
 

 1صفحه 

 

 ها متن سناریو پرزنتر 

 د یجد  تانیکاپ
 ر یفرصت دست داد تا در کافه گپ غد   نیخوشحالم که ا  یلیخ،  خجسته رو  اریبس  امیا  نیا  گمیم  کیخدمتتون و تبر  کنمیعرض م  سالم

 .  میداشته باش ر یدر واقعه غد دیکوتاه و مف ی ملأ اسالم با هم ت خیروز تار نیتر ژهیو نیتا به بهانه ا مین باشودر خدمتت

)منتظر بازخورد و    کنم؟ یعرض م  درست  .اد یال اقل از فوتبال بدشون ن  ا ی اهل فوتبال باشن    ،رسه  ی به نظر م  نجورکهیکنم دوستان ا  فکر

نفر   ک یفوتبال    م یکه هر ت  م یدون  یمطلب رو م   نیحداقل ا  ، مینکن  یریگیو اخبار فوتبال رو پ   م ینباش  ی اگر هم فوتبال  یحت  جواب جمع(

اشاره    ( ودیهست  یچه قدر فوتبال  مینی)بب  ؟رو بدونه  یمل  میت  ری اخ  تانیهست که اسم کاپ   یساز دوستان ک.  ارهوجود د  تانیبه عنوان کاپ 

 ی لیاست -5 ییدا - 4 ا یک یمهدو -3نکونام   -2 انیموریت -1 ؛یمل  می دوره گذشته ت 4 یها  تانیبه کاپ 

 .  هست م یت یبا سرمرب میهر ت تانیانتخاب کاپ  م یموضوع برامون مهمه که بدون ن یقط اف .میندار تانیکاپ  فیبه وظا یکار  نجایا ما

ش ه ا سمت بر عهد  نیا  ی محدوده زمان  کیدر    یمرب  دیبا صالحد  شیا  متناسب با طول عمر حرفه  تانیهر کاپ   ،دی دون  یطور که م  همان

 ی باز   ا ی  یباز  نیکه معموال رسمِ که در آخر  کنه  ی را معرف  دیجد  تانیموظفه کاپ   یسرمرب  ،از فوتبال  تانیکاپ   ی پس از خداحافظ.  است

 . ده یم  لیتحو ،کنه ی م شی معرف ی که سرمرب یتان یقبل بازوبند رو به کاپ  تانیکاپ   ،یخداحافظ

 کنه؟  یرا انتخاب م میت تانیکاپ  ییروشها ای با چه روش میت  یکه سرمرب نجاستیا سؤال حاال

 د یعمل کن  ، دیدون یرو به حال خودش رها کنه و بگه هر جور صالح م  میت یکه سرمرب نهیفرض ها ا ش یاز پ  یکی

از   ی به اصطالح انتخابات  کیبند کنن و در    و  و زد  یها بتونن الب   کنیکنه که در اون باز  جادیا  یبستر  ی که سرمرب  نهیفرض دوم ا  شیپ 

 را نداره  ی تانیکاپ  ی ستگیم شاکنن که لزوما ه ی معرف  میت تانیرو به عنوان کاپ  یخودشون شخص نیب

داره و با   م یکه در ت  یو سابقه ا  یت یریو توان مد  کنیهر باز  یفرد  یها   یژگ یکه از و  ی قیقد  با شناخت کامل و   ی سرمرب  که  نهیسوم ا  راه

 . انتخاب کنه تانیرو به عنوان کاپ  کنا یاز باز یک ی ،ی ستگیدر نظر کرفتن اصل شا

 یکار  ،دهیرخ م  تیکه در واقع  یبا استثنائات و انحرافات  نجایکه البته در ا  .راه سوم است  ،شده  رفتهی و پذ  یفوتبال امروز راه منطق  در

 .  میندار

 سته یشا   تانیانتخاب کاپ   یبرا  یمالک مرب  - 2  هیمرب  فیجز شرح وظا  تانیکاپ   نییتع  - 1  جامعه امروز فوتباله  رشینکته مورد پذ  2  یعنی

 .  کناستی بر اساس شناختش از باز یساالر

خواد   ی که م  یاون وقت  ،خلقت  یخداوند متعال به عنوان سرمرب  مینیبب،  سال قبل  1400به حدود    میفلش بک برن   کیبا هم    دیا یب  حاال

عمر  سال    نیدر آخر  امبریخداوند به پ ،  مشخص کرده  یرو چه جور  یبعد  تانیکاپ   فیتکل  ، امتش بره  نیاز ب  تانیبه عنوان کاپ   امبریپ 

 ک یلب  امبریکنن که اتفاقا هم به دعوت پ   یرو همراه  شونیها دعوت کنه تا ا  حج از تمام مسلمان  راسمکه در م  دهیدستور م  فشونیشر

 ی اونم در هوا   .داشته باشن  ریسه روزه در غد  ی تا توقف  دهیدستور م  امبر یخداوند به پ   ،ن حجیدر بازگشت از سفر سخت و سنگ  .گنیم

کنه  یبعد از خودش رو معرف نیخواد که جانش یم شونیو از ا شهینازل م  امبری بار بر پ  3از جانب پروردگار  یاون روز فرشته وح، گرم

با   پ   کیو  به  ا  یم  امبریلحن خاص  اگر  انجام نده   نیگه که  نداد  ،یدستو رو  انجام   یسخنران  نیتر  یطوالن  امبریپ   . یرسالت رو 

 . رنیگ  یم  طالبیاب  نبا  یعل  ینی بر جانش  عتیو ب  یکنن و در آخر از همه اقرار زبان  یم  رادیا  تیانبوه جمع  یساعت برا  3عمرشون رو در  

  مینگذاشتن ت  فیکار ممکن رو انجام داد و اون بال تکل  نیتر  یهیخلقت بد  یموضوع مهم است که سرمرب  نیا  انگرینکات مجمل ب  نیا

 ی به مردم اعالم رسم  ،باشه  امبریکه پ   یقبل  تانیکاپ   قیاز طر  ،ریدر غد  یمراسم  یرو ط  ستهیفرد شا  نیاست و انتخاب ا  تانیبدون کاپ 

 کرده  ی و علن

 ان یجر  کیبلکه    ؛ستیمصرفدار و متعلق به گذشته ن  خیواقعه تار  کی  ریغد  نکهیو اون ا  هیمهم و ضرور  ارینکته بس  کیتوجه ما به    اما

 .  گرده ی اصل بر م نیبه هم نجایهم ادامه دارد و اساسا حضور من و شما در ا  امتی نده است که تا کنون بلکه تا قو ز یجار

 امت یبه فرزندش تا روز ق  یو هر پدر  بانیبه غا   ،دندیرا شن  امشانیکه پ   یدستور دادند که حاضران  یطوالن  یدر اون سخنران  امبریپ 

اکمال    ه ینزول آ  . فرمودند   ان یب  امتیها رو تا ق  تان یبلکه تمام کاپ   ،کردن  ی بعد از خودشون رو معرف  نیکه نه تنها جانش  نهیجالب ا.  برساند

را   نتان ید  ،یکرد  یپس از خودت را معرق  نانیجانش  قیکند حال که به طور دق  ی م  انیاست که خدا صراحتا ب  ریغد  یاوج ماجرا  نید

 .  شدم یراض دمیشما برگز یاسالم را برا نید نکهیم و از اکامل کردم و نعمتم بر شما تمام نمود
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  ی راض  ینیعقال از د  زی)و ما ن  و امامشون مشخص باشه  تانشونینباشن و کاپ   فیاست که در اون امت بالتکل  یراض  یخدا از اسالم  یعنی  نیا

  امروز وجود مقدس امام زمان  ریغد  ریهمچنان ادامه داره و ام  ریغد   رانیپس عز  رو روشن کرده باشه(  فیتکل  ندشیآ  یکه برا  میهست

 م ییمن و شما ،امبریاست و مخاطبان امروز پ 

  ؛ میبهره ببر  امام زمان  یعنی  ؛رمانیغد  ریکه چگونه از ام  میو امروز خوب بدان.  میدرس گرفته باش  انی ریو غد  ریکه از غد  دورامیام

 .  میریگ ی پشت ابر بهره م دیهمانگونه که از منافع خورش

که بواسته   م یدان  ی و خوب م  .صادقانه ماست  تیدر گرو عمل صالح و ن  امام زمان  یاریکه امروز نصرت و    م یدان  ی  خوب مهللاءشا  ان

 .  رسه یو برکات به ما م رها یو خ شهیو مشکالت از ما دفع م ا یمقدسه که بال اون وجود

کور    یها  تمام گره  ،ونیشظهور ا  ه یخدا تا در سا  رهی ذخ  نیظهور آخر  ی بشه برا  یتذکر مقدمه ا  نیو ا  یآگاه  نیتوجه و ا  نیکه ا  باشد

 نشان بده  سکه خودش را به ما یامروز آن رو کیتار یایعالم بازشود و دن

 متشکرم تونیو از همراه شمیشما نم  فیاز مزاحم اوقات شر شتریب خب


