در بارهى سرشت اوضاع سیاسی حاضر و وظايف ما
يوذيّ :يب سبل  99سا دس زبنی پطت سش گزاضتّایى کّ ضجر خُگ دس آسًبٌ ایشاٌ ثّ پشٔاص دسآيذِ است،
تسشیى اهتػبدی ایشاٌ يوذيبت خُگ سا كشاْى يیآٔسد ٔ ،پبیبٌ تسشیى ،آؿبص ـجم خُگ سا دس اَتٓبی
ْضاس تٕی تَٕم سیبِ ثّ غذا دس يیآٔسد .تٓذیذْبی سژیى اسشائیم ثب پطتیجبَی دٔل ايپشیبنیستی ،دس کُبس
سیبست ْبی يبخشاخٕیبَّ خًٕٓسی اساليی ،ضشایف ثس خطشَبکی سا ثشای يشديبٌ کطٕس يب تذاسک يی-
ثیُذ .سشَٕضت ػشام َّ یک خطش ثؼیذ ٔ خیبنی ،ثهکّ تٓذیذی خذی ٔ ْٕنُبک است کّ ْش آٌ ثش اثش یک
يبخشاخٕیی ازًوبَّ اص ْش دٔ سٕ ،يیتٕاَذ ثُیبد کطٕسيبٌ سا ثش ثبد دْذ .دس ایٍ ضشایف داضتٍ یک
تػٕس سٔضٍ اص يطخػبت أؾبع سیبسی ،يسذٔدیتْب ،ظشكیتْب ،ايکبٌْب ٔ ،يسیش تسٕالت آتی
ثبصیگشاٌ غسُّی سیبسی ٔ ،تذٔیٍ یک استشاتژی کبسآ ٔ يٕثش ،اص ؾشٔست يجشيی ثشخٕسداس است.

 -1خُجطی کّ دس اػتشاؼ ثّ تجٓکبسی سژیى ٔالیت كویّ دس توهت اَتخبثبت دس خشداد يبِ سبل 88
تکٕیٍ یبكت ،زبال ثّ َظش يیسسذ کّ پس اص ػجٕس اص دٔسِ ْبی يؼیُی اص پب اكتبدِ است .ایٍ ضشایف خذیذ سا
دیگش ًَیتٕاٌ ثب تذأو َجشدْبی يٕؾؼی ايب ثب اكت ػًٕيی ،یب ثّ سخٍ دهینتش ؿیجت زؿٕس خیبثبَی ایٍ
خُجص تٕغیق کشد؛ اکٌُٕ يذتی است زتی دس خبکسیضْبی کٕچک َیض ،خُجطی ثب دسٌٔيبیّ خیضش 88
دس ثشاثش سژیى خًٕٓسی اساليی دیذِ ًَیضٕد ٔ ،ثّ ایٍ اػتجبس ثبیذ اص َبکبيی خُجص دس ثش ْى صدٌ تؼبدل
هٕای سیبسی ،دستکى تب یک دٔس دیگش سخٍ گلت؛ ٔ دس اَتظبس ٔ سبصيبٌدْی خیضشْبی خذیذ ثب دسٌٔ -
يبیّ َٕیٍ َطست.
 -2ػهت َبکبيی ایٍ خُجص سا يیثبیست هجم اص ْش چیض ،دس سشکٕة نگبو گسیختّ ٔ ْبس استجذاد زبکى
سشاؽ گشكت ،کّ ثسیبس پیچیذِ  ،چُذ الیّ ٔ كشاگیش ػهیّ يؼتشؾبٌ ثّ توهت تجٓکبساَّ سژیى اساليی ثّ کبس
گشكتّ ضذِ است .خطبست ْش آیُّ اگش ػذو يٕكویت ایٍ خُجص سا غشكب دس ًْیٍ ػبيم خستدٕ کشد .چیشگی
گشایص اغالذـهت خًٕٓسی اساليی ثش ایٍ خُجص ٔ تُبهؿبت ثشَبيّای ٔ ستشَٔی استشاتژی سیبسی آٌ
َبظش ثش ثبصگطت ثّ دٔساٌ "ايبو خًیُی" ٔ "اخشای ثی تُبصل هبٌَٕ اسبسی" ،زشکت دس ثستش هبٌَٕ ،كوذاٌ
تبکتیکْبی يُؼطق ،ساْگطب ٔ ثب آیُذَِگشی استٕاس ثش ايکبَبت ٔاهؼی ،ضیلتگی دس ثبسِ َوص ـجوّ يتٕسف،
ستبیص یک خبَجّی يجبسصِ يسبنًت آيیض ثشای ًّْ نسظّْبی يجبسصِ دس ػوت ساَذٌ دستگبِ ٔالیت...
ػبيمْبی يٓى دیگشی ثٕدَذ کّ ایٍ خُجص سا ثّ ضکست کطبَذِ است ٔ ثبس دیگش َطبٌ دادِ کّ خًٕٓسی
اساليی اغالذ َبپزیش ٔ ،پشٔژِ اغالزبت يبَؼی خذی دس كشآیُذ تکٕیٍ ديٕکشاسی خبيغ ثّ ضًبس يیسٔد .
ٔاَگٓی ایٍ خُجص َتٕاَست اص یک سٕ -دس سطر ٔ ثّ ضکم اكوی -اص چُذ ضٓش كشاتش سٔد ٔ اص سٕی دیگش
دس ػًن ٔ ثّ ضکم ػًٕدی -الیّْب ٔ گشِْٔبی دیگش اختًبػی سا ثّ يیذاٌ يجبسصِ خهت کُذ .دس ایٍ يیبٌ،انجتّ اص ؾؼق ٔ َبکبسایی َیشْٔبی يذاكغ ديٕکشاسی ٔ سٕسیبنیسى َجبیذ تست ْیچ ضشایطی چطى پٕضیذ ٔ دس
ضکمگیشی ایٍ ٔؾؼیت ثّ آٌ اضبسِ َکشد ،ايشی کّ ثّ سٓى خٕد دس تکٕیٍ ایٍ يٕهؼیت َوص هبثم تٕخٓی
ایلب کشدِ است ٔ ،يسئٕنیت تبسیخی ثضسگی سا ثّ آٌْب یبدآٔسی يیکُذ.

 -3ایٍ َبکبيی ،پیآيذْب ٔ َتبیح يؼیُی دس آسایص َیشْٔبی ثبصیگش دس غسُّی سیبسی دس ثش داضتّ
است .یکی اص ایٍ پیآيذْب ،ضکبكی است کّ دس ثیٍ َیشْٔبی اغالذ ـهت دس ثشخٕسد ثب سژیى اساليی
ایدبد ضذِ است .گشایطی دس ایٍ خشیبٌ ،داسد خٕد سا ضلبفتش ثیبٌ يیکُذ ٔ زشکبت دٔساٌ خُجص سجض سا ثّ
َٕػی گسست اص دٔساٌ اغالزبت يیداَذ ٔ اص "خطٕـ کهی ساْجشد ثبصگطت" ٔ" سیبست ثذٌٔ خیبثبٌ"
سخٍ يیساَذ .ثشخی دیگش تب زذی دچبس ثسشاٌ ْٕیت ضذِاَذ ٔ اص تشسیى یک ساْجشد دس تًبیض اص دٔساٌ
اغالزبت َبتٕاٌ يبَذِاَذ – ْش چُذ دس زٕصِی تبکتیک ثب گشایص أل تلبٔتی سا َطبٌ يیدُْذ .ثشخی دیگش
اص يسذٔدِی سژیى اساليی خبسج ضذِاَذ ،ايب کًبکبٌ اص خًٕٓسیخٕاْی گبيی كشاتش ًَیگزاسَذ.

 -4سژیى اساليی دس ایٍ َجشد تٕاَستّ است خُجص اػتشاؾی سا دسْى ضکُذ ٔ ،خطشی سا کّ ایٍ خُجص
تٕاَستّ ثٕد ثشای يٕخٕدیت آٌ ایدبد کُذ ،تب زذی خُثی سبصد .يؼٓزا ایٍ پیشٔصی ثب سیضش ْش چّ ثیصتش
يطشٔػیت سژیى ًْشاِ ثٕدِ است .زبال ػذو يطشٔػیت ،دس ثیٍ کسبَی گستشش یبكتّ کّ تب کٌُٕ ثُیبد َظى
يستوش سا يٕسد چبنص هشاس ًَیدادَذ .دس ایٍ َجشد ،سژیى اساليی َّ اص ـشین ثشتشی سیبسی ٔ خالهی ،ثهکّ
ثب ػُػش سشکٕة ٔ هٓش ػشیبٌ خٕد – دستگیشیْب ،کٓشیضکْب ٔ ،کطتٍ يخبنلبٌ خٕد -ثّ پیشٔصی دست
یبكتّ استٔ .اَگٓی ایٍ يٕكویت ثّ اسادِ ٔازذ دس دسٌٔ ثبالییْب يُسش َطذِ است ،ثهکّ ضکبف خذیذی دس
دسٌٔ خُبذ اغهی -یؼُی خٕد اغٕلگشایبٌ -دْبٌ گطٕدِ است کّ ثّ سٓى خٕد يیتٕاَذ َطلّی ثسشاٌْبی
خذیذی سا ثّ ٔخٕد آٔسد .ثّ ػالِٔ سژیى اساليی آٌ چُبٌ كطبسی سا ثش يشدو ٔاسد کشدِ است کّ ْیچ يُلزی
ثشای ثشٔص خطى ٔ اػتشاؼ آٌ ْب ٔخٕد َذاسدًْ .یٍ اَسذاد كؿبی سیبسی ،دس کُبس كطبس اهتػبدی ٔ تسًیم
اسصشْب ٔ كشُْگ يزْجی ثّ سٔایت ٔالیت كویّ ،يیتٕاَذ ايکبٌ ثشٔص ضٕسشْب ٔ اَلدبس تٕدِای سا ثب
يؿبيیٍ ٔ دسٌٔيبیّْبی خذیذ كشاْى سبصد.
 -5دس ضشایف کَُٕی تؼبيم ٔ ثشآیُذ سّ يٕنلّی انق -خُجص اػتشاؾی ،ة -يٕهؼیت يتُبهؽ
اغالذـهجبٌ ٔ ،ج -ثسشاٌ يطشٔػیت سژیى ٔ اتکبی ْش چّ كضایُذِتش ثّ سشکٕة ػشیبٌ ٔ پهیسی،
تػٕیشی اص غسُّی سیبسی اسائّ يیکُذ کّ دس آٌ سٔیبسٔیی اسدٔی يشدو ثب سژیى ،ثسشاٌ سیبسی سا ثّ
َلغ سژیى اساليی تـییش دادِ است ،سژیى اساليی َّ تُٓب ثب سشکٕة نگبو گسیختّ ،تٕاَستّ است خُجص
اػتشاؾی سا اص پیطشٔی ثیصتش ثبص داسد ،ثهکّ ػالِٔ ثش آٌ يٕخٕدیت خُجص سا دس ْى ضكُذ .ثخصْبیی اص
يشدو ثّ ـٕس يستویى ٔ ػًهی دستگبِ ٔالیت سا َطبَّ گشكتّ ثٕدَذ ،ايب َتٕاَستُذ ثّ انضايبت يجبسصِ دس ایٍ
سطر پبسخ دُْذ ٔ َیشٔی يتُبست ثب آٌ سا تبيیٍ کُُذ .يٕهؼیت يتُبهؽ سْجشی اغالذـهت ثخص سجض
خُجص اػتشاؾی ،دس تکٕیٍ ایٍ ضشایف َوص ایلب کشد .يختػبت َوصآكشیُی ْش یک اص ایٍ ثبصیگشاٌ
غسُّی سیبسی ٔ ثشآیُذ آٌْب َطبٌ يیدْذ کّ يجبسصِ تٕدِْبی يشدو کطٕس يب اگش چّ دس زبكظّی تبسیخی
کطٕسيبٌ ثجت ضذِ است ،ايب ایٍ خُجص َتٕاَستّ است دستآٔسدْب ٔ كؿبی سیبسی يسبػذی سا دس ساستبی
ػوت ساَذٌ دستگبِ ٔالیت َٓبدی کُذ .خًٕٓسی اساليی َیض دس يٕاخّ ثب خُجص ْضیُّْبی گشاكی پشداختّ،
کّ آٌ سا ثّ یک سژیى َظبيی -پهیسی ٔ ثّ ضذت ؿیشيطشٔع -کّ اتکبیی ثّ خض اسگبٌ سشکٕة َذاسد -تجذیم
کشدِ است.
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ضکبف سژیى اساليی ثب يشدو دس يتٍ كؿبی يتخبغى ثیٍ انًههی ،سیبستْبی يبخشاخٕیبَّ ٔ

خطشَبک اتًی ،سیبست ؾذيشديی تسشیى اهتػبدی کّ ضٓشَٔذاٌ کطٕس يب ثیص اص سژیى اص آٌ آسیت يی-
ثیُُذ ،سضذ تٕسو ٔ اكضایص ضتبةَبک گشاَی ،تؼشؼ گبو ثّ گبو ،ايب ثب َوطّ دس ایدبد يسذٔدیت كؿبی
كشُْگی ،آيٕصضی ،سسبَّای ،سشکٕة ْش غذای يخبنق سیبسی ،دستگیشی كؼبالٌ خُجص کبسگشی ،صَبٌ،
يهیتْب ،داَطدٕیبٌ ،خٕاَبٌُْ ،شيُذاٌ ...کطٕس يب سا ثّ نجّ پشتگبِ َضدیک کشدِ است .دس كوذاٌ كشادستی
گلتًبٌ ٔ ثذیم َیشْٔبی يذاكغ آصادیخٕاِ ٔ ثشاثشیـهت ،كشٔپبضی ٔ زتی تدضیّی کطٕس يب دٔس اص اَتظبس
َیستٔ .سٔد ثّ دٔساٌ كشٔپبضی ،ضجسی است کّ پیص چطًبٌ يب دس گطت ٔ گزاس است.
 -7ثشای يوبثهّ ثب ایٍ ضشایف يػیجتثبس ،ثشای يجبسصِ ثب استشاتژی ثبصگطت ثّ دٔساٌ دٔ خشداد -کّ
تذأو ًْیٍ ٔؾغ يٕخٕد سا َٓبدیُّ يیکُذ -ثشای خُثی کشدٌ پشٔژِْبی سیبِ ٔ آنتشَبتیٕسبصیْبی کّ ثب
پطتیجبَی ٔ "آتص تٓیّ" ايشیکب ٔ اسشائیم ًْشاِ است ،چپ ثبیذ استشاتژی يلػمثُذی خُجصْبی تٕدِای ٔ
يسبغشِ سیبسی سژیى اساليی سا ثشای دسْى ضکستٍ سبختبسْبی استجذاد سیبسی ٔ َظبو ثٓشِکطی پیطّ
کُذ .اص ایٍ سٔ تطخیع آٌ َیشْٔبی اختًبػی کّ هبدس ٔ كبػم تسون استشاتژی يلػمثُذی خُجصْبی تٕدِ-
ای ٔ يسبغشِ سیبسی سژیى اساليی ثبضُذ گبو أل دس تؼییٍ یک استشاتژی ثّ ضًبس يیسٔد .ایٍ َیشْٔب
ػجبستُذ اص:
انق -خُجص کبسگشی .ایٍ خُجص کّ ثُب ثّ سشضت ـجوبتی خٕد اص ظشكیت كشاتش سكتٍ اص ٔؾؼیت يٕخٕد ٔ
زتی َظبو سشيبیّداسی ثشخٕسداس است ْى اکٌُٕ دس ضشایف ثس دضٕاسی ثّ سش يیثشد .ایٍ خُجص اگش ثب
چُگ ٔ دَذاٌ اص ًّْ اضکبل يجبسصِ -اص ـٕيبس َٕیسی ،تسػٍ ،اػتػبة تب ساْجُذاٌ ...سٕد يیخٕیذ؛
اکٌُٕ يذتی است کّ چّ اص زیث سبصيبَیبثی ٔ چّ ثّ نسبظ ـشذ يطبنجبتًَ ،یتٕاَذ اص ضشایف تذاكؼی کّ دس
آٌ ثّ سش يیثشد گبيی كشاتش َٓذ .ثشای ایٍ کّ تٕاصٌ هٕا ثّ َلغ ـجوّ کبسگش ثش ْى ثخٕسد ؾشٔسی است
َخست :يُطن ػبو سبصيبٌیبثی کبسگشاٌ دس ضشایف استجذادی(هبََٕی ،ػهُیَ ،یًّ ػهُی ٔ چّ ثّ نسبظ
سبختبسی ضم ٔ يُؼطق یب ثب دكتش ٔ دستک ثب سْجشاٌ ضُبختّ ضذِ) ًْچٌٕ ساًُْبی كؼبنیت يب يذ َظش هشاس
گیشد .دٔو :الیّ ْبی يطخع دسٌٔ ـجوّ چّ ثّ نسبظ کًیت ،چّ اص زیث اًْیت ،خٕدٔیژگیْب ٔ يختػبت
ٔاهؼی آٌْب يٕسد ضُبسبیی هشاس گیشد .سٕو ٔ :يٓىتش اص ًّْ تطخیع زهوبتی کّ يیتٕاَذ ثخصْبی يختهق
ـجوّ سا ثّ یک دیگش يتػم سبصد ٔ ثش يسیش ساْپیًبیی آٌ سٔضُی اكکُذ .چپ ثّ خبی ثیم صدٌ صيیٍ َشو
اكطبگشی ػهیّ ثذکشداسی ْبی سژیى ثبیذ دس ایٍ خب ثشهػذ ٔ يُطن سبصيبَیبثی ٔ يلػمثُذی آٌْب سا دسیبثذ
ٔ ثّ سٓى خٕد دس تسون آٌ ثکٕضذ.
ة -خُجص صَبٌ تب ایٍ خب یکی اص ْٕضًُذتشیٍ خُجص ْبیی ثٕدِ است کّ يُطن پیطشٔی ٔ ػوت َطیُی دس
ضشایف تسهف استدبع سا خزة کشدِ ٔ دس ػًم پیبدِ کشدِ است .ایٍ خُجص دس استلبدِ اص ايکبَبت يٕخٕد ،اص
ضکبف ْب ٔ يُلزْبی هبََٕی ثّ خٕثی ثٓشِ ثشدِ است .ثّ ػالِٔ ایٍ خُجص دس استلبدِ اس تدشثیبت خُجص صَبٌ
سبیش کطٕسْب ٔ ثٕيی کشدٌ آٌْب اص خٕد يٓبست اسصَذِای َطبٌ دادِ است .ايب ثّ َظش يیسسذ کّ كؼبنیت
ثخصْبی هبثم تٕخٓی اص ایٍ خُجص دس يیبٌ الیّْبی يسذٔدی اص صَبٌ ـجوّ يتٕسف يسػٕس يبَذِٔ ،
يجبسصِ دس کبدس هبََٕی سا ایذِآنیضِ يیکُذ .ایٍ خُجص ثذٌٔ پیَٕذ ثب صَبٌ اػًبم خبيؼّ ًَیتٕاَذ ْیچ یک اص

دستبٔسدْبی خٕد سا َٓبدی سبصد ،چّ سسذ کّ ثّ ههًشْٔبی خذیذی پیطشٔی کُذ .اص ایٍ سٔ سبصيبٌدْی
صَبٌ کبسگش ٔ صزًتکص آٌ اهذاو ثبنیُی است کّ خُجص صَبٌ ثبیذ ثشای كبین آيذٌ ثش سیبست صٌ ستیضاَّ
سژیى اساليی دس آٌ ساستب خٓتگیشی کُذ .يلػمثُذی يجبسصِ ٔ سبصيبٌیبثی ثشای خٕاستْبی ٔیژِی صَبٌ
کبسگش ٔ صزًتکص ثب خٕاستْبی ػبو ثشای ًّْ صَبٌ ،آٌ زهوّی کهیذی است کّ ثب زم يطکالت آٌ ،خُجص
صَبٌ يیتٕاَذ اص يسذٔدِ کَُٕی خٕد خبسج ضٕد.
ج -يجبسصِی يهیتْبی سبکٍ ایشاٌ یکی اص خُجصْبی است کّ اص ظشكیت يٕثشی دس تؿؼیق هذست
يشکضی ثشخٕسداس است .ثشاستی سشَگَٕی خًٕٓسی اساليی ثذٌٔ خُجصْبی يهیتْبی سبکٍ ایشاٌ اگش
َگٕییى َبيًکٍ ثشاستی سخت دضٕاس ثّ َظش يیسسذ .سژیى اساليی ثّ سجت سیبستْبی ثّ ؿبیت استدبػی
تؿؼیق ْٕیت يهی -کّ آيیضِای اص ستىْبی يزْجی -كشُْگی ،سیبسی ،اهتػبدی ،اختًبػی سا ثش يشديبٌ
َٕازی يهی تسًیم کشدِ است -خُجص يهیتْبی سبکٍ ایشاٌ سا ثش پشتگبِ یک دٔ ساْی هشاس دادِ است .دس
كوذاٌ یک خُجص يشديی ٔ يتشهی سشاسشی کّ پشچى دكبع اص زن تؼییٍ سشَٕضت سا دس اْتضاس َگّ داسد ٔ
دس ضشایف ػشٔج َبسیَٕبنیسى هٕيی -سشصيیُی ،خطش گشیض اص يشکض ٔ پبسِ پبسِ ضذٌ کطٕس يب َّ تُٓب
ايشی ثبنوِٕ ،ثهکّ ْش آٌ يیتٕاَذ ثّ یک خطش ثبنلؼم تجذیم گشدد .ساِ دیگش کًک ثّ كشاسٔییذٌ ْٕیت يهی
ثش پبیّی ثشاثشی سیبسی استٕاس ثش زوٕم ضٓشَٔذی کبيم ثب ػُبیت ثش زلع ،گستشش ٔ استوبء ْٕیت
كشُْگی ٔ تؼشیق خذیذ اص يهت يذَی کّ تًبیض ثیٍ يهیتْب سا ًَبیُذگی ًَیکُذ ،ثهکّ دس ػیٍ زلع ْٕیت
يهی – كشُْگی ثش ًْجستگی ثیٍ يهیتْب تبکیذ يیٔسصد .ثُبثشایٍ چپ ثبیذ ثشای خب اَذاختٍ يلٕٓو يهت
استٕاس ثش زوٕم ضٓشَٔذی ،دكبع هبـغ ٔ کبيم اص زن تؼییٍ سشَٕضت يهیتْب ،صثبٌ يبدسی ،دكبع اص تٕاصٌ
يُطوی تًشکض ٔ ػذو تًشکض هذست ،كذسانیسى يتُبست ثب سبختبس چُذيهیتی ایشاٌ ٔ ،انجتّ دس خٓت تؿؼیق
گشایص ٔزذت ستیض َبسیَٕبنیسى هٕيی تالش ٔسصد.
د -خُجص تٓیدستبٌ ضٓشی :اگش خُجص کبسگشی يیتٕاَذ ثُیبد َظبو سیبسی ٔ اختًبػی يستوش سا دسْى ضکُذ
ٔ اگش خُجص يهیتْبی سبکٍ ایشاٌ اص َیشٔی يٕثشی دس تؿؼیق هذست يشکضی ثشخٕسداس است ،خُجص
تٓیذستبٌ ضٓشی سا ثبیذ َیشٔی ؾشثت دس اَوالة ایشاٌ ههًذاد کشد .تٓیذستبٌ ضٓشی ثّ آٌ گشِٔ اَجْٕی اص
يشدو اـالم يیضَٕذ کّ اص يُبسجبت تٕنیذی يؼیُی کُذِ ضذِ ٔ دس سٔاثف تٕنیذ خذیذ دس ضٓش خزة َطذِ ٔ
دس کُبس يُبسجبت َٕیٍ اختًبػی ثّ کبس ٔ صیست يیپشداصَذ .ایٍ ثخص اص يشدو پیصتش داسای خبیگبِ يؼیُی
دس ضیِٕ تٕنیذ ثٕدِاَذ ٔ ثش اثش كشٔپبضی دسَٔی یب ػٕايم يٕثش ثیشَٔی دیگش هبدس َیستُذ دس يُبسجبت گزضتّ
َوطی ایلب کُُذ ،دس َتیدّ اص سٔستبْب ،یب اص ضٓشْبی کٕچک ،یب اص خبَّخشاثی ثّ سجت تبثیشات يخشة خٕ ِد
يُبسجبت سشيبیّداسی دسٌٔ ضٓشْبی ثضسگ ثّ زبضیّ سٔاثف تٕنیذی اختًبػی پشتبة يیضَٕذ ٔ ایٍ
يُبسجبت ًَیتٕاَذ آٌْب سا دس خٕد ْؿى ٔ خزة کُذَ .گبْی ثّ كشآیُذ گزس اص سٔاثف پیطبسشيبیّداسی ثّ
سشيبیّداسی دس کطٕس يب اص دّْی  49ثّ ثؼذ ،اًْیت ٔ خبیگبِ ایٍ َیشٔ سا يٕسد تبکیذ هشاس يیدْذ.
کبكیست دس ایٍ ثبسِ غشكب ثّ تـییش خًؼیتی دس تٓشاٌ َگبْی ثیبكکُیى .دس سبل  5 ،1355دسغذ خًؼیت دس
تٓشاٌ ،دس ضشایف اسکبٌ ؿیشسسًی صَذگی يیکشدَذ .ایٍ سهى دس دس سبل  1365ثّ  11دسغذ ٔ ،دس سبل
 1375ثّ  19دسغذ ثبنؾ گشدیذ ٔ ،تًشکض ایٍ ثخص اص يشدو اص َ 5وطّ دس تٓشاٌ ثّ َ 11وطّ اكضایص پیذا

يیکُذ .اگش اص یک چطىاَذاص ثهُذيذت ثّ يسبنّ َگبِ کُیى دس كبغهّ ثیٍ  1355تب  ،1375زذٔد  49دسغذ اص
 5يیهیٌٕ َلش اص اؾبكّ خًؼیت تٓشاٌ ثضسگ ثّ ـٕس ؿیش سسًی اسکبٌ یبكتّاَذ کّ ضبْذی است اص يبدِ
اَلدبسی ػظیى دس کطٕس يب .ایٍ َیشٔی ٔسیغ انجتّ دس ضشایف يطبثٓی صَذگی ًَیکُذ ،ثشخی اص آٌْب دس
آنَٕکْب ،ثخطی دس زهجی آثبدْب ،گٕدْب ،چپشْب ،صاؿّْب ...ثّ سش يیثشَذ ،ايب ًّْی آٌْب دس ثشاثش سیبست
ثٕنذٔصسی سژیى اساليی ٔ ثشخٕسداسی اص یک صَذگی دس خٕس ٔ ضبٌ اَسبَی يُبكغ يطتشکی داسَذ .چپ ثبیذ
دس يیبٌ ایٍْب سیطّ ثذٔاَذ ٔ دس سبصيبَذْی آٌْب يطبسکت ًَبیذ.
ر -خُجص خٕاَبٌ :ایٍ خُجص دس زبل زبؾش ثّ ـٕس سٔصاَّ ٔ تٍ ثّ تٍ دس ثشاثش كشُْگ ٔاپسگشایبَّ ٔ
تبسیک اَذیطبَّ سژیى اساليی ثّ َجشد يذَی ثشای دكبع اص صَذگی ػشكی يیپشداصد .خًٕٓسی اساليی َسجت
ثّ سجک صَذگی ایٍ خٕاَبٌ ثشخالف سژیى ضبِ ثی تلبٔت َیست ،ثهکّ ثّ سجت خػهت تٕتبنیتش خٕد َبگضیش
است ضیِٕی صَذگی آٌْب سا ثش يذاس ایذئٕنٕژیاش سبصيبٌ دْذ .اص ایٍ سٔ ثّ ـٕس يستًش ثّ زشیى خٕاَبٌ
یٕسش يیثشد ٔ آٌْب سا ػهیّ خٕد يیضٕساَذ .انجتّ دسٌٔيبیّ يجبسصِی خُجص خٕاَبٌ ،غشكب اص خػهت
يوبٔيت دس ثشاثش تسًیم كشُْگ يستوش ثشخٕسداس َیست ،ثهکّ ػالِٔ ثش آٌ دس دكبع اص يختػبت سجک
صَذگی يؼیُی َیض سشچطًّ يیگیشد ،کّ ایٍ يجبسصِ سا ثّ ايشی دایًی ٔ پبیذاس دس سشاسش زیبت خًٕٓسی
اساليی تجذیم کشدِ استٔ .اَگٓی خطبست اگش ایٍ خُجص سا ثّ ػُػش ٔ خػهت كشُْگی آٌ يسذٔد کُیىٔ ،
سٕیّی اهتػبدی – اختًبػی ایٍ َجشد سا َبدیذِ ثگیشیى .ثخص هبثم تٕخٓی اص خٕاَبٌ کطٕسيبٌ داسای
تسػیالت ػبنی ايب ثیکبس ،ثیآیُذِ ٔ ثذٌٔ چطىاَذاص سٔضٍ اَذًْ .یٍ ضشایف ٔخبيتثبس است کّ يیتٕاَذ
دستًبیّ يُبسجی ثشای پیَٕذ ایٍ ثخص اص خٕاَبٌ ثب خُجص کبسگشی كشاْى سبصد ٔ ظشكیت آٌ سا اكضایص دْذ
ٔ اص َیشٔی َٓلتّ آٌ خٕد سا ؿُی سبصد .چپ ثبیذ ثب ایٍ خُجص دسآيیضد ٔ ثب ثشَبيّی سایح ٔ ػًٕيی نیجشانی
دسٌٔ آٌ ثّ چبنص ثشخیضد ٔ ثشتشی اكنْبی يؼطٕف ثّ آصادی ٔ ديٕکشاسی پیگیش سا دس ثشاثش گلتًبٌ آٌْب
َطبٌ دْذ.
 -8پبگیشی ٔ تذأو كؼبنیت خُجص ْبی اختًبػی دس ایشاٌ َّ ،اص ـشین تٕسم ثّ کشايبت سژیى اساليی
يسون يیضٕد َّ ٔ ،ثب يُتظش يبَذٌ ثشای سخذادی سؼذ کّ ؾشثتی ٔ َبگٓبَی ثّ صایص خُجصْبی
اختًبػی ثیبَدبيذ .يختػبت ضکمگیشی خُجصْبی اختًبػی دس ایشاٌ ثب ْیچ کطٕس دیگشی دس دَیب
یکسبٌ َیستَ ٔ ،بدیذِ گشكتٍ ٔیژگیْبی خبظ كؼبنیت سبصيبٌگشاَّ دس ایشاٌْ ،ضیُّْبی ثبالیی سا ثش
كؼبالٌ ایٍ خُجصْب تسًیم يیکُذ ٔ ،ادايّکبسی آٌْب سا َبيًکٍ يیسبصد .تُٓب دس پشتٕ کبس غجٕساَّ،
پیگیش ٔ دس ػیٍ زبل خالهّ است کّ يیتٕاٌ ثّ تکٕیٍ خُجصْبی اختًبػی دس کطٕس يب یبسی سسبَذٔ ،
ثوب ٔ دٔاو آٌ سا تؿًیٍ کشد .اص ایٍ سٔ کطق هبًََُٕذی ْبی يجبسصِ ثب یک سژیى ضجّ تٕتبنیتش يزْجی،
دس پشتٕ تدشثّ ْبی ػبو دس خضاَّ يجبسصاتی يشدو دس سبیش سژیىْبی استجذادی ٔ ،اَطجبم خالهبَّ آٌْب
دس يسم کبس ٔ صیست سٕژِْبی اختًبػی آٌ ٔظیلّ اسب سی است کّ سٔضُلکشاٌ چپ دس تؼبيم ثب
سبصيبٌگشاٌ ایٍ خُجصْب ثّ گَّٕای يطبسکتی يیتٕاَُذ ٔ ثبیذ ثّ پیص ثجشَذ .دس َتیدّ اَسذاد ظبْشی
ضشایف خبسی ،ثّ يؼُبی كوذاٌ خف يطی سیبسی يُطجن ثش أؾبع کَُٕی َجبیذ تهوی ضٕد .یب ثّ سخٍ

دیگش دس ْیچ ضشایف سیبسی ،ثٍثست سیبسی راتی ٔخٕد َذاسد کّ َتٕاٌ كؼبنیت يُطجن ثب آٌ سا کطق
کشد ٔ ثّ کبس ثست.
 -9خبيؼّ ایشاٌ تالهی گبِ تؿبدْب ٔ تخبغىْبی گَٕبگٌٕ ٔ يتؼذد است ٔ خُجصْبی دیگشی َظیش دكبع اص
يسیف صیست ،داَطدٕیی ...ثب دسٌٔيبیّْبی خبظ خٕد ْى اکٌُٕ دس اثؼبد يؼیُی ثّ كؼبنیت يطـٕل اَذ
ٔ اص ایٍ ظشكیت ثشخٕسداس اَذ کّ سضذ ٔ گستشش یبثُذ ٔ یب ثب ایٍ خُجصْب دسْى آيیضَذْ .ش یک اص ایٍ
خُجصْب اص خػٕغیت ٔ گْٕش يؼیُی ثشخٕسداس است کّ آٌ سا اص دیگشی خذا يیکُذ ٔ يشصْبی
ْٕیت آٌ سا يطخع يیسبصد ًّْ .ایٍ خُجصْب ثّ ٔاسطّی سهطّ يُبسجبت سیبسی ،كشُْگی،
اهتػبدی استٕاس ثش استثًبس ٔ سهطّ ،یک سضتّ يطبنجبت ػبو ٔ يُبكغ يطتشکی داسَذ کّ يیتٕاَذ ثّ
يلػمثُذی آٌْب یبسی سسبَذ.
دس ًّْی ایٍ خُجصْب َوص کبسگشاٌ سا ًَیتٕاٌ ٔ َجبیذ َبدیذِ گشكتٔ ،اَگٓی دس دسٌٔ خُجص کبسگشی
َیض َبثشاثشیْبی سیبسی -كشُْگی يؼیُی ػًم يیکُذ کّ ثّ سٓى خٕد ًَیگزاسد یک ـجوّ یک دست ٔ
ًْگٍ ثب يُبكغ ـجوبتی يطتشک پب ثگیشد .ثُبثشایٍ ْى خُجص ْبی اختًبػی ثّ َیشٔی کبسگشاٌ َیبص داسَذٔ ،
ْى اسدٔی کبس ثشای ایٍ کّ ثّ یک خُجص ـجوبتی ثب يُبكغ ػبو ثذل ضٕد ،ثبیذ ثش سهسهّ يشاتت دسَٔی خٕد
كبین آیذ ٔ .دهیوب ًْیٍ يطبنجبت يؼیٍ ٔ يجبسصِ ػهیّ َبثشاثشی دس دسٌٔ ـجوّ است کّ ايکبٌ اتػبل خُجص
کبسگشی ثب سبیش خُجصْبی اختًبػی كشاْى يیکُذ.
دس َجشد ػهیّ َظبو سشيبیّداسی ،ػهیّ ثٓشِکطی ٔ َظبو استٕاس ثش کبسيضدی ،خُجص کبسگشی َوص يسٕسی
ٔ اَسػبسی ایلب يیکُذ کّ ثب ْیچ خُجص اختًبػی دیگش هبثم يوبیسّ َیست ٔ خُجصْبی دیگش دس يجبسصِ
ػهیّ سبیش اضکبل ستى ٔ سهطّ اَگیضِ ٔ يُبكغ ٔیژِای داسَذ .ثشای ایٍ کّ پیَٕذ ایٍ خُجصْب تؿًیٍ ضٕد ٔ
پبیذاس ثًبَذْ ،یچ خُجطی َجبیذ آسا ٔ استشاتژی خٕد سا ثش دیگشی تسًیم کُذ .ساثطّ ایٍ خُجصْب ثبیذ ثشاثش ٔ
ثش يجُبی تُظیى يطتشک ـشذْب ٔ ،ساِکبسْبی يجبسصِ استٕاس ثبضذ ٔ ،كشُْگ خذیذی اص تؼبـی آسا ٔ يُطن
گلتگٕیی سا ثّ ًَبیص ثگزاسد .دس ایٍ يجبسصِ يطتشکْ ،ژيَٕی خُجص کبسگشی َّ ثب كشايیٍ زوٕهی ٔ اْشو-
ْبی ثبصتٕنیذکُُذِ سهطّ ،ثهکّ ثب دكبع هبـغ اص يطبنجبت ایٍ خُجصْب ،اسائّ ـشذْب ٔ پیطُٓبدْبی يٕثش
يجبسصاتی ٔ اص ًّْ يٓىتش سصيُذگی ثیصتش اص ْش َیشٔیی ثشای َلی ْشگَّٕ ستى اَسبٌ ثش اَسبٌ ثّ دست
يیآیذ.
 -19ثشای ایٍ کّ استشاتژی يلػمثُذی خُجصْبی تٕدِای ٔ يسبغشِ سیبسی سژیى اساليی ثشای دسْى
ضکستٍ سبختبسْبی استجذاد سیبسی ٔ َظبو ثٓشِکطی يسهف يٕكن ضٕد ،چپ ثبیذ ثب استشاتژیْبی
ؾذديٕکشاتیک َیشْٔبی يخبنق سژیى اساليی يجبسصِ ٔ يوبثهّ کُذ اص خًهّ:
انق -تُبهؿبت پشٔژِی اغالزبت -اغالذ سژیى اساليی -دس چبسچٕة َظبو سیبسی يٕخٕد سا َطبٌ دْذ ٔ
تبثیشات يُلی آٌ سا ثش سَٔذ يجبسصِ يشديی اكطب کُذ.
ة -يبْیت سَگبسَگ آٌ پشٔژِْبیی سا ثشيال سبصد کّ اسبسب ثش زًهّ َیشْٔبی يسهف دس َظبو يُبسجبت ثیٍ -
انًههی ثش کطٕس يب استٕاس است.

ج -ستشٌٔ ثٕدٌ استشاتژی يسبغشِ يذَی سا َطبٌ دْذ کّ ثشای گزاس ثّ ديٕکشاسی دسْى ضکستٍ
سبختبسْبی استجذادی زبکى سا اص ههى يیاَذاصد ٔ ثب ْش َٕع هٓش يطشٔع ٔ دكبػی َیض ثّ يخبنق ثشيیخیضد،
ايشی کّ غشكب ثّ دٔاو ٔ ثوبی خًٕٓسی اساليی یبسی يیسسبَذ.
د -يبْیت ثّ ؿبیت استدبػی ثشَبيّْبی نیجشانیسى ایشاَی سا -کّ َتیدّای خض خبَّخشاثی ْش چّ ثیصتش يشدو
ثّ ٔیژِ اهطبس كشٔدست ثّ ثبس ًَیآٔسد -يٕسد َوذ هشاس دْذ ٔ ثّ پبگیشی خُجص کبسگشاٌ ٔ صزًتکطبٌ ػهیّ
سشيبیّ ٔ يذاكؼبٌ آٌ کًک سسبَذ.
رَ -بکبسآیی سیبست اكطب گشی غشف ػهیّ خًٕٓسی اساليی چپ سا َطبٌ دْذ کّ ثّ ـشذْب ٔ سیبستْبی
اثجبتی ثشای دسْى ضکستٍ َظبو ثٓشِکطی ٔ استجذاد ًَیاَذیطذ ٔ ثّ ؾشٔست آٌ ثی تٕخٓی َطبٌ يیدْذ.
 -11يجبسصِ ثشاٖ سٕسیبنیسى اص ايشٔصٔ ،ظیلّ دایًٗ ٔ تؼطیم َبپزیش چپ است .پیصسٖٔ دس ایٍ يجبسصِ دس
گشٔ ایٍ است كّ چپ أال ،تػٕس سٔضُٗ اص يُطن پیکبس ػهیّ استجذاد دیُی ٔ ثشای ديٕکشاسی داضتّ ثبضذ ٔ
ثّ انضاوْبٖ ایٍ يجبسصِ پبسخٗ دس خٕس دْذ ٔ .ثّ پبگیشی خُجطٗ كشاگیش ٔ َیشٔيُذ دس يجبسصِ ثشاٖ
سشَگَٕٗ خًٕٓسٖ اساليٗ یبسی سسبَذ ثبَیبْ ،ىُْگبو ثب تًبو َیشٔ ٔ تٕاٌ كکشی ٔ ايکبٌْبی ػًهی خٕد ثّ
تطشیر يُطن سبصيبَیبثی تٕدِای ـجوّ دس َجشد ـجوبتی اسدٔی کبس ػهیّ يُبسجبت يسهف ثٓشِ کطی یبسی
سسبَذٔ ،ظیلّای کّ تست ْیچ ضشایطی ثّ سجت سشضت ـجوبتی چپَ ،جبیذ تستانطؼبع ٔظبیق دیگش آٌ هشاس
گیشد .ثبنثب ثشاٖ گسست كبيم اص سٕسیبنیسى سٔسٗ ٔ ،ثبصسبصٖ یك چپ ػًیوب ديٕكشاتیك ،ؾذ سشيبیّداسٖ،
كًیُیست ٔ ـشفداس يسیف صیست تالش كُذ .ثبَیب ،ؾشٔست يجبسصِ ثشای سٕسیبنیسى ٔ ثشپبیی اتسبد ثضسگ
يذاكؼبٌ سٕسیبنیسى سا تطشیر ًَبیذ ٔ چٓشِ ی خذیذی اص چپ اَوالثی ٔ پیکبسگش ساِ سٕسیبنیسى اسائّ کُذ.
َطست ثخص ؿبنت ازضاة کًَٕیست ،سبصيبٌ ْب ٔ َٓبدْبی چپ ٔ سٕسیبنیست اپٕصیسیٌٕ ایشاَی دس آنًبٌ
ـهیؼّ ی َٕیذ ثخطی است کّ ايیذْبی ثضسگی ثشای ؿهجّ ثش پشاکُذگی ٔ كشهّگشایی ایدبد کشدِ است .ایٍ تدًغ
ثضسگ اگش چّ ًْشاْی ثخص هبثم تٕخٓی اص كؼبالٌ چپ سا کّ ثیشٌٔ اص ایٍ گشِٔثُذیْب كؼبنیت يیکُُذ ثب
خٕد َذاسد ،يؼٓزا خٕد گبو ثضسگی ثشای ایدبد یک اتسبد ثضسگ ٔ كشاگیش چپ ثّ ضًبس يیسٔد .ایٍ زشکت
ثشای آٌ کّ ثّ يٕكویت دست یبث ذ ،ثبیذ ػالِٔ ثش پبسخ ثّ َیبصْبی سٕصاٌ يجبسصِ ـجوبتی دس ایشاٌ ،ثّ خبَّ
تکبَی ٔ تدذیذ آسایص ثُیبٌ ْبی سیبسی كکشی خٕد دست ثضَذ ،تب ضشایف ادايّی ًْکبسی ٔ اتسبد يستسکى ٔ
پبیذاس سا كشاْى سبصد.

