
 اؼالنْت در كاىُن اؼاؼی اّعان

 نلطنٌ

 ةعاي نياؼب غهلِ ٍاي زنْيٌ آنطن فعاٍم نيظُر ةٌ اؼالنِ، دهَُري ىظام اؼتلعار از پػ

 فعٍيگِ، ٍاي ةيْاد نتْو کٌ اؼاؼِ كاىُن ةُد الزم نهلکت، ؿؤهن تهانِ در اؼالم زاکهْت

 ٍهْو ةع. گعدد تطهّو ةاؿط، اؼالنِ اقُل اؼاس ةع اّعان دانػٌ اكتكادي ه ؼْاؼِ ادتهاغِ،

 ؼعاؼع از ىهاّيطً 53 غنُّت ةا ،8532 نعداد 82 در اؼاؼِ كاىُن صتعگان نذلػ اؼاس

 ٍاي کُؿؾ ةا ه فلَا ؿياؼان، اؼالم از زّادي تػطاد غنُّت ةا نذلػ اّو. ؿط تـکْل کـُر

 کٌ آن ةع نتيِ انام زنعت تأکْط ةا ه نسعاب ؿَطاي ىْغ ه ةَـتِ ؿَْط رهزي ؿتاىٌ ه نؽتهع

 در كاىُن اّو. کيط تطهّو را اؼاؼِ كاىُن تُاىؽت ةاؿط، اؼالنِ قط در قط ةاّط اؼاؼِ كاىُن

 آةان 84 در ه گعدّط تيظْم اقل 853 ه فكل دهازدً در ىَاّتا نذلػ اّو فػالْت ناً 4 نطت

 ّازدٍم رهزٍاي وِ کٌ اي پعؼِ ٍهٌ در ؼعاىذام. رؼْط ىهاّيطگان ؼُم ده تكُّب ةٌ ،8532

 نُرد را اؼاؼِ كاىُن نُافق، رأي% 3/99 ةا اّعان نلت گعفت، اىذام ،8532 آذر دهازدٍم ه

 ه ىهُدً تيفْظ ادعا دَت را اؼاؼِ كاىُن زاؿٌْ انام زنعت. دادىط كعار ىَاِّ تكُّب

 .«اؼت اؼالنِ دهَُري جهعً ةغرگتعّو ةلکٌ غظْم جهعات از ّکِ اؼاؼِ كاىُن0 »فعنُدىط

 

 



 اؼاؼی اؼالنیكُاىْو 

 زکُنت ةٌ اش دّعّيٌ اغتلاد ةعاؼاس اّعان نلت کٌ اؼت اؼالنی دهَُری اّعان زکُنت -8

 (8اقل. )داد نحتت رای ان ةٌ اىلالب پی در كعان هغطل زق

...  غطل....نػاد.... الَی هزی.. ه ّکتا صطای0  ةٌ اّهان پاٌّ ةع اؼت ىظانی اؼالنی دهَُری -8

 (8اقل.....)ه اىؽان هاالی هارزش کعانت...ىتُت

 ةعاؼاس اصالكی فناّل رؿط ةعای نؽاغط نسْه -08  دارد هظْفٌ اؼالنی دهَُری دهلت -5

 ةعرؼی رهح-8(. 8 ةيط 5 اقل) کيط اّذاد هتتاٍی فؽاد نظاٍع کلٌْ ةا هنتارزً هتلُا اّهان

 نسللان هتـُّق تسلْق نعکغ تاؼْػ وعّق از را هاؼالنی فعٍيگی زنْيٌ در هاةتکار هتتتع

 5اقل) اؼالنی مُاةه وتق ةع هغادالىٌ قسْر اكتكاد رّغی پی -5(. 4ةيط5 اقل) کيط اّذاد

 صاردی ؼْاؼت تيظْم( 83 ةيط) نعدم ٍهٌ ةْو اؼالنی ةعادری هتسکْم تُؼػٌ -4(. 88ةيط

 (81 ةيط) اؼالم نػْارٍای ةعاؼاس کـُر

 اؼالنی نُتعّو ةعاؼاس ةاّط....ه اداری اكتكادی نالی دغائی نطىی هنلعرات كُاىْو کلٌْ -4

 (.4اقل) اؼت زاکم...ه اؼاؼی كاىُن اقُل ٍهٌ غهُم ّا ةعاوالق اقل هاّو ةاؿط

 (3اقل)اؼت...ه غادل فلٌْ غَطً ةع انت هانانت انع هالّت( غخ) زنان انام غْتت زنان در -3



 ٍهگاىی اؼت ای هظْفٌ نيکع از هىَی نػعهف ةٌ انع صْع ةٌ دغُت اؼالنی دهَُری در -1

 (2اقل...)ه

 اؼالنی هاصالق زلُق پاٌّ ةع ةاّط صاىُادً ةٌ نعةُط ٍای ةعىانٌ ه هنلعرات كُاىْو ٍهٌ -5

 (81 اقل)ةاؿط

 كعار اؼالنی نلل اتساد پاٌّ ةع را صُد کلی ؼْاؼت اؼت نُظف اؼالنی دهَُری دهلت -2

 (88 اقل) دٍط

 تغْْع غْعكاةل االةط الی اقل هاّو اؼت دػفعی هنظٍب اؼالم اّعان رؼهی دّو -9

 (88اقل)اؼت

 اصالق ةا نؽلهان غْع افعاد ةٌ ىؽتت نُظفيط هنؽلهاىان اّعان اؼالنی دهَعی دهلت-81

 (84اقل) ىهاّيط غهل اؼالنی هغطل زؽيٌ

 كعار انُزؿی درهس دغ غعةی درس ةاّط لظا اؼت غعةی اؼالنی هنػارف كعان زةان چُن -88

 (81اقل)ةگْعد

 ٍعده هؿهؽی ٍذعی هتارّش اؼت( ص) اؼالم پْانتع ٍذعت کـُر رؼهی تارّش نتطا -88

 (85اقل)اؼت نػتتع

 (81اقل)ةعصُردارىط اؼالنی نُازّو رغاّت ةا اىؽاىی زلُق ٍهٌ از نلت افعاد ٍهٌ -85



 تنهْو اؼالنی نُازّو رغاّت ةا دَات تهام در را زن زلُق اؼت نُظف دهلت -84

 (88اقل)ىهاّط

 را اؼالنی دهَُری هاؼاس اؼالنی نُازّو اّيکٌ ةٌ نـعهط ازادىط...ه دهػْتَا ازغاب -83

 (81اقل) ىکييط ىلل

 اؼالم نُازّو ةٌ نضل اىکٌ ةـعط ؼالح زهل ةطهن ٍا هراٍپْهاّی ادتهاغات تـکْل -81

 (85اقل)اؼت ازاد ىتاؿط

 غهُنی هنكالر اؼالم نضالف اّيکٌ ةٌ نـعهط اؼت ناّل کٌ را ؿغلی دارد زق ٍعکؽی -85

 (82اقل)ةعگغّيط ىتاؿط

 ةع غالهً فعد ٍع کٌ ةاؿط چيان... ه هنستُا ؿکل کٌ ةكُرتی کـُر اكتكادی ةعىانٌ تيظْم -82

 (5ةيط 45 اقل)ةاؿط داؿتٌ نػيُی صُدؼازی ةعای کافی فعقت ؿغلی تالش

 ىـُد صارج اؼالم كُاىْو هاز.... کٌ داّی تا هدهلتی هتػاهىی صكُقی ةضؾ درؼٌ نالکْت-89 

 (45اقل) اؼت اؼالنی دهَُری كاىُن زهاّت نُرد...ه

 (49ه45 اقل) اؼت نستعم ةاؿط نـعهع ازراً کٌ ؿضكی نالکْت -81

 ؼعىُؿت ةع را اىؽان کٌ هاهؼت اؼت صطاهىط آن از هدَان ةعاىؽان نىلق زاکهْت -88

 (31اقل)اؼت ؼاصتٌ زاکم صُّؾ ادتهاغی



 (35اقل)ةاؿيط نی هانانت انع هالّت ىظع زّع اؼالنی دهَُری در زاکم كُای -88

 اؼالم نُازّو وتق ةاّط نْـُد اغهال دادگؽتعی دادگاٍَای ةُؼْلٌ کٌ كنائٌْ كًُ اغهال -85

 (18اقل)ؿُد تـکْل

 هازکام اقُل ةا کٌ کييط همع هنكُةاتی كُاىْو تُاىط ىهی هدهلت اؼالنی ؿُرای نذلػ -84

 (58اقل)ةاؿط داؿتٌ نغاّعت کـُر رؼهی نظٍب

 ؿُراّی ةُؼْلٌ ةاّط نذلػ نكُةات.  اؼاؼی هكاىُن اؼالم ازکام از پاؼطاری نيظُر ةٌ -83

 (91ه98اقل) ؿُد کيتعل ىگَتان ؿُرای ةيام

 ةا را آىَا اىىتاق رهز 81 نطت راظعف نذلػ نكُةات کلٌْ اؼت نُظف ىگَتان ؿُرای -81

 (94اقل)کيط ةعرؼی... ه اؼالم نُازّو

 (813)ةاؿط کـُر هكُاىْو اؼالم نُازّو نضالف ىتاّط ؿُراٍا تكهْهات -85

 کييط ةعرؼی را ؿعاّه هادط فلَای ٍهٌ رٍتعنُظفيط تػْْو ةعای رٍتعی صتعگان -82

 (815اقل)ىهاّيط اىتضاب رٍتعی ةٌ را ةاؿيط....هّا فلَی هنُمُغات ازکام ةٌ اغلم کٌ هٍعکطام

 الزم هتلُای هغطالت فلٌ نضتلف اةُاب در افتا ةعای الزم غلهی قالزْت دارای ةاّط رٍتع-89

 (819اقل)ةاؿط داؿتٌ...ه اؼالنی انت رٍتعی ةعای



 کـُر رؼهی نظٍب ةٌ هنػتلط هنُنو تلُا دارای...ه االقل اّعاىی ةاّط دهَُر رئْػ -51

 (883اقل)ةاؿط

 نُنو اؼالنی اىلالب اٍطاف هةٌ اؼالنی ارتـی ةاّط اؼالنی دهَُری ارتؾ -58

 (844اقل)ةاؿط

 نُازّو وتق ةع را ىظانی آنُزش هانکاىات کـُرةعىانٌ افعاد ٍهٌ ةعای اؼت نُظف دهلت -58

 (838اقل)ىهاّط فعاٍم اؼالنی

 ٍهٌ زق را هغطل زق زکُنت...ه ةـعی دانػٌ کل در اىؽان ؼػادت اؼالنی دهَُری -55

 (834 اقل)نْـياؼط دَان نعدم

 ادعای...ه نـعهع هآزادَّای غطل هگؽتعش غانٌ زلُق ازْای ةٌ نُظف كنائٌْ كًُ -54

 (831 اقل) اؼت اؼالم دغائی هنعرات زطهد

 (815اقل)ؿُد نی نػْو كاىُن ةُؼْلٌ فلَی نُازّو وتق كامی هؿعاّه قفات -53

 نػتتع نياةع ةٌ د اؼتيا ةاّط هاال ّاةط نطهن كُاىْو در را دغُا ٍع زکم اؼت نُظف كامی -51

 (815اقل) ىهاّط قادر ره كنٌْ زکم نػتتع فتُای هّا اؼالنی

 صُداری اؼت اؼالم نُازّو نضالف کٌ...ٍاه ىانٌ تكُّب ادعای از نکلفيط دادگاٍَا كنات -55

 (851)کييط



 مانو اؼالم نُازّو وتق کيط هارد کؽی ةع معری..... اؿتتاً ّا تلكْع اجع در كامی اگع -52

 (858اقل)اؼت

 هنكالر اؼالم نُازّو رغاّت ةا هىـعافکار ةْان آزادی اؼالنی دهَُری هؼْهای قطای در -59

 (853اقل)گعدد تانْو ةاّط کـُر

 نُازّو ةعاؼاس نلعرات ه كُاىْو کلٌْ هاةتيای ىظام ةُدن اؼالنی ةٌ نعةُط اقل نستُی -41

 ( .855اقل)ةاؿط نی ىاپظّع تغْْع...  اّهاىی ٍای هپاٌّ اؼالنی

 

 اؼالنْت در دهَُری اؼالنی چْؽت؟نکاىْغم کيتعل 

 فلَای ةعغَطً هؼپػ فلٌْ هلی ةعغَطً اهل دردٌ در,     ىظام اؼالنْت از هنعاكتت ٍطاّت

 ةياةع ، رٍتعی صكُقا آىَا غهل انا اؼت ىظام نكلست تـضْف هنذهع ىگَتان ؿُرای

 نی  نعدنی كطرت ه نـعهغْت فاكط دّکتاتُری چعاکٌ ىْؽت دّکتاتُری صُدؿان تـضْف

  ىتُت اقل ةا  ، ىظعؿْػٌ از  زکُنت چعاکٌ.  ىْؽت اّيچيْو اؼالنی دهَُری درزالْکٌ ةاؿط

 اؼت  ٍهعاً  غكعغْتت در فلٌْ  هالّت  اقل ه( ع)ائهٌ غكع در  انانت  اقل ،(ص)پْغهتع  درغكع

 كُاىْو،  ادعای ىسًُ ه  نذلػ  نكُةات ةع  ىظارت ةع  غالهً  فلٌْ  هلی آىَا  راس در ه فلَا لظا. 

  دؼت  ةٌ  غلل ه  ادهاع ؼيت، كعآن،  ةٌ اؼتياد ةا را ٍعغكع در دطّط  نؽائل ه  ازکام نُظفيط



  آن از  نىلق  زاکهْت  اؼالنی  دهَُری  درىظام اؼاؼی كاىُن 811 اقل وتق ازوعفی. آهرىط

  داری ه قادر  اؼالم  الَی  ازکام ه  فعانْو نغاّع تُاىط ىهی  تكهْهی ه  كاىُن  ٍْچ ه  اؼت صطاهىط

  اؼت  نعةُط  آن  اؼالنْت  ةٌ  ةػتارتی ّا ه  الَی  زاکهْت  ةٌ تيَا  ىظام  نـعهغْت  ةياةعاّو. گعدد

 ةعاةع در  اىؽان  نؽئُلْت ه  آزادی  دلْل  ةٌ ، ؿعاّه هادط  فلَای  زاکهْت0  جاىْا. غْع ال ه

 اؼاؼی،  كاىُن 888 ه 815  اقل  نىاةق  چياىکٌ. ةاؿط نی  غهُنی  آرای از  نيتػث ، صطاهىط

 هلظا ؿط صُاٍط  ةعکيار ه ةعگغّطً نْتاؿيط  نعدم  نيتضب  کٌ رٍتعی  صتعگان  وعّق از رٍتع

  وعّق از  اگعچٌ  ىظام  رٍتعی وعفی از.  کييط نی هغغل  اىتضاب را رٍتع  غْعنؽتلْم ةىُر  نلت

 تا ، ةُدً صطاهىط  نيكُب  زال  غْو در انا گعدد نی  تػْْو  نلت  نيتضب  صتعگان  نذلػ

  نػغهل صُد  ةضُدی هاال ةاؿط،  داؿتٌ را صىْع  نؽئُلْت  آن  قالزْت ه  ؿاّؽتگی  زناىْکٌ

 . ةاؿط نی

 

 0 كاىُىگظاری در نكلست رغاّت لغهم0  دهم نعزلٌ

 تفاهت اّو ةا ةاؿط نی هنفاؼط نكالر ةع نتعتب جاىٌُّ هچٌ اهلٌْ ازکام چٌ ازکام تهانی اقُال 

 ةاتُدٌ کٌ جاىٌُّ ازکام صالف ةع ، تغْْعاؼت كاةل هغْع ذاتی اهلٌْ درازکام هنفاؼط نكالر کٌ

 ةعزؽب زکم هقطهر كاىُىگظاری چُن وعفی از ةاؿط نی نتغْْع هنکان زنان ؿعاّه ةٌ

 در ، جاىٌُّ ازکام كالب در ّـی اىط نكلست ىُغی لظا پظّعد نی قُرت زنان نتغْْع ىْازٍای



  ،  ىظام نكلست تـضْف نذهع نيظُر ةَهْو ىهاّط نی معهری اهلٌْ هازکام اؼالم راؼتای

 . ؿط تـکْل  ىظام نكلست تـضْف نعدع غيُان ةٌ 8511 ةَهو در

 

 

 نياةع ه نآصظ0

 كاىُن اؼاؼی دهَُری اؼالنی اّعان -8

 ؿُراى نذلػ اىتـارات اؼاؼی، كاىُن ةازىگعى ؿُراى نظاکعات نـعهح قُرت -8

 .8519 اؼالنی،

 . 39 ص ، نْغان ىـع ، ٍاؿهِ نسهط ؼْط ، اّعان اؼالنِ دهَُري اؼاؼِ زلُق -5

 نعکغ ىـع زرىگ، نسهط ، آنعّکا ، ،فعاىؽٌ اّعان کـُر ؼٌ در اؼاؼِ كاىُن ؼعگظؿت  -4

 . 818 ،ص اؼالنِ اىلالب اؼياد

 . اؼالنِ دهَُري صتعگغاري ، اؼالنِ دهَُري اؼاؼِ كاىُن تكُّب -3

 غتاؼػلِ اّعان، اؼالنِ دهَُري اؼاؼِ كاىُن نتاىِ ه اؼاؼِ زلُق ؼْاؼِ، لٌف -1

 .8555 انْعکتْع، اىتـارات تَعان، زىذاىِ، غهْط

 



 


