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ریگذامشیخطدرمردمعامهموثرمشارکتعدمساالر،مردمهاینظامعمدهانتقاداتازیکی•
مختلفدالیلبههانظامایندر.باشدمیزمینهایندرکارشناسانومتخصصانسلطهوعمومی

گذاشتهکنارمردممشارکتکندیوتاخیرو.اطمینانعدمبودن،برهزینهمسائل،پیچیدگیمانند
برنقیصهنایرفعبرای.شودمیبسندهتخصصینظراتبهعمومیهایگیریتصمیمدروشده

شاخصدوآندرکهاستگردیدهارائهمدلیعمومیگذاریمشیخطدرمردمعامهمشارکت
.داردوجودمشارکت



مدل،اینازاستفادهباتصمیمموردموضوعماهیتدیگریومشارکتازمنظوروهدفیکی•
یمشخطدرمردمیمشارکتکارهایراهوهااستراتژیشدخواهندقادرگیرندگانتصمیم
یفیتکهموباشدموثرمردمساختنآگاهدرهمکهکنندطراحیایگونهبهراعمومیگذاری

.بخشندبهبودراشدهاتخاذهایمشیخط



واژگان کلیدی

.راه کارهای مشارکت عامه، تبادل اطالعات، ماهیت مشارکت، هدف مشارکت•



مقدمه

دریاربسهایگذشتهازعمومی،هایمشیخطاتتخاذوگیریهاتصمیمدرمردمعامهمشارکت•
تماعیاجانسجامهایشیوهازیکیعنوانبههموارهوبود؛مدیریتاندیشمندانوعلماتوجهمورد

واملعجذبکارهایوسازعنوانتحتخودکالسیکمقالهدرسیلزنیک.استشدهمعرفی
ماعیاجتقدرتوهاسازمانقانونیقدرتمیانزداییتنشراهتنهارامشارکتکنندهتهدید

وند،شدولتیهایسازمانجذبمشارکتباشهروندانگاههراستمعتقداو.داندمیشهروندان
.رندگیمیقراردولتیمدیرانکناردرفرصتیکصورتبهوشدهخارجتهدیدیحالتاز



نوعیبهعمومیهایگذاریمشیخطمسالهودولتیهایسازماندرمردمعامهمشارکت•
خارجدولتهبنسبتتفاوتیبیحالتازراشهروندانوگرددمیمنجربنیادیشدندموکراتیزه

درساالریمردمودموکراسی.سازدمیجامعهدرخودسرنوشتبهمتعهدراهاآنوساخته
شهروندانیمدهاجازهاگر.استمردمعامهمشارکتایدهساختنگستردهبهمتکیدولتیمدیریت

پیشبردبرایراعظیمینیرویوایمدادهشدنبالندهفرصتانانبهباشند،داشتهحکومتدردستی
.ایمکردهبسیجدولتیاهداف

نفرصتی برای بالنده شد



دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت عامه

درختلف،مپردازاننظریهومشیخطگرانتحصیلمتخصصان،وکارشناساندولتی،مطالعات•
کهاندهداشتابرازرامتفاوتیهایدیدگاهعمومیگذاریمشیخطدرمردمعامهمشارکتزمینه

:شودمیاشارههاآنبهبحثمدخلعنوانبه
گذاریمشیخطدرمطرحمسائلامروزهکهباورانداینبردولتیمقاماتومتخصصانازگروهی•

نمیزمالهایتخصصودانشبدونمردم،عامهکهباشدمیبغرنجوپیچیدهایاندازهبهعمومی
.نمایندمشارکتعمومیگذاریمشیخطامردرموثرطوربهتوانند

وصصانمتخبایدامورادارهبرایونداردمفهومیامروزدنیایدرکالسیکوسنتیساالریمردم•
مشیخطوانتمیکهاستهاآنیاریبهتنهاوبگذارندگیریتصمیمعرصهبهپاکارشناسان

.دادانجامموثریگذاری



بیگذاریمشیخطزمینهدررامردمعامهعمومی،مشیخطپردازاننظریهازدیگرگروهی•
وزندگیگذرانپیدرمردمانامروزدنیایدراستمعتقدگروهاین.دانندمیعالقهبیوتفاوت

.ندارندعمومیگذاریمشیخطمسائلدرمشارکتبهچندانیعالقهوبودهخودشخصیمنافع
اطمینانبادایم،وموثرنیروییکصورتبهمردمعامهمشارکتبراتکاباتواننمیبنابراین
گذارییمشخطمسائلگویپاسخدرستیبهنظاماینکهداشتانتظارونمودطراحیرانظامی

.باشدعمومی

نیروی موثر و دایم



گذاریشیمخطدرشهروندانبیشترمشارکتکهانداعتقاداینبرسیاسیمقاماتازبسیاری•
بایدروایناز.استکاستهآنانقدرتازوساختهدگرگونراگذارانمشیخطنقشعمومی،

.شودحفظگذریمشیخطدرسیاسیمقاماتنقشکهشودعملایگونهبه



مشارکتنایبودنسازهزینهوبودنبرزمانمردم،عامهمشارکتبامخالفتنظراتازدیگریکی•
ذاریگمشیخطفرایندتاشوندمیموجبخودمشارکتدرشهرونداننظریه،اینطبق.است

.گرددتحمیلآنبههاییهزینهوهاپیچیدگیوشدهطوالنیعمومی
مردمیریگتصمیموعقالییگیریتصمیمعمومی،گذاریمشیخطپردازاننظریهازبرخی•

میمتصدر.نمایندمیدنبالراهممخالفهدفدوکهبینندمیمتضادقطبدودرراساالرانه
ترضایهدفساالرمردمگیریتصمیمدرکهحالیدر،استکاراییهدفعقالییگیری

.استآناننیازهایبهگوییپاسخوشهروندان



ومتخصصانکهدارنداعتقادعمومیگذاریمشیخطدرمردمعامهمشارکتموافقان•
تدبیریدبایوسازندمنعکسگذاریمشیخطدررامردمعامهنظروسعتتوانندنمیکارشناسان

دامنهودباشنداشتهمشارکتعمومیگذاریمشیخطدربتوانندمردمعامهکهشوداندیشیده
.سازندمطرحدهد،مینشانراجامعهکلینگرشکهنظراتازوسیعی

وردهکتوجهحکومتیقوایگیریشکلبهمردم،عامهمشارکتموافقانازدیگریگروه-•
هستندردممنمایندگاناینمعتقداندبلکهدانند،نمیمشیخطوضعمتولیرااداریمتخصصان

مشیطخدربایداولیطریقبهمردمبنابراین.شوندمیمحسوبمشیخطاصلیواضعانکه
.باشندداشتهمشارکتگذاری

نمایندگان مردم



تضاددریساالرمردمروحبامتخصصانوکارشناسانسویازعمومیگیریتصمیمنقشایفای•
اینودرآمدههدفصورتبهاست،آمدهمیشماربهوسیلهکهعقالییگیریتصمیموبوده

تصمیماراختیمعتقداندگروهاین.نیستساالرمردموآزادمنشهایحکومتشایستهوضعیت
.یستنساالرمردمومرکبجامعهاصولباموافقساالرانهفنصورتبهمجربهقوهدرگیری

تصمیم گیری فن ساالرانه 



چارچوبی برای مشارکت مردم در خط مشی گذاری عمومی

مشارکتهدف•
هایتراتژیاسانتخاببهبستگیعمومیگذاریمشیخطدرشهروندانآمیزموفقیتمشارکت•

وضوعمماهیتومشارکتهدفیبرگیرندهدربایدهااستراتژیاین.داردزمینهایندرموثر
امررادممرعامهمشارکتازهدفدقیقبررسیومالحظهمختلفنویسندگان.باشندمشارکت

مبادلهارمردممشارکتازهدفکریگتون،مثال،عنوانبه.اندداشتهمشارکتفراینددرمهمی
مردمعامهمشارکتازمقصودتوماسیا.داندمیهامشیخطبهبخشیدنمشروعیتواطالعات

یتکیفازترمهمرامسالهاینودانستهآنانسویازمشیخطپذیرشواطالعاتتبادلرا
هدافاازنیزاطالعاتازگیریبهرهواجتماعیانسجام.کندمیقلمدادشدهاتخاذتصمیمات

.کندمیپیداتحققعامهمشارکتباکهاستدیگری

بهره گیری
از اطالعات

انسجام 
اجتماعی



بهاحساساینگاههروپندارندمیخودنمایندگانحکمدرراگذارانمشیخطشهروندان•
،شودنمیدادهدخالتهاگیریتصمیمدروجههیچبهآناناطالعاتونظراتکهآیدوجود
وتفاوتیبیوشودمیایجادآنهادرگیرندگانتصمیمبهنسبتبدبینیواعتمادعدمنوعی

.گیردمیفراراجامعهدلسردی

دلسردی جامعه



مشارکتهکشودمشخصروشنیبهبایدبدانیمزیرمراحلشاملراگذاریمشیخطفراینداگر•
:ازاندعبارتمراحلایناستکارسازوعملیمراحلکدامدرمردمعامه

(عارضه یابی)احساس مشکل-1•
(ریشه یابی)ادراک مشکل -2•
(سنجه یابی)ُتعیین معیار سنجش-3•
(راه حل یابی)احصای راه حل ها-4•
(بهینه یابی)ارزیابی راه حل ها-5•
(قانونی شدن تصمیم)انتخاب اصلح و اعالم تصمیم -6•
ارزیابی و اصالح خط مشی در اجرا-7•

مراحل هفت گانه



نمونهایبر.نمایندمشارکتموثریطوربهتوانندمیمراحلازیککدامدرشهروندانبایدحال•
سیستمبهرامسائلوداشتهمشارکتقادراندخوبیبهشهروندانآنهابیانومشکالتاحساسدر

مشارکتشایدتخصصیهایبررسیویابیریشهمرحلهدرامانمایند،منتقلگذاریمشیخط
تولیمهایسازمانوشهروندانروابطتیرگیباعثوینمایدعملدرستیبهنتواندهمگانی

.گرددمیخطآناجرای



: کردخالصهدسته همان گونه که قبال اشاره شد اهداف مشارکت شهروندان را می توان در پنج •
؛ جست و جو برای یافتن مشکالت و مسائل عمومیکشف و شاخت مسایل عمومی-1•
، آگاه شدن شهروندان از مسائل عمومیآموزش-2•
دیدگاه و نظر شهروندان راجع به مسائل جامعه و راه حل های آن،از ؛ اطالع سنجش دیدگاه-3•
؛ ایجاد انگیزه در شهروندان برای تفکر در مورد مسایل انگیزش-4•
به نرم ، ایجاد پذیرش در جامعه نسبت به خط مشی ها و توجهپذیرش و ایجاد مشروعیت عامه-5•

. های جامعه در خط مشی گذاری

پنج دسته



به.بیندمیتهیافتحققشهروندانبا«اطالعاتتبادل»دررااهدافدستهپنجاینتمامیکریگتون•
ازآنانساختنآگاهمردم،ابتالیموردمسایلکشفبهتوانمیارتباطایجادبااوزعم

شپذیروانگیزشوشهروندان،هایدیدگاهازگذارمشیخطمراجعشدنآگاهها،محدودیت
مراحلازیکهردررامردمعامهمشارکتاهداف1شمارهجدول.یافتدستمردم،عامه

.دهدمینشانعمومیهایمشیخطگیریشکلوتدوین



هدف مشارکتریمراحل فرایند خط مشی گذا

آگاهی از مشکالت به کمک مشارکت مردماحساس مشکل

کمک گرفتن از عامه  در ریشه یابی مشکالت و اگاه ساختن آنان از مشکالتادراک مشکل 

یاری گرفتن از مردم در تعیین معیار سنجشتعیین معیار سنجش

یاری گرفتن از مردم برای تدوین راه حل ها اگاه ساختن شهرونداناحصای راه حل ها

هاارزیابی راه حل 

تصمیمانتخاب اصلح و اخذ

آگاهی از دیدگاه های شهروندان راجع به مسائل عمومی و راه حل آنها
آگاه ساختن شهروندان از راه حل های مشکالت
جامعهآگاهی از میزان سازگاری راه حل ها با نرم های 

انگیزش شهروندان در اجرای راه حل انتخابی
شهروندان نسبت به راه حل انتخابیپذیرش

تطبیق راه حل انتخابی به نرم های جامعه



رایببایدگذارانمشیخطکهمسائلیازشهروندانعمومی،مسائلشناختوکشفهدفدر•
هبگذارانمشیخطتاشودمیباعثموضوعانیوشوندمیآگاهکنند،پیداحلراههاآن

همچنین،.باشندنداشتهحساسیتیگونههیچهاآنبهنسبتمردمعامهکهبزننددستهاییانتخاب
وکندمیادایجمردمعامهوگیرندگانتصمیمبینمشترکزباننوعیمسایل،شناختوکشف

.کندمیجلوگیرینادرستهایقضاوتوهاتفاهمسوءبسیاریبروزاز

حساسیت



انعکاسسبینطوربهکهرسیدمسائلازیکسانیوواحدتعریفبهتوانمیمشارکتاستمراربا•
مختلفایدیدگاهازمسئلهشدنشفافومشترکزبانداشتن.باشدجامعهمختلفهایدیدگاه

شکلیجمعتوافقنوعیباگذاریمشیخطفرایندمختلفمراحلکهشودمیموجبجامعهدر
.باشدبرخوردارباالییپذیرشومقبولیتازنیزنهاییحلراهوگیرد

مقبولیت



درهمگانولقبموردحلراهوواحدتعریفیکبهرسیدنموارد،بیشتردرکهاستروشنالبته•
هکداشتخواهدرانتیجهاینمردمعامهمشارکتامااست،دشواریاممکنغیرامرییاجامعه

لحراهانتخابروشاگروکنندمیانتخابرامناسبحلراهوکردهارزیابیرامسئلههمه
حلراهقبولوحلراهیکشدنگذاشتهکنارمنفیاثرآن،مثبتاثراتباشد،درستومنصفانه

.دهدمیقرارالشعاعتحترادیگر

انتخاب راه حل



باشد،میمسالهیکبرایممکنهایحلراهجویوجستدرگرانتحصیلکههنگامی•
مشروعیتاعطایوجدیدهایحلراهکشفآنها،ساختنآگاهدرتواندمیمردممشارکت

.باشدموثرهاآنبهمردمی
لفمختهایگونهبهمردمعامهمشارکتنیزعمومیگذاریمشیخطدیگرمراحلدرهمچنین•

یکشونددادهمشارکتگذاریمشیخطدرمردمعامهکهطریقیهربه.استکارسازوموثر
واشدبمیهایشانایدهونظراتوهاآنبرایشدنقایلازشآنوشودمیتفهیمآنانبهنکته
.باشدمردممشارکتاثررترینارزشمندموضوعاینشاید

مشارکت مردم در
خط مشی گذاری



پوچیساساحشود،میگرفتهنادیدهنظراتشانوگذاشتهکنارهاگیریتصمیمدرکهمردمی•
خواهندننقشایفایبهقادرخودجامعههایآرمانبهمتعهدووفادارشهروندانیعنوانبهوکرده

هاشیمخطوهاسیاستازبسیاریوماندمیمحروممردمیحمایتازجامعهترتیباینبه.بود
خطفرایندازمرحلههردرتاکوشیدبایدروایناز.ماندمیعقیمدارد،عامهپشتیبانیبهنیازکه

وانسجامکهدانستموهبتیراآنوبردبهرهمردمعامهمشارکتازعمومیگذاریمشی
.بخشدمیمشروعیتانرفتارهایوحکومتبهوکردهایجادجامعهدررایکپارچگی

شهروندان وفادار
و متعهد



ماهیت موضوع در مشارکت

اهیتمبخشد،تحققراشهروندانآمیزموفقیتمشارکتکهالگوییطراحیدربعددومین•
هکدهدمینشانشدهانجامتحقیقات.شودمیمطرحگذاریمشیخطدرکهاستموضوعی
بهتوجهبامشارکتیکارهایوسازکردنعملدرستومردمعامهمشارکتاثربخشیومطلوبیت
یتماهوتصمیمموردموضوعازدرستدرکروایناز.نمایدمیتغییرتصمیمموردموضوع

.کندمیپیدابسیاریاهمیتمشارکتمناسباستراتژیانتخاببرایآن،

کتانتخاب استراتژی مناسب مشار



عامهتمشارکموفقیتدرتواندمیگذاریمشیخطدرشدهطرحموضوعهایویژگیازبرخی•
بدونکامالاتهایافتهساختارکامالازپیوستاریکدرهاویژگیاین.باشدداشتهموثرینقش

.استشدهدادهنشان2شمارهجدولدرکهگیرندمیقرارساختار



کامال بدون ساختارنیمه ساختار یافتهکامال ساختار یافتهویژگی ها
تضاد کاملاتفاق نظر متوسطاجماع و اتفاق نظردرجه تضاد در مورد موضوع

با تعداد ذی نفعان مرتبط
موضوع

زیادمتوسطکم

ه درجه اطمینان نسبت ب
اطالعت در مورد موضوع 

عدم اطمیناناطمینان متوسطاطمینان کامل 

کامال نامحدودتا حدودی محدودکامال محدودتعداد بدیل ها
عدم اگاهیآگاهی متوسطآگاهی کامل ج آگاهی نسبت به نتای

غیر قابل محاسبه تا حدودی قابل محاسبه قابل محاسبه احتمال نتایج 



ایهویژگیجهتازتصمیمموضوعکهحالتیدرشود،میاستنباطجدولازکهطورهمان•
در.استذیرپانجامسادگیبهعامهمشارکتداردقراریافتهساختارکامالموقعیتدرگانهشش
قابلوروشنتایجنوباشندنمیمتعددنیزنفعانذیوبودهکمبسیارتعارضوتضادحالتیچنین

.گرفتدخواهصورتموثریطوربهعامهمشارکتکهکردبینیپیشتوانمیاست،محاسبه
ایجادانامککنیمحرکتمندیساختارعدمسویبهطیفیافتگیساختارسمتازقدرهر•

گیرندگانمتصمیهاحالتایندر.گرددمیدشوارترعامهمشارکتوشدهبیشترتضادوتعارض
اختنسروشنوسازشومصالحهسویبهآنانهدایتموضوع،ازجامعتهساختنآگاهباباید

ذیوسیلهبههمسئلبررسیوگووگفتوبحثجلساتتنظیم.سازندعملیرامشارکت،مساله
موضوعلفمختابعادشودمیموجبمستندارتباطدرموضوعباشکلیبهکهمختلفنفعان

تامینرااکثریتظرنکهیافتدستقبولقابلتقریباحلراهیکبهنهایتدربتوانوشدهشناخته
.کند



هانآهایسازمانازتوانمیواندیافتهسازمانشکلیبهجامعههایگروهاغلبحاضرحالدر•
به.نمودترغیبیکدیگریامباحثهوگووگفتبهراهاسازمانوکرداستفادهتعارضاتحلبرای

دراختالفموردمسائلحلبرایکارگریهایانجمنوکارفرماییهایانجمنمثال،عنوان
راهبهرتباطاتااینادامهباو،بنشینندگووگفتوبحثبهتوانندمیکارگری،مشیخطزمینه
گاهیوبودهوالنیطبسیارفرایندایناستممکنالبته.کنندپیدادستقبولموردنسبتاهایحل
وگرفتنمیورتصهاگروهاینبینارتباطیاصالکهحالتیبامقایسهدرامابماند،نتیجهبینیز

چنیندر.استموثروکارسازبسیارگرفت،میشکلآنانمشارکتبدونعمومیهایسیاست
.باشدمفیدتواندمینیزمختلفهایگروهرهبرانبینمناظرهومباحثهشرایطی



ندارند،زنیخاصرهبریواندپراکندهجامعهدرونبودهیافتهسازمانگروهکههاییحالتدراما•
راارتباطاین–تلویزیونورادیوومطبوعات–جمعیارتباطوسایلازاستفادهباتاکوشیدباید

ستدجمعیتوافقنوعیبهنهایتدروساختمطرحرامخالفوموافقنظراتوکردبرقرار
.یافت

بایدچیدهپیمسائلدرنداردنیزضرورتیونبودهمیسرجامعهکلساختنآگاهموارد،برخیدر•
گروهونمودآگاه،کارشناسانهوتخصصیدانشازاستفادهباراموضوعدردرگیرهایگروه
یعلمتجاربومسالهحلمختلفهایبدیلازرانفعانذیکهآوردوجودبهایمشاورههای
.کنندتحلیلآنانبرایراموضوععلمیصورتبهوگردانندآگاه

توافق جمعی



ماهیت موضوع
تصمیم

هدف مشارکت 

کامال بدون ساختارنیمه ساختاریافتهکامل ساختار یافته

آگاهی از مشکالت به کمک 
مردم

نظر خواهی از مردم در قالب 
نمونه

نظرخواهی از گروه های خاص 
درگیر

نظر خواهی از مردم در محله و 
منطقه

آگاهی از طریق وسایل ارتباطاطالع رسانیآگاهی مردم از مسائل عمومی
جمعی

آگاهی از طریق وسایل ارتباط
جمعی

ن یاری گرفتن از مردم در تعیی
معیارهای سنجش

نظر خواهی از مردم در قالب 
نمونه 

نظر جویی از گروه های خاص و 
ذی نفعان نظر جویی محلی و 

منطقه ای

نظر جویی از گروه های خاص و 
ذی نفعان 

نظرجویی محلی و منطقه ای 
ترغیب مردم به اجرای راه حل 

های پذیرفته شده 
جلسات بحث و گفت و گو اطالع رسانی

آموزش عمومی در مورد موضوع 
آموزش گروه های خاص درگیر

جلسات بحث و گفت و گو، 
آموزش عمومی در مورد موضوع 
آموزش گروه های خاص درگیر

همه پرسیاطالع رسانی هامشروعیت بخشیدن به راه حل
عمومینظرجویی

همه پرسی
نظر جویی عمومی



حال که اهداف مشارکت عامه و ماهیت مووضع مورد نظر در خط  مشی گذاری مورد •
راه ارتباط برقرار کرده و(  موضوع-هدف)بررسی قرار گرفت باید بین این دو بعد

موضوع  و ساز و -رابطه بین هدف3جدول شماره . کارهای ممکن را تشریح نمود
همان طور که در جدول مالحظه می شود . کارهای تحقق مشارکت را نشان می دهد

زمانی که ماهیت موضوع مورد تصمیم در وضعیت کامال ساختار یافته و روشن و 
مطمئن قرار دارد اهداف مشارکت به سادگی عملی می شودو هر چه به سوی عدم 

..  ساختار مندی حرکت می کنیم تحقق اهداف مشارکت مشکل تر می گردد



وودهبمردمعامهسویازنظرموردهایحلراهبهبخشیدنمشروعیتهدف،اگرمثال،عنوانبه•
نیزمکنمهایراهوباشندمسئلهدرگیرمتعددینفعانذیوباشدمبهموساختاربدونموضوع

ارساختحالتدرهدفهمینکهحالیدراست،پرسیهمهونظرجوییکار،راهباشد،متعدد
نظرمثبتتااستکافیرسانیاطالعتنهاویابدمیتحققعمومیآرایبهمراجعهبدونیافته

ماهیتوهدفنوعبهتوجهباپیشنهدیکارهایراهسایر.شودجلبموضوعبهنسبتهمگان
استگردیدهذکرجدولدرموضوع

راه حل های مبهم و بدون ساختار



نتیجه گیری

.استهاگذاریمشیخطدرعامهمشارکتمیزانساالرمردمهاینظامدرمهممسائلازیکی•
بهتوجهباهمقالایندر.نمودارائهعامهمشارکتبرایمناسبکارراهیکنتوانکلیطوربهشاید

ختلفیمکارهایراهاستبحثمردکهموضوعیماهیتوباشدمینظردرمشارکتازکههدفی
.کنندفادهاستعامهمشارکتجلببرایهاآنازتوانندمیگیرندگانتصمیمکهاستشدهارایه

تمامایبرآفرینحرمتوجامعهبخشانسجامها،مشیخطاجرایکنندهتضمینعامهمشارکت
توانمندوآگاههاانسانهمهکهاستاستوارفرضپیشاینبرعامهمشارکت.استجامعهاعضای
وارقیمامنظعاکهمشارکت.گرفتبهرهآنهاخودجامعهنفعبهآناننظراتتوانازمیوهستند

.داندمیخودامورادارهبهقادرراهاانسانوکندمینفیرامدیریتی

نظام قیم وار
مدیریت



اطالعازوردبگیخودبهمختلفیهایشکلتواندمیشرایطبهتوجهبامشارکتکارهایوساز•
وککوچهایگروهازجویینظروپرسیهمهوگووگفتوبحثجلساتتاساده،رسانی

جامعهدربخواهیماگرکهبداندبایدعمومیگذاریمشیخطمدیریت.آیددراجرابهبزرگ،
تنهایمنسازجدامدیرتیهرمراسازراجامعهبدنهوآوریموجودبهاتحادواتفاقوهمبستگی

هرازرامهماینواستشهروندانهایایدهونظراتبهاحتراموعامهمشارکتممکن،طریق
میحکیمترانمایندگانیوپارلمانینظامعامه،مشارکت.دادانجامبایدباشدمیسرکهطریقی
.آوردمیوجودبهبستههمومنسجمایجامعهآن،کناردروبخشد


