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مثسه

آػکاز ػدن چهسه نفاق دز کؼىز ؽلیزغم ثلدیم ػهدا دز این خادده

رشط

دز نغس داػنت دو هدف اصلی طالمح و کازآمدی كىه كضائیه

هدف نهایی

زطیدن ةه كىه كضائیهی مطلىب اطالم و كسآن

الصام

خسکح ةدون اغامض ةساطاض ةسنامه

حادثه  7تیر

ؽلح اهمیح

مسثتط ةىدن ةه رسنىػح انلالب و نغام جمهىزی اطالمی

ویژگی ػهدای
 ۷ثیس

جصو ةهرتین و ةسجظجهثسین ؽنارص نغام جمهىزی اطالمی و انلالب

ؽلح اهمیح

کىچک نتىدن مظأله زوػن ػدن چهسه دػمن ةسای یک نغام نىپا

مصداق

مفجضذ ػدن منافلین مدؽی پیسوی اش خدا ،پیغمرب ،اطالم و نهجالتالغه

مصداق ةازش

ؽلح

آیةهللا ةهؼجی

ةسوش میصان دػمنی منافلین ةا ازکان نغام ،ؽلامی ةصزگ وخدمجکازان صادق

طد ػدن نفىذ منافلین ةا آػکاز ػدن چهسه منافلین
مثسه

آػکاز ػدن چهسه اطجکتاز و صهیىنیظحها ةا خامیح اش منافلین

وعیفه ما

فسامىغ نکسدن یاد ػهیدان و خادده  ۷ثیس

مثسه

اخظاض زضایح و امنیح دز جامؾه

ؽلح اهمیح

اهمیح

اطجکتاز و صهیىنیظحها ،دػمنان اطاطی و اصلی اطالم

ثأکید اطالم دز زوایات و مجىن اطالمی نظتح ةه كضاوت و خل خصىمحها

مساكتح دائم ةس خسوجیها
الصامات

مساكتح ةس پیرشفح کازها
پیگیسی و مساكتح كدم ةه كدم ةسکازها ثا زطیدن ةه نجیجه مطلىب

مثمر بودن قوه قضائیه براي جامعه اسالمی

ازشیاةی

وجىد خألهایی ثا زطیدن ةه هدفنهایی

مؤید

ةیانات زئیع كىه كضائیه متنی ةس وجىد فاصله
ةا وجىد همه کازهای انجام گسفجه

پسکسدن خألها و پیمىدن زاه ةا اطجؾانح اش خدای مجؾال

رضوزت

دػىاز ةىدن پیمىدن زاه ثا زطیدن ةه نلطه مطلىب

رشط
مىعف ػدن همه مظئىالن كىه كضائیه دز ططىح مخجلف
ةسای زطاندن كىه ةه خصىصیات طالمح و کازآمدی

شمینهمناطث

ػناخجه ػده ةىدن خألها ةسای مظئىالن كىه

مصداق ةازش

ةسنامه مصىب و اةالغی طىم كىه

ػاهد
مکمل

نجیجه

گصازغهای ازائه ػده اش طسف مظئىالن كىه
نکات ةیان ػده اش طسف زهربی ةه مظئىالن كىه

ةهرت ػدن زوش ةه زوش كىه
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ؽدم ةسگصازی انجخاةات
هدف

ةیاؽجنایی و اكتال کم مسدم ةه انجخاةات
ایجاد ةهانههایی ةسای اؽامل ملاصد ػىم خىد ةؾد اش انجخاةات

ؽلح اهمیح

اكدامات و ةسنامهزیصی منفی دػمنان
دزةازه انجخاةات اش یک طال كتل

ػاهد

زفجازهای جتهه دػمن دز یک طال اخیس

نجیجهنهایی

ثدلم  ۱۸۰دزجه ؽکع خىاطح دػمن

ؽلح

اكدام ةصزگ ملح ایسان دز انجخاةات  ۲۴خسداد ۹۲

ؽلح اهمیح

ػتههافکنی و ثسدید آفسینیها دزةازه صدح انجخاةات و مجسیان و ناعسان آن

هدف

جلىگیسی اش خضىز مسدم پای صندوقها ةا دلرسد و مسدد کسدن مسدم

مثسه

ناثىانی دطجگاههای ثتلیغاثی دػمن دز انکاز خضىز مسدم

ػاهد

اذؽان زطانههای دػمن متنی ةس خضىز پسػىز مسدم

ؽالكهمندی مسدم ةه رسنىػح کؼىز

خضىز مسدم دز انجخاةات

ؽالكهمندی مسدم ةه نغام جمهىزی اطالمی
مؾنا

اؽجامد مسدم ةه نغام و دطجگاههای ةسگصازکننده انجخاةات ،چه مجسی و چه ناعس

انتخابات  24خرداد

امیدوازی مسدم ةه خسکح مظجمس و پیرشونده کؼىز

ػاهد

خضىز ةسخی مسدم غیس مىافم ةا نغام اطالمی دز پای صندوقهای زأی

اؽجامد مسدم ةه ثىان نغام اطالمی دز خفػ منافؿ کؼىز و ؽصت ملی

نکات اطاطی

ؽلح اهمیح

ناثىانی دولحها دز کؼىزهای مخجلف دز دفاؼ
اش منافؿ ملی دز ملاةل هجمههای جهانی

مصداق ةازش

امنیح انجخاةات اخیس زیاطح جمهىزی و ػىزاها

ؽلح اهمیح

وجىد دزگیسیها دز انجخاةات ةظیازی اش کؼىزها

اهمیح

اش نؾمحهای اطاطی ةسای یک ملح

مؤید

نؾمجان مجهىلجان الصدة و االمان

امنیح کؼىز ةا همساهی مسدم و هىػیازی مظئىالن

پیرشفح
مثسه

زػد ؽلم
ػکىفایی اكجصاد
ایجاد امکان ةسای طاشندگی کؼىز

نجاةح و كانىنپریسی
نامصدهای مخجلف ةؾد اش انجخاةات

نجیجه

ثدلم خامطه طیاطی دز انجخاةات ۹۲

ثىصیه

کمک دطجگاهها ةه منجخث مسدم دز کناز انجلاد طامل

آطیثػناطی
مناعسات

ةیان نؼدن نلاط كىت دولح دز کناز ةیان ضؾفهای آن دز اعهازات
نامصدهای مدرتم دز ثلىیصیىن

ؽامل

لجتاشی چند کؼىز مؾدود و شوزگىی شیادهخىاه ةا مدىزیح
آمسیکا و ثدسیک صهیىنیظحها ةا ؽنىان جامؾه جهانی

دلیل

اطجفاده دػمن اش پسونده هظجهای
ةه ؽنىان یک نلطه فؼاز ةس جمهىزی اطالمی

پیؽةینی

پیرشفح و نتىد ةنةظح دز مظیس زاه نغام جمهىزی اطالمی

ػاهد

دیداز دوطجانه نامصدها ةا زئیع جمهىز منجخث

مىضؿ زهربی

ثؼکس اش نامصدها

نلطه ملاةل

ثلخی کام مسدم ةا ایجاد دؽىا ةه هس ةهانهای

مصداق

خىادخ طال ۸۸

وعیفه ما

دزضپریسی اش انجخاةات ۹۲

مثسه

اخظاض پریسغ مسدم نظتح ةه افساد كانىنگسا

دلیل

رضوزت
الشمه

دلیل

ثىجه مسدم دز كضایا ةسای ػناطایی افساد كانىنگسا

فضل و هدایح الهی دز هدایح دلهای مسدم
وزود نیسوی ؽغیم مسدم ةه صدنه انجخاةات
طخحةىدن ادازه امىز کؼىز
دامن نصدن ةه ثىكؾات اش زئیع جمهىز
پسهیص اش ةسخىزد و كضاوت ػجابشده
انجام کازهای مهم دز کؼىز دز کناز ةسخی نلاط ضؾف

ؽلح اهمیح

انجام کازهای شیسةنایی دز کؼىز
انجام طاشندگی دز کؼىز

رضوزت

لصوم مالخغه نلاط ضؾف و كىت ةاهم

ػاهد

طسح مظائل جدید دز هنگامه نصدیک ػدن
پسونده هظجهای ةه مسش خل ػدن و پریسغ آژانع هظجهای

مؤید

اطناد غیسكاةل انکاز مىجىد

حل نشدن پرونده وستهاي ايران

ؽمل كانىنی ایسان

نلطه ملاةل

ؽمل ػفاف ایسان
ؽمل ةه لداظ اطجداللی و منطلی اش طسف ایسان

نجیجهگیسی

اطجفاده اش كضایای دیگس ةسای فؼاز دز صىزت نتىد پسونده هظجهای

هدف

ثغییس نغام و طاشوکاز طیاطی ایسان ؽلیزغم نامهها و خسفهای خصىصی

ػاهد
دلیل

اعهازات و ؽملکسد دػمن دز گىػه و کناز
مغضىب ػدن نغام اطالمی ةه خاطس
اطاؽح و ؽمل نکسدن طتم میل دػمن

كساز داػنت زاه جمهىزی اطالمی دز مظیس زاه خدا و هدفهای الهی
ؽلح

ثکیه نغام جمهىزی اطالمی ةه ازاده الهی
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