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استفاده از فکر و تدبیر، نیروی جسمی 
و توان کار و امکانات عظیم نیروی انسانی کشور

ره

حضور روح توسل و تذکر در کشوروضعیت ها
مخصوصاً در ماه رمضان و لیالی قدر 

توسط جوانان و نوجوانان در هر منطقهجلسات متعدد قرآن مخصوصاً 
شاهد

و دریافت هدایت خداوند توسط ملت ایرانکسب شایستگی نزول رحمت الهی 

دلیل

شمول رحمت الهی حتی بر افراد گستاخ در برابر خدا
دلیل

قرارگرف رحمت واسعه الهی در دسرتس طالبان آن

دعای وارده شده در عید فطر در صحیفه سجادیه موید

وجود افکار نزدیک ترین، مأیوس یا دچار ضعف باور 
به کمک الهی در طول انقالب آسیب شناسی

استحکام رابطه خود با خدا

بکارگیری همه توان، رشط دستگیری و هدایت الهی

وجود افراد ناامید در طول تاریخسابقه

قرارگیری ملت ما در خط مقدم پیرشفت نقطه مقابل
نسبت به همه ی دوره های گذشته

بيانات در ديدار مسئوالن نظام و سفراي كشورهاي اسالمي
1392/05/18

شب های قدر و جلسات باشکوه و پرمغز در آن

دهان های روزه دار در این روزهای بلند و گرم

شب های رونق یافته از ذکر،عبادت، دعا و مناجات

جذب قرشهای مختلف مردمویژگی با سالیق و شکل های گوناگون به مراکز دعا و توسل 

امیدواری و حسن ظن به خداوند

د به خدا  استفاده از سالح ذکر و توسل و اعت
عالوه بر ثبات قدم، اراده و عزم راسخ

انجام شدن مسئولیت ها توسط مسئولین با کمک الهیره

مسئولیت هامصداق 

نتیجه گیری

کارهای سنگین

حقوق عمومی مردم
نبود هیچ مشکل الینحل در صورت بازکردن

راه کمک الهی به سوی خود 

راهکار
اهمیت استحکام رابطه خود با خدانتیجه گیری

الم
 اس

اي
دني

وز 
امر

ي 
تار

گرف

ونه الگوی 

دلیل مدعا ل آفریقا در صورت تزریق مشکالت از سوی بیگانگانریشه ها پیچیده نشدن اوضاع در منطقه غرب آسیا و ش
نبود دخالت ها و سیاست های مغرضانه قدرت ها

مخاطب

اهمیت

نخبگان سیاسی

متنفذین میان مردم

ن به خدا و اتحاد دو عامل مقاوم نگه داش ملت ها ای

و هدایت پیرشوان و عقالی قومپیداکردن راهی خالص توسط حکمت نخبگان  راهکار

ترزیق نفاق و دودلی بین مردم توسط بیگانگان
تصمیم گیری خود ملت ها مخصوصاً ملت های مرص، 

لیبی و سوریه و عدم دخالت بیگانگان
چالش

الزمه عالج

ن و اتحاد عدم تأثیر توطئه های دشمن در ایران با روحیه ای
ایجاد اختالفات مذهبی، قومی و حزبی میان مردم چالش ها

با وحدت نظر در اساسی ترین مسائل در کنارهم پیش رف اقوام و مذاهب گوناگون و گروه های سیاسی شاهد

برکات دین در ملت ایران منشا روحیه

ن به خدا و اتحاد کلمه ملت ایران تکیه بر ای توصیه

مسئولین

ن به خدا و دینراه حل مسئوالن سیاسی و فرهنگی کشورهای دیگراتحاد کلمه و ای مخاطب
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