
دازآ و هن3داع تاباختنا یاهرایعمً هیم#عا

یناهج ناJراپ یاروش تسشن نیمراهچ و هاجنپ ودصکی رد هدیسر بیوصت هب
سیراپ -1994 سرام 26

،للJا نیب یناJراپ یاروش

 تروــص هــب مدرــمً هدارا و تــساوــخً هــیاــپ رــب تــسیابیــم ندرــک ینارمکــحً هــناورــپ هــک دزاسیــم ررقــم یسایــس و یندــم قوقــح دروــم رد نآ یاهــقاثیــم و رــشب قوقــح یناهــجً هیــم#ــعا تیمــها هــب نداد تابــثا
،ددرگ رداص یا هرود و حیحص تاباختنا

 ،دــشاــب هدــش هتــخانــش تیمــسر هــب و یئاــسانــش رــشب قوقــح ناــمزاــس یا هقطنــم و یناهــج لــماوــع یوــس زا هــک هــنادازآ و هــن3داــع وهــن هــب یا هرود تاــباختــنا هــب طوــبرــم یداینــب لوــصا قــیدصــت و لوبــق
 ارآ ذـخاً هـگرـب زا ًیار نداد یارـب اـه یسرـپ همـه هـنوگنـیا رد ، هتـشاد شقـن بختنـم ناـگدنـیامـن قـیرـط زا میقتـسم ریـغ هـچ و میقتـسم روطـب هـچ دوـخ روشـک تـلود رد هـک تـسا درـف رـه قـح هکـنآ لـماـش
 اـبً اـکرتـشم اـی و یدرـف روطـب هـچ ار دوـخ یسایـس تاـیرظـن دراد قـح نینچمـه ، دـشابیـم تاـباختـنا رد یدزـماـن یارـب رـبارـب یتییعقوـم یاراد صخـش رـه ،دـنامـب یقاـب هـناـمرـحم وا ًیار و هدرـک هدافتـسا
،دراد زاربا نارگید

 یاهمتــسیس هــنادازآ ،شــمدرــمً هدارا و تــساوــخ اــب قــباطــم ، یجراــخ یاهتــموکــح ت#ــخادــم نودــب ، للــمً هــیداحــتا روشنــم زا یوریــپ رد هــناریگتخــس هــک تــسا یروشــک رــه ملــسم قــح هکــنآ زا هاــگآ
،دزادرپب اهنآً هعسوت هب و هدرک باختنا ار دوخ یگنهرف و یداصتقا،یعامتجا،یسایس

،دشاب ایند رساترس رد هدنیامن تلود ددعتم و کیتارکمد یاههاگتسد ندومن ریاد هب ندیشخب جیورت راتساوخ

 و یمتح لـماـع یا هرود و تـسرد تاـباختـنا ، تـسا یسایـسً هتـفاـی ناـمزاـس یاـهوریـن و نیبختنـم ،اهتـلود کرتـشم تیـلوئسـم کیـتارکـمد یاـهدنـیارـفو تاسـًسوـم تـیوقـت و }ـخاـس هکنـیا تـخانـش و کرد
 لـماـع دننـک افـیا شقـن دوـخ روشـک تـلود رد هـک هتـشاد ارـنآ قـح دارـفاً همـه هکنـیاً #مـع و دوشیـم تـموکـح اهـنآ رـب هـک تـسیناسـک عفانـم و قوقـح زا تظـفاحـم یارـب ش#ـت لـماـح هـک دنتـسه ارـج3ا مز3
،تسا یداینب یاهیدازآ و رشب قوقحً هیلک زا یرًثوم یئاورماک یارب یمهم و یرورض

 }ـخاـس مـهارـف روظنـم هـب یللJا نیـب و یلم، یتلود ریـغ یاهـناـمزاـس زیـن و یناـJراـپ یاهیـئآ مـهدرـگ ، یا هقطنـم یاهـناـمزاـس ،یللJا نیـب ناـJراـپ عامتـجا ،للـمً هـیداحـتا شقـن ندـش هدرتـسگ زا لابقتـسا
،لود تساوخرد هب تاباختنا هب یگدیسر و یرایتسد
 هـب امنـهار ناونـع هـب ار تـسویـپ یاـهرایعـم و لوـصا هـک ددرگیـم رارـصا یتیگ رـساـترـس رد یناـJراـپ سـلاجـم و لود یمامـت هـب و ،ددرگیـم ذاخـتا دازآ و هـن3داـع تاـباختـنا دروـم رد لـیذً هیـنایـب یور نـیا زا
:دنرامگب ارجا

دازآ و هن3داع تاباختنا-1

 و دـنریگیـم ماجـنا مظنـم و نیعـم یاـه هرود لوـط رد هـک دازآ و هـن3داـع ،تـسرد یتاـباختـنا طـسوـت هـب هـک نیـمزرـس نآ مدرـمً هدارا و تـساوـخ زا یشاـن دـناوتیـم اهنـت روشـک رـه تـلود ندیـسر تیمـسر هـب
.دریذپ ماجنا تسا هدش زاربا  هنامرحم ًیار قح یربارب ،یناهج یانبم رب

تاباختنا قوقح و یریگ ًیار -2

.دراد ار تاباختنا رد نداد ًیار قح ضیعبت هنوگچیه نودب دشاب ینوناق نینس رد هک یدنورهش ره   )1(

.دشاب هتشاد ضیعبت نودب و فرط یب ،رًثوم یشور هب یسرتسد هدنهد ًیار ناونع هب مان تبث یارب هک دراد قح دشاب ینوناق نینس رد هک یدنورهش ره   )2(

 ًهـناـفرـط یب یاـهرایعـم اـب تقـباطـم رد راکنـیا هکنـیا رگـم ،دوـش تیـح#ـص بلـس نداد ًیار یارـب یسیوـن ماـن زا اـی و هدـش مورـحم نداد ًیار قـح زا تـسیابیمـن یطیارـشلا بـجاو دـنورـهش چیه   )3(
.دشاب راگزاس  یللJا نیب نوناق ربارب رد روشک نآ تادهعت اب یمادقا نینچ هکنآ طرش هب و ،نوناق زیوجت هب ،دیًئات و یگدیسر لباق

 رد و هدرــک ار یتامیمصــت نینــچ رظــن دــیدــجت و رورــم تــساوــخ رد حا#ــص یذ یئاضــقً هزوــح کــی زا هــک دراد قــح دــنامــب مورــحم یریــگ ًیار یارــب ماــن تبــث اــی و نداد ًیار قــح زا هــک یدرــف رــه   )4(
.دزاس حیحصت ار تاهابتشا تقو عرسا

.دیامن هدافتسا دوخ ًیار قح زا دناوتب ات دشاب هتشاد یسرتسد ًیار ضخاً هضوح کی هب رًثوم و ربارب روطب هک دراد قح هدنهد ًیار ره   )5(

.درامگب نارگید ًیار اب نزو مه ار دوخ ًیار و دراذگب نیرمت هب نارگید اب ربارب ار دوخ قح هک تسا هدنهد ًیار ره قح   )6(

.دومن روصحم ارنآ تسیاب یمن هجو چیه هب و قلطم تسا یقح هنامرحم ًیار   )7(

یتاباختنا تاغیلبت و تازرابم و بزح ،ادیدناک قوقح و اهتیلوئسم -3

 اـب ضـقانتـم هـن و یلم نیـناوـق قـباطـم تـلود رد تـکراشـم یاـهرایعـم .دـشاـب هتـشاد تاـباختـنا رد یدزـماـن یارـب رـبارـب یتییعقوـم و هتـشاد شقـن دوـخ روشـک تـلود رد هـک دراد ارـنآ قـح یدرـف رـه   )1(
.دش دهاوخ نییعت روشک نآ یللJا نیب یاهدهعت و فیاظو

.دناسرب سیًسات هب ار یسایس نامزاس کیای و بزح نارگید هارمه هب ای و ددنویپب یسایس بزح کی هب تاباختنا رد تباقر روظنم هب هک دراد قح یدرف ره   )2(

:هک دراد قح نارگید هارمه هب ای و یدارفنا روطب یصخش ره   )3(

.دراد زاربا تلاخد نودب ار دوخ یساس دیاقع*

.دهد ماجنا یا هناهاگآ باختنا و دشاب اشوک تاع#طا نداد ای و تفایرد ،یریگ یپ یارب*

.دنک تکرح روشک نورد هنادازآ یتاباختنا تازرابم و تاغیلبت یارب*

.دشاب تسا هداد لیکشت ار دوجوم تلود هک یبزح روطنیمه ،بازحا رگد اب رباربً هنیمز رب یتاباختنا تازرابم و تاغیلبت*

 ار دوـخ یسایـس تاـیرظـن اـت تـشاد دنـهاوـخ یهورـگ یتابـتاکـم یاـه هـناـسر هژـیوـب ،اـه هـناـسر هـب یبایتـسد یارـبرـبارـب یتیییعقوـم یسایـس بازـحا زا کـی رـه و یتاـباختـنا یاـهادـیدـناـک زا کـی رـه -4
.دنهد هئارا

.دنام دهاوخ ظوفحم و هدش یئاسانش اهنآ لاوما و ناج تینما یارب اهادیدناک قح -5

.دوش یئوج هراچ وا  یتاباختنا و یسایس قوقح ینکش نامیپ و فلخت یارب  و  هدش تظافحم  نوناق فرط زا هک تسا یسایس بزح ره و درف ره قح -6

 مظـن و یلم تینـما تحلصـم یارـب کیـتارکـمد عامتـجا کـی رد مز3ً ابـیرقـت و  نوـناـق  اـب هطـبار رد هـک دـنریگـب رارـق یئانثتـسا یاهتـیدودـحم دروـم تـسا نکمـم یناـمز اهنـت 3اـب رد هدـش رـکذ قوقـح -7
.دنشاب راگزاس یللJا نیب نیناوق ربارب رد روشک نآ  تادهعت اب هراومه هک همز3 نیا اب و ،نارگید یاهیدازآ و قوقح زا تضفاحم ای و اهنآً هیحور ای مدرم یتم#س زا تظافح ، یمومع

 تـساوـخرد تیـح#ـص لـباـق یئاضـقً هـضوـح کـی هـب هـک دراد ارـنآ قـح دـشاـب هدـش ورـبور تـیدودـحم اـب اـی و هدـش در شا یتاـباختـنا تازرابـم و بزـح،یدزـماـن قوقـح هـک یسایـس بزـح اـی و درـف رـه -8
.دندرگ حیحصت تاهابتشا رًثوم روطب و تقو عرسا رد ات دهد هئارا ار یتامیمصت نینچ رظن دیدجت و رورم

.دنوش تنوشخ ریگرد دیابن یبزح ای و دزمان چیه هکنیاً اصوصخم .دننکیم لمح عامتجا لباقم رد یئاهتییلوئسم دوخ اب یتاباختنا تازرابم و بزح ،تاباختنا دزمان -9

.دراذگب مارتحا نیریاس قوقح و یدازآ هب تسیابیم دنکیم تباقر تاباختنا رد هک یسایس بزح ای و دزمان ره -10

.دیامنب لوبق ار دازآ و هن3داع تاباختنا کیً هجیتن تسیابیم دنکیم تباقر تاباختنا رد هک یسایس بزح ای و دزمان ره -11

اهروشک یاهتییلوئسم و قوقح

 اــب قــباطــم ،ار تــسرد و لداــع ،دازآ یا هرود تاــباختــنا بوــچراهــچ و قوقــح اــت هتــشادرــب ینوــناــق یاــهدنــیارــف هــب هــجوــت اــب ، ار رگــید شجنــس عوــن رــه و مز3ً هننقــم یاهــماــگ  تــسیابیــم اــهروشــک   )1(
:تسیابیم اهروشک هژیوب .دنزاس نیمضت للJا نیب نوناق ربارب رد دوخ تادهعت

.دنیامن ریاد ناگدنهد ًیار مان تبث یارب ضیعبت زا رود هب و هنافرط یب ،رًثوم یشور         ·

.دنوشیم هتشاذگ ارجا هب یزایتما و یرترب هنوگچیه نودب یتاکرادت نینچ هک دنوش نئمطم و ، تماقا و تیلم ،نس لثم ،دننک انب ناگنهد ًیار مان تبث یارب ینشور یاهرایعم         ·

 و تـلود یئادـج ،دنـیامـن میظنـت ار یباختـنا تازرابـم و یسایـس بازـحا قودنـص و هـیاـمرـس ناکـما تروـص رد ،دـنروآ لمـع هـب یزاـس مـهارـف یسایـس بازـحاً هـنادازآ ندرـک رـیاد و لیکشـت یارـب         ·
.دنیامن ریاد یواستم یاه هیاپ رب هننقم تاباختنا رد ار تباقر طیارش و ،دنشخب نانیمطا ار روشک

؛دنراد یئانشآ تاباختنا دراوم و لحارم اب تلم هک دنوش نئمطم  ات دنیامن ناسآ ار طیارش و مدقشیپ یعامتجا شرورپ و شزومآ یلم یاه همانرب یارب         ·

 هنـیداینـب لـماـش نـیا .دنـیامـن نیمضـت ار کیـتارکـمد فادـها میکحـت و هتـفرـشیپ یبایتـسد  هکیـئاـج اـت هتـشادرـب یسایـس و یقوقـح لوـصا هار رد ار هـمز3 یاهـماـگ تـسیابیـم اـه روشـک ،نینچمـه   )2(
:رگید یاهراک هلمج زا ، تسیابیم نانآ یراک نینچ ماجنا رد .دشابیم تاباختنا تیریدم روظنم هب فرط یب نزاوتم مسیناکم کی  نداهن

 رـیاد یریـگ ًیار مـجسنم لـحارـم هکنـیا  و ،دـنراد هـناـفرـط یب یراتـفر و دـنا هدـش تیـبرـت و میلعـت راـک نآ یارـب دـنراد ار تاـباختـنا نوـگاـنوـگ یاهتمسـق تیـلوئسـم هکیـناسـک  هـک دـنزاـس نانیمـطا         ·
؛تسا هدیسر ًیار یاه هدنراد یهاگآ هب و هدش

؛ددرگیم ماجنا بسانتم یا هنوگ هب یللJا نیب و یلم ناگدننک تراظن یرایتسد اب ًیار ذخا لحارمو تاباختنا یاهگرب ندرک ماگنه هب ،ناگدنهد ًیار مان تبث هک دنزاس نانیمطا         ·

 و هدرـک دوـخ شرـیذـپ و لوبـق دروـم یریـگ ًیارً هرود و یتاـباختـنا تازرابـم ً هرادا یارـب ار یراتـفر و یربـهر دـک و متـسیس کـی هـک هدرـک نآرـب قـیوشـت ار یهورـگ یاـه هـناـسرو اـهدزـماـن ،بازـحا         ·
؛دنزاس دوخ هار یامنهار  ارنآ

 ماجـنا دـنرادـن ار  نداد ًیار قـح و طـیارـش هکیـناسـک زا یریـگ ًیار اـی و هراـب دنـچ یاهـنداد ًیار زا یریـگولـج یارـب بـسانتـم یاـهراـک و دریگیـم ماجـنا یتـسرد هـب یریـگ ًیار هـک دـنوـش نئمطـم         ·
؛دنوشیم

.دریگیم ماجنا یتسرد هب ارآ شرامش لحارم هک  دنوش نئمطم         ·

 روشـک  تاـباختـنا ناـمز رد ،نـیا رـبانـب .دنـیامـن نیمضـت ارـنآ هکلـب هدراذـگ مارتـحا اهنـت هـن دـنراد رارـق دوـخ  ورملـق زرعـم رد و  نیـمزرـس نورد هـک یدارـفا همـه یرـشب قوقـح هـب تـسیابیـم اـهروشـک   )3(
:هک دنزاس نانیمطا تسیاب یم شیاهناگرا و

؛یسایس گرزب یاه یئآ مه درگ و تاسلجً هنیمز رد هژیوب ،دوشیم هتشاذگ مارتحا نایب زاربا و  ترشاعم ،یئآ مهدرگ ،تکرح یدازآ هب          ·

؛دنشاب اورماک یمدرم و یتلود یاه هناسر هب یواستم یسرتسد زا مادک ره زین و ، دننک لدبو در ناگدنهد ًیار اب ار دوخ تارظن هک دوب دنهاوخ دازآ اه ادیدناک و بازحا         ·

. دنوشیم هتشادرب  یمدرم و یتلود یاه هناسر رد بصعت نودب و هنافرط یب یربخ ششوپ نیمضت یارب مز3 یاهماگ         ·

 یسایـس مرفـت#ـپ و فادـهاً هـئارا یارـب لوقعـم یاهتییـقوـم زا اـهدزـماـن و بازـحا هـک دـشخبب نانیمـطا اـت  دریـگرـب رد ار مز3 نـیزاوـم تـسیابیـم روشـک دریگـب تروـص هـن3داـع تاـباختـنا هکنـیا یارـب   )4(
.دنتسه رادروخ رب دوخ

 رداـق ناـگدنـهد ًیار هکنـیا و ، دوشیـم هتـشاذـگ مارتـحا نآ هـب و هدـش تـیاـعر هـناـمرـحم یریـگ ًیار لوـصا هـک دنشخبـب نانیمـطا اـت هتـشادرـب ار مز3 و بـسانتـم نـیزاوـم یمامـت تـسیابیـم اـهروشـک   )5(
.دنیامن رداص نارگید ذوفن و سرت نودب و هنادازآ ار یریگ ًیار یاه هگرب دنتسه

 هلـــحرـــم رـــه رد راـــک یتـــسرد و تینـــما  هـــک ،دوشیـــم ارـــجا رگـــید ینوـــناـــق ریـــغ دراوـــم هـــنوـــگ رـــه اـــی بلقـــت زا رود هـــب یریـــگ ًیار هـــک دنشخبـــب ار نانیمـــطا نـــیا تـــسیابیـــم یروشـــک تاـــماقـــم ،هو#عـــب   )6(
.دشاب هدش عقاو قیدصت و دیًیات دروم اهنآ یفرط یب ای/و هتشاد رارق ینابهدید ریز  هکنیا رب طورشم ،ددرگیم ماجنا هدید میلعت نانکراک طسوتب ارآ شرامش هکنیا و ،دوشیم هتشادهاگن

 تراظــن و یبزــح یاهســناژآ روضــح نوــچ یا هــنومــن لــماــش هــک دــنروایــب لمــع هــب یتاــباختــنا لــحارــمً هیلــک تیــفافــش رد  نانیمــطا یارــب ار مز3 و بــسانتــم تاــمادــقا یمامــت تــسیابیــم اــهروشــک   )7(
.دشاب فظوم و ربتعم ناگدننک

 نینچمــه و ،دنتــسه رادروــخ رــب یواســم تینــما زا نارادــفرــط و یتاــباختــنا یاــهدزــماــن ،بازــحا هــک دنــشاــب هتــشاد  نانیمــطا اــت دنــناــسرــب لمــع هــب ار مز3 تاــمادــقا یمامــت تــسیابیــم اــهروشــک   )8(
.دنرادیمرب یتاباختنا یاهیریگرد و تنوشخ زا یریگ ولج یارب ار مز3 یاهماگ یروشک تاماقم

 یب ماقــم کــیً هلیــسو هــب و رــًثوــم روطــب، تاــباختــنا لــحارــم یناــمز بوــچراهــچ رد ، تــیروــف اــب تاــباختــنا لــحارــم اــب هطــبار رد تاــیاکــش و رــشب قوقــح زواجــت هــک دنشخــب نانیمــطا تــسیابیــم اــهروشــک)9(
.تفرگ دنهاوخ رارق ماکحا دروم  اه هاگداد و تاباختنا نویسیمک نوچمه لقتسم و فرط



دازآ و هن3داع تاباختنا یاهرایعمً هیم#عا
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،للJا نیب یناJراپ یاروش

 تروــص هــب مدرــمً هدارا و تــساوــخً هــیاــپ رــب تــسیابیــم ندرــک ینارمکــحً هــناورــپ هــک دزاسیــم ررقــم یسایــس و یندــم قوقــح دروــم رد نآ یاهــقاثیــم و رــشب قوقــح یناهــجً هیــم#ــعا تیمــها هــب نداد تابــثا
،ددرگ رداص یا هرود و حیحص تاباختنا

 ،دــشاــب هدــش هتــخانــش تیمــسر هــب و یئاــسانــش رــشب قوقــح ناــمزاــس یا هقطنــم و یناهــج لــماوــع یوــس زا هــک هــنادازآ و هــن3داــع وهــن هــب یا هرود تاــباختــنا هــب طوــبرــم یداینــب لوــصا قــیدصــت و لوبــق
 ارآ ذـخاً هـگرـب زا ًیار نداد یارـب اـه یسرـپ همـه هـنوگنـیا رد ، هتـشاد شقـن بختنـم ناـگدنـیامـن قـیرـط زا میقتـسم ریـغ هـچ و میقتـسم روطـب هـچ دوـخ روشـک تـلود رد هـک تـسا درـف رـه قـح هکـنآ لـماـش
 اـبً اـکرتـشم اـی و یدرـف روطـب هـچ ار دوـخ یسایـس تاـیرظـن دراد قـح نینچمـه ، دـشابیـم تاـباختـنا رد یدزـماـن یارـب رـبارـب یتییعقوـم یاراد صخـش رـه ،دـنامـب یقاـب هـناـمرـحم وا ًیار و هدرـک هدافتـسا
،دراد زاربا نارگید

 یاهمتــسیس هــنادازآ ،شــمدرــمً هدارا و تــساوــخ اــب قــباطــم ، یجراــخ یاهتــموکــح ت#ــخادــم نودــب ، للــمً هــیداحــتا روشنــم زا یوریــپ رد هــناریگتخــس هــک تــسا یروشــک رــه ملــسم قــح هکــنآ زا هاــگآ
،دزادرپب اهنآً هعسوت هب و هدرک باختنا ار دوخ یگنهرف و یداصتقا،یعامتجا،یسایس

،دشاب ایند رساترس رد هدنیامن تلود ددعتم و کیتارکمد یاههاگتسد ندومن ریاد هب ندیشخب جیورت راتساوخ

 و یمتح لـماـع یا هرود و تـسرد تاـباختـنا ، تـسا یسایـسً هتـفاـی ناـمزاـس یاـهوریـن و نیبختنـم ،اهتـلود کرتـشم تیـلوئسـم کیـتارکـمد یاـهدنـیارـفو تاسـًسوـم تـیوقـت و }ـخاـس هکنـیا تـخانـش و کرد
 لـماـع دننـک افـیا شقـن دوـخ روشـک تـلود رد هـک هتـشاد ارـنآ قـح دارـفاً همـه هکنـیاً #مـع و دوشیـم تـموکـح اهـنآ رـب هـک تـسیناسـک عفانـم و قوقـح زا تظـفاحـم یارـب ش#ـت لـماـح هـک دنتـسه ارـج3ا مز3
،تسا یداینب یاهیدازآ و رشب قوقحً هیلک زا یرًثوم یئاورماک یارب یمهم و یرورض

 }ـخاـس مـهارـف روظنـم هـب یللJا نیـب و یلم، یتلود ریـغ یاهـناـمزاـس زیـن و یناـJراـپ یاهیـئآ مـهدرـگ ، یا هقطنـم یاهـناـمزاـس ،یللJا نیـب ناـJراـپ عامتـجا ،للـمً هـیداحـتا شقـن ندـش هدرتـسگ زا لابقتـسا
،لود تساوخرد هب تاباختنا هب یگدیسر و یرایتسد
 هـب امنـهار ناونـع هـب ار تـسویـپ یاـهرایعـم و لوـصا هـک ددرگیـم رارـصا یتیگ رـساـترـس رد یناـJراـپ سـلاجـم و لود یمامـت هـب و ،ددرگیـم ذاخـتا دازآ و هـن3داـع تاـباختـنا دروـم رد لـیذً هیـنایـب یور نـیا زا
:دنرامگب ارجا

دازآ و هن3داع تاباختنا-1

 و دـنریگیـم ماجـنا مظنـم و نیعـم یاـه هرود لوـط رد هـک دازآ و هـن3داـع ،تـسرد یتاـباختـنا طـسوـت هـب هـک نیـمزرـس نآ مدرـمً هدارا و تـساوـخ زا یشاـن دـناوتیـم اهنـت روشـک رـه تـلود ندیـسر تیمـسر هـب
.دریذپ ماجنا تسا هدش زاربا  هنامرحم ًیار قح یربارب ،یناهج یانبم رب

تاباختنا قوقح و یریگ ًیار -2

.دراد ار تاباختنا رد نداد ًیار قح ضیعبت هنوگچیه نودب دشاب ینوناق نینس رد هک یدنورهش ره   )1(

.دشاب هتشاد ضیعبت نودب و فرط یب ،رًثوم یشور هب یسرتسد هدنهد ًیار ناونع هب مان تبث یارب هک دراد قح دشاب ینوناق نینس رد هک یدنورهش ره   )2(

 ًهـناـفرـط یب یاـهرایعـم اـب تقـباطـم رد راکنـیا هکنـیا رگـم ،دوـش تیـح#ـص بلـس نداد ًیار یارـب یسیوـن ماـن زا اـی و هدـش مورـحم نداد ًیار قـح زا تـسیابیمـن یطیارـشلا بـجاو دـنورـهش چیه   )3(
.دشاب راگزاس  یللJا نیب نوناق ربارب رد روشک نآ تادهعت اب یمادقا نینچ هکنآ طرش هب و ،نوناق زیوجت هب ،دیًئات و یگدیسر لباق

 رد و هدرــک ار یتامیمصــت نینــچ رظــن دــیدــجت و رورــم تــساوــخ رد حا#ــص یذ یئاضــقً هزوــح کــی زا هــک دراد قــح دــنامــب مورــحم یریــگ ًیار یارــب ماــن تبــث اــی و نداد ًیار قــح زا هــک یدرــف رــه   )4(
.دزاس حیحصت ار تاهابتشا تقو عرسا

.دیامن هدافتسا دوخ ًیار قح زا دناوتب ات دشاب هتشاد یسرتسد ًیار ضخاً هضوح کی هب رًثوم و ربارب روطب هک دراد قح هدنهد ًیار ره   )5(

.درامگب نارگید ًیار اب نزو مه ار دوخ ًیار و دراذگب نیرمت هب نارگید اب ربارب ار دوخ قح هک تسا هدنهد ًیار ره قح   )6(

.دومن روصحم ارنآ تسیاب یمن هجو چیه هب و قلطم تسا یقح هنامرحم ًیار   )7(

یتاباختنا تاغیلبت و تازرابم و بزح ،ادیدناک قوقح و اهتیلوئسم -3

 اـب ضـقانتـم هـن و یلم نیـناوـق قـباطـم تـلود رد تـکراشـم یاـهرایعـم .دـشاـب هتـشاد تاـباختـنا رد یدزـماـن یارـب رـبارـب یتییعقوـم و هتـشاد شقـن دوـخ روشـک تـلود رد هـک دراد ارـنآ قـح یدرـف رـه   )1(
.دش دهاوخ نییعت روشک نآ یللJا نیب یاهدهعت و فیاظو

.دناسرب سیًسات هب ار یسایس نامزاس کیای و بزح نارگید هارمه هب ای و ددنویپب یسایس بزح کی هب تاباختنا رد تباقر روظنم هب هک دراد قح یدرف ره   )2(

:هک دراد قح نارگید هارمه هب ای و یدارفنا روطب یصخش ره   )3(

.دراد زاربا تلاخد نودب ار دوخ یساس دیاقع*

.دهد ماجنا یا هناهاگآ باختنا و دشاب اشوک تاع#طا نداد ای و تفایرد ،یریگ یپ یارب*

.دنک تکرح روشک نورد هنادازآ یتاباختنا تازرابم و تاغیلبت یارب*

.دشاب تسا هداد لیکشت ار دوجوم تلود هک یبزح روطنیمه ،بازحا رگد اب رباربً هنیمز رب یتاباختنا تازرابم و تاغیلبت*

 ار دوـخ یسایـس تاـیرظـن اـت تـشاد دنـهاوـخ یهورـگ یتابـتاکـم یاـه هـناـسر هژـیوـب ،اـه هـناـسر هـب یبایتـسد یارـبرـبارـب یتیییعقوـم یسایـس بازـحا زا کـی رـه و یتاـباختـنا یاـهادـیدـناـک زا کـی رـه -4
.دنهد هئارا

.دنام دهاوخ ظوفحم و هدش یئاسانش اهنآ لاوما و ناج تینما یارب اهادیدناک قح -5

.دوش یئوج هراچ وا  یتاباختنا و یسایس قوقح ینکش نامیپ و فلخت یارب  و  هدش تظافحم  نوناق فرط زا هک تسا یسایس بزح ره و درف ره قح -6

 مظـن و یلم تینـما تحلصـم یارـب کیـتارکـمد عامتـجا کـی رد مز3ً ابـیرقـت و  نوـناـق  اـب هطـبار رد هـک دـنریگـب رارـق یئانثتـسا یاهتـیدودـحم دروـم تـسا نکمـم یناـمز اهنـت 3اـب رد هدـش رـکذ قوقـح -7
.دنشاب راگزاس یللJا نیب نیناوق ربارب رد روشک نآ  تادهعت اب هراومه هک همز3 نیا اب و ،نارگید یاهیدازآ و قوقح زا تضفاحم ای و اهنآً هیحور ای مدرم یتم#س زا تظافح ، یمومع

 تـساوـخرد تیـح#ـص لـباـق یئاضـقً هـضوـح کـی هـب هـک دراد ارـنآ قـح دـشاـب هدـش ورـبور تـیدودـحم اـب اـی و هدـش در شا یتاـباختـنا تازرابـم و بزـح،یدزـماـن قوقـح هـک یسایـس بزـح اـی و درـف رـه -8
.دندرگ حیحصت تاهابتشا رًثوم روطب و تقو عرسا رد ات دهد هئارا ار یتامیمصت نینچ رظن دیدجت و رورم

.دنوش تنوشخ ریگرد دیابن یبزح ای و دزمان چیه هکنیاً اصوصخم .دننکیم لمح عامتجا لباقم رد یئاهتییلوئسم دوخ اب یتاباختنا تازرابم و بزح ،تاباختنا دزمان -9

.دراذگب مارتحا نیریاس قوقح و یدازآ هب تسیابیم دنکیم تباقر تاباختنا رد هک یسایس بزح ای و دزمان ره -10

.دیامنب لوبق ار دازآ و هن3داع تاباختنا کیً هجیتن تسیابیم دنکیم تباقر تاباختنا رد هک یسایس بزح ای و دزمان ره -11

اهروشک یاهتییلوئسم و قوقح

 اــب قــباطــم ،ار تــسرد و لداــع ،دازآ یا هرود تاــباختــنا بوــچراهــچ و قوقــح اــت هتــشادرــب ینوــناــق یاــهدنــیارــف هــب هــجوــت اــب ، ار رگــید شجنــس عوــن رــه و مز3ً هننقــم یاهــماــگ  تــسیابیــم اــهروشــک   )1(
:تسیابیم اهروشک هژیوب .دنزاس نیمضت للJا نیب نوناق ربارب رد دوخ تادهعت

.دنیامن ریاد ناگدنهد ًیار مان تبث یارب ضیعبت زا رود هب و هنافرط یب ،رًثوم یشور         ·

.دنوشیم هتشاذگ ارجا هب یزایتما و یرترب هنوگچیه نودب یتاکرادت نینچ هک دنوش نئمطم و ، تماقا و تیلم ،نس لثم ،دننک انب ناگنهد ًیار مان تبث یارب ینشور یاهرایعم         ·

 و تـلود یئادـج ،دنـیامـن میظنـت ار یباختـنا تازرابـم و یسایـس بازـحا قودنـص و هـیاـمرـس ناکـما تروـص رد ،دـنروآ لمـع هـب یزاـس مـهارـف یسایـس بازـحاً هـنادازآ ندرـک رـیاد و لیکشـت یارـب         ·
.دنیامن ریاد یواستم یاه هیاپ رب هننقم تاباختنا رد ار تباقر طیارش و ،دنشخب نانیمطا ار روشک

؛دنراد یئانشآ تاباختنا دراوم و لحارم اب تلم هک دنوش نئمطم  ات دنیامن ناسآ ار طیارش و مدقشیپ یعامتجا شرورپ و شزومآ یلم یاه همانرب یارب         ·

 هنـیداینـب لـماـش نـیا .دنـیامـن نیمضـت ار کیـتارکـمد فادـها میکحـت و هتـفرـشیپ یبایتـسد  هکیـئاـج اـت هتـشادرـب یسایـس و یقوقـح لوـصا هار رد ار هـمز3 یاهـماـگ تـسیابیـم اـه روشـک ،نینچمـه   )2(
:رگید یاهراک هلمج زا ، تسیابیم نانآ یراک نینچ ماجنا رد .دشابیم تاباختنا تیریدم روظنم هب فرط یب نزاوتم مسیناکم کی  نداهن

 رـیاد یریـگ ًیار مـجسنم لـحارـم هکنـیا  و ،دـنراد هـناـفرـط یب یراتـفر و دـنا هدـش تیـبرـت و میلعـت راـک نآ یارـب دـنراد ار تاـباختـنا نوـگاـنوـگ یاهتمسـق تیـلوئسـم هکیـناسـک  هـک دـنزاـس نانیمـطا         ·
؛تسا هدیسر ًیار یاه هدنراد یهاگآ هب و هدش

؛ددرگیم ماجنا بسانتم یا هنوگ هب یللJا نیب و یلم ناگدننک تراظن یرایتسد اب ًیار ذخا لحارمو تاباختنا یاهگرب ندرک ماگنه هب ،ناگدنهد ًیار مان تبث هک دنزاس نانیمطا         ·

 و هدرـک دوـخ شرـیذـپ و لوبـق دروـم یریـگ ًیارً هرود و یتاـباختـنا تازرابـم ً هرادا یارـب ار یراتـفر و یربـهر دـک و متـسیس کـی هـک هدرـک نآرـب قـیوشـت ار یهورـگ یاـه هـناـسرو اـهدزـماـن ،بازـحا         ·
؛دنزاس دوخ هار یامنهار  ارنآ

 ماجـنا دـنرادـن ار  نداد ًیار قـح و طـیارـش هکیـناسـک زا یریـگ ًیار اـی و هراـب دنـچ یاهـنداد ًیار زا یریـگولـج یارـب بـسانتـم یاـهراـک و دریگیـم ماجـنا یتـسرد هـب یریـگ ًیار هـک دـنوـش نئمطـم         ·
؛دنوشیم

.دریگیم ماجنا یتسرد هب ارآ شرامش لحارم هک  دنوش نئمطم         ·

 روشـک  تاـباختـنا ناـمز رد ،نـیا رـبانـب .دنـیامـن نیمضـت ارـنآ هکلـب هدراذـگ مارتـحا اهنـت هـن دـنراد رارـق دوـخ  ورملـق زرعـم رد و  نیـمزرـس نورد هـک یدارـفا همـه یرـشب قوقـح هـب تـسیابیـم اـهروشـک   )3(
:هک دنزاس نانیمطا تسیاب یم شیاهناگرا و

؛یسایس گرزب یاه یئآ مه درگ و تاسلجً هنیمز رد هژیوب ،دوشیم هتشاذگ مارتحا نایب زاربا و  ترشاعم ،یئآ مهدرگ ،تکرح یدازآ هب          ·

؛دنشاب اورماک یمدرم و یتلود یاه هناسر هب یواستم یسرتسد زا مادک ره زین و ، دننک لدبو در ناگدنهد ًیار اب ار دوخ تارظن هک دوب دنهاوخ دازآ اه ادیدناک و بازحا         ·

. دنوشیم هتشادرب  یمدرم و یتلود یاه هناسر رد بصعت نودب و هنافرط یب یربخ ششوپ نیمضت یارب مز3 یاهماگ         ·

 یسایـس مرفـت#ـپ و فادـهاً هـئارا یارـب لوقعـم یاهتییـقوـم زا اـهدزـماـن و بازـحا هـک دـشخبب نانیمـطا اـت  دریـگرـب رد ار مز3 نـیزاوـم تـسیابیـم روشـک دریگـب تروـص هـن3داـع تاـباختـنا هکنـیا یارـب   )4(
.دنتسه رادروخ رب دوخ

 رداـق ناـگدنـهد ًیار هکنـیا و ، دوشیـم هتـشاذـگ مارتـحا نآ هـب و هدـش تـیاـعر هـناـمرـحم یریـگ ًیار لوـصا هـک دنشخبـب نانیمـطا اـت هتـشادرـب ار مز3 و بـسانتـم نـیزاوـم یمامـت تـسیابیـم اـهروشـک   )5(
.دنیامن رداص نارگید ذوفن و سرت نودب و هنادازآ ار یریگ ًیار یاه هگرب دنتسه

 هلـــحرـــم رـــه رد راـــک یتـــسرد و تینـــما  هـــک ،دوشیـــم ارـــجا رگـــید ینوـــناـــق ریـــغ دراوـــم هـــنوـــگ رـــه اـــی بلقـــت زا رود هـــب یریـــگ ًیار هـــک دنشخبـــب ار نانیمـــطا نـــیا تـــسیابیـــم یروشـــک تاـــماقـــم ،هو#عـــب   )6(
.دشاب هدش عقاو قیدصت و دیًیات دروم اهنآ یفرط یب ای/و هتشاد رارق ینابهدید ریز  هکنیا رب طورشم ،ددرگیم ماجنا هدید میلعت نانکراک طسوتب ارآ شرامش هکنیا و ،دوشیم هتشادهاگن

 تراظــن و یبزــح یاهســناژآ روضــح نوــچ یا هــنومــن لــماــش هــک دــنروایــب لمــع هــب یتاــباختــنا لــحارــمً هیلــک تیــفافــش رد  نانیمــطا یارــب ار مز3 و بــسانتــم تاــمادــقا یمامــت تــسیابیــم اــهروشــک   )7(
.دشاب فظوم و ربتعم ناگدننک

 نینچمــه و ،دنتــسه رادروــخ رــب یواســم تینــما زا نارادــفرــط و یتاــباختــنا یاــهدزــماــن ،بازــحا هــک دنــشاــب هتــشاد  نانیمــطا اــت دنــناــسرــب لمــع هــب ار مز3 تاــمادــقا یمامــت تــسیابیــم اــهروشــک   )8(
.دنرادیمرب یتاباختنا یاهیریگرد و تنوشخ زا یریگ ولج یارب ار مز3 یاهماگ یروشک تاماقم

 یب ماقــم کــیً هلیــسو هــب و رــًثوــم روطــب، تاــباختــنا لــحارــم یناــمز بوــچراهــچ رد ، تــیروــف اــب تاــباختــنا لــحارــم اــب هطــبار رد تاــیاکــش و رــشب قوقــح زواجــت هــک دنشخــب نانیمــطا تــسیابیــم اــهروشــک)9(
.تفرگ دنهاوخ رارق ماکحا دروم  اه هاگداد و تاباختنا نویسیمک نوچمه لقتسم و فرط


