
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

یه ًمغِ ػغف دس تبسیخ  0311دوتش سیذ اثشاّین سئیسی دس خشداد  ٍالوسلویي االسالم حجتدٍلت سیضدّن ثب پیشٍصی 

 ّبی ساٍُ اهیذّب ثِ اٍ دٍختِ ضذ. ثسیبسی اص  ّب ًگبُتجذیل ضَد ٍ  0311ایطبى تَاًست تب حذٍدی ثِ پذیذُ  اًمالة اسالهی است.

صیگضاوی دٍلت ثبیذ تَسظ ایطبى ججشاى ضَد. ایي اًتظبس  ّبی حشوتٍ  ّب تحشیف، ّب اًحشاف، ّب غفلتًشفتِ ثِ اٍ ختن گشدیذُ ٍ 

ٍ  ّب سٍال، ّب سٍیِ دٍلت سیضدّن حبل ثبایيثبالیی است وِ الصم است ّن اهیذٍاس ثَد ٍ ّن ووه وشد تب ایي هغلَة حبصل گشدد. 

 ّبی ثشًبهِلىي ثشخی اثؼبد  گٌجذ ًویوشدُ است وِ دس ایي هختصش  گزاسی ّذفسٍیىشدّبی گًَبگًَی سا ثِ سوت ثْجَد 

 .گیشد هیلشاس  هَسداضبسُدٍلت  داس اٍلَیت

 (ای خبهٌِسجَع ثِ هىتت اًمالة اسالهی )هٌظَهِ فىشی اهبم  -0

. دس دِّ گشدد هیاعالق  ای خبهٌِبهلی تحمك اّذاف اًمالة اسالهی تَسظ اهبم هىتت اًمالة اسالهی ثِ تشسین هشاحل تى

ٍ وبسگضاساًی اتْبم ًبوبسآهذی ٍ حبوویت دٍگبًِ ٍ لضٍم تغییش اسبسی  علت اصالحّفتبد ثب چبلطگشی فشٌّگی ٍ سیبسی افشاعیَى 

ًمالة ٍ هشاحل آى سا ثبصتَلیذ وشدًذ ٍ پٌج هىتت ا 68آرس  01سّجش حىین اًمالة اسالهی دس  آى ٌّگبم؛دس  .ثشجستِ گشدیذ

سا ثِ تؼلل  ّب وبستیسا هغشح ًوَدُ ٍ « اًمالة اسالهی، ًظبم اسالهی، دٍلت اسالهی، جبهؼِ اسالهی ٍ توذى ًَیي اسالهی»هشحلِ 

آرس هبُ  07تب  01 سٍ اصایيدس تطىیل دٍلت اسالهی ٍ غفلت اص هىتت اًمالة اسالهی ٍ سٍیىشد ثِ هىبتت غشثی ًسجت دادًذ. 

. دٍلت سیضدّن گشدد هیثِ ایي هٌظَس ثشگضاس  ّبیی ًوبیطگبٍُ  ّب ّوبیصضذُ ٍ  گزاسی ًبمّشسبل ثِ ّفتِ هىتت اًمالة اسالهی 

 سجَع ثِ ایي هىتت سا دس پیص گشفتٌذ ٍ اهیذٍاسین ثب ایي فشهبى ثِ سش ثجشًذ.

 ٍضَح تصَیش -1

تَجِ ًخجگبى ٍ افىبس ػوَهی سا ثِ خَد هطغَل سبختِ است.  ّبست سبلًی دس دٍسُ وٌَ ّب سٍایتٍ جٌگ  تصَیشسبصیجٌگ 

ستَى داخلی ٍ  هٌضلِ ثِوبرة دضوي اص ٍضغ هَجَد ٍ ٍضغ هغلَة جوَْسی اسالهی ووه وشد ٍ  تصَیشسبصیدٍلت سبثك ثِ 

غ هغلَة ٍ ایذئبل ًظبم سا ًفَر جشیبًی ثبصتبة صذای ثیشًٍی لشاس گشفت. دٍلت آلبی سئیسی تصَیش ٍالؼی اص ٍضغ هَجَد ٍ ٍض

 ٍ ثبیذ ووه وشد ثِ ایي هٌَال استوشاس یبثذ. دّذ هیاسائِ 

 دس سیبست خبسجی ًگشی جبهغ -2

 ّبی تَصیِ ٍ حتی تىیِ اًحصبسی ثِ چٌذ دٍلت غشثی ثَد. اػتوبدسبصیگزضتِ سٍیىشد ثِ غشة ٍ  ّبی دٍلتاٍلَیت اصلی دس 

لشاس گشفت اهب دٍلت  اػتٌبیی ثیٍ دیپلوبسی فؼبل دس ّوِ ًمبط جْبى هَسد  ًگشی جبهغساّجشدی سّجش حىین اًمالة هجٌی ثش 
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ًیض حبصل گشدیذ.  تَجْی لبثلوًٌَی اص اثتذا ثِ تَسؼِ سٍاثظ ثب ضشق ٍ جْبى اسالهی ٍ دیگش ًمبط جْبى پشداخت ٍ دستبٍسدّبی 

 ی اوَ اص ایي جولِ است.ػضَیت دائن ایشاى دس ضبًگْبی، تمَیت سٍاثظ ثب ّوسبیگبى، تمَیت سٍاثظ ثب اػضب

 دیپلوبسی هَفك ٍاوسي -3

دٍلت سبثك وطَس سا ثِ تؼغیلی وطبًذُ ثَد ٍ ّیچ اهیذی ٍ تَاًی ثشای ٍاوسیٌبسیَى ًذاضت. دٍلت وًٌَی تَاًست دس 

ب ٍاسدات ثشسبًذ ٍ ّن ث سبصی تجبسیصهبى هوىي ّن تَلیذ داخلی ٍاوسي سا وبسثشدی ًوبیذ ٍ ثِ تَلیذ اًجَُ ٍ حتی ثِ  تشیي وَتبُ

آحبد جبهؼِ سا ثِ صدى دٍ دٍص ٍاوسي سسبًیذ ٍ ایي هَفمیت ثضسگی  تمشیجبًآى  هَسدًیبصخبسجی ٍ تأهیي اسص  ّبی ٍاوسيگستشدُ 

 ثذّذ. ٍوبس وستثَد وِ حتی تَاًست تحشوی ّن ثِ ثبصاس 

 دیپلوبسی فؼبل ٍ اثتىبس ػول -4

ثشای دٍلت است. ایي گفتگَّب ًَػی  تَجْی لبثلسّب تَفیك هىبلوِ هؤثش ٍ ّذفوٌذ ثب همبهبت ػبلی دیگش وطَ 011اًجبم 

اسٍپبیی  اػتجبس ثیسٍاثظ اًحصبسی ثب چْبس وطَس  حبل دسػیيسا سلن صد ٍ ساُ سا ثشای تَسؼِ هٌبسجبت ثب جْبى گطَد ٍ  اػتوبدسبصی

 فشاتش ثشد.

 ٍ هشدم پبیِ ثَدى دٍلت )دٍلت هشدهی( دیٌی سبالسی هشدمسجَع ثِ  -5

اص ّوبى سٍصّبی  جوَْس سئیسسٍیِ دٍلت سبثك هجٌی ثش اداسُ ٍیذئَ وٌفشاًسی وطَس ٍ ػجَس اص هشدم ٍ تضئیٌی ثَدى ًمص 

ثِ ّش هٌبسجتی دس هیبى هشدم حضَس پیذا وشد، هشدم دس لبة تصَیش  جوَْسی سئیسًخست آغبص ثِ وبس دٍلت جذیذ ضىستِ ضذ. 

 ًفسِ فی ّب ٍػذُاص هیضاى ٍ دسصذ تحمك  ًظش صشفدم حضَس پیذا وشد. ایي سٍیِ دیذُ ضذًذ، دس هتي هطىالت هش جوَْسی سئیس

 .ثبضذ هی تحسیي لبثلسٍیىشدی  سبالسی هشدمتجذیل دٍلت سبالسی ثِ  است. اًگیض ضَقاهیذآفشیي ٍ 

 اٍلَیت یبفتي هؼیطت ٍ التصبد -6

ثشای وبّص  ّب صهیٌِدس ایي دٍلت هؼیطت هشدم دس اٍلَیت لشاس گشفت ٍ ػالٍُ ثش وبسّبی آضىبس، عشاحی ٍ تذاسن ثشخی 

آهذ اهیذّبی سا افضایص خَاّذ  دسخَاّذٍ افضایص خذهبت ثِ هشدم وِ دس آیٌذُ ثِ اجشا  ٍوبس وستتَسم ٍ هذیشیت ثبصاس ٍ سًٍك 

. دٍلت خلك پَل ٍ چبح گشدد هی تش هلوَسٍ دیش یب صٍد اثشات آى  لشاسگشفتِشدم ٍ هؼیطت ه ٍوبس وستداد. دٍلت دس سیل 

. دس دٍسُ وشًٍب وٌذ هیاسىٌبس وِ ػبهل اصلی تَسم دس دٍلت سبثك ثَد سا وٌبس گزاضت ٍ ثِ سوت ثجبت التصبدی ًسجی حشوت 

 گشفت ٍ اص تؼغیلی ًجبت پیذا وشد. تَجْی لبثلهشدم ٍ ثبصاس ضتبة  ٍوبسّبی وست

 اجتوبػی ّبی آسیتتَجِ ثِ فشٌّگ ٍ  -7

فشٌّگی ٍ اّتوبم ثِ  ّبی فؼبلیتدٍلت اص غفلت تبسیخی ثِ فشٌّگ ٍ اجتوبع جلَگیشی وشدُ است. تمَیت  سسذ هیثِ ًظش 

 ًوبیبى خَاّذ گطت. صٍدی ثِاجتوبػی دس دستَس وبس دٍلت لشاس داسد ٍ آثبسش  ّبی آسیتهذیشیت 

 ٍ تؼبهل سبختبسی افضایی ّن -8

خَد  ّبی ثشًبهِحتی ثشای تحمك  وشد هیٍ ضىبف دس حبوویت سا تمَیت  پشداخت هیثب دیگش لَا ثِ هٌبصػِ  تٌْب ًِدٍلت سبثك 

است ٍ اسادُ هسئَالى ثِ اّتوبم جوؼی  یبفتِ تحمكدس حبوویت  افضایی ّنّن حبضش ثِ تؼبهل ثب دیگش لَا ًجَد. اوٌَى تؼبهل ٍ 

 .ثبضذ هیهطَْد  لوسبئلیا حلثشای حل هطىالت ثب سٍیىشد 

 تحىین سبخت دسًٍی لذست -01

وِ ّوَاسُ هغبلجِ سّجش حىین اًمالة ثَدُ است تمَیت تَلیذ  ثبألخصٍ اثؼبد  ّبی ػشصِتحىین سبخت دسًٍی لذست دس ّوِ 

 .وطذ هییش صحیح دٍلت سا ثِ تصَ گیشی جْتٍ  ضذُ ثشداضتِدس ایي هسیش  ثسیبس خَثی ّبی گبمدس دستَس وبس دٍلت لشاس داسد ٍ 


