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کنندهآمیختگی شور و شعور و شجاعت و مجاهدت مردم قم در حوادث تعیین علت

برجستگی جایگاه مردم قم در دوران بعد از انقالب،شاهد
کننده چند دهه اخیر دوران جنگ تحمیلی و حوادث تعیین 

قم، مناد عظمت جمهوری اسالمی به عنوان مرکز روحانیت شیعه  و اسالم  ی جمهوری اسالمی به شهر قم،کنندگان دربارهتوجه تحقیقشاهد مثره 
حوزه علمیه قم و مردم و حوادث قم  
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دارای ابعاد مختلف در خور بازگو کردن و درس گرفنت اهمیت 
  دی  ۱۹

نرصت الهی به مؤمنین در رشایط ناامیدی منشأ

فانتقمنا من الّذین اجرموا و کان حقاً علینا نرص املؤمنین ا ِىف التَّوراِة َو االِنجيِل َو الُقرءانمؤید َعلَيِه َحقٍّ مصداق مشابه 

  دی و برکت آن در رشایط نبود هیچ روزنه امید  ۱۹اثرگذاری حادثه شاهد

مردم  از امام  اقشار گوناگوندفاع 

دفاع اقشار گوناگون مردم از حقیقت  علت

از پرچم برافراشته مبارزه با طاغوت  دفاع اقشار گوناگون مردم

احساس تکلیف مردم انگیزه مردم

خیزش بزرگ عمومی و متام شدن کار به وسیله
تحول عظیم زنجیره مبارزات و اعرتاضات   نتیجه

قطعی شدن نرصت در صورت وجود ایامن درست، ایامن راسخ گیری نتیجه
و استمرار همراه با بصیرت، اقدام

نرصت نیافنت مؤمنین به خاطر ایامن ضعیف 

نرصت نیافنت مؤمنین به خاطر ایامن غلط 
شناسیآسیب

خاطر ایامن بدون بصیرت نرصت نیافنت مؤمنین به
نسبت به مسائل جهان یا حوادث حول و حوش خودشان  

پیروز نشدن به خاطر نداشنت استقامت 

ملت ایران به عنوان ملتی با ایامن درست و بصیرت در عمل منونه

سته
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تصور دشمنان مبنی بر تسلیم و استیصال ملت ایران چالش
ها و محارصه اقتصادیو نشسنت پای میز مذاکره به خاطر فشار تحریم

نشناخنت و بدشناخنت ملت و کشور ایران از سوی دشمنان  منشأ

اشتباه کردن دشمنان  ارزیابی

تسلیم نشدن ملت ایران و باال نربدن دست خود
به نشانه تسلیم در مقابل دشمنان   واقعیت

به هم خوردن این اشتباه دشمن توسط ملت ایران  بینی پیش

تر از رشایط موجودتسلیم نشدن ملت ایران در رشایطی سختشاهد 
ساله  ۸مثل جنگ  

ایستادگی ملت 

های درونی کشور تکیه بر توانایی رشط

اعتامد به خدا 

نشینی ناچار شدن دشمن به عقبمثره

آشکار و مدلل شدن دشمنی مسئولین مثره
متحده آمریکا با ایران و ایرانی و اسالم و مسلمین ایاالت

متحده آمریکا های مسئولین دولت ایاالتها و حرفلحن

های سیاسی و های درونی و قدیمی به صورت مکرر توسط شخصیتبروز کینه
سال گذشته مطبوعات و محافل سیاسی مسئولین آمریکا هامنند سی

شاهد 

ترصیح دشمن بر ابراز ناتوانی از جدا کردن تارو پود صنعت 
ای ایران به عنوان دلیل برای عدم اقدام علیه آن هسته مصداق

ایامن به چیزی که نباید به آن مؤمن بود معنا

نداشنت بصیرت مانند نداشنت چشم اهمیت بصیرت

داشنت راهنامیی صادق، خبیر، فقیه آگاه به مسائل جهان و بریده از دلیل
مطامع و منافع مادی شخصی

مصداق بصیرت

ها با تأمل در گذشته خودها و قوتدرس گرفنت ملت از ضعف

شناخت دشمن و جبهه او و جدی نگرفنت لبخندهای او

فراموش نکردن هدف جمهوری اسالمی

توجه و اعتامد به نیروی درونی کشور برای رفع مشکالت 
در کنار حل مسائل بیرون

عدم توهم انرصاف دشمن از دشمنی و مثره
های اونشینیتوجه به اجباری بودن عقب

اهداف

های اسالمرسیدن به آرمان

سعادت مادی و معنوی برش

پیرشفت در امور زندگی مادی و معنوی

استعداد و توانایی خدادادی نهاده شده در ملت مؤمن ایرانزمینه مناسب

ها توسط جوانان هامنند گذشته امکان حل مسائل کشور در همه زمینهدلیل
هادر صورت آماده بودن زیرساخت

حوادث تاریخ دوران معارص 

دی  ۱۹بررسی ابعاد مختلف روز 
توسط گویندگان مختلف ومتفکران در طول سی و چند سال   شاهد

ی عظیم میان وقوع نرصت الهی در هنگام رخ دادن مبارزه
دشمِن جبهه ایامن و مؤمنین  ایستادگی دشمِن جبهه ایامن با قدرت ظاهری و ویژگی

های قوی در مقابل مؤمنینرسپنجه اهمیت

ها نسبت به مسئله حقوق برش، متعرض شدن آمریکایی
مسئله اسالم، مسئله پایبندی به مسائل دینی  مصداق

خاص مذاکره نظام جمهوری اسالمی درباره موضوعات
با این شیطان برای رفع رش او و برای حل مشکل بنابر مصلحت   حقیقت 

های خود برای رهایی ازاتکا به خود، فکر، ایامن و جوانان و شخصیت  
مشکالت مادی، معنوی، اخالقی و اقتصادی 

خواسنت عالج مشکالت مادی، معنوی، اخالقی و اقتصادی خود از خدا
گیرینتیجه

عبور ملت ایران با تکیه بر خدای متعال از همه موانع و رسیدن به هدف  بینی پیش

دی  ۱۹منحرص نبودن عمل مردم قم به روز 
نظیر بودن این روز در عین بی  تذکر

شاهد


