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 ھمدقم
 ،یسایس یارادم ،یعامتجا یگتسبمھ اھنآ رد ھک تسا دنمتورث یتعنص ھتفرشیپ یاھروشک صاخ یاهدیدپ یسارکومد لایسوس ایآ

 یارب .تسا هدمآرب یسایس رھپس رد هدننک نییعت یتساوخ ھب یعامتجا تلادع نیمات و هدش ھنیداھن یسارکومد و نوناق تموکح
 ھنیزھ بات و دنربیم جنر دیدش یسایس و یعامتجا یاھینوگمھان و اھتسسگ زا ابلاغ ھک ھتفای ھعسوت مک و دشر لاح رد یاھروشک
 لایسوس ایآ ،ناریا یارب  ؟تسا ینتفاین تسد یایور کی یسارکومد لایسوس ایآ ،دنرادن ار هدرتسگ یھافر ھمانرب کی نیگنس
 رد یسارکومد لایسوس رارقتسا یارب ؟دشاب یحرطم اساسا و  رسیم یسایس و یداصتقا ھعسوت یوگلا کی دناوتیم یسارکومد
 ات دشاب ھتشادن ھچ و دشاب ھتشاد ھچ تسیابیم ییوگلا نینچ ؟میریگب شیپ رد تسیاب یم ار یھار ھچ و میراد جایتحا ھچ ھب ناریا
 ؟دوش لیدبت رثوم و نکمم ھنیزگ کی ھب دناوتب
 
 یسارکومد لایسوس یاھطرش شیپ
 یگتسبمھ و ینوگمھ زا ییالاب ھجرد زا و هدش ھنیداھن یسارکومد نآ رد ھک یاھعماج رد یسارکومد لایسوس نتخاس کش نودب
 شیپ ار طیارش نیا دوجو ھک یمزج هاگن کی اما  .دشابیم رتناسآ ،تسا رادروخرب یداصتقا تورث و یسایس یارادم ،یعامتجا

 یوگلا لوصحم لاح نیع رد طیارش نیا ،اریز .دشابیم تسردان ،دنادیم یسارکومد لایسوس داجیا یارب قلطم و مزال یاھطرش
 و کیناگرا ،لباقتم ھطبار کی یسارکومد لایسوس یریگاپ و طیارش نیا نیب عقاو رد .دشاب یم زین یسارکومد لایسوس ھعسوت
 تسا یعامتجا تلادع و یسارکومد یارب یسایس هزرابم ھسورپ و دنور کی یسارکومد لایسوس رارقتسا .دراد دوجو کیتکلاید
 دننام ،مینادیم یسارکومد لایسوس دھم ار اھنآ ھک ییاھروشک رد .دنشابیم نآ لوصحم مھ و هداھن مھ ھتفگ شیپ طیارش نآ رد ھک
  .دنتفرگ لکش یعامتجا تلادع و یسارکومد یارب هزرابم دنور رد و دنتشادن دوجو نکاس ھب ادتبا زا طیارش نیا ،دئوس
 
 ھیامرس ماظن یگهریچ ھب زیچ رھ زا شیپ تسیابیم ،مینک صخشم ار ییاھطرش شیپ یسارکومد لایسوس رارقتسا یارب دشاب انب رگا
 لکش ھیلوا لحارم رد یاهراپ .دنریگ یم لکش یعامتجا تلادع و یسارکومد یارب هزرابم دنور رد دراوم ریاس .مینک هراشا یراد
 یاھطرششیپ ناونع ھب اھنآ زا ناوتیم ھک یاھنوگ ھب ،دننکیم افیا یسارکومد لایسوس یریگاپ رد هدننک نییعت یشقن و دنریگیم
 یاھطرش شیپ ار اھنآ ناوتیم و دنریگیم لکش یدعب لحارم رد رگید یاهراپ .درب مان یسارکومد لایسوس دشر و یریگاپ ھلحرم
            .تسناد یسارکومد لایسوس یرادیاپ یارب مزال
 

 تابسانم یگهریچ  .دریگیمن اپ دناهریچ یلادوئف تابسانم نآ رد ھک یاھعماج رد یسارکومد لایسوس  :یرادھیامرس ماظن ●
 لایسوس یدوجو تلع یرادھیامرس عقاو رد .تسا یسارکومد لایسوس شیادیپ و یریگاپ ھیلوا طرش یرادھیامرس
 رازاب مزیناکم و یصوصخ تیکلام میظنت ،یراد ھیامرس میظنت یارب یاهژورپ یسارکومد لایسوس .تسا یسارکومد
 دوجو دناوتیمن اساسا یسارکومد لایسوس ،یرادھیامرس نودب .تسا یعامتجا تلادع نیمات یارب یراد ھیامرس ماظن
 .دشاب ھتشاد
 

 لایسوس .درادن ار ھلضاف ھنیدم کی داجیا و یرادھیامرس ینوگنرس یادوس یسارکومد لایسوس  :ھلضاف ھنیدم ھن ،مرفر ●
 یصوصخ تیکلام یاغلا و تسا یعامتجا تلادع نیمات یارب راک یورین و ھیامرس نیب ھحلاصم داجیا لابند ھب یسارکومد
 یارب دازآ رازاب مزیناکم و یصوصخ تیکلام میظنت ناھاوخ ھکلب ،تسرد ھن و دنادیم یرورض ھن ار رازاب مزیناکم و
 اما ،تسا راوتسا ییالاو ھناھاوخ تلادع و یناسنا یاھشزرا ھیاپ رب یسارکومد لایسوس .تسا یعامتجا تلادع نیمات
 قیرط زا یعامتجا تلادع نیمات ھک تسا نآ رب اریز .تسین اھنامرآ نیا ققحت یارب ھلضاف ھنیدم کی داجیا لابند ھب
 ھنیدم کی داجیا یارب یسایس یھدنامزاس ھکلب ،تسا رتیندش اھنت ھن رازاب مزیناکم میظنت و یصوصخ تیکلام میظنت
 یسارکومد لایسوس یزوریپ و یریگاپ .دماجنایم یروتاتکید و دادبتسا ھب ابلاغ ھک دشابیم هرطاخم رپ یراکهار ھلضاف
 رد ھچ و ھعماج نطب رد ھچ ،ھعماج یسایس رھپس رد ھنابلط حالصا و کیتامگارپ اما ،ینامرآ یشم نیا یگهریچ مزلتسم
  .تسا نآ یسایس یاھداھن و بازحا ،فانصا ،یرگراک یاھھیداحتا

 
 ،تسا یددعتم یسایس یاھماظن و اھھشیدنا نامرآ یسارکومد و نوناق تموکح رارقتسا  :یسارکومد و نوناق تموکح ●

 لایسوس .تارکومد مسیلایسوس و یسارکومد لایسوس ،تارکومد مسیلاربیل ،مسیلاربیلوئن ات ھتفرگ یتنس مسیلاربیل زا
 نوناق تموکح رارقتسا رد مسیلاربیل یاھدرواتسد زا تسا ھتسناوت مسیلاربیل زا رترخاتم ماظن کی ناونع ھب یسارکومد
   .ددنب راکب یسارکومد لایسوس رارقتسا و یعامتجا تلادع نیمات یارب ار اھنآ و دریگ هرھب یسارکومد و
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 یوزاب مکح تارکومد لایسوس بازحا و یرگراک یاھھیداحتا :تارکومد لایسوس بازحا و یرگراک یاھھیداحتا ●
 هزرابم لوصحم دوخ ھک لاح نیع رد ،اھنیا .دنراد ار تارکومد لایسوس یاھشبنج هدننک گنھامھ زغم و یھدنامزاس
  .دننکیم افیا یسارکومد لایسوس رارقتسا و یزوریپ رد هدننک نییعت یشقن ،دنشابیم یعامتجا تلادع و یسارکومد یارب

 تلادع و یسارکومد یارب هزرابم ،دنمورین تارکومد لایسوس بازحا و یرگراک یاھھیداحتا دوبن رد ھک تفگ ناوتب دیاش
 لایسوس بازحا و یرگراک یاھھیداحتا دوجو اما .دماجنایم لاربیل یاھیسارکومد رارقتسا ھب لکش نیرتھب رد یعامتجا
 ققحت و دربب شیپ یسارکومد لایسوس یوسب ار یعامتجا تلادع و یسارکومد یارب هزرابم دناوت یم دنمورین تارکومد
 یاھھیداحتا دوجو  .تشاد ھجوت تارکومد لایسوس بازحا شقن تیمھا ھب تسیاب یم ھطبار نیا رد  .دزاس رسیم ار نآ
 دنمورین تارکومد لایسوس بازحا دوجو .تسین یفاک یسارکومد لایسوس رارقتسا یارب ییاھنت ھب دنمورین یرگراک
      .تسا یرورض هژورپ نیا یزوریپ یارب

 
 و ھیامرس نیب ھحلاصم داجیا لابند ھب یسارکومد لایسوس ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ :لقتسم اتبسن و رثوم تلود ●

 یفاک هزادنا ھب ھک تسا دمآراک و رثوم تلود کی مزلتسم راک نیا ماجنا .تسا یعامتجا تلادع نیمات یارب راک یورین
 »ینز ھناچ« و دنک لمع ود نیا نیب یجنایم تروص ھب دناوتب ات دشاب لقتسم )مکاح ھقبط( راک و ھیامرس یورین ود زا

 دوجو  .دھد ناماس ار نآ بسانم یعامتجا یاھدادرارق نیودت اب و دنک تیریدم دمآراک و رثوم یوحن ھب ار اھنآ نیب یسایس
 ھیلوا ھلحرم رد مھ ،تسا یرورض یسارکومد لایسوس رارقتسا لحارم ھیلک رد لقتسم اتبسن و دنمورین تلود کی

 دمآراک یسارکوروب و تلود کی دنمزاین یسارکومد لایسوس ماظن یرادیاپ  .رارمتسا و غولب ھلحرم رد مھ و یریگلکش
 رثوم یوحن ھب ار اھنآ زا جتنم یھافر یاھھمانرب و ھلصاح یعامتجا یاھدادرارق دناوتب ات تسا یداصتقا داسف زا اربم و
     .دراذگب ارجا ھب ھنیزھ مک و

 
 اھنت تساوخ یعامتجا تلادع نیمات نآ رد ھک یاھعماج رد یسارکومد لایسوس یزوریپ و یریگاپ :فالتئا یژتارتسا ●

 ار ینایم تاقبط هژیو ھب ،راشقا ریاس یعامتجا تلادع نیمات یارب هزرابم ھنماد و تسین مورحم و دمآرد مک رایسب راشقا
 یتاقبط فالتئا کی یسایس یھدنامزاس تارکومد لایسوس بازحا یلصا ھفیظو عقاو رد  .دشابیم رتناسآ ،ھتفرگ رب رد زین
  .تسا دازآ رازاب و یصوصخ تیکلام میظنت و مکاح ھقبط زا یسایس و یداصتقا یاھزایتما نتفرگ یارب رثوم

 
 یندم ھعماج کی دوجو ھک تسا نآ رگنایب یسارکومد لایسوس یاھشبنج یخیرات ھبرجت یسررب  :لاعف یندم ھعماج ●

      .دنکیم افیا یسارکومد لایسوس ماظن یرادیاپ و یزوریپ رد هدننک نییعت یشقن ایوپ
 
 ناریا
 یارب یاهدرتسگ و نیگمھس هزرابم  .تسا ھتفای ماوق اتبسن ،شیاھیراجنھان و اھیتساک مامت اب ،یراد ھیامرس تابسانم ناریا رد
 و ینایم راشقا مامت ھکلب ،تسین مورحم راشقا اھنت تساوخ  یعامتجا تلادع نیمات .تسا نایرج رد ھعماج رتسب رد یسارکومد
 ھنیشیپ کی زا اما ،دنوشیم بوکرس ادیدش ھچرگ یرگراک یاھنامزاس و اھھیداحتا .تسا ھتفرگ رب رد زین ار ھفرم راشقا زا یشخب
 دوخ و دننک دشر تعرس ھب نکمم تصرف نیلوا رد دنناوتب ھک دنشاب یم تیفرظ نیا یاراد و دنرادروخرب ینالوط یسایس هزرابم
 ینونک ناریا رد ،اما .تسا یسارکومد لایسوس دشر و یریگاپ یارب یبسانم طیارش نیا .دنھد نامزاس یرسارس یتالیکشت رد ار
 و یھدنامزاس یسارکومد لایسوس یاتسار رد ار دوجوم یھاوخ یسارکومد شبنج ات درادن دوجو یدنمورین نامزاس و بزح
 نینچ دوبن رد ھک تفگ ناوت یم نانیمطا اب ،اما .تسین یفتنم دریگب لکش یربھر نیا هزرابم دنور رد ھکنیا لامتحا  .دنک یربھر
 نیا .دوب دھاوخن کیتارکومد لایسوس یماظن ،دوش زوریپ رگا یتح ،یھاوخ یسارکومد شبنج یجورخ دایز لامتحا ھب ،ییورین
  .تسا ناریا یسارکومد لایسوس شبنج فیعض ھقلح یتساک
 
 تارکومد یاھتسیلایسوس ار اھنآ ناوتیم لکش نیرتھب رد ھک تسا یکچوک اتبسن بازجا و اھنامزاس یدایز دادعت میراد ھچنآ
 ھجیتن نیا ھب نونکا یھتنم ،دنادنبیاپ مسیلایسوس ینابم ھب نانچمھ ،دشاب یم ناریا یتنس پچ موادت ھک اھنامزاس نیا .تسناد
 ساسا رب ھچنانچ اھ نامزاس نیا  .دنراذگب ارجا ھب کیتارکومد یاھهار زا تسیاب یم ار دوخ ینامرآ ھمانرب ھک دناهدیسر
 لایسوس شبنج دربشیپ رد یمھم شقن دنناوت یم ،دننک تکرش کیتارکومد لایسوس فالتئا کی رد دوخ یلقادح یاھتساوخ
 لابند ھب یسارکومد لایسوس ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ .دننک یربھر ار نآ دنناوت یمن اعبط اما .دننک افیا ناریا یسارکومد
 ھن ار رازاب مزیناکم و یصوصخ تیکلام یاغلا و تسا یعامتجا تلادع نیمات یارب راک یورین و ھیامرس نیب ھحلاصم داجیا

 نیا .تسا یعامتجا تلادع نیمات یارب دازآ رازاب مزیناکم و یصوصخ تیکلام میظنت ناھاوخ ھکلب ،تسرد ھن و دنادیم یرورض
   .تسا توافتم اساسا  اھنآ یاھیاپ ھمانرب اب اما ،دشاب راگزاس تارکومد یاھتسیلایسوس یلقادح ھمانرب اب دناوتیم یشم
 
 دروم فالتئا رد دنناوتب ھک تسا تارکومد لایسوس اعقاو یاھنامزاس دنمزاین کیتارکومد لایسوس فالتئا کی ھک تسا یھیدب
 تسار ای پچ ھب یتحار ھب لمع رد و دوب دھاوخن رادیاپ یفالتئا نینچ تروصنیا ریغ رد ،دننک افیا ار مزال یزکرم شقن رظن

 یفاک هزادنا ھب زونھ تسا کیدزن یسارکومد لایسوس ھب اھنآ عضوم ھک یبازحا و اھنامزاس ناریا رد ،ھنافساتم .دیتلغ دھاوخ
 یتنس شخب ،نیا رب نوزفا .دربیم جنر تتشت و یگدنکارپ زا زین حانج نیا .دننک افیا ار مزال یروحم شقن دنناوتب ات دنتسین دنمورین
 ناوت ناناوج بذج اب دناوتب ھک دنک ماگنھ ھب یتروص ھب ار دوخ نامتفگ ھتسناوتن دھدیم لیکشت ار نآ زا یگرزب شخب ھک ،نآ رت
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 دروآ تسدب ار مزال ییاناوت اھنامزاس نیا زا یکی هزرابم دنور رد ھک دراد دوجو لامتحا نیا ھتبلا .دنک دیلوت زاب ار دوخ یسایس
    .دنک یربھر و یھدنامزاس ار روشک یسارکومد لایسوس شبنج دناوتب ھک دزیخرب ھعماج نطب زا اپون نامزاس کی  ای و
 
 تسیاب یم ھک تسا وربور زین تدم دنلب شلاچ دنچ اب ناریا یسارکومد لایسوس شبنج ،یھدنامزاس و یربھر لضعم رب هوالع
      .دش دھاوخ تسردان یاھتسایس و اھھمانرب نیودت بجوم اھنآ ھب یھجوت یب .تشاد ھجوت ادتبا نامھ زا اھنآ ھب
 
 یا ھمانرب و یژتارتسا .دشاب روحم ھعسوت تسیاب یم یسارکومد لایسوس ھمانرب و یژتارتسا ناریا رد  :روحم ھعسوت یژتارتسا
 و یداصتقا ھعسوت یارب مزال تورث دناوت یمن راکهار نیا .دوب دھاوخن دمآراک و رادیاپ دشاب یعیزوت یاھ تسایس نآ روحم ھک
 و یژتارتسا ،تسا یعیزوت یاھ تسایس نآ روحم ھک یاھمانرب و یژتارتسا اب ھسیاقم رد .دنک نیمات ار یھافر یاھھمانرب یارجا
   .دنکیم داجیا یھافر یاھتسایس یارجا یارب یرتشیب رایسب تیفرظ لمع رد ،لاغتشا و تورث دیلوت اب ،روحم ھعسوت ھمانرب
 نیمات ترورض ھب ھک یروحم ھعسوت ھمانرب .درک نیودت یتوافتم یاھیژتارتسا یانبم رب ناوتیم ار روحم ھعسوت یاھ ھمانرب

 تعرس اب و  هزادنا ھب ،دوخ ھب دوخ تورث نیا اما .دنک دیلوت یھجوت لباق تورث دناوتب تسا نکمم ،دشاب ھجوت یب یعامتجا تلادع
 لک ھک درک زھجم ییاھمزیناکم ھب ار روحم ھعسوت ھمانرب تسیاب یم رما نیا نیمات یارب  .دش دھاوخن لقتنم ھعماج ھندب ھب یفاک
 یاھمانرب و یژتارتسا نامھ نیا .دنک میھس هدش دیلوت تورث و یداصتقا ھعسوت یاھدروآ تسد رد ار مورحم راشقا هژیو ھب ،ھعماج
   .دنک لابند تسیاب یم یسارکومد لایسوس شبنج ھک تسا
 
 .تسا تلود داھن زا هدافتسا دنمزاین راچان ھب دوخ یاھھمانرب و فادھا یارجا یارب یسارکومد لایسوس  :یروحم تلود زا بانتجا
 یبولطمان وحن ھب و تدش ھب ار روشک داصتقا دناهدش لابند ھتشذگ ھھد دنچ یط ھک ییاھتسایس و تفن ھب یگتسباو ن اریا رد اما
 ار یسارکومد لایسوس شبنج رما نیا  .تسا ھتشگ یدمآراکان و داسف ،یتنار تابسانم شرتسگ بجوم ،هدرک ھتسباو تلود داھن ھب
 نیا دناوتب ھک دوب دھاوخ ناریا یارب یقفوم راکهار یتروص رد یسارکومد لایسوس یژتارتسا .دنکیم ربور یاھیاپ ضقانت کی اب
 ھمانرب دربشیپ یارب تلود داھن زا هدافتسا نیعرد تسیاب یم راک نیا یارب .دنک تیریدم یبولطم وحن ھب ار یاھیاپ ضقانت و شنت
 اب ،دنتسھ تلود تیکلام رد ھک ییاھشخب نآ رد و دنک ینابیتشپ ینواعت و یصوصخ یاھشخب دشر زا ،روحم تلادع ھعسوت
             .1دنک یرادربهرھب یصوصخ شخب تیریدم تکراشم زا بسانم یاھرازبا زا هدافتسا
 
 و تلود کی دنمزاین دوخ یھافر یاھتسایس و یژتارتسا یارجا یارب یسارکومد لایسوس یشم  :دمآراک یسارکوروب و تلود
 اھتارکومد لایسوس یارب اما ،تسین یسارکومد لایسوس متسیس صاخ یگتسباو نیا .تسا داسف زا اربم و دمآراک یسارکوروب
 مدع  ،ییآراک فعض زا هراومھ تلود یسارکورب و داھن ناریا رد ھنافساتم .تسا رادروخرب یرتشیب تیمھا زا یگتسباو نیا

 نوگرگد ار تیعضو نیا یسارکومد موادت و رارقتسا ھک تسا یھیدب .تسا هدرب جنر یتنار تابسانم و داسف ھب یگدولآ و تیفافش
 ییاھداھن .دشابیم ھنانیبشوخ و ماخ دش دھاوخ یفتنم هرابکی فعض ھطقن نیا یسارکومد رارقتسا اب ھک روصت نیا اما .درک دھاوخ
 و اھنآ یخیرات رتسب ھب مزال ھجوت نودب ،هاتوک ینامز عطقم کی رد ناوتیمن ار دنا مزال یسایس داصتقا درکراک یارب ھک ار
 یم ناریا رد یسارکومد لایسوس یژتارتسا .دننک لمع بولطم یوحن ھب ھک تشاد راظتنا و درک انب ،ھعماج یخیرات یاھھبرجت
 ھطقن نیا ربارب رد یریذپھبرض ھنیزھ و کسیر ھک دنک نیودت یاھنوگ ھب ار دوخ یاھھمانرب و دشاب فقاو فعض نیا ھب تسیاب

  .دنک کمک کسیر نیا تیریدم ھب دناوتیم یندم ھعماج یاھییاناوت زا یرثکادح یرادربهرھب .دناسرب لقادح ھب ار فعض
 
 یسارکومد رارقتسا دنمزاین ناریا یداصتقا و یسایس رادیاپ ھعسوت ھک تسا نآ رگنایب ناریا ھتشذگ لاس ١۵٠ ھبرجت  :یسارکومد
 یرامعم و یحارط یاھنوگ ھب ار رظن دروم کیتارکومد ماظن راتخاس و تفر رتارف تایلک زا تسیاب یم تیقفوم یارب اما .تسا
 ھعسوت ھک تسا نآ درک ھجوت نآ ھب تسیاب یم ھک یلئاسم زا یکی .دشاب راگزاس ناریا ھعماج یاھیدنمزاین و طیارش اب ھک درک
 و یسایس تابث دناوتن دوش یم انب ھک یکیتارکومد ماظن رگا .تسا تدم دنلب کیژتارتسا یاھمیمصت ذاختا دنمزاین ناریا یداصتقا
 ار روشک یداصتقا ھعسوت راک تروص نآ رد ،دنک نیمات ار تدم دنلب کیژتارتسا یاھھمانرب یارجا و نیودت یارب مزال یرادا
   .درک دھاوخ راوشد
 
 رگا ،لاثم یارب .دوب دھاوخ زین بسانم یگنھرف راتخاس دنمزاین بسانم یرادا و یقوقح راتخاس رب نوزفا بسانم یاضف داجیا

 تروص نآ رد ،)کرتشم عفانم ھن( دشاب راوتسا عفانم نیداینب داضت ھیاپ رب ھیامرس و راک یورین تابسانم رب مکاح یگنھرف وج
 یگتسبمھ و ینوگمھ زا ھعماج ردق رھ ،اساسا .دوب دھاوخ راوشد رایسب ،دشابن نکممان رگا یسارکومد لایسوس هژورپ دربشیپ
       .دوب دھاوخ رتناسآ یسارکومد لایسوس یژتارتسا دربشیپ  ،دشاب رادروخرب یرتشیب
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 شنت )فلا( :تسا یاھیاپ شنت ود تیریدم مزلتسم ناریا رد یسارکومد لایسوس یژتارتسا زیمآ تیقفوم دربشیپ ،بیترت نیا ھب
 و روحم تلادع ھعسوت یارجا یارب تلود داھن زا هدافتسا نیب شنت )ب( ،یعامتجا تلادع و یداصتقا دشر رثکادح نیمات نیب

 تسیاب یم یسارکومد لایسوس اھشنت نیا تیریدم رد .یتنار تابسانم یریگ لکش و یتلود شخب هدنیازف دشر زا یریگولج
 ھتشاد رظن دم ار یگنھرف و یعامتجا یاھانگنت و تلود داھن ییاراک فعض ،دنک تیوقت ار ارادم گنھرف و یعامتجا یگتسبمھ
 رسیم ار تدم دنلب کیژتارتسا یاھھمانرب یارجا و نیودت ھک دنک زھجم ییاھمزیناکم ھب ار روشک یسارکومد راتخاس و دشاب

  .دنزاس


