ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺨﺘﻴﺎر
ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺻﻮل ﻋﻔﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺑﺎرهﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪﻩ آﻪ اﺻﻮل اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎ و اﻋﺘﻘﺎدهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ را در ﻧﻈﺮ دارم ؟
در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ آﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرهﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ام اﻣﺎ در
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻮﺗﺎهﯽ ودر ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺴﻴﺎر آﻠﯽ  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدهﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺝﺮاﺋﯽ ﺥﻮد را آﻪ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎﻳﻢ در ﻧﻈﺮ دارم  ،ﺑﺮای ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺪارم :
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻨﻴﺎدی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻦ در ﻳﻚ آﻠﻤﻪ " اﻧﺴﺎن " اﺳﺖ و هﺪف ﻣﻦ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺘﯽ اوﺳﺖ  .ﻣﻦ هﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی را اﻓﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮم و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻢ آﻪ اﻧﺴﺎن را در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻮﻝﻴﺪ و ﻣﺼﺮف
از دو دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ ﺥﻮد ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم هﺪف را ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺝﺎﺑﺠﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ  ،داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﻗﺘﺼﺎد  ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دﻳﺪﻩ " وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ " در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪی ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و ﻋﺎﻝﻤﺎن اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁن را ﺑﻪ " ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ " و
در اﻳﻦ ﮔﻴﺮودار ﺥﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ  ،ﻣﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﻘﺎدهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺥﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻜﻨﻢ :
ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺘﯽ
در ﺑﺰرگ ﺥﺎﻧﻮادﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از دﻳﺮ ﺑﺎز و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻔﻬﻮم " ﻣﻴﻬﻦ " از ﻣﻌﻨﺎی وﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺥﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻔﻬﻮم درﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ هﻤﻪ هﺠﻮم هﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺝﺎی ﻣﻤﺘﺎز و اﺳﺘﻮارو واﻻی ﺥﻮد را ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از هﻤﻴﻦ
رو اﺡﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺁن را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺁن و
دﻓﺎع از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺗﺎآﻴﺪ ﻓﺮاوان دارم  .ﻧﻜﺘﻪ ای آﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮوﮔﺬاردﻩ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ اﺡﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و ﻗﻮم اﻳﺮاﻧﯽ در
ﺑﺮدارﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﺎور داﺷﺖ و ﻳﻚ ﭘﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ
را ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪ  .وﻗﺘﺮ ﺳﺨﻦ از اﺡﺘﺮام و دوﺳﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺝﻬﺎن در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻳﮕﺮ ﺝﺎﺋﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺗﺮﻳﮕﺮاﺋﯽ وﺝﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .
ﺁزادی
ﻣﻦ ﺑﺮﺁﻧﻢ آﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﯽ ﺝﺎﻣﻌﻪ در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی ﺑﯽ ﺁﻧﻜﻪ از ﺁزادی
ﺑﺮ ﺥﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺥﻮدآﺎﻣﮕﯽ ﻓﺮدی و ﮔﺮوهﯽ ﻳﺎ ﺡﺰﺑﯽ در هﺮ ﺡﺎل ﺑﺎز دارﻧﺪﻩ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺝﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ آﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ  .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎهﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ  ،در هﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﺥﻮد
آﺎﻣﻪ از هﺮ ﮔﺮوﻩ آﻪ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺪاﺋﯽ ﺥﺸﻚ اﻧﺪﻳﺸﯽ  ،آﻨﺪی رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ،ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺥﻼﻗﻴﺖ اﻧﺴﺎن هﺎ از
ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺗﺮﻳﻦ دﻧﺒﺎﻝﻪ هﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﻨﺎن رژﻳﻢ هﺎ ﺋﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ودر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ اﻣﻜﺎن ﺳﻮد ﺑﺮدن از
اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺤﻴﻂ آﻪ ﭼﻮن دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺥﻮاهﺎن ﺁزادی هﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﯽ
ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ .
ﻣﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ذات  ،ﺥﻮاهﺎن و دوﺳﺘﺎر ﺁزادی ﻣﻴﺪاﻧﻢ و ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﯽ او را ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزهﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺁزادی واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺸﻤﺎرم  .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺁﻧﻢ آﻪ ﺡﻀﻮر ﺁزادی در ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺡﻜﻮﻣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎز ﺗﻮان ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
از هﻤﻴﻦ روﻧﮕﺎهﺪاری ﺝﺎﻧﺐ ﺁزادی را در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺑﻴﺎن  ،ﻧﮕﺎرش  ،ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،دﻳﻨﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ  ،اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ اﺝﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻢ و ﺑﻪ رای اآﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم در اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎد هﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری  ،اﺝﺮاﺋﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺡﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺡﺘﺮام ﻣﻴﮕﺬارم و ﺁن را از اﺻﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺥﻮد ﻣﻴﺸﻤﺎرم .
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ
ﻣﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻓﺰار ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮای ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻋﺪاﻝﺖ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺑﺮﺁﻧﻢ آﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﮔﺮاﻧﻪ
در ﺁﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ آﺎر در ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺑﻘﺎی ﺝﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻦ اﻳﻦ
اﺻﻞ آﻪ دادﮔﺮی در ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺥﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮزﻳﺢ دادﮔﺮاﻧﻪ ﺙﺮوت آﻪ ﻳﻜﯽ از
ارآﺎن ﻋﻤﺪﻩ ﺝﺎﻧﺒﺪاری از ﻋﺪاﻝﺖ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ " آﺎر " ﭼﻪ ﺑﺮﺥﺎﺳﺘﻪ از اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻦ او ﺳﻬﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ای را در ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻠﯽ داراﺳﺖ .ﺗﻮﺝﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮزﻳﻊ ارزش
اﻓﺰودﻩ ﺿﺮوری ﻣﻴﺪاﻧﻢ و از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ  ،در ﻋﺎﻝﻴﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺝﻪ اﺳﺖ  ،اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺶ دادﮔﺮی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻳﺪﻩ دارم و ﺁن را از
اﺻﻮل ﻣﺮاﻣﯽ ﺥﻮد ﻣﻴﺸﻤﺎرم  .ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ در ﺝﻬﺎن اﻣﺮوز ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺥﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ازﺁن ﺝﻤﻠﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻤﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺝﻬﺎن ﻧﮕﺮی ﻣﺎدی درﺁﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژﻳﻚ ﺡﺰب هﺎ
و ﮔﺮوهﻬﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ  .ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ درون اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ و ﺗﻀﺎدهﺎی داﺥﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻣﻮﺝﻮد
اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻴﺮوی از ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎدی در هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ  .ﻣﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺝﻬﺎﻧﻨﮕﺮی ﻣﺎدی را ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺎورداﺷﺘﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ و ﺑﺮﺁﻧﻢ آﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺥﺪاوﻧﺪ و ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺝﻬﺎن و ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻣﺨﺎﻝﻒ
ﻧﻈﺮات اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻴﺴﺖ .

اﺻﻮل ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ هﺎی اﺝﺮاﺋﯽ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ای آﻪ از ﺁن ﻳﺎد آﺮدم ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺥﻂ ﻣﺸﯽ  ،اﻧﺸﺄ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ هﺎی
اﺝﺮاﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﺿﺮوری ﻣﻴﺪاﻧﻢ آﻪ در آﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،رﺋﻮس ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار اﺳﺖ:
ﺡﺎآﻤﻴﺖ  ،ﺡﻖ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺥﻮاﺳﺖ و ارادﻩ ﻣﺮدم ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ هﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ در
ﻧﺤﻮﻩ ادارﻩ آﺸﻮر اﺳﺖ و در اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ارادﻩ  ،ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻓﺎرغ از ﺁن آﻪ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ دﻳﺎﻧﺖ  ،در
اآﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻗﻠﻴﺖ  ،ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ  .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ هﻮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ در درﺝﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﻠﯽ او
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد و در ﻗﻠﻤﺮو ﺡﻘﻮق ﻣﻠﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺳﺨﻦ از اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽ رود  ،در ﺑﺮدارﻧﺪﻩ هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،
ﺥﻮاﻩ ﻣﺮد ﺥﻮاﻩ زن  ،ﺥﻮاﻩ از اآﺜﺮﻳﺖ دﻳﻨﯽ  ،ﺥﻮاﻩ از اﻗﻠﻴﺖ اﺳﺖ  .ﻗﻠﻤﺮو دﻳﺎﻧﺖ و ﻣﺬهﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺡﻮال ﺷﺨﺼﯽ
اﻓﺮاد ﻧﻈﺎرت دارد .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ادارﻩ اﻣﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ  ،اﺝﺮاﺋﻴﻪ و ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب دو ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،ﻳﻜﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و دﻳﮕﺮی ﻣﺠﻠﺲ هﺎی اﻳﺎﻝﺘﯽ  ،ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻋﺮﺿﻪ آﻨﺪ .
دوﻝﺖ درﻣﺠﻤﻮع  ،ﻋﻬﺪﻩ دار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺥﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺝﺎﻣﻊ ﻣﻠﯽ و هﻢ ﺁهﻨﮕﯽ
ﺁن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻬﺪﻩ دار دﻓﺎع از آﺸﻮر و ﻣﺮزهﺎی ﺁن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺝﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﺘﻘﻼل آﺸﻮرو
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺁن از راﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﻳﻚ ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ  .ﻧﻴﺰ  ،دوﻝﺖ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺥﺎرﺝﯽ و
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺥﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺝﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺡﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دوﻝﺖ هﺎ ﺳﺖ .
در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻳﺮﻳﻦ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ :
* * ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭼﻮن  :درﻳﺎ  ،ﻣﺮﺗﻊ هﺎ ﺝﻨﮕﻞ هﺎ ﺁﺑﻬﺎی زراﻋﯽ  ،ﻣﻌﺎدن و زﻣﻴﻦ در ﻣﻘﻴﺎس هﺎی ﺑﺰرگ  ،از ﺁن
هﻤﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ .
* * ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺰد اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای آﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ آﺎر در اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺰان ارزش اﻓﺰودﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ
ﻣﻴﺰان ﻣﺰد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .
* * ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺰد اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺡﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ .
* * ﻣﺎﻝﻜﻴﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ،اﻋﻢ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻝﻴﺪ آﺸﺎورزی ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺁن ﮔﺮوﻩ از ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻪ ﻣﺎﻝﻜﻴﺖ ﺥﺼﻮﺻﯽ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ .
* * ﻣﺎﻝﻜﻴﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ و اوراق ﺑﻬﺎدار  ،در ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻝﻜﻴﺖ ﺥﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺡﺴﺐ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺁن ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻝﻴﺎت اﺳﺖ .
* * ﻃﺮح رﻳﺰی و اﺝﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی آﺸﺎورزی از اوﻝﻮﻳﺖ وﻳﮋﻩ ﺑﺮﺥﻮردار اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺥﻮراآﯽ هﻢ ﺁهﻨﮓ ﺷﻮد  .ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎی آﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ زارﻋﺎن  ،ﺥﺪﻣﺎت دﻓﻊ ﺁﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ  ،آﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ آﺮدن آﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺑﻴﺎری و

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دوﻝﺖ اﺳﺖ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻬﺎد هﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺝﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ هﺎی
دﻳﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﺸﺎورزان ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮد .
* * ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺝﻬﺖ ﺑﯽ ﻧﻴﺎزی هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺪرت هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺥﺎرﺝﯽ و
ﺳﺎﺥﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﻝﺪ در اﻳﺮان و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﺪ .
* * ﺻﻨﺎﻳﻊ زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از راﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری دوﻝﺖ و
ﻣﺮدم ادارﻩ ﺷﻮد  .و ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻮﭼﻚ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﺎﻝﻜﻴﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ  .در هﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎر زداﺋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .
* * ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺢ اﻻرﺿﯽ آﻪ درﺝﺎت دوم و
ﺳﻮم اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺥﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
* * ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺡﺴﺐ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻝﻴﺪ  ،ﺥﺼﻮﺻﯽ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرآﺖ دوﻝﺖ اﺳﺖ .
* * ﺥﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﯽ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺗﺤﺖ ارﺷﺎد و هﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی دوﻝﺘﯽ اﺳﺖ .
* * ﺥﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ای از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .
* * ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺥﻠﯽ ﺁزاد اﺳﺖ و دوﻝﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺥﻮد اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﻮرم را در
ﻧﻈﺮ ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ .
* * در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺥﺎرﺝﯽ ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ دوری ﺝﺴﺘﻦ از ﺗﻚ ﺗﻮﻝﻴﺪی و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪات آﺸﺎورزی
و ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﭼﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ آﻪ در ﺁن ﺝﺎﻧﺐ داری از ورود ﺗﻜﻨﻮﻝﻮژی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﻝﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاری هﺎی ﺗﻮﻝﻴﺪی ﺑﻄﻮر ﻣﻮآﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻝﺖ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری هﺎی ﺿﺮوری و ﺑﺰرگ آﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺁن را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرآﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻳﺎوری ﺥﻮاهﺪ آﺮد  ،در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺥﺎرﺝﯽ ﺗﻮﺝﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاری هﺎی آﺎرزا در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .
* * در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﺎر ،ﺗﻮﺝﻪ ﺑﻪ ﺥﺸﻨﻮدی اﻧﺴﺎن آﺎرﺁﻓﺮﻳﻦ از آﺎر  ،اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻣﺪل هﺎی اﺷﺘﻐﺎل در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی آﻠﯽ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻴﺰان اﻳﺠﺎد آﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد  .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺥﻄﻮط آﻠﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﺎر  ،ﻣﻼﺡﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﺁﻣﻮزش ﻧﻴﺮوی آﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺝﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد  .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺁزادی اﻧﺴﺎن آﺎر ﺁﻓﺮﻳﻦ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﻴﺸﻪ و آﺎر  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
* * در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ آﺎر ﭘﮋوهﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪ هﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی ،
ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺗﻜﻨﻮﻝﻮژی و هﻨﺮی ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻣﺮدم ﺁن از ﻣﻘﺎم واﻻﺑﺮﺥﻮردار
ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .
* * ﭘﺮورش ﺝﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و اﻋﺘﻼی داﻧﺶ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﺷﺪ .
* * ﻃﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی و در ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ  .و دوﻝﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ از راﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری هﺎی ﺑﺰرگ ،
ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺥﺪﻣﺖ هﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .
* * ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ هﻨﺮی و ﺷﻜﻮﻓﺎهﯽ و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺁن  ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁزادی ﺁن اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ  ،هﻨﺮ راﺳﺘﻴﻦ از ﻋﻤﺪﻩ
ﭘﺎﺳﺪاران ﺁزادی اﺳﺖ  .در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی  ،اﺻﻞ ﺁزادی ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺝﻪ وﻳﮋﻩ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن هﻮﻳﺖ ﻣﻠﯽ در ژرﻓﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺥﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎد هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی
ﻣﺮدﻣﯽ و آﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮاﻧﯽ ﺁن ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺝﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .
* * ﺥﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻝﯽ ﺑﻌﻬﺪﻩ دوﻝﺖ اﺳﺖ و در ﭼﺎر ﭼﻮب اﻳﻦ ﺥﺪﻣﺎت آﺎر ﺑﺎز ﺳﺎزی
روﺳﺘﺎ هﺎ  ،ﻃﺮح ﺡﻤﻞ و ﻧﻘﻞ هﺎی ﺷﻬﺮی  ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  ،اﺡﺪاث ﭘﺎرآﻬﺎ  ،آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎ  ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و

ﺳﻴﻨﻤﺎ هﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ورزﺷﮕﺎهﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ روﺳﺘﺎ هﺎ و ﺷﻬﺮ
هﺎ ازاوﻝﻮﻳﺖ وﻳﮋﻩ ﺑﺮﺥﻮردارﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .
* * رﻓﺎﻩ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ هﺮﮔﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎز دارﻧﺪﻩ ﺷﺘﺎب رﺷﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
آﻪ " اﻧﺴﺎن " اﺳﺎس و ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و " رﺷﺪ" ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد  .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،
ﻧﻬﺎد هﺎﺋﯽ ﭼﻮن آﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ ارزان  ،ﺑﺮ ﻗﺮاری ﻧﻬﺎد ﻣﺰد اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﻴﻤﻪ هﺎی درﻣﺎﻧﯽ و از آﺎر ارزان  ،ﺑﺮ
ﻗﺮاری ﻧﻬﺎد ﻣﺰد اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﻴﻤﻪ هﺎی در ﻣﺎﻧﯽ و از آﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﭘﻴﺮی و ﺑﻴﻜﺎری و ﺡﻤﺎﻳﺖ و اﻳﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن
ازﺝﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﮔﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺝﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
* * ﻧﺤﻮﻩ ادارﻩ اﻣﻮر دوﻝﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻝﻐﺎی اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ آﺎرآﻨﺎن دوﻝﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻳﻨﺎن ﺥﺪﻣﺘﮕﺬار
ﻣﺮدم اﻧﺪ واز اﻳﻦ راﻩ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮان اﻣﻴﺪ داﺷﺖ آﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻮروآﺮاﺳﯽ و
دﻳﻮان ﺳﺎﻻری ﺝﺎی ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺸﻜﻞ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﺪهﺪ .

