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 (الطاهریه
اص خذاًٍذ هٌبى ضبکشین کِ فشغت ّبی خَثی سا دس صًذگی هب فشاّن آٍسدُ است ٍ ّوچٌیي یکیی اص اییي   

فشغت ّبی هغتٌن ثشگضاسی ایي چٌیي جلسبت ػبلوبًِ ثشای فشّیختگیبى جبهؼیِا اًذیطیوٌذاىا داًطینَیبى ػضییضا      

 . کِ ٍاسكِ ایي خیش ٍ فیؽ ضذُ اًذ ؾوي تطکش ٍ قذسداًی. اسبتیذ گشام ٍ حؿبس فشّیختِ حبؾش

 

 امر ب  منريف ي وههلل از مىکر : مًضًع بًث

ػلی سغن ّوِ هجبحث داهٌِ داسی کِ دس قَل تحقیقبتی ثؼذ اص جؼل ایي ٍاجت الْی غَست گشفتِ استا 

ًْی اص هٌکش تَجِ ثِ سٍایبت ٍ ًگبُ ضشیؼت هقذس ثِ اهش ثِ هؼشٍف . ّوچٌبى صٍایبی ًبگفتِ ٍ ًبپیوَدُ صیبدی داسد

ثب آًچِ کِ هؼوَالً دس ارّبى ًخجگبى ٍ حتی هشدم ػبهی اص اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْیی اص هٌکیش ٍجیَد داسد فبغیلِ قبثیل      

 : هی فشهبیذ( سُ)تَجْی داسد ثِ تؼجیش ػالهِ هكْشی 

ْیی اص  آًچِ سا کِ هب اص اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هی داًینا ثب آًچِ کِ دس اسالم ثِ اهش ثیِ هؼیشٍف ٍ ً  

تلقی ػوَهی هشدم هبا ٍ اًسبى ّب ثیش اهیش ثیِ هؼیشٍف ٍ ًْیی اص هٌکیش ٍ       . هٌکش تؼجیش ضذُ فبغلِ ثسیبس صیبدی داسد

اّویت آى دس تفکش دیٌی ٍ ثلکِ دس ػشغِ ّبی اجتوبػیا ػوذتبً ثِ دخبلت یب ثِ تؼجیشی ػشغِ ّبی ضخػی افیشاد  

 . ثش هی گشدد

 . تزکش دادى ثِ افشاد ثشای حفظ سفتبسّبی خَدضبى دس ػشغِ ّبی فشدی: اهش ثِ هؼشٍف یؼٌی

. اص ّویي جْت است کِ ثشادس ػضیض جٌبة آقبی ساػی دس سخٌشاًی قجل ثِ ثخطی اص آى اضبسُ ٍ تزکش دادًذ

ّیبى اص هٌکش سا ًذاسدا ٍ اگشچِ ًظش ایي ثضسگَاس قكؼبً ایي ًجَد کِا حشین خػَغی اجبصُ حؿَس آهشاى ثش هؼشٍف ًب

ایطبى فشؾطبى ایي ًجَد کِ ثب کطیذى یک دایشُ دس سفتبسّب ٍ حشین خػَغی ػشغِ سا ثش حؿیَس ًػییحت گًَیِ    

آهشاى ثش هؼشٍف ٍ ًبّیبى اص هٌکش دس حشین خػَغی افشاد کَتبُ کٌذا ایي کِ دس ضشیؼت هقذس هب حتی اگش افیشاد  

گشفتبس اضتجبُ ًِ ثِ هؼٌبی اضتجبُ کِ گٌبّی هی ضًَذا هثالً ًوبصی سا دس خػَغی تشیي سفتبسّبی ضخػی خَدضبىا 

هثالً گٌبّی سا هشتکت هی ضًَذا اگش آهش ثِ هؼشٍف ٍ ًبّی اص هٌکش اص آًْب هكلغ ضَد حق داسد ثلکیِ  . قؿب هی کٌٌذ

ُ ساست ّیذایت  تکلیف داسد ٍلَ حشین خػَغی اٍستا اٍ سا ثب سػبیت هشاتت اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثِ سا

ٍ اسبسبً اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس ًَسدیذى ّش حشین خػَغی است کِ ثتَاى دس آى حیشین خػَغیی   . کٌذ

ٍ الجتیِ تلقیی کیِ    . ّش حشین کِ دس آى خذا هؼػیت ثطَدا اهش ثِ هؼیشٍف آًنیب حؿیَس داسد   . خذا سا هؼػیت کشد

ایي کِ هي ثیِ  . جت ثِ اهش ثِ هؼشٍف حشین خػَغی استثٌبثش ایي ػوذُ تلقی هب ًس.  فشهَدًذا تلقی دسستی است

فالى ػشغِ غیش ضشػی سا قی ًکيا الجتِ ایي دسست اسیت کیِ اهیش ثیِ     . گٌبُ ًکي. ًوبصت سا ثخَاى: دیگشی ثگَین
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اهب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثِ تؼجیش دیگش ثب تَجِ ثِ آًچِ دس سٍایبت هیب آهیذُ کیبسی    . هؼشٍف ضبهل آًْبست

 . اتش اص ایٌْبستخیلی فش

 « ما اعمالٌ البّر کاها» :فشهَد( ع)کالم اهیش هؤهٌبى ػلی 

 تأکیذ هی کٌٌذ ّش چیضی کِ خییش اسیتا فیش    . چِ خػَغیا چِ ػوَهیا چِ فشدیا چِ اجتوبػیا کُلُْب

یي ثحث ضوب گوبى ًکٌیذ آى ٍاجت ثضسگ کِ جْبد فی سجیل اهلل ثبضذا اص ا. ًوی کٌذ کنبا حتی جْبد فی سجیل اهلل 

 . خبسج است

 «هباػوبل الجّش ػٌِذاالَهشِ ثِبلوَؼشٍف ٍَالٌْی ػَيِ الوٌکش اال کٌفثةٍ فی ثحشٍ لُنی »

آیب ًگبُ هب ثِ اهش ثِ هؼشٍف ًسجت ثِ ّوِ خَثی ّب اػن . هثل یک قكشُ آة دس هقبثل دسیبی ثی کشاى است

لقی سا ًسجت ثِ اهش ثِ هؼشٍف داسین؟ اهش ثِ اص هستحت ٍ ٍاجت ٍ ّوِ خیشات ػبلوی ایي هقذس است ؟ یؼٌی ایي ت

دس ًظبم اسالهی ٍ ًظبم ثطشی آًگبُ کِ اسالم پیبدُ . هؼشٍف استشاتژی اجتوبػی استا قجل اص آًکِ ساّجشد فشدی ثبضذ

هی ضَدا جبداسد کِ ّوِ ػشغِ ّب کِ ػوذتبً ػشغِ ّبی ػوَهی ٍ اجتوبػی استا تحت ٍالیت الْی تَسف اهش ثِ 

چِ اص ػشغِ ّبی داخلی ثِ ػٌَاى یک ًظبما چِ اص ػشغِ ّبی ثیي الولل ثِ . اص هٌکش غَست ثگیشد هؼشٍف ٍ ًْی

اهش ثِ هؼیشٍف ییک ًیَع حیق ٍ ثلکیِ ییک تکلییفا        . ػٌَاى یک ًظبهی کِ هی خَاّذ ثب جْبى تؼبهل داضتِ ثبضذ

َ . کِ ّوِ ثش آى هکلف ّستٌذ. هسئَلیت پزیشی اجتوبػیا دس اسالم است اًیذ ثگَییذ اییي هطیکل     ّیچ کس ًویی ت

ّیچ کس حق ًذاسدا خَدش سا ًسجت ثِ دیگشاى ٍ دیگشاى ًسجت ثِ جبهؼِ ٍ خَدش سا هٌحػیش ٍ ایضٍلیِ   . تَست

دس تفکش دیٌی ّوِ هسئَلٌذا یؼٌی چِ؟ یؼٌی ایي کِ ثبیذ دیگشاى سا ثِ خیش فشا خَاًیذ ٍ اص هفبسیذ   . ثکٌذا ّیچ کس

ثیبًبت فقْبی ًظبم هب داسای ضشایكی گفتِ ضذُ استا هي ایي ضشایف سا اهش ثِ هؼشٍف اگشچِ دس کلوبت ٍ . دٍس کشد

 . ثبص هی کٌن تب ثِ فْن ثیطتش اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ایي دٍ فشیؿِ هْن الْی کوک کٌذ

کیِ  . تَجِ هی ضَد اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش یک حق ٍ یک تکلیف ًسجت ثِ دیگشی یب دیگشاى است

ثب ضشایكی کِ داسد ٍ دیگیشاى ّین هَنفٌیذ ضیشػبً آى سا     . اجت استا دیگشاى سا اهش ٍ ًْی کٌذاًسبى ثش اسبس آى ٍ

 . ایي چیضی جض ّوبى ٍالیت فشدی ثش فشد دیگش ًیست. اقبػت کٌٌذ

 «کٌُتُنِ خَیِشَ أُهَةٍ أُخْشِجَتِ لِلٌَبسِ تَأْهُشٍُىَ ثِبلْوَؼِشٍُفِ ٍَتٌَََِْْىَ ػَيِ الْوٌُکَشِ  » 

الجتیِ آییبت ٍ   . کٌیذ ایي جب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب لفظ ٍالیت ّن قشیي گطتِ اسیت  هالحظِ هی

 : اٍلیي ضشقی کِ فشهَدًذ. سٍایبت دس ایي صهیٌِ فشاٍاى است

هؼشٍف یؼٌی فؼل . اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هستلضم ایي است کِ اًسبى آگبّی ثِ هؼشٍف داضتِ ثبضذ

کسبًی کِ ثِ غذ هؼشٍف ٍ هٌکش آگبّی داضتِ ثبضٌذا ٍنیفِ پیذا هی کٌٌذ کِ ًسجت ثِ غیذ ػشغیِ اهیش ثیِ     . خَة

خیش قجقِ ثٌذی هیی ضیَد دس ییک ّیشم     ثش ایي اسبس جبهؼِ ثش اسبس آگبّی اص کبس . هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثکٌٌذ

 . ٍالیی

کنب اهش ثِ هؼشٍف ٍاجت هی ضَد؟ آًگبُ کِ اًسبى دیگشی ثیبثذ ٍ ثفْوذ کیِ اٍ تخلفیی کیشدُ    : ضشـ دٍم

آگبّی اص هخبقت اص حیث تخلف اگش ثفْوین دیگشی تخلف ضشػی کشدا آى ٍقت ثش هب ٍاجت هی ضَد کِ اٍ . است

چَى اگش هي هؼشٍف سا ضٌبختن تخلف اص آى سا هتَجِ . هتأخش اص آى ضشـ استقجیؼی است ایي ضشـ . سا اهش کٌین
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اگش هؼشٍف ّب فشدی ّستٌذ ٍ اجتوبػیا هٌکشات ّن فشدی ٍ . ثبیذ جبهؼِ سا ثطٌبسن. خَاّن ضذ ٍ ایي کبفی ًیست

ٍقیبت  ثٌبثشایي گیبّی ا . اجتوبػی ّستٌذا ضٌبخت تخلف ّن دس هخبقت هوکي است فشد ثبضذا هوکي است جبهؼِ

ّویِ هبّیب   . فؿب ٍ جَ حبکن هؼشٍف اسیت . هوکي است هب ًتَاًین یقِ فشدی سا ثگیشینا جبهؼِ فؿبیص هٌکش است

صیبد دیذین جبّبیی کِ کوک هی کٌذ هبّب سا دس دیي داسی یب آسیت هی صًذ ثِ دییي داسی هیبا فؿیبّبی اجتویبػی     

. س ًظبم ّب کِ ػیبهلی ثیشای گسیتشش هفبسیذ اسیت     جبهؼِ هبىا سیبستْبی غلفا ثشًبهِ ّبا ثشًبهِ ّبی غلفا سبختب

آى . ّش گبُ تخلفا تخلف فقف ایي ًیست کِ فشدی دس حشین خػَغی خَدش کبسی ثکٌذ. هخبقت هب خَاّذ ثَد

. هسئَلا ٍصیشا سئیسا اگش سبختبسی دسست کٌذ کِ آى سبختبس ػبهل گستشش هفبسذ ثبضذا ثبیذ ًْیی اص هٌکیش کیشد   

 . اگش فؿبی اجتوبػی چٌیي ثطَد. ثشًبهِ سیضی ثطَد اگش. اگش سیبست گزاسی ثطَد

 . ضٌبخت هخبقت اص حیث تخلف: دٍم 

فیشؼ  . سٍضي است کِ هیضاى ضٌبخت هخبقت ٍ جبهؼِ ضٌبسی افشد دس حیكِ اقتذاس آهش دخبلت هی کٌذ 

سیذ اص حییث   ٍثشخیی اص افیشاد سا ثطٌب  . کٌیذ فشدی ّوِ هؼشٍف ٍ هٌکشات سا هی ضٌبسذا اهب جبهؼِ خَد سا ًطٌبسذ

ػبلویبًی کیِ جبهؼیِ    . اقالع ًذاسد دس ساثكِ ثب جبیی دیگش. قجیؼتبً حیكِ ٍالیت اٍ فقف ّوبى افشاد خَاّذ ضذ. سفتبس

ضٌبس ًیستٌذا ػبلوبًی کِ افشاد دیگش سا ًوی ضٌبسٌذ ٍ ثب دیگشاى استجبـ سٍضٌی ًذاسًذ ٍ اص سفتبس آًْب آگبّی ًذاسًذ 

دس ایي ّشم ٍالیی جبهؼِا ّن آگبّی ثِ هؼشٍف ٍ هٌکش ٍ ّن ضٌبخت جبهؼیِ  . تٍالیتطبى ٍحق آهشیتطبى پبییي اس

 . ّوچٌبى دخبلت خَاّذ کشد

. اگش چِ آى سا ثِ سِ ضیَُ تقسیین کیشدُ اًیذ   . اهش ثِ هؼشٍف هشاحل ٍ ضیَُ ّبی هختلفی داسد: ضشـ سَم

سِ سٍش ثشای اهیش ثیِ هؼیشٍف ٍجیَد     اهب ایي ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ . کِ هشحلِ لسبىا قلت ٍ فؼل: اگشچِ گفتِ اًذ

ثْتشیي ٍ هؤثشتشیي »: فشهَدًذ( سُ)کِ اهبم . گبُ اًسبى ثب سفتبسّبیی اغالح هی کٌذ: هؼٌبی ایي حشف ایي است. داسد

 «. ٍ ضشیفتشیي اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکشا ػول ثِ هؼشٍف ٍ تشک هٌکش است

هبل دیگیشاى کیِ اییي ثیذٍى ارى حیبکن ٍ حکین       ٍ اًسبى دس جبى ٍ . ّن کِ هشحلِ ثؼذ است: هشحلِ سَم

ثٌبثشایي اگش کسی حتی جبهؼِ سا ثطٌبسذ اهیب  . هنتْذ ػبلن اهکبًص ًیستا ٍ ایي اهشی است کِ ّوِ اجتوبع ٍاسدًذ

کسبًی کِ دس ًظبم دیٌی اهش ثِ . ایي آدم ثبص ّن ٍالیتص تقلیل پیذا هی کٌذ. ضیَُ ثشخَسد ثب جبهؼِ ٍ افشاد سا ًطٌبسذ

ٍ ًْی اص هٌکش سا ثشای خَدضبى تکلیف هی داًٌذا ثش ایي اسبس احشاص ضشایف اقتذاس ٍ ٍالیت ٍ حق ػبهلیت هؼشٍف 

 هخیبقجیي ٍ جبهؼیِ ضیبى سا   : دٍ. هؼیشٍف ٍ هٌکیش سا هیی ضٌبسیٌذ    : آًْبیی ّستٌذ کِ ییک . ثش دیگشاى پیذا هی کٌذ

  .ضیَُ ّب سا ّن ثلذًذ: سِ. یب ثِ هقذاسی کِ هی ضٌبسٌذ. هی ضٌبسٌذ 

ضٌبخت ًقبـ ؾؼف . ضٌبخت ًقبـ ؾؼف ٍ قَت ّن الصم است. ضٌبخت ضیَُ کبفی ًیست: ضشـ چْبسم

دس ػشغِ خػَغی ضوب ًسجت ثِ چِ فشدی ثبیذ ثب ًشهی سخي ثگَییذ ؟ ًسجت ثیِ  . ٍ قَت هخبقت ّن الصم است

یذ؟ ًسجت ثِ چِ فیشدی  چِ فشدی ثبیذ ثب تٌذی سخي ثگَییذ؟ ًسجت ثِ چِ فشدی ثبیذ اسبسبً سخي ًگَییذا ػول کٌ

اگش اًسبى هخبقیت سا  . ثبیذ ثب دادى ّذیِ دسستص کٌیذ؟ ایي ثِ سٍحیّبت ٍ ًقبـ ؾؼف ٍ قَت ضخع ثش هی گشدد

ثسیبسی اص سَال ّبی هیب اییي اسیت کیِ چیِ      . ایي ثبس اص ثؼذ قَت ٍ ؾؼف ًطٌبسذا سٍش دسستی اتخبر ًوی کٌذ

کِ چگًَیِ دٍسیتن کیِ ًویبص ًویی      : ب ایي سَال سا هی کٌٌذجَسی دیگشی سا دسست کٌن؟ ّوِ داًطنَیبى هتؼْذ ه

خَاًذ سا اغالح کٌن؟ چِ جَسی خَاّشی سا کِ حنبثص دسست ًیست سا هي دسست کٌن؟ ایي چِ جَسی ؟ سَال 
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ّش کِ ثیطتش ثلذ اسیت حیكیِ اقتیذاس آى    . کسبًی کِ دس ػشغِ هی آیٌذ ثبیذ ایي ضیَُ ّب سا ثلذ ثبضٌذ. اص ضیَُ است

 : فشهَدًذ( هٌطَس سٍحبًیت)اهبم دس  .ثبالتشاست

یک هنتْذ ًیِ  . اهشٍص جبهؼِ هب ٍ هنتْذیي هب ًوی پزیشًذکِ ثگَییذ دس هسبئل اجتوبػی دخبلتی ًوی کٌین

ًحَُ . ثبیذ ػالٍُ ثش داًستي هؼشٍف ٍ هٌکشا ثبیذ سیبست ّبی سیبست هذاساى سا ثطٌبسذ: یک سّجشا اهبم هی فشهبیذ

ًیِ فقیف اییيا    . قذست هذیشیت اجتویبػی ّین داضیتِ ثبضیذ    . حتی سیبسیَى سا ثبیذ ثطٌبسذ .هقبثلِ ثب آى سا ثطٌبسذ

حتی یک هنتْذ ثبیذ ػالٍُ ثش هذیشیت یک جبهؼِ اسالهی ثتَاًذ یک جبهؼِ غیش دیٌی : هی فشهبیٌذ( سُ)حؿشت اهبم

داسد آسام آسام ثیِ ییک   ػشغِ ًگبُ ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْیی اص هٌکیش   . سا ّن هذیشیت کٌذا ثشاسبس هؼشٍف ٍ هٌکش

 . استشاتژی ساّجشدی ٍ یک ساّجشد تجذیل هی ضَد

ایي ثِ هؼٌبی پزیشش ٍ ًقیص  . اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس جبیی کِ اثش ًذاسد الصم ًیست: ضشـ پٌنن

کِ دس ػشغِ ّبی اجتویبػی ثیِ هؼٌیبی هقجَلییتا دس ػشغیِ      . هشدم دس پزیشش اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است

جبهؼِ ای کِ دس آى هشدم هؼشٍف سا ًوی پزیشًذ ٍ اص آهشاى ثِ هؼشٍف اقبػت . سفیا سیبست ّن هكشح هی ضَدفل

اگش هؼػَم ّن ثشآًْب . ًوی کٌٌذ ٍ ًبّیبى اص هٌکش کالهطبى ثش سٌگ ثخَسدا آى جبهؼِ ػلیل ٍ خبًِ ًطیي خَاّذ ثَد

 : لزا حؿشت فشهَد. حکَهت کٌذ خبًِ ًطیي خَاّذ ثَد

 «ر لمه الیطاعال ام» 
 . کسی کِ اقبػت ًطَد اهشی ًذاسد

ًقص اهیش ثیِ هؼیشٍف ٍ ًْیی اص هٌکیش دس      . فشقی ًذاسد ثب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکشی کِ ًوی ضًٌَذ 

 . ػشغِ فشدی پزیشش فشدا ٍ دس ػشغِ اجتوبػی پزیشش اجتوبػی یب هقجَلیت اجتوبػی است

 تذثیش : ضشـ ضطن

اگش یک آهش ثِ هؼشٍف ثذاًذ چٌبى چِ االى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌذ دس اٍ اثش ًذاسدا اهب ّویي اهش  

دس هسبئل فشدی پذس گبُ ثِ فشصًذش ًکتیِ  . اٍ سبلْب ثؼذ دس اٍ اثش هی گزاسدا ثبیذ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌذ

هیبدس  . اّذ هبًذ ٍقتی ًیبصش داضتیا اص آى استفبدُ خَاّی کشدتَ االى ًوی فْوی ایي ساا ٍلی یبدت خَ: سا هی گَیذ

دس هسبئل فشدی کسبًی کِ ًوی تَاًٌذ پطت اٍاهش ٍ ًَاّی خَد سا ثخَاًٌذ ٍ سفتبسّیبی  . ّن ّوچٌیي کبسی هی کٌذ

سا  تذثیش یؼٌی کسی کیِ هیی تَاًیذ پطیت سفتبسّیب     . خَد سا ثخَاًٌذا ًوی تَاًٌذ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌٌذ

دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی . آدم ّبی ثب تذثیش یؼٌی کسبًی کِ هی تَاًٌذ ػَاقت اهَس ٍ سفتبس سا ضٌبسبیی کٌٌذ. ثطٌبسذ

اص هٌکش دس ػشغِ اجتوبػی گبُ ضوب هی ثیٌیذ یک سّجش ٍ جلَداسا یک سٍحبًی هسئَل کِ آهش ثِ هؼشٍف ٍ ًبّی اص 

هي ایي سا ثیِ  : هی فشهَد. ضوب ایي هكلت سا کن اص اهبم ًذیذیذ. هی کٌذهٌکش هذثّش هی آیذ ثشای آیٌذُ االى اهش ٍ ًْی 

 آًگبُ کِ ػول ًکشدین ثؼذّب هی فْوییذین ّویبى کیبس سا ثبییذ    . ضوب هی گَین ػول کٌیذ ٍاال ثؼذاً پطیوبى هی ضَیذ

دس . آیٌیذ سیشثبصاى هیي آى هَقیغ هیی     . اهشٍص اگش هي ایي حشف سا هی صًن ثشای ّنذُ سبل دیگش است. هی کشدین 

چشا کیِ  . ػشغِ هسبئل اجتوبػی تذثیش یکی اص هْوبت خػَغیبت ضخع است ثشای اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش

دس ثسیبسی اص هَاسد ّست کِ هب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سا ثب تذثیش کطف هی کٌین ٍ ثبیذ اهش کٌیین دس حیبلی   



 (اصفهبن)واحد خىراسگبن یشهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالم شیمجمىعه مقبالت همب           

 

 

تکلیف . االى اثش ًذاسد: افشادی کِ تذثیش ًذاضتِ ثبضٌذ هی گَیٌذکِ جبهؼِ یب فشد هوکي است االى هتأثش اص آى ًطَد ٍ 

 .ٍ حیكِ ػبهلیتا اقتذاس ٍ ٍالیت کن ٍ کوتش خَاّذ ضذ. ّن ًذاسد

 . تطخیع اّن اص هْن است: ضشـ ثؼذی

 اگش کسی دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هنجَس ضَد خَدش گٌبُ هشتکت ضَد جبیض است؟ 

جَس ضَین ثِ حشین خػَغی کسی تنبٍص کٌینا یب ایٌکِ فشدی خذای ًبکشدُ اگش ثشای حفظ جبى کسی هن

دس حَؼ آة دس حبل خفِ ضذى است ٍسٍد ثِ حشین خػَغی افشاد ّن جبیض ًیستا ضشػبً ثِ خبًِ ّبیطبى ًویی  

 اگش آى گٌبّی کِ فشد هشتکت هی ضَد اّوییتص دس ًظیش ضیشع اص آى   : ّوِ فقْب هی گَیٌذ. ثلِ ًوی ضَد. تَاى سفت

 لزا آًچِ کِ ثِ جبى هیشدم ٍ حیثییت هیشدم ثیش    . چیضی کِ تَ داسی ػول هی کٌی ثیطتش استا ثبیذ آى سا اًنبم دّی

ًِ ًیِ  . ٍ ثِ تؼجیش اهبم اگش ثِ حفظ ًظبم ثشهی گشدد. هی گشددا یب ثِ خَد َّیّت دیي ٍ اسالم ٍ جبهؼِ ثش هی گشدد 

ٍ اگش دس قجبل ایي هكلت جیبًی ّین فیذا    . ثبیذ آى سا اًنبم دادًوی تَاى تشک اص اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کشدا 

جیبى خیَدشا جیبى فشصًیذاى     ( ع)آقیب اهیبم حسییي    . لزا ثشای حفظ ًظبما اًسبى جبًص سا فذا هی کٌذ. ضَدا ثطَد

اهیش ثیِ   . خَدشا خَاّش خَدش سا ثِ اسبست ثشدًذا ثشای چِ؟ چَى هی داًست اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْیی اص هٌکیش سا  

( ع)آقب هیَالی هیب اهیبم حسییي     . ًْی اص هٌکش یک حشکت سیبسی ٍ یک ساّجشد تطکیل حکَهت ّبست هؼشٍف ٍ

تجلَس ػشغِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است ٍ یب ًوبیص اقتذاس ٍ ػبهلیت دس جبهؼِ ثِ هٌظَس ثش پبیِ ًظبم دیٌیی  

 : لزا هی گَیذ. است

 «اِوهلل اری  اَن آمر بالمنريف »
حبل آًکِ ضوب ًگبُ هی کٌیذ دس ػشغِ کشثال تػبدفبً آقب اهش ٍ ًْی . ٌن اهش ثِ هؼشٍفهي فقف یک کبس هی ک

ثیب ػویل   . سَال کشد ییب تَغییف کیشد   . ثب تَجِ ثِ هتَىا ّیچ ٍقت ًگفت ایي کبس سا ثکٌیذ یب ًکٌیذ. ثِ کسی ًکشد

ضذ دس ػشغِ اهیش ثیِ   . دٍلَ جبى خَدش کِ اهبم هؼػَم است سا فذا کش. خَدش اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کشد

دس ػشغِ فیشد ٍ   اهللة کلوایي هی ضَد استشاتژی ثش پبیی . ضشـ است کِ ثبیذ سػبیت ضَد 8هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش 

 : فشهَدًذ( سُ)یؼٌی ًظبم حکَهت اسالهی حؿشت اهبم. جبهؼِ

یي آٍسدین اییي  ٍ ضبُ سا اص قذست پبی. چَى اهش ثِ هؼشٍف ًْی اص هٌکش ثش هب ٍاجت استا اًقالة کشدین»

 «. ًگبُ ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش یؼٌی اًقالة

آى ّین ثیِ قیَس    . آًچِ دس جبهؼِ هب فشاهَش ضذُ استا اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکشّبی فیشدی اسیت   

ایي ّوِ هسئَلیي هب اییي ّویِ سیشثبصاى دفیبع اص اییي اًقیالةا جبًطیبىا صحوتطیبىا         . خبظا افشاد اًنبم هی دٌّذ

اغیالً تطیکیل ًظیبم    . ى ساا هبلطبى ساا فشصًذاًطبى سا خشج هی کٌٌذا ایي اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش استآثشٍیطب

 . دیٌی یؼٌی ثشپبیی سبختبس ٍ دستگبّی ثشای اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است

ػیبدی  ضیوب ثیشٍ ییک سیبسیت اقت    . ًوی ضَد اهش ٍ ًْی کشد کِ آقب ایي کبس سا ثکي یب آقب ایي کبس سا ًکي

ضوب اگیش ثیب سیبسیتْبی    . ضوب ضغل دس جبهؼِ اینبد کي ٍ جلَی ّضاساى دصدی ٍ هفبسذ سا ثگیش. دسست تذٍیي کي

سبل ٍ هیبًگیي سي سا پبییي آٍسدی چقذس هفبسذ  72سبل سسبًذی ٍ یب 72ثِ  72ساّجشدی دسست سي اصدٍاج سا اص 

بست یب ثشًبهِ ای ٍ یب ثِ ّش حبل تػویوبتی ػشغیِ  سا دس جبهؼِا جلَیص سا هی گیشی؟ ٍ اگش ضوب ثب اینبد یک سی

سبل کِ هتأسفبًِ ایي اٍاخش صییبدتش ّین ضیذُ     72سبل ثِ  72سا ثش اصدٍاج تٌگ کشدی ثِ قَسی کِ سي اصدٍاج اص 
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اًَاع اهش ثِ هؼشٍف یؼٌیی ثییب   . سبل گزضتِ خَة ایي هفبسذ جبهؼِ سا صیبد خَاّذ کشد 51-52هثالً دس قی . است

اگش کسی کٌبس گٌذاثی ثبضذ کیِ دس آى  : هی گفت. کسی هثبل خَثی صد. سا اًنبم ثذُ کِ هفبسذ کن ضَد ثشٍ آى کبسی

اگش ثب یک پطِ کص دستی دائن ثبیذ پطِ ّبی جذیذ سا ثکطی اهب اگش گٌذاة سا خطک . هشداة دائوبً پطِ تَلیذ ضَد

آقب چطوت سا . ا خبًن حنبثت سا سػبیت کياهش ثِ هؼشٍف سا دیذى ثشای ایٌکِ. کشدی دیگش پطِ ای تَلیذ ًوی ضَد

آقب دسٍؽ ًگَکِ الجتِ ایٌْب ّن اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است ٍلی هٌحػش دیذى آى ثِ هؼٌیبی کطیتي   . حفظ کي

 ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییي 

ثٌبثشایي اهش ثِ هؼیشٍف ٍ ًْیی اص هٌکیش ساّجیشد صهیٌیِ      . ّبیست کِ دس صًذگی اجتوبػی افشاد ٍ فشد ٍجَد داسد پطِ

آهبدُ سبصی جبهؼِ اص سبختبسّب اص ثشًبهِ ّب اص سیبست ّب ثشای صهیٌِ سیبصی آى کسیی   . سبصی نَْس حؿشت است

 . ؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هی کٌذیؼٌی اهش ثِ ه. است کِ ثیبیذا آى ّن تػبدفبً ّویي کبس سا هی کٌذ

 : اغَلی ثش اهش ثِ هؼشٍف حبکن است ٍ جوغ ثٌذی چٌذ اغل کَتبُ

ثش اسبس آهَصُ ّبی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اهشیت ٍ حق ػبهلییت ٍ هقبهیبتی کیِ حتیی     : اغل اٍل

( 3ش ضیٌبخت جبهؼیِا   هجتٌیی ثی  (7هجتٌی ثش آگیبّیا  ( 5: یؼٌی. ػبهلیت داسًذ دس ًظبم دیٌی هجتٌی ثش ضشایكص است

هشتجِ ثٌذی ًظبم ا حبکوییت ٍ ٍالییت دس جبهؼیِ ثیش     . کسی کِ ایي ّب سا ًذاسد حق آهشیت ًذاسد. ضٌبخت ضیَُ ّب

 . اسبس آگبّی ّب ضکل هی گیشد

ّییچ کیس   . اػوبل اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اص سیبست االسْل فی االسْل پیشٍی هی کٌذ: اغل دٍم 

. حق ًذاسد ثشاسبس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اص سٍش ّبی خطي ٍ تٌذ ثشای اغالح فشد ٍ جبهؼِ استفبدُ کٌیذ 

ُ کیِ هیی ضیَد اص سفتبسّیبی لكییف ٍ ًیشم       استفبدُ اص سفتبسّبی تٌذ آًگب. لزا ّوِ فقْب هی گَیٌذ. هگش هنجَس ضَد

االسْل فی االسْل اییي اغیل سا دس سفتیبسفشدی ثیِ کیبس      . ضشػبً جبیض ًیست ٍ ایي اهش اختالفی ًیست. استفبدُ کشد

چٌبى چِ ًطذا . ثگیشیذ ٍ دس سفتبسّبی اجتوبػی حکَهت ثبیذ ثِ ًشهی ثب اضکبالت ٍ چبلص ّبی جبهؼِ ثشخَسد کٌذ

 . ضوب ثذاًیذ دستگبُ قؿبیی ٍ قَُ قؿبییِ هشتجِ سَم اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است جبلت است. هشحلِ ثؼذ

 : غبحت جَاّشی هی فشهبیذ

 «یکی اص هْوتشیي ضیَُ ّبی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دستگبُ قؿبیی هبست »

اص هیبى ثشداضیتي   اجشای حذٍد ثشای. یؼٌی ثبیذ ثبضذ. صًذاى ّبی هب هی ضَد اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش

 . هٌکشات است ٍ ثشای ثشپبکشدى اغل دٍم

ّش ًَع آهشیتی ثِ ًیت خیشا ًِ فقف هكبع ًیستا خیَدش  . آهشیت اص حیث هحتَا ثِ خیش است: اغل سَم

 .اگش کسی دس جبهؼِ ای ثِ جبی اهش ثِ هؼشٍف چِ آگبّبًِ چِ ًبآگبّبًِ اهش ثِ هٌکش اسیت . هٌکش هحسَة هی ضَد

. سیبست دسست هی خَاّذ اػوبل کٌذا سیبست غلف سا اػوبل هی کٌیذ . ح کٌذا فسبد اینبد هی کٌذهی خَاّذ اغال

فشاهیَش ضیذى   . ثبال سفتي ثضّکبسی جَاًبى هیی ضیَد  . ًتینِ اٍ ثیکبسی هی ضَد. ًتینِ اٍ گستشش هفبسذ هی ضَد

بص حق آهشییت سا اص اٍ هیی   سشگشم کشدى هشدم ثِ کبسّبیی هی ضَد کِ خذا سا فشاهَش کٌٌذ ٍ ضوب ث. خذا هی ضَد

ثش ّوِ ٍاجت اسیت اٍ سا ًْیی کٌییذ آى ّین االسیْل فیی       : ستبًیذ ٍ اٍ سا تجذیل ثِ یک هٌکش هی کٌیذ ٍ هی گَیذ

اص حییث آهشییت ٍ ٍالییت اغیل آگیبّی ثیِ       . پس ّن اص حیث هحتَی اغل هؼشٍف ٍ هٌکش حبکن اسیت . االسْل

د ٍ اسبسبً ایي اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اسبس حکَهت هؼشٍف ٍ هٌکشػبهل قجقِ ثٌذی ٍ اػوبل ٍالیت هی ضَ
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دس ًظبم دیٌی آى فقیْی کِ ًسجت ثِ دیگشاى ٍ دیگش فقْب دس ایي ضشایف هزکَس ثیطتش حبئضضشایف ثبضذا حق . هی کٌذ

ِ یؼٌی ثش پبیی اٍاهش حبکویت ٍالیت فقیِ دس جبهؼ. آهشیت پیذا هی کٌذ ثش کل جبهؼِ کِ ثِ آى ٍالیت فقیِ هی گَیٌذ

یؼٌی اهیش اٍ  . ٍالیت فقیِ دستَساتص ضشػی است. ٍ اینبد کشدى فشغتی ثشای اجشای اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش

دس . ثش ّوِ ٍاجت است اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌٌیذ . هی ضَد اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اٍ هی ضَد ًْی اص هٌکش

ب آًگبُ هی تَاى اص اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سخي گفت کیِ ػشغیِ ّیبی    داًطگبُ ّبی هب یب غیش داضگبُ ّبی ه

ّش گًَِ ساّپیوبیی ّش گًَیِ اقیذام اجتویبػی ّیش     . فشدی ٍ اجتوبػی ایي دٍ فشیؿِ هْن الْی هَسد تَجِ قشاس گیشد

شٍف هب سا گًَِ جشیبى سبصی فشٌّگی ٍ غیش فشٌّگیا ّش ثشًبهِ اقتػبدیا هی تَاًذ دس ػشغِ هؼشٍف ٍ گستشش هؼ

ثب آهشی اص هؼشٍف ثذل کٌذ ٍ یب احیبًبً ًبّی اص هٌکش ٍ خذای ًبخَاستِ اضتجبُ دس ضٌبخت اهش ثِ هؼیشٍف ٍ ًْیی اص   

ػول کشدى غلف دس اهشٍ ًْی هی تَاًذ هب سا ثِ یک فشدی کِ هؼشٍف ٍهٌکش سا ًطٌبختِ ٍ ٍنیفِ خَد سا اًنبم . هٌکش

یي حبکویت ٍ ٍالیت سا کِ ثب ثش پبیی ػشغِ ّبی اجتوبػی اهش ثِ هؼشٍف اهیذٍاسم خذا ًؼوت ا. ًوی دّین ثذل کٌذ

هب سا دس خذهتگضاسی ثِ هشدم . ٍ ًْی اص هٌکش دس جبهؼِ ثش پب ضذُ است تب صهبى نَْس حؿشت حنت حفظ ثفشهبیذ

 . ثِ اسالم ٍ هسلویي ثیص اص پیص یبسی ثفشهبیذ
 


