
 نوتسوي هينايب
ورشيپ تسايس كي يزاسون يارب

زاغآرس -فلا
 ام زا يرايسب .مينك داهنشيپ يديدج يسايس يدنبفص ميهاوخيم هينايب نيا رد ام .ميتسه ورشيپ و تاركومد ام
 پچ زا ام هكلب .دنتسين پچ هب صتخم ميهنيم شيپ اجنيا رد هك يلوصا اما ،ميراد قلعت پچ شبنج هب
 رد .مينكيم يدنبفص حرصم كيتاركومد ياهشيارگ رگيد و هاوخيربارب ياهلاربيل اب و هتفرارف يتسيلايسوس
 پچ زا يياهورين نايم دشكيم يلصاف طخ ،ميراد رظن رد ورشيپ تسايس يارب ام هك ياهرابود يدنبركيپ ،تقيقح
 يياهشزرا نينچ هب تبسن رخاوا نيا رد هك يياهنايرج و دناهدنام رادافو ناشليصا ياهشزرا هب هك
 هچ لاح ،تسا ليصا ياهتاركومد اب يهارمه عقاو رد ام ددجم يدنبفص .دناهدرك دروخرب هناراگنالهس
 .دنشابن هچ و دنشاب تسيلايسوس

 قيرط نيمه زا مه ار دوخ ناسسوم و تسا هتفرگ لكش ،"يگالبو ياضف" هژيوهب ،تنرتنيا قيرط زا رضاح راكتبا
 رياس و اههناسر رتشيب رد ينعي – رگيد ياهطيحم رد ناسسوم نيا هك تسا نيا ام يقلت ،لاحنيا اب .هتفاي
 .دنباييمن رظن زاربا لاجم -رصاعم يسايس يگدنز ياههاگنخس

 تسا هدش هدوشگ ياهژيو تياس هينايب نيا يارب .تسا مارم مالعا هلزنم هب دنيآيم يپ رد هك يلوصا هدوشگ نايب
 يياهتياس رياس و اهگالبو هاگدنويپ و دريگب لكش نآ لوح دوريم ديما هك يدياقع نايرج يارب يعبنم نوچمه هك
 .درك دهاوخ لمع دناهتشاد شقن ديدج يدنبفص نيا هب توعد رد هك



 لوصا حيرشت -ب
 يساركومد زا عافد .1
 ،اهلكشت يدازآ و هديقع يدازآ هب ينعي — ميتسه دنبياپ كيتاركومد ياهراتخاس و اهدنور ،اهراجنه هب ام
 ثاريم و اهداهن و اهتنس هب ام .تلود و نيد ييادج و ،هيرجم و هيئاضق ،هننقم ياوق كيكفت ،دازآ تاباختنا
 .ميراذگيم جرا تسا هدوب رارقرب ارگترثك و لاربيل ياهيساركومد اهنآ رد هك يياهروشك رد هتسياش ينارمكح

تسين هتفريذپ تيرابج زا يعافد چيه .2
 دوخ روفنم نمشد ار يساركومد هك يياهشبنج و اهتموكح اب ار ،دح زا شيب "همهافم" و ،يشارت رذع ام
 يراك نينچ ياوه رد هك يياهشبنج و دننكيم بوكرس ار دوخ نامدرم هك يياهتموكح — ميريذپيمن دنناديم
 يايسايس ياهورين نينچ زا عافد رد هناربصيب هزورما هك يلاربيل -پچ ياهشيارگ و دوخ نايم ام .دنتسه
 .ميشكيم عطاق يلصاف طخ دنهديم هئارا هنارذتعم تاحيضوت

همه يارب رشب قوقح .3
 همه دياب و ،دنشاب لومشناهجً اتقيقح دياب تسا هتفاي نيودت يناهج هيمالعا رد هك رشب يساسا قوقح ميدقتعم ام
 هنيمز زا لقتسم ،قوقح نيا ضقن .دنشاب ديقم نآ هب دارفا همه تقيقح رد و ،يسايس ياهشبنج همه و اهتلود
 دروخرب اب ام .تسا يزواجت نينچ لوئسم هكنآ ره تيموكحم اب تسا ربارب ،دنهديم خر نآ رد هك يايگنهرف
 رتكچوك ياهزواجت هك يدروخرب ؛ميفلاخم دنناوخيم ورشيپ دياقع يعدم ار دوخ هك يياهورين زا يرايسب هناگود
 ياهتلود نآ لوئسم هك يياهيدعت اي دوخ ياهنيمزرس رد رشب قوقح هب )دنتسه زواجت لاح رههب هك(
 هاگديد نينچمه ام .دنتسه رتميخو اراكشآ هك دنباييم يرگيد ياهزواجت زا رتزيگناتقر ار دنتسه ناشدنياشوخان
 در دنتسين بسانم اهتلم اي اهروشك زا يخرب يارب رشب هيلوا قوقح نيا ديوگيم هك ار يايگنهرف هنايارگيبسن
 .مينكيم

يربارب .4
 يربارب لماك ققحت ات( اهتيسنج نايم طباور دوبهب ناهاوخ ام .ميدقتعم هاوخيربارب ًامومع تسايس كي هب ام
 اب نامدرم نايم و ،ينيد ريغ و ينيد ياهيگتسويپ نايم طباور ،عماوجِ فلتخم ياهتيموق نايم طباور ،)يتيسنج
 داعبا همه رد يداصتقا و يعامتجا يربارب يرارقرب ناهاوخ هك نانچ – ميتسه يسنج فلتخم ياهشيارگ
 نيا رد نامدوخ نيب رد هك ارچ ميراذگيم زاب ار يربارب نيا ققحت يارب يداصتقا لكش نيرتهب هلئسم ام .ميتسه
 زا عافد يارب يهدنامزاس يارب اهنآ قح زا و دنشاب هك اج ره رد نانكراك عفانم زا اما ،ميرادن رظن قافتا دروم
 زا يكي و نارگراك عفانم زا عافد يارب يساسا يياهنامزاس ،كيتاركومد ياههيداحتا .مينكيم تيامح عفانم نيا
 نامزاس تادهاعم .دنتسه هاوخيربارب ِييارگللملانيب و يساركومد ءاقترا ،رشب قوقح يماح ياهورين نيرتمهم
 تيولوا ام يارب —دنوشيم ضقن ناهج رسارس ياهتلود يوس زا رمتسم روطهب هزورما هك —راك يناهج
 ءوس ياهلكش يمامت و يسنج يگدرب لباقم رد اهناسنا زا عافد و ،ناكدوك قوقح زا عافد هب ار دوخ ام .دنراد
 .ميناديم دهعتم هتفايداهن هدافتسا

يدازآ يارب هعسوت .5
 ندرب ليلحت و يداصتقا يراتخاس فاعضتسا فلاخم و ،يناهج داصتقا رد يدازآ-هباثمهب-هعسوت رادفرط ام
 رد صخشم يناگبخن عفانم تمدخ رد ديابن دازآ تراجت و يناهج رازاب رد يراج طاسبنا .ميتسه تسيز طيحم
 تراجت طاسبنا قيرط زا هك ياهدمع دوس .ديآرد هتفاين هعسوت ياهروشك رد ناشناناميپمه و هتفايهعسوت ناهج
 و نازرواشك ،نارگراك يعامتجا و يداصتقا عفانم هب تمدخ يارب نكمم دحرس ات دياب دوشيم لصاح يناهج
 تلادع هب دهعت و يناهج هعماج يگچراپكي يانعم هب دياب يزاسيناهج .دوش عيزوت اهروشك همه ناگدننكفرصم
 يياهداهن ينعي( ميتسه يناهج داصتقا هدننك هرادا هدمع ياهداهن رد يداينب لوحت ناهاوخ ام .دشاب يعامتجا
 و ،ميسرب ميتفگ هك يفادها هب هليسو نيا هب ات ،)يناهج كناب و ،لوپ يناهج قودنص ،يناهج تراجت نامزاس نوچ
 رقف ندرپس خيرات هب يارب هزرابم و اهيهدب يگدوشخب ،رتشيب يداصتقا ياهكمك ،هنالداع تراجت زا نينچمه
 فيفخت ار راك ياهتقشم ،دهد شيازفا ار يگدنز زا يرادروخرب و تايح هب ديما دناوتيم هعسوت .مينكيم تيامح
 يارب و ،تحايس تاناكما نالاسنايم يارب ،يدازآ ناناوج يارب دناوتيم هعسوت .دهاكب ار يراك زور لوط و دهد



 اب ناگناگيب هك دنكيم كمك و دهديم شرتسگ ار رفس ياهناكما و اهقفا هعسوت .دروآ مهارف تينما نالاسنهك
 .دشاب راگزاس تسيز طيحم ظفح و دشر اب هك دريذپتروص ياهنوگ هب دياب يناهج هعسوت .دنوش تسود رگيدكي

ييارگيياكيرمآ -دض اب تفلاخم .6
 نوگراميب ار )ناراكهظفاحم يخرب و( لاربيل -پچ ركفت هزورما هك ييارگيياكيرمآ -دض يطرش و ديق چيه نودب ام
 و تالكشم زا ام .تسين تسرد مينيبب وگلا هعماج كي نوچمه ار هدحتم تالايا هكنيا .مينكيم در ،تسا هدرك
 هتفايهعسوت ناهج ياجياج رد توافتم تاجرد هب يهاگديد نينچ همه نيا اب .ميهاگآ يهاگديد نينچ ياهيماكان
 رد ليصا يتنس اب يوق يايساركومد نطوم اكيرمآ .تسا گرزب يتلم و روشك اكيرمآ هدحتم تالايا .دراد جاور
 يگنهرف اكيرمآ مدرم .تسا هدرك تبث دوخ مانهب ار يرادياپ يعامتجا و ينوناق ياهدرواتسد و تسا نآ سپ
 يجراخ تسايس هكنيا .تسا هدوب رفن اهنويليم كشر و عوجر و ينامداش هيام هك دناهداد لكش ار توارطرپ
 تسا هدوب اهنآ يارگرادتقا و يعاجترا ياهليدب يماح و ،ورشيپ ياهتلود و اهشبنج هيلع بلغا هدحتم تالايا
 .ميهد ميمعت مه اكيرمآ مدرم و روشك هب ار يفنم يرواد هك دنكيمن هيجوت

يتلود -ود لحهار .7
 تيمسر هب يتلود -ود لحهار كي بوچراهچ رد ينادرگدوخ يارب ار نيطسلف و ليئارسا تلم ود ره قح ام
 يكي عورشم عفانم و قوقح هك درادن دوجو ناينيطسلف -نايليئارسا هعزانم يارب يلوقعم لحهار چيه .ميسانشيم
 .دريگب هديدان اي دهد لزنت يرگيد هب تبسن ار يريگرد فرطود زا

يتسرپداژن هيلع .8
 يرواد اي راتفر هنوگره اب ام .دنناديم دوخ لوصا زا ار يتسرپداژن اب تيدض نايارگپچ مه و اهلاربيل مه
 ؛يموق-نورد و ياهليبق ِيتسرپداژن اب ؛يطارفا ِتسار نارجاهم دض ِيتسرپداژن اب :ميفلاخم هنايارگداژن
 ،اهنآ يدعب ياهلسن اب اي تسا هدوب يمالسا ياهروشك ناشنطوم هك تسا ينامدرم هيلع هك يايتسرپداژن
 ِيميدق عاونا زا يكي ددجم نايغط .تسا هدش هديشوپ »رورت هيلع گنج« هدرپ سپ رد هك يايتسرپداژن هژيوهب
 زا يناسك .تسا هدشن هتفريذپ لاربيل و پچ ياههقلح يوس زا يتسرد هب زونه ،يزيتسدوهي ينعي ،يتسرپداژن
 ياهيرواد و دننكيم هدافتسا ءوس ليئارسا لاغشا تحت ياهنيمزرس رد ناينيطسلف قحهب ياهتياكش
 اب ام هك درادن نتفگ هب زاين .دننكيم ناهنپ "مزينويهص -دض" يدنبتروص تشپ ار دوهي تلم هيلع دوخ زيمآضيعبت
 .ميفلاخم زين ييارگداژن زا هنوگنيا

رورت هيلع داحتا .9
 يمامت و يللملانيب تادهاعم قبط نايماظن ريغ هناهاگآ نداد رارق فده .ميفلاخم مسيرورت ياههنوگ يمامت اب ام
 يطيارش رد لامعا نيا زا يخرب دنيوگيم هك يياهلالدتسا و دوشيم هتخانش تيانج ،گنج هب طوبرم تاررقم
 يژولوئديا زا مهلم هك يمسيرورت .دنتسين اهتيانج نيا هيجوت هب رداق ،دنتسه هنالداع هك دنوشيم ماجنا
 يرايسب مدرم يگدنز و يدازآ و كيتاركومد ياهشزرا مسيرورت نيا .هدش عياش اجهمه رد زورما تسا نايارگمالسا
 نآ يلصا ناينابرق هك ،ار ناناملسم هيلع زيمآضيعبت يرواد مسيرورت نيا دوجو .دنكيم ديدهت ار اهروشك زا
 مسيرورت نيا اما .دنكيمن هيجوت ،دناهتساخرب ناشيا نايم زا مه مسيرورت عون نيا نافلاخم نيرتعاجش و دناهدوب
 .دروآ رذع شيارب هكنآ هن ديگنج نآ اب دياب هك تسا يرطخ يرگيد مسيرورت ره دننام زين

نيون ييارگللملانيب .10
 تهج رد هك يحالصا و تسايس – ميتسه يللملانيب نيناوق حالصا ناهاوخ و ارگللملانيب تسايس كي يماح ام
 قح ضقن لومشم ،موزل تروص رد ،هناتسودناسنا هلخادم .دشاب يناهج هعسوت و ناهج رد يساركومد شرتسگ
 ياهزادنا رد اهتلود رگا .ديجنس مدرم همه يارب "تايح كرتشم" قح رايعم اب ارنآ دياب هكلب ،دوشيمن تيمكاح
 و ،دننكن ماع لتق و دنشكن ار دوخ مدرم ،دننكن ناشهجنكش رگا( دننك تظفاحم ناشنامدرم تايح قح زا يلقادح
 ،تلود رگا اما .دوش هدرمش مرتحم دياب اهنآ تيمكاح قح هاگنآ ،)دنروآرب ار ناشيتايح ياهزاين نيرتهنيمك
 هعماج و تسا لطاب تيمكاح قح دروم رد شياعدا ،دزادنا رطخ هب فوخم قرطهب ار كرتشم تايح قح نيا ،دوخ
 دح زا ار يايناسنا ريغ لامعا نينچ يتلود هكنيمه .دهد تاجن ار مدرم نآ و دنك تلاخد دراد هفيظو يناهج
 .ديآيم دوجوهب "تيامحِ تيلوئسم" ،دنارذگب



يداقتنا تحارص .11
 ريخا هباشم تايعافد زين و ،مسيئوئام و مسينيلاتسا تايانج زا پچ رابتبيصم تايعافد خيرات زا نتفرگ سرد اب ام
 ردً اريخا هك ينيگنن فالتئا و ،يراحتنا ناراذگبمب يارب ندروآرذع ،ربماتپس 11 تيانج هب اهشنكاو يخرب دننام(
 دوجو پچ رد ينمشد چيه هك موهفم نيا ،)هدمآ دوجو هب يدازآدض ياهتاركوئت و پچ نايم گنج-ِدض شبنج
 در مه ار تسين لوبقم هجوچيههب تسار ياههديا و دارفا شريذپ هك هديا نيا نينچمه ام .مينكيم در ار درادن
 دياب ،دننكيم عافد اهنآ زا اي دنريگيم كرتشم عضوم كيتاركومد -دض ياهورين اب هك ينايارگپچ .مينكيم
 تيوقت رد هك يراكهظفاحم اي لاربيل دارفا و اهادص هب ام ،لباقم رد .دنريگ رارق داقتنا دروم اباحم يب و تحارصهب
 .مينكيم هجوت ،دنشوكيم تيناسنا تفرشيپ يارب دربن و كيتاركومد ياهتسرامم و اهراجنه

يخيرات قياقح .12
 ليصا ياهتاركومد هك مينكيم ديكات ام ،يناسنا تفرشيپ شبنج ِيساسا هنايارگناسنا ياههزيگنا اب طابترا رد
 قياقح دناهديشوك زين تساكولاه ناركنم هكلب ،اهتسيشاف اهنت هن .دننك ظاحل ار يخيرات قياقح دنراد هفيظو
 ياپهب يخيرات قياقح يفن اب دوخ يوربآ هدمع هك تسا نيا نايارگپچ ياهتبيصم زا يكي .دننك راكنا ار يخيرات
 و ،يسايس يراكتسرد .دناهتفرگن سرد تسا زونه هك مه زونه اهنآ زا يخرب و دنتخير للملانيب مسينومك شبنج
 .دنتسه يمازلا يياهتيولوا ام يارب ندوب قداص

هديقع يدازآ .13
 ،نارگيد هب ارتفا هيلع هك يدويق اب ،هزورما .مينكيم ديئات تسه يلاربيل تنس رد هك ار ياهديقع يدازآ موهفم ام
 يارب دياب مدرم .تسا مزال هديقع يدازآ زا عافد يرگيد نامز ره زا شيب ،هدمآ دوجوهب ،تنوشخ شزيگنا و تمهت
 زا داقتنا يدازآ لماش يايدازآ نينچ .ناشيا هديقع تيلك زا داقتنا يارب يتح – دنشاب دازآ نارگيد دياقع زا داقتنا
  :دوشيم مه نيد
 داقتنا بجوتسم اهنآ دياقع هك يياج رد ديابن ،نارگيد هب مارتحا .نآ يلك موهفم رد نيد هچ و صخشم نايدا هچ
 .دراداو توكس هب ار نيرياس ،تسا

زاب عبنم .14
 و اهرازفامرن هنادازآ شرتسگ زا ام ،كرتشم يركف تيلاعف بيغرت يارب اههشيدنا هنادازآ لدابت زا يشخب ناونع هب
 فطع اب ام .ميفلاخم يعيبط روما و اهمتيروگلا ،اهنژ رب راصحنا قح لامعا اب و مينكيم تيامح هقالخ راثآ رياس
 يوگلا .ميفلاخم ريثكت قح ناگدنراد يلام رتشيب دوس تهج رد يونعم تيكلام قوقح نيناوق هنماد ندرك قبسامهب
 هكلب ،تسين يرظن هديا كي ًافرص وگلا نيا .تسا هتسياش و هناراكمه ،ريذپتباقر ،يعامتجا ييوگلا زاب عبنم
 هديسر تابثا هب اهههد لوط رد ناشماكحتسا و تردق هك هدروآ دوجوهب ار يايعمج عفانم و تسا برجم يتيقاو
 هك تسا يملع ياهشهوژپ رد يهاگشناد ياهنامرآ ققحت يارب لكش نيرتهب ،زاب عبنم يراكمه تقيقح رد .تسا
 .تسا هدرك كمك اهناسنا تفرشيپ هب نورق لوط رد

دنمشزرا ثاريم .15
 نانز ندادرارق هطلس تحت اب ،ميفلاخم ييارگلقعان اب ،ميفلاخم يدازآ زا سرت اب ،ميفلاخم هتينردم زا سرت اب ام
 هب ام :مينكيم قيدصت دناوخارف اهنآ هب مهدجه نرق كيتاركومد گرزب بالقنا هك ار يياهنامرآ ام و ؛ميفلاخم
 ياههديا نيا .ميهديم تداهش هرابود يتخبشوخ بلط و ؛رشب قوقح ؛يگتسبمه و ،يربارب ،يدازآ نامرآ
 -دض و تسينيمف ،هاوخيربارب ،تاركومد -لايسوس ياهلدبت رد ام همه هك دناهدروآديدپ ار يياهثاريم شخبماهلا
 ندرك مهارف ،يعامتجا تلادع لابند هب هك ييام همه — مياهدوب اهنآ ربثاريم ،تسيب و هدزون نرق رد رامعتسا
 دنوش شومارف ديابن اهشزرا نيا زا مادكچيه .ميدوب ناهج نانز و نادرم همه يرهاوخ و يردارب و ،يمومع هافر
 نديهوژپ نوچ يياهشزرا ام هك ارچ .ميتسين بصعتم اما .ميتسه اهشزرا نيا نايماح ام .دنوش هتشاذگ رانك اي
 يندشنمار موهفم هب و يرواد رد طايتحا شزرا هب ام ،ميريذپيم زين ار قالخ يروآكش و دازآ يوگوتفگ ،هنادازآ
 ريذپانضارتعا اي ريذپانشسرپ قياقح دروم رد هاوختيمامت ياهاعدا يمامت اب ام .ميراد رواب مه ملاع ندوب



 .ميفلاخم



 ليصافت -پ
 ياهتموكح اب ار يياهتموكح نينچ توافت هك يناسك يمامت ربارب رد رثكتم و لاربيل ياهيساركومد زا ام 
 مه اهيساركومد نيا اما .مينكيم عافد دنهديم هولج گنرمك يدادبتسا ياهتموكح ماسقا رياس و رتيلاتوت

 تردق يارب دربن و ،رتكيتاركومد ياهدنور و اهداهن شرتسگ يارب هزرابم .دنراد ار دوخ ياهدوبمك و اهفعض
 .تسا پچ همانرب زا يگشيمه يشخب ،دنرادن يفاك يسايس عبانم اي و ادص و ،ذوفن هك يناسك هب نديشخب
 قيمع يايرباربان زا رثاتم دناهتفاي طسب اهنآ هياپ رب لاربيل ياهيساركومد هك يايعامتجا و يداصتقا ياهداينب
 يقالخا نادجو يارب يناهج ياهيرباربان ،بيترت نيمه هب .تسا هجومان ياهزايتما ياقب و اهدمآرد و اهتورث رد
 ديآيم هك ياهتفه ره .دننكيم يگدنز هايس رقف رد ناهج رد رفن اهنويليم .دنيآيم رامشهب يياوسر يعون رشب عون
 هچ ،تورث رد يرباربان .دنراپسيم ناج نامرد لباق ياهيراميب رثا رب – ناكدوك هژيوهب – رفن رازه اههد دوريم و
 .تسا هدرك عيزوت هنارسدوخ يوحن هب ار يگدنز ياهتصرف ،اهروشك نايم رد هچ و دارفا نايم رد
 هب يارب ،شيوخ تنس اب دنيوپ رد ،نايارگپچ ام .تسا للملانيب هعماج هيلع ديدش يمرج مالعا هباثم هب دراوم نيا
 هفيظو ،تنس نامه اب دنويپ رد نينچمه ام .مينكيم هزرابم ناگمه يارب هنادنمتفارش يگدنز و تلادع ندروآ تسد
 مه اب دياب هزرابم ود ره .مينك هزرابم دنتسه ندمآرب لاح رد رگيد راب هك يدنمتردق يدادبتسا ياهورين اب هك ميراد
 .درك ينابرق يرگيد ينابرق ديابن ار مادكچيه .دنوش يريگيپ

 هجيتن رد هك دندوب ي"مهف لباق" اي قحهب ناوات 2001 ربماتپس 11 ثداوح ديوگيم هك ار يركف زرط ام
 لتق كي هب مادقا دش ماجنا زور نآ رد هچنآ .مينكيم در ،دندمآ ديدپ اكيرمآ يجراخ تسايس زا عورشم ياهتياكش
 مه دمآ هك تسد نآ زا يلالدتسا چيه اب و دوب هتفرگ هزيگنا ،زيگناترفن هنايارگداينب ياهرواب زا هك دوب ماع
 .تسين يهيجوت نينچ هب رداق ياهدنورهرفط يدنبتروص چيه .تسين ريذپهيجوت
 مه و ناقفاوم مه ام نايم رد ،دنراد يتوافتم ياههاگديد قارع رد يماظن تلاخد هرابرد هينايب نيا سسوم نايماح
 هك ياهويش اب تفلاخم ،تلاخد نيا ياههيجوت اب تقفاوم مدع هك ميريذپيم ام .دنوشيم تفاي تلاخد نيا نافلاخم
 زادنامشچ اب تفلاخم و ،)اهنآ دوبن هب ضارتعا اي( تلاخد زا سپ ياههشقن اب تفلاخم ،تفرگ تروص تلاخد نيا
 -هبش و يعاجترا تيهام هرابرد ام ،همهنيا اب .دنشاب لوقعم و يقطنم دنناوتيم كيتاركومد تارييغت ماجنا
 نينچمه .ميناديم قارع مدرم يياهر هباثمهب ار ميژر نيا ينوگنرس و ميراد رظن كارتشا قارع يثعب تلود تسيشاف
 نيا دياب ليصا نايارگپچ و اهلاربيل هغدغد نيرتهتسياش ،قارع ميژر ينوگنرس زور زا هك مينكيم ركف ناسكيهب ام
 روشك نيا ياهتخاسريز نآ يانبم رب هك دنشاب قارع رد كيتاركومد يسايس مظن كي رارقتسا نارگن هك دشاب هدوب
 نايقارع يارب ،اهبوكرس نيرتهنايشحو ههد نيدنچ زا سپ ،هك دشاب نيا دياب ناشهغدغد و دوش يزاسزاب
 هب پچ و لاربيل ياهورين هكنيا هن – دوش مهارف دنيزيم كيتاركومد ياهروشك رد هك يناسك دح رد يايگدنز
 .دننامب لوغشم تلاخد مدع اي تلاخد هب طوبرم ياهلالدتسا ياههدنامسپ
 يثعب شكمدآِ نانزهار زا تيامح رد هنالاعف هك دهديم رارق ينايارگپچ زا يخرب لباقم رد ار ام اهنت هن هاگديد نيا
 نيا نيب يياج ار دوخ دنشوكيم هك مه ينارگيد اب ام هكلب ،دنهديم نخس داد تمواقم هب موسوم ِيداهج و
 اب نينچمه ام .ميفلاخم ،دننكيم شالت قارع رد كيتاركومد يگدنز كي نتخاس يارب هك دنهد رارق يناسك و نانزهار
 ّمغ وّ مه مامت يلو دنكيم افتكا كيتاركومد يقارع هب نديسر تياغ ينابز دييات هبً افرص هك ميفلاخم مه شيارگ نيا
 رد و ،)درامشيم قارع تالكشم مامت لوئسم ار وا و( دهديم صاصتخا شايسايس فيرح زا داقتنا هب ار دوخ
 رد رييغت فلاخم ِنايارگپچ زا يرايسب .ديوگيمن چيه ًابيرقت قارع "نايشروش" تشز لامعا لباقم رد مزال عقوم
 نادترم — دننك تيامح رييغت نيا زا رگيد ينايارگپچ دش ثعاب يتاظحالم هچ دنمهفب دناهتسناوتن هك قارع ميژر
 ياهشزرا هب — دنتسين مه ناشهبوت شريذپ و شياشخب ناهاوخ و دننكيم هزرابم يتخس هب هك يناگدش ريفكت و
 .دننكيم تنايخ دنتسه شايعدم دوخ هك يكيتاركومد
 هب نونكا "مزينويهص اب تيدض" .تسا شيازفا لاح رد ناشياهناتسربق و اههسينك و نايدوهي هب هلمح اپورا رد
 ياههورگ اب ات دنوشيم زيتسدوهي نانارنخس ياريذپ يمرگهب پچ هب بستنم ياههورگ يخرب هك هديسر يياج
 دننكيم اعدا يمرزآ چيه يب هك دنوشيم تفاي يدارفا دنمناوت و هتخيهرف نامدرم نايم رد .دننك فالتئا زيتسدوهي
 رابنايز ريثات هرابرد ار يرگيد فيرظ و "هنابدوم" ماهوا اي و ،دش اپرب نايدوهي عفانم رطاخهب قارع گنج هك
 هاجنپ زا شيب هك ينامز رد دناوتيمن سك چيه هك يتاراشا — دننكارپيم يللملانيب و يلم ياهتسايس رب نايدوهي
 عاونا يمامت اب ام .درخب ماع يياوسر شدوخ يارب هكنيايب ،دوش بكترم ار اهنآ تسا هتشذگ تساكولاه زا لاس
 .ميفلاخم تابصعت نيا
 نيا :دوش موكحم ًاحيرص تسه هچنآ ليلدهب دياب وماناتناوگ و بيرغوبا رد رشب هيلوا قوقح ياهرايعم ضقن



 يارب هدحتم تالايا هژيوهب كيتاركومد ياهروشك ِدوخ هك دنتسه يلومشناهج لوصا زا يياهفارحنا لامعا
 زا يرايسب هزورما هك مه ار ياهناگود دروخرب ام اما .دنرادروخرب يرتشيب يخيرات رابتعا زا ناشندرك رقتسم
 نيرتدب نوچمه ار اهيساركومد رد رشب قوقح ضقن هك يدروخرب ؛مينكيم موكحم دناهتفرگ شيپ رد نايارگپچ
 كچوك اي و دريگيم هديدان اي ار نيرياس ياهيدعت و اهفلخت هكيلاح رد دراگنايم رشب قوقح ضقن دراوم
 تيلاعف اهههد اب هك يداهن ،»للملانيب وفع« يمسر نايوگنخس يتح هك هديسر اجنآهب يشيارگ نينچ .درامشيم
 نايم كحضم هسياقم هب دنناوتيم دوخ ياههيمالعا رد ،تسا هتفاي يناهج و رايسب مارتحا دنمشزرا هداعلاقوف
 ياهيساركومد رياس و هدحتم تالايا يراذگنوناق ياهرايعم هك دننك اعدا دنناوتيم ،دنزادرپب گالوگ و وماناتناوگ
 و اهشزرا هب يرتشيبِ بيسآ مياهديد ريخا لاس 50 رد ام هك هچنآ همه هب تبسن رورت هيلع گنج رد ريگردِ لاربيل
 پچ زا يصاخ ياهشخب تيامح دروم يياهرظن راهظا نينچ رطاخهب »للملانيب وفع« و ،دنزيم رشب قوقح دعاوق
 .دريگيم رارق اهلاربيل و



يدنبعمج -ت
 هك يناسك و ناهاوخيربارب ،اهلاربيل هك دراد يتايح تيمها ورشيپ تسايس هدنيآ يارب ينونك طيارش رد
 تيلك ناشيارب هك يناسك رباربرد ار دوخ دياب ام .دنيوگب نخس حيرص ،دنراد رظن رد ارگللملانيب يزادنامشچ
 اكيرمآ ينونك نامكاح اب ينمشد اي/و هناراگناهداس و يلاشوپ "مسيلايرپما اب تيدض" هب كيتاركومد و ورشيپ همانرب
 دنتسه كيتاركومد و ورشيپ همانرب يقيقح ناگدنزاسرب هك يياهفدهو اهشزرا .مينك فيرعت زاب ،تسا هتفاي ليلقت

 هك ينامدرم اب يگتسبمه ،عورشمان ياهتردق و اهزايتما اب موادم هزرابم و ،رشب قوقح ،كيتاركومد ياهشزرا –
 دراد قلعت شزرا هك ار ييارگپچ هلكاش هك دنتسه يياهفده و اهشزرا – دنگنجيم فاعضتسا و دادبتسا هيلع
 .دننكيم نييعت


