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 تبلیغ گفتمانی
 فجر دهه – یهفاطم یغیگفتمان موسم تبل یاجمال یمعرف

 تمدن ساز یهاعنوان موضوع:  انتخاب
 یسعادت نوع انسان م ینهبستر و زم ین،در نظام تکو "حق انتخاب" یریبه تعب یاو  "یاراخت": توضیح

 طلبد،یعالم ساز و کار و مدل خاص خود را م یندر ا یهر موجود و مخلوق یبرا یباشد اگر تکامل و تعال
 .یردگ ینوع انسان از دل اراده و خواست او نشأت م یبرا یو ابد یویتکامل و سعادت دن

زّت و تاج ع یآن جامعه وابسته است است اگر جامعه ا یبه اراده  یزجامعه ن یکشقاوت  یاسعادت  
باز هم   یزند،ذلّت دست و پا م یضراه را انتخاب کرد و چنانچه در حض ینچون خودش ا ،شرف بر سر نهاد

 خود  انتخاب نموده است. ... 
 (13ما بانفسهم ... )رعد یغیروا یما بقوم حت یغیرنّ اهلل ال اِ

 یاز انقالب وقت یشپ یرانگذارد. ملت ا یما م یرو یشرا پ یسنت اله یناز ا یموارد متعدد یختار مطالعه
را و انتخاب کرد راه عزت  ییراراده کرد تغ رودیبه تاراج م یشو مادّ یمعنو هاییهاحساس کرد تمام سرما

 .دیدمعاصر گر یخآمد و نقطه عطف تار یدپد یانقالب اسالم یبترت ینرا و بد
را بردارد تا  یگریگام بلند د یداز امام خود با یتأسبه  یرانچلّه پرافتخار امّت سربلند ا یکو بعد از  اکنون

گام بلند  ینباشد. ا یعظم یتوال یدساز طلوع خورش ینهزم یبا تحقق آرمان بلند تمدن بزرگ اسالم
آن  یبرسد و در پ یحصح نتخابها به اها و دوگانهاست که در صحنه تعارض یبزرگ یهامعطوف به اراده

 یبرا "یگفتمان یغتبل"روند  در ادامه یغتبل یر. تشکل فراگیرداهتمام و جد و جهد خودش را به کار بگ

دهه فجر و  انتخابات مجلس( شهادت سردار سلیمانی،  ، یهفاطم یامرو )ا یشپ یغیتبل یهاموسم
 یینکند تا با تبیم یشنهادبزرگوار پ انو مبلغ یغیتبل یهارا به گروه "تمدن ساز یهاانتخاب"گفتمان 

مطروحه در  یهاهداف عال یشبردپ یامّت و به خصوص جوانان را برا یآمادگ ،کشور و جهان یطشرا یحصح
 باال ببرد. یگام دوم  انقالب اسالم یانیهب

اقشار را  یاسیکه تحرک و جوشش س یاسالم یمجلس شورا ییازدهمین دوره مناسبت انتخاباتتقارن 

فرصتی  و در پس شهادت سردار سلیمانی و ایام فاطمیه  با ایام اهلل دهه مبارکه فجر به دنبال دارد
کنند و  یفاا یجامعه را به خوب یتهدا یلخود نقش اص یو اصول یحصح یینبا تب است تا مبلّغین انقالبی

اکثر آن به مجموعه آثار پیش رو که  باشکوه انتخابات و انتخاب صالحان را فراهم کنند. یبرگزار ینهزم
 های تبلیغی تدوین گشته، موضوعاتی همچون؛همت تعدادی از گروه

 ارزش حق انتخاب -

 هانقش دشمن شناسی در انتخاب -
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 های غلطعواقب انتخاب -

 استقامت و مقاومت در برابر وادادگی و انفعالانتخاب راه  -

 جدایی ناپذیری انتخاب از زندگی انسانی -

 توجه به آیات قرآن کریمها با های انسانبزرگترین انتخاب -

 های متنوع انتخابعرصه -

 های سیاسیانتخاب -

 نسبت انتخاب با تقوای اجتماعی -

 ها و تمایالت انسانی در نوع انتخابنقش گرایش -

 و... -

تبلیغی، درسنامه  های منبر، گفتارهای پیش رو در قالبموسم گیرد که با توجه به اقتضائاترا در بر می
 استیجی  تدوین یافته است. آموزی و برنامهدانش

 های تبلیغی و مبلّغین بزرگوار و رضایت آنها قرار بگیرد.ی گروهامیدواریم آثار پیش رو مورد استفاده
 
 
 

 وامنن علینا برضاه                                                                                                       
 آموزش و پژوهشمعاونت 

  


