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 «پاسخناهه»

ها « دیي، فشٌّگ، اػتمادات ٍ...» ّای هؼٌَی ٍ اسصش« راى ، هال ، سشصهیي ٍ...»یؼٌی دٍس تَدى اص خغشاتی وِ ػلیِ هٌاتغ هادی  -1

 ٍرَد داسد.

 راهؼِ -2

 د تِ ٍسیلِ ًیشٍی ًظاهی ٍ اتضاس دفاػی. سذاسی ٍ دفاع هشدم یه وطَس اص سشصهیي ٍ ضْشًٍذاى خَتَاى پا اهٌیت ًظاهی  -3

زّة، آداب ٍ سسَم، پَضص ٍ... سا داضتِ : صتاى، هاهٌیت ارتواػی ٍ فشٌّگی ٍلتی هلتی تَاًایی حفؼ الگَّای سٌتی خَد ضاهل    

 تاضذ داسای اهٌیت فشٌّگی است.

اهٌیت التصادی اص ػالئن اهٌیت التصادی داضتي حثات، تَلیذ اًثَُ، صادسات صیاد، وافی تَدى هٌاتغ هالی، تأهیي سفاُ التصادی ٍ    

 هؼطیت هشدم است. 

ی ٍ گیاّی اعشاف خَد. گشم ضذى صهیي، پسواًذّای صٌؼتی، اهٌیت اهٌیت صیست هحیغی تِ هؼٌی پایذاسی هحیظ صیست راًَس   

س ووال آساهص َسداس تَدُ تا دخسیاسی اهي تَدى وطَس اص لحاػ سیاسی حىَهت، هشدم، دٍلت ٍ ًْادّای سیاسی اص حثات الصم تش

 ضًٌذ یا تذاى هؼٌا وِ تیگاًگاى تِ رای ها تصوین ًگیشًذ. شًَضت خَد سا سلن تس

 ّا تِ م آغاص ضذُ است ٍ ّوِ ًطاًِای رٌگ ًش تا گستشش فٌاٍسی ٍ اتضاسّای صٌؼتی ساخت تطش ٍ استثاعات ایٌتشًتی ٍ هاَّاسُ -4

فشٌّگی تیگاًِ تِ آساهی ًَرَاًاى ٍ رَاًاى ٍ ّای  ّا، تاٍسّای دیٌی، الگَّای سٌتی، هزّة ٍ ًَع پَضص ٍ... است. ػالئن ٍ ًطاًِ اسصش

وٌذ یؼٌی دیگش  ّای فشٌّگی وطَس هَسد تْارن هی ّای خَد سا رایگضیي ًطاًِ وٌذ ٍ ًطاًِ ّا ٍ تاٍسّا دٍس هی تضسگتشّا سا اص اسصش

 ّا وِ تا ػشف ٍ ضشع هٌافات داسد. استفادُ اص پَضص غشتی ٍ ػالئن ٍ ًطاًِ

 .ّا اػی آحاد هشدم دس تواهی صهیًٌِاپزیش اهام خویٌی )سُ( دس تطىیل تسیذ تِ هٌظَس آهادگی دف الف( ػضم ٍ اسادُ خلل -5

سفت تا خغشی رذی تشای اًمالب اسالهی  اًذ ٍ هی ّای هزّثی ٍ هلی ٍ داػیِ حوایت اص خلك سا داضتِ ب( ٍرَد احضاب ٍ گشٍُ     

 تَرَد آٍسد. 

 د( تْذیذ ًظاهی آهشیىا تِ ایشاى پس اص تصشف الًِ راسَسی.     

 د( احتوال تشٍص تْذیذات خاسری ٍ حَادث داخلی.     

 ّای هختلف اًمالب. تزلی هطاسوت هشدم دس ػشصِّـ(      

ت وشدى تِ هؼٌَیات ٍ سٍی ّای تیگاًِ ـ پط ضتي اًمالب ـ تزذدگشایی افشاعی ـ ًفَر اًذیطِاعلثاى ـ ًاتوام گز ًفَر ٍ سخٌِ فشصت -6

ـ فسك ٍ اهش سّثشی ٍاسَی فشٌّگ غشب ـ ًادیذُ گشفتي  تفشلِ ـ خستگی ًیشٍّای اًمالتی ـ تاصگطت تِ آٍسدى تِ هادیات ـ اختالف ٍ

 فساد تشن اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش.

پیطشفت ٍ تشلی ػلوی ـ فٌاٍسی تا تَسؼِ ٍ خَدوفایی وطَس، استثاط تٌگاتٌگ داسد ّش چِ وطَسی اص تَاى ػلوی تاال ٍ اص صٌؼت ٍ  -7

تش  ؼِ ٍ ساصًذگی سا دس صهاى وَتاُتَاًذ هشاحل تَس فٌاٍسی پیطشفتِ تشخَسداس تاضذ تا ّوت ٍ پطتىاس ٍ ًیشٍی ایواى هشدم فؼال آى هی

 ّای استؼواسی هشتفغ ساصد.  عی وشدُ ٍ ًیاصّای خَد سا تِ دٍس اص ٍاتستگی تِ لذست

 ّای هختلف ٍسصضی ٍ تشگضاسی اسدٍّای هتٌَع ٍ تاًطاط  الف( آهَصش سضتِ -8

 آهَصاى ب( تمَیت اػتمادات دیٌی ٍ آگاّی سیاسی داًص     

 آهَصاى ٍ تطىیل اًزوي ػلوی ٍ ادتی د( تمَیت تَاى ػلوی داًص     

 آهَصاًی هٌغثك تا الگَی دیٌی د( تشتیت داًص     

 ّای فشٌّگی، سیاسی، ساصًذگی آهَصاى دس صهیٌِ ّـ( هطاسوت داًص     

 ّای دفاع همذس اسصشاسدٍی ساّیاى ًَس ـ  -9

 اهلل ٍالؼی است.  تسیذ یه هزوَػِ حضب -11

 ًیست.« رٌاحی سیاسی واس ٍ سیاست صدُ،»تسیذ سیاسی است اها       

 اًضثاط ٍ افشاعی ًیست. تسیذ هزاّذ است اها تی      

 ت اها هتحزش ٍ خشافاتی ًیست.ػویماً هتذیي ٍ هتؼثذ اس      

 تا تصیشت است اها اص خَد ساضی ًیست.      

 وٌذ. اّل رزب حذاوخشی است اها غیَس است ٍ دستاسُ اصَل تساهح ًوی      

 عشفذاس ػلن است اها ػلن صدُ ًیست.      

 اخالق اسالهی داسد اها ایي اخاللص سیاواسی ًیست.      

  ل دًیا ًیست.د وشدى دًیا فؼال است اها خَد اّدس آتا      
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دّذ. تسیذ  ّای آى تَی تْاس ٍصل ٍ عشاٍات یمیي ٍ حذیج ػطك هی ٍ پشحوشی است وِ ضىَفِتسیذ ضزشُ عیثِ ٍ دسخت تٌاٍس  -11

اًذیطی ایي است وِ تصَس وٌین رْاى خَاساى  هذسسِ ػطك ٍ هىتة ضاّذاى ٍ ضْیذاى چِ دس رٌگ ٍ چِ دس صلح تضسگتشیي سادُ

ی ًثایذ اص ویذ دضوٌاى غافل تواًین. تسیذ هیمات پاتشٌّگاى ٍ  ا اًذ لحظِ خصَصاً آهشیىا ٍ ضَسٍی اص ها ٍ اسالم ػضیض دست تشداضتِ

 اًذ.  ًطاًی گشفتِ یافتگاى آى، ًام ٍ ًطاى دس گوٌاهی ٍ تی هؼشاد اًذیطِ پان اسالهی است وِ تشتیت

 اختیاسی است.  -12
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