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ھمدقم  
 
 هدروآ ناغمرا ھب نیچ یارب ار یرادیاپ و هدننک هریخ یداصتقا دشر خرن ،»نکپ عامجا« ھب فورعم نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا
 هدرک لیدبت یناھج ھصرع رد حرطم و دنمورین داصتقا کی ھب هدنام بقع و ریقف داصتقا کی زا ار نیچ ھھد راھچ ضرع رد و
 دننام یروشک ھک تسا نآ دزاس یم توافتم ھعسوت یاھوگلا ریاس زا ار نآ ھک نیچ ھعسوت یوگلا درف ھب رصحنم یگ هژیو .تسا
 کی نامرف ریز ار داصتقا لک و دھد نامزاس دنمورین یتلود داصتقا کی لوح ار یصوصخ شخب ھعسوت تسیاب یم ناریا

 دنک نیمضت ار متسیس رادیاپ یداصتقا دشر تدم دنلب یاھ یژتارتسا میظنت اب ات دراذگب ارگرادتقا یسایس راتخاس
 
 نارحب زا تفر نورب هار )اا ج( ناریا یمالسا یروھمج تموکح ات تسا هدش ببس نآ یگژیو و نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم
 نارادساپ هاپس زا .تسا بلاغ و دوھشم تموکح ناکرا مامت رد شیارگ نیا .دنک وجتسج وگلا نیا یریگیپ رد ار روشک یداصتقا
 تموکح  ھب ھتسباو "یصوصخ" شخب ات ھتفرگ ،دنراد دوخ دی رد ار روشک داصتقا زا یھجوت لباق شخب ھک یبالقنا یاھ ناگرا و
  .تسا ھتفرگ لکش تموکح یتنار و یلام یاھ ینابیتشپ و  یسایس تابسانم ھیاپ رب ھتشذگ ھھد راھچ یط ھک
 
 ھعسوت لاح رد یاھروشک یداصتقا ھعسوت یارب ار يیارگرادتقا یا هدع .دراد ینارادفرط زین تموکح زا جراخ رد وگلا نیا اما
  .دنراد لیامت ینیچ ھعسوت یوگلا ھب یصوصخ شخب فعض ھب ھجوت اب و دننادیم مزال دنشابیم کیتارکومد ھبرجت و اھداھن دقاف ھک
 رت کیدزن دوخ بولطم یاھ تسایس و اھ نامرآ ھب ار ینیچ ھعسوت یوگلا یا هدع زین روحم رازاب ھعسوت نیفلاخم نایم رد
 ناریا ندش ھتسباو زا یریگولج هار ار ھیسور و نیچ اب ناریا کیژتارتسا یراکمھ و ینیچ ھعسوت یوگلا رگید یا هدع . دننادیم
       .دننادیم برغ یراد ھیامرس ھب
 
 تاصخشم اب نیچ ھعسوت یوگلا ھک میھدیم ناشن ،هدش دای ھعسوت یوگلا تیقفوم لماوع و اھ یگژیو یسررب اب راتشون نیا رد
 نیچ رد ھک ار یجیاتن نامھ ناریا رد نیچ ھعسوت یوگلا ،توافتم طیارش دوجو لیلد ھب .تسین راگزاس ناریا یسایس و یداصتقا
 اما ،درب راکب ناریا یداصتقا ھعسوت یارب ار اھنآ و تخومآ یتبثم تاکن ناوتیم نیچ ھعسوت یوگلا زا .تشاد دنھاوخن ،تشاد
 ھعسوت و درک دھاوخ رت مکحتسم ناریا رد ار دادبتسا یاھ ھیاپ اھنت ینیچ ھعسوت یوگلا  .تسین ناریا ھب میمعت لباق وگلا نیا
  .دروآ دھاوخن ناغمرا ھب ناریا یارب یریگمشچ یداصتقا

 

 هدش بوکرس یژرنا
 
 نیچ داصتقا رد ھک تسا یدایز رایسب یژرنا نیچ یداصتقا ھعسوت تیقفوم لیلد نیرت ھتسجرب ھک دنراد قفاوت ناسانشراک یمامت
   .دزاس اھر ار نآ تسناوت نیچ یداصتقا تاحالصا ھمانرب و دوب ھتفھن
 
 اتبسن یعیبط عبانم یاراد نیچ ،نیارب نوزفا .دوب ریقف و نییاپ رایسب یرو هرھب حطس اب ییاتسور هوبنا تیعمج کی یاراد نیچ
 عیانص شخب رد نیچ داصتقا یبسن تیزم ،ھیلوا عبانم دوبمک و نیچ نازرا و هوبنا راک یورین ھب ھجوت اب .تسھ و دوب زین یکدنا
 نیا دوب رداق و تشاد دوخ رد رگید یاھ شخب زا رتشیب ار اھ شخب نیا ھعسوت یارب مزال تاناکما ینعی ،تشاد رارق ربراک
 ریھامج داحتا یاھ تسایس زا ماھلا اب ،بالقنا یزوریپ زا سپ اما .دھد ھعسوت یرتشیب تعرس و رتمک ھنیزھ اب ار اھ شخب

 یبسن تیزم اب ھک تخاس زکرمتم نیگنس عیانص ھعسوت یور ار روشک ییاناوت مامت ھھد ھس یارب نیچ تسینومک بزح ،یوروش
  .دوب ضقانت رد ادیدش نیچ
 
 متسیس و تخیر مھ رد ار روشک یداصتقا ماظن ددعتم تاھج زا ،درک لابند ٧٠ ات ۵٠ یاھ ھھد یط نیچ تلود ھک ییاھ تسایس
 یاھ هاگنب ھن ،دارفا ھن ھک یروط ھب ،تخاس شودخم الماک ،یداھن و یھاگنب ،یدرف فلتخم داعبا رد ار یداصتقا یاھ هزیگنا
 یاغلا تسایس  ،یزرواشک شخب رد .دنتشادن ار ییاراک و دیلوت دوبھب یارب مزال  هزیگنا مادکچیھ ،یتلود ی اھ داھن ھن و یدیلوت
 و راک یارب یوق هزیگنا نازرواشک .دوب هداد شھاک ادیدش ار دیلوت یرو هرھب ،یعمج گرزب عرازم داجیا و یصوصخ تیکلام
 .دیماجنا یمن اھنآ دوخ یارب رتشیب دمآرد ھب ناشرتشیب شالت و تشاد قلعت تلود ھب ناشراک لصاح اریز ،دنتشادن رتشیب شالت

 لمع یدازآ و دندوب یزکرم تلود یاھ نامرف نایرجم افرص یلحم ناریدم .دنتشاد یھباشم تیعضو نانیرفآراک و نارگتعنص
 رایسب  یتاعالطا یلحم داصتقا تیعضو دروم رد ،نینچمھ .دوب فیعض رایسب یریذپ کسیر و لمع راکتبا یارب ناش هزیگنا و



2 
 

 یم دمآراکان و یھت نورد زا ار تلود یزکرم یزیر ھمانرب ھک دنداد یم رارق یزکرم تلود رایتخا رد تسردان و ھنانیبشوخ
 .دوب هدرک دیدش رایسب یناماسبان و نارحب کی راچد ار نیچ داصتقا لماوع نیا ھعومجم .تخاس
 
 تیعضو نیا ھب ،دش ھتشاذگ ارجا ھب ھلحرم دنچ رد ھک ،تاحالصا زا یا ھعومجم اب تفرگ میمصت نیچ تلود ١٩٧٨ لاس رد
 یرادم رب ار روشک یداصتقا ھعسوت ھمانرب بیترت نیا ھب و داد رارق راک روحم ار ربراک عیانص ھعسوت ھمانرب تلود .دھد نایاپ
 هزیگنا راتخاس یراجنھان عفر ھب تاحالصا زا یا ھعومجم اب ،رگید یوس زا  .دوب راگزاس نآ یبسن تیزم اب ھک تخاس راوتسا
 دازام دنناوتب ات داد هزاجا نازرواشک ھب و داد شھاک ار یصوصخ تیکلام عناوم یزرواشک شخب رد .تخادرپ یداصتقا یاھ
 رد ار اھنآ بیترت نیا ھب .دنناسرب شورفب دوخ یارب رازاب رد ،تلود یارب هدش نییعت مھس تخادرپ زا سپ ،ار دوخ لوصحم
 رد ناریدم نتخاس کیرش و ییادز زکرمت  اب .درب الاب دیلوت ییاراک دوبھب یارب ار اھنآ هزیگنا و تخاس کیرش دوخ راک دوس
  .داد یریذپ کسیر و یروآون ،راکتبا ،یشوک تخس یارب مزال هزیگنا اھنآ ھب و تخاس دنمناوت ار یلحم ناریدم ،دیلوت دازام
 فلتخم قطانم یلحم طیارش زا یقیقد و تسرد ،یفاک تاعالطا دناوتب ات داد هزاجا نیچ یزکرم تلود ھب ییادز زکرمت ،نینچمھ
 ھب ار نیچ ھتسب داصتقا یاھرد ،هرخالاب .1دنک نیودت قیقد و  تسرد تاعالطا  ھیاپ رب ار دوخ یاھ ھمانرب و دنک یروآ عمج
 دنچ رد ار یجراخ یراذگ ھیامرس عناوم ،تخاس دازآ ار یجراخ تراجت ،داد شھاک ار اھ ھفرعت ،دوشگ یناھج داصتقا یور
    .داد رارق دوخ یاھ تیولوا ردص رد ار  یجراخ یراذگ ھیامرس بلج و تشادرب ماگ
  
 زا .درکیم یگدنز ییاتسور قطانم رد ،دش یم رفن نویلیم ٧٩٠ رب غلاب ھک نیچ تیعمج دصرد ٨٢ زا رتشیب ١٩٧٨ لاس رد
 رد یتقو .دندوب رادروخرب ینییاپ رایسب یگدنز حطس زا زین ھیقب .دنتشاد رارق رقف طخ ریز رفن نویلیم ٢۵١ زا رتشیب دادعت نیا

 رد ینویلیم دص دنچ راک یورین کی ،داد تھج رییغت ربراک عیانص یوسب ار دوخ ندرک یتعنص تسایس نیچ تلود ١٩٧٨ لاس
 رادروخرب یرتالاب رایسب یرو هرھب زا ھک یرھش ربراک عیانص رد نییاپ رایسب یاھدزمتسد اب ار نآ تسناوت ھک تشاد  رایتخا
 راتخاس حالصا ،نامزمھ .درب الاب تعرس اب و تدش ھب ار نیچ داصتقا یرو هرھب حطس نیگنایم رما نیا .دریگ راکب دندوب
 نانچنآ یزرواشک شخب رد ار یرو هرھب حطس ،دوخ راک لصاح رد نازرواشک نتخاس کیرش و یزرواشک شخب رد تیکلام
 یریگمشچ نازیم ھب  ییاتسور قطانم رد هافر و دیلوت حطس ،اھرھش ھب ییاتسور راک یورین هرتسگ ترجاھم مغریلع ھک درب الاب
  .تفای شیازفا
 
 نیا  .تخاس اھر ،دوب هدش بوکرس و راھم اما ،ھتفھن نیچ داصتقا رد ھک ار یمیظع یداصتقا یژرنا الاب لماوع ھعومجم 
 .درک افیا نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم رد یا هدننک نییعت شقن هدش دازآ یژرنا
 

 یگنھرف لماوع
 
 یرگید لماوع ھیاپ رب ،دش هراشا نآ ھب الاب رد ھک هدش بوکرس یداصتقا یژرنا یزاسدازآ رب هوالع نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم
 ھب ابلاغ ھطبار نیا رد .دنشابیم نیچ تنس و گنھرف رد قیمع رایسب یاھ ھشیر یاراد اھنآ زا یا هراپ ھک تسا راوتسا زین
 لماوع نیا ھمھ .دراد ندرک زادنا سپ و شزومآ ،یربنامرف ،طابضنا رب یدایز دیکات ھک دوشیم هراشا سویسوفنک ھفسلف و گنھرف
  .دنا هدرک افیا نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم رد یھجوت لباق مھس و هدرک لیھست ار نیچ یداصتقا تاحالصا ھمانرب دربشیپ
 
 دیلوت دصرد ۴٠ زا شیب نیچ رد زادنا سپ خرن .تسا نیچ داصتقا ھتسجرب یاھ یگژیو زا یکی یلم زادنا سپ خرن ندوب الاب
 خرن ٢٠٠٨ لاس رد ،لاثم یارب .تسا ھتفر رتارف زین نیا زا یددعتم یاھلاس رد زادنا سپ خرن عقاو رد .تسا  یلم صلاخان
 ھک نیا مغر ھب .دراد دوجو یھباشم عضو اھراوناخ زادنا سپ خرن دروم رد .دیسر یلم صلاخان دیلوت دصرد ۵٢ ھب زادنا سپ

 دودح طسوتم روط ھب اھراوناخ نیچ رد ،تسا رت نییاپ رایسب ھتفرشیپ یاھروشک اب ھسیاقم رد نیچ رد یلم ھنارس دمآرد حطس
 دنلب رایسب ھمانرب ات تسا هداد هزاجا نیچ تلود ھب یلم زادنا سپ خرن یالاب حطس  نیا .دننکیم زادنا سپ ار ناشدمآرد دصرد۴٠

 ھیاپ زا یکی یلم زادنا سپ یالاب خرن .دراذگب ارجا ھب روشک یاھ تخاس ریز داجیا رد یراذگ ھیامرس یارب ار یا ھنازاورپ
  .دور یم رامش ھب زین نیچ ندرک یتعنص ھمانرب یساسا یاھ
 
 ییالاب رایسب یدمآراک و تیفرظ ،ییاناوت ، طابضنا زا ،دشر لاح رد یاھروشک ریاس اب ھسیاقم رد ،نیچ رد یتلود یسارکوروب
 زا یکی یتلود کیتارکورب داسف و نییاپ تیفرظ ،یدمآراکان ،یناوتان ،دشر لاح رد یاھروشک زا یرایسب رد .تسا رادروخرب
 ھتسیاش ھب تلود اما ،تسا ارگرادتقا ماظن کی نیچ رب مکاح یسایس ماظن ھچرگ .تسا یسایس و یداصتقا ھعسوت یلصا عناوم

 
 ناریدم ھک ییاھ غورد ھیاپ رب ار دوخ یاھ ھمانرب و تشادن روشک قطانم رد دوجوم اعقاو طیارش زا یقیقد و تسرد ریوصت یزکرم تلود ییادززکرمت زا شیپ   1

 ییادززکرمت .داد شھاک یھجوت لباق نازیم ھب ار لکشم نیا یلحم یاھ ناگرا ھب تارایتخا یراذگاو و ییادز زکرمت  .درکیم نیودت دناد یم نآ ھب دمآراکان یلحم
 بلج یارب نیچ یاھرھش عقاو رد .تسا یراذگ ھیامرس بذج و یداصتقا یاھ تیلاعف یارب بسانم طیحم داجیا رد نیچ یاھرھش و اھ تلایا تیقفوم لیالد زا یکی

  .دنوشیم قفوم قطانم بذج زین راک یورین و ھیامرس .دننکیم تباقر تخس رگیدکی اب یداصتقا دشر خرن نیرتالاب بسک و یراذگ ھیامرس
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 رھ یارب ھک دراد رما نیا ھب یصاخ ھجوت نیچ تلود  .تسین ھجوت یب ییآراک و طابضنا ،روما نالوئسم یدمآراک ،یرالاس
 ناریدم و نادرمتلود نیچ یسایس ماظن رد .دروآ تسدب ار ھجیتن نیرتھب ات دنک باختنا ار ریدم نیرتدمآراک و نیرت ھتسیاش هژورپ
 .دننکیم یوریپ نآ زا و دنریذپیم ار  تسینومک بزح یزکرم یاھ ناگرا ھب ییوگخساپ لصا اما ،دنتسین وگخساپ مدرم ھب
  .دشاب رادروخرب "ییوگخساپ" و یدمآراک زا یھجوت لباق ھجرد زا نیچ یرادا متسیس ھک تسا هدش بجوم لماوع نیا ھعومجم
 بزح عقاو رد .تسا راوتسا نآ یخیرات ھبرجت و نیچ یگنھرف ھیاپ رب یدایز نازیم ھب تلود یسارکورب ییاراک نیچ رد
 رتشیب .دریگ راکب دوخ یاھ ھمانرب دربشیپ یارب ار اھنآ تسا ھتسناوت و هدش رادروخرب یگنھرف یایازم نیا زا نیچ تسینومک
 .تسا هدرک افیا نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم رد یمھم شقن نیچ یگ هژیو نیا ھک دنراد ناعذا ناسانشراک
 

 تسرد یداصتقا یاھ تسایس
 
 زاسمھ یدیلک تیمھا ھب ھب الاب رد .دوشیم طوبرم یداصتقا تسرد یاھ تسایس ذاختا ھب نیچ ھعسوت یوگلا تیقفوم لماع نیموس
 زکرمت ،2یداصتقا یاھ هزیگنا ماظن حالصا ،تیکلام متسیس حالصا ،روشک داصتقا یبسن تیزم اب نیچ یتعنص ھمانرب ندرک
 یزاس دازآ تسایس تسا رادروخرب یدیلک تیمھا زا ھک رگید دروم .میدرک هراشا راک و بسک یارب بسانم طیحم داجیا و ییادز
    .تسا یجراخ یراذگ ھیامرس و تراجت
 
 ،متسیس رییغت زا روظنم .دنا هداد رارق دوخ تاحالصإ ھمانرب ھحولرس »نک زاب ار اھرد و هدب رییغت ار متسیس« راعش اھ ینیچ
 نآ رد یصوصخ شخب ھک تسا یماظن ھب یتلود امامت داصتقا کی زا راذگ ینعی ،تسا اھ هزیگنا متسیس و تیکلام ماظن رییغت
 .تسا یجراخ یراذگ ھیامرس و تراجت یور رب روشک داصتقا یاھرد ندوشگ »زاب یاھرد« زا روظنم  .دشاب بلاغ و ھتسجرب
 ،تخاس دازآ ار یجراخ تراجت ھلحرم دنچ رد نیچ تلود ،١٩٧٨ زا سپ .دوب ھتسب ادیدش یداصتقا یاراد نیچ ١٩٧٨ زا شیپ ات
 تلود ھنیمز نیا رد .داد رارق دوخ یاھ تیولوا ردص رد ار یجراخ یراذگ ھیامرس بذج و داد شھاک ار تادراو یاھ ھفرعت

 ھب تامادقا نیا ھعومجم .تسا ھتخاسن یمگد چیھ راتفرگ ار دوخ و هدرک لمع الاب رایسب یریذپ فاطعنا و ییارگ لمع اب نیچ
 یسرتسد یناھج یاھرازاب و یروانف ، ھیامرس ھب ات داد هزاجا نیچ داصتقا ھب و درک جراخ یللملا نیب یاوزنا زا ار نیچ جیردت
 ھنیمز رد هژیو ھب ،تسا یزاب اتبسن داصتقا یاراد نیچ نونکا .دریگ راکب نیچ روشک یداصتقا ھعسوت یارب ار اھنآ و دنک ادیپ

  .یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس
 
 رد ،لاثم یارب .دشاب رت زاب ھعسوت لاح رد یاھروشک ریاس داصتقا زا شداصتقا ات تسا هدیشوک دنم ماظن نیچ ،ھلحرم رھ رد
 ناتسکاپ و )٪٨٢( ناتسودنھ دننام ییاھروشک زا رتمک رایسب ھک دوب دص رد ۴٠ نیچ تادراو ھفرعت خرن نیگنایم ١٩٩٠ لاس
 ردانب و کرمگ ،نیا رب نوزفا .تسا هداد شھاک ار دوخ تادراو ھفرعت خرن ھتسویپ و جیردت ھب نیچ ١٩٩٠ لاس زا .دوب )۶۵٪(
 ھیامرس ١٩٩٠ ھھد زا شیپ  .دنکیم کمک نآ زاب یاھرد تسایس ھب ھک دنرادروخرب یدمآراک رایسب درکراک و تیریدم زا نیچ
 ،یجراخ یراذگ ھیامرس .دوب زاجم )۵٠-۵٠( ربارب تکراشم یانبم رب و یلحم کیرش کی نتشاد اب اھنت نیچ رد یجراخ یراذگ
 ھیامرس ھک تسا نآ نیبم نیچ ھبرجت  .تفای شیازفا تدش ھب تیدودحم نیا یاغلا زا سپ ،٩٠ ھھد رد ھتفرشیپ عیانص رد هژیو ھب
 دشر و نآ نیشناج و بیقر ھن ،دوب دھاوخ یلخاد یراذگ ھیامرس لمکم ،دوش تیریدم تسرد ھک یتروص رد ،یجراخ یراذگ
    .3درک دھاوخ تیوقت ار یداصتقا
 

 تاحالصا یارجا هویش
 
 ھب ھک یرگید لماع ،تسرد یداصتقا یاھ تسایس ذاختا و بسانم یگنھرف رتسب لماع ،هدش راھم یژرنا یزاسدازآ رب هوالع
  .تسا هدرب راکب دوخ تاحالصا ھمانرب یارجا یارب نیچ تلود ھک تسا یشور ،درک کمک نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا تیقفوم
 ھمانرب ات  تسا هداد ناکما نیچ تلود ھب ،روشک عونت و تعسو و نآ یعامتجا و یگنھرف یاھ یگ هژیو  ،نیچ یسایس راتخاس

 
 نیلاعف ھب ھک ھتخاس زکرمتم نیا رب ار دوخ شالت فلتخم حوطس رد .تسا ھتشاد یا هژیو ھجوت اھ هزیگنا حالصا ھب دوخ تاحالصإ ھمانرب یارجا رد نیچ تلود    2

 یلحم یاھ تلود و یزرواشک یاھ هزوح رد ناوتیم ار رما نیا زراب رایسب ھنومن .دھدب ار یداصتقا عبانم زا رتھب یرادرب هرھب یارب مزال یاھ هزیگنا یداصتقا
 یارب ھک یباصن دح زا ار دوخ تادیلوت و دوس حطس دنناوتب ھک نانچ ھک داد ار ناکما نیا یلحم ناریدم ھب دیدج نیناوق ،یلحم یاھ تلود دروم رد .درک هدھاشم
 ھنیمز رد .دننک فرصم دوخ ھقطنم یارب دننادیم بسانم ھک روط نآ ار نآ و دنراد هاگن دوخ یارب ار دیلوت دازام دنناوتب ،دنربب رتالاب تسا هدش نییعت اھنآ
 یارب ھک یباصن یدح ھب تبسن ار دوخ تالوصحم  حطس ھچنانچ ات داد هزاجا نازرواشک ھب و درک دودحم ادیدش ار یمومع عرازم لمع ھطیح تلود یزرواشک
  .دورب الاب رایسب یزرواشک تادیلوت حطس ھک دش بجوم رما نیا .دنراد هاگن دوخ یارب ار دیلوت دازام دنناوتب ،دنربب رتالاب تسا هدش نییعتاھنآ

 
 ھب روشک دح زا شیب  یگتسباو بجوم و دنک دیدشت ار یا ھقطنم یاھ یرباربان و دمآرد عیزوت یرباربان دناوتیم یجراخ یراذگ ھیامرس ھب هزادنا زا شیب ھیکت ھچرگ    3

 ،دنکیم لابقتسا تدش ھب نیچ رد یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس زا ھچرگ نیچ تلود ھک تسا ھجوت لباق نینچمھ ،نیچ زاب یاھرد تسایس دروم رد  .دوش تارداص
 یرایسب .دنریگیم شیپ رد ھعسوت لاح رد یاھروشک رتشیب ھک تسا یریسم سکع اقیقد نیا .تسا فلاخم تدش ھب یجراخ یاھداھن و اھروشک زا ماو نتفرگ اب اما
 یاراد تیعضو نیا .یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس ھب ات دنا ھتسباو رتشیب یللملا نیب یاھداھن و یجراخ یاھروشک زا یناتس ماو ھب دشر لاح رد یاھروشک زا
 .یتسیلاینولک ھبرجت زا یشان یسایس یاھ تیساسح ای و یجراخ یراذگ ھیامرس بذج یارب بسانم طیحم دوبن لاثم یارب ،تسا یددعتم لیالد
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 ار ھمانرب رھ ھک ینعم نیا ھب .دراذگب ارجا ھب اطخ و نومزآ شور ھب ،یھاگشیامزآ تروص ھب ار دوخ یداصتقا تاحالصا
 ھلصاح جیاتن یسررب زا دعب اھنت و دنکیم شیامزآ ینیعم قطانم رد راب دنچ ای و کی ،دراذگب ارجا ھب روشک لک رد ھکنیا زا شیپ
  .دروآ یم رد ارجا ھب روشک لک حطس رد ار نآ ،ھمانرب رد مزال تارییغت داجیا و
 
 رد ادتبا ھک ،یجراخ یراذگ ھیامرس و تراجت اقترا یارب نیچ تسایس دننام ،تسا نییاپ ھب الاب زا اطخ و نومزآ دنور نیا یھاگ
 الاب اب نییاپ زا دنور نیا دراوم زا یا هراپ رد اما .دش ھتشاذگ ارجا ھب قطانم ریاس رد سپس و دش شیامزآ دازآ تراجت قطانم
 ،یراذگ ھیامرس یارب بسانم طیحم نتخاس و یدیلوت یاھ هاگنب حالصإ ،یزاس یصوصخ ھب طوبرم یاھ تسایس دننام ،تسا
 تفایرد یزکرم تلود زا ار دشر خرن ھب طوبرم یلک فادھا یلحم یاھ تلود  .تسا هدوب یلحم تاراکتبا رب یکتم اتدمع ھک
 جیاتن ھب یبایتسد ھب اھرھش نیب تباقر ،عقاو رد .دنرادروخرب ییالاب لمع یدازآ زا نآ یارجا یگنوگچ دروم رد اما ،دننکیم
  .تسا هدرک کمک رایسب قفوم براجت لاقتنا و رتھب
 
 یا ھلحرم یا هویش ھب ار  دوخ یاھ تسایس و تسا طاتحم اتبسن دوخ یداصتقا تاحالصا یارجا رد نیچ تلود ،نیا رب نوزفا
 ینعم نیا ھب ،دنکیم هدافتسا »یلیر ود« شور کی زا الومعم دوخ یحالصا یاھ ھمانرب یارجا رد نیچ تلود .دراذگیم ارجا ھب
 شخب رد نآ تازاوم ھب ار دیدج مزیناکم و دنکیم ظفح رتکچوک داعبا رد ار نآ ھکلب ،دنک یمن لحنم الماک ار دوجوم مزیناکم ھک
 رت هدرتسگ ار دیدج مزیناکم لمع هزوح و رتگنت ار یمیدق مزیناکم لمع هزوح جیردت ھب ،سپس .دزادنا یم هار ھب ینیعم یاھ
 نیا رد ،نینچمھ .دھد دیدج مزیناکم ھب لماک روطب ار دوخ یاج و دوش جراخ رود زا جیردت ھب یمیدق مزیناکم ھک نآ ات دنکیم
  .دزاس ھنیھب ار نآ درکلمع ات دننکیم زور ھب ار دیدج مزیناکم راتخاس ،ھبرجت بسک و دیدج تاعالطا یروآ عمج اب ،ھسورپ
 
 یارجا و نیودت رد نیچ تلود .تسا نآ ییارگلمعو ینیب عقاو یالاب رایسب ھجرد نیچ تلود ییارجا تسایس رگید یگ هژیو
 تیقفوم رد یمھم شقن یگژیو نیا  .تسا هدرک زیھرپ ادیدش یریذپ فاطعنا مدع و ییارگ مزج زا دوخ یحالصا یاھ ھمانرب
    .تسا هدرک افیا نیچ یداصتقا تاحالصا ھمانرب
 
 ،عونت ،تعسو ھک رگید یاھروشک یارب ،تسا ھتشاذگ ارجا ھب نیچ ھک یتروصب و داعبا رد ،یا ھلحرم و یھاگشیامزآ شور
 ار نیچ  عونت و تعسو اساسا یخرب .تسین یلمع ،دنرادن ار نینچ یعامتجا و یگنھرف  یاھ یگژیو و یداھن ،یسایس راتخاس
 ،دنراد ار مزال عونت و تعسو ناتسودنھ دننام ،رگید یخرب .دننک شیامزآ ھقطنم کی رد ار ھمانرب رھ درکلمع دنناوتب ات دنرادن
  .دھد یمن ار نیچ یھاگشیامزآ شور زا هدافتسا ناکما  ناش یگنھرف و یعامتجا ،یسایس راتخاس  اما
 

 رثوم لماوع نامزمھ دوجو ترورض 
 
 ھبرجت و یعامتجا ،یگنھرف یاھ یگ هژیو ،هدش راھم یداصتقا یژرنا یزاس دازآ ینعی ،دش حیرشت الاب رد ھک یلماع راھچ
  ،ھتسب راکب دوخ تاحالصإ ھمانرب یارجا یارب نیچ تلود ھک یا هویش و تسرد یداصتقا یاھ تسایس ذاختا ،نیچ  یخیرات
 نامزمھ دربراک و لماع راھچ رھ بیکرت نیا اما  .دنا هدرک افیا نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا تیقفوم رد یا هدننک نییعت شقن ھمھ
 یم نیچ یداصتقا ھعسوت ھمانرب تسکش بجوم لماوع نیا زا  کیرھ دوبن ھک یروط ھب ،درک افیا ار یدیلک شقن ھک دوب اھنآ

 دقاف اریز ،تسا ھتشادن ار نیچ تیقفوم کی چیھ اما ،دنا ھتسب راکب ار نیچ ھباشم یداصتقا یاھ تسایس یرگید یاھروشک .دش
 بسانم ییارجا هویش و بسانم یعامتجا و یگنھرف طیارش دوجو ،هدش بوکرس یداصتقا یژرنا دوجو ینعی ،رگید رصنع ھس
 ار نیچ یداصتقا »هزجعم« تسناوت یمن ،تسرد یداصتقا یاھ تسایس ذاختا نودب ، ییاھنت ھب زین رصنع ھس نیا اما .دنا هدوب
 بیکرت اما ،تشاد دوجو نیچ رد ١٩٧٨ زا شیپ ،بسانم یعامتجا و یگنھرف رتسب و هدش بوکرس یداصتقا یژرنا .دزاس ققحم
 .دیرفآ ار نیچ یداصتقا »هزجعم« و درک لاعف ار اھنآ ھک دوب بسانم لمع هویش و تسرد یداصتقا یاھ تسایس اب رصانع نیا
 

 یرباربان هدنیازف و نوزومان
 
 نیچ نمزم رقف و هدروآ ناغمرا ھب روشک نیا یارب ار یریگمشچ یداصتقا دشر ھھد راھچ یارب نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا

 و تسا نوزوم ھعسوت یوگلا کی ھن نیچ ھعسوت یوگلا ،بلاغ روصت مغریلع ،اما  .تسا هداد شھاک یھجوت لباق نازیم ھب ار
 ھتسجرب ھنومن کی نیچ ھعسوت یوگلا ،عقاو رد  .تسا هدوب نآ یلصا روحم دمآرد عیزوت دوبھب یارب یعیزوت یاھ تسایس ھن
  .تسا نوزومان ھعسوت یوگلا
 
 یقطانم ھعسوت ھب یتبثم هاگن و دوب زکرمتم مورحم قطانم ھعسوت یور رب رتشیب نیچ یداصتقا ھعسوت ھمانرب ،١٩٧٨ زا شیپ
 ھمانرب عقاو رد .درک نوگرگد الماک ار تیعضو نیا ١٩٧٨ تاحالصا ھمانرب .تشادن دندوب رادروخرب یرتشیب هافر زا ھک
 راکب یلحاس ھفرم قطانم ھعسوت یارب ار تلود تاناکما نیرتشیب ،٧٠ ات ۵٠ یاھ ھھد یروحم تلادع یاج ھب ،نیچ تاحالصا
 ییاھ تسایس ھیاپ رب ،یژتارتسا نیا  .دندوب رادروخرب یرتشیب سناش زا عیرس و الاب یداصتقا دشر ھب یبایتسد یارب ھک تفرگ
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 ار ینمزم رقف ات داد هزاجا نیچ ھب و دیماجنا رمتسم و الاب رایسب یداصتقا دشر خرن ھھد راھچ ھب ،دش هراشا اھنآ ھب الاب رد ھک
  .دھد شھاک تدش ھب دوب نآ راتفرگ ھک
 
 یرباربان ھک )GINI( ینیج بیرض ٢٠٠٨ ات ١٩٨٠ نیب .داد شیازفا تدش ھب نیچ رد ار دمآرد عیزوت یرباربان یژتارتسا نیا اما
 رد دمآرد عیزوت یرباربان دیدش شیازفا هدنھد ناشن ھک تفای شیازفا ۴٩ ھب ٣٠ دودح زا نیچ رد ،دھدیم ناشن ار دمآرد عیزوت

 یرباربان  ھک یروط ھب ،دراد رارق ییالاب هدر رد یناھج حطس رد دمآرد عیزوت یرباربان ظاحل ھب نیچ نونکا  .4تسا نیچ
 .دوشیم بوسحم روشک نیا یدج تالکشم زا یرھش قطانم نیب و ییاتسور-یرھش  ،یدرف ھبنج ھس رھ رد ،دمآرد عیزوت

   
 هدروآ راب ھب زین تسیز طیحم یارب ینیگنس رایسب تالکشم نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا ،دمآرد عیزوت یرباربان رب نوزفا
 طیحم یگدولآ یزاسکاپ ھنیزھ ھک یا ھنوگ ھب ،تسا نیچ یدج رایسب تالکشم زا نونکا تسیز طیحم و اوھ یگدولآ   .تسا

 .دنک یثنخ ار نیچ یداصتقا تاحالصا زا یشان عفانم دناوت یم تسیز
 
 و نوزوم ییوگلا نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا ھک تسردان روصت نیا ھب یا هدع ناریا پچ هاگودرا رد ھک تسا ھجوت نایاش
 نیسحت تھج رھ زا روشک نیا نمزم و هدرتسگ ،دیدش رایسب رقف شھاک رد نیچ تیقفوم .دنراد لیامت نآ ھب ،تسا روحم تلادع
 ھن ،تسا هدوب راوتسا نیچ رمتسم و الاب رایسب یداصتقا دشر خرن ھیاپ رب زیچ رھ زا شیب تیقفوم نیا اما .تسا زیگنارب

 .دمآرد عیزوت دوبھب یارب یعیزوت یاھتسایس
 

 ناریا یارب یبسانم ان یوگلا
 
 یدراوم .تفرگ راکب ناریا یداصتقا ھعسوت یارب ار نآ  بسانم یاھ ھبنج و تخومآ ناوت یم نیچ ھعسوت یوگلا زا دیدرت نودب
 ریز ھعسوت ،راک و بسک یارب بسانم طیحم داجیا ،داصتقا یبسن تیزم  ھب ھجوت ،یداصتقا یاھ هزیگنا متسیس حالصا دننام
 ییاراک ھب ھجوت ،یداصتقا تباقر ھعسوت ،ییادززکرمت ،یجراخ یراذگ ھیامرس بلج ،تراجت یزاسدازآ ،یداصتقا یاھ تخاس
 لمع ،ینیب عقاو ،ھتفرشیپ یروانف ھب یبایتسد و تارداص ھعسوت یارب یجراخ تسایس زا تسرد هدافتسا ،یرالاس ھتسیاش و
 اما .دشاب ناریا یارب یا هدنزومآ یاھ سرد یواح دنناوت یم ،تاحالصإ یارجا هویش ھب ھجوت و ییارگ مزج زا زیھرپ ،ییارگ
 ار اھ تسایس نیمھ نآ زا ھتفرگ ماھلا ھعسوت یاھوگلا و نتگنشاو عامجا .تسین نیچ ھعسوت یوگلا ھب رصحنم اھ تسایس نیا
 داصتقا کی لوح یصوصخ شخب ھعسوت نداد نامزاس« نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا درف ھب رصحنم رھوج .دننکیم زیوجت
 ھعسوت یوگلا ھبنج نیا .دشاب یم »ارگرادتقا یسایس راتخاس کی کیژتارتسا نامرف ریز داصتقا لک نداد رارق و دنمورین یتلود
 نامھ ناریا رد نیچ راک هار و تسین نیچ دننام یور چیھ ھب ناریا طیارش  .دشاب یمن ناریا بسانم ھک تسا نیچ یداصتقا
 .تشاد دنھاوخن ،تشاد نیچ رد ھک ار یجیاتن
 
 ھعسوت نآ یانبم رب و تخاس اھر ار نآ ناوتب ھک دراد دوجو یھجوت لباق هدش بوکرس و راھم یداصتقا یژرنا ناریا رد
 عقاو رد .تسین نیچ داصتقا رد هدش راھم یژرنا سنج زا ناریا داصتقا رد هدش راھم یژرنا اما .درب شیپ ھب ار روشک یداصتقا
 یزاسدازآ و تسا راگزاسان اساسأ نیچ ھنایارگ رادتقا ھعسوت یوگلا اب ھک تسا یا ھنوگ زا ناریا داصتقا رد هدش راھم یژرنا
  .دبلط یم یرگید راکھار نآ
 
 رارق نانز و ناناوج هژیو ھب ،ھعماج هدرک لیصحت و نردم راشقا رد زیچ رھ زا شیب هدش بوکرس یداصتقا یژرنا اا ج رد
 یزیتس ددجت .دنیآ یم باسح ھب ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت روتوم عقاو رد و دنھدیم لیکشت ار ھعماج گرزب شخب ھک دراد
 شخب نیا هزیگنا و ناکما ،تسا راگزاسان اساسأ راشقا نیا یاھتساوخ و یگدنز کبس ،تیوھ اب ھک مکاح کیژولوئدیا هاگن و اا ج
 یژرنا مود ھمشچرس .تسا هدرک فیعضت ادیدش ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت رد لاعف تکراشم یارب ھعماج گرزب
 ھلخادم و یتلود تیریدم  ،یتلود تیکلام ھبنج ھس یاراد یتلود داصتقا . تسا یتلود داصتقا اا ج رد هدش بوکرس یداصتقا
 تابسانم شرتسگ بجوم ددعتم لیالد ھب انب و ھتفای شرتسگ ادیدش یتلود داصتقا ھتشذگ ھھد راھچ یط  .تسا داصتقا رد تلود
 یروما و یزاب یتراپ ،یراوخ هوشر ،یداصتقا داسف موس ھمشچرس  .تسا ھتشگ روشک داصتقا لک ییاراک دیدش تفا و یتنار
 داسف ھتشذگ لاس لھچ نیا یط اما .دوب ناریا داصتقا یدج لکشم کی زین یولھپ هرود رد یداصتقا داسف .تسا تسد نیا زا
  .دھدیم ردھ ھب ار روشک یداصتقا عبانم زا یھجوت لباق شخب و ھتفرگارف ار متسیس لک نونکا ھک ھتفای شرتسگ نانچنآ یداصتقا
 ھیاپ رب ھک تسا یراکھار دنمزاین  ،نآ یاھ ھمشچرس تشرس ھب ھجوت اب ،ناریا رد هدش بوکرس یداصتقا یژرنا یزاسدازآ

    .دشاب راوتسا کیتارکومد تابسانم و یسایس یاھ یدازآ اقترا و یزاس وگخساپ ،یزاس فافش
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 .تشاد ھجوت روشک یسایس داصتقا یارب نآ یاھدمایپ و تفن تارداص ھب ناریا داصتقا یگتسباو ھب تسیاب یم ھطبار نیا رد
 و تموکح نیب فاکش ربراک عیانص ھعسوت .تسا ربراک عیانص تادیلوت تارداص ھعسوت رب یکتم نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا

 هدشن لرتنک دشر ربارب رد یزمرت تروصب رما نیا .دنکیم تیوقت ار ھعماج ھب تلود یگتسباو سکعرب ،دنکیمن دیدشت ار ھعماج
 روحم تلود و ارگ رادتقا ھعسوت یژتارتسا ھک دوشیم نآ زا عنام و دنکیم لمع تلود و ھعماج نیب تسسگ دیدشت و تلود داھن
 .تسا دودحم رایسب ربراک عیانص دشر تدم نایم و هاتوک قفا ،نیچ اب ھسیاقم رد ،ناریا رد اما .دوش جراخ لرتنک زا دح زا شیب

 یھجوت لباق تدم یارب اذل .دنک افیا ناریا رد درک افیا نیچ رد ھک ار یشقن دناوت یمن ربراک عیانص ھعسوت زین تدم دنلب رد یتح
 تارداص دمآرد زا یشان یلام لالقتسا  .درک دھاوخ افیا ناریا داصتقا رد ار یمھم شقن نانچمھ تفن تارداص زا یشان دمآرد
 اذل  .دنیشنب ھعماج زارف رب ھک دھدیم ناکما تلود داھن ھب و دنکیم فیعضت ار تلود داھن و ھعماج نیب کیناگرا یاھدنویپ تفن
 ھعسوت یوگلا ،دنکیم دشر یناسآ ھب نآ رد یتنار تابسانم و  تسا یکتم تفن تارداص دمآرد ھب ھک ناریا دننام یروشک رد
 ارگرادتقا یسایس راتخاس کی کیژتارتسا نامرف ریز ار داصتقا لک و دنکیم ھتسباو تلود ھب ار یصوصخ شخب ھعسوت ھک ینیچ
 دھاوخ یمزیناکم دقاف یژتارتسا نیا ناریا رد  اریز  .دوب دھاوخ یرتالاب رایسب کسیر یاراد ،نیچ اب ھسیاقم رد ،دھدیم رارق
    .ددرگ تلود ییارگرادتقا یناطرس دشر زا عنام و دنک لمع راکدوخ زمرت تروصب دناوتب ھک دوب
 
 اا ج تموکح .تسا راوشد اا ج یارب تسایس نیا یارجا .تسا نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا زا یمھم شخب زاب یاھرد تسایس
 ،ییارگ مزج اب هارمھ رما نیا .دنادیم دوخ تیوھ یارب یدیدھت ار نآ ھک یتروص ھب ،دراد یتیوھ لکشم برغ و نردم گنھرف اب

 یجراخ یراذگ ھیامرس بلج هژیو ھب ،روشک ھعسوت یارب یجراخ تسایس زا هدافتسا راک ،یریذپ فاطعنا مدع و ینیب عقاو مدع
  .تسا ھتخاس راوشد ار
  
 ناوتیمن ،هراشا اھنآ ھب نیچ دروم رد الاب رد ھک ار یلماوع نآ و تسین ھسیاقم لباق نیچ اب زین ناریا یعامتجا و یگنھرف رتسب
 ینازیم ھب ھتیروتا یاھ نوناک و تلود زا یربنامرف ھب ھعماج شیارگ ناریا رد .درک دھاشم ناریا یعامتجا و یگنھرف رتسب رد
 رد ھچ تلود یرادا نیشام .تسا لوادتم یزیتس ھتیروتا زا یا ھجرد ناریا رد عقاو رد  .درادن دوجو دوشیم دھاشم نیچ رد ھک
 ھب یھجوت مک و یراک ھتسھآ ،یزاب ذغاک ،یطابضنا فعض ،نییاپ یدمآراک و ییاراک زا هراومھ اا ج رد ھچ و یولھپ میژر
 یزاوم یاھداھن دوجو لیلد ھب اا ج رد عقاو رد .ھتشگ رتدب بتارم ھب اا ج هرود رد تیعضو نیا .تسا هدرب جنر یرالاس ھتسیاش
 نادنچ دص ار نآ یدمآراکان و ھتخاس یھت نورد زا ار تلود داھن ھک میتسھ ھجاوم یداھن ییوتردوت و مسیشرانآ کی اب ام ددعتم
 یرثوم وحن ھب یداصتقا ھعسوت تھج رد ار روشک یداصتقا یاھ تیلاعف دناوتیمن رگید تلود داھن ھک یا ھنوگ ھب ،تسا هدرک
 دیدش یریذپ فاطعنا مدع و ییارگ مزج راتفرگ و تسین ارگلمع و نیب عقاو تموکح اا ج رد .دنک تیریدم و یزاس گنھامھ
 تیولوا ردص رد ار روشک یداصتقا ھعسوت تموکح ھک تسا هدش نآ زا عنام تموکح کیژولوئدیا هاگن ،رگید یوس زا .تسا
 تمسق رد  .تسا هدوب نیچ تلود یلصا ھغدغد یداصتقا ھعسوت ریخا ھھد راھچ یط نیچ رد ،سکعرب .دھد رارق دوخ یاھ
 ،ناریا رد اما .میدرک هراشا تسا هدرک افیا نیچ یداصتقا ھعسوت  رد ھک یمھم شقن و نیچ رد زادنا سپ خرن ندوب الاب ھب ،لبق
   .میتسھ ھجاوم ییارگ فرصم ندوب الاب هدیدپ اب ام ،ھنایمرواخ زیخ تفن یاھروشک رثکا دننام
 
 ریمض رد یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ ھک تسا ییالاب یتیمھا تشاد ھجوت نآ ھب تسیاب یم ھطبار نیا رد ھک یرگید لماع
 یط .تسا هدوب یسایس یاھ یدازآ ھب لین بات و بت رد هراومھ ناریا ھعماج نونک ات ھطورشم نامز زا .تسا ھتفای ناریا ھعماج
 مھرد ،یصوصخ ھصرع رد نآ هدرتسگ ھلخادم ،نآ زیتس ددجت هاگن ،اا ج دیدش رایسب ییارگرادتقا لیلد ھب ،ھتشذگ ھھد راھچ
 یاھ یدازآ یارب یندم ھعماج تابلاطم ،ھعماج ربارب رد ھیقف تیالو داھن قلطم ییوگخساپ مدع و تلود و نید یاھداھن یزیمآ

 یلماع ھب  یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ نیمات لصا ھک نانچ نآ .تسا هدش رتدنمورین و رت دیدش رایسب یعامتجا و یسایس
  .تسا هدش لیدبت یسایس و یداصتقا ھعسوت یاھ یژتارتسا نیودت رد یشوپ مشچ لباق ریغ و هدننک نییعت
 
 ھب یسایس تباقر و یدازآ ،تسا فیعض کیتارکومد تابسانم و گنھرف ،اھداھن نآ رد ھک یا ھعماج رد دنا هدیقع نیا رب یخرب

 نیودت راک یسایس یتابث یب ھک دننکیم دیکات یتسرد ھب نانیا .دماجنا یم یسایس یتابث یب ھب و دنکیم ادیپ برخم لکش تعرس
 کی ھک دوشیم نآ زا عنام برخم تباقر .دزاس یم راوشد ،تسا یسایس و یداصتقا ھعسوت ھمزال ھک ار تدم دنلب یاھ تسایس
 تلود ،دوش یم ضوع تلود ھک هاگرھ یعماوج نینچ رد ،نیا رب نوزفا .دریگب تسد رد ار رومأ ناکس دناوتب دنمورین تلود
 یراوشد اب ار یداصتقا ھعسوت دربشیپ رما نیا .دھد یم رییغت یدج روطب ای و دنکیم فقوتم ار شیپ تلود یاھ ھمانرب ھیلک دیدج
   .دنک یم وربور رایسب
 
 لکشم نیا ھک تشاد ھجوت تسیاب یم اما .دراد دوجو تیعقاو زا یھجوت لباق شخب الاب لالدتسا رد ھک درک ناوت یمن راکنا

 .دریگب لکش دناوتیم زین ارگرادتقا و کیتارکومد ریغ ادیدش یاھ ماظن رد هدیدپ نیا ھکلب ،تسین کیتارکومد یاھ ماظن صاخ
 یبالقنا یاھداھن دوجو ، تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ مھرد لیلد ھب اا ج رد  .تسا ناریا یمالسا یروھمج نآ زراب ھنومن
 ادیپ برخم ادیدش یتیھام یسایس تباقر ،ییایفام تابسانم یناطرس شرتسگ و دنا هدرک یھت نورد زا ار تلود داھن ھک یزاوم
   .تسا ھتخادنا رطخ ھب زین ار روشک تینما و تابث ھکلب ،ھتخاس راوشد ار تدم دنلب یاھ ھمانرب نیودت راک اھنت ھن ھک تسا هدرک
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 یسارکومد راتخاس .تسین ییارگرادتقا دیدشت و ییارگرادتقا ھب ندرب هانپ ،یسارکومد ی هوقلاب لکشم نیا لح هار ،ھک نیا رگید
 ار نآ و دھد شھاک ار برخم تباقر شرتسگ و یریگ لکش کسیر ھک تخاس زھجم ییاھ مزیناکم ھب تسیاب یم و ناوتیم ار
 نآ یارب ار دوخ بسانم یاھ لح هار و هدرک دروخرب هدیدپ نیا اب اھروشک زا یرایسب .تسین یدیدج هدیدپ نیا .دنک تیریدم
 انب ھک یمتسیس ات تشاد ھجوت نآ ھب تسیاب یم ھک تسا کیتارکومد ماظن کی نتخاس راک زا یشخب نیا عقاو رد .دنا هدرک نیودت
          .دشاب رثوم و دمآراک دوش یم
 

 یریگ ھجیتن
 
 یسایس و یگنھرف ،یعامتجا ،یداصتقا تاصتخم اب نیچ یارگرادتقا یداصتقا ھعسوت یوگلا ھک تسا نآ زا یکاح الاب تاظحالم
 دنھاوخ فرطرب ماظن راتخاس رییغت اب و تسا اا ج ماظن صاخ دش هدرمش رب الاب رد ھک یدراوم زا یخرب .تسین راگزاس ناریا

 یژرنا توافتم یاھ ھمشچرس .تشاد دنھاوخ یرترادیاپ رمع و دنوریم رتارف یمالسا یروھمج زا اھنآ زا یرایسب اما .دش
 هدننک نییعت شقن ،روشک یسایس یداصتقا یارب نآ یاھدمایپ و تفن ھب ناریا داصتقا یگتسباو ،ناریا داصتقا رد هدش بوکرس
 و یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ شرتسگ یارب یندم ھعماج تابلاطم ،روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت رد ھعماج نردم راشقا

 روشک یسایس ماظن راتخاس رییغت اب .دنا ھلمج نیا زا ،دوب دھاوخ رب نامز نآ نتخاس فرطرب ھک تلود یسارکورب ییاراک فعض
 یاھدمایپ زا روشک یزاسکاپ اما ،تخاس فقوتم تسا هدروآ دوجوب اا ج تموکح راتخاس ھک ار یتالکشم دیلوتزاب ھخرچ ناوتیم
   .دوب دھاوخ تدم دنلب یا هژورپ تالکشم نیا

         
 رد تلود کیژتارتسا و یا ھیاپ شقن راکنا ینعم ھب تسین بسانم ناریا یارب نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا ھک یریگ ھجیتن نیا
 ار یداصتقا یاھ تیلاعف دناوتب ات تسا رثوم و دمآراک تلود کی دنمزاین ناریا یداصتقا ھعسوت .تسین روشک یداصتقا ھعسوت
 شقن و تلود داھن ھب یصوصخ شخب ھعسوت ندرک ھتسباو تسا ھشقانم دروم ھچنآ .دزاس گنھامھ بولطم ھجیتن بسک یارب
 دزاس یم توافتم ھباشم یاھوگلا ریاس زا ار نآ ھک ینیچ ھعسوت یوگلا رھوج  .تسا نیچ ھعسوت یوگلا رد ییارگرادتقا یدیلک
 ریز ار داصتقا لک و دھد نامزاس دنمورین یتلود داصتقا کی لوح ار یصوصخ شخب ھعسوت تسیاب یم ناریا ھک تسا نآ
 نیا .دنک نیمضت ار متسیس رادیاپ یداصتقا دشر تدم دنلب یاھ یژتارتسا میظنت اب ات دراذگب ارگرادتقا یسایس راتخاس کی نامرف
 .دشابیم بسانمان ناریا داصتقا یارب ھک تسا ھبنجود
 
 تساوخ و ناریا یسایس و یگنھرف ،یعامتجا ، یداصتقا تاصتخم اب ھک دبلط یم ییوگلا ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت
 .تسین راگزاس ناریا ھعماج تاصتخم اب نیچ یارگرادتقا یداصتقا ھعسوت یوگلا  .دشاب راگزاس یعامتجا و یسایس یاھ یدازآ
 ھب روشک داصتقا یارب یریگمشچ یداصتقا دشر ھکنآ نودب ،دھاوخ دیلوت زاب و دیدشت ناریا رد ار ییارگرادتقا اھنت وگلا نیا
 یشخب ھکنیا اما .تسا کرد لباق ،دنیب یم ار دوخ تاجن هار نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا رد اا ج تموکح ھکنیا .دروآ ناغمرا
 یوگلا تسردان تخانش زا یشان دناوتیم اھنت نیا .تسا روآ بجعت دراد لیامت نیچ یداصتقا ھعسوت یوگلا ھب زین نویسیزوپا زا
   .دشاب ناریا داصتقا تاصتخم و نیچ ھعسوت
 


