بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
عناوین مطرح شده در این سخنرانی:

 نهی بسیار شدید از والیت و دوستی با کفار(متاثر از ثقلین) برائت=شناخت یزیدیان زمان بر حق هستی تا زمانی که دوست خدا دوست تو و دشمن خدا دشمن تو باشد نهی هر نوع دوستی با دشمنان خدا ،چه آشکارا و چه در خفا امکان ندارد خدا به شما اجازه دهد با استکبار دوستی کنی (قارون و فرعون و هامان) بر اساس ایات قرآن اگر کسی با ظالمین و مستکبران دوستی کند ،خود او یکی از آنهاست نهی از دوستی با کسانی که دینتان را به تمسخر میگیرند کسانی که در قلوبشان "مرض" است ،از ترس محاصره به دوستی آنها [مستکبران و ظالمین] گرایش دارند (اینهابرای خدا وقار قائل نیستند)
 بیمار دالن دچار خسران میشوند (بنی اسرائیل) و تحت والیت و دوستی کفار قرار گرفتن یعنی والیت و دوستیخدا را از دست دادن.
 دلیل دشمنی ما با آمریکا ،عدواهلل بودن آمریکاست آزمایش مومنان با مال و جان ؛ اگر میخواهید به عزم امور برسید صبر و تقوا داشته باشید (برای رفتن در دستگاهخدا باید قدرتمند شد پس خدا نقاط ضعفتان را به شما نشان میدهد تا تقویتشان کنید)
 هرگز دوست تو نمیشوند ( بغض و کینه آنها از کالمشان پیداست که در برابر آنچه در دل مخفی کردند ناچیزاست)(آل عمران )118

 به دنبال قتل شما هستند تا زمانی که از ایدئولوژی خود دست بردارید (بقره )217 اگر بر تو غلبه پیدا کند هرگز از نابودی تو نمیگذرند در ماجرای شعب ابی طالب خدا به پیامبر فرمود به هیچ عنوان کوتاه نیاید (اگر به معنی گذشت از فرمان الهیباشد).
 کفار آرزو دارند شما لحظه ای از سالحهای خود غافل شوید تا نابودتان کنند. شکستن قبحها به دو صورت است :یا اتفاقی است و یا با شوخی غربزدگی در بین ایرانیان و حتی شیعیان مشکالت ازدواج و ترس از ازدواج (مشکالت ازدواج دیر هنگام در بین جوانان) :مشکل هویت ،فشار جنسی ،نبودسرمایه (وام خودرو و ازدواج!) **مسئولینی که به فکر تسریع ازدواج نیستند در گناه جوانان شریکند.
 یکی از اصلیترین موارد گرایش به فرقههای نوظهور ،مسائل جنسی است نفوذ موشک نیست ،فرستنده و گیرنده فعال میخواهداستاد رائفی پور در ادامه با تشریح طرح امریکایی « آنفلونزای نیویورکی» که بیان کننده اهداف غربیها در راستای
بیزار کردن ایرانیان از ایرانی و شیعه بودن و سپس غرب زده کردنشان است به بررسی راهکارهای مقابله با نقشههای
مستکبران با تأکید بر بخشهای فرهنگی پرداختند:
 برطرف کردن مشکالت ازدواج جوانان تقویت ایمان و تقوای مردم و بخصوص مسئولین جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه تبیین پیروزیهای واضح ایران روشن ساختن سرنوشت سازش دست گذاشتن بر مقاومت و ایجاد خوف در دشمن -افزایش دوستان منطقه ای

 افزایش جمعیت شیعی در جهان با استفاده ار ظرفیتهای موجود استفاده از اقتصادی که به آسانی و با فشار از پا در نیاید (اقتصاد مقاومتی) از بین بردن فرهنگ اصالت سود ،مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی ،تبرج و تفاخر مالی (سازندگی آری ،دنیا طلبیخیر)
 هوشیاری جدی مسئولین به ویژه در نهادهای فرهنگی نظام سازی و برطرف کردن نقاط ضعف درون زای خودمان امید به پیروزی ،شرط اصلی پیروزی بر کفر و نفاق تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقالب تبیین قدرت نرم ایران اثبات عقالنیت باورها و آرمانهای ایران و اسالم حقیقی به دنیا (شیوع ویژگیهای ممتاز فرهنگاسالمی)(گمشدههای واقعی بشریت :انسانیت)... ،
 استفاده از ابزاردشمن علیه خودش (رسانه و شبکههای اجتماعی) ایجاد اتاقهای فکر یا مجمعهای اندیشه ورز معرفی الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی طرح جامع تعلیم و تربیت (رسیدگی به معلمین برای ترغیب نخبهها برای شغل معلمی) افزایش غرور ملی مردم هدفمندی فعالیتهای فرهنگی (سینما ،تئاتر و )... طراحی مدل اقتصادی خودمان بومی کردن امنیت شبکه -نابودی آسیب هایی که به واسطه دشمن آشکار میشوند.

