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 دفتش خَاثگبُ فجش مجری طرح:

 

 ایشاى پسب تَافق عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ثشسسی تبثیشگزاسی تَافق ثش اًتخبثبت هجلسٍ  ثشسسی هیضاى تبثیش تَافق ثش جبهؼِ هذًی ایشاى ٍ ٍاکٌص جبهؼِ هذًی ثِ آى

 ثشسسی ساّکبسّبی دٍلت دس ضشایط ضکست خَسدى تَافقٍ تَسؼِ سیبسی کطَس ٍ جتوبػی ّبی ا تَافق ثش ضکبف تبثیش ثشسسی هیضاى
 

  : خالصه طرح

سٍیذاسی ثضسگ دس تبسیخ هؼبصش ایرشاى   ،دس سٍص ثیست ٍ سَم تیش اػالم ضذ کِ 5+1ِ ای هیبى ایشاى ٍ هزاکشُ کٌٌذگبى تَافق تبسیخی ّست

ّب کطرَس سا   تحشین خَد سا ثالفبصلِ پس اص کست تَافق جبهغ ّستِ ای ًطبى دادًذ.اقطبس گستشدُ هشدم دس ضْشّبی کطَس ضبدی  است.

ایي ٍضؼیت خلق ٍ اًجبضت ّش گًَِ سرشهبیِ ای سا هخترس سربختِ ٍ ثْرشُ ٍسی ٍ سرشهبیِ گرزاسی       ضت کِ ًگِ هیذای حسبس دس ٍضؼیت

ثشٍى سفت کطَس اص ایي ٍضؼیت آیب سشهبیِ اجتوربػی  حبل سَال ایي است ثب سفغ تحشیوْب ٍ  د.ااجتوبػی ٍ سیبسی سا ثِ ضذت کبّص هیذ

دس ضشایط پیطب تَافرق گترت ٍ گرَی هٌجرش ثرِ       ،ػذُ ای اص کبسضٌبسبى هؼتقذًذ ٍ سیبسی ًظبم ٍ کطَس افضایص پیذا خَاّذ کشد یب خیش؟

آیرب   بم خَاّذ ثشداضرت؟ تَسؼِ سیبسی دس کطَس هختس هیطَد ٍ حبل سَال ایي است ثب تَافق ّستِ ای کطَس دس هسیش تَسؼِ سیبسی گ

تقَیرت گتتوربى تتربّن ٍ    ثرِ  ػذُ ای اص کبسضٌبسبى هؼتقذًرذ تجؼربت ایري تَافرق      هَثش است یب ًِ؟ هَضَعاسبسب تَافق ّستِ ای ثش ایي 

آیرب   سیبست تَافق ثیي هشدم ٍ گشٍُ ّبی سیبسی هٌجش خَاّذ ضذ ٍ ایي دٍ گتتوبى دس دٍ ػشصِ هذًی ٍ سیبسی جلَُ گش خَاّرذ ضرذ.  

آیب پس اص تَافق ضبّذ تقَیت ایي دٍ گتتوبى خَاّین ثَد یب خیش؟ آیب تَافق ّستِ ای هٌجرش ثرِ قرَی ترش ضرذى       اتتبق خَاّذ افتبد؟ایي 

آیب تَافق ّستِ ای هٌجش ثِ افضایص هیضاى سرشهبیِ اجتوربػی ًظربم ٍ دٍلرت      دٍلت حسي سٍحبًی دس صحٌِ سیبست داخلی خَاّذ ضذ؟

جبهؼرِ هرذًی    ؟ثرَد  ش ایي اًتخبثبت چِ خَاّرذ ، تبثیش ایي تَافق ثثبیذ اًتخبثبت هجلس سا داضتِ ثبضذ 49 حبل کِ کطَس دس سبل هیطَد؟

هسیش کطَس دس سیبست  ،ضَدثِ ضکست هٌجش اگش تَافق صَست ًگشفتِ ٍ  ایشاى ثب حصَل ثِ تَافق چِ هسیشی سا دس پیص خَاّذ گشفت؟

ثب پشثربیی  دس ًظش داسین تب ثب تَجِ ثِ اّویت ایي هَضَع  بسی ٍ اجتوبػی چیست؟داخلی چگًَِ خَاّذ ثَد ٍ تبثیشات آى ثش گشٍُ ّبی سی

 : هْوبًبى ایي هیضگشد ػجبستٌذ اص طَس ثِ ثشسسی ایي هَضَػبت ثپشداصین،تي اص فؼبلیي سیبسی ک چْبسهیضگشدی ػلوی ثب حضَس 

 ، فؼبل سیبسی اصالح طلت: ػضَ ضَسای هشکضی حضة اتحبد هلت آذر منصوری

 اصَلگشافؼبل سیبسی دکتشای ػلَم استشاتژیک، ستیش سبثق ایشاى دس هکضیک،  :سن قدیری ابیانهمحمدح

الصم ثِ رکش است ثشای حضَس دس ایي ثشًبهِ ثب آقبیربى ػلیشضرب صاکربًی، احسربى قبضری صادُ، ًصرشان پژهربًتش، اسروبػیس کرَثشی، قبسرن           

اهکبى حضرَس ّری    ًیض دػَت ثِ ػوس آهذ هٌتْی  ٍ فبطوِ آجشلَ ِ افتخبسیسٍاًجخص، هْشداد ثزسپبش ٍ جَاد کشیوی قذٍسی ٍ خبًن الل

 یک اص افشاد هزکَس ثِ ػلس هختلتی اص قجیس ػذم پبسخگَیی ثِ تلتي ٍ یب ػذم هَافقت ثب حضَس دس ایي ثشًبهِ، هحقق ًطذ.
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