
nsainfo.ir / نالک - تردق - رد - کیناگرا - متسیس - هاگیاج /http://nsainfo.ir

نالک تردق  رد  کیناگرا  متسیس  هاگیاج 

ره رد  تردق  لماوع  نیا  اما  .تسا  تردق  لماوع  نتشاد  رایتخا  رد  هب  طونم  تردق  ظفح  ریخست و  هک  میبای   یم رد  اه ، تموکح یسایس  خیرات  هعلاطم  اب  هراومه 
.تسا هدوب  راصعا  رگید  زا  توافتم  رصع 

رظن زا  .تسا  « کیناگرا تردق  متسیس  ، » تردق یاه  متسیس نیا  زا  یکی  .دوش  یم داجیا  تردق  صاخ  متسیس  مه ، رانک  رد  صاخ  تردق  لماع  دنچ  ییآ  مه درگ  زا 
.دوش یم بوسحم  اه   مستیس کیسالک  عون  کیناگرا  متسیس  اه ، متسیس یروئت 

کیناگرا متسیس  راتخاس  * 

تردق کیتامتسیس  راتخاس  اه ، لماع نیا  زا  مادک  ره  فذح  تروص  رد  هدش و  لیکشت  تینما  عامتجا و  گنهرف ، داصتقا ، تسایس ، لماع  زا ۵  متسیس  نیا 
.دش دهاوخ  لزلزتم  کیناگرا 

روصت ار  هیاپ  جنپ  زیم  کی  رت ، سوملم کرد  یارب  .تسا  لماع  جنپ  نیا  لداعت  نزاوت و  ظفح  داجیا و  تسا ، تیمها  زئاح  رایسب  متسیس  نیا  رد  هک  هچنآ  لصا  رد 
درک نایب  ناوت  یم قیقد  روطب  لاثم  نیا  اب  .دش  دهاوخ  هدافتسا  لباقریغ  زیم  دوش ، رتدنلب  ای  رت  هاتوک رگید  یاه  هیاپ هب  تبسن  یکدنا  اه  هیاپ نیا  زا  مادکره  رگا  هک  دینک 

.ددرگ رارقرب  روکذم  لماع  جنپ  نایم  نزاوت  هک  دوش  یم رسیم  ینامز  اهنت  کیناگرا  متسیس  یدمآراک  هدافتسا و  تیلباق  هک 

: زا دنترابع  هک  دوش  یم داجیا  زین  یمتسیس  نورد  هزوح  جنپ  تردق ، لماع  جنپ  نتفرگ  رارق  مه  یور  زا  دوش ، یم هدهاشم  قوف  تلپ  رد  هک  روطنامه 

هک تسا  کیناگرا  تردق  هدنهد  لیکشت یلصا  لماع  جنپ  نامه  لماش  دراد ، رارق  کیناگرا  تردق  یاضف  نیرت  ینوریب رد  هک  هزوح  نیا  یلماع : کت  یاه  هزوح - ١
.میدرک هراشا  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ 

تسایس یاه  هزوح تسایس ، داصتقا و  لماع  ود  یناشوپ  مه زا  لاثم  یارب  .دریگ  یم لکش  رواجم  تردق  لماع  ود  یناشوپ  مه زا  هزوح  نیا  یلماع : ود  یاه  هزوح - ٢
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.دوش یم داجیا  یسایس  داصتقا  یداصتقا و 

روما رد  یداصتقا  تسایس   » هب ناوت  یم لاثم  یارب  .تسا  هدمآ  دوجوب  دنراد  رارق  مه  ترواجم  رد  هک  لماع  هس  یناشوپ  مه را  هزوح  نیا  یلماع : هس  یاه  هزوح - ٣
.دیآ یم رامش  هب اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  لاعف  رایسب  یاه  هزوح زا  یکی  هک  درک  هراشا  یماظن »

نورد هزوح  عون  نیا  لیکشت  یارب  سپ  .دندرگ  یم ییاه  هزوح نینچ  داجیا  بجوم  رگیدکی  اب  یناشوپ  مه زا  سپ  مه ، رواجم  لماع  راهچ  یلماع : راهچ  هزوح  - ۴
« یتینما یماظن –  گنهرف  رد  یعامتجا  تسایس   » هب ناوت  یم هزوح  نیافورعم  رایسب  یاه  هنومن زا  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  تردق  لماع  راهچ  دیاب  اقیقد  یمتسیس ،

.تسا یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نیفعضتسم  جیسب  لیکشت  نآ ، یاه  یجورخ زا  یکی  هک  درک  هراشا  ناریا  یمالسا  یروهمج 

لداعت و ظفح   هفیظو  تسا و  یلصا  روحم  هک  تسا  کیناگرا  متسیس  رد  تردق  زکرم  هیال و  نیرت  ینورد ناونعب  یلماع  جنپ  هزوح  اتیاهن  یلماع : جنپ  هزوح  - ۵
ًامومع تسا و  تاماقم  نیرت  یلاع هب  قّلعتم  هراومه  اهروشک ، یتموکح  یاه  متسیس رد  هاگیاج  نیا  .دراد  هدهع  رب  ار  رگیدکی  رانک  رد  تردق  لماع  جنپ  تابث  داجیا 

.تسا  یهدنامرف  تدحو  یاراد 

، اکیرمآ هدحتم  تالایا  لثم  لاربیل  نردم  یاه  تموکح رد  تبسن  نیمه  هب  .تسا  نیموصعم  همئا  قح  هاگیاج  نیا  مالسا ، نیبم  نید  هاگن  زا  تموکح  یروئت  ینابم  رد 
.دراد قّلعت  ربهر  هب   یلامش ، هرک  لثم  یتسینومک  نردم  یاه  تموکح رد  تسا و  رومج  سیئر رایتخا  رد 

ات هک  ناریا  رصم و  یناتساب  یاه  تموکح زا  .تسا  تموکح  داجیا  رد  تردق  متسیس  عون  نیرترمع  رپ  هتبلا  نیرت و  یمیدق کیناگرا  متسیس  یخیرات ، ثیح  زا 
دوخ تردق  راتخاس  یارب  کیناگرا  متسیس  عون  زا  یدالیم ، نرق ٢١  رد  ناهج  زورما  یاهروشک  زا  یرایسب  ات  هتفرگ  تساهنآ  یخیرات  هنیشیپ  دروآرب  لاس   ۴٠٠٠

.تسا  روشک  رب  کیناگرا  عون  زا  تردق  هطاحا  موهفم  هب  هییاضق ، هیرجم و  هنققم ، هوق  لماش  ویکستنوم  هناگ  هس یاوق  دوجو  ًاساسا  .دنرب  یم هرهب 

هدحتم تالایا  ریظن  ناهج  یاهروشک  یضعب  میتسه و  کیتنربیاس  هب  کیناگرا  متسیس  زا  رذگ  لاح  رد  هک  ثیح  نیا  زا  تسا  تیمها  زئاح  رایسب  ام  ینامز  عطقم  اما 
تردق زا  نانچمه  کیتنربیاس ، تردق  عون  لماک  یریگ  یاج یرارقرب و  ات  هک  شور  نیدب  دننک  یم هدافتسا  کیتنربیاس  کیناگرا و  متسیس  ود  ره  زا  یلعف  نامز  رد 

.تسا کیناگرا  تردق  متسیس  یجیردت  لوفا  ینعم  هب  نیا  هک  دنرب  یم هرهب  تردق  نزاوت  ألخ  ندرک  رپ  ارب  کیناگرا 
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