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ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم و دلﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ آﻧﺎن
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن

ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻗﺒﺎل ﻣﻠﺖ ﻣﺆﻣﻦ اﯾﺮان ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ

روزهداری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ و در ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل
روزهداری ﺑﺎ ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ روزهﺧﻮاری

راﻫﭙﯿامﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ روز ﻗﺪس اﻣﺴﺎل در ﴎﺗﺎﴎ ﮐﺸﻮر
و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠامن

ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺰءﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ
ﴩﻓﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
در ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣ ّ

ﻣﺼﺪاق
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻓﻄﺎریﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ
و ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ
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ﻫﺸﺪار رﻫﱪی

ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻼش دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻐﺮض
و ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ روزهﺧﻮاری و ﺑﯽدﯾﻨﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻی ﻫﻮا در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای زﻧﺪه ﮐﺮدن
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

منﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ

ﴩﻓﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
اﻓﻄﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣ ّ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﻄﺎریﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ
اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻓﻄﺎریﻫﺎی ﻣﱰﻓﺎﻧﻪ و ﭘُﺮﺧﺮج
آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻓﻄﺎر

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

اﻓﻄﺎری ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎم در ﻫﺘﻞﻫﺎ
و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﻄﺎری ﻧﺪارﻧﺪ

اﻓﻄﺎری دادن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮدانﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ

ﻫﺪف دﺷﻤﻦ

ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ

دور ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر از دﯾﻦ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠامن ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﯽﺧﱪی ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠامن

ﺟﻠﺴﺎت دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺤﺮﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺰار
ﺷﻬﺪا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺐﻫﺎی اﺣﯿﺎء

اﻋﺘﮑﺎف دﻫﻪی آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻃﺒﺎﺑﺖﻫﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﯾﺜﺎر و ﮔﺬﺷﺖ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
ﻣﺼﺪاق
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﯿﺪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﺰا
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺮوﺟﺎن اﺳﻼم ﺟﻌﻠﯽ

داﻏﺪار ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﻐﺪاد
ﺗﻬﺎﺟﻢﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﻨﮕﻼدش و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
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ﻋﻠﺖ

ﭘﺮورش ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
و دﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻋﻠﺖ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻮرﯾﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
وﺟﻮد آﺗﺶ ﺟﻨﮓ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ

مبﺒﺎران ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺼﺪاق
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻫﺪف دﺷﻤﻦ از اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ،
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﻠﻔﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﺑﯿﺖاﳌﺎل
ﻧﺎﻣﴩوع ،ﮔﻨﺎه و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎِی اﻧﻘﻼِب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ

ارزﯾﺎﺑﯽ رﻫﱪی از
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻤﻦ

آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺧﻮد ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪن ﺟﺮم ارﺑﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و رﻫﱪی ﺣﮑﯿامﻧﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﻪ در روز ﻗﺪس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن راﻫﭙﯿامﯾﯽ
ﻋﻈﯿﻢ را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﻋﻠﺖ

اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻫﺪاف ﺟﻨﺎﯾﺖآﻣﯿﺰﺷﺎن

دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻼن

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه اﺳﻼﻣﯽ
و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠامنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ

ﺗﺬﮐﺮ

ﻓﺮوﮐﺎﺳنت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﻄﻠﺐ ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ
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ﺟﱪان ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻨﺠﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﴎوﺻﺪا ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ را متﺎم ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﱰم و رؤﺳﺎی ﻣﺤﱰم دو ﻗﻮه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد
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درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﴩوع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﳌﺎل ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﺰل و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮﻧﺪ
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ﻫﺸﺪار

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

رﯾﺸﻪ

ﺗﺮوﯾﺞ اﴍاﻓﯽﮔﺮی ،اﴎاف و ﺗﺠﻤﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ
و اﻫامل

ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺑﯽاﻋﺘامدی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

دﻟﯿﻞ

ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻼن

ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺪﯾﺮان
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎک و ﺻﺎدق دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺮﻃﺮف منﻮدن ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﯿﺖاﳌﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻃﻌﻤﻪ از ﺑﯿﺖاﳌﺎل
و ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺖاﳌﺎل
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