


سزّج اهزیکب اس ثزجبم؛ اس 

چزایی تب پیبهضُب ّ سٌبریُْبی 
 پیص رّ

 چهارچوب تبیین و روشنگری 



دْسٍ راُجزصی 

 

 

 

 

 

 

 

 دْسٍ تبکتیکی 

ُزگبٍ ایزاى اس اصػبُبی اًمالثی سْص صست ثزصارص : کیسیٌجز

. ّثَ جبیگبٍ لجل ثزگزصص، هطکل اهزیکب ثب ایزاى دل هی ضْص  

« ّلي تزظی ػٌک الیِْص ّ الٌصبری دتی تتجغ هلتِن»  

  120/ثمزٍ

 هْظْع ثزجبم

صر همبلَ ای ثَ للن جبى ثْلتْى هطبّر « اهزیکي ایٌتزپزایش»اًضیطکضٍ 

اکٌْى ایي ایزاى است کَ ثَ ػٌْاى هجضا : اهٌیت هلی تزاهپ هی ًْیسض

هب ثبیض ثَ . اصلی تزّریسن ثیي الولل، سطز اصلی را ایجبص هی کٌض

جبی توزکش ثز سزًگًْی اسض،ثَ صْرت جضی ثز تغییز رژین صر 

ثْلتْى ثب استٌبص ثَ الکسبًضر ُیگ ایي چٌیي ثبسگْ « ایزاى توزکش کٌین

 «ثبیض ثَ هٌجغ ثزسین»هی کٌض کَ 



1.صالیل ضشصی 

 

 

2.صالیل سبستبری 

 

 

3.صالیل هٌطمَ ای 

تزاهپ، ػولگزا،کبست کبر، هْفك صر 

 التصبص ّصارای ثزچست ُوکبری ثب رّسیَ

کٌگزٍ ظض ایزاًی، تین ُوکبر ظض ایزاًی 

تزاهپ ّ ًمص آفزیٌی الثی ُبی ظض 

 ایزاًی 

ضکل گیزی هثلث افزاغیْى ظض ایزاى ّ 

 صالئل آًِب 



اهزیکب . الف 

 

 

اسزائیل.ة 

 

 

ػزثستبى.ج 

ضکست غزح ُبی سبّرهیبًَ ای،ُفت ُشار هیلیبرص ُشیٌَ، تضاّم 

 ُشیٌَ دوبیت اس ُوپیوبًبى

ثي ثست استزاتژیک صر تْسؼَ ًیل تب فزات؛ تطضیض هطکالت صر لجٌبى، 

 فلسطیي، سْریَ ّ ػزاق 

سستَ اس ضکست صر جٌگ یوي، ضکست سیبسی صر لجٌبى، ػزاق، 

 سْریَ ّ ثذزیي



اًتظبرات اهزیکب 

اهٌیتی-سیبسی  

 التصبصی ّ تجبری



ػمت ًطیٌی ایزاى اس ًمص 
 آفزیٌی صر هٌطمَ غزة آسیب

ایجبص ائتالف ُبی هٌطمَ ای، 
 التصبصی ّسیبسی ػلیَ ایزاى

هوبًؼت اس تؼبهل ػبصی 
 ایزاى ثب جِبى سبرج

 گزفتي هْلفَ ُبی لضرت ایزاى



 تطضیض ایزاى ُزاسی

صّضیضى کطْرُبی  
 هٌطمَ ّکزٍ ضوبلی

سهیٌَ سبسی فطبر اس 
 صرّى







 ثضٍ ثستبى 

 

 

ًضٍ ثستبى 

 

 

 ثضٍ ًستبى 



 4+1تذمك دضاللی تؼِضات   

(  ثستبى–ًضٍ )اًجبم دضاکثزی تؼِضات ایزاى 







سسبرت ّ صیگز ُیچ! 

 

ثتي ریشی آة سٌگیي اراک 





سَ اضتجبٍ راُجزصی صر گذضت 

 

 

 

 اضتجبُبت راُجزصی هذتول صر هذاکزات پیص رّ  

 اػتوبص ثَ اهزیکب

گزٍ سصى التصبص 

 ثَ ثزجبم

ػجْر اس سػ 

لزهشُبی 

 رُجزی

ػضم اسذ تعویي کتجی ّ 

 ػولی

 اػتوبص ثَ ارّپب

 ػضم تْجَ ثَ ضزّغ رُجزی



ثزّس استالل صر صستگبٍ هذبسجبتی 



 

 

 

 

 

 

تجزثَ ثزجبم/تجزثَ تْافك سؼضآثبص: هثبل 

اس صاصٍ ُبی صرست، سزّجی ُبی غلػ ثَ 

 صست سْاُض آّرص

 تجزثَ ُب ُن صیگز ثَ صرص اّ ًشْاُض سْرص



َتجییي هسئل 

تجییي هسئلَ استالل صر صستگبٍ هذبسجبتی ّ هزالجت 

 اس افکبر ػوْهی ثزای جلْگیزی اس تکزار تجزثَ ُب 

هب صر ضکست صضوي ضک ًضارین؛ ایي هجتٌی ثز لزاى 

است لیکي غجك سٌت الِی یک ّظبیفی ثز ػِضٍ ی 

صیگز / هب است؛ یکی صر لجبل اهزیکب ّ ثزجبم ّ ارّپب

 ایي کَ صر صاسل کطْر چگًَْ دزکت کٌین



(ضبٍ ثیت رّیکزص رُجزی صر هْاجَِ ثب ثزجبم) تجییي هسئلَ آسهْى ثشرگ ػشت 

 

اهزّس هسئْلیي کطْر صر هؼزض یک آسهْى ثشرگ اًض؛ (: 97/3/2)رُجزی فزساًَ اًمالة

 آیب دفع ػشت ّ التضار ایي هلت ػشیش را سْاٌُض کزص یب ًَ؟



تجییي آسهْى ثشرگ ػشت 

 

ضزّغ هْاجَِ ثب 

 ثزجبم

ًکبت ّ هذْرُبی 

کبرثزصی ضزّغ 

 رُجزی

ًذٍْ هْاجَِ صر صّ 

 سطخ

ثِزٍ گیزی اس 

 تجبرة گذضتَ



اهزیکبپبی ثٌض ثَ 

 تؼِضات سْصش ًیست

ػوك صضوٌی اهزیکب ثب 

 ایزاى

اًؼطبف صر همبثل صضوي، 

اّ را گستبر تز سْاُض 

 کزص

گزٍ سصى دل هسبئل کطْر 

ثَ ثزجبم ّ اهثبل ثزجبم 

 یک سطبی ثشرگ است

تجزثَ ُوزاُی ارّپب ثب 

اهزیکب صرهِن تزیي 

 هْارص است

ایستبصگی صر همبثل آًِب، 

اهکبى ثسیبرسیبِصػمت 

 ًطبًضى آًِبراصارص



1.لعبیب را ّالغ ثیٌبًَ ثسٌجین 

2. ثی صضالتی ِثشرگی  83ّ84سَ کطْر ارّپبیی سزلعیَ ُستَ ای؛سبلِبی
 (پبلس ُبی هتفبّت)ثب هبکزصًض

3. صر صّسبل گذضتَ اهزیکب رّح ثزجبم ّ جسن ثزجبم را ًمط کزصٍ؛ارّپبیی
 ُب سبکت هبًضًض

4. را ًمط کزصٍ است؛ آًِبیی کَ ػعْ ضْرای  231اهزیکب لطؼٌبهَ ای
 .اهٌیتٌض ثبیستی لطؼٌبهَ ای ػلیَ اّ ثَ ضْرای اهٌیت ثجزًض

5. ارّپب ثبیضهتؼِض ثطْص کَ ثذث هْضک ّ جوِْری اسالهی صر هٌطمَ را
 .هطزح ًشْاُض کزص

6.ثبیض ثبُزگًَْ تذزیوی ػلیَ جوِْری اسالهی ُن همبثلَ کٌٌض 

7.ارّپب ثبیض فزّش کبهل ًفت ایزاى را تعویي کٌض 

8. ثبًک ُبی ارّپبیی ثبیض صریبفت ّپزصاست ّاًتمبل ّجٍْ هزثْغ ثَ تجبرت
 .صّلتی ّسصْصی ثب ایزاى را تعویي کٌٌض

 



 ثَ ػٌْاى ُضف اصلی هذاکزاتاصل ثبثت لغْ تذزین ُب تبکیض ثز .1

صر جوغ کبرگشاراى ّ سشٌزاًی ػوْهی ثب ُضف : ًذٍْ اػالم ضزّغ رُجزی.3

 تجضیل ضزّغ ثَ هطبلجَ ػوْهی

اس سْی ارّپب ثَ ضْرای اهٌیت ػلی رغن ػلن ثَ هطبلجَ صضّر لطؼٌبهَ .2

اس ًمط ػِض اهزیکبسٌض تبریشی ّتْی اهزیکب ثَ ػٌْاى ثجت یک   



سطخ هسئْالى ّصستگبٍ صیپلوبسی(سطخ اّل 

تجضیل صیپلوبسی اًفؼبلی ثَ صیپلوبسی تِبجوی -تغییز سهیي ّ هضل ثبسی

سْرٍ ثمزٍ ثَ ػٌْاى یکی اس اصْل سیبست سبرجی هطلْة  277آیَ 

فوي اػتضی ػلیکن فبػتضّا ػلیَ ثوثل »صر گفتوبى اًمالة اسالهی 

صر ُز سطذی ثَ ضوب تؼزض کٌٌض صر ُوبى سطخ « هباػتضی ػلیکن

 پبسز صُیض



 هذْر را یبصآّر ضض 4رُجزی ُن 
 ْهذْر را هطزح کزص 4پوپئ 

 ضزغ گذاضت

 تِضیض کزص

هتِن ثَ ًمط دمْق 

 ثطز کزص

دوبیت اس هتذضاى را، 

دوبیت اس تزّریسن اػالم 

 کزص

 ضزغ گذاضت

 تِضیض کزص

جٌبیت اهزیکب را 

صر ًمط دمْق 

 ثطز یبصآّر ضض

دوبیت اهزیکب اس 

هتذضاًطزا ثَ ػٌْاى 

دوبیت اس تزّریسن 

 دمیمی گْضشص کزص



تجضیل ضزّغ رُجزی ثَ هطبلجَ ػوْهی صر : سطخ ًشجگبًی ّهزصم

 ػیي دفع ّدضت ّاهیض آفزیٌی

 
ی

سل
صا

ت 
هب

ضا
ال
 

 تکیَ ثز ظزفیتِبی فزاّاى صاسلی

ثضاًین ًسشَ ُبی غزثی ثزای هب 
 لبثل اػتوبص ًیستٌض

سپزصى کبرثَ سبرجی ُب ثب تْجَ ثَ 
ثضلْلی ُبیطبى، ثبیستی صر 

. دّضاظطزار ثبضض  



ی
سل

صا
ت 

هب
ضا

ال
 

صضوي هب اتبق جٌگ را ثزصٍ است 
 صر ّسارت سشاًَ صاری

التصبص صّلتی جْاة ًوی 
صُض؛هزصم راثبیض ّارص کزص،سیبست 

را ثبیض جضی گزفت 44ُبی اصل  

 التصبص صاًص ثٌیبى را اُویت ثضُین

تْلیض صاسل ّکبالی ایزاًی را تمْیت 

 کٌین

ثب سیبست ًباهیضسبسی صر کطْر ثَ 

 ضضت هجبرسٍ ضْص



الضاهبت تکویلی 

صرهْاجَِ ثب ثزجبم دتوب ػٌبصز سیبسی، هضیزیتی، هطجْػبتی ّ فزٌُگی اس سزسًص یکضیگز پزُیش 

 کٌٌض؛ ًمض، اًتمبص صذیخ، هٌصفبًَ، ػبلالًَ، ایزاصی ًضارص

(                               پی گیزی اتِبهبت ّجٌبیبت دمْق ثطزی اهزیکب) دولَ ثَ جبی صفبع صزف  

 تذکین اًسجبم هلی ّ استذکبم صاسلی ّ رػبیت الشاهبت آى

 اػتوبص ّ ثبّر ثَ ایي کَ هب ثي ثست صر کطْر ًضارین



الضاهبت تکویلی 

 تشریك اهیضآفزیٌی هجٌی ثز دل هطکالت کطْر ثضّى ثزجبم                                     

 جلْگیزی اس ضکل گیزی لطت ُب ّ ضکبف ُبی سیبسی اجتوبػی ثَ ػٌْاى سػ لزهش     

 هضیزیت، الٌبع سبسی ّ ُوزاٍ سبسی افکبر ػوْهی ثب تصوین ًظبم                        



افکبر ػوْهی ّلتی کَ صر یک هسئلَ : چزایی اُویت افکبر ػوْهی اس ًگبٍ رُجزی

فؼبل ضض، صبدت ًظز ضض، ثَ غْر غجیؼی جسن ُب را ثَ دزکت صر هی آّرص، 

 (96/10/19)اثتکبرُب را ّارص هیضاى هی کٌض 



 کبری کَ صضوي اهزّس هی کٌض، ایي است کَ آیٌضٍ را تبریک ًطبى

 ( 96/10/6)صُض

 




