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سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی
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هحشٍهیت صدایی
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فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثبصثیٌی اٍضبع سطین دس ثْجَِّ اًمالة اسالهی ٍ ثشسسی اهکبى یب اهتٌبع اًجبم اصالحبت دس سطین شبٌّشبّی
ثشسسی ػلل ٍ لضٍم پیذایش اًمالة اسالهی دس سبل 1531
خالصه طرح :
اًمالة اسالهی ایشاى ،آخشیي اًمالة ػلیِ اهپشیبلیسن است؛ اًمالثی کِ تَسط هلت لذستوٌذ ایشاى اًجبم گشفت ٍ ًظبم پبدشبّی پْلوَی سا
سشًگَى کشد ٍ صهیٌِی سٍی کبس آهذى حکَهت جوَْسی اسالهی ثب حبکویت هشجغ تملیوذ شویؼِ سا فوشاّن سوبخت؛ اًمالثوی کوِ حبهول
ایذئَلَطیّبی هختلفی ًظیش اسالم گشایی ،سَسیبلیسن ،لیجشالیسن ٍ ًبسیًَبلیسن ثَد ٍ تَاًست ثش حکَهت دٍّضاس سبلِی شبّبى ثش سػبیوب
پبیبى دّذ ٍ ثشای ًخستیي ثبس اسالمگشایی سا دس خبٍسهیبًِ ثِ پیشٍصی ثشسبًذ.
حبل کِ ًضدیک ثِ چْبس دِّ اص پیشٍصی اًمالة اسالهی هیگزسد پشسشی کِ هوکي است ارّبى ػوَهی ٍ ثبالخص ًسل جَاى سا هشووَل
کشدُ ثبشذ ایي است کِ آیب اهکبى اصالحبت سیبسی ٍ التصبدی دس سطین شبٌّشبّی ٍ کبّش لذست هطلمِی شبٌّشبُ ٍجَد ًذاشت؟ چِ
لضٍهی ثِ اًمالة ثشای سشًگًَی حکَهت شبٌّشبّی ٍ ایجبد جوَْسی اسالهی ثَدُ است؟
شبیؼبت ٍ پٌذاسّب پیشاهَى سبلّبی اثتذایی اًمالة فشاٍاى است ٍ تٌْب هجبسصیي آى سبلّب ٍ هَسپیذاى فؼلی هولکت هیتَاًٌذ پبسوخگَی
ایي چٌیي سَاالت ًسل جَاى ثبشٌذ؛ لزا ثب دػَت اص دٍ تي اص ّوشاّبى سبثك ًْضت اًمالة اسالهی ،دکتر صادق زیباکالم (ػضَ ّیئوت
ػلوی گشٍُ ػلَم سیبسی داًشگبُ تْشاى ٍ فؼبل سیبسی اصالحطلت) ٍ محمدنبی حبیبی (دثیش کل حضة هؤتلفِ اسالهی ٍ فؼبل سیبسی
اصَلگشا) ،ثش آى شذین تب ثب ثشگضاسی کشسی آصاد اًذیشی ٍ پشسش ٍ پبسخ داًشوجَیی دس پبسوخگوَیی ثوِ سوَاالت ٍ ًموذ ًسول جوَاى اص
اًمالثیَى سبلّبی گزشتِ گبم ثشداسین.
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