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اذ    فلیِ السالم دس اجشای هصَتات ًشست آسیة شٌاسی جشٌَاسُ تیي الوللی اهام سضا هشٍسایی   تا حضَس جٌاب آقاای ااسًا

ٍ هصَتِ ا ي ًشست هثٌی تش عشح چگًَگی اجشای تشًاهِ ّای  8/7/94هقاٍى هحیشم تَسقِ هذ ش ت ٍ هٌاتـ دس تاس خ 

دس هَضَفی جشٌَاسُ تیي الوللی اهام سضافلیِ السالم دس ااسگشٍُ ّای هٌغقِ ای تا حضَس هاذ شاى ااا اسایاى ّاا ٍ     

ْذی احوذی هذ شاا هحیشم دفیاش ّوااٌّگی اهاَس اسایاى ّاای      اجشای دسیَسالقوا اتالغی جٌاب آقای دایش هحوذه

ِ سٍص  3هٌغقاِ   ًشست ااسگشٍٍُصاست فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی،   حجات اسساالم    دتیاشی  ِتا  20/7/94هاَس    دٍشاٌث

ٍ   هاذ شاا ٍ الوسلویي جٌاب آقاای سحاین جقیاشی       ٍ تاا حضاَس   اشدسایاى  اساالهی اسایاى   اسشااد هحیاشم فشٌّاگ 

ِ  سحیوای  دایشجٌاب آقای جٌاب آقای سیذجَاد جقیشی هذ شفاها هحیشم تٌیاد تیي الوللی اهام سضافلیِ السالم،    صًگٌا

  فشٌّاگ هحیاشم   ااا  هاذ ش  فثاادی  فاضاا جٌااب آقاای    اشهاًشاُ،اسیاى  اسالهی اسشاد ٍ فشٌّگ هحیشم اا هذ ش

 ا االم،  اسایاى  اسالهی اسشاد ٍ فشٌّگ هحیشم اا هذ ش ًیاااى هحوذ فلیجٌاب آقای  ّوذاى،اسیاى  اسالهی اسشاد ٍ

 اص ّش ا   ٍ تشگضاس شذ  لشسیاى اسیاى اسالهی اسشاد ٍ فشٌّگهحیشم  هذ شاا حٌاىجٌاب آقای دایش  اسسالم حجت

 .دادًذ ًؾشقشاس تثادل ٍ تحث هَسد سا( ؿ) سضا اهام الوللی تیي جشٌَاسُ دٍسُ چْاسدّویي ّای تشًاهِ اا، هذ شاى ا ي

 :کشدستاى هحتشم فشٌّگ ٍاسضاد اسالهی استاى االسالم ٍ الوسلویي جٌاب آلای سحین جؼفشی هذیشکلحجت 

 تشاییا خیلی خَشحال ّسیین اِ اٍلیي جلسِ هٌغقِ سِ اشَس تا هَضَؿ جشٌَاسُ تیي الوللی اهام سضافلیِ الساالم  

تَسظ جٌاب آقای دایش سحیوای صًگٌاِ   شذ ٍ ا ي تشای هٌغقِ اهش هثاسای است ا شاى ّوچٌیي اص هیضتاًی ا ي ًشست 

 ٍ ّویاساى ا شاى تشیش ٍ قذسداًی ًوَدًذ. هذ شاا هحیشم فشٌّگ ٍ اسشاداسالهی اسیاى اشهاًشاُ 

ا شاى گییگَی فشٌّگی سا اهشٍص تشای تقالی فشٌّگی اشَس  یی اص ضشٍس ات سٍص داًسیٌذ اِ تافث تقَ ت اشایشااات  

 افضٍدًذ دس حال حاضش توام هشدم دًیا تا صتاى فشٌّگ تاا ّان باحثت    ٍ  ّذ شذخَافشٌّگی ٍ تٌؾین سٍاتظ تیي افشاس 

 هی اٌٌذ فشٌّگ دس اخییاس ها ًیست تلیِ ااسّا ٍ اتضاسّای فشٌّگای دس اخییااس هاا ّسایٌذ دس جشاٌَاسُ تایي الوللای        

تاذ ي هٌؾاَس دس    ی شًَذ.اهام سضافلیِ السالم اسیاى ّا ٍ تشًاهِ ّا ّن اتضاس استقاء ٍ اشافِ فشٌّگ سضَی هحسَب ه

تِ فؾوت جشٌَاسُ اهام سضافلیِ السالم تشای پشداخیي تِ تَلیذات جشٌَاسُ ٍ اسائِ خشٍجی ّای ا ي سخذاد ای جشٌَاسُ 



 
 تاسوِ تقالی

کشهاًطاُ -3ًطست کاسگشٍُ هٌطمِ صَستجلسِ   

 ػلیِ السالمسضاتا هَضَع جطٌَاسُ تیي الوللی اهام 

 کشهاًطاُاداسُ کل فشٌّگ ٍ  اسضاد اسالهی استاى  هحل:     10:00  ساػت: 20/7/94تاسیخ: 1 ضواسُ جلسِ :

فؾین فشٌّگی ًیاصهٌذ تِ تشییا    تین ّسیین ٍ ًیاصهٌذ    هَصُ ّسیین اِ تشای تاِ ًواا   گزاشایي تَلیاذات     

 گشدد ٍ تشای دا ش ًوَدى ا ي هَصُ تا ذ فضم ّا سا جضم اٌین. ٌَاسُ دس تْشاى  ا هشْذ دا شجش

 :جٌاب آلای سیذجَاد جؼفشی هذیشػاهل هحتشم تٌیاد تیي الوللی اهام سضاػلیِ السالم

  اساى ا شااى تشایش ٍ قاذسداًی ًوَدًاذ    جٌاب آقای دایش سحیوی صًگٌِ ٍ ّویا  تسیاس گشم ٍ بویواًِا شاى اص هیضتاًی 

 اص اًجام ّواٌّگی ّای سصم تشای تشییا ا ي ًشسات تَساظ حجات اسساالم ٍالوسالویي جٌااب آقاای        ّوچٌیي  ٍ

 فاضاا جٌااب آقاای    ،افضاء هحیشم،  سحین جقیشی هذ شاا هحیشم فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی اسیاى اشدسیاى ٍ حضَس

 هحیاشم  ااا  هاذ ش  اااى ًیا هحواذ  فلای جٌاب آقاای   ّوذاى،اسیاى  اسالهی اسشاد ٍ فشٌّگهحیشم  اا هذ ش فثادی

 اساالهی  اسشاد ٍ فشٌّگهحیشم  هذ شاا حٌاىجٌاب آقای دایش  اسسالم حجت ا الم، اسیاى اسالهی اسشاد ٍ فشٌّگ

افضٍدًاذ  ذسداًی ًوَدًذ ٍ ٍ ّویاساى هحیشم اداسُ اا فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی اسیاى اشهاًشاُ تشیش ٍ ق لشسیاى اسیاى

اجاشای   هلضم تِهٌا ٍ ّیات هذ شُ اًجام هی شَد، تٌیاد سیاسیگزاسی ّای تٌیاد دس ّیات اتا تَجِ تِ ا ٌیِ تصویوات ٍ 

هی تاشذ ٍ تشییا ا ي جلسات هی تَاًذ ها سا دس اجشا ی ًوَدى سیاست ّا  اسی ًوا ذ ٍ افضٍدًذ اقذاهات  ٍ سیاست ّا

َد تا جاهقِ ٍ اقشااس هاشدم سا قااًـ    اًجام هی دّین تا ذ تِ گًَِ ای اًجام شدس ساحت هقذس فشٌّگ سضَی آًچِ اِ 

 اًجام هی شَد دس شاى ًام هثاسک حضشت اهام سضافلیِ السالم تاشذ ا شاى تِ هیضتاًی هشدم ا اشاى اص  اِ ًوا ذ تا آًچِ 

 تاسای   جشاٌَاسُ تایي الوللای      تاا ٍ ا ٌیِ ٍصاست فشٌّگ ٍاسشاد اساالهی  اشاسُ اشدًذ حضشت اهام سضافلیِ السالم 

اقذام ًوَدُ است ٍ دس ساسیای جاسی ًواَدى  دِّ اشاهت  تشایاسیاى اشَس  31تشًاهِ س ضی دس  ٍالسالم اهام سضافلیِ 

 اّذاف ٍ ٍؽا ف ا ي ٍصاست هثٌی تش سشذ فضائا اخالقی ٍ سٍاج فشٌّگ ٍ ٌّش اسالهی تا الْام اص آهَصُ ّاای سضاَی   

 ٍ اّا تیت فلیْن السالم هی تاشذ.

 ا شاى ّوچٌیي اؽْاس داشیٌذ جشٌَاسُ ّذف ًیست جشٌَاسُ اتضاس است ٍ ّذف ا اي اسات ااِ دس دّاِ اشاهات الیاِ       

 اسیاى ّای اشَس تشای ا ي دِّ تشًاهِ ّا ی تا هَضاَؿ اهاام سضاافلیِ الساالم داشایِ تاشاٌذ. ا شااى ّوچٌایي تاِ          

شیٌذ ّش    اص ا ي فقالیات ّاا دس حاال حاضاش     ِ اشاسُ ًوَدًذ ٍ اؽْاس داٍ ژگی ّای تشًاهِ ّای هَضَفی هٌغقِ س
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تش تقَ ت اتاق فیش تاایذ اشدًذ ٍ افضٍدًذ  تشای اسیاى شذُ است، ا شاى ّوچٌیي    تشًاهِ هحَسی ٍ ابلیتثذ ا تِ 

 دسبَستی اِ تشًاهِ ای دس    اسیاى تِ اشثاؿ سسیذُ است اتاق فیش تشًاهِ ای جا گض ي پیشٌْاد ًوا ذ.

 :کشهاًطاُ استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم صًگٌِ هذیشکل سحیوی شاّینات دکتش آلای جٌاب

ٍ تَلیذات خَتی تاِ جاهقاِ اسائاِ     اًذاسیاى ّای هخیلف دس هَسد جشٌَاسُ اهام سضافلیِ السالم ااساشدُ  اؽْاس داشیٌذ

شیا اجشا ی  س اًجام تشًاهِ دچاس تیشاس ًشَ ن ٍ تِ لحاػ ًوَدُ است ٍلی تا ذ تپز ش ن اِ تا ذ تذاتیش اًذ شیذُ شَد تا د

سالم تا توام هَضَفات تشگضاس شَد جشٌَاسُ اسیاًی اهام سضافلیِ السالم تا هَضَؿ اّا تیت فلیْن الپیشٌْاد هی شَد 

 لای دس  ٍ آثاس تشگض ذُ اتیذا تِ هٌغقِ ساُ  اتذ داٍسی شاَد ٍ ساپ  تشگض اذگاى تاِ هشاْذ افاضام ٍ داٍسی دس ساغ  ه       

 هشْذ هقذس تشگضاس شَد.

 :لشستاى استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم حٌاى هذیشکل حویذسضا دکتش آلای جٌاب الوسلویي ٍ االسالم حجت

 ِ قاشآى ٍ اّاا تیات هیواا     ا ٌیِ قشاى ٍ اّا تیت تا ّن ّسیٌذ ٍ تشای ا ي هَضَؿ حذ ث تا پشیَاًِ قَی داس ن اا 

 ت اًذ شاِ  قشآى تا تَجِ تاِ حاذ ث قذسای تاشای ّواِ صهااى ّاا ٍ هیااى ّاا اسا          سیٌذ ٍ ّواًگًَِ اِ ّن د گش ّ

 ًیض تشای ّوِ صهاى ّا ٍ هیاى ّاست. اّا تیت سالم ا... فلیْن اجوقیي

ن آهادُ تاشین تِ تْاجن فشٌّگ ّای هٌحشف اشاسُ ًوَدًذ ٍ اؽْاس داشیٌذ ها ّویشِ تا ذ تشای هقاتلِ تا ا ي تْاجا شاى 

تش اسیوشاس جشٌَاسُ اهام سضافلیِ السالم تاایذ ًوَدًذ ٍ دس ساتغِ تا هَضَؿ پیشٌْاد ًوَدًاذ تاشای هَضاَفی  ااتی     ٍ 

تسیاس تاصٍی قَی است ٍ دس بَست سسیذى تِ تیشاس  ا اشثاؿ هی شَد دس اتااق فیاش تاِ هَضاَفات     تشییا اتاق فیش 

 جذ ذ دست  افت.

 ًَؿ اجشا تش خالقیت اسایاى ّاا ٍ فضاَ ت افاشاد خاالق ٍ بااحة فیاش         جٌاب آقای حٌاى دس تْیِ ّض ٌِ جشٌَاسُ ٍ

تایي الوللای   جشٌَاسُ دٍسُ ًوَدًذ. ا شاى دس چْاسدّویي  تاایذٍ اًذ شِ دس اتاق فیش تشای استقاء سغ  اییی جشٌَاسُ 

 شٌْاد ًوَدًذ.تشای عشح دس فشاخَاى جشٌَاسُ پیتِ فٌَاى  یی اص هحَسّا هَضَؿ هْذٍ ت سا اهام سضافلیِ السالم 
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 :ّوذاى استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم ػثادی هذیشکل فاضل آلای جٌاب

ّذف ااسّای پشفوق ٍ تاثیشگزاس ٍ پشّیض اص ااسّای سغحی است ٍ تشای ا ي هَضاَؿ دس ساسایای گسایشع هقشفات     

ابالح ساخیاس سا پیشٌْاد ًوَدًذ ٍ دس خَاسات  ا شاى اضافِ شَد  فلیْن السالم د ٌی دس اساسٌاهِ تٌیاد تحث اّا تیت

تْشُ گیشی اص خالقیت ٍ تغییاش شایا   تِ تا حضَس ًیشٍی تٌیاد تشییا شَد ٍ  ًوَدًذ اِ دس ّش هٌغقِ ًوا ٌذگی تٌیاد 

تاِ  اًجام تشًاهِ ّاای هٌغقاِ ای   تشًاهِ ّای هَضَفی اشاسُ ًوَدًذ ٍ تش اجشای تشًاهِ ّای هَضَفی دس جْت استقاء 

 ی اِ ّش هٌغقِ تشًاهِ ای تشای سٌیي خاص داشایِ تاشاذ هایال  ا  هٌغقاِ تاشای ااَدک ًٍَجاَاى تشًاهاِ          گًَِ ا

  اتذ. داشیِ تاشذ ٍ تِ ّویي هٌَال اقذام شَد ٍ تٌا تِ تٌاسة هٌغقِ تشًاهِ ّا تشای اقشاس هخیلف ّش چٌذسال  یثاس تغییش

 :ایالم استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم کل ًیاکاى هذیش هحوذ ػلی آلای جٌاب

 تجویاـ جشاٌَاسُ تایي الوللای      ، 3اااسگشٍُ هٌغقاِ    هیضتااًی تقثاا  آقای دایش صًگٌِ تاِ ٍاساِ   ضوي تشیش اص جٌاب 

 دس ا شاى رخیشُ ری قیویی داًسیٌذ. سا اهام سضافلیِ السالم سا بالح ًذاًسیٌذ ٍ ٍجَد اهام سضافلیِ السالم

لیات تَبیِ ًوَدًذ ٍ دس اجشای ا ي تشًاهِ تجویـ سا دس هَضَفات خاعشُ ا شاى ّوچٌیي هَضَفاتی دس هَسد فیثات فا

. ا شاى تِ فالقوٌذی هشدم فشاق تِ حضشت اهام سضافلیِ السالم اشاسُ ًوَدًذ ٍ اؽْاس داشیٌذ دسخَاست ًوَدًذًَ سی 

اق فیاش تشًاهاِ جذ اذی    هَضَفات ّش اسیاى دس اتاق فیش عشح ٍ تصَ ة شَد ٍ چٌاًچِ اسیاًی تِ تي تست سسیذ اتا 

تِ فٌَاى    تشًذ صسل دس ٍؽا ف ٍصاست اسشاد تذاًٌذ ٍ ا ي جشٌَاسُ  سا تا ذ ا ي جشٌَاسُپیشٌْاد دّذ ٍ اؽْاس داشیٌذ 

اهاهضادگاى دس  دس یا شاى تش تشًاهِ ّای هشده پی  تیٌی شذُ است.دس ا ي ٍصاست     افیخاس تشای ٍصاستخاًِ است اِ

ٍصاست اشَس، سپاُ ٍ سا ش دسیگاُ ّا دس دِّ اشاهات   هشاساتًوَدًذ. ا شاى  تاایذ ي تشًاهِ ّا ٍ تقَ ت ادِّ اشاهت 

هٌغقاِ دس جْات تقَ ات    تش اسییادُ اص ؽشفیت ّاای  تسیاس هٌاسة داًسیٌذ ا شاى تِ تشات جشي ّای دِّ اشاهت سا 

ا  یثاس تشاییا شاَد ٍ هساائا ّاش     ٍ پیشٌْاد اشدًذ ا ي جلسات ّش فص تَبیِ ٍ تاایذ ًوَدًذتشًاهِ ّای جشٌَاسُ 

هٌغقِ تا حضَس هذ شفاها هحیشم تٌیاد آسیة شٌاسی ٍ تشسسی شَد ٍ ًقاط ضقف ٍ قَت شٌاسا ی ٍ چاسُ جَ ی شَد . 

  ّ ٌگای ٍ هاَثش   ا شاى حضَس تشگض ذگاى ٍ افضاءاتاق فیش سا دس اخییاهیِ جشٌَاسُ اهام سضافلیِ السالم اِ  ا  اااس فش
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تجویـ جشٌَاسُ آفت ّا ی تشای اا اشَس داسد اهام سضافلیِ السالم هیقلاق تاِ ااا    افضٍدًذ است سا تَبیِ ًوَدًذ ٍ 

 دس ااا اسایاى ّاای اشاَس      هشدم ا شاى است ٍ تا ذ توام ا شاى اص آى هیٌقن شَد ٍ ًام هثاسک اهاام سضاافلیِ الساالم   

 تَسظ تٌیاد سا سصم داًسیٌذ . بشفِ جَ ی دس ّض ٌِ ّای جشٌَاسُ ٍ ًؾاست تش ّض ٌِ اشد آىتشدُ شَد ٍ ّوچٌیي 

 جوغ تٌذی ٍ هصَتات 

 اشدسیاى اسیاى اسالهی اسشاد ٍ فشٌّگ هحیشم جقیشی هذ شاا سحین آقای جٌاب ٍالوسلویي اسسالم حجتدس پا اى 

ٍ دتیش جلسِ دس جوـ تٌذی فشهَدًذ هي تا تغییش هَضَؿ جشٌَاسُ اهام سضافلیِ السالم تا هَضَفات د گش هَافق ًیسین 

سال است اِ دساشَس شیا گشفیِ است اِ ا اي   13اهام سضافلیِ السالم تٌْا اهام هیْواى اشَس ّسیٌذ ٍ ا ي جش اى 

تاثیشگزاس تَدُ است ٍ تا ذ اص آى حیؼ ٍ حشاست شَد. ا ي جشٌَاسُ  سخذاد فؾین تشای اسالم ٍ تشیـ ٍ تشای ا شاى تسیاس

 دس حَصُ فشٌّگ سضَی ٍ حضشت اهام سضافلیِ السالم اِ فالن آل هحوذ ّسیٌذ ٍ تسیاس تشای تَلیذ آثاس غٌی است.

هَسد تا یذ هثاحث هغشح شذُ هَاسد ر ا سا تِ فٌَاى هصَتات ا ي ًشست عشح ًوَد ٍ  دس جوـ تٌذی هزااشات ٍ ا شاى

 حاضشاى قشاس گشفت.

طهشح  همشس ضذ دسخصَظ طشح جٌاب آلای دکتش سحیوی صًگٌِ  تٌیاد پشٍپضال، طشحٌاههِ ٍ تهشآٍسد ههالی     -1

 آهادُ گشدد. اص سَی ایطاى تشای تصَیة هشاجغ ریشتط

همشس ضذ جلسات هٌطمِ سِ تا هَضَع جطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاػلیِ السالم ّش فصل یکثهاس تطهکیل    -2

 َد.ض

همشس ضذ ًظش تِ ایٌکِ یک تخص اص فؼالیت ّای هؼاًٍت لشاى ٍ ػتشت ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضهاد اسهالهی    -3

 تحث ػتشت است تا اًجام جلسِ ٍ جلة ًظش ایي هؼاًٍت تشای چْاسدّویي دٍسُ جطهٌَاسُ تهیي الوللهی    

 اهام سضاػلیِ السالم تشًاهِ ای تا هَضَع لشاى ٍ ػتشت دس ایي هؼاًٍت تؼشیف ضَد.

همشس ضذ ضَسای تَلیذ هتطکل اص یک تین فٌی ٍ تخصصی تشای دستِ تٌذی خشٍجی ّای جطٌَاسُ تهشای   -4

 اسائِ تِ هشدم ٍ ًوایص دس هَصُ جطٌَاسُ تطکیل ضَد.



 
 تاسوِ تقالی

کشهاًطاُ -3ًطست کاسگشٍُ هٌطمِ صَستجلسِ   

 ػلیِ السالمسضاتا هَضَع جطٌَاسُ تیي الوللی اهام 

 کشهاًطاُاداسُ کل فشٌّگ ٍ  اسضاد اسالهی استاى  هحل:     10:00  ساػت: 20/7/94تاسیخ: 1 ضواسُ جلسِ :

همشس ضذ هَضَع ایجاد هَصُ جطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاػلیِ السالم دس ّیات هذیشُ هطشح ٍ تشای ایهي   -5

 َد.هَضَع ساُ حل هٌاسثی تصَیة ض

همشس ضذ دس استاى ایالم تا تَجِ تِ ایٌکِ دس هسیش سفت ٍ آههذ صائهشیي ػتثهات ػالیهات لهشاس داسد آ هاس        -6

 سفشًاهِ ًَیسی سضَی تِ دٍ صتاى فاسسی ٍ ػشتی پزیشفتِ ضَد.جطٌَاسُ 

همشس ضذ تا تَجِ تِ اضتشاکات جغشافیایی ٍ کوک تِ تشًاهِ ّای جطٌَاسُ تِ صَست هلهی رشفیهت ّهای     -7

 اًجوي ّای ّش استاى  تِ سایش استاى ّای هٌطمِ یا هٌاطك کوک کٌٌذ. هَجَد ٍ

 دس پا اى ا ي ًشست تشًاهِ ّای هَضَفی ر ا تِ تصَ ة سسیذ:

 جطٌَاسُ سفشًاهِ ٍ خاطشُ ًَیسی سضَی تا سٍیکشد اّل تیت ٍ پزیشش ا اس تهِ صتهاى ػشتهی ٍ فاسسهی     -1

 تَسط استاى ایالم

 استاى کشدستاى  تَسط( جطٌَاسُ هَلَدی خَاًی سضَی )ِّ تاٍ -2

 استاى کشهاًطاُ  تَسطّوایص ػلوی پژٍّطی سیوای اهام سضاػلیِ السالم دس آییٌِ ادتیات پایذاسی  -3

 استاى لشستاى  تَسطجطٌَاسُ تَلیذات تلَیضیًَی سضَی  -4

 جطٌَاسُ ضؼش دٍتیتی ٍ ستاػی سضَی استاى ّوذاى  -5

 

تَضیح ایٌکِ همشس گشدیذ دس استاى ّای ّوذاى ٍ کشهاًطاُ چٌاًچِ اتاق فکش جطٌَاسُ تِ ایي ًتیجِ سسهیذًذ کهِ   

السهالم   داهٌِ تشًاهِ ّای هَضَػی جطٌَاسُ سا اص ساحت همذس اهام سضاػلیِ السالم تِ ساحت همذس اّل تیت ػلیْن

خطٌذ تا حفظ ػٌَاى جطٌَاسُ سضهَی ٍ تها ایجهاد    ٍ یا یکی اص هؼصَهیي ػلیْن السالم اجوؼیي تسشی ٍ تَسؼِ ت

 تخص ٍیژُ دس فشاخَاى ػولی خَاّذ تَد. دس ّش صَست هصهَتِ اتهاق فکهش تشًاههِ هَضهَػی دس اسهتاى هشتَطهِ        

 دس ایي صهیٌِ الضاهی هی تاضذ.

 


