توصیه امام خمینی (ره) بر حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان
…  ٚثٔ ٝجّس  ٚدِٚت  ٚدست ا٘ذسوبساٖ تٛصیٔ ٝی ٕ٘بیٓ و ٝلذس ایٗ ّٔت سا ثذا٘ٙذ  ٚدس خذٔتٍضاسی ث ٝآ٘بٖ
اٖ وٛ٘ ٝس چطٕبٖ ٔب  ٚاِٚیبی ٘غْ ٞ ٕٝٞستٙذ  ٚجٕٟٛسی اسالٔی سٜ
خصٛصبً ٔستضؼفبٖ ٔ ،حشٔٚبٖ  ٚستٕذیدي
یذا وشد  ٚثمبی آٖ ٘یض ٔش ٖٛٞخذٔبت آ٘بٖ است فشٌٚزاس ٘ىٙیذ ٚ
آٚسد آ٘بٖ  ٚثب فذاوبسی ٞبی آ٘بٖ تحمك ح
خٛد سا اص ٔشدْ  ٚآ٘بٖ سا اص خٛد ثذا٘یذ  ٚحىٔٛت ٞبی عبؿٛتی سا و ٝچپبٍِٚشا٘ی ثی فش ٚ ًٙٞصٚسٌٛیب٘ی تٟی
ٔؾص ثٛد٘ذ ٞ ٚستٙذ سا ٕٞیطٔ ٝحىٕ٘ ْٛبئیذ  ،اِجت ٝثب اػٕبَ ا٘سب٘ی و ٝضبیست ٝثشای یه حىٔٛت اسالٔی است
.

 ....رهنمود مقام معظم رهبری
 ٕٝٞثبیذ ِجبس خذٔت ثش تٗ وٙیذ  ٚدس وٙبس یىذیٍش ثٔ ٝشدْ خذٔت ویذ .

شهروندی  :اص جّٕٔ ٝفبٞیٓ ٘ ٛپذیذی است و ٝث ٝعٛس ٚیژ ٜای ثٝ

ثشاثشی  ٚػذاِت تٛج ٝداسد  ٚدس ٘ظشیبت

اجتٕبػی  ،سیبسی  ٚحمٛلی جبیٍبٚ ٜیژ ٜای پیذا وشد ٜاست ٔ .م « ِٝٛضٟش٘ٚذی » ٚلتی تحمك ٔی یبثذ وٕٝٞ ٝ
افشاد یه جبٔؼ ٝاص وّی ٝحمٛق ٔذ٘ی  ٚسیبسی ثشخٛسداس ثبضٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝفشصت ٞبی ٔٛسد ٘ظش ص٘ذٌی اص
حیث التصبدی  ٚاجتٕبػی دستسسی آسبٖ داضت ٝثبضٙذ  .ضٕٗ ایٙى ٝضٟش٘ٚذاٖ ث ٝػٛٙاٖ اػضبی یه جبٔؼٝ
دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ٔطبسوت داس٘ذ  ٚدس ثشاثش حمٛلی و ٝداس٘ذ ٔ ،سئِٛیت ٞبئی سا ٘یض دس ساستبی اداس ٜثٟتش
جبٔؼ ٚ ٝایجبد ٘ظٓ ثش ػٟذٔ ٜی ٌیش٘ذ  ٚضٙبخت ایٗ حمٛق  ٚتىبِیف ٘مص ٔإثشی
جبٔؼ ٝای ثش اسبس ٘ظٓ  ٚػذاِت داسد

دس استمبء ضٟش٘ٚذی  ٚایجب

 .اسالْ ث ٝػٛٙاٖ یه دیٗ فشاٌیش و ٝث ٕٝٞ ٝاثؼبد ص٘ذٌی ثطش تٛجٝ

ٕ٘ٛد ٜاست  ،دستٛسات صشیح  ٚضفبفی ثشای سٚاثظ اجتٕبػی ا٘سبٖ ٞب داسد  ٝ٘ ٚتٟٙب ث ٝوٕبَ ٔؼٛٙی ا٘سبٖ ٞب
تٛجٕٛ٘ ٝد ٜاست ثّى ٝث ٝچٍٍ٘ٛی سبختٖ جبٔؼ ٝای ٕ٘٘ ٝ٘ٛیض تٛج ٝداسد  .اص جّٕٔ ٝسبئُ ٔ ٟٓحمٛق ضٟش٘ٚذی
اٖ ٞب ث ٝػٛٙاٖ اضشف ٔخّٛلبت  ،اسصش حیبت  ٚص٘ذٌی افشاد  ،ثشاثشی ثذ ٖٚتٛجٝ
دساسالْ تٛج ٝث ٝوشأت اٖس

ث٘ ٝژاد  ،سً٘  ،پٛست ٞ ... ٚذفٕٙذ ٕ٘ٛدٖ خّمت ا٘سبٟ٘ب  ٚثیٟٛد٘ ٜجٛدٖ ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٔی ثبضذ  .اص ایٗ سٚ
ضشٚست آٔبد ٜسبصی  ٚآٌب ٜسبصی ضٟش٘ٚذاٖ ٔحتشْ اص حمٛق ضٟش٘ٚذی ٘مص ٕٟٔی دس تحمك حمٛق
ضٟش٘ٚذی داسد .
جض ٜٚحبضش ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ٔٛاسد حمٛق ضٟش٘ٚذی است و ٝث ٝحضٛستبٖ تمذیٓ ٔی ضٛد  ٚدس آتی٘ ٝضدیه ٘یض
ٔٛاسد دیٍشی اسائ ٝخٛاٞذ ضذ .

آیا می دانید ؟
عجك تجصش ٜثٙذ ٔ 14بد 55 ٜلب٘ ٖٛضٟش داسی  ،یىی اص جّٕٚ ٝظبیف ضٟشداسیٟب اتخبر تذاثیش ٔإثش  ٚالذاْ الصْ
ثشای حفظ ضٟش اص خغش سیُ  ،حشیك ٕٞ ٚچٙیٗ سفغ خغش اص ثٙبٞب  ٚدیٛاسٞبی ضىست ٚ ٝخغش٘بن

ٚالغ دس ٔؼبثش

ػٕٔٛی  ،وٛچٞ ٝب  ،أبوٗ عٔٔٛی  ... ٚاست .

آیا می دانید ؟
عجك تجصش ٜثٙذ ٔ 14بد 55 ٜلب٘ ٖٛضٟشدا سی  ،دس ٔٛاسد ٔشثٛط ث ٝسفغ خغش اص ثٙبٞب  ... ٚضٟشداسی پس اص وست
٘ظش ٔأٔٛس فٙی خٛد  ٚپس اص اثالؽ ّٟٔت داس ٔتٙبست  ٚدس صٛست ػُٕ ٘ىشدٖ ث ٝآٖ  ،سأسبً ثب ٔشاقثت ٔأٔٛسیٗ
خٛد ٘سجت ث ٝسفغ خغش  ،الذاْ ٞ ٚضی ٝٙآٖ سا ث ٝاضبف %15 ٝخسبست اص عشف ٔمبثُ دسیبفت خٛاٞذ وشد .

آیا می دانید که ؟
عجك تجصش ٜثٙذ ٔ 24بد 55 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی  ،دس صٛستی و ٝثش خالف ٔٙذسجبت پشٚا٘ ٝسبختٕب٘ی دس ٔٙغمٝ
ؿیشتجبسی ٔحُ وست یب پیط ٝیب تجبست دایش ضٛد ضٟشداسی ٔٛسد سا دس وٕیسیٔ ٖٛمشس دس تجصش ٜیه ٔبدٜ
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لب٘ ٖٛضٟشداسی ٔغشح ٔی وٙذ  ٚوٕیسی ٖٛدس صٛست احشاص تخّف ٔبِه یب ٔستأجش ثب تؼییٗ ّٟٔت ٔٙبست وٝ
٘جبیذ اص ٔ 2ب ٜتجبٚص ٕ٘بیذ دس ٔٛسد تؼغیّی ٔحُ وست یب پیط ٝیب تجبست ظشف ٔذت یه ٔب ٜاتخبر تصٕیٓ ٔی
وٙذ  .ایٗ تصٕیٓ ثٚ ٝسیّٔ ٝأٔٛسیٗ ضٟشداسی اجشا ٔی ضٛد  ٚوسی و ٝػبِٕبً اص ٔحُ ٔضثٛس پس اص تؼغیّی
ثشای وست  ٚپیط ٝیب تجبست استفبد ٜوٙذ ٔ ،طٕٔ َٛمشسات اجشائی ضذٔ ٚ ٜحُ وست ٘یض ْ جذداً تؼغیُ ٔی
ضٛد .

آیا می دانید ؟
عجك تجصش ٜثٙذ ٔ 20بد 55 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی  ،جٌّٛیشی اص ایجبد  ٚتأسیس وّی ٝأبوٗ و ٝث٘ ٝحٛی اص ا٘حبء
ٔٛجت ثشٚص ٔضاحٕت ثشای سبوٙیٗ یب ٔخبِف اص َٛثٟذاضت دس ضٟشٞبست اص ٚظبیف ضٟشداسی ٞبست .

آیا می دانید ؟
عجك تجصش ٜثٙذ ریُ ٔبد 74 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی  ،دفبتش اسٙبد سسٕی ٔىّفٙذ لجُ اص ا٘جبْ ٔؼبّٔ ٝاص ضٟشداسی
وتجبً ٔفبصب حسبة ٘سجت ث ٝػٛاسض ّٔه ٔٛسد ٔؼبّٔ ٝسا خٛاستبس ض٘ٛذ .

آیا می دانید ؟
عجك ٔبد 92 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی ٘ٛضتٗ ٞش ٘ٛع ٔغّجی یب اِصبق ٞش ٘ٛضت ٝای سٚی دیٛاسٞبی سغح ضٟش ؤ ٝخبِف
ٔمشسات ضٛسای ضٟشثبضذ ٕٔٛٙع است ٍٔ ،ش دس ٔحُ ٞبئی و ٝضٟشداسی ثشای ٘صت  ٚاِصبق اػال٘بت ٔؼیٗ ٔی
وٙذ .

آیا می دانید ؟
دسٔٛاسدی و ٝتصٕیٓ وٕیسیٔ ٖٛبد 100 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی ٞب ٔجٙی ثش لّغ ثٙب ثبضذ ضٟشداسی تصٕیٓ ٔزوٛس سا ثٝ
ٔبِه اثالؽ ٔی وٙذ ٞ .شٌبٔ ٜبِه دس ّٟٔت ْلشس الذاْ ث ٝلّغ ثٙب ٘ىٙذ ضٟشداسی ساسبً الذاْ وشدٞ ٚ ٜضی ٝٙآٖ سا
عجك ٔمشسات اص ٔبِه اخز ٔی وٙذ .

آیا می دانید ؟
الف ثیٖ ْؤدی  ٚضٟشی دس ٔٛسد ػٛاسض ث ٝوٕیسی٘ٛی ٔشوت
عجك ٔبد 77 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی  ،سفع ٞشٌ ٝ٘ٛاخت
اص ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚصات وطٛس  ،دادٌستشی  ٚضٛسای ضٟش اسجبع ٔی

ضٛد  ٚتصٕیٓ وٕیسیٔ ٖٛضثٛس دس ایٗ ساثغٝ

لغؼی است .ثذٞی ٞبیی و ٝعجك تصٕیٓ وٕیسیٔ ٖٛبد 77 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی تطخیص داد ٜضٛد عجك ٔمشسات
اسٙبد الصْ االجشا ثٚ ٝسیّ ٝاداس ٜثجت لبثُ ٚص َٛاست .

آیا می دانید ؟
عجك ٔبد 101 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی ٘مطٞ ٝبی تفىیه اساضی ٚالغ دس ٔحذ

ٞش  ٚحشیٓ آٖ ثبیذ ث ٝتصٛیت
ٚد ٜش

ضٟشداسی ثشسذ ٔ .ؼبثش  ٚضٛاسع ػٕٔٛی حبصُ اصتفىیه اساضی ٔتؼّك ث ٝضٟشداسی است  ٚضٟشداسی اص ایٗ
ثبثت ٚجٟی ث ٝصبحت صٔیٗ پشداخت ٘خٛاٞذ وشد  .حتٕبً ثبیذ تأئیذ ٘مط ٝضٟشداسی ػٛاسض ٔتؼّك سا اخز ٕ٘بیذ
حتی اسٙبدی و ٝدس اجشای ٔبد 47 ٜاصالحی لب٘ ٖٛثجت صبدس ٔیٍشدد ٔطٕ َٛایٗ ػٛاسض خٛاٞذ ثٛد .

آیا میدانید؟
عجك ٔبد 110 ٜلب٘ ٖٛضٟشداسی ضٟشداسی ٔیتٛا٘ذ ٘سجت ث ٝصٔیٗ یب ثٙبٞبی ٔخشٚث ٚ ٝؿیش ٔٙبست ثب ٚضغ ٔحُ
یب ٘یٕ ٝتٕبْ ٚالغ دس ٔحذٚد ٜضٟش و ٝدس خیبثبٖ یب وٛچ ٝیب ٔیذاٖ لشاس ٌشفتٙٔ ٚ ٝبفی ثب پبوی  ٚصیجبیی ضٟش یب
ٔٛاصیٗ ضٟشسبصی ثبضذ ثب تصٛیت ا٘جٕٗ ضٟش ثٔ ٝبِه اخغبس وٙذ ٔٙتٟب ظشف

ٔ 2ب ٜث ٝایجبد ٘شد ٜیب دیٛاس یب

ٔشٔت آٖ الذاْ وٙذ اٌش ٔبِه أتٙبع یب ٔسبٔح ٝوشد ضٟشداسی ٔیتٛا٘ذ ٞش ٌ ٝ٘ٛالذأی سا و ٝالصْ ثذا٘ذ ٔؼَٕٛ
ٞ ٚضی ٝٙآ٘شا ث ٝاضبف ٝدسصذی اص ٔبِه دسیبفت وٙذ./.

