
 محاسبه نفس ملی  حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی  پیشرفت علمی ایران     نقاط قوت و ضعف رئیس جمهور اقتصاد بدون نفت 

آمریكائی ها مرتب و پی در پی پیغام میدهند كه ما در پیشنهاِد مذاكره ی منطقی صادقیم؛ یعنی صادقانه از شما میخواهیم كه مذاكره كنید و مذاكره ی منطقی 
بكنیم؛ یعنی مذاكره ی تحمیلی نباشد. من در جواب میگویم: ما به شما بارها گفته ایم كه در پی سالح هسته ای نیستیم، شما میگوئید باور نمیكنیم؛ ما چرا 
باید حرف شما را باور كنیم؟! ... برداشت ما این است كه پیشنهاد مذاكره از سوی آمریكائی ها، یك تاكتیك آمریكائی و برای فریب  دادن افكار عمومی است؛ افكار عمومی 

دنیا و افكار عمومی مردممان.  باید شما ثابت كنید این نیست. میتوانید ثابت كنید؟  ثابت كنید. | متن کامل در

مفاهیمی که امروز در بیانات 
رهرب انقالب مطرح شده اند:

بیانات در حرم مطهر رضوی  در اولین روز سال ۱۳۹۲

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره ۲0۱۱0 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب
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کلید واژه ها

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار حرم 

مطهر رضوی:
  نقاط قوت و ضعف رئیس 
جمهور: رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بیان ویژگی  های 

رئیس جمهور مطلوب 
دوره ی بعد برخورداری از 
نقاط قوت رئیس جمهور 
فعلی و مبرا بودن از نقاط 
ضعف ایشان را ضروری 

دانسته اند. در این صورت 
است که دولت های 

جمهوری اسالمی یکی پس 
از دیگری مسیر تکامل 

به سوی »دولت اسالمی« 
به عنوان سومین مرحله 
از فرآیند تحقق اهداف 

انقالب اسالمی را طی 
می کنند و زمینه برای 

تحقق »جامعه ی اسالمی« 
و »تمدن سازی نوین 

اسالمی« مهیا خواهد شد  
برای مطالعه  ی بیشتر  در این 
زمینه مراجعه به بیانات رهبر 

انقالب اسالمی در دیدار هیئت 
دولت در تاریخ های 1384/07/17 
 -1386/06/04 -1386/04/09 -
1387/06/02 پیشنهاد می گردد.

  تحریم موجب شد که 
نیروهای درونی و ظرفیت 

عظیم ملت ایران فعال شود، 
و کارهای عظیمی تحقق 

پیدا کند.

  ما در برنامه ریزی ها 
همیشه باید جلوتر از دشمن 

حرکت کنیم.

  پیشنهاد مذاکره از سوی 
آمریکائی ها، یك تاکتیك 

آمریکائی و برای فریب  دادن 
افکار عمومی است.

  انتخابات در کشور ما مظهر 
»حماسه ی سیاسی« است.

رهرب انقالب اسالمی  در سخرنانی نوروزی
 در حرم مطهر رضوی مطرح  کردند

پیشنهاد مذاكره، یك تاكتیك آمریكائی
 برای فریب  افكار عمومی است

۴ گام راهبردی طراحی شده از سوی رهبر انقالب اسالمی، عمالً باعث 
شــده طرف مقابل به خوبی دریابد كه گزینه ی نظامی نه فقط در 
محیط واقعی، بلكه در حوزه ی رســانه ای هم از دور خارج شــده است. بنابراین 
می توان حدس زد كه از این به بعد منحنی تهدید نظامی علیه ایران، سیری نزولی 

پیدا خواهد كرد.
   گام1: زمانی كه اسرائیل مخفیانه به راكتور اتمی الكبار سوریه حمله كرد. رهبر 
انقالب در آن مقطع تأكید كردند كه هیچ حمله ای از نوع »بزن و در رو« علیه ایران 

امكان پذیر نخواهد بود
  گام2: به موازات رشد ادبیات تهدید از جانب صهیونیست ها، رهبر انقالب تأكید 

كردند كه راهبرد ایران، »تهدید در برابر تهدید« و »اقدام در برابر اقدام« است.
  گام3: رهبر انقالب در زمانی كه تهدیدهای صهیونیست ها علیه ایران در اوج 
بود، به صراحت اعالم كردند كه ایران در جنگ های 22 و 33 روزه  پشــتیبانی از 

حزب اهلل و فلسطین پشتیبانی كرده و از این به بعد هم خواهد كرد.
  گام۴: تأكید صریح بر نابودی حیفا و تل آویو در پاسخ به هرگونه اقدام از سوی 

اسرائیل در روز اول فروردین 13۹2 در مشهد. | متن کامل در

نمونه هایی از  پیشرفت ها و موفقیت های ایران اسالمی در سال 91

   برگزاری موفقیت آمیز  اجالس غیرمتعهدها در تهران
   حضور متراكم و با شور و اشتیاق مردم در روز بیست و دوم بهمن

   اعتراف و اقرار دشمنان به نفوذ و قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران
   پیشرفت های برجسته در  زیرساختهای اقتصادی آینده ی كشور

   به فضا فرستادن ماهواره ناهید 
   به فضا فرستادن كاوشگر پیشگام با موجود زنده و سالم برگشتن آن

   اول شدن در زمینه ی زیست فناوری در منطقه و تولید اقالم داروئی بر این اساس
   اول شدن در حوزه ی نانوفناوری در منطقه 

   كسب مقام اول در تولید علِم چندین حوزه ی علمی مهم در سطح منطقه
   پیشرفت در زمینه ی سهم كشــور در تولیدات علمِی كل جهان و همچنین 

سرعت پیشرفت علمی
   سی و یك درصد رشــد نسبت به سال گذشته در مســابقات علمِی  فّناورانه ی 

دانشجویان
   بیست و پنج برابر شدن تعداد دانشجویان كشور در سال ۹1 به نسبت اول انقالب

   كسب پیشــرفت های بزرگ در حوزه هایی چون: آب، محیط زیست، سلولهای 
بنیادی، انرژی های نو، گیاهان داروئی و انرژی هسته ای

شاخص های موردنیاز برای رئیس جمهور آینده کشور

  پایبندی به انقالب و ارزشها
  پایبندی به منافع ملی

  پایبندی به نظام اسالمی
  پایبندی به عقل جمعی

  پایبندی به تدبیر

ک
تیرت ی

تیرت دو
تکمیلی

9 جامدی االويل  1٤3٤
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كدامیك معتبر است: 
حمله اسرائیل یا تهدید ایران؟

سال 1392 
حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

رهبر انقالب در حرم مطهر امام رضا در بخشی از سخنانشان به مسائل 
پیشروی كشور در سال جدید پرداختند و با اشاره به انتخابات ریاست 

جمهوری یازدهم، شاخص رئیس جمهور  را اینچنین برشمردند:

یادداشت مهدی محمدی كارشناس و تحلیل گر مسائل بین الملل
 درباره سخنان رهبر انقالب درحرم مطهر رضوی


