باسمه تعالي
((ثرگ گسارش ًوبز جوعِ ))

ًبم ضْرستبى :طبس ًبم ضْر:طبس ًبم ذطيت  :حجه السالم والمسلمين حاج آقاي محمدي(امام جمعه محترم ) تبريد97/09/23:
سرٌراى قجل از ذطجِ ّب :جناب حجه االسالم و المسلمين زماني زهبى ذطجِ ّب 37 :زقيقِ
تعساز ًوبز گزاراى (ثرازر)ً1700:فر

تعساز ًوبز گساراى (ذَاّر )ً1500 :فر

رٍيساز ّبي احتوبلي :راّپيوبيي:

تجوع:

*اّن هطبلة هطرٍحِ زر ذطجِ ّبي ًوبز جوعِ
.

تعساز جَاًبى ً600:فر

پرص اطالعيِ:

ضعبرزّي:

(سيبسي،اجتوبعي،فرٌّگي) (اًتقبز از عولكرز اضربص يب زستگب ُ ّبي

زٍلتي،پيگيري هطبلجبت هرزهي،تقسير از فعبليت ّبي سبزًسُ افرازيب زستگبُ ّبي اجرايي ٍ )...

ذطجِ اٍل:
فزهَدى  :در اثتذا خَد ٍضوب هَهٌيي را ثِ تقَاي الْي سفبرش هيكٌن تقَايي كِ راحتي دًيب قجز ٍ آخزت را ثذًجبل
د
اهبم جوؼِ هحتزم طجس در خطجِ اٍل
دارد .حجِ االسالم ٍالوسلويي هحوذي در خطجِ اٍل در خصَظ تطكيل خبًَادُ  ،فَايذ ٍ ثَاة اسدٍاج فزهَدًذ:طجق رٍايت فضيلت خَاة سى ٍ ضَّز
اس فزد هجزدي كِ ضجبًِ رٍس رٍسُ ثگيزد ثيطتز است .ايطبى در اداهِ ثيبى فزهَدًذ  :اسالم ثب اسدٍاج سٍد ٌّگبم ٍدر سٌيي اٍل جَاًي هَافق است .
اسالم هي فزهبيذ ّز كس اسدٍاج كٌذ ًيوي اس ديٌص را حفظ كزدُ ٍ ثقيِ را ثب تقَا ثبيذ تكويل كزد.اًسبًي كِ اسدٍاج هيكٌذ اس ضز ضيطبى در اهبى است.
خطجِ زٍم :

حجت االسالم ٍالوسلويي هحوذي در اثتذا خطجِ دٍم فزهَدًذ:خَد ٍ هَهييي را ثِ تقَاي الْي سفبرش هيكٌن.ايطبى ّوچٌيي ثِ ثزگشاري كٌگزُ
 2000ضْيذ استبىٍ ،الدت اهبم حسي ػسكزي ع ٍ رٍس پژٍّص  ،رٍس حول ٍ ًقل،تسليت ٍفبت حضزت هؼصَهِ س  ،سبلزٍس ضْبدت ضْيذ هفتح ٍ رٍس
ٍحذت حَسُ ٍ داًطگبُ  ،سبلزٍس ضْبدت ضْيذ تٌذگَيبى اضبرُ ًوَدُ ٍثيبًبتي راايزاد ًوَدًذ .اهبم جوؼِ هحتزم ثب تبكيذ ثز سخٌبى هقبم هؼظن رّجزي در
ديذار ثب خبًَادُ ّبي ضْذاء فزهَدًذ  :رّجز اًقالة رٍس گذضتِ ثِ ًقطِ آهزيكب در تبثستبى ٍ در آستبًِ چْلويي سبلگزد اًقالة اسالهي اضبرُ كزدًذ ٍ اس
ػوَم هزدم ٍ هسئَليي خَاستٌذاس دضوي غفلت ًكٌٌذ.اهبم جوؼِ هحتزم طجس گفتٌذ:جلسبتي كِ جزيبى هٌتصت ثِ يک گزٍُ ثبضذ آى جلسبتي كِ ثبحضَر
افزادي كِ چٌذاى هسئَليتي ًذارًذ ٍ صزفب سيبسي ثزخَرد هيكٌٌذ ٍ ػيٌک سيبسي ّن ثِ چطن هيشًٌذ حضَر مى ًِ ثِ هصلحت ديي ٍ ًِ هزدم است.
حجت االسالم هحوذرضب هحوذي در خطجِ ّبي ًوبس جوؼِ گفتٌذ :ثزخي اس جلسبت كِ رًگ ٍ ثَي سيبسي آى ثيطتز است ثزگشار هيطَد كِ ثزخي تَقغ
دارًذ هب ًيش در ايي جلسبت حضَر داضتِ ثبضين كِ خَاّص هيكٌن چٌيي تَقؼبتي را ًذاضتِ ثبضيذ ثب تَجِ ثِ جبيگبّي كِ ًْبد ًوبس جوؼِ دارد ثزرسي
هي كٌين ٍ ثزخي جلسبت ديٌي ٍ ارسضي ٍ هؼٌَي است ايزادي ًذارد ٍ ضزكت هي كٌين.ايطبى ثيبى كزدًذ:ثزخي جلسبت كِ ضوِ ّبي سيبسي داردحضَر
پيذاكزدى هثل ثٌذُ كِ جبيگبُ قزارگبُ فزٌّگي در ضْز دارين ًِ تٌْبثِ ًفغ ًيست ثلكِ ثِ ضزراست .هحَرٍحذت ًوبس جوؼِ است ًِ جلسبت سيبسي كِ
اتفبقب ضذ ٍحذت است ٍ هَجت تفزقِ است ٍاگزهيزفتن طجيؼتب گاليِ ّبيي را ثِ دًجبل داضتّ،ز كس ثِ دًجبل ٍحذت است اهزٍس ًوبسّبي جوؼِ ضلَؽتز
ٍ پزثبرتز ٍ جوؼيت ثيطتز ضَد دضوي ثيطتز حسبة هيثزد ٍ هزدم هقتذرتز ٍ اًقالة قَي تز هيضَد.ػشيشاى ّن خَد را كٌتزل ٍ خَيطتي داري كٌٌذ ٍثِ
فضبي هجبسي ًكطبًٌذ كِ هتبسفبًِ فالًي آهذ ٍ فالًي ًيبهذ هخصَصب ثزخي جلسبتي كِ ثب حضَر ثزخي چْزُ ّبيي كِ خط قزهشّبي ًظبم را ػجَر كزدًذ
ٍ هحكَهيي جزيبًبت خبظ فتٌِ در كطَر ّستٌذ چِ لشٍهي دارد در ايي جلسبت ثب حضَر فزدي كِ جبيگبُ هسئَليتي در كطَر ًذارد ثزگشار ضَد.
تٌظين كٌٌسُ:حسي هحوسيبى هسئَل زفتر اهبم جوعِ ضْرستبى طجس

