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!دههر ضربه ای که ما مسلمانان در طول تاریخ خورده ایم از ضعف قدرت تحلیل بو



!هیچ موقع حق را با اشخاص و افراد تشخیص ندهید



؟به وجود آمد88فتنه سال چرا 

بودن؟1سران فتنه که زمانی جزو انقالبیون درجه 



اری نکردیم درسته که االن در وضعیت ایده آل نیستیم ولی این به معنی اینکه هیچ ک
!هم نیست

:یک قاچ از بیانیه
.کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد[ انقالب]

!امکان پذیر نیست( عج)تحقق عدالت کامل جز در حکومت امام زمان 



این  لتی، در  با بی عدا با هیچ دوره ای در گذشته 4دستاوردهای مبارزه  دهه، 

!قابل مقایسه نیست

:یک قاچ از بیانیه•
ه جمهوری اسالمی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جا به جایی خدمت و ثروت از مرکز ب•

.همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است

آب آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و•
قتا و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال ان به دورترین مناطق کشور،حقی

.افتخارآفرین است



داره؟نسل جوان آن روز با امروز فرق 
دوباره چنان موقعیتی پیش بیاید جوان های ما جلو نمیروند؟اگر 



به نظر شما ایران در مقابل آمریکا و دیگر قدرت های جهانی امروز چه 
وضعیتی دارد؟



ن دشمن به ناتوانی در برابر قدرت انقالب و جوان های موم

!این سرزمین اعتراف کرده

:بیانیهاز یک قاچ 

گر قدرت های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به استقالل دی
رابر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانستند در ب

ایران اسالمی و انقالبی اعتراف به ناتوانی کردند



.تداشخواهد پیشرفت ما و سرعتو نوع حرکت شناخت درست دشمن تاثیر زیادی در 

ما باید گرگ صفتی دشمن را بشناسیم در این صورت دیگه خستگی برای ما معنی نداره
دشمن شناسی واقعی تولیدکننده روحیه جهاد است



.هستیمافسران و سربازان جنگ نرم ما به عنوان 

!  تزنده هست این دشمنی، پابرجاساین انقالب تا وقتی که بدونیم باید اینو 
!نظر شما چرا؟به 



به نظر شما راه اقتدار و شکست دشمن چیست؟



؟درباره جنگ نرم و رسانه چه می دانید

؟با کدامیک از ترفندهای رسانه ای آشنایی دارید



ن دشمنان نظام مدام این را تلقین می کنند که انقالب به مردم ایرا
!خیانت کرده



؟نظرتون هدف اصلی دشمن در برابر جمهوری اسالمی ایران چیستبه 



:ایرانهدف اصلی دشمن در برابر جمهوری اسالمی 

براندازی و نابودی این نظام و انقالب



چه حاال به نظرتون اگر موفق به براندازی نظام نشه، چیکار می کنه و
هدفی داره؟



!استحالهنشه، میره سراغ براندازی نظام اگر دشمن موفق به 

!یعنی صورت انقالب بمونه اما باطن انقالب از بین بره

!یددشمن در این جهت خیلی تالش کرد ولی از این راه هم به هدفش بصورت کامل نرس



یره؟شکست بخوره، دنبال چه هدفی مبراندازی و استحاله اگه دشمن در 



....نفوذ..... نفوذ.... نفوذ

خودش استفاده میکنه و آن ها را در مسائل کشور، طرف های اصلیافراد و عناصر ضعیف النفس یعنی از 
.  قرار می دهد

کا باشد و در حاال که من موفق نشدم نظام را ساقط کنم، باید نظامی سر کار بیاید که مطیع و سرسپرده آمری
!مقابل آمریکا و استکبار نایستد

میکنن؟ما دخالت میکنن و پول خرجانتخابات کشور حاال با این اوصاف، به نظرتون چرا دشمنان اینقدر در 



!اندیشمندان گرامی و عزیز

به نظرتون چرا آمریکا رو به افول هست؟



استقامت ما( 1
+

ای دیگرظلم و استبداد و استکبار دولتمردان آمریکا نسبت به ملت خود و ملت ه( 2

نتیجه چیست؟ افول آمریکا 



!قدرت نرم آمریکا فرسوده شده

قدرت نرم یعنی چی؟

ا رو اقناع یعنی دولتی بتواند خواسته و عقیده خودش رو به اطرافیان بقبولونه و اون
.کنه

کنه؟طبق شرایط کنونی، به نظرتون آمریکا به راحتی می تونه االن این کار رو ب



.هست که این هم در حال افول استلیبرال دموکراسی پایه ی اساسی حکومت و تمدن غرب، •

:مشکالتشون•
شکاف های اجتماعی و عدم وجود عدالت اجتماعی، نابود شدن خانواده، فساد اخالقی فراگیر، •

... فردگرایی افراطی و
....در قدرت سخت هم دچار افول شدن؛ از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی•
.ابزار نظامی دارن ولی نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده و مردد و سردرگم است•

م داشته سرباز آمریکایی قادر بر اجرای نقشه آمریکا نیست و اگر پیشرفته ترین ابزار نظامی رو ه•
!باشن، فایده ای نداره



.این نیروی انسانی هست که باید پای کار باشد و امکانات را در جهت اهداف به کار گیرد

جنگ واقعی جبهه حق و باطل، جنگ اراده و همت هاست، نه جنگ با امکانات مادی



!  خب
اگر ما جای ملت های دنیا باشیم کدوم دولت و نظام را برای حاال 

خودمون الگو قرار می دیم؟



.است که انقالب ما دنبال می کندتجلی تمدن نوین اسالمی این همان 

.م گرددفراه( عجل هللا فرجه الشریف)ظهور امام زمان باید آنقدر وسعت پیدا کند که زمینه 


