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درگیر بودن جهان با تحوالت اساسی 

به هم خوردن آرامش ظاهری جبهه مسلط جهانی 

بیداری ملت ها

مسائل حال حارض در منطقه شامل آفریقا و دیگر نقاط آفریقا 

های سنتی عاملهای رسبرآورده در آسیا در برابر قدرتعرض اندام قدرت شاهد

وضعیت موجود در اروپا

رخ دادن به مرور زمان  های تحول حتی در صورت رخ دادن در طول بیست سال توجه به نشانهویژگی تحوالت الزمه

عنوان  به هم خوردن آرامش ظاهری آمریکا و اروپا به
های اقتصاد، رسانه و استقرار اجتامعی داخلی های سنتی در زمینهقدرت مصداق

هابه هم خوردن آرامش قدرت
با وجود مجهز بودن آنان به پول، سالح، ابزار تبلیغاتی و علم  اهمیت 

اقتصادی

اخالقی

منطق هویتی

عرصه ها

اعتبار و آبروی جهانی

دچار مشکالت اقتصادی بودن آمریکا و اروپا 
ارزیابی

های سنتیهای ورشکستگی در اقتصاد مستقر قدرتمنایان شدن نشانه

های سنتی مهمرتین پیرشفت قدرت ویژگی

های سنتی در عرصه مسائل اخالقی به دلیل پامال شدن شکست قدرت
انسانیت به عنوان هدف اصلی در نظام متدن غرب ارزیابی

های سنتی به عنوان پاسداران متدن غرب درشکست قدرت
های علمی متدن مادی غربمنطق هویتی به دلیل فروریخنت پایه  ارزیابی

هایهای دولتی استکبار به دلیل آشکار شدن جنایتآبرویی جبههبی
نشانده آنان برای مردم دنیاهای مستبد دستغربی و حکومت  ارزیابی

بیداری اسالمی در منطقه شامل آفریقا و غرب آسیا مصداق

عادت کردن به این حادثه پراهمیتبهمن سال جاری  ۲۲راهپیامیی  آسیب شناسی

توصیه
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موارد

حفظ روحیه انقالبی ملت ایران
روحیه انقالبی جوانان

رشد فکر اسالمی و استقامت اسالمی

تناور شدن درخت حکومت اسالمی

شاهد



شناسی مسئوالن خصوصاً علام و اعضای خربگانوظیفهتوصیه

بینی نسبت به مسائلواقع

مرزبندی رصیح با دشمن

بیمناک نشدن از دشمنی ارشار

حفظ وحدت ملی و اتحاد 

حفظ فرهنگ اسالمی و انقالبی

سازیگفتامن

موارد

انگیزه دینی در نسل امروز انقالب

شامر ملی های بیظرفیت

مشاهده ی نقاط ضعف و درشت منایی 
های دیگر جامعهها توسط برخی افراد و غفلت از واقعیتآن شناسیآسیب

ایستادگی نظام مبتنی بر اسالم 

مقابله با ملت ایران و نظام اسالمی  دشمنان از عجز

های جهادی خدا، مشارکت مردم و حرکت عامل بودن توکل بر
برای پیروزی

دشمنی دشمنان ما  مصداق

بودیم و به کجا رسیدیم اینکه کجا

های موجود در جامعه توجه به واقعیت معنا

َن ِمن قَد كانَت لَكُم اُسَوةٌ َحَسنٌَة ىف اِبراهیَم َو الَّذیَن َمَعُه اِذ قالوا لَِقوِمِهم اِنّا بُرَءآؤُا ِمنكُم َو ِماّم تَعبُدو 
َحتّى  تُؤِمنوا بِاللِه َوحَده  دوِن الله كََفرنا بِكُم َو بَدا بَینَنا َو بَینَكُُم الَعداوَةُ وَالبَغضآءُ ابداً  الگو

تعبیر کردن مرزبندی به قطع رابطه
کنندگان توسط برخی مغالطه و دشمنی با دنیا  آسیب شناسی

ایجاد مرزهای جغرافیایی جهت منضبط شدن رفت و آمد بین کشورها  مصداق مشابه

« قل یا ایها الکافرون» ی ی مبارکهسوره
مؤید

ال اَعبُُد ماتَعبُدون، و ال اَنتُم عابُِدوَن مااَعبُد

های عقیدتی و سیاسی به مردم و کشورخدمت نکردن محوکنندگان مرزبندی
چالش

منطبق شدن خدمت نکردن کسانی که به عنوان
برندبا جامعه جهانی اهمیت استقالل ملت را از بین می

مقدمه بودن برای ارتباط با دنیا 
رضورت

های داخلی بندیمقدمه بودن برای جبهه

مصون نبودن هیچ کشور صاحب حرف و حرکت دشمنان  علت دشمنی

آبرو بودن دشمنان ما در دنیا و نداشنت حرف حساب از سوی آنان بدنام و بی دلیل

اتکاء به حامیت الهی کارراه

بد بین کردن شیعه و سنی نسبت به یکدیگر
توسط نیروهای تکفیری فعال در منطقه   چالش

مراقبت شیعه و سنی در جلوگیری از ایجاد
بینی نسبت به یکدیگر در اثر  فعالیت نیروهای تکفیری  بد  کارراه

میان شیعه و سنی و اقوام گوناگون کشور حفظ وحدت موجود الزام 

اساس ایستادگی، حرکت و پیروزی انقالب اهمیت

تقویت جناح فرهنگی مؤمن کارراه

عرصه فرهنگ و هرن داشنت عامل فرهنگی جوان، مؤمن، با تجربه و فعال در مناسبزمینه

توجه دولت محرتم و دیگران  الزمه 

های فرهنگی به آسانیقابل ترمیم نبودن رخنه شناسیآسیب

مؤمن و انقالبی به عنوان پیشگامان در روز خطر قدرشناسی همه از جوانان الزام

به صورت گفتامن در آمدن مطالب پیشین و مناندن در حد سخن الزام

باور عمومی
معنا

عنوان چیزی مورد قبول عموم و مورد توجه مردم  تلقی شدن به

منطقی  تبیین

تبیین عاملانه 

تبیین به دور از زیاده روی
الزمه

تبیین با زبان صحیح
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