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 هدنیآ ناریا یساسا نوناق سیونشیپ ناونع تحت ریز یداهنشیپ نتم
 و هدش نیودت یراصنا هرین رتکد طسوت 1397 لاس هام تشهبیدرا رد
.دنک یم رشتنم یراصنا مناخ هزاجا اب پوکسناریا

 یساسا نوناق سیون شیپ
هدنیآ ناریا
کیتارکومد تموکح

Democratic Governance

 رالوکس تموکح ورگ رد نایناریا یدازآ
کیتارکومد

 هولج یساسا نوناق ،رالاس نوناق یاه تلود رد » :ملق نیا رواب هب
 هعماج هک نآ ضحم هب .تسا هعماج دوخ �یتسه ،هعماج مظن هاگ



 نوناق ی هدودحمزا جراخ یتسیاب ،دریگ یم رارق هناگیب موجه دروم
!«دومن هزرابم موجه نآ اب نوناق دودح و یساسا

 تموکح هک یا هدش حرطم هیرظن زا تسا ترابع کیتارکومد تموکح
 انعم.دناد یم مدرم رشب زا ار مدرم رب کیتارکومد و بختنم ماظن
 یتسیاب مکاح ماظن هک تسا نیا دارفا رشب قوقح یاضاقت هکنیا
.دنشاب بختنم و کیتارکومد
 و تساوخ هک هدش هداهن بلطم نیا رب هیرظن نیا ساسا و داینب
 تسا تموکح تارایتخا و تردق یارب عبنم نیرت یساسا ،مدرم هدارا
 .تسا رشب قوقح زا تظافح و تیامح ،تموکح هفیظو نیتسخن و
:انامه دراد ربرد هیرظن نیا هک ار یدراوم
کیتارکومد تیلوئسم لوصا *
نوناق تیمکاح هب مارتحا *
تموکح رد مدرم دازآ کارتشا و تموکح تیفافش *
 ،یباختنا یاه ماقم یارب تباقر «یریگ یار» قیرط زا قوقح نیا

 طسوت هژیو هب ) یتامولعم یاه عمجت و یمومع تارکاذم رد تکرش
 تساوخرد و (دنا هدش رثأتم دایز تموکح راتفر زا هک یدارفا
.دوش یم ارجا و لامعا تموکح هیلع تایاکش هب یگدیسر
 ندمآ لئان روظنم هب رگیدکی رانک رد نایناریا هک تسا هئام کی زا شیپ
 ندومن هاتوک یارب یدربن .دننک یم راکیپ یسارکومد و یدازآ هب
 و مدرم تشونرس زا ینیمز و ینامسآ یاه یژولوئدیا ناتسد

.دنا شیوخ تشونرس ناکلام اهنت هک مدرم تسدب نآ ندرپس
 ماگمه ندمتم مدرم هک یناهج رد ات تسا هدیسرارف نآ نامز زورما
 ندیسر روظنم هب دوخ بختنم و اناوت ،اناد یاه تموکح ابرگیدکی اب
 ناریا مدرم ام ؛دنشوک یم رتشیب یداش و هافر ،شیاسآ ،تینما هب
 رهم و قشع ،دیما ،تینما ات هدرمش منتغم ار تصرف میناوت یم زین
 ،تسا هدوب یرشب ندمت هراوهاگ هک نامنیمزرس هب ار یگدنز هب
.مینادرگزاب
 هدش هتشرس دازآ یتیگ رسارس رد اه ناسنا همه هکنیا هب رواب اب
 نییعت رد هزادنا و نازیم کی هب ناهج نیا یاجک ره رد نایناریا ام ،دنا

 ات ار نامیاه ششوک .میراد قح و مهس نامروشک تشونرس
 نآ ظفح و یرادهگن رد نآ بسک زا سپ و فده هس نیا هب یبایتسد



.دومن میهاوخ یرادیاپ
کیتارکومد رالوکس تموکح رارقتسا *
کیتارکومد و هدنیآ �دازآ ناریا یارب یسیسات یساسا نوناق نیودت *
 هعماج رد دنمتزع یا هیاسمه ،دازآو کیتارکومد رالوکس ناریا *
یناهج

 رالوکس تموکح ورگ رد نایناریا یدازآ
کیتارکومد
یساسا نوناق ندوب لومشلا ماع

 روشک کی نیناوق رگید زا رترب یساسا نوناق هک نیا هب هجوت اب
 ماع یساسا نوناق یتسیاب هک تسا یرگید یگژیو یاراد اما،تسا
.دشاب لومشلا
 نیناوق ریاسرد نآ دربراک اب یساسا نوناق دروم رد حالطصا نیا دربراک
 نیا مییوگ یم راک نوناق صوصخرد رگا ،هنومن یارب .تسا توافتم
 دای نوناق نتم هک تسا نیا یانعم هب ،تسا لومشلا ماع نوناق

 ار یرگراک طباور و لیاسم مامت هک هدش نیودت یا هنوگ هب ،هدش
.دریگ یم ربرد
 زا ،تلود نادنمراک هژیو هب ،نادنمراک طباور و لیاسم صوصخ رد اما
 اهنت راک نوناق ینعی ؛تشاد ناوت یمن یلومش راظتنا چیه راک نوناق
.تسا لومشلا ماع صاخ هزوح کی رد
 هک تسا انعم نیا هب نآ ندوب لومشلا ماع ،یساسا نوناق هرابرد
 ،طسوتم ،ریقف) هقبط هبرظن ناعما نودب ،روشک دارفا ی همه
 هدافتسا قح (بساک ،دنمراک ،رگراک) رشق هب هجوت نودب و (دنمتورث
 چیه نودب ،نخسرگید هب .دنراد ار یساسا نوناق هب دانتسا و
 ”مدرم دارفا مومع� لماش“ نآرد هدش ینیب شیپ قوقح ییانثتسا
.دوش یم
 رد ییاه عوضوم دیاب ،یساسا نوناق ندوب لومشلا ماع ساسا رب
 یرادروخرب رد یناسکی قح هعماج دارفا همه هک دوش جرد و دیق نآ
 تسا هدمآ ،راک نوناق نتم رد رگا ،هنومن یارب .دنشاب هتشاد نآ زا
 نیا ،دزادرپب ار دوخ نارگراک همیب قح مهس ات هدوب فظوم امرفراک هک



 اما .دوش یم نارگراک لماشاهنت راک نوناق رد هدش ینیب شیپ قح
 زا رتارف هک دوش یم هتفرگ رظن رد ییاه قح ،یساسا نوناق رد
.تسا یلیاسم نینچ
 تسا یدراوم نیرت هتسجرب هلمج زا یدرف یاه یدازآ و قوقح *
 ،حالطصا نیا هتبلا .دوش یم هتشون یساسا نوناق کی نتم رد هک
 نآ هب یتسیاب هک تسا یمهم یاه هعومجم ریز و اه عوضوم یاراد
.دوش هتخادرپ
،هناگ هس یاوق تارایتخا و دودح *
،یلحم یاه تموکح تارایتخا و دودح *
،یمومع یارآ هب هعجارم یاه شور ای هویش *
،روشک سیئر نییعت *
 نوناق نیودت ترورض صیخشت و تموکح داجیا زا سپ �اساسا
 دوش یم هتشون ینتم ،نارظن بحاص زا یهورگ طسوت ،یساسا
 راشتنا زا سپ .دنیوگ یم یساسا نوناق سیون شیپ ،نتم نآ هب هک
 یم ماجنا تاباختنا ،ینوناق تافیرشت نتشاد ظوحلم اب ،نتم نیا
 دوخ ی هتسیاش و دامتعا دروم دارفا زا یا هدع نآ یط مدرم و دریگ
 نتم ،نانآ زا یگدنیامن هب هک دنهاوخ یم اه نآ زا و هدرک باختنا ار
 دوخ راک هجیتن و دنهد رارق یسررب و دقن ،ثحب دروم ار سیون شیپ
.دننک مالعا یمسر روط هب ار
 مان فلتخم یاهروشک رد ،مدرم دامتعا دروم دارفا یاروش نیا هب

.دوش یم قالطا نوگانوگ یاه
:تسا رتروهشم ،اه مانریاس زا مان ود اما
یساسا نوناق ناراذگ ناینب (1
.یساسا نوناق ناسسؤم سلجم (2
 ”سسؤم هوق“ ،دراد دربراک رتشیب یساسا قوقح رد هک یمان
.تسا
 نوگانوگ لیاسو قیرط زا هک یتاسلج یط ،سسؤم هوق یاضعا
 یم مدرم عالطا هب (هریغ و همانزور ،نویزیولت ،ویدار) یعمج طابترا
 یم هزات تموکح ینازیم هچ اتو هنوگچ هک دنریگ یم میمصت ،دسر
 لمع هب هنیهب هدافتسا ،سیون شیپ نتم رد جردنم لوصا زا دناوت
 روط هب هاگ ،دننک یم صحفت اهنآ صوصخ رد ساسا نیدب و هدروآ



 هزات ینتم ای یداوم زین هاگ و دننک یم داجیا ییاهرییغت نآ رد یلک
.دنیامن یم فذح نآ زا ای هدوزفا نیتسخن سیون شیپ لوصا هب
 هب میدقت و هدش حرط لوصا هب تبسن صحفت و یسررب ماجنا زا سپ
 یداوم نیودت ،یمسر مالعاو ینوناق تافیرشت یط سلجم ،سلجم
 .دناسر یم مدرم عالطا هب ،ار یساسا نوناق یلصا نتم ناونع هب

 هک دوش یم هتساوخ ،نداد یأر طیارش دجاو دارفا مومع زا سپس
 رشتنم نتم هب تبسن ار دوخ یفنم ای تبثم رظن ،یمدنارفر یط
 نت کی + ناگدنهد یأر فصن ) قلطم تیرثکا رگا .دننک مالعا هدش
 یساسا نوناق ناونع هب ،دنداد تبثم یأر ،نتم هب (1+50% =
 ةوق هرابود �الومعم ،دوب یفنم یارآ اب تیرثکا رگا .دوش یم هتخانش
 و حالصا هب مادقا ،اهداقتنا هب هجوت اب و دوش یم لیکشت سسؤم
 عقاو ناگدنهد یأر شریذپ دروم اه نآ رظن هب هک یداوم لیمکت
.دننک یم ،هدشن

!یدرف یاه یدازآ و قوقح موهفم و انعم
 قوقح“ نآ هب یساسا نوناق رد هک یدرف یاه یدازآ و قوقح
 یدازآ و اه قح زا یا هعومجم ،دوش یم قالطا ”مدرم/تلم
 نیا .تسا اه نآ میرح زا تظافح هب فظوم تموکح هک تساه
 تمارک و تفارش ،تیثیح هب مارتحا و تیمها رگنایب هعومجم
 ناسنا ره یارب قوقح نیرت یداینب و نیرت مهم زا و تسا یناسنا
.تسا

 ،نوگانوگ یقوقح یاه هیرظن ساسارب یدرف یاه یدازآ و قوقح
 ،نآ یاه عوضوم زا یدادعت اما .دراد یتوافتم و هدرتسگ یاه فیرعت
 دنا ترابع هک هتفرگ رارق اه هیرظن همه شریذپ دروم ،�ابیرقت نونکا
 هب مارتحا و نوناق تیمکاح هب مارتحا ،دارفا لام و ناج هب مارتحا »:زا
.«نوناق ربارب رد دارفا یواست ،نایب یدازآ

!یمومع یارآ
 هب مهم یاهرایعم زا یکی ،یمومع یارآ هب هعجارم یگنوگچ و نازیم
 رد مدرم یرکف مه و یراکمه هب تموکح تیمها شجنس روظنم
.تساروما هرادا



 و هتفرگ کمک زین نآ نییبت و فیرعت روظنم هب ناوت یم رایعم نیمه زا
 نامیا رب هن و لقع رب دراد ءانتبا اهنت ] هک یمومع یارآ »:تشاد نایب
 هب «مومع تیاضر ساسارب تموکح یاکتا» ینعی [اه تنس و

 هک یعوضوم رسرب روشک کی دارفا تیرثکا ینعی ،رگید ینخس
.دنتسه قفاوم ،دشاب یم تموکح هرادا هب طوبرم
 زورب سلجم ناگدنیامن باختنا رد یمومع یارآ یاه هولج نیرتزراب
 نآ رگید ی هولج ،تموکح سیئر ای روهمج سیئر باختنا .دنک یم
 رد هک هدش ینیب شیپ ،یساسا نیناوق زا یخرب رد نینچمه .تسا
.درک عوجر یمومع یارآ هب ناوت یم ،زین روشک مهم روما

تیمکاح
Sovereignty

 و نیناوق عضو و یریگ میمصت �هیلاع تردق زا تسا ترابع تیمکاح
.روشک کی تموکح یوس زا تامیمصت یارجا

 تیمکاح ،دیآ یم رد ارجا هب نآ یاهزرم نورد رد روشک تیمکاح
 گنج نالعا و رگید یاه تلود اب طباور نتشاد قح ینعی ،یجراخ
 تأیه ای صخش زا هک روشک ره یتموکح هاگتسد .تسا
 یسایس یریگ میمصت تردق نیرتالاب ،دبای یم لیکشت یعمج هتسد
.دناشوپب لمع هماج هذختم تامیمصت هب دناوت یم و دراد روشک رد ار
 نیدب .تساه تلم هعماج رد لقتسم یریگ میمصت رگناشن تیمکاح

 ریاغم یناهج تموکح نامزاس �هتفای زکرمت لکش اب تیمکاح ،ناس
 .تسا تیمکاح هدنهد ماکحتسا و کرحم مسیلانویسان .تسا

 رامشب نآ درک لمع نیرتگرزب و تموکح یلجت تقیقح رد تیمکاح
.دیآ یم

نوناق تیمکاح
Sovereignty Of Law

 اهروشک �یرادا و یساسا قوقح رد هتسجرب و مهم لوصا زا یکی
 و یمومع روما داجیا نآ بجوم هب هک تسا نوناق تیمکاح لصا

 تلود نیرومآم هیحان زا لمع ره یارجا و یرادا تاماقم زا رماوا رودص
 زا شیپ هک دشاب * یماع و یلک هدعاق * ینعی نوناق ساسا رب دیاب



.تسا هدش مالعا و عضو رادتیحالص ماقم یوس زا نآ
 و قح هدعاق عضو هک یمکح زا تسا ترابع ماع یانعم هب نوناق
 نوناق هوق نآ ءاشنم هکنیا زا معا ،دنک یم یلک روط هب فیلکت
 لماش صاخ یانعم هب نوناق .یتلود رگید تاماقم ای و دشاب یراذگ
 و یلک روما هب عجار هکنآ زا معا ،تسا یراذگ نوناق سلاجم تابوصم
.نیعم صاخشا و یئزج روما دروم رد ای و دنشاب یعون
:دوش یم زارف هس هب جتنم نوناق تیمکاح لصا
تسا ءارجالا مزال نوناق *
دشاب نوناق بجوم هب دیاب یمومع روما داجیا *
دشاب نوناق ساسا رب دیاب یرادا لامعا *
:تسا ریز روما مزلتسم دارفا اب هطبار رد نوناق تیمکاح
نوناق زا دارفا تعاطا *
نوناق یارجا هب تبسن نیکمت *
 یم زین نوناق تموکح نآ هب هک ”نوناق تیمکاح“نخس رگید هب
 و یساسا نوناق هلیسو هب هک تسا یتارایتخا هعومجم ،دنیوگ

 .تسا هدش اطعا تموکح نایرجم و نیرومأم هب ،نیناوق ریاس
 هک تسا ”ینوناق“ ناشیاهراک یماگنه ،صاخشا نآ نیاربانب
 تیمکاح هب مارتحا .دشاب هداد ار یا هزاجا نینچ اه نآ هب ”نوناق“
 تالیامت زا دناوت یم هک تسا ییاه شور نیرت مهم زا یکی ،نوناق

 یریگولج ،یماقم رهرد و یسک ره طسوت یدادبتسا و یصخش
.دنک

یربارب لصا اب نآ هطبار و نوناق تیمکاح لصا
 .تسا یمومع قوقح �هتسجرب لوصا زا یکی ،نوناق تیمکاح لصا
 عونمم تردق زا هنارسدوخ �هدافتسا هنوگره هک تسانعم نادب نیا
 دادبتسا و یگماکدوخ هب خساپ یارب تسا یلح هار لصا نیا و هدوب
 هب همه یارب و بناوج مامت رد دیاب نوناق هک دراد دیکأت رما نیا رب و
.تسا یربارب لصا ،لصا نیرتمهم رابتعا نیدب .ددرگ ءارجا نازیم کی
 اما ،درادن دوجو نوناق تیمکاح صوصخ رد یصخشم فیرعت هچرگا
 و دریگ یم رارق هماکدوخ تموکح ربارب رد نوناق تیمکاح ،نقیتمردق



 ار دارفا یاه یدازآ و قوقح ناوت یم هنوگچ هک تسا نآ یپ رد
.درک نیمضت

یربارب
 * اه نآ نیرتزراب هک دراد ینوگانوگ یناعم تغل رد *یربارب * هژاو
 زین یقوقح و یسایس گنهرف رد .تسا *ییاتمه * و * یواست

 هدام هب هجوت اب یربارب صوصخ رد .ددرگ یم نهذ ردابتم انعم نیمه
 دارفا ی همه هک *:دراد یم نایب رشب قوقح یناهج هیمالعا (1)
*.دنربارب قوقح و تیثیح ثیح هب و دنیآ یم ایند هب دازآ رشب
 هدش ناونع ندش هداز ماگنه هب اه ناسنا یعیبط یربارب مالعا
 ینابم زا یکی .تسا نآ یعیبط یانبم هب هراشا دوخ نیا و تسا

 و یساسا نیناوق طسوت قح نیا .تسا یربارب لصا ،نوناق تموکح
 یاه تلود هلمج زا نوگانوگ یاهروشک یساسا نوناق یاه هاگداد
 رارق دیئات دروم هدحتم تالایا یلاع ناوید و اهروشک رگید ،ییاپورا
.تسا هتفرگ
 نوناق ؛دنشاب ربارب دیاب اه ناسنا هک دنا هتفریذپ همه ،یرظن ثیح هب
 ،دنوش رادروخرب یواسم قوقح زا همه و دنک تموکح نانآ رب ناسکی
 .تسا ور هبور یلمع *�یرباربان * اب اج همه یرظن یربارب نیا اما
.دننک یم حرطم ار یربارب زا یوهام و یلکش تشادرب ود اه نیا

!نوناق ربارب رد دارفا یواست
 مه موزلم و مزال ،نوناق تیمکاح و نوناق ربارب رد دارفا یواست

 ربارب رد دارفا یواست ،نوناق تموکح رد مهم و یلصا طرش .دنتسه
 و ساسا هک دنوش هتشون یا هنوگ هب نیناوق ینعی .تسا نوناق
 زا سک چیه .دشابن نارگید رب هقبط ای رشق کی یرترب ،اه نآ ناینب
 زا کی ره .دنشابن نوناق یوریپ زا انثتسم ،تموکح نارومأم و تاماقم
 ره دننام ،هدر نیرت نییاپ ات هجرد نیرت یلاع زا ،تموکح نارومأم

 ای نوناق هب زواجت لیلد هب ،ماقم نتفرگ رظنرد نودبو یداع دنورهش
.دنشاب ینوناق تازاجم و درگیپ لباق نوناق زا یطخت

هنارسدوخ تردق و یربارب لصا



 بلاق رد زابرید زا نآ لرتنک و راهم هغدغد و هنارسدوخ تردق موهفم
 هفسلف تایبدا رد ،نوناق تموکح و لقع تموکح نوچ یمیهافم

 .تسا هتفرگ رارق صحفت و ثحب دروم قوقح هفسلف و تسایس
 تموکح ،برغ یسایس ی هفسلف تنس رد تفگ ناوتب دیاش
 هدش فیرعت ییالقعریغ تموکح کی زا یصاخ لکش هنارسدوخ
 هب ییانتعا یب ،تموکح نیا یاه یگژیو نیرتمهم زا یکی .تسا
 هب لیامت و یرشب ینالقع لوصا زا هتفای تأشن هک تسا نیناوق
 .ددرگ رهاظ نوناق بلاق رد اسب هچ هک تسا یدرف هدارا تیمکاح
 دنترابع اه نآ مها هک تسا ییاه یگژیو یاراد هنارسدوخ تموکح
:زا
 رارق نامکاح دودحمریغ هدارا ققحت تمدخ رد هنارسدوخ تموکح *
.دراد
.دنک یمن دروخرب ربارب وحن هب ناسکی دراوم اب هنارسدوخ تموکح *
 ناوت یمن هک یوحن هب تسا ینیب شیپ لباقریغ هنارسدوخ تموکح *
 نییبت و فیرعت یتموکح ماظن نیا رد ار نادنورهش فیلاکت و قوقح
.دومن
.تسا یقوقح قطنم دقاف ،هنارسدوخ تموکح لامعا *
 تکوکح هک تشاد ناعذا ناوت یم هتفگ شیپ دراوم هب هجوت اب

 و یربارب لصا یاه هزومآ اب ریاغم هک ییاه یگژیو یاراد هنارسدوخ
 و اه ماقم یمامت ،رادم نوناق تلود رد هک اریز ،تسا نوناق تیمکاخ
 هژیو یقوقح دعاوق عبات دیاب ناملراپ هلمج زا یسایس یاهداهن
 قوقح دیدحت قح یسایس یاهداهن و اه ماقم زا کیچیه و دنشاب
 ینیب شیپ و صاخ یاه نیئآ تاکوچ رد زج ار نیداینب یاه یدازآ و

.دنرادن ار نیناوق رد هدش
 تیمکاح زا تیعبت ای ندوب هنارسدوخ یبایزرا کالم ،رابتعا نیدب
 ضراعت رد نوناق تیمکاح .تسا مکاح ینهذ فادهاو اه شزرا نوناق
 لامع�ا هشیدنا رد اهنت هک یتردق ،دریگ یم رارق هنارسدوخ تردق اب
.تسا تردق

یداصتقا قوقح و یربارب لصا
 یداصتقا ییآراک انامه هعماج رد یداصتقا فادها نیرت هتسجرب زا



 حطس .درب ار هدافتسا رثکادح دودحم دیلوت عبانم زا ناوتب ینعی تسا
 مدرم یارب ار هافر رثکادح عبانم نیا زا هک یوحن هب ،درب الاب ار دیلوت
 هک انعم نیدب تسا یعامتجا تلادع نیمأت رگید فده .دروآ مهارف
 نیاربانب .دوش عیزوت مدرم نیب هنافصنم و هنالداع روط هب یلم دیلوت

 رایعم فادها نیا ندروآرب روظنم هب تلود ای یصوصخ شخب درک لمع
 رد رازاب رگا ،اهنآ یماکان ای تیقفوم یبایزرا یارب تسا یکالم و
 یاه ییاسران هلمج زا .دوش یم دراو تلود دنام فادها نیا نیمأت
 یدمآراکان لئالد زا هک یمومع فادها ققحت رد یصوصخ شخب
:زا دنترابع هک تسا یصوصخ قوقح دعاوق
اهدادرارق رد نیفرط هدارا یرباربان *
تاعالطا هب رباربان یسرتسد *
تباقر رب تیدودحم و راصحنا *
یجراخ لماوع بولطمان راثآ *
یمومع عفانم هب هجوت مدع *

هدنیآ ناریا یساسا نوناق سیون شیپ
 هولج یساسا نوناق ،رالاس نوناق یاه تلود رد » :ملق نیا رواب هب
 هعماج هک یضحم هب .تسا هعماج دوخ �یتسه ،هعماج مظن هاگ
 نوناق ی هدودحم جراخ یتسیاب ،دریگ یم رارق هناگیب موجه دروم
!«دومن هزرابم موجه نآ اب نوناق دودح و یساسا
 هدولاش هک یمالسا یروهمج یساسا نوناق هک تسا نیا تیعقاو
 یمالسا تموکح ینیب ناهج هیاپ رب ،تسا ینونک ماظن داینب و
 .تسا هدش نیودت (هیقف هقلطم تیالو هب دنمرواب یعیش مالسا)
 شیپ هام دنچ رد «یروهمج» رخاف هملک اب «تموکح» هملک ضیوعت
 و یسایس یبایرازاب یارب یدنب هتسب کی رتشیب (1357 )نمهب زا

 بیع .تسا هدوب ناگدرکلیصحت هژیو هب و مدرم رتشیب هچ ره بلج
 ضیعبت هلمجنم ینونک یساسا نوناق یراتخاس یاه تصقنم و اه
 نوناق نیا ،هناگ هس یاوق یلمع کیکفت مدع و ناریا نادنورهش نیب
.دزاس یم زاس نارحب و یلمع ریغ ار یساسا

 قوقح هدنشوک و رگشهوژپ ،ناد قوقح کی ناونع هب ملق نیا رواب هب



 زین و ،روشک یاه نارحب ی هدرتسگ داعبا و مجح هب هجوت اب ،رشب
 قوقح یناهج هیمالعا اب یمالسا یروهمج یساسا نوناق هسیاقم
 روشک لهچ زا شیب یساسا نیناوق و نآ یقاحلا یاه قاثیم ،رشب

 زا هتفای تأشن ،ناریارد دوجوم یاه نارحب ءاشنم و تالکشم ،ناهج
 و هدرتسگ ضقن .تسا یمالسا یروهمج یساسا نوناق راتخاس
 یساسا نوناق نینچ یعیبط لوصحم ناریا رد رشب قوقح رمتسم
.تسا یریذپان حالصا و ینامسآ

؟تسا مادک نیداینب راکهار
 اهنت ورنیا زا .دنک لح ار یساسا لکشم هک ،تسا نیداینب یلح هار
 یاه بیع هک تسا نیون یساسا نوناق کی نیودت ،یداینب لح هار
 و هدینت یمالسا یروهمج یساسا نوناق راتخاس رد هک ار یا هدیدع
؟هنوگچ اما .دشاب هتشادن ،تسا هدش هتفاب
 هیمالعا رب ینتبم ، نیون یساسا نوناق کی سیون شیپ نیودت ...»
«.نآ یقاحلا یاه قاثیم و رشب قوقح یناهج
 ماظن ناریا رد یرالاس نوناق ققحت لکش نیرت بسانم » تقیقح رد
 و قوقح نیمضت و هناگ هس یاوق کیکفت ساسا رب یناملراپ
 و رشب قوقح یناهج هیمالعا رد جردنم یعامتجا و یدرف یاه یدازآ
 .«تسا نآ همیمض یاه قاثیم

 هیمالعا یانبمرب نیون ناریا یساسا نوناق نیودت ساسا نیا رب
 زا نید داهن نآ رد هک یقاحلا هناگود یاه قاثیم و رشب قوقح یناهج
 نآ تسرد یارجا اب هارمه ،(یقوقح راتخاس) دشاب ادج تلود داهن
 لح هار ،(یقیقح راتخاس) ناریا رد یرشب قوقح گنهرف شرتسگو
 و هدیدرگ نایناریا یدونشوخ بجوم ،هدوب ینونک تالکشم یداینب

 .دوب دهاوخ نیمز ناریا یگنادواج نماض

 ناهج نادنمشیدنا یعمج درخ هجیتن رشب قوقح یناهج هیمالعا
 رد هناگادج یریگ یار (1333 )و ششوک لاس ود زا سپ هک تسا
 ربماسد 10) یخیرات هسلج رد ،نآ هدام و دنب ،هلمج ،هملک ره دروم

اب دحتم للم نامزاس یمومع عمجم (یدیشروخ 1327 اب ربارب 1948



 چیه نودب و عنتمم یار 8 ،(ناریاروشک هلمجنم ) قفاوم یار 48 )
 هدیسر دحتم للم نامزاس یمومع عمجم بیوصت هب (فلاخم یار
.تسا

 یدنس ناونعب ار رشب قوقح یناهج هیمالعا دحتم للم نامزاس
 تسا هدرک همجرت نابز (300) دصیس زا شیب هب امسر لومشناهج
.دشاب کرد و مهف لباق ناسکی تروصب اهناسنا همه یارب ات
 هب (یدیشروخ 1345 اب ربارب یدالیم 1966 )لاس رد نینچمه ناریا
 یللملا نیب قاثیم و یسایس و یندم قوقح یللملا نیب قاثیم
 ءاضما یاهروشک یارب هک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح
 عمجم بیوصت هب ارآ قافتا هب و هدوب ارجالا مزال و روآ دهعت ،هدننک
 ود ره .تسا هداد قفاوم یار ،هدیسر دحتم للم نامزاس یمومع
 یرازگنوناق هوق بیوصت هب یدیشروخ (1354 )لاس رد اه قاثیم نیا
 هبنج ناریا یلخاد قوقح رظنم زا ناس نیدب .دنا هدیسر ناریا تقو
..دنا هدیدرگن یغلم مه نونک ات و هتفای ینوناق

 هیلک یتاذ تیثیح ،رشب قوقح یناهج هیمالعا همدقم دانتسا هب
 ساسا ،نانآ ریذپان لاقتنا و ناسکی قوقح و یرشب هداوناخ یاضعا
) هدام بجوم هب .دهدیم لیکشت ناهج رد ار حلص و تلادع و یدازآ
 قوقح و تیثیح ثیح هب و دنیآ یم ایند هب دازآ رشب دارفا مامت »:(1
«.دنربارب مه اب
 ،گنر ،داژن ثیح هب زیامت نودب سکره »:(2) هدام ساسا رب و
 تورث ،یعامتجا عضو ،تیلم ،یسایس هدیقع ،بهذم ،نابز ،سنج
 دنم هرهب هیمالعا رد جردنم یاهیدازآ و قوقح زا دناوت یم ،تدالو ای و

« .دوش

 یاه قاثیم و رشب قوقح یناهج هیمالعا یونعم و یقالخا رابتعا
 تارابع ،تالمج ،تاملک نیع هک تسا ینازیم هب نآ یقاحلا هناگود
 نیناوق رد نآ یقاحلا یاه قاثیم و رشب قوقح یناهج هیمالعا داوم و
 نیب رد .تسا هتفای ساکعنا ناهج روشک دصکی زا شیب یساسا
(40) لقادح یساسا نیناوق ،الاب رد هدش نایب یساسا نیناوق
 و رشب قوقح یناهج هیمالعا زا تحارص هب اپورا هیداحتا زینو روشک



.دنرب یم مان نآ یقاحلا یاه قاثیم

 هک تسا نیا رد هدش دای نیناوق اب نیون ناریا یساسا نوناق توافت
 هدنیآ ناریا یساسا نوناق یراتخاس بوچراچ و انب ریز هکنیا رب نوزفا
 دهاوخ نآ یقاحلا یاه قاثیم و رشب قوقح یناهج هیمالعا یانبم رب
 ،ناهج یساسا نوناق نیرت یقرتم نیودت هلزنم هب رما نیا ،لب ،دوب
 (2500 )زا شیبرد ،شوروک هبیتک یهاوگ هب هک ینوناق نامه ینعی

.تسا هدوب ناهج رد رشب قوقح ورشیپ و رشبم ،شیپ لاس

هدنیآ ناریا یساسا نوناق یاهسیون شیپ
 هچرگا .تسا ناسسوم سلجم هفیظو ،یساسا نوناق نیودت
 ماظن یقیقح و یقوقح راتخاس ،نونکات نارگشهوژپ زا یرایسب

 راوازس رما نیا هک .دنا هداد رارق یسررب دروم ار یمالسا یروهمج
 راک رد لیهست و یساسا نوناق نیودت رد مادقا روظنم هب دناوت یم
 یرادرب هرهب دروم ،یتآ ناسسوم سلجمرد مدرم بختنم ناگدنیامن
.دریگ رارق

 * (یداهنشیپ) ناریا یروهمج یساسا نوناق *1 سیون شیپ
 ،لصا (150) رب لمتشم سیون شیپ نیا : نایناریا یلم هاگشیدنا
 یئاپرب و نوناق لباقمرد تكلمم دارفا همه یربارب رب دیكات
 تروصب یناملراپ یروهمج قیرط زا یلم یگتسبمه و یساركومد
 ار ماوقا یراتخمدوخ قح یلو تسا هیزجت لباق ریغ و دحاو یتلود
 نیمضتو هتخانش تیمسرب یگنهرفو یداصتقا ،یعامتجارظنزا
.دیامنیم

 :اسراپ نالدع یاقآ– ناریا یروهمج یساسا نوناق *2 سیون شیپ
 رالوکس یروهمج ماظن و لصا (192 )رب لمتشم سیون شیپ نیا
 ،تموکح و تسایس رما رد تلاخد نودب روهمج سیئر .تسا
 .دراد هدهع هب ار یساسا نوناق زا یرادساپ

 یاروش *ناریا لاردف یروهمج یساسا نوناق حرط *3 سیون شیپ



) رب لمتشم سیون شیپ نیا :ناریا پچ یاه تسیلایسوس تقوم
 همدقم زا ( 1 دنب و 1) هدام زا یبیکرت نآ (1) لصا ،هدوب لصا (147

 ربارب رد انثتسا نودب اهناسنا .تسا رشب قوقح یناهج هیمالعا
 .دنربارب نوناق

 رتکد – (یداهنشیپ) ناریا یروهمج یساسا نوناق *4 سیون شیپ
 هک ،لصا (135)رب لمتشم سیون شیپ نیا :ناراکمهو یقازر دومحم
 و یدرف یاه یدازآ و قوقح نیمضت ،یناملراپ یروهمج رب دراد ءانتبا
 زا نید یئادج ،رشب قوقح یناهج هیمالعا رد جردنم یعامتجا

.تسا تردق زکرمت مدع و تموکح

 انادنام اهمناخ – ادرف ناریا یارب ناریا یساسا نوناق *5 سیون شیپ
 لصا (144)رب لمتشم سیون شیپ نیا : مازرف رهچیرپ و یمیرک دنز
 ناریا نیمزرس یاپرید ندمت و یسایس گنهرف هب نداهن جرا .تسا
 یا هشیدنا یاه هیاپ ،یدرف یاه یدازآ و یناسنا یاه شزرا هب رواب و
.تسا سیون شیپ نیا

 – هدنیآ تموکح یارب یداهنشیپ یساسا نوناق *6 سیون شیپ
 ینتبم ،لصا (267 )رب لمتشم سیون شیپ نیا : دازریش هواک یاقآ
 هن) ینید ریغ رالوكس ماظن كی و تسایس زا نید لماك ییادج رب

 ،سیون شیپ نیا یاهیگژیو زا .تسا كیژولوئدیا ریغ و (ینید دض
 یناملراپ یهاشداپ و یناملراپ یروهمج تموكح ود نامزمه فیرعت
 .تسا

 شیپ نیا :نیون شنیب * یداهنشیپ یساسا نوناق *7 سیون شیپ
 راتخاس عون و باختنا زرط هک دنک یم دیکات قلطم لصا نیارب سیون

 بوچ راهچ رد سیون شیپ نیا هچ رگا .تسا تلم نآ زا تموکح
 یهاشداپ ینیزگیاج اب یلو ،هدش هتشون یروهمج تموکح
 نوناق هب ار نآ ناوت یم ،تموکح یئارجا یورین تمسق رد هطورشم
.داد دنویپ یهاشداپ تموکح یساسا



 ناریا مدرم دنسپ دروم یساسا نوناق
 و تسا راکنا لباق ریغ تقیقح کی نامز تشذگ زا یشان تارییغت
 ناریا ینونک تیعمج تیرثکا هکنیاب رظن .تسین نآ شریذپ زج یهار
 و شقن ینونک یساسا نوناق بیوصت یسرپ همه رد (ناوج لسن)
 نوناق نتفای هار نیرت هنایوج حلص و نیرت یقطنم ،دنا هتشادن یئار
 ) تسا یسرپ همه کی یرازگرب ،ناریا مدرم دنسپ دروم یساسا
 هک ددرگیم یلمع نامزنآ ،یسرپ همه .(ریز یداهنشیپ مرف دننامب
 .ددرگ لیدبت ناریا مدرم تیرثکا یروحم تساوخ هب ،هتساوخ نیا

 ناریا فیرش مدرم زا یسرپ همه
 (دحتم للم نامزاس (هدنیامن )تراظن و روضح اب)

 و رشب قوقح یناهج هیمالعا ی هیاپ رب نیون یساسا نوناق
یقاحلا هناگ ود یاهقاثیم
 :.دیدرگ دهاوخ عضو و میظنت

 سلجم طسوت هدنیآ ناریا نیون یساسا نوناق نیودت
ناسسوم
 رب نیون یساسا نوناق هنیزگ ناریا فیرش مدرم تیرثکا هچنانچ
 ،دنیامن باختنا ار یقاحلا هناگ ود یاهقاثیم و یناهج هیمالعا یانبم
 یساسا نوناق نیودت ناسسوم سلجم رد مدرم بختنم ناگدنیامن
 هیمالعا یانبم رب یساسا نوناق نیا .درک دنهاوخ زاغا ار هدنیآ ناریا

 لقادح یتسیاب یم یقاحلا هناگ ود یاهقاثیم و رشب قوقح یناهج
.دشاب وگخساپ ار ریز زاین هس

 یقوقح راتخاس) یلم قاثیم و دنس نیرت یداینب ناونع هب *1
 اشنم و ادبم و روشک لالقتسا و یضرا تیمامت ظفح نماض ،(تردق
 ،یعامتجا ،یسایس یاهزاین یوگخساپ هک دشاب یترارقم و نیناوق
 ،هدوب ناریا نادنو رهش یونعم و یقالخا و ،یداصتقا ، یگنهرف

 تلم عفانم نیمات یارب هار نیرتهب .ددرگ ناشیا یدنمتیاضر ببس
 لاح نیعرد و ،نارگرامعتسا ذوفن زا یریگولج و («یلم عفانم»)



 ریذپان لاقتنا و ناسکی یداهیازآ و قوقح ظفح ،للم ریاس اب یتسود
 .تسا ناریا نادنورهش

 تردق هب زا ات دنیزگرب ار ینشور داوم و تالمج ،تارابع ،تاملک *2
 و دمآراکان ،وگخساپ ریغ (تردق یقیقح راتخاس) ناریدم ندیسر
 موهفم یئوگخساپ و تیلوئسم نودب ،تردق .دنک یریگولج دساف
.درادن

 گنهرف هک دیامن نیمات ار یتاناکما و تاموزلم ،لئاسو ،اه هار *3
 تشگرب و هنیداهن ناریا رد ار (یسارکومد هلمجنم) یرشب قوقح
 .دیامنب ریذپان

 :هدنیآ ناریا یساسا نوناق نیودت صوصخ رد ییاهداهنشیپ

 نامزاس یسراف همجرت) رشب قوقح یناهج هیمالعا *1 داهنشیپ
 یمسر همجرت) نآ یقاحلا هناگود یاهقاثیم و (عبنم – دحتم للم

 ناریا نیون یساسا نوناق کفنیال ءزج و تسویپ ،(عبنم *1354 لاس
 هدنیآ ناریا یساسا نوناق ناگدننک نیودت هک تسا هتسیاش .دندرگ
 تقد هب ار یقاحلا هناگود یاهقاثیم و رشب قوقح یناهج هیمالعا
 و حور ،یساسا نوناق نیا میظنت و هیهت تدم لوط رد و هدرک هعلاطم
 .دنهد رارق رظن حمطم ار یرشب قوقح دانسا دافم

 هدنیآ ناریا یساسا نوناق رد موهفم نیا هب یا هدام *2 داهنشیپ
 و نیناوق ای و یساسا نوناق نیا داوم زا کی چیه :دوش هدیناجنگ
 یاهیدازآ و قوقح هک ددرگ ریسفت یوحن هب دیابن نآ زا یشان ترارقم
 یارب ار نآ یقاحلا قاثیم ود و رشب قوقح یناهج هیمالعارد هحرصم

 .دیامن دودحم ناریا نادنورهش

 تهج رد مادقا ای و تیلاعف ،بیغرت ،توعد هنوگره *3 داهنشیپ
 یداقتعا ،ینابز ،یداژن ،یتیلم ،یموق ،یبهذمرفنت و هنیک ،نیهوت
 عونمم (روشک جراخ و لخاد رد) ناریا نادنورهش یارب یتیسنج و



 لماک مارتحا دروم یتسیاب یم هقلعتم نکاما و بهاذم یمامت .ددرگ
.دنشاب

 رارق یرادرب هرهب و هعلاطم دروم ریز یساسا نیناوق *4 داهنشیپ
:دنریگ
 نآ ممتم و هطورشم یساسا نوناق *فلا

 یاروش تاحالصا اب هارمه یمالسا یروهمج یساسا نوناق *ب
 یرگنزاب

 رد هک ناریا نیون یساسا نوناق یداهنشیپ سیون شیپ تفه *پ
 .دش هدروآ الاب

 ،هسنارف ،ناملآ یاهروشک یساسا نیناوق هخسن نیرت هزات *ت
 و هیکرت یاهروشک و هدوب الاب هعسوت بیرض یاراد هک اداناک و دئوس
:دنکیدزن ناریا هب یگنهرف و یئایفارغج ثیح هب هک ناتسودنه
لاردف یروهمج * (2003) ناملآ یساسا نوناق
رالوکس یروهمج * (1992) هسنارف یساسا نوناق

 :تسا یساسا نوناق راهچ رب لمتشم هک دئوس یساسا نوناق
یهاشداپ
Successionsordningen،ینیشناج نامرف (1810) لاس *
Tryckfrihetsförordningen،تاعوبطم یدازآ نامرف (1949)لاس *
Regeringsformen،تموکح رازبا (1974 ) لاس *
Riksdagensordningen،گادسکیر نامرف (1974) لاس *
Yttrandefrihetsgrundlagen،نایب یدازآ یلاع نوناق (1991) لاس *

لاردف تلود * (1982) اداناک یساسا نوناق
 یروهمج /مسیئالرب دراد ءانتبا هک * (1980) هیکرت یساسا نوناق

رالوکس
 اهنابز ،ماوقا اب لاردف یروهمج – (1996) ناتسودنه یساسا نوناق
ددعتم بهاذم و

 نوزفا متس هک اهنآ هژیو هب ناریا نادنورهش تارظن *5 داهنشیپ



 و (...نمکرت ،چولب ،برع ،درک ،کرت ) یناریا ماوقا ،نانز ینعی دنا هدید
 ریاس و نایحیسم ،نایدوهی ،نایتشدرز ،ینس و هعیش ناناملسم
 .دنریگ رارق هعلاطم دروم تقد هب ،هدومن تفایرد ار بهاذم

 روشک نایاورنامرف و ناکلام ،نابحاص ناریا فیرش مدرم *6 داهنشیپ
 و هیقف یلو ،میق ،بابرا ،اقآ ار دوخ دناوتیمن یماقم چیه ،هدوب ناریا
.دنادب نانآرس رب ادخ هیاس ای

 ریذپان لاقتنا و ناسکی یدنورهش قوقح یاراد ناریا فیرش مدرم *
 هدیقع ،بهذم ،نابز ،سنج ،گنر ،داژن ثیح زا سکچیه ،هدوب

 یرگید زا رترب تدالو و ،تورث ،یعامتجا عضو ،تیموق ،یسایس
 .تسین

 ماظن تردق اشنم و ساسا ،ناریا فیرش مدرم هدارا هک اجنآ زا *
 هیرجم هوق یاسور و هننقم هوق ناگدنیامن ناریا مدرم ،تسا همکاح
 بجوم هب ناشیا رظن ریز ات دننک یم باختنا امیقتسم ار هیئاضق و
 ،هناگ هس یاوق یاسور .دننک هفیظو ماجنا یساسا نوناق لوصا

 رد اکرتشم و هناگادج روطب ،هدوب ناریا فیرش مدرم نارازگتمدخ
 یار اب و دنتسه وگخساپ و لوئسم اهنآ ناگدنیامن و مدرم لباقم
 .دنشاب یم لزع لباق (تلم ناگدنیامن ای و) تلم

 فیرش نانز هب هک ینیهوت و ریقحت ناربج یارب *7 داهنشیپ
 هتسیاش ،هعجاف نیا رارکت زا یریگولج زین و هدش هتشاد اور نطومه
 یاروش سلجم) هننقم هوق و ناسسوم سلجم تاباختنارد هک تسا
 .دنشاب ربارب یتاباختنا یاه هزوح زا نز و درم ناگدنیامن دادعت ،(یلم
 ،هدیناسر تابثا هب اه هنیمز همه رد ار دوخ یگتسیاش ناریا نانز
 تهج نیمه هب .تسا نایناریا همه راختفا بجوم نانآ یاهدرواتسد

 مه ناریزو تایه رد یهجوت لباق دص رد اب نانز هک تسا هتسیاش
 بیوصت و نیودت هک میشاب هتشاد رطاخب] .دنشاب هتشاد روضح
 دیآ یم رامشب یدنس نیرت هتسجرب زا رشب قوقح یناهج هیمالعا
 اه ناسنا همه یاه یدازآ و قوقح ظفح روظنم هب خیرات لوط رد هک



 ماجنا نز کی تیادهو تراظن تحت �اضیا و ،تسا هدش نیودت و هیهت
 . [تسا هتفریذپ

 یاهیدازآ و قوقح ضقن ناوارف متس ناربج روظنم هب *8 داهنشیپ
 ،روشک هرادا دوبهب و (...نمکرت و چولب ،برع ،درک ،کرت ) یناریا ماوقا

 ای مسیلاردف یعون ،هدنیآ ناریا یساسا نوناق هک تسا هتسیاش
 رارق هقادم دروم لقتسم و هچراپکی یناریا بوچراچ رد ار یراتخم دوخ
 ریزو کی لقادح ،نامز ره رد هک ددرگ یم داهنشیپ نیا رب نوزفا .دهد
 تمدخ ناریزو تایه رد یناریا ماوقا نیا زا کی ره زا یگدنیامن هب
 .دننک

 ،ناریا تلم تیرثکا بهذم هب مارتحا روظنم هب * ٩ داهنشیپ
 ناسسوم سلجم رد ناریا فیرش تلم ناگدنیامن هک تسا هتسیاش

 یوگخساپ تیلوت ،یهقف) یبهذم یراتخمدوخ یعون یاطعا
 !دنهد رارق یسررب دروم مق و دهشم یاهرهش یارب ار (...تافوقوم
(مدرم هیرظن نداد رارق رظن حمطم اب )

 رد یرشب قوقح گنهرف ندرک هنیداهن روظنم هب *10 داهنشیپ
 نوناق رد ریز تامادقا ندناجنگ ،ناریا رد تردق یقیقح راتخاس

:دریگ رارق یسررب دروم هدنیآ ن اریا یساسا

 هیمالعا ناگدننک اضما زا یکی ناریا تلود هکنیاب رظن *1 مادقا
 هک تسا دهعتم و هدوب نآ یقاحلا یاهقاثیم و رشب قوقح یناهج
 نامزاس هب ناریا رد رشب قوقح تیعضو دروم رد یا هنالاس شرازگ
7 ات 5) «رشب قوقح یاروش» کی یاضعا ،دراد لاسرا دحتم للم
 ار ریز فیاظو ات دندرگ باختنا ناریا نادنورهش میقتسم یار اب (نت
 :دنهد ماجنا

 دروم رد یقیقد هنایلاس و ههام هس تاشرازگ * کی هفیظو
 یناهج هیمالعا هناگ یس داوم زا کی ره رد (عناوم ای و) اه تفرشیپ

 دوخ هنایلاس تاشرازگ همجرت و) ناریا فیرش مدرم هب اررشب قوقح



 .دراد هئارا (دحتم للم نامزاس هب ار

 قوقح قاثیم هب مضنم یرایتخا لکتورپ دانتسا هب * ود هفیظو
 یروهمج تلود هیلع ناریا نادنورهش تیاکش ،یسایس و یندم
 دحتم للم نامزاس هب ار رشب قوقح ضقن یاعدارب ریاد یمالسا
 لئاسو و اه هار هیلک زا البق یکاش درف هکیتروصرد) دیامن لیهست
 یفنم خساپ و هدرک هدافتسا دوخ قح قاقحا یارب روشک رد ینوناق
.(دشاب هتفرگ

 قوقح روما همه رد صحفت و قیقحت ثیح هب هدش دای یاروش
.تسا بیقعت لباق ریغ شفیاظو هزوح رد و هتشاد مات رایتخا یرشب

 هک یتاناکما و تاموزلم ،لئاسو ،قرط ندروآ مهارف *2 مادقا
 و هدوب ناریا نادنورهش رظن حمطم امئاد رشب قوقح یناهج هیمالعا
 نارگید یاهیدازآ و قوقح هب مارتحا گنهرف ،شرورپ و شزومآ هلیسوب
.دوش هنیداهن

 (ربماسد 10 اب نراقم ،رذآ 20) زور هلاس ره ناریا تلود *3 مادقا
 قوقح زور» ای رشب قوقح یناهج هیمالعا بیوصت زورلاس ینعی
 تشادگرزب و ناریا نادنورهش همه زا ینادردق روظنم هب ار «رشب

 . دریگب نشج ،یناسنا یاه یدازآ و قوقح

 هک هدنیآ ناریا یساسا نوناق یتامدقم سیون شیپ *11 داهنشیپ
 ریثک یاه همانزور رد ،تسا هدیدرگ هیهت ناسسوم سلجم طسوت
 یتدم فرظ رد دنناوتب ناریا نادنورهش ات ددرگ رشتنم روشک راشتنالا
 هب یمومع روطب و هنادازآ ار دوخ یبتک تاداهنشیپ و تارظن نیعم
 نوناق یئاهن سیون شیپ نیودترد .دنیامن میدقت ناسسوم سلجم
 تاداهنشیپ و تارظن هیلک یسررب رب نوزفا ،هدنیآ ناریا یساسا
 ،اه لصف نیب لباقت و داضت مدع و یگنهامه ،بیترت ،هدش تفایرد
 و هجوت دروم یتسیاب زین یساسا نوناق یاهدنب و داوم ،اه شخب
 تیلباق یتسیاب یساسا نوناق نیا نینچمه .دریگ رارق رظن ناعما



.دشاب هتشاد هدنیآ رد ار رییغت ای و یرگنزاب ،حالصا

 ناگدنیامن طسوت هک هدنیآ ناریا یساسا نوناق یئاهن سیون شیپ
 یارب ،تسا هدش نیودت و هیهت ناسسوم سلجم رد مدرم یعقاو
.ددرگ هئارا ناریا فیرش مدرم هب بیوصت

……………………….
 ثحب رد تکرش و ناتسود رهم روضح زا ناوارف ساپس اب
 هیرظن هئارا هژیو هب و یداهنشیپ �یساسا نوناق �سیون شیپ
 ناوت یمن نارظن بحاص یعمجدرخ نودب نقیتمردق هک ناشا
 !دومن لصاح یا هجیتن

:عبانم
 نآ ممتم و هطورشم یساسا نوناق *فلا

 یاروش تاحالصا اب هارمه یمالسا یروهمج یساسا نوناق *ب
 یرگنزاب

 رد هک ناریا نیون یساسا نوناق یداهنشیپ سیون شیپ تفه *پ
 .دش هدروآ الاب

 ،هسنارف ،ناملآ یاهروشک یساسا نیناوق هخسن نیرت هزات *ت
 و هیکرت] یاهروشک و هدوب الاب هعسوت بیرض یاراد هک اداناک و دئوس
:دنکیدزن ناریا هب یگنهرف و یئایفارغج ثیح هب هک [ ناتسودنه
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