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رسالت استاد در سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای
علی همصَد

1

چکیذُ
ایٗ خأؼٝاسالٔی بایذ ص٘ذٛٞ ،ٜضیاس ،آسیب٘اپزیش ،پشأیذ ،آٔادٔ ٜمأٚت ،آٔادٜضشبٝصدٖ  ٚب ٝغٛست یكه ٔٛخكٛد
ص٘ذٔ ٜما ْٚبٕا٘ذ ٔ ٚمأٚت وٙذ ایٗ چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ است؛ ایٗ است و ٝبٙذٛٔ ٜضٛع أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا
ٔغشح وشدْٛٔ .ضكٛع أكش بكٔ ٝؼكشٚف وكٛٔ ٝضكٛع خذیكذ

٘یسكت؛ ایكٗ ،لىّیكم ٕٞیطكٍی ٔسكّٕا٘اٖ اسكت.

خأؼٝاسالٔی با ا٘داْ ایٗ لىّیم ص٘ذٔ ٜیٔا٘ذ .لٛاْ حىٔٛت اسالٔی ،با أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚكی اص ٔٙىكش اسكت وكٝ
فشٔٛد اٌش ایٗ واس ٘طٛد ،آٖ ٚلت «یسّّغٗ اهلل ػّیىٓ ضشاسوٓ فیذػٛا خیاسوٓ فكال یسكادال ِٟكٓ» لكٛاْ حىٔٛكت
اسالٔی  ٚبما حاوٕیت اخیاس ب ٝایٙساى ٝدس خأؼ ٝأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش باضذ.
أش بٔ ٝؼشٚف فمظ ایٗ ٘یست ؤ ٝا بشا اسماط لىّیم ،د ٚوّٕ ٝبٍٛئیٓ .آٖ  ٓٞدس ٔمابُ ٔٙىشالی ؤ ٝؼّ٘ ْٛیست
اص ٕٟٔاشیٗ ٔٙىشات باضٙذ ٚ.لای یه خأؼ ٝسا ٔٛظّم ٔی وٙٙذ و ٝآحادش بایذ دیٍشاٖ سا بٔ ٝؼشٚف أش  ٚاص ٔٙىش
ٟ٘ی وٙٙذ ایٗ ب ٝچٔ ٝؼٙاست؟ چٚ ٝلت ٕٔىٗ است آحاد یه ّّٔت آٔش بٔ ٝؼشٚف ٘ ٚاٞی اص ٔٙىش باضٙذ؟ ٚلای وٝ
 ٕٝٞبٔ ٝؼٙا ٚالؼی دس ٔاٗ ٔسایُ وطٛس حضٛس داضا ٝباضٙذ ب ٝواسٞا خأؼ ٝ؛  ٕٝٞاٞإاْ داضا ٝباضٙذ ٕٝٞ ،آٌاٜ
باضٙذٔ ٕٝٞ ،ؼشٚف ضٙاس ٙٔ ٚىش ضٙاس باضٙذ .ایٗ ،بٔ ٝؼٙا یه ٘ظاست ػٕٔٛی است ،یه حضٛس ػٕٔٛی است،
یه ٔؼشفت باال دس  ٕٝٞاست.أش بٔ ٝؼشٚف ایٟٙاست.
ٍاطگاى کلیذی :أش بٔ ٝؼشٚفٟ٘ ،ی اص ٔٙىش ،لىّیم ،خأؼ ٝاسالٔی.
 ٚاِّا اٌش ٔا أش بٔ ٝؼشٚف سا دس یه دایشٔ ٜحذٚد ،آٖ  ٓٞبٚ ٝسیّ ٝافشاد ٔؼّٔٛی ص٘ذا٘ی وٙیٓ دضٕٗ  ٓٞدس لبّیغات
خٛدش بٙا ٔیوٙذ سٕپاضی وشدٖ ،و ٝدس ایشاٖ بٙاست اص ایٗ ب ٝبؼذ ٘سبت ب ٝصٟ٘ا بیحدال ایٗ عٛس ػُٕ ضكٛد.
ایٗ ٚاخب ب ٝایٗ ػظٕت سا و ٝلٛاْ  ٕٝٞچیض ب ٝآٖ است بیاٚس٘ذ دس دایشٔ ٜحذٚد دس خیاباٖٞا لٟشاٖ ،آٖ  ٓٞبٝ
چٙذ ٘فش ص٘ی وٚ ٝضغ حدابطاٖ ٔثالًدسست ٘یست ،ایٗ است ٔؼٙا أكش بكٔ ٝؼكشٚف؟ ایكٗ اسكت ٔؼٙكا حضكٛس
٘یشٞٚا ٔؤٔٗ دس غحٞٝٙا ٌ٘ٛاٌ ٖٛخأؼٝ؟ لضی ٝبااللش اص ایٗ حشفٟاست .لخّّفٟا یه ا٘ذاص ٚ ٜیه ٘ٛع ٘یسكت.
لخّّفٟا ،لخّّفٟا فشد ٘یست بااللشیٗ لخّّفٟا آٖ لخّّفٟا  ٚخشائٕی است و ٝپایٞٝا ٘ظاْ سا سست ٔیوٙذٔٛ٘ .یكذ
وشدٖ ٔشدْٔٛ٘ ،یذ وشدٖ دِٟا أیذٚاس ،وح ٘طاٖ دادٖ سا ٜساستٌٕ ،شا ٜوشدٖ ا٘ساٟ٘ا ٔؤٔٗ  ٚبا اخكالظ ،سكٛ
اسافاد ٜوشدٖ اص اٚضاع  ٚاحٛاَ ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس خأؼ ٝاسالٔی ،وٕه وشدٖ ب ٝدضٕٗٔ ،خاِفت وشدٖ با احىاْ اسالٔی
 ٚلالش بشا ب ٝفساد وطا٘ذٖ ٘سُ ٔؤٔٗ .أشٚص دساٟایی لالش ٔیوٙٙذ لا فساد سا ب ٝغٛست ٘أحسكٛس٘ -ك ٝآٖ
عٛس و ٝضٕا دس خیاباٖ آٖ سا ببیٙیذ  ٚبفٕٟیذ ٔ ٚطاٞذ ٜوٙیذ -ب ٝضىّٟا ٌشٞٚىی لشٚیح وٙٙذ  ٚخٛا٘كاٖ سا بكٝ
فساد بىطا٘ٙذ ،پسشٞا سا ب ٝفساد بىطا٘ٙذٔ ،شدْ سا ب ٝبكیاػاٙكایی بىطكا٘ٙذٙٔ .ىكشات ایٟٙاسكتٙٔ .ىكشات اخاللكی،
ٔٙىشات سیاسیٙٔ ،ىشات الاػاد ٕٝٞ.خا ،خا ٟ٘ی اص ٔٙىش است.

 - 1حٛصٔ ٜؼا٘ٚت آٔٛصضی ٌ -ش ٜٚواسدا٘ی ٔىا٘یه دا٘طٍا ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ واضاٖ
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یه دا٘طد ٓٞ ٛدس ٔحیظ دسس ٔیلٛا٘ذ ٟ٘ی اص ٔٙىش وٙذ ،یه واسٔٙذ ضشیم  ،ٓٞدس ٔحیظ واس خٛد ٔیلٛا٘ذ ٟ٘ی
اص ٔٙىش وٙذ .یه واسب ٔؤٔٗ  ،ٓٞدس ٔحیظ واس خٛد ٔیلٛا٘ذ ٟ٘ی اص ٔٙىش وٙذ .یه ٙٞشٔٙذ  ،ٓٞبا ٚسكایُ ٙٞكش
خٛد ٔیلٛا٘ذ ٟ٘ی اص ٔٙىش وٙذ .سٚحا٘ی ٖٛدس ٔحیظٞا ٔخاّم ،یىی اص ٕٟٔاشیٗ ػٛأكُ ٟ٘كی اص ٔٙىكش  ٚأكش بكٝ
ٔؼشٚفا٘ذٕ٘ .ی ضٛد ایٗ ٚاخب بضسي اِٟی سا دس دایشٜٞا وٛچه ٔحذٚد وشد .واس  ٓٞوكاس ٕٞك ٝاسكت .ایٙغكٛس
٘یست ؤ ٝخػٛظ ػذ ٜخاغی باضذ.
اِباٞ ٝش وس ٚظیفٝا داسد ٗٔ .دس پیاْ لطىش وٙٔ ٝاطش ضذ ػشؼ وشدْ .لطشٞا ٔخاّم ،بایذ خایٍكا ٜخكٛد سا
دس أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش پیذا وٙٙذٞ .ش وس خایٍاٞی داسد .ودا بایذ ٟ٘ی اص ٔٙىش وٙیذ؟ ضٕا دس ٔمابُ وذاْ
ٔٙىش ٔیلٛا٘یذ ٔمأٚت وٙیذ  ٚبایسایذ؟ وذاْ سا ٔیضٙاسیذ؟ واس ،واس ٔشدٔی است .اِبا ٝػّٕا دیكٗ بایكذ ٔكشدْ سا
ٞذایت  ٚسإٙٞایی وٙٙذ ،ویفیت ٟ٘ی اص ٔٙىش سا بیاٖ وٙٙذ ٙٔ ٚىش سا بشا آٟ٘ا ضشح دٙٞذ.
بایذ خغش سا بطٙاسیٓ .بایذ ٘ماعی سا و ٝخغش اص آٖ ٘مكاط خأؼكٝاسكالٔی سا لٟذیكذ ٔكیوٙكذ ،دسسكت بطٙاسكیٓ آٖ
ػبشلٟا لضایا غذس اسالْ سا بشا ٔشدْ  ٚبشا خٛدٔاٖ ،باص وٙیٕٟٓٔ .اشیٗ ٚظیفٝا و ٝدس غشاط أش بٔ ٝؼشٚف
ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٚخٛد داسد ایٗ است و٘ ٝیشٞٚا ٔؤٔٗ ٚآٔش بٔ ٝؼشٚف ٘ ٚاٞی اص ٔٙىش  ٚآٟ٘ایی و ٝدس ٘ظاْ اسالٔی
اٍ٘یض ٜداس٘ذ ،بایذ دس غح ٝٙباضٙذ ٕٝٞ .خا بایذ حضٛس داضا ٝباضٙذ .حضل اِّٟی بٛدٖ یؼٙی آٔادٜوكاس بكٛدٖ بكشا
ا٘داْ لىاِیم اِٟی ،ایٗ یه اسصش است ،یه اسصش ا٘مالبی است .دس ٘ظاْ اسالٔی  ٕٝٞخا وسی و ٝداسا سٚحیكٝ
حضل اِّٟی است بش وسی و ٝداسا سٚحیٝحضل اِّٟی ٘یست ،لشخیح داسد)1(.
( )1هٌبع سایت  http://www.maroofyaran.comاهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ًاحیِ هماٍهت بسیج

هفَْم ضٌاسی :
اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ٍ السام آى
دس اباذا بٔ ٝف ْٟٛأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش اضاسٔ ٜی ٕ٘ایٓ.
تعشیف :دس تعشیف لغَی « :أش بٔ ٝؼٙا دساٛس دادٖ  ٚفشٔاٖ دادٖ ٔی باضذ چٙاٖ وٟ٘ ٝكی بكا ٔؼٙكا باصداضكاٗ
است ،اسااد ضٟیذ ٔغٟش ٔ ،ؼشٚف ٙٔ ٚىش سا ای ٍٝ٘ٛٙلؼشیم وشد ٜاست:
{{ؤّٕ " ٝؼشٚف " ضأُ ٞ ٕٝٞذف ٞا ٔثبت اسالٔی  ٚوّٕٙٔ " ٝىش " ضأُ ٕٞكٞ ٝكذف ٞكا ٔٙفكی  ٚیكش
اسالٔی ٔی ٌشدد ِٟ ٚزا با چٙیٗ لؼبیش ػأی آٔذ ٜاست  ٚأا أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىشٌ ،ش چ ٝبكا لؼبیكش أكش ٚ
ٟ٘ی استِٚ ،ی ب٘ ٝعّ حذیث  ٚفم ٚ ٝلاسیخ لغؼی اسالٔی ،ضأُ ٞش دٚ ٚسیّٔ ٝطشٚػی است و ٝبشا ایٗ ٞذفٟا،
بطٛد ایٗ ساخإاٖ سا ٍ٘ ٝداضت  ٚلٛسؼ ٝداد}}
أا ٞش أش بٔ ٝؼشٚفی ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش اص یه سٔ ٛشاحّی داسد و ٝبایذ ٔشحّ ٝبٔ ٝشحّ ٝا٘داْ داد لا ب ٝیه اسصش
اخاللی لبذیُ ضٛد  ٚاٌش یىی اص ٔشاحُ دسست اخشا ٘طٛد ٕٔىٗ است ٔٙدش ب ٝفا ٚ ٝٙبی آبشٚیی ضٛد،

دس تمسین بٌذی اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش بِ السام ریل اضاسُ ای هی ًواین :
 -1للبی :وٓ لشیٗ ٔشلب ٝأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش آٖ است و ٝا٘سكاٖ دس لّكب خكٛد ٘یىٛوكاساٖ ٔ ٚؤٔٙكاٖ سا
دٚست داضا ٝباضذ ٌٟٙ ٚىاساٖ  ٚبذواساٖ سا دضٕٗ بذاسد  ٚبا ایٗ دٌ ٚش ٜٚبشخٛسد ٔافاٚت داضا ٝباضذ .
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 -2صباًی :دس لسٕت صبا٘ی اص سٚش ٞا پٙذ ٛٔ ٚػظ ،ٝحٕىت  ٚپٙذ ٘ ٚیه اسافادٔ ٜكی ضكٛد ٚ ،اٌكش أكش بكٝ
ٔؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش صبا٘ی ،اثش بخص ٘باضذ ٘ٛبت بٔ ٝشلب ٝسٔ ْٛی سسذ .
 -3عولی « :ایٗ ٔشحّ ٝداسا ٔشالبی است و ٝبایذ ٔشحّ ٝبٔ ٝشحّ ٝعی ضٛدٔ ،ماِٛ٘ ٝیسی ،لأِیم واكال ،لأسكیس
ٔذاسس ٔ ٚشاوض لشبیای ٔ ٚح افُ دیٙی ٔ ٚشوضٞا دػٛت لبّیغ دیٗ ،غشف ٔكاَ ٚ ٚلكت دس ٚیكشاٖ ٕ٘كٛدٖ ٔشاوكض
فسادٔ ،ثُ ٔسدذ ضشاس دس ػػش پیأبش  ٕٝٞاص ضاخٞ ٝا أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ػّٕی است» ،

ًمص استاد:
ًمص استاد دس اجشا ٍ تشٍیج فشٌّگ اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش
دس اباذا دس ٔٛسد ٘مص اسااد دس اخشا  ٚلشٚیح فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش بكٌ ٝضیكذ ٜا اص سكخٙاٖ ٔمكاْ
ٔؼظٓ سٞبش اضاسٔ ٜی ٕ٘ایٓ ایطاٖ ٔی فشٔایٙذ:
{{ ٔ ٕٝٞشدْ بایذ ٚظیف ٝأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا بشا خٛد لایُ باضٙذ  ٚدس ٔحكیظ وسكب ،خا٘ك ،ٝدسس،
دا٘طٍأ ٚ ٜحیظ واس  ٚص٘ذٌی با صباٖ خٛش ِ ٚحٗ ٔٙاسب ،ػُٕ خالف ٌٙٚا ٜسا ب ٝخاعی لزوش دٙٞذ  ٚسكشا٘داْ
ایٗ ٔ ٟٓدس ٔشحّ ٝػُٕ  ٚالذاْ ،لٟٙا با اخاص ٜحىٔٛت بایذ ا٘داْ ضٛد }}.

دس بشسسی هزکَس بِ فضای دسس ٍ جایگاُ استاد دس تشٍیج فشٌّگ اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اضاسُ
هی ًواین.
ٔی لٛاٖ خایٍا ٜاسااد سا دس لشٚیح فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا آ٘مذس با إٞیت بشضٕشد وك ٝدس بؼضكی
ٔٛالغ ٔی لٛا٘ذ ٕٟٔاشیٗ  ٚبیطاشیٗ لأثیش خٛد سا دس ایٗ صٔی ٝٙبش دا٘طدٛیاٖ و ٝوكٔ ٝكذیشاٖ آیٙكذ ٜخأؼكٞ ٝسكاٙذ
بٍزاسد.
٘مص اسااد سا دس لشٚیح فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا ب 4 ٝدِیُ ٔی لٛاٖ ٔ ٟٓدا٘ستٔ ،ا دس ایٗ بشسسكی
ایٗ ٛٔ 4سد سا ب ٝعٛس اخٕاَ ٔٛسد لحّیُ لشاس ٔی دٞیٓ .

ایي دالیل بِ ضشح صیش هی باضذ:
الف .اسااد ب ٝػٛٙاٖ اٍِ ٛدا٘طدٔ ٛی لٛا٘ذ با سخٙاٖ ٔ ٚطاٚسٞ ٜا خٛد دا٘طد ٛسا ٔاحٕ٘ َٛایذ،
ب .دیٗ – آئیٗ  ٚسسٔ ْٛا ایدال ٔی ٕ٘ایذ و ٝاسصضٟا دیٙی دس دا٘طٍا ٜلٛسؼ ٝداد ٜضٛد و ٝایٗ یىی اص ٚظكایم
اسالیذ ٔی باضذ و ٝاِبا ٝبایذ ب ٝاسالیذ آٔٛصش داد ٜضٛد.
ج .خایٍا ٜاسااد ایدال ٔی ٕ٘ایذ و٘ ٝاضش فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش باضذ.
چ .خایٍا ٜدا٘طدٛو ٝآٔاد ٜضىُ پزیش است ایٗ أىاٖ ٛٔ ٚلؼیت سا ب ٝاسااد ٔی دٞذ دس لشٚیح فش ًٙٞأكش بكٝ
ٔؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثابت لذْ باضذ.
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استاد بِ عٌَاى یك سشهطك:
دا٘طد ٛیه ٌشایص ٔثبت داسد  ٚاسااد سا ب ٝػٛٙاٖ یه اٍِ ٛسفااس خٛد ٔی دا٘ذ  ٚحاال ایكٗ اسكااد ٔكی لٛا٘كذ
دا٘طد ٛسا ب ٝسا ٜساست ٞذایت وٙذ ٔ ٓٞ ٚی لٛا٘ذ دا٘طد ٛسا ٌٕشا ٜوٙذ  ٚا ٚسا اص سأ ٜسامیٓ ٔٙحكشف وٙكذ ٚ ،بكا
لٛخ ٝب ٝایٙىٕٟٔ ٝاشیٗ اغُ دس أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش اغُ لأثیش است و ٝدس پی آٖ أش بٔ ٝؼشٚف ٌساشش
 ٚسیطٙٔ ٝىش سا دس ر ٗٞدا٘طد ٛب ٝیه أش ٘اخٛضا یٙذ لبذیُ وٙذ  ٚا ٚسا دس خٟت بشلشاس أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص
ٔٙىش سٛق دٞذ،
اسااد ٕٞچٙیٗ بایذ اص ایٗ ٔٛلؼیت  ٚاػإاد و ٝدا٘طد ٛب ٚ ٝداسد دس خٟت ٌساشش فش ًٙٞأش بكٔ ٝؼكشٚف ٚ
ٟ٘ی اص ٔٙىش دس بیٗ دا٘طدٛیاٖ اسافاد ٜوٙذ  ٚایٗ عیم ٔ ٟٓدس خأؼ ٝسا ب ٝبشلشاس أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىكش
سٛق دٞذ ،لا آٟ٘ا با ٘مطی و ٝدس خأؼ ٝخٛاٙٞذ داضت ،ایٗ فش ًٙٞسا دس خأؼ٘ ٝطش دٙٞذ لا خأؼ ٝا بذٙٔ ٖٚىش
داضا ٝباضیٓ .
أا اسااد بایذ ب ٝایٗ ٔ٘ ٟٓیض لٛخ ٝوٙذ و« ٝیىی اص بضسٌاشیٗ سٔٛص أٛسآٔٛصضی  ٚفشٍٙٞی ایٗ اسكت وك ٝدا٘طكدٛ
خٛد اسااد سا بپزیشد  ٝ٘ ٚصباٖ  ٚاساذالِص سا ،اٌش اساذالَ اسااد سا بپزیشد دس ٚالغ اسااد ٘مص ضبظ غٛت سا داسد،
اسااد بایذ ب ٌٝ٘ٛ ٝا ػُٕ وٙذ و ٝضاٌشد خٛد ا ٚسا بپزیشدٚ ،خٛد ا ٚسا و ٝپزیشفت لحت لأثیش اخالق  ٚسفااس اسااد
اص خّٕ ،ٝاساذالِص لشاس ٔی ٌیشد ،سا ٜسسیذٖ ب ٝایٗ ٔشلب ٝاص اسااد  ٚلذسیس  ٓٞد ٚچیض است:

ا ) اضشاف ٍ تسلط علوی  ) 2پشّیضکاسی ٍ اخالق اسالهی
چاسچَب اهَس فشٌّگی داًطگاُ ٍ هباحث هزّبی – اسالهی :
اساا٘ذاسد آ٘چ ٝدس دا٘طٍأ ٜا بایذ ا٘داْ ضٛد ،با آ٘چ ٝدس دا٘طٍاٞ ٜا بشلش سایشوطٛسٞا ا٘داْ ٔی ضٛد بایذ لا حكذ
صیاد ٔإایض باضذ ،دس ٚالغ بحث أٛس فشٍٙٞی دا٘طٍا ٜدس وطٛس ٔا ػال ٜٚبش آٖ و ٝبا سٚحیات ،خّمیات ٘ ٚیاصٞا
دا٘طدٛیاٖ ٔشلبظ است ،ب ٝعٛس ٚیژ ٜا با ٔباحث ٔزٞبی – اسالٔی ٘یض دس آٔیخا ٝاست ،بٙابشایٗ ا٘اظاس ٔی سٚد وٝ
دس دا٘طٍاٟٞا اساا٘ذاسد ٔؤِفٞ ٝایی اص خّٕ ٝلشٚیح فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش دس حىٓ یه اغُ دس ٔیاٖ
دا٘طدٛیاٖ ٔٛسد لٛخ ٝلشاس ٌیشد  ٚ ».بیطاشیٗ ا٘اظاس دس لشٚیح ٔباحث ٔزٞبی – اسالٔی اص اسكااد ٔكی سٚد  ٚایكٗ
اسااد است و ٝدس دا٘طٍا ٜبیطاشیٗ بشخٛسد سا با دا٘طدٛیاٖ داسد ٔ ٚی لٛا٘كذ ٘مكص ٕٟٔكی دس ٔؤِفكٞ ٝكایی ٔا٘ٙكذ
ٌساشش فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش داضا ٝباضذ،
ِٚی ٔطىُ بضسٌی وٚ ٝخٛد داسدٛٔ ،ضٛع پزیشش اِٚیٔ ٝكی باضكذٕٞ ،كا٘غٛس وكٔ ٝطكخع اسكت پكزیشش اِٚیكٝ
ٕٟٔاشیٗ اغُ ٔی باضذ و ٝبایذ دس ایٗ صٔی ٝٙب ٝاسالیذ ٘ح ٜٛضٙاسا٘ذٖ فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا بشا
پزیشش اِٚی ٝعی دٚسٞ ٜایی آٔٛصش داد ٜضٛد.

استاد ٍ گستشش اسصضْای اخاللی:
٘ىإٟٔ ٝی و٘ ٝمص اسااد سا دس ٌساشش أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش  ٚاسصضٟا اخاللی سا با إٞیكت ٔكی وٙكذ،
ٚظیف ٝضشػی  ٚضغّی اسااد است« ،یه اسااد بایذ بش اساس ٘یاصٞا ٚالؼی أٛس فشٍٙٞی دا٘طدٛیاٖ ب ٝوكاس خكٛد
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ادأ ٝدٞذ  ٝ٘ ٚبا ٞشچ ٝپیص آیذ ،خٛش آیذ  ٚاص سش لف ٚ ٗٙلٛٙع ،دس سفااس  ٚوشداس ٌ ٚفااس  ٚا٘ذیط ٝاسكااد ٘بایكذ
ٞیچ بخص بی لفاٚت  ٚبی خٟت  ٚبی لحشن  ٚبیٟٛدٛٔ ٜخٛد باضذ  ٚاص ٚ ٕٝٞخٛد ا ٚبایذ خكذیّت ٞ ٚذفكذاس
ٕ٘ایاٖ ٌشدد » ،اسااد ػال ٜٚبش ایٙىٚ ٝظیف ٝداسد ٔغاِب ٔشبٛط ب ٝواال دسسی سا ب ٝدا٘طدٛیاٖ یاد دٞذ بایذ ٘سكبت
بٔ ٝسائُ ٔزٞبی – اسالٔی  ٚفشٍٙٞی اص خٌّٕ ٝساشش أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٘یض بش٘أ ٝخاغكی دس وكالس
دسسی داضا ٝباضذ  ٚفمظ الىا بٛٔ ٝاسد دسسی ٘ىٙذ ،أ ٚی لٛا٘ذ ٌسكاشش أكش بكٔ ٝؼكشٚف ٟ٘ ٚكی اص ٔٙىكش سا دس
اِٛٚیت ٞا اِٚی ٝیاددٞی خٛد لشاس دٞذ ،لا ٚظیف ٝضشػی  ٚضغّی خٛد سا ادا وشد ٜباضذ  ٚدا٘طدٛیا٘ی ٔاؼٟكذ بكٝ
اسصضٟا اخاللی سا بشا خأؼ ٝآیٙذ ٜلشبیت وٙذ ،اسالیذ بایذ اسااد ٔغٟش سا یه اٍِ ٛلكشاس دٙٞكذٔ ،كثالً« ،ضكٟیذ
ٔغٟش ٘خسایٗ ٚیژٌی اش دس ٔماْ دسس دادٖ ایٗ بٛد و ٝا٘ساٖ ٚلای پا دسسص ٔی ٘طست احساس ٔكی وكشد
ایطاٖ دس حاَ ا٘داْ ٚظیف ٝدیٙی است » ،دس ایٗ لسٕت اص بشسسكی ،الصْ دا٘سكایٓ لكا ٔشاحكُ یكادٌیش اسصضكٟا
اخاللی اص خّٕ ٝأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا ب ٝدا٘طدٛیاٖ بیاٖ وٙیٓ .
هشحلِ اٍل :دا٘طدٛیاٖ پزیشش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات اخاللی ،اسصضٟا  ٚضذ اسصضٟا  ٚسفااسٞا خٛاسا ٝضذ ٜاص سٛ
اسالیذ سا دس ر ٗٞخٛد بش اساس پیأذٞا خسٕا٘ی  ٚآ٘ی آٖ سا اسصیابی ٔی وٙٙذ  ٚبایذ اسااد دس ایٗ ٔشحّ ٝیاددٞی
سا بش ٔبٙا ٘ضدیه ضذٖ ب ٝاحساس سضایت ا٘داْ دٞذ،
دس هشحلِ دٍم :دِیُ لٛخ ٝدا٘طد ٛب ٝاسااد ٔٛسد لب َٛلشاس ٌشفاٗ  ٚحفظ ٔٛلؼیت اخإكاػی اسكت ،اسكااد بایكذ
یاددٞی خٛد سا بش ٔبٙا لٛخ ٝب ٝخٕغ ٌ ٚش ٜٚلشاس دٞذ.
دس هشحلِ سَم :فشاٌیش ٔمشسات دس اػٕاق سٚح ا٘ساٖ ٚخٛد داسد و ٝحای با لغییشات بیش٘ٚی لابُ لغییش ٘یست ٚ
اص سٚح ا٘ساٖ بش ٖٚسفت ٘ذاسد ِزا اٌش اسصضی دس ٖٚر ٗٞدا٘طدٛیاٖ ٘مص بست ٕ٘ی لٛاٖ بشاحای آٖ سا لغییش داد.

حساس بَدى همطع داًطجَیی:
بیطاش افشاد دس دٚساٖ دا٘طدٛیی ضىُ ٌیش اخإاػی  ٚاخاللی خٛد سا فشا ٔی ٌیش٘ذ  ٚدس ایكٗ ٔشحّك ٝبیطكاش بكٝ
د٘باَ ٔسائُ دیٙی ٔ ٚزٞبی ٔی باضٙذ  ٚوٙدىاٞ ٚساٙذ  ٚلأثیش پزیش صیاد ٘سبت بٌ ٝفااسٞا اسااد داس٘ذ  ٚاسااد
٘یض بایذ اص ایٗ فشغت اسافاد ٜوٙذ  ٚدس حذ أىاٖ دس لشٚیح أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش لالش وٙذ لا بكا ٞكذایت
دا٘طدٛیاٖ ب ٝایٗ سٕت ،أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا دس خأؼ ٝسٚاج دٞذ  ٚبكا ایكٗ لكشٚیح یمیٙكاً ٔكشدْ سا بكا
فش ًٙٞأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش بٔ ٝؼشفت خٛاٞذ سسا٘ذ.

ٞذایت  ٚساٞىاسٞا ػّٕی (ٔشوض ٔطاٚس٘ ٚ ٜمص اسالیذ خبش)ٜ
الفّ :ذایت (سَق دادى افشاد بِ هطاٍسُ ٍ اًتخاب گضیٌِ صحیح)
افشاد بذِیُ ػذْ آضٙایی با ٔٛلؼیت ٞا ٔ ٚىاٖ ٞا وٙدىاٞ ٚساٙذ و ٝب ٝآٟ٘ا ٘ضدیه ض٘ٛذ لا با ٔاٞیت آٖ آضٙا ضك٘ٛذ
ِزا دس ایٗ حیٗ ٘مص  ٚسٛق دادٖ افشاد بٔ ٝطاٚس ٚ ٜا٘اخال ٌضی ٝٙغحیح آضىاس ّٕٛٔ ٚس ٔی ٌشدد.
ٔطاٚس با آٔٛخاٞ ٝا  ٚلدشبیات خٛد  ٚداضاٗ فٗ ٞذایت دس بش ٖٚسفت اص بحشاٖ  ٚا٘اخال ٌضی ٝٙغكحیح خایٍكاٜ
خٛد سا ٘طاٖ ٔی دٞذ.
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ب :ساّکاس علوی:
با ایداد ٔشاوض ٔطاٚس ٚ ٜیا لىٕیُ  ٚلدٟیض ٔشاوض ٔطاٚس ٜب ٝاسالیذ ٔدشل  ٚبٟشٙٔ ٜذ اص اسالیذ حٛص ٚدس بحث
أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٔی لٛاٖ ٔٙغمی – آٌاٞا٘٘ ٝسبت ب ٝضٙاسا٘ذٖ صیش ضاخٞ ٝا ٔؼكشٚف  ٚصیكش ضكاخٝ
ٔٙىش ٌاْ بسیاس ٕٟٔی سا بش داضت ِزا دس ایٗ حیٗ بایذ ب ٝلىفیه صیكش ضكاخٞ ٝكا ٔؼكشٚف  ٚصیكش ضكاخٙٔ ٝىكش
پشداخت ٞ ٚش وذاْ اص لفىیه ٞا سا ب ٝواسضٙاس ٔشبٛع ٝخٛد اسائٕٛ٘ ٝد.
ایي هشاکض تاثیش بِ سضایی دس آهَصش اساتیذ بشای یادگیشی في تشٍیج اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش خَاٌّذ داضت.

تفکیك ضاخِ ّا :
 ))1هسائل دیٌی ٍ ضشعی :کاسضٌاس علَم دیٌی
 ))2هسائل سٍاًطٌاسی :کاسضٌاس علَم سٍاًطٌاسی
 ))3هسائل اجتواعی :کاسضٌاس علَم اجتواعی
ِزا با ضٙاسا٘ذٖ ضاخٞ ٝا أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٔ ٚػادیك آٖ لٛسظ واسضٙاساٖ ٔشبٛط ٔی لٛاٖ دس بحث
ٔزوٛس دس أٛس فشٍٙٞی دس دا٘طٍاٟٞا ٌاْ ٔثبای بشداضت.

اِزیٗ آٔ ٚ ٛٙػّٕٛاِػاِحات  ٚلٛاغٛباِحك  ٚلٛاغ ٛباِػبش

