ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
1391/07/24
راﻫﻨ :
ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﴍح در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
ﴍح در ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮب اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺞ
در ﻣﺮاﺳﻢ روز

دﻟﯿﻞ

ورزش ﻣﺤﻠﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه

ورزش ﻣﺤﻠﯽ ،ﴎﺷﺎر از ﺳﻨﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺮﺟﯿﺢ داﺷ ورزش ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

ﻣﻮارد

ورزش ﻣﺤﻠﯽ؛ ورزﺷﯽ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ

آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﯾ ن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎرﻫﺎی وارداﺗﯽ

اﻟﺰام

ﺷﮑﻞ اﯾ ﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ دادن ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﴍط

ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻨﴫ ﻋﻘﯿﺪه و اﯾ ن در ﭼﯿﺰﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﺎﯾﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ

اﺟﺮای ﴎود

وﯾﮋﮔﯽ

ﺧﻮب و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻣﻀﻤﻮن و اﺟﺮا

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﺪﻧﻈﺮﺑﻮدن وﺟﻮد ﻣﻘﺪس اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(

ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔ »ﯾﺎ ﺳﯿﺪی ،ﯾﺎ ﻣﻮﻻ«

 ۱از ۴

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
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ﻋﻠﺖ

اﻟﺰام

ﻧﮑﺘﻪﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺄﻣﻞ درﺑﺎره ﺑﺴﯿﺞ و اﺳﺘﺤﮑﺎم
و ﻋﻤﻖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺑﺴﯿﺞ؛ ﻫﻤﺰاد اﻧﻘﻼب

ﴐورت

ﻣﻌﻨﺎ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺠﯽ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺞ در آﯾﻨﺪه
ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

ﻣﺼﺪاق
ﻣﯿﺪانﻫﺎ

ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

زﯾﺎد ﻧﺒﻮدن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺞ و ﺗﻌﻤﻖ و ﻣﺪاﻗﻪ ﺑﺮ روی آن

دﻟﯿﻞ

در ﭘﯿﺶﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎه ﮔﺴﱰده ﺟﻬﺎﻧﯽ و وﺟﻮد آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻠﺖ

ﻮﻧﻪ

ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن داوﻃﻠﺐ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺠﻨﻮردی

راﻫﻨ :
ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﴍح در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
ﴍح در ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼبﻫﺎ

ﻋﻠﺖ

ﺮه

ﮔﻢﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺞ

دﻟﯿﻞ

اﻫﻤﯿﺖ

ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﺧﻮد

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺾ

ﺗﺬﮐﺮ

اﻫﻤﯿﺖ

دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﺗﻔﺎوت ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺮدم در اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﻮروی
وﺟﻮد ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺼﯿﺮت در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

دارای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ از
اﯾ ن و اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﴍﻋﯽ

ﺮﮐﺰ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻨﺪروی ،ﮐﺠﺮوی و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ
در ﻋﯿﻦ وﺟﻮد اراده ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻇﻠﻢ و ﮐﺸﺘﺎر و اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮی و دروﻧﯽ

ﻮﻧﻪ

اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﻮروی

وﻗﻮع ﻣﮑﺮر اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﮐﺸﻮر

ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺴﻴﺞ ،ﻫﺪﻳﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﮐﻨﱰل اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺣﺴﺎس ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺸﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾ ن

ﻮﻧﻪ

دﺳﺖ ﻧﺰدن ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ زن ﻣﻨﺎﻓﻖ در ﻋﯿﻦ وﺟﻮد اﺣﺘ ل ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪن

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺟﻮان ﻧﻮﺳﺎل

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺒﻠﯿﻎ رادﯾﻮﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺟﻨﮓ

ﭘﺎﺳﺦ

اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری و
دﺳﺖﺑﺮدن در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻪ اﺟﺒﺎر از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﻬﻦﺳﺎل

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺸﺎورز
ﻣﺼﺪاق

داﻧﺶآﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺰﺷﮏ و روانﺷﻨﺎس

ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻗﴩﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺞ

ﭘﺎ ﺑﻪ رﮐﺎب ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺞ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رادﯾﻮ اﴎاﺋﯿﻞ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺒﺎرز و ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺨﱰع

ﻣﺆﯾﺪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻮان ﻣﺨﱰع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺨﱰﻋﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش ﻧﺰد رﻫﱪی

اﻣﺘﯿﺎز

ﺣﻀﻮر روﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺞ

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻋﺪم ﺣﻀﻮر روﺷﻦﻓﮑﺮﻫﺎ در اﺟﺘ ﻋﺎت ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼبﻫﺎی دﻧﯿﺎ

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺣﻀﻮر ﺗﻮدهای در اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل

ﭼﺎﻟﺶ

ﻋﻠﺖاﻫﻤﯿﺖ

در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﺟﻮان
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۳۳ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب

ﺳﻌﯽ ﺑﺮﺧﯽ در اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺮﺷﺪن ﻧﺴﻞ اول ﺑﺴﯿﺞ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺴﯿﺞ؛ ﭘﺪﯾﺪه رﻣﺰآﻟﻮد و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﺣﻀﻮر اﺛﺮﮔﺬار و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺎزﮐﺮدن ﮔﺮهﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن

وﻇﯿﻔﻪ

ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺷﻌﺎر ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺴﯿﺞ

ﻋﻠﺖاﻫﻤﯿﺖ

ﻫﯿﺠﺎن ﴏف ﻧﺒﻮدن ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ

وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻌﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
اﻫﻤﯿﺖ
وﻇﯿﻔﻪ

ﻫﺪف

ﻣﻌﻨﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ روﺷﻦﻓﮑﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدی از ﺑﺎﻻی اﯾﻮان ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻧﭙﯿﻮﺳ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﮔﺮﻓ ﺣﺮف و ﻧﻔﺲ و ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن از رادﯾﻮ اﴎاﺋﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ آﯾﻨﺪه ﴎاﻓﺮاز و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺎﯾﯽ و ﺷﮑﺴ ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺴﯿﺞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت آﯾﻨﺪه

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دﺷﻤﻦ در ﮐﻮﭼﮏ ﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺞ

 ۲از ۴

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
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اﻟﺰام
ﺳﺎﺑﻘﻪ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﮐﻬﻦﺳﺎل ﻣﺜﻞ رﻫﱪی ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزی

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﭼﺎﻟﺶ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﮔﺴﱰش ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺴﯿﺞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻫﻤﯿﺖ

اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺴﯿﺞ

وﻇﯿﻔﻪ

ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﺨﺎﻃﺐوﯾﮋه

ﺟﻮاﻧﺎن

دﻟﯿﻞ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮدﺳﺎزی در ﺟﻮاﻧﺎن

وﯾﮋﮔﯽ

ﮐﺎر ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ

ﻋﻠﺖ

آﺳﺎنﺑﻮدن ﺧﻮدﺳﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
و ﺳﺨﺖﺑﻮدن آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ

ﺗﻘﻮا ،ﺧﻮﯾﺸ داری و دوری از ﮔﻨﺎه

دﻟﯿﻞ

ﴎﻋﺖ ﺟﻮان در ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام

ﻣﺜﺎل

آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﴬع و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای اﻫﻞ دﻋﺎ و ﮔﺮﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﴬع و ﮔﺮﯾﻪ

ﻣﺼﺪاق
ﻣﺤﯿﻂﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﻻت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ

ﺧﻮدﺳﺎزی

اﺑﺰار

ﺎزﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا

ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺴﻴﺞ ،ﻫﺪﻳﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺎز ،ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و ﺮﮐﺰ در ﺣﺎل ﺎز
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﺮه

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﮑﺎر و ﺟﻮﺷﺶ دروﻧﯽ
ﺟﺮﺋﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺪان و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

ﻣﺼﺪاق

اﯾﺜﺎر

ﻮﻧﻪ ﺮه

ﺟﻨﮕﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﺮوه  ۱۵۰ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ در ﻏﺮب
ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﺠﻬﺰ

ﻣﻌﻨﺎ

ﴏفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﺣﻖ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮان

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

اﺳﺘﺌﺜﺎر )ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد(

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

وﺟﻮد اﯾﺜﺎر در ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ

ﴐورت

وﺟﻮد ﻟﻐﺰشﮔﺎهﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﴎ راه اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای ﭘﺎﯾ ﻟﯽ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد

ﴍط

ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﯾﺜﺎر در ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺠﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﴎﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

ﴍط

ﺷﮑﺴ اﺣﺴﺎس ﺧﻮف و ﻫﺮاس از ورود در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻼن

ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( از ﻣﺴﺘﺄﺛﺮﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ دﻋﺎ

از ﺟﺎن ﮔﺬﺷ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﻪ اﯾﺜﺎر
ﻣﺼﺪاق

ﺑﺼﯿﺮت

ﴏفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺎدی
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺟﺎندادن

ﻣﻌﻨﺎ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻂ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﻫﺮ دوره

ﭼﺎﻟﺶ

اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓ ﻧﻘﻄﻪ درﮔﯿﺮی

ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ

اﺛﺮ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻤﭙﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﺳﺖ

ﻣﺼﺪاق

ﺷﯿﻄﺎن اﮐﱪ داﻧﺴ رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﻋﻠﺖ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻓﺮاد داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان

اﻟﺰام

ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﺎد دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺣﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی

دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﻧﺴ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮدﺷﻤﻦ در ﻋﯿﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دوﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﺷﻤﻦﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻧﺪک اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺜﺎر

ﴏفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر از ﺣﻘﻮق
دﯾﮕﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن و اﻧﺼﺎف ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﯽ

ﺷﯿﻄﺎن اﮐﱪ ﺑﻮدن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻢ

راﻫﻨ :
ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﴍح در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
ﴍح در ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺑﺎ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﻦ دﺷﻤﻦ،
در ﻟﺒﺎس ﺧﻮدی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ

ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻼن

دﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی

دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻼن

در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﺑﻮدن رﻗﺒﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

 ۳از ۴

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
1391/07/24
راﻫﻨ :
ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﴍح در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
ﴍح در ﭘﯿﻮﺳﺖ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺎﻳﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻛﺸﻮر

ﭼﺎﻟﺶ

ورود زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻋﻠﺖ

ﻣﺼﻮنﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﴍﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم

ﴍط

ﺗﻼش دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از اﻣﺮوز ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و در اﺛﻨﺎی آن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮔﺴﱰده ﻣﺮدم

ﴍط

اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻼح و ﴏﻓﻪ اﻧﻘﻼب و ﮐﺸﻮر

ﻃﻠﺐ ﯾﺎری از ﺧﺪا
ﺑﺎزﮐﺮدن ﭼﺸﻢﻫﺎ
ﻋﺪم ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ و ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ
ورود اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و دارای اﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺰاﻣﺎت

ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺎﯾﻪ ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﻧﺸﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

ﻣﺼﺪاق

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻨﺠﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۸۸ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﻈﻬﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در ﻋﯿﻦ ﺳﺎ ﺑﻮدن آن در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

 ۴از ۴

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﻻت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
1391/07/24
راﻫﻨ :
ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﴍح در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
ﴍح در ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺗﺮس

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﻻت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

ورود اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ در ﺟﻨﮓ
ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﺼﺪاق

ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﺷﻬﯿﺪ رﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﭘﯿﺶداوری
ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی

ﺷﺎﻫﺪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ارﺗﺶ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ آنﻫﺎ

وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻬﯿﺪ

ﴎﮔﺮِد ارﺗِﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺠﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻫﱪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﴏار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ در ﭘﺎدﮔﺎن اﺑﻮذر و ﺟﻨﻮب و ﺷ ل
ﻏﺮب ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ آنﻫﺎ

