آشنایی با گزینش
ضىل گیزی یه ًظبم ازاری پَیب ٍ وبرآهس ،هستلشم ٍجَز تطىیالتی هٌسجن ٍ لَاًیي ،ضَاثظ ٍ آئیي ًبهِ
ّبی الشام آٍر ،اس یىسَ ٍ حضَر ًیزٍّبی اًسبًی زلسَس ،هؤهي ،هتؼْس ٍ هترػع اس سَی زیگز است .اس ایي
رٍ السم است زر زستگبُ ّبی اجزاییً ،یزٍّبیی تحػیل وززُ ،ذالق ،هؤهي ،غبلح ،ثبتمَا ،هترػع ٍ زارای
رٍحیِ ّوىبری ثبال اس هیبى اًجَّی اس زاٍعلجبى گشیٌص ٍ جذة ضًَس.استرسام افزاز ثب ایي رٍیىزز ،هَجت
ثْجَز ػولىزز ًظبم ازاری ضسُ ٍ ثِ تجغ آى ،وبرآهسی سبذتبر اجزایی وطَر ٍ ذسهت رسبًی هغلَة تز ثِ
آحبز هززم جبهؼِ را ًیش تضویي ذَاّس ًوَز .اّویت گشیٌص وبرگشاراى آًمسر سیبز است وِ هَلی الوَحسیي
اهیزالوؤهٌیي ػلی ػلیِ السالم زر فزهبى حىَهتی ذَز ثِ هبله اضتز هی فزهبیٌس:
« زر وبر وبرگشاراًت ثٌگز ٍ پس اس آسهبیص ثِ وبرضبى ثزگوبر ًِ ،ثِ سجت زٍستی ثب آى ّب ٍ .ثی هطَرت
زیگزاى ثِ وبرضبى هگوبر ،سیزا ثِ رای ذَز وبر وززى ٍ اس زیگزاى هطَرت ًرَاستي ،گًَِ ای اس ستن ٍ
ذیبًت است .وبرگشاراى ضبیستِ را زر هیبى گزٍّی ثجَی وِ اّل تجزثت ٍ حیب ّستٌس ٍ اس ذبًساى ّبی
غبلح ،آى ّب وِ زر اسالم سبثمِ ای زیزیي زارًس .ایٌبى ثِ اذالق ضبیستِ تزًس ٍ آثزٍیطبى هحفَظتز است ٍ
اس عوؼىبری ثیطتز رٍیگززاى اًس ٍ زر ػَالت وبرّب ثیطتز هی ًگزًس ٍ»...
ثٌبثزایي گشیٌص ثز ّوگبى اهزی ثسیْی ٍ رٍضي است.حتی اّویت ٍ ضزٍرت گشیٌص ٍ جذة ًیزٍّبی
اًسبًی ،زر سبیز وطَرّب ًیش هَضَػی وبهالً پذیزفتِ ضسُ هحسَة هی ضَز ٍ فمظ زر جوَْری اسالهی
ایزاى هغزح ًیست .ثب ایي تفبٍت وِ زر جذة وبروٌبىّ ،ز یه ثز هجٌبی فزٌّگ ،هؼیبرّبی ارسضی ٍ
ًیبسّبی ذَز ػول هی وٌٌس.زر ػیي حبل ًمغِ هطتزن ّوِ ًظبم ّبی جذة ٍ گشیٌص زر وطَرّبی
هرتلف ،تالش ثزای جذة ضبیستِ تزیي افزاز ثزای رسیسى ثِ اّساف سبسهبًی است.
ثِ ػٌَاى ًوًَِ« لس رٍسى» ٍویل هسافغ ٍ رئیس یىی اس ضزوت ّبی گشیٌطی غزثیً ،ظزاتی زر ذػَظ
گشیٌص وبروٌبى زارزٍ.ی ػسم تَجِ ثِ گشیٌص ًیزٍّب را ثزٍس ثزذی اس هَارز سیز هی زاًس:
« ًبآراهی زر هحل ،ثِ وبرگیزی وبرهٌساى فبلس غالحیت ،زازذَاّی ٍ زػَای حمَلی تَسظ وبرهٌساى ثب
اضربظ ثبلث ،اس زست زازى وست ٍ وبر هطتزیبى ،سزلت یب ذسبرت ٍارز ضسى ثِ زارایی ّب ،اذتالس،
هطىالت ًبضی اس ّته ًَاهیص،سیبى ّبی هبلی»)..ٍ ،
زر هسرسِ ًبحیِ ّویتَى ٍ ًئَرت وبًبزا زر گشیٌص پیص اس استرسام،هَارز سیز هَرز ثزرسی لزار هی گیزز:

« هزاجؼِ ثِ هؼزف ّب ،گَاّی سالهت ،آسهبیص سل ،آهَسش ،وٌتزل سَاثظ پلیسی ،اضبػِ ازثیبت تٌفز یب
تحزیه ثِ تٌفز ،توله یب فزٍش ّز چیش ذطًَت آهیش یب هستْجيّ ،ز گًَِ جزائن زیگز ثِ ٍیژُ جزائن
هزتجظ ضغلی»
زر زاًطگبُ وبلیفزًیبی جٌَثی زر فزآیٌس گشیٌص اًَاع جزاین هبًٌس هبلی ،لتل ،ذطًَت ،فسبز اذاللیّ ،ته
ًبهَس ٍ آسار جٌسی ٍ سبیز جزاین هَرز تَجِ لزار هی گیزز.
زر جوَْری اسالهی ایزاى ًیش ًْبز گشیٌص وطَر اس ّوبى اثتسای پیزٍسی اًمالة اسالهی زر لبلت ّستِّب ٍ
ّیأتّبی گشیٌص فؼبلیت ذَز را آغبس ًوَزًس ٍ ثِ عَر عجیؼی ثب چبلصّبیی سیبزی ًیش هَاجِ ثَز .اهىبى
ٍرٍز افزازی ثب سلیمِ ّب ٍ َّیتّبی سیبسی هرتلف ٍ ثؼضبً هربلف ثب ارسشّبی اًمالة اسالهی ثِ زستگبُ
ّبی اجزایی ٍ ًْبزّبی حسبس وطَر ٍجَز زاضت.
اس ایي رٍی سیستن گشیٌص وطَر ثب ٍجَز ووجَز اهىبًبت ٍ ًیزٍ ،ذظهطی ٍ سیبستی وبهالً سرتگیزاًِای
را زر پیص گزفتِ ثَز ٍ ّوچٌیي زر ایي زٍرُ ،سبذتبر گشیٌص ،ضىلی سٌتی زاضت ٍ زر ػیي حبل ثب ضؼف-
ّبیی هَاجِ ثَز.
هَضَع اًتربة وبروٌبى ضبیستِ ،ثِ لسری زارای اّویت ثَز وِ اهبم ذویٌی (رُ) ثٌیبًگذار جوَْری
اسالهی ایزاى ،زر  15زی هبُ سبل  1361زر فزهبى تبریری ذَز ،رٍحی تبسُ زر وبلجس گشیٌص وطَر زهیسًس
ٍ پبیِ گذار ایي سبذتبر اًمالثی ٍ همسس ضسًس .ایطبى زر ضزایغی وِ ًظبم اسالهی زر حبل هجبرسُ ثب
زضوٌبى اًمالة اسالهی زر ججِْ زاذلی ٍ ذبرجی ثَز ،عی فزهبًی زستَر تطىیل سبذتبر جسیس گشیٌص را
غبزر ًوَزًس.
ثؼس اس فزهبى حضزت اهبم (رُ) وِ گشیٌص ٍارز هزحلِ جسیسی ضس ٍ الساهبتی زر جْت اجزایی ضسى فزهبى
اهبم (رُ) اس سَی ّیأت ػبلی ثِ ضزح سیز ثِ اجزا زرآهس:
 )1تسٍیي ضزح ٍظبیف ّیأت ػبلی گشیٌص؛
 )2تسٍیي ضَاثظ گشیٌص اػضبی ّیأتّبی هزوشی؛
 )3تسٍیي ضزح ٍظبیف ّستِّب؛
 )4تسٍیي آئیيًبهِ ّستِّب؛
 )5تسٍیي ضَاثظ گشیٌص اػضبی ّستِّب؛
 )6تسٍیي ضزح ٍظبیف زثیزذبًِ ّیأت هزوشی؛
 )7هطرع ًوَزى تطىیالت ٍ پستّبی سبسهبًی ّیأتّبی هزوشی ٍ ّستِّب؛

 )8تسٍیي ٍظبیف ازارات زاذلی ّیأتّب اػن اس آهَسش ٍ ارسضیبثی ،ازارُ عزح ٍ پیگیزی ،ازارُ اهَر
ػوَهی؛
 )9تسٍیي ٍظبیف ٍ اذتیبرات ٍاحسّبی ّستِ ،اػن اس ٍاحس اهَر ازاری ٍ رٍاثظ ػوَهیٍ ،احس اهتحبًبت
ٍ ٍاحس تحمیمبت ٍ ارسیبثی؛
 )10تسٍیي آئیيًبهِّبی هزثَط ثِ رسیسگی ثِ ضىبیبت ،تحمیك ٍ هػبحجِ ٍ هسبئل هزثَط ثِ ًمل ٍ
اًتمبالت پزًٍسُّبی گشیٌطی؛
تب ایٌىِ زر راستبی جذة ًیزٍّبی ضبیستِ ٍ غبلح ثزای ًظبم ازاری وطَر ٍ ّوچٌیي ثِ هٌظَر اجزای
فزهبى هَرخ  61/10/15رّجز وجیز اًمالة حضزت اهبم ذویٌی (رُ) ٍ ایجبز ٍحست رٍیِ ٍ اػوبل سیبست
ٍاحس زر گشیٌص ّبی سزاسز وطَر لبًَى تسّزی لبًَى گشیٌص هؼلوبى ٍ وبروٌبى آهَسش ٍ پزٍرش ثِ سبیز
ٍسارتربًِ ّب ٍ سبسهبًْب ٍ هؤسسبت زٍلتی زر تبرید  75/2/9ثِ تػَیت هجلس ضَرای اسالهی رسیس ٍ پس
اس تػَیت آئیي ًبهِ اجزایی لبًَى هذوَر زر تبرید  77/7/11جْت اجزا ثِ ولیِ ٍسارتربًِ ّب  ،سبسهبًْب
هؤسسبت زٍلتی ٍ… اثالؽ گززیس .ثز اسبس ثٌس  2اس هبزُ  10لبًَى گشیٌص « ثزرسی ٍ تؼییي غالحیت
اذاللی  ،اػتمبزی ٍ سیبسی هتمبضیبى هطوَل ایي لبًَى لجل اس ٍرٍز تب هزحلِ لغؼیّت اضتغبل (ثِ تحػیل
یب استرسام)» ثؼْسُ گشیٌص ثَزُ ٍ ّوچٌیي عجك هبزُ  2آئیي ًبهِ اجزایی لبًَى گشیٌص « اهز گشیٌص ٍ
اجزای ضَاثظ ٍ همزرات هزثَط ثِ آى زرثبرُ زاٍعلجبى ٍرٍز ثِ ذسهت اػن اس رسوی ٍ غیز رسوی ( پیوبًی
لزارزازی  ،رٍسهشز ٍ ػٌبٍیي هطبثِ) ٍ هطوَلیي لبًَى وبر زر ولیِ زستگبّْبی هذوَر زر هبزُ ٍاحسٓ لبًَى
تسّزی ٍ هبزُ  2لبًَى گشیٌص تبثغ احىبم همزر زر لبًَى گشیٌص وطَر ٍ آئیي ًبهِ اجزایی آى ذَاّس ثَز.
ثز اسبس تجػزُ یه هبزُ ّ ،2ز گًَِ جسة ٍ ثىبرگیزی هٌَط ثِ رػبیت هبزُ فَق هی ثبضس ٍ پززاذت ّز
گًَِ ٍجِ ثسٍى رػبیت هبزُ فَق غیزلبًًَی است.

