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با سالم خدمت تمامی داوطلبان عزیز، ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی، 

عالی نیاز به تسلط کامل به مسائل عقیدتی و  نشو گزی جهت ارائه یک مصاحبه

های ترین مواردی که طی سالباشد که ما در این فایل، به اختصار مهمسیاسی می

اخیر در هسته های گزینش وزارت آموزش و پرورش از داوطلبان سوال شده 

امید است که این  ایم.است را برای شما عزیزان جمع آوری و تدوین نموده

  قله های تعلیم و تربیت یاری کند، ان شاء اهلل.اوج جزوه شما را در رساندن به 

 .ای استخدامسایت با تشکر از مدیریت  *

 هشدار!

استفاده از این فایل، فقط با ذکر منبع مجاز بوده و تحریف در نام منبع تخلف محسوب 

 گردد.شده و با متخلف، طبق قانون برخورد می

 

 حسن احمدنیا

 کارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمی

qurandelvar.blogfa.com 

h.ahmadnia1@gmail.com 

  



 www.e-estekhdam.com مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورشجزوه سواالت کامل   

 

3     qurandelvar.blogfa.com 

 

 اطالعات فردیالف( 

 

 

 

 

 

 

 و در صورت نیاز، اعضای خانواده معرفی کامل خودتون )کوتاه و مختصر و مفید( .1

 ؛و وضعیت تاهل آن ها()شغل، تحصیالت 

 ارائه گواهی شرکت در دوره های مختلف فوق برنامه داخل دانشگاه، شهر و ....؛ .2

قاالت ترجمه شده، ملیفی، کتاب أبه همراه داشتن اصل پایان نامه یا رساله، کتاب ت .3

پذیرفته شده شما در مجالت داخلی و خارجی)چه ترویجی و چه پژوهشی( و 

 همچنین مطالعه مختصر و کلی این موارد که ممکنه از شما سئوال بشه؛
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ارائه تشویق نامه ها، مقام های کسب شده در زمینه های فرهنگی، ورزشی، قرآنی،  .4

المپیاد، جشنواره ها، مسابقات و ... در سطوح مختلف شهر، شهرستان، استان، 

 ، کشور و بین المللی؛مناطق پنجگانه کشوری

 ؛(ارائه مدارک دال بر بومی بودن )مانند شناسنامه، کارت ملی، کارت سربازی و ... .5

بسیج، سپاه و سایر ارگان های مراکز ارائه مدارک دال بر فعالیت داوطلبانه شما در  .6

اهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، بسیج محله یا رنظامی در طول سال های ابتدایی، 

جهت اعمال کردن در نمره نهایی  و همچنین مدارک حضور در  بسیج مسجد

 ؛مصاحبه یا گزینش شما

ور در کادر اجرایی برگزاری انتخابات مختلف شورای ارائه مدارک سابقه حض .7

 محلی، مجلس شورای اسالمی و انتخابات ریاست جمهوری؛

استانداری  یافرمانداری هالل احمر،  انندنهاد هایی م ارائه مدارک حضور در  .8

 ؛سرشماری جهت

تا پایان مراحل  جهت انجام امور اداری 3×4به همراه داشتن دوازده قطعه عکس  .9

 استخدام )مصاحبه، پزشکی و گزینش(. جذب و
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 ب( سواالت احکام

 

 

 

 

 

بی شک قسمت مهم هر مصاحبه و گزینش اداری، سواالت احکام اون هست که ما اینجا 

 :!( براتون با ذکر جواب میذاریمکل توضیح المسائلمهم ترین اون ها رو )و نه 

 یعنی نمود، تقلید فقهی فرعی احکام در باید فقط  نمود؟ تقلید باید چیز چه در .1

 .است دین احکام مورد در تنها تقلید

ولی فقیه یعنی فقیهی که حکومت در تفاوت ولی فقیه و مرجع تقلید چیست؟  .2

اختیارش قرار دارد . مرجع تقلید به فقیهی اطالق می گردد که مردم در احکام 

ردی که تنها فدین از او تقلید می کنند. البته یکی از شرایط رهبری اجتهاد است . 

مجتهد باشد، صالحیت رهبری را دارد ،خواه بالفعل مرجع تقلید باشد و مردم از 

او تقلید کنند یا نه. از این رو در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از 

 شرایط رهبری اجتهاد ذکر شده است، نه مرجع تقلید بودن.
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آن است که مرجع در حالت اما در خصوص فلسفه وجود ولی فقیه در کنار مراجع 

عادی مسئول کشف دستورات دینی و فروعات فقهی از منابع دینی است ، در 

حالی که رهبر و ولی فقیه عالوه بر توانایی این امر ،دارای صالحیت و کیاست و 

قدرت اداره جامعه نیز می باشد . ضرورتا هر فردی که دارای مرجعیت باشد، 

 . معنای حاکم جامعه شدن را ندارد توانایی رهبری و ولی فقیه به

یت دالیل ضرورت وال فقیه در عصر غیبت را توضیح دهید؟دالیل ضرورت والیت  .3

فقیه در زمان غیبت امام معصوم )عجل اهلل تعالی فی فرجه الشریف(، شامل دو 

قسم، ادله عقلی و ادله نقلی است. این ادله، بسیار فراوان هستند، ولی در این جا، 

 .از مهم ترین آنها به صورت کوتاه و شیوا اشاره می گرددبه برخی 

 دلیل عقلی

عقل بشری از تدوین قانون جامع و کامل برای رسیدن انسان به کمال واقعی ناتوان 

است؛ بنابراین زندگی اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او نیازمند قانونی 

است که مصون از خطا و نقصان باشد.از طرفی به دلیل ویژگیها و نارسائی های زبان 

امکان ابهام و اختالف در قوانین وجود دارد؛  و یا خطای در فهم و یا علل دیگر،

بنابراین همیشه قوانین نیازمند تبیین و تفسیر اند، از این رو قرآن کریم یکی از وظایف 

و أنزلنا إلیک »پیامبراکرم )صلی اهلل علیه وآله( را تبیین و تفسیر وحی معرفی می کند: 

نین اجتماعی اسالم همانند احکام و چون احکام و قوا« الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم

عبادی ابدی و جاودانه اند و غرض خداوند از انزال این دستورات جامع و کامل، 

تحقق عملی این قوانین و اجرای احکام دینی در زندگی فردی و اجتماعی است 
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تشکیل حکومت دینی امری ضروری است؛ زیرا اجرای بسیاری از این احکام فقط با 

  .ت منسجم امکان پذیر استوجود یک تشکیال

پس از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نیز بیان و کالم امامان معصوم )علیهم السالم( 

در تفسیر وحی الهی معتبر و حجت است؛ زیرا ایشان نیز مطابق تصریح نصوص 

 معتبر دینی جانشینان پیامبر بوده و از علم لدُنی بهره مند و به علم مکنون الهی متصل

 .هستند

در عصر غیبت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فی فرجه( نیز که مسلمانان و جامعه اسالمی     

از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگی اسالم اقتضا دارد که دو شأن 

تعلیم دین و اجرای احکام اسالم ـ که از شؤون امامت هستند ـ تداوم یابد که این دو 

نائبان ولی عصر )عجل اهلل تعالی فی فرجه( می باشد که فقیهان عادل و وظیفه، بر عهده 

اسالم شناس، از سویی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را نسبت به 

همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی سابقه تبیین می نمایند و از سویی دیگر، 

جتماعی و اداره جامعه مسلمین را تداوم می با اجرای همان احکام استنباط شده، والیت ا

  بخشند.

اکنون با توجه به وجود احکام اجتماعی فراوان در اسالم و لزوم اجرای آنها و اینکه الزمه 

قطعی اجرای آنها، داشتن تشکیالت حکومتی و قدرت سیاسی و نظامی است. آیا در 

ند متعال از این احکامی زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فی فرجه(، خداو

که برای کمال و سعادت انسانها قرار داده صرف نظر کرده و تنها به احکام فردی اسالم 

 اکتفا می کند؟
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و به عبارت دیگر در زمانی که ما به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و امام معصوم 

ل ام اجتماعی تعطی)علیه السالم( دسترسی نداریم، بخشی از احکام خداوندی یعنی احک

می شود و تنها به احکام فردی مانند نماز و روزه و طهارت و نجاست اکتفا می شود، 

الزمه چنین فرضی نقض غرض پروردگار متعال و خالف حکمت اوست؛ چراکه غرض 

خداوند )تبارک و تعالی( در تشریع احکام به کمال رسیدن انسان است، و آن چه که 

ی کند و او را به کمالی در خور و متناسب با ظرفیت وجودی سعادت انسان را تأمین م

او می رساند، مجموعه احکام اعم از فردی و اجتماعی است، نه فقط بخشی از آن. و به 

طور اصولی، اگر احکام اجتماعی هیچ نقشی در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا 

ادت انسان قطعی و تعطیل آنها وضع نمی شد. بنابراین تأثیر این احکام در کمال و سع

 .مخل به کمال و سعادت انسان و خالف حکمت الهی است

 دلیل نقلی

ادله نقلی این مسأله، عبارت است از روایاتی که داللت بر ارجاع مردم به فقهاء برای رفع 

نیازهای حکومتی به خصوص مسائل قضائی و اختالفات حقوقی دارد و یا فقهاء را به 

ا خلفاء و وارثان پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است عنوان امناء ی

 :معرفی می کند که از میان این روایات، به سه روایت اشاره می شود

روایتی که در بین فقهاء، به توقیع شریف مشهور است و مرحوم شیخ صدوق  -1

ی آن را آورده که حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی ف« اکمال الدین»در کتاب 

أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة »فرجه( در این روایت می فرماید: 

 « حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اهلل علیهم
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امام زمان )عجل اهلل تعالی فی فرجه( در پاسخ به سؤال اسحاق بن یعقوب که در 

یست؟ نامه ای پرسید در حوادثی که در زمان غیبت واقع می شود وظیفه ما چ

در وقایع و رخدادهایی که برای شما پیش می آید )و کار بر شما مشکل »فرمود: 

می شود( به کسانی که روایات ما را برای شما روایت می کنند )فقهاء و مجتهدان 

  «.آگاه( مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم

ا به عالمان دینی مراجعه کنند، بیان احکام و منظور از حوادثی که مردم باید در آنه

مسائل جزئی نیست؛ بلکه امور اجتماعی و رهبری جامعة مسلمین است؛ زیرا امام 

)عجل اهلل تعالی فی فرجه( مردم را در اصل حوادث به عالمان دینی ارجاع داده 

 .است نه در حکم حوادث

ه چون درنزد عالمان روایتی دیگر به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است ک -2

ان منکم من ک»شهرت یافته است. « مقبوله»وحدیث شناسان بزرگ پذیرفته شده به 

یعنی: هر کس از « قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا...

شما که راوی حدیث ما باشد و در حالل و حرام بنگرد و .... همانا من او را حاکم 

 بر شما قرار دادم. 

می رساند که تنها کسانی « نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا»عبارت 

صالحیت مرجعیت و حاکمیت را دارند که قدرت استنباط احکام دینی را داشته 

باشند. یعنی در زمان غیبت، بر همه مردم واجب است که از فقهائی که حالل و 

 حرام خداوند را اجتهاد می کنند، اطاعت نمایند

ا اللهم ارحم خلفائی، قیل ی»مبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: پیا -3

؛ «رسول اهلل! و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی
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خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده. از آن حضرت پرسیدند 

 که پس از من می آیندجانشینان شما چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: آنانی 

 .و حدیث و سنت مرا روایت می کنند

در کلمات پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه )علیهم السالم( راویان حدیث 

معنای عمیق تر و عام تری نسبت به ناقالن حدیث دارد، و راوی کسی است که 

 .قدرت تعلیم، تفسیر و استنباط داشته باشد

و نقلی مذکور به خوبی روشن می شود که وجود والیت  مجموع دالیل عقلی از

فقیه برای تداوم حاکمیت الهی و ایجاد یک نظام اسالمی و مبتنی براحکام و ارزش 

 .های الهی، امری ضروری و بدیهی است

 حتماً که است حکمی قسم: الف( واجب:5 شود؟ می تقسیم قسم چند بر احکام .4

 است عبارت واجب ، خالصه طور به .است گناه آن ترک و داد انجام را آن باید

 کاری: مستحبب(  .روزه و نماز وجوب مثل نیست جایز آن ترک که آنچه از

 صالح و خدا رضای موجب و است بهتر و پسندیده آن دادن انجام که است

 عبارت( مندوب) مستحب. پس شود می آخرتی ثواب موجب و انسان خود

 که است کاری: حرام. ج( کردن سالم مثل دارد برتری آن فعل که آنچه از است

 بطور . شود می آخرتی عذاب موجب و گناه آن انجام و داد انجام را آن نباید

 خوردن شراب مثل .نیست جایز آن فعل که آنچه از است عبارت حرام خالصه

 آن آوردن جا به و است بهتر آن ترک که است کاری: مکروهد(  .گفتن دروغ و

 آن ترک که آنچه از است عبارت مکروه ، خالصه طور به .ندارد آخرتی عذاب

 از بیشتر مهریه اگر و باشد عکس که مکانی در خواندن نماز مثل دارد برتری
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 نظر از آن ترک و دادن انجام که کاری: مباحهـ(  .است مکروه باشد السنه مهر

 مباح خالصه، طور به .دارد انسان اراده و میل به بستگی و باشد مساوی دین

 و خوردن مثل است برابر و جایز آن ترک یا فعل که آنچه از است عبارت

 . آشامیدن

 همه از که است واجبی عینی واجب چیست؟ کفایی واجب و عینی واجب .5

 گردن از وجوب دهند انجام را آن بعضی اگر و شده خواسته الزاماً مکلّفین،

 اگر که است واجبی کفایی، واجب روزه و نماز مثل شود، نمی ساقط دیگران

 .دفن و کفن مثل شود، می ساقط دیگران از وجوب دهند انجام را آن بعضی

 و هندوانه آب مثل بگیرند، چیزی از را آن که است آبی چیست؟ مضاف آب .6

 و گل با قدری به که آبی مثل ، باشد مخلوط چیزی با یا انگور، آب گالب،

 .نگویند آب آن به دیگر که شود مخلوط آن مانند

 یعنی باشد صادق آن بر مطلق طور به آب نام که است آبی چیست؟ مطلق آب .7

 .کرد نفی آن از نشود را آب و حقیقتاً، است آب بگویند مردم توده

جاری،  آب، قلیل آب، کُر آب :قسم پنج شود؟ می تقسیم قسم چند بر مطلق آب .8

 .چاه آب ،باران آب

 درازا که ظرفی اگر که است آبی مقدار است؟ چقدر آن وزن و چیست کُر آب .9

 و پرکند؛ را ظرف آن بریزند است نیم و وجب سه یک هر آن گودی و پهنا و

 گرم. 377.419 اقرب قول بر بنا و است کمتر مثقال 22 ، من 128 از کُر آب وزن

 خود: الف(شود می ثابت راه دو از شود؟ می ثابت راه چند از آب بودن کُر  .12

 .دهند خبر عادل مرد دو ، ب(کند یقین انسان
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 آب مثل باشد، کمتر کُر از و نجوشد زمین از که است آبی چیست؟ قلیل آب  .11

 .آفتابه

 آب مثل باشد، داشته جریان و بجوشد زمین از که است آبی چیست؟ جاری آب .12

 .قنات و چشمه

، کافر، خوک، سگ، خون، مردار ،منی، غائط ،بول :تا یازده است؟ تا چند نجاسات .13

 .خوار نجاست شتر عرق، فقّاع ، شراب

، اسالم ،انتقال، استحاله ،آفتاب، زمین، آب :است تا ده است؟ تا چند مطهرات .14

 شدن غائب ،خوار نجاست حیوان استبراء ،نجاست عین شدن رطرف، بتبعیت

 .مسلمان

 پاک وضو آب : است چیز سیزده است؟ چیز چند وضو بودن صحیح شرایط .15

 ؛باشد مباح وضو آب ظرف؛ باشد مباح وضو آب ؛باشد مطلق وضو آب ؛باشد

 مسح و شستن موقع وضو اعضاء؛ نباشد نقره و طال وضو آب ظرف؛ نباشد غصبی

؛  بگیرد وضو قربت قصد به ؛باشد کافی نماز و وضو برای وقت؛  باشد پاک کردن

 را او دیگری؛ دهد انجام هم سر پشت را وضو کارهای؛  بگیرد وضو ترتیب به

 از مانعی وضو اعضاء در ؛ باشد نداشته ضرری او برای آب استعمال؛ ندهد وضو

 .نباشد آب رسیدن

 .بگیرد وضو ایدب چیست؟ حکمش نه یا گرفته وضو دارد شک که کسی .16

 او نماز چیست؟ حکمش نه یا گرفته وضو کند شک نماز بین در انسان اگر .17

 .بخواند نماز و بگیرد وضو باید و است باطل
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 او نماز  چیست؟ حکمش نه یا گرفته وضو کند شک نماز از بعد انسان اگر  .18

 .بگیرد وضو بعدی نمازهای برای باید ولی است، صحیح

 حکمش شده باطل او وضوی نماز از بعد یا قبل که کند شک انسان اگر  .19

 .است صحیح خوانده که نمازی چیست؟

 روی که دوایی و بندند می را شکسته و زخم آن با که چیزی چیست؟ جبیره .22

 .گذارند می آن مانند و زخم

؛ حیض غسل؛ جنابت غسل : است تا هفت است؟ تا چند واجب های غسل .21

 واسطه به که غسلی؛ میت غسل؛ میت مس غسل ؛استحاضه غسل؛ نفاس غسل

 .شود می واجب اینها مانند و قسم و نذر

 غسل در انسان: ترتیبی غسل:  الف( است نوع دو است؟ نوع چند بر غسل .22

 را بدن چپ طرف بعد راست طرف بعد گردن، و سر غسل، نیت به باید ترتیبی

 این به مسأله ندانستن واسطه به یا فراموشی روی از یا عمداً انسان اگر و بشوید؛

 .است باطل او غسل نکند عمل ترتیب

 در تدریج به ارتماسی غسل نیت به اگر ارتماسی غسل در ارتماسی، غسلب( 

 آن واجب احتیاط و است صحیح او غسل رود آب زیر بدن تمام تا رود فرو آب

 .رود آب زیر دفعه یک که است

 .تکبیر پنج دارد؟ تکبیر چند میت نماز .23

 با دست دو کف زدن؛ ب(نیت : الف(چیز چهار است؟ واجب چیز چند تیمم در .24

 تمام به دست دو هر کف کشیدن ؛ ج(است صحیح آن به تیمم که چیزی بر هم

 بنا و بینی باالی و ابروها تا روید می سر موی که جایی از آن، طرف دو و پیشانی
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 کف کشیدن ؛ د(شود کشیده هم ابروها روی ها دست باید واجب احتیاط بر

 به راست دست کف کشیدن آن از بعد و راست دست پشت تمام به چپ دست

 .چپ دست پشت تمام

؛ آیات نماز؛ ب( یومیه نماز: الف( است تا شش است؟ تا چند واجب های نماز .25

 پسر بر که پدر قضای نماز ؛ هـ(کعبه خانه واجب طواف نماز ؛ د(میت نماز ج(

 .شود می واجب عهد و قسم و اجاره واسطه به که نمازی ؛ و(است واجب بزرگتر

 عشا و مغرب نماز بین که است مستحبی نمازهای از یکی چیست؟ غفیله نماز .26

 .شود می خوانده

 مباح؛ باشد پاک باید نمازگزار لباس: شرط پنج دارد؟ شرط چند نمازگزار لباس .27

 اگر؛ نباشد گوشت حرام حیوان از؛ نباشد مردار اجزاء از نباشد(؛ )غصبی باشد

 .نباشد طالباف و خالص ابریشم از او لباس است، مرد نمازگزار

؛ االحرام تکبیرة؛  قیام؛ نیت : است چیز یازده است؟ چیز چند نماز واجبات .28

 .مواالت؛ رتیب؛ تسالم؛ تشهد؛ ذکر؛ قرائت؛ سجود؛ رکوع

 که است واجباتی: رکن : الف(است قسم دو است؟ قسم چند بر نماز واجبات .29

 باطل نماز سهوا یا باشد عمداً کند اضافه نماز در یا نیاورد جا به را آنها انسان اگر

 باطل نماز شود زیاد یا کم عمداً اگر که است واجباتی: رکن غیر؛ ب( شود می

 .شود نمی باطل نماز شود زیاد یا کم اشتباهاً اگر اما .شود می

 موقع در قیام ؛االحرام تکبیرة؛ نیت  :است چیز نجپ است؟ چیز چند نماز رکن .32

 .سجده دو ؛رکوع؛ ع رکو به متصل قیام و االحرام تکبیرة گفتن

 (.گویند می رکوع به متصل قیام را)قیام قبل از رکوع       
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 شرطهای از یکی نماز بین در که آن: چیز دوازده کند؟ یم باطل را نماز چیز چند .31

 بین در که آن ؛است غصبی مکانش که بفهمد نماز بین در مثالً برود بین از را آن

 کند می باطل را غسل یا وضو که چیزی ناچاری، روی از یا سهواً یا عمداً نماز

 بعد که آن؛ بگذارد هم روی را ها دست که آن؛ بیاید بیرون آن از بول مثالً آید پیش

 یا کند قبله به پشت فراموشی روی از یا عمداً که آن ؛بگوید آمین حمد خواندن از

 قصد کلمه از که بگوید ای کلمه عمداً که آن ؛برگردد قبله چپ یا راست طرف به

 صدا با عمداً دنیا کار برای ؛کند می باطل را نماز عمدی و صدا با خنده ؛کند معنی

 و پریدن هوا به و زدن دست مثل بزند هم به را نماز صورت که کاری ؛ کند گریه

؛ کند می باطل را نماز فراموشی روی از یا باشد عمدا زیاد یا باشد کم اینها مانند

 رکعت در یا رکعتی سه یا رکعتی دو نماز های رکعت در شک؛ آشامیدن و خوردن

 یا کند، زیاد یا کم سهواً یا عمداً را نماز رکن که آن ؛رکعتی چهار نمازهای اول

 .کند زیاد یا کم عمداً نیست رکن که را چیزی

 هایی شک آن قسم هشت: است قسم  23 است؟ قسم چند برشکیات نماز  .32

 دیگر قسم نُه و کرد اعتنا نباید آن قسم شش به و کند می باطل را نماز که است

 .است صحیح آن

 :قسم هشت شود؟ می تقسیم قسم چند بر کند می باطل را نماز که هایی شک .33

 نماز و صبح نماز مثل رکعتی دو نمازهای های رکعت شماره در شکالف( 

 ؛مسافر

 ؛رکعتی سه نمازهای های رکعت شماره در شک ب(

 ؛بیشتر یا خوانده رکعت یک که کند شک رکعتی چهار نماز در که آنج( 
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 دو که کند شک دوم، سجده شدن تمام از پیش رکعتی چهار نماز در که آند( 

 ؛بیشتر یا خوانده رکعت

 ؛پنج از بیشتر و پنج و دو بین شک هـ(

 ؛شش از بیشتر و سه یا شش و سه بین شکو( 

 .است خوانده رکعت چند نداند که نماز های رکعت در شکز( 

 شدن تمام از پیش چه شش، از بیشتر و چهار یا شش و چهار بین شکح( 

 یا و چهار بین شک دوم سجده از بعد اگر ولی .آن از بعد یا باشد دوم سجده

 چهار بر را بنا که است آن مستحب احتیاط آید پیش او برای شش از بیشتر

 هم را نماز و آورد جا به سهو سجده دو نماز از بعد و کند تمام را نماز و بگذارد

 .بخواند دوباره

 انسان چیست؟ حکم آید، پیش انسان برای کننده باطل های شک از یکی اگر .34

 به شود برجا پا شک که کند فکر قدری به اگر ولی بزند هم به را نماز تواند نمی

 .ندارد مانعی نماز زدن هم

 :قسم شش شود؟ یم  تقسیم قسم چند به کرد اعتنا آنها به نباید که شکهایی .35

 رکوع در آنکه مثل است، گذشته آن آوردن جا به محل که چیزی در شک الف(

 ؛نه یا خوانده را حمد که کند شک

 نماز؛ سالم از بعد شک ب(

 ؛نماز وقت گذشتن از بعد شکج( 

 ؛کثیرالشک شکد( 
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 را آنها شماره مأموم که صورتی در نماز های رکعت شماره در امام شک هـ(

 ؛بداند را نماز های رکعت شماره امام که در صورتی مأموم شک همچنین و بداند

  مستحبی نماز در شکو( 

قسم است که همه در  9شک های صحیح شک های صحیح چند قسم است؟  .37

 رکعتی پیش می آید. رنمازهای چها

 مورد رکعات جبران منظور به که ای سوره بدون نماز چیست؟ احتیاط نماز .38

 .شود می آورده جا به شک

 به احتیاط نماز خواندن است؟ صورت چه به احتیاط نماز خواندن طریقه .39

 :است زیر   صورت

 فوراً باید نماز سالم از بعد است واجب او بر احتیاط نماز که کسی : نیت الف(

 ؛کند احتیاط نماز نیت

 ؛بگوید تکبیر و :تکبیرب( 

 ؛بخواند حمد و: حمدج( 

 ؛رود رکوع به و: رکوع د(

 ؛نماید سجده دو و: سجدههـ( 

 ؛بخواند تشهد: تشهدو( 

 .دهد سالم : سالم ز(

 سوره و نیاورد زبان به را آن نیت باید و ندارد قنوت و سوره که است نماز کدام .42

 احتیاط مازن خواند؟ آهسته هم را آن هللبسم ا و دحم
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 از بعد چیز سه برای آورند؟ جا به سهو سجده واجب است چیزهایی چه برای .41

 ؛بزند حرف سهواً نماز بین در که آن :آورد جا به سهو سجده باید انسان نماز سالم

 سجده از بعد رکعتی چهار نماز در که آن؛ کند فراموش را نماز سجده یک که آن

 .رکعت پنج یا خوانده رکعت چهار که کند شک دوم

 در: مورد دو بنماید؟ سهو سجده که است واجب احتیاط مورد چند در انسان .42

 که آن؛ بدهد سالم سهواً اول رکعت در مثالً دهد سالم را نماز نباید که جایی

 .کند فراموش را تشهد

 سجده نیت فوراً نماز سالم از بعد است؟ صورت چه به سهو سجده دستور .43

 بِسمِبگوید  و بگذارد است صحیح آن بر سجده که چیزی به را پیشانی و کند سهو

ی علَ هللُ صلَّی و وبِاهللِ اهلل بِسمِ» یا «محمد وآلِ محمد علَی صل لَّهملاَ وبِاهللِ اهلل

 ورحمه النَّبِی اَیها علَیک السالم وبِاهللِ اهلل بِسمِ »بگوید:. ولی بهتر است آله و محمد

 شد گفته که را ذکرهایی از  یکی و رود سجده به دوباره و بنشیند بعد «وبرَکاتُه اهللِ

 .دهد سالم تشهد خواندن از بعد و بگوید

 و عصر و ظهر نماز باید مسافر بخواند؟ صورت چه به را خود نماز باید مسافر .44

 .بخواند رکعت دو یعنی آورد جا به شکسته شرط، هشت با را عشا

 :شرط هشت دارد؟ شرط چند مسافر نماز .45

 ؛نباشد شرعی فرسخ هشت از کمتر او سفر که آن  -1

 ؛باشد داشته را فرسخ هشت قصد مسافرت اول از -2

 ؛برنگردد خود قصد از راه بین در -3
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 بیشتر روز ده یا بگذرد خود وطن از فرسخ هشت به رسیدن از قبل نخواهد  -4

 ؛بماند جایی در

 ؛نکند سفر حرام کار برای -5

 ؛کنند می گردش ها بیابان در که نباشد هایی نشین صحرا از -6

 ؛نباشد مسافرت او شغل  -7

 آنجا در روز ده کرده قصد که جایی یا وطنش از یعنی برسد ترخّص حد به -8

 ؛نشنود را اذان صدای و نبیند را شهر دیوار که شود دور قدری به بماند

 :چیز چهار شود؟ می واجب چیز چند واسطه به آیات نماز .46

 خورشید گرفتنالف( 

 .نترسد آن از هم کسی و شود گرفته آن از کمی مقدار چه اگر ماه گرفتنب( 

 .نترسد هم کسی چه اگر زلزله ج(

 .ها این مانند و سرخ و سیاه بادهای و برق و رعد د(

 و است رکعت دو دارد؟ رکوع چند رکعت هر در و است رکعت چند آیات نماز .47

 .دارد رکوع پنج رکعت هر در

 دو به توان می را آیات نماز؟ است صورت چه به آیات نماز خواندن طریقه .48

 :خواند صورت

 : اول صورت

 .کند نیت  -1

 .بگوید تکبیر -2

 .بخواند تمام سوره یک و حمد یک -3
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 بردارد رکوع از سر و رود رکوع به -4

 از بعد و مرتبه پنج تا رود رکوع به باز بخواند سوره یک و حمد یک دوباره -5

 مثل هم را دوم رکعت و برخیزد و نماید سجده دو پنجم رکوع از شدن بلند

 .دهد سالم و تشهد و آورد جا به اول رکعت

 : دوم صورت

 کند نیت 1-

 تکبیر  2-

 حمدن خواند 3-

 .بخواند را ان از بیشتر یا آیه یک و کند قسمت پنج را سوره یک های آیه 4-

 .بردارد سر و رود رکوع به 5-

 رکوع به و بخواند را سوره همان از دوم قسمت بخواند حمد که این دونب  6-

 و رود

 .نماید تمام را سوره پنجم رکوع از پیش تا همینطور

 رکعت دو است؟ رکعت چند جمعه نماز .49

 رکعت رکوع از قبل اول قنوت قنوت، دو است؟ قنوت چند دارای جمعه نماز .52

 .دوم رکعت رکوع از پس دوم قنوت و اول

 بخواند؟ هم را ظهر نماز است واجب آورده جا به را جمعه نماز که کسی آیا .51

 .آورد بجا نیز را آن که است آن مستحب احتیاط ولی نیست واجب
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 یا عصر یا است ظهر نماز داند نمی و نخوانده رکعتی چهار نماز یک که کسی .52

 نمازی قضای نماز نیت به بخواند رکعتی چهار نماز یک اگر چیست؟ حکم عشا

 .است کافی نخوانده که

 قربان عید روزو  فطر عید روزه: روز دو است؟ حرام سال در روز چند روزه .53

، استمناء، جماع، آشامیدن و خوردن : چیز نُه ؟ی کندم باطل را روزه چیز چند .54

 فرو، حلق به غلیظ غبار رساندن، او جانشینان و پیغمبر و خدا به بستن دروغ

 اماله، صبح اذان تا نفاس و حیض و جنابت بر ماندن باقی، آب در سر تمام بردن

 (.کردن استفراغ) کردن قی، روان چیزهای با کردن

 بنده یک باید کند؟ کار چه باید است واجب او بر رمضان روزه کفاره که کسی .55

 فقیر شصت یا( باشد پی در پی باید آن روز31 ) بگیرد روزه ماه دو یا کند آزاد

 جو یا گندم یعنی طعام است سیر ده تقریباً که مد یک کدام هر به یا کند سیر را

 .بدهد ها این مانند و

 از فرار برای اگر ولی ندارد اشکال دارد؟ حکمی چه رمضان ماه در مسافرت .56

 .است مکروه باشد روزه

 تمام را خود روزه باید چیست؟ حکمش کند مسافرت ظهر از بعد دار روزه اگر .57

 .کند

 ترخص حد به وقتی چیست؟ حکمش کند مسافرت ظهر از پیش دار روزه اگر .58

 بر بنا کند باطل را خود روزه آن از پیش اگر و کند باطل را خود روزه باید برسد

 .است واجب او بر نیز کفاره احتیاط



 www.e-estekhdam.com مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورشجزوه سواالت کامل   

 

22     qurandelvar.blogfa.com 

 

 روز ده خواهد می هک دبرس جایی به یا برسد وطنش به ظهر از پیش مسافر اگر .59

 نداده انجام کند می باطل را روزه که کاری اگر چیست؟ حکمش، بماند آنجا در

 .بگیرد روزه را روز آن باید

 روز ده خواهد می که برسد جایی به یا برسد وطنش به ظهر از بعد مسافر اگر .62

 باطل اش روزه) بگیرد روزه را روز آن نباید چیست؟ش حکم بماند آنجا در

 (.است

 :چیز هفت شود؟ می واجب خمس چیز چند در .61

 کسب منفعت 1-

 معدن -2

 گنج -3

  حرام به مخلوط حالل مال -4

 آید می دست به دریا در رفتن فرو یعنی غواصی واسطه به که جواهری -5

 جنگ غنیمت  -6

 .بخرد مسلمان از ذمی کافر که زمینی -7

 است سادات سهم آن قسمت یک قسمت، دو کنند؟ قسمت چند باید را خمس .62

 که سیدی به یا یتیم سیدیا فقیر سید به الشرایط جامع مجتهد اذن با را آن باید که

 زمان این در که است )ع(امام سهم آن دیگر سم. قبدهند شده درمانده سفر در

 .برسانند دهد می اجازه او که مصرفی به یا بدهند الشرایط جامع مجتهد به باید

 :چیز نه است؟ واجب چیز چند زکات .63

 گندم -1
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  جو -2

 خرما -3

 کشمش -4

 طال -5

 نقره -6

 شتر -7

 گاو -8

 گوسفند -9

 :مورد هشت کند؟ مصرف مورد چند در را زکات تواند می انسان .64

 (،ندارد را عیالش و خود سال مخارج که کسی) فقیر 1-

 (،گذراند می تتر سخ فقیر از که کسی) مسکین 2-

 نگهداری و آوری جمع مأمور امام نائب یا )ع( علی امام طرف از که کسی 3-

 ،است زکات

 در یا شوند می مایل اسالم دین به بدهند آنان به ذکات اگر که کافرهایی 4-

 ،کنند می کمک مسلمانان به جنگ

 ،آنان کردن آزاد و ها بنده خریداری 5-

 ،بدهد را خود قرض تواند نمی که بدهکاری 6-

 یا دارد دینی عمومی منفعت مسجد ساختن مانند که کاری یعنی اهلل، سبیل 7-

 ،راه اصالح و پل ساختن مثل

 .است شده درمانده سفر در که مسافری یعنی سبیل، ابن 8-
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 بالغ فطر عید شب غروب موقع که کسی است؟ واجب کسی چه بر فطره زکات .65

 و خودش برای باید نیست دیگر کس بنده و فقیر و است هوشیار و عاقل و

 یا گندم است کیلو سه تقریباً که صاع یک نفری هر هستند او خور نان که کسانی

 اگر و بدهد مستحق به ها این مانند و ذرت یا برنج یا کشمش یا خرما یا جو

 .است کافی بدهد هم را ها این از یکی پول

 معاد. و امامت، نبوت، عدل ،توحید: تا پنج است؟ تا چند دین اصول .66

 به مر، اجهاد، حج، زکات، خمس، روزه، نماز: تا ده است؟ تا چند دین فروع .67

 ، تولی، تبری.منکر از نهی  معروف

 تحقیقی تقلیدی؟ یا است تحقیقی دین اصول .68

 تقلیدی تقلیدی؟ یا است تحقیقی دین فروع .69

 معصوم چهارده داشتن دوست و خدا دوستان با دوستی تولی به چه معنی است؟ .72

 نامند. تولی می را

 تبری می را معصوم چهارده و خدا دشمنان با دشمنیتبری به چه معنی است؟  .71

 نامند

 عصر، ظهر،)رکعتی چهار های نماز است؟ شکسته مسافر های نماز از یک کدام .72

 (عشاء

 هشت گردد؟ می نماز شدن شکسته یا قصر موجب فرسخی چند مسافرت .73

 .کیلومتر 48 یا فرسخ

 .است صحیح روزه است؟ چگونه ظهر از بعد مسافرت در دار روزه حکم .74

 .رکعت سه بخواند؟ رکعت چند مسافرت در را مغرب نماز باید مسافر .75
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 .رکعت دو است؟ رکعت چند مسافر عصر نماز .76

، مغرب نماز، عصر نماز، ظهر نماز تا: پنج است؟ تا چند یومیه واجب های نماز .77

 .صبح نماز، عشاء نماز

 .است باطل نماز چیست؟ حکم کند زیاد یا کم را نماز ارکان سهواً کسی اگر .78

 .نافله نماز دارد؟ نام چه مستحبی نمازهای .79

 .رکعت 34  است؟ رکعت چند روز شبانه در نافله نماز .82

 .آیات نماز دارد؟ رکوع ده که است نماز کدام .81

 .قربان عید و فطر عید نماز دارد؟ قنوت نُه که است نماز کدام .82

 باید چیست؟ حکم شود فراموش سجده یک یا تشهد، نماز در که صورتی در .83

 .آورد بجا سهو سجده دو

 نماز چیست؟ حکم کند شک مغرب یا صبح نماز رکعات تعداد در انسان اگر .84

 .است باطل

 .قربان عید و فطر عید است؟ حرام گرفتن روزه روزهایی چه در .85

 در ولی شود می گفته مرتبه 4 اکبر اهلل اذان در چیست؟ در اقامه و اذان فرق .86

 .بار دو اقامه

 مرتبه 33 اکبر، اهلل مرتبه34  بگویید؟ را )س( زهرا حضرت تسبیحات .87

 .اهلل سبحان مرتبه 33 الحمداهلل،

 سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر. تسبیحات اربعه کدام است؟ .88

 و خرما جو، گندم، ببرید؟ نام را است واجب آنها بر زکات که اربعه غالت .89

 .کشمش
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 شکستگی و زخم دچار که کسانی است؟ کسانی چه مخصوص جبیره وضوی .92

 .هستند

 .نفر دو نفرند؟ چند جماعت نماز برگزاری برای افراد حداقل .91

 است ذکر به الزم نفر، پنج نفرند؟ چند جمعه نماز برگزاری برای افراد حداقل .92

 اول رکعت رکوع از قبل اول قنوت دارد، قنوت دو و است رکعت دو جمعه نماز

 واجب خوانده را جمعه نماز که کسی ،مدو رکعت رکوع از پس دوم قنوت و

 جا به نیز را آن که است آن مستحب احتیاط ولی بخواند هم را ظهر نماز نیست

 .آورد
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 ج( سواالت سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

ن مطالعه منابعی چون متن قانو برای پاسخ گویی کامل به این قسمت از مصاحبه، مسلماً

اساسی جمهوری اسالمی ایران بسیار موثر هست، همونطور که مشاهده اخبار و پیگیری 

روزانه اون میتونه مثمر الثمر واقع بشه. برخی از سواالت سیاسی در مصاحبه، مربوط به 

 خود داوطلب هست، که اینجا به صورت تیتروار ذکر می کنیم:

بهمن، راهپیمایی روز قدس و ... (؛  22ها )نظیر راهپیمایی حضور در راهپیمایی  .1

 و سئوال از مسیر و سخنران اون در شهرتون،

 حضور در نماز جمعه )بیان خطبه ها، نام سخنران، موضوع مورد بحث و ...(، .2

حضور در نماز جماعت )نام امام جماعت، نام مسجدی که شما برای ادای نماز  .3

 به اونجا میرید(
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حضور در احزاب سیاسی )حزب پایداری، اصولگرا، اصالح طلب، سئوال از  .4

 اعتدال و ....( و سئوال از دلیل انتخاب اون حزب،

حضور در مراسم انتخابات )شورای شهر، نمایندگان مجلس شورای اسالمی،  .5

 ،و دلیل حضور شما در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان(

)که در صفحات بعد به اون سیاسی مذهبی و شخصیت های برخی از  معرفی .6

 ،اشاره میشه(

سئوال از انتخابات پیش رو و همچنین سئوال از اینکه ارزیابی شما از فردی که  .7

االن مسئولیت مورد نظر رو بر عهده داره )مثل رییس جمهور، نماینده مجلس و 

 یا نماینده شورای شهر( چی هست،

و اینکه  88سال  وقایعسئوال از حضور و یا عدم حضور در تظاهرات خیابانی و  .8

 شما در اون روز کجا حضور داشتید؟

 اسم امام جمعه شهرتون؟ اسم شهردار، بخشدار، فرماندار، استاندار و ... استان؟ .9

تو صفحات مجازی مثل تلگرام، واتس آپ، وایبر، ایمو، فیس بوک و ... حساب  .12

کانال داری؟ در مورد چه چیزایی مطلب منتشر می کنی؟ و همچنین  کاربری داری؟

 چند ساعت روزانه وقتتو به این کار اختصاص میدی؟

نحوه مطلع شدن از اخبار روزانه؟ سایت؟ کدوم سایت؟ روزنامه؟ کدوم روزنامه  .11

 و چرا انتخاب اون؟ کانال تلگرامی خاصی مورد نظر داری؟

ری اون رو ساختی؟ دانش اون رو از کجا کسب آیا وبالگ و یا سایت داری؟ چطو .12

 کردی؟

 بیشتر مطالعات شما در چه حوزه ای هست؟ و نام آخرین کتابی که مطالعه کردید؟ .13



 www.e-estekhdam.com مصاحبه و گزینش وزارت آموزش و پرورشجزوه سواالت کامل   

 

29     qurandelvar.blogfa.com 

 

 و ...   .14

قسمت دیگه سواالت سیاسی که از داوطلب پرسیده میشه، مربوط به دانش سیاسی او از 

جامعه، یعنی نوع وضعیت کشور هست و همچنین نحوه تحلیل داوطلب از خبرای روز 

نگاه شما رو میخوان مورد سنجش قرار بدن و اینکه آیا اصال شما مطالعه سیاسی دارید 

و یا خیر؟ در اینجا مهم ترین سواالت در حوزه سیاسی رو برای شما به صورت پرسش 

 و پاسخ قرار دادیم:

 می تشکیل نگهبان شورای منظور چه به اساسی، قانون یکم و نود اصل طبق .93

 مغایرت عدم نظر از اساسی قانون و اسالم احکام از پاسداری منظور به شود؟

 .آنها با اسالمی شورای مجلس مصوبات

 از نفر شش -1: نفرند دوازده نفرند؟ چند از مرکب نگهبان شورای اعضای .94

 دانان حقوق از نفر شش -2روز مسائل و زمان یات مقتض به آگاه و عادل فقهای

 رهبر : جواب کیست؟ عهده بر نگهبان شورای فقهای اعضای انتخاب .95

 وسیله به میشوند؟ انتخاب نحوی چه به نگهبان شورای قدانان حقو اعضای .96

 مجلس رأی با و شوند می معرفی اسالمی شورای مجلس به قضائیه قوه رئیس

 .گردند می انتخاب

 سال شش : جواب شوند؟ می انتخاب مدتی چه برای نگهبان شورای اعضای .97

 شورای مجلس دارد؟ را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق ارگان کدام .98

 اسالمی

  سال چهار است؟ سال چند اسالمی شورای مجلس نمایندگی دوره .99
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 و هتهی اعضاء خود توسط که نظام مصلحت تشخیص مجمع به مربوط مقررات .122

 رهبری مقام برسد؟ کسی چه تأیید به باید شود می تصویب

 مردم منتخب خبرگان کیست؟ عهده به رهبر تعیین .121

 

 

 

 چیست؟ رهبر صفات و شرایط اساسی قانون نهم و یکصد اصل طبق .122

 : از عبارتند اساسی قانون نهم و یکصد اصل در رهبر صفات و شرایط

 فقه مختلف ابواب در افتاء الزم علمی صالحیت 1-

 اسالم امت رهبری برای الزم تقوای و عدالت 2-

 کافی قدرت و مدیریت شجاعت، تدبیر، اجتماعی، و سیاسی صحیح بینش 3-

 رهبری برای

 قانون دهم و یکصد اصل در رهبر اختیارات و وظایف چیست؟وظایف رهبری  .123

 : از عبارتند اساسی

 مجمع با مشورت از پس ایران اسالمی جمهوری نظام کلی های سیاست تعیین 1-

 نظام مصلحت تشخیص

 نظام کلی های سیاست اجرای حسن بر نظارت 2-

 پرسی همه فرمان 3-

 مسلّح نیروهای کل فرماندهی 4-

 نیروها بسیج و صلح و جنگ اعالن 5-
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 مقام ترین عالی (ب، نگهبان شورای فقهای (الف : استعفا قبول و عزل و نصب 6-

 کل فرمانده، هـ(مشترک ستاد رئیس ، د(سیما و صدا سازمان رئیس (ج، قضائیه قوه

 انتظامی و نظامی نیروهای عالی فرمانده ،اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 گانه سه قوای روابط تنظیم و اختالف حل 7-

 مجمع طریق از نیست، حل قابل عادی طریق از که نظام معضالت حل 8-

 نظام مصلحت تشخیص

 مردم انتخاب از پس جمهوری ریاست حکم امضای 9-

 عالی دیوان حکم از پس کشور مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئیس عزل 10-

 عدم به اسالمی شورای مجلس رأی یا قانونی، وظایف از وی تخلّف به کشور

 نهم و هشتاد اصل اساس بر وی کفایت

 پیشنهاد از پس اسالمی موازین حدود در محکومین مجازات تخفیف یا عفو 11-

 .قضائیه قوه رئیس

 جمهور رئیس میشود؟ تعیین کسی چه توسط وزرا .124

 مقام کدام عهده به ها معاونت سایر هماهنگی مسئولیت و وزیران هیأت اداره .125

 .جمهور رئیس اول معاون است؟

 اکثریت با میشود؟ انتخاب کنندگان شرکت آراء از تعدادی چه با جمهور رئیس .126

 .آراء مطلق

 کدام است؟وظایف و اختیارات رییس جمهور  .127

 ؛اسیاس قانون اجرای مسئولیت( 1

 ؛( انتخاب و عزل وزیران2
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 ؛(ریاست هیأت وزیران3

 ؛وزیران اقدامات مسئولیت( 4 

 ؛هاعهدنامه(توشیح قوانین و 5

 ؛اداری های نامه آئین وضع اختیار(6 

 ؛خارجی سفرای پذیرش و خارج به سفیران اعزام( 7 

 ؛دولتی هاینشان اعطای(8 

 .ملی امنیت عالی شورای ریاست( 9 

 

 کدام است؟ وظایف خبرگان .128

 ،الف: انتخاب رهبر

 ،ب: نظارت بر رهبر

اصل یکصدویازدهم عالوه بر نظارت . مساله برکناری رهبر ) ج: برکنارى رهبر

را در صورت فقدان شرایط و یا ناتوانی وی . برعهده مجلس خبرگان قرار داده 

 .است

 : از عبارتند قضائیه قوه وظایف چیست؟ قضائیه قوه وظایف .129

 فصل و حل شکایات، تعدیات، تظلّمات، مورد در حکم صدور و رسیدگی 1-

 امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصمیم اخذ و خصومات رفع و دعاوی

 .کند می معین قانون که حسبیه

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

 قوانین اجرای حسن بر نظارت 3-
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 مقررات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم کشف 4-

 اسالم جزایی مدون

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

 

 

 

 

 

 : از عبارتند قضائیه قوه رئیس وظایف چیست؟ قضائیه قوه رئیس وظایف .112

 و یکصد اصل تهای مسئولی تناسب به دادگستری در الزم تشکیالت ایجاد 1-

 ششم و پنجاه

 اسالمی جمهوری با متناسب قضایی لوایح تهیه 2-

 و مأموریت محل تغییر و آنها نصب و عزل و شایسته و عادل قضات استخدام 3-

 قانون طبق اداری، امور از اینها مانند و آنان ترفیع مشاغل تعیین

 چیست؟ کشور عالی دیوان وظایف .111

 ،قوانین صحیح اجرای بر نظارتالف(

 .قضایی رویه وحدت ایجادب(     

 قوه روابط به مربوط مسائل کلیه مسئولیت چیست؟ دادگستری وزیر مسئولیت .112

 .دارد عهده بر را مقننه قوه و مجریه قوه با قضائیه

 منافع تأمین منظور به میگردد؟ تشکیل منظور چه به ملّی امنیت عالی شورای .113

 ملّی حاکمیت و ارضی تمامیت و اسالمی انقالب از پاسداری و ملّی
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 ملّی امنیت عالی شورای وظایف چیست؟ ملّی امنیت عالی شورای وظایف .114

 :از عبارتند

 تعیین کلی های سیاست محدوده در کشور امنیتی - دفاعی های سیاست تعیین 1-

 ،رهبری مقام طرف از شده

 اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، اطالعاتی، سیاسی، های فعالیت نمودن هماهنگ 2-

 ،امنیتی – دفاعی کلی تدابیر با ارتباط در

 داخلی های تهدید با مقابله برای کشور معنوی و مادی امکانات از گیری بهره 3-

 .خارجی و

  میشود؟ تشکیل هایی ترکیب چه از ملّی امنیت عالی شورای اعضای .115

 گانه سه قوای رؤسای -1

 مسلّح نیروهای کل فرماندهی ستاد رئیس -2

 بودجه و برنامه امور مسئول  -3

 رهبری مقام انتخاب به نماینده دو -4

 اطالعات – کشور خارجه امور وزرای  -5

 سپاه و ارتش مقام ترین عالی و مربوط وزیر مورد حسب -6

 

 تشکیل هایی ترکیب چه از اساسی قانون در بازنگری شورای اعضای .116

 36میگردد؟

 نگهبان شورای اعضای -1

 گانه سه قوای رؤسای -2
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  نظام مصلحت تشخیص مجمع ثابت اعضای -3

 رهبری خبرگان مجلس اعضای از نفر پنج -4

 رهبری مقام انتخاب به نفر ده -5

 وزیران هیأت از نفر سه  -6

  قضائیه قوه از نفر سه -7

  اسالمی شورای مجلس نمایندگان از نفر ده  -8

 دانشگاهیان از نفر سه -9

 

 است؟ کدام مقننه قوه اصلی رکن دو ایران اسالمی جمهوری حکومت در .117

 .نگهبان شورای و اسالمی شورای مجلس

 قوانین تصویب و تنظیم چیست؟ مقننه قوه وظیفه .118

 چهار سال. میشود؟ انتخاب سال چند مدت به مقنّنه قوه ریاست .119

 مجلس نمایندگان رأی شود؟ می انتخاب کسی چه توسط مقنّنه قوه رئیس .122

 اسالمی شورای

مقام  باشد؟ می قانونی مرجع کدام وظایف از نگهبان شورای فقهای انتخاب .121

 یرهبر

 نگهبان شورای رسد؟ می نهایی تصویب به ارگانی چه در کشور قوانین .122

 ربیع 12 از: است ذکر به الزم .)ص( اکرم رسول حضرت تولّد هفته وحدت ؟  .123

 12 در )ص( پیامبر که معتقدند سنّت اهل. نامند میهفته  را االول ربیع17 تا االول

 شده متولّد االول ربیع 17 در امبرپی که است معتقد شیعه و شده متولّد االول ربیع
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(  هفته االول ربیع 17 تا االول ربیع 12 از) را هفته این خاطر همین به است،

 نامند میوحدت 

  است؟ روزی چه با مصادف آبان سیزده .124

  امام خط پیرو دانشجویان دست به آمریکا جاسوسی النه تسخیر -1

 جهانی استکبار با مبارزه ملّی روز -2

 آموز دانش روز  -3

 رمضان ماه جمعه آخرین است؟ روزی چه قدس روز -125

 )ره( خمینی امام حضرت آمد؟ وجود به کسی چه فرمان به قدس روز -126

 

 * سئواالت مربوط به مجلس شورای اسالمی

  ظایف مجلس شورای اسالمی به طور خالصه چند بخش است؟و .127

 قانونگذاری-1

 نظارت-2

اب انتخمجلس شورای اسالمی از چه کسانی تشکیل می شود و این افراد چگونه  .128

مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی  می شوند؟

 قانون اساسی( 62مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. )اصل 

دوره نمایندگی مجلس چهار سال است.  دوره نمایندگی مجلس چند سال است؟ .129

 قانون اساسی( 63)اصل 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی  عده تعداد نمایندگان مجلس چند نفر است؟ .132

 قانون اساسی ( 64دویست و هفتاد نفر است. )قسمتی از اصل 
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 اقلیت های مذهبی چند نماینده در مجلس دارند؟ .131

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا  -

انتخاب می کنند. یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده 

 قانون اساسی( 64) قسمتی از اصل 

جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور چند نفر از نمایندگان رسمیت پیدا می  .132

 کند؟

نفر( رسمیت  182مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان ) -

 قانون اساسی( 65پیدا می کند. )قسمتی از اصل 

 

 

 اطالع عموم می رسد؟مذاکرات مجلس چگونه به  .133

مذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو  -

 قانون اساسی( 69و روزنامه رسمی برای اطالع عموم منتشر شود. )قسمتی از اصل 

 مجلس در چه محدوده ای می تواند قانون وضع کند؟ .134

در قانون اساسی می تواند مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل در حدود مقرر  -

 قانون اساسی( 71قانون وضع کند. )اصل 

 مجلس شورای اسالمی در چه مواردی نمی تواند قانون وضع کند؟ .135

مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب  -

رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده 

 قانون اساسی( 72رای نگهبان می باشد. )اصل شو

 لوایح قانونی و طرح های قانونی چه زمانی قابل طرح در مجلس هستند؟ .136
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لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح  -

های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسالمی 

 .قابل طرح است

آیا عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی نیاز به  .137

  تصویب مجلس دارند؟

نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به  عهدنامه ها، مقاوله -

 قانون اساسی( 77تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. )اصل 

 

 

آیا دولت می تواند بدون نظر مجلس وام یا کمک های بدون عوض داخلی و  .138

 خارجی بگیرد و بدهد؟

دولت گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف  -

 قانون اساسی( 82باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشد. )اصل 

 نمایندگان در چه مسایلی حق اظهارنظر دارند؟ .139

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و  -

 قانون اساسی( 84خارجی کشور اظهارنظر نماید. )اصل 

ایفای نمایندگی به خاطر اظهار نظر و رأیی که آیا نمایندگان مجلس را در مقام  .142

 داده اند می توان تعقییب یا توقیف کرد؟

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کامال  -

آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که 
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قانون  86یندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. )اصل در مقام ایفای وظایف نما

 اساسی(

 آیا رئیس جمهوری موظف به گرفتن رأی اعتماد هیأت وزیران از مجلس است؟ .141

رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از  -

 قانون اساسی( 87مجلس رأی اعتماد بگیرد. )قسمتی از اصل 

مانی رییس جمهوری و یا وزرا موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سؤال چه ز .142

 نمایندگان هستند؟

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیس  -

جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال 

ست در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف ا

 قانون اساسی( 88دهد. )قسمتی از اصل 

نمایندگان مجلس در چه مواردی می توانند هیأت وزیران یا هریک از وزرا را  .143

 استیضاح کنند و استیضاح چه موقع در مجلس قابل طرح است؟

ند هیأت نمایندگان مجلس شورای اسالمی می توانند در مواردی که الزم می دان -

 قانون اساسی( 89وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. )قسمتی از اصل 

 استیضاح چه موقع در مجلس قابل طرح است؟ .144

استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان 

 قانون اساسی( 89به مجلس تقدیم شود. )قسمتی از اصل 

 چه زمانی مجلس می تواند هیأت وزیران یا وزیری را عزل کند؟ .145
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اگر مجلس به هیأت وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رأی اعتماد نداد هیات  -

 قانون اساسی( 89وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. )قسمتی از اصل 

 چه زمانی نمایندگان می توانند به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی بدهند؟ .146

در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رئیس  -

اجرایی کشور  جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور

مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن 

در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. 

در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، 

مهور رأی دادند مراتب اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس ج

اصل یکصدودهم به اطالع مقام رهبری می رسد. )قسمتی  12جهت اجرای بند 

 قانون اساسی( 89از اصل 

مجلس شورای اسالمی در قبال شکایتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا  .147

 قوه قضاییه تسلیم آن می شود چه وظیفه ای دارد؟

ا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند هر کس شکایتی از طرز کار مجلس ی -

شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به 

این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه 

یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به 

مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در  قوه

مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع 

 قانون اساسی( 92عامه برساند. )اصل 
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 شورای نگهبان چیست و رابطه آن با مجلس کدام است؟ .148

و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات  به منظور پاسداری از احکام اسالم

مجلس شورای اسالمی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل 

  می شود:

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت  -

ثریت اکفقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده 

شش نفر از فقهای  -1قانون اساسی(  96همه اعضای شورای نگهبان است. )اصل 

عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 

شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی  -2

شورای اسالمی معرفی می شوند و با رأی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

 قانون اساسی( 91مجلس انتخاب می گردند. )اصل 

هیأت رئیسه دائم مجلس از چه اعضایی تشکیل شده و انتخاب آنها برای چه  .149

 مدت است؟

هیات رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه  -

آیین نامه  27مدت یک سال خواهد بود. )ماده کارپرداز می باشد و انتخاب آنها برای 

 داخلی(

 کمیسیون های مجلس به چه منظوری تشکیل می شوند؟ .152

به منظور بررسی و اصالح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی که نمایندگان  -

قانون اساسی به مجلس می  122و  24و یا شوراهای عالی استان ها بر طبق اصول 

و تمهید طرح های الزم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون  دهند به منظور تهیه
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به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون هایی در مجلس تشکیل می گردد. )ماده 

 آیین نامه داخلی( 33

 شرایط حضور نمایندگان در کمیسیون های مجلس چیست؟ .151

ی های دائمهر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون  -

را که برای آن انتخاب و تعیین می شود بپذیرد و در صورت تمایل می تواند در 

کمیسیون های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رای شرکت کند. )قسمتی 

 آیین نامه داخلی( 37از ماده 

 نمایندگان چگونه می توانند مطالب مهم خود را به استحضار مجلس برسانند؟ .152

در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد  -

قبل از شروع جلسه رسمی به به استحضار مجلس برساند می تواند تا یک ساعت 

عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی شخصاً ثبت نام و مطالب خود را 

اظهارنماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص 

شده است صحبت خواهند کرد. وقت هر کدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است 

یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یک نفر نماینده دیگر واگذار و می تواند تمام 

 آیین نامه داخلی( 72نماید. )ماده 

 مدت جلسات رسمی مجلس چه قدر است؟ .153

حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که ممکن است یکسره و  -

لس، جیا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب م

ی رهمچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می شود که با اوقات ادا

 آیین نامه داخلی( 63نماز برخورد نداشته باشد. )ماده 
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چه زمانی جلسات مجلس رسمی می شود و چه زمانی اخذ رآی اعتبار دارد و  .154

 چه زمانی می توان گفت که اکثریت مطلق آرا حاصل شده؟

انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع  -

وقتی حاصل می شود که بیش ( نفر می باشد و اکثریت مطلق آراء 182نمایندگان )

از نصف نمایندگان صاحب رأی حاضر، رأی مثبت دهند مگر در مواردی که قانون 

  اساسی یا در آیین نامه یا به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد.

نفر( ضروری  135برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل نصاب مجموع نمایندگان ) -

 است.

 طرح قانونی چیست؟الیحه قانونی و  .155

  الیحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می شود. -

نفر از نمایندگان در مجلس  15طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل  -

 آیین نامه داخلی ( 91به رئیس داده می شود. )قسمتی از ماده 

زمانی به شورای نگهبان لوایح و طرح ها چگونه به شور گذاشته می شود و چه  .156

 ارسال می شوند؟

به طور کلی تمام لوایح و طرح ها به استثنای لوایح و طرح های فوری و مربوط  -

به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین نامه برای شور در 

آن موارد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود فاصله دو 

  آیین نامه داخلی( 96اقل باید پنج روز باشد. )ماده شور حد

در شور اول گزارش کمیسیون مربوط در خصوص الیحه یا طرح عادی در جلسه  -

علنی مطرح می گردد و در رابطه با کلیات طرح و الیحه مذاکره می شود و در 
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صورت تصویب با پیشنهادات کتبی نمایندگان که تحویل هیأت رئیسه شده است 

آیین نامه  97بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود. )اشاره به ماده  جهت

  داخلی(

در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می شود و پیشنهادات نمایندگانی  -

که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می گردد و پس از بحث و بررسی در 

مجلس رای گیری به عمل می آید جزییات طرح و الیحه بر اساس آیین نامه داخلی 

و پس از تصویب جزییات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت 

 آیین نامه داخلی( 122اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می گردد. )اشاره به ماده 

 طرح ها و لوایح چند نوعند؟ .157

تی. فوری لوایح و طرح ها چهار قسم است عادی و یک فوریتی و دو فوریتی و سه -

 آیین نامه داخلی( 115)ماده 

 

 

 طرح ها و لوایح یک فوریتی چه هستند؟ .158

لوایح و طرح های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون  -

قانون  116ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. )قسمتی از ماده 

 آیین نامه داخلی(

 چه هستند؟ طرح ها و لوایح دوفوریتی .159

طرح ها و لوایح دوفوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بالفاصله به  -

ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود. )قسمتی  24طبع و توزیع آن اقدام و 

 آیین نامه داخلی( 116از ماده 
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 طرح ها و لوایح سه فوریتی چه هستند؟ .162

ه فوریت آن به تصویب مجلس الیحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی س -

 آیین نامه داخلی( 116رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد. )قسمتی از ماده 

 چه زمانی می توان مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف کرد؟ .161

اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح ها با قانون اساسی کشور یا آیین نامه  -

دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف داخلی مجلس مقدم بر اظهارات 

دقیقه به عمل  5می کند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداکثر ظرف مدت 

 آیین نامه داخلی( 122آید. )قسمتی از ماده 

 مجلس پس از تصویب الیحه قانونی یا طرح قانونی چه می کند؟ .162

کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی که  -

 95روز پس از ابالغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل  12ظرف 

قانون اساسی  94قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعالم نکرد طبق اصل 

مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابالغ می شود. 

 آیین نامه داخلی( 139)ماده 

 اولین دوره مجلس شورای اسالمی چه زمانی و چگونه افتتاح شد؟ .163

با پیام رهبر کبیر  1359در هفتم خرداد ماه سال اولین دوره مجلس شورای اسالمی  -

 انقالب اسالمی، امام خمینی افتتاح شد.

 اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی چه زمانی برگزار شد؟ .164

برگزار  24/12/1358اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی در روز جمعه مورخ  -

 گردید.
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مجلس شورای اسالمی در تاریخ بیست و سوم  روز مجلس چه روزی است؟ .165

با تصویب ماده واحده ای روز دهم آذر ماه سالروز شهادت مجتهد  1372تیرماه سال 

      مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت اهلل سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس 

 نام گذاری کرد.

 * نظر مقام معظم رهبری در مورد توافق هسته ای؟ 

 
 

 
  اند؟موافقت کرده« ایمذاکرات هسته»رهبر انقالب با انجام چرا  -1

موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران    

بود و این مذاکرات باید ادامه یابد اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیتهای 

ه هسته ای به هیچ وجه متوقف جمهوری اسالمی ایران در زمینه تحقیق و توسع

نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای نیز تعطیل بردار نیست، ضمن آنکه 

روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده 

باشد...هدف آنها این است که با این بهانه، فضای بین المللی را بر ضد ایران حفظ 
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نند و بر همین اساس بود که با طراحی جدید دولت برای مذاکره درخصوص ک

موضوع هسته ای موافقت شد تا این جوّ جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل 

 (.93ن)بیست فروردی گرفته شود و حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود

گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها    

نیم. اهلل ضرری نمیکنیستم به مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذن

ای در اختیار ملّت ایران است که...این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را باال یک تجربه

 (.92)دوازده آبان  خواهد برد

یست[. طور نمجبور شد بیاید پای میز مذاکره، نه، ]اینمیگویند ما تحریم کردیم، ایران    

ما قبالً هم اعالن کردیم، قبل از این حرفها هم ما گفتیم ]که[ نظام جمهوری اسالمی 

ی موضوعات خاصّی که مصلحت بداند، با این شیطان برای رفع شرّ او و برای درباره

 ت مستأصل شده است، ابداًحلّ مشکل، مذاکره میکند؛ معنای این آن نیست که این ملّ

 (.92)نوزدهم دی 

 هستند یا مخالف آن؟« ایتوافق هسته»رهبر انقالب موافق  .2

ی با آمریکا، با این مذاکرات موردی، بین نبودم به مذاکرهبا وجود اینکه من خوش   

ی وجود حمایت کردم، االن کنندگان هم با همهمخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره

حمایت میکنم. از رسیدن به یک توافقی که منافع ملّت ایران را تأمین کند و عزّت  هم

ملّت ایران را حفظ کند، صددرصد من حمایت میکنم و استقبال میکنم؛ این را همه بدانند. 

اگر کسی بگوید که ما مثالً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، نه، خالف حق و 

. اگر یک توافقی انجام بگیرد که این توافق توافقی باشد که منافع خالف واقع گفته است

 .ملّت را، منافع کشور را تأمین بکند، بنده کامالً با آن موافقت خواهم کرد
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البتّه این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است ــ که این حرف را 

ستی است؛ توافق نکردن از توافق کردنی ها هم میزنند ــ این فرمول، فرمول درآمریکایی

که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، 

بیست ) تحقیر بشود ]بهتر است[، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی

 (.94فروردین

 

 ایران چیست؟ای ی هستهنظر رهبر انقالب درباره تیم مذاکره کننده .3

طور که عرض کردم بنده به مجریان امر اعتماد دارم؛ این را شما بدانید؛ این همان   

آقایانی که مشغول کار هستند، اینها افرادی هستند مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ 

هد اوجود نخوشاءاهلل بعد از این هم تردیدی بهتردیدی ]ندارم[؛ در آنچه تا حاال بودند، ان

 (.94)بیست فروردین آمد؛ هیچ تردیدی نسبت به آنها ندارم

همان  -ی شامل آمریکا کنندگان ما را با مجموعهی مذاکرهکس نباید این مجموعههیچ   

کار بداند؛ این غلط است؛ اینها سازش -ی یک اصطالح پنج بعالوهشش دولت، به

های های خودمان هستند، بچّهبچّهمأموران دولت جمهوری اسالمی ایران هستند، اینها 

نها ی ایانقالبند؛ یک مأموریّتی را دارند انجام میدهند. کار سختی هم هست ]که[ بر عهده

ی آنها است انجام میدهند. بنابراین است؛ دارند با تالش فراوان آن کاری را که بر عهده

ف مورد تضعی نباید مأموری را که مشغول یک کاری است و مسئول یک فرایندی است

، و مانند کارندکه اینها سازش -یا توهین یا بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشود 

 (.92)دوازده آبان قرار داد؛ نه، این حرفها نیست -اینها 

علت نگرانی رهبر انقالب نسبت به مذاکره با آمریکا چیست و چرا به آن خوشبین  .4

  نیستند؟
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جدّاً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف  {ادرباره مذاکره با آمریک}   

عهد و حرکت در خالف جهت صحیح است؛ مقابل بشدّت اهل فریب و دروغ و نقض

اش در همین قضیّه اتّفاق افتاد؛ بعد از آنکه که جوری است. یک نمونهطرف مقابل این

شد  ی کاخ سفید منتشرنیّهشان تمام شد، بعد از چند ساعت بیاکنندگان ما مذاکرهمذاکره

ای که آنها منتشر کردند ــ که اسمش را میگذارند در تبیین مذاکرات. این بیانیّه

ـ در اغلب موارد خالف واقع است؛ یعنی روایتی که اینها دارند از مذاکرات « شیتفکت» ـ

و از تفاهمهایی که انجام گرفته است میکنند، یک روایت مخدوش و غلط و خالف واقع 

 .است

بین نبودم. نه از باب یک خوش ی با آمریکامذاکره وقت نسبت بهمن البتّه هیچ   ... 

تجربه؛ تجربه کردیم. حاال اگر یک روزی ــ ما که در آن روز قاعدتاً  توهّم بلکه از باب

 هایها و نوشتهشاءاهلل در جریان حوادث و جزئیّات و یادداشتنخواهیم بود ــ شماها ان

 ی ما از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیمروزها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربهاین 

 (.94)بیست فروردین

میدهد  ی ما نشانهای گذشتهمن به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه   ... 

حضرات آمریکائی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل  که گفتگو در منطق

منطقی دست پیدا کنیم ــ منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو این 

است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید! هدف، از اول اعالم شده است؛ 

ست؛ اعالم کردیم و گفتیم که این، گفتگو نی باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما همیشه

این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمیرود. من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما 

 (.92)اول فروردین مخالفت هم ندارم
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  کند؟ای هم مذاکره میآیا ایران با آمریکا بر سر موضوعات غیرهسته .5

ی با طرفهای رد ــ که بخشی از آن هم مذاکرهاین مذاکراتی که دارد انجام میگی   

ای است؛ فقط. ما در هیچ موضوع دیگری فعالً آمریکایی است ــ فقط در موضوع هسته

با آمریکا مذاکره نداریم؛ هیچ؛ این را همه بدانند؛ نه در مسائل منطقه، نه در مسائل 

بحث و مورد مذاکره،  المللی؛ امروز فقط موضوع موردگوناگون داخلی، نه در مسائل بین

 .ای استمسائل هسته

های معمولی خودش دست تابیای خواهد شد؛ اگر طرف مقابل از کجحاال، این تجربه   

ای برای ما میشود که خیلی خب، پس میشود در یک موضوع برداشت، این یک تجربه

ایم دهمیشه از اینها دیهایی که هتابیدیگر هم با اینها مذاکره کرد؛ امّا اگر دیدیم نه، این کج

ی ما تقویت خواهد ی گذشتهراهه دارند میروند، خب طبعاً تجربهباز هم وجود دارد و کج

 (.94فروردین 22) شد

 ای چگونه باید باشد؟ها در توافق هستهسرانجام تحریم .6

 در این جزئیّات مذاکرات ــ که خیلی هم این چند ماه آینده مهم است ــ اتّفاقی که   

 به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از تحریمها باید بیفتد این است که

آنها میگوید تحریمها شش ماه دیگر لغو میشود، یکی میگوید نه ممکن است یک سال 

هم طول بکشد، یکی دیگر میگوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازیهای 

نها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریمها بایستی ــ متعارف معمول اینها است؛ ای

اگر چنانچه حاال خدای متعال مقدّر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند ــ در 

طور کامل لغو بشود؛ این باید اتّفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو همان روز توافق به

گری، پس چرا ما اصالً مذاکره کردیم؟ اصالً تحریمها باز متوقّف بشود بر یک فرایند دی
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مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای 

همین بود که تحریمها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقّف کنند به یک چیز دیگری، 

 (.94فروردین 22) اصالً قابل قبول نیست

  ای چیست؟دن فناوری هستهکرضرورت حفظ و صنعتی .7

ام که این را به آنها عرض کردم، گفتم و روی هایی از مسئولین داشتهمن یک خواسته   

ارزشی ای ما چیز باآنها اصرار دارم. یکی این مسئله است که بدانند دستاورد کنونی هسته

ی ارزش ارزش و چیز سبک به آن نگاه نکنند؛ چیز بااست؛ این را بدانند؛ به چشم کم

 .ای برای یک کشور، یک ضرورت استاست. صنعت هسته

ای را آقا ما صنعت هسته»اینکه بعضی ازروشنفکرنماها قلم بردارند و قلم بزنند که    

این فریب است؛ این شبیه همان حرفی است که زمان قاجارها « کار کنیممیخواهیم چه

ولتمرد ستند نفت را ببرند، اینجا دوقتی نفت کشف شده بود و انگلیسها آمده بودند میخوا

کار کنیم، بگذارید بردارند ی بدبوی عَفِن را میخواهیم چهقاجاری میگفت ما این مادّه

ای برای یک کشور یک ضرورت است؛ هم برای ببرند! این شبیه آن است. صنعت هسته

 به آب ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریاانرژی، هم برای داروهای هسته

ی کشاورزی و غیر کشاورزی. شیرین، و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه

ای در دنیا، یک صنعت پیشرفته است، یک صنعت مهم است؛ این را هم صنعت هسته

و استعدادهای درونی  ظرفیّتهای درونی های ما خودشان به دست آوردند؛ این انفجاربچّه

 ...های ما بودبچّه

ای، بسیار مهم است و دنبال کردن این صنعت و صنعتی کردن کشور، دستاورد هسته   

 (.94فروردین 22) بسیار چیز الزمی است؛ بایستی این مورد توجّه باشد
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  ای ایران باید چگونه باشد؟حدود و شیوه نظارتها بر فعالیتهای هسته .8

ینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور ی نظارت، اوجه اجازه داده نشود که به بهانههیچبه   

ی نظارت وجه مأذون نیستند که به بهانههیچنفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به

ی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی و به بهانه

وانایی ی دفاعی کشور، تهی دفاعی کشور را متوقّف کنند؛ توسعکشور راه بدهند، یا توسعه

ی نظامی، این بایستی همچنان محکم بماند و دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصه

تر بشود؛ یا حمایت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف؛ اینها مطلقاً نبایستی محکم

 .در مذاکرات مورد خدشه قرار بگیرد

غیر متعارف که جمهوری اسالمی را به ی نظارتی تذکّر بعدی این است که هیچ شیوه   

ین وجه مورد قبول نیست. همهیچیک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به

ی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها ]باشد[، و نه نظارتهای متعارفی که در همه

 (.94فروردین 22) بیشتر

  ؟موضع رهبر انقالب درباره مذاکرات لوزان چیست .9

ای موضع ی هستهی مسئلهها سؤال کردند و میکنند که چرا فالنی دربارهبعضی   

لین است. مسئوگیری وجود نداشتهاست؟ جواب این است که جایی برای موضعنگرفته

ای، مباشرین کار به ما دارند میگویند هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ ما، مسئولین هسته

ای؟ اگر از من بپرسند شما گیرینگذشته است؛ چه موضع آوری بین دو طرفچیز الزام

موافقید یا مخالف، میگویم نه موافقم، نه مخالف؛ چون هنوز اتّفاقی نیفتاده است؛ هنوز 

ی مشکل بر سر آن جزئیّاتی است که بنا است بنشینند و یکایکِ آنها را کاری نشده. همه

شان هایاند، هم در مصاحبهبه ما گفته اند؛ همبحث کنند؛ این را خود مسئولین هم گفته
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ی مشکل بعد از این است. ممکن است طرف مقابل که یک اند؛ همهبه مردم این را گفته

وچانه کردن، اهل از پشت طرفِ لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبّه در آوردن، اهل چک

هد کشور ما را، ها است، سرِ جزئیّات بخواکاریجور کارها و سیاهخنجر زدن و اهل این

ای محصور کند؛ ما هنوز هیچ چیز در اختیار کنندگان مارا در یک دایرهملّت ما را، مذاکره

وجود نیامده است. اینکه حاال تبریک میگویند، به بنده تبریک نداریم، هیچ الزامی به

 معنی است، چه تبریکی؟ آنچه تا کنون انجاممیگویند، به دیگران تبریک میگویند، بی

ق ی منتهی به توافق را تضمین میکند، نه محتوای توافرفته است نه اصل توافق و مذاکرهگ

را تضمین میکند؛ هیچ کدام را؛ حتّی تضمین نمیکند که این مذاکرات تا به آخر برسد و 

ط جوری است؛ همه چیز مربوبه یک توافق منتهی بشود؛ اینکه تا االن انجام گرفته، این

 (.94فروردین 22) به بعد از این است

  ای تحت نظر رهبری است؟آیا جزئیّات مذاکرات هسته .12

بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم؛ من مسائل کالن، خطوط اصلی،    

ام؛ عمدتاً به رئیس های مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفتهچهارچوب

جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر محترم جمهور محترم که ما با ایشان 

خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن 

خطوط کالن ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند. 

ی ت نظر رهبری است، این حرف دقیقاینکه حاال گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تح

 (94فروردین 22) .نیست

  ای چگونه باید رفتار کند؟دولت با منتقدین هسته.11
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ام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و من به خود مسئولین هم این را گفته   

نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز بخصوص 

مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... االن فرصت خوبی است برای همدلی؛ 

ای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان ای مخالفند، یک عدّهیک عدّه

اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را افع ملّیمند به منصادقی هستند، مردمان عالقه

ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در 

ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ حرفهای آنها یک نکته

شود همدلی؛ این میشود ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میاگر چنانچه نکته

سازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. یکسان

حاال ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حاال سه ماه بشود چهار 

ی دیگری آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برههماه، آسمان که به زمین نمی

ها هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی

نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک ها و تبادلزبانیو هم

 (.94)بیست فروردین خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد
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 (:1395چند تن از مراجع تقلید )اسامی ب( 

 )مد ظله العالی( ایسید علی خامنه .1

 حسین نوری همدانی .2

 محمدعلی علوی گرگانی .3

 سید موسی شبیری زنجانی .4

 ناصر مکارم شیرازی .5

 یجعفر سبحان .6

 سید کاظم حائری   .7

 اهلل صافی گلپایگانیلطف .8

 سید محمد حسینی شاهرودی .9

 حسین وحید خراسانی .12

 

تلفن  رهها به همراه شماهای گزینش تمام استان* در پایان این فایل، آدرس هسته

 آنها قید شده است.
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  نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش آموزش و پرورش
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