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ایام دهه اول ذی الحجه

امتیاز

از بهرتین روزها و شبهای سال به لحاظ فضیلت
و امکان ارتباط با خدا

توصیه به
جوانان

قدر دانسنت فرصت ایام دهه اول ذیحجه
برای تحکیم رابطه قلبی با خدا

شاهد

پیروزیهای جمهوری اسالمی و عقبنشینی مداوم آمریکا

اهمیت ذکر

ذکر الهی :مایهی قوام اصلی همه حرکتهای بزرگ

موید

»و یذکروا اسم الله فی ایّام معلومات«

توضیح

دهه اول ذیحجه :بر طبق حدیث هامن ایام
معلومات که در آن دستور به ذکر داده شده

مصداق بارز

روز عرفه :روز دعا ،استغفار و توجه

الزمه

داشنت روحیه شیدایی و عشق و سوز پیروان اهل بیت )ع( در چنین ایامی

مؤید

دعای رسارس عشق و شور و سوز انشاء شده
توسط حرضت سیدالشهدا )ع( برای روز عرفه

فرصت پیرشفت و شکوفایی برای جوانان

اهمیت مضاعف

فرصت حرکتهای بزرگ سیاسی و انقالبی و اجتامعی برای جوانان

دلیل

راهکار

ترک گناه بهرتین وسیله زنده کردن نام خدا

زمینهمناسب

آسانتر بودن ترک گناه برای جوانان نسبت به پیرها

مثره

ادامه راه پر افتخار ملت ایران با متام توان

ویژگی این راه

در نقطه اوج بودن راه ملت ایران

دستاورد

فرصتی برای تفکر و استنتاج

مثره

مصداق

حامسه یوم الله  13آبان

الزام

تفکر و تدبر در عربتهای  13آبان و مانند آن

هدف

قدرت الهی

اهمیت

اهمیت

تبعید آمریکا از ایران  15سال بعد از تبعید امام)ره( در  13آبان

شاهد

پیروزی ملت ایران بر  32سال توطئه استکبار
به رهربی آمریکا و صهیونیستم

دلهای نورانی و زمینه آمادهی جوانان

امکان برنامهریزی برای ساخنت آینده براساس این استنتاجها
فهمیدن چونگی حرکت برای به اوج رساندن »ملت و تاریخ ایران«
فهمیدن چونگی حرکت برای به اوج رساندن »امت اسالمی«
مندرج بودن همه چیز در همین عبارت »قدرت الهی«

عاملبرجستگی
ارادهى مبارزه و ايستادگى در راه مبارزه

تبعید امام)ره( بواسطه اعرتاض به مصونیت
آمریکاییها توسط مزدوران آنها

علت

ایستادگی امام در تبعید و مردم

مثره

همه کاره بودن آمریکاییها در آن روزگار
تنها بودن امام)ره( در عین همراهی دلهای مردم با او
بیداری مردم و آمدن آنها به صحنه

مراحل
بیرون رانده شدن شاه از ایران
تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان

ایستادگی بر ادامه مبارزه
حق و باطل تا سرنگونی استکبار

شاهد اهمیت

ناممکن به نظر رسیدن عقبنشینی آمریکا
براساس تحلیلهای مادی و حتی تحلیل روشنفکرمنایان داخلی

پیشبینی

شکست استکبار در توطئههای آینده

اهمیت

وقوع انقالب بزرگتر از انقالب  57در  13آبان به گفته امام

عربت
انقالب 57
اهمیت
انقالب
دلیل

برداشته شدن همه موانع در صورت حرکت
ملت در راه درست و با هدایت صحیح
رسنگونی نظام  2500ساله شاهنشاهی
مورد حامیت همه قدرتها
پایین کشیده شدن پرچم تسلط ظاملانه آمریکا
از بام ایران و لگد مال شدن آن

تصمیمگیری و انتخاب درست هدف
الزمه

پیگیری هدف با استقامت
تکیه و اعتامد برخدای متعال

الزام

برنامهریزی جوانان برای عمر طوالنی پیشرو

مثره
زمینه

یاری ایستادگی نداشنت هیچ قدرتی در مقابل جوانان ایران
اقتصادی ،اجتامعی ،اخالقی
گسرتدگی تفکر و بیداری اسالمی در جهان

مثره
وظیفه جوانان
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اتکای به فلسفهی درست و زمینههای فکری و اعتقادی مستحکم

شاهد
ویژگی ممتاز

علت

اتکای به زمینههای فکری و اعتقادی قابل اجرا و پیشرونده
اتکای به تجربه  32ساله ملت ایران

عرضه مردم ساالری دینی به عنوان یک اندیشهی سیاسی نو به دنیا

آسیبشناسی

تصور غلط انرصاف دشمن از فعالیت علیه نظام جمهوری اسالمی

در اختیار داشنت صد سند غیر قابل خدشه
مبنی بر حامیت دولت آمریکا از تروریسم

نتیجه

بیآبرویی آمریکا و مدعیان مبارزه با تروریسم در افکار عمومی

شکست آمریکا در افغانستان

شاهد

شکست آمریکا در عراق

شاهد

دست پر نظام جمهوری اسالمی در برابر توطئه استکبار

نتیجه
شاهد

طراحی سناریوی مسخره تروریستی بر علیه ایران
در بحبوحهی بحران والاسرتیت

تحتالشعاع قرار داد جنبش مردم والاسرتیت در نیویورک
هدف

مصداق

رد شدن و محکوم کردن این اتهام توسط اهل فن

فشار بر ایران
متهم کردن رشیفترین عنارص مبارز
و مجاهد جمهوری اسالمی بر تروریسم

ایستادگی بر ادامه مبارزه
حق و باطل تا سرنگونی استکبار

ناتوانی آمریکا در حفظ وجهه خود و عدم اثبات ادعاهای خود
ناتوانی آمریکا در اثبات ادعاهای دروغ خود
رد مصونیت نظامیان آمریکا در عراق توسط منایندگان ملت عراق

مثره

تصمیم منایندگان و نخبگان عراق بر خروج آمریکا از عراق
پس از سالها تالش و هزینه دولت آمریکا

شاهد
شکست آمریکا در شامل آفریقا

شاهد

ناتوانی در حفظ حسنی مبارک ،بنعلی و قذافی

تذکر

دروغ بودن لیربالیسم و دموکراسی در نظام
لیربال دموکراسی مورد ادعای آمریکا

شاهد

ایستادگی مردم آمریکا و  80کشور جهان در مقابل نظام رسمایهداری

چشمانداز

تغییر جریان دنیا و رسنگونی استکبار در نتیجهی
مبارزه حق علیه باطل به رسدمداری ملت ایران با پرچم اسالم

نتیجه

توطئه دشمن علیه ملت ایران

توضیح
نتیجه

شکست آمریکا و کشورهای غربی در نظام
رسمایهداری و به اصطالح لیربال دموکراسی

خالی بودن دست آمریکا و پذیرش شکست از روی ناچاری

پیشبینی

مزدور آمریکا بودن رسان برکنار شده در شامل آفریقا
پیروزی ملتها و رد شدن نفاق استکبار

خاموش نشدن اعرتاض مردم حتی با رسکوب

پیروزی ملت و خنثی شدن توطئهها علیرغم
زحمتافزایی برای ملت
نتیجه
ارتقاء جایگاه ملت ایران پس از هر توطئه

تحلیل دشمن

حضور جمهوری اسالمی در نقطهی کانونی حرکت علیه استکبار

معنا

افزایش توانایی ملت ایران و از درون جوشیدن جوانان ایرانی

شاهد

پیرشفت دهها برابری ملت ایران در علم و فنآوری نسبت به گذشته

بصیرت وصرب ملت
علت شکست

خودسازی و به دوشگرفنت بیشرتین بار مسئولیت
وظیفه جوانان

مصداق
توطئه

تحریم علم و فنآوری

اتکای جوانان به خدا
پایداری جوانان در مسیر

جلوگیری از زدوده شدن امید از دلها با
توطئههای تبلیغاتی و دروغپردازی دشمن

جلوگیری از اختالفافکنی دشمن
بین مردم و بین ملت و مسئولین

علت
اختالفافکنی

ترس دشمن از یکپارچگی ،شعارهای مستحکم
ملت و عزم و اراده مسئولین

هدف دشمن

متزلزل کردن عزم و اراده ملت و مسئولین

مثره

پیشروی و عدم احساس تردید مسئولین
بر اثر ایستادگی مردم در کنار آنها

انتظار رهربی

تداوم ایستادگی مردم در کنار مسئولین در آینده

پیشبینی

به خاک مالیده شدن بینی دشمن در همهی
چالشهای امروز و آینده توسط ملت ایران
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