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بهانه
ایمسئله هسته

مسئله حقوق برش

رضورت

ارزیابی

شاهد

نتیجه گیری

الزام

محکوم به زوال بودن هر انقالب و نهضتی در عا در صورت نداش 
درپیهای نوین و پیرویش

  سال گذشته  ۳۵ای از ای نو و متناسب با نیاز در هر برههبروز جلوه
توسط جمهوری اسالمی

هاها بر ریزشبینی رهربی مبنی بر غلبه رویشتحقق پیش

دن اسالمی نگاه نسل نو و جوان انقالب به آینده روشن و دور ایجاد 

های تحقق یاف بخشی از مجموعه رو به رشد رویش
) علیه السالم( نظام جمهوری اسالمی در دانشگاه امام حسین 

دن نوین اسالمیویژگی
دن نوین اسالمی با نیازها و ظرفیت های امروز برشتناسب  مجروح از حوادث گوناگون قرون اخیر با نسل جوان مأیوس 

دن نوین اسالمی و جهانهای مهم ،اساسی و اصلی سازندهجوانان؛ هستهدن نوین اسالمیعوامل ایجاد ی آینده کشور ، 

های جدیدمتناسب با کرامت انسانی و شاد کردن و رساندن آنان به افقهای جوان مأیوس امروز برشیت کرامت بخشیدن اسالم به نسل

توانایی نقش آفرینی جوانان متعهد
در دانشگاه امام حسین و در هر نقطه از کشور  ارزیابی

های انقالبی و آموزش فکری و روحیمرکز دانش، تحقیق، آموزش ویژگی دانشگاه 
امام حسین

) علیه السالم( قدردانی جوانان از فرصت دانشگاه امام حسین
گیرینتیجه

ام تالش مدیران و مسئوالن به کارگیری 
ی از فرصت دانشگاه امام حسین  ) علیه السالم( در استفاده حداک
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هامواجه شدن نظام اسالمی با چالشنتیجه

نو جمهوری اسالمیحرکت به سمت جلو و ابتکار روزافزون و نوبه علت

هاهای بصیر و شجاع از بروز چالشنگران نشدن انسان
وظیفه ما 

های متعهد با توجه وادار شدن انسان
های موجود و احیانا معطل ماندهبه ظرفیت

روزافزون بودن توان پیرشفت، استحکام و اقتدار در نظام جمهوری 
اسالمی و مشاهده این حقیقت توسط دشمنان دلیل

ی بروز های بزرگی چون نظام سلطه به وسیلهدچار شدن دنیا به آفتزمینه
ر و استکبار بینپدیده املللیی ننگین و شوم استع

پذیرگر و سلطهها به دو گروه سلطهتقسیم شدن ملت معنا
نظام سلطه

ها آمریکاهای غربی در برهه چند ده سال اخیر و در رأس آندولت مصداق
نظام سلطه

زور گف
ویژگی

نظام سلطه
ورزی، تربیت دخالت کردن در اقتصاد، فرهنگ، سیاست

طلبیها از رس استکبار و سلطهو سبک زندگی ملت
عادت کردن به در اختیار داش همه دنیا

ایستادگی ایران به عنوان یک کشور بزرگعلت
گری به واسطه جمهوری اسالمیدر مقابل روند سلطه

ی حساس جغرافیاییواقع شدن در منطقه

ویژگی
ایران

دارای منابع و معادن رسشار

داش ملتی مقاوم ، شجاع و پر استعداد

سابقه تاریخی بسیار غنی 

های عا به سوی ملت ایرانجذب شدن دل ملت
دستاورد

جرأت های بیلذت بردن بسیاری از دولت
در مقابل نظام سلطه از ایستادگی نظام جمهوری اسالمی

منرصف کردن نظام جمهوری اسالمی از ایستادگی در مقابل زورگویان عاهدف

منرصف نشدن نظام جمهوری اسالمی از ایستادگی در مقابل زورگویان عا

پیش بینی

علت
عی ، نفوذ بین املللی   اثبات توانایی و پیدا کردن عزت سیاسی بدون اتکا به آمریکاملت ایران پیرشفت علمی و اجت

یت دنیا با نظام اسالمی زمینه مناسب همراهی اک
های آگاه از حقایق در کشورهای مستکربو حتی ملت

داش خصوصیات منحرص به فرد

شناسیآسیب
هاتالش امپراتوری خربی استکبار در نرسیدن آوازه ملت ایران به گوش

به کار بردن تعبیر دروغین جامعه جهانی در مقابل جمهوری اسالمی

جوانان خودسازی الزمهها توسط جوانانفتح افق

های رزمی آموخ علم، تحقیق، بصیرت، آموزشمصداق
) علیه السالم( توسط یکایک افراد در دانشگاه امام حسین 

های خیلی خوبوجود استعدادها و تواناییزمینه مناسب

انجام کارهای بزرگ در آینده نزدیکهدف


