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تزریق احساس حقارت ملی

تضعیف   اعتامدبه نفس ملیتضعیف عزت ملی

تضعیف استقالل طلبی  تضعیف خودباوری

هدف

محور عملیاتی

منونه تاریخی

استقالل = عقب ماندگی )۳(

پیرشفت اقتصادی و حل مشکالت با: )۱۶( و )۱۰(

تئوریزه کردن وابستگی )۳(

دولتمرد قاجاری )۱۷(

»متسخر« استقالل و 

عزت ملی )۳(

بزک آمریکا و معرفی آن  

به عنوان فرشته نجات 

کشور )۱(

منونه امروزی: بی فایده دانسنت صنعت هسته ای  )17(

تحقیر خلقیات ایرانی )۳(

مسخره کردن زبان فارسی )۳(

محور مبنایی

2

شبهه افکنی و ترویج بی اعتقادی

نفوذ فکری فرهنگی در کشور )۳۲(

نتیجه

محور مبنایی

پلورالیسم )۱۹(

اسالم رحامنی )تفسیر لیربالی از اسالم( )۷(

دین حداقلی )تغییر رفتار نظام( )۸(

معرفی آرمان خواهی  به عنوان نقطه مقابل 

واقع گرایی )7(

دین دولتی و فرهنگ دولتی )۵(

قرائت صحیح:

آرمان خواهی ≠ محافظه کاری

کنارزدن جریان های مؤمن و حزب اللهی محور عملیاتی

به اسم افراطی و باشعار اعتدال )۱( و )۴(

بی ارزش جلوه دادن نهاد خانواده و ازدواج )۳(

هوچی گری رسانه ای 

برای جلوگیری از نظارت 

دستگاه های فرهنگی )۳(

بهشت اجباری )6(
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 نابودی عزم ملی )۳(

ایجاد تردید در مسائل رسنوشت ساز کشور

هدف

مصداق

سالمت انتخابات و تقلب )۳(

سوءاستفاده از عبارت حق الناس بودن رأی مردم )۳(

انتخابات آزاد و نظارت استصوابی 

شورای نگهبان )۱( و )۲۶(

مأیوس کردن مردم 

از انتخابات)۳(
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بزک کردن آمریکا  و معرفی او به عنوان فرشته نجات

تغییر محاسبه ی 

مسئولین و مردم )۳۱(
نفوذ سیاسی دشمن

)32(

نتیجه

ایجاد تصور غلط مبنی بر تغییر رفتار آمریکا)۳۶(راهکار

تعامل با دنیا )۳۵(

برداشت غلط از تاریخ و سیره ی امئه )علیهم السالم( )1۳(

سهل اندیشی درباره ی  مذاکره با آمریکا )۳۱(

دستاویز

علت

6

نفوذ در ارکان نظام

محور عملیاتی
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 تخریب  فرهنگ کار و تالش  )۳(

ترویج لذت جویی و شهوترانی

هدف

ترویج اصالت لذت )۳(

ترویج اباحه گری )۳(

ترویج الابالی گری و ولنگاری)۲۰(

محورها

اقتصاد مقاومتی

برنامه ما

پیرشفت علمی

حفظ روحیه تدین و 

انقالبی گری  

هدایت فرهنگی  

)۱۳( و)۹(

)۲۸( و )۱۰( اقتصاد،مسئله اصلی کشور

)۹( زیرساخت اصلی کشور 

و عامل جهش در حوزه های مختلف

)۹( حفظ شتاب علمی

)۳( اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگند

)۲۲( عدالت، مهم ترین شاخص اقتصادی

)۲۲( اصالح الگوی مرصف

)۲۹( تولید ملی

)۱۲( حاشیه سازی و سیاست زدگی

)۱۲( نقشه جامع علمی کشور

)۹( خواست عمومی و گفتامن پیرشفت علمی 

)۱۱( فعالیت های خودجوش فرهنگی

)۲۱( دشمن شناسی 

)۹( رصاحت در مواضع انقالبی و مبانی امام

)۲۱( اسالم ناب محمدی

)۱۱( جناح فرهنگی مؤمن

)۲(تبیین و اقناع نسبت به باورها

)۷( آرمان خواهی

)۱( افراطی گری

)۴( اعتدال

)۲۱( ایدئولوژی زدایی از سیاست داخلی و دیپلامسی

)۲۱(مستحکم کردن پایه های انقالبی و فکری با 

هدف تداوم حرکت انقالب

جایگاه

مفاهیم مهم

جایگاه

مفاهیم مطلوب

مفاهیم معارض

وظیفه نخبگان 

مسلامن

جایگاه

هدف

عامل

مانع

مبنای جهت گیری

تقویت اقتدار ملی از 

طریق ساخت

 مستحکم درون )27(

عزم ملی و 

مدیریت جهادی 

)10(

الزمه

برنامه دشمن

حمله اعالم نشده 

همه جانبه فرهنگی، 

اعتقادی و سیاسی )33(

نفوذ

اختالف افکنی

مذاکره آمریکا با ایران )۱(

نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی)۲۱(

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

جذب جوانهای فعال و اثرگذار برای مقاصد خودشان )۲۱(

خلل در باورهای دینی و انقالبی )۲۱(

تقویت نارضایی ها در داخل کشور )۲۱(

غفلت از دشمنی آمریکا )۳۶( )۹(

باز کردن راه برای اعامل دشمنی  )۳۶(

عرصه

هدف

راهکار

نتیجه

انواع

نفوذ سیاسی)۱۵(

نظارت استصوابی

 شورای نگهبان )۱(

تربیت مدیران غرب زده 

در دانشگاه)۳۴(

نفوذ فکری فرهنگی )۲۱(

نفوذ اقتصادی )۱۵(

نفوذ امنیتی )۲۱(

تغییـر رفتار نظام و مسئوالن )۳۰(

راهکار

دودستگی هسته ای )14(

اختالف شیعه و سنی و اختالف قومیت ها )۱۵(

حاشیه سازی و حرف های تشتت آور )۹(

بازسازی آبروی

 از دست رفته ی آمریکا

 )1( و )15(

استحاله جمهوری اسالمی و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت آن )42(

دخالت در تصمیم سازی  )38(نفوذ فرد ی )38(

گروه هدف: نخبگان، تصمیم گیران، تصمیم سازان )38(

جاسوسی )38(

شبکه سازی در درون ملت )38(

تسلط بی قیدورشط دشمن بر کشور )42(

نفوذ جریانی )38(

برنامه جریان 

غربگرای داخلی

راهربدها
)۸( انزوای جوان مومن انقالبی)۳( رخنه و تخریب فرهنگی

)۹( رهاسازی فرهنگی)۷( فراموشی آرمان ها

طرح کلی موضوعات و مفاهیم محوری بیانات رهرب انقالب با تأکید بر دوران پس از برجام

»نگاه کال ن«

فهرست منابع:

۹۴/۰۶/۱۸ __۱

۹۳/۰۶/۱۳ __۲

۹۳/۰۱/ ۰۱  __۳

۹۳/۰۴/۱۶ __۴

۹۲/۰۹/۱۹ __۵

۹۳/۰۲/۲۳ __۶

۹۴/۰۴/۲۰ __۷

۹۲/۱۲/۱۵ __۸

۹۴/۰۶/۰۴ __۹

۹۴/۰۱/۰۱ __۱۰

۹۴/۰۴/۰۶ __۱۱

۹۴/۰۴/۱۳ __۱۲

۹۳/۰۸/۱۷   __۱۳

۹۴/۰۴/۲۷    __۱۴

۹۴/۰۵/۲۶ __۱۵

۹۲/۰۶/۱۴ __۱۶

۹۴/۰۱/۲۰ __۱۷

۹۴/۰۳/۱۴   __۱۸

۹۳/۱۰/۱۹   __۱۹

۹۳/۰۴/۱۱  __۲۰

۹۴ /۰۶/۲۵   __۲۱

۹۲/۱۲/۲۰ __۲۲

۹۴/۰۲/۲۶ __۲۳

۹۴/۰۳/۰۲   __۲۴

۹۴ /۰۱/۳۰ __۲۵

۹۱/۱۰/۱۹ __۲۶

۹۲/۰۶/۲۶ __۲۷

۹۲/۰۳/۱۴   __۲۸

۹۴/۰۲/۰۹ __۲۹

۹۴/۰۶/۱۲ __۳۰

۹۴/۰۷/۱۵ __۳۱

۹۴/۰۶/۲۵ __۳۲

۹۴/۰۷/۱۳ __۳۳

۹۴/۰۸/۲۰ __۳۴

۹۳/۰۵/۲۲   __۳۵

۹۴/۰۸/۱۲ __۳۶

۹۴/۰۸/۱۰ __۳۷

۹۴/۹/۴ __۳۸

۹۴/۱۰/۸ __۳۹

۹۴/۱۰/۱۴ __۴۰

۹۴/۱۰/۱۹ __۴۱

۹۴/۷/۲۰ __۴۲

دادن حق رأی و انتخابات به مردم بحرین )۳۷(

قطع کمک های نظامی و مالی به معارضین برای 

پایان جنگ )۳۷(

برگزاری انتخابات در محیطی امن و آرام )۳۷(

قطع کمک های نظامی و مالی به معارضین  برای 

پایان جنگ )۳۷(

نه ظلم میکنیم و نه ظلم میپذیریم )۲۷(

حامیت از مقاومت )۱۵(

دشمنی با ظامل و حامیت از مظلوم )۱۶(

حفظ متامیت ارضی کشورها )۱۵(

اشداء علی الکفار رحامء بینهم )۱۵(

مبارزه با ارسائیل )۲۵(

برگزاری انتخابات با حضور همه ی فلسطینی ها )۳۷(

مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی )۳۷(

قطع فوری جنایات سعودی )۳۷(

آغاز گفتگوهای یمنی–یمنی )۳۷(

شناخت نقشه های دشمن )۱۵(

وحدت امت اسالمی )14(

بیداری و بصیرت )عالج اصلی مشکالت(

اعتامد به وعده الهی )۳۰(

مبانی

راه حل بحران فلسطین

راه حل مسئله سوریه

راه حل بحران عراق

راه حل بحران یمن

راه حل مسئله بحرین

الزامات

مبارزه با استکبار

نفوذ

اختالف افکنی

تجزیه کشورها )۱۵(

تأمین امنیت ارسائیل )۲۳(

رسکوب بیداری اسالمی )۱۵( و )۲۴(

اختالف افکنی بین دولتها )۱۵(

اختالف افکنی بین ملتها )۱۵(

اختالفات منطقه، 

»جنگ مذهبی« است )۱۵(

اهداف

عرصه ها

راهربدتبلیغاتی تحلیل ما

سابقه

وضعیت فعلی

برنامه مابرنامه دشمن منطقه

کشور

محورها

ذلت در مقابل دیگران

تغییر سیاست خارجی 

پذیرش تحمیل مستکربان

حضور حداکرثی 

مردم در انتخابات 

)41(

نتیجه

تقویت ابهت ملت ایران امنیت کامل کشور )41(

در چشم ملت های دیگر )41(

افزایش اعتبار بین املللی 

ملت ایران )41(

تالش برای ایجاد تجمعات خاص 

برای سخن گفنت با مردم

بیداری اسالمی نابود شدنی نیست )39(

جنگ فعلی »جنگ سیاسی« است،  نه جنگ مذهبی )۱۵(

سیاست های انگلیسی ها در تاریخ معارص )39(

موفقیت نسبی آمریکایی ها در ویرانی کشورهای مسلامن 

به وسیله اختالف افکنی )39(

ارائه فهرست انتخاباتی با مقاصد فاسد و غیرانقالبی )40(

تغییر باورها، آرمان ها و سبک زندگی مردم و افراد مؤثر جامعه  )38( و )40(

ورود عنارص نفوذی به مجلس شورای 

اسالمی و مجلس خربگان )41(

     ایجاد تجمعات خاص برای سخن گفنت با مردم )40(

)3(


