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ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ

ﻋﻤﻖ و ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻤﺘﺎز
اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻋﺒﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﻠﯽﺑﻦﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر در ﻣﺸﻬﺪ در روز  ۲۸ﺻﻔﺮ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﺷﻮر ،ﻧﺸﺎط و ﴎزﻧﺪﮔﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪانﻫﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻣﺮدم

ﻏﯿﺮت ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ

ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺑﺮادراﻧﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ

ﻋﻠﺖ ﻃﺮح

ﻣﺼﺪاق

ﺣﻀﻮر 3ﺎﺷﺎﺋﯽ در ورزش ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻮﺧﻪ

ﻗﺮار داﺷ Nﺟﺰء  ۱۰اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر
ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن داﻧﺶ اﻣﻮزان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در اﳌﭙﯿﺎدﻫﺎ

اﻃﻼع ﻣﺮدم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﻮد

اﻫ ﻤ ﯿ ﺖ

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی اﻫﺪاف ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ 3ﺪن ﻣﺎدی ﻏﺮب

وﯾﮋﮔﯽ اﻫﺪاف

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از اول اﻧﻘﻼب
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ راه اﻫﺪاف ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻄﻮر اﺟgﻟﯽ
در ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻃﻮل ۳۳ﺳﺎل اﻧﻘﻼب

اﺷﮑﺎل

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﻣﺎدی
ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺛﺮوت
ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻋﻠﻢ

ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻓﻨﺎوری

ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻋﻠﻢ
ﭘﯿﴩﻓﺖ در اﺧﻼق
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﺪاﻟﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی

ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﭘﯿﴩﻓﺖ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻋﺰت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ
ﭘﯿﴩﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل

وﯾﮋﮔﯽ
ﻟﯿﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮک دﻧﯿﺎه ﻻﺧﺮﺗﻪ و ﻻ اﺧﺮﺗﻪ ﻟﺪﻧﯿﺎه

دﻟﯿﻞ
اﻋﻤﻞ ﻟﺪﻧﯿﺎک ﮐﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﺶ اﺑﺪا و اﻋﻤﻞ ﻻﺧﺮﺗﮏ ﮐﺎﻧﮏ 3ﻮت ﻏﺪا

ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﺗﺮک ﻧﮑﺮدن آﺧﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎ

ﻣﺼﺪاق
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۲
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ﺗﻼش و ﺗﺤﺮک

ﻋﺰم راﺳﺦ و اﻣﯿﺪ
ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ

ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از اول اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﻒﻫﺎ

ﺻﱪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺿﻌﻒﻫﺎ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت

وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن

ﺗﴪﯾﻊ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر
ﺗﻨﺒﻠﯽ
ﴎدﻣﺪار

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﯿﺚ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻣﻮاﻧﻊ

ﻗﺮار داﺷ Nدر ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺷﻤﻨﺎن
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﯾﺎس

ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ
ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﴎدرﮔﻤﯽ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﻫgن اﺑﺘﺪا

اﻣﯿﺪ ،ﻋﺰم و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺮﺗﻼش در ﻣﯿﺪان
ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ

ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻢ

ﻋﺒﻮر ﮐﺸﻮر از ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻃﻮل  ۳۳ﺳﺎل اﻧﻘﻼب

ﻣﺼﺎدﯾﻖ
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ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ ارزش

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮب
ﻣﺮدم ﺧﻮب ،ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻟﺴﻮز ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺎده و ﺷﺠﺎع
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻓﺎﺿﻞ ،دﻟﺴﻮز و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺪارس ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭘﯿﴩﻓﺖ

ﭘﯿﴩﻓﺖ در زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺼﺪاق
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ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮدﻣﯽ

زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد
زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن راهﻫﺎ و ...

ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت
ﭘﯿﴩﻓﺖ در داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری

9

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ از اواﺳﻂ دﻫﻪ۷۰

ﻧﻘﺶ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ 3ﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه

ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده

,

در درﺟﻪ اول ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓ Nﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری

;:
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ در ﴎﺗﺎﴎ ﮐﺸﻮر

ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﻋﻠﺖ

ﴎاﻓﺮازی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺗﺬﮐﺮ

دروغ ﺑﻮدن ادﻋﺎی ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
در ﺻﻮرت ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای

ﻣﻌﻨﺎ

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻣﺎﻧﻊ

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮیﻫﺎ
اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دﺷﻤﻨﺎن از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان
و ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم

ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻟﺤﻈﻪﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻗﻔﻞ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﭘﺎﺳﺦ

درﮔﯿﺮی ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم

ﻣﺼﺪاق

اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ اﻏﺘﺸﺎش ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﺬﮐﺮ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن اﻏﺘﺸﺎش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫgن ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼم ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺗﺤﺎد ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی

وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
ﺣﻔﻆ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد
ﺣﻔﻆ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ،ﻫgﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻋﻼج اﺻﻠﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺣgﯾﺖ از ﮐﺎر و ﴎﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ

از ﺑﯿﻦ رﻓ Nﺑﯿﮑﺎری
ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧ Nﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﻠﺖ

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و •ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
2 2

