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1386/02/25

بالقنا ربھر  اب  یوضر  ناسارخ  یاھ  هاگشناد دیتاسا  رادید 

.دندرک وگو  تفگ رادید و  هاگشناد  نیا  ناداتسا  اب  دنتفای و  روضح  یسودرف  هاگشناد  رد  زورما  حبص  دنا ، هدرک رفس  سدقم  دھشم  هب  هک  یا  هنماخ هللا  تیآ ترضح 
، روشک یملع  تفرشیپ  ریـسم  رد  ار  اھ  هاگـشناد تلاسر  شقن و  یوضر ، ناسارخ  ناتـسا  یاھ  هاگـشناد ناداتـسا  یملع و  تأیھ  یاضعا  اھ ، هاگـشناد یاسؤر  عمج  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 
رد هدش  یزیر همانرب مّمـصم و  تکرح  یملع و  قیقحت  نتفرگ  یّدج ناریا ، تلم  ی  هدنیآ تزع و  لالقتـسا ، تیوھ ، ظفح  یارب  لئاسم  نیرت  مھم زا  یکی  زورما  دندرک : حیرـصت  دنتـسناد و  هدـننک  نییعت

.تسا تقو  فالتا  نودب  روشک  یملع  یاقترا  تھج 
زین روشک  رھ  تردق  تسا و  تردق  یللملا  نیب تاکرحت  تابسانم و  یانبم  زورما  یایند  رد  دندوزفا : روشک  یملع  حیحص  تکرح  رد  اھ  هاگشناد یتایح  ساّسح و  هدمع ، شقن  هب  هراشا  اب  ناشیا 

.تسا روشک  نآ  یملع  یدنمناوت  ملع و  زا  یشان 
یملع یاھزرم  نتـسکش  موزل  ملع و  دـیلوت  ی  هلأسم رب  ریخا  یاـھ  لاـس رد  هک  نیا تلع  دـندرک : ناـشنرطاخ  دوب ، دـھاوخ  شخب  رادـتقا از و  نورد ملع  هک  نیا رب  دـیکأت  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

نایوجـشناد و حطـس  رد  ملع  دـیلوت  دـشاب و  یھاگدـید  نینچ  یانبم  رب  وجـشناد  داتـسا و  هاگـشناد ، هب  هاگن  دـیاب  نیاربانب  تسا ، ملع  یموب  دـیلوت  از و  نورد ملع  یارب  یزاـس  هنیمز هدـشدیکأت ،
.دوش هتفرگ  یدج  اھ  هاگشناد

هدنیآ ناداتسا  تیبرت  روظنم  هب  ار  یلیمکت  تالیصحت  یاھ  هرود دعتسم  ناوج و  نایوجـشناد  یملع  یاقترا  یارب  یدج  یزاس  هنیمز رانک  رد  هبرجتاب  ناداتـسا  زا  هدافتـسا  یا  هنماخ هللا  تیآ ترـضح 
.دنوش لیدبت  شھوژپ  قیقحت و  مئاد و  ی  هثحابم یملع و  کرحترپ  نادیم  هب  سیردت  ظاحل  زا  دیاب  اھ  هاگشناد دندوزفا : دندرمشرب و  یرورض 

ی هشقن دنمزاین  روشک  یملع  تفرـشیپ  دـندرک : دـیکأت  دنتـسناد و  ناداتـسا  اھ و  هاگـشناد ِنالوئـسم  مھم  فیاظو  زا  نایوجـشناد  نایم  رد  ار  مئاد  قیقحت  یرگ و  شـسرپ ی  هیحور تیوقت  ناشیا 
.دوش لیدبت  اھ  هاگشناد ناققحم  ناداتسا و  نایم  رد  یمومع  یا  هبلاطم هب  دیاب  مھم  نیا  تسا و  هعماج  یاھزاین  اب  اھ  نآ طابترا  یملع و  یاھ  تیولوا نییعت  روشک و  یملع  تکرح  عماج 

یملع یاھ  یروآون قیوشت  یملع و  یاھودرا  یشزومآ ، یاھ  هاگراک نوچمھ  نایوجشناد  یملع  دشر  یاھ  هنیمز هب  ار  ناداتسا  اھ و  هاگـشناد تیریدم  شیپ  زا  شیب  هجوت  یمالـسا  بالقنا  ربھر 
سیـسأت دـش و  هدروآرب  مھن  تلود  رد  هناتخبـشوخ  یدـج  زاین  نیا  هک  تسا  ناوج  ناققحم  یملع  دـشر  یارب  مھم  یاھ  هنیمز زا  یکی  زین  اھ  هاگـشناد تعنـص و  طاـبترا  دـندوزفا : دـندش و  روآداـی 

.دھد ماجنا  یدیفم  مھم و  یاھراک  دناوت  یم هک  تسا  تلود  نیا  تاکرب  زا  یملع  تنواعم 
نیا ریگیپ  دیاب  یروانف - تاقیقحت و  مولع ، مرتحم  ریزو  هژیو  هب  -- نالوئـسم دـندرک : ناشنرطاخ  تاقیقحت ، شخب  ی  هجدوب هب  نالوئـسم  شیپ  زا  شیب  هجوت  موزل  رب  دـیکأت  اب  یا  هنماخ هللا  تیآ ترـضح 

.تسا یتایح  یرما  هکلب  تسین ، یتالمجت  یعوضوم  تاقیقحت ، زورما  اریز  دنشاب ، تلود  رد  هلأسم 
هاگـشناد اب  هلـصاف  زونھ  هدش ، ماجنا یاھراک  دوجو  اب  دندوزفا : دندرک و  یبایزرا  بوخ  ار  اھ  هاگـشناد ی  هرھچ ندرک  یمالـسا یارب  ار  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هدش  ماجنا تامادقا  ناشیا 

.تسا دایز  بولطم  یمالسا 
یاھدرواتـسد زا  یکی  دـندرک : حیرـصت  دندرمـشرب و  روشک  یملع  دـشر  یاھ  هنیمز زا  رگید  یکی  ار  یتلود  تاراصحنا  اب  هلباقم  یملع و  تاقیقحت  ندـش  یتباقر  یارب  هنیمز  داجیا  نینچمھ  ناشیا 

.دوب دھاوخ  اھراصحنا  نتسکش  عناوم و  نتشادرب  یساسا ، نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھ  تسایس حیحص  یارجا  مھم 

یمالسا دازآ  هاگشناد  سیئر   - یملح رتکد  دھشم ،- یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر   - یکلم دوعـسم  رتکد  دھـشم ،- یـسودرف  هاگـشناد  سیئر   - یروشاع اضریلع  رتکد  نایاقآ  رادید ، نیا  زاغآ  رد 
یاھ یرامیب صصختم   - یدوھرف دومحم  رتکد  دھشم ،- یسودرف  هاگـشناد  یـسدنھم  ی  هدکـشناد یملع  تأیھ  وضع  کیفارت و  لقن و  و لمح یـسدنھم  یرتکد   - یتیآ لیعامـسا  رتکد  دھـشم ،-

هب یجراخ - یلخاد و  یملع  ربتعم  تایرشن  رد  یملع  ی  هلاقم لھچ  زا  شیب  یاراد  یزاسوراد و  ی  هدکشناد داتسا   - زازب یلضف  رتکد  مناخ  و  مالسلا - هیلع اضر  ماما  ناتـسرامیب  سیئر  یلخاد و 
.دنتخادرپ یملع  یھاگشناد و  فلتخم  لئاسم  صوصخ  رد  دوخ  یاھ  هاگدید نایب 

لصا ۴۴ یاھ  تسایس لماک  یارجا  زین  ییارگراصحنا و  زا  یریگولج  شھوژپ و  قیقحت و  ملع و  دیلوت  ی  هصرع رد  ملاس  تباقر  یاضف  داجیا  -
ملع دیلوت  زا  تیامح  روظنم  هب  یملع  تادیلوت  زا  زاجم  ریغ  یرادرب  هخسن عنم  نوناق  بیوصت  موزل  -

اھ هاگشناد رد  شھوژپ  قیقحت و  ی  هیحور یاقترا  -
روشک یملع  تیثیح  زا  تسارح  روظنم  هب  یتلود  ریغ  یتلود و  یھاگشناد  زکارم  یملع  ی  هینب رب  یدج  تراظن  -

هیاپ مولع  رد  تاقیقحت  هب  شیپ  زا  شیب  هجوت  یتاقیقحت و  یاھ  تخاس ریز  حالصا  -
یکشزپ مولع  یاھ  هاگشناد رد  یشھوژپ  یشزومآ و  لئاسم  اب  یکشزپ  تامدخ  ی  هضرع رد  نزاوت  داجیا  -

اھ هاگشناد یتاقیقحت  ی  هجدوب هب  شیپ  زا  شیب  هجوت  موزل  -
روشک ی  هجدوب رد  تمالس  ی  هنارس شیازفا  -

اھ هاگشناد ندش  یمالسا  هب  یدج  هجوت  - 
.دندرک هراشا  اھ  نآ هب  دوخ  نانخس  رد  ناداتسا  نیا  هک  دوب  یبلاطم  سوئر 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا - ) هلظ دم  ) یا هنماخ یلعدیس  یمظعلا  هللا تيآ ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا هاگياپ 
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