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جٌجص داًطجَیی ،اجتوبع خبطشُ
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فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثضسگذاضت سٍص داًطجَ ٍ ثشسسی ػلل تغییش دغذغِ ّب ٍ هطبلجبت داًطجَیبى
خالصه طرح :
ثسیبسی اص تحَالت هْن تبسیخ هؼبصش تَسط ًیشٍّبی جَ اى ٍ ًَگشا ثِ ٍجَد آهذُ است .دس ایي هیبى داًطگبُ یکی اص هْوتشیي کبًًَْبی
تَلیذ تفکشات ًَگشایبًِ ٍ هطبلجبت ًَیي جبهؼِ استً .قص جٌجص داًطجَیی دس ضکلدّی ثِ تحَالت سیبسی ٍ اجتوبػی جَاهغ ثشکسی
پَضیذُ ًیست .جٌجص داًطجَیی دس ایشاى ّن هٌطب تحَالت هْوی دس تبسیخ اًقالة ثَدُ است .دس دٍساى پْلَی ،داًطگبُ ثِ پبیگبّی
هْن ثشای هجبسصُ ثب حکَهت تجذیل ضذ .یکی اص هْوتشیي ًوَدّبی ایي هجبسصات سا هیتَاى دس  11آرس  1332هطبّذُ ًوَد .فضبی ثستِ
کطَس ثؼذ اص  22هشداد ،ثسیبسی اص فؼبالى سیبسی ٍ اجتوبػی کطَس سا ثِ سکَد ٍ خوَدگی کطبًذُ ثَد .اهب دس ایي هیبى داًطجَیبى ،ثِ
ػٌَاى پیطگبم دس هجبسصات ضذ استجذادی ٍ ضذ استکجبسی ًقص هْوی ایفب کشدًذ .دس دٍسُ ّبی ثؼذی جٌجص داًطجَیی فؼبلیت ّبی
خَد سا ثِ ضکلی هٌسجن تش ٍ سبصهبًذّی ضذُ تش گستشش داد ٍ یکی اص پبیگبُ ّبی هْن دس هجبسصات ضذ سلطٌتی سا ضکل داد .ثؼذ اص
اًقالة ّن جٌجص داًطجَیی ثِ حیبت پش فشاص ٍ ًطیت خَد اداهِ دادّ .ش چٌذ چبلص ّبی ثِ ٍجَد آهذُ دس دِّ  20ثبػث ثبالسفتي
ّضیٌِ فؼبلیت ّبی داًطجَیی ضذ ٍ ثِ تجغ آى جٌجص داًطجَیی ثِ افَل گشاییذ اهب ثب تغییش دٍلت دس سبل  22جٌجص داًطجَیی جبى
تبصُ ای یبفت .اص اتفبقبت هثجت ایي دٍسُ هیتَاى ثِ ضشٍع هجذد فؼبلیت تطکلّبی هٌحل ضذُ دس دٍلت قجل ٍ ثبصگطت ثؼضی
داًطجَیبى فؼبل سیبسی ثِ داًطگبُ اضبسُ کشد .الجتِ ّیچگبُ ضشایط هبًٌذ سبل ّبی قجل اص دِّ ّطتبد ًطذ .سٍحیِ هطبلجِ گشی ٍ
سیبست ٍسصی دٍ هَلفِ اسبسی فؼبلیت ّبی داًطجَیی ّستٌذ کِ هتبسفبًِ دس چٌذ سبل گزضتِ کوشًگ ضذُاًذ .ضبّذ ایي اهش سا
هیتَاى ثشگضاسی جطي ّبی سٍص داًطجَ دس سبل گزضتِ داًست .هیتَاى گفت آییي ثضسگذاضت سٍص داًطجَ ثِ جبی ًوبد هجبسصُ ثب
استجذاد ٍ استؼوبس ثِ سٍصی ثشای جطي ٍ ضبدهبًی ٍ ثشگضاسی جٌگ ّبی ضبدی ٍ ثشًبهِ ّبی کوذی ثذٍى دغذغِ سیبسی ٍ هطبلجِ گشی
تجذیل ضذُ است .ثؼضی ایي اتفبق سا سیستوبتیک ٍ تحت ػٌَاى پشٍطُ سیبست صدایی اص داًطگبُ هیداًٌذ ٍ اثشات هخشثی ثشای آى
هتصَس ّستٌذ .اهب ثؼضی دیگش ایي تغییش سا ًطبًِ دگشدیسی جٌجص داًطجَیی ٍ رائقِ داًطجَیبى ٍ اهشی اجتٌبة ًبپزیش هی داًٌذ .ثِ
ًظش هیشسذ ثشسسی ٍ سٍضي ضذى ایي هسئلِ هیتَاًذ دسک صحیح تشی اص آیٌذُ جٌجص داًطجَیی سا ثِ دست دّذ .ثِ هٌظَس ٍاکبٍی ایي
هَضَع اص دیذگبُ جبهؼِ ضٌبختی اص آقبی دکتر مصطفی مهرآیین (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
دػَت ثِ ػول آٍسدین .ایي ثشًبهِ ثِ هٌبسجت سٍص داًطجَ دس داًطکذُ ادثیبت ثشگضاس خَاّذ ضذ.
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