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 ندشیناھج رصع رد یسارکومد لایسوس
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 ھمدقم
   
 لایسوس رب ینتبم یاھماظن ینیشن بقع و دمآرد عیزوت یرباربان دیدشت ،مسیلاربیلوئن دشر اب ندشیناھج دنور ،ھتشذگ ھھد راھچ یط
 ھب نآ رمع و درادن یاهدنیآ ،رگید ندش یناھج رصع رد یسارکومد لایسوس دوشیم اعدا ھک نانچ نآ .تسا هدوب هارمھ یسارکومد
 ناوتیمن ار ینیشن بقع نیا لیلد اما .تسا ریذپان راکنا ھتشذگ ھھد راھچ - ھس رد یسارکومد لایسوس ینیشن بقع .تسا هدیسر نایاپ

 ھجاوم یدیدج و نیگنس یاھشلاچ اب یسارکومد لایسوس رب ینتبم یاھماظن تدم نیا یط .داد تبسن ندشیناھج دنور ھبً افرص
 و یداصتقا راتخاس رد ھک یاهدرتسگ و قیمع تالوحت و یروآنف تالوحت .دنشابیم ندشیناھج دنور زا رت یساسا ھک دناهدش
 و اھنیشام طسوت اھنآ ینیشناج و دیلوت رد رھام ھمین و رھام ریغ راک یورین مھس ندش کچوک دننام ،دناهدروآ دیدپ یعامتجا

 دنور .دنالماوع نیا ھلمج زا ،تامدخ شخب دشر و (deindustrialisation) ییادز تعنص ،یعونصم شوھ هدرتسگ دربراک ،اھتابور
 دوخ ندشیناھج ،سکعرب .تسناد تالوحت نیا لماع ار نآ ناوتیمن اما ،تسا هدرک لیھست و عیرست ار تالوحت نیا ندشیناھج
 زا یشان دوخ ھک هدیدپ نیا .تشاد ھجوت نآ ھب تسیابیم ھک تسا یرگید لماع تیعمج ندش ریپ .تسا یروآنف تالوحت لولعم
  .تسا هدرب الاب تدش ھب ار یسارکومد لایسوس یاھماظن ھنیزھ ،تسا یروآنف تالوحت و ملع تفرشیپ
 
 اب دناھتسناوتن تارکومد لایسوس یاھورین .تسا هدرک فیعضت ار تارکومد لایسوس بازحا یسایس و یعامتجا هاگیاپ تالوحت نیا
 .دنزاس ماگنھ ھب و یزاسون ار دوخ یعامتجا هاگیاپ و دننک ھلباقم اھشلاچ نیا اب رثوم یوحن ھب بسانم و دیدج یاھتسایس نیودت
 تارکومد لایسوس بازحا یپایپ یتاباختنا یاھتسکش ھجیتن .تسا هدوزفا تالکشم رب اھتارکومد لایسوس رگید تاھابتشا یاهراپ
 اھتسکش نیا زا اما .دنا روآ فسات و ھنیزھرپ ،نیگنس اھتسکش نیا .تسا هدوب لاربیلوئن یاھورین ھب یسایس تردق یراذگاو و
 زا ندش یناھج رصع رد یسارکومد لایسوس ھک اعدا نیا  .تسا هدیسر نایاپ ھب یسارکومد لایسوس رمع ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن
 نآ ،هدش لیمکت شیب امک ندش یناھج دنور ھک تسا راوتسا ضرف نیا رب احیولت تسا ھتفای نایاپ نآ رمع و تسین رادروخرب یاهدنیآ

 ھب ھک ییاھنارحب  .میتسھ ندشیناھج هار یادتبا رد هزات ام  .تسا تسردان ضرف نیا .دید ینشور ھب ناوتیم ار نآ هدنیآ ھک نانچ
 ھک انورک نارحب لاثم یارب .دننز مقر ار یتوافتم یاھهدنیآ و دننز مھرب یتحار ھب ار تالداعم دنناوتیم تشاد میھاوخ شیپ رد عبط
 .دھد رییغت یسارکومد لایسوس راکھار دوس ھب ار تالداعم دناوتیم تسا نآ راتفرگ ناھج نونکا
 
 یعامتجا ،یداصتقا یاھنارحب و تالکشم تسا هدرک تیریدم ار نآ و هدوب مکاح ندش یناھج دنور رب نونکات ھک یتسیلاربیلوئن هاگن
 تالکشم نیا ھلمج زا اھروشک نورد و نیب رد تورث و دمآرد عیزوت یرباربان دیدشت .تسا هدروآ دیدپ یاهدرتسگ و قیمع یسایس و
 دھاوخن رسیم تالکشم نیا لح و دروخرب نودب اتیاھن ندش یناھج دنور ھمادا تسا یعدم ھک هدمآ دیدپ یاهدرتسگ عامجا نونکا .تسا
 دنمزاین تالکشم نیا لح .تسا هدوب اھنآ شرتسگ و شیادیپ یلصا لماع دوخ اریز ،تسین تالکشم نیا لح ھب رداق مسیلاربیلوئن .دوب
 لایسوس و مسیلایسوس :دراد دوجو هدمع راکھار ود راک نیا یارب .مینک تیریدم رگید یاھیاپ رب ار ندش یناھج دنور ھک تسا نآ
 تیکلام یاغلا و تسین راگزاس اساسا دازآ رازاب مزیناکم و یصوصخ تیکلام اب یسارکومد ھک تسا نآ رب مسیلایسوس .یسارکومد
 تاظحالم و هدوب قفوم ان ھنیزگ نیا .تسا یندشن رما نیا ھک هداد ناشن ھبرجت .دنکیم زیوجت ار دازآ رازاب ماظن یاغلا و یصوصخ
 طیارش رد مکتسد ،یناھج حطس رد راک هار نیا ندرک ییارجا ناکما ،نیارب نوزفا .دراد دوجو نآ یبولطمان رب لاد یددعتم یرظن
 .تسا نھذ زا رود ییویرانس  ،ینونک
 
 عفانم نیمات یارب دازآ رازاب میظنت و یصوصخ تیکلام میظنت ناھاوخ یسارکومد لایسوس .تسا یسارکومد لایسوس رگید ھنیزگ
 یعدم ھتشون نیا .تسرد ھن و دنادیم یرورض ھن ار دازآ رازاب یاغلا و یصوصخ تیکلام یاغلا و تسا یعامتجا تلادع و یمومع
 یراکھار اھنت دیاش و نیرتھب یسارکومد لایسوس رضاح لاح رد ھکلب ،تسا هدیسرن نایاپ ھب اھنت ھن یسارکومد لایسوس رمع ھک تسا
 ھلباقم ترورض ،عقاو رد .میراد رایتخا رد ندش یناھج دنور و یروانف تالوحت زا یشان تالکشم و اھشلاچ اب ھلباقم یارب ھک تسا
 رب یھدنامزاس ترورض و هدرک تیوقت ار یسارکومد لایسوس یدوجو تلع ندشیناھج دنور ینونک تیریدم زا یشان تالکشم اب
 نیا ققحت یارب اما .دراد شیپ رد ینشور قفا یسارکومد لایسوس .تسا هداد رارق راک روتسد رد رگید نامز رھ زا شیب ار ھیاپ نیا
 و اھرازبا نیودت اب و دنک ماگمھ ندش یناھج دنور و یروانف تالوحت زا یشان یراتخاس تارییغت اب ار دوخ دناوتب تسیابیم ،قفا
 و یلمارف یاھنامزاس تیوقت و داجیا اب تسیابیم ،نیا رب نوزفا .دزاس ماگنھ ھب یلم ھصرع رد ار دوخ یاھتسایس ،دیدج ریبادت
 رارق دوخ راک روتسد رد ار یلمارف حطس رد یھدنامزاس ،دننک لمع یلمارف حطس رد دنناوتب ھک یدیدج یاھرازبا و اھتسایس نیودت
 رییغت لاح رد تعرس ھب ام ناھج .دنک ھلباقم دنبلطیم یلمارف یاھلح هار و دنتسھ یلمارف اتاذ ھک یدیدج تالکشم اب دناوتب ات دھد
 طیارش یوگخساپ دناوتب ات دنک ماگنھ ھب و ون ھتسویپ ار دوخ تسیابیم ،رگید یسایس ھیرظن رھ دننام ،یسارکومد لایسوس .تسا

       .دشاب دیدج
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 »یسارکومد لایسوس رمع نایاپ« زت   .فلا
 
 یاھتلود یعامتجا و یداصتقا تالکشم دیدشت اب وس کی زا ندشیناھج ھک تسا یعدم  »یسارکومد لایسوس رمع نایاپ« ھیرظن
 اھنآ زا ار اھتسایس نیا یارب مزال ھجدوب نیمات ناکما رگید یوس زا و دوشیم اھنآ یھافر تسایس ھجدوب شیازفا بجوم یلم
 لالدتسا ھس .دھدیم نایاپ یسارکومد لایسوس رمع ھب اتیاھن و دزاسیم نکممان ار یھافر یاھتسایس یارجا راک رما نیا .دریگیم
 :دناهدش حرطم ھیرظن نیا ینابیتشپ رد یلصا

 ھتفای ھعسوت یاھروشک رد (deindustrialisation) ییادزتعنص 1
 ھیامرس دوس رب تایلام خرن شھاک قیرط زا ھیامرس بلج یارب ییارقھق تباقر 2
 یتیلمدنچ یاھتکرش یتایلام رارف 3

 
 ییادزتعنص

 )ھیامرس و راک( دیلوت لماوع ھب ار دازآ شدرگ ھصرع ندشیناھج .میتسھ وربور الاك دازآ شدرگ اب ام دازآ تراجت رصع رد
 دھدیم ناکما ھیامرس نابحاص ھب دنور نیا .دوشیم ھیامرس رازاب ندشیناھج و دیلوت دنور ندش یناھج بجوم و دھدیم شرتسگ
 یورین یاراد ھک دننک لقتنم یقطانم ھب تسا نارگ راک یورین اھنآ رد ھک یقطانم زا ار دوخ دیلوت هاگیاپ رتشیب دوس بسک یارب ات
 نارگراک یراکیب خرن شیازفا ،(manufacturing) یدیلوت عیانص دوکر بجوم رما نیا ھتفای ھعسوت یاھروشک رد .دنشابیم نازرا راک
 هاتوک رد مکتسد( دربیم الاب ار یھافر یاھتسایس ھنیزھ وسکی زا ھک ،دوشیم یلم دیلوت رد اھنآ مھس شھاک و رھامھمین و رھامریغ
 تارکومد لایسوس بازحا یسایس هاگیاپ فیعضت و شیاسرف بجوم ،یرگراک یاھھیداحتا فیعضت اب ،رگید یوس زا و )تدم نایم و
 گرم اتیاھن و ریذپان بانتجا لوفا ناوتیمن هدیدپ نیا زا اما .درک راکنا ناوتیمن ار نآ و تسین ثحب یاج هدیدپ نیا عوقو رد .دوشیم
 .تفرگ ھجیتن ار یسارکومد لایسوس
 
 تروص هدیدپ نیا سکع اقیقد ،دنوشیم لماش ار یرتشیب بتارم ھب تیعمج ھک ،ھتفایھعسوت مک و ھعسوت لاحرد یاھروشک رد ،تسخن
 دشر خرن نتفر الاب و اھدزمتسد حطس شیازفا ،لاغتشا خرن نتفر الاب بجوم اھروشک نیا ھب دیلوت هاگیاپ لاقتنا ینعی .دریگیم
 یھافر یاھھمانرب دربشیپ و رقف اب هزرابم یارب ات دھدیم ناکما اھروشک نیا یاھتلود ھب رما نیا .دوشیم اھروشک نیا یداصتقا
 ھب ھک تسا یرگید رما ،ھن ای دننکیم ار بولطم هدافتسا تصرف نیا زا اھتلود نیا ھک نیا .دنشاب ھتشاد رایتخا رد یرتشیب ھجدوب

 ھجوت دیاب ،تسا طوبرم »ندشیناھج رصع رد یسارکومد لایسوس هاگیاج« ثحب ھب ھک اجنآ ات .دراد یگتسب اھنآ یسایس طیارش
 ھک دروآیم ناغمرا ھب ار یتردق رپ و تبثم تیفرظ ھتفایھعسوت مک و ھعسوت لاحرد یاھروشک یارب ندشیناھج دنور ھک تشاد
  .دزاسیم رتناسآ اھنآ یارب ار یھافر یاھھمانرب یریگیپ و رقف اب هزرابم راک دناوتیم
 
 راک یورین یزومآزاب اب ات دھدیم ناکما اھنآ ھب ھک تسا تصرف کی عقاو رد ییادزتعنص هدیدپ ھتفای ھعسوت یاھروشک یارب ،مود
 تالوحت ریذپان بانتجا و یراتخاس دمآیپ کی ییادز تعنص  .دننک تکرح تورث دیلوت و یداصتقا ھعسوت رادم رد یرتالاب ھلپ ھب دوخ
 دوخ ھیامرس و راک یورین ،بسانم یاھتسایس ذاختا و دوخ راک یورین یزومآزاب اب دنناوتیم ھتفای ھعسوت یاھروشک .تسا یروآنف
 .دنراد رارق هدوزفا شزرا دیلوت و یروآنف زا یرتالاب حطس رد ھک دننک لقتنم ییاھشخب ھب (manufacturing( یدیلوت عیانص زا ار
 یرتشیب ھجدوب یھافر یاھھمانرب یریگیپ یارب و دننک دیلوت یرتشیب تورث اھنت ھن ات دھدیم هزاجا ھتفای ھعسوت یاھروشک ھب رما نیا
 ھک نیا .دنھد شیازفا یریگمشچ وحن ھب ار دوخ تیعمج هافر تیفیک شزومآ حطس شیازفا و راک تعاس شھاک اب ھکلب ،دنشاب ھتشاد
 یاھشبنج شرتسگ و یطارفا تسار یریگ تردق و ییادزتعنص نارحب دھاش ام ایناتیرب و اکیرمآ هدحتم تالایا دننام ییاھروشک رد
 لوحت نیا تیریدم رد اھروشک نیا تلود یناوتان رگنایب ،دشاب یسارکومد لایسوس گرم رگنایب ھک نآ زآ شیب ،میتسھ یتسیلوپوپ

 اکیرمآ رد ھک یلیالد ھب ھن و داعبا رد ھن مکتسد( میتسین وربور هدیدپ نیا اب ام یوانیدناکسا یاھروشک و ناملآ رد .تسا یراتخاس
      .)دوشیم هدھاشم
 
 شھاک ار دیلوت ھنیزھ تسا ھتسناوت دنشابیم نازرا راک یورین یاراد ھک ییاھروشک ھب دیلوت هاگیاپ لاقتنا اب ندشیناھج دنور ،موس
 ناگدننک فرصم .تسا هدش لقتنم ناگدننک فرصم ھب نازرا یفرصم یاھالاک تروص ھب ھنیزھ شھاک نیا زا یھجوت لباق شخب .دھد
 نایعدم ھچنآ فالخ رب ،رما نیا .دناهدش دنم هرھب یھجوت لباق نازیم ھب هدیدپ نیا زا ھتفای ھعسوت یاھروشک رد ھلمج زا ،اج ھمھ رد
  .دزاسیم رتناسآ ار اھھمانرب نیا یریگیپ و دنکیم کمک یھافر یاھھمانرب ھنیزھ شھاک ھب ،دنیوگیم »یسارکومد لایسوس گرم«
  

 دوشیم یسارکومد لایسوس بازحا یتنس هاگیاپ فیعضت و یرگراک یاھھیداحتا فیعضت بجوم ییادز تعنص ھک نیا ،مراھچ
 زا ھب موکحم و تسا یسایس -یعامتجا هاگیاپ دقاف رگید یسارکومد لایسوس ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن رما نیا زا اما .تسا ینتفریذپ
 و دح ھچ ات تارکومد لایسوس بازحا ھک دراد یگتسب نآ ھب ھکلب ،تسین ریذپان بانتجا تشونرس کی نیا .تسا لالحمضا و یشالت

 یزاسون و ماگنھ ھب یراتخاس تالوحت اب ییورایور رد ار دوخ یاھھمانرب و اھتسایس و دننک ظفح ار دوخ یاھشزرا دنناوتب ھنوگچ
    .تخادرپ میھاوخ رتشیب ریز رد بلطم نیا ھب .دننک
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 ییارقھق تباقر
 ،تسا هدیماجنا ھیامرس یناھج رازاب کی شیادیپ ھب المع ھیامرس رازاب یزاسدازآ اب هارمھ تاطابترا ھصرع رد یروآنف تالوحت
 کی زا دوس رثکادح یوجتسج رد ار یروآماسرس غلابم ندز مھ ھب مشچ کی ھلصاف رد دناوتیم ھیامرس رازاب نونکا ھک یتروص ھب
 .تسا راذگ ریثات ھیامرس دوس رب امیقتسم ھک تسا یمھم لماوع زا یکی اھتکرش دوس رب تایلام .دنک لقتنم رگید روشک ھب روشک
 ،ییارقھق تباقر ھیرظن ساسا رب .دیامن بلج دوخ روشک ھب ار یناھج ھیامرس ،اھتکرش دوس خرن شھاک اب دناوتیم تلود کی
 اھتکرش دوس رب تایلام خرن شھاک قیرط زا ھیامرس بلج یارب ات دنکیم راداو ار اھروشک ،یناھج رازاب رد ھیامرس عیرس شدرگ
 ییاناوت و دھدیم قوس رفص یوس ھب ار ھیامرس دوس رب تایلام اتیاھن تباقر نیا .دنوش ییارقھق هدنیازف تباقر کی دراو رگیدکی اب
 نکممان ار یھافر یاھتسایس یارجا یارب مزال ھجدوب نیمات راک رما نیا .دریگیم یلم یاھتلود زا ار ھیامرس زا یریگتایلام
  .دھدیم نایاپ یسارکومد لایسوس رمع ھب اتیاھن و دزاسیم
 
 ھیرظن نیا .دنکیم اعدا ییارقھق تباقر ھیرظن ھک یتدش ھب ھن اما ،دنکیم دییات ار الاب مزیناکم درکراک و دوجو یبرجت یاھیسررب
 ،الوا .دنک یریگھجیتن ار »یسارکومد لایسوس رصع نایاپ« نآ ساسا رب ات دنکیم میسرت مزیناکم نیا زا زیمآقارغا یریوصت

 هژورپ کی رد و دوش جراخ یلام تلاح زا تسا راچان ھیامرس اتیاھن .دنک لمع یلام تروص ھب اھنت ھشیمھ یارب دناوتیمن ھیامرس
 رایسب  رگید روشک ھب روشک کی زا ھیامرس ندرک اج ھب اج رگید تفرگ ماجنا لوحت نیا یتقو .دریگب دوخ ھب یکیزیف یلکش صخشم
     .دوب دھاوخ ھنیزھرپ
 
 .دنکیمن نییعت )اھتکرش تایلام خرن( ھیامرس دوس رب تایلام خرن ساسا رب اھنت ار دوخ یراذگ ھیامرس ناکم ھیامرس بحاص ،مود
 ،راک یورین طابضنا و تراھم حطس ،بسانم یاھتخاسریز دوجو دننام ،دنراذگیم ریثات یریگمیمصت نیا رب یرگید ددعتم لماوع
 و بسک بسانم یاضف دوجو ،دمآراک یقوقح راتخاس دوجو ،یعامتجا و یداصتقا تینما حطس ،راک یورین تمالس و تشادھب حطس
 نابزیم یاھتلود یھافر ھجدوب زا یگرزب شخب .تسا نابزیم یاھتلود تفگنھ یراذگ ھیامرس دنمزاین تاناکما نیا نیمات  ... و راک

 .دراد زاین اھنآ ھب دوس بسک و دوخ تیلاعف یارب ھیامرس ھک دوشیم تامدخ نیمھ نیمات فرص
 
 بجوم دناوتیم یددعتم لماوع .دشاب ردام روشک رد ھیامرس دوس خرن زا رتالاب دناوتیم نابزیم روشک رد ھیامرس دوس خرن ،موس
 راچان امازلا ھیامرس بلج ناھاوخ روشک ،یطیارش نینچ رد .فرصم رازاب ھب یکیدزن و ماخ داوم ھب یسرتسد دننام ،دوش رما نیا
 و دنشابن رارقرب طیارش نیا رگا یتح .دھد شھاک دوخ روشک رد ار ھیامرس دوس رب تایلام خرن ھیامرس بلج یارب ھک دوب دھاوخن
 مزال ھک یشھاک رادقم و راشف نیا تدش ،دھد شھاک ار ھیامرس دوس رب تایلام خرن ھیامرس بلج یارب ات دشاب راچان تلود کی
 دادعت ،ھیامرس ھضرع حطس ،ھیامرس ردام یاھروشک رد ھیامرس دوس رب تایلام خرن دننام دراد یگتسب یددعتم لماوع ھب دشابیم
 تدش و ھیامرس بلج ناھاوخ یاھروشک دادعت ،ھیامرس تفایرد یارب اضاقت حطس ،اھنآ نیب تباقر تدش و ھیامرس ھضرع یاھنوناک
 یاھتسایس ،نآ یسایس یداصتقا راتخاس ،ھیامرس بلج ناھاوخ روشک یعامتجا و یسایس ،یداصتقا طیارش هرخالاب و اھنآ نیب تباقر
 و ددعتم نآ ھضرع یاھنوناک ،الاب ھیامرس ھضرع یتقو .... ،نآ یجراخ یاھتسایس و کیتلپوئژ تیعقوم ،نآ یسایس و یداصتقا

 دھاوخ رتمک ھیامرس دوس رب تایلام خرن شھاک یارب ھیامرس بلج ناھاوخ یاھروشک رب راشف تدش ،دشاب دیدش اھنآ نیب تباقر تدش
 یارب راشف تدش ،دشاب دیدش اھنآ نیب تباقر تدش و ددعتم اضاقت یاھنوناک ،الاب ھیامرس بلج یارب اضاقت یتقو ،سکعرب .دوب
 ھیامرس بلج ناھاوخ روشک یسایس و یداصتقا طیارش ھچ رھ ،نینچ مھ .دوب دھاوخ رتشیب ھیامرس دوس رب تایلام خرن شھاک
 شقن طیارش نیا داجیا رد یھافر یاھتسایس .دوب دھاوخ رتمک ھیامرس دوس رب تایلام خرن شھاک یارب راشف تدش دشاب رتبولطم
  .دننکیم افیا یمھم
 
 دوخ ھیامرس دوس رب تایلام خرن ھک دوب دھاوخن روبجم امازلا ھیامرس بلج ناھاوخ تلود ،دشابن بولطم طیارش رگا یتح ،مراھچ
 یاھهژورپ یارب یتایلام یاھفیفخت نداد اب دناوتیم روبزم تلود ،راک نیا یاج ھب .دھد شھاک ریگارف یتروص ھب ،یلک روط ھب ار
 ،نینچمھ .دروایب نییاپ اھشخب ھیلک رد ار ھیامرس دوس رب تایلام خرن ھکنآ نودب ،دیامن دوخ رظن دروم ھیامرس بذج ھب مادقا صخشم
 زا عنام تاراکتبا نیا .درک هدافتسا ناوتیم زین دنراذگ ریثات ھیامرس دوس رب ھک یرگید یاھرازبا زا یتایلام یاھفیفخت یاج ھب
  .دوشیم یھافر یاھھمانرب ھجدوب نیمات ندش راوشد و تلود یریگتایلام تیفرظ شیاسرف
 
 یتیلم دنچ یاھتکرش یتایلام رارف
 دیلوت ھسورپ یتیلم دنچ یاھتکرش .تسا ندشیناھج دنور یلصا تاصخشم زا یکی یتیلم دنچ یاھتکرش یگهریچ و دشر ،شیادیپ
 نآ رد ھک یروشک رد دوخ ھعومجمریز تکرش کی ھب ار شخب رھ دیلوت هاگیاپ و دننکیم کیکفت یددعتم یاھشخب ھب ار الاک کی
 رگیدکی اب ردام تکرش ھعومجمریز یاھتکرش سپس .دننکیم لقتنم دنک دیلوت رتنازرا ار نآ دناوتیم و تسا یبسن تیزم یاراد
 اب ات دھدیم هزاجا یتیلم دنچ یاھتکرش ھب رما نیا .دننک دیلوت اکرتشم ار رظندروم ییاھن لوصحم ات دنزادرپیم دتس و داد ھب
 یتخادرپ تایلام و دننک رارف تایلام تخادرپ زا (internal pricing) یتکرش نورد یاھدتس و داد و یراذگتمیق مزیناکم زا هدافتسا

 ھب ار اھنآ و دنکیم کیکفت شخب ود ھب ار دوخ یالاک دیلوت یتیلم دنچ تکرش کی دینک روصت ،لاثم یارب .دناسرب لقادح ھب ار دوخ
 ھب اھتکرش دوس رب تایلام خرن اھنآ رد ھک دننکیم تیلاعف »ب« و »فلا« روشک ود رد ھک دراپسیم دوخ ھعومجمریز تکرش ود
 مک ردق نآ یتمیق اب ار دوخ لوصحم دناوتیم »فلا« روشک رد لاعف تکرش یطیارش نینچ رد .تسا دصرد ٣ و دصرد ٣٠ بیترت
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 راب بیترت نیا ھب و دزادرپن یتایلام و دھد ناشن نایز ،دوخ یاھباسح تروص رد ھک دشورفب »ب« روشک رد لاعف تکرش ھب
 بسانم نیناوق عضو اب دنناوتیم اھتلود اما ،تسا لوادتم رایسب شور نیا ھچرگ .دھد شھاک یدایز نازیم ھب ار ردام تکرش یتایلام
 لالقتسا زا ھک تسا یکچوک ریازج رد »یتایلام یاھتشھب« لالحنا تسا رتراوشد ھچنآ .دننک دودسم ار ینوناق زیرگ یاھهار نیا

 مزلتسم راک نیا .تسا تایلام تخادرپ زا رارف یارب نالک ھیامرس نابحاص ھب کمک اھنآ یدوجو تلع اما ،دنرادروخرب یقوقح
  .دنرقتسم اھنآ رد نالک یاھھیامرس نابحاص ھک تسا ییاھروشک یراکمھ هژیو ھب ،یللملانیب یراکمھ
 
 

 تراسخ ناربج ھیرظن    . ب
 اھنآ اب ھلباقم ھک تسا هدروآ دوجو ھب یدیدج یاھکسیر و تالکشم ندشیناھج دنور ھک تسا نآ رب »تراسخ ناربج« ھیرظن
 یاھنارحب ،ھتفرشیپ یتعنص یاھروشک رد »ییادز تعنص« دنور زا یشان تالکشم .تسا یرتهدرتسگ یھافر یاھھمانرب مزلتسم
 ،رگیدکی ھب یلم یاھداصتقا یگتسباو شیازفا زا یشان یداصتقا تاناسون و اھینانیمطا ان شیازفا ،ھیامرس یرگادوس زا یشان
 فالخ رب ،ھیرظن نیا .دنا دراوم نیا ھلمج زا یراتخاس تالوحت عیرست و دیدشت و تورث و دمآرد عیزوت یرباربان دیدش شیازفا
 لیلد ھب ھک تسا یعدم ،تسا ندشیناھج رصع رد یسارکومد لایسوس رمع نایاپ یعدم ھک »یسارکومد لایسوس گرم« ھیرظن
 .دش دھاوخ یسارکومد لایسوس شرتسگ و دشر و اھتلود یھافر ھجدوب شیازفا بجوم اتیاھن ندش یناھج ،تالکشم نیا دیدشت
 
 یراکیب خرن شیازفا .دنکیم دیدشت ار اھنآ ندشیناھج ھک میدرک هراشا ھتفرشیپ یتعنص یاھروشک رد »ییادزتعنص« هدیدپ ھب الاب رد
 لاکیدار یاھتسایس ھب طیارش نیا اھروشک زا یاهراپ رد .دنا دنور نیا هدمع یاھدمآیپ یرگراک یاھھیداحتا فیعضت و راک یورین
 ھب ار یسایس و یداصتقا نزاوت دناهدش عضو راک یورین زا تیامح یارب ھک ینیناوق یاغلا اب ھک هدیماجنا راک رازاب یزاسدازآ یارب
 یورین یراکیب نارحب اھدنور نیا دنیآرب »تراسخ ناربج« ھیرظن ساسا رب .تسا هدرک نوگرگد راک یورین نایز ھب و ھیامرس عفن
 ھجدوب دنمزاین اھنآ اب ھلباقم ھک ،تسا یداصتقا یاھیرباربان دیدشت و رقف شیازفا  ،یعقاو تمیق ھب اھدزمتسد حطس تفا ،راک
  .تسا یھافر یاھھمانرب یارب یاهدنیازف
 
 بلج یارب ات دھدیم رارق راشف تحت ار یلم یاھتلود ھیامرس عیرس شدرگ و ھیامرس ندش یناھج ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ
 .دنھدب یحیجرت یاھزایتما ھیامرس ھب فلتخم یاھهویش ھب و دنھد شھاک دوخ یاھروشک رد ار ھیامرس دوس رب تایلام خرن ھیامرس
 ماظن بیکرت و راتخاس ،نآ میقتسم و ھیلوا ریثات رب هوالع ،هدیدپ نیا .دھدیم رییغت ھیامرس دوس ھب ار تورث و دمآرد عیزوت رما نیا
 ھک یاهدنیازف تالکشم اب ھلباقم یارب اھتلود .دھدیم رییغت ھیامرس عفن ھب و ناگدننک فرصم و راک یورین نایز ھب زین ار یتایلام
 ھیامرس عیرس شدرگ یتقو ،یطیارش نینچ رد .دنراد جایتحا دوخ یھافر یاھ ھمانرب یارب یرتشیب ھجدوب ھب دنتسھ وربور اھنآ اب
 یرتشیب تایلام دوخ ھجدوب نیمات یارب ات دنوشیم راچان اھنآ ،دنھد شھاک ار ھیامرس دوس رب تایلام خرن ات دزاسیم روبجم ار اھنآ
 یفلتخم یاھمزیناکم .دنکیم رتدیدش ار تورث و دمآرد عیزوت یرباربان رما نیا .دننک یروآ عمج ناگدننک فرصم و راک یورین زا
 ھک یروآنف تالوحت ،اھنیا رب نوزفا .دنکیم رتدیدش مھ زاب ار دنور نیا دنکیم هدافتسا تایلام تخادرپ زا رارف یارب ھیامرس ھک
 ھک تسا یرگید یاھیاپ لماع ،دنکیم نآ نیشناج ار ھیامرس و دھدیم شھاک ار یلم دیلوت رد رھامھمین و رھامریغ راک یورین مھس
 نیب رد ٢٠١١ ات ١٩٨٠ ھلصاف رد ھک نیا ھجیتن .تسا هدرک لمع اھ یرباربان دیدشت تھج رد یناھج داصتقا دوجوم بوچراچ رد

 ١٩٨٠ لاس رد دصرد ٢٨ زا دمآرد لک رد تیعمج یالاب دصرد١٠ مھس »ھعسوت و یداصتقا یرایمھ نامزاس وضع« روشک ٣٧
 یھافر یاھھجدوب شیازفا بجوم اتیاھن طیارش نیا .تفر الاب ۴٧/٠ ھب ٣٧/٠ زا ینیج بیرض و تفای شیازفا ٢٠١١ لاس رد ٣۵ ھب

 .دش دھاوخ
 
 ھک یدوکر کوش کی ھب شنکاو رد لاثم یارب .دنک دیدشت ار داصتقا یلخاد یاھنارحب و تاناسون دناوتیم ھیامرس عیرس شدرگ
  .دنک دیدشت ار ھیلوا یدوکر کوش راک نیا اب و دنک روشک زا جورخ ھب مادقا تعرس اب دناوتیم ھیامرس ،تسا یلخاد اشنم یاراد
 
 دشاب یجراخ یاھنارحب ضرعم رد یرتشیب رایسب تدش اب روشک کی یلم داصتقا ھک دوشیم ثعاب نینچ مھ ھیامرس ندشیناھج 
 یلام نارحب ،لاثم یارب .دنک تیارس اھروشک ریاس ھب تعرس اب روشک کی نارحب ھک دوشیم ببس ھیامرس عیرس شدرگ اریز
 اب و دش لقتنم رگید یاھروشک ھیامرس یاھرازاب ھب تعرس اب دوب یلخاد اشنم کی یاراد ھک ٢٠٠٨ لاس رد اکیرمآ هدحتم تالایا

 و دنکیم رتناسآ زین ار ھیامرس یرگادوس یاھتیلاعف ھیامرس عیرس شدرگ .تشگ لیدبت یناھج نارحب کی ھب یروآتفگش تعرس
 رد ھک دنوشیم ببس تاشیارگ نیا ھک تسا یعدم »تراسخ ناربج« ھیرظن .دربیم الاب اھتیلاعف ھنوگ نیا یارب ار متسیس تیفرظ
 و اھینانیمطاان یاراد ھک یداصتقا تیریدم ھک دھدیم ھجوت و دنشاب رتدیدش یداصتقا یاھینانیمطاان و اھکسیر ندشیناھج رصع
 .دوب دھاوخ یرتشیب یھافر ھجدوب دنمزاین تسا یرتالاب یمتسیس یاھکسیر
 
 و دناراک رد نامزمھ )تراسخ ناربج و یسارکومد لایسوس نایاپ( ھیرظن ود نیا یاھمزیناکم ھک دنھدیم ناشن یبرجت تاعلاطم
 لباقت رد هاگ و وسمھ هاگ ،فلتخم تاھج رد ھک تساھ مزیناکم نیا ددعتم یاھورین دنیآرب ھجیتن مینکیم هدھاشم لمع رد ام ھک ھچنآ
 اھنآ یسایس و یعامتجا ،یداصتقا طیارش و راتخاس ھب ھتسب ،فلتخم یاھروشک رد اھورین نیا ھک اجنآ زا .دننکیم لمع رگیدکی اب
 یسررب .مینکیم هدھاشم یھافر یاھتسایس رب ندشیناھج ریثات زا ار یتوافتم یاھریوصت ام ،دنارادروخرب یتوافتم یاھنزو زا
 :ھک تسا نآ زا یکاح نآ یلک یامن اما ،تسا ھتشون نیا ھلصوح زا جراخ اھتوافت نیا
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 راک یورین رب تایلام خرن شیازفا و اھتکرش دوس رب تایلام خرن شھاک اب ندش یناھج دنور اھروشک مامت رد ابیرقت ●

 یاھروشک رد و رتدیدش دنور نیا ،ایناتیرب دننام ،دناھتشاد لیامت رتشیب مسیلاربیلوئن ھب ھک ییاھروشک رد .تسا هدوب هارمھ
  .تسا هدوب رتمیالم شیارگ نیا یبونج یاپورا یاھروشک و یسارکومد لایسوس ھب لیامتم
 

 دراوم یخرب رد .دوشیمن هدھاشم تلود یھافر ھجدوب رد یھجوت لباق تفا یسارکومد لایسوس ھب لیامتم یاھروشک رد ●
 اتبسن شھاک اب رگید یاهراپ رد و ھتفای شیازفا دراوم یاهراپ رد ،هدوب تباث یلم صلاخان دیلوت رد یھافر ھجدوب مھس
 ھجدوب دیدش تفا اب ندش یناھج دنور ،دناھتشاد لیامت رتشیب مسیلاربیلوئن ھب ھک ییاھروشک رد اما .هدوب هارمھ یکچوک
 رد و تفا دھاش ام کیتلاب یاھروشک رد ،یقرش یاپورا رد .تسا هدوب هارمھ )یلم صلاخان دیلوت رد نآ مھس( یھافر
       .میتسھ یلم صلاخان دیلوت رد یھافر ھجدوب مھس شیازفا دھاش ام دناھتسویپ اپورا ھیداحتا ھب ھک ییاھروشک

 
 
 اھتارکومد لایسوس درکلمع    . ج
  
 لایسوس بازحا اھروشک زا یرایسب رد .تسا هدرک ھبرجت ار کیتامتسیس ینیشن بقع کی یسارکومد لایسوس ھتشذگ ھھد راھچ رد
 رد نانچمھ تارکومد لایسوس بازحا ھک ییاھروشک رد .دنا ھتخاب لاربیلوئن و راک ھظفاحم بازحا ھب ار یتاباختنا تباقر تارکومد
 و اھشلاچ رد تسیابیم ار ینیشن بقع نیا لیلد زا یشخب .دننک لیدعت ار دوخ یھافر یاھھمانرب ات دناهدش راچان ،دناتردق
 یشان تالکشم و اھراشف ھب ناوتیمن ار ینیشن بقع نیا یمامت اما .تسا هدروآ دیدپ ندشیناھج دنور ھک تسج یدیدج یاھتیدودحم
  :تشاد ھجوت زین رگید بلطم ود ھب تسیابیم دروم نیا رد .داد تبسن ندشیناھج زا

 .دناهدرک رتراوشد ار اھتارکومد لایسوس راک ھک یراتخاس تالوحت و اھنارحب    )فلا   
     .دناهدش بکترم تارکومد لایسوس یاھورین ھک یکیتکات و کیژتارتسا تاھابتشا    )ب    
 
 .میدرک هراشا دناهدروآ دوجوب دمآرد عیزوت و راک یورین یراکیب ھنیمز رد یروآنف تالوحت ھک ییاھشلاچ و تالکشم ھب الاب رد
 »ھعسوت و یداصتقا یرایمھ نامزاس« وضع روشک ٣٧ رد .تسا تیعمج ندش ریپ تشاد ھجوت نآ ھب تسیابیم ھک رگید دمایپ کی

(OECD) شیازفا ٢٠١۵ لاس رد دصرد ١٧ ھب ١٩۶٠ لاس رد دصرد ٩زا تیعمج لک رد لاس ۶۵ یالاب تیعمج مھس نیگنایم 
 .تسا رتعیرس مھ نیا زا لاس ٨٠ یالاب تیعمج مھس دشر .دسرب دصرد٢٨ ھب مقر نیا ٢٠۵٠ لاس ات ھک دوشیم ینیب شیپ و تفای
 ١٠ یالاب ھب ٢٠١۵ لاس رد دصرد۵ زا و دوش رباربود زا شیب لاس ٨٠ یالاب تیعمج مھس ٢٠۵٠ لاس ات ھک دوشیم ینیب شیپ
 ،ایناپسا ،نپاژ رد ،لاثم یارب .تسا رتدیدش رایسب تیعمج ندش ریپ دنور اھروشک زا یخرب رد .دبای شیازفا ٢٠۵٠ لاس رد دصرد
 لاس ات نپاژ و یبونج هرک رد .دوب دنھاوخ لاس ۶۵ یالاب تیعمج دصرد۴٠ ھب کیدزن ٢٠۵٠ لاس ات یبونج هرک و نانوی ،لاغترپ

 ھمیب و تشادھب ھنیزھ تدش ھب تیعمج ندش ریپ .تشاد دنھاوخ لاس ٨٠ یالاب تیعمج دصرد١۵ و دصرد١۴ بیترت ھب ٢٠۵٠
  .تسا هداد رارق یدیدش راشف تحت ار اھنآ یھافر ھجدوب و هدرب الاب ار یتعنص یاھروشک یگتسشنزاب
 
 اھتلود ھتشذگ ھھد دنچ یط ،دش هراشا اھنآ ھب نیا زا شیپ ھک ندش یناھج دنور زا یشان تالکشم و الاب یراتخاس تالکشم رب هوالع
 یمروت یاھ کوش .دننک ھلباقم زین هدرتسگ و قیمع رایسب یداصتقا نارحب نیدنچ اب دناهدوب راچان تارکومد لایسوس یاھورین و
 سروب رازاب طوقس ،١٩٨٢ رد نیتال یاکیرمآ یاھروشک یجراخ یھدب نارحب ،٨٠ و ٧٠ یاھھھد رد تفن تمیق شیازفا زا یشان

 ینکشرمک راشف اھنارحب نیا .دنا ھلمج نیا زا ٢٠٠٨ لاس یلام نارحب و ١٩٩٧ لاس رد یقرش یایسآ یاھروشک یلام نارحب ،١٩٨٧
 لایسوس یاھتلود ،اھروشک ریاس اب ھسیاقم رد .تسا هدرک لیمحت ھتفای ھعسوت یاھروشک رد اھتلود ھمھ یھافر یاھھمانرب رب ار
 نیا اب .دننک مک یدح ات دوخ دمآرد مک راشقا رب ار اھنارحب نیا یلام راشف دناھتسناوت یوانیدناکسا یاھروشک رد هژیو ھب ،تارکومد
 یھافر یاھتسایس یریگیپ راک و هداد رارق راشف تحت زین ار تارکومد لایسوس یاھتلود یھافر ھجدوب اھنارحب نیا ھنیزھ ،ھمھ
 .تساھتخاس رتراوشد اھنآ یارب ار
 
 تاھابتشا ھب تسیابیم الاب لماوع رب هوالع ،ھتشذگ ھھد دنچ رد اھتارکومد لایسوس ینیشن بقع و تسکش للع یسررب ماگنھ
 یاهدرتسگ رایسب ھنماد تاھابتشا نیا یسررب .درک ھجوت زین دناهدش بکترم تارکومد لایسوس یاھورین ھک یکیتکات و کیژتارتسا
     .تسا اجب دراد رتکیدزن طابترا ھتشون نیا عوضوم اب ھک ھبنج دنچ ھب هراشا اما .تسا جراخ ھتشون نیا ھلصوح و ناوت زا و دراد
 
 میظنت یارب ھک یریبادت و اھتسایس -٢ ،یسارکومد لایسوس یاھشزرا -١ :تسا راوتسا یلصا ھیاپ ود رب یسارکومد لایسوس
 لایسوس ھک یاھھد دنچ رد .تسا کیتارکونکت و ینف یرما اتدمع مود ھبنج .دنشابیم مزال دازآ رازاب میظنت و یصوصخ تیکلام
 تحت و دندرک زکرمتم مود ھبنج رب یاهدنیازف روط ھب ار دوخ ّمَھ دنتشاد تسد رد )یبرغ یاپورا رد( ار یسایس تردق اھتارکومد
 مشچ رد نامز رورم ھب ھک نانچ نآ ،دنتشادرب یسارکومد لایسوس یشزرا یاھھبنج یور زا ار دوخ هاگن هرمزور یاھراک راشف
 اھتارکومد لایسوس یعامتجا و یسایس هاگیاپ یھجوتیب نیا .دندش لیدبت یراد ھیامرس ماظن یاھتارکونکت و نارازگراک ھب مدرم
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 اھنآ یسایس تسکش ھب ماجنارس و تفرگ اھنآ زا ار ھتفگ شیپ یاھشلاچ اب ییورایور ناوت ھک نانچ نآ ،درک فیعضت شیپ زا شیب ار
  .دیماجنا
 
 ھتفای ھعسوت یاھروشک رد .دناهداد لیکشت ار تارکومد لایسوس بازحا یسایس هاگیاپ هدمع شخب هراومھ یرگراک یاھھیداحتا

 یرایسب زا ھک یراتخاس لوحت نیا اب تسرد دروخرب .درک فیعضت ار هاگیاپ نیا ییادزتعنص و یروآنف تالوحت دنور یتعنص
 و کیژتارتسا یاھھمانرب رد یرگنزاب اب تارکومد لایسوس یاھورین و بازحا ھک دوب نآ مزلتسم ،دوب ریذپانبانتجا تاھج
 یھدنامزاس ھلمج زا ،دیدج یلمع ریبادت و یرظن یاھوگلا نیودت اب و دنزاس گنھامھ دیدج طیارش اب ار دوخ یاھتسایس ناشیکیتکات

 لایسوس یاھورین زا یگرزب شخب ھنافساتم .دننک زور ھب و یزاسزاب ار دوخ یعامتجا و یسایس هاگیاپ ،اپون یندم یاھشبنج
 یلاکیدار یاھتسایس ھب ،یرگراک یاھھیداحتا رد هژیو ھب ،نآ زا یرگید شخب و دنتشگ فقاو رید رما نیا ترورض ھب یسارکومد
 ،لاثم یارب .تشگ یسارکومد لایسوس بازحا یعامتجا هاگیاپ رتشیب فیعضت و یمومع راکفا یتیاضران بجوم ھک دندروآ یور
 ھلابز یروآعمج و لقن و لمح یاھشخب رد هژیو ھب ،٧٠ یدالیم ھھد رخاوا رد نارگراک یپ رد یپ و هدرتسگ تاباصتعا ایناتیرب رد
 .درک افیا راکھظفاحم بزح یزوریپ و رگراک بزح تسکش رد یمھم شقن )دیماجنا اھنابایخ رد ھلابز یاھهوک شیادیپ ھب ھک(
 
 .تسا هدنلاب یاھشخب ھب دناهدش یراتخاس دوکر راچد ھک ییاھشخب زا راک یورین لاقتنا مزلتسم داصتقا یراتخاس تالوحت تیریدم
 یرگراک ھیداحتا و بازحا و تارکومد لایسوس یاھتلود .تسا راک رازاب یریذپ فاطعنا دنمزاین ،دوخ ھبون ھب ،راک نیا ماجنا
 ،ھعماج لک یارب ار تعفنم نیرتشیب و نایز نیرتمک ات دنھد ماجنا دنمھمانرب یوحن ھب ار راک نیا ات دنتشاد ار ھنیزگ نیا اھنآ نابیتشپ
 تمواقم نآ ربارب رد یرگراک یاھھیداحتا و یھاتوک راک نیا ماجنا رد تارکومد لایسوس بازحا اما .دشاب ھتشاد راک یورین هژیو ھب
 لایسوس تسکش ھب اتیاھن ھک دوب نآ زا یشان یسایس یاھراشف و یداصتقا یاھنایز تشابنا تمواقم و یھاتوک نیا ھجیتن .دندرک
 یاھورین یسایس و یداصتقا عفانم و کیژولوئدیا هاگن ساسا رب ار راک نیا ھک ،دیماجنا اھلاربیلوئن یریگتردق و اھتارکومد
 ھک دوب لاکیدار و هدرتسگ نانچ نآ تفرگ ماجنا اھلاربیلوئن طسوت ابقاعتم ھک راک رازاب یزاسدازآ . دنداد ماجنا دوخ نابیتشپ
 .تخاس ناوتان یھجوت لباق نازیم ھب ار یرگراک یاھھیداحتا
 
 اھتارکومد لایسوس یلصا راک هار دنشابیم مزال دازآ رازاب میظنت و یصوصخ تیکلام میظنت یارب ھک یریبادت و اھتسایس نیودت
 اھمتسیس زا یاھعومجم -٢  ،تلود نیشام-١  : دناهدوب یکتم یلصا روحم ھس ھب هراومھ اھتارکومد لایسوس رما نیا یارب .تسا
 یاھدروآتسد و دوب قفوم رایسب ھھد ھس یارب هویش نیا .یتایلام یاھرازبا -٣  ،یصوصخ شخب گرزب یاھهاگنب تیلاعف میظنت یارب

 :دمآ دیدپ یدیدج تالکشم نامز رورم ھب اما .دروآ ناغمرا ھب یریگمشچ
 
 میمصت ھک دندش رادیدپ یتلود یاھهاگنب کیتارکورب یاھلاناک رد یدیدج یاھانگنت رورم ھب یتلود شخب ندش گرزب و دشر اب    .١

 ییآراک ھک دنتفرگ لکش اھناگرا نیا رد یدیدج یھورگ و یصخش عفانم ،نینچ مھ .دنتخاسیم راوشد ار تسرد و عیرس یریگ
 .دندرکیم فیعضت ار اھنآ یسایس و یداصتقا

 
 یعفانم و اھهزیگنا ،اھمزیناکم نامز رورم ھب دندوب هدش ھتخاس یصوصخ شخب یاھتیلاعف میظنت یارب ھک ییاھمتسیس رد    .٢

          دندرکیم لمع یداصتقا تیفافش و ییاراک لوصا ،ھیلوا فادھا فالخ رب ھک دندوب یاھتساوخان یاھدمآیپ یاراد ھک دنتفرگ لکش
 
 بجوم جیردت ھب یھافر یاھھمانرب هدنیازف ھجدوب نیمات یارب اھنآ ھب یراصحنا ابیرقت ھیکت و یتایلام یاھرازبا زا دایز هدافتسا    .٣

  .تشگ یمومع راکفا یتیاضران
 
 نیا ھب اھتارکومد لایسوس ھنافساتم ،اما .دندوب لئاسم نیا نوماریپ یتالاقم زا ولمم کیمداکآ یاھھیرشن ٩٠ و ٨٠ یاھھھد یط
 .دنتخاب لاربیلوئن یاھورین ھب یسایس و کیژولوئدیا ھصرع ود رھ رد ار ھنحص ،اذل .دندرکن ار مزال ھجوت لئاسم
 
 
  هدنیآ زادنا مشچ   .د
 
 یاھنارحب و تالکشم تسا هدرک تیریدم ار نآ و هدوب مکاح ندش یناھج دنور رب ھتشذگ ھھد دنچ یط ھک یتسیلاربیلوئن هاگن
 نیا لح .دنکیم دیدھت ار دوجوم ماظن یاقب و یسایس تابث ھک تسا هدروآ دیدپ یاهدرتسگ و قیمع یسایس و یعامتجا ،یداصتقا
 یریگتردق و تشگزاب یارب ار طیارش نارحب نیا .مینک تیریدم رگید یاھیاپ رب ار ندش یناھج دنور ھک تسا نآ دنمزاین تالکشم
 اھتارکمد لایسوس قفا نیا ققحت یارب اما ،دراد شیپ رد ینشور قفا یسارکومد لایسوس  .تسا هدرک مھارف اھتارکومد لایسوس
  :تسیابیم
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 .دننک ریبدت بسانم یلمع و یرظن یاھلح هار دش هراشا الاب رد ھک یلئاسم یارب     )١    
  

 ،دننک لمع یلمارف حطس رد دنناوتب ھک یدیدج یاھرازبا و اھتسایس نیودت و یلمارف یاھنامزاس تیوقت و داجیا اب     )٢   
 هار و دنتسھ یلمارف اتاذ ھک یدیدج تالکشم اب دنناوتب ات دنھد رارق دوخ راک روتسد رد ار یلمارف حطس رد یھدنامزاس
 زا ھیامرس رارف زا یریگولج ات ھتفرگ تسیز طیحم ظفح ھب طوبرم لئاسم و نیمز شیامرگ زا( دنبلطیم یلمارف یاھلح
 تیلاعف و دننک ھلباقم )نآ ھنارگادوس یاھتیلاعف هژیو ھب ،یناھج یلام ھیامرس یاھتیلاعف رب تراظن و تایلام تخادرپ

  .دننک میظنت یناھج یحطس رد ار یناھج ھیامرس
 
 تیریدم یارب یدیدج تسایس و مزیناکم تسناوت دھاوخ ھن و دوب دھاوخ رادیاپ یسارکومد لایسوس تشگزاب ھن ،تروص نیا ریغ رد
    .دھد ھئارا ندشیناھج دنور


