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  : خالصه طرح

« ًسلْب یگسست فزٌّگ»ضَد  یه یبدآٍرثس ًگزاى کٌٌذُ را  یی، دٍرًوباهزٍسُ ثِ سؾن ثسیبری اس اًذیطوٌذاى کطَرکِ  یجولِ هسبئل اس

ٍ ّن ثِ لحبظ هٌبفؽ ٍ  یاّذاف اًمالة اساله یطجزدٍ پ یاساله یًػبم جوَْر یهمَلِ ّن ثِ لحبظ ثمب یيتَجِ ثِ ا ٍ استدر ایزاى 

 یگزثب د یبسثبضذ. آًچِ کِ هَضَؼ را در ل یفزاٍاى ثزخَردار ه یتیاس اّو یوبىفزدا بهؿِج یزاًیـ ا یاساله تیٍ حفع َّ یهصبلح هلّ

است کِ در  یکَدن، ًَجَاى ٍ جَاً یلیَىه یاس س یصٍ در راُ ثَدى ث یتجوؿ یتسبختِ است تزک یزّب ثغزًج ٍ خط جَاهؽ ٍ اًمالة

را  یٍ سٌت یذارسبختبرّب ٍ رٍاثط پب ی،ٍ خبًَادگ یزیتیٍ هذ جتوبؾیا یتْبیدر ؾزصِ فؿبل یصثب حضَر پز تؿذاد خَ یکَتبّ یفبصلِ سهبً

تحَالت هتٌبست ثب فزٌّگ ٍ التضبئبت ٍ هطبلجبت ًسل جَاى ٍ ًَغَْر  یيدستخَش تحَل خَاّذ سبخت. پز ٍاضح است کِ ا یذاًضذ

 یهٌطم یتَاًستِ ثبضٌذ راثطِ ا یهل دست اًذرکبر هسبئل فزٌّگجبهؿِ ٍ ؾَا یفزٌّگ یزاىکِ ًخجگبى ٍ هذ یشاىخَاٌّذ ثَد. ثِ ّز ه

رٍضي  یٍ ثزًبهِ ّب یبستْبًسلْب را ثزاسبس س یيکزدُ ٍ تؿبهل ث یجبدفزٌّگ اًمالة ٍ فزٌّگ حبکن ثز ًسل اٍل ٍ دٍم ٍ سَم آى ا یيث

 یًػبم جوَْر یتٍ تمَ ةاًمال یّذفْب یتتثج یتَاى در راستب یٍ تحَالت آى را ه یْبدگزگًَ یشاىثِ ّوبى ه کٌٌذٍ آگبّبًِ ثزلزار 

سپزدُ  یثِ فزاهَض یبسیس یْبیرٍسهزگ یزتحت تأث یٍ چٌبًچِ فزٌّگ ٍ هسبئل ؾبم فزٌّگ کزد یٌیث یصپ یهٌبفؽ هل ینٍ تحک یاساله

 یذخَاّذ ثَد ٍ ثب یزپذاجتٌبة ًب یتْباًمالة ٍ ؾذم اًطجبق اًتػبرات آًبى ثب ٍالؿ یًسل ًَغَْر ثب ّذفْب ی هطبلجبتضًَذ، ًبّوگًَ

 یذاًضذ یغلجِ گفتوبًْب یدر غَغب یراست اهب سَال ایٌجبست کِ ثِ .یذرا ًبخَاستِ اًتػبر کط یفزاٍاً یٍ اجتوبؾ یبسیس یثحزاًْب

آى،  یبهذّبیاست کِ فبرـ اس هسبئل رٍسهزُ اًتخبثبت ٍ اًتصبثبت ٍ پ هَغف یفزٌّگ یدر حبل حبضز کذام ًْبد ٍ ضَرا ی،ٍ جٌبح یبسیس

 یطضزا یثزا سیبستگذاریهَجَد کطَر، ٍ  یتٍضؿ یثِ ثزرس یؾلو یٍ ثب هٌطك ٍ اثشارّب یبًذیطذکطَر ث یثِ هسبئل دراسهذت فزٌّگ

اصال راّکبر ؾولی کن ارائِ کٌذ؟  یؾول یآى ثزًبهِ ّب یلزار دادُ ٍ ثزا یصاس گسست ًسلْب را ٍجِْ ّوت خَ یطگیزیثپزداسد ٍ پ یآت

سست ّبی فزٌّگی چیست ٍ چگًَِ هی تَاى اس پیبهذّبی آى کبست؟ ٍغیفِ ًْبدّبیی چَى آهَسش ٍ پزٍرش ٍ کزدى ضکبف ّب ٍ گ

ایي ّب سَاالتی ثسیبر هْن در سهیٌِ گسست فزٌّگی ٍ ًسلی در ایزاى ّستٌذ کِ هب را ثز آى  داًطگبُ در لجبل ایي رخذادّب چیست؟

 ؾجبرتٌذ اس :  سخٌزاًبىاجتوبؾی در هسیز پبسخ دّی ثِ آًْب گبم ثزدارین.  داضت تب ثب دؾَت اس سِ تي اس صبحجٌػزاى حَسُ ؾلَم

 : راّکبرّبی رفؽ گسست فزٌّگی در ایزاى جبهؿِ ضٌبس ٍ ؾضَ ّیئت ؾلوی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ( ثب هَضَؼ) دکتر غالمرضا صدیق اورعی

 سست فزٌّگی یب ضکبف ًسلی؟: گ ( ثب هَضَؼاىداًطگبُ تْز یضٌبس گزٍُ جبهؿِ یبرٍ داًط)جبهؿِ ضٌبس  دکتر سعید معیدفر

ٍ  دکتر فیاض زاهد م اجتوبؾی  َ ّ)پژٍّطگز ؾَل ُ آساد اساله یؾلو یأتؾض طگب زاى هزکش یدًا ٌّگیٍاحذ ْت ّبی فز ذ ّبی سیبسی در فزآٌی  ِ َلف  ( ثب هَضَؼ : ًمص ه
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