
 كرتشم هینایب رب يدقن
تسیتمکح - ناریا يرگراک تسینومک بزح و ناریا يرگراک تسینومک بزح ،ناریا تسینومک بزح

 تروص هب هنایمرواخ ءهدنیآ دروم رد ار دوخ يژتارتسا هدرب مان بزح هس 1394 هام رهم 3 رد
 تیناسنا و تیندم ندنادرگزاب زا تسا ترابع يژتارتسا نیا .دنداد راشتنا كرتشم ءهینایب کی
 تهج رد و یسایس مالسا هیلع لاکیدار پچ يربهر تحت مدرم تازرابم اب هک ،هقطنم هب
.تفای دهاوخ ققحت مسیرالوکس
 تالباقت یگنوگچ كرد تسا هدمآ هینایب 3 و 2 ،1دنب رد هک يايژتارتسا نینچ یبایزرا يارب
؟دراد لوا هجرد ترورض هقطنم نیا رد یتاقبط
 اب یلو دنتسه يرادهیامرس راتخاس ياراد عیسو ءهرتسگ نیا رد عقاو ياهروشک رثکا
.دوخ ياهیگژیو
 ياهیگژیو و تسا ناتسناغفا رد تاقبط یئارآ فص زا ریغ ناریا رد یتاقبط تالباقت یگژیو
 یبیل و يدوعس ناتسبرع ،رطق .دنتوافتم رایسب رصم و يدوعس ناتسبرع يرادهیامرس راتخاس
 ،تلود ءهدنهد لیکشت دارفا ،دنراد يرادهیامرس راتخاس هک لاح نیع رد هک دنتسه یئاهروشک
 رد هک تسا راوتسا يرادهیامرس رب داصتقا ناینب زین قارع رد .دنراد يدیدش ياهلیبق تاشیارگ
 رصم رد .دنناسریم روهظ ءهصنم هب ار یتیلم تاشیارگ ،تلود ءهدنهد لیکشت دارفا لاح نیع
 ياراد هن و توافتم یلم تاشیارگ ياراد هن نآ نادرم تلود هک تسا مکاح يرادهیامرس ماظن
 هنایمرواخ هقطنم لک هب تبسن هک قطانم یضعب رد .دنتسه یفلتخم ياهلیبق تاشیارگ
 اواژور هقطنم لثم تسا بلاغ يرادماد و یکلام هدرخ کچوک داصتقا دنرادن ینادنچ تعسو
 بلاغ اهنآ رد يرادهیامرس ماظن لک رد هک دنتسه یئاهروشک زا یئاهیشخب قطانم نیا یلو
 ياهنایمرواخ ياهتسایس ناحارط زا یکی يرادهیامرس ماظن اب لیئارسا لاح نیع رد .تسا
 یتسینومک شبنج هجیتن رد .تسا هدز دوهی هکلب تسین هدزمالسا هّتبلا .تساکیرمآ مسیلایرپما
 يرگید يژتارتسا نآ ياهیگژیو و هدلوم ياهورین لماکت يانبم رب تسیابیم يروشک ره رد
 راتخاس تهج رد هزرابم ینعی تسا هینایب ءهدننک ءاضما بازحا يژتارتسا اب لباقت رد هک ار
.دننک ذاختا یتسیلایسوس ءهنایمرواخ
 رصم و هیکرت ،ناریا :میهدیم رارق صخشم یبایزرا دروم ار هقطنم گرزب روشک هس ام لاح
 تالوحت رد یگرزب شقن و تسا هقطنم رد روشک نیا زا یشخب اریز هیکرت تهج نیدب(
 هک تسیزارد نایلاس .تسین يربخ مسیلادوئف زا اهروشک نیا رد ).دنکیم افیا هنایمرواخ
 يرادهیامرس دیلوت ءهویش اب هعماج تیرثکا و هدش خوسنم اهنآ رد یتیعر بابرا تابسانم
 راشقا کیتارکومد ياهتساوخ هک یلاح رد اذل .دنکیم دیلوت هفاضا شزرا و دوشیم رامثتسا
 و تانایلغ ثعاب نوزفا زور و تسا نایرج رد امئاد اهروشک نیا رد متس تحت تاقبط و
 و هافر تهج رد اهنآ زا دیاب یتسینومک و ورشیپ ناسنا ره هک( دنوشیم یعامتجا ياهتکرح
 هکلب .تسین کیتارکومد اهنآ رد بالقنا هلحرم یلو )دنک ینابیتشپ مدرم شیاسآ
 .تسا یتسیلایسوس



 یگدنز اهرهش رد  ٪68٫71 هک دوب رفن نویلیم 73 دودح 1387 لاس رد ناریا تیعمج :ناریا
 ریبد یبوجحم راتفگ و ناریا رامآ یلم هاگرد هب انب ناریا يرهش نارگراک دادعت .دندرکیم
 نیا رگا .دوشیم هدز نیمخت رفن نویلیم 11 ات 10 نیب 1387 لاس رد ،ناریا رد رگراک ءهناخ
 طیارش رد ام روشک مدرم زا نویلیم 30 دودح مینک هبساحم مه هرفن 3 ياههداوناخ اب ار دادعت
 يزرواشک نارگراک و یتامدخ نارگراک دیاب دادعت نیا هب .دننکیم یگدنز يرهش يرادهیامرس
.مینک هفاضا زین ار اهنآ ياههداوناخ و
 ًالماک ناریا رد يزرواشک .درادن دوجو یلادوئف تابسانم ریاشع زا یضعب نیب رد زجب ناریا رد
 نیشام اب يزرواشک دیلوت ینعی .تسا یتعنص يزرواشک بلغا اهرهش رانک رد و تسا يراجت
دریگیم تروص لوپ اب هضواعم و رازاب هب هضرع يارب و یئالاک تابسانم رد
 تیعمج نیا زا  ٪53٫5 .تسا هدوب رفن نویلیم 76 دودح 1387 لاس رد هیکرت تیعمج :هیکرت
 نیا زا )tüik =هیکرت رامآ ءهسسؤم :عبنم( .دننکیم یگدنز رهش رد رفن 50225000 ینعی
 ینعی دنتسه یمسر رفن 19320000 دادعت نیا زا هک دنتسه راک هب لوغشم نویلیم 31 دادعت
 رد رگراک نویلیم 10 راک هسورپ رد لاعف دارفا لک زا .دناهدش مادختسا و همیب راک دنور رد
)s.g.k.t. هیکرت یعامتجا تینما سناژآ :عبنم( .دنتسه لوغشم عیانص
.دروخیم مشچ هب یئاههداد نینچ زین رصم رد :رصم
 ،هنابلطيدازآ ياهتساوخ یلو تسیرادهیامرس روشک هس نیا یعامتجا راتخاس هکیلاح رد
 ًالماک روشک هس نیا رد ...و تعیبط زا عافد ،یبهذم ياههقرف ،یلم ،يرگراک ياهتساوخرد
 و طقف هتیرالوکس .تسا توافتم زین اهنآ رد مکاح ياهمیژر یئارگمالسا .دنتسه توافتم
 هب انب هعماج یناتحت تاقبط و راشقا هک دهدیم لیکشت ار مدرم ياهتساوخرد زا یکی طقف
.دنهیم ناشن ساکعنا توافتم زین نآ هب تبسن دوخ یعامتجا تیعقوم
.مینزب رطق هب يرس تسین دب لاح
 زا شیب هک تیعمج نویلیم 2 زا شیب و یتنطلس ءهقلطم میژر اب کچوک تسا يروشک رطق

 روشک نیا رد یمسر نید .دنلاعف يرادهیامرس تابسانم رد و زکرمتم رهش رد مدرم 90٪
 دمآرد ٪75 زا شیب .دشابیم یمیشورتپ تالوصحم و زاگ و تفن نآ هدمع دیلوت .تسا مالسا
 یب يارحص ،دنریگب روشک نیا زا ار تفن رگا .دوشیم نیمأت تفن زا روشک نیا یلم صلاخان
 رد نآ تیعمج تبسن ياهدرتسگ يایراتلورپ ،تفن دوجو اب یلو دنامیم اجرب یفلع و بآ
 .تسا لوغشم دیلوت هب یگنج سیسأتلا دیدج عیانص و نآ هب هتسباو عیانص ،یتفن تاسسؤم
.دنتسه یطیارش نینچ ياراد دایز ای و مک زین یبیل و یبرع ءهدحتم تارامع ،تیوک
 راک روتسد رد یئادزدوهی ،مسیرالوکس ققحت تهج هک تسیرادهیامرس روشک کی لیئارسا
 رد يرگراک شبنج .دنرایسب تیدودحم رد نانز هعماج نیا رد .یئادزمالسا هن و دریگ یم رارق
 لیئارسا ناربهر یئارگدوهی تدح و دنراد ار دوخ ياهتساوخرد اهینیطسلف .تسا يوق نآ
.درادن یمالسا يروهمج ناربهر یئارگمالسا زا یمک تسد
 دیاب و تسا دوخ ياهیگژیو ياراد مادک ره هک يرادهیامرس عماوج نیا رد :هجیتن
 .تسا هعماج ترورض یعامتجا بالقنا ًالوا ،دننک ذاختا ار یتوافتم ياهکیتکات اهتسینومک



 عاونا هب نادند ات هک يرادهیامرس ءهدنرد رایسب و هناراوخنوخ تیهام تلع هب بالقنا نیا ًامود
 ینوگنرس زا دعب هلصافالب هک ياهعماج ًاموس .تسا هناحلسم ،تسا حلسم نردم ياهحالس
 هلصافالب يرارقرب و یتسیلایسوس هعماج ددرگ انب دیاب يرادهیامرس ندیبوک مهرد و يزاوژروب
.تسایراتلورپ يروتاتکید
 زکرم رد و رگراک هقبط ،دهدیم ناشن ار هعماج یقرتم ءهدنیآ هک یئورین اریز ؟تسا نینچ ارچ
  بالقنا عنام نیرتگرزب اتسور و رهش يزاوژروب اهروشک نیا رد .تسا یتعنص يایراتلورپ نآ
 يرهش يزاوژروب هب ار وا و دنک باجیا شاعفانم هک یتاظحل رد طقف يزاوژروب هدرخ ،تسا
 رگراک ؛تسه هچ نآ .درادن دوجو مسیلادوئف اتسور رد .تسا ”هارمه“ بالقنا اب ،دیامن کیدزن
 نآ يالاب رشق و دننکیم ناسون بترم هک نیمز ناکلام هدرخ ،تسا یبالقنا هک يزرواشک
 بالقنا بوکرس رد يرهش گرزب يزاوژروب اب هک هد يزاوژروب و تسا یبالقنا دض ًادیدش
 اذل .درادن بارعا زا یلحم اهروشک نیا يارب زین نیون کیتارکومد بالقنا عقاو رد .تسا لاعف
 ،شروشک صخشم عاضوا زا صخشم لیلحت اب اهروشک نیا زا کی ره رد یتسینومک شبنج
 بالقنا يارب ار اهنآ ،مدرم کیتارکومد ياهتساوخ زا عیرد یب ینابیتشپ اب تسیابیم
 روحم نیا لوح ار مدرم دناوتن یتسینومک يورین دراد ناکما .دنک یهدنامزاس یتسیلایسوس
 تسد هرابود مسیلایرپما و يرادهیامرس و دوریم هارجک هب شبنج تروص نیا رد ،دیامن جیسب
.دریگیم الاب
 و تلود زا نید« :مینارذگب رظن زا ار هینایب ناگدننک ءاضما يژتارتسا رگید راب کی لاح
 یسایس ماظن رییغت« و »دوش ادج هعماج يراج نیناوق و ییاضق ماظن و شرورپ و شزومآ
 يروهمج ینوگنرس« و »رالوکس و ربارب ،دازآ یسایس ماظن هب هدزمالسا عماوج رب مکاح
 زکرم و لامش و هنایمرواخ رد یسایس مالسا ندناشک تمیزه هب ياتسار رد ناریا یمالسا
 نیا هّتبلا .هقطنم هب تیناسنا و تیندم و یهاوخیدازآ ندنادرگزاب بیترت نیا هب و»اقیرفآ
 دراد دوجو یگدز دوهی یگدزمالسا ياج هب اج نآ رد اریز درادن رظن دم ار لیئارسا ،يژتارتسا
 ای سب شتآ لاح رد نآ اب یسایس عضوم و ياهقطنم یخیرات للع هب بزح هس نیا هک
.دنتسه هحلاصم
 لقن رد تسیتمکح - يرگراک تسینومک بزح و يرگراک تسینومک بزح ،تسینومک بزح
 تیعقوم نوچمه ياهدنیآ )لیئارسا ياهنم( هنایمرواخ ياهروشک يارب موس و لوا لوق
 ینعی ؛دنراد رظن رد ار زورما هیسور و ناملآ ،هدحتم تالایا ،الئوزنو ،الامتاوگ يزورما
 رد .نیرتیتسیلایرپما ات نیرتهدنام بقع زا ،فلتخم ياهنویسایراو رد يرادهیامرس ياهمیژر
 خسار ءهدیقع هینایب ناگدننک ءاضما .دنتسه رالوکس ینعی ،تسادج تلود زا نید اهروشک نیا
 هک گنگ ياهژاو !تیناسنا .تسا مکاح تیناسنا یئاپورا يرادهیامرس ياهروشک رد هک دنراد
 1.دریگیم رارق هدافتسا دروم مدرم ندز لوگ يارب طقف

 دوخ رقحم یگدنز يارب يرتشیب دزم نم هک تسا نیا تیناسنا دیوگیم رگراک کی -1
 نم ات دننک تفایرد يرتمک دزم نارگراک هک تسا نیا تیناسنا دیوگیم امرفراک .منک تفایرد
 اذل .دمهفیم دوخ عفانم يانبم رب ار تیناسنا ياهقبط و يرشق ره .میامن نیمأت ار دوخ جراخم



 زا ام كرد رگا ؟تسادج تلود زا نید ًاعقاو ،هسنارف و ناملآ لثم يرادهیامرس عماوج رد ایآ
 یلو .دنتسه ”رالوکس“ اهنآ ًاعقاو ،تساهنآ یساسا نوناق رد هژاو نیا رکذ ،ندوب رالوکس
 رد اهتلود نیا تقونآ ،تسا اهروشک نیا رد تلود و هعماج تیعقاو زا ام تکرح هطقن رگا
 دننارورپیم وروی اهدرایلیم اب ار ینید تاسسؤم اهنآ .دنرورپ نید مه رایسب مسیرالوکس ءهدرپ
 .دننکیم تیامح و
 راب کی غلبم نیا زا هک تسا هدوب وروی درایلیم 45 اسیلک دمآرد 2002 لاس رد ناملآ رد ًالثم

 تروص هب وروی درایلیم 2٫88 تلود زین راب کی و هدش تفایرد یتلود کمک وروی نویلیم 440
 و اسیلک تایلام زا هیقب .تسا هدرک تخادرپ اسیلک هب )Subventionierung( هنیزه کمک
 نوچ هک نادنملاس ياههناخ و ایسلک هب قلعتم ياهناتسرامیب و يدیلوت تاسسؤم ياهدمآرد
 هب هتیرالوکس ،يرادهیامرس ياهتلود يارب .تسا هدیدرگ نیمأت دنکمیم ار مدرم نوخ ولاز
 ،اکیرمآ ،ناملآ ياهتلود یفخم ياههجدوب ندش ور .تسا یموهفم نینچ ياراد یلمع ظاحل
 ندوب رالوکس رد ار اهنآ یئاوسر سوک زین زیزع مالسا زا تیامح تهج ناتسگنا و هسنارف
 و یمسر ياههمانرب نویزیولت و ویدار رد یئاپورا ياهتلود هک تسیروآدای هب مزال .تسا هدز
 غیلبت يارب اسیلک هک تسا یلقتسم ياههمانرب زا ارجم نیا و دناهدناجنگ اسیلک يارب ياهژیو
.تسا هداد بیترت شدوخ
؟دنتسه زاب لد و تسد نینچ نید زا تیامح رد ”رالوکس“ ياهتلود ارچ
 ندرک يدبا تهج يرازبا و بوکرس هدننک هیجوت ،کیژولوئدیا دنمتردق رازبا کی نید اریز
 رادهیامرس هقبط ،یلادوئف دض تابالقنا و هدرتسگ ياهشروش رد .تسا مکاح هک تسا یماظن
 .هسنارف بالقنا لثم دبوکیم مه رد لادوئف هقبط بوکرس و یحور رازبا ناونع هب زین ار بهذم
 تسد رد ار تردق دوخ یتقو یلو دنکشب مه رد ار یعاجترا هقبط ندوب يدبا دیابیم نوچ
 رد بهذم تیوقت هب رالوکس رهاظ رد يزاوژروب هظحل نیا زا .دنک يدبا ار دوخ دیاب ،دریگیم
 ياج دروم نیا رد ریخا لاس 50 عیاقو و هسنارف بالقنا هبرجت ایآ .دشوکیم نآ فلتخم لاکشا
؟تسا هتشاذگ یکش
 ياهروشک هیلک يارب ،یناریا ”تسینومک“ بزح هس ،یخیرات ءهظحل نیا رد :هک نیا هجیتن
 فورح اب هتیرالوکس نآ یساسا نوناق رد هک دنتسه يرادهیامرس ماظن ناهاوخ هنایمرواخ
 اهنآ .دنهاوخیم ار يایعاجترا ياوتحم و هدنبیرف لکش هچ هک ًاعقاو .دشاب هدش دیق تشرد
 هیلع ًانلع نید رازبا زا هک ناریا هلمجنم هقطنم رد يرادهیامرس ياهتلود ياج هب دنهاوخیم
 لکش رد ار لمع نیمه هک دنناشنب ار يرادهیامرس ،دننکیم هدافتسا تفرشیپ و هافر ،يدازآ
 .دننک لامعا مدرم رب ”میتسه رالوکس ام“ يولبات اب یسایس یلام غیردیب ياهکمک یفخم
 يارب یفخم همین رازبا هب ار اهمیژر نیا ندرک يدبا راکشآ رازبا دنهاوخیم بزح هس نیا
.دناسریم هقطنم ياهروشک يارب ار انعم نیمه ًاقیقد هینایب نیا موس دنب .دننک لیدبت اهنآ
 دنتسه روبجم اهنآ ،”رالوکس بالقنا“ يزوریپ زا دعب یبوکیاپ و يداش نشج رد هّتبلا

 مدرم ندز لوگ تمدخ رد یتسینوتروپا يورین کی بناج زا ماع روط هب تیناسنا زا تبحص
.تسا



 يارب رالوکس دیدج نیمکاح هک ار یئاهلوپ ات دننزب نیوعدم مشچ هب یظیلغ يدود کنیع
.دننیبن ،دننکیم در ،تالقنت زا رپ ياهزیم ریز زا زیزع مالسا تیوقت
 یفخم هب طقف و دناهدراذگ رانک ار هقطنم يارب مسیلایسوس يژتارتسا لماک روط هب اهنآ
 هقطنم رد ار تیحیسم و دوهی ،مالسا هطبار هک نیا ياج هب اهنآ .دناهدیبسچ رازبا کی ندرک
 و بناوج مامت و دنهد حیصوت ياهقطنم و یناهج يرادهیامرس ياهتلود ياهتسایس لک اب
 تسسگ هطبار حیضوت ياج هب ،دننک المرب اج کی ار نید هلمجنم ماظن نیا داسف رهاظم
 يرشب دض تامادقا هیلک حیضوت هطبار نیا رد و مسیلایرپما و يزاوژروب و یئارگبهذم ریذپان
 ،ایراتلورپ يروتاتکید ترورض ،یتسیلایسوس بالقنا ترورض جیورت ياجب و يرادهیامرس
 هب ،تسا نیمأت تیرثکا يارب یبسن يدازآ نآ رد هک يراتخاس ناونع هب مسیلایسوس جیورت
 هیلک وحم ءهفیظو هقبط نیرتیقرتم نآ رد هک یماظن تروص هب مسیلایسوس جیورت ياج
 ءهفیظو اهنیا همه ياج هب ،دراد شیپ رد ار تاقبط هیلک وحم ءهفیظو ،یعامتجا ياهيرباربان
 رارق دوخ لباقم رد ار .»...رالوکس و ربارب ،دازآ یسایس ماظن هب هدزمالسا عماوج« لیدبت
 .درازآیم ار هماش لوق لقن نیا زا يزاوژروب ناهد دنگ يوب .دنهدیم
.دنتسه ”ربارب و دازآ یسایس ماظن“ ناهاوخ یناریا بزح هس نیا
 ینشور كرد زین هینایب ناگدنسیون دوخ دسریم رظن هب ؟هچ ینعی ؟ربارب و دازآ ؟یسایس ماظن
.دنرادن اههژاو نیا زا
 هدلوم ياهورین دشر و دیلوت تابسانم رب یعامتجا ياهماظن هک میدرکیم رکف لاح هب ات ام
 لثم ؛دیامنیم صخشم اهنآ یئانبریز هطباور ار یعامتجا ياهماظن ینعی .دنریگیم لکش
 ای اهماظن نیا رد .یتسیلایسوس ماظن و يرادهیامرس ماظن ،یلادوئف ماظن ،يرادهدرب ماظن
 و ،یگنهرف ،یسایس يانبور .دیآیم دوجو هب نآ اب قباطم ياهانبور یعامتجا ياهراتخاس
 .هریغ
 مکاح هقبط يارب ار هداج ،تسایس نیودت اب تلود .تسا تلود یئانب ور مهم رصانع زا یکی
 یسایس ماظن یلو میراد تلود ِتسایس ام هجیتن رد .دنکیم فاص شفادها هب ندیسر رد
 .میرادن
 ماظن“ بزح هس نیا هک تسا نیا رد امظع تبیصم یلو تسا یتبیصم ًاعقاو يرکف هتفشآ نیا
 رد يربارب .دراد دوجو ”يدازآ“ و ”يربارب“ نآ رد هک دننک رارقرب دنهاوخیم ار يا”یسایس
 ؟ناشیقوقح یب رد رگراک نانز يارب ربارب قوقح ؟ندرک رامثتسا ؟ندش رامثتسا رد ؟هچ
 رد يدازآ ؟دنک مایق متس هیلع هنادازآ نز ای ؟دنزب کتک ار شنز درم هک نیا رد ؟هچ رد يدازآ
 ؟بهذم باختنا يدازآ ؟دح هچ ات ،ششوپ رد يدازآ ؟نارگید هب ندز بسچرب و ارتفا و تمهت
 زا يرادروخرب رد يربارب ،بازحا نیا دوصقم دیاش هک تفگ ناوتیم دروخرب نیرتتبثم اب
 نانچ رگا .دشاب ....و یصوصخ یگدنز ،ششوپ ،هدیقع نایب رد لماک يدازآ و یگدنز بهاوم
.دننابیرگ هب تسد يرتشیب يرکف هدیلوژ اب هینایب ناگدنسیون ،دشاب
 و تسا دیلوت ندش ياهدوت و یعامتجا راک میسقت رب نآ لصا هک يرادهیامرس ءهعماج رد ایآ
 امش هک ؟تسا نکمم يربارب ،دراد رارق ،رگرامثتسا یکدنا دادعت تسد رد دیلوت رازبا
 ؟دینک اپرب ار نآ ناریا رد یبهذم - يرادهیامرس تلود زا دعب يزاوژروب هعماج رد دیهاوخیم



 زین مسیلایسوس رد ؟دشاب دوجوم دناوتیم ًالصا ای و تسا دوجوم مسیلایسوس رد يربارب ایآ
 ینالوط ياهتدم ات )دنکیم ادیپ لیدعت نوزفا زور هّتبلا( دراد دوجو یعامتجا راک میسقت
 اب هتشذگ نارادهیامرس .دنراد دوجو یتاقبط ياهيدنبرشق زونه و تسا توافتم اهدزمتسد
 و راتخاس نیا رد مه هجیتن رد .دنوش بوکرس دیاب و دننکیم هئطوت مسیلایسوس هیلع تدش
 نیمه مه يدازآ ًاقیقد .دشاب یتبحص ناوتیمن يربارب زا یعامتجا راتخاس نآ رد مه
 هچ دننادیمن ای دننکیم تبحص ماع روط هب يربارب و يدازآ زا هک یناسک .دراد ار تشونرس
.دننکیم یفخم ار موهفم نیا هنایذوم ای و دنیوگیم
 ”لماک يدازآ“ و یعامتجا معن زا يرادروخرب رد ”ربارب طیارش“ ناوتیمن يرادهیامرس هعماج رد
 راتخاس نیا اریز دومن عنم ار رامثتسا ناوتیمن راتخاس نیا رد اریز ،درک نیمأت ار یعامتجا
 نیا .تسا دسافم مامت عبنم نیا و .تسا هدش انب ناسنا زا ناسنا رامثتسا رب یعامتجا
.تساهيدازآ مامت ءهدنشک و اهيرباربان مامت ءهمشچرس
 بالقنا يارب هفقو یب شالت ياج هب ربارب و دازآ ،رالوکس ياهعماج يارب شالت اذل
 رد یتسیلایرپما يزاوژروب رپ و لاب ریز هب ندیزخ ،یتسیلایسوس هعماج يرارقرب و یتسیلایسوس
 ناشقوب رد بازحا نیا زا رتتردق رپ اهراعش نیا ندادرس رد زین اهنآ اریز .تسا هقطنم
.دنمدیم
 بالقنا يارب ار اهنآ ناگدیدمتس و نارگراک و اهروشک نیا يایراتلورپ تسین رتهب ایآ
 تیرثکا هقاف و رقف ،دوهی ،نآ ياههخاش مامت رد مالسا نید دیابن ایآ ؟دینک هدامآ یتسیلایسوس
 ،هقطنم مدرم لک و اهینیطسلف هب تبسن لیئارسا تلود تایانج ،مکاح ياهخیش داسف ،مدرم
 هک نآ أشنم اب هطبار رد ار هریغ و ریغ و نیمکاح كدنا طسوت روشک تورث دح یب لواپچ
 ویتانرتلآ نداد ناشن اب ار اهانگنت و دسافم نیا زا یئاهر و دیئامن اشفا تسیرادهیامرس ماظن
 و دیهد نامزاس نآ لوح ار مدرم و دیراذگب دید ضرعم هب مسیلایسوس ینعی یبالقنا و یقرتم
 مک ،نیرتهاتوک نیا ایآ ؟دیئامن بالقنا هدامآ ینامزاس و یسایس ،کیژولوئدیا ظاحل هب
؟تسین هنایمرواخ نامدرم يدازآ تهج نکمم هار اهنت و نیرتهنیزه
 هتفرگ ار شندب مامت تنوفع هک دوخ ضیرم هب هک تسا يرتکد دننامه بزح هس نیا راک
 رد .دنکیم زیوجت فیعض درد دض ضرق کی دچیپیم دوخ هب كانلوه ياهدرد زا و تسا
.تسا هتشک شیپاشیپ ار ضیرم رتکد نیا عقاو
 ؟تساجک رد یتسینویزیور و یتسیسکرام دض تاشیارگ نینچ یعامتجا ياههیاپ
 ياهشبنج زا ياهریجنز تروص هب و دش زاغآ ناریا رد زبس شبنج هک 2008 لاس زا
 ءهدرورپ تسد یسایس ياهورین هک زورما هب ات ،دیدرونرد ار اقیرفا لامش و هنایمرواخ یعامتجا
 زا یشخب شعاد دننام هب هتخاس دوخ یسایس ياهورین هب یبهذم ششوپ اب مسیلایرپما
 نیا ،دنزیم یتیانج ره هب تسد مالسا ریشمش اب و هدومن لیدبت ياهناریو هب ار هنایمرواخ
 یئاهیناماسبان نینچ للع هک دروآیم دوجو هب تسیلوپوپ ياهورین يارب ار یحطس ریوصت
 هب هدش هتشاذگ هیامرس و راک تابسانم رب شاساسا هک ياهقطنم يارب و .تسا یئارگمالسا
 و يربارب و رالوکس ياهتلود ،ایراتلورپ يروتاتکید و مسیلایسوس يرارقرب تساوخ ياج
 .دهدیم رارق ار يدازآ



 راک هب ار ياهبل ود کیتکات هنایم رواخ رد شاتسایس درب شیپ رد مسیلایرپما لاح نیع رد
 رد دنک یفخم نآ تشپ ار دوخ ياهتسایس لامعِا ات دنارورپیم ار ارگمالسا ياهورین .دربیم
 ارگمالسا ياهورین رگبوکرس و یئارگمالسا دض زرابم يورین ناونع هب ار دوخ لاح نیع
 ءهزرابم هب دننیبیم ار دوخ ینیب كون طقف هک ار تسیلوپوپ بازحا لوا کیتکات .دهدیم ناشن
 ظاحل هب ار تسینوتروپا ياهورین نیا مود کیتکات و دناشکیم یئارگمالسا دض طقف
.دزاسیم کیدزن دوخ هب یسایس کیژولوئدیا
 نامه زین هقطنم رد یئارگمالسا ءهلئسم لح یگنوگچ رد ارگلیخت و تسینوتروپا بازحا نیا
 ،هدیا هیلع يزاوژروب .دنکیم لامعا رضاح لاح رد يزاوژروب هک دنراد راک روتسد رد ار یکبس
 رد .دوریم ولج بوکرس و رهق اب یساسا روط هب هشیمه ینیب ناهج ًالک و رظن
 ار اهنآ دننکیم یعس ای ،دنشکیم ای ار ناشیدنا رگد یمالسا يروهمج میژر ياههاگهجنکش
 ءهشیدنا ینعی دراد سکع ءهجیتن هویش نیا .دنشکیم دنب هب تدم ینالوط ای و دنراداو هبوت هب
 .دنکیم تیوقت مدرم نیب رد ار راشف تحت
 مدرم .تسین یعاجترا يژولوئدیا کی ندیبوک مهرد موهفم هب زونه یسایس تردق بسک
 دننارب دوخ هقطنم زا ار شعاد حلسم ياهورین دنتسناوت زیمآ رهق ياهزرابم اب ینابوک نامرهق
 رد ینید هشیدنا ،ددرگن هارمه تیحیسم و دوهی ،مالسا نید یملع دقن اب هزرابم نیا رگا یلو
 یملع دقن ،يژولوئدیا کی اب هزرابم ..دش دهاوخ رهاظ رتشیب تدش اب ًاهاگ و يرگید لاکشا
 ،نیشتآ حالس تردق اب یللملانیب ياهورین رگید و هیسور هزورما .تسا يژولوئدیا نآ
 یسک هچ یلو دناهدنار دوب هدرک لاغشا هک یعیسو شخب زا ار شعاد یسایس ياهورین
 يرگید نوگانوگ لاکشا رد شعاد يژولوئدیا ،شتآ شزیر فیفخت درجم هب هک دنادیمن
 و دیآیم رب اهتسیلایرپما ءهدهع زا هن هک يراک ،درک یملع دقن دیاب ار شعاد .دوشیم رهاظ
 ندوب شقن یب و یتاقبط طرفم فعض نیا يانبم رب .تسیلوپوپ ياهتسینوتروپا ءهدهع زا هن
 دض يژتارتسا نیودت اب اهنآ هک تسا هقطنم یساسا تالوحت رد هینایب ءهدننک ءاضما بازحا
 رگا هک یئاهتساوخ ،دناهدش لیدبت مدرم ياهظحل ياهتساوخ ناور هلابند هب ،یئارگمالسا
 دنهاوخن هدروآرب هاگ چیه دشابن هارمه يزاوژروب ندش نوگنرس اب ینعی ،دنوشن لح ياهشیر
.دش
 رد ،دش هتفگ هک روط نامه اریز .دگنلیم مه بهذم اب هزرابم دروم رد یتح بازحا نیا ياپ
 مچرپ اب لیئارسا تلود .تیدوهی ای دوهی نید مان هب دراد دوجو زین يرگید برخم نید هقطنم
 بازحا نیا .دشن بکترم اهینیطسلف تبسن ،ینابوک رد اهیشعاد زا يرتمک تایانج تیدوهی
 یسایس تردق زا یشان هک هبذج ای و سرت نیا :دنرادن مه ار نآ هب ندش کیدزن تئرج یتح
 .تسا هدرک تسس یئارگدوهی هیلع يریگ عضوم رد ار اهنآ ناوناز ،تسا هقطنم رد لیئارسا
 راب نیلوا هک ار ”یسایس مالسا“ يدروآردنم ءهژاو ،ياهصمخم نینچ زا رارف يارب بازحا نیا
 هب ،درک ادیپ عیسو لامعتسا يرگراک تسینومک بزح طسوت و دومن نایب ار نآ لیئارسا ویدار
 هک یمالسا نآ اب طقف میرادن يراک مالسا یتح یبهذم ياهنیئآ هب  ام دنیوگب ات دنربیم راک
.میراد راک دنراد نیمکاح
 رگمتس تاقبط تموکح ياهرازبا زا یکی نید هک میریذپب ار یتسیسکرام رظن هطقن نیا رگا



 مسیسکرام رد یتسینویزیور شیارگ زا یشان ،یسایس ریغ و یسایس هب نآ میسقت تقونآ ،تسا
 رد .تسا تسایس لامعا تهج یحور رازبا هکلب .دشاب یسایس دناوتیمن نید دوخ اریز .تسا
.دشابیم ياهقطنم يزاوژروب و مسینویهص ،مسیلایرپما ءهدافتسا دروم نآ لک رد مالسا هجیتن
 اب یتشآ و حلص و سب شتآ مالعا تهج یعون هب عقاو رد یسایس مالسا ءهژاو يریگراک هب
.دوشیم هتفرگ راک هب لیئارسا تلود
 هک دش دهاوخ نشور رتشیب ،میرادرب ار هینایب ناگدننک ءاضما مان ام رگا ،هک نیا هجیتن
 طقف مچرپ یتین ره اب هک دراد یئاوژروب بازحا ياههینایب اب لماک قابطنا هینایب ياوتحم
 تیکلام سیدقت هب ،دحتم للم نامزاس رشب قوقح بوچ راچ رد و هتشارفارب ار یئادزمالسا
دنلوغشم ،دیلوت رازبا رب یصوصخ
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هقطنم رد یمالسا ياهورین و اه تلود هیلع تسینومک و پچ بازحا كرتشم هینایب
 تیعضو زا هعماج یئاهر يارب هزرابم و یتسیرالوکس هدرتسگ شبنج کی ندرک دنلبرس و يریگ لکش دهاش هنایمرواخ
 يریگ تردق و یعاجترا و نینوخ ياهشکمشک شرتسگ و شنیفلتئوم و اکیرمآ ياهتلاخد هجیتن رد هک تسا يراب هعجاف
 دوجوب اقیرفآ زکرم و لامش زا یقطانم و هقطنم نیا رد یمالسا تسیرورت ياهورین و یمالسا ياهتلود رتشیب هچ ره
 بزح هیلع هیکرت مدرم تاضارتعا ،نآ یمالسا نیناوق و یمالسا يروهمج هیلع ناریا مدرم رمتسم تازرابم .تسا هدمآ
 رد یتسیرالوکس شبنج شرتسگ ،شعاد هیلع هیروس ناتسدرک رد هدازآ نادرم و نانز هنانامرهق تازرابم ،مکاح یمالسا
 تموکح هیلع قارع رد يا هدوت شبنج زورما هژیوب و  یبهذم عاجترا هیلع ناتسناغفا رد هناهاوخیدازآ هزرابم ،سنوت
 دیما و هدرتسگ تکرح نیا زا یصخشم ياهدومن ،مسیرالوکس زا عافد رد و یمالسا یعاجترا ياه هتسد و راد و يزکرم
 تسا یناناوج و نانز و شکتمحز و رگراک مدرم نویلیم اههد هناهاوخیدازآ و هنابلط قح لمعلا سکع نیا .تسا شخب
 هدش مکاح ناش یگدنز رب اهروشک نیا رب مکاح ياه تلود طسوت يرایع مامت ینماان و یقوقح یب ،تیمورحم ،رقف هک
 داجیا و یسایس تالوحت رد شقن يافیا يارب مدرم یهاوخیدازآ يورین میظع تیفرظ اج نیمه ات تازرابم نیا.تسا
 نیا .تسا هدروآ دوجو هب نانآ نایم رد يا هزات دیما و هداد ناشن ار هعماج تیرثکا عفن هب یساسا و لاکیدار تارییغت
 شبنج هب یعطاق هبرض دناوتیم لاکیدار و پچ يربهر کی زا يرادروخرب و یباینامزاس و قیمعت تروص رد تازرابم
 و یهاوخیدازآ و مدرم عفن هب هنایمرواخ رد ار قرو و دنک دراو یبهذم یعاجترا ياهنایرج و اه تلود و یسایس مالسا
.دنادرگرب تیناسنا و تیندم
 رب مکاح ماظن و یمالسا ياهتلود و اهورین اب لاعف هلباقم يارب ار دوخ مزع هینایب نیا ناگدننک اضما ام یطیارش نینچ رد
 رب تسا ینتبم ام كرتشم لمع همانرب .میرادیم مالعا هقطنم مدرم ياه هدوت تازرابم تیوقت و تیامح و اهروشک نیا
 راکفا نتخاس هاگآ ،هقطنم ياهروشک رد یمالسا ياهورین و اهتلود هیلع تازرابم نیا قیمعت و تیوقت يارب شالت
.اهورین نیا هیلع مدرم تازرابم زا نایناهج تیامح بلج و اهنآ تایانج زا ناهج یمومع
 هقطنم ياهروشک رد تسینومک و پچ و هاوخیدازآ ورالوکس ياهورین هزرابم و شالت زا هینایب نیا ناگدننک اضما ام
.مینکیم تیامح
:هک میتسه نآ ناهاوخ ام



 رما ،درف ره ینید راتفر و داقتعا .دوش ادج هعماج يراج نیناوق و ییاضق ماظن و شرورپ و شزومآ و تلود زا نید -1
 ره و یساسا نوناق رد ریسفت لباق ریغ  و فافش روط هب دیاب لصا نیا .ددرگ بوسحم درف نادجو يدازآ ءزج و یصخش
.ددرگ مالعا اغلم نآ ریاغم دوجوم نیناوق همه و دوش حیرصت عماوج نیا مدرم يا هیاپ قوقح دنس
 يروف هناهاوخیدازآ ترورض کی ،رالوکس و ربارب ،دازآ یسایس ماظن هب هدزمالسا عماوج رب مکاح یسایس ماظن رییغت -2
.دننک شالت نآ ققحت يارب یعاسم کیرشت و تیدج اب ،هاوخیدازآ ياهورین هک دنک یم باجیا و تسا

 و هنایمرواخ رد یسایس مالسا ندناشک تمیزه هب ياتسار رد ناریا یمالسا يروهمج ینوگنرس تیمربم رب هژیوب ام -3
.مینکیم دیکات اقیرفآ زکرم و لامش
 هب نداد لکش و قوف فادها دربشیپ يارب ار دوخ یگدامآ هینایب نیا هدننک اضما تسینومکو پچ ياهنامزاس و بازحا ام
 مالعا اقیرفآ زکرم و لامش و هنایمرواخ رد یبهذم ياهتلود و اهورین هیلع و مسیرالوکس زا عافد رد یناهج تکرح کی
.میناوخیمارف تکرح نیا هب نتسویپ هب ار هاوخیدازآ و رالوکس ،پچ ياهورین همه و مینکیم
:اهاضما
ناریا تسینومک بزح
ناریا يرگراک تسینومک بزح
تسیتمکح- ناریا يرگراک تسینومک بزح


