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 : خالصه طرح

هَضَػى است کِ دس چٌذ سال اخیش رّي دٍستذاساى حیات ٍحص  ،ضَد کِ اص آى دس فضاى هجاصى هٌتطش هىهستٌذاتی یَاى آصاسى ٍ ح

ّا اص حمَلى چَى  اًساى دٌّذ ٍ هاًٌذ است چشا کِ حیَاًات تخطى اص جاهؼِ عثیؼى ٍ صیست هحیغى سا تطکیل هى سا تِ خَد جلة کشدُ

تشخَسداسًشذ. تشا    .حك استفادُ اص حیات ٍحشص ٍ..  ،حك پشّیض اص ّشگًَِ خطًَت ،حك صیست جوؼى ،حك آساهص ،حك دسهاى ،حك حیات

ت کشِ  تلکِ تایذ تِ حك آًْا ّن پشداختِ ضَد. ایي دسحشاىى اسش   .ّا تاضذ ایي ٍجَد ًگاُ ها تِ حیَاًات ًثایذ فمظ ًگاُ جلَگیشى اص آصاس آى

ٍىشى تشا ایشي ّوشِ ضشاّذ سلشن خشَسدى         اسشت.  استثاط تا حیَاًات ٍ ػذم آصاس آًْا دس هیشاث تاسیخى ٍ تاستاًى ایشاى ّن تاسّا گفتشِ ضشذُ  

کٌٌذ. هَاسدى چَى دسگیش کشدى حیَاًات تشا   ّا اص دسیذُ ٍ صخوى ضذى حیَاًات احساس ىزت ٍ ّیجاى هى ّایى ّستین کِ اًساى صحٌِ

ّوگشى دس لاىشة ایشي هَضشَع گٌجاًشذُ       صًذاًى کشدى ٍ ًگْذاسى آًْشا دس هکشاى ّشاى ًاهٌاسشة ٍ...     ،ح فیضیکى آًْاضشب ٍ جش ،یکذیگش

اى اص اٍلات ضشیة ٍ سغح خطًَت دس ایي هَضَع تسیاس تشاسص ٍ هطشَْد اسشت ٍ دس تشخشى هشَاسد ًیشض        ضًَذ تا ایي تفاٍت کِ دس پاسُ هى

 سسذ. کوشًگ ٍ ًاهحسَس تِ ًظش هى

تَاًشذ تاػشج    آهَصش ٍ اعالع سساًى صحیح تشِ سشادگى گزضشت چششا کشِ هشی       ،ساصى سیش ًثایذ اص ًمص اصلى ٍ اساسى فشٌّگتا ایي تفا

ّوچٌیي دس دیي همذس اسالم، دستاسُ دفاع اص حیَاًات ٍ حوایت آًْا ًیشض لشَاًیي ٍ همشساتشی     پیطگیشى اص چٌیي اػوال غیشاخاللى ضَد.

دفتشش   است. تا ایي تفاسشیش،  است ٍ احادیج ٍ فشهایطاتی اص پیاهثش ػظین اىطاى اسالم)ظ( دستاسُ هجاصات حیَاى آصاسی ًمل ضذُ ٍضغ ضذُ

)ػضشَ ّیتشت    دکتر آزیتا  ررشیا    سا تا هَضَع حمَق حیَاًات ٍ تا حضَسصیست لصذ داسد تا ًطستى  داًطکذُ هٌاتغ عثیؼى ٍ هحیظ

دکتر یسدشنا   )ػضَ ّیتت ػلوی گشٍُ ادیاى داًطگاُ فشدٍسشی( ٍ   دکتر منصور معتمدیػلوی گشٍُ هحیظ صیست داًطگاُ فشدٍسی(، 

 )ػضَ ّیتت ػلوی گشٍُ صیست ضٌاسی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ( تشگضاس ًوایذ. مقدم
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