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      اجتواع ت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ باد                            
 

 اهداف طرح :

 گشاهیذاشت یاد ٍ خاطشُ آیت اهلل ّاشوی سفسٌجاًی

 ٍاکاٍی هفَْم اػتذال ٍ ػقالًیت دس هٌش سفتاسی ٍ سیاسی ایشاى
 

 : خالصه طرح

ِ  اسالت  کشالَس  سیاسالی  سجالال  تالشیي  هطالش   اص یکالی  شالوی ّا ًالام  اسالالهی  اًقالب پیشٍصی اص تؼذ  ٍ سًال   هسالای   توالام  دس ّوالَاسُ  کال

 صد صتالالاى ایشالالاى سیاسالالی رکالالاٍ  ٍ ّالالَ  ٍ تالالَدُ اسالالالهی جوْالالَسی تالالشای تالالضس  ای اسالالتَاًِ ّوالالَاسُ ایشالالاى ٍ داسد خالالا  تالالَیی

 .است تَدُ ػام ٍ خا 

ِ  دس ّاشوی اهلل آیت ِ  اگالش  .گشفالت  یشپال  دس سا اػتالذال  هسالیش  ّوالَاسُ  سیاسالی  هسالای   صهیٌال ِ  ّوالَاسُ  چال  تٌالذسٍّای  اص ّالایی  ّجوال

ِ  سیاسالی  جٌا  2 ِ  اػتالذالی  ٍ تَاضالغ  ّوالیي  ٍلالی  شالذ  هالی  اٍ ػلیال ِ  دس کال ِ  تالشای  ٍی تشًالذُ  تالش   گشفالت   پالیش  کاسّالا  ّوال  جاٍداًال

ِ  شخصی ّیچ .تَد شذًش ِ  اسالالهی  اًقالالب  تالشای  ّاشالوی  اهلل آیالت  اًالذاصُ  تال ِ اگش ٍ ًکالشد  ٍقال   سا خالَد  ػوالش  ٍ ّضیٌال  تالذخَاّاى  چال

ِ  داشالتٌذ  تال  اٍ ِ  تال ِ  کٌٌالذ  سفتالاس  ای گًَال  ٍ ًکالشد  سا کالاس  ایالي  اٍ ٍلالی  تالشداسد   دسالت  اًقالالب  اص خالَد  ّالای  حوایالت  اص ّاشالوی  کال

ِ  قالاطغ  ٍ هحکالن  پاسالخی  ایشالاى  سحلالت  اص تؼالذ  اسالالهی  اًقالالب  هؼظالن  سّثالش  تساللیت  پیام ِ  تال ِ  تالَد  کسالاًی  ّوال  خَاسالتٌذ  هالی  کال

 .دٌّذ جلَُ دیگش طَسی سا ّاشوی هسیش

 ّوالالَاسُ ٍ ًگشفالالت پالالیش دس سا تفالالشی  ٍ افالالشا  ساُ خالالَد ػوالالش دٍساى طالالَل دس گالالاُ ّالالیچ اسالالالم ٍ اًقالالالب اسصشالالوٌذ ُرخیالالش ایالالي

 .دّذ تغییش سا اٍ اػتذالی هٌش ًتَاًست خٌاساى تذخَاّی

ِ  اسالت  اػتالذالی  هالٌش  گشفالت  تالَاى  هالی  ّاشالوی  هکتة اص کِ دسسی تشیي هْن  کشالَس  سیاسالیَى  دیگالش  تالشای  الگالَیی  تَاًالذ  هالی  کال

حال کِ دس ایام استؼالیي دسگزشالت ایشالاى ّسالتین تالشآى شالذین تالا تالِ ّوالیي تْاًالِ تالِ ٍاکالاٍی هفْالَم اػتالذال ٍ ػقالًیالت دس                 .تاشذ

 اص)هللآیتتاهلل مهللسن تتوهللان یتت  هشالالی هشحالالَم آیالالت اهلل ّاشالالوی توالالشداصین ٍ ایالالي هْالالن تالالشیي دسب هکتالالة ایشالالاى سا تالالا دػالالَ  اص  

  )جاهؼِ شٌاب( تِ داًشجَیاى اسائِ دّین.سفیدکتنهللعلیهللیوٍ  (قن ػلویِ حَصُ اسالهی فلسفِ هذسساى
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