
 

 کشور آرامش و انسجام حفظ تحلیلی مالحظات و ها سیاست

 

 ٍ ادساک دس دگشگئًَی  ٍ ًظئام  هسئوَنى  هحاسثات دس تغییش تشجام، اص خشٍج اقذام تا آهشیکا اصلی اّذاف اص یکی

 ًظام اٍنً طشیق ایي اص تا است؛ سٍاًی ػولیات ٍ تثلیغاتی ّای پیَست تا اقتصادی فشاسّای تَسیلِ هشدم رٌّیت

 تحویئ   هسیش ثاًیاً ٍ ًوایذ اتخار هلی هٌافغ تش هٌطثق صحیح تصویوات هقطغ، ایي دس ًتَاًذ اسالهی جوَْسی

 داخلئی  سیاسئی  فضئای  هسئتوش  سصئذ  تا تشجام اص خشٍج اص تؼذ آهشیکا لزا شَد؛ فشاّن ای ّستِ غیش ّای تشجام

 گشفتي ًظش دس تا ٍ هَضَػی چٌیي اّویت تِ ًظش تٌاتشایي. است ّایی ًشاًِ ٍ ػالئن چٌیي هشاّذُ تذًثال ایشاى

ِ  فضای الضاهات است، هحتاج آى ِت کًٌَی ٍضؼیت دس کشَس کِ هلی اًسجام ٍ آساهش ِ  ػوئَهی  ای سسئاً  دس کئ

 :گشدد هی اتالؽ ری  ششح تِ ًوایذ هشاػات تایذ فؼلی ششایط

 

 قاتئ   غیئش  ٍ ػْذیتذ تایذ ،((ًکشد گشایی گشُ دٍلت ٍ هلت کاس دس تشجام)) کِ گضاساُ ایي تششیح ٍ تثییي دس -1

ِ  فضئای  دس سیاسئی  ذایتگشاىّئ  اسئت  نصم لئزا . گیئشد  قشاس اشاسُ هَسد آهشیکا تَدى اػتواد  ٍ ػوئَهی  ای سسئاً

 ٍ ضشٍسی غیش ّای قطثی دٍ ساختي ٍ ًظام اص ّایی تخش ػلیِ گیشی جثِْ اص داسد هشدهی هخاطة کِ جلساتی

 داخلی سیاسی ّای طیف تشخی ٍ هجلس ٍ دٍلت تا سپاُ تقات  تلقی کِ ًحَی تِ هلی هٌافغ ٍ اًسجام تا هخالف

 .گیشد قشاس ًظش هذ کشَس اجتواػی ٍ سیاسی فضای ّا آساهش ٍ گشدد اجتٌاب ًوایذ ایجاد

 

 تئا  ّئا  تحلیئ   دس شئَد  کَشئش  تایستی کشد تایذ چِ سٍ پیش هَاًغ اص ػثَس تشای کِ هسولِ ایي تِ پاسخ دس -2

ُ  تئشٍد؛  تئیي  اص داخلئی  هسائ  ح  تشای آى، اسٍپایی ٍ غشتی ششکای ٍ آهشیکا تِ اهیذ استذنل، ٍ استٌاد ِ  ًگئا  تئ

 ًثایذ دسًٍی ّای تَاًوٌذی ٍ ّا ظشفیت گشفتي ًظش دس تا کِ شَد تششیح ٍ شَد تقَیت هشکالت سفغ تشای دسٍى

 آخئشیي  اسئا   تش کِ است اّویت حائض سٍ آى اص هَضَع ایي. داشت هؼلق اًتظاس ششایط دس سا کشَس ایي اص تیش

 دس ایئشاى  حضئَس  تش ٌَّص اسٍپا ٍ آهشیکا هکشس ّای ػْذی تذ ػلیشغن ایشاى هشدم اص یتخش شذُ، اًجام ًظشسٌجی

ِ  ًیاص سٍشٌگشاًِ اقذاهات تا ًاصحیح ػوَهی تاٍس ایي اًذ؛ دادُ ًشاى توای  تشجام  ایئي  تغییئش  لئزا  داسد؛ اصئالح  تئ

 .است افضایی تصیشت حَصُ دس سیاسی، ّادیاى سسالت کًٌَی ششایط دس ّا رٌّیت


