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ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻼﻗﺎت رﻫﱪی ﺑﺎ ﺟ)ﻋﺖ ﺟﻮان و ﭘﺮﺷﻮر
و ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎوه در ﻣﺎهﻫﻬﺎی اول اﻧﻘﻼب در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم ﭘﺎوه
و اوراﻣﺎﻧﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز
ﻣﺮدم ﭘﺎوه

»دﯾﻨﺪاری« و »روﺷﻨﻔﮑﺮی«

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری

ﻣﺼﺪاق

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﭙﺎهﭘﺎﺳﺪاران در اوراﻣﺎﻧﺎت و ﭘﺎوه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻧﮕﯿﺰه
ﺟﻮاﻧﺎن

ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼح ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺪاﻧﻘﻼب در ﭘﺎوه

اﻫﻤﯿﺖ

دور از ﺗﺼﻮر ﺑﻮدن آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺮد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﭘﺎوه

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺧﺎﺿﻊ ﺷﺪن ﭘﺎوه و اوراﻣﺎﻧﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺖ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺟﻮاﻧﺎن آن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻗﺒﻞ از ورود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل

ﴍﮐﺖ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم ﭘﺎوه در رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۵۸ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺪاﻧﻘﻼب
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺎوه
در دوران ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺟ)ﻋﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز

ﺗﺸﺨﯿﺺ و درک آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر در وﺳﻂ ﻣﯿﺪان

ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎ ،Xﻣﺠﺎﻫﺪ و روﺷﻨﻔﮑﺮ »ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﻗﺎدری«
روﺷﻨﻔﮑﺮﺑﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎوه و اوراﻣﺎﻧﺎت

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﭘﺎوه و اوراﻣﺎﻧﺎت
ﻣﺘﺪﯾﻦ ،آﮔﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎوه و اوراﻣﺎﻧﺎت

اﻫﻤﯿﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ و واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز

اﻗﺪام رﻫﱪی

ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ درﺳﺨdاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻫﺪف

راه ﺣﻞ

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺷﺘﻐﺎل

ﻋﻠﺖ

ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ و دﺧﺎﻟﺖ و ﴍاﮐﺖ آﻧﺎن
در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم

ﻣﻌﻨﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده

ﻋﻠﺖ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﻼم و آرﻣﺎنﻫﺎی آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﭘﯿﴩﻓﺖ
و ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان

ﻻزﻣﻪ

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ

ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎوه

ﺗﺪاوم و ﮔﺴﱰش آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺗﺪاوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺪاری و وﺟﻮد آﯾﻨﺪه ﺑﻬﱰ ﺑﺮای ﻣﺮدم
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راﻫﱪد دﺷﻤﻦ

اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺳﺎز و ﮐﺎﺳ hﺑﺨﺸﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﺑﯿﮑﺎری

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ »ﻣﺴﻠ)ﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺼﯿﺮت«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ »ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ«

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻀﺎﻋﻒ

آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﮑﺎن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺗﺬﮐﺮ

ادﻋﺎ ﻧﮑﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد در دﺳﺖ ﮔﺮﻓ hرﻫﱪی دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ

دﻟﯿﻞ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه و ﭘﯿﻤﻮدن آن
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاmﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ »اﻣﺖ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﻼﻣﯽ« در آﯾﻨﺪه

ﻋﻠﺖ

اﻟﮕﻮ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﺗﺠﻠﯽ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ

اﺑﺰار

داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ

ﺣﺮﺑﻪ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف

ﺗﺸﺨﯿﺺ و درک آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر در وﺳﻂ ﻣﯿﺪان
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ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اوﻟﯿﻦ روز
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ

ﻫﺪف

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ

دﻟﯿﻞ

ﺗﺸﺠﯿﻊ دﺷﻤﻦ در ﺻﻮرت ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم

ﻋﺪم ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم در ﻃﻮل ۳۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎجﺧﻮاﻫﯽ و
ﻓﺸﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﯾﮏ ﻗﺪم ﻫﻢ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﻋﻠﺖ

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﮑﱪان در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻗﯿﺎمﻫﺎ
و ﺑﯿﺪاریﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﯾﺠﺎد دﻋﻮا و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن اﺧﺘﻼف
ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮارد اﺷﱰاک و اﺗﺤﺎد

اﻫﻤﯿﺖ

داoﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل

ﻋﻠﺖ

اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻼش ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﺟﻬﺖ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

دﻟﯿﻞ

اﺷﱰاک در ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﻌﺎد ،ﻧﺒﻮتm ،ﺎز ،روزه و ﺣﺞ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ،آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ

ﻣﺼﺪاق

ﺣ)ﯾﺖ از ﺑﺮادران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ

دﺳﺘﺎورد

ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺮدم ﮐﺮد ﺳﻨﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻪ رﻫﱪی

در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻔﻬﻤﺪ mﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ

اﻫﻤﯿﺖ

وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ

