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1386/02/25

بالقنا ربھر  اب  دھشم  یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید 

یدرف و فیاظو  ناسنا و  هب  تبسن  مالسا  برغ و  ینابم  هاگدید  توافت  نییبت  نمض  یمھم  نانخس  رد  دھشم ، یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  روشرپ  عمج  رد  روضح  اب  یا  هنماخ هللا  تیآ ترضح 
ریذپ ناکما یناریا  - یمالسا یوگلا  ساسا  رب  اھنت  روشک  تفرـشیپ  دندرک : حیرـصت  دنداد و  رارق  دیکأت  دروم  ار  روشک  تفرـشیپ  یارب  زاین  دروم  لدم  هعـسوت و  یوگلا  یـسانشزاب  موزل  وا ، یعامتجا 

.تسا مالسا  ینابم  ساسا  رب  روشک  تفرشیپ  عماج  ی  هشقن میظنت  یوزوح - یھاگشناد و  زا  ّمعا   - ناگبخن ی  هفیظو نیرت  مھم تسا و 
نیا تحت  هدافتساءوس و  تفرشیپ  هعـسوت و  مان  زا  هک  تسا  ینایرج  هب  طوبرم  هاگدید  کی  دندوزفا : تفرـشیپ  لوحت و  هب  تبـسن  طلغ  شیارگ  هاگدید و  ود  هب  هراشا  اب  یا  هنماخ هللا  تیآ ترـضح 

.تسا هدرک  اور  تیرشب  قح  رد  ار  یناوارف  یاھ  ملظ اھ و  تنایخ ابیز ، راعش 
هایس یروتاتکید  یھاوخ ، لوحت ناونع  تحت  هطورشم  یعقاو  ناربھر  اب  هطورشم  یسیلگنا  نایرج  ی  هلباقم تفرـشیپ ، ناونع  اب  راجاق  نارود  رد  برغ  هب  روشک  یگتـسباو  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

اب ناتـسناغفا  قارع و  مدرم  یارب  اکیرمآ  بناج  زا  راتـشک  ینماان و  ناغمرا  اھ و  تلم تفرـشیپ  مان  اب  اھ  تلم رامعتـسا  حالـصا ، یقرت و  راعـش  اب  یولھپ  اضردمحم  یدادبتـسا  تموکح  ناخ و  اضر 
هنوگرھ اب  هک  تسا  ینایرج  تفرشیپ ، هب  تبسن  مود  طلغ  هاگدید  دندرک : ناشنرطاخ  دندرمشرب و  هعسوت  مان  زا  هدافتـساءوس  زا  یزراب  یاھ  هنومن ار  یـسارکومد  دازآ و  یایند  تفرـشیپ ، راعش 

.دنک یم تفلاخم  یروآون  لوحت و 
تفرشیپ ریسم  یمالسا ، تضھن  زاغآ  اب  لبق و  اھ  لاس زا  ناریا  تلم  دندوزفا : تسین ، ناریا  رد  تفرشیپ  عورش  یارب  میمصت  ینعم  هب  تفرـشیپ  یوگلا  صوصخ  رد  ثحب  هک  نیا رب  دیکأت  اب  ناشیا 

یعقاو یمدرم  تموکح  کی  هب  یثوروم  دبتسم و  ییاتدوک ، تموکح  کی  اریز  دوب ، ناریا  رد  تفرشیپ  لوحت و  نیرتروآ  تفگش نیرت و  گرزب ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  دوخ 
.دش لیدبت 

، ایند لوا  تاجرد  رد  یملع  دشر  ظاحل  زا  ناریا  نتفرگ  رارق  هتشذگ و  لاس  رد ٢٧  ناریا  تلم  روآ  تھب یملع  یعامتجا و  یسایس ، یداصتقا ، یاھ  تفرشیپ هب  هراشا  اب  یا  هنماخ هللا  تیآ ترضح 
تسد هب  اھ  یروانف نیرت  هدیچیپ زورما  هک  یا  هنوگ هب  هتفرگ ، یدایز  باتش  ناریا  رد  یملع  تکرح  تعرـس  یلو  تسین ، یخیرات  یاھ  یگدنام بقع نتفرگ  هدیدان  یانعم  هب  نیا  هتبلا  دندرک : دیکأت 

.دوش یم هتخاس  یحارط و  یناریا  ناوج  دنمشناد  یاناوت 
نایم رد  یناگمھ  رواب  کی  داجیا  تفرـشیپ ، لدـم  زا  دـنم  هطباض فافـش و  فیرعت  زا  فدـھ  دـندرک : ناشنرطاخ  روشک  تفرـشیپ  یوگلا  یـسانشزاب  موزل  حرط  تلع  نایب  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

.تسا هعسوت  حیحص  یوگلا  نییعت  ترورض  صوصخ  رد  مدرم  ی  هماع ناگبخن و 
لدم زین  روشک  ناگبخن  نارازگراک و  زا  یخرب  هنافسأتم  تسا و  ندش  یبرغ اب  یواسم  تفرـشیپ ، هعـسوت و  هک  دنا  هدرک ءاقلا  هنوگ  نیا دوخ ، تاغیلبت  رد  اھ  یبرغ دندوزفا : هنیمز  نیمھ  رد  ناشیا 

.تسا کانرطخ  طلغ و  یا  هلأسم نیا  هک  دنناد  یم یبرغ  لدم  کی  ًافرص  ار  تفرشیپ 
یاھروشک یبای  تسد دوجو  اب  اریز  تسا ، قفومان  یوگلا  کی  هعـسوت ، یارب  برغ  یوگلا  میوگ  یم عطاـق  روط  هب  دـندرک : حیرـصت  دندرمـشرب و  مھم  ی  هفیظو کـی  ار  مسلط  نیا  نتـسکش  ناـشیا 

.دنا هتفر نیب  زا  عماوج  نیا  رد  تیونعم  یناسنا و  یاھ  شزرا تردق ، تورث و  هب  یبرغ 
رد یناریا  - یمالـسا یوگلا  نیا  رگا  دـندرک : ناشنرطاخ  تسا ، یتایح  ی  هلأسم کی  یناریا  - یمالـسا یوگلا  ساسا  رب  روشک  تفرـشیپ  یوگلا  میظنت  هک  نیا رب  دـیکأت  اب  یا  هنماـخ هللا  تیآ ترـضح 

رگید یارب  ناریا  روشک  تلم و  یاـھ  تیقفوم اـھراک و  زا  یرایـسب  هک  هنوگ  ناـمھ دـش ؛ دـھاوخ  لیدـبت  رگید  یاـھروشک  ی  هدافتـسا دروم  یوگلا  هب  ًاـعطق  دوـش ، هتـشاذگ  ارجا  هب  لـمع  ی  هلحرم
.تسا هدش  وگلا  اھ  تلم اھروشک و 

تفرـشیپ نیا  رد  ناسنا  هاگیاج  تفرـشیپ و  هب  تبـسن  برغ  مالـسا و  هاگدید  ینابم  توافتم  تیھام  ار  یمالـسا  ماظن  رد  یبرغ  ی  هعـسوت لدم  ندیـسرن  هجیتن  هب  لیلد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 
.دوش تفرشیپ  ینابرق  دناوت  یم تیونعم  قالخا و  یھاگدید  نینچ  رد  نیاربانب  .تسا  یدام  دوس  نآ  روحم  یدام و  ْتفرشیپ  برغ ، هاگدید  رد  دندوزفا : دنتسناد و 

، ملع تردق و  تورث ، مالـسا ، ینیب  ناھج رد  دـندرک : ناشنرطاخ  تسا ، ناسنا  یلاعت  دـشر و  یارب  یا  هلیـسو هکلب  تسین ، فدـھ  یدام  تفرـشیپ  مالـسا ، هاگدـید  رد  هک  نیا رب  دـیکأت  اب  ناشیا 
.دنتسھ دابآ  یایند  هعماج و  رد  یناسنا  طباور  قح ، تموکح  تلادع ، یرارقرب  زاس  هنیمز ناسنا و  دشر  ی  هلیسو

نیا رد  ایند  هب  یگتـسبلد  ندوب  مومذم  مالـسا و  هاگدـید  رد  یراگتـسر  هب  ندیـسر  روظنم  هب  یتسرپادـخ  ات  یتسرپدوخ  ریـسم  ندومیپ  یارب  ناسنا  رایتخا  هب  هراشا  اب  یا  هنماخ هللا  تیآ ترـضح 
.دناد یم ایند  ینادابآ  یارب  یعیبط  ناوارف  یاھدادعتسا  زا  هدافتسا  ایند و  تیریدم  ار  ناسنا  ی  هفیظو یعامتجا ، ی  هیاوز زا  مالسا  لاح  نیع  رد  دندرک : دیکأت  ریسم 

یلـصا لـئاسم  صوصخ  رد  روشک  یملع  یزیر و  هماـنرب زکارم  رد  هک  یدارفا  دـندرک : ناـشنرطاخ  دنتـسناد و  هعـسوت  بولطم  لدـم  ار  تیونعم  رب  ینتبم  تفرـشیپ  یوگلا  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 
.دننک زیھرپ  یبرغ  یاھ  لمعلاروتسد اھوگلا و  زا  دیاب  دنتسھ ، زکرمتم  یسایس  یداصتقا و  لئاسم  نوچمھ 

.دوش هداد  ناشن  اھ  هصرع ی  همھ رد  لالقتسا  نیا  َملاع ، نادنمتردق  تکرح  ربارب  رد  لاعفنا  زا  زیھرپ  اب  دیاب  دندرک : دیکأت  دندناوخ و  یندز  لاثم ار  ناریا  تلم  لالقتسا  ناشیا 
، تسا هدرک  تمواـقم  نمـشد  تاـغیلبت  راـشف  لـباقم  رد  هراوـمھ  سدـقم - عاـفد  نارود  رد  هژیو  هب  - یمالـسا بـالقنا  یزوریپ  یادـتبا  زا  ناریا  تلم  هـک  نـیا رب  دـیکأت  اـب  یا  هنماـخ هللا  تـیآ ترـضح 

لاـح نـیع  رد  هتـشاد و  رارق  مـیرحت  رد  هراوـمھ  ناریا  تـلم  اریز  تـسین ، یدـیدج  ی  هلأـسم مـیرحت  هـک  یلاـح  رد  دـیوگ ، یم مـیرحت  زا  نخـس  نمـشد  یطیارــش ، نـینچ  رد  دـندرک : ناـشنرطاخ 
.تسا هدروآ  تسد  هب  میرحت  طیارش  رد  ار  دوخ  یملع  یاھ  تفرشیپ

.تسا الاو  فادھا  هب  ندیسر  زاس  هنیمز روشک ، رد  داحتا  تدھاجم و  تمھ ، یلم و  سفن  هب دامتعا تیوقت  دندرک : دیکأت  یمالسا  بالقنا  ربھر 
نایوجـشناد و نایم  رد  ییارگ  نامرآ ی  هیحور لوصا و  ظفح  موزل  یھاگـشناد ، یاھ  طیحم رد  یـسایس  یارادم  لمحت و  هناعـضاوتم و  یریذپدقن  هنافـصنم و  دقن  هب  ار  نایوجـشناد  نینچمھ  ناشیا 

.دندرک هیصوت  شزرو  نتفرگ  یدج  یلمع و  یداقتعا و  یزاسدوخ  یملع و  قیمعت  شھوژپ و  قیقحت ، هب  شیپ  زا  شیب  هجوت  یراک و  هظفاحم زا  زیھرپ 

ی هدنراد کیناکم و  یسدنھم  یوجـشناد   - ییاضر دیعـس  نایاقآ  و  قورع - یحارج  تاقیقحت  ییوجـشناد  زکرم  وضع  یکـشزپ و  ی  هتـشر یوجـشناد   - هدازدمحم هیطع  مناخ  رادید ، نیا  یادتبا  رد 
مولع هاگشناد  لاس ٨٣ و ٨۴  ی  هنومن یوجشناد  باصعا و  زغم و  یصصخت  رایتسد  ی  هتشر یوجـشناد   - داژن ینیـسح داوج  دیـس  یمزراوخ ،- ناوج  ی  هراونـشج نیموس  رد  یروشک  لوا  ی  هبتر

ییوجشناد یاھ  لکشت ی  هدنیامن قرب و  یسدنھم  ی  هتشر یوجشناد   - یمیظع ناسحا  و  روشک - ناذا  نآرق و  تئارق  لوا  ی  هبتر ی  هدنراد یرامعم و  یوجشناد   - ییادخ داوج  دھشم ،- یکشزپ 
: دندرک دیکأت  تاعوضوم  نیا  رب  دوخ  نانخس  رد  نایوجشناد  نیا  .دندرک  نایب  اھ  هاگشناد ییوجشناد و  لئاسم  ی  هرابرد ار  دوخ  رظن  ناسارخ - ناتسا 

اھ هاگشناد رد  یگنھرف  یاھ  هدکشھوژپ داجیا  هاگشناد و  هزوح و  یراکمھ  اب  یبیکرت  ِیملع  زکارم  تیوقت  یزادنا و  هار -
لصا ۴۴ ندش  ییارجا یارب  اھ  هاگشناد تیفرظ  زا  هدافتسا  -

ناگبخن داینب  ندوبن  لاعف زا  داقتنا  -
شھوژپ ملع و  دیلوت  ی  هصرع هب  نایوجشناد  دورو  ترورض  -

دیتاسا یملع  یاقترا  یاھ  صخاش رد  رظن  دیدجت  هعماج و  یعقاو  یاھزاین  اب  ییوجشناد  یاھ  همان نایاپ تاعوضوم  ندوبن  قباطم -
اھ هاگشناد یگنھرف  تامیمصت  رد  نایوجشناد  رثؤم  روضح  موزل  -

یداصتقا دسافم  اب  دروخرب  ندوب  دنک  زا  داقتنا  -

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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