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های ملت ایران برای خود، دنیای اسالم و همه برشیت آرمان دلیل

های دنیاپرست های زر و زور و مجموعهمقابله کمپانی
با ملت ایران چالش

اهمیت
ای اساسی و اصولی مانند همه مسئله

های بزرگ تاریخ مامناسبت

سست شدن بواسطه وسوسه شیطان و تنبلی

حامیت از ظلم

فکر کردن

سینه سپر کردن در مقابل خطرات

هاهای ناب و مطرح کردن درست آناندوخنت اندیشه

ایستادگی و تدبیر برای پیشربد اندیشه های ناب

دی  در تاریخ  ۱۹اثرگذاری قیام  مصداق

جنگ افروزی ساخت و صادرات اسلحه و

یادآوری ریشه و سابقه تاریخی حرکت توسط نسل جوان

هاقدردانی زحامت و مجاهدتوظیفه ما

آموزی در انجام کارهای به ظاهر محالدرس

محال بودن سقوط رژیم طاغوت در ظاهر و لکن مصداق
ممکن، محقق و ماندگار شدن انقالب 

اعزام افراد نظامی و انجام جنایات در هر جای دنیامصداق

چرخاندن سازمان ملل به نفع خودشان

ظلم به برشیت

های ملت ایران با ایستادگی در راه خداتحقق آرمان درس

موید

مانع

ندانسنت و مطرح نکردن حرف حساب خود

عدم ایستادگی

مجاهدت در راه خدا سبب قطعی و حتمی شدن نرصت الهی  

ان تنرصوا الله ینرصکم

موید

دلیل

مصداق

سازی ظهورتغییر مسیر تاریخ از ظلم و زمینه نتیجه
معرفت و عزم ملت  رشط تحقق

در کوتاه مدت  های الهیتحقق برخی وعده شاهد

برچیده شدن نظام طاغوت در ایران

مصداق

هارصد تحرک دشمن با هوشیاری  و کشف اهداف آن رشط

بینی از حرکت  دشمن سبب رضبه خوردن از اونبود پیش رضورت

رسگرم نکردن مردم با مسائل حاشیه ای

رشط
رسانه ها و سایت های اینرتنتی

مطبوعات و روزنامه ها
مخاطب

دقت در اینکه جه کاری انجام می شودمعنیتقوای جمعی داشنت
و از کجا امکان رضبه خوردن هست 

برنامه دشمن برای انتخابات آتی بینیپیش

پذیری و ظلمگری و سلطهقرارداشنت مسیر فعلی تاریخ بر سلطه

های الهی در آیندهها به تحقق وعدهقرص شدن دلمثره

( ع) تحقق وعده های الهی به مادر موسی 
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ایجاد تغییر در محاسبات مسئولین

یادآوری خطرات و سختیهای تحمل شده توسط ملت ایران مصداق
شهید و مجروح شدن مردم در مبارزه 

با پلیس جبار رژیم طاغوت مصداق

های روشن شدن آسان بدست نیامدن نعمت
در اختیار ملت ایران  مثره

مثره

نسل جوان که زمان طاغوت را درک نکردندمخاطب

علت اهمیت
پوزخند مصلحت اندیشان به مبارزه با طاغوت و نشدنی 

دانسنت حرکت ملت ایران

اشکال عده ای به ایستادگی در برابر دشمنان بهم پیوسته مسلح 
به پول، زور و رسانه، اقتصاد و سیاست نتیجه

« و من اصدق من الله قیال»  مؤید 

فرارسیدن موعد هرکاری در وقت خود و تحقق 
آرزوهای ملت در زمان مناسب مصداق

تحقق وعده بازگشت فرزند به آغوش مادر 
موارد 

به رسالت رسیدن فرزند

تحقق وعده اول برای مادر حرضت موسی جهت 
های الهیاطمینان به دیگر وعده فرددناه الی امه کی تقر عینها و ال تحزن توضیح

و لتعلم ان وعدالله حق موید

انا رادوه الیک آیه

وجاعلوه من املرسلین آیه

خارج شدن ایران از زیر چنربه سلطه امریکا 
و اراذل جهانی اهمیت

تنظیم سیاست های کالن رژیم شاه توسط امریکا موید

تحقق وعده بازگشت فرزند به آغوش مادر 
موارد 

به رسالت رسیدن فرزند

های مستکرب برای تحریم ایرانتالش دولت هدفچالش

های بزرگ تاریخ انقالب و دی از درس ۱۹
افتخاری برای مردم قم اهمیتحوادث و ان اخا الحرب االرق و من نام مل ینم عنهموید

تقابل مردم و مسئولین

افتخارات زیاد مردم قم در تاریخ

۲از  ۱
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فایده بودن انتخاباتالقاء بی

موارد

رسگرم کردن مردم به مسائل دیگر با ایجاد حادثه

اهمیت 

مهم بودن انتخابات برای ما و نیز برای دشمن دلیل

برگزاری بیش از سی انتخابات آزاد در نظام جهوری اسالمیپاسخ

کامل نکردن مقصود دشمن با دم زدن از انتخابات آزاد الزام

تلقین عدم سالمت انتخابات

مواردهم حق و هم وظیفه بودن انتخابات

در معرض انتخاب قرار دادن صالحیت خود

حضور در صحنه و پرشور منودن انتخابات

پاسخ
های قانونی بسیار خوبوجود راه

برای حفظ سالمت انتخاب 

عمل بر طبق قانون

وظیفه مسئولین

رعایت کامل تقوا و پاکدستی

رعایت دقت کامل در اجرای قانون

فریب نخوردن ملت ایران بواسطه هوش و بصیرت  پاسخ

رسگرم کردن مردم به ماجراهای سیاسی، اقتصادی و امنیتیمصداق

تشخیص ندادن ابعاد سنگین اداره مملکتشناسیآسیب

رشط

توانایی کشیدن بار اجرایی کشور

دلبسته بودن به نظام و قانون اساسی

های ذکر شده در قانون اساسیصالحیت

تالش دشمن برای انتخاباتی بدون شور همگانیچالش
صالحیت داشنت کاندیداها از الزامات انتخابات در رسارس دنیا تذکر

۱۳۸۸استفاده از راه های غیر قانونی در سال  نقطه مقابل

اسباب زحمت شدن برای مردم

دچار ورشکستی شدن عامالن در زمین و 
در مأل اعلی

ایجاد هزینه برای کشور نتیجه

سوگند رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی رضورت

ی اعتامد و حسن ظنپیروزی ملت ایران بواسطه
های الهیبه وعده  الظانین بالله ظن السوءپیش بینی نقطه مقابل
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