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علت اهمیت

واجب قطعی و رشعی بودن ادای امانت مسئولیت

ودن خدای متعال از آنچه انجام داده ایمایم و آنچه انجام ندادهسؤال 

ادا کردن امانت مسئولیت توسط هر مسئولی در جایگاه خودشالزام

ی مسئولیتگذرا بودن دوره 

ثبت شدن هر کلمه، حرکت  
ی الهیی صادر شده از ما در مقابل محاسبهو اندیشه

مصداق مشابه

ی حوادث عاگذرا بودن همه

ی اخیر مجلس نهمی چهار سالهگذشت دو سال از دورهشاهد

گذرا بودن عمر انسان

ثیل قرآنی مبنی بر تبدیل سبزه بهاری به برگی خشک با فرا رسیدن پاییزمؤید
ً تَذروهُ الرِیح«  ۴۵سوره ى کهف، بخىش از آیه ى  »  فَاَصبََح َهشی

طبیعت زندگیعلت

» ما یَلفُِظ مِن قَوٍل اِال لََدیِه رَقیٌب عَتید« مؤید
۱۸سوره ى ق، آیه ى 

ایندگان در کرسی های مجلسادای امانت توسط 

مصداق
ادای امانت توسط هیئت رئیسه محرتم در جایگاه ریاست و مدیریت

ادای امانت توسط رهربی در جایگاه خود

ادای امانت توسط مسئولین دولتی

» اَِن هللاَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُوا االَمانِت اِىل  اَهلِها « مؤید
۵۸  سوره ى نساء، بخىش از آیه ى

شناخت وظیفه و تالش برای انجام آن در حد وسع و توانراهکار

ی مسئولیتتوجه به گذرا بودن دورهنتیجه گیری

نفهمیدن گذرا بودن عمر انسان در جوانیشناسیآسیب
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ی مبارزهبوجود آمدن نظام اسالمی به وسیله

اهمیت

ی مبارزهحفظ و پایدار ماندن نظام به وسیله

ی مبارزهی آرزوهای بزرگ در دنیا به واسطهمحقق شدن همهمصداق مشابه

های مختلفی مردم، امام، مسئوالن در میدانی مبارزهباقی ماندن نظام به واسطهمصداق
های پدید آمده از دست رف فرصت

توسط صاحبان فرصت در نقاط نزدیک به ایران در دنیا
شاهد اهمیت

از بین رف نظام اسالمی با شعارهای رنگین و براق پس از اندک زمانی با دگرگون 
شدن اوضاع در صورت عدم مبارزه

ل آفریقامصداق اتفاقات رخ داده در ش

مبارزه جدی

مبارزه خردمندانهعامل

مبارزه صمیمی و صادقانه

اعرتاف نکردن دشمنان به خردمندانه عمل کردن ملت ایران در راه پیرشفت خودچالش

یشاهد رسیداگر خردمندانه نبود به نتیجه 

۵۶نهج البالغه، خطبه ى   » فَلَ رَأَى هللاُ ِصدقَنا اَنزََل بِعَُدوِنَا الکَبَت َو اَنزََل عَلَینَا النَرص« مؤید

های مختلفصدق ملت ایران در میدانشاهد ها بدون مبارزهناممکن بودن دستیابی به هدفرضورت

ی دریایی آلوده به لزوم آمادگی برای دفاع از خود در هنگام عبور از یک منطقهمشابهمصداقناچار بودن از دفاع از خود در مقابل دزدان غارتگر برشعلت
دزدان دریایی

مجهز بودن به علم

ویژگی
غارت کنندگان پول، منابع، حیثیت، عزت و اخالقغارتگران برش

نداش اخالق

نتیجه

آبرومند شدن غارتگران برش

ی غارتگران برش از حالت وحشت انگیزخارج شدن چهره

افزایش ثروت غارتگران برش

عاقالنه عمل کردن غارتگران برشمنشأ

نتیجه
های برشخیانت به آرمان

جنگ افروزی

به کار بردن سالح شیمیایی و در اختیار دیگران قرار دادن آن

به راحتی مرتکب جنایت شدن 

متهم کردن نظام به جنگ طلبی یا تئوریزه کردن جنگ توسط برخی افرادشناسیآسیب

توجه به ادامه داش مبارزه به عنوان راه پیدایش الزام
ها ی صحنهو بقای نظام در همه

تئوریزه کردن سازش، تسلیم و اطاعت در مقابل زورگویان  هدف

گو و خیانت کننده بودن متهم کنندگان نظام به جنگ طلبیدروغ ارزیابی

نظام اسالمی ؛ نظامی انسانی، رشیف 
و احرتام کننده به کرامت برش و سالمت پاسخ

هاعرصه
های گوناگونفعالیت

گذاریسیاست

ی کشور اداره

تقنین

مذاکرات خارجی

تالش قوای شیاطین عا بر منهدم کردن هر پایگاهیچالش
دن برشی که در خدمت آنان نیستاز پایگاه  ودن خود و ایستادگی در برابر قوای شیاطین عاهای برشی و  قوی  هاعرصهماوظیفه

ایندگان در تقنین

دستگاه دولتی در اجرا

های مختلف در حوزه مسئولیت خودشانمسئولین گوناگون بخش

ام نشدنی بودن مبارزه و جهاد به دلیل وجود شیطان در دنیا

نقطه پایان

ها، در بیرون کشیدن حل شدن مشکل در صورت همت کشورها و ملت
ر و استکبار جامعه جهانی از زیر بختک استع

های مختلفتغییر پیدا کردن شکل جهاد با موقعیت الزمه

کاری دشوار ارزیابی

مبارزه طوالنی و بلند مدت الزمه

های بلندی توسط ملت ایرانبرداش گام مصداق بارزفرصت مناسب
تشکیل نظام اسالمی

گذاریتشکیل پیاپی مجلس قانون

ی جنگ طلب بودن نظام جمهوری اسالمی وارد نبودن شبههگیرینتیجه
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مخاطب
دولت

مجلس در حوزه تقنین و نظارت
انجام مسئولیت تقنین و نظارت 

های شخصیبا جدیت و به دور از انگیزه
الزمه

ی خدمت  به مصالح کشورانجام مسئولیت تقنین و نظارت با انگیزه

هاهای گوناگون و با در نظر داش اولویتانجام کار بدون انگیزهویژگی

قدم بلندی در زمینه اقتصاد ، فرهنگ و علمویژگی

های گوناگونها چه در مجلس چه در دولت و بخشدستگاهمسئول

پاسخپیگیری عالج مشکالت اقتصادی و سیاسی کشور بیرون از مرزهاشناسیآسیبعالج مشکالت کشوراهمیت
اعتقاد به رفع مشکالت از درون کشور در عین دفاع صمیمی و واقعی از مبتکران و 

های مختلف داخلی و خارجیتالش کنندگان در بخش
حل شدن مشکالت کشور در صورت انتخاب راه درست و اقدام همراه با جرئت

یت و ستایش از سیاستشناسیآسیب های اقتصاد مقاومتی توسط اکتفا کردن به ح
های اقتصاد مقاومتی و لزوم حرکت در این زمینه کافی نبودن ستایش سیاستپاسخهای مختلفمسئولین دولتی ، مجلس و دستگاه

بر اساس تجربه

های اقتصاد مقاومتی در عین مشکور دنبال شدن قدم به قدم سیاستالزام
های انجام گرفته در مجلس و دولتبودن فعالیت

تقنین

وظیفه مجلس

نظارت

ها در مجلستهیه لوایح مناسب توسط دولت و عدم اکتفا به طرحالزمه

مصداق
فراهم آوردن قوانین مناسب با اقتصاد مقاومتی

حذف قوانین مزاحم با اقتصاد مقامتی

مصداق
های اقتصاد مقاومتینظارت بر عملکرد دولت به عنوان مجری حرکت بزرگ سیاست

های چرکین با عالج دشوارگیری کانونمبارزه حقیقی با فساد و جلوگیری از شکل

اهمیت
های پنج سال کشورتدوین سیاست

تدوین نقشه راه عملی برای پنج سال کشور

الزام

تکیه بر روی اقتصاد

تکیه بر روی فرهنگ

جامع بودن برنامه ششم

تکیه بر روی علم

تجلی یاف تکیه بر اقتصاد مقاومتی در برنامه ششممصداق

فرهنگ انقالبی

معنای فرهنگ

فرهنگ اسالمی 

های اسالمی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسالم و ارزش

حرکت دادن جامعه به معنای حرکت فرهنگی به سوی اهداف اسالمی 

خرسند شدن از پیرشفت هر شکلی از ابزارهای فرهنگی در کشور آسیب شناسی
بدون تکیه بر فرهنگ انقالبی و اسالمی

های اسالمی تقویت فرهنگ باورها، آداب، اخالق و سنت

آغاز مناسب حرکت علمی کشور
زمینه مناسب

به وجود آمدن حرکت علمی خوبی
در کشور در طول ده دوازده سال گذشته 

رسعت و شتاب حرکت علمی و کند نشدن آن به هیچ وجهالزمه

بدست آمدن بسیاری از افتخارات ملی اهمیت
و بخش مهمی از عزت و ثروت ملی به برکت علم

زمینه مناسب
های جمعیت و پاسخگو بودن مسئوالن ابالغ سیاست

هانسبت به این سیاست
ایجاد طرحی در مجلس در مورد 

منافات نداش مراعات بهداشت و سالمت مادران، فرزندان و نوزادان ارزیابیافزایش باروری و پیش گیری از کاهش جمعیت
و پیشگیری از کاهش جمعیت به عنوان اشتباهی در گذشته

کاهش جمعیت ایران به بیست سی میلیون نفر همراه با نیمی کهنسال، علت اهمیت
میانسال و از کار افتاده به عنوان بهرتین چیز برای دشمنان

برنامه ریزی دشمن برای کاهش جمعیت ایران در صورت توان
گیرینتیجه

پول خرج کردن دشمن برای کاهش جمعیت در صورت توان

حرکت صحیح، منطقی و خردمندانه در مقابل کاهش جمعیتراه مقابله

بزرگرتین کار جهادیارزیابی


