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احیای اسالم و به عرصه آوردن این قدرت عظیم و الیتناهی

عزت ملی

موارد

نان در همه جای دنیا احساس هویت و شخصیت مسل اثر

برای امت بزرگ اسالمی(  ره) دستاورد نهضت عظیم امام ویژگی

نانپدیداری نشانه های بیداری مسل
در رشق و غرب دنیای اسالم  نتیجه

ن و از بین رف احساس یأس آن هاامید تازه روشنفکران مسل

نایجاد فکر تشکیل نظام و حکومت اسالمی در ملتموارد های مسل

ننرم شدن لحن دنیای غربی در برابر ملت های مسل
و خروج دنیای اسالم از تحقیر در برابر آنان 

روحیه گرف جوانان کشورهای اسالمی 
بعد از شکست دولتشان در سه جنگ با رژیم صهیونیستی

ها سال ناکامیگرف ملت فلسطین بعد از دهجان

های فلسطینیرشوع شدن انتفاضه

روزه ۳۳جنگ 

های اول و اقصیانتفاضه

روزه ۲۲جنگ  مصادیق

به محاق رف شعار از نیل تا فرات رژیم صهیونیستی نتیجه

مندان و نویسندگان  تغییر لحِن کالم، شعر و قلم شاعران، ه مصداق 

ایش مصداق  سعی ایاالت متحده برای 
ی جدیدی از خود در منطقه چهره

گر برای کشورهای اسالمیهای سلطهگیری قدرتتصمیم ها ریزی برای نفت و بازار آنو برنامه 
مصداق
تحقیر

بیداری عمومی و ایستادگی دنیای اسالم

زدودن احساس حقارت از روح ملت ایران

 نقش امام 

د به نفس در ملت ایران دمیدن روح خودباوری و اعت

ترین کار امام برای احیاء عزت ملیاولین و مهم اهمیت 
بینیاحساس حقارت و خودکم

ملت ما از صدوپنجاه سال پیش  رضورت 

شکست ملت در قضیه نهضت ملی

شکست ملت در قضیه مرشوطه بعد از پیروزیعوامل 

های عرضگی به ملت ایران و رضورت تقلید در زمینهالقاء بی
ی حاکمیت  گوناگون توسط روشنفکران غرب زده

دیکتاتوری و رسکوب سخت ملت در دوره رضاخان

شهرهای مختلف در زمان قاجارهای سخت و از دست دادن شکست

ها در ایران و ایجاد سازمان امنیتحضور آمریکائی و ساواک در دوره محمدرضا پهلوی 

جرأت و جسارت روشنفکران در طرح تغییر
هاخط فارسی و تقلید از خط اروپائی 

زدنعلم، صنعت، فرهنگ، لباس، خوراک و نوع حرف ها زمینه

یکی از دو رکن اساسی پیرشفت کشور اهمیت 

کافی نبودن امکانات مادی برای رشد، ترقی و تعالی رضورت 

»توانیمما می« ایجاد باور  معنا 

اعتقاد ملت به توانائی خود در ایستادگی و مقاومت

وجود باور و توانائی حفظ نظام در ملتشاهد 
امللل در ملتهای بینوجود باور و توانائی اثرگذاری بر سیاست

زندگی ملت ایران در قبل از انقالب به عنوان یک کشور دست 
معادن عظیم فلزات ذی قیمترغم همه امکانات مادیسوم، و تورسی خور علی مصداق

امکانات

ذخائر نفت و گاز

استعدادهای درخشان و نیروی انسانی با استعداد

شاهد

ارزیابی های زندگیسازی عزت ملی در همه عرصهحفظ و پیاده

سازی عزت ملی در مدیریت کشورپیاده

سازی عزت ملی در مسائل اقتصادیپیاده

سازی عزت ملی در عرصه علمپیاده

هاو تعامل با دیگر دولتعزت ملی در عرصه سیاست سازی پیادهموارد

سازی عزت ملی در عرصه فرهنگپیاده

سازی عزت ملی در نحوهپیاده هااداره کشور و ارتباط با انسان 

متکی بودن نظام و دولت بر مردم و ملت خود مصداق

رسیدن کشور به خودکفائی و مغلوب و مقهور دشمن نشدن مصداق
دیدن مرزهای علم توسط دانشجو، درنور

ِ محقق  پژوهشگر و عا مصداق
ها برخورداری نظام از استقالل رأی در تعامل با دولت

هاهای تحمیلی قدرتو متأثر نشدن از اراده مصداق

های خودپایبندی و ارج نهادن یک ملت به سنت
مصداق

های بیگانه و مهاجم نشدنخودباخته و مقلد فرهنگ

ها در جامعهمورد احرتام قرار گرف تک تک انسان مصداق
رغم برخی افت و خیزها عزت ملی علی پیرشوی بدون توقف نظام اسالمی در جهت
انعکاس و رسوخ یاف عزت ملت ایران در دنیا و 
ق دل دشمنان اسالم و جمهوری اسالمی در اع

الزامات
ای مبنی بر خوار شدن ملت ایران در دنیا سخن عده

بخاطر پایبندی به مبانی و اصول خود گر های مداخلههای جبهه متحد قدرتکردن دشمنیحملشبهه
و زورگوی عا بر خوارشدن ملت ایران مغالطه

اهمیت
راه رسیدن به عدالت و پیرشفت و اعتالی مادی و معنوی

در برابر دشمن و کامل شدن امنیتپذیری راه از بین رف آسیب

تذکر

افزاری و تولید علمنهضت نرم
جلوتر نبودن استعداد صاحبان علم موجود دنیا از متوسط استعداد ما 

راهربد

ها سابقه درخشان علمی ما در تاریخقرن مناسبزمینه

داش سهم عمده در بنای علمی دنیا هدف

گر فرهنگ غرب غرق شدن کشور مقابل موج ویران
در دوره صد ساله قبل از انقالب  نقطه مقابل

 ،« ارتجاعی بودن» اعتنائی و نرتسیدن از تهمِت بی
سخرهای دیگران طعنه و  الزام

پایبندی بعضی از کشورهای اروپائی
سخرآمیز خودبه سنت  های کهنه و  مؤید

چه هم دین ش باشند و چه نباشندها، مورد احرتام بودن همه انسان تذکر

بندی محکم انقالبشکسته شدن استخوان چالش

جدا شدن انقالب از مردم

های اسالمیجدا شدن نظام از ارزشمصداق

جدا شدن انقالب از خط مبارک امام

ترمیم نشدن مشکالت در گوشه و کنارنتیجه
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۲ از ۱

دی برای تالش دشمن در طول سالیان مت
خردکردن هویت اسالمی  علت اهمیت 

شاهد 
د به نفس به عنوان یکی از مؤلفه های معنوی خودباوری و اعت

پیرشفت ارکان
امکانات مادی

ساز برای امت اسالمی امید آفرین و حرکت
علی رغم ارتباط مستقیم آن با ایران و ایرانی ویژگی

گر و زورگوخروج جمهوری اسالمی از مدار کشورهای مداخله علت
  دشمنی 

ناپذیر رژیم صهیونیستیی شکستمخدوش شدن چهره

سال قبل از لبنان ۹شکست و عقب نشینی 

بیداری اسالمی و تحقق اسالم بود  نهضت بزرگ ایران، تجربه عملی علت

علت 

:راهن
محور بیانات          

زیرمجموعه                    
رشح در صفحه بعد          

در پیوست رشح                    
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ساز کشور انتخابات، مسئله حساس، مهم و رسنوشت اهمیت 

ی انتخابات کردن چهرهتالش رادیوهای بیگانه برای بدنام و مخدوش چالش 

انتصابات خواندن انتخابات 

مصادیق

ایان ملت در انتخابات  نعت از  مشارکت قوی و  م هدف 

معرفی انتخابات به عنوان بازی کنرتل شده درون حکومت  

بازی و ظاهرسازی دانس اختالف نظرهای نامزدها 

بینی تقلب قطعی در انتخابات پیش

هاهای آنخدمت به دشمن بودن تکرار حرف
از سوی افراد نادان و غافل  

وجوب عقلی و رشعی رشکت در انتخاباتگیرینتیجه
مندان به اسالم و ایران برای عالقه 

ها به ایجاد اغتشاش و درگیری با یکدیگر مندیمراقبت از تبدیل عالقه هواداران وظیفه
نامزدها 

ن و آرمان جلوگیری از سوء های هواداران استفاده دشمن از ای رضورت 

مندی هواداران افتخار بودن اختالف عالقه
یت از نامزدها  در ح

تذکر
غافل یا خائن بودن افراد ُمِرص برایجاد اغتشاش و درگیری

متوسل نشدن به نفی دیگری برای اثبات خویش

های خود های رشعی و دینی در مناظرات و نطقرعایت چارچوبنامزدها وظیفه

جلوگیری از تبدیل اظهارنظرها به ایجاد دشمنی، نقار و اغتشاش

نامشخص بودن رأی رهربی در انتخابات نکته 

۲ از ۲

مخالفت با مردم ساالری، حضور و  انتخاب ملت ایران  علت 

گرف مردم و آراء مردم به عنوان پشتوانه نظام هدف 

هدف یکسان همه نامزدها براساس احساس مسئولیت و تکلیف زمینه

طبیعی بودن اختالف رأی و اختالف سلیقه در مسائل گوناگون تذکر

:راهن
محور بیانات          

زیرمجموعه                    
رشح در صفحه بعد          

در پیوست رشح                    
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ای زشت، منفور و خشن از آمریکابه وجود آمدن چهره
های قبلی خود توسط دولت  رضورت 

ل آفریقا از آمریکا تنفر شدید ملت های منطقه خاورمیانه و ش خشونت، دخالت نظامی، حق کشی، تبعیض و تضییع علت 
های زورگوی آمریکایی ها توسط دولتحقوق ملت علت 

توجهی آمریکا نسبت به حقوق مردم فلسطین بی

مقابله با حق طبیعی و مرشوع ملت ایران در دستیابیمصداق
ایآمیز هستهبه انرژی صلح 

اشغال دو کشور اسالمی عراق و افغانستان
به بهانه مبارزه با تروریسم 

نادیده گرف آراء مردم فلسطین در انتخاب دولت خود مصداق 
زدن از دموکراسی رغم دمعلی

شاهد
یت از رژیم غاصب صهیونیستم ح

های مظلوممعرفی اعرتاض فلسطینی
گری و کارهای رشیرانه به عنوان اخالل 

ب هستهمتهمشاهد ایکردن ملت ایران به ساخت 

نکته 

ای های هستهاعالم مکرر ملت و مسئوالن بر نبود سالح
در سلسله نیازها و نظام تسلیحاتی ایران 

های اعالم نظر اسالم مبنی بر حرام و ممنوع بودن استفاده از سالح
ایهسته

ن حقیقت و گزارشات خالف واقع در تبلیغات نشانه  کت

دستاورد 
های  قتل عام مکرر صدها نفر از مردم افغانستان توسط هواپی

جنگی آمریکائی 
پشتیبانی و همراهی با عنارص تروریست بعثی در عراق 

های منطقهبرطرف نگردیدن تنفر و آزردگی ملت
از آمریکا با حرف، نطق و شعار  الزم بودن اقدام عملی از سوی آمریکا برای برطرف گردن تذکر

های منطقه نفرت عمیق ملت گیری نتیجه
خطرناک و دردرس بودن نگهداری از سالح های هسته ای

:راهن
محور بیانات          

زیرمجموعه                    
رشح در صفحه بعد          

در پیوست رشح                    
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