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 سسیع مسوز

 ۱۳/۰5/۳۱۵5  تهسان استان مساجد جماعات ائمه دیداز دز بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد بسای 

 مطالعه بیشتس

 بساهی پایگ ،مسجد

 نماش و ذکس محوز

 ستا ًواص ٍ رکش هحَس تش پایگاُ ایي ٍ است پایگاُ هسجذ.. .است هتفاٍت تَدایی ٍ یَْدی ٍ هسیحی هعاتذ تا هسجذ. 

 ایجراد  ترشای  ساصی صهیٌِ ٍ دضوي تا ی هقاتلِ ٍ دًیا تعویش ٍ دل تعویش ساصی، اًساى خَدساصی، پایگاُ تاضذ؛ ًیک کاسّای ی ّوِ پایگاُ هیتَاًذ هسجذ 

 .افشاد افضاییِ تصیشت ٍ اسالهی توذّى

 ًوراص  پیص عٌَاى تِ ها ی ٍظیفِ دیٌی، احکام اتالغ دیي، ی اهِاق عذل، ٍ حق ی اقاهِ ًواص، ی اقاهِ ..ًیست جواعت اهام ی ٍظیفِ تٌْا هسجذ ًواصی پیص 

 .است جواعت اهام هسجذ هحَس یعٌی. است جواعت اهام عٌَاى تِ ٍ

 داد قشاس هحَس سا هساجذ اًقالب اٍّل اص کِ تَد ّویي تضسگ هشد ایي تضسگ ٌّشّای اص ها، تضسگَاس اهام هْنّ اتتکاسات اص یکی. 

 دیدار در بیاًات

 کٌٌدگاى شزکت

 ّفدّویي در

 ًواس اجالس

۹۲/۸۰/۷۸۰۱ 

 ی هسته، مسجد

 و بصیستِ مقاومت

 فسهنگی

 اهّت تشای کاس جاهعِ، فتپیطش تشای کاس تذٌّذ؛ اًجام کاس تایذ ،داسًذ ٍظیفِ آحاد ی ّوِ اسالهی ی جاهعِ دس ...است اجتواعی فعّالیّتْای پایگاُ هسجذ. 

 اگش هیذاًٌذ چَى دیٌی؛ ایواى تا هخالفت خاطش تِ هخالفٌذ اسالهی جوَْسی سیاستْای ٍ اسالهی جوَْسی تا. است [ًفَر دضوٌاى] آهاج دیٌی، ایواى 

 ًویطذ. پیشٍص اًقالب ایي ًثَد، دیٌی ایواى

 آهشیکا غیش ٍ آهشیکا استکثاسی قذست ٍ سلطِ ًظام ّویي چتش صیش هیشفت دیگشاى هثل ّن اسالهی جوَْسی ًظامًثَد...  خذا تِ ایواى ٍ اسالم اگش. 

 است اًقالب هعجضات جضٍ هؤهي، جَاًاى عظین خیل ایي. 

 ،ّست ّن سیاست فشٌّگ، دل دس؛ فشٌّگی تصیشت ٍ ّذایت ٍ فشٌّگی فعّالیّتْای سضذ[  پایگاُ] ّن است، [فشٌّگی] هقاٍهت پایگاُ[  ّن] هسجذ . 

 این؟ گشفتِ صاٍیِ یا هیکٌین حشکت داسین ّذفْا سوت تِ آیا هیشٍین؛ داسین طشف کذام کِ جاهعِ عوَهی حشکت تِ ًگاُ یعٌی سیاست 

 داسیذ ٍ ایذ کشدُ ضشٍع ضوا کِ کاسی ایي آقاجاى، کِ گفتن اٍ تِ ٍ خَاستن سا فتٌِ سشاى ایي اص یکی تٌذُ کاس، اٍّل دس ۸۸ سال دس فتٌِ ایّام دس 

 .دسآهذ چِ دسًٍص اص دیذیذ تعذ ...ًکشد گَش ...کشد خَاّذ استفادُ ایي اص دضوي ٍ افتاد خَاّذ ّا تیگاًِ ستد هیکٌیذ،

 دیدار در بیاًات

 قن  هزدم

۷۲/۷۸/۷۸۱۱ 

اتی پیسامون ترکّس

 جدامس های فعالیت

 تاص کِ ظْش اص پیص اص هسجذ دسِ ٍ... تطَد تشگضاس جواعت ًواص تایذ هسجذ دس ٍقت ّشسِ. تاضذ تاص تایذ هسجذ ًواص، ٍقت... تاضذ تشقشاس تایستی هسجذ 

 .تثٌذًذ سا هسجذ دسِ کِ ًثاضذ جَس ایي تاضذ؛ تاص عطا ًواص اص تعذ ضة تا ظْشٍعصش، ًواص تشای هیکٌٌذ

 یعٌی خَدتاى کاس. تکٌیذ سا خَدتاى کاس ًطَیذ، سیاست ٍاسد ضوا آقا[ هیگَیٌذ. ]تذاسًذ تشکٌاس یتکلّ هیخَاٌّذ سیاسی هسائل اص سا هسجذ ّا تعضی 

 .است سکَالسیسن ّواى ایي. هحض ًواصی پیص فقط تشٍیذ؛ ٍ تخَاًیذ سا ًواصتاى ّواى تیاییذ یعٌی چِ؟

 دیدار در بیاًات

 رٍحاًیَى

 سوٌاى استاى

۷۱/۸۰/۷۸۰۱ 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2822
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2822
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2822
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8841
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8841
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8841
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8841


 
 

2 
 

 کشد سیضی تشًاهِ جَاى بجز تشای تایذ ٍاقعاً یعٌی کشد؛ ایجاد هسجذ دس خاظ جایگاُ جَاًْا تشای تایستی. 

 است جَاى دل تصشّف جَاًْا جزب ساُ... تکٌین فشاّن سشگشهی ٍسایل هسجذ، تِ کٌین جزب سا جَاًْا ایٌکِ تشای هیکٌٌذ خیال تعضی. 

 جَاى دیذ خَاّیذ ذ،تکٌی آهیختِ هقذاسی یک صَسی، ٍ تَّّوی ٍ تخیّلی عشفاًْای ًِ ٍاقعی، عشفاى تا هعٌَیّت، تا سا اقذام سا، حشف سا، سخي ضوا 

 .است ایٌْا هسجذ دس جَاى ی جارتِ. آیذ هی ٍ هیطَد هجزٍب چطَس

 صیثایی ٍ ضٌیذًی تاسیخ یک داسًذ، عوش سال چْل سال سی غالثاً ٍ ّستٌذ اسالهی جوَْسی ًظام دس خَضثختاًِ اهشٍص کِ هساجذی یعٌی ها هساجذ 

 .دسآٍسد هیطَد گًَاگَى قالثْای دس سا ایي... تاضذ داضتِ آهَصی دسس جزّابِ عیٍِاق سشگزضت یک هیتَاًذ هساجذ ایي اص ّشکذام... داسًذ

 «سٍص ایي اساس است؛ صْیًَیست دضوي تا ی هقاتلِ هٌاسثت تِ است؛ هسجذاالقصی صدى آتص هٌاسثت تِ ...است اًقالتی سٍص یک اساساً «هسجذ سٍص 

 .تذّیذ قشاس هسیش ایي دس سا حشکت ٍ کٌیذ ًگاُ هسجذ سٍص تِ ًگاُ ایي تا است؛ اساسی چٌیي یک
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 جصئیات تکمیلی

شیوه کاز دز مسجدنکاتی دزبازه   

 هأهَهیي با رٍدررٍ جلسات بزگشاری -۷

 ًواس گاًِ سِ اٍقات در جواعت سًوا بزقزاری -۹

 هسجد شدى سکَالر اس پزّیش -۸

 هسجد در جَاًاى بزای خاص جایگاُ ایجاد -4

 هساجد سزگذشت ٍ تاریخ تبییي ٍ حفظ -۱


