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سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ثررسی ػلل ،ریشِ ّبً ،تبیج ٍ سراًجبم اػتراضبت هردهی اخیر در ایراى از دٍ هٌظر سیبسی ٍ اقتصبدی
خالصه طرح :
اػتراضبت ًقش هْویی در زًیذگی هیذًی ،اجتویبػی ،فرٌّگیی ،سیبسیی ٍ اقتصیبدی جَاهیغ ثشیری اینیب هیی کٌٌیذ در طیَ تیبری ،
اػتراضییبت لباجییب هجٌییبی تیییییرات هاجییت اجتوییبػی ثییَدُاًییذ ٍ هٌجییر ث یِ اص ی ق قییَاًیي ،ثرجسییتِ سییبزی ضییؼ ّییبی وکییَهتی،
درخَاسییت تیییییر ٍ اص ی ق کییبرکرد اوییساة ٍ ًْبدّییب ،ثیییبى ه باجییبت هییردم ،ثییِ یییبری فراخَاًییذى قییذرتّییبی وبضییر زهییبى ثییرای
اوقبق وقَق ًبدیذُ گرفتِ شذُ هردهی ٍ آگبّی ثخشی ػوَهی شذُ است
دی هیبُ  1316در ایییراى ،تجوؼییبت ًسیجتب گسییتردُای ثییب هحَرییت اقتصییبد ٍ ٍضییؼیت هؼیشیتی هییردم از هشییْذ ٍ ٌیذ شییْر دیگییر
آلییبز شییذ ٍ ایییکي داهٌییِ اػتراضییبت ٍسییؼت یبفییت ٍ هسییب ل سیبسییی را ًیییس در ثرگرفییت ایییي اػتراضییبت در رسییبًِّییبی هختل ی
داخلی ٍ خبرجی ثبزتبثْیبی هتنیبٍتی داشیتِ اسیت ٍ هَجیت ایجیبد تیٌش هییبى وکَهیت ٍ هیردم شیذُ ٍ تنبسییر ٍ ػلیل هختلنیی از
جبًت صبوت ًظراى ثیرای آى رکیر شیذُ اسیت ثیب تَجیِ ثیِ اّوییت اییي اػتراضیبت ،گسیتردگی آى ٍ دخییل ثیَدى اقشیبر هختلی
اجتوبػی در آى  ،ثیر آى شیذین تیب ثیِ هٌظیَر ثررسیی ػَاهیل زهیٌیِ سیبز اییي اػتراضیبت ٍ وَاشیی ٍ هشیک ت یی از آى ًشسیتی
را ثب وضَر ٌذ تي از هتخصصیي در ویَزُّیبی سیبسیی ٍ اقتصیبدی ثرگیسار کٌیین هْوبًیبى اییي ثرًبهیِ ،دکتر وحیدرسونردی

و

(داًشیبر گرٍُ ػلیَم سیبسیی داًشیگبُ فردٍسیی هشیْذ ٍ دکتر وعلر ود یر وت کمر ی و (اقتصیبدداى ،ػضیَ ّییبت ػلویی هَسسیِ
ه باؼبت ٍ یژٍّش ّبی ثبزرگبًی خَاٌّذ ثَد
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