
  

 بروامً َ اساسىامً حسب َاحد طبقً کارگر
 

 :مقدمً
 ثشًبهَ ای کَ ثَ ًظش ؽوب هی سعذ هشصی ثْد کَ ثشای تجبدل ًظش دس رلغَ ّعیغ کبدسُبی  دّ  تؾکل

ایي ثشًبهَ . تِیَ ؽذ ّ هْسد ثضج هشاس گشكت" عبصهبى کبسگشاى هجبسص ایشاى"ّ " صضة کبس ایشاى"

هب صذّد یکغب ل هجل هشس ایي ثشًبهَ . عشاًزبم ثَ تقْیت سعیذدس کٌگشٍ هؾتشک دّ تؾکل ًبهجشدٍ 

سا ثشای ثضج ُوگبًی هٌتؾش کشدٍ ّ دس اختیبس ػالهوٌذاى هشاس دادین تب اص عْئی صهیٌَ سا ثشای ثضج 

لٌیٌیغتِب ایزبد کشدٍ ثبؽین ّ اص ایي ساٍ عٌگشی هغتضکن دس -ّ تجبدل ًظش ّ ًضدیکی ثب هبسکغیغت

ایزبد کٌین ّ اص .....    كشهیغن، عْعیب ل دهْکشاتیغن، سّیضیًْیغن، تشّتغکیغن ّ هوبثل مذ اًوالة، س

ایي اهذام ثب . عْئی دیگش گبم هِوی سا دس ساٍ تؾکیل صضة ّاصذ هجوَ کبسگش ایشاى ثشداؽتَ  ثبؽین

تْرَ ثَ سؽذ عشیغ تضْالتی کَ دس پیؼ اعت ّ ثضشاى ػویلی کَ سژین روِْسی اعالهی سا  اص ًظش 

 هب هبسکغیغت لٌیٌیغتِب ئی سا  کَ ٌُْص دس. قبدی ّ عیبعی دس ثش گشكتَ اعت اُویت هجشهی داؽتاهت

اهش تؾکل صضة ّاصذ هجوَ کبسگش هشدداًذ كشا هی خْاًین کَ ثخْد آیٌذ ّ ثَ صضة ّاصذ هجوَ کبسگش 

 .آًِب دس هوبثل هشدم ّ هجوَ کبسگش ایشاى هغئْلٌذ. ایشاى ثپیًْذًذ 

 

 :ر اکتبرما َ اوقالب کبی
اًوالة کجیش اکتجش دس سّعیَ ،عش آؿبص دّساى ًْیٌی دس تبسیخ تکبهل  ربهؼَ  ثؾشی ثْدٍ   ّ    تضْلی 

 اعبعی دس عشًْؽت تبسیخی عشهبیَ داسی رِبًی ّ هجبسصات پشّلتبسیبی ثیي الوللی ّ خلوِبی عتوذیذٍ

 دس عجک صًذگی ،   دس آداةگیتی ثْرْد آّسد ، تضْلیکَ صتی دس عجک هجبسصٍ ّ دس ؽکل تؾکیالت ، 

 ّ سعْم ، دس كشٌُگ ّ ایذ ئْلْژی تْدٍ ُبی اعتخوبس ؽًْذٍ ُوَ رِبى احشات ػوین خْد  سا   ثش ربی

 اًوالة کجیش اکتجش ، ثشُبى هبهغ آؿبص دّساى سُبئی پشّلتبسیب ّ ثِوشاٍ آى کلیَ    صصوتکؾبى  ّ. گزاسد

 اًوالة.    اعتخوبس اهپشیبلیغن ّ هجوب ت  استزبػی اعت خلوِبی عتوذیذٍ اص صًزیش اعبستجبس اعتؼوبس ّ 

 کجیش اکتجش کَ اًوالة پشّلتشی سا دس دعتْس سّص ّ هجوَ کبسگش  ثیي الوللی سا دس   هشکض    حول    ایي 

 .دّساى هشاس داد ، ًْیذ ثخؼ پیشّصی عْعیب لیغن ّ ًب ثْدی عشهبیَ داسی ّ اهپشیب لیغن اعت

 سُجشی داُیبًَ سكین لٌیي هْكن ؽذ یک ؽؾن کشٍ اسك سا اص  ًظبم عشهبیَصضة ثلؾْیک ؽْسّی ثَ 

سكین   اعتب لیي   ایي   پشچن .  داسی رِبًی سُب عبصد ّ صًذگی ًْیٌی سا ثشای صصوتکؾبى تذاسک ثجیٌذ 

 سّؽي هبسکغیغن لٌیٌیغن دس دّساى کًٌْی ، ایي تٌِب ربًؾیي ؽبیغتَ لٌیي  ثَ هؼوبس   ثضسگ   عبختوبى

 کلیَ.    ْعیبلیغن دس ؽْسّی ثذل ؽذ ّ هْاًیي اهتقبدی عْعیبلیغتی سا ثشای عبختوبى آى تٌظین کشد ع

 کؾْس  عشهبیَ داسی  ثَ   ؽْسّی دس 41تْهئَ ُبی اهپشیبلیغتی ثشای ًبثْدی عْعیبلیغن ، اص تزبّص 

 رشیبًبت   خشدٍ ثْسژ  كشدای اًوالة اکتجش دس صوبیت اص  گبسد علیذ مذ اًوالة گشكتَ تب   تْهئَ ُبی 

 ّاصی ّ دعیغَ چیٌبى اهپشیبلیغن ًظیش تشّتغکیغتِب ، صیٌّْیلیغتِب ، ثْخبسیٌیغتِب ،  ّ   تزبّص آؽکبس

 ًبصیِب ثَ ؽْسّی ، ُیچکذام هبدس ًؾذ ؽْسّی عْعیب لیغتی سا تب صهبًیکَ   دیکتب تْسی   پشّلتبسیب ثش 

 ایي ُوبى ساُی  اعت کَ ثبیذ ثب دسط   آهْصی اص آى. سد آى صبکن ثْد اص ساٍ تکبهل عْعیبلیغتی ثبص دا

 .دس آى گبم ًِبد 

 

   :ما َ رَیسیُویسم
 

ثب دسگزؽت اعتب لیي ثشّص سّیضیًْیغن دس ؽْسّی هوذّس ؽذ  ّ دؽوٌبى  عْعیب لیغن   کَ خْد  سا  اص 

 ضٌَ آهذًذ ّ ثبتشط  دیکتبتْسی پشّلتبسیب ّ ؽخقیت تبسیخی اعتب لیي هخلی کشدٍ ثْدًذ ثش سّی ف

 ًلی هجبسصٍ هجوبتی ، ًلی دیکتبتْسی پشّلتبسیب ، ًلی هبُیت صضة هجوَ کبسگش ، ًلی هبُیت  هجوبتی

 ساٍ سا ثشای  کغت   هذست .......... دّلت ، ًلی اًوالة هِش آهیض خلوِب ػلیَ اهپشیب لیغن ّ استزبع ّ 

 ض  عْعیبلیغتی  سا   ثَ   اهتقبد    ًْع عیبعی ُوْاس کشدًذ ّ ثب سكشهِب ی اهتقبدی، اهتقبد هتوشک



 تیتْئیغت دس یْگغالّی ثذل کشدٍ ّ هبًٌذ عشهبیَ داسی عْد ّ اًگیضٍ هبدی ّ ًَ اصتیبربت   ربهؼَ

 پظ اص آى ؽْسّی عْعیب لیغتی ًبگضیش ثَ داهبى سّیضیًْیغن. سا ُذف اعبعی اهتقبد خْد هشاس داًذ 

 ص ثْسژّاصی ثشّکشات ّ هبكیبئی کَ هزست  سا کبهال  هجنَدس ؿلطیذ ّ ثب توْیت هؾش هشكَ ثضسگی ا

 اص آى تبسیخ ؽْسّی ثَ اهپشیبلیغتی ثضسگ ثشای.کشدٍ ثْد ، هبُیت صضة ّ دعتگبٍ دّلتی تـییش کشد 

 اهپشیبلیغن آهشیکب ّ عْعیب ل اهپشیبلیغن ؽْسّی دس سهبثت ّ تجبًی ثب. علطَ رْئی دس رِبى ثذل ؽذ 

 هغبثوَ هغبلوت" كشّپبؽی اهپشیبلیغن گٌذیذٍ ؽْسّی دس. هْس رِبى پشداختٌذ یکذیگش ثَ ستن ّ كتن ا

 ثب آهشیکب ثَ ػوش یکی اص هشاکض مذ اًوالثی رِبى کَ هبًغ ثضسگی ثش عش ساٍ اًوالة خلوِب ثْد" آهیض

 .ّ دس هجبسصات تْدٍ ُب ثَ خشاثکبسی اؽتـبل داؽت ، پبیبى داد 

 

 :ما َ جىبش کمُویستی ایران 

 
 ایي رٌجؼ ثَ فْست ًِبلی کْچک سؽذ یبكت ّ اص. کوًْیغتی ایشاى داسای عبثوَ هْالًی اعترٌجؼ 

 ایي صضة ثب ثشگضاسی ًخغتیي کٌگشٍ. هبلت تؾکلِبی ارتوبػیْى ػبهیْى ّ عپظ صضة ػذالت صادٍ ؽذ

دس ثٌذساًضلی ، ًبم  خْد  سا   ثَ   صضة (   4353ژّئي 55)  4533خشداد  63عشاعشی خْیؼ دس 

 صضة کوًْیغت ایشاى دس صهبًی پب ثَ ػشفَ ّرْد گزاسد کَ ایشاى کؾْسی. ًیغت ایشاى تـیش داد کوْ

 .ًیوَ كئْدال ّ ًیوَ هغتؼوشٍ ثْد ّ عشهبیَ داسی دس آى ثب کٌذی ّلی هغتوش سؽذ هی کشد 

 ّ صضة کوًْیغت ایشاى دس اًوالة گیالى كؼبالًَ ؽشکت کشد ّ ثب تکیَ ثش ّظبیق عْعیب لیغتی اًوالة

 ػذم تْرَ ثَ خقلت دّگبًَ ثْسژّاصی هلی دس ایشاى ، دس ایي هشصلَ اص هجبسصٍ ثَ  چپ سّی   دچبس

 4353ًْاهجش   44صضة کوًْیغت چٌذ هبٍ ثؼذ اص  کٌگشٍ  اّل  دس . گؾت کَ صضة سا اًضشاف کؾیذ 

 وْاؿلی  ایيپلٌْم کویتَ هشکضی خْد سا تؾکیل داد ّ ثَ تقضیش اؽتجبُبت خْد ُوت گوبسد ّ صیذس ػ

 كشصًذ خلن هِشهبى آرسثبیزبى سا ثخبهش تضلیل دسعتؼ اص تضْالت ایشاى ثَ  عوت  دثیش کل  ّ   فذس

 صضة کوًْیغت ایشاى ثؼذ اص هتل   صیذس ػوْاؿلی. کویتَ هشکضی صضة کوًْیغت ایشاى اًتخبة کشد 

 ژی ایي اهپشیبلیغن ثشای هذتیّ تـییش عیبعت رِبًی اهپشیبلیغن اًگلغتبى ثب اسصیبثی ًبدسعت اص اعتشات

 صضة کوًْیغت. سمب خبى سا ًوبیٌذٍ ثْسژّاصی هلی ایشاى هضغْة داؽت ّ ثَ ساعتشّی دچبس گشدیذ

 .، ثَ تقضیش ایي اؽتجبٍ پشداخت ( کٌگشٍ اسّهیَ ) دس کٌگشٍ دّم صضة (  4351)  4631دس عبل 

 استزبع ایشاى هشاس گشكت ّ هْسد یْسػ 4631صضة کوًْیغت پظ اص تبرگضاسی سمب خبى دس آرس 

 4643خشداد   41تب سّصی کَ ثذعت استزبع سمب خبًی ثب تقْیت  هبًْى  عیبٍ  مذ کوًْیغتی  دس 

 صضة کوًْیغت ایشاى    ػلیشؿن .  عشکْة ؽذ اص هجبسصٍ ثب اهپشیبلیغن ّ استزبع داخلی دعت ًکؾیذ 

 ش ایشاى ثْد کَ ثشای سُبئی هجوَّ ساعتشّی خْد دس صًذگی عیبعی اػ صضة هجوَ کبسگ" چپشّی" 

 صضة کوًْیغت. کبسگش ّ دُوبًبى ایشاى كؼبلیت کشدٍ ّ دس ایي ساٍ ثَ هجبسصٍ هِشآهیض ًیض تْعل رغت 

 ایشاى اص ثذّ تبعیظ خْد دس ساط رٌجؼ اًوالثی هشدم ایشاى هشاس گشكت ّ تبحیش خْد  سا  ثش هزوْػَ

 ْثی صضة کوًْیغت دّسٍ رذیذی اص هجبسصٍ  ارتوبػیپظ اص عشک. رٌجؼ آتی  کوًْیغتی ایشاى گزاسد 

 دس ایي دّسٍ گشٍّ هؼشّف ثَ پٌزبٍ ّ عَ ًلش ثَ سُجشی دکتش توی اساًی ایي آهْصگبس ثضسگ. آؿبص ؽذ 

 پشّلتبسیبی ایشاى ثَ كؼبلیت آؿبص کشد کَ ثب اًتؾبس هزلَ دًیب ّ  هشس  هغبیل  ػلوی دس آى ّ  تشروَ ّ

 وؼ هِوی دس پشّسػ سّؽٌلکشاى ّ آؽٌب کشدى آًِب ثَ  داًؼ   کوًْیغن ایلبءتْصیغ آحبس هبسکغیغتی ً

 سمب خبى ثب هلغ ّ هوغ کوًْیغتِب ّ ثَ هتل سعبًذى اساًی دس صًذاى ، هْكن ؽذ   رٌجؼ پٌزبٍ  ّ. ًوْد 

 .عَ ًلش سا ًیض عشکْة کٌٌذ 

 لیغن   اًگلغتبى  ّ  ثب  گغتشػ پظ اص ّسّد هتلویي ثَ ایشاى ّ تجؼیذ سمب ؽبٍ  تْعو  اسثبثؼ   اهپشیب

 هجبسصات هشدم ّ ثَ ثشکت ّرْد اتضبد روبُیش ؽْسّی عْعیب لیغتی اعتبلیٌی  دس  ُوغبیگی  ایشاى ،

 دسُبی صًذاًِب ثبص ؽذ ّ کوًْیغتِب ّ آصادیخْاُبى کَ آصاد ؽذٍ ثْدًذ اهکبى كؼبلیت   ارتوبػی   هزذد

 .ثش ثبالی عش آًِب عٌگیٌی هیکشد 4643بٍ مذکوًْیغتی   لیکي ٌُْص عبیَ ؽْم هبًْى عی. پیذا کشدًذ 

 پبسٍ ای اص   کوًْیغتِبی  ثبهی    هبًذٍ اص صضة. دس یک کالم كؼبلیت کوًْیغتی دس ایشاى هوٌْع ثْد 

 کوًْیغت ایشاى ّ ثخؾی اص گشٍّ پٌزبٍ ّ عَ ًلش دس صضة تْدٍ ایشاى گشد آهذًذ ّ  ثذّى    آًکَ   ًبم

 ّظیلَ   کوًْیغتِب دس   آى دّساى. ثگزاسًذ دس ػول ثَ كؼبلیت کوًْیغتی پشداختٌذ کوًْیغتی ثش خْد 



 ثش هضْس هجبسصٍ هیبى هشگ ّ صًذگی ، ثش هضْس هجبسصٍ هیبى عْعیب لیغن  ّ  كبؽیغن  عشهبیَ داسی

 کوًْیغتِب ی رِبى هْظق ثْدًذ ّاهؼجیٌبًَ دس پشتْ هجبسصٍ مذ كبؽیغی ثَ صل هغئلَ. ؽکل هیگشكت 

 دس چٌیي دّساًی صضة تْدٍ پب ثَ ػشفَ هجبسصٍ  ارتوبػی. جبسصٍ هجوبتی دس عشاعش رِبى ثپشداصًذه

ایي  صضة  ثب تزشثَ  کن  خْد  تب  صهبى  ًخغتیي  یْسػ استزبع کَ پظ اص ؽکغت ًِنت .  گزاؽت 

س ّاهؼَ  تشّس آرسثبیزبى ػلیَ  ّی  اتلبم  اكتبد  ّ هتؼبهت  آى  پظ  اص دّهیي یْسػ گغتشدٍ استزبع د

 کَ ثَ هوٌْػیت كؼبلیت ػلٌی صضة  هٌزش ؽذ ،  تْاًغت  ثب عشثلٌذی  اص ػِذٍ 4651ًبكشربم ؽبٍ دس 

 صضة پظ اص سكتي ثَ كؼبلیت صیش صهیٌی. ّظبیق عٌگیٌی کَ دس ایي دّسٍ ثَ ػِذٍ گشكتَ ثْد ، ثش آیذ

 عتوشاس روِْسی دهْکشاتیک سا ثبثشًبهَ ّ ؽؼبس ُبی خْد سا استوبء داد ّ ثش چیذى  ثغبه علطٌت ّ ا

 کلَ عٌگیي كؼبلیتِبی صضة تْدٍ ایشاى دس ایي دّساى ثب آهْصػ . ُوبى دسک تبسیخی خْد هطشس ًوْد

 اص اؽتجبُبت  دّساى  كؼبلیت  صضة کوًْیغت ایشاى  کَ ّظبیق  عْعیب لیغتی  اًوالة  سا ثش رغتَ تش

پظ اص هوٌْػیت  صضة  اّمبع تب صذّدی تـییش   .هی ًوْد، ثَ ًلغ خْاعتِبی دهْکشاتیک هی چشثیذ 

 دس دسّى صضة تْدٍ  ُش چٌذ تذاسک هجبسصٍ  هغلضبًَ  ًبهـ. خْاعتِبی صضة سادیکبلتش گشدیذ. کشد

 صضة هی سكت تب هغئلَ کغت هذست عیبعی سا اص هشین اًوالثی ّ آهْصػ اص تزشثَ اًوالة. آؿبص ؽذ 

ایي  4665هشداد  52کْدتبی  اهپشیبلیغتی   .  ثْد ، هطشس کٌذ چیي کَ تبصٍ ًغین  آى ثَ ایشاى  سعیذٍ 

 صضة تْدٍ ایشاى  دس هذت  کْتبٍ  كؼبلیت ػلٌی خْد کَ تب. كؼبلیتِبی صضة سا دس ًطلَ خبهْػ عبخت

 سا(عبل  5صذّد )هشداد  52ّ پظ اص آى دس ؽکل هخلی تب کْدتبی ( صذّد ُلت عبل )صهبى تشّس ؽبٍ 

 دس ُویي هذت ثغیبس کْتبٍ. ع تْاًغت دّاصدٍ عبل ثَ هجبسصٍ اًوالثی ثپشداصد دس ثشهی گشكت دس هزوْ

 .چٌبى تبحیشات ػوین ،  عبصًذٍ ّ اًوالثی دس ربهؼَ ایشاى ثزبی گزاسد کَ ًتبیذ آى ٌُْص ًیض پب ثشربعت

 یهجیؼی اعت کَ تبسیخ صضة تْدٍ ایشاى هبًٌذ ثغیبسی اص اصضاة کوًْیغت رِبى ثب اؽتجبُبت ػذیذٍ ا

 لیکي . ُوشاٍ اعت کَ کوًْیغتِب ثبیذ اص آى آهْختَ ّ  آًشا  دس خذهت  اُذاف  اًوالثی  خْد ثکبس گیشد 

 .ػلیشؿن ایي اؽتجبُبت ًوؼ ػظین هتشهی ّ اًوالثی صضة تْدٍ ایشاى دس ایي دّسٍ هبثل کتوبى ًیغت 

 َ هٌزالة خیبًت دسصضة تْدٍ ایشاى ثب ثشّص سّیضیًْیغن خشّؽچلی ّ پزیشػ هؾی سّیضیًْیغتی ث

ؿلطیذ، اص هبسکغیغن ّ لٌیٌیغن سّی گشداًذ، ًظشیبت خشّؽچق سا دس هْسد صضة توبم خلن ، دّلت 

 توبم خلن ، پبیبى هجبسصٍ هجوبتی، ُوضیغتی هغبلوت آهیض، گزاس هغبلوت آهیض، هغجوَ هغبلوت آهیض، ًلی

 ل ؽذ کَ دس خذهت هطبهغ اهپشیبلیغنپزیشكت ّ ثَ یک ًیشّی مذ اًوالثی ثذ... هبُیت هجوبتی دّلت ّ 

صضة تْدٍ ایشاى اص صضة هجوَ کبسگش ایشاى ثَ عتْى پٌزن سّعِب دس ایشاى ثذل . سّط هشاس گشكت

گشدیذ کَ دس ایي ساٍ اص خشاثکبسی ّ دعیغَ دس رٌجؼ اًوالثی ایشاى، اص لْ دادى ًیشُّبی اًوالثی ثَ 

دّ تؾکل عبصهبى کبسگشاى . تزبػی خْدداسی ًکشدسژین روِْسی اعالهی ّ ُوذعتی ثب ایي دعتگبٍ اس

هجبسص ایشاى ّ صضة کبس ایشاى ثب ثیؼ اص عی عبل عبثوَ هجبسصٍ، تبسیخ صضة تْدٍ ایشاى سا ُوبًٌذ 

تبسیخ عبیش اصضاة کوًْیغتی رِبى ثَ دّ دّسٍ هبُیتبَ هتلبّت توغین هی کٌٌذ، دّسٍ ایکَ ایي صضة، 

کوًْیغتی ثشخْسداس ثْد ّ دّسٍ ایکَ کَ ثب ثشّص سّیضیًْیغن دس صضة هجوَ کبسگش ایشاى ّ اص هبُیت 

ؽْسّی ّ دًجبلَ سّی ّی اص سّیضیًْیغتِب ّ پزیشػ خو هؾی سّیضیًْیغتی سّعِب هبُیت ّی ًیض 

 .   تـییش یبكت ّ ثَ الًَ ربعْعی سّعِب دس ایشاى ثذل گشدیذ 

هب ثش آًین کَ . تی دس تبسیخ ایشاى هی داًینهب دّ تؾکل، خْد سا اداهَ دٌُذٍ ساٍ ایي رٌجؼ ػظین کوًْیغ

صضة ّاصذ هب آى تؾکلی خْاُذ ثْد کَ ساٍ کوًْیغتی ّ ًَ سّیضیًْیغتی صضة تْدٍ ایشاى سا اداهَ 

. هب خْد سا ّاسث ایي هزوْػَ اًوالثی ثب توبم ًبسعبئی ُب ّ اؽتجبُبتؼ دس گزؽتَ هی داًین . خْاُذ داد

ایي اعت کَ خْد سا ًَ تٌِب . ی ّ ثب هؼیبسُبی هبتشیبلیغن تبسیخی اعتهب ثش خْسدهبى ثَ تبسیخ ، هجوبت

هب اص . ّاسث اهذاهبت هخجت ّ اًوالثی ّی داًغتَ، ثلکَ اؽتجبُبت آى سا ًیض ثٌبم خْدهبى حجت هی کٌین 

هخجت "هب رشیبًبتی سا کَ كوو ًکبت . ایي اؽتجبُبت دسط گشكتَ ّ اص تکشاس آى پشُیض هی ًوبئین 

ًْیغتی سا ثَ ًبم خْد حجت هی کٌٌذ ّ یب ثَ ایي پٌذاس ّاُی دچبسًذ کَ کوًْیغت یؼٌی کغی رٌجؼ کو"

کَ ثشی اص اؽتجبٍ اعت، رشیبًبتی هٌضشف ثب تلکشی خشدٍ ثْسژّاصی اسصیبثی کشدٍ کَ تقْس هی کٌٌذ 

د دس یک کالم هالک هنبّت دس هْس. تبسیخ رٌجؼ کوًْیغتی ایشاى ثب پیذایؼ آًِب پذیذ آهذٍ اعت

هبُیت کًٌْی صضة تْدٍ ایشاى ًَ ثش اعبط ؽکغتِب ّ اؽتجبُبت ّی دس ػشفَ پیکبس هجوبتی، ثلکَ 



هتکی ثش سّیگشداًی ّی اص هبسکغین ّ لٌیٌیغن ّ پیْعتي ّی ثَ مذ اًوالة خشّؽچق ـ گْثبچق ـ 

 . یلغیي اعت 

 َضعیت سیاسی جٍان

 

 :امپریالیسم َ اوحصارات فراملیتی

 
ل اهپشیبلیغن ؽْسّی یکی اص هطجِبی استزبع رِبًی، اثشهذست آهشیکب ثذّى پظ اص كشّپبؽی عْعیب

سهیت ثالهٌبصع ثَ رْالى دس ػشفَ رِبى هؾـْل اعت ّ اّاهش خْد سا ثَ عبیش اهپشیبلیغتِبی 

كشّپبؽی ؽْسّی ایي ًکتَ هخجت سا دسخْد داؽت کَ ػلشیت ػْاهلشیجی . کْچکتشدیکتَ هی کٌذ

اهکبى سا كشاُن عبخت تب چؾن ًیشُّبی اًوالثی سا ثش ایي هشداة هتؼلي  سّیضیًْیغتی كشّسیخت ّ ایي

ثگؾبیذ ّ ًیشُّبی ّاهؼبَ اًوالثی هبدس ؽًْذ خْد سا اصهیذ ایي ّیشّط خطشًبک ایذئْلْژی ثْسژّاصی 

. عذی سا کَ دس هوبثل اًوالة ایزبد ؽذٍ ثْد اص سیؾَ ثش کٌذ ،ایي عوْه. ثشُبًٌذ ّ ثب هـض خْد كکش کٌٌذ

لٌیٌیغتی دس سّعیَ ثب ثشاكشاؽتي پشچن اعتبلیي کجیش دس دؽوٌی ثب -تشػ رٌجؼ هبسکغیغتیگغ

ایي عوْه دس ػیي صبل آهشیکب سا ثَ . سّیضیًْیغتِبی خشّؽچلـ ثشژًلی صبکی اص ایي هْكویت اعت

آهشیکب دس رِبى کًٌْی . شد ّ خْد هی دّصد سهیجی ثالهٌبصع دس ػشفَ رِبى ثذل کشد کَ خْد هی ث  

عبیش . سگتشیي ّ هذستوٌذتشیي اهپشیبلیغن هْرْد اعت کَ سُجشی رِبى اهپشیبلیغن سا ثَ ػِذٍ داسدثض

اهپشیبلیغن . کؾْسُبی اهپشیبلیغتی ًظیش اًگلغتبى ّ یب آلوبى ثذًجبلَ سّاى ایي اهپشیبلیغن ثذل ؽذٍ اًذ

یبلیغن آهشیکب ًؾبى كشاًغَ کَ دس گزؽتَ گبٍ ّ گذاسی ػذم سمبیت خْد سا ثب هلذسی ّ خْدعشی اهپش

ایي ًضدیکی هی تْاًذ اص تشط . هی داد اهشّص ثَ ُوکبسی ثب اهپشیبلیغت آهشیکب سّی آّسدٍ اعت

 .هذستوٌذ ؽذى اهپشیبلیغت آلوبى پظ اص ّصذت دّ آلوبى ّهْكویتِبی اهتقبدی آى ثبؽذ

دس  ،یبعی ّ كٌآّسیاهپشیبلیغتِبی اسّپب دس هبلت اسّپبی هتضذ هی خْاٌُذ چَ اص ًظش اهتقبدی ّ چَ ع

آًِب هی کْؽٌذ یْؿی کَ . هوبثل آهشیکب ّ ژاپي ّ اهپشیبلیغن چیي کَ عش ثلٌذ هی کٌذ هوبّهت کٌٌذ

ایي تالػ ثْیژٍ پظ اص . اهپشیبلیغن آهشیکب پظ اص رٌگ ثَ گشدى آًِب اًذاختَ اعت ثذّس ثیبًذاصًذ

اس عبصهبى هلل ّ هشس آى دس هوبثل آًِب اهیذّاسًذ ثب تْعل ثَ اثض. كشّپبؽی ؽْسّی تؾذیذ ؽذٍ اعت

. هلذسی آهشیکب ّعیلَ ای تْریَ گشاًَ ثیبثٌذ تب تْعؼَ هلجی اكغبسگغیختَ آهشیکب سا تب صذّدی هِبس کٌٌذ

 . عبصهبى هلل تب ربئی ثشای اهپشیبلیغن آهشیکب هبثل اصتشام اعت کَ هٌبكغ ایي اهپشیبلیغن سا صلع کٌذ

تب هیبى خْد یگبًگی ایزبد ًکشدٍ اعت هبدس ًیغت دس هوبثل كؾبس  ّلی صْادث اخیش ًؾبى هی دُذ اسّپب

 ، ًَ اسّپبی کًٌْی ثیؾتش دس ػشفَ هبلی ّ اسص ّاصذ ثَ ّصذت سعیذٍ اعت ّگشًَ. آهشیکب هوبّهت کٌذ

. دس ػشفَ ثشًبهَ سیضیِبی اهتقبدی ّ ًَ دس ػشفَ عیبعی هبدس ًؾذٍ اعت ثَ تٌی ّاصذ ثذل ؽْد

شکْة ّ تْعؼَ هلجی اهپشیبلیغتِبی اسّپب، صیش ًلْر آهشیکبعت ّ ثذّى هْاكوت ًبتْ، ثوٌضلَ اثضاس ع

صْادث یْگغالّی ّ خبّسهیبًَ، ایشاى ّ ػشام ّ اكـبًغتبى ًؾبى . آًِب کبسی اص دعتؼ عبختَ ًیغت

هی دُذ کَ اسّپب ّ آهشیکب ثب تنبد هٌبكغ كشاّاًی سّثشّ ُغتٌذ ّلی ُش ثبس تبکٌْى ایي تنبدُب ثب تِذیذ 

 . ّ كؾبس آهشیکب ثَ ًلغ ایي اهپشیبلیغن صل ؽذٍ اعت

ثضشاى رٌْة ؽشهی آعیب دس دَُ پیؼ فذهَ كشاّاًی ثَ ًظبم ثبًکی اهپشیبلیغن ژاپي صد ّ هْمغ ّی 

كؾبس آهشیکب ثش اهپشیبلیغن ژاپي کَ دسُبی کؾْس . سا دس هوبثل اهپشیبلیغن اسّپب ّ آهشیکب تنؼیق ًوْد

 . شیکبئی ثطْس هطلْة ثبص کٌذ ًبؽی اص ایي تنبد هٌبكغ اعتخْد سا ثش سّی کبالُبی آه

آهشیکب ثقْست اهپشیبلیغن یکَ ثضى دس آهذٍ اعت ّ ثضسگتشیي ًیشّی مذ اًوالة دس ػشفَ رِبًی 

هیبى ؽشکتِبی كشاهلیتی، ایي هبًْى اعبعی عشهبیَ ( ای.آ.ام) هْاكوتٌبهَ چٌذ ربًجَ عشهبیَ گزاسی . اعت

شخی کؾْس ّ ؽشکتِبی چٌذ هلیتی تذّیي هی گشدد اکٌْى ثب هوبّهت پبسٍ ای اص داسی رِبًی کَ تْعو ث

تذّیي کٌٌذگبى سّثشّ ؽذٍ اعت، ایي هْاكوتٌبهَ ثشای اعبست هوبلک رِبى اعت کَ ًوؼ دّلتِبی هلی 

ایي هبًْى عشهبیَ داسی رِبًی . سا ثَ صذاهل سعبًذٍ ّ صن صبکویت آًِب سا هْسد عئْال هشاس هی دٌُذ

اهپشیبلیغن هی سّد تب هشصُبی صوْهی ـ رـشاكیبئی . یکَ تبص دسُش کؾْس هلشّك ثذل هی ًوبیذ سا ثَ

 .سا ًیض ثٌلغ هٌبكغ عشهبیَ رِبًی اص ًوؾَ رـشاكیبی رِبى صزف کٌذ



ُش سّص کَ هی گزسد هطجْػبت رِبى خجش هی دٌُذ کَ ؽشکتِبی ثضسگ تْلیذ اتْهجیل، کٌغشًِبی 

بثشات ّ فٌبیغ الکتشًّیکی، ثبًکِب، کبسخبًزبت هْاد ؽیویبئی ّ ًلتی، کبستلِبی ؿْل پیکش هخ

داسّئی، ثیوَ ُب، ؽشکتِبی ػظین صول ّ ًول دس یکذیگش ادؿبم ؽذٍ اًذ ّ دس ػشفَ ثبصاس اص اهکبى 

ایي سًّذ کَ ثب تکیَ ثش عیبعت اهتقبدی ًئْلیجشالیغن ّ . سهبثت ثِتش ّ کٌتشل دهیوتش ثبصاس ثشخْسداسًذ

ْیي دس رِبى  آؿبص ؽذٍ ُوچٌبى اداهَ داسد ّ عشهبیَ داساى اسّپبئی تالػ کشدًذ ثشای ثشهشای ًظن ً

آهبدگی دس ػشفَ سهبثت رِبًی ثب اثتکبس ّاصذ پْلی اسّپبئی خْد سا ثشای سهبثت ثب عبیشیي آهبدٍ 

ّ اهپشیبلیغن آخشیي هشصلَ عشهبیَ داسی ثب سّؽٌی ُش چَ توبهتش دس هوبثل هب هشاس داسد . گشداًٌذ

عشهبیَ ُب دس ُن ادؿبم ؽذٍ ّ . پیؾگْئی ُبی سكین لٌیي دس احش اسصًذٍ خْد ثَ ّاهؼیت هی پیًْذد

هتوشکض گشدیذٍ ّ اًضقبسات ثْرْد هی آیٌذ ّ ایي دس صبلی اعت کَ ثب ادؿبم عشهبیَ ُبی فٌؼتی ّ 

تؾذیذ اعتخوبس ثبًکی ّ پیذایؼ الیگبسؽی هبلی، عشهبیَ داسی ثب فذّس عشهبیَ ثَ اهقی ًوبه رِبى ّ 

ثب پیذایؼ . هجوَ کبسگش ّ ؿبست هغتؼوشات ًْیي، سّص ثَ سّص ثش اًجبؽت عشهبیَ خْد هی اكضایذ

عشهبیَ ُبی ػظین سثبئی ّ ًوؾؾبى دس ثبصاسُبی ثْسط، عشهبیَ داسی ػلیشؿن تْعؼَ ّ پیؾشكت سّص 

اص عْد دس تْلیذ اعت عْد دس ثبصاس ثْسط ثَ هشاتت ثیؾتش . اكضًّؼ ثَ هشصلَ هلیلیگشی سعیذٍ اعت

ّ اص ایي گزؽتَ دس احش تشاکن ػظین عشهبیَ ُب ُیچ ػشفَ فٌؼتی ًوی تْاًذ ایي حشّتِبی ػظین سا 

ؽشکتِبی كشاهلیتی ًجل اهتقبدی رِبى سا اص هشین ثبًک رِبًی ّ فٌذّم ثیي . ثیکجبسٍ ثَ کبس گیشد

ى دیکتَ هی کٌٌذ کَ چَ سّػ الوللی پْل ّ عبصهبى تزبست رِبًی دس دعت داسًذ ّ ثَ هوبلک رِب

. اهتقبدی سا دس صْصٍ كؼبلیت هلی خْد اتخبر کٌٌذ تب عْد صذ اکخشثَ داهبى ایي ؽشکتِب عشاصیش ؽْد

سا ثَ اًویبد ثبًک رِبًی دس ..... ًئْلیجشالیغن ثب عیبعت خْد، کشٍ رٌْثی، اًذًّضی، تبیلٌذ، هبلضی ّ

بى اعت کَ ایي هوبلک دس ّاهغ صن صبکویت هلی ثذُکبسی ایي هوبلک ثَ عشهبیَ رِبًی آًچٌ. آّسد

 .خْد سا اص دعت دادٍ اًذ

ایزبد اًضقبسُب، ثشای تقبصت کبهل ثبصاس، دعت یبثی ثَ ًیشّی کبس اسصاى ّ هْاد اّلیَ هْسد ًیبص 

اهپشیبلیغتِب ًبچبسًذ ثَ ایي ساُی کَ . تذاسک رٌگ اهتقبدی ّ عشاًزبم ًظبهی خْاُذ ثْد، تْلیذ

تْعؼَ هلجی اهپشیبلیغتِب، اص ًیبص آًِب ثَ فذّس . بی آًِب گزاسدٍ اعت سُغپبس ؽًْذعشهبیَ پیؼ پ

ایي تْعؼَ هلجی دس هوبلک صیش علطَ . عشهبیَ ّ کغت ثبصاسُبی هْاد اّلیَ ّ كشّػ کبال ثش هی خیضد

ثَ دهْکشاعی هٌزش ًوی ؽْد، ثلکَ ثش ػکظ ثَ توْیت استزبع داخلی اًزبهیذٍ تب اهکبى ثی دسد عش 

اهپشیبلیغن هتشادف ثب استزبع اعت ّ . کغت عْد صذاکخش سا ثشای عشهبیَ ُبی اهپشیبلیغتی كشاُن کٌذ

ایي عیبعتِب دس عشاعش رِبى هوبّهت هشدم سا . ثشای کغت عشکشدگیجب سهجبیؼ دس تذاسک رٌگ اعت

ّد گشكتَ ّ ثِوشاٍ داسد ّ هٌزش ثَ ایي خْاٌُذ ؽذ کَ رٌجؾِبی مذ اهپشیبلیغتی ّ اعتوالل هلجبًَ ا

تزشثَ هوبلک رٌْة ؽشهی آعیب ّ . اهؾبس صیبدی اص هشدم  سا کَ خبًَ خشاة ؽذٍ اًذ دس ثش ثگیشد

اهپشیبلیغن ثب ؿبست هوبلک تضت عتن اص ایي اهکبى اعتخٌبئی ثش . آهشیکبی التیي دس هوبثل هبعت

اهپشیبلیغن اص . خْسداس اعت کَ ثخؾی اص هجوَ کبسگش سا دس هوبلک هتشّپل تطویغ کشدٍ ّ ثلشیجذ

. هشین دادى دعتوضد ُبی ثبال ّ ایزبد عطش صًذگی هشكَ، هؾشی اص اؽشاكیت کبسگشی ایزبد هی ًوبیذ

 . ایي هؾش كشثَ، پبیگبٍ هبدی عْعیبل دهْکشاعی ّ سّیضیًْیغن دس رٌجؼ کبسگشی اعت 

ثبت آصادیجخؼ ًْیي دّساى کًٌْی کَ هب دس آى صًذگی هی کٌین دّساى اكْل اهپشیبلیغن ّ عش آؿبص اًوال

 . ّ عْعیبلیغتی اعت

دس عبلِبی اخیش ثضشاى هضهي هبلی ثضسگی دس ؽکل رذیذ عشاپبی هوبلک اهپشیبلیغتی سا كشا گشكتَ 

هوبس ثْسط دس ثبصاسی رِبًی ّ كشّػ اعٌبد كبهذ اسصػ ثَ ثِبی ؿیش ّاهؼی ُضاساى هیلیبسد . اعت

بم ثبًکی ّ پْلی دًیبی عشهبیَ داسی سا ثَ لشصٍ دس دالس عشهبیَ ُبی هشدم رِبى سا ثش ثبد داد ّ ًظ

هوبلک اهپشیبلیغتی ثیؼ اص یک ثیلیْى دالس اص هبلیبت هشدم سا ثَ صلوْم ثبًکِب سیختٌذ تب اص . آّسد

آًِب هْهتب ثب تجلیـبت ّ آسام کشدم هشدم هبًغ ؽذًذ تب . ّسؽکغتگی ًظبم ثبًکی هوبًؼت ثَ ػول آّسًذ

 . سدٍ ّ پْلِبی خْیؼ سا ثیشّى ثکؾٌذآًِب ثَ ثبًکِب ُزْم آّ

، ، سّهبًیهی تْاى اص هوبلک ثبلتیک. هوبلک ثغیبسی دس دًیبی عشهبیَ داسی ّسؽکغتَ ؽذٍ اًذ

، ایتبلیب سا ، اعپبًیبخطش ّسؽکغتگی هوبلک پشتوبل. ، ایغلٌذ ًبم ثشد، ایشلٌذ، یًْبى، اّکشائیيهزبسعتبى

. َ داسی کَ هذام اص آى ًبم ثشدٍ هی ؽذ دس آعتبًَ عوْه اعتآى ًظبم ربّیذاى عشهبی. ًیض تِذیذ هی کٌذ



اًذیؾوٌذاى عشهبیَ داسی ثب ثلٌذگُْبی تجلیـبتی خْیؼ ثَ هشدم چٌیي تجلیؾ هی کٌٌذ کَ ثش ُوَ چیض 

صبل آًکَ ثب اعتتبس ّسؽکغتگی ثغیبسی . هغلطٌذ ّ خطش اموضالل دًیبی عشهبیَ داسی ّرْد ًذاسد

 . تْاى دس هی صهبى هْالًی هشدم سا كشیت دادًوی  ،هوبلک عشهبیَ داسی

ُن اکٌْى رٌجؾِبی اػتشامی دس عشاعش رِبى دس هوبلک اهپشیبلیغتی ّ عشهبیَ داسی اّد گشكتَ 

ثب ؽؼبسُبی مذ عشهبیَ داسی ... ّ ، ایشلٌذ، ایتبلیب، كشاًغَ، اعپبًیب، پشتوبلهجوَ کبسگش دس یًْبى. اعت

هجوَ کبسگش ایي هوبلک دس ػیي هجبسصٍ ثب عشهبیَ داسی خْدی مذ  رِت هجبسصٍ. ثَ خیبثبًِب آهذٍ اًذ

اهپشیبلیغت حشّتوٌذ آلوبى ثب تکیَ ثش كٌآّسی هذسى ّ فٌؼتی ثْدى . اهپشیبلیغت تبصٍ ًلظ آلوبى اعت

سیؾَ داس ّ عٌتی کؾْسػ ّ ثب عشهبیَ پْلی ػظیوی کَ دس اختیبس داسد تْاًغتَ اعت عشکشدگی دًیبی 

دّلت آلوبى ثَ ػٌْاى کبسگضاس اًضقبسات عشهبیَ داسی ثب خشیذ . ّپب سا ثؼِذٍ ثگیشداهپشیبلیغت دس اس

هْكن ؽذ عشهبیَ ُبی ثبًکی آلوبًی ّ عشهبیَ  ،دّلتی هتؼلن ثَ هوبلک ّسؽکغتَ اسّپب اّسام ثِبداس  

ؽشکتِبی عشهبیَ گزاسی آلوبًی سا دس ایي هوبلک ّسؽکغتَ کَ هبدس ًجْدًذ عْد ایي عشهبیَ ُبی 

سری سا ثذٌُذ ثب دادى ّام ثَ آًِب اص هبلیبت هشدم آلوبى ًزبت ثذُذ ّ ثب دیکتَ کشدى عیبعت سیبمت خب

ثضشاًی کَ دس گشكتَ اعت تْاصى هْای ثیي . کؾی ثَ ایي کؾْسُب ؽیشٍ ربى هشدم ایي هوبلک سا ثوکذ

ثب هْكویت ثیؾتش  چیي ّ آلوبى دس هیبط ثب دیگشاى تب صذّدی اص ایي ثضشاى. الوللی سا ثشُن صدٍ اعت

ثیشّى آهذٍ اًذ ّ اهپشیبلیغت آهشیکب ٌُْص دسگیش تبحیشات ًبؽی اص ثضشاى اعت ّ ًتْاًغتَ ثطْس کبهل 

   .    كوش دس ربهؼَ حشّتوٌذ آهشیکب ؿْؿب هی کٌذ ّ هیلیًِْب ًلش ثی خبًوبى ؽذٍ اًذ. ثش آى ؿلجَ کٌذ

هشتت ثَ چبپ اعکٌبط هتْعل هی ؽْد کَ  اهپشیبلیغت آهشیکب ثشای ؿلجَ ثش هؾکالت اهتقبدی خْیؼ

دس ًتیزَ آى اسصػ دالس کبُؼ یبكتَ ّ ثَ کبؿز پبسٍ ای ثذل هی گشدد ّ ثَ ُوَ هوبلکی کَ ثب اسص 

رِبًی دالس ثَ تزبست هؾـْلٌذ ّ یب رخبیش كشاّاًی اص دالس داسًذ مشثبت هِلکی هی صًذ ّ ثبیي تشتیت 

صنْس اهپشیبلیغت چیي دس رِبى ّ سؽذ . ى هٌتول هی ًوبیذثبس ثضشاى عشهبیَ داسی سا ثَ ؽبًَ دیگشا

عشعبم آّس اهتقب آى ثَ تؾذیذ سهبثت اهپشیبلیغتِب داهي صدٍ اعت ّ آًِب سا هزجْس کشدٍ کَ ثیبس گیشی 

سّعیَ تالػ هی کٌذ ثب اسّپب ًضدیک . دس رِبى ثشای سّصُبی خطشًبکی کَ دس پیؼ اعت ثپشداصًذ

آهشیکب هی سّد کَ ثب ٌُذّعتبى ّ . خْیؼ سا ثب چیي ًیض ػبدی گشداًذؽْد ّ دس ػیي صبل هٌبعجبت 

ٌُذّعتبى اهپشیبلیغت چیي سا هضبفشٍ ، اًذًّژی ّ ، تبیْاى، کشٍ، ژاپياًذًّضی کٌبس آیذ ّ ثب توْیت

چیي تْاًغت ثب تغلو . ًضاع کًٌْی ثش عش تغلو ثش هْاد اّلیَ ّ ثبصاسُبی كشّػ دس رِبى اعت .کٌذ

س چیي تضت لْای کوًْیغن ثب اعتخوبس ؽذیذ هجوَ کبسگش دس چیي ّ تغلو ثش كٌبّسی سّیضیًْیغن د

پیؾشكتَ ثَ سهیت هذستوٌذی دس رِبى ثذل ؽْد ّ ثبصسُبی كشّػ سا یک ثیک اص کق اسّپب ّ آهشیکب ّ 

 . ثذس آّسد، آكشیوب ّ آهشیکبی الیي ژاپي دس آعیب

ثضشاى عشهبیَ  .ّ ػوین چیي دس آكشیوب ثؾذت ًگشاًٌذ اهپشیبلیغتِبی اسّپب ّ آهشیکب اص ًلْر داهٌَ داس

داسی کَ دس ػشفَ هبلی ّ ثبًکی پب گشكتَ اعت ٌُْص ثَ اًتِب ًشعیذٍ ّ هی تْاًذ ثَ ثضشاى ػوْهی 

 .  عشهبیَ داسی ثذل ؽْد کَ توبم ػشفَ ُبی صًذگی سا دس ثش ثگیشد

 

 :دویای سرمایً داری میرودي است
 

رِی ًوؼ عشهبیَ داسی ّ تکبهل آتی آى ّ ّظیلَ کوًْیغتِب دس هوبثل آى هبسکظ ّ اًگلظ ثَ ثِتشیي ّ

اهشّص عشهبیَ داسی، دّساى سهبثت . تذّیي کشدٍ اًذ" ثیبًیَ صضة کوًْیغت "سا دس احش داُیبًَ خْد 

عبل اص  453اهشّص ثیؼ اص . آصاد سا پؾت عش گزاسدٍ ّ ثَ هشصلَ اًضقبسات سعیذٍ اعت

ٌُْص . هی گزسد ّ هجوَ کبسگش دس اعبست عشهبیَ داسی ثغش هی ثشد" یغتهبًیلغت صضة کوًْ"اًتؾبس

ُویي دّساى هْالًی تغلو عشهبیَ . اهلیتی خْى آؽبم ثش عشًْؽت هیلیبسدُب هشدم رِبى صکن هی ساًٌذ

ُن اکٌْى . داسی ًؾبى هی دُذ کَ ّمؼیت هؼیؾت هشدم رِبى ثب ثوبء عشهبیَ داسی هبثل تـییش ًیغت

ایي . یت رِبى دس صیش خو كوش صًذگی هی کٌٌذ ّ ػلشیت گشعٌگی آًِب سا تِذیذ هی کٌذیک هیلیبسد روؼ

ّاهؼیت حبثت هی کٌذ کَ عشهبیَ داسی هبدس ًیغت كوش ّ ثی ػذالتی سا اص رِبى ثش اًذاصد ثش ػکظ آًِب 

شهبیَ ثب ّاسد کشدى کبالُبی آرّهَ ای ثَ ثبصاس ثْسط عشًْؽت تـزیَ هشدم رِبى سا دس اختیبس هوبس ع

ثَ ایي تشتیت ثِبی اسصام ػوْهی عشعبم آّس تشهی هی کٌذ ّ . داساى ّ ؽشه ثٌذی آًِب هشاس دادٍ اًذ



ثبال ثشدى ، ُذف اص تْلیذ اًجٍْ آًِب ًَ سكغ ًیبصهٌذیِبی اًغبى ّ سكغ گشعٌگی اعت ثلکَ اًضقبس آًِب

ثشثشهٌؾی . بى رِبى اعتثِبی آًِب ثشای کغت عْد صذاکخش ّ تضت كؾبس گزاسدى گشعٌگبى ّ پبثشٌُگ

ثبیذ عشهبیَ داسی سا ثشای تـییش ایي ّمغ ؿیش اًغبًی عشًگْى عبخت ّ . ثَ اّد خْد سعیذٍ اعت

 . عْعیبلیغن سا ثش ّیشاًَ ُبی آى هغتوش ًوْد

. عشهبیَ داسی آى ؽیٍْ تْلیذ اعت کَ ثش اعبط هبلکیت خقْفی ثش ّعبیل تْلیذ ؽکل هی گیشد

عشهبیَ  ت کَ ًیشّی کبس کبسگش ثَ کبال تجذیل ؽذٍ ّ دس ثبصاس آصاد کبس  هؾخقَ عشهبیَ داسی آى اع

ّهتی ثبصاس اص ًیشّی کبس کبسگش لجشیض ؽْد، . هبًٌذ هیلیًِْب کبالی دیگش خشیذ ّ كشّػ هی ؽْد ،داسی

یؼٌی ثیکبسی داهٌگیش هجوَ کبسگش گشدد، آًْهت عطش دعتوضد ّی ثش اعبط هبًْى ػشفَ ّ توبمب، دس 

عشهبیَ داساى اص هشین کغت اسصػ . ضل کشدٍ ثذّى آى کَ ثِبی ارٌبط هقشكی کبُؼ یبثٌذثبصاس تٌ

هی کٌٌذ ُش سّص ثش اًجبؽت عشهبیَ خْد هی اكضایٌذ ّ دس هیذاى سهبثت ثب . امبكی کَ کبسگشاى تْلیذ

ثِبی اعتلبدٍ اص ّعبیل تْلیذ پیؾشكتَ تش، سهیت خْد سا ثَ ّسؽکغتگی کؾبًذٍ ّ ّعبیل تْلیذػ سا ثَ 

خیل . ًبصل فبصت هی ؽًْذ ّ ُوچٌیي ثب توشکض تْلیذ دس دعت خْد ثَ خیل ثیکبساى هی اكضایٌذ

 . ثیکبساى ثشای پبئیي ًگبُذاؽتي دعتوضدُب الضاهی اعت

صشؿ . تْلیذ هی کٌذ ّ ًَ ثشای سكغ ًیبص ربهؼَ ّ اًغبًِب ،عشهبیَ داسی ثشای کغت صذاکخش عْد

ثذاى هٌزش هی ؽْد کَ ثشای صلع هیوت کبالُبی  ،بكی كضًّتشعشهبیَ داساى ثشای کغت تْلیذ ام

هْرْد دس ثبصاس، تْلیذ امبكی سا خشّاس خشّاس آتؼ صدٍ ّ یب ثذسیب ثشیضًذ ّ ایي دس صبلتی اعت کَ 

عشهبیَ داسی کَ خْد هغجت . هیلیًِْب اًغبى اص ثی ؿزائی ّ ثی دّائی دس عشاعش رِبى دس صبل هشگٌذ

ثَ گشعٌگبى آكشیوب، آعیب ّ یب " فذهَ"یب پشداخت هجلؾ ًب چیضی ثٌبم  ایي ّمغ اعت، هضّساًَ،

. ثخْد هی دُذ" اًغبًی"ّرذاًِبی رشیضَ داس ؽذٍ هشدم سا آسام کشدٍ ّ چِشٍ  ،آهشیکبی رٌْثی

عشهبیَ داسی یؼٌی ُشد ّ هشد ثبصاس، یؼٌی اداهَ هشگ، یؼٌی صًذگی خْة ّ هشكَ ثشای اهلیت ًبچیض 

دس هٌبعجبت عشهبیَ داسی کبس اص کبسگش اعت ّلی . شعٌگی ثشای اکخشیت ؽکٌٌذٍّ صشهبى ّ كوش ّ گ

 .عشهبیَ داسی دس دّساى کًٌْی ؽکل ّیژٍ خْد سا ثذعت آّسدٍ اعت. عْد ًقیت عشهبیَ داس هی ؽْد

. کَ پظ اص رٌگ رِبًی دّم ثْرْد آهذٍ اًذ ثَ ًلغ عْد عشهبیَ تولیل هی یبثذ" دّل سكبٍ"ُش سّص ًوؼ 

ُش . ًَ تولیل ُضیٌَ کبس، عطش دسآهذ کبسگشاى سا تٌضل دادٍ ّ اعتخوبس آًِب سا تؾذیذ هی کٌٌذثَ ثِب

تقلیَ دس ػشفَ ُبی تْلیذ ثَ ثِبًَ ػوالئی کشدى تْلیذ کَ هٌزش ثَ اخشاد کبسگشاى هی گشدد ثَ 

 . اسصػ عِبم ایي ّاصذُبی تْلیذی دس ثبصاس ثْسط هی اكضایذ

بی هتشّپل ّ اكضایؼ عبػبت کبس ّ اكضایؼ عي ثبصًؾغتگی دس ایي كؾبس ثَ هجوَ کبسگش دس کؾْسُ

دس کبسخبًَ ( هبؽیٌِبی هکبًیکی خْدکبس)اّاخش ػلیشؿن خْد کبس کشدى اهش تْلیذ ّ ثکبس گشكتي سّثبت

ُب ّ تؾذیذ دسرَ اعتخوبس صیش لْای مشّست کبُؼ ُضیٌَ کبس، کبُؼ ثیوَ ُبی دسهبًی، صوْم 

یؼ دعتوضدُب ّ اخشاد ثی سّیَ کبسگشاى ّ ثش ُن صدى هشاسدادُبی ثبصًؾغتگی، هوبًؼت اص اكضا

دعتزوؼی ّ ًظبیش آًِب ثَ آًزب هٌزش ؽذٍ کَ دس هوبلک عشهبیَ داسی دُب هیلیْى کبسگشاى ثیکبس ؽًْذ 

پظ كوش ّ . ّ ایي دس صبلی اعت کَ کٌغشًِبی عشهبیَ داسی عْدُبی اكغبًَ ای تقبصت هی کٌٌذ

ثلکَ اص توغین ؿیش ػبدالًَ حشّت کَ ًبؽی اص هٌبعجبت هغلو  ،شّت ًیغتثیکبسی ًبؽی اص کوجْد ح

 .عشهبیَ داسی ثش تْلیذ اعت، ًؾأت هی گیشد

.  كوش یکی هْرت حشّت دیگشی اعت ّ ایي ّمغ تب ًبثْدی هٌبعجبت عشهبیَ داسی اداهَ خْاٌُذ داؽت

اهْس داخلی هوبلک ّ تولیل  دخبلت ثبًک رِبًی ّ فٌذّم ثیي الوللی پْل ّ عبصهبى تزبست رِبًی دس

ًوؼ دّلتِب دس اهتقبد ًؾبى داد کَ ثضشاى دس رات عشهبیَ داسی اعت ّ اهکبى کٌتشل آى ثب تئْسیِبی 

اهشّص ثبص ثضج دس هْسد مشّست دخبلت دّلتِب دس اهْس اهتقبد داؽ ؽذٍ . عشهبیَ داسی اهکبى ًذاسد

ًوًَْ ُوَ هوبلک عشهبیَ داسی ثْد ّ پظ ایي ثضج پظ اص ثضشاى رٌْة ؽشهی آعیب کَ اهیذ ّ . اعت

ّلی تب هٌبعجبت عشهبیَ . اص ثضشاى هبلی عشهبیَ داسی دس ایي اّاخش دس رِبى هزذداَ عش گشكتَ اعت

ایي ثضشاى کلیَ ػشفَ ُبی . داسی ثشپبعت ثضشاى ّ ُشد ّهشد ثبصاس ثَ هْت خْد ثبهی خْاُذ ثْد

 .ی سا دس ثش هی گیشداهتقبدی، ارتوبػی، عیبعی، كشٌُگی ّ هضیو صیغت

 .ثٌظش هب هْری اص هوبّهت دس هوبثل تْصؼ عشهبیَ داسی ّ ؿبست اهپشیبلیغتی دس صبل گغتشػ اعت



دعت اًذیؾوٌذاى ثْسژّاصی کَ . ثؾشیت ًوی تْاًذ ثشای ُویؾَ ثب الالئی عشهبیَ داسی ثَ خْاة ثشّد

غن رب صدًذ ّ هی صًٌذ ّ هجلؾ عْعیبلیغن عشّدُبی عشّدًذ ّ سّیضیًْیغن سا ربی عْعیبلی" هشگ"ثش

 .هشى آتی هشى اًوالثبت آصادیجخؼ ّ پیشّصی عْعیبلیغن اعت. ًئْلیجشالیغن گشدیذًذ، سّ ؽذٍ اعت

پیؾشكتِبی رِبى اص ًوطَ . ّاهؼیت ایي اعت کَ حشّتِبی رِبى ثشای اص ثیي ثشدى كوش کلبیت هی کٌذ

. سّص ثش عشػت آى اكضّدٍ هی گشدد ًظش كي آّسی سؽذ ػظیوی سا دس تْلیذ هْرت ؽذٍ اعت ّ ُش

ػلیشؿن ایي حشّتِبی ػظین کَ ثشای صًذگی هشكَ هزوْػَ اًغبًِبی عشاعش رِبى کبكی اعت، كوش دس 

دس هوبلک . اًغبًِب اص كؾبس كوش ثَ كشّػ اػنبء ثذى خْد هؾـْلٌذ. اکخش هوبلک رِبى ؿْؿب هی کٌذ

کشدٍ ّ ثب ثَ " ثذ هٌظشٍ"ٍ ؽِشُبی تْسیغتی ساعشهبیَ داسی آهشیکبی رٌْثی کْدکبى آّاسٍ سا کَ چِش

خیل ثضٍ کبساى اكضّدٍ ؽذٍ اًذ،ثب تْعل ثَ رْخَ ُبی هشگ سعوی دس خیبثبًِب دس هوبثل اًظبس ػوْهی 

دس ٌُذّعتبى کَ هٌبعجبت عشهبیَ داسی دس آى صبکن اعت . هی کؾٌذ تب خبهش عشهبیَ داساى آعْدٍ ثبؽذ

هی دٌُذ ّ هیلیًِْب کْدک ثَ عي دثغتبى سعیذٍ دس کبسگبُِبی  ُضاساى ًلش اص گشعٌگی دس سّص ربى

دس ٌُذّعتبى کبسگشاى صساػتی کَ ثَ دام اًضقبسات . تْلیذی عشهبیَ داسی ثَ ربى کٌذى هؾـْلٌذ

عشهبیَ ُبی خبسری گشكتبس آهذٍ اًذ دس احش ثذُکبسی ثبیي ؽشکتِب ًَ تٌِب صهیٌِبی خْیؼ سا اص دعت 

ٍ اًذ ثَ ػٌْاى کبسگ سّص هضد دس ایي هضاسع کبس کٌٌذ تب هْكن ثَ پشداخت دادٍ اًذ ثلکَ هزجْس ؽذ

ایي کبسگشاى ثشای كشاس اص كوش ثَ خْدکؾی دعت هی صًٌذ کَ تؼذاد آًِب سّص . ثذُکبسیِبی خْیؼ ؽًْذ

چشا چٌیي . عشهبیَ داسی دس هوبلک ػوت هبًذٍ چِشٍ کشیَ تش ّ رٌبیتکبساًَ ای داسد. اكضّى اعت

بیذ ثب ّرْد حشّت ػظیوی کَ تْلیذ هی ؽْد ّ ثب گٌزبیؼ ػظیوی کَ ثشای تْلیذ ّرْد داسد اعت؟ چشا ث

اًغبًِب اص ثی ؿزائی ّثی دّائی ّ كوذاى اهکبًبت اّلیَ ثَ كزیغ تشیي  ،ّ دس آیٌذٍ ثیؾتش خْاُذ گشدیذ

كبعذ ّ  ّمؼی ًبثْد ؽًْذ؟ چشا ثبیذ حشّتِبی اكغبًَ ای دس هطجی ثشای صًذگی ثی ثٌذ ّ ثبس هؾتی

عٌگذل اًجبؽتَ گشدد ّ دس هطجی دیگش هشدم آُی دس ثغبه ثشای عْدا ًذاؽتَ ثبؽٌذ؟ آیب ایي هؾیت الِی 

ػلت آى سّؽي اعت، صیشا عشهبیَ داسی هبلک ثش ّعبیل تْلیذ اعت ّ حشّتِبی خلن ! اعت؟ ُشگض

لیذ مجو ّ تْصیغ ؽذٍ تْعو صصوتکؾبى سا ثش اعبط هْاًیي تْلیذ عشهبیَ داسی ثٌلغ هبلک ّعبیل تْ

 .ایي اعت هٌطن عشهبیَ داسی. ُش کظ پْل ًذاسد صن صیبت ًذاسد ّ ثبیذ ثویشد. هی کٌذ

صیشا ایي هٌبعجبت تْلیذی كوو اص هشین . عشهبیَ داسی هبدس ُوَ ثیوبسی ُبی ارتوبػی دس رِبى اعت

اص اًغبًِب ثِشٍ کؾی عشهبیَ داسی ثشای آًکَ ثبهی ثوبًذ ثبیذ . آؽبهیذى خْى صصوتکؾبى تـزیَ هی ؽْد

کٌذ، اسصػ امبكی کغت ًوبیذ، ثَ اًجبؽت عشهبیَ ثپشداصد ّ ایي اهذاهبت ثذّى ّرْد پزیشػ صن تولک 

عشهبیَ داسی ثشای صلع ایي هٌبعجبت اعتخوبسی ثَ ًظبم . خقْفی ثش ّعبیل تْلیذ هوذّس ًیغت

شاس دادٍ، تْریَ ًوْدٍ ّ دس هوبثل صوْهی ّ ارشائی خْد ًیبص داسد تب ثِشٍ کؾی اًغبى اص اًغبى سا اعتو

عشهبیَ داسی حشّتِبی تْلیذ ؽذٍ ارتوبػی سا کَ دس ّاهغ هضقْل کبس . هذست کبسگشاى صلع ًوبیذ

اکخشیت ربهؼَ اعت كوو ثب اتکبء ثَ هْاًیي خْد عبختَ هشثْه ثَ توذط هبلکیت خقْفی ثَ ریت 

َ اعت ّ ربهؼَ سا ثَ عْی دّ هطت، هطت تْصیغ حشّت ثیي هشدم ؿیش ػبدالً. اهلیتی ًب چیض هی سیضد

ثذّى هطت كوش اهکبى ثوبء هطت حشّت هوذّس ًیغت ایي اعت کَ . كوش ّ هطت حشّت عْم هی دُذ

عشهبیَ داسی تبکٌْى دّ رٌگ رِبًی ّ . عشهبیَ داسی ُوْاسٍ ثشای ثوبء كوش دس رِبى كؼبل اعت

عشهبیَ داسی ؿشة . رت ؽذٍ اعتفذُب رٌگ هٌطوَ ای، کْدتبُب ّ تشّسیغن ثیي الوللی سا هْ

ػلیشؿن ایٌکَ سهیت عْعیبل اهپشیبلیغن خْد سا اص دعت دادٍ اعت اص هغبثوَ تغلیضبتی دعت ثشًوی 

. صیشا عشهبیَ داسی ُبی هلل گًْبگْى ًیض اص یکذیگش هی ُشاعٌذ.داسد ّ ًوی تْاًذ ُن دعت ثش داسد 

تٌِب عْعیب لیغن اعت کَ ثب ثش . آهبدٍ ثبؽٌذدػْا ثش عش ؿبست اعت ّ آًِب ثبیذ ُوْاسٍ ثشای ؿبست 

هب . چیذى ًظبم ثِشٍ کؾی عشهبیَ داسی هبدس اعت صهیٌَ سا ثشای آصادی کبهل ثؾشیت كشاُن کٌذ

هب خْاُبى تـییش ثٌیبدی رِبى ُغتین ّ ثشای . کوًْیغتِب ثشای ثشچیذى ایي ًظبم عتوگش هجبسصٍ هی کٌین

 . یک اًوالة ارتوبػی هی سصهین

ایي تْكبى دس هوبلک تضت علطَ ثب . تْكبى دس ساٍ اعت. دّساى آساهؼ هجل اص تْكبى ثغش هی ثشینهب دس 

هیبم خلوِب ثش مذ ًیشُّبی اعتؼوبسگش علطَ رْی اهپشیبلیغتی ّ دس دسّى هوبلک عشهبیَ داسی ثب 

ؾِب رٌجؼ ػظین هجوَ کبسگش ایي هوبلک سّثشّ هی ؽْد ّ هب اص ُن اکٌْى ثب ایي اػتشامبت ّ رٌج

 .ثَ هْل لٌیي خلوِبی عتوذیذٍ ّ پشّلتبسیبی رِبى هتضذ ؽْیذ. سّثشّ ُغتین



ثب تْرَ ثَ كقْل گزؽتَ هب ثشآًین کَ تنبدُبی رِبى کًٌْی کَ چِشٍ عیبعی ّ تضْالت عشاعشی 

 :گیتی سا تشعین هی کٌذ ػجبستٌذ اص

 .ـ تنبد هیبى پشّلتبسیب ّ ثْسژاصی دس کؾْسُبی عشهبیَ داسی4

 .ْدٍ ُبی هیلیًْی صصوتکؾبى ّ خلوِبی کؾْسُبی تضت عتن ثب اهپشیبلیغن دس دًیبی پیشاهًْیـ تنبد ت5

 .ـ تنبد هیبى کؾْسُبی اهپشیبلیغتی ّ اًضقبسات اهپشیبلیغتی6

 

 :آیىدي ازآن سُسیا لیسم َ کمُویسم است

 
. بهی خْاُذ هبًذایي چٌیي ثْدٍ ّایي چٌیي ًیض تب ًبثْدی هجوبت ث. تبسیخ، تبسیخ هجبسصٍ هجوبتی اعت

ؽکغت ًخغتیي تزشثَ صکْهت کبسگشی کوْى دس پبسیظ، ؽکغت عْعیبلیغن دس ؽْسّی ّ 

هزبسعتبى ّ ایبلت ثبّاسیبی آلوبى ّ عپظ دس چیي ّ آلجبًی ًؾبى هی دُذ کَ هوبّهت ثْسژّاصی 

صی عشعختبًَ اعت ّ ایي هجبسصٍ ثیشصوبًَ هشگ ّ صًذگی هیبى عشهبیَ داسی ّ عْعیبلیغن تب پیشّ

 .کبهل کوًْیغن اداهَ داسد

اسدّگبٍ ػظین اکخشیت یؼٌی عتوکؾبى ّ . دس هی تبسیخ ُوْاسٍ دّاسدّگبٍ ثب یکذیگش دس ًجشد ثْدٍ اًذ

دس دًیبی اهشّص دس هطجی عشهبیَ داساى ّ دس هطت دیگش اسدّی . اسدّگبٍ ًب چیض اهلیت یؼٌی عتوگشاى

َ داسی هی هشًِب هبدس ًجْدٍ اعت دس ایي ّمؼیت عشهبی. کبس یؼٌی کبسگشاى ّ صصوتکؾبى هشاس داسًذ

ؿیش اًغبًی دّ هطجی ثْدى ربهؼَ تضْلی ایزبد کٌذ، كوش ّ كبهَ سا اص ثیي ثجشد ّ ثَ ثِشٍ کؾی اًغبى اص 

 .دس دًیبی عشهبیَ داسی تٌِب کغی صن صیبت داسد کَ پْل داسد. اًغبى خبتوَ دُذ

ربهؼَ اًغبًی ثبیذ ثشای ًب ثْدی عشهبیَ داسی ثذعت ثشای پبیبى دادى ثَ كوش ّ هغکٌت، ثشای عبختي 

هجوَ کبسگش یؼٌی ُوبى هجوَ ایکَ خْد عشهبیَ داسی ّی سا ثوٌضلَ گْسکي خْیؼ عبختَ اعت اهذام 

ػلیشؿن ایٌکَ تْلیذ . ؽیٍْ تْلیذ عشهبیَ داسی هتکی ثش هبلکیت خقْفی ثش ّعبیل تْلیذ اعت. کشد

ایي اهش اعت کَ تنبد ثٌیبدی ربهؼَ .آى خقْفی اعتیک اهش ارتوبػی اعت ؽکل هبلکیت ثش 

ثَ . پشّلتبسیب ثبیذ ثب اًوالة عْعیب لیغتی ثَ ّمغ ًب ثَ ٌُزبس پبیبى دُذ. عشهبیَ داسی سا ًؾبى هی دُذ

 .ُوَ هشدم کبس دُذ ّ افل ُش کظ ثَ اًذاصٍ تْاًؼ سا دس ربهؼَ عْعیب لیغتی هغتوش عبصد

ثضشاى اص . لیغن ؽیٍْ تْلیذ عشهبیَ داسی دس ػشفَ اهتقبد ثش هی اكتذهب ثش آًین کَ ثب اعتوشاس عْعیب 

ثیي هی سّد، ثیکبسی دس آى ربئی ًذاسد، عْعیبلیغن ثِشٍ کؾی اًغبى اص اًغبى سا اص ثیي هی ثشد ّ 

عبصهبى تْلیذ ارتوبػی سا اعبط ًیبصهٌذیِبی ّاهؼی اًغبى ّ ثش اعبط یک ثشًبهَ سیضی ثقْست 

سؽذ عشیغ كي آّسی، ثبًکِبی اهالػبتی، ًظبم آهبسی . بٌُگ تکبهل هی دُذػلوی تذّیي ؽذٍ ُّو

ثِتشیي اثضاس دس خذهت اهتقبد هجن ًوؾَ ُغتٌذ ّ هی تْاى ثب اعتلبدٍ اصآى اص صزن ثشّکشاعی کبعت 

توشکض تْلیذ دس دعت اًضقبسات، توشکض . ّ ًظبم ثشًبهَ سیضی سا کبسعبصّ ًظبم تْصیغ سا دهین کشد

َ ُب، توشکض عشهبیَ ُبی فٌؼتی ّ کبسخبًزبت ثضسگ تْلیذی، صهیٌَ ُبی هبدی الصم سا ثبًکِبّ ثیو

عْعیبلیغن ثب اعتوشاس خْد دس رِبى هشصُبی هلی سا . ثشای گزاس عشیغ ثَ عْعیبلیغن كشاُن هی عبصد

رٌگ ّ هغبثوَ تغلیضبتی سا اص ثیي هی ثشد ّ . پبیبى هی دُذ" خقْهت ثیي هلتِب"ثش هی چیٌذ ّ ثَ

شّت ػظیوی سا کَ تب کٌْى ثکبس تِیَ عالصِبی کؾتبس ػوْهی ثکبس هی سّد دس خذهت سكبٍ ثؾشیت ح

 .عْعیبلیغن پشچن ًزبت ثؾشیت اعت. هقشف خْاُذ کشد

ثشای هب ربهؼَ عْعیبلیغتی ربهؼَ ای دس هشصلَ گزاس اعت کَ دس آى ٌُْص پبسٍ ای ٌُزبسُبی عشهبیَ 

داسًذ، " ػوش ًْس"ٌُْص عٌت ُب، هؼیبسُبی اسصؽی کِي کَ دس ایي ربهؼَ . داسی صکن خْاُذ ساًذ

دس ایي ربهؼَ ثی صوی ٌُْص ثش هشف ًوی گشدد ّ ثبیذ . آحبس، ػبدت ّ ػْاهت ربهؼَ کِي ّرْد داسد

ثشای تالػ هجوبت عشًگْى ؽذٍ ثخبهش ثبصگؾت ثَ ّمغ عبثن ثَ ؽیٍْ عشکْة تْعو دیکتبتْسی 

ت عیبعی تْعو پشّلتبسیب دس دّساى گزاس عْعیبلیغن، هغئلَ ثب ّرْد کغت هذس. پشّلتبسیب هتْعل ؽذ

صیشا . پیشّصی کی ثش کی ٌُْص ثطْس هطؼی صل ًؾذٍ اعت ّ ثَ ًیشّی هشكیي ایي تنبد ّاثغتَ اعت

ثْسژّاصی عشًگْى ؽذٍ ّلی اص هجبسصٍ ّ تْهئَ دس ُیچ صهیٌَ ای دعت ًکؾیذٍ،دس پی آى اعت کَ 

سة ّ پیًْذ ُبی ارتوبػی خْیؼ هزذداَ ثش عش کبس آیذ ّ ثغبه عبثن ثیبسی ثْسژّاصی ثیي الوللی ّ تزب

ًوًَْ سّعیَ کَ ثْسژّاصی ًْ خبعتَ خْى آؽبم سّط ثب دس گزؽت اعتبلیي ثب چَ صیلَ ای . سا پِي کٌذ



ایي اعت کَ پشّلتبسیب ثَ دیکتبتْسی خْیؼ ًیبص داسد کَ دس . هزذداَ ثش عش کبس آهذ دس هوبثل هبعت

بٍ عشکْة ثش مذ ثْسژّاصی اعت ّ هی خْاُذ تالؽِبی هغتوش ّی ثشای ثبصگؾت ثَ دسرَ اّل دعتگ

 . هذست سا خٌخی کٌذ

پشّلتبسیب ثب کغت هذست دّلت پشّلتشی سا کَ دّلت اکخشیت هشدم اعت، ثب اتکبء ثَ تزشثَ کوْى 

ایشاى ّ  پبسیظ، ؽْساُبی اتضبد روبُیش ؽْسّی ّ یب کوًِْبی چیي ّ ثب تْرَ ثَ تزشثَ اًوالة آتی

ایي دّلت دهْکشاعی . اؽکبل تؾکل تْدٍ ُبی صصوتکؼ هشدم دس سًّذ اًوالة، تؾکیل هی دُذ

 .پشّلتشی سا کَ هبًٌذ کلیَ دهْکشاعیِبی تبسیخ یک دهْکشاعی هجوبتی اعت هغتوش هی عبصد

دهْکشاعی پشّلتشی، دهْکشاعی ثشای اکخشیت هشدم ّ دیکتبتْسی ّ عشکْة ػلیَ دؽوٌبى عْعیبلیغن 

اعت کَ صبمش ًیغتٌذ هبًْى اعبعی ربهؼَ عْعیبلیغتی سا ثپزیشًذ ّ ثَ آى توکیي کشدٍ اص تْهئَ ػلیَ 

دّلت پشّلتشی خْاُبى آصادیِبی ثی هیذ ّ ؽشه ثشای هجوَ کبسگش اعت ّ دؽوٌبى . آى دعت ثشداسًذ

 . ایي هجوَ سا ثشاعبط هْاصیي هذّى دّلت عْعیبلیغتی عشکْة هی کٌذ

اص ُشکظ هطبثن اعتؼذادػ ّ ثَ ُش کظ هطبثن کبسػ ایي اًتظبس دّلت عْعیبلیغتی اص ؽِشًّذاى 

ربهؼَ عْعیبلیغتی اعت دس ػیي ایٌکَ دّلت عْعیبلیغتی صهیٌَ هبدی سا ثشای کغت کبس ثشای ُوَ 

ّ  تٌِب دس ربهؼَ ثذّى هجوَ کوًْیغتی اعت کَ افل اص ُشکظ ثٌب ثش اعتؼذادػ.ربهؼَ كشاُن هی کٌذ

صیشا دس آى ربهؼَ ّكْس ًؼوت ّ سؽذ كشٌُگی ّ دسک . ثَ ُشکظ ثٌب ثش ًیبصػ هغتوش هی گشدد

دس آى . اهکبى پزیش اعت" هْػْد"اًغبًِب ثضذی اعت کَ اهکبى تضون ایي افل اًغبًی ّ ایزبد ثِؾت 

اى صّال ربهؼَ ًَ هجوَ ای ّرْد داسد ّ ًَ دّلتی، ًَ دیکتبتْسی ّ ًَ دهْکشاعی صیشا دّلت ثَ دّس

. تٌِب دعتگبُی ؿیش عیبعی ّ فشكبَ اداسی ثشای اداسٍ اهْس ثبهی خْاُذ هبًذ. کبهل خْد سعیذٍ اعت

ؽشه پیشّصی عْعیبلیغن توْیت دیکتبتْسی پشّلتبسیب، تکیَ ثَ هجوَ کبسگش ّ . عبصهبًی ؿیش هجوبتی

کٌٌذٍ سُجشی صضة هجوَ  پبکیضٍ ًگِذاؽتي هبسکغیغن ّ لٌیٌیغن دس صضة هجوَ کبسگش ّ اثوب ًوؼ تؼییي

ثذّى صضة هجوَ کبسگش کَ ثشای سُجشی ربهؼَ تالػ کٌذ، ثذّى . کبسگش دس عبختوبى عْعیبلیغن اعت

توْیت هجبسصٍ ایذئْلْژیک ّ عیبعی، ثذّى اتکب ثش تْدٍ ُب ّ ثغیذ آًِب اص هشین صضة، اهکبى 

صی اص رولَ ًجْد آصادی ّ پیشّصی عْعیبلیغن ّرْد ًذاسد ّ دس هوبثل تجلیـبت صُش آگیي ثْسژّا

 .دهْکشاعی ّ ًب پْیبئی اهتقبد هتوشکض ّ یبط ّ ُشاط خشدٍ ثْسژّاصی خشد خْاُذ ؽذ

 

 :مُضع در ایران ما
 

افالصبت اسمی ًْاعتؼوبسی ؽبٍ ثَ كشهبى اهپشیبلیغن آهشیکب، ثَ هٌظْس ّاثغتَ کشدى ثیؾتش ایشاى اص 

د یک فٌؼت ّاثغتَ ثَ هًْتبژ فْست گشكت ّ هشین تخشیت کؾبّسصی ّ دام داسی عٌتی آى ّ ایزب

اص ایي هشین ّسّد عشهبیَ اهپشیبلیغتی ثَ ایشاى گغتشػ یبكت ّ ّاثغتگی کؾْس ثَ عشهبیَ رِبًی 

ؽکل عٌتی سّعتب ُبی کؾْس ّ تشکیت هجوبتی آى ثب افالصبت اسمی ّ ًلْر عشهبیَ دس . اكضّدٍ گؾت

هبلک ّ کن صهیي، تجذیل كئْدالِب ّ خْاًیي ثَ  اكضایؼ دُوبًبى خشدٍ. دُبت دعتخْػ تضْل گشدیذ

صهیٌذاساى عشهبیَ داس ّ پیذایؼ یک هؾش رذیذ ثْسژّاصی دٍ ّ کبسگشاى کؾبّسصی ًتیزَ ارتٌبة 

 .ًبپزیش ایي افالصبت ثْد

سكشهِبی اسمی ًْ اعتؼوبسی ؽبٍ دس عَ هشصلَ ًیشّی کبس سا کَ اص ّعبیل کِي تْلیذ رذا ؽذٍ ثْد ثَ 

ایي ًیشّ دس کٌبس عشهبیَ الصم، ؽشایو سؽذ . آًشا ثَ کبالئی ثشای هجبدلَ دس ثبصاس ثذل ًوْدثبصاسآّسد ّ 

ّ ثیغت عبل صبکویت  51ثی تشدیذ اًوالة ثِوي . هٌبعجبت عشهبیَ داسی سا دس ایشاى كشاُن عبخت

روؼیت . عشهبیَ داسی روِْسی اعالهی هْرت سؽذ عشهبیَ داسی دس ؽِش ّ سّعتب ُب گشدیذٍ اعت

دس ایي . َ ًضْ چؾوگیشی اكضایؼ یبكتَ ّ ُن اکٌْى اکخشیت هشدم ایشاى دس ؽِشُب صًذگی هی کٌٌذث

 .ساثطَ هی تْاى ثَ آهبسُبیی کَ دس چٌذ عبل اخیش دس هطجْػبت ایشاى اًتؾبس یبكتَ هشارؼَ ًوْد

اصذ عشهبیَ ُن اکٌْى ًظبم ثبًکی علطَ خْد سا ثَ اهقی ًوبه ایشاى گغتشػ دادٍ اعت ّ کٌتشل ثبصاس ّ

ثغیبسی اص صهیٌِبی کؾبّسصی ثَ . دس دعت داسد.... داسی سا اص هشین ًظبم اػتجبسی ّ ّام دُی ّ

فْست عشهبیَ داساًَ ثِشٍ ثشداسی ؽذٍ ّ تْلیذات آى ثشای كشّػ دس ثبصاس ّ ًَ هقشف ؽخقی 

 .ُن اکٌْى اکخشیت هشدم ایشاى دس ؽِشُب صًذگی هی کٌٌذ. ػشمَ هی ؽْد



ایي هٌبعجبت تْلیذی دّ هجوَ اعبعی ربهؼَ . ْلیذ عشهبیَ داسی دس ربهؼَ ایشاى صبکن اعتاکٌْى ؽیٍْ ت

ایشاى یؼٌی عشهبیَ داساى ّ کبسگشاى سا دس هوبثل یکذیگش ّ صصوتکؾبى ؽِش ّ سّعتب سا دس کٌبس 

صکْهت کًٌْی ایشاى صکْهتی ثْسژّاصی اعت کَ دس رِت صلع، تضکین ّ . کبسگشاى هشاس هی دُذ

 .ًظبم عشهبیَ داسی دس ایشاى هی کْؽذتْعؼَ 

ثشای پبیبى دادى ثَ كوش ّ كبهَ ّ آالم هشدم ایشاى ثبیذ تنبد اعبعی ربهؼَ ایشاى یؼٌی تنبد هیبى 

پشّلتبسیب ّ ثْسژّاصی سا ثٌلغ پشّلتبسیب صل کشد ّ هذست عیبعی سا اص دعت هجوَ صبکن ثْسژّاصی 

شاى اعت کَ ثْسژّاصی سا آهبد مشثبت خْد هشاس کغت هذست عیبعی ُذف اًوالة آتی ای. ثذس آّسد

عشًگًْی هِش آهیض سژین عشهبیَ داسی روِْسی اعالهی ّ کغت هذست عیبعی تْعو . خْاُذ داد

 .پشّلتبسیب گبم ًخغت ثشای تضون عْعیبلیغن ّ گزاس ثَ کوًْیغن اعت

 

 :اوقالب بٍمه َ حاکمیت
 

تَ ثَ اهپشیبلیغن آهشیکب دس ایشاى خبتوَ دُذ ّ هْكن ؽذ ثَ علطٌت ّاثغ 4651اًوالة ؽکُْوٌذ ثِوي 

هتبعلبًَ اًوالة ثِوي ثؼلت مؼق عتبد پیؾبٌُگ هجوَ . سژین كبعذ ّ هٌلْس پِلْی سا عشًگْى کٌذ

دس تکبهل خْد  ،کبسگش، ثؼلت صنْس سّیضیًْیغتِب ّ خیبًت آؽکبس آًِب دس عشکْة ًیشُّبی اًوالثی

س هختلق ثْسژّاصی ایشاى اػن اص هزُجی ّ یب ؿیش هزُجی ثَ ؽکغت هٌزش ؽذ ّ ثَ عبصؽی هیبى اهؾب

دس عبلِبی گزؽتَ صکْهت ایشاى اص ًظشؽکل یک صکْهت هزُجی ثْد کَ اص هٌبعجبت . هٌزش گشدیذ

تْلیذی صبکن کَ چیضی رض هٌبعجبت عشهبیَ داسی ًجْد ّ ًیغت صوبیت کشدٍ ّ خْاُبى صلع ّ ثوبء آى 

ژّاصی تزبسی تؾکیل هی داد کَ ًوؼ اعبعی سا دس صکْهت ثخؼ ػوذٍ ایي ثْسژّاصی سا ثْس. ثْد

رٌبصجٌذیِبی هختلق ثْسژّاصی سا هی ؽذ دس آى صهبى ثَ ثْسژّاصی تزبسی، ثْسژّاصی . ثؼِذٍ داؽت

فٌؼتی ّ ثْسژّاصی ثشّکشات توغین ًوْد کَ هشتزغ تشیي ثخؼ آى ثْسژّاصی تزبسی ّ صبهیبى 

ثش اػتجبسات دّلتی ّ دسآهذ ًلتی ثقْست اًگل ثَ حشّت خْد ثشّکشاتؼ ثْدًذ کَ تالػ داؽتٌذ ثب تکیَ 

تولیل ثِبی ًلت کَ ثَ هیوت کبُؼ ّاسدات ّ اًتوبل ثبس ثضشاى ثَ گشدٍ صصوتکؾبى . دس ایشاى ثیبكضایٌذ

توبم هی گشدد ثَ تؾذیذ تنبدُب دس دسّى ربهؼَ ایشاى داهي صدٍ ّ رٌبصی اص ثْسژّاصی سا کَ ثطْس 

سكشهی کَ ثبیذ رلْی اّد هجبسصٍ دس صبل گغتشػ . اعت هبلت سكشم ًوْد ػوذٍ ثْسژّاصی فٌؼتی

رٌبصی دیگش اص ثْسژّاصی کَ اعبعبَ . ایي ّمؼیت ٌُْص دس تضْالت ایشاى ًوؼ داسد. هشدم سا ثگیشد

هؼشّكٌذ ثب ُشگًَْ افالصبتی هخبللٌذ ّ " ّالیت كویَ"اُشهِبی هذست سا دس دعت داسد ّ ثٌبم صبهیبى 

. آًِب افالصبت سا هلشی ثشای ًزبت کل ًظبم ًوی ثیٌٌذ. ٌذ ثب تکیَ ثش تشّس صکْهت کٌٌذتشریش هی دُ

تکیَ کٌٌذ ّ هْری اص ّصؾت دس ربهؼَ صبکن  4613آًِب تشریش هی دٌُذ ثش تزشثَ خْد دس عبلِبی 

ًضاع رٌبصِبی هختلق صبکویت کَ ًضاػی ّاهؼی اعت ًَّ عبختگی ثبیذ اص ایي ًوطَ ًظش . گشداًٌذ

آًِب هی داًٌذ کَ . ثخؾِبی هختلق صبکویت دس هزوْع خْاُبى صلع سژین ُغتٌذ. د تْرَ هشاس گیشدهْس

ثغیبسی اص هوبهبت کًٌْی دس دعت ػٌبفشی . پظ اص روِْسی اعالهی ربئی دس ربهؼَ ایشاى ًذاسًذ

اعت کَ چَ اص ًظش هؼلْهبت داًؾگبُی ّ یب ػوْهی ّ یب اعتؼذادُبی ؽخقی دس صذاهل عطش هوکي 

ایي اعت کَ ثخؾی اص . هشاس داسًذ ّ یک تضْل ثٌیبدی آًِب سا اص هوبهبت ًبى ّ آثذاس ثش کٌبس هی ًوبیذ

 .ایي ثشّکشاعی استزبػی ثب چٌگ ّ دًذاى اص هْهؼیت خْد ثب ُش ّعیلَ ای دكبع هی کٌذ

ٍ اعت ّ دس عبلِبی اخیش هؾش سّصبًیت ثب تْرَ ثَ هجبسصٍ هشدم ّ تؼلوبت هجوبتی خْد آًِب تزضیَ ؽذ

دس ػیي صبل هؾش ثشّکشاتی دس خشهَ . دیگش ًوی تْاى اص سّصبًیت یکپبسچَ عخي ثَ هیبى آّسد

پبعذاساى ّ ًیشُّبی اهٌیتی ُوشاٍ ثب ثخؾی اص سّصبًیت ّاثغتَ ثَ ّلی كویَ ّ تزبس ثبصاس ؽشیک دس 

هجبسصٍ ػلیشؿن ایي . صکْهت هذست عیبعی سا هجنَ کشدٍ ّ عبیش سهجبی سا تضت كؾبس هشاس دادٍ اًذ

ؽکبكی کَ دس صبکویت اكتبدٍ . ًوؼ هطؼی ًیشُّبی ًظبهی ٌُْص اداهَ داسد ّ عشًْؽت آى هؼلْم ًیغت

 .اعت اص عش تب ریل آًِب سا دس ثش هی گیشد

خشداد کَ ثیبى خؾن كشّخلتَ هشدم دس عی عبل اخیش ثْد لگذ هضکوی ثَ  55رٌجؼ اػتشامی 

هشدم ثش خْاعت . د ًوْد ّ آًِب سا ثؾذت تنؼیق کشدهؾشّػیت عیبعی ّ هزُجی ایي سژین ّاس



روِْسی اص دعت سكتَ کَ گْیبی دهْکشاتیغن هجبسصٍ هشدم ثْد تکیَ کشدًذ ّ خقْفیت اعالهی ًظبم 

 .    سا کَ گْیبی خلوبى ّ ػوت هبًذگی اعت آهبد تِبرن خْیؼ هشاس دادًذ

دّساى تالهوبت عیبعی ّ اػتالء . اکٌْى ثذّى ؽک هب ّاسد هشصلَ تِبرن ًیشُّبی هشدهی ؽذٍ این

رٌجؼ . رٌجؼ اػتشامی ّ سّ ثَ اكضایؼ هشدم ًَ تٌِب آؿبص ؽذٍ ثلکَ دس صبل گغتشػ ّ تذاّم اعت

هشدم ایشاى دس عبلِبی دیکتبتْسی ثْسژّاصی ایشاى ثقْست هختلق چَ ثقْست ؽْسؽِبی هتؼذد 

ش ثقْست اػتشامبت هشدهی، چَ ثقْست اػتقبثبت ّ تظبُشات کبسگشی ّ چَ دس ایي اّاخ

. داًؾزْئی ّ عشاًزبم اػتشامبت سّؽٌلکشاى ّ رٌجؼ تْدٍ ای اػتشامی اداهَ داؽتَ ّ خْاُذ داؽت

ثٌظش هب رٌجؼ هشدم ایشاى سّ ثَ اػتالعت، صبکویت دس تبسُبی ثضشاى گشكتبس اعت ّ سّص ثَ سّص 

. سا ًب ثغبهبى هی کٌذ ثیؾتش حشّتِبی ربهؼَ سا ثَ عْی ًبثْدی عْم هی دُذ ّ ّمؼیت صًذگی هشدم

ثبالئی ُب دیگش ًوی تْاًٌذ ثَ فْست عبثن علطَ گشی ًوبیٌذ ّ ثغیبسی اص پبئیٌی ُب ًیض دیگش ًوی 

رٌجؼ پبئیٌیِب ثبیذ سیؾَ داس ؽْد ّ ثب هجوَ . ایي كؼال آؿبص کبس اعت. خْاٌُذ علطَ ثبالئی سا ثپزیشًذ

ي رٌجؾی تٌِب ثب ایلبی ًوؼ سُجشی هجوَ کبسگش چٌی. کبسگش پیًْذ خْسدٍ ثیک رٌجؼ ارتوبػی ثذل گشدد

 . اص هشین صضثؼ هبدس خْاُذ ثْد ثَ پیشّصی ثشعذ

ایي سژین کَ پظ اص اًوالة ثِوي ثش عش کبس آهذ ٌُْص پظ اص عی عبل هبدس ًؾذٍ اعت اعتوالل عیبعی 

ؼَ ایشاى سا سا کَ هشدم ثکق آّسدٍ ثْدًذ دس خذهت ًبثْدی ثٌذُبی اعبست اهتقبدی ثکبس گیشد ّ ربه

ٌُْص عی عبل پظ اص اًوالة . ثَ عْئی عْم دُذ کَ اص ًظش اهتقبدی اعتوالل خْد سا ثَ کق آّسد

. ثْدرَ هولکت ثَ دسآهذ ًلت ّاثغتَ اعت کَ ثِبی آًشا ثبصاس ّ اًضقبسات اهپشیبلیغتی دیکتَ هی کٌٌذ

عتِبی ثبًک رِبًی ّ سژین دس پی آى اعت کَ هبًٌذ صهبى ؽبٍ ّ ثب ُوبى ؽشایو دس چبسچْة خْا

فٌذّم ثیي الوللی پْل ّ عبصهبى تزبست رِبًی ثَ عشهبیَ ُبی خبسری اربصٍ ّسّد دُذ ّ علطَ آًِب 

ایي عشهبیَ ُبی خبسری ُغتٌذ کَ ثَ ػلت ػذم اهٌیت عشهبیَ ّ كوذاى یک ًظبم . سا دس ایشاى ثگغتشاًذ

ایي پبكؾبسی ثش عیبعت تؼذیل اهتقبدی . صوْهی هبثل اػتوبد دس ایشاى ثَ عشهبیَ گزاسی ًوی پشداصًذ

یک عیبعت اعتخوبسی ّ عیبعتی مذ هلی ّ دس رِت تضون خْاعتِبی اًوالة ؽکُْوٌذ ثِوي ًجْدٍ ّ 

 .ًیغت

ثبیذ دسک کشد کَ هغبیل خطیش آصادی عیبعی ّ هجبسصٍ هجوبتی سا عشاًزبم ثب اعتلبدٍ اص ًیشّ هی تْاى 

ثبیذ ساٍ سُبئی سا ثَ . کبسگش سا ثَ یک ًیشّی هغتول ثذل ًوْد پظ ثبیذ ًیشّهٌذ ؽذ، ثبیذ هجوَ. صل کشد

 .ّی ًؾبى داد

 

  :راي اوقالب ما
 

ّلی اعتوشاس عْعیبلیغن فشكبَ ثب ثیبى . صضة هب هی خْاُذ عْعیبلیغن سا دس ایشاى هغتوش عبصد

کبسگش  ایي اعت کَ صضة هجوَ. خْاعت آى هیغش ًیغت ّ کبس اًوالة اص اهشّص ثَ كشدا عشًوی گیشد

ٌُْص ًب چبس اعت هجل اص کغت هِشآهیض هذست عیبعی تْعو پشّلتبسیب ّ تضون ثشًبهَ عْعیبلیغتی 

خْیؼ، هذتِبی کن ّ ثیؼ هْالًی، ثٌبگضیش ّ ُوچٌبى دس هْمغ اپْصیغیْى اًوالثی ثبهی هبًذٍ ّ 

ُی ّ عبصهبى ثشای کغت هذست عیبعی کَ ثطْسػیٌی ّاثغتَ ثَ سؽذ ّ دسرَ آهبدگی ّ آگب. كؼبلیت کٌذ

یبكتگی پشّلتبسیبعت، الصم اعت کَ ثضشاى عیبعی ـ اهتقبدی عشاپبی صبکویت سا دس ثش ثگیشد تب آًِب 

هب خْاُبى پبیبى دادى ثَ . دّسًوبی هب سّؽي اعت. هبدس ًجبؽذ ثَ علطَ خْد ثقْست عبثن اداهَ دٌُذ

صضة هجوَ کبسگش افل هبلکیت خقْفی ثش ّعبیل تْلیذ اص هشین کغت هذست عیبعی ثْعیلَ 

هب ثبیذ ثطْس ػوذٍ ثَ ًیشّی صصوتکؾبى . دس ایي ساٍ ُیچ ثخؼ اص ثْسژّاصی هتضذ هب ًیغت. ُغتین

اهؾبس خشدٍ ثْسژّاصی سا ثغْی پشّلتبسیب رلت کشدٍ ثطْسی کَ ثَ صوبیت اص . ؽِشّ دٍ تکیَ کٌین

سی چٌبى آًِب سا خبًَ خشاة عشهبیَ دا. اًوالة پشّلتشی ثش خیضًذ ّ ًزبت خْد سا دس تضون آى ثجیٌٌذ

آًِب ثب دسک چبسٍ ًب . کشدٍ اعت کَ دس صیش كؾبس آى چبسٍ ای ًذاسًذ رض آًکَ ثَ عْی پشّلتبسیب ثلـضًذ

ایي اهذام خْد ثخْد فْست ًوی گیشد . پزیشی ّمغ خْد ثب هْمغ اًوالثی ثَ پشّلتبسیب خْاٌُذ پیْعت

صضة هب ثبیذ هبدس ؽْد سُجشی . ّاثغتَ اعتثَ کبس سّؽٌگشاًَ ّ هجبسصٍ ػولی دس ػشفَ ربهؼَ 



اػتشامبت آًِب سا ثَ کق آّسدٍ ّ اػتوبدؽبى سا رلت کٌذ ّ ًؾبى دُذ کَ تٌِب پشّلتبسیبعت کَ هٌبكغ 

 .هغلوبَ ثخؼ ثضسگی اص ایي خشدٍ ثْسژّاصی ثبلوٍْ صبهی پشّلتبسیبعت. آتی آًِب سا هتضون هی گشداًذ

ایکَ ٌُْص ثَ هذست عیبعی ثؼلل ػیٌی ّ رٌُی دعتشعی ًذاسد، صضة هب دس ایي هشصلَ یؼٌی دس دّسٍ 

ثوٌضلَ صضة هجوَ کبسگش دس هْمغ اپْصیغیْى اًوالثی دس ربهؼَ ثَ كؼبلیت اؽتـبل داسد ّ دس ایي ساٍ 

. ثطْس پیگیش ثشای ثِجْد ؽشایو صًذگی صصوتکؾبى صتی دس کبدس ربهؼَ عشهبیَ داسی كؼبلیت هی کٌذ

صضة هب اص ُش خْاعتَ دهْکشاتیک . شهبیَ داساى صبکن دس ایشاى هیشصهذصضة هب ػلیَ اعتجذاد ع

ُوگبًی کَ ثٌلغ ػوْم هشدم ثبؽذ ّ هبالَ پبیَ ُبی سژین هطلوَ عشهبیَ داسی کًٌْی سا تنؼیق کٌذ 

 .صوبیت هی ًوبیذ

کوًْیغتِب خْاُبى ؽشکت ُش چَ ّعیؼتش تْدٍ ُب دس تؼییي عشًْؽت خْیؼ ُغتٌذ، آًِب خْاُبى 

شاعی ّاهؼی اًذ ّ آصادی ُبی ثی هیذ ّ ؽشه ثشای كؼبلیتِبی دهْکشاتیک هشدم هیجبؽٌذ، صیشا آًِب دهْک

دس ؽشایو دهْکشاتیک هبدس خْاٌُذ ثْد ثَ ثِتشیي ّرَ ثَ استوبء عطش آگبُی کبسگشاى پشداختَ، 

داًذٍ ّ آًِب آهبدگی آًِب سا ثشای هجبسصٍ اكضایؼ دادٍ، تؾکل ّعیغ صشكَ ای ّ عیبعی آًِب سا هوکي گش

. سا دس پیکبس هجوبتی آؽکبس ثش مذ هزوْػَ ثْسژّاصی صبکن ّ صکْهت هطلوَ ّی پشّسػ دٌُذ 

کوًْیغتِب هخبلق اعتجذاد ّ صکْهت هطلوَ اًذ ّ ثب ُش گًَْ اؽکبل هختلق علطَ رْئی، خْدعشی، 

غتٌذ هجبسصٍ عشکْة، ثی صوی، تنیین صوْم اًغبًِب، ؽکٌزَ ّ اػذام کَ سژیوِبی هطلوَ ثبًی آى ُ

هب دیْاس چیي هیبى کغت هذست عیبعی اص سژین عشهبیَ داسی کًٌْی ّ اعتوشاس عْعیبلیغن . هی کٌٌذ

هب ثشای ًیل ثَ عْعیبلیغن اعت کَ ثشای عشًگًْی ایي سژین هجبسصٍ هی کٌین ّ دس ایي ساٍ . ًوی کؾین

هٌبعجبت صبکن عشهبیَ  اص هطبلجبت سكبُی، دهْکشاتیک، صشكَ ای هجوبت تضت عتن صتی دس چبسچْة

داسی کَ سّصهشٍ ثب آى دسگیش ُغتٌذ صوبیت کشدٍ ثب ُش هلذسی ّ صّسگْئی ُیبت صبکوَ ّ ثب ُش گًَْ 

اؽکبل عتوگشی دس ربهؼَ، اص رولَ دكبع اص هطبلجبت دهْکشاتیک خلوِب، کَ ثَ پبیوبل کشدى صوْم 

کبسگش ایشاى سا ثشای اعوشاس یک صضة هب هی خْاُذ هجبسصٍ هجوَ . هشدم ثیبًزبهذ هجبسصٍ هی کٌین

. هب خْاُبى اعتوشاس عْعیبلیغن ّ گزاس آى ثَ کوًْیغن ُغتین. ربهؼَ عْعیبلیغتی دس ایشاى سُجشی کٌذ

دس ایي ساٍ ثبیذ ثَ پبسٍ ای اص اهذاهبت دس ػشفَ عیبعی، اهتقبدی، ایذّلْژیک، كشٌُگی، دهْکشاتیک 

ّسین خطْه ػوذٍ عیبعتی اعت کَ هب پظ اص کغت آًچَ سا کَ دس ریل هی آ. ّ ارتوبػی تْعل رغت

 .هذست عیبعی ثشای اعتوشاس عْعیبلیغن ّ ًیل ثَ کوًْیغن اًزبم خْاُین داد

 

 :در زمیىً سیاسی 

 
ـ دّلت پشّلتشی پظ اص کغت هذست عیبعی،هبؽیي دّلتی گزؽتَ سا کَ اص ًیشُّبی ثغیذ، پبعذاساى ّ 4

ّ کویتَ ُب ّ صًذاًِبی سعوی ّ دخوَ ُبی ؿیش " والةاً"استؼ ّ ًیشُّبی اًتظبهی، دادگبُِبی 

هْاًیي استزبػی سژیوِبی استزبػی گزؽتَ سا هلـی هی . سعوی آًِب تؾکیل ؽذٍ اعت دس ُن هی ؽکٌذ

ًوبیذ ّ هْاًیي رذیذی هٌطجن ثش ًیبصهٌذیِبی ربهؼَ عْعیبلیغتی تٌظین هی کٌذ کَ دس هبًْى اعبعی ایي 

 .ربهؼَ ثبصتبة هی یبثذ 

ّلت پشّلتشی،هجوَ کبسگش سا اص هجوَ هضکْم ثَ هجوَ صبکن اص هشین ّاعتوشاس دّلت کبسگشی ّ ـ د5

 .اػوبل دیکتبتْسی پشّلتبسیب تجذیل هی ًوبیذ

ـ دّلت پشّلتشی ثَ تغلیش هجوَ کبسگش هی پشداصد تب اص دعت آّسدُبی اًوالة عْعیبلیغتی دس ایشاى 6

 .دكبع کٌٌذ

ًْى اعبعی ربهؼَ عْعیبلیغتی ثَ دسُن ؽکغتي هوبّهت ـ دّلت پشّلتشی دس چبسچْة هب1

 .اعتخوبسگشاى عشًگْى ؽذٍ هی پشداصد

ـ دّلت پشّلتشی دس دّساى هضبفشٍ عشهبیَ داسی ثَ ایزبد استؼ هٌظن اًوالثی ّ دهْکشاتیک 5

هجبدست هی ّسصد ّ ثوْاصات آى تؾکیل ًیشُّبی هغلش هشدهی سا ثشای صلبظت اص دعتآ ّسدُبی 

 .دس دعتْس کبس خْد هشاس هی دُذ عْعیبلیغن



ـ دّلت پشّلتشی عبصهبًی هشکت اص ًوبیٌذگبى هٌتخت ّ هغتوین هشدم یؼٌی کبسگشداى ّ صصوتکؾبى 1

هزوغ هٌتخت .خْاُذ ثْد کَ دس تزشثَ تبسیخ تب ثبهشّص ثَ فْست کوًِْب ّ یب ؽْساُب ثشّص کشدٍ اعت

ًوبیٌذگبى  هشدم ثب ًظش اکخیشیت اًتخبة . ى اعتعشاعشی ایي ًوبیٌذگبى ُن هبًًْگزاس ّ ُن هزشی هبًْ

 .کٌٌذگبى گبًؾبى ُش لضظَ هبثل ػضل اًذ

ـ دّلت پشّلتشی هقبدسٍ هْهْكبت ّ صهیٌِبی ثضسگ خقْفی ّ تجذیل آًِب ثَ هضاسع اؽتشاکی 1

تْلیذ سا ربهَ ػول خْاُذ پْؽبًذ ّ ثَ تبعیظ پبیگبُِبی تْلیذی هٌطوَ ای ثشای ایزبد تبعیغبت كٌی 

شكَ ای ّ هکبًیکی ّ ػلوی، ثشسعی اهکبًبت آثشعبًی،تِیَ ّ تذاسک کْد،اكضایؼ هضقْل، تبعیظ ص

 .هجبدست هی ّسصد.... آصهبیؾگبٍ، ایزبد اهکبًبت كشٌُگی، دسهبًی، کبسؽٌبعی، كشّدگبُِبی اهذادی ّ 

كؼبلیت  ـ  دّلت پشّلتشی ثب دس ًظش گشكتي ؽشایو صًذگی اهؾبس خشدٍ ثْسژّاصی کَ دس ثخؼ تْصیغ2

داسد ثَ ایزبد یک ؽجکَ گغتشدٍ تؼبًّی عشاعشی دعت خْاُذ صد ّ ثب ایزبد كشّؽگبُِبی ثضسگ 

ایي اهذاهبت ُوْاسٍ ثب تْرَ ثَ . اهتقبدی صهیٌَ سا ثشای ثِجْد ّمغ تْصیغ ّ هقشف كشاُن هی آّسد

 .تبحیشات ارتوبػی آى ّ هوبًؼت اص خبًَ خشاثی تْدٍ ُب فْست هی پزیشد

 .ّلتشی کلیَ هشاسدادُبی اعبست آّس اهتقبدی سا لـْ خْاُذ کشدـ دّلت پش3

ـ دّلت پشّلتشی ثب ایزبد اعتوالل ّاهؼی اص هشین عبصهبًذُی تْلیذ ّعبیل تْلیذ دس رِت پبیبى دادى 43

 .ثَ اهتقبد تک هضقْلی هتکی ثش تْلیذ ّ كشّػ ًلت گبم ثش خْاُذ داؽت

ًظبم ثِشٍ کؾی آى تنبد هیبى کبس ثذًی ّ كکشی سا اص  ـ دّلت پشّلتشی ثب اًِذام عشهبیَ داسی 44ّ

 .ثیي هی ثشد

 

 :در زمیىً فرٌىگی

 
ـ هجبسصٍ ثب کلیَ تزلیبت كشٌُگ اعتؼوبسی، ًْ اعتؼوبسی ّ هزُجی، كشٌُگ ّ عٌي پْعیذٍ كئْدالی ّ 4

ادثیبت  هب هجل عشهبیَ داسی اص هشین اؽبػَ كشٌُگ اًوالثی عْعیبلیغتی ثب الِبم اص گٌزیٌَ كشٌُگ ّ

 . ؿٌی ّ هتشهی ُوَ خلوِبی ایشاى

 .ـ هجبسصٍ ُوَ ربًجَ ّ رذی ّ پیگیش ثب كشٌُگ استزبػی هشدعبالسی دس ربهؼ5َ

 .ـ سیؾَ کي کشدى ثیغْادی اص هشین ایزبد تضقیل سایگبى، کالعِبی ثضسگغبالى ثشای صًبى ّ هشداى6

آهْصؽی اص هشین سعبًَ ای  ـ سیؾَ کي کشدى رِل هجوبتی ثب ایزبد یک ؽجکَ گغتشدٍ عشاعشی1

 .ؽٌیذاسی ّ دیذاسی ّ تبعیظ کالعِبی آهْصؽی ػلْم هبسکغیغتی ثب اعتلبدٍ اص هبلجِبی ٌُشی 

 ( .دّساى هتْعو)عبلگی  41ـ آهْصػ سایگبى ّ ارجبسی ثشای کْدکبى تب عي 5

س ّ عتن ـ رلت کلیَ سّؽٌلکشاى ّ کبدسُبی ػلوی ػالهوٌذ ثَ پیؾشكت هیِي عْعیبلیغتی کَ اص ر1ْ

 .سژیوِبی استزبػی گزؽتَ هزجْس ثَ هِبرشت ؽذٍ اًذ

 .ـ تشّیذ ادثیبت ّ ٌُش اًوالثی ّ پشّلتشی ّ هشاس دادى ػلن دس خذهت صصوتکؾبى1

 .ـ ایزبد هشاکض تضویوبت ػلوی ّ سكغ خشاكبت اص داًؾگبُِب ّ هذاسط ّ صًذگی ارتوبػی2

 .اعتلبدٍ اص كي آّسی هذسىـ ایزبد کتبثخبًَ ُبی ػوْهی ثشای آهْصػ ػوْهی ثب 3

 .ـ ایزبد کْدکغتبى ثب تـزیَ سایگبى43

 .ـ گغتشػ ؽجکَ ُبی ٌُشی اص هجیل تبتش ّ عیٌوب ثشای پشّسػ كکشی تْدٍ ُبی هشدم44

 .ـ تؾْین ّ تشثیت رْاًبى دس هذاسط ثَ آهْصػ هْعیوی ّ ایزبد اهکبًبت ثشای آًِب45

 

 :در زمیىً ایدئُلُژیک

 
ایي ثذاى هؼٌبعت کَ هب اعبط كلغلَ ػلوی هبسکغیغن سا . ت ـ لٌیٌیغت ُغتینهب کوًْیغت، هبسکغیغ

هب ثشایي ػویذٍ این کَ عْعیبلیغن ػلوی . هجْل کشدٍ ّ اًذیؾَ هتشهی ّ ًزبت ثخؼ آى سا تجلیؾ هی کٌین

ایذئْلْژی پشّلتبسیب ّ لیجشالیغن ایذئْلْژی ثْسژّاصی اعت کَ ُش سّص ُش ؽت اص هشین صعبًَ ُبی 

سی، دیذاسی، ؽٌیذاسی ّ عبیش سعبًَ ُبی گشُّی داخلی ّ خبسری دس هی هشّى دس گْػ هشدم گلتب



اعبط ایذئْلْژی لیجشالیغن اصتشام خذؽَ ًب پزیش ثَ افل هبلکیت خقْفی . تجلیؾ ؽذٍ ّ تجلیؾ هی ؽْد

عتی ثش ّعبیل تْلیذ ّ سّصیَ هبلپشعتی، اسرضیت هٌبكغ ؽخقی ثش روؼی، پشّثبل دادى ثَ دیْ خْد پش

ّرْد صکْهت ؿیش . کلیَ صکْهتِبی رِبى صکْهت ایذئْلْژیک ثْدٍ اًذ. ّ تضویش تْدٍ ُبی هشدم اعت

ُن اکٌْى هزُت . ایذئْلْژیک یکی اص دسّؿِبی ثْسژّاصی ثشای خلغ عالس كکشی هجوَ کبسگش اعت

یبعت عشهبیَ داسی ثشای ع. ؽکل هزُجی آى. دس ایشاى ؽکلی اص صکْهت ایذئْلْژیک ثْسژّاصی اعت

علطَ رْیبًَ خْد ّ صکْهت ثش هشدم اص عبیش اؽکبل ایذئْلژیک ًظیش كبؽیغتی، ًژاد پشعتبًَ، 

هب کوًْیغتِب کَ ّاهؼیت سا ثَ هشدم هی گْئین اػالم هی داسین . فِیًْیغتی عْد رغتَ ّ عْد هی رْیذ

. س خْاُن گشكتکَ هب اصایذئْلْژی ػلوی پشّلتبسیب صوبیت کشدٍ ّ آًشا سعوبَ تجلیؾ ّ دس ػول ثکب

هجبسصٍ ایذئْلْژیک یکی اص اؽکبل عَ گبًَ هجبسصٍ پشّلتبسیب دس کٌبس هجبسصٍ عیبعی ّ اهتقبدی ّی 

 .ػلیَ ثْسژّاصی اعت

 

 :در زمیىً رفاٌی َ اجتماعی

 
ًب گلتَ پیذاعت کَ دّلت پشّلتشی هتٌبعت ثب اكضایؼ دسآهذ کؾْس هبدس خْاُذ ثْد ثَ اكضایؼ عطش سكبٍ 

ثب تْرَ ثَ ایي ّاهؼیت هب ّظبیق صیش سا دس دعتْس کبس خْد . ْدٍ ُبی هشدم پبعخ دُذػوْهی ثشای ت

 .هشاس خْاُین داد

 .ـ ثِجْد ؽشایو هبدی صًذگی صصوتکؾبى هتٌبعت ثب سؽذ تْلیذ ّ اكضایؼ دسآهذ کؾْس4

 ـ ثِذاؽت ّ دسهبى سایگبى ثشای ُوَ ّ ایزبد دسهبًگبُِب ّ هشاکض ثِذاؽتی ثشای اسائَ خذهبت5

ایزبد هْعغبت ػوْهی ثشای ًگِذاسی کْدکبى اص رولَ هِذ کْدک ثشای کْدکبى تب سعیذى . مشّسی

 .ثَ عي کْدکغتبى

 .ـ ثشعویت ؽٌبختي صن کبس ّ اعتشاصت ّ ایزبد اهکبًبت تلشیضبت عبلن6

هطغ دعت . ـ ثشًبهَ سیضی ثشای تْلیذ هغکي هٌبعت ثشای هشدم ثب تْرَ ثَ افْل هذسى ؽِش عبصی1

 .شاى اهالک ثب ارتوبػی کشدى صهیٌِب ّ تأهیي هغکي اسصاى ثشای ؽِشًّذاىعْداگ

 .ـ ایزبد هشاکض ًگِذاسی اص عبلوٌذاى ّ اص ًبتْاًبى ّ هشاکض پشّسػ کْدکبى یتین5

 .ـ صن تأهیي هبدی دس دّساى عبلوٌذی ّ ًبتْاًی1

تشثیت ػالهوٌذاى ثَ ـ ایزبد هشاکض ّسصؽی سایگبى ّ کؾق ّ توْیت اعتؼذادُبی ّسصؽی تْدٍ ُب، 1

 .ّسصؽِبی هْسد ًظش آًِب

 

 :در زمیىً اقدامات صىفی کارگری

 
ثشای ایزبد یک صًذگی اًغبًی ثشای هجوَ کبسگش ّ ُوچٌیي صهیٌَ الصم ثشای اكضایؼ تْاًبئی ُبی ّی 

هغلوبَ تذّیي . دّلت عْعیبلیغتی هٌتخت هشدم خطْه کلی عیبعت خْد سا دس ثشًبهَ صیش اػالم هیذاسد

ئیبت آى کَ اص ّظبیق اسگبًِبی هشثْهَ اعت ثبیذ ثب دهت ّ پظ اص کغت هذست عیبعی ثب تْرَ ثَ رض

 .اهکبًبت ّ ًیبصهٌذیِبی ربهؼَ عْعیبلیغتی ّ تضکین آى ّ دس خذهت هجوَ کبسگش اًزبم پزیشد

عبػت دس ُلتَ ثشای کبسگشاى کَ ثب تْرَ ثَ ثِجْد ّمغ  13عبػت کبس دس سّص ّ یب  2ـ صذاکخش 4

 .تْلیذ تولیل خْاُذ یبكت

ـ تجلیؾ ثشای کبس داّهلجبًَ کوًْیغتی دس سّصُبی تؼطیل ثشای اكضایؼ تْلیذ ّ پشّسػ ایذئْلْژیک 5

 .کبسگشاى

 .ـ دعتوضد هغبّی دس هوبثل کبس هغبّی6

ـ کبُؼ عبػبت کبس دس سؽتَ ُبئی کَ کبس هذام دس آى ثَ عالهتی کبسگشاى فذهَ هی صًذ تضت ًظش 1

 .ؽت ّ عٌذیکبی کبسگشاىّصاست ثِذا

سّص هشخقی عبالًَ ثب  63ـ دّ سّص اعتشاصت هتْالی ّ سعوی دس ُلتَ ثشای کبسگشاى ّ صذاهل 5

 .پشداخت کبهل صوْم



 .ـ هوٌْػیت کبس صشكَ ای ثشای کْدکبى ثطْس اکیذ1

 .ـ دسیبكت هشخقی اعتؼالری ثطْس ػلیضذ1ٍ

 .ثبسداسی ثطْس کلی ـ هوٌْػیت کبسُبی عٌگیي ثشای صًبى کبسگش دس دّساى2

ـ ایزبد هوشاست ایوٌی کبس ثشای صلع عالهتی کبسگشاى ّ ثِذاؽت هضیو کبس ثب تْرَ ثَ آخشیي 3

 .تزشثیبت ػلوی ّ پیؾٌِبد عبصهبًِبی کبسگشی هشثْهَ

 

 :در زمیىً حقُق دمُکراتیک

 
 .تنویي تغبّی کبهل ُوَ ؽِشًّذاى ایشاى فشف ًظش اص هلیت، صثبى ّ رٌغیت ـ4

 .ی اًتخبة ّ تجلیـبت ُوَ هزاُت ّ آصادی تجلیـبت مذ هزُجی ـ آصاد5

 .ـ رذائی دیي اص دّلت ّ تلوی دیٌذاسی ثَ هٌضلَ اهش خقْفی ثشای هشدم6

 .ـ تغبّی کبهل صوْم صًبى ّ هشداى دس توبم صهیٌَ ُب1

 .ـ ثشعویت ؽٌبختي صوْم کْدکبى ّ تذّیي هْاًیي دس صوبیت اص آًبى5

 .کبس ثٌلغ کبسگشاى ّ صصوتکؾبى ربهؼَ عْعیبلیغتی ـ تذّیي ّ ارشای هبًْى1

ـ تذّیي ّظبیق ّ صوْم اتجبع کؾْس دس هوبثل دّلت عْعیبلیغتی ًّظبست اسگبًِبی هٌتخت هشدهی 1

 .ثش ارشای آى

 .ـ تذّیي هْاًیي ّ ارشای آًِب ثَ ًلغ صًبى ثبسداس2

 .ن ثَ کوًْیغنـ پشداخت هضد، هتٌبعت ثب دسرَ عختی کبس دس دّساى گزاس عْعیبلیغ3

ـ صن اًتخبة کشدى ّ اًتخبة ؽذى ُوگبًی اعت هگش ثشای کغبًیکَ تْعو دادگبٍ ثَ هضشّهیت اص 43

عبلگی ثذّى سػبیت هلیت، هزُت،  42ُش کظ صن داسد اص عي . صوْم اًتخبثبتی هضکْم ؽذٍ اًذ

توین ّ رٌغیت، دسرَ هؼلْهبت، عکًْت، افل ّ ًغت ارتوبػی، ّمغ هبدی، ثقْست هتغبّی ّ هغ

 . هخلی اًتخبة کٌذ ّ یب اًتخبة گشدد

ـ دّلت پشّلتشی دس اتضبد روبُیش عْعیبلیغتی ایشاى اص ًظش تضکین ربهؼَ عْعیب لیغتی، آصادی 44

ثیبى، هلن، گشدُوبئی ّ ًوبیؾبت، صن هتؾکل ؽذى دس عبصهبًِبی ارتوبػی ّ صشكَ ای ًظیش 

هقًْیت ؽخقی، هقًْیت هٌضل ّ .....  کبسگشاى،صًبى، ًْیغٌذگبى، ٌُشهٌذاى، داًؾزْیبى ّ

 .هضشهبًَ ثْدى هکبتجبت ثشعویت هی ؽٌبعذ ّ تنویي هی کٌذ

ایشاى صن پٌبٌُذگی ثشای اتجبع خبسری سا کَ  روبُیش عْعیب لیغتیـ دّلت پشّلتشی دس اتضبد 45

ًذ  ثخبهش صوبیت اص صصوتکؾبى، هجبسصٍ هلی ّ یب كؼبلیت ػلوی تضت تؼویت هشتزؼیي هشاس گشكتَ ا

 .ثشعویت هی ؽٌبعذ ّ تنویي هی کٌذ 

ایشاى دس ػیي ثشعویت ؽٌبختي ایي صوْم ّ تنویي  اتضبد روبُیش عْعیبلیغتیـ دّلت پشّلتشی دس 46

ثذیي هؼٌی کَ هْظلٌذ اًظجبه کبس سا سػبیت . آى ّظبیلی سا اص ؽِشًّذاى ربهؼَ عْعیبلیغتی هی هلجذ

تَ ّ هْاػذ صًذگی ّ هؼیؾت ارتوبػی عْعیبلیغتی سا کشدٍ ًغجت ثَ ّظبیق ارتوبػی خْد فذاهت داؽ

هبلکیت ارتوبػی عْعیبلیغتی سا هضلْظ ّ هغتضکن داسًذ ّ اص هیِي عْعیبلیغتی . هضتشم ؽوبسًذ

 .خْیؼ فویوبًَ چْى اهش هوذط دكبع کٌذ

 

 :در زمیىً حقُق زوان 

 
س هی صبکویت خْد اًزبم ثب تْرَ ثَ رٌبیت ُْلٌبکی کَ سژین هزُجی ثْسژّاصی صبکن دس صن صًبى د

دادٍ اعت، مشّست داسد کَ دّلت پشّلتشی ثبیي اهش تْرَ ّیژٍ هجزّل گشداًذ تب صًبى ثتْاًٌذ دس 

ربهؼَ آتی عْعیبلیغتی ایشاى ثَ پشّسػ اعتؼذادی عشکْة ؽذٍ خْد ثطْس ُوَ ربًجَ پشداختَ ّ ُوَ 

 .ثشچیٌٌذ هْاًغ ثش عش ساٍ سؽذ ّ ؽکْكبئی آًشا ثیبسی پشّلتبسیبی دسهذست

دّلت پشّلتشی ثشای سكغ عشیغ ًبثشاثشی ُبی گزؽتَ، اهذاهبت ػبرل ّ ّیژٍ ای سا کَ ثبیذ ثقْست 

 .دهین تش ثب هؾبسکت ّ هؾْست اتضبدیَ صًبى کؾْس تذّیي گشدد، مشّسی هی داًذ



 ـ لـْ کلیَ هْاًیي استزبػی هزُجی ّ ؿیش هزُجی کَ اص هشف صکْهت ُبی کًٌْی ّ گزؽتَ دس هْاًیي4

 .کؾْس ّاسد ؽذٍ اًذ

 .ـ لـْ ُشگًَْ تجؼیل ّ هضذّدیت ثش صغت رٌغیت5

 .ـ ثشعویت ؽٌبختي صن آصادی پْؽؼ ثشای صًبى6

 .ـ ثشعویت ؽٌبختي آصادی اصدّاد ّ اًتخبة ُوغش ّ اصدّاد ؿیش هزُجی ّ حجت آى دس دكبتش دّلتی1

 .ـ ثشعویت ؽٌبختي صن هالم ثشای صًبى5

صن عشپشعتی آًِب ثب تْرَ ثَ هقلضت . غبّی كشصًذاى ثشای ّالذیيـ ثشعویت ؽٌبختي صن تکلل ه1

 .کْدکبى ثب ًظش دادگبٍ تؼییي هی گشدد

ـ ایزبد ؽشایو هبدی الصم تب صًبى اص هیذ کبس خبًگی سُب ؽًْذ ّ ؽشکتؾبى دس کبس ارتوبػی هوکي 1

 .گشدد

 .ـ هوٌْػیت پشداخت ؽیشثِبء، هِشیَ، رِیضیَ ّ ًظبیش آًِب2

 .هْاًیٌی کَ ثَ ثِبًَ صلع ًبهْط استکبة رٌبیت ػلیَ صًبى سا تْریَ هی کٌذ ـ لـْ کلی3َ

 .ـ هوٌْػیت كضؾبء ثطْس کلی ّ كضؾبء هزُجی ثٌبم فیـَ گشی43

 .عبل ثشای ُوَ خْاُذ ثْد 81ـ صذ ًقبة عي اصدّاد 44

بى ـ ثشعویت ؽٌبختي صن صًذگی هؾتشک صى ّ هشد هجل اص اصدّاد ّ پزیشػ صوْم ارتوبػی یکغ45

 .ثشای كشصًذاى آًِب

 .ـ آصادی عوو رٌیي ّ ثَ سعویت ؽٌبختي ایي صن ثشای صًبى46

 

 

 :در زمیىً سیاست خارجی

 
 .ـ عیبعت ػوْهی رِبًی هب ثش اعبط اًتشًبعیًْبلیغن پشّلتشی خْاُذ ثْد4

ـ هب صبهی رٌجؾِبی هجوَ کبسگش ثشای کغت صوْم عیبعی، ارتوبػی ّ عبیش خْاعتِبی خْد خْاُین 5

 .ْدث

 .ـ هب هخبلق پیوبًِبی تزبّصگشاًَ ًظبهی ُغتین ّ ثب آى هجبسصٍ هی کٌین6

ـ هب هخبللت خْد سا ثب فِیًْیغن ایي ُوذعت اهپشیبلیغن ّ ثب ُشگًَْ ًظشیبت ًژادپشعتبًَ دیگش دس 1

 .رِبى اػالم هی کٌین

گبُی ّ ؽشکت آًِب ـ هب ثَ لـْ دیپلوبعی عشی ّ اػالى عیبعت سّؽي دس ثشاثش هشدم ثشای استوبء آ5

 .ثطْس هؾخـ دس عیبعت دعت خْاُین صد

ـ هب صوْم کلیَ خلوِب سا ثشای کغت اعتوالل عیبعی ثشعویت هی ؽٌبعین ّ هذاكغ هجبسصٍ کلیَ خلوِبئی 1

 .ُغتین کَ ثشای آصادی، اعتوالل ّ سُبئی هی سصهٌذ

اهپشیبلیغتی خْاُذ ثْد ّ هب ـ هغئلَ هلی ثشای هب دس دّساى اهپشیبلیغن ثخؾی اص هجبسصٍ ػوْهی مذ 1

 .آًشا اص دسیچَ هقبلش هجبسصٍ اًوالثی هْسد اسصیبثی ّ صوبیت هشاس خْاُین داد

ثیي الولل کوًْیغت . ـ هب خْاعتبس ایزبد یک ثیي الولل کوًْیغتی ُغتین ّ دس ساٍ آى پیکبس هی کٌین2

هب . زبسة اًوالثی خْاُذ ثْدهظِش ُوجغتگی ّ یگبًگی هجوَ کبسگش رِبى ثْدٍ ّ هشکضی ثشای تجبدل ت

 .ثشای ُوَ عبصهبًِب ّ اصضاة ثشادس صوْم هغبّی هبیل ُغتین

 .ـ هب ثشای ثشهشاسی سّاثو ثب عبصهبًِبی اًوالثی ّ هتشهی تالػ خْاُین کشد3

ـ هب هی خْاُین ثب کلیَ هوبلک ثش اعبط اصتشام هتوبثل ، ػذم هذاخلَ دس اهْس داخلی یکذیگش، عْد 43

ُن هتوبثل، صوْم هغبّی هتوبثل سّاثو داؽتَ ّ ُوضیغتی هغبلوت آهیض ًظبهِبی گًْبگْى سا هتوبثل، تلب

 .ثوٌضلَ اهشی ؿیش هبثل ارتٌبة هی پزیشین

ـ هب هخبلق ُش ًْع علطَ رْئی، رٌگ اكشّصی عیبعت اكضایؼ تغلیضبت ّ هغبثوَ تغلیضبتی ُغتین 44

 .ّ آًشا ثؾذت هضکْم هی کٌین

 .ایشاى دس ثشاثش تزبّص خبسری روبُیش عْعیب لیغتیتوبهیت اسمی اتضبد  ـ دكبع اص اعتوالل 45ّ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اساسىامً
 

 :کلیات

 
ـ صضة هب، عبصهبى عیبعی پشّلتشی ایشاى، گشداى پیؾبٌُگ ّ آگبٍ ّ هتؾکل هجوَ کبسگش ایشاى 4

ش ّ دٍ ّ سّؽٌلکشاى پشّلتشی اعت، عبصهبًی اعت، هضل تزوغ ػٌبفش آگبٍ ّ پیؾشّ صصوتکؾبى ؽِ

 .اعت کَ هجبسصٍ پشّلتبسیب ّ تْدٍ ُبی اًوالثی سا ػلیَ دؽوٌبى هجوبتی سُجشی هی کٌذ

ـ صضة هب، ّاسث اًذیؾَ ُب ّ عٌت ُبی اًوالثی عْعیبل دهْکشاعی ایشاى، صضة کوًْیغت ایشاى ّ 5

اًذیؾَ ُبی آى كشصًذاى هِشهبى ّ ثب ّكبی صضة تْدٍ ایشاى دس دّساى ًخغت كؼبلیت خْد اعت، ّاسث 

 .خلن هیِي هبعت کَ دس ساٍ تضون آسهبى ُبی هجوَ کبسگش اص ایخبس ربى خْیؼ ًیض دسیؾ ًکشدًذ

ـ ایذّلْژی صضة هب، داًؼ اًوالثی هبسکغیغن لٌیٌیغن اعت کَ پبیَ آى هبتشیبلیغن دیبلکتیک ّ 6

د تئْسی هبسکغیغن لٌیٌیغن سا ساٌُوبی خْیؼ صضة دس اًذیؾَ ّ ػول خْ. هبتشیبلیغن تبسیخی اعت

هشاس هی دُذ ّ ثش آًغت کَ ثبیذ ایي تئْسی سا ثش ّاهؼیت هجبسصٍ هجوبتی دس ایشاى، ثش پشاتیک اًوالثی 

عجک کبس صضة هجتٌی اعت ثش تللین تئْسی ثب پشاتیک، پیًْذ ًضدیک ثب تْدٍ ُب ّ . ایشاى اًطجبم داد

 .اًتوبد ّاًتوبد اص خْد

ایي اهذام . صضة هب اًوالة عْعیبلیغتی، عبختوبى ربهؼَ عْعیب لیغتی ّ تضون کوًْیغن اعت ـ ُذف1

ًیشّی ػوذٍ اًوالة آتی ایشاى . تٌِب ثذعت هجوَ کبسگش تضت سُجشی صضة ّی هوذّس خْاُذ ثْد

پشّلتبسیب ّ صصوتکؾبى ؽِشّ سّعتب ُغتٌذ کَ خشدٍ ثْسژّاصی ؽِشّ سّعتب کَ دس احش ّسؽکغتگی 

کت سّصاكضّى ًبؽی اص سؽذ عشهبیَ داسی ثَ ًبگضیشی صوبیت اص پشّلتبسیب ثشای سُبئی اص ّ كال

اهؾبس عتوذیذٍ ؿیش پشّلتشی کَ . ّمؼیت ًب ثغبهبى خْد پی ثشدٍ اًذ ثَ عوت ّی رلت خْاٌُذ ؽذ

 .هْسد عتن عشهبیَ داسی ُغتٌذ ًیشّی ثبلوٍْ اتضبد ثب پشّلتبسیب ُغتٌذ

ّصذت ّ یکپبسچگی صضة دس ّصذت اسادٍ ّ ػول تظبُش هی کٌذ ّ . عتـ صضة عبصهبًی یکپبسچَ ا5

. ّصذت اسادٍ ّ ػول اص ّصذت ایذئْلْژیک، ّصذت عیبعی، ّ ّصذت عبصهبًی عشچؾوَ هی گیشد

ًول ّصذت صضة اص هشین ًول . هذست صضة ّ هْكویت آى دس ُویي ّصذت اسادٍ ّ ػول اعت

 .غیًْی هٌبكی ثب ثبهی هبًذى دس فلْف صضة اعتاًنجبه صضثی یب اص هشین تؾکیل گشُِّبی كشاک

. ـ صضة ثش پبیَ هشکضیت ؽکل هی گیشد، ثب اعبعٌبهَ ّاصذ، اًنجبه ّاصذ ّ اسگبى ّاصذ سُجشی1

اًنجبه صضثی یؼٌی تجؼیت كشد اص عبصهبى، تجؼیت اهلیت اص اکخشیت، تجؼیت هوبهبت پبئیي صضة اص 

اًنجبه صضثی کَ هشاػبت . سُجشی یؼٌی کویتَ هشکضی هوبهبت ثبال، تجؼیت توبم صضة اص اسگبى ػبلی

آى ثشای توبم اػنبی صضة دس ُش هوبم ّ هشتجَ ای کَ ثبؽٌذ الضاهی اعت، ػبهل مشّسی ّصذت 

دس ؽشایو کًٌْی ایشاى، ؽشایطی کَ صضة سا ّاداس ثَ هشاػبت اکیذ پٌِبًکبسی ّ صذاکخش . صضة اعت

ّلی . تْاًٌذ ثش اعبط اًتخبثبت اص پبئیي عبختَ ؽًْذ صضم ّ اصتیبه هی کٌذ، عبصهبًِبی صضثی ًوی

ُویٌکَ صضة آصادی خْد سا ثبص یبثذ ّ یب اهکبًبتی ثشای اًتخبثبت دهْکشاتیک كشاُن آیذ، عبصهبًِبی 

صضثی ثش اعبط چٌیي اًتخبثبتی ؽکل خْاٌُذ گشكت ّ صضة ثش پبیَ هشکضیت دهْکشاتیک عبختَ خْاُذ 

ّمغ صبمش ًیض اص هشین هختلق اكکبس ّ ًظشیبت فضیش سا دس هؼزالک صضة هْظق اعت دس . ؽذ

 .سُجشی هتوشکض عبصد ّ ثش ایي پبیَ ّصذت اًذیؾَ ّ ػول ایزبد کٌذ

 

 :عضُیت در حسب
 شرایظ عضُیت



ـ ُشکظ کَ ثَ صذ ًقبة عٌی هبًًْی سعیذٍ ثبؽذ،ثشًبهَ ّ اعبعٌبهَ صضة سا ثپزیشد ّ ثخبهش تضون 4

بی صضة ثطْس هٌظن ؽشکت رْیذ ّ هبُیبًَ صن ػنْیت ثپشداصد هی آى ثکْؽذ، دس یکی اص اسگبًِ

 .تْاًذ ثَ ػنْیت صضة دس آیذ

ـ پزیشػ اػنبء ثَ صضة ثٌب ثش افل سرضبى کیلیت ثش کویت فْست هی گیشد، یؼٌی کغی ثشای 5

ػنْیت دس صضة پیؾٌِبد هی ؽْد کَ اّال اص لضبظ عیبعی آگبٍ، دس کبس ػولی كؼبل ّ داسای خقلت 

ثی ثبؽذ ّ حبًیبَ ًغجت ثْی اهویٌبى عیبعی صبفل ثبؽذ ثذیي هؼٌی کَ كشعتبدٍ دؽوٌبى ّ یب هخبللبى اًوال

 .ایي ًکتَ ایغت کَ دس ؽشایو کًٌْی ثبیذ ثذاى تْرَ ثغیبس داؽت. صضة ًجبؽذ

ثشای گغتشػ صضة ثبیذ ًَ دسُبی صضة سا آًچٌبى : دس پزیشػ اػنبء ثَ صضة ؽؼبس هب چٌیي اعت

ػٌبفش خشاثکبس دؽوي دس آى ساٍ یبثٌذ ّ ثَ آى صیبى سعبًٌذ ّ ًَ اص ثین ّسّد ایي  ثبص گزاؽت کَ

 .ػٌبفش دسُبی عبصهبى سا ثش سّی ػٌبفش اًوالثی ثغت ّاص گغتشػ صضة رلْ گشكت

ًبهضد ػنْیت صضة سا ثبیذ الاهل هذت ؽؼ هبٍ . ـ پزیشػ ػنْ ثَ ؽیٍْ اًلشادی فْست هی گیشد6

سا ُوَ ربًجَ عٌزیذ، عطش آگبُی اّ سا ثبال ثشد، ثب ثشًبهَ ّ اعبعٌبهَ  تضت آصهبیؼ هشاس داد ّ ّی

پظ اص اًونبی ایي هذت دس فْستیکَ هؼشف ًبهضد . صضة آؽٌب عبخت، دس كؼبلیتِبی ػولی ؽشکت داد

ػنْیت ثَ صضة تؾخیـ دُذ کَ ایي كشد ؽبیغتگی ػنْیت صضة سا یبكتَ اعت آًگبٍ ّی سا ثب رکش 

 .َ کویتَ هضلی هؼشكی خْاُذ کشدخقْفیبت ّ خقب یل ث

 .هؼشف كشد رذیذ ثبیذ صذاهل یک عبل عبثوَ ػنْیت داؽتَ ثبؽذ

 

 :َظایف اعضاء حسب

 
 :ُش ػنْ هْظق اعت

ـ كؼبالًَ دس صًذگی صضة ؽشکت رْیذ، عیبعت صضة ّ تقویوبت اسکبًِبی سُجشی سا ثَ هْهغ 4

 .ارشاء دس آّسد ّ پیْعتَ دس پی ثِجْد کبس صضة ثبؽذ

ًنجبه صضثی سا اکیذاَ هشاػبت کٌذ ّ ثشای ّصذت ایذئْلْژیک، عیبعی ّ عبصهبًی صضة هجبسصٍ ـ ا5

 .کٌذ

ـ ثب تْدٍ ُبی ؿیش صضثی پیًْذ ًضدیک ّ ًب گغغتٌی ثشهشاس کٌذ، عیبعت صضة سا ثشای آًِب تْمیغ 6

 .ثشعبًذدُذ، ثٌظشات، پیؾٌِبدُب ّ هطبلجبت آًِب گْػ كشا دُذ ّ ثوْهغ آًِب سا ثَ اهالع صضة 

ـ آگبُی خْد سا اص ساٍ هطبلؼَ هبسکغیغن لٌیٌیغن دس اًطجبم ثب پشاتیک اًوالثی ثبال ثجشد ّ تْعؼَ دُذ، 1

 .ثب تقویوبت صضة آؽٌب گشدد

 .ـ اؽتجبُبت ّ ًوبئـ کبس خْد ّ سكوبی دیگش سا هْسد اًتوبد هشاس دُذ ّ دس سكغ ّ افالس آًِب ثکْؽذ5

 .جن تقویوبت صضة ثَ كؼبلیت ثپشداصدـ دس عبصهبًِبی تْدٍ ای ّ ثش ه1

دس دكبع اص صضة ّ پبکیضٍ گی هبسکغیغن لٌیٌیغن ّ . ـ ُیچگبٍ ُْؽیبسی اًوالثی سا اص ًظش كشًّگزاسد1

افْل اًتشًبعیًْبلیغن پشّلتشی ثکْؽذ، ثش ػلیَ ُش ًْع اًضشاف ّ تضلضل هجبسصٍ کٌذ ّ دس ارشای خو 

 .ل داؽتَ ثبؽذهؾی صضة ُْؽیبساًَ ػول ًوْدٍ ثشخْسد كؼب

ـ هٌبكغ خْد سا تبثغ هٌبكغ صضة عبصد، اص ُش ػولی کَ ثَ صیخیت ّ اػتجبس صضة لطوَ هی صًذ، 2

ثب . کشداسػ اص گلتبسػ رذا ًجبؽذ. ثپشُیضد، دس صًذگی خقْفی ّ ارتوبػی عشهؾن دیگشاى ثبؽذ

داسی هغتوشاَ هجبسصٍ  خْد خْاُی، تکجش، ربٍ هلجی، الهیذی ّ لیجشالیغن ایي ثیوبسیِبی ربهؼَ عشهبیَ

 .کٌذ

 .ـ اعشاس صضة سا هضلْظ داسد3

 

 :حقُق اعضاء حسب
 

 :ُش ػنْ صضة صن داسد



ـ دس عبصهبًِب ّ دس هطجْػبت صضثی، ًظشیبت ّ پیؾٌِبدُبی خْد سا دس صهیٌَ هغبئل پشاتیک 4

 . عیبعت صضة اثشاص داسد

 .ًِب اًتخبة ؽْدـ دس اًتخبثبت اسگبًِبی صضثی ؽشکت رْیذ ّ ثَ ػنْیت ایي اسگب5

 .ـ اص اػنبء صضة دس ُش هوبم ّ هشتجَ ای کَ ثبؽٌذ ثش هجن هْاصیي عبصهبًی اًتوبد کٌذ6

 .ـ دس هْسد ُش هغئلَ ثَ توبم اسگبًِبی صضة تب کویتَ هشکضی هشارؼَ کٌذ1

ـ دس فْستیکَ ثب پبسٍ ای اص تقویوبت صضثی هتخز اص هشف اسگبًِبی سُجشی هْاكن ًجبؽذ، ایشادات 5

اًتوبدات خْد سا ثبهالع اسگبًِبی هشثْهَ یب اسگبًِبی ثبالتش ثشعبًذ ّلی دس ُوَ صبل ثبیذ آى ّ 

ّی هی تْاًذ ثشای ثبصتبة ًظشیبتؼ اص اسگبًِبی داخلی صضثی ثب . تقویوبت سا ثوْهغ ارشاء گزاسد

 .تبئیذ سُجشی اعتلبدٍ کٌذ

 .ـ تؾکیل كشاکغیْى دس صضة هوٌْع اعت ّ ًبهل ّصذت صضة اعت1

 

 :مجازات حسبی

 
ـ ُشگبٍ ػنْ صضة اًنجبه سا ًول کٌذ یب هشتکت خطبئی ّ یب ػولی ؿیش صضثی گشدد، دس صن اّ 4

هزبصات صضثی اص تزکش، تْثیخ، علت هغئْلیت تب اخشاد هْهت ّ . هزبصات صضثی اػوبل هی گشدد

 .اخشاد دائن پیؼ هی سّد

 .کویتَ ؽِشی ّ یب اعتبى آًشا تبئیذ ًوبیٌذ ـ اخشاد ُش ػنْ ثبیذ ثَ پیؾٌِبد صْصٍ هشثْهَ ثْدٍ 5ّ

ـ ُشکظ کَ اص صضة اخشاد هی ؽْد هی تْاًذ ثش مذ تقوین اتخبر ؽذٍ تب عطش کویتَ هشکضی اهذام 6

 .کشدٍ خْاُبى سعیذگی هزذد گشدد

ـ اخشاد اػنبی کویتَ هشکضی ّ یب تٌضل عطش آًِب تب صذ یک ػنْ عبدٍ اص اختیبسات کٌگشٍ صضة 1

 .اعت

اد ػنْ کویتَ هشکضی دس هْاسد آؽکبس ًول ّصذت صضة ّ یب خیبًت ثَ هبسکغیغن لٌیٌیغن ّ ـ اخش5

ػذّل اص تقویوبت صضة دس كبفلَ دّ کٌگشٍ ثؼِذٍ کٌلشاًظ صضثی اعت کَ ثب تقْیت عَ چِبسم 

 .آساء هبثل ارشاعت

ساَ اخشاد ـ ػٌبفشی کَ ثش هجن هذاسک ّ ثشاُیي ثوقذ اخالل ّ تخشیت ثَ صضة ّاسد ؽذٍ اًذ ك1ْ

 .هی گشدًذ

 

 :سازمان حسبی

 
 حُزي

 

 .تؼذاد اػنبء آى عَ ًلش ّ صذاکخش پٌذ ًلش اعت. صْصٍ ّاصذ عبصهبًی صضة اعت

تؾکیل ( کبسخبًَ،کبسگبٍ،سّعتب،داًؾکذٍ،اداسٍ،دثیشعتبى ّ ؿیشٍ) صْصٍ ػلی الوبػذٍ ثش صغت هضل کبس

 .رلغَ اػنبء صْصٍ ُلتَ ای یکجبستؾکیل هی گشدد. هی ؽْد

 :ظبیق صْصٍ اص ایٌوشاس اعتّ

ـ خو هؾی، عیبعت ّ تقویوبت صضة سا ثَ هْهغ ارشاء گزاسد ّ پیْعتَ ثَ ثِجْد عیبعت ّ کبس 4

 .صضة ثیٌذیؾذ، اثتکبساتی ثخشد دُذ ، پیؾٌِبداتی ًوبیذ

 .ـ ثشای ارشای تقویوبت ّ عیبعت صضة دس هیبى تْدٍ ُب ثکبس تْمیضی ّ کبس عبصهبًی ثپشداصد5

وبء عطش آگبُی صضثی ّ عیبعی اػنبء خْد ثکْؽذ،اص آهْختي هبسکغیغن لٌیٌیغن ؿللت ـ دس است6

ًْسصد، تزشثیبت اًوالثی اصضاة کوًْیغت ّ ًِنت ُبی اًوالثی سا ثیآهْصد ّ دس ُش لضظَ ّ دس 

 .ؽشایو هؾخـ آًِب سا ثکبس ثٌذد

ضة ثغیذ کٌذ، ثٌظشیبت ّ ـ ثب تْدٍ ُب پیًْذ ًضدیک ثشهشاس عبصد ّ آًِب سا ثشای اًزبم ّظبیق ص1

 .خْاعتِبی آًبى گْػ كشا دُذ ّ آى ًظشیبت ّ خْاعتِب سا ثَ اسگبى ُبی سُجشی اًتوبل دُذ



 .ـ اػنبء رذیذ ثَ صضة هؼشكی کٌذ5

 .ـ ثخبهش ثِجْد ّمغ صًذگی هبدی ّ هؼٌْی تْدٍ ُبی صصوتکؼ پیْعتَ هجبسصٍ کٌذ1

ثب ُش ػولی کَ ثَ . تزکش ؽْد تب ثشكغ آًِب اهذام گشددـ ًوبیـ ّ هؼبیت صضة سا ثیبثذ، ثوْهغ آًِب سا ه1

 .کبس صضة ّ پیؾشكت آى صیبى هی سعبًذ ثب هشم عبصهبًی ثَ هجبسصٍ ثشخیضد

ـ اص كؼبلیت خشاثکبساًَ دؽوٌبى صضة ؿبكل ًوبًذ، پیْعتَ ُْؽیبس ّ ثیذاسثبؽذ، اص اكؾبء ُش آًچَ کَ 2

 .ثضیبت صضة صیبى هی سعبًذ ؽذیذاَ ثپشُیضد

 

 :ان ٌای حسبی َ َظایف آوٍاارگ

 
ـبسگبى ُبی سُجشی ثتشتیت ػجبست اًذ اص کویتَ هضلی، کویتَ ؽِشی، کویتَ اعتبى، کویتَ هشکضی ّ 4

 .کٌگشٍ صضثی

ـ اسگبى ُبی سُجشی ثبیذ دیذ سّؽٌی اص ّمغ اسگبى ُبی پبئیي ّ اص صًذگی ّ هجبسصٍ تْدٍ ُب داؽتَ 5

 .عتی تؼییي کٌٌذثبؽٌذ تب ثتْاًٌذ سٌُوْدُبی خْد سا ثذس

ـ اسگبى ُبی پبئیي صضة ثبیذ ثوٌظْس ارشای سٌُوْدُبی اسگبى ُبی ثبال، ایي سٌُوْدُب سا دهیوبَ 6

 .هْسد ثضج هشاس دادٍ ّ هشم هتٌبعت ارشای آًِب سا ثیبثٌذ

ـ اسگبى ُبی سُجشی دس دسربت هختلق ثبیذ ثطْس هذاّم ًظشیبت ّ تزشثیبت اسگبى ُبی پبئیي ّ 1

کویتَ هشکضی صضة ثبیذ دس . غ آّسی کشدٍ هؾکالت ّ هغبئل آًِب سا ثَ هْهغ صل ًوبیٌذاػنبء سا رو

هْهغ الصم ّ ثب هشاػبت ؽشایو هخلی کبسی گضاسؽِب ّ اهالػیَ ُبئی ثشای اسگبًِبی صضثی ّ یب ػوْم 

 .اكشاد صضة اسعبل داسد ّ آًِب سا دس رشیبى ػوْهی كؼبلیت صضة ثگزاسد

 .هٌظوبَ ّمغ ّ کبس خْد سا ثَ اسگبى ُبی سُجشی ثبالتش گضاسػ دٌُذ ـ اسگبى ُبی پبئیي ثبیذ5

 .ـ دس اسگبًِب اص افل سُجشی روؼی ّ هغئْلیت كشدی پیشّی ؽْد1

 

 :کىگري حسب

 
ـ کٌگشٍ صضثی ػبلیتشیي اسگبى سُجشی صضة اعت کَ تؾکیل هشتت آى ثب تْرَ ثَ اهش پٌِبًکبسی 4

بدی کٌگشٍ ثبیذ صذاهل ُش پٌذ عبل یکجبس اص ًوبیٌذگبى دس ؽشایو ػ. ثؼِذٍ کویتَ هشکضی صضة اعت

 .چگًْگی ایي اًتخبة سا آئیي ًبهَ ُبی دسًّی صضة هؼیي هی کٌذ. هٌتخت اػنبی صضة تؾکیل گشدد

دس فْستیکَ تؾکیل کٌگشٍ ثذالیل هْرَ هوذّس ًجبؽذ، کٌلشاًظ صضثی هشکت اص پلٌْم کویتَ هشکضی ّ 

کٌگشٍ كْم الؼبدٍ صضة . ، فالصیت کٌگشٍ سا اصشاص خْاٌُذ ًوْدهغئْلیي ّ کبدسُبی دسرَ اّل صضة

 .هجن دسخْاعت یک عْم کویتَ هشکضی تؾکیل هی گشدد

 .ـ دس کٌگشٍ ُوَ ًوبیٌذگبى اص صوْم هغبّی ثشخْسداسًذ5

ـ کٌگشٍ هْظق ثَ اعتوبع گضاسؽبت اسائَ ؽذٍ ثَ کٌگشٍ، تقوین دس ثبسٍ آًِب، تؼییي هؾی ػوْهی 6

ظبست ثش پبکیضٍ گی هبسکغیغن لٌیٌیغن دس صضة ّ اسگبًِبی تبثؼَ، اًتخبة کویتَ عیبعی صضة، ً

 .هشکضی هی ثبؽذ

ـ دس كْافل هیبى دّ کٌگشٍ صضثی، پلٌْم کویتَ هشکضی ػبلیتشیي اسگبى صضة خْاُذ ثْد کَ هْظق 1

ثَ ارشای تقویوبت کٌگشٍ، ارشای هؾی عیبعی ّ تؾکیالتی هقْة کٌگشٍ ُب دس ؽشایو هؾخـ 

 .رلغبت پلٌْم کویتَ هشکضی صذاهل ُش عَ هبٍ یکجبس تؾکیل هی گشدد. بسصٍ سّصهشٍ اعتهج

ـ دكتش عیبعی هٌتخت کویتَ هشکضی صضة اعت ّ دس كبفلَ دّ رلغَ پلٌْم کویتَ هشکضی ّظیلَ 5

 .سُجشی صضة یک سُجشی روؼی اعت. سُجشی صضة سا ثش ػِذٍ داسد

 

 :کار در سازماوٍای تُدي ای
 



اػنبی صضة هْظق اعت دس عبصهبى تْدٍ ای هشثْه ثَ خْد ؽشکت رْیذ ّ ثشای  ـ ُش یک اص4

 .پیؾشكت عیبعت ّ هؾی صضة ثش هجن سٌُوْدُبی صضة كؼبلیت کٌذ

 

 پایان      


