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 مهمترین رویدادهای تقویم شمسی و قمری

 تقویم شمسی

 اسالمی جمهوری روز —فروردین  12

 ای هسته فناوری ملی روز —فروردین  20

 ارتش روز —فروردین  29

 سپاه تاسیس —اردیبهشت  2

 جوان روز —اردیبهشت 6

 فارس خلیج ملی روز —اردیبهشت  10

 مطهری استاد شهادت و معلم روز —اردیبهشت  12

 1631 پیروزی و مقاومت روز و المقدس بیت عملیات در خرمشهر فتح سالروز —خرداد  3

 1631 اسالمی شورای مجلس دوره اولین افتتاح —خرداد  7

 1631 رهبری به ای خامنه اله آیت انتخاب و خمینی امام رحلت —خرداد 14

 1631 خرداد 13 خونین قیام —خرداد 15

 1631تن از یارانش  27دت آیت اله بهشتی و شها و قضائیه قوه روز —تیر  7

 نگهبان شورای تاسیس —تیر 26

 1667 ایران به شاه برگرداندن برای آمریکا کودتای —مرداد 28

 دولت هفته آغاز —شهریور 2

 1631 باهنر و رجایی دکتر شهادت —شهریور 8

 1631 مقدس دفاع هفته آغاز و تحمیلی جنگ آغاز —شهریور 31

 1632هجرت امام خمینی از عراق به پاریس  -نیروی انتظامی روز —مهر  13

 1631 آمریکا جاسوسی النه تشخیر – آموز دانش روز —آبان 13

 مستضعفین بسیج روز —آذر  5

 مدرس اله آیت شهادت – مجلس روز —آذر  10

 دانشجو روز —آذر  16

 1631مفتح دکتر شهادت – دانشگاه و حوزه وحدت روز —آذر  27

 وز بصیرت و میثاق مردم با والیتر —دی  9

 شاه فرار —دی  26



 1632 ایران به خمینی امام بازگشت —بهمن  12

 1632 اسالمی انقالب پیروزی —بهمن  22

 1671 نفت صنعت شدن ملی —اسفند  29

 تقویم قمری

 قمری سال آغاز —محرم  1

 حسینی تاسوعای —محرم  9

 حسینی عاشورای —محرم  10

 سینیح اربعین —صفر 20

 مجتبی حسن امام شهادت و( قمری هجری 11) پیامبر رحلت —صفر  28

 رضا امام شهادت —صفر  29

 هجری تاریخ مبدا و مدینه به مکه از پیامبر هجرت —ربیع االول  1

 وحدت هفته آغاز – سنت اهل روایت به پیامبر والدت —ربیع االول  12

 (الدت امام جعفر صادق)موسس مذهب جعفریو-شیعه روایت به پیامبر والدت —ربیع االول  17

 پرستار روز و زینب حضرت والدت —جمادی االول  5

 خمینی امام والدت -زن روز و زهرا حضرت والدت —جمادی الثانی  20

 (اعتکاف) البیض ایام آغاز و علی امام والدت —رجب  13

 اکرم رسول مبعث —رجب  27

 پاسدار روز – حسین امام والدت —شعبان  3

 جانباز روز – ابوالفضل حضرت والدت —شعبان  4

 العابدین زین امام والدت —شعبان  5

 مستضعفان جهانی روز – هجری 733( عج)زمان امام والدت —شعبان  15

 قدر شب —رمضان  18

 علی حضرت خوردن ضربت —رمضان  19

 قدر شب —رمضان  20

 هجری 31 علی حضرت شهادت —رمضان  21

 قدر شب —رمضان 22

 قدس روز —آخرین جمعه ماه رمضان

 فطر عید —شوال  1

 صادق امام شهادت —شوال  25

 عرفه روز —ذی الحجه 9

 قربان عید —ذی الحجه  10



 غدیر عید —ذی الحجه  18

 مباهله روز —ذی الحجه  24

ه روز بعد از رحلت پیامبر اکرم ک 31روایت  -1در مورد تاریخ شهادت حضرت زهرا)س(سه روایت داریم: 

 -6جمادی االول)دهه دوم(  16روز بعد از رحلت که میشه  23روایت  -7ربیع الثانی)دهه اول(  1میشه 

 (جمادی الثانی)دهه سوم 3روز بعد از رحلت که میشه  13روایت 

 

در مورد امور مملکت و مسلمین نظر رهبر مهم است ولی در مورد مسائل فردی رجوع به مرجع اگر اختالفی 

 و مرجع تقلید باشه باز نظر رهبر مهم است بین نظر رهبر

گر مسأله مربوط ب احکام دین باشه شما باید طبق نظر مرجع تقلیدتون عمل کنید ولی اگه مسأله مربوط ا

ب موارد ملی و حکومتی و مربوط ب عموم مردم باشه باید تابع رهبر باشید در این مورد حتی مرجع تقلید 

 .هم باید از نظر رهبر پیروی کنه

 :از هر ماه را ایام البیض می نامند و دربارهْ علت نامگذاری آن دو مطلب گفته شده است 13و13و16روزهای 

الف: چون شب های این سه روز،دراثر کامل بودن و درخشندگی ماه،روشن و سفید است،روزهای این سه 

ه شب هایی سفید و نورانی و شب را ایام البیض یعنی روزهای سفید نامیده اند و در واقع یعنی روزهایی ک

  درخشان دارد

دچار آن خطا که ترک اولی  (ب: در روایتی از پیامبر بزرگوار اسالم )ص( آمده است: وقتی حضرت آدم )ع

را روزه  13و13و16بود گردید،بدنش سیاه شد. سپس به دلش الهام گردید که این سه روز یعنی روزهای 

که روزه گرفت،یک قسمت از بدنش سفید گردید،یعنی پس از سه روز تمام بگیرد . هر روز از این سه روز را 

 .بدنش سفید گشت،به همین علت به این سه روز،روزهای سفید گفته شد

طی دو ماه گذشته، رهبر انقالب، چهار مرتبه  هشدارهای مکرر این روزهای رهبر انقالب درباره آفت ارتجاع

اولین بار  1 .امعه، و مخصوصا در بین مسئولین کشور هشدار دادنددر ج گری  اشرافی ی خطر و آفت  درباره

 خطر #من وظیفه دارم »چنین فرمودند:  ارتجاع  ماه سال گذشته، با برشمردن خطر  رهبر انقالب در بهمن

 «.گری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافی

اه بعد، رهبر انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، بار دیگر بر این مسئله تأکید کردند: حدود یک م2

 -تر هم هست که به گمان ما مهم-تر نباشد  یک کار دیگر که آن هم از لحاظ اهمّیت از این تبلیغ اگر مهم»

درست ما تأثیرش را  کمتر نیست، عملِ خود ما است؛ نه عملی که حتماً جلوی چشم مردم باشد؛ نه، عملِ

یک هفته بعد، رهبر انقالب، در اولین بیانات  «…گری بخشد؛ ترک گناه، ترک دنیاپرستی، ترک اشرافی می

ما در سبک زندگی »گری در جامعه اشاره کرده و فرمودند:  مجددا به آسیب اشرافی 12خود در سال 

ی گذشته نیز این  ی هفته ینکه چهارشنبهنهایتا ا «.گری است مشکالتی داریم: یکی از مشکالت ما اشرافی



زیستی عنوان  ی ساده گری و حفظ روحیه ی امام خمینی را، پرهیز از اشرافی موضوع را مطرح کرده و سیره

پرستی است. اینکه  گری و تجمل طلبی و اشرافی ی زیاده در بسیاری از موارد ناشی از روحیه فساد  » :کردند

ی طلبگی و داشتن زندگی ساده و معمولی مسئوالن تأکید داشتند، به همین امام بزرگوار بارها بر حفظ ز

بزرگی بود که در صورت مبتال  آفت  گری از نظر امام خمینی)ره( نیز آنقدر  ی اشرافی روحیه «.علت بود

بیرون  نشینى   کوخ# آن خوى»اند. روزى که مسئوالن ما کشور را خو ی  فاتحه# شدن مسئوالن به آن، باید 

توجه بکند، آن روز است که انحطاط براى خود و براى کسانى که با او تماس دارند  نشینى   کاخ# برود و به 

  باید کشور این براى ما که است روز آن برود، بیرون نشینى  کوخ ی ارزنده خوى …شود. آن روزى که  پیدا مى

ن همواره در خطر مبتال شدن به این انقالب است و مسئوال آفت  گری  باری، اشرافی «.بخوانیم فاتحه #

. برای 31ی  ی مسئوالن دهه حل فائق آمدن بر آن هم یک چیز است: بازگشت به روحیه ارتجاع قرار دارند. راه

همین هم بود، که رهبر انقالب در دیدار نوروزی با برخی از مسئوالن کشوری، به این نکته اشاره کرده و 

را به خوبی  31ی  اید، یعنی دهه های انقالبی بوده ایل انقالب در میدان فعالیتخیلی از شماها از او»فرمودند: 

اید. ]آیا[ یادتان هست احساسات خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست رفتار خودتان در آن دهه  درک کرده

ه داشتید؟ را که در آن ده خدمت  اعتنایی به مال را که در آن دهه داشتید؟ اهتمام به  را؟ یادتان هست بی

 «.رود؛ این اشکال کار است یادمان می

 

رکعت نماز ظهر به نیت  4در روز عاشورا نماز ظهر به همون صورتی خونده میشه که در سایر روزها.یعنی 

قربت الی اهلل.اما در این مورد یه جستجویی هم در اینترنت کردم که به متن زیر رسیدم.دلم تا کربال رفت :)) 

 :نیست شما و سایر دوستان هم بخونند گفتم خالی از لطف

 نماز ظهر عاشورا چند رکعت است؟

هاشم  ها اغلب بعد از ظهر صورت گرفت، یعنی تا ظهر عاشورا غالب صحابه و تمام بنی در روز عاشورا شهادت

 .و حضرت اباعبداهلل)ع( که بعد از همه شهید شدند، زنده بودند

ر یک جریان تیراندازی که به وسیله دشمن انجام شد، قبل از ظهر فقط حدود تعدادی از یاران اباعبداهلل د

 .شهید شدند وگرنه سایر افراد تا ظهر عاشورا درقید حیات بودند

مردی از اصحاب اباعبداهلل الحسین)ع( به حضور ایشان آمد و عرض کرد؛ یا اباعبداهلل وقت نماز است و ما 

 .با شما بخوانیمخواهد برای آخرین بار نماز جماعتی  دلمان می

ذکرت ” حضرت نگاهی به آسمان کردند و تصدیق کردند که وقت نماز است، نقل است که فرمودند:

 ”…المصلین من اهلل جعلک …الصلوه

 امام حسین نماز ظهر عاشورا را چگونه خواند؟

« از خوفنم»امام حسین)ع( ظهر عاشورا در میدان جنگ نماز خواندند، نمازی که در اصطالح فقه اسالمی 

 .شود، نماز خوف مثل نماز مسافر دو رکعت است نه چهار رکعت نامیده می



یعنی انسان اگر در وطن هم باشد باز باید دو رکعت بخواند برای این که مجال نیست و آنجا باید مخفف 

از، خورد، سربازان موظف هستند در حال نم شان بهم می خواند. چون اگر همه به نماز بایستند وضع دفاعی

 .نیمی در مقابل دشمن بایستند و نیمی به امام جماعت اقتدا کنند

روند پست  ها می کند تا آنها رکعت دیگرشان را بخوانند. بعد آن امام جماعت یک رکعت را که خواند صبر می

گیرند در حالی که امام همین طور منتظر نشسته یا ایستاده است. سربازان دیگر  را از رفقای خودشان می

 .خوانند آیند و نماز خودشان را با رکعت دوم امام می یم

 :شهادت یاران امام حسین علیه السالم هنگام نماز خواندن

امام حسین)ع( در آن هنگامه جنگ در کربال چنین نماز خوفی خواندند، نمازی که اوج بندگی خدا و 

 .من دور نبودنداخالص را به نمایش گذاشت، اما وضعیت خاصی داشتند زیرا چندان از دش

شرم حتی در  حیای بی خواستند دفاع کنند نزدیک اباعبداهلل ایستاده بودند و دشمن بی ای که می اما آن عده

 .این لحظه هم آنها را راحت نگذاشت و در حالی که اباعبداهلل مشغول نماز بود

؛ حسین! نماز نخوان نماز تو دشمن شروع به تیراندازی کرد، دو نوع تیر اندازی: هم تیر زبان که یکی فریاد

ای ندارد، تو بر پیشوای زمان خودت یزید یاغی هستی، نماز تو قبول نیست! و هم تیرهایی که از  فایده

 .کردند های معمولی شان پرتاب می کمان

در این شرایط یکی دو نفر از اصحاب اباعبداهلل)ع( که خودشان را برای ایشان سپر قرار داده بودند، روی خاک 

اند، یکی از آنها سعید ابن عبد اهلل حنفی به حالی افتادند که وقتی نماز اباعبداهلل تمام شد، دیگر  افتاده

 .نزدیک جان دادنش بود

یا اباعبداهلل! »آقا خودشان را به بالین او را رساندند. وقتی به بالین او رسیدند، او جمله عجیبی گفت: 

دم؟ مثل این که هنوز هم فکر می کرد که حق حسین آن قدر بزرگ و آیا من حق وفا را به جا آور« اَوفیتُ؟

 .باالست که این مقدار فداکاری هم شاید کافی نباشد

 .این بود نماز حضرت ابا عبداهلل )ع( در صحرای کربال

 :نماز معراج در ظهر روز عاشورا

ایشان در این نماز تکبیر گفتند،  اما نکته ویژه در نماز ظهر عاشورا حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( این بود که

ذکر گفتند، سبحان اهلل گفتند، بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد گفتند، رکوع و سجود کردند و این در حالی بود 

که درست دو سه ساعت بعد از این نماز برای ایشان نماز دیگری پیش آمد، رکوع دیگری پیش آمد، سجود 

شان  فتند، اما رکوع ابا عبداهلل آن وقتی بود که تیری به سینه مقدسدیگری پیش آمد، به شکل دیگر ذکر گ

 .وارد شد و حضرت مجبور شدند تیر را از پشت سر بیرون بیاورند

 روی را صورتشان راست طرف …افتادند زمین بر اسب از که وقتی …پیشانی بر سجده …سجود ایشان

 رسول مله علی و …باهلل و …اهلل بسم …ری دیگر بودذک ایشان ذکر …گذاشتند کربال گرم های خاک

 .کردند عروج خدا عرش به حضرت نماز این با و …اهلل



 است مستحب: باشد؟پاسخ می چه آن ی فلسفه و آن خواندن نحوه و چیست تحیت نماز: پرسش نماز تحیت

واند و این رام مسجد بخاحت و تحیت قصد به صبح نماز مانند نماز رکعت دو شود می مسجد وارد انسان وقتی

نماز اذان و اقامه ندارد و می توان بلند یا آهسته خواند، فلسفه اش احترام به مسجد است، البته اگر نماز 

 .واجب یا مستحب دیگری مانند نافله را بخواند، کفایت از آن می کند

 

  :اند از ماههای قمری )یا عربی( دوازده ماه است که به ترتیب عبارت

 جمادی یا) الثانی جمادی االول، جمادی ،(االخر ربیع یا) الثانی ربیع ول،اال ربیع فر،ص محرم،

  .ذیحجه و ذیقعده شوال، رمضان، شعبان، رجب، ،(االخر

  .محرم و ذیحجه ذیقعده، رجب،: از عبارتند که است مشهور حرام های ماه ها به چهار ماه از این ماه

  .گویند می حج یماهها همچنین به ماه های شوال، ذیقعده و ذیحجه

 اولین. است مدینه به سلم و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول هجرت شمسی، ماههای های قمری و مبدأ ماه

 حدود که است روز 633 مجموع در قمری های ماه روزهای تعداد است، ذیحجه آن آخرین و محرم قمری ماه

روز است و ماه  61ههای قمری، یک ماه، ت چون در مااس کمتر شمسی سال روزهای تعداد از روز 11 یا 11

  .روز 71دیگر 

 کامله صحیفه 36هنگام دیدن هالل ماه نو، خواندن دعاهای هالل مستحب است، و از همه بهتر دعای 

 اله ال » مرتبه سه و « اکبر اهلل » مرتبه سه که است بهتر نباشد، دعا این خواندن امکان اگر اما. است سجادیه

 و توحید مرتبه سی حمد از بعد اول رکعت در و بگذاریم نماز رکعت دو ماه هر اول روز در و یمبگوی « اهلل اال

 که بدهیم صدقه نماز از بعد و بخوانیم را( قدر سوره) « انزلنا انا » مرتبه سی حمد از بعد دوم رکعت در

  .شد خواهد ماه آن در ما سالمتی موجب

 : ن موضوعندارد و علت ای« بسم اهلل »سوره ای که 

نشان امان و رافت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین « بسم اهلل»چون « برائت»سوره نهم : توبه 

 . است و در آن شمشیر است و برداشتن امان 

آغاز نامه ای  61دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه « بسم اهلل »سوره ای که دو 

 . به بلقیس ملکه سبا می نویسد یمان که حضرت سل

 در نزدیکی مکه« غار حرا»در « علق»اولین سوره ای که بر پیامبر اسالم )ص( نازل شد و محل آن : سوره 

در سال یازدهم هجری در شصت و « نصر»آخرین سوره ای که بر پیامبر اسالم )ص( نازل شد : سوره 

 . ع)ص( در حجه الودا  سومین سال میالد پیامبر 

 (اولین سوره قرآن : سوره فاتحه الکتاب )حمد



 آخرین سوره قرآن : سوره ناس

 کلمه 3771آیه و  713طوالنی ترین سوره قرآن ازنظر تعداد آیات و کلمات و حروف : سوره بقره با 

 : ندارد و علت این موضوع« بسم اهلل »سوره ای که 

ن و رافت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین نشان اما« بسم اهلل»چون « برائت»سوره نهم : توبه 

 . است و در آن شمشیر است و برداشتن امان 

آغاز نامه ای  61دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه « بسم اهلل »سوره ای که دو 

 . به بلقیس ملکه سبا می نویسد که حضرت سلیمان 

 در نزدیکی مکه« غار حرا»در « علق»امبر اسالم )ص( نازل شد و محل آن : سوره اولین سوره ای که بر پی

در سال یازدهم هجری در شصت و « نصر»آخرین سوره ای که بر پیامبر اسالم )ص( نازل شد : سوره 

 . )ص( در حجه الوداع  سومین سال میالد پیامبر 

 (اولین سوره قرآن : سوره فاتحه الکتاب )حمد

 قرآن : سوره ناسآخرین سوره 

 کلمه 3771آیه و  713طوالنی ترین سوره قرآن ازنظر تعداد آیات و کلمات و حروف : سوره بقره با 

 (حرف 37کلمه و  11آیه ) 6کوتاه ترین سوره قرآن از نظر تعداد کلمات و حروف : سوره کوثر با 

 سوره می باشد 62بیشترین تعداد سوره ها : در جزء سی قرار دارد که 

 732تا  733حل آیه الکرسی : سوره بقره آیه م

 ذکر شده است : سوره مجادله« اهلل »تنها سوره ای که در تمام آیاتش کلمه مقدس 

  تنها سوره ای که از زبان بندگان خداست : سوره حمد 

د : سوره تنها سوره ای که خواندنش در نمازها واجب است و هر مسلمانی حداقل باید روزانه ده بار آنرا بخوان

 حمد

 تنها سوره ای که نامش در همان سوره هفت بار بکار رفته است : سوره نور

 سوگند پشت سر هم در آن سوره ذکر شده است : سوره شمس 2تنها سوره ای که 

 بار در آن ذکر شده است : نام حضرت یوسف )ع( در سوره یوسف 73تنها سوره ای که نام یک پیامبر 

 « فَبِاَیِّ االءِ رِبِّکُما تُکَذِّبانِ»بار تکرار شده : سوره الرحمن ، آیه  61یه در آن ، تنها سوره ای که یک آ

 تنها سوره ای که هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند :سوره انعام

 سوره انعام« : غیر از کلمه اهلل»مورد نام خداوند در آن ذکر شده  21تنها سوره ای که 

 که اکثر آن مبارزه با انواع شرک و بت پرستی و بدعت است : سوره انعام تنها سوره ای

مرتبه .)این  13در آن ذکر شده است : سوره مائده و « یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا »تنها سوره ای که بیشترین خطاب 

 ( مرتبه امده است 11بقره  خطاب در سوره 



آیه و آخرین سوره مکی : سوره  773مکی : سوره شعراء با  سوره های مکی وتعداد آنها : )بزرگترین سوره

سیزده سال رسالت پیامبر » سوره می باشد  13سوره هایی که قبل از هجرت نازل شد و  مطففین ( آیات و 

 «اسالم )ص( در مکه 

ین سوره آیه و کوچکتر 713سوره بقره با  : سوره های مدنی و تعداد آنها : )بزرگترین سوره مدنی و اولین آن

رسالت » سوره می باشد  71آیه ( ایات و سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده و  6با  مدنی : سوره نصر 

 «. درمدینه ادامه داشت پیامبر اسالم ده سال بعد از هجرت 

، کافرون ، « مسد»سوره هایی که یک جا نازل شده اند : سوره های فاتحه الکتاب ، اخالص ، کوثر ، تبّت 

ناس ، ضحی ، عادیات ، مرسالت ، صفّ ، انعام ، بقیه سورههای قرآن به تدریج و به طور  ، بیّنه ، فلق و  نصر

 « پراکنده نازل شده اند

سوره می باشند که سوره های شماره  71آغاز شده اند : « حروف رمز»سوره هایی که با حروف مقطعه 

-31-31-61-63-67-61-61-71-71-72-73-71-11-13-13-16-17-11  -11-2-6-7 : عبارتند از

37-36-33-33-33-31-31 

 اولین سوره قرآن که حروف مقطعه دارد : سوره بقره

 آخرین سوره در قرآن که حروف مقطعه دارد : سوره قلم

 آغاز می شود : سوره نور« سوره»تنها سوره ای که با کلمه 

 وف است : سوره نورسوره ای که به پاکدامنی و عفت و مبارزه با آلودگی ها معر

سوره ای که سه نام از نام های قیامت )حاقّه ، واقعه ، قارعه( که هر سه نام سوره هم هستند در آن ذکر شده 

 حاقّه است : سوره 

 سوره ای که هنگام نزول ، پیامبر اسالم )ص( فرمودند این سوره مرا پیر کرد : سوره هود

 سوره توحید سوره ای که به نام یکی از اصول دین است :

 سوره ای که به نام یکی از فروع دین است : سوره حج

 در این سوره است : سوره حِجر« فَاَسقَیناکُمُوهُ»بلندترین کلمه قرآن 

 معروف به آیه دَین( سوره بقره 717بلندترین آیه در این سوره است )آیه 

 «17تا  21آیات »راءسوره شع« : از زبان ابراهیم»توصیف جالبی از خدا در این سوره است 

 آیه ، عمران آل سوره– 71حرف ( در آن جمع است : سوره فتح ، آیه  71سوره ای که تمام حروف عربی )
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 « وَلیَتَلَطَّف» ، کلمه  1کلمه وسط قرآن در این سوره است : سوره کهف ، آیه 

ص( می فرماید که پیامت )الم تنها سوره ای که در آن آیه ای است که در بین پیامبران فقط به پیامبر اس

 « اِنّا سَنُلقی عَلیکَ قَوالً ثقیالً»  3مزّمّل ، در آیه  سنگین است : سوره 



 سوگند 11تنها سوره ای که بیشترین تعداد سوگندها در آن است : سوره شمس ، دارای 

بار در آن ذکر  11ن تنها سوره ای که بیشترین تعداد کاربرد کلمه قرآن را دارد :سوره اسراء که کلمه قرآ

 . شده است

داستانی ترین سوره قرآن در درجه اول : سوره نوح است که صد در صد آیات راجع بهداستان حضرت نوح 

 )ع( است

آن مربوط داستان حضرت یوسف )ع(  11۸داستانی ترین سوره قرآن در درجه دوم : سوره یوسف است که 

 . است

آیه از سوره شعرا )سوره شعراء با  123یامبران الهی سوره های قرآن :بیشترین تعداد آیه مربوط به داستان پ

 ( سوره از نظر تعداد آیات بعد از سوره بقره می باشد آیه بزرگ ترین  773

جزء اول قرآن که آیه اول این  13شروع می شوند : سوره نساء در  « یا ایّها النّاس» سوره هایی که با خطاب 

 . است« معاد»جزء دوم قرآن که آیه اول این سوره توضیح  13ت . سوره حج در اس« توحید»  سوره توضیح 

 اولین سوره ای که به صورت علنی و آشکار در مکه توسط پیامبر اسالم )ع( مطرح شد : سوره نجم

است که بیشتر از « اهلل»پر تکرار ترین کلمه از جمله گروه کلماتی که در سوره ها بکار رفته کلمه مبارک 

سوره را شامل  33درصد سوره های قرآن که  31های زیر بکار رفته است)تقریباً در  ر کلمات در سوره سای

نساء ، مائده ، انعام ، انفال ، توبه ، یونس ، رعد ، ابراهیم ، نحل ،  بقره ، آل عمران ،  :می شود ( سورههای 

، صافّات ، زُمر ، غافر ، شوری ، جاثیه ، فاطر  حج ، نور ، نمل ، قصص ، عنکبوت ، روم ، لقمان ، احزاب ، 

جمعه ، منافقون ، تغابن ،  احقاف ، محمد )ص( ، فتح ، حجرات ، حدید ، مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صفّ ، 

 طالق ، تحریم ، نوح ، جنّ ، مزّمّل ، بروج ، نصر ، اخالص

ت : سوره فجر است که در روایت امام تنها سوره ای که در روایات به نام یکی از امامان معصوم )ع( معروف اس

 .سوره حسین بن علی )ع( معروف است صادق )ع( به 

سوره : صافّات ، ذاریات ، طور ، نجم ، مرسالت ، نازعات ، بروج ،  13سوره هایی که با سوگند آغاز شده اند : 

 . شمس ، لیل ، ضُحی ، تین ، عادیات ، عصر طارق ، فجر ، 

 . ه صافّات شروع می شوداولین قسم قرآن از سور

در پنج سوره بعد از حروف مقطعه که سرآغاز آن سورهها هستند بالفاصله قَسم ذکر شده است که عبارتند از 

 ، ق ، ن ، یس ، زخرف ، دخان سوره های : ص 

 . در دو سوره نیز سوگند را به صورت جمله خبری بیان کرده : سوره قیامه و سوره بَلد

آیه  -1سوره قرآن سجده واجب وجود دارد :  3در « : احکام و ذکر آن »واجب دارند :  سوره هایی که سجده

 . علق سوره آخر آیه -3 نجم سوره آخر آیه -6 ، فصّلت/  62 آیه  – 7/ سجده ،  13

اگر کسی این آیات را بخواند یا بشنود پس از تمام آیه یا در صورت فراموشی ، هر وقت یادش بیاید واجب 



ال اِلهَ اِلَّا اهللُ حَقّاً حَقاً ، ال اِلهَ اِلَّا اهللُ ایماناً وَ تَصدیقاً « ذکر سجده واجب »سجده بگوید :  ه کند و در است سجد

ا عَبدٌ ذَلیلٌ خائِفٌ یارَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً ، ال مُستَکبِراً وَ ال مُستَنکِفاً بَل اَنَ ، ال اِلهَ اِلَّا اهللُ عُبوُدِیَّتاً وَ رِقّاً ، سَجَدتُ لَکَ 

 . مِسکینٌ مُستَجیرٌ

/ رعد ،  13آیه  -7آیه آخر سوره اعراف ،  -1سوره :  11سوره هایی که سجده مستحب )منوبه( دارند : در 

آیه  -1/ حجّ ،  22آیه  -2/ حجّ ،  11آیه  -3/ مریم ،  31آیه  -3اسراء ،  / 112آیه   -3/ نحل ،  31آیه  -6
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 ای در مذمت قضاوت درباره دیگران وجود دارد؟ آیا در قرآن آیه

 پاسخ اجمالی

یا اَیُّهَا الَّذینَ »آنچه در قرآن درباره قضاوت نکوهش شده، قضاوت زودهنگام و براساس حدس و گمان است: 

 الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً اَ یُحِبُّ اَحَدُکُمْ اَنْ یَاْکُلَآمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ 

ی از اید! از بسیار  [ ای کسانی که ایمان آورده1؛]«لَحْمَ اَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیم

یک از  ها گناه است و هرگز )در کار دیگران( تجسّس نکنید و هیچ ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان گمان

شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به یقین( 

 !پذیر و مهربان است  توبه همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پیشه کنید که خداوند

اِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ  وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّهَ اَبِیکُمْ

مْ وَتَکُونُوا شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ فَاَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِی هَذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُ

 حج 21وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ النَّصِیرُ 

در دین و در راه خدا چنانکه حق جهاد ]در راه[ اوست جهاد کنید اوست که شما را ]برای خود[ برگزیده و 

بر شما سختی قرار نداده است آیین پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است[ او بود که قبال شما را مسلمان 

نامید و در این ]قرآن نیز همین مطلب آمده است[ تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید 

 د او موالی شماست چه نیکو موالیی و چه نیکو یاوریپس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روی

(??) 

 قصص 23کَانُوا یَفْتَرُونَ  وَنَزَعْنَا مِن کُلِّ اُمَّهٍ شَهِیدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا

رهان خود را بیاورید پس بدانند که حق از آن گوییم ب کشیم و می و از میان هر امتی گواهی بیرون می

 رود بافتند از دستشان می خداست و آنچه برمی

الْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ اِذْ دَخَلُوا عَلَی دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَی بَعْضُنَا عَلَی بَعْضٍ فَاحْکُم بَیْنَنَا بِ

 ص77ء الصِّرَاطِ وَاهْدِنَا اِلَی سَوَا



وقتی ]به طور ناگهانی[ بر داوود درآمدند و او از آنان به هراس افتاد گفتند مترس ]ما[ دو مدعی ]هستیم[ 

که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده پس میان ما به حق داوری کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست 

 راهبر باش

 تبری -توال زکات –ز نما-ارتباط حق و فروع دین : مثل جهاد 

 شهادت –قضاوت   ارتباط بین حق و وسایل رسیدن به حق :

سوره حج خداوند ارتباط حق و حقانیت با فروع دین را که شعاعهای جداناپذیر اصول دین می  21درآیه 

باشند را مورد توجه قرار داده است ، حقانیت جهاد آن است که برای رضای معبود صورت گیرد وبرای 

به رضایت حق جهاد ،که باالترین ایثار انسان یعنی گذشتن از جان است صورت می گیرد اما همین  رسیدن

جهاد هم باید در نیت ،حق را پشتیبان خود قرار دهد ، جهاد بی حق و بی خواست رسیدن به حق ،جهادی 

 .است که حق جهاد در مورد آن صورت نگرفته است

توال است و نماز که باالترین عبادت و نشانه عبودیت است حقی همچنین پیروی از رسول که تجلی تبرا و

 . دارد برای رسیدن به حق واقعی واین آیه به زیبایی این ارتباط را نشان داده است

وا ما شهادت وقضاوت که راه های رسیدن به حقانیت حق در دنیا و آخرت می باشد حتی خداوند که عالم به 

ت برای حسابرسی از شهادت در روز قیامت استفاده می کند بنابراین اصل همه امور و رفتارهای انسان اس

شهادت و قضاوت حقوقی هستند که باید در دنیای حقیقی مورد توجه قرار گیرد، خداوند در قرآن بسیار 

سوره ص که شهادت حضرت داود را مثال زده است  77قضاوت ها و شهادت ها را مثال زده است مثل آیه 

داود پیامبر بوده وا گر چه این قضاوت بسیار آسان به نظر میرسده اما ایشان در امر قضاوت اگرچه حضرت 

دچار اشتباه شده است اگر نبود بخشش خداوند وراهنمایی او در امر شهادتها ،حقها نادیده انگاشته می شد و 

 . حقی به حق دار نمیرسد

حق شهادت سخت نیست زیرا هر چیز که بر اما پایه های شهادت چیست ؟ به واقع شهادت و رسیدن به 

پایه فطرت انسان باشد روشن و آشکار است اما آنچه که مسیر شهادتها و قضاوتها را از اصل خود که همان 

حقانیت است دور می کند دور شدن انسان از فطرت پاکی است که بهترین قاضی می تواند باشد هر چقدر 

به حق سختتر می شود به همین دلیل است که قضاوت براری  انسان از این فطرت پاک دور شود رسیدن

 . شخصی چون علی )ع( آسان به نظر می رسد و برای دیگران سخت

حق امری بی پرده است بی راهه ندارد، امری بسیار روان و شفاف که هیچ چیزی به ان نمی چسبد، چرا این 

رسیدن به حق که بسیار نزدیک است گوش  حق گم می شود ؟ چون به دنیا آلوده می گردد . اگر راه های

 وچشم و دل از غبار پاک باشد حق خود آشکار می شود و هر کدام از انسانها می توانند شاهد و قاضی باشند

. 



بر همین اساس خداوند در قران می فرمایند درروز قیامت که کتابها گشوده میشود خود برای قضاوت خود 

 . کافی هستید

مری تا امروز می پرسد چرا صحنه کربال که حقانیت آن چون خورشید آشکار بود به ق 31تاریخ از سال 

کشته شدن حق انجامید ؟ وقتی چشم و گوش ودلها آلوده دنیا شد حق گم شد و چشمها با اینکه بینا بود 

ه همین ندید و گوشها هزار حرف امام را نشنید و دلها عطر پیامبر )ص(را از خیام اباعبداهلل)ع( نچشید ، ب

 . سادگی قضاوت مسیر اشتباه رفت و حق بر دار شد

 .امیرالبرز : چگونگی انجام سجده سهو و موارد آن را بیان کنید

برای سه چیز بعد از سالم نماز انسان باید دو سجده سهو به جای آورد:اول: اینکه در بین نماز سهوا حرف 

در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که  بزند.دوم: اینکه یک سجده را فراموش کند.سوم : اینکه

در جایی که  -چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت.و در دو مورد بنا بر احتیاط واجب باید سجده سهو انجام دهد

اینکه تشهد را فراموش کند.و در غیر این  -نباید نماز را سالم دهند مثال در رکعت اول سهوا سالم بدهد.

جب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که برای ایستادن یا نشستن بی جا بلکه برای موارد سجده سهو وا

هر زیادی و نقصی در نماز سجده سهو بجا آورد.و اگر بعدا بفهمد کاری که برای آن سجده سهو انجام داده 

ز بدون این نیاز به سجده سهو نداشته اشکال ندارد.برای سجده سهوی که بر انسان الزم شده باید بعد از نما

که صورت را از قبله برگرداند بعد از نیت سر را روی مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و 

ذکر سجده سهو را بگوید و گفتن تکبیر واجب نیست، گرچه مطابق احتیاط مستحبی است و بهتر است در 

البته در هر « و برکاته  اللّه ایها النبی و رحمه السالم علیک  و باللّه  اللّه بسم»ذکر سجده سهو این ذکر را بگوید 

دو سجده این ذکر را میگوید و بعد از آن یک تشهد میخواند و یک سالم کافی است. گفتنی است که در ذکر 

اللهم   و باللّه  اللّه بسم»و یا بگوید « علی محمد و آل محمد  و صل اللّه  و باللّه  اللّه بسم»سجده سهو اگر بگوید 

 اشکال ندارد« علی محمد و آل محمد صل

 به چه معناست؟« ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم » ذکر 

 یعنی چه؟« کلکم راع و کُلکُم مسئولٌ عنِ الرَعیَه  » .3

نماز استغاثه از نمازهای مستحبی و یکی از آداب استغاثه به درگاه خداوند معرفی شده و برای رهایی از 

گذاری این نماز به نماز  [ دلیل نام1شود.] رآورده شدن حاجات در زمان سختی خوانده میها و ب گرفتاری

ها با حالت زاری و تضرع برای طلب نصرت و  استغاثه، انجام آن در شرایطی است که برای نجات از گرفتاری

 .شود یاری خداوند خوانده می

 دبیر شورای نگهبان:احمد جنتی

 کریمیرییس دیوان عالی کشور:حسین 

 رییس دیوان عدالت اداری:محمد کاظم بهرامی



 رییس مجلس خبرگان رهبری:احمد جنتی

 رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:سید محمود هاشمی شاهرودی

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:محسن رضایی

 رییس هیات عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه:سید محمود هاشمی شاهرودی

 یه : حسن روحانیرئیس قوه مجر

 رئیس مجلس : علی الریجانی

 رئیس قوه قضائیه : آیت اهلل صادق آملی الریجانی

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام : ایت اهلل هاشمی شاهرودی

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام : محسن رضایی

 دبیر شورای نگهبان : آیت اهلل جنتی

 رئیس مجلس خبرگان : آیت اهلل جنتی

 عالی امنیت ملی : حسن روحانی رئیس شورای

 دبیر شورای عالی امنیت ملی : دریابان علی شمخانی

 رئیس سازمان صدا و سیما : دکتر علی عسکری

 رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی : حسن روحانی

 فرمانده ارتش : سرلشکر موسوی

 فرمانده سپاه : سرلشکر جعفری

 فرمانده نیروی انتظامی : سردار اشتری

 ده بسیج : سردار غیب پرورفرمان

ابلوی حد ترخص: اگر قصد مسافرت داشته باشید از این تابلو به بعد نمازتان شکسته و می توانید روزه را باز ت

 .کنید

 .تابلوی مسافت شرعی: حد اقل مسافتی که باید تردد نمایید تا مسافر محسوب شوید

که اگر کسی بخواهد حد اقل تا مسافت شرعی فرق بین دو تابلوی حد ترخص و مسافت شرعی به این است 

رفت و برگشت داشته باشد، از تابلوی حد ترخص که گذشت احکام مربوط به مسافر را باید رعایت نماید. 

که گذشت می تواند ” حد ترخص“مثال کسی که بخواهد از مشهد مقدس به چناران سفر نماید از تابلوی 

است تردد نماید،  ”مسافت شرعی“روستا یا باغی که قبل از تابلوی  روزه اش را باز نماید و اگر بخواهد به

 .نمی تواند روزه اش را باز کند

 تعریف مسافت شرعی وحدّترخص

حدترخص: مقدارفاصله ازشهر یاروستااست که ازنظراحکام شرعی اگرشخص مسافرباشد،ازآنکه 



خواندودرصورتیکه روزه باشدوقبل ازظهر بگذرددیگراگربخواهدنمازبخواندبایدنمازچهاررکعتی خودرادورکعتی ب

 .از آن بگذرددیگرنمی تواند به روزه خود ادامه دهد

مسافت شرعی: مقدارفاصله ازشهر یاروستااست که ازنظراحکام شرعی،مسافریکه قصد تردددرباالترازاین 

 .مسافت داشته باشد،مسافرمحسوب میشود واحکام مسافرباوجودسایرشرایط آن،برآن جاری می گردد

با توجه به نصب این تابلوها در یکی از خروجی های مشهد در زیر برخی سواالت شهروندان مشهدی که با 

 :سامانه پاسخگویی به سواالت شرعی حرم مطهر رضوی مطرح شده به همراه پاسخ آن می آید

 آیا به محض رسیدن به تابلوی حد ترخص می شود روزه را باز کرد و بعد به مشهد برگشت؟ *

اب: خیر باید از ابتدا تصمیم داشته باشید حد اقل تا مسافت شرعی سفر داشته باشید. بله اگر این تصمیم جو

 .جدی را دارید از تابلوی حد ترخص مجاز به باز کردن روزه هستید

ا از فلکه پارک کیلومتر زدم تا کارخانه ای که می خواستم بروم حدود پنجاه کیلومتر شده، آیا باید روزه ام ر*

 باز کنم؟

آخر شهر فلکه پارک نیست بلکه آخر شهر کمی بعد از سه راه فردوسی از طرف جاده قوچان است لذا مبدا 

که تابلوهای حد ترخص و مسافت شرعی طبق آن  .( کیلومتر باید از آنجا باشد3/77محاسبه مسافت شرعی )

 .محاسبه شده است

 ها نیز جزء شهر هستند؟در آخر شهر آیا خانه ها مالک است یا کارخانه  *

 .مالک آخرین خانه ها است

 .سوره انفال است 31یه خمس آیه آ

 متن عربی آیه و ترجمه ویرایش

 و اعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ هلل خُمسه و للرسول ولِذی القربی والیتامی و المساکین و ابن السبیل

ه به شما غنیمت رسد، خمس )یک پنجم( آن مخصوص خدا و رسول و خویشان ای مؤمنان( بدانید که آنچ)

 .ایم دارید او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است اگر ایمان به خدا و آنچه بر بنده خود نازل کرده

 :یارت عاشورا سجده داردز

الشَّاکِرِینَ لَکَ عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ  اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ»در عبارت سجده زیارت عاشورا می خوانیم: 

مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ عَلَى عَظِیمِ رَزِیَّتِی اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لِی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ 

 « ونَ الْحُسَیْنِ علیه السالمالْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُ

زیارت عاشورا حدیث قدسی است و اولین کسی که از اهلبیت علیهم السالم متن زیارت عاشورا را برای عموم 

مردم خواند، امام باقر علیه السالم است که فرمود پدرم، او از پدرش او از جد ما از پیامبر )ص( و از جبرئیل و 

 :کردند که خداوند فرمودجبرئیل از خداوند متعال نقل 



السالم علیک یا أبا عبداهلل. یعنی متن زیارت در بین اهلبیت علیهم السالم بوده است. روایت وارد شده که 

سیدالشهدا در روز عاشورا دو بار زیارت عاشورا را قرائت کردند، این خیلی مهم است؛ یک بار سیدالشهدا بین 

ا انتهای زیارت را خواندند و یک بار از صبح عاشورا تا غروب عاشورا بنا نماز ظهر و عصر روز عاشورا از ابتدا ت

بر مناسبتی تکه ای از زیارت عاشورا را خواندند؛ این مطلب از یک جنبه بسیار با اهمیت است و قابل ذکر در 

د تمام هاست، آن مرتبه ای که کامل خواندند بین الصالتین بود اما یک باری را که تکه تکه خواندن  روضه

فرازهای زیارت عاشورا خوانده شد جز این فرازی که االن سجده دارد اینجا دیگر حضرت به شهادت رسیدند 

شما سجده های آیات قرآن را نگاه کنید یا سجده واجب هستند یا سجده مستحب و در تمام این موارد چه 

ن فراز انتهایی زیارت عاشورا را واجب و چه مستحب، کلمه سجده در تمام این آیات ذکر شده است، شما ای

خوانید در حالی که هیچ کلمه سجده ای در آن ذکر نشده است و سجده مستحب هم است، نه سجده   می

 .کنیم؟  واجب؛ چرا بدون ذکر کلمه سجده، ما سجده می

ارت به جواب در این روایت آمده است که از ابتدا، این فراز سجده نداشته است، یعنی از ابتدا که این زی

وسیله حدیث قدسی بر پیامبر )ص( وارد شد، سجده نداشته است و سجده آن در روز عاشورا به وجود آمده 

خواندند و تا موقعی که حضرت   است که سیدالشهدا از صبح روز عاشورا بنا به مناسبتی فرازی از زیارت را می

دت رسیدند و این فراز سجده خوانده نشد تا به شهادت رسیدند تمام فرازهای زیارت را خواندند و بعد به شها

زمانی که آن ملعون لعین باالی سر حضرت آمد تا سر مبارک ایشان را از تن جدا کند از جلو نتوانست سر را 

جدا کند، پیکر را برگرداند و سر را از قفا جدا کرد؛ وارد شده است که وقتی پیشانی حضرت به خاک افتاد 

و این خیلی مهم است و « اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرِینَ» :ا شروع کرد و فرمودحضرت این فراز انتهایی ر

به این علت این فراز سجده دار شده است؛ شما اینجا کلمه سجده ای را اینجا نمی بینید، با اینکه در آیات 

در حال سجده عرضه می قرآن در تمام موارد واجب و مستحب، کلمه سجده وارد شده است چرا که حضرت 

؛ هم علت سجده دار شدن مشخص است، و هم اینکه حضرت در «اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرِینَ»دارند: 

چه حالی بوده اند؟؛ نه در حالی که حضرت علی اکبر یا طفلشان را از دست داده اند یا از اسب افتاده اند، در 

خواهند سر حضرت را از  ه پیکر بی جان حضرت رحم نمی کنند و می حالی حضرت به اینجا رسیده که ب

 .بدن جدا کنند در این حال حضرت شاکر و حامد خداوند است اینجا باید صبر سیدالشهدا را مزه مزه کرد

 : زیارت عاشورا

عاشورا  ای که شیعیان برای زیارت )از دور و نزدیک( امام حسین )ع( و یارانش و یادآوری واقعه زیارتنامه

ع( نقل شده و نزد شیعه دارای اهمیت بسیاری است. روایاتی )خوانند. این زیارتنامه از امام محمد باقر  می

درباره قرائت زیارت عاشورا از معصومان صادر شده است. در روایتی که علقمه بن محمد حضرمی از امام باقر 

بر امام حسین و دو رکعت نماز، این است که  )ع( نقل کرده است، ثواب خواندن زیارت عاشورا پس از سالم

رود. همچنین کسی که این زیارت را بخواند،  شود و هزار هزار درجه باال می هزار هزار سیئه از مومن محو می

شود و  اند و در درجات آنها هم شریک می از کسانی خواهد بود که در رکاب امام حسین به شهادت رسیده

 .ا، رسوالن و هر کس که امام حسین را از روز شهادتش زیارت کرده استهمچنین در ثواب تمام انبی

شروع میشود و جمله ای ” اَلساَّلَمُ عَلَیکَ یا أَبَا عَبْدِ اهللِ الساَّلَمُ عَلَیکَ یا ابْنَ رَسُولِ اهللِ ” زیارت عاشورا با جمله 



من در صلحم ما کسیکه “بمعنی ” حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ  إِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ“که اکثرا با آن آشنا هستیم 

 ” با شما صلح کرد، و در جنگم با کسیکه با شما جنگید

 :کمیل

کند و سپس در چند فقره، خداوند را به رحمت، قوت، جبروت، عزت،  این دعا را با نام خداوند آغاز می

یا نُورُ یا قُدُّوسُ یا أَوَّلَ الْأَوَّلِینَ »بعد خداوند را با  دهد. عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم و نور الهی، قسم می

شود و از خداوند طلب آمرزش  کند و آثار و پیامدهای اعمال آدمی را متذکر می ندا می« وَ یا آخِرَ الْآخِرِینَ

 کند می

ن بلند و دعایی است از حضرت علی)ع( که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. این دعا دارای مضامی

این دعا از دعاهای رایجی است که شیعیان در  .متعالی در شناخت خداوند و درخواست بخشش گناهان است

 .خوانند های جمعه می شب نیمه شعبان و شب

داراى محتوا ومضامین عالى و انسان ساز مى باشد، و راه بندگى و عبودیّت، توبه و انابه و کسب نورانیّت دل 

 وزدرا به انسان مى آم

 شروع میشود” اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتى وَسِعَتْ کُلَّ شَىْءٍ“»دعای کمیل با جمله 

أَفَمَن کانَ مُؤْمِنًا کمَن کانَ فَاسِقًا لَّا »جُنُب و حائض اگر دعای کمیل بخوانند احوط و بهتر آن است که آیه 

ء سوره حم سجده است. اما بعضی از فقها خواندن این آیه را که جزء آن است، نخوانند چون جز« یسْتَوُونَ

 .دانند برای حائض و جنب حرام می

 :دعای ندبه

ندبه به معنی فراخوانی و نیز گریه و ناله است و این دعا مشتمل بر استغاثه و استمداد از امام زمان)عج( و 

مستحب است دعاى ندبه در  .یافته استتاسف بر غیبت و گریه از فراق ایشان است؛ لذا به این نام شهرت 

های  اعیاد چهارگانه: جمعه، عید فطر، عید قربان و عید غدیر خوانده شود ، شیعیان این دعا را بیشتر در صبح

 .خوانند جمعه قبل از طلوع آفتاب، در فراق امام زمان)عج( می

شروع ” ى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّ” این دعا با جمله 

 میشود

 : جوشن صغیر

، «اِلهی وَسَیدی وَکمْ مِنْ»، «اِلهی وَکمْ مِنْ»، «اِلهی کمْ مِنْ»بند دارد که با جمالت  11دعای جوشن صغیر 

شود ولی بندهای هجدهم و نوزدهم این دعا  آغاز می« وَکمْ مِنْ سَیدِی وَمَواْلی»و « مَواْلی وَسَیدی وَکمْ مِنْ»

وَاجْعَلْنی لِنَعْماَّئِک مِنَ »شوند. پایان بند اول تا بند سیزدهم، و نوزدهم با  با جمالت دیگری شروع می

حْمَتِک یا اَرْحَمَ وَارْحَمْنی بِر»است. ولی در بندهای چهاردهم تا هفدهم، « الشّاکرینَ واَلاِلَّئِک مِنَ الذّ اکرینَ

 .به جای این عبارات آمده است« یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ»شود و در بند هجدهم  اضافه می« الرّاحِمینَ

خواندن » های ادعیه وارد نشده است ولی  زمان خواندن این دعا : زمان خاصی برای قرائت این دعا در کتاب

 « ثر استاین دعا در دفع دشمن و محفوظ ماندن از بالها مؤ



 : جوشن کبیر

 .دعای جوشن کبیر در یکی از غزوات صدر اسالم از جانب جبرئیل برای پیامبر اسالم آورده شده است

باریتعالی در   اسم  یازده  که 33جز بند  ، به خداست  از اسمای” اسم“  ده  دعا صد بند دارد و هر بند حاوی  این

است. و خواندنش از   متعال  خدای«  اسم«  هزار و یک  دعا حاوی  ، این ، درمجموع ؛ بنابراین است  آمده  آن

 .اعمال مخصوص شب های قدر است

سُبْحَانَکَ یَا ال إِلَهَ إِال أَنْتَ الْغَوْثَ »است که پس از پایان هر بند، عبارت  بند تشکیل شده 111این دعا از 

پاک و منزه هستی ای خدا و خدایی جز تو نیست، فریاد! فریاد! )یعنی: تو « الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ یَا رَبِّ

 .شود پروردگارا ما را از آتش نجات بده( خوانده می

 : دعای مجیر

دهنده و یکی از اسماء الهی است. دعای مجیر هشتاد و هشت بند دارد که در هر بند  مجیر ب معنای پناه

ار شده است. خواندن آن در ایام البیض ]روزهای سیزدهم و چهارهم و تکر« أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ»عبارت 

 . پانزدهم[ ماه رمضان برای آمرزش گناهان توصیه شده است

دیدم دوستان سواالت مفهومی و کلی در مورد رهبری و والیت فقیه و همچنین رئیس جمهور و عملکردش 

ر این مورد سواالتی پرسیده بشه ک من سعی و عملکرد قوه قضاییه داشتن ک احتمال میره توی مصاحبه د

 !میکنم بصورت کلی پاسخ بدم امیدوارم مفید فایده واقع بشه

 : در مورد رهبری و والیت فقیه

ببینید هرکسی میتونه رهبر باشه ولی هرکسی نمیتونه ولی فقیه باشه. در مورد مقام معظم رهبری عرض 

یت مچتهد جامع الشرایطی هست ک دارای اجتهاد مطلقه ، کنم. طبق گفته ایشون والیت فقیه در واقع وال

عدالت مطلقه و همچنین آگاه به مسائل روز جهان و اسالم باشه.طبق فرموده ایشون والیت فقیه شعبه ای از 

 .والیت ائمه ی اطهار است ک همان والیت رسول اهلل که در واقع همان والیت اهلل می باشد

زمان و کالم امام زمان  امام کالم ایشون کالم…آقا صاحب الزمان رو دارهاز نظر خودم رهبری حکم نایبی 

ایشون)رهبری( متاع هست یعنی هرچه گفتند سمعا و طاعتا باید اجرا  کالم پس…همان کالم اهلل هست

 .بشه چرا؟ چون ولی فقیه گناه کبیره ندارد و اصراری هم به گناه صغیره ندارد

 :عرض کنم کدر مورد ریاست محترم جمهور هم 

فارق از هرگونه جناح بندی و سمت و سوی سیاسی افراد زمانیکه رهبری حکم ریاست جمهوری و تنفیذ 

مادامی ک رهبری از ایشون و دولتشون  و…میکنند تمامی آحاد جامه باید به حکم رهبری احترام بذارند

 .حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم

هیچ نهاد یا ارگانی یا حتی هیچ شخصی توی مملکت ک  در مورد قوه و عملکردش هم باید بگم ک

درصد رضایت همه رو جلب کنه باالخره یسری مخالف و موافق  111مسئولیتی داره نمیتونه بصورت 

میکنه این کمبود و کاستی هایی ک داره به کمک خدا  حرکت جلو ب رو قدرت با داره قضاییه قوه…وجود

 .تخدام قوه بشیم ان شاهلل حل میشهو حمایت رهبری و ماهایی ک قراره اس



 مستقیم مسیر…سعی کنید سواالت این چنینی رو به رهبری استناد کنید وارد جناح بندی سیاسی نشید

 …”رهبری“ مشخصه

دوستان اطالعاتی چون تفاوت دادگاه و دادسرا ،دادگاه های حقوقی و کیفری و اصطالحاتی چون اخطاریه و 

 بگیرین یاد رو بشه سال ازتون شاید که.…احضاریه و 

  :تعریف دادسرا و فرق ان با دادگاه

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است، اما دادگاه 

  .وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد

تعیین این مقام انجام  باالترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از

  .شود می

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا 

شود. همچنین دادستان  ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار

حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت  رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و

اللهی و بعضی هم  الناسی، تعدادی حق کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق تعلیم دادستان انجام وظیفه می

  .واجد هر دو جنبه هستند

  .گویند دیار میها دا های تازه کار وجود دارد؛ که به آن های آن قاضی دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات الزم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل 

  .اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست می

های  د و قرارشو اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می

شود( و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار  )منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می

مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر 

ت رسیدگی به جرم به شعبه کند و شعبه مربوط پرونده را جه خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می

 .کند جزایی ارسال می

قبول کردن اصول دین از روی تقلید و تبعیت جایز نیست و هر فردی باید خودش از روی استدالل اونا رو 

قبول کنه،ولی در مورد فروع دین دو راه وجود داره. هر فردی هم میتونه خودش مسیر فهمیدن دستورات 

ی کرده طی کنه و احکام شخصیش رو به دست بیاره و هم به خاطر سخت دین رو از منابعی که دین معرف

بودن این کار و اینکه اکثر مردم نمیتونن این احکام فردی و اجتماعی رو به دست بیارن، میتونن از کسی که 

 این راه رو رفته تبعیت کنن و احکامشون رو از اون بپرسن که این همون تقلید از مرجع تقلیده



ندبه به معنای خواندن، گریه بر شخص مرده همراه با ذکر خوبی های اوست. این دعا مشتمل بر دعای نُدبه 

 .عقاید شیعه و تأسف بر غیبت مهدی است که از امام ششم شیعیان نقل شده است

« امامشان»یکی از تکالیف و آداب شیعیان در عصر غیبت، ناله کردن و نُدبه نمودن و تاسف خوردن به غیبت 

 باشد های او می به به معنای خواندن، گریه بر شخص مرده همراه با ذکر خوبیاست.ند

این دعا مشتمل بر عقائد شیعه و تأسف بر غیبت مهدی است که از امام ششم شیعیان نقل گردیده و به 

 .است خواندن آن در چهار عید:جمعه، عید فطر، عید قربان و عید غدیر توصیه شده

 .فقیه تفاوت بین رهبری و والیت

تفاوت تعبیر مقام رهبری و والیت فقیه تنها در تشکیل و عدم تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه است که 

در صورت تشکیل فقیه دارای والیت عهده دار منصب رهبری خواهد بود و در صورت فراهم نبودن شرایط 

م تشکیل حکومت به وتشکیل نشدن حکومت اسالمی والیت فقیه ثابت است هرچند در عمل به دلیل عد

رهبری حکومت اسالمی بر گزیده نشده است به تعبیر دیگر تفاوت این دو در فعلیت و عدم فعلیت والیت 

استکه در صورت تشکیل حکومت توسط فقیه هر دو عنوان در فقیه جمع می شود و در صورت تشکیل 

 .نشدن حکومت اسالمی فقیه دارای والیت عنوان رهبری را ندارد

 اب بودن سخنان رهبری به چه معنی است؟فصل الخط

که معنایش کالمی می شود که جدا کننده باشد. خب جدا کننده ی چی باشد ؟ جدا کننده « فصل الخطاب 

ی سره از ناسره ؛ درستی از نادرستی ؛ هنجار از ناهنجار ؛ قانون از غیر قانون ؛ شرع از غیر شرع ؛ عرف از 

از باطل ! وقتی یک کالم از جانب یک شخص فصل الخطاب دانسته می  غیر عرف و نهایتا در یک کالم حق

؛ و ما در « باطل » است و دیگرانی که به فحوای کالم او اعتقاد ندارند  « حق» شود بدین معناست که او 

نداریم که مثال بگوییم فالنی یک مقداری دارد حق می « کمی باطل » و « کمی حق » جهان چیزی به نام 

« حق » ا فالن جماعت یک مقداری باطل هستند ! خیر ، یک نفر ، یک گروه و یک جمعیت یا گوید ! ی

 و چیزی میان این دو نیست« باطل » هستند یا 

 چرا سوره نمل دو بسم اهلل دارد؟

ای است که حضرت سلیمان به ملکه سبا نوشت و او را به خداپرستی دعوت نمود  در سوره نمل نقل نامه

ای که در آن دعوت به خداپرستی شود لذا در آن سوره  ید با نام خداوند باشدمخصوصا نامهابتدای نام با

 دوبسم اهلل قرار گرفته

 دلیل بسم اهلل نداشتن سوره توبه

شکن و اظهار برائت و بیزاری از  از آنجا که این سوره، یک روش محکم و سخت را در مقابل دشمنان پیمان



بِسْمِ “پیش گرفته است، و روشنگر خشم خداوند نسبت به این گروه است، با  آنان و اعالم جنگ با آنان، در

که نشانه صلح و دوستی و محبت و بیان کننده صفت رحمانیت و رحیمیت خدا است، ” اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 تناسب ندارد

 شان نزول سوره.کوثر

نیا رفته بودند و فرزند پسر دیگری نداشت ابتر مشرکام پیامبر اسالم را به دلیل اینکه دو فرزن پسرش از د

خطاب میکردند که قران سوره کوثر را به پیامبر نازل کرد و اینچنین فرمود که ما کوثر)خیر کثیر( را به تو 

 .دادیم که مایه خیر بسیار هست و دشمنان تو تبتر و ناقص هستند

 واجب عینی و کفایی

 .اید انجام دهند، مانند نمازهای یومیهواجب عینی، واجبی است که همه مکلفین ب

 …واجب کفایی آن است که با عمل عده ای از عهده دیگران ساقط است، مانند تطهیر مسجد، تدفین میت و

. 

 شرح مختصر واقعه مباهله

مباهله پیامبر با )ص(مسیحیان نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری اتفاق افتاد. پیامبر 

نامه ای ساکنان مسیحی نجران را به آیین اسالم دعوت کرد. مردم نجران که حاضر به پذیرفتن )ص(طی 

 .اسالم نبودند نمایندگان خود را به مدینه فرستادند و پیامبر )ص(آنان را به امر خدا به مباهله دعوت کرد

خودداری کردند. ایشان وقتی هیئت نمایندگان نجران، وارستگی پیامبر )ص( را مشاهده کردند، از مباهله 

 .خواستند تا پیامبر )ص(اجازه دهد تحت حکومت اسالمی در آیین خود باقی بمانند

 فرق حرام ونجس چیست؟

در اسالم یازده چیزبه عنوان نجس معرفی شده است که احکام خاص خود را دارند. وخوردن وآشامیدن آنها 

ود شرائطی چو ن رطوبت در هنگام مالقات آن را نیز جایز نیست ودر صورت مالقات با یک شی دیگر با وج

 .نیز نجس می کند

غیر این موارد همه چیز پاک است و لی همه حالل نیستن مثل تریاک که پاک است ولی مصرف آن حرام 

 .است

 :اسامی روسای قوه قضاییع

  آیت اهلل شهید سید محمد بهشتی–1

 عبدالکریم موسوی اردبیلی–2

 محمد یزدی–3



 هرودیهاشمی شا–4

 آیت اهلل آملی الریجانی –5

 31آبان16ریکا در انقالب دوم به گفته امام خمینی:تسخیر النه جاسوسی آم

 1631آذر 3تشکیل بسیج به فرمان امام: 

 هایی گفته میشه: بقره و آل عمران زهراوان به چه سوره

 31فرودین71قطع رابطه سیاسی ایران و امریکا:

 1631اردیبهشت 3حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس:

 طالقانی به امامت آیت اهلل 31مرداد3اولین نماز جمعه: 

 س قوه قضاییه؟دکتر بهشتیاولین ریی

 نظارت بر اینکه رئیس جمهور قوانین را رعایت میکند؟دیوان عالی

 31خرداد6فتح خرمشهر

 رجب شرو شده16رمز عملیات بیت المقدس :یاعلی بن ابیطالب)ع( چون در

 1631فروردین 7المبین:با رمز یا زهرا  عملیات فتح

 اهلل دست غیب،آیت اهلل صدوقی اهلل مدنی،آیت ،ایتشهدای محراب به ترتیب: آیت اهلل قاضی طباطبایی

 1632شهریور 12جمعه سیاه:

روز را انجا 6المبیت:شبی که حضرت علی در بستر پیامبر خوابید و پیامبر همراه ابوبکر به غار ثور رفت و  لیله

 ماند

 الفیل االول عام ربیع12تولد پیامبر:

 :دعای توسل

های چهارشنبه،آن را میخوانند.محتوای دعای توسّل،  که معموال شبدعای توسل دعایی است برای شیعیان 

درخواست حاجت از درگاه خداوند است؛ با این ویژگی که هنگام دعا، خدارا به حق چهارده معصوم قسم 

 .دهیم و از او میخواهیم که به حق آنان، حاجت و دعای ما را برآورده سازد می

 .شود می شروع «…ی أَسْأَلُک وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیک بِنَبِیک نَبِی الرَّحْمَهِاللَّهُمَّ إِنِّ»دعای توسل با عبارت 

 و این عبارت در آن تکرار میشود: یا وجیها عنداهلل اشفع لنا عند اهلل

 زیارت عاشورا میخونی؟ یه فرازش رو بخون

 مَنْ واالکُمْ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْاِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِ -*

من در صلح و سازشم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با کسى که با شما در جنگ است و 

 دوستم با کسى که شما را دوست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن دارد



یشه روز نکبت هست چون آمریکا چیزی که این روزها به اندازه خروج آمریکا از برجام راجبش صحبت م

 رسما سفارتشو به قدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقال داده، گفتم تاریخ و منابستشو بزارم شاید مفید باشه

روز نکبت )به عربی:یوم النکبه( نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن 

میالدی استفاده  1131مه  13برابر با  1672اردیبهشت  73سرائیل در صدها هزار فلسطینی و استقالل ا

 .گیرند کرده و در آن روز عزا می

 :اصول دین

 توحید معاد عدل نبوت امامت

 اصول دین تحقیقی است•

 فروع دین تقلیدی

 تولی:دوستی با دوستان خدا•

 تبری :دشمنی با دشمنان خدا

 د؟ قوه قضاییهدادگستری زیر نظر چه مقامی اداره میشو••

 نظارت رهبر بر دادگستری از چ طریقی است؟ رئیس قوه قضاییه••

 سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر چه کسی اداره میشود؟ رئیس قوه قضاییه••

 امانت پیامبر گرامی اولین موضوع وصیت نامه امام: حدیث ثقلین اشاره ب اهل بیت و قران دو••

 ه کسی معرفی شده است؟ صاحب الزمانصاحب کشور از دید امام خمینی چ••

 نماز سیاسی: نماز جمعه و جماعت••

 ثقل اکبر :قرآن••

 ثقل کبیر:اهل بیت••

 الهی است-وصیت نامه امام سیاسی••

 نام دیگر صحیفیه سجادیه:زبور ال محمد••

 اولین پایه گذار سیاست در دیانت:پیامبر اسالم••

 نکات مهم وصایای امام خمینی



 .با حدیث ثقلین شروع شده استوصیت نامه .1

 .محمد)ص( و آل او مظاهر جالل و جمال خداوند هستند.2

 .تذکر به گروههای شرق و غرب برای پای فشاری نکردن بر اشتباهشان .3

 .حدیث ثقلین متواتر تر بین جمیع مسلمانان است .4

 .سرمایه داری ظالمانه و بی حساب مخالف عدالت اجتماعی است .5

 اه افتادن اقتصاد سالم عدالت اجتماعی تحقق می یابدبا به ر.6

 .فقه = دریای بی پایان .7

 .زنان همدوش مردان و بهتر از انان برای اسالم گام بردارند .8

 .آموزش نظامی از واجبات مهم است .9

 .تشکیل حکومت عدل از ابعاد قران است .10

 .امریکا = تروریسم دولتی، به اتش کشنده جهان .11

 .خیال صهیونیست = تشکیل اسرائیل بزرگ .12

 .ملت ایران در حل مشکالت با جان دل بکوشند .13

 .ملتهای اسالمی از حکومت ایران الگو بگیرند .14

 .قشر متفکر مواظب توطئه دشمنان باشند .15

 .در سده های اخیر دشمنان ما را از هر پیشرفتی محروم کرده اند .16

 ر به رفع وابستگی ها اقدام کنندمردم با اراده و پشتکا .17

 .بعد از مشروطه به قانون اساسی عمل نشد .18

 .وصیت امام به نسل حاضر و اینده است .19

 .تفاوت دمکراسی امام با دمکراسی غربی در تکیه بر قانون اسالم است .20

 .عنوان ملت و مردم از مکررترین عناوین در سخنرانی های امام است .21

 .ون گذاری در راس همه امور استمجلس قان .22

 .اساسی ترین ازادی ،ازادی بیان و عقیده است .23

 .انتقاد عامل رشد جامعه است .24

 .معیار برابری، تقوی و پاکی است .25

 6من ال یحضره الفقیه اثر شیخ صدوق و  7الکافی گرداوری شده توسط محمدبن یعقوب کلینی 1کتب اربعه،

 صار اثر شیخ طوسیتهذیب االحکام و االستب

رد مظالم در اصطالح آن اموال و بدهی هایی هست که بر انسان واجب است نسبت به بندگان خدا پرداخت  -

کند. حال گاهی کسی که آسیب دیده، درقید حیات است و او را می شناسیم، باید عین آن اموال را به او 

و رضایت بگیریم، گاهی شخص از دنیا رفته  پس دهیم و یا آن خسارت را جبران کنیم و یا از او حاللیت

 .است، پس باید به ورثه خسارت را پرداخت و از ورثه حاللیت گرفت

اگر شخصی که بر او خسارت وارد شده مشخص نیست و یا سالهای قبل به او آسیب وارد شده است، شخص 



 .به فقرا صدقه دهد وظیفه دارد، میزان خسارت را محاسبه و با اجازه مرجع تقلید از طرف آن شخص

من نمیخونم تو رساله آموزشی رهبریم چیزی ندیدم در موردش ولی اینو از نت کپی کردم : یکی از  -2

شود. این نماز دو رکعت است که در  نمازهای مستحبّ نماز غفیله است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می

 :ا بخوانندرکعت اوّل آن، بعد از حمد باید به جای سوره، این آیه ر

فِی الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ   وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی»

 .«مِنِینَمِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُوْ

وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ یَعْلَمُ »و در رکعت دوم بعد از حمد به جای سوره، این آیه را بخوانند 

رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِلَّا فِی ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلَّا یَعْلَمُها وَ ال حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ال 

 .«کِتابٍ مُبِینٍ

اللَّهُمَّ إِنِّی اسْأَلُکَ بِمَفاتِحِ الْغَیْبِ الَّتِی ال یَعْلَمُهَا الَّا انْتَ انْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ »و در قنوت آن بگویند:

حاجت های خود را بگویند و بعد  «ذاکذا و ک»و به جای کلمه « مُحَمَّدٍ وَ انْ تَفْعَلَ بِی کَذا وَ کَذا

 عَلَیْهِ وَ اللَّهُمَّ انْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقادِرُ عَلَی طَلِبَتِی تَعْلَمُ حاجَتِی فَأسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»بگویند:

 [،430، ص 1 )المحشی( ، ج  خمینی، روح اهلل، توضیح المسائل«.]عَلَیْهِمُ السَّالمُ لَمَّا قَضَیْتَهَا لِی

درباره این نماز غفیله آمده است: هر کس بین نماز مغرب و عشا این دو رکعت نماز را بخواند، خداوند آنچه 

 (171، ص 1نماید . )وسائل الشیعه، ج  سوال کند به او عطا می

راده ای که از هیچ این سوالم روانشانسیه بستگی به شخصیت خودت داره ، من از آدمای مستقل و با ا -3

شروع کردن و به رویاهاشون جامه عمل پوشوندن خوشم میاد ، آدمایی که در عین موفقیت متواضعن و ب 

 دیگران به دیده حقارت نگاه نمیکنن

گانه که مرقد آنان در قبرستان بقیع در مدینه است. این امامان  ائمه بقیع چهار تن از امامان دوازده-4

ن مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، امام محمد باقر)ع(، و امام جعفر صادق)ع(. مرقد آنان در عبارتند از: امام حس

ق در جریان تخریب بقیع توسط 1633های بقیع داشته است که در  ای در کنار بقعه گذشته بارگاه و بقعه

 وهابیان از بین رفته است

مان جمهوری اسالمی ایران و بر یه جواب کامل در مورد قوه قضاییه و ساختارش ( در کشور عزیز) -5)

 –اساس قانون اساسی میبایست کلیه قوا مستقل از یکدیگر باشند بر این اساس سه قوه: مجریه )دولت( 

قضاییه )دادگستری( تشکیل شده اند که وظایف هر کدام را قانون اساسی  – (اسالمی شورای مجلس)مقننه

 .پیش بینی نموده است

تهد جامع الشرایط اداره می شود که از طرف رهبری برای یک دوره پنج ساله قوه قضاییه توسط یک نفر مج

 آملی …منصوب می گردد و تمدید این دوره بال مانع است. رئیس قوه قضاییه هم اکنون حضرت آیت ا

 .اند شده ابقا رهبری معظم مقام توسط دوم دوره برای اخیرا که باشند می الریجانی



وعی دارد که در امور مختلف مطابق قانون اساسی انجام وظیفه می نمایند اما قوه قضاییه معاونت های متن

مهمترین وظیفه این قوه فصل خصومت و دعوی بین افراد می باشد. از آنجایی که کشورمان ایران از وسعت 

 .و جمعیت زیادی برخوردار می باشد نتیجتا دادگاه های زیادی نیاز است تا به این وظیفه خطیر عمل شود

تقسیم بندی قوه قضاییه در کشور برای استقرار دادگاه ها همان تقسیمات کشوری و یا استان ها می باشد 

به این صورت که در هر استانی یک نفر به عنوان رئیس کل دادگستری استان ، اداره امور قضایی آن استان 

تابعه خود را منصوب می  را بر عهده دارد. رئیس کل دادگستری استان روسای دادگستری شهرستان های

نماید و بدین ترتیب در هر شهری یک دادگاه وجود خواهد داشت و رئیس شعبه یک دادگاه آن شهر در واقع 

 .همان رئیس دادگستری شهرستان نیز می باشد

در ایران دادگاه ها دو درجه ای هستند یعنی هر پرونده ای ابتدا در دادگاه بدوی یا همان اولیه رسیدگی 

و چنانچه هر یک از طرفین دعوا اعتراضی داشتند می توانند نسبت به رای بدوی تجدید نظر خواهی شده 

نمایند. در هر استان یک دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که رئیس آن همان رئیس کل دادگستری استان است 

 .و رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود

ده دیگر به نام دادسرا وجود دارد که رئیس آن دادستان است. دادستان در کنار تشکیالت دادگاه ها یک پدی

در واقع مدعی العموم است و هر جا که نسبت به شخصی ظلمی صورت گیرد دادستان از آن جلوگیری می 

 .نماید در نتیجه دادسرا فقط در امور کیفری دخالت میکند و یا در جایی که به کسی ظلمی شده باشد

ی ظلمی شده باشد و یا اینکه در حق کسی جرمی واقع شده باشد می تواند به دادستان قطعا اگر به کس

مراجعه نماید و یا اگر دادستان خود متوجه شده باشد می تواند مسئله را پیگیری نماید به هر حال تمام امور 

شده است آن  کیفری می باسیت ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرند تا اگر مشخص شود جرمی واقع

را به دادگاه ارجاع دهد در غیر اینصورت وقت ارزشمند دادگاه تلف نشود. اما در زمینه امور حقوقی و مدنی 

نیازی به مراجعه به دادسرا نیست و می توان مستقیما به دادگاه مراجعه کرد. در کنار هر دادگاهی یک 

 .گاه می باشددادسرا وجود دارد که حوزه قضایی آن همان حوزه قضایی داد

عالوه بر آنچه گذشت جهت برقراری هر چه بیشتر عدالت ، در کشور یک دادگاه عالی وجود دارد به نام 

دیوان عالی کشور و در کنار آن دادسرای دیوان عالی کشور می باشد و مخل آن در تهران است و روسای آن 

لبته رسیدگی پرونده های حقوقی و به ترتیب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور می باشند ا

کیفری در این دادگاه عالی را قانون پیش بینی نموده است و هر پرونده ای را نمی توان در این دادگاه مطرح 

 .نمود

 هزار سال سوره معراج  31: قیامت چند ساله و در کدوم سوره قران ب اون اشاره شده .1

 نفر بودن. 3ل و قابیل که کل جمعیت : جنگ هابیاولین جنکی ک یک شیشم جهان کشته شدن .2

 یاسینه: قلب قران کدوم سور .3



 : بقرهسوره ای از قران ک زباد کلمه اهلل در اون ب کار رفته .4

قیامت رو برابر پنجاه هزار سال است ولی 3قیامت چن ساله و کدوم سوره اشاره شده است!؟سوره معارج ایه 

 .ستروز قیامت رو هزار سال نوشته ا3سوره سجده ایه 

رکعت نماز و حشت خونده بشه رکعت اول بعد جمد ایت  نماز وحشت!؟مستحب است در شب اول قبر دو

 .مرتبه سوره قدر و بعد از سالم صلوات رو میگیم وبعد وبعث ثوابها قبر فالن11الکرثی رکعت دوم بعد حمد

ع خود انفجار فجری سوره ای ک به سوره امام حسین مشهور است؟سوره فجر هس چرا ک قیام امام حسین 

 .از ایمان و جهاد بود و هم این ک با فجر و اغاز روز حرکت و قیام امام و یارانش شروع شد

 شان نزول سوره کوثر چیست؟

زمانی که پیام بر فرزندان خود بنام قاسم و عبداهلل را ازدست داد دشمان ایشان برای تضعیف روحیه حضرت 

 .وائل ایشان را ابتر خواندکه در لغت به معنی مقطوع النسل استزبان طعنه و شماتت گشودندو عاص بن 

 کوثر

 .از ریشه کثرت است و بر چیزی اطالق میشود که شانیت کثرت در او باشد و مراد از کوثر خیر فراوان است

 حکم فراموش کردن رکوع چیست؟

ید تا سرحد رکوع بلندشوید اگر قصد رکوع داشتید و به سجده رفتیدچنانچه به سجده نرسیده یادتان آمد با

 و ذکر رکوع را بگویید و نماز را ادامه دهید

 اگر به سجده رفتید و به سجده نرسیده یادتان آمد باید بلند شوید و از قیام به رکوع بروید

 اما

 .اگر کال رکوع را فراموش کردید نماز باطل است

 فرق بین رکوع و سجود ؟

 .ن بودن در پیشگاه خداوند استراز مشترک رکوع و سجود تسلیم و فروت

 تفاوت

سجده چون فروتر از رکوع است نماد و تمثیل چیزی است که به خدای سبحان نزدیک تر است. چون بنده 

 .هر اندازه به تواضع نزدیک تر شود احتمال رسیدنش به خدا بیشتر میشود



 چرا میگویند تسبیحات اربعه؟

  .و تکبیر برآمده که همه در تسبیح جمع میشودتسبیحات از مجموع تسبیح و تحمید و تهلیل 

 تسبیح

 به معنای منزه دانستن خدا از عیب و نقص است

 تحمید

 منزه دانستن خدا از هر ناپسندی است

 تهلیل

 تنزیه خدا از هر گونه شریک و همتاست

 تکبیر

 .تنزیه خدا از هر گونه محدودیت و توصیف ناقص است

 کعت اول چیست؟حکم اضافه خواندن تشهد مثال در ر

 .نماز باطل نیست سجده سهو هم نیاز نیست

 

 !شرایط مرجع تقلید ؟✔

ـ عادل  3ـ حالل زاده باشد.  3ـ شیعه دوازده امامی باشد.  3ـ عاقل باشد.  6ـ بالغ باشد.  7ـ مرد باشد.  1

 .باشد مجتهد – 1ـ بنابر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.  2باشد. 

 .گر اعلم باشد. یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشدـ از مجتهدان دی 9

 !آیا زن میتواند امام جماعت شود؟✔

 : آیت اهلل خامنه ای

 .جواب:امامت زن براى زنان ـ البته با مراعات شرایط نماز جماعت ـ جایز است

 آیت اهلل شیرازی

 .داردجواب:امام جماعت شدن زن براى زنها اشکال ن

 ( رجوع کنید به مرجع تقلید خودتان )

 شرایط رهبر✔

 .صالحیت علمى الزم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .1



 .عدالت و تقواى الزم براى رهبرى امّت اسالم .2

 .بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى .3

 (عصر)عج حکم نماز جمعه در زمان غیبت امام✔

 :(آیة اهلل خامنه ای)دام ظلّه

 .الف( نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است

 .ب( نماز جمعه واجب تخییری است. ولی خودداری از شرکت در آن به صورت دائمی وجه شرعی ندارد

 :(آیة اهلل مکارم شیرازی)دام ظلّه

ولی به هنگام تشکیل حکومت  .بخواندالف( کسی که نماز جمعه را به جا آورد، واجب نیست نماز ظهر را هم 

 .اسالمی احتیاط در انجام نماز جمعه است

 .ب( واجب تخییری است

 (رجوع شود به مرجع تقلید خودتان)

 !واجب تخییر به چه معناست؟✔

واجب تخییری، آن است که دو یا چند عمل از مکلَف خواسته شده و او اختیار دارد هرکدام را بخواهد انجام 

 د اختیار در اقامه نماز جمعه یا نماز ظهر در روز جمعهدهد. مانن

 !کدام پیامبر در شکم نهنگ زندگی کرد و چند روز ؟✔

 روز2حضرت یونس ، 

 !معنی ال حَوْلَ واَل قُوَّهَ ااِل بِاهلل اَلعَلِیِّ العَظیمِ؟✔

 هیچ نیرو وحرکتی نیست مگر به وسیله ی

 ( خدای واال و بزرگ

 :کیفیت نماز احتیاط✔

T}همه مراجع:{T  کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سالم نماز، باید فورى نیت نماز احتیاط

را بخواند و به رکوع و سجده رود. پس از سجده دوم، اگر یک « حمد»کند و تکبیره االحرام بگوید و فقط 

اجب است، رکعت دوم را رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، تشهد و سالم دهد و اگر دو رکعت بر او و

 .مانند رکعت اول انجام دهد و پس از تشهد، سالم دهد

بسم »و حتى « حمد»نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب 

  .د، انجام ندهدکن آن را هم آهسته بگوید. در بین نماز اصلى و نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى« اللّه

 :مواردی که نماز احتیاط الزم است✔

رکعتى باطل است؛ یعنى، اگر در نماز صبح یا مغرب شک کردید یک رکعت  6و  7شک در رکعات نمازهاى 

اید یا دو رکعت، دو رکعت یا سه رکعت و فکر کردید و شک برطرف نشد نماز باطل است و مجددا باید  خوانده



 .یدنماز را از اول شروع کن

داشته باشید  3و  3 بین شک( …اما شک در نمازهاى چهار رکعتى صحیح است. در هر حالت )قیام، رکوع و

گذاشته نماز را تمام کنید و یک رکعت نماز احتیاط  3و به یک طرف ظن بیشتر نداشته باشید بنا را بر 

 .ایستاده به جاى آورید

عت خوانده یا بیشتر، باید بنا بر اکثر بگذارد و نماز را اگر بعد از دو سجده در رکعت دوم، شک کند دو رک –

 .ادامه دهد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط بخواند و سجده سهو انجام دهد

 مراد از قیام متصل به رکوع چیست؟✔

ه قیام موقع تکبیرة االحرام و قیام متصل به رکوع )قبل از رکوع(، جزء ارکان نماز هست. یعنی چه عمدا و چ

 .سهوا ترک شود، نماز باطل هست

مراد از قیام متصل به رکوع این هست که نمازگزار از حالت ایستاده به رکوع برود و در این زمان، بدن آرام 

باشد. حرکت دست ها اگر موجب حرکت بدن نشود، مبطل نیست. گرچه بهتر هست تمام بدن آرام بوده و 

 .سپس به رکوع برود

ممکن است قیام متصل به رکوع فراموش شود، جایی هست که فرد رکوع را فراموش ضمنا، تنها موردی که 

 .کرده و مستقیم به سجده برود

 !ولی فقیه چگونه انتخاب میشود؟✔

 توسط مجلس خبرگان رهبری با توجه با اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی

 از کیست و به چه موضوعی اشاره دارد؟« کُلُکُّم راعٍ و کُلُکُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ»حدیث شریف ✔

کُلُّکُم »پیغمبر اکرم موضوع امر به معروف و نهی از منکر را با تعبیر دیگری بیان کرده است آنجا که فرمود: 

تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان و شبان دیگران هستید و « راعٍ وَ کُلُّکُم مسؤول عَنْ رَعیتِه

سبت به تمام خودتان مسؤولید. تعبیری از این باالتر نمی توان کرد، یعنی ایجاد نوعی تعهد و تمام شما ن

مسؤولیت مشترک میان افراد مسلمان برای حفظ و نگهداری جامعه اسالمی بر مبنای تعلیمات اسالمی. 

ی نمی تواند این خواهد، یعنی هر فرد یا اجتماع ناآگاه چنین وظیفه سنگینی اوالً آگاهی و اطالع زیاد می

طلبد. انجام دادن چنین مسؤولیت بزرگ و چنین  وظیفه را به خوبی انجام دهد، و ثانیاً قدرت و امکان می

تکلیف بسیار بزرگی احتیاج به قدرت و نیرو دارد، و ما قدرت و نیروی الزم را برای این موضوع کسب نکرده 

 .کنیم یایم. نیرو را بالقوه داریم ولی این نیرو را جمع نم

 

فرق توسل و توکل چیست؟ توکل به معنای سپردن کار به خداوند است و اعتماد بر لطف او و توسل به 

 .معنای مدد جستن و تمسک جستن به اولیای الهی به درگاه خداوند به منظور برآورده شدن نیازهاست



در حال خطبه های نماز چرا امام جمعه سالح به دست میگیرد؟ برای اینکه نشان دهد در همه حال حتی 

 .آمادگی الزم دارد و همواره آماده است در راه تحقق ارزش های الهی با منحرفان و کفار جهاد کند

حدیث منزلت ؟ این حدیث درباره اثبات جانشینی حضرت علی و برتری ایشان نسبت به دیگر صحابه که در 

 .ارون است نسبت به موسیاین حدیث جایگاه حضرت علی نسبت به پیامبر مانند جایگاه ه

جنگ تبوک ؟ که پیامبر برای مبارزه با تدارکات نظامی رومی ها بود که جنگی صورت نگرفت و آخرین غزوه 

 .پیامبر بود

 .جنگ نهروان؟ جنگ بین امام علی و خوارج بر سر حکمیت بود که خوارج شکست سنگینی خوردند

 .که به رهبری ابوسفیان بودجنگ خندق ؟ جنگ بین سپاهیان پیامبر و سپاهیان م

 .جنگ جمل ؟ جنگ بین امام علی و عایشه ، طلحه و زبیر که به خونخواهی عثمان بود

رجعت به چه معناست؟ به معنای بازگشت به سوی دنیا پس از مرگ و پیش از اخرت که بعد از ظهور مهدی 

 .)عج( و پیش از شهادت آن حضرت و بر پا شدن قیامت واقع می شود

اسالم؟ اسالم تئوری پیروزی انسانیت بر حیوانیت ، علم بر جهل ، عدالت برظلم، مساوات بر تبعیض ،  تعریف

 .فضیلت بر رذیلت ، تقوا بر بی بند و باری و مکتبی است جامع و واقع گرا

 یه ای از قرآن در مورد حجاب؟آ

 سوره نور 61آیه 

وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ  وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

بْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ نَائِهِنَّ أَوْ أَعَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْ

رِ أُولِی الِِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْ

وْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَ

 جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 

را حفظ کنند، و و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را )از نگاه هوس آلود( فرو گیرند، و دامان خویش 

زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند، و )اطراف( روسریهای خود را بر سینه خود افکنند 

)تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر 

رادرانشان یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا ب

کنیزانشان( یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور )زنان هم کیششان یا بردگانشان 



جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند، آنها هنگام راه رفتن پایهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان 

ته شود. )و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد( و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤ منان تا دانس

  .رستگار شوید

 سوره احزاب31آیه 

 فَلَا یُعْرَفْنَ أَنْ ۚ  دْنَىأَ لِکَۚ  ذَ ۚ  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ 

 رَحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ وَکَانَ ۚ   یُؤْذَیْنَ

ای پیغمبر )گرامی( با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند، که این کار 

ر نکشند بسیار برای اینکه آنها )به عفّت و حرّیت( شناخته شوند تا از تعرض و جسارت )هوس رانان( آزا

 .در حق خلق( بسیار آمرزنده و مهربان است)نزدیکتر است و خدا 

 سه آیه از قرآن در مورد نماز 

 33و  36و  6سوره بقره آیه 

 سوره مبارکه بقره6آیه 

 أَلَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ

 .هان غیب ایمان آرندونماز به پا دارند واز هرچه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنندآن کسانی که به ج

 سوره بقره 36آیه 

 وَ أَقِیمُوا الصََّّلاةَ وَ آتُوا الزََّّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرََّّاکِعِینَ 

 .و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید

 سوره بقره 33آیه 

 الْخَاشِعِینَ عَلَى إِلَّا لَکَبِیرَةٌ وَإِنَّهَا ۚ  وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 

و یاری جویید از خدا به صبر و نماز، که نماز )با حضور قلب( امری بسیار بزرگ و دشوار است مگر بر 

 .خداپرستان فروتن

و اجتماعی و مسول تحقق بخشیدن به  ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی قوه قضائیه ایران، قوه

 .دار است عدالت در ایران را عهده



شود که باید مجتهد عادل و  سال به این سمت منصوب می 3رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت 

 .آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد

 قوه قضاییه چیست؟

و   و اجتماعی  فردی  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  ای  قوه  قضاییه  قانون اساسی قوه 133براساس اصل 

 .عدالت است  به  بخشیدن  تحقق  مسئول

 وظایف قوه قضاییه چیست؟

 :قانون اساسی، وظایف قوه قضاییه عبارتند از 133براساس اصل 

و اخذ   اتو رفع خصوم  دعاوی  و فصل  ، حل ، شکایات ، تعدیات در مورد تظلمات  و صدور حکم  رسیدگی -1

 .کند  می  معین  قانون  ، که از امور حسبیه  قسمت  در آن  الزم  و اقدام  تصمیم

 . مشروع  و آزادی های  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احیای -2

 . قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت -3

 . اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و تعزیر مجرمین  و مجازات  و تعقیب  جرم  کشف -4

 . مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  اقدام -5

 شود؟ رییس قوه قضاییه کیست و چگونه و برای چه مدت انتخاب می

و   و اداری  امور قضایی  در کلیه  قضاییه  قوه  های  مسئولیت  منظور انجام  قانون اساسی، به 132براساس اصل 

  به  سال  پنج  مدت  و مدیر و مدبر را برای  امور قضایی  به  و آگاه  نفر مجتهد عادل  یک  هبریر  مقام  اجرایی

 .است  قضاییه  قوه  مقام  عالی ترین  نماید که  می  تعیین  قضاییه  قوه  رییس  عنوان

 وظایف رییس قوه قضاییه چیست؟

 :عبارت است از  قضاییه  قوه  رییس  رییس  وظایف

. )براساس اصل  و ششم  یکصد و پنجاه  اصل  های  مسئولیت  تناسب  به  در دادگستری  الزم  تشکیالت ایجاد -1

 (قانون اساسی 131

 (قانون اساسی 131. )براساس اصل  اسالمی  با جمهوری  متناسب  قضایی  لوایح  تهیه -2

  و ترفیع آنان  مشاغل  و تعیین  ماموریت  آنها و تغییر محل  و نصب  و عزل  و شایسته  عادل  قضات  استخدام -3

قانون  133قانون اساسی(. به موجب اصل  131قانون. )براساس اصل   ، طبق و مانند اینها از امور اداری

توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با  اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی

 .کشور و دادستان کل  عالی  دیوان شورت با رئیس قضائیه پس از م  قوه  تصمیم رئیس

سال.   عالی کشور برای مدت پنج کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان  عالی  دیوان نصب رئیس  -4

 (اساسی  قانون 131)براساس اصل 

 (اساسی قانون   131جمهور )براساس اصل   پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس -5

 (اساسی قانون  131کشور )براساس اصل  عالی   برای تشکیل دیوانتعیین ضوابط  -6

 (اساسی قانون  126باشد. )براساس اصل   قوه قضائیه می  دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس -7

 (اساسی قانون  123 قضائیه است. )براساس اصل   قوه کشور زیرنظر رئیس   سازمان بازرسی کل -8

 قضائیه چیست؟ ه شرایط الزم برای ریاست قو



 :اساسی، باید دارای شرایط ذیل باشد  قانون  و هفتم  ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه

 .مجتهد عادل باشد -1

 .آگاه به امور قضائی باشد -2

 .مدیر و مدبر باشد -3

 دادگستری چیست؟

ها و   دادگاه  . تشکیل است  ی، دادگستر و شکایات  تظلمات  قانون اساسی، مرجع رسمی 131براساس اصل 

 . است  قانون  حکم  آنها منوط به  صالحیت  تعیین

 شود و چه وظایفی دارد؟ وزیر دادگستری کیست، چگونه انتخاب می

  با قوه  قضاییه  روابط قوه  به  مربوطه  مسایل  کلیه  مسئولیت  قانون اساسی، وزیر دادگستری 131براساس اصل 

  جمهور پیشنهاد می  رییس  به  قضاییه  قوه  رییس  که  کسانی  دارد و از میان  را بر عهده  همقنن  و قوه  مجریه

غیر   استخدامی  و نیز اختیارات  و اداری  مالی  تام  تواند اختیارات  می  قضاییه  قوه  گردد. رییس  می  کند انتخاب

  و وظایفی  اختیارات  همان  دارای  یر دادگستریوز  صورت  کند. در این  تفویض  وزیر دادگستری  را به  قضات

 .شود  می  بینی  پیش  اجرایی  مقام  عالیترین  عنوان  وزرا به  برای  در قوانین  خواهد بود که

 های دادگاه و دادسرای دیوان عالی کشور چه کسانی هستند؟ باالترین مقام

کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و   یعال  در رأس تشکیالت دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان

 .کشور باالترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند  دادستان کل

شوند و الزم است چه ویژگی  رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل چگونه و برای چه مدتی انتخاب می

 هایی داشته باشند؟

امور   به  و آگاه  باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  قانون اساسی، رییس 137 براساس اصل

  این  به  سال  پنج  مدت  کشور آنها را برای  عالی  دیوان  قضایت  با مشورت  قضاییه  قوه  باشند و رییس  قضایی

 .کند  می  منصوب  سمت

 رد؟دیوان عالی کشور چیست و چه وظیفه ای دا

و   در محاکم  قوانین  صحیح  بر اجرای  منظور نظارت  کشور به  عالی  قانون اساسی، دیوان 131براساس اصل 

  که  ضوابطی  شود بر اساس  می  محول  آن  به  قانون  طبق  که  مسئولیت هایی  و انجام  قضایی  رویه  ایجاد وحدت

 .رددگ  می  کند تشکیل  می  تعیین  قضاییه  قوه  رییس

 دادستان کل کشور کیست و چه وظیفه ای دارد؟

 137نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل 

  امور قضایی  به  و آگاه  باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  قانون اساسی آمده است که رییس

  سمت  این  به  سال  پنج  مدت  کشور آنها را برای  عالی  دیوان  قضایت  با مشورت  قضاییه  قوه  باشند و رییس

 .کند  می  منصوب

 137دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل »دانیم که  براساس تعاریف کنونی می

این اساس دادستان کل، متصدی مسند  قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر

مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، 



نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه،  مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می

 .گردد سال منصوب می 3پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور به مدت 

دادستان کل، در رأس دادسرای دیوان عالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله 

 .پردازد می

تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته 

پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراین  بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و

 .«رسد تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می

 چند نوع محکمه وجود دارد؟

ای،  اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه   به موجب قانون

 :ست. این محاکم و دادسراها عبارتند ازدادسرایی نیز مقرر ا

 .کند عمومی رسیدگی می محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم  -الف

 محاکم و دادسراهای نظامی -ب

عمومی و نظامی نیست بلکه به   اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته  فوق در قانون  ذکر دو نوع محکمه

های دیگری  توان تشکیالت الزم یا دادگاه و هشتم می  صل یکصد و پنجاهو ا  و نهم و پنجاه   یکصد  موجب اصل

ها و دادسراهای انقالب نیز درکنار سایر تشکیالت   که در حال حاضر دادگاه به موجب قانون ایجاد نمود. چنان

 .قضائیه وجود دارد  قوه

 محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی هایی دارد؟

اعضای   یا انتظامی  نظامی  خاص  وظایف  مربوط به  جرایم  به  رسیدگی  ی، برایقانون اساس 127براساس اصل 

گردد،   می  تشکیل  قانون  مطابق  نظامی  ، محاکم اسالمی  انقالب  پاسداران  و سپاه  ، شهربانی ، ژاندارمری ارتش

  عمومی  شوند در محاکم  مرتکب  ضابط دادگستری  در مقام  که  یا جرایمی  آنان  عمومی  جرایم  به  ولی

 .شود  می  رسیدگی

 های نظامی زیر نظر چه نهادی هستند؟ دادگاه

  کشور و مشمول  قضاییه  از قوه  ، بخشی نظامی  های  و دادگاه  قانون اساسی، دادستانی 127براساس اصل 

 .هستند  قوه  این  مربوط به  اصول

 چه رویه ای بر محاکمات حاکم است؟

  به  که  مگر آن  شود و حضور افراد بالمانع است  می  انجام  ، علنی قانون اساسی، محاکمات 133براساس اصل 

دعوا   طرفین  خصوصی  باشد یا در دعاوی  عمومی  یا نظم  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن  ، علنی دادگاه  تشخیص

 .نباشد  علنی  محاکمه  تقاضا کنند که

 ها به چه معنی است؟ اصل مستند بودن احکام دادگاه

ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر  قانون اساسی، احکام دادگاه 133براساس اصل 

 .اساس آن حکم صادر شده است

 توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟ آیا به استناد قانونی که بعداً وضع شده، می

  است  وضع شده  بعد از آن  که  استناد قانونی  به  فعلی  یا ترک  فعلی  هیچ  قانون اساسی،  131براساس اصل 



 .شود  نمی  محسوب  جرم

 ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ احکام دادگاه

بر   باشد که  و اصولی  مواد قانون  و مستند به  ها باید مستدل  دادگاه  قانون اساسی، احکام 133براساس اصل 

تواند بدون  شود که قاضی نمی . )از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می است  صادر شده  حکم  آن  اساس

 (استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید

 رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟

  ر هیأتو با حضو  است  علنی  و مطبوعاتی  سیاسی  جرایم  به  قانون اساسی، رسیدگی 131براساس اصل 

  جرم  و تعریف  منصفه  هیأت  ، شرایط، اختیارات انتخاب  گیرد. نحوه  می  صورت  دادگستری  در محاکم  منصفه

 .کند  می  معین  اسالمی  موازین  بر اساس  را قانون  سیاسی

 قاضی الزم است دارای چه صفات و شرایطی باشد؟

 .شود  می  معین  قانون  وسیله  به  فقهی  موازین  طبق  و شرایط قاضی  قانون اساسی، صفات 136براساس اصل 

 توان به طور موقت یا دایمی از کار منفصل کرد و یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؟ آیا قضات را می

  جرم  و ثبوت  محاکمه  بدون  است  آن  شاغل  که  از مقامی  توان  را نمی  قانون اساسی، قاضی 133براساس اصل 

یا   خدمت  او محل  رضای  کرد یا بدون  منفصل  یا دایم  طور موقت  به  است  انفصال  موجب  که  خلفییا ت

  با رییس  از مشورت  پس  قضاییه  قوه  رییس  با تصمیم  جامعه  مصلحت  اقتضای  را تغییر داد مگر به  سمتش

کند   می  تعیین  قانون  که  ضوابط کلی  بر طبق  ضاتق  ای  دوره  و انتقال  . نقل کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان

 .گیرد  می  صورت

 نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟

که در آمریکای شمالی،  در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان

  تن قاضی فدرال را قوه ند یا در سویس، چهارده شو مردم انتخاب می  وسیله فدرال به  قضات به استثنای محاکم

کنند. دیگری روش انتصاب  مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می کند یا در جمهوری  ی مقننه انتخاب می

 .شوند القضات منصوب می  ی قاضی  دادرسان با نظارت فائقه  که در انگلستان، کلیه است. چنان

  قوه  استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیساسالمی ایران،   جمهوری  در نظام

 136  شود. ) براساس اصل قانون معین می  وسیله قضاییه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به

 (اساسی  قانون

 تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند؟ آیا قاضی می

بیابد و   مدونه  هر دعوا را در قوانین  کند حکم  کوشش  است  موظف  ، قاضیقانون اساسی 132براساس اصل 

  بهانه  تواند به  را صادر نماید و نمی  قضیه  معتبر، حکم  یا فتاوای  منابع معتبر اسالمی  اگر نیابد با استناد به

 .ورزد  امتناع  ر حکمدعوا و صدو  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  یا تعارض  یا اجمال  یا نقص  سکوت

 های دولتی را دارند؟ ها و آیین نامه ها اختیار خودداری از تصویب نامه آیا قضات دادگاه

  که  دولتی  های  نامه  ها و آیین  نامه  تصویب  ها مکلفند از اجرای  دادگاه  قانون اساسی، قضات 121براساس اصل 

  می  کنند و هر کس  خودداری  است  مجریه  قوه  از حدود اختیارات  یا خارج  اسالمی  و مقررات  با قوانین  مخالف

 .تقاضا کند  اداری  عدالت  را از دیوان  مقررات  گونه  این  تواند ابطال



 شود؟ اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می

  یا در تطبیق  یا در حکم  در موضوع  قاضی  ا اشتباهدر اثر تفسیر ی  قانون اساسی، هر گاه 121براساس اصل 

  اسالمی  موازین  تقصیر، مقصر طبق  گردد، در صورت  کسی  متوجه  یا معنوی  ، ضرر مادی بر مورد خاص  حکم

  اعاده  از متهم  شود، و در هر حال  می  جبران  دولت  وسیله  به  خسارت  صورت  و در غیر این  است  ضامن

 .گردد  می  حیثیت

 شود؟ دیوان عدالت اداری چیست و چه وظیفه ای دارد و زیر نظر چه کسی اداره می

  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  ، تظلمات شکایات  به  منظور رسیدگی  قانون اساسی، به 126براساس اصل 

زیر نظر ”  اداری  عدالت  دیوان“  نام  به  آنها، دیوانی  حقوق  و احقاق  دولتی  های  نامه  یا واحدها یا آیین  مأمورین

 .کند  می  تعیین  را قانون  دیوان  این  عمل  و نحوه  گردد. حدود اختیارات  می  تأسیس  قضاییه  قوه  رییس

 سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

  اجرای امور و  جریان  حسن  به  نسبت  قضاییه  قوه  نظارت  حق  قانون اساسی، بر اساس 123براساس اصل 

  قضاییه  قوه  زیر نظر رییس” کشور  کل  بازرسی  سازمان“  نام  به  سازمانی  اداری  های  در دستگاه  قوانین  صحیح

 .کند  می  تعیین  را قانون  سازمان  این  و وظایف  گردد. حدود اختیارات  می  تشکیل

 :فرمایشات رهبر

اقتصادى براى مقاصد سیاسى خود و براى اسیر کردن  این است که یک مجموعه سیاسى یا  فرهنگى  تهاجم

اى را وارد آن کشور  اى هم چیزهاى تازه برد. چنین مجموعه یک ملت، به بنیانهاى فرهنگى آن ملت هجوم مى

ها با فرهنگ و باورهاى ملى. این، اسمش تهاجم  کند؛ اما به زور؛ اما به قصد جایگزین کردن آن و آن ملت مى

 است

بری؟ تولی به معنای دوست داشتن و تبری به معنای بیزای جستن و تنفر است. که این دو از تولی و ت =

فروع دینی اسالم به شمار می روند. و هر مسلمانی باید با اهل حق دوستی کند و از اهل باطل بیزاری بجوید. 

 .می باشد که اوج این دوستی ها در اهل بیت )ع( است و اوج بیزاری جستن، از سران شرک و کفر

با فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به ریاست  1611دی  1دیماه؟ تظاهرات  1تظاهرات  =141

انجام گردید. ابتدا  1611احمد جنتی، در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای 

ور خبر در پیش بودن این راهپیمایی دی برگزار شود. به این منظ 1مقرر بود که راهپیمایی در روز سه شنبه 

های ایران مخابره شد؛ ولی این خبر در ساعات ابتدایی روز سه  دی توسط خبرگزاری 2از آخرین ساعات 

دی برگزار شد.  1شنبه به فراخوان برای راهپیمایی در روز چهارشنبه تغییر کرد. در رشت راهپیمایی در روز 

 .های دیگر برگزار شد در تهران و در استان 1611دی  1شنبه به این ترتیب راهپیمایی در روز چهار

 خمس و زکات؟ =142

های اسالمی است که شیعیان بدان معتقدند و به  خمس )عربی و به معنای یک پنجم( یکی از انواع مالیات

منظور رفع مشکالت مالی امت اسالمی و توزیع عادالنه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسالمی وضع 

 .است هشد



 :خمس در هفت چیز است

 .شود، منقول باشد یا غیرمنقول اول:آن چیزی است که در جنگ کفّار گرفته می

 .حلبی ۚ  باشد مثل صحیفه دوم:معادن است و مستند آن اخبار مستفیظه می

 .است خمس وجوب بر علما ۚ  سوم:گنج که به عنوان مال ذخیره و در زمین معروف است و اجماع کافّه

 .چه با غواصی از دریا خارج شود، مثل جواهر و دُر، اگر قیمتش یک دینار به باال باشدچهارم:هر

 .پنجم:آنچه از هزینه ساالنه شخص و نفقه خوارانش سرافتد

 .ششم:هرگاه کافر ذمی، زمینی را از مسلمانی بخرد، خمس آنرا باید بدهد

 .خمس بر آن واجب است هفتم:هر گاه حالل با حرام مختلط شده باشد و قابل تمیز نباشد

زکات از دستورهای اسالمی و یکی از فروع دین است و در مورد چیزهایی وضع شده که انسان آنها را با 

آورد، آن هم طبیعت سهل و ساده؛ یعنی انسان به نسبت، کار کمی انجام داده و  کمک طبیعت به وجود می

 .گذارد یگان در اختیار انسان میدهد و محصول را مفت و را طبیعت کار بیشتر را انجام می

و « گوسفند»و « نقره»و « طال»و « کشمش»و « خرما»و « جو»و « گندم»( چیز واجب است: 1زکات بر نه)

 «شتر»و « گاو»

 عصمت و اعجاز؟ =143

است. به  عصمت در لغت به معنای منع و امساک است.و در اصطالح به معنی بازداشتن و نگاه داشتن از گناه

 .اطالق این لفظ بر پاکی و پاکدامنی است که از ابتدای وجود تا انتهای عمر گناه نکرده باشداصطالح 

است و بنابراین اعجاز به  مترادف واژه معجزه اعجاز است که از ریشه لغوی عجز به معنی ناتوانی گرفته شده

 .شود که انسان در حالت عادی از انجام آن ناتوان )عاجز( است چیزی اطالق می

 انواع غسل؟ ترتیبی، ارتماسی =144

 تیمم؟ =145

 میری؟ سال در بار چند و جمعه  نماز =146

 شک در نماز؟ =147

 شکیات نماز

 :قسم است 76شکیات نماز 

 .قسم شکهای باطل 1الف( 

 .قسم شکهایی که نباید به آن اعتنا کرد 3ب( 

 .قسم شکهای صحیح 1ج( 

 :کند الف( شکهایی که نماز را باطل می

 .شک در رکعتهای نماز دو رکعتی، مانند نماز صبح و نماز مسافر .1

 .(رکعتی )مغرب 6شک در رکعتهای نماز  .7

شک در نماز چهار رکعتی هرگاه یک طرف شک، یک باشد، مثل این که شک کند یک رکعت خوانده یا  .6

 .سه رکعت



یک طرف شک دو باشد، مانند ی دوم در حالی که  شک در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده .3

 .شک دو و سه، قبل از اتمام دو سجده

 .شک بین دو و پنج یا بیشتر از پنج .3

 .شک بین سه و شش یا بیشتر از شش .3

 .شک بین چهار و شش یا بیشتر از شش .2

 .شک در عدد رکعتهای نماز که اصالً نداند چند رکعت خوانده است .1

 :ب( شکهایی که اعتبار ندارد

 هایی که نباید به آنها اعتنا کردشک

 .شک بعدازمحل، مثل این که بعد از داخل شدن در رکوع، شک در حمد و سوره کند .1

 .شک بعد از سالم .7

 .شک بعد از گذشتن وقت نماز .6

 .کند شک کثیر الشک یعنی کسی که زیاد شک می .3

 .شک امام و مأموم .3

 .شک در نمازهای مستحبی .3

 حج( شکهایی صحی

 :صورت صحیح است 1های نمازهای چهار رکعتی در  در عدد رکعت  شک

 .ی دوم شک میان دو و سه بعد از سر برداشتن از سجده .1

 .ی دوم شک میان دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده .7

 .ی دوم شک میان دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده .6

 .ی دوم ر برداشتن از سجدهشک میان چهار و پنج بعد از س .3

 .شک میان سه و چهار در هر جای نماز .3

 .شک میان چهار و پنج در حال ایستاده .3

 .شک میان سه و پنج در حال ایستاده .2

 .شک میان سه و چهار و پنج در حال ایستاده .1

 .شک میان پنج و شش در حال ایستاده .1

 مطهرات؟ =148

اول: آب، دوم: زمین، سوم: آفتاب، چهارم:      کند و آنها را مطهرات می گویند:یازده چیز نجاست را پاک می   

آب انگور، ششم: انتقال، هفتم: اسالم، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف شدن      استحاله، پنجم: کم شدن دو سوم

 .نجاست، دهم: غایب شدن مسلمان، یازدهم: استبراء حیوان نجاستخوار     عین

 صفحه از قرانروخوای یک  =116

 معرفی خود و خانواده =117

 سال ورود و خروج از دانشگاه =118



 نحوه پر کردن اوقات فراغت =119

 شرکت در مراسم مذهبی و نماز جمعه شهرتون =120

الشرایط در عصر غیبت است و  والیت فقیه به معناى حاکمیّت مجتهد جامع»معنی والیت فقیه؟  =121

بنابر این تعریف، والیت « باشد. ى اطهار )ع( که همان والیت رسول اهلل )ص( مى هاى است از والیت ائم شعبه

 .فقیه از جنس حاکمیت است حاکمیتی که آن را مجتهدی جامع الشرایط بر عهده دارد

 مشکالت کشور کدوما هستند؟ =122

 اهل ورزش هستی؟ =123

و مسائل دینی، راستگویی، دوستی دوست خوب چه ویژگی های داره؟ ایمان، احترام به مقدسات  =124

 .دوطرفه، دو رو نبودن، خیرخواه بودن، خوش اخالق بودن

 کدوم کانال اجتماعی عضوی؟ =125

نماز ایات چطوری خونده میشه؟ نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و می توان آن  =126

 .را دو گونه به جا آورد

ک حمد و سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک بعد از نیت، تکبیر بگوید و ی -1

حمد و یک سوره تمام بخواند، باز به رکوع رود، تا پنج بار این کار را انجام دهد، بعد از بلند شدن از رکوع 

 .دهد  المپنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را مانند رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و س

های یک سوره را پنج قسمت کند و یک قسمت از آن را بخواند  بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه  -2

و به رکوع رود، بعد سر بردارد و قسمت دوم از همان سوره را )بدون حمد( بخواند و به رکوع رود و همین 

رود و رکعت دوم را هم به همین صورت به جا  طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید و بعد به رکوع

 .آورد

  :را به ترتیب زیر تقسیم کند« توحید»مثلًا سوره 

باز « قُلْ هُوَ اهللُ احَدٌ»بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید: « بِسْمِ اهللِ الرحْمنِ الرحِیمِ»قبل از رکوع اول: 

و « یولَدْ  یلِدْ وَ لَمْ  لَمْ»، باز به رکوع رود و سر بردارد و بگوید: «دُاهللُ الصمَ»به رکوع رود و سربردارد و بگوید: 

، بعد به رکوع رود و بعد از سر برداشتن دو سجده «یکنْ لَهُ کفُوَاً احَدٌ وَ لَمْ »به رکوع رود و سر بردارد و بگوید: 

 .و سالم گویدجا آورد و در آخر تشهد بخواند  کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به

  سوره حمد رو با معنی بخون؟ =127

 بسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 .اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ: ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است

 .اَلرَّحْمنِ الرَّحیمِ: بخشنده و بخشایشگر است

 .الدّینِ: )خداوندى که( صاحب روز جزا است مَالِکِ یَوْمِ



 .اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعِینُ: )پروردگارا( تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوییم

 !اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ: ما را به راه راست هدایت فرما

 که آنان را مشمول نعمت خود ساختى، صِراطَ الَّذینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ: راه کسانى

 !غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ ال الضّآلّینَ: نه راه کسانى که بر آنان غضب کردى و نه گمراهان

 اخبار رو از چه طریقی دنبال میکنی؟  =128

ابیها از   ام ابیها به چه کسی میگن و چرا؟ در کتاب مقاتل الطالبین و کشف الغمه آمده است که ام =129

ابیها؛ یعنی، مادر   فرمود. ام های حضرت فاطمه زهرا)س( است که پیامبر اکرم)ص( به آن حضرت می  کنیه

 .(پدرش )مادر من

 مسائل روز چی هستن؟  =130

قانون اساسى در  112رهبر چطور انتخاب میشه؟ انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان است اصل  =131

تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم »دارد  انتخاب رهبری مقرّر مى مورد تنها روش رسمی و قانونی

است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت 

کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى  مى

  عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را بهمقبولیت 

 .«کنند کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى رهبرى انتخاب مى

 رئیس مجلس خبرگان؟ احمد جنتی =132

واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست استیضاح چیه؟ استیضاح یک واژه بر گرفته از  =133

توضیح است اما در اصطالح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت 

ها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد  وزیران یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آن

باشد بلکه اولین گام در  به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نمی بگیرد. البته طرح استیضاح

گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن  شود و چنانچه در رأی این مسیر تلقی می

 .شود مقام برکنار می

 چه کتابی مطالعه میکنی؟ =134

 والیت فقیه رو تعریف کن؟  =135

ی؟ مسافت شرعی مقدار مسافتی که با پیموده شدن آن، شخص از نظر شرعی مسافر مسافت شرع =136

اش را افطار کند. به فتوای اکثریت فقیهان شیعه  شود و باید نماز را شکسته بخواند و روزه محسوب می



 .فرسخ شرعی است چه فقط در مسیر رفت باشد یا مجموع رفت و آمد را شامل شود 1مسافت شرعی 

 روز؟ اخبار =137

 وظایف شواری نگهبان و چند نفرند و چطوری انتخاب میشن؟ =138

شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسالمی ایران است. این شورا از دوازده عضو تشکیل 

شوند و شش عضو  است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می شده

قدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب دیگر حقو

دبیر شورای نگهبان باالترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی  .شوند می

 .آن است

ا مغایر شرع و قانون اساسی رسد ت از ابالغ، به تأیید این شورا می تمامی قوانین مجلس شورای اسالمی پیش

نباشد. تأیید صالحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز 

 .را جای داردشو این وظایف ۚ  در حیطه

 مبطالت نماز و روزه؟ =139

 « مبطالت نماز »

 : گویند مى« مُبطِالت » دوازده چیز نماز را باطل مى کند و آنها را     

 .ـ از بین رفتن یکى از شروط در اثناء نماز 1    

 . ـ باطل شدن وضو یا غسل در اثناء نماز عمدا یا سهوا 2    

 .ـ گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اینکه جزء نماز است 3    

 .عمداً بعد از حمد« آمین » ـ گفتن  4    

 . ( ) روى برگرداندن از قبلهـ برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر  5    

 .ـ حرف زدن عمدى 6    

 . ( ـ خندیدن عمدى ) قهقهه کردن 7    

 . ـ براى امور دنیا با صداى بلند عمدا گریه کردن 8    

 .ـ کار زیادى که صورت نماز را به هم بزند 9    

 .ـ خوردن و آشامیدن در بین نماز 10    

 .یا سه رکعتىـ شک در رکعت هاى نماز دو  11    

 .ـ کم و زیاد کردن رُکن نماز عمداً یا سهواً 12    

 مبطالت روزه

 : کند نُه چیز روزه را باطل می

 ـ خوردن و آشامیدن؛1

 ـ جماع؛7

 ـ استمناء )استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید(؛6

 السالم؛ وسلم و جانشینان پیغمبر و معصومین علیهم لهوآ علیه اهلل ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی3



 ـ رساندن غبار به حلق؛3

 ـ فرو بردن تمام سر در آب؛3

 ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛2

 ـ اماله کردن با چیزهای روان؛1

 قی کردن-1

 :حکم آرایش برای خانم ها در برابر نامحرم

 (نظر مقام معظم رهبری)

ه حدی باشد که عرف نگویند که آرایش کرده، ایرادی ندارد.حتی اگر شخص کمی زیباترشده باشد.در اگر ب

 .غیر اینصورت حرام است

 :حکم زیورآالت برای خانم ها در مقابل نامحرم**

اگر باعث جلب توجه نامحرم شود و یا باعث انگشت نما شدن شود، حرام است و باید پوشانده شود.حتی 

 .انگشتر

 

 طلب اب اصالحاحز

ح طلب یعنی، احزاب یا اپوزیسیون غیر حکومتی( شامل دو جریان اصلی اصال) طلبان ایران اصالحاحزاب 

.باشد طلب چپ گرا می طلب راست گرا و احزاب اصالح اصالح
[1][7][6]

  

 احزاب اصلی اصالح طلب راستگرا

 حزب کارگزاران سازندگی 

 انحزب جامعه مدنی همد 

 حزب اعتدال و توسعه 

 حزب مردمساالری 

 حزب آزادی 

 طلب چپ گرا احزاب اصلی اصالح

 حزب اعتماد ملی 

 مجمع روحانیون مبارز 

 مجمع نیروهای خط امام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85


 حزب اسالمی کار 

 مجمع اسالمی بانوان 

  اسالمیسازمان مجاهدین انقالب 

 جبهه مشارکت ایران اسالمی 

  آزادی ایران اسالمیسازمان عدالت و 

 حزب ندای ایرانیان 

 (حزب اراده ملت ایران )حاما 

 حزب اتحاد ملت ایران اسالمی 

 انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران 

 جبهه متحد کرد 

  تعاونجمعیت توحید و 

 مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم 

 انجمن اسالمی معلمان ایران 

 (مجمع دانش آموختگان ایران اسالمی )مجدا 

 احزاب اصولگرا

راست، محافظه کار، بنیادگرا، پایبند به اصول »های مختلف سیاسی ایران از این احزاب تحت عناوین  در دوره

  .است نیز یاد شده« انقالب، اسالم گرای سنتی

  :اصولگرایان ایراناحزاب 

 حزب نواندیشان ایران اسالمی 

 حزب مؤتلفه اسالمی 

 مبارز تروحانی ۚ  جامعه 

 یثارگران انقالب اسالمیجمعیت ا 

 جامعه اسالمی مهندسین 

 اهلل انصار حزب 

 ائتالف آبادگران ایران اسالمی 

 جبهه پایداری انقالب اسالمی 

 جبهه ایستادگی ایران اسالمی 

 رو موسوم به اعتدالگرایان احزاب نزدیک میانه

 گرایان ایران اعتدال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 حزب اعتدال و توسعه 

 کارگران حزب اسالمی رفاه 

 جماعت دعوت و اصالح 

 0202خالصه سند 

، به فقر،گرسنگی 7161هان بر آن هستند که تا سال سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم ج

 ، رفاه، برابری، رعایت عدالت، صلح، انسانی، کرامت سوی به و دهند پایان …،خشونت، فساد، قاچاق و 

یت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و مدیر

،حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمساالری، بهبود محیط زیست، دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی

توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این 

 .ها حرکت کنند

 

 هم هبرر بگین بوده رفتن قبال که کسایی بگیم؟توسواالت یانه؟چی شده تخلف انتخابات بپرسن ازمون اگه

 خرداد 1 در گزارشی در نگهبان شورای نشده تقلب ولی شده تخلف داره فرق تخلف با تقلب گفتن صراحتا

 ارجاع از و کرد تأیید را بود دولت انتخابات برگزاری ستاد متوجه عمدتاً که گسترده تخلفات وقوع 1613

 برگزاری در تخلفات وقوع ایران، سالمیا جمهوری رهبر ای، خامنه اهلل آیت .داد خبر قضاییه ۚ  قوه به پرونده

 ۚ  نتیجه در تخلفات این که گفت حال عین در و شد آن جدی پیگیری خواستار و کرد تأیید را انتخابات

 .است نبوده تأثیرگذار نهایی

 

 است واجبات دارد؟درراس حکمی چ خمینی امام ازدیدگاه اسالم حفظ

 جمادی1)1631بهمن73 نوشتند؟ تاریخی ادرچهخودر الهی سیاسی ی نامه وصیت خمینی امام حضرت

 (1316االول

 جامعه محرومان حال به میداند؟رسیدگی امری رادرچه مسئولین خیردنیاواخرت خمینی امام

 (ع) مجتبی حسن امام والدت مثال رمضان؟ ماه مناسبتهای

 فقیر محالت در نتظاهرکنندگا کشتار واقعه به شد، معروف سیاه جمعه به که شهریور 12 تظاهرات حادثه

 در که شود می گفته شاهنشاهی ارتش نظامی نیروهای توسط ژاله، میدان همچنین و تهران جنوب نشین

 .داد رخ انجامید، سال این در ایران انقالب پیروزی به که هایی ناآرامی جریان در و 1632 شهریور هفدهم

 اوّلین دکتربهشتی  آیةاهلل مظلوم شهید مخشا ازمقام وتکریم وقضاوت قضاء واالی مقام به نهادن ارج جهت

 اوّل هفته نامگذاری بر مبنی ، قضائیه قوه پیشنهاد به بنا ایران، اسالمی جمهوری قضایی دستگاه مسئول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD


 شد مطرح عمومی فرهنگی شورای در 72/3/1626 تاریخ در پیشنهاد این ، قضائیه قوه هفته عنوان به تیرماه

 . رسید تصویب به و

 واستقالل آزادی برای شماست، عمل و اقدام روز امروز منطقه؛ عرب جوانان به انقالب رهبر همم پیام��

 شوید آماده کشورهایتان

 بیانات این از ای گزیده که داشتند عرب جوانان به پیامی عربی زبان با امروز بیانات پایانی فراز در انقالب رهبر

 :است زیر شرح به

 کشورهایتان آن، در که کنید آماده فردایی برای را خود. است جوانها شما به ملّتهایتان امید چشم امروز��

 .باشد پیشرفته و مستقل و آزاد

 خضوع و برادران با گری ستیزه صهیونیست، غاصب رژیم برابر در تدبیری بی آمریکا، برابر در پذیری سلطه��

 این باید که شمایید. است کرده یلتبد ملّتهایشان دشمن به را عرب دولتهای برخی دشمنان، برابر در

 .بزنید هم به را باطل ی معادله

 را آن شما اگر است شما به متعلّق آینده. میکنم دعوت خودسازی به و عمل به ابتکار، به امید، به را شما��

 أَمْ: صریح سخن این به و باشید، مطمئن خداوند نصرت ی وعده به. نترسید کفر دنیای ی سیطره از. بسازید

 .الْمَکیدُونَ هُمُ کَفَرُوا فَالَّذینَ کَیْداً یُریدُونَ

 ..است راه این در بزرگی گام آن، فداکار مجاهدان و فلسطین پایدار ملّت از دفاع. است قدس روز جمعه��

 :سخنان رهبر انقالب را دنبال کنیددر زیر محورهای 

گوییم. بعد از این هم ملت ما همواره از امام  سال است از امام بزرگوار در مثل چنین روزی سخن می 30**

سخن خواهد گفت و شایسته هم همین است؛ زیرا امام نماد انقالب است و این کشور بدون موتور پرقدرت 

 .دست نخواهد یافتها و آرزوهای بزرگ خود  انقالب به هدف

آورد. میان این پیرو صادق و  هایی را به ذهن می زمانی با ایام شهادت امیرالمؤمنین شباهت امسال این هم **

ی افتخار ملت ایران و امت  هایی وجود دارد که مایه حقیقی امیرالمؤمنین، و آن پیشوای واال و بزرگ، شباهت

فید است برای پیدا کردن راه درست و همچنین برای آشنایی ها مهم و م توجه به این شباهت .اسالمی است

 بیشتر با امام بزرگوارمان

های داخلی حتی در برابر شاگرد و صحابه قدیمی خود  امام در برابر آمریکا مثل کوه ایستاد. در برابر فتنه **

 .ای ایستاد کرد، بدون هیج مالحظه به خاطر اینکه رفتار او را بر خالف حق مشاهده می



بودند بایستد و آنها را   امام توانست مقابل منافع حیاتی که آمریکا در این کشور برای خود تعریف کرده **

شد  باری علیه او انجام می  مجبور به عقب نشینی کند. امام بزرگوار، مظلوم بود به خاطر اینکه تبلیغات اهانت

 .ها توقع نبود، انجام شدکه پس از رحلت او نیز ادامه داشت. از کسانی که آن رفتار

هزار سال به زیر کشید.بعضی رفتارهای دشمن ناشی از عصبی و  7111امام حکومت طاغوتی را بعد از **

 .دستپاچه شدن دشمن است

رهان سست کمبرند هستند؛ اینها  در جبهه مخالفین امام، ناکثین یعنی بیعت شکنان، یعنی همان هم**

میدان جنگ برای قدرت و جنگ برای دنیا تبدیل کردند. در زمان میدان تسابق الی الخیرات را به 

امیرالمومنین امثال طلحه و زبیر بودند و در زمان امام هم وضع همین بود و امام در مقابل این جبهه متنوع 

وسیع و گسترده، ایستاد. مارقین هم کسانی بودند که در مقابل امام بزرگوار، موقعیت کشور و انقالب را 

های دشمنی دشمنان را درک نکردند و عظمت حرکت امام را  دند و جبهه بندی دشمنان و شیوهنفهمی

 .نتوانستند تشخیص دهند

آمریکا و رژیم صهیونیستی، وابستگان آنها در داخل اینها قاسطین در مقابل امام بودند؛ اینها کسانی  **

مام بزرگوار، مخالف بودند و دنبال بودند که با اصل حکومت جمهوری اسالمی و حاکمیت انسانی مثل ا

 .های زمان هستند های انها هم حجاج بن یوسف جایگزین برای نظام اسالمی بودند و جایگزین

یک شباهت میان امام خمینی و امیرالمؤمنین این است: در امیرالمؤمنین دو خصوصیت ظاهراً متضاد  **

این هر دو در «.طافت و صفا و رقتل»و یکی « صالبت و ایستادگی و شدت»جمع شده بود: یکی 

امیرالمؤمنین در اوج و در کمال خود وجود داشت؛ صالبت و شدت در برابر هر حرکت نابحق در برابر ظلم و 

ها با منتهای صالبت و  گری و اغواگری. امیرالمؤمنین در مقابل این ظالم و در برابر انحراف از راه خدا و طغیان

 .آن دیده نشده است تا امروزایستاد که نظیر  استحکام می

لطافت و رقت در مقام مواجهه با ذکر الهی و یاد الهی از سویی، و در برخورد با مظلومین و محرومان و  **

 .ضعفا و مستضعفان از سوی دیگر

شود. از  السالم، عیناً در امام راحل ما هم مشاهده می این دو خصوصیت متضاد در امیرالمؤمنین علیه**

ها، در مقابل رژیم منحط و طاغوتی  بت، استحکام، ایستادگی محکم در مقابل ستمگران و بدیسو صال یک

ی مستحکمی ایستاد؛ در مقابل آمریکا مثل کوه ایستاد، در برابر تهدیدها، در برابر  پهلوی که مثل صخره

ی شاگرد قدیمی و های داخلی، در برابر حت ساله، در برابر فتنه صدام متجاوز، در جنگ تحمیلی و جنگ هشت

 .خاطر رفتار نامتناسب او ایستاد و هیچ تعارفی نداشت صحابی قدیمی خود به

ها و دشمنان برخورد شجاعانه و فعال داشت، برخورد از روی ضعف و  اوال، امام در مواجهه با این دشمنی **

صمیمات امام، انفعال نداشت؛ امام هرگز منفعل نشد و نه احساس ضعف کرد و نه ضعف داشت.دوما، ت



گرفت. سوما، امام  تصمیمات شجاعانه همراه با احساسات محکم بود، امام مبتنی بر عقالنیت تصمیم می

کرد، مثال در دوران مبارزات، مبارزه با سلطنت اولویت بود، در دوران جنگ تحمیلی،  ها را رعایت می اولویت

مقدس در راس امور است؛ امام حواشی را وارد  اولویت اما مساله جنگ بود و بارها فرموده بودند که دفاع

 .کرد اهتمام خود نمی

چهارم، اعتماد به توانایی ها مردم است؛ امام ملت ایران را ملتی بزرگ، آگاه و توانا می دانست و به آنها  **

سال حضور با  11مخصوصا جوانان اعتماد میکرد. پنجم، بی اعتماد به دشمن است؛ امام یک لحظه در طول 

برکت خود در راس نظام اسالمی به دشمن اعتماد نکرد؛ به پیشنهادهای دشمن بدبین بود و تظاهرهای آنها 

 .بی اعتنا بود و دشمن را به معنای واقعی کلمه دشمن می دانست

ما بعد از امام همان راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم و انشاهلل دنبال خواهیم کرد. دچار انفعال و ضعف **

نمی شویم و به حول وقوه الهی، در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان می ایستیم، هیجان 

زده و احساسی تصمیم نمی گیریم و به جای متن به حاشیه هایی که برای ما می سازند، معطل نمی شویم و 

و به دشمن مطلقا اعتماد نمی  اولویت ها را تشخیص می دهیم و به توانایی مردم و جوانان اعتماد می کنیم

 .کنیم

امروز، نقشه دشمن فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی است؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشمنان،  **

سیطره بر کشور عزیز ما ایران است همچنانی که بر کشورهای بدبخت و روسیاه منطقه تسلط دارد. فشار 

ها در حوزه اقتصادی با ما است؛ با فشار اقتصادی و تحریم می اقتصادی و تحریم، جلوگیری از همکاری کشور

خواهند ملت ایران را به ستوه بیاورند تا نظام اسالمی ناچار بشود، تسلیم زورگویی های ما بشود، نه ملت را 

 .شناختند و نه نظام را شناختند

تبلیغات و برخوردها، به عنوان فشار روانی یعنی نقاط قوت جمهوری اسالمی را نشان کرده اند و آنها در  **

نقاط چالش آفرین معرفی میکنند تا ملت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند؛ یکی پیشرفت هسته ای است 

 .که مایه افتخار فناوری کشور بوده است

ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران  **

ها کشته  شد انسان سوخت، خانه ها خراب می یر آتش موشک های شبانه روزی دشمن میروزگاری در ز

شدند، شهرهای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم ک  می

ایم و دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری کردند که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده 

 .خورد تا می  داند که اگر یکی بزند، ده دشمن می

امروز برخی در کشور درصدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را به کشور تحمیل کنند، یک  **

 .شود، نه آقا! این دروغ است، این تبلیغ به نفع دشمن است گویند این نشود، جنگ می ای در داخل می عده



ن این است که در کشور آشوب به پا کنند، اما سر آنها به سنگ خواهد خورد کما برنامه قطعی دشمنا **

اینکه تا حال هم خورده است؛ نقشه دشمن این است که از مطالبات مردمی، سواستفاده کنند؛ ممکن است 

در یک شهر یا نقطه ای از کشور مطالبه ای داشته باشند و جمع بشوند، دشمن در یک چنین مواردی نقشه 

کشد و اشرار و انسان های خبیث به تعداد معدود را وارد اجتماعات می کنند تا اجتماعات را تبدیل به  یم

 .حرکت آشوبگرانه تبدیل کنند تا کشور را بدنام کنند و این نقشه دشمن است

ها را  مآید که توقع دارند ملت ایران هم تحری های اروپایی اینجور بر می های بعضی از دولت از برخی حرف **

ها  ها را ادامه دهد. من به این دولت ای خود دست بکشد و محدودیت تحمل کند و هم از فعالیت هسته

 .شود میگویم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نمی

ای  باشد. سازمان انرژی هسته ”ای حبس هسته“کند هم تحریم شود و هم  ملت و دولت ایران تحمل نمی **

هزار سو را فعال در چارچوب برجام فراهم کند و برخی  111گی الزم برای رسیدن به موظف است سریعا آماد

 .جمهور دستور داده از فردا آغاز کند مقدمات دیگر را که رئیس

 راهکار مقابله با نفوذ دسمن؟

 فعال حضور همدلی، و وحدت مردم، احاد فکری و آگاهی سطح افزایش ، فرهنگی و اجتماعی شناسی آسیب

 فرمایشات کردن دنبال ، رهبری امر مطیع ،  انتخابات و راهپیمایی جمله من ملی مراسمات  پر رپرشو و

 کشور و نظام منافع ،حافظ سیاسی و فرهنگی مختلف های عرصه در رهبری معظم مقام

 

 مقاومتی: اقتصاد

 مبادالت از دالر ارز حذف ، زا درون ، داخلی کار نیروی از حمایت ، ملی و داخلی تولید بر متکی که سیاستی

 نشود اقتصادی تنش دچار کشور ارز نرخ افزایش و تحریم جمله من مختلف های بحران تحت که المللی بین

 پایین به متوسط طبقه خصوصا جامعه مختلف اقشار به نتیجه در که  کند حفظ را خودش اقتصادی ثبات و

 و مسئولین جمع در 11 سال در رهبری ظممع مقام بار اولین هم مفهوم این نشود وارد اقتصادی ضربه

 گفتن نظام کارگزاران

 سوره حمد در نماز واجب است.

 مورد دو به تنها جا این در که گردیده بیان سوره این فوائد و آثار خصوص در متعددی روایات. است واجب

 :نماییم می اشاره آن

 در خدا که ای سوره برترین آیا! جابر ای:» رمودف انصاری عبداهلل جابربن به( وآله علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر

 به را آن! خدا رسول ای! باد تو فدای مادرم و پدر آری،:کرد عرض جابر بیاموزم؟ تو به فرموده نازل کتابش

! جابر ای:فرمود و داد تعلیم او به را( الکتاب ام) «حمد»سوره( وآله علیه اهلل صلی)اکرم رسول پس. بیاموز من



. ساز خبر با مرا آن از! اهلل رسول یا! باد تو فدای مادرم و پدر چرا،:کرد عرض سوره؟ این از ازمس آگاهت آیا

 .«مرگ جز است دردی هر شفای آن:فرمود

 در خداوند، اعظم اسم »؛[3]«الْکِتَاب أُمِّ فِی مُقَطَّعٌ الْأَعْظَمُ اللَّهِ اسْمُ:» فرمودند – السالم علیه - صادق امام

 .«است مندرج الکتاب فاتحة

 بر دارد، که فردی به منحصر های ویژگی سبب به حمد، سوره شود می معلوم شده گفته دالیل به توجه با

 .خوانیم می را حمد سوره نماز، در رو این از. دارد برتری ها آن بر و است مقدم ها سوره دیگر

 عراق؟؟؟ و سوریه مقابل مادر وظیفه

 و دینی لحاظ از که هست وظیفه خود بر و هستند ما دینی و سلمانم برادران اینکه هم عراق و سوریه

 تنش نقطه در ما کشور اینکه و سیاسی مسائل بخاطر اینکه همچین و کنیم حمایت و کمک را آنها انسانی

 مورد کشور امنیت علیه تهدیدی هر برا مقابله برا خود دفاعی بازوان عنوان به را آنها داد قرار جهان از زاری

 میدهیم قرار یتحما

 باشد؟ چگونه باید ما کشور در مجازی فضازی

 هست برصدد دشمن که هستند ما جوانان فضا این هدفگیری عمده  فرصت هم و است تهدید هم فضا این

 نمی و دهد گرایش غرب هویت بی و پوچ فرهنگ سمت به را آنها و کند نفوذ آنها فکری مختصات در که

 تولید با توانیم می ما شود شناسی آسیب و محاسبه آن انحرافات و لغزشگاها دبای لکن بست را آن راه شود

 فکری انحرافات از مانع تا بدهیم جهت خودمان غنی فرهنگ سمت به فضا این از اسالمی ایرانی محتوای

 شویم جوان اقشار

 چرا روزه میگیریم؟

 ه پاکى درون مى گرددـ روزه روح تقوا و پرهیزگارى را در انسان پرورش مى دهد و مای 1

ـ روزه تحمل گرسنگى و تشنگى زودگذر است و پاداش آن ایمنى از آتش جهنم و برخوردارى از بهشت و 2

 نعمت هاى بى انتهاى الهى و سیراب شدن همیشگى مى باشد

 ;ـ روزه موجب وسعت رزق و رفع فقر و تنگدستى مى شود3

 .ى باشدـ روزه از نظر بهداشتى مایه صحت و سالمت بدن م4

 .نسان را شفاف و پاک و اراده او را قوى مى سازداـ روزه از بعد اخالقى، غرایز را تعدیل و روح 5

گى روزه چه اینکه رنج گرسنگى و تشن ;ـ روزه از بعد اجتماعى موجب توجه و احسان به دیگران مى شود63

 .دار ثروتمند را متوجه مستمندان و نیازمندان مى نماید

http://www.asemooni.com/religion/islam/why-fasting-give


 7ـ روزه موجب مى شود تا روزه دار هنگام مالقات پروردگار خشنود و خرسند باشد

 است؟ الزامی اسالمی حکومت برای فقیه والیت چرا

 حکومتی آلاید حکومت هست نیازمند حکومت به تباهی و فساد مرج و هرج از جلوگیری برای جامعه هر

 را حکومتی که هست عاقالنه هستیم غیبت عصر در چون حال دارد قرار معصوم امام آن راس در که هست

 ای درجه به و متخصص دینی احکام در که اصلحی فرد و باشد نزدیک ایدآل نقطه این به که بدهیم تشکیل

 مسئول عنوان به میباشد اعشح و کارآمد فردی فرهنگی و سیاسی مسائل در  و رسیده عدالت و تقوا از

 تمام و دارد را جامعه سرپرستی و والیت مقام شخص این شیعه مذهب در  دهیم قرار راس در جامعه

 افراد همه بر و است متعال خدای حکم طول در و  زمان امام حکم او حکم و دارد را معصوم امام اختیارات

 کنند پیروی ایشان فرمان از است الزم جامعه

 میکند؟ چکار کند گناه کار فقیه ولی اگر

 :نماییم می بیان نکته چند سؤال این پاسخ در خالصه طور به

 تدبیر عدالت، فقاهت، مانند) رهبری برای الزم شرایط اوالً که است جایی تا فقیه ولی از اطاعت حدود( الف

 فراتر اسالمی ی جامعه لحمصا و اسالم مبین دین ضروریات چارچوب از ثانیاً. باشد داشته همچنان را...( و

 شرایط بر مستمر صورت به که است رهبری خبرگان مجلس مهمی مسأله چنین تشخیص مرجع. نرود

 .دارد دقیق نظارت او اعمال و رهبری

 عدم انتظار ولی است؛ خطایی هر از پیراسته معصوم رهبر اوالً،: که گفت باید فقیه ولی اشتباه مورد در( ب

 عصر در اسالمی حاکم برای را شرایطی اسالم، حال عین در. است نابجا انتظاری ،(ع)وممعص غیر از خطا وقوع

 ما اینکه دیگر. باشد می خطاها تقلیل در مهمی عامل که است آنها جمله از تقوا و علم. است داده قرار غیبت

 فقیه ولی از مورد نای که اشتباهات مثل صغیره باشد، می صغیره دیگری و کبیره گناه یک داریم گناه نوع دو

 قطعا که بگوییم باید کبیره گناه مورد در اما کند، می جبران شدن متذکر هنگام اینکه دیگر است بدور

 که کنند می انتخاب را شخصی بلکه کنند نمی انتخاب فقیهی ولی برای را کسی هر چون شود نمی مرتکب

شناسی و توانایی  یگر شرایط الزم )چون زماناز طرف دیگر شروط یاد شده و د .باشد خدوم و متدین و مؤمن

مدیریت کالن اجتماعی( فقط حدوثی نیستند؛ یعنی، چنان نیست که تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، 

الزم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلکه شرایطی حدوثی و بقایی هستند. بنابراین از آغاز رهبری تا 

امر یکی از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول  الزامی است و هرگاه ولی پایان آن، وجود این شرایط

 . است

 انتخابات مورد در تقلید عظام مراجع نظر��

 (:ره) خمینی امام  ✍



 و است جامعه و افراد سرنوشت حق تعیین برای ها راهپیمایی یا انتخابات مثل امور از برخی در شرکت

 و راهپیماییها این در شرکت اگر است عینی واجب موارد از برخی در که فاییک واجب تنها نه آنها در شرکت

 ___________است واجبات اوجب از نظام حفظ امام فتوای بر بنا باشد نظام حفظ برای...و انتخابات

 🇮🇷اند فرموده ایران شریف مردم به خطاب( ره)خمینی امام حضرت: 

 را خودش سرنوشت باید همانطور بخواند، نماز باید که انطورهم مکلف، هر مرد، و زن ما همه شما، همه

 .کند تعیین

 

 باره این در و دانستند می اسالم به ها آن اقبال کننده ثابت را انتخابات در مردم حضور( ره) خمینی امام

 و ستا کشور و اسالم به خیانت اسالمی، مهم امر این از انحراف که بدانند شریف ملت باید: داشتند تاکید

 .است امت عظیم مسئولیت موجب

____________ 

 : رهبری معظم مقام ✍

 واجب دارد؛ وجود آنها برای انتخابات در شرکت امکان و دارند را شرایط که کسانی برای آقا حضرت نظر به

 ____________.است

 'شیرازی مکارم ناصر' العظمی اهلل آیت ✍

 .نیست جایز شرعی عذر بدون انتخابات، در شرکت ترک: کردند بیان گونه این را انتخابات در شرکت لزوم 

 کنند تبدیل یاس به را دشمنان امید مجلس، انتخابات در پرشور حضور با مردم

 امید اسالمی شورای مجلس انتخابات در مردم حضور کردن کم و نابسامانی اختالف، ایجاد به دشمنان��

 ناکام را آنها و تبدیل یاس به را دشمنان امید صحنه در حضور با باید مردم رو این از اند، بسته

 ____________.کنند

 'سیستانی' العظمی اهلل آیت ✍

 __________.دانستند عینی واجب را انتخابات در شرکت نیز شیعیان بزرگ مرجع دیگر

 'گلپایگانی صافی' العظمی اهلل آیت ✍

 آن برای دارند، حضور مردم که هایی صحنه همه :گوید می و دانسته دین از حفاظت را انتخابات در شرکت 

 و شکوه این با اجتماعاتی و کنند آرایی صف اسالم دشمنان برابر در و دارند نگه را دین خواهند می که است

 ______________.شود نمی فراهم دین حفظ جز ای انگیزه با عظمت،



 اگر که این بر مبنی سوالی به پاسخ در نیز شیعیان فقید مرجع 'لنکرانی فاضل' العظمی اهلل آیت ✍

 بدون تواند می زن آیا کند، منع کار این برای منزل از خروج و انتخابات در شرکت از را خود همسر شوهری

 وجه هیچ به شوهر اذن عینی، واجب در: گوید می کند؟ شرکت انتخابات در و شده خارج منزل از او اذن

 _____________.ندارد دخالت

 'آملی جوادی' العظمی اهلل آیت ✍

 در که کنیم تشویق حتماً هم را دیگران و نشود محروم دادن رأی فیض از شرعی عذر بدون کس هیچ

 .کنند شرکت انتخابات

 :بدانیم بهتراست که کشورهایی جمهور رییس اسامی

 معصوم فواد: عراق

 حسین ممنون:پاکستان

 غنی اشرف محمد: افغانستان

 اردوغان طیب رجب: ترکیه

 مکرون امانوئل:فرانسه

 پوتین: روسیه

 اسد بشار:سوریه

 

 :وار تیتر صورت به(ره)خمینی امام مطهر مرقد در رهبری معظم مقام بیانات

 بیان به امام عروج با( ع) علی حضرت خوردن ضربت همزمانی است،بمناسبت انقالب نماد خمینی امام _1

 .شد پرداخته بزرگوار دو این شباهتهای

 توصیه را ایران مردم و شدن عمل وارد عملی و اقتصادی،روانى جبهه سه در که دشمن نقشه دنکر برمال_7

 .کردن دستگی دو از جلوگیری و اتحاد به

 تا11 بزند یکی اگر:که دشمن به اخطار و است امنیت مایه موشک و هستیم منطقه موشکی اول قدرت_6

 .میخورد



 و محدودیت در هم و کند تحمل رو ها تحریم هم ایران دمیخواهن برجام طرفهای و اروپایی کشورهای_3

 رئیس و اتمی انرژی سازمان به حکومتی حکم با نیست،رهبری پذیرفتنی این و بماند باقی ای هسته حبس

 .کنند فراهم( فردا همین از) را سو هزار111 به رسیدن برای الزم مقدمات دادند دستور جمهور

 و آزاد کشورهایتان که روزی برای را خود:اینکه بر مبنی عربی زبان به عربی کشورهای جوانان با صحبت_3

 .کنید آماده باشد پیشرفته و مستقل

 خواهد گذشته سالهای های راهپیمایی تمام از تر پرشور قطعأ الهی لطف به امسال قدس روز راهپیماییه_3

 .بود

 مارقین و قاسطین و ناکثین

 :برخاست پیکار به آنان با و کرد طرد خود از را هدست سه خالفتش دوران در(ع) علی امام

 و نامید«  ناکثین» را آنان خود که جمل اصحاب

 و خواند«  قاسطین» را آنها که صفین اصحاب

 :خواند می«  مارقین» را آنها خود که خوارج یعنی نهروان اصحاب

 (.3)اخرون قسط و اخری مرقت و طائفه نکث باالمر نهضت فلما

 از جمعیتی رفتند، بیرون دین از جمعیتی کردند، بیعت نقض ای طایفه کردم، قیام خالفت رام به چون پس

 .کردند طغیان و سرکشی اول

 .تبعیض طرفدار و مطامع صاحبان بودند، پرستان پول روحیه، لحاظ از ناکثین##

 و گیرند دست در را حکومت زمام تا کوشیدند می آنها. بود نفاق و تقلب و سیاست روح قاسطین روح اما##

 حدودی تا و آید کنار آنها با کردند پیشنهاد ای عده. ریزند فرو هم در را علی زمامداری و حکومت بنیان

 کند مبارزه ظلم با که بود آمده او. نبود حرفها این اهل او که زیرا پذیرفت، نمی او. کند تامین را مطامعشان

 خواستند می آنها. بودند مخالف علی حکومت اساس با او تیپ و معاویه طرفی از و. کند امضا را ظلم آنکه نه

 .بود رویی دو و نفاق با جنگ آنها با علی جنگ حقیقت در و کنند، اشغال را اسالمی خالفت مسند خود که

 

 خطرناک جهالتهای و ها مقدسی خشکه و ناروا عصبیتهای روح روحشان هستند مارقین که سوم دسته##

 .داشت ناپذیر آشتی حالتی و نیرومند ای دافعه اینها ههم به نسبت علی. بود

 



 وظیفه متصدی امور دفتری

 مسول دفتر در دادسرا و دادگاه یک سری تفاوت وظیفه دارند

 اما انچه در دادسرا دیدیم

 ثبت امار پرونده های خروجی که ماهانه باید انجام بشه و امار نباید منفی بشه

 ی هر شعبه امارش تقریبا ماهانه باید برابر باشهتعداد پرونده های ورودی و خروج

 یعنی تا دادیار قرار منع تعقیب و موقوفی زد باید در سیستم ثبت و ازامار شعبه کسر بشه

دو:پرونده هایی که دادگاه ایراد ناقص بودن تحقیقات ازشون گرفته و به دادسرا برمیگردونه مسول دفتربه 

 یقو انجام بدن بازکالنتری ها برمیگردونه تا اون تحق

مثال درپرونده اظهارات شهود شنیده نشده دوباره پرونده از دادگاه برمیگرده تا این کارو دادسرا یا کالنتری 

 .انجام بده

 سوم:برگ شماری اوراق پرونده ها موقع ثبت سیستم

فی کفیل یا وثیقه چهارم:زدن نامه زندان.وقتی قرار برا متهم صادر میشه حاال بازداشت موقت یا عجز از معر

به دستور دادیار مسول دفتر نامه زندان زندانی رو تایپ میکنه و تحویل مامور نیرو انتظامی میده تا به زندان 

 معرفی کنه

 پنجم:ابالغ قرار کارشناسی به طرفین

ششم:فرستادن دستورهای دایار برای انجام به کالنتری.مثال دادیار مینویسه درصد مشروبات الکلی کشف 

 باید دفتر مسول که…ده رو مشخص کنید یا مینویسه راجع به وضعیت اخالقی متهم تحقیق کنید یاش

 .بده ها کالنتری به اجرا برای و رو دستورات این کنه تایپ

هفتم:پاسخ گویی به ارباب رجوع که برای پیگیری پرونده به شعبه مراجعه کردند.توسیستم اسمشو سرچ 

مرحله ای هست.مثال اگر منع تعقیب خورده و بهش ابالغ نشده همون موقع میکنه میبینه پروندش تو چه 

 .قرارو پرینت میگیره بهش ابالغ میکنه اگر اعتراضی داره میگیره و ضمیمه پرونده میکنه

 در این حد من اطالع دارم.امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم

 

 رده استدشمن اتاق جنگ علیه ایران را به وزارت خزانه داری ب

 ما هم باید ستاد مقابله با آن را در مرکز اقتصادی دولت تشکیل دهیم ��

ی اقتصاد است. واقعیت این است که وضع اقتصادی  ی اول کشور، مسئله رهبر انقالب، عصر امروز: مسئله

کنند. برای حل مشکل اقتصاد  کشور تعریفی ندارد و مردم هم درگیر آن هستند و مشکالت را لمس می

 :شور، چند چیز را قلباً باید باور کنیمک

 .های داخل کشور قابل حل است مشکل اقتصاد کشور با ظرفیت

 .های غربی را رد نکنیم اما آن را بسنجیم های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند؛ نسخه نسخه

 .ها باید فقط در حد اضطرار باشد های آن ها با توجه به بدقولی سپردن کار به خارجی



برداری از  لحاظ عدم بهره اند ایران به های داخلی کشور بسیار زیاد است؛ کارشناسان بانک جهانی گفته رفیتظ

 .ی اول جهان است استعدادهای سرزمینی و انسانی در رتبه

داری و به شکل فعالی مشغول است. ما هم  دشمن ما اتاق جنگ را به جای وزارت دفاع برده در وزارت خزانه

مقابله با شرارت این دشمن را در مرکز اقتصادی دولت تشکیل دهیم و وزارت خارجه هم کمک باید ستاد 

  .کند

 

 گیری درباره برجام باید بدانیم شش تجربه مهمی که برای تصمیم

 مان به خاطر پیشرفتمان است نه مذاکره سازی به رسمیت شناختن حق غنی  ⚠

 :نظام رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران ��

من جَرّب المُجرّب “ی خودمان مراجعه کنیم؛  های گذشته ی هر تصمیمی این است که ما به تجربه مقدمه

 .ها درس نگرفتیم قطعاً ضرر خواهیم کرد اگر از تجربه” حَلّت به النّدامة

 ی واضح را که عرض بکنم همه تصدیق خواهید کرد. چندین تجربه در مقابل ماست؛ من حاال چند تجربه

 .گیری امروز ما مهم است هم برای آیندگان مهم است ها، هم برای تصمیم این

تواند با آمریکا تعامل بکند؛ این تجربه اول. چرا؟  ی اول این است که دولت جمهوری اسالمی نمی تجربه ⃣  

رامپ است. ها کار این دولت است و کار ت برای خاطر اینکه آمریکا پابند به تعهدات خودش نیست. نگویید این

 شکل به …جور عمل کردند  ها هم همین نه! دولت قبل آمریکا هم که با ما نشست و صحبت کرد؛ آن

م برخالف تعهدات خودشان عمل کردند. این، جواب آن ه ها آن کردند، تهدید هم ها آن. کردند نقض دیگری

کنید، چرا با آمریکا  یکا مذاکره نمیگفتند که آقا چرا با آمر کسانی که بارها و بارها به ما در طول زمان می

 .تعامل نمیکنید، این جوابش

ای مثل اتمی نیست،  ی دوم، عمق دشمنی آمریکا با ایران است. دشمنی آمریکا بر محور مسئله تجربه ⃣  

کند و پرچم اسالم را  ای نمی کاری بحث فراتر است: نظامی که قد برافراشته و نسبت به آمریکا هیچ مالحظه

های قدرت را در  خواهد مؤلفه آمریکا با چنین نظامی عمیقاً مخالف است. آمریکا می .ت گرفته استدر دس

 .جمهوری اسالمی از بین ببرد

تر  ی سوم این است که انعطاف در برابر این دشمن، تیغ او را کُند نخواهد کرد بلکه او را گستاخ تجربه ⃣  

ولت وقت، اسم محور شرارت را روی او گذاشت. اگر خواهد کرد؛ همان بوش دوم در مقابل انعطاف د

 .خواهید کاری کنید که دشمنی کم شود، انجام بدهید ولی راهش نرمش و انعطاف نیست می



شود. اینکه سازمان  ی چهارم این است که ایستادگی در مقابل آمریکا باعث عقب نشاندن او می تجربه ⃣  

ی  اخته، منشأش مذاکره نیست، منشأش پیشرفت ما در زمینهسازی ما را امروز به رسمیت شن ملل حق غنی

 .اند ها حاال به تب راضی شده ای است که این هسته

ی همراهی اروپا با آمریکا در مسائل مهم است. ما بنای دعوا با اروپا نداریم اما این  ی پنجم، تجربه تجربه ⃣  

راهند. حرکت زشت فرانسه در نقش پلیس بد ترین موارد با آمریکا هم اند در حساس سه کشور نشان داده

 .ی کیک زرد از این موارد بود ها در تهیه ای و کارشکنی انگلیسی مذاکرات هسته

 را کشورمان مسائل نباید ما …ی ششم، گره نزدن مسائل کشور به برجام و مسائل خارجی است تجربه ⃣  

 .بزنیم گره است خارج اختیارمان از که امری به

 جمهوری اسالمی ایران برای ادامه برجام با اروپا از سوی رهبر انقالب اعالم شروط

، قول 13-16سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند در مذاکرات هسته ای سال13-16کشور اروپایی در 6

دادند و عمل نکردند، باید ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت. در دوسال 

یکا بارها برجام را نقض کرده است و اروپایی ها ساکت مانده اند. اروپا باید آن سکوت را جبران گذشته آمر

 .کند

 .را نقض کرده است؛ اروپا باید یک قطعنامه علیه نقض آمریکا، صادر کند 7761ی  آمریکا قطعنامه   

 .خواهد کردای جمهوری اسالمی را مطرح ن اروپا باید متعهد شود که بحث موشکی و منطقه   

 .های آمریکا صریح بایستد اروپا باید با هر گونه تحریم جمهوری اسالمی مقابله کند و مقابل تحریم   

ها توانستند به فروش نفت ما ضربه  اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند. چنانچه آمریکایی   

ای باید جبران کنند و  شده نحو تضمین ها به اروپاییخواهیم بفروشیم.  بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که می

 .نفت ایران را خریداری کنند

های اروپایی باید تجارت با جمهوری اسالمی را تضمین کنند. ما با این سه کشور دعوا نداریم، اما  بانک   

 .شان ها؛ آن هم متکی است به سابقه اعتماد نداریم به آن

ای محفوظ  های هسته مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت ها در پاسخگویی به اگر اروپایی

های  هایش این است که برویم سراغ بازیافت فعالیت ای ندارد، یکی از راه است. وقتی دیدیم برجام فایده

 شده تعطیل

 

 3شهید مهندس احمدی روشن  6شهید دکتر شهریاری 7شهید دکتر علی محمدی  -1شهدای هسته ای:

 دکتر رضایی نژاد

 



 آورد؟ جا به رکعت دو را رکعتی چهار نمازهای تواند می شرایطی جه با مسافر  ✔

 

 :آورد جا به رکعت دو را رکعتی چهار نمازهای باید شرط " هشت " با مسافر

 

 .برسد ترخص حد به. 1

 

 ( کیلومتر 33,  فرسخ 1)  باشد شرعی مسافت مقدار به او سفر. 7

 

 .باشد داشته را فرسخ هشت پیمودن قصد مسافرت اول از. 6

 

 .برنگردد سفر صدق از راه بین در. 3

 

 بماند جایی در روز 11 از بیشتر یا بگذرد خود وطن از فرسخ هشت به رسیدن از قبل نخواهد. 3

 

 ( باشد مادر و پدر آزار و اذیت موجب که سفری مانند حرام سفر)  باشد جایز او برای شرعی نظر از سفر. 3

 

 .نباشد هستند دوش به خانه که کسانی از مسافر. 2

 

 .نباشد او شغل تمسافر. 1

 

 است؟ تمام مسافر نماز ها مکان کدام در  ✔

 

 وطن. 1

 

 .بماند روز ده دارد تصمیم یا ماند می روز ده داند می انسان که جایی در. 7

 

 صورت این در,  رود می یا ماند می که است نبوده معلوم یعنی, مانده " تردید با " روز 61 که جایی در. 6

 .بخواند تمان را ازنم روز سی از بعد باید

 

 .بخواند تمام را نمتزش سیدالشهدا حضرت حرم و کوفه مسجد و مدینه و مکه شهر دو تمام در مسافر. 3

 

 اما. خواند جماعت به توان می را " واجب " نمازهای تمام خواند؟ جماعت به توان می را نمازهایی چه  ✔

 عید نماز و باران طلب نماز مگر, خواند جماعت به " توان نمی " را مستحب نمازهتی



 

 .نیست صحیح جماعت به کعبه طواف نماز ❌

 

 دانشگاه؟ جماعت امام  ✔

 

 چیه؟ جماعت نماز از هدف  ✔

 

 .دهند اسالم به شهادت بعضی برای بعضی که شده وضع جماعت نماز. 1( :  ع)  صادق امام

 

 .دهد نجات زشت و منفی امور از را دوستان تا است شده وضع. 7

 

 .شود می شناخته نماز بی از خوان نماز. 6

 

 .شود می شناخته خواند نمی نماز وقت اول در آنکه بل خواند می نماز وقت اول در آنکه. 3

 

 ولی, شد وصل جماعت امام به شود می رکعات ی همه در( :  کردن اقتدا)  جماعت نماز به پیوستن  ✔

 رکوع حین رد یا و باشد جماعت امام قرائت بین در یا بایستی

 

 کنیم؟ اقتدا چطور بود سجده در امام که رسیدی جماعت نماز به که زمانی اگر  ✔

 

 به توان می رکوع و قرائت بین در تنها رکعت هر در. ) کنیم می اقتدا او به و کند قیام امام تا کنیم می صبر

 . (کرد اقتدا امام

 

 از امام برداشتن سر از قبل)  رکوع یا و رائتق حین در باید رسیدیم جماعت نماز دوم رکعت به اگر  ✔

 خیز نیم باید ماست اول رکعت که امام دوم رکعت تشهد در. شویم می نماز وارد و کردع نیت(  رکوع

 امام سوم رکعت. بگوییم امام همراه را تشهد ذکر توانیم می و بگوییم ذکری و( تجافی حالت)  بنشینیم

 سجده دو از بعد و. بخوانیم را حمد الاقل یا بخوانیم را سوره و حمد تهآهس باید آن در که ماست دوم رکعت

 ماست سوم رکعت که امام چهارم رکعت در. برخیزیم و بخوانیم را تشهد بنشینیم ما خیزد برمی امام اینکه با

. کنیم کتفاا همان به رفا رکوع به امام, آن گفتن یکبار از بعد اگر و بخوانیم یکبار حداقل را اربعه تسبیحات

 تواند می ماموم شود می تمام دادن سالم با امام نماز و آورد می بجا را چهارم رکعت تشهد امام رکعت این در

 و, خود نماز جهارم رکعت برای برخیزد,  جماعت امام دادم سالم از پس و بنشیند تجافی حالت به احتراما

 .دهد سالم و تشهد و بخواند فرادی را رکعت این

 



 ولی,  رکوع در یا شویم نماز وارد امام تسبیحات گفتن حال در باید رسیدیم نماز سوم رکعت به راگ  ✔

 بهتر پس بخوانیم را حمد اقال باید شویم نماز وارد, او رفتن رکوع از قبل یا امام گفتن تسبیحات حال در اگر

 را او نیز ما که امام برخاستن و جدهس دو و رکوع انجام از بعد و شویم نماز وارد امام رکوع در کنیم صبر است

 و,  بخوانید را حمد اقال باید شما و خواند می را تسبیحات امام,  امام چهارم رکعت در کنیم می همراهی

 .خواند می فرادی را نماز ادامه و خیزد می بر ماموم و دهد می سالم رکعت این در امام,  امان همراه

 

 وارد وارد امام وارد امام تسبیحات گفتن حال در یا باید,  رسیدین جماعت امام چهارم رکعت به اگر  ✔

 اقال باید شویم نماز وارد, او رکوع از قبل یا امام گفتن تسبیخات حال در اگر ولی, رکوع در یا شویم نماز

 هسجد دو و رکوع انجام از بعد. شوید نماز وارد امام رکوع در و کنید صبر است بهتر پس, بخوانیم را حمد

 با احتراما تواند می نیز و بخواند فرادی را نماز ی ادامه تا برخیزد تواند می ماموم, دهد می سالم و تشهد امام

 فرادی صورت به خود نماز ی ادامه برای برخیزد,  جماعت امام دادم سالم از پس و بنشیند تجافی حالت

 

 حال در امام که زمانی در باید بماند جا جماعت نماز از, مثال رکعت یک نمازگزار اگر چیست؟ تجافی  ✔

 را زانوها و بگذارد زمین به را پا و دست انگشتان, امام تشهد موقع یعنی تجافی, کند, تجافی, است تشهد

 .ایستاده نه و است نشسته نه که نشستن خیز نیم همان یا کنیم بلند

 کار 6 بین مخیر تشهد خواندن موقع دوم رکعت در دارد؟ ای وظیفه چه تجافی حالت در نمازگزار  ✔

 ;است

 

 سکوت: اول

 

 (است مورد این افضل)  تشهد خواندن:  دوم

 

 مطلق ذکر:  سوم

 

 مخیر کار دو بین سالم در امام بگوید تواند می را باال موارد از یکی تشهد خواندن موقع چهارم رکعت در

 :است

 

 سکوت: اول

 

 مطلق ذکر: دوم

 

 را آن ثواب از برخورداری نیت به)  باشد ذکر مطلق قصد به و نباشد نماز ذکر قصد به یعنی مطلق ذکر  ✔

 (گویند می



 

 و جمعه نماز در مگر, ماموم نفر یک و امام نفر یک, شود می ما بر " نفر دو با حداقل ",  جماعت نماز  ✔

 ماموم نفر چهار و امام نفر یک " نفر پنج حداقل " قربان و فطر عید

آزادی هست ؟ آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت  آزادی مشروط چگونه

به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده 

نی نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند؛عفو در لغت به معا

گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در 

اصطالح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس 

از مجازات محکومان صورت  قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی

گیرد؛عفو دو نوع هست عفو عمومی عفو خصوصی:تعریف عفو خصوصی؛ تصمیمی است با پیشنهاد قوه  می

گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به  قضائیه و موافقت رهبری شکل می

 73اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  اصل قانون 11گردد که در بند  تری تبدیل می مجازات خفیف

باشد؛عفو عمومی به موجب قانون  قانون مجازات اسالمی آورده شده است که از اختیارات مقام رهبری می

 کند؛مناسبتهای عفو شود. شرایط استفاده از عفو قانون تعین می مقرر می

 رجب 72مبعث رسول اکرم  -1

 لربیع االو 12والدت حضرت رسول اکرم  -7

 رجب 16والدت امیرالمؤمنین  -6

 شعبان 6والدت امام حسین  -3

 عید سعید فطر -3

 عید قربان یا غدیر -3

 بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی77 -2

 فروردین 17سالروز جمهوری اسالمی  -1

 عیدنوروز -1

 .شعبان 13والدت حضرت قائم  -11



 باشه خدا یاد ب انسان ک زمانی و شدن هانپن رفتن عقب معنای ب است شیطان صفات از یکی خناس

 میشه رانده شیطان

 هستند ع حسین امام و حسن امام بهشت اهل شباب سید

  دین اصول در عدل

 میکند رعایت را عدالت مجموع در عالم خالق خداوند یعنی. افرینش نظام در عدالت داشتن باور یعنی

 

 بن ابوبکر آن در که بود ق11 سال در( ص)اسالم پیامبررحلت از پس واقعه نخستین ساعده بنی سقیفه واقعه

 دیگر برخی و( ع)علی امام ،(ص)محمد حضرت وفات از پس. شد انتخاب مسلمانان خلیفه عنوان به قحافه ابی

 عباده، بن سعد رهبری به انصار از ای عده زمان همان در بودند، وی تدفین مراسم تدارک مشغول ازاصحاب

 .بگیرند تصمیم( ص)پیامبر از پس خود رهبر انتخاب برای تا شدند جمع ساعده بنی فهسقی نام به محلی در

 که بود ایشان جانشینی تعیین برای اکرم رسول رحلت از پس مهاجران و انصار گروهای بین سقیفه شورای

 سد خلیفع ابوبکر نهایت در

 

 . هستند مسلمین امر ولی تابع همه و نیس جایز رهبری ب انتقادی کشوری و حکومتی امور در

هاست که باهدف مبارزه  یک سازمان همکاری میان دولت « FATF المللی مبارزه با پولشویی یا اتحادیه بین»

های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعالم شده خود  با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت

تشکیل می دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می اعصای این سازمان را کشورهای  .داند می

شوند وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعالم نظر درباره سالمت اقتصادی و و فعالیت 

مالی انهاست و اینکه ایا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایه گذاری 

 .ههست یا ن

FATF به ابتکار کشورهای عضو  1111یک سازمان بین دولتی و مخفف گروه ویژه اقدام مالی ست.ازسال

7G تشکیل شده. 

ماه به کشورهای 3هدفش بررسی قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی در سراسرجهان استو نتایج هر

بازارهای مالی هدف را بررسی و در عضو اطالع داده میشه تا آنها بتونند ریسک سرمایه گذاری در 

 .موردسرمایه گذاری در کشورهای مشکوک احتیاط کنند

FATF گفته نگرانی ویژه درباره  1613بهمن 7113در مورد ایران در آخرین گذارش خودش در فوریه



شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و درنتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی 

مالی بین المللی دارد و به همه ی اعضا توصیه کرده توجه ویژه به روابط تجاری و معامله ای با ایران  سیستم

داشته باشندو میخواهد زمانی که ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای ریگر است احتمال تامین مالی 

 .تروریسم رو مورد توجه قراربدن

ی گذشته با تصویب قوانین جدید هم نظارت بر پرداخت مالیات رو اما اقدام ایران در این رابطه؟ در سالها

بیشتر کرده هم فضای کسب وکار رو بهبود داده و هم شبه ها در مورد تامین مالی تروریسم رو با تصویب 

به مجلس فرستاده و در سال  1613قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که الیحه اون رودولت در سال

 .بالغ شدهتصویب و ا 1613

با انتشار بیانیه به مدت یک سال درخواست خودش رواز کشورهای  1613در تیر ماه  FATF با این اقدام

 .عضو برای اقدامات مقابله ای علیه ایران تعلیق کنند

ایران هم بعد برجام به برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین المللی تاکید میکنه و یکی از قفل 

 .میدونه AFTF نشده ورود سرمایه گذاری به کشور رو همین خارج شدن از لیست سیاههای باز

طرح از لحاظ ماهوی به طرح خوب هست ولی فقط یک اختالف بین ایران و کشورهای ارائه دهنده این طرح 

وجود داره که باعث شده پیوستن ایران رو بهش با شک و شبهه مواجه کنه و عده ای در داخل مخالف 

ستن بهش باشند و آن این هست که معنی تروریست و گروهایی که بهشون تروریست گفته میشود از پیو

 و میدونند تروریست جز رو …نظر اونها و ایران با هم فرق دارن مثال اونها سپاه و حزب اهلل و انصاراهلل یمن و

 در بخصوص عده یه فعال که هست همین برای و نمیدانند تروریستی گروهای جز رو منافقین عوض در

 نهست مخالف آن تصویب با مجلس

 :متن قطع نامه روز قدس امسال

ای ضمن اعالم مواضع خود بر  شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال با قرائت قطعنامه

 .رهایی مردم فلسطین از سلطه اشغالگران تاکید کردند

 :اهنگی تبلیغات اسالمی، تهران در این قطعنامه آمده استبه گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شورای هم

لَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْالً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ األَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْ

(. خدای سبحان را شاکریم که به ما توفیق داد با حضور حماسی، 1آیه  /هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ )سوره اسراء

باشکوه و انقالبی در رستاخیز امت اسالمی و آوردگاه بزرگ روز جهانی قدس، بار دیگر وحدت و اراده 

المقدس و اعالم برائت از جبهه  مسلمانان عالم در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان بلند آزادی بیت

کش و اشغالگر صهیونیستی را  ای روزگار، زوال قطعی رژیم جعلی، کودک استکبار و جاهلیت قبیلهسلطه و 

 .فریاد زنیم



اهلل در  سال از ابتکار راهبردی و معجزگون معمار کبیر انقالب اسالمی، حضرت روح 31اینک با گذشت 

اهبری اهداف این اقدام مبارک عنوان روز جهانی قدس و تداوم ر نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به 

ای که  توسط خلف صالح آن حضرت، سکاندار شجاع، بصیر و دوراندیش انقالب اسالمی حضرت امام خامنه

آرمان آزادی قدس شریف و رهایی مردم فلسطین به یک مسأله و خواست جهانی تبدیل شده است و جبهه 

های پلید و  تحقق خاورمیانه بزرگ، به توطئه سلطه و صهیونیسم با شکست رؤیای تسلط از نیل تا فرات و

عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی روی  المقدس به جدیدی مانند معامله قرن و به رسمیت شناختن بیت

شکن روز جهانی قدس که نماد بیداری امت  کنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمن اند، ما شرکت آورده

فلسطین و انتفاضه بازگشت است، مواضع خود را با بانگ رسای  اسالمی و مظهر زنده بودن ملت و مقاومت

 :کنیم  ای رهبر به جهانیان اعالم می توحیدی اهلل اکبر و خامنه

دفاع فلسطین از سلطه اشغالگران صهیونیست و تالش برای  آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بی .1

ساز رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار  می و راهبرد سرنوشتمحو غده سرطانی اسرائیل را آرمان بلند انقالب اسال

نظام مقدس اسالمی حضرت امام و خلف صالح آن عزیز سفر کرده مقام معظم رهبری دانسته و تمام همت و 

های مادی و معنوی خود را در راستای تحقق این فریضه بزرگ دینی و انقالبی به کار خواهیم  توانمندی

 .گرفت

خانه این  خرد ایاالت متحده آمریکا در انتقال سفارت غیرقانونی ترامپ، رئیس جمهور بی اقدام سخیف و .2

عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به شدت  المقدس و به رسمیت شناختن قدس شریف به کشور به بیت

اول دیده فلسطین را همچنان اولویت  المقدس و حمایت از مردم مسلمان و ستم محکوم کرده و آزادی بیت

دار و اذهان امت اسالمی را از  جهان اسالم دانسته و هرگونه اقدام و تالشی که بخواهد این اولویت را خدشه

 .کنیم آن منحرف سازد، تقبیح می

اه حل مسأله فلسطین داریم تنها ر با محکوم کردن توطئه موسوم به معامله قرن به جهانیان اعالم می .3

پرسی فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این  نقاط دنیا و برگزاری همه بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصی

حل جایگزین را  کشور با اراده آنان و تحقق راهبرد فلسطین من البحر الی النهر بوده و هرگونه راه

کردن حقوق  لی و اهریمنی صهیونیستی و پایمالسازی برای تداوم اشغالگری و جنایت ننگین رژیم جع فرصت

 .دانیم مسلم مردم فلسطین می

های نظام سلطه و استکبار در حفظ  فلسطین را رمز وحدت، یکپارچگی و اتحاد امت اسالمی برابر توطئه .4

ش کش صهیونیستی و ایجاد چتر امنیتی برای اشغالگران پلید دانسته و ضمن تأکید بر نق رژیم جالد و کودک

ویژه دانشگاه االزهر و علمای حجاز در حمایت  مهم و تأثیرگذار مراجع، علما و نهادهای دینی جهان اسالم به

های جدید آمریکا،  رود با افشای توطئه های گذشته آنان، انتظار می از مردم فلسطین و ناکام دانستن تالش

ران مرتجع برخی کشورهای اسالمی و شان، تالش س ای ای و فرامنطقه رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه



عربی برای سازش و عادی سازی روابط با اشغالگران قدس شریف را محکوم و به رسالت تاریخی و تکلیف 

 .شرعی خود در این عرصه عمل نمایند

ترین  های فلسطینی در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را از مهم گرایی و یکپارچگی گروه وحدت، هم .5

قدمات تحقق آرمان آزادی قدس شریف و اخراج اشغالگران از این سرزمین مقدس دانسته و با الزامات و م

های اشغالی و تالش برای نابودی هویت  جانبه از خط مقاومت و انتفاضه، یهودی سازی سرزمین حمایت همه

ا به ملی و تاریخی فلسطین و حذف معادله بازگشت که برای بستن پرونده فلسطین طراحی شده است ر

خواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و  ای می المللی و منطقه ها و نهادهای بین شدت محکوم کرده و از سازمان

 .عملی، این توطئه خطرناک را ناکام سازند

های تکفیری در عراق و سوریه، ناکامی رژیم آل سعود در جنگ و تجاوز  شکست فتنه داعش و تروریست .6

های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان  ن و بحرین به رغم حمایتهای مظلوم و مقاوم یم ضد ملت

آنان را از دستاوردهای بزرگ جبهه مقاومت اسالمی دانسته و با تأکید بر محفوظ دانستن حق انتقام و مقابله 

شمنان های استکباری و صهیونیستی، همراه با آحاد امت اسالمی اجازه نخواهیم داد د به مثل در قبال توطئه

های انقالبی جهان اسالم را  های انحرافی و ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمین، ظرفیت سازی اسالم با مسأله

 .قربانی منافع و امنیت اشغالگران قدس سازند

کردن  آمریکا را همچنان طاغوت اعظم، شیطان بزرگ و دشمن شماره یک خود دانسته و با محکوم .7

اندرکاران  های جدید ظالمانه، از دولت و دست ن از برجام و اعمال تحریمعهدشکنی کاخ سفید و خروج آ

خواهیم شروط و مالحظات راهبردی رهبر معظم انقالب اسالمی را  ها می ای با اروپایی مذاکرات هسته

های عملی الزم، قاطعانه و مسئوالنه به  العین قرار داده و با هوشمندی و هوشیاری و دریافت تضمین نصب

ت از حقوق و منافع ایران اسالمی پرداخته و عنداللزوم تصمیم و اقدام انقالبی را در دستور کار قرار داده صیان

 .و نام خود را به نیکی در تاریخ جاودانه سازند

گانه، نیروهای مسلح و آحاد  با تأکید بر حفظ وحدت و وفاق ملی حول محور والیت فقیه، از قوای سه .8

خواهیم منویات و رهنمودهای مقام  های مرجع جامعه می ها و جریان ظام و شخصیتمسئوالن و نهادهای ن

عنوان نقشه راه انقالب اسالمی و راهبرد پیشرفت و موفقیت کشور و ضامن   عظمای والیت و رهبری به

ده و ها و مشکالت امروز جامعه در حوزه اقتصاد و معیشت را سر لوحه اقدامات خود قرار دا رفت از چالش برون

جانبه ملت در این راه، از هرگونه غفلت و کوتاهی پرهیز کرده و  به پشتوانه نصرت الهی و حمایت همه

شناسایی و برخورد قاطع با اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در صدد ایجاد مانع و کوتاهی در تحقق 

 .دله هستند را وظیفه قانونی و انقالبی خود بدانن تدابیر و راهبردهای معظم

های معتقد به نظام می خواهیم با هوشیاری و هوشمندی  ها و نهادها و دلسوزان و جریان از همه دستگاه.9

های جبهه دشمن که از طریق نفوذ و اختالل در محاسبات  های خطیر تاریخی خود برابر توطئه به مسئولیت

ای به اصطالح جهانی و بین نظام اسالمی در صدد تحمیل اراده شیطانی خود در پوشش پیمان ها و سنده



برای هدف قراردادن هویت، استقالل و اقتدار انکارناپذیر کشور  FATF، پالرمو، 7161المللی مانند سند 

ها و ترفندهای دشمنان در این عرصه را خنثی  هستند، عمل کرده و با صیانت از منافع و مصالح ملی، توطئه

 .و با شکست مواجه سازند

 

 

 :زمان عضویت ایران در آنجنبش عدم تعهد و 

کنفرانس وزیران کشورهای غیرمتعهد در پایتخت سریالنکا در سومین نشست خود  1631خرداد  11روز ��

عضویت چند کشور از جمله ایران، پاکستان و بولیوی را به عنوان اعضای رسمی در جنبش کشورهای 

 .غیرمتعهد تصویب کرد

قبل از همه، آسیا و خاورمیانه را دربر گرفت و سپس به آفریقا  بخش موج مبارزات ضد استعماری و رهایی��

 .کشیده شد

به این ترتیب فکر تشکیل کنفرانسی متشکل از کشورهای آسیایی و آفریقایی به وجود آمد که پس از یک ��

 .شد« جنبش عدم تعهد»رشته تحوالت موجب پیدایش 

های  ها و ایدئولوژی نظر از نظام شد که صرف ، سیاست رهبران کشورهایی«عدم وابستگی»عدم تعهد یا ��

 .کردند متفاوت، هدف و آرمان مشترکی را دنبال می

 

 اوّلین دکتربهشتی  آیةاهلل مظلوم شهید شامخ ازمقام وتکریم وقضاوت قضاء واالی مقام به نهادن ارج جهت

 اوّل هفته نامگذاری بر یمبن ، قضائیه قوه پیشنهاد به بنا ایران، اسالمی جمهوری قضایی دستگاه مسئول

 شد مطرح عمومی فرهنگی شورای در 72/3/1626 تاریخ در پیشنهاد این ، قضائیه قوه هفته عنوان به تیرماه

 . رسید تصویب به و

 

 : قضائیه قوه و(  ره) خمینى امام

 یک در تیازام بى قانون مقابل در - آله و علیه اهلل صلى - الشان عظیم پیامبر حتى کس همه اسالم در)...

 که است قانون از تبعیت در انسانها ارزش و شرف و است جارى همه بر اسالم و قرآن احکام و هستند صف

 متعدیان از که است قضائى دستگاههاى بر و.  است تعقیب قابل و مجرم ، قانون از متخلف و تقواست همان

 مى اعالم بار چندمین براى من و بنشانند خود سزاى به را آنان و کنند دفاع بندگان و مال و شرف و جان به

 خود اقوال و اعمال ول مسؤ خود باشند، اینجانب اقرباى و بستگان از اگرچه شخصى و گروه هر که کنم

 تعقیب مورد را آنان است موظف قضایى دستگاه کردند، اسالم احکام از تخلف نخواسته خداى اگر و هستند



 را خود تعدیات کس هر اینها، غیر چه و ها دادگاه چه و شرع قضات چه ، دستگاه هر و کس هر و دهد قرار

 ( است مفترى و مجرم کنند اجرا من به انتساب به یا و من اسم به

 حل قضاوت مسئله آنها کوشش با اگر اینکه به کنند توجه کنند، کوشش که است این قضات به من عرض)

 معرفى را دانشمند اشخاص و علما اوال که کنند ششکو ماند، خواهد زمین به قضاوت قضیه آخر تا نشود،

 پر و مهمى مشکل بسیار مساله اینکه به کنند توجه هستند قضائى امور متصدى که آنها ثانیا و کنند

 باالتر هست کشور یک در که هائى مسوولیت همه از قضا قضیه مسئولیت حتى.  آنهاست عهده بر مسوولیتى

 کارهاى گرو در مردم نوامیس ، مردم مال ، مردم جان که هستند امورى متصدى قاضیان اینکه براى است

 واسطه به جانى نخواسته خداى که کنند توجه باید(  جهنم شفیر على والقاضى. ) آنهاست قضاوت و آنها

 نرود بین از آبروئى ، حیثیتى نرود، بین از مالى نرود، بین از شرعى مجوز بدون آنها قضاوت یا و آنها فتواى

 قاضى اگر که نبود این قضیه سابق ، است سابق از بیشتر اهمیتش امروز و مطلب این دارد اهمیت بسیار که

 ولو قاضى چند یا قاضى یک چنانچه اگر که هست هائى قلم امروز کند، مشوه را اسالم اصل کرد، مى تخلف

 و کنند مى حساب روحانیت پاى را این بدهد، انجام عمدا نخواسته خداى یا بدهد، انجام کارى یک اشتباها

 مسئول امروز قاضى لهذا و کنند مى حساب اسالم پاى باالخره و کنند مى حساب اسالمى جمهورى پاى

 مسء فقط که نیست تاریخ طول در قضات مثل و است اسالم جمهورى حیثیت مسئول ، است اسالم حیثیت

 همیشه که بعدى آن بر عالوه قضاوت زامرو. کرد مى شخصى مورد در که قضاوتى آن به نسبت باشد ول

 چند اگر اسالم حیثیت به خورد برمى که است چیزى آن خاص بعد آن و دارد خاصى بعد یک ، است داشته

 این بدهند، انجام را کارى یک عمدا نخواسته مثالخداى آنها از بعضى یا و بکنند اشتباه محل چند در قاضى

 را چند و چند را یکى ببرند، بین از را اسالمى جمهورى این خواهند مى که هائى قلم که شود مى این اسباب

 بنابراین. کنند مى حمله اسالم به و اسالمى جمهورى اصل به خودشان هاى قلم با و دهند مى جلوه صدها

 زیادتر بسیار او مسئولیت امروز بود، پرمسوولیتى و مهم بسیار حال عین در شغل یک قضا شغل سابق اگر

 که بعدها چه و حال در چه قضا، متصدیان به که است عرضى یک این.  است چندان صد بگوئیم یدبا ، است

 .( کردم که بود عرضى کنند، مى تصدى

 

 قضائیه قوه و رهبرى معظم مقام

 شاید انبیا، دعوت و حرکت در ، این.  است عدل و قسط ى اقامه از عبارت ، قضاییه ى قوّه اصلى تکلیف)... 

 خود جاى به اینها، امثال و روحى تعالى و معنوى مسایل آن حاال. باشد مردم زندگى به مربوط مرا اصلیترین

 و عدل قدر به چیزى هیچ شود، مى مردم زندگى ى اداره به مربوط که آنچه ، حال عین در.  است محفوظ

 امنیت تاءمین و مردم ىزندگ رفاه ، البته.  است نگرفته قرار توجه مورد - حدیث در نه و قرآن در نه - قسط

 قیام بر امور ى همه قیام که - شده عدل روى که یى تکیه اما دارد؛ وجود ، آنهاست زندگى لوازم از یکى که

 . است نشده دیگر چیز هیچ روى - باشد مى عدل



 مىاسال حکومت اندرکاران دست ى همه بلکه شود؛ نمى اجرا قضاییه ى قوّه ى وسیله به فقط عدل ، البته... 

 ... . است قضاییه ى قوّه ضامنش منتها هستند؛ موظف عدل ى اقامه در خود سهم به

 شود نمى هم این. باشد مردم همه پناهگاه و ملجاء و مرجع ، واقعى معناى به باید قضاییه ى قوّه ، بنابراین... 

 این که نکند نگاه بکند، حکم خواهد مى قاضى وقتى که معناست این به استقالل.  استقالل همان به جز

 .شود مى کسانى چه خوشایند عدم یا خوشایند موجب حکم

.  است قانون ، آن ى اقامه و عدل مالک اصال.  است امور اهم ، قضاییه ى قوّه در گرایى قانون ، من نظر به

 انجام قانون برخالف که است آن عدالت خالف و است عدالت کرد، پیدا تحقق قانون طبق بر چیزى اگر

 ...ودبش

 

 که گرفت نتیجه توان مى بود، سالم قضایى دستگاه اگر.  است کشور آن سالمت معیار کشور، یک در قضا

 واین تجاوز و اجحاف و ستم و تبعیض از دورى و عدالت از برخوردارى جهت از کشور و جامعه عمومى وضع

 به باشد، نداشته خبر هیچ کشور یک از کسى که کنیم فرض اگر یعنى.  است سالم ، بشرى بزرگ هاى غصه

 سازمانى و سیستم ، قاطع و عادل قضاتى جا آن در که ببیند بکند، تفحصى و برود کشور آن قضایى دستگاه

 کنند، مى کار خوب آنها که کند مشاهده و دارد، وجود عادالنه و شده حساب قوانینى کارآمد، و منسجم

 .( ستا خوب کشور این وضع که بگیرد نتیجه باید قاعدتا

 

 قضائیه قوه وظایف

 اصول در و پرداخته قضائیه قوه به 123 تا 133 اصول طى اسالمى جمهورى اساسى قانون یازدهم فصل

 : است نموده مشخص زیر وظایف( 133) نخست

 شش و پنچاه و یکصد اصل

 و دالتع به بخشیدن تحقق مسئول و اجتماعى و فردى حقوق پشتیبان که مستقل است اى قوه قضائیه قوه)

 (: است زیر وظایف دار عهده

 اخذ و خصومات رفع و دعاوى فصل و حل ، شکایات ، تعدیات ، تظلمات مورد در حکم صدور و رسیدگى - 1

 .کند مى معین قانون که حسبیه امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصمیم

 . مشروع آزادیهاى و عدل گسترش و عامه حقوق احیاى - 7

 . قوانین اجراى نحس بر نظارت - 6

 . اسالم جزایى مدون مقررات و حدود اجراى و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم کشف - 3



 . مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیرى براى مناسب اقدام - 3

 نظام در و دارد نقش حکومتى هر مدیریت در که است گانه سه قواى ترین اساسى نظر یک با قضائیه قوه

 مجریان و قانون عالیترین حتى وجود با چه دارد، موثرترى نقش خود خود اى خصیصه دلیل به نیز ىاسالم

 این. بود نخواهد موفق حکومتى نظام نشود برخورد متخلف با و نباشد که در نظارتى که صورتى در شایسته

 و مدنى مسائل و حقوق اختالفات.  است قضائیه قوه وظایف جمله از متخلف با برخورد و نظارت مهم وظیفه

 در و شود فصل و حل و شده رسیدگى آنها به باید و دارد وجود اى جامعه هر در بیش و کم که جرائمى یا

 نوع طبیعت قوه این استقالل اصلى راز.  است قوه همین عهده به باز آن گسترش و عدالت استقرار کالم یک

 وابسته سازمانهاى و مجریه قوه بخصوص قوا دیگر وذنف و تاثیر تحت اگر که دارد عهده به که است وظائفى

 فراهم قشرها همه براى را آرامش و امنیت و کرده رعایت را عدل و حق تواند نمى هرگز گیرد قرار آنها به

 . است شده داده توضیح هفتم و پنجاه اصل به مربوط بحثهاى در که کند

 حقوق پشتیبانى براى آن وظائف عمده و شده باز اساسى قانون در آن براى مستقل فصل یک دلیل همین به

 مى داده یک هر در مختصرى توضیح که است آمده مذکور بند شش در عدالت استقرار و اجتماعى و فردى

 .شود

 ، کرده ستم و ظلم ما به فالنى که کنند مى ادعا و مراجعه اشخاص که است مواردى به مربوط:  تظلمات - 1

 .کنید ظلم رفع ما از

 تعدى یا و نباشد کار در تظلمى یا شکایت گرچه شده تجاوز حقوقشان به افرادى که است مواردى ، یاتتعد

 .باشد حقوقى یا حقیقى شخصیت هر ، کننده

 ما از را مالى یا حق که کنند مى شکایت کسانى یا کسى از و کنند مى مراجعه که است مواردى ، شکایات

 .باشند داشته را ادعا ینهم طرفین است ممکن گاهى که اند برده

 یا خانه این مثال که شود مى مطرح افرادى یا فرد توسط امرى به نسبت ادعایى که است مواردى ، دعاوى

 یا خصم اصطالحا که شود مى منتهى طرفین دعوى و تخاصم به موارد بعضى در که ماست از اتومبیل

 .نباشد کار در دشمنى هیچ گرچه شود مى گفته تخاصم

 سرپرستى مثل باشد معینى شخص نیست الزم و گیرد انجام باید جامعه در که است کارهایى حسبیه امور و

   مشخص از پس امور این در حکم صدور و رسیدگى که... و اوقاف تا قصر و غیب حقوق و اموال حفظ ، ایتام

 . است قضائیه قوه وظائف از یکى حق ، شدن

 ها، راه بیمارستانها، مساجد، ، مدارس به نسبت که باکسانى رخوردب مثل ، مردم عامه حقوق کردن زنده - 7

 بهره حق که کسانى به دادن اجازه و اند داشته غیرقانونى و نامشروع تصرفات... و روستاها شهرها، پارکها،

 و بحث و روزنامه و کتاب و نشریه و انجمن و جامعه و جلسه تشکیل حق مانع که کسانى دارند، بردارى



 قوه وظائف از باز آنها از مراقبت و احیاء که ، مشروع آزادیهاى و عدل گسترش و اند شده... و نوشتن و گفتگو

 . است قضائیه

 دیوان و عالى دیوان کل بازرسى به مربوط اصول در بعدا که راههایى از ، قوانین اجراى حسن بر نظارت - 6

 .آمد خواهد عدالت

 جرم تناسب به او مجازات و وى گرفتن قرار اختیار در و ستگیرىد تا مجرم کردن تعقیب و جرم کشف - 3

 و الهى شده تعیین مجازاتهاى یعنى حدود اجراى و گیرد مى تصمیم قاضى که مجازاتهایى یا تعزیر، یا

 سلیقه طبق کس هر تا باشد شده تصویب و تنظیم اسالمى شوراى مجلس توسط باید اینها همه که مقررات

 در شد خواهد اشاره آن به یک و شصت و یکصد اصل در که واحدى رویه. نکند اتمجاز را مجرم شخصى

 است شده گذارده قضائیه قوه عهده به و شده داده توضیح خود موارد

 اقدامات این حدود در دقت و بررسى با که مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیرى براى مناسب اقدام - 3

 که جهل و فقر با مبارزه مثال، شود، عمل باید و است قضائیه قوه به مربوط مواردى چه که شود مى معلوم

 قوه وظائف از باشند مى جرم عوامل که مبتذل فرهنگ و بیسوادى با مبارزه یا هستند زا جرم عوامل از قطعا

 و محل یا منزل به ورود با پیشگیرى فساد، مرکز تشکیل یا توطئه از اطالع از پس چنانچه ، نیست قضائیه

 قوه وظائف از قطعا شود متالشى فساد مرکز و شده خنثى توطئه که دیگر الزم اقدام هر یا افراد دستگیرى

 به کار این واگذارى مقدماتى بحثهاى از پس خوشبختانه که دارد وجود فراوانى مشکوک موارد.  است قضائیه

 انشاء که مربوط المللى بین مجامع در شرکت و مرتب جلسات تشکیل و کل دادستانى در مستقر کمیسیونى

 .شد خواهد تر روشن حدودى تا مساله اهلل

 که تربیتى و تامینى اقدامات زندآنهاو سازمان توسط است قضائیه قوه عهده به باز که مجرمین اصالح اما

 مى انجام شود مى منصوب قضائیه قوه رئیس توسط قانون طبق آن رئیس و است قضائیه قوه به وابسته

 .گیرد

 در که قضائیه قوه رئیس مسئولیتهاى و وظائف با که است قضائیه قوه وظائف از اى خالصه و فشرده هااین

 .دارد تفاوت ، شده ذکر مشخصا هشتم و پنجاه و یکصد اصل

 یا کتابی که کسی بود این بود که چیزی الکتاب نسخ مورد در اما هست متفاوتی معانی نسخ این مورد در

 ارتباط این در باید که هست مطلب اون جایی جابه درصدد یا و میکنه تکمیل شرایط به توجه با رو مطلبی

 ای دیگه امام و پیامبر جای به امامی و پیامبر هر اینکه یکی مثال.  باشه داشته اشنای فقه و احکام با هم

 و. میشه جانشینش اوقات گاهی میکنه تکمیل اوقات گاهی نیست قبلی احکام بودن باطل معنای به اومده

 حاال. فهمیدم اینو من. میکنه صادر رو احکامی و ها موقعیت و شرایط به توجه با هم رهبری الکتاب نسخ

 بگو رو دقیقش پرسیدی شما

 



 نمیشه شامل رو حکومتی مسائل فقط که بود این منظورم. هست رهبر به مروبط فقط حکومتی مسائل خوب

 نیست اینجور است کننده تکمیل اینکه هم ، میده هم لباط معنی نسخ یعنی و. هست هم فقهی مشائل و

 گاهی نوشتن رو بودن حرام حکم این متفاوتی ایات به توجه با شراب حکم مورد در مثال.  کنه باطل فقط که

 .بود شده نوشته که بود مثالی اینم کردن استفاده استنباطش برای ایه چند از فقها گاهی ایه یه به نسبت

 

 ایی ک قبول شدیننکاتی درمورد ج

 .تذکر: این مطالب عامیانه و ساده تو هیچ کتاب و منبعی نوشته نشده

 شروع

1- 

 .توی همه شهر ها دادگاه نیست

7- 

 .توی مرکز هر استان دادگاه هست. دادگاه تجدیدنظر استان هم هست

6- 

بعضی از بخش ها  هر استانی چند شهرستان و چندین بخش داره. همه شهرستان ها دادگاه دارند ولی فقط

 .دادگاه دارند

3- 

 .دادگاه های بخش کوچیکن و از یکی یا بیشتر قاضی تشکیل شده است

3- 

 .شده تشکیل …دادگاه های شهرستان بزرگن و از چندین قاضی و کارمند و 

3- 

 .پرونده ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شن

2- 

و دائم بین دادسرا و پاسگاه یا کالنتری رفت و آمد می کنه های کیفری در دادسرا رسیدگی می شود  پرونده

 .تا به مرحله ای برسه که بتونه بره دادگاه کیفری

1- 

پرونده های حقوقی اگه مبلغش کمتر از بیست میلیون تومان باشه مستقیما در شورای حل اختالف 

 .رسیدگی می شه

1- 

گی می شود. قاضی حقوقی اظهارات طرفین پرونده پرونده های باالی بیست میلیون در دادگاه حقوقی رسید

 .را می نویسه اگه الزم باشه قرار کارشناسی صادر می کنه و در آخر رای می دهد

11- 

قاضی دادگاه غیر از اینکه قاضیه سمت های دیگه ای هم داره. مثال رئیس شعبه اول حقوقی رئیس حوزه 



 .قضایی هم هست

11- 

 .فاده می شهاست cms توی دادگاه از سیستم

17- 

 .این سیستم برای نظارت بر کلیه نامه ها تشکیل شده

16- 

وقتی پرونده وارد می شه قاضی دستور ثبت پرونده را از طریق سیتم می دهد. شما که کارمندید پرونده را 

 احضار ٬شامل مشخصات طرفین و موضوع را وارد می کنید. بعد قاضی دستوراتی مثل صدور قرار رفع نقص

 اتاق در قاضی که کنید دقت. دهد می را دیگه دستورات خیلی و جلسه تاریخ تعیین ٬نظارت وقت ٬دشهو

 .بزنید رویت روز همان در را دستورات تمام باید شما. دهد می سیستم با را دستورات کلیه و نشسته خودش

13- 

نده کجاست در چه کمک می کنه که کارها روی غلتک بیوفتن با یک کلیک معلوم لشه پرو cms سیستم

 .مرحله ای است کی وارد یک شعبه شده و چند تا دستور روی پرونده خورده

13- 

آخر ماه باید آمار بدید. یعنی مشخص بشه چند تا پرونده از اول ماه وارد شده و چند تا پرونده خارج شده. 

کاریتون صفر می شه  اگه ورودی و خروجی تون مساوی باشه که هیچ و اال نمره منفی می گیرید و اضافه

؛هر شعبه چند متصدی دفتری و یک مدیر دفتر دارد. مدیر دفتر به کار متصدی ها نظارت می کنه و قاضی 

 .به کار همه شون

12- 

دادگاه های حقوقی یک کارمند اجرای احکام دارند که وظیفه اش اجرای حکمه.)قانون اجرای احکام مدنی 

 (مطالعه شود

11- 

دسرا ندارند . پرونده مستقیما می ره زیر دست قاضی کیفری و فقط یه کارمند اجرا دادگاه های بخش دا

 .احکام کیفری دارند. حکم زندان و شالق و بقیه احکام را می نویسه به زندان که اجرا کنن

11- 

دادگاههای شهرستان دادسرا دارند. دادستان رئیس دادسراست و چند دادیار و بازپرس زیر نظرش کار می 

 .نکن

71- 

 .دادستان و دادیار و بازپرس همگی قاضی هستند

71- 

 .توی دادگاه قضات را حاج آقا صدا می کنن

77- 

 (هر دادیار یا بازپرس حداقل یک کارمند دارد )متصدی امور دفتری



76- 

 .توی دادگاه قانون نمی نویسند بلکه قانون را اجرا می کنند

 .ها تایپ نی کننتوی دادگاه قرار و حکم و دستور را کارمند

 .دیگه قرار صدها و نقص رفع قرار ٬ اموال توقیف قرار ٬ سیار جلب قرار ٬قرار ها شامل : قرار جلب به دادرسی 

 . حکم هم شمل حکم محکومیت و برائت

 وقت تعیین دستور ٬ نقص رفع دستور ٬ور ابالغ به طرفین دست ٬دستور هم شامل دستور ثبت پرونده 

 غیره و وثیقه توقیف دستور ٬ نظارت وقت یینتع دستور ٬ رسیدگی

73- 

 .رئیس قوه قضائیه باالترین رتبه را در قوه قضائیه داره

73- 

اصل بر تفکیک قواست. یعنی سه قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه داریم و وظیفه هر کدام را قانون 

 .…اساسی تعیین کرده و قراره تو کار هم دخالت نکنن

 

 

(CFT) یحه مقابله با تامین مالی تروریسمال 

FAFT کنند این موارد رعایت  های مالی و بانکی به کشورهاست که به آنها توصیه می یک سلسله توصیه

 .شود و شفافیت ایجاد شود

لیست سیاه اسامی کشورهای مشکوک به سرمایه گذاری هستند که باید با احتیاط در مورد سرمایه گذاری 

 .د و ایران به مدت یک سال از این وضعیت تعلیق شدهدر آنها اقدام کنن

و توضیحی در صفحه قبل دادم مطالعه کنید من در همین حد این موضوع رو تمام کردم و دنبال جزئیات 

 .بیشتر نرفتم واگر نه میتونید نظرات موافق و مخالف و تمام بندهای آن را در مطالعه کنید

 

 ؟؟؟؟ چیست کفاره

 داد انجام باید محرمات انجام یا واجبات ترک صورت در که چیزی از مشخصی حد یا مقداری یا مبلغ

 ؟؟؟ وقت اول نماز خواندن دلیل

 اخالصه و ایمان میزان نشونه



 داره بیشتری ثواب و

 یمن؟؟؟؟ و فلسطین و سوریه مقابل مادر وظیفه

 

 اسالمیه جوامع وظایف از دینی هر با و جهان هرجای در مظلوم از دفاع

 ازشون دفاع شده حیاتی دیگ خورده گره ما اینده و امنیت با که النا و

 یمن به عربستان حمله درمورد

 

) ایران به حمله صورت در جهانی اقتصاد بر هرمز تنگه اثر کردن کم و ایران گذاری تاثیر قدرت کاهش

 ( اونجا از نفت انتقال و المندب باب به عربستان دسترسی

 نهایت بی میگن بهش که یطور یمن نفت عظیم منابع

 مشروعیت عدم و داخلی مشکالت از فرار و

 ایران با آمریکا دشمنی دالیلی

 

 استقالل

 ازادی

 غرب تفکر با مبارزه

 بشه مبارزه باهاش باید باشه که دنیا هرجای کمونیست و اسالمی تفکر امریکا نظر از اینکه و

 

 شده داده قرار بیشتری ایهام و استعاره و کنایه رهسو این در که اینست ان ،،دلیل الرحمن:  قرآن عروس

 شود بیشتر قرآن عروس به شباهتش و باشد دیگر های سوره از زیباتر الرحمن سوره که شده باعث مین ه

 باشد پرده پشت و تور زیر در که اینست در عروس زیبایی و حسن که زیرا



 و آیات ظاهر زیبایی نه سوره، این مفاهیم ییزیبا هم آن است، سوره این زیبایی خاطر به که است معلوم

 های سوره بتوان شاید و ندارد ها سوره دیگر با تفاوتی چندان سوره این آیات ظاهر اینکه چه آن؛ الفاظ

 .است نشده داده «عروس» لقب ها آن به که کرد پیدا قرآن در نثر و نظم نظر از هم زیباتری

 

 که صورت این به جا، یک در ها آن همه به تذکر اما ;است  آمده هم قرآن دیگر جاهای در مفاهیم این گرچه

 نظر به که دوم احتمال اما. خورد نمی چشم به قرآن از دیگری جای در است، شده تکرار سوره این در

 پس در و رفته فرو دیبا در زیبایی عروس همانند سوره این که است آن باشد، نزدیکتر واقعیت به رسد می

 حسن نهایت در و زیبا ای چهره با آیات ظاهر معانی و مفاهیم پرده پس در یعنی. است شده نهانپ حجله پرده

 .کند می خودنمایی وحی محرمان اشاره سرانگشت با که شده پنهان

 

 با شد، خواهد اشاره که همچنان سوره این در اما هست، هم قرآن دیگر های سوره در گرچه آیات گونه این و

 دیگر های سوره از زیباتر سوره این که شود می باعث همین و است شده نازل بیشتری ایهام و استعاره و کنایه

 سوره همین 27 آیه در که همچنان) عروس زیبایی و حسن که زیرا ;شود بیشتر عروس به شباهتش و باشد

 . «یامالخ فی مقصورات حور: »باشد پرده پشت و تور زیر در که است این در( است شده اشاره آن به

 

 :جوانان درباره رهبری معظم مقام

 با را انقالب کنید توجه. انقالبهستید ستونهاى فردا ولى ؛ مؤثرید عناصر[  جوانان شما] ، امروز -1 ✿ܓ

 .بشناسید بدرستى، منطقیش و فکرى مبانى و ها  ریشه

 آینده در کشور ى هادار براى دانش تحصیل صراط در هم آن ، معرفت و علم داراى هم آن ، جوان -7 ✿ܓ

 .است ارزش داراى

 .است امید مظهر جوان -6 ✿ܓ

 .است استعداد و نیرو جوشان ى  چشمه ، نوجوان و جوان -3 ✿ܓ

 .هستند جامعه یک موتور جوانان حقیقتاً -3 ✿ܓ

 و پارسا جوانهاى ، پروردگار نزد در جامعه انسانهاى محبوبترین -3 ✿ܓ

 .هستند مؤمن و پرهیزگار

 و ناآلودگى این از نورانیتو و صفا این از که است همین جوانى از قدردانى مظهر ترینمهم -2 ✿ܓ

 این ؛ ببرید پیش اخالق و تزکیه هاى  زمینه رادر خود و کنید استفاده جوان انسان طبیعىِ پیراستگىِ

 .شد خواهد شما زندگى ى  همه ى  ذخیره شاءاللَّه ان

 پیش اخالق و تزکیه هاى  زمینه در را خود … که است همین جوانى از قدردانى مظهر مهمترین -1 ✿ܓ

 .شد خواهد شما زندگى ى  همه ى  ذخیره شاءاللَّه ان این ؛ ببرید



 .رسیدیم و رسیدند هدف به ، گماشتند همت و خواستند ما جوانهاى هرجا -1 ✿ܓ

 .است انىانس هر زندگى از نظیر بی و بدیل بی فصل یک و درخشان پدیده یک جوانى -11 ✿ܓ

 همه که است ماندگار الگوى همان جوانى دوران در السالم علیه على امیرالمؤمنین درخشش -11 ✿ܓ

 .بدهند قرار خودشان سرمشق را آن توانند می جوانان

 .است نورانى او دل چون ، است زودپذیر و پذیر آسان جوان -17 ✿ܓ

 پاسخ ، کرد القا آسان او در توان می را شبهه که اندازه همان به لیکن ؛ است پذیر  شبهه جوان -16 ✿ܓ

 .کرد القا او در شود می آسانى به هم را شبهه

: گفت خواهم او به خواهید می چه جوان از شما که بپرسند من از کوتاه جمله یک در اگر -13 ✿ܓ

 .کنند دنبال را خصوصیت سه این باید جوانان که کنم می فکر من ، ورزش و تهذیب ، تحصیل

 و شرح راکه هایى کتاب کنم می توصیه مؤکداً ها نوجوان خصوص به امروز هاى جوان به من -13 ✿ܓ

 .بخوانند را آنها و بدانند قدر است ساله هشت جنگ از هایى  گوشه گزارش

: از عبارتند ، کنند پاسدارى آنها از و باشد جوانان توجه مورد باید که کلیدى نقاط جمله از -13 ✿ܓ

 …اسالمى جمهورى ، آزادى ، استقالل مثل اساسى شعارهاى حفظ ، امام خط و اسىاس قانون حفظ

 شوند تسلیم حقایق دادن جلوه واژگونه در ها  رسانه فریب برابر در نباید جوانان -12 ✿ܓ

 .ببرد یاد از را خواهى عدالت نباید جوان -11 ✿ܓ

 .بداند خود مطالبات جزو را عمومى رفاه ایجاد و فقر با مبارزه باید جوان -11 ✿ܓ

 کجا بداند ، است هدف این دنبال هایى انگیزه و وسیله چه با بداند او اینکه یعنى جوان بصیرت -71 ✿ܓ

 .کند می کار چه و رود می

 

 سالم

من رشته ام حقوق بوده و مقداری با دادگاه سر و کار داشتم برای همین مطالبی برای آشنایی اجمالی می 

 .ذارم

 .لب عامیانه و ساده تو هیچ کتاب و منبعی نوشته نشدهتذکر: این مطا

 شروع

1- 

 .توی همه شهر ها دادگاه نیست

7- 

 .توی مرکز هر استان دادگاه هست. دادگاه تجدیدنظر استان هم هست

6- 

هر استانی چند شهرستان و چندین بخش داره. همه شهرستان ها دادگاه دارند ولی فقط بعضی از بخش ها 

 .دادگاه دارند

3- 



 .دادگاه های بخش کوچیکن و از یکی یا بیشتر قاضی تشکیل شده است

3- 

 .شده تشکیل …دادگاه های شهرستان بزرگن و از چندین قاضی و کارمند و 

3- 

 .پرونده ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شن

2- 

کالنتری رفت و آمد می کنه  های کیفری در دادسرا رسیدگی می شود و دائم بین دادسرا و پاسگاه یا پرونده

 .تا به مرحله ای برسه که بتونه بره دادگاه کیفری

1- 

پرونده های حقوقی اگه مبلغش کمتر از بیست میلیون تومان باشه مستقیما در شورای حل اختالف 

 .رسیدگی می شه

1- 

طرفین پرونده  پرونده های باالی بیست میلیون در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. قاضی حقوقی اظهارات

 .را می نویسه اگه الزم باشه قرار کارشناسی صادر می کنه و در آخر رای می دهد

11- 

قاضی دادگاه غیر از اینکه قاضیه سمت های دیگه ای هم داره. مثال رئیس شعبه اول حقوقی رئیس حوزه 

 .قضایی هم هست

11- 

 .استفاده می شه cms توی دادگاه از سیستم

17- 

 .ی نظارت بر کلیه نامه ها تشکیل شدهاین سیستم برا

16- 

شما که کارمندید پرونده را  .وقتی پرونده وارد می شه قاضی دستور ثبت پرونده را از طریق سیستم می دهد

 احضار ٬شامل مشخصات طرفین و موضوع را وارد می کنید. بعد قاضی دستوراتی مثل صدور قرار رفع نقص

 اتاق در قاضی که کنید دقت. دهد می را دیگه دستورات خیلی و سهجل تاریخ تعیین ٬نظارت وقت ٬شهود

 .بزنید رویت روز همان در را دستورات تمام باید شما. دهد می سیستم با را دستورات کلیه و نشسته خودش

13- 

کمک می کنه که کارها روی غلتک بیوفتن با یک کلیک معلوم میشه پرونده کجاست در چه  cms سیستم

 .ت کی وارد یک شعبه شده و چند تا دستور روی پرونده خوردهمرحله ای اس

13- 

آخر ماه باید آمار بدید. یعنی مشخص بشه چند تا پرونده از اول ماه وارد شده و چند تا پرونده خارج شده. 

 .اگه ورودی و خروجی تون مساوی باشه که هیچ و اال نمره منفی می گیرید و اضافه کاریتون صفر می شه



13- 

شعبه چند متصدی دفتری و یک مدیر دفتر دارد. مدیر دفتر به کار متصدی ها نظارت می کنه و قاضی هر 

 .به کار همه شون

12- 

دادگاه های حقوقی یک کارمند اجرای احکام دارند که وظیفه اش اجرای حکمه.)قانون اجرای احکام مدنی 

 (مطالعه شود

11- 

تقیما می ره زیر دست قاضی کیفری و فقط یه کارمند اجرا دادگاه های بخش دادسرا ندارند . پرونده مس

 .احکام کیفری دارند. حکم زندان و شالق و بقیه احکام را می نویسه به زندان که اجرا کنن

11- 

دادگاههای شهرستان دادسرا دارند. دادستان رئیس دادسراست و چند دادیار و بازپرس زیر نظرش کار می 

 .کنن

71- 

 .و بازپرس همگی قاضی هستند دادستان و دادیار

71- 

 .توی دادگاه قضات را حاج آقا صدا می کنن

77- 

 (هر دادیار یا بازپرس حداقل یک کارمند دارد )متصدی امور دفتری

76- 

 .توی دادگاه قانون نمی نویسند بلکه قانون را اجرا می کنند

 .توی دادگاه قرار و حکم و دستور را کارمندها تایپ می کنن

 .دیگه قرار صدها و نقص رفع قرار ٬ اموال توقیف قرار ٬ سیار جلب قرار ٬شامل : قرار جلب به دادرسی  قرار ها

 . حکم هم شمل حکم محکومیت و برائت

 وقت تعیین دستور ٬ور رفع نقص دست ٬ طرفین به ابالغ دستور ٬دستور هم شامل دستور ثبت پرونده 

 غیره و وثیقه وقیفت دستور ٬ نظارت وقت تعیین دستور ٬ رسیدگی

73- 

 .رئیس قوه قضائیه باالترین رتبه را در قوه قضائیه داره

73- 

اصل بر تفکیک قواست. یعنی سه قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه داریم و وظیفه هر کدام را قانون 

 .اساسی تعیین کرده و قراره تو کار هم دخالت نکنن

73- 

 .نظرههر حکمی که صادر می شه قابل تجدید



72- 

 .دادگاه تجدیدنظر استان توی مرکز استان مستقره. مثال دادگاه تجدیدنظر استان البرز توی کرجه

71- 

آرائی که در دادگاه بدوی صادر شده اکثرا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان هستن. دادگاه بدوی 

وظیفه  (badvi بدوی کار کنید )بخوانیدهمان دادگاه حقوقی یا کیفری شهرستان است. اگه شما در دادگاه 

دارید اعتراض را گرفته ضمینه پرونده کنید از پرونده یک بدل تهیه کنید و اصل پرونده به همراه اعتراض را 

 .به دادگاه تجدیدنظر ارسال کنید

71- 

کار  سال سابقه می تونن در شعبات دیوان مشغول به 73دیوان عالی کشور در تهران است. قضات بعد از 

بشن. دیوان عالی کشور به اعتراضات خاص طبق قانون رسیدگی می کنه موارد اعتراض قابل رسیدگی در 

 .دیوان را در قانون آیین دادرسی مدنی می تونید پیدا کنید

61- 

 .افرادی که در تهران استخدام شدن شاید توی دیوان مشغول به کار بشن

61- 

 .را و دادگاه بدوی مشغول به کار می شنولی اکثر کارمندای تازه کار توی دادس

67- 

 .دادسرا به جرایم رسیدگی می کند . اکثر جرایم در قانون مجازات اسالمی ذکر شده است

66- 

بعضی از کارها تخلف اداری است. اگه کارمندی تخلف کنه در دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی 

 .ل وقوع جرم به تخلفش رسیدگی می شودمی شه ولی اگه جرم انجام بده توی دادسرا مح

63- 

 اگه کارمندی تخلف انجام بده با توجه به درجه تخلف به

 تذکر بدون درج در پرونده

 تذکر با درج در پرونده

 کسر حقوق از یک ماه تا چند ماه

 انفصال از خدمت از یک ماه تا چند ماه

 انفصال دائم از خدمت

 انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی

 .کوم می شودمح

63- 

اگر کارمندی جرمی انجام بدهد در صورت اثبات جرم از خدمت در دستگاه های دولتی محروم می شه. 

 .اخراجش می کنن و دیگه هیج جا استخدام نمی شه

63- 



قانون تخلفات اداری را بخونید تا بفهمید چه کارهایی تخلفه. ما دانشجوهای حقوق این قانون را کامل نمی 

باالخره هر کارمندی باید بدونه چه کاری تخلفه.   ط چند موردش را توی حقوق اداری می خونیمخونیم فق

منتظر نباشید یکی بهتون بگه این کار را بکن اون کار را نکن. بخونید. قانون بخونید. حتی اگه اگه نمی 

 .فهمیدش هم یکبار شده روزنانه وار بخونیدش

63- 

وقتی می خواد پرونده را ببنده حکم صادر می کنه. حکم درباره اون دعوا   قاضی دادگاه )حقوقی یا کیفری (

حرف آخر را می زنه. در ماهیت دعوا یعنی در مورد اصل موضوع تصمیم می گیره. قاطع دعواست یعنی 

حاال یا می ره اجرای احکام برای اجرای حکم. یا یکی از طرفین دعوا  .پرونده از شعبه شما خارج می شه

 .می کنه می ره مرجع تجدیدنظراعتراض 

62- 

 .تشخیص مرجع تجدیدنظر تخصصی است

یعنی شما باید یاد بگیرید بپرسید تا بعد چند مدت دقیقا متوجه بشید مرجع تجدیدنظر چه اعتراض هایی 

 .کجاست

 (مرجع تجدیدنظر آرا شورای حل اختالف دادگاهه )دادگاه حقوقی یا کیفری شهرستان یا بخش

 .ظر آرا دادگاه های حقوقی یا کیفری دادگاه تجدیدنظر استانهمرجع تجدید ن

 .مرجع تجدیدنظر دادسرا دادگاه کیفری است

61- 

 قرار

یا قاطع دعوا نیست.  .یکی از تصمیماتی است که قاضی می گیره. قرار یکی از ویژگی های حکم را نداره

ه. یا قرار جلب متهم را می ده. کار یعنی قاضی قرار صادر می کنه که کارشناس بیاد توی موضوع نظر بد

نداره طرف جرم انجام داده یا نه فعال می گه بگیریدش بیاریدش تا بعد در مورد پرونده اش نظر بدیم. قرار با 

مربوط به اصل پرونده  .قاطع دعوا نیست یا در مورد ماهیت نیست. یعنی مربوط به حواشی پرونده است

اش را نیاورده قرار رفع نفص صادر می شه. این قرار ربطی به اصل دعوا نیست. مثال خواهان کپی شناسنامه 

 .نداره. فعال کپی شناسنامه ات را بیار تا بعد برسیم به اصل پرونده

پس اگه تو دادگاه شنیدید قاضی قرار صادر کرده هنوز حکم صادر نکرده. یعنی یا به اصل موضوع نپرداخته 

 .یا پرونده هنوز از شعبه خارج نشده
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 cms سیستم در کنید تایپ را دستورات باید نویس ماشین یا دفتری متصدی ٬شما به عنوان کارمند دفتری 

 .ثبت کنید به طرفین ابالغ کنید

31- 

 .ابالغ یا حضوری است یا غیابی یا سیستمی

31- 



 .توی دادسرا کار ابالغ را کالنتری یا پاسگاه انجام می ده

37- 

 .و کالنتری به جرایم پیچیده رسیدگی می کندپاسگاه به جرایم ساده 

36- 

پاسگاه و کالنتری ضابط دادگاه اند. یعنی هرچی قاضی می گه باید انجام بدن و مثل چشم و گوش دادگاه 

 .اند یعنی هرچی بگن و بنویسن محکوم به صحته ) یعنی درسته( مگه اینکه خالفش ثابت بشه

33- 

م به حساب می یاد. یعنی اگه جرمی اتفاق بیوفته کالنتری بیاد گزارش مرجع انتظامی یکی از ادله مه

 .گزارش بنویسه اون قضیه ثابت می شه. دیگه طرف نمی تونه شاهد دروغ بیاره و پرونده را ببنده

33- 

 .وظیفه ابالغ توی دادگاه با واحد ابالغ دادگستری است

آدرسی که روش نوشته. یا آدرس شناسایی نمی مامور ابالغ سوار موتورش می شه و ابالغیه ها را می بره به 

سه. یا کسی در اون آدرس نیست. یا کسی هست ولی بچه است نمی شه بهش ابالغ کرد. یا بزرگه و بهش 

ابالغ می کنن. خیلی کم پیش می یاد که ابالغیه برسه دست خود طرف. قانون آیین دادرسی مدنی قسمت 

 .ابالغ را بخونید

33- 

است. که هم « دستور»ون موبایل دانلود کنید خیلی به کارتون می یاد. بهترین نرم افزار االن یه نرم افزار قان

 .مجانیه هم خود قوه قضائیه طراحیش کرده و آپدیتش می کنه

32- 

 (برای راحت شدن ابالغ یه سامانه طراحی کردن. )تعریف سامانه را بلد نیستم ولی یه جور سایته

 .کایت کنه باید تو سامانه ثنا ثبت نام کنههر کس می خواد تو دادگاه ش

شما یه آدرس ایمیل می دید تا ابالغیه تون به اون آدرس بره. تو سامانه هم می تونید ابالغیه هاتون را 

 .ببینید

تو سامانه ثنا باید برید دفاتر خدمات قضایی. یکبار ثبت نام تو سامانه کافیه ولی دفاتر خدمات  برای ثبت نام

موضوع را به مراجعه کننده ها نمی گن و فقط یه پرینت از ثبت نام بهشون می دن. شما می  قضایی این

تونید از همون صفحه کپی بگیرید و بارها استفاده کنید. ولی دفاتر خدمات قضایی هر بار برای پرینت گرفتن 

 (باب رجوع نیستیدشما که ار .از همین یک صفحه ازتون ده تومان می گیرن. )از مردم ده تومان می گیرن

31- 

وظیفه مامور ابالغ ابالغه. یعنی رسوندن برگه به دست مخاطب و دادن برگه و امضا گرفتن از اون. اگه سواد 

 .نداشته باشه ازش اثر انگشت می گیرند

 .مخاطب اون کسی است که اسمش تو برگه نوشته شده



31- 

ند. خونه ها پالک ندارند. از یه کوچه یه دفعه ابالغ تو شهرهای کوچیک خیلی سخته چون کوچه ها اسم ندار

سر از یه خیابون در می یاره. خالصه تو شهر کوچیک باید آشنا باشی وگرنه واسه اینکه ابالغ نکنی به 

خصوص ابالغیه های کیفری را که ابالغ شدنش تبعات داره برای ابالغ شونده. تبعات ابالغ االن دقیق یادم 

 .رایط قابل واخواهی نبودن رای کیفری ابالغ واقعی به مخاطب استنیست فقط یادمه یکی از ش

31- 

کسی که تو دادگاه شکایت می کنه اگه پرونده اش کیفری باشه بهش می گت شاکی اگه پرونده اش حقوقی 

 .باشه بهش می گن خواهان

31- 

متهم . اگه کسی که ازش شکایت می کنن بهش می گن مشتکی عنه وقتی تفهیم اتهام بشه بهش می گن 

 .پرونده حقوقی باشه بهش می گن خوانده

اگه تو دادگاه کیفری یا دادسرا  .پس اگه تو دادگاه حقوقی کار می کنید با خواهان و خوانده سر و کار دارید

 .کار می کنید با شاکی و متهم سر و کار دارید

37- 

یه زمانی برای اعتراض قانون  اجرای حکم یعنی اجرا کردن هر آنچه در حکم اومده. قاضی حکم می ده.

مشخص کرده اون زمان که بگذره می گن حکم قطعی شده. متصدی حکم را تایپ می کنه. و می ره برای 

 .مرحله اجرای حکم

36- 

اجرای احکام کیفری یه واحد جداست. اجرای احکام حقوقی یه کارمنده که توی دفتر دادگاه حقوقی کار می 

 .کنه

 .حقوقی باشید یا کیفری فرقی نمی کنه. باید حکم قاضی را اجرا کنید شما مامور اجرای احکام

از اجرای حقوقی شروع می کنم. قاضی حکم داده مبلغ هزار تومان به خواهان پرداخت بشه. یا به عبارتی 

 .خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ هزار تومان در حق خواهان

با زبون خوش حکم دادگاه را اجرا کن. اگه نیومد به خواهان اول به خوانده ابالغیه می دی محکوم شدی بیا 

ابالغ می کنی که بیاد اگه مال و اموالی از طرف سراغ داره معرفی کنه که مامور اجرا اون مال را توقیف کنه 

 .و بفروشه از طریق مزایده و پولش را بده خواهان. خواهان می تونه همون مال را هم به جای طلبش ورداره

واهان مالی از خوانده سراغ نداشت مامور اجرا نامه می زنه به سرپرست شعب بانک ها که اگه حسابی اگه خ

از این آدم با این شماره ملی سراغ دارید مسدودش کنید و اینقدر پول بردارید بریزید به حساب دادگستری. 

مراحل  .ات مزایده را برگزار کنهخالصه کار مامور اجرا نامه نگاریه. بعد اگه مالی به دست اومد باید تشریف

مزایده در قانون اجرای احکام مدنی اومده. اجرای حکم آخرین مرحله است. طرف اومده شکایت کرده که به 

 .حقش برسه مامور اجرا به دستور دادگاه حقش را می گیره و بهش می ده

33- 

 .خوب برگردیم دوباره به مامور اجرا



 .اجرائیات کار می کنن. یه قاضی اجرای احکام بر کارشون نظارت می کنهکارمندان اجرای کیفری تو قسمت 

کارمند اجرای احکام حقوقی زیر نظر قاضی صادر کننده رای عمل می کنه ولی اجرای کیفری قاضی صادر 

 .کننده رای با قاضی اجرا کننده رای فرق می کنه

 -کردن . )قصاص عضو و قصاص نفس رای کیفری شامل زندانی کردن. محکومیت مالی. شالق زدن. قصاص

 .اعدان( و حتی حکم آزادی می شه

مثال شما تشریف می بری زندان دست و پای زندانی را سربازها می بندن و شما رای قاضی و اجرائیه را می 

این یه مثال ساده برای اجرای حکم قصاص عضو  .خونی. پزشک قانونی اسید را می ریزه تو چشم محکوم

است. البته گفتنش ساده است. شما این حکم را اجرا کردی. گرچه فقط اونجا حضور داشتی و چشم با اسید 

 .چند تا برگه را خوندی. برای همین اجرا فقط مرد می خواستند

33- 

 .کارمندای اجرا احکام همیشه و بدون هیچ شرطی اضافه حقوق می گیرند. چون کارشون خیلی سخته

 .م دریافتی استاضافه حقوق یک بیستم الی یک ده

33- 

حقوق دریافتی با حقوقی که تو حکم می زنن فرق می کنه. اگه سه میلیون تومان حکمتون باشه دو میلیون 

 .تومان دریافتی تونه. بدون اینکه وام گرفته باشید. سر این قضیه بحث نکنید می رید سر کار می فهمید

32- 

اع مالیات پلکانی را خواندید. اینجا ظالمانه ترین نوعشه. مالیات به صورت پلکانی حساب می شه. تو مالیه انو

شما یا کمتر از پنج میلیون حقوق می گیرید که معاف از مالیاتید یا بیشتر از پنج میلیون حقوق می گیرید 

درصد مالیات برداشته می شه. )میزان مالیات دا دقیق یادم نیست(سر این قضیه هم  x که از کل حقوقتون

چون قانون مجلسه و بودجه ساالنه. می تونید برید بودجه امسال را بخونید. من که خوندم چیزی چونه نزنید 

بعضی چیرا قانونه بعضی چیزا رویه است. تغییر قانون راحت تر از  .نفهمیدم ولی این جوری اجرا می شه

 .تغییر رویه است

31- 

برای جلوگیری از فساد مالی خیلی بهشون می  کارمندای امور مالی بیشترین حقوق و بیشترین مزایا را دارند.

 .رسند. و مراجعه کنندگانشون هم فقط کارمندا و قاضی هان. خوش به حالشون

************************************** 

 وظایف متصدی به زبان ساده

 .متصدی امور دفتر کارهای دفتر دادگاه یا دادسرا را انجام می دهد

شاکی یا خواهان می گیرد. بررسی می کند که مدارک صحیح باشد )جعلی نباشد(  مدارک و مستندات را از

و کامل باشد. پرونده را پیش قاضی می برد. قاضی دستور ثبت پرونده را می دهد. ثبت پرونده یعنی وارد 

بعد قاضی دستورات مختلفی در مورد هر پرونده می دهد که  . cmsکردن اطالعات پرونده در سیستم 

امور دفتری باید انجام دهد. متصدی امور دفتری کارمند قاضی حساب می شود. دادگاه ها به  متصدی

شعبات مختلف تقسیم می شوند. دادگاه های بخش معموال یک یا دو شعبه دارند. دادگاه های شهرستان 



یا بیشتر شعبات زیادی دارند. هر شعبه حداقل یک قاضی و یک متصدی دارد. اگر تعداد متصدی ها دو نفر 

باشند یکی از آن ها به سمت مدیر دفتری انتخاب می شود. شعبات حقوقی را از شماره یک الی آخر شماره 

گذاری می کنند ولی شعبات کیفری را از شماره صد و یک شروع می شوند. اکثر افراد در همون سمتی که 

نیرو گرفتن. مگه اینکه قبول شدند منصوب می شوند به خصوص شهرهای کوچیک که براساس نیازشون 

 .طرف خیلی شوت باشه و هیچی از دادگستری ندونه که می فرستنش چند سال یه جای آروم تا پخته بشه

 

 parsine.com/000asz : لینک کوتاه

 حکم شرعی چیست؟ -1

 .جواب : قانونگذاری صادره از خدای متعال برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها است

 تقلید در احکام چیست؟ -7

 .جواب : عمل کردن به دستور مجتهد است

 چه کسی باید تقلید کند؟ -6

 .جواب : کسی که نه مجتهد است و نه محتاط )مقلّد( باید تقلید کند

 از چه کسی باید تقلید کرد؟ -3

شیعه تقلید کرد که جواب : از مجتهد جامع الشرائط باید تقلید نمود یعنی مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، 

 حریص

به دنیا نباشد و از مجتهد های دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم دوازده امامی، حالل زاده، زنده و 

 عادل باشد ؛

 .و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تخدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر و داناتر باشد

 در چه چیز باید تقلید نمود؟ -3

 .اب : فقط باید در احکام فرعی فقهی تقلید نمود، یعنی تقلید تنها در مورد احکام دین استجو

 مسائلی که انسان غالباً به آن احتیاج دارد حکمش چیست؟ -3

 .جواب : واجب است که یاد بگیرد

 کسی که خود را مجتهد عادل و جام عالشرایط فتوا نم یبیند قضاوت او چه حکمی دارد؟ -2

 .حرام استجواب : 

 احکام بر چند قسم تقسیم می شود؟ -1

 قسم 3جواب : 

 واجب : حکمی است که حتماً باید آن را انجام داد و ترک آن گناه است. به طور خالصه ، واجب عبارت – 1



 .است از آنچه که ترک آن جایز نیست مثل وجوب نماز و روزه

 ر است و موجب رضای خدا و صالح خود انسان ومستحب : کاری است که انجام دادن آن پسندیده و بهت 7-

 موجب ثواب آخرتی می شود. بطور خالصه مستحب )مندوب( عبارت است از آنچه که فعل آن برتری دارد

 مثل سالم کردن

 حرام: کاری است که نباید آن را انجام داد و انجام آن گناه و موجب عذاب آخرتی می شود . بطور خالصه 6-

 ز آنچه که فعل آن جایز نیست. مثل شراب خوردن و دروغ گفتنحرام عبارت است ا

 مکروه : کاری است که ترک آن بهتر است و به جا آوردن آن عذاب آخرتی ندارد. به طور خالصه ، مکروه 3

 عبارت است از آنچه که ترک آن برتری دارد مثل نماز خواندن در مکانی که عکس باشد و اگر مهریه

 .باشد مکروه استبیشتر از مهر السنه 

 مباح : کاری که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده انسان دارد. به 3-

 طور خالصه، مباح )اباحه( عبارت است از آنچه که فعل یا ترک آن جایز و برابر است مثل خوردن و

 آشامیدن

 واجب عینی و واجب کفایی چیست؟ -1

نی واجبی است که از همه مکلّفین، الزاماً خواسته شده و اگر بعضی آن را انجام دهند جواب : واجب عی

 وجوب از

گردن دیگران ساقط نمی شود، مثل نماز و روزه واجب کفایی، واجبی است که اگر بعضی آن را انجام دهند 

 وجوب از

 دیگران ساقط می شود، مثل کفن و دفن

 را شناخت؟ از چه راه م یتوان مجتهد و اعلم -11

 : جواب : از سه راه می توان مجتهد و اعلم را شناخت

 .خود انسان یقین کند 1-

 دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند تصدیق کنند به شرط آن که دو نفر عالم 7-

 .عادل با گفته آنها مخالفت نکنند

 .را تشخیص دهند اطمینان حاصل گردداز گفته اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم  6-

 فتوی چیست؟ -11

جواب : گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظری قطعی و خالی از احتیاط دارد، به این بیان مجتهد 

اصطالحا می گویند. به عبارت دیگر، فتوی آن است که مجتهد حکم را به طور کلی بیان کند مثالً مجتهد 

 « فتوی» حکم کند 

 .ه واجب دارد روزه مستحبی او باطل استکسی که روز



 از چه راه می توان فتوی یعنی دستور مجتهد را به دست آورد؟ -17

 : جواب : به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد از چهار راه زیر ممکن است

 شنیدن از خود مجتهد 1-

 .شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند 7-

 .که مورد اطمینان و راستگو است شنیدن از کسی 6-

 .دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد 3-

 احتیاط واجب چیست؟ -16

جواب : گاهی مجتهد در بیان حکم شرعی فتوا نمی دهد و نظر قطعی ابراز نمی کند بلکه از ابتدا وظیفه 

 مکلّف را

به صورت احتیاط بیان می کند، به این احتیاط « احتیاط واجب » انسان آن را پیدا می گویند. مثل مالی که 

 اصطالحاً

می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود ، احتیاط واجب آن است که از 

 طرف

 .صاحبش صدقه بدهد

 احتیاط مستحب چیست؟ -13

 ر قطعی را ابراز می کند یعنی فتوی می دهد و سپس احتیاطجواب :گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظ

می کند، به این احتیاط که بعد از فتوی بیان شده « احتیاط مستحب » می گویند. مثالً اگر ظرف نجس 

 است اصطالحاً

 .را یک مرتبه در آب کُر بشویند پاک است اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند

 از دنیا رفته می توان تقلید کرد؟آیا از مجتهدی که  -13

 (تقلید ابتدایی، خیر )وقتی انسان می خواهد تازه تقلید کند -1جواب : 

 اگر انسان در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همه 7-

 .مسائل از او تقلید کند

بت شود که مجته د دیگر ی اَعلَم است و یا اصالً تقلیدش اگر شخصی از مجتهدی تقلید کند و برایش ثا -13

اشتباه بوده و از آن سه راه که در رساله ها برای شناخت اَعلَم هست نبوده باشد آیا می توان به مجتهد اَعلَم 

 برگردد؟

 جواب : واجب است به مجتهد اَعلَم یا محتمل االعلمیه رجوع نماید علی االحوط

 مالش را بدون تقلید انجام دهد اعمال او صحیح است یا خیر؟اگر مکلف مدتی اع -12

 : جواب : در صورتی اعمال او صحیح است که



 .بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است 1-

یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعالً باید از او تقلید  7-

 .کند مطابق باشد

 آب مضاف چیست؟ -11

جواب : آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گالب، آب انگور، یا با چیزی مخلوط باشد ، 

 مثل

 .آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند

 آب مطلق چیست؟ -11

د یعنی توده مردم بگویند آب است حقیقتاً، و آب جواب : آبی است که نام آب به طور مطلق بر آن صادق باش

 را

 .نشود از آن نفی کرد

 آب مطلق بر چند قسم تقسیم می شود؟ -71

 چاه آب -3 باران آب – 3آب جاری  -6آب قلیل  -7آب کُر  -1جواب : پنج قسم : 

 آب کُر چیست و وزن آن چقدر است؟ -71

پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن جواب : مقدار آبی است که اگر ظرفی که درازا و 

 ظرف

 . را پرکند

 کُر بودن آب از چند راه ثابت می شود؟ -77

 .دو مرد عادل خبر دهند -7خود انسان یقین کند.  -1جواب : از دو راه ثابت می شود : 

 آب قلیل چیست؟ -76

 آب آفتابهجواب : آبی است که از زمین نجوشد و از کُر کمتر باشد، مثل 

 آب جاری چیست؟ -73

 جواب : آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مثل آب چشمه و قنات

 نجاسات چند تا است؟ -73

 : جواب : یازده تا است

 عرق – 11 فقّاع – 11شراب  -1کافر  -1خوک  -2سگ  -3خون  -3مردار  -3منی  -6غائط  -7بول  1-



 شتر

 نجاست خوار

 یوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چه حکمی دارد؟فضله ح -73

 .جواب : پاک است

 اگر ماهی در آب بمیرد حکمش چیست؟ -72

 .جواب : پاک است چون خون جهنده ندارد

 نجاست هر چیز از چند راه ثابت می شود؟ -71

 : جواب : از سه راه ثابت می شود

اگر گمان داشته باشیم چیزی نجس است الزم نیست از خود انسان یقین کند که چیزی نجس است، و  1-

 آن اجتناب نماید. مثل غذا خوردن در قهوه خانه و مهمان خانه ها

 کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است. مثل همسر انسان یا نوکر 7-

حتیاط واجب باید دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید بنا بر ا 6-

 .اجتناب کرد

 اگر انسان به چیز نجسی شک دارد پاک شده یا نه حکمش چیست؟ -71

 .جواب : نجس است

 اگر انسان به چیز پاک شک کند نجس شده یا نه حکمش چیست؟ -61

 .جواب :پاک است

 مطهرات )پاک کننده ها( چند تا است؟ -61

 : جواب :ده تا است

 -1برطرف شدن عین نجاست  -1تبعیت  -2اسالم  -3انتقال  -3استحاله  -3آفتاب  -6زمین  -7آب  1-

 استبراء

 مسلمان شدن غائب – 11حیوان نجاست خوار 

 آب با چند شرط چیز نجس را پاک می کند؟ -67

 جواب : با چهار شرط

ن به وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاعف نشود و بو یا رنگ یا مزه آ -6پاک باشد  -7مطلق باشد  1-

 واسطه

 .بعد از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد -3عین نجاست تغییر نکند 



 زمین با چند شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند؟ -66

 جواب : با سه شرط

اگر عین نجاست مثل خون و بول، یا متنجس مثل گلی که  -6زمین خشک باشد  -7زمین پاک باشد  1-

 نجس

 .و ته کفش باشد به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شودشده در کف پا 

 انسان برای پاک شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟ -63

 قدم یا بیشتر 13جواب : 

 استحاله چیست؟ -63

 گویندجواب : اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می شود و می 

استحاله شده است )تغییر حالت داده است( مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در 

 نمکزار فرو

رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی 

 .شود

 شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است؟ -63

 : جواب : سیزده چیز است

ظرف آب وضو مباح باش د  -3آب وضو مباح باشد  -6آب وضو مطلق باشد  -7آب وضو پاک باشد  1-

 )غصبی

وقت  -2اعضاء وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد  -3ظرف آب وضو طال و نقره نباشد  -3نباشد( 

 برای وضو

 هم سر پشت را وضو کارهای – 11به ترتیب وضو بگیرد  -1به قصد قربت وضو بگیرد  -1و نماز کافی باشد 

 انجام

 وضو اعضاء در – 16 باشد نداشته ضرری او برای آب استعمال – 17 ندهد وضو را او دیگری – 11دهد 

 از مانعی

 .رسیدن آب نباشد

 کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ -62

 .جواب : باید وضو بگیرد

 ته یا نه حکمش چیست؟اگر انسان در بین نماز شک کند وضو گرف -61

 .جواب : نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز بخواند



 اگر انسان بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ -61

 .جواب : نماز او صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد

 ده حکمش چیست؟اگر انسان شک کند که قبل یا بعد از نماز وضوی او باطل ش -31

 .جواب : نمازی که خوانده صحیح است

 برای چند چیز وضو گرفتن واجب است؟ -31

 جواب : شش چیز

 برای نماز های واجب غیر از نماز میت 1-

 .برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثالً بول کرده باشد 7-

 برای طواف واجب خانه کعبه 6-

 .اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد 3-

 .اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند 3-

 .برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده باشد باید وضو بگیرد 3-

 چند چیز وضو را باطل می کند؟ -37

 : جواب : هفت چیز

خوابی که به واسطه آن چشم  -3از مخرج غائط خارج می شود  باد معده و روده که -6غائط  -7بول  1-

 نبیند و

چیزهایی که عقل را از بین می  -3گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود 

 برد ، مانند

 کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت -2استحاضه زنان  -3دیوانگی و مستی و بیهوشی 

 چیست؟ جبیره -36

 .جواب : چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند

 غسلهای واجب چند تا است؟ -33

 : جواب : هفت تا است

 2غسل میت  -3غسل مس میت  -3غسل استحاضه  -3غسل نفاس  -6غسل حیض  -7غسل جنابت  1- –

 .اینها واجب می شودغسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند 

 غسل بر چند نوع است؟ -33

 : جواب : دو نوع است



غسل ترتیبی، انسان در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، سر و گردن، بعد طرف راست بعد طرف چپ  1-

 بدن

 را بشوید؛ و اگر انسان عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل

 .اطل استاو ب

غسل ارتماسی، در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر  7-

 آب

 .رود غسل او صحیح است و احتیاط واجب آن است که یک دفعه زیر آب رود

 سجده های واجب قرآن چند سوره است؟ -33

 : جواب : چهار سوره است

 (قرآن )الم تنزیل 67سوره  1-

 (قرآن )حم سجده 31سوره  7-

 (قرآن )النجم 36سوره  6-

 (قرآن )اقراء یا علق 13سوره  3-

 اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه حکمش چیست؟ -32

 .جواب : باید غسل کند

 اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟ -31

 .جواب : الزم نیست دوباره غسل کند

 حنوط چیست؟ -31

 جواب : مالیدن کافور به پیشانی، کف دس تها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای میت

 نماز میت چند تکبیر دارد؟ -31

 جواب : پنج تکبیر

همان طور که رهبر جامعه نسبت به مردم مسئولیت هایی دارد، مردم نیز در برابر رهبری وظایفی دارند که 

شناخت آنها، بار دیگر به سراغ آیات قرآن کریم می رویم تا برخی از این  باید به انجام آنها قیام کنند. برای

 :وظایف را به دست آوریم

مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات حکومت اسالمی باشند.)سوره .1

 (11طه،آیه

ان خدا و مردم، از خود استقامت و برای اجرای قوانین اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمن.2

پایداری نشان دهند. زیرا با تشکیل حکومت اسالمی، منافع ظالمان و مستکبران به خطر می افتد و آنان با 



تمام امکانات و ابزارهایی که دارند، می کوشند که مردم را دچار سختی و مشکالت کنند تا باالخره دست از 

 (117آیهحق طلبی خود بردارند.)سوره هود، 

وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت های ستمگر نتوانند در .3

 .کشور اسالمی نفوذ کنند و عزت و استقالل جامعه را به خطر اندازند

را  خود را برای مقابله با ظالمان و مستکبران آماده کنند به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمین اسالمی.4

 .در سر نپرورانند

آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند تا بتوانند در شرایط پیچیده ای که قدرت های ظالم .5

 .در دنیا ایجاد می کنند، تصمیمات صحیح بگیرند و درست عمل کنند

 .خیرخواه و نصیحت گر و یاری دهنده رهبر باشند.6

را با روش های درست و تاثیر گذار انجام دهند و مانع گسترش بدی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر .7

 .ها و زشتی ها و کم رنگ شدن خوبی ها و نیکی ها گردند

 .در جهت آبادانی کشور بکوشند.8

 .در حفظ اموال عمومی تالش کنند.9

 .منافع کلّ جامعه و نظام اسالمی را بر منافع فردی خود ترجیح دهند.10

 مردم حق و مردم بر رهبر حق است، کرده واجب خدا که حقّی ترین بزرگ …»مایند: امام علی)ع( می فر

 الفت و دوستی سبب را آن و کرده واجب هم به نسبت دو این از یک هر بر خداوند که حقوقی است، رهبر بر

 ن قرار داده است، مردم جز به صالح حاکمان، اصالح نپذیرند و حاکمان جز بهدینشا ارجمندی و آنان

پایداری مردم، نیکو نگردند، پس هنگامی که مردم، وظیفه خود را نسبت به حاکم انجام دادند و حاکم نیز 

 «.حق آنان را ادا کرد، حق در میان جامعه ارزشمند می شود

داراالسالم را بر عهده می گیرد، به واسطه بهره مندی از      فقیه جامع الشرایط که در عصر غیبت، سرپرستی

مردم ساخته و حکمش را نافذ کرده است، وظایف خاصی به شرح ذیل در      صفاتی که او را منتخب شرایط و

   :مقابل مردم دارد

( رعایت ساده 6انصاف؛      ( ظلم ستیزی و رعایت عدل و7( کوشش در جهت تأمین دنیا و عقبای مردم؛ 1  

( نظارت بر عملکرد قوای تشکیل دهنده 3؛ پذیری     ( سعة صدر و انتقاد3( خوش رویی و گذشت؛ 3زیستی؛ 

تواضع و  (1( نگهبانی و حراست از دین مردم؛ 1مال و عرض مردم؛      نگهبانی از جان، (2نظام اسالمی؛ 

  …احترام به افکار عمومی، و (12( مشورت با صاحب نظران 11داشتن با مردم؛      ( ارتباط11فروتنی؛ 



 : فطر به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ایگزیده ای از خطبه های نماز عید 

برگزار شد، ضمن  (های نماز عید سعید فطر که در مصالی امام خمینی)ره رهبر انقالب اسالمی در خطبه

تبریک عید سعید فطر فرمودند: راهپیمایی روز قدس یک پدیده منحصر بفردی در جمهوری اسالمی بود و 

ر اغلب شهرهای کشور پرشورتر و از لحاظ کمیت از سال گذشته امسال از همیشه برجسته تر بود. امسال د

بیشتر بود. این ملت بیدار است و خسته نیست. ایشان گفتند: توطئه دشمن، فشار اقتصادی به توده ملت 

 .ایران است برای اینکه مردم را خسته و ناامید کند

اند خودشان  گویند این ملت خسته ن میای فرمودند: کسانی که به تبع تبلیغات دشمنا اهلل خامنه حضرت آیت

 .خسته و بی نشاط هستند

های نماز عید سعید فطر که در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شد،  ای در خطبه حضرت آیت اهلل خامنه

ضمن تبریک عید سعید فطر اظهار کردند: ملت ایران هر سال در ماه رمضان امتیازات بیشتری را بدست 

کنیم، پیشرفت معنویت را بیشتر در میان مردم  اش مقایسه می ال را با سال گذشتهآورد و وقتی هرس می

 .کنیم مشاهده می

های قدر همراه با اجتماع عظیم مردم در نقاط مختلف  ایشان افزودند: اوج درخشندگی ماه رمضان در شب

 .کشور بود

فردی در جمهوری اسالمی بود و رهبر معظم انقالب تاکید کردند: راهپیمایی روز قدس یک پدیده منحصر ب

امسال از همیشه برجسته تر بود. امسال در اغلب شهرهای کشور پرشورتر و از لحاظ کمیت از سال گذشته 

 .بیشتر بود. این ملت بیدار است و خسته نیست

ه اند خودشان خست گویند این ملت خسته آیت اهلل خامنه ای فرمودند: کسانی که به تبع تبلیغات دشمنان می

 .و بی نشاط هستند

رهبرمعظم انقالب ادامه دادند: روز قدس امسال در میان ملت های دیگر هم رونق و شکوفایی بیشتری داشت 

دارند و این به معنای  ها در کشورهای مختلف روز قدس را گرامی می داد ملت تر بود و نشان می و گسترده

 .مسلمان با ملت ایران یکی شده استگیری ملت های  آنست که علیرغم تبلیغات دشمنان، جهت

ایشان با بیان اینکه امروز قدرت های شیطانی از قدرت و استقالل ملت ایران نگران هستند، گفت: این 

 .خورند دهند و همیشه هم شکست می ها همیشه تالش خود را علیه مردم ایران انجام می قدرت

اعالم کرد ما در منطقه غرب آسیا هفت تریلیون  اهلل خامنه ای فرمودند: رئیس جمهور آمریکا حضرت آیت

 .دالر پول خرج کرده ایم و چیزی بدست نیاوردیم

رهبرمعظم انقالب تاکید کردند: آمریکا در منطقه شکست خورده است. شیطان بزرگ با آن همه تالش 

یزی عایدشان های شیطانی پول خرج کنند چ نتوانسته است به مقصود خود برسد و بعد از این هم اگر قدرت

 .شود نمی

 .ایشان گفتند: توطئه دشمن، فشار اقتصادی به توده ملت ایران است برای اینکه مردم را خسته و ناامید کند

ای فرمودند: یک کانون مرکزی برای رسیدگی به این امور با حضور روسای قوه تشکیل شده  آیت اهلل خامنه

 .بگیرد تا مساله اقتصاد را دنبال کند و تصمیمات قاطع



رهبر معظم انقالب با بیان اینکه مردم هم در این زمینه وظایفی دارند، گفتند: توده مردم باید مساله پرهیز 

 ..اسراف را مورد توجه قرار دهند

 ی مبارزه با فساد باید به صورت جدی دنبال شود ای: مساله اهلل خامنه حضرت آیت

 :های پس از نماز عید فطر رهبر انقالب در خطبه

 .هایی که میخواهند از معنویت دورشان کنند، ایستاده است ملت ایران به رغم سیاست

 .های مسلمان با ملت ایران بیشتر شده است نزدیکی ملت

تریلون دالر پول خرج کرده است و چیزی دستمان نیامد؛ این به  2دولت آمریکا اعالم کرد در منطقه 

 .معنی شکست آمریکا در منطقه است

 .ی دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران که آنها را ناامید کند وز توطئهامر

 .دولت مشکالت اقتصادی را قدم به قدم دنبال کند و با جدیت دنبال شود

 مردم باید مسائله اسراف را مورد توجه قرار دهند

 ولخرجی در اموری که نیاز نیست، کنار بگذارند

 .ر کشور زیاد است و باید این نقدینگی به سمت تولید پیش رودامروز نقدینگی د

 .کسانی که تجارت با خارج از کشور دارند، اجناسی که در کشور تولید میشود را وارد نکنند

 .ها را ترک کنند کسانی که عادت به سفرهای خارجی دارند، این عادت

 .ی مبارزه با فساد باید به صورت جدی دنبال شود مساله

کنند؛ این گناه کبیره  برخی امروز در فضای مجازی اقدام توهین به یکدیگر و تهمت زدن به یکدیگر می

 .است

 .ها در مطبوعات و رسانه ها تکرار نکنند های تبلیغاتی دشمن را بعضی حرف

 !!کلیه امور برا فتوا

 !!جزئی امور هم حکم

 

 کنن عمل بهش باید مقلدینش فقط رو مجتهد یه فتوای



 باشه متفاوت ، یکسان موضع یه درباره مجتهد چندتا فتوای میتونه 

 

 اسالمی حاکم معموال رو حکم

 تقلید مراجع سایر حتی! میشه واجب همه بر بهش عمل و میدن...  و فقیه ولی

 

 روز عید فطر

 دیدار رهبر و مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی

ا امروز خیال میکنن با ایجاد رابطه دیپلماسی چند کشور با رژیم رژیم صهیونیستی ماندگار نیست امریکایی ه

 با صهیونیستی رژیم مشکل.  است رژیم این بودن نامشروع٬صهیونیستی مشکل این رژیم حل میشود مشکل 

این رژیم که بر پایه باطل بنا شده به همت کشورهای  شک بدون نیست شدنی حل هم سفارت انتقال

 را فلسطین کشور حکومت نظام باید فلسطین مردم٬. مثل هنه کشورهای آزاد دنیا  اسالمی نابود خواهد شد

 در کار ابن و است جعلی رژیم این شدن نابود رها همان این و نیست این جز فلسطین حل راه کنند معین

 12/16/73.ام خواهد شد انج دور چندان نه آینده

 

بیدار و آماده است و خسته نیست کسانی که تبلیغ  ملت ما�� خطبه های نماز جمعه امروز توسط رهبر 

 :های نماز عید فطر رهبر انقالب، صبح امروز در خطبه�� اند  میکنند ملت خسته است، خودشان خسته

ی اطاعت  وسیله ی بین مؤمنین قرار داده است که به را میدان مسابقه رمضان _ماه#خدای متعال  ��

د. هر سال در این مسابقه بحمداهلل ملت ما امتیازات بیشتری به دست خداوند به رضای الهی نزدیک بشون

های قبل از آن، پیشرفت در معنویت و در کارهای  کنیم هر سال را با سال وقتی مقایسه می �� .آورند می

بینیم. بنده امسال تحقیق کردم، کسب  نیک و اعمال مقرب انسان به خدای متعال را در میان مردم بیشتر می

تر بوده  تر و گیراتر و پرجمعیت ها گرم ی سال ع کردم، مجالس دعا و مناجات و توسل و موعظه از همهاطال

در مساجد افطاری دادن به مردم، سنتی که چند سال است  �� .است؛ این همان میدان مسابقه است

 اندازند و  رها فرش میها، در مسی ها، در کوچه بحمداهلل در بین مردم معمول شده است؛ در مساجد، در خیابان

 مسابقه این در پیشرفت این …کنند های افطاری را بین مردم تقسیم می دهند یا بسته می ساده _افطاری#

فردی است در جمهوری اسالمی و  ی منحصربه که حقیقتاً پدیده قدس _روز#  پیمایی راه گاه آن و است

ماه رمضان، چند ساعت بعد از 76گرم و بعد از شب تر بود. در آفتاب داغ و هوای  امسال از هر سال برجسته

پایان شب و پس از بیداری شب احیا آمدند به میدان. برای ما گزارش کردند که امسال در اغلب شهرهای 

این ملت بیدار و آماده است؛ این  �� .های گذشته بود پیمایان پرشورتر و بیشتر از سال کشور، جمعیت راه



اند، خودشان  کنند که این ملت خسته است، خودشان خسته تبلیغ می ملت خسته نیست. کسانی که

این ملتی که بعد از یک شب احیا، با آن  �� .کنند دهند و قیاس به نفس می اند؛ این را تعمیم می نشاط بی

شوند و آن  ها می ی قشرهای مردم، زن و مرد و پیر و جوان، وارد خیابان هیجان، با آن شور و نشاط، از همه

اندازند، این ملت خسته نیست، ناامید نیست. این ملت، میدان کار را میدان مسابقه  پیمایی را به راه می اهر

 12/6/73روز بحمداهلل بیشتر خواهد شد.  او روزبه معنویت # داند و  می

ر های رهب توصیه ⚠ !ی دشمن عبارت است از فشار اقتصادی امروز توطئه�� بخشی از سخنان امروز رهبر 

ملت  �� :رهبر انقالب، صبح امروز�� انقالب به مردم و مسئوالن برای مقابله با توطئه اقتصادی دشمن 

ی دشمن عبارت  ها را بشناسد. برادران عزیز، خواهران عزیز در سراسر کشور! امروز توطئه ایران باید توطئه

 همه باید در این زمینه  �� .ناامید کنندها را  ی ملت ایران برای اینکه این است از فشار اقتصادی به توده

های  ی دستگاه کنند، هم دولت باید تالش کند و هم ملت تالش کنند؛ دولت یعنی مجموعه تالش #

قوای  مسئوالن# به این امور با حضور  رسیدگی # ی خوبی برای  خوشبختانه یک مجموعه �� .حاکمیتی

ی مردم هم  توده �� .ی اقتصاد را دنبال کنند سئلهی مهم، م گانه تشکیل شده است که این مسئله سه

ها را به  را مورد توجه قرار بدهند. آن کسانی که صاحب نقدینگی هستند، آن اسراف # ی  بایستی مسئله

ها  سمت تولید هدایت بکنند. آن کسانی که دست در کار تجارت و بازرگانی با بیرون این مرزها دارند، این

تواند به  ی کارهایی که در این زمینه می همه .شود وارد نکنند که در داخل تولید می مراقبت کنند؛ جنسی را

اند به سفرهای  کسانی که عادت کرده �� .ها را احصا کنند حرکت اقتصادی مستقل کشور کمک کند، این

ت و خارجی بروند، این عادت را ترک کنند؛ البته غیر سفرهای زیارتی و حج و عتبات که مورد نظر نیس

تفریحی و  خارجی _سفرهای# گذارد و برکاتی هم دارد؛  ای هم بر دوش کشور نمی قدر خرج و هزینه این

وکار را برطرف نموده که کار بسیار  نقل شده است که دولت بخشی از موانع کسب .زائد را کنار بگذارند

هایی که در  جوان �� .طور جدی بایستی دنبال بشود ی مبارزه با فساد به مسئله �� .مناسبی است

های مفیدی دارند، بایستی تشویق  کنند، فرآورده کنند، تالش می اند، دارند کار می کارهای تولیدی فعال

 12/6/73بشوند. 

سالم. عید همگی مبارک. دوستان حواسشون باشه ک چون امروز عید فطر مصادف با روز جمعه بود. و نماز 

 .جمعه برگزار نشدعید هم دو خطبه داشت. پس امروز نماز 

 : خالصه بیانات رهبر معظم انقالب در روز عید فطر

خداوند متعال ماه رمضان را میدان مسابقه ی بین مؤمنین قرار داده برای رسیدن به رضای الهی که _1

 .بحمداهلل هر سال ملت ایران امتیاز بیشتری کسب میکند

 .های نیک در بین مردم رو به افزایش استهر سال نسبت به سالهای قبل پیشرفت در معنویت و کار_2

 .اشاره به سنت پسندیده افطاری دادن که در بین مردم رواج پیدا کرده است_3



اشاره به راهپیمایی روز قدس که پدیده ای منحصر به فرد است در جمهوری اسالمی و امسال از هر سال _4

 .برجسته تر بود

 .ت و میدان کار را میدان مسابقه میدانندملت ایران بیدار و آماده است و خسته نیس_5

 .ملت ایران به رغم سیاست هایی که میخواهد از معنویت دور کند، ایستاده است_6

 .نزدیکی ملت های مسلمان با ملت ایران بیشتر شده است_7

تریلون دالر پول خرج کرده است و چیزی دستشان نیامد؛ این به  2دولت آمریکا اعالم کرد در منطقه _8

 .معنی شکست آمریکا در منطقه است

 .امروز توطئه ی دشمن عبارت است از فشار اقتصا ی به توده ملت ایران که آنها را نا امید کند_9

 .دولت مشکالت اقتصادی را قدم به قدم دنبال کند و با جدیت دنبال شود _10

 .مردم باید مسائله اصراف را مورد توجه قرار دهند_11

 .ی که نیاز نیست را کنار بگذارندولخرجی در امور_12

 .امروز نقدینگی در کشور زیاد است و باید این نقدینگی به سمت تولید پیش رود_13

 .کسانی که تجارت با خارج از کشور دارند، اجناسی که در کشور تولید میشود را وارد نکنند_14

 .دکسانی که عادت به سفر های خارجی دادند، این عادت ها را ترک کنن_15

 .مساله ی مبارزه با فساد باید به صورت جدی دنبال شود_16

برخی امروز در فضای مجازی اقدام توهین به یکدیگر و تهمت زدن به یکدیگر میکنند؛ این گناه کبیره _17

 .است

 .حرف های تبلیغاتی دشمن را بعضی ها در مطبوعات و رسانه ها تکرار نکنند_18

 ج( صلواتتعجیل در ظهور آقا امام زمان)ع

 

روسای سه قوه و کارگزاران نظام .  . دیدار دانشجویان با رهبری . شاعران . استادان دانشگاهها و پژوهشگران

 سخنرانی عید فطر . خرداد 13سخنرانی در حرم امام خمینی در 



 همه چیز درباره قوه قضاییه 

 قوه قضاییه چیست؟ ⇐

و   و اجتماعی  فردی  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  ای  قوه  قضاییه  قانون اساسی قوه 133براساس اصل 

 عدالت است.  به  بخشیدن  تحقق  مسئول

 وظایف قوه قضاییه چیست؟ ⇐

 قانون اساسی، وظایف قوه قضاییه عبارتند از: 133براساس اصل 

و اخذ   خصوماتو رفع   دعاوی  و فصل  ، حل ، شکایات ، تعدیات در مورد تظلمات  و صدور حکم  رسیدگی - 1

 کند.  می  معین  قانون  ، که از امور حسبیه  قسمت  در آن  الزم  و اقدام  تصمیم

 . مشروع  و آزادی های  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احیای - 7

 . قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت - 6

 . اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و تعزیر مجرمین  و مجازات  و تعقیب  جرم  کشف - 3

 . مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  اقدام - 3

 رئیس قوه قضاییه كیست و چگونه و براي چه مدت انتخاب می شود؟ ⇐

و   و اداری  امور قضایی  در کلیه  قضاییه  قوه  های  مسئولیت  منظور انجام  قانون اساسی، به 132براساس اصل 

  به  سال  پنج  مدت  و مدیر و مدبر را برای  امور قضایی  به  و آگاه  نفر مجتهد عادل  یک  رهبری  مقام  یاجرای

 است.  قضاییه  قوه  مقام  عالی ترین  نماید که  می  تعیین  قضاییه  قوه  رییس  عنوان

 وظایف رییس قوه قضاییه چیست؟ ⇐

 از:عبارت است   قضاییه  قوه  رییس  رییس  وظایف

. )براساس اصل  و ششم  یکصد و پنجاه  اصل  های  مسئولیت  تناسب  به  در دادگستری  الزم  ایجاد تشکیالت - 1

 قانون اساسی( 131

 قانون اساسی( 131. )براساس اصل  اسالمی  با جمهوری  متناسب  قضایی  لوایح  تهیه - 7



  و ترفیع آنان  مشاغل  و تعیین  ماموریت  ا و تغییر محلآنه  و نصب  و عزل  و شایسته  عادل  قضات  استخدام - 6

قانون  133قانون اساسی(. به موجب اصل  131قانون. )براساس اصل   ، طبق و مانند اینها از امور اداری

توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با  اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی

 کشور و دادستان کل.  عالی  دیوان قضائیه پس از مشورت با رئیس   قوه  تصمیم رئیس

سال.   عالی کشور برای مدت پنج کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان  عالی  دیوان نصب رئیس  -3

 اساسی(  قانون 131)براساس اصل 

 اساسی( قانون   131جمهور )براساس اصل   پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس-3

 (اساسی  قانون 131 کشور )براساس اصل  عالی   تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان-3

 اساسی( قانون  126باشد. )براساس اصل   قوه قضائیه می  دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس-2

 اساسی( قانون  123 قضائیه است. )براساس اصل   قوه کشور زیرنظر رئیس   سازمان بازرسی کل-1

 چیست؟ قضائیه  قوه ریاست براي مالز شرایط  ⇐

 اساسی، باید دارای شرایط ذیل باشد:  قانون  و هفتم  ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه

 مجتهد عادل باشد.-1

 آگاه به امور قضائی باشد. -7

 مدیر و مدبر باشد.-6

 دادگستري چیست؟ ⇐

ها و   دادگاه  . تشکیل است  ، دادگستری کایاتو ش  تظلمات  قانون اساسی، مرجع رسمی 131براساس اصل 

 . است  قانون  حکم  آنها منوط به  صالحیت  تعیین

 وزیر دادگستري كیست، چگونه انتخاب می شود و چه وظایفی دارد؟ ⇐

  با قوه  قضاییه  روابط قوه  به  مربوطه  مسایل  کلیه  مسئولیت  قانون اساسی، وزیر دادگستری 131براساس اصل 

  جمهور پیشنهاد می  رییس  به  قضاییه  قوه  رییس  که  کسانی  دارد و از میان  را بر عهده  مقننه  و قوه  جریهم

غیر   استخدامی  و نیز اختیارات  و اداری  مالی  تام  تواند اختیارات  می  قضاییه  قوه  گردد. رییس  می  کند انتخاب

  و وظایفی  اختیارات  همان  دارای  وزیر دادگستری  صورت  در این کند.  تفویض  وزیر دادگستری  را به  قضات

 شود.  می  بینی  پیش  اجرایی  مقام  عالیترین  عنوان  وزرا به  برای  در قوانین  خواهد بود که



 باالترین مقام هاي دادگاه و دادسراي دیوان عالی كشور چه كسانی هستند؟ ⇐

کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و   عالی  دادسرای دیوان در رأس تشکیالت دادگستری، دادگاه و

 کشور باالترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.  دادستان کل

رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل چگونه و براي چه مدتی انتخاب می شوند و الزم است  ⇐

 شته باشند؟چه ویژگی هایی دا

امور   به  و آگاه  باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  قانون اساسی، رییس 137براساس اصل 

  این  به  سال  پنج  مدت  کشور آنها را برای  عالی  دیوان  قضایت  با مشورت  قضاییه  قوه  باشند و رییس  قضایی

 کند.  می  منصوب  سمت

 ر چیست و چه وظیفه اي دارد؟دیوان عالی كشو ⇐

و   در محاکم  قوانین  صحیح  بر اجرای  منظور نظارت  کشور به  عالی  قانون اساسی، دیوان 131براساس اصل 

  که  ضوابطی  شود بر اساس  می  محول  آن  به  قانون  طبق  که  مسئولیت هایی  و انجام  قضایی  رویه  ایجاد وحدت

 گردد.  می  کند تشکیل  می  نتعیی  قضاییه  قوه  رییس

 دادستان كل كشور كیست و چه وظیفه اي دارد؟ ⇐

 137نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل 

  امور قضایی  به  و آگاه  باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  قانون اساسی آمده است که رییس

  سمت  این  به  سال  پنج  مدت  کشور آنها را برای  عالی  دیوان  قضایت  با مشورت  قضاییه  قوه  باشند و رییس

 کند.  می  منصوب

 137دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل »براساس تعاریف کنونی می دانیم که 

اه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگ

مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، 

مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، 

 سال منصوب می گردد. 3دیوان عالی کشور به مدت پس از مشورت با قضات 

دادستان كل، در رأس دادسراي دیوانعالی كشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفاي وظایف  ⇐

 محوله می پردازد.



تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته 

ی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراین بلکه در سنوات متماد

 «.تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد

 چند نوع محكمه وجود دارد؟ ⇐

ای،  کمه اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محا  به موجب قانون

 دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارتند از:

 کند. عمومی رسیدگی می محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم -الف

 محاکم و دادسراهای نظامی-ب

عمومی و نظامی نیست بلکه به   اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته  فوق در قانون  ذکر دو نوع محکمه

های دیگری  توان تشکیالت الزم یا دادگاه و هشتم می  و اصل یکصد و پنجاه  و نهم و پنجاه   یکصد  موجب اصل

ها و دادسراهای انقالب نیز درکنار سایر تشکیالت   که در حال حاضر دادگاه به موجب قانون ایجاد نمود. چنان

 قضائیه وجود دارد.  قوه

 د؟محاكم مربوط به نظامیان چه ویژگی هایی دار ⇐

اعضای   یا انتظامی  نظامی  خاص  وظایف  مربوط به  جرایم  به  رسیدگی  قانون اساسی، برای 127براساس اصل 

گردد،   می  تشکیل  قانون  مطابق  نظامی  ، محاکم اسالمی  انقالب  پاسداران  و سپاه  ، شهربانی ، ژاندارمری ارتش

  عمومی  شوند در محاکم  مرتکب  ضابط دادگستری  ر مقامد  که  یا جرایمی  آنان  عمومی  جرایم  به  ولی

 شود.  می  رسیدگی

 دادگاه هاي نظامی زیر نظر چه نهادي هستند؟ ⇐

  کشور و مشمول  قضاییه  از قوه  ، بخشی نظامی  های  و دادگاه  قانون اساسی، دادستانی 127براساس اصل 

 هستند.  قوه  این  مربوط به  اصول

 ر محاكمات حاكم است؟چه رویه اي ب ⇐

  به  که  مگر آن  شود و حضور افراد بالمانع است  می  انجام  ، علنی قانون اساسی، محاکمات 133براساس اصل 

دعوا   طرفین  خصوصی  باشد یا در دعاوی  عمومی  یا نظم  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن  ، علنی دادگاه  تشخیص

 شد.نبا  علنی  محاکمه  تقاضا کنند که

 اصل مستند بودن احكام دادگاه ها به چه معنی است؟ ⇐



ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر  قانون اساسی، احکام دادگاه 133براساس اصل 

 اساس آن حکم صادر شده است.

 آیا به استناد قانونی كه بعداً وضع شده، می توان فعل یا ترك فعلی را جرم محسوب كرد؟ ⇐

  است  وضع شده  بعد از آن  که  استناد قانونی  به  فعلی  یا ترک  فعلی  هیچ  قانون اساسی، 131براساس اصل 

 شود.  نمی  محسوب  جرم

 احكام دادگاه ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ ⇐

بر   باشد که  و اصولی  مواد قانون  و مستند به  ها باید مستدل  دادگاه  قانون اساسی، احکام 133براساس اصل 

تواند بدون  . )از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می شود که قاضی نمی است  صادر شده  حکم  آن  اساس

 استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید(

 رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟ ⇐

  و با حضور هیأت  است  علنی  و مطبوعاتی  سیاسی  جرایم  به  قانون اساسی، رسیدگی 131براساس اصل 

  جرم  و تعریف  منصفه  هیأت  ، شرایط، اختیارات انتخاب  گیرد. نحوه  می  صورت  دادگستری  در محاکم  منصفه

 کند.  می  معین  اسالمی  موازین  بر اساس  را قانون  سیاسی

 قاضی الزم است داراي چه صفات و شرایطی باشد؟ ⇐

 شود.  می  معین  قانون  وسیله  به  فقهی  موازین  طبق  و شرایط قاضی  قانون اساسی، صفات 136س اصل براسا

آیا قضات را می توان به طور موقت یا دایمی از كار منفصل كرد و یا محل خدمت یا سمتش را  ⇐

 تغییر داد؟

  جرم  و ثبوت  محاکمه  بدون  است  آن  لشاغ  که  از مقامی  توان  را نمی  قانون اساسی، قاضی 133براساس اصل 

یا   خدمت  او محل  رضای  کرد یا بدون  منفصل  یا دایم  طور موقت  به  است  انفصال  موجب  که  یا تخلفی

  با رییس  از مشورت  پس  قضاییه  قوه  رییس  با تصمیم  جامعه  مصلحت  اقتضای  را تغییر داد مگر به  سمتش

کند   می  تعیین  قانون  که  ضوابط کلی  بر طبق  قضات  ای  دوره  و انتقال  . نقل کل  و دادستان کشور  عالی  دیوان

 گیرد.  می  صورت

 نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟ ⇐

که در آمریکای شمالی،  در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان

تن قاضی فدرال را  شوند یا در سویس، چهارده  مردم انتخاب می  وسیله فدرال به  ثنای محاکمقضات به است



کنند. دیگری روش  مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می کند یا در جمهوری  ی مقننه انتخاب می  قوه

 شوند. نصوب میالقضات م  ی قاضی  دادرسان با نظارت فائقه  که در انگلستان، کلیه انتصاب است. چنان

  قوه  اسالمی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس  جمهوری  در نظام

 136  شود. ) براساس اصل قانون معین می  وسیله قضاییه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به

 اساسی(  قانون

 صدور حكم امتناع كند؟آیا قاضی می تواند از رسیدگی به دعوا و  ⇐

بیابد و   مدونه  هر دعوا را در قوانین  کند حکم  کوشش  است  موظف  قانون اساسی، قاضی 132براساس اصل 

  بهانه  تواند به  را صادر نماید و نمی  قضیه  معتبر، حکم  یا فتاوای  منابع معتبر اسالمی  اگر نیابد با استناد به

 ورزد.  امتناع  دعوا و صدور حکم  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  تعارضیا   یا اجمال  یا نقص  سکوت

 آیا قضات دادگاه ها اختیار خودداري از تصویب نامه ها و آیین نامه هاي دولتی را دارند؟ ⇐

  دولتی  های  نامه  ها و آیین  نامه  تصویب  ها مکلفند از اجرای  دادگاه  قانون اساسی، قضات 121براساس اصل 

  کنند و هر کس  خودداری  است  مجریه  قوه  از حدود اختیارات  یا خارج  اسالمی  و مقررات  با قوانین  مخالف  که

 تقاضا کند.  اداری  عدالت  را از دیوان  مقررات  گونه  این  تواند ابطال  می

 اگر بر اثر حكم قاضی ضرر مادي یا معنوي متوجه كسی شود، چگونه جبران می شود؟ ⇐

  یا در تطبیق  یا در حکم  در موضوع  قاضی  در اثر تفسیر یا اشتباه  قانون اساسی، هر گاه 121براساس اصل 

  اسالمی  موازین  تقصیر، مقصر طبق  گردد، در صورت  کسی  متوجه  یا معنوی  ، ضرر مادی بر مورد خاص  حکم

  اعاده  از متهم  شود، و در هر حال  می  برانج  دولت  وسیله  به  خسارت  صورت  و در غیر این  است  ضامن

 گردد.  می  حیثیت

 دیوان عدالت اداري چیست و چه وظیفه اي دارد و زیر نظر چه كسی اداره می شود؟ ⇐

  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  ، تظلمات شکایات  به  منظور رسیدگی  قانون اساسی، به 126براساس اصل 

زیر نظر  " اداری  عدالت  دیوان"  نام  به  آنها، دیوانی  حقوق  و احقاق  دولتی  های  نامه  نیا واحدها یا آیی  مأمورین

 کند.  می  تعیین  را قانون  دیوان  این  عمل  و نحوه  گردد. حدود اختیارات  می  تأسیس  قضاییه  قوه  رییس

 سازمان بازرسی كل كشور چیست؟ ⇐

  امور و اجرای  جریان  حسن  به  نسبت  قضاییه  قوه  نظارت  حق  سقانون اساسی، بر اسا 123براساس اصل 

  قضاییه  قوه  زیر نظر رییس "کشور  کل  بازرسی  سازمان"  نام  به  سازمانی  اداری  های  در دستگاه  قوانین  صحیح

 کند.  می  تعیین  را قانون  سازمان  این  و وظایف  گردد. حدود اختیارات  می  تشکیل



 

اول: اصل حکومت و والیت در اسالم که حکومت از بدیهیات است و نیازی به  ؟یل قرانی لزوم والیت فقیهدال .1

دلیل ندارد که در ایات مختلف احزاب ، مائده، نور ، انفال والیت پیامبر اکرم و امامان را ثابت می کند.دوم: 

در همه امور می باشد و از انجا که اطالق والیت یعنی اینکه اطاعت از خدا ور سول اکرم به صورت مطلق 

حکومت در جامعه اسالمی از ضروریات است و اختصاص به زمان حضور پیامبر اکرم و امامان معصوم ندارد 

پس والیت مطلق برای حاکم اسالمی در هر دوره ای ثابت می شود. سوم: شرایط حاکم است که باید اسالم و 

د. توانایی و شایستگی جامعه را به درستی داشته باشد، و حکومت و ایمان داشته باشد عادل باشد، وفقیه باش

زمامداری شایسته کسی است که صالحیت علمی و اخالقی و از توانمندیهای الزم برخوردار باشدکه در زمان 

 .ایه والیت و ایه اولی االمر .غیبت بر والیت فقیه تطبیق می کند

هَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ سوره نساء : یَا أَیُّهَا ا 31آیه مبارکه   که کسانى اى –لَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَـّ

 . اطاعت کنید [ اید ، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ] نیز ایمان آورده

ه مردم بتوانند از آنها اطاعت کنند از ظاهر آیه برمی آید که در هر زمان یا رسول و یا اولی األمر وجود دارد ک

و دین خدا را از آنها دریافت نمایند . حال سوال اینجاست که اکنون ولی ظاهر ما چه کسی است ؟ به هر 

حال باید اولی األمر در زمان ما نیز حضور داشته باشند تا والیت خدا را دریافت کنیم . واضح است وقتی ما 

دینمان را از دین شناس بگیریم و او را اولی األمر خود قرار دهیم . چون  در غیبت امام معصوم هستیم باید

باید در هر زمان اولی األمر ظهور داشته باشد تا امکان اطاعت و عملی کردن این آیه برای همگان فراهم 

وَالَّذِینَ کَفَرُوا  ۚ  لُمَاتِ إِلَى النُّورِ سوره مبارکه بقره : اللَّـهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّ 732آیه  . گردد

خداوند  – خَالِدُونَ فِیهَا هُمْ ۚ   النَّارِ أَصْحَابُ ئِکَۚ  أُولَـ ۚ  أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 

[ کسانى که  برد . و]لى شنایى به در مىاند . آنان را از تاریکی ها به سوى رو سرور کسانى است که ایمان آورده

اند ، سرورانشان ]همان عصیانگران =[ طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در  کفر ورزیده

 . برند . آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند مى

( والیت طاغوت . که 7الیت اهلل ( و1در اینجا خداوند والیت و حکومت را فقط به دو دسته تقسیم می کند : 

اگر فرد حاکم و هدایت کننده مردم و حکومت غیر از احکام خدا را در جامعه و حکومت عملی کند قطعا 

طاغوت خواهد بود . پس برای قرار گرفتن در لوای والیت اهلل باید فردی دین شناس و آگاه به دین را در 

ت والیت خدا قرار بگیرند و اِلّا حاکم غیر دینی ، مردم و راس حکومت داشته باشیم تا مردم و حکومت تح

حکومت را در مسیر غیر از احکام خدا هدایت می کند و این همان طاغوت است که در آیه وعده آتش به 

 . پیروان آن داده شده است

 
نماز را بخواند و  نظر اکثر فقها این است اگر وقت دارد دوباره باید اگر سهوا پشت به قبله نماز بخوانیم ؟ .7

 .اگر وقت گذشته باید قضا کند



چون رکوع از واجبات رکنی است اگر سهوا یا عمدا فراموش   اشتباه سهوی در رکوع چه حکمی دارد ؟ .6

 .شود نماز باطل است

وقتی امام تشهد میخواند و ما تجافی میکنیم باید تشهد رو بخوانیم یا نه ؟کسی که تجافی میکند می  .3

. ذکر مطلق یعنی ذکری که جزء نماز نباشد و فقط برای 6. تشهد را بخواند و 7. سکوت کند، 1تواند 

 .برخورداری از ثواب ان را بگوید

وقتی در رکعت دوم به نماز جماعت میرسیم میتوانیم قنوت را بخوانیم ؟خواندن قنوت مستحب است و  .3

ت دوم خودمون حساب میشود اگر وقت شد قنوت را میشود قنوت را با امام خواند و در رکعتی بعدی که رکع

 .میخوانیم و اگر وقت نبود میشود قنوت را نخواند

کفاره جمع چیست ؟کفاره جمع یعنی یک بنده را آزاد کند، دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر  .3

 .کند.مثال کسی که مرتکب قتل عمد شود باید کفاره جمع بهش تعلق میگیره

شرح و  .اساسی توسط چه نهادی تفسیر میشود ؟قانون اساسی توسط شواری نگهبان تفسیر میشودقانون  . 2

 تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسالمی هست

مهم ترین قانون جمهوری اسالمی ؟قانون اساسی مهم ترین قانون اساسی هر کشوری است اما چیزی که  . 1

ورها متمایز میکنه اول :یکی حاکمیت الهی و مردم ساالری قانون اساسی جمهوری اسالمی رو از سایر کش

دینی در قانون اساسی است و دوم والیت فقیه می باشد که متمایز کننده قانون اساسی کشور ما از سایر 

 .کشورها می شود.قانون اساسی ام القوانین هم نامیده میشه

ستمر بر امور اداری و مالی دادگستری بر نظارت بر عملکرد دادگستری وظیفه کیست ؟بازرسی و نظارت م .1

 .عهده سازمان بازرسی کل کشور است که فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قصاییه است

  : سوره حمد یا فاتحه الکتاب مشتمل بر اصول سه گانه اعتقادی است

الی داللت دارد . ایاک نعبد و ایاک اصل توحید : الحمد هلل رب العالمین بر توحید ذاتی و صفاتی و افع -1

  .نستعین بر توحید در عبادت و توحید افعالی داللت دارد

 اصل نبوت : اهدنا الصراز المستقیم . صراط الذین انعمت علیهم : مراد از انعمت علیهم به تصریح قرآن در  -2

عِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان است : وَ مَنْ یُطِ 31سوره نساء آیه 

  .أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً



هد که مشمول نعمت د کسانى که دستورات خدا و پیامبر را اطاعت کنند، خدا آنها را با کسانى قرار مى :

خود ساخته، از پیامبران و رهبران صادق و راستین و جانبازان و شهیدان راه خدا و افراد صالح، و اینان 

  . رفیقان خوبى هستند . در این به طورغیر مستقیم به پیامبران اشاره شده و بر اصل نبوت داللت دارد

 . د زیرا یوم الدین همان روز قیامت استاصل معاد : مالک یوم الدین بر اصل معاد داللت دار-3

 

 ؟كنید نظام جمهوري اسالمی رو چطور ارزیابی می

نظامی جمهوری اسالمی نظامی مردم ساالرِ که بنیان نظام طاغوت رو از بین برد و به توفیق مردمی بودن و 

انش آموزان اسالمی بودن موفقیت های چشم گیری در عرصه های مختلف بدست آورده از جمله موفقیت د

در المپیادهای علمی و کسب مقامات جهانی ، مبارزه با بی سوادی و اعالم کشور موفق در این عرصه از طرف 

یونسکو،رشد کمی دانشجویان و افراد تحصیل کرده که از شاخص های علمی است،رشد تولیدات دامداری و 

تسلیحات نظامی، رشد صنعت سینما و  کشاورزی، مبارزه با مواد مخدر، تقویت بنیه دفاعی کشور و تولید

دوبالژ که جزء سه کشور اول دنیا هستیم در دوبالژ،رشد در حیطه ی تولید کاالهای صنعتی از جمله صنایع 

در حالی که اگر انقالب پیروز نمیشد با  .ساختمانی، فرش که در بسیاری از این عرصه ها صادر کننده هستیم

به تاراج میرفت و کشور مصرف کننده ی کاالهای خارجی و همیشه  بی کفایتی شاه مملکت هرآنچه داشت

این نظام جمهوری اسالمی بود که  .نیازمند نیروهای خارجی بودیم و از خود هیچ استقالل و توانی نداشتیم

نظام  .به ایرانیان شرف و عزت و اقتدار رو بازپس داد و دست بیگانگان رو از دست برد به کشور قطع کرد

اسالمی ایران بعد از انقالب با قوت مسیر خود به سمت اهدف عالی اش که همان مبارزه با جمهوری 

در سراسر دنیاست را با صالبت طی کرده و در رأس  (استکبار،برقراری عدالت و فراگیر کردن دین خدا)اسالم

سال 31ل این این حرکت به سمت هدف واال وجود رهبری معظم انقالب نقش کلیدی ایفاء می نمایند،در طو

کم و کاستی هایی وجود داشته و هم ریزشهایی داشته ایم منتها قدمهای بسیار خوبی جهت برقراری عدالت 

 .و رفع تبعیض برداشته شده و ضمنأ رویشها چندین برابر ریزشها بوده است

 

 

 

 :موضوع شعارهای انقالب ایران

 شعار

نحوی از  ی ملّتهای دنیا به قالل ملّت ایران ندارد؛ همهامروز هیچ کشوری در دنیا، ملّتی به است :استقالل 1

کدام از قدرتها قرار  کاری در مقابل قدرتها دارند. آن ملّتی که آرائش تحت تأثیر هیچ انحاء، نوعی مالحظه



 .نمیگیرد، ملّت ایران است

اطر اینکه فکرش و خ کس به امروز در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب هست؛ هیچ :آزادی 7

 کشور در آزادی چهارچوب …نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیرد

 .است اسالم مطهّر شریعت از ی گرفته الهام همه و کشور قوانین و ما اساسی قانون ما،

تمام دنیا و در کشورهای  ها در نظیرترین انتخابات انتخابات عمومی در کشور ما جزو کم :ساالری مردم 6

 تأخیر روز یک نگذاشتیم خودمان های انتخابات در ما. است مستقر ما کشور در ساالری مردم …مختلف است

 .جنگ دوران در حتّی بشود،

اعتماد به نفس ملّی و خودباوری ملّت ایران یعنی ملّت، در مقابل دیگران احساس  :اعتماد به نفس ملی 3

؛ این امروز بحمداللّه در کشور وجود دارد. «ما میتوانیم»ی  نداشته باشد؛ یعنی روحیهانفعال و سرافکندگی 

 .ایستند و احساس استقالل و خودباوری میکنند امروز بحمداللّه ملّت ما و جوانان ما روی پای خودشان می

التی که ما دنبالش در باب عدالت کارهای بسیار زیاد و خوبی انجام گرفته است، منتها این، آن عد :عدالت 3

هستیم و آرزوی ملّت مسلمان است نیست، با آن فاصله دارد؛ وَالّا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران 

های  ی طبقاتی کمتر است، توانایی بینید در اینجا فاصله قبل از انقالب یا با بسیاری از کشورهای دیگر، می

 .است مستقر و ماندگار کشور، در هبحمداللّ عدالت شعار …قشر ضعیف بیشتر است

ی قدرتهای  ی دین و تحقّق شریعت به برکت وجود شورای نگهبان؛ که همه مسئله :تحقق احکام دین 3

ی انطباق قوانین و عملکردها با شرع  کننده خاطر اینکه تأمین مستکبر هم با شورای نگهبان مخالفند، به

 .…مقدّس است

 ماز بیانات رهبری بعد نقض برجا

 :هفت تضمین برای مقابله با بدعهدی امریکا از سوی اروپا

 .سکوت خود در برابر نقض برجام توسط آمریکا را جبران کنند 1

 .است 7761ی  ای علیه آمریکا در شورای امنیت ببرند که آمریکا ناقض قطعنامه قطعنامه 7

 .بحث موشکی و حضور جمهوری اسالمی در منطقه را مطرح نکنند 6

 .رگونه تحریمی علیه جمهوری اسالمی مقابله کنندبا ه 3

 .نفت ایران به قدری که جمهوری اسالمی میخواهد به فروش برسد 3

 .بانکهای اروپایی انتقال وجوه مربوط به تجارت با جمهوری اسالمی را انجام دهند 3

ای  ی هسته تعطیل شدهاگر در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردند، حق ما برای آغازکردن فعالیتهای  2

 .محفوظ است

یک سند آموزشیه که از طرف یونسکو ) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد( وابسته به  7161سند

بندی تصویب  12توصیه کرده و قطعنامه  7113سازمان ملل که برای توسعه پایدار کشورهای عضو از سال

فارغ از تبعیض جنسیتی و قومی و نژادی و سن وسال کرده تا امکانات برابر در زمینه آموزش فراگیر 

(بخشی از برنامه کالن سازمان 7161این برنامه آموزشی)سند  .فراهم کنند 7161شهروندانشان را تا سال 

ماده  12طی یک قطعنامه  7113ملل متحد برای توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان است که در سال 



رنامه توصیه شده که همه کشورهای عضو این سازمان امکاناتی برابر در زمینه ای به تصویب رسید. در این ب

فراهم  7161آموزش فراگیر و فارغ از تبعیض جنسیتی، قومی و نژادی و سن و سال شهروندان را تا سال 

 .کنند

در ترین هدف پنهان شده در این سند، تغییر الگوی آموزش کشورها بر اساس طراحی آمریکا است)طرح  مهم

گوید هر نوع تربیت دینی و الهی)حتی  زمان اوباما تهیه شد(این طرح حامل نگاهی است که صریحا می

بشر است! اما آموزش جنسی و پورنو، تحت عنوان حفظ   مسیحی( در مدارس خالف حقوق کودک و حقوق

 !بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتی کودکی که بلوغ جسمی و جنسی پیدا نکرده است

اینجا جمهوری اسالمی ایران است و در این »یونسکو گفته است:  7161معظم انقالب در انتقاد از سند رهبر 

کشور مبنا اسالم و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند 

نیادین آموزش و اعمال نفوذ کند،نظام جمهوری اسالمی خود دارای اسناد باالدستی است)سند تحول ب

 «.پرورش که در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد تهیه شد( پذیرش چنین سندی، معنا ندارد

 

 

رهبرانقالب، صبح امروز در دیدار �� های ملی مأیوسانه باشد  ها و ظرفیت نباید نگاه مجلس به توانایی⛔

دقت کنید، «. ی فضائل ملت است همهی  مجلس عصاره»امام فرمودند �� :نمایندگان مجلس شورای اسالمی

نفس، افتخار  نماد ایمان، علم، اعتمادبه تاریخ،  این ملت در  �� .های ملت ی خصلت ی همه نگفتند عصاره

 جوانان # ی تاریخ در میان  البته متأسفم که مطالعه  �� .های خود و نماد پایداری بوده است به داشته

فقط در تمدن ایرانی هضم شدند، بلکه ناچار، به  ان تهاجم کردند نهها که به ایر سلجوقی �� .ما کم است

ها هم نتوانستند فرهنگ و تمدن و نیاز خود را به ما  مروجان و مبلغان فرهنگ ایرانی تبدیل شدند. مغول

شود، هر کاری  ها با ملت ایران می ترین دشمنی سال است که سخت 31ی ما هم  در دوره �� .تحمیل کنند

حاال این ملت را با قبل از انقالب مقایسه  �� .ی امنیتی و توطئه تحریم # اند: از جنگ،  اند کرده توانسته

المللی را  های بین و علم این ملت، حضور این ملت در عرصه پیشرفت # و عظمت این ملت،  اقتدار # کنید؛

مجلس نباید نماد  �� .کنیدکار باید ب ی فضائل این ملتید. پس بدانید که چه شما عصاره �� .ببینید

باشد. مجلس نباید نگاهش به « عدم توجه به مسائل کشور»و « ناامیدی»، «یأس»، «بینی خودکم»، «تردید»

  12/6/61های ملی مأیوسانه باشد.  ها و ظرفیت توانایی

 :سخنان امام خمینی در مورد والیت فقیه

 .پشتیبان ولی فقیه خود باشید تا به شما آسیبی نرسد

 71ضرت امام درخصوص والیت فقیه مطالبی را بیان کرده اند که مضمون این جمله است. معظم له در 

در جمع افسران، همافران، درجه داران و پرسنل غیر نظامی پایگاه هشتم نکاء نیروی مستقر  1631شهریور 

 اطمینان انتظامی، وایق همه به ملت، همه به من.…»در اصفهان، سخنانی در شهر قم ایراد می فرمایند: 



 وارد نخواهد مملکت این بر آسیبی باشد، فقیه والیت و فقیه نظارت با اگر اسالمی، دولت امر که دهم می

والیت فقیه آنطور که  فقیه، والیت از نترسند و اسالمی حکومت از نترسند نویسندگان و گویندگان. شد

ه کسی صدمه وارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی اسالم مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند ب

 (31، ص11)صحیفه امام، جلد« آورد، کاری که بر خالف مصالح مملکت است انجام نمی دهد.

شما »در دیدار نمایندگان اقشار مختلف مردم و عشایر در شهر قم امام می فرمایند:  1631مهر  61در تاریخ 

اهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این از والیت فقیه نترسید، فقیه نمی خو

فقیه دیگر والیت ندارد، اسالم است در اسالم قانون حکومت می کند، پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع 

 (611، ص11)صحیفه امام، جلد« قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند.

و شهدای حوادث  37خرداد سال  13ر خانواده های شهدای در دیدا 1631آبان  1ایشان هم چنین در 

شما موافقت کنید با این والیت فقیه، والیت فقیه برای مسلمین یک »بندرانزلی در شهر قم می فرمایند: 

 (312، ص11)صحیفه امام، جلد« هدیه است که خدای تبارک و تعالی داده است.

 وظایف متصدی به زبان ساده

 .های دفتر دادگاه یا دادسرا را انجام می دهدمتصدی امور دفتر کار

مدارک و مستندات را از شاکی یا خواهان می گیرد. بررسی می کند که مدارک صحیح باشد )جعلی نباشد( 

و کامل باشد. پرونده را پیش قاضی می برد. قاضی دستور ثبت پرونده را می دهد. ثبت پرونده یعنی وارد 

بعد قاضی دستورات مختلفی در مورد هر پرونده می دهد که  . cms کردن اطالعات پرونده در سیستم

متصدی امور دفتری باید انجام دهد. متصدی امور دفتری کارمند قاضی حساب می شود. دادگاه ها به 

شعبات مختلف تقسیم می شوند. دادگاه های بخش معموال یک یا دو شعبه دارند. دادگاه های شهرستان 

ر شعبه حداقل یک قاضی و یک متصدی دارد. اگر تعداد متصدی ها دو نفر یا بیشتر شعبات زیادی دارند. ه

باشند یکی از آن ها به سمت مدیر دفتری انتخاب می شود. شعبات حقوقی را از شماره یک الی آخر شماره 

 گذاری می کنند ولی شعبات کیفری را از شماره صد و یک شروع می شوند. اکثر افراد در همون سمتی که

قبول شدند منصوب می شوند به خصوص شهرهای کوچیک که براساس نیازشون نیرو گرفتن. مگه اینکه 

 .طرف خیلی شوت باشه و هیچی از دادگستری ندونه که می فرستنش چند سال یه جای آروم تا پخته بشه

 :خالصه بیانات رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس

 های ملی مأیوسانه باشد ها و ظرفیت ینباید نگاه مجلس به توانای ��

های  ی خصلت ی همه دقت کنید، نگفتند عصاره«. ی فضائل ملت است ی همه مجلس عصاره»امام فرمودند ��

 ملت

باشد. « عدم توجه به مسائل کشور»و « ناامیدی»، «یأس»، «بینی خودکم»، «تردید»مجلس نباید نماد ��

 .های ملی مأیوسانه باشد فیتها و ظر مجلس نباید نگاهش به توانایی



های خود و نماد پایداری بوده است.  نفس، افتخار به داشته این ملت در تاریخ، نماد ایمان، علم، اعتمادبه��

 .ی تاریخ در میان جوانان ما کم است البته متأسفم که مطالعه

ناچار، به مروجان و مبلغان  فقط در تمدن ایرانی هضم شدند، بلکه ها که به ایران تهاجم کردند نه سلجوقی��

 .ها هم نتوانستند فرهنگ و تمدن و نیاز خود را به ما تحمیل کنند فرهنگ ایرانی تبدیل شدند. مغول

اند  شود، هر کاری توانسته ها با ملت ایران می ترین دشمنی سال است که سخت 31ی ما هم  در دوره��

 .ی امنیتی اند: از جنگ، تحریم و توطئه کرده

 این ملت را با قبل از انقالب مقایسه کنید؛ اقتدار و عظمت این ملت، پیشرفت و علم این ملت، حضور حاال��

 .المللی را ببینید های بین این ملت در عرصه

 .کار باید بکنید ی فضائل این ملتید. پس بدانید که چه شما نمایندگان عصاره��

 .د خالف مصالح کشور باشندعنوان قانون، نبای موارد پیشنهادی برای تصویب به��

ای  المللی که در زبان التین، به آن کنوانسیون گفته میشود، در اصل در یک نقطه این معاهدات بین��

 .شود وپز می پخت

 .ها ندارند ها هیچ تأثیری در ایجاد این کشورهای عضو این کنوانسیون��

های همسو یا  کنند، دولت آماده می های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود، این معاهدات را قدرت��

 .کنند ها را در کشورهایشان تصویب می ها هم این کنوانسیون مرعوب یا همراه آن

 131ریزند که آقا  بعد اگر یک دولت مستقلی مثل جمهوری اسالمی پیدا شود که آن را نپذیرد، سرش می��

 کنید؟ اند، شما چطور قبول نمی کشور این معاهده را قبول کرده

حل مسئله این است که مجلس خودش قانون  بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه��

شود  دانیم به کجا ختم می شویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی بگذارد، مثالً یک قانون مبارزه با پول

 .خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم دانیم که مشکالتی دارد، به و حتی می

طلب و زورگویی  طلب و زورگو هستند/ ایران زیر بار هیچ باج دشمنان ملت ایران به معنای واقعی کلمه باج��

 .نخواهد رفت

طاقت می کند اما  دیدن تصاویر جنایت جدا کردن هزاران فرزند از مادرانشان در آمریکا، انسان را بی��

 .اجر جدا می کنندها با خباثت کامل، فرزندان را از والدین مه آمریکایی



بار و خونین چند کشور دارای تسلیحات پیشرفته برای خارج کردن یک بندر از دست  حمالت جنایت��

 .ای دیگر از ذات خبیث زورگویان جهانی است مردم مظلوم یمن نمونه

این دشمنان بشریت به علت ایستادگی و عدالت طلبی ملت ایران با جمهوری اسالمی نیز دشمنی می ��

 .د اما ملت ایران به فضل الهی با حفظ استحکام داخلی، بر آمریکا و دیگر دشمنان پیروز خواهد شدکنن

فرموده قرآن، هیچ عهد و پیمان آنها مورد اعتماد نیست و این  این جنایتکاران، شمرهای زمان هستند و به��

 .حقیقت را ملت ایران امروز به روشنی می بیند

 

 کار متصدی

 .درباره فرق دادسرا و دادگاه بگم بعد انشااهلل بعدا بیشتر خدمتتون عرض میکنمبرای شروع یکم 

 ما دو نوع پرونده داریم؛ حقوقی و کیفری

حقوقی اون پرونده هایی هست که دو طرف دعوی توش وجود داره.مثل اینکه کسی کس دیگه رو بزنه یا 

 .پول کسی رو بخوره

رمانه یک طرفه انجام داده.مثل شرب خمر یا ایجاد وحشت کیفری هم پرونده هایی هست که طرف عمل مج

 .در بین مردم

 .پرونده های حقوقی مستقیم از دادگاه پیگیری میشه

پرونده های کیفری اول باید دادسرا فرستاده بشه و مجرم بودن طرف ثابت بشه و بعد برای تعیین مجازات 

ی و دادگاه قرار میگیره.یه جورایی کار تشخیص مجرم بره دادگاه.در کل دادسرا که دادستان داره، بین کالنتر

رو از روی دوش دادگاه برداشته.یه مدت دادسرا ها حذف شده بودن اما جدیدا احیا شدن و خیلی هم کمک 

 .میکنن به روند پیشرفت پرونده

ومی، دادگاه اگر انشااهلل دادگاه مشغول بشید که خود دادگاه هم چند نوع داره.دادگاه خانوادگی، دادگاه عم

انقالب و غیره.اگر دادگاه عمومی باشید چند نوع پرونده مختلف دارید و باید تفکیک کنید.مثل پرونده های 

 .…خونوادگی و غیره

 .از اسمش که عمومیه معلومه که چند نوع پرونده توش رسیدگی میشه

کارها درون اون انجام هست که جدیدا بیشتر ” ثنا“کار متصدی دریافت پرونده و ثبت اون توی سیستم 

 …میشه.ابالغ ها و گزارشها و غیره

اگر توی دادسرا مشغول بشید، روند دریافت و ارسال و بازگشت پرونده رو به کالنتری و دادگاه دارید.در اصل 

کالنتری زیر دست شما و دادگاه باال دست شماست و روال پرونده های کیفری شروعش از کالنتریه و به شما 

 .ه دادگاه ختم میشهمیرسه و ب



اگر هم توی دادگاه مشغول بشید که با دادسرا مراوده پرونده دارید و با خودتون داخل بخش های مختلف 

دادگاه.که ممکنه هم پرونده حقوقی داشته باشید و هم پرونده کیفری.اگر پرونده حقوقی باشه کارتون راحت 

 .تره چون دادسرا کاری به پرونده حقوقی نداره

 .تصدی اینه که پرونده رو بگیره و در سیستم ثبت کنه و شماره بزنه و بایگانی کنهکار م

شماره زدن پرونده ها هم بدین گونه هست که اول داخل دفتر اندیکاتور که سطر به سطر هست و هر سطر 

 .وندهمخصوص یه پروندست مینویسید.مثل تاریخ دریافت یا ارسال و یه توضیح خالصه از پرونده و شماره پر

از طریق یادداشت در دفتر اندیکاتور و گزارش سیستم و شمردن پرونده ها، باید کنترلشون کنید که پرونده 

ای کم و زیاد نشه اخر ماه و از اون سخت تر اینکه داخل پرونده ها مدارک کامل باشه و نقص پرونده ها رو 

گیری کنید تا مورد نقص رو دریافت و داخل باید حسابشو داشته باشید و اگر نقصی داره درخواست بدید و پی

 .پرونده قرار بدید

ممکنه قاضی یا مدیر دفتر ازتون پرونده و یا گزارش پیشرفت پرونده رو بخواد و شما باید از دفتر و یا سیستم 

 .و یا خود پرونده بهش گزارش بدید

 این کلیت کار هست و انشااهلل بعدا با جزئیاتش میگم 

ال مجرمانه یک طرفه رسیدگی میشه هم دو طرفه مثل نزاع دست جمعی که همه هم در دادسرا هم اعم

درصد مقصر بشن هم شاکی  31زدن هم خوردن و همه شاکی متهم هستن یا تصادفات جرحی که اگر 

 .هستن از هم؛ هم متهم

 .میا قتل و سرقت و ضرب و جرح و مزاحمت و توهین که میشه دوطرف حاضر باشن یکی شاکی یکی مته

بعضی مثل نوشیدن مشروبات الکلی یا تهیه اون یا حمل سالح یا مصرف و حمل مواد یا ورودغیرمجاز اتباع 

یک طرفه میشه که دادستان بعنوان مدعی العموم برای جلوگیری از گسترش اون جرم وارد میشه و متهم 

 .محکوم میشه هم در اتهام عمل مجرمانه و هم در جنبه عمومی جرم

قرآن و آیات و احادیث از ائمه آمده در آن مورد خاص که مالک های تشخیص حق از باطل  هر آنچه در

 .است

در جامعه مسلمین و امور مهم کالم ولی فقیه فصل الخطاب است و باید مطیع محض بود چرا که او با اشراف 

ا مشکلی در جامعه خود در تمامی امور قبل از همه خطا و ثواب را میفهمد و جهت جلوگیری از بروز خطر ی

 .آن را به مردم گوشزد میکند

تحقیقات پرونده در اصل وظیفه دادسرا است که این کار رو به وسیله نیرو انتظامی که ضابطان دادگستری 

 .محسوب مشوند انجام می دهد

برای دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدوماتی به وسیله ضابطان خود)نیرو انتظامی( و پس احراز دالیل کافی 

احراز مجرمیت متهم و تفهیم اتهام به وی، با صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به 

 .این روند کار در دادسرا و امور کیفری هست .دادگاه ارسال مکند



و البته اکثر شکایات یا توافقی به صلح میرسند و پرونده در همان مرحله مقدماتی بسته میشه یا تحقیقات 

جام میشه و شکایت بی اساس تشخیص و منع تعقیب صادر میشه و یا شاکی از شکایت صرف نظر و پرونده ان

 .ترک تعقیب میخوره

البته اگر جرم جنبه عمومی نداشته باشه واگرنه با رضایت شاکی در جنبه خصوصی بسته و در جنبه عمومی 

 .کیفرخواست صادر میشه

مثل طالق یا مطالبه وجه یا تنظیم سند یا تامین خواسته یا  یک سری مطالبات مردم جنبه حقوقی داره

 وقت و میکنه تقدیم حقوقی دادگاه به رو خود دادخواست خواهان موارد اون در که…مطالبه ضرر و زیان و

در نهایت یا رای محکومیت صادر میشه یا رد دعوی یا  میشه دعوت خوانده و میشه گذاشته رسیدگی

 .میده و استرداد دعوی صادر میشهخواهان تقاضای انصراف 

تفاوت دادگاه و دادسرا کیفری و حقوقی در نوع رسیدگی هست حقوقی وقت مشخصی طرفین حاضر میشن 

کیفری هر زمانی که نیاز شد دعوت میشه یک طرف مثال در مهلت سه یا پنج یا هفت روزه باید در وقت 

ت پاسخ بده یا اگر دادسرابه کالنتری دستور بده بره اداری یک روز به شعبه مربوطه مراجعه کنه و به سواال

 .کالنتری و اظهاراتش رو بده

 .و البته کیفری ها وقت کشیک دارن در حالی که حقوقی فقط ساعت اداری فعال هستند

تفاوت دوم اجرای احکام کیفری و حقوقیه که در حقوقی اجرای احکام خانواده هم جداست چرا؟ چون 

فاوت و نحوه اجرای حکم متفاوته و نیازه قضات با تبحر در امور کیفری و حقوقی مجزا اتهامات و جرایم مت

مشغول به کار باشن تا راحت تر به پرونده ها و روند اجرای حکم نظارت کنند و البته ضابطین در سطح شهر 

 .متهم ها رو راحت تر انتقال بدن و دیگر مزایا

 )چند مورد از معجزات پیامبر اکرم )ص

 قرآن .1

 شق القمر .7

 اطعام گروهی بسیار با غذایی اندک در خانه جابر و در منزل ابوطلحه در روز جنگ خندق .6

 فواره زدن آب از میان انگشتان ایشان و سیراب شدن یک لشکر از آن آب .3

 زدن مشتی خاک به چشم جنگجویان دشمن در بدر و تارومار شدنشان که در سوره انفال هم آمده است .3

 خبر دادن از مرگ نجاشی در حال که بین آنها چند روز فاصله بود .3

 مباهله با نصاری .2

 زدن آب دهان خود به چشمان حضرت علی و شفا یافتن درد چشم ایشان .1

 معراج .1

 .نظرت در مورد تهاجم فرهنگی چیه؟ و راه های مقابله را آن رو بگو



ما ضربه بزنه و به داخل نفوذ کنه و یکی از آسان ترین راه ها دشمن با هر طریقی میخواد به نظام و انقالب 

جنگ نرمه که از طریق رواج ماهواره و نشر مطالب غیر دینی داره بر روی طرز فکر افرادتاثیر میگذاره وقتی 

نگرش تغییر کرد روی پوشش و اخالق و ارزش های دینی افراد تاثیر میگذاره و خوبی ها رو کمرنگ و بدها 

 .ت و پررنگ میکنه در یک کالم ضد ارزش رو به ارزش تبدیل میکنهرو مثب

نمونه اون طرز پوشش افراد در جامعه یا مقید بودن به خواندن نماز یا رابطه با نامحرم یا اعمال قبیحه که 

 .همه متوجه میشیم در برهه ای از زمان پررنگ تر و باز در موقعی کمتر میشه

ضوع به جامعه اسالمی مرتبطه و در مملکت اسالمی زندگی میکنیم مطیع اما راه مقابله با اون چون مو

 .دستورات مقام معظم رهبری هستیم شخصی که با بیاناتشون راه رو از بیراهه و ثواب رو از خطا جدا کردن

 ایشان گفتند یکی از راه های مقابله با دشمن در عرصه فرهنگی استفاده از استعدادها و توانایی های جوانان

کشور است با تولید محتوی اسالمی جذاب و متقن چه در فضای مجازی چه به صورت عملی باید در عرصه 

 .فرهنگی جهاد کنید که به اندازه انقالب اهمیت داره

راه مقابله با تهاجم فرهنگی بصیرت داشتن در تمام عرصه های فرهنگیه نباید از مطالب و اتفاقات و تغییر 

ی عبور کرد باید فهمید و فهماند اسالم بهترین دین و فرهنگ اسالمی محفوظ نگرش افراد جامعه سطح

 .ترین و سالم ترین فرهنگه چراکه پشتوانه ی قرآن و اهل بیت و ائمه رو داراست

راه مقابله با تاثیر تهاجم فرهنگی فقط ارتباط با خدا و قرآن و اهل بیتش هست نباید خود رو به دشمن 

کردن به گفتار و نوشتار شبکه های معانده و نباید با افرادی که متاثر از فرهنگ  عرضه کنیم و اون توجه

 .غربی شدن بی تفاوت باشیم نهی از منکر کنیم و آمر به معروف باشیم تا مشتی محکم بر دهان آمریکا بزنیم

هنگی یک گاهی یک کشور به منظور اهداف و مقاصد سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی خود به بنیان های فر

کشور را مورد هجوم قرار میده و سعی میکند باورهای تازه ای را وارد آن فرهنگ کند و راه های مقابله با ان 

 .تقویت فرهنگ ملی کشور، شناسایی نقاط ضعف و قوت فرهنگ کشور و ترویج فرهنگ ملی کشور

ای جذاب و متنوع وجود مثال در مورد تهاجم فرهنگی که از طریق ماهواره است میشه گفت اگر سریاله

 .داشته باشه مردم تمایلشون نسبت به سریالهای شبکه های ماهواره ای کم میشه

 

 (1612تیر ماه 1در هفته قوه قصاییه در  گزیدهای سخنان رییس دستگاه قضا)امشب

 هزار نفر رسیده است 11هزار به  2تعداد قضات از ●

 پروازها و آزادراه قزوین ورود کردیمبخاطر مردم به پرونده گوشت های آلوده، تاخیر ●

 نباید بگذاریم فشار رسانه ای رسیدگی به پرونده ها را از عدالت دور کند●

 ای غرب در تالش است تا برای ما هزینه ایجاد کند  اختاپوس رسانه●

 باید مانع فساد اقتصادی از سرچشمه شویم●



 جلد است 611پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ●

 وسیله بانک های پاکستانیپولشویی ب●

 هر بدهکار بانکی مجرم نیست●

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی در اولویت است●

 وزارت تعاون مقصر ایجاد موسسات مالی●

 سود زیاد موسسات مالی نشانه خطر است●

 بعید می دانم اموال قوه مجریه در پرونده موسسات مالی بازگردد●

 برخورد قاطعانه با سارقان مسلح●

 اسناد جعلی واردات خودرو را کشف کردیم●

 حبس زدایی به حفظ خانواده ها کمک می کند●

 برخی وکال در ماجرای خیابان پاسداران با آمریکا هم زبان شدند●

 نگاه قرآنی راه نجات از مشکالت اخالقی●

 .مشروحش رو میتونین تو خبرگزاریهای مختلف بخونید

 :این تعریفو رهبر گفتن :راه های مقابله را آن رو بگو نظرت در مورد تهاجم فرهنگی چیه؟ و

یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای رسیدن به مقاصد خاص خود و اسارت یک ملت، به بنیان های 

فرهنگی آن ملت هجوم می برد. در این هجوم، باورهای تازه ای را به زور و به قصد جایگزینی بر فرهنگ و 

 ی کنندباورهای ملی آن ملت وارد م

 مراحل تهاجم فرهنگی

 الف(تخلیه فرهنگ خودی

 ب تثبیت فرهنگ بیگانه

 ابزار تهاجم فرهنگی

 آموزش، زبان، ترجمه و اصطالحات .1

 تبلیغات.2

 شایعه.3

 تحریف واقعیت.4

 ترور شخصیت. 5

 کتاب ها و نشریات .6

 راه های مقابله با تهاجم فرهنگی

 دشمن از آن شناخت همه جانبه تهاجم فرهنگی و اهداف.1

 تقویت بینش دینی و سیاسی مردم.2

 اشباع نیازهای طبیعی انسان از راه های مشروع .3

 گسترش امر به معروف و نهی از منکر.4



 :خودسازی متولیان فرهنگی.5

 تالش برای زدودن فقر اقتصادی.6

خونواده های ایرانی رو از  تهاجم فرهنگی همون جنگ نرم امریکا با ایرانه که امریکا از طریق رسانه ها میخواد

هم بپاشه بخصوص جوونامونو از ارزش های خودی دور کنه و به سمت انحطاط بکشه چون جنگ مستقیم 

هزینه های زیادی در بر داره و تصویر کشور امریکا پیش بقیه کشورها خراب میشه از طریق جنگ نرم 

اجم فرهنگی تقویت رسانه های خودمونه متنوع میخواد به اهدافش برسه و به نظر من راه مقابله اصلی با ته

کردن برنامه ها برای هر گروه سنی و برای هر قشر جامعه و افزودن جذابیت رسانه ها بهبود کیفیت تولید 

داخلی در مورد مد و لباس رفع بیکاری و اموزش حرفه ای تمام هنرها و صنایع و علوم و بکارگیری افراد 

رسانه ها و  ه استعدادها اموزش ارزش ها و فرهنگ و رفتار صحیح از طریقدرست در جای درست با توجه ب

مدارس و ترویج ان ایجاد مکان های تفریحی و فرهنگی و ورزشی و شرکت دادن جوانان در فعالیتهای 

 .فرهنگی

 (12تیر  7خبر مربوط به وضعیت برجام ) در تاریخ 

فت: همانگونه که ایران فداکاریهای زیادی برای معاون سیاسی وزیر امور خارجه ، دکتر عراقچی، گ ***

 .حفظ برجام کرده است، اروپا نیز دست به فداکاری بزند

آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام است. آنچه برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری 

ین ما و اروپا. و این موضوع با اروپایی شرکتهای اروپایی در ایران است، فروش نفت خام و ارتباط بین بانکی ب

هاست تا راه اصلی را پیدا کنند. وی گفت: انتظار ایران به سر آمده است و چشم انداز روشن و مثبتی برای 

ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و احتمال خروج ایران از برجام در هفته های آینده وجود 

ریم و امیدوار تا بسته پیشنهادی اروپایی ها مورد رضایت ایران باشد تا ایران از برجام دارد. ما همچنان منتظ

 .خارج نشود

 ارکان جمهوری اسالمی

 رهبری .1

 قوه مجریه.7

 قوه مقننه.6
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 توضیحات
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 : سازمان و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه

 دادسراها و دادگاهها.1
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 و جمهور رئیس تخلف به رسیدگی –نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی )

 بالمانع مجدد انتخاب و شود می انتخاب سال 3 مدت به دیوان قضات مشورت با – آن درباره حکم صدور
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رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای )
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 کار دادسرا و دادگاه یکی از سواالی خودم بود گفتم با شما هم به اشتراک بذارم شاید به دردتون خورد

غول است. دادستان یا همان ریاست دادسرا به تعداد ها به ارایه تحقیقات مقدماتی مش دادسرا در کنار دادگاه

الزم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیالت اداری خواهد داشت. تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرایم به دستور 

ای تحت نظارت  شود. در واقع دادسرا، اداره دادستان یا رییس دادسرا و از سوی دادیاران و بازپرسان انجام می

دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق  ت که عهدهدادستان اس

جرایمی که باید در  .عمومی و حدود اسالمی و همچنین رسیدگی به امور حسبی مطابق ضوابط قانونی است

حتما به  دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر الزم نیست

رود. معموال  بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری می

ها مطرح و  تری هستند در دادیاری هایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبک پرونده

ها  طلبد به دستور دادستان در بازپرسی را نیز میتری  تر و کامل تر که تحقیقات جامع های سنگین پرونده

شوند. بازپرسان در تمامی جرایم، صالحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران به جرایمی که در  مطرح می

ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد،  صالحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آن

سیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است. برای توانند ر قصاص عضو است، نمی

شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات 

مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که 

شود. دادستان )که رییس  جازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، میم

دادسراست( پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کالنتری یا نیروی انتظامی محل وقوع جرم، ارجاع 

بعد از  .ادستان را اجرا کندهای د خواهد داد. نیروی انتظامی یا کالنتری محل وقوع جرم باید همه فرمان

رسد. گر دادستان تحقیقات اولیه را کافی  تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی می

ها خواهند بود ( صادر  ها و یا بازپرسی بداند دستور ارجاع پرونده را به یکی از شعب دادسرا )که عمال دادیاری

دستور ثبت پرونده و دعوت از طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دادیار و یا بازپرس هم  .کند می

دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد. بعد از اینکه تحقیقات توسط کالنتری و دادسرا کامل 

شنود و با اعالم ختم  شود. بازپرس آخرین دفاع متهم را می صادر می« قرار»شد، تصمیم نهایی در قالب 

کند. نظر بازپرس در هر حال یکی از  ظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال میتحقیقات ن



گوید عمل متهم جرم نبوده و یا اصوال جرمی واقع نشده است که در اینجا قرار منع  این موارد است، یا او می

داند و با بررسی دالیل  جرم میکند یا اینکه بازپرس عمل متهم را  تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر می

کند. گر دادستان با قرار  داند که در این صورت قرار مجرمیت صادر می و اظهارات متهم پرونده را مجرم می

کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال  مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می

 شود می

 الم شدنام روزهای هفته قوه قضاییه اع

 .اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه نامگذاری روزهای هفته قوه قضاییه را اعالم کرد

 :به گزارش ایسنا، این نامگذاری به شرح زیر است

تیر، روز قوه قضاییه و حمایت از کارآفرینی، تولید داخلی، امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق  1جمعه 

 همزمان با روز اصناف

 رسانی و ترویج فرهنگ حقوقی روز قوه قضاییه، اطالعتیر،  7شنبه 

 تیر، روز قوه قضاییه و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی 6یکشنبه 

 تیر، روز قوه قضاییه و تجلیل از قضات و کارکنان دستگاه قضایی 3دوشنبه 

داری و جرایم المال و مبارزه با مفاسد اجتماعی، ا تیر، روز قوه قضاییه و حراست از بیت 3شنبه  سه

 یافته همزمان با روز جهانی مواد مخدر سازمان

 تیر، روز قوه قضاییه، نظارت، قانونمندی و استقالل قضایی 3چهارشنبه 

 های انقالب اسالمی تیر، روز قوه قضاییه، والیتمداری و تجدید میثاق با آرمان 2پنجشنبه 

ر ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی براساس این گزارش، هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و د

تن از یاران صدیق انقالب که با عنوان هفته قوه  27اهلل دکتر بهشتی و  جمهوری اسالمی، شهید مظلوم آیت

قضاییه نامگذاری شده است، عملکرد و دستاوردهای قوه قضاییه در طول یک سال در معرض دید صاحبان 

 .حقیقی انقالب قرار می گیرد

( به مناسبت هفته قوه قضاییه از 12جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه امروز )پنجم تیر رئیس 

 .سخنرانی کردند که از شبکه خبر پخش شد 1:61ساعت 

 ناسیشسواالت روان

 ایا ادم مسولیت پذیری هستی؟مسولیت پذیری یعنی چی؟.

 اگه قبول نشی چیکار میکنی؟.

 بده چکار میکنی؟ اگه مافوقت کار غیر قانونی انجام.

 اگه ارباب رجوع عصبانی باشه و بد برخورد کنه تو چکار میکنی؟.

 اگه قبول بشی حاضری هر پستی که خالی بود بری؟حتی خیلی پایین تر ازین ؟.

 قصد تغیر شغل یا ادامه تحصیل نداری؟ در آینده.

 تعریف این شغل) شغلی که قبول شده بودم( و وظایفش؟.



 :قضاییه قوه راسریس همایش در روحانی

 شد نخواهد موفق ایران در دولتی هیچ نباشد امید و اعتماد اگر��

 تایید را جلسه نخستین مصوبات/ شود تشکیل اقتصادی هماهنگی هفتگی جلسات دادند دستور رهبری��

 کردیم ابالغ را آنها و کردند

 نیستیم سومی رضایت دنبال به هستیم مردم عامه رضایت و خدا رضایت دنبال به ما��

 از ما توقع اما است همین کارشان نیست، طوری هستند انقالب علیه عده یک مجازی فضای در اگر ��

 . است بیشتر دوستان

 بکاهند؟ خواهند می عده یک نظام مسوالن و همدیگر نسبت را اعتماد چرا��

 

 

 ظارت استصوابین

 :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 11بر اساس اصل 

نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و  شورای

 [1پرسی را بر عهده دارد.] مراجعه به آرای عمومی و همه

 :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 11عالوه بر این، بر اساس اصل 

 [1.]شود می انجام آنان مچهار سه تصویب با که است نگهبان شورای ۚ  تفسیر قانون اساسی به عهده

غالمرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان  1621در سال 

 محمدی محمد و شد، جویا اصل این ۚ  بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را درباره

قانون اساسی استصوابی است  11ظارت مذکور در اصل ن»نگهبان، در پاسخ گفت:  شورای وقت دبیر گیالنی،

 [7«]شود. و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صالحیتِ کاندیداها می

 انواع نظارت از نظر شورای نگهبان ویرایش

 :از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد

های  تواند جلوی خالف اظر است، چون اطالع ناظر مینظارت استطالعی که در آن هدف اطالع و آگاهی ن

 [6بسیاری را بگیرد.]

 [6نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صالحیت داری، مانند مرجع قضایی است.]

 [3شود.] نظارت استصوابی که همراه با رأی نهایی است و از اتالف وقت و امکانات جلوگیری می

گراست؛ یعنی در  نظارت استصوابی نظارت درون»گوید:  می« ت استصوابینظار»شورای نگهبان در تفسیر 

دهد و  مواردی که نظارت به خودِ نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درونِ خودش عمل نظارت را انجام می

گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کلّ کشور حالت نظارت برای  این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون

تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن  نظارتی نیست؛ یعنی فقط می قضائیه را دارد امّا درون ۚ  هقو

 به بعضی. گراست درون نظارت قضائیه ۚ  رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطالع دهد، امّا نظارت قوه

کل کشور است، در حالی که  نظارتِ قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی ماهیت کنند می تصور اشتباه

ارجاع به مراجع ذیصالح  یعنی استرجاعی؛ نظارت نظارتش و است نظارت ۚ  سازمان بازرسی کل کشور وسیله



[ به 3«]است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابی است، برای اینکه مربوط به درونِ قوه است.

گرا است؛ به این معنی که یک  ش بر انتخابات یک نظارت درونتر، شورای نگهبان عقیده دارد نظارت زبان ساده

سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است. حال آنکه 

 [3برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است.]

رای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شو

 .هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است پست

 

 :خالصه بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس و مسئوالن قوه قضائیه

 .رخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادیامن کردن فضای کسب و کار ، زندگی و معیشت مردم و ب _1

 .مبارزه قاطع با مفاسد و مفسدان اقتصادی_2

 .عدم ایراد سخنانی که تصور فساد فراگیر در همه دستگاه ها را به افکار عمومی القا میکند_3

تبیین هنرمندانه این موضوع که دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی برخورد میکند تا مردم صحت _4

 .لکرد قوه قضائیه را احساس کنند و فرصت به تهدید تبدیل نشودعم

 .همکاری قوه قضائیه با دولت برای حل مشکالت اقتصادی_5

 .قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی آماج شدیدترین فشارهای رسانه ای است_6

 .جلب افکار عمومی و اعتماد سازی از دو طریق:کار عملی و تبلیغات_7

قوه قضائیه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد طوری که مردم اطمینان خاطر داشته باشند که اگر _8

 .ظلمی به آنها شود با مراجعه به دستگاه قضایی به آسودگی می توانند حق خود را بگیرند

ر عوامل را به قوه قضائیه باید قضات کوشا و صادق و همچنین افراد خائن و متخلف اعم از قضات و دیگ_9

 .مردم معرفی کند

 .هر پرونده که به حکم عادالنه منجر شود صدقه جاریه و عمل خیر است_10

 

 
 یدار امروز رهبر با سران قوه قضائیه د

رهبرانقالب، صبح امروز در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی 

 .رد اما قوای مقننه و قضاییه نیز مؤثر و نقش آفریننداقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دا



 
ایجاد امنیت در فضای اقتصادی از جمله وظایف دستگاه قضا است. فضای کسب و کار و زندگی و معیشت 

 .مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند

 
فسدان اقتصادی از دیگر وظایف مهم قوه قضاییه است. باید واضح و مؤثر مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و م

 .در این مقوله ورود کنید و فعال باشید

 
سخنانی که مستقیم یا غیرمستقیم تصور فساد فراگیر در همه دستگاهها را به افکار عمومی القا می کنند، 

کار، فساد وجود دارد اما فساد  درست نیست. در برخی دستگاههای حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و

 .عمومی واقعیت نیست و نباید این تلقی غلط را در اذهان عمومی به وجود آورد

 
وقتی مفسدی را محاکمه  .اقناع افکار عمومی در برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی ضروری است

نید تا مردم صحت عملکرد شما را و مجازات کردید، روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین ک

 .احساس کنند و تهدیدات به فرصت تبدیل شود

 
 12/3/3قوه قضاییه برای حل مشکالت اقتصادی با دولت همکاری کند. 

 

گر و  هبرانقالب، صبح امروز در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه: باید در مقابل دشمن و بدخواه و توطئهر

کنیم اما در مقابلِ مردم باید با تواضع و دلسوزی و محبت وارد شد و با آنان تفاهم زن با قاطعیت عمل  تهمت

 .کرد تا بتوان اعتماد افکار عمومی را جلب کرد

ویژه دستگاه قضایی و ضابطان آن  جلب افکار عمومی و اعتمادسازی از کارهای اساسی همه دستگاهها به

 .ی کار عملی و دیگری تبلیغاتاست. اعتمادسازی نیازمند دو رکن اصلی است، یک

ای  امروز قوه قضاییه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه

ای که در این تبلیغات، یک قاتل بی رحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده و در یک  گونه است به

رم وی رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می شود و فرآیند قانونی و منصفانه چند ماهه به ج

 .شود ی دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین، ظالم و متجاوز معرفی می قوه قضاییه

ای سنگین، نیازمند یک تیم قوی رسانه  کار تبلیغی مؤثر در دستگاه قضایی و مقابله با چنین عملیات رسانه

های مختلف انجام گیرد و  ای و هنری، و به صورت مستمر، طراحی رفههای ح ای و هنرمند است. باید با شیوه

 .حقایق و واقعیات باورپذیر و محسوس به افکار عمومی ارائه شود

ای دقیق و هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومی را  متأسفانه بسیاری از دستگاههای ما کارهای رسانه

 12/3/3کم گرفته اند.  دست



 

 

کشور امریکا روسیه انگلیس چین فرانسه و اون یکی هم آلمان 3ه جامع امور مشترک ک با برجام یعنی برنام

هس ک سالها درمورد برنامه هسته ای ایران جلسات داشتن برای محدود سازی ایران به انرژی هسته ای ک 

ک در 1+3و  آخرش به این توافق برجام رسیدن ک بعد از این توافق امریکا برجام رو نقض کرد و ایران موند

حال حاضر هم رهبر فرمودند ک دیگر کشورهای باقیمانده باید تضمین دهند برای اجرای برجام ک دیروز 

بسته تضمینی رو به ظریف دادن و روحانی آن را مایوس کننده خواند و جدیدا هم فرانسه گفته به دنبال یه 

ز تهدیدات خود نسبت به برجام و بستن توافقات خوب با ایران برای حفظ برجام هستیم بشرطی که ایران ا

 ..…تنگه هرمز دست بردارد

 .برجام

در  12تیر 13نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو توافق هسته ای بدون حضور آمریکا، روز جمعه 

 .وین برگزار شد تا اروپا توضیحات بیشتری درباره بسته پیشنهادی اش به ایران بدهد

، رئیس جمهور کشورمان، بسته اروپا را کلی ، بدون راهکارهای عملیاتی و پیش از برگزاری این نشست

 .مأیوس کننده اعالم کرده بود

پس از نشست هم ظریف اگرچه گفت که بسته پیشنهادی اوال کافی نبود و ثانیا دقیق نبود اما در عین حال 

 .پیش بردتاکید کرد اگر اراده سیاسی شان اعمال شود میتوان کار را بدون مشکل به 

 :در نهایت

تصمیم داریم تعهداتی  :و فدریکا موگرینی گفت 1+3محمدجواد ظریف پس از نشست با وزیران امور خارجه 

 .که امروز شده را به تهران منتقل کنیم و مقامات کشور تصمیمات الزم را بگیرند

ئیس جمهوری فرانسه، با رئیس جمهور در تماسهای تلفنی جداگانه با مرکل، صدر اعظم آلمان، و مکرون، ر

صراحت نارضایتی ایران از بسته پیشنهادی اروپا درباره برجام را اعالم کرد. و گفت: متاسفانه در بسته ارائه 

 حد در کلی تعهدات شده، راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاریها وجود نداشت و یکسری 

 .نیست ما های خواسته همه دربرگیرنده بسته این. بود شده عنوان اروپا اتحادیه سابق های بیانیه

ها به ارایه تحقیقات مقدماتی مشغول است. دادستان یا همان ریاست دادسرا به تعداد  دادسرا در کنار دادگاه

 .الزم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیالت اداری خواهد داشت

یس دادسرا و از سوی دادیاران و بازپرسان تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرایم به دستور دادستان یا ری

دار کشف جرم، تعقیب متهم به  ای تحت نظارت دادستان است که عهده شود. در واقع دادسرا، اداره انجام می

جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی و همچنین رسیدگی به امور 

 .حسبی مطابق ضوابط قانونی است



می که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر جرای

الزم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب 

 .رود دادیاری می

ها  تری هستند در دادیاری دارای مجازات سبکهایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و  معموال پرونده

طلبد به دستور دادستان در  تری را نیز می تر و کامل تر که تحقیقات جامع های سنگین مطرح و پرونده

 .شوند ها مطرح می بازپرسی

بازپرسان در تمامی جرایم، صالحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران به جرایمی که در صالحیت دادگاه 

ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو  استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آنکیفری 

 .توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است است، نمی

ات برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیق

مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که 

 .شود مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می

انتظامی محل  دادستان )که رییس دادسراست( پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کالنتری یا نیروی

های دادستان را  وقوع جرم، ارجاع خواهد داد. نیروی انتظامی یا کالنتری محل وقوع جرم باید همه فرمان

 .رسد اجرا کند. بعد از تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی می

از شعب دادسرا )که عمال  اگر دادستان تحقیقات اولیه را کافی بداند دستور ارجاع پرونده را به یکی

کند. دادیار و یا بازپرس هم دستور ثبت پرونده و دعوت از  ها خواهند بود ( صادر می ها و یا بازپرسی دادیاری

 .طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد

شود.  صادر می« قرار»تصمیم نهایی در قالب  بعد از اینکه تحقیقات توسط کالنتری و دادسرا کامل شد،

شنود و با اعالم ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد  بازپرس آخرین دفاع متهم را می

گوید عمل متهم جرم نبوده  نظر بازپرس در هر حال یکی از این موارد است، یا او می .کند دادستان ارسال می

کند یا  شده است که در اینجا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر میو یا اصوال جرمی واقع ن

داند که در  داند و با بررسی دالیل و اظهارات متهم پرونده را مجرم می اینکه بازپرس عمل متهم را جرم می

 .کند این صورت قرار مجرمیت صادر می

کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه  در میاگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صا

 .شود جزایی صالح ارسال می

 



 : مهمترین اخبار روز

واکنش رئیس جمهور روحانی به اقدام آمریکا در جلوگیری از فروش نفت ایران، به خبرگزای رویتردر .1

 : سوئیس

جه به اعالم عربستان مبنی بر مگر می شود که ایران نفتش صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود؟)با تو

 .جبران کسری نفت ایران توسط آن کشور که خارج از ضوابط اوپک نیز هست

واکنش)تقدیر( سردار سلیمانی به سخنان روحانی در قلب اروپا؛وتقدیر نماز جمعه تهران از سردار سلیمانی .2

 …برای تحریر این نامه

 :سوال

 (ا این تهدید واقعیست؟سخن روحانی چگونه می تواند عملی شود )آی

 :پاسخ

ایران سابقه ایجاد چنین اختاللی را داشته )نبرد معروف به  1637یک:از طریق بستن تنگه هرمز )در سال 

جنگ نفتکش ها(و تکرار این موضوع این بار با قدرت بیشتر)توان موشکی(دور از تصور نیست؛در آن سال 

 .چم آمریکا نصب شود وامنیت آنها را رأساً به عهده گرفته بودآمریکا اجازه داده بود به نفکتش های منطقه پر

دو:تجهیز انصاراهلل یمن به موشک های پیشرفته توسط ایران و متعاقب آن هدف قرار دادن پاالیشگاه های 

 ( عربستان وامارات)جنگ نیابتی

ن با توجه به قدرت سه:معدوم کردن پاالیشگاه های کشور های منطقه)این مورد از تصور دورتر است ؛ولیک

 …(نظامی ایران و وتهدید عربستان توسط ایران ؛این اقدام می تواند محتمل باشد

 

موقعیت جغرافیایی عربستان سعودی و سیاسی اون شاهش جنگ عربستان و یمن و متحدان عربستان 

ریه و واهداف کشورهای مشارکت کننده در جنگ.موقعیت جغرافیایی یمن و جنگ یمن. جبهه النصره سو

حزب اهلل لبنان و انصارا.. یمن.کره شمالی و جدایی کره به شکل شمال جنوبی و روابط این کشور با ایران و 

ارتقاءموشکی ایران با کمک این کشور.مشکل کره شمالی با آمریکا.القاعده و داعش و موقعیت سوریه و روابط 

 .ایران بااین کشور و کمک نظامی به آن

 و و پالرمو 7161وFatfین موضوعاتو همه ی مسائل حول ا

اهرم های قدرت نظام و خط قرمز های نظام و ویژگی های رهبری از دید خارجی ها و بیانات رهبری و 

برجام و موضوعات قانون اساسی مثل نمایندگان شهر و مجلس و خبرگان و وزرا و وظایف شورای نگهبان و 

 نیست ذهنم در خوندم سیاسی هم باز…ری و مجلس و خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت و رهب

 وجود به فروپاشی بعد که کشورهایی و سابق شوروی و ترکیه و قطر موقعیت و بحرین و میانمار کشتار مثل

 .شد برگذار اون در جهانی جام که اونهاست از روسیه اومدن

ری و برجام و مسائل بازهم میگم من تحقیق کردم در این حد نیست بیشتر در بحث نظام جمهوری و رهب

روز مثل همین حمایت کاالی ایرانی و قاچاق ارز و برجام و وحدت سه قوه بدونین ولیکن خب میشه در حد 

 .توان رفت در دل موضوعات



 با ارکان قوه قضائیه آشنا شوید

ایی عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قض ها، دیوان دادسراها و دادگاه

ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان  زندان  نیروهای مسلح، سازمان

تنهایی جایگاهی خطیر و بااهمیت در  قضائیه هستند. ارکانی که هر کدام به  ها ارکان قوه قانونی این پزشکی

ها و نهادهای مربوطه گستردگی  زمانآیند. نگاهی گذرا به این سا نظام جمهوری اسالمی به حساب می

تر  تر وو گسترده کند. قطعا هر دستگاهی که بزرگ دستگاه قضا و البته وظایف بسیار سخت آن را نمایان می

شود و اگر نقش نظارت و نهادهای نظارتی آن را نادیده بگیریم شاهد  تر می شود نظارت بر آن هم سخت می

مدرس « ابراهیم حاتمی»وگو با دکتر  نظم خواهیم بود. در ادامه در گفتریخته و کامال نام هم یک مجموعه به

 .کنیم حقوق اساسی، جایگاه این قوه را بررسی می

 قوه قضائیه را تعریف کرده و وظایف آن را ذکر کنید؟ •

قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  قانون اساسی، قوه 133براساس اصل 

 :قضائیه عبارت است از تحقق بخشیدن به عدالت است. براساس این اصل وظایف قوه مسئول 

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ  .1

 .کند تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می

 .های مشروع ل و آزادیاحیای حقوق عامه و گسترش عد .2

 .نظارت بر حسن اجرای قوانین .3

 کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم .4

 .اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان .5

 شود؟ وظایف وی چیست؟ رئیس این قوه چگونه و برای چه مدت انتخاب می •

قضائیه در تمامی امور قضایی و اداری و  قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه 132اساس اصل بر

اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال 

وظیفه اساسی  1ست. در قانون قضائیه ا ترین مقام قوه کنند که عالی قضائیه تعیین می عنوان رئیس قوه  به

 :قضائیه شمرده و لیست شده است که عبارت است از  برای رئیس قوه

قانون  131. )براساس اصل 133ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل .1

 (اساسی

 (قانون اساسی 131تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی. )براساس اصل  .2

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان  .3

قانون  133قانون اساسی(. به موجب اصل  131و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. )براساس اصل 

ضای مصلحت جامعه با اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی توان تغییر داد، مگر به اقت

 عالی کشور و دادستان کل قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان  تصمیم رئیس قوه

عالی کشور برای مدت پنج سال.   نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان .4

 قانون اساسی(؛ 131)بر اساس اصل 

 قانون اساسی(؛ 131ساس اصل جمهور )برا پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس .5



 قانون اساسی(؛ 131تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور )براساس اصل  .6

 (قانون اساسی 126قضائیه است. )براساس اصل  دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه .7

 (اسیقانون اس 174قضائیه است. )براساس اصل  و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه .8

 شود باید شرایطی داشته باشد؟ فردی که برای این سمت انتخاب می •

قانون اساسی، باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر  132قضائیه براساس اصل  ریاست قوه

 .باشد

 آید؟ کدام ارکان زیر مجموعه این قوه به حساب می •

ان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی عالی کشور، دیو ها، دیوان دادسراها و دادگاه

ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان  زندان  نیروهای مسلح، سازمان

 .قضائیه هستند و هر کدام تعریف و سیستم مربوط به خود را دارند ها ارکان قوه قانونی این پزشکی

های قوه قضائیه نام بردید، این مرکز چه وظایفی دارد، مسئول آن  از زیر مجموعه دادگستری را یکی •

 شود؟ کیست و چگونه انتخاب می

تشکیل دادگاه ها و  .قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است 131براساس اصل 

ی، وزیر دادگستری مسئولیت قانون اساس 160تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است. براساس اصل 

قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس  تمامی مسائل مربوطه به روابط قوه

تواند اختیارات تام مالی و  قضائیه می شود. رئیس قوه کند انتخاب می جمهور پیشنهاد می قضائیه به رئیس قوه

قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری  غیراداری و نیز اختیارات استخدامی 

ترین مقام اجرایی  عنوان عالی دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به

 .شود بینی می پیش

 عالی کشور چه کسانی هستند؟ های دادگاه و دادسرای دیوان باالترین مقام •

عالی کشور و دادستان  عالی کشور قرار دارد که دیوان الت دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان در رأس تشکی

کل کشور باالترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. براساس 

آگاه به امور قضایی  قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و 137اصل 

قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت  باشند و رئیس قوه

عالی کشور به منظور نظارت برر اجرای صحیح  قانون اساسی، دیوان  131کند. براساس اصل  منصوب می

شود بر  ایی که طبق قانون به آن محول میه قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت

 .شود کند، تشکیل می قضائیه تعیین می اساس ضوابطی که رئیس قوه 

نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل  •

مجتهد عادل و آگاه به امور  قانون اساسی آمده است که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید 137

قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این  قضایی باشند و رئیس قوه

 شود؟ کند. این مقام در حال حاضر چطور تعریف می سمت منصوب می

 137ب اصل دادستان کل کشور، مقام عالی قضایی است که به موج»دانیم که  براساس تعاریف کنونی می

قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند 



منظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین،  العمومی در گستره کشوری است که به مدعی

قضائیه، پس  کل توسط رئیس قوهموجب قانون اساسی، دادستان  کند؛ به مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می

شود. دادستانن کل، در رأس دادسرای  سال منصوب می 3عالی کشور به مدت  از مشورت با قضات دیوان

پردازد. تکالیف و وظایف نهاد  عالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می دیوان

قانونی جامع، تدوین نیافته بلکه در سنوات دادستانی کل کشور در یک مقطع زمانی خاص و به موجب 

متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول شده است. بنابراین تفصیل و تصریح در 

 «.رسد نظر می العمومی کشور ضروری به وظایف قانونی نهاد مدعی

 چند نوع محکمه وجود دارد؟ •

ای،  ی به جرائم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهبه موجب قانون اساسی دونوع محکمه برای رسیدگ

 :دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارت است از

 .محاکم و دادسراهای عمومی که به جرائم عمومی رسیدگی می کند .1

دسته محاکم و دادسراهای نظامی ذکر دو نوع محکمه فوق در قانون اساسی دلیل بر حصر محاکم به دو  .2

می توان تشکیالت الزم یا دادگاه های دیگری به  131و 131عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصول

حاضر دادگاه ها و دادسراهای انقالب نیز در کنار سایر تشکیالت  موجب قانون ایجاد کرد. چنان که درحال

 .قضائیه وجود دارد  قوه

 هایی دارد؟ محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی •

قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای  127براساس اصل 

شود،  ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می

در محاکم عمومی رسیدگی ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند 

قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه  شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه می

 .هستند

 ای بر محاکمات حاکم است؟ چه رویه •

شود و حضور افراد بالمانع است مگر آنکه به  قانون اساسی، محاکمات، علنی انجام می 133براساس اصل 

اه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تشخیص دادگ

 .تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد

 ها به چه معنی است؟ اصل مستند بودن احکام دادگاه •

ر قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ب 133براساس اصل 

 .اساس آن حکم صادر شده است

 توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟ آیا به استناد قانونی که دیرتر وضع شده است، می •

قانون اساسی، هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است  131براساس اصل 

 .شود جرم محسوب نمی

 هایی داشته باشند؟ ها باید چه ویژگی احکام دادگاه •

قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر  133براساس اصل 



شود که قاضی نمی تواند بدون  اساس آن حکم صادر شده است. )از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می

 (.استناد به مواد قانونی انشاء حکم کند

 ه جرائم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟رسیدگی ب •

قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات  131براساس اصل 

گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم  منصفه در محاکم دادگستری صورت می

کند. البته به تازگی نیز قانون جرم سیاسی مصوب شده  ن میسیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معی

 .کند است که تکلیف را بیش از پیش روشن می

اداری و قضایی آیا در قانون اساسی شرایط احراز این سمت  در دستگاه قضایی دو دسته نیرو وجود دارد،  •

 کند؟ بینی شده است یا اینکه رئیس قوه قضاییه خود این شرایط را احصا می پیش

شود.  وسیله قانون معین می قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به  136براساس اصل 

، قاضی را 133البته در قانون اساسی سایر موارد مرتبط با کار قضا لیست شده است. مثال براساس اصل 

طور  موجب انفصال است به  توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که نمی

موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت 

عالی کشور و دادستانن کل. نقل و انتقال  قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان جامعه با تصمیم رئیس قوه

 .گیرد کند صورت می ای قضات براساس ضوابط کلی که قانون تعیین می دوره

 نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟ •

در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد؛ یکی روش انتخاب است چنان که در آمریکای شمالی، 

قاضی فدرال را قوه  13قضات به استثنای محاکم فدرال به وسیله مردم انتخاب می شوند یا در سوییس، 

اب می کند یا در جمهوری مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می کنند. دیگری روش انتصاب مقننه انتخ

است. چنان که در انگلستان، تمامی دادرسان با نظارت فائقه قاضی القضات منصوب می شوند. در نظام 

ائیه است. قض جمهوری اسالمی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه

 (قانون اساسی 136صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. )براساس اصل 

 تواند از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع کند؟ قاضی می •

قانون اساسی، قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با  132براساس اصل 

تواند به بهانه سکوت یا نقص  اد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیاستن

 .یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد

 های دولتی را دارند؟ نامه ها و آیین نامه ها اختیار خودداری از تصویب قضات دادگاه •

ها و آیین نامه های دولتی  نامه ها مکلفند از اجرای تصویب  قانون اساسی، قضات دادگاه  121اصل  براساس

که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس 

 .گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند تواند ابطال این می

 شود؟ گر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران میا •

قانون اساسی، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق  121براساس اصل 

حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی 



شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت  وسیله دولت جبران می این صورت خسارت به   من است و در غیرضا

 .شود می

در پایان لطفا درباره دو نهاد دیگر که زیر مجموعه نهاد قضایی فعالیت دارند یعنی دیوان عدالت اداری و  •

 .سازمان بازرسی کشور بفرمایید

یدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا ، به منظور رس126براساس اصل 

قضائیه  زیر نظر رئیس قوه « دیوان عدالت اداری»های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام  آیین نامه 

لیف نیز تک 123کند. در اصل  شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می تأسیس می

سازمان بازرسی معلوم شده است، حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 

قضائیه تشکیل   زیر نظر رئیس قوه« سازمان بازرسی کل کشور»در دستگاه های اداری سازمانی به نام 

 .کند شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می می

 

)س(  فاطمه  ای بود که در خانه وز سوم شعبان سال چهارم هجری، شهر مدینه میزبان کودک نورسیدهصبح ر

ملقّب شد.مادر او فاطمه )س(، دختر پیامبر )ص( ” سیّدالشهداء“و علی )ع( چشم به جهان گشود و بعدها به 

قرآن قرار گرفت. در روز   و یکی از برترین زنان تاریخ است.حسین )ع( هنوز کودک بود که منظور چندین آیه

اش، تنها همراهان رسول خدا )ص( بودند.  پیامبر )ص( با مسیحیان نجران، حسین )ع( و خانواده  مباهله

پیامبر اکرم )ص( بنا به دستور االهی در آیه مباهله، حسن و حسین )ع( را به عنوان فرزندان خویش با خود 

هنگامی که آیه تطهیر نازل شد، یکی از پنج تنی که این آیه در برای مباهله همراه کرد.باز هم یک بار دیگر 

او به همراه پدر، مادر و برادر خود زیر رو انداز پیامبر )ص( قرار  .ها نازل شده بود، حسین )ع( بود مورد آن

ل بیت خواهد پلیدی را تنها از شما اه همانا خداوند می»ها نازل کرد:  گرفتند و خداوند این آیه را درباره آن

 «.دور گرداند و اراده کرده است شما را پاکیزه سازد

یزید پس از معاویه بر تخت حکومت اسالمى تکیه زد و خود را امیرالمؤمنین خواند و براى این که سلطنت 

ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت کند, مصمم شد براى نامداران و شخصیتهاى اسالمى پیامى بفرستد و آنان را 

خویش بخواند. به همین منظور, نامه اى به حاکم مدینه نوشت و در آن یادآور شد که براى من از به بیعت با 

 . حسین )ع (بیعت بگیر و اگر مخالفت نمود بقتلش برسان

چنین فرمود: انا هلل و انا  (حاکم این خبر را به امام حسین )ع (رسانید و جواب مطالبه نمود. امام حسین )ع 

االسالم السالم اذا بلیت االمة براع مثل یزید. آن گاه که افرادى چون یزید, )شرابخوار و  الیه راجعون و على

قمارباز و بی ایمان و ناپاک که حتى ظاهر اسالم را هم مراعات نمی کند( بر مسند حکومت اسالمى بنشیند, 

اسالم , اسالم را از بین باید فاتحه اسالم را خواند.)زیرا این گونه زمامدارها با نیروى اسالم و به نام 

میبرند.(.امام حسین )ع ( می دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است , اگر در مدینه 

بماند به قتلش می رسانندش, لذا به امر پروردگار, شبانه و مخفى از مدینه به سوى مکه حرکت کرد. آمدن 

یزید, در بین مردم مکه و مدینه انتشار یافت , و این خبر  آن حضرت به مکه , همراه با سرباز زدن او از بیعت

تا به کوفه هم رسید. کوفیان ازامام حسین )ع ( که در مکه به سر می برد دعوت کردند تا به سوى آنان آید و 



زمامدار امورشان باشد. امام )ع ( مسلم بن عقیل , پسر عموى خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش 

مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بی سابقه اى  .کوفى را از نزدیک ببیند و برایش بنویسداجتماع 

ع ( )روبرو شد, هزاران نفر به عنوان نایب امام )ع ( با او بیعت کردند, و مسلم هم نامه اى به امام حسین 

سوى کوفه دریافته و از بیعت  نگاشت و حرکت فورى امام )ع ( را الزم گزارش داد.یزید که حرکت مسلم را به

کوفیان با او آگاه شده بود, ابن زیاد را )که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران حکومت بنى امیه 

بود( به کوفه فرستاد.ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویى و ترس مردم کوفه استفاده نمود و با تهدید وارعاب , 

پراکنده ساخت , و مسلم توسط ابن زیاد با شجاعت شهید شد.)سالم خدا بر او  آنان را از دور و بر مسلم

باد(.و ابن زیاد جامعه دورو و خیانتکار و بی ایمان کوفه را علیه امام حسین )ع ( برانگیخت , و کار به جایى 

د و منتظر سالح جنگ پوشیدن ,رسید که عده اى از همان کسانى که براى امام )ع ( دعوتنامه نوشته بودند

ماندند تا امام حسین )ع ( از راه برسد و به قتلش برسانند.امام حسین )ع ( از همان شبى که از مدینه بیرون 

آمد, و در تمام مدتى که در مکه اقامت گزید, و در طول راه مکه به کربال, تا هنگام شهادت , گاهى به اشاره , 

ز حرکت , رسوا ساختن حکومت ضد اسالمى یزید گاهى به صراحت , اعالن میداشت که : مقصود من ا

وبرپاداشتن امر به معروف و نهى از منکر و ایستادگى در برابر ظلم و ستمگرى است وجز حمایت قرآن و زنده 

داشتن دین محمدى هدفى ندارم . و این مأموریتى بود که خداوند به او واگذار نموده بود, حتى اگر به کشته 

 .زندان و اسیرى خانواده اش اتمام پذیردشدن خود و اصحاب و فر

 .آن حضرت روز عاشورادهم محرم ، در سرزمین کربال به دست شمر بن ذی الجوشن به شهادت رسیدند

 

ربیع  12االول سال )میالد پیامبر)ص( درتاریخ   ربیع 12امام جعفر صادق علیه السالم امام ششم شیعیان در 

پدر بزرگوارشان امام محمد باقر علیه السالم است. نام  .جهان گشود االول است (در مدینه منوره دیده به

شریفش جعفر و لقب معروفش صادق و کنیه اش ابوعبداهلل است.امام جعفر صادق علیه السالم در بیست و 

 .پنجم شوال سال به دستور منصور عباسى به وسیله انگور زهرآلود مسموم و به شهادت رسیدند

 .ر قبرستان بقیع و در جوار ائمه بقیع قرار داردمدفن مطهر آن حضرت د

همه امامان شیعه برای اسالم و خلق خدا خدمت کردند.در این راه زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدند. 

زحمات در قالب های مختلف، مانند قیام، صلح، سکوت و فعالیت های سیاسی و فرهنگی ظهور نمود.علت 

شود، این نیست که امامان دیگر برای اسالم خدمت نکرده  گفته می“مذهب جعفری “اینکه به مذهب ما 

اند،بلکه سبب نامیده شدن آن است که دوره زندگی امام صادق)ع( مصادف بود با اواخر حکومت امویان و 

ها و اختالفاتی که میان این دو خاندان به وجود آمده بود، فرصت  اوایل خالفت عباسیان. به سبب درگیری

های فرهنگی پدید آمد که امام صادق)ع( از آن بهره گرفت. شیعه را توسعه داد. امام با فعالیت خوبی برای

. روایات بسیار زیادی را  تشکیل حلقات درس و تبیین معارف و مبانی تشیع، به نشر و تبلیغ اسالم پرداخت

شیعه بیش از هر  بیان فرمود. به همین جهت حیات مجددی در کالبد شیعه دمیده شد. معارف و احکام

ای به شیعه داده شد. بدین جهت این مذهب را به امام  زمانی مطرح گردید. نظم و ترتیب خاص و ارزنده

نسبت به امامان  –نمایند. زیرا عالوه بر تحکیم مبانی آن، عمده احادیث این مذهب  جعفر صادق منسوب می

 .است شده نقل بزرگوار امام این از –دیگر 



کردند. مجلس درس تشکیل دادند و در آن به شاگردان  یشان هزاران تن شرکت میدر مجلس درس ا

گوییم. نظر ما در دین و مذهب چیست؟ از آیات قرآن چه برداشتی داریم. در طول  فهماندند که ماچه می

 ترین مکتب فقهی را بنا نهاد. تکیه اصلی او بیان اندیشه اسالم بود. بخش مهمی از حیات پربارشان بزرگ

های گوناگون را برشمردند و  احادیث و علوم قرآنی را براساس شیوه علمی عرضه کردند و حدفاصل فرقه

 .پیماید گوید و در کجا راه باطل را می نشان دادند که کدام فرقه تا کجا درست و استوار سخن می

 : (احادیثی از امام جعفر صادق )ع

ن نماز است، پس اگر نمازش قبول شود بقیه عبادات و اوّلین محاسبه انسان در پیشگاه خداوند پیرامو

 .اعمالش نیز پذیرفته می گردد وگرنه مردود خواهد شد

 عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست

 

رروزهای سپید یا ایام البیض، به روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری گویند.به باور 

یعنی « ایام البیض»باشند.  شعبان و رمضان، دارای فضیلت بسیار می های رجب، مسلمانان ایام البیض ماه

های  شب»منظور، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری است که  .هایش سفید است روزهایی که شب

 .دارند« مهتاب

 

 نظرت در مورد انتخابات

 به فرموده حضرت آقا انتخابات آبروی نظام است

ردم در عرصه و از نشانه های مشارکت و حمایت ملت از نوع حاکمیت انتخابات از مظاهر مهم حضور م

  . سیاسی هر کشور است

عالوه بر این ، نکته مهم این است که در این زمان ، جهان استکبار همین موضوع را بهانه ای برای تهاجم و 

   تبلیغات علیه کشورهای مستقلی مثل ایران قرار داده است

جهان استکبار به هر کشوری که می خواهد حمله تبلیغاتی، نظامی و سیاسی بنماید به عبارت دیگر ، اکنون  

، این موضوع را پیش می کشد که مثال در فالن کشور به دلیل عدم مشارکت و حضور مردم در امور سیاسی 

یت و و پایین بودن میزان حضور مردم در انتخابات که نماد مهم دموکراسی ، مردم ساالری و.. . است ، وضع

حاکمیت سیاسی که مقبول جهان و متناسب با معیارهای بین المللی باشد ، وجود ندارد و به همین دلیل 

  . الزم است علیه آن کشور دست به اقدام نظامی ، سیاسی و تبلیغاتی و.. . زد

 11فتنه گران سال

ت را رواج داده و بدین نحو اخبار دروغ و شایعات بی اساس مبنی بر تقلب در انتخابا 11اشخاصی که در سال 

سوره احزاب قرار گرفتند و  31امنیت ملی و اجتماعی را بر هم زدند مصداق کلمه مرجفون مصرح در ایه 

 فتنه گر لقب گرفتند 11بدین لحاظ از این جریان تحت عنوان فتنه 

 نقطه مقابل پیمان ورشو کدام پیمانه؟ پیمان ناتو



  توصیف متصدی امور دفتری

رسیدگی به امور دفتری ،  خالصه شغل: شاغل این پست به هماهنگی و تنظیم اموراداری مدیر مافوق ،

  .وارده و هماهنگی بین واحدی مه های مالقات ، جلسات ، ثبت تماس هایتنظیم برنا

هدف شغل: هدف تسریع و تسهیل در انجام امور اداری و دفتری ، حفظ و نگهداری مکاتبات واصله ، تنظیم 

  . وقت و ایجاد نظم اداری می باشد

می باشد : تنظیم وقت مالقات ،  مسئولیتها: شاغل این پست در چارچوب وظایف سازمانی درامور زیر مسئول

گزارش در زمینه فعالیت حوزه ، ابالغ و ارجاع دستورات  پیگیری امور ارجاعی از سوی مقام مافوق ، تهیه

  مافوق به اشخاص

ارتباطات: شاغل این پست به صورت حضوری ، تلفنی با کارکنان واحد سازمانی و سایر حوزه ها در ارتباط 

  . کاری می باشد

ات: شاغل در تنظیم وقت جلسات و مراجعین و ثبت رایانه ای کار ، اختیار الزم را داشته و از رئیس اختیار

  .مربوطه دستور می گیرد

  :شرح وظایف اختصاصی

تنظیم فهرست متقاضیان مالقات و راهنمایی در خصوص تعیین ساعات مالقات و انجام درخواست های  .1

  بدون مالقات با مقام مافوق

  یری امور ارجاعی وتهیه گزارش حوزه مربوط برای ارائه به مقام مافوقپیگ .2

  دریافت نامه ها و پرونده ها و ثبت خالصه مشخصات آن در دفاتر یا رایانه .3

  تفکیک و توزیع نامه و گزارشات بین افراد بصورت فیزیکی یا مجازی .4

  خالصه کردن گزارشات واصله و ارائه آن به مقام مافوق .5

آماده کردن سوابق و پرونده های مربوطه به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای مطالعه و اطالع  .6

  مقام مافوق

ابالغ دستورات صادره مقام مافوق به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی  .7

  تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آن

اوراق ،نامه ها ، گزارشات و سایر اسناد و  ینه نگهداری و بایگانی پرونده ها ،انجام اقدامات الزم در زم .8

  مدارک واحد مربوطه در محل مخصوص

انجام کار و توانایی تنظیم و  ساعت توانایی فیزیکی1تا  3شرایط محیط کار: دشوارترین جنبه این شغل 

به مراجعین  اسخگویی مناسب و صحیحنظم اداری ، پ برنامه ریزی مالقات ها و جلسات ، رعایت دقت و

  . بردباری است حضوری و غیر حضوری و صبرو

  داشتن سالمت شنوایی ، تکلم و بینایی ، صبر و روابط عمومی قوی :خصوصیات جسمانی و روانی شاغل

احراز ، وجود پست و تجربه کافی  دور نما و شرایط ارتقاء مسیر شغلی: شاغل شغل در صورت داشتن شرایط

  . بلیت ارتقاء به پست رئیس دفتر را داردقا

 خصوصیات و ویژگیهای الزم دیگر: امانت داری راز داری صبور بودن منظم بودن و روابط عمومی قوی

 



 

  عنوان شغل : مسئول خدمات مالی

  :تعریف

 این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام

  اموری از

  .قبیل کارپردازی، انبارداری، جمعداری نقدی و اموال، بر حسب پست مورد تصدی می باشند

  :نمونه وظایف ومسئولیت ها

  کارپردازی –الف 

  استعالم بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق –

  .دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد –

  تهیه و تنظیم صورت مجلس های مربوط به ترخیص کاال و ارایه آن به اداره متبوع –

  نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی –

  انبارداری –ب 

  تطبیق کاالهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها –

رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کاالهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن  –

  کارپرداز

  جهت تجدید سفارش

  ثبت کاالهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کاالها و –

  همچنین امضای کلیه اسناد مربوط

  تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارایهنظارت بر  –

  راهنمایی های الزم به کارکنان تحت نظارت

  نقدی جمعداری –پ 

  دریافت اوراق بهادارو تمبر از مراجع ذی ربط و فروش آنها به متقاضیان و تحویل درآمد روزانه به بانک و یا –

  مخصوص و تنظیم اسناد مربوطحساب های 

تنظیم ارقام دریافتی و پرداختی در دفتر صندوق و بستن حساب ها در موعد معین و تهیه سیاهه ریز  –

  عملکرد

  روزانه و ماهانه

  دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و تحویل آنها به مراجع ذی ربط و ارایه –

  بانکچک های وصولی به 

نظارت بر کلیه فعالیت های واحد تحت نظارت و ارایه راهنمایی های الزم به کارکنان تحت سرپرستی و  –

  تقسیم

  کار بین آنها

  اموال جمعداری –ت



انجام اقدامات الزم به منظور نصب عالیم مخصوص و برچسب های شماره دار، بر روی هر یک از اموال و  –

  تنظیم

  اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبقصورت موجودی مانده 

  مقررات مربوط

صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل  –

  اموال

  یاهه اموال اسقاطیدولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به س

نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت  –

  مشخصات آنها

  در دفاتر اموال

نظارت بر فعالیت های واحد مربوط و ارایه راهنمایی های الزم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار  –

 بین آنها

 

  عنوان شغل : ماشین نویس

  :تعریف

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام 

  امور

  .ماشین نویسی مطالب اداری از سطح عادی و ساده تا سطح فنی و دقیق می باشند

  :نمونه وظایف ومسئولیت ها

های اداری، بخشنامه ها، گزارش ها و مقاالت از روی پیش نویس های  ماشین کردن نامه ها، یادداشت -

  خطی

  مقابله مطالب ماشین نویسی شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم -

  انجام امور ماشین نویسی به میزان استاندارد مقرر در ضوابط مربوط به فوق العاده کارانه ماشین نویسان -

  سی متون فارسی و التینتسلط به ماشین نوی -

 راهنمایی ماشین نویسان طبقات مادون از نقطه نظر اصول فنی ماشین نویسی -

 

 

گویند  ام عام الفیل، در خانه کعبه اتفاق افتاده است. می ه رجب سال سیتولد امام علی )ع( روز سیزدهم ما

کسی پیش از آن حضرت و پس از ایشان در خانه کعبه متولد نشده است .حضرت علی ) ع ( نخستین فرزند 

خانواده هاشمی است که پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم اند . پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم 

خاندان هاشمی از .ن عبدمناف است و مادر او فاطمه دختر اسد فرزند هاشم بن عبدمناف می باشد ب

 و خاص زبانزد ، عرب طوایف در طایفه این و قریش قبیله در انسانی عالیه صفات و اخالقی فضائل …لحاظ

ار داد . تا آنکه ، است .پیامبر اکرم ) ص ( وی را از بدو تولد تحت تربیت غیر مستقیم خود قر بوده عام



خشکسالی عجیبی در مکه واقع شد . ابوطالب عموی پیامبر ، با چند فرزند با هزینه سنگین زندگی روبرو 

شد.رسول اکرم )ص( با مشورت عموی خود عباس توافق کردند که هر یک از آنان فرزندی از ابوطالب را به 

، جعفر را و پیامبر )ص( ، علی )ع( را به خانه خود نزد خود ببرند تا گشایشی در کار ابوطالب باشد . عباس 

 . بردند .به این طریق حضرت علی )ع( به طور کامل در کنار پیامبر قرار گرفت

یوم الدار و تعیین حضرت علی علیه السالم به جانشینی پیامبر:پس از وحی خدا و برگزیده شدن حضرت 

رانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان دعوت همگانی محمد ) ص ( به پیامبری و سه سال دعوت مخفیانه ، س

ع ( مجری طرحهای پیامبر ) ص ( در دعوت الهیش و تنها همراه  ) داده شد .در این میان تنها حضرت علی

و دلسوز آن حضرت در ضیافتی بود که وی برای آشناکردن خویشاوندانش با اسالم و دعوتشان به دین خدا 

امبر ) ص ( از حاضران سؤال کرد : چه کسی از شما مرا در این راه کمک می ترتیب داد .در همین ضیافت پی

کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد ؟فقط علی ) ع ( پاسخ داد : ای پیامبر خدا ! من تو را 

ی ا : در این راه یاری می کنم.پیامبر ) ص ( بعد از سه بار تکرار سؤال و شنیدن همان جواب فرمود

 . خویشاوندان و بستگان من ، بدانید که علی ) ع ( برادر و وصی و خلیفه پس از من در میان شماست

لیلة المبیت:از افتخارات دیگر حضرت علی ) ع ( این است که با شجاعت کامل برای خنثی کردن توطئه 

) ص ( را آماده  مشرکان مبنی بر قتل رسول خدا ) ص ( در بستر ایشان خوابید و زمینه هجرت پیامبر

ساخت آن شب حضرت رسول )ص( از مکه بیرون رفت و امام علی )ع( در رختخواب او خوابید. کفار قریش 

پنداشتند که آنکه خوابیده است خود حضرت  بر در خانه آن حضرت گرد آمده بودند و مراقب او بودند و می

 . رسول )ص( است

دخترش فاطمه )ع( را به عقد امام علی )ع( در  در سال های اول تا سوم هجری، حضرت رسول )ص(،

آورد.نخستین فرزند امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمد که 

 .نامش را حسن گذاشتند. فرزند دوم آنها یعنی حسین در سوم شعبان سال چهارم هجرت به دنیا آمد

در آخرین سال عمر پربرکتش در راه بازگشت در منطقه ای به نام غدیر  پیامبر )ص( بعد از اتمام مراسم حج

یَأَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن لَّمْ »)جایی که کاروانیان از هم جدا می شدند( آیه ای نازل شد:

(، رسول 32)سوره مائده، آیه «. النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَایهَدِى الْقَوْمَ الْکَافِرِینتَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ 

مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله فرمان توقف دادندزیرا پیک وحی فرمان داده بود که پیامبر )ص( باید 

تران رفت و فرمود : ای رسالتش را به اتمام برساند .پس از نماز ظهر پیامبر )ص( بر باالی منبری از جهاز ش

مردم ! نزدیک است که من دعوت حق را لبیک گویم و از میان شما بروم درباره من چه فکر می کنید ؟ 

مردم گفتند : گواهی می دهیم که تو آیین خدا را تبلیغ می کردی پیامبر فرمود : آیا شما گواهی نمی دهید 

پیامبر اوست ؟ مردم گفتند : آری ، گواهی می دهیم  که جز خدای یگانه ، خدایی نیست و محمد بنده خدا و

.سپس پیامبر)ص( دست حضرت علی)ع( را باال گرفت و فرمود : ای مردم ! در نزد مؤمنان سزاوارتر از 

من کنت مواله »سپس پیامبر فرموند : .خودشان کیست ؟ مردم گفتند : خداوند و پیامبر او بهتر می دانند 

! هر کس من موال و رهبر او هستم ، علی هم موال و رهبر اوست .و این جمله را  ای مردم« فهذا علی مواله

سه بار تکرار فرمودند . بعد مردم این انتخاب را به حضرت علی )ع( تبریک گفتند و با وی بیعت نمودند 

 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَالَ».خداوند عزوجل در آن روز، نازل کرد:



 (6)سوره مائده، آیه «. لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ اإلِسْالَمَ دِینًا

حضرت علی علیه السالم در همه غزوات بجز غزوه تبوک حضور داشته است در غزوه تبوک خود حضرت 

ام علی )ع( را به جای خویش در مدینه گذاشت و این امر موجب بروز این شایعه شد که رسول )ص( ام

حضرت رسول )ص( از مصاحبت امام علی )ع( خوشدل نیست.امام علی )ع( این شایعه را با آن حضرت در 

هارونَ  أنتَ مِنّی بِمَنزلهِ» :میان نهاد و آن حضرت سخن بسیار معروف خود یعنی حدیث منزلت را ادا فرمود

؛جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسی است مگر  مِنْ مُوسی، اِلّاأنـّه النَبی بَعدی

در زمان خالفت امام علی سه جنگ با سه دسته با نام های ناکثین )جنگ «اینکه پیامبری پس از من نیست.

 .، قاسطین)جنگ صفین( و مارقین )جنگ نهروان (درگرفت( جمل

طول دوره تاریخ فقط دو نفر بودند که بت های کافران را شکستند. اولین نفر حضرت ابراهیم )ع( بودند  در

که بعد از این کار کافران برای تالفی کردن این کار، ابراهیم بت شکن را درون آتش انداختند ولی به اذن 

که چندین بار )کودکی،  خدا آن آتش تبدیل به گلستان شد. نام دومین بت شکن، حضرت علی )ع( بود

 .نوجوانی و جوانی( این کار را انجام داده بود

ماه مبارک رمضان سال چهل هجری ، در حالی که حضرت  11در شب  (ابن ملجم)یکی از بازماندگان خوارج

علی ) ع ( در سجده بودند ، با ضربتی بر فرق مبارک خون از سر حضرتش در محراب جاری شد و محاسن 

فزت و رب الکعبه به خدای کعبه سوگند » خون رنگین کرد . در این حال آن حضرت فرمود  شریفش را به

هجری در ماه مبارک رمضان در شب نوزدهم ضربت خوردند  31حضرت علی )ع(در سال «که رستگار شدم 

 .و در شب بیست و یکم به شهادت رسیدند

دون این که کسی متوجه شود دفن کردند. بعد از شهادت حضرت علی )ع( ایشان را در نزدیکی شهر کوفه ب

دلیل این مساله جلوگیری از نبش قبر و بی حرمتی دشمنان نسبت به جنازه ایشان بود.بعد از گذشت سال 

 .ها محل دفن امام علی )ع( کشف شد و بعد از ساخت مقبره ایشان در آن جا شهر نجف به وجود آمد

معصوم )ع( ؛ دومین شخصیت اسالم سال تولد : سیزده  13منصب : امام اول شیعیان ؛ دومین معصوم از 

سال پیش از هجرت پیامبر اسالم )ص( ؛ محل تولد : داخل کعبه، در  76عام الفیل، تقریبا  61رجب سال 

فرزندان شناخته شده : امام حسن)ع( ؛ امام حسین)ع( ؛  (بیت اهلل الحرام )کشور عربستان سعودى فعلی

 (س )ع( ؛ حضرت ام کلثوم)سحضرت زینب)س( ؛ حضرت عبا

شروع والیت : انتصاب در سال دهم هجری؛ در حین بازگشت از حجه الوداع ؛ در مکان غدیر خم ؛ اعالم 

 (توسط شخص رسول اکرم )ص

 ماه 1سال و  3سال مدت زمان والیت :  61مدت زمان امامت : حدود 

، توسط ابن ملجم مرادی )یکی از  ماه مبارک رمضان، در مسجد کوفه 71شهادت : سال چهل هجری روز 

 خوارج( با استفاده از شمشیر زهرگین در حین سجده

 بارگاه و مدفن : نجف اشرف واقع در کشور عراق

 

حضرت محمد )ص(، آخرین پیامبر الهی در جامعه مُشرک شبه جزیره عربستان به دنیا آمد، و با استقامات 

ین یکتا پرستی را در یکی از جاهل ترین جوامع آن زمان در مسیری که پای در آن نهاده بود، توانست آی



گسترش بدهدمیان محدثان شیعه معروف است که آن حضرت، در هفدهم ماه ربیع االول روز جمعه، پس از 

طلوع فجر چشم به دنیا گشود و در این سال حادثه اصحاب فیل اتفاق افتاد، و میان اهل تسنن نیز این 

رت، در دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است؛ که این فاصله هفت روزه در در مشهور است که والدت آن حض

گذاری شده است.بنابر رسمی که در مکه رایج بود، محمد )ص( را به زنی به  ایران به عنوان هفته وحدت نام

برای  نام حلیمه سپردند تا در فضای ساده و پاک بادیه پرورش یابد، که البته برخی معتقداند که این کار

 .حفظ جان ایشان از ترور یهودیان بوده است

، عبداهلل فرزند عبدالمطلب و مادرش آمنه دختر وهب و هر دو از قبیلة بزرگ قریش بودند؛  )ص( پدر پیامبر

ای که بزرگان آن از نفوذ فراوانی در مکه برخوردار بودند و بیشتر به بازرگانی اشتغال داشتند. عبداهلل،  قبیله

وقتی  .س از ازدواج با آمنه، سفری تجاری به شام رفت و هنگام بازگشت، در یثرب درگذشتچند ماه پ

محمد شش سال داشت، مادرش او را برای دیدار با اقوام و خویشان، به یثرب برد و در بازگشت به مکه، آمنه 

گرفت، اما او از این پس در حمایت جدش عبدالمطلب قرار  (جا دفن شد.محمد)ص در ابواء درگذشت و همان

سالگی وی درگذشت و سرپرستی محمد)ص( بر عهده عمویش ابوطالب گذارده شد.ایشان در دوران 1نیز در 

نوجوانی خود به دلیل امانت داری، به صفت امین مشهور شدیکی دیگر از توانمندی ها و نشانه های لیاقت 

سود، که نزدیک بود به جنگی خانگی ایشان، حل اختالف به وجود آمده بین سران قریش بر سر نصب حجراال

منجر شود، بود.خانه کعبه در دوره جاهلیت هم در نظر عرب محترم بود. سالی سیل به درون کعبه راه یافت 

و دیوارهای خانه را شکست. قریش دیوارها را باال بردند و وقتی خواستند حجراالسود را نصب کنند، بین 

خواست این افتخار را نصیب خود کند. سرانجام کار باال گرفت.  یله میها اختالف شد. رئیس هر قب سران قبیله

بزرگان قبیله طشتی پر از خون آوردند و دست خود را در آن فرو بردند و این کار مانند سوگندی بود که به 

شیبه داخل مسجد  موجب آن باید بجنگند تا پیروز شوند. سرانجام پذیرفتند، نخستین کسی را که از در بنی

شود به داوری بپذیرند و هر چه او گفت انجام دهند. نخستین کسی که داخل شد محمد )ص( بود. بزرگان 

گفت:  (پذیریم. سپس داستان را به او گفتند. محمد)ص قریش گفتند او امین است، داوری وی را می

یس هر قبیله یک و چون چنین کردند حجراألسود را میان آن جامه گذاشت و گفت رئ«. ای بگسترانید جامه»

گوشه از جامه را بردارد، چون جامه را برداشتند و باال بردند، حجراالسود را برداشت و بر جای آن نهاد و با 

ص( در میان مردم )دهنده موقعیت محمد  این داوری، از خونریزی بزرگی جلوگیری کرد. این اتفاق، نشان

کرد.پیامبر اکرم)ص( از حضرت خدیجه و نیز از  سالگی با خدیجه کبری ازدواج 73مکه است.آن حضرت در 

سایر همسران خود صاحب فرزندانی شد اما تنها یادگار پیامبر)ص( بعد از رحلتش حضرت فاطمه زهرا)س( 

بود. مادر تمام فرزندان پیامبر به جز ابراهیم، خدیجه بود فرزندان رسول خدا)ص(، به جز حضرت 

درگذشتند و نسل پیامبر)ص( تنها از طریق فاطمه )س( ادامه فاطمه)س(، همگی در زمان حیات پیامبر 

یافت. محمد )ص( سه پسر و چهار دختر داشت.قاسم، نخستین پسر که در کودکی در مکه درگذشت.عبداهلل، 

 .پس از بعثت در مکه زاده شد و همان جا درگذشت.ابراهیم، در مدینه درگذشت

دند و معموال غار حرا در مکه را برای عبادت و مناجات با حضرت محمد)ص( قبل از رسالت نیز یکتا پرست بو

سالگی او، رؤیاهای  31های بعثت پیامبر )ص( به هنگام  اند نخستین نشانه نمودند. گفته خدا انتخاب می

صادقه بوده است، اما آنچه در سیره به عنوان آغاز بعثت شهرت یافته، شبی در ماه رجب است که فرشتة 



ر پیامبر )ص( ظاهر شد و بر او نخستین آیات سورة علق را برخواند.محمد )ص( در این باره وحی در غار حرا ب

دگربار «. دانم خواندن نمی»، گفتم: «بخوان»جبرئیل نزد من آمد و گفت: »ماجرای نزول جبرئیل گفته است: 

، بخوان به نام پروردگارت که «بِّک الَّذِی خَلَقَ أْ بِاسْمِ رَ اقْرَ»گفت: « چه بخوانم؟» :گفتم«. بخوان»گفت: 

 -7دعوت سری که اولین مرحله دعوت ایشان بود -1آفرید.پیامبر اکرم در سه مرحله به ابالغ رسالت پرداخت:

دعوت خویشان و نزدیکان که با نزول آیه انذار صورت گرفت و به یوم الدار معروف است. و در آن روز رسول 

دعوت علنی.اولین کسی که از زنان به او  -6خود انتخاب کرد. ص(، حضرت علی )ع( را به جانشینی)خدا 

طالب)ع( بود که تحت سرپرستی پیامبر  ابی ایمان آورد، همسرش خدیجه، و از مردان، پسرعمویش علی بن

 .سالگی روی داد 36هجرت در  11صفر سال  71بود.وفات پیامبر )ص( در 

(قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر اکرم )ص( 1است:چهار معجزه از معجزات پیامبر)ص(که در قرآن آمده 

(عالوه بر این آیات فراوانی نیز در قرآن وجود دارد که بخشی از آنها از جهتی معجزه پیامبر اکرم 7است. 

 طریق از مردم زیرا ؛…)ص( به حساب می آید؛ نظیر اخبار از آینده، اخبار گذشتگان، معارف بلند الهی و 

 وائل، بن عاص:  کنیم می عرض نمونه دو مثال برای, اند شده آشنا وحیانی مطالب این اب( ص) اکرم پیامبر

 این نامید کوثر را خودش نسل و ابتر را وی( ص) پیامبر ، نامید می ابتر پسر، نداشتن علت به را( ص)پیامبر

دیگر مثال محقق شد و نسلش بعداز پسرانش منقطع شد ولی نسل پیامبر هم چنان پابرجاست. بینی پیش

رومیان مغلوب شدند! )و “ :خبر از غلبه روم بعد از آن که از سپاه ایران شکست سختی خورده بودند میداد

(قرآن از 6این( مغلوبیّت بزودى غلبه خواهند کرد.)این شکست( در سرزمین نزدیکى رخ داد امّا آنان پس از 

(و در آخر معجزه شق 3راج رسول خدا است.معجزه دیگر پیامبر به صراحت یاد می کند: و آن اسراء و مع

القمر )شکافته شدن ماه با اشاره حضرت( است که در ابتدای سوره قمر به آن اشاره شده است. در ابتدای 

قیامت نزدیک شد و ماه شکافته »سوره قمر خداوند از این معجزه بزرگ پیامبر یاد می کند و می فرماید 

ست که، مشرکان مکه )قبل از هجرت( از پیامبر )ص( درخواست آیه و واقعه شق القمر از این قرار ا«.شد

اگر واقعاً پیامبر خدا هستی ماه را برای ما بشکاف و دو نصف کن، پیامبر )ص( به »نشانه ای کردند و گفتند: 

ماه آنان فرمود: اگر این کار را برای شما انجام دهم ایمان می آورید؟ گفتند آری. آن شب، شب بدر بود یعنی 

ص( ماه به )پیامبر اکرم )ص( از پروردگارش خواست تا ماه دو نیم شود، با اشاره پیامبر  .در آسمان کامل بود

دو نیم شد و عده زیادی این معجزه بزرگ را دیدند اما مشرکان دوباره این معجزه بزرگ را انکار کردند و 

ان را به عنوان عادت همیشگی آنان بیان قرآن مجید این انکار مشرک [1گفتند محمد )ص( ما را سحر کرد]

این سحرى »گویند:  اى را ببینند روى گردانده، مى و هر گاه )مشرکان( نشانه و معجزه“کرده و می فرماید: 

آنها )آیات خدا را( تکذیب کردند و از هواى نفسشان پیروى نمودند و هر امرى قرارگاهى «! مستمر است

 .”.دارد

 

 

در نزد مسلمانان برترین و واالمقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار  فاطمه )علیها السالم(

باشدیکی از القاب و نام های حضرت زهرا سالم اهلل علیها معصومه است. گاهی حضرت زهرا سالم اهلل  می

ام علیها را طاهره، مطهره و محدثه می نامند. حضرت زهرا سالم اهلل علیها معصومه است؛ یعنی دارای مق



یک دلیل که شاید مهم ترین دلیل باشد و در حدیث کساء هم مطرح شده است همان آیه  .عصمت است

این آیه شریفه درباره پنج تن « انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»تطهیر است 

کند. اگر خداوند اراده کرده است  آمده است و خداوند اراده کرده است که پلیدی، ناپاکی و خطا را از آنها دور

که از این پنج تن هیچ کس رجسی نداشته باشد آنها معصوم هستند و حضرت زهرا سالم اهلل علیها به این 

است و از برای ایشان القاب و صفات  (دلیل معصوم است.نام مبارک آن حضرت، فاطمه )علیها السالم

ول، راضیه، مرضیه، نیز ذکر شده است.فاطمه، در لغت به متعددی همچون زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بت

پیروان فاطمه  :باشد و علت این نامگذاری بر طبق احادیث نبوی، آنست که معنی بریده شده و جدا شده می

)علیها السالم( به سبب او از آتش دوزخ بریده، جدا شده و برکنارند. زهرا به معنای درخشنده است صدّیقه به 

ت که به جز راستی چیزی از او صادر نمی شود؛طاهره به معنای پاک و پاکیزه، مبارکه به معنی کسی اس

معنای با خیر و برکت، بتول به معنای بریده و دور از ناپاکی، راضیه به معنای راضی به قضا و قدر الهی و 

سین، ام الحسن، ام علیها السالم( نیز عبارتند از ام الح)های فاطمه  مرضیه یعنی مورد رضایت الهی کنیه

 …االئمه، ام ابیها و

باشد و رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دخترش را با این وصف  ام ابیها به معنای مادر پدر می

 .علیها السالم( بسان مادری برای رسول خدا بوده است)ستود؛ این امر حکایت از آن دارد که فاطمه  می

است که او رسول گرامی اسالم،  (حمد بن عبداهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلمنام پدر فاطمه )علیها السالم( م

باشدمادر حضرتش خدیجه از زنان بزرگ و شریف قریش  خاتم پیامبران الهی و برترین مخلوق خداوند می

بوده است؛ او نخستین بانویی است که به اسالم گرویده است و پس از پذیرش اسالم، تمامی ثروت و دارایی 

خود را در خدمت به اسالم و مسلمانان مصرف نمود. خدیجه در دوران جاهلیت و دوران پیش از ظهور اسالم 

شد و او را بزرگ زنان قریش  نیز به پاکدامنی مشهور بود؛ تا جایی که از او به طاهره )پاکیزه( یاد می

جمادی الثانی در مکه به دنیا آمد.  71نامیدند.فاطمه )علیها السالم( در سال پنجم پس از بعثت و در روز  می

 .چون به دنیا پانهاد

ای از مفسران بزرگ اهل تسنن نظیر فخر رازی، آیه آغازین سوره کوثر را به  اکثر مفسران شیعی و عده

اند و او را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم ذکر  فاطمه )علیها السالم( تطبیق نموده

شایان ذکر است که آیه انتهایی این سوره نیز قرینه خوبی براین مدعاست که در آن خداوند به اند.  نموده

فرماید همانا دشمن تو ابتر و بدون نسل است.امام علی )علیه السالم( از  کند و می پیامبر خطاب می

الهی با این وصلت  خواستگاران فاطمه )علیها السالم( بود و حضرت رسول بنا بر آنچه که ذکر گردید، به امر

اگر  :موافقت نمود. در روایات متعددی نقل گشته است که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود

فرزند به نامهای حسن، حسین، زینب، ام کلثوم  3علی نبود، فاطمه همتایی نداشت.ثمره این ازدواج مبارک، 

هلل علیه و آله و سلم( سقط شد(، بود. امام حسن و امام صلی ا)و محسن )که در جریان وقایع پس از پیامبر 

باشند و به خاطر منسوب بودن ائمه طاهرین )به غیر از امیر  گانه می 17حسین )علیهما السالم( از امامان 

 .)مادر امامان( گویند” ام االئمه“مؤمنان )علیه السالم(( به آن حضرت، فاطمه )علیها السالم( را 

الثانی است،دربارة  ریخ وارد شده همان تاریخ شهادت حضرت زهرا)س( در سوم جمادینقل قوی که در تا

تاریخ شهادت حضرت زهرا )س( روایات مختلف و متضاد است. از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت پیامبر 



و  )ص(.میان علمای شیعه، دو تاریخ مشهور و مقبول است:یکی هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر )ص(

دیگری نود و پنج روز. با توجه به رحلت پیامبر اسالم )ص( در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج 

روز، در مورخة سیزدهم تا پانزدهم جمادی األوّل ، شهادت حضرت زهرا)س( است و این ایام را فاطمیة اوّل 

سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این  می خوانند.اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت)س( در

روز در ماه  6روز در ماه جمادی االول و  6روز می باشد،  3ایام را فاطمیة دوم می خوانند.ایام فاطمیه جمعا 

جمادی االول است و فاطمیه دوم از سوم تا پنجم جمادی 13تا  16جمادی الثانی. بنابراین فاطمیه اول از 

روز، 23ف به دهه دوم جمادی االول از دهم تا بیستم جمادی االول که بنابر قول الثانی می باشد.ولی در عر

شهادت آن بانوی بزرگوار در آن واقع شده است دهه فاطمیه اول و به دهه اول جمادی الثانی از اول تا دهم 

ته روز،شهادت حضرت زهرا)س( در آن واقع شده است،دهه فاطمیه دوم گف95جمادی الثانی، که طبق قول 

 .می شود

 

 

ق، علی رغم مراقبت های ویژه مأموران حکومت عباسی، در  733آخرین امام شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 

تولد مخفیانه آن حضرت بی شباهت به تولد حضرت  .خانه امام عسکری علیه السالم چشم به جهان گشودند

زمان حضرت مهدی )عج( هم نام و هم  موسی علیه السالم و حضرت ابراهیم خلیل علیه السالم نیست.امام

کنیه حضرت پیامبر اکرم)ص( است. در روایات آمده است که شایسته نیست آن حضرت را با نام و کنیه، اسم 

ببرند تا آن گاه که خداوند به ظهورش زمین را مزیّن و دولتش را ظاهر گرداند.القاب امام زمان حضرت 

حب االمر، صاحب الزمان، قائم و خلف صالح.شیعیان در دوران مهدی )عج(:مهدى، خاتم، منتظر، حجت، صا

لقب داده بودند.وی یگانه فرزند امام عسکری علیه السالم یازدهمین « ناحیه مقدسه»غیبت صغرى ایشان را 

ق در سامرّا چشم به جهان  733امام شیعیان است. امام زمان حضرت مهدی )عج( در سحرگاه نیمه شعبان 

ق به  731ج سال زندگی تحت سرپرستی پدر، و مادر بزرگوارشان نرجس خاتون، در سال گشود و پس از پن

دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السالم ـ همچون حضرت عیسی علیه السالم و حضرت یحیی علیه 

السالم که در سنین کودکی عهده دار نبوّت شده بودند ـ در پنج سالگی منصب امامت شیعیان را عهده دار 

آن بزرگوار پس از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل حکومت عدل جهانی احکام الهی را در سرتاسر  شدند.

 .زمین حاکمیت خواهد بخشید

( از تولد تا غیبت امام زمان 1دوران زندگی امام زمان حضرت مهدی )عج( به چهار دوره تقسیم می شود:

حسن عسکری علیه السالم در این دوره  حضرت مهدی )عج(:یکی از کارهای بسیار مهمی که حضرت امام

انجام دادند این بود که امام زمان حضرت مهدی )عج( را به بزرگان شیعه معرفی کردند تا در آینده در مسئله 

( غیبت صغری امام زمان حضرت مهدی )عج(:پس از شهادت حضرت امام 7امامت دچار اختالف نشوند.

ق ادامه پیدا کرد. در  329ه غیبت صغری آغاز شد و تا سال ق دور 731حسن عسکری علیه السالم در سال 

(دوره غیبت 6این دوره امام زمان حضرت مهدی )عج( از طریق چهار نائب به ادامه امور مردم می پرداختند. 

ق شروع شد و تا زمانی که خداوند مصلحت  671کبری امام زمان حضرت مهدی )عج(:این دوران از سال 

داشت در این دوره پاسخ به پرسش ها و احکام مردم بر عهده نایبان عام آن حضرت است  بدانند ادامه خواهد



( دوره حکومت امام زمان حضرت مهدی )عج(:پس 3و حضرت نایب خاصی برای این دوره معرفی نکرده اند.

ه از ظهور، امام زمان حضرت مهدی )عج( بر اساس احکام اسالم حکومت واحد جهانی تشکیل خواهند داد ک

 .در سایه آن سرتاسر عالم پر از عدل و داد خواهد شد

.محمد بن عثمان 7. عثمان بن سعید عمروى .1اصحاب و یاران امام زمان حضرت مهدی )عج(:

.على بن محمد سمرى .این چهار تن نماینده بالفصل امام زمان حضرت 3.حسین بن روح نوبختى6عمروى

، به 671تا  731س از شهادت امام حسن عسکرى)ع(، از سال مهدی )عج( بودند که در ایام غیبت صغرى، پ

سال به ترتیب، واسطه میان امام زمان حضرت مهدی )عج( وشیعیان ایشان بودند. این چهار نفر به  21مدت 

نفر از یارانش به او پیوسته و نخستین هسته  616مشهورند. ولى در هنگام خروج آن حضرت، « نوّاب اربعه»

 .دهند ان حضرت مهدی )عج( را تشکیل مىلشکریان امام زم

 

 .امام نهم شیعیان حضرت جواد )ع ( در مدینه به دنیا آمد.نام نامی اش محمد معروف به جواد و تقی است 

پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السالم در اواخر ماه صفر مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت 

 .سالگی به شهادت رسید 73سالگى به امامت رسید.در  2واى نهم در سن جواداألئمه )ع ( انتقال یافت . پیش

ترین امام در هنگام شهادت بوده است.پیکر او را در کنار جدش امام  در میان امامان شیعه، وی جوان

 .کاظم)ع( در مقبره قریش در کاظمین به خاک سپردند

پدر آن حضرت ، امام محمد  . یحجه وشته اندتولد امام دهم شیعیان حضرت امام علی النقی )ع ( را نیمه ذ

لقب های «علی » تقی جواداالئمه )ع ( و مادرش سمانه از زنان درست کردار پاکدامنی بودنام آن حضرت 

بود امام هادی )ع ( از همان دوران نوجوانی از آن هنگامی که در «نقی »و « هادی »مشهور آن حضرت 

آموخت به راهنمائی و ارشاد مردم می پرداخت.تا سن سی  میمکتب پدر بزرگوارش درس علم و معرفت 

سالگی، هادی )ع(در مدینه مشغول تدریس بود تا اینکه خلیفه عباسی متوکل او را به بغداد فراخواند. در 

بغداد بوسیله خلیفه و جانشینانش مدام تحت فشار بود تا اینکه عاقبت، به نوشته منابع شیعی، به تحریک 

موم شده و در سامرا، جایی که بعداً فرزندش حسن عسکری هم دفن شد، به خاک سپرده معتز عباسی مس

  .است ای در جبر و اختیار و چند زیارت نقل شده شداز او رساله

های خلیفه  امام حسن عسکری)ع(، یازدهمین پیشوای شیعیان، مدت زیادی از عمر مبارک خود را در زندان

منطقه ی نظامی به شمار می رفت و امام را به خاطر اقامت در آنجا )یا  عباسی گذراندند.عسکری: سامرا یک

لقب دادند.امام از یک طرف با وجود تأکید بر تولد حضرت مهدی)عج(، او را « عسکری» (محله ای از آنجا

تنها به شیعیان خاصّ و بسیار نزدیک نشان می داد و از طرف دیگر، تماس مستقیم شیعیان با خود آن 

وز برزو محدودتر و کمتر می شد؛ به طوری که حتی در خود شهر سامرّأ به مراجعات و مسائل حضرت، ر

شیعیان از طریق نامه یا توسط نمایندگان خویش پاسخ می داد و بدین ترتیب، آنان را برای تحمل اوضاع و 

این همان روشی  شرایط و تکالیف عصر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام علیه السالم، آمده می ساخت و

است که بعدها امام دوازدهم)ع( در زمان غیبت صغرا در پیش گرفت و شیعیان را به تدریج برای دوران 

 .غیبت کبرا آماده ساخت



 

القعده در مدینه متولد شدند و در پایان ماه صفر به دست  بن موسی الرضا )ع( در یازدهم ذی حضرت علی

به معنای خشنودی، است.یکی دیگر « رضا»ب امام هشتم شیعیان، مأمون به شهادت رسیدند.مشهورترین لق

است جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر « عالم آل محمد»از القاب مشهور حضرت 

ها با سربلندی تمام بیرون آمد، دلیل کوچکی بر  ویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آن به ,خویش

باشد و با تأمل  این توانایی و برتری امام, در تسلط بر علوم، یکی از دالیل امامت ایشان میاین سخن است. 

گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به  در سخنان امام در این مناظرات, کامالً این مطلب روشن می

جرت به مرو، در مدینه تواند سرچشمه گرفته باشد. حضرت رضا )علیه السالم( تا قبل از ه الهام و وحی نمی

زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و 

داشتند و  پرداختنند. مردم مدینه نیز، امام رضا )ع( را بسیار دوست می تبیین معارف دینی و سیره نبوی می

ل از این سفر، با اینکه امام بیشتر سالهای عمرش را در نگریستند. تا قب به ایشان همچون پدری مهربان می

مدینه گذرانده بود, اما در سراسر مملکت اسالمی، پیروان بسیاری داشتند که گوش به فرمان اوامر امام 

 3حدود )سال(، محمد امین  11سال بود که با خالفت هارون الرشید ) 71بودند.مدت امامت آن حضرت 

 .زمان شدسال( هم 3سال(، مأمون )

فرمودند، برکات زیادی شامل حال مردم آن  الذهب:در طول سفر امام به مرو، هر کجا توقف می حدیث سلسه

شد. از جمله هنگامیکه امام در مسیر حرکت خود وارد نیشابور شدند و در حالی که در محملی  منطقه می

رود امام به نیشابور را شنیده بودند، قرار داشتند از وسط شهر نیشابور عبور کردند. مردم زیادی که خبر و

های  همگی به استقبال حضرت آمدند. در این هنگام دو تن از علما و حافظان حدیث نبوی، به همراه گروه

ای امام بزرگ و ای “بیشماری از طالبان علم و اهل حدیث و درایت، مهار مرکب را گرفته و عرضه داشتند: 

دهیم که رخسار فرخنده خویش  ق پدران پاک و اجداد بزرگوارت سوگند میفرزند امامان بزرگوار، تو را به ح

را به ما نشان دهی و حدیثی از پدران و جد بزرگوارتان، پیامبر خدا، برای ما بیان فرمایی تا یادگاری نزد ما 

ردم از امام دستور توقف مرکب را دادند و دیدگان مردم به مشاهده طلعت مبارک امام روشن گردید. م” باشد.

گریستند و آنهایی که نزدیک  مشاهده جمال حضرت بسیار شاد شدند به طوری که بعضی از شدت شوق می

زدند. ولوله عظیمی در شهر طنین افکنده بود به طوری که بزرگان شهر  ایشان بودند، بر مرکب امام بوسه می

رت بشنوند. تا اینکه پس از مدتی خواستند که سکوت نمایند تا حدیثی از آن حض با صدای بلند از مردم می

مردم ساکت شدند و حضرت حدیث ذیل را کلمه به کلمه از قول پدر گرامیشان و از قول اجداد طاهرینشان 

کلمه “به نقل از رسول خدا و به نقل از جبرائیل از سوی حضرت حق سبحانه و تعالی امالء فرمودند: 

وید داخل حصار من شده و کسی که داخل حصار من گردد االاهلل حصار من است پس هر کس آن را بگ الاله

اما این شروطی دارد و من، خود، از جمله آن شروط “سپس امام فرمودند: ” ایمن از عذاب من خواهد بود.

 ”.هستم

باشد، اقرار  االاهلل که مقوم اصل توحید در دین می این حدیث بیانگر این است که از شروط اقرار به کلمه الاله

باشد که از جانب خداوند تعالی تعیین شده  امت آن حضرت و اطاعت و پذیرش گفتار و رفتار امام میبه ام

 .دانند است. در حقیقت امام شرط رهایی از عذاب الهی را توحید و شرط توحید را قبول والیت و امامت می



از آن حضرت به دور از چشم  تدفین امام:به قدرت و اراده الهی امام جواد )علیه السالم( فرزند و امام بعد

دشمنان، بدن مطهر ایشان را غسل داده و بر آن نماز گذاردند و پیکر پاک ایشان با مشایعت بسیاری از 

شیعیان و دوستداران آن حضرت در مشهد دفن گردید و قرنهاست که مزار این امام بزرگوار مایه برکت و 

 .مباهات ایرانیان است

 

 

امام موسی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوائج هفتمین امام شیعیان دوازده موسی بن جعفر معروف به 

گشتند، در منطقه  امامی است. موسی بن جعفر هنگامی که امام صادق )ع( و همسرش حمیده از حج بازمی

رب اندمادر ایشان حضرت حمیده کنیزی از اهل مغ ابواء به دنیا آمد.برخی مکان والدت ایشان را مدینه دانسته

یا اندلس)اسپانیا( بوده است.مناظرات و گفتگوهایی از امام کاظم با برخی از خلفای عباسی، دانشمندان 

یهودی و مسیحی، ابوحنیفه و دیگران گزارش شده است.با هارون عباسی نیز مناظراتی داشته است. از آنجا 

او با موسی بن جعفر نشان دهد، تر از نسبت  خواست خویشاوندی پیامبر)ص( با خود را نزدیک که هارون می

گفتگوهای موسی بن  .تر بودنِ انتساب خویش به پیامبر تصریح کرد امام کاظم در حضور هارون به نزدیک

های آنان صورت گرفته که در پایان به گرویدن  جعفر با عالمان ادیان دیگر نیز معموال در پاسخ به پرسش

علیه الساّلم دوران بسیار سختى براى شیعیان بود و در این  آنان به اسالم انجامیده است.عصر امام کاظم

آمیز متعددى از ناحیه شیعیان و علویان نسبت به خلفاى عباسى صورت گرفت  دوران حرکتهاى اعتراض

کوشیدند تا تشکّل شیعه و رهبرى آنها را به  امامان شیعه همگى بر لزوم رعایت تقیه پافشارى کرده و مى 

نمایند. امام کاظم علیه السّالم دو بار به دست هارون به زندان افتاده اندکه مرتبه دوم آن به  طور پنهانى اداره

مدفن ایشان به حرم  .رجب در بغداد رخ داده است 73شهادت آن حضرت منجر شده است شهادت وی 

 .کاظمین مشهور است

 

سید الساجدین، سجّاداز القاب امام  على بن الحسین، امام سجاد )ع(در پنجم شعبان متولد شد.زین العابدین،

سجاد )ع( هستند. حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربال حضور داشت ولی به علت بیماری و تب شدید از آن 

با همه عالقه ای که  -حادثه جان به سالمت برد ، زیرا جهاد از بیمار برداشته شده است و پدر بزرگوارش

ه او اجازه جنگ کردن نداد . مصلحت الهی این بود که آن رشته ب -فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت

گسیخته نشود و امام سجاد وارث آن رسالت بزرگ ، یعنی امامت و والیت گردد.مادر حضرت سجاد بنا بر 

دختر یزدگرد ساسانی بوده است . صحیفه سجادیه که از ارزنده ترین آثار اسالمی است ، ” شهربانو“مشهور 

ت که مشتمل بر دقیقترین مسائل توحیدی و عبادی و اجتماعی و اخالقی است ، و بدان دعا اس32شامل 

نیز می گویند .سرانجام به تحریک هشام ، خلیفه اموی ، ولید بن عبد الملک ، امام (” زبور آل محمد ) ص “

 . فون شدهجری درگذشت و در بقیع مد 13زین العابدین و سید الساجدین ) ع ( را مسموم کرد و در سال 

امام محمد باقر )ع( پنجمین آفتابى است که بر افق امامت، جاودانه درخشید.زندگیش سراسر دانش و ارزش 

بود، از این رو باقر العلوم نامیده شد.در روز و ماه والدت آن حضرت نیز نقلهاى مختلفى یاد شده است:بیشتر 



اند.او نخستین مولودى است که در خاندان  همحققان با ترجیح نظریه نخست، یعنى سوم صفر آن را پذیرفت

علویان از التقاى دو بحر امامت )نسل حسن بن على و حسین بن على علیهما السالم( تولد یافت پدر: على بن 

الحسین، زین العابدین )ع( .مادر: ام عبد اهلل، فاطمه، دختر امام حسن مجتبى )ع(مادر گرامى امام باقر )ع( 

که افتخار یافت فرزندى علوى به دنیا آورد در پاکى و صداقت، چنان نمونه بود که  اى است نخستین علویه

اش لقب دادند.نام آن حضرت محمد است کنیه آن گرامى ابو جعفر است سرانجام در هفتم ذیحجه   صدیقه

 رکنا –در مدینه با توطئه هشام مسموم شد و چشم از جهان فروبست . پیکر مقدسش را در قبرستان بقیع 

 .به خاک سپردند – بزرگوارش پدر

امام حسن )ع ( در شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در مدینه تولد یافت . وى نخستین پسرى بود که 

است « ابومحمد»تقریباً در همه منابع کنیه امام حسن  .خداوند متعال به خانواده على و فاطمه عنایت کرد

منظر و اخالق و پیکر و بزرگوارى به رسول اکرم )ص ( بسیار لقب اومجتبى است امام حسن )ع ( از جهت 

 .مانند بود

امام حسن )ع ( پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصیت آن حضرت ، به امامت رسید و 

مقام خالفت ظاهرى را نیز اشغال کرد، در این مدت ، معاویه که دشمن سرسخت على )ع ( و خاندان او بود 

ا به طمع خالفت )در آغاز به بهانه خونخواهى عثمان و در آخر آشکارا به طلب خالفت ( جنگیده بود؛ و ساله

وقتى طغیان و  ( به عراق که مقر خالفت امام حسن )ع ( بود لشکر کشید و جنگ آغاز کرد.امام حسن )ع

خونریزى فرا خواند ولى معاویه  عصیان معاویه را در برابر خود دید با نامه هایى او را به اطاعت و عدم توطئه و

در جوانب امام )ع ( تنها به این امر استدالل مى کرد که )من در حکومت از تو با سابقه تر و در این امر 

آزموده تر و به سال از تو بزرگترم همین و دیگر هیچ !(.معاویه با ایجاد روح اخالل گری و نفاق، خریداری 

وغ و انتشار روحیه یأس در مردم سست ایمان در مواقع مناسب، اوضاع را های پست، پراکندن انواع در وجدان

هم  (داد و از سوی دیگر همه سپاهیانش را به بسیج عمومی فراخواند.امام حسن )ع به نفع خود سوق می

تصمیم خود برای پاسخ به ستیزه جویی معاویه را دنبال و رسماً اعالم جهاد فرمود.اگر خیانت برخی از یاران 

کرد که به اهداف شوم و ضد اسالمی خود  لشکریان امام مجتبی )ع( نبود، معاویه هرگز فرصت پیدا نمی و

با وجود تمام این شرایط، تصمیم نهایی برای جنگ با معاویه را در سخنرانی خود در  (برسد.امام حسن )ع

م مجتبی )ع(، عبیداهلل بن مسجد کوفه اعالم و سپاهیان را برای عزیمت به سوی نخیله فراخوان فرمود.اما

 17عباس را که از خویشان امام )ع( و از نخستین افرادی بود که مردم را به بیعت با ایشان تشویق کرد، با 

های معاویه او را تحت  ترین نقطه در عراق هاشمی بود، اعزام فرمود. اما وسوسه هزار نفر به مسکن که شمالی

فرمانده امام )ع( را در مقابل یک میلیون درم که نصفش را نقد پرداخت،  ترین تأثیر قرار داد و معاویه مطمئن

به اردوگاه خود کشاند. این در حالی بود که در دوره امام علی )ع(، فرستاده معاویه به مکه، دو فرزند 

شرایط  خردسال عبیداهلل را سر بریده بود. با فرار عبیداهلل ابن عباس و دیگر فرماندهان سپاه امام حسن )ع(،

ع( که برای جمع آوری سپاه به مدائن رفته بود، نه تنها موفق )بسیار نامطلوبی پدید آمدحضرت امام حسن 

ای از سپاهیانش بر او شوریدند، به خیمه اش ریختند و به غارت پرداختند،  به انجام این کار نشد، بلکه عده

بدون اینکه ردایی بر تن داشته باشد، سوار  (عآنان حتی سجاده زیر پای حضرت )ع( را ربودندلذا امام حسن )



همین که به جای تاریکی )مظلم ساباط( رسید، ناگاه یکی از خوارج  .اسب شد و در ساباط به راه افتاد

حسن! تو نیز همانند »تروریست به نام جراح بن سنان پیش آمد، لگام اسب حضرت )ع( را گرفت و گفت: 

ه ران مبارک حضرت )ع( زد که تا استخوان شکافته و جراحتی و خنجری مسموم ب« پدرت کافر شدی!

سخت در ران ایشان پدید آمد و این ضربت، به طوری سهمگین بود که حضرت )ع( بسیار رنجور و بیمار 

گشت.باالخره همان عواملی که امام علی )ع( و سپاهش را در مقابل معاویه متوقف ساخت، دوباره کارساز شد 

حسن )ع( تحمیل ساخت و وضعی برای امام دوم شیعیان )ع( پیش آمد که جز صلح با و صلح را بر امام 

مقاومت زیادی نمود، ولی موقعی تن به صلح داد که  (معاویه، راه حل دیگری نمانده بود. البته امام حسن )ع

دار کشی و یارانش از پیرامونش متفرق شدند و او را تنها گذاردند.امام حسن )ع( هم با پذیرش صلح، از بر

را به هر قیمتی قطع  (خواست ریشه شیعه و شیعیان آل علی )ع خونریزی که هدف اصلی معاویه بود و می

ع( ـ چنان که جد بزرگوارش رسول خدا )ص( )کند، جلوگیری فرمود.بدین صورت، چهره تابناک امام حسن 

گشت. از شروطی که در پیمان صلح در افق اسالم نمودار « مصلح اکبر»پیش بینی فرموده بودند ـ به عنوان 

معاویه »مذکور آمده بود و خدا و رسول خدا )ص( و عده زیادی را بر آن شاهد گرفته بودند چنین بود؛ 

موظف است در میان مردم، به خدا و کتاب و سنت رسول خدا )ص( و سیرت خلفای شایسته عمل کند و 

مکری علیه امام حسن )ع( و اوالد علی )ع( و شیعیان  بعد از خود، کسی را به عنوان خلیفه تعیین ننماید و

ها درهیچ جای کشور اسالمی نیاندیشد و نیز سبّ و لعن بر علی )ع( را موقوف دارد و ضرر و زیانی به هیج  آن

امام حسن )ع( پس انجام صلح تحمیلی با معاویه، حکومت کوفه را رها نمود و بعد از «فرد مسلمانی نرساند.

اده حرکت به مدینه شد. معاویه هم به این ترتیب، خالفت اسالمی را در زیر تسلط خود آورد، چند روزی، آم

وارد عراق شد و در سخنرانی عمومی رسمی، شرایط صلح را زیر پا نهاد.معاویه، آن حضرت )ع( را نیز به حال 

نظر گرفت و از هر راه خود رها نکرد و با تمام توان و با جاسوسان و عمال خود، امام مجتبی )ع( را زیر 

ترین فشار و شکنجه را بر اهل بیت )ع( و شیعیان ایشان روا داشت.امام حسن )ع( در تمام  ممکن، سخت

سال طول کشید، در نهایت اختناق زندگی کرد و هیچ گونه امنیتی نداشت، حتی  11مدت امامت خود که 

صفربه اغواء و تحریک معاویه و به دست همسر  71در خانه خود نیز در آرامش نبود.آن امام)ع( سرانجام در 

خود )جعده دختر اشعث(، بواسطه آب زهرآلودی مسموم شد و به شهادت رسید.پیکر مطهر آن حضرت )ع( 

به دلیل توطئه و مخالفت دشمنان برای دفن در مسجد پیامبر )ص( در مدینه، در قبرستان بقیع دفن گردید 

عصمت و طهارت )ع(، از تیرباران بدن مبارک و تابوت آن حضرت که حتی دشمنان و بدخواهان اهل بیت 

 تیر بر آن بدن پاک و نورانی و تابوت حامل آن زدند 31)ع( هم دریغ نکردند و قریب به 

 

  غلینکاتی برای موفقیت در مصاحبه ش

o در هر شغلی، پوششی که بیشترین درصد استفاده را در میان افراد آن شغل دارد برگزینید.  

o پوشش شما بهتر است کامالً تمیز و خوش دوخت باشد.  

o ی مالیم استفاده کنید در صورت امکان از یک عطر یا خوشبو کننده.  

o زده باشند ها واکس کفش.  



o اگر کیف دستی همراه دارید باید تمیز باشد.  

o حداکثر فقط یک کیف یا ساک دستی هنگام مصاحبه همراه داشته باشید.  

o گر دست بدهید هنگام احوالپرسی با مصاحبه.  

o افراشته بایستید، لبخند کوچکی داشته باشید و برخوردتان دوستانه باشد.  

o و فاصله خود را با او تنظیم کنیدگر نباشید  خیلی نزدیک شخص مصاحبه.  

o هنگام صحبت به چشمان مخاطب نگاه بیندازید ولی خیره نشوید.  

o هنگام نشستن دست به سینه نباشید.  

o خود را به سالح موفقیت مجهز نمایید.  

o اولین چیزی که  .لباس هستید  مطمئن شوید که دارای ظاهری تمیز و آراسته و خوش

تواند تا آخرین  اولین نگاه می های شماست. این بیند چهره و لباس شما می کننده از مصاحبه

باشد. لباس منظم و تمیز  کننده  مصاحبه ترین نکته در ذهن کننده لحظه مصاحبه، تعیین

  .دهنده شخصیت منظم و تمیز شماست نشان

o برای رسیدن سر وقت به محل مصاحبه برای خود زمان بیشتری در نظر بگیرید.  

o تمام اسناد و مدارک تآیید کننده وضعیت فعلی خود را آماده و مهیا سازید.  

o کند به مالیمت دست بدهید و  خودتان را معرفی نمایید. به کسی که با شما مصاحبه می

  .لبخند بزنید

o اجازه دهید که مصاحبه کننده بر بحث و گفتگو کنترل داشته باشد.  

o راهه نروید و  شود، به بی انگیز و غیر منتظره پرسیده می ی بحثبه هنگامی که از شما سواالت

  .ربط جواب ندهید آشفته و بی

o مند به نظر برسید طوری وانمود و رفتار کنید که عالقه.  

o کند، توجه نمایید به آنچه مصاحبه کننده بیان می.  

o یزی نماییدر ی طرز برخورد مناسب و عالی برنامه برای بهبود رفتارتان و ارایه.  

o های مثبت تاکید نمایید همیشه بر جنبه.  

o ریزی نمایید ساختار مثبتی را برای تکلم برنامه.  

o های کلیدی خود را بیان کنید با متانت ایده.  

o از بکار بردن زبان غیر ادبی و غیر جدی و اصطالحات خاص عامیانه بپرهیزید.  

o شته باشیدنفس دا ای آرام و با اعتماد به جلوه.  

o شما از آن ها بی  گاهی مصاحبه کننده سواالت تخصصی یا اصطالحاتی را به کار می برد که

در این خصوص می دهید  اطالع هستید و هیچ نظری در مورد آن ندارید .پاسخی که شما

هم اینکه شما را فردی کم  بسیار سرنوشت ساز خواهد بود پاسخی که هم دروغ نباشد و

بهتراست با خواستن توضیح بیشتر سعی  ندهد مرز باریکی دارد. در این موارداطالع نشان 

  .متناسب با آن یک پاسخ کلی بدهید کنید مقصود مصاحبه کننده را درک کنید و



o در آینده میزان درآمد  به شغل اشتیاق نشان دهید. برای مثال در مورد اینکه اگر قرار باشد

کلیدی در انتخاب شما نیست،  نید که پول تنها عنصراین شغل کم شود، این طور بیان ک

موقعیت شغلی این رضایت را به شما  بلکه کسب رضایت شغلی بسیار مهم تر است و این

ی صدای باالتر، نسبت به  تنوع تن و دامنه داوطلبان با عالقه و سطح انرژی و .می دهد

تر  تری داشتند، بیش ی صدایی پایین تن و دامنه کسانی که عالقه وسطح انرژی و تنوع

  ” دوم فراخوانده شوند ی احتمال دارد برای مصاحبه

 -هیچ مسئله ای، هر چند  در مورد هیچ مسئله ای دروغ نگوئید به یاد داشته باشید که به خاطر

وغ نمی زیرا انسانهای محترم هیچگاه در .کوچک، دروغ نگفته و به حرف هایتان شاخ و برگ ندهید

  .گویند چون نیازی به آن ندارند

 -گران تصور کنند  مصاحبه زند، زیرا ممکن است آهسته صحبت کردن به شانس داوطلبان آسیب می

  .اند افتاده داوطلبان برای پاسخ به سواالت آنها به زحمت

 -تر  بیاورند، اما یکی اندکی سریع واصح صحبت کنید: اگر دو گوینده دقیقا کلمات یکسانی را به زبان

تر، و  تر، آگاه صدا صحبت کند آن گوینده پرانرژی تر تر و تنوع بیش های کم و بلندتر و با مکث

بیان فصیح با تغییراتی در زیروبم و صدا، و یک میزان حداقلی از  .تر قضاوت خواهد شد باهوش

  .برد ال میاعتنا اعتبار را تقویت و تاثیر هوش را با های قابل مکث

 -تاثیرگذار باشید و  کند در یک مصاحبه شغلی حرکات دست یا زبان بدن دستان به شما کمک می

تان صداقت را نشان  کف دستان موفقیت در مصاحبه شغلی را تجربه کنید. مثال : نشان دادن

نبد تان روی یکدیگر برای ساختن یک گ دست های هر دو که گذاشتن نوک انگشت دهد، در حالی می

ی تسلط  تان را رو به پایین بگیرید، نشانه دارید، کف دستان نفس باالیی نشان می دهد اعتماد به

 تان بپرهیزید، چون به نظر برسد چیزی برای پنهان کردن پنهان کردن دستان چنین از است. هم

ی  که نشانه به سینه شدن ی بیقراری است؛ دست دارید. ضربه زدن با انگشت، که نشان دهنده

 .آزاردهنده و مزاحم باشد تواند می ی بیش از حد حرکات دست، ناامیدی است؛ و استفاده

 


