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 ھک ییاھھمانرب .تسا ھتشاد رارق داضتم یعامتجا و یرکف یاھشیارگ هدنیازف راشف تحت ناریا ھعماج هدس کی زا زواجتم یارب
 و دمآرد عیزوت یرباربان ،رقف ،یراکیب دشر و دناهدرک دیدشت ار دنور نیا دنا هدش ھتشاذگ ارجا ھب یسایس و یداصتقا ھعسوت یارب
 ،دمآرد عیزوت یرباربان ،رقف ،یراکیب ،یداصتقا یگداتفا بقع رب ھبلغ .تسا ھتخاس رتقیمع ار اھفاکش یداصتقا داسف شرتسگ
 راتفرگ ھک هدش یبطق ھعماج کی رد یاھمانرب نینچ یارجا و یدنب لومرف اما .تسا بسانم یداصتقا ھعسوت ھمانرب کی دنمزاین
 رقف ،یراکیب ،هدش یبطق ھعماج کی رد .دشابیم راوشد رایسب تسا داضتم الماک یسایس و یگنھرف ،یعامتجا ،یرکف یاھشیارگ
 تسکش ناوتیم ھنوگچ ار لطاب لسلست رود نیا .دنوشیم لیدبت یسایس و یداصتقا ھعسوت یارجا ربارب رد یعناوم ھب دوخ مروت و
 نآ فعض و تردق طاقن ھب ھجوت و یسارکومد لایسوس ھعسوت یوگلا تخانش ،اتسار نیا رد ؟تخادنا هار ھب ار یزاسزاب ھخرچ ات

 .دشاب اشگ هار یعامتجا و یسایس ییارگمھ داجیا و ناریا یداصتقا تالضعم رب ھبلغ یارب دناوتب دیاش
  
 یداصتقا ھعسوت
 
 دراد یگتسب نآ ھب رما نیا .درک یدنب ھقبط و یدنب ھنوگ فلتخم یایاوز زا و نوگانوگ یاھهویش ھب ناوتیم ار یداصتقا ھعسوت
 فدھ اب ھطبار رد دنناوتیم اھیدنب ھنوگ نیا ھمھ .میھد رارق ھجوت نوناک ار یتاعوضوم ھعومجم ای عضوم ھچ میھاوخب ھک
 زا نیعم ھیواز کی زا ھک تسا یشرب دننام یدنب ھقبط و یدنب ھنوگ ،رظنم نیا زا .دنشاب اج ھب و تسرد تسا رظندم ھک یصخشم
 ناوتیم ،بیترت نیا ھب .مینک یسررب و هدھاشم ار ینیعم یاھهدیدپ و تاعوضوم نآ رد ات میرادیم رب یداصتقا ھعسوت دنور
 رھ فعض و توق طاقن و دیواک ار کیرھ یاھیگژیو و تاصخشم ،داد رارق ھعلاطم دروم ار یداصتقا ھعسوت فلتخم یاھوگلا
 و وگلا ناوتب ات دومن یسررب ایاوز نیا ھیلک زا ار نآ تسیابیم و تسا یدعب دنچ یداصتقا ھعسوت ،لمع رد  .تخانش ار کی
 نیا ھعومجم زا ار ھجیتن نیرتھب ھک تسا یعماج یژتارتسا و وگلا نآ بولطم یژتارتسا و وگلا .دیزگرب ار عماج ھنیھب یژتارتسا

  .دھدیم تسد ھب ایاوز
 
 رازاب و روحم تلود ،نوزومان ،نوزوم ،ازنورب ،ازنورد یاھوگلا .دراد هراشا یددعتم یاھوگلا ھب یداصتقا ھعسوت تایبدا
  .دنشاب یم یاهژیو تیمھا یاراد ناریا یارب ھک دنتسھ یاهدمع دراوم روحم
 
 نآ لاح .تسا راوتسا دیلوت عبانم یدمآراک و یروانف ھعسوت ،یناسنا شناد و ھیامرس ھیاپ رب یداصتقا ھعسوت ازنورد یوگلا رد
 یاھدمایپ ناریا رد .دراد ھیکت ماخ داوم تارداص دننام هدوزفا شزرا زج یعبانم و ینورب لماوع رب ھعسوت ازنورب یوگلا رد ھک
 راشرس دمآرد .تسا ھتفرگ رارق ناوارف یسررب و ثحب دروم روشک یسایس و یداصتقا راتخاس رب روحم تفن یداصتقا ھعسوت
 ار دوخ داصتقا یزاسون و دشر گنھآ ات تسا هداد هزاجا روشک ھب ،مزال یلام عبانم نیمات اب وس کی زا ،تفن تارداص زا یشان
  .تسا هدش دیدج لاکشا رد دادبتسا دیلوتزاب و یداصتقا داسف ،یتنار تابسانم شرتسگ بجوم ،رگید یوس زا .دنک عیرست
 
 ھنارمآ ھعسوت .تسا هدوب هارمھ یعامتجا و یداصتقا یاھیراجنھان دیدشت و دمآرد عیزوت یرباربان دیدشت اب وگلا نیا ،نینچمھ
 روشک یسایس و یگنھرف ھعسوت یاھھیاپ یناگمھ تکراشم یاھتصرف فیعضت اب ھک تسا روحم تفن ھعسوت یوگلا رگید یلجت
 ناکما تلود ھب ،دنکیم تسس ار ھعماج و تلود نیب کیناگرا یاھدنویپ تفن دمآرد زا یشان یلام لالقتسا .تسا هدرک فیعضت ار
 عیمطت و بوکرس اب ار نافلاخم یادص و درب شیپ ھب دھاوخیم ھک ار یتسایس رھ ،دھد رارق ھعماج زارف رب ار دوخ ات دھدیم
 تارداص دمآرد زا هدافتسا نیع رد ات دھد هزاجا روشک ھب ھک بسانم یدنب لومرف کی نتفای .دزاس شوماخ )تنار عیزوت( یلام
 یلصا یاھشلاچ زا یکی ،دناسرب لقادح ھب و دنک لرتنک زین ار نآ یفنم یاھدمایپ ،یداصتقا یزاسون گنھآ عیرست یارب تفن
  .تسا ام روشک
 
 ینیگنس یاھھنیزھ لیمحت بجوم یمالسا یروھمج هرود رد اھنآ ھب یھجوتیب ھک تسھ زین یتبثم بناوج یاراد ازنورب ھعسوت
 تسایس کی ذاختا و یجراخ یروانف و ھیامرس نیمات ،یناھج داصتقا اب هدنزاس تابسانم نتشاد ترورض .تسا هدش روشک رب

 و رازاب ھک ییاھیژتارتسا ،رگید یرظنم زا .دنا هرمز نیا زا دننک لیھست ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت ھک بسانم یجراخ
 زین ار دنراد ھجوت یجراخ رازاب و اضاقت ھب ھک ییاھیژتارتسا ربارب رد ،دنھدیم رارق یداصتقا ھعسوت روتوم ار یلخاد یاضاقت
 ییاز لاغتشا یارب یتوافتم یاھ دمایپ یاراد اھیژتارتسا نیا .دومن یسررب ازنورب و ازنورد یاھوگلا یلک ناونع ریز ناوتیم
 .دنشابیم دمآرد عیزوت و
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 طابترا کی رد تسیابیم یگنھرف و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاھھصرع ھک دراد دیکات نیا رب نوزوم ھعسوت یوگلا
 یرورض ار ینامزمھ و گنتاگنت ھطبار نیا اھنت ھن نوزومان یوگلا ھک نآ لاح .دننک تفرشیپ نزاوتم و نامزمھ ،گنتاگنت
 ھک دننآرب یا هدع ناریا رد ،لاثم یارب .درک ھتسجرب ار اھھبنج نیا زا یکی تسیابیم عطقم رھ رد ھک تسا نآ رب ھکلب ،دنادیمن
 تشاذگ تورث داجیا و یداصتقا ھعسوت رب ار دیکات تسیابیم ادتبا یسارکومد رارقتسا و یگنھرف ،یسایس ،یداصتقا ھعسوت یارب
 ھب رجنم اھنت ھن تسا هدرکن ار مزال تفرشیپ داصتقا ھکیماگنھ یسایس یاھیدازآ رب دیکات وگلا نیا رد .یسایس یاھیدازآ ھن و
 یسایس یاھیدازآ یا هدع ،رگید یوس رد .دنک لمع نآ ربارب رد یعنام تروص ھب دناوتیم ھکلب ،دوشیمن یسارکومد رارقتسا

 نوزوم و نامزمھ ھعسوت ،رادیاپ ھعسوت کی ھب یبایتسد یارب نوزوم ھعسوت ھک نآ لاح .دننادیم یداصتقا ھعسوت طرش شیپ ار
 .دنکیم زیوجت ار اھھصرع نیا
 
 و روحم تلود یداصتقا ھعسوت یاھوگلا تاصخشم تخانش و یداصتقا ھعسوت رد تلود ھلخادم بولطم نازیم یسررب ناریا رد
 یگماکدوخ ناکما تلود ھب تفن تارداص زا یشان دمآرد نآ رد ھک یاھعماج رد .تسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا روحم رازاب
 تلود زا لقتسم و دمآراک یصوصخ شخب کی دوجو ،دنتسین رادروخرب مزال تردق زا کیتارکومد و یندم یاھداھن و دھدیم
 رب یندم یاھداھن و تلود ھک راب و دنب یب دازآ رازاب متسیس ،رگید یوس زا .تسا یرورض یسارکومد یرادیاپ و رارقتسا یارب

 خساپ لاغتشا تینما نیمات و دمآرد عیزوت دوبھب نوچ ییاھھنیمز رد ھعماج یاھزاین ھب دناوتیمن ،دنشاب ھتشادن تراظن نآ درکلمع
 .دنکیم لزلزتم ار یسارکومد یاھھیاپ ،نورد زا اھیتساک نیا .دھد
 
 ھلخادم ،دنک ناربج ار یسایس و یداصتقا ھعسوت ھصرع رد دوخ یگداتفا بقع هدس دنچ دھاوخیم ھک یاھعماج یارب ،نیارب نوزفا
 رد .دوب دھاوخ ریذپان بانتجا دیدج عیانص سیسات و یروانف ھعسوت ،مزال یاھتخاسریز یانب یارب تلود کیژتارتسا و هدرتسگ
 شلاچ دنک داجیا دمآراک و بولطم یلداعت ،داضتم یاھزاین و اھشیارگ نیا نیب دناوتب ھک یاھمانرب یدنبلومرف یطیارش نینچ
  .تسا ام یلصا
 
 خساپ دناوتب ھک یراکهار اما .دنوشیم حرطم تاعوضوم نیا رب ھبلغ یارب یداضتم هاگ و توافتم رایسب یاھراکهار ناریا رد
 و تخانش .دوش لیدبت راک لقث زکرم ھب دناوتب ات تسا ھتفاین ار مزال ماجسنا و ماوق یفیک و یمک ظاحل ھب زونھ دھدب ار مزال
 نیا رد .تسا یرورض دوجوم تسب نب زا تفر نورب یارب نآ یفیک و یمک دشر تیوقت و یژتارتسا نیا یلک لوصا یدنبلومرف
 یاھتیفرظ ھکنآ ھب طورشم ،دھد یرای ار ام دناوتب دیاش ،ھبناج دنچ بوچراچ کی ھئارا اب ،یسارکومد لایسوس یرظن ینابم ،اتسار
  .مینک تیریدم و لرتنک ار اھنآ میناوتب و میسانشب ار نآ یفنم
 
 یسارکومد لایسوس
 
 ار یفیط یداصتقا ھعسوت یاھوگلا ،یدرف و یسایس یاھیدازآ زا یرادساپ و یداصتقا روما رد تلود ھلخادم نازیم رظنم زا
 رارق سکرام یاھھیرظن زا مھلم یتنس مسیلایسوس نآ پچ تمس و یتنس ای کیسالک مسیلاربیل نآ تسار تمس ھک دنھدیم لیکشت
 و یدازآ نیداینب شزرا ود ھیاپ رب یسایس مسیلاربیل .تسا یداصتقا مسیلاربیل و یسایس مسیلاربیل ھبنج ود یاراد مسیلاربیل .دراد
  .تسا راوتسا دازآ رازاب ینادرگدوخ و یصوصخ تیکلام لصا ود رب یداصتقا مسیلاربیل و نوناق ربارب رد یربارب
 
 یداصتقا یدازآ نودب یسایس یدازآ ھک دراد دیکات اما دنادیم یرورض ود رھ ار یسایس و یداصتقا یاھیدازآ یتنس مسیلاربیل
 دودحم یجراخ و یلخاد تینما نیمات و نوناق زا یرادساپ نوچ یدودعم دراوم ھب ار تلود تیلاعف ھصرع ،اذل .تشاد دھاوخن ماود
 ھب و درگنیم یتاقبط عفانم رظنم زا لئاسم ھب ھک دراد رارق سکرام یاھھیرظن زا مھلم یتنس مسیلایسوس لباقم یوس رد .دنکیم
 یسایس و یداصتقا یاھھصرع رد تلود هدرتسگ ھلخادم ،مورحم راشقا و رگراک ھقبط عفانم نیمات و یعامتجا تلادع نیمأت روظنم
 نیب دنکیم شالت ھک دراد رارق یسارکومد لایسوس فیط نیا نایم .دنکیم زیوجت ار یسایس و یداصتقا یاھیدازآ یزاسدودحم و
 زا ،بیترت نیا ھب .دنک داجیا یبولطم لداعت ،رگید یوس زا ،یعامتجا تلادع نیمات و ،وس کی زا ،یسایس و یداصتقا یاھیدازآ
 .دیسر یسارکومد لایسوس ھب ناوتیم توافتم ریسم ود
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 یگرزب شخب یداصتقا یاھتیمورحم و رقف لیلد ھب ھک دنریذپیم اھتارکومد لاربیل ،دزیخیمرب یتنس مسیلاربیل زا ھک یریسم رد
 ھک اج نآ ات ،دنوش دنمهرھب )یسایس مسیلاربیل لوصا( تسا هدش حیرصت نوناق رد ھک ییاھییدازآ زا دناوتیمن لمع رد ھعماج زا
 یسایس مسیلاربیل لوصا ققحت و یمومع عفانم نیمات ،یتساک نیا عفر یارب .دننامیم یقاب یقوقح ھصرع رد افرص اھیدازآ نیا
 یصوصخ تیکلام میظنت یارب یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ترورض اھتارکومد لاربیل )نوناق ربارب رد یربارب و یدازآ(
 ھصرع ،دماجناین یسایس و یداصتقا یاھیدازآ لالحمضا ھب تالخادم نیا ھک نیا یارب اما ،دنریذپیم ار دازآ رازاب درکلمع و
 داجیا اھتارکومد لایسوس .دننکیم دودحم ناگیار شزومآ و یتشادھب تامدخ ھئارا و راک ھمیب نیمات ریظن یروما ھب ار نآ
 و دنوریم رتارف اھتارکومد زا نآ ققحت یارب و دنھدیم رارق انبم ار ینوناق یاھیدازآ زا یرادربهرھب یارب ربارب یاھتصرف

 زیاج زین ار تبثم یاھضیعبت داجیا ھک اج نآ ات ،دنوشیم لئاق یداصتقا روما رد تلود ھلخادم یارب ار یرتهدرتسگ ھصرع
  .دنرامشیم
 
 دودحم و یتلود الماک داصتقا کی سیسات ،عورش ھطقن ،دزیخیم رب سکرام یاھھشیدنا زا مھلم یتنس مسیلایسوس زا ھک یریسم رد
 رب اھتسیسکرام .تسا یعامتجا تلادع نیمات و رگراک ھقبط تموکح رارقتسا یارب یسایس و یداصتقا یاھیدازآ هدرتسگ یزاس
 اب ار اھنآ ناوتیمن و دناصقانت رد یربارب و یدازآ لوصا اب اساسا دازآ رازاب و دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام ھک دنرواب نیا
 و نارگراک یتاقبط عفانم نیمات روظنم ھب ھک دیماجنا ییاھمتسیس سیسات ھب لمع رد یژولوئدیا نیا .تخاس راگزاس لوصا نیا

 ار دازآ رازاب متسیس و یصوصخ تیکلام ،داصتقا ندرک یتلود اب و دودحم ادیدش ار یسایس و یداصتقا یاھیدازآ ،ناشکتمحز
  .دندرک لحنم
 
 ھک یاھنوگ ھب .دندرک رظندیدجت الاب ھیرظن رد اھتسیسکرام زا یرایسب ،یقرش یاپورا رد یتسیلایسوس یاھماظن یشاپورف اب
 و یصوصخ تیکلام یاغلا یارب یتلود ادیدش یداصتقا ماظن کی داجیا ھب ،دنچرھ تسیسکرام یاھتسیلایسوس رتشیب ،نونکا

 کیتارکومد یاھهار زا اھنت ار یماظن نینچ ییاپرب اما ،دنا دنبیاپ نانچمھ ناشکتمحز و نارگراک عفانم نیمات و دازآ رازاب متسیس
 رد شیارگ نیا( درامش مرتحم ار یعامتجا و یسایس یاھیدازآ تسیابیم یتسیلایسوس تموکح ھک دنرواب نیا رب و دننادیم زاجم
  .)تسا هدش صخشم تارکومد مسیلایسوس ناونع اب الاب رادومن
 
 ھکلب ،دنریذپیمن دش هراشا نآ ھب الاب رد ھک ار ینیداینب ضقانت دوجو اھنت ھن اھنآ .دنوریم رتارف نیا زا اھتارکومد لایسوس اما
 تسا دمآراکان مھ یمومع تیکلام ھیاپ رب یتلود امامت داصتقا کی داجیا و دازآ داصتقا یاغلا و یصوصخ تیکلام یفن ھک دننآرب
 رازبا رب یصوصخ تیکلام اھتارکومد لایسوس ،بیترت نیا ھب .دنکیم لزلزتم ار یسارکومد و یربارب ،یدازآ یاھداینب مھ و
 میظنت ادیدش مومع عفانم نیمات تھج ار اھنآ ود رھ تسیابیم تلود ھک دننآرب اما دنریذپیم ار دازآ رازاب مزیناکم ندوب دیفم و دیلوت
 .دراذگب ارجا ھب تورث و دمآرد عیزوت دوبھب یارب ار یلاکیدار یاھتسایس و دنک
 
 یسارکومد لایسوس دنیارف ریثات
 
 اتیاھن ھک تسا یماظن درکلمع و تیھام رب یھجوت لباق ریثات یاراد دوشیم یط یسارکومد لایسوس ھب ندیسر یارب ھک یریسم
 زا ھتساخرب شیارگ رد .دنکیم لمح شیوخ اب ار دوخ نیزاغآ ھطقن توق طاقن و اھفعض زا یشخب شیارگ رھ .دریگیم لکش
 یاھتسایس ھب یھجوت مک کسیر و رتمک اتبسن یسایس یاھیدازآ ضقن و یتلود شخب هزادنا زا شیب شرتسگ کسیر مسیلاربیل
 اپ یبرغ یاھروشک رد ھک ییاھیسارکومد لایسوس رد ناوتیم ار درکلمع نیا .تسا رتشیب اتبسن تورث و دمآرد عیزوت دوبھب
 یاھیدازآ ضقن و یتلود شخب هزادنا زا شیب شرتسگ کسیر مسیسکرام زا ھتساخرب شیارگ رد ،سکعرب .درک هدھاشم دنا ھتفرگ
 شیارگ رد ،نیا رب نوزفا .تسا رتمک اتبسن تورث و دمآرد عیزوت دوبھب یاھتسایس ھب یھجوت مک کسیر و رتشیب اتبسن یسایس
 رب یصوصخ و یتلود یاھشخب نیب راک ھنیھب میسقت و یتلود - یصوصخ طلتخم داصتقا کی یرامعم ،مسیلاربیل زا ھتساخرب
 نیا یتنس مسیلایسوس زا ھتساخرب شیارگ رد ،رگید یوس زا .تسا رتناسآ اتبسن شخب رھ یاھییاناوت و یبسن یاھتیزم یانبم
 رب ھکلب ،شخب رھ یاھییاناوت و یبسن یاھتیزم یانبم رب ھن یصوصخ و یتلود یاھشخب نیب راک میسقت ھک دراد دوجو رطخ
 ھک دھد شرتسگ ییاھھصرع ھب ار دوخ یاھتیلاعف یتلود شخب تسا نکمم ھجیتن رد .دریذپ ماجنا اوق نزاوت و یسایس طیارش ھیاپ
  .دماجنایم ییاراک تفا و دمآراکان متسیس کی ھب اتیاھن نیا .تسا یبسن تیزم دقاف اھنآ رد
 
 ققحم یتنس مسیلایسوس زا ھتساخرب شیارگ رد دناوتیم ھک رگید هوقلاب کسیر ای فعضود ھب هراشا ،الاب عوضوم اب ھطبار رد
 ماظن دقن ھب ھک لوا شخب .داد صیخشت ار توافتم شخب ود ناوتیم سکرام یاھھیرظن رد .دوب دھاوخن هدیاف زا یلاخ دوش
 ویتانرتلآ ماظن کی نتخاس ھب ھک مود شخب اما .تسا یاهدنزومآ و بلاج تاکن یواح و تسا رتقفوم اتبسن دزادرپیم یرادھیامرس
 ماظن نتخاس یارب ،تسخن .درک وجتسج لماع ود رد ناوتیم ار رما نیا تلع .تسا رادروخرب یرتمک تیقفوم زا دزادرپیم
 .دننک داھنشیپ داصتقا ندرک یتلود زج یرگید رثوم و صخشم مزیناکم دنا ھتسناوتن اھتسیسکرام زونھ ،یراد ھیامرس ویتانرتلآ
 ،دناھتفرگ ماجنا یداصتقا یاھهاگنب تیریدم رد راک یورین تکراشم و اھینواعت داجیا قیرط زا ،درخ حطس رد یرگید یاھشالت
 یاھدمایپ یاراد دش هراشا نآ ھب الاب رد ھک روط نامھ راک هار نیا ،اما .تسا داصتقا ندرک یتلود نانچمھ یلصا هدیا ای رازبا اما
  .تسا یعامتجا و یسایس یاھیدازآ و یداصتقا ییاراک یارب یفنم
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 یناسنا .تسا یراد ھیامرس ماظن ویتانرتلآ نتخاس ینعی ،دوخ راک مود شخب رد ناسنا یسانشناور ھب سکرام یھجوتیب مود لماع
 عفانم زا عافد ھک ینارگراک .تسا هدیچیپ و یدعب دنچ یناسنا مینکیم هدھاشم )یراد ھیامرس دقن( سکرام راک تسخن شخب رد ھک
 یاراد یزاوژروب هدرخ ؛دننک تنایخ دوخ یتاقبط عفانم ھب یصخش عفانم بسک یارب دنناوتیم تسا سکرام یلصا ھغدغد اھنآ

 و یسایس ،یداصتقا تفرشیپ اشنم دناوتیم دوخ دنکیم رامثتسا ار رگراک ھقبط ھک یراد ھیامرس و تسا ھناگود الماک یتلصخ
 یدعب کت تدش ھب یناسنا دوشیم رھاظ )یراد ھیامرس ویتانرتلآ ماظن( سکرام هژورپ مود شخب رد ھک یناسنا اما .دشاب یعامتجا
 ویتانرتلآ ماظن داجیا رد دنناوتیم تھج نیا زا ھک یتالکشم و اھکسیر ھب سکرام ھک دوشیم ببس رما نیا .تسا هرھچیب اساسا و
 نیا زا ھک ییاھتارکومد لایسوس .دزادرپن اھکسیر نیا تیریدم و لرتنک یارب مزال یاھمزیناکم ھب و دشاب ھجوتیب دنروآرب رس
 یسارکومد لایسوس راکھار ھنیزھ ھنایارگنامرآ دح زا شیب یاھیریگعضوم اب و دنروآیم دوخ اب ار کسیر نیا دنا ھتساخرب رتسب
 .دنربیم الاب ار
 
 ھب تعرس اب دوخ ھعسوت دنور رد یراد ھیامرس ماظن ھک دنکیم ینیب شیپ ،یراد ھیامرس دقن ،دوخ ھیرظن لوا شخب رد سکرام
 یژولونکت و یروانف تفرشیپ دشر خرن نآ رد ھک تسا راوتسا هداس اتبسن لدم کی ھیاپ رب ینیبشیپ نیا .دسریم یشاپورف ھطقن
 ھب تعرس اب و امازلا یراد ھیامرس ماظن ھک درک جاتنتسا ناوتیمن یداھنشیپ لدم زا ضرف شیپ نیا نودب .تسا هدش ضرف تباث
 و دندرک شومارف ار ضرفشیپ نیا شقن سکرام یدعب ناوریپ اما ،تشاد ھجوت ھلئسم نیا ھب سکرام .دیسر دھاوخ یشاپورف ھطقن
 لیدبت اھنآ یسایس گنھرف و تیوھ زا یاهدمع شخب ھب ھک دندرک ھتسجرب نانچ ،نآ ضرفشیپ ھب ھجوت نودب ار سکرام ینیبشیپ

 یرادساپ راک رما نیا .دنراد رارق گنھرف نیا ریثات تحت نانچمھ دنا ھتساخرب رتسب نیا زا ھک ییاھتارکومد لایسوس زا یخرب .دش
 یرما ھک - دوش یدج لکشم کی راچد متسیس ھک راب رھ اریز .دزاسیم راوشد اھنآ یارب ار یسارکومد لایسوس طلتخم ماظن زا
 .دنباتشیم رتلاکیدار یاھراکھار یوس ھب و دننیبیم ار یراد ھیامرس ماظن یشاپورف یاھھیالط اھنآ - دوب دھاوخ ریذپان بانتجا
  .دنزاسیم رادیاپان و لزلزتم ار نآ و دنشکیم نوریب دنا هدرک کمک نآ یانب ھب دوخ ھک یمتسیس یاپ ریز زا ار شرف ،بیترت نیا ھب
 
 ام ھعماج رد یسارکومد لاربیل شیارگ .تسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا الاب یاھکسیر و اھشلاچ ھب ھجوت ،اما ناریا رد

 هاگتساخ زا ام یاھتارکومد لایسوس زا یگرزب شخب ،نینچمھ .تسا ھتفاین ار مزال ماجسنا و تردق زونھ و تسا فیعض
 رشب قوقح نیزاوم و یسارکومد ھب نونکا و دنا هدرک رظندیدجت دوخ یاھھیرظن رد اھنآ بلاغ .دنا ھتساخرب مسینینل - مسیسکرام
 و تسا یدج تاماھبا راچد اھنآ تساوخ و ھمانرب زونھ یداصتقا ھصرع رد اما .تسا یگرزب دروآتسد نیا .دنا دنبیاپ اقیمع
 یرازبا هاگن کی نآ ھب دح ھچ ات و دنا دنبیاپ دازآ رازاب متسیس رب یکتم یسارکومد لایسوس ھب دح ھچ ات ھک تسین نشور اقیقد
 - .تسیچ اقیقد لمع رد تسین صخشم ھک یفدھ - دننادیم ییاھن فدھ کی ھب ندیسر یارب ارذگ یاھلحرم افرص ار نآ و دنراد
  .درک دھاوخ نآ نوماریپ یسایس ییارگمھ داجیا و یسارکومد لایسوس هژورپ دربشیپ ھب یگرزب کمک تاماھبا نیا عفر کش نودب
 
 خرن .دنا قیمع و هدرتسگ ،ناوارف رایسب ام ھعماج رد یعامتجا و یداصتقا تالکشم ھک تشاد ھجوت دیاب الاب دراوم رب نوزفا
 راتفرگ یصوصخ شخب رد ھچ و یتلود شخب رد ھچ یداصتقا یاھهاگنب رثکا .تسا الاب رایسب ناناوج نیب هژیو ھب یراکیب
 نیمات یارب مزال دمآرد ھعماج زا یگرزب شخب .تسا نییاپ رایسب ھیامرس و راک دیلوت لماوع ییاراک .دنا یراتخاس قیمع تالکشم
 ببس رمتسم دادبتسا هدس دنچ .تسا هدرک ھنخر ھعماج قامعا ھب و تسا هدرتسگ رایسب یداصتقا داسف .درادن ار یلقادح یگدنز کی

 طیارش ھب یھجوتیب یطیارش نینچ رد ...دشاب فیعض یمومع یاھییاراد و نوناق ھب مارتحا یعامتجا گنھرف ات تسا هدش
 دربب الاب ردق نآ ار یسارکومد لایسوس راکھار یاھھنیزھ دناوتیم یھافر یاھتسایس نیودت ماگنھ ھعماج یگنھرف و یعامتجا
  .دنک لیدبت یندشن یتح و دمآراکان متسیس کی ھب ار نآ ھک
 
 یسارکومد لایسوس یرامعم
 
 :تشاد ھجوت یاھیاپ ھتکن ھس ھب تسیابیم دمآراک یسارکومد لایسوس کی نتخاس یارب
 
 ھب ماگ و یجیردت یژتارتسا کی ،یصوصخ تیکلام میظنت و دازآ رازاب داصتقا رد تلود ھلخادم یسارکومد لایسوس رد  )1

 تسایس یسارکومد لایسوس .تسین دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام یاغلا و یتلود امامت داصتقا ھب یبایتسد یارب ماگ
 ھیرظن اھلاربیل فالخرب اما .دنادیم تسردان ود رھ ار رازاب متسیس یاغلا و دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام یاغلا

 یمومع عفانم تھج رازاب داصتقا میظنت و یصوصخ تیکلام میظنت یارب تلود ھلخادم و دریذپیمن ار رازاب ینادرگدوخ
  .دنادیم یرورض ار
 

 یسایس یداصتقا راتخاس و یگنھرف و یخیرات طیارش و ھبرجت ھب ھجوت نودب ناوتیمن ار دمآراک یسارکومد لایسوس کی  )2
 .درک انب رظن دروم روشک یعامتجا و

 
 لایسوس متسیس کی یلصا ھفیظو .دنا شنت رد رگید کی اب ھک دنکیم لابند ار یفلتخم فادھا یسارکومد لایسوس )3

 .تسا بولطم ھجیتن بسک یارب اھشنت نیا تیریدم ،دمآراک یسارکومد
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 :زا دنترابع ھک تسا ھبنج ھس یاراد دمآراک یسارکومد لایسوس متسیس کی یرامعم و یحارط
 
 نادنورھش نیداینب قوقح نیودت   .١
 قوقح ققحت یارب دازآ رازاب داصتقا راب و دنب یب درکلمع و تورث و دمآرد عیزوت یرباربان ھک یعناوم و تالکشم صیخشت   .٢

 .دنروآیم دوجو ھب نادنورھش نیداینب
 .دنا بسانم و مزال عناوم نیا عفر یارب ھک ییاھھمانربو یژتارتسا نیودت   .٣
 
 یتح ،لمع رد اما .دنشابیم یبرجت یروما رگید ھبنج ود ھک نآ لاح تسا یشزرا یرما تسخن ھبنج ،یرظن و یلک حطس کی رد
 یدنب تیولوا ،لمع رد .تفرگ هدیدان الماک ار یعامتجا و یخیرات طیارش و یبرجت تاظحالم ناوتیمن زین تسخن ھبنج رد
 نیا .تسا ریذپان بانتجا یرما داد صاصتخا فلتخم یاھشزرا ھب تسیابیم ھک ینزو نییعت و یسارکومد لایسوس یاھشزرا
 بولطم نازیم نییعت رظنم نیا زا .داد ماجنا ھعماج یگنھرف و یعامتجا ،یخیرات طیارش و ھبرجت ھب ھجوت نودب ناوتیمن ار راک
 و یخیرات طیارش ھلمج زا یددعتم لماوع ھب ھک تسا یبرجت یرما یصوصخ تیکلام میظنت و رازاب داصتقا رد تلود ھلخادم
 .دراد یگتسب رظن دروم روشک یعامتجا و یسایس ،یداصتقا راتخاس و یگنھرف
 
 شنت هراومھ دازآ داصتقا رد تلود ھلخادم و یصوصخ تیکلام ھیاپ رب دازآ داصتقا درکلمع و نادنورھش نیداینب قوقح نیمات نیب
 یم ار یسارکومد لایسوس یاھتسایس  .تسا شنت نیا میظنت و تیریدم یسارکومد لایسوس ھعسوت یوگلا ھفیظو .دراد دوجو
 رارقرب بولطم یلداعت یداصتقا یدمآراک و ییاراک لصا و یسارکومد لایسوس یاھشزرا نیب ھک درک نیودت یا ھنوگ ھب تسیاب

 و فادھا ھب دناوتن یسارکومد لایسوس ماظن ھک دوشیم بجوم یداصتقا متسیس یدمآراک و ییاراک  ترورض ھب ھجوت مدع .دزاس
 یدمآراک و ییاراک ،یداصتقا دشر نیمات فدھ ھک داد هزاجا تسیاب یمن رگید یوس زا .دناشوپب لمع ھماج دوخ یھافر یاھشزرا
  .دنزاس نکمم ریغ ار یسارکومد لایسوس یاھشزرا ققحت ھک دوش هریچ نانچ یداصتقا
 
 ،درادن دوجو یضقانت دمآرد عیزوت دوبھب و یداصتقا دشر نیمات نیب اھنت ھن تدمدنلب رد ھک دننآرب اھتارکومد لایسوس زا یرایسب
 دشر خرن شیازفا یارب یھافر یاھتسایس و دمآرد عیزوت دوبھب ھک یروط ھب دنرگیدکی موزلم و مزال ود نیا تدمدنلب رد ھکلب
 ناوتیم ھیضرف نیا دییات رد ار یناوارف یبرجت و یرظن تاظحالم و دھاوش ھچرگ .درک دنھاوخ لیھست ار نآ و هدوب مزال یداصتقا
 رد ار ھیضرف نیا یتسرد رگا یتح .تسا ھجاوم یددعتم یلمع و یرظن یاھشلاچ اب ھیضرف نیا یعطق تابثا اما ،داد ھئارا
 عیزوت دوبھب و یداصتقا دشر نیمات نیب تدمنایم و هاتوک رد ھک دننآ زا یکاح یرایسب دھاوش و یرظن تاظحالم ،میریذپب تدمدنلب
 ھک دوش بجوم یداصتقا متسیس یدمآراک و ییاراک ترورض ھب ھجوت مدع ھک یاھنوگ ھب ،دشاب ھتشاد دوجو شنت دناوتیم دمآرد
 لایسوس یاھشزرا نیب تسیابیم اذل .دناشوپب لمع ھماج دوخ یھافر یاھشزرا و فادھا ھب دناوتن المع یسارکومد لایسوس ماظن
 راتخاس ھب تسیابیم لداعت نیا داجیا و یحارط رد .درک داجیا بولطم یلداعت یداصتقا یدمآراک و ییاراک لصا و یسارکومد
 رارمتسا ھعماج کی رد رگا ،لاثم یارب .تشاد ھجوت رظن دروم ھعماج یخیرات ھبرجت و یگنھرف ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا

 یروط ھب ،دشاب هدش ھعماج یقالخا ینابم یتسس و یرادمنوناق یتسس بجوم یعامتجا و یداصتقا داسف شرتسگ و دادبتسا ینالوط
 نیا ھب ھجوت نودب یھافر یاھتسایس نیودت ،دشاب الاب تلود یھافر یاھتسایس و یمومع یاھییاراد زا هدافتسا وس بیرض ھک
 یارب بسانم یاھتسایس و اھراکھار نیودت ،یطیارش نینچ رد .دنک لیمحت متسیس رب ار یلمحت لباقریغ ھنیزھ دناوتیم تاظحالم
 اھتارکومد لایسوس یلصا یاھشلاچ و فیاظو زا یکی دوجوم یاھانگنت و اھتیدودحم ھب ھجوت نیع رد یھافر فادھا دربشیپ

 .دوب دھاوخ
 
 رد دنناوتب ھک یعمج تیکلام زا یلاکشا داجیا ،یمومع عفانم نیمات تھج رازاب داصتقا میظنت و یصوصخ تیکلام میظنت رب هوالع
 مسیلایسوس ھیرظن .دنریگیم راک ھب اھتارکومد لایسوس ھک تسا یرگید رازبا اھینواعت دننام ،دننک تیلاعف رازاب بوچراچ
 نیا ھک تسا نیا رب روصت ابلاغ .تسا ھتسد نیا زا یاھتسجرب ھنومن (Gunnar Alder Karlsson) نوسلراک ردلآ دمآراک ای ارگلمع
 لکش نیا ناوتیم .تسین اجب روصت نیا اما .تسا بسانم کچوک یداصتقا یاھهاگنب یارب اتدمع تیریدم و تیکلام زا لکش
 رکیپ لوغ تکرش اکیرمآ رد .دنشاب بسانم زین گرزب یاھهاگنب یارب ھک درک یحارط و نیودت یاھنوگ ھب ار تیریدم و تیکلام
 یاھقوقح اکیرمآ رد ،لاثم یارب .درک هدھاشم تکرش نیا درکلمع رد ناوتیم ار رما نیا ریثات .تسا ینواعت کی (Costco) وکتساک
 وکتساک ھیاپدنلب ناریدم یایازم و قوقح حطس اما .تسا لوادتم یرما گرزب یصوصخ یاھهاگنب ھیاپدنلب ناریدم یارب یموجن
 یورین ،رگید یوس زا .تسا رتنییاپ یھجوت لباق نازیم ھب یصوصخ شخب زارتمھ یاھهاگنب رد ناریدم یایازم و قوقح حطس زا
  .تسا رادروخرب یرتشیب یلغش یایازم و تینما زا اتبسن وکتساک رد راک
 
 و تیکلام تحت ام داصتقا زا یگرزب رایسب شخب .دشاب ھتشاد یھجوت لباق دربراک دناوتیم تیریدم و تیکلام هویش نیا ناریا رد
 رد اھنآ نتشاد رارق و تسین یبسن تیزم یاراد اھنآ تیریدم رد تلود ھک دوشیم ییاھشخب لماش نیا .دراد رارق تلود تیریدم
 داسف و یراوخ تنار شرتسگ و یداصتقا ییآراک دیدش تفا بجوم رما نیا .تسا یداصتقا ترورض و ھیجوت دقاف یتلود شخب

 لقتنم نآ ھب ار اھشخب نیا ھمھ ناوتب ات درادن ار مزال یلام ییاناوت رضاح لاح رد یصوصخ شخب ،رگید یوس زا .تسا هدش
 دناوتیم ھکلب ،دماجناین رظن دروم جیاتن ھب اھنت ھن تسا نکمم یصوصخ شخب ھب اھهاگنب نیا یمامت هرابکی لاقتنا ،اذل .درک
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 یورین .داد ناماس ینواعت تروص ھب ار اھهاگنب نیا زا یشخب ناوتیم ،یطیارش نینچ رد .دنک دیدشت ار یعامتجا یاھیراجنھان
 تیریدم یبولطم وحن ھب دوخ ار اھهاگنب نیا دناوتب ات دشاب ھتشادن ار مزال یتیریدم صصخت و تراھم تسا نکمم اھهاگنب نیا راک
 نامھ -دننک مادختسا یصوصخ شخب زا ار مزال صصختم ناریدم دنناوتیم هریدم تئیھ رد اھنآ ناگدنیامن ،تروص نیا رد .دنک
 رب مکاح نیناوق و راتخاس تسیابیم ،ییاراک تفا زا یریگولج و بولطم ھجیتن بسک یارب - .دریگیم ماجنا وکتساک رد ھک روط
  .دنک نیمضت ار اھنآ تیفافش و ییاراک دناوتب رازاب مزیناکم ھک دومن نیودت یاھنوگ ھب ار اھینواعت نیا
 
 دننام ،دومن تیوقت زین یلام یاھرازبا قیرط زا ناوتیم ار کیژتارتسا تامیمصت و یراذگ ھیامرس رد راک یورین تکراشم
 یاھقودنص یبرغ یاھروشک رد .فانصا و اھھیداحتا ھب ھتسباو یلام تاسسوم و کناب و یگتسشنزاب یاھقودنص سیسات
  .دنتسھ تدمدنلب یاھهژورپ یارب هژیو ھب ھیامرس نیمات مھم عبانم زا یکی یگتسشنزاب
 
 زا یا هراپ یراذگاو .تشادرب ناوتیم ھک تسا یرگید دیفم ماگ (corporatization) یتلود تیکلام زا تیریدم یزاس لقتسم
 لیالد دناوتیم نیا .دشابن رسیمً اساسا تسا نکمم و دوب دھاوخ یداصتقا ھیجوت دقاف هراومھ یصوصخ شخب ھب یتلود یاھهاگنب
 ھعسوت نالک ھمانرب رد یدیلک شقن نتشاد ،(monopoly power) یراصحنا تردق زا یرادروخرب دننام ،دشاب ھتشاد یددعتم
 یتاظحالم و یصوصخ شخب یکینکت و یلام فعض ،رظندروم شخب ھب یداصتقا یاھشخب ریاس دیدش یگتسباو ،روشک یداصتقا
 عیانص یخرب ،یژرنا گرزب یاھهاگورین ،گرزب یاھهاگدورف و اھردنب دننام یتخاسریز گرزب یاھهاگنب و اھهژورپ .تسد نیا زا
 بسانم یاھھمانساسا نیودت اب ناوتیم دراوم نیا رد .دنشاب دراوم نیا ھلمج زا دنناوتیم گرزب یلام تاسسوم و اھکناب ،یدیلک
 تسیابیم ھطبار نیا رد .دننک لمع رتدمآراک و رتفافش یوحن ھب دنناوتب ات درک جراخ تلود ھطلس ریز زا ار اھهاگنب نیا تیریدم
 ماجنا یسایس یاھیدازآ زا رادروخرب و فافش یطیحم رد ھک دوب دھاوخ زاسراک و رثوم یماگنھ راکھار نیا ھک تشاد ھجوت
 روط نامھ ،تروص نیا ریغ رد .دنشاب ھتشاد ار مزال تراظن اھنآ درکلمع و یگنوگچ رب دنناوتب یندم ھعماج یاھداھن ات دریذپ
 شرتسگ و یراوختنار یارب یرازبا ھب دناوتیم راکھار نیا ،دھدیم ناشن ناریا »یتلوصخ« و یصوصخ ھمین یاھهاگنب ھبرجت ھک
 .درواین ناغمرا ھب دیلوت لماوع یروهرھب شیازفا ھنیمز رد یتبثم ھجیتن و دوش لیدبت داسف
 
 رما نیا .تسا ریذپان بانتجا و تسرد یصوصخ شخب ھب یتلود یداصتقا یاھهاگنب زا یشخب یراذگاو ،ناریا ینونک تیعضو رد
 لباقریغ اھتارکومد لایسوس یارب ھچنآ .دنرادن یاھیاپ و کیژولوئدیا یتفلاخم نآ اب و تسا شریذپ لباق اھتارکومد لایسوس یارب
 راک یورین عفانم ھب ھجوت نودب و هدشن باسح ،یسایس یاھیدازآ زا مورحم ،فافش ریغ یطیحم رد راک نیا ماجنا تسا لوبق
 یارب یمزیناکم ھب دناوتیم ھکلب ،دروآ دھاوخن راب ھب ار مزال یداصتقا ھجیتن اھنت ھن یزاس یصوصخ یطیارش نینچ رد .تسا

 درکلمع یسررب ،ھطبار نیا رد .دوش لیدبت یداصتقا و یعامتجا یاھیراجنھان دیدشت و داسف شرتسگ ،یمومع یاھییاراد لواپچ
  .دشاب یاهدنزومآ یاھسرد یواح دناوتیم ،نآ »یتسیلایسوس« ماظن یشاپورف زا سپ ھیسور رد یزاس یصوصخ
 
 اھھیداحتا یارب ھک دومن نیودت یاھنوگ ھب ناوتیم ار یداصتقا یاھهاگنب و اھداھن رب مکاح نیناوق و ھمانساسا ،الاب دراوم رب نوزفا
 راتخاس نیودت و یراذگھیامرس نالک یاھتسایس و یژتارتسا نیودت رد ھک دروآ مھارف ار ناکما نیا ھعماج یسایس ناگدنیامن و
 و دنا هدش حرطم ھطبار نیا رد ھک یدیدج تایرظن یسررب .دنشاب یار و رظن قح یاراد یداصتقا یاھداھن رب تلود یتراظن
 راکھار نیا ھک تشاد ھجوت دیاب ،اما .تسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا فدھ نیا دربشیپ یارب دیدج یاھرازبا نیودت یارب شالت
 یوس زا ،ناریدم و نایامرفراک و وس کی زا ،فانصا و اھھیداحتا نیب( ھیامرس و راک یورین نیب ھک دوب دھاوخ ارجا لباق یماگنھ
 جلف ار یداصتقا یاھهاگنب تیریدم ،اھنآ نیب یمئاد ضقانت و شنت تروص نیا ریغ رد ،دشاب ھتشاد دوجو مزال ییارگمھ )رگید
 .درک دھاوخ
 
 لماش ھصرع نیا .تسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا (corporate governance) اھنآ روما هرادا و اھتکرش تیمکاح راتخاس ،اساسا
 مھس و شقن ،تکرش روما هرادا رد ناریدم لالقتسا نازیم ،ناراد ماھس لرتنک لامعا و تردق نازیم دننام ،ددرگیم یددعتم دراوم
 راتخاس ،یعامتجا یاھداھن و تلود ھب تکرش هریدم تئیھ ییوگخساپ نازیم ،تیریدم و کیژتارتسا یاھمیمصت رد راک یورین
 راتخاس ناوتیم دراوم نیا ھیلک رد ... تیریدم و یریگمیمصت راتخاس تیفافش نازیم ،یریگمیمصت بتارم ھلسلس و تیریدم
 ار نآ عفانم تیاعر و کیژتارتسا تامیمصت رد راک یورین تکراشم ھک درک میظنت و نیودت یاھنوگ ھب ار اھتکرش تیمکاح
  .دیامن تیوقت ار ھیامرس و راک یورین نیب ییارگمھ و دنک لیھست
 
 .دنکیم افیا یمھم شقن دننکیم نیمات ھنوگچ و یلحم ھچ زا ار دوخ ھیامرس اھتکرش ھک رما نیا ،الاب یاھعوضوم اب ھطبار رد
 ،اھتکرش اکیرمآ هدحتم تالایا رد ،لاثم یارب .تسا یا هدنزومآ تاکن یواح صوصخ نیا رد اھروشک ریاس ھبرجت یسررب

 رد مھم شیارگ دنچ یریگلکش بجوم یگژیو نیا .دننکیم نیمات راداھب قاروا و سروب یاھرازاب لحم زا اتدمع ار دوخ ھیامرس
 اھتکرش یژتارتسا نیودت رد ار یلصا و یدیلک شقن نکمم دوس رثکادح نیمات ھک تسا نیا اھنآ نیرتمھم .تسا هدش اکیرمآ داصتقا
 الاب تدم هاتوک یاھدوس ات دنراشف تحت هراومھ یداصتقا تاسسوم و اھتکرش ناریدم .دنکیم افیا اکیرمآ یداصتقا تاسسوم و
 اھتکرش .دش دنھاوخ ھجاوم (hostile takeover) فرصت و یگتسکشرو رطخ اب تروص نیا ریغ رد اریز ،دننک دیلوت یریگمشچ و
 یاھرازاب .دنراذگیم مومع سرتسد رد و دنھدیم عالطا رازاب ھب ھناھام و ھنالاس بترم روط ھب ار دوخ درکلمع یاھصخاش
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 ار اھنآ مزال ھیامرس اھتکرش راداھب قاروا شورف و دیرخ اب و دننکیم یسررب ار دوس صخاش هژیو ھب اھصخاش نیا سروب
 .دنکیم ادیپ یاھتسجرب رایسب شقن اھتکرش یژتارتسا نیودت رد تدم هاتوک دوس هژیو ھب دوس خرن بیترت نیا ھب .دننکیم نیمات
  
 نیمات یکناب تارابتعا لحم زا یدایز رادقم ھب ار دوخ زاین دروم ھیامرس یداصتقا تاسسوم و اھتکرش ناملآ رد ،لباقم رد
 ناگدنیامن و راک یورین ناگدنیامن ،کناب ناسانشراک زا یتایھ رابتعا یاطعا یارب .راداھب قاروا و سروب یاھرازاب زا ھن دننکیم
 و رابتعا نازیم ات دننکیم یسررب ار رابتعا یضاقتم تکرش درکلمع دنراد ار مزال ییانشآ ھطوبرم تکرش و شخب اب ھک تلود
 شقن تدم هاتوک دوس و دریگیم رارق یسررب دروم ددعتم بناوج زا تکرش درکلمع دنور نیا رد .دننک نییعت ار نآ یاطعا طیارش
 ھب یراذگ ھیامرس نالک روما دروم رد دنناوتیمن الاب هدر ناریدم یناملآ یاھتکرش رد  .دنکیمن افیا یریگمیمصت نیا رد یاهدمع
 ناریدم ریاس و راک یورین ،یتلود شخب ناسانشراک ،کناب ناسانشراک زا یاهدرتسگ ھکبش اب دنا فظوم ھکلب دنریگب میمصت ییاھنت
 و اھهژورپ رب ار دوخ مھ ات دھدیم هزاجا اھتکرش ھب شور نیا .دنیامن بلج ار اھنآ قفاوم رظن و دننک یراکمھ یصوصخ شخب
 .دنشاب ھتشاد رظن دم رتدنمشور یتروص ھب ار راک یورین عفانم و دننک زکرمتم تدمدنلب یاھیریگمیمصت
 
 تافالتخا لصف و لح متسیس ،اھھیداحتا و یفنص یاھلکشت ھب طوبرم نیناوق ھلمج زا ،ھیامرس و راک یورین نیب تابسانم راتخاس

 یاھهاگنب ھک نیا ؛نآ لامعا یگنوگچ و یفنص تاباصتعا قح زا یرادروخرب نازیم ،ھیامرس یورین و راک یورین نیب یفنص
 نییعت یارب و دننک یراذگ ھیامرس دوخ راک یورین یزومآزاب و شزومآ یارب رادقم ھچ ھب و ییاھھنیمز ھچ رد تسیابیم یداصتقا
 ھک نیا ،راک یروراب و دزمتسد حطس نییعت ھب طوبرم نیناوق ؛دننک قفاوت و هرکاذم ییاھداھن و ناسک ھچ اب تسیابیم روما نیا
 هرکاذم دراو ییاھیداھن و یناسک ھچ اب تسیابیم دوخ راک یورین یروراب حطس و اھدزمتسد حطس نییعت یارب یداصتقا تاسسوم
 اب یدرف حطس رد ای و ھطوبرم یرگراک یاھھیداحتا اب یفنص حطس رد ،یروشک حطس رد تسیابیم تارکاذم نیا ھک نیا ،دنوش
 یسایس داصتقا راتخاس ھب یھد لکش رد یدیلک یشقن ھک دنتسھ یدراوم ھمھ ...دریذپ ماجنا ھطوبرم تاسسوم رد لغاش نارگراک
 ھیامرس و راک یورین عفانم نیب دمآراک و ھنالداع یلداعت ھک درک نیودت یاھنوگ ھب ناوتیم ار نیناوق نیا ھمھ .دننکیم افیا روشک
  .دنزاس رارقرب
 
 فلتخم یاھروشک ھبرجت رد ار اھنآ ناوتیم ھک دنتسھ یداصتقا یاھهاگنب یدمآراک و درکلمع رب یاهرتسگ تاریثات یاراد روما نیا
 فیعض اتبسن فانصا و یرگراک یاھھیداحتا ،دئوس و ناملآ دننام ییاھداصتقا اب ھسیاقم رد ،اکیرمآ داصتقا رد .دومن یسررب
 و نارگراک لباقم رد .دنرادروخرب یدایز لمع یدازآ زا دوخ نادنمراک و نارگراک جارخا و مادختسا یارب اھتکرش .دنشابیم
 یاھدادرارق جاور تسخن .تسا ھتشاد دمآیپ ود رما نیا .دنرادروخرب یدودحم اتبسن ینوناق یاھنیمضت و تیامح زا نادنمراک
 یریگارف و شزومآ ھب اھنآ لیامت و یصصخت رایسب یاھتراھم یریگارف ھب نادنمراک و نارگراک لیامت مدع مود .تدم هاتوک یراک
 رد تعرس اب دنناوتب دوخ لغش نداد تسد زا تروص رد ات ،دنشاب ھتشاد دربراک فلتخم یاھھنیمز رد ھک یلک یاھتراھم
 دنتسھ یاهدیچیپ دیلوت یژتارتسا یاراد ھک ییاھشخب رد اکیرمآ داصتقا ھجیتنرد .دننک اپ و تسد دوخ یارب یراک رگید یاھھنیمز
 حطس یاھتراھم اب هوبنا دیلوت یاھلدم ھب رتشیب و تسا رادروخرب یرتمک تیقفوم زا دنشابیم تدمدنلب و رادیاپ لاغتشا دنمزاین و
  .دنتسھ رھام راک یورین یرسک راچد اھشخب زا یرایسب اذل .دراد لیامت مک یاھدزمتسد و نییاپ
 
 قوقح نیرتمک زا نیلغاش و تردق رثکادح زا ناریدم و دشاب ھتشادن تراظن ھنوگ چیھ نآ رب تلود ھک یراک رازاب رد ،اساسا
 یاضف و الاب حطس یاھتراھم دنمزاین ھک یعیانص ھعسوت و دریگیم قنور تدم هاتوک یراک یاھدادرارق ،دنشاب رادروخرب ینوناق
 هزاجا اھتکرش ھب ھیامرس و راک یورین رب مکاح تابسانم ناملآ رد ،سکعرب .دوشیم راوشد دنتسھ تدم دنلب و رادیاپ لاغتشا
 .دنھد شزومآ رما نیا یارب ار مزال راک یورین و دننک زکرمتم تدمدنلب یاھیریگمیمصت و اھهژورپ رب ار دوخ مّھ ات دھدیم
 ھب ناملآ عیانص بیترت نیا ھب .دننکیم تیوقت ار شیارگ نیا دنوشیم نیودت اھتکرش روما هرادا یارب ھک ینیناوق و یتایلام نیناوق

  .دنا ھتسباو الاب یاھدزمتسد اب رھام رایسب راک یورین ھب تدش
 
 یسارکومد لایسوس یاھشلاچ
 
 یم ضراعت رد هاگ و شنت رد رگیدکی اب ھک دنکیم لابند ار یفلتخم فادھا یسارکومد لایسوس ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ
 یندش راک نیا .تسا بولطم ھجیتن بسک یارب اھشنت نیا تیریدم ،دمآراک یسارکومد لایسوس ماظن کی یلصا ھفیظو .دنشاب
 دروم روشک یعامتجا و یسایس ،یداصتقا راتخاس و یگنھرف و یخیرات طیارش و ھبرجت ھب ھجوت نودب ناوتیمن ار نآ اما ،تسا
 دربشیپ ،روشک یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ،یگنھرف ،یخیرات طیارش و ھبرجت ھب ھجوت اب اھشنت نیا تیریدم .داد ماجنا رظن

 .تسا ھجوت نایاش نالک شلاچ ھس ھب ھجوت اتسار نیا رد .دزاسیم وربور یددعتم یاھشلاچ اب ار یسارکومد لایسوس
 
 ھب رگیدکی اب دنناوتب تسیابیم نانآ ناگدنیامن و ھیامرس و راکیورین یسارکومد لایسوس ھعسوت یوگلا زیمآ تیقفوم دربشیپ یارب
 یسارکومد لایسوس یاھھمانرب زا یرایسب یارجا تروص نیا ریغ رد .دننک یراکمھ کرتشم عفانم رس رب رثوم و دمآراک یوحن
 ناگدنیامن و اھھیداحتا یارب ھک دومن نیودت یاھنوگ ھب ناوتیم ار یداصتقا یاھهاگنب و اھداھن رب مکاح نیناوق  .دش دھاوخ راوشد
 دنشاب یار و رظن قح یاراد یراذگھیامرس نالک یاھتسایس و یژتارتسا نیودت رد ھک دروآ مھارف ار ناکما نیا ھعماج یسایس
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 و راک یورین نیب ھک دوب دھاوخ ارجا لباق یماگنھ راک هار نیا اما .دنشاب ھتشاد لاعف یشقن یداصتقا یاھهاگنب هریدم تئیھ رد و
 مک تسد ،دشاب ھتشاد دوجو مزال ییارگمھ )رگید یوس زا ،ناریدم و نایامرفراک و وس کی زا ،فانصا و اھھیداحتا نیب( ھیامرس
 نیب( اھهاگنب هریدم تئیھ رد یمیاد ضقانت و شنت تروص نیا ریغ رد .دننکن لابند ار یداضتم الماک یاھوگلا یرظن ظاحل ھب
 .درک دھاوخ جلف ار اھهاگنب نیا تیریدم )ھیامرس و راک یورین ناگدنیامن

 
 بولطم و ھنانیب عقاو یوحن ھب ھکنانچ هدش ھتشابنا تابلاطم و تاراظتنا .تسا هدش ھتشابنا تابلاطم و تاراظتنا تیریدم مود شلاچ
 نآ ھناھاوختلادع و یھافر یاھنامرآ ققحت و یسارکومد لایسوس هژورپ دربشیپ ربارب رد یدس ھب دنناوتیم دوخ ،دنوشن تیریدم
  .دنوش لیدبت
 
 ار یسارکومد لایسوس یھافر یاھتسایس .دزیخیم رب هدز دادبتسا ھعماج کی رد یھافر یاھتسایس دربشیپ زا موس شلاچ
 رارقرب بولطم یلداعت یداصتقا یدمآراک و ییاراک لصا و یسارکومد لایسوس یاھشزرا نیب ھک دربشیپ یا ھنوگ ھب تسیابیم
 و فادھا ھب دناوتن یسارکومد لایسوس ماظن ھک دوشیم بجوم یداصتقا متسیس یدمآراک و ییاراک ترورض ھب ھجوت مدع .دنک
 ،یداصتقا طیارش ھب تسیابیم یسارکومد لایسوس یھافر یاھتسایس یحارط رد .دناشوپب لمع ھماج دوخ یھافر یاھشزرا
 شرتسگ و دادبتسا ینالوط رارمتسا ھعماج کی رد رگا ،دش هراشا الاب رد ھک روط نامھ .تشاد ھجوت ھعماج یگنھرف و یعامتجا
 زا هدافتسا وس بیرض ھک یروط ھب دشاب هدش ھعماج یقالخا ینابم یتسس و یرادمنوناق یتسس بجوم یعامتجا و یداصتقا داسف
 ھنیزھ دناوتیم یھافر یاھتسایس نیودت رد تاظحالم نیا ھب یھجوت یب ،دشاب الاب تلود یھافر یاھتسایس و یمومع یاھییاراد
 نیا ھک درک نیودت یا ھنوگ ھب تسیابیم ار یسارکومد لایسوس یھافر یاھتسایس .دنک لیمحت متسیس رب ار یلمحت لباقریغ
  .دنک رارقرب یدمآراک لصا و یھافر فادھا نیب بولطم یلداعت اھنآ ھب ھجوت اب و دنشاب ھتشاد رظن دم ار تاظحالم
 
 اھنآ یخیرات رتسب ھب مزال ھجوت نودب ،هاتوک ینامز عطقم کی رد ناوتیمن دنا مزال یسایس داصتقا درکراک یارب ھک ار ییاھداھن
 یخیرات ییاھهدیدپ یسایس داصتقا یاھداھن .دننک لمع بولطم یوحن ھب ھک تشاد راظتنا و درک انب ،ھعماج یخیرات یاھھبرجت و
 دنراد گنتاگنت یاھطبار رگیدکی اب اھداھن نیا .دنریگیم لکش ھعماج یخیرات یاھھبرجت و یعامتجا یاھدنور رتسب رد ھک دنتسھ
 نارگیزاب نآ رد ھک ار یاھصرع اھداھن نیا .دراد یگتسب نیریاس درکلمع و تیھام ھب کی رھ درکلمع و تیھام ھک یروط ھب
 دنراد رایتخا رد لمع و باختنا یارب ھک ار ییاھھنیزگ و دننکیم صخشم دننک لمع دنناوتیم )تلود ھلمج زا( یسایس و یداصتقا
 .دننکیم نییعت شیپ زا
 
 
 


