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شاهد

دنیای اسالم و بلکه فراتر از آن  شور و اشتیاق
سال از رحلت او  ۲۵ی امام با وجود گذشت برای دانس درباره

گیری  نسل سوم انقالب و دنیای اسالم و جوانان عرص ارتباطات و پی
ر این بنای عظیم اینرتنت برای آشنایی با مسائل انقالب و مع

ی والیت فقیهجاذبه پدیده مردم ساالری دینی و نظریه
های فکری دنیای اسالمبرای محیط  مصداق

دشنام دادن  هزاران دستگاه تلویزیونی، رادیویی و اینرتنتی زمینه مناسب
به جمهوری اسالمی و بانی بزرگ آن 

ها است چه ماهیتی ، چه حقیقتی داردآماج این همه دشمنیخواهند بدانند آن حقیقتی که مینتیجه

خواهند بدانند علت این همه می
پراکنی کردن چیستپرانی و لجندشمنی، سنگ

ً « مؤید ً .  اَنَّهُم یَکیدوَن کَیدا ۱۶  و  ۱۵های سوره طارق آیه»  َو اَکیُد کَیدا

بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی و منطقهنشانه

در بیداری اسالمیی دیگر غلبه داش احساسات ضد استکباری بر هر پدیده ویژگی

ادامه داش بیداری اسالمی علیرغم رسکوب شدن آن در بخشی از دنیای اسالم  ارزیابی

گسرتش بیداری اسالمی پیش بینی

کن نشدن بیداری اسالمی ریشهعلت

های اطالعات غربی تحلیل غلط دشمنان و دستگاهنقطه مقابل
مبنی بر رسکوب کردن بیداری اسالمی

ن در منطقهاز بین رفتنی نبودن اندیشه بیداری اسالمی دلیل در کشورها و نسل جوان مسل

ی مردم ساالری دینی در نسل جوان امروز در دنیا و کنجکاوی دربارهمصداق
بخصوص دنیای اسالم

سال گذشته علیرغم واکنش   ۳۵جمهوری اسالمی در طول  حیات و بقا و اقتدار 
نه های مسلط دنیای قدرتخشن و خص منشأ

مصداق دشمنی

های نظامی و کمک به مهاجم نظامی به ایران واکنش
های تبلیغاتی واکنش

یت از دشمنان جمهوری اسالمی در هر نقطه ای و ح

نه اقتصادیواکنش های خص

های سیاسیواکنش

شاهد

از بین نرف

دچار محافظه کاری نشدن

باج ندادن به غرب

پیرشفت روز افزون

پرورش نسل دوم و سوم انقالب

های فراوانپیرشفت در میدان علم و فناوری با وجود تحریم

هامیلیونی با وجود تحریم  ۷۵اداره کردن یک کشور 

های منطقه زدن حرف اول در سیاست

یت زورگویان عا ایستادگی یک تنه در برابر رژیم غاصب صهونیستی مورد ح
عی مانند برگزاری انتخابات   ۳۲پیرشفت در زمینه مسائل سیاسی و اجت

یی بهمن و روز قدس  ۲۲های عظیم و پرشور با مشارکت باال و راهپی

برانگیخته شدن حس کنجکاوی در مستمعان

نتیجه

ارائه راه نو به ذهنهای عالقه مند و اهل تحقیق منشأ
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معرتف بودن امام به در دست قدرت الهی بودن آنچه پیش آمده استمؤید از جانب خدا بودن نقشه امام شاهد

اهمیت

ر الزمه رسیدن به هدف شناخت نقشه مع
زاویه پیدا کردن و دور شدن از مسیر اصلی و اهداف در صورت نداش نقشه  دلیل

رضوری بودن شناخ نقشه و در برابر چشم داش آن برای ادامه راه نتیجه

کن کردن نظام پادشاهیریشهمقدمه الزم

دچار بودن به فسادهای گوناگون اخالقی و مالی
ویژگی

هایی مانند انگلیس و آمریکاوابسته بودن به قدرتنظام پادشاهی

دیکتاتور بودن

کن شدن نظام پادشاهی با همت امامریشه ارزیابی

کن کردن خصوصیات فساد، وابستگی و دیکتاتوری در نظام پادشاهیریشه کن کردن نظام پادشاهی بودندر جهت ریشههدف
سخنان، رهنمودها و رفتار امام  مؤید

عنارص

ساالری و انتخاباتسپردن کار به دست مردم از طریق مردم

التزام به رشیعت اسالمی

تصور برخی مبنی بر اخذ انتخابات از فرهنگ غربی
و آمیخ آن با تفکر و رشیعت اسالمی توسط امام  آسیب شناسی

رشیعت اسالمی  منشأ

پایه اصلی حرکت امام بزرگوار اهمیت

انتخاب رئیس جمهور توسط مردم

انتخاب وزرا با واسطه توسط مردممصداق

انتخاب خربگان توسط مردم

اینده مجلس توسط مردم انتخاب 

انتخاب رهرب با واسطه توسط مردم

ساالری در صورت اخذ تقید نداش امام به عنوان انسانی رصیح و قاطع به مردمپاسخ
نشدن آن از تفکر و رشیعت اسالمی

گیرینتیجه
چهارچوب بودن رشیعت اسالمی

ها، اجراها، عزل و گذاریلزوم رعایت رشیعت اسالمی در همه قانون
ها و رفتارهای عمومی تابع نظام سیاسی مدنی انقالبنصب

روح و حقیقت نظام اسالمی اهمیت

های عمومی و مدنیتأمین آزادی

تضمین استقاللره

تضمین عدالت در جامعه

معنای استقالل

آزادی در ابعاد یک ملت

وابسته نبودن به کسی یا جایی

ی مخالفین و دشمنان خود یا بیگانگانقرار نگرف تحت نفوذ و سیطره

تضمین معنویت در جامعه

آزادی فردیمصداق

محرتم بودن و معنا داش قدرت و اقتدار برخاسته از اختیار و انتخاب مردم

ل زور و سالح پذیرفته نبودن قدرت ناشی از تقلب و اع معنا

ایستادگی نکردن در برابر قدرت و اقتدار برخاسته از اختیار و انتخاب مردم الزام

نسخه جدید و فصل مهم افزوده شده توسط امام به ادبیات سیاسی عا ویژگی

کمک به مظلوم و ایستادگی در برابر ظا

الزمه
های ظا اندازینفی دست

انکار رصیح هیبت و ابهت ظا و شکس ابهت او

مصداق
یت امام از فلسطین به عنوان مصداق اتم مظلومیت از روز اول تا آخر  ح

عمر
وصیت امام به ملت ایران و مسئوالن کشور مبنی بر فراموش نکردن مسئله 

فلسطین 

ی سیاسی مبنایی امام پس از فروپاشی نظام پادشاهی به تحقق نسخهارزیابی
ی همت، وفاداری و فداکاری ملت ایرانوسیله

ادامه یاف کار بزرگ امام و پر کردن
عی و تاریخی آنبخش  های خالی جدول اجت ماوظیفه

همت ، آگاهی و حرکت در خط روشن امام توسط ملت ایرانالزمه

سال گذشته  ۳۵ی ایران در طول با تجربهحرکت موفق و سیر مستمر ملت زمینه مناسب

به اوج قلهانجام کارهای بزرگ و رسیدن ملت ایران  پیش بینی ی الهی به اذن هللا و حول و قوه 

نادیده گرف منافع خود و کشور در مقابل منافع بیگانگاننشانه

مطرح نبودن رأی و خواست مردم برای نظام پادشاهیمعنا

مسئله نبودن رف نظام پادشاهی و جایگزین شدنگیرینتیجه پادشاهی دیگر به جای آنیک نظام پادشاهی یا نظام شبه 
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ماوظیفه
هاشناخت چالش

هامطالعه کاربردی و عملیاتی بر رس فصل
توسط جوانان، فرزانگان و زبدگان فکری 

نشناخ مانع؛ عامل دشواری عبور یا ناتوانی عبور از مانع رضورت

انواع

های بیرونیچالش

چالش درونی

ن سنگ اندازیمزاحمت های آمریکاهای استکبار جهانی یا ه مصداق
ر بودن سنگ اندازی آمریکا و اعرتاف متفکران سیاسی خود آمریکا بیارزیابی

مبنی بر بی فایده بودن مقابله با حرکت عظیم انقالب اسالمی

ها دانس نقشه آمریکا مبنی بر تقسیم کشورهای دنیا به گوش به فرمانراه مقابله
هانامرفان و کرتشم عفانم اب یاهروشک ،

از دست دادن روحیه و جهت نهضت امام

ی دوست و اشتباه کردن در شناخت دشمنان و دوستان و مخلوط کردن جبهه
دشمن و اشتباه در شناخت دشمن اصلی و فرعی

رسگرم شدن به اختالفات سطحی و فرعی در داخل
و مقابله و تعارض با یکدیگر و غفلت از مسائل و خطوط اصلی 

دچار شدن به یأس و ناامیدی 

ی توانیمدچار شدن به تصور اینکه ما 

از دست دادن انسجام ملت

دچار شدن به تنبلی و بی روحیگی

مصداق

بزرگرتین خطراهمیت

و تحلیل رف قوا در صورت سینه به سینه شدن با دشمنان فرعیمطلوب نبودن نتیجه کار آسیب شناسی

های تکفیری ، وهابی و سلفی به عنوان دشمنان اصلی و توجه به گروهمصداق
های امنیتی و اطالعاتیی رسویسغفلت از دست پشت پرده

عزم ملی و مدیریت جهادیمقابلهراه

توانیمفرموده امام مبنی بر ما مینقطه مقابل


