


 مقدسمشهد _عباسیان حسین 

 آگاهانهمشارکت حذاکثری و انتخاب 
 1400سال  در  



   1۴00/01/01سخٌشاًی ًَسٍصی خطبة ثِ هلت ایشاى  
 



ٍاهلل ٍاهلل ٍاهلل ایي خیوِ اگش آسیت دیذ، ثیت اهلل  

الحشام ٍ هذیٌِ حشم سسَل اهلل ٍ ًدف، کشثال، 

کبظویي، سبهشا ٍ هطْذ ثبلی ًوی هبًذ؛ لشآى آسیت 

 .هی ثیٌذ



پطتَاًِ هشدهی ٍ  اثجبت ثشخَسداسی ًظبم اص
داضتي همجَلیت ثب هطبسکت حذاکثشی هشدم دس 

 اًتخبثبت

اثجبت ثشخَسداسی ًظبم اص اعتوبد ّوِ خٌبح ّب 
 ٍ عالیك سیبسی ٍ اهکبى سلبثت سیبسی دسٍى آى 

اعتوبد سای دٌّذگبى ثِ اهکبى گشدش لذست ٍ 
 پبسذاضت سأی آى ّب تَسط ًظبم

اهکبى افضایص کبسآهذی ثب گشدش لذست ٍ تغییش 
افشاد اص طشیك سای دس ساستبی حضَس افشاد 

 ضبیستِ ٍ تَاًوٌذ دسلذست

ًمص اًتخبثبت 

 سبصیخٌثی دس 

 دضويساّجشد 



 

ٍ ضٌبخت اص اّویت سأی ٍ ًبآگبّی 
 ًتبیح آى

 

شناخت از اهمیت و جایگاه نداشتن 
 ریاست جمهوری

 

حَصلگی ٍهبیِ ًگزاضتي ثشای  ثی 
 اًتخبثبت

 

تَخْی ثِ الضاهبت استفبدُ اص حك  ثی 
ثِ اسصش سأی دس ًبآگبّی سأی ٍ یب 

 سشًَضت آیٌذُ

 عَاهل کبٌّذُ

 دلت ثشای 

 سأی دٌّذُ 



 

 سأی ثشاسبس سٍیکشد اًفعبلی

 

 ثشاسبس سٍیکشد احسبسیسأی 

 

لَهی، لجیلِ  ثشاسبس سٍیکشد سأی 
 ای ٍ فبهیلی 

 

ثشاسبس سٍیکشدهٌفعت طلجبًِ ٍ  سأی 
 ًگبُ صشف ثِ هٌبفع هبدی

 آسیت ّبی

 اًتخبثبتی 



 چگًَگی دستیبثی 

 ثِ ًبهضد اصلح 

هطبلعِ ٍ ثشسسی هَاضع احضاة ٍ 
 خشیبًبت سیبسی ٍ ًبهضدّب

هشاخعِ ثِ افشاد هعتوذ ٍ اعتوبد ثِ  
 هطبٍسُ آًْب  

هشالجت دس همبثل تجلیغبت کبرة ٍ عذم 
 تبثیش پزیشی اص آًْب





 هیخَاّن ثِ آًْب ثگَین اًتظبس داسین سٌگیٌی کبس سا ثذاًیذ؛

ثذاًیذ چِ چیضی سا هیخَاّیذ ثش دٍش ثگیشیذ، چِ ثبس 
 سٌگیٌی سا هیخَاّیذ ثش دٍش ثگیشیذ؛ 

اگش دیذیذ هیتَاًیذ، خیلی خت، ٍاسدکبسصاس اًتخبثبتی  
 .ثطَیذ؛ اهّب ایي خَس ًجبضذ کِ سٌگیٌی کبس سا ًذاًیذ

  کطَس چیست، ثشای ٍ هسبئل کطَس کدب است کِ هطکل ثذاًیذ

ِ ای هسبئل آى حلّ  داضتِ ثبضیذ حلّی ساُ ٍ ّن یک ثشًبه

ِ ی التصبد   هسئل

ِ ی اهٌیّت کطَس  هسئل

ِ ی آسیت ّبی اختوبعی   هسئل

ِ ی سیبست   خبسخیهسئل

ِ ی ثسیبس هْنّ   فشٌّگهسئل

اگش . ضوب ثبیذ ثذاًیذ کِ دس کطَس چِ خجش است ٍ چِ اًتظبسی ّست ٍ چِ کبس ثبیذ اًدبم ثگیشد؛ ایٌْب سا ثذاًیذ
کِ دس ثسن اهلل، ٍاسد ثطَیذ؛ اگش دیذیذ ًِ، ٍاسد ًطَیذ هی ثیٌیذ هیتَاًیذ ایي ثبس سٌگیي ٍ هْن سا ثِ دٍش ثگیشیذ، 

ُ اًذ کِ هي  ُ ی خیلی ثذی داد سٍایت داسد کِ ثِ آى کسی کِ یک کبسی سا ًویتَاًذ ٍ ٍاسد آى کبس هیطَد ٍعذ
 .  حبال دیگش آى ٍعذُ سا عشض ًویکٌن







خلَگیشی اص تَطئِ سکَالسّب ثشای اثجبت 
 ًبتَاًی فمِ اسالم دس اداسُ خبهعِ

 التضبئبت خْبًی ثب تغییش دٍلت دس آهشیکب

 ضشایط هٌطمِ ٍ همبٍهت

 التضبی اًمالة دس چلِ دٍم

 کبسآهذسبصی دٍلت آیٌذُ  ضشٍست ّبی



چگًَگی تحمك  

 دٍلت کبسآهذ

 تبکیذ ثش دٍلت خَاى، حضة اللْی 

 ثِ عٌَاى « عالج دسدّبی هضهي کطَس»اعالم
 ّذف اًتخبثبت آیٌذُ 

ِپیبمدس  تبکیذ ثش هذیشیت خذیذ دس ساس لَُ هدشی 

 ًَسٍصی

 سپشدى کلیذ حل هطکالت التصبدی ثذست هشدم ثب
 اًتخبة ضعبس سبل

ثیبى اّویت اًتخبثبت دس لبلت هفبّیوی ًغض 

 تبکیذ ثش اّویت هطبسکت ٍ تجییي هٌبفع آى ثشای
 خَد هشدم

ِّبی  ضبخصِ تبکیذ ثش خوَْس ثب ّبی سئیس تجییي ضبخص
 هذیشیتی 



حضَس پشضَس دس پبی صٌذٍق ّبی سای ثِ سغن 
 تالش دضوي ثشای دلسشد کشدى هشدم

کبّص تبثیش فضبی هدبصی دس خبثدب کشدى اٍلَیت  
 هطکالت هشدم

 خلَگیشی اص دٍلطجی ضذى اًتخبثبت 

الضاهبت دستیبثی ثِ 
 دٍلت کبسآهذ





عدالتخواهباشد،ضدّفسادباشد؛

 باایمان باشذ
 آدم بی ایمان کشًر رایک يقتی میفريشذ؛

 دارای مذیریّت ي کفایت مذیریّت باشذ

 
 

  دارای عملکرد اوقالبی ي جُادی باشذ؛
 با عملکرد اُتًکشیذٌ ومیشًد کار کرد؛

 
 

 بٍ جًاوان معتقذ باشىذ، 
 جًاوُا را قبًل داشتٍ باشىذ

 .بٍ تًاومىذی َای داخل معتقذ باشذ
 بعضی َا َستىذ داخل را اصالً قبًل وذاروذ؛ 

 .مردمی باشذ

 امیذيار باشذ؛ آدمِ مأیًس ي بذبیه وباشذ



دس هسبئل سیبسی آًدب کِ ثحث اسالم، خوَْسی اسالهی، 

همذسبت ٍ ٍالیت فمیِ هطشح هی ضَد، ایٌْب سًگ خذا ّستٌذ؛ 

  .سًگ خذا سا ثش ّش سًگی تشخیح دّیذ

 1400اوتخابات وکتٍ پایاوی خطاب بٍ مردم ي رای دَىذگان 




