
و هیچ اختالفی بین  است و متحد اصالحات یک طیف به هم پیوسته جریان آیا

 آنها وجود ندارد؟
 

اطالحبت ًیزض هبًٌزذ ّزش اشیزبى سیبسزر دی زش یزس  یز  اسزت ٍ          دس پبسخ ثِ سئَال فَق ثبیذ گفت کِ 

 ثٌزذ  صیزش سا   دستِتَاى  هرّش یس تشایحبت خبص خَد سا داسًذ. اشیبًبت یب احضاثر است کِ  هتشکل اص خشدُ

 ثشگضیذ: ّب  هختل  ایي اشیبى سیبسرثشا  تشسین ثخش

 رو احزاب کوچک و میانه-1

 لجزبى ّزن    دّر اطزال   گیش  ٍ سْن ایي احضاة فبلذ اهتذاد سیبسر ٍ ااتوبعر ّستٌذ ٍ دس سبختبس تظوین

شزًَذ ٍ اص ایزي سٍ    الحبت هزر ّزب  اطز   تأثیش چٌذاًر ًذاسًذ. ثعضبً هتْن ثِ هوبشبت ثب سیستن یزب عجزَس اص مسهزبى   

شبى یعٌر دثیش کل  شذُ شًَذ. هَاَدیت ایي  ی  ٍاثستِ ثِ تٌْب چْشُ شٌبختِ  لت دساِ دٍم خَاًذُ هر اطال 

 ّستٌذ.  سبالس ، ًذا ٍ خبًِ کبسگش اص ایي دستِ یب ّوبى هؤسس است کِ حضة هشدم

 احزاب کوچک و تندرو -2

هبًٌذ دستِ لجل، هتکر ثِ یکر دٍ ًفش ٍ فبلذ پشتَاًِ تشکیالتر گستشدُ ّستٌذ. دس عزیي حزبل هزؤثشیي مًْزب     

اًذ کِ سیشِ دس چپ سٌتر داسًذ ٍ دس توبیض ثب گشٍُ ًخست، ثِ دلیزل تٌزذسٍ     ًیشٍّب  لذیور اشیبى اطالحبت

 است. )سُ(هجوع ًیشٍّب  خط اهبم  ّب سا ًذاسًذ کِ ثْتشیي ًوًَِ ایي  ی  ًیض اهکبى حضَس دس اًتخبثبت

 

 رو احزاب مهم و میانه -3

دٍ حضة کبسگضاساى سبصًذگر ٍ اعتذال ٍ تَسعِ ثِ ً بُ عول شایبًِ شزْشُ ّسزتٌذ، لب زل ثزِ تمزذم تَسزعِ       

اًزذ ٍ ًسزجت ثزِ عزذالت التفزبت کوتزش  داسًزذ.کبسگضاساى اص هَوزع پذسخَاًزذگر           التظبد  ثش تَسعِ سیبسزر 

کٌزذ ٍ   کبس  هیل هر ًَاصد. دس حبلر کِ اعتذال ٍ تَسعِ ثِ هحبفظِ ست کِ سبص خَد سا هراطالحبت، هعشٍف ا

خَد سا ًِ اضیر اص اطالحبت، ثلکِ هؤتلز  مًْزب    29 لجبى است ٍ پس اص سبل  هعتمذ ثِ پیًَذ تبکتیکر ثب اطال 

ُ       0011ایي دستِ ثزشا  اًتخبثزبت   کٌذ. للوذاد هر خزَد ثزِ کزل اشیزبى      ًیزض ثزذًجبل هعشفزر ٍ حتزر تحویزل چْزش

 اطالحبت است.

 احزاب مهم،موثر و تندرو -4

ّب  اًتخبثبتر ٍ تَصیع هٌبطت  مًْب دس ثستي لیستت است. تشیي ًوًَِ اص ایي اْ حضة اتحبد هلت شبخض

ّزب فعبلیزت چشزو یش  داسًزذ.      ًفَر ثبالیر داسًذ ٍ اص ًظش داهٌِ تشزکیالتر ٍ تعزذد شزعجبت ٍ ثشگزضاس  ًشسزت     



سسزذ.   هزر  ٍ سبصهبى هجبّذیي اًمالة اسزالهر  بشر اص عمجِ تشکیالتر است کِ ثِ اجِْ هشبسکتتٌذسٍ  مًْب ً

 شَد. پشداص  ٍ گفتوبى سبص  دس ثذًِ ابهعِ ٍ ثخش ًخج ر کشَس ًیض عوذتب تَسط ایي  ی   شاحر هرایذُ

 دس ایي صهیٌِ تَاِ ثِ چٌذ ًکتِ حب ض اّویت است: 

 لجزبى ٍ اسبسزب اشیزبى    تش  اص اطزال  کٌذ تب تظَس ًسجتب دلیكسا هرایي ثخش همذهبتر ثِ هب ایي کوس -0

اطالحبت ثَاَد میذ. ثب ایي تَویحبت ایي ًکتِ هْن سا ثبیذ هَسد تبکیذ لشاس داد کِ سفتبسّب ٍ سًٍذ سادیکبلیسن 

 یکزبل ٍ ساد ّب ٍ الزذاهبت ثخزش چْزبسم   کِ هذتر است دس اشیبى اطالحبت پذیذ مهذُ عوذتب تحت تبثیش ثشًبهِ

ّبیر کِ اص ایي ًبهِ ّب ثِ سّجش هعظن اًمالة ٍ ًیض حوبیتًبهِ سشگشبدُ هَسَ  خَ یٌر اشیبى اطالحبت است.

 شذ.   شاحر ٍ ااشاءایي لسوت اص اشیبى اطالحبت ثِ عول مهذ ثِ  َس کبهل دس 

گزش   دسست است کِ اشیبى اطالحبت یس  ی  فکش  کن ٍثیش گستشدُ است ٍ سفتبسّزب ٍ کزٌش   -0

ایي ّب دس عشطِ سیبست اثعبد هختلفر داسد، اهب ثب ایي حزبل ًبگفتزِ پیذاسزت کزِ تبثیشگززاستشیي ثخزش اشیزبى        

اطالحبت ّویي دستِ چْبسم ّستٌذ ٍ ثبلطجع الذاهبت سبختبسشکٌبًِ مًْب ثبیذ ثزب دلزت هزَسد ثشسسزر ٍ اسصیزبثر      

ٍ َس دس چٌذ دِّ اخیزش ایزي   ّب  کشّب ٍ چبلشتمشیجب ّوِ فتٌِپیذایش ًمطِ کبًًَر لشاس گیشد.    گشٍّْزب افزشاد 

 ثَدُ اًذ. سادیکبل

 

 

 


