براساس اصل  651قانون اساسي قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول
تحقق بخشيدن به عدالت است.
⇐وظايف قوه قضاييه چيست؟
براساس اصل  651قانون اساسي ،وظايف قوه قضاييه عبارتند از:
 -6رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ،تعديات ،شكايات ،حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و
اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه ،كه قانون معين مي كند.
 -2احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
 -3نظارت بر حسن اجراي قوانين.
 -4كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم.
 -5اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين.
⇐رئيس قوه قضاييه كيست و چگونه و براي چه مدت انتخاب مي شود؟
براساس اصل  651قانون اساسي ،به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و
اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان
رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است.
⇐وظايف رييس قوه قضاييه چيست؟
وظايف رييس رييس قوه قضاييه عبارت است از:
 )6ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم( .براساس اصل 651
قانون اساسي(
)2تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسالمي( .براساس اصل  651قانون اساسي(
 )3استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و
مانند اينها از امور اداري ،طبق قانون( .براساس اصل  651قانون اساسي) .به موجب اصل  614قانون اساسي محل
خدمت يا سمت قاضي را بدون رضاي او نميتوان تغيير داد ،مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه
قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل.
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 )4نصب رئيس ديوان عاليكشور و دادستان كل ،با مشورت قضات ديوان عالي كشور براي مدت پنج سال.
(براساس اصل  611قانون اساسي)
 )5پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس جمهور (براساس اصل  611قانون اساسي(
 )1تعيين ضوابط براي تشكيل ديوان عالي كشور (براساس اصل 616قانون اس(
 )1ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه مي باشد( .براساس اصل  613قانون اساسي(
 )1سازمان بازرسي كل كشور زيرنظر رئيس قوه قضائيه است( .براساس اصل  614قانون اساسي(
⇐شرايط الزم براي رياست قوه قضائيه چيست؟
رياست قوه قضاييه براساس اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي ،بايد داراي شرايط ذيل باشد:
)6مجتهد عادل باشد.
 )2آگاه به امور قضائي باشد.
 )3مدير و مدبر باشد.
⇐دادگستري چيست؟
براساس اصل  651قانون اساسي ،مرجع رسمي تظلمات و شكايات ،دادگستري است .تشكيل دادگاه ها و تعيين
صالحيت آنها منوط به حكم قانون است.

قوه قضاييه براي چه موارد جديدي از رهبر انقالب اجازه گرفت؟
.
 )6اختيار قاضي براي تحقيقات :دادگاه مي تواند نسبت به تكميل تحقيقات راسا اقدام كند.
 )2احكام قطعي غير قابل اعتراض :رسيدگي فوري توسط سه قاضي وصدور حكم قطعي غير قابل اعتراض.
 )3رسانه اي شدن دادگاه :جلسات علني وقابل انتشار در رسانه ها مي باشد.
 )4كاهش زمان دادرسي به 5روز :مواعد قانوني الزم الرعايه مندرج در ايين دادرسي از قبيل ابالغ و اعتراض
حداكثر  5روز تعيين شود.
 )5لغو تخفيف حكم مفسدين :هر گونه تعليق وتخفيف نسبت به مجازات اختال لگران ومفسدان اقتصادي ممنوع
2

است.
 )1اعتراض تنها در حكم اعدام :تمام احكام به حز اعدام ،قطعي مي باشد .احكام اعدام با مهلت حداكثر  61روز
قابل تجديد نظر خواهي مي باشد.
دادگستري چه فرقي با دادسرا و دادگاه دارد
دادگستري به مجموعه يك حوزه قضايي شهر يا شهرستان گفته مي شود كه به اصطالح عام مي گويند دادگاه.
در اكثر شهرستانها دادگستري شامل  2مجموعه مجزا از هم مي باشد اين دو مجموعه دادگاه و دادسرا مي باشد
كه هر يك مقررات مربوط به خود را دارند.
معموال دادگاه شامل شعبه حقوقي و جزايي است .و دادگاه انقالب ،دادگاه اطفال و دادگاه خانواده هم داريم.
تذكر :در شهرهاي كم جمعيت معموال يك شعبه دادگاه حقوقي و يك شعبه دادگاه كيفري وجود دارد ولي
شهرهاي بيشتر از  51هزار نفر شعب دادگاه ها افزايش مي يابد .همچنين در هر دادگستري يك شعبه خانواده و
يك شعبه دادگاه انقالب وجود دارد.
دادگاه
دادگاه قسمتي از دادگستري است كه به موضوعات حقوقي ،مدني و جزايي رسيدگي مي كند .پرونده هايي كه
موضوعات آن مربوط به دعواهاي معامالت ملكي ،مطالبه طلب ،مطالبه خسارت و خانواده (طالق ،مهريه ،نفقه) و
به طور كلي اموري كه با مال و اموال سر و كار دارند باشد در شعب حقوقي دادگاه ها رسيدگي مي شوند و
اموري كه مربوط به جرم باشد مثل كالهبرداري ،سرقت و تصادف ،در شعب جزايي رسيدگي مي شوند.
البته در شهرستان هاي كم جمعيت (بخش) يك شعبه حقوقي بيشتر وجود ندارد و امور مربوط به خانواده (طالق،
مهريه تمكين و نفقه) و امور كيفري در همين شعبه رسيدگي انجام مي شود
دادسرا
به اتهامات متهمين ،در شعب دادياري و بازپرسي دادسرا ،رسيدگي مي شود .دادسرا مرجع صدور حكم نيست
بلكه بازپرسان دادسرا همانند پليس يا كاراگاه تحقيقات الزم در مورد اينكه عمل متهمي جرم است يا نيست را به
عمل مي آورند .در دادسرا تشخيص داده مي شود كه فرد نهايتا مجرم است يا نيست .اگر مشخص شد جرمي
انجام نداده در همان دادسرا پرونده وي بسته شده و مختومه مي شود و قرارهاي (منع تعقيب و موقوفي تعقيب،
صادر مي شود)
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و اگر كسي مجرم تشخيص داده شد .پرونده جهت صدور قرار مجرميت و كيفر خواست به نظر دادستان خواهد
رسيد و دادستان پس از صدور قرار مجرميت و كيفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده مي كند و شعبه
مربوط پرونده را جهت رسيدگي به جرم به شعبه جزايي ارسال مي كند.
سپس مجازات جرم ،در دادگاه تعيين مي گردد و دادسرا فقط به انجام تحقيقات مقدماتي و كيفر خواست و قرار
مجرميت اقدام مي كند.
دادستان
دادستان كسي است كه مدعي العموم و نماينده جامعه است و در مواردي كه حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه
اقتضاء كند به نمايندگي از جامعه براي برخورد با جرائمي كه حريم جامعه را نشانه مي روند وارد عمل شود در
قانون اصول تشكيالت دادگستري از دادستان به عنوان مدعي العموم نام برده شده است.
مصداق بارز اين برخورد تعقيب متهميني است كه در مظان ارتكاب جرم بوده و دليل كافي نيز در مورد آنها
موجود است و به طور كلي مسئوليت انجام تمام وظايفي كه نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است كه طبعا
در راه انجام اين وظايف مقامات ديگري او را همراهي مي كنند.

معني واليت فقيه؟
«واليت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامعالشرايط در عصر غيبت است و شعبهاى است از واليت ائمهى
اطهار (ع) كه همان واليت رسول اهلل (ص) مىباشد ».بنابر اين تعريف ،واليت فقيه از جنس حاكميت است
حاكميتي كه آن را مجتهدي جامع الشرايط بر عهده دارد
رئيس مجلس خبرگان؟ احمد جنتي
استيضاح چيه؟
استيضاح يك واژه بر گرفته از واژگان عربي است كه از نظر واژه به معناي درخواست توضيح است اما در
اصطالح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان مجلس از رئيس جمهور ،هيأت وزيران يا يك وزير است كه
پس از ارائه توضيحات آنها بايد براي ادامه كارشان از مجلس مجددا رأي اعتماد بگيرد .البته طرح استيضاح به
خودي خود به مفهوم عزل مقام مورد استيضاح نميباشد بلكه اولين گام در اين مسير تلقي ميشود و چنانچه در
رأيگيري پس از توضيحات وي ،به او رأي عدم اعتماد داده شود آن مقام بركنار ميشود.
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فصل الخطاب بودن سخنان رهبري به چه معني است؟
فصل الخطاب » كه معنايش كالمي مي شود كه جدا كننده باشد .خب جدا كننده ي چي باشد ؟ جدا كننده ي
سره از ناسره ؛ درستي از نادرستي ؛ هنجار از ناهنجار ؛ قانون از غير قانون ؛ شرع از غير شرع ؛ عرف از غير عرف
و نهايتا در يك كالم حق از باطل ! وقتي يك كالم از جانب يك شخص فصل الخطاب دانسته مي شود بدين
معناست كه او « حق » است و ديگراني كه به فحواي كالم او اعتقاد ندارند « باطل » ؛ و ما در جهان چيزي به نام
« كمي حق » و « كمي باطل » نداريم كه مثال بگوييم فالني يك مقداري دارد حق مي گويد ! يا فالن جماعت
يك مقداري باطل هستند ! خير  ،يك نفر  ،يك گروه و يك جمعيت يا « حق » هستند يا « باطل » و چيزي ميان
اين دو نيست.
سواالت روانشناسی
الريجاني چند ساله رئيس مجلسه؟؟
از 11به بعد ميشه 61سال
اخرين دوره انتخابات مجلس.سال 14بود
مثال اگه بپرسن كار قوه تكراريه ممكنه خسته بشي چكار ميكني؟؟
من اين جواب رو آماده كردم ولي اونجا يادم رفت بگم؛اينكه طبيعت انسان جوريه كه تكرار رو دوست
داره؛شب و روز تكرار ميشه ولي باز انسان شب خسته ميشه ميخوابه و صبح با اشتياق بلند ميشه اين نيست كه
تكرار ماللت آور باشه هميشه
نهادينه كردن اسالم
اول بايد از سيستم اموزشي كشور و به خصوص مقاطع تحصيلي ابتدايي شروع كنيم! و دين رو با منطق و با
استفاده از امكانات امروزي به صورت جذاب دربياريم! الزم نيست حتما اشاره مستقيم باشه و ميتونيم اموزش
ضمني داشته باشيم كه فقط اون تفكر توي وجود فرد نقش ببنده! اموزش ها بايد عميق باشه و اصولي و نه صرفا
رعايت ظاهر مسائل ! خانواده هم كه جز اصلي سيستم اموزشي به حساب ميان !
دوم سطح جامعه كه بايد با كمك علوم جديد و شناختي كه از رفتار ادما داريم سعي كنيم اموزه هاي ديني رو
براشون توجيه كنيم و طوري رفتار نشه كه با مقاومت و يا مخالفت رو به رو بشيم
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سوم كه ميتونه عامل اصلي باشه و خيلي تعيين كننده رفتار و كردار خود مدعيان اسالم و مسئولين هست كه اين
روزا برا رسيدن به اهداف سياسي خودشون دين رو به بازي ميگيرن!
و دليل اصلي دين گريزي جووناي كشور شده همين مساله( البته اگر اين جمله اخر بگين شك نكنين ميپرسه
مگه جوونا دين گريز شدن ؟؟ توضيح بده ببينم )
بايد از خودمون شروع كنيم و با عمل به دستورات اسالم در محل كار و هرجا كه هستيم الگوي رفتاري خوبي
براي تعاليم اسالم باشيم

يك روابط عمومي وبرخورد خوب با مردم چطور ميتونه باشه؟؟؟
با مردم مثل رييس و مريوس برخورد نكنيم بهشون نشون بديم پيگير كارشون هستيم و كوتاهي نميكنيم از
طرفي چون محيط يك مقدار متشنج هست بايد خيلي صبور باشيم و مهمتر اينكه اول بتونيم آرامش خودمون رو
حفظ كنيم
سعي ميكنم تواون لحظه رفتلري روداشته باشم كه ارباب رجوع داره اگه غمگينه وناراحت اين حس بهش انتقال
بدم كه من كامل شمارودرک ميكنم اگه خوشحاله با شيوه خودش

چرا با وجود ئيس جمهور در نظام ايران وجود رهبر نيز الزامي است؟
ريس جمهور كارش اجراي قانون اساسي و نميتونه بر ساير قوا نظارت كنه بايد يكي باشه سرپرستي سه قوا رو
بگيره يا نه
رهبر حكم راهنما رو در همه مسائل داره و پدر معنوي امت به حساب مياد .ولي رئيس جمهور درچهارچوب
اختياراتي كه قانون بهش ميده عمل ميكنه ودرجاهاي موردنياز ازراهنمايي هاي رهبر هم برخوردار ميشه
خوبه اينو بگيم؟
رهبري اصول مربوط به واليت فقيه و جانشين پيامبر و خدا روي زمين هست در حالي ک رييس جمهور قوه
مجريه رو اداره ميكنه
چون ما يك حكومت اسالمي شيعه مذهب هستيم پس معتقد به وجود امام يا جانشين به حق ايشان كه واليت
فقيه هست در صدر اداره امور جامعه هستيم
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رئيس جمهور مقام واليت جامعه اسالمي را دارا نيست.

ايران در حال حاضر از چه چيزهايي تحريم هست؟
تحريم همكاري هاي بانكي.تحريم اعطاي وام.تحريم محصوالت پتروشيمي.تحريم هاي كشتيراني وكشتي
سازي.تحريم بانك مركزي.تحريم سازمان انرژي اتمي وسازمان هاي توابع آن و...
البته اشخاص ونهادهاي ديگ هم تحريم شدن مثل بعضي دانشگاه هاواينا
به طور كلي سرمايه گذاري خارجي تو كشور كم شده

امريكا ميگه منافع داره تو ايران و كشوراي منطقه راست ميگه ؟ چه منافعي داره؟
هيچ منافعي نداره قبل انقالب تموم منابع ايران رو چپاول ميكردن شاهان ايران امتياز زيادي به انها داده بودن ک
با اومدن انقالب اسالمي دست پليد دشمن از منابع خدا دادي ايران قطع شد و دشمني خصمانه با ايران را 41ساله
ک ادامه ميده
ولي ايران ک ثابت كرده زير بار ظلم و زور نميره موقع جنگ تحميلي 32كشور به صدام كمك كردن و ايران
با دست خالي 1سال جوانمردانه جنگيد حتي يك وجب از خاک ايران رو به اجنبي هاي مزدور نداد
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بله منافعي رودرمنطقه داره استفاده وبغارت كشيدن نفت كشورهاي عربي ومهمترين هدفش هم مقابله با
جمهوري اسالمي ايرانه.
اگه مافوقت مدركش پايين تر از تو باشه مشكلي نداري از تجربياتش استفاده ميكني يا ناراحت ميشي چون
مدرک تحصيليش پايينه؟
مافوق تجربه كاري بيشتري نسبت به زيردستش داره درسته علمش كمتره ولي هنر مديريتي بيشتري داره؛
نظرت در مورد چت دختر و پسر چيه؟
چت دختر پسر بستگي داره كه موصوع گفتگوشون چي باشه اگه رابطه شغلي يا تحصيلي باشه مفسده اي در
پيش نداشته باشه مواضع شرعي رعايت بشه چهارچوب داشته باشه در حد عرف اشكالي نداره
ولي چتي كه به صحبتاي معمول كشيده بشه ترس از افتادن به گناه داشته باشن مواضع شرعي هم توش رعايت
نشه خب جايز نيس همانطور كه گفتگو توي فضاي مجازي با گفتگو واقعي تفاوتي نداره همونقدر بايد رعايت
بشه
نظرت در مورد امام زمان بگو؟
باور داشتن به مهدويت و ظهور امام زمان بخش مهمي از عقايد ما مسلمونا هستش و اعتقاد قلبي داريم كه زماني
كه زمينه هاي ظهور ايشون فراهم بشه ظهور ميكنن و عدالت رو در جهان برقرار ميكنن.
چرا قوه رو انتخاب كردي؟
بخاطر خدمت به مملكت عزيز،،،دفاع ازحقوق مردم و عدالت
اوقات فراغت چي كار ميكني ؟
مطالعه ؛ فيلم؛ كالس هنري و كارهاي هنري؛ كارهاي فكري مثل جدول حل كردن .گاها بيرون رفتن يا منزل
آشنايان رفتن
زماني را در طبيعت بگذرانيد-دربارهي آيندهي خود فكر كنيد-ورزش كنيد-يادگيري را كنار نگذاريد-به
معنويات توجه كنيد
گه بخواي ازخودت مصاحبه كني چه سوالي مي پرسي ؟
مسئوليت پذير و حساس به كار و نقطه ضعف عجول بودن
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ميتوني به ديگران اعتماد كني ؟
در حالت كلي نبايد به ديگران بدبين بود ولي هيچگاه نبايد اعتماد كامل به كسي داشت چون فقط خدا از دلها
اگاهه و جانب احتياط رو بايد نگه داشت
اگه راننده تاكسي بقيه پولتو نده چي كار ميكني ؟
به راننده ميگيم بقيه پول رو بده اگه نخواست بده بهش ميگيم خب بعدن ميتونيم به سازمان تاكسيراني گزارش
بديم اونم احتماال پس بده
مهمترين هدفت تو زندگيت چيه ؟
هدف زندگي پيشرفت وخدمت به جامعه و پدر و مادر
درچه صورتي كارت كه قبول شدي رو ول ميكني وميري ؟
در صورتي كه مشكل جدي براي خانواده پيش بياد و اونها مانع كاركردن باشند ويا ابروي خانوادگي در خطر
باشه
انتظار داريد چه ميزان حقوق دريافت كنيد؟
حدوحدود حقوق قوانين و مقرارت سازمان تعيين ميكنه و ب دلخواه من نيس پس هرچي سازمان بده ميتونم
زندگيمو بگذرانم باهاش
اينكه اگه بهت بگن ساعات كاري زياد شده مشكلي داري!! بعد بيست سال پيشرفت داري!!
اگر جز قوانين سازمان هست من تابع قوانين سازمانم
چرا كاالهايي كه خودمون توليد ميكنيم و ربطي به تحريم نداره گرون شده چي بگيم؟(ماست و كره)
بگيم طبق فرمايشات رهبرمون مشكل گروني به تحريما ربطي نداره و مشكل اقتصادي و معيشتي كه االن داريم
بخاطر بي تدبيري مديريت هست
احتكار
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احتكار ميكنند جنس گرون ميشه خيانت يه عده
اگه تو محيط كار بي عدالتي ببيني ادامه ميدي يا نه؟
اگه همكارم اين بي عدالتي رو داشته ياشه سعي ميكنم بهش تذكر بدم و اگر ادامه داد ب مافوق گزارش بدم.
اگه مافوقم اين كارو كرد تمام تالشمو ميكنم تا نسبت ب من بي عدالتي نكنه اما اگر ادامه داد سعي ميكنم دليل
كارشو جويا شم و با تالشم نظرشو تغيير بدم
مثال همكار چه بي عدالتي ممكنه نسبت بما داشته باشه
مثال قضاوت نادرستي از كارمون ب مافوق بده بعد ما متوجه شيم اول سعي ميكنم از خودش بپرسم علتشو و
بهش ميگم از كارش دست برداره اگه ادامه داد با مافوقم ميحرفم
چرا سوريه ميريم؟
ما وظيفه انساني واسالمي خودمون ميدونيم كه از مسلماناني كه درهرجاي جهان مورد ظالم قرابگيرند دفاع كنيم
همچنين دفاع از حرم اهل بيت
چرا خاورميانه محل كشمكش و تعارضات بين المللي است؟
ينم كه جوابش يه بعد موقعيت ژيوپليتيكي داره يه بعد عقيده اي：بعد سياسي و اقتصاديش اينه كه خاورميانه يه
منبع عظيم انرژي هستش و كشورهاي صنعتي دنيا كه نياز به اين انرژي ها دارن و منابعشون رو به اتمام هستش از
ايجاد اين شرايط تو خاورميانه سود ميبرن از كشورهايي مثل عربستان كه ذخاير عظيمي داره استفاده ميكنن و
ايجاد جنگ و ناامني در منطقه هم باعث ميشه كه جلوي پيشرفت اين كشور ها گرفته ميشه و كشوري هم پيشرفت
علمي و صنعتي نداشته باشه مياد انرژي رو ارزان ميفروشه و خام فروشي ميكنه و از طرف ديگه كشورهايي مثل
عربستان بهترين بازار هستن براي فروش سالح هايي كه توسط كشورهايي مثل آمريكا ساخته ميشه به همين علت
به جنگ و ناامني تو منطقه بيشتر دامن ميزنن و هيچ تمايلي هم به برقراري سلح و آشتي و آرامش تو منطقه ندارن
چون اگر آرامش باشه جريان بيداري اسالمي دست به كار ميشه و روشنگري ميكنه و اين به نفع غربي ها نيس
بعد عقيده اي مهم بودن خاورميانه هم اينه كه خاورميانه مهد اديان مختلفه و تقريبا همه اديان از اينجا سرچشمه
گرفتن و هميشه تقريبا اينجا در طول تاريخ اين شرايط رو داشته مخصوصا اينكه در اين منطقه اسالم كه آخرين
دينه ظهور كرده هميشه هم اين بوده كه وقتي يه پيامبري مياد طرفداران اديان ديگه باهاش مخالفت كرده باشن
مخصوصا يهودي ها ،چون اسالم آخرين دينه و اعتقاد به ظهور منجي در اسالم هست و مركز اسالم هم خاورميانه
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هست اينها از اسالم ترس دارن مخصوصا از شيعه ،اينها اين همه جريان شيعه كشي راه انداختن اينهمه تفرقه ميندازن
بين مسلمانها بخاطر ترس از آينده تشيعه ترس از اومدن يك منجيه كه وعده داده شده و انشااهلل مياد و ريشه ظلم
رو ميسوزونه ،در اين زمينه خيلي تحقيق كردن و خيلي بنيادي مطالعه ميكنن و برنامه ريزي ميكنن انقد مطالعه
كردن كه بيشتر از خود شيعيان باور كردن به ظهور منجي ،و اين باعث شده كه هميشه درگيري ايجاد ميكنن تو
اين مناطق
اينها با اسالم به شكل وهابيت مشكل ندارن كه ،با شيعه مشكل دارن با بيداري اسالمي كه در شيعه هس مشكل
دارن و يكي از داليل ايجاد ناامني در منطقه همينه
مهارت فردي چي بگيم ؟
نظرم هر مهارتي ميتونه باشه هنري تا ورزشي تا كار با كامپيوتر يا انواع نرم افزار و..
مثال مهارت هاي رفتاري هم ميتونه باشه؟مثال اينكه من يه آدم اجتماعي هستم خوب ميتونم رابطه برقرار كنم و
اين قبيل حرفها
مهارت علمي و فني  /مهارت روابط عمومي  /مهارت كامپيوتر  /مهارت دانستن زبان انگليسي
مهارت هاي فردي زيادن.مثال كسي كه ميتونه استرسش رو مديريت كنه.مديريت كنترل هيجانات.انتقادپذير
بودن.انعطاف پذيري.مهارت گفتگو با افراد.اهل ريسك بودن.مهارت كار گروهي.
نظرت درمورد تقسيم شدن درياي خزر؟
اين مذاكرات اصال اوني نبود كه تو شبكه هاي مجازي و شبكه هاي خارجي و ضد انقالب تبليغ شد براي بد
بيني مردم نسبت به نظام توافق بر سر خروج و اجازه ندادن به ورود كشورهاي بيگانه و استفاده از منابع بود.
اصال حدود و مرزي مورد مزاكره قرار نگرفت
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تو جلسه اخير سران كشورهاي حاشيه درياي كاسپين اصال اشاره اي به تقسيمات و حدود نشده و اصال ايران ذره
اي كوتاه نيومده...نشست اخير صرفا امنيتي بوده اما در ارتباط برخي موارد ديگه از جمله محيط زيست دريا و
چاه هاي نفت و گاز مشترک و يا مورد اختالف و ماهي گيري و ...صحبتهايي شده و برد هم مشتركا با ايران و
روسيه بوده چراكه قرار بود آذربايجان و قزاقستان به ناوگان دريايي آمريكا و برخي كشورهاي ديگه اجازه
ورود به درياچه رو بدن كه اين تهديدي بود براي ايران و روسيه كه با اين نشست كشورهاي متبوع باتفاق تعهد
بر عدم اجازه و حضور نظامي ارتش هاي بيگانه دادند...اين قضيه و نقشه اين طرح  ،در چند ماه اخير با سفرهاي
مكرر واليتي و  ...به روسيه و متعاقب اون روسها به ايران ريخته شده بود اما بنا به داليلي فعال نخواستن زواياي
موضوع رو اعالم كنن  ...خالصه بگم تو اين موضوع،روسيه و ايران كاله گشادي رو سر سه كشور ديگه علي
الخصوص قزاقستان و آذربايجان و غير مستقيم اسراييل و آمريكا كه كم كم مثله خليج فارس ميخواستن در
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شمال ايران و جنوب روسيه هم پايگاه و ناوگان دريايي تشكيل بدن گذاشتن ...و البته موضوع حقوقي رو توافق
كردن بعدا بررسي كنن دقيقا كاري كه بيش از بيست ساله داره ايران بهشون ميگه بعدا و بعدا...مطمئن باش آبا
كه از آسياب بيفته خواهي ديد تو اين موضوع بالعكس برجام چه برد بزرگي داشتيم به پروپاگانداي رسانه اي و
فضاي مجازي هم اصال اهميت نديد چون هيچكدوم صحيح نيست.
سازماناي وابسته به قوه رو ميگيد؟
سازمان قضايي نيروهاي مسلح.سازمان ثبت اسناد و مدارک.
پزشكي قانوني .سازمان بازرسي كل كشور،ديوان عالي كشور،ديوان عدالت اداري،سازمان زندانها
چرا به عراق كمك ميكنيم در حالي كه خودمان نياز داريم و مردم از گراني و كمبود رنج ميبرند؟
اوال :اساس كمك هاي جمهوري اسالمي ايران به ديگر كشورهاي اسالمي كمك هاي معنوي است ،نه كمك
هاي مادي و مالي.
ثانيا :اگر كمك هاي مادي و مالي هم نسبت به ديگر كشورهاي اسالمي داشته باشد اين كار داراي آثار و فوايد
مادي و معنوي بسياري است:
الف .آثار مادي :اين كار موجب رشد و شكوفايي اقتصادي كشور خواهد شد؛ چون يكي از عوامل مهم رشد
اقتصادي و برقراري روابط تجاري با ديگر كشورها ،داشتن اعتبار سياسي در جامعه بين المللي است و داشتن
اعتبار سياسي در جامعه جهاني وابسته به داشتن حامي و نيروي هاي پشتيبان در ميان كشورهاي دنيا و تعامل
خوب و حمايت از آنهاست؛ چنانكه تمام كشورهاي دنيا براي استحكام پايه هاي نظام خود در جامعه جهاني به
دوستان خود در مناطق مختلف كمك هاي مادي و معنوي مي نمايند و اهرم هاي دفاعي براي خود درست مي
كنند.
ب .آثار معنوي :اين كار عالوه بر اين كه خوشنودي خداوند متعال و انجام وظيفه شرعي و انساني را به همراه
دارد ،موجب گسترش عدالت ،رفع ظلم و ستم و ترويج آرمان هاي اسالم و انقالب خواهد شد.
ج .توجه به يك نكته بسيار مهم در اين باره ضروري به نظر مي رسد و آن اين كه اسالم به مرزبندي و تقسيم
بندي جغرافيايي كشور ها كه دست آورد استعمار براي تفرقه و جدايي بين مسلمانان است معتقد نيست.
اسالم معتقد است مردم مسلمان در سراسر دنيا يك ملت هستند ،لذا از آنان تعبير به امت واحده مي كند" :إن
هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون".و كشورهاي اسالمي يك كشوراند كه در فقه اسالمي به آنها
«داراالسالم» در مقابل دارالكفراطالق مي شود .از اين جهت است كه ثروت هاي كشورهاي اسالمي در دست
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ولي امر مسلمين است و او هر جا كه به صالح امت اسالمي باشد مصرف مي كند .البته اگر حفظ نظام جمهوري
اسالمي متوقف بر صرف اين اموال فقط در ايران باشد ،در اين جا ولي امر مسلمين از باب تقديم اهم بر مهم ،آن
را در ايران مصرف مي كند ،چراكه جمهوري اسالمي امروز به عنوان مركز و محور براي دولت مسلمين است.
شاهد بر اين ادعا اين است كه ما مشاهده مي كنيم شيعيان در ساير كشورهاي اسالمي ،وجوهات شرعيه خود را
براي مراجع تقليد در قم ارسال مي كنند .مراجع نيز اين اموال را در كارهاي خير به ويژه نشر و انتشار ،علم و
تأسيس مراكز و مدارس علمي در ايران و ساير كشورها هزينه مي كنند و ...
دوس داريد عضو گروه باشيد يا رئيس؟
بستگي به نوع گرزوه دارد ،با توجه به تجربيات و استعدادم
در قفل شده رو چجوري باز مي كنيد؟
باكليد بازش ميكنم
چرا نماز رو به عربي مي خونيم؟
نماز رو به عربي ميخونيم چون عربي كامل ترين زبانه و با استفاده ازاين زبان ميشه عميق ترين معاني رو دركوتاه
ترين جمله بيان كرد .همچنين يك زبان واحد باعث وحدت مسلمانان ميشه .يكي ديگه ازدليلهاش هم اينه كه
نمازت بي كم وكاست وبدون تحريف هستش اگه به فارسي بخوني ممكنه درطول زمان تغيير ايجاد بشه
استجازه رئيس قوه قضاييه از رهبري براي چه مواردي بود ؟
 )6كاهش زمان دادرسي به پنج روز
 )2امكان تعليق و تخفيف مجازات مفسدان اقتصادي نباشد
 )3اعتراض فقط در حكم اعدام باشد
 )4امكان تكميل تحقيقات الزم توسط خود دادگاه
نقاط ضعف قوه رو چي بگيم ؟؟
نقطه ضعف قوه در تخصص بنده نميباشد وكساني ميتونن انتقاد بكنن كه تخصص الزمه رو داشته باشن مثال
حقوق دان قضات كارشناسان حقوقي ...
به اصولگرايي يا اصالح طلب تمايل داري؟
اصالح طلب چون وضع موجود رو حفظ ميكنه و اصالحات انجام ميده گفت روحاني هم اصالح طلبه اين همه
گروني هست منم توپ رو انداختم زمين جناح هاي ديگه گفتم جناح هاي ديگه دركارش اختالل ايجاد مي
كنند
14

اينو بگيد طبق فرموده رهبر فرمودن من تقسيم بندي اصولگرا و اصالح طلب رو قبول ندارم چونكه نقطه مقابل
اصولگرا اصالح طلب نيست بلكه آدم بي اصول والابالي است و نقطه مقابل اصالح طلب هم افساده؛گفتش
اصولگراي اصالح طلب رو قبول دارم
چند تا اصولگرا و اصالح طلب نام ببريد؟
اصولگرا :محسن رضايي .قاليباف .حداد عادل .حاجي بابايي
اصالح طلب .خاتمي .هاشمي .علي مطهري .كواكبيان
درمورد اصالح طلب و اصولگرا صحبت كردن؟
اصولگرايان افرادي هستند كه معتقد به يك سلسله آرمانها و عقايد مقدسي هستند كه اين عقايد ريشه در مذهب
و دين آنها دارد و آنها حاضر نيستند بر سر اين اصول معامله و يا از آنها عدول كنند .براي مثال مسالة دفاع از
حقوق فلسطينيان و به رسميت نشناختن اسرائيل در نظام جمهوري اسالمي ايران يك مسألة اصولي نظام بشمار
مي آيد كه مسئوالن حاضر نيستند بر سر اين مسأله با كسي معامله كنند .در واقع اصولگرايان هرهري مذهب
نيستند كه هر روز به يك رنگي در بيايند .بلكه افرادي هستند كه حاضرند بر سر اعتقادات و اصول صحيح خود
فداكاري بكنند
«اصالح طلبان اسالمي عده اي از انقالبيون مسلمان هستند كه از اول انقالب در صحنه هاي سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي به نفع اسالم و مسلمين حضور داشته و دارند و مي توان گفت همان دلسوزان نظام و انقالب بشمار مي
آيند
صالحطلبان ،يكي از دو جناح و جريان سياسي اصلي در بين گروههاي داخل حكومت ايران بهشمار ميرود .اين
جناح پس از واقعه دوم خرداد خود را اصالحطلب ناميدند گرچه در مقايسه با مفهوم تاريخي اصالح طلبي نو
محافظه كار تلقي ميگردند.
براي ترويج انسانيت در جامعه چكار مي كنين؟
اول از خودمون بايد شروع كنيم با رفتارمون قبل از هرچيزي بايد خودمونا اصالح كنيم بعد ميتونيم بريم سراغ
امر ب معروف و نهي از منكر يعني وقتي كاره خوبي ميبينيم با رفتارمان با نگاهمون حتي با زبونمون تشويق كنيم
و با ديدن رفتار بد برعكس.
سعي ميكنم كار هاي انسان دوستانه را ترک نكنم و اگه فيلم يا كتاب مفيد در مورد اين موضوع پيدا كردم به
ديگران هم معرفي كنم اگه كسي بابت كاري انسان دوستانه ازم كمك خواست با كمال ميل از استقبال كنم
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اگرهمكار كارخالف قانون كنه ،عكس العمل شما چيه؟
همكارت ک كار خالف قانون ميكنه اول بايد بارفتارت نشون بدي حتي درمواقعي روابطتا باش كم كني تا
متوجه بشه اگه نشد تذكر بدي و در آخر به مافوق گذارش بدي البته اينا بستگي ب اون خالف داره.خالفاي
بزرگ و خطرساز براسازمانا بايد سريع گذارش بدي
سعي ميكنم با مهرباني و دركمال متانت بهش تذكر بدم كه عملش با قانون مغايرت داره و اين عملو ترک كنه
اما اگه عملش به اهداف اصلي سازمان ضربه بزنه ويا تذكر دوستانه در او تاثير نگذارد به رويس مربوطه اعالم
ميكنم
اگه در محيط كار بي عدالتي ببينيد آيا به كارتون ادامه ميديد يا خير؟
اين نظر من البته برا اين سوال وقتي ما كاري را ب اين سختي بدست مياريم نبايد راحت از دست بدهيم پس
بهتره روبرو بي عدالتي بايستيم بجاي جاخالي دادن
اگه بي عدالتي ببينم سعي ميكنم بدون توجهي به عمل رئيسم كوشاتر باشم در انجام وظايفم و مثبت انديش باشم
و انگيزه و عالقه ام را براي انجام كار از دست ندهم و هچنين دليل اصلي اين بي عدالتي را پيدا كنم چراكه
شايد ايرادي در ما باشد و ندانيم و ان را برطرف كنم وصبور باشم و فقط به فكر بهتر عمل كردن باشم
اگه بپرسن نظرتون راجع ب بركناري وزير كار رو بگين چي ميگين؟؟؟
كاهش اشتغال و افزايش بيكاري
مشكالت معيشتي كارگران
ضعفصندوق هاي بازنشستگي
چرا امريكا ايران رو تحريم ميكنه و كال باهاش درگيره مگ امريكا خودش كشور قوي نيست؟دنبال چيه؟
امريكا غيراز اينكه دنبال منافع و انرژي هاي ايرانه مشكلش جمهوري اسالمي بودنه هدفش اسالم نابوديه با شيعه
ها مشكل داره با بيداري اسالمي بخاطر همين از ايران ميترسه داعم داره كشوراي منطقه رو به جنگ و ناارومي
ميكشونه
جلوگيري از،اشاعه و بسط ارزشها و آرمانهاي انقالب اسالمي در ميان كشورهاي مسلمان منطقه.
چون منافع آمريكا با خطر مواجه ميشه
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علت اصلي چند گزينه هست نفت ومناطق استراتژيك كه همه انها دست مسلمانا هست هركسي به اسوني
منابعش رو براي امريكاييا يا متحدانش تسليم كنه دوست وكسي كه مقاومت كنه تروريست ميگن وبهش
سختي تحميل ميشه امريكاييا عربستانو از ايران ميترسونن تاجايي كه امنيت عربستانو امريكائيا قبولوندن وبدين
وسيله دارن پول اعرابو براي سرمايه گذاري به امريكا ميبرن امريكاييا از شيعه ياسني به تنهاي نميترسن اونا
ميترسن اين دومذهب متحد بشن تا احقاق حق كن وجنگ كه اتحاد مسلمونا باعث راندن اونا از خاورميانه
خواهدشد
اگر رئيست ازت بخواهد يك جاي دور كار كني و اون جا انتقالت بدهد چكار ميكني؟
اگر دستور باشه كه اطاعت ميكنم ولي اگر اجباري نباشه شرايطش را ميسنجم و تصميم ميگيرم.
اگر رئيست بخواهد تا غروب كار كني چه كار ميكني؟
ميمونم و كار ميكنم مگر اين كه كار خيلي واجبي داشته باشم كه در اين صورت با رئيس صحبت ميكنم و
قانعش ميكنم كه در اولين فرصت كارهاي باقي مونده را انجام ميدهم.
اگر تعارضي در كار تيمي شما اتفاق بيفتد چگونه آن را حل ميكنيد؟
-6تعارض را بايد شناخت تا بتوان آن را مديريت و حل كرد-2.توافق در حل تعارض با افراد گروه -3.شناخت
شرايط وشنيدن نقطه نظرات اعضاي گروه -4افرادي در يك گروه با هم متحد هستن از هم جدا كنيد اين
خودش خيلي در حل تعارض تيمي موثر است  -5.اخر هم تمركز روي راه حل هاي عملي.
انتصاب هاي اخير رهبري چيابوده؟
حضرت آيت اهلل خامنهاي فرمانده معظم كل قوا در احكام جداگانهاي دريادار پاسدار علي فدوي را به عنوان
معاون هماهنگ كننده سپاه و دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري را به سمت فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران
انقالب اسالمي منصوب كردند.
كسي كه نمازواجب به گردنش هس ميتونه نماز مستحبي بخونه؟
به نظر همة مراجغ تقليد ،چنين شخصي مي تواند نماز مستحبي بخواند ،اما نمي تواند روزة مستحبي بگيرد.
به جاي سوره حمدتونمازچه سوره هايي روميشه خوند؟
در ركعت اول و دوم هيچ سوره اي به جاي حمد خونده نميشه ،اما در ركعت سوم يا چهارم به جاي تسبيحات
اربعه سوره حمد ميشه قرائت بشه.
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نمازگزار در ركعت سوم و چهارم نماز مي تواند يك حمد بخواند و يا سه بار تسبيحات اربعه را بگويد و اگر
تسبيحات اربعه را يك بار هم بگويد كافي است .و همچنين مي تواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر
تسبيحات اربعه را بگويد ،ولي بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات را بگويد.
اگر در ركعت سوم و چهارم حمد را مي خواند بايد آن را آهسته بخواند و بنابر احتياط واجب بايد بسم اهلل
الرحمن الرحيم آن را نيز آهسته بخواند
اولين راهپيمايي امسال چ روزي بود ب چه علت؟
26ارديبهشت بخاطر حمايت از دولت و خروج آمريكا از برجام
پوشيدن لباس سياه چه حكمي داره؟
حكم لباس سياه كراهت دارد و درنماز پوشيدن مكروه است ولي درعزاداري امام حسين ثواب وكراهت ندارد
فتواي حضرت آقا هستش
مهمترين مسائل روز كشور:
 _6دور جديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران آغاز شده با هدف اصليه ايجاد مشكالت اقتصادي.
 _2افزايش بي سابقه نرخ ارز و طال و سكه و بدنبال آن كاهش ارزش پول ملي.
 _3رئيس قوه قضائيه با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقالب خواهان استجازه اي از جانب ايشان شدن جهت
برخورد سريع تر با مفسدان اقتصادي كه مورد موافقت رهبري قرار گرفت.
_4موضوع احتكار و برخورد شديد با محتكران در سرتاسر كشور.
 _5تغيير رئيس كل بانك مركزي(ولي اهلل سيف رفت عبدالرضا همتي رئيس جديد شد)
 _1حمالت گروهك هاي تروريستي در مرزهاي كشور و شهيد شدن چند تن از مرزبانان و البته هالكت و
متالشي شدن گروهك ها.
 _1استيضاح وزير كار و عدم كسب رأي اعتماد از مجلس(ربيعي رفت محسني بندپي سرپرست شد)
 _1طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس و فرصت يكماهه براي حضور و پاسخگويي به نمايندگان.
 : 1تشكيل ( گروه اقدام ايران ) توسط وزارت خارجه آمريكا همزمان با سالگرد كودتاي  21مرداد
 : 61استيضاح وزير اقتصاد يكشنبه هفته بعد
 :66ماجراي مدرسه فيضيه قم كه جنجاالي زيادي به راه انداخت( با سخنراني آقاي رحيم پور ازغدي )
 : 62علياكبر صالحي ،مديركل سازمان انرژي اتمي ايران ،خبر داد در كارگروه بهسازي نيروگاه آب سنگين
خنداب اراک ،بهجاي آمريكا ،انگليس وارد خواهد شد.
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: 63در آمريكا ،مايكل كوهن ،وكيل پيشين دونالد ترامپ ،تخلفات مالي در ستاد انتخاباتي دونالدترامپ را نزد
دادستان نيويورک پذيرفت.
 : 64روسيه از ايران دعوت كرده تا در كنفرانس صلح افغانستان ،كه با حضور 66كشور در مسكو برگزار
ميشود ،شركت كند.
اين كنفرانس از سال  2161با ابتكار روسيه ،ايران ،افغانستان ،پاكستان ،هند و چين پا گرفت.
براي آمريكا و طالبان هم دعوتنامه فرستاده شده.
سفير افغانستان در مسكو هم علنا گفت روسيه ميخواهد از طالبان در افغانستان براي جنگ با داعش استفاده
كند .اما وزارت خارجه روسيه اين حرفها را بيپايه خواند.
 : 65سازمان ملل ميگويد 15درصد قربانيان تروريسم جهان ،در افغانستان ،عراق ،نيجريه ،سومالي و سوريهاند.
 :61وزارت دادگستري آمريكا ادعا كرده دو مرد ايراني به اتهام «جاسوسي» براي تهران در امريكا ،از جمله
تجسس از يك مركز يهودي و جمعآوري اطالعات از طرفداران مجاهدين خلق بازداشت شدهاند.
 : 61ساخت جنگنده تمام ايراني به نام كوثر
: 61دولت جديد پاكستان به نخستوزيري عمرانخان ،خواستار بازگشت دو پسر نوازشريف به پاكستان شد كه
در لندن بهسر ميبرند و به هم
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