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 هک دارد اقتضائاتی اعظم پیامبر گرامی دخت و پیغمبر خاندان به ما مردم ارادت ؛)علیها اهللا سالم( زهرا حضرت شهادت ایّام با است مصادف سال آغاز�•
�.کرد خواهند رعایت یقیناً و کنند رعایت را اقتضائات این باید همه یقیناً

 و قدس روز در بهمن، ودوّمبیست روز در هم داد، نشان داشت وجود او براي که مشکالتی برخی تحمّل در هم را خود راسخ عزم ما ملّت 93 سال در�•
�.داد نشان و داد بُروز خود از را همّت این را، عزم این اربعین عظیم راهپیمایی در

 نیست، 93 سال مخصوص يتوصیه البتّه این. کردیم مشاهده آنجا در هم را پیشرفتها کرد، مشـاهده انسـان را جهادي مدیریّت که بخشـهایی آن در�•
 .است نیاز مورد ما ملّت براي روپیش سالهاي يهمه براي و امسال براي جهادي مدیریّت هم و ملّی عزم هم

- 

 ملّت، و دولت«
 »زبانیهم و همدلی

 94شعار سال 

�.است یافتنیدست هم آرزوها این يهمه که داریم عزیزمان ملّت براي بزرگی آرزوهاي 94 سال در�•
 ؛است واقعی معناي به علمی جهشهاي است؛ المللیبین و ايمنطقه عزّت و اقتدار است؛ اقتصادي پیشرفت سال، این در ملّت براي ما بزرگ آرزوهاي�•

�.است معنویّت و ایمان و است؛ اقتصادي و قضائی عدالت
 را آن آثار و است یافتنیدست است ما آرزوهاي جزو که را آنچه يهمه یقیناً بگیرد، شکل سو دو از] دولت و ملّت میان [ صـمیمانه همکاري این اگر�•

�.دید خواهند چشم به عزیزمان مردم
 ارهايک کارگزار که دولت به ملّت هم بپذیرد، بدرستی را ملّت هايتوانایی و اهمّیّت و ارزش و باشد داشته قبول کلمه واقعی معناي به را ملّت دولت،�•

�.کند اعتماد کلمه حقیقی معناي به است او
 شعار، این يکفّه دو هر و کند پیدا تحقّق عمل در شعار این امیدواریم. »زبانیهم و همدلی ملّت، و دولت: «کردم انتخاب امسال براي را شعار این من�•

 .کنندب عمل کلمه حقیقی معناي به شعار این به بتوانند خدمتگزار دولت همچنین و دانایمان، و بصیر شجاعت، با و همّت با ،بزرگ عزیز، ملّت یعنی

- 

 مرور سریع
 01/01/1394، 1394 سال آغاز مناسبت به نوروزي پیام
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واژگان کلیدي

بت پیام نوروزي به مناس
1394آغاز سال 

1394/01/01

عزم ملّی و 
مدیریّت 
جهادي 

پیشرفت 
اقتصادي 

عزّت 
منطقه اي و 

ی بین الملل

جهشهاي 
علمی 

عدالت 
قضائی و 
اقتصادي 

ایمان و 
معنویّت

ظرفیّت ملّت
ایران 

ظرفیّت 
سیاستهاي

نظام 

دولت و 
ملّت، 

همدلی و 
هم زبانی
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 1393 سال در ملی عزم بروز مظاهر
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 اقتصادي و قضائی عدالت�-4
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