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چکیده
الگوی اسالمی ایرانی پیشررت هرع وارواک یرد سرا هری

سر ی نسرت هرع ه رعى اسرای هرنیمرعاى ،چشر انر ا

سییس گذارىهیى کشور هع نتیل ههره گیری مطلوب ا ظرتی هیی قینوک اسیسی هع یژه هخر
معرف سیر کلی تحو ت مطلوب ایراک ر ورصع تکر ،ول  ،معاویر
نی قرک نیا ه اس  .ر حیل حیضر سوال پی

هریی مغفرول ا نک

نر گی هسروی ت ر ک نرویم اسرالمی ایرانری ر

ر س ییهی هع پیشراک هی ت اهیر اسیسی

میاع سی  ،تحرول نترریم

و ال محور هرای حل مسیئل مه کشور شکوتی سیخ م قیهلی هیی مین گیر ملی هعماظور رسی ک هع اتر مطلروب ر
سا الگوی اسالمی ایرانی پیشرت اس .
ایم مقیلع هی مفر ض انس م الگوی پییع گزاره هیی نک ر هخ

هیی پاج گینع متینی  ،نرمیک ،رسیل  ،اتر

هی اس فی ه ا ر یکر ترکیتی اج هی ی تحلیل کیفی هی ههره گیری ا ظرتی هی نظیر م رقی اصرل هشر
اسیسی ج هوری اسالمی ایراک هع نتیل تتییم امر هع معر ف نهی ا ماکر هع واواک کلیر گشریی

تر اهیر
قرینوک

پیشرراک اصرلی

پیشرت جیمعع هسوی ت ک نویم اسالمی اس .
قینوک اسیسی ج هوری اسالمی ایراک هر ایم امر تیکی

اصل هش

ار کع ؛ ر ج هوری اسالمی ایراک ووت هرع خیرر،

امر هع معر ف نهی ا ماکر ظیفعای اس ه گینی م قیهل هر وه هی مر م نست هع یک یگر ،ل نست هع مرر م
مر م نست هع ل  ،شرایط ح
شرایط ح

کیفی نک را قینوک معیم میکا  .هی ننکع ر ذیل اصل هش

نم ه اسر کرع

کیفی امر هع معر ف نهی ا ماکررا قینوک مشخص میکا  ،م أسفینع ایم اصل م رقی پیشررت ع

جهیک ش ول هر ا راق هیقی مین ه اس

کسی ر هراهر نک خو را مسئول ن ی ان .

واژه های کلیدی:الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تدابیر پیشران ،قانون اساسی ،امر به معروف و نهی از منکر

 . 1اس ی خیرج تقع اصول ،جیمعع ال صطفی العیل یع
 . 2اس ی

انشک ه مها سی صاییع انشگیه ول

صاع ایراک

