
 ھمان نییآ ھتیمک شرازگ
 ٢٠٢١ ھیوناژ ٢٣ ھبنش

 
 ھمدقم -١
 هدوبن ھقباس یب اتوس خیراترد درک رطاخ هدرزآ ار نمجنا نادنمقالع و اضعا ھک نآ بقاعتم تاجنشت و اتوس ریخا لکشم
 ھب ینامز هاتوک رد دناهدرتسگ ناھج رساترس رد شیاضعا ھک گرزب یمارگلت هورگ کی دوجو ھطساو ھب نکیل .تسا
 یپ رد .دومن ریگرد زین ار فیرش نالیصحتلاغراف زا یرایسب و تفر رتارف اضعا زا شاھنماد ھک دش رجنم ینارحب
 ھقباساب یاضعا زا یھورگ لیکشت ھب میمصت هریدم تایھ ،دندوب هدمآ مھ درگ یاھسلج رد ھک اضعا زا یھورگ تساوخرد
 ییاھھماننییآ نیودت ھب و هدرک یبایھشیر ار تالکشم ریخا یاھ دادیور یسررب اب ات تفرگ ھماننییآ هورگ ناونع تحت اتوس
  .دنک یریگولج اھنآ ددجم عوقو زا ھک دنرامگ تمھ

 
 دوخ تارظن ھطقن ھک دومن توعد دنمقالع یاضعا ھیلک زا رما ودب رد و درک زاغآ ار دوخ راک ھیوناژ ۵ زور زا ام هورگ
 مھ رفن دنچ و ییوئدیو ھبحاصم رفن ١٢( اضعا زا یریثک هورگ .دنناسرب ھتیمک عالطا ھب یزاجم ییوئدیو ھبحاصم رد ار
 نازیزع نیا مامت زا ھلیسو نیدب ھک دنداد رارق دوخ تارظن نایرج رد ار ام و هدرک لابقتسا توعد نیا زا )لیمیا ھلیسوب

 و نمجنا رگید لئاسم و ھتفر رتارف ریخا تالکشم زا دراوم یخرب رد تارظن ھطقن نیا .مینکیم یرازگساپس
 رضاح شرازگ دوب هدش راذگاو ام ھب هریدم تایھ فرط زا ھک یاھفیظو ھطساو ھب ،تفرگیم رب رد زین ار شیاھیراوشد
 ھب طبترم ریغ تاداھنشیپ دنتشاذگ اتوس رایتخا رد ار دوخ تقو ھک یناتسود مارتحا ھب ھتبلا .دزادرپ یم ریخا ھلئسم ھب رتشیب
 یم ھئارا شرازگ ییاھتنا ھمیمض رد یتواضق ھنوگ چیھ نودب دنراد یاھمانساسا رییغت ھب زاین ھک زین ار ریخا یاھدادیور
 ھک هدش هدافتسا یماخ داوم ناونع ھب ھتفرگ رارق ھتیمک رایتخا رد اضعا ھلیسو ھب ھک یتادھاشم زا شرازگ نیا رد  .مینک
 .تسام تاداھنشیپ و یریگ ھجیتن ،یدنب عمج یانبم

 
 شیپ و هدرک ییاسانش ار ریخا لکشم یلصا ھشیر مینک یم شالت اھ دادیور دنور ھب یرظن اب ادتبا شرازگ نیا ھمادا رد
 یاھھمان نییآ سوئر ،اضعا ھب یتاداھنشیپ تمسق ھس رد ار دوخ تارظن ھطقن ھمادا رد .میھد رارق مرتحم یاضعا مشچ
 ھتیمک یاضعا عامجا دنیآرب رضاح شرازگ ھک تسا حیضوت ھب مزال .درک میھاوخ میدقت یاھمانساسا تارییغت و ،یداھنشیپ
 رتقفوم ییاتوس نتشاد یارب ار ھنیمز و ھتفرگ رارق اتوس مرتحم یاضعا و هریدم تایھ تیاضر دروم میراودیما ھک تسا
  .دروآ مھارف

 
 ریخا لکشم یبای ھشیر .٢
 زا دناوت یم و دراد یرتشیب یاھ لیسناتپ دوخ ھلاس تسیب یاھ درواتسد مغریلع ام نمجنا ھک تسا نیا رب یمومع داقتعا
 نیا ھب لین ناتسود زا یخرب رظن زا .دشاب یلعف طیارش زا رتھب بتارم ھب  یتیعضو رد درکلمع و اضعا دادعت رظن
 ناشن اھدادیور یسررب دید میھاوخ ھکنانچ لاح نیع رد .تسا ھمانساسا رد گرزب ای کچوک یتارییغت دنمزاین دوصقم
 تارییغت لیمکت زا لبق یتح و هدمآ دوجو ھب تسردان تشادرب و هابتشا دنچ ھطساو ھب رتشیب ریخا لکشم ھک دھدیم
 .دشابیم ریذپناکما اھنآ ددجم عوقو زا یریگولج ،یاھمانساسا

 
 رفن رازھ زرم ھب و ھتفای شرتسگ تعرس ھب ھک دومن یمارگلت هورگ کی لیکشت ھب مادقا اتوس هریدم تایھ شیپ هام دنچ
 هداس لمع رد زین نآ ققحت ھک( فیرش نالیصحتلاغراف ھب تیوضع ندومن دودحم رب ینبم یلک میمصت کی زج ھب .دیسر
 و شوخ ھتفھ دنچ زا دعب .دوب هدشن ھتفرگ رظن رد هورگ تیلاعف و هرادا هوحن و فدھ دروم رد ینشور ھمانرب چیھ )دوبن

 طوطخ فیرعت و تاثحابم لرتنک یارب یعجرم ھب زاین و دندرک ییامن خر دندوبن راظتنا زا رود نادنچ ھک یتافالتخا نیریش
 فالتخا و ثحب( یمارگلت هورگ رد تافالتخا زا نداتفاین بقع یارب ھنانیبشوخ یشالت رد هریدم تایھ .دش ساسحا زمرق
 نیمدا مان ھب یھورگ ھب ار تیریدم ھفیظو و دمآرب یا ھمان نییآ نیودت ددص رد )اتوس نیناوق تیاعر مدع و اضعا نیب رظن
 نیا نیب یتافالتخا ھب اھ نیمدا تارایتخا دودح ندشن فیرعت .درپس رگید وضع دنچ و هریدم تایھ وضع دنچ زا لکشتم اھ
 لباقم رد و دندرک نآ فرص ار یدایز نامز و دنتفرگ یدج رایسب ار دوخ ھفیظو اھ نیمدا .دیماجنا هریدم تایھ و هورگ
 .تسناد یم ظوفحم دوخ یارب ار هورگ نیا رییغت و تلاخد قح هریدم تایھ ھکنآ لاح .دندوب لئاق دوخ یارب ار یقوقح
 دروم ار دوخ ھک اھ نیمدا هورگ .دش هدرب یمارگلت هورگ نایم ھب تعرس ھب و تفرگ تدش تسپ دنچ فذح یپ رد فالتخا

 یاضعا زا یکی لباقم رد و دومن هریدم تایھ زا داقتنا رد یبلاطم راشتنا ھب مادقا تشادنپ یم هریدم تایھ یدعت و ملظ
 زا رگید یکی خساپ رد .تسب زور دنچ تدم ھب ار یمارگلت هورگ هدزباتش لمع کی رد و راطخا دنچ زا سپ هریدم تایھ



 رگید وضع ود ھیلع یبلاطم تیاسبو یلصا ھحفص رد نمجنا تیاسبو ھب اضعا ریاس یسرتسد عطق اب هریدم تایھ یاضعا
 هرادا هوحن و اتوس ھب ار یدنت تاداقتنا دوب هدرک داجیا اتوس مان ھب ھک یمارگلت هورگ کی رد و دومن رشتنم هریدم تایھ
 دنت یاھ ثحب نیا یمارگلت هورگ ندش زاب .دومن اتوس ھجوتم ار یلفحم تیریدم ماھتا و هدومن دراو ھتشذگ و لاح رد نمجنا

 رد اھدادیور نیا ھعومجم .دز مقر شنادنمقالع و نمجنا یارب ار خلت زور دنچ فسات لامک رد ھک دناشک اضف نآ ھب ار
 .تشاذگ دھاوخ رثا هدنیآ رد نمجنا یریگ وضع ییاناوت رب اعطق ھک دومن دراو اتوس ھب یگرزب ھبرض تیاھن

 
 هورگ نیا رد یسک رھ .تسا هدوب اھ یراتفرگ نیا یلصا لماع یمارگلت هورگ داجیا رد صخشم ھمانرب نتشادن ام رظن ھب
 یصاخ دوصقم اتوس یارب غیلبت زج هریدم تایھ دوخ ھکنآ ھفرط و تسا هدرب راک ھب یدوصقم ھب لین یارب ار نآ یمارگلت
 .دھدیم تسدب ار دصاقم نیا زا یاھعومجم ریز تسیل .تسا هدرک یمن لابند ار

 
 دیدج و میدق ناتسود اب یخوش و ھفیطل یارب ییاضف .١
 یاھفرح تاطابترا یرارقرب و یملع و ینف روما رد رظن لدابت یارب یطیحم .٢
 یمومع شناد اقترا فدھ اب یعامتجا و یسایس یاھ ثحب یارب یلحم .٣
   نادنمقالع و اضعا یارب اتوس یناسر عالطا لاناک .۴
 نمجنا ھچخیرات یداقتنا ینیبزاب و شیاھ ھمانرب و اتوس دروم رد ثحب یارب ییاضف .۵
 یمومع عمجم کی رت هداس ریبعت ھب ای اضعا لباقم رد اھنآ ندومن وگخساپ و اتوس نیلوسم اب یریگ طابترا یارب یلحم .۶
   یزور ھنابش

 
 اتوس هریدم تایھ ھک دندرک روصت دندوبن اتوس وضع زگرھ الوصا ھک یدارفا زا یخرب ھک تفر شیپ اجنادب ات رخآ دروم
 دراوم زا مادک رھ ھک تسا نیا تیعقاو .دھد خساپ ناشتالاوس ھب ناشیا لماک عانقا ات و تقو توف نودب ھک تسا فظوم
 لیکشت دراد ار هورگ هرادا تیفرظ اتوس ھکنیا زا نانیمطا لوصح و ھعلاطم زا دعب دیاب ھک دبلط یم ھناگادج ییاضف قوف
 یناسنا دودحم عبانم فرص دیاش و دنیوگ یم خساپ قوف یاھ زاین ھب یفیرش ریغ و یفیرش یاھ هورگ زا یرایسب .دوش
 کی تروص ھب دیاب طقف اتوس یناسر عالطا لاناک رگید فرط زا .دشابن حیحص الوصا رگید هورگ کی هرادا یارب اتوس
 .دریگ رارق اھھمانرب یھگآ و شرازگ ھیارا تمدخ رد اھشور ریاس و لیمیا رانک رد ات دشاب هریدم تایھ تمدخ رد ھفرط
 و ھتسشن نمجنا نوماریپ ثحب ھب نآ رد دنناوتب ھک )اضعا ھمھ اموزل ھن و( دنمقالع یاضعا یارب یمارگلت هورگ کی داجیا
 دناوتیم ھک تسیاھتسیاش مادقا دنھد رارق یسررب و دقن ضرعم رد و هدرک حرط ار دوخ تاداقتنا و ،تاداھنشیپ ،تارظن
 ای یحیرفت پیلک و ھفیطل نایم رد یثحابم نینچ تسین یزاین .دنک یزاب ار کیتارکومد عماوج رد دازآ تاعوبطم شقن
 ھب عجار ای ھتفگ خساپ ار تاداقتنا نیا کت کت هریدم تایھ ھک دوب عقوتم ناوتیمن ھکنیا نمض .ددرگ حرطم یملع بلاطم
 زا ھک تساضعا یعیبط قح .دننکیمن نینچ نارادمتسایس مھ کیتارکومد عماوج رد ھکنانچ .دنک رظن راھظا تاداھنشیپ ھمھ
 ھک دوب لئاق زین هریدم تایھ یارب ار قح نیا دیاب اما .دننک تفایرد بسانم نامز رد ار خساپ و هدرک شسرپ هریدم تایھ
 و رگشسرپ نیب بسانم ھفرط ود یاضف  دراد ھک یمومع ھبنج رطاخ ھب یمارگلت یاضف .دنک صخشم ار طابترا عون
 دیابن زین تیاھن رد .دشاب رت بسانم اھ خساپ و شسرپ ھنوگ نیا یارب لیمیا دیاش و دراذگ یمن رایتخا رد ار وگخساپ
 رب یتیزکرم چیھ زا اضعا ھمھ ندرک عناق فلتخم دیاقع و قیالس اب دارفا زا لکشتم یا ھعومجم رد ھک درک شومارف
 رییغت اب ات دراذگیم اضعا رایتخا رد ار یاھلیسو تاباختنا اما .تخیمآ مھرد دیابن ندرک عناق اب ار ییوگخساپ و دیآیمن
 .دنرب شیپ ھب تیرثکا رظن قباطم ار نمجنا هریدم تایھ رد دوخ ناگدنیامن

 
 اضعا ھب یمایپ .٣
 ندینش ھب قفوم ریخا ھتفھ ود یکی رد و هدرک تمدخ داھن نیا ھب فلتخم بصانم رد ھک اتوس ھقباس اب یاضعا ناونع ھب
 ھچ رگا .مییامن بلج اتوس یعافتنا ریغ ھجو ھب ار مرتحم یاضعا ھجوت مینیبیم مزال میاهدش اضعا زا یرایسب تارظن ھطقن
 ریظن ییاھهژاو زا هدافتسا ھب دارفا دماجنا یم یدرف تاعزانت ھب و ھتفرگ الاب هاگھگ ھک اھرظن فالتخا شکاشک رد
 رظن زا دیابن یلو ،دنوش یم لیامتم اھنیا دننام و شوماخ تیرثکا ،تقیقح زا عافد ،نایب یدازآ ،یسارکومد ،یروتاتکید
 تصرف ھک دھد یم رارق یسک رایتخا رد یتنار ھن و دراد هدافتسا ءوس یارب یصاخ یلام عبانم ھن اتوس ھک تشاد رود
 تایھ رد ھلمجنم و فلتخم حوطس رد بلطواد دوبمک اب تیلاعف یاھلاس بلغا رد ام نمجنا .دنک بذج دوخ ھب ار نابلط
 نینچ الوصا ھک یطیحم رد دیدش یاھیریگعضوم و یسایس تایبدا ھک دوب شوھ ھب دیاب .تسا هدوب وربور هریدم
 عفانم زا غراف و لباقتم دامتعا و مارتحا یانبم رب ھناتسود یعمج راک یاضف کی و درادن یھاگیاج دبلطیمن ار ییاھراتفر
 رییغت و ھماننییآ نیودت دوشن حالصا یروصت نینچ ھک مادام .دھدن تسد زا ار یراداور و تاشامم ھبنج تسا رتھب یدرف



 مروتم ھک تشاد ھجوت دیاب .دوش رجنم زین نآ دیدشت ھب تسا نکمم ھکلب ،درک دھاوخن لکشم لح ھب یکمک اھنت ھن ھمانساسا
 و تشاد دھاوخ یپ رد ار بلطواد یاھورین عفد رطخ ،درادن فظوم یورین ھک اتوس لثم یاھعومجم رد نیناوق ندرک
 .دنشخبب شیاقل ھب ار نآ یاطع تسا نکمم ھلغشمرپ یلو رکفشوخ دارفا اصوصخ

 
 ای اتوس اب ییانشآ زا یلقادح ،تساینمجنا رھ یاقب نماض روش رپ و سفن هزات یاھورین زا هدافتسا ھچ رگا ھکنیا رگید ھتکن

 رد تیلاعف تھج نیدب و تسیرورض هریدم تایھ ھب دورو یارب یعافتنا ریغ یداھن رد صوصخب ینامزاس راک لقادح
 یداھن رد یندم ینامرفان نوچ یریباعت زا هدافتسا .دوشیم ھیصوت اتوس رد راک لوا مدق ناونع ھب اھھتیمک ای و اھھخاش
 یلیمحت ھن و هدرک تیوضع شریذپ ھب روبجم ار یسک ھن و تسا راک لاح رد صاخ یاھمانساسا یانبم رب ھک یعافتنا ریغ
 هداتفا اپ شیپ یروما یارب هریدم تایھ بیوصت راظتنا اھباشم .تسین حیحص ،دنک یم نارگید یعامتجا ای یدرف یگدنز ھب
 تسین نکمم ینامزاس تیلاعف چیھ نآ نودب ھک تارایتخا ضیوفت موھفم اب )یمارگلت هورگ رد یاھیعالطا ندرک نیپ لثم(
 ریغ یدرف ای و یاھظحل تروص ھب تامیمصت ذاختا و ندش لیاق انثتسا و یریگرای دننام ییاھراتفر نینچمھ .تسا داضت رد
 .درادن یعافتنا ریغ یاھنامزاس رد ییاج ھک هدوب یاھفرح

 
 یداھنشیپ یاھھمان نیئآ .۴
 یمارگلت یاھهورگ  :۴-١
 زا یکی ھجیتن رد و دوب ریخا تالکشم یلصا لماوع زا یکی یمارگلت هورگ ھمانرب نودب داجیا ام رظن ھب دش هراشا ھکنانچ
 .تسا ریز دراوم ھب تیانع اب ییاھ هورگ نینچ لیکشت ھسورپ ینیبزاب ام تاداھنشیپ

 .دوش نییعت ریز تالاوس ھب خساپ اب تسیاب یم فدھ نیا :هورگ لیکشت فدھ .١
 ؟دراد دوجو رضاح لاح رد یھورگ نینچ ایآ )فلا

 ؟دراد اتوس تیرومام ھب یطابترا یھورگ نینچ ایآ )ب
 ؟تسا زاین دروم هورگ ریز و هورگ دنچ ای دنک ققحتم ار رظن دروم فدھ دناوت یم ییاھنت ھب هورگ کی ایآ )ج

 
 .تسا مزال ریز تالاوس ھب خساپ اجنیا رد :هورگ هرادا هوحن .٢
 ییاھھمان نییآ  ھنیمز نیا رد تسیاب یم ای دنک یم نییعت ار هورگ رد لوبق لباق و طوبرم مایپ ییاھنت ھب فدھ ایآ )فلا
 ؟تسیھورگ ھچ اب ھماننییآ نییعت ھفیظو ؟دوش بیوصت

 ؟دننک یم باختنا تدم ھچ یارب و یعجرم ھچ ار هورگ یاھ نیمدا ای نیمدا )ب
 ؟تسا دح ھچ رد اھ نیمدا تارایتخا هزوح و فیاظو حرش )ج
 ؟دومن یریگولج اھتیلویسم لخادت زا ناوتیم ھنوگچ )د

 
 تیریدم لباق یتحار ھب و ھتشاد ینشور الماک فدھ ھک مینیب یم مزال اتوس یارب ار ریز یمارگلت هورگ ود دوجو ام .٣
 .دراد ھناگادج قیقد ھعلاطم و یسررب ھب زاین یرگید هورگ رھ ام رظن زا .دنتسھ
 رد( اتوس رابخا رشن و اھھمانرب یھگآ ،اھ شرازگ ھیارا تھج هریدم تایھ رایتخا رد ھفرط کی یناسر عالطا لاناک )فلا
 )یلصا ھلیسو ناونع ھب لیمیا رانک

   اتوس نوماریپ رظن لدابت و ثحب تھج دناهدرک مالعا ار دوخ ھقالع ھک ییاضعا یارب یمارگلت هورگ )ب
 

 .تشاد رظن رد دیاب ار ریز تاکن طابترا نیا رد
 ار ھنامرحم موزل تروص رد و ھفرط ود طابترا کی ناکما ھک تسا لیمیا اتوس نیلوسم اب نتفرگ طابترا حیحص هار .١
 نایرج رد ار دوخ رکذلا قوف یمارگلت هورگ رد تیوضع اب هریدم تایھ یاضعا تسا ھتسیاش ھچ رگا .دنک یم مھارف
 اھ ثحب کت کت رد دوب عقوتم دیابن ،دنھد تلاخد دوخ یاھیریگ میمصت رد ار اھنآ و هداد رارق اضعا تاداھنشیپ و تارظن

 .دنشاب وگخساپ و هدرک تکرش
 .دنک سیسات یعامتجا یاھھکبش رد اتوس مان اب یھورگ هریدم تایھ بیوصت و عالطا نودب تسیاب یمن یسک چیھ .٢

 
  :لاتیجید تاعالطا  :۴-٢
 اب اھنت یقح نینچ بلس و دنرادروخرب اتوس یلاتیجید تاعالطا ھب یسرتسد قح زا هریدم تایھ یاضعا ھیلک ھمانساسا قبط
 یلاتیجید تاعالطا ریاس و( تیاسبو ھبناج کی فرصت ھک تسا نیا مھم رایسب ھتکن اما .تسا رسیم ینوناق طیارش زارحا
 ریگرد ار اتوس تسا نکمم الماک و هدوب ینوناق ریغ یطیارش رھ تحت هریدم تایھ هزاجا نودب یبلاطم جرد و )نمجنا



 تایھ یاضعا مامت ھک دوش یم داھنشیپ ،ریخا خلت یاھ دادیور ھب فطع .دنک ھنیزھ رپ و ریذپان نایاپ یقوقح یاھیگدیچیپ
 .دننک اضما ار یراتفر نینچ زا زیھرپ رب ینبم یاھماندھعت دوخ تیلاعف زاغآ رد هریدم

 
  :یگنامرحم  :۴-٣
 دنناوتب اضعا ات تسا هریدم تایھ رد ھحورطم ثحابم ندوب ھنامرحم )یعافتنا ریغ و یعافتنا( ینامزاس ییادتبا لصا کی
 رارق ناشرایتخا رد اضعا ھلیسو ھب ھک دوخ کیتارکومد قح زا یمومع یاضف رد ناشتارظن صقان رشن زا ھمھاو نودب
 ھیلک زا هدافتسا نمض ھک دوریم هریدم تایھ یاضعا مامت زا راظتنا نیا .دننک هدافتسا تسرد یریگ میمصت تھج رد ھتفرگ
 رظن میمصت ندش ییاھن و یار ذخا زا سپ و هدرمش مرتحم ار قوف لصا دوخ تارظن ندرب شیپ یارب ینوناق یاھ تیفرظ
 ریغ یاھنامزاس هرادا ،دارفا زا یخرب یا ھفرح ریغ راتفر ھطساو ھب ھک یتفآ .دننک عافد نآ زا و ھتفریذپ ار تیرثکا
 )دریگیم نایاپ تعرس ھب یطاخ درف جارخا اب یعافتنا یاھنامزاس رد یراتفر نینچ( دنک یم ھجاوم لکشم اب ار یعافتنا
 راشف تحت رد یعس هریدم تایھ زا جراخ رد یریگرای و یلخاد ثحابم راشتنا اب تسا تیلقا رد ھک یدرف ھک تسا نیا
 تایھ نیا تاسلج هریدم تایھ رظن اب رگا یتح ھک تشاد رظن رد دیاب .دربب شیپ ار دوخ یار و هدومن تیرثکا نداد رارق
 و دنراد نداد یار یلوا قیرط ھب و ھسلج رد ندرک تبحص قح تایھ نیا یاضعا طقف دوش رازگرب ینلع تروصب

 دنراد یرظن ھچ و هدرک تکرش اضعا زا رفن دنچ ینلع ھسلج نیا رد ھکنیا رگید ریبعت ھب .دوب دنھاوخ رظان طقف نیریاس
 .درادن نمجنا یاضعا لباقم رد هریدم تایھ ییوگخساپ لصا اب یضقانت و ھتشادن ینوناق راب چیھ

 
 زیھرپ رب ینبم یاھمان دھعت دوخ تیلاعف یادتبا رد هریدم تایھ یاضعا مامت ھک تسا نیا ام داھنشیپ ریخا لیاسم ھب فطع
 .دننک اضما ار یمادقا نینچ زا

 
  :نمجنا یاھرسیفآ تارایتخا دودح  :۴-۴
 .تسا هدش حرطم ھمانساسا رد لمجم تروص ھب طقف هریدم تایھ یاضعا ریاس و نمجنا یاھرسیفآ تارایتخا دودح فیرعت
 ار اتوس یارب یریگ میمصت قح ییاھنت ھب یوضع چیھ و دوش ھتفرگ تیرثکا یار اب تسیاب یم تامیمصت تسا ملسم ھچنآ
 هریدم تایھ ھب و نیودت دنراد ار نمجنا رد ییارجا راک ھقباس ھک اتوس ءاضعا زا یخرب فرط زا یاھمان نییآ اریخا .درادن
 رد .تسا هریدم تایھ یاضعا ریاس و اھ رسیفآ تارایتخا و فیاظو ھعومجم رتقیقد نییعت شفادھا زا یکی ھک هدش لاسرا

 ھک تسا نیا رب ام ھیصوت .تسین نکمم تارایتخا ضیوفت زا یا ھجرد نودب نامزاس کی هرادا ھک تسا نشور لاح نیع
 تسا ھتشذگ رتارف تارایتخا هدودحم زا ار اپ یرگید وضع ھک دیسر ھجیتن نیا ھب هریدم تایھ یاضعا زا یکی ھچنانچ
 تایھ زا جراخ یداھن اھ نامزاس زا یخرب رد ھچ رگا ھک تشاد ھجوت دیاب .دراذگب ثحب ھب هریدم تایھ لخاد رد ار ھلاسم
 تسا هریدم تایھ دوخ هدھع رب مھ ھمانساسا ریسفت اتوس رد ،دراد هدھع رب ار ھمانساسا زا تافلخت ھب یگدیسر ھفیظو هریدم
 یم اتوس ھمانساسا دش دھاوخ حرطم ھکنانچ .تسارجالا مزال ھمانساسا زا هریدم تایھ تیرثکا ریسفت فالتخا دراوم رد و
  .دبای ققحت مھم نیا ھمانساسا رد سرزاب داھن ندش ھفاضا اب ھک مینکیم داھنشیپ مھ ام و دنک رییغت ھنیمز نیا رد دناوت
 

  :نمجنا دیدج یاھرسیفآ یارب یھیجوت یاھ ھمانرب  :۵-۴
ابن انشآ  اتوس  یاھ  تیلاعف  هرادا  روما و  ماجنا  شور  اب  تسا  نکمم  هریدم  تایھ  دیدج  یاضعا  زا  یخرب  ھک  اجنآ   ،دنشزا 

رارق دیدج  یاضعا  نیا  رایتخا  رد  هدش و  نیودت  اھ  شور  نیا  ھک  دوش  یم  ھیصوت  ھب.دریگب  دناوت  یم  نودم  کرادم  نیا   
ددرگ لیمکت  دیدج  تایبرجت  یانبم  رب  یلاوتم و  یاھدروب     .ھلیسو 

 
 یاھمانساسا تارییغت .۵
 رد زین ام .دبلطیم یرتشیب نامز اتعیبط ھک دراد یدج ھعلاطم ھب زاین و تسا هداتفا قافتا تردن ھب اتوس رد ھمانساسا رییغت
 یھورگ ھب مھم ھفیظو نیا ندرپس اب هریدم تایھ مینکیم داھنشیپ و هدوبن ھنیمز نیا رد یلماک داھنشیپ ھئارا ددص رد اجنیا
 بسانم نامز رد ار یلامتحا تارییغت بیوصت تروص رد و ھتشامگ تمھ ریز دراوم یسررب ھب تیحالص بحاص دارفا زا
 .دراذگب یمومع یار ھب

 
 یسررب و هریدم تایھ فرط زا ھمانساسا تیاعر رب تراظن یباختنا داھن نیا یلک ھفیظو :ناسرزاب تایھ ای سرزاب :۵-١
 داھن نیا .دراد یدج لمات و یسررب ھب زاین نآ یاھتیلوسم و تارایتخا هزوح و تایھ نیا یاضعا دادعت .تساضعا تایاکش
 رارکت تروص رد اتیاھن و دیامن یبتک رکذت ھب مادقا اطخ رارکت تروص رد سپس ،دیامن ھحلاصم رد یعس ادتبا دناوتیم
 .دوش هریدم تایھ زا یطاخ درف یرانکرب ناھاوخ هداعلاقوف یمومع عمجم ناوخارف اب اطخ ندوب دیدش ای و رتشیب



 
 ای ھمانساسا زا یدرف یطخت ھچنانچ ھک دسر یم رظن ھب :هریدم تایھ ھب یطاخ وضع تقوم قیلعت قح یاطعا :۵-٢
 یھیبنت یمادقا ھک دشاب زاجم دیاب هریدم تایھ دش زرحم یقالخا ییادتبا لوصا ای یعافتنا ریغ یاھنمجنا تیلاعف لوصا

 ناسرزاب تایھ رظن ھیارا نامز ات و تقوم تروص ھب ار هریدم تایھ رد درف تیوضع و دھد ماجنا یطاخ وضع ھیلع
 .دنک قلعم

 
 ریخا لکشم اب طبترم ریغ یاھداھنشیپ :ھمیمض
 زا یرتشیب شخب ندرپس دریگ یم تروص اھ ھخاش رد اتوس یاھ تیلاعف هدمع ھکنیا ھب ھجوت اب :اھ ھخاش تیوقت .١
 تسیدارفا ھب هریدم تایھ یسرک دنچ ندرپس داھنشیپ کی .دسر یم رظن ھب یرورض اھ ھخاش ھب یریگ میمصت تارایتخا
 یلخاد تاباختنا یرازگرب هوحن و اھ ھخاش زا یرت قیقد فیرعت مزلتسم یرما نینچ ھتبلا .دنا هدش باختنا اھ ھخاش رد ھک
 .تساھنآ

 
 اب بستنم دارفا یسایس یاھ تیلاعف ھک یتالکشم و اتوس ندوب یسایس ریغ ھب ھجوت اب :هریدم تایھ رد یسایس تیلاعف .٢
 تاباختنا ھتیمک دننام یداھن نآ رد ھک دش هداد ام ھتیمک ھب یداھنشیپ دروآ دوجوب ناریا لخاد یاضعا یارب تسا نکمم اتوس
 ای دوش هریدم تایھ تاباختنا رد دنراد ناریا یتموکح ماظن ھیلع ای ھل رب یسایس تیلاعف ھقباس ھک یدارفا تکرش عنام
 .دیامن یریگولج هریدم تایھ رد تیوضع نامز رد اھنآ یسایس تیلاعف زا لقادح

 
 مان ھب یموھفم زا هدافتسا دش داھنشیپ ھمان نییآ ھتیمک ھب ھک اھ نمجنا هرادا رد نردم شور کی :لایس یسارکومد .٣
 یار لئاسم دروم رد )بختنم هریدم تایھ ھن و( اضعا ھمھ نآ رد ھک دشابیم  (liquid democracy)لایس یسارکومد
 .دراد یدج راک ھب زاین اتوس ھعومجم رد ندش یلمع یارب یلو تسا باذج رایسب موھفم نیا .دنھدیم
 
 
 
 ،مارتحا میدقت اب
 ایرآ ابیرف
 یمظعا ریھظ مارھب
 نایسابع هزوریف

 یلامک لیلج
sutaguidelines@googlegroups.com 


