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 مقذمٍ
سبالك است وٝ  ؿْٞب٢ ٔل ٞب٢ ٟٔٓ ٘هبْ ٚ ٔجبكمات ا٘تؾبثبت٣ ٤ى٣ ام ضبؽع ا٘تؾبثبت

ؿٞــ  تغ٥٥ـل ؿك ارـنا ،     كا پلٚكش ٣ٔ“ تغ٥٥ل”ٚ “ تـاْٚ”ؿك ثكٗ ؽ٤ٛص تٛأبً ؿٚ يٙػل 
ٞب، ٔسئ٥ِٛٗ ٚ ٔمبٔبت؛ ؿك ٔمبثُ تـاْٚ، حجبت، ٔب٘ـٌبك٢ سبؽتبكٞب،  ايؿب ، ضبػ ٚ ثلي

 ٔب٥ٞت ٚ سلضت ٘هبْ س٥بس٣ 
ك عـبَ ٌـقاك ثـٝ    ؿك لبِت ٔجبكمات ا٘تؾبثـبت٣ ؿك رٛأـى ؿ  “ تـاْٚ ٚ تٙبٚة لـكت”

ؿٔٛولاس٣ ام عسبس٥ت ٚ نلافت ث٥طـتل٢ ثلؽـٛكؿاك اسـت  ثـٝ ؿ٥ِـُ وـٓ آضـٙب٣٤ ٚ        
٘بآضــٙب٣٤ ثــبم٤ٍلاٖ ثــب لٛايـــ پ٥ىبكٞــب٢ لــب٣٘ٛ٘ ٚ فمـــاٖ اغــَٛ ٚ لٛايـــ كفتــبك٢، 

٤بفت٣ٍ ٚ ثـوبكولؿ٢ ٟ٘بؿ٢ ٚ ٔب٥ٞـت ارتٕـبي٣ ٚ قجمـبت٣ اعـناة س٥بسـ٣،       تٛسًٝ وٓ
ٞـب٢   لتػبؿ٢ ـ ارتٕبي٣ ٚ فل٣ٍٙٞ ٔـلؿْ ٚ ٌـلٜٚ   ٚؾ٥ًت ثٝ ضـت ٔتغ٥ل ٚ صٙـٌب٘ٝ ا

ارتٕبي٣ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ تغ٥٥لات سل٤ى ؿك آكا٤ص ٥٘لٚٞب٢ س٥بس٣ ؿك سكظ ٣ّٔ ثٝ ٕٞـلاٜ  
ٗ  تغٛالت سل٤ى ٔٙكمٝ ا٢ كا ثـل ا٤ـٗ رٛأـى عـبوٓ      إِّّـ٣، ضـلا٤ف ضـىٙٙـٜ    ا٢ ٚ ثـ٥

 ٘ب٥ٔـ “ ٚ ضىٙٙـٜؿٔٛولاس٣ ِلماٖ ”ٞب كا ثب يٙٛاٖ  تٛاٖ ا٤ٗ ٘هبْ سبمؿ  ثـ٤ٗ ِغبل ٣ٔ ٣ٔ
ٓ   ٌلٜ ٥ٔـبٖ ٔطـبكوت ا٘تؾبثـبت٣ ثـب ٔطـلٚي٥ت        ؽٛكؿ٣ٌ ٚ ثلللاك٢ ٘سـجت ٔسـتم٥

ٞب٢ س٥بس٣ رٛأى ؿك عبَ ٌقاك ثٝ ؿٔٛولاس٣، پبكاؿوس ؿ٤ٍل٢ كا ٥ٔبٖ تط٤ٛك ثٝ  ٘هبْ
ٞب٢   ٞب ٚ ثل٘بٔٝ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ام قل٤ك ؿاؿٖ ٚيـٜ ٚ ٚي٥ـٞب٢ ا٘تؾبثبت٣، اكائٝ قلط

٘ت٥ه لجُ ام ثلٌناك٢ ا٘تؾبثبت ثب پس ام آٖ كلٓ مؿٜ است  ٘بتٛا٣٘ اعناة، آكٔب٣٘ ٚ كٔب
ضـٜ، ؾـٕٗ ؿأـٗ مؿٖ ٚ    ٞب ٚ عت٣ ٘هبْ س٥بس٣ ؿك پبسؾ٣٤ٍٛ ثٝ ا٘تهبكات ا٤زبؿ ٌلٜٚ

ايتٕبؿ٢ ٘سجت ثٝ وُ سـبؽتبكٞـب٢ س٥ـبس٣، ا٤ــٗ ؿٚكاٖ ٌــقاك كا ثـ٥ص ام     تطـ٤ـ ث٣
 سبمؿ  پ٥ص سؾت ٚ ضىٙٙـٜ ٣ٔ

ٝ    هبْاغٛالً ؿك ٘ ٤بفتـ١ ؿٔٛولات٥ـه صٙـ٥ٗ اكتجـبـ ٚح٥مـ٣ ٥ٔـبٖ        ٞـب٢ س٥بسـ٣ تٛسـً
ضـٛؿ  ؿٔٛولاسـ٣ صٙــ پب٤ـٝ،      ٔطبكوت ا٘تؾبثـبت٣ ٚ ٔطـلٚي٥ت س٥بسـ٣ ثللـلاك ٕ٘ـ٣     

صٙـٚر٣ٟ ٚ ٔجت٣ٙ ثل ٔطبكوت ؿا٣ٕ٤ است ٚ ام قل٤ك ق٥ف ٚس٣ً٥ ام ٟ٘بؿٞب٢ ٔــ٣٘  
لس٥بسـ٣ م٤بؿ٘ــ ٚ ا٤ـٗ    تفبٚت ٚ ٤ـب ي٥  ضٛؿ  ؿك ا٤ٗ رٛأى افلاؿ ث٣ ايٕبَ ٚ ٘هبكت ٣ٔ

مؿا ٥٘سـت،   ٞب٣٤ ام ٔلؿْ ٚ ربًٔٝ ِنٚٔـبً ٔطـلٚي٥ت   تفبٚت٣ ٚ ي٥لس٥بس٣ ثٛؿٖ ثؾص ث٣
ٞب٢ س٥بسـ٣ ٘ـٝ فمـف كايـت ثـٝ تغ٥٥ـل ٚؾـى ٔٛرـٛؿ ٘جـٛؿٜ ٚ           ثّىٝ ؿك ٔٛاكؿ٢، ٘هبْ

ولؿٖ ٕٞٝ ربًٔٝ كا ؿك ؿستٛك وبك ٘ـاك٘ـ، ثّىـٝ اسـتٕلاك ٚؾـى ٔٛرـٛؿ كا ٥٘ـن       س٥بس٣
 ( 545-585: 5834ؿا٘ٙـ )ؿاَ،  ولاس٣ ٣ٕ٘٘بلؽ ٚ ٘بف٣ ؿٔٛ
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ٞب٢ پب٤ـاك، ؿٔٛولاس٣ ٘ٛپب ؿك ا٤لاٖ ٔطلٚي٥ت ؽ٤ٛص كا  كيٓ ٚؾ٥ًت ؿٔٛولاس٣ ثٝ
 وٙـ  پ٥ٛ٘ـ٢ ثب ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ تًل٤ف ٣ٔ ؿك ٞٓ

ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك ا٤لاٖ ثٝ يٙٛاٖ ٤ى٣ ام ٔػـبؿ٤ك ٔطـبكوت ا٘تؾبثـبت٣    
ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ تـالش   9كٚ ؿك  ت  ام ا٥٘ٗ٤ن ام ا٤ٗ لبيـٜ ٔستخ٣ٙ ٥٘س

 ٚافل٢ ام س٢ٛ ؿِٚتٕلؿاٖ ثلا٢ تط٤ٛك ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ غٛكت پق٤لفتٝ است 
ٞب ٚ  ٞب٢ ٔٛكؿ استفبؿٜ ٘ؾجٍبٖ، ٌلٜٚ صٙب٘ضٝ ثپق٤ل٤ٓ وٝ يٙػل ل٥ٔٛت ٤ى٣ ام ٔإِفٝ

ثـل ٥ٔـناٖ   ٞب٢ لـ٣ٔٛ ام رّٕـٝ ٔتغ٥لٞـب٢ ٔـإحل      ؽٛا٣ٞ اعناة س٥بس٣ است ٚ ٤ٛٞت
ثبضـ ٚ ؿك يـ٥ٗ عـبَ فبغـّٝ ٔطـبكوت      ٔطبكوت ٚ كفتبك ا٘تؾبثبت٣ ؿك ٔٙبقك ل٣ٔٛ ٣ٔ

ضٛؿ، ا٤ٗ ٔمبِٝ  ا٘تؾبثبت٣ ٔٙبقك ل٣ٔٛ ثب ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ربًٔٝ ٘ٛي٣ آس٥ت لّٕـاؿ ٣ٔ
ثلكس٣ اثًبؿ تئٛك٤ه، ي٣ّٕ ٚ پ٥بٔـٞب٢ ٔطبكوت ل٣ٔٛ ٚ امرّٕٝ ٔطـبكوت ا٘تؾبثـبت٣   

ٞب٢ ٔؾتّف ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك ؿستٛك وبك ؿاضـتٝ ٚ  ٜ الٛاْ ا٤لا٣٘ كا ؿك ؿٚك
ٞب كا ثل ؿٚ استبٖ س٥ستبٖ ٚ ثّٛصسـتبٖ   ثٝ وٕه آٔبك ٚ اقاليبت ٔٛرٛؿ، تٕلون ثلكس٣

 ٚ ولؿستبٖ للاك ؿاؿٜ است 
 

 اوتخ:ب:ت ي فشايىذَ:ي آن
ْ  ؿٞٙـ٠ ٘هبْ ٤ى٣ ام يٙبغل اغ٣ّ تطى٥ُ 5ا٘تؾبثبت آماؿ ٚ يبؿال٘ٝ ٚ  سـبالك  ٞب٢ ٔـلؿ

تل٤ٗ اثناك٢ است وٝ  ٘بپق٤ل ام ؿٔٛولاس٣ است  كلبثت ؿك ا٘تؾبثبت، يٕـٜ ثؾص رـا٣٤
وٙــ    ٔمبٔبت ؿِٚت٣ كا ٘بٌن٤ل ثٝ پبسؾ٣٤ٍٛ ؿك ٔمبثُ ٔلؿْ ٚ پق٤لش ثٝ ٘هبكت آٟ٘ب ٣ٔ

ؽبغ٥ت ٟٔٓ ؿ٤ٍل ا٘تؾبثبت آماؿ، تؿ٥ٕٗ ثلاثل٢  س٥بس٣ ث٥ٗ ضٟلٚ٘ـاٖ، ٞٓ ؿك م٥ٔٙـ١  
ْ  ِت٣ ٚ ٞٓ ؿك ٔٛكؿ اكمش كأ٢ آٟ٘بست )ثـ٣ ٞب٢ ؿٚ ؿست٥بث٣ ثٝ سٕت (  83: 5991، 8تـب

ٞب٢ س٥بس٣، ثلٌناك٢  ثـ٤ٗ ِغبل ٤ى٣ ام ٥ًٔبكٞب٢ تطؾ٥ع ٚرٛؿ ؿٔٛولاس٣ ؿك ٘هبْ
 ا٘تؾبثبت است 

ؿك عب٣ِ وٝ ا٘تؾبثبت ٘ٛي٣ سٙزص ؿك سكظ ٕ٘ب٤بٖ ربًٔٝ است، ثلآ٤ٙـ ٌلا٤طـبت  
(  1: 5839بت س٥بسـ٣ ٚ ارتٕـبي٣،   ضٛؿ)ؿفتل ٔكبًِـ  ٟ٘فتٝ ؿك يٕك ربًٔٝ ٥٘ن تّم٣ ٣ٔ

ا٘ـ٤ط٣، پبسؾ٣٤ٍٛ ٚ كاٞجل٢ ا٤ٗ ٌلا٤طبت ٚ ٔكبِجبت پٟٙبٖ، ام  ؿكن ٚ ؿك٤بفت، صبكٜ
پق٤ل٢ ٚ تٛسًٝ س٥بس٣ رٛأى عىب٤ت ؿاكؿ؛ صٙب٘ىٝ ٟٕٔتل٤ٗ آمٔـٖٛ   يمال٥٘ت، نلف٥ت

ٞب٢ س٥بس٣ ثلا٢ تٕل٤ٗ كلبثـت س٥بسـ٣ ٚ پب٤جٙــ٢ ثـٝ لٛايــ ٚ ٔـٛام٤ٗ پ٥ىـبك         ٌلٜٚ
 ضٛؿ  آ٥ٔن ٚ ؿكٖٚ ٘هبْ ٔغسٛة ٣ٔ س٣ ٔسبِٕتس٥ب
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 ٥ٌل٘ـ:  ؿستٝ رب٢ ٣ٔ  وٙٙـٌبٖ ؿك فلآ٤ٙـ ٔجبكمٜ ا٘تؾبثبت٣ ؿك سٝ  ضلوت
ؿٞٙـٌبٖ ٚ ضٟلٚ٘ـا٣٘ وٝ ؿك فلغت ٟ٘بؿ٤ٙٝ ٚ ٔتـاَٚ ا٘تؾبثبت ثب ضـ٥ٙـٖ   اَٚ: كأ٢
ؽـٛؿ   ٞب٢ ٘بٔنؿٞب٢ ا٘تؾبثبت٣ ثٝ ٌن٤ٙـٝ ٔـٛكؿ ٘هـل    ٔط٣ ٞب ٚ ٔمب٤سٝ ؽف قلط ٚ ثل٘بٔٝ

 ؿٞٙـ  كأ٢ ٣ٔ
ٞـب٢ اكتجـبـ رًٕـ٣ ٚ ا٤ٙتل٘ـت  ؿك عـبَ عبؾـل        ؿْٚ: اغغبة ٔكجٛيبت ٚ كسب٘ٝ

ا٢ اسـت  وب٘ـ٤ــاٞب٣٤ ؿك    ٞب٢ كسب٘ٝ استلاتژ٢ ٔجبكمات ا٘تؾبثبت٣ تب عـٚؿ٢، استلاتژ٢
تل٢ كا تـ٤ٚٗ ٚ ارلا ٚ ق٥ف ٚسـ٥ًتل٢   تل٘ـ وٝ ثتٛا٘ٙـ استلاتژ٢ ؿل٥ك ا٤ٗ يلغٝ ٔٛفك

 ٞب٢ ؽٛؿ سبمٔب٘ـ٣ٞ وٙٙـ  ٞب٢ ر٣ًٕ كا عَٛ ثل٘بٔٝ ت ٚ كسب٘ٝام اغغبة ٔكجٛيب
سْٛ: س٥بستٕـاكاٖ، ٔطبٚكاٖ ٚ ٔــ٤لاٖ ٔجـبكمات ا٘تؾبثـبت )ايـٓ ام عم٥مـ٣ ٚ ٤ـب       

ٌـقاك٢ ثـل آكا     عمٛل٣ ضبُٔ اعناة ٚ ٤ب ٟ٘بؿٞب٢ ٔـ٣٘( ٣ًٙ٤ وسب٣٘ وٝ وبكضبٖ تأح٥ل
 ( 3ٚ  8: 5832)وبٚا٘بي، ؿٞٙـٌبٖ است  كأ٢

ؿٞٙـٌبٖ ٚ ٟ٘ب٤تـبً   ٞل پ٥ىبك ا٘تؾبثبت٣ ٥٘ن وست ٞل صٝ ث٥طتل آكا  كأ٢ ٞـف كلجب ؿك
ؿٞٙـٌبٖ ٔستّنْ ضٙبسب٣٤ ٞل صـٝ ثٟتـل ٚ    كأ٢  وست لـكت س٥بس٣ است ٚ رّت آكا 

 ثبضـ  تل ربًٔٝ ا٘تؾبثبت٣ ٣ٔ ؿل٥ك
ٓ  ربًٔٝ ا٘تؾبثبت٣ ؿك ثل٥ٌل٘ـٜ ٔزٕٛيٝ پ٥ٛسـتٝ ٚ ؿكٞـٓ ت٥ٙــٜ عمـٛل٣ ـ        ا٢ ثٝ ٞـ

، ثـٝ يٙـٛاٖ سـبؽتبك، صـبكصٛة ٚ ثسـتل لـب٣٘ٛ٘ پ٥ىـبك        “٘هبْ ا٘تؾبثبت٣” ا٘سب٣٘ ضبُٔ؛
ايٓ ام اعناة س٥بس٣، ٟ٘بؿٞب٢ “ ٚؾ٥ًت وب٘ـ٤ـاٞب٢ كل٥ت ٚ ٥٘لٚٞب٢ ؿك٥ٌل”س٥بس٣، 

است  رٙس٥ت، سٗ ٚ سبَ، تًّمبت لـ٣ٔٛ ٚ  “ ؿٞٙـٌبٖ كأ٢”ٔـ٣٘ ٚ ٔكجٛيبت ٚ ٟ٘ب٤تبً 
ٔـٛمش ٚ تزلثـٝ ا٘تؾبثـبت لجّـ٣ ام     ا٘تهبكات التػبؿ٢، ارتٕبي٣، س٥بس٣، فلٍٞٙـ٣، آ 

ٞــف پ٥ىـبك    تٛا٘ـ آ٘ـبٖ كا ثـٝ    رّٕٝ ٘ىبت٣ است وٝ ٚلٛف ٞل صٝ ث٥طتل وب٘ـ٤ـاٞب ٣ٔ
 ( 8ٚ  8: 8331، ٥ِ5ه تل سبمؿ )ول٤س ا٘تؾبثبت٣ ٘نؿ٤ه

ؿك ٘هل٤ٝ ؿٔٛولاس٣ ًٔتمـ اسـت وـٝ    8ٞب٢ ا٘تؾبثبت٣ ٥٘ن ضٛٔپ٥تل ؿكؽػٛظ ٚيـٜ
ؿٞــ ٚ صـٖٛ    وٝ ؿِٚت اكائـٝ ٔـ٣   ثٝ ؽـٔبت٣ ؿاكؿعٕب٤ت ٔلؿْ ام ؿٔٛولاس٣  ثست٣ٍ 

ضٛ٘ـ،  ؿٞٙـ، ا٘تؾبة ٣ٔ ؿٞٙـٌبٖ ؽٛؿ ٣ٔ ٘ؾجٍبٖ س٥بس٣ ثل اسبس ٤ٛ٘ـٞب٣٤ وٝ ثٝ كأ٢
ثٙبثلا٤ٗ ثب٤ـ فمف آ٘ضٝ كا وٝ تٛا٘ب٣٤ اكائٝ آٖ كا ؿاك٘ـ، ثٝ ٔلؿْ ٚيـٜ ؿٞٙـ  ؿك ي٥ل ا٤ـٗ  

آٟ٘ـب ثبيـج سـّت ايتٕـبؿ ٚ      غٛكت ٚيـ٠ م٤بؿ ؿاؿٖ ثٝ ٔلؿْ ٚ ٘بتٛا٣٘ ؿِٚت ؿك تأ٥ٔٗ
 ضٛؿ  اق٥ٕٙبٖ ٔلؿْ ام كٞجلاٖ س٥بس٣ ٚ ٘هبْ عىٛٔت٣ ٣ٔ

                                                      
1- Kerslake        2- Schumpeter 
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ثل اسبس ا٤ٗ ٘هل٤ٝ كؾب٤ت ٚ ايتٕبؿ ٔلؿْ ثٝ ؿِٚت ٚ ٔسئٛالٖ ثست٣ٍ ثٝ ا٤ـٗ ؿاكؿ  
وٝ تٛام٣٘ ث٥ٗ تمبؾبٞب٢ ٔلؿْ ٚ تٛا٘ب٣٤ ؿِٚت ؿك تأ٥ٔٗ آٖ تمبؾب ٚرـٛؿ ؿاضـتٝ ثبضــ    

 ( 53: 5838)٤ٛسف٣، 
 

 س ح:ل گزاس بٍ دمًكشاسي ي ج:يگ:ٌ اقًام دس مب:سصات اوتخ:ب:تيجًامع د -1
وطـٛك   58ؿك آؽل٤ٗ ٔكبًِبت تكج٥م٣ ٚ ٔفػُ ؽٛؿ ام  5پب ٘ٛك٤س ٚ كاثلت ٔتن پ٣

آفل٤مب٣٤ ضبُٔ م٤ٕجبثٜٛ، ٔبال٢ٚ، يٙب، ِسٛتٛ، ثٛتسـٛا٘ب، تب٘نا٥٘ـب، ٘ب٥ٔج٥ـب، ٔـب٣ِ، مأج٥ـب،      
ـ وٝ و٥ّـ ٚ پب٤ٝ فٟـٓ كفتبكٞـب٢ ا٘تؾبثـبت٣ ٚ    ٥٘زل٤ٝ، آفل٤مب٣٤ رٙٛث٣ ٚ اٌٚب٘ـا ًٔتمـ٘

 عنث٣ ؿك رٛأى وطبٚكم٢، سٙت٣ ٚ ؿك عبَ ٌقاك ثٝ ؿٔٛولاس٣، پـ٤ـٜ ل٥ٔٛت است 
ٞب٢ سبؽتبك٢ كفتبكٞب٢ ا٘تؾبثبت٣ ثـٝ ٤ٚـژٜ    ام رّٕٝ ٔٛؾٛيبت والس٥ه ؿك تئٛك٢

سـٙت٣  ٞب٢ ٞـ٤ٛت٣ ٚ   ٞب٢ ارتٕبي٣ ٚ ٘طب٘ٝ ٞب٢ ا٘تؾبثبت٣، رب٤ٍبٜ ضىبف ؿك ؿٔٛولاس٣
٘ه٥ل پ٥ٛ٘ـٞب٢ لـ٣ٔٛ ٔجتٙـ٣ ثـل ؽ٤ٛطـبٚ٘ـ٢، ؽـب٘ٛاؿٜ، مثـبٖ، پ٥ٛ٘ــٞب٢ تـبك٤ؾ٣ ٚ         

ٝ  ٞب، ايتمبؿات ٔقٞج٣ ٚ سٙت اسكٛكٜ ؿٞٙــٌبٖ ٚ   ا٢ ثـل ٌـن٤ٙص كأ٢   ٞب٢ ا٣ّ٤ ٚ قب٤فـ
٥ٌـل٢  ٚ تخج٥ـت ٟ٘بؿٞـب٢     ٞب٢ عنث٣ است  ؿك ا٤ٗ رٛأى ثٝ ؿ٥ُِ فمـاٖ ضىُ عٕب٤ت

وٝ ٔجت٣ٙ ثل پب٤ٍـبٜ قجمـبت٣ ٚ ٔٙـبفى ٚ اٞــاف      ٞب٢ ٚال٣ً عنث٣ ٔـ٣٘ رـ٤ـ ٚ تطىُ
ٞـب٢ ٔب٘ــٌبك ؿٔٛولاسـ٣ پبكِٕـب٣٘ كا ضـىُ       ٔطتلن س٥بس٣ ٚ التػبؿ٢ ثبضـ ٚ سٙت
ٞب٢ ارتٕـبي٣،   ٞب٢ ا٘تؾبثبت٣ ثب تى٥ٝ ثل ضىبف ثؾطـ؛ ٤بك٥ٌل٢ اعناة س٥بس٣ ٚ ثل٘بٔٝ

 پق٤لؿ  ل٣ٔٛ ـ ٔقٞج٣ ٚ كٚاثف ٔلون ـ پ٥لأٖٛ غٛكت ٣ٔ
ٞب٢ عنث٣ ٚ  ٌبٜ فًب٥ِت ناة ثٝ رب٢ تى٥ٝ ثل قجمٝ ارتٕبي٣ وٝ تى٥ٝؿكٚالى، ا٤ٗ اع

ٞـب٢   ضٛؿ، ام ا٢ٍِٛ ٤ٛٞت ارتٕبي٣ ٚ ٤ٚژ٣ٌ ا٘تؾبثبت٣ ؿك رٛأى غًٙت٣ ٔغسٛة ٣ٔ
ؿٞٙــٌبٖ ٚ عٕب٤ـت عنثـ٣ ؿك رٛأـى ٔبلجـُ       ا٢ ثـل ٌـن٤ٙص كأ٢   ل٣ٔٛ وٝ ٘فٛف ٤ٚژٜ

ر٤ٛٙــ )٘ـ٤ٛس ٚ    ٔـ٣   ، ثٟـلٜ ؿاك٢ ٚ ؿك رٛأى ؿك عبَ ٌقاك ثٝ ؿٔٛولاس٣ ؿاكؿ سلٔب٤ٝ
 ( 54-5: 8331ٔتن، 
 

 س:صي مفًُمي: بسيج قًمي ا اوتخ:ب:تي دس جًامع دس ح:ل گزاس بٍ دمًكشاسي مذل -2
پق٤ل٢، پبسؾ٣٤ٍٛ عبوٕبٖ ٚ ٘فـ٣   ؿٔٛولاس٣ ثب عبو٥ٕت ٔلؿْ، ضفبف٥ت، ٔسئ٥ِٛت

٣ٟ، ضـٛؿ  ٌـقاك ثـٝ ؿٔٛولاسـ٣ فلا٤ٙــ٢ پ٥ض٥ــٜ، صٙــٚر        استجـاؿ ًٔٙب ٚ تًل٤ف ٔـ٣ 
مٔبٕ٘ٙـ، پلٔؾبقلٜ ٚ ؿك رٟبٖ و٣٘ٛٙ ٌل٤ن٘بپق٤ل است، وٝ ؿك ثكٗ ؽـ٤ٛص يـالٜٚ ثـل    
                                                      
1- Pippa Norris and Robert Mattes 
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سـبم كا   رب٣٤ ٚ تغ٥٥ل ؿك ٔٙبثى ٚ ٔلارى ٔطـلٚي٥ت  آكا٤ص رـ٤ـ ٥٘لٚٞب٢ س٥بس٣، ربثٝ
 ثٝ ٕٞلاٜ ؿاكؿ 

“ ٔتغ٥ل ل٥ٔٛـت ”ٕ٘ب٤ـ   ؿك رٛأى صٙـل٣ٔٛ، ؿٚكاٖ ٌقاك ثٝ ؿٔٛولاس٣ پلٔؾبقلٜ ٣ٔ
٤بفتٝ ٚ سـٙت   ٥ٌل٢ ٚ ٤ب ؾًف ٟ٘بؿ٢ ٚ وبكولؿ٢ اعناة س٥بس٣ تٛسًٝ ؿك فمـاٖ ضىُ

م٘ـ٣   پق٤ل٢ س٥بس٣ اثناك ٔٙبسج٣ ثلا٢ صب٘ٝ كلبثت سبِٓ س٥بس٣، ٟ٘بؿٞب٢ ٔـ٣٘ ٚ ربًٔٝ
 ( 94: 5823ٞب٢ س٥بس٣ ـ ا٘تؾبثبت٣ است )ٔمب٤سٝ و٥ٙـ ثب: ٥ٔلٔغٕـ٢،  ٚ كلبثت

ٌلا٤ب٘ـٝ   ٌلا٤ب٘ـٝ ٚ ٌـلٜٚ   ظؿك ص٥ٙٗ فؿب٣٤، ثس٥ذ ل٣ٔٛ ثب تى٥ٝ ثل ٔٛؾٛيبت ؽـب 
ؿستٕب٤ٝ اعناة، ٌلٟٚٞب ٚ ٘ؾجٍبٖ ل٣ٔٛ ٚ ي٥لل٣ٔٛ است )ٔمب٤سـٝ و٥ٙــ ثـب: لبسـ٣ٕ     

تٛا٘ـ ؿٚ رٟت ٔتفبٚت كا ثپ٥ٕب٤ــ  ٌـبٜ تغـلن     ( ٚ 84٣ٔٚ  88: 5828س٥ب٣٘، ؿِفلٚم، 
ثبك لـ٣ٔٛ   پ٥ٛ٘ـ٢ ثب اِتٟبثبت فلا٥ٌل س٥بس٣ پ٥ىبكٞب٢ ي٥للب٣٘ٛ٘ ٚ ؽطٛ٘ت ل٣ٔٛ ؿك ٞٓ

ٞب٢ يهـ٥ٓ ٔـبؿ٢ ٚ ًٔٙـ٢ٛ، ام ٞـٓ ٌسـ٥ؾت٣ٍ       مؿٜ وٝ فبكٌ ام ٔغبسجٝ ٞن٤ٙٝ ؿأٗ كا 
ٞـب٢   م٘ــ ٚ ؿك غـٛكت ٟٔـبك ٚ ٔــ٤ل٤ت ثغـلاٖ، ضـىبف       ارتٕبي٣ ٚ ٣ّٔ كا كلٓ ٣ٔ

ارتٕبي٣ ٚ ل٣ٔٛ ٥٘ن اِت٥بْ ؽٛاٞٙـ ٤بفت  ؿك ي٥ٗ عبَ صٙب٘ضٝ ٟٔبك ثغلاٖ ثب ت٥ٟٕــات  
ٚ التػبؿ٢ تٛأْ ٘جبضـ، آتص م٤ل ؽبوسـتل  ؿل٥ك ٚ ؿكامٔـت س٥بس٣، فل٣ٍٙٞ، ارتٕبي٣ 

 ثبل٣ ؽٛاٞـ ٔب٘ـ 
ٌبٜ تغلوبت ل٣ٔٛ ؿك لبِت ٔجبكمات ا٘تؾبثبت٣ ٚ پ٥ىبكٞب٢ لب٣٘ٛ٘ ٔغٕـُ ثـلآٚكؿٜ   

ٞـب،   ضـٛؿ  ؿك ا٤ـٗ ٌٛ٘ـٝ فًب٥ِـت     ضـٖ تمبؾبٞب٢ ل٣ٔٛ ؿك رٛأى ؿك عـبَ ٌـقاك ٔـ٣   
ٞـب ؿك   ا٤ٗ ٌلٜٚؿٚ ك٢ٚ ضلوت “ ؽٛا٣ٞ سٟٓ”ٚ ؿك ٔمبثُ، “ ٞب٢ ل٣ٔٛ ٔطبكوت ٌلٜٚ”

ٞـب ؿك پبسـؾ٣٤ٍٛ    ٔجبكمات ا٘تؾبثبت٣ است  ٕٞضٙب٘ىٝ ٔـ٤ل٤ت س٥بس٣ ٚ تٛا٘ب٣٤ ؿِٚت
 ْ ي٥بك ـ ثٝ تمبؾبٞب٢ ٔكلٚعٝ ؿك قَٛ ٔجـبكمات ا٘تؾبثـبت٣     ث٥ٟٙٝ  ـ ٘ٝ ِنٚٔبً ٔخجت ٚ تٕب

آٚكؿ، ٔــ٤ل٤ت ؾـ٥ًف    ٣ّٔ ٚ ٚفبق ارتٕبي٣ كا فلاٞٓ ٔـ٣   ٔٛرجبت تم٤ٛت ٕٞجست٣ٍ
ٞب، ٔٛرجبت ٔٙبميٝ لـ٣ٔٛ كا   ٞب ؿك پبسؾ٣٤ٍٛ ث٥ٟٙٝ ؿكؽٛاست ٣٘ ؿِٚتس٥بس٣ ٚ ٘بتٛا

 ٥ٟٔب ؽٛاٞـ سبؽت 
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 ايشان ي گزاس بٍ دمًكشاسي؛ بشسسي تجشبي:ت ت:سيخي
ام ثستلٞب ٚ عبٔالٖ فىل٢ ـ فل٣ٍٙٞ ؿٔٛولاس٣ ؿك ا٤لاٖ، تزلثٝ ؿٔٛولاسـ٣   رـا٢ 

ٌلؿؿ  ا٤ٗ ا٘مالة ا٥ِٚٗ  ؿك ٔفْٟٛ ٤ٛ٘ٗ، ٌستلؿٜ ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙـ آٖ ثٝ ا٘مالة ٔطلٚقٝ ثل٣ٔ
     ٝ ٝ     ٌبْ يّٕـ٣ ٘ؾجٍـبٖ س٥بسـ٣ ؿك اسـتملاك ٚ ٟ٘بؿ٤ٙـ كيـٓ   سـبم٢ ؿٔٛولاسـ٣ ثـٛؿ ٚ ثـ

تم٤ٛت ٕٞجست٣ٍ 

 ٣ّٔ ٚ ٚفبق ارتٕبي٣

 ؽطٛ٘ت ٚ ٔٙبميٝ

ٔـ٤ل٤ت س٥بس٣ ٚ 
ٞب ؿك  تٛا٘ب٣٤ ؿِٚت

 پبسؾ٣٤ٍٛ ثٝ تمبؾبٞب

ؾًف ؿك ٔـ٤ل٤ت 
س٥بس٣ ٚ ٘بتٛا٣٘ 

ٞب ؿك پبسؾ٣٤ٍٛ  ؿِٚت
 ثٝ تمبؾبٞب

 خَاّي هطاسكت ٍ سْن

ؾًف ؿك ٔـ٤ل٤ت ثغلاٖ ٚ ام 
ٞٓ ٌس٥ؾت٣ٍ ارتٕبي٣ ٚ ٣ّٔ 

 ٞب٢ ل٣ٔٛ ٚ تطـ٤ـ ضىبف

ٔجبكمات ا٘تؾبثبت٣ 

 )پ٥ىبكٞب٢ لب٣٘ٛ٘(

ٞب٢ ل٣ٔٛ  ؽطٛ٘ت

 )پ٥ىبكٞب٢ ي٥للب٣٘ٛ٘(

 بسيج لَهي

 اك ثٝ ؿٔٛولاس٣رٛأى ؿك عبَ ٌق

ٔـ٤ل٤ت ثغلاٖ ٚ 
ٞب٢  اِت٥بْ ضىبف

 ارتٕبي٣ ٚ ل٣ٔٛ
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ٗ لبٖ٘ٛ اسبس٣ ٚ ٔتٕٓ آٖ، اسـتملاك ٘هـبْ   ؿستبٚكؿٞب٢ ٔؾتّف ٚ فلاٚاٖ ام رّٕٝ تـ٤ٚ
٥ٌل٢ ٘هبْ عنث٣، تػل٤ظ عمٛق ّٔت ٚ تغـ٤ـ عمٛق ؿِٚت؛ ثب ٞلد ٚ  پبكِٕب٣٘، ضىُ

ٞب ؿك اؿاكٜ وطـٛك،   آٔـٜ ؿك سبِٟب٢ ثًـ ٚ ٔـاؽالت ث٥ٍبٍ٘بٖ ٚ ٘بتٛا٣٘ ؿِٚت ٔلد پ٥ص
مٔب٘ــ ٚ  ٞب٢ ٘هب٥ٔبٖ لـناق ام وبكولؿٞـب٢ اغـ٣ّ ؽـٛؿ ثب     ا٤ٗ ٟ٘بَ وٛصه ؿك م٤ل ٌبْ

أىبٖ كضـ ٥٘بفت ٚ ؿك ا٤ٗ يلغٝ ٔلؿْ ا٤لاٖ ؿٚ ؿٞٝ ٘هٓ ٚ ا٥ٙٔت آٔلا٘ـٝ كا ثـٝ رـب٢    
 آماؿ٢ ٚ عبو٥ٕت ٣ّٔ تزلثٝ ولؿ٘ـ 

سـبالك٢    ش ٌبْ ؿْٚ  ؿك ٌقاك ٚ ت٥ًٕك ٔلؿْ ٞ  5883ثب ؽلٚد كؾبضبٜ ؿك ضٟل٤ٛك 
٢ ٔتفـك،  ٞـب  ثلؿاضتٝ ضـ  اٌل صٝ ا٤ٗ ٌبْ ؿك سب٤ٝ عؿٛك ٘هب٣ٔ ٚ ٘فٛف س٥بس٣ لــكت 

عـ ٚ عػل اعناة ٚ ٘ؾجٍبٖ س٥بس٣ ٚ ٔطىالت ٘بض٣ ام فلا٤ٙـ ّٔـ٣ ضــٖ    كلبثت ث٣
پق٤ل ٚ ٘بپب٤ـاك ثٛؿ، ٣ِٚ ثب ؽٛؿ تزلث٥ـبت ٌلا٘جـبك٢ كا    غًٙت ٘فت ثس٥بك ِلماٖ، آس٥ت

 ثٝ ٕٞلاٜ ؿاضت 
سبم٢ آ٥٤ٗ ؿٔٛولاس٣ ثـب پ٥ـلٚم٢ ا٘مـالة اسـال٣ٔ      تزل٤ٝ سْٛ ؿك استملاك ٚ ث٣ٔٛ

اِطًبو ٔـاؽالت  تزلثٝ ٥٘ن فلاس٢ٛ ؿستبٚكؿٞب٢ لبثُ تٛرٝ ؽٛؿ تغت عبغُ ضـ  ا٤ٗ
ا٢ ٚ ؿك ٟ٘ب٤ت ٞزـْٛ ٥٘لٚٞـب٢ ٘هـب٣ٔ ؿِٚـت      ٞب٢ ثنكي ٚ ٔٙكمٝ ٞب، لـكت اثللـكت

 سبَ رًٙ للاك ٌلفت ٚ أىبٖ كضـ ٚ ت٥ًٕك ٥٘بفت  ثًخ٣ ٚ تغ٥ُٕ ٞطت
غٛكت ٌلفت  سبم٢ ؿٔٛولاس٣ تل٢ ثلا٢ ٟ٘بؿ٤ٙٝ ثب پب٤بٖ رًٙ تغ٣ّ٥ٕ تالش فنٖٚ

ٚ فلامٞب٢ فلاٚاٖ ؿستبٚكٞب٢ ٔخجت٣   كيٓ ٘ط٥ت ٞب٢ آ٘بٖ ثٝ وٝ ٔطبكوت ٔلؿْ ٚ ٌن٤ٙص
تـل ٕ٘ـٛؿ ثـٝ     كا ثٝ ٕٞلاٜ ؿاضت  افك علوت ثٝ س٢ٛ ٟ٘بؿ٤ٙٝ ضـٖ ؿٔٛولاس٣ كا كٚضٗ

ٞب٢  تٛاٖ ٌفت كلبثت، ٔطبكوت، عبو٥ٕت ّٔت ٚ ؿٔٛولاس٣ ثٝ ؽٛاستٝ ا٢ وٝ ٣ٔ ٌٛ٘ٝ
 ٘بپق٤ل ام ع٥بت س٥بس٣ ا٤ٗ وطٛك تجـ٤ُ ضـٜ است  ٢ ثلٌطت٘بپق٤ل ٚ كٚ٘ـ تًك٥ُ
 

 ب:س تجشبي:ت خشًوت -1
آ٥ٔن ث٥ٗ لـ٣ٔٛ ؿك ا٤ـلاٖ    ؽٛضجؾتب٘ٝ كٚاثف ؿٚستب٘ٝ ٚ ثلاؿكا٘ٝ ٚ ٕٞن٤ست٣ ٔسبِٕت

         ٖ ؿٚسـت٣،   وٝ سـٙت٣ ٔب٘ــٌبك ٚ صٙــ ٞـناك سـبِٝ ام تسـبُٞ ٚ ٔــاكا٢ ا٤لا٘ـ٣، ٟٕٔـب
كا ؿك ثكـٗ تًـبٔالت ارتٕـبي٣ كلـٓ مؿٜ،     ؽـٛا٣ٞ ٚ ؽـٍٛ٘ل٣ٔ    ٘ٛام٢، ٕٞسب٤ٝ يل٤ت

 سبم ثس٥ذ الٛاْ ؿك ٔمبثُ ٤ىـ٤ٍل ٘جٛؿٜ است  ٥ٞضٍبٜ م٥ٔٙٝ
ٞب٢ س٥بس٣، فل٣ٍٙٞ، التػـبؿ٢ ٚ ارتٕـبي٣ ثًؿـبً ٔغّٕـ٣      ثس٥ذ ل٣ٔٛ ثب ؿستٕب٤ٝ

ؽٛا٣ٞ ام لــكت ٔلوـن٢، ؿك    ر٣٤ٛ ثب ؿِٚت ٚ سبؽت لـكت ثٛؿٜ ٚ سٟٓ ثلا٢ ٔجبكمٜ
 ل٣ٔٛ للاك ؿاضتٝ است  ٌل ؿستٛك وبك كٞجلاٖ ثس٥ذ
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ٝ  ا٥ِٚٗ ؿستٝ ام تزلث٥بت ؽطٛ٘ت ٞب٢ ٌقاك ثٝ ؿٔٛولاسـ٣،   ا٢ ؿك ؿٚكٜ ثبك ل٣ٔٛ ـ ٔٙكم
  5933ْ-81ٞب٢ ٔطلٚقٝ تب ثٝ تؾت سّكٙت ٘طستٗ كؾبضبٜ ث٥ٗ سبَ ام مٔبٖ ٚلٛو ا٘مالة

 ٝ ٞـب٢ اثتــا٣٤    ٥ٌـل٢ ام ضـ٥ٜٛ   ا٢ ثب ثٟلٜ ثٝ ٚلٛو پ٥ٛست  رل٤ب٘بت يٕـٜ ٔغ٣ّ ـ ٔٙكم
ثـبك ثـل ي٥ّـٝ ؿِٚـت ٔلوـن٢ ؿسـت        ؽطٛ٘ت  ا٢ ٚ ٔغ٣ّ ثٝ ٔمبثّٝ ٥ذ ا٣ّ٤ ـ يط٥لٜ ثس

ؽبٖ  ؽبٖ ؿك ؽلاسبٖ، ؿٚست ٔغٕـ ٤بم٤ـ٘ـ  اس٥ًُٕ آلب س٥ٕتمٛ ؿك ولؿستبٖ، ؽـاٚكؿ٢
 (859: 5833ا٘ـ  )ا٥ٔلاعٕـ٢،  ؿك ثّٛصستبٖ ٚ ض٥ؼ ؽنيُ ؿك ؽٛمستبٖ ؿك ا٤ٗ مٔلٜ

س٥بس٣ ثب ؿِٚت ٔلون٢ ام س٢ٛ   ؿك كلبثت ٥ٌل٢ ام ثس٥ذ ل٣ٔٛ ٟٕٔتل٤ٗ تزلثٝ ثٟلٜ
ٚك٢ ؿك آفكثب٤زبٖ ٚ ؿك ؿ٥ٔٚٗ ؿٚكٜ ٌقاك ثٝ ؿٔٛولاس٣ ؿك اٚاسف ؿٞـٝ   س٥ـرًفل پ٥طٝ

5883  ٞ   ٝ ٤ٚـژٜ ؿك    ش ثٝ وبك ثستٝ ضـ ٚ ثب ا٘ـن فبغّٝ مٔب٣٘ ؿك ٔٙكمٝ ولؿسـتبٖ ٚ ثـ
٢ تى٥ـٝ ثـل   ٚك٢ ثب ٚرٛؿ ٌلا٤طـبت ٔبكوس٥سـت٣ ٚ ثـٝ رـب     ٟٔبثبؿ ثٝ ارلا ؿكآٔـ  پ٥طٝ

ٞب٢ التػبؿ٢ ٔٙبميٝ ارتٕبي٣ ٚ تالش ثلا٢ اتغبؿ قجمبت٣ ثب تأو٥ــ ثـل ٕٞجسـت٣ٍ     ث٥ٙبٖ
ٝ  ل٣ٔٛ ٚ قلط ؿكؽٛاست ٞب٢ ائتالف ٚ ثسـ٥ذ لـ٣ٔٛ كا ؿك    ا٢، م٥ٔٙٝ ٞب٢ ٔغ٣ّ ـ ٔٙكم

-33: 5834؛ فبٚسـت،  558-555: 5833؛ اتـبثى٣،  453: 5833)فٛكاٖ، آفكثب٤زبٖ فلاٞٓ آٚكؿ
 ( 138-493: 5833 ؛ آثلاٞب٥ٔبٖ،39

ٞب٢ ل٣ٔٛ ـ ٔغ٣ّ تٛسف ٘ؾجٍبٖ ل٣ٔٛ ٚ ي٥للـ٣ٔٛ ٚ ثـب     س٥ٔٛٗ ٔزٕٛيٝ ؽطٛ٘ت
 ش )ٔبٜ پ٥ـلٚم٢ ا٘مـالة اسـال٣ٔ(     ٞ 5813ٔبٜ  عٕب٤ت ي٣ّٙ ثبم٤ٍلاٖ فلا٣ّٔ ام ثٟٕٗ

آيبم ضـ  ولؿٞب ؿك ضٕبَ يلة ا٤لاٖ ا٥ِٚٗ ٚ ؿك ي٥ٗ عبَ ٟٕٔتل٤ٗ ُٟٔلٜ آيـبم٤ٗ ا٤ـٗ   
آضـٛة ٚ     ش، ٞ 5812 ش ٚ فـلٚكؿ٤ٗ   ٞ 5813سـپس ؿك اسـفٙـ   ثبم٢ ؿ٥ٔٚٙٛ ثٛؿ٘ــ   

ٔـلم ثـب رٕٟـٛك٢ تلوٕٙسـتبٖ ؿك      ٔٙبقك ضٕب٣ِ كا ؿك ثلٌلفت  ؿك ٘ٛاع٣ ٞٓ  ؿك٥ٌل٢
لـال ٚ   اتغبؿ رٕب٥ٞل ضٛك٢ٚ سبثك ٚ ؿك عبض٥ٝ رٙٛث٣ ؿك٤ب٢ ؽـنك، ثٙــك تـلوٕٗ، آق   

 ٣ ٌناكش ضـ ٞب ٚ ٥٘لٚٞب٢ ؿِٚت ٞب٢ ضـ٤ـ٢ ث٥ٗ تلوٕٗ ضٟلستبٖ ٌٙجـ، ؿك٥ٌل٢
٘ط٥ٗ ؿك ضٟلٞب٢ اٞٛام، ؽلٔطٟل ٚ  ؿك ٔبٟٞب٢ ثًـ ثلؽ٣ تهبٞلات ؿك ٔٙبقك يلة

ؿك ٔٙبقك رٙٛث٣ ؿك ث٥ٗ ؽكٛـ ١ِِٛ ٘فت   ٌقاك٢ ٚ ؽلاثىبك٢ آثبؿاٖ ٚ سپس ٔٛد ثٕت
ٞب٢ ٔؾبثلات٣ ٚ ؽكٛـ ٔٛاغالت٣، استبٖ ؽٛمستبٖ كا  آٞٗ، ؿوُ ٞب٢ كاٜ ٚ ٌبم، ا٤ستٍبٜ
 ؿصبك تٙص ولؿ 

ٞب٢   ش ؿك لبِت فًب٥ِتٞ ٤ٚ5812ژٜ تجل٤ن ام ٥ٕ٘ٝ ؿْٚ فػُ پب٥٤ن سبَ  ٤زبٖ ثٝآفكثب
ا٢ ٌلؿ٤ـ وـٝ ثـٝ    عنة رٕٟٛك٢ اسال٣ٔ ؽّك ٔسّٕبٖ ا٤لاٖ آثستٗ عٛاؿث ي٥لٔتللجٝ

سليت ٟٔبك ضـ؛ اٌلصٝ ا٤ٗ ٔٙكمٝ ؿك قَٛ ث٥ص ام كثى للٖ عبو٥ٕت ٘هـبْ رٕٟـٛك٢   
ٞب٢ تلو٥ٝ ٚ  ٞب، وٕب٥ِست تلو٥ست س٢ٛ پبٖ ٞب٢ ؿ٤ٍل٢ كا ٥٘ن ام اسال٣ٔ، قلط ٚ ثل٘بٔٝ

 قّجبٖ آٖ س٢ٛ اكس تزلثٝ ولؿ  تزن٤ٝ
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ٞب ل٣ٔٛ ـ   ثّٛصستبٖ ٥٘ن ام ؿك٥ٌل٢  عبض٥ٝ ٔلمٞب٢ رٙٛة ضلل٣ وطٛك ٣ًٙ٤ ٔٙكمٝ
غـٛكت ٔمكًـ٣، ٔغـُ     ٞب٢ ثًـ ثٝ ا٢ ٔػٖٛ ٕ٘ب٘ـ  ثّٛصستبٖ ؿك آٖ سبَ ٚ سبَ ٔٙكمٝ

٘طـ٥ٗ آٔـبد    ٥ٕـت ؿِٚـت كا ؿك ٔٙـبقك ثّـٛس    ٞب٣٤ ثٛؿ وـٝ عبو  ٞب ٚ صبِص ثلٚم ست٥نٜ
 سبؽت  عٕالت ؽٛؿ ٣ٔ

ٌقاك  ٞب٢ ل٣ٔٛ ؿك ٔلعّٝ سْٛ  اٌلصٝ تطل٤ظ، تغ٥ُّ ٚ تج٥٥ٗ اثًبؿ ٔؾتّف ؿك٥ٌل٢
قّجـ ٣ِٚ ام ما٤ٚٝ ثس٥ذ لـ٣ٔٛ، ٘مـص    تل٢ كا ٣ٔ ثٝ ؿٔٛولاس٣ ؿك ا٤لاٖ فلغت ٔٙبست
 ٞب٢ ل٣ٔٛ ثلرستٝ است  كٞجلاٖ ٚ اعناة ل٣ٔٛ ؿك ثلٚم تٙص

ٝ   ؿك ثلٚم تٙص ٞـب٢ فـلاٚاٖ ٚ ٔسـبيـ٢ ؿك سـكظ      ٞب٢ ٔغ٣ّ ٚ ثس٥ذ لـ٣ٔٛ، م٥ٔٙـ
ا٣ِّّٕ ٚرـٛؿ ؿاضـتٝ ٚ اٞــاف ثسـ٥ذ لـ٣ٔٛ ٥٘ـن ثـ٥ص ام         ا٢ ٚ ث٥ٗ ٔغ٣ّ، ٣ّٔ، ٔٙكمٝ

م٣٘ ؿ٤ٍل ثـبم٤ٍلاٖ   ٞب٢ ٔكلٚعٝ ؿك صبكصٛة ٔٙبفى ٚ اثناك صب٘ٝ تمبؾبٞب ٚ ؿكؽٛاست
 ست ا٣ِّّٕ للاك ؿاضتٝ ا ا٢ ٚ ث٥ٗ ٣ّٔ، ٔٙكمٝ

 
 آميض دس ق:لب مب:سصات اوتخ:ب:تي تجشبي:ت مس:لمت -2

ؽبتٕٝ رًٙ، افنا٤ص ٔلاون ؿا٘طٍب٣ٞ ٚ تًـاؿ ؿا٘طز٤ٛبٖ، كضــ ٚ ٌسـتلش قجمـٝ    
ٞب٢ ا٤ٗ قجمـٝ ؿك وسـت لــكت س٥بسـ٣،      ٔتٛسف ضٟل٢ ؿك ؿٚكاٖ سبم٘ـ٣ٌ ٚ تالش

ٞ  ا٢ ٚ ٚرٛؿ ٔغــٚؿ٤ت  ٞب٢ ٔٙكمٝ تطـ٤ـ تٛسًٝ ٘بٔٛمٖٚ ٚ ٘بثلاثل٢ ٍٙـ٣ ثـٝ   ٞـب٢ فل
ا٣ِّّٕ ٚ فلا٤ٙـ ٌستلش اكتجبقبت، ضلا٤ك٣ كا كلٓ مؿ وـٝ ام اٚا٤ـُ    ٕٞلاٜ تغٛالت ث٥ٗ

ٞب ٚ ضًبكٞب٢ ٔغ٣ّ  ٞب٢ ل٣ٔٛ ام قل٤ك ثل٘بٔٝ  ش تٛرٝ ٚ تٕلون ثل تٛؿٜ ٞ  5833ؿٞٝ 
 ـ ل٣ٔٛ آيبم ضـ 

ٞب٢ ل٣ٔٛ  ٞب٢ ٔغ٣ّ ـ ل٣ٔٛ ثلا٢ ٤بك٥ٌل٢ ؿك ٥ٔبٖ تٛؿٜ  ؿكٚالى اكائٝ قلط ٚ ثل٘بٔٝ
ٞب٣٤ آيبم ضـ وٝ ؿك مٔلٜ ٚفبؿاكاٖ ثٝ ٘هـبْ رٕٟـٛك٢ اسـال٣ٔ     ام س٢ٛ ٥٘لٚٞب ٚ ٌلٜٚ

ٞـب٢ ٔؾتّـف ا٘مـالة ٚ رٙـً      ٞب٢ ا٘مالة ٚ رًٙ تغ٣ّ٥ٕ ؿك غغٙٝ ثٛؿٜ ٚ ؿك سبَ
 عؿٛك فًبال٘ٝ ؿاضتٙـ 
ٞب ٚ ضًبكٞب٢ ٔغ٣ّ ـ ل٣ٔٛ ام ا٘تؾبثبت ٔزّس صٟبكْ ٣ًٙ٤ ام   قلط ٔغـٚؿ ثل٘بٔٝ

ضـ ٣ِٚ ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىـٝ ا٤ـٗ ٘ؾجٍـبٖ ٞٙـٛم پب٤ٍـبٜ ارتٕـبي٣         ش آيبمٞ 5835سبَ 
ا٢ ؿك ث٥ٗ الطبك ٔؾتّف ربًٔٝ پ٥ـا ٘ىلؿٜ ثٛؿ٘ـ، ثـب اسـتمجبَ صٙــا٣٘ ؿك ا٤ـٗ      ٌستلؿٜ

ا٘تؾبثبت كٚثلٚ ٘طـ  ؿك ي٥ٗ عبَ ثستلسبم٢ ا٤ٗ ٘ؾجٍبٖ ؿك قـَٛ ؿٚكاٖ صٟـبك سـبِٝ    
ٝ   پس ام ا٘تؾبثبت ٔزّس ؿٚك٠ صٟبكْ ثٝ ٕٞلاٜ ضلا٤ف ٔس ا٢ ٚ  بيـ ٔغّـ٣، ّٔـ٣، ٔٙكمـ

ا٣ِّّٕ ٔٛرت ضـ وٝ ا٘تؾبثبت ؿٚكٜ پٙزٓ ؿك ٔٙبقك ل٣ٔٛ ؽػٛغبً ؿك ضٟل تجل٤ن ٚ  ث٥ٗ
 تًـاؿ٢ ام ضٟلٞب٢ ثّٛصستبٖ ثب عسبس٥ت ث٥طتل٢ پ٥ٍ٥ل٢ ضٛؿ 
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ٚ فـلٚكؿ٤ٗ   5834ام مٔبٖ ا٘تؾبثبت ؿٚكٜ پـٙزٓ ٔزّـس ضـٛكا٢ اسـال٣ٔ )اسـفٙـ      
ـ، ضفبف ٚ ٟ٘بؿٞب٢ ل٢ٛ ٚ ٤ٛ٘ٗ ٔـ٣٘ ٚ ؿك پ٥ٛ٘ــ  (، ؿك فمـاٖ ٘هبْ عنث٣ وبكآ5831ٔ

يٙـٛاٖ ٤ىـ٣ ام    ثب ٟ٘بؿٞب٢ وٟٗ ٚ سٙت٣ صـٖٛ ؽـب٘ٛاؿٜ ٚ يطـ٥لٜ، ٔتغ٥ـل ل٥ٔٛـت ثـٝ       
ٔتغ٥لٞب٢ ٔإحل ثل ٥ٔناٖ ٔطبكوت ٚ كفتبك ا٘تؾبثبت٣ ٔٙبقك لـ٣ٔٛ پـب ثـٝ يلغـٝ ع٥ـبت      

ٝ، ؿك ا٘تؾبثـبت  س٥بس٣ ٟ٘بؿ ٚ ثب ٌقضت مٔبٖ ثل ٌستلٜ ٚ ٘فٛف آٖ افنٚؿٜ ضـ ٚ ؿك اؿأـ 
قّت ؿك ٔٙبقك ل٣ٔٛ، پ٥ٍ٥ل٢  ٔزّس ضطٓ ٚ ٞفتٓ، ق٥ف لبثُ تٛر٣ٟ ام رٙبط اغالط

 ٞب٢ ؽٛؿ للاك ؿاؿ٘ـ  ٔكبِجبت ٔغ٣ّ ـ ل٣ٔٛ كا ؿك سلِٛعٝ ثل٘بٔٝ
لبٍ٘ٛ٘ـقاك٢ ؿك ٔجـبكمات ا٘تؾبثـبت٣      ؿك پبسؼ ثٝ ا٤ٗ سإاَ وٝ صلا وب٘ـ٤ـاٞب٢ لـٜٛ 

٥ٌل٢ ام ٔتغ٥ل ل٥ٔٛت ؿك تأح٥لٌقاك٢ ثـل   ٝ ثٟلٜمٚؿتل ام وب٘ـ٤ـاٞب٢ ك٤بست رٕٟٛك٢ ث
وٙٙـٌبٖ ٔجـبؿكت ٚكم٤ـ٘ــ، ثب٤ــ ثـٝ وـبكولؿ ؿٚٚرٟـ٣ يٙػـل         كفتبك ا٘تؾبثبت٣ ضلوت

ٕ٘ب٤ٙــ٣ٌ  ”ٚ ٞـٓ  “ ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ آعبؿ ّٔت”ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٔزّس اضبكٜ ولؿ وٝ ٞٓ 
 كا ثليٟـٜ ؿاك٘ـ “ عٛمٜ ا٘تؾبث٥ٝ

لبٍ٘ٛ٘ـقاك٢ ٚ ٘هـبكت٣ ٕ٘ب٤ٙــٌبٖ تػـل٤ظ      ؿك لبٖ٘ٛ اسبس٣ ا٤لاٖ فمف ثل ٚنـب٤ف 
تـٛاٖ ٚن٥فـٝ    ضـٜ؛ أب ام كٚط و٣ّ عبوٓ ثـل لـبٖ٘ٛ اسبسـ٣ ٚ سـٌٛٙـ ٕ٘ب٤ٙــٌبٖ ٔـ٣      

٘بٔٝ ؿاؽ٣ّ ٔزّس، عؿٛك  ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ثلٌن٤ـٌبٖ ّٔت كا ٥٘ن استٙجبـ ولؿ  ٕٞض٥ٙٗ آ٥٤ٗ
ثـٝ   ٞب٢ ا٘تؾبث٥ٝ ٚ ا٤ٙىٝ ٔزّس ثٝ ؽب٘ٝ ّٔت ًٔـلٚف ضــٜ اسـت،    ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ؿك عٛمٜ

ثبضـ  ثٝ ث٥بٖ ؿ٤ٍل ٕ٘ب٤ٙــٌبٖ ثب٤ــ    ٘ٛي٣ عبو٣ ام اكتجبـ ٘نؿ٤ه ٔلؿْ ٚ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٣ٔ
 ؿك عُ ٔطىالت ثٝ ٔلؿْ ٤بك٢ كسب٘ٙـ 

ٝ    ثٝ ؿ٥ُِ آ٘ىٝ اعناة س٥بس٣ ؿك ا٤لاٖ تٛسًٝ ٥٘بفتٝ ٤ٚـژٜ ؿك   ا٘ـ ٚ ٘هـبْ ا٘تؾبثـبت٣ ثـ
 ٝ ضـٛ٘ـ،   غـٛكت ٔسـتمُ ؿاٚقّـت ٕ٘ب٤ٙــ٣ٌ     ضٟلٞب٢ وٛصه ٔطٛق افلاؿ است تب ثـ

٤بثــ  ٚيــٜ ٚ ٚي٥ــٞب٢     ٔٛؾٛو اكائٝ ؽـٔبت ثٝ عٛمٜ ا٘تؾبث٥ـٝ ا٥ٕٞـت م٤ـبؿ٢ ٔـ٣    
ؿاٚقّجبٖ ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ؿك مٔبٖ ا٘تؾبثبت عبو٣ ام ا٥ٕٞت ا٤ٗ أل ؿك ا٘تؾبة ضـٖ ٚ تـاْٚ 

 (3: 5828پٛك،  ٥٘ب، ٔغٕـ ي٣ّ ٞب٢ ثًـ است  )س٥ًـ، ٘ٛك٢ فًب٥ِت ٕ٘ب٤ٙـ٣ٌ ؿك ؿٚكٜ
ٍقاك٢، ؿك ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢، ٥٘ٓ ٍ٘بٜ نل٤ـف ثـٝ   ثزن ا٘تؾبثبت لٜٛ لب٘ٛ٘

ٌلا٣٤ فل٣ٍٙٞ ٚ تمبؾبٞب٢ ل٣ٔٛ ام ٞفت٥ٕٗ ؿٚك٠ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟـٛك٢ ٚ   وخلت
ٚث٥ص ثٝ ضىُ ٔغـٚؿتل٢ ؿك ؿٚكٜ  ٞب٢ آلب٢ ؽبت٣ٕ آيبم ٌلؿ٤ـ ٚ وٓ ٤ٚژٜ ؿك ثل٘بٔٝ ثٝ

بكات ا٤زـبؿ ضــٜ،   ٞب٢ ٘بض٣ ام يــْ تغمـك ا٘تهـ    ٞطتٓ ؿ٘جبَ ضـ، اٌلصٝ سلؽٛكؿ٣ٌ
ايتٕبؿ٢ ٚ وبٞص ٔطبكوت ؿك ؿٚكٜ ٞطتٓ ك٤بست رٕٟٛك٢ كا ؿك ا٤ٗ ٔٙـبقك   ث٣  م٥ٔٙٝ

 فلاٞٓ ولؿ 
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ؿك ؿ٤ٍل ا٘تؾبثبت ي٣ٕٔٛ ؿك سكظ وطٛك ٣ًٙ٤ ا٘تؾبثبت ضٛكاٞب٢ اسال٣ٔ ضـٟل ٚ  
 ا٢ ٤بفت  كٚستب، ٤بك٥ٌل٢ ل٣ٔٛ ؿك ٔٙبقك ٔلم٢ ؿك پ٥ىبكٞب٢ ا٘تؾبثبت٣ غٛكت ٌستلؿٜ

ٝ   5825 ؿك اسفٙـ كيـٓ   ؿك ؿ٥ٔٚٗ ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ضٛكاٞب٢ اسال٣ٔ ضٟل ٚ كٚسـتب، ثـ
وبٞص ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ؿك سكظ وطٛك، ؿك سٝ استبٖ س٥ستبٖ ٚ ثّٛصستبٖ، ٌّسـتبٖ ٚ  

ؿكغـ ث٥طتل ام ٔطبكوت ؿك سـكظ ّٔـ٣ اكم٤ـبث٣ ضــ،     3/52ولؿستبٖ، سكظ ٔطبكوت 
   ٞ ب ثـب ٌلا٤طـبت لـ٣ٔٛ،    ٕٞضٙب٘ىٝ ؿك ثلؽ٣ ام ضٟلٞب٢ استبٖ ؽٛمسـتبٖ ٥٘ـن وب٘ـ٤ــا

تٛا٘ستٙـ عبئن اوخل٤ت آكا ضٛ٘ـ ٚ ثٝ ضٛكاٞب٢ اسال٣ٔ ضٟل ٚ كٚستب كاٜ ٤بثٙـ )ٔمب٤سـٝ  
 ( 8: 5828ماؿٜ،  و٥ٙـ ثب: عس٥ٗ

 ّاي گزاس بِ دهَكشاسي دس ايشاى : بسيج لَهي دس پشتَ دٍس2ًُوَداس ضواسُ 
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 َ:مش:سكت سي:سي اقًام دس ايشان؛ بشسسي سييكشد
 

ثلكس٣ ٚ ؿكن رب٤ٍبٜ ٚ ٚؾ٥ًت الٛاْ ؿك فلا٤ٙـ ٔجبكمات ا٘تؾبثبت٣ ٚ ؿك ٤ـبك٥ٌل٢  
٥٘لٚٞب ٚ اعناة س٥بس٣ ؿك ا٤لاٖ ٚ امرّٕٝ ٥ٕٟ٘ٗ ؿٚك٠ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟـٛك٢ ؿك  

، رن ؿك پلتٛ فٟٓ ك٤ٚىلؿٞب٢ ٔؾتّف ٘سجت ثٝ ٔطبكوت س٥بسـ٣ الـٛاْ ؿك   5824ثٟبك 
 ست پق٤ل ٥٘ ربًٔٝ س٥بس٣ ا٤لاٖ أىبٖ

يٙٛاٖ ٔفْٟٛ و٥ّـ٢ ا٤ٗ لسٕت، ا٤ٗ است   س٥بس٣ ثٝ  يّت ا٘تؾبة ٔفْٟٛ ٔطبكوت
ٝ    ٞب، پق٤لش ٔطبكوت ضٙبس٣ ا٘ٛاو ٔطبكوت وٝ ؿك ٌٛ٘ٝ يٙـٛاٖ ٟٕٔتـل٤ٗ ٚ     س٥بسـ٣ ثـ

تل٤ٗ اٍِٛ ٚ ٘غٜٛ ٔطبكوت، ؿك ثكٗ ؽـ٤ٛص پـق٤لش ؿ٤ٍـل ا٘ـٛاو ٔطـبكوت ؿك       ث٥ٙب٣٘
ؿ٘جبَ ؿاكؿ  ثب ص٥ٙٗ ثلؿاضـت٣، سـٝ ك٤ٚىـلؿ     سكٛط فل٣ٍٙٞ، ارتٕبي٣ ٚ التػبؿ٢ كا ثٝ

ٝ  8ٞب ٚ اپٛكت٥٘ٛست 8ٞب ، ؿ٤ب٥ٌِٛست5ٞب يٕـٜ ٥ٌِٛٛ٘ٛٔست ٞـب٢ ٔلثٛقـٝ    ثب م٤لٔزٕٛيـ
ؿكؽػٛظ ٘غٜٛ ٔطبكوت س٥بس٣ الٛاْ ؿك ربًٔٝ ا٤لاٖ لبثـُ ضٙبسـب٣٤ اسـت وـٝ ثـٝ      

 ضلط ٞل ٤ه ؽٛا٥ٞٓ پلؿاؽت:
ًٝ س٥بس٣ ـ فلٍٞٙـ٣ ا٤ـلاٖ ثـب     غـا٣٤ ؿك ربٔ ٤ب ًٔتمـاٖ ثٝ ته ٞب ٥ٌِٛٛ٘ٛٔست -5

٥ٌل٢ ارلا٣٤ ـ عىٛٔت٣ ٚ ثٝ نبٞل ٔتؿبؿ ؿك   ٞل ٌلا٤ص ٚ ؽف ٔط٣ فىل٢ ٚ ٤ب رٟت
كا٘ـ٣، اسـتغبِٝ،    ا٘ـ ٚ آٖ عقف، ثٝ عبض٥ٝ قَٛ تبك٤ؼ ًٔبغل ا٤لاٖ، پ٥لٚ ٔىتت ٚاعـ٢

 ٞب است  ٘ف٣ ٚ ا٘ىبك ؿ٤ٍل ٌلٜٚ
ْ ”ٌلا ٚ  ٤ه، ثبستبٖثب ٌلا٤طبت كٚٔب٘ت٥ه، ٘ٛستبِژ“ ٌلا٤بٖ افلاق٣ ا٤لاٖ” ٌلا٤ـبٖ   لـٛ

ؿك ٘مكٝ ٔمبثُ، ثب ا٘ىبك ٕٞٝ پ٥طـ١ٙ٥ ٔطـتلن تـبك٤ؾ٣ ٚ ٕٞــ٣ِ ٚ ٕٞن٤سـت٣      “ افلاق٣
اٍ٘ـبك٢ ٕٞـ١    ثـب ٞـ٥ش  “ افلاق٥ـٖٛ ٔـقٞج٣  ”ثلاؿكا٘ٝ ٚ وبضتٗ ثقك تٙفل ل٣ٔٛ  ٕٞضٙـ٥ٗ  

ٞب٢ پ٥ط٣ٙ٥ ٚ پس٣ٙ٥ لجـُ ٚ ثًــ ام نٟـٛك اسـالْ تٛسـف ا٤لا٥٘ـبٖ ٚ        ٞب ٚ تالش ٤ٛٞت
ٝ      تٕلون ٞـب٢   ث٥ص ام عـ ثل ٔقٞت ؽبظ )ض٥ًٝ ٚ ٤ـب سـ٣ٙ( ٚ يفّـت ام ؿ٤ٍـل ٔإِفـ

٤ٛٞت ٣ّٔ ٚ ٥٘ن ٤ٛٞت ؿ٤ٍل ا٤لا٥٘بٖ ٚ امرّٕٝ ضٟلٚ٘ـاٖ ي٥لٔسّٕبٖ ٔس٥غ٣، و٥ّٕـ٣  
وــٝ ؿك لبِــت “ يّٕــ٣ عــبٔالٖ ٌلا٤طــبت ي٥ليّٕــ٣ ٚ ضــجٝ”ٚ مكتطــت٣ ٚ ؿك ٟ٘ب٤ــت 

ٞـب٢ لـ٣ٔٛ، ام ٔٙهـل     ٤ٛٞت ٞب٢ ثٝ نبٞل ي٣ّٕ ثب ا٘ىبك ٤ٛٞت ٣ّٔ ٚ ٤ب ؿ٤ٍل پژٚٞص
ٞب٢ ل٣ٔٛ ٚ ٤ب تمبثُ ٥ٔبٖ ٤ٛٞت ٣ّٔ ٚ ل٣ٔٛ ؿأـٗ   ؽٛا٣ٞ ثٝ ٤ٛٞت  ي٥ل٤ت، ٘بؽٛاستٝ

 ا٘ـ  م٘ٙـ ؿك ا٤ٗ مٔلٜ ٣ٔ

                                                      
1- Monologisits      3- Opportunists 
2- Dialogists 
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ًٔتمـاٖ ثٝ صٙــ غــا٣٤، تىخـل ٚ تٙـٛو فلٍٞٙـ٣ ـ س٥بسـ٣ ؿك        ٞب،  ؿ٤ب٥ٌِٛست -8
ب٢ ارتٕـبي٣ ـ   ٌٚـٛ ٥ٔـبٖ ٕٞـ١ ٥٘لٚٞـ     ربًٔٝ ا٤لاٖ ٞستٙـ وٝ ثٝ تًبُٔ، تفبٞٓ ٚ ٌفـت 

 فل٣ٍٙٞ ٚ ل٣ٔٛ ثبٚك ؿاك٘ـ 
ثـب ٍ٘ـلش يٍّٕلا٤ب٘ـٝ، ا٤ـلاٖ كا     “  ٌلا٤بٖ پلإٌبت٥ست ا٤لاٖ”ٞب،  ؿك ٥ٔبٖ ؿ٤ب٥ٌِٛست

ا٘ـ ٚ ؿَ ؿك ٌلٚ ا٤ٗ  وٙٙـ، تٛقّٗ ٌن٤ـٜ سلا٢ ١ٕٞ وسب٣٘ وٝ ؿك ا٤ٗ ّٕٔىت م٘ـ٣ٌ ٣ٔ
ف عسـبس  ث٥ٙـ٣ س٥بسـ٣ ٚ ؿكن ضـلا٤    ؿا٘ٙــ ٚ ؿك پلتـٛ ٚالـى    آة ٚ ؽبن ؿاك٘ــ، ٔـ٣  

ٞـب٢ ٔؾتّـف ارتٕـبي٣ ـ لـ٣ٔٛ كا ؿك صـبكصٛة        ا٢، عمٛق ٌـلٜٚ  ا٣ِّّٕ ٚ ٔٙكمٝ ث٥ٗ
كا٣٘ ٥ٞش ٌـلٜٚ لـ٣ٔٛ ـ     ٔٛام٤ٗ ٚ لٛا٥٘ٗ ؿاؽ٣ّ ثٝ كس٥ٕت ضٙبؽتٝ، عقف ٚ ثٝ عبض٥ٝ

فل٣ٍٙٞ كا ؿك ؿستٛك وبك ٘ـاضتٝ ٚ كفى تٍٙٙبٞب ٚ ًٔؿالت لـب٣٘ٛ٘ ٚ ي٥للـب٣٘ٛ٘ كا ثـٝ    
 ث٥ٙٙـ  كؾ٣ وطٛك ٣ٔ٘فى ثمب٢ ّٕٔىت ٚ تٕب٥ٔت ا

ضبُٔ ق٥ف ٚس٣ً٥ ام ٘ؾجٍبٖ س٥بس٣ ـ فل٣ٍٙٞ الـٛاْ ا٤لا٘ـ٣    “ ٌلا٤بٖ ل٣ٔٛ تًبُٔ”
ٞستٙـ وٝ ؿك ي٥ٗ پب٤جٙـ٢ ثٝ ٤ٛٞت ا٤لا٣٘ ٚ ايتمبؿ ثٝ ٘مص تبك٤ؾ٣ ٕٞٝ الٛاْ ؿك عفم 

ٞب ٚ ٔكبِجبت٣ كا  ٞب٢ عسبس تبك٤ؾ٣؛ ؽٛاستٝ ٚ علاست ام و٥بٖ ا٤ٗ سلم٥ٔٗ ؿك ثنٍ٘بٜ
جٛؿ ٚؾ٥ًت س٥بس٣، فل٣ٍٙٞ، ارتٕبي٣ ٚ التػبؿ٢ ٌلٜٚ ل٣ٔٛ ؽـ٤ٛص ٔكـلط   ثلا٢ ثٟ

٘هـبْ س٥بسـ٣ ثـٝ تمبؾـبٞب٢       ٌلا٤بٖ ل٣ٔٛ پبسؾ٣٤ٍٛ ٔٙبست ٚ ٚال٣ً ٕ٘ب٤ٙـ  تًبُٔ ٣ٔ
ؽ٤ٛص ٔٛرت افنا٤ص ٔطبكوت، ٔطلٚي٥ت، ت٥ًٕك تًبٔالت ٚ ٟ٘ب٤تبً تغى٥ٓ ٚعـت ٚ 

 ؿا٘ٙـ  ٕٞجست٣ٍ ٣ّٔ ٚ ٚفبق ارتٕبي٣ ٣ٔ
ؿكثل٥ٌل٘ـٜ تًـاؿ لبثُ تٛر٣ٟ ام ٘ؾجٍبٖ س٥بس٣ است وـٝ  “ ٌلا اٞبٖ ا٤لاٖؽٛ اسالْ”

   ٝ كا٘ـ٣ ؿ٤ٍـل    تأو٥ـ ث٥ص ام عـ ثل يٙػل ٔقٞج٣ ؿك اؿاكٜ ّٕٔىت كا ٔٛرـت ثـٝ عبضـ٥
ب ٚ ٔٛا٘ى لب٣٘ٛ٘ ثـل  ٞ ث٥ٙٙـ  كفى ٔغـٚؿ٤ت ٞب٢ ؿ٣ٙ٤ ٚ ٔقٞج٣ ٚ ثٝ ؾلك وطٛك ٣ٔ ٌلٜٚ

سل كاٜ عمٛق ضٟلٚ٘ـ٢ آعبؿ ّٔت ام ٞل ؿ٤ٗ ٚ ٔقٞت كا ؿك صبكصٛة تأ٥ِف لّـٛة  
 ٕ٘ب٤ٙـ  ٚ عمب٥٘ت ٔىتت ض٥ًٝ ٚ ٔػبِظ ٚ ٔٙبفى ٘هبْ اكم٤بث٣ ٣ٔ

ؿك ٥ٔبٖ ١ٕٞ ٥٘لٚٞب٢ قّجب٘ٝ ٚ اثناكٌلا٤ب٘ٝ(:  )ك٤ٚىلؿٞب٢ فلغتٞب  اپٛكت٥٘ٛست -8
٥ٌل٢  ا٘ـ وٝ ٔتلغـ ثٟلٜ قّج٣ لبثُ ضٙبسب٣٤ ـيٝ لـكتارتٕبي٣ ًٔـٚؿ افلاؿ٢ ٥٘ن ثب ؿي

ثبضٙـ  آٟ٘ب ايتمبؿ ٚال٣ً ثٝ و٥بٖ ٣ّٔ، ثبٚكٞـب٢ ٔـقٞج٣ ٚ ٤ـب     ثـ٤ُ ٣ٔ ٞب٢ ث٣ ام فلغت
عمٛق الٛاْ ٘ـاضتٝ ٚ ولأت ا٘سب٣٘ ٚ اؽالل٥بت ٘نؿ آ٘بٖ فبلـ اغـبِت اسـت  ام ٔٙهـل    

ٝ تغم٥ـل، تؾف٥ـف ٚ سـلوٛة    اثناك٢، ٌب٣ٞ تًّمبت ٣ّٔ ٚ ثبٚكٞب٢ ٔقٞج٣ كا ؿسـتٕب٤ 
ؿٞٙـ ٚ ٌبٜ ثليىس ثٝ ثٟب١٘ عمٛق الٛاْ تبم٤ب٘ٝ ثل ّٔه ٚ ّٕٔىـت مؿٜ ٚ   الٛاْ للاك ٣ٔ

 ؿك غٛكت ِنْٚ ام ٕٞىبك٢ ثب ث٥ٍبٍ٘بٖ ٥٘ن اثب٣٤ ٘ـاك٘ـ 
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كٔن ٔٛفم٥ت ا٤ٗ كٞجلاٖ كا ٘ٝ ؿيٛت ثٝ ٔٙكـك ٚ اسـتـالَ، ثّىـٝ ؿسـت      5ٚاول وب٘ل
(  ٕٞضٙب٘ىٝ 18-13: 5998ؿا٘ـ )وب٘ل،  ٞب٢ ٔلؿْ ٣ٔ ؿٌٜقاضتٗ ثل اعسبسبت ٚ ت٥٥ٟذ تٛ
ٚ تطل٤ظ ٘مـص   8“ٔغٛك ٘ؾجٝ”٥ٌل٢ ام ٘هل٤ٝ  ثب ثٟلٜ 8وٛٔبك كٚپن٤ٍٙٝ ٚ ٚاِل٢ ت٥طىٛف

ــب٣٤      ــ٣ٔٛ ٚ ؿك ثلپ ــبت ل ــز٥ى اعسبس ــه ٚ تط ــل٢ ؿك تغل٤ ــ٣ ٚ فى ــلاٖ س٥بس كٞج
ٙــ وـٝ   ؿا٘ ٞب٢ ؽ٥٘ٛٗ، ا٤ٗ اؽتالفبت كا ٔغػَٛ يُٕ ٘ؾجٍبٖ فل٤جىـبك٢ ٔـ٣   ؿك٥ٌل٢

وٙٙــ  ام ٘هـل    اسـتفبؿٜ ٔـ٣   4“اسـتتبك لـ٣ٔٛ  ”ٞب٢ ؿ٤ٍل ؽـٛؿ ام   ولؿٖ ا٥ٍ٘نٜ ثلا٢ پٟٙبٖ
ضــٖ ؿك   ت٥طىٛف كٚاثف ث٥ٗ ل٣ٔٛ غلفبً تػٛك ٔج٣ٕٟ است وٝ ثلؽ٣ ٘ؾجٍبٖ ثب پٟٙبٖ

وٙٙــ   ٞب٢ ل٣ٔٛ ٚ وست اٞـاف ؽٛؿ ام آٖ اسـتفبؿٜ ٔـ٣   پطت سل آٖ، ثلا٢ ثس٥ذ تٛؿٜ
اسّٛثٛؿاٖ ٥ّٔٛضـ٤ٛش ٚ فلا٘ضـٛ تٛصٕـبٖ امرّٕـٝ ٕٞـ٥ٗ       ( 8: 5993،  1)ت٥طىٛف ٚ   

يٙـٛاٖ اثـناك٢    ٞب ثٝ ٞب ٚ ولٚات ٌلا٤ب٘ٝ غلة كٞجلاٖ فل٤جىبك ٞستٙـ وٝ ام تٕب٤الت لْٛ
 ( 51: 5828ثلا٢ پ٥طجلؿ اٞـاف س٥بس٣ ضؾػ٣ ؽٛؿ استفبؿٜ ولؿ٘ـ)ٌل، 

 
 صش: سٍيكشدّاي هختلف دسباسُ هطاسكت الَام دس ايشاى هعا3ًوَداس ضواسُ 
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َا:ي   اقًام ي اوتخ:ب:ت سي:ست جمُاًسي؛ بشسساي مشا:سكت اوتخ:با:تي دس اسات:ن     
 بلًچست:ن ي   كشدست:ن ي سيست:ن

 
كيٓ فمـاٖ آٔبكٞب٢ ؿل٥ك تفى٥ى٣ ثٝ ٤ٚژٜ ؿك ٔـٛكؿ اسـتبٟ٘ب٣٤ وـٝ ؿك آٟ٘ـب صٙــ       ثٝ

ٔتفبٚت٣ ا٘ـ، ٘ٝ ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك ا٤لاٖ ٘تب٤ذ  ٌلٜٚ ل٣ٔٛ تٛقّٗ ٌن٤ـٜ
كا ؿك ٔٛكؿ فبغّٝ ٔطبكوت ٔتٛسف ٔٙبقك ل٣ٔٛ ثب ٔتٛسـف ٔطـبكوت يٕـ٣ٔٛ ؿك وـُ     

٘هـل ؿك آٔـبك ٚ اكلـبْ ٚ ٘تـب٤ذ اسـتب٣٘ ا٘تؾبثـبت،         وطٛك ثٝ ؿ٘جبَ ؿاضـتٝ اسـت  ؿلـت   
 ٌقاكؿ  ٌلا٤طبت ٚ ك٤ٚىلؿٞب٢ ٟ٘فتٝ ؿك ا٤ٗ ٔٙبقك كا ثٝ ًٔلؼ ٕ٘ب٤ص ٣ٔ

ٚ  5ٞب٢ ضـٕبكٜ   غٛكت ٔسأِٝ، ؿك رـَٚ ا٘ـام آٔبك٢ كٚضٗ ام ثٝ ٔٙهٛك اكائٝ صطٓ
ٞب٢  ، اقاليبت ٔٛرٛؿ ثٝ تفى٥ه ٞل ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك لبِت ست8ٖٛ

رـاٌب٘ٝ اكائٝ ضـٜ است  ؿك رـَٚ ضٕبكٜ ٤ه اقاليبت ي٣ٕٔٛ ٚ وطٛك٢ ضبُٔ مٔبٖ 
وٙٙــٌبٖ ٚ ٥ٔـناٖ    ثلٌناك٢ ا٘تؾبثبت، تًـاؿ ٚارـ٤ٗ ضلا٤ف ا٘تؾبثـبت٣، تًــاؿ ضـلوت   

طبكوت ي٣ٕٔٛ ٚ كئـ٥س رٕٟـٛك ٔٙتؾـت ؿكد ضــٜ اسـت  ؿك رــَٚ ضـٕبكٜ ؿٚ،        ٔ
    ٖ ٞـب٢ وطـٛك ؿك ٞـل ؿٚكٜ     اقاليبت ؽبْ ثل اسبس وٕتـل٤ٗ ٔطـبكوت ا٘تؾبثـبت٣ اسـتب

  ٖ ٞـب ؿك   ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ تٙه٥ٓ ٌلؿ٤ـٜ تب ٔطؾع ضٛؿ وٝ وــا٥ٔه ام اسـتب
ٞب٢  َٚ ضٕبكٜ ؿٚ ؿك ستٖٛلًل رـَٚ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ للاك ؿاك٘ـ  ثـ٤ٗ ِغبل ؿكرـ

ٞب، تًـاؿ ٚارـ٤ٗ ضلا٤ف، وُ آكا  اؽق ضــٜ ٚ ٥ٔـناٖ ٔطـبكوت     رـاٌب٘ٝ ٘بْ ا٤ٗ استبٖ
ٞب٢ ؿ٤ٍل ؾٕٗ استؾلاد ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٔطـبكوت   استب٣٘ ثٝ ؿكغـ ؿكد ضـٜ است  ؿك ستٖٛ

سٝ استبٖ لًل رـَٚ، ثب تٛرـٝ ثـٝ ٔتٛسـف ٔطـبكوت يٕـ٣ٔٛ ؿك وـُ وطـٛك فبغـّٝ         
 ٌلؿؿ  بٖ ثب ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ اكائٝ ٣ٔٔطبكوت ا٤ٗ سٝ است

ؿك رـَٚ سٝ ٚ صٟبك ثب تٕلون ثل ؿٚ استبٖ س٥ستبٖ ٚ ثّٛصستبٖ ٚ ولؿستبٖ، آٔبك ٚ 
اقاليبت المْ ٘سجت ثٝ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ٔلؿْ ؿك ٞل ؿٚكٜ ٔطؾع ضـٜ ٚ فبغّٝ آٖ 
 ام ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ربًٔٝ ٔغبسجٝ ٌلؿ٤ـٜ است  ؿك ا٘تٟب٢ ؿٚ رـَٚ اؽ٥ل ٥٘ـن 
ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ؿك اسـتبٖ ؿك ٞطـت ؿٚكٜ ٚ فبغـّٝ آٖ ام ٔتٛسـف ٔطـبكوت      

 ي٣ٕٔٛ وُ وطٛك ؿكد ٌلؿ٤ـٜ است 
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 اًذاص آهاسي ّطت دٍسُ اًتخابات سياست جوَْسي دس ايشاى : چطن1جذٍل ضواسُ 

ف
دي

س
 

اوتخ:ب:ت 
سي:ست 

 جمًُسي 

سئيس جمًُس 
 مىتخب

ت:سيخ 
 بشگضاسي

تعذاد 
ياجذيه 

 ششايط

تعذاد 
ت ششك

 كىىذٌ

ميضان مش:سكت 
 عمًمي 

 )بٍ دسصذ(

 42/67 887/152/14 643/993/20 5/11/1358 صذس ابَالحسي بٌي اٍليي دٍسُ 1

 24/64 803/573/14 017/687/22 2/5/1360 هحوذعلي سجايي دٍهيي دٍسُ 2

 سَهيي دٍسُ 3
  ا... سيذعلي آيت

 اي خاهٌِ
10/7/1360 017/687/22 717/847/16 26/74 

 سهيي دٍسُچْا 4
ا... سيذ علي  آيت

 اي خاهٌِ
25/5/1365 802/933/25 587/238/14 78/54 

 پٌجويي دٍسُ 5
  اكبشّاضوي علي

 سفسٌجاًي 
6/5/1368 598/139/30 677/452/16 59/54 

 ضطويي دٍسُ 6
اكبشّاضوي  علي

 سفسٌجاًي 
21/3/1372 550/156/33 787/796/16 66/50 

 92/79 745/145/29 487/466/36 2/3/1376 سيذ هحوذ خاتوي ّفتويي دٍسُ 7

 77/66 819/155/28 230/170/42 18/3/1380 سيذ هحوذ خاتوي ّطتويي دٍسُ 8

9 
 ًْويي دٍسُ

 )دسدٍ هشحلِ(
هحوَد 

 ًژاد احوذي
27/3/84 
3/4/84 

418/786/46 
418/786/46 

857/400/29 
253/959/27 

84/62 
76/59 

 77/63كٌٌذگاى  هتَسط ضشكت

 ـ ثٝ : ثٍٙل٤ -5

A) http://www.irisn.com/amar/amar - entekhabat. htm(20/03/2005) 

B) http://www.Entekab v.com/htm/amar.index.htm.(20/02/2004) 

C) http://www.moi.ir/porta/file/showfile... (15/6/2006) 

 
 *(1: كوتشيي هيضاى هطاسكت استاًي دس ّطت دٍسُ اًتخابات سياست جوَْسي)2جذٍل ضواسُ 
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1 
اٍليي 
 دٍسُ

 كشدستاى
 بلَچستاىٍ   سيستاى

 بيآرسبايجاى غش

775/460 
500/416 
643/836 

100/59 
249/143 
569/335 

**833/12 
39/34 
11/40 

11/29 31/38 42/67 

2 
دٍهيي 

 دٍسُ

 ٍبلَچستاى  سيستاى
 كشدستاى

 خَصستاى

280/457 
931/486 
703/279/1 

290/136 
884/212 
956/582 

8/29 
72/43 
55/45 

69/39 55/24 24/64 
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3 
سَهيي 

 دٍسُ

 ٍبلَچستاى  سيستاى
 دستاىكش

 خَصستاى

280/457 
931/486 
703/279/1 

684/217 
980/235 
353/697 

6/47 
46/48 
49/54 

18/50 08/24 26/74 

4 
چْاسهيي 

 دٍسُ

 ٍبلَچستاى  سيستاى
 گيالى

 كشهاًطاُ

208/551 
356/180/1 

340/762 

968/175 
914/514 
187/350 

92/31 
62/43 
94/45 

74/41 29/14 78/54 

5 
پٌجويي 

 دٍسُ

 ٍبلَچستاى  سيستاى
 ّشهضگاى

 تْشاى

429/644  
419/436 
481/918/5 

993/256 
414/209 
702/929/2 

68/38 
98/47 
5/49 

38/45 21/9 59/54 

6 
ضطويي 

 دٍسُ

 اصفْاى
 اسدبيل

 بلَچستاىٍ   سيستاى

818/266/2 
525/645 
575/739 

507/953 
358/317 
075/317 

06/42 
16/49 
87/42 

69/44 97/5 66/50 

7 
ّفتويي 

 سُدٍ

 ٍبلَچستاى  سيستاى
 آرسبايجاى ضشلي

 گيالى

559/839 
464/136/2 
829/492/1 

057/548 
334/448/1 
251/037/1 

28/65 
79/67 
48/69 

51/67 41/12 92/79 

ّطتويي  8
 دٍسُ

 آرسبايجاى ضشلي

 كشدستاى
 آرسبايجاى غشبي

446/439/2 
364/910 
987/726/1 

682/294/1 
596/486 
181/974 

07/53 
45/53 
41/56 

31/54 46/12 77/66 

9 

سُ
دٍ

ي 
وي

ًْ
 )ِ

حل
هش

 ٍ
س د

)د
 

 كشدستاى
 

 آرسبايجاى غشبي
 

 آرسبايجاى ضشلي

306/032/1 
306/032/1 
929/916/1 
929/916/1 
505/668/2 
505/668/2 

776/385 
643/257 
803/843 
114/712 
477/367/1 
255/232/1 

37/37 
96/24 
02/44 
15/37 
25/51 
18/46 

1/40 2/21 3/61 

 دسصذ 71/45سط عوَهي هطاسكت استاًي هتَ

 دسصذ 18اص هتَسط هطاسكت عوَهي 
 

* هحاسبات فَق بشهبٌاي هياًگيي سادُ صَست گشفتِ است. چٌاًچِ بشهبٌاي هياًگيي ٍصًيي هحاسيبِ ضيَد    
 ًتيجِ هتفاٍت خَاّذ بَد.

ّيا   بسيياسي حيَصُ   ّاي هسلحاًِ دس سطح استاى كشدستاى اهكاى بشگضاسي اًتخابات دس ** بِ علت دسگيشي
 پزيش ًبَدُ است. اهكاى

 
 ٞب ثٝ ٘مُ ام: اقاليبت ثلؽ٣ ام ستٖٛ -5

A) http://www.moi.gov. ir/news/elf - 119.htm (20/03/2005) 
B) http://www.moi.ir/porta/file/showfile ... (15/6/2006)  

ٖ لًـل  تزن٤ٝ ٚ تغ٥ُّ آٔبك ٚ اقاليبت ا٘تؾبثبت٣ ثٝ ٤ٚژٜ ثب ّٔغٛل ؿاضتٗ سٝ اسـتب 
 ؿٞـ: رـَٚ، ٘تب٤ذ م٤ل كا ٘طبٖ ٣ٔ
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اِف( استبٖ س٥ستبٖ ٚ ثّٛصستبٖ ؿك پٙذ ؿٚكٜ ام ٘ٝ ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ 
كتجٝ آؽل كا ثٝ ِغبل ٔطـبكوت ا٘تؾبثـبت٣ وسـت وـلؿٜ اسـت  ثـٝ يـالٜٚ ؿكؿٚكٜ اَٚ        

 ش، ٤ى٣ ٔب٘ـٜ ثٝ آؽل ٚ ؿك ضط٥ٕٗ ؿٚكٜ ا٘تؾبثـبت   ٞ 5812ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك سبَ 
 ش ام لًل رـَٚ ٔطبكوت استب٣٘ كتجٝ سْٛ كا وست  ٞ 5838رٕٟٛك٢ ؿك سبَ  ك٤بست

ٞـب   ٞب ام ثّٛس ولؿ ٚ ا٤ٗ ؿك عب٣ِ است وٝ آٔبك ٚ اقاليبت ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ س٥ستب٣٘
ٞب كا ؿك ا٤ٗ يلغـٝ ٘طـبٖ ؿٞــ  ٘ىتـٝ ؿك      تفى٥ه ٘طـٜ تب فبغّٝ ٚال٣ً ٔطبكوت ثّٛس

بثبت٣ ٔلؿْ ا٤ٗ اسـتبٖ، عؿـٛك ٌسـتلؿٜ ؿك ؿٚ    ؽٛك تٛرٝ ٚ ًٔىٛس ؿك ٔطبكوت ا٘تؾ
ؿكغـ فلاتل ام  2/3ٚ  83/8ؿٚكٜ اؽ٥ل ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢)ؿٚكٜ ٞطتٓ ٚ ٟ٘ٓ( ثب 

 وٙٙـٌبٖ ثٛؿٜ وٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ ٥٘ن رب٢ تأُٔ ٚ ثلكس٣ ث٥طتل٢ ؿاكؿ  ي٣ٕٔٛ ٔطبكوت  ٥ٔب٥ٍ٘ٗ
بسـت رٕٟـٛك٢ ؿك   وٝ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ؿك ٘ٝ ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤ ؿك عب٣ِ

ثبضـ، فبغّٝ ام ٔتٛسف ٔطـبكوت يٕـ٣ٔٛ    ؿكغـ ٣ٔ 31/43استبٖ س٥ستبٖ ٚ ثّٛصستبٖ 
 ؿكغـ است  38/53وُ وطٛك 

ؿٞــ وـٝ ٘طـ٥ت ٚ فلامٞـب ٚ وـبٞص ٚ       ثلكس٣ تكج٥م٣ اقاليبت ٔٛرٛؿ ٘طـبٖ ٔـ٣  
ٞب، ٕٞٙٛا٣٤ ٘سجتبً ٔستم٣ٕ٥ ثـب كفتـبك ا٘تؾبثـبت٣ وـُ وطـٛك ٚ فؿـب٢        افنا٤ص ٔطبكوت

ربًٔٝ ؿاضتٝ است  ؿك ي٥ٗ عبَ ٘ىتٝ ٟٔٓ وبٞص فبغّٝ ٥ٔبٖ ٔتٛسف ٔطـبكوت  ي٣ٕٔٛ 
ي٣ٕٔٛ ؿك سكظ استبٖ ثب ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ؿك وُ وطٛك است وٝ ثزن ضط٥ٕٗ 

پق٤ل٢ كا تزلثٝ ولؿٜ وـٝ ؿك يـ٥ٗ عـبَ     ؿٚك٠ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢، كٚ٘ـ وبٞص
 ثبضـ  ٘طبٍ٘ل ت٥ًٕك فلا٤ٙـ ٍٕٞلا٣٤ ثب وُ وطٛك ٣ٔ

ة( ثًـ ام استبٖ س٥سـتبٖ ٚ ثّٛصسـتبٖ، ولؿسـتبٖ لـلاك ؿاكؿ وـٝ ؿك پـٙذ ؿٚكٜ ام       
ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ رن  ؿٚ استبٖ ا٘تٟب٢ رـَٚ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ است  ثزـن  

ٚ    28/58ؿٚكٜ اَٚ وٝ كتجٝ آؽل كا ثٝ ِغبل ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ثـب    ؿكغــ وسـت وـلؿ 
، ؿك ؿٚكٜ ٟ٘ـٓ  *كوت ؿك وـُ وطـٛك ثـٛؿ   تل ام ٔتٛسف ي٣ٕٔٛ ٔطب ؿكغـ پب٥٤ٗ 19/14

ؿكغــ٢ ام ؿٚ ٔلعّـٝ    35/85ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ٥٘ن رًٕبً ثب وسـت ٥ٔـب٥ٍ٘ٗ   
ٝ    ا٘تؾبثبت، عبئن پب٥٤ٗ  82/83ا٢  تل٤ٗ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ؿك سكظ وطـٛك ثـٛؿ ٚ فبغـّ

                                                      

ٞب٢ ٔسّغب٘ٝ ؿك ٔٙكمٝ ولؿستبٖ  ٥ٌل٢ٕٞنٔبٖ ثب اٚد ؿك 5812ا٥ِٚٗ ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك ثٟٕٗ  *

ثلٌناك ضـ  ا٤ٗ ٕٞنٔب٣٘ يالٜٚ ثـل آ٘ىـٝ ٔـب٘ى ام ثلٌـناك٢ ا٘تؾبثـبت ؿك فؿـب٢ أـٗ ٌلؿ٤ــ، أىـبٖ اسـتملاك            

ٞب٢ كأ٢ كا ؿك ثس٥بك٢ ام ٔٙبقك استبٖ ام ٔسئ٥ِٛٗ ٚلت سّت ولؿ  ثــ٤ٗ ِغـبل ثلؽـ٣ ام پژٚٞطـٍلاٖ      غٙـٚق

 ٕ٘ب٤ٙـ  ٥ّٝ ٘تب٤ذ آٔبك٢ ا٤ٗ ؿٚكٜ اكم٤بث٣ ٣ٔؿكد ا٤ٗ اقاليبت كا ٔؾـٚش وٙٙـٜ و
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ؿكغـ٢ كا ام ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ؿك وبك٘ب١ٔ ا٘تؾبثبت٣ ؽـٛؿ حجـت ٕ٘ـٛؿٜ اسـت      
ٗ ا٤ٗ استبٖ ؿك ؿ٥ٔٚٗ، س٥ٔٛٗ ٚ ٞطت٥ٕٗ ؿٚك٠ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟـٛك٢، ؿك  ٕٞض٥ٙ

رـَٚ ٔطبكوت استب٣٘، كتجٝ ٤ى٣ ٔب٘ـٜ ثٝ آؽل كا ثـٝ ؽـٛؿ اؽتػـبظ ؿاؿٜ اسـت  ؿك     
صٟبك ؿٚك٠ ؿ٤ٍل ٥٘ن ا٤ٗ استبٖ ٘ٝ فمف ؿك مٔـل٠ سـٝ اسـتبٖ ا٘تٟـب٢ رــَٚ ٔطـبكوت       

ؿكغــ   8/4ٚ  39/4ٞب٢ پٙزٓ ٚ ضطٓ( ثـب   ا٘تؾبثبت٣ للاك ٘ـاكؿ، ثّىٝ ؿك ؿٚ ؿٚكٜ )ؿٚكٜ
ؿكغـ، وٕتل٤ٗ فبغّٝ كا ثـب   22/3ثبالتل ام ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ٚ ؿك ؿٚك٠ ٞفتٓ ثب 

ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ وطٛك ؿاضتٝ ٚ ؿك صٟبك٥ٔٗ ؿٚك٠ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟـٛك٢  
 ؿكغـ فبغّٝ و٣ٕ كا ثب ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ تزلثٝ ولؿٜ است  ٥٘85/8ن ثب فبغّٝ 

ٝ     ثٝ ٞـب٢ س٥بسـ٣ ـ     كيٓ ٌلا٤ص ٔخجت ولؿٞب ثلا٢ عؿٛك ٞـل صـٝ ث٥طـتل ؿك يلغـ
پق٤ل٢ ٚ ٍٕٞلا٣٤ ث٥طتل آ٘بٖ ؿك سكظ وطـٛك؛   ارتٕبي٣ ٚ اكم٤بث٣ ٔخجت كٚ٘ـ ٔطبكوت

ؿك ٞطت٥ٕٗ ٚ ٥ٕٟ٘ٗ ؿٚك٠ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ولؿٞب كٚ٘ـ٢ 
ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ؿك ا٤ٗ صبكصٛة لبثُ  ًٔىٛس كا ق٣ ٕ٘ٛؿ  افنا٤ص فبغّٝ ثب ٥ٔب٥ٍ٘ٗ

 اكم٤بث٣ است 
ثٙـ٢، ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ٔلؿْ استبٖ ولؿستبٖ ؿك ٘ـٝ ؿٚكٜ ا٘تؾبثـبت    ؿك رٕى

ٝ  59/42ك٤بست رٕٟٛك٢  ؿكغــ ام ٔتٛسـف    12/51ا٢ ثـٝ ٥ٔـناٖ    ؿكغـ ثٛؿ وٝ فبغـّ
 ٔبك٢ٌقاكؿ ٚ عت٣ ثب عقف ٘تب٤ذ آ ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ؿك وُ وطٛك كا ثٝ ًٔلؼ ٕ٘ب٤ص ٣ٔ

 سبمؿ  ؿكغـ كا ٕ٘ب٤بٖ ٣ٔ 3/53ا٢ ثٝ ٥ٔناٖ  ا٥ِٚٗ ؿٚكٜ ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢، فبغّٝ
 : ٍضعيت هطاسكت اًتخاباتي هشدم استاى سيستاى ٍ بلَچستاى دس اًتخابات سياست جوَْسي3جذٍل ضواسُ 
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ّاي كشدستاى ٍ سيستاى ٍ بلَچستاى با كل  : بشسسي تطبيمي هتَسط هطاسكت اًتخاباتي استاى4ًوَداس ضواسُ 
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اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم
 

 1هتَسط هطاسكت عوَهي دس كل كطَس با ضواسُ 
 2هطاسكت عوَهي دس استاى كشدستاى با ضواسُ  هتَسط

 3هتَسط هطاسكت عوَهي دس استاى بلَچستاى با ضواسُ 
 

د( ؿٚ استبٖ آفكثب٤زبٖ ضلل٣ ٚ يلث٣ ٞل ٤ـه سـٝ ثـبك وٕتـل٤ٗ ٥ٔـناٖ ٔطـبكوت       
ا٘ـ  آفكثب٤زبٖ يلث٣ ؿك ا٘تؾبثبت سبَ ٌقضتٝ ك٤بسـت رٕٟـٛك٢    استب٣٘ كا تزلثٝ ولؿٜ

ؿكغـ ام وـُ   38/83ْ لًل رـَٚ ٔطبكوت استب٣٘ كا ثب فبغّٝ ثلا٢ ا٥ِٚٗ ثبك ستٖٛ ؿٚ
وطٛك كا ثٝ ؽٛؿ اؽتػبظ ؿاؿٜ است  ا٤ٗ استبٖ ثزن ا٘تؾبثبت ؿٚكٜ ٟ٘ٓ، ؿك ا٘تؾبثـبت  

ٞب٢ اَٚ ٚ ٞطتٓ ٥٘ن ؿك كتجٝ سْٛ ا٘تٟب٢ رـَٚ ٔطبكوت ا٘تؾبثـبت٣ وطـٛك رـب٢     ؿٚكٜ
ثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ ٤ىـ٣ ام  ٌلفتٝ است  آفكثب٤زبٖ ضلل٣ ٥٘ن ؿك سٝ ؿٚك٠ اؽ٥ل ا٘تؾب

 سٝ ستٖٛ لًل رـَٚ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتػبظ است 
ؿ( ؿٚ استبٖ ؽٛمستبٖ ٚ ٥ٌالٖ ٞل ٤ه ؿٚ ثـبك وٕتـل٤ٗ ٔطـبكوت كا ؿك ا٘تؾبثـبت     

ٞب٢ ؿْٚ  ا٘ـ وٝ رب٤ٍبٜ استبٖ ؽٛمستبٖ ؿك ؿٚكٜ ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك وبك٘بٔٝ ؽٛؿ ؿاضتٝ
ٞب٢ صٟبكْ ٚ ٞفـتٓ ا٘تؾبثـبت ك٤بسـت رٕٟـٛك٢ لبثـُ       ٚ سْٛ ٚ استبٖ ٥ٌالٖ ؿك ؿٚكٜ

 ٔالعهٝ است 
ٞب٢ اكؿث٥ُ، ٞلٔنٌبٖ ٚ ولٔب٘طبٜ ٥٘ن ٤ـه ثـبك تزلثـٝ وٕتـل٤ٗ ٔطـبكوت        ( استبٖٞ 

 ا٘ـ  ا٘تؾبثبت٣ كا ؿاضتٝ
ٞب٢ ٔلون٢ وطٛك ٘ه٥ل تٟـلاٖ ؿك ؿٚكٜ پـٙزٓ ٚ    ٚ( ٔٛاكؿ استخٙب٣٤ ام عؿٛك استبٖ
ٞب٢ سٝ ٌب٘ـٝ ثـب وٕتـل٤ٗ ٥ٔـناٖ ٔطـبكوت ؿك       تبٖاغفٟبٖ ؿك ؿٚكٜ ضطٓ، ؿك ٥ِست اس

2 

1 

3 
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ؿٞـ يالٜٚ ثل ٔتغ٥ـل ل٥ٔٛـت،    ا٘تؾبثبت ك٤بست رٕٟٛك٢ لبثُ كؤ٤ت است وٝ ٘طبٖ ٣ٔ
 ثب٤ـ ؿك تغ٥ُّ ٘مص ٔتغ٥لٞب٢ ؿ٤ٍل ي٥لل٣ٔٛ كا ٔـ٘هل للاك ؿاؿ 

 
 گيشي وتيجٍ

  ٝ ضٙبسـ٣ س٥بسـ٣،    ٔطبكوت س٥بس٣ ثٝ ٔخبثٝ ٤ى٣ ام ٔفب٥ٞٓ ٟٔٓ ٚ و٥ّــ٢ ؿك ربًٔـ
ٞب٢ س٥بس٣ رٛأى ؿك عبَ ٌـقاك   تل٢ ثب ٥ٔناٖ ٔطلٚي٥ت ٘هبْ ٕٞجست٣ٍ ٚ ٘سجت ٚح٥ك

ٞب٢ ٔطبكوت س٥بسـ٣ ؽـٛؿ ٥ًٔـبك اكم٤ـبث٣      ثٝ ؿٔٛولاس٣ ؿاكؿ  ٘غٜٛ، ٥ٔناٖ ٚ ٔىب٥٘نْ
 آ٤ٙـ  ٤بفت٣ٍ ا٤ٗ رٛأى ثٝ عسبة ٣ٔ تٛسًٝ

ت ؿك ا٤ٗ رٛأى ثٝ ؿال٤ُ سبؽتبك٢، ؿك پلٚسٝ ٔطبكوت س٥بس٣ ٚ ؽػٛغبً ٔطـبكو 
تـل٢ ثلؽـٛكؿاك اسـت      ام ا٥ٕٞت ٚ رب٤ٍبٜ ٟٕٔتل ٚ عسـبس “ ل٥ٔٛت”ا٘تؾبثبت٣ يٙػل 

ؿاك  ٘ؾجٍبٖ ٚ اعناة س٥بس٣ ٥٘ن ثب ؿكن ا٥ٕٞت ا٤ٗ يٙػل ثب تج٥ّغبت ٌسـتلؿٜ ٚ رٟـت  
ٞب٢  ا٘ـ ٚ ؿك ٔٛاكؿ٢ ام اكائٝ قلط ٚ ثل٘بٔٝ ٞب٢ ل٣ٔٛ ؿكغـؿ تػلف افىبك ٚ آكا  ٌلٜٚ

 ٕ٘ب٤ٙـ  ٣ٔ ٞب٢ كأ٢ استفبؿٜ ٞب٢ ل٣ٔٛ ثل سل غٙـٚق ٥ل٢ تٛؿٜآكٔب٣٘ ٚ كٚٔب٘ت٥ه ثلا٢ ٤بكٌ
ٕٞضٙب٘ىٝ يـْ ٚ ٤ب وبٞص ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ام سـ٢ٛ ٌلٟٚٞـب٢ لـ٣ٔٛ ؿك ثكـٗ     

ٞب ٚ مً٘ ؽكلٞب٣٤ است، ٔطبكوت ثسـ٥ذ ٌٛ٘ـ١ اعسبسـ٣،     ؽٛؿ ًٔٙبؿاك ٚ عب٢ٚ پ٥بْ
٢ ٥٘ـن ثـب ؽـٛؿ    ٥ٞزب٣٘، كٚٔب٘ت٥ه ٚ ي٥للبثُ وٙتلَ ٚ ٟٔبك ؿك لبِت ٔطبكوت عــاوخل 

عب٢ٚ تلؿ٤ـٞب ٚ ٔؾبقلات ؿ٤ٍل٢ است  ٔطبكوت عـاوخل٢ ٔغػَٛ ضـلا٤ك٣ اسـت   
ٞـب٢ لـ٣ٔٛ تجّـٛك     ي٥بك ٕٞٝ ٥٘لٚٞب٢ س٥بس٣ ٚ ام رّٕٝ ٌـلٜٚ  وٝ ؿك سب٤ٝ ٚعـت تٕبْ

ا٘ــ  ا٤ـٗ ؿك عـب٣ِ     ٞب٢ فلا٥ٌل ي٣ٕٔٛ ٤بثـ  ا٘مالة ٚ رًٙ ثستل ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔطبكوت ٣ٔ
قَٛ اسـتٕلاك ع٥ـبت ٘هـبْ س٥بسـ٣، ا٤زـبؿ ٔطـبكوت       است وٝ ؿك ضلا٤ف يبؿ٢ ٚ ؿك 

 عـاوخل٢ أل٢ است وٝ وٙتلَ لبثُ عػَٛ است 
ٞـب٢ يٕــٜ اكم٤ـبث٣ ٘تـب٤ذ      ؿك ي٥ٗ عبَ ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ ٤ى٣ ام ضبؽع

وٙٙـٌبٖ، ًٔٙـبؿاك   ا٘تؾبثبت است ٚ ا٘غلاف ام آٖ ايٓ ام وبٞص ٤ب افنا٤ص تًـاؿ ضلوت
 ـ ثبض ٚ ٥٘بمٔٙـ تج٥٥ٗ ٚ ت٥ًُّ ٣ٔ

ثٝ وٕه رـاَٚ تٙه٥ٕـ٣ ؿك ٌـناكش ٚ آٔـبك ٚ اكلـبْ ٔٛرـٛؿ، ٘ـٝ ؿٚكٜ ا٘تؾبثـبت        
ك٤بست رٕٟٛك٢ تػ٤ٛل كٚضٗ ٚ ٤ٌٛـب٣٤ ام سـكظ ٔطـبكوت الـٛاْ ا٤لا٘ـ٣ كا ٘طـبٖ       

ٞب  ٥٘بم ام ٞل ٌٛ٘ٝ تفس٥ل٢، ٥ٔب٥ٍ٘ٗ سكظ ٔطبكوت س٥بس٣ ـ ا٘تؾبثبت٣ ثّٛس  ؿٞـ  ث٣ ٣ٔ
تل٤ٗ سكظ ٔطبكوت ٔلؿْ  بٖ ٚ ولؿستبٖ، پب٥٤ٗٞب٢ س٥ستبٖ ٚ ثّٛصست ٚ وُلؿٞب ؿك استبٖ

ٞب٢ وطٛك ثٛؿٜ است  ثزن ٔٛاكؿ استخٙب٣٤، ٥ٔناٖ ٔطبكوت ؿك ٘ـٝ ؿٚكٜ ا٘تؾبثـبت    استبٖ
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ك٤بست رٕٟٛك٢ ؿك ٔٙبقك ٔلم٢ ٚ ل٣ٔٛ وطٛك وٕتل ثٛؿٜ؛ ؿك ي٥ٗ عبَ وـٝ ٌـلا٤ص   
وـُ  يٕـٜ ٚ ؽف س٥ل و٣ّ ٔطبكوت ا٘تؾبثبت٣ ؿك ٕٞس٣٤ٛ ثب ٔتٛسف ٔطبكوت ي٣ٕٔٛ 

 وطٛك ـ اِجتٝ ثب عفم فبغّٝ ـ ثٛؿٜ است 
ٞب٢ ارتٕبي٣ ٚ ام رّٕٝ ٔطبكوت ّٔـ٣ ٕٞـٝ الـٛاْ ؿك     ؿك عب٣ِ وٝ ٔطبكوت ٌلٜٚ

ٞب٢ س٥بس٣ ـ ارتٕبي٣ وطٛك ٘مكٝ لٛت٣ ؿك ع٥بت س٥بس٣ ٞـل ّٔـت ٔغسـٛة      غغٙٝ
ضـٖ فلا٤ٙـ ا٘تؾبثبت ٚ قلط ٌستلؿٜ ٔكبِجبت ٔغّـ٣ ؿك ثلؽـ٣ ٘ـٛاع٣     ضٛؿ، ل٣ٔٛ ٣ٔ

سـبم٢   آٔـٜ ٚ ام ٤ه سٛ ث٥بٍ٘ل يـْ تٛف٥ك المْ ؿك فلا٤ٙــ ّٔـت   س٥ت ثٝ ضٕبك ٘ٛي٣ آ
ٞب٢ ٔبلجُ ٔـكٖ ٚ ل٣ٔٛ ؿاكؿ ٚ ام سـ٢ٛ ؿ٤ٍـل ٘ـبنل ثـل      ٤ٛ٘ٗ ٚ ثبمٌطت ثٝ ٔطبكوت

يـْ تٛف٥ك ضًبكٞب ٚ اٞـاف سلاسل٢ ٚ فلا٥ٌل ٥٘لٚٞب٢ س٥بس٣ ؿك تغمك ربًٔٝ ٔـ٣٘ 
 ٞب٢ لج٣ّ ا٘تؾبثبت است  ـ٢ ؿٚكٜسبالك٢ ؿ٣ٙ٤ ٚ استملاك ٘هبْ ضٟلٚ٘ ٚ ٔلؿْ

ٝ    ٞب٢ ٣ّٔ ٚ فلا٥ٌل ثٝ سٕت ثل٘بٔٝ كٚ٘ـ ك٤ٍٚلؿا٣٘ ام ثل٘بٔٝ ا٢  ٞب٢ ٔغّـ٣ ـ ٔٙكمـ
ٞب٢ ٔغـٚؿ ثٝ رـب٢   ٘طبٖ ام ٌلا٤ص ًٔىٛس ثلؽ٣ ٥٘لٚٞب٢ س٥بس٣ ؿك تغل٤ه يّمٝ

 تى٥ٝ ثل تًّمبت ٣ّٔ ؿاكؿ وٝ ثلكس٣ ؿال٤ُ آٖ ٥٘بمٔٙـ پژٚٞص ٔستم٣ّ است 
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