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 هرٍر سریع 
 50/21/2۹۳۱  آباد ًجف هردم دیذار در  اسالهی اًقالب هعظّن رّبر بياًات

 جوالت طالیی هَضَعات اصلی
پيشٌْاد برای 

 هطالعِ بيشتر

سَابق اًقالبی 

 آباد ًجف

 ًسبث   ضاى ساتمِ دس ضاى، ٍفاداسی دس صذالتطاى، دس داسًذ؛ کطَس هٌاعك اص تسیاسی تش اهتیاصی آتاد ًجف هشدم کِ هیذّن ضْادت حمیمتاً ّن ٌذُت  ِ  تب

 .تَد هثاسصات ایي تفکّشات ضکَفایی هحلّ آتاد ًجف تَد، غشت  دس اسالهی ًْض  ٍ اسالهی هثاسصات کِ ٍلتی آى. اًمالب

 تشلبشاس  جْباد  اصبل  اهّا ...اینُ ًشسیذ هٌضل آخش تِ ٌَّص تذّیذ؛ اداهِ تایذ سا ساُ. اس  دسخطٌذُ اًمالب تاسیخ صسّیي ی لَحِ دس[ آتاد هشدم ًجف] ضوا ًام 

 .این دادُ اًجام سا هاى ٍظیفِ تذّین تحَیل تؼذ ًسل تِ سا اهاً  ایي تتَاًین اگش. اس 

 دیذاس دس تیاًات

 اًذسکاساى دس 

 هلی کٌگشُ

 ًجف ضْذای

آتاد 

10/04/1392 

حضرت  شْادتِ

 اهلل سالم)  فاطوِ

 (عليْا

 هیکٌذ ٍداع خَد ی ػضیضُ تا غن، اص پُش ی سیٌِ تا ضکستِ، دل تا سٍصّا ایي اهیشالوؤهٌیي. اس  تضسگَاس آى ضْادت ایّام سٍص، 75 سٍای  تش تٌا سٍصّا ایي ٍ 

 .اس  ًگشفتِ کاستی هغلماً اٍ ّوّ  ٍ اٍ ی اسادُ اهّا اس  غن اص پُش اهیشالوؤهٌیي دل تشهیگشداًذ؛ اٍ تِ سا پیغوثش گشاًثْای ی ٍدیؼِ

 تواًبذ،  ساسبخ  تایبذ  اسادُ ٍ ػضم اهّا -اجتواػی صًذگی چِ فشدی، صًذگی چِ ّس ؛ اًساى صًذگی دس لضایا لثیل ایي اص- هیطَد هاالهال غن اص دل گاّی 

 .تطکٌذ ویتَاًذً سا هؤهي اًساىِ[  ٍلی] هیطکٌذ، سا ّا کَُ کِ ّس  غوْایی تطَد؛ تشداضتِ هحکن تایذ گام

 دیذاس دس تیاًات

صًاى  اص جوؼی

25/09/1371 

ًکاتی دربارُ 

 اًتخابات

 اس  ایشاى هلّ  ایستادگی هؼٌای تِ ٍ هلّی استمالل ٍ هلّی ػضّت اص حوای  هؼٌای تِ اًتخاتات. 

 [ایشاى هلّ  تذخَاّاى ]تِ آهشیکایی دٍلتوشداى... تشفٌذّا ٍالسام اًَاع کٌٌذ؛ ٍاسد ّا اًتخاتات ایي تش ایشادی یک هیخَاستٌذ هختلف شفٌذّایت تا  ِ  تجشتب

 .هیکٌٌذ ػول ػکسص هشدم کٌٌذ، اظْاسًظش ّشچِ ًکٌٌذ؛ اظْاسًظش تایذ کِ اًذ دسیافتِ

 داسد؛ ٍجبَد  ای دٍلغثبی  یبک  اسبالهی  ایشاى دس ... اس  کارب ّای دٍلغثی ایجاد ٌٌذ،هیک اػوال داسًذ ٍ اًذ گشفتِ یاد اخیشاً کِ تشفٌذّایی ایي اص یکی 

 اس . آًْا ّوفکش اس ، آًْا دًثال کِ ّشکسی ٍ استکثاسًذ ی غلثِ دٍساى اص ی تاصهاًذُ ّای تفالِ کِ کساًی آى. استکثاس ٍ اًمالب دٍلغثی

  ّتاضذ آضٌا خَدش ٍظایف تِ کِ هیخَاٌّذ هجلسی ایشاى هلّ  یخَاٌّذ؛ه دٍلتی ضذّ هجلس ًِ هیخَاٌّذ، دٍلتی هجلس ًِ ایشاى هل. 

 پبَل  تاضبذ  سفتِ حتواً کِ ًیس  ایي ًفَری هؼٌای. هیکٌذ استفادُ ًفَری اص هیکٌذ؟ کاس چِ داسد، تشًاهِ کطَس داخل تشای دضوي  ِ  تبشای  تاضبذ  گشفتب

 !ًویذاًذ ّن خَدش اس ، ًفَری ًفَری، گاّی ًِ، هیکٌذ؛ داسد کاس چِ تذاًذ ّن خَدش ٍ کٌذ ًفَر دستگاُ فالى دس تیایذ ایٌکِ

 دس تیاًات

 هشدم دیذاس

 آرستایجاى

  ضشلی

28/11/1394 
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 دٍس  کِ دضوي خة تکٌذ؛ تشدیذ ایجاد هیخَاّذ ایي هیکٌذ، تؼشیف ضوا اص[ هثالً] دٍدستگی ایجاد تشای هیضًذ حشفی یک دضوي کِ تیٌیذ هی ٍلتی 

 .ًخَاستین تگَییذ کٌیذ، تیضاسی اتشاص دسًگ تی ٍ تالفاصلِ ،هیثشد کاس تِ داسد سا تشفٌذی چٌیي یک دضوي کِ تیٌیذ هی ضوا ٍلتی ًیس ، ضوا

 تٌبذسٍ  جشیاى فالى اس ، تٌذسٍ فالًی کشدًذ؛ هغشح سا سٍ هیاًِ ٍ تٌذسٍ ادتیّات تؼثیش آهذًذ اٍّل سٍص اص اًمالب... ًکٌین استفادُ دضوي سیاسی ادتیّات اص 

 .اس  سٍ هیاًِ جشیاى فالى اس ،

 «چیبض  هستمین صشاط دس سفتي تٌذ ...هستمین ساُ یؼٌی هیاًِ ساُ ...اس  هٌحشف هماتل دس «ٍسظ» ًِ، اس ؟ تٌذسٍ ماتله دس چیس ؟ اسالم دس «ٍسظ 

 .تشٍیذ جلَتش سَتِّکُن؛ هِي هَغفِشٍَٓ  اِلی ساتِمَا ًیس ؛ تذی

 هتؼبال  خذای اٍّالً: هیثشیذ فایذُ دٍ دادیذ، اًجام دلّ  تا ٍ دسس  اگش. تذّیذ اًجام دسس  سا کاس کٌیذ سؼی... تشهیگشدد ضوا خَد تِ ضوا خَب اًتخاب 

 .تَد خَاّذ دسس  ی ًتیجِ صیاد احتوال تِ کاس ی ًتیجِ ثاًیاً ایذ؛ دادُ اًجام دسس  سا کاس کِ هیطَد ساضی ضوا اص

 اًمبالب،  ساُ دس ضباى  ایستادگی تِ اًمالب، تِ ضاى ٍفاداسی تِ تؼّْذضاى، تِ دیٌطاى، تِ. تطٌاسیذ کٌیذ؛ اًتخاب ٍ تطٌاسیذ تکٌیذ، هیخَاّیذ کِ اًتخاب 

 .تذّیذ سأی[  ٍل  آى] تطَیذ، خاعشجوغ ًطذًطاى هشػَب تِ ٍ ضجاػتطاى تِ ضاى، اسادُ ٍ ػضم تِ

 یٌباى اعو آًْبا  تصیشت تِ ٍ آًْا تؼّْذ تِ آًْا، دیي تِ کِ کساًی سشاؽ تشٍیذ ًِ، ًویذّن؛ سأی پس ضٌاسن ًوی هي ًگَییذ ضٌاسیذ، ًوی کِ ّن آًجایی 

 .کٌیذ سؤال آًْا اص داسیذ،
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 جزئيات تکويلی

 ایراى هلّت اًتخابات عليِ دشوي ترفٌذّای

 اًتخاتات تَدى دسٍؽ المای تشای تالش -1

 تثلیغات تا صٌذٍق پای حضَس اص هشدم تاصداضتي تشای تالش -2

 هشدم تِ اًتخاتات تَدى فایذُ تی الماء -3

 تِ هشدم ػاللگی تی الماء تشای دسٍغیي ّاى ًظشسٌجى پخص -4

 اًتخاتات

 ٍ دٍلتى هجلس لغثىِ دٍ: هاًٌذ کارب ّاى دٍلغثى ایجاد -5

 دٍلتى ضذّ هجلس

 خَاٌّذ هردم چٌيي هجلسی هی

 خَد ٍظائف تِ آضٌا -1

 هتذیّيٍ  هتؼّْذ -2

 آهشیکا هماتل دس َبهشػ غیش ٍ ضجاع -3

 اص پیطشف  تِ هؼتمذ ٍ کطَس پیطشف  تِ ٍالؼى هٌذ ػاللِ -4

 استؼذاد تا جَاًاىِ ػلوىِ تشتی ِ عشیك

 ػِالج ٍ دسهاى تشای ػضم داسای ٍ کطَس ٍ هشدم دسدِ تا آضٌا -5

 دسدّا

 دضوي تشفٌذِ هماتل دس ًخَس فشیة هجلس -6

 هلّى استمالل ٍ ػضّتِ تِ دٌّذُ اّوی  -7

 استکثاس خَاّى صیادُ ٍ ٍسصى عوغ هماتل دس دگیایستا اّل -8

 تشای گزاسى سیل ٍ صا دسٍى التصاد تشای گزاسی ٍل  اّل -9

 آى هسیش دس حشک  جْ ِ دٍل  کشدى هَظّف


