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WINTER
Template

خالصه زنگ اول 

۱ _و اگرچه ما به عملکرد برخی مسئولین انتقاد داریم اما به کشور
.و طرفدار آن هستیمعالقه مندیم انقالب خود 

2-ن آن معنای عالقه به کشورمان این است که ما ترقی و قدرتمند شد
.را دوست داریم

۳-می انجام اگر بتوانیم نسبت به پیشرفت و قوی شدن کشورمان اقدا
.دهیم، بی تفاوت بودن، معنا ندارد و باید احساس تکلیف کنیم

4-هدف گذاری، تعیین کننده نوع و اولویت تالش ها و برنامه ریزی
.بودهای ما برای پیشرفت خواهد 



WINTER
Template

خالصه زنگ اول 

۵- هدف انقالب، به هدف خلقت پرداختیم؛ هدف از بررسی قبل از
.آفرینش، تعالی و نزدیک شدن ما به خدا یا همان قرب الهی است

۶- مقدمه رسیدن به هدف نهایی و قرب الهی، انسان سازی است که
.انبیاء الهی عهده دار این اتفاق مهم بودند

7-رب انبیاء برای تربیت انسان ها و رساندن آنها به هدف نهایی یعنی ق
.تاسزمانبَر الهی، نیاز به جامعه و نظام دارد؛ چراکه تربیت فرد به فرد 



دومخالصه زنگ 

8- است( عج)ظهور امام زمان قیامت، مهمترین اتفاق قبل از.

9-امام زمان با اسباب طبیعی ظهور می کند نه با معجزه.

۱0-ست مهمترین اسباب طبیعی برای ظهور، پذیرا بودن واقعی مردم ا
.ندتا حضرت در امان باشد و ایشان را در تشکیل حکومت همراهی کن

۱۱- شان منتظر ظهور ایقلباً پذیرا بودن مردم به این معنا نیست که
.ردباشند، بلکه باید برای زمینه سازی ظهور فعالیت و تالش ک

۱2- ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی: ایرانهدف انقالب اسالمی
برای ظهور



دومخالصه زنگ 

۱۳-دبرای رسیدن به تمدن نوین اسالمی باید پنج مرحله طی شو :
انقالبایجاد : اول
اسالمیتشکیل نظام : دوم
اسالمیتشکیل دولت : سوم
تشکیل جامعه اسالمی : چهارم
اسالمیتشکیل تمدن : پنجم
۱4- مرحله تشکیل در حال حاضر انقالب ما در مرحله سوم، یعنی

المی است که مهمترین نقش را برای تشکیل جامعه اسدولت اسالمی
.دارد

۱۵- سال زمان زیادی نیست و چهل سالگی آغاز بلوغ40برای تمدن ها
.و حرکت فکری و دوران شکوفایی تمدن هاست



سومخالصه زنگ 

۱۶- ه استوار در مسیر آینده و رسیدن بگام های برای برداشتن
د های باید گذشته را درست بشناسیم تا مورد تهدیانقالب، هدف 

.ناشناخته قرار نگیریم

۱7- ۱۵0حدود یعنی )انقالب از اواسط دوره ناصرالدین شاه تا اول
، ایران دارای وابستگی و نوکر صفتی، استبدادحاکمان ( سال

.  دیکتاتوری، ظلم و فساد اخالقی و مالی بودند
 ما جوالنگاه بیگانگان برای انواع چپاول بودکشور .
 امور، هیچ نقشی در سرنوشت کشور نداشتند و در همه مردم

.عقب ماندگی شرم آور داشتیم و در نهایت تحقیر بودیم



چهارمخالصه زنگ 

۱8- باهم را « خدمت ها و خیانت ها»همزمان باید : قضاوتمالک اول برای
ابت کرد؛ ثو با توجه به اهداف و ارزشهای مکتبی خود، قضاوت عادالنه دید 

که به مردمهایی کردیم خدمت های نظام شاهنشاهی نسبت به خیانت 
.کرده مثل یک سوزن در انبار کاه است

 یک حرکت جهادگونه و مسیری که پر از دشمنان و موانع در : دوممالک
یدن است به طور طبیعی باید از بسیاری از خوشی ها گذشت؛ زیرا الزمه رس

.پرهیز از برخی امور لذت محور و رفاه محور استمتعالی، به اهداف 

۱9-نگنا اوضاع معیشتی، رفاهی و بهداشتی غالب مردم در زمان پهلوی در ت
ه ارزانتر بودن اجناس و کاال در زمان پهلوی، شایع. و سختی بوده است

زیرا مالک و معیار، توان و قدرت خرید مردم است که بعد از. دشمن است
.قبل استانقالب، قدرت خرید مردم خیلی باالتر از 



چهارمخالصه زنگ 

20_پیرامون فساد اقتصادی:

۱ ) خالف دوره پهلوینیست، فساد مالی در زمان ما ساختاری  .

2 ) قوانین حاکم بر نظام ما به خالف زمان طاغوت، دستورالعمل
.مبارزه با فساد و بی عدالتی است

۳ )وت افراد فاسد در نظام ما نسبت به دیگر کشورها و حکومت طاغ
.بسیار کمتر است ولی آنچه هست غیر قابل قبول است

4 ) مربوط به اختالس ها را حتماً بررسی کنیم و بدون شایعات
.نیمتحقیق و علم، تحت هیچ نام و عنوانی با آبروی کسی بازی نک

۵ ) ،اثر غیر اختیاری و حتمی همنشینی با ماهواره و طبق روایات
ین خود فضای رسانه ای دشمن این است که به نظام، انقالب و مسئول

.بدبین می شویم



چهارمخالصه زنگ 

بسیاری از کارهایی که به عنوان خدمت دوران پهلوی در فضای مجازی _ 2۱
مطرح می شود، آن روی سکه اش خیانت و لحاظ شدن منافع خارجی هاست؛ 

.  مثل ساختن راه آهن شمال به جنوب
ا گذشته و تاریخ ایران را مطالعه کرده و هر شایعه ای در فضای مجازی ر باید 

.نپذیریمبدون تحقیق و مطالعه 

:پیرامون مساله رهبری_22

ان و تحقیق درباره زندگی رهبر انقالب به ما نشان می دهد که ایشمطالعه ( ۱
.دارندساده زیست و نسبت به بیت المال و مبارزه با فساد، حساسیت زیادی

می رهبری مدیریت کالن انقالب و مراقبت از جهت گیری نظام اسالوظیفه ( 2
.است تا از سمت اهداف منحرف نگردد

آنها را در نظررأی رهبر دینی جامعه در تصمیم گیری های خود، فهم مردم و ( ۳
دیده چرا که ن. دوری می کندخودرأیی و دیکتاتورمآبانه گرفته و از تصمیمات 

.دمردم، موجب دوقطبی شدن جامعه، تفرقه و فتنه خواهد شرأی گرفتن فهم و 



پنجمخالصه زنگ 

2۳ _پیرامون مبانی انقالب:
۱ )شروع انقالب از صفر بود و همه چیز علیه ما بود.
2 ) مثال آن مارکسیستی و اقیام های برای انقالب تجربه و الگویی نداشتیم و

ی ما به علت تفاوت ماهوی با جنس انقالب ما نمی توانست سرمشق و الگو
.باشد

۳ ) ترکیب جمهوریت و اسالمیت بودما، اولین درخشش انقالب.
4 )انقالب ما دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد.
۵ )ی دو قطب شرق و غرب مادی برای خفه کردن انقالب ما تالش گسترده ا

...کردند؛ مثل تحمیل جنگ هشت ساله، ترور شخصیت های مهم انقالب و



پنجمخالصه زنگ 

24_۱ )های آن درمقایسه با انقالب های دیگر دنیا عظمت انقالب ما و پیشرفت 
.به چشم می آید

2 ) رشته زیرا با فطرت بشر سندارد؛ شعارهای جهانی انقالب ما تاریخ مصرف
.است

۳ ) ظت از بلکه به معنای محافنیست؛ حفظ نظام به معنای حفظ وضع موجود
.اهداف و آرمان های ارزشمند انقالب است

4 ) اف ما زنده و با اراده است و در برابر نقد ها و تصحیح خطا ها انعطانقالب
.نمیکنددارد؛ اما اهل انفعال نیست و با خطوط اصلی خود بی مباالتی 

۵ ) البی و میان جوشش انقنمیشود انقالب ما پس از نظام سازی به رکود دچار
.میکندفاع و از نظریه نظام انقالبی دنمیبیند و نظم سیاسی و اجتماعی تضادی 

۶ ) یشتر انقالب ما را زنده نگه داشته و عمر آن را باسالمی، اخالقی و رفتارهای
.کرده است

7 ) ان و ما با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان ایستاده و از مظلومانقالب
ن و مستضعفان جهان طبق وظیفه شرعی و انسانی خود و در راستای رسید

سیاسی و تمدن نوین اسالمی دفاع می کند که البته فواید امنیتی، اقتصادی،
.نیز برای ما دارد... 



پنجمخالصه زنگ 

2۵_۱ )یست ایستادگی در برابر قلدران جهان به معنای دشمن تراشی ن
.استو دشمنی استکبار با ما به معنای عداوت او با اسالم و مکتب م

2 ) ل اصاعتقاد به پیشرفت و عزت ما مدیون مدیریت های مومنانه و
.است« ما می توانیم»
۳ ) و برکاتمنشأ در بحران و تحریم فرصت های زیادی وجود دارد که

.شکوفایی استعدادها خواهد شد
2۶ ) منشأ برکات و ها، عرصه همه ی ما با حضور جوانان در انقالب

:دستاوردهای عظیم زیر شد
۱ )ی و حفاظت از مرزها و معجزهرضی ثبات و امنیت کشور و تمامیت ا

پیروزی در جنگ هشت ساله
2 )ی و پیشرفت چشمگیر در علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیات

اقتصادی و عمرانی



به پایان میرسد دفتر      حکایت همچنان باقیست

:اشاره کنیمفرمول معجزه اجتماعی و برای حسن ختام می خواهیم به 
میشود؟ملت محقق یک فرد یا درباره معجزه امدادهای غیبی یا چه زمانی 

=( در حد توان)تالش و جهاد و مبارزه حداکثر + ایمان به خدا 
باز شدن درهای رحمت الهی و امدادهای غیبی

!وقتی خدا به ما امکاناتی داده، حتما وظایفی بر دوش ماست
...من اینجا برای کاری هستمیادمون باشه که 

...  به این حرف ها فکر کنید

...شما یکی از ظرفیت ها هستید...ایران اسالمی در دستان ماستآینده 

یاعلی


