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مجری طرح :دفتز داًطکذُ ادثیبت
عنوان طرح:

گسست فزٌّگی در ایزاى اهزٍس

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ؾلن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ؾلوی فزٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبؼ 
فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ثزرسی هسئلِ گسست فزٌّگی در ایزاى اهزٍس ٍ پیبهذّب ٍ ثحزاى ّبی حبصل اس آى ٍ ثزرسی راّکبرّبی رفؽ گسست فزٌّگی در ایزاى

خالصه طرح :
اس جولِ هسبئلی کِ اهزٍسُ ثِ سؾن ثسیبری اس اًذیطوٌذاى کطَر ،دٍرًوبیی ثس ًگزاى کٌٌذُ را یبدآٍر هی ضَد «گسست فزٌّگی ًسلْب»
در ایزاى است ٍ تَجِ ثِ ایي همَلِ ّن ثِ لحبظ ثمبی ًػبم جوَْری اسالهی ٍ پیطجزد اّذاف اًمالة اسالهی ٍ ّن ثِ لحبظ هٌبفؽ ٍ
هصبلح هلّی ٍ حفع َّیت اسالهی ـ ایزاًی جبهؿِ فزدایوبى اس اّویتی فزاٍاى ثزخَردار هی ثبضذ .آًچِ کِ هَضَؼ را در لیبس ثب دیگز
جَاهؽ ٍ اًمالة ّب ثغزًج ٍ خطیز سبختِ است تزکیت جوؿیت ٍ در راُ ثَدى ثیص اس سی هیلیَى کَدنًَ ،جَاى ٍ جَاًی است کِ در
فبصلِ سهبًی کَتبّی ثب حضَر پز تؿذاد خَیص در ؾزصِ فؿبلیتْبی اجتوبؾی ٍ هذیزیتی ٍ خبًَادگی ،سبختبرّب ٍ رٍاثط پبیذار ٍ سٌتی را
ضذیذاً دستخَش تحَل خَاّذ سبخت .پز ٍاضح است کِ ایي تحَالت هتٌبست ثب فزٌّگ ٍ التضبئبت ٍ هطبلجبت ًسل جَاى ٍ ًَغَْر
خَاٌّذ ثَد .ثِ ّز هیشاى کِ ًخجگبى ٍ هذیزاى فزٌّگی جبهؿِ ٍ ؾَاهل دست اًذرکبر هسبئل فزٌّگی تَاًستِ ثبضٌذ راثطِ ای هٌطمی
ثیي فزٌّگ اًمالة ٍ فزٌّگ حبکن ثز ًسل اٍل ٍ دٍم ٍ سَم آى ایجبد کزدُ ٍ تؿبهل ثیي ًسلْب را ثزاسبس سیبستْب ٍ ثزًبهِ ّبی رٍضي
ٍ آگبّبًِ ثزلزار کٌٌذ ثِ ّوبى هیشاى دگزگًَیْب ٍ تحَالت آى را هی تَاى در راستبی تثجیت ّذفْبی اًمالة ٍ تمَیت ًػبم جوَْری
اسالهی ٍ تحکین هٌبفؽ هلی پیص ثیٌی کزد ٍ چٌبًچِ فزٌّگ ٍ هسبئل ؾبم فزٌّگی تحت تأثیز رٍسهزگیْبی سیبسی ثِ فزاهَضی سپزدُ
ضًَذً ،بّوگًَی هطبلجبت ًسل ًَغَْر ثب ّذفْبی اًمالة ٍ ؾذم اًطجبق اًتػبرات آًبى ثب ٍالؿیتْب اجتٌبة ًبپذیز خَاّذ ثَد ٍ ثبیذ
ثحزاًْبی سیبسی ٍ اجتوبؾی فزاٍاًی را ًبخَاستِ اًتػبر کطیذ .اهب سَال ایٌجبست کِ ثِ راستی در غَغبی غلجِ گفتوبًْبی ضذیذاً
سیبسی ٍ جٌبحی ،در حبل حبضز کذام ًْبد ٍ ضَرای فزٌّگی هَغف است کِ فبرـ اس هسبئل رٍسهزُ اًتخبثبت ٍ اًتصبثبت ٍ پیبهذّبی آى،
ثِ هسبئل دراسهذت فزٌّگی کطَر ثیبًذیطذ ٍ ثب هٌطك ٍ اثشارّبی ؾلوی ثِ ثزرسی ٍضؿیت هَجَد کطَر ٍ ،سیبستگذاری ثزای ضزایط
آتی ثپزداسد ٍ پیطگیزی اس گسست ًسلْب را ٍجِْ ّوت خَیص لزار دادُ ٍ ثزای آى ثزًبهِ ّبی ؾولی ارائِ کٌذ؟ اصال راّکبر ؾولی کن
کزدى ضکبف ّب ٍ گ سست ّبی فزٌّگی چیست ٍ چگًَِ هی تَاى اس پیبهذّبی آى کبست؟ ٍغیفِ ًْبدّبیی چَى آهَسش ٍ پزٍرش ٍ
داًطگبُ در لجبل ایي رخذادّب چیست؟ ایي ّب سَاالتی ثسیبر هْن در سهیٌِ گسست فزٌّگی ٍ ًسلی در ایزاى ّستٌذ کِ هب را ثز آى
داضت تب ثب دؾَت اس سِ تي اس صبحجٌػزاى حَسُ ؾلَم اجتوبؾی در هسیز پبسخ دّی ثِ آًْب گبم ثزدارین .سخٌزاًبى ؾجبرتٌذ اس :
دکتر غالمرضا صدیق اورعی (جبهؿِ ضٌبس ٍ ؾضَ ّیئت ؾلوی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ) ثب هَضَؼ  :راّکبرّبی رفؽ گسست فزٌّگی در ایزاى
دکتر سعید معیدفر (جبهؿِ ضٌبس ٍ داًطیبر گزٍُ جبهؿِضٌبسی داًطگبُ تْزاى) ثب هَضَؼ  :گسست فزٌّگی یب ضکبف ًسلی؟
دکتر فیاض زاهد (پژٍّطگز ؾلَم اجتوبؾی ٍ ؾضَ ّیأت ؾلوی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکش) ثب هَضَؼ ً :مص هَلفِ ّبی سیبسی در فزآیٌذّبی فزٌّگی
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