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عملکرد پایگاه عل مذه فرهن مذه فرهن  در بارداری قسمتی از DNA جنین در جریان خون مادر آزاد میشود که حاوی 

اطالعات ژنتیکی جنین است که با گرف خون مادر و انالیز کردن آن میتوانیم یک 

ارزیابی از وضعیت ژنتیکی جنین برای بعضی بیریهای شناخته شده و یا ارثی 

ژنتیکی داشته باشیم. 

*با توجه به قوانین کشوری و رشعی جمهوری اسالمی ایران در سقط جنین -که *با توجه به قوانین کشوری و رشعی جمهوری اسالمی ایران در سقط جنین -که 

تنها به جنین های مبتال به سندرم های خاص ژنتیکی از جمله معروف ترین و 

شایع ترین آنها سندرم داوون (تریزومی کروموزوم -21)تا انتهای هفته ی 19 

بارداری اجازه ی سقط داده میشود. 

این تست غربالگری که با دقت باال جنین های مبتال را در هفته های ابتدایی این تست غربالگری که با دقت باال جنین های مبتال را در هفته های ابتدایی 

بارداری شناسایی میکند نه تنها از بار عاطفی سقط در هفته های باالتر بارداری 

جلوگیری میکند بلکه دارای خصوصیت مشرتک بقیه ی تست های غربالگری 

میباشد که آن جلوگیری از متولد شدن جنینی مبتال به بیری غیر قابل درمان 

است. 

امید است با باالتر رف اطالعات عمومی افراد جامعه در خصوص شناسایی و امید است با باالتر رف اطالعات عمومی افراد جامعه در خصوص شناسایی و 

پیشگیری از بیریها با استفاده از ابزارهای غربالگری بیمه های درمانی از جمله 

بیمه ی خدمات درمانی تامین اجتعی و بیمه ی سالمت این آزمایش غربالگری 

را تحت پوشش قرار دهند تا امی اقشار جامعه قادر به دسرتسی به این ابزارهای 

رفاه اجتعی باشند و در سالهای پیش رو شاهد کاهش تولد کودکان مبتال به 

بیریهای غیر قابل درمان باشیم. 

برداشت شده از : 

(کتاب تست های تشخیصی و آزمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی (کتاب تست های تشخیصی و آزمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی 

پس از آن) 

 نوشته ی آفاق باپیرزاده 

 دانشجوی ترم دوم دکرتی ژنتیک مولکولی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شل  

از دیرباز پیشگیری از بیری –خصوصا بیریهای ژنتیکی ارثی و بیریهای 

العالج- بر شناسایی و درمان آنها پس از ابتال به بیریها ارجحیت داشته. 

در این مطلب سعی شده تا ش دانشجویان عزیز را با مفهومی همچون غربالگری 

و مثال های به کارگیری موثر آن در کاهش بیران مبتالبه خصوصا بیریهای 

ژنتیکی آشنا کنیم. 

غربالگری چیست و تست های غربالگری به چه منظور به کارگرفته میشوند؟ 

بیایید غربالگری را مثل قرار دادن مردم در یک الک تصور کنیم .الک در اینجا بیایید غربالگری را مثل قرار دادن مردم در یک الک تصور کنیم .الک در اینجا 

هن تست های آزمایشگاهی و ژنتیکی تشخیص بیریهاست .در الک کردن یا 

غربال کردن مردم در یک جامعه برای یک بیری خاص اک افراد به راحتی از الک 

رد میشوند –این یعنی خطر ابتالی آنها برای آن بیری خاص بسیار کم و در حد 

رصف نظر کردن از آن میباشد.اما تعداد کمی از افراد جامعه در الک مینند –این 

افراد، افرادی هستند که شانس ابتالی آنها به بیری مورد بررسی باال در نظر 

گرفته میشود. 

*توجه داشته باشید وقتی در علم ژنتیک از شانس باالی ابتال به یک بیری *توجه داشته باشید وقتی در علم ژنتیک از شانس باالی ابتال به یک بیری 

صحبت میکنیم به این مفهوم نیست که حت فرد به آن بیری مبتال میشود .بلکه 

با توجه به معیارهایی که غربالگری با آنها صورت میگیرد (مثل سن و جنس و 

تاریخچه ی خانوادگی و....)احتل ابتال وجود دارد . 

با توجه به توضیحات باال حاال میتوانیم تعریف دقیق تری از تست های غربالگری با توجه به توضیحات باال حاال میتوانیم تعریف دقیق تری از تست های غربالگری 

داشته باشیم.تست های غربالگری برای یاف افرادی است که در خطر باالی یک 

بیری اند و این کار افراد را قادر میسازد تصمیت آگاهانه تری در مورد 

سالمتیشان بگیرند.مرسوم ترین غربالگری که در کشور ما به صورت قانون درآمده 

غربالگریهای سه گانه ی دوران بارداری میباشد که به بررسی سالمت مادر و جنین 

در طول نه ماه بارداری میپردازد. 

یکی از جدیدترین و جالبرتین تستهای ژنتیکی تشخیصی در دوران سه ماهه ی یکی از جدیدترین و جالبرتین تستهای ژنتیکی تشخیصی در دوران سه ماهه ی 

بارداریDNA fetal free cell( دی ان آی سلولهای جنینی آزاد در خون مادر)است 

که جزو تست های غیر تهاجمی پیش از تولد در نظر گرفته میشود. 

ین تست که در هفته ی 10 بارداری به بعد قابل انجام است برای غربالگری 

سندرم های شناخته شده ی ژنتیکی بخصوص سندرم داون یا منگلیسم میباشد. 

جمع آورى کمک براى سیل زده ها غربالگرى چیست؟؟! 

ایستگاه صلواتى به مناسبت اعیاد شعبانیه 
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سیا معرفی رشته سیا سیا فرهن مذه سیا معرفی رشته سیا سیا سیا معرفی رشته سیا سیا 

دانشمندان توانستند چند ساعت پس از مرگ، برخى 
عملکرد هاى مغزى را در خوك بازگردانند. 

طبق مطالعه اى که در مجله Nature به چاپ رسیده؛ گردش 
خون و فعالیت سلولى، چهار ساعت پس از مرگ در مغز 
خوك دوباره بروز پیدا کردند. یافته هاى این مطالعه، چالش 
هاى طوالنى مدت مربوط به زمان و ماهیت غیرقابل برگشت 
برخى عملکردهاى مغز را پس از مرگ بررسى میکند. 

دانشمندان گزارش دادند که بسیارى از عملکرد هاى سلولى دانشمندان گزارش دادند که بسیارى از عملکرد هاى سلولى 
اولیه، زمانى که تصور میشد که چند ثانیه یا چند دقیقه پس 
از قطع اکسیژن و جریان خون متوقف شود، مشاهده شدند. 
با این حال، محققان تأکید کردند که مغز خوك پس از مرگ 
هیچ سیگنال الکتریکى قابل تشخیصى در مقایسه با عملکرد 

طبیعى مغز نداشته است. 
مرگ سلولى در مغز معموال به عنوان یک فرآیند سریع و مرگ سلولى در مغز معموال به عنوان یک فرآیند سریع و 
غیرقابل برگشت شناخته مى شو . قطع اکسیژن و منبع 
خون، فعالیت الکتریکى مغز و نشانه هاى هوشیارى در 
عرض چند ثانیه ناپدید مى شوند، در حالى که ذخیره انرژى 

در عرض چند دقیقه به اتمام میرسد. 
با این حال، محققان مشاهده کردند که نمونه هاى بافتى با این حال، محققان مشاهده کردند که نمونه هاى بافتى 
کوچک به طور منظم عالئم حیاتى سلولى را نشان مى 
دادند، حتى زمانى که بافت چند ساعت پس از مرگ 

برداشت شده بود. 
 دانشمندان میتوانند به کمک این سیستم در پستانداران دانشمندان میتوانند به کمک این سیستم در پستانداران 
بالغ، ساختار و عملکرد مغز را هنگام آسیب مغزى، همچنین 
اختالالت مغزى و اتصاالت عصبى در شرایط سالم و 

غیرطبیعى مطالعه کنند. 
این پیشرفت به واسطه محلول شیمیایى که مغز حیوان پس 

از مرگ در آن نگهدارى میشده بدست آمده است. 
پلتفرم تحقیق جدید ممکن است یک روز به کمک پزشکان، پلتفرم تحقیق جدید ممکن است یک روز به کمک پزشکان، 
قادر به یافتن راه هایى براى کمک به بهبود عملکرد مغز در 
بیماران مبتال به سکته مغزى باشد و یا آزمایش درمان هاى 
جدید که با هدف بازیابى سلولى پس از آسیب دیدگى انجام 
  www.sciencedaily.com        : شود.                منبع

ذرت و سایر محصوالت زراعى مهم مى توانند ژن                           
را ویرایش کنند که گرده آن CRISPR را حمل مى کند: 
ابداع ویرایش ژنى CRISPR بسیارى از زمینه هاى زیست شناسى را 
تغییر داده است، اما استفاده از این ابزار براى افزایش انواع مختلف 
محصوالت گیاهى مانند گندم و ذرت با توجه به دیواره هاى سخت 

سلول هاى گیاهى دشوار است. 
CRISPR شامل قیچى آنزیمى Cas9 مى شود که بخش راهنماى  مى شود که بخش راهنماى 
ساخته شده از RNA آن را به مکان دقیق ژنوم هدایت میکند. از 
آنجایى که سلول هاى گیاهى نسبت به سلول هاى حیوانى داراى 
دیواره فوق العاده سخت هستند، رسیدن آنزیم CAS9 کریسپر و 
RNA راهنما (gRNA) به ژنوم ها و ویرایش آنها دشوار است. بنابراین 
محققان باید ژنهاى CRISPR را درون باکترى هایى وارد کنند که 
بتواند دیواره سلولى را از بین ببرد یا آنها را روى ذرات طال قرار دهد 
و آنها را با ابزارى به نام تفنگ ژنى،وارد سلول کنند. اما این روش و آنها را با ابزارى به نام تفنگ ژنى،وارد سلول کنند. اما این روش 
براى سلول هاى گیاهى بازدهى بسیار پایینى دارد زیرا در بسیارى 
از گونه هاى گیاهى از جمله گونه هاى مهم محصوالت زراعى 

همانند گندم و ذرت و جو کار نمى کند.  
در حال حاضر یک شرکت بزرگ کشاورزى به شکل خالقانه ایى این در حال حاضر یک شرکت بزرگ کشاورزى به شکل خالقانه ایى این 
مشکل را با استفاده از گرده گیاه اصالح ژنتیکى شده براى حمل 
اجزاى CRISPR به سلول هاى گیاهى دیگر حل کرده است. 
دانشمندان مى گویند این راه حل موجب تسریع  تولید محصوالت 

زراعى بهتر و متنوع تر را افزایش دهد. 
این شرکت در آزمایش هاى اولیه انواع مختلف ذرت را براى تولید 

دانه هاى سنگین تر و بیشتر ویرایش کرده است.  
گروهى از متخصصان زیست شناسى گیاهان راهى براى کنار گروهى از متخصصان زیست شناسى گیاهان راهى براى کنار 
گذاشتن این مشکل با بهره گیرى از یک پدیده عجیب و غریب به 
نام القاء هاپلوئید شناخته اند که اجازه مى دهد گرده گیاهان بدون 
بارگذارى ژن "نر" باعث تولید گیاهان تازه شود که تنها داراى 
مجموعه اى از کروموزوم هاى ماده هستند. القاء هاپلوئید به خودى 
خود مى تواند منجر به افزایش تولید و عملکرد مناسب تر گیاه 

میشود.  
  gRNA / Cas9 محققان در این آزمایش ژنوم ذرت را با ترکیبات
برنامه ریزى کرده اند تا ژن هاى مربوط به صفات مطلوب مختلف را 
هدف قرار دهد و زمانى که گیاه براى تولید مثل گرده تولید میکند، 
گرده گیاه اصالح شده مى تواند gRNA و ماشین ویرایش Cas9 را به 
سایر گونه هاى ذرت که منتقل کرده و به ویرایش ژنى درون تخم 

لقاح یافته انجام شود.  
انتظار میرود این آزمایش منجر به ابداع روشى نوین براى تولید انتظار میرود این آزمایش منجر به ابداع روشى نوین براى تولید 
گیاهان تراریخته با بازدهى بیشتر و زمان رشد سریع تر شود. 

 مراسم عروسى ما ، به خواست خودمان نیمه شعبان در مسجد برگزار 
شد و من حجاب کامل داشتم . جالب است برایتان بگویم وقتى 

فیلمبردار آمد داخل از من پرسید چه آرزویى دارى ؟ 
 مى دانستم رضا دوست دارد شهید شود چون بارها گفته بود ، من هم 
در جواب فیلمبردار گفتم : انشاء اهللا عاقبت ما ختم به شهادت شود . 
من رضا را خیلى دوست داشتم ، فکر مى کنم عشق ما خیلى خاص 

بود . بعد از رضا پرسید : شما چه آرزویى دارید ؟ 
 گفت : همین که خانم گفت .  گفت : همین که خانم گفت . 
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مذه فرهن سیا مذه فرهن 

ن یک پا 
معلم، پزشک،دانشجو 
س  کارمند،راننده، مھند

ھـــم 

آمریکا سپاه پاسداران ایران را در زمره گروه هاى تروریستى قرار داده است. 
اقدامى که به گفته تحلیل گران و حتى مقامات آمریکایى تکرارى است و اثرى 
را که از آن تصور مى رود ندارد اما به جنگ روانى علیه ایران کمک مى کند. در 

این مجال کوتاه به سه سوال درباره این اقدام آمریکا پاسخ مى دهم. 
1- تروریست دانستن سپاه از منظر حقوق بین الملل چه مفهومى دارد؟ 

به تصریح بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد «هیچ یک از مقررات مندرج در این  منشور ملل متحد «هیچ یک از مقررات مندرج در این 
منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد در امورى که ذاتاً جزو صالحیت داخلى هر 
کشورى است دخالت کند». به بیان دیگر هرگونه اقدام حقوقى درباره امور 

داخلى کشورها خالف این بند از منشور ملل متحد است. 
سپاه پاسداران نیز به عنوان یکى از نیروهاى نظامى ایران که در اصول قانون سپاه پاسداران نیز به عنوان یکى از نیروهاى نظامى ایران که در اصول قانون 
اساسى کشور نیز به آن اشاره شده، مشمول همین قاعده حقوقى است. بنابراین 
اگر آمریکا فردا دست به این اقدام بزند، نخستین بار خواهد بود که نیروى نظامى 
یک کشور از سوى یک کشور دیگر به عنوان سازمان تروریستى اعالم مى شود. 
این اقدام خالف حقوق بین المللى و نقض حقوق یک دولت عضو کنوانسیوناین اقدام خالف حقوق بین المللى و نقض حقوق یک دولت عضو کنوانسیون
 هاى ژنو است و به گفته کارشناسان حقوق بین الملل، «کمیته بین المللى 
صلیب سرخ» که مسئول نظارت بر پایبندى دولت ها به این کنوانسیون هاست 

موظف است علیه این اقدام آمریکا، واکنش نشان دهد. 
همچنین دیگر کشورها نیز این امکان را دارند که از آمریکا به جرم اعمال قوانین همچنین دیگر کشورها نیز این امکان را دارند که از آمریکا به جرم اعمال قوانین 
خود بر سایر کشورها به سازمان ملل شکایت کنند. این بدعت آمریکایى بیش 
از پیش اثبات مى کند که رژیم آمریکا که به راحتى قوانین بین المللى را نقض 

مى کند به هیچ وجه قابل اعتماد و اتکا نیست. 
2- آیا آمریکا پیشتر هم سپاه را تروریست مى دانست؟ 

در برهه اى که مستشاران سپاه مشغول طراحى عملیات ها علیه داعش در در برهه اى که مستشاران سپاه مشغول طراحى عملیات ها علیه داعش در 
عراق بودند، آمریکایى ها خیلى تالش کردند تا با ژست مبارزه با تروریسم وارد 
همکارى هاى مقطعى و پنهانى با سپاه شوند. دو سال پیش ژنرال «رابرت گارد» 
که 32 سال سابقه عضویت در ارتش آمریکا را دارد در یادداشتى در پایگاه 
«هیل» نوشته بود: «به رغم آنکه سپاه اقداماتى در منطقه انجام مى دهد که با 
منافع ملى آمریکا سازگار نیست اما این موضوع همکارى با آنها را در موضوعات 
مهمى که براى دو طرف سودمند است منتفى نمى کند…در واقع ما دشمن 
مشترکى به نام داعش داریم. سپاه نقش مهمى در جنگ با داعش بازى مىمشترکى به نام داعش داریم. سپاه نقش مهمى در جنگ با داعش بازى مى

 کند.» 
درحقیقت آمریکا با گنجاندن نام سپاه در فهرست سازمان هاى تروریستى 
تالش مى کند با این نهاد که به صورت همه جانبه مقابل تروریسم در منطقه و 
نقشه هاى آمریکا ایستاده است، مقابله و آن را تضعیف کند تا گروهک هاى 
دیگر تروریستى مورد حمایت کاخ سفید مجالى براى عرض اندام پیدا کنند. این 
رویکردهاى دوگانه آمریکایى ها در حقیقت بازهم اثبات کننده این واقعیت است 
که ایاالت متحده به هیچ وجه قابل اعتماد براى همکارى در هیچ حوزه اى 

نیست .  

3- با اعالم تروریست بودن سپاه، آمریکا چه نفعى مى برد؟ 
الف- واقعیت این است که آمریکایى ها در یک دهه اخیر تحریم هاى متعدد 
و حتى تکرارى علیه سپاه و مقامات و شرکت هاى وابسته به این نهاد وضع 
کرده اند، بنابراین حتى اگر سپاه را تروریست بخوانند عمالً اتفاق جدیدى 

نخواهد بود و این حرکت صرفاً یک حرکت تبلیغاتى و نمایشى است. 
چه اینکه اوالً تحریم ها علیه سپاه کامالً تکرارى است و اتفاق جدیدى نیست. چه اینکه اوالً تحریم ها علیه سپاه کامالً تکرارى است و اتفاق جدیدى نیست. 
قبالً تحریم هاى آمریکا درباره مجموعه وابسته به سپاه صورت گرفته است و 
دوم اینکه هیچ شرکت یا موسسه وابسته به سپاه با نام این نهاد فعالیت نمى 
کند و اگر هم شرکت یا فردى وابسته به این نهاد از سوى آمریکا شناسایى 
شود در فهرست تحریم ها اضافه مى شود و مجدد ادامه کار با یک شرکت 

صورى دیگر انجام مى شود. 
لذا اقدام احتمالى آمریکا از این منظر تاثیر چندان اقتصادى نخواهد داشت. لذا اقدام احتمالى آمریکا از این منظر تاثیر چندان اقتصادى نخواهد داشت. 
چندى قبل «اندرو کلر» یکى از معاونان پیشین بخش مربوط به تحریم ها در 
وزارت خارجه آمریکا گفته بود: «تروریستى اعالم کردن سپاه بى فایده و زیان

 آور است. سپاه پاسداران اکنون تحت چندین تحریم آمریکاست.» 
ب- با این حال با این اقدام نمایشى، آمریکا اوالً در روزهاى سالگرد خروج از ب- با این حال با این اقدام نمایشى، آمریکا اوالً در روزهاى سالگرد خروج از 
برجام، باردیگر ژست مقابله با ایران و تشدید تحریم ها علیه ایران را مى گیرد 
تا تالش کند به تحریم هایى که در این یک سال اثرگذارى اولیه خود را از 

دست داده اند تاجایى که مى تواند تنفس مصنوعى بدهد. 
دوم اینکه ظاهراً این اقدام آمریکا قرار است درست یک روز پیش از انتخابات دوم اینکه ظاهراً این اقدام آمریکا قرار است درست یک روز پیش از انتخابات 
رژیم صهیونیستى انجام شود؛ انتخاباتى که نتانیاهو در آن با چالش سختى 
براى پیروز شدن روبه روست و ترامپ هم در این یک سال اخیر اقدامات 

جنجالى براى حمایت از او انجام داده است. 
ج- آمریکایى هایى که داخل کاخ سفید مخالف این اقدام هستند ازجمله ج- آمریکایى هایى که داخل کاخ سفید مخالف این اقدام هستند ازجمله 
مقامات ارشد پنتاگون، به خوبى مى دانند که این اقدام تاثیرى بر عملکرد ایران 
ندارد، اما نوع اقدام نشان مى دهد که با هدف تحریک ایران و نیز به نوشته 
گاردین و خبرگزارى فرانسه براى «تاثیرگذارى روانى» بر شرکا و طرف هاى 
تجارى ایران انجام مى شود. جایى که نیاز به مدیریت و واکنش دقیق و 

هوشمندانه دارد. 
واکنشى که باید در همه سطوح اعم از دولت و سایر نهادها پیام واحد و واکنشى که باید در همه سطوح اعم از دولت و سایر نهادها پیام واحد و 
مشخصى براى آمریکایى ها صادر کند. آمریکا که همه فشار و تصمیم هاى 
جدى خود را سال گذشته علیه ایران اعمال کرده اکنون به اقدامات روانى روى 
آورده است. واقعیتى که با تحلیل دقیق عرصه مى توان به خوبى پیام هاى آن 

را دریافت. 
تمام مسئوالن و حتى جریان هاى سیاسى باید به صورت یکپارچه براى خنثى تمام مسئوالن و حتى جریان هاى سیاسى باید به صورت یکپارچه براى خنثى 
سازى این اقدام تبلیغاتى با قدرت، نمایشى از همبستگى را ارائه کنند تا این 
صداى واحد دیگر کشور ها را مجاب کند که با واکنش هاى به موقع اقدام 

نمایشى ترامپ را خنثى کنند. 

ـت از وقایــع، بــدون  ـت از وقایــع، بــدون شــناخت صحیــح مســائل سیاســى هــر جامعــه و تحلیــل درـس شــناخت صحیــح مســائل سیاســى هــر جامعــه و تحلیــل درـس
ـت. از نظــر تاریخــى  ـت جریــان هــاى فکرى_سیاســى ناممکــن اـس شــناخت ماهـی
اصطــالح هــاى جنــاح چــپ، راســت و میانــه ، از انقــالب کبیــر فرانســه رواج یافتــه اســت. 
علــت ایــن بــود کــه در مجلــس ملــى فرانســه ، نماینــدگان انقالبــى و جمهــورى خــواه که 
خواســتار تغییــرات بنیادیــن و ســریع در جامعــه بودنــد در ســمت چــپ رئیــس مجلس و 
نماینــدگان محافظــه کارِ طرفــدار پادشــاهى کــه مخالــف تغییــرات اساســى در قوانیــن 

طــول بیــش از دو قــرن ایــن اصطالحــات معانــى مختلفــى بــه خــود گرفتنــد و و مفهــوم 
ایــن اصطالحــات و کاربــرد آنهــا بــراى مرزبنــدى سیاســى ایــران نیــز نارســا و نــا مفهــوم 
"حــزب  مشــروطه،  زمــان  در  میرســد.  نظــر  بــه 
دموکــرات" کــه عمدتا متشــکل از روشــنفکران و تحصیلکرده هــاى فرنگ بــود، از مروجان 
اندیشــه چــپ در ایــران محســوب مى شــدند. هــم چنیــن "حــزب اعتدالــى" کــه شــامل 
روحانیــون و اشــراف بــود، از اندیشــه هــاى راســت گرایانــه حمایــت میکردنــد. در زمــان 

و ملى-مذهبــى هــا هــم مشــهور بــه طرفــدارى از افــکار لیبرالــى و میانــه روى بودند. پس 
از پیــروزى انقــالب اســالمى بــر مبنــاى ـیـک رونــد طبیعــى، معنــاى ایــن اصطالحــات 
مجــددا دســتخوش تغییــر شــد. در دهــه اول انقــالب ، جــز دو ســال اول ، شــاهد رشــد و 
گســترش احــزاب سیاســى نبودیــم و عرصــه سیاســى کشــور عمدتــا بــه چنــد حــزب 
خــاص کــه مهمتریــن آن حــزب جمهــورى اســالمى بود، تعلــق داشــت.  در دوره نخســت 
وزیــرى میرحسین موســوى ، نیروهــاى چــپ کــه اکثریــت دولــت و مجلــس را در دســت 

ایــن گــروه بعدهــا بــه چــپ ســنتى معــروف شــدند. برخــى از چــپ هاى ســنتى در ســال 
76 در اشــتراك بــا گــروه هــاى میانــه بــا حمایــت از محمــد خاتمى بــه عنوان جنــاح "دوم 
خــرداد" روى کار آمدنــد. در مقابــل ایــن جنــاح ، جنــاح مشــهور به راســت یــا محافظه کار 
یــا اصولگــرا یــا ارزشــگرا قــرار داشــته و دارد. گــروه جنــاح راســت معتقــد بــه والیــت 
مطلقــه فقیــه، اصــول و ارزش هــاى اســالمى، اجــراى کامــل قوانیــن اســالمى، فعالیــت 
احــزاب و گــروه هــاى سیاســى و نفــى مذاکــره و رابطه بــا آمریکاســت. از دهــه دوم انقالب 

هــاى مختلــف هســتیم کــه در دهــه ســوم در فضایــى جدیــدى موســوم بــه توســعه 
سیاســى ، دولــت اصالحــات گســترش بیشــترى یافــت. جریــان اســالمگرا ،جریانى اســت 
ـک ریشــه در اســالم نــاب محمــدى دارد کــه جریــان همیشــگى  کــه از نظــر ایدئولوژـی
تفکــر سیاســى در ایــران بــوده اســت. بــه لحــاظ تاریخــى ، رهبــران ایــن جریــان نخســت 
برعهــده ائمــه (ع) و ســپس بــر عهــده فقهــاى عــادل اســت و هــدف آن حفــظ، ترویــج و 
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