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موظف بودن هرکس به افزایش ترضع در پی نرصت الهیاهمیت

سه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری مصداق بارز  ۹۲ح

منحرص نشدن یاد خدا به دوران شدت و محنت رشطیاد خدا با ترضع پشتوانه همه خیرات و برکات زندگیدلیل

به خدا در هنگام شدت و محنت  گالیه مکرر خدا در قرآن مبنی بر توجهشاهد

ها پس از برطرف شدن محنترفتار حاکی از غفلت محض برخیرضورت 

کمک و خواس از خدا در همه حال معنا 

ضامن حرکت تکاملی و تعالی انسان  توجه به خدا،اهمیت  

» الّذين صربوا و عىل ربّهم يتوكّلون.  نعم اجر العامل« مؤید 

پافشاری، پایداری، ایستادگی و فراموش نکردن هدف مفهوم صرب

انجام کار و خواس نتیجه از خدا  مفهوم توکل
درک برخی از توکل مبنی بر نشس و خواس اصالح کار از خدا شناسیآسیب

در موضوع توکل »  کار« اخذ شدن دلیل

» ان يكن منكم عرشون صابرون يغلبوا مئت« مؤید اهمیت 

غلبه بر دشمن ره

های گوناگون جهانی های عرصهها درگیریغالب بودن جنگ ارادهرضورت

گی، حوصلهصربی، شتابزدگی، بیبینقطه مقابل شدن در مواجهه با مشکالت تنبلی و مأیوس

عدم امکان انجام تعهدات مدیریت کشور

عدم تحقق پیرشفت کشور

عدم امکان انجام کارهای بزرگپیامد 

انتخاب درست جهت 

به کارگیری همه نیروها و ابزارهای در اختیار الزامات

ها نگاه به اولویت

ا بودن و شاخص اصلی بودن جهت قطباهمیت 

گیری اشتباه  دور شدن از راه و مقصد در صورت جهترضورت 

های گوناگون در عرصه(  ره) های امام خمینی گیریجهتشاخص

ال« مؤید  . قل هل ننبّئكم باألخرسين اع
» الّذين ضّل سعيهم ىف الحياة الّدنيا 

های عملی ها به سیاستگیریتبدیل شدن جهتهدف

زیاد بودن کارها و محدود بودن توان و رسمایه نسبت به نیازها  رضورت
۳از  ۱

  ساله  ۲۰انداز چشم

های کلیسیاست

های مختلف های اجرائی دولت در بخشسیاستسیاست عملی های بخش

ها و مجلس برای اجرا های مصوب دولتبرنامه

دهی به اهداف کلیتبین و نقشمعنا  های عملیها در خالل سیاستگیریو جهت 
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و رأيت النّاس يدخلون.  اذا جاء نرصهللا و الفتح« مؤید
» فسبّح بحمد ربّك و استغفره انّه كان توّابا.  ىف دين هللا افواجا 

نرصت، تفضلی الهیدلیل

نرصت های پی در پی الهی به مردم ایرانارزیابی

» و اذكر ربّك ىف نفسك ترضّعا و خيفة« مؤید

ّ نّجاهم « مؤید فاذا ركبوا ىف الفلك دعوا هللا مخلص له الّدين فل
» اىل الربّ اذا هم يرشكون

ا م کشف عنه رضه مرکان  یدعنا الی رضمّسهو اذا مس االنسان النرص دعانا لجنبه اوقاعداً « مؤید  » او قا

توقف رابطه قلبی با خدا پیامد 

لحن توجیح خداوند در عبارت » كذلك زيّن للمرسف ما كانوا يعملون«  پیامد 

های حیات عمل در همه عرصهنتیجه
های مختلف از جمله عمل مسئوالن کشور در بخش

صرب و توکل رشط اصلی عمل مسئوالنرشط

ل و کارهای زیاد عهدهعلت تخاطب گیری اع
... های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، فنی، علمی و در بخش

باطن و درون 
آبادی زندگی دنیاییها عرصه

دنیوی 
ابعاد 

اخروی

ل شخصیاهمیت  نقش صرب و توکل در ادراه کشور عالوه بر اع
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قرارگیری کشور در یک مقطع خوبارزبابی

روی کار آمدن مجموعه، فکر، ابتکارات و سالیق جدید علت اهمیت 

ها به تهدید به جایی دولت تبدیل شدن فرصت جاآسیب

دیبه جایی قدرت در سال همراه بودن جاارزیابی های مت
۸۸انقالب با آسایش و خوشی به غیر از سال  

پیش بردن کشور با استفاده از کارهای انجام شده 

های موجود گیریاستمرار جهت

قبلی  نگاه مثبت به مجموعهدولت جدیدوظیفه

برخورداری کشور از موقعیت جغرافیایی خوب 
در بین کشورهای دنیا 

موارد

دنی کهن کشور مخصوصاً بعد از اسالم تاریخ و ریشه  های 

طبیعی و انسانی کشورگیر چشمهای ثروت 

رضبه خوردن کشور از استبداد داخلی 
های بیرونی در طول دو سه قرن اخیرو تهاجم

بیداری ملی در سه مقطع مرشوطه،
نهضت نفت و انقالب اسالمی 

های گوناگونتجریه پیرشفت رسیع در عرصه

آینده پر امید 

مواجهه کشور با یک جبهه دشمن معاند 

علم و صنعت 

افتخارات گوناگون سیاسی  هاعرصه

مسائل فرهنگی

های مختلف دانش برشی و الهی میراث علمی در بخش

توسعه کمی و کیفی کشور 

دنکمامتیاز کهن مثل هند، چین و مرص  نظیر بودن در بین مناطق آسیا و 

منابع نفتی، گازی و فلزی وانرژی

ذخایر گوناگون مورد نیاز اداره یک کشور  مصداق

منابع انسانی
های گوناگون علم و فناوریانجام کارهای بزرگ در قسمت

های الزمتوسط جوانان در صورت وجود زیرساخت 

باالتر بودن رتبه استعداد انسانی کشور از متوسط جوامع برشی زمینه 
مناسب 

های بیگانه مثل حکومت انگلیسیورود دولتپیشینه
میالدی به کشور  ۱۸۰۰هند از سال  

نیاز ما در برآورد مسائل کشور از دوره نفوذ بیگانگان طرح بحثعلت 

های استبدادی تحقیر ملت ایران توسط سیاستمداران وابسته دستگاهمصداق

های ایران در مواجهه با بیگانگان در اثر ضعف دولتدچار انفعال و هزیمت شدن کشور پیامد

های غیر عمومی مثلوجود اقدامنکته مهم 
های ملی نهضت تنباکو در کنار نهضت 

نداش هدف تغییر بنیادین و تحول در کشور طرحعلت عدم 

پیروزی انقالب اسالمی و غلبه بر غرب و معارضان خودارزیابی
احکام و قوانین مورد اتکاء امام و ایجادکننده جمهوری اسالمی برخالف شکست مرشوطیت و نهضت ملی  

) ره( شخص و شخصیت امام 
عامل

ها در مقابل هزیمت دو قرن کشور در برابر تهاجم غربیمواجهه پیروزمند انقالب اسالمی با غرب اهمیت

۳از  ۲

شاهد 

هاقرارگیری کشور در مقطع جا به جایی دولت دلیل

نفوذ فرهنگی سیاسی بیگانگان

غارت منابع ما توسط بیگانگان در کشور مصداق
منابع انسانی

فقدان تحقیق درست در زمینه تفاوت منابع اقتصادی کشور شناسیآسیب
توسط دولتهای انگلیس، روس و آمریکا

مصداق
ها با زورآزمایی،جایی قدرتهمراه بودن جابه خونریزی وخشونت در برخی کشورها  

در لبه پرتگاه قرارگرف کشور ۸۸ای در سال به دلیل خطاهای بزرگ عده 

کارهای فراوان انجام شده که در گزارش
مبسوط آقای احمدی نژاد گفته شد  زمینه مناسب
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واقعیات موجود کشور مناسب زمینهد

درونی قدرت ملی استحکام ساخت

الزامات

های کالن و مسئله تعامل با دنیا شناخت نسبت به هدف

عزم راسخ به عنوان عنرص همیشگی

عنارص اصلی

مسئله اقتصاد و علم به عنوان عنارص فعلی اولویت کشور

در مقابل معارضه تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی و دشمن نیازمندی به عزم راسخ برای عدم تزلزل 

هانیازمندی به عزم راسخ برای حرکت به سمت آرمان
رضورت

حفظ رسعت پیرشفت علمی کشور برای رسیدن به خطوط مقدم دانش جهانی 

سه اقتصادی با در نظرگیری کوتاه مدت نبودن کار اقتصادی   تحقق ح
الزام

رضبه خوردن از دشمن در صورت فراموشی سابقه رضورت

ها مبنی بر مذاکره با ایران بین نبودن به ادعای آمریکائیخوش مصداق
در عین عدم منبع مذاکره در موراد خاص مثل مسئله عراق

ادامه راه بدون مانع شدن دشمن مفهوم تعامل

د، غیرمنطقی دلیل ها در برخورد با ما و غیرصادق بودن آمریکائیتجربه رهربی مبنی بر غیرقابل اعت

ماه اخیر دولتمردان آمریکا های چهارگیریموضعمؤید

۳از  ۳
قبول نظارت دشمن و برگش از مسیرنقطه مقابل 

فراموش نکردن پرونده خصوم خود معنا 

الزامات
شناخت شگردهای طرف مقابل 

در نظرداش اهداف اساسی و کالن

عنرص همیشگی ساخت قدرت ملی اهمیت 
اساس کار در پیرشفت، به سمت اهداف آرمانمعنا 

ها و ایستادگی وصرب و توکل در مقابل معارضه 
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برخورداری کشور از موقعیت جغرافیاییارزبابی
خوب در بین کشورهای دنیا  

موارد

دنی کهن کشور مخصوصاً بعد از اسالم تاریخ و ریشه  های 

های طبیعی و انسانی کشورگیر بودن ثروتچشم
رضبه خوردن کشور از استبداد داخلی 

های بیرونی در طول دو سه قرن اخیرو تهاجم
بیداری ملی

های گوناگونتجریه پیرشفت در عرصه

آینده پر امید 

مواجهه کشور با یک جبهه دشمن معاند 

بینی بیان برخی راجع به واقعشناسیآسیب
های گوناگون کشور واقعی بودن پیرشفتپاسخ های سیاست خارجی و اقتصاد در زمینه

نظیر بودن میزان پیرشفت ما در طول انقالب بیامتیاز 
نسبت به کشورهای دیگر حتی کشورهای پیرشفته صنعتی 

علمی 

سیاست خارجی 

زمینه

سیاست داخلی 

فرهنگی

سازندگی  

نقش غیرقابل انکار جمهوری اسالمی در مسائل منطقه و جهانی مصداق

آور بودن مقدار کار انجام شده شگفتارزیابی   سال نسبت به دوران قبل از انقالب  ۳۰در طول این 

در منطاق زلزله زده برخالف گذشته امداد رسانی با رسعت باور نکردنی مصداق

درجه ای فرهنگی نسبت به قبل از انقالب  ۱۸۰چرخش ارزیابی

قضاوت مراکز علمی دنیا 

گزارش رئیس جمهور 
مؤید پیرشفت

مدل جدید مردم ساالری دینی یعنی دست به دست شدنمصداق
قدرت اجرایی و تضمینی بدون شگردهای معمول در دنیا  

معمول در دنیا، آمریکا و اروپا در زمینه انتخابات  اطالعی جوانان ما از شگردهای به ظاهر دموکراتیکبیشناسیآسیب

با رأی آوری افرادی حتی بدون سابقه اجرایی در ایران  مقایسه کیفیت به قدرت رسیدن افراد در کشورهای دیگر

مطالعه شگردهای انتخاب یک شهردار، سناتور، رئیس جمهور و آمریکا 
توصیه

وجود نسل جوان مناسبزمینه

مسئله تحدید نسل آسیب
تحدید نسل بنابر نظر کارشناسان  دچار شدن کشور به پیروی عمومی در صورت ادامه روندعلت اهمیت 

ایندگان مجلس  راهکار توجه مسئولین و 
بی نظیر بودن مواجهه یک جبهه معارض معاند ویژگی

با این عرض و طول با یک کشور مثل ما 
جبهه ارتجاع 

برخی از رسدمداران کشورهای غربی 
گسرته

جبهه استکبار

ای های منطقهبرخی از ضعفای مسئوالن دولت

ها گیری مسئولین با تکیه بر واقعیتشناخت راه آینده و تصمیمراهکار

موفقیت در جزئیات به رشط کار جدی بینیپیش

ایندگان مجلس به طرح فعلی درباره تحدید نسل  توجه  مصداق
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شکست کامل دشمن در عرصه سیاسی
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های آخرت های ناسوتی عذابصورتواقعیت خطاها 

ل در عا قیامت واقعیت بهشت  تجسم اع

ها پاکیزه کردن دل

اصالح کارهای خود 

رشط
به جا آوردن عبادات و نوافل

به جا آوردن راستی، راستگویی و صفا نسبت به مؤمنین
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تقارن با ماه مبارک رمضان  امتیاز

سپاسگذاری و ترضع به درگاه خدای متعال وظیفه ما 
تقویت رابطه قلبی با خدا ره به خصوص در فرصت ماه مبارک رمضان 

مسئوالن کشور به نحو خاص 

ملت ایران، به نحو عام 
عوامل

و هذا شهر االنابة و هذا شهر التّوبة و هذا شهر املغفرة و « مؤید
» الرّحمة و هذا شهر العتق من النّار و الفوز بالجنّة

بازگشت از راه غلط گناهان و غفلتهای گذشته معنای توبه 

توجه به خدای متعال در حال و آینده  معنای انابه 

و خطاهاو رسیدن به بهشت با کارهای نیکو ماه رمضان، ماه آزادی از آتش گناهان  مضمون 
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92

) ره( براساس نص کالم امام   ۹۲  خرداد  ۱۴بیانات رهربی در ونه 

مورد پذیرش بودن امام از طرف همه نخبگان کشوراهمیت  

) ره( های مدنظر امام گیریتفسیرهای غلط از جهتشناسی آسیب

) ره( فقیه، حکیم، خردمند و پخته بودن امام علت صحت

گیری امام در سیاست داخلی بیان جهت

مصداق
گیری امام در سیاست خارجیبیان جهت

گیری امام در فرهنگبیان جهت

گیری امام در اقتصادبیان جهت

) ره( رجوع به بیانات، صدا و وصیت نامه امام راه مقابله

خطرناک و بد بودن تفسیرهای غلط ارزیابی

ایجاد انقالب و نظام جمهوری اسالمی با خطوط روشن و مشخص شاهد


