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اﻫﻤﯿﺖ

راه و ﻫﺪف ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

اﻟﮕﻮ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دﻧﯿﺎ

ﻣ ﺼﺪ ا ق

ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ در دﻧﯿﺎ

ﻫﺪف
Hﺪنﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻫﺪف ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﴩﻓﺖ

ﻋﺰت و اﻋﺘ:د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﯽ

ﻣ ﺼﺪ ا ق

ﺗﺮک ﻧﮑﺮدن آﺧﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭘﯿﴩﻓﺖ زﯾﺎد اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺰت ﻣﻠﯽ

ﻣ ﺼﺪ ا ق

اﻋﺘ:د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺸﺄ

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ،اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﯿﴩﻓﺖ اﯾﺮان در ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭘﯿﴩﻓﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﻼم

ﻋﻠﻢ و اﺧﱰاع
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

اﺑﺰار

ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری Hﺪن

ﻣﺤﻮر

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﺑﺰارﻫﺎی آن

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﻮب ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ اﺑﺰاری Hﺪن

ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ Hﺪن اﺳﻼﻣﯽ
اﻫﻤﯿﺖ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺑﯽPﺮی ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش در ادﺑﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺒﮏ ازدواج
ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ و ﻟﺒﺎس
اﻟﮕﻮی ﻣﴫف

ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﺘﺎر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده و...

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺎ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘ:ﻋﯽ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻋﻠﺖﻫﺎ و راهﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻼج

وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن

اﯾﺠﺎد ﮔﻔﺘ:ن در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘ:ﻋﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻓﻊ آﺳﯿﺐﻫﺎ
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اﻣﯿﺪ ،ﻋﺰم و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺮﺗﻼش در ﻣﯿﺪان
ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ۲۰ﺳﺎﻟﻪ

داراﯾﯽ ﻣﺎ

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

اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ

اﻧﻮاع ﻣﻮاﻧﻊ

ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ از ﻃﺮف دﺷﻤﻦ

ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻼش ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ،ﺑﺼﯿﺮت و اﯾ:ن ﻣﺮدم

Pﺮه

ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻠﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺎزی در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﺑﴩی

ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻃﺌﻪی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﻢ رﯾﺨ kآراﻣﺶ ﮐﺸﻮر
اﻟﺰاﻣﺎت

زﯾﺮﺑﻨﺎ

ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪه
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺻﺤﻨﻪ

زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن راهﻫﺎ و ...
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ،داﻧﺶ و ﻓﻦآوری

ﺗﻼش و ﺗﺤﺮک
ﻋﺰم راﺳﺦ و اﻣﯿﺪ
ﺳﺎزوﺑﺮگ
اﺻﻠﯽ

ﺻﱪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت

ﻣﻐﺮور ﻧﺸﺪن و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮدن از ﻣﮑﺮ دﺷﻤﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم

ﻻزﻣﻪ

ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺪاﻧﺴ kدﺷﻤﻦ

دﻟﯿﻞ

ورود دﺷﻤﻦ از راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر
روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر

ﻣﺼﺪاق

ﻣﻈﻬﺮ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

داﺷ kروﺣﯿﻪ ﻣﴫف ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ

ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوری ،ﺛﺮوت و ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ Hﺪن ﻣﺎدی ﻏﺮب
اﺷﮑﺎل

ﻣﺎﻧﻊ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت و ﺛﺮوت

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﻣﺎدی

ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد
اﻟﻘﺎی ﭘﯿﴩو ﺑﻮدن ﻋﻨﴫ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ
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