حضشت آیتاهلل خاهٌِای سّثش هؼظن اًمالب اسالهی دس اخشای تٌذ یک اصل  ۱۱۱لاًَى اساسی سیاستّای
کلی «خاًَادُ» سا کِ پس اص هطَست تا هدوغ تطخیص هصلحت ًظام تصَیة ضذُ است ،اتالؽ کشدًذ.
هتي سیاستّای کلی خاًَادُ کِ تِ سؤسای لَای سِگاًِ ٍ سئیس هدوغ تطخیص هصلحت ًظام اتالؽ ضذُ،
تِ ایي ضشح استۺ
تسناهللالشحويالشحین
سیاستّای کلی خاًَادُ
خاًَادُ ٍاحذ تٌیادی ٍ سٌگ تٌای خاهؼِ اسالهی ٍ کاًَى سضذ ٍ تؼالی اًساى ٍ پطتَاًِ سالهت ٍ تالٌذگی ٍ
التذاس ٍ اػتالی هؼٌَی کطَس ٍ ًظام است ٍ سوتٍسَی حشکت ًظام تایذ هؼغَف تاضذ تِۺ
 .۱ایداد خاهؼِای خاًَادُهحَس ٍ تمَیت ٍ تحکین خاًَادُ ٍ کاسکشدّای اصلی آى تش پایِ الگَی اسالهی
خاًَادُ تِػٌَاى هشکض ًطَ ٍ ًوا ٍ تشتیت اسالهی فشصًذ ٍ کاًَى آساهصتخص.
 .۲هحَس لشاس گشفتي خاًَادُ دس لَاًیي ٍ همشسات ،تشًاهِّا ،سیاستّای اخشایی ٍ توام ًظاهات آهَصضی،
فشٌّگی ،اختواػی ٍ التصادی تٍِیژُ ًظام هسکي ٍ ضْشساصی.
 .۳تشخستِ کشدى کاسکشدّای استثاط خاًَادُ ٍ هسدذ تشای حفظ ٍ استماء َّیت اسالهی ٍ هلی ٍ صیاًت اص
خاًَادُ ٍ خاهؼِ.
 .۴ایداد ًْضت فشاگیش هلی تشای تشٍیح ٍ تسْیل اصدٍاج هَفك ٍ آساى تشای ّوِ دختشاى ٍ پسشاى ٍ افشاد دس
سٌیي هٌاسة اصدٍاج ٍ تطکیل خاًَادُ ٍ ًفی تدشد دس خاهؼِ تا ٍضغ سیاستّای اخشایی ٍ لَاًیي ٍ همشسات
تطَیمی ٍ حوایتی ٍ فشٌّگساصی ٍ اسصشگزاسی تِ تطکیل خاًَادُ هتؼالی تش اساس سٌت الْی.
 .۵تحکین خاًَادُ ٍ استماء سشهایِ اختواػی آى تش پایِ سضایت ٍ اًصاف ،خذهت ٍ احتشام ٍ هَدّت ٍ سحوت تا
تأکیذ تشۺ
 تِکاسگیشی یکپاسچِ ظشفیتّای آهَصضی ،تشتیتی ٍ سساًِای کطَس دس خْت تحکین تٌیاى خاًَادُ ٍ سٍاتظخاًَادگی.
 فشٌّگساصی ٍ تمَیت تؼاهالت اخاللی. هماتلِ هإثش تا خٌگ ًشم دضوٌاى تشای فشٍپاضی ٍ اًحشاف سٍاتظ خاًَادگی ٍ سفغ هَاًغ ٍ صدٍدى آسیةّا ٍچالصّای تحکین خاًَادُ.

 هوٌَػیت ًطش تشًاهِّای هخل اسصشّای خاًَادُ. ایداد فشصت تشای حضَس هفیذ ٍ هإثش اػضای خاًَادُ دس کٌاس یکذیگش ٍ استفادُ هإثش خاًَادُ اص اٍلاتفشاغت تِ صَست خوؼی.
 .۶اسائِ ٍ تشسین الگَی اسالهی خاًَادُ ٍ تمَیت ٍ تشٍیح سثک صًذگی اسالهی-ایشاًی تاۺ
 تشٍیح اسصشّای هتؼالی ٍ سٌتّای پسٌذیذُ دس اصدٍاج ٍ خاًَادُ. پش سًگ کشدى اسصشّای اخاللی ٍ صدٍدى پیشایِّای تاعل اص آى. هثاسصُ تا اضشافیت ٍ تدولگشایی ٍ هظاّش فشٌّگ غشب. اصالح سفتاس گشٍُّای هشخغ ٍ تشخستِساصی سفتاسّای ضایستِ آًْا ٍ خلَگیشی اص ضکلگیشی گشٍُّایهشخغ ًاسالن.
 .۷تاصًگشی ،اصالح ٍ تکویل ًظام حمَلی ٍ سٍیِّای لضایی دس حَصُ خاًَادُ هتٌاسة تا ًیاصّا ٍ همتضیات
خذیذ ٍ حلٍّفصل دػاٍی دس هشاحل اٍلیِ تَسظ حکویت ٍ تأهیي ػذالت ٍ اهٌیت دس تواهی هشاحل
اًتظاهی ،دادسسی ٍ اخشای احکام دس دػاٍی خاًَادُ تا ّذف تثثیت ٍ تحکین خاًَادُ.
 .۸ایداد فضای سالن ٍ سػایت سٍاتظ اسالهی صى ٍ هشد دس خاهؼِ.
 .۹استماء هؼیطت ٍ التصاد خاًَادُّا تا تَاًوٌذساصی آًاى تشای کاّص دغذغِّای آیٌذُ آًْا دستاسُ اضتغال،
اصدٍاج ٍ هسکي.
 .۱۱ساهاًذّی ًظام هطاٍسُای ٍ آهَصش لثل ،حیي ٍ پس اص تطکیل خاًَادُ ٍ تسْیل دستشسی تِ آى تش
اساس هثاًی اسالهی-ایشاًی دس خْت استحکام خاًَادُ.
 .۱۱تمَیت ٍ تطَیك خاًَادُ دس خْت خلة هطاسکت خاًَادُ تشای پیطثشد اّذاف ٍ تشًاهِّای کطَس دس
ّوِ ػشصِّای فشٌّگی ،التصادی ،سیاسی ٍ دفاػی.
 .۱۲حوایت اص ػضت ٍ کشاهت ّوسشیً ،مص هادسی ٍ خاًِداسی صًاى ٍ ًمص پذسی ٍ التصادی هشداى ٍ
هسإٍلیت تشتیتی ٍ هؼٌَی صًاى ٍ هشداى ٍ تَاًوٌذساصی اػضای خاًَادُ دس هسإٍلیتپزیشی ،تؼاهالت
خاًَادگی ٍ ایفاء ًمص ٍ سسالت خَد.

 .۱۳پیطگیشی اص آسیةّای اختواػی ٍ ػَاهل تضلضل ًْاد خاًَادُ تٍِیژُ هَضَع عالق ٍ خثشاى آسیةّای
ًاضی اص آى تا ضٌاسایی هستوش ػَاهل عالق ٍ فشٍپاضی خاًَادُ ٍ فشٌّگساصی کشاّت عالق.
 .۱۴حوایت حمَلی ،التصادی ٍ فشٌّگی اص خاًَادُّای تا سشپشستی صًاى ٍ تطَیك ٍ تسْیل اصدٍاج آًاى.
 .۱۵اتخار سٍشّای حوایتی ٍ تطَیمی هٌاسة تشای تکشین سالوٌذاى دس خاًَادُ ٍ تمَیت هشالثتّای
خسوی ٍ سٍحی ٍ ػاعفی اص آًاى.
 .۱۶ایداد ساصٍکاسّای الصم تشای استماء سالهت ّوِخاًثِ خاًَادُّا تٍِیژُ سالهت تاسٍسی ٍ افضایص
فشصًذآٍسی دس خْت تشخَسداسی اص خاهؼِ خَاى ،سالن ،پَیا ٍ تالٌذُ.

