
 (هجری قمری 1441_هجری شمسی 1399) والیت عناوین ایام دهه امامت و

 ردیف تاریخ روز مناسبت عنوان برخی از عناوین محتوایی

 تبیین فلسفه امامت .1

 تبیین فلسفه سیاسی اسالم .2

 علیه السالمتبیین فضایل امیرالمومنین  .3

 برگزاری دهه امامت و والیت یفلسفه بیان اهمیت و .4

 
 اطاعت بندگی و روز توحید

 روز عید سعید قربان

 امامت و والیت(ی دهه )آغاز

 10/5/99 جمعه
 

1 

 

 نقش والیت در استحکام ساخت درونی نظام .1

 در اقتدار نظام اسالمی علیه السالمنقش والیت امیر المومنین  .2

نظام  علیه اسالم وسیاسی  فرهنگی و یت در مقابله با تااجما  نظامی نقش وال .3

 اسالمی

 .انقالب اسالمی امتداد غدیر4

 .پیشبرد اهداف اسالمی نظام از برکت والیت5

 
 ضامن   والیت

 انقالبگام دوم 

 2 11/5/99 شنبه 

 .تبین مردم ساالری دینی1

 .تبیین عدم جدایی دین از سیاست2

 .وظایف کارگزاران نظام اسالمی3

 علیه السالممنین المؤ.مردم از دیدگاه امیر4

 

  والیت و

 ساالری دینیمردم 

 3 12/5/99 یکشنبه 

 وضرور  وحد  ملی.تبیین اهمیت 1

 محور وحد  امت اسالمی علیه السالم.امیر المومنین 2

 مذاهب اسالمی در پرتو والیت .تبیین ارزش وحد  اقوام و3

 .تبیین ضرور  وحد  جاان اسالم4

 . حمایت از ملت مظلوم فلسطین و شیعیان مظلوم یمن و بحرین5

 

 محور وحد  والیت 

 ت اسالمیامّ

 4 13/5/99 دوشنبه 

 .نقش اعتقادا  دینی ومذهبی ملت ایران در پیروزی انقالب اسالمی1

 .نقش بصیر  در والیت پذیری2

 مقابله با آن .نقش بصیر  در شناخت دشمن و3

 .نقش والیت وامامت در مقاومت اسالمی و مقابله با استکبار4
 

 

 بصیر     والیت

 دشمن ستیزی

بشر اسالمی و روز  روز حقوق

 صدور فرمان مشروطیت

 5 14/5/99 سه شنبه



 علیه السالم.ترویج زیار  غدیریه امام هادی 1

 .ترویج زیار  جامعه کبیره2

 علیه السالم.بیان سیره امام هادی 3

 علیه السالم.بیان فضایل امام هادی 4

 

  هدایت  والیت

 عز  اسالمی

 

 علیه السالموالد  امام هادی

 6 15/5/99 چاارشنبه

 
 

   در حفظ وگسترش حقیقت غدیرده.ضرور  مجا1

 .تجلیل از شادا بویژه سادا  شاید2

 .تجلیل از شادای مدافع حرم3

 .نقش ایثار و فداکاری در حفظ غدیر در طول تاریخ اسالم4

 

 ایثارو دفاع از حریم والیت

 7 16/5/99 پنج شنبه 

 مادویت .تبیین نسبت غدیر و1

 عدالت یبرپا کننده علیه السالمامام زمان  مظاروالیت و علیه السالممنین المؤ.امیر2

 غدیر ی.بیان مادویت در خطبه3

 حکومت علویمحور عدالتّ.4

 

 انتظار عدالت و  والیت

 

 روز خبرنگار

 8 11/5/99 جمعه

 .افزایش معرفت جامعه نسبت به غدیر1

 غدیری .تبیین فلسفه2

 .ترویج آداب غدیر3

 جوامع بشریفردای  .غدیر نیاز امروز و4

 

 امامت و والیت  غدیر

 

 غدیر سعید روز عید

 9 11/5/99 شنبه

 روایا  ن کریم و.تبیین والیت در قرآ1

 علیام السالمبیت بیین پیوند ناگسستنی قرآن واهل .ت2

 غدیر یعتر  در خطبه .قرآن و3

 

 

 قرآن وعتر 

 11 19/5/99 یکشنبه 

 

 

 منطبق با عناوین ابالغی بنیاد بین المللی غدیر


