
بسم هللا الرحمن الرحیم

:خالصه نکات کلی و مطالب اصلی کتاب دکل
عالقه مندی به نظام علیرغم انتقاد از عملکرد بعضی مسئولین-1
عالقه به ترقی کشور-2

.(وقتی کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم)احساس تکلیف -3



4- (تعیین کننده نوع و اولویت تالشها)هدف گذاری



5- (قرب الهی: هدف خلقت)تعیین هدف خلقت قبل از تعیین هدف انقالب
6- (نقش انبیاء)انسان سازی : مقدمه قرب الهی
7- (تک تک امکان پذیر نیست)نیاز به جامعه برای انسان سازی.
8-(عج)ظهور امام زمان : مهمترین اتفاق قبل از قیامت
اگر امام بخواهد ظهور کند چه شرایطی الزم است؟
9- با اسباب طبیعی ظهور میکند نه با معجزه( عج)امام زمان!
10-پذیرا بودن واقعی مردم برای درامان ماندن حضرت : مهمترین اسباب طبیعی ظهور



11-ی منتظر پذیرا بودن مردم به این معنا نیست که فقط بصورت قلب
.ظهور باشند؛ باید برای ظهور زمینه سازی کنیم

12-ی ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگ: هدف انقالب اسالمی ایران
!برای ظهور



:مرحله رسیدن به تمدن نوین اسالمی5

ایجاد انقالب-1
تشکیل نظام اسالمی-2
تشکیل دولت اسالمی-3
تشکیل جامعه اسالمی-4
تشکیل تمدن اسالمی-5



 در حال حاضر انقالب ما در مرحله ی سوم یعنی مرحله تشکیل
دولت اسالمی است که مهم ترین نقش را برای تشکیل جامعه 

.اسالمی دارد
ندوقتی ما میگوییم دولت، یعنی مسئولین باید اسالمی باش.



 سال زمان زیادی نیست و چهل سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری و دوران40تمدن ها، برای
.شکوفایی تمدن هاست

(مثل تفاوت زمان برای ساخت یک مغازه و مقایسه با شهرک سازی)



.گیریمبرای رسیدن به هدف انقالب، باید گذشته را درست بشناسیم تا مورد تهدیدهای ناشناخته قرار ن

.  استسال از انقالب گذشته و بخش مهمی از این بار برای رسیدن به مقصد، بر دوش م40هم اکنون بیش از 

.دهه های آینده، دهه های شماست و شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید)



صفتدشمنان گرگ ! مسیر هموار نیست

گذشتهشناخت درست ! باید بدانیم از کجا به اینجا رسیده ایم

(تحصیلیمثل مشاوره)درس گرفتن از تجربیات گذشته و برنامه ریزی برای آینده 



دشمن شناسی ضعیف= عدم مطالعه گذشته

!  ما جوانان، غالبا شناخت درستی از تاریخ کشور نداریم

!دروغتصویر سازی دشمنان از انقالب با تحریف و 



(ین چی؟امیرالمومنمعاویه علیه پس شایعات )؟؟؟ ....تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

.را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنیدحقیقت 

.تکرار دروغ در باورسازی جامعه و مردم خیلی موثر است



:  راه های تحریف یک حرف

قیدیک حذف 
سخنفضای صادر شدن یک حذف 

لحن گوینده
رسانهترفندهای 



.هدف نهایی دشمن تضعیف و از بین بردن نظام هست

یاس بی اعتمادی به نظام، ناامیدی و= دروغ به جای حقیقت می نشیند= عدم مطالعه تاریخ 
تضعیف نظام= عدم همراهی نسل جوان برای پیشرفت کشور = در بین نسل جوان 



...قصه تلخ ایران در زمان قاجار و پهلوی

17- (:سال200حدود )در دوره قاجار و پهلوی تا اول انقالب
نگان، نقش وابستگی شدید پادشاهان، استبداد، دیکتاتوری، ظلم و فساد اخالقی و مالی، چپاول بیگا

نداشتن مردم در سرنوشت کشور، عقب ماندگی و نهایت تحقیر 
از حق توحش تا کاپیتوالسیون!
داشتیمدر صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه، هنری ن! در تولید علم و فناوری صفر بودیم!
در دوران پهلوی حتی یک اختراع برای ایران ثبت نشده!
وارد کردن پزشکان عمومی از هند، بنگالدش و پاکستان
(کم شدن مساحت ایران به خاطر قراردادهای پاریس، ترکمچای و گلستان! ) نهنگ و گربه
 (وآهن گمرکات، دخانیات، راه )انحصارات خارجی...
 مثبت روسیه و انگلستان در گرفتن امتیاز از ایرانموازنه
 (همین صد سال پیش)درصد جمعیت کشور 40هلوکاست ایرانی و از بین رفتن



ن چون اداره آ. کم شدن مساحت کشور که بهتر است
!آسان تر میشود

عامل اقتدار= وسعت
کشور بزرگتر، ظرفیت های انسانی و طبیعی بیشتری دارد!

هیچ اندوخته ی مادی با آن مقایسه نمی شود.
فرصت های مادی کشور
 موقعیت استثنایی جغرافیایی
همسایگان متعدد
تنوع محصوالت

 اری از این ولی متاسفانه بسیکشور ما از نظر ظرفیتهای انسانی و طبیعی کم نظیر است
.ظرفیتها تاکنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است

 ،میق و نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمهمترین ظرفیت امیدبخش کشور
.استاصیل ایمانی و دینی



ای ایران از نظر ظرفیت هگفته شده است که ! بسیاری از ظرفیت ها دست نخورده مانده
.استفاده نشده طبیعی و انسانی، در رتبه اول جهان است

مردم در زمان پهلوی و قاجارف به هیچ عنوان در مدیریت کشور نقش نداشتند.
اراده ملی در کانون مدیریت کشور وارد شد: بعد از انقالب.

.یشرفت کندشما یکی از این ظرفیت ها هستنید که باید ظرفیت خود را به کار گیرید تا کشور، پ



پادشاهان فاسد و اشرافی
!اننداین مردم قادر به انجام هیچ کاری نیستند؛ مثل گوسفند می م: محمدرضاشاه

!ما می توانیم وجود نداشت
از فسادهای مالی و اخالقی شاه و خانواده اش چیا شنیدید؟



تطهیر خود و پاک کردن پلیدی ها از حافظه مردم: از ترفندهای دشمن!
آفت بسیار بزرگی که مانع رشد و پیشرفت و آرامش ما میشود: شک و دودلی.

یداگر به من خدمتگزار بگویید بهتر از ان است که به من رهبر بگوی(: ره)امام خمینی.
 ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت(: ره)شهید بهشتی

نوع جهان بینی و نگرش به مردم قبل و بعد از انقالب رو خودتون مقایسه کنید!



!سوال های جلسه آینده؟

اهد اما همین االن هم در بین مسئولین خودمان ش. در دوران قاجار و پهلوی فساد زیاد بوده
!فساد و اختالس هستیم

اه این ش! شما یک طوری گفتید که انگار شاه هیچ کاری و خدمتی برای این مملکت نکرده
!همه خدمت به مردم کرده



باید حواسمون باشه
کدوم روایت رو دارن به خورد ما میدن؟

100 %واقعی
50 % ،بی خبر% 50واقعی!
100 %خالی بندی و شایعه!

(ت هادرصدسنجی خدمات و خیان! )باید خوبی ها و کاستی ها را در کنار همدیگر ببینیم
شناخت درست گذشته
نقد کنیمنگاه کالن به انقالب و نظامنقد اشکال نداره ولی باید با ،.



چرا هر انقالب و تحولی، لزوما سختی هایی دارد؟

مثل سختی های دوران مدینه بعد از مهاجرت از مکه



د از روال طبیعی یک حرکت جهادی و تالش مضاعف این است که بای
.چشم پوشی کنیم...................... یکسری

مثل کنکور یا قلک



؟موانع ما برای رسیدن به اهداف نهایی چیست

سنگ اندازی های دشمن+ سختی های طبیعی

تحریم برای ما چه منافع و مضراتی دارد؟



؟اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در زمان شاه چگونه بود

ولی خداوکیلیش ماشین نسبت به االن خیلی ارزون تر بود!
 ،هزار تومان بوده حاال االن بخوای یه پراید درپیت بخری18پیکان....



این آمارها چه معنایی دارد؟

30 % (                                                                  امکانات و هزینه ها%90بهره مندی از )جمعیت پولدار

70 % (هاامکانات و هزینه % 10مندی از بهره )فقیر جمعیت

 برابر شد17، 1332نسبت به سال 1356درآمد نفتی در سال  !
 واردات به امر توسعه اختصاص می یافت% 15از درآمد سرشار نفت و کمتر از % 10فقط.
46 % زیر خط فقز بودند1356مردم در سال.
35 % سوءتغذیه داشتند1351مردم در سال.



و مقایسه کوچولویی از قدرت خرید مردم، قبل
بعد از انقالب

ز دست امان ا. مالک ما نباید نرخ اجناس باشد بلکه باید قدرت خرید مردم را مقایسه کنیم
!این شایعات دشمن

نون سر سفره:
نان بخره12یک کارگر می تونست با حقوق روزانه اش : قبل از انقالب.
 نان بخره90با حقوق روزانه اش تواند یک کارگر می : انقالباز بعد.

ماشین سواری:
ماهش یک پیکان بخره90یک کارمند می تونست با حقوق : قبل از انقالب
 بخرهپراید ماهش یک 30با حقوق تواند یک کارمند می : انقالببعد از



 تکلیف این دزدی ها و اختالس هایی که االن در کشور
خودمون می بینیم چی میشه؟



....مقایسه فساد در دوره پهلوی و جمهوری اسالمی

ندیعنی ارکان نظام، قوانین فسادزا داشت. فساد در دوره پهلوی ساختاری و سیستمی بود.

قوانین نظام ایران، بر اساس عدالت، پاکی اقتصادی و مبارزه با فساد وضع شده.
ف امامین انقالب، هم خودشان طهارت اقتصادی داشته و دارند و هم مبارزه با فساد را جزو وظای

.اصلی حکومت داری می دانند

اصل وجود فساد حتی در حکومت معصومین

وسه مال اگر فسادی می بینیم، مشکل از سیستم ما نیست، مشکل از آن مسئولی هست که وس
!و مقام او را زمین زذه

در ضمن بعضی وقتا ممکنه هنوز جرمشون اثبات نشده باشه!



یک قاچ از بیانیه:
 نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی، در مقایسه با بسیاری از

کمتر طاغوت که سرتا پا فساد و فسادپرور بود، بسیرژیم کشورهای دیگر و بخصوص با 
.است و بحمدهللا  مامورین این نظام، غالبا سالمت خود را نگه داشته اند

طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسالمی است.



دید؟تا حاال شنی( مد ظله العالی)و امام خامنه ای ( رحمه هللا علیه)چه مثال هایی از زندگی امام خمینی 



بنظر شما چطور مردم مقصر بخشی از گرانی ها، 
فسادهای اخالقی و مالی هستند؟



اگر ما حرف هایی راجع به نظام که درباره آنها یقین
نداریم را نقل کنیم، چه اتفاقی می افته؟

؟همه حرف های این ماهواره ها را چرا ملت قبول میکنن

 (:علیه السالم)امام علی
ن می همنشینی با آدم های شرور و بد، انسان ها را نسبت به آدم های خوب و متدین، بدبی

.کند

نگیم حواسمون جمعه و روی ما تاثیر نداره! اثرش حتمی هست!



ذشته چرا برای برداشتن گام های آینده انقالب، باید گ
را درست بشناسیم؟

!از ترفندهای دشمن غافل نشویم



چرا رهبری، جلوی فسادها را نمیگیرد؟



دن همراه بو: مدیریتمهمترین چیز برای موفقیت در 
فهم اعضای گروه با تصمیمات مدیر

 حکومتاهمیت همراهی مردم با

 بال نیاز دارد2رهبر دینی برای موفقیت به یک:
1- (از طرف خدا)مشروعیت
2- (                 از طرف مردم)مقبولیت



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


