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 چکیده

عبسی  تًان در چُبر چًة مزحلٍ ديلت عبسی اعالمی کٍ عًمیه مزحلٍ اس فزآیىذ تمذن ياضح اعت کٍ ایه وبم را ویش می

َبی فعبل در جبمعٍ داوغت کٍ  جملٍ شکبفتًان آن را اس  اعالمی اعت، تحلیل ومًد. ثزطزف ومًدن شکبف ديلت ملت کٍ می

تًاوذ مًجت پیشجزد اَذاف اوقالة اعالمی  در شزایط حبضز ثب طزح فغبدَبی اخیز در فضبی عمًمی ویش تشذیذ شذٌ اعت، می

گزدد. ثزای رعیذن ثٍ اَذاف اوقالة اعالمی، َمذلی ي َمشثبوی مزدم ي مغئًلیه ي ثزطزف ومًدن شکبف ثیه ایه دي اس جملٍ 

گیزد ثٍ َمیه  زيریبت اعت. ديلت اعالمی ديلتی اعت اس دل ملت ي ثزآمذٌ اس آن کٍ خًاعت اعالم ي مغلمیه را پی میض

جُت تحقق َمذلی ي َمشثبوی مزدم ي مغئًلیه ثزای رعیذن ثٍ ديلت اعالمی ضزيری اعت. در ایه جُت وٍ ديلت ثبیذ ملت 

زیت کشًر ي تصمیمبت شزکت وذَذ ي وٍ ملت، ديلت را ثٍ حبل خًد رَب کىذ ي را وبمحزم ي غیز خًدی ثذاوذ ي اي را در ريوذ مذی

خًد را در قجبل اتفبقبت ي حًادث مغئًل وذاوذ. الجتٍ ثبیذ دقت داشت کٍ َمشثبوی ي َمذلی ایه دي رکه جمًُری اعالمی 

ملت وغجت ثٍ ديلت ي ثلعکظ ديلت یعىی ديلت ي ملت، طزفیىی اعت؛ ثذان معىب کٍ وجبیذ ایه وبمگذاری ثٍ َمذلی ي َمشثبوی 

ديلت اعالمی ديلتی اعت کٍ اس یک عً فزَىگ عیبعی مزدم در آن مشبرکتی اعت ي عًی دیگز  .وغجت ثٍ ملت تفغیز شًد

 .گیزد َبی قذرت ي ثزيت ویغت ثلکٍ خًاعت آحبد مزدم مغلمبن را پی می ديلت صزفبً ثٍ دوجبل تحقق خًاعت وخجگبن ي گزيٌ

 

 .مغئًلیه ي مزدم َمشثبوی، َمذلی،ی: هبی كلید واژه
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