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تا تَسعِ تذسیجی فٌاٍسی اطالعات ٍ استثاطات ،اهشٍصُ
آدمّا (تِ خػَظ استشاتژیستّا) تِ گًَِای عجیة تا
پذیذُ دستشسیصدگی اطالعات هَاجِ ّستٌذ!
ًطشیِ استشاتژیست تِ هثاتِ یک تجشتِ ًَ ،تا اهیذ تِ
خذا ،ساُحلی سا تِ هٌظَس تعالی ،تَسعِ ٍ اًتقال داًص
استشاتژی دس  3سطح هلی ،ساصهاًی ٍ فشدی اسایِ دادُ
است.
ایي جشیاى ًَپا دس حال تکاهلی تذسیجی است .ضوا ًِ
تٌْا خَاًٌذُ ایي ًطشیِ ّستیذ کِ هی تَاًیذ ًَیسٌذُ،
هٌتقذ ٍ هشٍج آى ًیض تاضیذ.

سخن سردبیر

ضوا سا تِ تجشتِ دٍم اص ًطشیِ استشاتژیست دعَت
هیکٌن.
تا احتشام فشاٍاى
هحوذسضا آقاصادُ
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استشاتژی هلی :تشهین کاتیٌِ ،آدسسی جزاب ،اها ...



صًگ تفکش :هطشیاى ًاساضی سا دسیاب!



استشاتژی ساصهاًی ،اسصیاتی سٌذ ساّثشدی.



جعثِ اتضاس استشاتژیست SMART :تَدى ،هسألِ ایي
است!



صًگ هطالعًِ :کات ساّثشدی اص کتاب ّای طالیی.



استشاتژی ضخػی :داستاًی کِ ّش استشاتژیستی
تایذ تِ خاطش تسپاسد ،جشأت اغالح.



صًگ پَیایی :جارتِ غشیة

مشخصات
نشریه
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استشاتژی ملی ،تشمیم کاتیىٍ؟! آدسسی جزاب اما ...
ٞط اظ ٌبٞی صحجت اظ تطٔیٓ وبثیٔ ٝٙی قٛز .ایٗ ٘ىت ٝقبیس اضائ ٝؾیٍٙبَ غّظ ث ٝجبٔؼ ٝثطای تٛج ٝثٔ ٝؿبِٝای اقتجب ٜاؾت .زض
ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثٚ ٝیػ ٜزض وكٛضزاضی ذیّی ٔ ٟٓاؾت و ٝقٕب ٔؿبِ ٝضا اظ «ٔؿبِٕ٘ٝب» « ٚقجٔٝؿبِ »ٝتفىیه وٙی .حتی
اٌط تیٓ ٔسیطیتی زِٚت تغییط وٙس ث ٝذبعط ٚجٛز سِ ٔؿبِ ،ٝثٟجٛز جسی ضخ ٘رٛاٞس زاز:
ً .1ظام تطذت ًاکاسآهذ تػوینساصی ٍ تػوینگیشی اقتػادی کطَس ( ٔثبَ :اػضب  ٚوبضوطز قٛضای پٚ َٛ
اػتجبض)
 .2عذم ٍجَد یک ًظام تقسین کاس هلی سٍضي ،ضفاف ٍ ایجادکٌٌذُ هسٍَلیت ( ٔثبَ :ترصیص ثٛزجٝ
تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝپطزاذت ثٛزج ٝتٛؾظ ذعا٘ ٝثس ٖٚاضتجبط اضٌب٘یهٔ ،ثبَ زیٍط ایٙى ٝتمؿیٓ ٚظبیف ث ٌٝ٘ٛ ٝای
قس ٜاؾت ؤ ٝؿبِ ٝاقتغبَ ثس ٖٚصبحت  ٚثس ٖٚپبؾرٍ ٛاؾت) .
 .3عذم ٍجَد ضجاعت دس کٌاس گزاضتي هسایل فشعی ٍ کن تَجْی تِ هسایل اغلی
٘ظبْ تسثیط (ؾبظٚوبض وكٛضزاضی ٔب) ٔب اقىبالت اؾبؾی زاضز چیعی و ٓٞ ٝذبتٕی ضا قىؿت زاز ٓٞ ،احٕسی ٘ػاز ضا ٓٞ ٚ
ضٚحب٘ی ضا قىؿت ٔیزٞس! ٘ظبْ ٞب  ٚؾبذتبضٞب ،ضفتبض ؾبظ٘س  ٚثبٛٞـ تطیٗ افطاز پبن ٘یت ضا ٘بوبضآٔس  ٚثی ذبصیت ذٛاٙٞس وطز!
ػجیت اؾت و ٝایٗ لسض ضٚی آزْ ٞب تبویس زاضیٓ أب ث٘ ٝظبٔی ( ؾیؿتٕی) و ٝتٕبیالت ،تؼبٔالت  ٚاعالػبت افطاز ضا جٟت
ٔیزٞس تٛجٟی ٘ساضیٓ .اِٚیٗ ٌبْ زض یه تصٕیٓ اؾتطاتػیه ،قٙبذت زضؾت ٔؿبِ ٚ ٝتفىیه ٔؿبِ ٝاؾتطاتػیه اظ ٔؿبیُ
ػّٕیبتی  ٚوٙبض ٌصاقتٗ ٔؿبِٕ٘ ٝبٞب  ٚقجٔ ٝؿبِٞ ٝبؾت.
ایٗ یه اقتجب ٜاؾتطاتػیه اؾت و ٝذؿبضت ٞبی ػظیٓ اـ ضا ٞط چ ٝپیف ٔی ضٚیٓ ثیكتط ٔی ثیٙیٓ ...
صوگ تفکش! مشتشیان واساضی سا دسیاب!

هطتشى ّاى ًاساضى هى تَاًٌذ تشاى ضوا تْتشیي ساُ یادگیشى تاضٌذ -تیل گیتس
دس جستجًی مًفقیت تی پایان
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استشاتژی ساصماوی ،اسصیاتی اسىاد ساَثشدی
یه ؾٙس ضاٞجطزی یب یه ثط٘بٔ ٝضاٞجطزی ضا پیف ضٚی قٕب ٌصاقت ٝا٘س  ٚاظ قٕب ٔی ذٛاٙٞس و ٝآٖ ضا اضظیبثی وٙیس .چ ٝؾٛاالتی
ٔی وٙیس؟
ثطای اضظیبثی ؾٙس ضاٞجطزی ،ثط٘بٔ ٝضاٞجطزی یب یه تصٕیٓ ٌیطی اؾتطاتػیه ،فطٔ ٚ َٛاؾتب٘ساضزی ٚجٛز ٘ساضز ،أب اظ ؾٛاالتی وٝ
زض ازأ ٝی ایٗ ٔتٗ اضائٔ ٝی قٛز ٔی تٛا٘یس اؾتفبز ٜوٙیس (ثسیٟی اؾت و ٕٝٞ ٝؾٛاالت ثطای  ٕٝٞقطایظٛٔ ،ضٛػیت ٘ساضز  ٚزض
ثطذی قطایظ ،ثطذی ؾٛاالت ثالٔٛضٛع ،وٓ إٞیت  ٚیب حتی ٘كس٘ی ذٛاٙٞس ثٛز .ثٙبثطایٗ ؾٛاالت ٘بٔطثٛط ثٛٔ ٝلؼیت ذٛز ضا
حصف وٙیس):
الف :کیفیت ٍسٍدی تػوین گیشی /تْیِ سٌذ ساّثشدی
 صٛضت ٔؿبِٛٔ ٚ ٝضٛع تصٕیٓ ٌیطی اؾتطاتػیه قفبف  ٚث ٝذٛثی ثیبٖ قس ٜاؾت.
 ایٗ تصٕیٓ ثٛ٘ ٝػی قطٚع ٔجسز
یه تصٕیٓ قىؿت ذٛضز ٜاؾت.
 ظٔبٖ ٞ ٚعیٙٔ ٝٙبؾت ثطای جٕغ
آٚضی اعالػبت ٔطتجظ ثب تصٕیٓ اؾتطاتػیه
ترصیص زاز ٜقس.
ٙٔ بثغ جٕغ آٚضی زازٞ ٜبی تصٕیٓ
ٌیطیٔ ،تٛٙع ٔ ٚتؼسز ثٛز٘س  ٚثب یىسیٍط تمبعغ
زاز ٜقس ٜا٘س.
 زازٞ ٜبی جٕغ آٚضی قس ٜثطای
تصٕیٓ ٌیطی اؾتطاتػیه ٔؼتجط  ٚاعٕیٙبٖ
ثرف اؾت.
ٔ كبٚض  ٚذجطٔ ٜؿتمُ (ثیط٘ٚی) ٚضٚزی ذٛثی ث ٝفطآیٙس تصٕیٓ ٌیطی اؾتطاتػیه زاز.
ب :کیفیت فشآیٌذ تػوین گیشی استشاتژیک/تذٍیي سٌذ ساّثشدی
 اٞساف اؾتطاتػیىی ؤ ٝی ذٛاٞیٓ ثب ایٗ تصٕیٓ ث ٝآٖ ثطؾیٓ قفبف ٛٔ ٚضز تٛافك اؾت.
ٌ عیٞ ٝٙبی ٔٛضز ا٘تربة ث ٝذٛثی ٔكرص قس ٜاؾت ( ٌعیٞ ٝٙب= آِتط٘بتیٞٛب ،ضاٞىبضٞب یب ضا ٜحُ ٞبی پبؾد زٞی ثٝ
ٌعیٞ ٝٙب)
 ثطآٚضزٞبی ذٛـ ثیٙب٘ ٝتب ثسثیٙب٘ ٝی پیبٔسٞبی ٞط وساْ اظ ٌعیٞ ٝٙب ،ثیبٖ قس ٜاؾت.
 اٌط ٔٛضٛع ٔ ٚؿبِ ٝی اؾتطاتػیه ث ٝقی ٜٛی زیٍطی ثیبٖ ٔی قس ،ثبظ ٕٞ ٓٞیٗ تصٕیٓ ضا ٔی ٌطفتیٓ.
دس جستجًی مًفقیت تی پایان
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 یه ٌعی ،ٝٙعطفساضاٖ ٕٟٔی زاضز ثس ٖٚآٖ و٘ ٝظطات ٔربِف  ٚجبیٍعیٗ قٙیس ٜقٛز.
ٙٔ بفغٛٔ ،ا٘غ ٔ ٚربضج ٌعیٞ ٝٙب ٚالغ ثیٙب٘ ٝترٕیٗ ظز ٜقس ٜا٘س.
 تحّیّی لٛی اظ ٔحیظ زاذّی  ٚذبضجی پكتیجبٖ تصٕیٓ اؾت.
 تحّیّی لٛی اظ ٘یبظٞب ،ا٘تظبضات  ٚحٕبیت ٞبی شیٙفؼبٖ پكتیجبٖ تصٕیٓ اؾت.
 تؼسازی اظ اػضبی جّؿبت تصٕیٓ ٘مف وال ٜؾیب( ٜزیسٖ ٘ىبت ٔٙفی) ضا ایفب وطز٘س.
 ظٔبٖ وبفی ثطای ثحث زض ٔٛضز تصٕیٓ زاز ٜقس ٜاؾت.
 ٕٝٞ ضیؿىٟبی ٔطتجظ ثب ایٗ تصٕیٓ ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفت ٝا٘س ٔ ٚب حساوثط ضطض احتٕبِی ایٗ تصٕیٓ ضا زضن وطزٞبیٓ.
ج :کیفیت هحتَای تػوین استشاتژیک/هحتَای تذٍیي سٌذ ساّثشدی
 زلت قس ٜاؾت و ٝثرف ثعضي  ٚض ٚث ٝضقسی اظ ثبظاض ٞسف لطاض زاز ٜقٛز ٘ ٝایٙى ٝثبظاضی وٛچه یب ض ٚث ٝاف.َٛ
 زلت قس ٜاؾت و ٝثركی اظ صٙؼت ا٘تربة قٛز و ٝپتب٘ؿیُ ؾٛزآٚضی ثبالیی زاقت ٝثبقس.
 ثٛٔ ٝا٘غ لب٘٘ٛی یب زِٚتی ،ؾیبؾی ا٘سیكیس ٜقس ٚ ٜثؼس اظ آٖ ٔٙبفغ تصٕیٓ اظ ٞعیٞ ٝٙب ثیكتط اؾت.
 اؾتطاتػی ،اضظـ لبثُ ٔالحظ ٝای ضا ثطای شیٙفؼبٖ ٔ ٚكتطیبٖ ایجبز ٔی وٙس؟
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه قٕب ثبػث ایجبز یب تمٛیت ٔعیت ضلبثتی ٔی قٛز.
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه ثب ٔبٔٛضیت ،اٞساف ،اضظـ ٞب  ٚضفتبض ؾبظٔب٘ی زض یه ضاؾتبؾت.
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه ثب ٔٙبفغ شیٙفؼبٖ ثب ٘فٛش ٕٞطاؾتبؾت.
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه زض ثطاثط ػسْ لغؼیت ٞبی ٔحیغی ،قىٙٙس ٜاؾت  ٚا٘ؼغبف پصیط ،لبثُ تغجیك یب پبثطجب ٘یؿت.
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه ثبػث ایجبز ٌعیٞ ٝٙبی (آپكٟٙبی) اؾتطاتػیه  ٚافعایف آظازی ػُٕ اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ذٛاٞس قس.
 افك ظٔب٘ی تصٕیٓ اؾتطاتػیه ٔكرص قس ٜاؾت (قطٚع اجطا  ٚظٔبٖ ٔٛضز ا٘تظبض ثطای حص٘ َٛتیج.)ٝ
د :کیفیت هفاّوِ تػوین گیشی
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘ٛقت ٝقس ٜاؾت و ٝشیٙفؼبٖ ث ٝؾطػت  ٚث ٝضاحتی آٖ ضا زضن ٔی وٙٙس؟
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه حبٚی ِغبت زقٛاض حسالُ  ٚاصغالحبت وٕی اؾت  ٚثس ٖٚزا٘ف فٙی لبثُ زضن اؾت.
 تصٕیٓ ثٚ ٝضٛح  ٚثب جعئیبت وبُٔ تٛضیح زاز ٜقس ٚ ٜزض یه ؾٙس ث ٝعٛض قفبف ثیبٖ قس ٜاؾت؟
 اؾٙبز پكتیجبٖ ٔٛجٛز اؾت ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٙٔ ٝغك تصٕیٓ ٌیطی تٛصیف قس ٚ ٜاعالػبت وبفی ثطای ف٘ ٚ ٟٓمس تصٕیٓ
ٔٛجٛز اؾت.
ّـ :کیفیت اجشای تػوین گیشی استشاتژیک
 یه ٘فط ٔؿئ َٛاجطای تصٕیٓ ا٘تربة قس ٜاؾت؟
 ثٛزجٙٔ ٝبؾجی ثطای اجطای اؾتطاتػی ترصیص زاز ٜقس ٜاؾت؟
 تصٕیٓ اؾتطاتػیه ث ٝالسأبت وٛچه تط قىؿت ٝقس ٜاؾت؟
دس جستجًی مًفقیت تی پایان
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جعثٍ اتضاس استشاتژیست SMART ،تًدن ،مسألٍ ایه است!
اِٚیٗ ثبضی و٘ ٝبٔف ضا قٙیسْ قبیس  15ؾبَ پیف ثبقسٚ .لتی ذٛا٘سٔف ٌفتٓ چمسض پیف پب افتبز ٚ ٜچمسض ؾبز!ٜ
االٖ ثؼس اظ ٔست ٞب ث ٝایٗ جٕغ ثٙسی ضؾیس ٜاْ و ٝچمسض ایٗ تىٙیه ٔ ٟٓاؾت  ٚچمسض ؾرت  ٚچمسض ٟٔجٛض.
ػٕ ْٛاٞساف ث ٝجبی ایٙى ٝتاَّش ثبقٙس کَدى ٞؿتٙس یؼٙی
ک :کلی گَیاًِ
ٍٍ :اگشا ًسثت تِ ّن
د :دٍس اص دستشس
ىً :طوشدًی (غیش قاتل اًذاصُ گیشی).
ٞسفٟب ،چ ٝوٛچه  ٚچ ٝثعضي ،چ ٝوٕی  ٚچ ٝویفی ،ثبیس زاضای
ٚیػٌیٟبی ظیط ثبقٙس:
 -1هطخع ٍ سٍضي (  )Specificثبقٙس ،یؼٙی وبٔال قفبف
ٚثس ٖٚاثٟبْ ثیبٖ ق٘ٛس.
 -2قاتل اًذاصُ گیشی (  )Measurableثبقٙس ،یؼٙی ثتٛاٖ
ٔمساض ،ا٘ساظ ٚ ٜتٙبغ آٟ٘ب ضا تؼییٗ وطز.
 -3قاتل دستیاتی (  )Achievableثبقٙس ،یؼٙی آ٘مسض ثعضي ٘جبقٙس و ٝغیطٕٔىٗ جّ ٜٛوٙٙس  ٚزض حسٚز تٛا٘بییٟبی ٔبِی ٚ
فیعیىی ثٍٙب ٜثبقٙس.
ً -4تیجِ گشا (  )Result orientedیا هشتثط (  )Relevantیا هٌطقی (  )Reasonableثبقٙس ،یؼٙی پؽ اظ
ثط٘بٔ ٝضیعی ٚاجطا ٚالؼب ثتٛاٖ ث٘ ٝتیج ٝضؾیس  ٚزض ثیٗ ضا ٜثٞ ٝیچ ٚجٔ ٝتٛلف ٘كٛز یب ایٙى ٝآیب ایٗ ٞسف شاتب ٔٙغمی  ٚلبثُ
زفبع ٔ ٚطتجظ ثٔ ٝؿبِٞ ٝؿت یب ٘ٝ؟
 -5تِ هَقع ٍداسای صهاى هطخع (  )Timely or Time Based or Time Boundedثبقٙس ،یؼٙی ثتٛاٖ آغبظ
 ٚپبیبٖ آٖ ضا ضٚی ٕ٘ٛزاض ٔكرص وطز  ٚظٔبٖ ثٙسی ٔطاحُ ضا ٔكرص ٕ٘ٛز.
ایٗ ٚیػٌیٞب ضا ثط اؾبؼ حطٚف ا َٚآٟ٘بٔ ،سَ ٔ SMARTی ٘بٔٙس تِ ّویي سادگیٝ٘ ٍٝٔ ،؟!
صوگ مطالعٍ :وکات ساَثشدی اص کتاب َای طالیی
کتاب تاصیْای استشاتژیک تاصاسیاتی:
اٌط ذٛزتبٖ  ٚضلجبیتبٖ ضا ٔی قٙبؾیس٘ ،جبیس اظ ج ًٙثتطؾیس  .اٌط ذٛز ضا ٔی قٙبؾیس  ٚضلیجتبٖ ضا ٕ٘ی قٙبؾیس ثطای ٞط ٔٛفمیتی
ا٘تظبض قىؿت ضا  ٓٞزاقت ٝثبقیس  .اٌط ذٛز  ٚضلیجتبٖ ضا ٕ٘ی قٙبؾیس قىؿت ذٛاٞیس ذٛضزJOHN ZAGULA .
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کتاب تی ٍاسطِ اص دل:
تٛج ٝذٛز ضا ثط ٔكتطیبٖ ٔتٕطوع وٙیس ٘ ٝضلیجبٖ .ضفتبض ضلیجبٖ ٚضغ ٌصقت ٝضا ٘كبٖ ٔی زٞس ٔكتطیبٖ ٕ٘بیبٍ٘ط آیٙس ،ٜفطصتٟبی
تبظ ،ٜا٘سیكٞ ٝب  ٚقبٞطا ٜپیكطفت ٞؿتٙس.
کتاب توایض یا ًاتَدی:
ٔسیطاٖ ٛٞقٕٙس ٞط ضٚظ ثب ایٗ ؾٛاَ اظ ذٛاة ثط ٔی ذیع٘س
و ٝچطا ٔكتطی ثبیس اظ ٔیبٖ ایٗ ٌ ٕٝٞعی ٝٙوبال یب ذسٔت
ٔب ضا ذطیساضی وٙس.
کتاب ضشکتْای تضسگ ،هطکالت تضسگ:
ٚلتی اظ زیٍطاٖ تمّیس ٔی وٙیس قٟط٘ٚس زضج 2 ٝقٙبذتٝ
ٔی قٛیس .زض ز٘یبی أطٚظ ٍ٘طیؿتٗ ث ٝز٘یب اظ پكت ٔیع
وبض ػّٕی ثؿیبض ذغط٘بن اؾت.
کتاب فلسفِ ًام ّای تجاسی:
ثبظاضیبثبٖ أطٚظ ث ٝز٘جبَ تصبحت یه تى ٝاظ شٔ ٗٞكتطی
ٞؿتٙس .ثی ا ٚزاثّی )BMW( ٛزض ش ٗٞقٕبؾت ٘ ٝزض پبضوی ًٙقٕب.
استشاتژی شخصی ،داستاوی کٍ َش استشاتژیستی تایذ تٍ خاطش تسپاسد :جشات اصالح
فطزی چٙسیٗ ؾبَ قبٌطز ٘مبـ ثعضٌی ثٛز  ٚتٕبٔی فٙٞ ٚ ٖٛٙط ٘مبقی ضا آٔٛذت .اؾتبز ث ٝاٌ ٚفت و ٝزیٍط قٕب اؾتبز قس ٜای
 ٗٔ ٚچیعی ٘ساضْ و ٝث ٝت ٛثیبٔٛظْ .
قبٌطز فىطی ث ٝؾطـ ضؾیس ،یه ٘مبقی فٛق اِؼبز ٜوكیس  ٚآ٘طا زض ٔیساٖ قٟط لطاض زاز
ٔ ،مساضی ضً٘  ٚلّٕی زض وٙبض آٖ لطاض زاز  ٚاظ ضٍٞصضاٖ ذٛاٞف وطز اٌط ٞطجبیی
ایطازی ٔی ثیٙٙس یه ػالٔت × ثع٘ٙس  ٚغطٚة و ٝثطٌكت زیس و ٝتٕبٔی تبثّ ٛػالٔت
ذٛضز ٜاؾت  ٚثؿیبض ٘بضاحت  ٚافؿطز ٜث ٝاؾتبز
ذٛز ٔطاجؼ ٝوطز .
اؾتبز ث ٝاٌ ٚفت :آیب ٔیتٛا٘ی ػیٗ ٕٞبٖ ٘مبقی
ضا ثطایٓ ثىكی؟ قبٌطز ٘یع چٙبٖ وطز  ٚاؾتبز آٖ ٘مبقی ضا زض ٕٞبٖ ٔیساٖ قٟط لطاض زاز
ِٚی ایٗ ثبض ضً٘  ٚلّٓ ضا لطاض زاز ٔ ٚتٙی و ٝزض وٙبض تبثّ ٛلطاض زاز ایٗ ثٛز و" :ٝاٌط
جبیی اظ ٘مبقی ایطاز زاضز ثب ایٗ ضً٘  ٚلّٓ اصالح ثفطٔبییس".
غطٚة ثطٌكتٙس زیس٘س تبثّ ٛزؾت ٘رٛضزٔ ٜب٘س .اؾتبز ث ٝقبٌطز ٌفت ٕٝٞ" :ا٘ؿبٟ٘ب لسضت ا٘تمبز زاض٘س ِٚی جطات اصالح ٘"ٝ
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یبزٔبٖ ثبقس تب ظٔب٘ی و ٝاؾتطاتػی ٘ساضیٓ  ٕٝٞاظ ػسْ ٚجٛز یه اؾتطاتػی ٔی ٘بِٙس  ٚآٍ٘ب ٜو ٝاؾتطاتػی ای پیكٟٙبز ٔی قٛز
 ٕٝٞثط آٖ ٔی تبظ٘س ٞ ٚط ظٔبٖ و ٝاظ آ٘بٖ اؾتطاتػی جبیٍعیٗ  ٚثٟتط عّت ٔی قٛز ٚلت ثیكتطی ٔی ذٛاٙٞس!

صوگ پًیایی :جارتٍ غشیة
 40قت ٌصقت ،ثطای  1335أیٗ ثبض! حبال چٙس ؾبِی اؾت ،وٕی آٖ عطفتط ،زض ذبٚضٔیب٘ ،ٝپسیس ٜای ػجیت زض حبَ ضخ
زازٖ اؾت .پسیسٜای تىطاضق٘ٛس ٜزض یىی اظ
ذغطذیعتطیٗ ٘مبط وط ٜظٔیٗ .پسیس ٜای ثی ٔب٘ٙس
زض ع َٛتبضید!
ثٙب ثط تئٛضی آقٛة ،جبشثٞٝبی غطیجی ٚجٛز زاض٘س
و٘ ٝظٓ پٟٙبٖ ایجبز ٔی وٙٙس .جبشثٞ ٝبی غطیت
اظ تصبٚیط ٙٞسؾی ثطٌطفت ٝو ٝاٌط اظ ٘عزیه ثٝ
آٟ٘ب ٍ٘ب ٜوٙیٓ ٘٘ ٝظٕی ضا ٘كبٖ ٔی زٙٞس ٝ٘ٚ
تصٛیط ٔؼٙی زاض ضا ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔی ؾبظ٘س .أب
اٌط اظ آؾٕبٖ  ٚاظ ضا ٜزٚض ث ٝآٖ ثٍٙطیٓ تصبٚیطی ث ٝغبیت ظیجب ٔ ٚؿحٛضوٙٙسٔ ٜی ثیٙیٓ .جبشثٞ ٝبی غطیت زض ٕٝٞجب ٚجٛز
زاض٘س ٕٝٞ .آ٘چ ٝضا ؤ ٝب زض٘ظط ا َٚثی ٘ظٓ ٚآقٛثٙبن ٔی ثیٙیٓ زض افمی ثّٙس٘ ،ظٕی پٟٙبٖ ضا تساػی ٔی وٙٙس.
زض زؾبٔجط  2015حسٚز ٔ 27یّیٔ ٖٛجصٚة اظ  70وكٛض زض ٕٞبیكی جٟب٘ی حضٛض یبفتٙس .جٕؼیت حبضط زض ٔطاؾٓ ؾٌٛٛاضی
اضثؼیٗ زض ػطاق ثعضٌتطیٗ اجتٕبع ٔؿبِٕتآٔیع جٟبٖ اؾت .جشیاًی هتفاٍت ٍ پایذاس ،دس ساستای جاٍداًگی گشداگشد
جارتِای غشیة ٍ .ایي ًطاًِای ست تشای آًْا کِ هی اًذیطٌذ ...

سخن پایانی

آسصٍ ًکي ضشایط سادُ تش تَد ،آسصٍ کي تَ قَی تش تَدی،
آسصٍی هطکالت کوتش ًکي ،آسصٍ کي هْاست ّای تیطتشی داضتِ تاضی،
آسصٍی چالص ّای کوتش ًکي ،آسصٍی داًایی تیطتش داضتِ تاش ...

پایان می بریم با یاد خدا
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