
خالصه نکات و مباحث زنگ پنجم کتاب دکل



علیرغم عملکرد بد بنی صدر، او را( ره)بنظر شما چرا امام خمینی 
نزین بعد از فتنه ب( دام ظله)فرمانده کل قوا کرد یا مثال امام خامنه ای 

، از دولت آقای روحانی حمایت کردند؟98



انقالب ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران، مثل 
.استارت بدون الگو بود

هیچ تجربه ی پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت.

اولین درخشش ما چی بود؟



!  جمهوری اسالمی:اولین درخشش ما

مردم جهان

لیبرالیسم

کمونیسم

جمهوری اسالمی



چرا یک مکتب خوب،باید هم دین مردم رو 
تامین کنه و هم دنیاشون رو؟

جوهر اصلی در انقالب، رابطه دین و دنیاست...



ای چرا بعد از انقالب، دشمن همه تالشش رو بر 
؟ از بین بردن نظام جمهوری اسالمی ایران کرد



؟؟؟ بنظر شما این طوریه؟؟؟واقعا



نیست که چرا انقالب ما نسبت به قیامهای دیگر دنیا بیشتر عمر کرده و آیا امکانش
انقالب ما از بین برود؟

عامل مهم طول عمر انقالب چیه؟
چطوری خدا عمر با عزت به این انقالب میده؟!!



:یک قاچ از بیانیه

و هرگاه دلزدگی پیش آمده، از رویگردانی مسئوالن از این ارزش های دینی بوده است
.نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها



:عامل طول عمر انقالب
....پایبندی به شعارهای سرشته با فطرت بشریت

 و ابروی ما نیستچشم باشه خدا عاشق یادمون!
تا وقتی انقالب ما زنده باشد عمر میکند.



درباره یک ملت معجزه اجتماعی چه زمانی 
درباره نظام جمهوری این، محقق میشود و 

اسالمی ایران به چه معناست؟
!سوالش خیلی خفنه



چه استفاده از الک غلط گیر در مورد یک انقالب
معنایی میتونه داشته باشه؟



یا منفعل؟انقالب ما منعطف هست 

مربوط به پذیرش اشتباه: انعطاف
دست کشیدن از اصول و ارزش ها: انفعال

 ه؟جهان قضیه چه جوریحضور زن در اجتماع و رابطه با کشورهای قضیه در مثال!

 سال، هرجا از خط قرمز عبور کرده آژیر کشیده؟40آیا واقعا انقالب ما در این



چرا وقتی خودمون در کشورمون این همه فقیر و بیچاره داریم،
میریم سرمایه ملی مون رو در بقیه کشورها خرج میکنیم؟؟؟



!ینهکمک به بعضی کشورها دقیقا مثل خرید دزدگیر برای ماش

1-ایر بودجه ای که ما برای کمک به همسایه ها در مسائل نظامی هزینه کردیم، نسبت به بودجه س
.استبسیار ناچیز بخش ها 

2- ما را بیمه میکنداین هزینه.

3- (منافع اقتصادی)ایجاد روابط تجاری بین الملل ایجاد زمینه جهت

4- در در کنار بودجه جهت کمک به محرومان کشور خودمونبودجه جهت کمک به ملت های دیگر
.قانون تعریف شده

5- ،هیمتمدن ناب اسالمی و انقالبی خودمان را نشان می دما به ملت های مسلمان و غیر مسلمان.

6-ت قدم ایجاد دلگرمی و ثبا. )نگاه امیدوارانه ملت های مظلوم و زیر فشار به انقالب ما دوخته شده
(در آنها



!«امداد رسانی تمدنی»



اد؟اومده یا میچگونه به وجود نهضت بیداری اسالمی 



؟تقابل جدید اسالم و استکبار



خرج کردن پول های نجومی برای ناامید کردن ملت ما
مخصوصا نسل جوان

:  قاچ از بیانیهیک 

به رغم همه این مشکالت طاقت فرسا، روز به روز گام های بلندتر و[ انقالب ما]
سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات 40استوارتری به جلو برداشت؛ در این 

.درخشان و پیشرفت های شگفت آور در ایران اسالمی است



تونستیم جلویبا دست خالی سال ما 40چطور در این 
!ایستادگی کنیم؟دشمنهمه این 

:به این سوالم خیلی فکر کنید
...  این سوال جای فکر داره

آیا این اتفاقات شانسی و اتفاقیه؟



(قانون خدا)فرمول خدا و یکی از سنن الهی 

بازشدن درهای رحمت الهی و امدادهای غیبی= ملت تالش حداکثری یک فرد یا + خدا ایمان به 



:سردار دلها، حاج قاسم عزیز

..........  نیست به شرط اینکه .............میزان فرصتی که در بحران ها هست در 



:سردار دلها، حاج قاسم عزیز
.رسانیمنترسیم و نتنیست به شرط اینکه فرصت ها هست در بحران ها میزان فرصتی که در 

وانایی تحریم، زمینه شکوفایی ذهن ها، استعدادها و خودنمایی ابتکارها و بستری برای مانور ت
.های ذاتی یک ملت و زمینه تولید علم و تکنولوژی است



آستین باال زدن جوان ایرانی

 درسته که ما چوب عقب ماندگی شرم آور زمان قاجار و چهلوی رو میخوریم ولی
ه ها ثابت کرد که اگر اراده کند می تواند در همه زمینایرانی بعد از انقالب، جوان 

...پیشتازی کنه

ما می توانیم.... خودباوری....

چه مدال هایی بر گردن ملت ایران آویزان هست؟



یک قاچ از بیانیه:

 ن دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظرا2اکنون نزدیک به
.به پیش رفته است-برابرشتاب رشد متوسط علم در جهان11یعنی -جهانی غافلگیر کننده بود

 ،رکت و به ب[ استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان باالتر است]طبق آمارهای رسمی
دهه اخیر 2یعنی در [ دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدت]تالش جوانان مومن خردمند، 

ران جهانی رسانید و مایه شگفتی ناظرتبه شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهانما را به ]
.[در برخی از رشته های حساس و نوپدید به رتبه های نخست ارتقاء داد] و ما را [ شد

محصول آن روحیه و آن حضور و ]این پیشرفت های عظیم همه 

.[آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد

! یمبودتحریم علمی و تحریم مالی این افتخارات در حالی حاصل شد که ما دچار 
!شنا جهت مخالف جریان دشمن



تی این همه پیشرفت علمی چه فایده ای داره وق
سفره مردم اینقدر کوچیک شده؟



م  فواید و نتایج توجه به عل
اقتدار آور
امنیت آور
تولید ثروت
رونق اقتصادی

 علم هم اقتدار آور است و هم امنیت آور است و هم تولید ثروت میکند و هم اقتصاد

.  مملکت را رونق می دهد

در واقع علم و تولید علم در همه عرصه ها، عامل حیات و سرزندگی یک کشور است.

(:علیه السالم)امام علی 

غلبه علم و دانش قدرت است؛ هر کس به علم دست پیدا کند با ان می تواند بر دیگران
.ی شوندکند و بر آنها مسلط شود اما کسی که علم نداشته باشد، دیگران بر او مسلط م



هست؟؟؟راه حل ها در داخل کشور واقعا همه 



مردم میگن این همه پیشرفت هایی که در بعضی 
؛ اگه داشتیم باور کردنی نیست... موشک و هسته ای و

!راست میگن چرا یک ماشین مثل آدم نمی سازن؟



قالب، زاویه داشتن بعضی مسئولین با نظام و ان
چه نتیجه ای داره؟

:ظریفجواد محمد 
!دیپلماسی فدای میدان شد

و ما داشتیم طی مذاکرات با آمریکا
ولی سایر کشورها، کار را می بستیم

سیاست های حاج قاسم در منطقه،
.مانع این کار شد

اگر حاج قاسم نبود، دولت در 
!  کارهای خودش موفق بود



!نیست........... هیچ چیز برای رهبر جامعه اسالمی باالتر از 


