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ه جمعه در صورت ایجاد تذکرجل اداشدن حق جلسات پرزحمت ا
پیرشفت های چشم گیر

ت سفر و ترتیبات برنامه ریزیشاهد زحمت تحمل زح

ه جمعه در جلسات بحث و مشورت رشط حضور و ورود دلسوزانه ا
) کمیسیون ها( 

ازجمعه به طور دائم توقع رهربی تالش برای تکامل بخشی به مجموعه رسارسی 
و روزبه روز

صاحبان فکرنو و ابتکار و جرأت اقدام در گشودن راه های مخاطب
ناگشوده

ی، علت تحول و پیرشفت دا
قاعده هرکار مستمر بخصوص در وظایف بزرگ
قرارگیری مجموعه انسانی با ذخیره ای با ارزش از

علم و فرهنگ و تجربه در مسئولین واال 

ن صورت  ازجمعه به ه سال پیش  ۱۰غ بودن قناعت بر برگزاری 

ه الزمه تفکر درباره سواالت مطرح درباره پیرشفت مجموعه ا
جمعه در این گونه جلسات

« من استوی یوماه فهو مغبون» مؤید

ه جمعه به دلیل بحث زیاد شدن تذکر عدم قصد بحث درباره مجموعه ا
درباره آن

چگونه تحول ایجاد خواهد شد؟

ما و ش چه کار باید بکنیم؟

ابزار تحول چیست؟ مصداق 
سؤاالت
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زمینه هاقابل توجه بودن وضعیت کشور و انقالبمقدمه بحث

پیرشفت ما از لحاظ موازین معمولی یک حکومت مثل 
مدیریت و برنامه ریزی و پختگی کار

پیچیده تر و بیشرت شدن توطئه های دشمنان علیه ما

زمینه ها

روان شدن کار

آشنا شدن با مسائل و مفاهیم مورد نیاز حکومت

گرف تجربه های فراوانکاربه

انتخاب آدم های کارآمد

برنامه ریزی

تحلیل دقیق و مبسوطرشط فهم

موارد

دی در عین وجود  پیرشفت در زمینه اقتصاد با گذشت سال های مت
... برخی ظواهر مثل تورم و گرانی ارزاق و

وجود برنامه دقیق، روشن و حساب شده در زمینه مسائل سیاسی 
و مشی بین املللی

روشن بودن برنامه اقتصاد کشور برای مسئوالن
صحیح، متین و قابل دفاع بودن مشی لحاظ شده برای رسیدن به مصداق

هدف های برنامه
وجود مشکالت، دلیل نادرست بودن راه و هدف و برنامه و 

پیش بینی نیست برخورد بسیاری از کارهای صحیح، با هدف و راه صحیح به مشکالت تذکر
در حین عبور از گردنه های مختلف دلیل

رسیدن به نقاط خوب در صورت پیرشفت برنامه متین و دقیق طراحی 
شده برشط عدم معارض و مزاحم بینیپیش

رسیدن به هدف های خوب در صورت حرکت بدون معارض و 
مزاحم برنامه طراحی شده بینیپیش

ارزیابی
شناخته شدن دردها در زمینه های مختلف

به عنوان یک امر قهریباالتر و بهرت بودن نیت مومن از مقدار عمل او درصدد برنامه ریزی و اقدام بودن مسئوالن تذکر
» کّل ما یتمنّی املرء یدرکه« 

موید
» نیّة املؤمن خیر من عمله« 

بندیجمع
مطرح شدن مسائل اقتصادی و سیاسی به عنوان مثال

روشن تر، دقیق تر و مستحکم تر بودن وضع امروز ما در حرکت 
عمومی کشور به سمت های انقالبی

مسأله محوری

عوامل
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ام عیار دشمن علیه ما شاهد شعارندادن و متکی به استدالل و مشاهده بودن طرح مسئله توطئه وجود توطئه فرهنگی و جنگ 
ام عیار زیرکانه دشمن علیه ما فرهنگی و جنگ  تذکر

زبان های گرم و گیرا با ظاهری دوستانه و عدم اعرتاف رصیح نسبت به وضعیت ظاهر
مخالفت با جمهوری اسالمی و اسالم برخالف باطن قضیه

جمهوری اسالمی و اسالم تنها سنگر مقابل استکبار و شیطان و شیطنت علت
با این عظمت

بعید بودن وجود دشمنی ها به صورت حمله نظامی و تجربه های ارزیابی
گذشته و انتخاب راه های دیگر

مصداق
تنگ کردن محارصه اقتصادی

فشارهای روزافزون سیاسی
به وجود آوردن مراکز فساد و تباهی در داخل

ونه
جنگ فالن کشور، مجموعه و کمیسیون با جمهوری اسالمی با حربه 

حقوق برش
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مقدمه بحث

مسأله محوری

عوامل

عدم تبیین و دفاع صحیح از حقایق و اصول اسالمی و انقالبی

سست  و بی تفاوت کردن جوان نسبت به حقایق اسالمی و حقایق هدفتبلیغات گوناگون دشمن
ت و پایه های اصلی شناخته شده انقالب و به عنوان مسل

پوشش سطح معینی توسط تبلیغ دشمن در حالیکه عدم تبیین و دلیلکمرتنبودن تاثیر عامل عدم تبیین و دفاع صحیح از تبلیغات دشمنارزیابی
بازنبودن میدان برای تبلیغ رصیح و علنی علیه اسالم و مبانی و دفاع صحیح حد واندازه ای ندارد

معارف اسالمی در جمهوری اسالمی علت

عدم تبیین درست توحید، حکومت الهی، لزوم عبودیت انسان در مصداق
محدود نبودن تاثیر عدم دفاع و تبیین درست به حد خاصینتیجهمقابل خدا و لزوم تسلیم انسان در مقابل احکام خدا

ه جمعه تذکر سنگین بودن وظیفه روحانیون و عظیم بودن کار آن هادلیلعدم سهل انگاری روحانیون و بخصوص ا

توجیه
ه جمعه ا

انجام گرف کارهای ضدتبلیغی در رادیو و تلویزیون
موضع رهربیو برخی مراکز دیگر 

قائل بودن به تفکیک بین مسائل

قبول انجام گرف تبلیغات بد و نادرست در آن مراکز تا حدودی نه 
بطور صددرصد

درعین آگاهی از مطلوب ]  مرتبط با وظایف روحانیون[ پاسخ به سواالت
نبودن رادیو و تلویزیون برای محیط اسالمی

مصداق مسائل

و عالج آن ها)  روحانیون( شناخت ضدتبلیغ های صورت گرفته از ناحیه غیراز ما 
هادنبال دیگری مسئله ضد تبلیغ فعلیوضعیت 

آیا وضعیت موجود، تکلیف را از گردن ما برمی دارد؟سؤاالتمصداق 
آیا محیط روحانی ما می تواند ادعا کند که همه ی تالش و کار الزم را 

در جهت توجیه افکار جوانان و مردم انجام  می دهد؟

باتوجه به وضعیت موجود چه باید کرد؟

مسئول شمردن رهربی خودشان را در کنار روحانیون
تذکر

وجود وظایف دیگری که باید در جای خودش عمل بشود

انتظار رهربی

ری و تهیه کردن درمان  ه جمعه و جستجوی بی مانند طبیب بودن ا
آن با زحمت و بروی زخم گذاش آن و نه رصفاً بیان مطلب در منرب

و پرتاب کردن "  ماگفتیم، هرکس می خواهد عمل بکند" رویکرد شناسیآسیب
پرتاب کردن حرف بدون توجه به رسیدن آن " مربوط نبودن رویکرد . حرف خواه برسد به مخاطب و خواه نرسد

به دوره  ما و لزوم رساندن حرف خود به دل ها"  به مخاطب ارزیابی

در دست مسلمین بودن حکومت و بار اداره جامعه تالش دشمن برای زدودن مفاهیم اسالمی از ذهن هاماویژگی دوره 

و ما علی الرسول اال البالغ مؤید

تذکر
ضایعه بودن بی دین شدن جوانان در شهری که مسئولیت تریبون و منرب 

ه  جمعه است  تبیین دین خدا در آن شهر به عهده ی ا

ه جمعهلزوم فائق آمدن بر مشکالت و شناخت تکلیف اصلی  در عین تالش ا
ه جمعه و در نتیجه کار اداری، مردمی  مرکز توقعات و مراجعات بودن ا

و سیاسی داش وخواسته شدن حل مشکالت از آن ها مصداق 
ه جمعه توسط بعضی از  کوته نظرها مشکالت دیدن وجود مشکالت از چشم ا

به رصف معمم بودن بعضی از مسئوالن حکومت
ه جمعه برای رسیدگی به اختالف فالن دو  اشکال نداش عدم فرصت ا

مسئول اداری در عین بهرت بودن حل و فصل  آن ها مقابلنقطه

تفکر بر روی روش ها و عوامل و مطالب جذب کننده
ازجمعه   جوانان به 

عامل
ازهای جمعه رسارس کشور به رهربیطرح بحث انداخ همه تقصیر ها به گردن دیگران مثل وضع اقتصادی، گرانی و گزارش های رسیده از 

... فوتبال و  شناسیآسیب
درست نبودن انداخ تقصیرها به گردن دیگران در عین بی تاثیر 

نبودن عوامل موجود در گوشه و کنار ازجمعه حتی از پای تلویزیون در رهربیموضع  کشیده شدن جوانان به 
صورت وجود جاذبه

تدوین مطالب مورد نیاز با بهرتین بیان در مجموعه ای و در اختیار پیشنهاد
از [ امکان نداش ابتکار الزم درشناخ بیان صحیح توسط عده ای همه قراردادن آن ها

ه جمعه ] ا رضورت

رضورت
ن مردم لزوم جذب عواطف و ای

ازجمعه و ایجاد مشکل در جامعه  اساس کار و مرکز مهم بودن 
درصورت کند شدن این حربه

ن ها ازجمعه، محکم کننده دل ها و قوی کننده ای
دادن شجاعت اقدام به افراد و به کار انداخ این رسبازان عظیم خدا دلیل

در هنگام لزوم
آماده کردن مطالب موردنیاز توسط جمعی خوش فکر و دانشمند و 

ه جمعه قراردادن آن در اختیار همه ا

ه جمعه انتخاب طرق مطرح از سوی رهربی توسط ا
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اقدام و کار  تدبیر، رشط عالج

برای این جنگ فرهنگی چه کار باید بکنیم؟

توجه به دولت و انتقاد از آن در صورت بروز مشکل فرهنگی طبق آسیبشناسی
در برخی شهرها و ...  بدحجابی و رواج سازو دهل های قدیمی و مثالعادت جاری در کشور

نقاط دورافتاده

گزارشات رسیده به رهربی مؤید

بدحجابی و مانند آن ظاهر کوچک و بسیار کم اهمیت نسبت به 
توطئه فرهنگی است در عین بدبودن این ظاهر

بسیار عمیق بودن فاصله ما با قبل از انقالب به لحاظ وضع 
حجاب و وضعیت زنان کشور موضع رهربی

درست نبودن معرفی بدحجابی و مانند آن به عنوان ضایعه فرهنگی و 
پوسیدگی جامعه و به عنوان خطر و حمله دشمن

علت

دلیل

اهمیتشاهد 
عمیق بودن فاصله ما با قبل از انقالب در زمینه حجاب در مقایسه با 
... بخش های دیگر مذهب و دبن و مسائل علمی و سیاست و اقتصاد و 

قابل مقایسه نبودن وضعیت امروز با گذشته در عین لزوم بهرت شدن 
وضعیت موجود گیرینتیجه

جلوگیری از باقی ماندن چیزی به نام حرمت و حجاب و حفاظ و قداست 
و طهارت زن قبل از انقالب بخصوص در شهرهای بزرگ

حفظ نسل جوانعلت بحث

هدف

دفاع جوانان در هنگام جنگ

حضور جوانان در حوادث داخل کشور

درس خواندن و خودسازی جوانان د عرصه های علمی و تحقیقی

کسب آمادگی برای آینده از طرف جوانان

رضورت

تالش عمدتاً فرهنگی به تدریج و با شکل ها و شیوه های گوناگون 
از طرف دشمن

ایجاد محافلی برای آلوده کردن جوانانتالش عملی و غیرفرهنگی دشمن ونه

عملی و غیر فرهنگیخطرناک تر بودن ذهن و فکر و روحیه جوان از جنبه های مهمنکته
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عدم تبیین و دفاع صحیح از حقایق و اصول اسالمی و انقالبی

تبلیغات گوناگون دشمن

ارزیابی

مصداق

تذکر
توجیه

ه جمعه ا

انتظار رهربی

ری و تهیه کردن درمان  ه جمعه و جستجوی بی مانند طبیب بودن ا
آن با زحمت و بروی زخم گذاش آن و نه رصفاً بیان مطلب در منرب

روی روش ها و عوامل و مطالب جذب کننده جوانان به  تفکر بر
ازجمعه 

آماده کردن مطالب موردنیاز توسط جمعی خوش فکر و دانشمند و 
ه جمعه قراردادن آن در اختیار همه ا

ه جمعه انتخاب طرق مطرح از سوی رهربی توسط ا

٣از  ٣

مصداق مطالب

آماده کردن و تحریر و تقریر مناسب مطالبی از مسائل 
اسالمی و گف آن ها در همه  جای کشور

ایجاد پادزهر در مقابل افکار فالسفه و نویسندگان مادی غرب

بررسی دقیق و صحیح تحلیل ها و مسائل روز 

جای گرف در همه ی دل ها و ذهن ها شاخص

پاسخ دهنده به شبهات فرضی پراکنده شده توسط وسائل مختلف 
در بین خواص مردم ویژگی مطالب

وجود افکار فالسفه غرب به صورت کتاب و ترجمه در سطح 
دانشگاه های ما و عدم امکان و نبود مصلحت در جلوگیری از آن ها رضورت

واکسینه کردن جوانان در مقابل تفکرات پرجاذبه و عوام فریب 
توسط روحانیت...  مارکسیسم با آن همه کار و جزوه و 

وضعیت 
گذشته

مبارزه علمی برخی جوانان با مارکسیست ها شاهد

پرجاذبه تر نبودن افکار امروز از مارکسیسم]  امکان کارکردن به دلیل[  گیرینتیجه

مصداق طرق

ازجمعه و جذب جوانان به آن پرجاذبه کردن منربهای 

طباع سا پرهیزکردن از چیزهای منفر

ن ها از روحانی ن به روحانیت، یکی از وظایف عمده روحانیت به دلیل اجتناب از چیزهای سلب کننده ای حفظ ای
ن به اصل دین  ن به روحانیت با ای مالزمت همیشگی ای رضوت

فرصت چندروزه کمیسیون ها برای تفکر و پیداکردن راه حل با مناسبزمینه
دلسوزی و پیگیری

خدمات انجام گرفته و حفظ انقالب و امید و نشاط بخشی به بندیجمع
لزوم استمرار خدمات امامت جمعه در آینده با توجه به فراهم بودن مردم تاکنون توسط تشکیالت عظیم امامت جمعه در کشور

ابزار و وسیله های آن نتیجه

تذکر
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ن همراهی لزومنتیجه ن و دین به مردم ای روحانیت مجموعه به ای

شاهد
 دین اصل به معتقد و روحانیت به متعهد غیر افراد شدن یافت تر کم

ها آن وجود بر برخی ادعای عین در
است بوده روحانیت طریق از مردم فهمی دین



پاسخ

منفی بودن جواب از منظر دیگر

مثبت بودن جواب از یک نظر
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جمهوري اسالمي و اسالم تنها سنگر مقابل استكبار و شيطان و شيطنت با اين عظمت:  1پيوسست

از دست رف سالح برنده جبهه الحاد یعنیدلیل
علت تفکر مارکسیستی و مکتب تدوین شده مارکسیسم 

اهمیت

دلیل

در نامه امام ]  مندرج[ تسلیم غرب شدن شوروی و عمل نکردن به توصیه 
به رئیس جمهور شوروی

٢از  ١

نان خور، سیاهی لشکر و جزو اروپای غربی شدن اروپای رشقی

یل شدن کشورهای در حال مانور بین دوقدرت  ) اروپای غربی( به یک طرف مت

علت 
اروپای رشقی، مایه دغدغه  اروپای غربی در گذشتهاهمیت

) کشورهای درحال مانور بین دو قدرت( فقدان استقالل حقیقی در آن کشورها علت
چیز دیگری بودن باطن قضیه در عین خطرناک و عظیم بودن تذکر

این امپراتوری به ظاهر 

دست کم نگرف خطر بزرگ این امپراتوری عظیمماوظیفه

نبود صمیمت و صفا و و حدت بین منافقین و منافقاتحقیقت

» املنافقون و املنافقات بعضهم من بعض« مؤید

) املؤمنون و املؤمنات بعضهم اولیاء بعض( پیوسته به یکدیگر بودن مومنینمقابلنقطه

وجود اختالف و تشتت رای و تعارض قوا و نیروها با یکدیگر در جبهه ی نتیجه
واحد کفر و استکبار

وجود فرصت استفاده از اختالف در جبهه استکبار به رشط وجود مومنین 
وقت شناس و خواس آن ها 

تذکر
متحد شدن جبهه استکبار در صورت مورد تهدید واقع شدن مجموعه 
قدرت مادی عا و این امپراتوری خطرناک از طرف یک خطر واحد

دلیل

قدرت نداش ناسیونالیسم و حس ملیت در مقابل این امپراتوری عظیم

ام مکتب های دیگر غیر از اسالم توسط امپراتوری عظیم جبهه  نابودی 
استکبار

عی و سیاسی و دانشمندان فیلسوف و جامعه قرارگیری مکاتب اجت
نبود دموکراسی و آزادی واقعی در این امپراتوری جهانی که موضع رهربی) لیربالیسم و دموکراسی غربی( شناس غربی امروز در خدمت تفکر غربی

ایل دارند نام آن را دموکراسی برشی بگذارند خودشان 

قرارداش حس ملیت در آفریقا، آمریکای التین و بعضی نقطه مقابل
کشورهای آسیایی در مقابل این امپراتوری در گذشته

ری این امپراتوری و تحریک نکردن   دقیق تر شدن سیاست استع
حس ناسیونالیسیم و ملیت گرایی مردم علیه خود

رگران و جریحه دار کردن علت به دست گرف مستقیم قدرت توسط استع
روحیه قومیت و ملیت مردم

در خدمت امریکا قرارگرف قومیت عربیشاهد عامل

بل 
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است

نبود هیچ تفکر، مکتب، ایدئولوژی و گرایش فکری غیر از اسالم در 
مقابل شیطان زر و زور و امپراتوری جبهه استکبار

دلیل

حذف آن از ( به خودی خود و )  شوروی( نابود شدن دشمن چپ 
) صحنه

نداش موضع خصومت گذشته با ما توسط نظام مارکسیستی و 
کشورهای فراهم شده ی با این نظام در حال حارض معنا

ام " باقی ماندن این سوال به آیا حدف این دشمن در مجموع به نفع ما 
" شد؟ دشمنی با ما کم شد؟ ارزیابی

از بین نرف انسان های حق طلب
ایی های استکبار از نظر  اندن خفقان ناشی از قدرت  مغفول 

انسان های دقیق و حساس ارزیابی

جوش و خروش بیش از پیش نسل جوان در کشورهای فقیر و وابسته 
به استکبار غربی

اسالم، تنها وسیله باقی مانده برای سنگر گرف و اطفای غیظ 
انسان های حق طلب در مقابل مستکربان منظور از اسالم، اسالم با تفسیر درست و انقالبی و به تعبیر امام اسالم اهمیت

است)  ص( ناب محمدی تذکر

بیش از پیش شدن دشمنی با اسالم و نظام ترویج کننده آن پیامد

شکل گیری یک امپراتوری خطرناک عظیم مجهز به علم و سالح و 
تکنولوژی در یک نقطه عا به ریاست آمریکا نتیجه

ویژگی اسالم 
ناب

جذب کننده ملت ها به خود

ایی در دنیا حضور در مقابل این همه قدرت
و ترس قدرت ها از آن

امید داش و دلبسته بودن انسان ها و جوانان زیادی در کشورهای اسالمی شاهد
ن شبح از دور دیده شده اسالم اثرو غیر اسالمی به ه
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قائل نبودن حقوقی برای برش و یا قائل بودن حقوق فقط برای موضع رهربی
] مدعیان حقوق برش در دنیا[ انسان غربی توسط 

برای ]  مدعیان حقوق برش[ نابودکردن میلیون ها انسان غیرغربی توسط شاهد
حفظ، سعادت و سالمت خودشان

دروغگو بودن علم کنندگان شعار حقوق برش علیه جمهوری اسالمی گیرینتیجه

ام رشایط و خصوصیات و استفاده ]  ازجمعه[ قبول مسئولیت منربوظیفه با 
نگونه که الزم است از آن به ه

اهمیتعلت
ه جمعه به عنوان بزرگرتین  روحانیت، امید و تکیه معنوی مردم و ا

مظهر عمومی روحانیت در همه ی جای کشور

ایندگی امامت جمعه از کل روحانیت و نظام اسالمی 

مختص برخی نقاط کشور بودن اساتید و مراجع در حوزه های علمیه تذکر
ه جمعه که عمومیت دارند و مراکز علمی به خالف ا

تکیه نظام الهی به مردم و حضور مردم در صحنه بیش از همه چیز 
نشان با عواطف و ای دلیل

ن مردم[ وجود مطالبی در زمینه ی  که مربوط ]  جذب عواطف و ای
ه جمعه به همه روحانیون است و نه فقط ا ] ازجمعه[ مسئولیت سنگین منرب تذکر مصداق

و انتخاب مطلب با توجه ]  ازجمعه[ لزوم حضور در مرکز و کانون 
] جایگاه ویژه آن[ به  موضع رهربی

عدم مخالفت رهربی با حضور ایشان در کارهای الزم در زمینه 
ازجمعه علی رغم گرفتاری زیاد رهربی شاهد اهمیت
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