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اتصال به منبع الیزال قدرت الهیالزمه تحقق

مرکزیت یک دل آگاه و نیز دل های متوجه و مترضع الی هللا در هر 
حاکمیت عدل و دین و معنویت در طول تاریخ و صدر اسالم شاهداهمیت

رشط

عدم تکیه استقاللی و ذاتی به توانایی های خود و آنچه از 
نظر ما قدرت ماست

نادر بودن حاکمیت عدل و دین و معنویت در طول تاریختذکر

برافراشته شدن پرچم حاکمیت دین در زمان ما به دست کسی که دل ونه
. ذاکر و روح خاضع دیده و آثار کار او را همه مشاهده کردند

با تالش و ه خود مثل ادعای ]  دارایی های خود[ ادعای بدست آوردن مقابلنقطهاحساس نیازمندی به کمک الهی و درخواست کمک از او
ا اوتیته علی علٍم عندی« قارون و بعضی امت های گذشته ّ » ا مؤید

به سوی خدا برای همه راه باز بودن علتبازدیدن راه به سوی خدا
و اّن الرّاحل الیک قریب املسافة و انّک ال تحتجب عن خلقک اّال « 

» أن تحجبهم األمال دونک مؤید

دل پاک و نیت خالص گشوده شدن درهای رحمت الهی و مشمول فیض الهی شدننتیجهرشط

خویشاوند خدا ندانس خود و غره نشدن به خویشاوندی 
وهمی خود با خدا

پرهیز شدید از االغرتار با در دعاها شاهداهمیت

تاثیرگذار بودن عمل و نیت و  صدق و مجاهدت در جلب 
) نه خویشاوندی( رحمت الهی 

عدم خویشاوندی خدا با هیچ قوم و ملتی
علت

نادیده نگرف خداوند به خاطر جلب نظر فرعون های عا 
و طاغوت های دوران

پرهیز از سلطه جویی و برتری جویی بر مردم

تلک الّدار األخرة نجعلها للّذین ال یریدون علّواً فی األرض و " مؤید
 ً "  ال فسادا

مسئوالن به دلیل وجود حوزه اقتدار چه کوچک و چه بزرگ برای آن هامخاطب
نزلت هذه األیة فی اهل العدل و التّواضع « )  ع( روایت از امیراملؤمنین

» من الوالة و اهل القدرة من النّاس مؤید

استفاده از حوزه اقتدار برای سلطه جویی، زورگویی و افزون طلبی آفت حوزه اقتدار

ندان، والیت و مسئوالن از سطوح باال تا مدیریت مضمون های میانی برای قدر
و هرجا که حوزه قدرتی باشد

سخت اما ممکن و الزم ارزیابی

ندان عا و علت سلطه جویی آفت همیشگی و تهدیدکننده قدر
لغزاننده بسیاری از آن ها 

بنا بر نظر رهربی عالوه بر»  والعاقبة للمتّقین« انتهای آیه تعلق فرجام نیک دنیوی و اخروی به اهل تقواتذکر آخرت دنیا را هم شامل می شود  مؤید

تاثیر دادن آخرت در همه تصمیم گیری ها و اقدام ها

نقش قائل شدن برای حرف مردم و نظارت مردمی توسط برخی بدون شناسیآسیب
نقش قائل شدن برای نظارت الهی

قرارگیری همگان در لب مرز هستی و نیستی هرچند برای مسن ها همگان در هر سنی که هستندمخاطب
لش بیشرت است . احت دلیل

قرارداش حیات و ابدیت و رسنوشت حقیقی در آخرت

وجود محاسبه الهی و مواخذه حساب کش های دقیق الهی در 
آن طرف مرز مرگ

علت
وجود دنیا برای آبادکردن آخرت است گیرینتیجه

نطق ها

هازمینه

امضاها

مشورت ها

تصمیم گیری ها

عزل و نصب ها

خیر و رش بودن قدرت و ثروت به نحوه استفاده ماست وگرنه خود خیر شدن قدرت بر خالف تصور غلِط رش بودن ذاتی قدرت یا ثروتتحققنتیجه
اندآن ها مثل بقیه مواهب زندگی زینت پاسخ رهربی

هدایت نیت های خود به سمت تاثیردادن آخرت در تصمیم گیری هاالزام
افتخار شدن قبول مسئولیت در چنین نظام و مردمی و در چنین 

دنیای پرضاللت و پرآشوبی
نتیجه

دستاوردهای بزرگ

ل عمال « دعای صحیفه سجادیه مؤید واجعل لنا من صالح األع
» نستبطُئ معه املصیر الیک

ل شخصی بسیار باالتر بودن این نیت خیر از عبادات و اع اهمیت

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
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ی" خطا بودن اینکه  گیرد چون نقمت الهی ما را  " بندگان خوب خدا هستیم دلیل

خیربودن قدرت و ثروت در صورت قرارگیری آن در خدمت مردم و 
ترویج اخالق و معنویت و صالح و رستگاری انسان ها

مصداق
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شناخت حوزه مسئولیت خود و قدر و منزلت آن و احساس افتخار مسئوالنوظیفه
به این مسئولیت 

وجود جهات تاریخی و فرهنگی و میراث بسیارگران قیمت 
باقی مانده از گذشته

نظام جوان و کارآمد اسالمی اهمیتعلت
کهنه و پوسیده نشدن پایه های اصولی و ارزشی نظام در اثر 

گذشت زمان و شاداب و باطراوت ماندن آن

برجستگی در خصوصیات طبیعی کشور

مصداق

موفقیت های انقالب و نظام اسالمی در مقایسه با قبل از انقالب

ندی های نهفته در کشور  قراردادن آمار توا
در اختیار افکار عمومی وظیفه

جزو چند کشور اول دنیا در ذخایر نفتی 

موارد

بسیار بیشرت بودن سهم ما از منابع طبیعی به نسبت سهم یکصدم 
ما از جمعیت دنیا و سطح خشکی ها

وجود دو درصد معادن آهن دنیا در کشور ما

بسیار بیشرت بودن از سهم معدل ما در دنیاویژگیدومین ذخیره غنی گاز در همه دنیا

دوبرابر بودن نسبت سهم ما در دنیاویژگی

وجود پنج درصد از معادن مس دنیا در کشور و وجود سه ونیم 
درصدی معادن روی و رسب

پنج برابر بودن معادن مس و چند برابر بودن روی و رسب نسبت ویژگی
به سهم ما در دنیا

وجود رسب و روی و مس به عنوان فلزات پایه در هر کشور نشانگر 
وجود معادن کانی دیگر در آنجا

نبود این مقدار از فلزات در خیلی از کشورها
نظر متخصصین و مطلعینامتیاز مؤید

امکان وجود معادن فلزی کشف نشده دیگر وجود معادن مس و روی و رسب به میران زیاد در کشور ما نشانگر ماوضعیت

نوع   ۵۰  نوع ماده ی معدنی غیرفلزی در ایران از  ۳۶وجود تنوع معادن فلزی و غیرفلزی
شناحته شده آن در دنیا

نوع شناخته   ۲۴  نوع ماده معدنی فلزی در ایران از  ۱۲وجود 
شده آن در دنیا

شاهد

تنوع اقلیمی و آب وهواهای مختلف در کشور

ل دریاها در جنوب و ش

ت افراد جوان در کشورشناسیآسیبجمعیت جوان و با استعداد ما به عنوان یک نعمت  یادنکردن ار ک
بزرگرتین رسمایه بودن این همه جوان تشنه کار وفعالیتتوسط برخی در داخل پاسخ

قرارداش امکانات کشور در اختیار سالطین مستبد و دیکتاتور در 
دی طول سال های مت ارزیابی گذشته

خاطرات و گزارش های دوران قاجار و پهلویمؤید

ملک شخصی دانس کشور و کارگر تلقی کردن مردم 

نقش نداش مردم محتوا
و پیرشفت های علمی آن اهمیت ندادن حکام به رسنوشت کشور

پیرشفت های فوق العاده و چشمگیر در دوره انقالب استفاده نکردن کشور از این امکاناتنتیجه مطالب مطرح شده توسط رئیس جمهور فقط گوشه ای از موفقیت ها تذکرمقابلنقطه

کار معجزه آسای توسعه دانشگاه و دانشجو

شاهد

تبدیل کشور با حدود هفتادوچند درصد بی سواد به کشور با 
درصد باالی سواد

کارهای تحقیقاتی تحسین برانگیز دانشگاه های مهم
و بزرگ کشور 

پیرشفت های حیرت آوردر عرصه فناوری، پرتوشیمی، نفت، فوالد، 
تولیدات و صنایع دفاعی

موفقیت در زیرساخت های کشور

ل باال و پایین شدن یکی دو درصدعدم تعیین درصد دقیق آمار باسوادها توسط رهربیتذکر احت دلیل

وجود دانشگاه در همه  جای کشور

برابری تعداد دانشجو نسبت به  ۱۰افزایش بیش از 
قبل از انقالب 

مصداق
وجود یکی دو دانشگاه و یا بیشرت در شهرهای کوچک و بزرگ در 

اطراف کشور شاهد

ارزیابی

اهمیتعلت

مصداق بارز

موفقیت در زمینه های پزشکی

وظیفه

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
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مسئوالنی که از مواهب الهی در کشور آگاهیمخاطب
و آمارهای خوبی دارند 

موقعیت مهم جغرافیایی و ارتباطی در اتصال رشق و غرب عا 
... از لحاظ بازرگانی و

نوع ماده معدنی فلزی در ایران۱۲امکان وجود بیش از  و اکتشاف آن در آینده  تذکر
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- وظیفه
مسئوالن

برجستگی در خصوصیات طبیعی کشور

مصداق

موفقیت های انقالب و نظام اسالمی در مقایسه با قبل از انقالب

کار معجزه آسای توسعه دانشگاه و دانشجو

شاهد

تبدیل کشور با حدود هفتادوچند درصد بی سواد به کشور با 
درصد باالی سواد

کارهای تحقیقاتی تحسین برانگیز دانشگاه های
مهم و بزرگ کشور 

پرتوشیمی، نفت، فوالد،   – پیرشفت های حیرت آوردر عرصه فناوری 
تولیدات و صنایع دفاعی

موفقیت در زیرساخت های کشور

ارزیابی

مصداق بارز

موفقیت در زمینه های پزشکی

وظیفه

ی آمد اهمیتعلت تولید سامانه های دفاعی در کشور در رشایطی که به خواب هم 
که کشور بتواند حتی محصوالت آن را داشته باشد

کشور   ۱۰مجبورشدن دشمن به اعرتاف به قرارگیری ایران جزو اهمیتشاهد
تولیدکننده چرخه سوخت هسته ای

ب توسط ایران به  جنجال آفرینی دشمن در دنیا و اتهام ساخت 
خاطر پیرشفت های ما تذکر

به برکت نظام اسالمیعامل

اطالع رهربی از دور و نزدیک

بازدیدهای گاه گاهی رهربی از دانشگاه ها
مؤید

موفقیت های تحقیقاتی دانشگاه ها در رشایط کم بودن سهم بودجه اهمیتعلت
تحقیقات به دلیل گرفتاری های دولت در سال های گذشته

ایجاد پایانه های دریایی برای نفت

احداث سد و راه
مصداق

حصول موفقیت ها به فضل پروردگار و در عین استقالل و استغناء

ایجاد موفقیت ها در عین بسته بودن همه درهای اساسی 
دنیا به روی ما

اهمیتعلت
ایجاد موفقیت ها در عین وجود تحریم، جنگ، مشکالت 

گوناگون و کارشکنی ها

نعمت بودن درهای بسته به روی ما در عین ناراحت شدن موضع رهربی
به خاطر آن

» فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل هللاَّ فیه خیرا کثیرا«  مؤید

رشدها و شکوفایی ها پرداخ به خود، استفاده از استعدادها و بوجود آمدن داخلی بودن کارشناسان و کنندگان اصلیمصداقدلیل

مردم ساالری دینی

نانامتیاز برخاسته از اسالم و مایه افتخار مسل

نچشیدن طعم بروز و تجسم اراده های مردمی در طول تاریخ توسط ارزیابی
ملت ایران جز در مدت کوتاه نهضت ملی شدن صنعت نفت

حضور مردم در عرصه های سیاسی و تصمیم گیری

حضور مردم در انتخابات و تعیین رئیس جمهور و
ایندگان مجلس 

شاهد

ایجاد محدودیت و در نهایت تخریب آن شدنعاقبت ملی 

ایجاد احساس افتخار در خود نسبت به خدمت به نظام اسالمی 

ترویج احساس افتخار در جوانان و نسل نوساخته نسبت به 
ایجاد احساس رسشکستگی در نسل جوان و غیرجوانزندگی در ایران اسالمی خواسته دشمن

تکرار زیاد دروغ

یی نقاط ضعف نظام و تبلیغ و تکرار آن بزرگن
ابزار

باور تدریجی دروغ توسط دست اندرکاران تکرار دروغ اثر جالب

نند همه کشورها و ملت ها خالی نبودن نظام از نقاط ضعف ه تذکر

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
 1382/05/15
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تشکیل یک جبهه متحد علیه نظام اسالمیمصداق

رژیم ایاالت متحده آمریکا
مصداق 
کم نبودن قدرت و ثروت و نفوذ رژیم صهیونیستی و پشتیبانان او ویژگیرژیم صهیونیستی و پشتیبانان او در همه عامتحدین

در دنیا

عدم تصور ایجاد اتحاد جهانی علیه جمهوری اسالمی تذکر

از دست رف اختیارات آمریکا در ایران و 
هااز بین رف زمینه بردن و خوردن و استفاده آن

دشمنی علت

تهدیدشدن منافع نامرشوع و ظاملانه امریکا و 
صهیونیست ها در منظقه

امور فرهنگیمصداق اختیارات

عزل ونصب های مهم و موثر و درواقع حکومت

امور اقتصادی

دمیده شدن جان جدیدی به مقاومت ملت مظلوم فلسطین 
با پیدایش نظام اسالمی

نان از رشق دنیای اسالم  بیداری اسالمی و اسالم خواهی علنی مسل
ل افریقا)  پاکستان( حداقل از  تا ش

علت
متهم کردن ایران به کمک تسلیحاتی به مردم فلسطین واکنش دشمن

حرکت عظیم ملت ایران عامل

پاسخ رهربی
به پاخواس خود ملت فلسطین و دروغ بودن اتهام کمک 

تسلیحاتی ایران به فلسطین
متاثر شدن ملت فلسطین از حرکت اسالمی ما

حمله به طبس

مصداق دشمنی

تحرکاتی در سفارت آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسالمی 
در اوایل انقالب

ی مسافربری ما حمله به هواپی

تشویق عراق به جنگ و بعد کمک به آن

حمله به سکوهای نفتی

تحریم اقتصادی ما در چند نوبت بویژه در اواسط دهه هفتاد 
که به شکل قانونی درآوردند

تالش برای مقابله با هر حرکت انجام شده توسط جمهوری اسالمی در 
راستای سازندگی و ابادانی کشور

حدود صدجلد کتاب منترششده از اسناد طراحی کودتا توسط طراحی مقدمات کودتا در پایگاه شهید نوژهونه
جوانان مستقر در سفارت آمریکا جلوگیری دشمن از تبلیغات بر روی این اسناد در عین مهم ارزیابیشاهد

بودن آن ها

فهم عنادها و بغض ها و کینه های دشمن

عدم موفقیت دشمن در خیلی از اوقات به فضل پروردگارنهایینتیجه

کارشکنی در خط لوله گازمصداق

کارشکنی در قرارداد ژاپنی ها برای احداث سد بروی کارون 

در زمان جنگ کارشکنی و خرابکاری در خرید تسلیحات و خیلی چیزهای دیگر
به دست آوردن بسیاری از تسلیحات و خیلی چیزهای دیگر 

علی رغم کارشکنی دشمنان نهایینتیجه

اعتناکردن بعضی ها به این کارشکنی و عدم اعتنای برخی دیگر ارزیابی

استحکام ساحت درونی به نحوی که دشمن احساس کند هر 
ام خواهد شد تیغی وارد بیاورد تیغش کند و به رضر خودش 

مقابلهراه

پایداری و پافشاری بر خط مستقیم و عدم ایجاد زاویه

پیرشفت ما در عین دشمنی و عناد دشمنانارزیابی

قراردادن جهت گیری مایوس کردن دشمن در برنامه های چهارم و پنجم وظیفه مسئولینادامه یاف دشمنی دشمن تا هنکامی که مایوس شوندرضورت
به پایان رسیدن دشمنی ها و یا کم شدن آن هاتوسعه و چشم اندازهای کلی سیاسی و اقتصادی کشور تالش دشمن و رضبه زدن در صورت امیدواری او به مقابلنقطهتحققنتیجه

ریشه کن کردن نظام اسالمی

لحن تهدیدآمیز دولت آمریکاچالش مضاعف
از زمان روی کار آمدن جنگ ساالران و نومحافظه کاران کنونی

ویژگی جنگ ساالری دولتمردان کنونی آمریکا و تهاجم نظامی دلیل
بودن محورکارشان

افزایش قدرت و استحکام داخلی و عزم جزم مقابلهراه
شاهد اهمیتبر دفاع مرشوع و منطقی

استحکام داخلی به معنای رسیدن به فالن سالحمعنای غلط
موافق نبودن رهربی با سالح های کشتارهای جمعی به این 

 ً شکل اصالً ، منطقاً و مبنائا

کاری از پیش نربدن سالح هسته ای مطابق اشاره رئیس جمهور
پاسخ رهربی

ممنوع دانس سالح های میکروبی و شیمیایی در زمان جنگ و 
اعالم آن توسط دولت وقت شاهد

یکطرفه و تشویق به تعرض و تجاوز بیشرت بودن هرگونه عقب نشینی دلیل بطالنعقب نشینی در مقابل قدرت متکرب و زورگومقابلنقطه
در مقابل قدرت متکرب و زورگو

پیش روی دشمن در قبال عقب نشینی ما در طول چندسال گذشته 
به جای ممنون شدن و امتیاز دادن شاهد

استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع مرشوع و منطقی، تنها حافظ 
کشور و نظام اسالمی

گیرینتیجه
در مقابله و مواجهه ی ]  امتیازدادن در قبال امتیاز گرف[ معنا نداش 

قدرت های مادی
بدون تکیه بر دیگران صورت گرف استحکام داخلی در بیست و پنج سال گذشتهارزیابی

وارد آوردن فشار بیشرت توسط قدرت ها به کسی که یک قدم عقب شاهد
رفته یا مرعوب شده 

تصورغلط

بینیپیش
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عنوان قانون

گیرینتیجه

قانون داماتو



٩از  ۵

مي
سال

م ا
ظا

ل ن
مقاب

ت 
كال

مش
ا و 

ش ه
چال

 

مصداق

استحکام ساحت درونی به نحوی که دشمن احساس کند هر 
ام خواهد شد تیغی وارد بیاورد تیغش کند و به رضر خودش 

مقابلهراه

پایداری و پافشاری بر خط مستقیم و عدم ایجاد زاویه

ارزیابی

رضورت
چالش 
مضاعف
معنای غلط

مقابلنقطه

تصورغلط

بینیپیش

دشمنی آمریکا با شورویعدم تکیه بر شوروی سابق در جنگ تحمیلی علی رغم شاهدبطالنگف به آمریکا"  نه" لزوم تکیه به اروپا در صورت 
کمرت نبودن دشمنی شوروی سابق در جنگ تحمیلی علیه ما نسبت 

به امریکا دلیل

ناتوانی دشمن در رضبه زدن به ما در صورت عمل مسئولین به 
وجود موذی گری دشمن و دشوارکردن راه و تحمیل هزینه بر ما در تذکررشایط استحکام داخلی

عین ناتوانی از رضبه زدن به ما
هزینه دار بودن رسیدن به مرتبه عالی عزت و پیرشفت و حتی رسیدن 

به ذلت ارزیابی

صادق و عملی بودن وعده الهی تاکنون حتی در تجربه شخصی شاهد صحت
و کوته بینانه ما

آشکار شدن چهره زشت زورگویی آمریکا برای دنیامناسبزمینه

ل ره رنگ باخ شعارحقوق برش و دموکراسی در دنیا با وجود اع
آمریکایی ها در عراق و افغانستان و ابراز نیات شوم آن ها

توسط رئیس جمهور آمریکا )  از نیل تا فرات( هدیه نقشه ارسائیل بزرگ ونه
به نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مالقات هفته پیش آن ها

ایستادگی ملت ها در مقابل زورگویی امریکایی ها در عین جرات نتیجه
نداش رسان کشورهای عربی

عدم نگاه کشورهای اسالمی به امریکا به چشم یک حکم در قضیه 
فلسطین

نتیجه
عدم حسن ظن کشورهای اسالمی به حرف های آمریکا 

تظاهر جنگ طلب ها و جنگ ساالرهای امریکایی به شعار از نیل تا فرات 
با وجود انکار صهیونیست ها و دروغ دانس این شعار در این اواخر

ارزیابی
لطاب و هنابصاغ ،هنایوگروز ،هنارگزواجت راعش ،" از نیل تا فرات" شعار
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ت 
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جه 

پیشنهاد برنامه و سیاست های پنچ ساله توسط دولت به رهربی پس از مراحل برنامهتو
کار کارشناسی و ارسال آن توسط رهربی به مجمع تشخیص مصلحت 

امکان پیش بینی سیاست های اولویت دار توسط دولت با ارزیابی
محاسبات و دقت های خودش و پیشنهاد آن به رهربی

وضعیت 
گذشته

انجام شدن این فرایند پیشنهاد به رهربی و ارسال به مجمع در 
برنامه سوم توسعه

پیشنهاد نکردن سیاست ها و برنامه چهارم توسط دولت به رهربی تاکنونوضعیت فعلی
انجام شدن فرایند پیشنهاد به رهربی و سپس ارسال به مجمع در بینیپیش

برنامه چهارم

ابالغ نشدن هیچ چیز به عنوان پایه و چارچوب برنامه به دستگاه ها مطالبه رهربی
توسط دولت، قبل از دادن سیاست ها به رهربی و ابالغ آن ها

تدوین، چارچوب بندی و فصل بندی شدن و سپس تدوین برنامه براساس 
سیاست ها و طبق قانون اساسی دلیل

الزام

مکمل
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فاستقم ک امرت):  ص( خطاب خداوند به پیامرب

» انّه من یتّق و یصرب فاّن هللاَّ ال یضیع اجر املحسنین« 
مؤید

ضایع نشدن اجر ما در صورت داش تقوا و صرب و ایستادگی و رضبه 
خوردن در صورت وادادگی مضمون

استقامت در خط مستقیم و پایداری کردن مضمون
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لزوم توجه به سیاست ها و برنامه به چشم انداز مطرح شده توسط 
آقای رئیس جمهور

دستور رهربی به مجمع تشخیص مصلحت برای پیشنهاد چشم توضیح
) ۸۱شامل دوبرنامه پنج ساله در اواخر سال ( انداز ده ساله 

مشخص شدن نگاه و توقع ما از کشور در ده ساله آیندهعلت
توسط چشم انداز 

مشخص شدن توقع ما از آینده کشور تقریبی است و نه دقیقتذکر

سال آینده در کجا قرارداشته و در چه   ۱۰مشخص شدن اینکه در مصداق
وضعی هستیم یعنی یک نگاه میان مدت

کم و زیاد شدن محاسبات و پیشامدها علت

الزام

مکمل

مدنظر قراردادن شاخص های مطرح توسط رهربی در زمینه 
چشم انداز و سیاست های کلی

مسئوالن هر سه قوهمخاطب

عی اجت

هازمینه

اقتصادی

علمی

سی دیپل

فرهنگی

رسیدن به حد مطلوب از رونق اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و مصداق
رسیدن به نرخ تورم یک رقمی) امنیت غذایی کشور( خودکفایی در مواد اساسی کشاورزی  ارزیابیمصداق

نرخ تورم باال و غیرقابل تحمل در بعضی از کشورهای نامربده شده 
درگزارش ارائه شده در جلسه علی رغم پیرشفت آن کشورها

گره خوردن توسعه با مردم و محور توسعه بودن آن ها

عی و توزیع عادالنه ثروت در  رعایت عنرص عدالت اجت
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها

مصداق

رفع فقر و ایجاد امنیت  مدنی و قضایی

تامین آزادی به شکل منطقی و صحیح در جامعه و نه آزادی به 
شکل افراطی و تقلیدی و من درآوردی

مطلوب نبودن چشم انداز ی که عدالت و توزیع عادالنه ثروت در آن نادیده 
. گرفته شده است تذکر

حضور مسئولین سازمان مدیریت و کارشناسان و برنامه ریزان بحثعامل طرح

نظام جمهوری اسالمی رصف نظر نکردن از عدالت به عنوان یکی از اساسی ترین عنارص
نظر رهربی

عی و توزیع عادالنه ثروت به معنای درآمد برابر . داش همه نیست عدالت اجت

بلندشدن پرچم آزادی توسط انقالب اسالمی و نظام اسالمی در 
جهان اسالم طنین انداز بودن شعارهای استقالل و آزادی در انقالب اسالمیشاهدشاهد اهمیت

نقض شدن آزادی در بخش هایی در خیلی از کشورهای مدعی آزادی در 
اروپا و آمریکا وضعیت دنیا

دارای ریشه و مبنای دینی بودن اعتقاد ما به آزادی و تامین حقوق 
عی شهروندی در مسائل اجت نظر رهربی

جهت دار بودن و حضور فعال در معاهدات و مجموعه ها و 
هسته های منطقه  ای و جهانی

کارآمدی و تحرک بی وقفه
مصداق

اتصال علم و صنعت

تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علم

مصداق

ام مراکز ممکن پیگیری مسئله تولید علم توسط رهربی و توصیه  به 
شاهد اهمیت

طرح تولید علم توسط رهربی در دوسه سال گذشته

توسط ]لزوم پیگیری اجرایی آن[کار اجرایی نکردن رهربی و تذکر
دستگاه های اجرایی

رشوع مسئله نهضت نرم افزاری و تولیدعلم در کشور و لزوم جدی 
شدن آن وضعیت فعلی

علوم انسانی
هازمینه

علوم طبیعی

روی مسئله اتصال علم و صنعتتاکید فراوان رهربی بر شاهداهمیت

و امکان ] شاخص های مربوط به زمینه علمی[ وجود سازوکار تحققمناسبزمینه
گنجاندن ان ها در برنامه

مناسبزمینه
توجه به اهمیت راه برای رسیدن به اهداف در عین مهم 

بودن خود برنامه 
منطبق بودن برنامه بر خصوصیات جغرافیایی، تاریخی و 

فرهنگی کشور و عدم تقلید از کشورهای دیگر
محاسبه امکانات و موجودی و توانایی های کشور و سپس 

انتخاب راه رسیدن به اهداف برنامه
اقتصادی محض نبودن برنامه و لحاظ فرهنگ، امنیت،

معنویت و اخالق در برنامه 
مورد تکیه نبودن رصف رشد اقتصادی و در چارچوب 

سیاست های کالن بودن برنامه
توجه به هضم نشدن در اقتصاد جهانی

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
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با نرخ تورم باال در جلسه مایل نبودن رهربی نسبت به نام بردن کشورهای
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توجه به سیاست ها و برنامه به چشم انداز مطرح شده توسط آقای 

رئیس جمهور

الزام

مکمل

مدنظر قراردادن شاخص های مطرح توسط رهربی در زمینه چشم 
انداز و سیاست های کلی

مخاطب

عی اجت

هازمینه

اقتصادی

علمی

سی دیپل

فرهنگی

مناسبزمینه

توجه به اهمیت راه برای رسیدن به اهداف در عین مهم 
بودن خود برنامه 

منطبق بودن برنامه بر خصوصیات جغرافیایی، تاریخی و 
فرهنگی کشور و عدم تقلید از کشورهای دیگر

محاسبه امکانات و موجودی و توانایی های کشور و سپس 
انتخاب راه رسیدن به اهداف برنامه

اقتصادی محض نبودن برنامه و لحاظ فرهنگ، امنیت، معنویت و 
اخالق در برنامه

مورد تکیه نبودن رصف رشد اقتصادی و در چارچوب 
سیاست های کالن بودن برنامه

توجه به هضم نشدن در اقتصاد جهانی

تبیین مبانی ارزشی و تقویت قانون اساسی

ن، ایثار و فداکاری در درجه اول در خود  تقویت روحیه ای
و سپس مردم  ) مسئولین( 

مصداق

حوب بودن مطالب آقای رئیس جمهور در زمینه جامعه اخالقی و 
کامالً صحیح و درست بودن منطق ایشان تذکر

نیروی ایثار و فداکاری برهم زننده همه معادالت در میدان امروز که 
پیچیده تر و دشوارتراز میدان جنگ است

علت
به صورت شهادت طلبی ظاهر شدروحیه ایثار بخش مهم تشکیل دهنده قدرت ملی ما که در جنک 

به هم ریخ همه معادالت قدرت در دنیا به سود ما تحققنتیجه

احتیاج به قانون اساسی به مثابه ستون ها و پی های یک بنا 
رت بزرگ و شکل دادن به آن برای ساخ ع

رضورت
نی همه ی  احتیاج به ارزش ها به مصالح مثابه ساخت

ستون های ایجاد شده و کارهای داخل بنا

قوانین [ تالش های زیاد انجام شده برای آراس داخل این بنای رفیع و فخیم
در این بیست و چهار پنج سال]  عادی ارزیابی

را ]  جمهوری اسالمی[ رسیدن به مرحله ای که میتوانیم و باید بنای 
براساس اصول حفظ کنیم و پیش بربیم

رسیدن به هدف از هر راهی که بتوانیمتصور غلط

برخی از راه ها،  مستلزم خلع سالح ما از سالح های دلیل
. خلع سالح ما نباشد لزوم انتخاب درست راه و طی مسیر از راهی که مستلزمگیرینتیجهحقیقی مان است

تقلیدی نبودن برنامهدلیل

لزوم حرکت در راه دیگران به دلیل به توسعه رسیدنتصور غلط
فالن کشور از این راه  

نداش زیرساخت های الزم برای پیوس به سازمان تجارت جهانی دلیل
که از نظر رهربی کار مثبتی است

توجهیبینتیجه 
هضم شدن در یک اقتصاد برتر بدون امکان رقابت در اثر

برداش تعرفه ها و پیوس به سارمان تجارت جهانی 
گم شدن و غرق شدن و از دست دادن همین تولید داخلی نتیجه

فراهم شده با خون دل و زحمت

بیست تاگل خوردن در نتیجه رف تیم فوتبال به جام جهانی تشبیه
رین اعضای آن بدون 

سازمان تجارت جهانی میدان گسرتده ای برای فعالیت به رشط 
داش قدرت شنا و استحکام زیرساخت های اقتصادی

عجله نداش و فراهم کردن آمادگی الزم برای ورود با خیال راحت  
] به سازمان تجارت جهانی[  تذکر

سهم مهلک برای   توصیه به هضم شدن در اقتصاد جهانی،
اقتصاد ملی و مستقل ما

سال آینده  ۱۰  یا  ۵در طی  ]ورود به سازمان جهانی[دیرنشدن نظر رهربی

احتیاج به قوانین عادی به مثابه کار داخل بنا مثل 
تقسیم بندی ها، دیوارکشی ها و آرایش ها

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
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الزام

مکمل

د به نفس ملی حفظ اعت

اهمیت دادن به مساله حفظ وحدت و اتحاد و همدلی

ابتکار و کار خستگی ناپذیر

مهار نفس

توجه به مسئله نهضت خدمت رسانی به مردم

انضباط مالی و مبارزه با فساد

( ره) از مرحوم امام "  ما می توانیم" جمله بسیار مهم و پرمعنای شاهد اهمیت

باور داش به اینکه می توانیم الزمه

انجام گرف کارهای مثبت و ارزشمند در زمینه های گوناگون شاهد توانایی
در عین این همه دشمنی...  گیاهی و 

انید ارزیابی حتی اگر هیچ کار مثبتی هم نکرده بودید و توانسته بودید
ه بود

اعالم رصیح دشمن نسبت به ناراحتی خود از رسیدن جمهوری اسالمی واکنش دشمن
به فناوری برتر هسته ای و از این قبیل چیزها

] نظام اسالمی[ حفظ وحدت یکی از اصول علت اهمیت

نخبگان و سیاسیون از جناح های مختلف و نه ملتمخاطب

عوض کردن جای خودی و غیرخودی توسط عده ای در داخل در عین شناسیآسیب
پذیرف اصل این مسئله خودی و غیرخودی 

متحد بودن ملتعلت

عدم راه اندازی جنجال علیه هم با توجیه های غلط

قرارنگرف در مقابل هم به بهانه های مختلف و
با اختالف های کوچک 

وظیفه

غیرخودی دانس مخالفین با اصل نظام

خودی دانس احساس مسئولیت کنندگان نسبت به نظام و 
انقالب و اسالم

موضع رهربی

تبدیل شدن پیروزی جنگ احد به شکست و خسارت در اثرشاهد اهمیت
عدم مهار نفس توسط جمعی 

مصداق عدم 
مهار

دل سپردن به لذات و شهوات و جمع اوری ثروت
در دوره مسئولیت 

ا استزلّهم « مؤید ّ اّن الذین تولّوا منکم یوم التقی الجمعان ا
» الّشیطان ببعض ما کسبوا

دچار بال شدن عده ای که نتوانستند خود را در جنگ احد حفظ کنند 
توسط شیطان به دلیل بعضی از کارهای خودشان مضمون

ل و کارهای مابسیار حساس و برجسته بودن مقطع تاریخی ماعلت اهمیت در طول صدها سال آینده زیرذره بین قضاوت مردم بودن اع ثبت شدن خطاها و وابستگی های مسئولین به لذت و شهوت دنیا در نتیجهدلیل
ام شدن برای انقالب  تاریخ و پیش خداوند عالوه بر گران 

منطق داش مسئله خدمت رسانیتذکر

خدمت به مردم فلسفه وجودی مسئولینعلت اهمیت

تشبیه رابطه والی و حاکم اسالمی در همه سطوح اعم از وزیر و شاهد اهمیت
ایجاد احساس ناآرامی و بی قراری در اثر اطالع از رنج کشیدن مردم نتیجهبا مردم به پدر مهربان نسبت به فرزندان...  استاندار و 

ری، رسما، گرما، گرسنگی، تحقیر و غربت و  ... ناشی از بی

کشاندن کارهای بزرگ انجام شده به زندگی مردم و معیار
محسوس کردن لذت آن برای مردم

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
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ایجاد جنجال هایی با ماهیت غالباً تبلیغاتی در کشور چالش
بطور معمول قبل از انتخابات

متعادل، منطقی و عقالیی نگه داش فضای سیاسی کشور

وظیفه

حرکت همه اعم از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و رئیس 
جمهور و رهربی در چارچوب قانون و براساس اختیارات داده شده

ها به یکدیگر، شایعه پرهیز از دروغ، اهانت، اتهام زنی دستگاه
پراکنی، افرتاء به رقیب و تحریک عصبیت های گوناگون

همه ی قوای سه گانهمخاطب

رسیدن مردم به موسم انتخابات در یک فضای متعادلهدف

برخی از صحنه های ناخشنود کننده در سطح مسئوالن، دورکننده ارزیابی
مردم از انتخابات در عین عالقه مندی آن ها با انتخابات

اشکال نداش گفتگوی انتقادی با در نظر گرف اینکهتذکر
ساالری اسالمی با عربده کشی و تفاوت داش گفتگو در مردمنظر رهربیگفتگو با هیاهو فرق دارد 

چاقوکشی در بعضی از دموکراسی ها
دینی به معنای مباحثه های طلبگی است به گفتگو در مردم ساالری

) ره( تعبیر امام  مصداق

کینه از هم به دل نگرف و نشس مسئولین در کنارهم پس از
مباحثه و حتی دعوا کردن در مجلس و جاهای دیگر 

الزام
بوجود آمدن فشل و ضعف قوا در صورت وجود تنازعدلیلجلوگیری از تبدیل اختالف نظرها به تنازع

با انتخابات اسالمی ...  ناسازگاری هر کدام از دروغ و اهانت و دلیل

همه ی جناح ها و نه فقط اشخاص یا جناح معینیمخاطب

وسوسه شدن دشمن از اختالف میان مسئولین علت اهمیت
در اثر اختالف موجود بین   ۵۹وسوسه دشمن و حمله به ما در سال شاهد

دوجریان داخل نظام که رئیس جمهور فراری راه انداخته بود
وارد شدن خسارت و گذش هشت سال از وقت ما به جنگ در 

عین تودهنی خوردن دشمن اثر

تالش برای جلوگیری از وسوسه دشمن و رضبه زدن به ما در اثر اختالفاتی وظیفه
که گاهی اوقات به آن حتی تظاهر می شود
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احساس تاخیرانسان انجام دهنده کار خیر برای رسیدن به مضمون
خدا و نائل شدن به لقای الهی

بی طاقتی بچه های درس خوانده شب امتحان برای زودتر 
فرارسیدن زمان امتحان آرزوی بچه های درس نخوانده شب امتحان برای مقابلنقطهتشبیه

به تاخیر افتادن امتحان

و منتظر شخص ] قبول مسئولیت[ وجود علم به خیر بودن این کار علت
بودن این عمل نیک در آخرت

» و نحرص له علی وشک اللّحاق بک« موید

ایجاد امنیت روانی در مقابل مرگ و ترس و واهمه نداش از آنره

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
1382/05/15

:  1پيوست

لي
 اص

ان
دگ

كنن
ن و 

اسا
رشن

 كا
دن

ي بو
اخل

د

استفاده از دانش جهانی در حد توان در عین داخلی بودن تذکر
تعلق دانش جهانی و دانش ما به همه انسان هاکارشناسان ) در دانش( خدمت دنیای اسالم به همه انسان ها در گذشتهسابقهدلیل
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شاهد ذلت

لزوم پرداخت هزینه ها و عمل کردن و پیش رفگیرینتیجه

گرف دست زن افرسبعثی توسط افرس امریکایی در عین عدم 
ذلت ارتش عراق و پرداخت هزینه ان به دلیلجرئت حرف زدن از سوی افرس بعثی 

عدم مقابله آن ها با دشمن  ارزیابی
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]  نظام اسالمی[ محکم نگه داش پی وظیفه

خراب نکردن ستون ها برای تغییر یک دکور و خراب نکردن 
پی برای عوض کردن تقسیم بندی ها به دنیا

محکم نگه داش قانون اساسی و ارزش های کهنه دویست شاهد صحت
سیصدساله توسط دولت های معرتض به جمهوری اسالمی

تکیه روشنفکران آمریکا به ارزش های امریکایی در طی نامه ی ونه
سال گذشته برای توجیه جنگ طلبی رئیس جمهور آمریکا

اصل شدن ارزش های آمریکایی برای آن ها و توجیه و جایز شمرده شدن 
ب اتم ل  جنگ طلبی و استع

ن ارزش های جورج واشنگ است که دویست سال از عمر آن می گذرد ارزش ها آمریکایی ه
ارزیابی

ب اتم توسط بوش  رئیس جمهور } تهدید به زدن چندکشور با 
{ آمریکا شاهد

متحجر شمردن اصولگرایی اسالمی متکی به منطق واستدالل و تجربه و آزادی نکته جالب
آمریکایی هاخواهی و استقالل طلبی و مثبت شمردن اصولگرایی آمریکایی توسط 

حربه جدید 
اصولگرا بودن همه  جناح های کشور در عین وجود تعدادی تندرو " محافظه کارها" و تبدیل آن به "  اصول گراها" عوض کردن تعبیر دشمن

در هر گوشه ای
موضع 
رهربی
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 تالش هاي زياد انجام شده براي آراستن داخل اين بناي رفيع و:  2پيوست
در اين بيست و چهار پنج سال] قوانين عادي[فخيم

 

توانایی ما برای ارائه یک بنای مستحکم و زیبا  به دنیاگیرینتیجه

تذکر

منعطف بودن قوانین عادی

عاقالنه نبودن به هم ریخ پی ها برای تغییر و به روز کردن
قوانین عادی 

ونه  حمله دشمن به ستون ها و پی ها برای جلوگیری از ارائه شدن 
بنای مستحکم نظام اسالمی واکنش دشمن

] نظام اسالمی[ خوب ریخته شدن پیدلیل
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وجود آزادی در امریکا تا جایی است که به منافع اساسی رسمایه داران مصداق
لطمه نخورد)  صحنه گردان های پشت صحنه نظام آمریکا( 

رسکوب آزادی در امریکا و عدم مالحظه هیچ کس در صورت 
خدشه وارد شدن به منافع اساسی رسمایه داران علت


