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 پیشرفت کشور - هدف

 راه حل

 چالش

اشتن فلج کردن و عقب نگه د -
 کشور

 برگرداندن سیطره بر ایران  - -

 جنگ اقتصادي  -

، جنگ رسانه اي دروغ پراکنی -
و مقابله ي اقتصادي ، اغواگري 

 تحریک افراد

یکی از اشکاالت اقتصادي ما ،  -
 وابستگی است

جویی خودش را اگر سیطره 
کنار گذاشت مثل دیگر 
کشورها می توان با او تعامل 

 کرد
بایستی این سرمایه را به نحوي 
استعمال کرد، به نحوي به کار 
برد، به نحوي مصرف کرد که 
در آمد افزوده داشته باشد. ما 
باید مصرف بهینه بکنیم از 

 نفت 

وظیفه طالب 

 با  بسیجی

به   نگاه

فرمایشات 

 حضرت آقا

نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوي 
 را تبلیغ کنید ترویج کنیدپنجه 

بنشینید راه هایی را پیدا کنید براي اینکه 
بتوانید کشور را از وابستگی خارج 

 کنید.

احساسات جوانان و نوجوانان عزیز ما درسرتاسر کشور احساسات استقالل طلبانه است ...امریکا امروز 
با این همه تالشی که انجام داده ... روحیه مقاومت جوانان ما را و استقالل طلبی آنها را نتوانسته 

ز جوان نسل اول ضعیف کند و از بین ببرد ...امروز جوانان ما از لحاظ انگیزه ي ایستادگی و مقاومت ا
جوانهاي جدي، فعال ، خوش استعداد، مبتکر ، با همتهاي انقالب اگر جلوتر نباشند عقب تر نیستند . 

 بلند مشغول کار و تالشند نه به فکر مدیر شدنند نه به فکر وزیر و وکیل شدنند .. دارند کار می کنند 
ند قالب حرکت این کشور در جهات الگوي پیشرفته ایرانی اسالمی که تا پنجاه سال دیگر می توا

 مختلف باشد تبیین شده وتعیین شده و آماده شده است .

جلوي دانشگاه... حادثه ي سوم حادثه  57مستشاران آمریکایی در ایران. حادثه دوم مربوط به کشتار دانش آموزان در سال مصونیت آبان سه حادثه اتفاق افتاده است که هر سه به نحوي به آمریکا مرتبط است  .حادثه ي آور تبعید امام است که به خاطر کاپیتوالسیون بود. 13در 
 .حمالت انها این جور سیلی بزنند و امریکا را تحقیر کنندحرکات آنها، در مقابل  ي سفارت است .النه جاسوسی آمریکا که این سیلی ایران متقابال به امریکا بود. یعنی انقالب این قدرت را به ملت ایران داد که در مقابل

هم که اقتدار معنوي و و قدرت نرم خود آمریکا رو به افول است بلکه حتی لیبرال دموکراسی را ند . نه فقط یا امروز دارند این حرف را می زنوط است این را من نمی گویم این جزو حرفهایی است که جامعه شناس هاي مطرح دنآمریکا رو به افول است رو به سق ... قدرت نرم
  پایه ي اساسی تمدن غرب است، اینها بی آبرو کردند.

خودتان را در قبال مساله ي پیشرفت کشور سهیم و 
 مسئول بدانید

نیاز اصلی کشور همت بلند شماست شما جوانها باید 
همت کنید همت بلند داشته باشید ، تالش کنید ، 
کارکنید ، ترس را کنار بگذارید تنبلی را کنار 
 بگذارید ابتکار را سرلوحه ي کار خودتان قرار دهید
نوآوري را وظیفه بزرگ خودتان بدانید.البته با غیرت 

 .ملی تعصب ملی
 
 

هدف استکبار را که سلطه ي بر ملتهاست براي 
 همه تبیین کنید 

سیاستهاي کلی ما این صندوق توسعه ملی را که در 
تشکیل داده ایم و ابالغ کرده ایم به خاطر همین 

 است که بتوانیم از وابستگی به نقت خارج شویم .

 

 نتیجه گیري 

 حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفته  -

به برکت تحریم ها عادت کردیم که همه چیز را اول خودمان برویم به  -
در  سراغ ساختنش و تولید کردنش...پس تحریم هم به نفع ما شد آمریکا

 این سیاست هم شکست خورد

چهل ساله، طرفی که مغلوب شده امریکا است . طرفی که در این چالش  -
 پیروز شده جمهوري اسالمی است .

 کشور سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون تهیه وتنظیم :


