


 :ًکبت هقذهبتی 

 تالػ ؽِیذ هطِشی ثشای اسائَ تذلیل -1

تْجَ ثَ تجییي ثؼذ ایجبثی دس کٌبس ثؼذ علجی ّ هبًذگبس عبصی اًقالة اعالهی دس  -2

 جوِْسی اعالهی

اػتقبد ثَ ثؼذ فشاهکبًی اًقالة ّ ایٌکَ ایي اًقالة هطوئٌب ثشای کؾْسُبی دیگش  -3

 الگْ هی ؽْد

اًقالة سا ثیؾتش یک پذیذٍ فکشی فشٌُگی هی داًذ تب عیبعی لزا ثش جِبى ثیٌی  -4

 اًقالة ، ایذئْلْژی آى ّ سُجشیؼ تأکیذ هی کٌذ

 هذْسیت هجبًی اًغبى ؽٌبعی دس تذلیل اًقالة  -5

 جوغ ّاقغ گشایی ّ هؼٌْیت گشایی -6

 تِذیذُبی ًبظش ثَ اًقالة سا ثیؾتش داخلی هی داًذ تب خبسجی -7

 ًگبٍ جبهغ ثَ اسصػ ُبی اًقالة اعالهی دس ػیي اّلْیت ثٌذی آًِب -8

 دفع آصادی ّ دشیت دس اسائَ تذلیل اص اًقالة -9

 صذاقت دس هغیش اًقالة ّ تْجَ ثَ ػذم تْجیَ ّعیلَ ثَ ّاعطَ ُذف هقذط -10



 پؾت ّ سّ دگشگْى ؽذى: هؼٌی      لغْی       اًقالة

 طغیبى ػلیَ ّضغ هْجْد ثشای ثشقشاسی ّضغ هطلْة                   : اصطالدی                             

 لزا ؽشایظ آى       ػٌصش ًفی ّ اًکبس                                           

 ثَ صْست ثٌیبدیيّجَ توبیض ثب اصالح    ( تغییشات دسّى دبکویتی)              

 ّجَ توبیضاسادی                                                                                      

 ثب کْدتبُوشاٍ تکبهل ّ تؼبلی                                                                    

 اًفجبس ػقذٍ ُبی ؽِْاًی دس ساعتبی ُْط ّ : اًْاع      فشدی       دیْاًی                

 (طغیبى... )جبٍ ّ                                                      

 (تْثَ)قیبم هقبهبت ػبلی اًغبى ػلیَ هقبهبت داًی : اًغبًی                                           

 اجتوبػی       اسادی اعت                          

 داسای تؼبلی ّ تقذط اعت                                            

 (ثٌیبدیي اعت)ّضغ پیؾیي سا ًفی ّ اًکبس هی کٌذ                                            

 هقذهبت پیذایؼ      ًبسضبیتی اص ّضغ هْجْد             

 داؽتي سّدیَ ظلن عتیضی                                      

 سیؾَ اًقالة             



 

 سیؾَ اًقالة       هبتشیبلیغن تبسیخی

 

 هبُیت ُبی هتفبّت      سّاًؾٌبعی اًغبى هقذم ثش جبهؼَ ؽٌبعی اعت                      

 

 اًغبى دس رات خْیؼ آصاد ّ دّقطجی اعت ّ ُویي                                                    

 سیؾَ دّقطجی ؽذى جبهؼَ اعت                                                    

 

 اًغبى راتب کوبل طلت ّ پیؾشّ اعت                                                    

 

 اسصػ ُبی اًغبًی اصبلت داسد ّ اًقالة ُب                                                     

 هی تْاًذ هتؼبلی ثبؽذ ّ صشفب هبدی ًجبؽذ                                                    



 تْجَ ثَ    دظ اعالهی اقؾبس هختلفًقؼ گشٍّ ُب ّ افشاد    ُوگبًی ثْدى    هبُیت اًقالة     

 تؼجذ ثَ دعتْس سُجشی دیٌیاعالهی                                                                       

 گشُِّبی غیش اعالهی ّ                                                                                                        

 ثذث عِن خْاُی                                                                                                        

 دضْس دس صذٌَ ثب دفع دشین : هغتقین      ًقؼ صًبى                                                                   

 دیب ّ ػفبف                                                                                                 

 ُوذلی ّ تؾْیق هشداى ثشای: غیش هغتقین                                                                                      

 دضْس دس صذٌَ                                                                                                

 داؽتي ؽشایظ سُجشیسُجش    هضایبی ّی                                    

 قشاس داؽتي دس هغیش فکشی ّ سّدی ًیبصُبی هشدم                                                            

 ...هجبسصٍ ثب عکْالسیغن      ثیذاسی اعالهی،ػذالت ّ     تبکتیکِبی ّی                                      

 اسائَ ؽؼبسُب دس قبلت اعالهی هثل آصادی   ػْاطف                                                                     

 هشدم اعالهی                                                                                                                          

 ؽخصیت دادى ثَ هشدم       تذقیش عبثق هشدم تْعظ                                                                      

 اعتؼوبس ّ اعتجذاد                                                                                                         

 ػلل ایجبد ّ پیؾشّی                        

 ُذف هْسد ًظش                        

  



 

 جوِْسی اعالهی(       ػذالت ّ هؼٌْیت)ػلل ایجبد ّ پیؾشّی        اعالم خْاُی 

 اعتجذاد≠ اعتجذاد عتیضی       آصادی                                   

 اعتؼوبس≠ اعتؼوبسعتیضی      اعتقالل                                   

 

 ُذف هْسد ًظش     ثشقشاسی ًظبم اعالهی ثب عشًگًْی ًظبم فؼلی

 ثبصگؾت ثَ اعالم ساعتیي                                                                           (      ع)ُذف ًِضت دسفشهبیؼ اهیشالوؤهٌیي

 

 اصالح گشی ّ سیؾَ کٌی فغبد دس توبم صهیٌَ ُب                                                       

  

 ثشقشاسی ػذل ّ صّال عیغتن ضؼیف ّ قْی                                                       

 

 اجشای کبهل ّ ثذّى تجؼیض هقشسات اعالهی                                                       



 :ػْاهل الصم جِت دفع ّ تذاّم اًقالة 

 

ػذالت اجتوبػی      ضشّست آى ثشای دفع اًقالة 

 ...ُؾذاس اص ثشداؽتِبی غلظ اص آى هبًٌذ عْعیبلیغن ّ                               

هؼٌْیت اعالهی 

    اقتصبدیاعتقالل 

 عیبعی                     

 اص طشیق دؽويآفبت تِذیذ کٌٌذٍ آى     ًفْر اًذیؾَ ُبی ثیگبًَ    (     هکتجی)فشٌُگی                     

 عتاص طشیق دّ                                                                                                                      

 تجذدگشایی افشاطی                                                                            

 

ادیب هغبجذ ، تؾکیالت اهش ّ ًِی ، هغتقل اص       ثَ جِت فکشی : تذاّم سُجشی      سّدبًیت

 ، دتی الوقذّس پغت ُبی دّلتی ًگیشًذ...دکْهت ، ػذم جبیگضیٌی ّعبیل استجبط جوؼی ثَ جبی هغبجذ ّ

 ّالیت فقیَ                            

 

َضشّست ّدذت ّ پشُیض اص تفشق 

 



فشصت طلجبى(      دس لجبط دّعت)تْجَ ُویؾگی ثَ هغألَ دؽوي    داخلی 

 ػْاهل ًفْری ثیگبًَ                                                                                         

 ًیشُّبی خْدی اعتذبلَ یبفتَ                                                                                         

 خبسجی                                                

 

 ػذم هٌبفبت ثب اعتقالل فشٌُگی ّ: آصادی      ضشّست آى... 

 (ػذم تْجَ ثَ کشاهت راتی ثؾش)ًقذ هجٌبی آصادی دس غشة                    

 ضشّست جلْگیشی اص ایجبد هبًغ دس+ دیثیت راتی اًغبى )هجٌبی آصادی دس اعالم                    

 (ساٍ دشکت اًغبى                                                      

 هغبئل ؽخصی ّ علیقَ ای ، هغبئلی کَ کوبلؾبى فشع ثش اختیبس دس )ثغتش آصادی                    

 آًِبعت ، غیش قبثل اججبس ، تْقف سؽذ اجتوبػی ثش آى ، ػذم ّجْد                                       

 (هشجخ ثشای تذویل ٌُگبم ثشخْسد تفکشات هٌطقی                                      

 (ػجشت گیشی اص غشة)تکولَ       ضشّست آصادی عیبعی ثشای سؽذ هشدم                    

 آصادی فکش،ػقیذٍ ّ ثیبى      تفبّت آصادی فکش ثب آصادی ػقیذٍ                                 

 دذ آصادی ثیبى                                                                      


