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*

مقدمه

تبلیغ لین به شع ای رساامن آشونههای لی ی ن تیکیم بر ااجام اناشر ن لنری ان اواهی
الهی جه رشم ن همای ااسانها ،یکی ان نظایف ن رسال های شهم اابیای الهی ن
نارثان آاان اس ن ای ک حونههای قلمیه ن رنحاایون به ق توان نارثتان اابیتا ،ایتن
تکلیف را بر لنش لارام .خمانام شقعا لر قرآن کریم با تمجیم ان شبلغین ،کتار آاتان
1
را ارنشم م لااسقه ن فرشوله اس « َو َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْوِل ما ْن َد َعا إ َلى الل َ َ َ َ
االحا؛
اه و ع ِاال ص ِ
ِ
ِ
ِ
کیس خوشگفقارتر ان آنکه به سوی خما لقوت ک م ن کار ایک ااجام لهم» .رهبر
شعظم ااقالب ،تبلیغ لین را نظیفه اصلی رنحاایون شیلاام تا ل ها ن ذهتنهتای
شخاطبین به سم یک همف قالی ن نالیی سوو پیما ک تم «جاشعته قلمتی ت لی تی
یع تی رنحاایت  ،انلتین نظیفتهاش تبلیتغ است  .تبلیتغ یتک نظیفته لرجتته لنم ن
شخصوص قمهای خاص ان رنحاایون ایس  ،شرایط ن لوانم ن ایانها ن تالشهتایی
احقیاج لارل .کساای که اهل این کارام ،بایم لاشن هم به کمر بزا م ن آستقینهتا را
باال ک م ن این حرک را ااجام له م» 2.برای تیثیرگذاری تبلیغ ،بایم راهبترل ش استب
آن لر هر قشر ن ش طقه ،ش اسب ن ش طب با نشان ن شکان باشم .بر این استاس ،تبلیتغ
لر ش اط ششقرک ایز ان نیژگیهای خاصی برخورلار اس که با توجته بته اهمیت

* لااشآشوخقه سطح چهار حونه قلمیه قم.

 .1فصل .33
 .2بیااات لر لیمار جمعی ان رنحاایون.13۷۴/10/2۷ ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2781

شوضوع ،برخی ان بایسقههای تبلیغ لر آن ش اط به اخقصار ذکر شیشول.

1

 .1ترویج آموزههای قرآنی و برگزاری جلسات مشترک قرآن

 .2تبیین صحیح مبانی مکتب اهلبیت

تتا ک تون ،ق تال ن
ان ابقمای شکلگیری شذهب تشیع ن شکقب اوراای اهتلبیت
لشم ی فراناای اسب به آن شکل گرفقه ن به شمت شورل بغتض ن کی ته شعااتمان ن
 .1لر قسم ان این شقاله آچاپ شمه لر شماره ششم اشریه رهتوشه ،نیژه ش تاط ششتقرک ،تابستقان
1۴00و شوارلی ان بایسقههای تبلیغ لر ش اط ششقرک بیتان شتم .لر ایتن قستم  ،بختش لنم آن ذکتر
شیشول.
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قرآن کریم ،شعجزه الهی ن کقاب شقمس همه شستلمااان است ن جایگتاه ن حرشت
خاصی لر شیان همه شذاهب اسالشی لارل .لقوت به توحیتم ن یکقاپرستقی ،لنری ان
شرک ن افاو ،لقوت به اتحال ن ااسجام اش اسالشی ن پرهیتز ان تفرقته ،بخشتی ان
آشونههای قرآن کریم اس که بایم سرلوحه نامگی فرلی ن اجقماقی شسلمااان قرار
گیرل.
با توجه به جایگاه نیژه قرآن لر جواشع اسالشی ن شستلمااان ،ضترنرت لارل شبلغتان
ش اط ششقرک لر تبلیغ خول ،قرآن را شحور تبلیغ قرار له م ن ق ای نیتژهای بته آن
لاشقه باش م .تالنت نیبای قرآن ن حف آیات اوراای آن توستط شبلغتان ن شتیعیان،
شوجب اوراای قلب ن رنح شیشول ن به آساای برخی ان شبهات شعاامان را اسب
به شیعه همچون تحریف قرآن ن قمم اقققال شیعیان به آن ن ایتز شتبهه قتمم اشکتان
حف قرآن توسط شیعیان ان بین شیرنل .برگزاری جلسات قرائ قترآن بتهنیتژه لر
ایام شاه رشضان که بهار قرآن اس  ،با حضور قاریان شیعه ن اهلس ن تالنت آیات
اوراای آن توسط رنحاایون تشیع ن تس ن ،جلوه خاصتی ان نحتمت ن همگرایتی ن
تمسک به قرآن را به امایش شیگذارل .همچ ین اهتمای قترآن بتا چتاپ جمهتوری
اسالشی ایران به شساجم ن افرال شؤثر ن شاخص ایز اثر شثبقتی خواهتم لاشت ؛ نیترا
بیشقر قرآنهای شوجول لر ش اط ششقرک ،با رسمالختطهتای ختاص لر کشتورهای
پاکسقان ،افغااسقان ن قربسقان اس  .ترنیج رسمالخط رسمی جمهوری اسالشی ایران
لر ش تتاط  ،ضتترنرت لارل .تیستتیس ن حمایت ان شؤسستتات قرآاتتی ایتتز شیتوااتتم
اثربخشی بسیاری لاشقه باشم.
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شخالفان ناقع شمه اس  .آاان همواره تالش کرلهاام به هر طریقی ،شباای این شذهب
را شخمنش ن پیرنان آن را ان بین ببرام ن شااع گسقرش آن شوام .ج ایاتی کته قلیته
ائمه بهنیژه حالثه لرلااک ن ااگوار کربال بهنجول آشم ،بر اساس همین بغضها ن
لشم یها بول .طرح تهم ها ن شبهات شقعمل توسط شعاامین بر این اساس بتول کته
اجانه امه م حقاای تشیع به حت طلبتان برستم .لر قصتر حاضتر ایتز شعااتمین ن
افراطیون بهنیژه ستلفیهتا ن نهابیت شیکوشت م ان راههتای شخقلتف ن بتا ابتزار ن
رسااههای شقعمل ن شخصوصاً ظرفی فضای شجانی ن شتاهوارهای ،ققایتم شتیعه را
شورل هجمه قرار له م ن با طرح شسائل غیرقلمی ن اتهاشتات ناهتی ،چهتره اتوراای
را خمشهلار ک م .این شبهات لر ش اط قوشی ن تلفیقی به شراتب
شکقب اهلبی
بیشقر اس ن افزنن بر شخمنش کرلن ذهتن ن فکتر اهتلست ش طقته استب بته
اقققالات شیعیان ،شمکن اس بر تعاشل آاان با برالران شیعه خول اثر ش فی بگتذارل ن
برخی ان شیعیان بوشی را ایز که ان اظر اقققالی قوی ایسق م ،لچار ترلیم لر اقققال ن
ش اسک لی ی ک م .ان این رن شبلغین بایم آشونههای لی ی ن شذهبی تشیع را به لرسقی
تبیین ک م ن با شعرفی صحیح اقققالات ن بانرهتای شتیعه ،ایمتان شترلم را تقویت
را به شخاطبان برساا م تا اثرگذار باش م؛ چ ااکه اشتام
امای م ن کالم ائمه اهلبی
َّ
1
َّ
َّ
ُ
رضا فرشوله اس «ی ِإنِالناسِلَِع ِل ُمَاِمح ِاسنِكَل ِمنهاَِلتبعَفها؛ اگتر شترلم نیبتایی
سخن شا را شیلااسق م ،ان شا تبعی شیکرلام».
همچ ین شبلغین بایم با آگاهی ان جمیمترین شبهات ن سؤاالت شطرح شمه لر ش اط
ششقرک بهنیژه شبهات شبکههای شاهوارهای ن فضای شجانی ،به آن پاسخ له تم تتا
نجمانهای بیمار ن ااسانهای با فطرت ،حقای را بپذیرام ن کورلالن ن شبههافک تان
شغرض ایز رسوا شوام.
 .2آشنایی با آداب و رسوم محلی و فرهنگ قومی و احترام به آن

شرلم ایران بهنیژه لر ش اط ششقرک ،لارای آلاب ن رسوم شحلی ن فره گ قتوشی ن
قبیلهای خاص خول هسق م ن بته آن فره تگ ن رستوم ایتز قالقته لاراتم ن احقترام
شیگذارام .یکی ان شهارتهای تبلیغ لر ش اط قوشی ن تلفیقی ،آش ایی شبلغین با ایتن
فره گ ن رسوم اس  .قرآن کریم با تعبیری جاشع ن نیبا لر توصیف پیاشبران فرشوله
 .1شحمم بن قلی صمنو ،قیون اخبار الرضا  ،ج  ،1ص .30۷

َ

َ

َ

اس « َو َما أ ْر َس ْلنا ِم ْن َر ُسول ِإِل ِب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه؛ 1پیاشبران با البیات گفقاری ن رفقاری شرلم
سخن شیگفق م» .شبلغی ی که به آلاب ن رسوم شرلم ش اط آش ا هسق م ن بته فره تگ
شرلم احقرام شیگذارام ،لر تبلیغ خول ایز شوف تر هسق م .آشت ایی برختی شبلغتین بتا
نبان ن لهجه شرلم ن سخن گفقن آاان با همان نبان ن لهجه ن یا پوشیمن لباس بوشیان
ش اط  ،شوجب ایجال اوقی ااس ،الف  ،همملی ن حس آراشش لر شیان شترلم ش طقته
شیشول تا جایی که فرل شبلغ را ان خول شیلاا م .این احساس آراشش ن خولی بولن،
احقما شوفقی لر تبلیغ را بیشقر شیک م ن آثار شثبقی بر جای شیگذارل.
 .3تالش جهت تقویت وحدت و تعامل با پیروان مذاهب

ُ
ص ُلَاِعشائر ُك ِوِاشه ُدواِجنائز ُه ِو ُِعَ ُ واِمرض ُاه ِوِأ ُّ ُ
واِح ُقَق ُه ِیإ ّن ّ
ِالر ُجل ِِمنك ِِإذاِو ِرعِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ییِ ینَِوِصدقِالحدیثِوِأ ّ یِاْلمافةِوِح ُِنِخلق َُِِمع ّ
ِالن ِاس ِِقيلِهذاِجعُ ِهریِِیي ُِ ُّهر ِفیِ
ِ ِ ِِ
ِ
ُُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
هیِّ
ّ
ُ
ذ ِلکِوِیدخلِعلی ِِمنَِالِرورِو ِِقيلِهذاِأ بِجعُ ٍرِو ِِإذاِكانِعلیِغي ِرِذ ِلکِ خهلِعل ِ
ُ
بَلؤ ُهِوِع ُار ُهِو ِِقيلِهذاِأ ُبِجعُ ٍِر؛ 2با اقتوام ختول پیواتم لاشتقه باشتیم ن بته ج تانه
شرلههایشان حاضر شویم ن بیمارانشان را قیالت ک یم ن حقووشتان را بپرلانیتم؛
نیرا هر کس ان شما که لر لی ش پارسا ن راسقگو باشتم ن اشاات

را بته صتاحبش

برگرلاام ن اخالقش با شرلم خوب باشم ،گوی م این جعفرى اس

ن این ،شایه سرنر

 .1ابراهیم .۴
 .2شحمم بن حسن حر قاشلی ،نسائل الشیعه ،ج  ،8ص .38۹
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گسقرش نامگی اجقمتاقی بتهنیژه لر قصتر حاضتر ،ضترنرتی ااکارااپتذیر است .
شل های شسلمان ن اش اسالشی ،به این تعاشل ن ارتباط بتا یکتمیگر ایتان لاراتم تتا
افزنن بر رفع ایانهای فرلی ن اجقماقی ن برآنرله کرلن حاجات نامگی رننشره ،به
حف اتحال ن ااسجام اش اسالشی ایز کمک ک تم ن لر برابتر اجااتب ن بیگااگتان،
هماا م سمی شحکم ن خللااپذیر ،ش سجم ن شسقحکم باش م.
ن ائمه همتواره بتر تعاشتل ن ارتبتاط پیترنان
آشونههای قرآای ن سیره پیاشبر
شذاهب با یکمیگر تیکیم کرلهاام .اشاشان شعصوم همیشه اصحاب ن یاران ختول را
به شرک لر امانهای جماق  ،قیالت بیماران ن حضور لر تشتییع اشتوات پیترنان
شذاهب اسالشی سفارش امولهاام؛ چ ااکه اشام صالو لر بیان استقراتژی ن احتوه
تعاشل شیعیان لر جاشعه بهنیژه لر ارتباط با اهلس به یاران خول فرشوله اس
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ن شالشاای شن اس

ن اگر بر خالف این برااشه رفقار ک م ،اکوهش ن قار آن به شتن

شیرسم که با شسخره ن اسقهزا شیگوی م الب جعفرى بهقر ان این ایس .

تعاشل ن شرانله پیرنان شذاهب با یکمیگر اقش تیثیرگذاری لر تقویت ششتقرکات
شذاهب اسالشی ،تحکیم ،تعالی ن رشم جاشعه اسالشی لارل .لر این تعاشل همچ ااکته
شیتوان به ش اسک ن اقققتالات ختاص لی تی ختول قمتل امتول ،شیتتوان یکتی ان
لسقانرلهای ااقالب اسالشی را که تیکیم بر نحمت ،ااستجام ن تشتوی بتر ناتمگی
شسالم آشیز پیرنان شذاهب لر ک ار یکمیگر با حف بر اقققتالات ن ااجتام ش استک
لی ی بر شب ای شذهب خول اس ؛ به امایش گذاش  .شایسقه است شبلغتین ش تاط
ششقرک ،شرلم را به تمانم نامگی شسالم آشیتز ترغیتب ن تشتوی ک تم ن تفرقته ن
جمایی برحذر لارام.
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خوشاخالقی و برخورد کریمانه

برخورل ش اسب ن جذاب همراه با گفقار ایکو ،ان لسقورات لی ی اس  .قترآن کتریم
لر جذب شرلم به لین را اخالو ایکو لااسقه ن فرشتوله
رشز شوفقی پیاشبر اکرم
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ًّ َ َ َ َ َ
َ َ 1
اس « َفباا َر َ
حاه ِم َن الل ِه ِلنت لُم ولو كنت فظا غلیظ الق ِلو ِلنفضوا ِمن ح ِولك؛ به برکت
ِ
رحم الهی ،لر برابر آاان ارم ن شهربان شتمی ن اگتر خشتن ن ست گم بتولی ،ان
اطراف تو پراک مه شیشمام» .همچ ین به آن همگان لسقور لاله اس که با شترلم بته
ُ
نبان خوش سخن بگوی م «ق ُولوا ِللنا ِ ُح ْسنا؛ 2با شرلم به نبان خوش سخن بگوییم».
به برقراری رنابط اخالقی ن قاطفی با شرلم ن بیتان شتیوههتای
سفارش اهلبی
تحق همزیسقی اجقماقی لر شیان شسلمااان ن حقی با پیرنان شذاهب غیر استالشی را
شیتوان تالشی ستقرگ لر راستقای نحتمت اجقمتاقی ن تقریتب شتذاهب استالشی
لااس  .سفارش به رقای اصو لی ی ن اخالقی همچون شمارا ،اختوت ،شعاشترت
ایکو با شخالفان ،حسن خل  ،چشمپوشی ان قیوب لیگران ،خیرخواهی ن اهقمام بته
اشور شسلمااان ن رفع حوایج آنها ،حمل قمل برالران لی ی بر صتح  ،ششتورت ن
اسقفاله ان آرای لیگران ن تیکیم بر صتلح ،ستالم ،شالقتات ،قیتالت ن لیگتر شظتاهر
اخالقی ن قاطفی را بایم ان شصالی بارن این شسئله لر سیره ن ست آن بزرگتواران
 .1آ قمران .15۹
 .2بقره .83

اِالنهاسِبهأمَال ُك ِ،یهال ُق ُ
« َّإف ُك ِلنِتِ ُهعَ ّ
َه ِ
ِ

 .5بیان دستاوردها و خدمات نظام جمهوری اسالمی در کشور و مناطق قومی

جمهوری اسالشی ان ابقمای تیسیس تتا ک تون ،ختمشات شایستقهای لر قرصتههتای
َ
شخقلف بهنیژه لر قرصه فره گی ن شذهبی اموله اس که بایم طب آیه شریفه « َوأما
َ
ْ
ِب ِن َْ َا ِة َر ِّب َك ف َح ِّدث» 3،این ختمشات بترای شترلم بتانگو شتول؛ اگتر چته کاستقیهتا ن
کمبولهایی ایز به قلل شقعمل بهنیژه شوااع خارجی ن کمکاریها نجول لارل که بایتم
با تالش شضاقف آنها را جبران کرل ن شوااع ن کاسقیها را برطرف امول تا کارآشمی
اظام لر همه ش اط بهنیژه ش اط تلفیقی شحسوس ن شلموستر شول.
ش ظور ان کارآشمی هر اظام ،بررسی شوفقی ها لر تحق اهماف با توجه به اشکااتات
 .1حسین بن شحممتقی اوری ،شسقمرك الوسائل ،ج  ،8ص .۴53
 .2شحمم بن قلی صمنو ،قیون أخبارالرضا  ،ج  ،2ص .35
 .3ضحی .11
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فرشوله اس
لااس ؛ چ ااکه پیاشبر اکرم
ُ
شهر؛ 1شما هرگز امیتواایم با لارایی خول همه شرلم را بهرهش تم
ِالب ِِ
َلقةِالَ ِ
ِبط ِ
جَِوحِ ِن ِ
سانیم ،پس با آاان با گشالهرنیی ن خوشرنیی تمام برخورل ک یم» .اشام رضتا ایتز
به خوشخلقی ن گفقار ایک لستقور لاله ن فرشتوله
لر بیاای شیوا ان پیاشبر اکرم
َّ
ُ َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
 ُّ
اس «قالِ ر ُسَلِاللَ ِ:رأ ُسِالعق ِلِبعدِا ِإلیم ِان ِِبالل َِِالتَ ِِإلیِالن ِاسِو ِِاص ِطناعِالخي ِهر ِِإلهیِ
ُ ِّ
فرشول پس ان ایمان به خمانام ،شهرباای کرلن با شرلم ن
كلِب ٍّرِوِی ِاجر؛ 2پیاشبر خما
ایکی کرلن به خوب ن بم آنها ،بیااگر خرلش می ن لنراامیشی اس ».
خوشخلقی ،خوشبرخورلی ،اخالو ایکو ن رفقار ن کترلار کریمااته ن ش استب لر
همه جا النم ن ضرنری اس  ،اشا ضرنرت آن لر ش اط ششقرک لن چ تمان است ؛
ن اشاشان ش اخقه شیشتوام ن
نیرا شبلغان لر جاشعه ،به ق وان جااشی ان پیاشبر
شهرت لارل .ان این رن شرلم ان شبلغتین لی تی لر
لباس رنحاای به لباس پیاشبر
همه جا ن اسب به هر شخصی ،ااقظار برخورل اخالقی ن لی ی ش اسب لارام؛ بهنیژه
لر ش اط ششقرک که پیرنان لیگر شذاهب شبلغین را بتا ظرافت ن لقت تحت اظتر
لارام ن اسب به گفقار ن کرلار آاان حساس هسق م .بر اساس تجربتههای بستیاری،
خوشاخالقی ن برخورل خوب ن پرجاذبه شبلغان شوجب تحو افرال ن جذب آاان به
شمه اس .
شکقب اوراای اهلبی
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ن شوااع اس ؛ ان ایتن رن لر بررستی کارآشتمی بایتم بته سته شاخصته «اهتماف»،
«اشکااات» ن «شوااع» توجه کرل .بر این اساس نشاای شیتوان کارآشتمی یتک اظتام را
بررسی کرل که شوااع لاخلی همچون شیراث ش فی حکوش هتای قبلتی ،گترنههتای
شخالف ن س گاامان لاخلی ،افزایش تقاضتای ختمش  ،شوااتع تولیتم ن  ...ن شوااتع
خارجی شاا م تحریمهای اققصالی ،تهمیمات سیاسی ن اظاشی ن  ...شورل توجه قترار
گیرل.
با بررسی این اهماف ن شوااع تا تحق شطلوب ن ارائه الگوی جاشعه لی ی ن استالشی
برخورلار ان حماکثر شواهب شالی ن شع وی ،فاصله نجول لارل؛ هر چ م که لر طتو
این سا ها ،گامهای اساسی ن نیرب ایی برلاشتقه شتمه است  .رهبتر شعظتم ااقتالب
شمظلهالعالی لر سفر سا  1381به اسقان سیسقان ن بلوچسقان ،خاطرهای را لر جمع
شرلم ناهمان بیان فرشول که حاکی ان توجته ن اهمیت اظتام جمهتوری استالشی بته
ش اط شحرنم اس  .ایشان فرشول
بعم ان پیرننی ااقالب ،انلین حکم شیشوریقی که اشام رضوان هّاللقلیه صتالر کرلاتم،
حکمی به این ب مه حقیر برای سفر به اسقان سیسقان ن بلوچسقان بول .شتن آشتمم ن
ش اط گوااگون این اسقان را ان ازلیک لیمم ن ااقالب نظیفه خول را لر قبتا ایتن
اسقان حس کرل .ان ج وبیترین اقاط اسقان ،ان ش طقه چابهار ن ایکشهر ن ف توج ن
اسپکه ن غیره تا ش اط شرقی این اسقان ،ش طقه سرانان ن جال ن ستربان؛ ان ش تاط
شمالی این اسقان ،ش طقه نابل ن لریاچه هاشون تا غرب این اسقان ،ش طقته بزشتان ن
للگان ن چاههاشم ن جانشوریان ن غیره خبرها گرفقم .با شرلم ایتن ش تاط اشستقم،
لاخل کپرها رفقم ن با لرلها ن راجهای اینها که لر لنران رژیم طتاغوت بتر رنی
هم ااباشقه ن شقراکم شتمه بتول ،آشت ا شتمم .ااقتالب ختول را لر قبتا سیستقان ن
بلوچستتقان شوظتتف لیتتم ن کتتار ان رننهتتای ان شتترنع شتتم .جهتتال ستانامگی ن
اجقماقات ن جمعی های شرلشی خولجوش لر ایتن ش تاط ششتغو کتار شتمام.
جوانهای اشرنن ناهمان ن چابهار امیلاا م که گذشقه این اسقان چگواته بتول .اگتر
گذشقه نحشق اک نامگی لر این اسقان تصویر شول ،شعلوم شیشول که اظام اسالشی
لر این ش طقه چه خمشات گراابهایی را ااجام لاله اس  ،اشا آن حقیققتی کته ان یتال
امیرنل ن اشیمنارم یکایک شسئوالن همیشه آن را به یال لاشقه باش م ،این اس
این اسقان چ تمین برابتر آاچته کته بته آن ختمش

شتمه ،ایانش تم ختمش

کته
است .

شحرنشی هایی که بر اثر تسلط طوالای پالشاهان جبار ن بیفکر ن بیکفای
این اسقان تحمیل شمه اس  ،بایم لر طو شمت برطرف شول.

بر شرلم

1

 .6برنامهریزی منسجم تبلیغی و همکاری با نهادهای تبلیغی

یکی ان اقاط ضعف لر تبلیغ ،اماشقن برااشه ش سجم ن ش استب بتر استاس لالههتا ن
ایانهای حقیقی ان هر ش طقه اس که ش جر به قمم ش اخ شخاطب ،ایانها ،آلاب ن
رسوم شیشول؛ لر حالی که اگر با برااشه تبلیغی همفم م همراه با ش اخ لقیت بتر
 .1بیااات لر جمع شرلم ناهمان.1381/12/02 ،
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شحرنشی لر ش اط شرنی ن قوشی ،شخقص به اسقان سیسقان ن بلوچسقان ابول؛ بلکه
همه اسقانهای شرنی که اهلس لر آن حضور لارام ن حقی اسقانهای شرکزی ایز
این شحرنشی را لاشق م ،اشا اظام اسالشی با تمام شحمنلی ها ن شتوااعی کته بترای
رشم اققصالی ن ایجال رفاه ن قمراای لر این ش اط لاش  ،نظیفته ختول لااست ن
خمشات خول را به همه ش اط توسعه لال.
با اگاهی کلی به خمشات ن اقماشات ااجام شمه بعم ان پیترننی ااقتالب استالشی تتا
ک ون ،شیتوان اهتم اقتماشات ن ختمشات را لر قالتب اقتماشات سیاستی ،فره گتی،
آشونشی ن تربیقی ،حقوقی ن قضایی ،خمشات اش یقی ،ختمشات اققصتالی ،رفتاهی ن
قمراای ن ترنیج ن گسقرش ارنشهای اسالشی ن توسعه شراکز لی ی ن  ...برشمرل که
النم اس شبلغین به تبیین آن بپرلانام ن به صورت ش اسب همراه با آشتار ن ارقتام ن
شقایسه با نضعی ساب  ،بیان ک م ن کاسقیها ،کمبولهتا ن ایانهتای اساستی را ایتز
شطالبهگری امای م.
ترنیج تفکرات ااقالب ن لفتاع ان شبتاای اظتام شقتمس جمهتوری استالشی ،تبیتین
شخصی اشام خمی ی ن شقام شعظم رهبری به ق وان رهبران جاشعته استالشی ن
پرچمماران لفاع ان کیان اش اسالشی ،حمای ان آرشانهتای شلت هتای آناله ن لر
خط شقمم شبارنه بتا استقکبار ن رژیتم صهیوایستقی ،قمرش استی ان شبتارنان قبتل ان
ااقالب ،رنش مگان ،ایثارگران ن خااوالههتای شعظتم شتهما ،برگتزاری یتالنارههتای
شهمای شیعه ن اهلس بهنیژه شهمای رنحاای ،ان اکاتی است کته شبلغتین بایتم
شماظر قرار له م.
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اساس ششاهمات شیماای ن تحلیل آشارها ن لالهها اقمام شول ،اقیجه تبلیتغ ش استب ن
شؤثر خواهم بول .لاشقن اطلس فره گی جاشع ن کاشل ن تجمیع اطالقات ش تاط لر
همه شکانها بهنیژه لر ش اط ششقرک ضرنرت لارل ن بایم اهالهای تبلیغی ن شقولیان
اشر تبلیغ با همکاری شبلغین ،اطلس فره گی را تهیه ک م.
حضور تبلیغی شسقمر لر یک ش طقه ن قمم جابتهجتایی ش طقته تبلیغتی لر صتورت
اشکان ن ابول شوااع ،ارتباط نسیع با همه گرنهها بهخصوص اخبگتان ن فره گیتان ن
گرنههای شؤثر ،ش اخ ایانهتای تبلیغتی ن اقتاط قتوت ن ضتعف فره گتی ،ارائته
گزارش لقی ان شسائل فره گی ن اجقماقی به اهالهای اقتزامک تمه ن همکتاری بتا
اهالهای تبلیغی برای تکمیل اطلس فره گی ،کمک شایاای لر اثرگذاری تبلیغ ن رفع
اقاط ضعف خواهم امول.
ارتباط با شخاطبان لر طو سا بهنیژه لر ش اسب های شلتی ن شتذهبی بته صتورت
حضوری یا ان طری تماس تلف تی ن ارستا پیاشتک لر تتمانم تبلیتغ ،شتؤثر است .
بهرهش می ان فضای شجانی ن شبکههای شجانی لر گسقرش تبلیغ با تشکیل گرنهها
ن کااا های تبلیغی ایتز ضترنرت لارل ن ضترنرت آن لر قصتر حاضتر کته بیشتقر
اطالقات شرلم ان طری فضای شجانی بهلس شیآیم ،بسیار بیشتقر است ؛ نیترا ان
طری فضای شجانی به راحقی ن با کمقرین هزی ه شیتوان شطالب لی ی را به شخاطبان
ااققا لال ن به صورت ش اسب ،به شبهات ن سؤاالت پاسخ لال ن بر اسقمرار ن تمانم
تبلیغ اثرگذار افزنل.
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