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 ثسن اهلل الزّحوي الزحین

 

؛ (هذظلِ الؼبلی) ّدزی ضوسی ٍ در راستبی تحقق کالم اهبم خبهٌِ ای1391ّیأت ضْذای گوٌبم در سبل 

 .، تأسیس گزدیذ(ثب پیزٍی اس فزهبیطبت ایطبى)یؼٌی حزکت ثِ سوت ّیئت اًقالثی

، ٍالیی، اًقالثی ٍ هزدهی است کِ ٍظیفِ سبسًذگی فکزی سیبسی-ایي ّیأت یک هدوَػِ فزٌّگی

ثِ ػٌَاى ثْتزیي هفسز قزآى ٍ اّل ) (ع)ٍ هؼٌَی هخبعجبى خَد را ثزهجٌبی قزائت ٍلی فقیِ اس قزآى ٍ اّل ثیت

 .ثز ػْذُ دارد ((ع)ثیت 

در راستبی حزکت ثِ سوت اّذاف ٍ حفظ ایي هدوَػِ اس خغب ٍ اًحزاف، ًظبم ًبهِ پیص رٍ تٌظین 

هذظلِ )ایي ًظبم ًبهِ ثز اسبس ثیبًبت اهبم خبهٌْبی. ضذُ ٍ ثِ تصَیت اػضبی ّیأت اهٌبی ایي ّیأت رسیذُ است

 . ٍ اًتظبرات ایطبى اس ّیئبت هذّجی اًقالثی تٌظین ضذُ است(الؼبلی

کِ اکثزا خَاًبى )کوک ثِ رضذ هؼٌَیت، هؼزفت ٍ ثصیزت هخبعجیي: اّذاف اصلی ّیأت ػجبرت اًذ اس

کِ ( ع)در خبهؼِ، احیبء، حفظ ٍ تؼویق اهز اّل ثیت( ع)، تؼظین ضؼبئز الْی، ًطز هؼبرف قزآى ٍ اّل ثیت(ّستٌذ

ّوبى سیزُ ٍ سٌت اّل ثیت ثز هجٌبی تفسیز ٍلی فقیِ است، تجییي ٍ تزٍیح سجک سًذگی اسالهی ٍ گفتوبى 

اًقالة اسالهی در خبهؼِ، پطتیجبًی اس خبیگبُ ٍلی فقیِ ٍ کوک ثِ تحقق فزهبیطبت ایطبى، تقَیت رٍحیِ 

                                                           
 (20/8/92-ثیبًبت در دیذار اػضبی ستبد هزکشی ّیأت رسهٌذگبى اسالم/اهبم خبهٌِ ای). ّیأت ّب ًوی تَاًٌذ سکَالر ثبضٌذ، ّیئت اهبم حسیي سکَالر هب ًذارین -



 

 
 ، هیذاى ثشرگ،(ػلیِ السالم)استبى اصفْبى، ضْزستبى آراى ٍ ثیذگل، خیبثبى هحوذ ّالل: ًطبًی

 (ػلیِ السالم)حسیٌیِ حضزت ػلی اکجز

 pgomnam.blog.ir: پبیگبُ رسبًِ ای

 phgomnam@gmail.com: رایبًبهِ

خْبد ٍ ضْبدت ٍ هجبرسُ ثب دضوٌبى خوَْری اسالهی ٍ استکجبر خْبًی ٍ تزثیت ًیزٍی هؤهي ٍ هدبّذ 

 .اًقالثی

 

ضَرای هزکشی . ّیأت ضْذای گوٌبم ثبیذ یک ضَرای هزکشی ٍ یک ضَرای اخزایی داضتِ ثبضذ_1

حذاقل ثبیذ ضبهل یک ًفز کبرضٌبس حَسٍی، یک ًفز کبرضٌبس داًطگبّی، هسئَل ضَرای اخزایی ٍ خبًطیي 

ضَرای هزکشی ًیش حذاقل ثبیذ ضبهل قسوت ّبیی هبًٌذ هسئَل ضَرا ٍ خبًطیي ٍی، رٍاثظ . ایطبى ثبضذ

 .ػوَهی ٍ تجلیغبت، ٍاحذ رسبًِ، اهَر هبلی ٍ تذارکبت ٍ پطتیجبًی ثبضذ

تؼییي چطن اًذاس ّیأت ثز اسبس ًظبم ًبهِ پیص رٍ، تؼییي : ٍظیفِ ضَرای هزکشی ػجبرت است اس_2

یک ػبلن دیٌی ثزای ًظبرت ثز ثزًبهِ ّبی ّیأت، تؼییي ٍ تأییذ اػضب ٍ هسئَلیت ّبی ضَرای اخزایی، ثزًبهِ 

ریشی ثزای هزاسن ٍ ثزًبهِ ّبی پیص رٍی ّیأت، ًظبرت ثز ضَرای اخزایی ٍ تؼییي ٍ تأییذ اػضبی خذیذ 

 .ضَرای هزکشی ٍ ضَرای اخزایی

ّزکذام اس اػضبی ضَرای اخزایی ًیش ٍظیفِ دارًذ ثز اسبس هسئَلیتی کِ ثز ػْذُ دارًذ ثِ _3

 .ّوبٌّگی ٍ اخزای هزاسن ٍ ثزًبهِ ّبی هختلف ّیأت، ثز اسبس تصویوبت ضَرای هزکشی، کوک کٌٌذ

ایي ّیأت ثبیذ در ارتجبط ثب یک ػبلن دیٌی ٍ اسالم ضٌبس ثب ثصیزت،ٍالیت هذار ٍ هْذة ادارُ _4

ضَد، کِ تَسظ ضَرای هزکشی ّیئت تؼییي هی ضَد؛ تب ثب راٌّوبیی ایطبى اس خغَط اسالم ٍ هٌَیبت ٍلی 

 . حزکت کٌذ_(ع)ثِ ػٌَاى هفسز قزآى ٍ اّل ثیت_فقیِ تخغی ًکزدُ ٍ درخْت خَاستِ ّبی ٍلی فقیِ 
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عجق فزهبیص هقبم هؼظن رّجزی .  ّیأت ًجبیذ اداری ضَد یب سیز ًظز ّیچ سبسهبى اداری ثزٍد–5

ّیأت ثبیذ هزدهی ثبضذ تب هزدم ثب ضَر ٍ ػطق ٍ اضک ثِ سوت آى ثیبیٌذ . سبختبر اداری هٌبست ّیأت ًیست

 .ًِ ایٌکِ هثل یک ادارُ ثب آى ثزخَرد کٌٌذ

فضبی ّیأت ضْذای گوٌبم ثبیذ فضبیی آهبدُ ثزای رضذ ٍ تزثیت یک ًیزٍی هَاخِْ کٌٌذُ ٍ _ 6

الجتِ فضبی ّیأت ًجبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ . هقبثلِ کٌٌذُ در ثزاثز خغزاتی ثبضذ کِ اسالم را تْذیذ هی کٌذ

 .هزدم اس آى گزیشاى ثبضٌذ، یب ثِ ضکلی کِ ػذُ ای را اس حضَر در هزاسن هٌغ کٌٌذ

 ثبضذ ٍ ثْتزیي هفسز ًظزات ایطبى ٍلی فقیِ سهبى (ػلیْن السالم)توبم ثزًبهِ ّبی ّیأت ثبیذ هغلَة ائوِ

 .است لذا توبهی خظ هطی ایي ّیأت ثبیذ اس ًظزات ٍلی فقیِ اخذ ضَد

 اس دیذ رّجز هؼظن اًقالة ّیأت ػشاداری ثبیذ ثِ پیزٍی اس قیبم ػبضَرا، اًقالثی ثبضذ ٍ ّیأت –1

پس ثزًبهِ ّبی ّیأت هتٌبست ثب ضزایظ ثبیذ ثِ گًَِ ای . اًقالثی ثبیذ رٍحیِ رسهٌذگی ٍ ثسیدی ایدبد کٌذ

 .تٌظین ضَد کِ تب حذ هوکي ثِ تقَیت ایي رٍحیِ در هخبعجیي کوک کٌذ

لذا در ثحث .  اس دیذ رّجز هؼظن اًقالة هحَر اصلی ٍ ًقغِ ثقل ػشاداری، ػشاداری ػبضَرا است–2

ًجبیذ ثِ ایي  (ع)ٍ ػشاداری ثزای سبیز ائوِ. ػشاداری هحَر ٍ اصل، ػشاداری ػبضَراست کِ ثبثت است

 .ػشاداری ضزثِ ای ثشًذ؛ چزا کِ ًقغِ اٍج ػشاداری ّوِ ائوِ، ػشاداری ػبضَراست

 . در ػشاداری ػبضَرا ثبیذ سِ اصل دًجبل ضَد؛ احیب، حفظ ٍ ػوق یبثی ٍاقؼِ ػبضَرا–3

 ضکل اصلی ٍ ثبثت ایي ّیأت ّوبى ػشاداری سٌتی ػبضَرایی است ٍ اصلی تزیي اثشار آى ّوبى _4

. ػول کٌذ (هثال ػشاداری) است اهب در ثخص هزاسن ًجبیذ تک ثؼذی ٍ صزفب ثِ یک ضکل(ػلیْن السالم)هٌجز ائوِ
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هثل ثزًبهِ خطي در ایبم )ثلکِ ثب تَخِ ثِ ًیبس رٍس خبهؼِ ٍ هٌبسجت ّب ثزًبهِ ّبی ّیأت هتٌَع خَاّذ ثَد

 .(یب کزسی ّب ٍ حلقِ ّبی رٍضٌگزایبًِ (ع)ضبدی ٍ سزٍر اّل ثیت

 ایي ّیأت ٍ اػضبی آى ثبیذ ّوَارُ خَد را در هقبثل دضوي ثجیٌٌذ ٍ ثب سیزًظز گزفتي تحزکبت –5

ثٌبثزایي ثزًبهِ ّبی . دضوي هتقبثال هتٌبست ثب اػوبل اٍ ٍ گَش ثِ فزهبى رّجزی ثب اٍ هقبثلِ ٍ هجبرسُ کٌٌذ

ّیأت ًِ تٌْب ًجبیذ در راستبی کوک ثِ سیبست دضوي ثبضذ ثلکِ ّوَارُ ثبیذ ثِ گًَِ ای هقبثلِ کٌٌذُ ثب 

 .هقبصذ ٍ ثزًبهِ ّبی اٍ تٌظین ضَد

در ّز قبلجی کِ ارائِ ضَد _ توبم هحتَای ّیأت اس هذاحی ٍ سخٌزاًی تب هحصَالت خبًجی ّیأت – 1

 ثبیذ هستٌذ ٍ ثزگزفتِ اس کتت هؼتجز ضیؼِ، سخٌبى اهبم خویٌی، اهبم خبهٌِ ای، _...هثل هغبلت هٌطَر، سبیت ٍ

 .ضْیذ هغْزی ٍ اهثبلْن ثبضذ

  هغبلت ثبیذ ثِ دٍر اس ّزگًَِ تحزیف در هسبئل دیٌی ٍ ضزػی ثبضذ ٍ ّیچ گًَِ هبًؼی اس دیذ– 2

ّوچٌیي اس هٌبثؼی کِ تحزیف تبریخ یب ػقبیذ اسالهی ٍاضح ٍ اثجبت ضذُ است . ضزع ٍ ٍلی فقیِ ًذاضتِ ثبضذ

 .استفبدُ ًطَد

حفظ اًقالة ٍ ًظبم خوَْری _2حفظ اسالم ًبة هحوذی _1 هحتَا ثبیذ سِ ّذف را دًجبل کٌذ؛ – 3

لذا هحتَا ثبیذ تفکز اسالم ٍ اًقالة ٍ خظ اهبم را تجییي کزدُ . حزکت ثِ سوت توذى خْبًی اسالم_ 3اسالهی

 .ٍ تزٍیح دّذ


