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 موضوعاهمیت

نقش دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم•
کسب آن در این کتاب و ضرورت تأکید بر بحث بصیرت •
البنگاه به آینده در کتاب و نیاز به این مطالب در هر زمان از انق•
هاآنیق بازگشت مجدد فضای کشور به شعارهای اولیه انقالب و ضرورت تبیین دق•
حریف آنرسیدن به مبانی پیشگامان انقالب اسالمی و جلوگیری از ت•

(انایرفکری نظام جمهوری اسالمی مبنای )منظرضرورت مراجعه به آثار استاد از این •
آنکنندگی تهدیدانقالب و چگونگی کننده تهدیدبیان آفات •
، اهداف و آثار انقالبها ریشهضرورت بیان •

ضرورت بازبینی و تأمل همیشگی در انقالب•

بازگشت



برای تحلیل انقالب ( ره)تالش شهید مطهری
اسالمی

صداقت در مسیر انقالب و توجه به عدم توجیه وسیله به واسطه هدف مقدس•

حفظ آزادی و حریت در ارائه تحلیل از انقالب•

آنهابندی اولویتانقالب اسالمی در عین های ارزشنگاه جامع به •

داخلی دانستن اغلب تهدیدهای ناظر به انقالب•
گراییمعنویتو گرایی واقعجمع •
در تحلیل انقالب شناسی انسانمحوریت مبانی •

در نتیجه تأکید برو ( نه کامال سیاسی)اعتقاد به انقالب به عنوان یک پدیده فکری فرهنگی•
، ایدئولوژی و رهبری آنبینیجهان

اعتقاد به بعد فرامکانی انقالب و الگو بودن آن برای سایر کشورها•
اسالمیدر جمهوریتوجه به تبیین بعد ایجابی در کنار بعد سلبی و ماندگارسازی انقالب اسالمی •

بازگشت
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مقدمات پیدایش

دگرگون شدنرو و و پشت : 
علیه وضع موجود برای برقراری وضع مطلوبطغیان : 

...هوس، جاه و انفجار عقده های شهوانی در راستای : 
دانیقیام مقامات عالی انسان علیه مقامات : 

( تغییرات درون حاکمیتی)اصالحتمایز با وجه 

تمایز با کودتاوجه 

معنی

انواع
انسانی
حیوانی

اجتماعی

فردی

همراه تکامل و تعالی
ارادی

به صورت بنیادین
عنصر نفی و انکار

داشتن روحیه ظلم ستیزی
نارضایتی از وضع موجود

اصطالحی 
لغوی

(طغیان)
(توبه)

ریشه انقالب
ماهیت های متفاوت

ماتریالیسم تاریخی

صالتاعلت به (مادیصرفاً نه )انقالبامکان متعالی بودن 
و پیشرو بودن انسان به صورت ذاتیطلب کمال

ریشه دوقطبی شدن جامعه در ذات آزاد و دوقطبی انسان
در انسانشناسی جامعهبر روانشناسی تقدم جنبه 

ارزش های انسانی
بازگشت
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(نارضایتی)

(روحیه ظلم ستیزی)

امعلم مردم به چرایی قی

چرا مردم قیام کردند ؟

روشنفکران مسئول پیدا کردن آن
سکوالر

دینی
عامل درونی•

عامل بیرونی•

عوامل الزم جهت حفظ و تداوم انقالبچگونه ماندگار خواهدشد ؟

چطور پیروز شدند ؟

از حیث موضع غالب•

از حیث موضع مغلوب•

نقش هدف در ایجاد پیشروی 
نقش شفاف شعار
نقش ممتاز رهبر

نقش گروه ها و افراد

چه نمی خواهند؟: 

اسالمچه می خواهند؟:  جنبه ایجابی

جنبه سلبی
استعمار
استبداد

ناظر به جمهوری اسالمی
ناظر به آزادی

ناظر به استقالل

(جلب رضایت)ناتوانی رژیم از دفع عامل بیرونی
فرهنگی، نظامی (سرکوبی)وضع عامل درونی 

استبداد، استعمار، اسالم

بتقریر مطل

بتقریر مطل
بازگشت



و عفافحیا در صحنه با حفظ حریم حضور : 
در صحنهبرای حضور و تشویق مردان همدلی : 

...و، عدالت بیداری اسالمی
عواطف

طتوستحقیر سابق مردم 

 افرادنقش گروه ها و

نقش ممتاز رهبر

خواهیسهمغیراسالمی و بحث های گروه
تعبد به دستور رهبری دینی
حس اسالمی اقشار مختلف

غیرمستقیم
مستقیم

قرار داشتن در مسیر فکری و روحی نیازهای مردم
داشتن شرایط رهبری

شخصیت دادن به مردم

ارائه شعارها در قالب اسالمی مثل آزادی
سم  مبارزه با سکوالری

تاکتیکهای وی

ویمزایای 

نقش زنان

همگانی بودن 

اسالمی مردم

استعمار و استبداد

نقش شفاف شعار

نقش هدف در ایجاد پیشروی

استقالل
آزادی 

جمهوری اسالمی

اجرای کامل و بدون تبعیض مقررات اسالمی
برقراری عدل و زوال سیستم ضعیف و قوی

هازمینهفساد در تمام کنی ریشهاصالح گری و 
بازگشت به اسالم راستین

(عدالت و معنویت)خواهی اسالم
استبداد ستیزی
استعمارستیزی

بازگشت



ناظر به استقالل

معموال محل بحث است، اگرچه حق آن ادا نشدهبسترهای موضوع•

تهدیدات آن
کردن نهضتبی اثر تالش برای کم اثر یا 

(بقره120)

خطرناک تر: 

عدم آشنایی با اسالم اصیل
زمانمعیار دانستن 

ضرورت توجه همیشگی به مسئله دشمن•

دشمن

(مکتبی)استقالل فرهنگی
استقالل سیاسی

استقالل اقتصادی

تجدد
تحجر از طریق دوست

از طریق دشمن

داخلی

خارجی

یافتهاستحالهنیروهای خودی 
عوامل نفوذی بیگانه

طلبانفرصت

سابقه خوب
سختی تشخیص



...و عدم منافات با استقالل فرهنگی : 

(عدم توجه به کرامت ذاتی بشر)

(عبرت گیری از غرب)ضرورت آزادی سیاسی برای رشد مردم 
عقیدهتفاوت آزادی فکر با آزادی  و بیانعقیده ،آزادی فکر

 به آزادیناظر

تکمله•

بستر آزادی•

مبنای آزادی در اسالم•

نقد مبنای آزادی در غرب•

ضرورت آن •

ضرورت جلوگیری از ایجاد مانع در راه حرکت انسان
حیثیت ذاتی انسان 

هنگام برخورد تفکرات منطقی
عدم وجود مرجح برای تحمیل

توقف رشد اجتماعی بر آن
اجبارغیرقابل 

مسائلی که کمالشان فرع بر اختیار در آنهاست
ای سلیقهمسائل شخصی و 

حد آزادی بیان 



 به جمهوری اسالمیناظر
جمع: ضرورت استمرار حضور•

عدالت اجتماعی•

روح حاکم، نه عنصری در عرض سایر عناصر: معنویت اسالمی•
مثال هنگام تقسیم غنائم: 

وحدت و پرهیز از تفرقه•

سازندگی و اثبات
نفی و انکار

توجه به لوازم واقعی تحقق آن
تعیین میزان اهمیت آن ناظر به اصل انقالب

(ادغام با معنویت)فهم مفهوم دقیق عدالت اجتماعی 

هاگلوگاهدقت در 
جایابی صحیح

فهم مفهوم دقیق معنویت

کلمه توحید
توحید کلمه

(مائده3)

تداوم رهبری•

ایدئولوگنظریه پرداز بلکه به معنای نه به عنوان حاکم، رئیس یا 
حفظ استقالل نهاد روحانیت از دولت

پرهیز حداکثری از قبول اجرائیات دولتی
عدم واگذاری نقش مساجد به وسائل ارتباط جمعی

ایجاد تشکیالت امر به معروف و نهی از منکر
احیای مساجد به عنوان پایگاه انقالب

والیت فقیه

روحانیت

بازگشت


