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 تبّٔی دس ٔسئِٛیت اجتٕبػی ٚ اثؼبد آٖ

 ۷/۹/۹۹ػؿٛ ٞیبت ػّٕی ٔٛسسٝ آٔٛصش ٚ پژٚٞطی أبْ خٕیٙی سٜ،   ،سیذ حسیٗ ضشف اِذیٗ

 ٔمذٔٝ

ٚ ٔٙبفغ أىب٘بت ٚ سشٔبیٝ ٞبی ٔطتشن ٚ ٔػبِح ، ، دس لجبَ خٛد، سبیشیٗاػؿبدس جبٔؼٝ، افشاد ثٝ ٔثبثٝ 

سبصٔبٟ٘بی اجتٕبػی ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ وٙطٍشاٖ اجتٕبػی فؼبَ دس لجبَ ری ٘فؼبٖ، ٔسئَٛ ٚ ٔتؼٟذ٘ذ. جٕؼی 

دسیبفت وٙٙذٌبٖ وبالٞب ٚ خذٔبت ػشؾٝ ضذٜ تٛسف آٟ٘ب ٚ سبیش ػٙبغش ٔحیكی )اػٓ اص ٔحیف اجتٕبػی ٚ 

دس چبسچٛة اٍِٛٞبی سفتبسی ٔسئِٛیت پزیشی ٚ ٔسئِٛیت ٚسصی ٔسئِٛٙذ. ٔىّف ٚ ٔحیف قجیؼی( 

 ضٕشدٜ ٔی ضٛد.  ٚ فؿیّت اسصضی ٔثجت ٚیژٌیٕٞٛاسٜ یه ٔتٙبست ثب سكح ا٘تظبس پزیشفتٝ ضذٜ ٚ

 ٔسئٛالٖ حمیمی ٚ حمٛلی

ثٝ دِیُ تسّف ٚ دس ٌزضتٝ ٔسئِٛیت ػٕذتب ٔتٛجٝ افشاد ٚ ضخػیت ٞبی حمیمی ٚ دس ػػش ٚ صٔبٖ حبؾش 

ٟبدٞب ٚ سبصٔبٟ٘بی ثیطتش ٔتٛجٝ ضخػیت ٞب ٚ وٙطٍشاٖ حمٛلی یؼٙی ٌ٘ستشدٜ ٘فٛر سبصٔبٟ٘بی اجتٕبػی؛ 

ػٛأُ ا٘سب٘ی ضبغُ دس سدٜ ٞبی ٔختّف )اٌش چٝ ثب ٚاسكٝ ثٝ افشاد یبصٔب٘ٔسئِٛیت ساجتٕبػی است. 

دس ایٗ ٘سجت سٙجی ٔؼٕٛال   اسجبع داسد أب٘مص ٞب ٚ ٚظبیف وبسوشدی آٖ دس ثبفت اجتٕبع  (سبصٔبٖ

سبصٔبٖ ثٝ ٔثبثٝ یه وٙطٍش فشافشدی ٚ داسای ٞٛیت ٚ اػتجبس ٔتٕبیض ٔٛسد ٘ظش لشاس ٔی ٌیشد. ثضسٌتشیٗ ٚ 

ٌستشدٜ تشیٗ سبصٔبٖ اجتٕبػی وٝ ٕٞٝ افشاد دس آٖ ػؿٛیت داس٘ذ، جبٔؼٝ وُ است وٝ ٕٞٝ ٞش چٙذ ثٝ 

ٚ ٔىّفٙذ ٚ  ٔتمبثال جبٔؼٝ ٘یض )ثٝ اػتجبس ٘ظبٔبت،  ٘سجت ٞبی ٔتفبٚت دس لجبَ ٔػبِح ٚ ویبٖ آٖ ٔسئَٛ

٘یبصٞب، ا٘تظبسات اػؿب) ( دس لجبَآٖ ثٝ ػٙٛاٖ ِٔٛفٝ ٞبی جٛٞشی خشدٜ ٘ظبْ ٞب، سبختبسٞب، ٟ٘بدٞب ٚسبصٔبٟ٘ب

ٚ ٘یض التؿبئبت، اِضأبت ٚ ؾشٚست ٞبی وبسوشدی حیبت جٕؼی ضٟشٚ٘ذاٖ ٔىّف ٚ  آٟ٘ب(ٚ ٔكبِجبت 

 ٔسئَٛ خٛاٞٙذ ثٛد.  

       تؼشیف ٔسئِٛیت

ری ٔجٕٛػٝ ای اص ٔشتجكبٖ ٚ فشد یب سبصٔبٖ دس لجبَ تؼٟذ ٚظیفٝ ٚ ٔسئِٛیت اجتٕبػی چیست؟ ٔسئِٛیت 

دس تؼشیف دیٍش  ا٘تظبسات، سفغ ٘یبصٞب ٚ دفغ ٚ سفغ ٔٛا٘غ دستیبثی ثٝ اٞذاف است.دس ساستبی تبٔیٗ  ٘فؼبٖ

ٚظبیف ٔحِٛٝ ٚ ثٝ التؿبی ٚ سبصٔبٟ٘ب افشاد  تؼٟذی پیطیٙی است وٝاجتٕبػی ، ٔسئِٛیت ٔی تٛاٖ ٌفت

ٌفتٙی است وٝ دس ٘ظبْ . ٘فؼبٖ خٛد٘ذری ٚ  ، ٔشاجؼبٖٔشتجكبّٖٔضْ ثٝ پبسخ ٌٛیی ثٝ ا٘تظبسات ٔؼَٕٛ، 

ٞبی حمٛلی  ٔیبٖ حك ٚ تىّیف ٘ٛػی ٔالصٔٝ ای ٚجٛد داسد. افشاد دس لجبَ وسبٖ ٚ پذیذٜ ٞبیی ٔسئِٛیت 
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ٝ اص لجُ ثشای آٟ٘ب حمی ػشفی، اخاللی ٚ حمٛلی اثجبت ضذٜ ثبضذ. ایٗ تٟٙب ػشفی، اخاللی ٚ حمٛلی داس٘ذ و

 خذاٚ٘ذ است وٝ فمف حك داسد، اٌش چٝ اٚ خٛد سا دس لجبَ أٛسی ٔسئَٛ ٚ ٔىّف لشاس دادٜ است.

 اسوبٖ ٔسئِٛیت

ٚ َ ٔسئٛفشد یب سبصٔب٘ی وٝ (2ٔشجؼی وٝ تؼییٗ ٚظیفٝ ٚ اػكبی ٔسئِٛیت ٔی وٙذ؛ (1اسوبٖ ٔسئِٛیت: 

ٔٛظف ضٙبختٝ ضذٜ ٚ دس غٛست ثشخٛسداسی اص ضشٚـ ػبْ تىّیف، ّٔضْ ٚ ٔىّف ثٝ ایفبی ٘مص ٔتٙبست 

ٔتؼّك  (4فشد یب ٌشٜٚ ری حك، وٝ دس لجبَ اٚ ٔسئِٛیت ٚ تىّیف ٚجٛد داسد؛ (3ٚ ادای ٚظیفٝ است؛

ذ قجك لٛاػذ ٚ وٙطی وٝ فشد یب سبصٔبٖ  ٔزوٛس ثٝ التؿبی ٔسئِٛیت اػكبیی ثبییب ػُٕ ٔسئِٛیت یؼٙی 

وٝ دس لجبَ ری حمبٖ یب ری ٘فؼبٖ فشد یب سبصٔبٖ ٔسئِٛیت حذٚد ٚ لّٕشٚ (5ا٘تظبسات  ثٝ ا٘جبْ سسب٘ذ؛ 

ٔشاجغ تؼییٗ ٔی ضٛد. ثشای ٔثبَ، خذاٚ٘ذ دس ضشیؼت تٛسف ٔشجغ اػكب وٙٙذٜ یب سبیش ٔؼٕٛال 

وٝ حذٚد ٚ ٖ)دسیبفت وٙٙذٜ حك( اسالٔی)ٔشجغ اػكبی ٚظیفٝ(، ٔشد سا)ٔسئَٛ( ثٝ اػكبی ٘فمٝ)ٔتؼّك( ثٝ ص

  ٔبٔٛس وشدٜ است.   ثغٛس آٖ دس فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ تؼییٗ ضذٜ)لّٕشٚ( 

 ٔسئِٛیت  ٔٙطبء

ٔبٟ٘ب صافشاد ٚ سب ٔشجؼیثٝ ثیبٖ دیٍش، چٝ  چیست؟ ٚ اِضاْ افشاد ٚ سبصٔبٟ٘بی ثٝ تؼٟذٔٙذی ٔٙطبء ٔسئِٛیت

دیذٌبٟٞبی  ؟ٔسئَٛ ٚ ٔىّف سبختٝ استتؼٟذٔٙذی یه سٛیٝ یب ٔتمبثُ دس لجبَ دیٍشاٖ، سا ٘سجت ثٝ 

ثٝ التؿبی یه دسیبفت اجتٕبػی ٔسئِٛیت ٔتؼذدی دسایٗ خػٛظ ٚجٛد داسد وٝ ثؼؿب ٔب٘غ اِجٕغ ا٘ذ. 

، ػمال٘یت )ٔثُ خب٘ٛادٜ(ػؿٛیت دس ٟ٘بدٞبی اجتٕبػیفشًٞٙ ػٕٛٔی، ٚجذا٘ی، دسن ضٟٛدی ٚفكشی ٚ

ثٝ افشاد ٚاجذ ضشایف تىّیف)ػبلُ، ثبِغ، ٔختبس ٚ  تؼٟذ سبصٔب٘ی،دیٗ ٚ ٔزٞت،  ،جٕؼی، لشاس داد اجتٕبػی

 ٔتٛجٝ است.  ٚ سبصٔبٟ٘بی سسٕی دس ٔٛاسدی ػبِٓ(

 ٔٙجغ ٞٙجبسی ٔسئِٛیت

ٔٙجغ ٞٙجبسی  چٙذیب یه اص،  دیٍشاٖ؟ ٔسئِٛیت فشد یب سبصٔبٖ دس لجبَ وذاْ است ٔٙجغ ٞٙجبسی ٔسئِٛیت

)ػشف ػبْ یب : ػشفٞٙجبسی ٔسئِٛیت ػجبستٙذاص ٔی ضٛد. ٟٔٓ تشیٗ ٔٙبثغاِضاْ ثٝ غٛست تشویجی تؼییٗ ٚ 

. (، فمٝ)ٚضشیؼت(ٔذ٘ی، ویفشی ٚ... حمٛق)لبٖ٘ٛ یب اخالق وبسثشدی(، ٞٙجبسی)اخالق ، اخالقخبظ(

ٌفتٙی است وٝ ٔسئِٛیت ثٝ اػتجبس ٚصٖ ٚ دسجٝ ٞٙجبسی، ثٝ دٚ ثخص اِضأی ٚ تشجیحی تمسیٓ ٔی ضٛد. اص 

شیٗ ٚ ٌستشدٜ تشیٗ ٔٙجغ ٞٙجبسی ضٕشدٜ ٔی ضٛد. دس جبٔؼٝ ٔذسٖ ٔیبٖ ٔٙبثغ ٞٙجبسی فٛق، اخالق ٟٔٓ ت

ٚ  اِضأبت حمٛلیلّٕشٚ ، سٚصٔشٜ ثش ثسف ؾؼف اِضاْ ثٝ سػبیت ٚظبیف ٚ فشاٚا٘ی پشضٕبس تخّفبتثٝ دِیُ 
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ٚ حتی ثشخی اِضأبت ػشفی ٚ اخاللی ٘یض ثٝ ٔشٚس ٚ ثٝ دِیُ ثشخی ٔالحظبت  افضٚدٜ ٔی ضٛد لب٘ٛ٘ی

   ٔبٞیت حمٛلی یبفتٝ ٚ ثٝ فٟشست اِضأبت لب٘ٛ٘ی افضٚدٜ ٔی ضٛد. 

 ؾٕب٘ت اجشا

ض ٔتفبٚت خٛاٞذ ی ٘بظش ثٝ ٔسئِٛیت ٔشثٛـ ٘یٕب٘ت اجشا، ؾٔتؼذد ٞٙجبسی ثذیٟی است وٝ ثٝ تٙبست ٔٙبثغ

ٚ  ا٘ذ غیش سسٕیؾٕب٘ت اجشای  داسای فمٟیٔسئِٛیت ٚ ثخطی اص  اخاللی ،ػشفییت ٔسئِٛ. اص ایٗ سٚ، ثٛد

افشاد سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ غشف تخّف اص ادای آٟ٘ب ٔٛاخزٜ ٚ ٘ىٛٞص وشد. اٌشچٝ ٕٔىٗ است ایٕبٖ ٚ اػتمبد 

 ٔسئِٛیتضخع یب فطبس ٞٙجبسی جبٔؼٝ اٚ سا ثٝ ا٘جبْ ٚ ادای ٔسئِٛیت تشغیت ٚ اِضاْ وٙذ. دس ٔمبثُ، 

داسد ٚ فشد دس غٛست  سسٕیی، ؾٕب٘ت اجشای لب٘ٛ٘ داسای ٔبٞیتفمٟی ثخطی اص ٔسئِٛیت ٚ  لب٘ٛ٘ی

ثٝ ثیبٖ دیٍش، ؾٕب٘ت اجشای ثخطی اص فمٝ)حك اهلل( غیش سسٕی ٚ  تخّف ثبیذ ثٝ ٔشاجؼی پبسخٍٛ ثبضذ.

ؼٝ ٔحُٕ  ٚ ؾٕب٘ت اجشای ثخطی دیٍش وٝ ثٝ حك اِٙبس ٚ أٛس اجتٕبػی ػبْ آٟ٘ب ثشٔی ٌشدد ٚ دسجبٔ

 است، سسٕی است.  ٔجشای لب٘ٛ٘ی یبفتٝ

ٌفتٙی است وٝ فٟشست ٚظبیف ٚ ٔسئِٛیت ٞبی اجتٕبػی ٔحَٛ دس ٔٛاسدی ٔىتٛة ٚ ٔذٖٚ ٚ دس ٔٛاسدی 

ٔسئِٛیت ػشفی ٚ اخاللی ػٕذتب استىبصی ٚضفبٞی است وٝ سیٙٝ ثٝ سیٙٝ اص ٘سّی ثٝ ٘سّی ٔٙتمُ ٔی ضٛد. 

دس ضفبٞی ٚ ٔسئِٛیت لب٘ٛ٘ی ػٕذتب ٔىتٛة است؛ چٝ ایٙىٝ دس جٛأغ سٙتی، ٔسئِٛیت ٞب ػٕذتب ضفبٞی ٚ 

 . ٔىتٛة ٚ ٔذٚ٘ٙذثٝ اػتجبس ٔبٞیت حمٛلی ٚ ٔذ٘ی(  ثٛیژٜ)ػٕذتبجٛأغ ٔذسٖ 

 ٔسئِٛیت دس لجبَ چٝ وسی؟

؛ دس دس ٔمبثُ چٝ وسب٘ی ٔسئَٛ ا٘ذیب سبصٔبٟ٘بی اجتٕبػی افشاد ٔسئِٛیت ٚ پبسخ ٌٛیی دس لجبَ چٝ وسی؟ 

غٛست تخّف، ثٝ چٝ وسب٘ی ثبیذ پبسخ ٌٛیٙذ ٚ دس غٛست تٕىیٗ، اص چٝ وسب٘ی تٛلغ دسیبفت پبداش 

، سشٔبیٝ ٞبی ٚجٛدی، خٛد)اػٕبَ، تػٕیٕبت، فشغت ٞبلجبَ دس ثٝ اػتجبس ضبٖ ا٘سب٘ی افشاد داس٘ذ؟ 

، دٚستبٖ، ٕٞىبساٖ، )ثب حفظ سّسّٝ ٔشاتت(ثستٍبٖ: دس لجبَ دیٍشاٖ ،..(ٚ. ، ٚظبیفأىب٘بت ٚ داضتٝ ٞب

 ٔتؼذد٘یض ثٝ اػتجبس ثشخٛسداسی اص ٔٛلؼیت ٞبی اجتٕبػی ٚ ٞٓ ویطبٖ، ٞٓ ٔیٟٙبٖ،  وُ ثطشیت؛ ، ٕٞسبیٍبٖ

 ضٛٞش دس لجبَ صٖ ٚ فشص٘ذ؛ پضضه دس لجبَ ثیٕبس؛ ،ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ)لجبَ وسب٘ی ٔسئِٛٙذ.دسٚ ٘مص ٞبی ٔحَٛ، 

افشاد ٕٞچٙیٗ ٚ...(؛  أتأبْ دسلجبَ  ؛سئیس دس لجبَ ٔشئٛس ؛ٔؼّٓ دس لجبَ ضبٌشد؛ فشٚضٙذٜ دس لجبَ خشیذاس

ٚ دس ساس دیٙی  ثیٙصدس  ٘یض )ثب تّمی ٞبی ٔختّفی وٝ اص آٖ ٚجٛد داسد(. ٌفتٙی است وٝ دس لجبَ جبٔؼٝ وُ

دس قَٛ سبیش ٘ٝ دس ػشؼ وٝ خذاٚ٘ذ،  ٔسئِٛیت دس لجبَا٘ذ.  ٔسئَٛثضسي  خذاٚ٘ذٔمبثُ دس ٕٞٝ، افشاد 
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ٚ لبػذتب ٔٛٔٙب٘ی وٝ دس لجبَ خذاٚ٘ذ احسبس ٚظیفٝ ٔی وٙٙذ، ثیطتشیٗ اٞتٕبْ سا ثٝ ایفبی  ػٛأُ است

 ٚظبیف ا٘سب٘ی ٚ ادای تىبِیف دیٙی ٚ ٔٛسد حٕبیت دیٗ)ػشفی ٚ اخاللی( داس٘ذ.  

آٟ٘ب؛ ٚ دس  سبصٔبٟ٘بی اجتٕبػی ٘یض دس ٌبْ ٘خست دس لجبَ ری ٘فؼبٖ ٚ دسیبفت وٙٙذٌبٖ خذٔبت ٚ تِٛیذات 

ٔحیف ٔٙبفغ ٚ ٔػبِح ػٕٛٔی، ، ٚجذاٖ جٕؼی(، ٚسبصٔبٟ٘بی ثبالدستی ٚاثستٝدس لجبَ دِٚت) دٌْٚبْ 

ٚ دس  َ ٚ ٔتؼٟذ٘ذ.ٚ ٘ظبْ اجتٕبػی ٔشثٛـ ٔسئٛ، )ثب ٔحٛسیت ٔذػی اِؼْٕٛ ٚ سبصٔبٟ٘بی ٔسئَٛ(صیست

ٌفتٙی است وٝ دس ػػشٚصٔبٖ حبؾش سسب٘ٝ ٞبی  .ٌبْ سْٛ، دس ٔمبثُ خذاٚ٘ذ)اِجتٝ ثٝ اػتجبس ػٛأُ ا٘سب٘ی(

ظشفیت ثسیبس ثبالیی ثشای تزوبس ٔسئِٛیت ٞب، ٔسئِٛیت خٛاٞی یب اصاجتٕبػی سسب٘ٝ ٞبی جٕؼی ٚ اخیشا 

ٔسئِٛیت ضٙبسبٖ ٚ تٛثیخ ٔتخّفبٖ، صٔیٙٝ سبصی ٔكبِجٝ ٔسئِٛیت، ضٙبسبیی ٔٛا٘غ ٔسئِٛیت ٚسصی، تطٛیك 

ثشای ٔسئِٛیت ٚسصی حذاوثشی، تزوبس آسیت ٞبی ٔتشتت ثشٔسئِٛیت ٘بضٙبسی ثشخی یب ػّٕىشد ٘بلع ثٝ 

      ثشخٛسداس٘ذ. ٚظبیف ٚ... 

 یه سٛیٝ ٚ ٔتمبثُ ثٛدٖ ٔسئِٛیت

. ثشای ٔثبَ، صٖ ٚ استٚ دٚسٛیٝ ٚ دس ٔٛاسدی یىسٛیٝ أشی ٔتمبثُ اجتٕبػی دس غبِت ٔٛاسد ٔسئِٛیت 

أب  ضٛٞش دس لجبَ یىذیٍش ثٝ حمٛق ٚ تىبِیفی)ػشفی، ضشػی ٚ لب٘ٛ٘ی( ثٝ غٛست ٔتمبثُ ٔىّف ٚ ٔسئِٛٙذ

ثٝ تٙبست ٔٛلؼیت اختػبغی ٚ ٘مص ٞبی ٔحَٛ یه اِجتٝ ٞش -دس ٔٛؾٛع حؿب٘ت فشص٘ذاٖ خشدسبَ خٛد

دس ایٗ ؼٙی فشص٘ذاٖ دس لجبَ دسیبفت خذٔبت ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی ٚاِذیٗ، یه سٛیٝ ٔسئِٛیت داس٘ذ ی -خٛیص

ثٝ ادای چیضی ٔىّف ٚ ٔسئَٛ ٘یستٙذ؛ اٌش چٝ صٖ ثٝ اػتجبس جبیٍبٜ حمٛلی اش دس ٘ظبْ ٔمكغ سٙی 

 خب٘ٛادٜ، دس لجبَ خذٔبت اػكبیی ثٝ فشص٘ذاٖ، استحمبق دسیبفت پبداش اص پذس خب٘ٛادٜ سا داسد. 

 ت ٚسصیتفبٚت افشاد دسٔسئِٛی

ٚ تؼٟذٔٙذی)احسبس  ٔسئِٛیت پزیشی ،ضٙبسی ٔسئِٛیتدسٔمبْ  ٚ سبصٔبٟ٘بافشاد ٌفتٙی است وٝ  

، تحُٕ ٞضیٙٝ ٞبی ػبدی، ضبیستٍی ٚ ٚال٘ٝٔسئٛایفبی ٘مص ٞبی ٚ اٍ٘یضٜ ثشای ادای ٚظبیف  ٔسئِٛیت(،

لبثُ  .بٚتی داس٘ذٚؾؼیت ٞبی ٔتفٚ... اّٞیت، ٟٔبست ٚ وبسدا٘ی، تشس ٘بضی اص ػٛاسؼ سشپیچی ٚ تٕشد 

ٚ جبیٍبٜ ٔٛلؼیت است وٝ ػٙػش ثسیبس ٟٔٓ دس تؼییٗ ٚظبیف ٚ ٔسِٛیت افشاد ٚ ضذت ٚ ؾؼف آٖ،  روش

. ثذٖٚ ضه، دس یه سبصٔبٖ ٔذیشاٖ ٔسئِٛیت ثیطتشی اص وبسٔٙذاٖ ستدس سّسّٝ ٔشاتت اجتٕبػی ا آٟ٘ب

دا٘طٕٙذاٖ دس لجبَ ٔسبئُ والٖ جبٔؼٝ دس لجبَ ری ٘فؼبٖ ٚ جبٔؼٝ وُ داس٘ذ؛ چٝ ایٙىٝ ػّٕب ٚ ػبدی 

ٔسئِٛیت ثیطتشی دس ٔمبیسٝ ثب تٛدٜ ٞب داس٘ذ.  ِٔٛفٝ ٞبیی دیٍشی ٘یض ثبِمٜٛ ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ خػٛظ 

، اجتٕبػی، التػبدی، ی، تحػیّی، سٙیت ٞبی ٔختّف فشدی)جٙسی٘مص آفشیٙی وٙٙذ: ثشای ٔثبَ، ٔٛلؼ
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ٚ... ٞش یب اوثشیت جبٔؼٝ( ػؿٛیت دس ٌشٟٚٞبی الّیت )ی)سً٘ پٛست دس جٛأغ ٘ژاد پشست(، لٛٔی٘ژاد

 ذ.  ٙادای آٖ ثٝ غٛستی ایجبثی یب سّجی ٔٛثش ثبض ، وٓ ٚ ویف ٚیه ٔی تٛا٘ذ دس اغُ ٔسئِٛیت داسی

 ٔفْٟٛ ٔسئِٛیت ٚ ٔفبٞیٓ ٚاثستٝ

ستجبـ ادس  یػٙبغشػٛأُ ٚ ثب چٝ  )ػشغٝ تطشیغ ٚ اجشا(ٔسئِٛیت اجتٕبػی دس اثؼبد ٚ اسوبٖ ٔختّف خٛد

)ثٛیژٜ ٘ظبْ اسصضی آٖ(، ٘ظبْ حمٛلی)یب ٘ظبْ حمٛق ٚ تىبِیف اجتٕبػی یب حبوٓ ثشجبٔؼٝ فشًٞٙاست؟ 

 فشایٙذٞب ٚ وبسٌضاساٖ٘ظبْ آٔٛصش ٚ پشٚسش سسٕی ٚغیشسسٕی) ضٟشٚ٘ذی(،ٔذ٘ی ٚ حمٛق ٚٚظبیف 

پبداش ٚ تٙجیٝ ، ٘ظبْ )اػٓ اص سسٕی ٚ غیش سسٕی(جبٔؼٝ پزیشی(، فشایٙذ ٞبی ٘ظبست ٚ وٙتشَ اجتٕبػی

اجتٕبػی، ٘ظبْ تمسیٓ وبس اجتٕبػی)تٛصیغ ٔٛلؼیت ٞب ٚ ٘مص ٞب(، لطشثٙذی اجتٕبػی )٘ظبْ تٛصیغ أىب٘بت 

   افشاد.  ٔطبسوت اجتٕبػی تسٟیالت ٚ ٔحذٚدیت ٞبی(، ی ٔطتشنٚ سشٔبیٝ ٞب

 وبسوشدٞبی ٔسئِٛیت ٚسصی

 دس سكٛح فشدی ٚ اجتٕبػی داسد؟ چٝ وبسوشد ٚ پیبٔذی آٖ( ایذٜ آَٔسِٛٚیت ٚسصی)ثٛیژٜ دس ضىُ 

احسبس خشسٙذی اص تمٛیت سٚح جٕغ ٌشایی، افضایص سشٔبیٝ ٚ اػتٕبد اجتٕبػی، افضایص ویفیت ص٘ذٌی، 

سضذ ٚ تؼبِی جبٔؼٝ، دفغ ٚ سفغ چشخص دسست ٚ سبٔبٖ یبثی أٛس، ٔطبسوت دس ٔسبئُ حیبت جٕؼی، 

   .آسیت ٞب ٚ صیبٖ ٞبی ٔحتُٕ

 ٔتؼّك ٔسئِٛیت

ِیت چیست؟ افشاد ٚ سبصٔبٟ٘ب ٔطخػب ٘سجت ثٝ ا٘جبْ یب تشن چٝ چیضی ثبیذ ٚظیفٝ ضٙبسی ٚ ٔسئٛٔتؼّك 

ٚ سبصٔبٟ٘بی  فیٕبثیٗسٚاثف ٚ ٔٙبسجبت ٔٛلؼیت افشاد، ٔسئِٛیت ٚسصی وٙٙذ؟  پبسخ ایٗ سٛاَ ٘یض ثستٝ ثٝ 

اجتٕبػی ثب ری ٘فؼبٖ خٛد، ٔتفبٚت ٔی ثبضذ. ثشای ٔثبَ، ٔؼّٓ دس لجبَ ٔتؼّٓ ثٝ اسائٝ خذٔبت آٔٛصضی ٚ 

ثب لیٕت ٔٙبست؛پضضه دس لجبَ ٔشیؽ ثٝ ٔشغٛة ثٝ اسائٝ وبالی  خشیذاستشثیتی ثب ویفیت؛ فشٚضٙذٜ دس لجبَ 

 ٔٛسد ٘یبصٔبِی  خذٔبتس لجبَ ٘یبصٔٙذاٖ ثٝ اسائٝ ؛ افشاد ٔتٕىٗ دٚ ٔٛسد ا٘تظبس اسائٝ خذٔبت دسٔب٘ی ٔفیذ

ثٝ اسائٝ خذٔبت  دس لجبَ تٛدٜ ٞبی ٔٛٔٗ ؛ ٟ٘بد سٚحب٘یتتٛلغ پبداشٌزاسی ٚ  ػبسی اص ٞش ٘ٛع ٔٙت

سبصٔبٟ٘بی اجتٕبػی دس لجبَ ضٟشٚ٘ذاٖ، ٔشاجؼبٖ، ٔطتشیبٖ ٚ ری ٘فؼبٖ ثٝ اسائٝ ٞذایتی؛  اسضبدی ٚتجّیغی، 

  تسٟیالت جب٘جی ٚ...یفیت استب٘ذاسد ثب لیٕت ٔٙبست ٚ وبالٞب ٚ خذٔبت داسای و

ٔشثٛـ ٔىّف ٔىب٘یسٓ ٞب ٚ ٞٙجبسٞبی اص ایٗ سٚ، افشاد دس ٔمبْ ٔسئِٛیت ٚسصی ٚ ایفبی ٚظبیف ثٝ سػبیت 

ؾؼف ؾؼف آٌبٞی،  . ثذٖٚ ضه،ثٝ ثیبٖ دیٍش، ایفبی ٔسئِٛٚیت أشی رٚ ٔشاتت است .اٞٙذ ثٛدخٛٚ ّٔضْ 
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، ٔبدیلٛاػذ ٚ ٞٙجبسٞب، ػذْ تحُٕ ٞضیٙٝ ٞبی ٔبدی ٚ غیش دسست ذْ سػبیت اٍ٘یضٜ، ؾؼف ٟٔبست، ػ

ثٝ وبٞص  ٚ...، ػّٕىشد ٔمكؼی ٚ ٔتٙبٚة)ثٝ جبی استٕشاس(سشػت ٚ ضتبة ثی ٔٛسد دس ٔمبْ ا٘جبْ ٚظیفٝ

  ویفیت ٔسئِٛیت ٚسصی ٚ ٚظیفٝ ضٙبسی ٔٙجش ٔی ضٛد. 

 ٔٛا٘غ ٔسئِٛیت ٚسصی

ؾؼف فشًٞٙ ، افشاد فمذاٖ جبٔؼٝ پزیشی ٔٙبست دس ػُٕ ثب چٝ ٔٛا٘ؼی ٔٛاجٝ است؟ ایفبی ٔسئِٛیت

یب فمذاٖ ػذْ اقالع سسب٘ی ٚ ایجبد حسبسیت الصْ)ؾؼف ٘ظبْ تجّیغی(، ٔسِٛٚیت ضٙبسی دس جبٔؼٝ، 

غّجٝ فشدیت )افشاقی اخاللی(، فشدٌشایی اِضاْ ثٛیژٜ دسٔسِٛیت ٞبی داسای)ٔٙبستؾٕب٘ت اجشای ؾؼف 

ئِٛیت ٚسصی ثٝ ٘فغ دیٍشاٖ است، ایٍٙٛ٘ٝ افشاد ٔؼٕٛال تب جبیی ثٝ ا٘جبْ ٚظبیف تٗ ٔی دٞٙذ وٝ ٔب٘غ ٔس

، حك ٔذاسی ا٘سبٖ ٔذسٖ )ثٝ جبی تىّیف ٔذاسی ٚ ٔسئِٛیت (ثشای آٟ٘ب ٔٙبفؼی ثٝ ٕٞشاٜ داضتٝ ثبضٙذ

، ذٜ ثبضذ(، ػذْ احسبس ٚظیفٝ)دس جبٞبیی وٝ تىبِیف ثٝ غٛست ٚاججبت وفبیی ٔتٛجٝ افشاد ض(خٛاٞی

تشس اص ػٛاسؼ ٔحتُٕ)ثشای ٔثبَ، سشپیچی غبِت ٔٛٔٙبٖ اص ایفبی ٔسئِٛیت اجتٕبػی خٛد دس خػٛظ 

أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش، ٌبٜ سیطٝ دس تشس آٟ٘ب اص ػٛاسؼ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔحتُٕ ایٗ سٙخ الذأبت 

ٛدٖ اص اثشثخطی الذأبت داسد(؛ سست ضذٖ اسادٜ ٞب ثٝ دِیُ ػذْ ٔطبسوت ٚ ٕٞشاٞی دیٍشاٖ ٚ ٔبیٛس ث

 فشدی؛ ػذْ ٔكبِجٝ اجتٕبػی ٚ فطبس ٞٙجبسی ثشای سٛق دٞی افشاد ٚ..

 اسالْ ٚ ٔسئِٛیت اجتٕبػی

س ٔٙبثغ ٚ ٔتٖٛ اسالٔی)آیبت ٚ سٚایبت( ٚ ٘یض ٔٙبثغ ٔؼشفت دیٙی ضٛاٞذ صیبدی داَ ثش ٚظیفٝ ٔٙذی ٚ د

ٝ ثٝ دِیُ ؾیك ٔجبَ أىبٖ ثحث تفػیّی اص ٔسئِٛیت اجتٕبػی ٔتمبثُ افشاد دس لجبَ یىذیٍش ٚاسد ضذٜ و

، دِیُ «وّىٓ ساع ٚ وّىٓ ٔسَٛٚ ػٗ سػیتٝ»آٟ٘ب ٚجٛد ٘ذاسد. سٚایت ٔؼشٚف پیبٔجش)ظ( وٝ ٔی فشٔبیذ: 

ٌٛیبیی ثشٔسئِٛیت ػٕٛٔی است. ادای دٚ فشیؿٝ أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش ٞٓ خٛد ٘طب٘ٝ ٔسئِٛیت 

شفی ضذٜ ٚ ٞٓ صٔیٙٝ اجشای سبیش ٚاججبت ٚ تشن ٔحشٔبت سا دس ضٙبسی اجتٕبػی دس لجبَ ٔػبِح جٕؼی ٔؼ

ثخص لبثُ تٛجٟی اص ایٗ ٚظبیف ٔٛٔٙبٖ دس ٔٙبثغ فمٟی ٚ اخاللی اسالْ ثب ٌستشٜ ٚسیغ فشاٞٓ ٔی سبصد؛ 

ؾشٚست اسضبد ٚ ٞذایت ٌٕشاٞبٖ؛ تٛغیٝ ػْٕٛ ثٝ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ: تفػیُ ٚ ثیبٖ جضئیبت تزوش یبفتٝ است. 

ی ثٝ ثٔش ٔٛٔٙبٖ ٔتٕىٗ ثٝ ادای ثخطی اص أٛاَ خٛد ثٝ غٛست اِضأی ٚ استحجبا  ؛ٔؼبضشت ٔؼشٚف

 ؾشٚست اٞتٕبْ ثٝ أٛس ٔسّٕیٗ؛٘یبصٔٙذاٖ؛ اِضاْ ٔشد ثٝ تبٔیٗ ٘فمٝ ٕٞسش، فشص٘ذاٖ ٚٚاِذیٗ پیش ٚ ٘بتٛاٖ؛ 

اجبثت دػٛت ٔستؿؼفب٘ی وٝ ٔتؿشػب٘ٝ اص ٔٛٔٙبٖ قّت وٕه ٚ   تٛغیٝ ثٝ ٔجبسصٜ لٟش آٔیض ثب ظّٓ ٚ ثیذاد؛

   وٓ فشٚضی، ٌشا٘فشٚضی، احتىبس، احجبف ٚ... دس ٔؼبٔالت ٚ...  ٕٔٙٛػیت ٞش ٘ٛع غص،یبسی ٔی وٙٙذ؛ 
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اتش اص ٔمبٔبت ػبدی،  ا٘سبٖ دس ٘ظبْ اسصضی اسالْ، ثضسٌتشیٗ  ٚ ثشجستٝ تشیٗ ٔمبٔی وٝ فش ٌفتٙی است وٝ

سا دس ٕٞٝ ػشغٝ ٞبی ٔسؤِیتی) ٔسِٛٚیت دس لجبَ خٛد، دیٍشاٖ، جبٔؼٝ ٚ خذاٚ٘ذ(، تحت ٘ظبست ٚ وٙتشَ 

داضتٝ ٚاٚسا ٔٛسد سٛاَ ٚ ثبصخٛاست لشاسخٛاٞذ داد ٚ ا٘سبٖ الجشْ ثبیذ ثشای جّت سؾبی اٚ، ٕٞٝ ٔسبػی 

ٍبٔی ٔٛسد سٛاَ ٚ ثبصخٛاست لشاسخٛاٞیٓ ٌشفت وٝ خٛیص سا ٔجزَٚ داسد، خذاٚ٘ذ تؼبِی است. ٔب ٞٙ

ا٘كجبق ٚ ٕٞسٛیی ٘ذاضتٝ ثبضذ.   ػُٕ ٚ ٘یت  ٔب ثب ٔٛاصیٗ، ٔؼیبسٞب، احىبْ ٚ لٛا٘یٗ دیٙی یب ٔٛسد تبییذ دیٗ،

اص ایٗ سٚ، تخّف اص ٚظبیف ٚٔسِٛٚیت ٞبی ٔحِٛٝ دس ٞش سكح، آثبس ٚ پیبٔذٞبی ٚؾؼی ٚ تىّیفی 

اسد.  لشآٖ وشیٓ دس آیبتی چٙذ، ٔٛٔٙبٖ سا ثٝ سػبیت تىبِیف ٚٚظبیف ٚ ٔختّفی دس د٘یب ٚ آخشت د

احسبس ٔسِٛٚیت داضتٗ، خٛد سا دس لبِت ادای حمٛق  ٔسِٛٚیت ضٙبسی ٔتؼٟذا٘ٝ تٛجٝ ٚ تٙجٝ دادٜ است.

، 24، غبفبت/ 104، آَ ػٕشاٖ/۷5، ٘سبء /122)اص ثبة ٕ٘ٛ٘ٝ س.ن: تٛثٝ/ٚ ا٘جبْ تىبِیف ٔتجّٛس ٔی سبصد. 
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