
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ي داؿتِ اػت. ايي دػتبٍسدّب دس پثشاي هشدم  هختلف دس اثؼبداًمالة اػالهي ايشاى دػتبٍسدّبيي ثؼيبس اسصؿوٌذ ٍ هبًذگبس 

اػت،  ثَدٍُ تحمك ًمؾ هشدم دس ًظبم حىوشاًي ٍ تؼييي ػشًَؿت ّب  آىي ثِ كحٌِ آٍسدى ٍ ثشادس خْت تحمك احىبم اػالم 

 چيّ ،يلـش چيّ اػت؛ هشدم ػوَم ثِ اًمالة ييا تؼلك اًمالة، ييا يؿؼبسّب ييثشتش  خولِ صا»سّجش هؼظن اًمالة فشهَدًذ: 

. اًمالثٌذ كبحجبى همذع دفبع دٍساى يّب ىخَا هثل ّن اهشٍص يبّ خَاى. ًذاسد يحيتشخ گشاىيد ثش اًمالة ثِ ًؼجت دس ،يا عجمِ

 اًمالة ثب ـتشيث آًْب ثَدًذ، نيػْ آى آٍسدى ٍخَد ثِ دس اًمالة صهبى دس بي آٍسدًذ ٍخَد ثِ سا اًمالة وِ يوؼبً آى گفت ؿَد يًو

 ٍ گشفتٌذ دػت وف سا خَد خبى همذع دفبع دس اهب ًذاؿتٌذ، يحضَس اًمالة ؾيذايپ اكل دس وِ ثَدًذ يوؼبً ًِ، داسًذ؛ ًؼجت

 (44/3/87)حشم اهبم، «. داسًذ ًؼجت اًمالة ثب اًذاصُ ّوبى ثِ ّن ّب آى آهذًذ؛ ذاىيه ثِ

لذس  ثِ ّن ذيوـآة دسيب سا اگش ًتَاى »تَاى دس يه يبدداؿت احلب ًوَد لىي اص ثبة ايٌىِ  دػتبٍسدّبي اًمالة  اػالهي سا ًوي

ٍ دس  اختلبس ثِايي دػتبٍسدّب سا  ييتش هْنوٌين سئَع ثشخي اص  ٍ اص ثبة اًدبم ٍظيفِ ٍ لذسؿٌبػي تالؽ هي« ي ثبيذ چـيذتـٌگ

 :نييًوباسائِ چٌذ هحَس ولي ثِ ؿشح ريل 

 دسته اول( دستاوردهاي فرهنگي، معنوي و علمي
حبوويت  ٍ تحمكاًمالة اػالهي ايشاى فمِ ٍ فمبّت دس ؿئَى هختلف صًذگي هشدم ػبسي ٍ خبسي گـت، احيبي ًظبم ٍاليي  ثشاثش

هشدم،  ًفغ اػتوبدثِ ٍاليت هغلمِ فميِ، ًضديىي حَصُ ٍ داًـگبُ، پيًَذ للجي هشدم ٍ حىَهت، تمَيت خَدثبٍسي فشٌّگي ٍ

خَاًبى، گؼتشؽ هؼٌَيت، ثبصتَليذ  ثبألخقّب ٍ ٌّدبسّبي عبغَتي، ايدبد تحَالت سٍحي دس هشدم  اػتمالل فشٌّگي، تغييش اسصؽ

ي ٍ خْبد، تَػؼِ فشٌّگ ًوبص ٍ ػجبدت، ثبصيبثي ًمؾ هؼبخذ ٍ اهبوي علج ؿْبدتيي چَى ايثبس ٍ سٍحيِ ّب اسصؽٍ ثبصتؼشيف 

ٍ ًْي اص هٌىش، ثشچيذى  هؼشٍف اهشثِي، گؼتشؽ فشٌّگ لشآًي، احيبي ًوبصّبي خوؼِ ٍ خوبػبت، احيبء فشيضِ فشٌّگي ٍ هزّج

سػبًِ هلي  ظُيٍ ثِ ّب سػبًٍِ هحلَالت فشٌّگي ٍ تجليغي، تحَل دس  ّب وتبةخَاسي ٍ فحـب، تحَل دس هحتَاي  ّبي هـشٍة وبًَى

ّب، احيبء  ي ػبصًذُ، تحَل دس ػشكِ هدالت ٍ سٍصًبهِّب ؾيًوبٍ  ّب بليػش، ّب لنيف اػن اص ساديَ ٍ تلَيضيَى، تحَل دس ٌّش ٍ تَليذ

ّب ٍ هذاسع ٍ  ػَادي، تَػؼِ داًـگبُ ؿأى ٍ هٌضلت صًبى ٍ دختشاى، تحَل ًؼجي دس ًظبم تشثيتي ٍ آهَصؿي وـَس، هجبسصُ ثب ثي

سٍحيِ  ٍ گؼتشؽّبي ػلوي، احيبء  ّبي ٍ خالليت  ٍ داًؾ آهَصاى، پيـشفت بىيداًـدَهشاوض آهَصؿي، افضايؾ تؼذاد 

 خَاّي، تشٍيح گفتوبى هْذٍيت ٍ فشٌّگ اًتظبس. خَاّي ٍ آصادي ػذالت

خْبى دس حَصُ چـن  45ؿَد. ستجِ  دسكذ داسٍّب دس داخل تَليذ هي 96ايشاى ستجِ دّن خْبى دس تَليذ ٍ كبدسات داسٍ اػت، 

ثخـي  تَليذ ػلن خْبى. ػوك 46ْبى دس تخلق پَػت، ستجِ چْبسم خْبى دس تَليذ ػلَم ًبثبسٍسي اػت. ستجِ خ 47پضؿىي، ستجِ 
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يي ٍ اتحبد ثيي الَام ٍ هزاّت: تمَيت ٍ تَػؼِ ّوگشا دبدياثِ ًمؾ ػلن ٍ ديي دس صًذگي هشدم ٍ اثجبت ػذم تؼبسم آى دٍ، 

ي ػلوي، گؼتشؽ ّب ـشفتيپي اختشاػبت ٍ فيٍ وي وو ػبص يؿگفتضايؾ ي وبسثشدي، ثٌيبدي ٍ ساّجشدي، افّب آهَصؽّب ٍ  پظٍّؾ

ٍ هشصّبي داًؾ  ّب للِاًذ تب  ي ًَيي، داًـوٌذاى ايشاًي تَاًؼتِّب يفٌبٍسفشٌّگ وبس ٍ خْبد ػلوي ٍ فشٌّگي، دس ػشكِ ػلَم ٍ 

ٌذاى ايشاًي دس تْيِ، اًدوبد ٍ ًگْذاسي ًظيش داًـو ثـشي سٍص پيؾ ثشًٍذ ٍ دس هَاسدي ًيض اص ايي هشصّب ػجَس وٌٌذ. هَفميت ثي

ي اػت وِ اًمالة ًفؼ اػتوبدثِوـَس دًيب ثَد، ثوشٓ ديگشي اص دسخت  9ّبي ثٌيبدي خٌيٌي، وِ پيؾ اص آى دس اًحلبس فمظ  ػلَل

وؼذُ ثشاي تَليذ ايي ػبهبى ًـبًذُ اػت. دسهبى ًبثبسٍسي، دسهبى ًبسػبيي للت، تالؽ ثشاي تشهين لَصال ضُيپشاًگدس سٍح داًـوٌذاى 

داًـوٌذاى خَاى ايشاًي دس ػشكِ  شيًظ وندسهبى ثيوبسي لٌذ )ديبثت( ثشاي اٍليي ثبس دس خْبى اص الذاهبت  هٌظَس ثِاًؼَليي 

 آهَصاى ايشاًي، دس دػتيبثي ثِ همبهبت خْبًي دس الوپيبدّبي ػلوي. داًؾ ّشػبلِهٌْذػي طًتيه اػت. هَفميت 

 و اجتماعيدسته دوم( دستاوردهاي سياسي 
پيبهذ اًمالة اػالهي اػت ٍ ّوِ هؼئَليي تَػظ هشدم  ييتش هْنتأهيي اػتمالل ٍ آصادي ػيبػي ٍ سّبيي اص ٍاثؼتگي ثِ غشة 

ؿًَذ، ػشًگًَي سطين هؼتجذ ٍ ػتوگش عبغَت، اػتمشاس ًظبم اػالهي وِ آسصٍي توبهي اٍليبي الْي ثَدُ اػت ثش پبيِ  اًتخبة هي

ًظبم ثش خوَْسيت ٍ سأي ي اتىبحبوويت ٍاليت هغلمِ فميِ، ثشخَسداس ؿذى اص لبًَى اػبػي هجتٌي ثش اػالم ٍ هَسد اتفبق هشدم، 

يه  ّشػبل جبًيتمشهتَػظ  عَس ثِي وِ دسپ يپّبي  ي ثِ هشدم دس حل هـىالت اػبػي وـَس، ثشگضاسي اًتخبثبتاتىبهشدم، 

، هؼٌب ؿَد اگش دسػتاًمالة فشهَدًذ: اػتمالل  سّجش هؼظنػيبػي.  ّب بىيخش، گؼتشؽ ٍ تٌَع احضاة ٍ ؿَد يهاًتخبثبت ثشگضاس 

 (22/44/68ي وِ هب اهشٍص داسين )تيٍ ٍضؼاػتمالل يؼٌي خوَْسي اػالهي 

ي: تـىيل ؿَساّبي ٍ ػلغٌتوي ػبختي ًظبم اػتجذادي  تذٍيي لبًَى اػبػي هجتٌي ثش اػالم ٍ هٌبفغ ٍ هلبلح هلي، سيـِ

وـَس ٍ هؼئَالى ًظبم، پبيتخت اػالهي ؿْش ٍ سٍػتب وِ اص ًوبدّبي هشدم ػبالسي ديٌي اػت، ػفشّبي هؼئَالى ثِ اللي ًمبط 

ًـيٌي سا سّب وشدُ دس هتي هشدم ٍ دس وبس آًبى حضَس هي يبثٌذ. اسائِ الگَي هذيشيت خْبدي ٍ وبس ٍ تالؽ اًمالثي، وبّؾ حيف 

ّب ٍ  ٍ هيل ٍ اػشاف ٍ سيخت ٍ پبؿْبيي وِ دس گزؿتِ هشػَم ثَدُ اػت، خَاًگشايي دس ػشكِ هذيشيت وـَس، ثبال ثشدى صهيٌِ

تشّبي هـبسوت ػيبػي هشدم دس ػشكِ ّب ٍ هيذاى ّبي هختلف. ايدبد تحَل دس ٍسصؽ وـَس: ثِ ثشوت اًمالة اػالهي خبيگبُ ثؼ

ثشاثش گزؿتِ  ّب دُي ٍسصؿي ّب سؿتِي ٍسصؿي ػبختِ ؿذ، ّب ػبليديٌي ٍ اًمالثي ٍسصؽ ثشخؼتِ گشديذ، دس ػشاػش وـَس هشاوض ٍ 

 ي ٍسصؿي دس هؼبثمبت خْبًي حبكل گشديذ.ّب هذالٍ  ّب همبمِ ، دػتيبثي ثوشد ذايپ ٍ گؼتشؽافضايؾ 

 دسته سوم( دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي
 شيپز تيآػحشوت دس هؼيش ايدبد ًظبم التلبدي ثش پبيِ اػالم سًٍذي پشؿتبة داسد، حوبيت اص الـبس هؼتضؼف ٍ عجمبت هحشٍم ٍ 

خبهؼِ، اػتمالل التلبدي ٍ كٌؼتي، همبثلِ ّن خبًجِ ٍ ثي هالحظِ ثب فؼبد هبلي ٍ التلبدي، حوبيت اص تَليذات داخلي ٍ پيگيشي 

ي ًَيي هخبثشات ٍ تلفي ٍ پؼت، تحَل ّب يفٌبٍسخْؾ تَليذ ٍ داًؾ ثٌيبى ػبختي تَليذ، گؼتشؽ استجبعبت ٍ تىٌَلَطي ٍ 

ي ٍ ػذػبصػتبّبي وـَس، الذاهبت اػبػي دس ػشكِ وـبٍسصي ٍ ثبغذاسي، افضايؾ كٌؼت چـوگيش دس گبصسػبًي تب حذ اغلت سٍ

ي ثِ هٌبعك هحشٍم، گؼتشؽ ؿجىِ سػبً ثشقي ثِ ػشاػش وـَس، گؼتشؽ كٌؼت پتشٍؿيوي، گؼتشؽ سػبً آةتأهيي آة ٍ 

ي سػبً خذهبتاهذاد ٍ ثْضيؼتي ٍ ي وويتِ سػبً ٍ خذهبت پزيش، تأػيغ صدايي ٍ ووه ثِ الـبس آػيت ثْذاؿت ٍ دسهبى، هحشٍهيت

 ثٌيبد هؼتضؼفبى ٍ خبًجبصاى ٍ ثٌيبد ؿْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى.

ؿَد، ؿتبة خلَف ػبصي ٍ هـبسوت  ّبي ؿغلي دًجبل هي ًؼجي دس چشخِ تَليذ ٍ تَصيغ ثشٍت ٍ فشكت عَس ثِػذالت هحَسي 

ػوَهي دس ػشاػش وـَس، تَػؼِ  ًٍمل حولٍ ٍػبيل ّب  دادى هشدم دس التلبد ٍ كٌؼت، گؼتشؽ تَليذ خَدسٍ، گؼتشؽ فشٍدگبُ

ثِ هشدم، اػتفبدُ  ّب آىي سػبً خذهبتّب ٍ گؼتشؽ  اي ٍ سيلي دس وـَس، ايدبد ثَسع داخلي، تَػؼِ ٍ افضايؾ ثبًه ّبي خبدُ ساُ
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لبًَى  44اخشاي اكل وـَس ّوؼبيِ،  45ثِ ًفغ ػوَم خبهؼِ، اًؼمبد لشاسدادّب ٍ سٍاثظ التلبدي ػبصًذُ ثب  الوبل تيثكحيح اص 

سٍد. ػضَيت دس ػبصهبى  اػبػي ثشاي هشدهي وشدى التلبد ٍ تمَيت ثخؾ تؼبًٍي اص تحَالت التلبدي وـَس ثـوبس هي

 ّبي ؿبًگْبي ٍ ػضَيت دس گشٍُ ثشيىغ ًتبيح ثؼيبس هْوي ثشاي وـَس خَاّذ داؿت. ّوىبسي

 33دٍلت ايشاى فمظ تَاًبيي تأهيي هَاد غزايي هشدم خَد ثشاي ، 56دس حيغِ وـبٍسصي ٍ داهذاسي عجك آهبس سػوي دٍلت دس ػبل 

غبكت  نياص سطسا  هشؽ تخنسٍص سا داؿتِ اػت ٍ هدجَس ثَدُ ثبلي هَاد غزايي خَد سا اص خبسج ٍاسد وٌذ. ثشاي هثبل هشؽ سا اص فشاًؼِ، 

ايي الالم  ذيدس تَلدٍ ثشاثش ؿذى خوؼيت،  سغن يػل اوٌَى ّنوشدُ لىي  اػشائيل، ػيت سا اص لجٌبى، پٌيش سا اص داًوبسن ٍ... ٍاسد هي

ي ٍ اهثبل آى سًٍذي اهيذٍاس وٌٌذُ دس ػبص لَيػٍ دس صهيٌِ  ػذػبصي صهيٌِ دستمشيجبً خَدوفب ؿذُ اػت. خْؾ تَأم ثب خالليت 

 پيؾ داسد. كٌؼت گشدؿگشي ايشاى اوٌَى دس حبل سلبثت ثب ديگش وـَسّبػت.


