ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ
1382/06/05
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﱰ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
و ﺻﺪاو ﺳﯿ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﻫﱪی

ﻗﺮارﮔﺮﻓ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑﻪﺷﮑﻞﻫ ﻣﻨﺪاﻧﻪ
درﺧﺪﻣﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢذﻫﻨﯿﺖﺑﻌﻀﯽاﻓﺮادوآﮔﺎهﺳﺎﺧ ﻣﺮدم

ﻋﻠﺖ

وﺟﻮد ﻫﻤﻪي ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر
در ﺳﺎﯾﻪی ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻋﺪم اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎرﺳﺎز

روش

دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم

اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪهی آﻗﺎﯾﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

رﻫﺎﻧﮑﺮدن ﺳﯿﺮهی ﺗﻼش و
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل

ﻫﺪف

ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ و ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﻣﺮدم در ﻃﻮل آن

ﻣﻌﻨﺎ

ﻟﺰوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ وﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎی ﻣﺮدم در
ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدن و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮاردی

ﻧﺘﯿﺠﻪ

دﯾﺪه ﺷﺪن اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ

اﻫﻤﯿﺖ

ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮدن راه ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﻣﺮوز در
ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻼش ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮدم

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه

وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه

دارای ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰ از ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی

ﺗﺬﮐﺮ

روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن "روزﻣﺮﮔﯽ ﺿﺪ ارزش"
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪ اﺳﺖ

ﻣﺆﯾﺪ

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﻣﻠﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﴐورت

ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮدن ﴏف ﮔﻔ "اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮدهام ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ"

ﻫﺪف

اﻃﻼع ﯾﺎﻓ ﻣﺮدم از ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻی دوﻟﺖ

ﻣﺼﺪاق ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺗﻮرم در اواﺋﻞ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮏ

اﻧﻌﮑﺎس ﻫ ن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ،ﭘﻨﺞ ﯾﺎ
ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﻧﻔﺖ
راه

وﺟﻮد ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪ و روزﻣﺮه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﮐﺸﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

وﯾﮋﮔﯽ

اﻟﺰاﻣﺎت

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻮدن و ﺳﺎزﻧﺪهی ﻗﻮارهی ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر

ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ

ﺻﱪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن در ﻣﻮارد ﻻزم

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻃﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ راه دﺷﻮار ﺗﺎ اﻣﺮوز

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺑﻮدن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻠﺖ در ﺻﺤﻨﻪ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن

اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
اﻣﯿﺪوار ﺳﺎﺧ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و
ﻣﻄﻤﱧ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﺴﻮزی ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪهی ﺗﻼشﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی روی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن ﴏﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ در دوﻟﺖ
رﻓ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﴫف ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ
اﻫﺘ م ﺟﺪی آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ در
ﻣﻌﺘﺪل و آرام ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﴍط

ﻧﮕﻪداﺷ ﻣﻠﺖ در ﺻﺤﻨﻪ و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
راﻫﮑﺎر

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺸﻨﺞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
دوری از ﻣﻮﺟﺒﺎت واﮔﺮاﯾﯽ و دﻟﴪد ﺷﺪن ﻣﺮدم

 ۱از ۲

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ
1382/06/05

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ
رﻫﺎﻧﮑﺮدن ﺳﯿﺮهی ﺗﻼش و
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
وﺟﻮد ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪ و روزﻣﺮه
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﮐﺸﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ

دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم

اﻣﯿﺪوار ﺳﺎﺧ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﻧﻈﺎم و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و
ﻣﻄﻤﱧ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﺴﻮزی ﻣﺴﺆوﻻن

ﻣﺼﺪاق

ﺗﻼش و اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﻣﺮدم و ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪن آنﻫﺎ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮری دوﻟﺖ و اﻇﻬﺎرات ﺧﻮب در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ

ﻻزﻣﻪ

ﯾﺎﻓ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻼج ﮐﺮدن آنﻫﺎ

ﻻزﻣﻪ

داﺷ ﻧﮕﺎه ﮐﻼن و دﯾﺪ وﺳﯿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی

راﻫﮑﺎر

ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﱰک ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﴍﯾﮏ در اﻣﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﯾﺎﻓ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺼﺪاق
ﺑﺨﺶﻫﺎ

وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ
وزارت ﮐﺸﺎورزی
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪهی ﺗﻼشﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی روی ﺗﻮﻟﯿﺪ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻓﻦآوران ﺧﻮب و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
درﺧﺸﺎن و دلﻫﺎی ﮔﺮم

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن ﴏﻓﻪﺟﻮﺋﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ در دوﻟﺖ

رﻓ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﴫف ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ

اﻫﺘ م ﺟﺪی آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ در ﻣﻌﺘﺪل و آرام
ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﺆﯾﺪ

ﺗﺄﮐﯿﺪ آﻗﺎی ﻣﻈﺎﻫﺮی و دﮐﱰ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﴏﻓﻪﺟﻮﺋﯽ

ﴐورت

ﻫﺮز رﻓ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮد وﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘ ن
اﺟﻼس ﺑﯿﻦاﳌﻠﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ داﺧﻠﯽ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

اﺳﺘﻔﺎده آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﴍﮐﺖﻫﺎ از ﭼﯿﻨﯽ،ﺑﻠﻮر
و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮب داﺧﻞ

ﻫﺪف

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺮﺷﻮر و
ﴍﮐﺖ ﺧﻮب ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﻧﻔﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺰام

ﴏف ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎ در ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رخ دادن اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ

ﻋﻠﻤﯽ
آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد

وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر

اﻟﺰاﻣﺎت

ﮐﺸﺎورزی

ﺷﺎﻫﺪ

ﻋﻠﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ و
اﻧﺠ د ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ رﻫﱪی

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر و ﻗﺎﻃﻊ رﻫﱪی ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎﺧﺘ ن اﺟﻼس ﺑﯿﻦاﳌﻠﯽ

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی

ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﮐﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺪودی
در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی

ارزﯾﺎﺑﯽ رﻫﱪی

ﮐﻤﱰ ﻧﺒﻮدن اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدیاز ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻪای

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﮐﺎر ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻮان،
ﻣﺆﻣﻦ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و واﻗﻌﺎً ﺟﻬﺎدی از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

اﻟﺰام

اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﮑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﻋﻠﺖ

ﻣﺼﺪاق

ارزش زﯾﺎد ﮐﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی درآﯾﻨﺪهی ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ
وﻧﺎم ﺑﺮدن دﻧﯿﺎازآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏاﻧﻘﻼب ﭘﺰﺷﮑﯽ

اﺳﺘﻔﺎدهاز ﺗﻮﻟﯿﺪاتﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺸﯽاز ﮐﺎرﻫﺎیﺻﻮﺗﯽ و اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽو
اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻣﻮﮐﺖﻧﺴﻮز

ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺷﻮر و
ﻫﯿﺠﺎن و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﯽ

 ۲از ۲

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ
ﭘﻴﻮﺳﺖ:1ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺗﻮرم در اواﺋﻞ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻚ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :2ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت اﻣﺮوز در ﺳﺎﻳﻪي ﺗﻼش ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و اﺳﻼﻣﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :3از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺸﻨﺞﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر
1382/06/05

ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺗﻮرم در
اواﺋﻞ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻚ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت اﻣﺮوز در
ﺳﺎﻳﻪي ﺗﻼش ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و اﺳﻼﻣﻲ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻬﻢ و دﺷﻮار ﺑﻮدن ﮐﻨﱰل رﺷﺪ ﺗﻮرم
و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای آن

ﭼﺎﻟﺶ

ﺧﺮاب ﮐﺮدن ذﻫﻦﻫﺎ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪی رﺷﺪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮرم

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮدن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ  ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﻓﻨﺎوری
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدن ﺗﻼشﻫﺎ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮرم
ﻟﺰوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ و
دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺟﺪی ﮐﺎرﻫﺎ

ﻣﺼﺪاق
ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ

وﻗﻮع ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد
اﺷﺎره ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﺎدوﯾﮏ

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪر ﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻨﺎوری ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ

ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﻮﻓﻖﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎد

ﻓﻘﺪان اﻧﮕﯿﺰهی ﻓﺮاوان و ﻋﻤﯿﻖ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ

ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر
رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ

از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺸﻨﺞﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
از ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

وﺟﻮد ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﯽﻣﻮرد در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل ﺳﺎﺧ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر و
دوری از ﻣﺠﺎدﻻت و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺨﺎﻃﺐ

زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
اﻓﴪده و ﺑﯿ رﺷﺪن ﻣﺮدم از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻨﻔﯽ در ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ،ﮐﺸﻮر وﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﻻرﻓ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ و ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﻋﮑﺲ اﯾﻦ رﺧﺪاد در ﻗﻀﯿﻪ دﯾﮕﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

زﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

دوﺳﺘﺎن ﺣﺎﴐ در دوﻟﺖ

 ۱از ۲

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :1دوري از ﻣﻮﺟﺒﺎت واﮔﺮاﻳﻲ و دﻟﺴﺮد ﺷﺪن ﻣﺮدم
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ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده دﺷﻤﻦ
از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ در ﺟﻨﮓﻫﺎی رواﻧﯽ

ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺄﮐﯿﺪ رﻫﱪی ﺑﺮ وﺟﻮد اﻣﺜﻠﻪی ﻓﺮاوان

ارزﯾﺎﺑﯽ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺆوﻻن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻣﺒﺎن و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ

اﻫﻤﯿﺖ دوﻟﺖ

ﻣﻮارد

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﺎﻫﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺶ ﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﻗﺮارﮔﺮﻓ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺰارش آﻗﺎی ﻣﻈﺎﻫﺮی
ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﱰ رﻫﱪی

ﻣﺼﺪاق

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن ﴎان ﺳﻪﻗﻮه

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت در ﭘﯿﭻ و
ﺧﻢ اﺟﺮاﺋﯿﺎت دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ

ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن و ﺧﻮاﺳ ﺟﺪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ

ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻌﻨﺎ

اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ

ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﻣﺼﺪاق ﻣﻬﻢ

ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺖ

ﺑﺮﺧﻮردارﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی

ﺗﺬﮐﺮ
ﴐورت

ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺆوﻻن

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ

زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻗﻮارهی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﻘﺮ و
ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻈﺎم

ﺷﺎﻫﺪ

رﯾﺨ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎی ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم

ﯾﺎﻓ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ،ﭘﺮداﺧ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آنﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

رﻧﺞ ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﻣﺴﺆوﻻن

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻧﺒﻮدن ﺣﺎﴐﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺒﻮدن ﻫﺌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺧﻮب

راهﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻧﺮﻓ روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﻌﻢ روزاﻓﺰون
ﻣﺴﺆوﻻن و ﺗﻈﺎﻫﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

دﯾﺪهﺷﺪن ﻣﻮاردی در ﻧﻮع اﻧﻌﮑﺎس
ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎ ،زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

درﺳﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺟ ع ﻣﺮﮐﺐ از
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ

ﻣﺼﺪاق

دوري از ﻣﻮﺟﺒﺎت واﮔﺮاﻳﻲ و دﻟﺴﺮد ﺷﺪن ﻣﺮدم

دو ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻏﻠﻂ
راهﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﻧﺎﻣﴩوع ﺑﻮدن وﺟﻮد و ﺗﴫﻓﺎت ﻣﺴﺆوﻻن
در ﺻﻮرت دﻧﺒﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﻮدن

اﺳﺘﻘﺮارﻋﺪاﻟﺖدرﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻪوﺳﯿﻠﻪیﻣﺒﺎرزهﻋﻠﯿﻪﻓﺴﺎدو
اﻓﺰونﻃﻠﺒﯽاﻧﺴﺎنﻫﺎیﻣﻔﺖﺧﻮاروﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻦ

ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺎم

اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻌﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﻣﺴﺆوﻻن

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﭙﺲ اﺟﺮای آن ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﻧﺒﻮد اﻗﺘﺪار ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ ﮐﺸﻮر

ﻣﻨﺰه ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻈﺎم از ﻫﻤﻪی ﻋﯿﻮب
و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم در رﻫﱪی ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ رﻫﱪی
ﺷﻨﺎﺧﺖ رﯾﺸﻪی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً از ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ

اداره ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب
ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮدن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺑﺎ ﻧﺸﺴ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و رﻫﺎﮐﺮدن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
وﺟﻮد ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻋﯿﻦ
وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺘﺪر در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﯾﺪه از ﻧﻈﺎم و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﻧﺪک ﭼﯿﺰی
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی دﯾﻨﯽ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﺟﻨﺎح و ﺿﺪﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم
در ﻋﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪود ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم

ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻨﺸﺄ

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻫﺮدو ﺟﻨﺎح

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ

دﻟﴪد ﺷﺪن ﻣﺮدم و اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ روی آنﻫﺎ

ﻫﺪف

زﯾﺮﺳﻮالﺑﺮدنﻣﺪﯾﺮﯾﺖو اﻗﺘﺪار ﻣﺪﯾﺮاﻧﻪ در ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﺪ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

ﺷﺎﻫﺪ

ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻓﺮاوان ﮐﺸﻮری ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ

ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻤﺮدن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﺻﻼح آنﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺣﻀﻮر در اﺟﺘ ﻋﺎت ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات
و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد

ﻋﻠﺖ

دﯾﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ,ﮐﺎر ,اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﻼش ﻧﻈﺎم
و آﺛﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﺬﮐﺮ

داﻧﺴ  ،ﺷﻨﯿﺪن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و اﻋﱰاضﻫﺎ
و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﮑﻢ ﮐﺮدنﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ

دﻟﯿﻞ

ﻻزﻣﻪ

ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و آﺑﺎدﮐﺮدن دﻧﯿﺎ

ﻋﻠﺖ

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﺮوی در ﻋﯿﻦ داﺷ دﻧﯿﺎی
وﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ واﺿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم

ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮردن دﻧﯿﺎی آﺑﺎد دور از ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ

دﻟﯿﻞ

رﺳﯿﺪن ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ ﺑﻪﺑﺨﺸﯽ ﻣﺤﺪودو ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
رﻓ ﺑﺪونﻋﺪاﻟﺖ رﺷﺪ –ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ –و درآﻣﺪﴎاﻧﻪ

وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺧﻮب ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺪار
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