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 اب ھلباقم یارب ییالو نایرج طسوت ھیرجم هوق نتفرگ رایتخا رد و تردق یزاس تسدکی یارب یا هژورپ ار ١۴٠٠ تاباختنا
 تیریدم یارب طیارش یزاس هدامآ ارنآ ،ھتفر رتارف نیا زا یاهدع  .دنا هدرک ریسفت ھعماج هدش ھتشابنا مھرب یاھ نارحب
 فذح یارب رت ھنماد رپ یا هژورپ ار نآ ،رگید یا هدع .دننادیم یا ھنماخ یبتجم ندناسر تردق ھب الامتحا و ینیشناج نارحب
 )یسیئر ای( یا ھنماخ یبتجم یربھر و ییالو نایرج طسوت ھیرجم هوق نتفرگ رایتخا رد ھک دننادیم تیروھمج داھن لماک
 راتخاس رب دنیارف نیا تاریثات تخانش و یبایزرا یارب اھ شالت اتسار نیا رد .دنشابیم نآ زا یشخب ای و نیشیپ لحارم
 ھقطنم یاھروشک اب یمالسا یروھمج تابسانم رب نآ تاریثات و روشک زا جراخ و لخاد رد یسایس یاھورین شیارآ ،تردق
 یسررب .تسا یرامشیب یاھویرانس و اھریغتم یبایزرا مزلتسم تاریثات نیا تخانش اما  .تسا هدش زاغآ نونکا مھ ناھج و
 میژر یا ھیاپ تالکشم لح رد  تموکح تخس ھتسھ یارب دناوتیم ھک ییاھدروآ تسد و هژورپ نیا یارجا یاھ تیدودحم
 ژک ھب نداتفا رطخ زا و میزاسزکرمتم دنور نیا هدننک نییعت یاھرتماراپ یور رب ار ھجوت ات داد دھاوخ هزاجا دشاب ھتشاد
   .مینک یرود کیروئت یاھ ھھار
 
 زا و ددعتم دنوشیم یگراپ دنچ و یگتسد دنچ زورب بجوم یمالسا یروھمج یسایس یربھر و تیمکاح رد ھک یلماوع
 :درک میسقت یلک هورگ راھچ ھب ناوتیم ار لماوع نیا .دنتسھ توافتم یاھسنج
 

 ،یسایس یاھ تباقر دننام ،تسا یمالسا یروھمج ھمکاح تئیھ نورد رد اھنآ اشنم ھک یلماوع ھعومجم ،تسخن  .１
 هویش ، ماظن نارویاپ نیب یتیصخش یاھدروخرب ،توافتم یسایس یاھ شرگن ،توافتم یسایس و یداصتقا عفانم
 ... و یا ھنماخ یاقآ تیریدم و ینارمکح
  
 یاھداھن اب ھیقف تیالو داھن یا ھیاپ لباقت دننام ،دوشیم تموکح راتخاس ھب طوبرم ھک یلماوع ھعومجم ،مود .２

 ... ،ددعتم یزاوم یاھ ناگرا دوجو ،تلود و تیروھمج
 

 و  یعامتجا ،یداصتقا یاھ نارحب دننام ،دنزیخ یم رب ھعماج رتسب زا ھک ییاھراشف و لماوع ھعومجم ،موس .３
 ... ،یسایس یاھ لکشت و یندم ھعماج یاھراشف ،یگنھرف
 
 یللملا نیب یاھراشف و اھ تسایس زا یشان و دنراد رارق متسیس زا جراخ رد ھک ییاھراشف و لماوع ،مراھچ .４

 و یکشوم ھمانرب اب یبرغ یاھروشک و ھقطنم یاھروشک تفلاخم ،یا ھتسھ نارحب یاھ میرحت دننام ،دنشابیم
      ... ،.ا.ج یا ھقطنم یاھ تسایس

 
 رگیدکی زا ھک یروطب ،دراد دوجو لباقتم و کیناگرا یا ھطبار اھنآ نیب ،عقاو رد .دنتسین لقتسم رگید کی زا لماوع نیا
   .دنتسھ یتوافتم کرحم یاھورین و اھ مزیناکم یاراد اریز ،دش لئاق زیمت اھنآ نیب تسیابیم دوجو نیا اب .دننکیم ھیذغت
 
 ھلحرم رد ھک تسا یا هژورپ ،دش ھتشاذگ ارجا ھب ١۴٠٠  تاباختنا رد ھک یمالسا یروھمج تموکح یزاس ھچراپکی هژورپ
 رارق تسخن هورگ رد ھک ار یلماوع اھنت دوشیم قفوم تلاح نیرتھب رد هژورپ نیا .دراد رارق تسخن هورگ هزوح رد ینونک
 یگمھ دنوشیم یمالسا یروھمج ینارمکح رد یگتسد دنچ زورب بجوم ھک رگید هورگ ھس لماوع .دزاس لاعف ریغ دنراد
 دنچ یایحا و ھمادا و دیدج یاھ یگچراپ دنچ زورب بجوم دوز ای رید ناش یراذگ ریثات تدش ھب ھتسب و دنا لاعف نانچمھ
 یارب .دنام دنھاوخ یقاب لاعف نانچمھ ھک دنراد دوجو یددعتم لماوع تسخن هورگ رد یتح .دش دنھاوخ دوجوم یاھیگتسد
 ھنماخ یاقآ .تسا تموکح رد یگتسد دنچ یریگ لکش لماوع زا یکی دوخ یاھنماخ یاقآ تیریدم و ینارمکح هویش ،لاثم
 لباقت نیا تیریدم و اھنآ نیب یرگیجنایم ،ماظن نورد رد بیقر یاھبطق یھدنامزاس قیرط زا هراومھ ار دوخ تیعقوم یا
 لامتحا ھب ،دراد رایتخا رد ار یمالسا یروھمج تیادھ ناکس یاھنماخ یاقآ ھک ینامز ات .تسا هدرک مکحتسم و ظفح ،اھ
 یگتسد دنچ زا یا هراپ یزاس زاب و دیدج یاھ یدنب بطق یریگ لکش بجوم و تشاد دھاوخ ھمادا تیریدم هویش نیا دایز
   .دش دھاوخ دیدج لاکشا رد دوجوم یاھ
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 و لیالد زا یکی تلود و تیروھمج یاھداھن و ھیقف تیالو داھن نیب ضقانت ھک تشاد ھجوت دیاب مود هورگ لماوع اب ھطبار رد
 و فادھا یاراد اھ داھن نیا اریز .تسا یمالسا یروھمج ماظن نورد رد کیتامتسیس یگتسد ود دیلوت یا ھیاپ یاھ مزیناکم
 و تیروھمج یاھداھن ھکنآ لاح ،تسا کیژولوئدیا داھن کی ھیقف تیالو داھن  .دنتسھ یضقانتم و توافتم رایسب یاھ مزیناکم
 مادم ،دراد ار رترب تسد یمالسا یروھمج رد ھک ھیقف تیالو داھن ،اذل .دنشاب ارگلمع دنراچان ناشفیاظو تعیبط رب انب تلود
 ھک ھیرظن نیا  .دوشیم اھنآ ھنیھب درکراک زا عنام ،تالکشم داجیا اب و دریگیم رارق لباقت رد تلود و تیروھمج یاھداھن اب
 داھن .تشاد دھاوخ یزاب تسد نآ ماجنا رد ھک تسین ینعم نیا ھب تسا تیروھمج داھن فذح ناھاوخ نونکا ھیقف تیالو داھن
 ضیعبت ھیاپ رب ھک تسا گرزب رایسب تیرثکا کی رب کچوک رایسب رایسب تیلقا کی تموکح یراتخاس ظاحل ھب ھیقف تیالو

 و یژرنا فرص مزلتسم و تسا راوشد رایسب یتیعضو نینچ ظفح و ھیجوت .تسا راوتسا یسنج و ینید دیاتراپآ و فرص
 هدرک لمع ھیقف تیالو داھن یتظافح رپس کی ناونع ھب تیروھمج داھن ھتشذگ لاس ۴٢ یط .دشاب یم رمتسم و دایز تاناکما
 ھیقف تیالو داھن ، ھتشگ لزلزتم تخس تموکح تیعورشم یاھ ھیاپ ھک ھلحرم نیا رد هژیو ھب ،تیروھمج داھن فذح .تسا

 ھب لکشم نیا ،دنک فذح الماک ار تیروھمج داھن دوش قفوم ھیقف تیالو داھن رگا یتح .درک دھاوخ ریذپ ھبرض ادیدش ار
 یرما یگتسد ود دیلوت یمالسا یروھمج رد .تفای دھاوخ ھمادا ،دشابیم نکمم ریغ نآ فذح ھک ،تلود داھن اب رگید یتروص
              .تسین یندرب نیب زا ھیقف تیالو فذح نودب و دراد رارق ھیقف تیالو رد نآ ھشیر ھک تسا یتاذ یا هدیدپ و کیتامتسیس
 
 زا یشخب ھتسویپ یمالسا یروھمج تخس ھتسھ ھتشذگ لاس ۴٢ یط ھک تسا ھجوت نایاش ،موس هورگ لماوع اب ھطبار رد
 یروھمج ماظن ھتسجرب ھصخشم کی ناوتیم ار دنور نیا ھکیروطب ،تسا هدرک فذح ار تموکح نوماریپ و نورد یاھورین
 تموکح ھک تسا یدنمورین یعامتجا و یسایس ،یداصتقا یاھ نارحب زا یشان زیچ رھ زا شیب هدیدپ نیا .تسناد یمالسا

 دناوتیمن تموکح ھک دوشیم ھجاوم یگرزب نارحب اب ھکیتقو تموکح تخس ھتسھ  .تسین اھنآ لح ھب رداق یمالسا یروھمج
 نارحب نیا زا دنناوتیم ھک دنک یم تموکح نوماریپ و نورد رد ییاھورین فذح ھب مادقا دوخ تردق ظفح یارب ،دنک لح ارنآ
 یمالسا یروھمج یا ھیاپ یاھ نارحب اما .دنزاس جراخ تموکح تخس ھتسھ تسد زا ار تردق ناکس و دننک ھیذعت  اھ
 نوماریپ ای نورد حانج نآ ای نیا فذح اب و دنتسھ تموکح راتخاس و یژولوئدیا قمع رد دنمونت رایسب یاھ ھشیر یاراد
 ،ود رب میسقت دنور نیا ،دنشاب ھتشاد دوجو ھعماج رد یراتخاس قیمع یاھنارحب نینچ ھک ینامز ات .دنوشیمن عفترم تموکح
   .درک دھاوخ ادیپ ھمادا یمالسا یروھمج تیمکاح نورد رد ھتخاسون یدوخریغ فذح و یزاس یدوخ ریغ
 
 میژر و روشک رب ار ینیگنس یسایس و یداصتقا راشف ،یا ھتسھ ھمانرب زا یشان یاھ میرحت هژیو ھب ،مراھچ هورگ لماوع
 ناسکی دنشابیم یتوافتم یداصتقا عفانم و اھ هاگیاج یاراد ھک میژر فلتخم یاھ حانج رب اھراشف نیا ریثات .تسا هدرک لیمحت
 ،دنا ھتسج هرھب المع یداصتقا یاھراشف نیا زا ،تسا اھ میرحت ندز رود ناشراک ھک اھنآ هژیو ھب ،اھ حانج زا یخرب .تسین
 نورد رد یگتسد ود زورب بجوم اتیاھن اھراشف نیا زورب اذل .دنوشیم ررضتم اھراشف نیا زا رگید یاھ حانج ھکیتروص رد
 فقوتم ھک تسا هدرک ھنیزھ دایز ردقنآ یسایس و یداصتقا ظاحل ھب یا ھتسھ هژورپ یارب یمالسا یروھمج .دوشیم میژر
 .تسین نشور ھمانرب نیا دربشیپ زا میژر فدھ ،نیا رب نوزفا .تسا ھنیزھرپ و راوشد شیارب ،دھاوخب رگا یتح ،نآ نتخاس
 یلد ود و ییادص ود ،دراد رارق هاپس و یا ھنماخ صخش تسد رد اتیاھن هژورپ نیا کیژتارتسا تیریدم ھکنیا مغریلع
 رد ،تسا یا ھتسھ حالص ھب یبایتسد ھناتسآ ھب ندیسر ات مکتسد نآ دربشیپ ناھاوخ ادص کی .تسا دوھشم میژر رد یراکشآ

 ھک تسا یرگید دروم میژر یزیتس لیئارسا و یزیتس اکیرمآ .تسا زایتما نتفرگ و ھحلاصم ناھاوخ رگید یادص ھکیتروص
 لیئارسا و یزیتس اکیرمآ ھب ردقنآ میژر زین دروم نیا رد .دنکیم یگتسد ود دیلوت میژر رد نآ یسایس و یداصتقا یاھراشف
 نتشاذگ رانک ،دھاوخب رگا یتح ھکیتروصب ،تسا هدش نآ یسایس تشرس و تیوھ زا یشخب نونکا ھک تسا هداد ھمادا یزیتس
 اب نآ یاھ شنت ،یمالسا یروھمج یزیتس لیئارسا و اکیرمآ ،نیا رب نوزفا .دوب دھاوخ ھنیزھرپ و راوشد شیارب نآ
 ھس لماوع دنمورین رایسب یاھراشف تیریدم و راھم یارب یمالسا یروھمج یاھ هار ،نآ یا ھتسھ ھمانرب و ھقطنم یاھروشک
 هورگ لماوع المع ،دنتسھ یتاذ و یراتخاس یلماوع ھک تسخن هورگ ھس لماوع دوجو ،بیترت نیا ھب .دنتسھ تسخن هورگ
 .دننکیم لیدبت کیتامتسیس و یراتخاس یلماوع ھب ار مراھچ
 
 زا ھک تسا کیتامتسیس و یتاذ یا هدیدپ یگتسدود دیلوت یمالسا یروھمج میژر رد ھک تسا نآ زا یکاح ھمھ الاب تاظحالم
 دیلوت ،دشاب اپ رب ھیقف تیالو داھن و یمالسا یروھمج یژولوئدیا ھک ینامز ات .دزیخ یمرب یمالسا یروھمج تشرس
 کیتامتسیس هدیدپ نیا فذح ھب قفوم ١۴٠٠ تاباختنا دننام ییاھ هژورپ .درک دھاوخ ادیپ ھمادا یگتسد ود کیتامتسیس
 تصرف داجیا اب دنناوتیم یعرف و تدم هاتوک تالوحت یتح .تسین اھ هژورپ نیا یتیمھا یب ینعم ھب نیا ،ھتبلا .دش دنھاوخن
 "یزاس ھچراپکی" هژورپ دنیارف تاریثات یبایزرا ،اذل .دننک افیا تالوحت ریس رد یمھم شقن ،دیدج یاھ تیدودحم ای و اھ
 یروھمج تابسانم رب نآ تاریثات ،روشک زا جراخ و لخاد رد یسایس یاھورین شیارآ ،تردق راتخاس رب ١۴٠٠ تاباختنا
 اما .تسا یدیفم و هدنزرا شالت ،ھعماج فلتخم یاھ شخب رب نآ تاریثات تخانش و ناھج و ھقطنم یاھروشک اب یمالسا
  .دوش جراخ سوکوف زا یلک ریوصت ھک دوشن بجوم ھنحص رب اھرون نیا ندنابات ھک دوب بقارم تسیابیم
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 ،تینما ،یگنھرف ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا یاھ ھنیمز رد یددعتم یاھ نارحب ربا راتفرگ نامزمھ یمالسا یروھمج
 یروھمج و دناھتشاد ھمادا ھتسویپ لاس ۴٢ یارب اھ نارحب نیا .تسا یدمآراک و ینارمکح ،تیریدم ،یجراخ تسایس
 راتخاس و یژولوئدیا رد تسیابیم تسخن ھجرد رد ار تیعضو نیا لیلد  .تسا هدوبن اھنآ لح و تیریدم ھب رداق یمالسا

 یا ھیاپ ضقانت رد نردم ناھج رد ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت تایضتقم اب ددعتم تاھج زا ھک تسج یمالسا یروھمج
 دنتسھ یرورض  ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت یارب ھک ار ینردم یاھداھن یمالسا یروھمج یژولوئدیا  .دراد رارق
 و یشزومآ ،ییاضق یاھ ماظن .تسا ھتخاس نکمم ریغ ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت ققحت ،ھتخیر مھ رد الماک
 :درک هدھاشم روشک یداصتقا تیعضو رد ناوتیم ار رما نیا رگید ھنومن .دنا تیعضو نیا ھتسجرب ھنومن روشک ینارمکح
 

 
 یروھمج یرشق یژولوئدیا .تسا ھعماج هدرک لیصحت و نردم راشقا لاعف تکرش دنمزاین ناریا یداصتقا ھعسوت •

 عنام و هدنار ھیشاح ھب ار اھنآ ،دراد رارق یا ھیاپ ضقانت رد ھعماج هدرک لیصحت و نردم یاھ هورگ گنھرف اب یمالسا
 .تسا روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت رد اھنآ لاعف تکراشم زا

 
 و مود ،تسخن رایعم یمالسا یروھمج رد .تسا نادراک و صصختم دارفا ھب روما یراذگاو مزلتسم یداصتقا ھعسوت •

 یاھ هاگنب و ینارمکح هاگتسد رما نیا .تسا ھنماخ یاقآ صخش و ھیقف تیالو ھب یگدرپسرس ،ناریدم شنیزگ یارب موس
 .تسا ھتخاس دساف دراوم زا یرایسب رد و دمآراکان ناریدم زا رپ ار روشک یداصتقا

 
 رب مکاح یژولوئدیا .تسا یجراخ یراذگ ھیامرس بلج و ھتفرشیپ یروآنف ھب یبایتسد دنمزاین ناریا یداصتقا ھعسوت •

 روشک یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام ھب فادھا نیا نیمات یارب یرازبا زا ار روشک یجراخ تسایس یمالسا یروھمج
 .تسا هدرک لیدبت
 

 جلف ار روشک یکناب ماظن تموکح یژولوئدیا .تسا دمآراک و نردم یکناب متسیس کی دنمزاین ناریا یداصتقا ھعسوت •
 تسا هدرک لیدبت داسف ھعسوت و یراوخ تنار یارب یرازبا ھب و ھتخاس ھتسکشرو ار نآ ،هدرک

 
 یاھ تسایس رتشیب ھک یروطب ،تسا هدش ھتسباو یسایس تردق ھب امامت تورث تشابنا و تیکلام یمالسا یروھمج رد •

 یزاس یصوصخ .دنا هدش لیدبت میژر نارویاپ ھب تلود لاوما یراذگاو و یزودنا تورث یارب یرازبا ھب نالک
 و نییاپ رایسب یاھ تمیق ھب ار تلود یاھ ییاراد ٪۶٠ ھب کیدزن ھک تسا رما نیا ھتسجرب ھنومن یمالسا یروھمج
 یاھ هاگنب .تسا هدرک راذگاو یتلوصخ یاھ هاگنب و تموکح یماح یصوصخ شخب ھب یداصتقا طباوض تیاعر نودب

 ار اھنآ تیکلام یتلوصخ یاھ هاگنب ناریدم .تلود رب رظان یاھ داھن ھب ھن و دنتسھ وگخساپ رازاب ھب ھن یتلوصخ
 نودب ،دوجوم تصرف رد ھک تسا نآ ناریدم نیا زا یرایسب هزیگنا اذل .دنراد رایتخا رد ار اھنآ عبانم لرتنک اما دنرادن
 ھیاپ لیالد زا رگید یکی نیا .دنروآ مھارف دوخ یارب ار تورث نیرتشیب ،رظن دم یاھ هاگنب تدم دنلب تایضتقم ھب ھجوت
 .تسا .ا.ج یداصتقا یاھ نارحب و داسف ،یدمآراکان یا

 
 رھ یارب ،دوخ دصاقم لیمحت یارب ،تسا نآ کیژولوئدیا نوناک و .ا.ج رد یعقاو تردق تخس ھتسھ ھک ھیقف تیالو داھن •

 ھنیزھ اھنت ھن یراک هراب ھس و هرابود اب یزاوم یاھداھن نیا .تسا ھتخادنا هار ھب یزاوم داھن دنچ تلود داھن ناگرا
 توافتم فادھا ندرک لابند و رگید کی یاھ تیلاعف رد لخادت اب ھکلب ،دننکیم لیمحت روشک داصتقا رب ار ینیگنس
  .دنا ھتشگ متسیس لک دیدش یدمآراکان بجوم

 
 لیئارسا و اکیرمآ زا یشان یاھشنت و یداصتقا یاھ میرحت ،یاھتسھ یاھ نارحب رد ناوتیم ار تیعضو نیا رگید ھنومن

 ناریا یلم تینما ھکلب ،ھتخاس جلف الماک ار روشک داصتقا اھنت ھن ھک درک هدھاشم تموکح یا ھقطنم یاھ تسایس و یزیتس
 مشچ یبایزرا .دنراد ھشیر تموکح یژولوئدیا رد یھجوت لباق نازیم ھب زین اھ نارحب نیا  .تسا ھتخادنا رطخ ھب زین ار
 ھب ھجوت مزلتسم ندیاب و یسیئر یاقآ ندمآ راک یور زا سپ اکیرمآ هدحتم تالایا اب ناریا یمالسا یروھمج ھطبار زادنا
 ھجیتن و یمگ رد رس ھب دناوتیم لمتحم یاھویرانس ددعت ،تروصنیا ریغ رد .تسا ھلداعم نیا فرط ود نالک یژتارتسا
 اساسأ رگیدکی اب ھک دننکیم لابند ار ییاھ یژتارتسا فرط ود اھ ھنیمز نیا ھیلک رد .دماجنایب تسردان یاھ یریگ
 نیرت ھنانیبشوخ .تسین زادنا مشچ رد اھ ضقانت نیا یا ھیاپ لح یارب یراک هار ھنوگچیھ ینونک طیارش رد .دنراگزاسان

 ،راک هار نیا اما .دزاس جراخ ینونک ینارحب تیعضو زا یتدم یارب ار فرط ود ھک تسا یبسن رایسب شیاشگ کی ویرانس
  .دوب دھاوخن رادیاپ ،نارحب یا ھیاپ تلع لح نودب و هدوب بیشن و زارف رپ ھتشذگ دننام
 
 ھفاضا زین ار تیعورشم و )انورک اب ھلباقم( تشادھب ،تسیز طیحم ،بآ یاھ نارحب تسیابیم الاب یاھ نارحب ھعومجم ھب
  .درک
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 یمالسا یروھمج راتخاس و یژولوئدیا رد یساسا لوحت چیھ هدنریگرب رد یروھمج تسایر ھب یسیئر یاقآ باصتنا هژورپ
 و رتکیراب ار تموکح یاھھیاپ هژورپ نیا .دشاب یمالسا یروھمج یراتخاس یاھ نارحب یارب ینامرد دناوتب ھک تسین

 تسد زا ار دوخ تعورشم تموکح کی ھکیتقو  .دشاب یمالسا یروھمج نایاپ زاغآ یتحار ھب دناوتیم و دزاسیم رتهدننکش
 و اضف ،دروآیم یور رتشیب بوکرس و دادبتسا ھب ھتفر تسد زا تیعورشم میمرت و یزاسزاب یاج ھب ھکیتقو هژیو ھب ،دھدیم
 ،دراذگب ارجا ھب دناوتیمن رگید دھاوخب رگا یتح ار تسرد ریبادت ھکیتروصب .دھدیم تسد زا ار یراذگ تسایس تاناکما
 .دنھدیم تسدب دیاب ھک ار ھچنآ سکع یجیاتن یتح هاگ و دنرادن ار مزال ییآراک دراذگب ارجا ھب دناوتیم ھک ار یریبادت

 تسایس راک ھک تسا هدش قیمع نانچ مدرم و تموکح نیب فاکش نونکا .تسا هدیسر یا ھلحرم نینچ ھب یمالسا یروھمج
 .تسا ھتخاس راوشد اساسا یمالسا یروھمج یارب ار یراذگ


