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 .«لَّی اهللُ عَلی سَیِدًِا هُحَوَّدٍ ًَبِیِِِ ٍَ الِِِ ٍَ سَلَّنَ تَسلیواًصَ ٍَ ،ویيَالعالَ بِّرَ ِِلّلِودُلحَاَ »

ثش سشٍس هب هحوذ پیبهجشش ٍ ستبیص خبظ خذا، پشٍسدگبس خْبًیبى است، ٍ دسٍد ٍ سالم خذا، سالهی وبهل » 

 «اّل ثیت اٍ

 «الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّدٍ ٍَ آلِ هُحَوَّد ٍَ عَجِل فَرَجَُْن »  

االى وطَس خَد هب وطَس اسالهی است ٍ اص ثسیبسی اص خَاهـ دًیب ّن اًػبفبً ثْتش ساستگَیی. : غِذقُ الحَذیث .9

اهّب دس فیي حبل ضوب ثجیٌیذ خیلی اص هطىالت داخل وطَس هب ًبضی اص ًجَدىِ  .تش ٍ عبّشتش است ٍ پبویضُ

ساستگَیی یقٌی چِ؟ یقٌی ضوب حشفی سا وِ الحذیث ًیست، ساستگَیی ًیست.  ّویي غفت است؛ غذق

داًیذ  صًیذ، هغبثك ثب ٍالـ ثبضذ. اگش داًستیذ هغبثك ثب ٍالـ است ٍ گفتیذ، ایي ساست است؛ اگش ًِ، ًوی هی

فجبست است اص ایٌىِ ضوب چیضی سا وِ « غذق»گَییذ، ایي غذق ًیست.  هغبثك ٍالـ است یب ًیست اهّب هی

هالحؾِ وٌیذ وِ ثش اثش حشف، ضبیقِ، دسٍك،  سا هدبصی فضبی. وٌیذ داًیذ هغبثك ٍالـ است، ثیبى هی هی

دس وطَس  دسٍك فضبی گش، یهخالف، تْوت، ًسجت ثذٍى ٍالقیّت ثِ ایي، ثِ آى، ثِ ثبال، ثِ پبییي، ثِ ّوذی

سقی وٌین ساست ثش   ]یقٌی[ ّوِ« غِذقُ الحَذیث»آیذ؛ ثجیٌیذ، ایٌْب اضىبل است. پس اٍّل  ثِ ٍخَد هی

ثب هشدم ّن غبدق ثبضیذ؛ ثب هشدم ثب تملّت ٍ خذفِ ٍ فشیت ٍ دٍسٍیی ، ٍَ غِذقُ الٌّبس م:صثبى خبسی وٌین. دٍّ

ی ثب هشدم ثب غذالت ٍاسد ثطَد،  غذق فول ثب هشدم؛ اًسبى دس هَاخِْیقٌی « غِذقُ الٌّبس»ثشخَسد ًىٌیذ. 

هبى،  ثب وله ٍ دسٍك ٍ فشیت ٍ هبًٌذ ایٌْب ثب هشدم ثشخَسد ًىٌذ. اگش هب دس هسبئل گًَبگَى اختوبفی

هبى، اًتخبثبتوبى، ٍ هبًٌذ ایٌْب، ّویي یه هَسد سا هشافبت وٌین، ثجیٌیذ چمذس دًیب آثبد خَاّذ ضذ؛  سیبسی

 (21/12/1397، اخاللی  ّبی ثشخستِ ثیبًبت سّجش اًمالة دس اثتذای دسس خبسج فمِ دسثبسُ غفت).ایي ّن دٍّم«. ٍَ غِذقُ الٌّبس»

ی دیگش ّن ٍخَد داسد ٍ  ، یه ًىتِهدبصی دس ثبة آهَصش  :هجازی آفات ٍ زیاًْای احتوالی در آهَزش .2

ی ضبد وِ ثِ ٍخَد آهذُ،  داسد. حبال ایي ضجىٍِخَد  هدبصی آى، صیبًْبیی است وِ احتوبالً دس آهَصش

ثٌذ ٍ  ثی  فضبی ثسیبس چیض خَثی است هٌتْب ثبیست هشالجت وٌیذ تب ایي هَخت ایي ًطَد وِ خَاًْب ٍاسد

ثبس ٍ سّبی ایٌتشًت ثطًَذ ٍ سشضبى گشم ثطَد ثِ یه چیضّبی دیگشی وِ ّن اص لحبػ اخاللی، ّن اص 

ثیٌی وٌیذ.  ایٌْب داسد؛ ایي سا ثبیذ وبهالً هشالجت ثىٌیذ، یقٌی پیص لحبػ افتمبدی خغشّبی ثضسگی ثشای

ی فىشی وِ آهَصش ٍ پشٍسش دس ایي صهیٌِ وشدُ، ثِ هي یه گضاسضی دادًذ،  الجتِّ دیشٍص پشیشٍص دس صهیٌِ
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اغغالح  ضَد سّب وشد ایي سا؛ چَى ثحث ثِ هٌتْب ثبیذ وبس وٌیذ دس ایي صهیٌِ؛ یقٌی وبسی است وِ ًوی

، هحسٌّبتی داسد، فیَثی ّن داسد. یىی اص فیَثص ایي است وِ گفتن؛ یىی اص هدبصی فضبی ّب ثب اًُس ثچِّ

سًٍذ سشگشم  ّب دس خبًِ است؛ ٍلتی وِ ثب ایي تجلت ٍ هبًٌذ ایٌْب آضٌب ضذًذ، هی فیَثص هٌضٍی ضذى ثچِّ

ذ. ثبیذ ثِ ایٌْب تَخِّ وٌیذ ٍ ضًَ ضًَذ ٍ اص هحیظ خبًِ ٍ خبًَادُ دس ٍالـ ثتذسیح دٍس هی آى وبس هی

 (11/6/1399، ثیبًبت دس استجبط تػَیشی ثب سؤسب ٍ هذیشاى آهَصش ٍ پشٍسش) ]ًىتِ.[هشالجت وٌیذ. ایي ّن اص ایي 

ی فقّبلیّتْبی  خَاّن ثىٌن، هسئلِ ی ثقذی وِ سٍی آى تىیِ هی ًىتِ :ضرٍرت اّتوام بِ فعّالیّتْای پرٍرضی .9

ای آدم  فمت است؛ یقٌی ایي سا ثذٍى ّیچ هالحؾِ« پشٍسش»آهَصش ٍ پشٍسش، پشٍسضی است. االى ّن دس 

ی تأویذی وِ دس ایي صهیٌِ ضذُ، ثحث پشٍسش،  تَاًذ ثگَیذ. هتأسّفبًِ هذّتْب است وِ ثب ّوِ لبعقبً هی

ِ ی پشٍسش، ثِ ثخص پشٍسش تَخِّ الصم ٍ اّتوبم الصم ًطذُ، و هبًذُ است؛ یقٌی ٍالقبً ثِ هسئلِ ثحث فمت

دٍس ٍ هبًٌذ ایٌْب، ایي هقٌب یه همذاسی ثیطتش هْن  ٍ استجبط هدبصی فضبی ی لضیِّثبیذ ثطَد. حبال دس 

ی پشٍسش سا  ضبءاهلل آى خٌجِ خَاّذ ثَد؛ ثبیذ سٍضْب ٍ لبلجْبی خذیذی سا پیذا وٌیذ ثشای ایٌىِ ثتَاًیذ اى

ثیبًبت دس استجبط ).ضوب ّست، تأهیي وٌیذ ّب ًَخَاًی وِ دس اختیبسدس آهَصش ٍ پشٍسش، دس ثیي ایي هیلیَى

 (11/6/1399، تػَیشی ثب سؤسب ٍ هذیشاى آهَصش ٍ پشٍسش

یه هسئلِ وِ هي اغشاس داسم سٍی آى  :ی هلّی اطاّلعات اًدازی ضبکِ ٍ لسٍم راُ هجازی فضای اّوّیّت .4

دس خیلی هْن است. آلبیبًی وِ  هدبصی فضبی است؛ خت هدبصی فضبی ی تىیِ ثىٌن، هسئلِ

گَیٌذ وِ ایي خضٍ صًذگی اغلی هشدم  وٌٌذ ٍ گبّی هی ًؾشاتی داسًذ ٍ اثشاص هی هدبصی فضبی ی صهیٌِ

هدبصی، یه ثخص حمیمی اص صًذگی هشدم ضذُ؛ حبال دٍلت  فضبی وِ هب ّن لجَل داسین؛ االى ٍالقبً - .است

ٍ هي  است هي فشؼِ آًچِ[ اهّب] ًیست ضىّی  -. الىتشًٍیه ٍ اص ایي لجیل وِ ثِ خبی خَد هحفَػ است

 ثذٍى اختیبس هب، اص ثیشٍى اص اختیبسِ هب داسد هذیشیّت هی هدبصی فضبی وٌن ایي است وِ سٍی آى تىیِ هی

 یه چیضی ًیست وِ آدم ثتَاًذ هثل یه آة سٍاًی ّش خَس وِ هی هدبصی فضبی .ضَد؛ ثحث ایي است

 خَاٌّذ ّذایت هی یه سوتی وِ خَدضبى هی خَاّذ اص آى استفبدُ ثىٌذ؛ دیگشاى داسًذ ایي آة سا ثِ

داًین وسبًی اص ثیشٍى  وٌٌذ ایي فضب سا. خت ٍلتی وِ هب هی وٌٌذ؛ آًْب داسًذ هذیشیّت هی

وٌٌذ ٍ هذیشیّت  ّذایت هی - اًذسوبسش ّستین ٍ هجتالثِِ هب است وِ هب ّن دست -سا  هدبصی فضبی داسًذ

استجبط  هدبصی فضبی تَاًین هشدهوبى سا وِ ثب همبثل اٍ؛ هب ًویوبس ثٌطیٌین دس  تَاًین ثی وٌٌذ، هب ًوی هی

وٌذ. فَاهل  سا اداسُ هی هدبصی فضبی پٌبُ سّب وٌین دس اختیبس آى هذیشی وِ داسد پطت پشدُ، داسًذ، ثی
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ّب ٍ اهثبل  ّب ثطذّت فقّبلٌذ: اص لحبػ خجشدّی، خجشسسبًی، تحلیل دادُ الوللی دس ایي صهیٌِ هسلّظ ثیي

ی  ثشای خبعش ایي است وِ ثٌذُ سٍی هسئلِ. هدبصی فضبی گیشد سٍی ى؛ ّضاساى وبس داسد اًدبم هیگًَبگَ

ٍ هشوض  هدبصی فضبی وٌن. ایي ضَسای فبلی ّوِ تأویذ هی  ی هلّی اعّالفبت ایي ضجىِ

 این ٍ ثٌذُ اغشاس داضتن ٍ داسم وِ ایي ]ضَسا[ تطىیل ثطَد ٍ سؤسبی وِ تطىیل دادُ هدبصی فضبی هلّی

ضَد  گیشی وٌٌذ ٍ اخشا وٌٌذ، ثِ خبعش اّوّیّت ایي هسئلِ است؛ ًوی هحتشم دس آى ضشوت وٌٌذ ٍ تػوین

ی هلّی  ضَد. خت االى ضجىِ ثیٌن وِ آى اّتوبم الصم ثِ خشج دادُ ًوی ایي هسئلِ سا سّب وشد. ٍ هي هی

ثیٌذ وِ تحمّك  وٌذ؛ آدم هی ّبی هطخّع تحمّك پیذا ثٌذی اعّالفبت اخضائی داسد، ایي اخضا ثبیذ دس صهبى

ی پٌْبی ثبًذ ٍخَد داسد وِ هىشّس  ای دس صهیٌِ ّب فمجٌذ؛ یب سیبستْبی اغَلی ثٌذی وٌذ، اص صهبى پیذا ًوی

ثیبًبت ).اثالك ضذُ، خت ایي سیبستْب ثبیذ سفبیت ثطَد ٍ ایٌْب هَسد دسخَاست ٍ تأویذ هإوّذ ایٌدبًت است

 (2/6/1399، خلسِ ّیئت دٍلتدس استجبط تػَیشی ثب سّجشی اًمالة 

ّب ٍ استقذادّبی خَاى وطَس ٍ ثب سیبستگزاسی غحیح ٍ الذاهبت سٌدیذُ ٍ  ثبیذ ثب استفبدُ اص تَاًبیی .5

هدبصی، ٍ حضَس  فضبی ی ّوبٌّگ ٍ ثذٍى اص دست دادى صهبى ثِ سوت خشٍج اص حبلت اًفقبل دس فشغِ

ثب  هدبصی فضبی فبلی  دیذاس سئیس ٍ افضبی ضَسای).حشوت وٌین فقبل ٍ تأثیشگزاس ٍ تَلیذ هحتَای اسالهی هتمي ٍ خزاة

 (16/6/1394، سّجش اًمالة

خذیت دس اخشا ثذٍى اص »، «گیشی توشوض دس تػوین»هدبصی،  فضبی ی حضَس فقبل ٍ تأثیشگزاس دس الصهِ .6

سئیس ٍ افضبی دیذاس ).است« وبسی ٍ تقبسؼ پشّیض اص هَاصی»ٍ « ّب ّوبٌّگی هیبى دستگبُ»، «دست دادى صهبى

 (16/6/1394، ثب سّجش اًمالة هدبصی فضبی فبلی  ضَسای

ی  دس چٌذ دِّ هدبصی فضبی پیذایص: ی کطَرهجاز فضای ضَرای عالی ٍظایف گاًِّای دُ هحَرابالغ  .7

اخیش یىی اص ثضسگتشیي ًوبدّبی تحَل خْبًی است. سخذادی وِ تأثیشات ضگشف آى ّش سٍص دس اثقبد 

الوللی ًوَد ثیطتشی پیذا  ی هلی ٍ ثیي التػبدی، سیبسی، اهٌیتی ٍ دفبفی دس فشغِفشٌّگی، اختوبفی، 

گزسد: ضَسائی وِ ثب هشوض  هی هدبصی فضبی اوٌَى ثیص اص سِ سبل اص تطىیل ضَسای فبلی. وٌذ هی

ی َّضوٌذاًِ ٍ همتذساًِ ثب تحَالت  ٍاثستِ ثِ آى، ثِ فٌَاى ًمغِ وبًًَی هَاخِْ هدبصی فضبی هلی

ّب ٍ تْذیذات آى ضٌبختِ ضذُ  ّب ٍ همبثلِ ثب آسیت ّب ٍ ؽشفیت ة ایي فشغِ، ثشای استفبدُ اص فشغتپشضتب

ّبی الصم ٍ  گیشی سیضی ٍ تػوین ٍؽیفِ اغلی ایي تطىیالت سیبستگزاسی، هذیشیت والى ٍ ثشًبهِ. است

است ثب تَخِ ثِ  ثبضذ. لزا الصم ٌّگبم ٍ ّوچٌیي ًؾبست ٍ سغذ وبسآهذ ٍ سٍصآهذ دس ایي فشغِ هی ثِ

تحَالت سشیـ ٍ پیچیذُ دس ایي هیذاى اص یه عشف ٍ ًیبصّبی ٍالقی ٍ هتشاون وطَس اص عشف دیگش، خَد سا 

ایٌدبًت ضوي تأویذ ثش هفبد حىن اٍلیِ . ثشای اًدبم سسبلتی سٌگیي دس یه دٍسُ چْبس سبلِ آهبدُ وٌذ
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یش، هَسد اّتوبم ٍ تَخِ خذی سئیس ٍ داًن وِ ًىبت ٍ هَاسد ص تطىیل ضَسا ٍ پیَست آى، ضشٍسی هی

ًحالل ضَساّبی فبلی هػَة دس گزضتِ وِ ا (9). لشاس گیشد هدبصی فضبی افضبی هحتشم ضَسای فبلی

ای ٍ هَلقیت هحَسی ٍ وبًًَی ضَسای فبلی ٍ ًیض  هٌؾَس تحىین خبیگبُ فشالَُ هَاصی ایي ضَسا ّستٌذ، ثِ

تثجیت ٍ تمَیت خبیگبُ هشوض  (2)صی. هدب فضبی اًتمبل ٍؽبیف آى ضَساّب ثِ ضَسای فبلی

دس خْت تحمك تػویوبت آى ضَسا ثب  هدبصی فضبی ثِ فٌَاى ثبصٍی ضَسای فبلی هدبصی فضبی یهلّ

ًگشی تحَالت دس ایي فضب دس سغح هلی ٍ  ثیٌی ٍ آیٌذُ ٍ پیص هدبصی فضبی ٍؽبیف: سغذ ٍضقیت خبسی

شثظ دس اثقبد ّب ٍ ًْبدّبی هختلف ری ب، سبصهبىّ ٍصاستخبًِافضایی هیبى  ایدبد ّوبٌّگی ٍ ّن الوللی،  ثیي

ٍ ًؾبست هستوش  هدبصی فضبی اهٌیتی ٍ دفبفی هشتجظ ثب حمَلی، اًتؾبهی،  ثبصسگبًی،  التػبدی،  فلوی، فٌی، 

استمبی خوَْسی اسالهی  (9). شثظ دس چبسچَة هػَثبت ضَسای فبلیّبی ری ّب ٍ ثخص ش فولىشد دستگبُث

ّبی تأثیشگزاس خْبًی ٍ ثشخَسداسی اص اثتىبس فول ٍ لذست تقبهل ثب  ت سبیجشی دس عشاص لذستایشاى ثِ لذس

دس فشغِ خْبًی ثب سٍیىشد  هدبصی فضبی دّی ثِ لَافذ ٍ لَاًیي هشتجظ ثب دیگش وطَسّب دس خْت ضىل

تَسقِ اًَاؿ  گزاسی خذی دس اهش ایدبد ٍ خبًجِ ٍ سشهبیِ ی ٍ ّوِاّتوبم هلّ (4). هذاس ٍ فبدالًِ اخالق

ّبی ًَیي داًطگبّی ٍ تشثیت  ّب ٍ غٌبیـ وبهالً پیطشفتِ ٍ سلبثتی خػَغبً ثب استفبدُ ٍ ایدبد سضتِ فٌبٍسی

افضاسی، هحتَایی  افضاسی ٍ ًشم ّبی سخت هتخػع ٍ وبسآهذ هَسد ًیبص دس ثخص ّبی اًسبًی هتقْذ،  سشهبیِ

( 5). سیضی سبالًِ وطَس بهِ ضطن تَسقِ ٍ ثشًبهٍِیژُ دس ثشً ثِ هدبصی فضبی ٍ خذهبتی دس توبهی اثقبد

اًذاصی ضجىِ هلی اعالفبت پس اص تػَیت عشح آى دس ضَسای فبلی ٍ ًؾبست هستوش ٍ هإثش  تسشیـ دس ساُ

سبصی ٍ حفؼ اهٌیت  اّتوبم ٍیژُ ثِ سبلن (6). ثشداسی اص آى اًذاصی ٍ ثْشُ ی ثش هشاحل ساُهشوض هلّ

اًذاصی  ًیض حفؼ حشین خػَغی آحبد خبهقِ ٍ همبثلِ هإثش ثب ًفَر ٍ دستوطَس ٍ  هدبصی فضبی خبًجِ ّوِ

ّب ٍ  ّب ٍ سجه صًذگی اسالهی ایشاًی ٍ هوبًقت اص سخٌِ اسصش تشٍیح ٌّدبسّب، ( 7). ثیگبًگبى دس ایي فشغِ

خبًجِ فشٌّگی ٍ ًیض استمبی  ّبی فشٌّگی ٍ اختوبفی دس ایي فشغِ ٍ همبثلِ هإثش ثب تْبخن ّوِ آسیت

ثٌیبى  احشاص خبیگبُ ٍ سْن هٌبست ثشای التػبد داًص( 8). خبهقِ هدبصی فضبی ٌّگ وبسثشی ٍ سَادفش

خبًجِ ثشای ثْجَد  سیضی ّوِ ّبی التػبد همبٍهتی وطَس ٍ ثشًبهِ دس چبسچَة سیبست هدبصی فضبی دس

ًیض سًٍك هحتَا،  صایی ٍ ّبی اضتغبل گیشی اص فشغت ٍ ثْشُ هدبصی ّبی ضشایظ وست ٍ وبس هشتجظ ثب فٌبٍسی

ّب ٍ فشٌّگ  تَسقِ هحتَا ٍ خذهبت وبسآهذ ٍ سلبثتی هٌغجك ثش اسصش (9). خذهبت ٍ تدبست دس ایي فشغِ

 وبسگیشیِ ث ٍ هشدهی ّبی هطبسوت خلت ٍ خبهقِ ًیبص هَسد للوشٍّبی توبهی دس ایشاًی –اسالهی 

اهٌیتی، حمَلی، لضبیی ٍ  ّبی تذٍیي ٍ تػَیت ًؾبم (91). صهیٌِ ایي دس خػَغی ثخص ّبی ؽشفیت

ثشای دٍسُ خذیذ ثِ ضشح صیش افالم  هدبصی فضبی تشویت افضبی حمَلی ٍ حمیمی ضَسای فبلی).هدبصی فضبی اًتؾبهی هَسد ًیبص دس

سبصهبى خوَْس )سئیس ضَسای فبلی(، سئیس هدلس ضَسای اسالهی، سئیس لَُ لضبئیِ، سئیس  افضبی حمَلی ایي ضَسا فجبستٌذ اص: سئیس: ضَد هی

بد اسالهی، غذاٍسیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى، دثیش ضَسای فبلی ٍ سئیس هشوض، دادستبى ول وطَس، ٍصیش استجبعبت ٍ فٌبٍسی اعالفبت، ٍصیش فشٌّگ ٍ اسض
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خوَْس،  آٍسی سئیس ٍ في ٍصیش فلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی، ٍصیش اعالفبت، ٍصیش آهَصش ٍ پشٍسش، ٍصیش دفبؿ ٍ پطتیجبًی ًیشٍّبی هسلح وطَس، هقبٍى فلوی

بهی سئیس وویسیَى فشٌّگی هدلس ضَسای اسالهی، سئیس سبصهبى تجلیغبت اسالهی، فشهبًذُ ول سپبُ پبسذاساى اًمالة اسالهی، فشهبًذُ ًیشٍی اًتؾ

پَس، دوتش هْذی  وتش سضب تمیخوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ّوچٌیي افضبی حمیمی: حدح اسالم ٍ آلبیبى دوتش سیذسقیذسضب فبهلی، دوتش حویذ ضْشیبسی، د

حىن سّجش اًمالة اسالهی،   آخشیي هتي، اهلل ضشغبهی اخَاى ثْبثبدی، هٌْذس هسقَد اثَعبلجی، دوتش وبهیبس ثمفی، دوتش سسَل خلیلی ٍ هٌْذس سیذفضت

 (14/6/1394، هدبصی فضبی افضبی ضَسای فبلی

تأثیش داسد،  - س سا اداسُ وٌیذوِ ثتَاًیذ وطَ -یىی دیگش اص چیضّبیی وِ دس هذیشیّت وطَس  .8

هدبصی، آًچِ اص ّوِ  فضبی ی خیلی هْن است. دس هسئلِ هدبصی فضبی ؛است هدبصی فضبی ی هسئلِ

هتأسّفبًِ دس ایي صهیٌِ وَتبّی ضذُ، وبسی وِ ثبیذ ی هلّی اعّالفبت است.  ی ضجىِ تش است، هسئلِ هْن

سا گشفت،  هدبصی فضبی فٌَاى ایٌىِ ًجبیذ خلَی ایٌىِ هب ثِضَد.  اًدبم ثگیشد، اًدبم ًگشفتِ؛ ایي]عَس[ ًوی

وٌذ ٍ هٌغك دسستی ّن ًیست. خت  ای سا حل ًوی ّب وَتبّی وٌین، ایي هسئلِ دس ایي صهیٌِ

هدبصی؛ وطَسّبیی وِ  فضبی ی دًیب اهشٍص دسگیشًذ ثب هخػَظ هب وِ ًیست، ّوِ هدبصی فضبی اهشٍص

اًذ ثِ ًفـ خَدضبى ٍ ثِ ًفـ  وٌتشل وشدُ ]سا هدبصی فضبی [ٍذ اً ی هلّی اعّالفبت دسست وشدُ ضجىِ

ّب خظّ  تشیيِ وطَسّب، دس ایي صهیٌِ اسصضْبی هَسد ًؾش خَدضبى، یىی دٍ تب ًیستٌذ. ثْتشیيِ وطَسّب، لَی

ّبی پطت  ی اص سَی آهشیىب ٍ دستگبُ ضذُ افضام هدبصی فضبی دٌّذ؛ خیلی اص ثخطْبی لشهض داسًذ؛ ساُ ًوی

وٌٌذ. هب ّن ثبیذ وٌتشل وٌین؛ ایي وٌتشل  دٌّذ؛ وٌتشل هی ی ایي لضیِّ سا ساُ ًوی پطت غحٌِسش ٍ 

هحشٍم وٌین؛ ًِ، هقٌبیص ایي ًیست. اهشٍص  هدبصی فضبی وشدى هقٌبیص ایي ًیست وِ هب هلّت سا اص

فبت غلظ، آیذ؛ اعّال ّبی دسست ٍ ًبدسست داسد سٍی سش هشاخقیي ایٌتشًت هب فشٍد هی ثْوٌی اص گضاسُ

 - ًوبیی است ثقضی چیضّب اعّالفبت ٍالقی ًیست، اعّالؿ -اعّالفبت ًبدسست، اعّالفبت هضش، ضِجِ اعّالفبت 

آیذ؛ هب چشا ثبیذ اخبصُ ثذّین ایي اتّفبق ثیفتذ؟ هب چشا ثبیذ اخبصُ  خت ایٌْب داسد هثل یه ثْوٌی فشٍد هی

ی هب است، ثشخالف ّوبى اخضا  آى اغَل هسلّوِ ثذّین آى چیضّبیی وِ ثشخالف اسصضْبی هب است، ثشخالف

وِ ثذخَاُ هب ّستٌذ، دس داخل وطَس تَسقِ پیذا   ی وسبًی ٍسیلِ ٍ فٌبغش اغلی َّیّت هلّی هب است، ثِ

ّوِ ثتَاًٌذ استفبدُ وٌٌذ، سشفت  هدبصی فضبی ّبی وٌذ؟ ًِ. وبسی وٌیذ وِ اص هٌبفـ ٍ سَدّب ٍ ثْشُ

اهّب دس آى چیضّبیی وِ ثِ  -. ایي وبسّبیی وِ ثبیذ اًدبم ثگیشد، اًدبم ثگیشد - .ایٌتشًت سا افضایص ّن ثذّیذ

ضشس وطَس ضوب، ثِ ضشس خَاى ضوب ٍ ثِ ضشس افىبس فوَهی ضوب ًیست؛ ایي چیض خیلی هْوّی است؛ ایي 

دس  هقؾن سّجشیهمبم  ثیبًبت).ی هلّی اعّالفبت ّن خیلی هْن است ی ضجىِ وبس ثبیذ اًدبم ثگیشد. ثٌبثشایي، هسئلِ

 (22/3/1396، هسئَالى ًؾبم ثب دیذاس
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ی خْبًی ایٌتشًت ٍ آثبس چطوگیش آى دس اثقبد  فٌبٍسیْبی اعالفبتی ٍ استجبعبتی ثَیژُ ضجىِ  گستشش فضایٌذُ .9

گیشی حذاوثشی اص  گزاسی ٍسیـ ٍ ّذفوٌذ دس خْت ثْشُ صًذگی فشدی ٍ اختوبفی، ٍ لضٍم سشهبیِ

ت پیطشفت ّوِ خبًجِ وطَس ٍ اسائِ خذهبت گستشدُ ٍ هفیذ ثِ الطبس ّبی ًبضی اص آى دس خْ فشغت

ّبی ًبضی اص  سیضی ٍ ّوبٌّگی هستوش ثِ هٌؾَس غیبًت اص آسیت گًَبگَى هشدم ٍ ّوچٌیي ضشٍست ثشًبهِ

گیشی ٍ ّوبٌّگی  اسی، تػوینزی وبًًَی هتوشوضی ثشای سیبستگ غِآى التضب هی وٌذ وِ ًم

وطَس ثب اختیبسات وبفی ثِ  هدبصی فضبی آیذ. ثِ ایي هٌبسجت ضَسای فبلیثَخَد وطَس  هدبصی فضبی دس

حىن ).ی هػَثبت آى تشتیت آثبس لبًًَی دادُ ضَد سیبستِ سئیس خوَْس تطىیل هی گشدد ٍ الصم است ثِ ولیِ

 (17/12/1390، هدبصی فضبی تطىیل ٍ اًتػبة افضبی ضَسای فبلی

وٌیذ دس داخل وطَس وِ دیگش سثغی ثِ ایي سًٍك  ءایفبتَاًیذ ًمص  ی دیگشی وِ ضوبّب هی یه ًىتِ .91

دس صًذگی هشدم، دیگش هثل پٌح سبل  هدبصی فضبی است. اهشٍص هدبصی فضبی ی اهٌیّت تَلیذ ًذاسد، هسئلِ

یه گستشش ثسیبس ٍسیـ ٍ فؾیوی است. خت،  هدبصی فضبی پیص ٍ دُ سبل پیص ًیست؛ گستشش

اگش چٌبًچِ ایي هٌبفقی داسد، اهىبًبتی داسد، خغشاتی ّن داسد، خغشات ثضسگی ّن داسد.  هدبصی فضبی ایي

حبال پلیس فتب ٍ هبًٌذ ایٌْب ّن وِ  -ثَشًذ. ضوب خت  فضب ًباهي ثبضذ ثشای هشدم، ضشسش سا هشدم هی

ثطَیذ ٍ وبس  عَس خذّی ٍاسد  تَاًیذ ثِ هقٌبی ٍالقی ولوِ، ثِ دس ایي صهیٌِ هی - وٌیذ ّست، وبسّبیی هی

ی لجلی وِ هشثَط ثِ  ی لضبئیِّ، ّن دس ایي لضیِّ، ّن دس آى لضیِّ وٌیذ وِ آى ٍلت، ّوىبسی ضوب ثب لَُ

 (8/2/1398، دس دیذاس خوقی اص فشهبًذّبى ًیشٍی اًتؾبهی سّجش اًمالة ثیبًبت)ت.ی لبچبق، هْن اس لیذ ثَد ٍ هسئلِسًٍك تَ

گستشش صیبدی پیذا وشدُ است ٍ دس فیي هٌبفـ ٍ اهىبًبت، اهشٍص دس صًذگی هشدم  هدبصی فضبی .99

 (8/2/1398، دیذاس خوقی اص فشهبًذّبى ًیشٍی اًتؾبهی ثب سّجش اًمالة).خغشات ثضسگی ًیض داسد

ّبی  یىی اص ساُوٌذ ٍ  ّبی ًفَر سا پیذا هی هب ثیطتش اص خیلی اص وطَسّب، دضوي داسین؛ دضوي ّن ساُ .92

 ءتَاًیذ ایفب وٌیذ، ًمص هْوّی هی ءتَاًیذ ًمص ایفب ضوب ّن هی است. دبصیه فضبی ی ًفَر، ّویي هسئلِ

دس دیذاس خوقی اص فشهبًذّبى ًیشٍی  سّجش اًمالة ثیبًبت).عَس وبهل، ثِ غَست خذّی ٍاسد ثطَیذ وٌیذ؛ دس ایي هسئلِ ثِ 

  (8/2/1398، اًتؾبهی

افالمِ  هدبصی فضبی گیشد. ّن دس اًدبم هیدس وطَس هب خشیذ ٍ فشٍش سالح هوٌَؿ است اهّب ایي وبس ...  .99

 سّجش اًمالة ثیبًبت).دٌّذ ًطبى هی هدبصی فضبی فشٍضٌذ، ]ّن[ دس خشًذ ٍ هی وٌٌذ، ّن آدهْب هی فشٍش هی

 (8/2/1398، دس دیذاس خوقی اص فشهبًذّبى ًیشٍی اًتؾبهی
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خٌبة آلبی خَاّن خَاّص وٌن اص  است وِ هي هی هدبصی فضبی ی هسئلِی دیگش ّن  یه ًىتِ .94

ٍالقبً یه دًیبی سٍ ثِ سضذِ غیشلبثل تَلّف است،  هدبصی فضبی سئیس خوَْس ایي ]سا دًجبل وٌٌذ[؛ چَى

است. ّشچِ اًسبى پیص  هدبصی فضبی ثالآخش، ِلِ وٌذ، آى چیضِ اٍّ یقٌی ٍالقبً آخش ًذاسد؛ آدم ّشچِ ًگبُ هی

گزاسد،  غتْبی ثضسگی دس اختیبس ّش وطَسی هیعَس اداهِ داسد. ایي یه فش سٍد دس ایي فضب، ایي ّویي هی

تْذیذّبیی ّن دس وٌبسش داسد؛ هب ثبیستی وبسی وٌین وِ اص آى فشغتْب حذّاوثش استفبدُ سا ثىٌین، اص ایي 

ثِ ایي  هدبصی فضبی تْذیذّب تب آًدبیی وِ هوىي است خَدهبى سا ثشوٌبس ًگِ ثذاسین. خت، ضَسای فبلی

ثفشهبییذ وِ حبال دس گضاسش آلبی دوتش خْبًگیشی ّن اتّفبلبً ثِ ایي ثخص هٌؾَس تطىیل ضذ. هثالً فشؼ 

وبس وشدین، هثالً  داًن چِ تمشیجبً اغالً ًپشداختٌذ، یه سغش فمظ ایطبى اضبسُ وشدًذ وِ فالى ثخص سا ًوی

گشّب ی هلّی اعّالفبت هإثّش است، ایي سا هثالً فشاّن وشدین. ثِ خستدَ ساخـ ثِ فالى ثخطی وِ دس ضجىِ

[ عشّاحی[، چَى خستدَگش چٌذ سبل است وِ ضشٍؿ ضذُ، خستدَگشّب سا ایٌْب داسًذ ]اضبسُ وشدًذایطبى ]

اًذ  اًذ ٍ سبختِ ّب سیستن خستدَگش سا عشّاحی وشدُ هیىٌٌذ ٍ االى خَاًْب اص ایي عشف ٍ آى عشف، ضبیذ دُ

ی هلّی اعّالفبت سا  شدًذ؛ اهّب آى ضجىِاًذ، یقٌی چیض خذیذی ًیست؛ ایطبى ّن سٍی آى تىیِ و ٍ تَلیذ وشدُ

ٍصیش استجبعبت  این؛ خت، ثب ایٌىِ آلبی ٍافؾی] هب ٌَّص پیص ًشفتِ -ی داخلی وِ خیلی هْن است آى ضجىِ-

[ ّن هقتمذ ثِ ایي لضیِّ ّستٌذ ٍ دٍستبى ّوِ هقتمذًذ ثِ ایي لضیِّ اهّب ایي پیطشفت ٍ فٌّبٍسی اعّالفبت

دس دیذاس  سّجش هقؾن اًمالة ثیبًبت).خجشاًی ًضًین ّبی ثی ضبءاهلل دًجبل وٌین وِ ضشثِ ًذاضتِ؛ ایي سا ثبیستی اى

 (3/6/1395، خوَْس ٍ افضبی ّیأت دٍلت سئیس

وٌذ؛ دضوي وویي گشفتِ  آیذ سَء استفبدُ هی خب هی ی دیگش ایي است وِ دضوي اص ّویي یه ًىتِ .95

دالیل گًَبگَى، دضوٌبىِ خجیث ٍ سرل ون ًذاسین؛ دس دیگش. هب دضوي داسین؛ هب یه هلّتی ّستین وِ ثِ 

اًذ، ثودشّدی وِ ایي هطىل سا دس داخل هطبّذُ وشد، فَساً هثل هگسی وِ سٍی صخن  اعشاف وویي گشفتِ

وٌذ وِ ثلِ  وٌذ اص ایي سَء استفبدُ وشدى؛ المب هی ًطیٌذ سٍی ایي هطىل ٍ ثٌب هی آیذ هی ًطیٌذ، هی هی

وٌذ.  وٌذ، هشدم سا دچبس سشگشداًی هی ًؾبم اسالهی ًبتَاى ثَد؛ المبی ًباهیذی هیًؾبم اسالهی ًتَاًست، 

داًن چمذس ضوبّب ثب ایي تجلیغبت خْبًی استجبط داسیذ؛  ثیٌیذ دیگش؛ حبال هي ًوی وٌٌذ[؛ هی تجلیغبت ]هی

م اسالهی ٍ عَس دائن، اص غذ عشف، تجلیغبت فلیِ ًؾب دس اختیبس ّوِ ّست. ثِ هدبصی فضبی حبال وِ دیگش

خبعش  ضَد، ثِ ّبی وطَس ٍ هبًٌذ ایٌْب ضشٍؿ هی ی دستگبُ فلیِ اسالم ٍ فلیِ خوَْسی اسالهی ٍ فلیِ ّوِ

وٌذ. خت، ایي حشوت  اًذ؛ دضوي اص ایي سَء استفبدُ هی خغبئی وِ صیذی، فوشٍی یب ثىشی اًدبم دادُ



 «بِ ًام خداًٍد جاى ٍ خرد» 

 «کطَر آهَزضی پرٍرضی ٍ ًظامبرٍزرساًی ٍ  فضای هجازی اّویّت هدیریت اًقالب دربارُ هعظن ای از بیاًات رّبر گسیدُ» 

 « 9999بْوي حَزُ بسیج، ٍیرایص اٍل، ، سطح یک «دِّ فجر اًقالب اسالهی هبارک باد.» ایراى، بِ )ره(خویٌی سالگرد ٍرٍد اهام بِ هٌاسبت» 

8 

 

سّجش ثیبًبت ).ثست است وطَس دچبس ثي وٌذ وِ ءخَاّذ المب ی دضوي است؛ خت، حبال چِ؟ دضوي هی ضشٍساًِ

 (22/5/1397، دس دیذاس الطبس هختلف هشدمهقؾن اًمالة 

ی هلّت ایشاى  ی فسبد ّست؛ ایي سا ثگَین، ایي سا ّوِ تَخِّ وٌٌذ، ّوِ ی ثسیبس هْن دس صهیٌِ یه ًىتِ .96

وشدم ٍ هخبلفت  هیّن تَخِّ وٌٌذ. ثٌذُ اص لذین ثب فسبد ٍ هفسذ ٍ هفسذیي التػبدی ٍ غیشرله هجبسصُ 

صًٌذ،  ی فسبد حشف هی ّب ٍلتی دسثبسُ ام لشظ ٍ هحىن ّویي است؛ اهّب ثقضی وشدم، االى ّن فمیذُ هی

ی هذیشاى سا ٍ  صًٌذ وِ گَیب ّوِ فبسذًذ، ّوِ خَسی حشف هی صًٌذ، حَاستبى ثبضذ! یه افشاعی حشف هی

وص ّن ه تقذاد ووی فبسذًذ. ثلِ! فسبد، وَخَسی ًیست؛ ی ّب سا فسبد گشفتِ! ًِ آلب، ایي ی دستگبُ ّوِ

صیبد است ٍ ثبیذ ثب آى هَاخِْ ثطَد؛ اهّب ایي یه حشف است، ایٌىِ ضوب خَسی حشف ثضًی وِ ضًٌَذُ 

ثشًذ:  وبس هی  ّب تقجیشات فشًگی ّن ثِ خیبل وٌذ ّوِ خب سا فسبد گشفتِ ]حشف دیگشی است[. ثقضی

ثیٌذ، دس هغض خَدش فسبد ّست، دس چطن  سا سیستوی هی؛ ًِ آلب! آى وسی وِ فسبد «فسبد سیستوی»

دست دس سشتبسش وطَس دس  ّوِ وبسگضاس هإهي ٍ پبن دست، ایي ّوِ هذیش پبن خَدش فسبد ّست. ایي

گَییذ؟  وٌیذ؟ چشا خالف هی وطٌذ؛ چشا ثِ ایٌْب ؽلن هی ّب ٍخَد داسًذ، داسًذ صحوت هیُ  ی دستگب ّوِ

یذ؟ ثلِ! دس ًؾبم اسالهی یه ًفش ّن ًجبیذ فبسذ ثبضذ؛ اهّب آًچِ ٍخَد داسد، وٌ چشا ثِ ًؾبم اسالهی ؽلن هی

ّب دس  هثالً دُ فبسذ است، ًِ دُ ّضاس فبسذ؛ خت ایٌْب خیلی تفبٍت داسد؛ ایي سا تَخِّ داضتِ ثبضیذ. ثقضی

یسٌذ ًَ داسًذ ایٌدب ٍ آًدب هی ّن ّست، ساحت ثشهی هدبصی فضبی حشف صدى، دس ًَضتي؛ حبال وِ دیگش

ّبی هختلف ّن ّست. هي  خَسی ًیست. ثلِ! فسبد ّست، دس دستگبُ ؛ ًِ آلب! ایي«آلب ّوِ سا فسبد گشفتِ»

وٌیذ،  وٌٌذ؛ دسست وِ دلّت هی ّب سا هتّْن هی دیذم هثالً دس فشؼ وٌیذ هدلس یب خبی دیگش ثقضی

ضَد تقوین داد. تبصُ  ٌذ ًفش سا ًویاًذ یه چٌذ ًفش آدهٌذ؛ ایي چ ثیٌیذ آًْبیی وِ هَسد اتّْبم لشاس گشفتِ هی

وٌٌذ دسٍك ثبضذ، خالف ٍالـ ثبضذ، اص سٍی ًذاًستي ٍ  اگش ساست ثبضذ؛ هوىي است ّویي ّن وِ هتّْن هی

ِی وثیش. تَخِّ داضتِ  ضَد چٌذ ًفش دس همبثل یه فذُّ اعّالفی ثبضذ؛ اهّب اگش ّن ساست ثبضذ، تبصُ هی ثی

 (22/5/1397، دس دیذاس الطبس هختلف هشدمسّجش هقؾن اًمالة ثیبًبت ).چیضّب غلظ است ی ثبضیذ وِ افشاط ٍ تفشیظ دس ّوِ

ثزس   -هدبصی فضبی ّبی چِ غذاٍسیوب، چِ هغجَفبت، چِ ایي ٍثگبُ -ّبی تجلیغبتی ّن  دستگبُ .97

ٌذ خَاّ ای سا ًباهیذ وٌٌذ اص اسالم؛ ًِ، حبال هی ًباهیذی ًپبضٌذ دس هشدم؛ خَسی حشف ًضًٌذ وِ یه فذُّ

اًتمبد ّن ثىٌٌذ، اًتمبد وٌٌذ؛ ثٌذُ ثب اًتمبد هٌغمی هخبلف ًیستن، هٌتْب ًباهیذ ًىٌٌذ هشدم سا. گبّی دس 

ضَد وِ  ی سادیَیی، خَسی حشف صدُ هی ای، یب دس یه ثشًبهِ ی تلَیضیًَی ای، دس یه ثشًبهِ یه سٍصًبهِ



 «بِ ًام خداًٍد جاى ٍ خرد» 

 «کطَر آهَزضی پرٍرضی ٍ ًظامبرٍزرساًی ٍ  فضای هجازی اّویّت هدیریت اًقالب دربارُ هعظن ای از بیاًات رّبر گسیدُ» 

 « 9999بْوي حَزُ بسیج، ٍیرایص اٍل، ، سطح یک «دِّ فجر اًقالب اسالهی هبارک باد.» ایراى، بِ )ره(خویٌی سالگرد ٍرٍد اهام بِ هٌاسبت» 

9 

 

س ًیست؛ دسّب ثستِ ًیست؛ چشا خَ ؛ خت ایي«ی دسّب ثستِ است فدت! هثل ایٌىِ ّوِ»ثیٌذ  آدم هی

خَسی ثگَیٌذ؟ ایي سا ثذاًیذ؛ ثذاًیذ هغوئٌّبً هلّت ایشاى ٍ اًمالة فضیض اسالهی ٍ ًؾبم خوَْسی اسالهی  ایي

ضبءاهلل  تش است ثشاحتی اى وِ اص هشاحلِ سختِ دیگشی گزضتِ است، اص ایي هشاحل وِ اص آًْب آسبى ّوچٌبى

 (22/5/1397، دس دیذاس الطبس هختلف هشدمسّجش هقؾن اًمالة ثیبًبت ).خَاّذ گزضت

ای وِ  ًیست ثلىِ هَضَؿ اغلی ایي است وِ دس چٌیي فشغِ هدبصی فضبی وسی هخبلف استفبدُ اص .98

غَست سّب ٍ غیش لبثل  ثِ هدبصی فضبی ی غحیح فشاّن ضَد ًِ آًىِ ی استفبدُ لغضضگبُ است ثبیذ صهیٌِ

 (13/2/1395، اًمالة هقؾن فشٌّگیبى ثب سّجش دیذاس هقلوبى ٍ).وٌتشل ثبضذ

صیشا ایي وبس فبلالًِ ًیست اهب چشا ٌّگبهی وِ وطَسّبی ًیست؛  هدبصی فضبی دًجبل ثستي وسی ثِ .99

دٌّذ،  ّبیی لشاس هی چبسچَة هدبصی فضبی دیگش ثشای حفبؽت اص فشٌّگ خَد، دس استفبدُ اص

 (13/2/1395، اًمالة هقؾن فشٌّگیبى ثب سّجشدیذاس هقلوبى ٍ )این؟ سا سّب وشدُ هدبصی فضبی هب

ًخَسدُ ثبلی  دست« ای اثشی هَصُ»ًؾبم آهَصضی وًٌَی ثشگشفتِ اص ًؾبم آهَصضی اسٍپب است ٍ ّوچَى  .21

الجتِ استفبدُ اص تدشثیبت خَة است اهب . .... وِ الصم است ًَسبصی ضَد هبًذُ ٍ وٌِْ ضذُ است، دسحبلی

 اخشا ٍ  ٍپشٍسش، ًؾبم ًَیي آهَصضی سا عشاحی لبلت عشح تحَل آهَصشغبحجبى فىش ٍ اًذیطِ ثبیذ دس 

یبفتِ ثتَاًٌذ  آهَصاى ضٌبسبیی ٍ پشٍسش دادُ ضًَذ تب استقذادّبی پشٍسش ثبیذ استقذادّبی داًصوٌٌذ. ... 

ای  ٍپشٍش دس لبًَى اسبسی، هسئلِ آهَصش. ... ّبی گًَبگَى ضًَذ هٌطأ اثتىبس دس هطبغل ٍ حشفِ

ی ثبس ٍ ٍؽبیف ثش دٍش دٍلت ًیست اهب دٍلت ثبیذ  هقٌبی لشاس گشفتي ّوِ است؛ الجتِ ایي ثِ «حبوویتی»

آفشیٌی وٌذ ٍ ثش ّویي اسبس، تجذیل وشدى سٍصافضٍى هذاسس دٍلتی ثِ هذاسس  ٍپشٍسش ًمص دس آهَصش

. ... ای ًیست گیشًذ، لضٍهبً وبس دسست ٍ سٌدیذُ ّبی سٌگیٌی هی غیش اًتفبفی وِ ثقضی اص آًْب ًیض ضْشیِ

. ّب ثِ ایي هذاسس افضایص پیذا وٌذ چٌبى استمب یبثذ وِ سغجت خبًَادُ ثبیذ سغح ٍ ویفیت هذاسس دٍلتی آى

، «فلن، ایوبى، ضخػیت هلی، ایستبدگی ٍ َّیت اًمالثی»لذست، فمظ ثِ داضتي سالح ًیست ثلىِ ... 

ًطیٌی خَاّذ ضذ اهب ٍلتی  ًبچبس ثِ فمتدضوي ٍلتی لذست ضوب سا ثجیٌذ، . ... فٌبغش تَلیذ لذست ّستٌذ

دس ًطبى دادى هجبًی ٍ فٌبغش لذست خَد دس همبثل دضوي، هالحؾِ ٍ اختٌبة وٌین ٍ یب ثتشسین، دضوي 

 (13/2/1395، اًمالة هقؾن دیذاس هقلوبى ٍ فشٌّگیبى ثب سّجش).ضَد هی« گستبخ»

هقبسف ٍ  ّبی آى، استفبدُ اص فشغتٍ  هدبصی فضبی ضٌبختّبی فلویِ ٍ سٍحبًیَى ثبیذ ثب  حَصُ .29

 (16/6/1395، ّبی فلویِ ثیبًبت سّجش اًمالة ثِ هٌبسجت آغبص سبل تحػیلی خذیذ حَصُ) .هفبّین اسالهی سا تجییي وٌٌذ
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دًجبل  دضوي اص عشیك تَلیذ ٍ تشٍیح ضجْبت ٍ ّوچٌیي تَلیذ هحتَای ضذ ففت ٍ حیب، ثِ .22

اهشٍص ایي وبس دس ّبی حیب است ٍ  ٍ سبلن اص اغل دیي ٍ دسیذى پشدُ خَاًبى هإهي اًحشاف

 (16/6/1395، ّبی فلویِ ثیبًبت سّجش اًمالة ثِ هٌبسجت آغبص سبل تحػیلی خذیذ حَصُ) د.ضَ اًدبم هی هدبصی فضبی ثستش

ّبی  ضوبسی است وِ ثبیذ ثب استفبدُ اص فشغت هضشات ثی غَست تَأهبى داسای هٌبفـ ٍ ، ثِهدبصی فضبی .29

ثب  هدبصی فضبی آى، هفبّین اسالهی سا دس سغح گستشدُ تشٍیح وشد ٍ دس ّویي خػَظ، ضَسای فبلی

، ّبی فلویِ ثیبًبت سّجش اًمالة ثِ هٌبسجت آغبص سبل تحػیلی خذیذ حَصُ).ّذف توشوض دس فىش، تػوین ٍ الذام تطىیل ضذ

16/6/1395) 

سا ٍ ایٌىِ ثخطی اص صًذگی هشدم ضذُ است، لجَل داسین اهب ثحث هب دس  هدبصی فضبی اّویتهب ّن  .24

تَاًین هشدم سا  ضَد ٍ هب ًوی ایي است وِ ایي فشغِ اص خبسج هذیشیت ٍ ّذایت هی هدبصی فضبی هَسد

 (2/6/1399 ،اًمالة دس استجبط تػَیشی ثب خلسِ ّیئت دٍلت هقؾن سخٌشاًی سّجش) .پٌبُ سّب وٌین ثی

 ٍ ضشوت هدبصی فضبی یهلّهشوض ی هلی اعالفبت ٍ تطىیل ضَسای فبلی ٍ  تأویذ هىشس ثش ضجىِ  .25

 سخٌشاًی سّجش).ضَد ب هتأسفبًِ اّتوبم الصم ثِ ایي هَضَؿ ًویت است اهّسؤسبی سِ لَُ دس آى، ثِ ّویي فلّ

 (2/6/1399، اًمالة دس استجبط تػَیشی ثب خلسِ ّیئت دٍلت هقؾن

ام.  ی فذالت آهَصضی است. ثٌذُ الجتِّ هىشّس دس هَسد فذالت آهَصضی غحجت وشدُ ثقذی هسئلِ ی ًىتِ .26

ی تْشاى اص لحبػ ًػیت  آهَص هب دس فالى هحلِّ ی دٍسدست ثب داًص آهَص هب دس فالى ًمغِ ایٌىِ ثبیذ داًص

وِ اتّفبلبً -داسد آهَصضی تفبٍتی ًذاضتِ ثبضذ، یه اغل است؛ حبال یه ٍلت، یه وسی استقذاد ثیطتشی 

]ایي اضىبل  -. ضَد دس ایي هشاوض دٍسدست استقذادّبی ثشخستِ، استقذادّبی دسخطبى گبّی هطبّذُ هی

ثتَاًٌذ اص سْن هٌبست خَدضبى دس آهَصش پشٍسش وطَس استفبدُ ًذاسد[. ثبیستی هب وبسی وٌین وِ ّوِ 

ٍ هبًٌذ ایي  هدبصی ی آهَصش وِ هسئلِالجتِّ حبال وٌٌذ. پس فذالت آهَصضی ثِ ایي هقٌب ٍخَد داسد. 

تش است، ثشای خبعش ایٌىِ هوىي است ّوِ اهىبى  ی فذالت حسّبس حشفْب پیص آهذُ، یه همذاسی هسئلِ

حبال ًذاضتِ ثبضٌذ، توىّي هبلی ًذاضتِ ثبضٌذ؛ ثبیذ ثشای ایي فىشی وشد.  سا هدبصی فضبی ی اص استفبدُ

ایذ؛ ثبیذ اداهِ  ]ثبیذ فىش وٌیذ[؛ الجتِّ ضٌیذم وبسّبیی سا ضشٍؿ وشدُتَاًیذ ثىٌیذ،  وبس هی ]ایٌىِ[ ضوب چِ 

تَاًذ  ثذّیذ ٍ دًجبل وٌیذ. ٍ غذا ٍ سیوب ثخػَظ ثبیستی ووه وٌذ ٍ آهَصش اص عشیك غذا ٍ سیوب هی

ٍ هذیشاى  ثیبًبت دس استجبط تػَیشی ثب سؤسب) .ثخص هْوّی اص ایي سا خجشاى وٌذ. ثبالخشُ فذالت آهَصضی ثسیبس هْن است

 (11/6/1399، آهَصش ٍ پشٍسش
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یه ًىتِ دس ثبة فذالت آهَصضی ثحث هذاسس دٍلتی است وِ هشالت ثبضین هذاسس دٍلتی خَسی  .27

وٌذ، احسبس وٌذ وِ هثالً فشؼ وٌیذ اهىبى  آهَصی وِ دس هذاسس دٍلتی تحػیل هی ًجبضذ وِ داًص

ثبیستی هب سغح هذاسس دٍلتی سا، ّن اص  اش دس وٌىَس ووتش است؛ ایي ]عَس[ ًجبیذ ثبضذ. یقٌی لجَلی

آهَص احسبس افتوبد وٌذ،  لحبػ آهَصش ٍ ّن اص لحبػ پشٍسش، خَسی ثبال ثیبٍسین وِ خَد آى داًص

ی دٍلتی، احسبس ًىٌٌذ وِ داسًذ اٍ سا ثِ  خَاٌّذ ایي فشصًذ سا ثفشستٌذ ثِ هذسسِ ی اٍ ّن وِ هی خبًَادُ

وٌٌذ؛ ایي خَسی ًجبیذ ثبضذ. ثبیذ ثِ هذاسس دٍلتی ثِ هقٌبی  فشستٌذ ٍ سّب هی پٌبُ هی یه خبیی ثی

 (11/6/1399، ثیبًبت دس استجبط تػَیشی ثب سؤسب ٍ هذیشاى آهَصش ٍ پشٍسش) .ٍالقی ولوِ سسیذگی ثطَد

اص خولِ، ثیبًبت دس دیذاس هشدم [؛ام وِ وطَس ثبیستی لَی ثطَد دس غحجتْبی اخیش چٌذ ثبس تىشاس وشدُهي  .28

لَی ضذى وطَس خضٍ ّذفْبی هب است. ایي ّن اص خغَطِ اغلیِ  ](29/11/1398، آرسثبیدبى ضشلیاستبى 

ٍَ »فشهبیذ وِ  ی ثقثت است؛ ایي ّن اص ثقثت گشفتِ ضذُ؛ ایي ّن اص لشآى گشفتِ ضذُ. لشآى هی ًسخِ

تَاًیذ لَّت سا صیبد وٌیذ.  یّش چِ ه ] 60ی  ی اًفبل، ثخطی اص آیِ سَسُ[؛«اَفِذٍّا لَُْن هَباستَغَقتُن هِي لََُّٓ

تش  ی اٍّل، دس ًگبُ اٍّل، هوىي است لَّت ًؾبهی ثِ ًؾش ثشسذ، لىي ؽبّشاً خیلی ٍسیـ حبال ایي لَّت دس ٍّلِ

ی لَّت ًؾبهی است. اثقبد لَّت اثقبد ٍسیقی است؛ اثقبد التػبدی داسد، لَّت التػبدی، لَّت فلوی،  اص داهٌِ

ٍ لَّت تجلیغی. ثب  -. سبصِ لَّت سیبسی، استماللِ سیبسی است ِ صهیٌِو -لَّت فشٌّگی، لَّت سیبسی 

آیذ. فشؼ وٌیذ اهشٍص حفؼِ  ّبی دیگشی ثشای تمَیت وطَس ٍ هلّت ثِ ٍخَد هی گزضت صهبى، فشغِ

وٌن، ثِ خبعش ایي  خوقیّتِ خَاىِ وطَس یىی اص اثضاسّبی لَّت است؛ ایٌىِ ثٌذُ صیبد سٍی هَالیذ تىیِ هی

است. وطَس هب اهشٍص وطَس خَاًی است؛ اگش چٌبًچِ هَالیذ دس ایي وطَس ثِ لذس الصم ٍ ثِ لذس وبفی تَلیذ 

چٌذ غجبح دیگش، چٌذ سبل دیگش ًسل خَاى دس وطَس وویبة  -. وِ االى ثِ لذس وبفی ًیست -ًطًَذ 

یىی اص اثضاسّبی لذست ن[ ون است. وطَسی وِ دس آى خَاى ون است، پیطشفتص ]ّخَاّذ ضذ. آى ٍلت 

حبون  هدبصی فضبی حیبتی است؛ اهشٍص هدبصی فضبی حفؼ اوثشیّت خَاى دس خبهقِ است. یب اهشٍص لَّت دس

 پیص هی هدبصی فضبی ی وبسّبیطبى سا اص عشیك ای ّوِ ی دًیب؛ ٍ یه فذُّ ثش صًذگی اًسبًْب است دس ّوِ

ی ثْذاضت ٍ دسهبى حیبتی است؛ وِ  ب هثالً لَّت دس صهیٌِ؛ لَّت دس ایي ]صهیٌِ[ حیبتی است. یثشًذ

ُ ّستٌذ وبس صیبدی اًدبم هبى ٍ پضضىبًوبى ٍ وسبًی وِ دس ایي ساُ خجش ثحوذاهلل دس ایي صهیٌِ هحمّمیي

 (3/1/1399، خغبة ثِ هلت ایشاى همبم هقؾن سّجشی سخٌشاًی ًَسٍصی)ذ.اً دادُ
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ثیٌیذ؛ اص  ی اعشاف هطغَل تْبخن است؛ اص لحبػ التػبدی وِ هی تَخِّ ثىٌیذ، اهشٍص دضويِ هب اص ّوِ ... .29

سیضی  هدبصی، داسًذ ثشًبهِ فضبی اص لحبػ اًذ وِ ًفَر اعّالفبتی وٌٌذ؛ سیضی لحبػ اعّالفبتی، هطغَل ثشًبهِ

ِ اٍّل یقٌی  ی ش! دضوي دس دسخِدضوي است دیگوٌٌذ ثشای ایٌىِ اص ایي عشیك ثِ وطَس ضشثِ ثضًٌذ.  هی

ّب ّن ّویي خَس ثَدًذ، هٌتْب ثب  آهشیىب ٍ غْیًَیسن؛ هخػَظ ایي حىَهتِ فقلیِ آهشیىب ّن ًیست، لجلی

ایي  - وِ ثبیذ هوٌَى ثبضین -ضىلْبی هختلف. ووىی وِ ایي ضخػی وِ حبال سشِ وبس است ثِ هب وشدُ 

ّب آى عَس وِ هي گفتِ ثَدم، دست چذًی سا  لجلی .]تشاهپدًٍبلذ [دّذ است وِ آهشیىب سا فشیبى ًطبى هی

فملْب چذى سا  وشدًذ؛ ]اهّب[ ایي ثی دیذًذ، اضتجبُ هی ّب ًوی وشدًذ. خیلی داخل دستىص هخولی هی

دٌّذ. حشوتطبى، حشوت آضىبس است. اص ّوِ عشف دضوي ٍاسد  وطیذًذ ثیشٍى، داسًذ ثِ ّوِ ًطبى هی

تَاًٌذ  ی ثب ایي دضوي ّش وبسی وِ هی اًب ٍ آحبد هشدم ثبیذ دس همبثلِضذُ. هسئَلیي وطَس ٍ آحبد تَ

تَاًٌذ، ثبیستی خَدضبى سا آهبدُ وٌٌذ، ٍاسد هیذاى  ای وِ هی ]اًدبم دٌّذ[. دس ّش ثخطی، دس ّش سضتِ

ثبضٌذ. احسبس هسئَلیّت وٌٌذ. آسایص دضوي آسایص خٌگی است؛ اص لحبػ التػبدی آسایص خٌگی گشفتِ؛ 

الؾّبّش آسایص خٌگی ًذاسد وِ آى ّن الجتِّ  سیبسی آسایص خٌگی گشفتِ؛ فمظ اص لحبػ ًؾبهی فلی اص لحبػ

آسایص خٌگی گشفتِ؛  هدبصی فضبی عَس وِ فشؼ وشدم اص لحبػ  ّبی هب خوـ است؛ ّوبى حَاس ًؾبهی

ص هٌبست دس همبثل ایي دضوٌی وِ آسایص خٌگی دس همبثل هلّت ایشاى گشفتِ، هلّت ایشاى ثبیستی آسای

تشیي وبسّب حفؼ اتّحبد ٍ  ٍ یىی اص اسبسی. ی ثخطْبی هختلف ثگیشد، ثبیذ خَدش سا آهبدُ وٌذ دس ّوِ

ّبی وَچه،  ٍحذت ولوِ است. آحبد هلّت هشالت ثبضٌذ ثِ خبعش اختالف ًؾشّبی وَچه ٍ اختالف سلیمِ

ّبی  حبد آحبد هشدم، اتّحبد گشٍُدس همبثل ّن لشاس ًگیشًذ. ثذاًٌذ وِ لذست ایي هلّت دس اتّحبد است؛ اتّ

وٌٌذ، اتّحبد هسئَلیي وطَس ثب هشدم، هشدم  اختوبفی گًَبگَى، اتّحبد الَام هختلفی وِ دس وطَس صًذگی هی

ثخطذ ٍ تب حبال التذاس ثخطیذُ ٍ ثحوذاهلل ایي  ثب هسئَلیي وطَس؛ ایي است وِ ثِ ایي وطَس التذاس هی

 ّبیی وِ دضوي داسد اًدبم هی وٌٌذ. ٍ ثذاًٌذ ثِ تَفیك الْی ایي تَعئِالتذاس ّست؛ ایي ]التذاس[ سا حفؼ 

دٌّذ، ثب ٍخَد تجلیغبت ٍسیقی وِ ثشای  ی ایي تذثیشّبیی وِ فلیِ هلّت ایشاى داسًذ اًدبم هی دّذ، ّوِ

رٌّْب ٍ هخلَط وشدى غحٌِ داسًذ، ثِ ضشس خَد اٍ توبم وشدى  ]پشیطبى وشدى، هطتجِ وشدى[هطَة

 (11/2/1398، ثیبًبت دس دیذاس هقلوبى ٍ فشٌّگیبى).خَاّذ ضذ

ی ثلٌذهذّت ّن ًیست؛  وِ ایي هسئلِ، هسئلِ خضٍ هسبئل هْنّ هب است هدبصی فضبی ی هذیشیّت هسئلِ .91

هذّت ٍ خضٍ هسبئل ًضدیه هب است وِ ثبیذ ]ثِ آى تَخِّ ثطَد[ ٍ اهثبل ایٌْب  هذّت ٍ هیبى ی وَتبُ هسئلِ
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ثیبًبت ).اٍلَیّت ًطَیذ ّب ًطَیذ، دچبس هسبئل فشفی ٍ ثی ای ٍخَد داسد. تَخِّ وٌیذ دچبس حبضیِ هسبئل ولیذی

 (22/4/1399، ثب ًوبیٌذگبى یبصدّویي دٍسُ هدلس ضَسای اسالهیدس استجبط تػَیشی 

گیشد، اهشٍص هوىي است ثِ دسد ًخَسد؛  یه اثضاسی است وِ اص دَُ سبل لجل هَسد استفبدُ لشاس هی .99

سٍص ثبضیذ. اثضاس ثبیستی هتٌَّؿ ثبضذ؛ ]هتٌبست ثجیٌیذ اهشٍص چِ چیضی الصم داسین. دس هَسد اثضاس ثبیستی ثِ

ثب[ صهیي ٍ آسوبى ٍ فضب ٍ دسیب ٍ هشص ٍ دسٍى للت وطَس، ّوِ خب؛ ٍ اثضاس اعّالفبتی ٍ اثضاس فولیّبتی ٍ ّوِ 

اهشٍص  ،هدبصی فضبی ی هسئلِخَس اثضاس. تٌَّؿ دس اثضاس ّن خضٍ چیضّبیی است وِ ثبیستی هَسد تَخِّ ثبضذ. 

ایي ی ثبصی خٌگ، اهشٍص خضٍ اثضاسّب است؛ ثِ ایٌْب ثبیستی تَخِّ وٌیذ. پس ثٌبثش است؛ هسئلِ خضٍ اثضاسّب

ّب خَد سا آهبدُ  ثبیستی دس ایي صهیٌِ - هَب استَغَقتُن -تَاًیذ  ؛ ّش چِ هی«اثضاس»، ایي ّن «لَُّ»آى 

 (21/7/1398(، حسیي)ؿ آهَختگی داًطدَیبى داًطگبُ اهبم ثیبًبت دس هشاسن داًص).وٌیذ
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