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ثب اؿبسُ ثِ حشوت سٍ ثِ جلَی هلت ایشاى دس  1392ای سّجش هؼظن اًمالة اػالهی دس پیبم ًَسٍصی ػبل حضشت آیت اهلل خبهٌِ

سا اهیذٍاساًِ ٍ ّوشاُ ثب پیـشفت ٍ تحشن  92ػیبػی ثب جْبى اػتىجبس، چـن اًذاص ػبل  ػبل گزؿتِ ثَیظُ دس سٍیبسٍیی التصبدی ٍ

ػبل "سا  92وشدًذ: ثب ایي ًگبُ، ػبل  ّبی ػیبػی ٍ التصبدی داًؼتٌذ ٍ تأویذٍ حضَس جْبدی هلت ایشاى دس ػشصٍِسصیذگی  ٍ

الجتِ الصم اػت ّن دس صهیٌِ التصبد، "فشهبیٌذ: ایـبى دس ثخؾ دیگشی هی .وٌینًبهگزاسی هی "حوبػِ ػیبػی ٍ حوبػِ التصبدی

ثبؿذ. ثب حوبػِ ٍ ثب ؿَس ثبیذ ٍاسد ؿذ؛ ثب ّوت ثلٌذ ٍ ًگبُ اهیذٍاساًِ ثبیذ ٍاسد  ّن دس صهیٌِ ػیبػت، حضَس هشدم، حضَس جْبدی

  "ثِ اّذاف خَد سػیذ. آفشیٌی ثبیذ ؿذ؛ ثب دل پش اهیذ ٍ پش ًـبط ثبیذ ٍاسد هیذاًْب ؿذ ٍ ثب حوبػِ

جییي هفَْم جْبد هی فشهبیٌذ: ( دس ت90/ 1/ 8همبم هؼظن سّجشی دس ثیبًبت خَد  دس جوغ هشدم ٍ وبسوٌبى صٌؼت ًفت ػؼلَیِ )

اى داسد. ّش تالؿى سا ًوی ؿَد گفت جْبد. دس جْبد، حضَس ٍ سٍیبسٍیى ثب دؿوي، هفشٍض اػت.  جْبد یه ثبسِ هؼٌبیى ٍیظُ

خَاّیذ یه تالؿى سا اًجبم دّیذ اًؼبى یه تالؿى هی وٌذ، دؿوٌى دس همبثل اٍ ًیؼت؛ ایي جْبد ًیؼت. اهب یه ٍلت ؿوب هی

ؿَد جْبد. هوىي اػت یه ٍلت ایي جْبد ثِ ؿىل لتبل ثبؿذ یه دؿوٌى ػیٌِ ثِ ػیٌِ ؿوب ایؼتبدُ اػت؛ ایي هیوِ ثخصَف 

هوىي اػت جْبد هبلى ثبؿذ؛ هوىي اػت جْبد ػلوى ثبؿذ؛ هوىي اػت جْبد فٌى ثبؿذ؛ ّوِ ایٌْب جْبد اػت؛ اًَاع ٍ الؼبم جْبد 

ایـبى داؿتي سٍحیِ جْبدی سا «. هجبسصُ»ؿَد هؼبدلى پیذا وٌین، هی« جْبد»ثشاى  ٍ هجبسصُ اػت. اگش ثخَاّین دس ادثیبتِ اهشٍص هب

فشهبیٌذ: هلت هب اص اٍل اًمالة تب اهشٍص دس ّش جبیى وِ ثب سٍحیِ جْبدى ٍاسد هیذاى ؿذُ، پیؾ یىی اص الضاهبت پیـشفت تلمی هی

وٌین. اگش هب دس ثخـْبى شوت ػلوى داسین هـبّذُ هیسفتِ؛ ایي سا هب دس دفبع همذع دیذین؛ دس جْبد ػبصًذگى دیذین، دس ح

ًبپزیش اًجبم دّین ـ ًِ فمظ ثِ ػٌَاى  گًَبگَى، سٍحیِ جْبدى داؿتِ ثبؿین، یؼٌى وبس سا ثشاى خذا، ثب جذیت ٍ ثِ صَست خؼتگى

 (90/ 1/ 1اػمبط تىلیف ـ ثالؿه ایي حشوت پیؾ خَاّذ سفت. )

ؿَد وِ الگَی التضبیی هذیشیتی وبساهذ ثشای پیـجشد اّذاف ًظبم اػالهی حظِ هیثب ػٌبیت ثِ ثیبًبت همبم هؼظن سّجشی هال

ثَیظُ دس همغغ وًٌَی، گؼتشؽ ًظشی ٍ تذٍیي ًظبم هٌذ پیؾ فشضْب ٍ هجبًی فىشی سٍحیِ جْبدی ٍ اؿبػِ ػجه هذیشیت جْبدی 

شیي ٍیظگیْبی ػجه هذیشیت جْبدی اؿبسُ هی دس توبم ػغَح ػبصهبًی ٍ هلی اػت. ثش ایي اػبع دس ایي ًَؿتبس ثِ ثشخی اص هْوت

 گشدد:

ـ دس ّش هجوَػة ػبصهبًی توبهی تالؿْب حَل هحَس اّذاف هـتشوی اػت وِ توبم اسوبى ػبصهبى هَظفٌذ ثشای تحمك ایي  1

ثِ  اّذاف ثىَؿٌذ. یىی اص چبلـْبی اػبػی ػبصهبًْب دس ًظبم جوَْسی اػالهی ّوؼَػبصی اّذاف ػبصهبى، هذیشیت ٍ وبسوٌبى

هٌظَس دػتیبثی ثِ ّذفی ػبلی ثِ ًبم لشة الْی اػت وِ اّذاف توبم ری ًفؼبى ػبصهبى دس پشتَ آى هَسد ػٌجؾ ٍ اسصیبثی لشاس 

ای وِ ّذفی هـشٍػیت خَاّذ داؿت وِ هَججبت جلت سضبیت خذاًٍذ سا فشاّن ػبصد؛ ثش ایي هجٌب ًبخبلصیْب  گیشد ثِ گًَِ هی

 ٍ لبثل پیگیشی خَاّذ ثَد وِ تمشة الْی ثیـتشی سا ثشای اجضای ػیؼتن ثِ اسهغبى آٍسد. ؿَد ٍ اّذافی هبًذگبسغشثبل هی

ـ فشٌّگ ػبصهبًی دس هذیشیت جْبدی، تلفیمی اص ػمالًیت ٍ هؼٌَیت اػت. خاللیت ٍ ًَآٍسی ّوشاُ ثب خغشپزیشی ٍ  2

اص خَدگزؿتگی، اػتمالل وبسی دس ػیي دیي ای، تالؽ پیَػتِ ّوشاُ ثب ایثبس ٍ  پزیشی ثب سػبیت اخالق حشفِ ؿْبهت، سلبثت

هحَسی ٍ ٍالیتوذاسی، خَد ثبٍسی ٍ اػتوبد ثِ ًفغ تَأم ثب تَول ثِ خذا، لبًًَوذاسی ثب حفظ وشاهت اًؼبًی، سػبیت ػلؼلِ 

ٍ داسا پزیشی اجتوبػی  ّبی دٍػتی ٍ غیش سػوی، توشوض ثش ٍظبیف وبسی ّوشاُ ثب هؼئَلیت هشاتت ػبصهبًی ّوشاُ ثب تمَیت گشٍُ

گش  ثَدى ؿَس ٍ ّیجبى وبسی دس ػیي ثصیشت ٍ خَیـتي داسی ٍ... اص جولِ ػَاهلی اػت وِ دس فشٌّگ ػبصهبًی جْبدی جلَُ



 ؿًَذ. هی

سػذ؛  ـ تـىیالت دس ًظبم هذیشیتی جْبدی ثش ػبختبس ایذئَلَطیه ٍ هأهَسیتوذاس هجتٌی اػت وِ توشوضگشایی ثِ حذالل هی 3

 ؿَد. گیشی جلؼبت گشٍّی اص غلظت سػویت ثَسٍوشاتیه وبػتِ هی ػبصی تأویذ، ٍ ثب ؿىل ثِ جبی پیچیذگی ثش ػبدُ

ای وِ  وبسی ٍ تَاًبیی ػلوی ٍ فٌی اػت ثِ گًَِ  ـ ؿبیؼتِ ػبالسی دس هذیشیت جْبدی تشویجی اص پبیجٌذی ثِ اسصؿْب، اًگیضُ 4

ؿًَذ وِ فشد هَسد ًظش اص صالحیتْبی  بى هتمبػذ هیسػبًٌذ ٍ اػضبی ػبصهافشاد دس صحٌِ ػول ؿبیؼتگی خَد سا ثِ اثجبت هی

ػبصهبًی  جبهؼة ثىَؿٌذ، هذیشیتی پؼتْبی ثِ سػیذى ثشای افشاد ایٌىِ جبی ثِ اػبع هذیشیتی وبفی ثشخَسداس اػت. ثش ایي

 ثخـذ. ػبصد ٍ ثِ آًْب هـشٍػیت هیاػتؼذادّبی هذیشیتی سا ؿىَفب هی

ای وِ ثذًة اصلی هٌبثغ اًؼبًی سا اػضبی دٍاعلت تـىیل  یشیت جْبدی داسد ثِ گًَِـ ثؼیج هٌبثغ اًؼبًی ًمؾ هحَسی دس هذ 5

دٌّذ وِ آهبدگی داسًذ ثب حذالل ؿشایظ ٍ هضایب دس خذهت اّذاف ٍ آسهبًْبی ػبصهبى ثبؿٌذ ٍ ثِ جبی ایٌىِ صشفبً ٍظبیف  هی

ًبیی خَد سا هخلصبًِ ػشضِ ًوبیٌذ. فشٌّگ جْبدی ثِ هحذٍدی سا دًجبل وٌٌذ، ّش جب وِ ػبصهبى ثِ خذهبت آًْب ًیبصهٌذ ثبؿذ، تَا

پشٍسی سا ػش لَحِ  آهَصد وِ داًؾ ٍ تجشثیبت خَد سا ثب دیگشاى ثِ اؿتشان ثگزاسًذ ٍ ثِ ػجه اػتبد ـ ؿبگشدی، جبًـیي اػضب هی

 الذاهبت خَد لشاس دٌّذ.

لی ّوچَى خَدؿىَفبیی، ػضت ًفغ، ًیبص ّبی وبسی دس ػجه هذیشیت جْبدی هجتٌی ثش تأهیي ًیبصّبی ػغح ػب ـ اًگیضُ 6

اجتوبػی ٍ حغ ادای تىلیف دس همبثل خذاًٍذ اػت ٍ ًیبصّبی فیضیَلَطیىی اثضاسی اػت وِ تحمك اًگیضُ ّبی الْی سا 

ٌب جبًجِ ثب خَد، دیگشاى ٍ خذا سا هؼ ّبی الْی ٍ استمب ثخؾ وشاهت اًؼبًی اػت وِ استجبعبت ّوِ وٌذ. ّویي اًگیضُ ػبصی هی صهیٌِ

 ثخـذ. هی

ّبی پیچیذُ ٍ پش ّضیٌة ًظبستی، خَدوٌتشلی ٍ ًظبست ّوگبًی هجتٌی ثش اهش ثِ ـ دس هذیشیت جْبدی ثِ جبی ایجبد ػبهبًِ 7

سػٌذ وِ وٌتشل ًفغ خَد سا ثش ػْذُ  ای اص خَد ػبصی هی ؿَد ثِ عَسی وِ افشاد ثِ دسجِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ًْبدیٌِ هی

داًٌذ تب دس همبثل  پشداصًذ ٍ ثشخَد تىلیف هی ِ دیگشاى آًْب سا پبیؾ وٌٌذ ثِ هحبػجِ سفتبس خَیـتي هیگیشًذ ٍ لجل اص ایٌى هی

پزیش ثبؿٌذ ٍ ثب سػبیت لَاػذ اخاللی، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا جضئی اص ٍظبیف اصلی خَد  وجشٍی دیگشاى هؼئَلیت

وی ًیؼت، ثلىِ ثخـی اص فشایٌذ ادای ٍظیفِ اػت وِ لجل اص ػول، ٌّگبم للوذاد وٌٌذ. ًظبست دس ایي ًظبم وٌتشلی، ثیشًٍی ٍ سػ

 ػول ٍ ثؼذ اص آى هَسد اهؼبى ًظش لشاس هی گیشد.

ـ هـبسوت جْبدی فشاگیش ٍ هشدهی وشدى فؼبلیتْبی ػوَهی ثِ هٌظَس ثِ وبسگیشی ظشفیتْبی فىشی ٍ هبدی توبم ػغَح  8

یی ثب تْذیذات ثیشًٍی ٍ آفتْبی دسًٍی. تجشثیبت هَفك ًظبم جوَْسی اػالهی اجتوبػی ثشای حل هؼبئل ػوَهی جبهؼِ ٍ سٍیبسٍ

ّبی ًظبهی )ّـت ػبل دفبع همذع(، ػیبػی )حضَسّبی حوبػی هشدم دس  دس خصَف هـبسوت فشاگیش هشدهی دس ػشصِ

ّب،  دی )ووىْبی هبلی ثِ ججِْاًتخبثبت ٍ ساّپیوبییْب(، فشٌّگی ـ اجتوبػی )حضَس دس ّیئتْبی هزّجی ٍ فؼبلیتْبی خیشیِ( ٍ التصب

ّبی هختلف ثٌب ثِ التضبئبت جبهؼِ، حضَسی پشسًگ دس توبهی  دّذ وِ هشدم فذاوبس ایشاى دس ثشِّ جـي ًیىَوبسی ٍ ...( ًـبى هی

اػت گًَِ هـبسوتْب سا دس ػغَح هختلف ػبصهبًی احیب ٍ تمَیت وشد. ثشای تحمك ایي هْن وبفی  تَاى ایي اًذ وِ هی ّب داؿتِ ػشصِ

 گشی سا ثِ آًْب ػپشد. ّب ػْین وشد ٍ اهَس اجشایی ٍ تصذی ثِ هشدم اػتوبد، ٍ آًْب سا دس ثشًبهِ

تَاى ثِ ایي هجوَػِ افضٍد وِ دس ایي هجبل ایٌْب ثخـی اص ٍیظگیْبی هذیشیت جْبدی اػت وِ لغؼب ػَاهل دیگشی سا هی

 فشصت وبفی ثشای پشداختي ثِ توبهی اثؼبد آى ٍجَد ًذاسد. 
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