ﺑﻴﺎﻧﺎت دردﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
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واﺟﺐ ﻗﻄﻌﯽ و ﴍﻋﯽ ﺑﻮدن ادای اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﺳﺆال ﻮدن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از دورهی ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪی اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ

ﮔﺬرا ﺑﻮدن ﻫﻤﻪی ﺣﻮادث ﻋﺎ

ﮔﺬرا ﺑﻮدن دورهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮔﺬرا ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن

ﺛﺒﺖ ﺷﺪن ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ
و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻟﻬﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬرا ﺑﻮدن دورهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﻣﺆﯾﺪ

ﻗﯿﺐ َﻋﺘﯿﺪ«
»ﻣﺎ ﯾَﻠ ِﻔ ُﻆ ِﻣﻦ ﻗَﻮ ٍل اِﻻ ﻟَﺪَﯾ ِﻪ َر ٌ
ﺳﻮرهى ق ،آﯾﻪى ۱۸

ﻣﺆﯾﺪ

ﺜﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺒﺰه ﺑﻬﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﮔﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﯿﺰ
»ﻓَﺎَﺻﺒَ َﺢ ﻫَﺸﯿ ً ﺗ َﺬرو ُه اﻟﺮِﯾﺢ« ﺳﻮرهى ﮐﻬﻒ ،ﺑﺨﴙ از آﯾﻪى ۴۵

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻔﻬﻤﯿﺪن ﮔﺬرا ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﻮاﻧﯽ

ﻋﻠﺖ

ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ادای اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ادای اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﱰم در ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺼﺪاق
ادای اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﱪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
ادای اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ

اﻟﺰام

ادا ﮐﺮدن اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش
ﻣﺆﯾﺪ

ﷲ ﯾَﺄ ُﻣ ُﺮﮐُﻢ ا َن ﺗ ُ َﺆ ُدوا اﻻ ِ
َﻣﺎﻧﺖ اِﱃ ا َﻫﻠِﻬﺎ«
»اِ َن َ
ﺳﻮرهى ﻧﺴﺎء ،ﺑﺨﴙ از آﯾﻪى۵۸

راﻫﮑﺎر

ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن در ﺣﺪ وﺳﻊ و ﺗﻮان

 ۱از ۳

ﺑﻴﺎﻧﺎت دردﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
1393/03/04

ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺒﺎرزه
اﻫﻤﯿﺖ
ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺒﺎرزه

ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻫﻤﻪی آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺒﺎرزه

ﻣﺼﺪاق

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدم ،اﻣﺎم ،ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ

از دﺳﺖ رﻓ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮﺻﺖ در ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﺮان در دﻧﯿﺎ

ﻣﺼﺪاق

اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده در ﺷ ل آﻓﺮﯾﻘﺎ

از ﺑﯿﻦ رﻓ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ و ﺑﺮاق ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪن اوﺿﺎع در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی

ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺒﺎرزه ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ

ﴐورت

ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه

ﻋﻠﺖ

ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدن از دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دزدان ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﴩ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد

اﻟﺰام

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ داﺷ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﭘﯿﺪاﯾﺶ
و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم در ﻫﻤﻪی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﻼش ﻗﻮای ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻋﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﻬﺪم ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﴩی و ﺪن ﺑﴩی ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ

وﻇﯿﻔﻪﻣﺎ

ﻗﻮی ﻮدن ﺧﻮد و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮای ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻋﺎ

ﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻬﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﯿﻄﺎن در دﻧﯿﺎ

ﻻزﻣﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺎری دﺷﻮار

ﻻزﻣﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮداﺷ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

وارد ﻧﺒﻮدن ﺷﺒﻬﻪی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺼﺪاقﻣﺸﺎﺑﻪ

ﻟﺰوم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی درﯾﺎﯾﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ
دزدان درﯾﺎﯾﯽ

ﭼﺎﻟﺶ

اﻋﱰاف ﻧﮑﺮدن دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راه ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﻮد

ﺷﺎﻫﺪ

اﮔﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯽرﺳﯿﺪ

ﻣﺆﯾﺪ

َﺒﺖ َو ا َﻧ َﺰ َل َﻋﻠَﯿﻨَﺎ اﻟﻨَﴫ« ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪى ۵۶
ﷲ ِﺻﺪﻗَﻨﺎ ا َﻧ َﺰ َل ِﺑ َﻌ ُﺪ ِوﻧَﺎ اﻟﮑ َ
»ﻓَﻠَ َرأَى ُ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺻﺪق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﴩ
ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﴩ

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
وﯾﮋﮔﯽ
ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﴩ

ﻣﻨﺸﺄ

ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮل ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﻋﺰت و اﺧﻼق
ﻧﺪاﺷ اﺧﻼق

ﻫﺪف

ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﺳﺎزش ،ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻃﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زورﮔﻮﯾﺎن

ارزﯾﺎﺑﯽ

دروغﮔﻮ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ

ﭘﺎﺳﺦ

ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﴍﯾﻒ
و اﺣﱰام ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﴩ و ﺳﻼﻣﺖ

ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭼﻬﺮهی ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﴩ از ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ

ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﴩ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪن

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﴩ
ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دادن آن

ادارهی ﮐﺸﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﺗﻘﻨﯿﻦ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺎرﺟﯽ

ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻘﻨﯿﻦ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در اﺟﺮا
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن

ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ،در ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از زﯾﺮ ﺑﺨﺘﮏ اﺳﺘﻌ ر و اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری

 ۲از ۳

ﺑﻴﺎﻧﺎت دردﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
1393/03/04
دوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت

ﻻزﻣﻪ

اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺑﻪ دور از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر

وﯾﮋﮔﯽ

اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ

وﯾﮋﮔﯽ

ﻗﺪم ﺑﻠﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻠﻢ

ﻣﺴﺌﻮل

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ در دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

اﻫﻤﯿﺖ

ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣ ﯾﺖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ  ،ﻣﺠﻠﺲ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﭘﺎﺳﺦ

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ

اﻟﺰام

دﻧﺒﺎل ﺷﺪن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮر
ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﺼﺪاق

ﺗﻘﻨﯿﻦ
ﻻزﻣﻪ

ﻧﻈﺎرت

ﻣﺼﺪاق

ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت از درون ﮐﺸﻮر در ﻋﯿﻦ دﻓﺎع ﺻﻤﯿﻤﯽ و واﻗﻌﯽ از ﻣﺒﺘﮑﺮان و
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب راه درﺳﺖ و اﻗﺪام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﺋﺖ

ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺣﺬف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﻣﺘﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻋﺪم اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻼج دﺷﻮار

ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺸﻮر
اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺸﻮر
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺼﺪاق

ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ

اﻟﺰام

اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻼم و ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎورﻫﺎ ،آداب ،اﺧﻼق و ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪن از ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
آﻏﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی ﻋﻠﻢ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری و ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ ﮐﻬﻨﺴﺎل،
ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن

ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ
در ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل ده دوازده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻻزﻣﻪ

ﴎﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺪن آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ

اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻠﯽ
و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﺰت و ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻠﻢ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮزادان
و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﺗﻮان

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻮان
راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
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