ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﻣﺮدم ﮔﺮﻣﺴﺎر
1385/08/21

ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﭘﺮﺷﻮر
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاد در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻮارد

وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮب
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﮐﺎر
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﯾﮏ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻫ ﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
ﺟﺎری ﺷﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮ زﺑﺎِن ﻣﺮدم
ﺑﺎ درﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻔﺘ ن ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺷﺎﻫﺪ
اﻫﻤﯿﺖ
ﺮه

ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮری اﻫﻞ ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﺷﺎﺧﺺ اﻣﯿﺪ ،ﺗﻼش و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﺳﺎﺧ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﺗﺰﻟﺰل در ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر از اول اﻧﻘﻼب
ﺷﻌﺎرﻫﺎی داده ﺷﺪه درﺑﺎره ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﺼﺪاق

ﺷﻌﺎرﻫﺎی داده ﺷﺪه درﺑﺎره اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای
ﺷﻌﺎرﻫﺎی داده ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،آرﻣﺎنﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

اﺛﺮ

اﻣﯿﺪواری ﯾﮏ ﻣﻠﺖ

ﺷﺎﻫﺪ

وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب(
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺪردان زﺣ ت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر
دوری ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ از ﻓﺴﺎد ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮان ﻫﺎی دﻧﯿﺎ در دام ﻓﺴﺎد

ﻋﻠﺖ

ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ آﯾﻨﺪه

آﺳﯿﺐ

ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺗﻬﺎﻣﺎت

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺗﻔﺎوت ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺟﻮان ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
و ﺟﻮان اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﻧﯿﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن اﺗﻬﺎﻣﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن

وﺟﻮد ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ در دل و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮان ﻣﺎ
ﻋﻠﺖ

ﺗﺬﮐﺮ

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﯽﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ در ﺟﻮان ﻣﺎ
ﴍﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻗﴩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
ﺷﺐﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻋﺎ و ﺗﴬع

ﻣﻌﻨﺎ

ﴍﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺘﮑﺎف در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر در اﯾﺎم اﻋﺘﮑﺎف و دﻫﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

اﻫﻤﯿﺖ

دل در ﮔﺮو ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ

ﺷﺎﻫﺪ
ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺗﺼﻮر ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ﺑﻮدن ﺣﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺳﻄﺤﯽ و ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ

ﺷﯿﻮه و ﻣﻨﺶ ﻣﺮدﻣﯽ

ﻧﺮم و ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮدن دلﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن ﴍﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺘﮑﺎف در ﻃﻮل
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻮدن آن در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺒﻪﻫﺎ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدن ﴍﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
در ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺜﻞ اﻋﺘﮑﺎف در دﻧﯿﺎ

ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ
اﻣﺘﯿﺎزات و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺷﺎﻫﺪ

روی ﮐﺎر ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ

اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر ،ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
اوﺿﺎع در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر

اﻫﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺣﺎﴐ در ﻣﯿﺪان و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﻣﺘﯿﺎزات و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دوﻟﺖ

ﻣﻮراد

ﮔﺰارش رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره وﺿﻊ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

وﯾﮋﮔﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮرم
ﻣﻮارد

ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
اﻫﻞ ﮐﺎر و اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﺪﻣﺖ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺆﯾﺪ

اﻣﯿﺪواری ﻗﴩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

ﻣﻮارد

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر

ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﺑﻌﺎد

در دﺳﺖ داﺷ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

دﻧﺒﺎﻟﻪروی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر از ﺣﺮف ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﻋﺎﻣﻞ

اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﯾ ن و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺼﻒ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ،ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن اﮐ ﮔﺰارﺷﺎت آنﻫﺎ درﺑﺎره اوﺿﺎع اﯾﺮان

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد

اﻗﺘﺪار ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻠﺖ
رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻻ آﻣﺪن رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮدن وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘ ﻋﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن
ﻋﺎﻣﻞ

 ۱از ۳

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﻣﺮدم ﮔﺮﻣﺴﺎر
1385/08/21

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( در ﮐﺸﻮر
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻫ ﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻄﻠﻮب وﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
ﺟﺎری ﺷﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ زﺑﺎِن ﻣﺮدم
اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻔﺘ ن ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب(
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺪردان زﺣ ت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر
وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﴎﮐﺎر ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر

ﺷﺎﻫﺪ

اﻣﯿﺪواری ﻗﴩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻋﻠﺖ

اﺣﺴﺎس ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﮑﻼت

ﻣﺼﺪاق
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻗﺘﺪار ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻠﺖ
رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر ،ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
اوﺿﺎع در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺎﻻ آﻣﺪن رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ

ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮدن وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺮدم
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺮه

ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺧﻮد ﻣﺮدم

ﺷﺎﻫﺪ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﴎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﺮه

اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﻓﺴﺎد اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺰو ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض

ﻣﺆﯾﺪ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪن ﻓﺴﺎد اداری ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
در اﻣﺎﻧﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻌﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دو ﮔﺎﻧﻪ و ﺷﻌﺎر ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮدم
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای

ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮلﮐﻨﻨﺪ دوﻟﺖ
در ﺣﺎل ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف اﺳﺖ

ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺻﱪ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﺼﺪاق
ﻣﺸﮑﻼت

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ
آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری

ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺎت ﺧﻮب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل

واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

ﻧﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺎت ﺧﻮب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺆﯾﺪ
ﻣﺼﺪاق

اﻣﯿﺪواری و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨ اﻋﺘ د ﻣﺮدم در اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺎرﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﻋﺪم ﺛﺮوت اﻧﺪوزی آنﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ رﻫﱪی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎ
و ﻣﻠﺖﻫﺎ در اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﯾﺎد ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ وﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎ

ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدش

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﺎ

ﻣﻌﻨﺎ

اﯾﺠﺎد دو دﺳﺘﮕﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن ﺷﻌﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻧﺰدﯾﮑﯽ دلﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺑﻌﺎد

اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ
ﮔﻼﯾﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﻣﻮﺿﻊ رﻫﱪی

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﺞ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓ ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺑﺰرﮔﻨ ﯾﯽ اﯾﺮادات
ﻫﺸﺪار رﻫﱪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ

ﻫﺪف

اﺳﺘﻔﺎده دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺷﮑﺴ ارزشﻫﺎی ﻣﻠﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺎم و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و رد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آزادی ﺑﯿﺎن

واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم

ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﺛﺮ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ

ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ

ﺣﻖ دادن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻣﺼﺪاق

ﭼﺎﻟﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘ ﻋﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن
ﻋﺎﻣﻞ

ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﺪدﻫﻨﯽ و ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﻪ
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اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( در ﮐﺸﻮر
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﻫ ﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻄﻠﻮب وﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
ﺟﺎری ﺷﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ زﺑﺎِن ﻣﺮدم
اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻔﺘ ن ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب(
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺪردان زﺣ ت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر
وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﺎﻫﺪ

ﴎﮐﺎر ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر
اﻣﯿﺪواری ﻗﴩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
اﻗﺘﺪار ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻠﺖ
رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر ،ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
اوﺿﺎع در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺎﻻ آﻣﺪن رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮدن وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺮدم
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺼﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ آنﻫﺎ

ورود ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﺪه ای از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم

ﺷﺎﻫﺪ

ادﻋﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻓﺮادی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﴐﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره آﻧﻬﺎ

ﻣﻨﺸﺄ

ﭘﺎﺳﺦ رﻫﱪی

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺳﻠﻄﻪ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن و ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺑﻄﻼن

ﺗﻔﺎوت آﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ  ۱۰ ،۱۵ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﺗﺬﮐﺮ

دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷ دﺷﻤﻦ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ

ﺗﺤﻮل در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎن

ﻮﻧﻪ

ﺑﺮ ﴎ ﮐﺎر اﻣﺪن دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘ ﻋﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﺰﻟﺰل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن

ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺳﻠﺐ اﻧﺪوه و ﺗﺮس از اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ

ﻣﺆﯾﺪ

ﻣﻌﻨﺎ

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در راه ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺼﺪاق راه

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ

ﭘﺎﻓﺸﺎری در راه ﺧﺪا وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﯿﺪاری ،اﺗﺤﺎد و ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻟﻬﺎی ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮑﺮ
اﻋﺘ د ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﮑﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪن ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻗﺪرت اﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎ

ان اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﺗﺘﻨﺰل
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﳌﻼﺋﮑﺔ اﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮا و ﻻ ﺗﺤﺰﻧﻮا
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف

ﻋﺎﻣﻞ

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در راه ﺧﺪا

ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﻟﻬﯽ
ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻓﻀﻠﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺸﯿﺪن ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در راه ﺧﺪا در آﯾﻨﺪه
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