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 :نيم  مالحظة المترج  
 

 المدن ءأسمامحايد، عمدنا إلى اإلبقاء على  باألمانة العلمية وحرصنا على نقل النص على نحو منا ا  التزام
    في الصفحات األولى فقط. ةالعربيباللغة مع ذكر معادلها  ،كما وردت في النسخة الفارسية الفارسيةب
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 مقدمة الناشر
 

، الترجمة العربية الكاملة للخطة األمنية الشاملة لمحافظة يقدم مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث
بأنها سرية للغاية، حيث تم تسريبها من داخل وزارة الداخلية اإليرانية، وقام خوزستان )األحواز(، والمصنفة 

بإعداد ترجمتها نخبة من الباحثين العرب األحوازيين، فيما تمت مراجعة الترجمة باللغة العربية من قبل مركز 
 مستقبل الشرق.

ي، التعامل مع الداخل اإليرانوتعتبر هذه الخطة، من أخطر الخطط واالستراتيجيات األمنية اإليرانية في 
حيث تعتبر دليل عمل حول منهج السلطات الفارسية تجاه الشعوب المحتلة ضمن ما يعرف بجغرافية إيران 
السياسية، وخصوصا  تجاه إقليم األحواز المحتل، والذي يعتبر أكثر األقاليم مناهضة لالحتالل الفارسي، فيما 

 ور قرن من االحتالل.يحتفظ بهويته القومية العربية رغم مر 

 ومما يالحظ في هذه الخطة، تركيزها على ثالثة محاور رئيسة في التعاطي مع القضية األحوازية، وهي:

: التركيز المكثف في كافة فقرات الخطة، على استعادة الحالة المذهبية في األحواز، من خالل إعادة أولا 
. توسع التحول المذهبي كنوع من أنواع المقاومة للمحتل نشر المذهب الشيعي وتعزيز مقومات استمراره، في ظل

ويلحظ في الخطة تخصيصها قسما  مهما  من الموارد المالية المخصصة لها، باتجاه عمليات التبشير المذهبي 
ومناهضة عمليات التحول المذهبي نحو المذهب السني، والذي ارتأت فيها السلطات اإليرانية حالة خطر عاٍل 

اإليراني، تحت مسميات: السلفية والوهابية والتطرف والتشدد. في حين تخصص إيران أمواال  طائلة  على النظام
لعمليات التبشير المذهبي في الدول العربية دون أية مناهضة فعلية. وترى السلطات اإليرانية في هذا المحور، 

زيز تداد الخليجي لألحواز، وبالتالي تعأن عمليات التحول المذهبي السني تخدم الهوية القومية العربية، واالم
 أواصر العالقات بينه وبين السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة.

: على أن محاوالت الضبط المذهبي في األحواز، قد أوكلت إلى األجهزة األمنية، التي شكلت المحور ثانياا 
 األجهزة األمنية واالستخباراتية سواء في عمليات الثاني في هذه الخطة، حيث يلحظ ضخامة المهام الموكلة إلى

الضبط والتغيير والمراقبة والعبث بالتركيبة السكانية لإلقليم. بل يمكننا القول إن هذه الخطة باألساس، هي تجسيد 
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السمها "أمنية"، بحيث تقوم األجهزة األمنية بمتابعة كافة تفاصيل تنفيذها، سواء بشكل مباشر من قبل أفرع 
 اسيج، أو بشكل غير مباشر من خالل اإلشراف على األجهزة والمؤسسات األخرى.الب

: أما المحور الثالث، وهي األدنى اهتماما  من قبل السلطات من نظيريه السابقين، فيتمثل بالوضع ثالثاا 
حول الوالء إلى وت االقتصادي والمعاشي داخل األحواز، باعتباره سببا  لتدهور االنتماء األحوازي للدولة اإليرانية،

خارجها، وعليه فقد أسردت الخطة جملة من اإلصالحات االقتصادية داخل األحواز، يلحظ فيها تداخل الشأنين 
 الديني واألمني، بل يكاد يكون الغرض الرئيس منها، إحكام ضبط الوضع االجتماعي واالقتصادي داخل اإلقليم.

ا، هو إحكام قبضة األجهزة األمنية على كافة مفاصل يبقى الهدف الرئيس من هذه الخطة، حسب واضعيه
الحياة داخل إقليم األحواز، وتسريع عملية تغيير التركيبة السكانية، من خالل استقدام مواطنين إيرانيين فرسا  أو 

 سواهم، وتوطينهم في اإلقليم )الهجرة السلبية كما أسمتها الخطة(، وتقديم حزمة إغراءات تيسر لهم ذلك. 

أن من أهدافها الرئيسة، محاصرة النشاط المقاوم السياسي والعسكري، داخل األحواز وخارجه، باستخدام كما 
عدة وسائل )أمنية، عسكرية، قضائية، اقتصادية، مالحقات دولية، إعالمية، دينية، ...(، بهدف تحطيم الهوية 

اك ذلك، سلطات اإليرانية إلى محاولة استدر العربية التي شهدت نهوضا  قويا  في السنوات األخيرة، وهو ما دفع ال
وخصوصا  وعيها بأن الحراك األحوازي هو حراك تحرري )انفصالي وفق وصف الخطة(، فأتت الخطة بعد قراءة 

 معمقة للداخل األحوازي، ودراسة إشكالياته ومداخله الرئيسة.

ن حاولت تصوير ذلك في أكثر موللتأكيد على أن الخطة لم تأِت استجابة لمطالب إنسانية ومعاشية كما 
فقرة، نلحظ غياب مفهوم العدالة االجتماعية أو االنتقالية، كمرحلة مصالحة بين السلطات الفارسية والشعب 
األحوازي، فلم تقدم أية مبادرات صلح أو تسويات سياسية، إنما تتمثل بعض اإلجراءات التي تستقى من إجراءات 

عزيز االنتماء المذهبي للسلطة اإليرانية )الشعية اإلمامية(، في حين تجاهلت العدالة االنقتالية، في محاولة ت
 المظالم الحقيقة الواقعة على الشعب األحوازي طيلة القرن الفائت.

كثير هي مفردات هذه الخطة، ونحن إذ نضعها بين يدي القارئ العربي، السياسي واألكاديمي والمختص، 
 بمرجع مهم في فهم السياسة اإليرانية الداخلية ومنها الخارجية.إنما نسعى لرفد المكتبة العربية 

 مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث
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 :يران السيد علي خامنئي ُمّد ظله العاليإرشد األعلى للثورة اإلسالمية في الم

 وعميقة"."إن أهم أهداف الرؤى االسرتاتيجية هي النظرة البعيدة، واليت تتطلب بناء مشاريع كبرية 

 
 
 
 

 المقدمة
 

بار ، يجب أن نأخذ بعين االعت)األقليات القومية( عند تنظيم استراتيجيات وخطط حكومية حيال القوميات
دية ة االقتصاالتنميو والمشاعر والتوجهات القومية، ، يمكن تلخيصها بالسجل التاريخي عوامل متعددة ومتشابكة

المحلية القائمة على معايير وقيم قومية متعارضة مع الهوية الوطنية النزعات و واالجتماعية غير المتوازنة، 
 االعتبارات األمنية.بالنهاية الجامعة، و 

في ينظروا ل، يرانلين في الجمهورية اإلسالمية في إؤو ام كل المسدعي هذه العوامل اهتمتست يجب أن حيث
ات مكانيري فيها توظيف كافة إرة المدى، يجضمن عملية قصي ،هذا الوضع بشكل شامل ودقيق وواقعي

دة للوحدة د ِ السياسات المهب التخبط و تجن  ، فيما يقتضي بهدف وضع استراتيجيات مناسبة ،ومعلومات الدولة
 .الوطنية
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 هدف الخطة
 

 ،مينترجع لمفهومين مه ،شك في أن الكثير من المشاكل السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية ال
ئد الذي رار القاق تحديدا  و في مناسبات عديدة،  عليهما السيد المرشد خامنئي ن أكد  ية"، اللت"االقتصاد والثقاف :هما
ن التنمية المستدامة في محافظة خوزستان تتطلب التطوير إإذ ساس. على هذا األ (2014) 1393ى عام سم  

نية والمعنوية المطالب الديتلبية ب الثقافة والدين ، باإلضافة إلى ضرورة اهتمام القائمين على شؤون االقتصادي
 لى ضمانوالذي يؤدي إيمثل الهدف االساسي المتوخى في هذه الخطة، ما  وهوفظة خوزستان، محال العامة

 االستقرار األمني على الصعيدين المحلي والوطني.

 
 

 أهمية الخطة
 

القواعد اإلجرائية لخطة التنمية المستدامة لمحافظة خوزستان"، في سياق القرارت " ـمعنون بيأتي هذا النص ال
في تاريخ  ن، الصادرة من مجلس أمن الدولةالمولجة بمعالجة الخطة األمنية الشاملة لمحافظة خوزستا

في هذا البحث، االقتراحات واآلراء والقرارات الصادرة فيما يخص  توقد عولج .(29/9/2013) 7/7/1392
لمناطق تحديد ا جانب لىودور وزارة الخارجية، إ ،يلمصادر التمو و آليات التطبيق، و الجدول الزمني للمشروع، 

 ور السيدبحض ،حت هذه المواضيع في اجتماع اللجنة األمنية لمحافظة خوزستانرِ الخ. حيث ط   ... المستهدفة
وقد تمت  .(4/10/2013) 12/7/1392بتاريخ  ،)مستشار وزارة الداخلية لشوؤن األمن والشرطة( عبداللهي

ى السيد رحمان ،برئاسة وزير الداخلية ،الموافقة النهائية على خطة المشروع في اجتماع لمجس أمن الدولة
 .(27/4/2014) 7/2/1393بتاريخ  ،فضلي

"القواعد اإلجرائية لخطة التنمية المستدامة لمحافظة سخة من نصذا األساس، يفترض أن تودع نوعلى ه
لكل مؤسسة ودائرة حكومية في المحافظة، وأيضا  يتم المحافظة عليها  ،مع طبيعة المهام باالنسجامخوزستان" 

 كوثيقة سرية تحت عنوان "الخطة األمنية الشاملة للمحافظة" في وزارة الداخلية.
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 :وتتكون من ،المناطق المستهدفة
صياحي، دغاغله، الحائي،  ،2)حي الثورة(، مالشيه، الزرقان، عين حي علوي  :)األحواز( األهواز -1

 الباجي.
 .كل القضاء :الحميدية -2
 .كل القضاء الباوي: -3
 .كل القضاء هللا(: )كوت عبد كارون  -4
 .كل القضاء )الخلفية(: رامشير -5
السليج(، ) لغربيةذوالفقاري، سلجه الشرقية منها واجويبده،  ،)شط العرب( أروند كنار )عبادان(: آبادان -6

 منطقة كشتاركاه.
-طريق األهوازن، حي آريا، قرى ضفتي نهر كارون )يحي مولوي، حي مع )المحمرة(: خرمشهر -7

َديد. ،من منتسبي جيش تحرير االحواز( المحمرة القديم الذي يسكنه اغلبية  قرية ج 
ودور خوين، قرى جفال وآبشار وبوزي، مساكن الشهيد منتظري، قرى  مدن الخنافره )الفالحية(: شادكان -8

 جومة سيد علوان. ،المحروقي ،آل بوبالد
دينة منطقة صباغان في م ،يابيأحياء طالقاني وشهيد تشمران، منطقة شريفي وكار  )معشور(: ماهشهر -9

 مام خميني.إميناء 
 بية وميان آب.ونواحي الشع ،الهدى م  لَ وعَ  أحياء أنديشة )تستر(: شوشتر -10
 الشيوخ :)تحديدا   منطقة عموم كعب، فتح المبينمدينة شاوور، ناحية شاوور،  )السوس(: شوش -11

 .ن لجيش تحرير االحواز بالعراق سابقا (المنتسبو 
 ير المؤمنين )ع(.أم، أحياء خيبر، سيد نور، الشهيد بهشتي )القنيطرة(: دزفول -12
 ناحية رغيوة. :)جحر السبع( هفتكل -13
مدينة البسيتين، شماريه، عبلة، بيت مخيمر، قرية الفنيخي،  )منطقة سهل ميسان(: آزادكاندشت  -14

، بيت حجي جراح ،مدينة ابوحميظة، ناحية غير ،كريممدينة كوت سيد نعيم، مناطق الخليج وحسن 
  والشريعتي. )الخفاجية(: حي أباذر، حي الخزعلية، قرى الحجية مدينة سوسنكرد

 )ناحية الغدير(، منطقة أهل الجرف، منطقة الكوت. مدينة الرفيع )الحويزة(: هويزه -15
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 األمنية الشاملة لمحافظة خوزستانأمام تنفيذ الخطة  المخاطر والتحديات
 

 في المجال الجتماعي: المخاطر والتحديات -أ
 ةقابلية الضواحي وأحزمة المدن إلفراز أزمات اجتماعية نتيجة حالة االمتعاض االجتماعي الواسع. 
 ية وأقضمنها: األهواز، و ناطق المرشحة لالنفجار، ذات الطابع القومي في الضواحي والم حاالت التمرد

 ر)عبادان(، خرمشه )تستر(، آبادان )سوس(، شوشتر )الفالحية(، شوش )الخفاجية(، شادكان سوسنكرد
 لفية(.)الخ هللا(، رامشير )كوت عبد )معشور(، حميدية، الباوي، كارون  )المحمرة(، ماهشهر

 هواز وضواحيها.دم االستقرار األمني في مدينة األانتشار النزاعات المسلحة، وحاالت ع 
 احي خصوصا  مناطق الضو  ،قضية األخرى هواز واألحرمان في المناطق المختلفة في األظاهرة الفقر وال

 المرشحة لخلق أزمات.
  ،االحتيال، االعتداء، القتل، تفاقم مستوى عدم االستقرار األمني )السطو المسلح، االغتصاب

 هواز والمدن الكبيرة في المحافظة.في األ ،لخ(...إ االختطاف، المشاجرات في الطرق 
  15) فروردين 26من مثيل: عارضين في المناسبات الخاصة منترنت من قبل الاإلاستغالل 

 (، شهر رمضان، عيد الفطر وعيد األضحى./إبريلنيسان
 عالم المرئي والمكتوب.الخ، في اإل ...ذات الطابع العقائدي والثقافي  األزمات والمشاكل 
 ثمار ظواهر الحرمان والسخط تبهدف اس ،تخطيط الجماعات المناوئة للثورة في المجال السياسي

 االجتماعي بين القوميات.
 في المناطق المحرومة. السيما شباب،ال دمان بين صفوفوجود نسبة عالية من البطالة واإل 
  الخ. البلديات ...و  الخدمية، كدائرة المياه والمصارف الصحيةضعف أداء المؤسسات 
  مهمة في توى المناصب العلى مس ،توظيفالدور المحسوبية وعدم االلتزام بالمعايير المهنية في عملية

 استبعاد الكفاءات العالية.و المحافظة، 
  ى ضافة إل، باإلالحدودية المتضررة من الحربعمار المدن والقرى الضعف الجدي في عمليات إعادة إ

 مكانيات الالزمة للهجرة العكسية.عدم توفير اإل
 نترنت.ة للثورة داخليا  وخارجيا  في اإلاتساع النشاطات المضاد 
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 في المجال الثقافي: المخاطر والتحديات -ب
 افظات بالمقارنة مع المحهدفة، تالشعور بالحرمان والتمييز لدى عموم فئات المجتمع في المناطق المس

 )العربي(. ول الخليج الفارسياألخرى ود
   نموذجا ()الرابطة الشعرية أ النشاطات الثقافية غير المرخصة قانونيا. 
 اب( إلى فخ اإلضرار بالنظام وخلق توجهات معارضة.ت  )الك   انجرار بعض الناشطين القوميين 
 ل تحو  فكار القومية واللنظام، وذلك بتأثرهم باألمعارضة لاتساع دائرة مشاهدي القنوات الفضائية ال

 المذهبي.
 نترنت وما تبعه من تفاقم التحديات الثقافية في سياق الحرب الناعمة.ازدياد مستخدمي اإل 

 
 في المجال السياسي: المخاطر والتحديات -ج
 البات ية مطأزاء نتيجة التعامل األمني والسياسي إ مكانية تكوين مطالبات نقابية، وذلكعدم توفر إ

 نقابية.
 بغية طرح القضية على الصعيد الدولي ومحاولة  ،نشاط المجموعات المعارضة في الداخل والخارج

 استجالب حماية دولية.
 ار لترويج األفك ،استغالل وسائل الدعاية في الداخل والخارج من قبل المجموعات المعارضة للثورة

 االنفصالية والفدرالية.
 االحتجاج في صيغ قانوينة وسلمية مختلفة.مكانية عدم إتاحة إ 

 
 في المجال القتصادي: المخاطر والتحديات -د
 سوء الوضع من  :والجزئي في المحافظة، وما أفرزته من آثار سلبية قتصاد الكليتأثير العقوبات على اال

 ... اديةواالقتصدارات والمجاالت الصناعية والتجارية األداء الكلي في اإل المعيشي، وتدٍن في مستوى 
 الخ.

  كشركة النفط والسدود ومحطات توليد الكهرباء. ،حالة التردي في الصناعات والشركات الكبرى 
 المؤدي إلى تعقيد الوضع المعيشي. السخط االجتماعي العام 
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 دارة الجمارك  ،االختالسات المالية الكبرى في المؤسسات الحكومية كالبنوك وصناديق التأمين وا 
 الخ. ... والشركات الصناعية واإلنتاجية

 حاالت النصب المالية الكبرى تحت عناوين الشركات الهرمية عبر  ،اإلخالل بالمنظومة االقتصادية
 الخ. ...

  ترشيد المساعدات المالية الحكومية للمواطنين.المشاكل الناجمة عن كيفية 
 بهدف التالعب بعمليات التنصيب والعزل في  ،لمشروع من قبل جهات غير رسميةالتدخل غير ا

 المناصب ذات الطابع االقتصادي الهام.
 داري في الصناعات المهمة.الضعف اإل 
 فية فيما عوائق التحويالت المصر  إلى ضافةات النقابية، باإلطة بمطالب الهيئوالقضايا المرتب المشاكل

 بالقضايا العمالية. ةبين المؤسسات ذات العالق
 الصناعي. ت واالحتجاجات العمالية في القطاعضرابااإل 
 .التحديات التي تواجه خصخصة الصناعات الكبرى 
 .المعضالت والمشاكل المرتبطة بتفعيل األسواق الحدودية 
 ين شبكة تكو  فالس )حيث أن  الشركات المفلسة أو المرشحة لإل دم تخصيص مصادر مالية كافية لدعمع

تنسيق بين المسؤولين التنفيذيين والبنوك والمدراء وأصحاب األسهم في الشركات المذكورة، يؤدي إلى 
 نسبة البطالة والسخط العام(. خفض

 .تدمير مساحات زراعية واسعة بواسطة نفايات شركة قصب السكر 
 أكفاءن غير يصتخرق العمل اإلقتصادية، وترشيحهم متعدد مسؤوليات أعضاء اللجان وف. 
 نتيجة قصور القوانين.تداخل المهام والمسؤوليات ، 
 ن المستوى هدف إلى الحد مطر قانوينة رقابية، تلثنائية التشجيع والمعاقبة ضمن أ داري افتقاد النظام اإل 

 البيروقراطي.
 .األزمات الخفية في إدارة االقتصاد 
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 :المخاطر والتحديات في المجال األمني -ه
  جهة  من غرب، ودول الخليج الفارسيية اللعراق من ناحلوزستان في محاذاتها محافظة ختكمن أهمية

المدن الحدودية للمحافظة )آبادان، خرمشهر، شادكان، شوش، دشت  الجنوب. حيث يتجلى ذلك في
هذا باإلضافة إلى وجود احتياطيات نفطية وصناعات  .، هويزه(-الهنديان-آزادكان، ماشهر، هنديجان

األسلحة،  تهريبو مجاور للمحافظة، بتروكيماوية هامة. فالحضور العسكري واالستخباراتي األجنبي ال
 لى جانب بعض التحديات األمنية األخرى، تجعل مهمة ضبط وحفظ الحدود ذات أهمية خاصة.إ

 "تشيع وظاهرة "التحول المذهبي من ال ،بل وخاصة بعد الثورة()ق تعتبر التوجهات "القومية واالنفصالية
)خاصة في السنوات األخيرة(، من أهم التحديات األمنية التي أدت إلى تداعيات خطيرة  إلى الوهابية"

عربية ضطالع المخابرات الغربية والا إلى خطورة االنتباه ى الصعيدين المحلي والوطني. مما يستدعيعل
 قليم.دارة مشروع التحول المذهبي في اإلبإ ،ليةعبر عناصرها المح

 المناطق  ، بهدف تحريكةل والخارج رصدها لألوضاع في سوريتتابع المجاميع المعادية للثورة في الداخ
حداث غية إمكانياتها با  و  العربية في محافظة خوزستان. لذلك، تسعى هذه المجموعات إلى تعزيز قدراتها

 الغربية والعربية، إلى شراف المخابراتإتعمد مجموعات الخارج تحت  لذلك، أزمات في ظروف طارئة.
 هداف التالية:تحقيق األ

 عمال التخريبية في محافظة خوزستان.حاولة استنزاف الدولة من خالل األم -1
 تقوية النشاط الوهابي والسلفي التكفيري في المحافظة. -2
ن عالقات عميقة بين المجموعات المع -3 نسان والدول الداعمة ومنظمات حقوق اإلادية في الخارج تكو 

 حتالل األحواز )محافظة خوزستان(.الضوء على موضوع ما أطلقوا عليه: لتسليط ا ،لها
 

 جمال أهم المخاطر األمنية بالتالي:إويمكن 
 .خلق تحديات على مستوى الوحدة والهوية الوطنية 
 والشعور به في محافظة خوزستان بالمقارنة مع باقي المحافظات وبعض  ساهم ازدياد نسبة الحرمان

ناصر في تقوية تأثير دعاية الع ية المجاورة مثل الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة،الدول العرب
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على  سية في مجال الحرب النفسية ضد نظام الجمهورية االسالمية المقد  بالمعادية للثورة والدول األجن
 تويين المحلي واالقليمي.المس

 .تفاقم حدة التناقضات القومية في المحافظة نتيجة النشاطات ذات الصبغة القومية في الخارج 
  ِ ه من بما يخص االنحرافات المذهبية والعقدية، وما تسب  في ،دة لألمن القوميازدياد النشاطات المهد

 تداعيات اجتماعية خطيرة.
  بالخدمات العامة في مختلف المجاالت.ما يتعلق فيارتفاع السخط العام 
  مستوى تعارض أنشطة منظمات المجتمع المدني مع ضرورات األمن القومي.ازدياد 
 الخ. ... سعارطة بالوضع المعيشي والتضخم في األالتململ المجتمعي الناجم عن المشاكل المرتب 
  معادية في محافظة خوزستان.نشطة استخباراتية لدول أوجود 
  وزيارات األجانب إليران عبر محافظة خوزستان.نشاطات 
 مة ضمن مريكية في الشركات والمرافق االقتصادية المهشاط المشبوه التابع للمخابرات اإلسرائيلية واألالن

 المحافظة.
 ندوات ار طفي إ ،لمجتمعية مع الجهات األجنبيةالتعاون في الحقول العلمية والبحثية والثقافية وا

 علمية.مؤتمرات و 
 ي()العرب سالمية في دول الخليج الفارسيالسياسية المعارضة للجمهورية اإل أنشطة المجموعات ،

 وضاع محافظة خوزستان.أ فيها خاصة في العراق والكويت، وأثر  
 طقة، تحديدا  سرائيل( في المنإ ،)أمريكا، بريطانيا تأثير الوجود العسكري واالستخباراتي للدول المعادية

 محافظة خوزستان. في يت،في العراق والكو 
 وضاع محافظة خوزستان.أ، في ية والسلفية في جنوب العراقتأثير نشاط الحركات الوهاب 
  يح لهم ما يتيمثل السنة النسبة األكبر منهم، فغان(، حيث )خصوصا  األ د األجانب في المحافظةوجو

 فضال  عن محافظة خوزستان. ،دور سلبي في األوضاع السورية والعراقيةب القيام
 الجذابة  :ديينن الحدو ي  عبرَ نظم معلوماتية وتقنية توفر إشرافا  استخباراتيا  شامال  على الم وجود انعدام

 .والشلمجة
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 ظة قليم كردستان العراق عبر محافإة بالمشتقات النفطية القادمة من عبور الشاحنات العراقية المحمل
 قين ومرافقيهم.خوزستان، وضرورة مراقبة السائ

 ألخير ضعاف فاعلية ابحرس المنشآت، إلى إ المخابرات أدى القصور القانوني فيما يتعلق بعالقة جهاز
 في التصدي للتحديات المحيطة، بما في ذلك تجاوزات المدراء.

  يف ا  مساعدا  في نجاح جهاز المخابراتني فيما يتعلق بمحددات التزكية، دور لعبت حالة الغموض القانو 
الوقت الراهن،  لكن فيالسياسية والثقافية. و و  المرغوبة في المجاالت االقتصاديةمنع توظيف العناصر غير 

تعيين  ندعيديولوجي، بمعناها اإل ن إلى معايير التزكيةلتفات من قبل بعض المدراء العاميال يجري اال
  صعدة. ظفين في مرافق هامة على مختلف األمو 

 دراسة الملفات االقتصادية، كنظم تسجيل الوثائق الرسمية، تقنيات التي تساعد علىات والنقص اإلمكاني 
 الخ. الحسابات المصرفية ...و 

 مكانية الوصول إلى الوثائق والعقود االقتصادية الكبرى العائدة إلى بعض الشركات، نتيجة انعقادها انعدام إ
 في العاصمة.

  ِ وقياداته. الجديد ع التيار الوهابيد طبيعة التعامل مغياب نصوص قانونية تحد 
  حافظة خوزستان مواطنين من م مارتية والكويتية، بتجنيدمخابراتية بما فيها السعودية واإلقليمية إقيام أطراف

 سلوبي الترغيب والترهيب لغايات تخريبية.عبر أ
 ليةكالمشروبات الكحو سالمية خدرات والمنتجات المناقضة للثقافة اإلسلحة والمضخامة حجم تهريب األ، 

: مدن ملأهم منافذ التهريب الجغرافية، تشعبر الحدود البرية والمائية لمحافظة خوزستان. حيث أن 
ي ءاضافة إلى قضباإل ،يني، جوئبده، جزابة وشادكانهنديجان، خرمشهر، آبادان، ماهشهر، بندر امام خم

 ديلم وكناوة التابعين لمحافظة بوشهر.
 ط ضبط الحدود.الفشل في تنفيذ خط 
 تمثل قدرة بينما تاف القدرة االستيعابية للسجون في محافظة خوزستان. فعتجاوز عدد السجناء أربعة أض

 .14500سجين، يبلغ عدد المساجين  3400سميا  على استيعاب اسجون المحافظة 
 الجرائم المنظمة مع باقي السجناء.سجناء السجناء السياسيين و  احتجاز 
 ئم األمنية والعنفية إلى سجون المحافظة، بدون االلتفات إلى كثرة عدد السجناء الجنائيين نفي سجناء الجرا

 في سجون المحافظة، وعدم وجود مركز احتجاز أمني.
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 طار التنفيذي للخطةاإل
 

راف على شحافظة خوزستان" برئاسة النائب األول لرئيس الجمهورية، باإليقوم "المجلس االستراتيجي لم
 الخطة. حيث يتكون هذا المجلس من:مسار تنفيذ 

  .)أمينا  عاما ( النائب األول لرئيس الجمهورية -
  .)نائبا ( وزير الداخلية -
  .وزير االستخبارات -
  .سالميةحرس الثورة اإلائد العام لقوات الق -
  .مدعي عام الجمهورية -
  .وزير الداخلية لألمن والشرطة مستشار -
 .يرانإسالمية في قائد شرطة الجمهورية اإل -
 .سالميةهورية اإلمذاعة والتلفزيون للجرئيس مؤسسة اإل -
  .محافظ خوزستان -
 الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع الخطة.  -

 
 

 مالحظات
يلتئم "المجلس االستراتيجي لخوزستان" مرة كل ستة أشهر، يقوم المحافظ خالله بعرض تقريره حول كيفية 

 التابع) ويتولى أمين سر مجلس أمن الدولة التي تعيق عملية التنفيذ.تطور العمل، وأهم الصعاب والتحديات 
 ". المركزية للخطة الهيئة" ، رئاسةوزارة الداخلية(ل

 ".طةة المركزية للخاجتماعات "الهيئ وفقا  لجدول أعمال الجلسة المحدد، إلى ،جري دعوة أي من الوزراءوقد ت
 ة إلى "الهيئةاألمنيرسال تقارير دورية حول المواضيع المرتبطة بالخطة إوعليه، تلتزم األمانة العامة للمحافظة ب

 " في طهران.المركزية للخطة
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 المحلية للخطة الهيئة
 " التي يترأسها المحافظ، من شخصيات ولجان متعددة ومختلفة. حيث تضم:تتكون "الهئية المحلية للخطة

  .محافظ خوزستان -
  .ة المحلية(كرتيرا  للهيئمستشار المحافظ لألمن والشرطة )س -
  .ن السياسية واالجتماعيةؤو مستشار المحافظ للش -
  .مستشار المحافظ لشؤون العمران -
  .ؤون التخطيطمستشار المحافظ لش -
  .المحافظة مدير جهاز مخابرات -
  .قائد الحرس الثوري للمحافظة -
  .قائد حرس حدود المحافظة -
  .قائد شرطة المحافظة -
  .غرب آجا العسكرية لجنوبقائد المنطقة  -
  .رئيس المحكمة العليا في المحافظة -
 شخصيات أخرى حسب ما تقتضيه الضرورة. -

 
 المجلس الستشاري 

يجري و صة في المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية، تخميتكون من مجموعة شخصيات مستقلة و 
 ة المحلية للخطة.تعيينهم من قبل رئيس الهيئ

 شراف، وهي:لمحلية للخطة، عملية التنفيذ واإلثالث منبثقة عن الهيئة اوتتولى لجان 
 اللجنة األمنية: -أ
 للجنة(ا  مستشار المحافظ لألمن والشرطة )رئيس. 
 استخبارات المحافظة مدير. 
 مدير دائرة الشؤون األمنية في المحافظة. 
 قائد الحرس الثوري للمحافظة. 
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 قائد شرطة المحافظة. 
 مدعي عام األهواز. 
 قائد المنطقة العسكرية لجنوب غرب آجا. 
 قائد حرس حدود المحافظة. 
 شخصيات أخرى حسب الضرورة. 

 
 الجتماعية:-اللجنة السياسية -ب
 )مستشار المحافظ للشؤون السياسية واالجتماعية )رئيسا  للجنة. 
 المحافظة مدير مخابرات. 
 مدير دائرة الشؤون السياسية في المحافظة. 
  في المحافظةقائد الحرس الثوري. 
  هوازشمران في األتالشهيد رئيس جامعة. 
 المدير العام للتربية والتعليم في المحافظة. 
 ه في جامعات المحافظة.يولي الفقال مندوب 
 رئيس اإلذاعة والتلفزيون في المحافظة. 
 المدير العام للرياضة والشباب في المحافظة. 
  المحافظةالمدير العام لألوقاف والشؤون الخيرية في. 
 رشاد في المحافظةير العام للثقافة واإلالمد. 
 سالمية في المحافظةرئيس مؤسسة الدعوة اإل. 
 رئيس سجون المحافظة. 
  حسب الضرورة شخصيات أخرى. 

 
 لجنة العمران والتخطيط: -ج
 )مستشار المحافظ لشؤون العمران )رئيسا  للجنة. 
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 مدير التخطيط في المحافظة. 
  المحافظةمسؤول شؤون القرى في. 
 مدير دائرة الشؤون األمنية في المحافظة. 
 المدير العام لهيئة الطرق واالعمار. 
 (المعني القائمقام-جتماع يدعى رئيس القضاءاكل  )حسب مقتضيات رؤساء األقضية المعنيين. 
  (جتماع يدعى رئيس البلدية المعنياكل  )حسب مقتضيات نةيبلديات المدرؤساء. 
  والتعدين والتجارة في المحافظةرئيس مؤسسة الصناعة. 
 جتماعيةنظمة العمل والتعاون والرعاية االالمدير العام لم. 
 باقي المدعوين حسب الضرورة. 

 
 لخطةمهام الهيئة المحلية ل

 على السكرتارية أن تخبر وتشرح للمؤسسات والمرافق الحكومية ،م إعالم السكرتارية بالخطة كاملةبعد أن يت
 دوتتعد   .ةن األمن والشرطة في المحافظدائرة شؤو  فيليات المناطة بها. حيث يقع مقر السكرتارية المعنية المسؤو 

 :وظائف السكرتارية كاآلتي
 لين في الخطةلمرتبطة بمهام كل األعضاء والمسؤو دراسة القضايا واألمور ا. 
  رسالها لألعضاء  ،إجتماععمال لكل األبمسودة جدول  مرفقة   ،الخطة ليإعداد بطاقات دعوة لكل مسؤو وا 

 .تأييد الرئيسبعد 
 إعداد وكتابة مسودة للقضايا واألمور المطروحة بجدول األعمال. 
 القضايا المرتبطة بأولويات الخطة التعاون والتنسيق إلقامة االجتماعات، وتحديد. 
 رسالهاجتماعات والقرارات المتخذةإعداد محضر اال  .لألعضاء المعنيين ، وا 
  بالغ المسؤو  ،تطبيق القرارات مسارمتابعة   .لين باألمور المتعلقة بهاوا 
 مراجعة ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرةكل خمسة عشر يوما ، بهدف  على مستوى المحافظة جتماعا عقد. 
 كرتاريةس، إلى حول اإلجراءات والقضايا المرتبطة على سكرتارية المحافظة إرسال تقارير بشكل مستمر 

 للخطة. المركزية الهيئة
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 آليات التنفيذ
 

 .منيةافية وسياسية واقتصادية وأثقجرى تصنيفها في خمسة مجاالت، اجتماعية و 
 

 :التنفيذ في المجال اإلجتماعي آليات -أ
 
 : التطوير العمراني للمناطق الهامشية في المدن:1/أ

 .تحديث البنايات والمرافق المدنية في الهوامش -1
ساحات خلق مو رصفة، تلوين الجدران واألو بليط الطرقات، تو كترقيم المنازل،  :تطوير البنية التحتية -2

وتنظيف المدن بشكل مستمر )دائرة التطوير العمراني قمامة، تجميع الو وضع إشارات مرور، و خضراء، 
 للمحافظية والبلديات المستهدفة ضمن الخطة(.

هزة الدولة تسهيل دخول أج جهة، وأيضا   بهدف تسهيل النقل العام من ،تحسين المعابر وتوسيع الطرقات -3
رات مراقبة من جهة أخرى )دائرة التطوير العمراني للمحافظية يعبر نصب كام ،للمناطق الملوثة

 .والبلديات المستهدفة ضمن الخطة(
هرة قطع ضافة إلى الحد من ظا، باإلتجديد وتقوية شبكة الكهرباء ونظم إضاءة الشوارع واألزقة في الليل -4

ط األسواق في المناطق الهامشية )دائرة المياه والكهرباء، البلديات، مؤسسة التجارة يلتنش ،الكهرباء
 والتعدين(.

ياضية ر  بناء مراكز ثقافية ونوادٍ و لمجاري، تجديد شبكة او الحد من ظاهرة قطع المياه في هذه المناطق،  -5
 طة(.مؤسسة المياه والمجاري، بلديات المناطق المستهدفة ضمن الخ)

)دائرة  المناطق بمركز المدينةسترادات والشوارع الرئيسة في سياق تعزيز ربط هذه إعادة هندسة األتو  -6
 وبلديات المناطق المستهدفة ضمن الخطة(.  سكان والتخطيطاإل
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 حداث تغييرات بنيوية في العالقات االجتماعية ضمن المناطق الهامشية:إ :2/أ
من خالل تكريس الوعي الديني والمذهبي بواسطة عناصر وتيارات متنفذة  ،مستوى الثقافة العامة تحسين -1

مية والمساجد ومؤسسة ضافة إلى المجموعات الدعوية ضمن مؤسسة الدعوة اإلسال، باإلفي المنطقة
 .قوات التعئبة-الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ومقرات الباسيج

 سة الصناعة، التعدين والتجارة(.تكوين بيئة مناسبة لتنشيط أسواق العمل والتجارة )مؤس -2
 
 :مدنية واجتماعية جديدة ، عبر إيجاد بنىمدينةالكجزء من : تحديث البنى التحتية للمناطق الهامشية 3/أ

)حي علوي، ، ومنها: هواز مع المناطق الهامشيةعميق االرتباط بين مركز مدينة األالعمل على ت -1
 عن طريق توسيع شبكة الطرق ونظام المواصالت. ،الخ( ... المالشية

 هواز.في المناطق الهامشية في مدينة األتحديث شبكة النقل العام  -2
 
 :مكافحة الشعور بالحرمان والتهميشبهدف  ،محاولة الحد من شدة الفوارق االجتماعية بين مختلف المناطق :4/أ

 والقوميات.بناء مجمعات سكنية كبرى بغية توطين مختلف الفئات  -1
 في سياق تحقيق التنمية المتوازنة.الخدمات العامة في المناطق الهامشية  تقوية -2

 
 : مكافحة األسباب المحفزة على خرق القوانين وانتشار العدائية المترسخة في هذه المناطق:5/أ

باألمن  ةجرامية والمخل  لتعامل مع العناصر اإلتعزيز حضور قوات الشرطة والباسيج والحرس الثوري، ل -1
 في المناطق الهامشية.

ي ف عبر القيام بالمبادرات الثقافية المؤثرة، وفعاليات المدارس ومقرات الباسيج ،الحد من الروح العدائية -2
 من خالل شخصيات متنفذة في هذه المناطق. ،المساجد

 
 ت ...مراكز اتصاالو مراكز شرطة، و خدمية، و تجارية، و رياضية، و دينية، و تعليمية، و : بناء مراكز صحية، 6/أ

سكان و  من جهة، يجب أن يتم بناء هذه المراكز من خالل التعاون بين الحكومة) :الخ، في المناطق الهامشية
 آليات مناسبة(.من جهة أخرى، وذلك باعتماد  المنطقة والمتبرعين
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 :ساعدة على تثبيت االستقرار االجتماعيرضية م: خلق أ7/أ

حاسم في  بشكل قة بها على الصعيدين الوطني والمحليالتنموية والقرارات المتعل تنفيذ كل الخطط -1
، وذلك ةمنياللجنة األ خصوصا   ،مؤسسات الدولةين كل أجهزة و من خالل التنسيق ب ،المناطق الهامشية

 .القضاء في ظل مراقبة
ام لتعزيز الوفاق واالنسج ،مشيةفي تنمية المناطق الها لمشاركةل الشرائح المجتمعيةدعوة مختلف  -2

 .االجتماعي
 عنويا  م ودعمها ،، في المناطق الهامشيةمجاالت ثقافية واقتصادية شكيل منظمات مجتمع مدني ضمنت -3

 .تعزيز الرقابة غير الحكومية والمحلية في المناطق المستهدفة ، في إطاروماديا  
حياء مناسبات اضيةفنية وري إقامة احتفاالت ومسابقات -4 شعائر العزاء المذهبية بشكل األعياد و ، وا 

جانب  لهكذا أنشطة. إلى وسائل التواصل االجتماعيو  تغطية اإلذاعة والتلفزيون على حرص ال، و مستمر
منها،  شيةالهامالمناطق  خصوصا   ،علمية وثقافية تاريخية في اإلقليم معالم وأعالمالعمل على تعريف 

 اإلسالمية. النظام والثورة م ويتواءم معءبشكل يتال
 
 :القضايا الديموغرافية :8/أ

 .من خالل تغطية وسائل اإلعالم وهيئة اإلذاعة والتلفزيون  ،الزواج بين القوميات المختلفة ترويج ودعم -1
بهدف إظهار التعايش السلمي بين  القوميات حتفاالت ومهرجانات لظاهرة الزواج بيناإقامة  وكذلك

 القوميات في محافظة خوزستان.
 إظهار كذلكو  ،كنموذج للحياة الناجحة والسعيدة واإلسالمية أسلوب الحياة اإليرانية اتخاذ التشجيع على -2

 ".ظله العالي مد  "-سالميةدور الفرد في خلق هكذا نموذج وفق آراء المرشد األعلى للثورة اإل
لهامشية لمناطق االضرورية ليجاد تنمية متوازنة وعادلة، في سبيل توفير الخدمات العامة إالعمل على  -3

 األوضاع منذ فترة طويلة. التي تعاني من تخلف وترٍد في
محافظة، ن مستوى دخل الفرد في الة على نحو يرفع مقتصاديع االتوفير أرضية مناسبة لتطوير األوضا -4

 وتعزيز الهجرة العكسية من باقي المحافظات لمحافظة ،هجرة الناطقين بالفارسية ما يساهم في الحد من
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جاذبة أهم العوامل ال أحد حيث أن على المدى البعيد. لتركيبة الديموغرافيةتغيير ا، بغية خوزستان
 رتفاع مستوى الدخل والرفاه اإلجتماعي.اوكذلك  ،، هو خلق فرص عمل بشكل دائمللمهاجرين

 
 :في المحافظة ووجهاء العشائر شيوختقوية دور  :9/أ

نستغل  جتماعي العشائري، علينا أنفي الوسط اال أدونهالذي ي الدور الفعالو  ،نظرا  لمكانة شيوخ العشائر -1
 ، وضمن برامجحرس الثوري في المحافظةال خصوصا   ،هذا الدور عبر التنسيق مع مؤسسات محددة

 .الوحدة اإليرانيةتمتين أواصر و تعزيز  وخطط تهدف إلى
قامة نشاطات بناء مزيد من مقرات الباسيج، -2 مناطق المستهدفة لجذب الشباب وتوطيد ثقافية في ال وا 

 ستقرار األمني.اال
 

 :التنفيذ في المجال الثقافي آليات -ب
الدعوة  مؤسسةو ؤسسة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، مو  ،الدينية-وتضطلع في هذا المجال: الحوزات العلمية

دارة المكتبات العامة، و مجلس الثقافة العامة، و  ،الخيريةالشؤون قاف و األو  مديريةو  اإلسالمية، اإلذاعة و ا 
 الدراسات العليا.معاهد والجامعات و  ،التعليم والتربية مديريةو  والتلفزيون،

 الحوزات العلمية: :1ب/
من  ذلكو  ،الكفاءة ي تعليم الطلبة الموثوقين وذو دعم الحوزات العلمية في مجال الدعوة الدينية و  يقتضي

ضور رجال ح ئة مناخ مناسب لتكثيفين قبل الجهات المعنية، بغية تهم ستعانة برجال دين محلييناال خالل
التي  والخدمات مكانياتقد يجري االستفادة في هذا المسعى، من االو  .شباب في المناطق المستهدفةالدين ال

 :يفأهم األعمال المرتبطة في هذا السياق، وتتجلى  المدارس الدينية والمؤسسات التابعة للحوزات. تقدمها
لقوميات افي المناطق المستهدفة ) ةمختلف ببرامج متنوعة ومضامين ،سيع وبناء حوزات دينية جديدةتو  -1

 .المستهدفةلثقافي السائد في المناطق الفضاء ا ، كأهم وسيلة لترويضالمعرضة للمخاطر(
 من القوميات المختلفة. وأكفاءتربية خطباء ثوريين  -2
 تشكيل غرف دعوية في الحوزات الدينية لتربية وتعليم الطلبة في هذا المجال. -3
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ية لمتعزيز أنشطتهم الع وحثهم على ،خوض في القضايا السياسيةتجنيب طلبة العلوم الدينية ال -4
 .جتماعية في اإلطار العقديواال

 .(الخ...وسائل الالزمة الالمالية و و  )الموارد البشريةالدينية وطلبة العلوم الدينية  دعم الحوزات -5
 تعزيز الحوافز األخالقية والدينية عبر برامج تربوية. -6
 "مشروع هجرت"في إطار  ،إيفاد رجال دين إليها بهدف ،تحديد المناطق المعرضة لمخاطر عقدية -7

 مشروع ديني دعوي جرى اعتماده في كل مقرات الباسيج والمساجد في إيران(.)
صالح منظومةناجحين من باقي المحافظات محاولة جلب رجال دين -8 عبر وضع  ،الدعوة الدينية ، وا 

 إلخراجها من حالتها الفجائية وغير المجدية. ،خطط مدروسة تستبق انعقاد المحاضرات والخطب
محلية في ال طاقاتال ستثمارامن أجل  على المدى البعيد،ورفع قدرته التأثيرية  ،"مشروع هجرت"توسيع  -9

 المناطق المعرضة لمخاطر عقدية.
مشروع ضمن " ،تشر فيها الجريمةالتي تنو  ،البسيج في مساجد المناطق الهامشيةتنشيط مقرات  -10

 التعئبة(.-الباسيج)مشروع تتولى إدارته قوات  "ن صالحو 
 .كافة مساجدال ل متوازن بينبمجال الدعوة والترويج الديني( بشك) العمل على توزيع الطاقات الكفوءة -11
 .بإنشاء حوزات أو مراكز دينية تقوية مقرات الباسيج -12
ول قضايا ستشارية مع الطلبة والمعلمين حاإلقامة ندوات نقاشية و  ،التربيةو التعليم  مسؤولي التنسيق مع -13

 عقدية.
 مختلفة.للنشاط في مناسبات  كأماكن مدارس في المناطق المستهدفةمجموعة من التحديد  -14
، كوسائل اإلعالم المرئي والمكتوب ستفادة من الوسائل المناسبة في المجال الدعوي والتوجيهياال -15

 ..الخ.. والرقمي
 على الشبهات العقدية بطرق علمية ورصينة. الرد   -16
ولي الندوب برئاسة م ،الوهابي خوزستان، تستهدف احتواء أزمة االنتشار لمحافظةثقافية لجنة  تكوين -17

 مية واألمنية والعسكرية. حيث تعمد هذه اللجنة إلى وضعالفقيه وأعضاء من المؤسسات الثقافية واإلعال
الميزانية  وتقدير حجم ليات الدوائر الثقافيةمسؤو  ما يخص، وتحديد آليات صنع القرار فيطة طريقار خ

 المطلوبة. 
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العمل.  نعدام تأثير هذااالمؤسسات الثقافية وما تسببه من تجنب العمل األحادي والمنفصل في أداء  -18
 فقيه.ولي الالالتأكيد على النظرة الشاملة في العمل الثقافي وبرئاسة مندوب حيث يستدعي ذلك 

زمنية  المؤسسات الثقافية المختلفة في فترات التي تقوم بها نشطةاألعمال و لألتقييم ال مراجعة معايير -19
مكانية ،منتظمة  ستغناء عن بعض المؤسسات.اال للوقوف على مكامن الخلل وا 

في  ،(م هو رجل الدين الذي يجيب على أسئلة الناس الدينية)المقصود من العالِ " مبيت العالِ "بناء  -20
يش ق الهامشية في األهواز وغاوموكذلك المناط وشوشتر، لتابعة لقضاء األهواز وأنديمشكأغلب القرى ا

 .المتأزمة في رامشير وخرمشهرأو في المناطق ، باد في شوشترآ
 دراسوع تجنيب طلبة الم)يهدف هذا المشر  ،"معراج"و "صالحين"الدعم المالي الكافي لمشاريع توفير  -21

 (،التربيةالتعليم و  مديرية من خالل إيفاد رجال دين للمدارس بالتنسيق مع ،نحراف العقدين االم وذويهم
 . "هجرت"و

 
 ولي الفقيه في المحافظة(:الجامعة أمير المؤمنين )تحت إشراف مندوب  :2\ب

ب ختصاصات تستجيرات علمية الامة دو من خالل إق ،تطوير المستوى العلمي لطلبة العلوم الدينية -1
 .دراسة األديان وعلوم القرآن والحديثو  ،: علم الكالم وعلم الكالم الجديدمثل ،لمخاطر المطروحةل

 .هتمام الرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالمواضيع التطبيقية ذات البعد العلميا  -2
ي دورات ف الدعوة والتعليم العلوم الدينية بعد االنتهاء من مرحلة الدراسة، بالعمل في مجاالت طلبةلزام إ -3

ومة ستشارية في المناطق المحر اوكذلك المساعدة في أمور  ،تعليمية مرتبطة بمؤسسة الدعوة اإلسالمية
 الخ....

 
 مؤسسة الدعوة اإلسالمية: :3ب/

ي المؤسسة ف يم المتناسب مع الحاجات الضروريةالتركيز على التعل توسيع المشاريع التعليمية، مع -1
رز من والتي تب ،المحافظة ع المخاطر العقدية التي تواجه أهاليم، وأيضا  )للطلبة واألساتذة ...الخ(

 .ار جماعة اليمانيتيالقومية والوهابية والسلفية و األفكار والمعتقدات و  خالل الحساسيات التاريخية القديمة
 يخص القضايا الضرورية. ما، خصوصا  فيالمالي الالزم لمكتب المؤسسة توفير الدعم -2
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 .(ة )الثوريين وذوي اإلمكانياتالكفاء ي الخطباء والدعاة ذو  توسيع تعليم -3
الذين  ل الدين)الذين ينحدرون من نسل أهل البيت( ورجا تكريم الشخصيات المعروفة من السادةدعم و  -4

 منهم في األوقات الضرورية. ةستفاداال ما يؤدي إلى جتماعية بين القبائل،الهم صفة علمية أو 
 المعروفة بين القبائل.تشخيص وتحديد الوجوه  -5
ة الجمهورية ز مع كافة أجه ، وربطهممع الشخصيات العربية المتنفذة بين القبائل اتجتماععقد لقاءات وا -6

 قتضى األمر.امن خبراتهم إن  لإلفادة اإلسالمية اإليرانية
بن علي  ،بن سكيت الدورقياعلماء وزعماء )من  ،العربية والبختيارية التاريخية م الشخصياتيتكر  -7

ات الخ( في المناسب.آية هللا بهبهاني، آية هللا العظمى الكرمي ..شيخ األعظم ال هوازي،األمهزيار 
 .الوطنية والتاريخية

إللقاء خطابات عقائدية  ،قوات بدرو  دعوة مجاهدي حزب هللا اللبناني ومدافعي حرم السيدة زينب -8
 على مستوى مدينة األهواز. وسياسية في المناطق المتأزمة قوميا  

بالرد على شبهات السلفيين وتوزيعها في مستوى مدينة األهواز  كتب ومطويات مختصة تأليف وطبع -9
 .وضواحيها

محافظة المؤسسات الثقافية في اللرد على الشبهات العقائدية في كل الدوائر و با ةكز خاصاتأسيس مر  -10
ى ة الدعوة اإلسالمية، إلالخيرية، ومؤسس األوقاف والشؤون دائرة و اإلسالمي،  مؤسسة الثقافة واإلرشاد)

 .(يالفنلمجال باهتمام جانب اال
قامة ورشات عمل للشعر وكتابة القصص في المناطق ال -11  .عربية الهامشية في المحافظةتنظيم وا 
لة كافة. و ة الدودعم أجهز  ،ميةلعستعانة بالنخبة الباال ،"ستراتيجيةمركز خوزستان للدراسات اال"سيس تأ -12

ن يصتخلكتروني، ومجموعة كتاب مإمن المركز، كالقسم الفكري وموقع ض أقسامحيث يجري بناء 
 .قافيةللرد على الشبهات العقائدية والث ،بمجال الحرب الناعمة والحرب النفسية

تكريم و  في المحافظة، دور النشرو  تأسيس مراكز معنية بالرد على الشبهات في مقار وكاالت األنباء -13
متيازات او  تكريمٍ  جوائز ودروعَ  همإهدائ، من خالل المقاالت التي تنشر في اإلعالم والنشريات صحابأ

 .خاصة
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" مطاولة العالِ " ف ومؤسسة إمام الجمعة والحوزات الدينية بإجراء برنامجاقيام مؤسسة الدعوة واألوق -14
مثل قبل أذان  األكثر نشاطا  وقات األفي و  ،طق المزدحمة مثل مترو طهرانفي المنا ،)رجل الدين(

 .الرد على الشبهاتبهدف اإلجابة على أسئلة دينية و  ،المغرب
على الشبهات الدينية في الجامعات  ، معنية باإلجابةخمس سنوات متتاليةلمدة  إقامة معارض -15

 ،مالشية ان،زرق ،رامشير، كارون، شوشتر، ماهشهر ة:هواز األربعاأل ارس وفي نواحي قضاءوالمد
 .لوي ي عح

 
 :الخيرية األوقاف والشؤون  مديرية :4ب/

محافظة ل الكريم راء وحفظة القرآنق  ، مديرية األوقاف والشؤون الخيرية ومؤسسة الدعوة اإلسالمية إيفاد -1
 إلى مناطق الناطقين باآلذرية أو مناطق الهضبة اإليرانية. خوزستان،

شعار أ ، عبر التركيز علىالمقاومة وفلسطين في خوزستان ندوات شعرية تحت عناوينإقامة أمسيات و  -2
 ونزار قباني كشعراء ضد الصهيونية. محمود درويش

دية مضامين عقائية، إللقاء خطب هادفة ذات واليمن يةبحرينالالسعودية و  معارضي أنظمة الحكمدعوة  -3
 الخيرية.ؤون الشاألوقاف و  مديريةة وبالتعاون مع إشراف الدائرة السياسية للمحافظ تحت ، وذلكوسياسية

 الشبهات العقائدية والدينية. الذي يعمل على مكافحةلنشريات واإلعالم توفير الدعم الالزم ل -4
 شبهات السلفية.الللرد على  التنويري  دعم طبع الكتب ذات المحتوى  -5
ي فالمحلية في مجال التنوير العقائدي والرد على الشبهات  اب النشرياتإعطاء جوائز خاصة لكت   -6

 المهرجانات المحلية والوطنية والموسمية.
 نيعلى نحو كثيف ومجا لشهيد علي هاشمي(" )الخاص باقائد الهور"لم يف العمل على طبع وتوزيع -7

 على مستوى المحافظة.
م محر هر مراسم العزاء الحسينية في شل تلفزيون البلدية ودائرة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي واإلذاعة وال دعم -8

 هواز وضواحيها.في كافة مناطق األ
قليمي للشعر الحسيني في األهواز ومدن أخرى في المحافظةإقامة مؤتمر عالمي و  -9 بشكل دوري  ،ا 

 الثقافة واإلرشاد اإلسالمي.دائرة من قبل  ،ومتزامن
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ب السلفي اإلرهاو الصحوة اإلسالمية، و ليجية، الخ عارض كاريكاتورية حول مواضيع تبعية الدولإقامة م -10
سالمي الثقافة واإلرشاد اإلدائرة البلدية و  ، بواسطةوالبحرين واليمن والسعودية وباكستان ةفي سوري

 واألجهزة التنفيذية األخرى.
ة واإلرشاد ، عبر دائرة الثقافالقدماء منهم في المحافظةوقراء المقتل الحسيني، تحديدا   دم الرواديتكري -11

  الدعوة اإلسالمية في المحافظة.مؤسسة و ومديرية األوقاف والشؤون الخيرية 
ية( باللهجة العراق-)الحرب اإليرانية لمسرحيات الدفاع المقدس دائرة الثقافة واإلرشاد في المحافظة، دعم -12

 .المحلية ضمن المناطق المستهدفة
 

 مجلس الثقافة العامة: :5ب/
يقوم مجلس الثقافة العامة بالتعاون مع قوات الباسيج والحرس الثوري، بإعداد أفالم وكليبات للرد على  -1

 الخ. حيث تستعرض هذه األفالم الشبهاتوصال ونور ... :قنوات وهابية مثل الشبهات التي تطرحها
 .بطريقة واضحة، ومن ثم الرد عليها

عاون مع وبالت من قبل مجلس الثقافة العامة ،اخل المدنفي مد لشهداء خوزستان، تحديدا  بناء تماثيل  -2
 بلديات المحافظة.و مؤسسة الشهيد والمحاربين القدامى 

 للسكن الجامعي واإلجابة على الشبهات الدينية. ،لي الباسيج الطالبيزيارة علماء ومسؤو  -3
 

 :مكتبات المحافظة هيئة :6ب/
 شبهات الوهابية.لتنويرية دينية والرد على ا جات ثقافية بمضامينشراء وتوزيع كتب ومنت -1
 ،ة في مناطق: زرقانينيتحتوي على مصادر كافية للرد على الشبهات الد ،سيس مكتبات عامةتأ -2

 .خرمشهر ،شادكان ،دشت آزادكان حميدية، ،قضاء كارون، رامشير ،علوي  حي مالشية،
نتاج المالبس ذات الشارات والصور دعم إتعمد الجمعيات المهنية ومديرية التجارة في المحافظة، إلى  -3

ث يتوجب . حيللوهابية الثقافية المضادة حادثة كربالء، باإلضافة إلى المنتجاتو الشهداء  الدالة على
 .بيع هذه المنتجات ضمن المناطق المستهدفة وبأسعار رخيصة
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 :اإلذاعة والتلفزيون  :7/ب
المكونات لى العوامل و في برامجها ع ،عبادانمدينة المحافظة و  مركز اإلذاعة والتلفزيون فيمؤسسة تركز  -1

 خوزستان. الثقافية والتاريخية والهوياتية اإليرانية عند أهالي
، إليرانيةاضي وحدة األراالدفاع عن كرامة  في ،التركيز على مساهمات قوميات محافظة خوزستان -2

والدفاع  ةالنفط والثورة اإلسالميالثورة الدستورية وتأميم ك خصوصا  في اللحظات التاريخية الحرجة
 ...الخ.( اإليرانية-)الحرب العراقية المقدس

رانية ميات اإليالقو  انصهارالتشيع، الوطنية اإليرانية، الثورة اإلسالمية، -اإلسالم :قضايا مثلتشك ل  أن   -3
 .محور برامج اإلذاعة والتلفزيون في المحافظة ،تعزيز هذه الهويةالهوية الوطنية الجامعة وضرورة  في

، الوهابيةالقومية و  بالمواضيع امج القنوات المعادية للثورة، خصوصا  تلك المهتمةفي سياق مواجهة بر  -4
هدف رفع . وبع من البرامج المعاديةاإلذاعة والتلفزيون على صنع برامج ثقافية تواجه هذا النو  عملت

 فضائية، يقتضي اتباع الخطوات التالية:مستوى أداء قناة األهواز ال
 ستشارات الالزمة من القنوات التي لديها خبرة عالية في مجال البرامج العقدية.أخذ اال 
  أحدث الشبهات المطروحة بين الشباب لصنع البرامج المناسبة لمواجهتها.يستلزم تشخيص 
 جاذبية البرامج. تعزيزستفادة من الخبراء لترقية مستوى و اال 
 وكذلك الميزانية المطلوبة إلدارة القناة. ،الشفافية في مصادر التمويل 
 مع  لتعاون . باإلضافة إلى حاجة القناة لفي القناة تشكيل حلقة تعنى بالقضايا الفكرية والبحثية

افية واألقسام الثق ،يتشكل من ممثلين عن األجهزة الثقافية واإلعالمية واألمنية "مجلس أمناء"
 والشرطة. ش والحرس الثوري التابعة للجي

 الغلو والتطرف العقائدي.في برامجها،  القناة أن تتجنب 
 تسييس المناسبات مثل مناسبة اإلنتخابات. ضرورة تجنب 

ى اإلستفادة من الشخصيات عل ،المحافظة وعبادان مركز اإلذاعة والتلفزيون في مؤسسة أن تحرص -5
 البرامج.الوحدة الوطنية في إنتاج وبث ب المهتمة
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أخبار وموضوعات محرضة  بث  افظة وعبادان، المح مركز اإلذاعة والتلفزيون فيمؤسسة تتجنب أن  -6
لى الثقة بين وتؤثر ع ،التمييز والتهميشباعثة على الشعور بو  ،فرقة ومثيرة للمشاعر القوميةتعلى ال

 الشعب والحكومة أو مهينة لمعتقدات عشائرية.
مثل  على ما يطرح في قنواتٍ ، برامج ترتقي لمستوى الرد المحافظة مركز اإلذاعة والتلفزيون في إعداد -7

 ."المستقلة"
ر من قبل المشاهدين  على أن   نتاج وبث  برامجها،إأن تحرص وسائل اإلعالم في  -8 أنها  علىال ت فس 

 محاولة منظمة لتغيير الهوية القومية في المحافظة.
 اإلعالم المحلي للمحافظة.، إلى المؤمنة بالوحدة الوطنية والوفية للنظام دعوة الشخصيات -9

 إمكانيات اإلعالم الوطني في عبادان ستغالل، وذلك عبر ا" قناة العربي" سماسيس قناة جديدة بتأ -10
 (.دان لديها اإلمكانية الالزمة لذلكألن اإلذاعة والتلفزيون في عبا )نظرا  

نشط قنوات )الساعات التي ت في اليوم لبث البرامج التنويرية الدينية مشاهدة  كثر األستغالل األوقات ا -11
 (.23حتى  18 الساعة: الشبهة والتضليل هي بين

 هات.للرد على الشب "،خطوط الحمرالضمن " عد  ندوات نقاشية باللهجة المحلية حول موضوعات ت   إقامة -12
وسائل  ومخطط لها على معدة مسبقا   هاتفيةطرح الشبهات العقدية بشكل واضح عبر إجراء إتصاالت  -13

 ألسئلة بشكل مناسب.ا على وبالمقابل إجابة الخبراء ،اإلعالم
ادة والتي ع المرأة، والتي تشاهدهن ربات المنازلستغالل البرامج التلفزيونية المرتبطة بقضايا األسرة و ا -14

 :مثل ،لكن من خبراء غير دينيين ،أسئلة الشبهات نلطرح قضايا تجيب ع ،في ساعات الصباح بث  ت  
 المحامين والمستشارين النفسيين واألطباء.

حباط محاوالت ذوي التوجه الوهاب أهل البيتو  د عالقة الجمهور بالرموز الدينيةتوطي يستلزم -15 ي )ع( وا 
 تل فيققراء المشعراء و الو قدامى "خدام أهل البيت" )الرواديد إعداد برامج لتكريم  للتغيير المذهبي،

 المناطق الهامشية(.
 ،(ماألب وغيرهم و األأقرباء الشهيد ) خاللها يروي  ،إعداد برامج إلحياء ذكرى شهداء عرب خوزستان -16

 سيرة حياة الشهيد.تفاصيل 
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 بطر  ، ومحاولةصناعة فيلم حول النضال الملحمي لعرب خوزستان ضد اإلنجليز في واقعة الجهاد -17
 التوسل بأهل البيت )ع(.، بفي المعركة ن ها المقاتلو ا التي أبد الشجاعة الفائقة

ميين ذلك مداحين عالوك ،)الخليج العربي( في دول الخليج الفارسي ستفادة من خطباء مشهوريناال -18
، بغية التأكيد على براءة أهالي خوزستان من السلفية ساعات في اليوم 8بمعدل  ة َتبث  مكثففي برامج 
 .والوهابية

مم ن لديهم مواقف ثورية في أوساط أهالي  خوزستان يد ذكرى أعالمإنتاج مجموعة برامج تهتم بتخل -19
 علي بن مهزيار، الدورقي، آية هللا كرمي ...الخ. :مثل خوزستان،

)مثل  ةة في السلطالشخصيات الخوزستانية المتنفذ، وكذلك حول شهداء خوزستان خلق أساطير حول -20
المواطن ألي ب بمبدأ والية الفقيه يمكن أن يفضيلتزام والتأكيد على أن  اإليمان واال ،شمخاني وغيره(

 ه.يلإمنصب يطمح أو  مستوى 
 ة،يجري بث ها في القناة الرسمية للمحافظ ،قية حزينة ومفرحة باللهجة المحليةموسي إنتاج مقطوعات -21

 .ة للموسيقىمن قبل مركز المحافظ
 لفرعيةاالرسمية، بهدف دمج الثقافة  خوزستان في القنوات الوطنيةل بث الموسيقى واألغاني المحلية -22

(subculture) الجامعة الوطنية اإليرانية في الثقافة. 
 خوزستان. مذهبية ألهاليلالطقوس ا عداد برامج إذاعية مباشرة، تتناولإ  -23
 ،أهل البيت)ع( على األشعار التي تمتدح رموز أئمة مسابقات ومهرجانات لتسليط الضوء إقامة -24

ة ماستهدافا  من قبل القنوات الوهابية والسلفية: اإلمام علي )ع(، السيدة فاطخصوصا  أولئك األكثر 
مام الزمان )عج(. ،مام الحسين )ع(اإل)ع(،   وا 

 .هالي المحافظةالسكينة عند أ تعميق ستقرار و اال تثبيت -25
 جرائم.اللوقاية من وقوع عرض مواد اعالمية تشرح كيفية ا -26
 ا  لكي تكون نموذج األهواز، مدينةمن في بعض مناطق ستتباب األا توضيح العوامل الفاعلة في -27

 يحتذى بها.
ظهار مخاطرعامة الناسعند  التركيز على االلتزام بالقانون  -28  نتهاك القوانين على الحياة العامة.ا ، وا 
 تلك التي تشغل الرأي العام. ، خصوصا  ألمنالتعامل السريع والشفاف مع األحداث المخلة با -29
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 .ةجتماعيع االاوضحيال األ في إعطاء إحصائيات أو نظرياتتوخي الحذر والدقة  -30
هة من ج لنظام اإلسالميمن جهة، ووالئها ل نسجام بين القومياتالتعايش واالخاصة ب إعداد برامج -31

 .أخرى 
 .يةجتماعحياة الفردية واألسرية واالال تمجاال مختلف في اإلسالمي– لنموذج اإليرانيالترويج ل -32
 .عتقال المجرمينا و  قبل وقوعها المرتبطة بكشف الجرائمإذاعة األخبار  -33
 .ذاعة وتلفزيون المحافظةتطوير برامج القسم العربي في إ -34
بالتركيز على الجانب النفسي ضد أنشطة  ،الموجه خارج حدود الدولةتوسيع دائرة عمل اإلعالم  -35

 روبا وأمريكا وباقي الدول.نفصالية واإلرهابية في أو موعات االالمج
يمية عالمية والتعلعن طريق الوسائل اإل ،الثقة المجتمعية البينية عالقة العمل على رفع مستوى  -36

 جتماعية والفنية.والثقافية واال
 

 التعليم والتربية :مديرية  :8ب/
 ."مؤسسة اإلمام"مثل  ، عبر مؤسساتفقيرةالسر األمن المحرومين  مساعدة التالميذ -1
يمان ي ستفادة من مدرسين أكفاء وذو اال -2  لتطوير المستوى التعليمي والثقافي والعقدي. ،خبرة وا 
ة لكثافة السكانية العاليا ي المناطق الهامشية والمحرومة ذاتف دارس أو تحديثهاالعمل على بناء الم -3

 حتياجاتها )مصلى ومكتبة وأجهزة تعليمية جديدة(.اوتلبية 
 .سياحية للطلبة القيام برحالت -4
ائرية الموالية لنظام والية الفقيه، باإلضافة إلى إقامة حفالت تكريم ألبناء إحياء ذكرى الشخصيات العش -5

إلذاعة ا والحدائق العامة، من خالل البلدية، على أن  ي بث  هذا التكريم في الشهداء في المناطق المحرومة
 والتلفزيون.

 مسابقة قراءة الكتب.، كإقامة مسابقات ثقافية مختلفة -6
الدعاية  ةفي المدارس والمراكز التعليمية لمواجه يةتنوير قضايا عقائدية و  توزيع كتب مجانية تتضمن -7

 نفصالية.السلفية والوهابية واال
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لتعليم في مدارس ا ،الدينية والثقافية بالشؤون  ملم ين مساجد ئمةأل تعيين مؤسسة الدعوة اإلسالمية، -8
 .والتربية

ابة جفة واألسرة واألخالق والعقيدة بهدف اإلالثقا العالية في أمورخبرة ال ي دين ذو الستفادة من رجال اال -9
 الحضور المستمر في مدارس المناطق المستهدفة.الشبهات، عبر على 

ارسية فادة من القنوات الفضائية الف)بالفارسية والعربية ...( واالست إنشاء مواقع إلكترونية مختلفة -10
 المعادية. لمكافحة تأثير القنوات

 
 البحوث:الجامعات ومراكز : 9ب/

 والعوامل التي تغذي الشعور بعدم األمن عند مختلف شرائح المجتمع. جتماعيةدراسة المشاكل اال -1
يارات ، وذلك باقتراح بدائل وخاألمنتوفير جتماعية و الخدمات االتقديم دراسة ونقد المؤسسات المعنية ب -2

 آليات عمل هذه المؤسسات. ما يخصفي
 عالم.جتماعية في الفي عمليات مكافحة الفساد وحل المشاكل اال دراسة أحدث الطرق والوسائل المتبعة -3
األمن ب ر والدكتوراة في الحقول االجتماعية،عناوين الرسائل الجامعية للماجستي التشجيع على ربط -4

 .(social pathology) ةجتماعياال واألمراض
ف بهد المختلفة، والثقافية المراكز التعليميةو  الجامعات فيإقامة مؤتمرات ومعارض وندوات أكاديمية  -5

 .)األقليات القومية( القومياتمناقشة آخر القضايا المتعلقة ب
ستفادة من رجال الدين ذوي خبرة عالية في أمور الثقافة واألسرة واألخالق والعقيدة بهدف اإلجابة اال -6

 على الشبهات، عبر الحضور المستمر في مدارس المناطق المستهدفة. 
 لتعريفل في الجامعات والمراكز العلمية، "واألساتذة للطالب لباسيج"لهيئة ا والفعالالحضور المستمر  -7

 .س في إيران لألساتذة والطلبة والباحثينالقيم الثقافية للثورة ونظام الجمهورية اإلسالمية المقد  ب
 

 التنفيذ في المجال السياسي: آليات -ج
، لحاليينا القيادة إلى جانب الممثلينخبراء للمدن والقرى ومجلس  لس البلدياتمجامرشحي البرلمان و  منع -1

 نتخابات.من اعتماد شعارات قومية تستهدف كسب الناخبين والفوز باال
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ي القومية عند حضورهم فالخوض في القضايا  التيارات السياسية الوطنية والمحلية من رؤساء تحذير -2
 جذب واسترضاء الناس.، بغية هم خطابات سياسيةلقائأثناء إ والمحافظة أ

 ،القانون و في إطار الجمهورية اإلسالمية  القوميات وطنية لدى قادة سياسيةالتشجيع على خلق ثقافة حزبية  -3
نهم من تشكيل أحزاب قوميةلل يبدك ،للتعبير عن المطالب القومية ي الحكم دور مؤثر فب القيام، بما يمك 

 الوطني والمحلي.
 ةيوالوالمؤمنين بالنظام و  ،ذوي السجل اإليجابيمن تلميع صورة النشطاء السياسيين من قوميات مختلفة  -4

 .الذين لديهم توجهات قومية متشددةاألشخاص في للتأثير  ،الفقيه
 ،ةستغالل السياسي للشعارات والمشاكل السياسيالالعمل على سن  قوانين جنائية جديدة، بهدف التصدي ل -5

 ألشخاص والتيارات السياسية التي تستغل هذه الشعارات.ومعاقبة ا
 

 قتصادي:التنفيذ في المجال ال آليات -د
سبب وحجة الخدمي والرفاهي، كإقتصادي و االوضع ا نتيجة تسويق المجموعات االنفصالية والمعادية للثورة لسوء

مل أن تؤخذ هذه القضايا بمح من الضروي ف .اولة تحريض عامة الناس ضد النظامة يجري استخدامها في محرئيس
 يل.الخ، من قبل مدراء ومسؤو النفظ والزراعة والصناعة .. يصار إلى دراسة احتياجات المحافظة في مجاالتو  الجد،

 بالتنسيق مع الوزارات المعنية في عملية إعداد البرامج المتخصصة في هذا الشأن. المحافظة
 قطاع الزراعة: :1د/

عة عتراضات الواسوكذلك اال ،هتمام بهذا األمررة االوضرو  ،لوجود أزمة مياه على المستوى الوطني نظرا  
دارةتصبح قضايا المياه و  ،ات األخرى لشعب المحافظة على نقل مياه كارون للمحافظ  مرا  القطاع الزراعي أ ا 

 ملحا  أكثر من أي وقت مضى. وعلى هذا األساس يتوجب اتباع السياسات التالية:
 وتربية المواشي والصناعات التحويلية. ةالزراعي في المجاالت تقوية وتكوين جمعيات تعاونية -1
 : فيوتربية المواشي، وهي التي تتمثل إزالة العوائق أمام تطوير اإلنتاج الزراعي  -2

 حجم اإلستثمارات إجمالي الزراعي منلقطاع تدني حصة ا.  
 الجمعيات التعاونية دعموتجاهل مكانيات المجتمعية إهمال اإل.  
 ثمار الزراعيتالمعمولة في مجال االس يةثدم األخذ بالنتائج البحع.  
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 الزراعية ارتفاع سعر اآلالت.  
  ضعف نظام الري.  
  رص خلق ف ما يؤدي إلى ،الزراعيالقطاع الخاص في المجال وجود تحديات أمام استثمار

  .عمل في مجال الموارد الطبيعية
  .المماطلة في تنفيذ المشاريع الزراعية 

ونية الزراعية انتاجية وعمل الجمعيات التعإتجاه تنمية مستوى ا، يدفع بتوسيع وتطوير القطاع الزراعيإذ أن  
  ما يتيح إيجاد فرص عمل جديدة.وتربية المواشي، 

 
 الطاقة:قطاع : 2د/

ت هور العظيم، مع األخذ بعين االعتبار انخفاض منسوب مياه نهر وسد الكرخة وما مستنقعاإحياء  -1
 يتطلب ذلك من إدارة قوية.

فقد أدى الضعف والهشاشة التي تعانيها اإلدارة العامة في المحافظة،  .ر المياه في المحافظةهد الحد من -2
 الموجودة.ستثمارية لألراضي اتنفيذ مشاريع إلى منع 

وجه  علىو  ،تصاالت والمجاري لمدن المحافظةتخصيص الميزانيات الالزمة لتطوير شبكة الكهرباء واال -3
 هواز والمناطق المستهدفة.الخصوص المناطق الهامشية في األ

 سدود وثلث مياه البلد في هذه المحافظة، لم ة. فوجود عشر توفير مياه صالحة للشرب وبجودة عالية -4
 يمنع من تفاقم أزمة المياه التي أصبحت من أهم مطالب سكان المحافظة.

 
 قطاع الصناعة والتعدين والتجارة:: 3د/

 .مواد الخام وسائر المنتجات ضمنهاال تفعيل بورصة المحافظة، عبر إدراج -1
. والتي تعاني من اإلفالس ،141 مادةال المدرجة ضمنتقديم تسهيالت مصرفية لتنشيط عمل المصانع  -2

توقفت لتي ادسبول لصناعة السكر  ،خوزستان لصناعة األنابيب األهواز لتكرير السكر، :شركات مثلك
صادية قتاكذلك مؤسسات و  .اإلفالسب ذ كافيان المهددةوأخرى مثل شركة فارسيزت وفوال. عن العمل

شركة و  وشركة كارون شوشتر للصناعات الزراعية، لصناعة الورق، أخرى مثل شركة هفت تبه بارس
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 شركة األهواز لمطاحن األنابيب وشركة ماهشهر لصناعة األنابيب، هفت تبه للصناعات الزراعية،
 الخ....ل اإلنتاج واإلضرابات العمالية عديدة في مجا شاكلم التي تواجه واللفائف المعدنية

 الرغم من خصخصة هذه الشركاتعلى . فأسهم الشركات اإلنتاجية المهمة في المحافظة تحديد طبيعة -3
 زالت تتلقى مساعدات حكومية. إال أنها ال

 عامين لبعض الشركات المهمة للمحافظةالمدراء الالمساهمين وأعضاء مجالس اإلدارة و  تعيين مصير -4
الت التي تواجه مشك -نابيب والجمعية الوطنية للصناعةوشركة صناعة األاألنابيب  شركة مطاحنك-

 مرتبطة باإلدارة والسيولة.
مشروع و  ،"لتخطيط المكانيمايش ل"آمشروع و  ،"مهر ماندكار"مكتملة مثل مشروع المشاريع غير ال إتمام -5

لخلق فرص عمل لحوالي  المجالفسح يإنجاز هذه المشاريع ن إ. حيث الصندوق الوطني للتنمية
 .شخص في المحافظة 40000

ي المدن الحدودية ف ستغالل اإلمكانيات التجارية البرية والبحريةانى التحتية لألسواق الحدودية بالب تحديث -6
 مدن المحافظة، خصوصا   وكذلك إنشاء أسواق مشابهة في المناطق الهامشية والمحرومة في .للمحافظة

 .مدينة األهواز في
 ،السكانية توزيع األسواق بين التجمعاتو  عة المتجولين،البا تأهيلو  ،نتجات الزراعيةأسواق لبيع الم إنشاء -7

 وخلق حالة من الالمركزية في مراكز التسوق.
سة وذلك عن طريق المؤسسة الرئي ،ستثمارات الداخلية والخارجية للمحافظةالعمل على جذب وتحفيز اال -8

 تباع الخطوات التالية:المحافظة، من خالل استثمار في االالمسؤولة عن 
  نالمخالفة للقواني-خاذ قرارات خارج القواعد المتبعةتاوتجنب  ةاإلداري تنميةالالعمل على. 
 القوانين المتعلقة بالحدود والجمارك. السهر على حسن تطبيق 
  متيازات ورعاية مصالح خاصة.اإلعطاء  للكفاءات، منع تدخل أشخاص يفتقدون 
 .المكافحة الصارمة لتهريب السلع والعمالت األجنبية 
 وبهدف لقانون مكافحة تهريب السلع والعمالت األجنبية 6دة الما من (ج)بند الما يتعلق بفي ،

يجري  ،قتصادية لسكان المناطق الحدودية والمناطق المستهدفةباب األمن وتنشيط الحياة االتستا
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مستوى و  كتحديد قوائم السلع إلى المحافظ، هذا القانون تخويل الصالحيات المنصوص عليها في 
 .عفاءات الضريبيةوحجم السلع التي تخضع لال

 
                                                                    المصارف:: 4د/

 عاني من خللتعيات التعاونية التي بعض الشركات والجملالقروض المصرفية المتعثرة تسديد  التأكد من -1
ة قتصاديوالمؤسسات اال الشركات ء الرقابة األهمية الالزمة في تحديد. مع إيالإداري ومالي وفني

بالمساعدات الحكومية عبر المصارف، وذلك بهدف حل المشكالت اإلدارية لهذه الشركات،  المشمولة
 دقيق.نتيجة عدم قيام هذه المؤسسات والشركات في تخطيط مشاريعها على نحو 

التصدي لنشوء زبائنية سياسية وفئوية وعائلية، تهدف إلى تأمين الدعم المصرفي. حيث أن بعض  -2
 .نوك أخرى لتسديد الديون عن طريق بنفوذها  ، تعمد إلى استغاللديونها الشركات التي تتأخر في تسديد

لمؤسسات(، اعتباريين )الحكومية الكبيرة لألشخاص الطبيعيين )األفراد( واالمواجهة تقديم التسهيالت  -3
 .ضمانات حقيقية أو عقود مصرفية أو وثائق معتمدة يمكن التأكد من صحتها التي تخلو من أية

 واب البرلمان من تقديم توصيات غير قانوينة للمصارف.نالمدراء الكبار و  منع -4
. فنتيجة واالعتباريينلطبيعيين ة على كل من األشخاص اتسديد الديون المؤجلمسار ل المتابعة الجدية -5

 .من هذه الديون، يجري تجاهل متابعة هذا الموضوع جزء  لدولة وبعض الشركات التابعة لها تحم ل ا
بيرة، إلى ك عملفرص اإلنتاجية التي تتيح خلق  ع تحويل الميزانيات المخصصة لألنشطةنأن يتم م -6

؛ مم ا يتسبب إضافة إلى الخلل في تنفيذ المشاريع، في إيجاد أزمات في سائطيةأعمال خدمية أو و 
 .السيولة وورفع معدالت التضخم، نتيجة انعدام القدرة على تسديد القروض المصرفية

 وكذلك التنبه لخطورة تسديد الديون المستحقة عبر توفير لمهل تسديد الديون، تجنب التمديد المكرر -7
 .قروض جديدة

 قتصادي.الختالسات والفساد المكافحة اال ،للمحافظة والتحقيق في النظام المصرفيلمراقبة ا تفعيل نظم -8
 .معقدةو  مشكالت متعددة كونها تفرز ،ئتمانية والبنوك الخاصةورة مراقبة المؤسسات المالية واالضر  -9

ة معرفة الثغرات والقدرات المرتبطة بتقديم التسهيالت الماليب النظام المصرفي على نحو يسمح مراجعة -10
 .ة لألفراد والشركاتالكبير 
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صا  في تساهلهم ، خصو والموظفين المخالفين للقوانين قبة القضائية لرؤساء فروع المصارفالمعاتعزيز  -11
 الذي يؤدي إلى إهدار كبير لألموال العامة.

محاولة و  ،ئتمانية وبنوك التسليفااللمؤسسات المالية و عدد ا على زدياد الملفت الذي طرأاال مراقبة -12
 .الحد منه

 نلألشغال المنزلية، تحديدا  دعم األشخاص المرتبطي ،للمحافظة المصرفي الدعم منظاتغطية  -13
 الخ....ومؤسسة حماية ذوي الدخل المحدود بمؤسسات مثل مؤسسة اإلمام 

ارها ، والحرص على استثمالمحافظة اإليرادات المصرفية ألهاليلتوزيع العادل لألرباح الناتجة عن ا -14
 .في المحافظة

ومان المقدم ة لورش العمل مليون ت 300التمك ن من مراقبة التسهيالت المصرفية التي تتجاوز  -15
ستخبارات والقضاء، بهدف السهر على حسن تطبيق القواعد والقوانين حضور أعضاء من االبالجماعية، 

لس إدارة الكبرى ومج قات المحلية في مجال إدارة المشاريعستفادة من الطااالو  المشاريع. هالمرتبطة بهذ
 البنوك.

اريع ، وذلك بعد أن يقوم الخبراء بدراسة المشفقط تقديم تسهيالت مصرفية كثيرة للمصانع الكبرى  -16
المصلحة العامة ستجيب ألولويات يعلى نحو  ،نتاجهاإها االقتصادي وجودة دوجدواها وحجم مردو 

  للمحافظة.
 ،تقديم التسهيالت المصرفية للمشاريع الصغيرة والتعاونيات ذات المردود السريع في إعطاء األولوية -17

 ، بعد دراسة هذه المشاريع من قبل خبراءنتاجلمباشر في خلق فرص عمل وتنشيط االا بسبب دورها
 صين.تمخ

 لي بعض القضايا االقتصادية، تحديدا  فيما يتصف تخويل بنوك المحافظة صالحية التشريع اإلداري  -18
م وجود رغف .والخدمات المصرفية التسهيالت نها معنية مباشرة بتقديمكو  ؛محليةإعطاء التسهيالت الب

مصرف اإلسكان ومصرف الزراعة ومصرف مصارف بعناوين توحي بتخصصها في مجاالت معينة، ك
 لبنك المركزي.ا واعد التنفيذ الموحدة التي يحددهاق تتبع لكنها عمليا   ،التجارة ومصرف الصناعة والتعدين

ضرورية للمحافظة، على أن تحال للمناقشة ودراسة اإلحتياجات والتسهيالت ا "مجموعة عمل"تكوين  -19
سية في أن ا. حيث تكمن المشكلة األسنواب المحافظة في البرلمان تم التوصل اليها إلىيالنتائج التي 
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ساعد ي ، وذلك مابسبب وجود نواب أكفاء ا  أكبر من غيرها،هتمامواألقضية تنال ا بعض المحافظات 
 .والتمنية في توزيع غير عادل للثروة

 
 سوق العمل:: 5د/

 خصوصا   ،مراكز التعليم المهني في المحافظةيم جدوى بعض االختصاصات المهنية في مراجعة وتقي -1
 المحافظة. حتياجات سوق امتناسبة مع  في المناطق المستهدفة، لتكون 

هدف جودة عالية ب سلع ذات التوجه نحو إنتاجستثمار في إنشاء مصانع إنتاجية، وذلك في سياق اال -2
 .التصدير

. حافظةالقوميات في الم وضع متزايد على المدراء المحليين ذوي الكفاءة، بغية تعزيز االعتماد بشكل -3
قل ما سينت الموظف غير المحلي غالبا  ؛ فغير المحلية تكون مكلفة للدولة حيث أن القوى العاملة

 .فظة أخرى بعد كسب الخبرة الالزمةلمحا
 دعم شركات المقاولة المحلية في المزادات والمناقصات. -4
ط المصادر المتنوعة داخل المحافظة لتنشي تجاهاضرائب على توجيه عمليات الشراء بأن يعمل جباة ال -5

 والصناعة.سوق العمل 
 
 :)مشروع لتوزيع الثروة عبر مساعدات حكومية(" العدالة "أسهم مشروع -6د/

، دودالدخل المح " إلى مراجعة شاملة لزيادة حصص الطبقات الفقيرة وذاتالعدالة "أسهميحتاج مشروع  -1
 يفي مقابل خفض أو إلغاء حصص الطبقات الثرية وذات الدخل المرتفع؛ وذلك بحكم التحوالت الت

ة العدالة حص تاريخ تنفيذ قتصادية ألهالي المحافظة، بالمقارنة معطرأت على األوضاع المعيشية واال
 .سنوات الذي يعود إلى ثمان

ولي حقيق األلت. حيث أن افي المحافظة "العدالة ستثمار لمشروع "أسهمسة عمل شركات االمراجعة ودرا -2
 ي شاو نتاجية، بل قيامها بعمليات ر إي مجاالت فن عمل هذه الشركات، يبين ليس فقط عدم استثمارها ع

 .هاثروات طائلة نتيجة عملها المخالف للخطط المتفق عليما أكسبها ومضاربات عقارية، 
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عدل من األرباح للمدراء بسبب ارتفاع م تخصيص نسبة عاليةالرقابة على تحصيل األموال الناتجة عن  -3
 .التضخم

ما ة. يالقانون مخالفتها لألطر إدارات الشركات، لمنع لسات مجالساضر جمحو  الرقابة على جلسات -4
 .الشركاتن طبيعة عمل هذه عإرسال تقارير شكلية وغير واقعية  عدم لىإ يؤدي

 ،-ة هي من أموال الشعباألموال المخصص نإإذ – اإلداري للشركات سالفة الذكر مراجعة األداء -5
 لمنفذين.ا ومراقبةبمردود مالي للمساهمين  ل تنفيذ هذه المشاريع بما يسمحوتشريع قوانين تسه  

 .الرابحةتحذير المناطق المحرومة والهامشية من شراء أسهم الشركات غير  -6
 
 البلديات: 7د/

إقامة  ،يم الشوراعرست ،الحفر الساعات المزدحمة )طمر من في الشوارع فيمكافحة األسباب المخلة باأل -1
 .الخ(الالزمة ...يجة ساأل

، باإلضافة أداء عملها إبان ر مختلفة نتيجة إهمال البلدياتلألفراد الذين يتعرضون لخسائ دفع تعويضات -2
 ين في هذا الصدد.إلى إيجاد آليات مناسبة لتلبية مطالب المواطن

 في المناطق المركزية للمدن خاصة في مدينة األهواز.لسيارات بناء مواقف ا -3
العمل على تطوير شبكة النقل العام والخاص : من خالل الحرمانمكافحة األسباب الباعثة على  -4

وخلق مزيد من فرص العمل في مجال  ،خاصة المناطق المستهدفة والمواصالت على مستوى المحافظة
ورفع جودة الخدمات المقدمة في مجال الطرق  ي،نالطرق والمواصالت والتخطيط المد إعادة تأهيل

اسية سالتي تعتبر من العوامل األ )شط العرب( منطقة أروند الحرة ستفادة من إمكانياتوالمواصالت، واال
 لمحافظ.ل ا يحتم زيادة  في الصالحيات التنفيذية، مم  األمني والمجتمعيقتصادي و لتطوير القطاع اال

 في المدن الكبيرة. إعطاء األولوية لحل أزمة المناطق الهامشية -5
 الخ....سباق الدراجات منتجعات التزلج و  :مثل مناسبة شبابيةإيجاد نشاطات  -6
 الشعور بالراحة والترفيه. عدد الحدائق والمتنزهات لتعزيز زيادة -7
 الالزمة في أرجاء المدينة. اءةضإيجاد اإل -8
 في المدن.تحديث البنى التحتية المتقادمة  -9
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خضراء والنوادي زيادة المساحات ال :مثل، المدن الترفيهية والثقافية بين للمرافق التوزيع العادل والمتوازن  -10
 .الخالرياضية ...

 شة بمركز المدينة.إعادة دمج المناطق المهم   -11
 إدارة شاملة للمدينة في سياق الهندسة المجتمعية. تأسيس -12
. نوي بواسطة البلديات عبر إحياء ذكراهم بشكل س ،لمحافظةفي ا تخليد الشخصيات التاريخية والمؤثرة -13

ن مع التعاو بذلك و  ،مختلفةالقوميات الثقافي والقومي عبر التعريف بنخب ال التنوعإظهار إلى جانب 
 نية في المحافظية.الدائرة العامة لألمور المد

 
 التنفيذ في المجال األمني: آليات -ه

 ستخباراتي:مع االممكن تطبيق القواعد التالية من خالل التعاون مع أعضاء المجمن 
منظمة، وتكون مرتبطة مع جهات أجنبية،  المجموعات والمنظمات التي ترتكب جرائم ومواجهة تحديد -1

 .خصوصا  في المناطق المستهدفة
 جة لألفكار الوهابية في المناطق المستهدفة.لمجاميع المعادية للثورة والمرو  تحديد ومواجهة ا -2
 .ةألمن في الدوائر والمؤسسات الحكوميالمظاهر المخلة بامكافحة الفساد و  -3
 مرخصة.الغير وتهريب األسلحة  افحة ظاهرة حيازةمك -4
 األجانب للمحافظة. ضبط ومراقبة زيارات -5
 نتهاك القوانين من قبل بعض المسؤولين.ا مواجهة ظاهرة -6
 .التي ترفع شعارات قومية التيارات واألحزاب السياسيةو  القوميين معاقبة الناشطين -7
 واألجهزة األمنية المختلفة.بين الشعب العمل على تمتين عالقة الثقة  -8
اقي اب وبكت  )من نسل أهل البيت( وشيوخ عشائر و  ساداتستفادة من الشخصيات المتنفذة من اال -9

ل الدين ابناء عالقة دائمة مع رجباإلضافة إلى  ة.والوهابي ةنفصالياال ، لمواجهة التياراتالمواطنين
رشد المة اإلسالمية اإلمام خميني )ره( و وريبالثورة اإلسالمية ومؤسس الجمه العرب والنخبة المؤمنة

 األعلى علي خامنئي )دام ظله(.
 ستجابة للمطالب القومية الشرعية ضمن دستور الجمهورية االسالمية لتعزيز الوحدة الوطنية.اال -10
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 تقديم ، ومحاولةفي المنفى نفصاليةجماعات االاإلرهابية والمسلحة لل كتابة تقارير عن النشاطات -11
 الدولية.ضدهم في المحاكم  شكاوى 

 .فية والدينية والدعوية في المحافظةالثقا ستمرار في األعمالضرورة اال -12
 في الداخل والخارج. ة المتطرفةبين التيارات القومي مكافحة عالقات التعاون والتنسيق -13
 أنشطة المجموعات المعادية للثورة. اع إجراءات قانونية وقضائية مجدية لضبطتبا -14
 معادية للثورة.التيارات لل لقوى األمنية في البؤر الحاضنةللشرطة وا د الدائمو جضرورة الو  -15
بلوماسية د عبر طرق  تدخل البالد ومحافظة خوزستان على وجه التحديد،مراقبة العناصر األجنبية التي  -16

 وقانونية.
 مرخصة في المحافظة.الغير العمل على جمع األسلحة ضبط الحدود، و  -17
حايا األعمال اإلرهابية الناجمة أسر وض قبل من قانونية لدى المحاكم الوطنية والدولية، دعاوٍ رفع  -18

 إرهابية في المنفى. أنشطة جماعات عن
 .على مستوى المحافظة وحدة القومياتتحت عنوان  هرجانات وندوات سنويةإقامة م -19
 مراقبة المفرج عنهم.حتجاز واإلصالح و لسجون ومراكز االتحسين وضع ا -20
 الحدود وجيش الجمهورية اإلسالمية في إيران. ضرورة ضبط الحدود على نحو صارم من قبل حراس -21

 .ن المشكالت الحدودية تقف وراء الكثير من القضايا األمنيةإإذ 
ضية نتباه وزارة الخارجية لقابإعداد برامج مناسبة تستهدف لفت المحافظة  أن يبادر مدراء ومسؤولو -22

 حدود المحافظة.
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 قيادة حرس الثورة في المحافظة
 المستوى الثقافي العام من خالل نشر العلوم الدينية والمذهبية في مقرات الباسيج. رفع -1
 تعزيز وتوطيد العالقة بين مقرات الباسيج والحوزات الدينية ورجال الدين. -2
الحتواء  المساجد رة والمعروفة داخل المدارس ومقرات باسيجو شهمالشخصيات الثقافية ال ستفادة مناال -3

 الثقافة العشائرية والعدائية. تداعيات
 ،ةفي الجامعات والمراكز العلمي طلبة وأساتذة المدارس والجامعات"باسيج أعضاء "هيئة تكثيف تواجد  -4

 للعمل على تعريف قيم الثورة والجمهورية اإلسالمية للطلبة والباحثين واألساتذة.
مشروع "ل الجرائم من خال في المناطق المحرومة، خصوصا  تلك التي تعج  بحدوث سيجباالتفعيل مقرات  -5

 ."صالحين
 من.، لمواجهة المجرمين والمخلين باألطق الهامشيةفي المنا الثوري  تكثيف تواجد الباسيج والحرس -6
ي مناسبات ف ء القبائل لتمتين اللحمة الوطنيةن يعمل الحرس الثوري على استغالل مكانة شيوخ ووجهاأ -7

 .العشائر أو القوميات في المحافظة
فية في المناطق المستهدفة وجذب شباب من تلك المناطق، بهدف زيادة مقرات الباسيج إلقامة برامج ثقا -8

 ستقرار.تحقيق االاألمن و  صيانة
ي طالب" السكن الباسيج الطلبة"هيئة وقادة  ، يزور مسؤولومجلس الثقافة العامة فيما يتعلق بأعمال -9

 الشبهات الدينية والمذهبية.لإلجابة على األسئلة المرتبطة ب
 
 

 قيادة الشرطة في المحافظة
 أحدث عتماد علىباال -خصوصا  دعم برامج تنمية الموارد البشرية-الفني واللوجستي توفير الدعم  -1

 الوسائل التقنية.
 الخدمة. علم النفس وعلم االجتماع لقوى الشرطة، خصوصا  أثناء مبادئتعليم  -2
 مخافر ومراكز الشرطة.سام المعنية بتقديم استشارات حول المسائل االجتماعية، في زيادة األق -3
صالحية،وفق صيغ تأه لشرطةتعامل ا -4  .ةإجرامي مع األشخاص الذين ليس لديهم سوابق يلية وا 
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 عطاء األولوية للوقاية من المخالفات المرورية.إ  -5
 .التي تعج  بالبلطجية والعصاباتالمناطق في الشرطة المستمر وجود  -6
 ستتبابه.ااألمن و في حفظ  -تحديدا  الشباب- الحث على المشاركة الشعبية -7
 .العمل على كسب ثقة الناس، كعامل أساسي في توفير استمرار األمن في المستقبل -8
 .لشرطة لحماية حقوق المرأةد او جتعزيز و  -9

 الشرطة.موظفي ومنتسبي ل المشكالت المعيشية العمل على حل -10
 .الناس، للمواجهة والتعامل مع حاالت السرقة إعداد دورات تعليمية لعامة -11
 الجرائم. مشكالت المناطق التي تنتشر فيها لحل تشكيل لجان علمية وتقنية -12
ليه آخر علوم جتمع الدولي وشرطة الدول، بغية االطالع على ما توصلت إإقامة عالقات مع الم -13

 الشرطة وقضايا ضبط األمن.
 ستراتيجات وبرامج لألمن.من الطاقات األكاديمية لبناء استفادة اال -14
 ظاهرة إطالق النار في المناسبات المختلفة. الحد من -15
 .السرعة في تنفيذ المهام -16
 من المدينة.الخ، ...المجرمين والمدمنين والمتسولين  العمل بشكل مستمر على تجميع -17
 زيادة مراكز ودوريات الشرطة. -18
 .الذي يحفظ أمن أحياء المدن أعمال الحرس الليلي الرقابة على -19
 جتماعية.اال والمشاكل مع األمراضتغيير تعامل مراكز الشرطة واألمن بشكل كلي،  -20
، تشرف ةالنقابيواإلرشاد اإلسالمي والهيئات الشرطة ومؤسسة الثقافة تشكيل لجنة مكونة من أعضاء  -21

 بون متالئمة مع العادات االجتماعية لتجن، على نحو تكشكل مالبس الشرطة إنتاج وتوزيع على
 .دام المباشر مع الناسالص

 في المناطق المستهدفة. يرات مراقبةكاموضع  -22
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 تخطيط في المحافظةمن قبل لجنة الموازنة وال ميزانية الخطة: وضع مشروع الموازنة
- نفطبيع ال ريوع ، منلفاألتحصيل نسبة اثنين من  المدراء والمسؤولين في المحافظة، إلى سعي -1

ولة مجلس أمن الد ، عبر متابعة هذا الموضوع في-اطق المحرومة الغنية بالنفط والغازلمنة بالخاصا
 لهذا المشروع. جزء منها. حيث يجري تخصيص والمجلس األعلى لألمن القومي

 ةالموازن ومجلس أمن الدولة على رصد اعتماد محدد ضمن المجلس األعلى لألمن القومي أن يقوم -2
 السنوية العامة للدولة لهذا المشروع.

 نالمجلس األعلى لألم بناء على القرارات الحكومية الصادرة، يقوم مجلس أمن الدولة بالطلب من -3
ص نسبة  لمناطق وتنمية ا ط والغاز والبتروكيماويات لتحديثشركات النف من أرباح %2القومي بأن ت خص 

 المستهدفة.
اطات هذا البيئي الناجم عن نش التلوث جراء ئباضر ال ي التكرير بدفعإلزام قطاع صناعة النفط ومصاف -4

تباع الخطوات الالزمة المؤدية اب المحافظة القطاع في المحافظة، من خالل متابعة مدراء ومسؤولي
ناطق تنمية وتطوير المالستصدار قرارات حكومية في هذا الشأن. إذ يصار إلى صرف هذه األموال في 

 المستهدفة.
لضرائب المحلية، التي تقوم دائرة ا ركات الحكوميةضرائب الشيجري تأمين جزء من ميزانية المشروع عبر  -5

 .في المحافظة بجبايتها
بدفع مبلغ مئة مليار اروند الحرة  القومي ومجلس أمن الدولة مؤسسةَ المجلس األعلى لألمن  أن ي لزم -6

 لتنفيذ هذا المشروع. ،ولمدة خمس سنوات ا  سنوي ريال
 خوزستان. "مشروع غدير" رانية واألمنية، إلنجازالثقافية والعم موازنتهامن  ا  تخصص وزارة الداخلية جزء -7
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 آليات تقييم الخطة
   نفيذ ت مسار لمتابعة ومناقشة ،بمعدل مرة في الشهر حافظةكل لجان الخطة في المتجتمع أن

 الخطة.
   نفيذية األجهزة الت بعرض تقييم كلي ألداء لجان الخطة في المحافظة كل ثالثة أشهر تقومأن

خفاقات والنجاحات، وما يترتب على اإل تحديد ، من خاللوالمؤسسات المنخرطة في المشروع
 مناسبة.ذلك من توصيات واقتراحات 

  عن طبيعة عمل لجان الخطة في  إلى إرسال تقارير دورية سكرتارية المحافظةأن  تعمد
 .، إلى السكرتارية المركزية للخطة في العاصمةالمحافظة

   عرض ب المحافظ يقوم خاللها ،كل ستة أشهر ،يعقد المجلس اإلستراتيجي للمحافظة جلسةأن
 ، وأهم التحديات والمشكالت التي تواجه سير تنفيذ الخطة.سير تنفيذ الخطةحول عام  تقرير

 

 مالحظات
 ق هذه الخطة يتطبب نوصي ،إلمكانية تطبيق خطط وبرامج متعددة في فترات زمنية مختلفة ظرا  ن

، اتسنو  ، خالل ثالث إلى خمسفاق النهائي عليها وأخذ المالحظات بعين اإلعتبارتبعد اال
 أحسن طريقة ممكنة.وب

  أن يخلق ان من الممكن ك للمحافظة" لهذا النص، ةالشامل ةاألمني أن عنوان "الخطةبسبب
مشروع " ييره إلىتغ إقتراح ، تم  ستقرار أمني في المحافظةعدم ا وجود حساسيات تدلل على

بحضور ذلك و  ،(14/10/2013) 22/7/1392غدير الشامل للمحافظة" في جلسة بتأريخ 
 ، والذي جرى الموافقة عليه.سيد عبداللهي مستشار وزارة الداخلية لشؤون الشرطة واألمنال

  برئاسة وزير الداخلية السيد ( 27/4/2014) 7/2/1393س أمن الدولة بتأريخ مجللفي جلسة
امل "المشروع الش طرحت مسألة العنوان مرة ثانية، فتغير بشكل نهائي إلى رحماني فضلي

 للتنمية المستدامة في محافظة خوزستان".


