
 رودهيچ كاري بدون تشكيل پيش نمي

هيي نني.يتشيالت يكعن ياظم،يكعن يز تل طتشكيالت يكي يز يرازك يرايراه يرامر يزتككي ييكهيرير ي زيمال مير يي

ك ي    امن؛يزكنيرعن ييتشيالت يزتك.يزكنيچالزييزتكي يياييرقطيبيياالسك؛يبليييكهيچالزيخوبيهيزتصك ميهي ايالا ي

 هم.يزاقتبيزتكككتر يزكازنيرميبيهنيرالچي   ييم يماال يبيهنيتشككيالت يشالنيا  يبليييكهيچالزيضككاه ييزتكككك.يي

ي1تشيالت يشالنيااركيهيشالاه ياشي.

يبن يشوما ىيآنيزت سيبايچالزىرالچيال شي،يتشيالتتىيت ي يياالسكيشيى.يزتكيتشيالت ي   ،يزت سي ييزتككييطلالعى

ي.ر اييرعطليخاللىيال كييتشيالت يزكي ميم يلاليني ام؛

ي ر اتكك  ياظميبييرعتقييبني يا،الاخ.ياهمالا ينالشيرمي   يهيايز ميزري نيككاكرييت ،التشككييبيهني، تكك  ر ايرييهنب

ي. نييخ  جيخومر نيككرويز ي زير ييكال ي ت  ر اياظمينكزي ييرعتقيميزر يرستم؛

يبييياينكز.يمز مي ره ياقنييزمز يهي تتالتشيي   يهيتك  يي   ،ينكزيم يج لييز ي   ،ر ييم ي يييالب شكييمزشكتيييتوجيييكب 

يهجوميهيرسئوميبومنيت ،التشييبومنييرعن يبييبليييزتك،ييت ال وزنكميهي بو ه ازتييتويرفكيم يشينيرمييرعن 

يزتكيريايرا زيهك

ياوآه يهياخوشفيي لالخيمز م؛يز زم يش نكزيبييقلل ًيهزقع ًي يي-ي ق مالع لييرضتيز ي يكيب ين،كزيز يقلليت ميتييمه،يم يرن

يبييهييال نيج عيقميز يك ج يم ي زيرحقق نيهيرضتينكزيز ييتعيزميش  يرفتميهي امميرطاحي زيايتيينالر ي-يرسكتنيييرم

يازمكزيرن!يشككومالا يزاي مي   ر ينكزيرتأتككف اييهياشككييبالتعقيزر يي؛كبگذز ينكبازيرميك بومجييهييالبيري قالتحقي   يآاه 

يككاكرييهيت التشيي   ر ينكزيام؛الگالا يزاي مييرامي   ر ينكزي ييزتكيرعلوميايام ؛ي زي   ينكزيآق يرتنيچازي ييايز م

ي.مز ميال مي تتالتشي

يع م يآغ  يز ي زيجوزا نينالر چنيهي وم  ن.يزتكككيبلنيير كيهيگاكييكيب يير ي  يهيتع هني، ج عي   يگا،كمييايتي

ييكب ي ه اجيتط يم يي،كمي المايتكط ييم ييكب ي زينه كزي ييمز ميهجومي روا روايرسك للي.ي ننيياگ  يبلنيير كِيب ي ييمالبير

يهي تكهاليتط يم ي كيي شو يتط يم ي زيآاه يبخوزرييزاس ني يينكزيبييباتييچيي،يزرنطقييتكط ييم يايي ام،يرشك ري ي

يشنجيحيهمريزرقيهكيم ياييي،كميت لييشني  يهيصييهيت لييصييآر قِيم ييكب ي زينه كزي ييمز ميهجومي رسك للي.ينيالبلي زتكت اي

ي زاشيولمينكزي كيآرو مزانينكز.يروا رونيرس لليبييبلنير ت ايياگ  يمز م؛يال ميبلنيير كينه كز.ي  تايهيت لييم يهيتك ليي

يزتك،ياجستيبي   شن سيهكيزتك،يرع مياكرييهكيزتك،يزتت ميهكيگاكميصل حيچنييي،الينالريكالتابييكمز يزراه يش  ي ي

ييآايو ي زينكز.يبوميخوزرييج رعييم ييرؤثايهجومينكزيگاكميصل حيچنييزتك؛يج رعيي  تالتيحا كيم يرؤثايعنصايهك

ي.يك البيب  يبلنيير كِينكزيب ي يييال نيكالتاب

توزاييزكني ز ي زيب  ي نييهيريزككيزله ي زيهيريزككيزيي يير رك يزعتق مر نيزكنيزتككككي ييبهتاكني زر يهيباتاكنيحابيي

 يبال ه ميرث اي ني،يكهيتشيالت يزتكيكهيتهذكبيزتك.يزكنيزعتق مي  تك،يزاقتب ي زيم يذرنه يهيح اه يبنش اييهيبييرالو

ر يعقالي يمز كمي ييزرايچن اچيي سك ا يبخوزرنييم يخ  جيز ي شو يبازييزاقتبي   ي ننييهيزكنه يرتشيليال شني،يريت عيي

ي2آني   يي زيبينيي ييكهيراه يرتشيليزاي ميخوزرييمزم.ي-ز يلح ظي الفالك،يز يلح ظي  الكي–ال شني.ياخوزرنييتوزاسكي

ي

 آثار و بركات كار تشكيالتي
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 صاحبان انديشه و هنر متعهد را دورهم جمع كنيد

يي،كا  يريت عي زينه كزي التسلياخيرثليبتوزاييهي نييج عيرميمه ي زيرنايهيشكييكزاييصك حبييرتعهّيِيج عيهكي ييآاچييرا

ي.زتكي زلهيياع ته يهي ح ته ينكبز رتايز ي يك

كهي   يتشيالتت ،يكهي   يج ع يخصوصالتنيزكنيزتكي ييراميب كييخومشي زيم يج عيحلي ني،يرمي ني؛ي ييزكنيرمي

ني اميبييزكشوم.يرنيرث مير چالزر يزرزهم ير يشوميز يآمره ، امن،يعالنيب  ك رتنيبيياحو يم تككيزتكيچالزيي ميا  ي

خص يزتكيبييقي يخومشيشالاكن يمز م،يبييزايز كي.يزكنيكهيحلييقنييكهيچالزيرشآب ي ييتوييآنيحلييقنيي زير لالوزني

.يهقكيم يلالوزنيآنيزايزخت يت  ميزتك؛يكهن يكييزاييز يزكنيقي يخومشير ييچالزر ك ي ييتوييقنييرسككيم يزكنيرسكي

ر اي،يمزمي يير ن!يرنم،يكهيمزاييز يزكنه يب ق يا  ر  اميهيخومشي زياش نيآرييهيصيزير ذ ز ي كزيي يي كامزايزنير 

شكوميم يآب.يم يآاي ك ي ييقلليز يآن،يك يبعييز يآن،يم يجلييقنييمكگايحليشي .يزر يبيياظايش  يز يزكنيجليييت  ميحلير 

هيخو م يكشي،يبليييرالچيچالزيز يآنيز يبالنياارك.يزكنيقنييكهيذ  ي ميازش،يكهيتايتو انيز يبالني رك؟قنييكهيذ  

بييآني ك ميشي.ي كازيآنيرقيز يشالاكن ي ييم يزكنيقنييبوميآرالختييشييب يشالاكن ير ييمكگاي ييم يقنير ييمكگايبوميهيم ي

ت  ميزعضك ييزكنيآبيحليشكي،يتازككيشاليزي ام،يچالزييرميز يآني مياشي؛يزر يآنيتشخخيخومشي زيز يمتكيمزم ؛يآنييي

ب كييزكنيو يب شي.يشيلي  رليكهيتشيالت يم تكيزكنيجو ييزتكي ييرامككيخومشي زيز يمتكيمزم ؛يكهيتشيالت ي

يب تييراميم يج عيحليبشوم.

زكنيشكيليم تكيتشيالت يزتك،يزللتيي   ييزتكيم يزصليآت ن،يزصتًيزاس نيزكنيو ييزتك،يزر يم يتيابييهيع لير يي

ميزكنيشني  يت مي زيب يهجومر نيل سيزكميهيزرايخومير ر ييشني  يتك ميم يزختن قي ضك خ ا يهيرح يي ض خ ا يرذ زاي يي

ايامكم،يزر يرارنگنيبازيير يبييز ثير اي يزتكككك.ير يبايزثايزكنيتيابييطوالا يحيوركيرطلقييم يزكازن،يم يزكنيشني  ي

ر يبيياوع يراميتكك ميزخالا،يرحيوميبيياوع يراميرازك يشككيكم؛يزللتييشككاق ي2022تكك ميزخالايهيزللتييم يقلليز يآنيم ي

كهيت  كخيرامرازك يزتكك؛يرنايشكاق،يروتالق يشاق،يآرنشيشاق،يه  شيشاق،يآرنشييييقيكميت  كخيشكاق،يرازكني،يز ي

ه  شيمتتييج ع يآنيج ر يزكك،يزكنيج يه  شني شت يزتك؛يرثتيآاي يزكني ياالسك،ر يزتكك؛ييمتكتييج ع يآنيطا ي

ييج ع ييهيكهيز  ستايب ير يير ييمتته  شكنيهزلالل ميزتكك،يروتل ميزتك.يم يرناير ييرذشتي،يروتالق ،يآنيآرنشيي

زاوزعيهيزقس ميهيكهيآهز  يباآري يز يچنيكنيحنيا يهيك يچنيكنيمتك،يزكنيم يرنايشاقياالسك.يزكنه يزرايرسك،يخالل ي مي

يش نيزتك.ك بيزتك.يبييرايح ميشاق ير يكهياوعيراميرازك يم يت  كخ

 يمزاالييعل م يكعن زيج ع يمز م،ييحت يعل م ؛ير يزتتميزللتييم تك،ياقطييرق بليزكنيع لي ام يزتك.يزتتمير ييچالز

تاكني ك  يآمم،ي   يآمميب يخيزي ييرالچيز تل طيب ي   ر ييرع ول يهيماالويييهير ي  ييهيتع هنيايز ميمكگا،ييشكككخصككك 

روكالم،ياييرفهوميع ميعل م ،ير النيعل مت ي ييم يذرنيآنيعل م ياوع يتقيكسي زير ي-زييزتكيبالنيزاس نيهيخيز زبطي

روكييمتككتييج ع يزاي ميبيرالي؛يزكنيكهي زبطييزاسكك نيزتكككيب يخيز.ير الني زيزتككتمير ييي-امميرميبالشككتايزتكككير

ي1ا   ج  عك،يحجيهي...يبييراح مير يز يزكني هحيج ع يزتتميمه ر ايكم.

ييمال ميب ننيي،يزكنه يتاكنيرعن كنيزكنيزتككي ييزرازمييم يزكنيتشيالت ي   ير يكهيتشكيالت يهزحي،يزهلالنيهيهزضك يي

شسيزختقييراماي،يآاهميب ير ي  ييهير ازر يهير گ ر يب يكييكگا.ييهزحييير كهيجهكيهزحيي،يبييمال مير شي 

رنظم،يكعن يچگواگ يباخو ميمهبازم .يمهيتشككيالتت ،يكعن يزختقيزتككتر ؛يزختقيتشككيالتت ،يكعن يزختقيزتككتر ي

آكنييبييطا ي ييب يرميصيهيرشت ميم جييزختت يجهكيمز ايير ير فيا،يمهيرميآرنش،يمهيرميجهكي.يزرايمهيافايز يمه
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ي نني،يزكنطا يرم،يزكنيكهيجو يباخو ميزتك،يزكنيباخو ميزصطي كيزتك.يزراي س ا يب يرميبييكهيجهكيحا كير 

ي1اوعيمكگايزكنيباخو ميزتك؛يباخو مير ي  ي،ير گ ر ،يهير ازر يزتك.

ي

ي،...

 نجات دهد تواند دانشجو را از كردابتشكل مي

يمز ميعتق مزي ج عمتتيي   يبييرنيه.ي ج عمتتيي   ييبازيينيالريي مكزيمزاشيوييبازيرمي راصتي مزاشيوليير تشيل

يجوزا نيش  ييكمز يتوجييه.ي زجت  عي،  تكيالتكيييره  ته يروا رون؛ييره  ته ي سكبيييزام؛الريمزاشكيويي  الايهكي زينكزيه

يزاوزعيبييرح طيزتكككك؛يروا رونييرامزبه يهير خيعييزاوزعيبييرح طيمزاشكككيوي ييخوزرار ،يچييبازم ر ،يچييز؛كعز

.يتنيرسيمزاشيور يبتشهير ،ي شو يم ييزتتيل  يير توطئييزريز يز ي يك.يزتكينيو كزيالزقلير ي شو يم .يخطار تك

يهيزتكي ب اللياسلكيرميمزاشيوياسلكيزتك،ي ب اللي  البسياسكلكييجوزن،ياسكلكيير ي شكو ييم يزتكك؛ييرعلوميرميعلتن

ينكزييبازيهي شو ينكزييبازي يي  س ايآن.ي  تالتيير نيال ريم يرمي، عل يير نيال ريم يرميزتك؛ينكآرااقنيمزاشيو

يي لهكرايت يرارتيييزكغايير ج ذبييز ي نني؛ييرذز يكتككار ي ازاكزييمزاشككيويي هيا چ  اييزاي،ي كمي خوزبه ليرلك

يتوزانيالرير تشيل.يمز ميهجوميزر الچينكزيزقس ميهيزاوزعي يي-ي ت ختگييعار اه ي-ييرعنويبظ راييه كمز م  نيت ي،  تالت

.ي ننييفظحيهيبيرنيياي  يرختلفييرنيتبه يهيرختلفييرامزبه يم يزرت منيز ي زيمزاشيويتوزانيالريب شني؛يبخنكالرصوا

ي. ننييف ءكزيتوزانيالرير تشيلي ييزتكي اقشين،كز

 استفاده كنيدهاي ديگران از تجربه و ايده

يع لم،يغابيهيشاقيم .يمكلنيالا يخومر نيي هيبيي زيياال مركي ز ير ي ام؛يزتتف م يگازنكميتخصخيهيعلميهيتيابييز ييكب 

يچالريهيزتكيزتتميمتتو يهي زتترين،كز.يمك ه البيم يخومر نيخيركيم ي زيآنيت يمكاهالرير يرسك،يك تيابييهيعلميراج 

ي.ر تكيزراه يحا ين،كز.يش  تكيمهشيبايب  يينالليسك؛الايآنيب ي رخ لفت

ي رعي زيگاكييكيزشتل ر  ي نني،يير فيايب شني،يرميمه ي ستكب يونال هح ا.يزتكي خوبيزالچيون،ال هح اييبازي تشيليرا

يتكزير ين.يمكمز يرامميب يي زبطييم ي ر س ايي   ر ي ييمالرستيك ري وعيير .ي ننيي  رلي زيگاكييكيي   ر ي نني،

ي   ينكزير ،يااظيبي.يمال نيزتتف م يگاكييكييحاره يز يهي  التيابيز يزر يم؛الب شيايزشتيي   ريقي يبيي زيال ميكالظارير ي،

ي2.امالگالريزاي مي  هح اييتشيله يم ينكزيهيزتك؛ي خوبي  البس

ي  
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 شاخص ها و بايدهاي تشكيالت موفق انقالبي

 مديريت متمركز

يخوزرازنيهيبازم زنينالر ي-ينكب  هر يش  يقوميبيي-يت التشييآنييزعض يهي نميم تككييت التشكيييبخوزرميزرايرن

يهي حزبيزرو يم ي  سيزرا.يزتكينكزي زاس ايير ري وعييكالخ ص.يشومالا يزتميب ينكزيب شني،ي زاقتبيرنارنييهي هشنفيا

ي-يزم ام ي   ي مهلتيت ِالتشييم ييرت  ميت له ىِيچونيبني .ييزايالريخوبي زينه كزيب شي،ي ام يكالرع ليهي   ي تتالتشكيي

يز يي يزتكينكزيبيي تنالحي، تتالتشيييري وعيي يييزامالري-يرحفوظيخومييج يبييآن،ياكاظ يهيحزبيم يكالرع ليهي   

ي يي  ر ايت يهيزتكيقوّ يچازغياو يرثلياگ  ،ينكز.ي نيياگ  يت التشييآنيبييمزلميافا،يهكي عنك.يب شيياظاياك يراتّبيب ال

.يسكالاي هشنياقطييآنيگاكميي،كرامزايي زيقوّ يچازغي يييرياّميبييزر .يزتكي هشكنيياقطييآنيب شكي،ييزرت م ياقطييهكيبي

.يامالگالريج نيري وعيي ييزهتكياگ  يهيچشميب يهيب شييمزشكتييياظاياك ي زيري وعييمزلمييكب يزتكك،ييتكاييب الي يي  سكي

ينري كآيحس ب،ينكزيب .يزتككييب التكاييهيا ظايرامي تك اينِييريميرقصكوم،ييسكك؛يالاييظ راياگ  يينم،الريعاضي يي«اگ  »

يوعي،ري ينكزي يييالاتالريييالاتينكزيبييهزقع ًيزرا.يايز مي ييزتكيرعلوميمز م؟ي زيزش   يرو مييري وعييباياظ   يراصكِ

يراه زيخوب؛.ييكبگذز ينالشيقيميخومت نيايز م،ي وچيتاييتي ّعه يب يرن ر  يرميت ا زيآنيهيمز ميت ا زيهكيبيي جالزحت

ي«اوجوزا نيهي وم  نييريايشاه شي  اون»يلالقليز يرمييگاكميت التشي.يزتكييرناييحو  يت ،التشيينكزينِكب   تا

يآني-يرسككتنيي يي  اكآق .يمكمز ي-يآه ماييزتككمي يي راهرير  نيرثلي-ي تكك  ر اياالغيزصككطتحيبييير ري وعييه

ي.اايالبگيج يآن،يم ير يي-يرنارنيزنيهيسنير نكاو

يهكيخومت ني نالريز .ييال نيزاتخ بينكبازيرمي  تككتك يهياايالبگيج يآن،يم ينه كزيير يي يييالمريلالتشككيييزري وعيي

ي هلي؛ياليزاالا يتوزا يرميچنيزني وچه،ييري وعيينكزيم ي زييراميهلو.ييال نيزاتخ بيهزقع ًي،يافايشنجي زليتيييري وعي

يي وعيرييزللتي.ي ننييقلومير ييرفك،ي تخنيهي اميعنوزني زي رطللي،يافايشنجي زليتكييييري وعيينكزي يي رنگ ر

يي،ك ه البيهجوميبيييزري وعيينالچنيزرا.ينيكبگوييرقيز ياينني؛يك رو م ك يهيمز اي،ياگيي زيخومشكك نيزحتازميرميرنتخب

ي1.زتكيخوبي لالخ

 انشعاب خطر ناك است

يبيييكب ي ر.يامالبگيقاز يزعت  ميرو ميت يب شي،يرنسيمييكب ي-يزتكيطو نالر يرميخ اوزم يهكيت التشيي-ي تتالتشكيييرا

ي2.مالب شيوتتيالشيرم

يب  يم،بشويجيزييزري وعييز ييريايهكيخ طايبيي يكيزتك؛يخطاا كيشينيمهمتتييهيزاشق قيهيزاشع بيب شي؛يحوزتت ن

يآاقي يزر يب شي،يرميم تكيزتكير ينيريار ينكزي يي ح ليم يبشوم؛يجيزيگاكميريايهكيخ طايبييطا يآنيز يگاكمي يك

يتح مزيخوب،ي، رليزتح مي امميعاضي ييبني .يبزاييرميبييآنيخ طايبيي زي يپ  چگكينكزيزاس ني ييب شييايزشكتيييكالزر 

ي زيش  ييكاگذز .ي تتالتشييهي ت  ر ايزتح م:يشومالريشاهعيخومت نيجالبسينالر يز ي يالبسي نكمزاشكيوييشك  يييبازي رل

ي3. ننييش   ش   يهيتييتيي

 نظم سازماني ، بايد باشد
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ي ر اتكك  ياظميبييرعتقييبني يا،الاخ.ياهمالا ينالشيرمي   يهيايز ميزري نيككاكرييت ،التشككييبيهني، تكك  ر ايريبيهن

ي1. نييخ  جيخومر نيككرويز ي زير ييكال ي ت  ر اياظمينكزي ييرعتقيميزر يرستم؛

يبن يشومالا يآنيزت سيباييزالچيچالريال شي،ي تتالتشييت ي ييسكالاي شي.يزتكيت التشيي   ،يزتك سيي ييزتككيي عالطل

ي2.ر اييرعطلي لالخييكال يت التشييي مكزيم ييناللي ام؛

 با روحيه و فرهنگ جهادي وارد ميدان شويد

يقتبزايآاچي.يينيالرييزالشي رض عفيىِك   زيهيتاعكيتتشه ير يي، زتتريزاقتبيبا كيبييهي زتكتريييج هو ياظ مي 

ينيال ريم يهييكآالري   بيير عاصككييهير صككحنيير ييم ييجه ميرارنش.يبومييجه ميرارنشيمزم،ير يرامميبيي زتككتر

يز ي بعض.يشيييزنالريهز مييجه ميرارنشيهي هحيزاقتب،يزهّميز يرمينه كزيزرث ميهييمزريز يهيي ش ه  يىِكابن ك يي   ر 

يهيبومني مالتيياي،ال تيياه الشيبيي يآنيز يبعييزاقتبه ي ييزاي ام ياظايزظه  يطو نكزي الماييزاقتبه يم ب   ياظازنص حب

يم يزتكير ين.يشوايالريلكتلييتحاّكالبيهيسكت يكزييمتكتگ ره ييبييهياهمالرينالبيز يآاه يشكاركيالشيهيتحاّكيهي جوشكنيري

ينكزي يييشيي كمييزي كشيير يزاقتبيرو ميم يزر ي-يمالينالا ي قض هتيآاه يبيياسلكير ي-يب شييطو نالر يزاقتبه يز ي باخ

يذزتشكك نيم ي ييآه ميهجومبيي زيك متكتگ ره ييزاقتبيخومِيازك يم آري؛يآبيز يغلطيج نكزيم يهيزايزخكيكال ليز ي زييالراضكي

يم يه همينكزي،يملسككو ينكزي، ع وريحا كييال هحينكز...ي.يمزشكككيهجومييجه ميهيعكتككايهي زاقتبيجوشككنيهيحا ك

ييه مجيجوشنيهيزتكيرامييجه ميحا كيز يزهيممي ييزتكي رلتيرخصوصيزالو ،ي  يات اىِينكزيزبتي  ،يهي   يصحني

يجه ميسككنگاِالبيتككنگاتكك  زنييال هحير  نينكزيزتككك؛يرقيّسيمر عيمه زنيجِالبسككييال هحير  نينكز.يمز ميهجوميزهيمميم 

ينكز.يمال نيظحفييكب ي زييال هحينكزير .يبزانييزكخ  ايت ينشستنيالريبوليه  يي هيياماي،الريشه م يغسلي ييزتكي ت  اير

ي3.ينيالريابهتييجه مييال هحينالر يرمي زي عل ي   يزتف ق ًيبليييايز م؛ي رن ر تيچالري تتالتشيياظميهي عل ي   يب ييال هح

يك  ره متتگينه كز.يبوميجالبسيمتكتگ ره ييز ي يكيبوم،يتكپ  ييمتكتگ ره ييز ي يكيبوم،ي تك  ايرييجه ميمتكتگ ره ييز ي يك

يهجومي نهكزيم ياظميهيت التشييهي ت  ر ايريهلو.يايزشتنييرني ييهيرتحيّايهيسكت يكزيهيث بكيهييزمز يشكيليي ييرسكتنيي

ي زيزثاشير يهيمزشكيهجوميرمينه كزيم يبوم،يروجوميزاقتبيخوميم ي ييجهنيهيشاركالشيحا ك،يح لكير  نيزر يمزشكك،ي

ييالح هيشارك،الشيهي ت  ايريهي   ييزنالريم .ييكيكمي زيرامميتحاّكيهيجالبسيتك لي،ييرشككييمر عِيم .يمكيكمياهنالبيم يرم

ي4. امي توخيمتتگ ره يز يي  البسيم ييال هحينكزيا  اي؛يرمي ت  ايريجه ميرخصوصيزللتيي ييي،كيكمي زييجه م

 به كمك الهي اعتماد كنيد

ي... زلهي  هيبييزعت  ميهيافسيبييزعت  ميهييخومب ه يز يزتكيعل   ييجه ميككاكرييرهمّيع رل

يز ي شكك [ هقت.ي]مال نيزعت  مي زلهيي  يه يبيي؛[مال ن]ي زلهي  هيز يزتككت يزميهيرتع مييخيزيبييتو ّلي   ر يير ييم 

يثُالحَيرِنيا ُقيُكيهَي،يرَخاَجً يلَيُييعَلكيزهللَيتَّقِكيرَنيهَ:يشككومالريب  يشكك  ييتككوبيير  ز يي،الخوزرالري  هيرتع مييخيز

ي ر ريتي؛االريش  يهيرنيبيي رختلفييشيله يبييزتك،يشي يرفتييگاكمي  كآيم يهييكآينكزيم ي يي   قينكز.يحتَسكِبيكال

ي،رش  ييبارييهكيم يزتك؛ي زلهي  قينكزيشوم؛الريب  ي  زريي خشكي،يالريزاي،الريباقييزالچيهكيذرنت نيم يا ره نيشك  ي

ي0.زتكي زلهي  قير  نينكزيي؛كآ ريهجومبييش  يمميم ييهزراييالزريهكيا ره ن
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 بافت انقالبي را در تشكيالت حفظ كنيد

ب ركيزاقتب ي زيم يخوميحفظي نييهيز  شككه ييزاقتب ي زيم يت  يهيشوميخوميافوذيمري،يق م يبييرايتشككيالتت ي ييبتوزايي

ي1زاي ميهظ كفيهي   ر ييبز گيخوزرييبوم.

جوزا نير ،يرخصكوصكك ًيمزاشككيوك ني،يشككو زاگالزييم يرل    يب يمشكك نيهيرق بلييب يته جميزهي زيبايمهشيمز اي.يزاي نه ييي

ير ،يب كييخومي زيم يصفو يرقيميزكنيرل    يشاشو يقاز يمرني.تر يمزاشگ  ر ييزتزتتر يهيمكگايتشيل

ييمش ني  هي نني؛يهيبخصوصياگذز كييب يتضعالفير ييزاقتبيهيزتكتم،يبييجلهييز  شيعزكززن!ياگذز كييب يتضكعالفي

قلالل،يم يي مر ا يز يزكنييمشككك ني  هي نني؛يهيبخصكككوصياگذز كييغفلكر ييزاقتبيهيزتكككتم،يبييجلهيز  شكككي

ر يي زرن  يم يزعتتءيهيتابلنيييهير ييشك  يكعن يم يصكفو يرقيميج يبگالااي.يشكع  ر ييزاقتبي زي ييشاچميييري وعي

ييهجوميز يآنيمر عي نالييهيتهليزاگ  يياسلكيبييآني زيز يبالگ اگ ا ي ييبيز كييهيب ير ي،يرازر آب مزا يزكني شو يزتك

ي2روكنييتح لياينالي.ب ي ب نيخومييتخنير يآكنييهزحال ا ًيبييلل سيخومييم ير 

يت ،التشيينكزيم هنيم ي ييزتكيچگواييمز اي؟ي تالخصوصيچييزاي،ي الجوشيزاقتبيز ي يي ت  ايريجه ميرثليك اه مر 

يز يهيامالگالريزاي مييملسو يب يآنيم يبز گييخيرته يهيرازهزنيتتشيزتكك،ييرحفوظي زتكتريييز  شكه يي ينكزيضك ني

ي3زتك؟يب التايهيجلوتايبخشه ييالبقيز ير ري وعيينكزيياوآه يق  ِالتوريرميي   يلح ظ

 اهداف را مشخص كنيد و كتاب بنويسيد

يري ينآيت كيبيي رتنييبازييزك باا رييينالليهيمزشكيري ي كيايزشك،ي  هشنيري يزر يآري،يهجوميبيي تتالتشييرا

ي  اجي بيصو  يب  اي،يرميزرايهييالش شكييخوزرييرميز يت التشكيييخوم،ييخومبيير اي،يي  البيت التشكيييهياگاركيزاي م

ي زيي ر.ييال ني   يچيييالخوزرالري يييكالا  يرشخخيهييال نيرحيّمي زيري .يزتكينكزي زاس ايتشيليكالخ ص.يبوميخوزري

يهيهته جيز يتاش  ي م،الشيآخايت يزهميزر يافاروماي؛ييكز زي زي خ صيطاحيهيشنه مالشي م،الشينكزيم يزر م.ييكاالبگ(ي  )زر مي مالشيز 

ييبنيطيالحيهيبشومي هشني...يرل  كي مالشينكزيري ييكب .يينيالريككريزي زيزاس ني ييزتكي ز يتاييت بلور يهيال ميزَعتم

ي4.رامم

ي ل يي هزقعييرعن يبيي-ي زيخومر ني ت ب،ياوشتنيهي عل يهيقالع ي   يب يبعي.يمالسكبنويهيمال نيرشخخي زيزريز ينكزير 

ير يني-ي ركينالبيز ي نفازاسينكزيگا،كميت ميشنجي ييآريينالشيك ح مثييمال نيراضيزرا.يمال نيهكازميزريز ينكزيبيي-

ي نفازاسينكزيمالخوزرالا يگاكمي ييباتنييييالاتينكزيبيي شو يرسؤهالنيگا،كميت ميشنجيمال نيراضيرثتًي-يگاكميزتككي

ي ييرسكيته تالتشييز ي بعض.يبگذز مي مر  كيبيي زي توجهيق بلييا الذخيت م،يشنجينكزيظا يم يم،ك اميلنالتعطيهيب شي

ي.ال شييطو نكزيشوم؛الريخ روشيگاكمي بيليزصتًيچازغن،يشينيخ روشيرياميبي

ي   يصوم،رحي  ليم؛كبلنيي زيم  نينكزيم ِيزصتًيمالخوزتتيگاكميتك مييشنجي ييمال نيراضيشكي،ييت  مير ي   ي يآنيز يبعي

يهي  ايريكالهزقعيم يم،الب شياوشتيي ت بيب شي،يرعلومير ييج ش ر يم،الب شي ام ييكز زيب ز  شيآث  يهي عل يشاركالشي، عل 

ي0.بوميخوزرييي كب ر يصو  ينكزيم ي   ،ينكز...ي.ييهيمالب شيرذزشتييزثاي الما

 برنامه ريزي بايد اصولي ، عمومي و كالن باشد
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يختيك ييباا ريشي ،يرفتيي ييك  تته التيهيريره يآنيزت سيباي ييزتكينكزيري وعي،ينكزي   ينكتاالزتك تكيييرن،ياظايبي

ي1.مكباهينالشييكب ي ي يت يهيمالبينييكب ي زيك    ر يچييزرس م،يآخايت يزهميز ير ي ييرامميرعلوميهيبشوم

يآنيب ييكب يرنته يزتك؛يال ميهيخوبيبشوم،يراضيرمي  كالجزيزرايزللتي.يب شكييي تنيهي ع وريهي زصكوليييكب ييزك  ا ري

ي2.امالبگيخيركيبيي زي طكشازيرايبتوزاييزاس نيت يب شي،ييبلنياظايح لك

يآنيت ير ي ييياالرسينكزينالبيهيبشوم،ييكب ي يي ته لالرع ليهيتتشه ينالبيامالبگيزاي مي حالصحييبنيمالتقسكييهكي سكتيكب 

ي3.مالب شي ام يشاركالشيباري،يآنيزري نيتن تبيبيي ر ن،يز ييزبارييرايم يت يم،كمز يزريز 

يمكمز ي جالزحتييزك باا رييبييي،العل يير حو  ييبازي ييمالبيزاييكب يرك ي يم يرت ح يهيرتخصكككخييراهره ييكب .

يهيرامزييبازيهيب شككنييمزشككتيياگاشيآن،ياالرسككيهييالعل ييحو  يبييراتبيهيننيالبنشككيب شككني؛ي   ينكزييبازي،يزك باا ري

ي4. ننيي عل ييه كزك باا ريين،كرامزر 

ييمكگا،يبييآنيشككيل يبشككومي يير ييعل الير ييع ور يحو  يعل الييقميهيحو   كزييمع يرالينالمي ييزاشكك ءزهلليباا ري

بتوزاييش تخياال  ر ييرازهزني زيبيرييهيبييحسبي ر نيرو مياال  يتطو يشاليزي نييهير  نيچالزييبشومي ييبتوزايياگازا ي زيز ي

ي0ي س ا ي ييبازييآكني يمال ياگازانييت يحيهمي ك مييباطا ي ني.

 خارج نشويداز ريل قانون 

ي  رر.يزتكيصيرييهيبالآتيحت  ًيم،كشييخ  جيچن اچييزرايلك ينكزيز يزتكك؛ييلك يق اون.يزتككييرهمي لالخيك رازق اون

يلشوبليبيي رنتهي يي-ياشوميع ليچن اچييزرايرميوبالرعيق اونير  نيزرّ يزتك؛يوبالرعيق اوني ر ريزتك،يا قخيق اون

يم ي؛ امينيكاه مييكب ي زينكز.يزتكيق اونيبيي امنيع ليضا يز يشتاالبياشين،يع ليآنيضا ي-يشييخوزريي ييراي ييرايه

ي6.بشومينيكاه مييكب ينكزيمتتگ ره ييري وعي

ي آشفتگيي،شيش   ييق اوا نييبنييزراي، امهلتالغيت التشيينكزيم .ييالايريمتكيز ي  تالقيچالريبيي زيري وعييق اوا نيىِ

ييهنبي زيآنيش  يهيب شييروجومييكب يهيزتكيروجومي مالبنيم ي،يق اوا نيينكزيجورا.يزمكاالريرميبييزالچير ييهيينيالريظهو 

يبايبتوزنيهيب شييرش ري يق بلير يرستضعف نييج رعييم يق عي يب ي   ِييث ا يش ءزللَّيزنيت ييال نيحفظيي ه م ك ي كيزرس ك

ي7.زايآري يم يزتتضع  يز يزرازم،يتعيزميرتني يي اميزمع يزت سيآن

يبيي زير  يشيزميي،ك اميب  يبي ي زيچكتوي عنكيي؛كمزميزاي ميم تكي   يي،كزاشستييرار انيششكي يي نالر شكييم يشك  ييزرا

يخوزرييكحا يي،الخوزرالريش  ي يي جهتيم ينالر شينكزيي،البامزشتي تچيي هيز يززنالريبيي زيش ي يي هقتيي؛كمزميرش  يزايز  

يم تكيفتم،ريرني ييطو نكزيش  يزراي ييزتكي نالقوزايزتك،يشي يرارتيي   يبيينالر شينكزيت ختنيم ي يي نالقوزا.ي ام

يزاي ام يم تكييطو ي زيرار نينكز.ياهمالريي،الخوزرالريش  ي ييرمي ت تيبيي ام؛يخوزرييحا كينالر شينكزيي،ال نيع ل

ي.چاخ ايييكب يروقعيچييهيچاخ ايي زيرار نييكب ي ي ييالبيزايش  ي ييزتكينكزيرهميبچاخي؛يي،الخوزرالريشك  ييطا يراي ي

ياالقصتينكزيزرت م،يم  يم يهيخو ميصخا يبييي،كچاخ ايي همتايهياتاكميچاخ اي،ييكب يروقعيچيي زيرار ني يييكيالافه يش  يزرا
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يهي زحكيهيبوقكي زيش  يي،ك اميع ليم تكيش  يزراي ييزتكي ق اوايزتك،يح  مينالر شينكزيباي يي ق اوايآن.يش  تك

ي.زتكييطو نكزيبشاي  ايريعكالطلي ت اي؛يخوزرييرقصييبييبساعك

ين،ال ريب م،يخ ك،يآب،ي-يمالينالري  ايريآنيم ير ي يي عتالطلينكزيتكك ختنيم يهيشكك  يهيرنيتكك ختنيم ي يي نالقوزايآني

يهيشككاعيمتككتو زلع ليباطلقيشكك  يزراي ييزتكككي نالقوزاي رتي،ي   بيي-يروز مياكتكك يهيوزا  الحي ،كم يرعين،يصككنعك،

يككيزريم تكي زي  شتيش  يزرايرفتمي يينالر يرثليني؛كشك  ييخيركيم ينالقوزاينكزيي،ك اميع ليزتكتمييمتكتو زلع لي

يي؛الستالاي عالطليحا كي نكجايخت يي،ال نيحا كيزتتميب يش  ي يي هقت.يش  تكيتك كييم يرميروزرقيب ميزتف ق ًيي،ال ن

ي1يالينالريشاركالشي هم

 نفس جديد به مجموعه وارد كنيد

ينكزيير يكش يهيخشته يشينيلقير اعِي عنكيي؛كمز اگييرحيمي زيزاي نينكزيزهّمي ييزتككيينكزييالبينييكب يشك  يي ييي   

يهز مييكجيينخويهيافَسيراتّبي ينكزيبيييكمز ي جالزحتيبتشهيآنياگهيزشتنِييبازي ييزتكينكزيمهمي   .ييكشويت التشي

ييخوزري هنييهيراتككوم ي عالطليطو بيي ريّتيز يبعييآ زم،ييروزيهيخونيتليّميبيهنيهيبسككتييري وعييهكيچونيي؛ال نيآن

ييي كزي كي تالرپ تيخوني ييب شييج عيحوزتت نيهييال نيهز ميت لميخونيزللتي.ييال نيهز مي زييكجيييخواه ييكب يشك  ي.يشكيي

يهييكز ام يياالرمالتص يهي با تكييالبيي-ي نميقلومي كي ميي،الرفتيشك  يي يي زيك   ر الرعيخوزرمالا يبني يزللتي!ييالاينيهز م

يهز ميهيرسكيرمييي كزيهي تالرپ تيخوني يييالبيزايهييالب شيمزشتيي ص ريح ميرايبييزر ي-ييرمالا يياظايآاه يم ب   يرن

ي   ينكزييباز.يينيالرياكا شذعتجيهيرهلهييه ك   البيمچ  يبلنيريّ يم ي زيآمميلينييني؛الريي مكزيرمي اش طيهلو!يشومالر

يهجوميبي توري   يشس.ييالمري شيي زيه البعضيش  ي ينكزيبييزتكي جالزحتي-يزتكيش كيهييكجييخوني امنيهز مي يي-يمهم

يهز ميهيآه منيع مالاي،يهي الصككحي امنيننكرزيت بن ك،يهيخوبييزتككتعيزمر ي امنيجسككتيويز يزتكككيعل   ي يييكآالر

يز يك؛زتيشي يشاهعي لالعييع ورىِيحا كيهكي شو يتات تايم يزالن.ييالاينيييكتاميچالرينكزيم .يآاه ي امنيري وعي

ينكزيم ي  اونيهياقطييرزز ر يزالن.يك مزاشككيويز يب التايهيك مزاشككيويت يرارتيييآرو مزاني وچهييته الج عينالر 

ي يي-يرمي نگ ه ير  نيم ييكش .يرسكي لالخيروا رونييشكهاتت اه ييم يهيتهازنينالر يم .يزتككييآري يهجومبيي شكو ي

يت بلوِينكز.ييننيالريرل    يفالتيليزحس سيرح ينه كزير ي.يب شكييي يكي-ي ام ي عصكل اييهيرتأثّايطو آني زيززمكاو ييآق 

.يزاي ام يلنيبيهيقلومينه كزيخوشلخت ايي اماي،يتنگل  زانييزعي يهيمك اميبلنيينالشيتك مييچنيير ي يي زي رارنگيته جم

.يزتكي رارنگيته جميب يرل    يآنيهيمز ميهجومييهزحييجهكِيزحص اشي ،يهيا شن ختيي وچهييتشيّله ينكزير ييم يزالن

ينكزيهييالاوشتيچيييبازي زيشعايهيباهشو يجزه ،يشكن ري،يكا  ي ت ب،ينكزيي؛ال ني   يچيييالخوزرالريشك  يييالپاتكيالرير بچييز 

ينكزيهيكزتيرل  كي لالخي   ينكز.يمال نيرل    ي رارنگيته جميب يمالخوزرالرينيكگوالريي؟ك اميم تككييچيييبازي زيزاي ن

يزلذّربي  ع منيرع منيزلنّ س:ي»يالينالرييزالشي زيطتيهيزل  سييرعياه يآنيش  ي يينه تكالر ينالبيم .ييكاالاگي ميمتكي ز

ييالوزاتالريزللتي.ييكالا  يري وعييهز مييزشككي يحسكك بيشكيليبييهييال نيننكرزيهيك شكن تكك يي زيآاه يهييكباه(«.ي1)هزلفضكّ ي

يهكيز ي عنكيي؛ال نيهز مييغيغيالبيهي زحكي زينه كزيت ييال نيروا رونييه التالريهيرامهاه يهيزر المرلييمز زي زيري وعي

ي2.يالبينييكب ي   ر ينكزيز .ييال نيري وعييزصليهز ميبعييهييالبگذ زاييا آشي  ينيالقااط

 تشكيالت بايد مردمي باشد

                                                           
 بوشهر استان مسئوالن و مديران ديدار در بيانات1621/11/17 1
 قلم انجمن اعضاي از جمعي ديدار در بيانات1611/11/11 7



بيييني،يرالچي سييشعل مزااليي ييبازيياال يتشيالت يب كست يرامر يبشوم،يت يرثلياال ييشعل نيبارزز يرامم.يخومت نير 

بلنياييهيبييراييشواي يتاير روكيي ييبال كالييط قياصكا يبلنيكي.يزرايرميكهي ه يبگوكنييالنيكييرامميتشنيي سك يا  ي

ي1زكنيزتك.يخوزرنييآني زيباش يمز اي.ير كيزصل ،قال ت يرسك،ير 

 ها را كنار بگذاريد و دنبال اشتراك باشيداختالف سليقه

ير يي يي رعنينكزيبيياييرنته يزتك؛ي خوبيزالچي-يشييزش   ي يي-يك مزاشيوييتشيّله يزتّح مي ييزتككيينكزيزعتق مميبني 

يرميشيّلتير  ني ييرذزشكياخوزريييزالچ.يسكالاي م تتيتيابيينكزيي؛كآيهجومبييتشكيّلييهكيهيباهايينالبيز يتشكيّله ي

يف رم،تيب يروجوم،يىِكمزاشيوييتشيّله ينكزي ييزتكينكزيم تكي ز .يشييخوزرييتشيّله يز ي لالخيرازهزنِيرشكيت ييمچ  

يهييبگذز ايهتككطي زيحقيحا ي نني؛ييتاكازميگاكييكيبيي زيخومشكك نيمزاشككيوتككك،يكالخ صككي يييزالچيآنيهي نالبحق

ي2.شومي ا شيرنطقيهيزتتيالميز يرخ لفته يهيه كج اليز 

وم ييزكنه ي زيشم ي شو ير زيي ت ايزييهيبعض ياال يايتييمكگايزكنييي   ر ييمكگايرميز يلح ظيرارنگ ،يبعض ي ت اي

 رالقيبييحسكك بيبال ه كي.يرل مزي قالبيبييحسكك بيبال ه كي.يكعن يتوييرحالطيزاقتبيهي   ر ييزاقتب يرازقبيب شككاليي ييي

ر يروزرقيرستالي،يزر يزحال ا يم يكهيروشيير ينيزتكيا ت  ر  يياگ رت نير س  يب شييب ي س ا ي ييم يبسال  ييز ي هش

ر يير ك ي يييب يبعضكك يز ياه مر الت يايز م.يب ياگ  ي قالبياگ  ياينالي،يرثتيم ير النيري وعيهجوميمزشككتييب شككي.يزكنيز

زاقتب يراتلطني،يمهيك يتككييجاك نيرارنگ يمكگايهجوميمز م،يراي يزميج ييخوميچالزر ييخوب يرسككتني،يب يزكنه ي  رتي

ي3 رالقيهير اوسيب شالي.

يهيهر قيي مكزير ،ي قطعيزهّلىِي  الانالشيم،ال نيرستحيمي زيخومي رارنگيهييزقتصك مييهي  تكيالتكييي اه البنير ي ينكزييباز

ييجن حه يهيت التشككييهيراهره ي ييسكككالاينكزيهر قييرعن .ي ننييتتشير يييكب يهر قييباز.يزتكككي ل ييهحي 

ي ح  ء»يب شككني؛ينالخوشككليرميبيياسككلكي ييزتكككينكزيهر قييرعن .يايز مي لزهريچالرياي،ي نني؛يزاحتميزعتميروا رون

ي  هيگاكييكيبييآاه يبييينال تييبازيهي ع ليهيهزالييريره يمالتاتكييجهكيم ي نني؛يتح ّلي زيگاكر ييب شكني؛ي«ينهمالب

ي4.زتكينكزير يفيالهظيرنياظايبييزراه .يزايالبپاري امنيرتّهميهيزر اكي،ياالم ري، بيزختقيتشنّج،يي مكزيز يهي نني

يهز ميتص مزقيهيعلمي تك،التييزنالريم ي نكميز الزاگيب ي ييرستمي جوزايطاريز يهين ايكرتييهيرؤرن ايييحا ته يطاريز يرن

ي نجوزاير ييرنيزللتي.يزتكيرحلوبيهيرقيّسيروجوميهكيرثليرنييبازيزتك،ي نكمييز  شه يشع  شي يي جوزا.يشومالر

ييبي امنيتظ رايب ييزعيّ .يزايكعزي لالخيرنيچشميم يزتك،يرهمّيآاه ييبازي نكمييز  شه ي يي جوزا ايزر يمز م؛يمهتكي ز

يسكككتمالايروزرقي   ينكزيب يرني يييننيالريي مكزي نظ البي، نكمييز  شكككه يبيييلنيكش  يز يرني ييك زر الچيز ي يك.

يهي  مبالبيب يرميب يك مزاشيويروا رونييتشيّله يمزاشگ ره ينكزيم يرفتنيي ييزتكينكزيآري،يخوشمي اي نييمزاشكگ ره ي

يرا.ييالب شيطو نالر يينمالرييالتوصيهيزتكي خوبي لالخييك هينكز.ييننيالا ي رت  يشينيقيكيبييمتككييهيك بيرويهي رتّ  

ييازبييريايهي عل يچ لنيزللتي.يايننييزر اكيرميبييهيب شنييمهتكيرميب يزر يمرني؛يزاي مي زيخومي   يتشكيّله ييز ي يزم

ييزروشييم يآنيزرازميزتك،ي زجت  عيهي  تالتكييرياييمز زي يييزري وعي.يزتككييخوبي امن،ييزالشي شكيييهي رتنينالش

يلومقي زينه كزيحا ي يييگاكميري وعييشي،يت  مي   ش ني هقت.ي منيحا يهي امنيزتتيالميبيي ننييبن يهيشكوايييج ع

ي0 منيحا يهي امنيزتتيالميبيي ننييبن يزرازمشيهيشوميج عييگاكميروشييم يايز م،

                                                           
 6/7/1611بيانات در ديدار با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و نمايندگان فرهنگي جمهوري اسالمي در خارج از كشور  1
 دانشجويان از جمعي ديدار در بيانات1611/19/12 7
 1697اي اطلس، بيانات در ديدار با مجتمع رسانه 6
 مجلس نمايندگان ديدار در بيانات1611/16/12 4
 زنجان دانشجويان از جمعي ديدار در بيانات1617/12/77 5



مكي.ير ي زي ن  يبگذز كي،يمال ميهجو يرشتاكيبگا نالي.يزختت يتلالقيير يجيزًيشارالزتلالقييهيتوصكالييرالينمي ييز يزختت ي

ييرق بلير ي نميز ي سكك ا ي ييح ضككااييب يزرازميي ييز يلح ظيمز زبومنيزكيلولوايير مييهيزلح ميياقطييرنيتعيبير 

هجييزشتازكيشاليزي ننييزر يب يبازم يرسل  اش نيح ضاياالستني.يبگامكييمال ميهجييرشتاك،يرشتا   يبالنير ي ك مييرسكتنيي

ر يهجوميمزشتييب شي؛يزر يزتكك.يزالنيش كييبييتعيزميزرازميي ييم يزكني يحضو يمز اييم يج عيح ضا،ياقطيياظار يهيتلالقيي

 زيزكني يج عي ام يزتككك.يزكنيهجييرشككتاكي زيشاليزي نالم،يتقوككييييهزحيي،يكهيهجييزشككتاز  ير ب الخا يكهيزاگالز 

 نالم.يزكنيكهيروش نيييبز گيزتك،يزكنيكهيروش نيييال ميزتكيهيزراه يرسل  نيرل   يزاقتب يب كييزكنيروش نييي

ي1 زيمزشتييب شي.

 كندكار، ماندگارتان مي

يش  يازريرثتً.يزاي اي ي   يب ييبشاييت  ر اه يزصتً.يشييخوزريير اير  تايب شي،يشُارعن تايهيتنيتايچييرايري وعييهكيز 

يال م.يشككومالريرنحليخومييخوميبييب  ايييي كيم ي يير  يهكيي،الايريمتككتو يهيباا رييهيتحاّكي، اظ ريگ نكيهكيبي

يعيري وينكزييزجززيت  ميتازتايم ي رار ايريافوذيهيقي  !يشومالريرنحليخومييخوميبيي ني؛يرنحلي زيآني  سيسكالا

ينكزيم ي عنكيي؛البيني زي   ينكزيشكك  .يينيالريحفظي زيشكك نالج عي  الحيهيآه مالريم ياشكك طيهيحا كيبيي زيآاه ي ييزتككك

يكزتككير يني يييك الاي  سكييذرنيبييرياينكزيزصككتًيهيب شكييي مزل يآنيتحاّكي يييالبيريچن ني زي   يخومت نيري وعي

ي2.شوميرنحلي كيرنشعبيري وعيينكزيي ه 

يهكجيز يزتكك؛ييا واييمتكتگ  ييهكيزريزمييتيال  يرفكيبشككومييكشك يي ييزم ام يعاضيريا يزريزمييتيال  يب بيم ياي 

يز يعيبي حتّيمز م؛يغلليييزمز ي   يهيياالرشاتنليهي ت  ر ايريهييظ رايزَشي ميباي   ،يقكالحقيهي   ي هحيآن،يم ي ينكز

يي   يآنييالقضيزصليزريزم،ييتيال  يم .يب شكيييزريزمييتيال  يرثليجهكينكزيز ي ييمكمز ي زي متكتگ ريي  تاير يزاقتب،

يحيشينك  تايم يمز اي،ي يي زري ايآنيهيامالگالريقاز ي  شكك نالزختيم ي ييك بومجييهيبيرني؛يزاي ميخوزرنيالري ييزتككك

يت ييز م،البارييشتاالبيرخ  جي   ،يرقير  ي يينياللالريزاس نيت  ر اه يز ي بعضيم ي ر ر.يشكوميالري   يآنيرقير  يصكا ي

ي3!هي البيهي  عنالبيير توتعييهييخومالبييه الت  ر ايري،يخومالبييه كاالعضوري،يخومالبييتفار ي   ؛يآنيزصل

 بايد انعطاف پذير بود

يرثتًير يزراي عنك.يبشوميلكتلييخوميبازبايتييبييبتوزايييكب يتپ  يال م،يرنگ ميم ي ييرفتميتپ  يم يرسؤهميبازم زنيبييرن،

يهكيرايال م،يهقكيم ي ييب شككييزهيم ي تكك  ر ايك توزا يهيقي  يهيزاعط  ينكزييكب يم،كمز ي تككپ ريلشككيايش ازم يزراه 

.يشوميلكتلييلشيايشنجيهيچهليبييهزحي،يآنيم يلشيايش ازم يگا،كميعل   يبي.يشكومييلكتلييرامزنيهكيبييتكپ  ،ييراهر ن

يزاي مي زي  ش يبتوزاييت يبشوميشُايهيتاش  يجالبسيياهر الايز يهيب شييمزشتيي زيلكتلييهيزاعط  يقي  ينكزي سكتيكب يتكپ  ،ي

يب ي-يرستام يچنيزنياييزر ي-ياهرنيالايييالبنير  ني،يع ميح ميم يزر يزتك؛يجالبسيهيك زتكتثن ييي ه ر ييبازين،كز.يبيري

ي4.زتكيال ميزاعط  ييمز زيهييقوي  البسي ت  ر اير

 كندباالخره بشر خطا هم مي

يز يي ياوش ييري وعييهكيز ينالر چنيهيب شييايزشتييك خط يهيقصكو ييچالري يياهمالا يزاتظ  ييبشكايييري وعييهكيز 

ي-يزتكي  وت ريع اي ت  ر ايهيياه ميي   ر يع ايم ي يي-يري ينكزيطوميم يهيزتكي   شيزهميهي ام يشاهعيصفا

ي ييينيبي  رليقي يآني زيخومشيبتوزايي يياهمالا يزاتظ  يي ،الااتككيز ثيبييزهيبييرذشككتييز يك تيابييهيتكك بقييروايچالر
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ييحييآنيم ي-يرميزشتل ر  يهيخط ر .يزتكي عالطليه ،ال  تتيهيه التيابگالبيهي  لومر .يازاييتايزهيز يي  لوميهي   تكتي

ي1.زتكيقلوميق بلي-يبوم ي ي

 نيازهاي مالي را با كار فرهنگي تامين كنيد

يقلوميرمير ي نعكيزتك؛يرعيز يقت ًالحقيرفتني،يش نكزي يي تور ايوناللالريرفكينكزيهيزتكييجيّيش  ي ر ليرشيت يزللتي

ير .ي نيي  ايريرعيز يب يمزل  ًيزاس ني ييسكالايرصلحكيهيشوم،الا ي ييرعيز يب يخوب؛.يزتكيرعيز يهكينكزي ييمالينالر

ييزره  يهي ننييريايمهتت ني ينكزيبييمز مي جالزحتينكزيزللتي.يشومي  هيشك  ييبيي  زريرايز يهيشكي ييراطو ي ييمالروزرق

ي2.ياليش ابي رارنگي   يبيي زيري وعييلينيينم؛الريير ي  ينيال رينكزيم يبتوزام،يچييرايرن.ينيكا  يشنه مالشي زي رعقول

ي  
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 آفت شناسي كار تشكيالتي

توزاي،يريايزييششكهيتوصالييمكگاي ييزكنيرميبيياظايرنيخالل يرهميزتك...يزكنيزتكي ييزكنيچنالني   يبز گيهيرستام 

ييرياييهياظايي زيايزشتالي،يزكنيخطاير يم   النيش  تك.يكهي   يبييال ميمز م.يزرايزكنيششتوزايهياظايبسال  يرحي  ي

يييرياييهيرارنگ ، تككيي ييزكنيششتوزايزرزز ييحت  يزحتال جيمز كي...يبيياظايرنير شكي يقوييهيع القياظاييهياامي

شكوكي.يرييزكني ييش  ييچ  يزاياز ير شكوكي،يميب كسكت يخالل يرو ميزط الن نيب شكي.يزراياشكي،يمچ  يتكطح ياگايير يييي

اا كير ييخطرنحا يبشكوكي،يتشكيالتتت نيآركيزاحاز يشاليزيخوزريي ام،يآركيتياز يشاليزيخوزريي ام،يزحال ا ًيآركيتحيايي

ي1شاليزيخوزريي ام.

 تحجر

ياتحيّيرقطيتحيّايزر يزتككك،يتحيّاياوعيهكيرميآنيبليي؛ رذرليتحيّايبيياهمالريذرن  نيرو زًيتحيّا،يمكالگوالري هقتير 

ي  تالتييت  ر اه يهيتحزّبييبنيشيليز ي ا شييتحيّار يزتك؛ي  تالتيتحيّايآن،يز يخطاا  تايبليييسكك،يالاي رذرل

يقلوميم،الن يذ ايروضعيهكيكالحقّ اييبازي نني ق اعيلالمليم يزرا.ييرنيالا ي  سكييبيي امنيريايزري نيزصكتًيي ييزتككي

ي ال رريشي خوزاي يرثلي-يتاييب الي  تالتيت التشييآنيحزب،يچونيچاز؟!ييريالرياش نييگاكميطو يع ليم يزر ييني،الر

يآنيشس،.ينياللالري مزاشگ ريطالرحي حتّي ن  ر ىِيروشييز ي باخيم يرتأتّف اييزاس ني زينكز.يزتكيخوزتتييرواينكزيزهيز ي-

يبيييالتييهيب  يچشمي، طللحقيزشت ريك هشنفيايچونيسك؛الاي هشنفيايگاكميب شي،ييتحيّاينالچنيمچ  ي يييزري وعي

ي2.زتكيزتتيالميهيرنطق

 فرسوده شدن تشكيالت

يچونيي؛ال نيآنيهز مييكجييخونيهيافَسيراتّبي ينكزيبيييكمز ي جالزحتيبتشهيآنياگهيزشتنِييبازي ييزتككيينكزيمهمي   

ييكب يش  .يشكيييخوزريي هنييهيراتكوم يي عالطليطو بيي ريّتيز يبعييآ زم،ييروزيهيخونيتليّميبيهنيهيبسكتيييري وعييهك

يزللتي!ييالناييهز مييي كزي كي تالرپ تيخوني ييب شييج عيحوزتت نيهييال نيهز ميت لميخونيزللتي.ييال نيهز مي زييكجيييخواه 

يآاه ي ب   ميرنيهييكز ام يياالرمالتصكك يهي با تككيالبيي-ي نميقلومي كي ميي،الرفتيشكك  ي يي زيك   ر الرعيخوزرمالا يبني 

يلوه!يشومالريهز ميهيرسككييرمييي كزيهي تالرپ تيخوني يييالبيزايهييالب شكييمزشكتييي صك رييح ميرايبييزر ي-ييرمالا يياظا

ي يي-يمهمي   ينكزييباز.يينيالرياكا شذعتجيهيرهلهييه ك   البيمچ  يبلنيريّ يم ي زيآمميلينييني؛الريي مكزيرمي اشكك ط

ي3.يالمري شيي زيه البعضيش  ي ينكزيبييزتكي جالزحتي-يزتكيش كيهييكجييخوني امنيهز م

 ركود و عدم تحرك

يم يي ير  يهكيي،الايريمتككتو يهيباا رييهيتحاّكي، اظ ريگ نكيهكيبييشكك  يزرايرثتً.يزاي اي ي   يب ييبشككاييتكك  ر اه 

يفوذايهيقي  !يشومالريرنحليخومييخوميبيي ني؛يرنحلي زيآني  سيسكالايال م.يشومالريرنحليخومييخوميبييب  ايييي ك

يحفظي زيش نالج عي  الحيهيآه مالريم ياش طيهيحا كيبيي زيآاه ي ييزتكيري وعيينكزييزجززيت  ميتكازتكايييم ي رار اير

ينكزيتًزصيهيب شكييي مزل يآنيتحاّكي يييالبيريچن ني زي   يخومت نيري وعيينكزيم ي عنكيي؛البيني زي   ينكزيشك  ي.يينيالر

ي4.شوميرنحلي كيرنشعبيري وعيينكزيي ه يزتكير يني يييك الاي  سيذرنيبييريا
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 دشمني با رقيب تشكيالتي

ي1ر ييمزاشيوك يهيزجززيياهضكيمزاشيوك يبييمش ن نيتليكليشواي.ي قالبيخوبيزتك؛ي ق بكيرثلك.اگذز كييتشيل

 انشعاب و تصادم اعضا

ر ،ياييخومشك نيم يم هنيمچ  يزاشكع بيبشواي،ياييب يييرازقبيب شكالييتشكيله ييمزاشكيوك يتحكيت ثالايزختتر  ،يتكلالقييييي

زتك.يي نالمير النييهحيت ي يير يبييآنيتوصاليير زصكطي كيهيتصك مميشاليزي نني.يكي يز يرصك مكقيباجستيييير يكياي

 نني،يزصوبيهيرل ا يرعارت يزتك.يهقت يزكنيرل ا يرو مي ننييك يبييرميازمكهير زاي ك ي ييزاسك اه ي زيز يرميجيزير ي

آنيهقت ي ييرو ميقلولشك نيب شكي،يآاه ي زيبهلييرميرتصليييي ني،يزر زتف قيهيرو ميقلولشك نيال شكي،يآاه ي زيز يرميجيزير يي

زييمز م،يراي سك يكهيذهق يمز م.يكهيمزاشككيوييرهنيت يزتك،يكي ييرا سك يكهيتكلالقيييي ني.يزر يتكتلقياي؛ير 

مزاشكيوييرنايزتكك،يكي يمزاشكيوييشزشكي يزتكك،يزكنيتكييجو يتكلالقييم يرا يزميرميطالفيهتالع يز يتتلقيهيييييييي

 يييجيزك يبالنيخومت نيقازآكي؛يزكنه ي زير كيآكييكي يخوشنيا  ؛يكي يز يچالزييخوشنير رازبشكه ييرختلفيرسكي

ي2ايرالي ييبيياظايرنيخالل يرهميزتك.

 موازي كاري

 يي   يييبييرعن ييمهب   ي   ييم تككياالسكك.يرييزكني ييراي   ييروز ييغلطيزتكك.ياي!ي  ر ي   ر ييروز يييييروز

ب يرنطقي زيروزظبيب شالييشالنياال كييهيجلوكني زير ير يهيزض ريي   يزر يمهب   ي   يجونياال  ي ك ميزتك،يال ميزتك،ي

ي3بگالاكي.

يي مك ي زاس ايينيكرزيزهالً:يمز ميبالعيچنيييروز ي   ي...زتكييروز ي   ي، مهلتييته كاكرييم يرميگاكمييرسكئليييهك

يمهي هقتي-ييكآالريهجوميبييه كاالرمالتص يم يتن ق يث لث ًيشوم،الريرصا يي مك ي ر ليينيكرزي ًالث ايشوم،الريرصكا ييي الب

يب التا،ي يريز ي زبع ًيهي-يامالگالريگاكميمالتص يهكيرميآنيام،الگالريمالتص يهكينكزيرستني،يي   يهكيرسكئومييمتكتگ  ي

ي كي خ  جيتك التييرسئليي كي رارنگييرسئليي كييزقتصك ميييرسكئليييرتنييتوييال نيراض.يشكوميالريلوثيكالرسكئولي

.يشومالريلوثيكالرسئوليرارك،يزاي مييروز ي   ي هقت.يشومالريلوثيكالرسئوليي،ك البينالشي رشيليهكيچن اچييزرايراچي،

يه كي  كروز ي بعضككي ج ر ليهكيي،كرياييقو يز ياهنالبيير متككتگ  يز ي بعضككيهي-ييكرياييقو ي عنكي-يمهلكينالب

يمزخلي م.يمال نيعتجيم،ال نيزصتحيم،ال نيحلييجو يهكي زيه كي  كروز ينكزيبلييي ييزتكينكزيتتش  نيير ي.يرسك

ييي  كروز ي ييزتكينكزي شال ليزر يرسك؛ي خ صيروز ميهكيح ال.ييك البيهجوميبييه كي  كروز ينكزيز ي ستكال يگاكميمهلك،

ي4.سكالايخوب

 گم كردن هدف

يمزاشيوك ير  نيچالزر ك ر ييزصل يتشيلير ييتشيلير ييمزاشيوك يروزظبيب شنييريره كش ني زيرمياينني.يري 

زتككي ييبا هييط قيبلنييجلنيمزاشكيوك ياوشكتييشي :يضيككيب يزتتيل  ،ي  هيبييشالشاركي شو ،ي  هيبييزتح ميييي

رل ،ي  هيبييشالشككاركيعلم،يحضككو يهيشككا كيم يرل    يهيشالي  ير گ ا يرلكيزكازنيبازييغ لبيآرينيبايتوطئييهيبايي

ي0ب كييرازروشياينني.يزتك؛يزكني ز؛يزكنير يري يزصل مش ن ير 
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 راحت طلبي

يمه زنيم ي ر.يزتكياكشذزري نينيكرزيبيهنيآ ر اه يبيي رتنكيمتكي نييتصو يزاس ني ييزتكينكزير لغزشكگ  يينكزيز ي يك

ييزينكرزيرل   ز ينكزي ز يم يالوماييح ضايزر يمزشكتني،ييقلومي زيرل   ز يزريز ي ييبوماييه البعضكييم؛كيكيالريرميرل   ز 

يلذزيي؛نكرزيمزمنيبيهنيي،ال تككيريره يبيييكب ي يييننيالريتصككو يرسككتني؛يرمي  سكك اينالچنيزراه .يبامز ايي قيريبيرني،

يي يشومالريروجبيروز ميز يي  البسكييم ير ينال شكيعقبينكز.ييشكنييالريعقبيزتكك،يي نالريم يمزمنينيكرزييش ي يي آاي ل

ي1 ني.يزشتل  يرح تلييم يزاس ن

 هاي موجودنديدن واقعيت

يروجبيرمينكزيم؛النالالي زيته الهزقعيز ييگاكميبخنيم،النالبلي زيته الهزقعيز ي بخشككير ي ييزتكككينكزيگاكميلغزشيهك

ي2.مزاسكيهييكميرميب ييكب ي زيته الهزقع.يمزشكيخوزرييمال ميبيي زيرح تلييم ييخط يخط تك؛

ير ييه التگمللس.يزتكي نني يرلجير ييه المللستگي ر ر.ير يخوميم هنيبييگاممالباريك،الهزقعيينكميم ير لغزشگ  يز ي يك

ي كير يطلب زحكيافسي ييزتكي خط ليهزقعيم يايز م؛يكالهزقعي ييمكبپنيز يكالهزقعي زي زر لالچيهكير ي ييشكوميالريروجب

ي3.ايز ميكالهزقعي يي ح ليم ييني؛الريلالتح ير يباي،ير ميرس لليبيير ييمللستي

ي  
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 مدير بايد جوهري از رهبري داشته باشد

ييتشيالت يرم،ياظازت يرسك.يمهتت نيزللتييشالشنه مر ك ي امكي:يزت تن ريياوشتييشوم،ياظ رن ريياوشتيي رالنيح اليم ي

زشيرميم تكيزتك؛يرنته يرالچي يزميز يزكنه يبيهنيكهيريكاككيشوم،يچشميزايز ياوشتييشوم،يم يبال ا  يآق ك نيبومير ي

 يييق بليزاتظ  ياتالييي ييآمميبتوزايياتالييي زيز يآاه  ر نيك رتير ييرثلكيتييزقيزم   آرييزري نيشذكاياالسك.ي لاليير ي

ي1زاتظ  يبلام،يريكاككيزتك.

بييير آاي ر ك ي ييرورقالت يالوم ،يا شكك يز يچنييع رليبوم يزتكككي يي مي   ييهي ميزبتي  ييز يج لييآاه تككك.يزكنيي

ي2ر يي   آريش ني ميزتك.نيهيرزكننيزاش نر ييضعالفيرع والًي   ش ن،يزبتي  ش شوم.يريكاككر يرابوطير ريكاكك

آه ميهيحال  ي ييآاه ي زيبييحا كيهياش طيم ير يقي  يهيافو يرار اير يم يتكازتكايهيت  ميزجززييزكنيري وعييزتككييي

ي3 ني.ش ني زيحفظير ج ع 

يرار اير نيع ليم ي زيآنيبعييهييمالشنيي   آرييهيمز ت بقيي اظ ريراميهكيز ي زي حاريرنين،كزيز يقلليت ميچني

يم يي رلايز ييجوراييكب ي رار ايري يي-يزتكيرميم تكيهي-يگفكالريزه.ي امميتيابييهيرش ري يب  ر يرسل ،يياهر الا

يهكي، رار اير.يايني كيبيني ييسكالايمزمنيرار نيرقطي، رار اير.يسكالاي رار ايريآن،يبيهنيهيب شييمزشتييخومش

يب يهي هحيهيجسميهيع ليهيزحس سيهيذرنيبيي رتييزالچيهكيهيج الير يييزمز  ياوعيهكي،ي رلاياوعيهكي،يرعنويزرا

يآن.يشومالري  رليك    زيروجبيرسل ،يياهر الايم ي ييزتكييزالچير  نيزتك؛ي الصحيت  ر اىِيشيليهي ت  ر اير

يهييكآالريهجوميبييزبزز ر .يشومالريياگهيز يزتك،ياويزرايهيشومالرياويزتك،ي هنييزبزز ر يزرا.ي رتيالري   يبييزبزز ر يهقك،

يي هنييزبزز ر يخو م،الا يم ميبييهي رتيالري   يز يرمياوييزبزز ر ي، ت  ر ايرينكزيهي رار ايرينكزيبيهن.يشومالريت ختي

يرش ري ير يخوميرسل ِيياهر الايت التشيييبخشه يز ي باخيم يرمي زياشكاظ ي ينك   ز.يشومالريخ  جي م يز ي هميرم

ي.يكيكميجنشيم ي زيآنيرن،يز ينالبيش  ر .ييك ام

يجاللخيي شو ر ينالر يز ي بعضيرثلي-يرميگاكميي شو ر يز ي باخيم .يزتكيبوم يي كف البيزر يبوم ،يرميزبزز يك ج ر يم 

ي طاخيبييزر يسك؛الايزبزز يمز اي،ي ساي يييزالچيآن.يزتكي  ش نالزختيم يري نييزبزز ر ي يييالينالريرش ري يزالني-ير  س

ي،رسكي يييزالچيآن.يزتكيصفايرثليهي  لعيميهجومش نيزتك،ي هزقعي  لوميرسل ،يياهالايهكيم ي ييآاچيي  لوم

يمشخوييب  هيم يهيامالبگيآغوشش نيم يهي نييمر عيآاه يز ييك البييگاكمي ييريلو اييخ طاينالر يبي.يسكالايزالچچالر

ي!اگهيز م

يي زبطييحفظي-يشييخوزرييمزم يقاز ي نكآق ي  الزختيم يبعيزًي يي-يزتكيا رينكالآينكزي هحي يييزالچيآنيرن،ياظايبي

يلسليتيتتونيم يهييال نيكك ع يقالمقيصو  يبيي ستكب ي زي زبطيينكز.يزتكيت  ر نينكزييزجززيب ي رار ايري الصح

يي،الستريرسل يياهر الاي أسيم ي يي  اكآق يافايچنييش  يبييرقطيخط ب،ينكز.ي ننييكك ع ي م ينكنتاكالش يت يرازتب،

ي مي رار ايري  الخصوصيز ي يكيرمينكزي عنك.يزتكينكالش يآنيت يگ اه كيهيقس ته يرار اير نيبييخط بيسك؛الا

ي.سكالايشخخيبييق لمي، رار ايري ييزتكيم تكيي رتيكت  ر نيير ري وعي

                                                           
 .1613اساتيد، فضال، مبلغان و ژوهشگران حوزه علميه كشور، بيانات در ديدار جمعي از  1
 .77/17/1629بيانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشكاه صنعتي امير كبير   7
 1/11/1611بيانات در ديدار اعضاي انجمن اهل قلم  6



يهيب  اييفوظرحي ستكب يتلسليينكز.يزتكيتكلسكلييييهكيهيع وميهكي، رار اير.يسككيالايك     يك تنه يبييرار اي ،يهك

ي زي يررار اييبازيال ميزصلىِي  الخصوصييكب يرسل ،يياهر الايم يرار اير ن.يزتكياكشذزري ني الصحيير  زبطييب ين،كز

ي1.بيرنييكالزر يهزقع ًيآن،يبيييكب ي نكآق ي ييزتكييزالچينكز.يبشواييمز زي كيب شني،يمز ز

 وظابف مدير تشكيالت درباره تشكيالت

 حفظ تشكيالت و حراست آن -1

ر ييزكنيزتكي ييزهميزكنيزاي ني زيرحيمياگييمز كيي؛يكعن ير اعيلقيشينيخشته يهيش كيي   يي ييشك  يب كييبينالييزكني

ي2تشيلت يشوكي.

يك جزيلكرسكك يز يهييكبگذز يت التشككييزتكك سيحفظيباي زيرلن .يشككوميحفظييا بوميز يت ييال نيزتككتحصكك مي زيت التشككي

ي ب قي-ي ال  جياالغيهيج ال  يز يزعمي-يرستضعف نييبازيك،الشف ريب ير از يجوش نيك تاچش ييعنوزنيبيي مالبنيت ييكزالبپار

ي3.باتييك لنيهب  زايالبي   ِيرارواييز يمه يبييهيم تكيهي الصحيرصا يبييش ءزللَّيزنيت يب  اي

 خردگرايي و حكمت در كارها -2

يهيجوزابييرتحظييم تك،ييرط لعيي،    شن تي   يزتك؛ي   ر يم يك خامرازيهيحي كييرسئلييگا،كميشك خخييهك

ييمز زيرسئومِيهكييتويز يزظه  اظايهكي ر ر.يزظه  اظايهكيتلع  ييرتحظيي ر ري حتّيهيزقيزم،يهكيتلع  يهيآث  

يخوزريبيزاسكك نيزراي زياز التأثينكزي ييگذز مالري تككولياز التأثيهكيرنلا،ييمز زيلون،كتاييمز زيزصككطتحيبييهيگ  كج 

يي التنيي ستكب .يينيالريي مكزيرشيت يهزقع ًيزتك؛يچ  ييتويتنشِيييالقضير  ني ني؛ي   ي ستكب ي رل لغي ني،يباطا 

ي رطلليهكييزرسئلييهكييم ب   يم،الرستي رسئوليهكيم،الرستيياكرييهكيح الير ي ييال شكيييجو نكزي ام؛يزظه  اظا

ي؛ ع وري  زريييرض يم ي اميشات بييكال ي زينكزياشي ،يي كميجوزابْياشي ،ي با تياشي ،ي    شن تياتكي،يالريذرن  نيبي

ي4.زتكي   ر يم يهيته كاكرييم يحي كيهيك خامرازينكز.يزتكي رشيليهيتخكي   ي امانيج عيزهق  ي ر ر

 هاي مديريتياصالح ضعف -3

يچونيمز اي؛يرميحقين لني؛الريزمز ز يهضعيز يينني،الريرازجعيي يير يبييرامم.يزتكيزمز ز يهضعي...يرامميرشيت يز ي يك

يح اليزم؛ ام يتنفسيرض يآنيم ي زيع اميير ييرنيخوميرطلعم؛يراممي  ايرييرض يز يزام،الريحا يش  يب يمز مي ييبني 

يككاكرييتحكييري وعييآني ييسكالاينكزينكرعن يش  يبومنيخوبيزر يي؛الخوبيش  ر .يسكتميالايگ ايالبيرضك يينكزيز يرم

ييكب يي،الباتييكب .يزتكيط رايصيم صييري وعي،يآني ييسكالاينكزينكرعن يش  يطه   .يزتكيخوبيصيم صييرميش  

ي،يشهامز يز يرثتًيرامميشييزحس سي ييج يرا.ييكبو  يزرت  ميراممي   يهيرازجع نيبيياسلكييكب يبخصكوصييي؛ال نيمقك

.ييال ني باطاي زيآنيسك؛الچيرامميزشي مييالنالبليي،كباهيزع  قنيآنيت يمز اي،يك رلييرشخخ،ييزمز  يرتنيز ي، ب   ر ايز 

يز ي هزاتايهيعتاكتايهياارتاي لالخير ييزمز يمتتگ  .يب شنييمزشتيي   يم ي حالصحي هزميزمز ز ي يييكبگذز ينكزيباي زيبن ييكب 

يشيلير  نيسك؛الاي يي زتترييج هو يهي زتكترييشكيليي-يمز ميهجومي  كقييشكيلييآنيچونيزر ي ني؛ي   ييكب ينكز

ي زينال شريهكييالبخوزريزرايش  .ييال ني هزانييكب يسك؛الاي هزني لالخي-يمك اميعوضي زيعن صاشير يرنته يزتك؛يت بق

ييكب يا ب الخيي؛الينالريج ج بيي زينكر رها يهيچالشيرقيز يهكيي؛الينالريي هغني  يرقيز يهكيي؟الينالري   چييي،ال ني هزن
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يز يني؛اللبي زيت التشكيييزع  قيآنيت ييا رذيچشككميب يت ،التشكييينكزيتككايب الياكرييآني ييزتككيينكزيع ي .ييالبينيي   

ي1.بيرييقاز يراممي امني  زضيباي زيزصليهياگذ ميآت نيخط ر 

 ارتقاي كيفيت سازماندهي -4

ر ي زيرحي تايهيب ي الفالكيبهتايتوزاالييت  ر اير ت نيرميم يزكنيچنييرو ميب شي:يزهالًيراچيير ب كييآر م يب شكالي.يآر مر ي

ي2ريكازنيب كييبييزرايت  ر اير يزر الكيبيرني... نالي.يم يزتتف م يهي   بايياالاهييزاس ا ،يزصل،يت  ر اير يزتك.ي

 صبر و ايستادگي در مواجهه با مشكالت -5

يازريشواي،الري   مييحا ته يير ييم يزاس ني ز يتكييي يي روزاعيير ييب ي، عالطليروزاعيب يرشكيت ،ييب ييروزجهييم 

يزنّيه»ييكار فالري يي نكز.ينكزي عنكيزتك،ياه الشيزتتميشومالريرفتيي يي نكز.يشييخوزرييت  مير اع،يآنياشوم،يت  ميصكلاي

يم يززم،كالينلعريآنيب يزتص لش نيهيز تل طيب ينه كزيعل مزللَّي،يخيز،ييبني يزللَّي،يحزبيجنيزللَّي،.ينكزي عنكي«زلغ للونيرميجنيزهلل

يطا ينكزي ست مركزي هقت.ييننيالري ست مركزيبشوم،يرشيت يآنيرغلوبيزتكير ينيزاس ني يي رشيتتيير ييرق بل

ي3. اميخوزريييزالشيغللييزهيباينكزيشسيمزشك؛يخوزرييهجومي هزميطا يآنيم ي عالطليطو يبييمزشك،يهجوم

 مبارزه با فساد -6

يمز م،يمهجوي ا بس ر اي ييك ج يرايم .ينماللالري خطاا  ي  البسياقنيمتكت ه مر ،يير يي امنيا بوميم ي زيرسك ميياقنيرن

يز ي يكير زيب شي؛يككاكرييتوءيهيياالتيبالبيك ج يم يزتكير ينيزللتي.يزتككييرسك مييهجوميب الي  البسكيييرحت له يز ي يك

ي4شوميرل    ييكب يرس ميب .يزتكيرس ميهجوميسك،الايزغ  ضيق بليهجيچالربيي يي رحت تت

يزبزز ي زيخوزريالريهيزتكييشهامز ياهنالبيبييرابوطي يييرس ميچييي؛الاينير  ش  يرس ميب ييشهامز يت التشييمزخليم 

يم يهيب شيي ام ي خنيييشهامز يير رستييز ييزرستييم هنيم يايام ييخيزي يييرسك مييچيي ني،يزتكتف م يييشكهامز ي

يبييمزمنييزنالريهيرس ميب ير  ش  يرارواي.ي نييم تكيخومييبازي زرنيطالرحيهيرض يهي نيييزالشيرسكتاشييبخوزرييج آن

يرس مييشهامز ييج يچالريم ييكاگذز .ي اميخوزرييمشوز يش  ييبازي زي   يزمزرييزري نيهي خ لي زيشك  ييخومييش ياك يآن،

ي يي  س ايب يهيرازجع نيب يرامم،يب يشوم،يب يآنيم يزاس ني ييزتكيك ج ييشكهامز ي.يزتككيييمشكوز يي   ِيزللتي.ي نيي خني

يي يج تكنكز.يبوميرازقبييكب ي لالخيج ر يطو نكز.يشكوميالريروزجيي نني،ي هلخاجيخوميرق صكيييز ي بعضكيييبازيح ضكاايي

يا   ريزهيم يرن  يهيرسكك مينال راآرييار التيي،الشوشككي زيآنيزاسكك نيزراي ييزتكككييز   يتقوز.يخو مالريم ميبيي زلهييتقوز

يزاي، ام ييالتوصيتقوزيبيي زير ير يينكزي يينكز.يزتككييزاسك نييعالرنيحصكنِييتقوز.يزايزخكياخوزرييش يز ي زيزهيهيشكييياخوزري

يهكييال ني مالخي ينكزياييايز م؛ييريايشيك يي،الينالريرشك ري يي يي زاحازر تيهيخط ر يز يي  البسكي.يزتككيينالر يخ طابي

يزاس نيمِخوي  الافس ايم ينه كزيز يي  البسيشكييك ياي،ييني؛الريهزمز ي امنيع لياحو ينكزيبيي زي  سكيي ييزتككييييلولواكز

ييبازيهييكآالبارييالتوجيصيميم يزاس نيهيينيالرييزالشيزمزرييلغزشينكزييني؛الا يياالجلوريهيلغزمالريزاسك نيييش ييي ك.يزتككي

ييه لغزشيهيخط ر يجلوِ.ي نييزصتحي زيخومييخط يت يينيالريم تكييرياييرلن ي ر ريزاس ن.يس  مالريييلولواكزيخومش

ير يم ي زيتقوزي هحين،كز.يزتكككيياالشككگالشي   ،يزهّمِيز يبهتايهيزتكككي   يزهّمِيج ،ير ييز يبهتايهيمكاالبگيج ير ييز ي زيخوم

ي0. اميخوزرييككتقو
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يهجوميبيينكجلويمش ني طوالايصفيهكي ني،يرل    يرسك مييب يبخوزريي سيرا.يزتككييتازشيمشك نييرسك م،ييب يرل    

يم ينه كزيمز اي؛يرميك لشيار يم شك،مزاييير تير يچونيش ن؛كلشيار يهير تير يرستني؟ي  س ايچييمش ن نينكز.ييكآالر

يح ليي  سيبييهيبيشييچ قوي  سي ييسكالاينكزيزشر ييرم،ي    شين.ييننيالري زيه ال   شينيزاوزعيهيسكتنييك الريرق بل

ي  س اييبيهييننيالري رارنگي   يينني،الريم تكيعيكش يزاني،الريته ك:يرسككييرميخطاا  تايينالچ قو شكييز يزراه .ي ني

يهي اميليرق بينه كزيب ييكب .يزانيالريا حقيهيا م تكككييباچسككله يبينني،ي زيزقيزر  ينكزيبخوزرنييهيبزانييحاره ينكزيز ي ي

ي1.شيييزنالريهز ميص مقيهي كصا

يتك،ا م يهيبييزعتق ميب ي، زتترياظ ميم .يزتكيرس مي توخيشكوم،يالريرق بلييآنيب يشكيّ ييبيي يييزالچي، زتكتريياظ ميم 

ي يييزالچ.يشومالريرل    يرس مي توخيا  ام ييخيزيهي ازختقالغيع ليهي الصحياالغيع ليب ي ييشكوميالا يرق بلييطو نكز

ينكتانكالش يت ي، مهلتييمتتگ ره يم يتييهيمهيم جييازنكرييمهلك،ير ي  زني شو ،ينالرسؤهلي،يب  ت  يمه زنيم يزراه ،

.يتكزي نني يرلجيهييجيّيرس م،يافوذيهي توخيخطايبيزانييمه زنينكزيم ي ييزتككيينكزيب شكني،ييرازقبيمقّكيب ييكب ير ، م 

ي-ييش ايالريرس مييهزميبيي زيگازنكمي يييرفسييرام!ي«رس مميرن»ييكگوالا ي ييرس مي   ،ينكزيم !يزتكي نني يرلجيهزقع ً

يهينييالريقكتشوي زيزاس ني يي  سي-يي   يرس لليير نيال ريم يا روجّييهيا رشاهعييقاز ر ي،ي   يرسك ميي، ر ليرسك مي

يه وچيزالچيهكيب يروجّي؛يعنوزنيهكيب يزهّم.«ي نمير تيي زيشك  يي ييآريميرن»ييكگوالا يزهميز يتك ك،يينكزيبييلغززايالر

ي2.بوميرازقبييكب ي لالخيلذز،.يزتكياكشذبالآتيشي يبييزاس ن،.ييكشيياىِكشذبالآتيهيزتكيزاس ن.يشومالرييزنالريهز م

 نظارت مستمر بر كل تشكيالت و پيشبرد آن به سمت اصالح و ارتقا -7

ياگ  يت التشييآنيبييمزلميافا،يهكي عنك.يب شكييياظاياك يراتّبيب اليز ي ييزتككيينكزيبيي تنالحي، تتالتشكييييري وعي

ي ييياّمرييبييزر .يزتكي هشنياقطييآنيب شي،يزرت م ياقطييهكيبيي يي  ر ايت يهيزتكيقوّ يچازغياو يرثلياگ  ،ينكز.ي ني

يب يهي شيبيمزشتيياظاياك ي زيري وعييمزلمييكب يزتك،يتايب الي يي  س.يسكالاي هشنياقطييآنيگاكميي،كرامزايي زيقوّ يچازغ

يامري ت اينِيريميرقصوم،يسك؛الاييظ راياگ  يينم،الريعاضي يي«اگ  .ي»امالگالريج نيري وعيي ييزهتكياگ  يهيچشكمي

ي3.زتكيب التايهيا ظا

يطيالحيبخوزريياكرييهكيزراي ييزمي ال تيييالاتينكزيبييزم، ام ييزالشيتك ميينكچنييطوميم يك زجازي   يم ي يييزتيابييب 

ير :ي»مكالگوبيشومالا .ي نييرازقلكيمز م،ياالتأثي   يزاي ميم ي يي زييز م ينكتانكالش يت ييكب يبيز م،ياگييتكتركيي زيخومي   

ي زي خوبيازنكرييبگذز م؛ي خوبينالرع هاييكب يرمياكه يآن!ياي.«يشييت  ميزالچير ييم؛الرذزشتيني كزي زيخوبياكه يهكيح ال

يم ي يي توقّع.يزتكيب التاي  ر الرعيزتك،ينتاالتنگيچييراي   يزللتي،.يبگ   مييكب ي زي خوبييبخشه ينالرسؤهليبگ   م؛ييكب 

يهيتقوزيكك ع يهي   يزاي ميبييعتقييهي   يشن ختنيهيكالزرنيهيصتحيزر .يسكالايمهيم جييرسؤهميز يرسكك،ييب اليرسكؤهمي

ي4.زتكيال مير ، م ير ييم يطه   

ير .ييالوبيالري زيزعتازضيآنيح  مياظ مييام،الريزعتازضيزهيبيييگاكميهيشيالريراتيبي ختري   ي  سيزراي ييبوميي ه 

يعيسيبيياه ،زر!يشيالريي ال وبيرن  يبييرعتاضِيزر يي؛كگامالريقكتشكوييرن ري  يگارك،الريزاي مي رن ريزراي ييمكبوميي كم

ين  ريج رعييم يرم(يزلصّتةهزلسّتميالعل)نالازل ؤرنالزريحيوركي ر ن.يرسكيسك؛الايج رعييم يرن  ي ينكزياييزراه ،.يزتككي

ي-يمز اييعهي يباي زي شو يككاكرييهيزمز  ي يي  س ايآني-يج رعييبايح  ميت التشييهياظ مي ييزتككيينكزيرهميزر يبوم؛

ي0.رخ لفنييتخلفيهيرن  يب يهيمز اييصتحيطا يبييلالر
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 هاالف( رسيدگي به گزارش

ييايتييآنيي،كآالريرزز شيهكيت ي يي نيييزالشيك ش رييزاس نييكب .ييالب شيحس سيآاه يي هيهييالبيريزثايبالتاتيرزز شه يبي

ي.ب شييطو نكزيك ب اليحييم يالزقلي كي ني،يزتتش  ميرزز شيآنيم ي زيحق

يز ي عمرينكزي هلي نني؛ي   يتوزانيالا يآاه يهزلّ يبيري؛يقاز يخومشيككح  يچتاياك ي زيخومشيياري وعيك ييكب يياكرييراي

يآنيبييبيييش  يآري،ير ي  يآنييالعلي رزز شيزراي يياشكوميير اعي-يزتككيي خوبيهيي كشسكنييي  البسكييتكنكيي يي-ير ي  

ي1.يالبات

ي  سككي ييشككييث بكيزراي؛«واهالعيزخل  يعنيكييالعليبه يزجت عكي ا الخي زليي كيبسككطيرنهميزحيير نّ:ي»نيكفار الريبعي

يهي شككيبيرعلومي عنكيب شككني؛يرتفقير يياي،يي؛البيريزثايبالتاتيآنيبييرو زًيي،ال تككي رزز شككيت ي ينكزيايي-ي ام ي اكالخ

يزلعقوب ييالعليرلسطكيش ريزًيبذلهيكالز تف»يهقكآني-ي ام ي اكالخيشخخينكزي ييباتيي رسكلّ ييهيرتوزتايير رزز ش

ي واروا ريير شيليمز م،ي زقس ريهيزاوزعيري  ز يزللتي.يشوميري  ز ييكب يگاكمي؛«ع لييرنيزص بيب  يزخذتييهيبيايي ر

ي2.شوميع ليزتك،يري  ز ييزقتض ي ييطو يرايمز م؛ي روا روايزقتض ل  يمز م،

 هاي مسئولينب( عدم اعتماد صد در صد به گزارش

يزر يي؛الن يي عت  مالبيزباز يسكالايال م.ييالاينيزعت  ميصيم صييرزز شه يبييهييالبخوزريرزز شيز شيت نيازنكرييري وعييز 

.يينيالا يقاللتطيكالهزقعيب يرزز شه يز يي  البسي يييكگوالرير يتيابييرميب  يچونيي؛كبگذز يي عت  مالبييبازيك ج يملت نيم 

يي شيهيمزم يش  يلكتحويبامزشتييرميزهيلغززاي ؛يزالريي هي زيي  غذيهي ام يي   يآري يافايهكييزاي؛الا يچ   البياكرييآن

يزاتخ بينه كيتاكازميز ي زي ب   تيمتتگ  .يب شييرازقبيشيالر ييكب يشك  يي ب   تكييمتكتگ  يي يي ح ليم يرسكتني؛ييرزز ش

يبي.ي امميعاضي خ ت ييآق يبييرميرفتم،يشكك نكزيبيي زيايتيينكزي ر شكك ييآق ييج هو ي تكككك ي ر نيرميرن،.ييال ن

ييكب .يومبيخوبيرميچقي يهيرذزشتنييرميش نكزي ييي،كبگذز ي ب   تييبازي زي-يبازم ت ني-ي خ ت ي علييآق يرفتميش نكز

ي رزز شيز ياالغي عنكيگذ م؛الريچيينيالبليزاس نيت يرذزشكي ب   تي   ييبازي زي-ي  الص يهيج عيخ طاي-يآمره ينكيتاكازم

ي3.ب شييمزشتييهجوميرمييگاكميزطّتعيي،كآالريرع وميقكطايز ي ي

 ج( نظارت بر زير مجموعه

يازنكرييهيب اليرسئوالني يي-يزكعزيمهتت نيش  ي ييمز مييالتأ يهيزصاز يرن.يزتكيرهمي لالخيرمياري وعيك يباياظ   

ي يي  تكشيب  يهياالبصيهين البييچش ه .ييالبيريكالزر ي  البسي زيخومت نيياري وعيك يباياظ   ييرسأليي-ييالرستيز شي

يي،ك اميفلكغيش  يچن اچييزرا.ي نيينالتض ي زي   يشاركالشيهي   يصحكيتوزايالريچاخي،الريتت نالرسكئوليييمزلا يم ي هقت

ي يينيستالاينالر شيرثلي زاسك اييير ري وعي.يامالبگيزاي مي ا بسك ر ايييكز ام يغفلكي يي بخشكيير  نيم يزتككيير ين

ي زيك ر ري وعيي زاس ايير ري وعي.ي امني   يبيي نييشاهعيخومييخوميبيينالر شينكزيهيبزايي زييزم  ييهكيزاس ن

يي،الارتريمالتص يش  ي يي زييزالچينكزيخب،.يرستنييغلطيهي الصحي افس اييخوزرشه يهير قيالتلياظار ،يريار ،ير ،ز زم 

يهيريار يهيخوزرشه ينالر يز ي ر اعيهكيب ييي كيزتككيير ينيام،البگيزاي ميشك  يييري وعييم يبن تككييهييك امياالتيب

يهكييني؛الريباخو مي تنگيهكيبيي يي آبي نكجايهكيرثل.يبشوميرتوقفيهيبينييباخو ميروا رونيير ز زم يهير قيالتكلي
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.ياظ   ي بيرگايشككومالا ينكز.ييال نيباطا ي زير اعينكزييكب يخب،.يگاممالباري نييباخو ميرميشك يهكيبييه،كب  ي نكجا

ي1.زتكيرهمي  البسياظ   ،

ي لالخي يكزالريتحاّكييرعن يبييك زجازي   يا،كه .يزتكككيازنكريي مزل يمزشككتنياظاياك ي،ي   آرييم يگاكميرؤثّايع رل

يهك.يوماشي   ت بليم يغاقيهيب شييايزشتيي ييبهتايچييهيب شييايزشكتيييتكاه   ييچنيزنييكشك ييرميري تلييهيا رييب يايز م؛

ي ييي كميج آنيم يهي رتيي شكاكه ياخسكيمه  يم يخومييه  زيز ي يكي   يرحليبيي ييرفكيرنيبييك  ج يراحوميهقك

يهييمال شياهنالبيج آنيز ي زياكه ي رتميگفكالريش نكز!يبوماييي الچي   ت بليزهيزالريي هيبسيز يزتك؛يشنه نيزالريششكياكه 

يم يمريمز م؛يتيابييبني ي زينكزيشگامر تك؛يآنيز ي يكيرميمزمنيرزز شيهيمزمني   ت بلينكز.يبيني زي    يرفتميزهيبي

يبيي زيباتاياكرييع يزًيزشككخ ص،ي بعضكك.يمر عيه ز  يهي اظ ريت التشككييم يآنيز يقلليرمي،يج هو ي تكككك ييمه  

يفكظايي شگامريزهق  ي ر ريب شي؛يحوزتت ن.ياينيييزالشيخ  زاينيتايراصكيزصتًيزهيت ييننيالريتاراميزالريي هيرس لل

يز يخومشيازنكرييري وعييحا   يمزلميطو يبيي ييزتكينكزياكه ي   ينكره تا.يسكالاينكزياكه ي   .يشومالريزع  ميرم

يين نِكب  يمزلميهيست م كزييزنالريهكازمي كياهنالبي يي ه  شيمالتيهكي   ِ هنييرابّىِيرثليم تككييب شكي؛ييمزشكتييياظاياك 

يينيالرييب  يا ر  رنشي يكييني،الرييب  يبيي يكيآه م؛الرياهنالبييب  يز ي زيزهيشي ،يخستيي يك:يمز مياظاياك ي زيخومش

ي ييكرسككي يكيفاتككتي؛الريشكك نكج يبيي زيگاكمي يكيهيينيالريزخازجي زينه كزييرو ي-يينيالرييراميهي شككخصككييب  ي-

يهز ميشستي،اي يكالايي هي يي زييزا الذخيينكب  يلذزيزتك؛ي  الايباجستيي   يهكيبيييزنالريم يزالنيزر يسك،الايبيي شكب  

يقلتًيينكب  يي ي رتيالريزتّف قيرمي   ي  البسيروز ميزللتي.يبينيي زيباجستييحا كيآنيتوزايالريزهي يييزايالريهيينيالرييزنالر

يمزشتييومهجي المايم يزر يالوم ،ييزالچينالچنيزلح يللَّيير ي شو يم ي يي-يزتكيشي يچابيلنالتليرق بليمالتي رابّيطا يز 

يچالريز م؛ايي ستك هم ب ي  سكييب ي رابّ.يينيالا ي هزقعييب  يزهي يييزتككيالشيچونيفه ي؛الريرو زًيرمي زينكزي رابّي-يزتككي

يزهي ني،ياهنالبي زيينكب  يرتنيخوزتكيزراي ييينيالا ي زيرتحظيينكزي رابّ.يشومالا يرنيرلييي الرابّيچالريز يرمي ينكب  

يهييالن ياگ  يازات نكرييبييرواينالر يشكك  .يايز ميهجوميحاره ينكز.ي اگذزشككتيچازي نم؛ييب  يتوزامالريرنو يرنييكگوالر

ي يكيزاي،الريتاي بز ريزشي ال ي ر ري يكيز يسك،الايبليي زي   ي يكيشي ،يخستيي يك.ييالب شيمزشتيياظاياك ي زي ت نالت

يگاكمي يكيسك؛الايزهي   يي،المريزاي مييالخوزرالريش  ي يي بز ري   ي عنكي-يسكالايخوبيراحليينكزييبازيزر يزتكيخوب

ي2.يالب شيمزشتييا الذخيشيالر يزللتي.ييال نيعوضي زيمالتيرو زًي-يزتكيال م

يهيرن.يزتكي لالعييزالچي، بو ه ازتينالر شينكز.ييالرسلطيآنيبايش  ي ييزتكيك ري وعيينكزيباياظ   يزهم،ييايتي

ي س ا ي-يگازنكميتخن نيم ير .يمكزاشن ختيي زي بو ه ازتيرنو يم،كمز يك زجازي   ييت بقييت ميمهز م يت م،يم ي ييش  

يم ي ييم؛الن تشالري زي بو ه ازتي-ييننيالريفكتعاي زيصيت لييهيت ليشصكيهيت ليشني  يرعاه يمالعظييه البو ه ازتي ي

يزرايزتك،ياكا شذزجتن بيمتتگ  يهكي ينكزيض ني،ك زجازينالر شينكز.يزتكيرنطلقيرمير يخوميهضعيب يروز م،يز يي  البس

يبييكتاعيهيبسهولكيتوزايالري زيش  ي ييزتكييزالچير  نيرازقلك،ينكز.يشييخوزريي خطاا  يزالچيي،الاينيرازقلكيآنيز 

ينالر شينالر يح منالم عيي؛الباتييالتوزاالا ي ريريچالريبييش  يال شي،يش  ييمتته يهيك زجازيمتتگ  يزرا.يبات اييريره 

يب،التا ي ييكزتينكزيبييبستييمز م؛يب  يي،الرستيمال لني يي ريريآنيبييينال تيز ي زيش  يتوزايالريبيني،يز زم ي يي هقتيت 

يازريرارك؛يخوزرييقاز يش  ي  الزختيم يي،ك امياظ   يآنيبايزرا.يب شييچگواييري وعيينكزيبايش  ياظ   يآن،يز يره تايه

ي.يكالآالباا يآنييعهي يز يي،الب شيخوبيرميراچييرارك؛ييالخوزريقاز يآني  الزختيم يش  يي،ك اميغفلكيآنيز 

يرازتبيسليتليز يي  البسيهياكه ي-يرابوطيياكرييهيب شييشي يآنيزاي ميبايريا ييالتأ ي ييك شي رسيلي تكالتيبس ييزي

ي   يم ي ريتيرا يزمي ييش  ر .يبشومير اعي   يآنيزاي ميز يافايهكيرقطي هليب شني؛ي م يزجازءيهيزرض ءيرهايآنيبيي-

ييني؛الريقكتصيي زينكزيب شي،يمزشتييتاه   يك زجازيمتتگ  يب ي ييرمي سيرا.ييالينالريقكتصيي زينكزيي،كزبوم يك زجاز
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ي زيآبي،شي يمزم يمتتو يخوزتتي،يمهلكيخوزتتي،ياكه ي ييزتكييزالچ.يفه نيالري زينكزي،ك زجازيمتتگ  يبييرازجع ني عنك

يآن!ييكآالا ياهنالبيآبيعظ ك،ينكزيبيي  شي  ا مينكزيهيلوليينكزيز ي هليينني،الريش پ ايمز اييهيزايختيك يج آنيز يرم

ي.ش  تكياظ   يرقطيرميآنيعتجيزتك؛ي ام يتيي زي  ا مينكزيهيزتكي  سي فنيم ي گك يهتط،

يم يافا،ي رززيمهيافا،يرزز يبعييهييكبگذز ي  الرعيهكيش  يشومالريرگايچونيي؛ال نيزاتخ بيخوبي زير ييمكالبگويمالتوزاالا ي

يقاللتطيباراضيح اليزتك؟ير ينييزالچينالچنيرگايي؟البيريقالتطلي  الرعيآنيب يآخايت يزهميز ي زيخومت نير ي  يافايرزز 

ي يييزالچيآنيشس،يگذز م؟الا يزثايخوبييزاس اه يم ير هتوتييرگاي  اني؟الريخوبي  ًكمزيخوب،ييزاس اه يرگايي،كمزم

ي.يال نيهقكيصا ياظ   ،ييبازيش  ي ييزتكينكزيزتك،يض رن

يخومش،يتتگ  ميباياظ   يصا ي زيهقتنيز ي  الاييكب ي ييرفكيبشومييكش يبيني،يمالتقسي زيهقتني ع لياكرييهكيزراي

.يلاللقينكزيز يهيرذزشتن،يجلسكيييمزمن،يمتكتو يي امن،يي تكتگذز يالتكيي امن،يريايبيني؛يگاكميي   ر يصكا يي زي  الايه

يياالگالشيييرسأليشي؟يچيي   ينكزيي؟الينالري   يچيييكمز يش  يآق يي؛الب شيمزشتييحضو ي  ًكمزي عنكيمتتگ  ،ينكزيباياظ   

يز ييالقضككينكزي نكآق يينمالريخوزرن.يبينميعاضيبوميال مي ييزتكككيايتييهكينكز.يزتكككياظ   ير  نيز ي بخشككيرم

ي1.اايالبگييجي

ينكزيوبخياكرييهكيني؛البلي زيمتتگ  يمزخليش  يچشميهييالب شياگاشيرشغوميمكمزييكب .يزتكي ره ييرسأليي، ب   ت

يهز ميياكه اخسكي ر نيم ي ييگفكالريك  ج ييالشهيراحوم.يبشوميخمير شاهاي يب  ياك ي ييسكالاينكزيخوبياكري.يزتك

يي كميزصتًيشخخيآنيهيزتكيشي يج عياكه يآنيزالريي هي و يرثليي  البسيير شاهاي ي يييمكميشيم،يياكه يزت ق

.ي ننيياالنگال ريطو چيي زي زاقتبييه  زي ييبوماييبلييبوماي،ير اي يمتتگ ره يم يت بقيز ي ييك   اگه ي ه ر يآن!يشومالا 

ير شاهاي ينكزيم يبوم،يتيابيالبي ييرميزهيگذزشتني؛الريش نكجلوي زيچااييابطِالبيي   ر يهيلامايالريشاهاي يراتبيطو نالر 

ي!گذزشكالري   ر يرواينكزيي هي زينكاهالايت  ميزصتًيهيشيالريغاق

ي زنمَهَيهيرامشيح ميم يمكمزيمتتگ  ،يم ي ينكزي عنكيال شي،.يال شييهيب شييخوم،يزت قيم ي ييزتكي  سيخوبياكريي

يوزظبرييكب يمكمزيش  .يشومالريحس تتايهيره تايرعن ينكزيم،كباهيب التايه  زيهير ا لكرييهي ؤت يتط يم يراچيير .يب شي

ي.يرنيالريزاي ميمز ايي   يچييزرازمت ني يييالنالبليهييالب ش

ييير يزللتي.ياالاخيينني؛الري زي   ش نيمز ايير چ   البيالبيييكالبگويرثتًيايز م؛يهجومي«صحكيبايح ل»ي،يزمز ي   يم ي

يرمي نللتيينني؟الا يرميزشتل  يزر يينني؛الا ي اكالخي عنكيخوبني،.يسكالاي ييرعصومينكرعن يخوب،يزر يخوبني؛يبازم زن

يم يهيرستمي تستيهيفالضعيآممينماللالريينم،الرياگ  ي ييخومميبييبني يام؟الگالا ي زيل اش نكرايرمي تستي ر ريينني؟الا 

يم ياتم،ايخومميبييزرايال شي،يج عيحوزتميزرايازام،يبالاهيزرا.يامالگالري زيبني يل نكراييبشايزحس ت  ينالر يك ج ر 

ي.مالرستيرميرثليب الخا ير يي؛كطو نالر يرميش  يطو م،نكزيبني .يشومالريغاقي تنلل

يام؛البگيزاي ميم تكي ًالث ايام؛البگيزاي مي   يزهالًي ييمالب شيروزظبييكب .يمالب شكيي  نكامتكته يك يهيخومر نيروزظبييكب ير ي

يزرايوم؛بشككيرحيميت ي م،يخالريي هييكب يچينيت يمهي ييشككومالري ر ر.يامالبگيزاي ميرحيميام؛الاگيزاي ميبييهيغلطي عنك

يلث ًث يزتك؛يبومنيم تكيهيبومنيجهكيم ي ًالث ايزتك؛يرارتنيزاي ميزصكلِييزهالًيشس،.يزتككييي   تكسككييينكزي،ي مي يك

ي2.زتكيع ليتاعكي زبع ًيزتك؛يي   رحيم

يطيالحيبخوزريياكرييهكيزراي ييزمي ال تيييالاتينكزيبييزم، ام ييزالشيتك ميينكچنييطوميم يك زجازي   يم ي يييزتيابييب 

ير :ي»مكالگوبيشومالا .ي نييرازقلكيمز م،ياالتأثي   يزاي ميم ي يي زييز م ينكتانكالش يت ييكب يبيز م،ياگييتكتركيي زيخومي   
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ي زي خوبيازنكرييبگذز م؛ي خوبينالرع هاييكب يرمياكه يآن!ياي.«يشييت  ميزالچير ييم؛الرذزشتيني كزي زيخوبياكه يهكيح ال

يم ي يي توقّع.يزتكيب التاي  ر الرعيزتك،ينتاالتنگيچييراي   يزللتي،.يبگ   مييكب ي زي خوبييبخشه ينالرسؤهليبگ   م؛ييكب 

يهيتقوزيكك ع يهي   يزاي ميبييعتقييهي   يشن ختنيهيكالزرنيهيصتحيزر .يسكالايمهيم جييرسؤهميز يرسكك،ييب اليرسكؤهمي

ي1.زتكيال مير ، م ير ييم يطه   

يم ير گهل ناي يييكزي كم.ييكاشويغ رلينه كزيز يهييال نياگ  يمزلميي؛الب شيمزشتيياظاياك ي زيخومت نيرنتخل نيهيرأرو زنيمزلم

يظااياك ي زيزرو يمزلميطو بيييكب يطو نالر يرميشكك  يينني؛الرياگ  ي زير روشككييهيچاخ انيالريمزلمي زيك ر او زرينيشككب

يجستيوينه كزيي   ر يز ي عنكي؛«زع  لهميتفقييثم.ي»يالاينيغفلكي   رزز زات ني   يز ينكبن بازيي؛ال نياگ  يهييالب شكييمزشكتيي

يونالزلعيثزبعيه.ي»االخي كيمز ميهجوميش نك   ر يم ي تخلفي كآياي؛ي كييرنيالريزاي ميم تكياي؛ي كييرنيالريزاي مي   ينالبلي ن،

يأنر.ي» ننيياگ  ي زينه كزيي   ر يت يبگ   يرسككتني،يتويروشيهيچشككمي يي زي  سكك اي؛«همالعليزلور ءيهيزلصككيقيزرليرن

ي زير اكزيبتوزانيينه كزي ييشومالريروجبينكزي؛« الب لاعيزلارقيهيزالر ا يزتتع  مي عليلهميحيهةيالرو رمي لسكّايالريتع ريك

ي2. ننييحفظيشتاالب

 كارآمدتر كردن تشكيالت -8

ر ييرشكخصك يب كييمزل  يم يح ميرط لعييب شكنييت يم يري وعييتپ  يش تيز زنيراي هشياوكن يم يت  ر اير ي يييييراه 

 تكيي هييآني   ي نني.يرنيطا يمز يزكنياالستمي يير يراي ه يت  ر اير يتپ  ي زيعوضي نالميزر يياظاير    آريتايبي

كيتوزاييم يراليزا ي ييرسئولالطا يمز يتحيايم يزكنيتك  ر اير يرمياالسكتمير يب كييبلالنالمي ييزكنيري وعييچگوايير يي

ي3تايحضو يشاليزي ني.متكتايهي   آريتايهيقويرتوجييزهتك،يتله

.يسكالايشو  ي  الاييجوزبگوي شو ،ي رارنگيهي عل يير متتگ  ي  نوايي   ر يهيت  :يرفتنييني كزيمهتت ن،يز ي بعضكي

يم تكيگاكميت التشييهكير .يينيالا يرشيت يحليبيي   ييت التشيينكزرززيبينم،يعاضيخوزرمالريتيابييبييرن

يروا رونييتشيله يهيروا رونيير رنظ ييتاز مينكزيم،ال نيي مكزييال نيراضي مزاشگ ريخلار نييري وعييهكيم،ال ن

ييكب ي زيروجومييت  ر اه يروجوم،ييتشكيله يينالر .يسككيالاي   تك  ييقت ًالحقيزريز ينكزيبييينال تكيييبازييزمز يهي مهلت

ي امي   آري يمقكيرع هاته يياري وعيك ي تنييته كاكرييم يابط،كذييرع هاته يم يعلوميه ز  يخومييالبفار ليراض.

.يگذز ايبيآاي ر ي زي   آريي زاس ايياهر الايز ييبااي بها يخوشفيا،يشي ع،ي، زاقتبيرؤرن،ي   آري،يب توزم،ييآمره ي نني،

ينكزي يينني يلالتسهيآاچن نياخلگ نيب ي زيز تل طش نياوعيزم، ام يتف  شيريا زًيرني يي رارنگيزاقتبي ع لييشو زي ك

يبتوزني تي ام،يككتقوي سككتكب ي زيروجوميير ري وعيينالر .ي ننييزتككتف م يآاه ياظاز يز يبتوزانييت يبشككومي هزنيز تل ط

ي4.بامينالشي شو يم ي زيقالتحقيهيعلميييكش 

 استحكام زير ساختها -9

روكميزمزريي ز يب يزتككتحي مي كاتكك خته ير ينيزتككك.يزرايچن اچييير تككوزميرطاحي امكييزمزريي ز يچگواييخوزرييبوم؟ي

ي0 كات خته ي زيرحيمي امكيي   يم يزمزرييآت نيخوزرييشي.

 اولويت سنجي در كارها -11
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ي يي زيتيباجسيياقطييچنيياي،يي؛كاپامز ي ازهلالغيي   ر يبيي ييسككيالاينكزينكرعن يي؛ال نيرشكخخيي زيي   ييته كزهلو

يم يچيي-ييال نيرشككخخي زينه كزيام،الگالريخوميبييچه   ز يهيتككارصككليح لكيهيبگذز ميزثايگاكمييبخشككه يم يتوزايالر

يآاه يي هيريزهميطو يبييهي-يزتكيروجومي ييك ر نيال ريييالبقيم يچييهي رارنگيير نيال ريم يچيي،يزقتص ميير نيال ر

ي1.يكبيز يرقيّمي زيآاه يآاه ،ياالغيهيآاه ينالبيشييمزلايزرايزرايي؛ال نييالتي

ر تك.ياگ  ي نالييبلالنالييچيي   يي رالنير اي يزتك.يح اليكهيهقت يرسكيكهيايتييمكگايي ييهجوميمز ميبحثيزهلوكك

 نالييمرني،يش  يبازييآنياظالاييرميتازغيايز كي؛يخوبيششتالل االنير زييمز ايي   يي زيخومش نيزاي مير كهيري وعي

خوزرالييزاي ميمرالي،يقلتيج ييمكگاييبازييزكني   يي ييش  ير يزشي ل يرميايز م.يچن اچييرايج يرتحظيي امكييزكن

ييرسكيز   يتيز كيمكي يشكي يخوبيزقيزميزهميزكنيزتكيباهكييتازغيآاي ؛يبلنالييزكنيتيز ك،يتيز كي  ر يهيق تعي نني ي

ييآاي يرازمي زيرميبت ني زيبييآاي يجلبي نلي،يتشيالت يهيزك ياالسكك.يزرايبوميب  يز يمهشيشك  يبامزشتييزتكيهيش  يتوجييي

ي2 نالييتي اللي نالي.ز ج عيمرالي.يزرايالوميتع ير 

زيي ييزالنيمكيكم،يرسكتا ي زيمزخلي شو ،يرنطقييهيجه نيزتتميهيج رعيييايتييمكگايزكنيزتككي ييم ي ت بيييهياوشكتييي

ابييز ي كم،يره تاكنيضزييبخورنته يزهلوككيب يمزخليزتكك.ير يزرايضكابييييجه ابيتعاكفي ام يبومكي.يزللتييعالل يايز م،

ي ور  اي.يح اليزرايزري  يعمزخليخوزرييبوم.يتغالالايزايكشي،يريا،يرهميهيتغالالايخوزتكيزتكي ييبيياظ ميزتتر يضابيير 

تي،يافه ني،يايزانييهيكهيقض هت يبينني،يراچنييضا يمز ميزر يضا شيآاگواييو يز هش ك يهيآراكق ك ير ي زياشن رتني شكي

ري يزاقتبالت ني زيلط ييك يتكككالل يبخو م.يزر يچن اچييرامميخومت ن،يشككك  ي زي،يريات ن،ي زرت ن،االسككككي ييآمميخالل ي

ي3اشن تني،يزكني يضابييخوزرالييخو م.يبن بازكنيم يم جييزهم،يرس لييمزخلي شو يرهميزتك.

 تطبيق اولويتها با امكانات -11

زر يزهلوككيمز يير ييم تت يزتك؛رزكنيير ،رزكنير يم يرزكنيي امنيزتك.ير ر يك ع ككيزهلوك،يكز يج لييرص مكقيزر ا

االسكك.يشك  ياگ  ي نالييزهلوككير ي زيب يزري ا  يتطلالقي نالي.يزري ا  ير يرحيهميزتك؛يلذزيزهلوككير ي زيب يزري ا  يچفكييي

ي4 ناليي...يختصييزكنيييب كييبازييبالكيزل  ميبسال  يزر الكيق لليشي.

 پرهيز از تبليغات قبل از اتقان كارها -12

يت بلو»كهيايتييمكگايزكنيييخالل يتللالغياينالي،ي نيكهيج ر ك يخالل يخوبيهيرفاليياالسككيهيكهيج ر ك يرضايزتك.يري«

خوزرنييكهيبن ك يم تكي ننييقلليز يآاييي  تاكني   ييزاي ميمرني،ير الشكييز يقيكميرخ لفميب ي سك ا ي ييهقت ير يي

 زيت  مي نالي،يح اليزراي مكييزشكي ميايز م.يم يرو ميش  يرنيييروكمي    اني!يرنير  ننييهيكهيت بلوير زهميتكف  شير ي

روكميب يزكنيييزالنيرميم يح مي   يرستالييهيخالل يرميخوبيزتك،يم يعالنيح ميخالل يتع يم يزش عييهيزاتش  يايزشتيير 

ي0ب شالي.

 محاسبه و كشف علت عدم دستيابي به موفقيت در كار -13

يمكيي ييرازجعيي نني يايز ميك ي ميمزم .يرو زيبارامكييعقبيهيبلالنالييعلكراضي ناليي ييكهيش كگ  يزكنتاات يتشكككيالليمز

چالسك؟يكعن يآتالبيشن ت ،يرح تلييا رورقالت ير ؛ير الشييزكنيرح تليي زيزاي ميمرالي.يمقالق يرثلير النيجنشيتخك؛ي
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.يزرايبوم يزتكككي نالمي ييبلالنالميعلكيآنيچيرامكميهيرح تككليير زيي امكميهيمكيكميرورقياشككيكم،يبار زراير يح لي

ي1بتوزاالميآنيعلكي زيباطا يبينالميبييزكنيرميتوجييمزشتييب شالي.

 تعريف كار و انجام آن به ميزان توانايي نيروها و بودجه موجود -14

شكن ت ك ي نالييهيبايزت سيآنيي زي ييزلح يزهلليخوبيرميرسكك،يت نيرطلبيمكگايزكنيزتككي ييشك  يبضك عكيهيتوزا ك ييي

ا  كالي.يكعن ي ك متايز يتار كي،يتعاكفيروضوعيهي   ياينالي.يبلالنالييتار كييزاس ا يهيتار كيير ل ير كت ني زيتعاكفيرع لالك

ي0ريليي ز ياالنيز كي،يچونيي0ريلييك يي12بال ايز كي،يتوزاالييكهيريلييخوبي ز راضي نالييشكك  ير يهير مييچقي يزتككك،

يشوم.يرنيكهيتيابييههيزض رييرامكي،يآنيهقكير ير ي زيبلالنالييچن اچييتا كزيشيييغالاخوبيخوزرييشكي.يتوزا ك يريلي

ر ييرخ لفيزاقتبيمز م،يكهيهقت يآاه يتوزا ك يرسكتام يشكينيايزشتنييهيكهيج يرثلياش يم يييزطتعيز يتكوزبقيجاك ني

ر كني زيره اليميهيحيسي مميكهيخلاييزتك.ي اممياش ايرز عييرتاز ميشي يبوماي.يچونيريلييهيرطلوع  ي زياگ  ير 

احوميصك بايي)رليآق (ي زي ح كي ني،يب ير يمهتكيبوميهيريت يب ير ي   يراليام.يزهيب يزكنه يراتلطيبوميهخلايمزشك.ييخيزير

زاي.يبعييرميمكيكميبعييز يآايييراصت يبييمتكيآه ماي،يا ره نيشخنيهيشتيشياي.يراچنييآرييهيرفكيزكنه يرتاز ميشكي ي

وب يبوم.يزرايچن اچييش  يراض يمكيكيرستاشيكهيرقيز ير كييم متايبوم،ي   يخرخ لفالنيزكني   ي زي اماي،يزر يافسي   ،

ي2اگهيز كييهيرتاز ميذخالا ي ناليهيم يكهيراصت يزكنه ي زيرستاشيمرالي.ح اليز يراجهت ،يكهيج ياش ءي نالي،

 نوسازي و رفع ايرادات تشكيالت -15

يچونيي؛ال نيآنيهز مييكجييخونيهيافَسيراتّبي ينكزيبيييكمز ي جالزحتيبتشهيآنياگهيزشتنِييبازي ييزتككيينكزيمهمي   

ييكب يش  .يشكيييخوزريي هنييهيراتكوم يي عالطليطو بيي ريّتيز يبعييآ زم،ييروزيهيخونيتليّميبيهنيهيبسكتيييري وعييهك

يزللتي!ييالناييهز مييي كزي كي تالرپ تيخوني ييب شييج عيحوزتت نيهييال نيهز ميت لميخونيزللتي.ييال نيهز مي زييكجيييخواه 

يآاه ي ب   ميرنيهييكز ام يياالرمالتصكك يهي با تككيالبيي-ي نميقلومي كي ميي،الرفتيشكك  ي يي زيك   ر الرعيخوزرمالا يبني 

يلوه!يشومالريهز ميهيرسككييرمييي كزيهي تالرپ تيخوني يييالبيزايهييالب شكييمزشكتييي صك رييح ميرايبييزر ي-ييرمالا يياظا

ي يي-يمهمي   ينكزييباز.يينيالرياكا شذعتجيهيرهلهييه ك   البيمچ  يبلنيريّ يم ي زيآمميلينييني؛الريي مكزيرمي اشكك ط

ي3.يالمري شيي زيه البعضيش  ي ينكزيبييزتكي جالزحتي-يزتكيش كيهييكجييخوني امنيهز م
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ي كينالج اشيهكيخومت نييبازي يزميراي ييزتكينكزيشك  ييزهّميفيالهظي ييرفتمي بخشكييهكيرسكؤهالنييبييهقكيهكيرن

ير ي   يك،شيسيهيشيييزچ لييهز ميش  ييش ي ز ،يم يايام ييخيزي ه يهكيزرايچونيي؛ال نييزالشيهييال نيرياي كيي،ال نيكالتاب

يروهييشيقاز يزراي ينكزيز يغ رل!يشوميم تكيروهيخومش نييبازيرل مزيت ييننيالا ي زي   ينكزي سك نيي بعضكي.يا  اييلنش

ي زيآاه يهييالب شيمزشتييا الذخيزرازميشس.يبينيي زي   ينكزياتوزاستييآممي ييزتككيينالر يآنيروجل  يز ي يكيشكوم،ييم تككي

يمزلمييكب .ييال نيعوضي زيزهيبتر صليييني،الريحا كيرعوجيهي جيخام يهكيمالتيينكب  ييكيكميزرا.ييالبنشك ايي يكالايي ه

ي4.يكمز ياگيياظاياك ي زيخوميزرازم

 تعامل با مشاوران ونخبگان -17

                                                           
 .1697اي اطلس بيانات در ديدار با مجتمع رسانه 1
 .1697اي اطلس، بيانات در ديدار با مجتمع رسانه 7
 قلم انجمن اعضاي از عيجم ديدار در بيانات 1611/11/11 6
 دولت هيأت اعضاي و جمهوري رئيس ديدار در بيانات 1611/13/13 4



يهينيكش  يجنسيز يهير يلنييشك  ييب ي ييرسكتنييي  سك ايي....يزتككييب زختصيهير فياياخلگ نيب يتع رلي،يبعيييايتي

ينه كزيهجوميز ييزتككتف م يهينه كزيب يتع رليز ي زيخومييكال يزصككتً.يرسككتنييصكك لبياظاييمز زيهييريايياخلييرميقت ًالحق

يرازمزيب ألخا ي،يرت  مييت له ينكزيطوميم يزالنير .يشييغ رلييكال ي شو ي تكاكرييكالظاريز ي يير چن ني ام؛يرحاهم

يزالچي لالخيآاه يشينيي كه  يهياهر الايخو منيه  ينكزيزاي؛خو م يه  ي شو ي تكاكريييچاخيينكزيم ي ييمكزمزشتييي مك 

يي،ال نيزعت  مييالتوزاالري ييته الرسئوليز ييز م يرايم .ي اميزتتف م ييكب يكالظارينكزيز يهيزتكي تالظارينكز.يزتكي ب ز  شكي

يبايين بيمز م،ي مشكك نيهيعن مي ييزتكككي آمري هقتيهكيزللتي.يبخو اييم ميبيينه كزيي؛ال نيزتككتف م يته كاكريينكزيز يحت  ً

ي زختصب يآمميهيستيكش ياكرييهكي هقتيزر .ي اميزتتف م يتوزنالا يزهيز ي ييزتكي هكبييخوب،يمز م،ي    شكينييهيزختم

يبيينه كز.ييال نيزتتف م يحت  ًي تكاكرييكالظارينكزيز يزتكك،ييرميرنيعتقيينه كزيهياظ مي تنيزريز يهي شكو ييبييهيزتككي

ي1.مزميمتكيز يآت نييكال يهيزايشي يج عيجكتي 

يينيال ري مير يخوشلخت ايي يي شو يرس لليم يزتكي    شن تييب اليكالظاريز يزتتف م يحي ك،ينالر يشقوقييج لييز 

ي    شن تيكالظاريرختلف،ييبخشه يم ييني،الرياگ  يزاس نيزاص ر ًيم؛كمز ي شو يم ي خوبي لالخيكالظاريزراه ي،    شن ت

ييصيعايبييهي امايييزالشيشاه شيزاقتبيز يبعيي يي رازهزايياهر الاينكز[يز ]ييهيكالظارينكزيز يزراير يزتكك،ييب الي شكو ي

ي2.باميمالخوزريتوميحت  ًيم،ال نيزتتف م يشياييهز مي   يهيخيرك

يگ ناخل.ي اميتع رلييكب يرمينه كزيب يزتككك؛ي-ينالرخ لفي حتي-ياظايزرليهياخلگ نيب يرنياظ ميتع رلي،يبعيييرسككألي

يخوزتكككينالبي ييك ج يآني ن،الرتقييروالينكرار يطلقيباي ييزتكككينكزيزعتق مميرن.ي اميرازروشييكال ي زيج رعي

يم ي ييزتكي ر  اينكزيزتك؛يرقيميراممييع رييخوزتكيمز م،يهجوميتع  ضي-يراممييع ريي-يرامميخوزتكيهياخلگ ن

.يسكالايلالقلينكزيز يشيالر يزر يشي ؛ي كتصايرعن ينكزيبييزشتا،ير لهيبييحضا يرعاه يرار نيهيحضا يرعاه ييا ري

ي زيزالچير ي»يي يشومالريرفتيي يي ر چن اي عنك.ي اميزتتف م ينه كزيز ي ستكب ي ييمز اييي الزصتحياظاز ياخلگ ني ر ر

ياهر الايير يي   يز يهياهالايز يهياظاز يز .يزتكككييجو ينكزيهزقعني؛«توزانيير گ نيرمي زي   ير ي»ي،«مزانيير گ ن

ي3.بشوميزتتف م 
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يزت نياي.يسككيالاي خوبيصكفكييهجييچالريبييرصكا ،ييم يي هي م ك يهي امنيخاجيم يي هي م ك يهي ر ليش شيهيخكك 

يخوم بي يي  س ا.يزتكي« ر ليهييزقتص مي زاضل ط ب»يزت نيرقط.يزتكي رنشيبز گيهي امياييهيتكخ تككيييهيجوم

يزري ا  يلح ظيز ي زيج رعيييروجوميكك ع يهي نني ريرصا يخومش نييبازيي مك يهي نني ريخاجيي مك ي نني؛ ريخاج

يز يرني....يرستنيي ر ليهييزقتصك مييزري ا  يلح ظيز يزاضكل طي بيرنياظايز ي ييرسكتنيييك زاسك اه يي نني، ا ييزقتصك مي

ي  الايرو ميزتكير ينيهلوي-يايز ميككزهلوّي ييك ج ر يم ي، ع وريزروزميرصا ينيال ريم يجّيزًيخوزرم ريزرو ينالرسكؤهلي

يك،كلوّزه بي  الايهيككزهلوّيب ي  ِالاينالبيزتكككياكمزيزراي ييك ج يآن.ي ننيييخوممز ي-يسكككالايهكيم جيي  الايزر يب شككي،يرم

يح جكيزر يرسككك،يح جكي ييك ج يآن.ياشككوميرصككا يحت  ًيسككك،الايح جكيهيسكككالاي  الاي ييك ج يآن.ييال نييخوممز 

ي.رامميرصا يب التايهيباتايح جكيم ي ر ليزري نينكزيهياشوميرصا يرميج يآنيرسكيزالاييب التا

 وظايف مدير تشكيالت درباره اعضا
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يي كامتتت ن.يكهيريكايم يرايتطح ي ييرسك،يزك  ني زيتقوككي نالي؛يرميم يخومت نيهيرميم يري وعييعزكززنيرني!

ر يبييشككك  يهي رت  ت ن،يبييحا تت ن،يبييباخو مت ن،يبييخيرتت نيهيخيزييزشيمز م؛يآنت ثالاييرسكككتقالمي هيي كاري وعي

يطو يرمياالستيييرن  ير ر ي زي س يافه ي:ن نني؛,يزكايام يبييرن رت نياگ  ير 

يلطفيحقيب يتوريز زر ي ني

يچوني ييز يحييبگذ يي توزي ني

و زًي اي،يركعن يزكنيييكهيهقكيز يزاس نيخط ك يز ي هييجه لكيتاير «يل م«.ي»زالزلل م» ني.يزمزريي ييمزمكم،ي توزير 

زتك.يزللتيير ينيزتكيزكني   يز يزاس ا يريا ي«يل م» ني؛يزكنير روكييخيزك يغلطي امم،يتوبييَشوميهير رميرتوجيير 

يغالايرعصومير يير ر يرميمز كم؛يشوم؛زر يزصكاز يبايرن  ياالسك؛يخط ك يزتكي ييكهيب  يزاس يراتيبير ييرميتكايبزاي؛ي

گايامي ييمكرسككتالم؛يزرايرازقبيال شككالمي ييرالچ؛يرثلي سكك ي ييم يتككاز كاييقاز يبگالي«يل م»ر نيرارت  ير النير ي

ي1 هميت يش كالنيم  .توزايخومشي زي نتامي نيير ا  
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ي مالاي،عيهي الصحي امنيننكرزيت بن ك،يهيخوبييزتتعيزمر ي امنيجستيويز يزتكيعل   ي يييكآالريهجومبيي توري   

يهعشاي لالعييع ورىِيحا كيهكي شو يتات تايم يزالن.ييالاينيييكتاميچالرينكزيم .يآاه ي امنيري وعييهز ميهيآه من

يهياقطييرزز ر يزالن.يك مزاشككيويز يب التايهيك مزاشككيويت يرارتيييآرو مزاني وچهييته الج عينالر يز يزتككك؛يشككي 

يگ ه  نير  نيم ييكش .يرسكي لالخيروا رونييشهاتت اه يم يهيتهازنينالر يم .يزتكيآري يهجومبيي شو ينكزيم ي  اون

.يننييالريرل    يفالتيليزحس سيرح ينه كزير ي.يب شكييي يكي-ي ام ي عصكل اييهيرتأثّايطو آني زيززمكاو ييآق ي يي-يرم

يبلنييهيقلوميه نكزيخوشلخت ايي اماي،يتنگل  زانييزعي يهيمك اميبلنيينالشيت ميچنيير ي يي زي رارنگيته جميت بلوِينكز

يته جميب يرل    يآنيهيمز ميهجومييهزحييجهكِيزحصكك اشككي ،يهيا شككن ختيي وچهييتشككيّله ينكزير ييم يزالن.يزاي ام 

يچيييازبي زيشعايهيباهشو يجزه ،يشن ري،كا  ي ت ب،ينكزيي؛ال ني   يچيييالخوزرالريش  ييالپاتكيالرير بچييز .يزتككيي رارنگ

يرل  كي لالخي   ينكز.يمال نيرل    ي رارنگيته جميب يمالخوزرالرينيكگوالريي؟ك اميم تكيچيييبازي زيزاي نينكزيهييالاوشت

يع منريزلنّ س:ي»يالينالرييزالشي زيطتيهيزل  سييرعياه يآنيش  ي يينه تكالر ينالبيم .ييكاالاگي ميمتككيي زينكزيهيزتككي

يزللتي.ييكالا  يري وعييهز مييزشي يحس بيشيلبييهييال نيننكرزيهيك شن ت ي زيآاه يهييكباه(«.ي1)هزلفضّ يزلذّربي  ع من

يز ي عنكيي؛ال نيهز مييغيغيالبيهي زحكي زينه كزيت ييال نيروا رونييه التالريهيرامهاه يهيزر المرلييمز زي زيري وعيييالتوزاالر

ي2.يالبينييكب ي   ر ينكزيز .ييال نيري وعييزصليهز ميبعييهييالبگذ زاييا آشي  ينيالقااطيهك

يرو مي زيخوم ي   رزز زنيزرو يهي   ر ي؛«ع ّ لهيزرو ي ريزاظايثم:ي»زتكككينكزيرل  كييا ريينكزيز يگاكمييج لييهك

ينالبلين ياگ  ي عنكي ن؛يزاتخ بي زيآاه ينكآ ر يب ي؛«زختل  زًير تككتع لهم»يزتككك؛ي   رزز زنيزاتخ بيزهم،.يبي يقاز يتوجي

يرو مييكب يل ي ي هزقعييرعن يبييشوم،الريتياز ير ر ي ب نيبايزراه ي ييكال ت ال ستيكش ينالر .يزتكيتاستيكش ي  سكييچي

يي هيز يايي؛«زثاةيهيرح ب ةيتولهمياليه.ي»يننيالريتككف  شيآنيبييج نكزيم يرم(يزلسككّتميالعل)ينالازل ؤرنالزر.يب شككييتوجي

يايي-يمالنيالريزاتخ بنير تك،يقال ريچونيرقطي-ي اينيكك ع يزهيم ي زيرت ه ي يي ن،يزاتخ بي زي  سي ر قكيهي مهتت

يزرليب ي كي نييكك ع ي زيي  الرعيهيرتكي ينكزيبيهنيب شي؛يرامينكزيخوزرمالرييكبگويزاس ني؛ خوم  رگيهيزتتليزميي هيز 

ي3. نييرشو  ياظايهيريا
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ير ر ي يي-ين نالرا زاشييبازيبس ييزي ييرستنييك اهر الاي شو يتات تايم .ييالاينيغفلكيككب  ف يهيرخلخيياهر الايز ي

ي نشكاهالايز يهييالمريقاز ي   ر ييچاخييم ي زينه كزيمز اي؛ي زيال ميزختصيهيكك ف يزر يسكتني،يالايشكي ييشكن ختييي-يمالب شكي

ي1.يال نيزتتف م 
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ي ل االششتيممزلي زينه كزي....يمز مي جالزحتييرعنويل اىِالششكتييهيتيز كيبييمزلمي، زاسك اييياهالا.ييالايني ر ي زي زاسك اييياهر الا

ي من،يحا يزهّم،يم جي.يزتكككيمهيم جييتنالزر يزر يزتككك؛يال ميخومييج يم يا الغيهي تسيهيم س...ييال نييرعنو

يخوميب ي نهكز.يمالبيري مكينه كزيبيينكميعلميهيمكباهي ييشومالا يح صليعلميب ينه كزيهيزتكيمزمنييال هحيهي امنيحكالاصكي

ي زصلي   .يي ننيتوجّييايتيينكزيبيييكب ي  تكيالتكيي-ي يتالعقيزكعزيبازم زني ييشكوميالريح صكليي نكمي  نكزيب ي عنكين،كم

يم سيزللتي.يزتكككيرهمينكزيهيزتكككيمزمنيقاز ياالتأثيتحكي زيآاه يهي منيحا يمله يب يمله ،يمزمنيقاز يرخ طبي،  هح ا

يزهّمِيم جييم ي  ن،كزيلح ظيز ي زاس ايياهر الايكالفال ييز تق يزر يزتك؛يال ميخومييج يم يرميا الغيهيبار نيهيهزتتيالم

ي2.زتكيكالزر 
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يچ  چوبيم يهيزتكككي تكك  ر ايريي،القضككيزصككليازك يمرني؛يكالزر ي لالخي تكك  ر ايريبيييكب يجالبسككيرحتاميرسككؤهالن

ي3.امالگالريشيليخوبييريايييكتغذيهي ل االششتيهيآرو شيخوب،ي ت  ر اير

ييتشيالت يبسالج،يكعن يرال  ي لالسييهيريكازنيهيرسؤهالنيبسالج،يب كييآاچن نيظاكفيع لي ننيي ييبتي كجيبتوزانيير ي

 نيي نيت يزهيض نيزكنيييزحس سير رستعييبيير  نيرعن ي ييزهميرفتميمزخليم يخال ييبسالجي نني،آح ميرستعيي شو ي زي

 نيي ييكهيمزاشيويزتك،يزحس سي نيي ييكهيكنيييزحس سير زتك،يض نيزمز يزتكيزحس سي نيي ييكهياظ ر خ اي

ب يتللالغ  يهيت  ر اير يخوبيهيتوجييبييزكنيييز يرايقشاييچييزاتظ  ييرسكيهيذرنيآنيقشاي زييزتك.يزكني   ،اظ ر 

ي4رالسايزتك.شوميب يحقالقكيرسألييبسالج،يتالازبيهيزشل عي ام،چگوايير 

 عنوان بازوان خودالف( انتخاب افراد كارآزموده به 

ير يني.بشن تنيي زي   ي يييال نيزاتخ بيك آمره يز ي-يرستنييش  ييب  هر يهيمتكته ييهزقعيم ي يي-ي زيخومت نيبييهكازم

ي-يرع هنييشيبن يزرا.يشييخوزرييشُايخألينكزيب شني،يآشن ي   يب يزرايرع ها انيزر يال شي،يآشن يچنيزني   ،يب ياكه يهكيزتك

يمرع وي الماييج ير ي.يشييخوزرييتكهزهياشن تي،يزاي،تپام يزهيبييرع هاكيم ي يي زيي   ي-يزتكياكه ييب  هيهيرش ه ي ي

ياكه يرع هنيهكي ييزتكككيرواينكزي شككو ر يز يي  البسككيم يينالليشككواي؛الريعوضيه  زيمهلته ،ي ركيهيآرييب ي ييزتككك

ي زياكه يرع هنيهكي ييزتكي سالزاگليو الشينكزي ييرفتنييرنيبييبعيييم،كميش  ست نيم ي زينكزيرن.يزتكير اير  يشيالر 

ياك هيمالتيجزهي ا ًالزحي ييزتكيييكجييزرازميبييرذشتييير تيابييا قليزهيچونييز اي؛الرياگييشكييالر ييزه ز تخ اييرايم 

ي0.ب شنيي   شن سييكب يزرازمينكز.يرستنيييكجي

 ب( گزينش افراد مومن براي مسئوليت در سطوح باال
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يزللتي.ييالبينيجستيوي زيب زختصيهيرؤرنيياهالايآنيب ال،يتطوحيم .يبشوميمقكي مك ينن،كرزينكزييم ب   يبشكوميي تكعي

يبييمكالگوالا ير .ي   مزاه تكيهي   آرير يتايبايبحثياي،يسكك؛يالاي«تعهيي كيتخصكخي»يرعاه ييمعوزيآنييرعن يبيينكز

يمال ميمز اي،ي زي   يك توزا ي يي  س ايآنينالبيم ياي،يي؛ك ه البي زيزهييني،الريعل م يبهتاي  سيچيييالنالهبلييكباهيرسيييهك

يوزايبتير وز  يش  ،يبييهكازمييري وعييهيبط اييآنيت يي،كبگذز ي   ي أسيم ي زيزهيهييكبگاميزختصيهيتعهييهيتقوزيعنصا

ي1.يالبيريزاي مي زي   ييالبتوزايش  يهي نييجلبي زيش  يزعت  م

يوّجيآنيه ز تخ اي،يطالرحيم ي ييزتكككينكزيرنيعاض:ي تككككرويهي ح  يا،التعلينكزيهي نمياالتعليخوزرمالريطو نكزيرن

يت اليتشيتكااوشكييباينكرتيييآمره ييكب .يمز مي« زلّلهحزب»ي ل يي ييك رعن يب  ِير  نيب .ييال نيغ لبي زي زلّلهيحزب

يي العقمرير يب يرميخومش نيهيبليايييزالچيزايكي يي  س اير ييز يتوزايالريزاس نيرختلف،يتطوحيم يزللتي.يب شكنيييح  م

يك قس ته يشو ، يرختلفييبخشه يم يبني .يسكالاي حار.ي نييزتتف م ي،«مالستالايي العقرم»ي يينيكگوالري حتيهيستنيالا

ي-يخرتخصّي   شن سيهكي كين،كالش يتطوحيم ياكرييزللتيي-يينيالري   يقسك كييآنيم ي ييياكرييآني ييشكن تكمييالري ز

ينكزي كيت التشككيينكزيخيركيم يمزم ؛يقاز يككاكريينكزيخيركيم ي زيخومشيزر يايز م؛ير يزاقتبي ز يبييرمييزعتق م

ي يي كآاه يزر .ييال نيزتككتف م يزرازميخير  يز ييالتوزاالريشككيلينكزيبي.يينيالري   يهيزتكككيمزم يقاز يزمز  ينكزي كيه ز تخ اي

يرستني،يرني ميخطي ييك ه ال   شن تيزالايهيككاكريييب اليتطوحيم يبخصوص،يهييننيالريرشخّخي زي ز يزاي، نني ينالالتع

يك ريره ي مت يبني يزعتق ميبييشي،يزراي ييزتكي   يزت سيآنين،كز.يقالع ي زتتريهي زاقتبييال هحيب يب شنيييزرازمييكب 

يقتحقّيي،كز ام يزظه  ي ا تت نالبيهيه التككخنازايم يهييكزآه م يت نكر باا رييم يهييكز ام يرشككخّخيخومت نييبازيشكك  ي ي

ي2.امكپذالر

 ج( برخورد مناسب با سطح عملكرد نيروها

يآن.ييالن يزتتف م يحت  ًييمزه ينكزيم يملسو يزرازمياظاز يز .ييال نييمزه يتعصبيبيهنيهييالبسنيي زيضعفت نيهيقوّ ياق ط

يزر يي؛اليرالريقاز يتعاضيرو ميرختلفييشيله يبيي عالطليطو يبييرستني،يا رطلوبيع ليامي كيضعفيمچ  ي يي زي  سك اي

ييالتوصككيخوزرمالريني كزيرني يي زييزالچيآني عنكيي؛ال نيقكتشككويحت  ًي ام ،يع ليخوبي ييرمي زيياكرييآن،ي ن  يم 

يگاكمي بعضككيهيج هو سال ليهيرسككئوالنيع لياميم ير ي زيفالضككعييع ليامر يهيضككعفه يبييزخمي ي،يزتكككينكزي نم،

ي ن  شيم يحت  ًييكب يرمينكزيزاي، ام يع ليخوبي ييرمي  سكك ايآنيبييتوجييهيقكتشككويهيللخنييزر يم؛الينالريرشكك ري 

ي3.يب شيع لياميتط يهياوعيب يرتن تبيباخو مييكب يع ليامر ،يمكتقويهي  بكز  يبايرتاتبيهي  بكز  يشس.يب شي

يهيقكوتشيهي   خومش نييرحوطييبيياسلكيرازقلكيبيييكب يرختلف،ييبخشه يازنكري.يزتككيي ره ي لالخيزالچيرازقلك،

يزرا.يبشوميمزم يزثايبالتاتيب الخا يسك؛الايك قض ي   ياوعيهيك قضك يييالتنليي،التنليز يرنظو ر ن.يبيرنييكالزر ي لالخيي،التنل

ييكب ييري،الريزاي ميبيي   ييني،الري تخطي ييرمي  س.يشوميقكتشوييكب ييني،الري   يباا رييرط بقيهي الصحيهيخوبي  س

ي4.شوميباخو ميزهيب 

 به نيروها تزريق روحيه وجدان كاري -5

ييك بير ي شككو يم يهزقع ًي يي زيايتييهكيخوزرمالريرنيزر يمز اي؛يتوجييككاكريي زتكك تككياي  يبييزكعزيبازم زنيبح يزللَّي

يم .يبشومينالتلقيهيقكتز ي مك ي لالخير ي    ن نيم ييكب ي ييزتكيي   يهجيزنيآن،يهيبينميعاضيبشوم،ي   ييقي ينك ه

ينالر يج لي،يز ي ييشي يخو م يمتكي  نكرعنوياكذخ يز ي لالخير ،ي شو يم يرلكينكزيمشك ن نِيييتكلطييييتك له ييطوم
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يكالزر ي لالخيش  تك،يزرازميز يهكرايمهشيباي يي تالرسؤهليهيفيالهظيآنيهجيزني   ،يهجيزنيبيييكب ي....يزتكيروضكوعي

ي1.شومالا يرمي   يهجيزنيآنيبيهن.يامالبگيزاي ميشُاتتشي ستكب ير ،ي شو يم ي   يزراه .ييال ني الزحي زيآنيهييالبير

 الگو بودن براي افراد تشكيالت -6

ييبي زيك غذزيخوزتك؛الا ي خ صييغذزيخو م؛الريشي،الريرازرميهيبوميزهيرق بليم ي ييك غذزيرا.ييالپوشكيالريتك م ييلل سيزه

يهي ركاظي   ميم يزهيرع شا ،ينالعيم .يزتكياالنظالبي  الخلقينكزيك،كبشكاييخكت  يير ييم .ييامالا ي ميا رطلوبيعنوزن

ي»رفكيع ابنعليزللَّيي ييبوم،ييرعنويهييظ رايطه    يرنيزهضككأياليهيزشككيعياليهيزاييياليهيزجوميزحيزيكك أير :

يرع شا يوم؛بيرامميب ي رلاالشي رت  ين،كز.ييمكايي زي  سيم خش اتايهيشي عتايهيتاينني ك  كيهيتابخشني يزهيز ي؛«زللَّي تكومي

يمزشكي عالطليهي زلهيلكالري رلاالشي ينكزيب .يجلاه يبيهنيتيلا،يبيهنيرامم،يخومير انييرع شا يحَسَن،يرع شا ي، زاس ا

ي ج عيم ي هقت.ييامالري زختقخوشيهيرتطفكيرامميب يزهيزر يياماي،الريرمي زيخومش نييش يهيمتكيرامميزهيحضو يم يه

ي زعليحيي ميزهي اظ ريهي زجت  عيككاكري.يزتكيكالج عينكزيبز گيهيرار اي يهي رلاالشيزهي ييشيالا يشن ختييبوم،ياشستي

يمهي، يكيهيريييرميبعييهيني،كرييزطاز يهيبومينيكرييبوم؛ي  وچيييج رعييج رعي،يزللتي.يياليشالريتكايي   ير ييبييهيبوم

يرح تلييهيحس بيهيمرتايهيككاكريي،يبيهييج رعييآنيم .يبوميراتبيهيرنظميهيمزشكيزرت  ميراممي   يبييزر يگا؛كميشها

ييازبيرمي-ير يير يييبازييكب ي ييبوم،ي رلاالشي رع شككاتي  ايريرمينكز.ي اميب بيراممي نالريم ي زييالتنليهيقكتشككويه

ي2.ب شييزلگويهيزتو ي-يرامميآح مييبازيرمي شو ،يرسؤهالن

.ي ننيي مك ي زي   ييال نيهزمز ي زيآاه يهييالبيرييالزريهياش طيرستني،يش  يامتككيك ي يي ازاكرييبييخوميت التشكيييم هنيم 

يشاركالشيز يز يش  ييكبگذز ييكال ...ييام،الريصو  ي زقيزرييكب يزرا...ي.يشومالريم تكي   ر ي،ياالگالشيب يرميرقيز يهكيزللتي

ي3يكن  الرياش طيي مِكزيخومشينكز.ييال نيياالگالشيهيتؤزميمزلمييكب ي عنكيبگذز اي؛يخلاالبيآن

 وظايف مدير تشكيالت درباره مردم

 احترام و تكريم آناندلسوزي، -1

ييزعيّ يش  ،يج عيم ي كرو.يزلگوتكيرستني،ي مهلتيت التشيييبخشه يز ي بخشيرسؤهمي يي  س اييبازينالازل ؤرنالزر

يب ي زي   ييكب يبز گيچيي وچه،يچييرستنيي ييراج يم .يمز اييحضكو يي مهلتيهييزمز ييمتكتگ ره ييرحتامينالرسكؤهلييز 

.يننيايياالتحقي زيآاه .ي ننييمكتيايهيزحتازمي زيخوميرُازجعيه.يمرنييزاي ميرنّكيبيهنييكب .يمرنييزاي ميراممييبازييملسو 

يقلبيتتركيبليييب،الجيتتركي ب ن،يتتركيچشم،يتتركيمتك،يتكتركي.يايننييتوقّعيآاه يز .ياگذز اييرنّكيآاه يبا

ي4. امي   يزاس اه يي الزحي ز يم ينالازل ؤرنالزر.يمالب شيمزشتيي ييزايخوزتتيير يز ي زيزتكيرشيلتاينه كزيير ييز ي ي

 هارسيدگي به گزارش -2

آنيايتيييآكيزييشاليزي نيي ييت يكهيرزز شير ر يتاتالبيزثايبيرالييهي هييآنيحسك سيب شالييب كييزاس نيش رييبييرزز ش

ي0حقي زيم يآنيرزز شيزتتش  مي نييك يالزقليم يحييب الك يزكنيطو يب شي.

 پرهيز از منت گذاري -3
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يفيالهظ.يمكز ام يش  ر ييبازي زي   ر ينكزير ييكالبگويهييكاگذز يرنكيرامميتكايي؛«ب حسك اهييتهال عي عليزل نّيهي ككز»

يرني ن ي  الرييكزلتزيزه.ي»يكاگذز يرامميتككاي رنتيي؛كزمزم يزاي مي زيت نفيالهظيي،الب شككيمزم يزاي ميزرا.ييكزمزم يزاي ميبوم ،

ي لالخي   يآنينكتت يم يبعيييري،الريزاي مي زيي   يزاس ني ر ر.ييالاينيك بز رن  يي،كزمزم يزاي مي يي زيك    ر ي؛«رعله

.ييالاينياممريب يرميهعي يخلفي؛«بخلفهيروعيكيرتتلعيتعيّرميزنيزه.ي»زتكي   يقكالحقيآاچييبازباِينكچنيييني؛الريرل لغي

يطو نكز.ييالبيزايهعي يآنياالراماگي زيخومت ني عنكيي؛المريزاي مي زيآني يييالب شيمزشتييزصاز يي،اليرالريهعي يرامميبييآاچي

يبحثيآنييني،الريباخو ميزضطاز يبييزاس نيهقكيهكيزللتي.ييال نيزصاز ياي،يم؛ال ني   يچيياشي؛ي يياشييمكالبگوي ييال شكيي

يهييال نيع ليي،كمزميرامميبيي يي زيك هعي ييال نيتتشيرسككك،يشكك  يم يقي  يهيتوزني ييك ج آنيت يزر يزتككك؛ييگاكم

ياو ي كبز رن  يهيينيالريب طلي زيزحس نيرنك،ي؛«زلحقيبنو يذربكييكزلتّزيهيزالحس نيلطلكيزل نّير نّ.ي»يكاگذز يرميرنك

يفتيالبيرامميچشميز يرميزاس ن،يشومالريروجبيهعي يخلفي؛«زلنّ سيهيعنيزللَّييزل قكيوجبكيزلخلفيه.ي»لامالرينالبيز ي زيحق

ي1.رتع مييخيزياظايز يرميه

 زاتق ميشذكاي -4

يازكشذيشكك نخوميافسيم ي زيياكزاتق مشذي مهلتينالرسككئولي ييب شككيييجو ييكب .ييال نينيكاه ميخومت نيم ي زيياكزاتق مشذ

ي تكك يزللتيي2«زلصّي يتع ي ت كزلاّيآل :ي» يي ام،يباخو ميصي ييتعييب ييكب يزر يرسك،يرميتخكي   ،ينكزيزللتي.يب شكنيي

يتح لي زي زر لالچيهكيهييالب شيمزشتييصي ييتعيييكا چ  يي،ال نيككاكريييالبخوزريزرا.يسكالايه النالب الاشكييآنييرعن يبي

ي3.يال ن

.ي ننييزاتق مي ش يز ينييكزيز ييالينالا يضا يچالر.ييالب شيمزشتييشنوزيروشيهيب  يي هيهيرشك م ييينيالتكيياقي،يينالشكنيييباز

يمكمز يزتك؛يبكتخايقصييبييبليييسك،الايزصتحيقصييبييه البعض.يسكالايجو يهكير ييشكوم،يالري يي زاتق مر لينكزيزللتي

يهي  ورعيي ت اييهيگ ايالبيونكزكتلويهيوك زمير م .يآاه ييششتوزاييرميخومر ن،يرطلوع  يري وعييز يرميگا؛كميمالناللالر

ياقلي ييآاچي.يايز اييزصككتحييبن يچالري عنكيزتككك؛يبكتخايباينكبن ي ييرسكككييزري  يهيحاره ي  الزختيم ي زل للنالب

ينكتويزالچير ييهزقع،يضييهيهزقعيخت يهيكالهزقعياالغيهيكالهزقعي ييلذزتك.يزتككييبكتخاييبازيينني،الريذ ايهييننيالر

.ييرنيالريجلو يرسكلّمييقكالحقيهكيعنوزنيبييالوم ،ي يييزالچيهكي ر ريينني،الريبز گي زي وچهيزالچيهكي ر ر.يزتككي

يز ي ر ر.ياخوزر ايالخيرصككلح اي،يياقير يمز م؛يهجوميرمياقيينه ،كزي ن  يم يينالل.يزتكككيبكتخاين،كز.يرسكككيزللتيينه كز

يي نيوكزي ر ريستني؛الايرميش  يطاريز يهيش  يمهتكي ييزتكي  س اييتويز ي حتّي ر ريشك  تك،ييمهتكت نيييتكوي

ي ييسكالايآمميمهتكيرميطا يآني ييشوم،الرييزاتق ميشوم،الريزاس نيز يي الليولالعيشوم؛الريياقييهكيزاس نيبي.يزتككي

يسككك؛الايرميمشكك نيزر يسككك،الايرميمهتكككياي،.يمالينالريروشير يخوب،ي يييكبگويبخوزرييزهي مهتككتيزعت  ميبييآمم

ي حاري اقيرينكزيختميم ييكش .ي اميروشييكب ي حتّيرمي زيآن.يزتكيزاتق ميزتك؛ياقييينالل.ياشي يث بكيرمي شالمشك ني

ي4.بشوميباخو ميصي ييتعييب يح ميرايبيييكب يهيبخو مير يم ميبيي ييب شييمزشتييهجوم

يينني،الريبكتخايه اللالخيرتأتككف اي.يمز ميراقيبكتخايب يزاتق م.ي اميخوزرميعاضيرميبعييزللتييي؛ال نيتوجييرميزاتق مر يبي

يتوجييز يي   يرثلكِياق طياخوزر اي،الخياظايب ي  سكك ايهيزتكككيزاتق ميهزقع ًي ييك ج يآن.يزاتق ميگذز ايالري زيزتكك ني هل

يچوني-ييال نيقلوميج ير يي يينكزياييي؛البيريروشيصي ييتعييب ي زينه كزيينني،الريذ ايرمي زيزشكي لنيياق طيهييننيالر

ينه كزي.اشوميرو يش  يز يزتكيم تككييهزقع ًي يي ج ليآنيت ييال نيروشيزر ي-يب شكييي ام يزشكتل  ييرنتقييآنيزتككيير ين
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يتوجييشتاالبييكب يرمي زي بعضيشكي ،ييتوجييه البعضكييبي.يمالينالرييالتأ يرميح اليم؛كز ام يعاضيقلله ي ييزتككييك زر الچ

ي1.يالبين

يم؛الااايياخوزر نالخيم شكيتخنيز ييكب يم،ال ني ميخومر نييخط يزحت  ميز يم،الرستي يي گ ركج ينكزيم يمالبخوزريزرا

يز يهيمز ايي تخنياوعير ييهيااميهيم شكيتكخنيي ييرسكتنيييرمي بيخوزر ايزللتي.يزتككيينكزيتكتركييي زره يز ي يك

يزر يباايي؛يآاه يز يملنيم يزتكير ينيزاس نيهيايز اييك هزر ييآنيهينكزيبييبستنيم هغيهي  هزايجنشيهي شاز نعيكشك ي

يهيااميخنتيبي.ييالبااييهزقع ًييكال يزهيز يزاي،الريحا يرمي م شتيلحنيب يهلويايز م،ي مش نيهيعن ميقصييياليزاالري يي  س

ي2.ر تكيتوميبيي لالخيرنياظايبييم،ال نيكك ع ي زينكزير يزرا.ييكاسپايمميرميچ شلوت نينالملنش

 وظايف مدير تشكيالت درباره خود

 پذيرش مسئوليت در صورت داشتن كفايت و لياقت الزم -1

بازييافسي   يهيع ليآر م يب شكيي.يتنلل يهيب يح ل ييتهليزاگ  ييهي   ي زيبييمتكيحوزمثيهيقض ييقي يتپامنيزهلالنيي

 زيز يصتحالكي  ر يهيال ميت قطي ني.يجيييبومنيم ي   ،يآ زميايزشتنيبازيي   ،يبتك يزتكي يير ينيزتكيكهيريكاي

زيي ييبايعهي يرارتي،يبسال  يرهميزتكي.يبيير النيجهكيرميرسكيزحسك سيرسكئولالكيبازييزصليزقيزميهي   يهيهظالفييي

 يييز م،يرعلومياالسكر يي شو يزحس سي نيي يي ف ككيال ميبازييزكني   ي زياي ييزراي سك يهزقع يم يبخشك يز يبخنيي

شذكاشيآني   يرشككاهعيب شككي.يچونيقلوميزكني   ،يكييرعن ييزكنيزتكككي ييتعهيي نييهيبپذكاميي ييزكني   ي زيبييزاي مي

ي3زري نيشذكاياالسك.بات اي.يزكنيبيهني ف ككيهيلال قك،

 كسب آمادگي روحي، معنوي و اخالقي -2

يرازيزر يزتك؛يبازبايمهيزجات نيي،ال نيع ليخوبيزرا.يزتكيمشوز ي   ت نيهينالتكنگييب  ت ن!يزكعزيخوزرازنيهيزكعزيبازم زن

يبيي زيخومييكب ي...ييال ني طيت لمي زي ز ينكزييالبتوزاي ينكزييباز.يزتكيبازبايمهيرميت نرؤزخذ يي،ال نيع ليبييايام ييخيز

ي ييك آاه .ييالتوزاالرييرقيز يرايي؛البخوزايقاآنيحت  ًي ه يرا.ييالاينيرازروشي زي ه يرايخوزاينِيقاآن.ييال نيهصككليخيز

ي-يخوبيرتاجَميقاآنيهكيفه ني،الا ي زيقاآنييتاج يي ييك آاه .ي ننيياگ  يتاج ييبييتيبايب يفه ني،الري زيقاآنييتاج ي

ييال نيقكهيصا يقيالمقيم يزتكير ين.ي ننيياگ  يآنييتاج ييبييهيبگذز اييمتتش ني ن  ي-يمكمز يرمي مك يزلح يللَّيي ي

يعترك.ييالمريقاز يخومت نييبازي قطعييا التككيهكي زينكزيي؛البخوزاي ه يرايزر يي؛البخوزايصككفحييمهي كيصككفحييهكيه

ييخيز.ييالرميكالزر ياوزرليبييهيا   يم يذ ايهيتوجييهيا   يبييي،التوزاالري ييك ج آنيت .ييالبخوزايزشمال لييز يرامزيي،كبگذز 

ي تنلقيزاّ .يتالاتتيزلقاآني تّليهييالعلي ميزه.يتالقليرنييزاقخيزهياصكفيي.يتًالقليزلّ يلالزللّيقم:ي»يكفار الريز اميغ لاالشيبييرتع م

يغ لاالشييبازينكزي يي-ي نيعل م يهيب  نييز البي زيشككبيثلثيمهي كيب  ن،ييز البي زيشككبياصككفي عنكي؛«تالثقيقواليهالعل

ير ي؛«تالثقيقواليهالعلي تنلقيزاّ »يچاز؟ي-يمالبزايخومر نييبازيحاره ينكزيز ي يييكچ الريمرن  ني لالخيش  يهيرنيزتكك؛ي

ي4.  نيآر م يز يخوم ييكب ينكبن بازيم؛البزايتويبيي زي بز ريحا يمالخوزرالريم؛ال نيزلق ءيتويبيي زي نالتنگيتخنيمالخوزرالر

ياالالتغيق  نزختي يييالمرياش نييكب .ييكشويروزجييآاه يب يزختقيب ييكب ...يييكبگذز ياالتأثيرخ طل ات نيباييالخوزرالريش  يزرا

يبييهي ام ي توخيهيافوذير ي هحييا ر يآنيم يهير يج نيزللطنبطنيآنيم يزتتمي ييمال نيزثل  ييكب ير .يزتككيي ام ييزالش

ير يز يقلليب شي،ي زتترييج هو ييزمّع يهيزتتمييزمّع يهيزتتميظ رايهيزتتميزتكمييزرايهزلّ يزتكك،يي رتيير يج نيخو مِ
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يرميضككا يبييزهق  ي ر ريايز م؛يز  شيرمي لالخ.ي اميخوزرنييهيزاي ام ي  سكك ايرمير يز يبعييزاي؛ ام يگازنكميرم

ي1.رسك

يتعهّييهي  نكزيهيككم زيهيعقليب يهيبوماييتا   يبايملسكو ييهيرؤرنيرتعهّي،ييته كاكرييج يراي ييزم ام يعاضيرياّ يرن

ي2.مك امييزالشيقالتورير ي اماي،ي   ي زتترياظ ميهيرامميبيياسلك

يرل مز.ييالن يككتقويرتع مييخيزيهيككرعنويب ي ه يبيي ه ي زيت ن زبطي.ييالبخوزريقالتوريرتع مييخيزيز .ييال نيتو ليخيزيبي

ي  مرع ليم ي ييزتكينكزيخطار يز ي يكي عنك!يبيز ميب  ي  كرعنويبييشامزختنيهيتوجييهيذ ايز ي زيش  ي،ي   يزشتغ ال 

يقالورتيهيتحاكيهيشوقيهيشو يهياش طييششتوزايي يييزالچيآن.يمالب  ايغ رليخومر ني قلليز تل طيآنيز يهيمكبشكوييغاق

ياع كييكب يرم.ي اميطلبيخيزيز يهيخوزتكككيخيزيز ي ل يي هزقعييرعن يبيييكب ي زي زلهي  ه.يزتكككي زلهي  هير تكك،ي

يآني از زتتيهيمهزميهي مكز مي ينكزيرميهي اميشياي-يمزم يش  يبيي يي خيرتيقالتورينكزيهيكالرسئولينكزياع كي-ي زي زله

ي3.خوزتكيهي اميطلبيرتع مييخيزيز ي ز

 حراست از اخالص و صدق نيت خويش -3

يزختصيهيصيقي  سيم ير يزرا.يزتككييزهميشكاطييزختص،يهيصكيقي.يمز مي  الايصك مقييهي   آريييآمره ي   يبييزاقتب

يصزختيهيصيقي يي زاس ا.ي نييم تككييرشكيليي روزقعيم ي كيهياخو ميم ميبييرميزهي   ي ييمز ميزحت  مي لالخيم،النالال

ي يييالناللالري ر ري ام،ييزالشيزشككي ميآنيچالشيهكيهيالوماييرازقلنيزراي يي  ايالري نالر شككيرثليمز م،يك    زي هليايز م،

ي يي زيي   ي ،الصحيكالايهيصيقيهيزختصيي هيز ي،يراميراي ييزتكينكزيبيي زاس ايك    ز.يزايالريآمميبييرميك ضابي

ي4.ال شيينالر شيهيشومي تلقيزاس نيت يمرييزاي ميزتك،يزشعهي يبي

 پرهيز از دنياطلبي و تن آسايي -4

يب شنيي چ  اي  س اي ييرحيميهيقاصياظ   يهكي كيتقوز،يزلّ يشن تيالا يرمييرا يچالري ييزتكيلغزشگ  يهكي  طللالما

ينشيشنج،يم يرن.يبيننييخت يي   ر يق چ ق،يهي اق اواالغيطاقيز يزتكير ينيرميآاه يت   .ي ننييكك ع ي زيك زر الچ

يت اليتشيهز ميوزشكوزشكي ييبومايي  اكمزاشيويآاه يچونيمزمم؛ي مالشيك مزاشيوييري وعييهكييبازين،كزيز يقلليت م

يجوزنيهكي عنك.ياينييرتوجّييخومشيبيي زيشكك  ي ،الماينكاالشككيهيچابييالب شككيروزظبيرفتميآاه يبييرن.يشككيايالري مهلت

ي0.امالريقاز يلغزشيرعاضيم يتوزايالريرميرسؤهميهكي ينك   زيام؛الريقاز ي لغزشينالچنيرعاضيم يتوزايالريمزاشيو

ي كييزج رعييهكيم ير يزرا.يينيالريمالتاتيهييريالريجهكي زيآاه يع ليزاس اه ،ي زختقيخص ميهي  الخصوصيزاس ن،يزختق

يقك،القحينكز.يمال نيرتحظييا شسككنيي  الخُلقيم ي زيآاه ييشككيك ييكب يم،الينالريرشكك ري ي زي ه لك يارت  ي المايتككط يم 

يهي طلبيخصكك مينكزيزغلبي ييزتكككينكزيب التايقكِالحقيآنيهيينيالريهزمز ييره تايقكالحقيهكي نالبيبيي زينالازل ؤرنالزر

يرا زيهيشيك ي  طللالماي؛«ئ الخطي لّي أسي الزليّا:ي»يكفار الرينالازل ؤرنالزريلذز.ي  طللالمايبييگاممالريبايزاسك اه ،ييم يرضكاي

ي6.گذز مالريزثايخط ر ينكزير ،ييرامي  ايريم ير ،ي ج عي  ايريم ي يير تك،ييخط ر يير يي زصل

يي،كنوشالري زيفش نالتوصي كييكزي الشني زيش نكزت ه ي ييير تيييآمره .ييالب شكييخومت نيروزظب!يزكعزيخوزرازنيهيبازم زن

ييتوي  سي-يايزاستيي كيمزاستيي-ي  ننكاالشكييمرني، ااريهيچابييلق ييهكيهقكيهكيالوماي؛ير تكييي ييزهميز ينه كز
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.ي تيريزايشي يهيزايبامزشتييخومش ني زييبعيييلق ييهييبعيييلق ييبعييآري ،ينكاالشكيي  رشك نييبييرذزشكتي،يينه كزيمرن

ي متيچه  يزتك،يت ميش ازم يزتك،يت ميم يرسك؛يچييرايح الي-ييالخيرتيرشغومي يي چنيت لينكز.ييالب شيرازقبي لالخ

ي1.يال نيرازقلكيخومت نيز ي لالخي-يزتكيت ميشنجيزتك،

ي ييزتكينكزي-يزتكي مك يش  يتحاكيهييالرستي يالبسيش  ر ينييكزيب ي-ييكمز ي جالزحتيآنيبييهزقع ًي ييرمييالتوصيهكيه

ي ه ريزالچيايامن،يك آتكك تن.يزتكككي ره يزالچينكزيي؛كزالبپاري تنلليز يهييالايريمتكككيز ي زيخوميتحاكييالب شككيرازقب

ي2.زتك

 و بي توجهي به پست و مقامتكليف محوري  -5

ييركخي،ك ج يم يقلتًي ينكزيبيهنيم؛ال نيآر م يرواييرايبييهيج يرايم يخيركييبازي زيخومر ني ستكب يني ،كآيبيياسلك

يبوميقاز ي يي رنگ ر.يبومينكزيبايمكبن يهيبومميرواينكزيخومميزاقتب،يزهميز .يمالب شي ام يرشخخيهياش ني زيخوم

يهيمكيامالري   يرميب ي يي يكازميي رق يز ي ج عيم،المزشتيتحصنيتهازنيمزاشگ  يم ير يهي ه ايالبيفكتشا(ي  )زر م

ي، شتبهييالشهيرثلي-ييايال تيشه م يبييرميآاه يز ي بعضيهي امايييزالشيك اش اه يهيا ميزاقتب،يري يطوميم يش نر ي

يمالستنشالريرميب ي-ي زرلشي  ب ايراحومي،ياز الشي  ب ايراحومي، ر ش ييآق يزر نكعزيبازم يب رنا،ييالشهي،يرطهاييالشه

ير يهيشوايالريتهازنيهز ميرامزيرثتًي كيگاكمي ه يتييمهيزر م،ي ييمالرفت.يمكيامالريرشو  يروا رونيي كقض يرو ميم يه

يج نكزيبييطا ير ييز ي   ر يهيشيي مك يرازجع  يهيآرياييش نكزي هقتي ييمال ني ت  ر ايريمكال الب.يمكايز ي زيال مي آر مر

ي.الومي نالريم يرميمهلكيصحلك.يمالا  ايرعطليي،كراميز ج ع

ياحومريرثلي-ي رق يز ي بعضي حتّيهييزاستنيالا ي زيروضوعينكزيهقك،يآنيم يرمي بعضيهيمكبوميزاقتبييشو زيعضوير 

ي   يرميب ير .يمالرستيرميزاقتبييشو زيعضويافا،يچنيير ي يييزاستنيالا ي-ي زرلشي  ب ايراحومي كيياز الشي  ب ا

يك ه تالرسؤهليشواي،الريهز ميش نكزي هقتي ييبوميزر ميكالبير  نيصحلكِيالوم؛ي نالريم يرميمهلكيصحلكِيهيمكيامالر

يهيمك امينالرعي ه يهكيعصايم ي زي ت عت.يمالبيني ت  ر ايريهكيروضوع،ينكزييبازيمالنالبنشيمالرفت.يآرييخوزريينالش

!يبيرمييچ يي يب شيينكزيرنيكالرسؤهلي ييرفتميج آنيم يهيشييته الرسؤهليمالتقسيز يصحلك.يمالاشستي زط قيم يمال رت

ي ح لييجلسيشنه م،الشينكزيرفتنيب .يبليميخوبي زي امنيم تكييچ يرنيبلي،:يرفتمي؟يچ يچي؟ي عنك.ي اماييتعيبير ي

ير ي.سكالاي ييتع  ضيهيتن رس.يب شييرنييعهي يبييرازجع  ،يمرتايقس كيرثتًي يييكبگويآمميشومالر.ي امييزالش

يم،اليربيزاي مي زيج آني   ِيمالتوزاستيزرايم،الرارتيقاز ي ييرمينكج يرايم؛ال نيزمز  يگاكر ييب ي زيري وعيينكزيمالخوزرالر

ي.زتكيخوب

ينالرعيختنك ييچ ييبازي زيرني  سي يييزاستمالري مم،يج آنيم ي يي حاريآنيزللتي،.يزتكيبوم يرنيييال هحين،كز

ي تكمينيكبگوي يييالاتالريج نكزيبيي   يزرايهزقع ًيزر يزم؛كباييچ يهينمالبنشيج آنيم يرني ييگذز ايالا يهي امياخوزري

ينكز.يامميالريم تكييچ يهيزممالريب الي زيمكنه الآتتيهيگذزشتمالري ن  ي زيمكعل يارتمالريش  تك،ييعهي يبيييچ ي امن

ي.بومميآر م ي   ينكزييبازيهزقع ًيب شم؛يرفتيييزالچي ييبومينكزييبازيتنه ياييشنه م،الش

ي صنيليآنيمكبگويشيم،ي زط قيهز ميزراي ييستمالاي  سيآني ييگفتمالريمهتت اميبييب  ر يهيشيميهز مييال هحينكزيب يرن،

ي صنيليچالريرنيا،الاخ.يباهمياهنالبيهي نميقهايالوم،ي خ ليزرايهينمالبنشيج آنيباهميبوم،ي خ ليزرايهيزتكيرنيبييرتعلق

ي يي اميزحس سيري وعييزرا.ينمالنشالريج ر  نيبوم،ي خ ليج يرايهيشومالريزط قيهز ميرن.يايز مي زط قيچالريم ي خ ص
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يي مزاي زيآنيمزاسك،يرن تبيزالاي زي   ير  نيزرايهينمالنشالرياش اي،ييگاكمي صنيليي هيهيزتكي ميرنييبازيج نكز

ي.يرمالر

ي ييزتكينكزيزعتق مميهزقع ًيزر يشوم؛يگاكمييزر الچيبايح ليزتكير ينيهيال شييآت نيچنيزنييكش يرط لب،ينكزيرفتن

يمزماي،ير ييبي زي صنيليآنيمكيكميهزرايج تكآنير ي صنيلي ييمالاينينالرعينالشيز .يمالب شييطو نكزييكب يزاقتبييباز

يبوم،يي كالت يك ذ  يزشروشيي كيهياشيي صنيليآنيمكيكميزرايهيبوميحق  نيمكالبگويهيمالنالبنشيمكباهيهيمكبشويخوشح م

ياممايي تعيهيايزشتمي زييال هحينكزيزهميز يرن،.يمكباهياهنالبيهيمال نيقهايهيمكايز يقلوميهيشييظلمير يبييمكالبگو

ي.زتكينكزير يفالتيليزاقتب،ييري وعييم .يب شمييطو نكز

يرازجعييريا .يياممالريج عي زيمكش يهيمتكيبوم،يزت  ميح ميم ييج هو ي تكك يمه زني ييزر ميحضا ي حلكيز يقلل

يرنييوز  قيهيقييبييخومش نينالشي زيرش غلينكزيك،ال سؤهلالبييآمره .ين ومايالريشنه مالشي زيرش غليز ي بعضيهييامايالر

يي؛الرميزاي مي زي   يرتنيش  ينيكبگويهي ننييهزجبيرنيبييزر ميهقكيهكيزراي ييرفتميرني هل!يبوماييمهختييهيي كبا

يزر ميز يرنيهي-يال شييفالتيليچن اچييزرايزر .ييرمالريزاي مي زيآنيايز م،يباراميباهيهيزتكيفالتيليزر ميمتتو يچون

ي.اهمالري رارنگيي   ر يمال مي-يبپامز مي رارنگيي   ر يبييت يايننييرنيبيي فالتيلي يي اميخوزرميخوزرن

يش  يز ي-يينيالريزقتض ي ييقكطايرايبيي-يزاقتبيت ييكمز اگييآر م ي زيخومت نيشيالر ييبازي ييرقطع،ينكزييبازيتنه ياي

ينكزيعو ب شيهيع قليهي اي يزاس نيهكيز يزتتف م ينكبهتايهقك،يهك.يمالب شيمزشتييرميب ي زيي مر  كينكز.ي نييزتتف م 

يچي.ييريبيزاي ميي   ي ييباتييك ج يبييمتتنيت يبگذز ميزهيمهشيي هي زينكش يافايهكيهيبشومياامب نيرثلي ييزتك

ي. اميرميي   ينالچنييكب ييني،الريزقتض ي شو يهيزاقتبيرصلحكيزرايمز م؟ي زشي ل

ي زينآيمز م،ي  الايبيزنيزاقتبييالينالريزحس سي ييي   يرايي،الرستيج يراي ييزتككيينكزيزكعزيبازم زنيشك  ييبييزميالتوصكي

ي1.يالبيريزاي م

يباهينيكگوالري يكيبييبزن؛ي ج.ي ش.يآ ينيكگوالري يكيبييبلا؛ي زيرياهح نيهياالبگي زيبازاي  يتاينيكگوالري يكيبييجلهييم 

يز ي   ينكزي يزميرايچن اچي.يينيالريي   ي را سين،كبن باز.ي نيخلاي زير يي،كآ ري  سيييكميهقكيراي ن،ياگ  

يز بامي زيرياهح نيباهيزاي؛مزم ير يمتكيبيي ييشيي   يرمينكزيمكالبگوير يشومالا .يخو ميخوزرييشيسكيجلهيياياماي،

ي.سكالاي يي ج.ي ش.يآ ي منيز ي  تايخوم،ييج يم يرياهحيح ليكالزر يقك،الحقيم !ي نيح ل

يجيرتويش  يبيي   ر يير يي يييالب شيآر  يهييالبيزاي المايرا زي زيج ر  نيي،كزرارتييقاز ي ييج يراي، زتترييج هو يم ي

ييج هو ي تكككك ييمه  يزت  ميز يبعيي يييايالپاتككالريرنيز يراتبي،(يالعلزللَّي ضككوزن)يزر مي حلكيز يقللير  يچني.يزتككك

ي تكككك ييمه  يزت  ميز يبعيي ييياممالريريايمز م؛يعتقيي مك ي رارنگيرشكك غليبييخومميرن.ييال ني   چيييالخوزرالر

ي تكك يي  مهي نكش يز يبعييزرايرفتمي اماي،ي تؤزلينالچنيرنيز ي هقت.يبينمي رارنگي   يهيباهميك روشكيييبيييج هو 

ييج يبييزراي حتّي-يبشككومي زبلييازايز رايراهر ني  تككالتككي، يتالعقيسال ليباهمي يينيكبگويرنيبييزر مي،يج هو 

يامم؛يالري نالبيمميتييز يهيگفتمالري زتكي زينكزيهزللَّي!ياهمالريهيامالگالري زيزمبچييهي نيمتككييرني-يبوميش تكگ  ييراهر ن،

ينكزيب ي ستكب يرنياظايبي!يشكيميالري  تكيالتكيي، يتالعقي   يرشكغومييج آنيم يرنيهيشكييالري المايرا زي زبليرنييبازي عنك

ي2.مزميخوزرييبا كي   ر نيبييرتع مييخيزيصو  ،نكزيم يي؛ال شي ح كيهي اميتتشيهي   ييال هح

 توكل و توجه به خدا -6
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ييالبتوزاي زيخومت نيمميهيخومت نيب طنينييكزييبازيزتككك،يرتع مييخيزيبييتوجييهيتو لييرسككئليينالر ييالتوصككيهك

يرشيليچالريب شي،يرحيمي م هايت خكيخومر ن،يم هنيم ير يزرايهزقع ً.يزتكيزهميشاطينكز.ييكمز ياگيييقويهيرستحيم

ييومر   ليهيه ال  تككتيير ييباي يي اميرحيميآاچن ني زيب طني ز،يممييكب .ييك البير لقير يبايتوزاسكككياخوزريي اهاالب

يي،شيخوزرييح صليرتع مييخيزيبييتوجييب يهيرتع مييخيزيبييتو ليب يرمينكز.ييك البير لقي طالرحيهي جس  ايهييظ را

ي1.يالبيزا

يييزاه الريم يرميزراه .يبومييز   الشاريهيتقوزيهيخيزيبييتو ّليخ طابييمشكك ن،ي امنيا   ميهي لالتح يجنشيم يياه الش

يير مّي  ايرييته الجذزبيهي خ   يبييك  عتن البيهيتقوزيحفظيخيز،يبييتوجّييهيتو ّلييني،الريرورّقيقطع ًي زير يآاچييمشككوز ،

يبيي-ي ممزيفيالهظيبلييي-يمز ميحقيرا س.يمالال شكييخوميير مّيي  ر الايريايبيي ييسككيالايآنييرعن يبييايتيينكز.يزتككي

ينكزيز ياالغينه كزير ييزر .ي نيينالتأريرمي زيخوميرشاهعيذكلذزي حتّيهينالتأري زيخوميرع شيب شي؛يخوميير مّيي  ر الايمال م

يرو زيبييتوجّيي زيزهيتيونيهيحا كيهيريايهيكالرعّ لير ييهي نييرازروشي زيخيزي ز يبسكپ  م،يي المايبييممي  سكيي ييزتككي

ي2.مرييلالتشييير مّ

 به ستايش شدنپرهيز از خودشيفتگي و عالقه  -7

.ييك البيوتيتككازغيبيي خومشككگفتي ينكزيز يب شيباحذ ي؛«رنه يعيلهكيب  يزلثق يهيبنفسككهيزالعي بيهي ككزيه»ييكفار الر

يمزمينكزيم يب شيروزظبينيكگوالريحضككا .ييك البيخوشككنيخومشيز يزاسكك ني ينكزي؛ خومشككگفتي عنكيافس،يبييزعي ب

ي وبخي ذرنيقي  يمز م،ي خوبي بيايقي  يمز م،ي خوبيرهمي-يينيالريرش ري ي   زتالزرتيخومشيم ي ر ريزاسك ني.ي فتالا

يبيياسككلكييكيكمي ينكزيرياميبيي-يمز مي ج  ليمز م،ي خوشككييصككيزيمز م،يك ژ كهي نالبيمز م،ي عالهتككيزطتع  يمز م،

ي-ييالناللالا ي ن  شيم ي زيوبالعي  ز ،الزرتينكزيينكميب ي ييزتكينكزينكرعن ي يي-يمز ميهجومي فتگالخومشيح لكيخومت ن

يم ي زي  التزرينكزيرنييكالبگويش  يزتكير ين.يب شيباحذ ينيكفار الري ييزتكييزالچير  نينكزيزتك؛يخطاينكزي يييالبيزا

ي كيزمشي ي لالتحصييمه  يرتنيزهميش راميكالج عير يينكزي نالريم يرثتًيرنيب الخا ي نم؟ي   يچييح الينم،اللالريخومم

يآنيزر يي؛الناللبي زي  الزرتينكزياي،ينم؟الالي زي  الزرتينكزي نم؟ي   يچييزم؛آه م يمتكيبييك باجستيي  الزرتي زتك تيي   يرتنيم 

ييفتيالشي زيزاسك نييآاچي.ييالنالبلي ن  شيم يرسكك،ييخومت نيم ي ييرميالال رنفي  البسكيياق طيهي  لومر يهيله العيهير اق 

يرشكك ري ي زي شكككيهيبييهيزالزاگافا ياق طيزر يم،الناللالري زيخوميخوبياق طير .يزتكككيزاسكك نييبنيج عييني،الريخومش

يضعفه ييكب ي رينكبن باز.يمز ميزشي مينكزيرسك؛يخومشييفتيالشي يي زاس ايبنيىِج عيشكوميالرير ييبنيج عيلذزيم؛الينالا 

يتويومهجيم ي يييزالچيآنيبيي؛«رنه يعيلهكيب  يزلثق يهيبنفسككهيزالعي بيهي ككزيه.ي»مالنالبليقو ياق طي ن  يم يرمي ز

ي ر ر.يمز ميهجوميتويم ي  الزرتيياقطيينكزي يياينيب ه يحت  ًي عنكياين؛يزعت  مييني،الريخوم ييفتيالشككي زيتويهيرسككك

يط تيآمميب ي زيخومشيچونيزتك؛يتورميهيتصو ي يي صو تيم يمز م؛يهجوميزهيم يك باجستييياقطييينيالري مالخيزاس ن

ي خوبييا ا يزصككتًيشككي،الريسككيكرق ييگاكميزرازميب يزراي يي ح ليم يمزم ؛يا ا يخومشيبييهي ام ،يسككيكرق ي نكالش 

ي3. ناللالريخوميم يآاچييبيياينين نالزط يرمي لالخينكبن باز.يگاركالا 

ي ريط نالزلشيراصيزهثقيرنيذلهيرأن.ي»ب شيحذ يبايگازنكميطا يز يشكينيينكتكت ييبيييعتقييز ي؛«زالطازءيهحب»

ييراصته ينكبهتايز ي نني،ينكتت ي زيزهيب شييمزشتييمهتكيزاس ني يينكزي؛«نالزل حسنيزحس نيرنييونكير ي حقالليافسي
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يهي هكالل ك يهيه كيو   الايآني عنكيبام؛ رينالبيز ي زينالرحسككنيزحسكك نييكآ ريبام؛ ريبها يآنيز ي ييزتكككيط نالشكك

ي1.ينيالريتلبيش  يز ي زي  هحيهييرعنويير نكآ ز

 پرهيز از استبداد در راي -8

ييكب ينريشي،يتپام يكالرسكؤهلييرنيبيي   ينكزيم يچونيك بگويتوي ييال شكيييطو نكزي؛«ر ط عيآرايرؤراي زايتقولنياليه»

ينالچنيهي ينبييرياينالچنيرل مزييكگوالريرل لغييهييالتأ يب ي عنكي«تقولنيال.ي» ننييزط عكيرنيز يگازنكميهيبيرميمتككتو 

 2 نني،يروشي زيرنيحا يچازيهيچونالبيگازنكميهيمكبگوييكب يمز م،ي تالرسؤهليچونيج نكزيرني يييال هحينكز.ي بزاي حار

 مسئوليت پذيري و پاسخگويي -9

ي زيتنالهلرسؤيهييالمريزاي مي زي   ي، رنطقييكش يهكييرلن يبا.يب شييمزشتييياكشذكالرسؤهلي ييزتككيينكزياكرييهكيرنا

ي يييزالچيآن.يمزشكيرازسييكال يكالرسؤهليز .يزتكيرنيب يرميتنالرسؤهلي امم،ي زي   ينكزييكالبگويي؛كاالبگيرامنيبييرم

يرنييكبگويزاس ني ييزتكينالر يشوم،الريش ام ي هزقعيعذ يراممينالشيهياظ ميز شييرسؤهالنينالشيهيرتع مييخيزينالش

ي اونقيرميرتكي ييب شي،يمزشتييهجومي ق اوايرنطقىِيزتك سِييهكييكب يشس.يزم ام ي رنطقيزتك سيينكزيباي زيزقيزمينكز

ي3.ب شييمزشتييهجومييكال ي رشيليچالرينكبن باز.يزتك

يزتتوز ي رنطقي رل ايباي زي   يهيمالب شيمزشتييكالرسؤهليزحس سيخومي   يم يزراير ي ييزتكينكزييالقضيزصكلِييرنياظايبي

ييلّفكيال»يچوني-ي امياخوزرييرؤزخذ ي زير يرتع مييخيزي ينكزيبايعته يي،كآيهجوميبيي   يم يرمي اقصيچن اچييم،ال ن

يخوميتتشييكب ير .يبومياخوزرييتوقّعش نيخت يرميراممي ام؛ياخوزرنييرؤزخذ ي زير يرميراممي-(«ي2)هتعه يزلّ يافس ًيزللَّي

يصكيم صيييهي  ًحتي ييسككيالاينكزينكرعن ي، رنطقييكش يمكالگوالري هقت.يمكتك  ييزتكتوز يي رنطقييكش يباي زي   يهيمالبيني ز

يآغ  يم تكيرنطقِيهكيز يجستيوييبازي زيتتش  نييكب يزر يال شي؛يرميم تكير يرنطقيزتكير ينياي،يزتكك؛ييم تككي

ي4.مالبينيرمي زيال مييرشو ته يهيمكت  يزتتوز ي م تتييكش يباي زي   يهيمال ن

ي ييك يراتلييرايم ي زاس ايراي عنكيك،الرسؤهل.يزتككييكالرسكؤهليير  نينكزيزتكك؛يي زتكترييقكالحقيهكيك ش تكخگوي

يزت سيبايهيع قتاييبوم؛يچيياالتأثيتحكيزهيياالريمالتص يهيرفت  يهي رت  ينيالبلي ني،يتؤزميخوميز يزهميييم جييم يرسك،

يبييهي نييآ زمي زيخوميهجيزنيتوزاسكيزاس نيزرا.يبومي شكخصييزغازضيهيشكهوز يييبازيهيخومخوزر ايي كيبوم،ييزر  الشار

ي  نيهزهلئي لّيزلفؤزميهيهزللصايزلسّ عيزنّ.ي»ب شييش تخگويرميگازنكميبييتوزاسكيخوزرييي،كرويش تكخييخوميزاي هنييايز

ي-ييكز مي يي روشينالر ي-يمرييخالتشخيهيبشن تييني،البليتوزايي ري يي-ييكمز يش  ي يي چش ينالر .ي«رسكؤهالييعني

ييكمز يي ي قللينالر ي-يمرييقاز ياالتأثيتحكي زيش  يجوز حيهي نييرنتقليش  يمميبييهيبشنومي زيحقيتكخنييتوزايي ري ي

ي-(يشومي رياالتعلي«قلب»يبييزاس ني هزقعيككرويز ي ي)ي نييزاتخ بي زي ز يهيامالبگيمالتص ي ني،يزحس سيتوزايي ري يي-

ييچيخوميچشمِيب يمالمريجوزبييكب ير ييير ي.يمزايي ريش تخگوينه كزيرق بليم ي زيش  يرتع مييخيزي ييزتككييك يليالهتكي

ينكزيم؟ال نيع ليهيمكاالبگيمالتص يمالخوزتتيم؟كبشنويمالخوزتكتييم؟النالبليمالخوزتكتيي كآيم؟ك اميمقكي كآيم؟كيكمي كآيم؛كيكم

يييطيالحي يي  سيزللتي.ييالرسؤهليش  ييير يي؛«تيال عيعنيرسؤهمي لّيميهي زعي لّيم:ي»راروم.يزتكيك ش تخگوير  ن

...يزتك؛يشتاالبياسلكير  نيبييتنالرسؤهليام،الري ريقاز ياالتأثيتحكيزهيمالتص يهي ب نيهيقلميب يزاس اه ي  ايريز ي عالهت

ي  التص يهيزاييآه م ي ب نيباي يي تخنييش تخگويخوم،يمالتص ييش تخگويخوم،يي  كييش تخگويب شني؛يش تخگوكر ييب 

يزاس نيرا.يمالب شيلنيكش يآنيبيييكب ير ييهيزتكي زتكترييقكالحقيهكينكزيزتكك؛ييك ش تكخگويييرعن ينكزيزاي؛يرارتيي ي
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ييبيزايزرايزر ي م؛يخوزرييحا يطو يهكيب شككي،يش تككخگوييكب يحا ينكزيرق بليم يبيزاييزرايبزاي،ي حاريخوزريي ري هقت

يني، يع ليهيامالبگيمالتص يخوزريي ري هقتيزاس ن.ي ميخوزرييحا ييگاكميطو يسك،الايش تكخگوييهيزتككييزلعن نيرطلق

يهيزتكيزلعن نيرطلقياي،ي نييزحس سيزرايزر ي ني؛ي ريع ليطو يهكيبوم،يخوزرييش تكخگوييخوميزقيزميرق بليم يبيزاييزرا

ي1. نيي ريع لييگاكميطو ي شني،ي ا يب  خوزتكيبيي زيزهيهيشومي ا يتؤزميزهيز 

ياي مزيهيگارتيالريزاي مييكب ي يي ال ري   يبازبايم يرميب شككني؛يش تككخگويهزقع ًيام،الگالريزاي مي ييك خط يبازبايم يرم

يي مزاييكب يي مك يي   ر ي ييبوم ينكزيخت يزر ياگارتي؛يزاي مي ختريروز ميز ي لالخيم .يب شككنييش تككخگويام،الگالا 

ي2.زتكيتخلفياوعيهكيرميال ميرقيز يبييايامني   .ياگارتييزاي مي هليگارتي،الر

يبا.يب شييتيمزشيياكشذكالرسؤهلي ييزتكينكزياكرييهكيرنا.يب شييمزشتييهجوميازنكرييم ييكب يياكشذكالرسؤهليهيصيزقك

يرميتنالؤهلرسي امم،ي زي   ينكزييكالبگويي؛كاالبگيرامنيبييرمي زيتنالرسؤهليهييالمريزاي مي زي   ي، رنطقييكش يهكييرلن 

يراممينالشيهياظ ميز شييرسؤهالنينالشيهيرتع مييخيزينالشي يييزالچيآن.يمزشكيرازسييكال يكالرسؤهليز .يزتكيرنيب 

يهكييكب يشس.يزم ام ي رنطقيزت سينكزيباي زيزقيزمينكزيرنييكبگويزاسك نيي ييزتككيينالر يشكوم،يالريشك ام يي هزقعيعذ 

ي3. شيبيمزشتييهجومييكال ي رشيليچالرينكبن باز.يزتكيق اونيرميرتكي ييب شي،يمزشتييهجومي ق اوايرنطقىِيزت سِ

 پرهيز از شتابزدگي و شجاعت برگشت از اشتباهات -11

يم ينالازل ؤرنالزر.ييالايريخاجيبيي شكت بزمرييهييالاينيعيلييروعييز ينالشي   ر يم ي؛«زهزاه يقلليب الرو يزلعيل يهي ككزيه»

.يومشخيينال تككيز يقلليو الريينالچيبيييننيالرييالتشككليمزمن،يزاي مي زي   يروعييز ينالشيهي امنيعيليي،يگاكمييخطلي

يخومشي عنكي ام ؛ي  زعكيگازنكمييبازي ييزتكي  سكييرثليني،الچالرييانالچيزهزنيز يقللي زيو الري يي  سكيينيكفار الر

ييتوميچالريش  يبام؛ ريزهي زيتومشيي،البپ شكيي تخ يزتكك،يييگاكمير مي يي نال ريم يزرايشك  ي.يبام ا ييتكومييچالر

يينالليمزم،يرميو الريزرايي،اليشالري زي ح تنيهييالنش االريج آني يي اه ليهييكي  الريخومت نيرلهيمزخلي يييبذ .ييكلاالا 

يلقليهيعيلي.ييكزمزم يري يبيي زيخومت ني ح   يير ييهزقعيم يي؛كيالچيبشوم،يزتتف م يق بليهيباتيي يآنيز يقللي زيو الر

يه الريزلتّسقطيزه»ياين،يعيليينيكفار الري ييرميج نكز.ييننيالريرطاحي نالبيآنيم يحضا ي زي منيمتككييي   يبييزهزنيز 

يزر  ميهيعيلييشس.يزايزختنيقكتعويبيي زي   يهي امني  وت ريهيزر  مي عنكيتسككقط،.ياينيرميتسككقطي؛«زري اه يعني

يثتًرياين؛يلي جكيهييش رش  يآنيي هيزتك،يغلطي   يشييرعلومي هقتي؛«تنيّا يزذزيه الريزللي ج يزه.ي»ر نوعيرميي   

ير يهيي امايرخ لفكي  س ايزر يم،كيال شيرمي ح كيهيمال رتيرميمال لنيهيمك اميزتكتيالمييهيمك اميرطاحي زيك ي كزير 

يچالريي؛كاالبگيشسي زيحارت نيج نكزيزتك؛يغلطيشكيييهزضك ييگاكمي ييك ج يبييمكيال تكييح اليم؛ال رتينالشيهياييمالرفتيرم

يزذزيعنه يزلورنيزه.ي»شككييهزضكك يآنيبومنيرنياي هقتي؛«تنيّا يزذز»يزرايي؛الايريخاجيبييلي جكيشس.يايز مي زشككي ل

ي4. نيي  وت رييكال يزاس نيام،البگيزاي مي   ينكزيزتكيال ميشييرعلومي ييك ج آني؛«زتتوضحك

 گذر از موانع -11

يرضتًي-يني يرتوقّفي زيزاس نييكب ياييروزاع.ي نييعلو يروزاعيز ي ييزتكينالر يككاكرييرنا.يبتات ايي زي  سييكال يروزاع

ير اعينكزير يرق بليم يچونييكبگويهييكا  يوسكرأي زيزاسكك نييكب يايي-يبارامزاييعقبيبييهيبيشكك اييقهقازيبيي ينكزيز 
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يستيوجير اعيب ياروزجيالغي ز يهكي كي اميعلو ير اعيز ي كيبامينالبيز ي زير اعييكب ياي؛.ي ركيجلويشكوميالا يشسيآري،يهجومبي

ي1. اميتتشيهي   ييكب ياي؛.يمال ني   يشومالا يرفكيهي اميبز گي زير اعييكال .يا وم

 سرعت، همراه با دقت -12

ي   يي،شير از يمقكيب ي هقتيتاعك.يزتكيبيي شت بزمريزتك؛ي شت بزمريز ياالغيتكاعكي.ييال نير از يمقكيب ي زيتكاعكي

ي  بزمرشتي   ر ،ياوعيهيه كاالرمالتص يم ييالب شيروزظب.ي شت بزمريشومالريمقك،يبيهنيتكاعكِي.يزتككيي الصكحييهيرعقوم

ياخلگ ن،يز ي بعضي ر ري-يرختلفيرس لليبييرسئوالني امنِيش چيمتكيزهق  ي ر ر.يايننيير نش چيمتكيهييك الاينالش

ي قتهيزاس ن.يزايز م ريعقبي زيآاه ي-ييننيالريش چيمتكيي   يهكيتاي زيآممين،الراتلطيز ي بعضيهيرامميآح ميز ي بعضكي

يزاي ميتوزايالا يرمي زيآنيبيري،يزاي ميتوزاسكالري نالرعيراصككييم ي ييرميي   ير  ني ر ري حتّيشكي،ييش چيمتككيي ي

ي2.امالگالريزاي ميعيكض يب ير از يهيغلطيرمي   يزهق  ي لالخينييكزيبايعته .ي رتيالريرمياالتأخي عنكيبيري؛

 واگذاري مسئوليت به ديگران در زمان الزم -13

ي....يال نيهزرذز ي زيكالرسؤهليحت  ًيبشوم،ي ز يي   ر ي ييزتكينكزيروجبيش  يكالرسؤهلي يييك اميزحسك سييك ج يم يزرا

يي شيتپام يزهيبييك مزمتازي كيهيك رحي يي، مزمر ريرثتًيرميج نكزيم يح ال.يمز ميي مك ي لالخيزشتغ ال ي ييزتكيك آق 

يعكتايي،ك البي يي ننييهزرذز يگاكميافايهكيبيي زيشغلينكز.يزتكير اي يج آنيم يطو نالر يهياتيالا ي   ر يبيين،كز.يزتك

ي3.زتكي   يزهم،ييرسألي.يب شييزهمييرسألييشغلير ،ييبازي ييال شييطو نكزي عنك.يبيرييزاي مي زي   ينكز

ي

ي

ي  
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 وظايف اعضاي تشكيالت

 افزايش معرفت ديني

يرفكيب يسككيكرق يم ينماللالريينم،الرياگ  ي ييزراه يرنيزللتي.ييكاالبگييجيي زي رعارتي رل ايككتقو!يخوزرار يهيبازم ر 

ي رل اييبيتوجييياماي،الريصحلكيآريايالريمهتت نيهيشيالريلالتشييجلسييج ينالر يم ي رض نير  ي يينالشيت ميرشككي

يم ي ل ارينكزيقوّ ييمرني اش نيي،الينالريش  ر ي ييرمي زظه  زتيز ي بعض.يزتكيشي يتاكقويمزاشكيور يينالبيم ي رعارت

يز يعي،بيت ياايالبگييجيي زي رعارتي رل ايككتقويتشككيله ييري وعييح مينالعيم يينالليفه ي؛الريآممي زينكزيذرنه تككك؛

ييا ر ضي، رل اينكزيضعف.يزتكيال مي لالخي رعارتي رل ايككتقو.يمزاشيور ييري وعييي هيبشكومييزكتكا ييتشكيله ي

ي1. ميخوزرييتشيله ييري وعييهي شو ي مزاشيولييري وعييبيي بز ر

 نالي؛يت  ميقي  يخيز،يت  مياوزرالسيطلالعكيهيت  مير مزر ي ييشك  يزك  نيهيتقوزيهيع ليص ل ي زيبازييخومت نيحفظير ي

 جميييتللالغ ت ،يم يراليزنيرل    يهيتهزري ا  يكهيراه يبارزكي يم يزختال  يش  تك.يم يراليزنيت  اير ،يم يراليزنيتوطئي

رارنگ ،يم يراليزنيخلقال  يرامم،يم يراليزنيب  يكهيحا كياظ ر ي ييزللتييبسال  يرستلعييزتكيهيم يرايراليزنيمكگايزراي

تللالغ ت يهيب ير  نيت  هيباگياظ ر يهز ميشوم.ي ييزللتييزراه يمش نيمكگايييحيميهيقي  يهيتنوعيهيزبزز يمش نيب ير ي

آنيتك  هباگيرذشكتيي زيايز م؛يآني ه يبلوكيشكاقيب يآنيطوميهيعاضيهجوميمزشكككي ييمكگايزراه ياالسك؛يبييعته يييي

تكيم ي النيزتغالالاز يرازهزنيتكال تك يهيجغازرال ك يم يتكط يع لميبييهقوعيشالوتكتييزتكي يير ييبييتوميزتتميهيرسليييي

ي2ر بيجوش نيز يع طفييهيزك  ن،يرالچيغلط ياخوزرييتوزاسكيبيني.رق بليرلكيهير النيجوزا نيرورنيهيخ اوزم 

يهينالخوزايلرثيكالهضعييكال .يبوميبوم،يچييرايتپ  ييبياييب شي،يزعت  ميرو ميهيخوبيرار اي ،يمكالبگوي ييسكالايطو ينكز

ييامايالريرحوميآاه يبيي زيرنطقيي كيشهايآنيزرو يير ييبعييهيارتنيالرييشهاي كيزتت ني كي شو يبيي ييب شييت بقيحي م

يبيي زي اظ ريهزحيي كيروجيهك.يبوميطو ينالر يزالاي اظ ريزروزجيم يكالهضككع.يايزشككتنييراممييبيايي   يبييي   يگاكميه

يع ليچگوايي كيممز ي  الايك زر الچيچييروج،ينكزي يييايالپاتالا يهيايزشتنييزهي   يبييي   يگاكميهيسپامايالريافايهكيمتك

ي.خوزتتنيالريكالرسؤهليزهيز يهيبوميافايهكيب ي، اظ رييهزحير يروايينكزيشايهياالخ!يشومالرييكتغذيهيزمز  يچگوايي كيينيالر

ييبازياي،بييهكي كيزر يمز م،يك ب الي لالخييته الرسؤهليرار اي يچنييرا.يسكالايروايينكزيبحثيزصكتًيي، زتكترييز تنيم 

يبياييير يين،كبن باز.يتنيالرسككؤهلييمز زيمز اي،يمهشيباي زيكالرسككؤهلينالتككنگيب  ي ليم ي يي  سكك ايهياظ ميرسككؤهالن

ي3.ب شيي نكميرعاركييمز زي ستكب 

 پايبندي تمامي اعضا به اسالم و مكارم اخالقي

.يزتكيرطلبي هحين،كز.ييكاالبگيزله ميزهيمتتو ز يز يهييال نيتو ليخيزيبييي،الب شيخيزي مكيبييي،الاينيرازروشي زيخيزييكب يش  

ي  شي ييآاچي.يزتكينالر ييني،الرير ت  يگاكميي شو ر يم ي رامري لظ راالعليت التشييير ييز ي زيش  ي يييزالچيآن

يب ي زيخومت نيي؛الايريمتكيز يرارزي زيخيزي مكيجوزا ن،يش  يبخصوص.يخيزتكي مكينالر يات اي،الريك    زيز يحيينكزيبيي ز

.ييكزاشي يير مّي  ايرينكزي خ   يبييآلوم يش  .يزتكيرطهايهيش كيش  ،يي هحه يهيمله يي؛الجوزايش  .ييال نيرأاوسيخيز
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يحفظيمت نخوييبازيهييالبيزايقي ي زينكزيزتك؛يآر م ي زلهيزاوز يز يياالشاتورييبازيت ن،كمله يهي هحه ي يييالرستي  س ايش  

ي1.يال ن

يبومنيبخوي-يزتكيرع مي عنكي-يزايالريال يرثليآخاشييذ  يآنيت ي يييزقتص ميت التشييهكيرنته يي؛الخوبيشك  ر ي

يهي  حتالتيرع هاكيع ازن،يرع هاكي،ي ش ه  يرع هاكيع،كصن يرع هاكيراض ً.يب شييخوبيري وعيييكب يسك؛الاي   ريش  

يي،ج ليز ي-ي الماي خ   يبييك  عتن البيهييبلنياظايهيصككيزقكيهيتقوزيهيزر اكيز ير يي   شكك ن،ييزجززيآنييكب يرا يزمي،...

يم يهييزاالريضابييري وعييبييبشوم،ييزالشي زشي ليزشروشييرايزرا.يب شكييي  رلي-يزتككيي  شك نيالزختيم ي يي شولينالر 

ي2.امالگالا يقاز يرميرستضعف نيخيرك

 افزايش خلوص و تقوا

زكنيو يياالسككي ييشك  يبال كالييزرازميضعالفيزالك  ني زيز يمزكا يخ  جي نالي،يبييبه اييزكنييير يخوزرالميخ لخي نالم؛يايييي

مزكا يخلصالني زيتوتعييمراليي؛ي   يي ناليي ييزرازميخ لص ي ييرالتوزانييج رعييش  ي زيخ لخي نني،يتوزاالييشك  يراچيير ي

مه يهيبايخومت ن،يخ اوزم يخومت ن،يمهتت نيخومت ن،يتشيلييخومت نيشاهعي نالي،م ج رعييبالشتايشواي؛يزكنيخوبيزتك.يز ي

ر ييييافوذيتشككيليخوم،يكززسيك اليآه منيرالززنيخلوصتوزاالي،يم يحو  خومت ن،يبالاهنيز يتشككيليخومت ن.يراچيير 

ي3نيزكنيزتك.رامييهيج ع يتتشي نالي؛ي يياتاليييآنيخلوصي ه يزرزهنيج رعييش  يخوزرييشي.ي ز يخ لخي ام

.يبومنيخوميروزظبي عنكيتقوز،ي ييمكز ام يعاضيريا .ييالب شيمزشكتيييتقوزي عنكي؛«تتّقونيلعلّيم»يم؛الب شكييرازقبييكب ير 

ي ييرسكيهق  زي لالخ.ييالاينيخط يش يز يمتكي يييكاالبگياظاياك ي زيخومت نيب  يچشميب يهييالب شيخومت نيرازقبي عنكيتقوز

ي زيآني يي-يي امايك خط يشليي كيك خط ي، زشتل ريهكي ي يمالنالبليمالينالرياگ  يزتك،يب  يگازنكمييخط ر يبيير يچشكمي

يشخخ،يعنوزنيبيير .يزتكيبيينكزيزتك؛يبستييخومر نييخط ر يبيير نچشميزر ي-يمالبينيخط يبايح ليخومر نيذرنيم 

.يزتكيتخكينكزيزللتي.يمال نياگ  يخومر نييخط ر يهيزشي ال يبيي-ييز م يرايم ي-ياكرييعنوزنيبييرسكئوم،ييعنوزنيبي

ينكزيزر يسك؛الايرمي آت اي   يخوم،ي امنيرحيوميهيخومييخط ي امنييزالشيخوم،ييخط يبيي امنيقكتصييزاسك ن،يييباز

ير يز يهيراركيخوزريي زير ييقيكيمشوز ،يهيتخكيمزمر  يآنيم ي رك،القيرعاضيم يرتع مييخيز.يمالبينييكب ي زيتكخكيي   ِ

ي4.مال  االم ريجوزبيم يآاي يم،الايني زيرياشيح اليزرايهيينني؛الريتؤزم

يرازقبيج ع،يثالحيبييج ع.يب شككنييخومشكك نيرازقبيج عه ي ييزتكككينكزي ج عييتقوز.يمكمز يرمي ج عييتقوزيهك

ينآينالبيم ي ييرمي آمره لي حتّي ييشومالريروجبيخومشك ن،يييري وعييبيياسكلكييج عه ي  ازقلتالب.يب شكنيييخومشك ني

ير يم،ت ي تينكزيطوميم .يخوزرنيالا ي ييباهايي ج ليبييهيبغلتنييج عه يآنيع ورىِيحا كيب يمز اي،ييرامييتقوزيج عه 

ي.بوم ينالر يم،كزمزم ياش نيضعفي يي ج ر ليز ي يك.يمكزخو م يضابيييالا حينكزيز 

ي زيخومش نيزر ييزماي،الريرمي خوبييشع  ر يآاه .يچپي نكجايا ميبييمزشكيهجومي شو يم ي  اكجايهكيقلل،يير مرييم ي

ييتقوزينايزشتيزر يمزشتني،يرمييرامييتقوزي ييبومايي آمره لي اش نالريم .يايزماييخاجيبيي ج عييتقوزيهياياماييرازقلك

ييالتيياه آيبييتوزاسكيزاقتبيضييهيزر ميضييهيزتتميضييهينالحسيزر ميضييراِرتنيي يي ت ايي ج ليبيي زيآاه ي   ي، ج ع

ي ني؛ييالتييآاه يبييتوزاسكيزاقتبيضييهيزر ميضيييمرني يشع  يزر يبيرني،يزاقتبيضييهيزر ميضييشع  ي ريايالايآاه !ي ني

ي.زتكيال مي ج عييتقوزينكبن باز.ييايالغلتيآاه .يزتكي بز ريخطاي لالخينكز
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ي ج عييتقوزير  نين،كز.ييكبگذز ي خوماظ  تي، زتترييشكو زييريلسيمزخليم ي يي امميعاضيشك  ييبييش  تك مييرني

يني كا  ييآ زميب ي  س.يب شييچييب شي،يآ زمييكب يني كا  ي يي مايي ن  يروشيي حاره ليح ال.ييكبپ ي زيخوميري وعي،.يزتك

يبيا مي زي زتترييشو زيريلسيزتكير يني يارت  ييني كا  يهك.يزتكيرخ لفيني كا  يي يارت  يب يسك؛الايرخ لف

ي1. شو يم ي زت تيق اواىِياه مينكزيعظ ك،ينكزيبييريلسِيسك؟الايفالحي ني؛يرتهمي ني،

 ييركهيايتييمكگاييرمي ييال ميزتكككيتوجيي نالييزكنيزتكككي ييشكك  ر ي ييرامزانير نيزكني   يرسككتالييم يبخنيي

رختلف،يرميخومت نيهيرمي سك ا ي ييب يش  يرابوطيرستنيي زيتوجييبيرالييبييخومت  ي،يبلالنالييش  يزش   ي امكلييجه ميي

الميب يبكيم ها يهيشالط نيم ها يرل    ي نالميم ير ييزكنيز لايهيجه ميزصكغا،يجه ميز لايزكنيزتكي يكعن يزراير يتوزاستي

ر يشالاه يياخوزرالمي ام.يح الير ينيزتكيم ير يشالاه كم.يزرايآاي يشيسكيخو مكميهيرغلوبيشيكميم يزكنيراليزنراليزن

يب كييزييكهيهقكيزتككن نيشاليزي نييزر يمهلكيحقياخوزريشككي،يآاي ي زيب كسككت يعتجي ام.يم ها  ني زييزكنيراليزاه يجولي

ر ييرختلفيرستنيي ييتقوزي ز،يشارالز   يي زيهيش  يزرن ي زيم يم تككي نالم.يرازقبيب شنييجوزاه ك ي ييرتصيييبخني

 نني.يزكنيجالزر ييال ر يزتك.يزرايزكني زير يتوجييايامكميهي ع ككيايامكمي  الت  نيلنشيخوزرييم هنيخومش نيتقوككي

ي2ر ييزت ت يهيحس س.بوميم يبسال  ييز يج ر ييروا رونيبخصوصيم ي ا

 پرهيز از دنياطلبي

ي زيه العضبيزاي،الريحا يآنيبيي زجعيزاس نيهقكيرايرتأتّف اييهي-يينمالرييالتأ ينك هير يينكزيرني يي  طللالماييرسألي

ي كيقوز،تيزلّ يشن تيالا يرمييرا يچالري ييزتكيلغزشكگ  ييهكي  طللالما.يزتككيينالر يخ طابيي-يشكواييالريا  زحكيهيگزمالر

ي  اوااقالغيطاقيز يزتكير ينيرميآاه يت   .ي ننييكك ع ي زيك زر الچيب شنييا چ  ي  س اي ييرحيميهيقاصياظ   يهك

ياه آيچونيمزمم؛ي مالشيك مزاشيوييري وعييهكييبازين،كزيز يقلليت ميشنيشنج،يم يرن.يبيننييخت يي   ر يق چ ق،يه

ي ،الماينكاالشيهيچابييالب شيروزظبيرفتميآاه يبييرن.يشكياييالري مهلتيت التشكيييهز ميوزشكوزشكي ييبومايي  اكمزاشكيوي

يهكي ينك   زيام؛الريقاز ي لغزشككينالچنيرعاضيم يتوزايالريمزاشككيويجوزنيهكي عنك.ياينييرتوجّييخومشيبيي زيشكك  

ي كقض يمتتگ  يهيمك اميرطاحير ي ييب مآه م ييثاهته ييرسكألييينكز.يامالريقاز يلغزشيرعاضيم يتوزايالريرميرسكؤهمي

يهي ننييومغل  آلي زيرض ي امايي تعيي،الينالريرتحظيي يي رطلوع تينالر يبعييهي اميشاهعي   يزهّمِيم ياسكلت ًيي زي حا ت

ي3.زتكييالقضينالر يبييا ظايباتي،يك ج بيياگذز اي

 

 تضعيف نكردن مدير

يزشككتيمياكرييمهيت ،التشككييهكيم يمالخوزرالا ي يير .ي ننييمخ لكييكال يككاكريي   يم يرم،ي زتككترييزاي نه يزللتي،

يهين خكشككي-ينكالش يچييب ال،يچيي-ي  سككيم ي زي ختري، زتككترزاي نيزرايزللتي،.ي ننييفالتضككعي زياكريييكال !يمالب شكك

يال شييطو نكزي. ننيييزالشيياالم رييكال يزر .ي نييرنتقليشوم،يرنتقليآاي يبيييكب ي يييراز زيبيي زيزهياكرييمزم،يخالتشكخي

ياي؛!«يمالرخ لفير يآق ،:ي»يكبگوي زتتريزاي نيبگذز م،ي زي بخشيسال لي كي نييزاتخ بي زي رع هايخوزتكياكريينكزيت ي ي

ياالتأثييكب يزرازميذرنيي ه.يشومي زتتري   ييكب ي   .يشومي زتتريطالرحييكب يطالرح.ييكشكوييهز مي   ينكزيم ييكال يشك  ي

ي4.مرييزاي ميهي نييزمز  ي زي   ييكب يزه.يزتكياكرييب يت ،التشييكالرسؤهليزرّ .يشوميرذزشتي
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ي  



 نمونه هاي موفق
 تشكل هاي انقالبي درون دستگاه نظام

 جهاد سازندگي

جه ميتك  اير يتشكيالتت يزتككي ييزاقتبيآني زيبايزت سيزك  ن،يزعتق م،يعشقيزاقتب يهيزحس سيرسئولالكيبييهجوميييي

روجومي اي يهيرتحاكيبييت  ميرعن يب تييهيزاص ر ًير ييمكن يهيزاقتب ي زيباآنيح  مي اميت يبييصكو  يكهييآه ميهيرعال  

رميزاقتبيم يزكي ميزكنيتشيالت يهيبي  يزايزختنيزكنيروجومي اي يرورقيبومي كازيجه ميت  اير يبيهني  تتنيز يتتشي

خوميبازييزاي ميهضك كفيتكنگالن ي ييبايعهي يمزشكك،يبييقي يكهيتشيالت يرخصوصيجنشياالزيز ي  رنير نيزتتميييي

ي1 ي ام.ششتالل ا

يغاسيبز روز ،يزر ميبا كيب يمتكيبيي ييزتكييزليالطيشيا يقت ًالحق.ير تكيبز روز يزر ميز  اي ي مر  كي، تك  ايرييجه م

يهيرامميرطاحيجنشيرسأليي يآنيز يقلل.يا وماييرنيبها يرختلفيرازحليم ي زيرلكيهي شو يهيمزميو الريهي امي شييهيشي

يهي مزريهيزاقتبي ييي شو .يشييرطاحي شو ي ت  ايريرسألييشوم،ييزنالريهز ميرسلّح اييرعا ييهكيم ي زتكترييازنكز

يظوزرايهياه ثيهي آب مزا.يبوميرعن يت  ميبييازايكهيهكيبوماي،يرارتييلكتحوييشهلوير تييهيهزبستييمك ايمتكيز يرلك،ينكز

.ياميالرييزالشيز تل طيمك ايآني زصليعن صكاييرن رعيبيي يييحيّيت يرميآنيبوم؛يبز گييشكهار ييبييرابوطي هغنه يهي اشيه

يمچ  يشككهار يبخو ؛يم ميبيييىِالتولي   يبيهنيهيزري ا  يبيهنيباق،يبيهنيآب،يبيهني ز ،يهيج م يبيهنيخازب،ي هتككت ر 

ي!ا بس ر ني تًي شو ،يزهض عيهيزشي ال يزقس ميهيزاوزع

يبييشُاشو ،يهيرؤرنيجوزا نيمالعظيلالخيهي اميزعتميهيآه ميهجوميبيي زي تك  ايرييجه ميبز روز ،يزر مي طكشكازيينالچنيم ي

يهياكن شذالگخستي   يزتك؛يزبتي  يهي   يزتكك،ييال ميآاچييت ،التشكييينكزيم ي ييبوميرعلوم.يوتكتنييالشي زاقتبيحا كِينكز

ييريايهيزتتعيزميص حل نيچييهيي الاو زايهيز الش  ييزاس اه يچيي، ب ز  شييجوزاه يچي.ي شو ياي  ييبازيياوآه يهيزبتي  

يم يرام،ييج ر يم يمه متك،يي هتت ر يهيشهار يم يمه ،يي زره يم يهيم آرياييخيرتگزز زنيتلهيم يري وعي،ينكزيم 

ي. اماييكالرعّ ليي مك يرشيت يب يا رن تب،ي ستك يطكشازيهيتامييج ر 

ييزنالريم ي ت  ايريجه م.يزتككييرهمّي لالخينكز.يمزمييالشكهيي تك  ايرييجه مي ييبومياشكي ييشكاهعيي لالتح يجنشيرنو ي

يآر  ،يهيليام التحصيجوزنينكزي يييايكيالر.ي نيييزالشيقالتوريزاقتبي ييبومايينكزيمش نِي  س ايچونيمزم؛ييالشهي ت  اير

ينكزيز ييتعيزميلذزييني؛الريرستحيمي زياظ مينكزيير يكش يخوم،ي   يهي ت  ايريب ي ح تين،يهيخيهميهير رايزاس نينكزي ك

يز يز يخوميج ني، زتترييج هو يرقيّسياظ ميب يرخ لفيهيرن رقيعن صايليالهتيبيي، لالتح يجنشيشاهعيز يقلليززن،كعز

يبِلقينكز.يبوميرقيّميخطوطيم ي ت  ايريجه ميب  يهيشييشاهعي لالتح يجنشيرميبعي.ييايال تيشه م يبييهيمزماييمتككي

ير لهيجيششكيم يرقيّم،يخطوطيم يجنش،يمه زنيطوميم .يزتكي رع ايز ي لالخيمرني اش ني،«سنگاالبيتنگات  ِ»يشازرتخ  ِ

يهياهر الاي روزصتتيج م .ييالت ختيشك  يي زيتكنگاي.يبوميرشكخّخيي تك  ايرييجه ميحضكو ييج ير يير ،جلهييزهزتكطييم يه

يخطو ي  سككيذرنيبيي يي زييزبتي  يهيبز گيي   ر .ييكمزميزاي ميشكك  ي زياز التع .ييالتكك ختيشكك  ي زيره ّ  ييزال  ر 

ي.زتكيطو نالر يزالاي ت  ايريمه  يم .ييكبوميرلتيايهيشاهالشيش  يمرني،يزاي ميبتوزانيي  س اي يييامالا 
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يجه مي عنكي-يبز گيتكك  ر نينكزيهيمالعظيري وعيينكزيزتككك،يرذشككتييزاقتبيز ي يي تكك ليسكككالبينكزيم يبح يزللَّيي

ي زي   ر ينكزييكب .يزتكيرغتنميهي كالقكذيش  يهجوميبح يزللَّييرميزراه .يزتكيمزم ي زيزرتح اه ينكبهتايز ي يكي-ي ت  اير

ي1.يالمريزمزري

 هاي سياسيتشكل

 حزب جمهوري اسالمي

يحزبيهيزّبتحيبيير ياگ  ي يييكآالرينالشيتؤزمينكز.ييزانيالريهتطيزحززبيشي ،يزاقتبييالينالريرتحظيي يي  شو ر ليم 

يبي.يينمالريحلكصيلالتفصيبييب   ينكزيم ي هقتيهكيش ءزهللزنيم؛كبگويتًالتفصيتوزامالا يرنيهيزتكي ميهقكيزالن.يسكالچ

.يسكالايطو نكزياي،يم،الرخ لفيتحزّبيهيحزبيب ير ي ننيي مالخي يينكز.يمالستالايرخ لفيرطلق ًيتحزّبيب ير يمكبگويزج  ميطو 

يم،كممزيلالتشيي زيحزبينكزيرميزاقتبيزهميم؛الختك ير يخومي زيرع ميهيبز گيحزبيهكيير يكش يزاقتب،يياه الشيز يقلل

يي مزشير يبييهقكير  ن.يشكيييلالتعطي جه تيبييبعييزللتييم؛كبوميرشكغومييككجييب يرميتك مييچنيي اماي،ييكالتأيرميزر م

يم  الشيرميبعيي يي امم،ي رفصلي تكخنازاييهكيهقكيآنيرن.يزتككييرخ لفيج رعيي ع وريهحي يب يتحزّبي يييامايالر

يهحي يح مينالعيم يام،البگيزاي ميج رعييم يتوزايالريتحزّب.ي«تحزّبيهيهحي »يعنوزنيتحكيشي؛يشخنيهيشييچ پيهيشي

ي يي تتالتشييهكيز يزتكيعل   ير تكك،يياظايرو مي يي حزبيآنيرنته .يايز مي رن ر تيرميب ينه كزيني؛الالييزصكيريييرم

ي.ينيالريف ءكزي آ ر اه ليهكيت كيبيي زيرامميآح ميككريزيهي  زرن  لياقن

ي،  تالتييرعن يبيييريايچييح الي؛يرياييته كريزييبازي  ش  ا ميز يزتككييعل   يحزبيهك:يمكمز يحزبيمهجو ير ي

ي ييسكالاينكزيز يعل   يقصكيي.يزتككييخوبيبينني،ي زي   ينكزي  سك اييچن اچييزرا.ي يتالعقيهي نكمييرعن يبيييريايچي

ي تيالعقيهي  تالتي مزا ليز ي تكطحييهكيبييرعارك،يز ي تكطحييهكيبيي زيج رعييخوزرنيالريااي؛البگيمتككييم ي زيقي  

يم يقي  ،ي بق  رسيم ي عالطليطو يبييب شني،يمزشتييي التوزا لينالچنيهكي يي  س ايزللتي.يزتككيي خوبيزالچينكزيباتك اني؛ي

يبحزيجو يهكينكز.يسكالايريرش نينكزيينالليشي؛يخوزرنييبااي يآاه يشي،يخوزرنييي أيصك حبييآاه يرميقي  يزاتخ ب  

ي.بينييبيني،يخوزريالري سيرايزتك؛يب  ييزنالر.يزتكييكالتأيرو مينكزيزتك؛

يي رعنيبيي غابي  نوايزحززبي-يايز ميي   ي زيرذشككتييرنيح الي-يزتكككي غابي  نوايزحززبيز ييالتقليحزب،يجو يهكي

يواي،شالرير از يرميب ي راهريهك.يقي  ي سبييبازييزري وعيي عنكيحزبيزصتًيزتك؛يقي  ي سبييبازي ر لب شگ  

يينني،الري  تالتيير بنيهبسكي كيينني،الري سبيگازنكميز ي كيشواي،الريرنيبها يخومش نير لىِيزري ا  يهيشوميهييكتار يز 

ينال لشيقي  يز ي زيآاه يت ييريالريزاي مي زينه كزيرش بييي   ر ينه تك؛كزيبال قيرميراه يهك.يباتنييقي  يبيينييكزييباز

يقاز ي   ي أسيم ياوبكيبييي كآرايم ي يي حزبيمهينكز.يزاينگوايكزيغ لل ًي المايم يزحززبيزالن.ينكگزكج يبشوميخومشيبيشي،

ي شو يزخلميم ي  س ايزرا.يايز مي هجهيچالرياي،ينكز.يقي تنيي سبيير ب شكگ  ييهزقعيم ينه كزيلني؛القلينالر يز يااي،الگالر

يرارتيي زيزحززبيلالتشيييجلوياظ مي يي نييزمع ي  سيزرا.يمكاالگالا ي زيش نكجلوير ياهاي،الريتحزّبيمال ميو الشينكزيب ير 

ينيو كزي،يت  حزبينيو كز.يينمالا ييكالتأي زي حزبينيو كزيرنيزر يسكك؛يالاييزالچينالچنيرفتي؛ي هزضكحييم هغيهكيزتكك،ي

ي ش   ا ميهكي عنكيزهم،ييرعن يبييحزبيزر .يايز مي هجهيچالرينكزيقي  ؛ي ش ينيز يزتكيعل   ينكرعن ييب  حزب

ي-يا رونرويي  م ر يكالتابيهي  تالتيريايچيي، زتتريهي يتالعقيريايچيي-يم تكيريايرستاشييبازيج رعي،يم هنيم 

ي2.سكالاي ا رطلوبيزالچينكزيزتك؛يخوبي  البس
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يمريبعي.يبومميتحزّبينالر يمال مييرت  مييت له يزاقتب،يياه الشيز يقلليخومميرنييالبيزايزهّالً.يتحزّبيخومِيبيي زجعيزر 

يحزبيلالتشييهقكيآنيزللتي.يمك امييزك يكش ي زيحزبيهكيهيمالاشستير ي ييبومير اي يزاقتبيياه الشيبييتك مييتكيييمه،

يي يبومي   ر.يمزشكككيخطايهزقع ًيرمي رخفي   يهيلومالري رخفييكب ييزماي؛الا يزج   ي يير يبييچونيبوم؛يخطاا كي لالخ

يهكي كيب شني،يايام يرمي   يچالريرنو يراچنييباهم؛يهلويشواييج عيرميمه ييافايسكالبي،يافايم يرثتًييري وعييهك

ير ينييشياك يآاه يز ي بعضيهيشواييرحيومي ايزنييرت  مييت له يبيي يزميراي ييب شني،ي ام يت م ي لالخي  تالتي   

يم تكييّلتشينكزييبازي حزبييزتك تن ريييمكال البي ييماليزاسكتيالا يرصكلحكييهقكيآنير ي ييبوميطو نكزيلذز.يراماييتلف

يبومم،يي شييالتلعيازاشكهايكزيبييشكنييهيشني  يتك مييم يرني ييرميآنيز يبعيي حتّيبوم؛يز تل ط  يبوم،يتشكيّلييزللتي.يمال ن

.يمكاميالرياظايتل مميرميب يهيآريايالريج آنيبييتهازنيز يب رنايراحوميزهق  ي ر ريرثتًي عنكيبوم؛يباقاز ير ي حزبيز تل ط

.ي  غذيي هياييزر يي؛ال ني با تيش  ي زيروضوع  ينكزي ييگفتنيالريرثتًيهيشيالريرطاحيك بحثه يروزقعي بعضي ر نيآنيم 

.يمالزايزختي ز ي زيحزبيهيمك امينكتيهي زيزت تن رييآنيهيمالاشكستييزهّمي ه يچنيير  نير يهيشكيييزاقتبيياه الشي ينكزيت 

يت التشككيينكزي-يگذ مالرير ييج رعييم يزراه ي يييزالچيآنيينالليرعتقيم؛يحنالصككحييرعن يبييحزبيبييرنين،كبن باز

يبيي   ينكزييكالبگويش  ي ييايز مي تأتّفيهيحسا يچالرينكزيهيزتك؛ي حزبيغلطيشيلي-ييكآالريهجوميبييزالني ييي الحزب

ي.ايز مي لطفيزصتًي،يب  حزبيرواينكزيهيتحزّبيطو نكز!يااتييزتك؛يي الااتيك ج 

ي

ييالبينيقلومي زينكزي يييكآ زميرميش  يزتك؛يرنيزعتق مينكزي-يينمالريمالتقسياوعيمهيبيي زيحزبي،يبنيمالتقسكييهكيم يرن

يهكي-يزتكينكزيخومميزعتق مييناللي نني؛يقلوميحت  ًيراممي ييمز ميزصكاز ييرنياييهيزتككييق اونياييچونيي؛الاينيقلومي ك

ي نالريهييننيالريم تكي تشيّليهيننيالنشالري   اكزي كيهييزعتق مي كي  تالتيريايص حل نيز ييزري وعيي ييزتكينكزيحزب

يي اواه  .يبات انييآاه يبيي زيخوميريايت يينني،الرير از يخومش نيب ي زي رامريهييننيالري  ش  ا ميرامميآح ميهيخومش ن

يهيننيالنشالري زراينكزيم ينه كزيهيشومالريلالتشيي حزبييتلّوله يشوم،الريلالتشيي حزبيير رستييشوم،الريلالتشكييي حزب

ي، نكميارييچيي،  تالاتالغيريايچيي،  تالتيريايچيي-يزايسكت م يكزيآنييش يهيمز اييزعتق ميآنيبييخومشك نيي يي زييزري  

يب يينني،الريقلومي زينه كزي يي رامريآنيهياتككيالريزرازميتيتهيبييزري  ينكزيهيزايكاالري  ا له ينكزيم ي-ي نكامالغيريايچي

يلالشيتيزت سينكزيباي« زتترييج هو يحزب.ي»زتككيي رنطقيتحزّب،يتكلهيينكزيرن،ياظايبي.ييننيالرييزالشيوايالشينه كز

ي.بوميطو نالر يهيبوميشي 

ي

ييياتاخوشفيهيتا بي يهيرياتايب ييآمره يتوزاسككييخومشيرا زيم ي  ،الخصكوصكييينكزيب ي حزبيزراي عالطليطو يبييزللتي

يز يت يآري،ينالشي زاتخ ب تي هقتي ييشييخوزريينكزيييالات.ي نيير فيايخومشيب ي زييشكتايالبيتعيزميتوزايالريب شكي،ييمزشكتيي

يبيهني حتّي كيينني؛الريع ليآنيطلقيبايخومشكك نيزعتق ميي هيز يرامميآنيشككي،يرفتيييزالچيحزبينكزيككرا زيطا 

يهيزتكيتحزّبيم تكِيشيلينكز.ير فيااييگاكييكيب يزتكك،يي يكيشك نيك  ر الرعيچونيي،كبگوييزالچيككرا زيآني ينكز

يبعييزر يشوم؛ييزالشي ن  يهيروشييم يا واييمهي، يكيا قصني لالخيشيليبيييكش .يسكالاير ي شو يم يزالنييزالچينالچنيزللتي

ي.ايز ميتازغيرنيشيلينكزيبيي زييزالچينالچنيگاكمي-يمك اميلنالتعطير ي يي-ي« زتترييج هو يحزب»يز 

ي

يحزبيمرياز ،يحزبيخوز ،كج هو يحزبيرثليي تك؛كزرايهيز هش يزراه يجك زييحزبه ير  ني ييرسكيرميحزبييطو ك

يز ييزعيري و.يسكككالايم،الرفتير ي يييزيكش ينكزيبايشكك نكرلن يزحززبينكز.يسالزاگلي   رح رظييحزبيس،الزاگلي   را



يستني؛الايرمييار فيگاكييكيب يرس لليز ي لالخيم يهلوي-ييننيالريفكتعايخومش نينالبي يي رشتا يرنفعكيهكيب يخوزص،

ي...آه اي ريهجوميبييحزبيهكيهيگذز ايالريقاز مزميگاكر ييب يننيالنشالري-!يرخ لفنييرميب يرمي لالخي ر ر

يرنش نذيشكتايالبيينني،الريتتشي شكو ييم يتحزّبييبازيزالنينماللالريرني يي  اكآق ينكز.يرعن تككيينكزيبييج آنيم يحزب

ي.ايز ميقلومي زيحزبيروايينكزيرنيزتك؛ي حزبيطو نكزيمال م

يقي  يسب يزراچي.يال شيياظايرو ميقي  ي سبي ستكب يتحزّبيم ي ييرفتمي زيايتيينكزي رن تكلتييبييرنينالشييچني

يريز زنطايهييكمز ي حزبي ييش  يآري،ي نالريبييزاتخ ب  ييش ي يي هقتي عنكي-يزتكييقهايزرايهكيرورّقيحزبِيهكييباز

يآني كيشومي ج هويسال ليرامينكزيرثتًي يييالب شكييتف ه البييالتوزاالا ي عالطليطو بيير فيااي،يشك  ييب يرامميهيمز ميي مك 

يخوزرنيي مك يزهيبييمرنير نيي أيهيگذز مالريزثايش  ييي العقينكزي عالطليطو بي.ييكمز يي العقي يكيبييالبييگا؛كميشخخ

ي شيبي م تتيريايآنيت كيبييراممييريايككريزي ستكب يري .يب شييقي  يآه منيمتكبيييكال يحزبيري يزر ي-يشي

ي1!يكالافار ي كييكالبفار يقلومييكآ زميرميش  .يزتكيتحزّبييم ب   يرنييي العقينكز.ييكمز يزعتق ميآنيبييش  يخومي ي

 تشكل هاي مردمي

 بسيج مستضعفان

ييري وعيي زيبوميعل   يجالبسيآايييز يبعييجالبسيا ميبيي ت  ر ا.يبوميبز روز يزر مييه كاوآه يز ي يكيج،البسي تك  ر ايري

يزر مير اير  يزبتي  ز يجزهينكزيم آه من،يتكك  ر نيهكيق لبيم ي زيآنيتعهي،يهيكالرسككئوليزحسكك سيهيرقيسيير ز الزاگ

ي  البسي  ِ ينكزي يي اماييزظه  يصازحكيب ييالقضينكزيبيياسلكي زتتريي شو ر يتكازنييز ي باخيمكيكمير .يبوميبز روز 

ي2.مزماييزاي ميزر مي ييبومي بز ري   يرميقت ًالحق.يزتكي بز ر

يم يرم،ي تترزيزاقتبيتيال  .يبوميجالبسيرا اييقكالحقيم يي،الجوشيزاقتبيز ي ييزاقتبياظ رىِيرسلّ ِيت التشكييينالزهّل

يز يي مرت ييت له يطوميم ي يي با  تير يينكزيب ي، زتتريزاقتبيش تيز زنيتپ  يخومِ.يآرييجوميبيياهر الايجِالبسيز يهزقع

ي3.زتكي رامريياهر الايجالبسيير راآه م يز ييزراآه م يهزقعيم يشي،يي كميآن

يشو  ييج ر ييم يجالبس.يامالقاز ريگازنكميبايرقيّميعلم،ييزنالريم يهيب شييرحو يرمي تك  ايريييزنالريم يتوزايالريجالبسكي

ي مي هتت ر ،يم يون،ال هح اي نالريم ي، عل ييمتتگ ره يم ين،الرتخصّصينالبيم يحو  ،يم يمزاشگ  ،يم يجالبس.يمز ميحضكو ي

يشومبييكش .يزتكيازنكزيرلكي  رليا واييقكالحقيم ي ييزتكمزم ياش نيهيمز ميا وميهيحضو يرختلفيطلق  يم يهيشهار 

يمز م،يرستاشيشتاالبير ييز ي ييي مر  كير ،يزلقي يمالعظيهيزكعزيزر ميز ي  اي الب قيز  شك نيِييي مر  ر كي نالريم ي ييرفك

ي يريم يمز م؛يحضو يج ر ييم ي ييزتكي رامريجالبسينالر يبز روز ،يآني مر  كينكر اير  تايهينك تاالعظ.يزتككييجالبسكي

يشينيت  ميز يعيبيخوزتتنيالريه اللالخ.يب شييطو نالر يرمييكب .يمريياش ني زي يالبسييال هحيهيب شييشاهالشيتوزايالريته الرعّ ل

ياالتأثالبيآنيم يرميمش نييمتته ييكش ي ييبوم،ي ط االشينالتلقيهكين،كز.يشكيييت  ميجالبسكيي يي ننييهزا ومينالچنيجنش،

ي يالبسييال هح.يشومييقويهي نيييزالشيتوتعيي ه ي ه بيييكب يجالبس.يسكالاي شيايت  ميجالبسي ييينمالريعاضيرنيزرّ .يالوم

يهي زلهيككريزيب  ير  ني يي-يمز ميبامهشي يي زي نالتنگيب  يبتوزايي شكو يينكزيت يشكوم،يياالرازرييكب ي يالبسكييرعاركيه

ي4.سكالاي شيايت  ميج،البسيلذز،.يبات اييرنزميتايبيي-يزاس اه تكيتع م 
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ي، زختقيزلززر  :يمز ميهجومي زلززر تيبام؛يب الييكب ي زيجالبسييري وعييير ك توزا ي ييزتكينكزيينمالرييالتوصيبني يآاچي

ي؛مالبيريشاه شي زي زتككتريييوالاي  الزختقيخومر نيم هنيم ير ي عنكي، زختقيزلززر  .ي ع ليزلززر  ي،ي رت  يزلززر  

يكالظاريهيحلمي  الزختقينكزييج لييز يزتككك،يرذشكككي  الزختقينكزييج لييز يزتككك،يصككلاي  الزختقينكزييج لييز 

.يمال نيككتقويخومر نيم هنيم ي زي  الخصوصينكزيزتك؛يتوزضعي  الزختقينكزييج لييز يزتكك،ييمزشكتنييجنلييهيمزشكتني

يه زاس ايهيج رعييب يتع رليم يط،الرحيب يع ليم يرامم،يب يع ليم ي زييوالاي  الخلقينالر ي ييزتكينكزيرميي رت  يزلززر  

يش  يس يراي ييراممينالبيم ييال نيع لييجو :يفارومالريزصح بنيبي(يزلسّتميهيزلصّتةييالعل)يص مقيزر م.يمكبلاي   يبي

يهكي كي رت  .ييكبشوير ييبازينالتحسيييكر يص مق،يزر ميبايخيزي ح ك(ي13)يصك مقني،ييزر مي  زنكينه كزييكبگويني،اللالري ز

ي يي-يرامميآح ميب يشك  ييهكي كي رت  ي هشكن،ييهيز الش  ييمله يشكك  يش ك،يعن صكاييشك  ييجوزاه ،يشك  يي، يالبسكييززنكعز

ي رتگ نكه ششاينه كزينيكبگوي ييب شيييجو ييكب ي-يزاي يالبسكيي ل يي هزقعييرعن يبييرفتمي ييطو ر  نيشك نيكر  لالخ

يزلززر  ينكز.ي زتككترييج هو ييبازيهي زتككترياظ مييبازيزحتازميجلبيييكر يرحلّك،يجلبيييكر يزاي؛ زتككترياظ م

يوم،خيم يهالايخصكك ميككتقوي عنكيام؛البگيزاي مي سككتكب ي ييزتكككيك    ر ي، زجت  عيزلززر  ي،يجه ميزلززر  ي، ع ل

ييجلهييم يرميعلم،ييجلهييم يرمي-ير جلهييير ييم ييجيّيع ليط،الرحيب يزالبازاگينالتحسيهيخيهميهيرهاب نيباخو م

يحضككو ي ييج يرايم ي-ييالتولييجلهييم يرمي تككك،التككييجلهييم يرمي   ،ييجلهييم يرمي، رامريخير  يهيته الرعّ ل

ي1.مال ني   ي؛ تنلليز يزالشاريب يهي خستگيزحس سيبيهنيهييجيّي   يي،كمز 

 هاي ادبيتشكل

 انجمن قلم

يهكي ييآاچييراي-ييكمز ي زيبخصوصيشيلِينكزيهيزتكيقلميزاي نيش  يزتميچوني ينكزيايي-ي نميعاضيشك  ييبييرن

ينكتابز ريز ي يكيي،كا  يريت عي زينه كزي التسلياخيرثليبتوزاييهي نييج عيرميمه ي زيرنايهيشكييكزاييصك حبييرتعهّيِيج ع

يطو بييرميرنيهيزتكككيآشككي  يشكك  يباي ييمز مي لكمالينكزيهييكز ام ي زي   ينكزيشكك  .يزتكككي زلهيياع ته يهي ح ته 

ي. اميخوزرميزش   يرختصا

يي

ينكزيير يكش يهيخشته يشينيلقير اعِي عنكيي؛كمز اگييرحيمي زيزاي نينكزيزهّمي ييزتككيينكزييالبينييكب يشك  يي ييي   

يهز مييكجيينخويهيافَسيراتّبي ينكزيبيييكمز ي جالزحتيبتشهيآنياگهيزشتنِييبازي ييزتكينكزيمهمي   .ييكشويت التشي

ييخوزري هنييهيراتككوم ي عالطليطو بيي ريّتيز يبعييآ زم،ييروزيهيخونيتليّميبيهنيهيبسككتييري وعييهكيچونيي؛ال نيآن

.ييالمري شيي زيه البعضيش  ي ينكزيبييزتكي جالزحتي-يزتككييش كيهييكجييخوني امنيهز مي يي-يمهمي   ينكزييباز..ي.شكيي

يهي الصحي امنيننكرزيت بن ك،يهيخوبييزتتعيزمر ي امنيجسكتيوييز يزتككييعل   ي يييكآالريهجومبيي تكوريي   يشس

ي ميمتكي زينكزيهيزتككييرل  كي لالخي   ينكز..ي.يالاينيييكتاميچالرينكزيم .يآاه ي امنيري وعييهز ميهيآه منيع مالاي،

(«.ي1)ضّ هزلفيزلذّربي  ع منيرع منيزلنّ س:ي»يالينالرييزالشي زيطتيهيزل  سييرعياه يآنيش  ي يينه تكالر ينالبيم .ييكاالاگ

ييمز زي زييري وعييالتوزاالريزللتي.ييكالا  يري وعييهز مييزشي يحس بيشيلبييهييال نيننكرزيهيك شكن ت يي زيآاه يهييكباه

يي آشككي  اينيالقااطيهكيز ي عنكيي؛ال نيهز مييغيغيالبيهي زحكي زينه كزيت ييال نيروا رونييه التالريهيرامهاه يهيزر المرل

ي2.يالبينييكب ي   ر ينكزيز .ييال نيري وعييزصليهز ميبعييهييالبگذ زا

 هاي دانشجوييتشكل
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 بسيج دانشجويي

يرسكي  ر شيخوميم ي ييك ه النالب هشنيهياي  يآنيب يم،ك اميعاضي ييك ر يالتوصينكزيب يك مزاشيويجالبسيرنياظايبي

يرن.يومبيخوزرييشتاالبيرميرذشتييز يبا  تني شو ،ييني كآييبازيش ءزللَّيزني-ييمالشنيش  يز يزراه ي زيزشا واييرني يي-

يخوزرييمتكي رازهزايهيشتاالبيبا   يبييب  يني كآيم ي،ك مزاشيويجالبسيبخصوصيهيجالبسيشك ءزللَّييزني ييينمالريزحسك سي

ي1. ركك

يهيي نيروشيباييالتييب يجنش،يييزاه الريم يحضكو يير انييزالاي زي عقتايهييريايهي رارنگيي  الشي، يالبسكيييمزاشكيوي

يجالبسكك.يشكك ام رياال لي نالخ يرا اييهيزاقتبيهيزتككتميتككاب  يح م،ير ييم ي زيخوميهيبام رينالشيبييتو ليهيتتش

يلحيهيرضمي،  تالتييجن حه يم ياييزتك،ي تك  ر ايرييز يباخو مز يهي رتيكاظميتشكيلييهكي يآنينالعيم يك مزاشكيوي

يبييلنيكش يزراي،  تالتييقيالتليرايب يك مزاشيويرا.يش ام ريرتع   يك مزاشيوييت  ر اه يبال قي زيخومياييهيشكومي ر

يتك،زيآنياق بيز يهيآشي  يي مكزيهيزتتيل  يب ي  تالتيهي رارنگييرل    ييعاصييم يحضو ييآر م يهيزاقتبييز  شه 

ي.ب شييك مزاشيويجالبسيز ييعضويهيمزاشگ  ي ناليالبسيلالخيم يتوزاي ر

يم ي حتي كمزاشيويجالبسي يي اميتصو ييكال .يزتكينكشوالميعزميهيرستحيميرنطقيهيص مق ايي  نكزيش  يتتحيززن،كعز

ي اون ييكب يح ضايمه زنيم يجالبسيت  ر ن.يزتكي اظ رييري وعييهكيسك،الايرسلح اييجنشيح ميم ي شو ي يي مه زا

يشن خكيم يي  الرشيرخلص اي،يتتشيق،الع ي  نكزيز يزتكي لالتا ي يالبسيتفيايه.يب شيي يالبسيتفياييزش عييهي شكيي

يك هزاليقكالحقيآنيزتكينكزيه...يياكا شذ خستگيهيشي ع اييرق هركيهي ست مركزيهيمهتك،يبازبايم يث  كزيهيرذشكيمش ن،

ي.مزاسك ريخوميزرتخ  ي زيبومني يالبسيآن،يخ طايبيير يبز روز يزر مي ي

يتشيليهيتك،زي  رنيالايزاقتبيمِالرستقيصازطيم ي نكمزاشيويجالبسيهيك مزاشيويجالبسيبييشيالر يز ينالبيمزاشگ  ،يزراه 

ي2.ييز كش يهييروش نييهييخومت  يبييشيالر يز ينالبي،ك مزاشيويجالبس

يز يش  يسش..ي.مز ميتپ  يبييزتص ميهكيهيمزاشگ  يهيك مزاشيويطالرحيبييزتص ميهك:يزتكييبعييمهيتشكيلييهكيجالبسكي

يي؛الستريهصليتپ  ييري وعييبييبُعييهكيز يهيق،التحقيهيبحثيهيعلميهيم سيهي مزاشيوليطالرحيهيمزاشگ  يبييبُعييهك

ي ره يتؤزمينكزي؟!ك مزاشيويتشيليهيمزاشيوي كييالرستي تپ ريش  يبُعي،يمهينكزيب يح ال.يزتكيژ كهيكالخصوصيهكينكز

يتشيليهكيرنته يي؛الرستيك مزاشيويتشيليهكيهيمزاشيويشك  ييي؛السكتيالاي اظ ريشك  يياي،ي ييزتككيينكزيش تكخي.يزتككي

ي زيزهيحاكتير  ،يالتيينكزيزللتييمز م؛ييالتيي-يرق هركيا  مير  نيز يزتكيعل   ي يي-ي رط ئنيياقطييبيي ييك مزاشيو

ييزا الذخيزهيبييزر ييني،الا ي اظ ري زيزهيككروييني،الا يرحيهمي زيزهي عل ي   يلنيم،الا ي زيزهييش يهيمتكييني،الا يرحيهم

يزتتف م ياشالخيز :يزتكيك مزاشيويتشيليافعيبيينكزيلخشي؛الريتيابيينكزيز ي ا شيزاضل طيهييجه مييتيابييمتت ه ميز 

ي.يكشوالا يرمي اظ ريزر يي،الينالر

يم ي  شيرنته يزتكك؛ييزرتخ  يبومني اظ ريسكك؛يالايضكعفييياقطييهجييچالريبييشكينيي اظ ر:يمكبگويبتر صكليييرنيزللتي

يتكككزير ينيبلي.يزتكككي اظ ريطالرحير ميزرتخ  ينكز.ييكمز ييگاكميزرتخ  ز يي؛كايز ي زيزرتخ  ينكزي،ك مزاشككيويطالرح

يبيرييزاي ميرمييگاكميي   ر ي كي نييشا كيرميشه ك  ر يم يژ كهيجالبسي كيرع ميجالبسيبعنوزني، يالبسييمزاشيويهك

ير  نيب يك مزاشيويتشيليهكيسك؛الاي اظ ري، مزاشيوليجالبسييبياييزر يايز م؛ي ر اعيام؛البگيرمي اظ ريزرتخ  يهكيه

.ييال نيزرتخ  يپ  تيب يز تل طيبييهييالب  ايمزاشيو:يزتكنكزيرنيييالتوصينكبن باز.يزتكيك مزاشيويتشيليهكي  الخصوص
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ي اظ ري س يزرايزر ي-يب شييتپ  ي اظ ريت  ر نيعضوي ييي الاظ ريآاهميزتك؛يزرتخ  يهكيبومني اظ ري-ييالستالاي اظ ر

ي.ايز مييزجل  ياخوزتك،يرمي  سيزتك؛يزرتخ  يهكيزهييبازينكزيشي،

يرنيتقيعيهي زاقتبيرؤرن،ييتشككيله يرميگاكمييتشككيله ينالبيم يچونيسككك؟الچيگاكمييتشككيله يب يتشككيلينكزيراق

يزاقتبيي ر  الايباآه منِييآر م ييري وعيي كيرامييرعن يبييجالبس:يزتكينكزيگاكمييتشيله يب يتشيلينكزيراق.يرستني

يراز.ييالرستيزهيعضويش  يهيشي يلالتشكيييا مينكزيبيي تشكيلي.يزتككييجالبسكيييرعن ينكزياوع؛يرايز يهي ر نيرايم يزتكك،ي

يش  يت  ر نيجزهي ت  ًيرقطيهيزتكي يالبسيرميزهيمز م،ي زيش  يزحس ت  ينالر يهيزتككييگاكميتك  ر نييهكيم ييگاكم

يي،العل ييحو  يهيكال هح ايطالرحيم .يزتكي يالبسيمز مي زيزحسك سيينكزي سيراي   ر  ،يطالرحيم ي يينكزي   .يسككيالا

ي زيزحس سينكزي سيراي هتت ،يطالرحيم يهيزمز  يطالرحيم يهيب  ز يطالرحيم .يزتكي يالبسيمز مي زيزحس سينكزي سيرا

ييزالشيحضو يب شي،ي  الايزهيبيي يييزعاصييرايم يهي ر نيرايم يزتكيآر م ييرامي يي زحسك تكييينكزيزتكك؛يي يالبسكييمز م

ي1. ني

 هاي علميتشكل

 پژوهشكده رويان

ي زينكآ  هيزاس ني ييرسكيهيبومييزالچيآنيز ياالچش گيهي  رلييا واييهكيهيرورقييرؤتسييهكي ن،ك هييرؤتسي

يز،كعزيجوزنيآنييبازيذرنميم يهيملميم يرميزالنيهيمزشككتميعتقيينقي كزي   ظ ييالتككعيراحوميبييرنينييكزيعلك.يمز م

يآنيز يبومي   رلييري وعييهكيزه،يياالگالشيزه،يككاكرييزه،ي   يياحو يزه،يحا ك.يزتكككينالر يق للم،يگ  كج يهيز  ش

يهيزهي  هيب يرمي نك ه.ي اميخوزرميعاضيب   ينكزيم ي زاي يرنيح الي ييمز م،يآ  هيهييز مالريمهتكككيآممي يييزالچ

ي زينكزيرنيه.ييال هليينيو كزي ام؛ي شييينيو كزيب  آري؛يينيو كزيزاي،بوم يرشغوميزهميز ي نك هيم ي يي ر ي  زايييالبق

ي-ي   يآغ  يم ي زيش نكزيي   يي كقض يشاحي يي   ظ يراحوميهيرنيرشكتاكييمهتككييآن.ي امميزحسك سيي   يزهزلليز 

ي   ينكزيم ي زيم تكككيحا كيهكيير اشكك اييرني ام،يرطاحيرنيب ي زيزهييخوزتككته يم يهي-يقلليتكك ميشكك ازم يش ازم 

يشك،رذي ر نيراچي.يامالگالريقاز ي   ينكزي ل االششتيهي   ينكزيخيركيم يخومميرقيه ِيحييم يرنيرفتميلذزي امم؛يزحس س

ي.اشييبكتيذيشي؛يككتقوي زهّليظنيآن

ي

يييجي زيعلميرم.يتتشي  ن،كزيعلم،يبالتا :يز يزتكيعل   ي نم،ي رعاريج لييهكيم ي زيرطلوبييزلگوينكزيبخوزرميزرا

يم يهيي وعيريب ركيم ي زصليعنصايهكيشيليبييبليييتاب  ،يهكيصكو  ييبييايي ز؛يتقوزيهييلنيكش يهي  نكزيرميرارتني،

ي   ينالر يتايرمي زيخومشيتتركيهيج ني   ظ يراحوميرنير  نيبيي يي اماي،يرازروشي زي خستگيرميه.ي   يب رك

يهيزتكيزكعزيهيزتكي رازري  البسيرنيچشميم ي نك هيلذز.ياشياه يخستييهيزرت  ره ينكزيهيياالمال لگينكزي عنكيرذزشكك؛ي

ي نك هيرعتقيميهييالرسككتيزكعزيرنييبازيي،الينالري   يري وعيينكزيم ي يييزكعزيهيرؤرني ا نيهيرامزنيهيجوزاه يشكك  

ي2.مز مي رتنينالشييبازيهي امني   ييبازيي مك ي  البسيزتتعيزم

 تشكل هاي حوزوي

 هانهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه
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ي ت  ر ايط  ز تل يز تل ط  ،ينكز.يمالمزشتي ز تل ط تيمزاشيور يب ياالحقييبني يج لييز يون،ال هح ايز ي بعضيزاقتب،يز يقلل

يمزشتيي جلس تي عنكيبوم؛ي نالالتليهييريايز تل طيالوم؛يتنييرل   زتىِيرس لليم يز تل ط  يالوم،ي تتالتشكيييز تل ط  يالوم،

يآنيم .يمال نيشا كيمزاشگ  يم ي مزاشيوليجلس  يز ييزجلسييم ي ا ًالزحير ي كي نني،يشا كيآاي يم يمزاشيور ي ييمالب شكي

يسكالبيقي يبييهيست ممك الريتختيييش .يشيالريبارزز يعشك ءييهيرغابيا   ينالبي ييمزشكتميييزجلسكيييرشكهيييم يبني يزهق  ،

.ي اتت االمبيبعض ًيهيمزاشيويغ لل ًيرميجوزاه يبوماي؛يجوزنيم صيياوميرمينالرست ع.يياممالريصكحلكييتك عكييمالاي كيقيالمق

ي الح.يشيي م شگفكيي،كمي يي زيكالهضع.ير يرسيييآرييرنيب يبوم،يرشهي(ييالعليزللَّيي ح  )يب رناييالشهيراحوميشكبييهك

يي نقكزيع اميبييرني ييرفكيشكك نكز.يبوميراتلطيرمي مزاشككيوليهيجوزنيري رعيب يتهازنيم ي ييبومي  سككيب رناييآق 

يهلچيهيصيالتيرثتًيحيز ثايبوم؟يجوزنيچقي يرگاير يرسييييتويح ال.يزمي كاييرسيييهكيم يجوزنيهي مزاشيوليكالج ع

يهيومبي مزاشگ ريرميخومشي ييب رنا،ييآق يرثليجوزاه ،يب يراتلطي هشكنفياِيي هح اىِيهكييبازيح مينالعيم .يافايشني  

يلعرطيرميرتييمزاييهي ه بييرذرلىِييته الرع ليز يهيشن خكالري زي مزاشيولييطه الرحيهيبوميي كمي زي مزاشگ ريير مه  

ي-يومايبيمزاشيويافاشيسككمهيرثتًيتعيزم،ينكزيز ييكش ي يي-يجوزنيافايشني  يهيصيالتي كيصيالتيحيهميشكينييج عيبوم،

ي  هح ايهكيهيبشواييج عيج يهكيمزاشكيوييت يسككيكمه:يبومي ام ي م تعيبيهي م مرشككيي زيشك نيكزيهيبومي لالعييزالچ

ي؟! نييصحلكيش نكباز

ي

يبيي-يش  يرثلي-يجوزنير ضلي  هح اي متتات.ييكمز يمزاشگ  ييتويش  يزراه ي يي تالهضعيب ييال نيسيكرق ي زينكزيح الي

ي زيراصكينكزي.زتكي رازاله ليهيمالعظيراصكيچيييالنالبليي،ال نيسيكرق ي زينكزيزتت م؛يبييمزاشكيو،ييبيي، مزاشكگ رييطالرح

ي1.زتكينكزي زصلييايتييي؛كبش ايرغتنمي لالخييكب ي زيراصكينكزيي،كمز ياگيييكب 

ي  
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 خواهدجبهه فرهنگي انقالب سازماندهي مي

وميمز مييغابيهجبالني.ير يم يرق بل  نيجلهييرارنگ يتال ت يزيير  ني،يكهيجلهيهقت يزاس نيرق بليخومشي زياگ  ير 

مز ييخطاا ميهيآمميخوز يهجوميمز م،يب  يم ي ن  يزكنيجلهييز تي عيرياييهيخوكي ييم يمميزكنيجلهي،يكهيجلهييتار كي

ش نيرثليحالوزا ير ،ي اير صفت يم ي اير يبشاييهجوميمز م،يتتطالنيهيزكنيرسئوالنيهيرتولال نيزرو يخالل يز يحيورك

م ييزيي زيتشككيالليمزمايهيرياشكك ن،يريار ييرتحيا،ي ييزكنه ير ييكهيري وعييخئهيهيزريزرشكك ن،يزريز يمشكك ن ن

رق بلير ؛يكهيجلهييرسكتني،ير يزرايبخوزرالميم يرق بليزكنيجلهيي   ي نالميرمير يب كييتنوعيمزشتييب شالم،يرميب كييزبتي  يي

شوميرگايب يريزككيشي يب شييهيزكنيا  مزشتييب شالم،يرميب كييزاگالز يمزشتييب شالم،يرميب كييباا رييمزشتييب شالم؛ي   ر ني

ييكهي   يآكي،يب كر يبييتنه ك ي   يباا  تشيالليجلهي.يزكنيطا يرميب كست يجلهييتشيالليمزم.يز يزرازميهيحت يري وعي

ي1 ني.زييزاي ميمزم،يزكني   يرميجزيب يحضو يرامميزري نيايز م؛يكعن يزبتي  ز يرامميخالل يز ي   ر ي زير هتالعيجلهي

ي ييزتكككينكزيم صككيميخوميتوزنيير ييب ي ييينيالريرتحظيي زييزرسككتام ييجلهييهكيخوميرق بليم ير يرلكيه زرا

يچييرايظ ماييرحتوزيز ييكب ي ييزايي ال تيييالاتينكزيبييآاه ..ي.نيز مالبييزتتيل  يضييزثايهيكالخ صيز ي زي زتكترييزاقتب

ييبخشككه ي ميزاسكك ني يي رارنگيخونالشككلينكزيرفتم،يقلليتكك ميچنييبني ي يي رارنگيته جمينكز.ي ننيي ميتوزانيالر

يقصيينكزيب يزتك؛يكالاينكزيبييني،اللالري رختلفييبخشه يم ي زيآنيزاس نيرميزراه يهييامالريرش ري ي زيآنيعتلميرختلف

يز ين،كز.ي ننييجيزيهي ننيي تهيخومي زاقتبي هحيز يخوم،ي نكميهي زتككتريرضكك ونيز يخوم،ييرحتوزيز ي زيزاقتبيزتككك؛

يه اللالخ.يزتكيبه نياييهيسكالبيييالقضير  نيرثليرمينكز.يطلليالري زيرامميي  الروشي ييزتككيي حسك تكييياق طير  ن

ي   يبيي زيخومت نيرهمينكزيرم،يع لييراحلييم يي،كيالره ي زينكزيه كزكتلايشكك  يياي،الافه ي زيبه نياييهيسككيالبيكالزر 

يينني؛الريم كيزراه يخوشلخت اييهي ني؛يم كير يرلكييكب ي زيحوزمثيكِالزر .يزتككييجو ينالر يرق طعيير ييم يي؛البسكتي

يي  قيزاي،شي ييز البيرامم.يزتكيبوم ي زتترييج هو ياظ ميهيزاقتبيبا   يز ي يكيرمينكزيخوم.ي  ايالروشي  رتًيرلك

ي. امايييزالشيلالتحل

ينكزيش نالتعيينني؛الريعيزيزحس سيرستحيم،ي نالبنينكزيبا نينيز ي زتترييج هو ياظ ميمش ن نيزراه ي ييبيزانيير ي

.يننيبييذ  يذ  يرحتوزينكزيز يرسككتني،يهيبوماييزاقتبينكزيتوي يي  سكك ايخومِيمتكككيبييروا رون،يهتكك لليبيي ييزتككك

يزاقتبييرحتوزيز يزتتم،ييرحتوزيز يزر يب شي،ي زاقتبياظ ميزت نيب شي،ي زتترييج هو يزت ني، زتترييج هو 

ي ييزتكينكزيش  ييفيالهظيرن،ييفيالهظ.يزتكيرهميرحتوزيزتك؛يال ميرحتوزيمز م؟ي ز  شيچييزتم.يال شيييخلايآنيم 

يرارتيي يكا ميهزالييز  شه ينكزيهيز  شيب ي رل اينكزيمكاگذز يهيمال نيمر عيزاقتبيز  شِيب يزصوميز ي، زاقتبييرحتوزيز 

ي2.ر تكييفيالهظينكزيبشوم؛

يينيالا يرميزشتل  ي ،زتتيل يمتتگ  يرعن يهكيبي!يسكالايرميغلطينكزيزللتييهيينيالريحس بي لالخيغ  ،التلليي هيبايزتتيل  

ي زيرق بليلهيجيم،الينالريبحثي  تالتينيال ريم ي هقتير ي يي،  تالتيير نيال ريم يرم.يينيالريحس بيغ  التلليي هيباي ي

يم،الينالريبحثي رارنگييرل    يجلهييم ي هقتيرميهي-يمز مي لكمالييا رگذز ينكزي يي-يمالينالري«زتككتيل  »يبيياالتعل

يتًرعي-يمز مي زيخومشيلكماليب  يرمييا رگذز ينكزي يي-يمكالگوالري«ته جميرارنش»ي كي« غابيرارنش»ي زيرق بليجلهي

ي زيخومت نييالتوزاالريچييرايزتتيل  ،يجلهييرق بليم ..ي.زتكي زتترييج هو ياظ ميب يزتكتيل  ييروزجهييتكاييبايرنيبحث

ي3ي.يال نييپ  چيك
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يزاقتبينكزيمشكك ن نيخطيرم،يخطيهكيزتككك؛يزر ميهيزاقتبيطاريز زنيهيزاقتبيخطيخط،يهك:يسكككالايشككتاالبيخطيمه

ي يينيرستي  س اي-يزايشي ي يكير ييح الي يي-يت بقي شاقيشاقىِيت ي، غابيغابىِيز يرختلف،ييجن حه يز يزالن.يزتك

يي يالخينكزياك ير ييزراه يزر يمزشتني؛يرختلفييج ر يبيي تتالتشكيييهي حزبيهييب اييهي راهريروا رونييه الهزبسكتگي

ي! ننييرخ لفكي زتترييج هو يب يرختلف،يي هشه يهيزبزز ر يت  ميب يت يزاي،شي يج عينالانگ

ييبي زجعيت يسك،الايري ميگاكميرتأتف اييح الي ييزتك؛ي رارنگيي هشكه ييمزخل،يم يخطاا  تاير ييز يرن،ياظايبييزراه 

يم يي ي نمي ريزحس سيرنيهيزتكي رارنگيلكرس ير ،يلكرس ينكتاالزتك تكيييز .يبينميصكحلكييج رعيي رارنگيلكرسك ي

ي ستكب ي يي-يمكزشي ي كي-يمكشوالري هوشكيالبيهيغفلكياوعيهكيمچ  يمكمز يج رعي،ينكزي زتكترييرارنشييزمز  يينيال ر

ي.مال نيعتجي زيآني  زاي،الروشيهيعكتاي لالخ

يخطيهكين،كز.يزايشي يج عيرميمه ياظ م،ينكزيهيزتتميمش ن نيز يك عي ي،يزقتصك مييهي  تكيالتكييهي رارنگييجلهييم 

يزالاي-يايز ايي يي  س ايچييهيمز اييت بقيي يي  س ايچيي-ي ز ينكزيمهتتيز زنيهيزر ميمهتت نيزاقتب،يمهتت نيخط.يزتك

يتوزبقيرمي  سيزرا.يبشوميلكق ير صلييايز اي،ي ييك آاه يب يمز اي،يتوزبقي ييك آاه ينالبيخوزرمالا يرن.يزتكيخطيهك

ياقتبزيم ي ييبومايي  س ايايزشتني،يرمي رل   زتييت بقييچالري يي جوزا اينكز.يزهتككيي ز يم يهيخيزييبازيب الخا يمز م،

ير يهي رتنييجلوييزاه الرير ر يز يهيآريايي هليبوماي؛يبچيينه كزيم،الينالريي   يمكيامالري مالخير ر ي يي مه زايآنيم .يآرياي

يقاز يگاكميخطيهكيم يينني،الري   ي  نكزيب يهياظ رنيينكزيبييرؤرني ييك آاه ين،كبن باز.يمالاتالا يرميآاه يخ كيهيراميبي

.يااهمي مت نكيي؛الجن حينكزيجزهيي،كمز ي ييك قيالتليرايهييالينالري   ي يي تتالتشكيييرايم يي،الرسكتيي ييراج يم .ياايالگالر

ي1.يالب شيتيمزشي مكيبييشيالر ي زينكزيي؛الجن حينكزيجزهيي،كمز ي ييالال  تالتيخطيراي-يجك زياالتعليبيي-يهي  تالتيرسلهيرا

يبييشتاالبي يي  س ايبس ييزيزر .ي«زحس س»يرميرسككييآنيم ي«شكييكزاي»يرم.ي«شكع  ي»يرمييريالري«ريا»يرميزاقتب،

يراض ًيت ي؛نكي كزرايب يككضيّيبييهي شكاالم ريبييجنگن،يبييحوزمثن،يبييشع  ش،يبيي عنك.يشوايالريريذهبيزحسك تني

ي قعي،يخومييجلهيينكزيم ي يي  سكك ا.يگاشكمينكرتفيّايز ي بعضككي كي،يرطهّاييالشككهيقِالع يهينالرتيتفيّاز ِيبي

ي-ييالاتالريااظيبيي ميش نكيز كش يبعض ًيزر يبوم؛يخوبي لالخيش نالزاقتبيتظ راز ي ر ريچييزراي-يالومي مك يزعتق مزتشك ني

يغاب مي عنكي؛«تغابت»ينكز.«يغابل يلتغابتيه:ي»زتكيمزشتييتغابليرذشتي،يت ميش ازم يطوميم يجلهيينكز.يشكيايييغاب م

ي زيآنيبني :ي امميعاضي ييزتكييخومييجلهيييم ب   ير يبحثيزراه .يزتككييمزشكتيييهجومييخومييجلهييم يشكين،ي

يم ي ييك نه الر يبس ييز.يزتكي«ي لايبي »يجنشي ه يرميزراه .ييزامالري«بي »يافايزم التيهيصيالتكيييري وعيير  ن

يهيصيالتيآنيجزهيز هزحن ريز ،يعصايهلىّيظهو يم ي ييب شنييك ر  اه يش ءزللَّيزني ام،يخوزرنييشا كيزراه ي لازىِيبي ينكز

يآني ميبتشهيب  اني،ي اي يزرايرستني،يري وعيينكزيم ي يي  س ا.يآرييخوزرنييحس بيبييحضا يآني  زنكيافايزم التكي

ي. ننيي خ لي زيصحنييراگ،ي كيشه م يبييرگا.يبوميخوزرنييرميري وعي

يي

يمالخوزرالريح م.يزتكيشي ينكت يآركِيمچ  يجلهي،ينكزيينمالريزحس سي ييزتكينكزيرنيحا ييختصييهيح صليزر ،يه

ير ييبازي ييمالخوزرالريش  يز يشوم؟ي مي ه زرزهنينِكت يح لكِينكزيهيرتوقّفي يركالت ينكزي يي اميشومالري   يچييمالنالبل

يزرا.يمز مي زرلعويزتك،يشي يرذ و ييجلهيياالل اگكراي يي شكتك يينكزيزللتييم؟ال ني   يچييهزقع ًي يييال ني هشكنييهي نالب

ينِكت يرلعوزيز يع رليسكالبيآنيم يهييالسكبنوي رهاتتيزتكير ينيي،ال نيرشو  يهيريايهييالنالبنشكييتك عكييچنييشك  ي

ي.يك ه البي زييخومياهر ىِالا

ي.زتكياظ مي رارنگيهي  تالتييجلهيي ليبليييسك؛الايرنايهيي هشنفياييجلهييرقطي«يخومييجلهي»يز يرنظو مي...
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يقت ًالحقيآنيبيي زجعييم؛كه  يزصككاز يآنيي هيرفتم؛يهي امميرطاحي زي رارنگيته جمييرسككألييبني ييالناللالريشكك  ي ينكز

ينكزيم ي  سيزرايهيشيميهز ميرسك للييزِك يم ي ر ريينم؛الريتتشي زلهيرضكلييبييرميب  يهي امميتتشيهيخو مميغصكّيي

ييزنيصحيهييزنالرينالچني ييزتكينكزيخ طايبيير ييمزمم،يجوزبيزهيزشي ميبيي تخنازايهكيم ي ام،ي زشي ليرنيبيينيال ر

يي ضعفهيز يرسك،يخومش نيم ي يي توزاير  نيز يزتتف م يب يچطو ينه كزي يينماللالريهيينمالريرشك ري ييهزضك ييطو يبيي ز

ير هيجلي امنيرتشتّكيير ،الزري امني و ي  اه ،كزي امنيتسكيرمينه كزياظاييع ي .ييننيالريزتتف م ي زتترييج هو 

ي.ر تكيكتار ي امنيجذبيه

يهيكالرعّ ليهي   ينكزيمالخوزرالرير »ييكالبگويهقكيهكيت نالر گيا  ام ييخيزيزراي ييمكبگويشكك  يبييرمي زيايتيينكزيزللتي

ييز،خيب  ِي ييزتككيينكزيرنييي العق.يايير اي؛يخوزريي خ لييزن،الرينكزي ييايز ميي العقي،«مكباهي ن  يهيمالبلوتكيي زيحضكو ي

ييالبيزايش  يز ينكزيگفتمالريرياّ يم يرياّ يبوماي،يرنيب ي يي جوزايي رق يهير طللييبييزاقتبيز يقلليز يبني .ي  ايالا ينال ر

يسككو رينيكميعنيرنيمياتيّكيرن:ي»زتكككينكزيبييا طقيقاآن،.ي  ايالا ينال ريخيزيب  ِيرارك،يتعلّقي زلهييز زم ي هقتي ي

يرأرو ي زييگاكميتككتلاِيب  هىِيهيمهشيهيبَايهييگاكميششكككي،يگاكميمتكككيخيز(«ي2.ي)حلّوايكيهيحلّهمكيبقوميزللَّيي أتك

يمالخوزربير ي هقتي ييسكككالاي شككيينكزيم .ي رتيالرياالتأخيبيي   يب الخا ،ي هل.ي اميخوزرييآنيح ليهيب  ينكزيبامزشككتنِ

.يكا  هزتككيخيز،ي ز يم يهقفييزللتي،.يشككومالريي مكزييزهقفييبامز م،ي زيب  يآنيهييك البييگاكميت يم،كبگذز ينال ريباي زييب  

يزصتً.ير تكي   ِينكتابز گيم،كبامز ي زيب  ينكزيمالبتوزايت يزتكيمزم ير يبييخيزي ييرميكالروقعيهيراصككيينكزيز يزتكتف م ي

ياضعيرني ييلذزتك.يمكبامز ي زيب  ينكزي ييبخوزريير يز يهيبيزاييخومشييبني ي زير يخيزي ييزتكينكزيزرتخ  ينكبز رتا

ي.اينييزيالشينكت يزراه ،ي لازىِيبي ِييافايزم التيهيصيالتيج عيآنيهييخومييجلهييت ييال نيتتشييكب يش  :يينمالر

يكالفال ي   ر يبيياشي،يخستييرض عفيتتشيز يهي اميرضك عفييتتشيشكي،يييپ  چيكييخومييجلهييزرايح م،زىّ علي...

ي  س ايتازغيبييمز ميحقيجلهيينكزي« القتض ءكليي ل صلح ،كلي»يهقكيآنيشامزخك،ي هزقعيت ا زيهكيي مكزيبييهييالبخش

.ي  متيبيانيجزهيهي نييرضميهيبخو مي زيآنيت ياهمالرييزلق ييتازغيبييت لم،ييرعي يب ي يي زاس ايرثل.يباهميجلهييآنيز 

يرايز يتاهزجلي   ،يرايز ينالبيسك،الاييخومييجلهييم يي كالتوزا يهيزقتيز يهيع ليزبتي  ينالچني يير مزميزر .يسكالاي حار

ي1!اپامز ميرض نيبييهياخو مي زيزهيرق بلييجلهييت يب شييخومشيروزظبييكب ي   ،

ي تيرارتيييآرو مزاني وچهييته الج عينالر يز يزتك؛يشي يشاهعي لالعييع ورىِيحا كيهكي شو يتات تايم يزالن

يم يهيتهازنينالر يم .يزتكككيآري يهجومبيي شككو ينكزيم ي  اونيهياقطييرزز ر يزالن.يك مزاشككيويز يب التايهيك مزاشككيو

ي-ي ام ي عصل ايهيرتأثّايطو آني زيززمكاو ييآق ي يي-يرمي نگ ه ير  نيم ييكش .يرسككيي لالخيروا رونييشكهاتكت اه يي

يبلنيينالشيتكك ميچنيير ي يي زي رارنگيته جميت بلوِينكز.ييننيالريرل    يفالتيليزحسكك سيرح ينه كزير ي.يب شككيي يك

يا شن ختيي وچهييتشيّله ينكزير ييم يزالن.يزاي ام يبلنييهيقلومينه كزيخوشلخت ايي اماي،يتنگل  زانييزعي يهيمك ام

ي   يچيييالخوزرالريش  ييالپاتالرير بچييز .يزتككيي رارنگيته جميب يرل    يآنيهيمز ميهجومييهزحييجهكِيزحصك اشكي ،يييه

ينيكگوالريي؟ك اميم تكيچيييبازي زيزاي نينكزيهييالاوشتيچيييبازي زيشعايهيباهشو يجزه ،يشكن ري،يكا  ي ت ب،ينكزيي؛ال ن

ي يينه تكالر ينالبيم .ييكاالاگي ميمتكي زينكزيهيزتككييرل  كي لالخي   ينكز.يمال نيرل    ي رارنگيته جميب يمالخوزرالر

يهيك شن ت ي زيآاه يهييكباه(«.ي1)هزلفضكّ ييزلذّربي  ع منيرع منيزلنّ س:ي»يالينالرييزالشي زيطتيهيزل  سييرعياه يآنيشك  ي

يهيرامهاه يهيزر المرلييمز زي زيري وعيييالتوزاالريزللتي.ييكالا  يري وعييهز مييزشككي يحسكك بيشككيلبييهييال نيننكرز

يزصليهز ميبعييهييالبگذ زاييا آشي  ينيالقااطيهكيز ي عنكيي؛ال نيهز مييغيغيالبيهي زحكي زينه كزيت ييال نيروا رونييه التالر

ي2.يالبينييكب ي   ر ينكزيز .ييال نيري وعي
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