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اهداف طرح :
اکشاى هستٌذ سئیسالَصسا بِ ّوشاُ ًقذ ٍ بشسسی جْت سٍایت تبسیخ هعبصش ایشاى
خالصه طرح :
احوذ قَام السلطٌِ ٍ یب احوذ قَام ،اص چْشُّبی هطَْس س یبست دس ایشاى است .اٍ سْن بِ سضایی دس تبسیخ هعبصش ایشاى داسد ٍ سدپبی اٍ اص
ًگبسش هتي هعبّذُ هطشٍطیت دس تبسیخ  14هشداد  1335ضشٍع ضذُ ٍ تب تیشهبُ  1330اداهِ داضتِ است .ضبیذ قَام بب یک قیبم هلیی دس
جْت حوبیت اص دکتش هحوذ هصذق ،اص سپْش سیبسی ایشاى کٌبس سفت اهب ًقص اسبسیی ٍی دس خیشٍا استیص سیش بیب اتخیبر سٍشّیبی
دیپلوبتیک صحیح ٍ پبیبى دادى بِ غبئلِ جوَْسی دهَکشاتیک آرسببیجبى ٍ جذایی آرسببیجبى اص ایشاى ،حبئض اّویت است.
بب تَجِ بِ جبیگبُ هْن احوذ قَام دس تبسیخ هعبصش ایشاى ٍ ًیبص اسبسی ّش هلت دس ببصخَاًی تبسیخ گزضتگبى خَیص ٍ عبیش گییشی اص آى،
بش آى ضذین کِ هستٌذ سئیسالَصسا سا دس داًطگبُ فشدٍسی اکشاى کٌین .ایي هستٌذ ،دس سبل  ٍ 1335بِ کبسگشداًی هحوذسضب ّبضیویبى ٍ
دس هشکض گستشش سیٌوبی هستٌذ ٍ تجشبی تْیِ گشدیذُ است .هذ صهبى ایي اثش  55دقیقِ بَدُ ٍ دس تَضیح ایي اثش آهذُ است« :سٍایت
صًذگی احوذ قَام السلطٌِ .ضخصیت خبکستشی تبسیخ سیبسی ایشاى .هشدی کِ بب دستبٍسدّبی بضسگ سیبسیّ ،یچگبُ پیص چطین هیشدم
ایشاى قْشهبى ًبَد» .ایي هستٌذ بب هجَص سسوی اص ٍصاس فشٌّگ ،اسضبد ٍ تبلیغب اسیمهی دس سییٌوبّبی ٌّیش ٍ تجشبیِ سشاسیش کطیَس
اکشاى گشدیذُ است.
عمٍُ بش بشًبهِ اکشاى ایي هستٌذ ،اص دکتش ًجف صادُ (عضَ ّیئت علوی گشٍُ علَم سیبسی) ٍ هحوذسضب ّبضیویبى (کیبسگشداى اییي اثیش)
دعَ بِ عول آهذُ تب پس اص پخص ایي هستٌذ  ،اص هٌظش تبسیخ ٍ علن سیبست بیِ بشسسیی آى پشداختیِ ٍ کیبسگشداى اثیش هیزکَس ًییض دس
خصَظ چگًَگی سبخت آى ًیض بِ سخٌشاًی بپشداصد.
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