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 ثسن اهلل الزحوي الزحین                                                                       

   حضزات آقبیبى رؤسبى هحتزم قَاى سِ گبًِ داهت تأییذاتْن 

اًذ، ػشم جذى هسئَالى را ثِ اقذام در ایي  تطکیل ستبد هجبرسُ ثب هفبسذ اقتػبدى ٍ تْیِ عزح هجبرسُ ثب فسبد کِ دٍ قَُ هجزیِ ٍ قضبئیِ ثذاى ّوت گوبضتِ  

ردى فبغلِ عَالًى خَیص حکَهتى کِ هفتخز ثِ الگَ سبختي ًظبم ػلَى است ثبیذ در ّوِ حبل تکلیف ثشرگ خَد را کن ک. اهز اسبسى ٍ حیبتى ًَیذ هی دّذ

جوَْرى اسالهى کِ جش خذهت ثِ هزدم ٍ افزاضتي پزچن . ًبپذیز هی علجذ  ثب ًظبم آرهبًى ػلَى ٍ اسالهى ثذاًذ، ٍ ایي جْبدى اس سز اخالظ ٍ ّوتى سستى

ایذ در هذ ًظز داضتِ ثبضذ؛ ٍ ثِ کوک الْى ٍ ػذالت اسالهى، ّذف ٍ فلسفِ اى ًذارد ًجبیذ در ایي راُ دچبر غفلت ضَد؛ رفتبر قبعغ ٍ هٌػفبًِ ػلَى را ة

.  حوبیت هزدهى کِ ػذالت ٍ اًػبف را قذر هی داًٌذ تکیِ کٌذ

فزغت هٌبسجى است کِ ضوب ثزادراى ػشیش، خظ هزاقجت اس سالهت ًظبم را کِ ثحوذاهلل در سبلْبى گذضتِ  "رفتبر ػلَى  "  ًبهگذارى اهسبل ثِ ًبم هجبرک 

ّب را در ثزاثز چطن ایي هلت ًجیت ٍ هإهي، رٍضٌتز ٍ ضفبفتز  ػبلیتى تبسُ ًفس ٍ سبسهبى یبفتِ ثجخطیذ ٍ ثب ّوکبرى ٍ اتحبد، افق ّوَارُ در کبر ثَدُ، ف

.  سبسیذ

در آى، سزهبیِ ٍ ایي ّوِ ثِ فضبئى ًیبسهٌذ است کِ . گذارى هغوئي است اهزٍس کطَر هب تطٌِ فؼبلیت اقتػبدى سبلن ٍ ایجبد اضتغبل ثزاى جَاًبى ٍ سزهبیِ  

غذیبى اهَر گذار ٍ غٌؼتگز ٍ ػٌػز فؼبل در کطبٍرسى ٍ هجتکز ػلوى ٍ جَیٌذُ کبر ٍ ّوِ قطزّب، اس غحت ٍ سالهت ارتجبعبت حکَهتى ٍ اهبًت ٍ غذاقت هت 

.  هبلى ٍ اقتػبدى هغوئي ثَدُ ٍ احسبس اهٌیت ٍ آراهص کٌٌذ

گذار ٍ  خَاّبى پزهذػب ٍ اًحػبرجَ عزد ًطًَذ، سزهبیِ  حکَهتى قغغ ًطَد ٍ اگز اهتیبسعلجبى ٍ سیبدُ کٌٌذگبى اس اهکبًبت  اگز دست هفسذاى ٍ سَء استفبدُ  

.  علت، ّوِ احسبس ًباهٌى ٍ ًَهیذى خَاٌّذ کزد ٍ کسبًى اس آًبى ثِ استفبدُ اس راُ ّبى ًبهطزٍع ٍ غیزقبًًَى تطَیق خَاٌّذ ضذ تَلیذ کٌٌذُ ٍ اضتغبل 

قَاى سِ گبًِ هخػَغب دٍ قَُ هجزیِ ٍ   گطب در ایي ثبرُ، هستلشم اقذام ّوِ جبًجِ ثَسیلِ  لى ٍ اقتػبدى ٍ ػول قبعغ ٍ گزُخطکبًیذى ریطِ فسبد هب 

اغوبؼ، اس ثزٍس ٍ رضذ فسبد هبلى در دستگبُ ّب پیطگیزى کٌذ، ٍ قَُ قضبئیِ ثب استفبدُ اس  قَُ هجزیِ ثب ًظبرتى سبسهبى یبفتِ ٍ دقیق ٍ ثى . قضبئیِ است

ثذیْى است کِ ًقص قَُ هقٌٌِ در ٍضغ قَاًیي کِ هَجت . کبرضٌبسبى ٍ قضبت قبعغ ٍ پبکذاهي، هجزم ٍ خبئي ٍ ػٌبغز آلَدُ را اس سز راُ تؼبلى کطَر ثزدارد

.  کبرّبى قبًًَى است ٍ ًیش در ایفبء ٍظیفِ ًظبرت، ثسیبر هْن ٍ کبرسبس است تسْیل راُ 

:  ٍ دیگز دست اًذرکبراى کطَر کِ هی تَاًٌذ در هجبرسُ ثب فسبد هبلى ایفبء ًقص کٌٌذ، تذکز دّن  السم است ًکبتى را ثِ حضزات آقبیبى 

ایي هخبلفتْب ػوذتب اس سَى . ّبى هخبلفت ثب آى ثلٌذ خَاّذ ضذ ّب ٍ ثتذریج فزیبدّب ٍ ًؼزُ  ثب آغبس هجبرسُ جذى ثب فسبد اقتػبدى ٍ هبلى، یقیٌب سهشهِ   -1 

دالًى کِ اس القبئبت آًبى تبثیز  اس ایي اقذام ثشرگ هتضزر هی ضًَذ ٍ عجیؼى است ثذ دالًى کِ ثب سؼبدت هلت ٍ کطَر هخبلفٌذ یب سبدُ  کسبًى خَاّذ ثَد کِ

.  ایي هخبلفتْب ًجبیذ در ػشم راسخ ضوب تزدیذ ثیفکٌذ. اًذ ثب آًبى ّوػذا ضًَذ پذیزفتِ 

اػتوبد ػوَهى ثِ دستگبّْبى . تسبهح در هجبرسُ ثب فسبد، ثٌَػى ّوذستى ثب فبسذاى ٍ هفسذاى است ثِ هسئَالى خیزخَاُ در قَاى سِ گبًِ ثیبهَسیذ کِ  

.  دٍلتى ٍ قضبئى در گزٍ آى است کِ ایي دستگبُ ّب در ثزخَرد ثب هجزم ٍ هتخلف قبعؼیت ٍ ػذم تشلشل خَد را ًطبى دٌّذ

ثِ ایي . ّب است کٌٌذگبى اس ثزٍتْبى هلى، هَجت ًباهٌى اقتػبدى ٍ فزار سزهبیِ ٍءاستفبدُ هوکي است کسبًى ثخغب تػَر کٌٌذ کِ هجبرسُ ثب هفسذاى ٍ س  -2 

تَلیذ . خَاٌّذ فؼبلیت سبلن اقتػبدى داضتِ ثبضٌذ اضخبظ تفْین کٌیذ کِ ثِ ػکس، ایي هجبرسُ هَجت اهٌیت فضبى اقتػبدى ٍ اعویٌبى کسبًى است کِ هى 

.  اًذ ى فسبد هبلى ٍ اقتػبد ًبسبلن کٌٌذگبى ایي کطَر، خَد ًخستیي قزثبًیب

دستى کِ هیخَاّذ ثب ًبپبکى درثیفتذ ثبیذ . کبر هجبرسُ ثب فسبد را چِ در دٍلت ٍ چِ در قَُ قضبئیِ ثِ افزاد هغوئي ٍ ثزخَردار اس سالهت ٍ اهبًت ثسپبریذ  -3 

.  ر اس غالح ثبضٌذخَد پبک ثبضذ، ٍ کسبًى کِ هی خَاٌّذ در راُ اغالح ػول کٌٌذ ثبیذ خَد ثزخَردا

گٌبّبى، یب هؼبهلِ یکسبى هیبى خیبًت ٍ اضتجبُ، یب یکسبى گزفتي گٌبّبى  هتْن کزدى ثى . ضزثِ ػذالت ثبیذ قبعغ ٍلى در ػیي حبل دقیق ٍ ظزیف ثبضذ  -4 

ى سِ گبًِ کطَر را تطکیل هی دٌّذ ًجبیذ هَرد هذیزاى درستکبر ٍ غبلح ٍ خذهتگشار کِ ثیگوبى، اکثزیت کبرگشاراى در قَا. کَچک ثب گٌبّبى ثشرگ جبیش ًیست



چِ ًیکَ است کِ تطَیق غبلحبى ٍ خذهتگشاراى ًیش در کٌبر هقبثلِ ثب فسبد ٍ هفسذ، ٍظیفِ . سَءظي ٍ در هؼزؼ اّبًت قزار گیزًذ ٍ یب احسبس ًباهٌى کٌٌذ

.  اى هْن ضٌبختِ ضَد

سى کل کطَر، دیَاى هحبسجبت ٍ ٍسارت اعالػبت ثبیذ ثب ّوکبرى غویوبًِ، ًقبط دچبر آسیت در ثخطْبى هختلف ًظبرتى در سِ قَُ اس قجیل سبسهبى ثبسر  -5 

.  گزدش هبلى ٍ اقتػبدى کطَر را ثذرستى ضٌبسبئى کٌٌذ ٍ هحبکن قضبئى ٍ ًیش هسئَالى آسیت سدائى در ّز هَرد را یبرى رسبًٌذ

هؼبهالت ٍ قزاردادّبى خبرجى، : پذیز در فؼبلیتْبى اقتػبدى دٍلتىِ کالى هبًٌذ ًقبط آسیت ٍسارت اعالػبت هَظف است در چْبرچَة ٍظبئف قبًًَى خَد،   -6 

گیزى اقتػبدى ٍ پَلى کطَر را پَضص اعالػبتى دّذ ٍ ثِ دٍلت ٍ دستگبُ قضبئى در  ّبى هلى، ٍ ًیش هزاکش هْن تػوین  گذاری ّبى ثشرگ، عزح ٍ سزهبیِ 

.  هٌظن ثِ رئیس جوَْر گشارش دّذ تحقق سالهت اقتػبدى یبرى رسبًذ ٍ ثغَر

ّیچ ضخع یب ًْبدى ًوی تَاًذ ثب ػذر اًتسبة . ّیچکس ٍ ّیچ ًْبد ٍ دستگبّى ًجبیذ استثٌب ضَد. در اهز هجبرسُ ثب فسبد ًجبیذ ّیچ تجؼیضى دیذُ ضَد  -7 

.  ّز هسٌذ ثبیذ ثزخَرد یکسبى غَرت گیزدثب فسبد در ّز جب ٍ . ثِ ایٌجبًت یب دیگز هسئَالى کطَر، خَد را اس حسبة کطى هؼبف ثطوبرد

ثِ دست اًذرکبراى . ثجبى تجلیغبت ثبیذ آثبر ٍ ثزکبت ػول، هطَْد گزدد. ثب ایي اهز هْن ٍ حیبتى ًجبیذ ثگًَِ ضؼبرى ٍ تجلیغبتى ٍ تظبّزگًَِ رفتبر ضَد  -8 

ّزگًَِ اعالع رسبًى ثِ . ا ٍ خغبّبى کَچک ًزًٍذ ٍ ًقبط اغلى را رّب ًکٌٌذالفسبدّب ثِ سزاؽ ضؼف ّب ٍ ام  هْن تبکیذ کٌیذ کِ ثجبى پزداختي ثِ ریطِ ایي 

گًَِ ثَدُ ٍ حفظ آراهص ٍ اعویٌبى افکبر ػوَهى را در ًظز داضتِ  افکبر ػوَهى کِ الجتِ در جبى خَد السم است، ثبیذ ثذٍر اس اظْبرات ًسٌجیذُ ٍ تجلیغبت 

.  ثبضذ

هسئَالى ایي اهَر، هسئلت هی کٌن ٍ اهیذٍارم ایي اقذام هَرد رضبى حضزت ثقیِ اهلل   ا ثزاى خَد ٍ ضوب ٍ ّوِاس خذاًٍذ هتؼبل اخالظ ٍ جذ ٍ تَفیق ر 

.  االػظن رٍحى فذاُ قزار گزفتِ گبم ثلٌذى ثسَى رفبُ ٍ آسبیص ػوَهى را تذارک کٌذ 

  10/2/1380 -اى  سیذػلى خبهٌِ  -ٍالسالم ػلیکن  

  


