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  34 شماره – تعامل يتأمل برا
  ؟ كننديت مي حمايو بار  بندي از فساد و بيچه كسان

  
  . اند خته شدهي و كمال انسانها برانگي اخالقيه نفس و تحقق ارزشهاي تزكي، برايامبران الهيهمه پ -1
 .كنند يء تالش م اشاعه فساد و فحشايز، برايد ني پلين و انسانهاي مفسدن، ستمگران،ياطيهمه ش -2
 . استي فرهنگي قانون و ارزشها، محدود بهي اجتماعي، در فضايفرد ي برجسته، آزاديدر تمام تمدنها -3
 .اند ب سقوط و اضمحالل قرار گرفتهي برجسته، با مبتال شدن به فساد و فحشاء در سراشيتمام تمدنها -4
 ي و اقتصادي، نظامياسي سيران، در تهاجم هاي ايسالم اي كه در مقابله با جمهوريز جهانياستكبار، انسان ست -5

 . ندارديزي و ارزش ستي جز تهاجم فرهنگيشكست خورده است، راه
وطن  دستان، قلم به ي ستم شاهيكتاتوريروان ديپ استكبار، ين به جا مانده از طاغوت، عوامل نفوذيمفسد -6

 .ندا نيان مفسديمفروش، عامالن و حا
 قدرت پرست بازاناستي از سي داخل نظام كه ارزشمدارند و مخالف فساد، برخياسي سيهاانيبرخالف همه جر -7

 از دن به قدرت،ي و رسيري سربازگي براد،ان طرود مردم مي و اجتماعياسي سيها در عرصه و ورشكسته، كه
 .كنند يت مين حمايمفسد

، يي با خود نما هستنديجتماعت ايت و شخصيف و فاقد مقبولي ضعي، هنري علميها كه در عرصه يئانسانها -8
 . خود دارنديگران و جبران كمبودهاي بر جلب توجه دي، سعيشكن و هنجاريرائخودآ

 همار بودي از درون ب هستند،ي و اجتماعيا ارزش خانوادگت بيف، متزلزل و كم اراده، كه فاقد تربي ضعيانسانها -9
 .باشند ي فساد ميو مبتال به فساد و حام

 همه ي و فروپاش كل جامعهيماري بوده و باعث بيناك و مسرر خطيكروبهاي مانند منهاان آيو حامن يمفدس -10
 .شوند يها م لتيها و فض يبائيزارزشها، 

 يكروبهـاين مي در مقابل اانت از حرمت و سالمت جامعهي، حفاظت و صنران و مسئواليفه مدين وظيمهمتر -11
 .كننده است زا و آلوده يماريب

 دشمنان يخون فرهنگي در دام شب،ارادهضعف ت و يماران، ناخودآگاه و در اثر سوء تربين بي از ايرخب -12
 . دارنديتي و تربيت فرهنگياز به ارشاد و هدايندر مرحله اول اند و  افتاده

ر نفس يسا ايو بوده  آنها يا عوامل نفوذي يان آنها، آگاهانه در خدمت استكبار جهانين و حامي از مفسديبرخ -13
 .طان درونندي و شيميبه

 ينيبا مفسد ي، قاطع و قانونيت ناآگاهان و برخورد جديران، ارشاد و هدايت و رسالت مدين مسئوليمهمتر -14
 . قرار دارنديران اسالمي دشمنان ايخون فرهنگيت استكبار و شبماست كه آگاهانه در خد

  
  .شنهادات شمايازمند پي و ني بر فرهنگ اسالميبتن، مي، منطقيهي است ساده، بدي تعامل مطالبيتأمل برا
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