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 مشوس سشیع 
 41/41/4311  کشوس سشاسش جمعه ائمه دیذاس دس  اسالمی انقالة معظّم سهبش بيبنبت

 جمالت طالیی موضوعبت اصلی
پيشنهبد بشای 

 مطبلعه بيشتش

نمبص جمعه؛ 

قشاسگبه ایمبن و 

 بصيشت

 قاخال لشاسگبُ ثصیشت، لشاسگبُ تمَا، لشاسگبُ ایوبى، لشاسگبُ است؛ لشاسگبُ یک جوؼِ ًوبص. 

 است سیبسی جٌگ است، ایوبًی ٍ اػتمبدی جٌگ است، هؼٌَی جٌگ ًیست؛ ًظبهی جٌگ هٌتْب جٌگین، دسحبل هب. 

 ُضٌبسٌذ ًوی سا حمیمت کِ است ایي ثطًَذ گوشاُ اًسبًْب هیطَد هَجت کِ چیضی آى چَى ...است تجییي لشاسگبُ ایي دس[  ّذف] ی ػوذ. 

 است جوؼِ ًوبص ضْش، ّش شٌّگیف هشکض است؛ ضْش ّش فشٌّگی للت جوؼِ ًوبص. 

 [جوؼِ ًوبص ]سیبسیی  گشی ّذایت ًیست، سیبسی گشی ّذایت صشفبً گشی ّذایت ایي هیکٌن تأکیذ هي هیگیشد؛ اًجبم گشی ّذایت آًجب کِ است جبیی ٍ 

 .هیذاًین تش ثٌیبًی سیبسی گشی ّذایت اص سا فشٌّگی گشی ّذایت هب ...است فشٌّگی

 دس ثیبًبت

 اػضبی دیذاس

 ستبدّبی

ًوبصجوؼِ 

00/00/1831 

 دس هبیی  توصيه

 جمعه نمبص ببة

 ِسا هسیلوبًْب  صًیذگی  سجک کِ است ایي اسالم دضوٌبى ٍ ایشاى هلّت دضوٌبى اّذاف تشیي هْن اص یکی .است هْن هسبئل اص یکی صًذگی سجک ی هسئل 

 .ثکٌٌذ خَدضبى صًذگی سجک ثِ ضجیِ ٍ کٌٌذ ػَض

 است خَة .. .کٌیذ هؼشّفی ّن سا خَة کتبة است؛ هْن خیلی خَاًذى کتبة. خَاًی کتبة ثِ کٌین ٍاداس سا جَاًْب سا، هشدم هب کِ است هْن خیلی  ِ  کی

 .ثبضذ هطلَة کتبثْبی ٍ سٍص کتبثْبی ٍ خَة کتبثْبی ًوبیص هشکض جوؼِ، ًوبص هحلْبی

 جوؼِ ًوبص ثِ کٌیذ جزة سا جَاًْب ...است کطَس جَاى ی جبهؼِ جزة جوؼِ، ًوبص ثبة دس هْن هسبئل اص یکی. 

 ًُویبص  ثبة دس هذیشاًِ حضَس. داد ًجبیذ آى ثِ اداسی ضکل ًیست؛ اداسی دستگبُ است؛ آخًَذی دستگبُ است؛ طلجگی دستگبُ یک جوؼِ، اهبهت دستگب 

 .ًویذّذ جَاة جوؼِ

 هیکٌیذ  آلیَدُ  سا اًسبى کِ چیضّبیی اص سا داهي کِ است ایي هؼٌبیص ثکٌیذ؛ تکشین سا خَدتبى ٍ ثذاًیذ سا خَدتبى لذس خَدتبى جوؼِ، اهبم ػٌَاى ثِ ضوب 

 [.داسیذ] ًگِ ثبال

 ًییبص  اییي  ِک ّن ای فکشی ی تغزیِ ٍ فکشی طؼبم آى فکشی، داسٍی آى ضٌبخت؛ هیکٌذ ثشطشف سا ًیبص ایي کِ ّن سا چیضی آى ثبیذ. ضٌبخت ثبیذ سا ًیبص 

 .کشد ثیبى ثبیستی خَة ثیبى ثب ٍ ضٌبخت ثبیذ سا همبثل طشف هیکٌذ اضجبع ٍ هیکٌذ ثشطشف سا

 دس ثیبًبت

 اػضبی دیذاس

 ستبدّبی

ًوبصجوؼِ 

00/00/1831 
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 ابعبد انتخبببت و

 دس آنالنبس  حق

 ُاست غلط ایي ...ثکٌین اًتخبثبتی هب سا کطَس فضبی اًتخبثبت، اص لجل سبل یک یب اًتخبثبت اص لجل سبل دٍ ایٌکِ ثب هخبلفن ثٌذ. 

 ٍالیغ . است خَدضبى هبل چیض ّوِ کِ هیکٌٌذ احسبس ٍ هیذّذ هشدم ثِ َّیّتی ٍ استمالل احسبس یک داخلی جَّ دس ّن اًتخبثبت، ٍجَد  ِ  ّین  لضییّ

 هیکٌٌذ. الذام خَدضبى ، هیگیشًذ تصوین خَدضبى ٍ هٌذهشد هولکت صبحت است؛ ّویي

 است ثذی هشض است، ثذی ػبدت خیلی ایي. ثذهٌذ اًتخبثبت ثَدى ًبهطوئي کَس ثش دائن اًتخبثبت، ًضدیکی اص کِ داسًذ ػبدت کأًِّ ّب ثؼضی. 

 اسیت  الٌّیبس  حكّ اًتخبثبت گفتِ فالًی کِ هیطَد تکشاس صیبد ّن صثبًْب دس خت. است هْوّی اهش الٌّبس حكّ ایي است؛ الٌّبس حكّ اًتخبثبت کشدین ػشض ٍ 

 .ثشسین الٌّبس حكّ ایي ػوك ثِ[ ثبیذ] خت هٌتْب هیطَد؛ تکشاس هذام ٍ است الٌّبس حكّ

 اسیت  ثٌیب  ًوییذاًن  هیي .. .ضیذ  اًجیبم  33 سیبل  دس کِ کبسی آى ضذّ ...است؛ اًتخبثبت لبًًَی ی ًتیجِ پزیشش ثَدى، الٌّبس حكّ دیگش ثُؼذ یک  ِ  اییي  کی

 .ًطذُ ججشاى ٌَّص! ًویذاًن ٍالؼبً ثطَد؟ ججشاى کِی ضذ ٍاسد هب ثش 33 سبل دس کِ خسبستْبیی

 ثکٌٌذ سا حك سػبیت ٍالؼبً هیذٌّذ، سا فْشستْب ایي کِ کسبًی آى. هیذٌّذ ًبهضدّب ثشای کِ فْشستْبیی هیکٌٌذ، پیطٌْبد کِ ّبیی سیبِّ ایي. 

 ًیستٌذ اػتوبد لبثل کِ ّستٌذ ّب ثؼضی اػتوبدًذ؛ لبثل ٍالؼبً کِ ّبیی هجوَػِ آى ثِ کٌٌذ اػتوبد ثذٌّذ، سأی هیخَاٌّذ کِ شدهیه. 

 ِسفت خَاّذ ثبالتش کطَس اػتجبس ٍ ًظبم استحکبم کٌذ، ضشکت اًتخبثبت دس ثیطتش جوؼیّت ّشچ. 

 دس ثیبًبت 

 الطبس سدیذا

هشدم  هختلف

13/00/1831  

دسببسه  تزکشاتی

 مسئله نفور

 است هْوّی ی هسئلِ خیلی ٍ ػجیت ی هسئلِ خیلی ایي کشدین؛ هطشح ثشجبم اص پس ٍ ثشجبم ی لضیِّ دس سا ًفَر ی هسئلِ ایي هب. 

 خجشگیبى  هجلیس  ٍاسد یب ثطَد اسالهی ضَسای هجلس سدٍا ضکلی ثِ ًفَری ػٌصش کٌین فشض اگش. ثبضٌذ ایي هتَجِّ خیلی ثبیذ اًتخبثبت ثبة دس هشدم 

 هیشیضد. فشٍ ٍ هیکٌذ سست سا ّب پبیِ ٍ هیجََد داخل اص هَسیبًِ هثل ثکٌذ، ًفَر ًظبم دیگش اسکبى دس یب ثطَد

 است الصهی چیض هشدم؛ ىارّب سٍضٌگشی اهّب کشدى، هؼیّي هصذاق ثذٍى صدى، تْوت ثذٍى اتّْبم، ثذٍى سٍضٌگشیِ است؛ الصم سٍضٌگشی صهیٌِ ایي دس. 

 ،سیالح  آٍسًیذ،  هی ثبصاس ثِ پَل کبسًذ؛ هطغَل اسالهی اًمالة ػلیِ فشاگیش ی ججِْ یک ٍ پیگیش دستگبُ یک. است حسّبسی الؼبدُ فَق سٍصگبس سٍصگبس  ِ  ثی

 .هیکٌٌذ خطش احسبس کِ است ایي ّن ػلّت هیکٌٌذ؛ کبس داسًذ دائن ٍ داسًذ فکش اتبلْبی خَدضبى لَل ثِ آٍسًذ، هی تَطئِ آٍسًذ، هی ثبصاس

 گیشد  ػمیت  هذام... یؼٌی ثگیشد اًجبم ایشاى دس تحَّل هیخَاٌّذ کِ آًْب ...تحَّلٌذ دًجبل ایشاى دس ایٌْب اًذ؛ دٍختِ طوغ چطن اًتخبثبت ایي ثِ ّب آهشیکبیی 

 .هب کطَس داخلی حَادث ی ّوِ ثِ اًذ دٍختِ طوغ چطن. هیخَاٌّذ آًْب کِ سوتی ثِ ثشٍین ٍ کٌین

 ثکَثذ دضوي دّبى ثِ ٍ ثذّذ اًجبم دضوي خَاست ضذّ دسست  سا خَد حشکت دضوٌبى، سغن ػلی ثبیستی ایشاى هلّت. 

 دس ثیبًبت

 دیذاس

 فشهبًذّبى

 ّبی گشداى

ثسیج 

01/03/1831 
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 یجضئيبت تکميل

 زة جوانبن به نمبص جمعههبی ج ساه

ٍ  هتیي ٍ هتقي سخيِتا  فهن ٍ  دل طزیق اس جذب جَاًاى  -1

 فزهٌگیسیاسی ٍ  ی سهیٌه در سست حزفِپزهیش اس 

 راستی ٍ ههزتاًی، صویویّت احساسایجاد  -2

 انتخبببتدس  النّبس حقّابعبد مسئله 

 در صَرت صالح تَدى داٍطلة حقّ رعایت -1

 ًاصالح آدماس ٍرٍد جلَگیزی  -2

 آراءدر شوارش، ثثت ٍ گشارش  اهاًت حفظ -3

 اًتخاتات قاًًَی ی ًتیجه پذیزش -4

 افزاد ته هزدم هعزّفیدر  تاسی جٌاح ٍ تاسی رفیق ٍ پزهیش اس پیشٌهادی فهزستهای در حق رعایت -5

 تَجه ٍ دقت هزدم در اًتخاب افزادِ قاتل اعتواد اس فهزستها -6


