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طتیػت صیتا ،مناةؼ طتیػی ؾنی و متنىع
غمم و ؾنای فشهنگی کامًال ةشحعته و ممتاص

برجستگیوای خراسان شهالی

خفىـیات
حؿشافیائی

اظتػذاد فشاوان کؽاوسصی و دامی
حارةههای گشدؼگشی ناؼناخته

حضىس پشؼىس دس مؽهذ دس سوص  ۲۸ـفش

غتىس ظالیانه میلیىنها معافش مؽتاق
ةاسگاه غلیةنمىظیالشضا)غلیهالعالم( اص این منطله
ؼىس ،نؽاط ،رسصنذگی و آمادهةهکاسی دس همه میذانها
خفىـیات
مشدمی

حضىس فػال دس غشـه دفاع ملذط
مفذاق

غلت طشح

اطالع مشدم مناطم گىناگىن کؽىس اص ةشحعتگیهای خىد
و افتخاس ةه آن

اهمیت

نلؽه ساه و مفهىم کلیذی اهذاف ملت ایشان

نلطه ملاةل

پیرشفت دس منطم متذن مادی ؾشب

ؼاهذ

حضىس متاؼائی دس وسصػ کؽتی ةا چىخه

تلذیم ةیؾ اص  ۶۰۰۰حانتاص
آصادگان ،سصمنذگان و ایثاسگشان فشاوان

ؾیشت مشصةانی

همضیعتی مهشةانانه و ةشادسانه كىمیتهای مختلف
اظتػذادهای دسخؽان و تىانایی غلمی

اص خطه خشاظان ؼاملی ةىدن  ۵۰رسداس ةشحعته
لؽکشهای مشةىط ةه خشاظان و تیپ حىاداالمئه
تلذیم  ۲۷۷۲ؼهیذ دس ساه خذا

كشاس داؼنت حضء  ۱۰اظتان ةشتش کؽىس
ؼاهذ

اهمیت

ةشتشین ةىدن دانؾآمىصان این اظتان دس املپیادها

رشط الصم ةشای سفنت ةه كلهها و تحلم حیات طیته
غالوه ةش نؽاط ،رسصنذگی و آمادهةهکاسی

ویژگی
اهذاف

تشظیم هذف های ملت ایشان اص اول انلالب
مػلىم ؼذن نلؽه ساه اهذاف ملت ایشان ةطىس احاملی
دس ؼػاسهای مشدم و ةیانات امام
تذوین و تکمیل نلؽه ساه ملت ایشان دس طىل  ۳۳ظال انلالب

اؼکال

نگاه تکةػذی ةه پیرشفت و خالـهکشدن آن دس حهت مادی
پیرشفت دس ثشوت
پیرشفت دس غلم

مظاهش

پیرشفت نظامی

پیشرفت با تعریف اسالنی

پیرشفت فناوسی
پیرشفت دس غلم
پیرشفت دس اخالق
پیرشفت دس غذالت

تىحه ةه همه اةػاد پیرشفت مادی و مػنىی

مظاهش

پیرشفت دس سفاه غمىمی و اكتفاد
پیرشفت دس غضت و اغتتاس ةین املللی
پیرشفت دس غتىدیت و تىحه ةه خذای متػال
پیرشفت دس اظتلالل ظیاظی

ویژگی
دلیل

تىحه همضمان ةه دنیا و آخشت دس مفهىم پیرشفت

آمىصههای اظالم متنی ةش حائض نتىدن
تشک دنیا یا آخشت ةخاطش دیگشی

مفذاق

لَْیَغ ِمَّنا َمْن ت ََشَن ُدنَْیاُه ِآلِخَشتِِه َو َال آِخَشت َُه لُِذنَْیاُه
ک ت َِػیُؾ أَةَذا ً
اْغَمْل لُِذنَْیاَک َکأَنَّ َ
ک َمتُىُت َؾذا
ک َکأَنَّ َ
َو اْغَمْل ِآلِخَشتِ َ

تشک نکشدن آخشت ةه خاطش دنیا
مفذاق
مػنا

وظیفه
نختگان

اهمیت

هذف نهائی انلالب ما

سـذ کشدن مشحله ةه مشحله
هذف

ةشنامهسیضی ةشای نعلهای آینذه
ؼناظائی فشـتها ،تهذیذها ،نلاط ضػف و كىت
ةشنامهسیضی ةشای ةهشهمنذی اص فشـتها و
حلىگیشی اص خطش تهذیذها
آگاهی ةخؽی ةه مشدم
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کاس ،تالػ و تحشک

ةشطشف کشدن ضػفها

پیرشفت و حشکت ـػىدی ملت ایشان اص اول انلالب تاکنىن غلیشؾم
وحىد ةشخی ضػفها و کاظتیها

غضم ساظخ و امیذ
ظاص و ةشگ
اـلی

ـرب و ملاومت
ةشنامه سیضی

وظیفه نختگان

هىؼیاسی و آمادگی ةشای مىاحهه ةا مؽکالت

ترسیؼ پیرشفت کؽىس

تنتلی
یأط و ناامیذی
آظیثها

ؼتاب صدگی
ةی ةشنامگی و رسدسگمی

كشاسداؼنت دس غشـه سویاسوئی ةا مخمىغهای اص دؼمنان

رسدمذاس

ؼتکه خطشناِک ختیث ـهیىنیعتی

ظاةله

مخالفت ةا انلالب اظالمی اص هامن اةتذا

نکته

قضاوت واقعبینانه نسبت به حرکت نلت ایران به سوی اوداف

امیذ ،غضم و اظتػذاد ةشتش ملت ایشان
نعل حىان پشانگیضه و پشتالػ دس همه میذانها

میذان غلم
مفذاق میذانها

مىاسد

ةشخىسداسی ملت ایشان اص داساییهای ةا اسصػ

مفذایم

میذان فناوسی
میذان های گىناگىن احتامغی

تذوین چؽمانذاص  ۲۰ظاله
ةیؽرت ةىدن مناةؼ طتیػی و اظاظی کؽىس اص متىظط حهانی

متأثش ةىدن ةشخی دولت های ؾشةی ،ةخفىؿ دولت آمشیکا اص این ؼتکه

ؼاهذ

تنىع اكلیمی و طتیػت خىب

ةیؾ اص یک ـذم ةىدن مناةؼ اـلی ما دس دنیا
غلی سؾم وحىد این نعتت دس وـػت کؽىس و حمػیت
دس ستته اول كشاس داؼنت کؽىس دس ةػضی اص مناةؼ
ماننذ انشژی نفت و گاص

مشدم خىب ،معئىالن دلعىص ،نظامیان آماده و ؼخاع
اهمیت

سوحانیت فاضل ،دلعىص و غالكهمنذ

ثتات ظیاظی کؽىس

دانؽگاهها و مذاسط پشحمػیت
پیرشفت دس صیشةناهای اظاظی

ؼاهذ

مفذاق

صیشةناهای كانىنی اكتفاد

مفذاق

اظتمشاس ثتات کؽىس غلیسؾم سوی کاسامذن دولتهای گىناگىن
و وحىد اختالف نظشها و ظالئم ظیاظی
ةیاثش ةىدن مناصغات و دسگیشیهای خطی و حناحی دس ایخاد ةیثتاتی
ظیاظتهای اـل ۴۴
صیشةناهای مىاـالتی و حمل و نلل
ماننذ ةضسگشاهها ،خطىط سیلی و هىائی

پیرشفت دس خذمات مشدمی
صیشةناهای غینی و غملی اكتفاد

مفذایم

مهمتشین صیشةنای پیرشفت

مفذاق

صیشةناهای استتاطی ماننذ فیربنىسی
نیشوگاهها و ظذها

پیرشفت دس مػنىیات
پیرشفت دس دانؾ و فناوسی
آظیث ؼناظی

پیرشفتهای حاـل ؼذه تا امشوص غلیسؾم همه دؼمنیها
غتىس کؽىس اص همه مؽکالت و خطشهای ةضسگ
دس طىل  ۳۳ظال انلالب

نعل حىان تحفیل کشده

نلؾ

اؼتتاه ةىدن ادامه ظیاظت تحذیذ نعل اص اواظط دهه ۷۰
تىانایی حمل متامی مؽکالت دس آینذه

نتیخهگیشی

ظهمیه ةىدن معئىلین کؽىس دس اؼتتاه تحذیذ نعل

نتیخهتذاوم

پیشؼذن کؽىس

وظیفهمشدم

افضایؾ تىلیذ مثل و افضایؾ نعل

نتىد مؽکل اظاظی ةشای پیرشفت
نتیخهگیشی

كاةل حل ةىدن مؽکالت فػلی کؽىس

مفادیم مهم

دس دسحه اول معئله ةاال سفنت كیمتها
معئله اؼتؿال و ةیکاسی
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حشکت ـػىدی ملت ایشان اص اول انلالب تا امشوص غلیشؾم وحىد ةشخی
ضػفها
كشاسداؼنت دس غشـه مخمىغهای اص دؼمنان
ةشخىسداسی ملت ایشان اص داساییهای ةا اسصػ

قضاوت واقعبینانه نسبت به حرکت نلت ایران به سوی اوداف

پیرشفتهای حاـل ؼذه تا امشوص غلیسؾم همه دؼمنیها

تحشیک كىمیتها دس رستارس کؽىس
دس اولین ماههای پیشوصی انلالب
مفادیم

حنگ تحمیلی

ةهانه

معئله انشژی هعتهای

ظاةله

وحىد تحشیمها اص اةتذای انلالب

دسوؽ ةىدن مشتتط کشدن تحشیمها ةه معئله انشژی هعتهای
نتیخهگیشی

دسوؽ ةىدن ادغای لؿى تحشیمها دس ـىست
رصفنظش کشدن اص انشژی هعتهای

نتیخه

ةذ ةىدن دؼمنان ةا اظالم و اهانت ةه پیؿمرب

تحشیمهای ؾیش منطلی
موارد

غلت

رسافشاصی و سوحیه اظتلالل ملت ایشان ةه ةشکت اظالم و كشآن

مػنا

حنگ ةا ملت ایشان

مانؼ

ةشخی ةیتذةیشیها

مىضؼدؼمن

اةشاص خىؼحالی اص ةشخی مؽکالت اكتفادی ایشان و اؾتؽاػ
آفشینی ةشخی افشاد دس خیاةانها

وظیفهمشدم

هىؼیاسی و لحظهؼناظی
تذةیش و ةشنامهسیضی
اتحاد ،همذلی ،همشاهی و همضةانی معئىلین ةا یکذیگش

غتىس کؽىس اص همه مؽکالت و خطشهای ةضسگ
دس طىل  ۳۳ظال انلالب

نتیخهگیشی

فائم آمذن ملت ایشان ةش همه مؽکالت فػلی اكتفادی

نتیخه

تؿییش و تحىل معیش تاسیخ منطله

وظیفهمعئىالن

اؼتؿال

معئىلیتؼناظی و معئىلیتپزیشی
حفظ حذود كانىنی خىد دس كانىنی اظاظی

افضایؾ تىلیذ
مثشه

غمل ةه وظایف كانىنی خىد
غالج اـلی

تىلیذ ملی ،حامیت اص کاس و رسمایه ایشانی

ؼاهذ

اتفاكات مهم دس منطله حعاط ؼامل آفشیلا و ؾشب آظیا

نتیخهگیشی

وحىد تىانایی تحىل تاسیخ حهان دس معیش حشکت ملت ایشان

اص ةین سفنت گشانی
ةه کاس افتادن رسمایههای کؽىس
تلىیت سوحیه اظتؿنای ملت

مخاطث اـلی

معئىالن دولتی و مناینذگان مخلغ

اسصیاةی

ةه صیان ؾشب ،آمشیکا و سژیم ـهیىنیعتی ةىدن اتفاكات منطله

تزکش

منفىس ؼذن اسوپائیها دس چؽم ملت ایشان
دس ـىست همشاهی ةا آمشیکا و ـهیىنیعتها دس كضایای منطله
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