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ماه رمضان، راه نجات از آتش و فوز به جنتعلت

» َو هذا َشهرُ الِعتِق مَِن النّارِ َو الفَوزِ بِالجَنَّة« مؤید

موجود بودن آتش و دوزخ و بهشت نعیم الهی در همین دنیا
گیرینتیجه

ل دنیا در نشئه آخرت تحقق یاف باطن اع
» َو اِنَّ جَهَنََّم لَمُحیطٌَة بِالکفِرین«  مؤید

در اختیار خودمان استحرکت از جهنم به سوی بهشت   نتیجه

» َو هذا َشهرُ اِالنابَِة َو هذا َشهرُ التَّوبَة« انابه و توبهراهکار مؤید

دعاهای وارد شده در این ماهمؤید

تعلیم دادن کیفیت سخن گف با خدا
و استعانت از پروردگار و توجه به او  ره

تعلیم دادن معارفی دیده نشده در روایات اخالقی متعارف

» ِممَّن َشِقَی فَکَِسَل َو ال ِممَّن ُهَو َعلی  غَیِر َعَمٍل یَتَِّکلاَللهُمَّ اجَعلنا ِممَّن نََوی فََعِمَل َو ال تَجَعلنا « 

ونه

أَمَة و الَفرتَةَ َو الَقسَوَة َو الَغفلََة َو الِغرَّةَو اَذِهب َعنّی فیِه النُّعاَس َو الکََسَل «  » و السَّ

نیاز امروز مسئوالن نظام اسالمی به حرکت کردن
به سمت کار جدی و همراه با صفا و اخالص    اهمیت

ما را از کسانی قرار بده که با نیّت، با قصد، با معرفت عمل انجام میدهند!  پروردگارا 

معنا

به سمت کار جدی و همراه با صفا و اخالص   نیاز امروز مسئوالن نظام اسالمی به حرکت کردن اهمیت
پروردگارا ما را از خواب آلودگی، تنبلی، غافل شدن بر کنار بدار  وملول شدن، سهل انگاری،  تحجر   معنا
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تالش شیطان برای اغوا و اختالل در دستگاه محاسبه انسانریشه

از کار انداخ دستگاه تعقل فطری به عنوان دستگاه سنجش صحیحمعنا

داش فرقان بوسیله تقواراه مقابله

تهدید و تطمیعروش

انجام محاسبه غلط توسط مؤمنینهدف

مؤید
» اِن تَتَّقُوا هللاَ یَجعَل لَکُم فُرقانا« 

» َو اتَّقُوا هللاَ َو یُعَلُِّمکُُم هللا« 

یطُن یُخَوُِّف اَولِیآءَهُ فَال تَخافُوُهم وَ خافُوِن اِن کُنتُم مُؤمِنین «  ا ذلِکُُم الشَّ َّ » اِ

مؤید

های استکباریتهدید و تطمیع امروز آمریکا و قدرت مصداق

نتیجه
از کار افتادن دستگاه محاسبه

خراب شدن کارها

علت اهمیت
محاسبه غلط توسط مؤمنین یکی از بزرگرتین خطرها

تغییر در حیات و رسنوشت انسان با محاسبه غلط

مراقبت در محاسبات با دوری از شیاطین جن و انس راه مقابله
های الهی مانندنادیده گرف عوامل معنوی و سنت

نرصت الهی به یاری دهنده ی دین خدا  مصداق

مقابله از اثرگذاری دشمن در محاسبات نظامراه مقابله
توجهی به تهدید و تطمیع دشمنبیراهکار

ی نربد پیامربان با ادامهنربد جمهوری اسالمی با استکبار رضورت
شاهدطواغیت زمان و شیاطین  جن و انس

های بلند جمهوری اسالمی آرمان

دنبال تشکیل جامعه، نظام، کشور و امت اسالمی بودن جمهوری اسالمی
دنبال تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامربان، صدیقان و شهیدان بودن جمهوری اسالمی 

های شیطانی زمان علیه نظام اسالمیجبهه واحد دستگاه

های واقعیناتوانی دشمن در میدانعلت

تحریم
مصداق

تهدید نظامی

اقتصاد مقاومتی راه مقابله

جدی نبودن تهدید نظامی در نگاه ناظران جهانی ارزیابی

» َو ال تَِهنوا َو ال تَحزَنوا َو اَنتُُم االَعلَوَن اِن کُنتُم مُؤمِنین « مؤید

جنگ نرمروش

تبلیغات
مصداق

اس های گوناگونکار سیاسی و 

هدف
های خودتوانایی نظام اسالمی در رسیدن به خواستهجلوگیری از خواست نظام اسالمی در رسیدن به اهداف خود دلیل

منطق عقالیی نظام اسالمی در محاسبات از روز اولمانع
مصادیق

اعتقاد به خدا و سنت آفرینش

ما را از آن تیره روزانی قرار نده که دچار تنبلی و بیکارگی هستند

ما را از کسانی قرار نده که تکیه شان به چیزی غیر از عمل است

یطُن یَِعدُکُُم الفَقر «  » اَلشَّ

یطُن اِّال غُرورا«  » یَِعُدُهم َو یَُمنّیهِم َو ما یَِعُدهُُم الشَّ

تزلزل در حرکت به سمت اهداف

علت

بی اعتقادی به دشمن و شناخت او

مخالفت استکبار با نظام جمهوری اسالمی
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های محدود برای انجام کاررضورت استفاده از فرصت

نتیجه گیری

تنظیم کردن حرکت براساس اصول انقالب، 
سازی و حل مشکالت مردمپرهیز از حاشیه

ایتوجه به همگرایی بخشی و قوه

زور شنیدن از آمریکا و غرب و حتیرضورت
موجودی مثل صدام در صورت قوی نبودن 

کار و تالشعنارص

های اقتصادی، فرهنگی و امنیتیشناخت رخنه

روحیه و امید

« گذارندی» گف آسیب شناسی

ها و امکانات افراد در مجلس، دولت، قوه قضائیه و نیروهای مسلحتواناییزمینه مناسب

گانهداش جلسات مرتب میان مسئولین قوای سهمصداق

جلسات دولت و مجلس

جلسات قوه قضائیه و دولتونه

جلسات قوه قضائیه و مجلس

حل شدن بسیاری از مسائل در جلسات مشرتک رضورت

هم افزایی ناشی از دیدارها، تبادل نظرها و و استفاده از نظرات یکدیگر نتیجه رضورت مدیریت جهادی
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یت رهربی از دولت و کمک به دولت با همه توانایی ح

های گذشتهتأیید دولت مانند همه دولت

د رهربی به مسئوالن بلند پایه دولتیمقدمه بحث اعت

های بعد از انقالبمنتخب مردم بودن همه دولت

الزمهها وجود نقاط مثبت و منفی در همه دولت
های گذشته و عدم نقد در منربهای عمومینقد کارشناسی نسبت به دولت

گیری و اذیتنقد منصفانه، محرتمانه و دلسوزانه  به دولت کنونی به دور از مچ

موارد

های مؤمن با شعار اعتدالکنار نزدن جریان

جدی گرف اقتصاد مقاومتی

به زبان گف و کند حرکت کردن در عملتوجه رئیس جمهور و مسئولین دولت به اقتصاد مقاومتیزمینه مناسب آسیب شناسی

تکیه بر استحکام درونی در اقتصاد مقاومتیشاخصه ها

بدست آمدن رونق اقتصادی 

تکیه بر تولید در اقتصاد مقاومتی

ها درونی کشوربدست آمدن رونق اقتصادی با تولید و فعال کردن ظرفیت راهکار

افزایش تحرک بخش صنعت و معدن و شناساییالزامات
های فراوان توسط این بخشو فعالسازی ظرفیت 

یت دولت از کشاورزی ح

های اقتصاد مقاومتیتطبیق دادن خود با مواد سیاستهاایفای نقش مثبت بانک هاهای دولت توسط بانکریزیو برنامه  مصداق

حل مشکالت کشاورزی و دامداری هدف

های مؤمن با شعار اعتدال از صحنه سیاسیتالش برای کنار زدن جریانوضعیت کنونی

شعار بسیار خوب و مورد تأیید رهربیاعتدالارزیابی شعار 

مؤمنویژگی جریان 
پیشگامان در رفع خطر

حامیان دولت به معنای حقیقی در مشکالت واقعی

مجموعه مؤمن معنا کردن اعتدال به جلوگیری از احساس وظیفهآسیب شناسی

عموم مسئولین نظاممخاطب ویژه

» قتِلوا الَّذیَن یَلونَکُم مَِن الکُفّار« اسالم، مظهر اعتدال استمؤید مصادیق

ءُ بَینَهُم«  » اَِشّداءُ عَلَی الکُفّارِ رَُح

امر به معروف و نهی از منکر
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مسئله منطقه و عراق

ای مسئله هسته

راضی کردن جمهوری اسالمی به ده هزار سوهدف دشمن
معادل ده هزار سانرتی فیوژ در مسئله غنی سازی  

آغاز چانه زنی از پانصد سو و هزار سو راهکار

هزار سو در بلند مدت بر اساس نظر کارشناسان  ۱۹۰۰۰نیاز قطعی کشور به  موضع رهربی

ای ناحق بودن ادعای آمریکا در مخالفت با داش انرژی هستهچالش
تامین شده در داخل ایران براساس نیازهای موجود کشور

ب هسته ایهراس از  بهانه مخالفت 
آمریکا

تضمین برای جلوگیری از سالح هسته ای راه خودش را دارد
دلیل

ب هسته ایعدم شایستگی آمریکا برای نگرانی درباره  به دلیل داش چند هزار کالهک هسته ای  

زمینه مناسب

د به تیم مذاکره کننده هسته ای  اعت

جلوگیری تیم مذاکره کننده از دست اندازی به حقوق کشور و کرامت ملت 

الزام

توجه به ظرفیت غنی سازی

رعایت شدن مسئله تحقیق و توسعه

حفظ تشکیالتی که دشمن قادر به تخریب آن نیست

فتنه گون بودن مسئله عراقحقیقت

توانایی مردم عراق برای خاموش کردن فتنه به توفیق الهی ارزیابی

حفظ سایت فردو مصداق
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مواردها
های دشمنانتکرار نکردن حرف

نیافزودن بر فضای دعوا و اختالف در کشور
مهم بودن امنیت فکری و ذهنی برای مردم

های داخل کشورهای آمریکایی در روزنامهبه کار بردن تیرتهای مناسب روزنامهآسیب شناسی

دلیل
به نفع کشور نبودن فضای جنجالی در کشور


