ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻫﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ

ﻣﺤﻮر دوم :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
۱

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﺎﻟﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ )(۱

۲

ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد )(۱

۳

زﯾﺮﭘﺎﻧﮕﺬاﺷ Cواﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد )(۱

۴

ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ دﻧﯿﺎﻃﻠﺒﯽ ،رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻨﺶﻫﺎی اﴍاﻓﯽ)(۱و)(۲

۵

ﴎﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ )(۱

۶

ﻏﻔﻠﺖ )(۱

۷

ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖاﳌﺎل )(۱

۸

ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد )(۱

۹

رواج ﻓﺮﻫﻨﮓ اﴎاف ،ﻣﴫفزدﮔﯽ و ﺗﺠﻤﻞﮔﺮا tدر ﺟﺎﻣﻌﻪ )(۱و)(۲

۱۰

ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه )(۱

۱۱

ﻋﺪم ﻃﺮح درﺳﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب )(۱

۱۲

ﺿﻌﻒ در اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺪم رواج ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ )(۱و)(۲

۱۳

ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ;ﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم )(۲

۱۴

رﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر )(۱

۱۵

ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ )(۱

ﻋﻠﺖ

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن

آﺳﯿﺐ

اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی ﻣﺮدم از زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻋﺮاض ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد رﻓﺎه
و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﻏﻔﻠﺖ از روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی و اﯾﺜﺎر
ﻏﻔﻠﺖ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ
ﻣﺼﺪاق

ﻏﻔﻠﺖ از درﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدن دﺷﻤﻦ

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

ﻏﻔﻠﺖ از ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر

ﻣﻌﻨﺎ

ﺗﺨﻄﺌﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ و ﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻞ او

دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻼن

اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮدن رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪای

ﺗﺬﮐﺮ

ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ رﻓﺘﺎر؛ اﻣﺎ وﺟﻮد آن در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮرم
ﻣﺼﺪاق

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎر

ﻣﺼﺪاق

ﺗﺬﮐﺮ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﻋﺒﺎدت داﻧﺴ Cﮐﺎر
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﱪ ،ﺷﮑﺮ ،ذﮐﺮ و اﺣﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﺬاء دﯾﮕﺮان و رﺷﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﻣﴬ ﺑﻮدن اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﺸﺪار ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
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