( )۲۸و ( )۱۰اقتصاد،مسئله اصلی کشور

«نگاهکالن»

جایگاه

اقتصادمقاومتی

()۲۲عدالت،مهمترینشاخصاقتصادی
مفاهیممهم

( )۲۲اصالح الگوی مرصف
()۲۹تولید ملی
( )۹زیرساخت اصلی کشور
و عامل جهش در حوزههای مختلف

جایگاه

( )۹حفظ شتاب علمی

هدف

()۱۲حاشیهسازیوسیاستزدگی

مانع

()۱۲نقشهجامع علمیکشور

مبنایجهتگیری

( )۹خواست عمومی و گفتامن پیرشفت علمی

عامل

( )۳اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگند

جایگاه

پیرشفتعلمی

عزم ملی و
مدیریتجهادی
()10

الزمه

نفوذفکریفرهنگی()۲۱

عرصه

نفوذ اقتصادی()۱۵

()۲۱دشمنشناسی

مفاهیممطلوب

( )۲۱اسالم ناب محمدی
()۲تبیین و اقناع نسبت به باورها
()۷آرمانخواهی

نفوذ

()۱افراطیگری

برنامهدشمن

هدف

تغییر باورها ،آرمانها و سبک زندگی مردم و افراد مؤثر جامعه ( )38و ()40
بازسازیآبروی
ازدسترفتهیآمریکا
( )1و ()15

( )۴اعتدال

مفاهیممعارض

( )۲۱ایدئولوژیزدایی از سیاست داخلی و دیپلامسی

افزایشاعتباربیناملللی
ملت ایران ()41

()۲۱مستحکمکردنپایههای انقالبیو فکریبا
هدف تداوم حرکت انقالب

امنیت کامل کشور ()41

منونهتاریخی

تسلطبیقیدورشطدشمنبرکشور()42

انواع

()۸انزوایجوانمومنانقالبی

نفوذفردی()38

دخالتدرتصمیمسازی()38

نفوذ جریانی()38

شبکهسازیدردرونملت()38

دودستگی هسته ای ()14

محورها

اختالفافکنی

()۹رهاسازیفرهنگی

وظیفهنخبگان
مسلامن

گروه هدف :نخبگان ،تصمیمگیران ،تصمیمسازان ()38

اختالفشیع هوسنیواختالفقومیتها()۱۵
حاشیهسازی و حرفهای تشتتآور ()۹

1

2

3

4

5

6

تزریق احساس حقارت ملی

شبههافکنی و ترویج بیاعتقادی

ترویج لذتجویی و شهوترانی

ایجاد تردید در مسائل رسنوشتساز کشور

بزک کردن آمریکا و معرفی او بهعنوان فرشتهنجات

نفوذ در ارکان نظام

نتیجه

هدف

هدف

نتیجه

محورعملیاتی

نفوذ فکری فرهنگی در کشور ()۳۲

تخریب فرهنگ کار و تالش ()۳

نابودی عزم ملی ()۳

تضعیفعزتملی

تضعیف اعتامدبهنفسملی

تضعیف خودباوری

تضعیفاستقاللطلبی

تئوریزهکردنوابستگی()۳

()3

استقالل=عقبماندگی()۳
پیرشفتاقتصادی و حلمشکالت با )۱۶( :و ()۱۰
ذلت در مقابل دیگران

اسالم رحامنی (تفسیر لیربالی از اسالم) ()۷

تغییرسیاستخارجی

دین حداقلی (تغییر رفتار نظام) ()۸
محورمبنایی

تحقیرخلقیاتایرانی()۳

«متسخر»استقاللو
عزتملی()۳

معرفیآرمانخواهی بهعنواننقطهمقابل
واقعگرایی()7
دیندولتیوفرهنگدولتی()۵

مسخره کردن زبان فارسی ()۳

محورعملیاتی

ترویج اباحهگری()۳
ترویجالابالیگریوولنگاری()۲۰

قرائتصحیح:
آرما نخواهی≠محافظ هکاری

راهکار

مصداق

مأیوس کردن مردم
ازانتخابات()۳

سوءاستفادهازعبارتحقالناسبودنرأیمردم()۳

دستاویز

انتخابات آزادونظارت استصوابی
شورای نگهبان ( )۱و ()۲۶

علت

هوچیگریرسانهای
برای جلوگیری از نظارت
دستگاههایفرهنگی()۳

بیارزش جلوه دادن نهاد خانواده و ازدواج ()۳

بزک آمریکا و معرفی آن
بهعنوانفرشتهنجات
کشور ()۱
دولتمردقاجاری()۱۷

محورها

تغییرمحاسبهی
مسئولین و مردم ()۳۱

سالمت انتخابات و تقلب ()۳

ترویج اصالت لذت ()۳

پلورالیسم()۱۹

پذیرشتحمیلمستکربان

محورعملیاتی

( )۷فراموشی آرمانها

باز کردن راه برای اعامل دشمنی ()۳۶

استحالهجمهوریاسالمیوتغییرباطنوسیرتباحفظصورتآن()42

راهکار

هدف

محورمبنایی

تقویتابهتملتایران
در چشم ملتهای دیگر ()41

راهربدها

غفلت از دشمنی آمریکا ()۹( )۳۶

جاسوسی()38

برنامهجریان
غربگرایداخلی
( )۳رخنه و تخریب فرهنگی

وابستگی اقتصادی تبدیل ایران به بازار کاالی خارجی ()۲۱( )9

تغییـر رفتار نظام و مسئوالن ()۳۰

نتیجه

نتیجه

تقویت نارضاییها در داخل کشور ()۲۱

نفوذامنیتی()۲۱

( )۹رصاحت در مواضع انقالبی و مبانی امام

حضور حداکرثی
مردم در انتخابات
()41

ورودعنارصنفوذیبهمجلسشورای
اسالمیومجلسخربگان()41

ایجاد تجمعات خاص برای سخن گفنت با مردم ()40

()۱۱فعالیتهایخودجوشفرهنگی
()۱۱جناحفرهنگیمؤمن

تربیتمدیرانغربزده
دردانشگاه()۳۴

جذبجوانهایفعالواثرگذاربرایمقاصدخودشان()۲۱

راهکار

حفظ روحیه تدینو
انقالبیگری
هدایتفرهنگی
( )۱۳و()۹

نفوذدرمراکزتصمیمگیریوتصمیمسازی()۲۱
خلل در باورهای دینی و انقالبی ()۲۱

حملهاعالمنشده
همهجانبهفرهنگی،
اعتقادی وسیاسی()33

کشور

برنامه ما

مذاکره آمریکا با ایران ()۱

نفوذسیاسی()۱۵

طرحکلیموضوعاتومفاهیممحوریبیاناترهربانقالبباتأکیدبردورانپسازبرجام
تقویت اقتدار ملی از
طریق ساخت
مستحکم درون ()27

نظارتاستصوابی
شورای نگهبان ()۱

کنارزدنجریانهایمؤمنوحزباللهی
بهاسم افراطی و باشعار اعتدال ( )۱و ()۴

نفوذسیاسیدشمن
()32

ایجادتصورغلطمبنیبرتغییررفتارآمریکا()۳۶
تعامل با دنیا ()۳۵
برداشت غلط از تاریخ و سیرهی امئه (علیهمالسالم) ()1۳
سهلاندیشی دربارهی مذاکره با آمریکا ()۳۱

نه ظلم میکنیم و نه ظلم میپذیریم ()۲۷
دشمنی با ظامل و حامیت از مظلوم ()۱۶

بهشت اجباری()6

تالش برای ایجاد تجمعات خاص
برای سخن گفنت با مردم

مبانی

منونهامروزی:بیفایدهدانسنتصنعتهستهای()17

اشداء علی الکفار رحامء بینهم ()۱۵
حامیت از مقاومت ()۱۵
حفظ متامیت ارضی کشورها ()۱۵
مبارزه با ارسائیل ()۲۵

راه حل بحران فلسطین
تجزیهکشورها()۱۵
تأمینامنیتارسائیل()۲۳

موفقیتنسبیآمریکاییهادرویرانیکشورهایمسلامن
بهوسیلهاختالفافکنی()39

وضعیتفعلی

سیاستهایانگلیسیهادرتاریخمعارص()39

سابقه

بیداری اسالمی نابود شدنی نیست ()39
جنگ فعلی «جنگ سیاسی» است ،نه جنگ مذهبی ()۱۵

تحلیلما

نفوذ

اهداف

رسکوب بیداری اسالمی ( )۱۵و ()۲۴
اختالفافکنیبیندولتها()۱۵
اختالفافکنیبینملتها()۱۵
اختالفاتمنطقه،
«جنگ مذهبی» است ()۱۵

برنامهدشمن

عرصه ها

اختالفافکنی

راهربدتبلیغاتی

منطقه

راه حل مسئلهسوریه

برنامه ما

مبارزه با استکبار
راه حل بحران عراق

راه حل مسئله بحرین
فهرستمنابع:
94/06/18 __1
93/06/13 __2

93/01/ 01 __3
93/04/16 __4
92/09/19 __5
93/02/23 __6
94/04/20 __7

92/12/15 __8
94/06/04 __9
94/01/01 __10
94/04/06 __11
94/04/13 __12

93/08/17 __13
94/04/27 __14
94/05/26 __15
92/06/14 __16
94/01/20 __17

94/03/14 __18
93/10/19 __19
93/04/11 __20
94 /06/25 __21
92/12/20 __22

94/02/26 __23
94/03/02 __24
94 /۰۱/۳۰ __25
91/10/19 __26
92/06/26 __27

92/03/14 __28
94/02/09 __29
94/06/12 __30
94/07/15 __31
94/06/25 __32

94/07/13 __33
94/08/20 __34
93/05/22 __35
94/08/12 __36
94/08/10 __37

برگزاریانتخاباتباحضورهمهیفلسطینیها()۳۷
قطع کمکهای نظامی و مالی به معارضین برای
پایان جنگ ()۳۷
برگزاری انتخابات در محیطی امن و آرام ()۳۷

راه حل بحران یمن

94/9/4 __38
94/10/8 __39
94/10/14 __40
94/10/19 __41
94/7/20 __42

مقابلهباجنایاترژیمصهیونیستی()۳۷

قطع کمکهای نظامی و مالی به معارضین برای
پایان جنگ ()۳۷
قطع فوری جنایات سعودی ()۳۷
آغازگفتگوهاییمنی–یمنی()۳۷
دادن حق رأی و انتخابات به مردم بحرین ()۳۷
شناختنقشههایدشمن()۱۵

الزامات

وحدت امت اسالمی ()14
بیداری و بصیرت (عالج اصلی مشکالت)
اعتامد به وعده الهی ()۳۰

ارائهفهرست انتخاباتیبامقاصدفاسدوغیرانقالبی()40

