
 

 

 فرازی از سخنان رهبری در باب  تبلیغات شهری 

 فشٌّگ سبصی ٍ تجلیغبت دس هسبئل هشثَط ثِ ضْش

 دس تلَیضیَى دسست کشدُ کِ یشٍی اًتظبهی ثشای تشافیک، اًیویطي ٍ کبسّبی کبستًَی ىکٌیذ کِ هثالً هالحظِ هی. ثبیذ ضوب فشٌّگ سبصی کٌیذ

دس ّویي هسبلِ ی سبخت ٍ سبص، ضوب کبسی کٌیذ . اص ایي قجیل، ضوب دس ّوِ ی صهیٌِ ّب استفبدُ کٌیذ. خیلی هَثش ثَدُ ؛ خیلی چیضّبی خَثی است

د کِ ایي کبس ضشثِ صدى ثِ کِ ایي سبخت ٍ سبصّبی اعشاف تْشاى دس چطن هشدم ٍ دس فشٌّگ عوَهی ، یک چیض هٌفی ثطَد؛ یعٌی هشدم احسبس کٌي

دس . دس کبسّب ی گًَبگَى، فشٌّگ سبصی ٍ هسبئل تجلیغبتی سا دس ًظش ثگیشیذ، چیض خیلی هْوی است اگش ثتَاًیذ. آسبیص آًْب ٍ ثِ صًذگی آًْبست

 (17/05/1384) .ّویي قضیِ ی تشافیک ٍ اهثبل آى ّن ثِ ّویي تشتیت هیتَاًیذ عول کٌیذ

 ٍ هسبئل فشٌّگی ٍ . خَضجختبًِ دس صهیٌِ هسبئل فشٌّگی ّن ضوب دس گضاسش خَد هَاسدی سا رکش کشدیذ. سبص ًیست کبس ضْشداسی فقظ سبخت

سعی کٌیذ سٍح دیبًت ٍ اخالق اسالهی سا دس فضبی ضْش تْشاى سبسی ٍ جبسی کٌیذ؛ ایي کبسی است هوکي ٍ گشُ . اجتوبعی ضْش، ثسیبس هْن است

ّشچِ اص فضبئل اخالقی فبصلِ ثگیشین، هطکالت ٍ  .اخالقی است اص هطکالت هب ًبضی اص دٍس ضذى اص فضبیلخیلی . گطبی ثسیبسی اص هطکالت است

ثبیذ خَد سا ثِ اخالق اسالهی ٍ هلکبت فبضلِ اسالهی ًضدیک کٌین ٍ ایي دس هحیظ ّبی فشٌّگی . گشُ ّبی صًذگی پیچیذُ تش ٍ ثیطتش خَاّذ ضذ

هحیغی است ثشای ایي هشدم ثیبیٌذ اص آًْب استفبدُ  -یت اداسُ ثَستبًْبی ضْشی کِ ظبّش فشٌّگی ّن ًذاسدضْشداسی کبهال اهکبًپزیش است؛ دس کیف

ًصت تبثلَّب ، تجلیغبت، سفت ٍ آهذّب، تشافیک ٍ ّوِ  -اهکبًپزیش است؛ دس فشٌّگسشاّب ٍ دس ًَع کبسّبیی کِ ضْشداسی دس تْشاى هیکٌذ -کٌٌذ

ًیت سا ایي قشاس دّیذ، ثشًبهِ . ضوب هیتَاًیذ ثب ّوِ ایي ٍسبیل، اخالق فبضلِ سا دس هشدم گستشش دّیذ. ریش استاهکبًپ –چیضّبی دیگش اص ایي قجیل 

 .)سیضی سا ثش اسبس ایي ثگزاسیذ؛ خذای هتعبل ّن کوک ٍ الْبم خَاّذ کشد تب ثتَاًیذ ساّْبی صحیح سادس ایي هَسد پیذا کٌیذ ٍ پیص ثشٍیذ

17/09/82) 

   فشٌّگ ّوِ ضْشّب ثِ ٍیژُ تْشاى ثِ عٌَاى پبیتخت جوَْسی اسالهی ایشاى ثسیبس هْن است ٍ ثبیذ ثِ ایي هسئلِ تَجِ ضَد کِ  دسهسبئل فشٌّگی

ثبیذ اسصضْبی اًقالة ٍ اسالم دس ّوِ ثخطْبی فشٌّگی سعبیت ضَد ٍ ایي کبس ًیبصهٌذ تالش، . فشٌّگ اًقالة اسالهی ٍ اسصضْبی دیٌی استهب

 (04/04/1386 ).استاًگیضُ ٍ عضم الصم 

 اضٌذفشٌّگسشاّب ضوي داضتي هحیغی هعٌَی ٍ دسس آهَص ّوشاُ ثب فشٌّگ اسالهی ٍ اًقالثی ثبیذ اص هذیشیتی هتعْذ، اًقالثی  ٍ دیٌی ثشخَسداس ة .

( 13/12/1384  ) 


