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 ییاھھمانرب .تـسا ھتـشاد رارق داـضتم یعامتجا و یرکف یاھشیارگ هدنیازف راـشف تحت ناریا ھعماج هدـس کی زا زواجتم یارب
 عیزوت یرباربان ،رقف ،یراکیب دـشر و دناهدرک دیدـشت ار دنور نیا دنا هدـش ھتـشاذگ ارجا ھب یـسایـس و یداـصتقا ھعـسوت یارب ھک
 یرباربان ،رقف ،یراکیب ،یداـصتقا یگداتفا بقع رب ھبلغ .تـسا ھتخاـس رتقیمع ار اھفاکـش یداـصتقا داـسف شرتـسگ و دمآرد
 یبطق ھعماج کی رد یاھمانرب نینچ یارجا و یدنب لومرف اما .تـسا بـسانم یداـصتقا ھعـسوت ھمانرب کی دنمزاین ،دمآرد عیزوت

 یبطق ھعماج کی رد .دـشابیم راوـشد رایـسب تـسا داـضتم الماک یـسایـس و یگنھرف ،یعامتجا ،یرکف یاھشیارگ راتفرگ ھک هدـش
 ار لطاب لـسلـست رود نیا .دنوـشیم لیدبت یـسایـس و یداـصتقا ھعـسوت یارجا ربارب رد یعناوم ھب دوخ مروت و رقف ،یراکیب ،هدـش
 و یـسارکومد لایـسوـس ھعـسوت یوگلا تخانـش ،اتـسار نیا رد ؟تخادنا هار ھب ار یزاـسزاب ھخرچ ات تـسکـش ناوتیم ھنوگھچ
 هار یعامتجا و یـسایـس ییارگمھ داجیا و ناریا یداـصتقا تالـضعم رب ھبلغ یارب دناوتب دیاـش نآ فعـض و تردق طاقن ھب ھجوت
 .دشاب اشگ
  
 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 یتاعوـــضوم ھعومجم ای عـــضوم ھچ میھاوخب ھک
 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 یـسررب و هدھاـشم ار ینیعم یاھهدیدپ و تاعوـضوم نآ رد ات میرادیمرب یداـصتقا ھعـسوت دنور زا
 فعـض و توق طاقن و دیواک ار کیرھ یاھیگژی و و تاـصخـشم ،داد رارق ھعلاطم دروم ار یداـصتقا ھعـسوت فلتخم یاھوگلا
 وگلا ناوتب ات دومن یـسررب ایاوز نیا ھیلک زا ار نآ تـسیابیم و تـسا یدعب دنچ یداـصتقا ھعـسوت ،لمع رد  .تخانـش ار کی رھ
 زا ار ھجیتن نیرتھب ھک تــــسا یعماج یژتارتــــسا و وگلا نآ بولطم یژتارتــــسا و وگلا .دیزگرب ار عماج ھنیھب یژتارتــــسا و
  .دھدیم تسد ھب ایاوز نیا ھعومجم
 
 و روحم تلود ،نوزومان ،نوزوم ،ازنورب ،ازنورد یاھوگلا .دراد هراــــشا یددعتم یاھوگلا ھب یداــــصتقا ھعــــسوت تایبدا
  .دنشاب یم یاهژیو تیمھا یاراد ناریا یارب ھک دنتسھ یاهدمع دراوم روحمرازاب
 
 لاح .تـسا راوتـسا دیلوت عبانم یدمآراک و یروانف ھعـسوت ،یناـسنا شناد و ھیامرـس ھیاپ رب یداـصتقا ھعـسوت ازنورد یوگلا رد
 ناریا رد .دراد ھیکت ماخ داوم تارداـــص دننام هدوزفا شزرا زج یعبانم و ینورب لماوع رب ھعـــسوت ازنورب یوگلا رد ھک نآ
 .تـسا ھتفرگ رارق ناوارف یـسررب و ثحب دروم روـشک یـسایـس و یداـصتقا راتخاـس رب روحم تفن یداـصتقا ھعـسوت یاھدمآیپ
 یزاسون و دشر گنھآ ات تسا هداد هزاجا روشک ھب ،مزال یلام عبانم نیمات اب وس کی زا ،تفن تارداص زا یشان راشرس دمآرد
 دیدج لاکـشا رد دادبتـسا دیلوتزاب و یداـصتقا داـسف ،یتنار تابـسانم شرتـسگ بجوم ،رگید یوـس زا .دنک عیرـست ار دوخ داـصتقا

  .تسا هدش
 
 ھنارمآ ھعـسوت .تـسا هدوب هارمھ یعامتجا و یداـصتقا یاھیراجنھان دیدـشت و دمآرد عیزوت یرباربان دیدـشت اب وگلا نیا ،نینچمھ
 یــسایــس و یگنھرف ھعــسوت یاھھیاپ یناگمھ تکراــشم یاھتــصرف فیعــضت اب ھک تــسا روحم تفن ھعــسوت یوگلا رگید یلجت
 ھب ،دنکیم تـسـس ار ھعماج و تلود نیب کیناگرا یاھدنویپ تفن دمآرد زا یـشان یلام لالقتـسا .تـسا هدرک فیعـضت ار روـشک
 اب ار نافلاخم یادــــص و درب شیپ ھب دھاوخیم ھک ار یتــــسایــــس رھ ،دھد رارق ھعماج زارفرب ار دوخ ات دھدیم ناکما تلود
 هدافتـسا نیع رد ات دھد هزاجا روـشک ھب ھک بـسانم یدنب لومرف کی نتفای .دزاـس شوماخ )تنار عیزوت( یلام عیمطت و بوکرـس
 زا یکی ،دناسرب لقادح ھب و دنک لرتنک زین ار نآ یفنم یاھدمآیپ ،یداصتقا یزاسون گنھآ عیرست یارب تفن تارداص دمآرد زا

  .تسا ام روشک یلصا یاھشلاچ
 
 ینیگنس یاھھنیزھ لیمحت بجوم یمالسا یروھمج هرود رد اھنآ ھب یھجوتیب ھک تسھ زین یتبثم بناوج یاراد ازنورب ھعسوت
 تـسایـس کی ذاختا و یجراخ یروانف و ھیامرـس نیمات ،یناھج داـصتقا اب هدنزاـس تابـسانم نتـشاد ترورـض .تـسا هدـش روـشک رب

 رازاب ھک ییاھیژتارتسا ،رگید یرظنم زا .دنا هرمز نیا زا دننک لیھست ار روشک یـسایـس و یداـصتقا ھعـسوت ھک بـسانم یجراخ
 دنراد ھجوت یجراخ رازاب و اـضاقت ھب ھک ییاھیژتارتـسا ربارب رد ،دنھدیم رارق یداـصتقا ھعـسوت روتوم ار یلخاد یاـضاقت و
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 یارب یتواـفتم یاـھدـمآـیپ یاراد اـھیژتارتـــــسا نیا .دومن یـــــسررب ازنورب و ازنورد یاـھوگلا یلک ناونع ریز ناوتیم زین ار
 .دنشابیم دمآرد عیزوت و ییاز لاغتشا
 
 کی رد تــسیابیم یگنھرف و یــسایــس ،یعامتجا ،یداــصتقا فلتخم یاھھــصرع ھک دراد دیکات نیا رب نوزوم ھعــسوت یوگلا
 ار یناـمزمھ و کـنتاـگنت ھـطبار نیا اـھنت ھـن نوزوماـن یوگلا ھـک نآ لاـح .دـننک تـفرـــــشیپ نزاوتم و ناـمزمھ ،گـنتاـگنت طاـبترا

 هدع ناریا رد ،لاثم یارب .درک ھتـسجرب ار اھھبنج نیا زا یکی تـسیابیم عطقم رھ رد ھک تـسا نآرب ھکلب ،دنادیمن یرورـض
 و یداـصتقا ھعـسوت رب ار دیکات تـسیابیم ادتبا یـسارکومد رارقتـسا و یگنھرف ،یـسایـس ،یداـصتقا ھعـسوت یارب ھک دننآرب یا
 هدرکن ار مزال تفرـشیپ داـصتقا ھکیماگنھ یـسایـس یاھیدازآ رب دیکات وگلا نیا رد .یـسایـس یاھیدازآ ھن و تـشاذگ تورث داجیا
 هدع ،رگید یوـس رد .دنک لمع نآ ربارب رد یعنام تروـص ھب دناوتیم ھکلب ،دوـشیمن یـسارکومد رارقتـسا ھب رجنم اھنت ھن تـسا
 ،رادیاپ ھعـسوت کی ھب یبایتـسد یارب نوزوم ھعـسوت ھک نآ لاح .دننادیم یداـصتقا ھعـسوت طرـش شیپ ار یـسایـس یاھیدازآ یا
 .دنکیم زیوجت ار اھھصرع نیا نوزوم و نامزمھ ھعسوت
 
 روحم تلود یداـصتقا ھعـسوت یاھوگلا تاـصخـشم تخانـش و یداـصتقا ھعـسوت رد تلود ھلخادم بولطم نازیم یـسررب ناریا رد
 ناکما تلود ھب تـفن تارداـــــص زا یـــــشان دمآرد نآ رد ھک یاھـعماج رد .تـــــسا رادروخرب یاهژیو تـیمھا زا روحم رازاب و
 و دمآراک یـــصوـــصخ شخب کی دوجو ،دنتـــسین رادروخرب مزال تردق زا کیتارکومد و یندم یاھداھن و دھدیم یگماکدوخ
 و تلود ھک راب و دنب یب دازآ رازاب متسیس ،رگید یوس زا .تسا یرورض یسارکومد یرادیاپ و رارقتسا یارب تلود زا لقتسم
 نیمات و دمآرد عیزوت دوبھب نوچ ییاھھنیمز رد ھعماج یاھزاین ھب دناوتیمن ،دنـشاب ھتـشادن تراظن نآ درکلمع رب یندم یاھداھن
 .دنکیم لزلزتم ار یسارکومد یاھھیاپ ،نورد زا اھیتساک نیا .دھد خساپ لاغتشا تینما
 
 ،دنک ناربج ار یـسایـس و یداـصتقا ھعـسوت ھـصرع رد دوخ یگداتفا بقع هدـس دنچ دھاوخیم ھک یاھعماج یارب ،نیارب نوزفا
 دھاوخ ریذپان بانتجا دیدج عیانـص سیـسات و یروآنف ھعـسوت ،مزال یاھتخاـسریز یانب یارب تلود کیژتارتـسا و هدرتـسگ ھلخادم
 دنک داجیا دمآراک و بولطم یلداعت ،داـضتم یاھزاین و اھشیارگ نیا نیب دناوتب ھک یاھمانرب یدنبلومرف یطیارـش نینچ رد .دوب

  .تسا ام یلصا شلاچ
 
 خـساپ دناوتب ھک یراکهار اما .دنوـشیم حرطم تاعوـضوم نیا رب ھبلغ یارب یداـضتم هاگ و توافتم رایـسب یاھراکهار ناریا رد
 و تخانــش .دوــش لیدبت راک لقث زکرم ھب دناوتب ات تــسا ھتفاین ار مزال ماجــسنا و ماوق یفیک و یمک ظاحل ھب زونھ دھدب ار مزال
 رد .تـسا یرورـض دوجوم تـسب نب زا تفر نورب یارب نآ یفیک و یمک دـشر تیوقت و یژتارتـسا نیا یلک لوـصا یدنبلومرف
 ھکنآ ھب طورـشم ،دھد یرای ار ام دناوتب دیاـش ،ھبناج دنچ بوچراچ کی ھئارا اب ،یـسارکومد لایـسوـس یرظن ینابم ،اتـسار نیا

  .مینک تیریدم و لرتنک ار اھنآ میناوتب و میسانشب ارنآ یفنم یاھتیفرظ
 
 یسارکومد لایسوس
 
 ار یفیط یداـصتقا ھعـسوت یاھوگلا ،یدرف و یـسایـس یاھیدازآ زا یرادـساپ و یداـصتقا روما رد تلود ھلخادم نازیم رظنم زا
 سکرام یاھھیرظن زا مھلم یتنـس مـسیلایـسوـس نآ پچ تمـس و یتنـس ای کیـسالک مـسیلاربیل نآ تـسار تمـس ھک دنھدیم لیکـشت
 نیداینب شزرا ود ھیاپ رب یـسایـس مـسیلاربیل .تـسا یداـصتقا مـسیلاربیل و یـسایـس مـسیلاربیل ھبنج ود یاراد مـسیلاربیل .دراد رارق
  .تسا راوتسا دازآ رازاب ینادرگدوخ و یصوصخ تیکلام لصا ود رب یداصتقا مسیلاربیل و نوناق ربارب رد یربارب و یدازآ
 یداصتقا یدازآ نودب یسایس یدازآ ھک دراد دیکات اما دنادیم یرورض ود رھ ار یسایس و یداـصتقا یاھیدازآ یتنـس مـسیلاربیل
 یجراخ و یلخاد تینما نیمات و نوناق زا یرادــساپ نوچ یدودعم دراوم ھب ار تلود تیلاعف ھــصرع ،اذل .تــشاد دھاوخن ماود
 یتاقبط عفانم رظنم زا لئاــسم ھب ھک دراد رارق سکرام یاھھیرظن زا مھلم یتنــس مــسیلایــسوــس لباقم یوــس رد .دنکیم دودحم
 یاھھـصرع رد تلود هدرتـسگ ھلخادم ،مورحم راـشقا و رگراک ھقبط عفانم نیمات و یعامتجا تلادع نیمات روظنم ھب و درگنیم
 رارق یـسارکومد لایـسوـس فیط نیا نایم .دنکیم زیوجت ار یـسایـس و یداـصتقا یاھیدازآ یزاـسدودحم و یـسایـس و یداـصتقا
 یبولطم لداعت ،رگید یوـس زا ،یعامتجا تلادع نیمات و ،وـس کی زا ،یـسایـس و یداـصتقا یاھیدازآ نیب دنکیم شالت ھک دراد
 .دیسر یسارکومد لایسوس ھب ناوتیم توافتم ریسم ود زا ،بیترت نیا ھب .دنک داجیا
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 شخب یداــصتقا یاھتیمورحم و رقف لیلد ھب ھک دنریذپیم اھتارکومد لاربیل ،دزیخیمرب یتنــس مــسیلاربیل زا ھک یریــسم رد
 ات ،دنوـش دنمهرھب )یـسایـس مـسیلاربیل لوـصا( تـسا هدـش حیرـصت نوناق رد ھک ییاھییدازآ زا دناوتیمن لمع رد ھعماج زا یگرزب
 لوـــصا ققحت و یمومع عفانم نیمات ،یتـــساک نیا عفر یارب .دننامیم یقاب یقوقح ھـــصرعرد افرـــص اھیدازآ نیا ھک اج نآ
 میظنت یارب یداـصتقا روما رد تلود ھلخادم ترورـض اھتارکومد لاربیل )نوناق ربارب رد یربارب و یدازآ( یـسایـس مـسیلاربیل
 و یداـــصتقا یاھیدازآ لالحمـــضا ھب تالخادم نیا ھک نیا یارب اما ،دنریذپیم ار دازآ رازاب درکلمع و یـــصوـــصخ تیکلام
 .دننکیم دودحم ناگیار شزومآ و یتـــشادھب تامدخ ھیارا و راک ھمیب نیمات ریظن یروما ھب ار نآ ھـــصرع ،دماجناین یـــسایـــس
 زا نآ ققحت یارب و دنھدیم رارق انبم ار ینوناق یاھیدازآ زا یرادربهرھب یارب ربارب یاھتـصرف داجیا اھتارکومد لایـسوـس
 داجیا ھک اج نآ ات ،دنوــشیم لیاق یداــصتقا روما رد تلود ھلخادم یارب ار یرتهدرتــسگ ھــصرع و دنوریم رتارف اھتارکومد
  .دنرمشیم زیاج زین ار تبثم یاھضیعبت
 
 و یتلود الماک داـصتقا کی سیـسات ،عورـش ھطقن ،دزیخیم رب سکرام یاھھـشیدنا زا مھلم یتنـس مـسیلایـسوـس زا ھک یریـسم رد
 .تــسا یعامتجا تلادع نیمات و رگراک ھقبط تموکح رارقتــسا یارب یــسایــس و یداــصتقا یاھیدازآ هدرتــسگ یزاــسدودحم
 و دناصقانت رد یربارب و یدازآ لوـصا اب اـساـسا دازآ رازاب و دیلوت رازبا رب یـصوـصخ تیکلام ھک دنرواب نیا رب اھتیـسکرام
 عفانم نیمات روظنم ھب ھک دیماجنا ییاھمتـسیـس سیـسات ھب لمع رد یژولوئدیا نیا .تخاـس راگزاـس لوـصا نیا اب ار اھنآ ناوتیمن

 یـصوـصخ تیکلام ،داـصتقا ندرک یتلود اب و دودحم ادیدـش ار یـسایـس و یداـصتقا یاھیدازآ ،ناـشکتمحز و نارگراک یتاقبط
  .دندرک لحنم ار دازآ رازاب متسیس و
 
 ھک یاھنوگ ھب .دندرک رطندیدجت الاب ھیرظن رد اھتـسیـسکرام زا یرایـسب ،یقرـش یاپورا رد یتـسیلایـسوـس یاھماظن یـشاپورف اب
 و یـصوـصخ تیکلام یاغلا یارب یتلود ادیدـش یداـصتقا ماظن کی داجیا ھب ،دنچرھ تـسیـسکرام یاھتـسیلایـسوـس رتـشیب ،نونکا

 یاـھهار زا اـھنت ار یماـظن نینچ ییاـپرب اـما ،دـنادـنبیاـپ ناـنچمھ ناـــــشک تـمحز و نارگراـک عفاـنم نیماـت و دازآ رازاـب متـــــسیـــــس
 درامـش مرتحم ار یعامتجا و یـسایـس یاھیدازآ تـسیابیم یتـسیلایـسوـس تموکح ھک دنرواب نیا رب و دننادیم زاجم کیتارکومد
  .)تسا هدش صخشم تارکومد مسیلایسوس ناونع اب الاب رادومن رد شیارگ نیا(
 
 ،دنریذپیمن دــش هراــشا نآ ھب الاب رد ھک ار ینیداینب ضقانت دوجو اھنت ھن اھنآ .دنوریم رتارف نیا زا اھتارکومد لایــسوــس اما
 دمآراکان مھ یمومع تیکلام ھیاپ رب یتلود امامت داصتقا کی داجیا و دازآ داصتقا یاغلا و یصوصخ تیکلام یفن ھک دننآرب ھکلب
 رب یـصوـصخ تیکلام اھتارکومد لایـسوـس ،بیترت نیا ھب .دنکیم لزلزتم ار یـسارکومد و یربارب ،یدازآ یاھداینب مھ و تـسا
 مومع عفانم نیمات تھج ار اھنآ ود رھ تــــسیابیم تلود ھک دننآرب اما دنریذپیم ار دازآ رازاب مزیناکم ندوب دیفم و دیلوت رازبا

 .دراذگب ارجا ھب تورث و دمآرد عیزوت دوبھب یارب ار یلاکیدار یاھتسایس و دنک میظنت ادیدش
 
 یسارکومد لایسوس دنیارف ریثات
 
 ھک تــسا یماظن درکلمع و تیھام رب یھجوت لباق ریثات یاراد دوــشیم یط یــسارکومد لایــسوــس ھب ندیــسر یارب ھک یریــسم
 شیارگ رد .دنکیم لمح شیوخ اب ار دوخ نیزاغآ ھطقن توق طاقن و اھفعــــض زا یــــشخب شیارگ رھ .دریگیم لکــــش اتیاھن
 ھب یھجوت مک کـسیر و رتمک اتبـسن یـسایـس یاھیدازآ ضقن و یتلود شخب هزادنا زا شیب شرتـسگ کـسیر مـسیلاربیل زا ھتـساخرب

 یاھروشک رد ھک ییاھیسارکومد لایسوس رد ناوتیمار درکلمع نیا .تسا رتشیب اتبسن تورث و دمآرد عیزوت دوبھب یاھتسایس
 و یتلود شخب هزادنا زا شیب شرتــسگ کــسیر مــسیــسکرام زا ھتــساخرب شیارگ رد ،سکعرب .درک هدھاــشم دنا ھتفرگ اپ یبرغ
 نوزفا .تـسا رتمک اتبـسن تورث و دمآرد عیزوت دوبھب یاھتـسایـس ھب یھجوت مک کـسیر و رتـشیب اتبـسن یـسایـس یاھیدازآ ضقن
 یاھشخب نیب راک ھنیھب میــسقت و یتلود - یــصوــصخ طلتخم داــصتقا کی یرامعم ،مــسیلاربیل زا ھتــساخرب شیارگ رد ،نیا رب
 ھتـساخرب شیارگ رد ،رگید یوـس زا .تـسا رتناـسآ اتبـسن شخب رھ یاھیناناوت و یبـسن یاھتیزم یانیم رب یـصوـصخ و یتلود
 و یبــسن یاھتیزم یانیم رب ھن یــصوــصخ و یتلود یاھشخب نیب راک میــسقت ھک دراد دوجو رطخ نیا یتنــس مــسیلایــسوــس زا
 دوخ یاھتیلاعف یتلود شخب تـسا نکمم ھجیتن رد .دریذپ ماجنا اوق نزاوت و یـسایـس طیارـش ھیاپ رب ھکلب ،شخبرھ یاھیناناوت
  .دماجنایم ییآراک تفا و دمآراکان متسیس کی ھب اتیاھن نیا .تسا یبسن تیزم دقاف اھنآ رد ھک دھد شرتسگ ییاھھصرع ھب ار
 
 ققحم یتنـس مـسیلایـسوـس زا ھتـساخرب شیارگ رد دناوتیم ھک رگید هوقلاب کـسیر ای فعـضود ھب هراـشا ،الاب عوـضوم اب ھطبار رد
 ماظن دقن ھب ھک لوا شخب .داد صیخــــشت ار توافتم شخب ود ناوتیم سکرام یاھھیرظن رد .دوب دھاوخن هدیاف زا یلاخ دوــــش
 ماظن کی نتخاــس ھب ھک مود شخب اما .تــسا یاهدنزومآ و بلاج تاکن یواح و تــسا رتقفوم اتبــسن دزادرپیم یرادھیامرــس
 یارب ،تــــسخن .درک وجتــــسج لماع ود رد ناوتیم ار رما نیا تلع .تــــسا رادروخرب یرتمک تیقفوم زا دزادرپیم ویتانرتلآ

 داـصتقا ندرک یتلود زج یرگید رثوم و صخـشم مزیناکم دنا ھتـسناوتن اھتـسیـسکرام زونھ ،یراد ھیامرـس ویتانرتلآ ماظن نتخاـس
 یداصتقا یاھهاگنب تیریدم رد راک یورین تکراشم و اھینواعت داجیا قیرط زا ،درخ حطس رد یرگید یاھشالت .دننک داھنشیپ
 هراـشا نآ ھب الاب رد ھک روط نامھ راک هار نیا ،اما .تـسا داـصتقا ندرک یتلود نانچمھ یلـصا هدیا ای رازبا اما ،دناھتفرگ ماجنا

  .تسا یعامتجا و یسایس یاھیدازآ و یداصتقا ییآراک یارب یفنم یاھدمآیپ یاراد دش
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 .تــسا یراد ھیامرــس ماظن ویتانرتلآ نتخاــس ینعی ،دوخ راک مود شخب رد ناــسنا یــسانــشناور ھب سکرام یھجوتیب مود لماع
 عافد ھک ینارگراک .تسا هدیچیپ و یدعب دنچ یناـسنا مینکیم هدھاـشم )یراد ھیامرـس دقن( سکرام راک تـسخن شخب رد ھک یناـسنا
 هدرخ ؛دننک تنایخ دوخ یتاقبط عفانم ھب یــــصخــــش عفانم بــــسک یارب دنناوتیم تــــسا سکرام یلــــصا ھغدغد اھنآ عفانم زا
 تفرـشیپ اـشنم دناوتیم دوخ دنکیم رامثتـسا ار رگراک ھقبط ھک یراد ھیامرـس و تـسا ھناگود الماک یتلـصخ یاراد یزاوژروب
 دوـشیم رھاظ )یراد ھیامرـس ویتانرتلآ ماظن( سکرام هژورپ مود شخب رد ھک یناـسنا اما .دـشاب یعامتجا و یـسایـس ،یداـصتقا
 تھج نیا زا ھک یتالکـشم و اھکـسیر ھب سکرام ھک دوـشیم ببـس رما نیا .تـسا هرھچیب اـساـسا و یدعب کت تدـش ھب یناـسنا
 اـھکـــــسیر نیا تـیریدـم و لرتنک یارب مزال یاـھمزیناـکم ھـب و دـــــشاـب ھـجوتیب دـنروآرب رـــــس ویتاـنرتلآ ماـظن داـجیا رد دـنناوتیم
 دح زا شیب یاھیریگعـضوم اب و دنروآیم دوخ اب ار کـسیر نیا دنا ھتـساخرب رتـسب نیا زا ھک ییاھتارکومد لایـسوـس .دزادرپن
 .دنربیم الاب ار یسارکومد لایسوس راکھار ھنیزھ ھنایارگنامرآ
 
 تعرـس اب دوخ ھعـسوت دنور رد یراد ھیامرـس ماظن ھک دنکیم ینیب شیپ ،یراد ھیامرـس دقن ،دوخ ھیرظن لوا شخب رد سکرام
 و یروآنف تفرــشیپ دــشر خرن نآ رد ھک تــسا راوتــسا هداــس اتبــسن لدم کی ھیاپ رب ینیبشیپ نیا .دــسریم یــشاپورف ھطقن ھب
 و امازلا یراد ھیامرـس ماظن ھک درک جاتنتـسا ناوتیمن یداھنـشیپ لدم زا ضرف شیپ نیا نودب .تـسا هدـش ضرف تباث یژولونکت
 ار ضرفشیپ نیا شقن سکرام یدعب ناوریپ اما ،تـشاد ھجوت ھلئـسم نیا ھب سکرام .دیـسر دھاوخ یـشاپورف ھطقن ھب تعرـس اب
 و تـیوھ زا یاهدـمع شخب ھـب ھـک دـندرک ھـتـــــسجرب ناـنچ ،نآ ضرفشیپ ھـب ھـجوت نودـب ار سکراـم ینیبشیپ و دـندرک شومارف
 گنھرف نیا ریثات تحت نانچمھ دنا ھتـساخرب رتـسب نیا زا ھک ییاھتارکومد لایـسوـس زا یخرب .دـش لیدبت اھنآ یـسایـس گنھرف
 متـسیـس ھک راب رھ اریز .دزاـسیم راوـشد اھنآ یارب ار یـسارکومد لایـسوـس طلتخم ماظن زا یرادـساپ راک رما نیا .دنراد رارق
 ھب و دننیبیم ار یراد ھیامرـس ماظن یـشاپورف یاھھیالط اھنآ - دوب دھاوخ ریذپان بانتجا یرما ھک - دوـش یدج لکـشم کی راچد
 نوریب دنا هدرک کمک نآ یانب ھب دوخ ھک یمتـسیـس یاپ ریز زا ار شرف ،بیترت نیا ھب .دنباتـشیم رتلاکیدار یاھراکھار یوـس
  .دنزاسیم رادیاپان و لزلزتم ار نآ و دنشکیم
 
 ام ھعماج رد یــسارکومد لاربیل شیارگ .تــسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا الاب یاھکــسیر و اھشلاچ ھب ھجوت ،اما ناریا رد

 هاگتــساخ زا ام یاھتارکومد لایــسوــس زا یگرزب شخب ،نینچمھ .تــسا ھتفاین ار مزال ماجــسنا و تردق زونھ و تــسا فیعــض
 رشب قوقح نیزاوم و یسارکومد ھب نونکا و دنا هدرک رظندیدجت دوخ یاھھیرظن رد اھنآ بلاغ .دنا ھتساخرب مسینینل - مسیسکرام
 و تـسا یدج تاماھبا راچد اھنآ تـساوخ و ھمانرب زونھ یداـصتقا ھـصرعرد اما .تـسا یگرزب دروآتـسد نیا .دنادنبیاپ اقیمع
 یرازبا هاگن کی نآ ھب دح ھچ ات و دنادنبیاپ دازآ رازاب متـسیـس رب یکتم یـسارکومد لایـسوـس ھب دح ھچ ات ھک تـسین نـشور اقیقد
 .تـسیچ اقیقد لمع رد تـسین صخـشم ھک یفدھ - دننادیم ییاھن فدھ کی ھب ندیـسر یارب ارذگ یاھلحرم افرـص ار نآ و دنراد
 دھاوخ نآ نوماریپ یـسایـس ییارگمھ داجیا و یـسارکومد لایـسوـس هژورپ دربـشیی ھب یگرزب کمک تاماھبا نیا عفر کـش نودب -
  .درک
 
 خرن .دنا قیمع و هدرتـسگ ،ناوارف رایـسب ام ھعماج رد یعامتجا و یداـصتقا تالکـشم ھک تـشاد ھجوت دیاب الاب دراوم رب نوزفا
 راتفرگ یــصوــصخ شخب رد ھچ و یتلود شخب رد ھچ یداــصتقا یاھهاگنب رثکا .تــسا الاب رایــسب ناناوج نیب هژیو ھب یراکیب
 یارب مزال دمآرد ھعماج زا یگرزب شخب .تـسا نییاپ رایـسب ھیامرـس و راک دیلوت لماوع ییآراک .دنا یراتخاـس قیمع تالکـشم
 دادبتـسا هدـس دنچ .تـسا هدرک ھنخر ھعماج قامعا ھب و تـسا هدرتـسگ رایـسب یداـصتقا داـسف .درادن ار یلقادح یگدنز کی نیمات
 یھجوتیب یطیارـش نینچ رد ...دـشاب فیعـض یمومع یاھییاراد و نوناق ھب مارتحا یعامتجا گنھرف ات تـسا هدـش ببـس رمتـسم
 نآ ار یـسارکومد لایـسوـس راکھار یاھھنیزھ دناوتیم یھافر یاھتـسایـس نیودت ماگنھ ھعماج یگنھرف و یعامتجا طیارـش ھب
  .دنک لیدبت یندشن یتح و دمآراکان متسیس کی ھب ار نآ ھک دربب الاب ردق
 
 یسارکومد لایسوس یرامعم
 
 :تشاد ھجوت یاھیاپ ھتکن ھس ھب تسیابیم دمآ راک یسارکومد لایسوس کی نتخاس یارب
 

 ماگ و یجیردت یژتارتـسا کی ،یـصوـصخ تیکلام میظنت و دازآ رازاب داـصتقا رد تلود ھلخادم یـسارکومد لایـسوـس رد  )1
 یـسارکومد لایـسوـس .تـسین دیلوت رازبا رب یـصوـصخ تیکلام یاغلا و یتلود امامت داـصتقا ھب یبایتـسد یارب ماگ ھب

 فالخرب اما .دنادیم تــسردان ود رھ ار رازاب متــسیــس یاغلا و دیلوت رازبا رب یــصوــصخ تیکلام یاغلا تــسایــس
 رازاب داــصتقا میظنتو یــصوــصخ تیکلام میظنت یارب تلود ھلخادم و دریذپیمن ار رازاب ینادرگدوخ ھیرظن اھلاربیل

  .دنادیم یرورض ار یمومع عفانم تھج
 

 یداـصتقا راتخاـس و یگنھرف و یخیرات طیارـش و ھبرجت ھب ھجوت نودب ناوتیمن ار دمآراک یـسارکومد لایـسوـس کی  )2
 .درک انب رظندروم روشک یعامتجا و یسایس
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 لایـسوـس متـسیـس کی یلـصا ھفیظو .دنا شنت رد رگید کی اب ھک دنکیم لابند ار یفلتخم فادھا یـسارکومد لایـسوـس )3
 .تسا بولطم ھجیتن بسک یارب اھشنت نیا تیریدم ،دمآراک یسارکومد

 
 :زا دنترابع ھک تسا ھبنج ھس یاراد دمآراک یسارکومد لایسوس متسیس کی یرامعم و یحارط
 
 نادنورھش نیداینب قوقح نیودت   .١
 ققحت یارب دازآ رازاب داــصتقا راب و دنب یب درکلمع و تورث و دمآرد عیزوت یرباربان ھک یعناوم و تالکــشم صیخــشت   .٢

 .دنروآیم دوجو ھب نادنورھش نیداینب قوقح
 .دنا بسانم و مزال عناوم نیا عفر یارب ھک ییاھھمانربو یژتارتسا نیودت   .٣
 
 ،لمع رد اما .دنـشابیم یبرجت یروما رگید ھبنج ود ھک نآ لاح تـسا یـشزرا یرما تـسخن ھبنج ،یرظن و یلک حطـس کی رد
 یدنب تیولا ،لمع رد .تفرگ هدیدان الماک ار یعامتجا و یخیرات طیارـش و یبرجت تاظحالم ناوتیمن زین تـسخن ھبنج رد یتح
 نیا .تـسا ریذپان بانتجا یرما داد صاـصتخا فلتخم یاھشزرا ھب تـسیابیم ھک ینزو نییعت و یـسارکومد لایـسوـس یاھشزرا
 نازیم نییعت رظنم نیا زا .داد ماـجنا ھـعماـج یگنھرف و یعاـمتجا ،یخیراـت طیارـــــش و ھـبرجت ھـب ھـجوت نودـب ناوتیمن ار راـک
 طیارــش ھلمج زا یددعتم لماوع ھب ھک تــسا یبرجت یرما یــصوــصخ تیکلام میظنت و رازاب داــصتقا رد تلود ھلخادم بولطم
 .دراد یگتسب رظن دروم روشک یعامتجا و یسایس ،یداصتقا راتخاس و یگنھرف و یخیرات
 
 هراومھ دازآ داــصتقا رد تلود ھلخادم و یــصوــصخ تیکلام ھیاپ رب دازآ داــصتقا درکلمعو نادنورھــش نیداینب قوقح نیمات نیب
 ار یـسارکومد لایـسوـس یاھتـسایـس  .تـسا شنت نیا میظنت و تیریدم یـسارکومد لایـسوـس ھعـسوت یوگلا ھفیظو .دراد دوجو شنت
 بولطم یلداعت یداــصتقا یدمآراک و ییآراک لــصا و یــسارکومد لایــسوــس یاھشزرا نیب ھک درک نیودت یا ھنوگ ھب تــسیابیم
 ھب دناوتن یـسارکومد لایـسوـس ماظن ھک دوـشیم بجوم یداـصتقا متـسیـس یدمآراک و ییآراک  ترورـض ھب ھجوت مدع .دزاـس رارقرب
 ییآراک ،یداـصتقا دـشر نیمات فدھ ھک داد هزاجا تـسیابیمن رگید یوـس زا .دناـشوپب لمع ھماج دوخ یھافر یاھشزرا و فادھا
  .دنزاس نکمم ریغ ار یسارکومد لایسوس یاھشزرا ققحت ھک دوش هریچ نانچ یداصتقا یدمآراک و
 
 دوجو یــضقانت دمآرد عیزوت دوبھب و یداــصتقا دــشر نیمات نیب اھنت ھن تدمدنلب رد ھک دننآرب اھتارکومد لایــسوــس زا یرایــسب
 شیازفا یارب یھافر یاھتـــسایـــس و دمآرد عیزوت دوبھب ھک یروط ھب دنارگیدکی موزلم و مزال ود نیا تدمدنلب رد ھکلب ،درادن
 نیا دییات رد ار یناوارف یبرجت و یرظن تاظحالم و دھاوـش ھچرگ .درک دنھاوخ لیھـست ار نآ و هدوب مزال یداـصتقا دـشر خرن
 نیا یتـسرد رگا یتح .تـسا ھجاوم یددعتم یلمع و یرظن یاھشلاچ اب ھیـضرف نیا یعطق تابثا اما ،داد ھئارا ناوتیم ھیـضرف
 دـــشر نیمات نیب تدمنایم و هاتوک رد ھک دننآ زا یکاح یرایـــسب دھاوـــش و یرظن تاظحالم ،میریذپب تدمدنلب رد ار ھیـــضرف
 متـسیـس یدمآراک و ییآراک ترورـض ھب ھجوت مدع ھک یاھنوگ ھب ،دـشاب ھتـشاد دوجو شنت دناوتیم دمآرد عیزوت دوبھب و یداـصتقا
 اذل .دناــشوپب لمع ھماج دوخ یھافر یاھشزرا و فادھا ھب دناوتن المع یــسارکومد لایــسوــس ماظن ھک دوــش بجوم یداــصتقا
 و یحارط رد .درک داجیا بولطم یلداعت یداــصتقا یدمآراک و ییآراک لــصا و یــسارکومد لایــسوــس یاھشزرا نیب تــسیابیم
 .تــشاد ھجوت رظندروم ھعماج یخیرات ھبرجت و یگنھرف ،یعامتجا ،یــسایــس ،یداــصتقا راتخاــس ھب تــسیابیم لداعت نیا داجیا
 و یرادمنوناق یتــســس بجوم یعامتجا و یداــصتقا داــسف شرتــسگ و دادبتــسا ینالوط رارمتــسا ھعماج کی رد رگا ،لاثم یارب

 الاب تلود یھافر یاھتـسایـس و یمومع یاھییاراد زا هدافتـسا وـس بیرـض ھک یروط ھب ،دـشاب هدـش ھعماج یقالخا ینابم یتـسـس
 نینچ رد .دنک لیمحت متـسیـس رب ار یلمحت لباقریغ ھنیزھ دناوتیم تاظحالم نیا ھب ھجوت نودب یھافر یاھتـسایـس نیودت ،دـشاب

 دوجوم یاھانگنت و اھتیدودحم ھب ھجوت نیع رد یھافر فادھا دربـشیپ یارب بـسانم یاھتـسایـس و اھراکھار نیودت ،یطیارـش
 .دوب دھاوخ اھتارکومد لایسوس یلصا یاھشلاچ و فیاظو زا یکی
 
 دنناوتب ھک یعمج تیکلام زا یلاکـشا داجیا ،یمومع عفانم نیمات تھج رازاب داـصتقا میظنتو یـصوـصخ تیکلام میظنت رب هوالع
 مـسیلایـسوـس ھیرظن .دنریگیم راک ھب اھتارکومد لایـسوـس ھک تـسا یرگید رازبا اھینواعت دننام ،دننک تیلاعف رازاب بوچراچ رد
 ھک تـسا نیا رب روـصت ابلاغ .تـسا ھتـسد نیا زا یاھتـسجرب ھنومن )Gunnar Alder Karlsson( نوـسلراک ردلآ دمآراک ای ارگلمع
 نیا ناوتیم .تــسین اجب روــصت نیا اما .تــسا بــسانم کچوک یداــصتقا یاھهاگنب یارب اتدمع تیریدم و تیکلام زا لکــش نیا

 تکرــش اکیرمآ رد .دنــشاب بــسانم زین گرزب یاھهاگنب یارب ھک درک یحارط و نیودت یاھنوگ ھب ار تیریدم و تیکلام لکــش
 رد ،لاثم یارب .درک هدھاـشم تکرـش نیا درکلمع رد ناوتیم ار رما نیا ریثات .تـسا ینواعت کی )Costco( وکتـساک رکیپ لوغ
 یایازم و قوقح حطـــس اما .تـــسا لوادتم یرما گرزب یـــصوـــصخ یاھهاگنب ھیاپدنلب ناریدم یارب یموجن یاھقوقح اکیرمآ
 رتنییاپ یھجوت لباق نازیم ھب یـصوـصخ شخب زارتمھ یاھهاگنب رد ناریدم یایازم و قوقح حطـس زا وکتـساک ھیاپدنلب ناریدم
  .تسا رادروخرب یرتشیب یلغش یایازم و تینما زا اتبسن وکتساک رد راک یورین ،رگید یوس زا .تسا
 
 تیکلام تحت ام داـصتقا زا یگرزب رایـسب شخب .دـشاب ھتـشاد یھجوت لباق دربراک دناوتیم تیریدم و تیکلام هویـش نیا ناریا رد
 اھنآ نتشاد رارق و تسین یبسن تیزم یاراد اھنآ تیریدم رد تلود ھک دوشیم ییاھشخب لماـش نیا .دراد رارق تلود تیریدم و
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 و یراوختنار شرتــسگ و یداــصتقا ییآراک دیدــش تفا بجوم رما نیا .تــسا یداــصتقا ترورــض و ھیجوت دقاف یتلود شخب رد
 نآ ھب ار اھشخب نیا ھمھ ناوتب ات درادن ار مزال یلام ییاناوت رـضاح لاح رد یـصوـصخ شخب ،رگید یوـس زا .تـسا هدـش داـسف
 ھکلب ،دماجناین رظندروم جیاتن ھب اھنت ھن تــــسا نکمم یــــصوــــصخ شخب ھب اھهاگنب نیا یمامت هرابکی لاقتنا ،اذل .درک لقتنم
 ناماـس ینواعت تروـص ھب ار اھهاگنب نیا زا یـشخب ناوتیم ،یطیارـش نینچ رد .دنک دیدـشت ار یعامتجا یاھیراجنھان دناوتیم
 وحن ھب دوخ ار اھهاگنب نیا دناوتب ات دــشاب ھتــشادن ار مزال یتیریدم صــصخت و تراھم تــسا نکمم اھهاگنب نیا راک یورین .داد
 یـصوـصخ شخب زا ار مزال صـصختم ناریدم دنناوتیم هریدم تئیھ رد اھنآ ناگدنیامن ،تروـص نیا رد .دنک تیریدم یبولطم
 تـــسیابیم ،ییآراک تفا زا یریگولج و بولطم ھجیتن بـــسک یارب - .دریگیم ماجنا وکتـــساک رد ھک روط نامھ -دننک مادختـــسا

  .دنک نیمضت ار اھنآ تیفافش و ییآراک دناوتب رازاب مزیناکم ھک دومن نیودت یاھنوگ ھب ار اھینواعت نیا رب مکاح نیناوق و راتخاس
 
 دننام ،دومن تیوقت زین یلام یاھرازبا قیرط زا ناوتیم ار کیژتارتــسا تامیمــصت و یراذگ ھیامرــس رد راک یورین تکراــشم
 یاھقودنـص یبرغ یاھروـشک رد .فانـصا و اھھیداحتا ھب ھتـسباو یلام تاـسـسوم و کناب و یگتـسـشنزاب یاھقودنـص سیـسات
  .دنتسھ تدمدنلب یاھهژورپ یارب هژیو ھب ھیامرس نیمات مھم عبانم زا یکی یگتسشنزاب
 
 زا یا هراپ یراذگاو .تــشادرب ناوتیم ھک تــسا یرگید دیفم ماگ )corporatization( یتلود تیکلام زا تیریدم یزاــس لقتــسم
 دناوتیم نیا .دــشابن رــسیمً اــساــسا تــسا نکمم و دوب دھاوخ یداــصتقا ھیجوت دقاف هراومھ یــصوــصخ شخب ھب یتلود یاھهاگنب
 نالک ھمانرب رد یدیلک شقن نتـــشاد ،)monopoly power( یراـــصحنا تردق زا یرادروخرب دننام ،دـــشاب ھتـــشاد یددعتم لیالد
 و یـصوـصخ شخب یکینکت و یلام فعـض ،رظندروم شخب ھب یداـصتقا یاھشخب ریاـس دیدـش یگتـسباو ،روـشک یداـصتقا ھعـسوت
 گرزب یاـھهاـگورین ،گرزب یاـھهاـگدورف و اـھردـنب دـنناـم یتخاـــــسریز گرزب یاـھهاـگنب و اـھهژورپ .تـــــسد نیا زا یتاـظحالم
 اب ناوتیم دراوم نیا رد .دنــشاب دراوم نیا ھلمج زا دنناوتیم گرزب یلام تاــســسوم و اھکناب ،یدیلک عیانــص یخرب ،یژرنا
 لمع رتدمآراک و رتفافش یوحن ھب دنناوتب ات درک جراخ تلود ھطلس ریز زا ار اھهاگنب نیا تیریدم بسانم یاھھمانساسا نیودت
 و فافــــش یطیحم رد ھک دوب دھاوخ زاــــسراک و رثوم یماگنھ راکھار نیا ھک تــــشاد ھجوت تــــسیابیم ھطبار نیا رد .دننک
 ھتـشاد ار مزال تراظن اھنآ درکلمع و یگنوگچ رب دنناوتب یندم ھعماج یاھداھن ات دریذپ ماجنا یـسایـس یاھیدازآ زا رادروخرب
 راکھار نیا ،دھدیم ناـشن ناریا »یتلوـصخ« و یـصوـصخ ھمین یاھهاگنب ھبرجت ھک روط نامھ ،تروـص نیا ریغ رد .دنـشاب
 ھب دیلوت لماوع یروهرھب شیازفا ھنیمز رد یتبثم ھجیتن و دوـــش لیدبت داـــسف شرتـــسگ و یراوختنار یارب یرازبا ھب دناوتیم
 .درواین ناغمرا
 
 نیا .تـسا ریذپان بانتجا و تـسرد یـصوـصخ شخب ھب یتلود یداـصتقا یاھهاگنب زا یـشخب یراذگاو ،ناریا ینونک تیعـضو رد
 اھتارکومد لایـسوـس یارب ھچنآ .دنرادن یاھیاپ و کیژولوئدیا یتفلاخم نآ اب و تـسا شریذپ لباق اھتارکومد لایـسوـس یارب رما

 عفانم ھب ھجوت نودب و هدــشن باــسح ،یــسایــس یاھیدازآ زا مورحم ،فافــشریغ یطیحم رد راک نیا ماجنا تــسا لوبق لباقریغ
 ھب دناوتیم ھکلب ،دروآ دھاوخن راب ھب ار مزال یداــصتقا ھجیتن اھنت ھن یزاــس یــصوــصخ یطیارــش نینچ رد .تــسا راک یورین
 نیا رد .دوــش لیدبت یداــصتقا و یعامتجا یاھیراجنھان دیدــشت و داــسف شرتــسگ ،یمومع یاھییاراد لواپچ یارب یمزیناکم
 یاھسرد یواح دناوتیم ،نآ »یتـسیلایـسوـس« ماظن یـشاپورف زا سپ ھیـسور رد یزاـس یـصوـصخ درکلمع یـسررب ،ھطبار
  .دشاب یاهدنزومآ
 
 یارب ھک دومن نیودت یاھنوگ ھب ناوتیم ار یداــــصتقا یاھهاگنب و اھداھن رب مکاح نیناوق و ھمانــــساــــسا ،الاب دراوم رب نوزفا
 و یراذگھیامرــس نالک یاھتــسایــس و یژتارتــسا نیودت رد ھک دروآ مھارف ار ناکما نیا ھعماج یــسایــس ناگدنیامن و اھھیداحتا
 ھطبار نیا رد ھک یدیدج تایرظن یــسررب .دنــشاب یار و رظن قح یاراد یداــصتقا یاھداھن رب تلود یتراظن راتخاــس نیودت
 ھجوت دیاب ،اما .تــسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا فدھ نیا دربــشیپ یارب دیدج یاھرازیا نیودت یارب شالت و دنا هدــش حرطم
 و وـــس کی زا ،فانـــصا و اھھیداحتا نیب( ھیامرـــس و راک یورین نیب ھک دوب دھاوخ ارجا لباق یماگنھ راکھار نیا ھک تـــشاد
 ،اھنآ نیب یمیاد ضقانت و شنت تروــص نیا ریغ رد ،دــشاب ھتــشاد دوجو مزال ییارگمھ )رگید یوــس زا ،ناریدم و نایامرفراک
 .درک دھاوخ جلف ار یداصتقا یاھهاگنب تیریدم
 
 ھـصرع نیا .تـسا رادروخرب یاهژیو تیمھا زا )corporate governance( اھنآ روما هرادا و اھتکرـش تیمکاح راتخاـس ،اـساـسا

 ،تکرــش روما هرادا رد ناریدم لالقتــسا نازیم ،ناراد ماھــس لرتنک لامعا و تردق نازیم دننام ،ددرگیم یددعتم دراوم لماــش
 یاھداھن و تلود ھب تکرـــش هریدم تئیھ ییوگخـــساپ نازیم ،تیریدم و کیژتارتـــسا یاھمیمـــصت رد راک یورین مھـــس و شقن
 دراوم نیا ھیلک رد ... تیریدم و یریگمیمـصت راتخاـس تیفافـش نازیم ،یریگمیمـصت بتارم ھلـسلـس و تیریدم راتخاـس ،یعامتجا
 و کیژتارتــسا تامیمــصت رد راک یورین تکراــشم ھک درک میظنت و نیودت یاھنوگ ھب ار اھتکرــش تیمکاح راتخاــس ناوتیم
  .دیامن تیوقت ار ھیامرس و راک یورین نیب ییارگمھ و دنک لیھست ار نآ عفانم تیاعر
 
 افیا یمھم شقن دننکیم نیمات ھنوگچ و یلحم ھچ زا ار دوخ ھیامرــــس اھتکرــــش ھک رما نیا ،الاب یاھعوــــضوم اب ھطبار رد
 اکیرمآ هدحتم تالایا رد ،لاثم یارب .تــسا یا هدنزومآ تاکن یواح صوــصخ نیا رد اھروــشک ریاــس ھبرجت یــسررب .دنکیم
 دنچ یریگلکــش بجوم یگژیو نیا .دننکیم نیمات راداھب قاروا و سروب یاھرازاب لحم زا اتدمع ار دوخ ھیامرــس ،اھتکرــش
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 نیودت رد ار یلـصا و یدیلک شقن نکمم دوـس رثکادح نیمات ھک تـسا نیا اھنآ نیرتمھم .تـسا هدـش اکیرمآ داـصتقا رد مھم شیارگ
 ات دناراـشف تحت هراومھ یداـصتقا تاـسـسوم و اھتکرـش ناریدم .دنکیم افیا اکیرمآ یداـصتقا تاـسـسوم و اھتکرـش یژتارتـسا

 )hostile takeover( فرـصت و یگتـسکـشرو رطخ اب تروـص نیا ریغ رد اریز ،دننک دیلوت یریگمـشچ و الاب تدم هاتوک یاھدوـس
 سرتسد رد و دنھدیم عالطا رازاب ھب ھناھام و ھنالاس بترم روط ھب ار دوخ درکلمع یاھصخاش اھتکرش .دش دنھاوخ ھجاوم
 راداھب قاروا شورف و دیرخ اب و دننکیم یــسررب ار دوــس صخاــش هژیو ھب اھصخاــش نیا سروب یاھرازاب .دنراذگیم مومع
 اھتکرــش یژتارتــسا نیودت رد تدم هاتوک دوــس هژیو ھب دوــس خرن بیترت نیا ھب .دننکیم نیمات ار اھنآ مزال ھیامرــس اھتکرــش
 .دنکیم ادیپ یاھتسجرب رایسب شقن
  
 نیمات یکناب تارابتعا لحم زا یدایز رادقم ھب ار دوخ زایندروم ھیامرــس یداــصتقا تاــســسوم و اھتکرــش ناملآ رد ،لباقم رد
 و راـک یورین ناـگدـنیاـمن ،کـناـب ناـــــساـنـــــشراـک زا یتاـیھ راـبتعا یاـطعا یارب .راداـھب قاروا و سروب یاـھرازاـب زا ھـن دـننکیم
 ات دننکیم یــسررب ار رابتعا یــضاقتم تکرــش درکلمع دنراد ار مزال ییانــشآ ھطوبرم تکرــش و شخب اب ھک تلود ناگدنیامن
 و دریگیم رارق یـسررب دروم ددعتم بناوج زا تکرـش درکلمع دنور نیا رد .دننک نییعت ار نآ یاطعا طیارـش و رابتعا نازیم
 روما دروم رد دنناوتیمن الاب هدر ناریدم یناملآ یاھتکرـش رد  .دنکیمن افیا یریگمیمـصت نیا رد یاهدمع شقن تدم هاتوک دوـس
 شخب ناــسانــشراک ،کناب ناــسانــشراک زا یاهدرتــسگ ھکبــش اب دنا فظوم ھکلب دنریگب میمــصت ییاھنت ھب یراذگ ھیامرــس نالک
 اھتکرــش ھب شور نیا .دنیامن بلج ار اھنآ قفاوم رظن و دننک یراکمھ یــصوــصخ شخب ناریدم ریاــس و راک یورین ،یتلود
 رتدنمـشور یتروـص ھب ار راک یورین عفانم و دننک زکرمتم تدمدنلب یاھیریگمیمـصت و اھهژورپ رب ار دوخ مھ ات دھدیم هزاجا
 .دنشاب ھتشاد رظن دم
 
 لــصف و لح متــسیــس ،اھھیداحتا و یفنــص یاھلکــشت ھب طوبرم نیناوق ھلمج زا ،ھیامرــس و راک یورین نیب تابــسانم راتخاــس
 ھک نیا ؛نآ لامعا یگنوگچ و یفنـص تاباـصتعا قح زا یرادروخرب نازیم ،ھیامرـس یورین و راک یورین نیب یفنـص تافالتخا
 دننک یراذگ ھیامرـس دوخ راک یورین یزومآزاب و شزومآ یارب رادقم ھچ ھب و ییاھھنیمز ھچ رد تـسیابیم یداـصتقا یاھهاگنب
 و دزمتـــسد حطـــس نییعت ھب طوبرم نیناوق ؛دننک قفاوت و هرکاذم ییاھداھن و ناـــسک ھچ اب تـــسیابیم روما نیا نییعت یارب و
 یناـسک ھچ اب تـسیابیم دوخ راک یورین یروراب حطـس و اھدزمتـسد حطـس نییعت یارب یداـصتقا تاـسـسوم ھک نیا ،راک یروراب
 یرگراک یاھھیداحتا اب یفنــص حطــس رد ،یروــشک حطــس رد تــسیابیم تارکاذم نیا ھک نیا ،دنوــش هرکاذم دراو ییاھیداھن و
 رد یدیلک یـشقن ھک دنتـسھ یدراوم ھمھ ...دریذپ ماجنا ھطوبرم تاـسـسوم رد لغاـش نارگراک اب یدرف حطـس رد ای و ھطوبرم
 و ھنالداع یلداعت ھک درک نیودت یاھنوگ ھب ناوتیم ار نیناوق نیا ھمھ .دننکیم افیا روـشک یـسایـس داـصتقا راتخاـس ھب یھد لکـش
  .دنزاس رارقرب ھیامرس و راک یورین عفانم نیب دمآراک
 
 یاھروــشک ھبرجت رد ار اھنآ ناوتیم ھک دنتــسھ یداــصتقا یاھهاگنب یدمآراک و درکلمعرب یاهرتــسگ تاریثات یاراد روما نیا
 اتبـسن فانـصا و یرگراک یاھھیداحتا ،دئوـس و ناملآ دننام ییاھداـصتقا اب ھـسیاقم رد ،اکیرمآ داـصتقا رد .دومن یـسررب فلتخم

 لباقم رد .دنرادروخرب یدایز لمع یدازآ زا دوخ نادنمراک و نارگراک جارخا و مادختــسا یارب اھتکرــش .دنــشابیم فیعــض
 جاور تـسخن .تـسا ھتـشاد دمآیپ ود رما نیا .دنرادروخرب یدودحم اتبـسن ینوناق یاھنیمـضت و تیامح زا نادنمراک و نارگراک
 ھب اھنآ لیامت و یــصــصخت رایــسب یاھتراھم یریگارف ھب نادنمراک و نارگراک لیامت مدع مود .تدم هاتوک یراک یاھدادرارق
 دوخ لغــش نداد تــسد زا تروــص رد ات ،دنــشاب ھتــشاد دربراک فلتخم یاھھنیمز رد ھک یلک یاھتراھم یریگارف و شزومآ
 یاراد ھـک ییاـھشخب رد اـکیرمآ داـــــصتقا ھـجیتنرد .دـننک اـپ و تـــــسد دوخ یارب یراـک رگید یاـھھـنیمز رد تـعرـــــس اـب دـنناوتب
 ھب رتــشیب و تــسا رادروخرب یرتمک تیقفوم زا دنــشابیم تدمدنلب و رادیاپ لاغتــشا دنمزاین و دنتــسھ یاهدیچیپ دیلوت یژتارتــسا
 راک یورین یرــسک راچد اھشخب زا یرایــسب اذل .دراد لیامت مک یاھدزمتــسد و نییاپ حطــس یاھتراھم اب هوبنا دیلوت یاھلدم
  .دنتسھ رھام
 
 قوقح نیرتمک زا نیلغاـش و تردق رثکادح زا ناریدم و دـشاب ھتـشادن تراظن ھنوگ چیھ نآ رب تلود ھک یراک رازاب رد ،اـساـسا
 و الاب حطــس یاھتراھم دنمزاین ھک یعیانــص ھعــسوت و دریگیم قنور تدم هاتوک یراک یاھدادرارق ،دنــشاب رادروخرب ینوناق
 اھتکرـش ھب ھیامرـس و راک یورین رب مکاح تابـسانم ناملآ رد ،سکعرب .دوـشیم راوـشد دنتـسھ تدم دنلب و رادیاپ لاغتـشا یاـضف
 شزومآ رما نیا یارب ار مزال راک یورین و دننک زکرمتم تدمدنلب یاھیریگمیمـــصت و اھهژورپ رب ار دوخ مّھ ات دھدیم هزاجا
 عیانص بیترت نیا ھب .دننکیم تیوقت ار شیارگ نیا دنوشیم نیودت اھتکرش روما هرادا یارب ھک ینیناوق و یتایلام نیناوق .دنھد
  .دنا ھتسباو الاب یاھدزمتسد اب رھام رایسب راک یورین ھب تدش ھب ناملآ
 
 یسارکومد لایسوس یاھشلاچ
 
 ضراعت رد هاگ و شنت رد رگیدکی اب ھک دنکیم لابند ار یفلتخم فادھا یــسارکومد لایــسوــس ،دــش هراــشا الاب رد ھک روطنامھ
 راک نیا .تـسا بولطم ھجیتن بـسک یارب اھشنت نیا تیریدم ،دمآراک یـسارکومد لایـسوـس ماظن کی یلـصا ھفیظو .دنـشاب یم
 یعامتجا و یــسایــس ،یداــصتقا راتخاــس و یگنھرف و یخیرات طیارــش و ھبرجت ھب ھجوت نودب ناوتیمن ار نآ اما ،تــسا یندــش
 یــسایــس و یداــصتقا ،یعامتجا ،یگنھرف ،یخیرات طیارــش و ھبرجت ھب ھجوت اب اھشنت نیا تیریدم .داد ماجنا رظندروم روــشک
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 ھجوت نایاش نالک شلاچ ھس ھب ھجوت اتسار نیا رد .دزاسیم وربور یددعتم یاھشلاچ اب ار یسارکومد لایسوس دربشیپ ،روشک
 .تسا
 
 رگیدکی اب دنناوتب تـسیابیم نانآ ناگدنیامن و ھیامرـس و راکیورین یـسارکومد لایـسوـس ھعـسوت یوگلا زیمآ تیقفوم دربـشیپ یارب
 لایــسوــس یاھھمانرب زا یرایــسب یارجا تروــص نیا ریغ رد .دننک یراکمھ کرتــشم عفانم رــس رب رثوم و دمآراک یوحن ھب
 یارب ھک دومن نیودت یاھنوگ ھب ناوتیم ار یداــــصتقا یاھهاگنب و اھداھن رب مکاح نیناوق  .دــــش دھاوخ راوــــشد یــــسارکومد
 یاراد یراذگھیامرـس نالک یاھتـسایـس و یژتارتـسا نیودت رد ھک دروآ مھارف ار ناکما نیا ھعماج یـسایـس ناگدنیامن و اھھیداحتا

 دھاوخ ارجا لباق یماگنھ راک هار نیا اما .دنـشاب ھتـشاد لاعف یـشقن یداـصتقا یاھهاگنب هریدم تئیھ رد و دنـشاب یار و رظن قح
 مزال ییارگمھ )رگید یوس زا ،ناریدم و نایامرفراک و وس کی زا ،فانصا و اھھیداحتا نیب( ھیامرس و راک یورین نیب ھک دوب
 یمیاد ضقانت و شنت تروـص نیا ریغ رد .دننکن لابند ار یداـضتم الماک یاھوگلا یرظن ظاحل ھب مک تـسد ،دـشاب ھتـشاد دوجو
 .درک دھاوخ جلف ار اھهاگنب نیا تیریدم )ھیامرس و راک یورین ناگدنیامن نیب( اھهاگنب هریدم تئیھ رد

 
 و ھناننیب عقاو یوحن ھب ھکنانچ هدــش ھتــشابنا تابلاطم و تاراظتنا .تــسا هدــش ھتــشابنا تابلاطم و تاراظتنا تیریدم مود شلاچ
 و یھافر یاھنامرآ ققحت و یــسارکومد لایــسوــس هژورپ دربــشیپ ربارب رد یدــس ھب دنناوتیم دوخ ،دنوــشن تیریدم بولطم
  .دنوش لیدبت نآ ھناھاوختلادع
 
 ار یـسارکومد لایـسوـس یھافر یاھتـسایـس .دزیخیم رب هدز دادبتـسا ھعماج کی رد یھافر یاھتـسایـس دربـشیپ زا موـس شلاچ
 بولطم یلداعت یداــصتقا یدمآراک و ییآراک لــصا و یــسارکومد لایــسوــس یاھشزرا نیب ھک دربــشیپ یا ھنوگ ھب تــسیابیم
 ھب دناوتن یـسارکومد لایـسوـس ماظن ھک دوـشیم بجوم یداـصتقا متـسیـس یدمآراک و ییآراک ترورـض ھب ھجوت مدع .دنک رارقرب
 طیارـش ھب تـسیابیم یـسارکومد لایـسوـس یھافر یاھتـسایـس یحارط رد .دناـشوپب لمع ھماج دوخ یھافر یاھشزرا و فادھا
 ینالوط رارمتــسا ھعماج کی رد رگا ،دــش هراــشا الاب رد ھک روط نامھ .تــشاد ھجوت ھعماج یگنھرف و یعامتجا ،یداــصتقا
 ھک یروط ھب دـشاب هدـش ھعماج یقالخا ینابم یتـسـس و یرادمنوناق یتـسـس بجوم یعامتجا و یداـصتقا داـسف شرتـسگ و دادبتـسا

 نیودت رد تاظحالم نیا ھب یھجوت یب ،دـــشاب الاب تلود یھافر یاھتـــسایـــس و یمومع یاھییاراد زا هدافتـــسا وـــس بیرـــض
 ار یــسارکومد لایــسوــس یھافر یاھتــسایــس .دنک لیمحت متــسیــس رب ار یلمحت لباقریغ ھنیزھ دناوتیم یھافر یاھتــسایــس
 یھافر فادھا نیب بولطم یلداعت اھنآ ھب ھجوت اب و دنـشاب ھتـشاد رظن دم ار تاظحالم نیا ھک درک نیودت یا ھنوگ ھب تـسیابیم
  .دنک رارق رب یدمآراک لصا و
 
 یخیرات رتــسب ھب مزال ھجوت نودب ،هاتوک ینامز عطقم کی رد ناوتیمن دنا مزال یــسایــس داــصتقا درکراک یارب ھک ار ییاھداھن
 ییاھهدیدپ یــسایــس داــصتقا یاھداھن .دننک لمع بولطم یوحن ھب ھک تــشاد راظتنا و درک انب ،ھعماج یخیرات یاھھبرجت و اھنآ
 یاھطبار رگیدکی اب اھداھن نیا .دنریگیم لکـــش ھعماج یخیرات یاھھبرجت و یعامتجا یاھدنور رتـــسب رد ھک دنتـــسھ یخیرات
 ھک ار یاھـصرع اھداھن نیا .دراد یگتـسب نیریاـس درکلمع و تیھام ھب کی رھ درکلمع و تیھام ھک یروط ھب دنراد گنتاگنت
 و باختنا یارب ھک ار ییاھھنیزگ و دننکیم صخـشم دننک لمع دنناوتیم )تلود ھلمج زا( یـسایـس و یداـصتقا نارگیزاب نآ رد
 .دننکیم نییعت شیپ زا دنراد رایتخا رد لمع
 
 
 


