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آﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳّﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﴬت زﻫﺮا )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ(؛
ارادت ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ دﺧﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﱪ اﻋﻈﻢ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺗﯽ دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻘﻴﻨﺎً رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎل از ﺑﺮﻛﺎت ﻓﺎﻃﻤﯽ ﴎﺷﺎر و ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛
و ﻧﺎم ﻣﺒﺎرك اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻳﺎد اﻳﺸﺎن ﺗﺄﺛريات ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﮕﺬارد.
وﯾﮋﮔﯽ

ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪی داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ

ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری

وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر ﻣﻠﺖ در ﺑﯿﺴﺖودوم ﺑﻬﻤﻦ
ﻋﺰم ﻣّﻠﯽ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ در ﺳﺎل  ۹۳ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر داﺷﺖ

ﻣﺼﺪاق

ﺣﻀﻮر ﻣﻠﺖ در راﻫﭙﯿامﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ارﺑﻌﯿﻦ

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎدی ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎرز و آﺷﻜﺎر ﺑﻮد

ﺗﺬﮐﺮ

ﺣﻀﻮر ﻣﻠﺖ در روز ﻗﺪس

ﻧﺘﯿﺠﻪ

در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی را اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد
ﭘﯿﴩﻓﺘﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ

ﻫﻢ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﺮای اﻣﺴﺎل
و ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ

ﭘﯿﴩﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻗﺘﺪار و ﻋﺰت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ
آرزوﻫﺎ

ﺟﻬﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
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اﯾامن و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
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ﻋﻠﺖ

وﯾﮋﮔﯽ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﴎﻓﺼﻞ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﴎﻓﺼﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮ

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ آرزوﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
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ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺤﺚ

اﻣﺴﺎل را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﮔﺴﱰدهی دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ داﻧﺴﺖ
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﴍط
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎ

ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺻﻤﯿامﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ

ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮑﺎری

دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دوﻟﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﱰ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ

ﻻزﻣﻪ

دوﻟﺖ ،ﻣﻠّﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ارزش و اﻫّﻤّﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯿﻬﺎی ﻣﻠّﺖ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﭙﺬﻳﺮد
ﻣّﻠﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﻛﺎرﻫﺎی او اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻛﻠﻤﻪ اﻋﺘامد ﻛﻨﺪ

وﻇﯿﻔﻪ
دوﻟﺖ و ﻣﺮدم

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن و دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﻴﴩﻓﺖ ﻫﻤﻪی ﻛﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.

