تحقق اهداف جامعه ناپذیری کشور و وسیلهاد قوی به عامل مهم و کلیدی در سلطهتوصیف اقتصـ 1/3/3/4

 1اسالمی

تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف »تاکید مکرر بر تقویت اقتصاد بر اساس ـ 2/3/3/4

 2، ناشی از تاثیر شگرف آن بر زندگی جامعه«غیرمسرفانه و مناسبات مدیریتی معقول

گرایی بنیان، مردمی، برونزا، مولد، دانشراه حل مشکل، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی )درونـ 3/3/3/4

 3های اجرایی و اقدام با نشاط و قوت توسط دولت های داخلی(از طریق تهیه برنامهبر اساس ظرفیت

بر علوم اقتصادی در دولت  ی جوان، دانا، مومن و مسلططریق فعالیت مجموعه تحقق این مقصد ازـ 4/3/3/4

 4رودر دوران پیش

                                                
ت ینقطه قوی، اقتصاد. است کنندهتعیین کلیدی   ینقطه یک اقتصاد: اقتصاد»ـ  1  و ضعف ینقطه ضعیف، اقتصاد و است کشور نفوذناپذیری و ناپذیریسلطه مهم   عامل و قو 

ات در غنا و فقر. است دشمنان دخالت و سلطه و نفوذ ساززمینه ی  ات و ماد  ه اقتصاد. میگذارد اثر بشر، معنوی  ا نیست، اسالمی یجامعه هدف البت   نمیتوان آن بدون که است ایوسیله ام 
 . «رسید هدفها به

ت، و انبوه تولید رب مبتنی که کشور مستقل   اقتصاد تقویت بر تأکید»ـ  2 تی مناسبات و اسراف،بی و اندازهبه مصرف و محور،عدالت توزیع و باکیفی   سالهای در و است خردمندانه مدیری 
)ادامه این فراز  به دلیل ارتباط با  .«بگذارد جامعه فردای و امروز زندگی بر میتواند اقتصاد که است شگرفی تأثیر همین خاطربه شده، تأکید آن بر و تکرار بارها اینجانب سوی از اخیر

 ، به آنجا منتقل شده است.(«ترسیم وضعیت کنونی انقالب»قسمت 

ه آن بخشهای یهمه برای اجرائی هایبرنامه باید که است مقاومتی اقتصاد سیاستهای مشکالت، این حل  راه»ـ 3 ت، احساس و کاری نشاط و قدرت با و تهی   پیگیری دولتها در مسئولی 
د کشور، اقتصاد زاییدرون. شود اقدام و یگری و اقتصاد کردن مردمی آن، شدن بنیاندانش و شدن مول  تهایی از استفاده با گراییبرون دولت، نکردن تصد   شد، اشاره آن به قبال   که ظرفی 

  . «است هاحلراه این مهم   بخشهای

ط و مؤمن و دانا و جوان یمجموعه یک گمانبی»ـ  4 ت میدان باید روپیش   دوران. برسند مقاصد این به توانست خواهند دولت درون در اقتصادی هایدانسته بر مسل  الی   چنین فع 
 .«باشد ایمجموعه
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های نظام درباره عدالت و عدالت و مبارزه با فساد )به عنوان هدف نظام و عامل مشروعیت(: تحقق سیاستـ 4/3/4

  1های قاطعمبارزه با فساد توسط جوانان مومن و پاک و دستگاه

دائمیِ دستگاهی کارآمد و تیزبین و قاطع در سه  مبارزه با فساد )به عنوان عامل مشروعیت(: حضورـ 1/4/3/4

  2الطبع برای مبارزه با فسادهای مومن و پاک و منیعقوه با انسان
بخش حضور دائمیِ لغزش مسئوالن حتی در حکومت علوی در برابر وسوسه مال و مقام و ریاست، ضرورتـ 1/1/4/3/4

 3رزه با فساددستگاهی کارآمد و تیزبین و قاطع در سه قوه برای مبا

 4نسبت بسیار کمتر فساد در مسئوالن جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری کشورهاـ 2/1/4/3/4

بخش مواظبت فردی و طهارت اقتصادی به عنوان شرط مشروعیت همه مقامات در جمهوری اسالمی، ضرورتـ 3/1/4/3/4

  5ا رشد آنهای نظارتی در پیشگیری از نطفه فساد و مبارزه بقاطعیت دستگاه

  6های نورانیالطبع با دستان پاک و دلهای با ایمان و جهادگر و منیعمبارزه با فساد، نیازمند انسانـ 4/1/4/3/4

توجه به محرومین، رفع شکاف عمیق »عدالت )در صدر اهداف نظام(: اجرای سیاست نظام مبنی بر ـ 2/4/3/4

 ط جوانان مومن و کاردان توس« طبقاتی و تبعیض در توزیع منابع عمومی و...
 7جانبه نظام برای استقرار عدالتمبارزه با فساد، بخشی از تالش همهـ 1/2/4/3/4

ای برای حاکمان در همه زمانها و مکانها و لو از طریق تحقق نسبی عدالت در صدر اهداف اولیه پیامبران و فریضه ـ2/2/4/3/4

 8(اهلل تعالی فرجهعجل عصر)تحقق کامل عدالت، موکول به حکومت حضرت ولی

نمایی های بلند جمهوری اسالمی در راه عدالت و ضرورت فعالیت بیشتر برای تشریح آن در برابر توطئه واژگونهگامـ 3/2/4/3/4

 9و سکوت

البی های گوناگون کشور توسط جوانان مومن و انقها و قوانین فوق به مدیریت بخشوابستگی اجرای شایسته سیاستـ 4/2/4/3/4

 10و دانا و کاردان

                                                
 «...یکدیگرند ملزوم و الزم دو این: فساد با مبارزه و عدالت»ـ  1
یژه در درون و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع د»ـ  2 ر قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بو

 ، به آنجا منتقل شده است.(«ترسیم وضعیت کنونی انقالب»)متن این فراز  به دلیل ارتباط با قسمت  .«های حکومتیدستگاه
ی در َعَلویوسوسه»ـ  3 الم( کسانی را لغزاند، پس خطر ُبروز این تهدید در تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین )علیهترین حکومت ی مال و مقام و ریاست، حت  الس 

ی زهد انقالبی و ساده زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه
یژه در درون دستگاهتیز  .«های حکومتیبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بو
ه»ـ  4  کمتر بسی بود، فسادپرور و ادفس سرتاپا که طاغوت رژیم با بخصوص و دیگر کشورهای از بسیاری با مقایسه در اسالمی جمهوری حکومت کارگزاران میان در فساد نسبت البت 

ی ولی اند،داشته نگاه را خود سالمت غالبا   نظام این مأموران بحمدالله و است  .«است قبول قابل غیر هست آنچه حت 
ت شرط اقتصادی طهارت که بدانند باید همه»ـ  5  از و بگریزند حرام یلقمه از و دباشن برحذر حرص شیطان   از باید همه. است اسالمی جمهوری حکومت مقامات یهمه مشروعی 

ت با باید دولتی و نظارتی هایدستگاه و بخواهند کمک بارهدراین خداوند ت، و قاطعی  اسی   «.کنند مبارزه آن رشد با و پیشگیری فساد ینطفه تشکیل از حس 
بعمنیع و جهادگر، و باایمان انسانهایی نیازمند مبارزه این»ـ  6  .«است نورانی لهایید و پاک دستانی با الط 
 «.برد کار به عدالت استقرار راه در باید اسالمی جمهوری نظام که ایجانبههمه تالش از است اثرگذاری بخش مبارزه این»ـ  7
ه هدفهای صدر در عدالت»ـ  8 لی  س یاکلمه این، است؛ جایگاه و شأن همان دارای نیز اسالمی جمهوری در و است الهی بعثتهای یهمه یاو   هاسرزمین و زمانها یهمه در مقد 

ر( ارواحنافداه) عصرولی   حضرت حکومت در جز کامل، صورتبه و است یژه همه یعهده بر ایفریضه و ممکن وقت همه و جا همه نسبی، صورتبه ولی شد نخواهد میس   بو
 .«است قدرتمندان و حاکمان

ه و رفت؛ کوتاه ایاشاره بدان قبال   که است برداشته بلندی گامهای راه این در ایران اسالمی جمهوری»ـ  9  یتوطئه و گیرد صورت بیشتری کارهای باید آن تشریح و توضیح در البت 
ی یبرنامه اکنون که سازیپنهان و سکوت الاقل و نماییواژگونه ، به «وضعیت کنونی انقالبترسیم »)ادامه این فراز  به دلیل ارتباط با قسمت  .«گردد خنثی است، انقالب دشمنان جد 

 آنجا منتقل شده است.(
 -نیستند کم بحمدالله که- کاردان و دانا و انقالبی و مؤمن جوانان به کشور گوناگون بخشهای یاداره زمام اگر و است؛ جوانها شما به امید چشم آن، یشایسته اجرای برای ولی»ـ  10

 «.لهشاءالان شد؛ خواهد برآورده امید این شود، سپرده
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جانبه از این دو توسط های اسالمی و عطیه الهی(: ضرورت حراست همهاستقالل و آزادی )به عنوان ارزشـ 5/3/4

 دولت و ملت

های جهان( و آزادی )حق تصمیم و اندیشه و عمل توصیف استقالل )آزادی ملت از تحمیل قدرتـ 1/5/3/4

 1ها در تامین آنهای اسالمی و عطیه الهی و وظیفه حکومتبرای افراد جامعه( به عنوان ارزش

عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن )بر اساس عزت حکمت مصلحت(: رد مذاکره با امریکا و ـ 6/3/4

 نشینی در برابر اروپاتکلیف دولت در عدم هراس و عقب

در « عزت حکمت مصلحت»فروعی از اصل  به مثابه« عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن»ـ 1/6/3/4

 2روابط بین المللی

جویانه بر اساس نشینی، مرزبندی، برخورد حکیمانه و مصلحتتکلیف دولت در عدم هراس و عقبـ 2/6/3/4

 3اعتمادگر و غیرقابلهای اروپایی خدعهعزت ملی در برابر تعدادی از دولت

بار مادی و معنوی در صورت مورد امریکا و آثار زیانعدم امکان حل هیچ یک از مشکالت در ـ 3/6/3/4

 4مذاکره با آن

 سبک زندگی: ضرورت مجاهده همه جانبه و هوشمندانه جوانان با سبک زندگی غربیـ 7/3/4

ی ترویج سبک زندگی غربی در ایران، جانبهجبران و همههای بیای مجمل به زیاناشارهـ 1/7/3/4

 5و هوشمندانه جوانان با آن بخش مجاهده همه جانبهضرورت

 

 
 

 ـ توصیه به جوانان در هفت سرفصل اساسی 3/4
 

 (13)شکل شماره 

                                                
ی استقالل: آزادی و استقالل»ـ  1 ت آزادی معنی به مل   و کردن عمل و گیریتصمیم حق   معنایبه اجتماعی آزادی و. است جهان گرسلطه قدرتهای زورگویی و تحمیل از حکومت و مل 

هع دو هر این و انداسالمی ارزشهای یجمله از دو هر این و است؛ جامعه افراد یهمه برای اندیشیدن ل کدام هیچ و یندانسانها به الهی یطی   حکومتها. نیستند مردم به حکومتها تفض 
ف ت. اندجنگیده آن برای که میدانند بیشتر کسانی را استقالل و آزادی منزلت. اند دو این تأمین به موظ   کنونی آزادی و استقالل. است آنها یجمله از خود یسالهچهل جهاد با ایران مل 

ت رفیع هایرتبه در همه ولی جوان، غالبا   است؛ فداکار و شجاع و واال انسان هزار صدها آورد  خون بلکه دستاورد، می،اسال ایران )ادامه این فراز  به دلیل ارتباط با قسمت  .«انسانی 
 ، به آنجا منتقل شده است.(«ترسیم وضعیت کنونی انقالب»

ت»ـ  2 ی، عز  ت،» اصل   از هاییشاخه سه، هر این: دشمن با مرزبندی خارجی، روابط مل   هاییپدیده شاهد امروز جهانی، یصحنه. اندالمللیبین روابط در «مصلحت و حکمت، عز 
ق که است  در آمریکا یهاسیاست شکست صهیونیسم؛ و آمریکا یسلطه برابر در مقاومت الگوی اساس بر اسالمی بیداری نهضت جدید تحر ک: ظهورند یآستانه در یا یافته تحق 

 .سلطه جهان سراسر در آن وسیع بازتاب و آسیا غرب در اسالمی جمهوری سیاسی یقدرتمندانه حضور گسترش منطقه؛ در آنها خائن همکاران شدن گیرزمین و آسیا غرب یمنطقه
ت مظاهر از بخشی اینها  .«دآمنمی دست به جهادی مدیران حکمت و شجاعت با جز که است اسالمی جمهوری عز 

ت امروز»ـ  3  با آنها با را خود مرزبندی باید اسالمی جمهوری دولت. میداند اعتماد قابل غیر و گرخدعه نیز را اروپایی دولتهای از تعدادی کار،جنایت آمریکای بر عالوه ایران مل 
ت ی و انقالبی ارزشهای از کند؛ حفظ دق  ت حال،همه در و نهراسد؛ آنان وچپ تهدیدهای از نکند؛ نشینیعقب هم گام یک خود، مل  ت و کشور عز   و باشد داشته نظر در را خود مل 

ه و جویانهمصلحت و حکیمانه  .«کند حل آنان با را خود حل   قابل مشکالت انقالبی، موضع از البت 

ر مشکلی هیچ حل   آمریکا مورد در»ـ  4 ی زیان جز آن با مذاکره و نیست متصو   .«داشت اهدنخو محصولی معنوی و ماد 

 میطلبد هوشمندانه و جانبههمه جهادی آن، با مقابله ؛به  آن قسمت منتقل شده است.( «ترسیم وضعیت کنونی انقالب»)قسمت اول فراز به دلیل ارتباط با بخش  :زندگی سبک»ـ  5
 .«است جوانها شما به آن در امید چشم باز که

 نتیجه
 



 

71 

میان گذشته و حال و آینده انقالب در قالب یک مفهوم مرکب؛ مبیّن  سنجینسبت

 : محتوای عنوان اصلی بیانیه

 «های اداره کشورگیری انقالبی )درگیری اسالم با استکبار( در سرفصلجریان جهت»
 

ی را شکست و دوگانه اسالم و  انقالب اسالمی در گام اول خود )گذشته( تقسیم عاَلم به شرق و غرب ماد 
گیری ایمانی و اش را ناکام گذاشت و با همین جهتهای مدرنیته برای نابودیاستکبار را پدید آورد و تالش

گانه رقم بزند. اما برای برداشتن گام دوم در مسیر حرکت هایی را در ابعاد هفتمحوریت جوانان موفق شد پیشرفت
روبروست. منشأ این  1هاییبه سمت آمادگی برای ظهور از طریق ایجاد تمدن نوین اسالمی )آینده(، با چالش

م اول را رقم زد ــ در هفت سرفصل اساسی گیری انقالبی ــ که گاها، این واقعیت است که همان جهتچالش
اداره کشور جریان نیافته است )حال(. لذا جوانان متعهد به عنوان مهمترین ظرفیت کشور باید با امید صادق، 

بدهند تا با حصول « ه کشورگیری انقالبی در سرفصلهای ادارتحقق جهت»های خود را به زیر بار مسئولیت  شانه
ن  گانه، گام دوم انقالب برداشته شود.های هفتهر یک از سرفصل در 2شدهاهداف معی 

 

 (16و  15)شکل شماره 

 

                                                
 دو یریگشکل ؛جوانان به تیمعنو ضد یهاکانون تهاجم یبرا خطرناک یابزار به شرفتهیپ یهارسانه لیتبد ؛علم یمرزها شکستن و یجهان دانش یهاقله فتح مرحله از بودنعقبـ  1

 خطر و عدالت مطلوب وضع با نظام یفعل عملکرد نیب ژرف فاصله ی؛اقتصاد فیضع یملکردهاع بر اثر (یتیریمد یهاضعف و یساختار وبیع) یدرون و( میتحر) یرونیب چالش
 و جبرانیب یهاانیز ی؛خارج روابط در دشمن زیآم خدعه و دروغ یشنهادهایپ خطر ؛«کشور استقالل و یآزاد» درباره یلوحساده ای لیتأو خطر ی؛اسالم نظام تیمشروع یبرا فساد
 گانه(های هفتایران. )بر اساس توصیه در یغرب یزندگ سبک جیترو یجانبههمه

 اقتصاد یهااستیس تحقق ؛«مرتبط یاجتماع ینهادها به دادندانیم» و «حکومت منش شدنیمعنو» قیطر از تیضدمعنو یهاکانون با معقول زیست ی؛علم حرکت یباال شتاب ـ 2
 مومن جوانان توسط فساد با مبارزه و لتعدا درباره نظام یهااستیس تحقق ؛دولت در یاقتصاد علوم بر مسلط و مومن جوان مجموعه توسط ییاجرا یهابرنامه هیته قیطر از یمقاومت

 حراست ؛کاردان و مومن جوانان توسط« ...و یعموم منابع عیتوز در ضیتبع و یطبقات قیعم شکاف رفع ؛نیمحروم به توجه» بر یمبن نظام استیس یاجرا ؛قاطع یهادستگاه و پاک و
 یزندگ سبک با هوشمندانه و جانبه همه مجاهده ؛اروپا برابر در ینینشعقب و هراس عدم در دولت فیتکل و کایامر با مذاکره رد ؛ملت و دولت توسط ستقالل و آزادیا از جانبههمه
 های هفت گانه(ی. )بر اساس توصیهغرب
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 «مبانی و تعاریف»: الحاقیه. 3
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 «مبانی و تعاریف انقالب اسالمی»
 

است که  شود و روشنبه مثابه عنوان اصلی و غرض اساسی بیانیه تلقی می« ترسیم گذشته، حال و آینده انقالب»بیان شد که 
آمده، بر این « شعارهای انقالب»است. از سوی دیگر و در توضیحی که پیرامون « دارزمان»ی چنین محتوایی، ناظر به یک پدیده

کید شده که این شعارها تاریخ مبانی این حرکت  دار نیستند. این بدان معناست که گرچه شعارهای انقالب ازمند و زماننکته تأ
اند بلکه انعکاس عملی  د اما تبیین آنها در این بیانیه، مورد اهتمام اصلی  مولف نبوده و از غرض اصلی خارجرونبزرگ به شمار می

د این برداشت،  ی   اجمالاین شعارها در گذشته و حال و آینده انقالب است که باید به عنوان مسأله اساسی مولف محسوب شود. مو
در « مبانی»ب در مقایسه با سایر عناوین مهم بیانیه است. بنابراین بخشی به نام های مربوط به شعارهای انقالعبارت کوتاهیو 

های فکری  الهی و الحادی، تعاریف متفاوتی نظر گرفته شد تا بحث شعارهای انقالب در آن قرار گیرد. همچنین از آنجا که دستگاه
آوری و تحت عنوان اند، جمعز این شعارها پرداختههایی از بیانیه که به تعریف الهی ااز شعارهای ذکر شده دارند، بخش

مندرج گردید تا هم این بخش از بیانیه « الحاقیه»تحت عنوان « تعاریف»و « مبانی»قرار گرفت. در نتیجه، دو بحث « تعاریف»
احث فرعی در این توجهی و حذف قرار نگیرد و هم روشن شود که این بخش، مورد اهتمام اصلی مولف نبوده و باید از مبمورد بی

 بیانیه محسوب شود.
 

 عناوین مربوطه:
ت، برادری( و حاکمیت  (الف ت، عقالنی  فطری بودن شعارهای جهانی انقالب )آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عز 

  1آن بر همه عصرها، موجب همراهی ملتها با آن
 

 ه(تعریف شعارهای انقالب )با تکیه بر فرازهای بعدی بیانی (ب
های فردی و اجتماعی ها(، جهت دهنده همه حرکتها( و اخالق )رعایت فضیلتکردن ارزشـ معنویت )برجسته1ب/

 2و نیاز اصلی جامعه
 
 

                                                
ا شعاربرای همه چیز می»ـ  1 فایده نخواهند شد، مصرف و بیها هرگز بیآنهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، ام 

ت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا دی عصرزیرا فطرت بشر در همه ت، عقالنی  ر ها با آن سرشته است. آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عز 
ر کرد که از این چشمتوان مردای دیگر افول کند. هرگز نمیای بدرخشد و در دورهدوره گردانی مسئوالن از زدگی پیش آمده، از رویزده شوند. هرگاه دلهای مبارک دلاندازمی را تصو 

ق آنهاهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آناین ارزش  .«ها و کوشش برای تحق 

ت به معنی برجسته کردن ارزش»ـ  2 ت و اخالق: معنوی  ل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخالق به معنی رعایت فضلیتهای معنوی از قبیمعنوی  هایی، ل: اخالص، ایثار، توک 
ت و اخالق، جهت ات نیکو است. معنوی  تهای ی حرکتی همهدهندهچون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقی  الی  ها و فع 

ی با کمبودفردی و اجتماع ی، بهشت میی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حت  م میهای ماد  ی، جهن  ی با برخورداری ماد   .«آفریندسازد و نبودن آن حت 
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ای برای حاکمان در همه زمانها و مکانها و لو از طریق تحقق ـ عدالت در صدر اهداف اولیه پیامبران و فریضه2ب/
 1 (الله تعالی فرجهعجل عصرحکومت حضرت ولی نسبی )تحقق کامل عدالت، موکول به

های جهان( و آزادی )حق تصمیم و اندیشه و عمل برای افراد ـ توصیف استقالل )آزادی ملت از تحمیل قدرت3ب/
 2ها در تامین آنهای اسالمی و عطیه الهی و وظیفه حکومتجامعه( به عنوان ارزش

 3حضور در راهپیمایی چهلمین سالگرد انقالب ـ تشکر از ملت ایران و شکر الهی به خاطر4ب/

                                                
هعدالت در صدر هدف»ـ  1 لی  س در همهن، کلمههای الهی است و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ ایی بعثتی همههای او  ها ها و سرزمینی زمانای مقد 

ر نخواهد شد، ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضهاست و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی   یژه ای بر عهدهعصر )ارواحنافداه( میس  ی همه بو
 .«حاکمان و قدرتمندان است

ی به»ـ  2 ت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت استقالل و آزادی: استقالل مل  گیری و عمل کردن معنای حق  تصمیمگر جهان است؛ و آزادی اجتماعی بههای سلطهمعنی آزادی مل 
ههای اسالمیی ارزشی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهو اندیشیدن برای همه ل حکومتیند و هیچ کدام تفی الهی به انسانهااند و این هر دو عطی   .«ها به مردم نیستندض 

ت عزیز در بیستدر پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن»ـ  3 ر میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه شکن مل  م بهمن و چهلمین سالگرد انقالب عظیم اسالمی تشک  ودو 
ة به الله )ارواحنا فداه(؛ سالم بر ارواححضرت حق میسایم. سالم بر حضرت بقی  ر امام بزرگوار؛ و سالم بر همهطی  ت عزیز ایران و سالم ویژه به ی شهیدان واال مقام و روح مطه  ی مل 

  .«جوانان


