ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈّﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در دﻳﺪار ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻓﺎرس
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ﴎآﻏﺎز ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻏﺮب
اﻫﻤﯿﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺻﻮرت دﻧﺒﺎل ﺷﺪن
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻧﺨﺒﮕﺎن آن زﻣﺎن

ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی
رﻫﱪﯾﺖ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﯿﺮزای دوم
در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎ اﺳﺘﻌامر اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺪاوم

وﺟﻮد ﻋﻠام و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻓﺎرس در دوران ﻣﴩوﻃﻪ،
ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از آن

وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﯿﺮزای دوم

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎب ﺟﻬﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺮدم ﻣﺠﺎﻫﺪ اﯾﺮان از اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻠﻢ

ﺷﺎﻫﺪ

ﭘﯿﴩو ﺑﻮدن ﺷﯿﺮاز در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻤﺘﺎز
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ

ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺪﯾﻦ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻋﺮﺻﻪی ﺟﻬﺎد

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌامر از ﻏﻔﻠﺖﻫﺎ و ﻃﻤﻊﻫﺎ
ﻋﺎمل ﺑﻮدن
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدن

اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎب ﻣﻦ اﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺤﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﺨﺎﺻﺔ اوﻟﯿﺎﺋﻪ

ﺑﺼﯿﺮت و ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

ﭘﯿﴩو ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﻓﺎرس

ﻣﺼﺪاق

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﯿﺎن رﺷﺎدتﻫﺎی ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ آنﻫﺎ

ﻣﻨﺸﺎ

ﺗﻼش زراﻧﺪوزان و ﻗﺪرمتﺪاران ﻋﺎمل ﺑﺮای اﺳﺎرت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻏﺼﺐ

ﺗﻮدﻫﻨﯽ ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ رژﯾﻢ در اﯾﺠﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺤﺮاف از دﯾﻦ در ﺷﯿﺮاز

ﺑﯿﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﺎرس و ﺷﯿﺮاز
در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب

ﻋﺮﺻﻪی ﺷﻬﺎدت

اﺛﺮ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮای دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ،و ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻓﺮدا

ﻣﺎﻧﻊ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﭘﺎی ﺣﺮف ﺣﻖ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت او اﻫﻤﯿﺖ دارد

ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ

اﻇﻬﺎر اﺧﻼص رﻫﱪی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺎرس و ﺷﯿﺮاز

دﻟﯿﻞ

متﺮﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﺼﺪاق

ﭼﻬﺎردهﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺷﻬﯿﺪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

ﺣﺮﺑﻪ
رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت

اﺳﺘﻔﺎده از روﺣﯿﻪی ادب و ﻫرن دوﺳﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ و ارادت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺮم
ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﴬت اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ و اﺧﻮاﻧﺶ)ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺳﯿﺎﺳﺖ رژﯾﻢ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺤﺮاف از اﺧﻼﻗﯿﺎت و دﯾﻦ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز

ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز

ﻣﻌﻨﺎ

ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓنت دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﺷﻮر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮدن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﻣﯿﺪان

ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻃﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دﺷﻤﻨﺎن
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
دﺳﺘﺎورد
اﻟﮕﻮ ﺷﺪن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان

ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻤﻼت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ دﺷﻤﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ

منﻮﻧﻪ

اﻟﮕﻮ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﺒﻮدن متﺠﯿﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در متﺎم ﺗﺎرﯾﺦ

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ

ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ،ﺑﯽرﺣﻤﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮدﺷﺎن

وﯾﮋﮔﯽ

ﺳﻼح ،ﭘﻮل ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ

اﺑﺰار ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﺟﺎن و ﻋﺰم و اﯾامن ﻣﺮدم

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮ ﺷﺪن اﯾﺮان

واﮐﻨﺶ دﺷﻤﻦ

ﺗﺮس از ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﯿﺮی از اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺪود زراﻧﺪوزان و ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ ﻋﺎمل ﺑﺎ ﺗﻮده ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﻣﺮدم

ﻣﺼﺪاق
ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ

ﻋﻠﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﴍط ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آوردن اﯾامن و ﻋﺰم و ﺟﺎن و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ

ﻫﺪف

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺎمل

ﺷﯿﻮه

ﮔامردن ﮐﺴﯽ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎ

آﺳﯿﺐ

ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﻋﻘﺒﻪای
از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ دارد ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪﻧﻬﺎﯾﯽ

ﭘﺎﯾامل منﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﻣﻨﺸﺄ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دوران اﺳﺘﻌامر

ﺷﺎﻫﺪ

 ۱از ۳

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈّﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در دﻳﺪار ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻓﺎرس
1390/02/03

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺸﺄ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﺎ اﻣﺮوز و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ

ﴍط

ﻋﺰم ،اﯾامن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺪاﮐﺎری

ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ

ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن ﭘﯿﺮوزی و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی

ﴐﺑﻪی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌامرﮔﺮان

واﻗﻌﯿﺖ

ﻋﺪم ﻋﻘﺐﮔﺮد ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم ومتﺎم ﻧﺸﺪن ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺬﮐﺮ

ﺑﺎﻻ رﻓنت اﺣﺘامل ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰم ،اﯾامن ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدن دﺷﻤﻦ

ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ در دو ،ﺳﻪ ﮐﺸﻮر و اداﻣﻪ و ﺗﻼش در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻼش اﺳﺘﻌامرﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻟﯿﺒﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

اداﻣﻪ ﺗﻼش در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺼﺪاق

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﻇﻠﻢ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم
ادﻋﺎی ﻣﺎ

ﻋﻠﺖ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮﺣﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﯾﻤﻦ

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر داﻧﺴنت ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻇﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺟﻌﻠﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﺮﺑﻪ دﺷﻤﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺼﺪاق
اﺳﺘﻌامرﮔﺮان

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺮﻣﺪﻋﺎی اروﭘﺎﯾﯽ

ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻤﻼت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ دﺷﻤﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ

اﺗﻬﺎم دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮدن ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ

ﻋﻠﺖ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﴫﯾﺢ آن

ﮔﻔنت ﴏﯾﺢ ﻧﻈﺮات و ﻧﱰﺳﯿﺪن از
اﺧﻢ ﻗﺪرتﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدن آن
ﺑﻪ ﺣﻖ داﻧﺴنت اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﴍط درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷنت
وﺿﻌﯿﺖ ،ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ او

ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن
ﻋﻠﺖ

ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ

ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻏﯿﻆ و ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪن ﻋﻘﺪهﻫﺎی ﻣﺮدم

اﺷﺘﺒﺎه داﻧﺴنت وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم

اﺷﺘﺒﺎه داﻧﺴنت ورود ﻧﯿﺮو از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﻣﺮدم

دﻟﯿﻞ

از دﺳﺖ رﻓنت زﻣﺎم ﮐﺎر

ﻋﻠﺖ

ﺧﯿﺎل ﺑﻮدن ﺗﺼﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﴎﮐﻮب

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺸﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

ﺑﺎزی دادن ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

اﺳﺘﻔﺎدهی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﴎوﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر
ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﻏﺰه و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدن روزاﻧﻪی آنﻫﺎ

ﺣامﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ

ﻣﺠﺮم داﻧﺴنت ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ ﻋﺎمل ،دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و
ﺷﺒﮑﻪی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ در ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ

دﻟﯿﻞ

اﺟﺎزه ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ

واﻗﻌﯿﺖ

ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی دادن ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ

وﻇﯿﻔﻪ

ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮدن دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

دﻟﯿﻞ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ و
ﴎﺷﺎر از ﻧﻔﺖ ﺑﻮدن آن

ﺗﺪاوم دﺧﺎﻟﺖ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪن دﺷﻤﻦ
وﺿﻌﯿﺖ

ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

ﺗﻼش ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﯿﻎ دﺷﻤﻦ و ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻓﺮود آﻣﺪن آن

دﻟﯿﻞ

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺨﺮهﮔﻮن ﻧﻈﺎم

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺷﮑﺎف
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﻄﺮح در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
و ﺧﺒﺎﺛﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺘﯿﻨﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺷﻤﻦ
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ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ

اﻟﻘﺎء اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻓﺮﻣﺎن رﻫﱪی

ﻣﻨﺸﺄ

ﮐﻤﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺸﺄ

ﺣﻘﯿﻘﺖ

دﻟﯿﻞ

ﺳﺴﺖ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدن ﺣﺮفﻫﺎی ﭘﺮﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ

ﻋﻠﺖ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻤﻼت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
دﺷﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺗﻼش در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ،
اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺑﻨﺎی ورود ﻧﺪاﺷنت ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿامت دوﻟﺖ
ﻣﮕﺮ در زﻣﺎن ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰرﮔﱰ

ﻣﻮﺿﻊ رﻫﱪی

ﺣامﯾﺖ رﻫﱪی و ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

ارزﺷﻤﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

دﻟﯿﻞ

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن رﻫﱪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر

ﻣﺼﺪاق

ورود رﻫﱪی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت

اﻗﺘﺪار دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺟﻨﺠﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ در ﻣﺴﺄﻟﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻮﺿﻊ رﻫﱪی

ﺗﻮﺻﯿﻪ رﻫﱪی

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ رﻫﱪی ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﻧﺤﺮاف در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی آرﻣﺎنﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﮑﻢ رﻫﱪی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن
در ﻣﯿﺪان ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻮر ،ﺑﺼﯿﺮت و ﻋﺰم راﺳﺦ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﻢ ﺷﺪن ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ در ﺻﻮرت رﻓنت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ

ﺗﺬﮐﺮ

ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﴍوع ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻫامن ﺳﺎل

ﻧﮑﺘﻪ

وﺟﻮد ﻧﻘﺾ در ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ،ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ و رؤﺳﺎی
ﻗﻮا ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓنت ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﻼک ﺑﻮدن ﮐﺎر ،ﺧﻂ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
و ﻧﻪ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﺷﺨﺺ در ﺣامﯾﺖ رﻫﱪی

ﻋﻠﺖ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰرﮔﱰ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ورود رﻫﱪی در ﻗﻀﯿﻪ اﺧﯿﺮ و اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻧﻈﺎﺋﺮ آن

واﮐﻨﺶ دﺷﻤﻦ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ،
ﺗﺮﯾﺒﻮندارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺗﻮپﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻠﻮغ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ

ﻫﺸﺪار رﻫﱪی

ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدن ﻋﻨﺎﴏ داﺧﻠﯽ و ﻣﺮدم دﻟﺴﻮز ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﻣﺼﺪاق

ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ و ﭘﻮچ

ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا

ﴍوع ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
وﻇﯿﻔﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺧﻮد و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آنﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدن ﮔﺮه در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
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