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 یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ رد یراذگ تسایس دنیارف لدم نییبت
 1نایسگرن سابع

 ناریا ،شیک ،شیک یللملا نیب سیدرپ -نارهت هاگشناد یتلود تیریدم هورگ رایداتسا

 ریهدادو یلعوبا
 ناریا ،شیک ،شیک یلمللا نیب سیدرپ -نارهت هاگشناد یتلود تیریدم هورگ رایشناد

 یثرا نایک نازرف
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ مشچ هورگ داتسا

 یدنره یرفعج دیجم
 ،شیک ،شیک یللملا نیب سیدرپ - نارهت هاگشناد یمومع یراذگ یشم رخ و یریگ میمصت یتلود تیریدم یرتکد یوجشناد

 ناریا
 10/52/3395:شریذپ رودص خیرات 12/25/1395 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
      و التوبا  اونتجا اوباق و یریگوشیپ اوباق راب شهاک ،هتفای هعسوت یتحو هعسوت هبور عماوج رد ییانیبان و ییانیب مک زیبپان  انتجا یوهام و یدام تارثا
 زا یریگشیپ هزوووح رد رد یرابگ تسایس لدم نییبت فدوه اوب زین رضاح هعلاطم .تسا هتتاس یرورض ار هدرت گ تاقیقیت ماجنا نآ زا یشان یناوتان
      دونمفده یباوختنا رد تمالوس ماوظن شوخب دشرا نارظنبحاص و ناگربت زا رفن 04 زا اکشتم ىا هنومن اتسار نیا رد .تسا هدش ماوجنا یتباید یتاپونیتر
   لدوم  وچراوچ رد ار هلاقم نیا یاه هتفای .دنا هدش یدنب هتسد داینب هداد هیرظن ساوسا رب اه هداد .،هتفرگرارقو هتفایراتتاس همین هبحاووصم دروم و  اختنا
 یقاچ هب التبا نازیم شهاک) اهدربهار ،(هناریگشیپ یرابگتسایس) یرویم هدیدپ ،(رامیب حییص تیاده ،یناگمه شزومآ) یلع ایارش :اماش یمیاداراپ
 یاه یریگیپ یارب دارفا هنابلطواد شیازفا ،یمشچ اتاد تاقیرزت نازیم شهاک ،یمشچ یاهرزیل دصرد شهاک ،تباید و نزو شیازفا زا یریگولج و
 ، ، ناوعفن یذ عفانم ،یگنهرفو ،یداصتقا ایارش) رگ هلتادم ایارش ،(نیناوق یئارجا تنامض ،یتلود ریغ شخب شقن ،هناسر شقن) اه هنیمز ،(هناریگشیپ
     روب یونتبم و زور هوب تمالوس  ماوظن ،رگن هبناج همه و ارگ هعسوت تمالس ماظن ،ملاس نا نا رب ینتبم رادیاپ هعسوت) اهدمایپ و( تلود رویم نامرد شرگن
 کالم و ییاراک کالم .دراد یبایزرا کالم یرسود یتاپونیتر زا یریگشیپ هنیمز رد یا همانرب ره .تسا هدرک ایلیت ( ،دنمفده تمالس ماظن ،شناد
  صخوشم  اوه هاگیاج دیاب ارجا و نیودت رد نم رظن هب .میا هدرک امع دب یریگ هجیتن و یشخبرثا هتاش رد هک دهد یم ناشن رضاح شهوژپ .یشخبرثا
 دنوش
 
 .داینب هداد هیرظن ،تمالس ماظن ،یتباید یتاپونیتر :یدیلک تاملک
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   همدقم
  ییالادب یرو هرهب یاراد نآراک یورین هک ملاس یا هعماج موزل ،دنا هدش مکاح عماوج رب هک یزورما یاه نارطب دوجو
 هک ییاه ییانیب مکو اه ییانیبان دوجو هک تسا یهیدب ردقنآ دنک تیاده نآداصتقاو هعماج عفن هبار ریارش دناوتبو دشاب
     نردق میدن دودجو ادب  ددشاب  یدم هدننک نارگن رایسب هعماج تمالس هطیح رد ،دنیآ یم دیدپ تباید هطساو هب صوصخب
  و تدیعم  ج نددش ردیپ و شیازفا ر ا رد ناهج نایانیبان نازیم ،نآ لماوع و ییانیبان لرتنک یارب هدش یزیر همانرب شالت
   ینادهج رادمآ هک یروط هب ،تسا هتفای شیازفا حناوس و تافداصت ،هلزلز ،لیس ،گنج ،یرامیب نوچمه یطیطم لماوع
     لادس ادت داددعت ندیا  ،اده      یدنیب شیدپ سادسارب و ددنهد یدم ربخ ناهج رسارس رد ناسنا نویلیم 21 دودح ییانیبان زا
 21 و دلوت زا شیپ ،ییانیب تالالتخا هب التبم دارفا زا دصرد 21 دوش یم هتفگ .دسر یم رفن نویلیم23 هب یدالیم2020
  ییادنیب تالالتخا دصرد 21 دودح دندقتعم ناصصختم نایم نیا رد .دنوش یم راچد هضراع نیا هب دلوت زا سپ دصرد
 هب هجوت .(5)دنتسه یریگشیپ و نامرد لباقریغ رضاح لاحرد دصرد 20 اهنت و یریگشیپ لباق دصرد 20 ،نامرد لباق
 نیب نآ زا یشان ضراوع زوربو ددرگ یم بوسطم یکیتن  ریغ  ون زا تباید زورب لماوع دصرد21 دودح هک هتکن نیا
 رامآ هب هجوت اب)یناریا نویلیم 11 دودح هکنیا هب هجوت ابو دوش یم رهاظ مشچرب تباید  ورش زا سپ لاس 15 یلا05
  زا یکادح ،    ددنا هددیدرگ یمدسر تدب  یتباید رامیب نویلیم1 زا شیب دادعت نیازاو دنرادروخرب ملاسان هیذغت زا (یمسر
        یرادمیب ندیا زا یدشان یمدشچ ضراودع زوردب زا ....و تدسایس ،داصتقا ،گنهرف ،هعماج یریذپ ری ات تدحو تدش
          ردب غلادب هنایلادس ددشاب هدودمن تدیلاعف هدب  وردش نآ یمدشچ ضراوع هک یتباید رامیب ره رسوتم روط هب .دشاب یم
 .(0)دهد یم رارق هعماجرب دازام هنیزهودنرادن یعالطا یداصتقا راب لایر نویلم221

   ادب ربتردم ی اده       هتدشر هدب دورو ادب یراذگتدسایس هزودح نادنمدشیدنا صخالاب ناهج یملع هعماج ریخا ههد یطرد
    یبایدشزرا ادتیاهنو اردجاو نیودت ،تیاده تهجرد یا هتشر نایم تاطابترا زا هدافتساابو یریگ میمصتو یراذگتسایس
 نیودت تهج ییوگلاو لدم دوبمکوالخ نامردو تشادهبو تمالس هطیح رد.دندمآرب تالکشم لح ریسمرد اه لح هار
   هدنیمز ردار تمالدس هطیح هدیدع تالکشم ناریا تیعضو هب هجوتاب دناوتب هک ییاه تسایس یارجاو یراذگ روتسدو
     یالتدعا ریدسمرد یدهار غاردچ دناوتبو دزاس فرطرب ار یکشزپ مشچ هطیحرد تباید هتساوخان ضراوع زا یریگشیپ
       هدمه .تدسا سدمل لدباق یبودخ هدب ،  ددشاب بودخ ینارمکح داجیا یاتسارردو نآ دیفم راک یورینو هعماج تمالس
     مادن هدب ییاهراکوزادس هدب ، اده تدصرف زا یریگهرهب و ریارشدوبهب ،دوخ هعماج یورارف لئاسم لح یارب اهتموکح
  اده  نآ یاردجا لحارم و اه همانرب نیودت رد نیداینب یرگنزاب موزل تهج نیا زا .دنوشیم لسوتم یمومع یراذگتسایس
    حوطدس مادمترد شزودمآ لماش) یریگشیپ راتخاس رد رمتسم یرگنزابو حالصا یارب یعماج یوگلا ققطت یاتساررد
  مودجه رب ینبم یعطق دهاوش دوجو هک دوش یم ساسحا ردق نآ ،نامرد اتیاهنو هیلوا صیخشت راتخاسو (نینس مامتو
  تمالدس شخب هیکبش یتاپونیتر هنیمز رد صوصخب نآ ناربج لباق ریغ ضراوع اتجیتنو تباید داجیا ددعتم یاه هنیمز
   .تسا هدیشک شلاچ هب بوخ ینارمکح یاقترا و دربشیپ رد ار
  رادمآ  دودجو زا....و یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا زا معا هعماج نوگانوگ یاه شخب نتفرگ رارق  اعشلا تطت
 ی اده  هاگتدسد یارب یتایلمع لدم می نادقف نینچمهو تباید ضراوع زورب زا یشان ییانیبانو ییانیب مک شیازفا هبور
        هدبور نازدیم نداد شهادکو تمالدس حطدس یادقترا تدهجرد؛نامردو تشادهب ترازو رب هوالع؛ یتموکح نوگانوگ



 1999 ...رد یراذگ تسایس دنیارف لدم نییبت

 یوگلا هئارا اب ،یلم حطس رد هک تشاد نآربار ام ،تباید هب التبا نوگانوگ یاه هنیمز یاراد دارفا ایو التبم دارفا شیازفا
 شخب نیرت هنیزه رپ هک ؛ تباید ضراوع یشان ییانیبانو ییانیب مک شهاک رد صخا روط هب ،تمالس یراذگ تسایس
 هئارا اب ناوتب زین یللملا نیب حطسرد هکلب یلم حطس رد اهنت هن هک میرادرب یماگ ؛ تسا هتفرگ هناشن ار هعماج تمالس
    بودخ یدنارمکح هدب طوبرم ...و یعامتجا ،یسایس ،یگنهرف ،یداصتقا یاهرایعم زا رتارف ولج هبور یتکرح وگلا نیا
  .میشاب هداد ماجنا
 :یسررب شور-

 یفیک یاه هداد لیلحت و هیزجت
  دادینب هداد هیرظن زا ،تباید زا یشان ییانیبانو ییانیب مک زا یریگشیپ تهج رد یراذگ تسایس دنیارف لدم نییبت تهج
   و نادگربخ زا لکدشتم ىا هنومن اتسار نیا رد .تسا هدش هدافتسا (9)(5رادومن)(1520)سوارتسا و نیبروک تفایهر اب

        هتفایراتخادس میدن هبحادصم درودم و بادختنا ددنمفده یبادختنا رد (5  لودج)تمالدس ماظن شخب دشرا نارظنبحاص
  و ثدحابم ، میهادفم رد  اده     هدنودش هبحادصم هدمه هدک یا هلحرم ینعی ،(نت 09) ابشا نامز هب ندیسر ات و هتفرگرارق
 و موهفم ،دک هب لیدبت زا دعب داینب هداد هیرظن ساسا رب اه هداد .تفای همادادندرک یم نایب ار یناسکی یاه مت تاعوضوم
  هزاددنا .دنا هدش یدنب هتسد ،اهدمایپ و ىدربهار تامازلا ،ىا هطساو ،ىا هنیمز ،ىروطم ،یلع لماوع بلاق رد تالوقم
    راردق هدافتدسا درودم هنوگچ جیاتن ،دبایرد ار یزیچ هچ دهاوخ یم رگشهوژپ هک دراد یگتسب نیا هب شهوژپ رد هنومن
  زا تدیلوبقم زا نانیمطا یارب قیقطت نیا رد .تسا هتشاد رایتخا رد هعلاطم یارب یعبانم هچ رگشهوژپ و تفرگ دهاوخ
  ناگددننک    تکرادشم هلیدسو هدب اده  هبحادصم هدش هتشون نتم ینیبزاب ناکما ات دش هدافتسا یلیصفت دنلب یاه نتم نتشون
 دروم ییاهن لیلطت رد ییاهن شرازگ دروم رد ناگدننک تکراشم رظن .دوش لصاح نانیمطا اه نآ رابتعا زا و دوش مهارف
   .تفرگ رارق هدافتسا
 :(نتم زا دک ءاصحا) اه هداد ىراذگدک-
   نیا.دودش یدم هداد یبدسچرب و ناونع ءازجا زا میره هب ،داینب هداد هیرظن رد موسرم شور ساسا رب زاب ىراذگدک رد
  ادب ،    هددنناوخ و قدقطم هدکىروط هدب ،   ددددشاب هداد ىاودتطم ىادیوگ دیاب ،دوشیم هتفگ دک نآ هب ًااحالطصا هک ناونع
 .(1)دنربب یپ تالمج موهفم هب ىدایز دودح ات ،رتیت و ناونع نیا هدهاددشم

 
 داینب هداد یزادرپ هیرظن یاه یگژیو (1) رادومن
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  هادمدادزخ 20   خیرادت زا هدتفرگ ترودص یاه هبحاصم هک تسا رکذ نایاش)اه هدنوش هبحاصم دادعت و تمس (5) لودج
 .(تسا هتفرگ تروص اه هدنوش هبحاصم راک لطم رد ور رد ور تروص هب 1395 ریت 15 ات 1395

 



 9299 ...رد یراذگ تسایس دنیارف لدم نییبت

 
 زاب یراذگدک-
  و دودش     یدم هدز بدسچرب یمودهفم مادن می زا هدافتسا اب اه هداد رادانعم یاهدحاو یور رب تسخن ،زاب یراذگدک رد
   هدلوقم ار اده      هتدسد ندیا مادن هدک دنودش   یدم یددنب هقبط هدمآ تسد هب میهافم ،رت یعازتنا ییاه مان زا هدافتسا اب سپس
   .دنیوگ یم
 هسیاقم رگیدکی اب میهافم نیا زا می ره ،میهافم جارختسا و عیاقو و اهدادیور هب ینز بسچرب ،اه هداد یسررب زا سپ
  ناودنع   هدب .تدسا هتفریذپ تروص اه هلوقم لیکشت روظنم هب راک نیا .دوش صخشم ناشیاه توافت و اه تهابش ات هدش
 » و «   ینادسر یهادگآ » و « یدلم حطس رد شزومآ» میهافم هک تسا هدش هجوتم ققطم ،فلتخم میهافم هسیاقم اب لا م
   یدصخشم ییاده     هدیور و ادهراکو زادس ددنمزاین یراذگ تسایس نییبت هک نیا ؛دنراد زیچ می هب هراشا « شقن تیمها
     ندیا .تدسا هدودمن جارختدسا ار « ینادگمه شزومآ» هلوقم قوف موهفم 9 ره زا ققطم بلطم نیا هب هجوت اب .دشاب یم
 زین اه هلوقم رگید .دهد یم ششوپ ار یلبق موهفم 9 ره و تسا رت یعازتنا ،هدوب قوف میهافم زا یرتالاب حطس رد موهفم
   ردیز لوددج رد هک دنا هدش جارختسا و ییاسانش موهفم 19 و هلوقم 15  ومجم رد .دنا هدش جارختسا تروص نیمه هب
 .دناهظحالم لباق
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  وددددددددن اه هلوقم اه هبحاصم یدیلک تاکن نییبت
 اه هلوقم

        ددننام نآزا ددعب لئادسم زا یدلیخ دنودش یدم تدباید راچدارچ دننادب رگا مدرم .دراد شزومآ هب زاینو تسا یندش لرتنک یرامیب می تباید -
 یگدنز مبس رییغت و هیذغت نیصصختم شقن .دراد یدیلک شقن لرتنکو یریگشیپ یمومع شزومآ هنیمز رد امیسو ادص .دوش یم لح ،یتاپونیتر
  یدلم حطس رد نونکات.تسا ر وم یتاپونیتر زا یریگشیپ رد تباید لرتنک یاهوراد زا عقوم هبو حیطص هدافتسا .تسا مهم شزرو شقنو هرم زور
   هتدشادن دودجو مدرم مومع یارب موادمو نودمو یمومع شزومآ و تسا هدش یم ماجنا یا هرود تروصب ناکشزپ یارب نودم یاه شزومآ رقف
 .تسا
 .تسا یتایح رایسب فیلکت می ناونع هب (هیکبش نیصصختم )رتالاب حوطس هب نیصصختمو می حطس ناکشزپ رسوت نارامیب  اجرا -
 .دنتسه مهم یتاپونیترو تباید یاه ناتسرامیب دوجو و تباید یارب صاخ زکارم دوجو رضاح لاح رد-
   مدردم تدشیعم رب نآ ری ات ثطب .دوش ییامنگرزب رتشیب دیاب تباید یمشچ هضراع یلام ثطب .دوش ماجنا دیاب یرامیب راب لک زا هعلاطم ماجنا -
 .دریگ ماجنا دیاب تباید یرامیب زورب شهاک دروم رد حیطص نیناوق عضو .مینک روآ مازلا دیاباررتشیب عبانم صیصخت .دوش ماجنا دیاب

 یناگمه شزومآ
 
 
 
 
 رامیب حیطص تیاده -
 

 
 
 ریاردددددش
 یلع
 
 
 
 
 
 

  یاردجا رد ار ام ،تباید ضراوع زا یریگشیپ مدع زا یشان یمشچ بقاوع و یگدنز مبس رییغت هنیمز رد مدرم فلتخم راشقا هب نداد یهاگآ -
 .دنک یم ممک دنیارف رتهب هچره
  نیدنچمه .     مدیراد التدبم ردیغ نارادمیبو یتادپونیتر هب التبم نارامیب نیب زا دنمفده یرگلابرغ هب زاین اددجم ،رظن دروم دنیارف یبایزرا تهج رد -
   ردییغت ددنور ردو هدرک یناسر  الطا ار هلصاح جیاتنو هدش ماجنا دنور ،ام رظن دروم فادها نییبت اب دنناوت یم تهج نیا رد یمومع ی اه هناسر
 .دننک ینیرفآ شقن یبایزراو لرتنکو حالصاو
 ی اده   هددنورپ تدب  یلوتم نیرتشیب رضاح لاح رد یتح .درک شومارف دنیارف نیارد دیابنار اه هیریخو داهن مدرم یاه نامزاس و یصوصخ شخب-
 .دنتسه هدش رکذ زکارم نیمه ،یتلود یتشادهب زکارم زا رتشیب ،یتباید نارامیب یریگیپو  اجرا ،نارامیب
    نیدب مزال یرادکمه هدب دوخ نیا هتبلا هک ،دنتسه ر وم ام رظن دروم دنیارف حالصاو رییغت تهج رد ،تمالس دنیارف ناراک ردنا تسد و نارامیب -
 .دراد زاین هدش دای لماوع
 رامآ قیرط زا.صاخ یاهدادیور ثطب رگیدو یرامآ دهاوش شخب رد ؛ تسا لیلدود هب الومعم دریگرارق تلود راک روتسد رد همانرب می هکنیا -
 .درک لمع ناوت یم لئاسم ییامنگرزب یتحو تاقافتا هب طوبرم ثطبو دهاوش هب طوبرم تاعالطاو

 هناسر شقن -
 
 
 
 
 

 

 یتلود ریغ شحب شقن

 

 

 نیناوق یئارجا تنامض

 ریاردددددش
 یا هنیمز
 

 ییاسانش
 یناسر یهاگآ
 شرگن رییغت

 هدددددددیدپ هناریگشیپ یراذگ تسایس
 یروطم
 

   یاردب یهادفر و یتازیهجت تاناکما عیزوت ،هنالداع روط هب هعماج رد صصختم ناکشزپ دوبمک ،مدرم یداصتقا دب تیعضو و مدرم یهاگآ مدع-
 .دنشاب یم ام رظن دروم دنیارف یارجا یور شیپ یاه شلاچ زا ،هعماج حوطس همه
 داجیا ال م ) تسا ر وم یریگشیپ تهج رد ،دوشادیپ هنیاعم یارب یا هزیگنا رگا یلو .دنرادن یتاپونیتر نارامیب هنیاعم هب یلیامت نیصصختم ر کا -
 دشاب هتشاددوجو  اجرا یارب یدحاو لکوتورپ دیاب .( می حطس ناکشزپ تهج یقیوشت حرط
 تادهعتو یلام نیمات .میا هتشاد عفانم ضراعت هشیمه یتشادهب تامدخ یراذگ هفرعت رد ال م .تسا مهم عفانم ضراعت ثطب ددجم نیودت رد -
 .تسا یدعب شلاچ یا همیب
     دودخ یدیارجا حوطدسرد هدتبلا .  تدسا رادمیب عفانم دوش یمن هتفرگ رظن رد هک یزیچ .تسا دوهشم رتشیب تشادهب ترازو رد عفانم رد ضراعت
  دوش یم اه لکوتورپ یارجا عنام لماوع نیا .ضراعت مهو دراددوجو  یعبت مه ...و تمدخ ناکم ،اه تخادرپ ،هافر ثیح زا هناخترازو

 و یعامتجا یداصتقا ریارش
 یگنهرف
 
 هرادا-یشم طخ ییادج
 
 
 ناعفن یذ عفانم ضراعت

 

 ریاردددددش
 رگ هلخادم

  یاردجا رد ار ام ،تباید ضراوع زا یریگشیپ مدع زا یشان یمشچ بقاوع و یگدنز مبس رییغت هنیمز رد مدرم فلتخم راشقا هب نداد یهاگآ -
 .دنک یم ممک دنیارف رتهب هچره
  تمالس ماظن یاهیدنمناوت و اهتیفرظ ،اهتیلباق ءاقترا-
 یتباید یتاپونیتر شهاک تهج رد مدرم درکلمعو شناد ءاقترا و
 تباید زا یریگشیپ یاهدنیآرف و اه همانرب یارجا رد اهدرادناتسا زا یدنم هرهب -

 هناریگشیپ یاه یریگیپ یارب دارفا هنابلطواد شیازفا ،یمشچ لخاد تاقیرزت نازیم شهاک ،یمشچ یاهرزیل دصرد شهاک -
 .میراد یرتمک یتاپونیتر نازیم دنیآ رد هک تسانعم نیا هب تباید و نزو شیازفا زا یریگولج و یقاچ هب التبا نازیم شهاک-

 یزاس یهاگآ
 
   و دددنماظن تمالددس ماددظن
 رگن عماج
 ینیلادددب تاماددددقا ءادددقترا
 هناریگشیپ

 

 لدددددماوع
 یدربهار
 
 
 
 

  یمومع یهاگآ ءاقترا - 
     ردب یدنتبم راددیاپ هعدسوت-
 ملاس ناسنا
 یعامتجا تینما نیمات-
 و ارگ هعسوت تمالس ماظن-
  رگن هبناج همه
 و زور هددب تمالددس ماددظن-
 ، ددنمفده ،  شدناد ردب ینتبم
  راذگ تمدخ ،رادمدنورهش

 اهدمایپ
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   اه هتفای

       هددیدپ دادجیا ىاردب یرودطم هدلوقم صودصخ رد هلوقم 0 دوجو تارظن و خساپ ىاوتطم لیلطت جیاتن :یلع طیارش
 ی اده    یرادمیب زا یریگدشیپ رد یراذدگ تسایس هئارا رب راذگری أت یلصا لماوع اه هلوقم نیا عقاورد تسا هعلاطمدروم
   ىاردب بدسانم ى اده   هدمانرب نیوددت  هدک  ىطیاردش  هددش  مادجنا ىاه هبحاصم لیلطت رد .دنتسه تباید زا یشان یمشچ
   و مدرم)ینادگمه شزودمآ   :زا ددنترابع هتخادس ىرورض ار یتباید یتاپونیتز زا یشان یمشچ یاه یرامیب زا یریگشیپ
    ددننام یراتخادس تادناکما نیمات و یرگلابرغ و  اجرا دنیارف لماش رامیب حیطص تیاده و (ناکشزپ مشچ و ناکشزپ
   .دنتسه یریگشیپ یلع ریارش زج زهجم یاه ناتسرامیب
  هرادا ادی لرتنک ىارب لباقتم ىاهشنک/ اهشنک هلسلس می هک تسا یلصا قافتا ای ه داح ىروطم هدیدپ :ىروحم لماع-
  زا یریگدشیپ یلصا روطم هک داد ناشن شهوژپ ناگدننک تکراشم هبرجت .دوشیم طوبرم نآ هب و دراد دوجو نآ ندرک
  تکرادشم بلاغ تیر کا بلاغ ثطب رد یریگشیپ لصا دشابیم هناریگشیپ یراذگ یشم رخ ،تباید یتاپونیتر یرامیب
    ادب ار عبادنم صیدصخت و قیوشت اب هارمه ،مجسنم ی همانرب نیودت هب زاین اهنآ اتسار نیا رد .دوب شهوژپ رد ناگدننک
   .دنا هدرمشرب یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ دنیآرف یاهتیولوا نیرتمهم زا ار یتلود نالوئسم یراکمه
   .تسا هدمآ (0) هرامش لودج رد هک دشابیم هلوقم 5 لماش قیقطت نیا رد ىروطم ه دیدپ
   تدسا یدصاخ ریاردش هلدسلدس می رگنادشن ،دنا فورعم زین یطیطم ىاه هلوقم هب هک لماوع نیا :یا هنیمز لماوع-
  ندیا رد ىا هنیمز ریارش ..دنهدیم رارق ری أت تطت ار یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ رد تمالس ماظن یاه یشم رخ هک
   .تسا هدمآ(0) هرامش لودج رد هک دشاب یم هلوقم 9 لماش قیقطت
 .یتلودریغ شخی شقن و نیناوق یئارجا تنامض ،اه هناسر شقن
   تدسا یددصاخ ریاردش یخرب رگناشن ،تدسا فورعم مه هدنرادزاب ىاه هلوقم هب هک اه هلوقم نیا :رگ هلخادم لماوع
  .دهد یم رارق ری أت تطت ار دربهار هک

  هتدسد هس رد یلک روطب ار رگ هلخادم ریارش نوگانوگ یاه هلوقم ناوتیم دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای یفیک لیلطت
  املدسم  .ددشاب  یدم ،ناعفن یذ عفانم ضراعت ،هرادا-یشم رخ ییادج ،یگنهرف و یعامتجا یداصتقا ریارش لماش یلک
      شهادک یتبادید یتادپونیتر زا یریگدشیپ تدهج تامادقا مزال یشخبر ا و تیفیک ،هدش رکذ هدنرادزاب لماوع دوجو اب
   .تفای دهاوخ
    ىادهدربهار .ددنکیم هدئارا ار ىروطم هدیدپ اب دروخرب و هرادا ،لرتنک ىارب ییاهدربهار اه هلوقم نیا :ىدربهار لماوع
    نآ فدده هدک دراد هراددشا هدعلادطمدروم هدیددپ ادب هدهجاوم ىارب ییاه لدح هار هئارا هب داینب هداد هیرظن رد رظندروم
   یدم مهاردف رظن دروم هدیدپ یارب ییاهلح هار هک دنتسه یدنمفده تامادقا ،اهشنک ای اهدربهار .تسا هدیدپ ندرک هرادا
 تامادقا هعومجم ،شهوژپ زا لصاح یاه هداد و اه هتفای هب هجوت اب .دنوش یم یجیاتن و اهدمایپ داجیا هب رجنم و دنزاس
  هدئارا ، یتبادید یتاپونیتر شهاک تهج رد مدرم درکلمع و شناد و تمالس ماظن یاهیدنمناوت و اهتیفرظ ،اهتیلباق ءاقترا
  یاهددنیآرف و  اده      هدمانرب یاردجا رد اهدرادناتدسا زا یددنم هردهب ،یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ تیولوا اب ییاه همانرب
 .دنا هدش ییاسانش تباید زا یریگشیپ
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  هددیدپ لرتنک و هرادا یارب ای هدیدپ اب هلباقم رد اهدربهار لصاح و هجیتن ،یدنیآ یپ یاه هلوقم :یدنیآ یپ یاه هلوقم-
 دیاش ،دومن یدنب هقبط هتسد رد ناوت یم یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ یاه همانرب یارجا زا لصاح یاهدمایپ .(9) دنا
    تدیمکاح راذدگ تمددخ ، یمودمع ی اده یهاگآ ءاقترا ،یتاپونیتر زا یریگشیپ یاه همانرب یارجا راکشآ دمایپ نیتسخن
  زا .ددشاب ،    یدمیت رادک و لدماعت و یرادکمه رکفت جیورت و شرورپ ،مدرم ییوج تکراشم و یریذپ تیلوئسم هیحور
     هرادشا تمالدس مادظن نددش شناد رب ینتبم و ندش زور هب ،یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ یاه همانرب یارجا یاهدمایپ
      نادسنا ردب یدنتبم راددیاپ هعدسوت هب ناوتیم یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ یاه همانرب یارجا رگید یاهدمایپ زا ..تشاد
   طودبرم یاهددنیآ یپ 0 لودج رد .درک هراشا یعامتجا تینما نیمات و رگن هبناج همه و ارگ هعسوت تمالس ماظن ملاس
 .تسا هدش رکذ یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ هب
  یودگلا ،  هبحادصم رد حردطم یاه هدیدپ نیب رباور و هناگدنچ یاه هلوقم نتفرگ رظن رد اب :قیقحت یمیادارادپ یوگلا
   زا لدصاح تدباید زا یشان (ییانیبان و ییانیب مک)یمشچ یاه یرامیب زا یریگشیپ رد یراذگ تسایس نییبت یمیاداراپ
 .تسا هدمآ لصاح 5رامش رادومن رد سورتشا و نیبروک داینب هداد هیرظن یسانش شور یارجا

 



 9299 ...رد یراذگ تسایس دنیارف لدم نییبت

 ثحب
 ،  یتبادید یتادپونیتر زا یریگشیپ رد یراذگتسایس لدم یلک نییبت هنیمز رد یکدنا تاعلاطم ،شهوژپ نیا یارجا نامز ات
   ددنا هداد راردق رظن دم ار نآ یاه یراذگ تسایس و تمالس ماظن تیلک یلک روط هب ینفلتخم تاعلاطم.دوب هدشن رشتنم
  ترودص یتباید یتاپونیتر نوچ ریگاو ریغ یاه یرامیب زا یریگشیپ هرابرد یرت ییزج تاقیقطت نانچمه دوجو نیا اب
 .تسا هتفرگن
   رودظنم هدب تمالس ماظن یاه درکراک زا یکی ناونع هب یراذگ یشم رخ ساسارب ناراکمهو یمیهاربا سابع دیس رتکد
  رد شالدت     ردو نآ تارادیتخا هعدسوتو یراذدگ تدسایس یاروش راتخاس یرگن زابو یراذگ یشم رخ دنیارف حالصا
 دروم رد هناهاگآ یریگ میمصت دهاوش زا هدافتسا ابو یملع ،یقطنم بوجراچرد یراذگ یشم رخ دنیارف ماجنا تهج
  ردخ یارجا و هعسوت بلق رد تاقیقطت زا دوجوم کرادم و دهاوش نیرتهب نداد رارق اب اه ه ورپ و اه همانرب ،اهیشم رخ
 .(1)دوش هتفرگراکب ،یشم
  نادمرد هزوح رد تمالس ماظن لوطت حرط یراذگتسایس لیلطت هب ناراکمه و یداجس تاداس هیناح یرگید هعلاطم رد
  هزودح تالکشم و ،یللملا نیب ،یعامتجا-یداصتقا ،یسایس ،ینوناق لماوع هورگ جنپ لماش ار ناریا یمالسا یروهمج
  یاردجا ، نادمرد  هزودح تالکشم .دندوب نامرد هزوح رد تمالس لوطت حرط یراذگ تسایس یا هنیمز لماوع تمالس
 هب هجوت ،دهاوش زا هدافتسا .دوشگ ار حرط یراذگ تسایس تصرف هرجنپ ،تلود رییغت و اه هنارای یدنمفده مود هلحرم
  فدلتخم ی اده هزوح یاه همانرب میظنت هب نامزمه هاگن ،یسایس دشرا ناریدم رظن بلج ،تیعقوم لیلطت ،یتسدالاب دانسا
  هدب الاب درکیور زا هدافتسا و ،اه توق یتلود ینامرد تامدخ رد نارطب تیریدم تیولوا و ،تمالس تامدخ هدنهد هئارا
  لدباق  طادقن نامرد و تشادهب یاه هزوح یگنهامه هب هجوت مدع و ،ناعفنیذ یخرب نتفرگ هدیدان ،یزیر همانرب رد نییاپ
 .(1)دش ماجنا یلام تظافح فده اب حرط تاخادم رتشیب .دنداد لیکشت ار حرط یراذگ تسایس دنیارف حالصا

     ردب یا هدنیمز ریاردش یراذدگری أت ،     تمالدس مادظن هزودح ردگید تادقیقطت دننام هب قیقطت نیا زا جرختسم نییبت رد
   هدردک یدفرعم یا هنیمز دعب رد ار یتوافتم لماوع .تسا یتباید یتاپونیتر هزودح رد تمالس لوطت حرط یراذگتسایس
 رضاح هعلاطم رد .دزاس ر اتم ار تباید زا یشان یمشچ یاه یرامیب هزوح رد تمالس یراذگ یشم رخ دناوتیم هک دنا
      رد تمالدس لودطت حردط یراذدگ یدشم رخ لدم نییبت رد راذگری ات لماوع ناودنع هب درخ و نالک لماوع هتسد ود
    زا یدکی ینونادق ریدطم ،نالک لماوع هورگ رد .دندش ییاسانش تباید زا یشان یمشچ یاه یرامیب زا یریگشیپ هزوح
    هدبنج .دراد هدبنج ود یمدشچ ی اده یرامیب زا یریگشیپ یراذگ یشم رخ رب نآ ری ات هک تدسا هدش ییاسانش لماوع
         نیناودق یاودتطم هدب هدجوت ادب .دراد هرادشا یتبادید یتادپونیتر زا یریگشیپ هزوددح رد یارب مزال ینوناق رتسب رب لوا
  داودم رد گنررپ تروص هدب یتاپونیتر دننام ریگاوریغ یاه یرامیب زا یریگشیپ هلاسم دهدیم ناشن هدک روشک یتسدالاب
       ری ادت تدطت روبذدم نیناودق نددش یتادیلمع و  یدئارجا عقوم رد دسریم ردظن هدب اما هددش سکعنم یدنوناق حدیاول و
 .(1)تسا هدش لمع دب ،دنا هدش ییاسانش رگ هلخادم لماوع ناونعب قیقطت نیا رد هک یلماوع
  مادجنا مدع هک تسا یتباید یتاپونیتر یریگشیپ هزودح رد یراذگ یشم رخ رب ینوناق ریطم یشخبر ا مدع مود هبنج
      یاددهشرازگ رد زردطم یرودطم یریگدشیپ هدب یروطم نامرد زا نادرمتلود شرگن و هاگن رییغت یارب ینوناق فیلاکت
 .(1)دراد نآ زا تیاکح ،تمالس ماظن لوطت حرط یارجا یلیلطت
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    و تدساوخ زدین و رودشک رب مکاح یسایس یاضف یراذگری ات یایوگ هک تسا یا هنیمز لماوع رگید زا یسایس لماوع
  زا یدشان ییانیب مکو ییانیبان زا یریگشیپ هزودح رد یراذگ تسایس نودماریپ روشک یسایس ناریدم و ناربهر لابقتسا
     رددب یددیاهنت هددب دددنن اوتب هددک دنشاب یدلماوع ندیرت یلصا زا یکی لماوع زا هورگ نیا دسریم رظن هب..دشابیم تباید
    ار ادهنآ رارمتدسا و یرادددیاپ و هتشاذگ ری ات یتباید یتاپونیتر یریگشیپ هزودح تمالس یاهتسایس یاردجا و ندیودت
   .(3)دنهدرارق  اعشلا تطت
  ادجنآ زا ،  ردضاح هدعلاطم یاه هتفای ساسا ردب .تسا هدش ییاسانش لماوع زا هتسد نیموس یعامتجا و یداصتقا لماوع
   تدسین تمالدس ماظن اب ربترم  وضوم می اهنت صاخ روط هب یتباید یتاپونیتر یریگشیپ و ماع روط هب یریگشیپ هک
 یتاپونیتر زا یریگشیپ هزوح رد یراذگتسایس ،دنراد ردی أت نآ رب زدین هدعماج یداصتقا-یعامتجا فلتخم یاهریغتم و
- یدادصتقا ریارش رد یناماسبان زورب اب هک یوطن هدب ؛تسا روشک یداصتقا-یعامتجا ریارش زا ر اتم نانچمه یتباید
  رادچد تدش هب ،یریگشیپ هب طوبرم یاه هنیزه شخب رد هژدیو هب ،یریگشیپ اب ربترم تامدخ هئارا ،رودشک یعامتجا
     لیددبت هددنرادزاب لدماوع هدب یتبایونیتر صخالاب یرامیب زا یریگشیپ رد یا هنیمز لماوع نیا یعون هب و هدش لالتخا
  مادظن رییغت یارب یحرط یارجا و نیودت ،یعامتجا-یداصتقا ریارش و  اضوا ندش رتهب اب ،لاح نیعرد ادما .دنا هدش
    ردخ ردب یعادمتجا-  یدادصتقا ریاردش یراذگری ات .دریگیم راردق راکروتسد رد یریگشیپ هزوح رد اصوصخم تمالس
      بدلاغ رد کا .تدسا هددش دنتدسم هرشتنم یاه هبحاصم زا یرایسب رد یریگشیپ دعب رد تمالس تالوطت یراذگ یشم
  هدک دراد نآ زا تیاکح یراد یدنعم رودط هدب ،ناریا یعامتجا نآ لابند هب و یداصتقا تارییغت دهدیم ناشن اه هبحاصم
   .(25)دنا هتفرگ دوخ هب هدنرادزاب هبنج روبذم ریارش و لماوع
  هدعلاطم یاه هتفای ،یتباید یتابونیتر زا یریگشیپ رد تمالس لوطت حرط یراذگ تسایس رب ر وم درخ لماوع هورگ رد
  یاهفعدض و اهتوق یریگلکش رد هک تشاد ار یدرف لماوع ناونع اب لماوع زا یا هعومجم یراذگری ات زا ناشن رضاح
 رد  اده  هددنرادزاب و  اده    هدنربدشیپ ندیا ری ادت هب هجوت .دنتشاد هدنرادزاب ای و هدنربشیپ شقن ،هزوح نیا رد تمالس ماظن
   و ناراذگتدسایس هدک تسا یا هیصوت نیرتلوادتم ،تباید هب طوبرم ییانیبان و ییانیب مک زا یریگشیپ هزوح رد تمالس
 .(55)دننک یم هراشا نآ هدب یحالصا نالک همانرب ادی و تسایس می قفوم نیودت یارب تمالس نازیر همانرب
 یریگ هجیتن
   مدیکفت هدب تسیابیم میره هک دراد ىگتسب ىلماوع هعومجم هب ىدربراک و نودم ىدربهار ىوگلا می نددش ققطم
  هودطن رد تقد تددسا رادروخرب تیمها زا ىدربهار ىوگلا ىحارط و نیودت هک نازیم نامه هب ،دریگ رارق هجوتدروم
   نارظنبحادص و ناریددم زا نت 09 اب هبحادصم قیقطت نیا رد .دوش یم ىقلت مهم مهنآ ندوب ریذپ فاطعنا و ىحارط ى
 حوطس رد و ،هدوب اراد ار هصرع نیا زا ىفاک تخانش هک ىدربهار و ى لم نالک حطس رد روشک تمالس ماظن ى هزوح
   شزودمآ و نادمرد تشادهب ترازو رد ار تمالس ماظن ىلک ىاهتسایس ىارجا و ىزاس هدایپ تیلوئسم ،ىتیریدم نالک
  ادب تمالس ماظن لوطت حرط یراذگ تسایس نییبت هب طوبرم تاعلاطم .تفریذپ تروص ،هتدشاد هددهع هدب ار ىکشزپ
      ىدگژیو ود ىاراد قدیقطت ندیا .تدسا هدودب نیون هک تدسا ىتاعلاطم هلمجزا ،یتباید یتاپونیتر زا یریگشیپ رب دیکات
       ادب ربتردم ییادنیبان و ییادنیب مدک زا یریگدشیپ رد تمالس ماظن ىدربهار لدم نییبت هب ًاالوا .تسا صاخ و هتدسجرب
  هدب    یتبادید یتادپونیتر زا یریگدشیپ رد نف لها و ناسانشراک تارظن و تایبرجت زا هدافتسا اب اینات و دزادرپ یم تباید
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     یتادپونیتر زا یریگدشیپ رد ناردیا تمالدس ماظن یدربهار لدم حالصا هب هدنرب شیپ یاهدربهار هئارااب ىملع ىدشور
     ندیا و تددسا هدددشن مادجنا ن  اردیا رد نونکادت راک نیا ىدربهار ىاهتدسایدس و فادها جارختدسا .دزادرپ یم یتباید
    هداد شور زا هدافتددسا ادب شهوژدپ نیا رد .دودشیم بوسطم حطس نیا رد و  وضوم نیا رد ىملع راک نیلوا قیقطت
   زا هدتفرگرب ىاهددک ،  تدسا ىدفیک ى اده   هداد قدیرط زا دودجوم یاهوگلا و اه لدم نیییت تهج ىبسانم شور هک داینب
  ییاددساندش  اده  هدلوقم ،میهافم نیب ىیاوتطم و ىیانعم تبارق ساسا رب ،نآ بقاعتم و میهافم هب لیدبت ،ىنتم ىاه هرازگ
     قدیقطت ىمیادارادپ ىودگلا تدیاهنرد و هتفرگرارق ىلصا هدیدپ روطم لوح هناگدنچ ى اه هلوقم ساسا نیا رب و هددش
 هرادا ق قطت ریدسم ناونع هب هناریگشیپ یراذگ تسایس ،رضاح قیقطت داینب هداد نییبت رد یروطم هدیدپ .تشگ رادیدپ
   .تدسا ییانیبان و ییانیب مک شهاک تهج تمالدس ماظن روما
 زا ناگدنوش هبحاصم ر کا هک روطنامه) تشاد ناذا ناوت یم هدش هئارا یاه ثطب هب هجوت اب یلک روط هب اه نیا همه اب
    یتادپونیتر زا یریگدشیپ هدنی  مز رد یا هدمانرب رده"  هدک دنتشاد دیکات (یسودرف دوعسم و نایدمحا دیشهم رتکد هلمج
    لدمع ددب یردیگ هجیتن و یشخبر ا هخاش رد الومعم ام ،یشخبر ا کالم و ییاراک کالم ؛ دراد یبایزرا کالم یرسود
      هتدشاد یرتدشیب زدکرمت قودف شدخب ود ور تمالس ماظن تالوطت دیاب ارجاو نیودت رد دسر یم رظن هب ." میا هدرک
   .دشاب
 تاداهنشیپ
 .ینامزاس یاه دحاو بسح رب اهنآ یاه یدنمناوت و نارگشهوژپ تاصخشم زا یتاعالطا یاه مناب هیهت-
  هدک یا  هدنوگ  هدب   یتبادید یتادپونیتر زا یریگشیپ و تخانش تهج یتاقیقطت تاسسوم یارب یفاک هجدوب صاصتخا-
 .دنوش بیغرت شهوژپ ماجنا هب ناققطم
 یشزومآ یاه هتسب هیهت ای یشزومآ یاه هاگراک یراذگرب قیرط زا یصاصتخا و یمومع زاین دروم یاهتراهم شزومآ -
 رد  رودشک  تمالدس  یتادقیقطت  زدکارم  هدیلک یریگراک هب و یریگشیپ تیروطم اب تمالس یناب هدید دحاو یزادنا هار -
 تاعالطا هلدابم
 یتباید یتاپونیتر زا یشان یاه هنیزه و بقاوع هب تبسن ناگدنریگ میمصت شناد اقترا -
 ینادردق و رکشت
    یمادمت زا هلیدسو نیددب . ددشاب یم شیک سیدرپ دحاو نارهت هاگشناد بوصم یرتکد هلاسر زا هتفرگرب رضاح ی هلاقم
 .مراد ار یرازگساپس تیاهن دندومن یرای ریخا ر ا هیهت رد ار هدنب هک نف یلاها و ناسانشراک
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