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ﻋﻠﺖ ﺗﻠﺨﯽ

ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(
و از ﺣﻮارﯾﯿﻦ اﻣﯿﺮاﳌﺆﻣﻨﯿﻦ )ع(
وﺟﻮد ﻋﻨﺎﴏی در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠ ﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭘﻠﯿﺪ،
ﻣﺘﺤﺠﺮ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و اﻧﺤﺮاﻓﯽ

ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺒﺮ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺪي

ﻋﺎﻣﻞ

ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺧﺒﯿﺚ اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم

ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ
و ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط

ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠ ﻧﺎن

ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺤﺮاف

ﴍک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺻﺪراﺳﻼم

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺒﻮر ا ﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی

ﭘﺎﺳﺦ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺒﯿﺚ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮدن زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و
ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای او

ﭘﺎﺳﺦ

وﺿﻌﯿﺖ

در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ ﭘﻮل ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ و اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و رﻫﺎﺷﺪن آن ﺑﻌﺪاز ﭼﻨﺪ روز

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﺪان

ﺗﻮﺳﻌﻪ روزﺑﻪروز آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

دﺧﺎﻟﺖ داﺷ دﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل اﯾﻦ  ۳۴ﺳﺎل

دﻟﯿﻞ

دﻓﻊ ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻼﺋﯽ از ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
دﻣﯿﺪه ﺷﺪن روح ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻠﺖ و اﻧﻘﻼب
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﻬﻤﱰ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺴﺎل از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻗﯿﺎم دﻧﯿﺎی اﺳﻼم از ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی
ﴍک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺸﻮد اﺑﺰار دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﯽ.آی.ای آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﻗﺪام از ﻃﺮق ﺳﯿﺎﺳﯽ
راﻫﮑﺎر

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻮاﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮ

اﻫﻤﯿﺖ

ﺳﮑﻮت ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دورهای در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺗﺬﮐﺮ

ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

دﻟﯿﻞ

اﻓﺘﺨﺎرات ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﯽروﻧﻖ ﮐﺮدن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧ آن

ﺳﮑﻮت ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺎﻣﯽ ﮐﻮردلﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪن از اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴎاﴎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﺷﻮر از اول ﻣﴩوﻃﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ در دوران ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻫ ن اول ﮐﺎر ﺑﻪ اﴏار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﻋﻠﺖ

اﺗﮑﺎء و ﻗﻮام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
و ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آرﻣﺎنﻫﺎ

ﻫﺪف

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ دﺷﻤﻦ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺴﺎل

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

دﻟﯿﻞ

ﻗﺮارداﺷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺗﻼشﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ
و راه ﭘﯿﻤﻮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آرﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ در ﮐﻤﱰ از  ۵۰روز ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

ﺮه

اﻫﻤﯿﺖ

ﴍﮐﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺜﯿﺮ و ﻋﻈﯿﻢ در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی

ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی
دﺷﻤﻦ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

 ۱از ۲

ﺑﻴﺎﻧﺎت در دﻳﺪار دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،راه اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ

ﺿ ﻧﺖ

ﴐورت رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﻮی آﺣﺎد ﻣﺮدم
در ﺳﺨﻨﺎن و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻮد

ﴐورت

ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺴﺎرت درﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺼﺪاق

ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣّﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﱰم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺰاﻣﺎت

ﺻﱪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ

ﻣﺼﺪاق

ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺴﺎرت ﮐﺸﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ۸۸

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎریﻫﺎ ،ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ و آزارﻫﺎ
ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﱰاض ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺷﺎﻫﺪ

ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺮادی در ﺣﻮادث اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ۸۸

ﻣﺼﺪاق

ﻫﺪف

ادای اﻣﺎﻧﺖ

ﻣﺆﯾﺪ

ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزﺷ ری آرا

آﯾﻪ »إن ﷲ ﯾﺄﻣﺮﮐﻢ ان ﺗﺆّدوا اﻻﻣﺎﻧﺎت اﻟﯽ اﻫﻠﻬﺎ«

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آراء
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻔﻆ آرا و ﺻﻨﺪوقﻫﺎ

دﻟﯿﻞ

ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد در ﻣﯿﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﺪان

ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﯿﻤﻪ اﻋﱰاض
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﻌﻨﺎ

ﺗﺤﻤﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد

ﴐورت

ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺼﺪاق

ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﻬﺪ ،ﺗﺪﯾﻦ ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ

اﺛﺮﮔﺬاری ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﻣﺠﺮﯾﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
اﺛﺮﮔﺬاری ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ از ﺳﻮی ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب

ﺷﻮاﻫﺪ

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎد و ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺠﺮﯾﺎن

ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ

اﻟﺰاﻣﺎت

ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺻﺎدق ،ﺧﺎﻟﺺ،
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر

دﻟﯿﻞ

دﯾﺪن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻧﻘﺶ داﺷ رأی ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ
ارزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ

اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﺮه

ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف واﻻی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
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