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  ِميِحَّرلا ِٰنـَمْحَّرلا ِهـَّللا ِمِْسب

 یسایس همانقفاوت

 رمتسم یاهشالت هب مارتحا ،یتینما و یعافد یاهورین زا تیKح ،ناتسناغفا مدرم راظتنا و عقوت @خاس هدروآرب روظنم هب

 تفایرد تهج ،روشک رد تاباختنا زا یشان یسایس نارحب لح هب هطبار رد یناهج هعماج و یلم یاه تیصخش دیفم و

 کرد اب ،هنیمز نیا رد روشک یسایس ناربهر یاه هاگدید توافت هب مارتحا ابو یسایس تافالتخا متخ یارب لح هار کی

 لیذ یاهروحم ،تسب نب نیا زا روبع یارب و دشابیj ناتسناغفا مدرم و روشک عفن هب دوجوم یسایس تیعضو ماود هکنیا

  :تفرگ رارق تقفاوم دروم

 تلود یلاع یاروش )فلا

 داجیا یلم یاه تیصخش و یسایس ناربهر زا لکشتم ،تلود یلاع یاروش ،یسایس عKجا داجیا یارب •

 .ددرگیم

  .دهد یم هروشم  روشک روهمج سیئر  هب یلم مهم لیاسم رد اروش نیا •

 رد یتینما مزال ریبادت ناش یارب و هدوب رادروخرب یتلود صاخ لوکوتورپ زا تلود یلاع یاروش یاضعا •

 .دوش یم هتفرگرظن

  یلم هحلاصم یلاع یاروش تسایر ماقم )ب

 داجیا و تیمسر .1

 :دنس نیا ءاضما اب

  .ددرگ یم داجیا اه فرط نایم یسایس قفاوت ساسا رب یلم هحلاصم یلاع یاروش •

 .دیاj یم یربهر ار حلص هسورپ یلم هحلاصم  یلاع یاروش سیئر ناونع هب هللادبع هللادبع رتکاد مرتحم •
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 ثیحنم ییارگمه و تابث میت نینواعم ؛دشابیم نواعم جنپ یاراد یلم هحلاصم یلاع یاروش تسایر ماقم •

 هحلاصم یلاع یاروش نینواعم ریاس ؛دنیاj یم هفیظو یافیا یلم هحلاصم یلاع یاروش سیئر نینواعم

  .ددرگ یم یفرعمروهمج سیئر اب هروشم رد یلم

 نیسلجم یاسؤر ،یسایس  ناربهر و اه فرط ،روهمج سیئر اب هروشم رد یلم هحلاصم یلاع یاروش سیئر •

  .دهد یم لیکشت  ار اروش نیا روشک ناگبخن و ،یندم هعماج ،یلم یاروش

 .دشاب یم رادیپس رصق رد یلم هحلاصم یلاع یاروش رتفد •

 :اه تیحالص .2

 :دشاب یم لیذ یاه تیحالص یاراد یلم هحلاصم یلاع یاروش سیئر

 ؛حلص یلم هسورپ روما یربهر •

 ؛یلم هحلاصم یلاع یاروش تاسلج یربهر •

 روما رد تلود ترازو نیبوسنم لومش هب ،هطوبرم یرادا و یویئارجا نادنمراک و تاماقم ررقت و نییعت •

 .حلص

 :یلم هحلاصم یلاع یاروش یاه تیحالص .3

 .دیاj یم یربهر و بیوصت ،تیبثت ار حلص دنور هب طوبرم روما یلم هحلاصم یلاع یاروش •

 ،روشک یلم حلاصم تشاد رظن رد اب آرا تی�کا ساسا رب یلم هحلاصم یلاع یاروش بیواصت و میماصت •

 .دنوش یم ذاختا

 نآ ندوj یلمع روشک یساسا نوناق وترپ رد و هدوب ییاهن یلم هحلاصم یلاع یاروش بیواصت و میماصت •

 .دشاب یم یمازلا

 قباطم ،هدوj هفیظو یافیا یلم هحلاصم یلاع یاروش یربهر هتیمک ییKنهر هب  هدننک هرکاذم تأیه •

 .دشابیم هد شرازگ یلم هحلاصم  یلاع یاروش و سیئر هب و دنیاj یم لمع نا ییKنهر و تابوصم

 .دنیاj یم توعد ار  یلم هحلاصم یلاع یاروش یتروشم تاسلج موزل تروص رد ناتسناغفا یمالسا یروهمج سیئر

 یلم هحلاصم یلاع یاروش فیاظو .4

 ؛حلص روما رد یللملا نیب و یوقطنم ،یلم عKجا داجیا •

 ؛حلص روما رتهب دربشیپ یارب یللملا نیب ینابتشپ و اه کمک بلج •

 .حلص یرارق رب زا دعب یزاس زاب یارب یللملا نیب یاه کمک بلج •
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 :لوکوتورپ .5

 صخش هاگیاج و تافیرشت ،یتینما ریبادت یلم هحلاصم یلاع یاروش سیئر یارب طبترم مسارم یما� رد •

 .دوش یم هتفرگ رظن دم روشک مود

 یتلود تافیرشت و تینما ،لوکوتورپ زا یلم هحلاصم یلاع یاروش سیئر دشرارواشم و هدش یفرعم نینواعم •

  .دنشاب یم رادروخرب

 :هجدوب .6

 .تسا لقتسم یوجدوب دحاو یلم هحلاصم یلاع یاروش  •

 .ددرگ یم لیو� ناتسناغفا تلود بناج زا یلم هحلاصم یلاع یاروش هجدوب •

 یم تفایرد زین یللملا نیب عجارم زا یوجدوب کمک حلص روما رتهب دربشیپ یارب یلم هحلاصم یلاع یاروش •

jدنیا. 

 هن انثتسم یسررب زا و ،هدوب یم یلم هحل اصم یلاع یاروش سیئر لماک تیحالصرد هجدوب فراصم و ارجا •

 .دشاب یم

 :یلم هحلاصم یلاع یاروش تالیکشت .7

 ،یلم یاروش زا یاه هدنیاj ،یلم یاه تیصخش ،یسایس ناربهر زا لکشتم ،یلم هحلاصم یلاع یاروش •

jتجا ،یسایس فلتخم راشقا ناگ هدنیاKدشاب یم ناناوج و نانز ،یندم هعماج ،یع. 

 و اه تیحالص .دشابیم یربهر هتیمک )۲ و یمومع عمجم )۱ :شخب ود یاراد یلم هحلاصم یلاع یاروش •

 .دوش یم میظنت اروش نیا یلخاد فیاظو لوصا رد شخب ودره فیاظو

 .دشاب یم یلم یاهتیصخش و یسایس ناربهر زا لکشتم یلم هحلاصم یلاع یاروش یربهر هتیمک •

 وضع ثیح هب روهمج سیئر تیحالص اب هدنیاj یربهر تاسلج رد یربهر هتیمک یاضعا ریاس هوالع رب •

 .دنک یم کارتشا زین

 رد تلود ترازو و هدننک هرکاذم تئیه .دشابیم مزال یئارجا تالیکشت یاراد یلم هحلاصم یلاع یاروش •

 .دوش یم یلم هحلاصم یلاع یاروش تالیکشت لماش زین ءاشنالاراد ثیحنم حلص روما

 .دبای یم دایدزا روهمج سیئر اب تروشم رد یلم هحلاصم یلاع یاروش تالیکشت زاین تروص رد •

 :حلص هسورپ یلبق ناربهر زا ریدقت )ج

 دمحا دیس ریپ مرتحم ،ینابر نیدلا حالص مرتحم ،ینابر نیدلا ناهرب داتسا مرتحم حلص هار دیهش  ،تKحز زا

 هناقداص و ریذپان یگتسخ یئاه شالت لیلد هب یلیلخ میرک دمحم داتسا مرتحم صوصخ هب و دیقف ینالیگ

 .دوشیم ریدقت حلص هب یبایتسد تهج رد ناشیا
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  :تموکح رد تکراشم )د

 یلاشرام هبتر هب ا.ا.ج سیئر نامرف طسوت ،یروهمج تسایر نیشیپ نواعم ،متسود دیشرلادبع لا�جرتس •

 .دنشاب هتشادیم ار یلم تینما یاروش و تلود یلاع یاروش تیوضع نامز نیع ردو ؛دوش یم هداد اقترا

  .یدیلک یاه هناخ ترازو لومشب هنیباک دصیف هاجنپ یفرعم •

 .دنوش یم یفرعم بناج ود قفاوت دروم هدعاق کی ساسارب تایالو نایلاو •

 .دندرگ یم یفرعم ینوناق طیارش و یگتسیاش صیخشت اب نادیدناک  •

 .دریگ یم تروص هجوم لیالد اب صاخشا لزع و لیدبت ،رییغت •

 فرطزا ینوناق طیارش و یگتسیاش صیخشت اب دیدج دیدناک یفرعم ،لیدبت مه ای و رییغت ،لزع تروص رد •

 .دریگ یم تروص هدننک یفرعم عجرم

 :تاحالصا )ـه

 رد هگرج هیول ناکرا لیمکت روظنم هب یلاوسلو یاه اروش و یتیالو یاه اروش تاباختنا یارب یزاس هنیمز •

 ؛نکمم تقو عرسا

 ؛نکمم تصرف نیلوارد ،یرهش روما دوبهب و نوئاق ماکحا قیبطت روظنم هب اه یلاوراش  تاباختنا یرازگرب •

 تاباختنا یرازگرب زا دعب یتموکح راتخاسرییغت روظنم هب یساسا نوناق لیدعت و حرط  یارب تأیه نییعت •

  ؛یلاوسلو یاه اروش

 کیرتمویاب زا یرایعم هدافتسا لومش هب یرداک و یکینخت ،یقوقح تاحالصا لماش یتاباختنا تاحالصا •

 تشادرظنرد اب یتاباختنا ماظن رییغت روظنم هب دیاب تاحالصا نیا ،دوشیم هتفرگ تسد یور تقو عرسا رد

 ؛دریگ یم تروص یساسا نوناق و هربخ لها اب قفاوت رد رگید یاه هنیزگ ایو MDR هویش یور ثحب

 ؛یتاباختنا تاحالصا هب تقباطم رد یسایس بازحا نوناق لیدعت •

 یلحم تارادا یتلود تالیکشت و یرادا تاباجیا ،مدرم یاضاقت ساسا رب یرادا یاه تلوهس روظنم هب •

 .دنوش یم داجیا دیدج

 :قیبطت و تراظن مزیناکیم )و

 روشک یسایس و یلم ناگرزب زا نت شش زا بکرم یجنایم و یتراظن تأیه کی اه فرط قفاوت داینب رب •

 .دوش یم داجیا

 .دریگب ار همانقفاوت ضقن ولج ات دوش یم هداد تیحالص یجنایم تأیه هب همانقفاوت نیا د داینبرب •
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• jدنشاب هتشاد روضح رظان ثیح هب همانقفاوت یاضما مسارم رد دنناوت یم دحتم للم نامزاس ناگ هدنیا.  

 یم داجیا ربارب دادعت اب همانقفاوت ضقن دراوم ییاسانش یارب فرط ود ره زا کرتشم یکینخت میت کی •

 .ددرگ

 ار همانقفاوت ضقن ولج مهافت قیرط زا ات دنکیم شالت یکینخت میت همانقفاوت زا  یطخت و ضقن تروصرد •

 نآ ررض هب همانقفاوت هک یبناج هدنیاj ،دسرن هجتن هب کرتشم یکینخت میت شالت هک یتروص رد ،دریگب

 .دنکیم لوحم یجنایم تآیه هب Kسر ار عوضوم ،تسا هدش ضقن

 هحلاصم یلاع یاروش سییر و روهمج سییر هب یفالتخا عوضوم دروم رد یجنایم و تراظن تآیه میمصت •

 .ددرگیم غالبا یلم

 .دشاب یم تموکح هرود متخ یلا ،یسایس همانقفاوت نیا رابتعا تدم

 

 

 

 هللادبع هللادبع رتکاد      ینغ فرشا دمحم رتکاد

 یلم هحلاصم یلاع یاروش سیئر   ناتسناغفا یمالسا یروهمج روهمج سیئر

 

 

 

 

 

 

 )۲۰۲۰ یم ۱۷( ۱۳۹۹ روث ۲۸ :خیرات

 ناتسناغفا ،لباک ،یروهمج تسایر گرا ،اشگلد رصق :لحم


