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 ثِ ًبم ذساًٍس خبى ٍ ذطز

 «اللْن صل علی هحود ٍ آل هحود ٍ عدل فرخْن» 
 

«.دضويِ ضوب فکر هی کٌذکِ  ثرای ثیست سبل، سی سبل آیٌذُ فکر کٌیذ ّوچٌبى ثِ اًقالة ًگبُ راّجردی داضتِ ثبضیذ؛» 
 ( 12/4/1395همبم هؼظن ضّجطی، )

 

 فرهبًذُ هحترم هرکس ثسیج ٍزارت ًفت

         ضرکت اصلیهعبًٍت ّب/هسئَالى هحترم حَزُ ثسیج  

          ضرکت ّبی اصلی/تبثعِ/ فرعی فرهبًذّبى هحترم پبیگبُ ّبی ستبدی

 ضرکت ّبی تبثعِ/فرعی هحترم پبیگبُ ّبی عولیبتیفرهبًذّبى 

 

 ؛ثبسالم ٍ اضازر 

هجشٌی ثط لطآى ٍ  ٍ، چطن اًذاز ثسیجزض ضاسشبی  اّذاف ثسیجٍ  هأهَریت ّباحشطاهبً ثِ اسشحضبض هی ضسبًس، ثب سَخِ ثِ           

، اًذیطِ ّبی رّجر هعظن اًقالة اسالهیٍ  ّباثالغیِ ، ٍصیت ًبهِ الْی سیبسی اهبم خویٌی)رُ(سیطُ هؼػَهیي)ع(، ضٌّوَزّب ٍ 

، اثالغیِ ّب ٍ زسشَضالؼول ّبی ثسیح ازاضار ٍ هطوع ثسیح، ثْطُ هٌسی اظ چطاؽ ضاُِ ٍغیز ًبهِ ّب ٍ زیسگبّْبی سیبست ّب

 3/9/1399هَضخ  60583 ضوبضُضْیساى ضبّس، سدطثیبر ٍ هسشٌسار زفبع همسس، ًبهِ ّب ٍ اثالغیِ ّبی اضضبزی حَظُ ثسیح ثب 

خْز دبیگبّْبی  15/9/1399هَضخ  62062ثطای هؼبًٍز ّبی حَظُ، دبیگبّْبی سشبزی ثسیح)ضطوشْبی اغلی ٍ سبثؼِ(، ضوبضُ 

ٍ سْیِ ٍ  21/5/97خ هَض 37402ٍ  30/4/97هَضخ  130794 ػولیبسی ثسیح)ضطوز ّبی دبالیص ًفز ٍ سبثؼِ(، ًبهِ ّبی ضوبضُ

، ٍ ثِ «هىشت ضْیس حبج لبسن سلیوبًی –زٍضُ آهَظضی هسضسِ ػطك »سحز ػٌَاى: سطٍیح هدوَػِ ثیبًبر همبم هؼظن ضّجطی

هَضَػبر هرشلفِ اظ ضٌّوَزّبی ضّجطی، ثطای حَظُ ثسیح ٍ دبیگبُ ّبی سحز دَضص ثِ ػٌَاى  PDFضٍظضسبًی ٍ سْیِ فبیل 

در جْت اّذاف  اجرایی ٍ اقذام عولی ثرًبهِ ریسی ،لصا، ثب سَخِ ثِ هَضَػبر هغطٍحِگطفشِ اسز. اٍلَیز، زض زسشَض وبض لطاض 

ضرح ّوچٌیي سسٍیي ٍ ٍ اًشربة هؼبًٍز ّبی هطثَعِ  ًوَدار سبزهبًی ّبی تیپٍ ًیع عطاحی  تذٍیي ًقطِ راُ ثسیجثب   ثسیج

هطثَط ثِ حَظُ ثسیح ٍ دبیگبّْبی سشبزی)ضطوز اغلی ٍ سبثؼِ( ٍ دبیگبُ ّبی ػولیبسی ثسیح)ضطوز ّبی  هعبًٍت ّبی ٍظبئف

 دبالیص ًفز ٍ سبثؼِ(، ػالج ٍ چبضُ وبض ثَزُ ٍ هی ثبیسز ثب سوبم لَا ٍ ثب خسیز اًدبم گطزز. 

دُ در خدٍل ذیل را حداکثر تا بِ ّویي هٌظَر، خَاّشوٌد است ًقطِ ًظرات اصالحی ٍ پیشٌْادی در خصَص ًکات ارائِ ش

 بِ دفتر حَزُ بسیح برای اقداهات آتی ارسال فرهائید لطفاً. 1/6/1000تاریخ 

سبل گصضشِ زض هَضز اّویز ًوَزاض سبظهبًی ٍ ّوچٌیي ضطح ٍظبئف حَظُ، دبیگبُ ّبی  10ضبیبى شوط اسز، وِ زض ثیص اظ 

ثسیح غحجز ضسُ ٍلی سبوٌَى ثطای سسٍیي آًْب فؼبلیز ٍ السام ػولی سشبزی ٍ دبیگبُ ّبی ػولیبسی ٍ ... هىطضاً ثب هسئَالى 

 غَضر ًگطفشِ اسز. 
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 1ًکتِ 

ّط زض  ٍ ٍظبئف ػولیبسی ٍ اّساف لبًَى اسبسی، اسبسٌبهِ ضطوز ّب 44سیبسز ّبی اثالغی اغل ثب سَخِ ثِ  الف(

اظ ضطوشْبی سشبزی اغلی ٍ سبثؼِ ٍ ًیع ضطوشْبی دبالیص ًفز زض سطاسط وطَض)ضطوشْبی سبثؼِ(، ٍ اخطایی  وسام

ًوَزى هأهَضیز ّب ٍ زسشَضالؼول ّبی اثالغی سَسظ همبم هؼظن ضّجطی ٍ سبظهبى ثسیح، ایي حَظُ اى ضبا... ثب 

ٍ ٍ اًشربة هؼبًٍز  پ ًوَدار سبزهبًیتیهطبضوز دبیگبُ ّبی ثسیح ثِ غَضر دیطٌْبزی زضغسز عطاحی ٍ سسٍیي 

 هطثَط ثطای: هعبًٍت ّبی ضرح ٍظبئف

 )ضطوز اغلی ٍ هبزض(هلّی دبالیص ٍ درص فطآٍضزُ ّبی ًفشی ایطاى حَظُ سشبزی ثسیح ضطوز( 1)

 )ضطوشْبی سبثؼِ ٍ فطػی زٍلشی( ثسیح ظیط هدوَػِ سشبزی ( دبیگبّْبی2)

)ضطوشْبی سبثؼِ ٍ فطػی ٍ زٍلشی ٍ ًیع ٍاگصاض ضسُ اغل دبالیطی ًفز سحز دَضص ( دبیگبُ ّبی ػولیبسی ثسیح زض ضطوز ّبی3)

44 ) 

 ، هی ثبضس ٍ هسشٌسار هطثَعِ ثِ هطوع ثسیح ٍظاضر ًفز ٍ ثسیح ازاضار اضخبع ذَاّس گطزیس. 

 ستبدیپبیگبّْبی هطثَط ثِ  هعبًٍت ّبی ضرح ٍظبئفٍ  ٍ اًشربة هؼبًٍشْبی هطثَعِ تیپ ّبی ًوَدار سبزهبًی ة(

 ْبی پبالیطیپبیگبّْبی عولیبتی ثسیج)ضرکتثِ  ضطح ٍظبئف هطثَطثب ًوَزاض سبظهبًی ٍ  ثسیج ضرکتْبی اصلی ٍ فرعی

 ػولیبسی زض ّط ضطوز اخطایی ٍ فضبی اّسافاسبسٌبهِ ٍ ثب سَخِ ثِ ّط وسام ٍ س ، هشفبٍر هی ثبضٌ(ًفت ٍ تبثعِ

 س.یگطزذَاّس  ثطضسی خبهغ، عطاحی ٍ سسٍیي

 ٍ (9در صفحِ  )پیطٌْبدیاًتخبة هعبًٍت ّبی هرثَعِ ،(9)پیطٌْبدی در صفحِ تیپ ّبی ًوَدار سبزهبًیج( عراحی 

 حَظُ زفبع همسس، سَسظ ٍ اسشفبزُ اظ سدطثیبر ٍ هسشٌساراًتخبة ضذُ)پیطٌْبدی(  هعبًٍت ّبی تذٍیي ضرح ٍظبئف

ثب  ،(دبیگبّْبی ػولیبسی ثسیح)ضطوشْبی دبالیص ًفز فطػیح ضطوشْبی اغلی ٍ فطػی ٍ ثسیح، دبیگبّْبی سشبزی ثسی

ّوفىطی اػضبء هحشطم ضَضای دبیگبّْب ٍ هؼبًٍز ّبی حَظُ، زض زسشَض وبض لطاض هحَضیز فطهبًسُ هحشطم زض دبیگبُ ّب ٍ 

آسی اضائِ ثِ زفشط حَظُ ثسیح ثطای الساهبر  1/6/1400ضا سب هَضخ  س اظ آهبزُ سبظی، ًسرِ ًْبیی هسشٌسارگطفشِ ٍ ثؼ

 فطهبئیسلغفبً.
ثِ سؼجیط زیگط، ثِ غَضر دیطٌْبزی ًوَزاض سبظهبًی، اًشربة هؼبًٍز ّبی ًوَزاض ٍ ضطح ٍظبئف هطثَعِ ثِ حَظُ ٍ یب 

دبیگبُ ثسیح هحل ذسهز ذَز ضا عطاحی ٍ سسٍیي ًوَزُ ٍ ثِ ّوطاُ ًمغِ ًظطار وبضضٌبسی زض لبلت ًسرِ ًْبیی ثِ 

 طهبئیس.اضائِ ف غَضر فبیل دیطٌْبزی

 2ًکتِ 

لطآى هدیس، ثْطُ گیطی اظ  هحوسی)ظ(، ػول ثِ زسشَضاراذالق زاضشي اػشمبزار زیٌی، سؼویك ، سؼی زض ذَزسبظی

ػول ثِ فطهبیطبر ٍالیز ٍ ضّجطی، ػول ٍغیز ًبهِ ّبی ضْساء، اخطایی ًوَزى اثالغیِ ّبی  ،طُ اّل ثیز)ع(سی

فطهبًسّبى/خبًطیٌبى/هؼبًٍشْب/هسئَالى ٍ ولیِ ثسیدیبى زض حَظُ اضضبزی، ضغسگطی ٍ ًظبضر ّبی هطثَعِ ثطای ولیِ 

ٍ دبیگبُ ّب ضطٍضر زاضشِ ٍ ثطای آًْب سىلیف ٍ ٍظیفِ زیٌی ضوطزُ هی ضَز ٍ اى ضبا... ثب هسز الْی زض ضفشبضهبى ػبهل 

 ثبضین. 

 3ًکتِ 

ح ازاضار، اثالغیِ ّبی سبظهبى ثسیبم هؼظن ضّجطی)ثیبًبر هؼظن لِ(، ٍ فطهبیطبر اثالغی هم هأهَریت ّباخطایی ًوَزى 

دبیگبُ  حَظُ ٍ حَظُ ثسیح ضطوز هلی دبالیص ٍ درص سَسظهطوع ثسیح ٍظاضر ًفز ٍ اثالغیِ ّبی اضضبزی ٍ اخطایی 

 . )ضطوشْبی اغلی ٍ فطػی(، ػولیبسی هی گطززّب زض ضطوز ّبی هطثَعِ

 4ًکتِ 
اظ هسئَلیز ّب/ هؼبًٍز  ّط وسام آهسُ ٍ یه هسئَلیز/ هؼبًٍز زض ّط هسشغیل ثیص اظ( 9ِدیطٌْبزی)غفح زض ًوَزاض

 هی ثبضٌس. ٍاثستِ / هؼبًٍز ّب،سبیط هسئَلیز ّب غَضر ضجىِ ای ثِ ٍ ثِ هستقل ثَدُ ّب،

 5ًکتِ 

ٍ ًیع ثطًبهِ ضیعی ّسفوٌس ثطای وبزضسبظی/ خبًطیي دطٍضی ٍ سطثیز ًیطٍّبی ثسیدی  تطکیالت ثسیجآضٌبیی ثب  الف(

ثسیح زض ضطوز هطثَعِ، اًدبم گطزز. ضوٌبً  ْبیدبیگبّحَظُ/هرلع ثِ ضیَُ خصة حساوثطی سطهبیِ ّبی اًسبًی زض 

هطثَعِ،  ْبیسوشّط یه اظ ثطای  جبًطیيفطهبًسّبى/ هؼبًٍز ّب/ هسئَالى زض حَظُ ٍ دبیگبّْب، ثب ایدبز حسالل یه 
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 –ضخَع ثِ سبیز ایٌشطًز ٍ دَضسبل ضطوز ضا آغبظ ًوبیٌس.) ترثیت ٍ آهَزش ثِ ّوطاُ کبدرسبزیگبم ّبی اٍلیِ ثطای 

 درص ٍ دبالیص هلّی ضطوز ثسیح ،حَظُ ثسیح سطىیالر زض ػولىطز ثْجَز ٍ هسیطیز هجبًی ٍ اغَلحَظُ ثسیح: 

 (1399 آشض دٌدن ٍیطایص ایطاى ًفشی ّبی فطآٍضزُ

ثطای ولیِ ضزُ ّبی هرشلف ثسیح)حَظُ ٍ دبیگبّْب(، ثب لسضر ٍ خسیّز اًدبم  /آهَزشجبًطیي پرٍریکبدرسبزی/ ة(

 کِ ایي هْن در رٌّوَدّبی هقبم هعظن رّجری تأکیذ ضذُ است.گطزز. 

 6ًکتِ 

طآًی، احبزیث، هشَى ل هکتت ضْیذ حبج قبسن سلیوبًی، عجبرتٌذ از: -هحتَای دٍرُ ّبی آهَزضی هذرسِ عطق الف( 

سیطُ  سیطُ ٍ ضٍش هؼػَهیي)ع(، هفبّین اذالق هحوسی)ظ(، احىبم زیي ٍ اغَل اػشمبزی اسالم ًبة هحوسی)ظ(،

، سطىیالر ٍ سبظهبًسّی اّویت هذیریت فضبی هجبزیضْیساى ضبّس، زضوي ضٌبسی، حىَهز اسالهی ٍ ٍالیز فمیِ، 

س، وِ ثب ضٍیىطزی دطٍضضی ٍ ٌهی ثبضضّجط هؼظن اًمالة اسالهی، ثیبًبر اهبم ذویٌی)ضُ( ٍ زض  یح ٍ هسبئل ضٍظ،ثس

ثطگعاضی  ذبًَازُ ّبی هحشطم وبضوٌبى لطاض هی گیطز ٍ زض غَضر زض اذشیبض فضبی هجبزی سطثیشی هغبلت زض ثسشط

ی فؼبلیز ّبیی وِ اهىبى ػولیبسذَاّطوٌس اسز  ،ثبضین. لصاذبًَازُ ّب ٍالؼی هسبثمبر ٍ سبیط فؼبلیز ّب، ذسهشگعاض 

  ثسیح اػالم فطهبئیس. ضا ثِ زفشط حَظُ ًوَزى آًْب زض فضبی هدبظی ٍخَز زاضًس یب ًساضًس

اظ هشَى لطآًی، احبزیث ٍ ... ٍ ثیبًبر همبم هؼظن ضّجطی زضثبضُ هَضَػبر هرشلفِ ثِ  هحشَی 29سبوٌَى ثیص اظ  ة(

زض سبیز ، «هىشت ضْیس حبج لبسن سلیوبًی –زٍضُ آهَظضی هسضسِ ػطك »ضسُ وِ سحز ػٌَاى: ضٍظضسبًی ٍ سْیِ

ضسُ اسز. ولیِ فطهبًسّبى/هؼبًٍز ّب/هسئَالى ٍ خبًطیٌْبی هطثَعِ زض  حَظُ ثسیح، ثبضگصاضی –ایٌشطًز ضطوز 

ك ثِ هغبلؼِ هدوَػِ زٍضُ حَظُ ٍ دبیگبّْب، ثِ ٍیژُ اػضبء ػبزی ٍ فؼبل ثسیح ٍ ّوچٌیي سبیط وبضوٌبى ضا سطَی

آهَظضی ًوَزُ ٍ ثب ثطًبهِ ضیعی ّسفوٌس ثِ غَضر هفَْهی هَضَػبر ضا هغبلؼِ ًوَزُ ٍ زض اًشْب ثِ هشمبضیبى 

 گطزز. گَاّیٌاهِ اعطاء

 7ًکتِ 

پَرتال  -ضطوز هلّی دبالیص ٍ درص  سایت ایٌترًتهىشت ضْیس حبج لبسن سلیوبًی، زض  -هدوَػِ هسضسِ ػطك 

اعالع ضسبًی زض  ،زض ایي ذػَظ ضطٍضر زاضز وِ هی ثبضٌس ٍ ، هغبلؼِ ٍ دطیٌزثبضگصاضی ضطوز، لبثل ضٍئیز، بسیح

 ی سبثؼِ اًدبم گطزز.سغح ضطوشْب

 8ًکتِ 

زض هٌبعك هحطٍم  هحرٍهیيثِ  کوک هؤهٌبًٍِ  هحرٍهیت زداییٍ  تَاًوٌذسبزیهؼبًٍز سبظًسگی،  لیز/سَسؼِ هسئَ

ثِ حَظُ ثسیح  1/6/1400سب هَضخ ذَز ضا  ػولیبسی ٍ دیطٌْبزار ذَاّطوٌس اسز ضاّىبضّبی زض ایي اضسجبط .وطَض

 ز. اضائِ  گطز

 9ًکتِ 

 ٍ فضبی هجبزی فرٌّگیهَضَػبر  ( ّیئز اًسیطِ ٍضظ زض ذػَظ1بزی:  زض زٍ گطٍُ دیطٌْ ّیئت اًذیطِ ٍرزایدبز 

زض ایي ، هربلفز ّب ثب حىَهز اسالهی ٍ ٍالیز فمیٍِ  جریبى ضٌبسی ًفَری( ّیئز اًسیطِ ٍضظ زض ذػَظ ضٌبذز 2

ز ضا زض ذػَظ دیطٌْبزی ذَ ٍ اضسجبط، ذَاّطوٌس اسز وِ دبیگبُ ّب ٍ هؼبًٍز ّبی حَظُ ثسیح، ثطًبهِ ػولیبسی

 س.ثِ حَظُ ثسیح اضائِ فطهبیٌ 1/6/1400سب هَضخ  ّیئشْبی اًسیطِ ٍضظ

 10ًکتِ 
 هسیطػبهلثسیح ٍظاضر ًفز،  هطوع فطهبًسٍُظیط ٍ هسیطػبهل ضطوز،  ثِ هؼبٍىضائِ گعاضش ػولىطز هبّبًِ ٍ یب فػلی ا

 ضَضای فطٌّگی ضطوز اغلی ٍ سبثؼِ. ضطوز هطثَعِ، حَظُ ثسیح،

 جق تفکر اسالهیهَرد ثحث ع کلیذی ضرح ًکبت

 اًقالثی ثَدى تطکیالتاّویت در خصَظ  ٍ هقبم هعظن رّجری، ثْطتیدکتر ضْیذ  پیبهجر اعظن)ظ(، احبدیث ٍ   : 
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خوبػز  -زسز ذسا ثب خوبػز اسز. ّیچ گطٍّی ثسٍى اػشوبز ثِ یىسیگط ًوی سَاًٌس ثب ّن ثٌطیٌٌس.   -

)ًْح الفػبحِ، ولوبر لػبض دیبهجط اػظن)ظ(، سطخوِ وبظن ػبثسیٌی هغلك، ًطط آفطیٌِ، چبح هَخت ضحوز ٍ سفطلِ هَخت ػصاة اسز.

سطىل ثبیس دبسساض اضظش ّب ثبضس، ًِ دبسساض  - ثسیح ثبیس آٌّگ ػجبزر زاضشِ ثبضس.وبض زض سطىیالر   - (1392اٍل، 

سطىل ثبیس سبظًسُ هب، آسبى وٌٌسُ ذَزسبظی ثطای هب ٍ ووىی  -ًگْجبى اضظش ّب ثبضس، ًِ ًگْجبى ذَز.  ذَز،

سطىل حك، سطىلی اسز وِ اًحػبض علت ًیسز؛  - ثطای ضطوز وٌٌسگبى زض سطىل ثبضس.« سیط الی اهلل»ثِ 

یؼٌی چِ اًحػبض علت ًیسز؟ یؼٌی ایي هٌغك ذَز دطسشبًِ ٍ ضس ذسا دطسشی ضا ًساضز وِ ّط وس زض ایي 

سطىیالر ّسز آزم ذَثی اسز ٍ ّط وس زض ایي سطىیالر ًیسز آزم ذَثی ًیسز. ایي سفىط، سفىط ضیغبًی 

اى ٍ ذَاّطاى! ثِ اهط سطىل ٍ سبظهبًسّی اّویز ثسّیس ٍ ثٌب ضا ثط ایي ثطازض -اسز ٍ ًِ ضحوبًی ٍ ًِ یعزاًی. 

سطىل یؼٌی ًیطٍّب  -ثگصاضیس وِ زض سطىل ّب اًحػبض علجی ّب، ذَزهحَضی ّب، ذَزدسٌسی ّب ضاُ دیسا ًىٌس. 

وِ ثط اسبس اضظضْب ثب یىسیگط هدوَػِ سطىیل ثسٌّس. هدوَػِ ای ثط دبیِ اضظضْبی هطرع ٍ ثؼس هؼلَم ثبضس 

ی ثطذَضز هٌبفمبًِ سطخیح هی هي سلری ثطذَضز غبزلبًِ ضا ثِ ضیطیٌ -ثطًبهِ ّب ضا ثط عجك ایي هی ضیعین. 

اگط سطىیالسی ثِ ٍخَز آهس، اهّب ّسف ضٍضٌی ًساضز، یب ّسف زاضز ٍ لیىي  -)ضْیس زوشط آیز ا... ثْطشی( زّن.

ثطًبهِ ضیعی ثطای ضفشي ثِ سوز آى ّسف اًدبم ًگطفز ٍ سطىیالر ثیىبض هبًس، ثِ ذَزی ذَز سطىیالر اظ ّن 

اسز وِ  عجیؼی -( 7/9/1368همبم هؼظن ضّجطی، ثیبًبر )ثوبًس، غَضر ثی خبًی ذَاّس ثَز.ذَاّس دبضیس ٍ اگط ّن 

زض ایدبز  -یچ چیعی ثط اسبس آى ًوی ضَز. اسبس وبض، سطىیالر اسز. ضىی ًیسز وِ سب سطىیالسی ًجبضس، ّ

ّط سطىیالسی ثبیس هٌسدن ثبضس سب هَضز اػشوبز لطاض ثگیطز. هب ثبیس ثِ ّن   - سطىیالر ًجبیس ذیلی هؼغل هبًس.

اگط اهبم   - )همبم هؼظن ضّجطی(.ضسى ذغطًبن اسز دیَسشِ ثبضین. حَاسشبى ثبضس اًطؼبة ٍ اًطمبق ٍ زٍ زسشِ

ظهبى غیجز وطزُ اسز، ایي غیجز هبسز ًِ غیجز اٍ، هب ّسشین وِ چطوبى ذَز ضا ثسشِ این، ایي هب ّسشین وِ 

ّطگبُ یىی اظ ضوب زػب وطز، ثطای ّوِ زػب وٌس؛ ظیطا ایي، زػب ضا ثِ اخبثز  - )ضْیس زوشط چوطاى(آهبزگی ًساضین.

ثؼضی ذیبل هی وٌٌس ٍلشی هی گَیین  اًقالثی یعٌی چِ؟  - (487، ظ 2)ظ(، اغَل وبفی خلسدیبهجط اػظن)ی سبظز.ًعزیىشط ه

گطی، ًظن اسز؛ هٌشْب اًمالثی، یؼٌی ایٌىِ ذَزهبى ضا سطگطم  ًظن؛ ًریط، اسّفبلبً یىی اظ ذغَط اغلی اًمالثی اًمالثی، یؼٌی ثی

 (   10/2/1396هؼظن ضّجطی،)همبم .ٍ هبًٌس ایٌْب ًىٌینٍثطلی  ای ٍ سططیفبسی ٍ ظضق وبضّبی حبضیِ

 :آهبزُ سبظی هحشَای سطثیشی اظ آیبر لطآى، احبزیث ٍ  فعبلیت فرٌّگی ثرای خبًَادُ ّبی کبرکٌبى هحترم ضرکت ّب

هىشت  -اسالهی سحز ػٌَاى زٍضُ ّبی آهَظضی هسضسِ ػطك یي)ع( ٍ ثیبًبر ضّجط هؼظن اًمالة سیطُ هؼػَه

لبسن، ضبهل: هفبّین اذاللی، اػشمبزی، سیطُ اّل ثیز)ع(، احىبم زیي ٍ هسبئل ضٍظ هی ثبضس، وِ ثب ضْیس حبج 

ضٍیىطزی دطٍضضی ٍ سطثیشی هغبلت زض ثسشط فضبی هدبظی زض اذشیبض ذبًَازُ ّبی هحشطم وبضوٌبى لطاض زازُ ٍ ثب 

 ثطگعاضی هسبثمبر ٍ سبیط فؼبلیز ّب، ذسهشگعاض ذبًَازُ ّب ثبضین.

 ًثصیرت ،جریبى ضٌبسی ًفَر، ّیئت اًذیطِ ٍرز ،فضبی هجبزیدر  جٌَگ ًرم بت هقبم هعظن رّجری درثبرُثیب: 

، خسوْب ثِ ذبن ٍ ذَى وطیسُ هی ضًَس، ]ٍلی[ ضٍحْب دطٍاظ هی وٌٌس ٍ هی ضًٍس ثِ ثْطز؛ ٌگ سختجَزض  -

، اگط ذسای ًىطزُ زضوي غلجِ ثىٌس، خسوْب دطٍاض هی ضًَس ٍ سبلن هی هبًٌس، ]ٍلی[ ضٍحْب ٌگ ًرمجَ]اهّب[ زض 
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ضا ٍ  هدبظی فضبی اّویزهب ّن   - .سط اسز هی ضًٍس ثِ لؼط خٌْن؛ فطلص ایي اسز؛ لصا ایي ذیلی ذغطًبن

اسز وِ ایي ػطغِ اظ ایي  هدبظی فضبی ایٌىِ ثرطی اظ ظًسگی هطزم ضسُ اسز، لجَل زاضین اهب ثحث هب زض هَضز

اًمالة زض اضسجبط سػَیطی ثب  هؼظن سرٌطاًی ضّجط).دٌبُ ضّب وٌین سَاًین هطزم ضا ثی ضَز ٍ هب ًوی ذبضج هسیطیز ٍ ّسایز هی

اهطٍظ زض ظًسگی هطزم گسشطش ظیبزی دیسا وطزُ اسز ٍ زض ػیي هٌبفغ  هدبظی فضبی - (2/6/1399، خلسِ ّیئز زٍلز

هب ثیطشط اظ ذیلی اظ  - (8/2/1398، زیساض خوؼی اظ فطهبًسّبى ًیطٍی اًشظبهی ثب ضّجط اًمالة).ًیع زاضزٍ اهىبًبر، ذغطار ثعضگی 

ّبی ًفَش، ّویي  یىی اظ ضاُوٌس ٍ  ّبی ًفَش ضا دیسا هی وطَضّب، زضوي زاضین؛ زضوي ّن ضاُ

زًجبل  وسی ثِ -( 8/2/1398، زض زیساض خوؼی اظ فطهبًسّبى ًیطٍی اًشظبهی ضّجط اًمالة ثیبًبر)اسز. هدبظی فضبی ی هسئلِ

ظیطا ایي وبض ػبلالًِ ًیسز اهب چطا ٌّگبهی وِ وطَضّبی زیگط ثطای حفبظز اظ ًیسز؛  هدبظی فضبی ثسشي

زیساض )این؟ ضا ضّب وطزُ هدبظی فضبی زٌّس، هب ّبیی لطاض هی چبضچَة هدبظی فضبی فطٌّگ ذَز، زض اسشفبزُ اظ

یؼٌی چِ؟ ثػیطر یؼٌی سیعثیي ثَزى ٍ ضاُ زضسز ضا ضٌبذشي.  ثصیرت  - (13/2/1395، اًمالة هؼظن هؼلوبى ٍ فطٌّگیبى ثب ضّجط

وبض وِ ثیطشط اسز، آزهْبی لسیوی ٍ هدطّة ّن هَاضزی وٌس؛ حبال احشوبل اضشجبُِ اًسبًْبی اثشسائی ٍ سبظُ اًسبى گبّی اضشجبُ هی

ّب ثشَاًس ضاُ  زضسز ضا؛ ثبیسشی هطالجز وطز وِ اًسبى زض ضٌبذز ضاُِ زضسز اضشجبُ ًىٌس؛ زض غجبضآلَزگی فشٌِ وٌٌس ضاُ اضشجبُ هی

یؼٌی چِ؟ غجط یؼٌی اسشمبهز زض ایي ضاُ، ظاٍیِ دیسا  صجر -ز. ضا دیسا وٌس ٍ ثفْوس ضاُ زضسز چیسز؛ ثػیطر ثِ ایي هؼٌب اس

طوز زض ایي غطاط هسشمین؛ ایي ثِ هؼٌبی غجط اسز. غجط ضا ثس هؼٌب ًىٌٌس، غجط ًىطزى ثب ایي غطاط هسشمین ٍ دبی فططزى ثط ح

وٌٌس؛ غجط یؼٌی ایٌىِ  ضا خَض زیگطی ]هؼٌب ًىٌٌس[. الجشِّ غبلجبً زضوٌبى یب وسبًی وِ آگبّی زضسشی ًساضًس غجط ضا ثس هؼٌب هی

ی ثب  س، هشَلّف ًطَز؛ ایي هؼٌبی غجطی اسز وِ زض همبثلِاًسبى اسشمبهز ثََِضظز، دبفطبضی وٌس، ایسشبزگی وٌس، ضاُ ضا ازاهِ ثسّ

یىی اظ  ضَز. ، زضوي غبلت ًوی]غجطٍ  ثػیطر[ذت اگط ایي زٍ ذػَغیّز ٍخَز زاضشِ ثبضس -.ضٍز زضوٌبى ثِ وبض هی

ی ٍالؼػط ّسز: ٍَ  ، ّوبى وِ زض سَضُ«سَاغی»ّبیی وِ ایي زٍ ذػَغیّز ضا ثشَاى زض خبهؼِ حفظ وطز، ػجبضر اسز اظ  ضاُ

]ثطلطاض ثبضس[؛ ّن سَغیِ وطزى ثِ یىسیگط ی سَاغی ٍ  ٍَ سََاغََا ثِبلػَّجط؛ هطزم یىسیگط ضا سَاغی وٌٌس؛ ایي ظًدیطُ سََاغََا ثِبلحَكِّ 

زاضز. اگط چٌبًچِ سَاغی ثِ غجط ٍ  ی ثِ غجط ثىٌٌس؛ ایي، ّوِ ضا ًگِ هی ك وٌٌس، ضاُ حك ضا سأویس وٌٌس، ّن سَغیِسَغیِ ثِ ح

آسبًی زسشرَش سحطّوبر زضوي ًرَاّس ضس؛ اهّب اگط چٌبًچِ سَاغی ثِ حك ٍ ثػیطر زض خبهؼِ ٍخَز زاضشِ ثبضس، ایي خبهؼِ ثِ

ذُسط، اِلَّب الَّصیيَ  لَفی االًِسبىَ لغغ ثطَز لغؼبً ذسبضر ذَاّس ضسیس: اِىَّ  ٌبى اسز،ی هحبفظز هؤه ایي خطیبى سَاغی وِ ظًدیطُ

ٍالؼب اًسبى زسشرَشِ ظیبى اسز؛ هگط »؛ 2ٍ3ی ػػط، آیبر  سَضُ[ٍَ سََاغََا ثِبلػَّجط؛ ٍَ سََاغََا ثِبلحَكِّ  رِبءاهٌََا ٍَ ػَوِلَُا الػّبلِح

اگط ایي سَاغی ًجبضس،  ].«اًس ضبیسشِ وطزُ ٍ ّوسیگط ضا ثِ حكّ سفبضش ٍ ثِ ضىیجبیی سَغیِ وطزُوسبًی وِ گطٍیسُ ٍ وبضّبی 

ٌگ جَزضوي زٍ ّسف ضا ثِ ًظطهب زض  -. زّس ذسبضر سحمّك دیسا ذَاّس وطز. ذت، زضوي ّویي ػبهل هْن ضا ّسف لطاض هی

وِ آًْب حىن ذَزش ضا زاضز، اهّب خٌگ ًطم حبال یه خٌگْبی آضىبض ًظبهی ٍ سرز ٍ ذطي ّسز  -وٌس  زًجبل هی ًرم

 زٍ حطوز ضا اًدبم هی ٌگ ًرمجَزضوي زض ایي  - سط ّن ّسز ضَز ٍ ثِ یه هؼٌب اظ خٌگ سرز ذغطًبن سط ػالج هی هطىل

 وِ سجلیغبرحمبیك ضا ٍاضًٍِ ًطبى ثسّس ؛ زٍّم ایٌىِ ی سَاغی ثِ حك ٍ ثِ غجط ضا لغغ وٌس یىی ایي اسز وِ ایي ظًدیطُزّس: 

ی سَاغی ثِ حك ٍ غجط ضا زض ثیي  فطاٍاًی ّن زاضًس وِ حمبیك ػبلن ضا ضاحز ثؼىس ٍ ثسضٍؽ ٍاضًٍِ ًطبى ثسٌّس. اهّب ایٌىِ ضضشِ

هؤهٌبى لغغ وٌس، خطیبى سَاغی ضا لغغ وٌٌس، چیع ذغطًبوی اسز؛ ]ایٌىِ[ وبضی وٌٌس وِ هؤهٌیي ثِ یىسیگط سَغیِ ًىٌٌس، 

ط اهیس ًسٌّس؛ اگط لغغ ایي خطیبى، ثطیسُ ضسى خطیبى سَاغی زض خبهؼِ اسّفبق ثیفشس، ذیلی ّوسیگط ضا حفظ ًىٌٌس، ثِ یىسیگ

ّب ضؼیف ثطَز، اهیسّب ضَز وِ اًسبًْب احسبس سٌْبیی وٌٌس، احسبس ًَهیسی وٌٌس ٍ اضازُ ذغطًبن اسز. ایي هَخت هی

افشس؛ ٍ عجؼبً ٍلشی ایي خَض ضس، اهیسّب ون ضس ٍ ووطًگ ثطَز، خطئز السام اظ زسز ثطٍز. ٍلشی سَاغی ًجَز، ایي اسّفبلبر هی

ضَز ٍ زسز ضَز ٍ ووطًگ هی ّب ضؼیف ضس، لْطاً ّسفْبی ػبلی ٍ هشؼبلی ثشسضیح اظ زسشطس زٍض هیخطئشْب ون ضس ٍ اضازُ
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سّفبق ثیفشس. ضَز؛ وِ ایي افسطاى خٌگ ًطم هب ًجبیس اخبظُ ثسٌّس ایي ا ضسس ٍ ثِ زسز فطاهَضی سذطزُ هی ًیبفشٌی ثِ ًظط هی

هب ّسشٌس. خَاًْب ًجبیس اخبظُ ثسٌّس یه چٌیي اسّفبلی ثیفشس ٍ  رمافسراى جٌگ ًَگفشن خَاًْبی هب  ]4/6/1388 [هي یه ٍلشی

ی ثِ ذسشِ ًطسى وٌٌس؛ ایٌْب وبضّبیی اسز ی ثِ سٌجلی ًىطزى، سَغیِی ثِ ایسشبزگی، سَغیِثبیس اهیسآفطیٌی وٌٌس، ثبیس سَغیِ

یه فطغشی اسز ثطای ایي وبض.  فضبی هجبزیالجشِّ اهطٍظ  -. ّسشٌس ثط ػْسُ زاضًس رمافسراى جٌگ ًَوِ خَاًْبی هب وِ گفشین 

فضبی  وٌٌس اهّب ضوب خَاًْبی ػعیع ایي خَضی اظ آى اسشفبزُ وٌیس: اظ خَض زیگط اسشفبزُ هی فضبی هجبزیحبال زضوٌبى اظ 

ی ثِ ، ثطای سَغیِآفریٌیثصیرتی ثِ حك، ثطای ی ثِ غجط، ثطای سَغیِهدبظی اسشفبزُ وٌیس ثطای اهیسآفطیٌی، ثطای سَغیِ

ی سَاغی ٍ ذسشِ ًطسى، سٌجلی ًىطزى، ثیىبضُ ًوبًسى ٍ هبًٌس ایٌْب. ذت ایي زض هَضز ایي وبضِ اٍّل زضوي وِ لغغ ظًدیطُ

 ایي .گَیی در ثبة حقیقت درٍغًوبیی حمیمز اسز، ضا ّن وِ گفشین ٍاضًٍِ ]زضوي[زٍّهطبىوبض  -. حفبظز اظ یىسیگط اسز

گَیس. ذیلی  وٌس وِ ایي ضاسز هی گَیٌس وِ ّط وسی گَش وٌس، ذیبل هی لسض ّن ثب خطئز ٍ لبعؼیّز ایي زضٍؽ ضا هی

فطؼ ثفطهبییس وِ االى ضص سبل اسز وِ زٌّس. حبال هثالً  زضخِ ٍاضًٍِ ًطبى هی 180ذًَسطز ٍ هحىن ٍ لبعغ حمیمز ضا 

وٌس،  ضبى ثوجبضاى هیضبى، زض هسضسِضبى، زض ذیبثبًطبى، زض ثیوبضسشبىّوسسز ػطةِ آهطیىب زاضز هطزم هظلَم یوي ضا زض ذبًِ

ضَز؛  غ هیضَز، اظ ضسیسى ًفز ثِ آًْب هبً ضَز، اظ ضسیسى زاضٍ هبًغ هی آًْب ضا هحبغطُ الشػبزی وطزُ، اظ ضسیسى غصا هبًغ هی

ضص سبل اسز وِ ایي اسّفبق افشبزُ ٍ ایي الجشِّ ثب چطاؽ سجع ذَز زٍلز آهطیىب اسّفبق افشبز، آى ٍلز ّن زٍلز زهَوطار ثط سط وبض 

وٌس.  الملت ٍ سٌگسل ٍ ظبلن ػطة هشأسّفبًِ ثب هطزم یوي زاضز ایي خَض ضفشبض هیثَز؛ چطاؽ سجع ]ًطبى[ زازًس ٍ ایي زٍلز لسیّ

اًس ثب سَاًسشِ - هطزم یوي ثسیبض ثباسشؼسازًس -اًس  ّب وِ الجشِّ هطزم ذیلی ثباسشؼسازیلؼیّز لضیِّ اسز. حبال یوٌیذت ایي ٍا

ٍ ثِ ایي  - یب سْیِّ وٌٌس، یب ذَزضبى ثسبظًس -ّب ثطای ذَزضبى ٍسبیل زفبػی ثِ ٍخَز ثیبٍضًس اسشفبزُ اظ ثطذی اظ دسیسُ

ضَز  گیطز، فطیبز سجلیغبر ایٌْب ثلٌس هی ّب یه وبضی اًدبم هیِ هدطّز ایٌىِ اظ عطف یوٌیسبلِ خَاة ثسٌّس، ث ثوجبضاًْبی ضص

گَیس، وِ ٍالؼبً ظضشیِ وبض سبظهبى هلل زض ایي ظهیٌِ  سبظهبى هلل ّن هیگَیٌس،  ی آًْب هیّوِ«! آلب حولِ ضس، آلب سطٍض ضس»وِ 

اسز، سبظهبى هلل چطا؟ آى ]زٍلز[ ضا ثِ ذبعط ضص سبل ثوجبضاى  ذت آهطیىب یه زٍلز هسشىجط ظبلناظ وبض آهطیىب ثسسط اسز. 

وٌٌس ٍ ّوِ  وٌٌس ]اهّب[ ایي ضا ثطای ذبعط ایٌىِ زض هَالؼی اظ ذَزش زفبع وطزُ ٍ ایي زفبع وبضگط ضسُ، هالهز هی هحىَم ًوی

هجؼث دیبهجط اػظن)ظ(، ػیس ظن ضّجطی زض ضٍظ همبم هؼسلَیعیًَی )ثیبًبر .گَیی زضٍؽوٌٌس. ایي یه ًوًَِ اظ  ضیعًس ٍ حولِ هی ضٍی اٍ هی

الظم  ٍضظ ّیئز اًسیطِ - ّب. ٍرز الزم دارین. کجب؟ در دٍ ًقغِ: یکی در رأس، یکی در الیِ هب ّیئتْبی اًذیطِ - (21/12/1399

وِ  ّویي -خبّبیی هطغَل سبظًسگی اسز؛ سب سمسین هأهَضیّشْبی خغطافیبیی  زاضز؛ سب سبظًسگی وِ ثسیح یه

ی  ای اظ وطَض ثسیح هی سَاًس یه وبضی ضا اًدبم ثسّس وِ زض ًمغِ آهبیص سطظهیٌی هی گَیٌس؛ زض یه ًمغِ

ایي ثبیس ثب َّضیبضی غَضر ثگیطز وِ  - .زیگط یب ًوی سَاًس اًدبم ثسّس آى وبض ضا، یب الظم ًیسز اًدبم ثسّس

ٍضظ الظم  ی گًَبگَى زیگط، ّطوسام ّیئشْبی اًسیطِّب ّبی هرشلف ٍ الیِ ٍضظ الظم زاضز. سوبم ایي الیِ ّیئز اًسیطِ

 - .کٌٌذ ًگبری کٌٌذ، راّجردًگبری ی ثسیج ثٌطیٌٌذ خظ هجوَعِ ثبالتریي سغَح ثسیج کِ ثرای کل ٍرز در ّیئت اًذیطِ - زاضز.
چَى ثسیج ٍضظ ضا زاضشین ٍ فؼّبل وطزین، زض وٌبض ایي، ّیئشْبی ضغسگط الظم اسز. ضغسِ چِ؟  اگط چٌبًچِ هب ایي ّیئشْبی اًسیطِ

رًٍذگی است، ثبیذ رصذ کرد کِ  ی زًذُ است، پَیب است، هطغَل رٍیص است، هطغَل پیص یک هَجَد هتحرّک است، یک هجوَعِ

ّبی  را خغب ًرٍد، اضتجبُ ًرٍد؛ ثبیذ رصذ کرد کِ هَرد آسیت قرار ًگیرد، هریض ًطَد، ٍیرٍس هتَقّف ًطَد؛ ثبیذ رصذ کرد کِ راُ

اظ ًفَش ثبیس سطسیس، ثبیس هطالت ثَز. هؼٌبی ...  .ًفَر ّبی دضوي عجبرت است از ریسی یکی از ثرًبهِ - گًَبگَى در آى ًفَر ًکٌٌذ.

ّبیی  یکی ]دیگر[ از راُ - .وٌیس، هطالت ثبضیس؛ ًفَش ذیلی هْن اسزسطس ]ّن[ ایي ًیسز وِ آزم ذَف وٌس، یؼٌی هالحظِ 

)ثیبًبر همبم هؼظن کٌٌذ. کٌٌذ، ایجبد خغَط هَازی است؛ رقیت درست کردى ثرای ثسیج؛ از ایي کبرّب ّن هی کِ دضوٌْب دًجبل هی

  (3/9/1395، ، ّفشِ ثسیحضّجطی
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 ِحکَهت اسالهی ٍ ٍالیت فقیِ ٌی)رُ( ٍ هقبم هعظن رّجری درثبرُاهبم خوی اًذیط : 

 ّزّن وِ اهط زٍلز اسالهی، اگط ثب ًظبضر فمیِ ٍ ٍالیز  ز، ثِ ّوِ لَای اًشظبهی، اعویٌبى هی هي ثِ ّوِ هل

 (1358ضْطیَض  28، 58، ظ10)غحیفِ اهبم ذویٌی)ضُ(، خلسفمیِ ثبضس، آسیجی ثط ایي هولىز ًرَاّس ٍاضز ضس.

  مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ًالیت فقیو یک چیسی است کو قضیو ًالیت فقیو یک چیسی نیست کو
ً اینيا از ًالیت رسٌل اللَّو ىم می ىمان ًالیت رسٌل اللَّو ىست. خدای تبارک ً تعالی درست کرده است. 

 (308، ظ 10اهبم ذویٌی)ضُ(، ج  )غحیفِترسند! 

  اسزهؼٌبی حىَهز هغلمِ ی فطزی هؼطفی وٌٌس؛ ایي زضٍؽ  ضا ثِ فمیِ ٍالیز هی وٌٌسػسُ یی سؼی .

ًبفی هسؤٍلیز ّبی اضوبى هسؤٍل وطَض ًیسز. هسؤٍلیز زسشگبُ ّبی هرشلف ٍ  -عجك لبًَى اسبسی هب  - ِفمی ٍالیز

هٌْسسی ًظبم ٍ حفظ ذظ ٍ خْز ًظبم ٍ خلَگیطی اظ اًحطاف ثِ  فمیِ، خبیگبُ الیز. ٍاسزاضوبى وطَض غیطلبثل سلت 

زض هطاسن  همبم هؼظن ضّجطی ثیبًبر).اسز فمیِ ٍالیز خ ٍ ضاسز اسز؛ ایي اسبسی سطیي ٍ هحَضی سطیي هفَْم ٍ هؼٌبیچ

 (14/3/1383، ُ(دبًعزّویي سبلگطز ضحلز اهبم ذویٌی)ض

  سطیي دبسساضی ٍ زیسُ ثبًی حطوز ولی ًظبم ثِ سوز ّسفْبی آضهبًی ٍ ػبلی اش، هْوشطیي ٍ اسبسی

اهبم ثعضگَاض ایي ًمص ضا اظ هشي فمِ سیبسی اسالم ٍ اظ هشي زیي فْویس ٍ اسشٌجبط وطز؛ . اسز فمیِ ٍالیز ًمص

ّوچٌبى وِ زض عَل سبضید ضیؼِ ٍ سبضید فمِ ضیؼی زض سوبم ازٍاض، فمْبی هب ایي ضا اظ زیي فْویسًس ٍ ضٌبذشٌس ٍ ثِ آى 

ي ضا خعٍ هسلّوبر فمِ اسالم ضٌبذشٌس ٍ زاًسشٌس؛ ٍ الجشِ فمْب ثطای سحمك آى فطغز دیسا ًىطزًس، اهب ایاشػبى وطزًس. 

 (14/3/1383، ُ(زض هطاسن دبًعزّویي سبلگطز ضحلز اهبم ذویٌی)ض هؼظن ضّجطیهمبم  ثیبًبر)ّویي عَض ّن ّسز.

  ِاٍ اظ ایي ًمص ذَضطبى ًوی آیس؛ لصا اٍ ضا آهبج  زضوٌبى اهبم ذویٌی ٍ زضوٌبى هىشت سیبسیثسیْی اسز و

حوالر لطاض هی زٌّس. زض ضأس ایٌْب وسبًی ّسشٌس وِ ثِ ثطوز اهبم ثعضگَاض هب ٍ هىشت سیبسی اٍ، زسشطبى اظ غبضر 

آًْب خلَزاضًس، یه ػسُ ّن زًجبلطبى حطوز هی وٌٌس. ثؼضی هی هٌبثغ هبزی ٍ هؼٌَی ایي وطَض وَسبُ ضسُ اسز. 

زض هطاسن دبًعزّویي سبلگطز ضحلز اهبم  هؼظن ضّجطیهمبم  ثیبًبر).ِ وبض هی وٌٌس، ثؼضی ّن ًوی فْوٌس چِ وبض هی وٌٌسفْوٌس چ

 (14/3/1383، ُ(ذویٌی)ض

  ّیچ چیعی وِ اظ حىَهز ظضز ثبضس، زض  -یؼٌی فطٌّگ آظازیرَاّبى ػبلن زض عَل سبضید  -زض فطٌّگ ثططی

اسشجساز یب ذَزسطی، ثِ هیل ذَز یب ثِ ضطض هطزم سػوین گطفشي، هغلمبً زض ٍخَز ًساضز. هفَْم  ٍالیز هفَْم

 (10/4/1370، زض زیساض وبضگعاضاى ًظبم همبم هؼظن ضّجطی ثیبًبر)اسالهی ًیسز. ٍالیز هؼٌبی

 ثرطس.  ؛ اضظضْبیی وِ ٍخَز آًْب، ّن آى سِوز ٍ ّن هطزم ضا هػًَیز هیزض اسالم، ًبضی اظ اضظضْبسز ٍالیز

اسز. اگط ایي ضطط سأهیي  ٍالیز ی ضطایظ اظ خولِ -ی ًفسبًی  یؼٌی آى هلىِ -ػسالز ثِ هؼٌبی ذبظ هثالً 

هحسٍزُ ٍ ذبضج اظ اٍاهط ٍ وِ ووشطیي ػول ذالفی وِ ذبضج اظ  ًبدصیط اسز؛ ظیطا ثِ هدطز ایي یه چیع آسیت ٍالیز ضس،

ضَز. وَچىشطیي ظلن ٍ وَچىشطیي  ػسالز سلت هی ًَاّی اسالهی اسز، اظ عطف آى ٍلىّ یب ٍالی سحمك دیسا وطز، ضطط

یی، ػسالز  وٌس. ّط سجؼیضی، ّط ػول ذالف ٍ گٌبُ ٍ سطن ٍظیفِ ضفشبضی وِ ذالف ضطع ثبضس، ػسالز ضا سلت هی وح

زض زیساض  همبم هؼظن ضّجطی ثیبًبر).ضَز وٌس. ٍلشی ّن وِ ػسالز سلت ضس، اٍ اظ آى هٌػت هٌؼعل هی ضا اظ ٍالی سلت هی

 (10/4/1370، وبضگعاضاى ًظبم

 ضا سدطثِ وٌین. زض عَل لطًْبی هشوبزی ًگصاضشٌس. چِ وسبًی ًگصاضشٌس؟ ّوبى وسبًی  ٍالیز هب هسلویي ثبیس

 همبم هؼظن ضّجطی ثیبًبر)ظًس؛ ٍالّب ثِ ًفغ هطزم اسز. ٍالیز، آًْب ضا اظ هسٌس لسضر ٍ حىَهز وٌبض هی وِ حىَهز ثِ سجه

 (10/4/1370، زض زیساض وبضگعاضاى ًظبم

  .ٍالیز، یؼٌی حبوویز اًسبًْبی دبضسب، اًسبًْبی هربلف ثب ضَْار ٍ ًفس ذَزضبى، اًسبًْبی ػبهل ثِ غبلحبر
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وسام هلز ٍ وسام وطَض اسز وِ ایي ضا ًرَاٌّس ٍ ثِ ًفؼطبى ًجبضس؛ هفَْم آى ضا سػَض اسالهی اسز.  ٍالیز ایي، هؼٌبی

علجبًی وِ زض ٍخَز ٍ ًفس  آى لسضرًىٌٌس؟ چِ وسبًی ثب ایي اغل ٍ ثب ایي ضٍش هربلفٌس؟ هؼلَم اسز؛ وٌٌس ٍ سػسیك 

ثیٌٌس.  ضا ػولی ًوی -اػشٌبیی ثِ ظذبضف زًیب  یؼٌی سحمك دبضسبیی، سرلی اظ ضَْار ٍ ثی -ذَزضبى، سحمك آى هؼیبضّب 

 ٍالیشی ثبضٌس اًس، حبضطًس اسبس حىَهز ٍ زسز گطفشِ ثِ وساهیه اظ ایي لسضسوٌساًی وِ اهطٍظ ظهبهْبی اهَض ضا زض زًیب

این ٍ ایي خعٍ هسلّوبر اًمالة هبسز وِ اًمالة ٍ ًظبم خوَْضی اسالهی،  هب ّویطِ ایي ضا گفشِ وِ اسالم گفشِ اسز؟

یه سؼطؼ ػوَهی ثِ فطٌّگ غیط اسالهی ٍ ضس اسالهی اسز وِ اهطٍظ ثط لسضسْبی خْبًی حبون اسز ٍ اضوبى لسضر 

ذبعط، ثب اسالم ٍ ثب ایي اًمالة ٍ ایي ًظبم هربلفٌس؛ ظیطا اخعای فطٌّگ  خْبًی ثط اسبس آى ضىل گطفشِ اسز. ثِ ّویي

وِ ٍضغ  سیبسی ضایح ثیي لسضسوٌساى ػبلن ضا ظیط سؤال ثطزُ اسز. فطٌّگ هب، فطٌّگی هغبیط ثب آى فطٌّگْبسز؛ ووبایي

ایي چیعّبیی . وٌیس زم ٍ دیًَسّبی ثیي آًْب ٍ هطزم ضا هطبّسُ هیی آى لسضر ثب هط حىَهز ٍ لسضر سیبسی ٍ ضاثغِ

زاض اسز. ّط وس اظ ّطخبی  لسض ثطای اًسبًْب هفیس، دُطزضذطص، ظیجب ٍ خبشثِ زض اسالم اسز، چِ ٍالیز وِ ًبضی اظ اغل

ي هلز زض عَل ایي زُ، زًیب ثِ وطَض هب ًگبُ وٌس، ّویي چیعّبیی وِ زض ظًسگی اهبم ثعضگَاضهبى ثَز، ٍ آًچِ ضا وِ ای

وٌین وِ اگط هلشْب، لغغ ًظط اظ  اسز؛ ٍ هب ػطؼ هی ٍالیز ثیٌس. ایي، هؼٌبی اًس، هی زٍاظزُ سبل ثِ آى ػبزر وطزُ

الجشِ . اسالهی ثطگطزًس ٍالیز هصاّت ٍ ازیبًی وِ ثط آًْب حبون اسز، ثرَاٌّس ضاُ سؼبزر ضا دیسا وٌٌس، ثبیس ثِ

یؼٌی  -ثطاسبس اضظضْبی اسالهی  ٍالیز ی اسالهی ػولی اسز؛ چَى هل، زض یه خبهؼِضىل وب اسالهی ثِ ٍالیز ایي

ی خَاهغ  هلشْب ٍ زض هیبى ّوِ ی ضىل غیط وبهل، زض ّوِ اسز؛ اهب ثِ -ػسالز اسالهی، ػلن اسالهی ٍ زیي اسالهی 

زاضاى  وِ سطهبیِذَاٌّس وسی ضا ثِ ػٌَاى ضّجط ٍ حبون ثط خبهؼِ اًشربة وٌٌس، سطاؽ آى وسی  . اگط هیػولی اسز

ی  اػشٌبسطیي اًسبًْب ثِ زًیب ثطًٍس؛ آى وسی وِ لسضر ضا سطهبیِ وٌٌس، ًطًٍس؛ سطاؽ دبضسبسطیي ٍ دبوشطیي ٍ ثی هؼطفی هی

یی اظ  ایي، ضضحِ. وٌس ُ ًویآٍضز ٍ اظ آى ثطای سَز ضرػی ذَیص اسشفبز ضرػی ذَز ثِ حسبة ًوی

اٍل اًمالة لصا اظ ًػیجٌس. ایي، اظ ثطوبر اسالم اسز.  زض اسالم اسز ٍ زهىطاسیْبی خبضی ػبلن اظ آى ثی ٍالیز ضضحبر

هشؼلك  ٍالیز ٍالیز، یىی ایي وِ ایي وِ زٍ هفَْم اسز؛ یىی ذَز هفَْم - فمیِ ٍالیز ٍ ٍالیز ّن ّویي ػٌَاى

سَاًسشٌس ٍ  وبهل ضا ًویاظ عطف وسبًی وِ زضحمیمز سحول ایي ثبفز اضظضی  -ضٌبس ٍ ػبلن زیي اسز  ٍ زیي فمیِ ثِ

اًس. ایي،  عَض اسز. ذَضجرشبًِ هطزم ایي ضاُ ضا ضٌبذشِ سَاًٌس ثىٌٌس، هَضز سؼطؼ ضسیس لطاض گطفز. اهطٍظ ّن ّویي ًوی

اهیسٍاضین وِ ذساًٍس هبّب ضا اّل ٍ . َهز وَسبُ آى ثعضگَاض اسزاظ ثطوبر غسیط ٍ اسالم ٍ ظًسگی اهیطالوؤهٌیي ٍ ًیع حى

ی اسن  ضبءاللَِّ ضبیسشِ ثسبظز ٍ اى ٍالیز هفَْمی هب ضا لسضزاى  الیك ثطای ایي ضاُ ٍ ایي سفىط اسالهی لطاض زّس ٍ ّوِ

 –لیسز هسضسِ ػطك هدَػِ/ )هغلت هطثَعِ زض (10/4/1370، زض زیساض وبضگعاضاى ًظبم همبم هؼظن ضّجطی ثیبًبر).ثبضین« ٍالیز هلز اّل»

 هی ثبضس.(   ٍ دطیٌز هغبلؼِزسشطسی لبثل حَظُ ثسیح،  –زض سبیز ایٌشطًز ضطوز هىشت حبج لبسن سلیوبًی، 
ًوَزاض سبظهبًی ٍ ضطح ٍظبئف دبیگبُ ّبی   ًوَزاض سبظهبًی ٍ ضطح ٍظبئف حَظُ ثسیح، ًوَزاض سبظهبًی ٍ ضطح ٍظبئف دبیگبُ ّبی سشبزی ٍ ًکتِ:

ثب  ی سحز دَضص، دبیگبُ ّبی ثسیحّب حَظُهطوع ثسیح، ثسیح ازاضار ثب ّوىبضی  اسز.دیگیطی الظم  ،ٍ ثطای سحمك آى یس هطرع ضسُثبػولیبسی، 

ًوَزاض ًىبر ضطٍضی ذالغِ ای اظ . طززّط یه اظ هؼبًٍز ّب، سسٍیي گ ضا اًشربة ًوَزُ ٍ ضطح ٍظبئف هطثَعِ هؼبًٍز ّبی وبضضٌبسی، ثطضسی

  اضبضُ گطزیسُ اسز. 9زض غفحِ  سبظهبًی ٍ ضطح ٍظبئف آًْب
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 پبیگبَُبی بسیج/فرمبوذٌ حًزٌ

ٌ َبی وفتی ایران)  (ضرکت ملی پبالیص ي پخص فرآيرد

جبوطیه امًر  

جبوطیه  / َمبَىگی

 امًر اجرایی

معبيوت َب  کلیٍ

حذاقل یک جبوطیه  

 .پیطىُبد می ضًد

مسئًل  

فرمبوذٌ  /دفتر

 گردان بیت المقذس

عقیذتی ي 

راَیبن  /وظبرت

 قرآن  ي عترت/وًر

تحلیل ي 

 حفبظت/بررسی

/   عملیبت/پطتیببوی

ا یمىی ي اقذامبت 

 تأمیىی

فرمبوذٌ بسیج  

گريَبن  / خًاَران

 (س)السَراء

/  فضبی مجبزی

 اجتمبعی/فرَىگی

بروبمٍ ریسی ي 

تربیت  /مبلی

سبزوذگی ي /بذوی

 محريمیت زدایی

/  تربیت ي آمًزش

 علمی ي پژيَطی

/  ویريی اوسبوی

 اجتمبعی/فبيا

ایجبد معبيوت جذیذ بب تًجٍ  

 بٍ مقتضیبت زمبن ي مکبن

 بِ ًام خداًٍد خاى ٍ خرد

ًوَزاض سبظهبًی  A الف( تیپ

ًوَزاض  B ب( تیپ حَظُ ثسیح

سبظهبًی دبیگبُ ّبی سشبزی                             

ًوَزاض سبظهبًی  Cج( تیپ 

دبیگبّْبی ػولیبسی ثسیح)ضطوز 

ثب سَخِ ثِ ّبی دبالیطی(، ز( 

اسبسٌبهِ ٍ هٌغمِ ػولیبسی زض 

ٍ فطػی ضطوز ػولیبسی 

سشبزی  اغلی ٍ فطػی ضطوشْبی

ًوَزاضّب، هؼبًٍشْب ٍ ضطح ٍظبئف 

 شفبٍر هی ثبضٌس.ه

ًوَزاض  هی گطزز،سأویس 

سبظهبًی، هؼبًٍشْب ٍ ضطح 

ٍظبئف هطثَط ثِ حَظُ 

ثسیح ثب ًوَزاض سبظهبًی، 

هؼبًٍشْب ٍ ضطح ٍظبئف 

هطثَط ثِ دبیگبّْبی 

سشبزی ثسیح ٍ دبیگبّْبی 

ػولیبسی ثسیح، یىسبى ًوی 

 ثبضٌس ٍ هشفبٍر ّسشٌس.

ًوَزاض سبظهبًی ٍ ضطح ٍظبئف  -

 هطثَط ثِ دبیگبّْبی سشبزی

ثب ًوَزاض  ی ٍ فطػی()ضطوز اغلثسیح

سبظهبًی ٍ ضطح ٍظبئف هطثَعِ ثِ 

)ضطوز ثسیح دبیگبّْبی ػولیبسی

ثب سَخِ ثِ ٍظبئف آًْب  ّبی دبالیطی(،

  هشفبٍر هی ثبضٌس. زض ضطوز،

ّط وسام اظ ثبیسّب زض وبزضسبظی:  -

هی  فطهبًسّبى زاضای زٍ خبًطیي

زاضای  هؼبًٍشْبّط وسام اظ  -ثبضٌس. 

 یه خبًطیي ّسشٌس.

 21/5/1397ٍیطایص اٍل: 

 9/9/1399ٍیطایص زٍم: 

 23/12/1399ٍیطایص سَم: 

 1/5/1400ٍیطایص چْبضم: 

ثسیج ضرکت هلّی پبالیص ٍ پخص 

 فرآٍردُ ّبی ًفتی ایراى 

اللْن صل علی هحود ٍ » 

 «آل هحود ٍ عدل فرخْن

 پایاى


