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 :طرح موضوع 

، به خشونت المللی مبارزات بیمرکز بین . حال وجود داشته و دارندخشونت در گذشته و  صدها نمونه از مبارزات بی
هر کدام . سایل جاری تدوین می کندرا  بر پایه ی م خالصه ی از این مبارزات کردن این مبارزات، منظور قابل دسترس

قطه ی ک نی خشونت در بیو مقاومت مدنی  از نقش شفاف یتصویر، در نظر دارد که از این بخش های خالصه شده
 . خاص را ارائه دهد

خشونت تخصص  یا در حوزه ی مبارزات بی/بوده واز جهان  فردی که متخصص این منطقه ی ویژهمتن زیر توسط 
دیدگاه خود سخن می گوید، بنابراین خالصه ی ارائه شده در زیر  نده بر پایه ینویس. دارد، به رشته ی تحریر درآمده است

 چنانچه مایل به پیشنهاد مبارزه ای خاص . خشونت نیست ت بیمرکز بین المللی مبارزا الزاما بازتاب دهنده ی نظرات
هستید که به نظر شما می بایست خالصه ای از آن تهیه شده و در وب سایت این مرکز قرار گیرد، لطفا از طریق نشانی 

 conflict.org-icnc@nonviolent:  الکترونیکی زیر ما را با خبر سازید
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 عالیست ها در انتخابات پارلمانی خشونت بر ضد دولت مستبد کمونیستی در لهستان زمانی آغاز شد که کمون بی مبارزات
ل تَ غْ—ؽذت هثاسصٍتا تاکتیک ُا ّ دسرات هختلف اص —تا ایي صال، عَ دَُ هماّت هذًی. دعت تَ تملة صدًذ 6491

اص ًیشُّای ارتواػی، دعت تَ عاصهاى دُی ّ تضکین خْد تضًذ کَ  دس غالة یک ائتالف فشاگیش راهؼَ ی لِغتاىاًزاهیذ تا 
اتضادیَ گشایی ؾَ دسسی عاصهاى ُوثغتگی کَ. تْد 6491ل دس آگْعت عا" ُوثغتگی"اّد آى تؾکیل عاصهاى ّ رٌثؼ 

صکْهت آصاد  تشلشاسی هثٌی تش سژین کوًْیغتی ک اها ًادسعتادػاُای ایذّلْژی تا اتشاص هخالفت ًغثت تَ ،داؽت
س فعای عیاعی هغتملی سا ایي رٌثؼ پشغشفذا. اًذاختَ ّ اص آى هؾشّػیت صدایی کشد شاى، لشصٍ تَ اًذام ایي دّلتکاسگ

 ،ُوثغتگی رٌثؼ. کَ دس آى هْعغات، فؼالیت ُا ّ گفتواى ُای دیگشگًَْ ًیض فشصت تْعؼَ ّ سؽذ پیذا کٌٌذ ایزاد ًوْد
ُش دّی ایي ػْاهل ًمؼ . خْدعاختَ دًثال کشد خؾًْت ّ همشسات ات تیاُذاف عیاعی خْد سا ُوْاسٍ تا دیغیپلیي هثاسص

گْ هضْس، لِغتاى سا  ایي اًتمال گفت ّ. ًذایفا کشد 6494هِوی دس ایزاد یک ّفاق هلی ّ اًتمال هغالوت آهیض لذست دس عال 
 . خشونت به ارث گذاشت معیار ارزشمندی برای مبارزات بیزه شدن هدایت کرده و دموکراتی هْفمی اص دس هغیش ًْع

 

 :تاریخ سیاسی

ًثْد . ًثْدٍ ّ فؼالیت ُای آًاى ًاُواٌُگ تْد رتواػی هخالف دّلت کوًْیغتی، هتضذ، گشٍّ ُای ا6491 تا ًیوَ ی دّم دَُ
، کاسگشاى تا 6491عال دس . ػذم هْفمیت آًاى تْد ػاهل هِوی دس ،یک ائتالف فشاگیش تشای هتضذ عاختي ًیشُّای هخالف

، چِاسهیي ؽِش تضسگ لِغتاى، آهذًذ اها "پْصًاى"ُذف دسخْاعت تشای تغییشات عیاعی ّ التصادی تَ خیاتاى ُای 
تغیاسی اص . رای گزاؽتوًْیغت عشکْب ؽذٍ ّ صذُا کؾتَ تشتظاُشات آًاى تَ ؽکل ّصؾیاًَ ای تْعػ هماهات ک

ٌُْص تَ ایزاد اصالصات دس ًظام اهیذ داؽتٌذ، کاسگشاى سا تشای کغة هطالثات سادیکال ؽاى پؾتیثاًی سّؽٌفکشاى، کَ 
، عشًْؽت هؾاتِی دس اًتظاس داًؾزْیاى ّ سّؽٌفکشاًی تْد کَ خْاُاى آصادی ُای عیاعی گغتشدٍ 6419دس عال . ًکشدًذ

خْاًذٍ هی ؽذًذ تَ صضٌَ ی آّسدٍ ؽذًذ ّ " خشاتکاس"ّ " اّتاػ"کاسگشاى تشای هماتلَ تا داًؾزْیاًی کَ . تشی تْدًذ
، کاسگشاى دس خیاتاى ُای ؽِشُای 6491دس عال . صاکواى کوًْیغت تَ ساصتی داًؾزْیاى ّ سّؽٌفکشاى سا ؽکغت دادًذ

ّ  ایي ًاآساهی ُا چِلدس رشیاى . تضسگ عاصلی تَ خیاتاى ُا آهذٍ ّ خْاعتاس افضایؼ دعتوضدُا ّ اصالصات التصادی ؽذًذ
تَ غْس  ؾزْیاى دسخاًَ هاًذٍ ّایي دس صالی تْد کَ سّؽٌفکشاى ّ داً .تَ ؽذٍ ّ ُضاساى ًفش هزشّس ؽذًذکؾ پٌذ کاسگش

اها دس خیضػ تؼذی کاسگشاى دس . هٌفؼالًَ ای ایي سّیذادُا سا تَ ًظاسٍ ًؾغتٌذ ّ صتی الذام تَ افؾای ایي تشاژدی ُن ًکشدًذ
کَ تَ دعتگیشی صذُا کاسگش هٌزش ؽذ، سّؽٌفکشاى ًیض تَ روغ اػتصاب  وت ُادس اػتشاض تَ افضایؼ لی 6491عال 

دعت تَ تضشکاتی صدٍ  6499تش دس اػتشاض تَ اصالصات لاًْى اعاعی لِغتاى دس عال  سّؽٌفکشاى پیؼ. کٌٌذگاى پیْعتٌذ
تَ هتضذ ُویؾگی اتضاد  اصالصات لاًْى اعاعی ًمؼ سُثشی صضب کوًْیغت سا دس راهؼَ تمْیت کشدٍ ّ لِغتاى سا. تْدًذ
دس . اص عْی سّؽٌفکشاى تَ ػٌْاى ًمط آؽکاس صاکویت لِغتاى تلمی هی ؽذ ایي اهش ُیش ؽْسّی تثذیل هی عاخت، اهاروا

سا " کویتَ ی دفاع اص کاسگشاى لِغتاى"، تشخی اص سّؽٌفکشاى 6491ّاکٌؼ تَ دعتگیشی ُای گغتشدٍ ی کاسگشاى دس عال 
کَ تَ دادگاٍ هی  تْد ّکالی هذافغ کاسگشاًی تَ روغ آّسی کوک ُای ًمذی تشای پشداخت دعتوضدایزاد کشدًذ کَ ّظیفَ اػ 

رٌثؼ دفاع اص صمْق هذًی ّ صمْق "عال تؼذ،  یک. سا دس تش هی گشفت سفتٌذ ّ ُوچٌیي کوک تَ خاًْادٍ ُای کاسگشاى
گْیی  تي دّلت کوًْیغتی تَ پاعخُذف ایي رٌثؼ هلضم عاخ. اص عْی گشُّی اص اػعای اپْصیغیْى تؾکیل ؽذ" تؾش

ُا  ایي دّلت تَ غْس داّغلثاًَ آىدسلثال تؼِذات تیي الوللی اػ، اص رولَ تَ سعویت ؽٌاختي هؼیاسُای صمْق تؾش تْد کَ 
عالَ ی ظذ کوًْیغت، کَ تَ اصتوال صیاد تَ دعتْس  32، کؾتَ ؽذى یک فؼال 6499دس عال . سا پزیشفتَ ّ اهعا کشدٍ تْد

عشاًزام تَ تؾکیل  ایي صشکت .س عشاعش کؾْس تَ تضشک ّا داؽتاهٌیتی صْست گشفتَ تْد، داًؾزْیاى سا د عشّیظ ُای
اًزوي دسّط "ا ًام ، عیغتن آهْصػ صیش صهیٌی عاصهاًذُی ؽذٍ ّ ت6499دس عال  .عاصهاى ُای هغتمل داًؾزْیی هٌزش ؽذ

ی خصْصی ّ کلیغاُا تَ آهْصػ تاسیخ، ادتیات، فلغفَ، ایي هْعغَ دس آپاستواى ُا. فؼالیت خْد سا آغاص کشد" آکادهیک
هطثْػات . چَ دس هْعغات سعوی تذسیظ هی ؽذ راهؼَ ؽٌاعی ّ التصاد هی پشداخت، آى ُن تَ ؽکلی هتفاّت اص آى

 . ػذد سعیذ 911تؼذاد گاٌُاهَ ُا ّ ًؾشیات هختلف تَ  6494صیشصهیٌی ًیض دس ایي هیاى تْعؼَ یافتٌذ ّ دس پایاى عال 
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ّی تَ ػٌْاى اّلیي پاپ . پاپ ژاى پل دّم تْد ؽاُذ اًتخاب کاسدیٌال لِغتاًی، کاسّل ّیتیلیا، تَ ػٌْاى 6499ال ع
، هیلیْى ُا ًفش سا دس 6494دیذاس پاپ اص کؾْسػ دس عال . ؽذهی غیشایتالیایی اص آغاص لشى ؽاًضدُن تَ ایي عْ ؽٌاختَ 

اپ دس صیي عفش صیاستی خْد کَ اص سادیْ ّ تلْیضیْى دّلتی پخؼ هی ؽذ، پ. ّسؽْ، کشاکْ ّ چغتْچْآ تَ خیاتاى ُا کؾاًذ
ایي تشای اّلیي تاس دس غْل تاسیخ کوًْیغتی لِغتاى تْد کَ . آؽکاسا اص صمْق تؾش ّ صك آصادی تیاى ّ اًذیؾَ عخي گفت

پل دّم دس  ىژاپاپ دَُ،  تا چٌذیي. روؼیت صیادی تذّى صعْس چؾوگیش پلیظ یا ًیشُّای اهٌیتی دّلتی گشد ُن هی آهذًذ
. غاًی ُغتٌذچَ ک" ها"کَ هؾخص کٌذ ایي  اعتفادٍ هی کشد، ّ الثتَ تذّى ایي" ُا آى"خطاتؼ تَ دّلت کوًْیغتی اص ظویش 

هشدم پی . سا هؼٌا کٌذ" ها"رٌثؼ ُوثغتگی گفت، پاپ عشاًزام تْاًغت گًَْ کَ آدام هیچٌیک، یکی اص سُثشاى  اها ُواى
دس ًتیزَ، دس پایاى دَُ . ؽواس تْدى ؽاى ًِفتَ اعت ّ ایي تاػج ؽذ کَ عذ تشط ؽکغتَ ؽْد ُا دس تی ىتشدًذ کَ ًیشّی آ

عاصهاًذُی هشدهی ّ ائتالف فشاگیشی اص کاسگشاى، سّؽٌفکشاى، داًؾزْیاى، اػعای کلیغای کاتْلیک ّ ، 6491ی 
یک عیغتن هْاصی هخفی سا  ،تغیذ ػوْهی گغتشدٍ .سّعتائیاى تَ ًیشّی پشلذستی تشای تغییش دس راهؼَ ی لِغتاى تثذیل ؽذ

کَ تَ  آى ُن تذّى ایي .اص کٌتشل صضب صاکن سُا عاصد دس کٌاس ًظام کوًْیغتی هْرْد تٌا کشد تا اص ایي غشیك راهؼَ سا
 . غْس آؽکاس علطَ ی ایي صضب سا تَ چالؼ تکؾاًذ

ؽذ کَ تواهی گشٍّ  6491ب ُای گغتشدٍ دس تاتغتاى ت تذ التصادی هٌزش تَ اػتصا، ّظؼی6491تا پایاى یافتي عال ُای 
لخ "اػتصاب ُا کَ اص ؽشکت کؾتی عاصی گذاًغک ّ تَ سُثشی . ّ هزُثی لِغتاى دس آى صعْس داؽتٌذ ُای ارتواػی

کَ کاسگشاى  ُای کاس گغتشػ یافتَ تْد، تاػج گشدیذ، هٌِذط تشق کاسخاًَ، آغاص ؽذٍ ّ تَ عشػت دس دیگش هضل "ّالغا
اّلیي —صهاًی کَ دّلت دس تشاتش هطالثات رٌثؼ ُوثغتگی. سا تؾکیل دٌُذ" ُوثغتگی"آصاد تَ ًام  تزاست ادیَیک اتض
 ،هزْص لاًًْی آى سا تاییذ کشد 6491عش خن کشدٍ ّ دس عپتاهثش —تزاست آصاد دس هشکض ّ ؽشق اسّپای کوًْیغتی اتضادیَ

کاسهٌذاى دّلت،  ءدسصذ اص ایي اػعا 91یْى ًفش سعیذ؛ هیل 61تؼذاد اػعای سعوی ایي رٌثؼ دس ػشض چٌذ ُفتَ تَ 
سُثشاى ًظاهی لِغتاى کَ ّعؼت ّ  .تاصٍ لاًًْی ؽذٍ پیْعتٌذ ایي اتضادیَ یؽاهل اػعای صضب کوًْیغت تْدًذ کَ تَ 

تَ  ُش چٌذ تا)ظاهی ؽْسّی ُشاط داؽتٌذ عشػت گغتشدگی ًیشُّای هخالف سا تِذیذی تشای خْد دیذٍ ّ اص دخالت ً
،  (هوکي تْد یا خیش کَ آیا اصال چٌیي دخالتی هضتول ّتضج هی کٌٌذ  ایي هْظْع شّص کاسؽٌاعاى هغایل تاسیخی تش عشاه

دس ًتیزَ، صذُا تي اص سُثشاى رٌثؼ ُوثغتگی . صکْهت ًظاهی گشفتٌذ تصوین تَ تشلشاسی 6496دعاهثش عال  62دس 
تا ایي صال، دّلت کوًْیغتی تا اػالم صکْهت ًظاهی . ض تغتَ ؽذًذًی تواهی عاصهاى ُای اپْصیغیْى لاًًْی تاصداؽت ؽذٍ ّ

رٌثؼ اپْصیغیْى، ُش چٌذ کَ تعؼیف ؽذٍ تْد اها صًذٍ هاًذٍ ّ خْد سا تَ ؽکل صیشصهیٌی . ُن تَ اُذاف خْد ًشعیذ
اًی ؽذًذ کَ دس فؼاالى دیگش رٌثؼ کَ دعتگیش ًؾذٍ تْدًذ ّ تغیاسی اص صًاى عاصهاى دٌُذٍ، راًؾیي سُثش. تاصعاصی کشد

ایي صًاى دس غیاب ُومطاساى هشدؽاى عوت ُای سُثشی سا دس تخؼ ُای هطثْػاتی ّ دیگش . تاصداؽت تَ عش هی تشدًذ
، تواهی سُثشاى رٌثؼ ُوثغتگی آصاد ؽذٍ ّ 6499دس عال . فؼالیت ُای رٌثؼ تَ دعت گشفتٌذ کَ ُوگی صیشصهیٌی تْدًذ

اص تَ اًذاصٍ ای لذست ًذاؽت کَ تتْاًذ رٌثؼ ُوثغتگی سا ؽکغت دُذ، اها  غتیدّلت کوًْی. ًظاهی ُن لغْ گشدیذصکْهت 
، 6499تا  6493دس ًتیزَ، دس هیاى عال ُای . فؼالیت ُای لِشآهیضتش تشای کغة لذست ًثْد عْی دیگش ایي رٌثؼ ُن آهادٍ

دس . التصادی ُن ّخین تش هی ؽذیک گشٍ خْسدگی عیاعی تیي صکْهت ّ راهؼَ تَ ّرْد آهذ ّ ایي دس صالی تْد کَ ؽشایػ 
 ًَ داؽتَ ّ ی دس داخلتشای ارشای اصالصات راهغ التصادی ًَ لذست ت کوًْیغت تَ خْتی آگاٍ تْد کَغْل ایي عال ُا دّل
، تا افضایؼ اػتصاب ُا ّ تظاُشات ّ ًاسظایتی ػوْهی اص ّظغ التصادی دس 6499دس پایاى عال . هؾشّػیتی دس خاسد

 هزذد رٌثؼ اتضادیَ لاًًْی ؽذى ،دّلت. تؼاهل دّتاسٍ تا رٌثؼ ُوثغتگی ؽذ دّلت کوًْیغت آهادٍ ِغتاى،هیاى هشدم ل
خؾًْت  هثاسصٍ ی تی تگی تَ لطف فلغفَرٌثؼ ُوثغ. دس هْسد اهکاى اًتمال لذست عیاعی سا پزیشفت ّ هزاکشٍآصاد تزاست 
ی خْد اتخار کشدٍ تْد ّ ُوچٌیي صوایت کلیغای کاتْلیک، دس رایگاُی تْد کَ پیؾٌِادُا تشای گفت ّ گْ سا تشسعی کَ تشا

صتی اگش چٌیي اًتمالی تَ هؼٌای صفع رایگاٍ ارتواػی ّ التصادی . کشدٍ ّ اًتمالی سا کَ هْسد هیخاق لشاس گشفتَ سا تپزیشد
 . ًخثگاى صاکن تْدٍ تاؽذ

تشگضاسی اًتخاتات آصاد  عش تَ غْل اًزاهیذ، تش 6494َ تا آّسیل هیاى هخالفاى ّ دّلت کَ اص فْسی یتضج ُا ًتیزَدس 
دس آگْعت . پیشّصی لاغؼی سا تشای رٌثؼ ُوغثتگی سلن صد ،اًتخاتاتایي . ؽذ صاصل تْافك 6494پاسلواًی دس ژّئي 
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ص عْی پاسلواى لِغتاى تَ ػٌْاى سییظ دّلت ، اّلیي ًخغت ّصیش غیش کوًْیغت هٌطمَ، تادعْص هاصّّیکی، ا6494عال 
ی اصالصات ارتواػی ّ تشای ارشا سا پاسلواى اختیاسات ّعیؼیتَ هٌظْس ایزاد حثات دس کؾْس، . رذیذ تشگضیذٍ ؽذ

 . ًوْداػطا  التصادی گغتشدٍ تَ سییظ دّلت

 :فعالیت های راهبردی

رٌثؼ ُوثغتگی هْسد اسصیاتی  ّ رذای اص خْد پذیذٍل فؼالیت ُای اػعای رٌثؼ ُوغثتگی سا ًوی تْاى تَ غْس هغتم
ضصْل غیشهلوْط عشهایَ هذًی عشچؾوَ گشفت کَ ًیشّی ایي رٌثؼ تَ ػٌْاى یک رٌثؼ هماّهت هشدهی اص ه. لشاس داد

 سُاعاختي راهؼَ هْعغات صیشصهیٌی تؾکیل ؽذٍ تْد ّ ُذفؼ گغتشدٍ ای اص تثادالت اًغاًی ّ فؼالیت ُا ّ تَ ّاعطَ ؽثکَ
تشخْسداس  ،هماّهت هذًی ّ هْفمیت ًِایی آىتْاى کافی تشای اصایي رٌثؼ ًیشُّایی سا تشتیت کشد کَ . کٌتشل دّلت تْد اص

 .ًذتْد

رٌثؼ . ت تْدپیْعتَ ای اص صًذگی دس صمیم رٌثؼ هخالف ًثْد، تلکَ تَ گفتَ ّاعالّ ُاّل تزشتَ رٌثؼ ُوثغتگی صشفا یک
دّلت  تشای ًفی صًذگی دسّغیي تضت علطَص الؾاس هختلف راهؼَ تْد کَ ؽِشًّذاى ا ُوثغتگی تغیذ ؽگفت اًگیض

هغتملی تْد کَ دس خاسد اص للوشّ صاکویت سعوی تَ ّرْد  یصکْهت ارتواػ خْد ایي رٌثؼ. تی تَ ُن پیْعتَ تْدًذکوًْیغ
ایي رٌثؼ  ،ُویي تشتیةتَ  .کَ اص تزشتَ ُای تؾشی، تاسیخی، فشٌُگی ّ فلغفی صیادی تِشٍ هی تشد یصکْهت ارتواػ. آهذ

هغّْلیت پزیشی هتماتل، اتضاد، ُویاسی، اػتواد ّ  عشی ًگشػ ُای سفتاسی سا تش پایًَیشّی ارتواػی تْد کَ یک 
شکض صدایی دس عاصهاًذُی سط ُایی ُوچْى تود یک ًیشّی آهْصػ دٌُذٍ تَ اسائَ ایي رٌثؼ ُوچْى. ّفاداسی تشاًگیخت

رٌثؼ ُوثغتگی، ًیشّی تْاًوٌذعاصی تْد کَ تشاتشی غلثی، فشدگشایی ّ . گواؽت دهْکشاتیک ّ هؾاسکتی ُوت ّ اداسٍ
سا تَ ؽذت سػایت  ایي رٌثؼ یک ًیشّی تی خؾًْت تْد کَ اصْل ایي هثاسصات اعتمالل سا هْسد تاییذ لشاس داد ّ عشاًزام

      .ایواى داؽت ،یاعیدس همایغَ تا دیگش سّػ ُای هٌاصػات ع ،تی خؾًْتتَ حوشتخؾی تیؾتش هثاسصات کشدٍ ّ 

فؼالیت ُای صیش  سا تشعین کشد کَ ی اص ؽیٍْ ُای هثاسصات تی خؾًْت، رٌثؼ ُوثغتگی اًْاع هختلف6491دس عال ُای 
تظاُشات خیاتاًی، پخؼ اػالهیَ، ًوادُا، هاللات ُای ؽثاًَ، تذفیي ُای ًوادیي، صعْس دس کلیغاُای  :هی ؽذ ؽاهل سا

ایزاد تشافیک عٌگیي دس ؽِشُا، اػتصاب ُا، اػتصاب اػتشاض،  َ یاؽی سّی دیْاس تَ ًؾاًکاتْلیک، دیْاسًْیغی ّ ًم
فشٌُگی صیشصهیٌی ُوچْى ساٍ اًذاصی -دس هضْسُای هؼادى، ایزاد عاصهاى ُای ارتواػی" اػتصاب ُای لِغتاًی"غزا، 

ش صهیٌی دس هیلیْى ُای ًغخَ پخؼ ؽذ صی هزلَ 911ي هذت دس ای. سادیْ، تشًاهَ ُای هْعیمی، پخؼ فیلن، تشًاهَ ُای غٌض
کتاتخاًَ ُا ّ آهْصػ غیش سعوی، . کَ هطالثی ُوچْى چگًْگی تشًاهَ سیضی، اػتصاب ّ تظاُشات سا دس خْد داؽتٌذ

ػلْم ارتواػی ّ ػلْم اًغاًی، گشاهیذاؽت عالشّصُای هوٌْع ؽذٍ اص عْی  تذسیظ غیشسعویایزاد ؽثکَ ی ػظیوی اص 
 . شدى رٌثؼ ُوثغتگی اص دیگش کاسُای کْؽٌذگاى ایي رٌثؼ تْدصکْهت ّ تیي الوللی ک

 

 :وضعیت امروز

اص یک دهْکشاعی  اد دس اسّپای هشکضی، اکٌْى لِغتاىّ تشپایی اّلیي اًتخاتات آص سّ دس سّ تیغت عال پظ اص هزاکشات
عاًَ ُای سلاتتی ّ ًظام پاسلواًی دس ، س(دس همایغَ تا ًظام ُای اسّپای هشکضی)تا راهؼَ ی هذًی ًغثتا ًیشّهٌذ ُوشاٍ تالغ 

تش پایَ ی یک لٍْ ی هزشیَ ی ًیشّهٌذ ّ سیاعت روِْسی تٌا  ًظاهی کَ تٌا تَ لاًْى اعاعی اػ. تِشٍ هٌذ اعتصال سؽذ 
 صْل هضْس ًمؼ ارتواػی ػوذٍ دس عال ُای اخیش-ؽکاف ُای اصلی عیاعی. ؽذٍ اعت کَ تا سای هشدم اًتخاب هی ؽْد

گزاس دس هْسد ُوذعتاى سژین  عوی؛ تاحیش ارشای ػذالت دس دّسٍػوْهی، ؽاهل آهْصػ س اتْلیک دس صْصٍدیي ّ کلیغای ک
گزؽتَ دستش  صضٌَ ی عیاعی لِغتاى سا دس دَُ هی چشخذ، کَ پیؾیي کوًْیغت؛ ّ سعْایی ُای تضسگ هشتْغ تَ فغاد

دس کٌاس عایش . دهْکشاتیک ًگشیغتَ هی ؽْد ًتمالػٌْاى یک داعتاى هْفك دس ا لِغتاى تَتَ اها تَ غْس کلی، . گشفتَ اعت
هضْس ّ دهْکشاتیک تش -کَ اصل اداسٍ ی غیشًظاهی) اؽاسٍ کشد هْفمیت ُا، هی تْاى تَ پیْعتي لِغتاى تَ عاصهاى ًاتْ
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ؽوشد اسّپا سا ًیض دس ایي هیاى هی تْاى تش  پیْعتي هؾشّغ تَ اتضادیَکشات ّ ُوچٌیي هزا. (شُّای هغلش سا تمْیت کشدًی
 (.هذًی کوک کشدغات دهْکشاتیک ّ ًِادُای راهؼَ هذاسی، هْع لاًْىکَ تَ تمْیت )

ّ تضکین لِغتاى، تش تْعؼَ  دگشگًْی دهْکشاتیک اص عْی راهؼَُوچٌیي اعتفادٍ اص هماّهت هذًی تشای سعیذى تَ 
دس چِاس دگشگًْی دهْکشاتیک  هیشاث هماّهت هذًی لِغتاى تَ ّیژٍ. گزؽتَ احش گزاؽتَ اعت دهْکشاعی ًیض دس دّ دَُ
 :ػوذٍ لاتل تؾخیص اعت

اص ًیوَ ی هاٍ )دّلت کوًْیغت ّ هخالفاى، سُثشاى رٌثؼ ُوثغتگی تٌِا دّ هاٍ پظ اص هزاکشات سّ دس سّ هیاى  .6
، دس لِغتاى 6419فشصت داؽتٌذ تا خْد سا تشای ًخغتیي اًتخاتات آصاد، اص عال ( 6494آّسیل تا هیاًَ ی ژّئي 

عاصهاًذُی دسًّی کَ دس دّسٍ ی هماّهت هذًی صیشصهیٌی تَ دعت آهذٍ تْد، ًؾشیَ ُای  تزشتَ. ذآهادٍ کٌٌ
 تشدٍ ای اص داّغلثاى، ػْاهلی تْدًذ کَگغ ّ ؽثکَ( دیگش لاًًْی ؽذٍ تْدًذ کَ دس آى صهاى)صیشصهیٌی تْعؼَ یافتَ 

رٌثؼ ُوثغتگی کاسصاس ًفظ . ًذچؾوگیش رٌثؼ ُوثغتگی تش کوًْیغت ُا دس رشیاى اًتخاتات ؽذتاػج تشتشی 
سا دس ( تَ رض یک کشعی کَ تَ ًاهضدی هغتمل سعیذ)گیشی سا تَ ساٍ اًذاختَ ّ تواهی کشعی ُای سلاتتی 

 .اصآى خْد کشد 6494اًتخاتات ژّئي 
 3111تؾکیل کَ ، 6494غشس سیضی ّ ارشای اصالصات ػوذٍ دس ساعتای توشکضصدایی دس ًیوَ ی دّم عال  .3

تواهی . تا لذست اداسٍ، هٌاتغ هالی ّ رایگاٍ صمْلی لاتل تْرَ سا عثة ؽذ س ؽِشی ّ سّعتاییخْدهختا ؽْسای
توشکضصدایی  دس تغتش ایي اصالصات فلغفَ. تٌذایي اصالصات ًؾاًَ ُا ّ هؼیاسُای رٌثؼ ُوثغتگی سا دس خْد داؽ

 تَ غْسی. چؾن هی خْسد اص صکْهت تَ ّعیلَ ی هْعغات هضلی خْدهختاس ّ یک عاصهاى غیشعیاعی ّ هذًی تَ
اداسٍ ّ تْاًوٌذعاصی  ی هضلی ّ هماهات عیاعی دس صهیٌَ ؽیٍْػِذٍ داس آهْصػ ُضاساى فؼال هذً ایي عاصهاىکَ 

 .ؽْساُا ّ اداسات هضلی تاؽذ
ًیض خْد سا  6492-6442دس هیاى عال ُای " پشتالغنهذًی  راهؼَ"ی لِغتاى دس ظِْس یک هیشاث هماّهت هذً .2

ػلیَ دّلت کوًْیغتی دس عال ُای  چَ تظاُشاتی ؽثیَ تَ آى. یؾَ دس عٌت تظاُشات خیاتاًی داؽتًؾاى داد کَ س
دس عال ُای آغاصیي دگشگًْی، لِغتاى تیؾتشیي تؼذاد تظاُشات سا تزشتَ کشدٍ ّ صتی . تزشتَ ؽذٍ تْد 6491

ّ اسّپای ؽشلی اص دعت  سّصُای کاسی تمْین سا تَ دلیل تشپایی اػتصاتات دس تواهی کؾْسُای اسّپای هشکضی
ػوْهی، ایي تاّس  گًَْ کَ کْتشیک ّ اکیشت دس کتاب خْد ػٌْاى کشدٍ اًذ، تش خالف تا ایي صال، ُواى. دادهی 

تاػج تمْیت هشدهغاالسی رْاى دس لِغتاى ؽذٍ ّ ُوچْى یک عْپاپ اغویٌاى تشای تیاى  هذًی پشتالغن راهؼَ 
آى ُن دس صهاًی کَ گشٍّ ُای عیاعی  .ّ التصادی هختلف ػول کشدارتواػی ػالئك گًْاگْى اص عْی گشٍّ ُای 

  .  گشٍّ ُای داسای ًفْر دس صال ؽکل گیشی تْدًذّ ًاتْاى تْدٍ 
تْعػ دیذگاٍ ُای رِاًی رٌثؼ ُوثغتگی  6494عیاعت خاسری لِغتاى دس غْل اّلیي عال ُای تؼذ اص دگشگًْی  .9

دّعتاًَ تا کؾْسُای ُوغایَ؛ آلواى، اّکشایي، تالسّط ّ  سّاتػ. ؽکل گشفتَ ّ اعیش اصغاعات ًاهؼمْل ًؾذ
ایي دس صالی تْد کَ لِغتاى هؾکالت تاسیخی تا ایي کؾْسُا داؽتَ . لیتْاًی تا عشػت ؽگفت اًگیضی ؽکل گشفت

دگشگًْی ایي . کَ خْد تاػج ایزاد تٌؼ ُایی هی ؽذ ّ اللیت ُای لْهی لِغتاًی دس ایي کؾْسُا صًذگی هی کشدًذ
لِغتاى دس یک اسّپای  یي الولل ّ تْرَ تَ رایگاٍ تاصٍهغتمین تاصتیٌی فلغفی ّ اخاللی ًغثت تَ سّاتػ ت تیزًَُا، 

 . فلغفَ ای کَ دس غْل چٌذ دَُ هماّهت هذًی دس دسّى رٌثؼ اپْصیغیْى لِغتاى ؽکل گشفتَ تْد. دهْکشاتیک تْد
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