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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

ثب یىی اص پظٍّطگشاى هَسسِ پظٍّطی غشاـ  سیذحسیي ضشف الذیياًسجبم هزّجی دس گفت ٍ گَی 

 20/11/98 هجیي، 

 :سَاالت

 است؟ وذام هطخػِ هْوتشیي ٍ وذاهٌذ هزّجی اًسجبم ّبی هؤلفِ  ٍ ّب هطخػِ (1

ظبّشا هٌظَس اص اًسجبم هزّجی، اًسجبم هیبى ضیؼیبى)ثِ ػٌَاى اوثشیت( ٍ اّل سٌت سبوي دس هٌبقك 

هشصی)ثِ ػٌَاى اللیت ًسجی( وطَس است. جبهؼِ ضٌبسبى هؼوَال، تَافك ًسجی گشٍّْب ٍ الَام سبوي دس یه 

داخلی ضشـ الصم هی داًٌذ. اص آى جولِ: ٍ ّوجستگی جبهؼِ ثشچٌذ هَلفِ فشٌّگی اجتوبػی سا ثشای اًسجبم 

. ًیبصّبی هطتشنلَاػذ سفتبسی ٍ هٌبفغ ٍ   ًگشش ّب،اسصش ّب، آسهبًْب،  ،ثبٍسّبتَافك دس هجوَػِ ای اص 

ٍ افشاد ثِ التؿبی آى  جوؼی ٍالغ ضَد خَدآگبّیالتفبت ٍ ثذیْی است وِ ٍجَد ایي هطتشوبت ثبیذ هَسد 

ٍجَد سّجش یب سّجشاى وشیضهبیی داسای ٍجِْ ٍ اػتجبس هلی . سبهبى دٌّذوٌص ّب ٍ تؼبهالت ّوسَی خَد سا 

گبُ تجوغ ثشگشد یه سّجش فشّیختِ  ًٍیض دس ایي خػَظ ًمص هحَسی ٍ تؼییي وٌٌذُ داسد  فشلِ ای ٍ فشا

ٍ تْذیذویبى  دضوي هطتشن دس ضشایكی ًیض ٍجَدخَد صهیٌِ سبص حػَل ثشخی هطتشوبت خَاّذ ضذ.  

. گفتٌی است ، ثبلمَُ هی تَاًذ ػبهل اًسجبم دسًٍی ّش چٌذ ثِ غَست هَلت ثبضذگشیجوؼی اص سَی دی

دس هیبى آحبد هختلف  یه جبهؼِ ثِ ًذست هی تَاى  ؛ چِثشسبختی است یاهشاجتوبػی،  وِ اًسجبم 

یب بدی ماًسجبم اػتسا گبُ ثِ ثشپبیِ اهَس هطتشن،  فَق سا اًتظبس داضت. اًسجبماهَس ّوِ بهل دس اضتشان و

تؼجیش هی وٌٌذ وِ هوىي است ثِ دلیل ثشخی هَاًغ ثِ یه اًسجبم اجتوبػی سبهبى یبفتِ اخاللی اًسجبم 

  تجذیل ًطَد. 

 وٌیذ؟ هی اسصیبثی چگًَِ سا وطَس دس هزّجی اًسجبم ٍؾؼیت( 2

ٍ  َةاضتشان اػتمبدی ثبال خیىذستی ٍ ثِ دلیل دس هیبى ضیؼیبى قجك ضَاّذ ػیٌی ؾشیت ایي اًسجبم 

است. ثشخی جشیبًبت ًبّوسَ ػوذتب دس لبلت ّیبت هزّجی وِ هؼوَال سیبست ّبی ًظبم سؾبیت ثخص 

ثشًوی  )دس داخل ٍ جْبى اسالم(سا دس خػَظ ٍحذت یب اتحبد ثب اّل سٌت ٍ هطی ٍ هشام سّجشی اسالهی

َد سا اص اوثشیت اثشاص هخبلفت، غف خهٌبلطِ دس هجبًی ًظشی ایي استشاتظی ٍ تبثٌذ، ّوَاسُ سؼی داسًذ ثب 

ثب آسهبًْبی َى سٍحبًیلبقجِ ّوشاّی   جذا وشدُ یب سبیشیي سا ثب خَد ّوشاُ وٌٌذ. َّضیبسی سّجشی هؼظن،

، تؼضیِ داساى هذاحبى، ٍػبلخكجب، )هزّجی ىاهتبثؼت اوثشیت تشیجَى داس ،استشاتظیه ًظبم دس ایي خػَظ
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تب وٌَى هبًغ ٍ ثػیشت ػوَهی جبهؼِ  َّضوٌذیٍ، ّوسَیی ػولی ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی فشٌّگی وطَس (ٍ...

ثشٍص ضىبف جذی دس غفَف ضیؼیبى ضذُ است. اص وویت ٍ ویفیت اًسجبم دس هیبى گشٍّْب ٍ فشلِ ّبی 

هىبًیسن ّبی وٌتشل فشٌّگی ٍ ثِ دلیل اّل سٌت اقالع دلیمی ًذاسم اهب دس ًسجت آًْب ثب ضیؼیبى ًیض ػوذتب 

فشایٌذ هطبسوت فؼبل ًظبم دس غ فشافشلِ ای ًظبم جوَْسی اسالهی ٍ ثبٍسهٌذی لبقجِ اّل سٌت ثِ هَاؾ

اگش چِ  دس وطَس ٍجَد داسدٍؾؼیت لبثل لجَلی خذهبت ثِ هٌبقك آًْب، سبصًذگی ٍ تخػیع اهىبًبت ٍ 

  اهتیبصات هٌكمِ ای،ثشخی حبوویت، وست سبختبسدس فؼلی، هطبسوت هَلؼیت ّوَاسُ ثش استمبی اّل سٌت 

 اغشاس ٍ تبویذ داسًذ.   سیبسی هزّجی خَد تبهیي ثشخی هٌَیبتآصادی ثیطتش دس 

 هبًغ ٍ ػبهل تشیي هْن ٍ چیست؟ وطَس دس هزّجی اًسجبم گیشی ضىل هَاًغ ٍ اًسجبم دس اختالل ػَاهل( 3

.  داسد سلجی ًمص ٍ گشفتِ لشاس حشوت هسیش دس هبًغ ٍلی داسد ایجبثی ٍ فؼبل ًمص ػبهل) است؟ وذام

 .(ًیست اختالل ػبهل خَد ٍ وٌذ هی سضذ اص جلَگیشی غشفب

ثی احتیبقی ، )والهی، فمْی ٍ ػولىشدی(تبسیخیسیطِ داسثِ اختالفبت جشیبًبت هزّجی داهي صدى ثشخی 

سًگبسًگ ، تَقئِ ّبی ثشخی تشیجَى داساى،  ؾؼف غذا ٍ سیوب اص ایفبی ًمص ثِ هثبثِ یه سسبًِ هلی

ّوجَاس، احسبع ًبخشسٌذی اص هشصی یبوطَسّبی استجبـ اّل سٌت ثب ّوىیطبى خَد دس هٌبقك دضوٌبى، 

احسبع تجؼیؽ اجشای ثشخی سیبست ّبی ًظبم، احسبع هحشٍهیت ثیطتش دس همبیسِ ثب هٌبقك ضیؼِ ًطیي، 

 ،يفشیمی ػلوب ٍ ًخجِ گبى دس سكَحؾؼف استجبـ ٍ تؼبهل دس همبیسِ ثب هَلؼیت ٍ اهتیبصات ضیؼیبى، 

هٌبلطِ دس چشایی ٍ ؾشٍست ٍحذت، هٌبلطِ دس  تفسیشّب ٍ لشائت ّبی ًبغَاة اص آسهبى هحَسی ٍحذت،

، فمذاى استشاتظی هطخع دس چگًَگی تحمك ٍحذت، )ثشفشؼ تحمك(فبیذُ هٌذی ٍ ًتیجِ ثخطی ٍحذت

شل ٍ تؼذیل ، فمذاى سبصٍوبسّبی الصم ثشای وٌتیب تشع آًْب اص تَدُ ّبی ػَام ػَام صدگی ثشخی ػبلوبى

      ٍجَد جشیبًبت وِ اص اختالف ٍ تمبثل فشیمیي هٌتفغ اًذ ٍ... دسیسِ ّب ٍتَقئِ ّبی ثذاًذیطبى،  

 چیست؟ هزّجی اًسجبم سًٍذ تخشیت دس( سٌی ٍ ضیؼِ اص اػن) گشایی افشاـ ًمص( 4

، ظشفیت ًسجتب ثبالیی ثَیظُ دس ضشایف ثحشاًی است. ایي گشٍّْب ّوَاسُثَدُ  ٍ هَثش وبسآهذگستشدُ، ثسیبس 

ٍ الذاهبت  ٍ اًگیضُ ّبی ٍحذت آفشیيهٌبلطِ دس دٍاػی  ،ٍ صیشسبخت ّبی هطتشن ثٌیبدّب تؿؼیفثشای 

ی صیبدی ًیض ثشای داهي صدى ثِ تبسیخ ٍ ثْبًِ ّبی ّب الجتِ سَطُداسًذ ٍ ػولی ثشای آضَثٌبن وشدى فؿب

ّش چٌذ ثب ًسجت ّبی دٍ فشلِ ّش هیبى دس هتبسفبًِ  ،ٍحذتسٍی گشداًی اص آسهبى ٍ ضؼبس ٍ  اختالف

ٍ  هتفبٍت ٍجَد داسد. دستشسی آسبى ایي جشیبًبت ثِ سسبًِ ّبی جْبًگستش ّوچَى ایٌتشًت ٍ هبَّاسُ 

ًفَر ػویك ٍ تحشن گستشدُ دضوي ثب طٍسًبلیسن سسبًِ ای،  لبلتهذسسی دس  هٌبصػبتقشح اهىبى یبثی 
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ثب وَسوَساًِ  ٍ ّوٌَایی ثبال ثشای ّوشاّیٍ اقالػبتی، استؼذاد دساختیبس گزاضتي اهىبًبت هبلی، لجستیىی 

ّوٌَایی دست ون هَؾؼی ثشخی اص تَدُ ّبی ػبهی تحت تبثیش ضؼبسّبی دضوي،  ٍ تبوتیه ّبی قشح ّب

دس اختیبسداضتي  اغفبل وٌٌذُ آًْب، لذاست ثخطی ثِ هجبسصُ لْشآهیض ثب اّل سٌت دس ّش سكح هوىي،

ثیص اص پیص ٍ تطذیذ تٌص ّب  دس اخاللگشیلذست آًْب تشیجًَْبی هختلف ثشای تجلیغ هٌَیبت خَد ٍ... 

 .است فضًٍی ثخطیذُ

 چِ هزّجی اًسجبم دس ؾؼف یب ػذم ٍ است ّب ػشغِ وذام دس هلی اهٌیت ٍ هزّجی اًسجبم هیبى ساثكِ (5

 گزاسد؟ هی هلی اهٌیت ثش تبثیشی

 ضبخع ّبیخَد یىی اص دسٍى گشٍّی ٍ هیبى گشٍّی دس هیبى گشٍّْبی هزّجی فؼبل یه وطَس، اًسجبم  

ؿؼیف وٌٌذُ گستشُ آى اص جولِ ػَاهل تهیضاى ٍ فمذاى اًسجبم ثستِ ثِ هتمبثال آى وطَس است. اهٌیت هلی 

ثْذاضتی،  فشٌّگی، سیبسی، التػبدی، استجبقی، :داسد هتؼذدیاهٌیت هَلفِ ّبی است.  اهٌیت هلیؾشیت 

  . اص سَی دیگش،جبًی، هبلی، حیثیتی، ضغلیسٍاًی، دس سكَح فشدی اهٌیت ... ٍٍ ، سبیجشیصیست هحیكی

ؾؼف یب فمذاى اًسجبم هزّجی ثبلتجغ فشایٌذّبی والى ّوجستگی اجتوبػی سا دستخَش اختالل سبختِ ٍ 

  ّضیٌِ ّبی صیبدی سا ثشجبهؼِ تحویل هی وٌذ.  

هزّجی، تٌْب ثب تَسل ثِ لَای لْشیِ اًسجبم هٌیت دس ضشایف فمذاى یب ؾؼف ثذیْی است وِ ثشلشاسی ا

؛ چِ قجك تجشثِ اختالفبت ػوال ًیض ًبوبسآهذ است ٍ ّنّضیٌِ پش . اجشای ایي سیبست ّن هوىي خَاّذ ثَد

ٍ تٌص ّبی فشٌّگی وِ هبّیت ًشم داسًذ ًوی تَاى ثب تَسل ثِ اّشهْبی سخت ثشای ّویطِ ٍ ثِ غَست 

ػالٍُ ایٌىِ ٍجَد تٌص ّبی هزّجی جبهؼِ سا ثِ اًطمبق داخلی، ّشص دادى  لكؼی سفغ ٍ سجَع وشد. 

یضُ ثشای سشهبیِ گزاسی داخلی ٍ خبسجی ٍ اهىبًبت، افضایص ّضیٌِ ّبی ثشلشاسی ًظن ٍ اهٌیت، وبّص اًگ

دسًتیجِ وٌذ ضذى سًٍذ تَسؼِ هلی  هٌجش خَاّذ ضذ. تَغیِ وبسضٌبسبى اهٌیتی ایي است وِ گسل ّبی ثِ 

ّوَاسُ اهىبى ثشٍص اًفجبس غَست، غیش ایي  دسظبّش خبهَش اختالفبت هزّجی ًجبیذ ّیچگبُ فؼبل ضَد، چِ 

  ٍ اضتؼبل ایي آتطفطبى ٍجَد داسد. 

 سا وطَس دس هزّجی اًسجبم تحمك ساّىبسّبی ٍ ساّجشدّب لكفب هزّجی اًسجبم تمَیت هْن ػَاهل روش ثب( 6

 وٌیذ؟ ثیبى( فشٌّگی ٍ دیٌی ساّجشدّبی ثش ثبتبویذ)

اسبسی هی تَاًذ دس تمَیت صهیٌِ ّبی اًسجبم هزّجی دس وطَس یب دس جْبى ثشخی الذاهبت ثضػن هي اًجبم 

دس خػَظ هَاؾغ والهی ٍ فمْی هَسد ػبلوبى ٍ دیي پظٍّبى : گفت ٍ گَی ػلوی اسالم هَثش ثبضذ

، تبویذ ثش حت پیبهجشاوشم)ظ( ٍ ٍ ػولی اختالف، اّتوبم َّضوٌذاًِ ثِ ثْشُ گیشی اص هطتشوبت اػتمبدی
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اٍ)ع( ثِ ػٌَاى هحَس ٍحذت هسلویي، تمَیت استجبقبت ثیشًٍی وطَس ثب جْبى اّل سٌت، گشام اّل ثیت 

وطَسّبی سٌی هزّت، تالش دس جْت ایجبد ثشخی اتحبدیِ ّب دس ِ هطبسوت دس خذهبت سسبًی ثِ اداه

، وٌگشُ ثْشُ ثشداسی هٌبست اص ثشخی ظشفیت ّبی توْیذ ضذُ هثل ّفتِ ٍحذت هیبى وطَسّبی اسالهی،

شلِ هزّجی دس داخل)فشاسَی ف ، تمَیت سٍح ٍ َّیت هلیسبالًِ حج ٍ اخیشا ساُ پیوبیی جْبًی اسثؼیي

ثیطتش اّل سٌت دس ػشغِ ّبی هذیشیتی ثَیظُ دسهٌبقك ثب اوثشیت سٌی، اػكبی دادى ، هطبسوت گشایی(

ثشگضاسی ًطست ّبی ثیي الوللی ثِ هٌبسجت ّبی هختلف آًْب، اسىبى اهىبًبت ٍ تسْیالت ثیطتش ثِ هٌبقك 

تحػیل دس حَصُ ّبی ثشای آضٌبیی ثیطتش ٍ تجبدل اقالػبت، ثستشسبصی ٍ تشغیت قالة ػلَم دیٌی ثِ 

اقالع سسبًی ٍ افطبی تَقئِ ّبی ػلویِ سبیش هزاّت، تجبدل داًطجَ ٍ استبد ثب سبیشوطَسّبی اسالهی، 

، هشالجت وبهل ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی دضوٌبى، ثشخَسد لبقغ ثب ٍسَسِ گشاى ٍ اختالف اًگیضاى پطت پشدُ

   ًبخَدآگبُ تفشلِ افىٌبًِ ٍ...دٍلتی اص الذاهبت 

 وٌیذ؟ هی اسصیبثی چگًَِ سا وطَس دس هزّجی اًسجبم آیٌذُ ،فؼلی سًٍذ گشفتي ًظش دس ثب( 7

هحلی، هلی، هٌكمِ ای ٍ قجیؼی است وِ ٍؾؼیت اًسجبم هزّجی دس آیٌذُ وطَس، ثِ ػَاهل ٍ هتغیشّبی 

هختلفی ثستگی داسد. آًچِ هسلن ٍ اًىبسًبپزیش است ایٌىِ فشیمیي ثبلمَُ ٍ ثشغن ثشخی ثلىِ جْبًی 

ثشادساى  .ثشای تٌص صایی ٍخػَهت ٍسصی داسًذثبلمَُ ای ، استؼذاد ٍ هحول ّبیی ٍ هزّجی اضتشاوبت هلی

 الذاهبت ّذفوٌذ ٍ ثشًبهِ سیضی ضذُثَیظُ ثِ دلیل  ی وِ دس وطَس داسًذ ٍاّل سٌت ثِ دلیل هَلؼیت خبغ

. اًتظبس ایي است وِ ذًسدا ٍ صدى سبص هخبلف ِ اپَصیسیَىثتجذیل ضذى ثشای  ثبالییاستؼذاد ، بىدضوٌ

ٍ ّوِ هػلحبى اجتوبػی، سّجشاى هزّجی فشیمیي،  ،وبسگضاساى ًظبم جوَْسی اسالهی ثَیظُ سّجشی هؼظن

ّوِ هسبػی خَیص سا دس جْت هْبس  ٍ... ٌّشهٌذاى، اسثبة سسبًِفشّیختِ گبى، ًَیسٌذگبى، شاى، فىسٍضٌ

ثِ وبس ٍ ّذایت ّوِ ظشفیت ّب ٍ لبثلیت ّب دس هسیش سبصًذگی وطَس خٌثی سبصی تَقئِ ّب   التْبثبت،ایي 

ٍ الجتِ ّوبًگًَِ وِ دس پبسخ ثِ سَاالت لجل ّن اضبسُ ضذ، خَضجختبًِ وطَس هب اص ایي حیث ثٌذًذ. 

ٍؾؼیتی هٌحػش ثفشد  ٍ ثی ثذیل دس جْبى اسالم ٍ ثلىِ دس جبهؼِ ثیي الولل داسد، سكح ثبالی َّضیبسی 

اگش چِ اص تَقئِ ّبی  اختالل ًظبم خَاّذ ثَد،ّش ًَع ثحشاى ٍ  ثشٍص اى جبهؼِ ػوال هبًغ هشدم ٍ سّجش

  هبًذ.ثذخَاّبى ایي سشصهیي اَّسایی ًجبیذ غبفل خٌبسبى ٍ خبئٌبًِ 


