
 

 

 االسالم نیکی هلکی تسخنزانی حج

 دثیش کویتَ فشٌُگی هجتوغ تؾخیـ هقلذت ًظبم

 

اص هذممیي گشاًمذس هجوغ تؾخیـ هقلذت ًظبم ُغتٌذ. عخشاًی 

خْد سا ثب ػٌْاى عیبعت ُبی کلی ًظبم ًغجت ثَ اهش ثَ هؼشّف ّ 

 ًِی اص هٌکش اسائَ هی دٌُذ. 

ثب تؾکش اص دعت اًذس کبساى ُوبیؼ ؽِشًّذ هغئْل کَ ایي 

مبالت  فجخ ه ًذ. ّ اص  کشدٍ ا یضی  هَ س وت سا ثشًب ثب ػظ وبیؼ  ُ

خْثی دس ایي هْضْع اعتفبدٍ کشدین. هغلغ عخي سا ثب دذیثی اص 

اهبم هذوذ ثبلش)ع( دس ثبة اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش آغبص 

 هی کٌن. 

 «ٌِی ػي الوٌکش فشیضَ ػظیوَِاىَّ االهش ثبلوؼشّف ّ ال»

جت  یک ّا ضَ ّ  یک فشی ؼشّف  ثَ ه هش  ٌی: ا فَ یؼ عْس خال ثَ 

غت  وبػی، ک یت اجت ٌی اهٌ ُبیی، یؼ عظ آى ساٍ  کَ تْ عت  گی ا ثضس

ُبی دالل یؼٌی ُوبى اهٌیت التقبدی، هظبلن فبدجبى ثَ آًبى ثبص 

هی گشدد. ُوبى عالهت التقبدی ّ سّاًی جبهؼَ. صهیي ُبی آثبد ّ 

وٌبى اًتمبم گشفتَ هی ؽْد ّ ًظبم الِی اعتمشاس پیذا هی اص دؽ

ثَ  هش  ثبة ا جبهؼیتی دس  یک  ٌی:  عالهی یؼ هت ا ؾکیل دکْ ٌذ. ت ک

هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ًِفتَ اعت. اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

ُبی  جَ  ؼبد ّ جٌ عالهی داسای اث ًی ّ ا ِْم لشآ ُش هف ٌذ  ثَ هبً

م کٌٌففذٍ ّ هکوففل هختلففو ّ هتٌففْػی اعففت کففَ دس ًِبیففت توففب

یکذیگشًذ. ُن ثؼذ ُذایت فشدی ّ خْدعبصی ّ اًغبى عبصی داسد ّ 

وبػی ّ  لَ اجت ُن همْ تی،  گی ّ تشثی وبػی ّ فشٌُ ؼذ اجت ُن ث

ظبم  عت ّ ً یت ا ُن دبکو ٌذگی ّ  عت، ّ ث جبدت ا ُن ػ هذیشیتی ّ 

هبًغ اص آى  یذ  کبسکشد ًجب جٍْ ّ  ٌْع ّ یي ت ضبیی ا مْلی ّ ل د

ي عیبعت ُبی کلی اجشای ایي فشیضَ تْجَ گشدد کَ دس ٌُگبم تجیی

خْد سا ثیؼ اص ُش چیض ثَ اثؼبد اجتوبػی ّ دبکویتی ّ هذیشیتی 

ئَ  گبم اسا ثَ ٌُ ِت  یي ج وبیین. اص ا کض ًٌ غْف ّ هتوش آى هؼ

تؼشیو جبهغ اهش ثَ هؼشّف هٌظش صاّیَ ًگبٍ ایي فشیضَ هِن ّ 

ع تی ا عی ّ تشثی وبػی، عیب ُب، اجت گبٍ  ظش ّ ً ؼذی، هٌ ٌذ ث ت. چ

اػتمبد ّ ثبّس هغلویي ثش ایي اعت کَ دیي هجیي اعالم دس ثبة 

اداسٍ جبهؼَ داسای هذل جبهغ، کبهل ّ کبسآهذ اعت. دس ایي هذل 

کبهل ًظبم ُب ّ عبختبسُبی ػبلی دس استجبط هؼٌبداس ثب یکذیگش 

ُذایت دس  هذیشیت ّ  ثب  لزا  عت.  یذٍ ا ٌی گشد پیؼ ثی دی ّ  عشا

یت ف قْم ّ ّال هبم هؼ ئْسی ا کشاس ت ؾکیالت ت وبػی ت ظبم اجت یَ، ً م

کبت،  وظ، ص فلی خ چْة ا ِبس  ثب چ قبدی  ظبم الت غبجذ، ً ؽًْذٍ، ه

ثب  ِبد  ئْسی ج ثب ت ظبهی  فبػی ّ ً ظبم د غٌَ ً لشك الذ فبق ّ  اً

 ساُجفففففففففففففففففففففشد ثبصداسًفففففففففففففففففففففذگی 

کَ هجوْع ایي ًظبم ُب ّ ًظبیش آى دس استجبعی ػویك ّ ثشًبهَ 

دُذ. همبم هؼظن سُجشی سیضی ؽذٍ، ًظبم دکْهت اعالهی سا ؽکل هی 

 اؽبسٍ هی کٌٌذ کَ:  91/4/91دس ایي صهیٌَ دس تبسیخ 

لْام سؽذ ّ کوبل ّ فالح جبهؼَ ّاثغتَ ثَ اهش ثَ هؼشّف »

 « اعت. ّ ایٌِبعت کَ ًظبم سا صًذٍ ًگَ داؽتَ اعت. 

فْر ّ  ُب ً ظبم  عبیَ ً ٌیي دس  یي چ کَ ا ظبهی  مت ً دس دمی

 ْاس ّ کبهففل تففیریش داسد ّ عففبیش ًظففبم ُففب ثففشآى اعففت

هی گشدد، ًظبم پبیؼ ّ ًظبست دس هفِْم کبهل آى اعت. ثب ُوَ 

 هْاسد عشح ؽذٍ تؼشیو کبسثشدی اهش ثَ هؼشّف ػجبستٌذ اص: 



 

 

تؼشیو دس ثبة اهش ثَ هؼشّف دیذٍ ام. ایي تؼشیو سا  97هي 

 ادغبط هی کٌن ؽبیذ جبهؼیت داؽتَ ثبؽذ. 

کز  يی اس هن عزًف ً ن بو ه هز  عت ا جبهؼی ا ظبستی  ظبم ً ً :

ثشای پیبدٍ عبصی ادکبم الِی ّ ایجبد جبهؼَ ّ دکْهت اعالهی ّ 

تضویي تذمك اُذاف آى. ثذث ثؼذی دس ثبة فشآیٌذ اهش ثَ هؼشّف 

قیت  ػن اص ؽخ ًبُی ا هبس  لَ آ یي هشد عت. دس ا کش ا ِی اص هٌ ً ّ

ؽذ،  لت ثب یب دّ وغ  فشد، ج عت ّی  کَ هخب یي  مْلی ّ ا می ّ د دمی

ت ًغجت ثَ هْضْع ّ هقذاق آًچَ هتؼلك اهش ّ ًِی لشاس الصم اع

لَ  یي هشد عی ا ٌذ. الصم  یذا ک خؼ پ وبد ث ؽٌبخت اػت یشد،  هی گ

ؽٌبخت ّ آگبُی ًغجت ثَ هالک ُب ّ هؼیبسُبی تویض هؼشّف ّ هٌکش 

ؽٌبخت اهْس دیٌی ّ فمِی ّ آؽٌبیی ثب دالل ّ دشام الِی ّ ػالٍّ 

ؽش ثَ  غجت  قیشت ً گبُی ّ ث عت. ثشآى دّ، آ ضیبت سّص ا ایظ همت

ؼشّف ّ  ثَ ه هش  عت دس ا عت. هخب پزیشػ هخب هبدگی  ؾخیـ آ لَ ت هشد

مذاى  کَ ف ًَ ای  ثَ گْ هی سّد  ؽوبس  ثَ  کي  یک س کش  ِی اص هٌ ً

تذمك اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش سا ًبهوکي هی عبصد. هخبعت 

عتگبٍ  مْلی ّ د قیت د ؽذ. ؽخ لت ثب یک ه وغ ّ  فشد، ج ًذ  هی تْا

دکْهتی ثبؽذ. ثٌبثش ایي آهش ّ ًبُی ثبیذ تالػ  دّلتی ثَ هؼٌبی

ؽٌبیی الصم سا  عت آ ُبی هخب گی  ثَ ّیژ غجت  کبى ً دذ اه تب  ٌذ  ک

گی  ؽٌبخت ّیژ یل:  ًذ. اص لج هی تْا ُب  گی  یي ّیژ عت آّسد. ا ثذ

ؽٌبخت  ًی اّ،  دی ّ سّا ؽشایظ سّ گبُی اص  عت، آ ُبی عٌِی هخب

هلی ثبؽذ. ّیژگی ُبی فشٌُگی ّ لْهی ّ آگبُی اص آداة ّ سعْم 

 داعتبًی دس ایي ثبة ُغت کَ هشدْم اسثبة اففِبًی هی گْیٌذ: 

تؼذادی اص داًؾجْیبى تقوین هی گیشًذ ًوبص سا ثَ فْست  

فبسعی ثخْاًٌذ پیؼ یک ػبلن هی سًّذ. ایؾبى ًغجت کفش ّ الذبد 

هی صًذ. ّ ایٌِب اص ثشخْسد ایي ػبلن ثغیبس صدٍ هی ؽًْذ. ثؼذ 

 ن اسثفففففبة ثفففففَ خفففففذهت هشدفففففْم دفففففب  سدفففففی

هی سًّذ تب اص ایؾبى کغت تکلیو کٌٌذ. ایي ثضسگْاس هی گْیٌذ: 

خْد  ثبى  ثَ ص کَ  یذ  عی ثخْاً وبص سا فبس ؽوب ً ًذاسد.  ؽکبلی  ا

تیکیذ هی کٌیذ. هی گْیٌذ ثخْاًیذ تب ًذٍْ خْاًذى ًوبص ؽوب 

 ثففففَ صثففففبى فبسعففففی سا ثجیففففٌن. ایٌِففففب فبسعففففی 

غن هللا هؼٌبی فبسعی هی گْیٌذ. ثیبى هی کٌذ کَ دتوًب هی داًیذ ث

اػ ایي اعت؟ چْى چیضی کَ خذا اسادٍ کشدٍ اعت ثبیذ دس ًوبص 

یي  یذ ا هی داً وًب  یب دت غت؟  یي ُ یذ ا ییي داس ؽوب یم یذ.  ثگْی

الذوذهللا ُوبًی اعت کَ خذاًّذ اسادٍ کشدٍ اعت؟ ایي اعت؟ آًِب 

هی گْیٌذ ًَ یفییي ًذاسین. خْدؽبى ثَ ًتیجَ هی سعٌذ کَ ًَ 

ی خْاًین کَ ثَ هؾکل ثش ًوی خْسین. ًْع سّػ دس اهش پظ ػشثی ه

ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش خیلی هِن اعت. دّسٍ ُب ّ ؽیٍْ ُبیی 

عَ  ظبستی داسد،  گبٍ ً کش دس ً ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  یض ا ً

 دّسٍ دیذٍ هی ؽْد. 

 ( اهش ثَ هؼشّف ثَ فْست اًفشادی اعت خبس  اص دیغَ دکْهت 9

 ( دّسٍ ُبی عبصهبًی 2

 ( دّسٍ تؾشیفبتی7

وت   عت. دّسٍ دک ؼذ ا ُش دّ ث ؾتش  کَ ثی غت  ُن ُ دّسٍ ای 

پیبهجش اکشم )ؿ( ّ دس دّسٍ اهبم ػلی)ع( ایٌِب تْضیذبتی داسد 

فشادی  ؾکالت دّساى اً مظ ه وین. 9ف ػذم تؼ گی. 2(  ػْام صد غش  ( خ

 ( ًفففففففففبچیض ثفففففففففْدى ًتیجفففففففففَ ػوفففففففففل.7

ثش 4 ؾخیـ اص اک لضّم ت ظبُش گشا5(  عبصهبًی  کَ (دس دّسٍ  یی 



 

 

ثیؾتش ظبُش گشایی غبلت هی ؽْد. اگش فشف دکْهت ثؾْد اهش ثَ 

( ایجبد هقًْیت کبرة ثشای 9( کن سًگ ؽذى ثؼذ هشدهی. 6هؼشّف. 

( غفلت اص ثؼذ 8کغبًی کَ دعت اًذس کبس اهش ثَ هؼشّف ُغتٌذ. 

ثیي الوللی اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ّ عیبعی ؽذى آى کَ 

ی دس ثبة عبصهبًی ثْدى اهش ثَ هؼشّف ایي عیبعی ؽذى هْضْع هِو

ّ ًِی اص هٌکش اعت. دس ثذث ثؼذی یک ًگبٍ کلی داسین ثَ ًمبط 

ضؼو ّ لْت دس دْصٍ ُبی هشتجظ ثب اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

دس دْصٍ ػْاهل داخلی هب ًمبط لْتی کَ داؽتین یک عتبد تؾکیل 

ثب  ؽذ.  کَ  94دادٍ  ُبی  ضی اص کبسکشد ثب ثؼ ثَ  ؾخـ عبل تجش ه

عشح  لَ  ؽتي هشد عش گزا ؾت  لْت پ مبط  گش اص ً ؼذ دی یک ُث عت.  ا

ثش  یذ  غئْلیي، تیک هشدم ّ ه یبى  یت آى دس ه جْة ّ اُو ضْع ّ هْ

عت.  کش ا ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  ٌی: ا ضَ یؼ تبسی فشی جَ سف ّ

ًمبط ضؼو دس دْصٍ ػولکشد ّ عبثمَ یکی ػذم سػبیت اهش تذسیج 

کشدى آى. ػذم تْجَ کبفی ثَ  دس گغتشػ فشٌُگ فشیضَ ّ جِؾی ػول

ضَ  یی فشی هذیشیت اجشا کش  ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  غتشػ ا گ

ًبُوبٌُگ ّ غیش یکپبسچَ اعت. اّلْیت ثٌذی دس خقْؿ هؼشّفبت ّ 

هٌکشات فْست ًگشفتَ اعت ّ تٌِب افل لبًْى اعبعی کَ هی ؽْد 

هب  عت.  عی ا لبًْى اعب ؾتن  فل ُ عت. ا ؽذٍ ا هْػ  کبهالً فشا فت:  گ

ؽ فل  ثَ ا هش  فل ا ٌی ا ؾتن یؼ فل ُ هب ا کشدین ا یبء  ْساُب سا اد

هؼشّف ّ ثب تیکیذ فشاّاى هشدْم اهبم)سٍ( ثَ تؾکیل ّصاست اهش 

ثْدى  جذی  ثش  هبم )سٍ(  فشاس ا کش ّ ا ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه

عْسی  یذ  ؾکیالت ثب یي ت یي ّصاست ّ ا کَ ا ؼشّف  ثَ ه هش  ضْع ا هْ

ک ؽتجبٍ  گش ا ُن ا جش  تی سُ ًذ د کَ ثتْا ؽذ  ؽتجبُؼ سا ثب شد ا

ؾذ ّ  ؾکیل ً کش ت ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  یي ّصاست ا یذ، ا ثگْ

ؽْد.  ؾکیل  جذی ت فْست  یي  ثَ ا ؼشّف  ثَ ه هش  کَ ا عبصهبًی 

هتیعفبًَ تب ایي صهبى ثَ ًتیجَ ًشعیذٍ. دس افل ُؾتن آى چیضی 

کَ تیکیذ هی کٌذ ثذث اهش ثَ هؼشّف هشدم ثش دبکویت اعت. هشدم 

هش ثَ هؼشّف کٌٌذ. چَ کغی هی تْاًذ اهش ثتْاًٌذ دبکویت سا ا

ثَ هؼشّف کٌذ. یؼٌی ّالؼًب هی تْاًٌذ اهش ثَ هؼشّف کٌٌذ؟ هی 

چَ  کَ  یي  ًَ ا گش  ٌذٍ اػ دی هب آی کشد. ا ؼشّف  ثَ ه هش  ؽْد ا

 هقًْیتی ُغت؟ هْضْع ثؼذی اعت. 

پژُّؼ ّ صیشعبخت ُبی ػلوی ّ ػولی هْضْع سا داسین. دّلت  

ُبی  عتگبٍ  ِبد ّ د ین. ُب ّ ً هشدم سا داس ین ّ  گی سا داس فشٌُ

ًمففبط ضففؼو ّ لففْت دس ثبّسُففبی دیٌففی سا داسیففن ّ لففْاًیي ّ 

همشساتی کَ اؽبسٍ ؽذ. چٌذ ثذث اص ًگبٍ اهبم ثَ اهش ثَ هؼشّف 

 اعت کَ ثیبى هی کٌن: 

ُوَ ّ ُوَ هلت هْظفٌذ کَ ثش ایي اهْس ًظبست کٌٌذ کَ اگش 

َ ثگْیذ پبیت سا کج هي یک پبین سا کج گزاؽتن. هلت هْظو اعت ک

لت  وَ ه عت. ُ ِن ا غئلَ ه غئلَ، ه کي ه فظ  خْدت سا د ؽتی  گزا

هْظفٌذ ثَ ایي کَ ًظبست داؽتَ ثبؽٌذ دس ُوَ کبسُبیی کَ اآلى 

یشّی  ؽخـ ً یک  تَ ) یک کوی کَ  ًذ  گش دیذ عت. ا عالم ا ثَ ا ثْط  هش

اًتظبهی(خذای ًخْاعتَ ثش خالف همشسات اعالم داسد ػول هی کٌذ. 

اػتشاك کٌذ، کؾبّسص ثبیذ اػتشاك کٌذ ، هؼوویي ّ ثبصاسی ثبیذ 

ػلوب ثبیذ اػتشاك کٌٌذ کَ ایي ساٍ کج افالح گشدد. یب دس جبیی 

 دیگش ثیبى هی فشهْدًذ: 

دس اجشای دکن ّ دذّد الِی ثشای ادذی هغتثٌی ًیغت دتی  

عت.  ؽشػی ا دذ  جت  کَ هْ ؽْد  یضی  ٌیي چ کت چ لت هشت ئیظ دّ گش س ا



 

 

ُن دس پیبهی کَ  هقام هعظن رىبزیؽْد. ثبیذ دس هْسد اّ اجشا 

 ثَ اجالط پژُّؾی اهش ثَ هؼشّف داؽتٌذ ثیبى هی فشهبیٌذ: 

ثَ » هش  ظبم ا کٌن ّ آى ً یبدآّسی  یذ  ُن ثب تَ سا  یک ًک

هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش اعت. هب دس هجوغ تؾخیـ اهش ثَ هؼشّف سا 

عت  کشدین عیب گبٍ  جبهغ ً ظبم  یک ً هل ّ  جذ کب یک کبل ٌْاى  ثَ ػ

کلی ُن کَ تذّیي هی کٌین اص ُویي ثبة اعت. ثَ ػٌْاى یک ُبی 

ًظبم جبهغ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ّاجت دتوی ُوَ اعت. 

ثبة  یي  ؾْس دس ا غئْالى ک ٌْاى ه ثَ ػ ؽوب  هي ّ  غئْلیت  مظ ه ف

هب  ٌین ا عتفبدٍ ک عت ا ُبی هٌب ؽیٍْ  یذ اص  عت. ثب تش ا عٌگیي 

ِ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  ثَ ا غجت  وَ ً هشدم ُ دبد  فَ آ کش ّظی ی اص هٌ

ؾبى: « داسد.  گش اص ای ؾی دی هش »ّ فشهبی وبم ا هل ّ ت قذاق کب ه

 «ثَ هؼشّف ایجبد جبهؼَ ّ دکْهت اعالهی اعت. 

 داسًذ:  شيیذ هطيزی )ره(یک جولَ ای ُن  

اگش ثخْاُین سّح اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش سا تشجوَ  

اعتفبدٍ ّ تؼجیش فبسعی خْدهبى ثیبى کٌین. ثبیذ ثگْیین لضّم 

ُش  پظ اص  عالهی.  ُذاف ا ثَ ا عیذى  ثشای س ؾشّع  عیلَ ه ُش ّ اص 

کی اص  عالهی ی ُذاف ا ثَ ا عیذى  ثشای س مْل  ؾشّع، هؼ عیلَ ه ّ

یک  عت.  ِشی ا ؽِیذ هغ یبى  کَ دس ث عت  ؼشّف ا ثَ ه هش  فبُین ا ه

 داسًذ:  ؽِیذ هغِشیجولَ صیجبیی 

هب جض پٌذ ّ ثٌذ ًوی ؽٌبعین. )اثتذا ایٌجب ؽِیذ هغِشی » 

گلَ هی کٌذ. چْى هٌغك دس دْصٍ اهش ثَ هؼشّف گن ؽذٍ یؼٌی هی 

یشین ّ  هی گ فشیخ  ؽکبل  ٌذ. ا هی گْی یذ  ؽکبل ثگیش ٌذ ا خْاُ

کن  ٌذُبی تذ یذ پ تذا ثب مذین اث ٌذ.( هؼت ٌذ ّ ث فلَ اّل پ ثالفب

ثؼذ ُن اػوبل صّس ّ آهیض کشد پٌذ ُبیی کَ دعتْس ُوَ ُغت ّ 

یذ  هب ثب ٌذ. ّ  ٌذ ًِ ؾٌْی، ث ٌذ ً ٌذ دُ ٌذ ّ ث چْى پ جش ّ  ج

ثذاًین دس ساٍ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش غیش اص پٌذ ّ ثٌذ 

هی  تشیي ساٍ  فذیخ  کَ  عت  غك ا ُن هٌ کَ آى  غت  گشی ُ غك دی هٌ

 : شيیذ هطيزیجولَ دیگشی اص « ثبؽذ. 

ِی»  ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  ثْدى ا یذ  ؽشایظ هف کش آى  اص  اص هٌ

اعت کَ افبلت داؽتَ ثبؽذ یؼٌی ّاثغتَ ثَ ُیچ جشیبًی ًجبؽذ 

 «ثلکَ خْد جشیبى عبص ثبؽذ. 

یذ   فبلت ثب خْدػ ا ؽذ.  یبًی ثب یذ جش ؼشّف ًجب ثَ ه هش  ا

گی دس  هْس فشٌُ ُب دس ا لی ّ ساٍ کبس ُبی ک عت  ؽذ. عیب ؽتَ ثب دا

وْدى  غتَ ً ًذى ّ ثشج ِی اص هٌکشًوبیب ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  دْصٍ ا

عالهی، ا ؼَ ا ُذف جبه ٌْاى  ثَ ػ کش  ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش 

ّظیفَ ّ دك ُوگبًی ثْدى آى، تمْیت هٌضلت اجتوبػی فؼبالى اهش 

ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش، اآلى کغی دس اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص 

هٌکش خیلی جبیگبُی ًذاسد ّ یک ًگبٍ هٌفی ثؼضی هْالغ ثَ اّ 

ثَ  یي  ؽْد. ا عت:  2هی  یل ا دْصٍ ( ف9دل یي  عبصی دس ا ٌگ  شُ

( ؽبیذ ًْ دس دْصٍ اهش ثَ هؼشّف ػولکشد هي خیلی خْة 2ًؾذٍ. 

 ًجْدٍ اعت. 

ربس ّ  کشات داسای آ فبت ّهٌ ثَ هؼشّ ؾی  یت ثخ یت اّلْ تمْ

 پیبهذُبی گغتشدٍ اجتوبػی اعت. 

ٌذی  یت ث عبط اّلْ یذ ثشا کش ثب ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  ا

اجتوبػی، ًظیش: اػتوبد ّ اًجبم ؽْد. تمْیت هؤلفَ ُبی عشهبیَ 

عت  غتشُبی هٌب ُب ّ ث  ٌَ جبد صهی گبًی، ای ظبست ُو ؾبسکت دس ً ه

 فشٌُگی ثشای ثِجْد فشآیٌذ پشعؾگشی ّ پبعخگْیی.



 

 

ثَ   هش  تش اص ا جذی  کش سا  ِی اص هٌ هب ً یضاى،  یذ ػض ثجیٌ

هؼشّف گشفتَ این ّ ایي خغبعت. اعالم هی گْیذ: اهش ثَ هؼشّف، 

یذ جَ ًگشفت ؾذ ًتی گش ً کش ّ ا ِی اص هٌ تَ ً کش. ًگف ِی اص هٌ ً ،

ثؼذًا اهش ثَ هؼشّف یؼٌی دائن گفتین ایي هْعیمی ًجبیذ ثبؽذ. 

تین ساٍ  ُب ًگف ضی جب تین؟ ثؼ یي سا گف ؽذ. ا یذ ثب کذام ثب پظ 

کبسُب: اؽبػَ ّ تزکش لغبًی ثب سػبیت هْاصیي ؽشػی ّ لبًًْی ّ 

ص اهش اخاللی دس دْصٍ فشٌُگ ػوْهی. اسائَ تقْیش سّؽي ّ صیجب ا

هؤرشتشیي،  تشیي،  ؽیشیي  ٌْاى  ثَ ػ کش  ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه

وْهی ّ  ثبّس ػ یذگبٍ  فالح د وبػی. ا هل اجت ؽیٍْ تؼب هذتشیي  کبسآ

دْصٍ  کش دس  ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  ثَ ا غجت  غئْلیي ً ه

جبهغ  ظبم  هذ آى دس ً هشدم ّ کبسآ عِن  مؼ ّ  فضایؼ ً وبػی ا اجت

هشدهی ثش تقوین گیشی ُب، ًظبستی کؾْس، تمْیت ّ تغِیل ًظبست 

عیبعت گزاسی ُب ّ ػولکشد دعتگبٍ ُب، اعتیفبی دمْق ؽِشًّذی. 

عؼَ  غبًی، تْ هت اً لت ّ کشا یت هٌض فشاد، سػب فی ا دشین خقْ فظ  د

 لففففففففففففففففففففففففبًْى هففففففففففففففففففففففففذاس 

 دشکت ُبی جوؼی هشدهی دس دْصٍ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش. 

 در حٌسه سیاست گذاری هذیزیت آخزین فصل:  

هلی جِت ثِشٍ گیشی اص عبص ّ کبس اهش ثَ هؼشّف تمْیت ػضم 

ّ ًِی اص هٌکش، ثِجْد ًظبم هذیشیت، ُذایت ّ ًظبست الْیت دُی 

هذْس  2ثَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش هشدم ثَ دّلت ًغجت ثَ 

مذم  عت. ت عی ا لبًْى اعب ؾتن  فل ُ ؽذى ا یبدٍ  وبى پ کَ ُ گش،  دی

ْد. عش فقل ُبی اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش. ایي اؽبساتی ث

ثذث عیبعت گزاسی فشٌُگی دس دْصٍ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

کَ اًؾبهللا همبلَ کبهل ثَ ػضیضاى اسائَ هی ؽْد. کَ اگش لبثل 

 اعتفبدٍ ثْد دس کتبة چبپ ؽْد. فلْات. 

 


