
۳ از ۱

ی مسائل سیاسی و اجتامعیعرصه

ی تدینعرصه

ی جهادعرصه

علت اهمیت

شاهد

ی سیاسیبصیرت و بیداری مردم شیراز در مسائل پیچیده

پیرشو بودن مردم فارس

الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائهشاهد

حربه
ی ادب و هرن دوستی مردم شیرازاستفاده  از روحیهرژیم طاغوت  

هاهای طول تاریخ ملت ایران و ایستادگی آنبیان رشادت راه مقابله 

مصداق
بیان مجاهدت های مردم فارس و شیراز

در قضایای قبل و بعد از انقالب 

اثر
مشخص شدن حقیقت موجودیت ملت ایران

مترکز تبلیغات دشمن بر نقطه مقابل این حقیقتدلیلبرای دوست و دشمن، و برای امروز و فردا 

مانع
ایستادگی یک ملت پای حرف حق خود 

که برای دنیا و آخرت او اهمیت دارد
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ی غصبها به وسیلهتالش زراندوزان و قدرمتداران عامل برای اسارت انسان

اهمیت

هاکلید اصلی پیرشفت ملت

مردم مجاهد ایران از اولیای الهی هستندگیرینتیجه

باطل السحر بودن برای حرکت دشمنان

ها و مردمجنگ معدود زراندوزان و مستکربین عامل با توده ملتپیامد 

هاعرصه

ی شهادتعرصه

علم یعرصه

باز شدن باب جهاد تنها برای اولیاء الهی

به میدان رفنت ده ها نفر و شهید شدن یک نفرمعنامصداق هزار و ششصد شهید در استان فارسچهارده

شاهد
های علمی ممتازپیرشو بودن شیراز در حرکت

بعد از انقالب به خصوص در سال های اخیر 

شاهدتودهنی مردم شیراز به رژیم در ایجاد یکی از مرکز انحراف از دین در شیرازشاهد
افزایش توجه و ارادت مردم به حرم 

نسبت به گذشته)  ع( حرضت احمد بن موسی و اخوانش

دستاورد

منونه

گیرینتیجه

رسیدن به هدف

الگو شدن برای دیگران

ترس از برافراشته شدن پرچم اسالم و ایجاد نظام واکنش دشمن شاهدهاالگو شدن ملت ایران برای سایر ملت
مبتنی بر اسالم با الگو گیری از ایران در منطقه

های موجود در دنیا نسبتتحلیل
به مسائل منطقه مبنی بر الگو شدن ایران 

مبالغه نبودن متجید ملت بزرگ ایران

تداوم این جنگ در متام تاریخپیشینه

انصافی، بی رحمی و آمادگی برای جنایت برای مقاصد خودشانبیویژگی مستکربین

سالح، پول، صدای بلندویژگی

جان و عزم و ایامن مردمهاابزار ملت

ها به رشط به میدان آوردن ایامن و عزم و جان و ایستادگیپیروزی ملتنتیجه

مصداق 
آمریکا مستکربین

تسلط بر نیروهای انسانی و منابع مالی عاملهدف

هاگامردن کسی از جنس خود مستکربین برای تأمین منافع آنشیوه

هاصهیونیست

های غربیقدرت

شاهد

آسیب

املللیپایامل منودن منافع کشورها توسط قدرت های بیننهایینتیجه

ایمواجه بودن مردم با دیکتاتوری که عقبه
املللی دارد برخالف گذشتههای بیناز قدرت 

های مختلف در دنیااتفاق این مطلب در دویست سال اخیر به شکل

های بزرگ در فارس در دوران مرشوطه،وجود علام و شخصیت
مبارزات انقالب اسالمی، پیروزی انقالب و بعد از آن 

رسآغاز بودن برای مبارزه مردمی و آگاهانه علیه تسلط غرب
اهمیت

مصادیق

تغییر رسنوشت ملت ایران در صورت دنبال شدن
این خط توسط سیاستمداران و نخبگان آن زمان 

رهربیت میرزا محمد تقی شیرازی معروف به میرزای دوم
های مردم عراق با استعامر انگلیسدر جنگ 

عامل بودن
ویژگی 

میرزای دوم
مرجع تقلید بودن

منشا

تحلیل  مسائل با نگاه به شکل دوران استعامرمنشأ

اظهار اخالص رهربی به مردم فارس و شیرازشاهد اهمیت

پنج هزار شهید شهر شیرازمصداق بارز

در شور و فداکاری بودن یکپارچه استان فارس در میدان گیرینتیجه

انتخاب چند نقطه برای ایجاد سیاست رژیم
در کشور مراکز انحراف از اخالقیات و دین
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ها ها و طمعاستفاده از استعامر از غفلتمانع تداوم

علت

شاهد

قضیه تاریخی تحریم تنباکو با محوریت نام میرزای شیرازی



۳ از ۲

محقق نشدن پیروزی و ایستادگی مردم

بیش از همه بحرین

راه مقابله

ها به طور قطعیبه نتیجه رسیدن بیداری ملت

برای تسلط بر صحنه علی رغم غافلگیری در قضایای منطقه  تالش استعامرگران

پاسخ
تفاوتی ملت، مسئولین و نخبگان سیاسیممکن نبودن بی

در این درگیری ظاملانه از سوی مستکربین 

علت

گیریی غافلنتیجه

لیبی

ی ناگهانی حوادث منطقه به استعامرگرانرضبه

تالش سیاسی، اقتصادی و امنیتی از سوی دشمن به جمهوری اسالمی

گیری برحق جمهوری اسالمیحرکت بیداری اسالمی در منطقه و موضع

خواست دشمن

یمن

وضعیت فعلی

نتیجه

مصداق  
استعامرگران

شکست قطعی در دو، سه کشور و ادامه و تالش در دیگر کشورها

ادامه تالش در دیگر کشورها

ظلم آشکار به مردم

شاهد
تحلیل ظلم آمریکا و غرب بر مردم 

به نفع دولت جعلی ارسائیل توسط تحلیل گران سیاسی

های پرمدعای اروپاییدولت

شاهد
محکوم کردن دستگاه حاکم توسط هر انسان صاحب بینش به رشط درمیان گذاشنت 

وضعیت، نوع حکومت  و نوع استفاده از کشور بحرین با او

وظیفه ما

کند شدن تیغ دشمن و بر صخره فرود آمدن آن

علت

از دست رفنت زمام کاردلیل

خیال بودن تصور از بین بردن حرکت مردم با رسکوبعلت

شاهد
ها از این رسوصداها برای فشاری صهیونیستاستفاده

های آنبه روی مردم غزه و شهید کردن روزانه 

جلوگیری از بوجود آمدن اختالفات و شکاف

وضعیت

تداوم دخالت و کوتاه نیامدن دشمن

ی مطرح در تبلیغاتجلوگیری از انجام خواسته
سیاسی دشمن ها و تفتینهایو خباثت 

گون نظامحفظ استحکام و حالت صخره

دلیل

هافهم مردم لیبی نسبت به بازی دادن مردم لیبی توسط غربیواقعیت

اجازه ندادن به مردم لیبی برای ایجاد حکومت مردمی اسالمی

بینیپیش

موضع ما

حربه دشمن

شاهد

عزم، ایامن و آمادگی برای فداکاریرشط

به نتیجه رسیدن در بعضی از نقاط تا امروز و تا این ساعت

باال رفنت احتامل پیروزی با افزایش عزم، ایامن، آمادگی و فداکاریاهمیت

اتهام دخالت جمهوری اسالمی در امور دیگر کشورها با توجه 
تفاوتی جمهوری اسالمی به خواسته دشمن مبنی بر بی

توجه به در کمین بودن دشمنتذکرواقعیت گرد حرکت رو به جلوی مردم ومتام نشدن بیداری اسالمیعدم عقب

آمریکا

صهیونیست

مصداق

ادعای ما
های غربی توسط هرکسیجنایتکار دانسنت قدرت

که توانایی قضاوت در این قضایا را داشته باشد 

انتخاب موضع حق جمهوری اسالمی و ترصیح آنعلت

اشتباه دانسنت ورود نیرو از خارج کشور بحرین برای رسکوب مردم

به حق دانسنت اعرتاضات مردم بحرین

گفنت رصیح نظرات و نرتسیدن از
های پوشالی دنیا و مالحظه نکردن آناخم قدرت 

اشتباه دانسنت وحشیگری و فشار به مردم

املللی و مجرم دانسنت مستکربین عامل، دستگاه استکبار بین
ی صهیونیستی بین املللی در حوادث منطقهشبکه

حامیت از مردم لیبی

های منطقه از عملکرد رژیم صهیونیستیغفلت نکردن دولت ها و ملتوظیفه

خواست دشمن مبنی بر برپا نشدن حکومت مردمی اسالمینقطه مقابل

هابازی دادن مردم لیبی توسط غربیوضعیت فعلی

های مردمشدیدتر شدن غیظ و بیشرت شدن عقده

فایده بودنبی

دلیل

مخاطب

استحکام جمهوری اسالمی

ملت و دولت
هاسایر عرصه

منشأ

دلیل
نزدیک بودن لیبی به اروپا و 

رسشار از نفت بودن آن
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شاهد
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راه مقابله

القاء ایجاد شکاف در نظام جمهوری اسالمی
و عدم تبعیت رئیس جمهور از فرمان رهربی 

ارزشمندی این کارها برای کشوراهمیت

منشأ

عدم ارائه تحلیل از طرفین برای هیچ و پوچمصداق

ورود رهربی به مسئله وزارت اطالعاتمصداق

شعارهای سال به معنای رشوع جریان است و نه محض بودن به هامن سالتذکر

علت 

واکنش دشمن

کمک نکردن عنارص داخلی و مردم دلسوز به آشفتگی فضای تبلیغاتیهشدار رهربی

استفاده مخالفین و دشمنان بیرونی، 
های تبلیغاتی برای شلوغ کردن فضااملللی و توپدارهای بینتریبون

جلوگیری از تفویت مصلحت بزرگرت

خواست دشمن

توصیه رهربی

ایستادگی رهربی تا پای جان برای جلوگیری
از انحراف در حرکت مردم به سوی آرمان ها 

شاهد بودن رهربی نسبت به انجام کار در کشوردلیل

شامل بودن لطف الهی تا زمان 
در میدان بودن مردم با شور، بصیرت و عزم راسخ

رشوع حرکت عظیم جهاد اقتصادی با همکاری مردم و مسئولین

جنجال تبلیغاتی دشمن در مسأله وزارت اطالعاتشاهد

ی حمله تبلیغاتی به نظامکمین دشمن برای پیداکردن بهانه منشأ

انجام کار و تالش در کشور توسط مسئولین دولتی، وضعیت فعلی
اعضای دولت و بخصوص خود رئیس جمهور

بنای ورود نداشنت به تصمیامت دولت 
مگر در زمان تفویت مصلحت بزرگرت

ایستادگی بر مواضع صحیح محکم رهربی تا کنونشاهدموضع رهربی

نکته
وجود نقض در کار همه، مسولین و رؤسای

رغم انجام گرفنت حرکت عظیم جهاد اقتصادیقوا علی 

مشغول بودن دولت به تالش، فعالیت و خدمتدلیل

تذکرحامیت رهربی و مردم از خدمتموضع رهربی
مالک بودن کار، خط و جهت گیری 

و نه قضاوت درباره شخص در حامیت رهربی

های تبلیغاتی دشمن های پرشده در دستگاهپایه بودن حرفسست و بیحقیقت 

اقتدار دستگاه جمهوری اسالمی
و مشغول کار بودن مسئولین  

کم شدن لطف الهی در صورت رفنت به سمت مسائل شخصینقطه مقابل

ایجاد نکردن گره در حرکت عظیم این ملت

پناه بردن به خدا 

هاشناخت نقائص خود و برطرف کردن آن وظیفه

مهم نبودن مسئله ورود رهربی در قضیه اخیر و اتفاق افتادن نظائر آننظر رهربی تي
يغا
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