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 ستاد هشکضی مجری طرح:

 

 اکشاى فیلن هٌصَس ٍ بضسگذاضت ضْادت سشداس لاسن سلیواًی عنوان طرح:

 

            اجتواعت ٍ سیاس                  ػلن ٍ اًذیطِ       یخَاً کتابکتاب ٍ             لشآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  بشًاهِ فَق      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                           
 

  :اهداف طرح

 لْشهاًاى هلی هیْيبضسگذاضت یاد ٍ خاطشُ  -

 اًس با لْشهاًاى ٍ خاطشُ ضْذا -

 استباط فشٌّگی بذًِ داًطگاُ با ٌّش ٍ فشٌّگ ضْادت -
 

 خالصه طرح:

پشٍساًذ، ّوَاسُ دس کطاکص ٍلایغ بضسگ  جوَْسی اسالهی ایشاى، کِ دس داهاى خَد ّوَاسُ هٌابغ اًساًی ٍ طبیؼی حائض تَجْی سا هی 

ّا  پس اص آى، چِ اص هٌظش سیاسی ٍ ًظاهی چِ فشٌّگی ٍ التصادی هَسد تَجِ ٍ دست دساصی لذست تاسیخی پیص اص اًمالب اسالهی ٍ

 لشاس گشفتِ است.

هلی ٍ التذاس ّای ایي خان سیٌِ ستبش کشدُ ٍ دس ساستای حفظ هٌافغ  سیخی، جَاًاى ایشاى صهیي ٍ جَاًِاّای ت دس توام ایي گشدًِ

 اًذ. هیٌْواى ایثاس کشدُ

پشستی ٍ حشاست اص  ي کِ با لطشات گشم خَى خَد سشهای رلت سا اص تي هام خَیطتي صدٍدًذ، اهشٍصُ بْتشیي الگَی هیْيلْشهاًاى هیْ

کٌذ تا  پزیشی کِ بش گشدًواى است حکن هی هٌافغ ٍ التذاس هلی بَدُ تا بِ سشهطك آیٌذگاى هبذل گشدًذ. سسالت اًتمال فشٌّگی ٍ جاهؼِ

 ایي هَضَع سا حفظ کشدُ ٍ ًمص خَد سا دس ایي هیذاى تؼشیف کٌین.دس اهَس ػلوی ٍ فشٌّگی سلسلِ 

لزا بْتشیي صهاى بشای ایفای ایي ًمص بضسگذاضت ضْیذ لاسن سلیواًی ٍ بْتشیي هکاى بشای ادای سسالت خَیص داًطگاُ، بِ هٌضلِ بطي 

 جاهؼِ ٍ آیٌذُ هیْي است.

بِ  1131، کِ دس سال ّطت سال دفاع همذس هیْي ػضیضهاىْشهاى َّایی ٍ لپذافٌذضْیذ ًیشٍی فشهاًذُ  ،سرتیپ منصور ستاری

 کٌٌذگی یٍِ تْ یسشهذ یاٍشسیکی اص بضسگ تشیي ًَابغ ایشاى صهیي است. فیلن سیٌوایی هٌصَس ساختِ  ،دسجِ سفیغ ضْادت ًائل گشدیذ

 گزاسد. ایطاى بِ ًوایص هی  ی، ضشحی اص دستاٍسدّای ایطاى ٍ ضخصیت لْشهاًاًِضؼباً یلجل

ّای ایطاى دس صهیٌِ خذهت بِ هلت ایشاى دس آستاًِ سالشٍص ضْادت سشداس لاسن سلیواًی، باّذف بضسگذاضت یاد ٍ  لزا با تَجِ بِ ًَآٍسی

خاطشُ لْشهاًاى هلی هیْي، اًس با لْشهاًاى ٍ خاطشُ ضْذا، استباط فشٌّگی بذًِ داًطگاُ با ٌّش ٍ فشٌّگ ضْادت لصذ داسین تا با دػَت 

خلباى ًیشٍی َّایی استص جوَْسی اسالهی ایشاى، ّوشصم ٍ ّوشاُ ضْیذ ستاسی ٍ فشهاًذُ  پشٍطُ  فروش المحسین چیتامیر غاص 

داضت یاد ضْیذ هٌصَس ستاسی ٍ لاسن سلیواًی بِ اّذاف لْشهاًاى هلی ایشاى دس صًذگی  ساخت ٍ طشاحی َّاپیوای پشستَ ضوي گشاهی

 خَیص بپشداصین.
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