ﺑﻴﺎﻧﺎت در دﻳﺪار ﻣﺮدم ﻗﻢ
1392/10/19
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮدم ﻗﻢ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم ﻗﻢ در دوران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب،
دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺣﻮادث ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ

اﻫﻤﯿﺖ
 ۱۹دی

دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮر ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن و درس ﮔﺮﻓنت

ﻣﻨﺸﺄ

ﻧﴫت اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﴍاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﯿﺪی

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﴫت در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾامن درﺳﺖ ،اﯾامن راﺳﺦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ،اﻗﺪام و اﺳﺘﻤﺮار

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﺼﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
و ﻧﺸﺴنت ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺎﴏه اﻗﺘﺼﺎدی

مثﺮه

آﺷﮑﺎر و ﻣﺪﻟﻞ ﺷﺪن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

ﻇﻬﻮر ﻧﺼﺮت اﻟﻬﻲ در ﺣﺎدﺛﻪ  19دي

ﻋﻠﺖ

آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺮدم ﻗﻢ در ﺣﻮادث ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه

ﺷﺎﻫﺪ

ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﻣﻌﺎﴏ

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﻨﺤﴫ ﻧﺒﻮدن ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم ﻗﻢ ﺑﻪ روز  ۱۹دی
در ﻋﯿﻦ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ روز

مثﺮه

ﻗﻢ ،منﺎد ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ و اﺳﻼم

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ روز  ۱۹دی
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﺘﻔﮑﺮان در ﻃﻮل ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎرهی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ،
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﻣﺮدم و ﺣﻮادث ﻗﻢ

ﻣﺆﯾﺪ

ﻓﺎﻧﺘﻘﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟّﺬﯾﻦ اﺟﺮﻣﻮا و ﮐﺎن ﺣﻘﺎً ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻧﴫ اﳌﺆﻣﻨﯿﻦ

ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺎﺑﻪ

َﻋﻠَﻴ ِﻪ َﺣﻘٍّﺎ ِﰱ اﻟﺘﱠﻮرا ِة َو اﻻِﻧﺠﻴﻞِ َو اﻟﻘُﺮءان

وﯾﮋﮔﯽ

وﻗﻮع ﻧﴫت اﻟﻬﯽ در ﻫﻨﮕﺎم رخ دادن ﻣﺒﺎرزهی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯿﺎن
دﺷﻤﻦِ ﺟﺒﻬﻪ اﯾامن و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ

اﻫﻤﯿﺖ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ دﺷﻤﻦِ ﺟﺒﻬﻪ اﯾامن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻇﺎﻫﺮی و
ﴎﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﻗﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ

ﺷﺎﻫﺪ

اﺛﺮﮔﺬاری ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۹دی و ﺑﺮﮐﺖ آن در ﴍاﯾﻂ ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ روزﻧﻪ اﻣﯿﺪ

دﻓﺎع اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم از اﻣﺎم

ﻋﻠﺖ

دﻓﺎع اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم از ﺣﻘﯿﻘﺖ
دﻓﺎع اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم از ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت

اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮدم

اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮدم

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺧﯿﺰش ﺑﺰرگ ﻋﻤﻮﻣﯽ و متﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺒﺎرزات و اﻋﱰاﺿﺎت

ﻧﴫت ﻧﯿﺎﻓنت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾامن ﺿﻌﯿﻒ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﴫت ﻧﯿﺎﻓنت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾامن ﻏﻠﻂ

ﻣﻌﻨﺎ

ﻧﴫت ﻧﯿﺎﻓنت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾامن ﺑﺪون ﺑﺼﯿﺮت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﺣﻮادث ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺧﻮدﺷﺎن

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺼﯿﺮت

اﯾامن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮد
ﻧﺪاﺷنت ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷنت ﭼﺸﻢ

ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷنت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
منﻮﻧﻪ

ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﯾامن درﺳﺖ و ﺑﺼﯿﺮت در ﻋﻤﻞ

دﻟﯿﻞ

داﺷنت راﻫﻨامﯾﯽ ﺻﺎدق ،ﺧﺒﯿﺮ ،ﻓﻘﯿﻪ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن و ﺑﺮﯾﺪه از
ﻣﻄﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﺷﺨﺼﯽ

درس ﮔﺮﻓنت ﻣﻠﺖ از ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﻮتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﻋﺪم ﺗﻮﻫﻢ اﻧﴫاف دﺷﻤﻦ از دﺷﻤﻨﯽ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی او

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺷﻤﻦ و ﺟﺒﻬﻪ او و ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓنت ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی او

مثﺮه

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن ﻫﺪف ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﺪاف

ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
در ﮐﻨﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺮون

دﻟﯿﻞ

اﻣﮑﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫامﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺪادادی ﻧﻬﺎده ﺷﺪه در ﻣﻠﺖ ﻣﺆﻣﻦ اﯾﺮان

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﴍاﯾﻄﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ  ۸ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺼﺪاق ﺑﺼﯿﺮت

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی اﺳﻼم
ﺳﻌﺎدت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﴩ
ﭘﯿﴩﻓﺖ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی

ﻣﻨﺸﺄ

ﻧﺸﻨﺎﺧنت و ﺑﺪﺷﻨﺎﺧنت ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن

ارزﯾﺎﺑﯽ

اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن

واﻗﻌﯿﺖ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﺎﻻ ﻧﱪدن دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه دﺷﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﴍ او و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ
ﴍط

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر
اﻋﺘامد ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻣﺬاﻛﺮات ﻫﺴﺘﻪاي

مثﺮه

ﻟﺤﻦﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﺼﺪاق

ﺑﺮوز ﮐﯿﻨﻪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫامﻧﻨﺪ ﺳﯽﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﺼﺪاق

ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪن دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺗﴫﯾﺢ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ اﺑﺮاز ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﺎرو ﭘﻮد ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ آن

ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ

اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻓﮑﺮ ،اﯾامن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی ،ﻣﻌﻨﻮی ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺧﻮاﺳنت ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی ،ﻣﻌﻨﻮی ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد از ﺧﺪا

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻋﺒﻮر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل از ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف

