شرکت توزعی نیروی ربقاستان همدا ن
مدرییت توزعی نیروی ربق شهرستان مالری
تكرين اربابرجوع در كالم حضرتعلي(ع)

دس ديذگاُ حضشت ػلي(ع) خطًَت ٍ تذسفتاسي تا هشدم ٍ ستن تش تٌذگاى خذا ،جٌگ تا خذا تلمي هيضَد .حضشت دس ايي
خػَظ دس ًاهِ هؼشٍف خَد تِ هالكاضتش هيًَيسٌذ:
"تا خطًَت ًسثت تِ هشدم ،خَد سا دس هَضغ جٌگ تا خذا لشاس هذُ كِ تَ سا ًيشٍي هماٍهت دس تشاتش ًموت (ٍ لْش) اٍ ًيست ٍ اص
تخطايص ٍ هْشتاًي اٍ (خالك يكتا) تيًياص ًيستيّ ،شگض اص گزضت ٍ تخطايص (ًسثت تِ سػيت) پطيواى هثاش ٍ اص كيفش دادى،
احساس ضادي تِ خَد ساُ هذُ ٍ تِ ّيچٍجِ دس ٌّگام غضة (كِ تاػث سفتاسي خطي ٍ غيشهٌغمي هيضَد) ضتاب هكي" .يا دس
جاي ديگش هالك سا تِ اًػاف تا هشدم دػَت هيكٌذ .اًػاف دس ساتغِ تا هشدم يؼٌي ايي كِ حك ّش كسي سا تِ دسستي ادا ًوايي ٍ
حمَق اًساىّا تِعَس كاهل ٍ تِ گًَِاي هساٍي سػايت ضَد.
اص ًظش حضشت ػلي ،جاهؼِ تِ دٍ گشٍُ اكثشيت ٍ الليت تمسين هيضَد .اكثشيت جاهؼِ سا هشدم ػادي اجتواع ٍ تِ اغغالح ّواى
تَدُ هشدم تطكيل هيدٌّذ كِ اص اهكاًات سفاّي ٍ لذست ٍ هٌضلت كوتشي تشخَسداسًذ .دس هماتل ،گشٍُ كَچك ديگشي ّستٌذ
كِ اص اهكاًات هادي فشاٍاًي تشخَسداسًذ ٍ تِ ّويي دليل خَد سا تشگضيذگاى ٍ خَاظ جاهؼِ هيپٌذاسًذ ٍ تشاي خَد اهتياصي تيص
اص ػاهِ هشدم لايلٌذ.
دس چٌيي جاهؼِاي ،كاسهٌذ دچاس ًَػي سشدسگوي خَاّذ ضذ ٍ ًويتَاًذ تِ گًَِاي سفتاس كٌذ كِ ّش دٍ گشٍُ ساضي تاضٌذ.
تذيْي است كِ دس همام همايسِ ،تالش جْت تمَيت پايگاُ هشدهي ٍ جلة سضايت اكثشيت ػظين هشدم تِ سَد حكَهت ٍ تِ ًفغ
حاكن خَاّذ تَد ٍ ًاسضايي ػذُاي لليل ،كاسي اص پيص ًخَاّذ تشد.
اص ٍيژگيّاي حاكواى اسالهي ٍ كاسهٌذاى ضاغل دس ًظام اسالهي ،ايي است كِ هشدم سا اص خَد هيداًٌذ ٍ خَد سا اص هشدم.
تٌاتشايي حاضش ًيستٌذ تيي خَد ٍ هشدم هاًغ ٍ حجاب ايجاد كٌٌذ ،تلكِ هيخَاٌّذ تا هشدم ٍ دس كٌاس هشدم صًذگي كٌٌذ .ايي سٍش
ػالٍُ تش اييكِ هشدم سا ًسثت تِ حاكواى خَضثيي ٍ دلگشم هيكٌذ ،تاػث هيضَد ًيشٍّا ٍ ػَاهل فشغتعلة ًتَاًٌذ رّي
هسٍَالى اهَس سا ًسثت تِ هشدم تذتيي كٌٌذ ٍ اص ايي عشيك ،حاكواى سا دس هماتل هشدم لشاس دٌّذ.
اهام ػلي (ع) دس فشاصي اص ًاهِ خَد تِ هالك هيفشهايٌذ:
"سؼي كي كِ تا آگاّي ،تشخَسدّاي تٌذضاى سا تحول كٌي ٍ تٌگ حَغلگي ٍ خَدخَاّي سا اص خَد دٍس كي تا خذا دسّاي
سحوت خَد سا تِ سٍيت تگطايذ ٍ غَاب عاػتت سا تِ تَ اسصاًي فشهايذ".
يا اهام دس فشاصي ديگش اص ًاهِ خَد تِ هالك هيفشهايٌذ:

"پاسُاي اص ٍلت خَد سا تِ ًياصهٌذاى اختػاظ تذُ كِ تا تَ تِعَس هستمين استثاط تشلشاس كٌٌذ ٍ تشاي آًاى هاللات تشتية دُ ٍ
تشاي خذايي كِ تَ سا آفشيذُ تا ايي ًطست فشٍتٌي ٍ تَاضغ كي".
يا دس فشاصي ديگش هيفشهايٌذ:
"پس اص ايي ّوِ دستَسات ،هثادا خَد سا تشاي هذت عَالًي اص هلت ٍ هشدم تپَضاًي ،صيشا اختفاي صهاهذاساى ٍ حكوشاًاى اص
سػيت ٍ هلت ،هَجة ًَػي فطاس ٍ كناعالػي اص اهَس حياتي ٍ اجتواػي هشدم هيضَد .غياب ٍ دٍسي هسؤٍالى اص هلت ٍ هشدم
تاػث جذا ضذى هسؤٍالى ٍ هشدم اص يكذيگش هيضَد".
اهام دس ايي دٍ فشاص اص سخٌاى خَد ،استثاط هستمين تا هشدم ٍ تكشين آًاى سا اص دٍ جْت تشسسي فشهَدُاًذ:
الف :جٌثِ هثثت آى ٍ آثاس خَب ٍ هفيذي كِ تِ دًثال داسد.
ب :جٌثِ هٌفي آى ٍ ّطذاسّاي الصم ًسثت تِ آثاس خغشًاكي كِ تش اثش لغغ استثاط هستمين پيص هيآيذ.
ًكات ػوذُ لاتل تَجِ دس ايي دٍ فشاص سا هيتَاى ضاهل هَاسد ريل داًست:
 .1اختػاظ دادى صهاًي هطخع تشاي هاللات تا هشدم
 .2پشّيض اص فاغلِ گشفتي اص هشدم
 .3تشٍص هفاسذي پس اص فاغلِ گشفتي اص هشدم
 .4فاغلِ گشفتي هسٍَالى اص هشدم هَجة فطاس تش هلت ٍ سػيت خَاّذ ضذ
 .5فاغلِ گشفتي هسٍَالى اص هشدم سثة تياعالػي اص حاالت ٍ اهَس حياتي جاهؼِ هيضَد
 .6ايي فاغلِ تاػث هيضَد هسايل حياتي جاهؼِ ،كَچك ٍ تياّويت تِ ًظش تشسذ
 .7ايي فاغلِ تاػث ايجاد اختالل تيي حك ٍ تاعل ٍ صهيٌِ تشٍص سَءاستفادُ هيضَد
 .8حفظ حمَق هشدم

 .9تأكيذ ضذيذ تش هشاػات حال عثمات ضؼيف
هٌاتغ ٍ هأخز:
 .1هَسَي ،سيّذهحوذ .اّويت ٍ ًمص سٍاتظػوَهي دس تَسؼِ ساصهاًي ،ساصهاى جْاد ساصًذگي استاى اغفْاى ،1378 ،ظ .1
 .2آلاداٍد ،سيّذسسَلٍ ،ظايف سٍاتظػوَهي دس دسٍى ساصهاى ،هاٌّاهِ پيام سٍاتظػوَهي ٍصاست جْادساصًذگي ،ش  ،7سال
 ،1372ظ .7
 .3آلاداٍد ،سيّذسسَل ،افكاسػوَهي ،هاٌّاهِ افشا ،خثشًاهِ اًجوي فشٌّگي سٍاتظػوَهي استاى اغفْاى ،سال  ،1381ش .4
 .4عشح تكشين هشدم ٍ جلة سضايت استابسجَع دس ًظام اداسي كطَس ،ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِسيضي كطَس ،هؼاًٍت اهَس
هذيشيت ٍ هٌاتغ اًساًي هػَتِ ش 18540/13/ط هَسخ 10/2/81
 .5آلاداٍد ،سيّذسسَل ،سشپشستي اثشتخص دس كاسخاًِّاي غٌؼتي ،اغفْاى :اًتطاسات غضل ،سال  ،1381غع 76ـ.75
 .6آلاداٍد ،سيّذسسَل .كاسآفشيٌي خالق ٍيژگي هذيشاى سٍاتظػوَهي ،فػلٌاهِ كاسگضاس سٍاتظػوَهي (صيشچاج).
 .7تالشياى ،هْذي .فلسفِ سٍاتظػوَهي كاستشدي دس سٍاتظػوَهي (اغالت اًساًي) تْشاىً :طشيِ كاسگضاس سٍاتظػوَهي ،تْاس ،81
ظ .87
 .8تشاي هغالؼِ تيطتش تِ همالِ سشهايِ اجتواػي ٍ سٍاتظػوَهي ًَضتِ سيذسسَل آلاداٍد ،فػلٌاهِ ٌّش ّطتن (فػلٌاهِ هغالؼاتي ٍ
تحميماتي سٍاتظػوَهي) ،سال  ،6ش  ،4صهستاى  ،1380ظ  46هشاجؼِ فشهاييذ.
 .9تشاي هغالؼِ تيطتش تِ همالِ سٍاتظػوَهي ٍ تحشاىّاي سياسيًَ ،ضتِ سيّذسسَل آلاداٍد ،فػلٌاهِ كاسگضاس سٍاتظػوَهي ،ش
 ،1صهستاى  1380هشاجؼِ فشهاييذ.
 .13فميْي ،اتَالحسيً .ظامّاي پاسخگَيي دس تخص دٍلتي :ديذگاّي تغثيمي ،فػلٌاهِ هغالؼات هذيشيت ،سال  ،1381غع
63ـ54
 .14تشاي هغالؼِ تيطتش تِ همالِ تأهلي ساّثشدي تش هَضَػات اخاللي دس سٍاتظػوَهيًَ ،ضتِ سيّذ سسَل آلاداٍد ،فػلٌاهِ
تحميمات سٍاتظػوَهي ،ش  ،11سال  ،1380ظ  10هشاجؼِ ًواييذ.
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