اهمیت

مخالفت ایران باخواسته های استکباری

دارای خطری برابر با جنگ نظامی

ﻫﻮﺍﻟﻈﺎﻓﺮ

مخالفت ایران با نظام سلطه و ظلم
شکست دشمن درمواجهه سخت با نظام
منشاء
عمیق تر و پیچیده تر شدن ریشه های نظام اسالمی

علت مواجهه

مخالفت ایران با شبکه های عظیم اقتصادی مفسد فی االرض

نتیجه

ضعیف شدن احتمال تکرار برخورد سخت

نتیجه

پیچیده تر شدن روش های دشمن

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ

نفوذ
سیاست ها

دروغ

ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺍﻣـــﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨـــﻪ ﺍﻯ

شایعه پراکنی
معنی

جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی

ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺟﻨﮓ ﻧـﺮﻡ

در اختیار داشتن امکانات ارتباطی پیشرفته امروز
در اختیار داشتن مراکز سیاسی و امنیتی دنیا
نقاط قوت دشمن

در اختیار داشتن بودجه های کالن
وجود تجربه های فراوان
تالش زیاد

ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم
انهدام سنگرهای معنوی
هدفدشمن

تبدیل نقاط قوت ما به نقاط ضعف

ایمان ها
مصادیق

معرفت ها
عزمت ها

تبدیل فرصت های ما به تهدید
تخریب پایه های نظامی

بدبین کردن مردم نسبت به هم و ایجاد اختالف در جامعه

هدف

سوء استفاده از تفرقه و نفوذ در بین مردم

مصداق

بهانه جویی وسعی در ایجاد اختالف در قضایای بعد از انتخابات

مانع

وجود وحدت در بین ملت

شاهد

خدشه در انتخابات دهم

امنیتانتخاباتدهم

استحکام زیر ساخت های کشور
پیشرفت های چشمگیر علمی
جنگ نرم

خطوطاصلی

خدشه در نشانه های امید و القای یاس به جامعه

مایه های امید

ﺍﻧﺪﻳﺸﻜﺪﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﺮﻡ
www.amniatenarm.ir
حضور  0/085مردم در انتخابات  30سال پس از انقالب
رای باال و بی سابقه به رییس جمهور منتخب

هدف

تبدیل نقطه قوت و مایه امید به نقطه ضعف و مایه تردید

شاهد

اعتراف خارجی ها به افزایش سطح علمی

سی سال تجربه نظام
نسل جوان حاضر در میدان
وجود سند چشم انداز 1404
القای بی توجهی به سند چشم انداز

مصادیق

بی اهمیت جلوه دادن پیشرفت های علمی
گسترش تلقی بدبینانه نسبت به نظام

نتیجه

انصراف ذهن مردم از دشمنی دشمن

ایجاد بصیرت
راه مقابله

تدبیر

اتحاد مردم در مقابل مخالفان انقالب و استقالل کشور

مصداق

نقش دانشجویان

نقش اساتید

فرماندهی جبهه جنگ نرم

نقطه پایان

پیشرفت و رسیدن ما به اقتدار همه جانبه

انزوای افراد نخبه ،جوان و پر نشاط

در نظر داشتن نقش تغییرهای درونی

معرفی تقصیرهای درونی به عنوان تنها عامل موثر

مصادیق

لزوم دیدن نقش دشمن برای پرهیز از ضربه خوردن

تشویق عوامل بلوا توسط دشمن

دلیل

نام آوردن دشمن از برخی افراد

گروه هدف

نخبگان وخواص

مخاطب اصلی

نخبگان و خواص

الزامات

مشاهده اهداف و حضور واضح دشمن

حمایت دشمن از مواضع برخی افراد

مشاهده ابعاد دشمنی دشمن و خطوط اصلی آن
هدف مخالفان
الزمه

معنا
افسران جوان جبهه جنگ نرم

از پویایی افتادن جامعه

تقدیم کشور به آمریکا و استکبار
کنارگذاشتناختالفاتجزئیوغیراصولیوپرهیزازشایعهپراکنیعلیهمسئوالن
پرهیز از شایعه پراکنی علیه مسئوالن

نهمثلسربازفقطگوشمیکند،نهمثلفرماندهطراحیکالنمیکند
افسر ،هم به دستور عمل می کند ،هم صحنه را درست می کند
فکر
در نظر داشتن اوضاع

الزامات

پیدا کردن راهکارها و نقش خود توسط خود دانشجویان

راهکار

تحتتاثیرقرارنگرفتندانشگاهدرفضاییسیاسیحقیروکوچک

دلیل

ضرورت نداشتن پرسش از رهبری برای تبیین این موارد

راهکار

تشکیل اتاق فکر

عمل در چهارچوب

پیدا کردن نقش خود درتخریب مسجد ضرار کنونی

حضور در صحنه

مصادیق

نگاه خوش بینانه و امیدوارانه

نقطه مقابل

بی عملی ،بی تحرکی و انزوا بر اثر نگاه نومیدانه

پرهیز ازافراط

زمینه افراط

طبیعت تحرک و تندی جوان

راه حل

تصمیم گیری با فکر

پیدا کردن نقش خود در مقابله با نفاق جدید
پیدا کردن تعریف عدالت توسط خود دانشجویان

دیدن مسائل کالن
الزامات

شناسایی درست دشمن
کشف اهداف دشمن
سرکشی به قرارگاه های دشمن

وظیفه

توجیه جوانان

الزمه

ایجاد قدرت تحلیل

میدان دادن به دانشجویان برای اظهار نظر

الزمه

تحقق کرسی های آزاد اندیشی

علمی
وظیفه

اقتصادی

سیاسی و امنیتی
اخالقی

e-mail: jangenarm@yahoo.com

