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رضورتنگاه کالن به کل جهانشاهد
فهمیدن برنامه و نیازهای آینده کشور

بازیابی موقعیت کنونی ایران

نظام جهانیپیشینه

گیری نظم جدیدی در عا و شکل
بخصوص منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جهانی اول

استقرار نظم جهانی شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری 
مدیریت عا به شکلی خاص پس از جنگ جهانی دوم

های برتر عاهایی به عنوان قدرتجان گرف قدرتنتیجه

در طول هفتاد سال پس از جنگ جهانی دوم حاکمیت غرب بر آسیا، آفریقا و آمریکای التینحاکمیت غرب بر مدیریت جهان به شکل سوسیالیستی و لیربالیستی نتیجه مصداق

بینی و برنامه ریزی برای جایگاه اسالمپیشالزمه
و نظام اسالمی در نظم جدید جهانی 

مصداقهای نظم کنونی جهانتزلزل پایهعلت

های عملی، سیاسی و نظامیتزلزل پایه

های فکری و ارزشی تزلزل پایه

ادعای برتری فکری و ارزشی غرب بر بقیه ملل عا بواسطه عنوان کردن شعارهای 
هاآزادی، دموکراسی، حقوق برش و دفاع از ملت:  جذابی مانند معنای 

پایه فکری

بحران رو به افزایش اخالقی و معنوی در غرب

عوامل

عات گوناگون کشورهای غربی میل به مذهب در ج

های عملی با شعارهای غربیبروز تعارض

پناه بردن به استفاده از زور و خشونت و رسکوب

هایی از قبیل جریان القاعده و داعش توسط غربسازیجریان

نظامی به کار گرفته شده  - های سیاسی توانایی های مخالف با برتری فکری و ارزشی غربها و دولتها علیه ملتتوسط غربی  معنای
پایه عملی

برپایی نظام جمهوری اسالمی

عوامل
ایستادگی هشت ساله جمهوری اسالمی و ملت ایران در دفاع مقدس

حوادث منطقه، فلسطین و لبنان روزه ی غزه  ۵۰  روزه غزه و جنگ اخیر  ۸  روزه، جنگ۲۲ ،روزه  ۳۳جنگ :  مانند 

های جدید در آسیا و رشق، مانند چین و هندظهور قدرت

ماوظیفه

های امروز تحلیل صحیح واقعیت

آماده سازی کشور برای نقش آفرینی در نظم جدید جهانی

ها، شخصیتدرک نکردن واقعیت تغییر نظام جهانی توسط افراد، کشورها، دولتآسیب شناسی
هایی در کشور ما و منطقه آسیاها، رجال سیاسی و جریان

یا با رغبت و یا فشارهای تحریم، سیاسی و نظامیاعتقاد به ناگزیر بودن تسلیم در برابر غرب  نتیجه

تقویت کشورراهکار

گذاری در علم و فناوریرسمایه

عوامل
گذاری در اقتصادرسمایه

رسمایه گذاری در فرهنگ

افزایش نسل جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت

وحدت و همدلی در کشور


