مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

سخنرانی حجت االسالم نیکی ملکی
دبیر کمیته فرهنگی مجتمع تشخیص مصلحت نظام
اص هحممیي گشاًمذس هدوغ تطخیع هػلحت ًظبم ّستٌذ .سخشاًی خَد سا ثب ػٌوَاى سیبسوت ّوبل ولوی
ًظبم ًسجت ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش اسائِ هی دٌّذ.
ثب تطىش اص دست اًذس وبساى ّوبیص ضْشًٍذ هسئَل وِ ایي ّوبیص ثب ػظوت سا ثشًبهِ سیضل وشدُ اًوذٍ .
اص غجح همبالت خَثی دس ایي هَضَع استفبدُ وشدین .هغلغ سخي سا ثب حذیثی اص اهبم هحوذ ثبلش(ع) دس ثبة اهش ثوِ
هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش آغبص هی وٌن.
« اِىَ االهش ثبلوؼشٍف ٍ الٌْی ػي الوٌىش فشیضِ ػظیوِ»
ثِ عَس خالغِ یؼٌی :اهش ثِ هؼشٍف یه فشیضِ ٍ یه ٍاخت ثضسگی است وِ تَسظ آى ساُ ّوبیی یؼٌوی
اه ٌیت اختوبػی وست ّبل حالل یؼٌی ّوبى اهٌیت التػبدل هظبلن غبحجبى ثِ آًبى ثبص هی گشددّ .ووبى سوالهت
التػبدل ٍ سٍاًی خبهؼِ .صهیي ّبل آثبد ٍ اص دضوٌبى اًتمبم گشفتِ هی ضَد ٍ ًظبم الْی استمشاس پیذا هی وٌذ .تطىیل
حىَهت اسالهی یؼٌی :یه خبهؼیتی دس ثبة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ًْفتِ است .اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش
ثِ هبًٌذ ّش هفَْم لشآًی ٍ اسالهی داسال اثؼبد ٍ خٌجِ ّبل هختلف ٍ هتٌَػی اسوت ووِ دس ًْبیوت تووبم وٌٌوذُ ٍ
هىول یىذیگشًذّ .ن ثؼذ ّذایت فشدل ٍ خَدسبصل ٍ اًسبى سبصل داسد ٍ ّن ثؼذ اختوبػی ٍ فشٌّگوی ٍ تشثیتوی
ّن همَلِ اختوبػی ٍ هذیشیتی ٍ ّن ػجبدت است ٍ ثٌذگی ٍ ّن حبوویت است ٍ ًظبم حمَلی ٍ لضبیی ایي تٌَع
ٍخَُ ٍ وبسوشد ًجبیذ هبًغ اص آى گشدد وِ دس ٌّگبم تجییي سیبست ّبل ولی اخشال ایي فشیضِ تَخِ خَد سا ثیص اص
ّش چیض ثِ اثؼبد اختوبػی ٍ حبوویتی ٍ هذیشیتی آى هؼغَف ٍ هتوشوض ًٌوبیین .اص ایي خْت ثِ ٌّگبم اسائوِ تؼشیوف
خبهغ اهش ثِ هؼشٍف هٌظش صاٍیِ ًگبُ ایي فشیضِ هْن ٍ چٌذ ثؼذل هٌظش ٍ ًگوبُ ّوب اختووبػی سیبسوی ٍ تشثیتوی
است .اػتمبد ٍ ثبٍس هسلویي ثش ایي است وِ دیي هجیي اسالم دس ثبة اداسُ خبهؼِ داسال هذل خبهغ وبهل ٍ وبسآهوذ
است .دس ایي هذ ل وبهل ًظبم ّب ٍ سبختبسّبل ػبلی دس استجبط هؼٌبداس ثب یىذیگش عشاحی ٍ پیص ثیٌی گشدیذُ است.
لزا ثب هذیشیت ٍ ّذایت دس تئَسل اهبم هؼػَم ٍ ٍالیت فمیِ ًظبم اختوبػی تطىیالت تىشاس ضًَذُ هسبخذ ًظوبم
التػبدل ثب چْبس چَة اغلی خوس صوبت اًفبق ٍ لشؼ الحسٌِ ًظبم دفبػی ٍ ًظبهی ثب تئَسل خْبد ثوب ساّجوشد
ثبصداسًووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذگی
وِ هدوَع ایي ًظبم ّب ٍ ًظبیش آى دس استجبعی ػویك ٍ ثشًبهِ سیضل ضذُ ًظبم حىَهت اسالهی سا ضىل هوی دّوذ.
همبم هؼظن سّجشل دس ایي صهیٌِ دس تبسیخ  79/4/99اضبسُ هی وٌٌذ وِ:
«لَام سضذ ٍ ووبل ٍ غالح خبهؼِ ٍاثستِ ثِ اهش ثِ هؼشٍف است ٍ .ایٌْبست وِ ًظبم سا صًذُ ًگوِ داضوتِ
است» .
دس حمیمت ًظبهی وِ ایي چٌیي دس سبیِ ًظبم ّب ًفَر ٍ تأثیش داسد ٍ سبیش ًظوبم ّوب ثوشآى اسوتَاس ٍ وبهول
هی گشدد ًظبم پبیص ٍ ًظبست دس هفَْم وبهل آى است .ثب ّوِ هَاسد عشح ضذُ تؼشیف وبسثشدل اهوش ثوِ هؼوشٍف
ػجبستٌذ اص:
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هي  77تؼشیف دس ثبة اهش ثِ هؼشٍف دیذُ ام .ایي تؼشیف سا احسبس هی وٌن ضبیذ خبهؼیت داضتِ ثبضذ.
امز به معزوف و نهی اس منکزً :ظبم ًظبستی خبهؼی است ثشا ل پیبدُ سبصل احىبم الْی ٍ ایدبد خبهؼوِ ٍ
حىَهت اسالهی ٍ تضویي تحمك اّذاف آى .ثحث ثؼذل دس ثبة فشآیٌذ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش است .دس ایي
هشحلِ آهبس ًبّی اػن اص ضخػیت حمیمی ٍ حمَلی ٍ ایي وِ هخبعت ٍل فشد خوغ یوب دٍلوت ثبضوذ الصم اسوت
ًسجت ثِ هَضَع ٍ هػذاق آًچ ِ هتؼلك اهش ٍ ًْی لشاس هی گیشد ضٌبخت اػتوبد ثخوص پیوذا وٌوذ .الصم عوی ایوي
هشحلِ ضٌبخت ٍ آگبّی ًسجت ثِ هالن ّب ٍ هؼیبسّبل تویض هؼشٍف ٍ هٌىش ضٌبخت اهَس دیٌی ٍ فمْی ٍ آضٌبیی ثب
حالل ٍ حشام الْی ٍ ػالٍُ ثشآى دٍ آگبّی ٍ ثػیشت ًسجت ثوِ ضوشایظ همتضویبت سٍص اسوت .هشحلوِ تطوخیع
آهبدگی پزیشش هخبعت .هخبعت دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش یه سوي ثِ ضوبس هی سٍد ثِ گًَِ ال وِ فمذاى
تحمك اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا ًبهوىي هی سبصد .هخبعت هی تَاًذ فشد خوغ ٍ یه هلت ثبضذ .ضخػویت
حمَلی ٍ دستگبُ دٍلتی ثِ هؼٌبل حىَهتی ثبضذ .ثٌبثش ایي آهش ٍ ًبّی ثبیذ تالش وٌذ تب حذ اهىبى ًسجت ثِ ٍیژگی
ّبل هخبعت آضٌبیی الصم سا ثذست آٍسد .ایي ٍیژگی ّب هی تَاًذ .اص لجیل :ضٌبخت ٍیژگوی ّوبل سِوٌی هخبعوت
آگبّی اص ضشایظ سٍحی ٍ سٍاًی اٍ ضٌبخت ٍیژگی ّبل فشٌّگی ٍ لَهی ٍ آگبّی اص آداة ٍ سسوَم هلوی ثبضوذ.
داستبًی دس ایي ثبة ّست وِ هشحَم اسثبة اغفْبًی هی گَیٌذ:
تؼذادل اص داًطدَیبى تػوین هی گیشًذ ًوبص سا ثِ غَست فبسسی ثخَاًٌذ پیص یه ػبلن هی سًٍذ .ایطبى
ًسجت وفش ٍ الحبد هی صًذ ٍ .ایٌْب اص ثشخَسد ایي ػبلن ثسیبس صدُ هی ضًَذ .ثؼذ ثِ خذهت هشحَم حبج سحین اسثبة
هی سًٍذ تب اص ایطبى وست تىلیف وٌٌذ .ایي ثضسگَاس هی گَیٌذ :اضىبلی ًذاسد .ضوب ًوبص سا فبسسی ثخَاًیوذ ووِ ثوِ
صثبى خَد تأویذ هی وٌیذ .هی گَیٌذ ثخَاًیذ تب ًحَُ خَاًوذى ًووبص ضووب ثوِ صثوبى فبسسوی سا ثجیوٌن .ایٌْوب فبسسوی
هی گَیٌذ .ثیبى هی وٌذ وِ حتوبً هی داًیذ ثسن اهلل هؼٌبل فبسسی اش ایي است؟ چَى چیوضل ووِ خوذا اسادُ ووشدُ
است ثبیذ دس ًوبص ثگَییذ .ضوب یمییي داسیذ ایي ّست؟ یب حتوبً هی داًیذ ایي الحوذاهلل ّوبًی است وِ خذاًٍذ اسادُ
وشدُ است؟ ایي است؟ آًْب هی گَیٌذ ًِ یفییي ًذاسین .خَدضبى ثِ ًتیدِ هی سسٌذ وِ ًِ پس ػشثی هی خَاًین ووِ
ثِ هطىل ثش ًوی خَسینًَ .ع سٍش دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش خیلی هْن است .دٍسُ ّب ٍ ضیَُ ّبیی ًیض اهش
ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش دس ًگبُ ًظبستی داسد سِ دٍسُ دیذُ هی ضَد.
 )9اهش ثِ هؼشٍف ثِ غَست اًفشادل است خبسج اص حیغِ حىَهت
 )2دٍسُ ّبل سبصهبًی
 )7دٍسُ تطشیفبتی
دٍسُ ال ّن ّست وِ ثیطتش ّش دٍ ثؼذ است .دٍسُ حىوت پیوبهجش اووشم (ظ) ٍ دس دٍسُ اهوبم ػلوی(ع)
ایٌْب تَضیحبتی داسد فمظ هطىالت دٍساى اًفشادل  )9ػذم تؼوین )2 .خغش ػَام صدگیً )7 .بچیض ثَدى ًتیدِ ػول.
 )4لضٍم تطخیع اص اوثش  )5دس دٍسُ سبصهبًی ظبّش گشایی وِ ثیطوتش ظوبّش گشایوی غبلوت هوی ضوَد .اگوش غوشف
حىَهت ثطَد اهش ثِ هؼشٍف )6 .ون سًگ ضذى ثؼذ هشدهی )7 .ایدبد هػًَیت وبرة ثشال وسبًی وِ دسوت اًوذس
وبس اهش ثِ هؼشٍف ّستٌذ )8 .غفلت اص ثؼذ ثیي الوللی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىوش ٍ سیبسوی ضوذى آى ووِ ایوي
سیبسی ضذى هَضَع هْوی دس ثبة سبصهبًی ثَدى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش است .دس ثحث ثؼوذل یوه ًگوبُ
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ولی داسین ثِ ًمبط ضؼف ٍ لَت دس حَصُ ّبل هشتجظ ثب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش دس حَصُ ػَاهل داخلوی هوب
ًمبط لَتی وِ داضتین یه ستبد تطىیل دادُ ضذ .ثب  94سبل تدشثِ ثب ثؼضی اص وبسوشدّبل وِ هطخع اسوت .یوه
ثُؼذ دیگش اص ً مبط لَت پطت سش گزاضتي هشحلِ عشح هَضَع ٍخَة ٍ اّویت آى دس هیبى هشدم ٍ هسئَلیي تأویذ
ثش ٍخِ سفتبسل فشیضِ یؼٌی :اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش استً .مبط ضؼف دس حَصُ ػولىشد ٍ سبثمِ یىی ػوذم
سػبیت اهش تذسیح دس گستشش فشٌّگ فشیضِ ٍ خْطی ػول وشدى آى .ػذم تَخِ وبفی ثِ گستشش اهش ثِ هؼوشٍف
ٍ ًْی اص هٌىش هذیشیت اخشایی فشیضِ ًبّوبٌّگ ٍ غیش یىپبسچِ اسوت .اٍلَیوت ثٌوذل دس خػوَظ هؼشٍفوبت ٍ
هٌىشات غَست ًگشفتِ است ٍ تٌْب اغل لبًَى اسبسی وِ هی ضَد گفت :وبهالً فشاهَش ضذُ اسوت .اغول ّطوتن
لبًَى اسبسی است .هب اغل ضَساّب سا احیبء وشدین اهب اغل ّطتن یؼٌی اغل اهوش ثوِ هؼوشٍف ٍ ثوب تأویوذ فوشاٍاى
هشحَم اهبم(سُ) ثِ تطىیل ٍصاست اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍ اغشاس اهبم (سُ) ثش خذل ثوَدى هَضوَع اهوش ثوِ
هؼشٍف وِ ایي ٍصاست ٍ ایي تطىیالت ثبیذ عَسل ثبضذ وِ ثتَاًذ حتی سّجش ّن اگش اضتجبُ وشد اضتجبّص سا ثگَیذ
ایي ٍص است اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش تطىیل ًطذ ٍ سبصهبًی وِ اهش ثِ هؼشٍف ثِ ایي غوَست خوذل تطوىیل
ضَد .هتأسفبًِ تب ایي صهبى ثِ ًتیدِ ًشسیذُ .دس اغل ّطتن آى چیضل وِ تأویذ هی وٌذ ثحث اهش ثِ هؼشٍف هشدم ثوش
حبوویت است .هشدم ثتَاًٌذ حبوویت سا اهش ثِ هؼشٍف وٌٌذ .چِ وسی هی تَاًذ اهش ثِ هؼشٍف وٌذ .یؼٌی ٍالؼبً هوی
تَاًٌذ اهش ثِ هؼشٍف وٌٌذ؟ هی ضَد اهش ثِ هؼشٍف وشد .اهب آیٌذُ اش دیگش ًِ ایي وِ چِ هػًَیتی ّست؟ هَضوَع
ثؼذل است.
پژٍّص ٍ صیشسبخت ّبل ػلوی ٍ ػولی هَضَع سا داسین .دٍلت ّب ٍ ًْبد ٍ دسوتگبُ ّوبل فشٌّگوی سا
داسین ٍ هشدم سا داسینً .مبط ضؼف ٍ لَت دس ثبٍسّبل دیٌی سا داسین ٍ لَاًیي ٍ همشساتی وِ اضبسُ ضذ .چٌذ ثحث
اص ًگبُ اهبم ثِ اهش ثِ هؼشٍف است وِ ثیبى هی وٌن:
ّوِ ٍ ّوِ هلت هَظفٌذ وِ ثش ایي اهَس ًظبست وٌٌذ وِ اگش هي یه پبین سا ووح گزاضوتن .هلوت هَظوف
است وِ ثگَیذ پبیت سا وح گزاضتی خَدت سا حفظ وي هسئلِ هسئلِ هْن استّ .وِ هلوت هَظفٌوذ ثوِ ایوي ووِ
ًظبست داضتِ ثبضٌذ دس ّوِ وبسّبیی وِ اآلى هشثَط ثِ اسالم است .اگش دیذًذ وِ یه وویتِ (یوه ضوخع ًیوشٍل
اًتظبهی) خذال ًخَاستِ ثش خالف همشسات اسالم داسد ػول هی وٌذ .ثبصاسل ثبیذ اػتشاؼ وٌذ وطبٍسص ثبیذ اػتشاؼ
وٌذ هؼوویي ٍ ػلوب ثبیذ اػتشاؼ وٌٌذ وِ ایي ساُ وح اغالح گشدد .یب دس خبیی دیگش ثیبى هی فشهَدًذ:
دس اخشال حىن ٍ حذٍد الْی ثشال احذل هستثٌی ًیست حتی اگش سئیس دٍلت هشتىت چٌیي چیضل ضَد
وِ هَخت حذ ضشػی است .ثبیذ دس هَسد اٍ اخشا ضَد .مقام معظم رهبزی ّن دس پیبهی وِ ثِ اخالس پژٍّطی اهش
ثِ هؼشٍف داضتٌذ ثیبى هی فشهبیٌذ:
« یه ًىتِ سا ّن ثبیذ یبدآٍسل وٌن ٍ آى ًظبم اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش است .هب دس هدوغ تطخیع اهش
ثِ هؼشٍف سا ثِ ػٌَاى یه وبلجذ وبهل ٍ یه ًظبم خبهغ ًگبُ وشدین سیبست ّبل ولی ّن وِ توذٍیي هوی وٌوین اص
ّویي ثبة است .ثِ ػٌَاى یه ًظبم خبهغ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍاخت حتوی ّوِ است .فمظ هسئَلیت هي
ٍ ضوب ثِ ػٌَاى هسئَالى وطَس دس ایي ثبة سٌگیي تش است .ثبیذ اص ضیَُ ّبل هٌبست استفبدُ وٌین اهب آحوبد هوشدم
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ّوِ ًسجت ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍظیفِ داسد ٍ » .فشهبیطی دیگش اص ایطبى« :هػذاق وبهل ٍ توبم اهوش ثوِ
هؼشٍف ایدبد خبهؼِ ٍ حىَهت اسالهی است» .
یه خولِ ال ّن شهید مطهزی (ره) داسًذ:
اگش ثخَاّین سٍح اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا تشخوِ ٍ تؼجیش فبسسی خَدهبى ثیبى وٌین .ثبیذ ثگوَیین
لضٍم استفبدُ اص ّش ٍسیلِ هطشٍع ثشال سسیذى ثِ اّذاف اسالهی .پس اص ّش ٍسیلِ هطشٍع هؼمَل ثشال سسیذى ثوِ

اّذاف اسالهی یىی اص هفبّین اهش ثِ هؼشٍف است وِ دس ثیبى ضْیذ هغْشل است .یه خولِ صیجبیی ضْیذ هغْوشل
داسًذ:
« هب خض پٌذ ٍ ثٌذ ًوی ضٌبسین( .اثتذا ایٌدب ضْیذ هغْشل گلِ هی وٌذ .چَى هٌغك دس حَصُ اهش ثِ هؼشٍف
گن ضذُ یؼٌی هی خَاٌّذ اضىبل ثگیشیذ هی گَیٌذ .اضىبل غشیح هی گیشین ٍ ثالفبغلِ اٍل پٌوذ ٍ ثٌوذ ).هؼتموذین
اثتذا ثبیذ پٌذّبل تحىن آهیض وشد پٌذ ّبیی وِ دستَس ّوِ ّست ٍ ثؼذ ّن اػوبل صٍس ٍ خجش ٍ چَى پٌذ ٍ ثٌذ دٌّذ
ًطٌَل ثٌذ ًٌْذ ٍ .هب ثبیذ ثذاًین دس ساُ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش غیش اص پٌذ ٍ ثٌذ هٌغك دیگشل ّسوت ووِ آى
ّن هٌغك است وِ غحیح تشیي ساُ هی ثبضذ » .خولِ دیگشل اص شهید مطهزی:
« اص ضشایظ هفیذ ثَدى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش آى است وِ اغبلت داضتِ ثبضذ یؼٌی ٍاثستِ ثوِ ّوی
خشیبًی ًجبضذ ثلىِ خَد خشیبى سبص ثبضذ» .
اهش ثِ هؼشٍف ًجبیذ خشیبًی ثبضذ .خَدش اغبلت ثبیذ داضتِ ثبضذ .سیبست ّبل ولی ٍ ساُ وبسّب دس اهَس
فشٌّگی دس حَصُ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىشًوبیبًذى ٍ ثشخستِ ًوَدى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىوش ثوِ ػٌوَاى
ّذف خبهؼِ اسالهی ٍظیفِ ٍ حك ّوگبًی ثَدى آى تمَیت هٌضلت اختوبػی فؼبالى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش
اآلى وسی دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش خیلی خبیگبّی ًذاسد ٍ یه ًگبُ هٌفی ثؼضی هَالغ ثِ اٍ هی ضَد .ایوي
ثِ  2دلیل است )9 :فشٌّگ سبصل دس ایي حَصُ ًطذُ )2 .ضبیذ ًَ دس حَصُ اهش ثِ هؼشٍف ػولىشد هي خیلی خَة
ًجَدُ است.
تمَیت اٍلَیت ثخطی ثِ هؼشٍفبت ٍهٌىشات داسال آثبس ٍ پیبهذّبل گستشدُ اختوبػی است.
اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثبیذ ثشاسبس اٍلَیت ثٌذل اًدبم ضَد .تمَیت هؤلفِ ّبل سشهبیِ اختووبػی
ًظیش :اػتوبد ٍ هطبسوت دس ًظبست ّوگبًی ایدوبد صهیٌوِ ّوب ٍ ثسوتشّبل هٌبسوت فشٌّگوی ثوشال ثْجوَد فشآیٌوذ
پشسطگشل ٍ پبسخگَیی.
ثجیٌیذ ػضیضاى هب ًْی اص هٌىش سا خذل تش اص اهش ثِ هؼشٍف گشفتِ این ٍ ایي خغبست .اسالم هی گَیذ :اهش
ثِ هؼشٍف ٍ اگش ًطذ ًتیدِ ًگشفتیذ ًْی اص هٌىشً .گفتِ ًْی اص هٌىش ثؼذاً اهش ثِ هؼوشٍف یؼٌوی دائون گفتوین ایوي
هَسیمی ًجبیذ ثبضذ .پس وذام ثبیذ ثبضذ .ایي سا گفتین؟ ثؼضی خبّب ًگفتین ساُ وبسّب :اضبػِ ٍ تزوش لسبًی ثب سػبیت
هَاصیي ضشػی ٍ لبًًَی ٍ اخاللی دس حَصُ فشٌّگ ػوَهی .اسائِ تػَیش سٍضي ٍ صیجب اص اهش ثِ هؼوشٍف ٍ ًْوی اص
هٌىش ثِ ػٌَاى ضیشیي تشیي هؤثشتشیي وبسآهذتشیي ضیَُ تؼبهل اختوبػی .اغالح دیذگبُ ثوبٍس ػووَهی ٍ هسوئَلیي
ًسجت ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش دس حَصُ اختوبػی افضایص ًمص ٍ سْن هوشدم ٍ وبسآهوذ آى دس ًظوبم خوبهغ
ًظبستی وطَس تمَیت ٍ تسْیل ًظبست هشدهی ثش تػوین گیشل ّوب سیبسوت گوزاسل ّوب ٍ ػولىوشد دسوتگبُ ّوب
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استیفبل حمَق ضْشًٍذل .حفظ حشین خػَغوی افوشاد سػبیوت هٌضلوت ٍ وشاهوت اًسوبًی تَسوؼِ لوبًَى هوذاس
حشوت ّبل خوؼی هشدهی دس حَصُ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش.
در حوسه سیاست گذاری مدیزیت آخزین فصل:
تمَیت ػضم هلی خْت ثْشُ گیشل اص سبص ٍ وبس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثْجَد ًظبم هذیشیت ّذایت
ٍ ًظبست الَیت دّی ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هشدم ثِ دٍلت ًسجت ثِ  2هحَس دیگش وِ ّوبى پیبدُ ضوذى
اغل ّطتن لبًَى اسبسی است .تمذم اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش .ایي اضبساتی ثَد .سش فػل ّبل ثحث سیبسوت
گزاسل فشٌّگی دس حَصُ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش وِ اًطباهلل همبلِ وبهل ثِ ػضیضاى اسائِ هی ضَد .وِ اگش لبثول
استفبدُ ثَد دس وتبة چبح ضَد .غلَات.

