
 

 

 

 

 دیببچً اَّل
 

ََْلَتكُه مِّىكُمْ ُأمٌَّة َیْذُعَُن ِإَلى اْلخَيِْر َََیْأُمُرََن ِببْلَمْعُرَفِ َََیىٍََُْْن َعهِ 
 اْلُمىكَِر ََُأََْلِئكَ ٌُمُ اْلُمْفِلحُُنَ 

 ((401))آل ػوشاى، 

 
هشّصٍ ثحث هسئْلیت پزیشی یکی اص هفبُین اسبسی دس حْصٍ 

ُبی صًذگی اجتوبػی است.  سبیش حْصٍفشٌُگ، سیبست، اقتصبد ّ 

ّقتی اص هسئْلیت سخي ثَ ثیبى هی آیذ ًْػی تؼِذ سا ثَ رُي 

هتجبدس هی سبصد کَ ثشاسبط آى ثشای صیستي دس جبهؼَ ای اهي ُش 

یک اص ضِشًّذاى هْظف ُستٌذ کبس ّیژٍ ای سا ثَ اًجبم 

ثشسبًٌذ. ایي کبس ّیژٍ ًْػی تؼِذ سشد ًسجت ثَ جبهؼَ قلوذاد 

آى استقبء کیفیت سشهبیَ اجتوبػی دس جبهؼَ است، هی ضْد ّ ُذف 

هسئْلیت ّ هسئْلیت پزیشی اگش چَ دس توبهی جْاهغ خصْصًب جْاهغ 

هتشقی ّ پیطشفتَ ّجْد داسد اهب دس ُش کذام اص ایي جْاهغ ثب 

ًبم ّ ػٌْاى خبصی هتجلی هی گشدد. ضِشًّذ هسئْل، یب ثَ تؼجیش 

جولَ ایي هفبُین است  دیٌی آى اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش اص

کَ ثَ ّیژٍ دس جْاهغ دیٌی هؼٌی ّ هفِْم پیذا هی کٌذ، اگش چَ 

ثشاسبط آًچَ کَ گفتَ ضذ هسئْلیت ّ هسئْلیت پزیشی ّظیفَ تک 

تک ضِشًّذاى یک جبهؼَ است اهب طیف ًخجَ ّ داًطگبُی دس ایي 

صهیٌَ ًقص ثشجستَ تشی ثش ػِذٍ داسًذ چشا کَ اص دیذ جبهؼَ، 

 بُی جضّ گشٍّ ُبی هشجغ هحسْة قطش داًطگ

هی ضًْذ ّ دیذگبٍ ّ ًگشش آًِب ثیطتش هْسد قجْل ّ پزیشش ػبهَ 

هشدم است، لزا اًتظبس هی سّد دس تْسؼَ ّ گستشش فشیضَ اهش ثَ 

هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ثب ثحث ضِشًّذ هسئْل، طیف داًطگبُیبى 

ًقص ّ هسئْلیت ثیطتشی ثش ػِذٍ گیشًذ. دس پبیبى اص ثشگضاس 

کٌٌذگبى ُوبیص "ضِشًّذ هسئْل، داًطگبٍ، اهشثَ هؼشّف ّ ًِی 

اص هٌکش" ثَ دلیل تٌبست صهبًی اًتخبة هْضْع ّ ًیض کیفیت 

ثشگضاسی ایي ُوبیص تقذیش ّ تطکش ثَ ػول آیذ. اهیذ است هحصْل 

ایي ُوبیص خویشهبیَ تصویوبت اسبسی ّ هِن ثشای تْسؼَ فشٌُگ 

 ق ّ هسئْلیت پزیشی ثبضذ. اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ّ حقْ
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