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 تاؾوِ تقالی

 کلیاتتخش اول: 

 ساسی عووهی: ضزورت آگاه -الف

 آگاُ ؾاظی ٍ ضٍقٌگطی زض ؾغح تسًِ هطزهی زض ایي تطِّ تِ چٌس زلیل اظ اّویت تؿیاضظیازی تطذَضزاض اؾت:

ٍ آى ّواى فدسم افموداز    اًس ًرؿت ضؾیسى تِ هقهَزی کِ هقام هقؾن ضّثطی اؾاؾا تِ ذاعط آى، تي تِ ایي قیَُ اظ هصاکطات زازُ

 تِ تیگاًِ ٍ اثثات ّعاضتاضُ زقوٌی آهطیکا، تِ ٍیػُ تطای ًؿل ؾَم ٍ چْاضم اًقالب:

ای قسیسی کِ حاهیاى هصاکطُ تِ قیَُ فقلی اظ قرم ضیاؾت جوَْضی تا زیگطاى، قطایظ کكَض ضا تِ غلظ تدِ   زٍم، ّجوِ ضؾاًِ

ّا هلت ًیع پؽ اظ گصقت زٍ ؾال، ًؿثت تِ ایي هصاکطات ٍ احیاًا تَافق  اؾت. اظ ایي ضٍ ّطچٌس عثق ًؾطؾٌجی ات گطُ ظزُهصاکط

قسُ اؾت کِ زض نَضت فدسم تَافدق ًیدع کكدَض تدِ      ایجاز زض اشّاى فوَهی  تهَضپیف ضٍ ذَقثیي ًثاقٌس، لکي اظ آى ؾَ، ایي 

قسُ ٍ احموال جٌد  تداخ ذَاّدسضفت ٍ... اظ ایدي ضٍ     تط  ٍ اٍضاؿ اقمهازی ٍذینتط  پطتگاُ ؾقَط ذَاّسافماز، تحطین ّا گؿمطزُ

 ّای اجموافی زض نَضت فسم تَافق کٌٌس.  ضیعی تطای تطٍظ ًاضضایمی ّیچ تقیس ًیؿت کِ زقوٌاى، اقسام تِ تطًاهِ

 

 ساسی: گزی و آگاه هثنای هطالثه -ب

 گطی اظ تین هصاکطُ کٌٌسُ ٍ ًیع آگاُ ؾاظی هطزهی زٍ هَضز اؾاؾی اؾت:   هثٌای هغالثِ

 ّای اًقالب اؾالهی ًؾیط ؽلن ٍاؾمکثاض ؾمیعی، احقدا  فدعت ٍ اؾدمقالل     ًرؿت پیگیطی ٍ پافكاضی تط انَل ٍ اضظـ

 ( ٍ...ٍ ذَزاتکایی، تأکیس تط زقوٌی زقوي )ٍلَ زض نَضت تَافق هلی، چكن ًساقمي تِ تیگاًِ

  ،اًس.  تطؾین کطزُای  هصاکطات ّؿمِذهَل زض پیگیطی ذغَط قطهعی اؾت کِ ضّثطی آى ضا زیگط 

ًاهِ اهطی اؾت ضطٍضی کِ الثمدِ تایدس زض هجداهـ ًرثگداًی ٍ      تک الفاػ ٍ ٍاغگاى تَافق گطی ٍ ًقس زقیق حمی زض تک آضی، هغالثِ

جاهقِ قایس ضٍیکطز ًقس فٌی همي تَافقات )غًدَ ٍ لدَظاى( هدا ضا تدِ     زاًكگاّی ٍ فٌی هَضز تحث قطاض گیطز. لکي زض ؾغح فوَم 

 تَاى تِ ههازیق هَجَز زض آى اؾمٌاز کطز.  ًکكاًس؛ ّطچٌس کِ زض هَاضزی هی ؾومی کِ تایس
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 تزخی خطوط لزهش هذاکزات اس دیذگاه همام هعظن رهثزی: -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای فناوری هسته: دومتخش 

 (1/1/85، تیاًات زض زیساض ظائطیي ٍ هجاٍضیي حطم هغْط ضضَی) 

 (20/01/94) 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3332
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 ای: تلمی نادرست اس فناوری هسته -الف

ای ؾدیاُ،   اؾت کِ زض قطى ًَظزّن اظ ًفت ٍجَز زاقت؛ هدازُ  ای ای ّواًٌس تهَض ؾازُ لَحاًِ تهَض کًٌَی اظ فٌاٍضی ّؿمِتقضا 

ّعاض هحهدَل تَلیدس   ظُ اظ ّویي هازُ ؾیاُ تستَ ّفمداز ذَضز. اها اهطٍ تستَ ٍ تِ تقثیط تطذی ًجاؾت قیغاى کِ تِ زضز ؾَظاًسى هی

ضای هٌداتـ ًفمدی قغدـ ًكدسُ ٍ     الوللدی اظ کكدَضّای زا   ّای ًَیي، ٌَّظ عوـ اؾمثواضگطاى تیي تا ٍجَز پیسایف فٌاٍضیقَز ٍ  هی

 ٍض کطزُ اؾت.   ى آتف چٌسیي جٌ  ضا تطؾط آى ققلِتا کٌَاؾمکثاض 

ِ »تَزُ کِ تِ غلظ جایگعیي « ای اًطغی ّؿمِ»زض عَل ؾالیاى گصقمِ یک اقمثاُ ضاّثطزی اؾمفازُ اظ انغالح  قدسُ  « ای زاًف ّؿدم

الوللدی اضظـ ایدي    ا ایي ّوِ ّعیٌِ اقمهازی ٍ ؾیاؾی ٍ چالف تدیي کٌس کِ آی اؾت ٍ اظ ایي ضٍ اشّاى هطزم ضا زچاض ایي قثِْ هی

 هقساض تأهیي اًطغی ضا زاضز یا ًِ. 

 ای فوایذ فناوری هسته -ب

 :اؾتای هؿملعم ٍقَف تِ زٍ اهط ظیط ای ٍ ًِ اًطغی ّؿمِزاقمي تلقی زضؾت اظ فٌاٍضی ّؿمِاها 

 ای: کاربزدهای کنونی فناوری هسته. 1

 :ای اؾت کِ تا کٌدَى   تِ جای اؾمفازُ اظ ؾَذت ّای فؿیلی، ًرؿمیي زؾماٍضز تكط اظ فٌاٍضی ّؿمِتأهیي اًطغی  انزصی

 کكَضّای پیكطفمِ نٌقمی ترف فوسُ ای اظ اًطغی هَضز ًیاظ ذَز ضا اظ ایي عطیق تأهیي هی کٌٌس. 

 :ّا اظ جولِ اًَاؿ ؾطعاى تكریم ٍ زضهاى تیواضی پششکی 

زضندس اؾدت. زض ؾدال    20ّؿمٌس کِ تطای تَلیس آى ّا ًیاظ تِ غٌی ؾاظی ی یزاضٍّاضازیَّعاض ًفط ًیاظهٌس 800 تیف اظزض کكَض ها 

ّوچَى  زاًكوٌساًیّا ا ظ فطٍـ آى تِ ایطاى اهمٌاؿ ٍضظیسًس، تا تالـ  زضنس ایطاى تِ اتوام ضؾیس ٍ غطتی20کِ شذیطُ اٍضاًیَم  89

 ٌاٍضی زؾت یافمین ٍ ذَزکفا قسین. قْیس هجیس قْطیاضی زض زاذل کكَض تِ ایي ف

 :انالح تصضّای کكاٍضظی، هثاضظُ تا آفات کشاورسی 

 :ّای زاهی، انالح ًػازی تكریم ٍ زضهاى تیواضی دامپششکی 

 :ّا، اکمكافات تاؾماًی ّای ًفت، گاظ ٍ ...، تقییي فوط ؾٌ  ّای حؿاؼ اظ جولِ لَلِ یاتی زض جَقکاضی ًكت صنعت 

 :تِ ٍیدػُ آى کدِ یکدی اظ هقضدالت جدسی اغلدة       ...ی آتی ظیطظهیٌی، قیطیي کطزى آب ٍّا حَظُقٌاؾایی  منابع آب /

 کكَضّای زًیا، کوثَز هٌاتـ آب اؾت. 

 :زض نٌقت هاَّاضُ ٍ هَقک هوافضا 

 :ّا ٍ ًاٍّای جٌگی ؾَذت ظیطزضیایی نظامی 
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 ای: . چشم انداس آینده دانش هسته2

چدطا کدِ زاًدف ّؿدمِ ای، زاًدف تهدطف تكدط زض         یاؼ تا آیٌسُ ایدي زاًدف ًیؿدت.   ای قاتل ق زؾماٍضزّای کًٌَی فٌاٍضی ّؿمِ

ِ       کَچکمطیي اجعای تكکیل زٌّسُ هَاز اؾت ٍ اظ ایي ضاُ ّط تغییطی ضا هدی   ای ضا تایدس  تَاًدس ایجداز کٌدس. اظ ایدي ضٍ زاًدف ّؿدم

 ّای آیٌسُ زاًؿت. ي زض قطىّای ًَی ای تطای ٍضٍز تِ زاًف قسُ  ٍ زضیچِ تطیي زاًكی کِ تِ ضٍی تكط تاظ تٌیازی

 

 ای تهانه است هسته -ج

 تحطین         ِ ای  ّایی کِ اهطٍظ اظ آى ّا ؾري تِ هیاى هی آیس، ًِ چیع جسیدسی اًدس ٍ ًدِ ندطفا اظ ظهداى آغداظ هؿدهلِ ّؿدم

قدسُ  ّا  تطیي تحطین اظ ضٍظّای آغاظیي پؽ اظ اًقالب، کكَض ها زچاض ؾرتکكَض ها اًس. تلکِ اٍخ  کكَضهاى ایجاز قسُ

ّا زض عَل ظهداى هَضدَفات هرملفدی تدَزُ اؾدت، اظ جولدِ هَضدَفاتی هاًٌدس حقدَ  تكدط،            ٍ ثاًیا تْاًِ ایي تحطین

 ّای آظازی ذَاُ ٍ... وایت اظ جٌثفّای تالؿمیک، ح هَقک

 ِای تِ ًواز قسضت فلوی ٍ فٌاٍضی کكَض تثسیل قسُ اؾت. کكَض ها تَاًؿمِ تا تکیدِ تدط تدَاى ذدَز ٍ زض      فٌاٍضی ّؿم

قطایظ تحطین، اًحهاض چٌسگاًِ کكَضّای قسضتوٌس ضا زض تؿیاضی اظ حَظُ ّای زاًف ٍ فٌاٍضی قکؿدمِ ٍ ذدَز ضا زض   

ظهطُ کكَضّای قسضتوٌس کِ هقازخت آیٌسُ زًیا ضا ضقن هی ظًٌس، جای زّس. اظ ایي ضٍ اؾاؼ زقوٌی کكَضّای هؿدمکثط  

 حهاض اؾت.  ( تالـ تطای جلَگیطی اظ قکؿمِ قسى ایي ا1ً+5)یا ّواى 

 الگَقدسى ایدطاى   هقمسضاًدِ  اظ پیكدطفت  تطای جلدَگیطی  اؾمکثاض تالـ  ًكاًگطّا  زض ًْایت آى چِ هؿلن اؾت تحطین ٍ

زض تِ فٌَاى یک کكَضی کِ تسٍى ٍاتؿمگی تِ تیگاًگاى تط ضٍی پدای ذدَز ٍ   ّا زض هٌغقِ  تطای ؾایط هلتاؾالهی اؾت 

 .  ایؿمازُ اؾتتف ذَاّی ٍ غاضتگطی آهطیکا ٍ اشًا هقاتل ظیازُ

 :جؿماضّای ؾرٌاى هقام هقؾن ضّثطی تا ایي هَضَؿ 

 http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5502 

 

 وم: صفز تا صذ تحزینستخش 

 اثز تحزین تز والعیت التصاد کشور: -الف

  ُکِ تط اؾداؼ آى زض حدالمی   هَفقیت تحطین: هؤؾؿِ پیمطؾَى ٍاتؿمِ تِ ؾاظهاى جاؾَؾی آهطیکا گعاضقی ضا هٌمكط کطز

ّدا   ّای ؽالواًِ تَؾظ آهطیکا، ؾاظهاى هلل ٍ اتحازیِ اضٍپا فلیِ کكَضهاى ٍضـ قدسُ، ّعیٌدِ تحدطین    کِ تیكمطیي تحطین

ّا تط اقمهداز   ای کِ تِ هیعاى تأثیط تحطین زضنس اظ تَلیس ًاذالم زاذلی کكَض اؾت. ّوچٌیي ًوط5ُتٌْا تِ اًساظُ حسٍز 
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اؾدت ٍ ایدي تدِ هقٌدای قکؿدت       4اظ  2زٌّدس،   ّدا هدی   تِ هَفقیدت تحدطین  ای کِ  اؾت ٍ ًوطُ 16اظ  4زٌّس،  ایطاى هی

 ّاؾت.   تحطین

  ،زضنس اؾت. 20ًقل اقمهاززاًاى ٍ ضئیؽ هجلؽ کِ تاختطیي هیعاى اثط تحطین 

 ل فكاض ٍ ّوچٌیي اؾاؾا تحطین زض زًیا تیكمط ّسف ؾیاؾی زاضز تا اقمهازی ٍ زقوي تِ زًثال ایي اؾت تا اظ عطیق افوا

 ٍجَز ًاکاضآهسی ّای زاذلی، هَجة ًاضضایمی اقكاض هطزم اظ حاکویت ٍ ًؾام قَز. 

 دو تحزین اصلی: -ب

  :کِ هكکل ظیازی ضا زض فطٍـ ًفت ٍ زض ًمیجِ هحقق کطزى زضآهسّای کكَض ایجاز کطز.  تحطین ًفمی  

  :ّای ایطاى ٍ کكَضّای زیگط تحویل قس. تاًککِ زض ظهیٌِ جاتجایی ٍجَُ ٍ هثازخت پَلی تیي تحطین تاًکی 

 اها چٌس ًکمِ: 

ّا ًیع زض عَل ایدي هدصاکطات هحدل اتْدام      ای ها ًثَزُ ٍ اظ ایي ضٍ تطزاقمِ قسى آى ّا نطفا هطتثظ تا هَضَؿ ّؿمِ اٍخ ایي تحطین

جوَْضقاى ظزًس، اشفداى زاقدمٌس    تي اظ ًوایٌسگاى هجلؽ آهطیکا تِ ضئیؽ 47، 93ای کِ اٍاذط ؾال  جسی اؾت؛ کواایي کِ زض ًاهِ

 ای تاقس، ٍجَز ًساضز!  چٌسٍجْی تَزُ ٍ اؾاؾا تحطیوی کِ نطفا زض اضتثاط تا هَضَؿ ّؿمِ ّای انلی ایطاى، کِ تحطین

 فکطی اؾاؾی تطای پَقف آى ذأل کطز:تایس  ،ّا تِ جای اًمؾاض لغَ آىّا  ضفت اظ فكاض ایي تحطین ثاًیا تطای تطٍى

 ُّای ًفمی، فسم اتکا تِ ذام فطٍقی تا تقَیت تَلی اؾاؾی تطای تحطینحل  ضا  ِ ّدای هرملدص ندٌقمی،     س زاذلدی زض ظهیٌد

کكاٍضظی، زاًف تٌیاى ٍ ذسهاتی ٍ... کطز. کواایي کِ اگط تحطیوی ّن زض کاض ًثاقس، کاّف یکثاضُ قیوت ًفدت، کكدَض   

ها ضا زچاض هقضالت جسی ذَاّسکطز کِ ضتغی ّن تِ تحطین ًساضز )کواایي کِ تؿدیاضی اشفداى زاقدمٌس ایدي گًَدِ کدِ       

 یي تطِّ اذیط اقمهاز ایطاى ضا تحت فكاض قطاض زاز، تحطین ًفمی ایي اثط ضا ًساقت(.  کاّف قیوت ًفت زض ا

 ُضٍؾیِ زض کومدط اظ  پیواًی کِ  لی زٍ ٍ چٌسجاًثِ تا قطکای تجاضی اؾت؛ّای پَ اًققاز پیواى ّای تاًکی ًیع تحطینحل  ضا

ها پؽ اظ گصقت ایي هست، اذیدطا تدِ    هٌققس کطز ٍکكَض  20اـ تا غطب ٍ تحطین قسى، تا حسٍز  یک ؾال اظ زضگیطی

 این.   زًثال ایي کاض افمازُ

 تصور اس رفع تحزین: -ج

 . افشایش سزمایه گذاری:1

   ،اٍخ زض کل، چِ زض ظهاى قست گطفمي تحطین ٍ چِ غیطآى، ؾْن ؾطهایِ گصاضی ذاضجی زض کكَض ها تؿیاض اًسک اؾدت

 هقَلِ تأثیط چٌساًی زض ٍاققیت اقمهاز ایطاى ًرَاّسگصاقت.زضنس کل تَلیس ًاذالم زاذلی ٍ ایي 5چیعی کومط اظ 
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  اًس کدِ تدا ّدسف     ذاضجی تَزُتجاضی ّای  ایي قطکتاتفاقا زض ّویي حسٍز زٍ ؾال اظ ظهاى جسی قسى هصاکطات، ثاًیا

ای ّد  آى زؾدمِ اظ قدطکت   . هدثال زض ذَزضٍؾداظی  اًدس  تؿریط تاظاض ههطف تؿیاض فؾین تطای کاخّای ذَز تِ ایطاى آهسُ

 اؾت.   قسُ اًس کِ قثال ّواى قغقِ تا کیفیت تاخ زض زاذل تَلیس هی تَلیسکٌٌسُ قغقاتی ٍاضز تاظاض ایطاى قسُ

 . کاهش نزخ ارس:2

 ّای اقمهازی، نطفِ نازضات ضا کاّف  اگط ایي هقَلِ ّن اتفا  تیافمس زض فول ظیاز ذَقایٌس ًیؿت، چطا کِ عثق تهَضی

 کٌس.   ضا تیكمط هیٍ زض فَو نطفِ افعایف ٍاضزات 

 . افشایش واردات:3

  هغاتق آهاض، ٍاضزات زض قطایظ تحطین ًِ تٌْا کاّف ًیافمِ تلکِ تیكمط ّن قسُ اؾت؛ هؿهلِ ای کِ اٍخ زض تاظاض تِ ذَتی

ّا، تَلیسکٌٌسگاى هكکل ٍاضزات هَاز ذام یا قغقات هَضز ًیاظقاى ضا زض ضتثِ قكدن تدِ    هكَْز اؾت ٍ ثاًیا عثق تطضؾی

 زاًٌس.   اظ هقضالت ذَز هی تقس

 تحزین دشون توام شذنی نیست: -د

 ّای ایطاى اظ جاًة آهطیکا ٍ قَضای اهٌیت، اتفاقدا   ای اؾت. ترف فوسُ تحطین ّای ّؿمِ زض هصاکطات نحثت اظ تحطین

ِ  ّای زیگط هثل حوایت اظ تطٍضیؿن )یا ّواى کوک تِ حعب ّایی تِ تْاًِ تحطین ٍ فلؿدغیي ٍ   اهلل لثٌاى ٍ فطا  ٍ ؾدَضی

ّدای هدَضز    آظازی فقدساى گطاى، افسام قاچاقچیاى هَاز هردسض،   )تِ تْاًِ حهط فمٌِ ، هؿهلِ حقَ  تكط زض ایطاىیوي ٍ...(

ٍ قاتلیدت زؾمطؾدی تدِ     ٍ ّوچٌیي تَاى هَقکی ایطاى )تا تدطز تلٌدس   (ّا تطای ظًاى، قاًَى اؾالهی قهال ٍ... ًؾط غطتی

 ( اؾت.  ذاک اؾطائیل

 تحزین: تکیه تز ظزفیت داخلی و هذیزیت جهادیحل  راه -ه

 تَاى زضیافت کِ زقوي زض ظهیٌِ ّایی تَاًؿمِ تحطین ٍ افوال فكاض کٌس کدِ هدا زض آى ظهیٌدِ زچداض      تا یک ًؾط زقیق هی

ؾدال اظ  100ٍاتؿمگی کكَض تِ زضآهس ذام فطٍقدی ًفدت، تقدس اظ گصقدت تدیف اظ       این. هثال ضقص تَزُ یا ٍاتؿمِ تَزُ

تدَاًین تدِ زضآهدس حاندل اظ ندازضات       زض حالی کِ هیتافث قس تحطین ًفمی کاضؾاظ ٍاقـ قَز، فت زض ایطاى اکمكاف ً

 . تکیِ کٌینتَلیسات کكاٍضظی، نٌقمی ٍ زاًكی 

   ّدای   هكکالت انلی اقمهاز ٍ جاهقِ ایطاى ّیچ ضتغی تِ تحطین ًساضًس؛ هكکالتی ًؾیط: فؿازّای هالی )هثدل اذدمالؼ

تطٍکطاؾی ازاضی، ًاکاضآهسی ًؾام تاًکی )کِ اظ یک عدطف تدطای یدک ٍام زٍهیلیدَى تَهداًی کلدی       چٌسّعاضهیلیاضزی(، 

ّعاض هیلیاضز تَهاى هقَقات تاًکی زاضز(، پطزاذدت یاضاًدِ تدِ هیلیازضّدا ٍ     100ضواًت ٍ ؾطزٍاًسى زاضز ٍ اظ یک عطف 

خّدای لدَکؽ ذداضجی )هثدل پَضقدِ ٍ      زضفَو قغـ یاضاًِ ًاى ٍ تٌعیي، ضّاکطزى تَلیس زاذلی، ٍاضزات تدی ضٍیدِ کا  

زضنسی زض کكَض، هؤؾؿات هالی 40ّای پَقاک تطک ٍ هثلواى ایمالیایی ٍ...(، فطاض هالیاتی زؾت کن  تطگعاضی ًوایكگاُ
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زضندس پدَل کكدَض زؾدت     20غیطهجاظ )کِ ذٌسُ زاض اؾت تطای ظزى یک ؾَپطهاضکت تایس اظ زُ جا هجَظ تگیطی، اهدا  

ٍ اظ ّوِ ایي ّا اـ هؤؾؿِ هیعاى(  هؤؾؿاتی اؾت کِ انال ّیچ هجَظی ًساضًس ٍ زض کل کكَض ّن ققثِ زاضًس، ًوًَِ

ٍ ّدعاضاى   گصقمِ تَزجِ ّای جاضی زٍلت کِ نطف کاضّای تیرَز هی قدَز، اظ جولدِ ّودایف ّدا ٍ ؾدویٌاضّا ٍ...     

 هكکل ضیع ٍ زضقمی کِ هطزم تا آى ّا زؾت ٍ پٌجِ ًطم هی کٌٌس ٍ ّیچ کسام ضتغی تِ تحطین ًساضز. 

 ٌِاین تِ ذدَتی آى ضا هدسیطیت کدطزُ ٍ ذدَز ضا اظ گعًدس       ٍاتؿمِ تَزین، تَاًؿمِ ّایی کِ تِ ذاضج اظ آى ؾَ حمی زض ظهی

 تحطین ًجات زّین. هثال تاضظ آى:

o ِتٌسی تٌعیي فالٍُ تط ذٌثی کطزى تَعهِ زقوي، تدا حدس ظیدازی     تحطین تٌعیي تَز کِ تا هسیطیت ٍ عطح ؾْوی

 ههطف زاذلی ضا ًیع کٌمطل کطز. 

  ،س ّوِ هكکالت ضا، حمی آب ذَضزى هطزم ضا ّن تِ تحطین گطُ تعًٌس، زلیلی جع تٌثلی ذَاٌّ هیتطذی کِ  ایيزض ًْایت

 ٍ ًاکاضآهسی ًساضز. 

 های ناهوفك: تحزین -و

تایس زاًؿت کِ تحطین ّای کًٌَی قسیستطیي تحطین ّایی تَز کِ زقوي هی تَاًؿت فلیِ یک کكَض ٍضـ کٌس ٍ زقوي اؾاؾا تِ 

 همَجِ قس قسیستطیي تحطین ّا ّن ًمَاًؿمِ هلت ایطاى ضا تِ تؿلین ٍازاض کٌس.  ایي ذاعط پای هیع هصاکطُ آهس کِ

 http://snn.ir/detail/News/418969/190هغالقِ تیكمط: 

 اعتوادی ته غزب م: تیچهارتخش 

 تاریخچه اعتواد ته غزب: -الف

 های النه جاسوسی(:  قزارداد الجشایز )مذاکزه بز سز آسادی گزوگان. 1

ّای خًِ جاؾَؾی افن اظ قغدـ ضاتغدِ، تحدطین ٍ     ّایف تطای آظازؾاظی گطٍگاى ٍ پؽ اظ آى کِ توام تالـ 1359زض ؾال آهطیکا 

ًمیجِ هاًسُ تَز ٍ اظ آى جا کِ زٍلت کاضتط ًیاظ هثطهی تدِ حدل ایدي هؿدهلِ تدطای اًمرداب هجدسز ضیاؾدت          حولِ ًؾاهی عثؽ تی

گاًدِ ای ضا تدطای آظازؾداظی گطٍگداى ّدا      4طُ تا ایطاى قس. حضطت اهام قطٍط ٍاضز هصاک گطی الجعایط جوَْضی زاقت، تا ٍاؾغِ

ٍ لغدَ   ّای ایدطاى زض آهطیکدا   ّای قاُ، تقْس تِ فسم هساذلِ زض اهَض ایطاى، آظاز کطزى زاضایی تاظگطزاًسى زاضاییهغطح کطزُ تَزًس: 

 ى.  ازفاّای آهطیکا فلیِ ایطا

آهطیکدا  ». تْعاز ًثَی، هصاکطُ کٌٌسُ ایطاًی کِ قثال گفمدِ تدَز:   پصیطز طٍط چْاضگاًِ( ضا هیایاخت همحسُ انَخً تیاًیِ ایطاى )ّواى ق

ّدا   ّای آهطیکدایی ٍ قدقة اضٍپدایی آى    جوَْض آهطیکا زض تاًک ّای ایطاى ضا کِ تطاؾاؼ حکن ضئیؽ همقْس قسُ اؾت کلیِ ؾپطزُ

ّدا هَاجدِ    ، ٍقمی تا تسفْسی آهطیکدایی «سثالث ٍاضیع کٌ كَضّا تِ حؿاب تاًک هطکعی ک تَقیص قسُ اؾت قثل اظ آظازی گطٍگاى
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جوَْض آهطیکا فطهاى ضفـ تَقیص اظ ؾدپطزُ ّدای    تیاًیِ الجعایط تِ اهضای زٍلمیي ایطاى ٍ آهطیکا ضؾیسُ ٍ ضئیؽ»گَیس:  قَز، هی هی

ّدای ایدطاى ضا تدِ تاًدک اًگلیؿدی       هؿسٍز قسُ ایطاى ضا نازض کطزُ تَز ٍ ها ّط لحؾِ اًمؾاض زاقمین کِ تاًک ّای آهطیکایی ؾپطزُ

اؾت « ًاضٍیی»ّا آظاز قًَس، اها یاززاقت اذیط تاًک ّای آهطیکایی تطای ها کاهالً تاظگی زاقت ٍ ایي ّواى  ٍاضیع کٌٌس، تا گطٍگاى

 «...کِ ذثطگعاضی ّای ذاضجی گعاضـ هی زٌّس

تدِ آهطیکدا   گطٍگداى ّدای خًدِ جاؾَؾدی     ضا گطفمِ تَز،  ؾطاًجام ٍقمی کِ زیگط کاضتط اظ اًمراب هجسز تاظهاًسُ ٍ ضیگاى جای اٍ

 !ّای تلَکِ قسُ ایطاى فول ًکطز پطزاذت پَل اظ جولِذَز  اتاها عطف آهطیکایی تِ تقْسقًَس،  تاظگطزاًسُ هی

   http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=118034هغالقِ تیكمط: 

 بیانیه سعدآباد. 2

قای ضٍحاًی ضییؽ جوَْض کِ زض زٍضُ اٍل هصاکطات ضیاؾت تین هصاکطُ کٌٌسُ ضا تِ فْسُ زاقت ًیع زض هَضز فولکطز آغاًدؽ زض  آ

تدا اًمكداض گدعاضـ ّدای زٍ پْلدَ زضتداضُ        الثطازفی زائوا: »گَیس ٍ زیپلواؾی ّؿمِ ای چٌیي هیزٍضُ هصکَض زض کماب اهٌیت هلی 

آتاز تا ایي کِ زاقت ٍ حمی زض هاجطای تَافق ؾقس فولکطز ّؿمِ ای ایطاى، ًقف هْوی زض تِ زضاظا کكیسى ٍ حل ًكسى ایي هاجطا

تَافدق ایدطاى    تطای ؾاًمطیفیَغّای ًغٌع، ّواى تفؿیطی ضا اضائِ کٌس کِ هدَضز « تقلیق»تِ عطف ایطاًی قَل زازُ تَز آغاًؽ اظ کلوِ 

تَز، زض ًْایت تحت فكاض آهطیکا ٍ اضٍپا ذالف قَلف فول کطزُ ٍ تا تحویل تفؿیطی همفاٍت اظ ٍفسُ ذَز، تافث قس تدا چٌدس   

هاُ تقس زض تَافق تطٍکؿل، فوال ایطاى تقلیق گؿمطزُ تطی ضا اًجام زّس کِ الثمِ آى تَافق ّن تا فْس قکٌی ؾدِ کكدَض اضٍپدایی ٍ    

 «.  زق غٌی ؾاظی ٍ فقة ًكیٌی ایطاى تَکؿت اًجاهیس ٍ تٌْا حانل آى تَافق تقلیفكاض آهطیکا تِ ق

 /http://didban.ir/fa/news/4148هغالقِ تیكمط: 

 درصد22سوخت . 3

 ایي: »فطهَزًس ٍ کطزًس اقاضُ تطکیِ ٍ تطظیل تْطاى، تَافق هاجطای تِ ضضَی حطم ظائطاى جوـ زض 92 فطٍضزیي ضّثطی، هقؾن هقام

 هطکدع  تدطاى  تایس هی ها .گصاقمٌس قطط آى تَلیس تطاى زیگطاى ٍ ّا  آهطیکائى 89 ؾال زض کِ اؾت چیعى ّواى   زضنس،20 ؾاظى غٌى

 قسُ توام زضنسهاى20 ؾَذت چَى کطزین؛ هی تْیِ زضنس20  قسُ غٌى اٍضاًیَم ضازیَزاضٍّاؾت، هال کِ تْطاى آظهایكگاّى اتوىِ

 ّا  آهطیکائى. ًکطزین قثَل ها اها تفطؾمیس؛ ذاضج ایس، کطزُ تَلیس کِ ضا اٍضاًیَهى تایس گفمٌس ٍ گصاقمٌس قطط کاض ایي تطاى ّا  آى. تَز

ِ  تَافق هَضز چیعى تگیطًس؛ ضا هیاًِ کٌٌس، نحثت ها تا کِ کطزًس ٍاؾغِ ضا تطکیِ زٍلت ٍ تطظیل زٍلت  قثدَل  هدا  .تیایدس  ٍجدَز  تد

ِ  یدک  ٍ کطزًس نحثت کطزًس، تحث ًكؿمٌس ها جوَْض ضئیؽ تا ٍ آهسًس جا ایي تِ تطظیل هؿهَلیي تطکیِ، هؿهَلیي. کطزین  اى ًَقدم

 تكدَز؛  اهضداء  قدطاضزاز  ایدي  ذَاؾدمٌس  ًودی  ّدا   آى! قَلكاى ظیط ظزًس ّا  آهطیکائى قس، اهضاء تَافقٌاهِ ایي کِ تقس. کطزًس اهضاء ضا

 زٍلدت  ٍ تطظیدل  زٍلدت  کطزًدس،  ّدا   آهطیکائى کِ اى تسقَلى ذاعط تِ. تگیطًس تاج کٌٌس، ظٍضگَیى تگیطًس، ظیازى اهمیاظ ذَاؾمٌس هی

 .  «اؾت ایي زضنس20 ایي هاجطاى. قسًس قطهٌسُ ها پیف تطکیِ

http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=118034
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 /http://kayhan.ir/fa/news/10245هغالقِ تیكمط:  

 توافق صنو. 4

ِ  تَافدق  ایدي  عطف ایطاًی تِ ّوِ تقْسات ذَز زض  افدعایف  فدسم  ٍ ؾداظی  غٌدی  هحدسٍزیت  تدط  هثٌدی  قدس  اهضدا  92 زی زض کد

. کطز اها عطف آهطیکایی تِ تقْسات ذَز هثٌی تط تطزاقمِ قسى تحطین قغقات ذدَزضٍ ٍ َّاپیودا فودل ًکدطز     فول ؾاًمطیفیَغّا

تدِ  ضا تسٌّدس، آى ّدن تدِ ندَضت اقؿداط،       هیلیداضز  2/4فقدظ  ایطاى، هیلیاضز زاضایی ّای هؿسٍز قسُ  100اظ ٍقمی قطاض قس حمی 

اظ عط  قاًًَی  ،ذالف تقْساتتط ،کِ پطزاذت قس ّنآى قؿوت اظ زاضایی ّای ایطاى  ٍ فول ًکطزُعَض کاهل  ٌَّظ تِتقْساتكاى 

ای ایجداز   ّایی ًیع تطای فسُ کِ ایي ٍؾظ ضاًت ،ّایواى ضا تِ کكَض تاظگطزاًسین پَلّای چوساًی  تلکِ تا قیَُ ،ٍ قثکِ تاًکی ًثَز

 س. ق

زض حالی کِ ایطاى تدا اجدطای کاهدل     »ًَقت:  ای تِ ّومایاى غطتی ذَز ظ تَافق غًَ زض ًاهِؾال تقس ا یقٌی یک 2014ؽطیص زؾاهثط 

ّدا اترداش    حفؼ ًؾام تحطینتقْسات، ؾْن ذَزـ زض هقاهلِ ضا اًجام زازُ اؾت، آهطیکا ٍ اتحازیِ اضٍپا اقساهات تیكمطی ضا جْت 

ّدا   ّای هطتدَط تدِ ًفدت ٍ تیودِ ًفدمکف      فق غًَ، ٌَّظ تحطینآقای ظًگٌِ )ٍظیط ًفت( ّن هسفی قس تطذالف هفاز تَا«. اًس کطزُ

 تطزاقمِ ًكسُ اؾت.  

ایطاى تِ ّودِ   :گفت «ؾی. اى .اى»عی گفمگَ تا قثکِ ذثطی  93تاضاک اٍتاها ضییؽ جوَْض آهطیکا زض تْوي ایي زض حالی اؾت کِ 

الوللی اًطغی اتودی( ّدن    ِ ای )تَافق غًَ( پایثٌس تَزُ اؾت. آهاًَ )ضئیؽ ؾاظهاى تیيتقْسات ذَز زض چاضچَب تَافق هَقت ّؿم

 ای ذَزـ تِ اًجام کاهل تقْسات تَافق غًَ اظ ؾَی ایطاى اشفاى زاقمِ اؾت.   ّای زٍضُ زض توام گعاضـ

 

 پس اس توافك صنو: ها در طول هذاکزه و افشایش تحزین -ب

هدَضز تحدطین جسیدس اظ ؾدَی      55زاضی آهطیکا زض عی حسٍز ّكت هاُ پؽ اظ تَافق غًَ تیف اظ  ی گعاضـ ٍظاضت ذعاًِ تط پایِ

ای ایطاى یا هؿائل حقَ  تكط ٍ تطٍضیؿن افوال قسُ اؾت.  ی ّؿمِ ّا ٍ افطاز تا ازفای اضتثاط تا تطًاهِ ّا، تاًک آهطیکا فلیِ قطکت

قدطکت   17ّا ضا افعایف ذَاّس زاز. ّوچٌیي اتحازیِ اضٍپا ًیدع   ي تقساز قاهل هَاضز جعئی ًیؿت کِ قغقاً تقساز ایي تحطینالثمِ ای

« ای ایدطاى  ّای ّؿمِ قطکت هسیطیت ؾاذت ًیطٍگاُ»، 92ٍ فطز ضا زض اضتثاط تا ایطاى تحطین کطز. ایي اتحازیِ زض تاضید ّكت آشض 

  .ّا، تحطین کطز ای ٍ زٍض ظزى تحطین ی ّؿمِ ای حوایت اظ تطًاهِقطکت کكمیطاًی ضا تا ازف 16ٍ 

http://news.irib.ir/news/america/item/62179-
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  /ir/4976-http://1.20هغالقِ تیكمط: 

 

 شثح تهذیذ و تحمیز تز هذاکزات: -ج

پطزاظًدس.   تْسیس ٍ تحقیط هلدت ایدطاى هدی   اًس کِ ّط تاض پؽ اظ تیطٍى آهسى اظ هصاکطُ تِ  ّا فازت کطزُ ّا ٍ تِ ٍیػُ آهطیکایی غطتی

ای کِ همأؾفاًِ پاؾد زضؾدمی اظ ؾدَی هؿدٍَخى     گَیس. هؿهلِ ّا هی جوَْض آهطیکا ٌَّظ ؾري اظ ضٍی هیع تَزى ّوِ گعیٌِ ضئیؽ

 تیٌس: گیطی نطیح هی ایطاًی تِ آى زازُ ًوی قَز ٍ هقام هقؾن ضّثطی ذَز ضا هکلص تِ هَضـ

 

http://1-20.ir/4976/
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 خواهی توام ناشذنی: سیاده -د

ای اظ فسم پایثٌسی  ّا زض عَل هصاکطُ تثسیل تِ یک اهط فازی قسُ اؾت. ًوًَِ ّای هساٍم آى ّا ٍ ظیازُ ذَاّی زتِ کطزى آهطیکایی

 ّاؾت: تحطین تِ هفاز تَافق غًَ زض تیاًیِ لَظاى زض ضفـ

  قَز، تدط   قَز، زضآهسّای ًفمی آظاز هی تحطین ًفمی ایطاى همَقص هی»زض زاًكگاُ تْطاى گفت:  27/9/92زکمط ؽطیص ضٍظ

قدَز. اهدا زض تیاًیدِ لدَظاى      ّای زٍ جاًثِ ٍ چٌس جاًثدِ تطزاقدمِ هدی    ّای قَضای اهٌیت ٍ تحطین اؾاؼ غًَ ّوِ تحطین

ِ ّای هالی  قَز: فقظ تحطین هحسٍز هی ّدایی کدِ آهطیکدا زیگدط      ای ٍ ثاًَیدِ )یقٌدی تحدطین    ٍ اقمهازی، هطتثظ تا ّؿدم

 ّا ٍ افطاز غیطآهطیکایی ضا اظ تثازل تا ایطاى هٌـ کطزُ تَز(. قطکت

 اًس، اها زض هْومطیي اؽْداضًؾط، ضئدیؽ    ّا زض عَل هصاکطات پطزُ تطزاقمِ هقاهات ایطاًی چٌسیي تاض اظ زتِ کطزى آهطیکایی

 گَیس: هی 94ذطزاز 23طاًؽ ذثطی جوَْض زض کٌف

  :ٍلي تطضی فٌک الیَْز ٍ خالٌهاضی حمی تمثـ هلمْن»تیاى قطآًی» 

 

 هذاکزه، تجزته تاریخی تزای هلت:   -ه

هقام هقؾن ضّثطی تِ زٍ فلت حاضط تِ هصاکطاتی قسًس کِ تِ ظفن ایكاى ًِ تٌْا ًفقی تطای هلت ًساقمِ تلکِ حاٍی ضطض ّن تَزُ 

اًقدالب   ّای ؾَم ٍ چْاضم ای تطای هلت، تِ ٍیػُ ًؿل اؾت. یکی انطاض ٍ ضٍیِ زٍلت تطآهسُ اظ ضأی هطزم ٍ زیگطی کؿة تجطتِ

تَاى تا هصاکطُ ٍ تقاهل تدا   اًس ٍ تِ ایي ٍفسُ افمواز کطزًس کِ هی ّای هؿمقین آهطیکا ٍ غطب ضا ًسیسُ ّا ٍ زقوٌی کِ تجطتِ زذالت

 زقوي، چطخ اقمهاز ضا چطذاًس.  
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 یک نگزانی و یک راه حل: -و

قٌی ها هثال تقساز ؾداًمیطفیَغّا ضا کدن هدی کٌدین کدِ قاتدل       ضٍقي ٍ فیٌی تَزى تقْسات ها زض هقاتل اتْام تقْسات عطف هقاتل؛ ی

 قواضـ اؾت، اها آى ّا قطاض اؾت تقْس تسٌّس کِ اظ هثازلِ قطکت ّای ذاضجی تا ها جلَگیطی ًکٌٌس. 

 اظ آى عطف، تقْسات ها ّعیٌِ تط تَزُ ٍ تاظگكت تِ حالت اٍلیِ تؿیاض ؾرت ٍ ظهاًثط اؾت، زض حالی کِ آى ّا قطاض اؾدت ندطفا  

 یک زؾمَضالقول اجطایی یا یک قاًَى ضا لغَ کٌٌس! 

اها ضاُ حل آى اؾت کِ تقْسات هطحلِ تِ هطحلِ، قاتل اضظیاتی تاقس ٍ ایطاى تقْساتی ضا قثَل کٌس کِ قاتلیت تاظگكت پصیطی آؾاى 

زیگط، ضآکمَض تا قطایظ هدَضز  تطی زاقمِ تاقس. هثال تِ جای زضآٍضزى قلة ضاکمَض اضاک، آى ضا تقلیق کطزُ ٍ تا ّوکاضی کكَضّای 

ًؾط ضا عطاحی ٍ تؿاظًس ٍ ؾپؽ ضآکمَض قثلی ضا هٌْسم کٌٌس. اؾاؾا تقلیق ٍ پلوپ کطزى زضب ّط کدسام اظ تأؾیؿدات تدِ هطاتدة     

 تاظگكت پصیطتط اظ تغییط اؾاؾی فطآیٌس آى اؾت.  

 

 ای ن: شثهات هستهپنجتخش 

 شود: . عذم توافك هوجة جنگ هی1

ؾدال  2ؾماٍضزّای تین هصاکطُ کٌٌدسُ زض  ی اظ ٍقَؿ جٌ  ٍ حولِ ًؾاهی تِ کكَضهاى ضا اظ جولِ هْومطیي زجلَگیطآقای فطاقچی 

 ّا ضا زض تَجیِ تَافق تِ ّط قیومی زضگیط ذَز کطزُ اؾت.   ای کِ اشّاى ذیلی ًکمِاًس.  اذیط زاًؿمِ

اًجام قسُ زض لدَظاى اندَخ ایدطاى اظ شیدل فهدل      اٍلیي ًکمِ قاتل تَجِ زض چاضچَب ایي اؾمسخل ایي اؾت کِ تط عثق تفاّن   •

ّفمن هٌكَض ؾاظهاى هلل ذاضج ًرَاّس قس ٍ نطفا قف قغقٌاهِ نازضُ قثلی لغَ ٍ یک قغقٌاهِ جسیس کدِ تداظ ّدن شیدل فهدل      

ِ   ّفمن اؾت جایگعیي آى ذَاّس قس کِ ّن تِ هحسٍزیت ای  ّای ٍضـ قسُ زض قالة عطح تطًاهِ جاهـ هكمطک فلیِ تطًاهدِ ّؿدم

ِ     ّا ٍ هحدسٍزیت  الوللی ذَاّس زاز ٍ ّن تطذی تحطین کكَضهاى ضؾویت تیي ّدای قثلدی )اظ جولدِ     ّدای ٍضدـ قدسُ زض قغقٌاهد

ّای هَقکی، تؿلیحاتی ٍ فٌاٍضی( زض ایي قغقٌاهِ جسیس تجویـ ذَاّس گكت. تٌْا تفاٍت زض ایي اؾت کِ قف قغقٌاهدِ   تحطین

ٍ قغقٌاهِ جسیس تا تاییس ایطاى تهَیة ذَاّس گكدت. تدِ فثداضت تْمدط پدصیطـ      قس  قثلی اظ عطف کكَضهاى غیط قاًًَی تلقی هی

قغقٌاهِ جسیس فهل ّفموی تَؾظ ایطاى اظ یک ؾَ تِ ایي هقٌی اؾت کِ کكَضهاى ذَز ضا تِ فٌَاى تْسیدس فلیدِ ندلح ٍ اهٌیدت     

ّای فٌاٍضی زض  اهِ هَقکی ٍ فقالیتّای جسیس ٍضـ قسُ تط تطً اؾت ٍ اظ ؾَی زیگط هَؽص تِ ضفایت تحطین الوللی پصیطفمِ تیي

   .ایي قغقٌاهِ اؾت

ّدای هرملدص    هْومطیي ًکمِ زض ًقس چاضچَب ایي اؾمسخل هصاکطُ کٌٌسگاى هحمطم ایي اؾت کِ زض ٍاقـ آى چِ زض عدَل ؾدال    •

هطزهی کكدَضهاى اؾدت.   پؽ اظ اًقالب هاًـ حولِ ًؾاهی اهطیکا ٍ همحساًف تِ ایطاى قسُ اؾت قسضت تاظزاضًسگی ٍ تَاى زفافی 
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ّا )تِ فٌدَاى هثدال    ّای ًیاتمی ذَز زض عَل ایي ؾال اؾت کِ آهطیکا ٍ همحساًف زض هقسٍز جٌ  ایي قسضت ٍ تَاى تِ قکلی تَزُ

کٌس تدا یدک تودة     جٌ  ؾی ٍ ؾِ ضٍظُ زض لثٌاى ٍ جٌ  ؾَضیِ ٍ یوي( ًِ تٌْا ًمَاًؿمٌس آى عَض کِ ٍظیط هحمطم ذاضجِ ازفا هی

ّای ؾرمی ضا اظ ایطاى ٍ همحساًف زض هٌغقِ همحول قدسًس. لدصا اندَخ     تلکِ قکؿت ،افی کكَضهاى ضا اظ تیي تثطًسکل ؾیؿمن زف

اگط آهطیکا یا کكَضّای همحسـ تَاى حولِ ًؾاهی تِ ایطاى ضا زاقمٌس، نطف فسم ٍجَز قغقٌاهِ فهل ّفموی ؾاظهاى هلدل هداًـ   

 .قس ّا ًوی آى

 گزانی نیستذ و جای ن. رهثزی تز هذاکزات نظارت دارن2

 زضؾت اؾت کِ:

 .ضّثطی اظ انل هصاکطُ ای کِ تأهیي کٌٌسُ هٌافـ هلی تاقس، حوایت کطزُ ٍ هی کٌٌس 

  .ضّثطی تین هصاکطُ کٌٌسُ ضا فطظًساى اًقالب هی زاًٌس ٍ اظ ایكاى ّن حوایت کطزُ اًس 

 اها:

 ؿمٌس ٍ ایي ّن ًاقی اظ تجطتدِ ای تدَز کدِ هدا زض     اظ ّواى ضٍظ اٍل ضّثطی افالم کطزًس کِ تِ ایي هصاکطات ذَقثیي ًی

 این.  ضٍاتغواى تا آهطیکا ٍ غطب زاقمِ

 کٌٌس: ضّثطی زذالمی زض جعئیات هصاکطُ ًساضز ٍ نطفا ذغَط کلی ضا هكرم هی 

 تَاًس ذَاؾمِ ذَز ضا ذَاؾمِ  هْومط اظ ّوِ هَاجِْ ضّثطی تا زٍلمی اؾت کِ اظ یک ؾَ تطآهسُ اظ آضای هطزم اؾت ٍ هی

تا حهَل تَافدق  هط اؾت تا هصاکطات ضا تِ ّط ًحَی اظ ؾَی زیگط زٍلت، زضؾت یا غلظ، هُجوَْض هطزم ًكاى زّس ٍ 

کِ ایي ذَز چٌس ًكاًِ زاضز: ،تِ پیف تثطز

o جوَْض ٍ افضای زٍلت زض ٍاتؿمِ کطزى قطایظ کكَض تِ هصاکطات: تا جایی کدِ حمدی    اؽْاضات قرم ضئیؽ

!سًٌظ آب ذَضزى هطزم ضا ّن تِ هصاکطُ ٍ تحطین گطُ هی

o  تٌْا تِ تقْسات ذَز پایثٌدس ًیؿدمٌس، تلکدِ     آٍضًس ٍ ًِ ّا هسام زتِ زضهی زض قطایغی کِ غطتیفسم پاؾد هٌاؾة

کٌٌس؛   ّای جسیس فلیِ ایطاى ٍضـ هی تحطین

o  ِزض عَل هصاکطُّا  هلت اظ ؾَی آهطیکاییازتیات تْسیس ٍ تحقیط فسم پاؾد هٌاؾة ت

o زاضز: هی ٍ حمی زض قطایغی کِ ضّثطی نطاحما افالم
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    ٍجَز ًْازّای قاًًَی ًؾیط هجلؽ کِ هی تَاًس تط هقاّسات تیي الوللی ًؾاضت کٌس، اظ زیگط فللی اؾت کدِ ضّثدطی ضا

ِ فدسم تدَافقی ضا کدِ هٌجدط تدِ      ّای هقاًس تِ زًثال ایي تاقٌس ک زاضز. چِ تؿا کِ زقوي ٍ ضؾاًِ اظ هَاجِْ نطیح تاظهی

 قس، تِ گطزى ضّثطی تیاًساظًس ٍ اظ ایي ضٍ فمٌِ زاذلی ضا ضقن تعًٌس.  تْثَز اٍضاؿ جاهقِ هی

 ؾٌجٌس. چطا کِ اظ اؾاؼ، فلت تدي زازى   کٌٌس ٍ ههلحت ضا هی ضّثطی قطایظ جاهقِ ٍ تِ ذهَل ًرثگاى ضا ضنس هی

 تِ ّویي زلیل تَز: ایكاى تِ هصاکطاتی کِ ذَز تِ آى تستیي تَزًس،

 ی تا لحاػ قطایظ، هوکي اؾت اظ ذغَط قطهعی کِ ذدَز آى ضا تطؾدین کدطزُ تدَز، کَتداُ      ٍ زض آذط ایي کِ ضّثطی حم

تیایس؛ ًؾیط: 

o ِّطچٌدس الدعام   تط ؾط کلیدات تدَز   «توافق»قائلٌس کِ تیاًیِ لَظاى زض ٍاقـ  ای قسى تَافق )کِ ّوگاى زٍهطحل ،

(، حقَقی ًساقت

o ّعاض ؾَیی )کِ تاظ تط اؾاؼ تیاًیِ لَظاى تردف تؿدیاض اًدسک آى هحقدق قدسُ      190ؾاظی حساقل  ؽطفیت غٌی

اؾت(،  

o ّا )کِ تط عثق تیاًیِ لَظاى، ؾري اظ زؾمطؾی همقاضف تَزى ًؾاضت   ِ ای تدِ هیداى    ّای تیكمط تِ هطاکدع غیطّؿدم

آهس( ٍ...

o یکا اظ تیاًیِ لَظاى، تحقق کاهل ًیافمِ اؾت( ٍ...تحث تحقیق ٍ تَؾقِ )کِ تاظ هغاتق جعئیات هٌمكطقسُ آهط 

 

 

 جٌثف هغالثِ احقا  حقَ  هلی
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