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محورهاي مقاالت

نظریه نظام انقالبی
»نظام انقالبی«ادبیات و مفاهیم تعریف، ـ 
»نظام انقالبی«ها و آرمان هاي شاخصه ها، شعارـ 
پایبندي به آرمان ها، ارزش ها و اصول انقالبیوفاداري و ـ 
ي انقالبیانحراف جوامع از آرمان ها و ارزش ها آسیب شناسی علل انحطاط وـ 
اسالمی ان و مردم در انقالبی ماندن نظامنقش رهبري،کارگزارـ 
مرزبندي با رقیبان و دشمنانـ 

علم و پژوهش
حوزه علم و پژوهشو مبانی نظري ادبیات  مفاهیم،ـ 
در منشور حکومت اسالمیعالم جایگاه علم و ـ 
جامعه پردازي و تمدن سازينقش علم و دانش در ـ 
رابطه علم و دانش با عزت و قدرتـ 
نگاه ارزشی به علم و علم آموزيـ 
و علم یاخالقارزشهاي رابطه ـ 

معنویت و اخالق
حوزه معنویت و اخالقو مبانی نظري ادبیات  مفاهیم،ـ 
...، عوامل، آثار، ضرورت، آسیب شناسی ومصادیق ارزش هاي معنوي و اخالقیـ 
کار تاثیر گذاري معنویت و اخالق بر حرکتهاي فردي و اجتماعیسازـ 
رابطه معنویت و اخالق با احساس سعادتمندي و رضایت از زندگیـ 
راهکارهاي رشد شور معنوي و وجدان اخالقی در جامعهـ 
نقش حکومت ها در رشد معنویت و اخالق در جامعهـ 
قاوت اخروي افرادوظیفه مندي حکومت ها در قبال سعادت و شـ 



با کانونهاي ضد معنویت و اخالق راهکارهاي مقابلهـ 

اقتصاد
حوزه اقتصاد و ادبیات مفاهیمـ 
)ابزار یا هدف بودن اقتصاد(اقتصاد در منشور حکومت اسالمیمسئله جایگاه ـ 
بایسته هاي اقتصاد در حوزه هاي تولید، توزیع، مصرف و مناسبات مدیریتیـ 
...عدالت اقتصادي، مبانی نظري، تعریف، راهکارها، آسیب ها، مصادیق واستقالل و ـ 
نقش نیروهاي جوان و مومن و انقالبی در تحقق سیاست هاي اقتصاديـ 
رابطه ارزشهاي اخالقی و اقتصادـ 

عدالت و مبارزه با فساد
مبحث عدالت و فسادو مبانی نظري مفاهیم و ادبیات ـ 
در منشور حکومت اسالمی »عدالت«جایگاهـ 
رابطه فساد و مشروعیت زدایی از حکومتـ 
رابطه طهارت اقتصادي و مشروعیت کارگزاران نظام اقتصاديـ 
...ابعاد عدالت و فساد؛ اقتصادي، اخالقی، سیاسی، اجتماعی و ـ 
نهاد سازي در حوزه عدالت و فساد ستیزيـ 
راهکارهاي پیشگیري و مبارزه با فسادـ 
راهکارهاي گسترش عدالت اجتماعی  ـ 
وظایف حکومت اسالمی در قبال اقشار نیاز مند حمایتـ 

استقالل و آزادي
مبحث استقالل و آزادي و مبانی نظري ادبیات مفاهیم،ـ 
آزادي اجتماعی، تعریف و جایگاه آن در منشور حکومت اسالمیـ 
و حفاظت از استقالل و آزادي وظیفه حکومت اسالمی در تامینـ 
رابطه استقالل با تعامل هاي برون مرزيـ 
رابطه آزادي با اخالق، قانون، ارزش هاي الهی و حقوق عمومیـ 
گستره آزادي هاي اجتماعی و سیاسی در نظام اسالمیـ 



روابط خارجی عزت ملی و
در نهج البالغه» عزت ملی«مبحث  فاهیم و ادبیاتمتعریف، ـ 
؛ در منشور نظام اسالمی »عزت ملی«راهبردي گاه جایـ 
»عزت ملی«ضرورت، آثار، راهکارهاي تحصیل ـ 
»ذلت«و  »عزت«اجتماعی به مفاهیم ـ  نگرش سیاسیـ 
در جامعه پردازي و تمدن سازي »عزت ملی«نقش ـ 
در سیاست هاي حکومت اسالمی و روابط بین المللی» عزت، حکمت و مصلحت«اصلِ ـ 
»عزت ملی«نقش رهبري، کارگزاران و مردم در ـ 
اصول و بایسته هاي سیاست خارجی نظام اسالمیـ 

سبک زندگی
»سبک زندگی«مبحث  و مبانی نظري ادبیات تعریف، مفاهیم،ـ 
اسالمی اه مسئله سبک زندگی در منشور نظامجایگـ 
مبانی، اصول و روشهاي سبک زندگی اسالمیـ 
جامعه پردازي و تمدن سازيرابطه سبک زندگی با ـ 
راهکارهاي گسترش و نهادینه سازي سبک زندگی اسالمیـ 



 تاثیر نهج البالغه بر اندیشه و سیره سیاسی حکومتی مقام معظم
رهبري

حکومتی مقام معظم البالغه بر اندیشه و سیره سیاسی ـ  محورهاي ذیل با توجه به تاثیر نهج ،در این بخش
هاي ذیل از نهج البالغه استخراج شده و با اندیشه و سیره محورالزم است مقاالت در  بنابراینرهبري مد نظر است؛ 

. مقام معظم رهبري مقایسه و تطبیق داده شود

سبک رهبري
نظام محاسباتی ایمان محور
مردم ساالري دینی
صبر، مقاومت و پایداري انقالبی
شمن شناسی و مقابله با نفوذد
بصیرت افزایی
آرمان گرایی
مدیریت بحران


