ﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌ ّ
1392/03/14
ﺣﻮادث ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ۴۲

ﻣﺼﺪاق

ﻣﻮارد

ﴐب و ﺟﺮح ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ
اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر آﯾﺖﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان و اﻫﺎﻧﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری

ﺣﺎدﺛﻪ  15ﺧﺮداد 1342

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺎل  ۴۱و اواﯾﻞ  ۴۲ﻗﺒﻞ از  ۱۵ﺧﺮداد

ﻋﻠﺖ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮدن از اوج و ﻧﺸﺎط ﻧﻬﻀﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎل ۴۱و آﻏﺎز۴۲

دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم)ره( در ﭘﯽ ﺳﺨ اﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﻣﻮج ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ
در  ۱۵ﺧﺮداد و ﴎﮐﻮب اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ

ﻧﺸﺎن داﺷ ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۵ﺧﺮداد از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ

ﴐورت

ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻧﻬﻀﺖ در ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﴩوﻃﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم

ﻋﺪم اﻋﱰاض ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣ ﻧﻪ ﻣﺮدم

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺻﺤﻨﻪ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺒﺎر و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﻼب ،ﻋﻠ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻊ

دﻟﯿﻞ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم از ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ
و دوﻟﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ

دﻟﯿﻞ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم از ﻃﺮف ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎ

دﻟﯿﻞ

ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم
ﮐﻮر و ﺑﯽﻫﺪف داﻧﺴ ﺣﺮﮐﺖ  ۱۵ﺧﺮداد
اﻓﺮاﻃﯽ داﻧﺴ ﺣﺮﮐﺖ  ۱۵ﺧﺮداد

ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﺎم)ره(
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﺼﺪاق ﺑﻮدن اﻣﺎم ﺑﺮای آﯾﻪ ﴍﯾﻔﻪ »اﻟّﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ اﻟّﻨﺎس اّن اﻟّﻨﺎس ﻗﺪ ﺟﻤﻌﻮا ﻟﻜﻢ
ﻓﺎﺧﺸﻮﻫﻢ ﻓﺰادﻫﻢ ا ﺎﻧﺎ و ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺴﺒﻨﺎ ﷲ و ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ«

ﻧﺸﺎﻧﻪ

اﻋﺘﻘﺎد و ادای ﺑﺎ ﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ آﯾﻪ
»ﺣﺴﺒﻨﺎ ﷲ و ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ« از ﻃﺮف اﻣﺎم )ره(

ﺮه

ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﻋﺪه اﻟﻬﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا

ﻣﻨﺸﺄ

ﻣﻨﺸﺄ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدم

ﻮﻧﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ

ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن اﯾ ن ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم)ره(

ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺑﺼﯿﺮت ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺮه

ﻣﺮدم ،ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ در ﭼﺸﻢ اﻣﺎم)ره(

ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ

دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ،ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺰد اﻣﺎم)ره(

دﻟﯿﻞ

زﻧﺪه ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ و »ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ« در ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم )ره(

اﺛﺮ

ﺗﻌﻠﯿﻢ »ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ« ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان

ﴐورت

ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ »ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻟﻘﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺴﻠﻂ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮی »ان ﺗﻨﴫوا ﷲ ﯾﻨﴫﮐﻢ«

ﺑﺎورﻫﺎي اﻣﺎم)ره(
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ اﯾ ن ﻋﻤﯿﻖ ،ﻫﻮش و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﻋﺘﻘﺎد اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺻﻮرت داﺷ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻻﯾﻖ

ﻣﻮارد

ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﻮﻧﻪ

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم)ره( در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ
در ﺳﺎل  ۴۲ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺗﻬﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا در ﺳﺎل  ۵۷ﺑﺎ اﻋﺘ دﺑﻪﻧﻔﺲ

ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اداره ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺪاق

ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ

ﺑﺎور و اﻋﺘ د ﺑﻪ ﺧﻮد

دﻟﯿﻞ

ﯾﺄس ﻣﻠﺖﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن از ﻋﻤﻞ

ﻣﺼﺪاق

ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ و اﻗﺘﺼﺎد

اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ

ﴍط
ﺷﺎﻫﺪ

ﺮه

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺴ در ﻣﻠﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام و ﺣﺮﮐﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪانﻫﺎ

 ۱از ۳

ﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌ ّ
1392/03/14
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻣﺎم)ره( در آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻣﺎم)ره( در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

آﺛﺎر

ﻣﻮارد

ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻣﺎم)ره( در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻣﺎم)ره( د رﺣﻮادث ﺑﻬﻤﻦ ۵۷
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻣﺎم)ره( در ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎور در ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ،
اﻗﺪامﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﺎم)ره(

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ در رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺎور

اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﮑﯿﻪ اﻣﺎم)ره( ﺑﺮ اﺻﻮل ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﴩوی

ﻣﺆﯾﺪ

ﺑﯿﺎﻧﺎت و وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی اﻣﺎم)ره(

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺴﮏ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻣﺎم)ره( ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷ اﺻﻮل او

ﻗﺪرتﮔﯿﺮی اﻣﺎم در اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﴏﯾﺢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

ﺮه

ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪن ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﻓﴪدﮔﯽ ،ﺗﺮدﯾﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ
در اﻣﺎم)ره( ﺗﺎ روزﻫﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺎورﻫﺎي اﻣﺎم)ره(
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان

اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺮدﯾﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﺳﻦ ﭘﯿﺮی

ﺷﺎﻫﺪ

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی اﻣﺎم)ره( در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ

دﻟﯿﻞ

زﻧﺪه ﺑﻮدن روح و ﺟﻮان ﺑﻮدن دل اﻣﺎم

ﻣﻨﺸﺄ

و ان ﻟﻮ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﻋﲆ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ ﻻﺳﻘﻴﻨﺎﻫﻢ ﻣﺎء ﻏﺪﻗﺎ
اّن اﻟّﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑّﻨﺎ ﷲ ﺛّﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﺗﺘﻨّﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﻣﯿﺪ

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎورﻫﺎی اﻣﺎم)ره( ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻣﻨﺸﺄ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﺎت ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎی اﻣﺎم )ره(

ﺮه

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓ وﺿﻊ ﻣﺮدم از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل

ﻣﻌﻨﺎ

اﺻﻼح راه ،ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﻧﻘﺸﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﮑﻤﺮان ﻓﺎﺳﺪ ﺧﺎﺋﻦ و ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ ﻏﺮق در ﺷﻬﻮات ﺑﻪ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺧﺒﯿﺚ واﺑﺴﺘﻪ و ﻃ ع ﭘﺴﺖ ﻓﺮودﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم

ﻣﻮارد

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻗﻀﺎوت ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ

ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج رﺳﯿﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول اﻧﻘﻼب
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﮔﺴﱰده ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوران ﻃﺎﻏﻮت
و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن راه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮب

وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻠﺖ

اداﻣﻪ راه ﺑﺎ درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓ ﺑﺎورﻫﺎی اﻣﺎم)ره(

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ رأی ﻣﺮدم
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ

ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ راه و اﺻﻮل اﻣﺎم)ره(

ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ

اﺻﻮل

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

اﺻﻮل

ﻣﺮدﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﴍاﻓﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن
دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ
ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ
ﺑﺮادری ﺑﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠ ن
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺎﳌﺎن

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

ﻧﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺑﺎﺣﻪﮔﺮی
ﻧﻔﯽ ﺟﻬﻮد و ﺗﺤﺠﺮ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

اﺻﻮل

اﻗﺘﺼﺎد

اﺻﻮل

ﻧﻔﯽ رﯾﺎﮐﺎری در ﺴﮏ ﺑﻪ دﯾﻦ
دﻓﺎع ﻗﺎﻃﻊ از اﺧﻼق و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

دﻓﺎع از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و اﺣﱰام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪن در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻘﻼل در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠ ن

 ۲از ۳

ﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌ ّ
1392/03/14

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻈﻬﺮﺧﺪا ﺑﺎوری

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻈﻬﺮ ﺳﻪ ﺑﺎور اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺮدم و ﺧﺪا

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ

اﯾﺠﺎد ﺣ ﺳﻪ و ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

دﻟﯿﻞ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ،ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎوری
دﺧﺎﻟﺖ در ﴎﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رأی دادن ،ﻣﻈﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎوری

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻌﻨﺎی ﺣ ﺳﻪ

اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

رأی ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد ،رأی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

واﻗﻌﯿﺖ

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺷﯿﻮه

دﻟﯿﻞ

ﻧﺸﺎن داﺷ از ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺸﺎن داﺷ از اﻋﺘ د ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺼﺪاق

اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺷﻮر ۸۸

ﻫﺪف

ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم

ﴎد ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ و ﻧﴩ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ادﻋﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﺼﺪاق

ادﻋﺎی ﻋﺪم آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ادﻋﺎی ﻋﺪم ﻣﴩوﻋﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم

ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻨﺸﺄ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن  ۹دی و  ۲۲ﺑﻬﻤﻦﻫﺎ دراﯾﻦ  ۳۴ﺳﺎل
ﻣﺼﺪاق
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﴍط
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ از ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺰم و ﻧﯿﺖ
ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن آﯾﻨﺪه ﭘﺮﺗﻼش و اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ

ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﺎوی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﮑﺮار ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽﻫﺎ از ﻃﺮف ﺣﻨﺠﺮهﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯽﺗﻘﻮا

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﯿﺎه ﺎﯾﯽ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ
ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻧﮑﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروز دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﯾﺠﺎد ﻫﺰاران زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

دﻟﯿﻞ

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﴍوع از ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﺼﺪاق

ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت

اﻟﺰاﻣﺎت

در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻊ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺼﺪاق

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در ﮐﺸﻮر

وﻋﺪه دادن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و دراﯾﺖ و ارﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم

در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ ارﮐﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﴍط

ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻪ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن

ﭘﯿﺶرﻓ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺛﺒﺎت ﻗﺪم در ﻣﯿﺪان
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد

ﺗﻌﻬﺪات
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ

ﭘﺮداﺧ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر
ﭘﺮداﺧ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

ﴐورت

اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﯿﺪان ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزی
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺎز ﮔﺬاﺷ دﺳﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻣﻨﺸﺄﮔﯿﺮی ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دﺷﻤﻦ از »ﺑﻮدن« ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﻠﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آنﻫﺎ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ

ﻣﻨﺸﺄﮔﯿﺮی ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دﺷﻤﻦ از زﻧﺪه ﺑﻮدن اﻣﺎم)ره( در اذﻫﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻣﻨﺸﺄﮔﯿﺮی ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دﺷﻤﻦ از ﺑﻪ ﺧﺮوش آﻣﺪن ﻣﺮدم از  ۱۴ﺧﺮداد

 ۳از ۳

