
 فؼالیت ّایی وِ دس هسدذ اًدام هی ضَد

 ضذ تیاى 53 ضواسُ هدلِ دس ٍ سسیذین تثلیغ فعاّای ٍ اهاوي تِ تثلیغی، فشصتْای تِ هشتَغ تحثْای دس

. ضَد دادُ سَق هسدذ سَی تِ هشدهی ّای تَدخِ ضذُ، هتوشوض هسدذ دس تثلیغی فعاّای است تْتش وِ

 واسگضاساى ٍ هذیشیت هَسد دس هثاحثی ٍ گشدیذ تیاى هسدذ خایگاُ ٍ اّویّت دستاسُ هؽالثی ساستا ایي دس

 .گشفت لشاس تَخِ هَسد گزسا ؼَس تِ هسدذ اداسُ تحث 55 ضواسُ هدلِ دس ّوچٌیي. ضذ هؽشح هسدذ

 خَاّین تحث اهشٍص ًیاصّای تِ تَخِ تا هساخذ، اختواػی ـ فشٌّگی فؼالیتْای تِ الْی ػٌایت تا همالِ ایي دس

 .وشد

 فشٌّگی فؼالیتْای

 ٍ ػویك تأثیش خاهؼِ فعای دس دیٌی فؼالیتْای پایگاُ تشیي هْن صَست تِ فشٌّگی خْت اص فؼال هساخذ

 صَستی دس اهش ایي ٍ دٌّذ هی تغییش الْی ػثَدیت سَد تِ سا خَیص اؼشاف فشٌّگی هؼادالت داضتِ، طسف

 سَد آى تایستِ هسیش دس هسدذ هؼٌَی خایگاُ اص خَتی تِ سٍحاًیَى خصَصا هساخذ هذیشاى وِ است

 .خَیٌذ

 هٌؽمِ، ًیاصهٌذیْای تٌاسة تِ تَدُ، تشخَسداس تسیاسی تٌَع اص تَاًذ هی هساخذ دس دیٌی فشٌّگی فؼالیتْای

 فشٌّگی فؼالیتْای اص تشخی ًوًَِ تاب اص ایٌدا دس لیىي تاضذ؛ فشاٍاى هتغیّشّای داسای... ٍ هخاؼثاى ًَع

 .ًوایین هی گَضضد سا هساخذ

 تأثیش تِ تَخِّ تا لیىي داسد، ػثادی خٌثِ هسدذ هثثت واسوشدّای اص تشخی وِ ظشٍسیست ًىتِ ایي روش

 آى، تشتیتی هثثت آثاس ٍ خاهؼِ فشٌّگی ساختْای صیش تصحیح ٍ اختواػی فشٌّگ دس ػثادات ایي اًىاسًاپزیش

 .گشدد هی هؽشح فشٌّگی فؼالیتْای همَلِ دس

 خواػت ًواص. 1

 ضة ٍ ظْش صثح، ًَتت سِ دس خواػت ًواص تشلشاسی هساخذ، فشٌّگی ـ ػثادی فؼالیتْای تشیي هْن اص یىی

 .تاضذ هی

 هَفمیت اص ّن هسدذ دیگش فؼالیتْای دس داسًذ، خذّی اّتوام ًَتت سِ دس خواػت ًواص تِ وِ خواػاتی ائوِ

 .تشخَسداسًذ تیطتشی

 .گیشد هی لشاس استمثال هَسد هشدم تَسػ تاضذ، ًذاضتِ حذ اص تیص حَاضی تَدُ، هٌظن خواػت ًواص اگش

 فشدی ػثادت. 2



 ًیایص ػثادت، پشستص، تشٍیح تاضذ، داضتِ خذّی تأثیش فشٌّگ دس تَاًذ هی وِ ػثادی هسائل اص دیگش یىی

 .است هؼثَد خاًِ دس خَیص خذای تا آدهی وشدى خلَت ٍ فشدی تَتِ ٍ

 ضذُ سًگ ون خیلی ها تیي دس اهشٍصُ تَدُ، هسلواًاى فشاٍاى اّتوام هَسد اسالم صذس دس وِ حسٌِ سٌت ایي

 ًواص تشدُ، پٌاُ هسدذ تِ فشدی صَست تِ هؼثَد تا هٌاخات تشای ضخصی ضَد هی دیذُ ًذست تِ ٍ است

 وِ تداست تسیاس ایٌشٍ اص وٌذ؛ تَتِ خَیص گٌاّاى اص ٍ تپشداصد، خَیص پشٍسدگاس تا ًیایص تِ تخَاًذ، حاخت

 .گشدد احیاء گشاهی هثلغاى تَسػ پسٌذیذُ سٌت ایي

 لشآى لشائت. 3

 تَخِّ اص ّن اهش ایي وِ است هساخذ دس لشآى خَاًذى فشاٍاى، فشٌّگی تأثیش داسای ػثادی فؼالیتْای اص یىی

 صَست تِ لشآى اص صفحِ یه ػطاء ًواص اص تؼذ هساخذ اص تشخی دس اخیشا الثتِ است؛ ًثَدُ تشخَسداس گستشدُ

 .داسد تسیاس فاصلِ تایستِ، حذّ تا لیىي است اسصضوٌذ ٍ صیثا حشوت ایي گشچِ. ضَد هی خَاًذُ گشٍّی

 سخٌشاًی. 4

 ٍ ػلیِ اهلل صلی پیاهثش. است تَدُ هؽشح دیي هؼاسف تیاى هساخذ، دس ًیایص تا ّوشاُ تاوٌَى اسالم صذس اص

 ٍ است تَدُ دیٌی هؼاسف ًطش هحل هساخذ اسالم تاسیخ ؼَل دس ٍ اًذ داضتِ تَخِّ هْن اهش ایي تِ خَد آلِ

 اػتمادات تا سا هشدم پشداختِ،... ٍ اسالم سیاسی هسائل اخالق، احىام، ػمایذ، تیاى تِ دیٌی هثلّغاى ًیض اوٌَى

 .ساصًذ هی آضٌا خَد ضشػی ٍظایف ٍ

 لشآى ٍ ًواص لشائت آهَصش. 5

 تایذ وِ اهَسی تشیي هْن اص ضَد، خَاًذُ صحیح ػشتی تِ ًواص است الصم ضیؼِ هشاخغ فتاٍای ؼثك وِ آًدا اص

 تطىیل تا تَاى هی ّذف ایي تِ دستیاتی تشای. است ًواص لشائت تصحیح تپشداصًذ آى تِ هحتشم هثلغاى

 ٍ وَدواى صًاى، هشداى، ّوِ است، تأییذ هَسد واهالً آًاى لشائت وِ وساًی سشپشستی تِ هتؼذد گشٍّْای

 .داد لشاس آهَصش هَسد سا خَاًاى

 سَی اص ٍ ًوَد تشٍیح سا لشآى لشائت سَیی اص تدَیذ، ٍ لشآى آهَصش والسْای تطىیل تا تَاى هی ّوچٌیي

 .وشد تصحیح سا افشاد ًواص لشائت دیگش

 تِ هشتَغ احىام ػوَهی سخٌشاًیْای دس است الصم اتتذا هشدم، تیي دس اًگیضُ ایداد تشای وِ ًواًذ ًاگفتِ

 .وٌٌذ ضشوت ًواص لشائت تصحیح خلسات دس تا ضَد دػَت آًاى اص سپس ضَد، تیاى هشدم تشای ًواص لشائت

 سا خَد لشائت حاظشًذ تشخی صیشا است؛ الصم حشوت ایي دس هخاؼثاى ضخصیّت ٍ سيّ حذٍد سػایت ّوچٌیي

 ایي اص دٌّذ، اًدام دیگش افشاد ًضد خلسات دس یا هشدم تیي دس وِ ضَد گفتِ اگش اها وٌٌذ، تصحیح سٍحاًی تا

 .وشد خَاٌّذ خَدداسی اهش



 لشآى تفسیش. 6

 هی اًدام سا ٍظیفِ تشیي اصلی آى تِ پشداختي تا هساخذ وِ است هدیذ لشآى اسالم، هؼاسف هٌثغ تشیي هْن

 .دٌّذ

 :داسد هضیّت چٌذیي تفسیش ٍ لشآى تِ پشداختي

 ظشٍسی هثلّغ تشای تأثیشپزیشی ایي. دّذ هی پشٍسش سا آدهی سٍح تَدُ، ساصًذُ لشآى تا استثاغ صِشف. الف

 سٍح پشٍسش تِ ّشچیض اص لثل ٍسیلِ تذیي هثلّغ ٍ وشد خَاّذ ووه اٍ تِ دیي هؼاسف ًطش خْت دس تَدُ،

 .پشداصد هی خَد

. تاضذ هی وتاب تشیي خاهغ ٍ آهذُ تیاى تِ سخي است آى گشٍ دس تطش سؼادت آًچِ ّوِ اص لشآى دس. ب

 اخالق، ػمائذ، لشآى دس. وٌذ هی حفظ اختواػی ًطیثْای ٍ فشاص دس سا آًاى لشآى، ٍ هشدم تیي پیًَذ ایداد

 .است ساصًذُ ٍ هفیذ هشدم تشای وِ داسد ٍخَد خزّاتی ٍ هتٌَع تسیاس هؽالة ٍ تاسیخ

 حالت اص سا اٍ سخٌشاًیْای دیگش سَی اص ٍ گشدیذُ هثلّغ ػلن افضایص هَخة سَیی اص لشآًی هثاحث تیاى. ج

 .تشد هی تیشٍى تَدى تىشاسی

 داضتِ تَخِ اساسی اهش ایي تِ ّوگاى تایذ تَدُ، هساخذ لشآًی هثاحث ؼشح پایگاُ تْتشیي ولّی ؼَس تِ. د

 .تاضٌذ

 فِی الطِّؼٕشَ یٌْٔطِذٔ سٓوِؼٕتُؤَُٔ هٓيْ:  آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلیِ  اللِّ سٓسَٔلُ لالَ: »فشهایذ هی السالم ػلیِ سداد اهام

 ّش تِ: فشهَدًذ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی خذا پیاهثش( 1)لِلْمُشآىِ؛ الْوٓساخِذٔ ًُصِثٓتِ اًَِّوا فانُٓ  اللِّ فَطَّ فَمَُلَُا الْوٓساخِذِ

 ایداد لشآى تشای فمػ هساخذ تطىٌذ، سا دّاًت خذا: تگَییذ سشایذ، هی ضؼش هساخذ دس ضٌیذیذ وِ وس

 .«است ضذُ

 ًیایص ٍ دػا. 7

 خَد تِ آساهص تا ٍ ّیاَّ اص دٍس تِ تتَاًٌذ افشاد تا تاضذ ّوشاُ واهل سىَت تا صهاًْایی تایذ هساخذ دس گشچِ

 خَاًذى تا تَاى هی ّن هَاسد اص تشخی دس اها تپشداصًذ؛ ًیاص ٍ ساص تِ وشدُ، خلَت خَد خذای تا ٍ تیاًذیطٌذ

 .وشد تمَیت هشدم دس سا هؼٌَی سٍحیِ دػا، اص فشاصّایی تَظیح ٍ تیاى تا ٍ خوؼی صَست تِ دػا

 هؼٌَی هطاٍسُ. 8

 دچاس ًطًَذ ساٌّوایی اگش وِ داسًذ هؼٌَی فشاٍاى ّای دغذغِ وِ آًست هتذیّي خَاًاى هؼعالت اص یىی

 ٍ دادُ اختصاظ اهش ایي تشای سا صهاًی هثلغاى اگش. ضًَذ هی وطیذُ اًحشاف تِ گاّی ضذُ، تفشیػ ٍ افشاغ

 تِ ػثادی، هؼٌَی، هطاٍسُ تشای سٍص ّش آفتاب غشٍب تِ ساػت یه هثالً تَاًٌذ هی افشاد وِ وٌٌذ اػالى



 ساص صهیٌِ سٍحاًی، تا تیطتش اًس ایداد ظوي تَاًذ هی وٌٌذ، هشاخؼِ خَد هیل تٌاتش گشٍّی یا فشدی صَست

 .تاضذ هشدم خذاخَیاًِ حشوتْای اصالح

 واهل ضٌیذى اص تؼذ ٍ تاضذ صثَس سٌگ ٍ داضتِ ضٌَا گَضی اتتذا تایذ هثلّغ هثثت، ًتایح تِ دستیاتی تشای

 .تپشداصد دیٌی دستَسات تِ تَخِّ تا هشدم ساٌّوایی تِ هطىل، دلیك ضٌاخت ٍ سخٌاى

 سؤال دستاسُ هي: تگَیذ وٌٌذُ هشاخؼِ تِ تایذ ضذ، هَاخِ هطىل تا خَد ساٌّوایی دس هثلّغ وِ هَاسدی دس

 .تگَین سا ضوا پاسخ سپس ٍ وٌن هؽالؼِ تایذ ضوا

 پاسخ ٍ پشسص خلسات. 9

 ػوَهی صَست تِ وِ خلسات ایي دس. است پاسخ ٍ پشسص خلسات تشگضاسی هساخذ، دیگش فؼالیتْای اص یىی

 هشدم، تَسػ سؤال ؼشح اص پس یاتذ، اختصاظ آى تِ ّفتِ ضثْای اص ضة یه تَاًذ هی ٍ گشدیذُ تشگضاس

 .ًطَد سٍحاًی ٍّي هَخة تا گشدد تشگضاس دلت ٍ ظشافت تا تایذ تشًاهِ ایي. پشداصد هی پاسخگَیی تِ سٍحاًی

 سا افشاد پاسخ ٍ تپشداصد سؤال چٌذ یا یه تِ ضة ّش دس هؽالؼِ، اص پس ٍ گشدآٍسی سا سؤاالت تَاًذ هی هثلّغ

 .وٌذ هؽشح

 وَدواى تشای والس. 11

 ایي اص ٍ اسائِ سا تحثی وَدن خاظ صتاى تا تا وٌذ هی ووه هثلغ تِ وَدواى، تشای خاظّ والسْای تطىیل

 گشٍُ پزیشتشیي ًمص ساستا، ایي دس ٍ ساصد فشاّن سٍحاًی ٍ هسدذ تا سا آیٌذُ ًسل استثاغ صهیٌِ ؼشیك

 .ساصد آضٌا السالم ػلیْن ؼْاست ٍ ػصوت تیت اّل هؼاسف اًَاس تا سا اًساًی

 خَاًاى ٍ ًَخَاًاى. 11

 هسدذ دس اًس هحیػ ایداد تا داسًذ، لشاس اختواػی ـ اخاللی خذّی آسیثْای هؼشض دس لطش ایي وِ آًدا اص

 حفظ دیٌی هؼاسف صالل الیاًَس دس سا آًاى تَاى هی خَد، خاظ هطىالت تشاتش دس افشاد ایي وشدى ٍاوسیٌِ ٍ

 .ًوَد خلَگیشی آًاى اًحشاف اص وشدُ،

 ًَاسخاًِ ٍ وتاتخاًِ. 12

 صهیٌِ ؼشیك ایي اص ضشػی، حذٍد دلیك حفظ تا ٍ دیٌی ًَاسخاًِ ٍ وتاتخاًِ ایداد تا تَاًٌذ هی هسدذ هذیشاى

 .ساصًذ فشاّن سا گشٍّی هؼٌَی سضذ ٍ ّذایت

 ٍ اًحشافی وتاتْای ًطش پایگاُ هسدذ تا تاضذ داضتِ ًظش صیش سا هسدذ وتاتْای فشاٍاى دلّت تا تایذ هثلّغ

 .ًگشدد تاؼل تشٍیح



 وٌتشل یافت، ساُ هَسیمی دًیای تِ اگش صیشا تاضذ؛ دیي تضسگاى سخٌشاًیْای ًَاس فمػ ًَاسخاًِ دس ّوچٌیي

 .تَد خَاّذ دضَاسی واس غیشهطشٍع ٍ هطشٍع ٍ غیشهداص ٍ هداص

 خوؼیتی واًًَْای تا استثاغ. 13

 تشای آًاى اص دػَت ٍ... ٍ هذاسس ٍسصضگاّْا، هاًٌذ خوؼیتی؛ واًًَْای ٍ هسدذ تیي استثاغ ایداد تا هثلّغ

 تِ ؼشیك ایي اص وشدُ، ایداد پیًَذ هسدذ ٍ اختواػی گشٍّْای تیي تَاًذ هی هسدذ، ّای تشًاهِ دس حعَس

 .وٌذ ووه دیٌی هؼاسف ًطش

 فشٌّگ ٍ تسیح. 14

 ٍ تاضٌذ هی ّیداى داسای فؼالیتْای تِ هٌذ ػاللِ ّستٌذ، خاصّی احساسات ٍ ضَس داسای خَاًاى وِ آًدا اص

 تشخَسداس تسیاسی خارتِ اص خَاًاى تشای داسد، وِ هاًَسّایی ٍ تیش هیذاى ًظاهی، آهَصش تِ تَخِّ تا تسیح

 .است

 ایي اص تَاًٌذ هی ساصًذ، هتوایل هسدذ تِ سا خَاًاى ٍ تشدُ تْشُ خارتِ ایي اص تسیح، تمَیت ظوي هثلغاى اگش

 :وٌٌذ استفادُ ًظاست ٍ وٌتشل تا ریل هَاسد دس ًیشٍ

 فؼالیتْا؛ دلیك وٌتشل ٍ آى احىام تثییي تا هٌىش اص ًْی ٍ هؼشٍف تِ اهش. الف

 دیٌی؛ اسصضْای ٍ اًمالب هذافغ ًیشٍّای ساصی آهادُ. ب

 هشتَؼِ؛ لَاًیي دلیك سػایت تا تفشیحی یا صیاستی اسدٍّای تشگضاسی. ج

 ؛...ٍ لشآى هساتمات ػضاداسیْا، خطٌْا، تطىیل. د

 دلّت ٍ ًظاست تا فشدساصی خْت تالش ٍ هٌحشف افشاد خزب تشای تسیح فشٌّگی ًیشٍّای واسگیشی تِ. ُ

 .الصم

 ضوا لیىي گشدد؛ اًدام هساخذ دس تَاًذ هی وِ است فشٌّگی فؼالیتْای اص تخطی گشدیذ، روش وِ هَاسدی

 ًوَدُ، اظافِ سا دیگشی سٍضْای هٌؽمِ، اختواػی ٍ التصادی سیاسی، فشٌّگی، ٍظؼیّت تٌاسة تِ تَاًیذ هی

 لِ سٍحی صهاى اهام همتذایواى ٍ هَال ظَْس ساص صهیٌِ تشداضتِ، هؤثشی گاهْای دیٌی فشٌّگ استماء خْت دس

 .گشدیذ الفذاء


