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فضای ماه رمضانمناسبزمینه
ی از فضای ماه رمضان و استفاده حداک

پیوند دل ها به برکت معنویت این ماه 
الزامات

نیرو گرف برای ادامه ی حرکت همراه
با عزم و اراده و آگاهی به جلو 

الصوم ٌجنة من النار دلیل

عدم فراموشی قیامت،الزام
همیشه به یاد داش و ترسیدن از آن

گناهان، صورت ملکی و دنیایی عذاب الهی

دلیل

آشکارشدن روح، ملکات و 
حقایق وجودی ما در قیامت

مصداق
 » ً ا یأکلون فی بطونهم نارا ً ا » ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظل

آزمایش لذت حرام صورت ظاهری عذاب و شکنجه ی دوزخی

خوردن مال یتیم، ظاهر قضیه و
بلعیدن آتش دوزخ، باطن آن  معنا

فروافتادن پرده های اوهام از جلوی چشم انسان در قیامتعلت

» هنالک تبلوکل نفس ما اسفلت« 
مؤید

کننده ی انسان های مظلوم در زیر پا در قیامت و لهظهور باطن  گرگی پنجه ی درنده ی یوسف ها ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی ازاین خواب گران معنا

یستعجل بهاالذین الیومنون بها و« 
» الذین امنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق 

مؤیداهمیت
» و عرضوا علی ربک صفا« 

) ص( درخواست تعجیل قیامت از پیامربمعنا
توسط کفار و بیمناکی مومنان از قیامت 

دیدن و فهمیدن و محکوم شدن شخص توسط خودشدر مقابل خداوند بدون هرنوع پرده پوشیعرضه شدن حقیقت و ملکات راسخه ی نفس معنا نتیجه

روز پاسخ گویی به معنای واقعی کلمه و بدون امکان رفع و رجوع و 
آوردن عذرهای در وغین و بیخودی

ویژگی قیامت

روز در مقابل خدا بودن و
گرف گریبان انسان از جانب خدای متعال 

ض و روز محاسبه ی بی اغ
بسته شدن زبان و فقدان زبان بازی های اینجایی 

روز حرف زدن باطن،
ملکات و اعضا و جوارح انسان 

روز آشکار شدن حقد، حسد، بدبینی، بدخواهی، امراض قلبی، کین ورزی نسبت 
به صالحان و شوق نسبت به گناهان

» هذا یوم الینطقون و الیؤذن لهم فیعتذرون« مؤید

اکانوا یکسبون الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و« مؤید » تشهد ارجلکم 

مرور آیات قیامتی قرآنکارراه

خوشنودی، خوشحالی ونتیجه
رسبلندی پس از عبور از پل رصاط دنیا

ىل و« مؤید ينى و اخرى عن ش وجوه يومئذ مسفرة ...  انظر مرّة عن 
» ضاحكة مستبرشة

پل رصاطویژگی

حقیقت و باطن پل رصاط در قیامت و مثال آن در دنیا

ن پل عبودیت، تقوا و پرهیزکاری ه

ن رصاط روی جهنم رصاط این دنیا ه

مؤید
» و أن اعبدونی هذا رصاط مستقیم« 

» انک علی رصاط مستقیم« 

بادقت و بدون لغزش از رصاط دنیا عبور آسان از رصاط روی جهنم در گرو عبودیت،گیرینتیجه
اهمیت

الزام

راهکار

در ديدار كارگزاران نظام بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
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آشکار شدن لذت دنیایی بصورت عذاب و شکنجه دوزخی مصداق

در این دنیا هم خدای متعال ما را می بیند اما آنجا 
ای وجود ندارددیگر هیچ پرده پوشی)  آخرت(  تذکر
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مناسبزمینه

الزام

نتیجه

اهمیت

الزام

کارراه

سخت و حساس بودن عبور
مسئوالن رصاط نسبت به آدم های معمولی 

علت اهمیت

گیرینتیجه

رسیدن رضر به یک جمع وسیع در صورت تخطی، لغزش و 
اشکاالت در کار مسؤوالن

صدمه دیدن کشور در صورت پیروی از هوای نفس، رفیق بازی، 
خط بازی و عدم مالحظه ارزش های حقیقی

به یاد جهنم و عبور از رصاط بودنبیشرت از دیگران  

دندان روی جگرگذاش ومصداق
دنبال دنیا نرف دراین مدت غیرابدی مسئولیت 

نسبت به آدم های معمولی با مسئولیت های کوچکتهدید شدن بیشرت مسؤوالن با مسئولیت های مضاعف علت

پرهیز از تعرض به بیت املال و امکانات دولتی

پرهیز از رانت خواری مصداق

پرهیز از به دنبال کسب پول و درآمدهای نامرشوع بودن

» ادخلوا الجنة« 

» هذا یومکم الذی کنتم توعدون« نتیجه

» ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعودن« 

آمدن فرشتگان الهی نزد مؤمنین و متقین و بشارت  به روز وعده معنا
داده شده به مومنین توسط انبیاء در طول تاریخ

رسیدگی به فرزندان و
ن آن ها  همرسان خود و سعی در حفظ ای

شیوه

مؤید

پرهیز از انجام کاری که به تزلزل فرزند نسبت به مبانی منجر شود

برخورد منطقی یا صحیح و مهربانانه با فرزندان

» قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها النّاس و الحجارة« 

اثرگذاری متقابل و تشدید کننده ی نقطه ی ضعف یک جوان یا رضورت
عضوی از خانواده روی ذهن مخاطب ها و پدر ومادرش

جربان کمبودهای فرزند در قیامت، بهشت و عرصات دشوار نتیجه
پیرشو توسط خدای متعال و رساندن او به پدر و مادر

بی اعتقاد کردن جوان خود نسبت به مبانی و اصول دین مقابلنقطه
بی مباالتی ها و ال ابالی ها و قراردادن امکانات بی حساب در اختیار بچه ها و بابا دست و زبان بی مهار و باعمل غلط

هاچشم پوشی  کردن از هر غلط آن
چگونگی

با سخت گیری های بیجا و سخت گیری های بیجا نکردنرهربیتوصیهیا با برخوردهای تند و تلخ و ترش 

از دست دادن حقیقت و معنویتنتیجه

ان الحقنا بهم ذّريتهم و ما « مؤید الّذين امنوا واتّبعتهم ذّريتهم بأ
» التناهم من عملهم من ىشء

هدف

ارزشمندی زیاد مؤمن در درگاه الهیمنشأ

روشن شدن چشم پدر و مادر مؤمن

با عمل نه چندان برجسته ذریه ی مومنین به آن ها در قیامت ولوالحاق ذریه معنا

» لتقر عیونهم«  مؤید

ض نکردن نسبت به خود دل خودفکر خود بودن و اغ

هازمینه
قیامت خود

فردای خود

محاسبه الهی از خود

۴از  ۲
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عدم وجود حق رها کردن فرزندان ارزیابی

درست راه رف و سود بردن کشورنتیجه 
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چالش

وظیفه ما

در انداخ طرحی نو و شکاف سقف فلک فرهنگ و سیاست دنیا 
با انقالب اسالمی ملت ایران

هدف و آماج قراردادن
جهت مشرتک دوابرقدرت و تهدید آن ها 

مواجه با نظام سلطه

همدست شدن دوابر قدرت با یکدیگر در مقابله با طرحشاهد
نو ملت ایران علی رغم معارضه ی بین خودشان 

قدرت طلبی و سلطه طلبیجهت مشرتک

عنارص
نظام سلطه 

نظام سلطهنتیجه 

سلطه گر با یک امپراتوری قدرت در دنیا
و متشکل از طرفی هایی 

ن ملت های دارای منابع ثروت سلطه پذیر یا ه

پامال شدن ملت ها و نابودی منافع، 
هویت، شخصیت، ارزش ها و فرهنگشان

دارنده ی خاک یا آب یا نفت یا منابع یا موقعیت سوق الجیشی ویژگی
مورد نیاز مراکز قدرت

تأمین منافع و نیازهای سلطه کر و تقدیم منابع به او در عین اختالف 
نظر داش در برخی از امور

انواع سلطه 
پذیری

گران و کنار زده شدن دولت رسبلند کرده در مقابل منافع سلطه
آوردن شخصی دگر بررسکار

تامین منافع سلطه گر کشور خود ما در دوران رژیم طاغوت
مصداق

ن کشورهای عقب افتاده تامین منافع سلطه گر، توسط خیلی از کشورهای جهان سوم به اصطالح رایج با ه

هازمینه
مسأله ارسائیل و صهیونیسم

انجام عمل خواسته شده پیرامون کشورهای منطقه

موضع گیری در سازمان ملل

ل سیاست ها و تغییرات داخلی ش دولت داخلی و اع گ

قراردادهای نفتی

تصمیم گیری در اپک

نداش پشتوانه ی مردمی

نگه داشته شدن توسط همین سلطه گرها تا قبل از کنار زده شدن
دلیل

موارد زیاد در میان کشورهای همسایهشاهد

تقویت روزافزون نظام سلطهنظام سلطهوضعیت 

رنظام سلطهمنشأ پیدایش استع

علت

هامحکومیت بیشرت انساننتیجه
به تورسی خوری و سلطه پذیری 

ر پیرشفت استع

پیرشفت علم
علت

ارتباطات آسان دنیا با یکدیگر

امکانات نظامی و پولی و تبلیغاتی و غیره
مصداق

امکانات جدید و وسایل ارتباطی رسیع و وفوق العاده

نظام سلطهسابقه 
وجود کمونسیم در نظام سلطه و

تقسیم ناچارانه دنیا بین دو ابرقدرت 

به راه  انداخ فجایع عظیم در اروپای رشقی علی رغمسابقه شوروی
عی  ادعای سوسیالیسم و کمونیسم و عدالت اجت

وجود مدار حرکت سلطه آمیز و متکی بر سلطهگیرینتیجه

ریخ خون ها، کش آدم ها و بردن تانک ها
شاهد

مجارستان و چکسلواکیوقایع اتفاق افتاده در لهستان، 
فعلیوضعیت 

ن کارها توسط آمریکایی ها  در عراق و چندی پیش قبل در افغانستانانجام ه

قطع مدار سلطه توسط ایران اسالمی نقش ایران

اعتقاد ملت ها در دنیا
به طرح نو ملت ایران و موج بیداری اسالمی 

به وجود آمدن عصبانیت ها و اشکاالت و دشمنی ها

نشانه های روشن جهان اسالم شاهد

ایستادگی مردم فلسطین با وجود فشار زیاد

ایستادگی مردم عراق

اظهارات بعضی از کشورهای حول وحوش ما در زمینه ی گرایش به 
مردم، اسالم و جهات مردمی مصداق

ایی ملت فلسطینده ها سال اشغال فلسطین بدون خود علت اهمیت

انفعال عراقی هایی در زیر فشار حکومت انگلیس و بعدهم عوامل 
دی چپ در سال های مت سابقه عراق

ب اتم و توهم فعالیت شاهد پراکندن اتهامات پیرامون مسأله 
ی نظامی ا

دشمنی با حکومت ارزش های دینی و نه حتی دشمنی با منشأ
خود اسالم و شعار اسالم

بهانه و حرف بودن اتهامات واردهموضع رهربی

کم نبودن حکومت روحانیون با حکومت های مدعی دین در تاریخ دلیل
یابی حکومت ارزش های دینیحکومت شعارهای دینی در عین کم

برخی حکومت های امروزی با شعار دین

شاهد
حکومت مدعیان دین و تولیت دین در تاریخ اسالم

حکومت کلیسا در چند قرن گذشته بر خیلی از کشورهای عربی و 
بعضی مناطق دیگر

در مناطقی از دنیا در دوران جوانی رهربیحکومت روحانیون مسیحی 

در ديدار كارگزاران نظام بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
1383/08/06 بحثطرح علت

هایاف جواب سؤال های مختلف و چرایی مخالفت
ها با ایران با خود آگاهی به جایگاه و وضعیت کنونیو معارضه 
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عی تحقق بخشیدن به عدالت اجت

پیاده کردن ارزش های اسالمی در جامعه

دینی و اسالمی کردن جامعه

عیاهمیت حقیقت و هویت ما در گرو تحقق عدالت اجت

عدم تحققنتیجه
پوچ و بیهوده شدن جمهوری اسالمی در صورت عدم 

عی پیگیری عدالت اجت

تشکیل نظام اسالمی

تشکیل دولت اسالمیمراحل

تشکیل کشور اسالمی

دن بین املللی اسالمی تشکیل 

انقالب اسالمی

وضعیت فعلی

در حال تشکیل دولت و کشور اسالمی

بهره مندی دولت از سهم خوبی از حقایق و ارزش های اسالمی

قوه مجریه

قوه مقننه

قوه قضائیه اسالمیعنارص دولت 

کافی نبودن وضع موجود و لزوم حرکت بیشرت به سمت اسالمی شدن و موضع رهربی
ن شدن حتی برای رهربی مسل

رف به سمت زندگی علویراهکار

رف به سمت زندگی علوی نه به معنای لنگ بس و راه رف تذکر
نند آن زمان ه

معنا

مضاعف شدن کارآمدی نظام جمهوری اسالمینتیجه

زنده کردن روح زندگی علوی یعنی عدالت، تقوا، پاکدامنی، بی پروایی در راه 
کارآمدی در نگاه جهانی،خدا و شوق به مجاهدت در راه خدا در خودمان لی در پیش روی نظام اسالمی  مشکل اساسی احت علت اهمیت

پایبندی عملی به ارزش ها و اصول
راهکار

جدی گرف و پیش بردن تحول درونی خود

ایجاد جنجال و هیاهو توسط دشمنان برای بیشرت نشدن کارآیی و 
توفیقات نظام اهمیت نداش جنجال های دشمننظر رهربیچالش

تظاهر اروپا و آمریکا به نگرانی درباره ی مسأله انرژی 
هسته ای در ایران

نگران نبودن وحقیقت
ی نیستیم دانس اینکه ما به دنبال سالح ا

مشغول کردن نظام اسالمی
هدف

منرصف کردن ذهن مسؤوالن بخش های مختلف از مسائل 
جاری و کاری کشور

به راه انداخ مسأله ای جدید توسط عربی ها در صورت بینی پیش
حل شدن مسذله هسته ای

اقدامات
پیگیری مذاکرات توسط مسؤوالن ما با در نظرگرف مسؤوالن

تفهیم به  طرف  مذاکرهالزامخط قرمزهای گفته شده در اظهارات علنی مسؤوالن کشور مبنی بر لزوم اجتناب از حرف های نادرست و غیر منطقی 
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افزایش کارآمدی خود و نظاموظیفه ما

هازمینه
تحقق خواسته ها و اهداف اسالمی

پیاده شدن و عینی شدن ارزش ها

بخش های فرهنگی

مسئول
بخش های اقتصادی

بخش های سیاسی

بخش های امنیتی

قطعی بودن پیروزی جمهوری اسالمی و پیروزی حق بر باطلنتیجه

تشنه بودن کشور به کار مسؤوالنعلت اهمیت

کار و تالش کردن برای باالبردن ظرفیت توانایی ها و کارکرد کشورالزام

قوه مجریه

قوه قضائیه

قوه مقننه مخاطب



»
نار

ن ال
ة م

 جن
وم

الص
«

الصوم جنة العبد املؤمن یوم القیامة« مصداق
دفاع از خود در مقابل آتش دوزخ بوسیله ی روزه مثل دفاع معنا» ک یقی احدکم سالٌحة فی الدنیا 

از خود در دنیا بوسیله ی سالح

» و نهی النفس عن الهوی« مؤید

واستعینوا بالصرب و « تفسیر صرب به روزه در آیه ی رشیفه ی مؤید
» الصالة

۲از  ۱

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
الصوم جنة من النار:  1پيوست
مرور آيات قيامتي قرآن:  2پيوست

عبور آسان از صراط روي جهنم در گرو عبوديت،بادقت و بدون لغزش از صراط دنيا:  3پيوست
1386/08/06

سپر آتش بودن روزهمعنا

نقل همین مضمون با الفاظ مختلف از طریق اهل سنتشاهد اهمیت

ویژگی روزه

مظهر کف نفس

مظهر صرب در مقابل گناه و غلبه ی مشتهیات

مظهر گذشت از خواسته ها

ادین و حرکتی 
اساسی برای انسان در عین محدود بودن مدت آن 

حالل بودن بعضی از مشتهیات نفسانیدلیلعدم تالزم مشتهیات نفسانی با گناهتذکر

دهنه رهاکردن نفسمهار و بیبیمنشأ
انداخ شخصی بر اسب رسکش معنا» حمل علیها اهلها« مؤیدو اسیر مشتهیات آن شدن 

دهنه و پرتاب شدنش به پرتگاهبی

ن مسیر رساندن انسان به گناهدلیل هواهای نفسانی ه

تکان دهنده و آب کننده ی دل انسان ویژگی
يبّرصونهم يودّ املجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ« 
» ... ببنيه و صاحبته و اخيه و فصيلته الّتى تؤويه و 

( ع) ترشیح ترس از قیامت توسط امام سجاد
در دعای خیلی باحال و خوب ابوحمزه 
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» کال انها لظی نزاعه للشوی تدعون ادبروتولی و جمع فاوعی« نهایینتیجهو همه ی انسان ها برای نجات پیداکردن از عذاب الهیآرزوی مجرم برای فداکردن عزیزان خودش معنا

ابکی لخروجی عن قربی عریاناً ذلیالً حامالً ثفلی علی « مصداق
گریه ی امروز برای هنگام بیرون آمدنمعنا» ظهری

از قرب در حال عریانی و ذلت و به دوش داش بار سنگین 

احتیاج داش به مرور آیات قیامتدلیل

بشارت های قیامت
انواع آیات

تهدیدهای قیامت

تکان دهنده، جذاب و شوق آفرین ویژگی

قیامت از چیزهایی نیست که انسانتذکر
بتواند آن را ثبت کند و آمار بدهد 
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» اّن الّذين سبقت لهم منّا الحسنى اولئك عنها مبعدون ال يسمعون حسيسها« 

» و هم ىف ما اشتهت انفسهم خالدون ال يحزنهم الفزع االكرب« 

مؤید

شنیدن همهمه جهنم توسط مومنینمعنا

مؤمن با هم ابعاد جس محزون نشدن معنا
از دشوارترین ترس ممکنو روحا 

عبور رسیع مومنین از رصاط مصداق
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بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران نظام
تفهيم به  طرف  مذاكره مبني بر لزوم اجتناب از حرف هاي نادرست و غير منطقي:  1پيوست

 قطعي بودن پيروزي جمهوري اسالمي و پيروزي حق بر باطل:  2پيوست
1383/08/06

بی معنا بودن گفت وگو با طرف های بی منطقعلت

شاخص قراردادن منطق برای قبول یا رد موضوعاتوضعیت ما

اثبات پایبندی به منطق در یک سال گذشته

ایستادگی در مقابل زورگویی ها و قبول نکردن آن ها

مورد قبول نبودن حرکت بی منطق طرف های مذاکره از جانب 
جمهوری اسالمی و ملت ایران

پیش آمدن تهدید در مذاکرات نشان دهنده ی بی منطقی
جمع بندی

ایندگان آژانس بین املللی انرژی هسته ای برای بازدید براساس شاهد اجازه دادن به 
شفاف سازی و بر طرف شدن نگرانی هاهدفمقررات جهانی

بی ارتباط بودن درخواست تعلیق بلندمدت غنی سازی با شاهدزورگویی طرف مقابل نشانه ی بی منطقیموضع رهربی
مسأله شفاف سازی

غیرممکن بودن محروم ساخ ملت زنده ایران از حقوق و خواسته هایش با نتیجه
ری دفاع و هم اهل مشت زدن در صورت لزوم ملت ایران، ملتی زنده، اهل منطق، حرکت، تعامل،علتیاوه گویی ها و حرف های دوران استع

بازداش از اصل گفت وگو ونتیجه ی بی منطقی ادامه همکاری با طرف های مربوط به آژانس 

مشاهده ی راه باز، میدان وسیع و روندگانشاهد
پرنشاط در اغلب زمینه های علمی 

توان امروز در صادرات موشک

بیان برخی از پیرشفت های موجود توسط آقای رئیس جمهور
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وارد کردن سیم خاردار به کشور در گذشتهنقطه مقابلپي

وجود بن بست در زمینه های گوناگون علمی در گذشتهنقطه مقابل

۲از  ۲

ایترک گفت وگو با طرف مذاکره هسته
های نادرست از طرف ایران در صورت بیان حرف 

علت 

های غیرمنطقیبه منطق در صورت بیان حرف معتقدشدن ملت ایران به عدم اعتقاد طرف های مذاکره

امکانات خدادادی و فراوان کشور و ملت

وجود تجربه های فراوان ملت ایران

دارابودن تجربه پیرشفت پیرشفت خوب ملت ایران در طول این بیست و دوسالزمینه مناسب شاهد

در بخش های گوناگون نظام اسالمیبرنامه ریزی برای پیاده کردن ارزش های اسالمی 

مصداق
تصمیم بر تحقق بخشیدن به ارزش های الهی 
و اسالمی و کوتاه نیامدن در این میدان

تجربه توکل به خدا

تجربه موفقیت

لزوم کوتاه نیامدنتذکر

وظیفه حتمی و قطعی مسؤوالناهمیت


