
 

 

 

 

 

 

و باهنر را اخالص در ورود به  ییرجا دانیبارز شهههه  یها یژگیاز و یکیرهبر انقالب  کهیاز آنجائ. 1
را در قاجب  دیت ان اقدامات صههه رت گر ده دوجن جد یو قصهههد خدمن ان ان نردند. م دانیم

در مردم نسهه ن به  دیو ام هیروح جادیبا ان ان )قصههد خدمند در ج ن ا ییاکس ن شههن ها
حل  یبرا دیشهه د شهه ر و تالل دوجدمردان جد یاجمقدور سهه  یه نم د. حدیت  طیب ب د شههرا

 شانیو دوجدمردان ا یسیرئ یآقا یدیشخص سهیمشکالت مردم برجسده گردد و نمدر به مقا
 و باهنر  پرداخده ش د. یرجائ دانیبا ش 

با  یاجدماا یاسههن تا ناراران   اش شههبکه ها سههدهی#قصههد خ خدمنش شهها یدریت ئ شیپ . 2
نش ر  طیروند ب ب د شرا عیتسر یمطاجبه برا کهیحاج نیدر ا در یدر بسدر ت ئ یم ج یراه انداز

را به  زدهمیدوجن سههه یابددائ یروز ها نیرا از دوجن دارند اقدامات مث ن صههه رت گر ده در هم
 خ د با هشدگ #قصد خ خدمن منتشر و بازنشر ننند. یدر پسن ها یریو تص  یص رت مدن

دوجن  ئنیبا ه یحضههه ر دار ید نیرهبر انقالب در نخسهههت یها هیت صههه نیم مدر یبازخ ان. 3
 ینه حاو ینیال میتا کی ای ینم دار درخد کیدر قاجب  ؛یدر تمام ادوار دوازده گانه قبل دیجد
آن  یها هیمطاجبات و ت صههه نیدوره باشهههد و در هر نقطهش م مدر زدهیسههه ینقطه برا زدهیسههه
 ش د. دیبه ص رت مخدصر ق دار ید

دانسدن جحظه  منیغن رام نیپ دیرهبر انقالب به دوجن جد ژهیو هیو ت ص دیتاکبا ت جه به . 4
را تحن ان ان ) رصهههن ممدنم  یپیت ان نل یخدمن به مردمش م یچ ار سهههاش برا نیبه جحظه ا
زمان و شههههدابان و زود گور ب دن آن  نیاهم یآنرا برجسههههده سههههاز ینرد و محد ا هیخدمند ت 

را به دو بخش  پینل نیت ان ا یراسههههدا م نیخدمن به مردم قرار داد. در ا نهیدوجن در زم یبرا
 یت لل ها گر یقبل و بخش د یاسهههدهاده شهههده در دوجن ها ینم د جحظات بدرسهههد میتقسههه

و  یات وقن شههناسههام ر. در صهه رت امکان آرار و تب  یصهه رت گر ده در دوجن ها در انجام برخ

پیرامونسیاست پیشنهادی   های 
 بیانات رهبر انقالب در دیدار با هیئت دولت

 فضای مجازی اتاق وضعیت معاونت



 

 

بخش مرتبط با ت لل ها  هیبه ذنر اسههههن در هنگام ت  زمگردد. ال انیب ز یت لل ها در دوجن ها ن
 از املکرد نظام نش د. یینما اهیپرداخن ش د نه بااث س یبگ نه ا

بات ویژه . 5 ها همراهی و  یکی از مطاج جن  نن انقالبخاص رهبر انقالب از دو نن  یحر با حر
با  یشیپ  در این شرایط نیاز اسن در شی ه مدیرین نش ر اسن.  لوا  یو اقالن ورزانهشهیاند

و  مخدلف یها نهیاصههههالو ام ر در زم یج ن مطاجبه از دوجن برا یخانقالبنیهشههههدگ #اقالن
راه اندازی ش د. ب در  از اقالنین انقالبی مدقن  درسن وشاخص های ت ریفارائه  روشنگری و

ن نارشههههناسهههها ت سههههط اسههههن شههههاخص ها و ت ریف اقالنین انقالبی در ح زه های مخدلف 
ناراران   اش در شبکه های اجدماای سپس شاخص ها  ت سط  و احصاء گرددومدخصصان 
 بازنشر ش د.

 ازمندیو ن  بیم  یاز سههاخدار ها ویا مجم اه اکس ن شههن هایی یگرا  نه یا کی یطراح. 6
 د.یانقالب یبازسازنیازمند نش رش تحن ان ان ) نیر یدر ارصه مد یبه بازساز

رهبر انقالب یکی از جل ه های مردمی ب دن مسهههه  الن را حضهههه ر بی واسههههطه آن ا در بین . 7
مردم وشههدیدن حرآ آن ا دانسههتند. در این رابطه می ت ان نلیپی تحن ان ان )در میان مردم 

حد ای آن را جل ه هایی از حضهه ر مسهه  الن دوجدی خصهه صهها روئسههای با مردمد ت یه نم د وم
جم  ر در ادوار مخدلف به ط ر خاص رئیس جم  ر سههههیزدهم در بین مردم قرار داد و در این 
نلیپ بیانات رهبری و ت صههیه های ایشههان پیرام ن تههرورت حضهه ر در میان مردم را به صهه رت 

 این نلیپ بکار گر ن.نریشن در 

یک مسههه  ش برای مردمی ب دن باید سهههبک زندگی مردمی داشهههده باشهههد واز اشهههرا ی گری  .۸
بپرهیزد. در این زمینه تههههروری اسههههن  بازخ رد های اندقادی مردم نسهههه ن به سههههبک زندگی 

. در این گرددالکچری برخی مسههه  جین و رزندان آن ا در قاجب پ سهههدر و یا اکس ن شهههن ت یه 
اندقادی مردم در ذیل پسهههن های صههههحات شهههخصهههی برخی از رابطه می ت ان از نامنن های 

. هدآ از این اقدام نشههان دادن میزان تاریر بد ومنهی سههبک مسهه  الن و رزندان آن ا ب ره برد
زندگی الکچری مسههه  الن در اادماد مردم به آن ا اسهههن. ان ان پیشهههنادی پ سهههدر ها واکس 

 ن شد ا )چرا سبک زندگی مردمید.



یادی  میمصههههاحبه مردمی  .۹ تا حد ز مردم به سههههبک زندگی الکچری اندقادی  واکنشت اند 
سهه ی شهه د در مصههاحبه تصههاویری از سههبک زندگی  را نشههان دهد.واشههرا ی برخی مسهه  الن 

اشرا ی و همچنین سبک زندگی اادی ومردمی مس  الن را به مصاحبه ش ندگان نشان داد 
 و نظر آن ا را در رابطه با اکس ها پرسید. 

در گوشهههده نه  یردوجدیغ رانیمد ر یسههها ایدر دوجن ها  یدیر یم  ق مد یبر نم نه ها یمرور .۱۰
را از قبل مشهههخص  یدیر یمد یندهای رآ یزمان فینالنش تکل یپروژه ها یروزشهههمار برا نییبا ت 

ها و نقاط ق ت روزشههمار نردن نارها )از جمله باال  نیاسههن برشههمردن م   نیهمچن کردند؛یم
 شییدر پاسههخگ  لینردن مردم در دانسههدن سههرن شههن هر پروژهش تسهه  می سهه نشیبردن شههها 

 مطاجبات و...د یریگیپ یبرا ینظارت یراحن تر نردن نار دسدگاه ها

. رهبر انقالب از مسههه  الن دوجدی خ اسهههتند تا مشهههکالتشهههان را با مردم در میان بگوارند واز ۱۱
سدای این ت صیه رهبر می ت ان م اردی از همکاری وهمدجی مردم  یآن ا نمک بخ اهند. در را

در قاجب های مخدلف نمایشی به تص یر نشید و آرار وندایج این همراهی با مس  الن دوجدی را 
را نیز نشان داد. در این رابطه می ت ان با اسدهاده از ان ان )مردم همیشه در صحنهد در قاجب 

ا کار ام می قرار  ر راهی را در اخدیااکس ن شههههن ویا اینه گرا ی م اردی از این همدجی وهم
همراهی می ت اند در رزمایش همدجی در ایام نرونا نشان داده داد. یکی از این جل ه های ویژه 

 ش د.

سازی دوجن اسن.  .۱۲ حض ر ج انان احساس از جمله مطاجبات رهبری از دوجن جدید ج ان 
حضهههه ر  م  ق ویدئ  نامنن به تجربه هایانسههههداد را از بین می برد پس نیاز اسههههن تا در یک 

زبده در سههههطی مدیرین های میانی نشهههه ر وآرار مطل ب این مدیرین در روند  مدیران ج ان و
پرداخده شههه د. ان ان این ویدئ  نامن ت م می ت اند )مدیر ج ان ب ب د شهههرایط زندگی مردم 
 می خ اهیم چ ن...د باشد.

ران به نش را مانسدان می ت ان مجم اه اقداماتی نه . در رابطه با ن ع نگاه دیپلماتیک ای۱۳
در ایران در زمینه ایجاد صههلی وربات امنین در ا مانسههدان در سههطی بین اجمللی انجام داده را 



قاجب مسههتند ویا نلیپی چند دقیقه به تصهه یر نشههید. پیشههن اد می شهه د ان ان این مسههتند  
 .د گواشده ش دمیما طر دار ملن ا مانسدان هست)

مداسهانه  ر یاخ ینش ر نه در ساش ها «یاقدصاد یپلماسید»ممه ش  یها نیظر  یبررس. ۱۴
نه وزارت خارجه نشهه رمانش اسههاسهه   دانندینم شیاریبسهه یبه هدر ر ده اسههن؛ بدان حد نه حد

قاجب مسههههتند یرابطه م نیهم در  !ان ان دارد نیبا هم یم اوند  ایو  یپژوهشهههه یت ان در 
نرد؛ در  یشهههناسههه بیو آسههه یها را واکاو نیظر  نیگهدگ مح ر در پلدهرم سهههپ رش ا یبرنامه ا
را در گرو  یاقدصههاد یپلماسههید دینبا . الزم به ذنر اسههنگانیچ ن تجارت با همسهها ییح زه ها
و دوازدهم اتهاق  ازدهمیدر دوجن  ینه به طرز نام ج  یقرار داد؛ اتهاق یاهسههههده یمسهههه له

 در ذهن مردم شکل داد. را یا داد و دوگانه بد

طر دار ههههه ملن ههههه ا مانسدان به منظ ر ابراز همدردی با مردم #.راه اندازی پ یش ت ئیدری ۱۵
درد نشههیده وسههدم دیده ا مانسههدان وهمچنین روشههنگری پیرام ن جنایات آمریکا الیه ملن 

 مظل م ا مانسدان. 

. با ت جه به تاکید رهبرانقالب پیرام ن نب د تهاوت میان دوجن بایدن با ترامپ و یکسههههان ۱۶
هانه دوجن بایدن در مواکرات هسده ایش شایسده اسن در قاجب های ب دن مطاجبات زیاده خ ا

درارخ رد با نشهههه رهای مخدلف به ط ر خاص ملن ایران  مخدلف نمایشههههی خبارن آمریکائی
سدان ش د و ت بیر رهبر انقالب در رابطه تمییر چ ره آمریکا گاهی از  وا مان ص یر نشیده  به ت

به نمایش درآید. چ ره ای نه رهبر انقالب از آمریکا  یک گرگ به روباه نیز با ظرا ن های هنری
ند کا در جنگ  به  به روباه تشهههه یه نردند می ت ا نماد خ بی برای برمال نم دن اهداآ آمری

 تله ه مواکرات#آمریکای ه مکار #دام ه مواکره   # .تبدیل ش دشناخدی نس ن به مردم ایران 

 


