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 نخوانی؛ چرایی و چگونگی خوانی و صحیفه صحیفه

  47-13صص جدال دو اسالم 

  شود؟ نمی داده آموزش خمینی چرا»یادداشت» 

 تحریفِ تحریف امام» یادداشت» 

  نظر انسان انقالب مقام امام خمینی در »یادداشت

 «اسالمی

  دوم

سال آخر امام خمینی و نظریه اسالم ناب اسالم 

 آمریکایی

 

 (1بهای منتخ پیامدست کم صحیفه ) 21جلد کتاب 

 2 308 -51صص  جدال دو اسالمیا کتاب 

  اسالم -ناب اسالم مینی؛خ امام»یادداشت 

 «آمریکایی

  اسالم-ناب اسالم نظریه تاریخچه»یادداشت 

 «آمریکایی

 اسالم-ناب اسالم دوگانه و خمینی امام»یادداشت    شناسی نظریه اسالم ناب اسالم آمریکایی روش سوم

 «آمریکایی

  چهارم

 

 

 

های سال آخر امام خمینی و ابعاد  مروری بر پیام

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نظریه اسالم ناب اسالم 

  بعد اقتصادی:

 در نظام کلى سیاستهاى) ایران ملت به پیام 

 (بازسازى دوران

 جتماعی:بعد ا

 هفته در سلحشور بسیجیان و ایران ملت به پیام 

 (بسیج منزلت و نقش) بسیج

 نظریه پیشرفت امام خمینی» یادداشت»  



 

 :بعد سیاسی آمریکایی

 و اسالمى شئونات حفظ) ایران ملت به پیام 

 (کاندیداها تبلیغات در اخالقى

 سقوط تسلیت) منتظرى آقاى به تشکر پیام 

 (امریکا توسط مسافربرى هواپیماى

 منشور) انصارى على محمد آقاى به نامه 

 (برادرى

 شهادت) پاکستان علماى و مسلمان ملت به پیام 

 (حسینى حسین عارف سید

 بعد فرهنگی:

 به رسیدگی از تشکر)کروبی مهدی به نامه 

 (شاهد فرزندان فرهنگی مسائل

 هنر از تجلیل) شهدا خانواده و هنرمندان به پیام 

 (متعهد هنرمندان و

 

 «فکری شکنی بت و جدید انسان ظهور»گفتار   های منتخب پیام مفاهیم کلیدی در نظریه اسالم ناب اسالم آمریکایی پنجم

  نظری تجربه و اسالمی بیداری های انقالب»گفتگوی 

 «اسالمی انقالب عملی و

فهم سال آخر امام خمینی؛ بازتولید انقالب اسالمی  ششم

 و مهندسی مجدد نظام جمهوری اسالمی

 دوره و خمینی امام از واسطه بی فهم»گفتگوی   های منتخب پیام

 «وصیت



 

                                                           
 های منتخب: پیام* . 1

 (الشهدا سید قیام هدف مهمترین عدل، اقامه) ایران ملت به تلویزیونى -رادیو پیام .1

 (کاندیداها تبلیغات در اخالقى و اسالمى شئونات حفظ) ایران ملت به پیام .2

 (فرج انتظار از مختلف برداشتهاى) پست وزارت کارکنان و مسئوالن جمع در سخنرانى .3

 (امریکا توسط مسافربرى هواپیماى سقوط تسلیت) منتظرى آقاى به تشکر پیام .4

 (598 قطعنامه قبول) مکه خونین کشتار سالگرد در ایران ملت به پیام .5

 (حسینى حسین عارف سید شهادت) پاکستان علماى و مسلمان ملت به پیام .6

  ایشان استعفاى با مخالفت و وزیرى نخست مقام در موسوى حسین میر آقاى ابقاى حکم .7

 (شاهد فرزندان فرهنگی مسائل به رسیدگی از تشکر)کروبی مهدی به نامه .8

 (متعهد هنرمندان و هنر از تجلیل) شهدا خانواده و هنرمندان به پیام .9

 (موسیقى آالت معامله و شطرنج با بازى حکم) قدیرى حسن محمد آقاى به نامه .10

 (بازسازى دوران در نظام کلى سیاستهاى) ایران ملت به پیام .11

 (ایشان زحمات از تجلیل و تقدیر) قدیرى حسن محمد آقاى به نامه .12

 (برادرى منشور) انصارى على محمد آقاى به نامه .13

 (بسیج منزلت و نقش) بسیج هفته در سلحشور بسیجیان و ایران ملت به پیام .14

 (کمونیسم شکست بینى پیش و اسالم به دعوت) گورباچف میخائیل آقاى به پیام .15

 (اسالمى انقالب تاریخ تدوین مأموریت) روحانى حمید سید آقاى به نامه .16

 ( روحانیت منشور) پیام .17

 (اسالمى جمهورى نظام رهبرى تصدى براى صالحیت عدم) منتظرى آقاى به نامه .18



                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (رهبرى مقامى قائم از ایشان استعفاى با موافقت) منتظرى آقاى به نامه .19

  الهى -سیاسى وصیتنامه .20

 ی امام صحیفهجلد  21همچنین تمام و یا  21تمام جلد ی  حداقل مطالعهاست. در صورت امکان  ی امام برای آشنایی با اندیشهتوضیح: فهرست فوق حداقل منابع 

 ضرورت دارد.

 
 ت. آن را تا برگزاری جلسه دوم عقب انداختوان  کثر میآغاز برنامه ضروری است ولی حدای این حجم برای  بار مطالعه یک .2

 


