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ضعف و حماقت دستگاه محاسباتی غرب و آمریکا 
در مقابل دستگاه محاسباتی نظام اسالمی

وضعیت 
غربی ها

باطل شدن نظریه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر
 56 دی مردم قم 19جزیره ثبات بودن ایران بر اثر قیام  

و پس از آن قیام تبریز و طوفان عظیم انقالب

شاهد

دی 19درس آموز بودن روز 
در کنار لزوم تجلیل و تکریم و تمجید از مردم قم  نتیجه گیری

بزرگان و جوانان قم نگذارند،
دست های خائن شهر قم را از مرکزیت انقالب خارر کنند 

و روحیه انقالبی و دینی قم را کمرنگ کنند
هشدار

قم مرکز اصلی و پشتوانه معنوی انقالب است

آرزوی دولتمرد آمریکاییی مبنی بر اینکه به همراه اوبا  
را در تهران جشن بگیرد 2019و تروریست ها، کریسمس 

امید صدام حسین برای تسخیر یک هفته ای تهران
ساله 8در آغاز جنگ تحمیلی  

امید منافقین برای تسخیر سه روزه تهران 
598پس از پذیر  قطعنامه 

تحریم ایران توسط سنای آمریکا در اولین ماه های 
ماهه انقالب اسالمی 6پیروزی انقالب با هدف نابودی 

افتخار آمریکاییی ها به قدرت محاسباتی و تحلیل و 
آینده نگری خودشان

برآورد 
آمریکاییها

علیرغم نادرستی نمایش دولتمردان آمریکاییی
 احمق های درجه یک هستند 

ً
مبنی بر دیوانگی اما حقیقتا نتیجه گیری

وضعیت 
جمهوری اسالمی

پیش بینی امام خمینی مبنی بر خرد شدن استخوان های 
سال 2مارکسیسم و تحقق آن به فاصله  شاهد

دشمنی نظام استکباری غرب با پدیده نوظهور و 
رو به رشد انقالب اسالمی

وضعیت 
فعلی

بعضی می گویند چرا شما فالن حرف را زدید که آمریکا
با شما دشمن بشود  علت دشمنی، صف بندِی زبانی این مسئول و آن مسئول شبهه

نیست بحث هویت ها، حرکت ها آرمان ها و آینده است پاسخ

از دست رفتن لقمه ی چرب و نرم ایران برای مستکبران

علت

وجود ثروت های گوناگون مادی و معنوی در کشور شاهد

اصلی ترین علت؛ تقابل حق و باطل در دو طرف مواجهه 

ترک خوردن قدرت ظاهری استکبار با پیروزی انقالب 
سال گذشته 40اسالمی عمیق شدن دائمی آن در 

نتیجه نهای ی

قدرت متعلق به ذات مقدس پروردگار است مبنا

کمک خدای متعال در جاهاییی که مسئوالن و مردم
درست عمل کنند 

تجربه ما

َینُصَرنَّ هللُا َمن َینُصُره
َ
۴۰سوره ی حج، بخشی از آیه ی  َو ل آیه

به دست نیاوردن پیروزی در جاهاییی که کوتاهی کردیم
و بد عمل کردیم 

باِطُل َو ما ُیعید
ْ
َحقُّ َو ما ُیْبِدُئ ال

ْ
 جاَء ال

"۴۹سوره ی سبأ، بخشی از آیه ی "  آیه

سال گذشته 40موفقیت انقالب اسالمی در 
در رساندن صدای مخالفت با آمریکا به ملت ها 

ترس و رعب مستکبران از رشد تمدن اسالمی دستاورد
و رخنه ی درونی و معنوی تمدن غرب

شجاعت و فداکاری و وفاداری ملت ایران

پایبندی جمهوری اسالمی به مبانی انقالب اسالمی
از ابتدا تاکنون 

رشد و بالندگی تمدن اسالمی که می تواند بساا ظلم و 
استکبار و استعمار دولت های غربی را برچیند

مشاهده زمینه های شکوفاییی در کشور مؤید

مناسب بودن وضعیت ایمان دینی در کشور

مصداق
عزم راسخ ملت ایران

حضور و آمادگی در میان مردم
فراوانی جوانان باایمان، با عزم راسخ، دانشمند و دارای 
ابتکار و نوآوری، با توکل و اعتماد به خدا و با بصیرت

تشکیل جمهوری اسالمی مقدمه ای برای ایجاد تمدن 
اسالمِی متناسب با قرن و زمان کنونی بوده است

نتیجه گیری

مبنی بر تعلق اراده الهی بر ) رحمه هللا(استنتار امام خمینی  
انجام یک کار به خاطر سهولت انجام آن مؤید خدای متعال اگر اراده نکرده بود که این کار پیش برود

این مقدمات را فراهم نمی کرد 
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وظیفه 
مسئوالن

اینکه شما در مسئولیتی مشغولید نعمت بزرگ خداست اهمیت

در نظام  مسئولیتعمل به لوازم نعمت اشتغال به 
دلیلاسالمی وپرهیز از رفتارهای غلط، طاغوتی و اشرافیگری

راه جمهوری اسالمی، راه اسالم است و حکومت،
حکومت اسالمی است 

ما مثل امیرالمؤمنین نمی توانیم عمل کنیم ولی در سایه 
آن راه باید حرکت کنیم

شجاعت و عقالنیت

نترسیدن از توپ و تشرها و یاوه گوییی های دولتمردان 
آمریکاییی و اروپاییی و اقدام صحیح در مواقع الزم

معنای 
شجاعت

بی اعتباری تهدیدها،
وعده ها و قول و امضای دولتمردان مستکبر آمریکا 

ضرورت 
شجاعت

اداره یک کشور با صرف احساسات امکان پذیر نیست ضرورت 
عقالنیت

انتخاب راه بر اساس عقالنیت و حرکت و پیشروی
با انگیزه و احساسات  راهکار

گفته بی ارز  ترامپ مبنی بر اینکه ایران حقوق بشر را
از عربستان سعودی یاد بگیرد  مصداق

شناخت و قدردانی نسبت به ظرفیت های کشور

متوقف ماندن بسیاری از ظرفیت ها در صورت نشناختن 
آنها کما اینکه همین اتفاق هم امروز افتاده است ضرورت

جوانانی که بسیاری از گره های تشکیالت عظیم دولتی و 
حکومتی را می  توانند باز کنند

مصداق مهم 
ظرفیت ها

مراجعه مسئوالن به جوانان و استفاده از نظرات آنها مطالبه رهبری

اهتمام ویژه برای رسیدگی به معیشت مردم

اهمیت
تمرکز دشمن بر ضربه زدن به معیشت طبقات ضعیف
مهم ترین کار و اولویت، رسیدگی به معیشت طبقات 

ضعیف است

بلعیدن ظالمانه منابع محدود داخلی توسط دالل ها
و انحصارطلبان اقتصادی  مانع

رسیدگی به معیشت مردم فقط پخش پول نیست
بلکه جلوگیری از فعالیت های مضر اقتصادی نیز هست 

پاسخ به 
برداشت غلط

وظیفه مردم

تقویت تولید داخلی با مصرف محصوالت ایرانی

حضور در صحنه های انقالب 
و مقابله با شایعه سازی های دشمن

مصرف کننده محصول داخلیاثرگذاران

دکان دار و فروشنده ی محصول داخلی

اقدامات الزم
بهبود کیفیت تولید

ارتقاء نحوه ی توزیع کاال

تولیدکننده محصول داخلی

شایعه سازی یکی از شگردهای فعال دشمن علیه ملت ایران هدف دشمنضرورت
اختالف افکنی بین مردم

تهمت پراکنی علیه این و آن

مضطرب کردن مردم

به جان هم انداختن مردم
مردم هوشیار باشند و علیه تبلیغات دشمن مبنی بر 

مواجهه با نظام، ایستادگی کنند هشدار

پیش بینی 
رهبری

شکست بی سابقه تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران
و نابودی دشمنان ملت ایران 

مبنای 
پیش بینی

آمادگی جوانان برای اینکه هرآنچه که در داخل 
به آن نیاز داشته باشیم را بسازند

تواناییی ملت، دولت و مسئولین برای اینکه تحریم ها
به کار افتادن استعدادها در شرایط تحریم دوران جنگبه نفع کشور تمام شود  مصداق

راه

باید کاری کنیم که تحریم وسیله ای بشود 
برای شکوفاییی و رسیدن به قله ابتکار و کار در کشور
بی نیاز کردن خودمان از محصول دیگران و محتار کردن 

آنان به محصول خودمان

به خاک سیاه نشستن صدام و شکوفاتر شدن جمهوی 
ساله 8اسالمی در جنگ  نمونه مشابه

بلندپروازی جوانان است که میتواند یک ملت را جلو ببرد اهمیت

مؤید
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