هرٍر سریع
تیاًات در جوع زائراى حرم رضَی ۰۱۵۹/۱۰/۱۰

جوالت طالیی

هَضَعات اصلی



پیشٌْاد ترای
هطالعِ تیشتر

آى عیبعتی وِ هَرد ًػز آًْب اعت ایي اعت وِ ٍاًوَد وٌٌذ هلّت ایزاى ثز عز یه دٍراّی لزار دارد ٍ چبرُ ای ًذارد جش ایٌىهِ یىهی اس ایهي دٍ راُ را
اًتخبة وٌذ .آى دٍراّی عجبرت اعت اس ایٌىِ یب ثبیذ ثب آهزیىب وٌبر ثیبیٌذ ،یب ثبیذ ثِطَر دائن فؾبرّبی آهزیىب ٍ هؾىالت ًبؽی اس آى را تحوّل وٌٌذ.


تسریق "تفکر دٍ
راّی" سیاستِ
استکثار در هقطع
فعلی



ٍسیز خبرجِی هحتزم هب در هَاردی ثِ ثٌذُ گفت وِ هب [هثالً] ایٌجب را یب ایي خطّ لزهش را دیگز ًتَاًغتین حفع وٌین ...یعٌی ٍلتی طهز همبثهل یهه
دٍلتی هثل آهزیىب اعت ...وٌبر آهذى ثب اٍ ثِهعٌبی صز ًػز وزدى اس ثزخی اس چیشّبیی اعت وِ اًغبى ثز آًْب پبی هیفؾزد.

تیاًات دس دیذاس

هعٌبی ایي حز [ایجبد ثزجبم  ]4 ٍ 3 ٍ 2ایي اعت وِ جوَْری اعالهی اس هغبئل اعبعیای وِ ثِ حىهن اعهالم ٍ ثزجغهتگیّهبی ًػهبم جوْهَری

سئیغ ٍ اػضاى

اعالهی پبیجٌذ ثِ آًْب اعت ،صز ًِػز وٌذ.

هجلغ خثشگاى



هوىي اعت صَرت جوَْری اعالهی هحفَظ ثوبًذ اهّب اس هحتَای خَد ثىلّی تْی ثؾَد؛ دؽوي ایي را هیخَاّذ.



[در ّویي تَافك اخیز ّن] آهزیىبییّب ثِ آًچِ ٍعذُ دادُ ثَدًذ عول ًىزدًذ ٍ وبری را وِ ثبیذ هیىزدًذ اًجبم ًذادًذ.



وغبًی وِ اهیذ هیجٌذًذ ثِ ایٌىِ ثٌؾیٌین ثب آهزیىب در فالى هغئلِ هذاوزُ وٌین ٍ ثِ یه ًمطِ ی تَافمی ثزعین اس ایي غفلت هیىٌٌذ وِ هب ًبگشیز ثبیذ

سّثشى
2931/60/21

ثِ ّوِ ی تعّْذّبی خَد عول وٌین [اهّب] طز همبثل ثب طُزق هختلف ،ثب ؽیَُ ّبی هختلف ،ثب خذعِ ،ثب تملّت عز ثبس هیشًذ ٍ ثهِ تعّْهذّبیی وهِ وهزدُ
اعت عول ًویىٌذ .ایي چیشی اعت وِ هب اهزٍس در همبثل چؾن خَدهبى دارین هیثیٌین؛ یعٌی خغبرت هحض.


اًمالة آهذُ اعت ایي وؾَر را اس پٌجِ ی آًْب[آهزیىبیی ّب] ثیزٍى وؾیذُ[ ،لذا] ویٌِ ی اًمالة اس دل عیبعت آهزیىب خبرج ًویؾَد .آى ٍلتهی دؽهوٌی
ایٌْب توبم هیؾَد وِ ثتَاًٌذ ّوبى علطِ را ثبر دیگز در ایي وؾَر تجذیذ وٌٌذ؛ ّذ ایي اعت ٍ دًجبل ایي ّغتٌذ.

دلیلِ کیٌِ اًقالب
در دل سیاستّای
اهریکا



هْن تزیي عٌگز رصین ّبی هغتىجز -یعٌی اٍّل اًگلیظ ،ثعذ آهزیىب -در وؾَر هب عجبرت ثَد اس خَد رصین دعت ًؾبًذُ ی طبغَت ...جوَْری اعالهی آهذ

تیاًات دس دیذاس

ایي صبحت غبصت درٍغیي را وٌبر سد ،هولىت را داد دعت صبحجبى اصلیاػ وِ هلّتٌذ.

داًؾآهَصاى ٍ



هلّت ًِ فمط تزط اس آهزیىب را ثلىِ تزط اس ّوِی ججِْی اعتىجبر را دٍر ریخت ...اًغبًْبی هتّىی ثِ ارسؽْبی اعالهی اس آهزیىب ًویتزعٌذ.



ثِ ّوِ ثبٍراًذُ ثَدًذ وِ دیي ثبیذ در هحیط عیبعت ،در هحیط سًذگی ٍ در ًػبم اجتوبعی دخبلت ًىٌذ.



هي وِ هیگَین «دؽوي» ،همصَدم دٍلت آهزیىب اعت؛ تعبر ّن ًویىٌین .الجتِّ آًْب هیگَیٌذ وِ هب دؽوي ؽوب ًیغتین ،ههب دٍعهت [ؽهوب ّغهتین].
پیبم ًَرٍسی ثِ هزدم هب دادُاًذ ٍ ثزای جَاًْبی هب دلغَسی وزدُاًذ؛ یب در وبخ عفیذ عفزُی ّفتعیي پْي هیىٌٌذ! خت ایٌْب ثچِّگَلسًی اعت.
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داًـجَیاى
2931/60/21

اقتصاد هقاٍهتی



اهزٍس جوَْری اعالهی ثِ یه لذرت اثزگذار در عطح هٌطمِ ٍ در هَاردی در عطح جْبى تجذیل ؽذُ اعت؛ ایي یه ٍالعیتی اعت وِ ٍجَد دارد.



دؽوي احغبط وزدُ اعت وِ وؾَر هب ٍ هلّت هب اس تحزین ضزثِ هیجیٌذ؛ هتأعّفبًِ خَد هب ّن ایي ثزداؽت را در اٍ تمَیت وهزدین .یهه جبّهبیی ٍ در

تیاًات دس دیذاس

یه ثزِّ ای دائن تحزین را ثشري وزدین ...اس آى طز ّن ثشرگٌوبیی وزدین وِ اگز تحزیوْب ثزداؽتِ ثؾَد ایي اتّفهبق خَاّهذ افتهبد ،آى اتّفهبق خَاّهذ

کاسگضاساى ًظام

راُ هقاتلِ تا تحرین

2932/60/69

افتبد؛ اتّفبلبتی وِ ًیفتبد.


هب ثزای ایٌىِ ثب تحزین همبثلِ وٌین چِوبر ثبیذ ثىٌین ...یب ثبیغتی هؾىالت تحزین را تحوّل وٌین یب ایغتبدگی وٌین ثٍِعیلِی التصبد همبٍهتی.



هغئَلیي هحتزم دٍلتی ثبیذ فعّبلیتْب ٍ سًجیزُّبی التصبدی هشیتدار وؾَر را ؽٌبعبیی وٌٌذ ٍ ثز آًْب هتوزوش ثؾًَذ.



ثبیغتی هب تَلیذ را سًذُ وٌین ،تَلیذ را احیبء وٌین.



هَاغت ثبؽٌذ ایي پَلی وِ ٍارد هیؾَدّ ،ذر ًزٍد ،اس ثیي ًزٍد ،صَز خزیذّبی ثیهَرد ،صَز وبرّبی ثیجب ،صز اعزافْب ًؾَد.



داًؼثٌیبى ؽذىِ ثخؾْبی هْنّ التصبد داخلی ،یىی اس وبرّبیی اعت وِ در التصبد همبٍهتی ؽزط اعت ٍ ثبیغتی اًجبم ثگیزد.

اقداهات هَرد



در ّوِی هعبهالت خبرجیای وِ هب اًجبم هیذّین ،اًتمبل فٌّبٍری را ؽزط وٌین.

جلؼِ تثییي

هطالثِ رّثری در



ثب فغبد هجبرسُی جذّی ثؾَد ،ثب ٍیضُخَاری ،ثب لبچبق هجبرسُی جذّی ثؾَد؛ ایٌْب دارد ثِ التصبد وؾَر لطوِ هیشًذ ٍ ضزرػ را هزدم هیجزًذ.

ػیاػتّای

«اقتصاد هقاٍهتی»



ثِ صٌبیع هتَعّط ٍ وَچه ًگبُ ٍیضُ ثىٌٌذ ...آى چیشی وِ در هتي جبهعِ اؽتغبل ایجبد هیىٌذ ،تحهزّن ایجهبد هیىٌهذ ٍ طجمهبت پهبییي را ثْهزُ هٌهذ
هیىٌذّ ،ویي صٌبیع وَچه ٍ هتَعّط اعت؛ ایٌْب را تمَیت وٌٌذ ٍ پیؼ ثجزًذ.



تیاًات دس

التصاد هماٍهتی
2931/21/16

ّز عِ لَُّ ثبیذ ثب یىذیگز ّوىبری وٌٌذ تب وبر پیؼ ثزٍد؛ ٍ هزدم ّن ثبیذ ووه وٌٌذ ثِ ایٌْب؛ ایهي ووهه السم اعهت ٍ جهذّیت هغهئَلیي ثخصهَؿ
لَُّی هجزیِ ّن السم اعت.



ًیزٍّبی اًمالثی را ٍ ًیزٍّبی حشةاللّْی را ثبیذ گزاهی ثذارین ٍ ثبیذ ًگِ ثذارین؛ وبر ٍلتی ثب رٍحیِی اًمالثی ؽذ ،پیؾزفت خَاّذ وزد.

لسٍم تَسعِ



وِ ایي هجوَعِّبی خَدجَػ هزدهی وِ وبر فزٌّگی هیىٌٌذ رٍسثِرٍس ثبیذ تَععِ پیذا وٌٌذ؛ دعتگبُّبی دٍلتی ثبیذ ثِ ایٌْب ووه وٌٌذ.

فعالیتّای



دعتگبُّبی دٍلتی ،آًْبیی وِ هزثَط ثِ فزٌّگٌذ ،ثِ جبی ایٌىِ آغَػ خَد را ثِ رٍی وغبًی وِ ًهِ اعهالم را لجهَل دارًهذً ،هِ اًمهالة راً ،هِ ًػهبم

خَدجَش فرٌّگی

اعالهی را ًِ ،ارسؽْبی اعالهی را [ثبس وٌٌذ] ،آغَػ خَد را ثِ رٍی ثچِّهغلوبًْب ،جَاًْبی هؤهي ،ثچِّّبی اًمالثی ،ثچِّّبی حشةاللّْی ثبس وٌٌذ.
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تیاًات دس حشم
هغْش سضَی
2939/62/62

سیاستْای
استکثار

جَاًاى هؤهي
اًقالتی

ترجام

کار خَدجَش
فرٌّگی

تحلیل دشوي

ٍاشگاى کلیدی
اقتصاد
هقاٍهتی،
اقدام ٍ عول

تیاًات رّثر اًقالب در جوع
زائراى حرم رضَی
۰۱۵۹/۰/۰

عقةًشیٌی
در هقاتل
دشوي

تغییر سیرت
جوَْری
اسالهی

اعتواد تِ
ًفس هلّی
دستاٍردّای
اًقالب
اسالهی

تحرین
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جسئیات تکویلی

فتح سٌگرّای استکثار تَسط اًقالب اسالهی

سٌگرّای آهریکا ٍ اًگلیس ترای تسلط تر ایراى در دٍراى طاغَت
خَد سطین دػتًـاًذُی عاغَت کِ تٍِػیلِی اٍ ّش کاسی هیخَاػتٌذ دس ایي کـَس

کٌاس صدى صاحة دسٍغیي هولکت ٍ ػپشدى هولکت تِ صاحثاى اصلیاؽ یؼٌی

هیکشدًذ

هشدم

حاکن ؿذى تشع اص لذستْا (آهشیکا ٍ اًگلیغ) تش دلْای هشدم ٍ ػشدهذاساى سطین

پیشٍصی جوَْسی اػالهی دس جٌگ تحویلی ّـت ػالِ دس هماتل جثِْ ٍاحذ ؿشق
ٍ غشب تِ ًفغ صذام ٍ ػلیِ جوَْسی اػالهی
لشاس گشفتي جضٍ دُ کـَس اٍل دًیا دس سؿتِّای هتؼذدی اص داًؾّای پیـشفتِ تا

تضسیك احؼاع تیاػتوادی تِ خَد دس هماتل هـاّذُ صسق ٍ تشق توذى غشتی

ٍجَد تحشین
کاسّای جَاًْا ٍ داًـجَیاى دستاسُ هؼائل کـَس اص دیذگاُ اػالهی ٍ لشآًی

تاٍس تِ جذایی دیي اص ػیاػت ٍ دخالت ًکشدى دیي دس هحیظ صًذگی ٍ ًظام اجتواػی
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دُ اقدام اساسی ترای ًجات اقتصاد کشَر

ٍاقعیتْای اهرٍز کشَر

 -2توشکض تش فؼالیتّا ٍ صًجیشُّای التصادی هضیتداس کـَس

 -2تشخَسداسی کـَس اص ظشفیتْا ٍ ػشهایِّای فشاٍاًی چَى:

 -1صًذُ کشدى تَلیذ داخلی

ػشهایِّای عثیؼی ،ػشهایِّای اًؼاًی ٍ فشصتْای تیيالوللی ٍ

 -9پشّیض اص ٍاسدات تضؼیف کٌٌذُی تَلیذ داخلی

تثذیل جوَْسی اػالهی تِ یک لذست اثشگزاس دس ػغح هٌغمِ ٍ

 -1پشّیض اص ّذسدادى هٌاتغ هالیای کِ پغ اص تشجام تایذ ٍاسد کـَس

دس هَاسدی دس ػغح جْاى
 -1دؿوٌی ػیاػتوذاساى ٍ ػیاػتْا آهشیکا تا ها تِ دالیلی ٍاضح

ؿَد

ً -9اهحذٍد ًثَدى اتضاسّای دؿوٌیِ دؿوي

 -0داًؾتٌیاى ؿذى تخؾّای هْن ٍ حؼاع التصادی
 -0احیای تخـْای التصادی کِ لثالً دس آًْا ػشهایِ گزاسی ؿذُ
 -7ؿشط اًتمال فٌاٍسی دس هؼاهالت خاسجی
 -0هثاسصُی جذی تا فؼادٍ ،یظُخَاسی ٍ لاچاق دس کـَس

اتسارّای دشوي علیِ جوَْری اسالهی

 -3استمای تْشٍُسی اًشطی

 -2تثلیغات

ً -26گاُ ٍیظُ تِ صٌایغ هتَػظ ٍ کَچک

ً -1فَر
 -9تحشین
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تَقعات دیگر آهریکا از ایراى پس از تَافق ترجام
 -2تشجام دیگشی دس لضایای هٌغمِ (ّوکاسی تا آهشیکا تشای فشًٍـاًذى جٌجالْای هٌغمِ)
 -1تشجام دیگشی دس لضایای لاًَى اػاػی کـَس
 -9صشف ًظش کشدى اص اصَل ٍ خغَط لشهض خَد تشای حل اختالفات تا آهشیکا
 -1صشف ًظش کشدى اص  :حوایت اص هماٍهت دس هٌغمِ ،پـتیثاًی ٍ حوایت ػیاػی اص هظلَهاى هٌغمِ
(فلؼغیي ،غضُ ،یوي ٍ تحشیي)
 -0آؿتی کشدى تا دؿوي صْیًَیؼتی
 -0صشف ًظش کشدى اص اتضاسّای دفاػی خَد (هاًٌذ هَؿکْای دٍستُشد ،اًجام سصهایؾ ٍ توشیي ًظاهی)
 -7چشایی تـکیل ًیشٍی لذع ٍ ػپاُ
 -0چشایی تغثیك ػیاػتْای داخلی جوَْسی اػالهی عثك لاًَى اػاػی تا اػالم
 -3هخالف آصادی ٍ لیثشالیؼن تَدى هغاتمت دٍلت ٍ هجلغ ٍ لَُ لضائیِ تا احکام اػالم
 -26چشایی تشداؿتي لَاًیي تخاعش هخالفت تا ؿشع تَػظ ؿَسای ًگْثاى

6

