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مظهر

درصدی مردم  ۷۲مشارکت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم  ویژگی

ی ملت ایرانخلق حامسه سیاسی مورد انتظار به وسیلهارزیابی
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علم و دانش

زور گفنت قوی به ضعیف و طبیعی بودن مرگ برای ضعیف در دنیای رضورت
مدیریت شده توسط افکار مادی

فرهنگ

نزدیک بودن و امید داشنت ملت ایرانمناسبزمینه
به قوی شدن و توان مقابله با زورگویان عامل 

اقتصاد

زور گفنت دیگران به ملتی که به خود نیاید و خود را قوی نسازد گیرینتیجه

ها نسبت بهفاصله زیاد بعضی از ملت
قوی شدن و توان مقابله با زورگویان عامل  مقابلنقطه

های ملت ایرانزیاد بودن امکانات و ظرفیت علت

: بر این اساس قرار گرفت  ۹۳نقشه کلی سال 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی   گیرینتیجه

زیاد بودن استعداد قوی شدن در ملت ایران

حرکت و پیمودن بخش زیادی از راه اقتدار ملی  توسط ملت ایران

پیرشوی در عرصه علم و دانش کارنامه

تحقق اقتصاد مقاومتی چشم انداز

۹۲ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه سال 
مناسبزمینه

استقبال مسئوالن و مدیران کالن کشور از اقتصاد مقاومتی

های جهانیاقتصاد متکی به مردم و مقاوم در برابر تحریکات و تکانه
های آمریکا و غیر آمریکاو سیاست 

معنای
اقتصادمقاومتی

زا بودن اقتصاد مقاومتی در عین برون گرایی و تعامل با جهاندرون

بنیاد بودن اقتصاد مقاومتی همراه بامردم
نظارت، هدایت و کمک دولت به عنوان یک مسئول عمومی 

یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور 
در عین اختصاص نداشنت اقتصاد مقاومتی به ایران

بنیان بودن اقتصاد مقاومتی دانش
در عین استفاده از تجارب صنعتگران و کشاورزان

محوری به معنای تولید ثروت و افزایش ثروت ملیعدالت

ویژگی
اقتصادمقاومتی

دامئی بودن اقتصاد مقاومتی 
چه در زمان تحریم و چه در رشایط غیر تحریم

های گوناگون مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت وجود ظرفیت
جغرافیایی و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در کشور 

علت
پذیریتحقق 

وری توسط صاحبان رسمایه و نیروی کارافزایش بهره

هاهای تولیدی بر دیگر فعالیتترجیح فعالیت
توسط صاحبان رسمایه

حامیت مسئوالن از تولید ملی 

ترجیح تولید ملی و مرصف تولیدات داخلی توسط مردم

الزامات

آحاد مردم

افراد دارای مهارت

گانهمسئولین قوای سه

صاحب نظران

صاحبان رسمایه

عوامل
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ساالری دینی در کشورتثبیت شدن مردم گیرینتیجه

های دنیانصابی برجسته در بین انتخابات
ارزیابی

بیشرت و پرشورتر بودن جمعیت راهپیامیی در تهران و شهرهای بزرگ
های گذشتهنسبت به سال  ویژگی

آمیزتر بودن لحن سیاستمداران آمریکایی در تر و توهینبی ادبانه
های استکباری نسبت به ملت ایرانسیاست

علت

ی دوربین و وسایل گوناگونگزارش محاسبه کنندگان جمعیت به وسیله شاهد

های اتفاق افتادهیکی از باالترین رقم ها در بین انتخابات
از اول انقالب تا امروز 

حرفهایی که در زمینه توجه به علم در دوازده سال گذشته بیان شده علت

اهتامم بیش از حد متعارف در اقتصاد الزمه

به جایی برسیم که کسی از آن طرف دنیا نتواند بر روی اقتصاد کشور و 
معیشت ملت ما تأثیر بگذارد

ای فراگیر از وضعیت کشور و بهمن؛ رسانه  ۲۲انتخابات و راهپیامیی ویژگی
های مغرضانه تبلیغات جهانیملت ما در مقابل لجن پراکنی
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رضورت

فرهنگ

زمینه مناسب

مهمرت بودن فرهنگ از اقتصاد اهمیت

هدف و آماج تحرک دشمنان قرار گرفنت ایامن و باورهای مردم در زمینه فرهنگ چالش

هشیاری و حساسیت مسئوالن فرهنگی
های بسیار خطرناک فرهنگینسبت به رخنه 

الزمه

ی مراجع فرهنگیادامه داشنت تذکرات و نگاه نقادانه
نسبت به اوضاع فرهنگی کشور 

های فرهنگی خودجوش و گسرتدهادامه یافنت فعالیت
توسط جوانان در رسارس کشور 

اثر ناخودآگاه فرهنگ بر انسان مانند اثر ناخودآگاه تنفس هوا بر بدن

رسوکار داشنت دامئی فرهنگ به معنای باورها ، ایامن و عادات مردم 
با زندگی روزمره مردم علت

بخش بودن فرهنگ در حرکات و اعامل مردمالهام

مترکز بیشرت دشمن بر فرهنگ  
هابه دلیل اثرگذاری زیاد آن نسبت به دیگر زمینه گیرینتیجه

ناشی شدن کارهای بسیار خوب از فعالیت های خودجوش فرهنگی
ارزیابی در رستارس کشور

نقش بسیار زیاد گسرتش کار فرهنگی در بین جوانان مؤمن و انقالبی
در پیرشفت کشور و ایستادگی در برابر دشمنان  اهمیت

عاملان

مصداق
مراجع فرهنگی

تهمت زنی و جنجال آفرینی

آفت
تکفیر کردن و متهم منودن این و آن

ارائه نظرات صحیح همراه با منطق محکم و بیان روشن رشط

فهم اتفاقات جامعه توسط یک جوان حارض در منت جامعه 
در زمان متوجه نبودن مسئولین  رضورت
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ناکام ماندن آمریکا در فلسطین

به نتیحه نرسیدن آمریکا در عراق

تحقق نیافنت مقاصد آمریکا در افغانستان و پاکستان

به نتیجه نرسیدن تالش آمریکا علیه انقالب اسالمی ایران و 
ملت ایران  در طول سی سال گذشته

به نتیجه نرسیدن آمریکا در سوریه

های آمریکا در اروپاناکام ماندن نقشه

شاهد

متعلق بودن آینده به جوانان کشورگیرینتیجه
و محکوم به شکست بودن دشمنان آنان به توفیق الهی

فراموش نشدنی بودن حضور دشمن در عرصه فرهنگ 
در عین پذیرفنت تأثیر اشتباهات داخلی در این عرصه علت

منافات نداشنت حساسیت مسئولین نسبت به امور فرهنگی با آزادی نکته مهم

های رسمی فرهنگی کشور در مقابل انجام وظیفه دستگاه 
گری رسانه های بیگانهتخریب کنندگان فرهنگی بدون هراس از هوچی مصداق

اساتید

روشنفکران انقالبی

هرنمندان متعهد

ناتوانی آمریکا از تبدیل کشور فلسطین به یک کشور یهودی
های فراوان در چند سال گذشتهعلی رغم تالش  ها ممکن نبودن زندگی برای فلسطینیعلت

چه مسلامن و چه مسیحی در فلسطین
معنای

کشور یهودی

ها توسط آمریکا حضور مردم علی رغم ایجاد و تشدید تحریم
با هدف ایجاد تقابل میان مردم و نظام اسالمی و ریشه کن کردن انقالب شاهد

با نصاب باال از مشارکت مردم  ۹۲انتخابات سال 

مصداق
تر از هر سال دیگرپرشورتر و وسیع  ۹۲راهپیامیی بهمن سال 

قانون گرایی

تعاون اجتامعی
مصادیق فرهنگ 

تشکیل خانواده و ازدواجاجتامعی

تعداد فرزندان

ترویج اصالت لذت در جامعه ما

برنامه دشمن

ترویج اباحه گری

ترویج تردید در مردم به جای عزم راسخ ملی

ترویج احساس حقارت ملی به جای عزت و اعتامد به نفس ملی

ترویج شبهه افکنی و بی اعتقادی به جای ایامن راسخ

ترویج لذت جویی و شهوت رانی به جای کار و تالش و همت بلند
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