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دسآهذپیص
ـاو ػؿ ػو ػهٔه اعیـ  ٍضًه ؿا ػو ًَٝـ  -ػهٔه هيتاػ و يىػ ىمنی-ی التَاػ میامِی ای

که  ػاؿی ای تهارمِی آفاػگؾاِؿ ػولت مـهایهه . اف یکنى میامتامت  ههن لىام بغيیؼه
ـاق کلیؼه عىؿػه بىػ، ع ـاو و ٝ و  ىػ ؿا بییو اف پییو آىیکاؿ يمیىػهاف پایاو رًگ ای

ـاتو بـ ٝـٍهػاهًٔه تأ هنیتٔه  بیيتـ ٝیاو گيته امیت. ،های هغتلف صیات ارتماٝی حی
تىمٔ میـهایه : يیـوی کاؿ;ی  امتخماؿ فقآیًؼه ػؿ والٜ های تهارمی آفاػگؾاؿ، میامت

)البتیه ػؿ های فهايی هغتلف ػؿ ایى ػو ػهه  امت. ػؿ بافهتضعیف لذست طبمٔه کاسگش  و
ـکت این(، تمـیبًا اکخـ ػاىته مافی ػهٔه هفتاػ يیق عَىٍی ىیاو  های ػولتیی هالکیت ىی

ـاػاػ هًیإك  تـ پیؼا کـػه امیت، حبات ىلتی و بیهای کاؿ وّٞیتی ه واگؾاؿ ىؼه امت، ل
ػؿ  ايیؼ و ویژٔه التَاػی چًؼی ایزاػ ىؼه امت که همگی اف ىیمى  لیايىو کیاؿ عاؿد

ـ   يهایت ـگىيه تض ـای وٍى  به هٖالباتياوه ـاو ب هيیت آهًییى پامیظ ػاػه  بیا ،ک کاؿگ
 امت. ىؼه

رمهیىؿی امییهی  ػولیت ریؼا  و تیًِو  و ػؿ ٝـٍٔه میامِت عاؿری، اف مىی ػیگـ
ـاو بیيتـ ىیؼه امیت.  ،پیماياو وی با ػولت آهـیکا و مایـ هن (د.ا) اف ایًزا به بٞؼ،  ای

ـات هنته;پل اف ىکنت  ػؿ اوایل ػهٔه هيتاػ، د.ا مـٝت ٝمیل بیيیتـی  :ای هؾاک
ـاو ػمتاوؿػهای رؼیؼی ؿا ای  ػؿ فهیًٔه تىمٞٔه ًٍٞت هنته بکاؿ بنت. هـ چمؼؿ که ای

 ؿا ٕـف آهـیکا و هتضؼايو يیق فياؿها کـػ، اف آو ای ؿويمایی هی ػؿ فهیًٔه ًٍٞت هنته
 ۹۱۹۱بىػ. لًٖٞاهیٔه  ياتکـػيؼ. اواعـ ػهٔه هيتاػ يمٖٔه اوِد ایى هًال بـ د.ا تيؼیؼ هی

ـاو ٍیاػؿ 8۱عـػاػ ماِ   ىىؿای اهًیت ـاو ؽییل  ػؿ هضکىهیت ای بًیؼ هفیتن ;ىیؼ. ایی
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ـاؿ گـفت> یًٞی :هتضؼ هًيىؿ هلِل  ـای ٍیلش و ; کیه بیه اٍیٖیس ل ـاو تهؼییؼی بی ایی
 :.المللی امت اهًیت بیى

عیابیايی  بیه ٍیضًٔه يیقاٛ 88رمهىؿی میا   ؿیامیت اتػؿ همیى ػهه بىػ کیه ايتغابی
ـفیؼاؿاو کايؼییؼهای ىک ػاؿی های کیِو ػولت مـهایه رًاس نیت د.ا هبؼ  گيت. ٕ

ـاُ بیه  -هیـصنیى هىمىی و ههیؼی کـوبیی-عىؿػه  ی;ػؿ اٝتی  :ب ػؿ ايتغابیات  تمل 
ـاو ٍیضًٔه  عیاباو ـاو ؿا به تنغیـ عىیو ػؿآوؿيیؼ. ىیهـ تهی های ىهـهای هغتلف ای

های ايمیبیات  لفیهإواریؼ اکخیـ ه: رًیبو میبق;اٍلی يبـػ و اؿػوکيی عیابايی بىػ. 
ای تىمیٔ  رايبیٔه ؿمیايه صمایت همهبغيی، ٌ هغملی بىػ: ايتغاب ؿيگ رهِت تيغ  

ـایاي افك غـب الغَىً آهـیکا، و ٝلی ػو  اهپـیالینتی ـایو بیه  ۀگ اییى رًیبو و گی
ـگقاؿی ؿاهپیمایی اتضاػ با آهـیکا، های میکىت و الیظ. ػؿ يهاییت  تأکیؼ بـ تغییـ يـم و ب

اػ فییاػی اف تٞیؼ ٕـفؼاؿاو کايؼیؼهای ىکنت عىؿػه به ػمیتاوؿػ عاٍیی يـمییؼيؼ.
هیؼت،  کىتاه هیای ػمتگیـ ىؼيؼ و صبل ی میامیها مایـ گـوه ٕلب و ٞالیى اٍلیسف

تا چهیاؿ میا  بٞیؼ  اها يژاػ هضمىػ اصمؼی هؼت ؿا تزـبه کـػيؼ.هؼت و صتی بلًؼ هیاو
 .هايؼرمهىؿ  ؿییل

ـِ ، ۱۹با ؿوی کاؿ آهیؼو صنیى ؿوصیايی ػؿ ايتغابیات میا   ـفیؼاؿاو هیـاکخی صنییى ٕ
گیـی بافگيتًؼ. ؿوصايی بیا ىیٞاؿ تضیى   ؼػًا به ٝـٍٔه ؿأیهىمىی و ههؼی کـوبی هز

البیا   ای و صیل و فَیل آو تىاينیت ػؿ میامت عاؿری و باف کـػو گـه پـويؼٔه هنته
ـاؿ ػولت  .بؼمت آوؿػؿأی الفم ؿا ػؿ ايتغابات  ٝمىهی کنب کـػه و ايؼکی پل اف امتم

ـات بـ مـ پـويؼٔه هنته ،وی ـاو آغاف ىؼ. پل ا هؾاک ـاتای ای  ،ف لـییب ػو میا  هیؾاک
ـاو و گـوه  ـاينیه، آلمیاو، چییى و  - ۱+۹ػؿ يهایت ای هتيکل اف آهـیکیا، ايگلنیتاو، ف
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ػؿ  ػمیت یافتًیؼ.: بـریام;فِك هىمىم بیه به تىا ۱9ػؿ اواعـ اؿػیبهيت ما    -ؿومیه
ـاو ػؿ ٝىُ پؾیـفتى ٕیف گنیتـػه ها بیـ ٍیًٞت  ای اف هضیؼوػیت يتیزٔه ایى تىافك، ای

المللیی عیاؿد  هیای بیى های مافهاو هلل و يیق تضـین عىػ، اف ىمى  لًٖٞاهه ای هنته
ـاهپ;ىؼ. البته ػیـی يپاییؼ که با ؿوی کاؿ آهؼو ػولِت  ػؿ آهـیکا، ؿىتٔه همٔه : ػويالؼ ت

عیاؿد  ای ؿممًا اف تىافیك هنیته ۱9بهيت ما  ػؿ اؿػی ػولت آهـیکا تىافمات پًبه ىؼ.
ـاو  )با ٕـفیِت  ىؼ. بـرام ـاهپ ابتؼا  (۹+۱و گـوه ای کمتـ اف مه ما  ػوام آوؿػ. ػولت ت

ـکای اؿوپایی ـاو هًتمیل کیـػ کیه باییؼ بیـ میـ  اف ٕـیك ى هنیالل ;اه ایى پیام ؿا به ای
يییق هیؾاکـه ٍیىؿت  -ػو و مه های ییاٍٖیصًا بـرام :لؼؿت هىىکی;و : ای هًٖمه

ػولیت  فػ. پیل اف عیـود لل میـ بیافبگیـػ. د.ا اها اف پؾیـه هؾاکـه بـ مـ ایى هنیا
ت ت و صیؼ  باؿ ػؿرٔه ىؼ   های آو ػولت بافگيت. اها ایى هزؼػًا تضـین ،آهـیکا اف بـرام

ـاهیپ میامیت ها بنیاؿ بیو اف ػوؿاو باؿاک ا   نتضـی ؿا : فيیاؿ صیؼاکخـی;باها بیىػ. ت
ـاو و کیاهو ٍیاػؿا به ٍیفـ ؿمیايؼو و هبًٞىاو ؿاهبـػ عىیو ايتغاب کـػ ت يفیت ایی

ـاو و اعتی  گنتـػه ػؿ واؿػات اییى کيیىؿ ؿا هیؼف ػولیت ىؼیؼ ٍاػ ـيفتی ای ؿات غی
ـاؿ ػاػ  .عىػ ل

 که ػؿ والٜ میامتی رًگی تىمٔ ػولت آهـیکا ػؿ يتیزٔه اتغاؽ میامت فياؿ صؼاکخـی
ـاو و آهـیکا و هتضیؼاو آوها ب تًو ،امت غایت وصيیايه و به ـفتیه امیت:   یى ای بیاال گ

ـفته ىیؼو يفیتکو  های يفت صمله به کيتی ـاو   کو ػؿ علیذ فاؿك و به گـوگاو گ ایی
ِِ تضـین تىمٔ ايگلیل ـاوو  المللی های بیى به بهائه يم ، ايهیؼام پهپیاػ پامظ هتمابل ای

فـهايؼٔه مپاه  ،:لامن ملیمايی;یکایی تىمٔ پؼافًؼ مپاه پامؼاؿاو و ػؿ يهایت تـوؿ آهـ
: االمیؼ ٝیى;ـاو يیق ػؿ پامیظ پایگیاه ای ها> آهـیکا بًٞىاو يمٖٔه اوِد تًولؼك تىمٔ 
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ـاق ؿا هىىک میامیت فيیاؿ  همچًیاو اػاهیه ػاؿػ واها ها  باؿاو کـػ. تًو آهـیکا ػؿ ٝ
  ُ  ی تضیت ًٝیىاوؿاهبیـػ صؼاکخـی آهـیکا ػؿ صیا  پیگییـی امیت. د.ا يییق ػؿ ٝیى

;  ٞ ـفته امت: ا هماوهت ف به ایى مى، میامت پایبًؼی يٞیل  ۱8و اف ما   ؿا ػؿ پیو گ
ىیؼه ػؿ تىافیك  های تٞییى یتهضیؼو ای اف ه يٞل به بـرام ؿا ؿها کـػه و ػیگیـ بیه پیاؿهب

ـاد يیـوهای آهـیکیایی اف هًٖمیه  هتضؼايوو  يینت. همچًیى د.ا ای، پایبًؼ هنته اع
 ايؼ. وؿهیايه ؿا میامت عىػ اٝیم کـػهعا

ـاُ بهىىؿه گنتـػٔه هـػهی ػؿ ا ػوؿٔه ؿیامت رمهىؿی صنى ؿوصايی تا کًىو ػو  ٝت
ـاه ػاىته امت. یکی ػؿ ػی هوّٞیت هٞیيتی ؿا ب . ۱8هیاه  و ػیگیـی ػؿ آباو ۱9هاه  هم

ـاّات ػی  پیو اف عـود ؿممی آهـیکا اف بـرام ؿط ػاػ، اها اف چًؼهاه لبیل آو  ۱9اٝت
ـاو آىیکاؿ گيیته  ييايه های عـود اف بـرام و میامت به ٍفـ ؿمايؼو ٍاػؿات يفت ای
ـاّا بىػ. ـاو ىیؼو لیمیت بًیقیى بیىػ. آهـیکیا اف ولیٛى ػو  ۱8ت آباو تکائه اٝت يیق گی

آهیق بیىػو  ىىؿه ػؿ فاٍلٔه کمتـ اف ػو ما  والًٞا کیفىؿ امیت و آو ؿا ييیائه هىفمییت
ـاو عیىیو ػؿ میغت ؿاهبـػ فياؿ صؼاکخـی هی ـایٔ  ػايیؼ. د.ا بیه فٝین ؿهبی تـیى ىی

 ِٛ ها رًگ  بـػ. ػؿ کًاؿ ایى مـ هی هب ۱9ايمیب  میامی، التَاػی و اهًیتی اف فهاو ولى
ـاق و لبًاو حـ بـ های هإ اف هإلفه بایؼ يیق ؿا مىؿیه، رًگ یمى، ٍضًٔه هتيًذ میامی ٝ

ـاو ػاينیت. هضیىؿ هماوهیت اػٝیایی د.ا ػؿ اییى کيیىؿها يییـو ػاؿػ و  میامت ػؿ ایی
 هامت.  ٝـٍه بیيتـٍاصب يفىؽ ػؿ 

و يییق میامیت عیاؿری آو ػؿ اػی ػؿ هىؿػ آفاػمافی التَد.ا  های التَاػی میامت
هیای  ٍضًٔه ریؼا  رًاس ای و يیق ًٍٞت هىىکی، ای و يفىؽ هًٖمه هىؿػ ًٍٞت هنته

هیای کییو بیىؿژوافی بیـ میـ اػغیام ػؿ  ػاعل بىػه امت. يیقاٛ رًاس کیو بىؿژوافِی 



3 
 

های آفاػمیافی  ػؿ يهایت به رًبو مبق عیتن ىیؼ. میامیت: يٚام رهايی;اٍٖیصًا 
ـاّیات ػی  هاػِی  های آهـیکا، فهیًهٔ  نتضـی التَاػی و يیق ؿا  ۱8و آبیاو  ۱9ولیٛى اٝت

ـاهن کـػيؼ چیه ػؿ ػاعیل و چیه ػؿ -. ٝیوه بـ ایًهیا يیـوهیای میامیی اپىفومییىو ف
های عاٍی ينبت به هنالل هٖـوصه ػؿ بیاال  يیق ػیؼگاه -> چه چپ و چه ؿامت عاؿد

ـابـ آهـیکا د.ا ؿا وا ؼ>حیـ بگؾاؿيؼ و مٞی ػاؿيؼ تا بـ میامت د.ا تأػاؿي ػاؿ به تنلین ػؿ ب
ـاهن کًًؼ و  ػؿ يهایت فٞااليیه ػؿ پـوژه کـػه و یا ایى ـيگىيی د.ا ؿا ف ِٔ م ـای هیایی  که ى

ـايؼافی د.ا عتن ىىػ، صْىؿ گنتـػه ػاىته باىیًؼ. بًا به تَىؿىاو که ـاؿ امت به ب  ل
ـات هنیته;ػؿ لبیا   هىاّٜ اپىفومیىو ػاعیل و عیاؿد ، :رًیبو میبق; ،:ای هیؾاک

ـاّیی;، :ای د.ا يفییىؽ هًٖمییه;، :رًییگ یمییى;، :رًییگ مییىؿیه; ، :۱9ات ػیاٝت
ـاّات آباو; ـاؿ ػاؿػ. و بـؿمِی  ػؿ ایى يىىته هىؿػ تىره و غیـه،: ۱8 اٝت  ها ل

ِٜ اپىفومیىو   هنتلقم تضلیِل ًٝاٍـ هفهىهی ػمتگاه فکیـی و ٝملیی آيیاو  ایْاِس هىاّ
کًؼ و ػمت به ٝمل  ها فکـ هی با آو اپىفینیىومافی همىالتی که  امت. کيف و ؿوىى

مییىو، وفيؼ، هؼِف ایى يىىتاؿ امت. ػؿ پیيـويؼ ایْاِس ػمتگاه فکـی و ٝملی اپىف هی
 ها ػؿ هىؿػ هىّىٝاتی که هٖـس کـػین يیق عىاهین پـػاعیت.  به يمؼ و بـؿمی هىاّٜ آو

هیا ػؿ هییاو  ـ مـ آوػهًؼ و ب همىالتی که ػمتگاه يٚـی و ٝملی اپىفومیىو ؿا ىکل هی
ـاو رًاسيیـوهای میامی هغتلف   ،هیای هغتلیف، يیقاٛ وریىػ ػاؿػ و همچًیى هتفکی

هیـ ییک اف اییى :. هنیئلٔه اهپـیالینین; و :هنئلٔه ػولت و راهٞٔه هیؼيی;ٝباؿتًؼ اف: 
 يمٖٔه کايىيی بضج  کـػ. تزقیه يیق  یتىاو به ًٝاٍـی ؿیقتـ همىالت ؿا همچًیى هی کیو  

 ایى هىّٛى بپـػافین.  امت. ػؿ ابتؼا مٞی عىاهین کـػ تا به: هنئلٔه ػولت;يقاٛ بـ مـ 
 ػؿ پی ایى بضج عىاهًؼ آهؼ. مایـ همىالت
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دولتوجاهؼٔههذيی.۱
 

ـاػ ػؿ ػؿوو هـصلٔه هٞیًی اف ايکيیاف يیـوهیای راهٞه هؼيی  ىا ـاوػات هاػِی اف هل کلِّ ه
تىلیؼی امت. }راهٞٔه هؼيی{ ىاهِل کلِّ فيؼگی ًٍٞتی و تزاؿی یک ػوؿٔه هٞیى امت، تا 

ـاتـ هی ؿوػ. اگـ چه، اف مىی ػیگـ هزؼػًا بایؼ عىػ ؿا ػؿ ؿوابٔ  رایی که اف ػولت و هلت ف
ػولیت میافهاو ػهیؼ.  ػهؼ و ػؿ ػؿوو بایؼ عىػ ؿا بمخابیهٔ ت يياو اه همچىو هلی   عاؿری

 (.8۱:۹۱99، و ايگلل )هاؿکل
نییىو یاپىف يییق ػؿوو صاکمییت و ٕلیِب  بغيی اف يیـوهیای اٍییس ػؿ اػبیات میامی

ـيگىيی دس ساات   ای وریىػ ػاؿػ: ٕلب ػؿ باب ينبت ػولت و راهٞٔه هیؼيی ايگیاؿه م
ػولیت ییا  ها، به فٝن آو .و تًص وجىد داسد لذست ج.ا بیى دول  و جاهعٔه هذيی ضکاف

هغالٖٔه ؿایزی که ػؿ ایى باب ورىػ ػاؿػ ػؿ اػاهه بضج و صکىهت )ػؿ هىؿػ فـق ایى ػو 
راهٞٔه هؼيی يیق به ٍیىؿت يهیاػی  ؿ والٜ هماو يهاػ والیت فمیه امت>عىاهین کـػ( ػ

هائه اْٝیای راهٞیٔه عىا ػهؼ. ػؿ والٜ هٖالبات آفاػی عىػ ؿا ػؿ لىٔه هزـیه بافتاب هی
چیىو  هیا، اف يٚیـ آو .ییؼآ به بیاو ػؿ هیرمهىؿی  های ؿیامت هؼيی اف ٕـیك ايتغابات

امیت بیا راهٞیٔه هیؼيی و : ییکهيـوٝیتی مًتی ییا کاؿیقهات;والیت فمیه وارؼ  يهاػِ 
ـتبٔ با آو امامًا ػؿ تٞاؿُ امت. راهٞۀ هؼيی و يهاػهای آويهاػها هيیـوٝیتی  ،ی ه

ـاو عیىیو ؿا ايتغیاب هی هـػهی   اف ٕـیك ايتغاباِت هؼؿو ػاؿيؼ و  کًًیؼ. لیى  بیه  ؿهب
بـعیی  رمهىؿی، راهٞٔه هؼيی )يهیاػ ؿیامیتػوگايگی بیى ػولت )يهاػ والیت فمیه( و 

ٕلب صکىهیت( و  يهاػ و بـعی اصیقاب وابنیته بیه رًیاس اٍییس يهاػهای ػیگـ هـػم
ایى تًو و تْیاػ ػؿ ایى ؽهًیت، ٕبك ايزاهؼ.  ها به يتایذ هيغَی هی ياپؾیـی آو آىتی
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ػؿوو ماعت لؼؿت د.ا ورىػ ػاؿػ تا فهايی که يهاػ والیت فمیه که با ٝمیيییت هیؼؿو 
ـايؼاعتهػؿ تٞا ـاؿ ػاؿػ، ب ـيگىيی اپىفینییىوىیىػ.  یا امیتضاله ؿُ ل بـعیی و  ٕلب   می

ـکق ٕلب   يیـوهای اٍیس ـياهه. بـ ایى ىکاف و تْاػ امت ىاوتم  ها وهای آ ها و پـوژه ب
ػؿ ؿامتای پـ ؿيگ کـػو ایى تْاػ و مٞی ػؿ ايضی  آو به يفٜ يیـوهای راهٞیٔه هیؼيی 

 امت. 
ػؿ گـػػ.  و آغاف ػوؿاو يىمافی پل اف رًگ بافهی ىمنی مابمۀ ایى يگاه به ػهٔه هفتاػ

ٍییًؼوق  های ينییغه اکبییـ هاىییمی ؿفنییًزايی پییل اف پییؾیـه :مییافيؼگی;ػولییت 
ـالینین التَیاػی(،  التَیاػی   ػؿ ؿامتای آفاػمافِی  المللی پى  و بايک رهايی بیى )لیب

میِى   ىاهؼِ  ـالینین فکیـی و میامیی و صلمیه ؿىیؼ و ي  ـاو و ؿوىی هایی اف يیىٝی لیب ًفک
ـالینین التَیاػی و میامیی يییق بیىػینکًًؼٔه  يهاػهای تىریه . رـییاو هیـ ػو يیٛى لیب

زمٞییی اف ه ،فکییـی ػیگییـ هییای و بـعییی رـیاو: صلمییۀ کیییاو;ؿوىییًفکـی ػیًییی و 
ـاو يىٙهىؿی بىػيؼ میافی میاعت  ٝمیيی;بیه فٝین عیىیو،  کیه عىامیِت  ؿوىًفک

ـاو ػاىتًؼ. ػؿ والٜ هؼف :لؼؿت ـاؿ  ؿا ػؿ ای ـکت به ممت هؼؿو ىیؼو و امیتم ىاو ص
ـامی بىػ. کٞبیٔه آهیا  ـا  ػهىک ـات آيیاو ػولت لیب ـا  ػهیىک يٚییـ آهـیکیا و   - هیای لیبی

ـاينه ـاتیک و صتیی بىػ. ػؿ بیى ایى رـیايا - ف ـایيات مىمیا  ػهىک ت يىٙهىؿ بـعی گ
ـاک يٚیـ  اها همیه ػؿ هىتییِف فىق ،ىؼ يیق ػیؼه هی :مىمیالینتی; الیؾکـ تمـیبیًا اىیت

اییى . بیىيهادوالیتفمیهويیشوهاایجاهؼأههاذيیياپزیشآضتیتؼاسؼػاىتًؼ:

ـاهن ييؼه    آوچىو بنتـ هاػی ايضی ،رـیايات تا به اهـوف يیق کماکاو ورىػ ػاؿيؼ ها ف
 امت.
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ِٛ يگاه فـُ يهفتیه امیت. اییى هًٚىهیٔه فکیـی اف  چًؼ پیو ،اها ػؿ پل و پيت ایى يى
ای  يگـػ. ػؿ ایى يٛى يگاه که ػؿ والٜ ؿیيه به رهاو هی :تْاػ مًت و هؼؿيیته;ؿهگؾؿ 

ـاو هتٞلك به رهاو مًتی و کهًه للمیؼاػ هی ـا  ػاؿػ، ای کیه همچًیاو  ىیىػ و ییا اییى لیب
يؼ. والییت فمییه اهیـی لیـوو ک مایای رهاِو کهًه ؿا تضت يهاػ والیت فمیه یؼک هیب

مٖایی ـامی هايٜ اٍلی بـ مـ تىمٞۀ مـهایه;و کهًه امت که  و  ـاؿ ػهىک  :ػاؿی و امتم
ـای اػغیام ػؿ يٚین اه بـػاىته ىىػ تیا بایؼ که ایى يهاػ اف مـ ؿاف يٚـ ایًاو، امت.  ؿاه بی

ـاهن گـػػ. با اػغام ػؿ يٚن رهايیرهايی )يٚن آهـیکایی پل    ،اف فـوپاىی ىىؿوی(  ف
ـامی صیل عىاهیؼ ىیؼ; ـاو بیه :همٔه هيکیت هـبىٓ به تىمٞٔه التَاػی و ػهىک . ایی

ـای هخا  بلىک رهاِو آفاػ عىاهؼ پیىمت و  هيابه کـه رًىبی عىاهؼ ىؼ. ب
ػاؿی  ـهایهمی ياهتعاسف باىدويیق لالل به  :تنمىمیالی;اف مىی ػیگـ بـعی يیـوهای 

ـاو هنتًؼ. فمیه رنت> چىو ماعت  ػلیِل ایى کژکاؿکـػی يیق بایؼ ػؿ يهاػ والیت ػؿ ای
ػوگايگی بیى مًت )والیت فمیه( و هؼؿيیته )يیـوهای راهٞیٔه هیؼيی( ؿا  لؼؿت ػؿ د.ا،

تبیؼیل  :ػاؿِی هتٞیاؿف ػولیت میـهایه;تىايؼ بیه ییک  گاه يمی ػؿ ػؿوو عىػ ػاؿػ، هیچ
میاعِت لیؼؿت و صیؾِف  هنیـ هتٞاؿف ىؼو اف یکؼمت ىؼِو ى گـوه، اف يٚـ ایگـػػ. 

پل هيغٌ ىیؼ کیه گؾؿػ.  يهاػ والیت فمیه و یا ٍىؿی ىؼو )يمِو فـهایيی( آو هی

داسِییا دولاتساشهایههًٚىهٔه میامی هٖـس ىیؼه ػؿ فیىق آؿهیايی يیؼاؿػ ریق: 
 .واجِذضىابِطلیبشالدهىکشاتی «پیطشفتٔه»

ـياههاها اگـ بغىاهین اف  هیا  هیا و آؿهاو ها، پـوژه هًٚـی هاؿکنینتی به هنئله بًگـین، ب
ٌِ للمـو میامی )ػولت( و للمـو  کاهًی ىکِل ػیگـی به عىػ هی ـيؼ. تفکیِک هيغ گی
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ـاػاػ ارتمیاٝی  ـای باؿ يغنت ػؿ تفکـ هگل ايزام گـفت. فیلنیىفاو هکتیِب لی هؼيی ب
ـاػاػی ارتماٝی بیِى ىهـويؼاو هیا  ػاينیتًؼ. بیه فٝین آو راهٞه هی ػولت ؿا هضَىِ  ل

هیؼف :. ايناو گـگ ايناو امیت;امت>  :تًافٛ بما;ـ ٍضًٔه بيوّٜ ٕبیٞی فيؼگی 
ـایٖی امت که اينیاو ػولت ها بتىايًیؼ ػؿ کًیاؿ هین فيیؼگی کًًیؼ و هًامیبات  ایزاػ ى

ـيؼ. ػؿ والٜ ػولت وٙیفٔه ػفاٛ اف صمیىق اينیاو التَاػی ـابیـ  ىاو ؿا به پیو بب ها ػؿ ب
ـاػاػ ارتمیاٝی ػولیت میافه ای  یکؼیگـ ؿا بـ ٝهؼه ػاؿػ. ػؿ يگیاه فیلنیىفاو هکتیب لی

ياضاعهماهچییقی يینیت ریق  وضغطبیؼیبیـويی ينبت به ارتماٛ اينايی امت. 
ِٜ ٕبیٞیِی عيیى  . ػولت به ًٝىاو اهـی ٝاؿّی به ٍضًه هیػلیههمه آیؼ تا به ایى وّ

 او ببغيؼ.پای
يگیـػ. هگیل يییق هايًیؼ اؿمیٖى ػولیت ؿا اهیـی  ـا هیاها هگل به يضىی ػیگـ بیه هیار

هٖیابِك بیا ؽات و ٕبیٜ ;، :ؽاتیی;ػايؼ. ٕبیٞی ػؿ يگاه هگل بیه هًٞیای  هی :ٕبیٞی;
ـای هگل ؽات هیـ چییق همیاو : بيـ آو چییق امیت. ؽات و غاییت  :غاییت;امت. ب

ـتیى ػولی ت ايناو، فيؼگی ٝمیيی امت. فيؼگی ٝمیيی تًها ػؿ ماصتی ارتماٝی و ػؿ پ
پؾیـ امت. پل فيؼگی تضت ػولت، فيؼگِی ٕبیٞی امت. ايناو صییىايی ٝمیيیی  اهکاو
ىیىػ.  ػؿ ارتمیاٝی ٝمیيیی هتضمیك هی ماٝی امت. غایِت اينايیت بیا فینیتو ارت

یا همیاو ا اف هن تفکیک کـػ. راهٞٔه هؼيی )گفتین که هگل للمـوهای میامی و هؼيی ؿ
 صیٖٔه يیافهامت. ايناو التَاػِی  (chaftbürgerliche Gesells -راهٞٔه بىؿژوایی

اينايی کیه ػؿ پیی  ىىػ> ایی ػؿ راهٞٔه هؼيی هتضمك هیراهٞٔه بىؿژو ٕماٛ و مىػرىی
کًؼ. فـػ اتمییقٔه  ؿفٜ يیافهای عىیيتى امت و ػؿ ایى هنیـ تًها به هًفٞت عىػ فکـ هی
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ـِ هتيکلٔه راهٞٔه هؼيی امت ، چىو یک تیارـکه ػؿ آو هـ ايناو  راهٞٔه بىؿژوایی ًَٝ
ِٜ ىغَی، ـاؿ هی میایـ اينیاوػؿ همابیل  با هؼف صؼاکخـمافی يف اهیا اییى . گییـػ ها لی

بغو ػاؿيؼ. ػولت هگلی هؼفو  مىػرى و صـیٌ يیاف به اهـی وصؼت ًفـػ،های ه اتن
و بًیاػه بـ  ؿژٔه عؼاويؼ بـ ؿوی فهیى امت ٝباؿت اف ػولت; تضمك ایى وصؼت امت.

. (§۹9۱: ۹۱۱۹هگل،) :هخابه اؿاػه تضمك بغيیؼه امت بهلؼؿت ٝمل امت که عىػ ؿا 
ـای هگل ػولت میافه :ٝیًیؿوس ;ػولت تزلی   ای اعیلیی امیت کیه آفاػِی  امت. ب

ـتى ّـوؿت. هًٚىؿ اف ّـوؿت ىىػ> آفاػِی  ايناو هؼؿو ػؿ آو هتضمك هی  ، التؼاؿ وػؿ پ
 ی امت.و تغاٍمات ػؿوو راهٞٔه هؼيبغ اتىؿیتٔه ػولت هگلی امت که فیَله

ػولت ينبت بیه راهٞیه هیؼيی واریؼ {۹ایى تًو ورىػ ػاؿػ که آیا } البتهػؿ يگاه هگل 
راهٞیٔه هیؼيی امیت. هگیل : غاییِت ؽاتیی;{۹}امیت ییا ایًکیه : بیـويیای  اتىؿیته;

غلبه کًؼ. اگـ ػولت ؿا اتىؿیتٔه بیـويیی  يىهی( الٖـفیى )آيتی هنئلٔه رؼلیيتىاينت بـ ایى 
ـاػاػ ارتمیاٝی يقػییک هی يگاه ،ػؿ يٚـ بگیـین ىیىػ.  هگل به يگاه فیلنىفاو هکتب ل

ؿ ايؼیيیٔه ػ بیى ػو تلمی هتفاوت اف ػولت هاؿکِل رىاو با ػمت گؾاىتى بـ همیى تًِو 
. اف يٚـ هاؿکل راهٞٔه هؼيی ییا (9:۹۱9۱کًؼ )هاؿکل، آغاف هی ، يمؼ عىیو ؿا هگلی

ػهیؼ و ػؿ  بـوف هی: ػولت;ـم ف   راهٞٔه بىؿژوایی عىػ ؿا ػؿ ػاعل هـفهای یک کيىؿ به
هلیِت هیؼؿو ؿا -ایى ػو با هن الگىی يام آىیًای ػولیت:. هلت;بیـوو عىػ ؿا به ىکِل 

ـای راهٞیٔه آو  ؽاتی بیىػِو  غایِت  يیق و ػولت بىػِو  هاؿکل با مافٔه اعیلیمافيؼ.  هی بی
ـای هاؿکل،هغالف امت.  ،هؼيی وو راهٞٔه هؼيی ٝـٍٔه پیکاؿ ٕبمیاتی امیت. ػؿ ػؿ ب

راهٞٔه هؼيی ٕبمات هغتلِف ارتماٝی ػؿ متیقيؼ. ػولت بىؿژوایی يه تًها غاییِت کلییِت 
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 ٕبمیٔه  یک ٕبمه ػؿ ػؿوو راهٞیٔه هیؼيی امیت>که کاؿگقاؿ تًها بل ،راهٞٔه هؼيی يینت
 بىؿژوا.ػاؿ یا  مـهایه

 هٔ راهٞی هٔ ؼگاه هاؿکل و هگیل ػؿ هیىؿػ ؿابٖیی کايىيی تفاوت ػیتىاو گفت که يمٖههی
ـای هگیل تیاؿیظ تزلیی تاسیخها اف  ؼيی و ػولت ػؿ يٛى فهن آوه گیاه ؿوس يهفته امت. ب

گاهی گاهی ػؿ بنتـ تاؿیظ و فهاو به عىػآ ؿمؼ و با هی اف آفاػی عىیو امت. ؿوس یا آ
يیقاٛ  هٔ گـػػ. اها هاؿکل تاؿیظ ؿا ٝـٍیتىلؼ ػولت امت که ػؿ يگاه هگل تاؿیظ آغاف هی

ـيؼپیو ّاهى و ػولت ؿاگیـػ و ٚـ هیٕبماتی ػؿ ي ـای ػايؼ هی هنلٔ هٔ هًافٜ ٕبم هٔ ب . بی
لاذست  اعمال  پیىيؼ عىؿػه، اها هاؿکل ػولت ؿا به  دمیم هگل هفهىم ػولت با هفهىم 

گـه فػه امت. ولتی که ػولت هتٞلك به ماصت صمیمت  کًىيیػؿ َٝـ  داسسشهایه هٔ طبم
هیؼيی  هٔ ی آو ينبت به راهٞی  و عىػهغتاؿای هيغٌ باىؼ، امتمیو يه لؼؿت ٕبمه

میافػ گـػػ. امتمیلی که هگل هٖابك آو ػمتگاه يٚـی عىیو ؿا امتىاؿ هییتىریه هی
ً  : رىهـی;اف يٛى  ـایٖی عیا يفنیه و  و يیه بٖیىؿ فیی امت> اهیا هیاؿکل تضیت ىی

 که ػؿ اػاهه بؼاو عىاهین پـػاعت.  ،لالل به امتمی  ػولت امت ،رىهـی


دولتهذسوغیشجىهشِیاستمالِل.۲
ػاؿ امت تا هًافٜ عیىیو ؿا  ٕبمٔه مـهایهتماِم ػؿ ػمِت  لؼؿت هٔ ، یک ؿابٖػولت هؼؿو 

ای هنیتمل  ىایؼ ایى گماو پیو بیایؼ که هیاؿکل ػولیت هیؼؿو ؿا پؼییؼه به پیو ببـػ.
ػايیؼ. اهیا  ػاؿ هی ػؿ ػمِت ٕبمٔه مـهایه غشف سی  ابضاػايؼ> به ٝباؿت ػیگـ ػولت ؿا  يمی

يبـػهیای ٕبمیاتی ػؿ ;و : هیزیؼهن بـوهیـ لیىلی بًاپیاؿت;آحاؿ میامی هاؿکل هخیل 
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ـاينه فػایًؼ. ابتؼا به ماکى بایؼ ػؿ يٚـ ػاىت کیه  ایى وهِن ٝؼِم امتمیِ  ػولت ؿا هی :ف
ٌِ به عىػ امت و : میامت و يبـػهای میامی; اساتملل لنمی ػاؿای للمـوی هغت

ـایٔ هاػی و التَاػی هيـوٓ هی يسبی  ىىػ:  ػاؿػ> هـ چًؼ که ایى للمـو تىمٔ ى
ـایٔ هاػی یا التَاػِی يبـػهای ٕبمیاتی ػؿ رهیاو بامیتاو و ػؿ  با تىره به تفاوت کاهل ى

ـامیمف  لیؼؿ بیا هین ىیبیه های میامی اییى يبـػهیا همیاو ػوؿاو هؼؿو، فـآوؿػه ايؼ کیه م
 (.9:۹199یل يبی ػؿ تىؿات )هاؿکل، کايتـبـی با ممىل

ـياهه ينبِی  هًٞاِی امتمیِ   ػاؿ  های التَاػی ٕبمٔه مـهایه للمـو میامت ایى امت که ب
ـفتیه امیت.  ػاؿی هیچ ای مـهایه ػؿ تاؿیِظ چًؼ مؼه گاه بٖیىؿ عىػايگیغتیه بیه پییو ي

ـياهیه هیا ؿا  ـوژهها و پ همىاؿه اصقاب و يیـوهای میامی هغتلف هنئىلیت پیيبـػ اییى ب
ـياهیه ػؿ ػمت ػاىته هیا ػؿ صمیمیت ػؿ بنیتـی میامیی ییا ػؿ  ها و پـوژه ايؼ. پیيیبـػ ب

ـاه با فهییِى بیافی میامیت  ػهیؼ> تًافٝات فیـواو میامیی ؿط هی للمـو میامی و هم
ـياهیه لىاٝؼی ویژٔه عىػ ػاؿػ که ػؿ يهایت با بافی ٍیضیش بیا آو لىاٝیؼ هی ها و  تیىاو ب

ـای هخ بـػ.ها ؿا به پیو  پـوژه ـاقب ـاو و ٝی ػؿ اواعیـ ػهیٔه   -ا  پل اف پاییاو رًیگ ایی
ـياهیه -ىَت ىمنی های آفاػمیافی  یک رًاس اف بىؿژوافی د.ا هنیئىلیت پیيیبـػ ب

ـفت ـياهه التَاػی ؿا ػمت گ ـای آو ب های هغتلف تٞـییف کیـػ و  هؿیقی کـػ، پـوژ و ب
 يی ىؼ.گفتما ی بىؿژوافی واؿػ يقاٛ میامی ػؿووها با مایـ رًاس
ِٜ  و يه: مـهایه; ٔه ها ػولِت هؼؿو هنئى  پیيبـػ ؿابٖ ٝیوه بـ ایى  هنئى  هنتمیِن هًیاف

ًِ مـهایه اییى  لیت هیؼؿوػاؿ امت. ػو ػاؿی و یا بغيی اف ٕبمٔه مـهایه یک رًاِس عا
ِٜ تمام يه تًها که مافػ ؿوایت کیو ؿا هی يه ییک  بـػ، ػاؿ ؿا به پیو هی ٕبمٔه مـهایه هًاف

بـػ.  کًؼ و به پیو هی ، بلکه همقهاو هًافٜ کل راهٞه ؿا يمایًؼگی هیعاً آو ؿا رًاسِ 
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ِٜ تمام بـػِ  همیى که ػولت هؼؿو هؼٝی پیو عىػ گىاِه بـ ایى  ،ػاؿ امت ٕبمٔه مـهایه هًاف
ای کیه ػؿ  هنئله امت که ػولت وارِؼ لنمی عىػفـهايِی ينبی امت. پل اییى ػوگايیه

: ػاؿاو ػولِت میـهایه;یا : ػولِت مـهایه;ػؿ هىؿػ : ىاليقاكپ;و : بًؼ هیلی;يقاٛ بیِى 
ىیىػ ػولیت  امت. ولتیی کیه گفتیه هی هن ػؿمت و هن غلٔای  ىىػ، ػوگايه هٖـس هی

هًافٜ مـهایه امت، عىػ به عىػ هًٞایو ایى امیت کیه  و ؿابٖٔه مـهایه هنئى  پیيبـػ
 ِٜ ِی  ػولت هًاف : میـهایه;لتی صکمیی ػؿ هیىؿػ بـػ. و ػاؿ ؿا به پیو هی ٕبمٔه مـهایه کل 

هیای هغتلیِف ٕبمیٔه  بیـ هَیاػیمو کیه همیاو رًاس لدس ک اىىػ، آو صکین  ٍاػؿ هی
ها ؿا بیه پییو  یًٞی ػولت هًافٜ ایى رًاس ىىػ> ػاِؿ  یک ػولت امت، اٝما  هی مـهایه

ـایٔ عاً تاؿیغی، هًافٜ بـعی اف ایى رًاس ، هگـ ایىبـػ هی ها بیا صفی٘  که به ػلیل ى
همکیى امیت ػؿ ییک بـهیٔه  بـِػ عىػ ؿابٖٔه مـهایه، تقاصن ػاىته باىؼ. ػؿ والٜ،یا پیي

  ً ـياهه عا ی هًافٜ و ب ِٜ پیيیبـػ هًیافٜ کلی  ِت ٕبمیٔه های ییک رًیاِس بیىؿژوافی بیه يفی
ِٜ  مـهایه ـکىب ىىػ.  ػاؿ یا هًاف ِٔ فهايی و هکیايی  ػولت يمیمـهایه م ـای تىايؼ ػؿ هـ ى

ِٜ کىتا تک هًگام هن ٌِ  هتِک هًاف ی کییِو بیىؿژوافی ؿا بیه هیا تمیام رًاس هؼت و هيغ
{القاهات هًٖیِك ۹} بغإـ ایى اهـ ييؼيی امت. اهتًاٛ ولٛى آو هن ػؿ بًیاػ   پیو ببـػ>

بییـِػ هًییافٜ  ػؿ والییٜ، پیو ٔه ٕبمییاتی امییت.ؿفاهبییتضؼیییؼات  {۹ايباىییِت مییـهایه و}
ی رًاس ـگاه کل  ـگیاه های کیو بىؿژوافی تىمٔ ػولت هؼؿو، اف یک يٚ ی ارتمیاٝی )يٚ

گیـػ> بؼیى هًٞا که ػولت هؼؿو، امامًا و ػؿ کلیت اهـ، صیاف٘  ٕبماتی( ٍىؿت هی بیى
ِٜ آو  ػاؿ و رًاس مـهایه  هًافٜ ٕبمه ـابیـ ٕبمیه کیاؿگـ امیت کیه هًیاف های کیو آو ػؿ ب

ی با هًافٜ ٕبمه آىتی  میـهایه هتیأحـ اف تًافٝیات ٕبمیاتی ػاؿ ػاؿػ. ی مـهایه ياپؾیـِی کل 
ـياهیه ـای صفی٘ عیىیو، پىییایی الفم ؿا بیه عیـد ػهیؼ و بیا ب ها و  امت و بایؼ کیه بی



13 
 

ِٜ آيیی ییک رًیاس  پـوژه ٌ  اف ػِ  يبـػهای ٕبماتی پیـوف بیـوو بیاییؼ. هًیاف های هيغ
ًِ بىؿژوافی همکى امیت کیه هىرىػییِت کلییت ػولیت میـهایه ػاؿی ؿا بیه عٖیـ  عا

البتیه همکیى امیت کیه ػولیِت اینیتؼ.  آو هیت مـهایه ػؿ همابِل ػول ػؿ يتیزهبیًؼافػ، 
ػاؿی ػؿ ایى يبـػها ىکنت بغىؿػ و هْضمل ىیىػ. ٕبمیٔه کیاؿگـ باییؼ کیه بیا  مـهایه

ـياهه  های عىیو اف مؼ ػولِت مـهایه بگؾؿػ.  ها و پـوژه ب
ـای امتمی  کیمیک   هخاِ   : بًاپیاؿتی;ينبی ػولیت، ػولیت  رىهـی و اٍٖیصاً غیـ ب

ـاؿ هی امت. ػؿ بًاپاؿتینن ـاف ٕبمات راهٞیه لی گییـػ تیا بتىايیؼ ػؿ  گىیی که ػولت بـ ف
ِٜ بىؿژوافی ؿا به پیو ببـػ.  ـایٖی يهایت هًاف بًاپاؿتینن بیه فٝین هیاؿکل هضَیى  ىی

ػهؼ و اف میىی ػیگیـ  امت که ػؿ آو ٕبمٔه صاکن تىاو صکىهت بـ راهٞه ؿا اف ػمت هی
اؿػ. ػؿ ایى وّٞیت بـفعی امت که ٕبمٔه کاؿگـ تىاو کاهِل ػؿ ػمت گـفتى لؼؿت ؿا يؼ

ِٜ  هىىػ. ػؿمت امت کیه ػولیت بًاپیاؿتی عیىػ ؿا بی ػولت بًاپاؿتی فاػه هی ًٝیىاو هیؼاف
فيؼ اها ػؿ يهایت هؼِف ایى ػولت يیق يزاِت ؿابٖیٔه میـهایه  ارتماٛ را هی هیايی طبمات  

ػؿ رهیاو امت. ػولت بًاپاؿتی ػؿ صمیمت ييائه بیيتـیى ػؿرٔه امتمی  ينیبِی ػولیت 
ـاکنی ػاؿی امت. ایى امتمی  تا رایی پیو هی مـهایه ها  ىویؿوػ که ػولت عیىػ ؿا اف ف
 کًؼ. لِف بىؿژوافی، هنتمل فـُ هیهای هغت و رًاس

ـاو که ػؿ اػبیات ؿاییِذ ٝلیىم میامیی اف آو هیا تضیت ًٝیىاو  ػؿ هىؿػ کيىؿهایی هخل ای
هیت آو که ىیکِل صکى ػ ػاؿػورىىىػ، ایى تضلیل  یاػ هی: ػؿ صا  تىمٞه;کيىؿهای 

ػولت ػؿآهیؼه اف فیـوه يفیت و گیاف  )هن پهلىی و هن د.ا( لنمی بًاپاؿتینن امت>
آهؼ يفت ىىػ و به همیى عإـ اف ٕبمات ارتماٝی هنتمل امت. بغيی اف ػؿ تأهیى هی

ِ٘ لؼؿِت عىػ ـای تىمٞه کيىؿ بکیاؿ هی ؿا ػولت رهِت صف ػؿآهیؼ يفتیی  بًیؼػ و بمییه ب
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ـاتیییک; هٔ ػولییت مییهن ىییبک ـای غلبییه بییـ   ىییىػ. ػولییت   و ايگلییی آو هی: بىؿوک بیی
ـاؿ بگیـػ و آؿهاو تىمٞه ؿا هتضمك کًیؼ.  تىمٞه ـاف ٕبمات ل يیافتگی ياچاؿ امت که بـ ف

ِٛ تبییى ـاِو هیؼؿو وریىػ ػاؿػ کیه همیىاؿه ػولیت هنیئى   ػؿ ایى يى هىؿِػ کلیت تاؿیِظ ای
ـاوػاؿ ػ پیيبـػ تىمٞه بىػه امت و ٕبمٔه مـهایه اه ػؿ  و ٝؼم تىايیایی بغإـ ّٞف ؿ ای

ـایٔ تىمیٞه و  فا عیىػ   های پیيـفته، يتىاينته به ٍیىؿت ػؿوو ػاؿی ؿلابت با مـهایه ىی
ـاهن کًؼ.  ايکياف مـهایه ىؿ هيغٌ ػؿ هیىؿػ ىیکل صکىهیت د.ا بیا به ٕػاؿی ؿا ف

ـاو آو کیه ٝمیؼتًا بـآهیؼه اف  اؿراٛ به های  الییهاتکایو به يفت و عامتگاه ٕبماتی ؿهب
 ػؿ هییاو يیـوهیای اپىفینییىو تفنیـ بًاپاؿتینیتی بىؿژوافی بافاؿ هنتًؼ، يی و عـػههیا

هىرىػ ػؿ هىؿػ ينیبِت ػولیِت  های )فکت( ها چين بـ ػاػه ورىػ ػاؿػ. ایى لنن تضلیل
بًؼيییؼ و پىیییایی )ػیًاهینیین( ػؿويییی ػولییت د.ا ؿا لضییاٗ  ػاؿ هی مییـهایه د.ا و ٕبمییهٔ 

 کًًؼ. يمی
ـايیی ؿط هی پاؿتینتی صکىهت ػؿ مـهایهىکل بًا يماییؼ.  ػاؿی، ػؿ هىالٜ عیاً و بض

ػاؿی  تىاو ایى ىکل اف صکىهت ؿا به هاهییت و ؽاِت کلیِی ػولیت ػؿ ػوؿاو میـهایه يمی
گىیی کیه ػولیت و ىیکل صکىهیت  ػؿ تَىؿ بـعی اف يیـوهای اپىفینیىو، اؿتماء ػاػ.

ـاؿ ی بلهمچىو  ماعتاؿی ٍلب و ايگ ،بـآهؼه اف آو ـاف ارتمیاٛ و راهٞیٔه هیؼيی لی ـ فی
ـفته و هؼفو ـاِػ ػمیتگاه اػاؿی تأهیِى  ٝمىهًا  گ گیاه  اه امیت. هیاؿکل هیچ هًافٜ افی

لٖٜ يکـػ و ػؿ يهایت هٞتمؼ بیىػ کیه  ػاؿ مـهایهٕبمٔه  بًاپاؿتینن ؿا با هًافٜ  ؿىتٔه پیىيؼِ 
، بلکه صیاف٘ ـػػگ وٓ هیـتىمٔ ؿابٖٔه مـهایه هي يه تًها اف ػولت هؼؿو چًیى ىکلی

 ::هیزؼهن بـوهـ لىلی بًاپاؿت;به بیاو هاؿکل ػؿ  .ایى ؿابٖه امت
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ـکيییؼ:   ـاينىی ػؿ ؿوف بٞؼ اف کىػتا ]ی لىلی بًاپاؿت[ فـییاػ ب فمیٔ ؿلییل ;بىؿژوافی ف
ـاينه ؿا يزات ػهیؼ. هالکییت ؿا فمیٔ بیا ػفػی،  ۀتىايؼ راهٞ ػماهبـ هًىف هی ۹1ايزمى  ف

، ـام و يٚن ؿا با بی هؾهب ؿا با ىهاػت ػؿٟو  :تىاو يزات ػاػ! يٚمی هی عايىاػه ؿا با تغن ص
ـالی هنتمل ىؼه اف راهٞه ۀبًاپاؿت، صکن لى  کًیؼ  ای ؿا ػاؿػ که به يام عىػه ٝمل هی ار

)هاؿکل،  ؿمالت او امت: يٚن بىؿژوایی;کًؼ که پامؼاؿی اف  اصناك هیو به ایى ًٝىاو 
۹9۱:۹199). 

 

هوسابطٔهسشهایدولت.۳
ـابـ بیى میـهایه یک ؿابٖه امت و يه یک ىیء> ؿابٖه: مـهایه; ػاؿ و کیاؿگـ کیه  ای ياب

ـاد اؿفه اّافی اف کیاؿ وی بیه ػمیت میـهایه ی بـ امتخماؿ کاؿِ ًهبت ػاؿ  کاؿگـ و امتغ
 امیت. ؿابٖیٔه میـهایه   سابطأه ساشهایه سیاسای   ل  ضاکػولت هیؼؿو ػؿ صمیمیت امت. 

آو امیت. اییى ينیبِت هضتیىا و ىیکلی )فـهیی(  میامیی :ىیکِل ; و ػولت   :هضتىا;
همغىاو با ينبت هضتىا و ىکلِی راهٞٔه هؼيی و ػولت امت. راهٞٔه هؼيی ٝـٍٔه يبیـِػ 

ؿٔه َٝیا امیت. ػؿ والیٜ ىیاو ػؿ ػيبیا  کیـػو هًافٜٕبمات هغتلف ارتماٝی  ٕبماتِی 
ػاؿی، ؿابٖییٔه امییتخماؿی فیمییابیى کییاؿگـ و  صمیمییِت راهٞییٔه هییؼيی ػؿ َٝییـ مییـهایه

ا-سابطٔهسشهایه)هذتىا(ػاؿ امت. صا  چه بگىیین:  مـهایه ییا  شم(دولت)ضکلیااف 

 .  دولت)ضکلیافشم(-جاهؼٔههذيی)هذتىا(ایًکه بگىیین: 

يییق يهفتیه  :تیىاؿگیب  ;یا  :فتیيینن;ػاؿی لنمی  ػؿ ىکِل ػولت مـهایه بـ ایىٝیوه 
ِٜ ٕبمیٔه میـهایه امت. ػولت مـهایه ـيؼٔه هًاف ػاؿ امیت  ػاؿی هـ چًؼ که يمایًؼه و پیيب
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 ِ٘ عىػ ؿا يمایًؼٔه تماهی ٕبماِت ارتماٝی را بقيیؼ. ػؿ : هژهىيی  ;اها بایؼ که رهت صف

ـاِػ راهٞٔه هؼيی   ػؿ ؽاِت کًیؼ. ػولیت هیؼؿو  هی جلاىهيمایًؼٔه همٔه هـػم  ػولت چين اف

فيؼ> به ایى هًٞیا  ای وارؼ تماهیت را هی اها عىػ ؿا پؼیؼه ،ای ياتمام امت عىیو پؼیؼه
ِٜ تماهی ٕبماِت راهٞٔه هؼيی ؿا  بیه پییو ببیـػ. اهیا يمٖیٔه  هًگیام هنکه لاػؿ امت هًاف

ػاؿی  ههن هاؿکل اف هگل کيیف همییى عَیلت فتیيینیتی ػولیت میـهایه گننِت 
و تغاٍمات راهٞٔه هؼيی امت. اها ولتی کیه ایزیاػ ىیؼ  ػولت فـآوؿػٔه تْاػهاامت. 

کًیؼ> فتیيینین ػلیمیًا بیه همییى  ػیگـ به ٍىؿت يیـویی هنتمل و عىػگـػاو رلىه هی
همچىو  )کاِؿ اينايی ػؿ هـ ىکل آو( ايناو   ٝملیهای ؽهًی و  هًٞامت> ایًکه فـآوؿػه

عىػ بيـ هنتًؼ،  هضَىالت ؽهِى  کًًؼ. هىرىػات هؾهبیيیـویی هنتمل اف وی رلىه 

ـاف مـ راهٞه و ايناو ػؿ هی لاىلآیًیؼ.  اها پل اف ایزاػ به ٍىؿت يیـویی هنتمل بـ ف
خاىدگاىاهباشایاى،داسیواجِذخػلتیفتیطیستیاستبهایًکهدولِتسشهایه
 .يسبیاساتجىهشیواغطالدا غیشداسیواجِذاستمالِلاستکهدولتسشهایه

 بیؼیى هًٞیا يینیت کیه آو پؼییؼه   ،ی عَلت فتیيینتی ػاؿػا ىىػ پؼیؼه ولتی گفته هی
همیه واریؼ : کیاال; و: ػولیت;، :هىریىػات هیؾهبی;امیت.  و ؽهًی اهـی هىهىم

ـاػ  > یًٞی همگی وارِؼ ٝیًیتی )ابژکتیىیته( هیايؼ عَلِت فتیيینتی ىىيؼ که ؿوابٔ افی
ـاگییـ و  ؼهػولیت عیىػ ؿا پؼیی >ؿوػ ها به پیو هیی ػؿ ػؿوو راهٞٔه هؼيی هٖابك آو ای ف

ـفی هی يمایًؼٔه تماِم  ِٔ رهاو کاالها ؿا به  الياؿ راهٞه هٞ کًؼ، ؿوابٔ اينايی ىکل ؿواب
ىیىػ و  ػاؿی ؿوابیٔ اينیايی تماهیًا کیاالیی هی هگیـػ> به ٝباؿت ػیگـ ػؿ مـهای عىػ هی

و  هیؾهببیه همییى لییاك کًًیؼ،  ها صکمـواییی هی کاالها هنتًؼ که بـ رهاو اينیاو
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ها ؿا هٖیابك  رهاو اينايی ؿا به تنغیـ عىیو ػؿآوؿػه و اينیاو ،ـآهؼه اف آويهاػهای ب
  کًًؼ. هؼایت هی :مٞاػت اعـوی;اٍىلی هيغٌ به ممت 

 آو امت:: ىکل کاالیی;هاهیت فتیيینتی هضَىِ  کاؿ اف يٚـ هاؿکل يتیزٔه 
اییى هضَیى   پل ایى هاهیت راػولی هضَى  کاؿ که بمضِ ىکل کیاال بغیىػ گیـفتِى 

ـتییب کیه بیا  ؿمؼ اف کزا ياىی هی هىؿ هیبٚ ىىػ؟ پیؼامت که اف عىِػ ایى ىکل. به اییى ت
تماهی ايیىاٛ کیاؿ اينیايی اف اییى ٕـییك کیه  یکناو بىػِو  اواًل{}کاال ىؼو هضَى  کاؿ، 

هضَىالت آيها همه به یکناو اؿفىًؼ، و اؿفه بىػو آيها به یکناو عَیلت ٝیًیی ػاؿػ، 
}حايیًا{ همؼاؿ هَـف لىه کاؿ اينیايی، کیه بیـ صنیب ٕیى  گیـػ.  ىکل فیقیکی بغىػ هی

گیـػ. و باالعـه }حالخًا{  ىىػ، ىکل همؼاؿ اؿفه هضَىالت بغىػ هی هؼت آو مًزیؼه هی
ؿوابییٔ هیییاو تىلیؼکًًییؼگاو، کییه هغتَییات ارتمییاٝی کاؿهییای }عَىٍییِی{ ایيییاو ػؿ 

ت کیاؿ بغیىػ ای ارتمیاٝی هییاو هضَیىال یابؼ، ىکل ؿابٖه چاؿچىب آو هزا  ٙهىؿ هی
 .(98: ۹189گیـػ )هاؿکل،  هی

اها امت. : اه ػاؿايه ىکل مـهایه;به همیى لیاك، هاهیت فتیيینتی ػولت بـآهؼه اف 
ـا عَلت فتیيینتی يؼاؿػ؟ ػؿ ىیىه ىکل غیـمـهایه های تىلییؼ هالبیل  ػاؿايه ػولت چ

ـاػ ه هضَىالت کاؿ اينايی به کاال تبؼیل يمی ،ػاؿی مـهایه ضَیىالت ؿا ىؼ. یًٞیی افی
ـای فـوه ػؿ بافاؿهای هغتلف تىلیؼ يمی کـػيیؼ، بیه  کـػيؼ> اگیـ هین تىلییؼ هی ٍـفًا ب

ـاگیـ ایى کاؿ ايزام ي ػاؿی هضَیىِ   ػؿ صمیمیت ػؿ ػوؿاو پیيامیـهایه ىؼ. میٍىؿت ف
ػاؿی هضَیىِ  کیاؿ  مـهایه اها ػؿ ػوؿاِو  ،کاؿ اينايی به ٍىؿت بیوامٖه ارتماٝی بىػ

ػاؿی هضیؼوػ  ىىػ. ارتماٝات ػوؿاو هالبل مـهایه ارتماٝی هی ،افاؿتًها به ومإِت ب
 ايیؼ. و ػؿ عىػ بنته بىػيؼ اها ػؿ ػوؿاو هؼؿو، ارتماٝات ىهـی بقؿگی بیه وریىػ آهؼه
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ػاؿی تًها بیه ٍیىؿت تَیاػفی و ػؿ هـفهیای ىیهـها و  هباػله ػؿ ػوؿاو هالبل مـهایه
ـاػ راهٞیه تىلییؼ هی ػهٔ ػاػ. هضَىالت کاؿ تًها رهت امیتفا کيىؿها ؿط هی ىیؼ و  افی

ـاوػات  بیا ػؿ تمیاؿوىیؼ.  هافاػ آو با مایـیى به ٍیىؿت پیىلی ییا رًنیی هباػلیه هی هی
هیا هضَیىالت کیاؿ اينیايی ىیکِل کیاالیی بغیىػ  ػاؿايه که ػؿ آو ارتماٝی پیيامـهایه

ـفت و هباػالت به ٍىؿت اتفالی و هضؼوػ ايزام هی يمی گـفت، بغو اٝٚین هیـػم و  گ
، ػؿ هًٞیایی کیه ػاؿی عاؿد اف للمیـو میامیت ارتماٝی ػؿ ػوؿاو پیيامـهایه ٕبمات

ـاؿ  ىًامین، اهـوفه هی عیاؿد اف للمیـو  ،همايٖىؿ که اکخیـ هضَیىالت کیاؿ >ػاىتًؼل
ـاؿ هی و ػؿ  رهیاو پیيیاهؼؿو ػؿ بییى اليیاؿ بیاالیی ارتمیاٛ گـفتًؼ. میامِت  هباػله ل

و بغیو بقؿگیی اف راهٞیه، هنیتمل اف  ػػؿ رـییاو بیى های پاػىیاهی ها و ملنله کاط
ـيىىت ػولت، صیات  ػؿ  کیـػ. عیىػ ؿا ػيبیا  هی ۀ، ػؿعىػبنته و عىبنًؼ:ٕبیٞی;م

ىؼيؼ و هیچ صْیىؿی ػؿ للمیـو میامیت  ها ىهـويؼ هضنىب يمی بـػه ،یىياو بامتاو
 ٕىؿ که ػاينت. هماو ؿابٖٔه اؿباب و بـػه ؿا هخل ؿابٖٔه يفل و بؼو هی ،يؼاىتًؼ. اؿمٖى

، :هیاػه;و  :بؼو;یًٞی بـػه همچىو  بؼو امت اؿباب يیق صاکن بـػه امت>يفل صاکن 
ـای ػؿِک تٞمل و فٞالیت هضَىِ  يفل امت و يه بیؼو.  بىػ> تاهىشو  عذهیاهـی  بی

بنییاؿ  :کىؿوماوا;و میًمای  :ىکنپیـ;بهتـ ىکل میامت ػؿ رهاو پیياهؼؿو آحاؿ 
ـاتىؿیهنتًؼ. هًامبات لؼؿت همىاؿه ػؿ  ػؿعياو هیا ریاؿی و  ػؿباؿ پاػىیاهاو و اهپ

ٛ  تمـیبًا بی ـاػ هٞمىلی ارتما هیای لیؼؿت  عبـ و فالؼ تأحیـ بـ اییى رًگ ماؿی بىػ و اف
 .و تًها ػؿ يمِو مـبافاو رًگی ػؿ ٍضًٔه ارتماٛ صْىؿ ػاىتًؼ بىػيؼ

ـلی ىؼ ػاؿايه کن ػؿ رهاو هؼؿو و مـهایه  ـاػ ارتماٛ ػؿ ٍضًٔه میامت ه يؼ. کن همٔه اف
ػؿآهیؼ و ػییِگ : پىییا;بیه ىیکلی : اینیتا;ؿابٖٔه ػولت و ٕبمات ارتماٝی اف ىکلی 
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 ػاؿی   ت راهٞٔه هؼيی ؿا ػؿبـ گـفت. پیکاؿ ٕبماتی ػؿ َٝـ میـهایهکلی   رىىاو میامت  
کًؼ.  های هغتلف بىؿژوافی باؿگؾاؿی هی هیاو رًاس يیـوی عىػ ؿا ػؿ هًامباِت لؼؿِت 

ای ػؿ هًامبات میامت يؼاىیت،  هیچ تزلی ٝمؼتاً  پیياهؼؿوبـػه یا ػهماو َٝـ  اؿاػهٔ 
 ها تیا صیؼوػی ػؿ ػم و ػمیتگاه ػولیت تماهی ايناواؿاػه و عىامِت  اها ػؿ َٝـ هؼؿو  

 یًٞیی اؿاػهٔ  گییـػ> ػاؿايه به عىػ هی کل مـهایهى ،عىؿػ. ایى اؿاػه و عىامت بافتاب هی
)عَیلت فتیيینیتی ػولیت ػؿ  یابیؼ ى هیی تٞی  ػولت بىؿژوایهغتلف به کمک  ٕبماِت 
 ػاؿی(. مـهایه

ػاؿی  عَیلت فیتیيینیتی ػولیت ػؿ میـهایه ۀگفته، ٝاهلی که ؿیيی تـ اف اهـ پیو ههن
ػاؿی  تىلییؼی میـهایه ۀامت، رؼایی کمابیو يهاػِی مپهـ میامی و التَاػی ػؿ ىیى

 ۀيهایِی تضمیل اٍیى  التَیاػِی ٕبمی ۀ، ػولت ومیلػاؿی ػؿ رىاهٜ پیيامـهایهامت. 
التَیاػی بیـ  ۀهییايزی میلٖ;هنلٔ بـ کلیت راهٞه يینت> ػولیت ػؿ اییى رىاهیٜ، 

ػؿ رىاهیٜ  امیت.: بیـ راهٞیه هیايجیالتػادِیبیۀسلط راهٞه يینت، بلکه عىػ  

ٕىؿ ٝیًیی و هیاهىی،  بیه;ػاؿی، همىالت التَاػی و میامیی و صمیىلی،  پیيامـهایه
يضىی  ارتماٝی، پیياپیو و به ۀی ملٖو اىکاِ  صمىل: ايؼ آهیغته ياپؾیـ و ػؿهن رؼایی

ـاؿ ػاؿيؼ. ٕىؿ يهاػی، و همیى ؽاتی یا  فئىػالینن ػؿ ػؿ پیىمتگی با يیـوهای التَاػی ل
 آهیغتیه :واصیؼی کالبؼ ػؿ التَاػی و میامی لؼؿت; ،الٖىایفی عايغايی يٚام هلىک

 به .کـػ هی ٝمل عىیو اؿبابی ی صَه ػولِت  همچىو ،یا عاو فئىػا  اؿباب و بىػ ىؼه
 هلیک پاػىیاه همچیىو کین ػمیت اؿبیاب فئىػالی، اؿّی هالکیت ػؿ; هاؿکل، تٞبیـ

 تیى همچىو فهیى و... یابؼ هی تيغٌ عىػ اؿباب با هلک، لٖٞه یک. ىىػ هی پؼیؼاؿ
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ـايؼاهىاؿ  هییچ که [ومٖایی لـوو] المخل ّـب ایى پل. ؿمؼ هی يٚـ به عىػ اؿباب غی
ـافیت اهتیقاد يیؼاؿػ، وریىػ عیىػ اؿبیاب بؼوو فهیًی  و[ میامیی ی رًبیه یًٞیی] اىی

 ػاؿی، میـهایه ػؿ صا  ایى با :.کًؼ هی بیاو ؿا[ التَاػی ی رًبه یًٞی] اؿّی هالکیت
 بیه بنیته و يینت میامی لؼؿت ػاىتى اعتیاؿ ػؿ هًٞای به لقوها تىلیؼ ابقاؿ بـ هالکیت

 اف هغتلفی ػؿرات میامی، لؼؿت و التَاػی لؼؿت بیى ػاؿی، مـهایه هغتلف رىاهٜ
 و التَاػی لؼؿت ػاؿی ػؿ مـهایه که هًٞا ایى به >ػاؿػ ورىػ مافهايیيهاػی یا  رؼایی
ـکق یکنايی های مافهاو و يهاػها ػؿ لقوهاً  میامی لؼؿت  ػؿ فئىػا  اؿباب. ايؼ يیافته تم
 کیـػ، هی ایفیاء ؿا ػولیت يمیو تىلییؼ، ابیقاؿ بـ عَىٍی هالکیت بـ ٝیوه عىػ للمـو
 ػؿ همابیل، ػؿ اهیا. ػییؼ هیی تیؼاؿک يییق ؿا اؿتیو و ػاىیت اعتیاؿ ػؿ ؿا لْاوت هنًؼ

 ؽاتیی همبنیتگی هیؼيی، ی راهٞیه و ػولیت يهاػی رؼایی هیقاو به بنته ػاؿی مـهایه
 لیؼؿت هیاهى  و ؽاتی وصؼت تا ىىػ هی باٝج يهاػی رؼایی ایى. ىىػ هی کتماو ها آو

ـامیبى هاىیى و بافاؿ يیـوهای میامی، لؼؿت و التَاػی  و ىیىػ پىىییؼه ػولیت ؿوک
 فتيینین هماو ٕـفی، ػلیماً  پؼیؼاِؿ بی ایى. کًؼ رلىه ٕـف بی ػمتگاهی همچىو ػولت
 .امت ػاؿی مـهایه ػولت

و  میـهایه هًٖیك ىؼه تىمیٔ ػؿ صؼوِػ تٞییى ػولت ٝمل ،ػاؿی مـهایه ػولت فتيینن
ـای هین بیا افیبىؿژو هغتلف های بغو ؿلابت ٕـیك اف که ؿا مـهایه ايباىت لىايیى  بی
 ػاؿ( میـهایه ۀٕبمی و کیاؿگـ ۀٕبمی بییى) ٕبمیاتی بیى ۀهباؿف ٕـیك اف و هژهىيی، کنب

 مافػ هی پؼیؼاؿ هنتمل ٍىؿت رىهـی   به ػمتگاهی ٝمل همچىو امت، ىؼه ومإت
ـای هًفٞیت صؼاکخـ کنب و آىتی ارتماٝی ایزاػ آو لَؼ و امت ٕـف بی گىیا که  بی

 همچیىو اٝمیا  ػولیتػاؿی ػؿ اییى امیت کیه  هایهفتیيینن ػولت میـ. امت همگاو
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ـای کیه ىىػ هی ٙاهـ ٕـف بی و اػاؿی ٍـفاً  ػمتگاهی همـؿات اٝما   اهیىؿات ۀاػاؿ بی
 .امت ّـوؿی کاهیً  آو هىرىػیت راهٞه،

ىیىػ؟ گفتیین کیه  ػاؿی بـػاىته هی اها چه فهايی پـػه اف ىکل فتیيینتی ػولت مـهایه 
ؿگـ يیق ؿابٖٔه مـهایه امت. ػؿ ؿابٖٔه مـهایه کا یامِی م ۀملٖ ىکل ػاؿی مـهایه ػولت

ِـّ  يییـوی و ػؿ کل هباؿفٔه ٕبمیاتی، ٕبمٔه کاؿگـ صْىؿ ػاؿػ. ػؿ والٜ يیـو و اؿاػهٔ  ک هضی
ػاؿی همچىو يیـویی بـ ّؼ ٕبمیٔه کیاؿگـ ٝمیل  ، اها ػولت مـهایهىىػ ػولت هؼؿو هی

اهیا ػؿ کايیالی  ،یابؼ هزا  بـوف هیه و عىامِت ٕبمٔه کاؿگـ ػؿ رهاو هؼؿو ػااؿ کًؼ. هی
ـاؿ هی ـای ػولییت  گیییـػ کییه هًامییبات مییـهایه لیی ػاؿايه ؿا بافتىلیییؼ کًییؼ و عٖییـی بیی

ـتیب بیؼیى ػاؿی يؼاىته باىؼ. ػولت هؼؿو اؿاػٔه ٕبمٔه کیاؿگـ ؿا مـهایه بیه يفیٜ ٕبمیٔه  ت
ـکىب هی مـهایه هًامبات  ؼ بـکًؼ. هًافٝه اػاهه ػاؿػ تا رایی که ٕبمٔه کاؿگـ بتىاي ػاؿ م
ػاؿی فهیايی بـػاىیته  فتیيینتی ػولت ػؿ میـهایه پـػه اف ىکِل  ػاؿايه غلبه کًؼ. مـهایه

کاؿگـ بتىايؼ ػؿ يبـػ ٕبماتی پیـوف ىىػ. هاػاهی کیه ىیکل فتیيینیتی  ىىػ که ٕبمهٔ  هی
 آوهیای هغتلیف  رًاس ػولت بىؿژوایی و ،ٕبمٔه کاؿگـ ،ػولت مـ رای عىػ بالی امت

ػاؿی يیق گاهی ٕبمیٔه کیاؿگـ  وؿای  ػايؼ. البته ػؿ همیى رهاو مـهایه ىػ هیع ۀؿا يمایًؼ
ـاؿ هی ها تضمییل  ػاؿ و ػولت آو گیـػ و اؿاػٔه عىػ ؿا به ٕبمات مـهایه هًامبات هىرىػ ل

ـايؼاعته ييیىػ،  هًامبات مـهایه ٕبماتی، ۀکه پیيـوی هباؿف > اها هاػاهیکًؼ هی ػاؿی ب
 .کاؿگـ، لابل بافگيت و پل گـفتى عىاهؼ بىػ ۀٕبمػمتاوؿػهای هباؿفاتی  ۀهم

ـاػ آفاػی  ػاؿی امت که همٔه ايناو ػؿ مـهایهٕىؿ عیٍه،  به ىیىيؼ کیه  هی للمذادها اف

اؿاػٔه عىػ ؿا ػؿ رهاو تضمك ببغيًؼ. هگل يییق بًییاػ ػولیت ؿا  تىايًؼ به کمک ٝمل   هی
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ـاؿ امت اؿاػٔه ايناو ٝمل هی بـ ها  {اينیاو۹آو تضمك یابیؼ. } ماصت ها ػؿ ػاينت که ل
ها بیه  گفت که آيچه ػؿ بیى تماهی ايناو به یکناو وارؼ ٝمل و اؿاػه هنتًؼ. ػکاؿت هی

تىايیؼ  ٔه اينیايی ػؿ رهیاو هیؼؿو هیػاٝمل و اؿ{۹امت. }: ٝمل;یکناو تمنین ىؼه 
)هـ يفـ ییک ؿأی  عىػ ؿا ػؿ لالب ؿأی و ايتغابات آفاػ ػؿ للمـو میامت تزلی ببغيؼ

گىيیه کیه ػؿ  ، همیاوىىيؼ یتی هًفـػ تملیل ػاػه هیىاو به کم   ها بىمیلٔه ؿأی ؿػ. ايناوػا
کًیؼ>  ػاؿی اؿفه کاالها ؿا فهاو کاؿ ارتماٝیًا الفِم هییايگیى رهیايی تٞیییى هی مـهایه

. اؿاػٔه اينیاو ػؿ (ىیىػ غالب هی آو وره کیفی یا اؿفه امتفاػهٔ ی کاال بـ یًٞی وره کم  
کًیؼ.  ؼا هیػاؿی ٝیًییت پیی های هغتلِف مـهایه های رًاس و و يقاٛماصِت ػولِت هؼؿ

ها ػؿ رهیاو هیؼؿو  { اؿاػٔه اينیاو1ػهیؼ. } که هی نتای ٔه هـ ىغٌ به هیقاو ؿأیػااؿ
ا بیه های هغتلف بیىؿژوافی ؿ رًاس ػاؿی و ػؿوو ػولت مـهایه های ىکِل ؿوابٔ و يقاٛ

ػولیت ػؿ  ىیکِل  ت فتیيینیتِی هاهیی زمیِل ه   فیىق ػؿ والیٜ ػمیه هیىؿ گییـػ. عىػ هی
 ػاؿی هنتًؼ. مـهایه

 

دسبذِثدولتايتضاْعهختلفسطىح.۴
ػاؿػ کیه ػؿ هٖالٞیٔه اىیکا   هاؿکل بیاو هی :مـهایه; او  کتاِب  ػؿ پیيگفتاؿ بـ چاِپ 

ـ   آیًیؼ. ػؿ ٝیىُ  يمی ؿهای ىیمیایی بکیا فالتَاػی راهٞٔه بيـی هیکـومکىپ و هٞ
امیت. ايتیقاٛ  جذا کشدوهًتقٛ کـػو ػؿ لغت به هًٞای    -امتفاػه کـػ لىٔه ايتقاٛبایؼ اف 
هیا  ها ؿا اف تیى آو یًٞی لباك ٙاهـی پؼییؼه >ػؿ والٜ به هًٞای ٝـیاو کـػو امتکـػو 

گیـ ػؿآوؿػو. ايتقاٛ کـػو یًٞی اف پؼیؼاؿ چیقها به ممت ؽات آيها ؿفتى> بیه ٝبیاؿتی ػی
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و و ها و ٝىاهل هىحـ ػؿ تکیى   پؼیؼه یًٞی اکتفا يکـػو به ٙاهـ اهىؿ و یافتى ؿبٔ و ينبِت 
 ػاؿی. هخِل ىکل التَاػی مـهایه >پؼیؼاؿ کتيکیل ی

ػاؿی ػؿ وهلٔه يغنت چیقی به هیا ػؿ هیىؿػ  ؽات امت. پؼیؼاؿ مـهایه پؼیؼاؿ آىکاؿگِی 
ـکت و تٖىؿ ایى ىکل التَاػی يمی بًؼِی پىیای اهىؿ امت  اف همىله گىیؼ. پل يضىٔه ص

ـِ  ـکِت  که فهن می به تماهی عىػ ؿا  ىىػ. ؽات   ػاؿی آىکاؿ هی التَاػی راهٞٔه مـهایه ص
بًٞیىاو ریایگقیًی  ايتیقاٛ -واؿه و هکًیىو ء ػهؼ، اها به ىیکلی ىیی ػؿ پؼیؼاؿ بـوف هی

ل، )هیاؿک آییؼ هًامب بکاؿ هٖالٞٔه اىکا  التَیاػی و ارتمیاٝی صییاِت اينیايی هی
ـای تضلیل ىکِل التَاػی میـهایه(۹9:۹189 ػاؿی يییق باییؼ اف لیىٔه ايتیقاٛ کمیک  . ب

و بیؼوو لضیاٗ  آوىیکل تشیىياابػاؿی ػؿ گـفت> یًٞی بایؼ ابتؼا به میاکى میـهایه

ِٗ  هطخِعو  تػادفیٝىاهل ـاؿ بگییـػ و میپل بیا لضیا میایـ  تاؿیغی هىؿػ تضلیل ل

ػاؿی  ػاؿی و ايکياف و تٖىؿ میـهایه مـهایههای هغتلف  ٝىاهل ػعیل، به تضلیل ػوؿه
 ػؿ یک راهٞٔه هيغٌ پـػاعت. 

تىاو چًؼ للمـو هغتلف صییات اينیايی هخیل  ابتؼا هی ،ايتقاٛػؿ ؿامتای بکاؿگیـِی لىٔه 
یًٞیی فـّیًا بیـ ؿوی التَیاػ  >، فـهًگ، ػیى و الیظ ؿا تفکییک کیـػالتَاػ، میامت

ـکق ىؼ و مایـ ٝىاهل هخل میامت، فـهًگ و ... ؿا هًتقٛ کیـػ. ػؿ عیىِػ تىّییِش  هتم
التَاػ يیق بایؼ هزؼػًا لىٔه ايتقاٛ ؿا بکاؿ بنت و ؿیقتـ ىؼ. ایى ايتقاٛ کـػو تا فهايی که 
هنته و ملى  بًیاػی هىّٛى آىکاؿ گـػػ بایؼ به پیو ؿوػ. پیل اف ؿمییؼو بیه هنیتٔه 

، بایؼ که يٚام همىالتی به ٕىؿ هؼل   ػؿ صمیمیت ؿوه  ایؼ.ل پيت هن بیهمىالتی هىّٛى
{ ابتیؼا اهیىؿ ؿا تیا ؿمییؼو بیه هنیتٔه اٍیلی ۹هاؿکل ىاهل ػو میـ هتفاوت امیت: }
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  ٛ هین ؿا تضیت ییک  اف { مپل ایى اهىؿ رؼا۹(، }هشدلٔهتجضیهکًؼ ) هی تزقیه هىّى

ـکیبت همىلِی پىیا و ايْماهی بافمافی و کلی   ـای  (.هشدلٔهتشکیبکًؼ ) هی ت هخا  ػؿ  ب

ـای فهین ؿاِف ىیکل پیىلی، اف ىیکل میاػٔه اؿفه، ىیکل فَل او  مـها یه هیاؿکل بی
بـػ تا ػؿ يهایت به ىکل پیىلی بـمیؼ. ػؿ  يام هی ىکِل ٝام اؿفهیافتٔه اؿفه و  گنتـه

ـای تضمك، میـ هًٖمی و همیىالتی ای ؿا پيیت میـ گؾاىیته امیت.  والٜ ىکِل پىلی ب
البته که به ٕیىؿ تیاؿیغی و هاؿکل میـ هًٖمی ايکياِف ىکل پىلی ؿا بیاو کـػه امت. 

ٌ  ایى میـ هًٖمی و امتؼاللی بیا رهو هیایی هىاریه بیىػه  هیا و افت ػؿ رىاهٜ هيغ
 امت. 

ها تًالْیاتی  هیایی امیت. ىیکل ها و لىت هـ ىکلی هتًاهی امت> یًٞی وارِؼ ّٞف
ـایٔ گؾاؿ اف  . تًالْات  هايؼگاؿ ػاؿيؼ ػؿوو ـاهن هیهـ ىکل ى ؼ )تْیاػ کیاؿ و ًیکً ؿا ف
ػاؿی امت و ٕبمٔه کاؿگـ تىاو و لىٔه گؾاؿ اف ایى ىکل ؿا  یه ؽاتی ىیىٔه تىلیؼ مـهایهمـها

ـاه ػاؿػ(.  با عىػ به هابهیکذیگشضشوستگزاسودگشدیسیضکلههن يياو ػاػو هم
 امت.

ـکِت پؼیؼٔه ػولت ػؿ مـهایه ـای تىّیش و فهن میـ ص تىاو اف لىٔه ايتیقاٛ و  ػاؿی يیق هی ب
ـفت.ا مٖىس هغتلف ـای ػؿِک ؿوىیی بی ،تفکیِک مٖىس هغتلف ايتقاٛ يتقاٛ کمک گ

ای يینت  و تْاػهاِی ػؿويی یک هفهىم یا پؼیؼه امت. ػولت پؼیؼه تًالْات پیچیؼگِی 
ـای هخیا  بـعیی ٝالمیاو  ـاچًیگ آوؿػ. بی که بتىاو آو ؿا با یک تٞـیف یا تَىِؿ ٍـف ف

ـاِف ارتماٛ هی میامی ػولت ؿا پؼیؼه ـِ ٝمیىهی  کیه وٙیفیهػايًؼ  ای بـ ف اه تیأهیى عیی
ایى يىٝی تٞـیف یا تَىِؿ یکنىیه اف پؼیؼٔه ػولت امت که لیاػؿ  اْٝای ارتماٛ امت.
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ـای هیا  به فهِن تًالْاِت ػؿويی هفهىِم ػولت يینت و يمی تىايؼ پىیایی همىلٔه ػولیت ؿا بی
ییِت بایؼ ػؿ يٚیـ ػاىیت کیه هضمیك ػؿ ؿويیِؼ بافمیافی و ؿمییؼو بیه کل پؾیـ کًؼ. فهن

، اف مٖىس هغتلفی اف ايتقاٛ گؾؿ هی ِٛ هیىؿػ هٖالٞیه ػؿ  ايْماهِی هىّٛى کًیؼ. هىّیى
های هغتٌ به عیىػ امیت و  هًؼی بیيتـیى ػؿره و باالتـیى مِٖش ايتقاٛ وارؼ لايىو

  ٛ )اف ٕـییك  به همیى لیاك با کن ىیؼو ػؿریٔه ايتیقاٛ و پیاییى آهیؼو ػؿ میٖىس ايتیقا
ـکیب ايْماهی های ػیگیـی ٙهیىؿ  هًیؼی لايىو تـ(، همىالت پیچییؼه مافی فقایًؼه با ت

> لىايیىسطىحهختلفيبایذباهنخلاطضاىيذکًؼ. ههن فهن ایى يکته امت که  هی

اهیا ٝکیل اییى  تـمیت، ه میٖش پاییىبه ایى هًٞا که لىايیى مٖش باالتـ لابل تنـی بی
 هٖلب ٍاػق يینت.

)ییا  3فاشدی، 2جضئای، 1کلایمه مِٖش هغتلف ايتقاٛ ػاؿیین:  ػؿ تفکـ هاؿکل و هگل

هنیتًؼ> یًٞیی بیه ٕیىؿ کلیی های هـ هفهىم  لفهایى مه مٖش هإ .4(تکیىیا  هطخع

ـای فهن هف های آو ػلیك هىؿػ بـؿمی و واکیاوی  لفهػاؿی بایؼ که هإ هىِم ػولت مـهایهب
ـيؼ. ـاؿ بگی ـای تمیاِم  ،همچىو صکین کلییػؿ صکن فـػی  ل هىّیٛى احبیات  هضمیى  بی

                                                            
1 . Universality 
2 . Particularity 

3 . Singularity or Individuality 

{ صکن رقلی: ۹> }:هـ اينايی صیىاو امت;{ صکن کلی: ۹}فی ػاؿین: اػبیاِت کیمیک هًٖمی و فلن  .ػؿ4
 :.هاؿکل ايناو امت;{ صکن هيغٌ یا فـػی: 1، }:ايؼ ها باهىه بْٞی اف ايناو;
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اهـ کلیی  ػلیل مٖش فـػی ػؿ صمیمت ىکِل ٝالِی مٖش کلی امت. . به همیى5ىىػ هی
ها ػؿ ؿامتای يییل بیه  تمام تیه کًؼ. ػؿ ماصِت اهـ فـػی بٖىؿ کاهل ايکياف پیؼا هی

ـِ هيغٌ یا فـػی ٍىؿت هی ی فهن اه ى اهیـی بیوامیٖه و يیاهتٞی   آغیافیى   ِی گییـػ. کل 
ػاؿی همچیىو  کًؼ. مـهایه ى هییِّ هتضمك و هتٞ فشدیعىػ ؿا اف ؿهگؾؿ اهىؿ  یکل  امت. 

ٌ   های مـهایه اهـی کلی ػؿ ػولت  ػاؿِی  کًؼ. هـ ػولِت مـهایه ى پیؼا هیتٞی   ػاؿِی هيغ
  ٌ ٝ   هيغ ـِ  ُِ ـ  ػؿ والٜ  ػاؿی  میـهایه بًؼِی التَیاػِی  ٍیىؿتکلی بیه يیام  یک رىه

 امت. 

اؿی ػؿ رهاو ػ هـ ػولت مـهایه: دسباالتشیىسطِخايتضاع)کلی(داسیسشهایهدولِت

 ػاؿی امیت. هایی امت که بـآهؼه اف لىايیى کلی ىیىٔه تىلیِؼ میـهایه اهـوف وارؼ ویژگی
ـای هخا   ػاؿی  مـهایه امت و هیچ ػولیت میـهایه ۀصاف٘ ؿابٖػاؿی  ػولِت مـهایه هـب

ـای گؾاؿ به راهٞ يمی  ٕبماتی باىؼ. ۀبؼوو ملٖ ۀتىايؼ ابقاؿی ب

هیای هغتلیف  ػوؿه ويیِؼ بیا هن:)جضئای(يیايتاضاعداسیدسسطِخهیادولِتسشهایه

ـکايتلینین، مینیتن ِلنیه -هايًیؼ های ايباىت هغتلف ػاؿی و ؿژین مـهایه ۀتىمٞ  ِفـ، ه
ـا  و ...ؿژین اي آییؼ، ػولیت  ػاؿی پؼییؼ هی کیه ػؿ میـهایه -باىیت فىؿػینیتی، يئیىلیب
ـای گییـ ػ هیعاً یا ؿژین ايباىت ؿا به عیى ۀػوؿ های آو ػاؿی يیق عَلت مـهایه ػ. بی

ـاق، ىکِل  هخا  ػولت مـهایه تهارمی آفاػگؾاؿ )ییا  ػاؿی د.ا اف تمـیبًا پایاو رًِگ با ٝ
ـا   به عىػ گـفته امت. (پنافىؿػینتی یا يئىلیب

                                                            
ـاػ ایى امت که ػؿ صکن کلی :. هاؿکل ايناو امت;> صکِن فـػی: :هـ ايناو صیىاو امت;. صکن کلی:  5 ه

ـای تمام هىّٛى ییهضمىِ  صیىاو بـ هـ اينايی لابِل ا ػؿ ایًزا   ٕیق امت و ػؿ صکِن فـػی يیق هضمى  ب
 ىىػ. یی احبات هی ها هىّٛى فمٔ یک يفـ امت يه تماهی صیىاو
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ػاؿی ػؿ ػؿوو  ػولت میـهایه:(فشدی)سطخايتضاعتشیىداسیدسپاییىدولتسشهایه

ػگی تىمٔ لىايیى ػو مٖش ػیگـ، بى هلِت هيغٌ، وؿای هيـوٓ-هـفهای یک ػولت
ـاه بیا تمیام تٞی  ٌ يمىػاؿ تيغ   آو امیت.  ايْیماهی ًیاتیافتگی ؿابٖٔه کاؿ و مـهایه هم

ـافیییایی، ارتمییاٝی، تییاؿیغی و ... ػؿ هىیییت  هییؾهبی، ٝىاهییل هغتلییف میامییی، رغ
  ػاؿی د.ا( ػعیل هنتًؼ. ولت مـهایهبغيیؼو به هـ فـِػ مـهایه )ػ

ػاؿی بیىػو ػولیِت  ولتی مغى اف میـهایه اپىفینیىووهای چِپ ػؿ هىارهه با بـعی يیـ
مافيؼ که ىما فـػییت و تکیًگیی د.ا ؿا  ىىػ، بیفاٍله ایى يمؼ ؿا واؿػ هی د.ا گفته هی

يیؼ. اگـ گفته هی هی ػؿ  -ػاؿی ػیگیـ هايًؼ هیـ ػولیِت میـهایهىىػ که ػولِت د.ا يیق  ک 
کًؼ، هًٞایو ايکاؿ یا ياػییؼه  تغٖی يمی لىايیى مـهایه صؼوػ اف -باالتـیى مِٖش ايتقاٛ

ٍـفًا ؿٝایت ایى مٖىس امیت. بیالٞکل  تکیًگی ػولت د.ا يینت، بلکه هؼف   گـفتِى 
ـيگىيی با عاً و امتخًایی کـػِو ػولِت د.ا به ػيبا  ايکیاِؿ  اپىفینیىوٕلِب  يیـوهای م

ـاو ؿا  و یا ػؿ بهتیـیى صالیت میـهایه ػاؿی بىػِو ػولِت د.ا هنتًؼ صتی مـهایه ػاؿی ایی
ـای تىّیِش تکیًگی ػولیت د.ا ياهتٞاؿف و کژػینه هی لیىايیى بیاالتـیى  ،ػايًؼ> یًٞی ب
ـای هخا  هؼام تأکیؼ هی مِٖش ايتقاٛ ؿا هًکـ هی کًًؼ کیه اییؼلىلىژی صیاکن بیـ  ىىيؼ. ب

هییچ ػولیِت  ػؿ صمیمیت ػولت د.ا با لىايیى بنٔ و گنتـه مـهایه ػؿ تْیاػ امیت.
ـا  و بافاؿ آفاػِی ياب يینیت.  ،ٕىؿ بالفٞل به ،ػاؿی مـهایه تزنِن یک ىکِل آؿهايِی لیب

و  . ههین فهین پىییایی  ایياهتؼاسفاستوتکیىداسیبهایىهؼًاهشدولتسشهایه

ـکِت ایى ػولِت تکیى بیا تمیاهی تًالْیات و هضیؼوػیت هایو امیت. بیه ٕیىؿ  میـ ص
ـايؼاف اف تکیًگی ػولت ده   ،عیٍه تیقاٛ .ا، تأکییِؼ بیـ ؿٝاییت میٖىِس ايـاػ رـیاياِت ب
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ـای فهِن ػولِت د.ا اعتیاؿ  هغتلف يینت، بلکه ایى رـیايات ػمتگاه تبییًی هتفاوتی ؿا ب
 .بیيتـ ایى بضج ؿا باف عىاهین کـػايؼ. ػؿ اػاهه  کـػه

  

دولتوضکِلدکىهت.۵
ػاؿی امت که ػؿ تمام کيىؿهای هتمیؼو وریىػ ػاؿػ.  یک راهٞٔه مـهایه: راهٞه کًىيی;

ـایٔ تیاؿیغی هیـ  ایى راهٞه کن و بیو اف ؿمىبات لـوو ـامت و به تًامیِب ىی ومٖالی هب
ػؿ هضیؼوػٔه : ػولیت کًیىيی;کيىؿ، کن و بیو تغییـ و تکاهل یافته امت. اف ٕـف ػیگـ، 

هیای  هیای هىریىػ ػؿ ىیکل ػولت . ولی به ؿغن تفاوتىکلی عاً ػاؿػ.. ،هـ کيىؿی
ـاکی يیق هیاو آو ها ورىػ ػاؿػ و آو وره هيیتـک اییى امیت کیه  رىاهٜ هغتلف، وره اىت

ػاؿی بیيیتـ و ػؿ  همگی بـ بًیاِػ رىاهٜ بىؿژوایی رؼیؼی امتىاؿيؼ که البته ػؿ یکی مـهایه
ـياهه گىتا  (.ٔه الکتـويیکی، ينغیکی کمتـ ؿىؼ یافته امت )هاؿکل، يمؼ ب

ییا ػؿ  -اف ورىػ ػاؿػ. صکىهت بغيیی ت و صکىهت ػؿ اػبیات میامی تفاوتبیى ػول
ـِم( ػاؿی  میـهایهػاؿی ییا غیـ تىايیؼ میـهایه یػولت امت. ػولیت هی -صمیمت ىکِل )ف

ايؼ، اهیا بیا  ػاؿی ها مـهایه بـین تمـیبًا تماهی ػولت یاىؼ. ػؿ رهايی که ها ػؿ آو بنـ هب
ـافیاییهل هغتلف میامی، التَاػیتىره به ٝىا ای بیه  هاىکا  وییژ ،، ارتماٝی و رغ

ـيؼ که عىػ ؿا ػؿ ىکِل  عىػ هی  هٔ ػهؼ. ػؿ والیٜ يضیى صکىهت آو کيىؿها بافتاب هی گی
ـا تىايیؼ بیه ىیکِل  هییاٝما  صاکمیت ٕبمیاتی  ـا  ػهىک ، مییمیلًٖت هيیـوٕه، لیبی

   6ػیکتاتىؿی و ... باىؼ.

                                                            
بًؼی هؼويی اف اىکا  هغتلف صکىهت ورىػ ػاؿػ کیه تیا بیه اهیـوف يییق  اؿمٖى ػمته: میامت;ػؿ کتاِب .  6

، یک يفاشورىػ ػاؿػ> صکىهت : ػؿمت; ى مه ىکل صکىهِت بًؼی اؿمٖ تمـیبًا لابل امتفاػه امت. ػؿ تمنین
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میـهایه و اف رملیه ىیکل  ۀؿابٖیؼفو ػؿهین ىکنیتى هی (پـولتـیکاؿگـی )ايمیب 
صکىهیت ؿا ػؿ بنیتـ رهیاو  که تًها ىکِل  ػولت امت و يه ایى میامی ایى ؿابٖه، یًٞی

لیٔ  مـهایه گاهی ينبت به تمایق صکىهیت و ػولیت، اف ع  ػاؿی تغییـ ػهؼ. پل بایؼ با آ
 ها پـهیق يمىػ و ػچاؿ هغالٖه ييؼ. آو

ـاؿ ػاػ.  صیِج  تىاو هن اف هـ ايمیبی ؿا هی ىکلی )فـهی( و هن هضتىایی هىؿػ بـؿمیی لی
 ىیٞاؿِ  هیا بٖیىؿ ریاهٞی صیىِ  فهايی که يیـوهای ارتماٝی و میامی، اصقاب و گیـوه

ـيگ  یابًؼ وصؼت هی -هایی که ػؿ ؽهى ػاؿيؼ يميه ـ ٕـسفاؿٟ اف مای -ىيی ؿژین هنتمـم
ـيگىو  : ايمییب میامیی;ت کیه تىاو گفمافيؼ، ػؿ اٍٖیس هی هی و ؿژین هنتمـ ؿا م
ـيگىيِی  ؿط ػاػه امت. پل ايمیِب  کًیؼ ییا بیه تٞبییـی  صکىهت هی میامی ػاللت بـ م

> یًٞی يیـوهای ايمیبی صکىهت هنتمـ ؿا صکىهت امت ايمیب ػؿ ىکل )فـم( ،ػیگـ

                                                                                                                                
ـاف کيییؼه ىیىيؼ: : فامؼ;تىايًؼ  ، همچًیى ایى مه ىکل هیهشدم و صکىهت چًذ يفشصکىهت  ىؼه و به ايض

ـافMonarchyاىکاِ  ػؿمت: پاػىیاهی ) (. اىیکا  Polity(، رمهیىؿی )Aristocracyمیاالؿی ) (، اى
ـايه ) ـافیییِی صکىهیییت: میییتمگ ـگهTyrannyفامیییؼ و ايض میییاالؿی  (، هـػمOligarchyمیییاالؿی ) (، ر

(Democracy :۹189( )اؿمٖى، کتاب مىم.) 

 و يیق:

ـای ایًکیه هیؼتی ػؿاف ػوام  ـایى، به ٝمیؼٔه هى همٔه اىکا  صکىهت يالًَؼ، مه ىکل عیىب }ػؿمیت{ بی بًاب
ـای ایًکه به ؽات عىػ بؼيیؼ. بیا تىریه يمی بیؼیى هٞاییب لايىيگیؾاؿاو  یابًؼ و مه ىکل ػیگـ }اىکاِ  فامؼ{ ب

ـگقیؼه و فمیٔ اییى  تًهایی يپؾیـفته عـػهًؼ هیچ یک اف اىکا  عىب ؿا به ايؼ و ىکلی هغتلٔ اف هـ مه يٛى ؿا ب
ـاف و تىػٔه هـػم  پؾیـ ػاينته ىکل هغتلٔ ؿا امتىاؿ و ػوام ـا که ػؿ چًیى صکىهتی ىهـیاؿ و اى ی ياٙـ ؿفتاؿ ايؼ ف

ـيؼ و اعتیاؿات همؼیگـ  ( )هٖالیب ػؿوو ۹1۱9مافيؼ )هاکییاو ، کتیاب او ، فَیل ػوم:  ؿا هضؼوػ هییکؼیگ
لیب اف يگاؿيؼه امت(.
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ـيگىو ماعته و صکىهتی رؼیؼ ؿا با ىکلی هتفاوت بًیاو هی ها يهًؼ. اها اکخـ ايمیبم
ج ػیگـی يیق هنتًؼ و آو هضتىای ارتماٝی و ٕبماتی امت. اگـ ايمیبی باٝ ِك  وارؼ ِى 

ای هىریىػ ٕبمیاتی و ارتمیاٝی ىیىػ، ػؿ اٍیٖیس ه تغییـ و تضى  بًیاػیى ػؿ ماعتاؿ
 ؿط ػاػه امت. البته همکى امت ػؿ کيىؿی ايمیبیی ؿط ػهیؼ کیه: ايمیب ارتماٝی;

و يیه ارتمیاٝی> یًٞیی ػؿ میاعتاؿهای  تًهیا بتیىاو آو ؿا ايمییب میامیی ياهییؼ يهایتاً 
ـفت کیه اتفاق يیفتؼ. پل يتیزه هی ای تضىالت ؿیيه ارتماٝی و ٕبماتی راهٞه   تىاو گ

چیىو  ،ايزاهیؼاِی هضتیىایی يمیی ، لقوهًا به تغییـ ؿیيهصکىهت ضى  ػؿ ىکلتغییـ و ت
ایی ؿا هضتیى ت تغییـ ىکلی امت، اهیا تغیییـ ىیکلی لقوهیًا تکاهیِل ػؿ هضتىا ٝل   تکاهِل 

ـفت که  يمی: الف آيگاه ب;ػهؼ )اف اگـ  يتیزه يمی و :( ب آيگاه الف اگـ;تىاو يتیزه گ
ـای تغییـ ؿیيه ایی يیـوهیای ايمیبیی، آو يیـوهی ػیالکتییِک  هضتىایی بایؼ که اف ػِ   ای ب

ـياهه ـای پیيبـػِ  ای هژهىيی ؿا کنب کًًؼ که ب ته باىیًؼ و بغیت ارتماٝی ػاى ايمیِب  ب
 و باىؼ.يیق یاؿىا

ػؿ والٜ  ،هايًؼ ػهًؼ و ػؿ هماو مٖش بالی هی ؿط هی صکىهت هایی که ػؿ ىکل ايمیب
های میامی تٞـیف ىیؼه اف میٖىس بیاال  که ٝاهل آيها پـوژه ايؼ میامی لنمی ايمیِب 

ییا  ػاؿ بیىػه و رًیاصی اف بیىؿژوافیهتىمٔ و مـهایه ىاو ٕبماِت  هىتىؿ هضـک .امت
تیىاو گفیت  ؿا ػؿ ػمت ػاؿػ. به ٕىؿ عیٍه هی ؿهبـی آو ی،رـیايی با ؽهًیت بىؿژوای

ـاهن هی ىیىػ و  که با ولٛى ايمیب میامی ػؿ یک راهٞه، اهکاو ايمیب ارتماٝی يیق ف
ـافیایی و ... بنتگی  تضمك ایى ههن به ٝىاهل هغتلف میامی، التَاػی، فـهًگی، رغ

اتفیاق  ٍیـف   یاش دکىها   تغی ػاؿػ. همکى امت ايمیب ارتماٝی ؿط يؼاػه و تًها یک
-هٖابك اٍیٖیس ؿاییِذ کًیىيی اػبییاِت میامیی -تىاو اف آو  ٍىؿت هی بیفتؼ که ػؿ ایى
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اتفیاق  ای که ايمیب ارتماٝی ؿیيیه یاػ کـػ، و یا ایى هخملییا  ايملب يشم تضت ًٝىاِو  
ـاينیه ػؿ پاییاِو  ايمییِب  هیىاؿػبیفتؼ، هخل   ۹۱۹9لیـو هیزیؼهن و ايمییب  بیىؿژوایی ف

هییایی( اف ایییى ػو اتفییاق  ىؿوی، و یییا همکییى امییت هتفییاوت  )و بْٞییًا بییا ىییباهتىیی
ـاو )ػؿ اػاهه بیيتـ ػؿ هىؿػ ۱9ايمیب  هايًؼِ بیفتؼ> ـاو بضج عىاهین  ايمیِب  ای کیـػ(. ای

ٛ   بایؼ تىره ػاىت که ایى يضىهٔ  تىايیؼ ػؿ فهیاو ولیٛى ايمییب  اف اهیـ ايمییب يمیی ايتقا
ؿاه  آو ػاىیته باىیؼ. ػؿ والیٜ ؿعیؼاػ ايمییب میامیی آغیافِ  هٔ ػؿ هىؿػ آیًؼ ای بیًی پیو

ـيگىيِی  ػؿ صىفهٔ  ايمیب   ِى امت. پل اولیى تٞی   صکىهیت ولیت امیت. اف  میامت و می
ی ،ارتماٝی ؿا ايتقاٛ کیـػ تىاو ايمیِب  ا ػؿ باػی اهـ يمیؿویؼاػه ك آو ػؿ مییـ چیه تضم 

تیىاو  پل هیی يیق ورىػ ػاؿػ. ٝؼم تضممو گـػػ و اهکاِو  ػیالکتیکی پیو ؿو همکى هی
ؿهًمیىو ىیؼ.  ايمالب سیاسای-ايمالب اجتمااعیبه تمیایق  دکىه -دول  اف تمایقِ 
ايزاهًؼ، اها  ها اگـ تًها ػؿ مٖش میامی بالی بمايًؼ به تغییـ ىکل صکىهت هی ايمیب

ػولیت  بافمافِی  ٖش ايمیب ارتماٝی، پـومه و پـوژهٔ آو تا م ػؿ ٍىؿت گنتـه ػاهًهٔ 
 ىىػ.   ػاؿی آغاف هی يگىيی آو و گؾاؿ اف ػولت مـهایهیا مـ

ارتمیاٝی بيیـ، بىمییلٔه  های هغتلیف صییاِت گىيه آهؼه که ػوؿه هاؿکل ایى ػؿ اػبیاِت 
ـای هخیا  میـهایههای بیقؿگ ارتمیاٝی اف هین ریؼا هییايمیب  ػاؿی اف ػِ  ىیىيؼ. بی

فئیىػالی، بیه  ؿوو راهٞهٔ )بغىايیؼ هضتىا( ػ عیقػ، چىو يیـوهای هىلؼهٔ فئىػالینن بـهی
یاف تکاهل هیی ای هػؿر تىلییؼی و  ىیکل هالکییت و هًامیباِت  ِل ؿمیًؼ کیه ػیگیـ تضم 

ـاوػه هنیتمـ ؿا هًهیؼم  ای هىرىػ ؿا يؼاؿيؼ. ػؿ يتیزه يیـوهای هىلؼه )هضتیىا( ىیکِل  ه
ـاؿ ىکِل  ـای امتم هالکیت و مایـ اىکا  صییات ارتمیاٝی بيیـ  يىیِى  ماعته و ؿاه ؿا ب

ـاهن هی هضتىایی باٝج اف بیى ؿفتى ىیکل هىریىػ  مافيؼ. پل ػؿ يگاه هاؿکل تکاهِل ف
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ـای هیاؿکل اف بییى ىؼه و ػؿ اػاهه هًزـ به ىکل و هضتىایی رؼیؼ هی ىیىػ> یًٞیی بی
ػاؿی، فئىػالینن و ... و رایگقیًی یک ىیکل  ؿفتى اىکا  تاؿیغی هالکیت هايًؼ بـػه

 و یا بیه تٞبییـی ػیگیـ، ايمییب ارتمیاِٝی به رای ىکل ػیگـ با تغییـ هضتىایی بًیاػی 
ـاه امت. ایى گفتهٔ  ؿیيه کیه بیه ٕیىؿ  صیا  آو ،تزـییؼ امیت هاؿکل ػؿ میِٖش  ای هم

ـاؿِ  ـای امتم ايمییب  رؼیؼ هًامبات تىلیؼی و یا به تٞبیـی ػیگـ تخبیِت  ىکِل  تاؿیغی، ب
و اهیـ فای های میامی بنیاؿی ػؿ مٖش رهاو ؿط ػاػه امت. يضىهٔ  ارتماٝی، ايمیب

 ِٜ ؿط  عیىػ بیه عیىػفایماو  هغتلف ؿط ػاػه امت. پـومهٔ  هغتلف به اىکاِ   يى ػؿ رىاه
ِٛ  ها با ٝمل ارتماٝی و میامی عىیو  يؼاػه، بلکه ايناو ايیؼ  ب ىؼهاهـ يى ؿا هىِر  ولى

هیای لبیل  ٍیضبت تىاو ػؿ تکمیلايؼ. اکًىو هی ای ػاػه و بىهی های ویژه و به آو ىکل
ـاينییه ) هییای گفییت کییه يمىيییه  ( مییـآغافِ ۹۱۹9( و ايمیییب ؿومیییه )۹9۱8ايمیییب ف

ـاؿ هًامیبات  آؿهاو ايؼ. های ارتماٝی بىػه ايمیب ـاينیه ػؿ هیىؿػ امیتم های ايمییب ف
ـيىىیتی  > اها ايمیِب يؼك ىؼتضم  هتىلیؼی يىیى، ػؿ یک ؿويؼ تاؿیغی  ؿومییه چًییى م

 يؼاىت. 
ـاو ػاؿايیه  ًی میـهایهػوم به اییى میى کیاه لىِی په هٔ ػوؿ: ايمیب مفیؼ;تمـیبًا اف  ػولت ای

ـاو بی ىؼه امت، ػؿ والٜ پیؼایو ػولِت  ه ايمییب هيیـوٕه و صتیی ايیؼکی هؼؿو ػؿ ای
ـاؿ ػاػ. ػؿ ػوؿ گـػػ و بایؼ کیه تکیىیى آو ؿا اف آو فهیاو تـ بـهی لبل  ٔه هیىؿػ واکیاوی لی

بیه  ۱9ف ايمییب بىػ و پل ا دیکتاتىسیصاکمیت ٕبماتی به ٍىؿت  اٝماِ   هٔ پهلىی يضى
کمییاو فٞلییی يیییق هییؼام اف لفیی٘ تضییى  یافییت. ػؿ بیییاو صا جمهااىسی اساالهیىییکل 

اٙهیاؿ ىیؼه  که آییا ىیکِل  ىىػ. ایى بًٞىاو ىکل صکىهت یاػ هی: ی ػیًیماالؿ هـػم;
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ـاو، بیايگـ هاهیت والٞی ىکل هنتمـ امت ییا يیه، یکیی اف هنیالل هٖیـس  تىمٔ ؿهب
 ىؼه ػؿ اػاهه عىاهؼ بىػ. 

وریىػ ػاؿػ: آییا ىیکل  ىکل اٝما  صاکمییت ٕبمیاتی غلٔ ػیگـی يیق ػؿ هىؿػِ ؿ تَى  
ـامی و ملًٖت هيـوٕبىالٜ تًها  ػاؿی   همـهای صکىهِت  ـا  ػهىک نتمـ ػؿ غیـب ه هٔ لیب

تىايیؼ بیه اىیکا  ػیگیـی يییق  یػاؿی هی مـهایه ػاؿ و ػولِت  همـهای هٔ امت؟ یا ایًکه ٕبم
لبیل يییق کیه ػؿ  ا  يیق همکى امیت، چًیاوصاکمیت کًؼ. پـ واّش امت که ػیگـ اىک

اؿی ػ ىىػ که مایـ اىکا  بیا ؿوس میـهایههایی ػؿ ایى باب ؽکـ کـػین. ىایؼ گفته  هخا 
ٙهیىؿ  فاضیسانهای اٍیل ؿوىًگـی يینتًؼ. ػؿ اؿوپیا  وعىايایی يؼاؿيؼ و هٖابك آؿها

ـامی متیق ػاىت ـا  ػهىک اؿی و ػ ایهػولت مـه اها هؼفو ػؿهن ىکنتِى  ،کـػ که با لیب
ـفت میـهایهػاؿ ىیی که ػولت مـهایهگؾاؿ اف آو يبىػ. گ  ،ػاؿی ی ػؿ ؿويیؼ تیاؿیظ و پیيی

ـا   های هغتلف صاکمیت ٕبمیاتی ؿا بیه عیىػ عىاهیؼ ػییؼ تیا ػؿ يهاییت   ىکل بیه لیبی
ـامی بـمؼ. یًٞی ـامی، غاییِت  ایى پًؼاىت ورىػ ػاؿػ که گىیی ػهىک ـا  ػهىک ؽاتیی  لیب

اگیـ  اؿی امت. ایى يٛى ّـوؿت و صتمیت  ػ التَاػی مـهایه صکىهت ػؿ ماهاو ىکِل 
ـاد ـالی ػاؿػ و اف آو اؿوپا و آهـیکا باىیؼ کیه ٍیـفًا  هٔ ىؼه اف تزـب امتغ بًییاػی امیتم

تمنیین کیاؿ رهیايی، اهپـیالینین و بنییاؿی  هٔ تىاو ّـوؿت ؿا بیـوو کيییؼ. يضیى یيم
بًؼػ. اگـ ػؿ پيت  ػاؿی هی مـهایه باوؿايه اف تاؿیظ اهل ػیگـ ؿاه ؿا بـ ایى تَىؿ عىهٝى

ـاتییِک  صکىهت ىکِل  او ، رهیاو، رًیگ، غیاؿت، چپی فٞلیِی  های به اٍیٖیس ػهىک
والٞیت ػمیت  خله کـػِو اهپـیالینن ؿا يؼیؼ، تًها به ه   هٔ پؼیؼ امتٞماؿ، ايضَاؿ و باالعـه

ـای  هیافیؼ ـاهىىی مپـػهاین و کلیت همىلی همکى، ب ن اف کیه هیایین،  بـؿمی تاؿیظ ؿا به ف



38 
 

ـگیاهی باىیؼ  هٔ ايؼ يتیزتى یتىايؼ ياىی ىىػ و هن ه رهل و ّٞف ػمتگاه تضلیلی هی يٚ
 ػاؿی اؽٝاو کًؼ. هرهاو مـهای ِی ا عىاهؼ به تْاػ ؿیيه که يمی
ـایايه )ػتـهیًینت تلمی هىربیتػاىتِى  ، بیا اىیکا  هغتلیف صکىهیت ی( اف ػگـػینِی گ

ـایايه اف تضى  ماها ػاىتى تلمی هىربیت ػاؿی  های هغتلف التَاػی راهٞه اف بیـػه وگ
ىیؼه ػؿ  به فئىػالینن و به ...، تمـیبًا همناو امت. ػؿ هـ ػو تلمی، همىالت هىحـ ؽکیـ

ـاهىىی مپـػه ه مغى اف مىمیالینین تًهیا ىىػ. ػؿ صمیمت لقوهی يؼاؿػ که  یباال به ف
ـاتیک صکىهت ی فػه ىىػ که ػؿ آو اىکاِ  ا ػؿ راهٞه هنیتمـ باىیؼ>  به اٍٖیس ػهىک

 بقؿگیی اف که هًىف بغیِو -۹۱۹9 ۀؿومیی اف مىمیالینن ػؿ راهٞه گىيه که مغى هماو
ِٛ  ػاؿايه ػؿ فهاِو آو تضت تنلٔ هًامبات مـهایه هزیاف  -ػايمیب اکتبـ ػؿ يیاهؼه بى ولى

 ی امت و ىکلصکىهت ػاؿی با هـ ىکِل  ػؿ هن کىبیؼو ػولت مـهایه بىػ. هؼف اٍلی  
ػعییل  کیاؿگـ ۀرًبو ٕبمی هباؿفاتِی های  کتاکتی اتغاِؽ يٛى ا ػؿصکىهت تًه هيغٌ

ـاو هٞاٍـ فهايی ػغؼغهٔ  ى بىػ کیه آییا بیؼوو ها ای کمىيینت امت. به تٞبیـی ػیگـ ػؿ ای
ـاؿ و مای اف گؾاؿ بیه تىاو مغى  یه ػاؿی بـ تمام راهٞه   تىلیؼ مـهایه هٔ ىیى گنتـِی  هامتم
ـاؿیا يه گفتمىمیالینن   اؿايیه اف ػوؿاو پهلیىی ػوم،ػ هًامیبات میـهایه > بٞؼ اف امیتم

ـای وٍیى  بیه مىمیالینین،  ٝقیمِت  هٔ يمٖ تىمٔ بنیاؿی اف يیـوهای چپ، هًامب بی
ـاتیک ػؿ همابل هل   ك بىؿژوافِی تضم   ـاؿ ػاػه  هٔ وابنت بىؿژوافیی و ايمیب ػهىک پهلىی لی

هیىؿی رم ومیٖاییػیًیی و لیـوو ;هیت بیه اٍیٖیس صاّـ يییق صکى هٔ ىؼ> ػؿ فهاي
تیاؿیظ، همگیی فهیايی  بیه ىىػ. لالیو به ایى يٛى تلمیی ينیبتهايٜ تلمی هی :امیهی

و فهییايی ػیگییـ هطااابهاضااکالکالساای غشباایوابسااتهوغیشداسیهسااشهای
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ِٔ  ؿا صلمهٔ دکىهتدهىکشاتی ضکِلیا داسیهتؼاسفسشهایه ـای ّیـ وام وؿی بی

ـگاه کًًؼ. اها ػؿ پل و پيِت  یيیل به مىمیالینن فـُ ه هیا هٞمیىاًل افمیی  ایى يٛى يٚ
 مىمیالینتی يهفته امت.  غیـ

د.ا ؿایذ امت، صکىهت ػؿ والٜ هماو يهاػ  اپىفینیىوای که ػؿ بیى  ػؿ اػبیات میامی
های وابنته به آو، و ػولت  يیق لىٔه هزـیه و مایـ يهاػهای راهٞٔه  والیت فمیه و ػمتگاه

ـگی بـ صکىهت امتهؼيی امت. هؼف ػول ـای وٍىِ  بیه اییى ههین ػؿ هییاو  !ت چی ب

. لبیل اف بشاياذاصیو استذالهيمئه کیو ورىػ ػاؿػ: و   ػولت د.ا ػو ٕـس اپىفینیىو

ـاهيیی; آؿاِء ػؿ : هژهیىيی;هفهىم  الفم امت تا مـی به ،وػ به ایى بضجوؿ : آيتىيییى گ
 بقيین.

 

هژهىيیدسباِب.۶
> به ایى هًٞا کیه تمیایلی بیه ایزیاػ هنییـی کاؿ بىػيؼ هضافٚهاف بًیاػ ٕبمات صاکن گؾىته 

}تمیایلی{ بیه گنیتـه ػاػِو  ايیک اف ٕبمات ػیگـ به ٕبمٔه عىػ  }و یا{ به ٝباؿِت ػیگـاؿگ
ؿ آيیاو اف: ایؼلىلىژیکی;و : فًی;للمـو  }ٕبمیه{ بیيیتـ ىیبیه ییک  عىػ يؼاىتًؼ: تَیى 

ـکِت هؼاوم هی گیـػ که  کامِت بنته بىػ. }ػؿ همابل{ ٕبمٔه بىؿژوا ژمِت یک اؿگايینِن ػؿ ص
تىايؼ راهٞه ؿا با میٖش التَیاػی و فـهًگیی  لاػؿ به رؾِب تمام راهٞه امت و }يیق{ هی

ی ػولت تغییـ یافته امت> ػولت به یک  گىوعىػ هم یل ىؼه تبؼ: هـبی;مافػ. ٝملکـِػ کل 
ـاهيی،) امت  (.۹91: ۹۱9۹گ
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ـاػ راهٞهاهـی يب ٝمؼتاً  ػؿ لبل گفتین که میامت ػؿ رهاو پیياهؼؿو ؿا  ىػ که تماهی اف
ـاؿ ػهؼ.  اؿ باالیی ارتماٛ ػؿ رـیاو بیىػ ػؿ بیى الي میامِت پیياهؼؿوفیـ چتـ عىػ ل

چىو اهیـی تىػٔه هـػم هم يؼاىتًؼ. :میامت ۀهای ٝـٍ تىفاو; يميی ػؿ ٝمؼتاً  هـػم و
ـاهن هیٍ   ـکات میامی ٕبمات بیاالیی ارتمیاٛ فی ـای تض کـػيیؼ. اهیا بیا  لب، بًیاػی ب

ػاؿی و وؿوػ به َٝـ رؼیؼ، آو بغو ٍیلب ارتمیاٛ يییق واریؼ پىییایی  ٙهىؿ مـهایه
 ها يیق گيىػه ىؼ. گيت و هیؼاو میامت به ؿوی آو

ـاهيی میامِت هؼؿو ؿا با هفهىم  بًؼی  ًییاػی، ٍیىؿتىهی ببه هخابه هفهی: هژهىيی;گ
امت که بىؿژوافی به کمیک  لؼؿتی ۀؿابٖهىؿػ يٚـ وی ػؿ والٜ هماو  هىيیکًؼ. هژ هی

همىلٔه هژهیىيی کًؼ.  ها اٝما  هی آو مایـ ٕبمات ؿا رؾب کـػه و ملٖٔه عىیو ؿا بـ آو

ػاؿػ  سخت. هژهىيی هن مىیٔه اجماع{۹}و  لهش{۹}ىىػ:  به ػو همىلٔه ؿیقتـ تزقیه هی

 ،لهیـ و فوؿ و يییق اٝمیاِ   های اییؼلىلىژیکو . ػولت به کمک ػمیتگاهيشمٔه و هن مىی

 . هبیاؿفٔه ٕبمیاتِی ایزیاػ کًیؼ )ايمییب هًفٞیيیه( کًؼ تا لنمی آىتی ٕبماتی مٞی هی
ِٛ هیاو رًاس ػؿوِو  راؿِی  های هغتلف بیىؿژوافی  ارتماٛ ػؿ ماصت ػولت به ىکل يقا

ـاؿ  بافتاب هی هیای  ًافٝاِت ٕبماتی تىمیٔ رًاسهامت که عىؿػ. هژهىيی تا فهايی بـل
ـایٔ پاییؼاؿ بیالی  کیو بىؿژوافی به يضىی هؼایت ىىػ که کلییت ػولیت هنیتمـ ػؿ ىی

ـای فهین مییالیت و ىیکًًؼگی میامیت بکیاؿ  بمايؼ. هژهىيی ؽاتًا همىله ای امت که بی
ػهیؼ. ػؿ والیٜ هیـ ػولتیی بیا  تضـک و پىیایی هًافٝات میامی ؿا تىّییش هی و آیؼ هی

کًؼ تا بغیو بقؿگتیـی  کمک تماهی مافوکاؿهای يـم و مغت عىیو همىاؿه مٞی هی
اف ارتماٛ و ٕبمات ؿا به ػؿوو عىػ رؾب کًؼ. ولی ایى فـآیًؼ رؾب همىاؿه بیا لیبِ 
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ـاه امت. ػؿ بـعی بـهه فيیاؿ ٕبمیات  پاىیؼ> ی فـوهیهژهیىي های تیاؿیغی   و بنٔ هم
ـای يییل بیه عىامته  های عیىػِ  يميیه ٕـسریؼا  بیـ میـ ییا  هایيیاو و پاییى ارتماٛ ب

کًیؼ. ىیکاف گیاهی  های هغتلف بىؿژوافی، ػؿ ماعتاؿ ػولیت تیـک ایزیاػ هی رًاس
 ايزاهؼ. ه اف ػمت ؿفتى هژهىيی هیىىػ و ب ٝمیك هی

ٍضًٔه اف ػمت ؿفتى هژهىيی و عیـود یکیی  ۹188رًبو مبق ػؿ ما  ًٝىاو هخا ،  به
ـاو اف ه اف رًاس ٕلب  هتٞاؿف میامت بیىػ. رًیاس اٍییس یؼاِو های کیو بىؿژوافی ای

ـاُ به يتیزٔه آؿاء، ػؿ والٜ لَؼ ػاىیت تیا عىامیتٔه عیىػ ؿا بیه میایـ  صاکمیت با اٝت
تبیؼیل ىیکل  چیقی يبىػ ریق هؼف ایى رًبو های بىؿژوافی د.ا تضمیل کًؼ> رًاس

ـات ـا -فٞلی صکىهت )یًٞی ىکل ػهىک ـا ( به یک صکىهت لیبی ـات و -غیـلیب ػهیىک
رًبيیی پـوغیـب بیىػ کیه بیه فٝین  ،اػغام ػؿ اؿػوگاه غـب. رًبو میبق تـ اف آو ههن

ـاؿگییـی ػؿ هیؼاؿ  کاهیل عىیو هنیـ تىمٞه و آفاػی ؿا ػؿ اػغام ػؿ بیافاؿ رهیايی و ل
بغو ٝٚیمی  ۱۹اها ػؿ ايتغابات ؿیامت رمهىؿی ما  ػیؼ.  آهـیکا و بلىک غـب هی

و میامت عـود اف هؼاؿ وّٞیت ؿا ػؿ  اف يیـوهایی که ػؿ رًبو مبق هياؿکت ػاىتًؼ
 ۱۹پیو گـفته بىػيؼ به هؼاؿ د.ا بافگيتًؼ. ػؿ والٜ ايتغابات ؿیامت رمهیىؿی میاِ  

 ٝـٍٔه بافمافی و تـهین هژهىيی ػولت د.ا بىػ.
ـای فهن ػؿمت هیؼاو میامت و کاؿبنِت ٍیضیِش همىلیٔه هژهیىيی الفم امیت کیه ػؿ  ب

ِٛ فییـ ؿا ؿٝاییت کیـػ ٌ  تضلیِل ماعتاؿ میامی یک ػولِت هيغ ، ٝیؼم میٖىِس ايتیقا
ها ػؿ ٝیالن  بـػاىیت هًيیأ بنییاؿی اف مىء ،کاؿبنت و فهن ٍضیِش ایى مٖىس ايتیقاٛ

و  ىىػ. هـ پؼیؼه و ؿعؼاػ میامی ؿا بایؼ که ػؿ مِٖش هيغَی تبیییى کیـػ میامت هی
 :ينبت آو ؿا با مایـ مٖىس يیق لضاٗ کـػ
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: اییى باىسوواصیهاایهختلاِفشِیجًاحصسگااغاطالدا هایسطذیوجذال{۱}

های هغتلیِف  ػهؼ. رًاس ها عىػ ؿا بیو اف پیو ػؿ کاؿفاؿهای ايتغاباتی بـوف هی رؼا 
های  رهِت به پای ًٍؼوِق ؿأی کيايؼو هـػم، اف صـبه ،بىؿژوافی ػؿ بضبىصٔه ايتغابات

راهٞیه ؿا های فؿگـی ػؿ ایى امت که فْیای  رؼا  کًًؼ. عَلِت  يمایی امتفاػه هی يظ
های  میافی و ایزیاِػ ػوگايیه . هیؼف اف اییى لٖبیؼًیکً به ٍىؿت هًَىٝی لٖبیی هی

ـای  هًَىٝی چیقی يینت رق تضؼیِؼ هیؼاِو میامت و تخبیِت هژهىيِی ػولِت هنتمـ. بی
ـا ػؿ يقػیکی ايتغابات اٍى -ٕلب هخا  ػوگائه اٍیس  ىىػ.  ها کاهًی پـ ؿيگ هی گ

: اییى يقاٝیی والٞیی امیت و کالِوبىسوواصِیی دولتهایيضاِعوالؼیجًاح {۲}

ها و ّىابٖی هيیغٌ ػاؿػ.  ه ايؼاف، پـوژ چين ىکِل اٍٖیصًا فؿگـی يؼاؿػ. هـ رًاس  
ـياهه  ها تا مـ صؼِّ اف ػمت ؿفیتى هژهیىيی ػولیِت  ها و پـوژه همکى امت که رًِگ ایى ب

تبییى کـػ> رایی کیه يیقاٛ  ٛايتقايیق پیو بـوػ. رًبِو مبق ؿا بایؼ ػؿ ایى مٖش  هنتمـ
ـياهه ٕلِب صاکمیت اف هییؼاو هژهىيییِک میامیت  ها باٝج ىؼ تا رًاِس اٍیس بـ مـ ب

 ػولت د.ا عاؿد ىىػ.  

اییى میٖش اف هاا:تمابِلهشدولِتبىسوواییدسهماِمی کلیتبااساایشدولت{۳}

ـای هلیِت هیؼؿو ػؿ ٝییى -تمابل و يقاٛ يیق کیاهًی والٞیی امیت. هیـ ػولیت تییه بی
يیاف به ایى ػاؿػ که که  هًگام هنمافِی مىػ ػؿ چاؿچىب هـفهای مـفهیًی عىػ،  بیيیًه

ـاتـ يهیؼ. اییى  ،رهِت بنٔ ايباىِت مـهایه و مىػ بیيتـ پا اف هـفهای مـفهیًی عىػ ف

ژلییىپلیتیکِی بیییى ػوِ  هییای  يقاٛ هبًاااِیایجااابِی ػاؿی   هییای مییـهایه عَییلِت ػولت
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المللیی باٝیج بیـوف  مافػ. بهن عىؿػو هژهیىيی ػؿ میِٖش بیى اهن هیػاؿی ؿا فـ مـهایه
 ای ىؼه امت ايی و هًٖمههای بقؿِگ ره رًگ
بـ اییى  مِی فاؿمی بی به ٍىؿِت هْضکی ػؿ هىارهه با تلىیقیىو بی ػؿ اپىفینیىو بـعی

و یا صتی همؼمِت ػولیت د.ا امییهی ػؿ همابلیه بیا میایـ  يٚـ باوؿيؼ که ایى ؿمايه هن
. ىیىػ( يیق ییاػ هی :می بی الله بی آیت;)و اف آو تضِت ًٝىاو  وهای اپىفومیىو امتيیـ
اییى ػولیت  می يمایًؼٔه و بافتابًؼٔه  میامت عاؿرِی ؿممِی ػولت ايگلیل امت و بی بی

های اعییـ  میامت ػولت ايگلییل ػؿ میا  که ای تمابلی ػاؿػ. البته با ػولِت د.ا ؿابٖه
هیا بیىػه امیت. ولیی يقػیکیی  صاکمیت و يفىؽ ػؿ بیى آو ٕلِب  يقػیکی به رًاس اٍیس

ـِ  ٕلباو و ػاػو تـیبىو به آو می به اٍیس بی بی لیت به تمابیل يؼاىیتى ػو ها ؿا يبایؼ تفنی
ٕلب  بلکه هًٞای آو یاؿگیـی اف بییى يیـوهیای اٍییس ايگلیل با ػولت د.ا تٞبیـ کـػ،

ـم یا مغت  رهِت پیيبـػ پـوژه ـايؼافائه ي ایى مِٖش تضلیلی ؿا ػؿ فَل ػوم امت. های ب
 بیيتـ باف عىاهین کـػ.  -هنئلٔه اهپـیالینن-

اف آفات ٝؼم تىره به همىلٔه هژهىيی ػؿ فهن میامت ػؿ ػوؿاو هیؼؿو اییى امیت کیه بیه 
و  هیاهیتی ٍیلب ،های هغتلیف ػؿ میامیت ییک کيیىؿ و رًاس اپىفینیىوی ها گـوه

 بغيؼ.  ياهيـوٓ هی

 

یطلبسشيگىيیماِودوجًاحگفت.۷
هؼيی بیافتی ىیکًًؼه و تکاهیل يیافتیه ػاىیت> ػؿ  ۀلت همه چیق بىػ و راهٞػؿ ؿومیه، ػو

ـگیاه ىیکافی غـب، ػؿ همابل، بیى ػولت و راهٞٔه هؼيی ؿابٖه  ای ٝمیك پؼیؼ آهؼه بىػ و ه
ػاػ.  پـلىام راهٞیٔه هیؼيی چهیـٔه عیىػ ؿا ييیاو هیی ىؼ، بافِت  ػولت پؼیؼاؿ هی ػؿ ماعِت 
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ػولت تًها ػؿ همام یک مًگـ بیـويی بىػ که ػؿ پل آو ىبکٔه گنتـػه و يیـوهًؼی اف ػژها و 
ـاهيی،  ـاؿ ػاىت )گ  (.۹18:۹۱9۹امتضکاهات ل

ـاهيی ػؿ باال هىتیفی امیت کیه ػؿ هییاو رًاس ـيگىيی مغى گ ٕلِب  هیای هغتلیِف می
ـاو بـ عیف رىاهٜ غـبی، راهٞٔه هؼيی لؼؿتمًیؼی وریىػ  ىواپىفینی ورىػ ػاؿػ: ػؿ ای

ـاو ـاف راهٞٔه هؼيی ّٞیِف ای ـاؿ ػاؿػ که ٍؼاها  ،يؼاؿػ. بـ ف ػولت لؼؿتمًؼ و هنتبؼی ل
ـکىب و عفه هی ـکات ٝـٍٔه راهٞٔه هؼيی ؿا بیفاٍله م کًؼ. راهٞٔه هؼيی اگـ هن  و تض

مت رمهىؿی و ؿوی کاؿ آهؼو ػولت اٍیصات )ؿیا 99 پل اف ػوم عـػاػ ،تىايی یافته
 هضمؼ عاتمی( بىػه امت.

ـاهيیی آو -ؿیئه ایى تَىؿ ينبت به ؿابٖٔه راهٞٔه هؼيی و ػولت ػؿ ىـق و غـب  کیه گ
گـػػ. هاکییاولی بیـ اییى  بافهی :يیکىلى هاکیاولی;به تفکـ  -بًؼی کـػه امت ؿا ٍىؿت

ايؼ اها پل اف تَیـف، بیه ػلییل ّیٞف  تَـف باوؿ بىػ که رىاهٜ ىـلی به مغتی لابل
تَیـف رىاهیٜ  ،ها کاؿ آمايی امت. اها ػؿ غـب بالٞکل يگاهؼاىت آو ،راهٞٔه هؼيی

لؼؿتمًیؼ راهٞیٔه هیؼيی ػؿ اییى رىاهیٜ و وریىػ  ولیی بغیإـ بافیِت  ،کاؿ آمايی امت
ـافیت هىؿوحی، يگاهؼاىت آو ٍ   اى  ایى يٛى تفنیـ اف ينبت راهٞیهٔ  ٞب امت.ها کاؿی 

ـاو ـاهيیی( )تفنیـ ؿامیت هؼيی و ػولت ػؿ ای ـایايه اف تفکیـ گ بیـ  چيین   ییا ػؿ والیٜ گ
ـايی اف هيیـوٕه تیا کًیىو هی ـکات راهٞٔه هؼيی ای ـيیگ رلیىه  بًیؼػ ییا آو تض هیا ؿا کم

ـابـ ػولت ّٞیف امت ىایؼ مغًی باىیؼ کیه  هی ػهؼ. ایًکه ػؿ ىـق راهٞٔه هؼيی ػؿ ب
ـاو تا ـای ػوؿاو پیياهيـوٕه ای ـاهاهییاو بیـ اییى بیاوؿ  صؼوػی ٍاػق باىؼ ب )یـوايؼ آب

ـاِو ػوؿاِو لاراؿ لنیمی فئىػالینین هيیابه ىیکِل فئىػالینین ػؿ رىاهیٜ  امت که ػؿ ای
ـفت اها ػؿ فهايی کىتاه ایى هًامیبات بـچییؼه ىیؼ و بیا ولیٛى ايمییب  ،غـبی ىکل گ
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 ارتماٝی چییـه ىیؼ(ػاؿی به هـوؿ بـ هًامباِت  هيـوٕه يٚاِم کهى فـوپاىیؼ و مـهایه
ـايی ىـٛو به ي  ػولت هؼ ،اها اف هيـوٕه به بٞؼ ارتمیاٝی  ٕبماِت  ْذ گـفتى کـػ،ؿو ای

ها، ىاهؼ  ٝیوه بـ ایىو  ىکل گـفتًؼ> يىٙهىؿ ػؿ يتیزٔه هؼؿيیقامیىو پهلىی او  و ػوم
ـايی هیايیػاؿ و  فای ٕبمٔه مـهایه ؿىؼ ػؿوو  همیهٔ  این. يییق بیىػه -7 هنیتمل اف ػولیت-ای

ـايی لیؼهتی بییو اف  ایى ها ػؿ کًاؿ هن صاکی اف ایى امت که راهٞٔه هؼيی یا بىؿژوایی ای
ـاو همىاؿه يمِو هإ لـو ػاؿػ و ػؿ تضىالت ٝمؼٔه مؼهٔ یک  حـی ایفا کیـػه اعیـ راهٞٔه ای

 ۀػاؿی يه تًها تٞاؿّی بیا راهٞی اعیـ، ػولت مـهایه ۀػؿ بغو بقؿگی اف ایى مؼ امت.
ػاؿی، ػؿ رهیت ؿىیؼ و  هًامبات میـهایه ۀاف ٕـیك تمىیت و تىمٞ هؼيی يؼاىته، بلکه

تضیىالت  هؼيی ٝمل کـػه امت. اگـ بغىاهین هخا  بقيین بایؼ بگىیین کیه ۀراهٞ ۀتىمٞ
ـتبٔ با ايمیب هيـوٕه، رًبو هلی ـاو، ه و  ۱9ايمییب  مافی ًٍایٜ و هٞاػو يفت ایی

هیؼيی ػؿ ٝـٍیٔه میامیت  ...، همگی هىاؿػی اف صْىؿ فٞا  ٕبمات هغتلِف راهٞیهٔ 
ـاو هنتًؼ.  هٞاٍـ ای

ـيگىيی اپىفینیىوگفتین که  ـایايه اف تفکیـ  ٕلب ػؿ صمیمیت لنیمی تفنییـ ؿامیت می گ
ـاهيی همچىو هاؿکل، به هاهیِت  ـاهيی ػاؿػ. اها گ رىاهٜ بیىؿژوایی هیؼؿو ولیىف  گ

 و ػاؿػ و هٞتمؼ امت که بیى راهٞه هیؼيی و ػولیت )راهٞیٔه میامیی( تفیاوتی هیاهىی
لیٜ تأکییؼ بیـ همىلیٔه اکنینتی ػؿ وورىػ يؼاؿػ. کمک او به ػمتگاه يٚـی هاؿ رىهـی

                                                            
ـاػ ایى يینت که ٕبمٔه مـهایه . 7 ـاؿ  ػؿ ایًزا ه ـاف ٕبمات ارتماٝی ل ػاؿ ينبتی با ػولت يؼاؿػ و ػولِت يیق بـ ف

ـاو همىاؿه تىمٞه تى یی  ػاِؿ کیو ػولت ػؿ هماِم مـهایه مٔ ػولت ییػاؿػ. بلکه هؼف ؿػِّ ایى ايگاؿه امت که ػؿ ای
ـاو يؼاىته و يؼاؿین. مـهایه ايزام گـفته امت و ٕبمهٔ  هـ چًؼ يبایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت  ػاؿ به هًٞای والٞی ػؿ ای
های ؿّاعايی ػؿ  ٕـس ات و پىِ  يفت به پیو بـػ>تىمٞٔه هتٞؼػی ؿا با اعِؾ هالیهای  که ػولت ؿّاعاو ٕـس

ِٜ صکِن  ـای تىمٞٔه مـهایه یا ىـوٓ اهکاو بنتـهای الفم وال ـاو ػاىتًؼ. ؿا ب  ػاؿی ػؿ ای
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ـای فهن میامت هؼؿو امت. ػؿ هىؿػ رىاهٜ ىـلیهژ ای که ػؿ  هىيی و امتفاػه اف آو ب
ـای  ،ها امتبؼاػ هنلٔ امت آو امامًا همىلٔه هژهىيی لابل کاؿبنت يینیت. هژهیىيی بی

هیا راهٞیٔه هیؼيی لیؼؿت گـفتیه و راهٞیه همچیىو  وآیؼ کیه ػؿ آ فهن رىاهٞی بکاؿ هی
ـ   ـيگىيی ِک اؿگايینمی پىیا ػؿ تض لالل به ورىػ ػولتی هنتبؼ ػؿ  ٕلباو   ٕبماتی امت. م

ـاف راهٞٔه هؼيی ٝمل هی ـاو هنتًؼ که بـ ف کًؼ> یًٞی به ؿابٖٔه پىیا و هبتًی بـ هژهىيی  ای
ورىػ ؿابٖٔه هبتًی بـ هژهىيی بییى ٝؼم -باوؿ يؼاؿيؼ. همیى ايگاؿه  ػولت و راهٞٔه هؼيی
ـاهيی باف هی ؿاه ؿا بـ تفنیـ ؿامت -ػولت و راهٞٔه هؼيی ـایايه آياو اف تفکـ گ    کًؼ.  گ

ـاهيیی ػؿ هیىؿػ هاهییت رىاهیٜ ىیـلی و غـبیی بییاو  با بـرنته کـػو تفکیکی کیه گ
ـيگىيی اپىفینیىوکًؼ،  هی کیه ػؿ  وکًؼ: چیى ؿاهبـػ هباؿفاتی عىیو ؿا اتغاؽ هی ٕلب   م

ـاو   امت، تًهیا بیا تىمیل بیه  ػولتی هنتبؼ و لىی بـ هنًؼ لؼؿت رىاهٜ ىـلی يٚیـ ای
تیىاو  کیه هی :(ای ربهیه;یا : هتضـک;)رًگ  آمامت هنتمین و بـق ؿو،رًگ ؿوػؿ

ـايؼاعت اها ػؿ ٝىُ رىاهٜ غـبی بیه ػلییل بافیت لؼؿتمًیؼ راهٞیٔه  ػولت هنتمـ ؿا ب
ییا : ای هضاٍیـه;يینیتًؼ و تًهیا بیا رًیگ آمیا لابیل تَیـف  هؼيی بیه ٍیىؿت بـق

ـايیی يگیاهو ػؿ  اپىفینییىو. ػؿمت امت کیه بـ ػولت غلبه کـػتىاو  هی: هىّٞی; ای
 هًگیام هنػولیت د.ا امیت، اهیا  :امیتبؼاػی;مافی عَیلت  کل هٖٞىف به بـرنته

يگاهی هن به ؿاهبـػ هبتًی بـ رًگ ایؼلىلىژیک و میامی ػؿ ٝـٍٔه راهٞٔه هؼيی ػاؿػ> 
ـاو امتی تا صؼوػی لالل به ؿىؼ صؼاللی راهٞٔه هؼيی ػؿ یًٞ ؿاهبـػی که تاکیؼه  .ای

يیاهین و  هی فشوپاضایییا  صکىهیت بشايذاصیبیوامٖه و آيی لؼؿت امت ؿا بـ تَـف 

 ياهین. هی استذاله یافتٔه لؼؿت امت ؿا بٖئی و ومإت تأکیؼه بـ تَـِف  ؿاهبـػی که
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ـايؼافی هن و هنیتمین امیت و امیتضاله همىيیؼ بیا رًیِگ ويؼ با رًِگ هتضیـک  پل ب
 هىّٞی و مًگـ به مًگـ.

ـيگىيی يـم رمهىؿی امیهی ػاؿػ و استذاله ـيگىيی  بشايذاصی ػاللت بـ م ػاللت بـ م

ـای هخا  رًبو مبق ؿا ه ػاينیت کیه  ای هامیتضال هٔ ٖٝف پـوژ هٔ تىاو يمٖ یمغت آو. ب
هفتیاػ پیی  هیای هییايی ػهیهٔ  عىػ صکىهت اف میا  ٕلِب  رًاس اٍیس بغيی اف تىمٔ

فنیاػ ؿا  گـفته ىؼه بىػ )البته ػوباؿه يییق همکیى امیت ىیاهؼ ٙهیىؿ آو باىیین(. بیاِ  
ـيگىيی  یيمایًؼگی ه 91اف ػهه مافهاو هزاهؼیى علك به عىبی  کًؼ. ایًاو عىامیتاؿ می

هنتًؼ. هایلین يیام اییى گفتمیاو ؿا کیه اف ػ  : ؿژین آعىيؼی; -به اٍٖیس عىػىاو-
آیؼ ؿا  یهای ؽکـ ىؼه ػؿ فىق بیـوو ه یهؼيی و ػولت با ویژگ فـُ کـػو راهٞهٔ هنتمل 

ـيگىيی; ـاؿ ػهین. ایى گفتماو چًاو: ٕلبی گفتماو م که گفتین بـ بًیاػ تْاػی امیتىاؿ  ل

هىؿػ عٖاب  هذسيیتٔهغشبی-استبذادضشلییا  هذسيیته-سًتامت که با يام آىًای 

ـاؿ هی ـايی ؿا به ػلیل ورىػ امیم میامی به  ػاؿِی  مـهایهگیـػ. ایى گفتماو همچًیى  ل ای
 -امییم میامیی هٔ ػايیؼ. ػوگايیریؼ تًالْیی ؽاتیی هییًٝىاو ایؼلىلىژی صکىهیت، وا

ـاو بیهمـهایه مییى ػلییل ه ػاؿی ػؿ ایى گفتماو، تًالْی ؿفٜ ييؼيی امت و ػولیت ایی

ـيگىيی امت. ػؿ ػِ  : ياهتٞاؿف;یا : کژػینه;  چاپوساست ػو ٕیف ٕلبی گفتماو م

ـکق ػاؿػ که -ایى گفتماو بیيتـ بـ تْاػ مًت ورىػ ػاؿػ. ٕیف ؿامِت  بـعیی هؼؿيیته تم
ـاِ   ٕلب   سيیـوهای اٍی علیك اف  هزاهیؼیى و هإلب ًٖت، ملػاعلی و عاؿری و لیب

 -امیم میامیی چپ ایى گفتماو بیيتـ بـ ػوگايهٔ  تـیى يیـوهای آو هنتًؼ. رًاسِ  ٝمؼه
ٌِ  کق ػاؿيؼ که يمایًؼهٔ ػاؿی تمـمـهایه صکمت امت و ػؿ  ایى رًاس هًَىؿ يٚـی ىاع
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يیٛى يگیاه ؿا بیه عیىبی يمایًیؼگی ػؿ کل اییى   کاؿگـی کمىيینت :صقب; صا  صاّـ
 کًًؼ. هی

ـيگىيی ػؿ رًاسِ  ـاو ؿا راهٞی عىاهی صتی ٕیف ؿامت گفتماو م ای  ههیایی همچًیاو ایی
ـيؼ و بـ ایى ٝ ػاؿی ػؿ يٚـ هیمـهایه پیيا ِٓ  همیؼگی  رمهیىؿی امییهی   ايؼ کیه بیا میمى

ـاو تاؿیغچی هکه میـهای اف ایى ىىػ. غافل ػاؿی همکى هی همـهای ای ٍیؼ و  هػاؿی ػؿ ایی
های بنیاؿی ؿا ػؿ ؿامتای ايکيیاف و تضمیك پیمیىػه  هو ػلیمايؼی ماله ػاؿػ و هىالف 

او ػاؿی بًٞیىمیـهایه -م میامییامیی ػؿ رًیاس چیپ اییى گفتمیاو بیا ػوگايیۀ امت.
ـاو هىار تمـى ـاو ؿا هی این که مـهایه هيمای ػولت ای پیؾیـػ، اهیا  یػاؿی بىػو راهٞه ای

 . هیـ ػو رًیاسِ  غییـهتی همچىو: مًتی، ياهتٞیاؿف و هيـوٓ به اّافه کـػو هضمىال
ـيگىيی ؿامت و چپ گفتماِو  فٝین  کیه بیه ای فـوپاىییعىاهی ػؿ ؿامتای امتضاله و  م

هیایی تٞـییف  اه با آو هىاریه عىاهیؼ ىیؼ، پیـوژهىععىیو رمهىؿی امیهی عىاه يا
ـاگییـ يییق فػهبا هن ػی ايؼ و گاه کـػه  ای اف تیاؿیِظ  بغیو گنیتـػه .ايیؼ مت به التیف ف

 ها بىػه امت. تاؿیظ ایى پـوژه، ۱9پنا ايمیِب میامی 
ـاو و عَیلت  صاکمییت د.ا، يیـوهیای  :امیتبؼاػی;اف ػِ  ّٞف راهٞٔه هؼيی ػؿ ایی

ـاد هیهىت اپىفینیىو ـاو  یف ػیگـی ؿا يیق امتغ کًًؼ: ػولت د.ا همىاؿه بیا لنیمی بضی
ـتزیٜ ػاؿػ و لیاػؿ  ومیٖاییهاهیتی لیـوو  هيـوٝیت ؿوبـومت. ػولت   یاهژهىيی  و ه

اف يٚـ  ػاؿی پامظ ػهؼ، به همیى ػلیل همىاؿه يینت تا به القاهات رهاو هؼؿو و مـهایه
ـای  آياو ـاؿ ػاؿػ. ب ـاىیبی ممىٓ ل ای اف فهاو، يمٖیٔه افیى  ییا  هـ يمٖه ینیىواپىفػؿ م
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ـاى.گىیی د.ا اف فهاو ؿوی کاؿ آه8فـوپاىی د.ا امت ـاؿ ػاؿػ!ؼو ػؿ م  یبی میمىٓ لی

ـای  امت. ایى تلمیی  يمىداسیخطیباضیبهًفیيمىػاؿ تضىالت د.ا، اپىفینیىوب

ـکیات آو ؿاه ؿا بـ فهن ؿویؼاػهای ػؿويی و ت ،ايگاؿايه اف میامت ػؿ د.ا عٖی و ماػه ض
با ػؿک میامت هبتًی بیـ همىلیٔه  بًؼػ. ػؿ والٜ تلمی عٖی ػاىتى اف میامت هتْاػِ  هی

تىاو با يمىػاؿی عٖی بیه  هژهىيی امت. با کاؿبنت هژهىيی ػیگـ هیؼاو میامت ؿا يمی
عٖیی کیه يمیآ گننیت، که میامت ؿا بایؼ با يمىػاؿی غیـبل ،کـػ مافی ؿاصتی هؼ 

ٝلمی يینت کیه  ،هايًؼ پقىکی ،بًؼی کـػ. میامت ٍىؿتٖٝف، ٝـود و افى  ػاؿػ، 
ـاؿىىيؼه بـ آو ؿويؼهای ای صاکن باىؼ. ػؿ میامت و پقىکی همىاؿه ٝىاهل  ماػه و تک
ـاواو یافت هی هغل و امتخًاء ـيگىيی ىىػ. های ف ٕلباو بیه میامیت بیيیتـ همچیىو  م

ـيؼ تا پقىکی. آىپقی هی  يگ

                                                            
ػؿ اییى ىیک يینیت کیه رمهیىؿی ;کًؼ که:  بیاو هی: مًاؿیىی میاه، مًاؿیىی مفیؼ;. هًَىؿ صکت ػؿ  8

ـاو التَاػی و میامی ٝمیمی ػمت و پا هی ـيامیىيا  اف ایى بًٞىاو  امیهی ػؿ بض ـاو آعـ;فيؼ. ػؿ ايت یاػ : بض
يه اه،  بٞؼی ػؿ صیات رمهىؿی امیهی، و بًٚـ هى ىـٛو ٝملی پـومٔه يابىػیکـػین، به ایى اٝتباؿ که صلمٔه 

ـگىيی میامی تٞییى ۀپیً یک تغییـ ؿیل التَاػی یا وٍله کًًؼه عىاهؼ بىػ. ؿژین ػؿ لاهت  میامی، بلکه یک ػگ
ـاو ؿا يؼاؿػ. ا کًىيی تىايیؼ میمىٓ ؿژیین باىیؼ، ییا  یى تضى  میامیی هیاه اهکاو صل یا تغفیف رؼی ایى بض

تـ به صیالتی کیه اف يٚیـ  بـػ. پاییى تَفیه عىيیى ػؿ آو و یا تضىلی که بهـصا  اؿکاو کًىيی ؿژین ؿا فیـ مىا  هی
ـایٔ امیتضالٔه  کًن }لؼؿت تـ امت اىاؿه هی هى هضتمل ـاهن کیـػو ىی گیـی يٚاهیاو با صف٘ والییت فمییه و فی

ـاو میامی ٝمكلن د.ا{. آيچه هن ـايیؼافی امت یک ػوؿاو بض ـيگىيی }بغىايیؼ ب ـگیىيی یابًؼه که م { و ییا ػگ
، ۹199)تییـ : ياپیؾیـ آو امیت آغیاف ىیؼه امیت ارتًاب ۀمیهی }بغىايیؼ امتضاله{ یک هـصلامامی ؿژین ا

 قوػٔه هامت(. فٝباؿات ػؿوو لیب ا
-بـعیی ػیگیـ اف يیـوهیای اپىفمییىوگاه عٖی البته هًَىؿ صکمت يمىئه تفکـی امت که يگاهو ايؼکی با ي

فاٍله ػاؿػ و بیه چًیؼ اصتمیا  لالیل امیت. اهیا ػؿ يگیاه وی يییق همچًیاو  - الغَىً هزاهؼیى علك ٝلی 
 الىلٛى بىػو فـوپاىی یا امتضالٔه د.ا هىرىػ امت. لـیب
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ـای 91مافهاو هزاهؼیى علك ػؿ ػهٔه  ای امیتفاػه  تىٍیف وّٞیت راهٞه اف امتٞاؿه ب

. د.ا گـػاگـِػ تىػٔه هـػم تىؿی اف اعتًاق و عفماو پیچیؼه «تىِساختًاقتىده»کـػ:  هی

هؼف يیـوهای میامی بایؼ که پاؿه کیـػو تیىِؿ اعتًیاق تیىػه  اف يٚـ ایى مافهاو، امت.

ـکات يٚاهی و هىارهیٔه ؿو پاؿه کـػو باىؼ. ػؿؿو بیا ٝىاهیل و ًٝاٍیـ تىِؿ اعتًاق با تض
ولتی که تىِؿ اعتًاق پاؿه ىىػ و تىػه رناؿت هىارهیه بیا د.ا ;د.ا همکى عىاهؼ ىؼ. 

. واّش امت که ایى يٛى تلمی :ؿا پیؼا کًؼ، عىػ به عىػ تىهاؿ آو ؿا ػؿ هن عىاهؼ پیچیؼ
ٛى يگیاه ينبت به ؿابٖٔه تىػٔه هـػم با صکىهت امامًا با همىلٔه هژهىيی هًافات ػاؿػ. ایى ي

گیـػ. گىیی تیىػٔه هیـػم  تـ امت و هباؿفٔه ٕبماتی ؿا به کلی ياػیؼه هی صتی یک گام ٝمب
صکىهیت هنیتبؼ ;ايؼ و  ػؿ یکنى اینتاػه -ای باىًؼ فاؿٟ اف ایًکه هتٞلك به چه ٕبمه-

ٕ   فـٍِت تًفل و آفاػی ٝمل ؿا به آياو يمی همچىو تاؿ ًٝکبىت   :د.ا کیه  ـفه ایىػهؼ. 
ـيگىی اپىفینیىواِٝٚن  همچًاو بغِو  فيیؼ  ػؿ هیؼايی ػمت به تفکـ و ٝمل هی ٕلب   م

)اٝیم لیاِم هنلضائه هزاهؼیى بـ ّؼ د.ا( فاػه : می عـػاػ ىَت;که اف پل ؿعؼاِػ 
ٍِّ  اپىفینیىويیـوهای  ،ػؿ ایى هیؼاو ىؼه امت. ؿهامافِی تیىػٔه هیـػم اف ;ؼ همىاؿه هتـ

ِـّ د.ا همچیىو هیـ ػولیت بیىؿژوایی  ،تىاينیته تیاکًىو غافل اف ایًکیه د.ا. هنتًؼ :ى
 ػؿ بنیاؿی اف اولیات، اف عىػ پىیایی بغـد ػهؼ و ،هایو هٖابك اهکايات و هضؼوػیت

 مافػ. بغِو ٝٚیمی اف ٕبمات ارتماٝی هغتلف ؿا صىِ  عىػ هژهىو  
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یطلبساستگفتماوسشيگىيیجًاِح۷-۱
وؿفػ و لالیل بیه تْیاػی  کییؼ هییأهؼؿيیتیه ت-میًت کلیؼی تضلیلی که بـ ػوگايیهٔ  هٔ يکت

ـاو ؿا ٍیـِف  رمهیىؿی امییهی را يهفته امت که ػولِت  فیمابیى آو ػو امت ػؿ ایى  ایی
اٝما  ایى ّـوؿت يیق لىاٝؼ و اصکام امیهی و ییا  بیًؼ که ابقاؿِ  یه: ّـوؿتی بیـويی;

ییا  سيیتههذ-سً  )اسلم( تىاو ػوگايهٔ  ػ امیهی امت. به تٞبیـی ػیگـ هیلىايیًی با لیى
تضىییل کیـػ  جاهعه هذيی -دول  جمهىسی اسلهی ؿا به ػوگايهٔ  دهىکشاسی-تئىکشاسی

ؼيی هی که ػولت )رمهىؿی امییهی( يمیو ّیـوؿت عیاؿری ؿا ایفیا کیـػه و راهٞیهٔ 
ـفته هی بًگیـین،  ػِو ػولتىب ّـوؿت عاؿری ىىػ. ولتی به ٍـِف  ایًهماو با هؼؿيیته گ

ایین> گیىیی  ا بىؿژوایی( ؿا با ػولت لٖٜ کـػهراهٞه هؼيی یػاؿ )مـهایه هٔ ٕبم هٔ ػیگـ ؿابٖ
بیه  کًیؼ هی التیؼاؿ و ؿمییؼگی اٝمیاِ   ػولیت کًیؼ> یًٞیی یکه ػولت کاؿ عیىیو ؿا هی

ـاؿػاػ ارتماٝی>  تغاٍمات ػؿوو راهٞهٔ  هؼيی و صل و فَل آيها با یکنـی لىايیى و ل
و هیـ ییک میٞی ػؿ  هؼيی ػؿ صا  تغاٍین بیىػه هٔ بمات ارتماٝی يیق ػؿ ػؿوو راهٕٞ

بغو و  ػاؿی ايتٚام همـهای که ػولت ػؿ راهٞهٔ  پیيبـػ هًافٜ عىیو ػاؿيؼ. غافل اف ایى
صیات  بىؿژوایی اهکاو اػاههٔ  آو راهٞهٔ  ومإِت ه هؼيی امت و تًها ب راهٞهٔ  هٔ ػهًؼ ىکل

ـيؼ ػاؿ به ػولت بًٞىاو فباِو  همـهای هٔ کًؼ و ٕبمؿا پیؼا هی ىیو هًیافٜ عی هٔ بییاو و پیيیب
ـيگى ؿامِت  يگـػ. باِ   هی ػاؿی يؼاؿػ و اف آو  يی عىاهی امامًا يقاٝی با مـهایهگفتماو م

کًؼ که بایؼ تماهی هىايٜ اف مـ ؿاهو بـػاىته ىىػ. ػؿ يگیاه تضت ًٝىاو هؼؿيیته یاػ هی
ـاو هايٜ اٍلی  تزنؼ اییؼۀ اف يٚـ آيها )که امت یا يهاػ والیت فمیه صکىهت   ،آياو ػؿ ای
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ػییى و ػولیت اف هین تفکییک گـػيیؼ و  و اگیـ ػو يهیاػِ  امیت( متبؼاػ ىیـلیو ا مًت
 گـػػ.  ه ىىػ، تماهی هيکیت راهٞه صل هیمکىالؿینن ؿامتیى ػؿ راهٞه پیاػ

ـيگىيی صکىهیت د.ا  :امتبؼاػی;عىاهی به وّىس بـ عَلت  رًاس ؿامت گفتماو م
ی يىپیاِی هیؼؿو و وؿفػ. صکىهتی هنیتبؼ کیه اریافٔه تیًفل بیه راهٞیٔه هیؼي تأکیؼ هی

ـامی ـاو يمی ػهىک باییؼ کیه ػؿ  :امتبؼاػ آعىيیؼی;ػهؼ. به فٝن آياو  عىاه و پـوغـب ای
ـاو  ـات ؿا ػؿ ایی ـا  ػهیىک هن ىکنته ىىػ تا راهٞٔه هؼيی بتىايؼ ػولتیی پـوغیـب و لیبی

ـيگىيی ٕلبی، ىییىٔه تىلییؼ  هنتمـ کًؼ. ػؿ يگاه هتفکـیى و ٕـفؼاؿاو رًیاس ؿامیِت می
ػاؿی اهیـی هفیـوُ و  ی امامًا هضل يقاٛ يینت. ػؿ والیٜ وریىػ میـهایهػاؿ مـهایه

بایؼ که ػؿ ؿامتای يیل به تىمیٞٔه  :امتبؼاػ آعىيؼی;بـچیؼو اف يٚـ آياو، لٖٞی امت. 
ـامی یا ملًٖت هيـوٕه، ٍىؿت بپیؾیـػ.  ـا  ػهىک ـاؿ لنمی لیب میافهاو بیيتـ و امتم

هتضزیـ  امیتبؼاػِ ;بتؼا به میاکى باییؼ کیه وؿفػ که ا هزاهؼیى علك بـ ایى اهـ تأکیؼ هی
ـاتییک و ػؿ لالیب ییک ايتغابیات آفاػ   :آعىيؼی  بـچیؼه ىىػ تا مپل ػؿ بنتـی ػهىک

ٕلباو يییق تمـیبیًا همییى  هـػم تکلیف ىکِل صکىهت آیًؼٔه عىػ ؿا تٞییى کًًؼ. میلًٖت
ـاو، ؿّیا فيًؼ با ایى تفاوت که بیيتـ هتمایل به بافگيت ىاهقاػٔه پیيیى  صـف ؿا هی ایی

ـاؿ لنی ـاو هنیتًؼ. پهلىی، هنتًؼ. ػؿ والٜ هایل به امتم می میلًٖت هيیـوٕه ػؿ ایی
ـيگىيیٕلباو و ي اٍییسبـعی اف  ٕلب، گیاهی بیه امیتضاله  یـوهیای ؿامیِت رًیاس می

کًًیؼ و گیاهی يییق بیه میمت  های عىػ ؿا ایًگىيیه تٞـییف هی ىىيؼ و پـوژه هتمایل هی
ـايؼافی هی  ؿويؼ. ب
ؿامیت بیه وییژه ػؿ  اپىفینییىوٕلب و بـعی ػیگـ اف يیـوهای  های اٍیسػؿ فهن يیـو

ـايیؼافی  پـوژه 88و  98ٕلباو ػؿ  کًؼ. اٍییس ػاعل هٞمىاًل اىکاالتی بـوف هی هیای ب
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طلباوهماىاسههاداللتبشایىداسدکاهاغاالحآیاایىپشووهيـم ؿا ػؿ پیو گـفتًؼ. 
ظ ایى پـمو ػؿ تىره و ػلیت بیه همىلیٔه پام ضاواستذالهیافسادج.ااست؟!ذفه

، بیى راهٞٔه هؼيی و ػولت تفکییک اپىفینیىوؿایذ  يهفته امت. بـعیف تَىؿِ  هژهىيی
ٕلب بغيیی اف میاعتاؿ راهٞیٔه  به آو هًٞایی که گفتین ورىػ يؼاؿػ. يیـوهیای اٍییس

ـاو هنتًؼ که ػؿ بـعی همإٜ ٍاصب هًاٍِب ػولتی يیق بىػه د.ا بیه ايؼ. ػولت  هؼيی ای
ت. البتیه ػؿ کمک ابقاؿهای هژهىيیک عىػ بغِو اِٝٚن ایى يیـوها ؿا رؾب کیـػه امی

بـعی اف ایى يیـوها اف چاؿچىب میامت هتٞاؿف د.ا  به هن عىؿػو هژهىيی   همإٞی با
ٕلب بیـ هبًیای  ايؼ )هايًؼ رًبو مبق(. تبییى هیـ کیًِو يیـوهیای اٍییس عاؿد ىؼه

د.ا امت و بیـ ػولِت  کًًؼٔه لؼؿِت هژهىيیِک  فالل ،ذالهفشوپاضیواست ػوگايهٔ  الگىِی 

فيؼ که گىیی فاٍله و هـفی ٝبىؿياپؾیـ بیى ػولت و راهٞٔه هؼيی ػؿ  ایى ايگاؿه ػاهى هی
ـاو ورىػ ػاؿػ. بـعی تىافك هنته امیتضاله  ؿا با همیى الگیىِی : بـرام;ای هىمىم به  ای

ا يیق البته چًیى فهمی ينبت بیه بـریام باهکـػيؼ. عىػ غـب و ػولت ا   بییى هیتفنیـ و ت
ـای آياو بـرام ػؿ والٜ  بىػ کیه تییِن ػولیِت ؿوصیايی بیه ػؿوو : امب تـوایی;ػاىتًؼ. ب

ـای ػولت آهـیکا .بىػ فـمتاػهماعتاؿ صاکمیت د.ا  هنییـ  همىاؿمافِی  هؼف بـرام   ،ب
ـاو بایؼ که  ٕلباو و يیـوهای به اٍٖیس راهٞٔه هؼيی اٍیسامتضالٔه ػولت د.ا بىػ.  ای

ـاهن  هیای ػوم و میىم )هنیالل هًٖمیه به کمک بـرام هنیـ بـرام ای و هىىیکی( ؿا فی
بـعیف  ىؼ. اها گام د.ا هًزـ هیبه   کـػيؼ. ایى هنیـ ػؿ غایت عىػ به امتضالٔه گام هی

بلکیه  ،بـرام يه تًها امب تـوای غـب ػؿ ػؿوو ماعتاؿ صاکمیتی د.ا ييیؼ تَىؿ آياو،
ای عىػ ؿا گنتـه ػهؼ  .ا ػؿ هًٖمه ىؼ تا به کمک آو بتىايؼ يفىؽ هًٖمهامب تـوای د
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هضمِل بافمافی هژهىيی اف  88ه بیفقایؼ. ػؿ والٜ بـرام پل اف ا و بـ لؼؿِت هژهىيیک
ٍیـفًا يیىٝی  ،ػمت ؿفته ىؼ. ایًکه بـرام ؿا کًيیی هبتًیی بیـ امیتضاله تفنییـ کًیین

هیا ػؿ چًیؼ  و يیـوهیای يقػییک بیه آوٕلباو  امت. ػؿمت امت که اٍیس تىايی يی 
ـم ؿا ػؿ پیو گـفتًؼیها پـوژه ،همٖٜ ـايؼافِی ي اها ایى ػلیلیی بیـ  ،ی هبتًی بـ امتضاله و ب

هیا  ىىػ که ها هًکـ لؼؿِت هژهىيییک و پىییایی ػولیت د.ا ػؿ ریؾب ػوبیاؿٔه آو آو يمی
 ىىین.
بیه  اپىفینییىوـاِ  ٕلب و ؿامت و لیبی مافِی افِك فکـی و ٝملی يیـوهای اٍیس هٖلك

ـايؼافی د.ا چیه -ؿا اپىفینییىوآوؿػ. بـعیی تمیاِم  مـ اف ياکزاآباػ ػؿ هیی ،امتضاله و ب
ـفی هی :کًنـمیىِم گؾاؿ;ؿا تضِت ًٝىاِو  -چپ و چه ؿامت کًًؼ. گیىیی کیه همیٔه  هٞ

ـايؼافی د.ا يؼاؿيؼ و همٔه اٝما  آو ىاو بایؼ که ایًگىيیه تبیییى  ها هؼفی رق امتضاله و ب
های ایؼلىلىژیک و پىیایی ػولِت د.ا  ؿ تىاياییايکهًزـ به اػ. هٖلك کـػو ایى هنئله ىى

و اگیـ هین  -ػاؿی يؼاؿيیؼ هًا هيکلی با مـهایهٝمى اپىفینیىوامت. ولتی که يیـوهای 
هایياو و ٕـف فکـىاو يیق اییى  چىو پـوژه ،آوؿيؼ ٝمیمًا به آو باوؿ يؼاؿيؼ که به فباو هی

ـا  -کًؼ يمیباوؿ ؿا پيتیبايی  ـايؼافی تبیییى  بایؼ هـ کًوچ ىاو ؿا با الگىی امتضاله و ب
هیا ؿا  حـی امت و تىايایی ایى ؿا ػاؿػ که آولٜ د.ا يیق ػؿ ایى هیاو بافیگـ هإػؿ وا کًین؟!

ـاف مفاؿت آهـیکا بـعی اتفالات و ىلىغی ػؿ ػؿوو عىػ اػغام کًؼ. ػؿ بغیؼاػ  های إ
هضىؿ هماوهت  بافِی  ىب یلٔه يیـوهایی آهـیکایی ؿا عیمهبىم پیو اف تـوؿ لامن ملیمايی

ـاهن استذالهو  گزاس)د.ا و هتضؼیًو( ػؿ ؿامتای  مافی همؼهاِت هؾاکـه هزؼػ بیا  و ف
کـػيؼ. بٞؼ که تـوؿ ملیمايی اتفاق افتاػ يیق همچًاو بیه بیاوؿ عیىیو  آهـیکا تفنیـ هی

ـاؿ هی کـػيؼ و صتی تا آيزا پیو ؿفتًؼ که  یوؿفیؼيؼ و آو ؿا ػؿ ؿامتاِی گؾاؿ تفنیـ ه اٍ
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 ػاينیتًؼ!! ها هی وصايی با آهـیکاییػولت و تیِن ؿ ػمتِی  تـوؿ لامِن ملیمايی ؿا يتیزٔه هن
ٕلباو و تییِن ػولیت ؿوصیايی ػؿ  ایى يٛى يگاه و هٖلك کـػو افِك ٝملی و فکـی اٍییس

يؼ تیا هضیىؿ ا هايزاهؼ. گىیی کیه همیه همؼمیت ىیؼ يهایت به لنمی تئىؿی تىٕئه هی
 ای ؿا فهیى بقيًؼ.   عاهًه الله هماوهت، مپاه و آیت

ـيگىيی - ٕلب ٕلبی اییى ىیکِل تفنییـ اف ػوگايیٔه اٍییس ػؿ رًاس ؿامیت گفتمیاو می
ـا  اٍى  ـا اٍیٖیصًا  ٕلب و اٍیى  {یا بـ ایى باوؿيیؼ کیه اٍییس۹يیق ىایٜ امت: }گ گ

ـاػؿ ىیغا  امیت;) :مـوته یک کـبامًؼ; {ییا ایًکیه بیه تْیاػی ۹} ( :مِگ فؿػ بی
ايییؼ کییه ػؿ يهایییت بییه امییتضاله یییا فـوپاىییی د.ا  ياپؾیـ بیییى ایییى ػو يیییـو لالل آىییتی

ٕلباو بیيتـ ؿواد ػاؿػ. اییى يیٛى  ايزاهؼ. ایى لنن يگاه ػؿ بیى هزاهؼیى و ملًٖت هی
، همیاو ايگیاؿٔه ای کلیيیه ای ىؼه امت. اها ػؿ پل و پيت ایى يگیاهِ  يگاه کاهًی کلیيه

ـتبٔ راهٞٔه هؼيی و ػولت )ٝؼم ؿابٖٔه هبتًی بـ هژػوگاي هىيی بیى ػولیت و راهٞیٔه ٔه ياه
ـا  ٕلب و اٍیى  امت. فهايی که ػولت د.ا وارؼ هژهىيی امیت، اٍییس هؼيی(يهفته گ

ـا  ٕلب و اٍیى  پاىؼ، اٍییس ىىيؼ و فهايی که هژهىيی هی هی :مـوته یک کـباك; گ
ىیىيؼ. البتیه يباییؼ  ی و امیتضالٔه د.ا تبیؼیل هیهًزـ به فـوپاىی ای هتْاػ و به ػوگايه

ـاهىه کًین که ایى يگاه ػؿ والٜ یکی اف هىتیف ِٔ کلِّ  ف د.ا، اٝنِّ اف  اپىفینیىوهای هنل
   چپ یا ؿامت امت. 
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یطلبچپگفتماوسشيگىيیجًاِح۷-۲
ِٔ  هىتیِف  ،گىيه که ػؿ لبل گفتین هماو  ـيگىيی هنل ٔه دوگايا ،ٕلبی رًاس چپ گفتماو می

. امیم میامی و عَلت ػیًی ػولت د.ا امت داسی سشهایه -ياپزیش اسلم سیاسی آضتی
ـاو هی هماو ٝاهلی امت که ؿاه بـ هتٞاؿف ىؼو میـهایه بًیؼػ. بغیإـ همییى  ػاؿی ایی

رًیاس چیپ ٝیوه بـ اییى، امت.  استذالهیا  سشيگىيیياپؾیـ، غایت د.ا یا  تْاػ آىتی

ـيگىيی و  داسیساشهایهفيیؼ:  تىأهاو با ػو پؼییؼه هی اف هباؿفهٔ  عىاهی هؼام ػم گفتماو م

ـای ػولیت  یک ىکل صکىهت اٍیً  . به فٝن ایًاو امتبؼاػ یا ػیکتاتىؿیاستبذادج.ا ب

ػاؿی يینت. ػؿ ایى يگاه امتبؼاػ هًٞاِی هْاٝفی ػاؿػ. امتبؼاػ ػؿ والٜ هٖابك  مـهایه
ـای تفنیـ رىاهٜ ىـلی امیت کیه ػؿ آو ،لبل ـاتیـ اف  ػولیت   هیا ياهی ب واریؼ لیؼؿتی ف

د.ا بـآهیؼه اف  :امیتبؼاػی;عَیلت  اف يٚیـ آيیاو، يایافتیه امیت. تکاهل راهٞٔه هؼيِی 
ىیـق صیاکن امیت. گیىیی کیه  الگىهای ػیـپایی امت که ػؿ یا کهىماعتاؿ ػیًی آو و 

 .9ىـق وارؼ عَلتی امتبؼاػی به ٍىؿت افلی و ابؼی امت
هيیابه ػوؿاِو  ػاؿی د.ا امییهی ؿا ت میـهایهالبته بـعی ػیگـ ىکل صکىهیت ػؿ ػولی

ـاو  ػايًؼ. امتؼال  آياو ػیکتاتىؿی یا امتبؼاػی هی پهلىی، هبتًی بـ يمو و رایگیاه ایی
ـاو ػؿ ایى ماعتاؿ باییؼ کیه  يیاشوی کااس اسصاو ػؿ ماعتاؿ التَاػ رهايی امت> چىو ای

                                                            
ماِ   ۱1ػیکتاتىؿی ;الف بىػ: با ایى ايگاؿه هغ: يبـػ با ػیکتاتىؿی ىاه;. بیژو رقيی ػؿ ػهٔه پًزاه ػؿ کتاِب  9

اعیـ }ػوؿاو پهلىی او  و ػوم{ امتبؼاػ فئىػالی يبىػه امت. امتبؼاػ فئىػالی ػؿ ايمیب هيـوٕیت ىکِل 
ًٕقآهیق امت که بـعی هًىف لالل به ایى هنتًؼ که د.ا عَلتی امتبؼاػی اف :. تاؿیغی عىػ ؿا اف ػمت ػاػ

ه ػاىت که ایى باوؿ بنیاؿ هبتًی بـ يگا ػوؿ البته يبایؼ اف يٚـيٛى هالبل هؼؿو و فئىػالی و ىـلی ػاؿػ. 
 هضىؿی امت.  ىًاماو و لنمی اؿوپا و غـب ىـق
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ـم به ىیکِل صکىهیِت ػی ـای بافاؿ کاِؿ رهايی تأهیى کًؼ، پل الر کتیاتىؿی يییاف ػاؿػ. ب
ـالی( و  صکىهت   امتلقام ىکِل  اف ؿژین ايباىیت هنیلٔ رهیايی )ؿژیین ايباىیِت يئیىلیب

ـفته هی ىىػ. البتیه ایزیاػ همبنیتگی بییى يمیو و  رایگاه هـ کيىؿ ػؿ ایى هًامبات گ
ی ،رایگاه ػؿ بافاؿ کاؿ رهايی و ىکل صکىهت ـاه يینیتهـ چًؼ پ  اهیا امیتلقام و  ،ـ بیی

ـتِّ ّـوؿتی بـ آو  -رمهىؿی امیهی  صکىهت   ب يینت. ػؿ لايىو امامی د.ا ىکِل هت
ـاو د.ا ا به تٞبیـ اهـوفیی امیت. بیه فٝین هیا يییق ىیکل  ساارسی دیًای هشدم -تـ ؿهبی

ـا ( ماالؿی ػیًی صکىهت همیى هـػم ـامِی غیـلیب امت. البتیه ػؿ بضیج ىیکِل  )ػهىک
هيیغٌ يینیت.  صکىهت گفتین که هیچ صکىهتی به ٍىؿت ياب واریؼ ییک ىیکِل 

ـامی و ػیکتاتىؿی و الیگاؿىیی صکىهت ػؿ پیل و پيیت ايؼ.  ها همىاؿه تلفیمی اف ػهىک
ؿابٖیٔه میـهایه يهفتیه امیت. يمٖیٔه  ، ػیکتیاتىؿِی ػاؿی هـ ىکِل صکیىهتی ػؿ میـهایه

کًًیؼه ایًزامیت. باییؼ تىّییش ػاػ کیه چگىيیه ؿابٖیٔه میـهایه و  ٝقیمت و اهیـ تٞییى
ٕبمییاتی و چییه هًافٝییات  )چییه هًافٝییات بیى اهٞییههًافٝییات ٕبمییاتی ػؿ یییک ر

ـاتی ػؿ ىکل صکىهت و آؿایو يیـوهای آو هی ٕبماتی(، ػؿوو ايزاهیؼ. تىّییش  به تغیی
ـيیه رقهییت بیه عیـد ػاػو ػؿ هیىؿػ ىیکِل  ، اهـ امامی امت>ایى تضـک و پىیایی وگ

 بـػ. ػاؿی امامًا ؿاه به راِی هيغَی يمی صکىهت یک ػولت مـهایه
میافی ىیکِل صکىهیت ػولیت پهلیىی بیه  علیك بیا هٖلك های فیؼایی یکچـ مافهاو

ّیِٞف هٖلیك تیىػه و  پًؼاىِت  ، امتلقام هباؿفٔه هنلضايه ؿا بیـوو کيیؼ.:ػیکتاتىؿی;
ـای هيیی هنیلضايه بیاف کیـػ.  ،ؿ لؼؿتی هٖلِك صکىهت پهلىی ػوملؼ   البتیه ػؿ ؿاه ؿا ب

امی و يٚاهی باوؿ ػاىت و هباؿفه ؿا می هًگام هنبه هباؿفٔه  :رقيیبیژو ;هماو ػوؿه يیق 
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ـای ایزاػ ب   >10کـػ صَـ ػؿ هيی چـیکی يمی ىیما گیىیی  ،ـيؼگیاها ػؿ ٝالن میامت ب
مافینیت کیه ؿاهبـػهیا و  اف ػِ  هٖلك گیىیی مغِى عیىػ ؿا هٖلیك کًییؼ. :یؼياگقیـ;

ٌ  فاػه هی های تاکتیک ـاو اهـوف چىو ىکِل صکىهت به فٝن ها  هيغ ىىػ. صا  ػؿ ای
يبایؼ چًییى ؿابٖیٔه  اؿفه يبایؼ چـیکی و هنلضايه باىؼ>پل هب ،ماالؿی ػیًی امت ػمهـ
ػؿمت امیت کیه اییى ی و امتلقاهی بیى ىکِل صکىهت و هيی هباؿفاتی ایزاػ کـػ. ٝل  

میافِی هيیی  اهیا اف میىی ػیگیـ هٖلك ،آییؼ ـيؼگی ػؿ ٝالن میامت هیب   امتلقام به کاؿِ 
 هبتًی بـ بىؿژوافی هلِی مافهاو فؼاییاو علك بىػ.پىىايًؼٔه افِك  ػؿ صمیمت چـیکی

 

 دجابۀوگشیضیبههسئليماییاسالمسیاسیخػلت. 8
ػولِت به اٍٖیس هنیضی يفی ػولت اف رايیب هنییضیت امیت، اهیا بیه هییچ ؿو تضمیِك 

کًیؼ اف آو  ًٝىاو هؾهب پیـوی هی میامی هنیضیت يینت. ػولتی که هًىف اف هنیضیت به
ـا کیه هًیىف بـعیىؿػی ًامب با ػولت امت پیـوی يمیبه ىکلی که هت هیؾهبی بیا  کًؼ، چی

ـا کیه  هؾهب ػاؿػ. به ػیگـ مغى، ایى ػولت کاؿبـػ صمیمی پایٔه اينايِی هؾهب يینیت، چی
لِی اییى ریىهـ اينیايی هتکیی امیت. ػولیِت بیه اٍیٖیس  هًىف به ىکِل غیـوالٞی و تغی 

ػايؼ.  کًًؼٔه يمٌ عىػ هی و تٖهیـهنیضی ػولِت يالٌ امت و هؾهب هنیضیت ؿا هکمل 
ـای ػولِت هنیضی ومیله هی ـایى، هؾهب ياگقیـ ب ىىػ، و اف ایى ؿو، ایى ػولت، ػولتیی  بًاب

یادیاستهیاِودولِتکاهلیکهبهؿیاکاؿ امت.  دلیليمِعراتیدسسشضتتفاوتص

                                                            
یًٞی هباؿفه با ػیکتاتىؿی  >. اگـ الفم امت که ها ىٞاؿهای التَاػی ؿا بـ گـػ هضىِؿ ىٞاؿ میامِی اٍلی 10

ىکل يٚاهی هباؿفه  هضىؿِ  ی هباؿفه  بـ گـػِ ببـین، الفم امت که اف اىکا  التَاػی و میام فـػی ىاه بکاؿ
 الغٔ{. امتفاػه کًین )بیژو رقيی، يبـػ با ػیکتاتىؿی ىاه( }با ايؼکی ػعل و تَـف ػؿ ؿمن
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هداياذودولتایياالعکاهباهایخىدهیفشؼهزهبسااصپیص،هاػمىهیدولت
ػًىاودولتیيالع،هزهبسابًیاوخاىددلیِليمعراتِیهىجىدیِتخاظخىدبه

ٌِ  . ػؿ هىؿِػ ػوم هؾهب به میامِت يالٌ تبؼیل هیکًذاػالمهی ىىػ. ػؿ هیىؿػ او  يمی

ىىػ. ػولِت به اٍٖیس هنییضی بیه هیؾهِب  های کاهل ػؿ هؾهب آىکاؿ هی صتی میامت
ـاتیک، ػولِت صمیمی، هنیضیت يیاف ػاؿػ تا عىػ ؿا به ًٝ ىاو ػولت تکمیل کًؼ. ػولِت ػهىک

ـای تکمیل میامی عىػ به هؾهب يیاف يیؼاؿػ. بیـٝکل! اییى ػولیت هی تىايیؼ هیؾهب ؿا  ب
ـا که پایٔه اينايی هؾهب به ىیىه یی میکىالؿ ػؿ آو تضمیك یافتیه امیت. اف  ياػیؼه بگیـػ، چ

یامیی و بیه میامیت مىِی ػیگـ، ػولیِت بیه اٍیٖیس هنییضی بیه هیؾهب بـعیىؿػی م
هؾهبی ػاؿػ. ایى ػولت با تًقِ  اىکا  ػولت به يمىػی ٍـف، بیه همیاو ايیؼافه بـعىؿػی 

ـف تًق  هی ٍِ ، با ايؼکی ػعل و تَیـف ۹9-۹9:۹18۹ػهؼ )هاؿکل،  هؾهب ؿا به يمىػی 
  الغٔ> تأکیؼها اف يگاؿيؼه امت(. ػؿ ؿمن

ـيگىهی یکی اف بضج يمایی  عىاهی، عَیلت های ههن ػؿ بییِى رًیاس چیپ گفتمیاو می
ای هؼؿو امت؟ اف ػِ  پامظ به ایى پـمیو  امیِم میامی امت. آیا امیم میامی پؼیؼه

آییؼ. ػؿ بضیِج اف  و بضج صىِ  آو يتایِذ هيغَی ػؿ هىؿػ آیًؼٔه ػولیت د.ا بؼمیت هی
يميی کلییؼی  دجاب صياوامیم میامی و چالو بـ مـ هؼؿو بىػو یا يبىػو آو، بضِج 

 .  کًؼ ایفا هی
ای هیؼؿو  ىىػ که امییم میامیی پؼییؼه گىيه فـُ هی ایى يقػ اپىفینیىو به ٕىؿ ٝمؼه

ػاؿی و رهاو هؼؿو ؿا يؼاؿػ. صْىؿ امیم میامی  يینت و لابلیت همغىايِی با مـهایه
ای  امیت> امییم میامیی پؼییؼه وصیؼِت اّیؼاػ هًگیام هنػاؿی به ٍیىؿِت  و مـهایه

هیؼؿو تْیاػ و ای هیؼؿو. بییى اهیـ هیؼؿو و غیـ ییؼهػاؿی پؼ هؼؿو امت و مـهایهغیـ
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بًیاػی ػؿ يهایت هىرِب امتضاله یا فـوپاىی ػولیِت د.ا  و ایى تْاػِ تًالِ ورىػ ػاؿػ 
 عىاهؼ ىؼ.

ـا ػؿ يیـوهییای امیییمػايین کییه  هیی ـاو اف هيییـوٕه تییا گ کًىو صْییىؿ تییاؿیظ هٞاٍییـ اییی
ـاِو ي ػاىته هیبب ػاىیت.  غـبی ىٙهیىؿِ ايؼ. هيـوٕه ػو رًاس کیِو هؾهبیىو و ؿوىًفک

رهیِت يییل بیه  :بهبهیايیآییت اللیه ;و  :ٕبإبیاییآییت اللیه ;ها به ؿهبیـی  هؾهبی
اًٍاف و بافاؿیىو ػؿ  ؾهبی به بنت يينتًؼ و ؿوىًفکـها،هایياو ػؿ اهاکِى ه عىامته

ـالؼیى ِٟ للهیک. ٍیؼوِؿ فـهیاو هيیـوٕیت تىمیٔ هٚف ىیاِه  مفاؿِت ايگلنیتاو ػؿ بیا
یـوهای ايمیِب هيـوٕه، ي ؿاه ػیالکتیک پناايمیبی بىػ. ػؿ ػیالکتیِک  تافه آغافِ  ،لاراؿ

با صمایت کاؿکًاِو ػؿباؿ، بغيی اف اًٍاِف ياػیؼه گـفته ىؼه ػؿ  :الله يىؿی ىیظ فْل;
ین (یا به اٍٖیِس لىهپى پـولتاؿیای ىیهـی)ييیاو  لايىو امامی هيـوٕه و صاىیه ل   ٝ  ،
ـاىت.  ـاف مًت و  هيـوٕه ػؿ هنیـی ِّؼ   ،الله ىیظ فْل ٝنبه ف  هباؿفه با هيـوٕه ؿا ب

ـفته هی ػاىت بـ هی گام  ىـٛ امیم ـفت گ صیاهِی يیـوهیای ىؼ.  و بایؼ رلىی ایى پیي
ـاه ىؼه بىػيؼ و ػؿ صمیمیت اف ايمییِب هيیـوٕه بغیإـ  ىیظ به ػالیل هاػی با وی هم

پشوژٔه اؿاّی بىػيؼ. ىاو ي هایياو و بهتـ ييؼِو وّٞیت هٞاه هتضمك يناعتى عىامته
و بافگيِت به ػوؿاو میًت بیىػ. ػؿ اػاهیٔه  ضذ  ايملب هطشوطه ،الله ىیظ فْل سیاسی

: آیت الله ابىالمامن کاىیايی;و : میؼ صنى هؼؿك;هایی همچىو  تاؿیظ هٞاٍـ چهـه
اهیا هییچ  ،ف ػؿ میامت يمو ایفا کـػيؼيیق ػؿ همإٜ هغتل: فؼالیاو امیم;و رـیاِو 

هغالِف ايمیب هيیـوٕه يبىػيیؼ  -ٞکِل ىیظ فْل الله يىؿیبال-رـیايات یک اف ایى 
ـياهه گـػ اف هيـوٕه و لايىو امامی  ای ػؿ ؿامتای بافگيت به مًت و ٝمب و پـوژه و ب
ـای هخا  هؼؿك با اٖٝایتٞـیف يکـػيؼ>  صك ؿأی به فياو هغیالف بیىػ و  هـ چًؼ که ب
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ـا همىاؿه عىاهاِو  رـیايات امیم ِٛ امیم بىػيؼ. ىییظ  هيـوٕه گ ؼ به لىايیى ىـ ای همیِّ
ػؿ ٍیضًٔه : امییم و ىیاه;اه هٞمىاًل تضِت ًٝىاو هیىاػاؿاو  و رـیاو صاهی الله فْل

ـا ػیگـ بیا ىیاه وصیؼِت  رـیايات امیم ،اها پل اف آو ،ىؼيؼ میامی کيىؿ صاّـ هی گ
ػؿ میاِ   -زلیلهالبته ػؿ رـیاو الیضٔه پیيًهاػی لغِى میلًٖت ػؿ ؿاهبـػی يؼاىتًؼ. 

اهیا ىیٞاِؿ  ،يیـوهای هؾهبی ػؿ هىاػاؿی اف ملًٖت به عیاباو ؿیغتًیؼ -ىمنی ۹111
ـاو،بافگيِت به ػوؿاو پیياهيـوٕه ؿا يؼاىتًؼ ام اٝیؼ . هيـوٕه پل اف فتِش هزیؼػ تهی

ِٜ هضمؼ ٝلی ىیظ فْل بیه هخابیٔه ػیگـ عىػ ؿا تخبییت کیـػه بیىػ و  ،ىاه لاراؿ الله و عل
ِٓ اهکاو هـ   وؿفی ورىػ ػاىت. يٛى میامتىـ

ـاو د.ا اولییى رـییاِو امیی ـا مؿهب بىػيیؼ کیه ػاٝییٔه تأمییل  هػؿ تیاؿیِظ پناهيیـوٕ گ
ـياهه ـای ایى کاؿ ب های فکـی هيغَیی ؿا ػؿ صیىفٔه فکیـی ػيبیا   صکىهت ػاىتًؼ و ب

ىمنی پی  91و يیق کاؿ میامی، فـهًگی و تيکییتِی رؼی ؿا اف اوامٔ ػهٔه  کـػيؼ هی
ـفت ـای هخا  .ًؼگ ـتْی هٖهیـی;و  :ٝیهه ٕبإبالی; ب اٍیى  فلنیفه و ;کتیاِب  :ه

هیای  ىمنیی بیه يگیاؿه ػؿ آوؿيیؼ. یکیی اف ايگیقه 11و  ۹1ؿا ػؿ ػهٔه : ؿوِه ؿلالینن
اٍلی آو ػؿ يگاؿه ایى احـ به فٝین عىػىیاو يمیِؼ آؿای هاؿکنینیتی اف ؿهگیؾؿ هتیىو 

گىيیه بییاو  ی اف يگیاؿِه اییى احیـ ؿا اییىبىػ. البته عىِػ هٖهـی هؼف اٍل: تمی اؿايی;
 کًؼ:  هی

ـامیاك امیتفاػه اف  هؼف اٍلی ایى کتاب بیه وریىػ آوؿػو ییک مینیتن فلنیفی ٝیالی ب
ـايمایه ه تضمیمات ومیٜ و ٝٚیین ػاييیمًؼاو  قاؿ ماله فیمفه امیهی و اف حمـۀفصمات گ

ایى ملنیله همیاالت، هین هغـب فهیى و اف به کاؿ بـػو لىه ابؼاٛ و ابتکاؿ امت، و لهؾا ػؿ 
الق صیػ و هین هنیاللی کیه ػؿ فلنیفه رؼییؼ هناللی که ػؿ فلنفه لؼین يمو ٝمیؼه ؿا ػاؿ
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ؿمؼ که يه ػؿ فلنفه امییهی و يیه  هایی هی ىىػ و ػؿ ّمى، لنمت اهمیت امت ٕـس هی
 (.۹91هزمىٝه آحاؿ:  9)هٖهـی، رلؼ  ػؿ فلنفه اؿوپایی مابمه يؼاؿػ

هیا  آییؼ. ٝییوه بیـ ایى س يمِو تأمینی افکاؿ به چين هیػؿ ایى مغى هٖهـی به وّى
ىمنی کتاِب والیت فمیه ؿا به يگاؿه ػؿآوؿػ که ػؿ والٜ  91الله عمیًی يیق ػؿ ػهٔه  آیت

ـفیؼاؿاو و همکیاؿاوهايیفنت ایزیاِػ د.ا بیىػ.  هیای  عمیًیی چهـه اللیه آیت ػؿ بییى ٕ
ـا و هلی هلی  ۱9پل اف پیـوفی ايمییب  هؾهبی يیق ورىػ ػاىت. صقب د.ا امیهی-گ

پیـوِف ػیالکتیِک پناايمیبی ىؼ و تىاينت لؼؿت ؿا کاهًی بؼمت بگیـػ. لايىو امامیی 
ـای اولیى باؿ پل اف لايىو امامی هيـوٕه هزؼػًا يىىته ىؼ و ػؿ آو لىاٝؼ و لیىايیى  ب

ِٛ امیم يیق لضاٗ ىؼ.  ِ٘  ۱9صقب د.ا اف فـػای ايمییب ىـ يمیِو عیىیو ؿا ػؿ صفی
ـاه ؿا بٖٔه مـهایه به عىبی ایفا کیـػ و تىاينیت بغیِو اٝٚیِن بیىؿژوافی ؿا بیا عیىػ همی

دولا   کااهلی  دول  ج.ا  کاؿ بگیـین، ػؿ والٜ، اگـ بغىاهین تٞابیـ هاؿکل ؿا به .11مافػ
  -سشهایه اسا  ۀو پاسذاس سابط کًذ هی سشهایه عمل ۀسابط لىاعذ دس دذود چىو- اس

يیاص به سعایا  لىاعاذ هازهبی  داسی  همکى   دول  سشهایهالضات راتی هش که به تاطش تً
و بخاطش تکمیل   باضذ که بخاطش يمع  دس دول  بىدو  تىدو يه ایًکه دولتی  داضته باضذ

 ،«ياالع دولتای عًىاو به تىد تاظ هىجىدی    راتی   يمع»، یا به بخاطش رات  تىیص
رهِت تمایقگؾاؿی با  امت و. ؽات بىؿژوایی ػولِت د.ا کاهل سو سىی اسلم آوسده باضذ

 فـهًگیی عاً ىکل ػلیل به و يمىػه بىػ، کيف صزاب ؿا ارباؿی ملًٖت پهلىی که
ـات ػاؿی مـهایه ػولت یک ًٝىاو به عىػ کیه تىاينیته بیىػ ػؿ ػیالکتییک  امیهی ػهىک

                                                            
ـای تىّیش بیيتـ بًگـیؼ به کتاِب  11 ، فَل :هاه، ػولت پل اف ايمیب و رًگ مىؿیه های ػی ىىؿه;. ب

 . مایت هزله هفته هىرىػ امت کتاب ػؿ وب > ایى:ػولِت پل اف ايمیب;ػوم، تضت ًٝىاِو 



63 
 

ـاو  اف میـهایه ؿا ۀػاؿايه و هیؾهب، ؿابٖی پناايمیبی با تلفیِك هؼؿِو ؽهًییت میـهایه بضی
ـاو ػؿ  هزؼػًا صزاب ؿا ارباؿی کـػ. راهٞهٔ  ی يزات ػهؼ،ايمیب هؼيی ییا بیىؿژوایی ایی

ػولت  به ٕىؿ ٝمؼه عىاهاو ؿٝایت لىاٝؼی يٚیـ صزاب ىـٝی بىػ. ۱9همٖٜ ايمیب 
ـِم ایى   لقام لیايىيی ػؿ آوؿػ>راهٞٔه هؼيی، صزاب ؿا بیه ٍیىؿت امیتد.ا يیق به ًٝىاو ف

ِٔ کییو  :صزاب ٝؼم ؿٝایت;صتی لبِل اف ايمیب يیق  تًها ػؿ بیِى الياِؿ هـفه و هتىمی

اهیـی  ۱9صزاب ػؿ ػوؿاو پیو اف ايمیب  ىهـها ورىػ ػاىت. بیىػ و بغیِو  شفایػ 

 کـػ. اِٝٚن راهٞٔه هؼيی آو ؿا ؿٝایت هی
ـاو اف اوامٔ ػهٔه هفتاػ و با پـؿيگ ىؼِو گفتماو های ؿوىًفکـی  ػؿ ػِ  راهٞٔه هؼيی ای

ٕلباو  بضج ػؿ باب هنئلٔه صزاب ؿويیك گـفیت.  آهؼو اٍیس ػیًی و ٙهىؿ و ؿوی کاؿ
ـالت لالیل بیه های هغتلف اف ػیِى امییم،  اٍضاِب ؿوىًفکـی ػیًی با تأکیؼ بـ ورىػ ل

ایى هنتًؼ که صزاب ػؿ ىکِل کًیىيی عیىػ صتیی ػؿ ػوؿاو پییاهبـ امییم يییق وریىػ 
ـاِػ راهٞیٔه هیؼيی هٖیابك ػؿ ػیى ارباؿی يینت و بایؼ که  اف يٚـ ایًاو، يؼاىته امت. اف

ـای هخیا  ٝبیؼالکـین  آػاب و مًى عىػ، ىکِل صزاِب هىؿػ يٚـىاو ؿا ايتغاب کًًؼ. ب
صؼ  و هیـف آو ؿا يیه ػییى و صکىهیت بلکیه ٝیـف ;ػايؼ که  مـوه صزاب ؿا اهـی هی
 بش  صزیاب ؿا وابنیته بیهنى و ل  ص   ،. مـوه:ًؼتٞییى ک )بغىايیؼ راهٞٔه هؼيی( بایؼ

و لالل به ایى هنیئله  ػايؼ هی )یًٞی صنى و لبش ؽاتی يؼاؿػ( ارتماٛ ٝمیِی  ؼس و ؽمِّ ه  
بیه ٕیىؿ  .امت که فياو غیـهنلماو بایؼ ػؿ پىىو عىػ ػؿ راهٞٔه امییهی آفاػ باىیًؼ

ـِ کلی راهٞٔه هؼيی هی ػايؼ. هْاِف  عیٍه مـوه تٞییى ىکِل صزاب ؿا وابنته به يٚ
ـاػی هنتًؼ که بیه چًییى تفنی های صاکمیت د.ا بـ ایى ػؿ بیى رًاس ـهایی اف ػییى یاف
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ـايی عىػ گفت که بـعیی هیلالل هنتًؼ.  عىاهًیؼ بیه فوؿ   صنى ؿوصايی ػؿ یک مغً
 چًییى کیاؿی ٍیضیش يینیت. يٖفیه و اهکیاِو  هـػم ؿا ؿوائه بهيت کًًؼ و بیه فٝین او

ـاو وریىػ ػاؿػ و هین ب ـعیی ايٖٞاف ػؿ باب هنئلٔه صزاب هن ػؿ بنتـ راهٞٔه هؼيی ای
ـاػ اف هـ ػو  رًاس ، عىاهیاو تغیییـ صاکمییت رًیاسهای بىؿژوایی صاکمیت و بـعی اف

 صزاب هنتًؼ.  ۀينبِت به هنئل ؿویکـػ صاکمیت  
ِٔ  کًیؼ رقهی بـعىؿػ هیىىػ د.ا ينبِت به هنئلٔه صزاب  ایًکه گفته هی و صزیاب عی

بیه صزیاب و  ها ينبِت  ػولت د.ا امت، اهـی عٖا امت. د.ا ػؿ ایى ما  لِٖٞی  لـهقِ 
بنیاؿی هىاؿِػ ػیگـ ايٖٞاف بغـد ػاػه امت و مٞی کـػه تیا عیىػ ؿا بیا راهٞیٔه هیؼيی 

ػؿ والیٜ، اىیکا  فـهًگیی د.ا حابیت و  هماهًگ مافػ و هژهىيی عىػ ؿا صف٘ کًیؼ.
ٝیوه بیـ  پل اف ايمیب، پىیایی ػاىته امت. ۀاینتا يبىػه امت و صیات فـهًگی راهٞ

ِك  کاهًی هغایـ با ،ؿی هنالل ػیگـ يٚیـ بايکؼاؿیػولت د.ا ػؿ بنیاایًها  ْیی   عیىايِو ه 
ها  تىايؼ ػؿ تماِم فهیًیه ٝمل کـػه امت. پل ایى ػولت هی )فمه امیهی( لىاٝؼ امیهی

ـاعىؿ وّٞیت   کیه ػوگايیٔه  همییى. :(باب ارتهاػ باف امیت); عـد ػهؼ هايٖٞاف ب به ف
ؼیل ىیؼه امیت و بضخی ؿممی تب به پىضص ايتخاب عذم آصادی-پىضص ايتخاب آصادی

هیای ؿمیمِی ٍیؼا و مییما يییق اف آو  تا آيزا که صتی ػؿ تـیبىو-ػیگـ عٔ لـهق يینت
تیىاو بضیِج صزیاب ؿا بیه میامیتی  امت که هی هنئله ىىػ، عىػ گىاِه بـ ایى بضج هی

 آو هژهىو ماعت. ايتغاباتی تبؼیل کـػ و بغيی اف يیـوهای راهٞٔه هؼيی ؿا صىِ  
ـياهیه ای هؼؿو امیت ن: امیم میامی هىؿػ يٚـ د.ا پؼیؼهعیٍه کًی ای  کیه پیـوژه و ب

ـای بافگيت به رهاو مًتی  تٞـیف يکیـػه امیت و  -هخل هىؿِػ ىیظ فْل الله يىؿی-ب
های  کًىو ػمیت بیه الیؼاهات ػؿ صیٖیهػاؿی هتٞاؿف تا یک ػولِت مـهایه کاهًی هايًؼ
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ییک  هىؿػ يٚیـ د.ا ؿا باییؼ همچیىوامیِم میامی  هغتلف صیات ارتماٝی فػه امت.
ـامیی و  ػاؿی )هخیل ىکِل صکىهت ـا  ػهىک ػؿک کیـػ>  ...(میلًٖت هيیـوٕه ولیبی

ايؼ تیا  لىاٝؼ ىـٝی يٚیـ صزاب تًها آهؼهػاؿايه ػاؿػ.  ىکلی هؼؿو که هضتىایی مـهایه
 ػاؿی د.ا باىیًؼ> تًیالِ میـهایه کاهال   دول   بـ تًالْاِت ؽاتی  ایؼلىلىژیک پىىيی

 راتی وهاهىی کاؿ و مـهایه امت. صزاب يميی  تْاػِ  هـ ػولِت هؼؿو يیق ػؿ بًیاػ  ؽاتی 

ج.اکًیاؿ گؾاىیته ىیىػ.  تىايؼ امت و هی َعشضیای  ػؿ ػولِت د.ا يؼاؿػ. صزاب پؼیؼه
> چیىو بـعیی هاياذوج.ااساتذالهضاذهيیساتبذوِودجاابهمنًااوج.اهی

کًؼ ػیگـ د.ا يینت و بایؼ ياِم ػیگـی بـ  ؿا آفاػ د.ا ايتغاب يٛى پىىو اگـ هٞتمؼيؼ که
لؼؿت و بىؿژوافی تمـیبًا ػمت يغىؿػه  صتی اگـ ماعتاؿهای هىرىػِ -ؿوی آو گؾاىت 

ـايؼاعتیه ىیىػ بالی بمايًؼ. تیىاو  يمی ،ػؿ والٜ يکتٔه اٍلی ایى امت که صتی اگیـ د.ا ب
ِت  ـايؼافی ؿا ػؿ امیم میامی و پؼیؼه اٍلی ٝل  به همیى  کـػ. ای هخل صزاب رنتزى ب

ِٓ ػوػهاو پهلىی ٝلت بًیاػِی  ،لیاك  يبىػ.: کيِف صزاب;پؼیؼٔه  ،فـوپاىی و امما
امیِم میامی با ػولت بىؿژوایی هًافاتی يؼاؿػ. لىِ  به وریىِػ ػوگايیٔه امییم میامیی و 

ـاوػاؿی بـآهؼه اف ٝؼِم فهن هًامبات فـه مـهایه امیت  ًگی و ارتماٝی راهٞٔه هؼيی ای
گیـػ. د.ا با صزاب تىاينته ػؿ  هژهىيی ؿا ػؿ فهن مافوکاؿ لؼؿِت د.ا ياػیؼه هیو همىلٔه 

ًٝىاو  گیـی د.ا بیه و امیم میامی اف بؼو ىکل ٝـٍٔه راهٞٔه هؼيی هژهىيی کنب کًؼ
ای آهیؼه  آو ػؿ همییاك هلیی و هًٖمیه ۀمـهایه و تىمٞ ۀکاؿ يزات ؿابٖ يیـویی هؼؿو به

ـای د.ا هبؼ  ىیىػ . همکى امت فیى پل همىلٔه صامت زاب به اهـی ّؼهژهىيیک ب
اهیا اف اییى هنیئله  های هژهىيیِک آو ؿا منت کًؼ، پایهو تأکیؼ د.ا بـ صزاِب ارباؿی 
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ـفت که صزاب و امییم میامیی اف  يمی اهیـی  باذِواساتمشاسدولاتج.اتىاو يتیزه گ

ـايی ػاؿی هغالف با ؿوس مـهایه ػاؿی د.ا به  یهبىػه امت. ػولِت مـها و راهٞٔه هؼيی ای
تا کًیىو صزیاب ؿا القاهیی کیـػه  بغِو اِٝٚن راهٞٔه هؼيی   اف و هٖابِك عىامِت  تبٞیت

امت و همکى امت لىاٝؼ عىػ ػؿ باِب پىىِو ارباؿی ؿا همگیام بیا تضیىالت ػؿويیی 
امامًا هؼؿيیته ؿوصی به آو هًٞا يیؼاؿػ کیه امییم میامیی ػؿ  راهٞٔه هؼيی، تغییـ ػهؼ.

ُِ با آو  باىؼ. هؼؿيیته ػاللت بـ راهٞٔه هؼيی یا بىؿژوایی ػاؿػ کیه ػولیِت هیؼؿو ؿا تٞاؿ
ـِم  ـاِت فـهًگیی و  يیؼاؿػ. ریىهـیهؼؿيیتیه  ،ػايیؼ. وؿای اییى عىػ هی میامِی  ف تٚیاه

ـاعىؿ ٝـف و مًت ها ماعته ىؼه امت و يمِو  ارتماٝی هؼؿيیته ػؿ ػِ  هـ راهٞه به ف
ـای تًالْات ؿاتغفیف     کًىو ایفا کـػه امت.بٖٔه مـهایه تای یا الپىىايی ؿا ب

 

جمهىسیاسالهیدولِتییاهشتجغبىدِوهتشل .9
ـتزٜ بـآهؼه اف ػوگائه کیمیک هؼؿيیته و مًت امیت. ػؿ  ػوگائه هتـلی )یا هتزؼػ( و ه

ـيگىيیلب چیاؿچىب ػؿ  -الغَىً رًاِس ؿامت آو ٝلی-عىاهی ل گفتین که گفتماو م
ـتزیٜ و میًتی  به تضلیِل ػولِت د.ا هیایى ػوگايه  ـِ ؿا ه پـػافػ و ػولت و صکىهت هنتم
ـتزٜ بىػو یک ػولت ػو امتؼالِ  ٝمؼه وریىػ ػاؿػ. }کًؼ.  للمؼاػ هی { ۹ػؿ بضج اف ه

ـتزٜ امت که عىاهاو بافگيت راهٞه به هًامب ات التَاػی کهى باىؼ> یًٞیی ػولتی ه
ـتزٜ امت که بیى فیـم و ۹ػاؿی ػؿ تْاػ باىؼ. } مـهایه با ىیىٔه تىلیؼِ  اماماً  { ػولتی ه

)واّیش امیت کیه هیـ ػولتیی ییا  هضتىای آو ٝؼِم تمیاؿِو بالفٞیل وریىػ ػاىیته باىیؼ
پل اف هؼتی به وّٞیِت  -ػاؿی یا ... چه فئىػالینن، مـهایه-ای بًؼِی التَاػی ٍىؿت
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یابؼ که فـم صاّـ  مٖضی تکاهل هیؿمؼ و ػؿ والٜ هضتىا تا  ٝؼم تماؿو فـم و هضتىا هی
کمتیـ  .ىىػ( ػیگـ تاِب تضمل آو ؿا يؼاؿػ و ػوؿۀ فـوپاىی و ايمیبات ارتماٝی آغاف هی

ـِ ىاؽ   کنی امت که اکًىو چًیى ـتزیٜ  ػاىته باىؼ که ػولت د.ا به هًٞیای یيٚ او  ه
ـتزٜ للمؼاػ کـػِو ػولِت د.ا ػؿ هًٞای ػوم هىتیِف کلی  ـايؼافايیه  رـیاياِت امت. اها ه ب

ـفته ولی  امت. گىیی ػولت د.ا ىیىه و هًامباِت التَاػی مـهایه ػاؿايه )هضتىا( ؿا پؾی
ـم( ی با صاکن کـػِو لىاٝؼ امیهی بـ هًامباِت ارتماٝی )ف ِك راهٞه، هیايٞی ػؿ ؿاه تضم 

فیـم و هضتیىای  ػاؿی ایزاػ کـػه امت. ػؿ والٜ ایًاو لالل به ٝؼِم تمیاؿِو  کاهل مـهایه
ـم و هضتىامت که ايگیاؿٔه د.ا اف بؼو تيکیِل آو هنتًؼ. اف ػِ  همیى ٝؼِم تماؿو ف ػولت

ـاؿ هی ىىػ. ایى هىتیف   ممىٓ بىػو د.ا امتًتاد هی ۀػؿ آمتاي ىیىػ کیه د.ا ػؿ  هؼام تک
ـاؿ ػاؿػ و چیقی اف ٝمـ آو بالی يمايؼه امت. به ف   ـاىیبی ممىٓ ل ـايؼافاو  همیى  ِٝن م ب

ـای هـ ػم  تىاو هض فـم ٝؼم تماؿو ـِ مم مت که هبًای ایزابی ؿا ب ىٓ بىػِو ػولیت ػؿ عٖ
ـاهن هی  کًؼ. د.ا ف

ـم و هضتیىای د.ا، عامیتگاه تىمٔ رـیايات اپىفینیىو،  ػؿ تکمیِل بضِج ٝؼِم تماؿو ف
ـاو د.ا يیق به ًٝىاو ىاهؼی بـ هؼ   عـػه ىىػ. و بیـ اییى  ٝا آوؿػه هیبىؿژوایی اغلِب ؿهب

هـ چًؼ هًامیباِت     ىىػ که ؿوصايیىو با صمایِت بافاؿیاو هتمىِّ  یامتؼال  پای فيـػه ه
ـفته التَاػی مـهایه  امیتبؼاػی، ػؿ لیالبی کهیى، ؿا ايؼ اهیا اییى هًامیبات ػاؿايه ؿا پؾی

ـاو ییک  کًًؼ. امیهی و هـػماالؿيه ٕلب هی غافیل اف ایًکیه عامیتگاه ٕبمیاتی ؿهبی
آياو باىؼ. هاؿکل بـ اییى يکتیه تأکییؼ  کًًؼٔه عٔ هيی تىايؼ تٞییى رـیاو هیچگاه يمی

ـاػ ؿا تٞییى هی;ػاؿػ که  گاهی اف ـاتیـ :کًؼ هنتی ارتماٝی، آ ، اها پا ؿا اف ایى هضؼوػه ف
گیاهی امیت. ٝییوه بیـ ایى هی ـاػ اف اییى میًِظ آ ـاؿوی افی هیا ػؿ  گؾاؿػ و لالیل بیه فی
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 ،:لییؼؿِت التَییاػی;و : لییؼؿِت میامییی;ػاؿی بغییإـ رییؼایی يهییاػِی  مییـهایه
ـات میامت و ٝمیؼتًا يییق  تىايًؼ کنیايی باىیًؼ هی ،های ػؿ ؿأك لؼؿت هؼاؿاو و بىؿوک

)اتفالییًا عامییتگاه ٕبمییاتی بنیییاؿی اف  ػاؿ يینییتًؼ کییه عییىػ  مییـهایه کنییايی هنییتًؼ
ـات میامت ػاؿی،  های میـهایه های ػؿ ؿأك لؼؿت ػؿ بنیاؿی اف ػولت هؼاؿاو و بىؿوک

هیا  يینیت کیه ػؿ آو ؿٝیتیی-های اؿباب يٚام هخلػاؿی  بىؿژوافی امت(. مـهایه عـػه
ػاؿی اییى  میامیی و التَیاػی باىیؼ> ػؿ میـهایه لؼؿِت  هًگام هن عاِو لـیه یا آباػی،

لؼؿت میامی و التَاػی ورىػ يؼاؿػ و ؿهبـی ػولت ؿا ػؿ بنیاؿی اف اولیات،  اهتقاِد 
ـياهیه و ؽهًیت رـیاياتی ػؿ ػمت هی ـيیؼ کیه ب ا عامیتگاه ىیاو بیىؿژوایی امیت اهی گی

ػولتیی  -همايٖىؿ که ػؿ لبل يییق گفتیین-پل ػولِت د.ا  .چًیى يینت ىاو ایى ٕبماتی
ػاؿايه و کاهل امت که به لىاٝؼ امیهی به ىکِل مـپىىیی بیـ تًالْیاِت ؽاتیی  مـهایه

افکًیؼ و اییى  يٚیـ هی -ػاؿايه امت های هؼؿو و مـهایه که هغتٌ تماهی ػولت-عىػ 
ـم و هضتیىای آو يؼاؿيیؼ. لىاٝؼ به هیچ وره ػاللِت  ـتییب،  بـ ٝؼم تماؿِو فی بیه همییى ت

ـالینیین ـا  ػو  یًٞییی ػاؿی، مییـهایه کاهییل هییای ػولت اف ػیگییـی ىییکل ػؿ لیب -لیبیی
ـات،  ػولیت ها، ػولت ایى که امت والٞیت ایى بـ فـهًگی و لىژیکىایؼل پىىيی ػهىک

ـاتییِک ػ و رمٞی ػمیته ػیکتیاتىؿِی  يىٝی صمیمت ػؿ و ػاؿ مـهایه ی ٕبمه  ی ٕبمیه هىک
ـاو . ػؿ کل بایؼ گفتهنتًؼ کاؿگـ ی ٕبمه ٝلیه ػاؿ مـهایه  ،راهٞٔه هؼيی یا بىؿژوایی ایی

ـم عىػ پؾیـفته امت> البته کیه هیـ تمیاؿو و هژهیىيی ای ػؿ ؽاِت  د.ا امیهی ؿا بًٞىاو ف
ییا تیـهین و  و ػؿ هٞیـُ ىکنیتى، ٝیؼِم تیـهیِن هزیؼػ و فـوپاىیی بىػهعىػ ياپایؼاؿ 

ـاؿ ػاؿػ.  افیبافم  ل
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ـای همىلیٔه اؿتزیاٛ،  هٖابِك امتؼالالت فىق، د.ا به هیچ یک اف ػو هًٞاِی ؽکـ ىیؼه بی
ـتزٜ يینت. اها پـمو ایى امت که که آیا ػولیت د.ا، ػولتیی هتـلیی امیت؟  ػولتی ه

ـای پامِظ به ایى پـمو الفم امت تا ايؼکی بیـ همىلیٔه  هتـلیی ػؿيیگ کًیین. : تـلیی;ب
ـياهه و پـوژهوٍِف ػولت یا رـی میىی آیًیؼه ػاىیته باىیؼ. ػؿ  بیه ای ؿو ايی امت که ب

فیاؿٟ اف ایًکیه  -ای  ػاؿی گىیین هیچ ػولِت میـهایه ای که ها ػؿ هىؿػ آو مغى هی فهیًه
ػولتی هتـلی يینت، چىو هیؼفو صفی٘ و بافتىلییؼ  -چه ىکِل صکىهتی ػاىته باىؼ

ؿ و امیتبؼاػ ؿا ػاؿػ. رـییايی ػاؿايه امت که ػؿ مـىیت عیىػ امیتخما هًامبات مـهایه
ـياهه و افمی مىمیالینتی و هٖٞىف بیه میاعتى ػيییایی بهتیـ ػاىیته  هتـلی امت که ب

ِ٘ هًامباِت هىرىػ میـهایه ػاؿايه امیت، هیؼفو صفی٘  باىؼ. رـیاو یا ػولتی که صاف
ـتزیٜ ػؿ گؾىیته فینیت هی ؼ و رـیايیات هتـلیی، کًًی فهاِو صا  امیت. رـیايیات ه

ِ٘ فهیاو صیا  ػولیت و رـییاِو  ػهًیؼ. تغیلی و بهتـ ؿا يىییؼ هیای غیـ آیًؼه  ػؿ -صیاف
ـتزٜ. ػولت د.ا يیق هايًیؼ هیـ ػولیِت  -یی که همَىِػ هامتهًٞا يه هتـلی امت و يه ه

ـتزیٜ. اهیا اگیـ وٍیف  ػاؿی ػؿ صا  فینت هی مـهایه کًؼ، پل يه هتـلی امت و يه ه
ٜ ـتزٜ ؿا هىم  ـياهیهتـ بکاؿ ببـین و آو ؿا إیِق  ه ـای ايمیبیی  به رـیايی کًین که ب ای بی

ـاو-ػاؿی ارتماٝی و مىمیالینتی يؼاؿػ، هتْمى هـ ػولت مـهایه  -اف رمله ػولِت ایی
 ىىػ.  هی

بؼايًیؼ و لالیل بیه اییى  هیا بـعی همکى امت تـلی و اؿتزاٛ ؿا وٍِف ىیکِل صکىهت
ـامیی هتـلی باىًؼ که تًها صکىهت ـا  ػهىک هیای بیا  صکىهتايیؼ و  های با ىیکِل لیبی

ـتزٜ ايیؼ. يکتیٔه  ىکِل الیگاؿىی، فاىینیتی و ػیکتیاتىؿی عَیلتی هتـلیی يؼاؿيیؼ و ه
بًیاػی ایى امت که بایؼ ابتؼا به ماکى ػیکتاتىؿی ؿابٖٔه مـهایه ؿا لضاٗ کـػ و مپل به 
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ِٟ اىکا  صکىهت ؿفت. ػؿ لبل يیق گفتین که هیچ ػولتی ػؿ رهاو اهـوف وارؼ یک  ـا م
ـامی، ػیکتاتىؿی ییا الیگاؿىییػهى-ىکِل ياب  ـاعیىؿ تیىافو لیىاِی  -ک  يینیت و بیه ف

گیـػ. به عإـ همییى مییالیت و  های عاٍی به عىػ هی مىیه ،ػؿويی و بیـويی ٕبماتِی 
ـتزیٜ بیه آو ها ػؿ ػوؿاو هؼؿو   پىیایی ػؿ ىکِل صکىهت هیا بیه  إیِق وٍف هتـلی یا ه

ـيگىيیعىؿػ.  هايٜ بـهی ـامی  عىاهی ػؿ گفتماو ؿایذ م ـا  ػهىک تًها ىکِل صکىهِت لیب
ـتزٜ فـُ هی ىىيؼ. غافیل اف  و ملًِٖت هيـوٕه، هتـلی فـُ ىؼه و مایـ اىکا  ه

ِؿ رىهـی يؼاؿيؼ و هتیأحـ اف ؿابٖیٔه امیتبؼاػی میـهایه ـ   ایى که اىکاِ  صکىهت عىػ تم
ـابـ مـهایه چه ػؿ مِٖش ػاعلی و چه ػؿ مِٖش رهیايی امیت کیههنتًؼ  . هًامباِت ياب

ىیکِل صکىهیت  هتـلی بىػِو  تأکیؼ بـ تًهاکًؼ، ىکِل صکىهت چگىيه باىؼ.  تٞییى هی
ـامی، مـ اف  ـا  ػهىک ابتؼا باییؼ  بؼیى هًٞا که آوؿػ> ػؿ هی جبشگشایی اضکال دکىه لیب

ـاو هنتمـ ماعت و مپل  ـامی یا ملًٖت هيـوٕه ؿا ػؿ ای ـا  ػهىک ىکِل صکىهت لیب
ـتزیٜ  مـهایه به ايمیب مىمیالینتی فکـ کـػ. ػاؿی با هـ ىیکِل صکیىهتی رـییايی ه

بیى بؼ و بؼتـ يینت، بلکه هؼف ماعتِى ػيیایی يیىیى امیت> هیـ  امت. هؼف ايتغاِب 
ـامیی يییق هیؼام بیه هيیام هی ـا  ػهىک ِى عىػ لیب ـا   چًؼ که بىی تٞف  ؿمیؼ. ػولیِت لیبی

 ِٜ ـاتیِک آهـیکا فزای ىییِک ػعالیِت  بیا امیِن  -هغتلفی ؿا ػؿ همیى ػو ػهیٔه اعییـ ػهىک
ـتکب ىؼه امت، رًگ افغاينتا -بيـػومتايه ـاق، رًیِگ ػؿ هًٖمٔه ها ه و، رًیگ ٝی

 ػاٝو و ٕالباو.  مىؿیه و ایزاػ و تمىیِت 
ـتزٜ بىػو یک ػولت ؿا هی بًؼی کیـػ:  يضىی ػیگـ يیق ٍىؿت تىاو به ػوگائه هتـلی یا ه

و هغالفیًی ػاىیت.  هٖابك یک تضلیِل کیمیک، رًبو ؿوىًگـی و هؼؿيیته هىافمیى

( Conservatism)کاسهذافظاهاف هغالفیى رًبو ؿوىًگـی تضت ًٝیىاو رـییاو 
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و  لیبشالیسنرًبو ؿوىًگـی يیق عىػ ػو باِ  ههن ػاؿػ:  ٕبك ایى تضلیل، .ىىػ یاػ هی

ـتزٜلػؿ يتیزییه هغییا. سىسیالیساان ايییؼ و ػو بییاِ  يهْییِت  فیى يهْییِت ؿوىییًگـی ه

ـِ هيـوٕه اف رًبو و رـییاِو صیاهی ًؼ. ؿوىًگـی رـیاياتی هتـلی هنت ـاو َٝ ػؿ ای
الله يىؿی و ىاِه ولِت لاراؿ که عىاهاو صف٘ يٚن هىرىػ بىػيؼ تضِت ًٝىاو  ْلىیظ ف

اهـوفه يیق ػؿ هىؿػ  يگاؿی اف للمـو میامت   ىىػ. همیى هکاو کاؿ یاػ هی رـیاِو هضافٚه
ـفیؼاؿايی ػاؿػ. بـعیی بیـ اییى باوؿيیؼ .ا ػولتیی کیه ػولیت د ىًاعت صاکمییت د.ا ٕ

ـاؿ ػاػو ػولیِت د.ا  کاؿ امت و اماماً  هضافٚه با هؼؿيیته و ؿوىًگـی ػؿ تمابل امت. ل
کاؿی و ػؿ تمابل ػاينتِى آو با ػو با  يهِْت هؼؿيیته، ػاللِت به ػوگائه  ػؿ مىی هضافٚه

ـتزیٜ ياهییؼه هی يام آىًای مًت و هؼؿيیته ػاؿػ . ػىیى و با همیى امتؼال  ػولت د.ا ه
کاؿی هنییاوق بییا مییًت امییت و هؼؿيیتییه يیییق ػو رییقء ػاؿػ: مىمیالینیین و  هضافٚییه

ـالینن. البته وؿای ایى هًٞای تاؿیغی اف هضافٚیه کاؿی، اکًیىو اصیقاِب هغتلفیی ػؿ  لیب
ػاؿی رهاو، تضِت ایى ًٝىاو ورىػ ػاؿيؼ کیه ػؿ بافتیاؿ میامیِی هیـ  کيىؿهای مـهایه

ها ػؿ رهاِو کًىيی و پل اف گؾىِت بیو اف ػو  ایىکيىؿ هًٞای عاٍی ػاؿيؼ. ٝیوه بـ 
ـا    ايیؼ>  کاؿايه پیؼا کـػه کاهًی  هضافٚه عَلتی لـو اف يهِْت ؿوىًگـی، رـیايات لیب

گیـی يییق  ايیؼ و بیا ايمیبی چىو عىاهاو صف٘ چاؿچىب کلی میاهاِو ارتمیاٝی راهٞه
ـای بـعیی هًیىف رًیبِو ؿوىیًگـی ػؿ هًٞیای ايمیبیهغالف هنیتًؼ.  ی آو واریؼ بی

هًٞامت. رالب امت که ػولِت اهپـیالینت آهـیکا اکًىو يییق عیىػ ؿا وفیاػاؿ بیه اییى 
ـب ا اؿفهآؿهاو ػاينته و مٞی ػاؿػ ت  ّ هىىیک بیه بـعیی  و فوؿِ  های رهاِو آفاػ ؿا به 

ـِ  کيىؿها تضمیل کًؼ. به فِٝن ها رًبِو ؿوىًگـی به هًٞایی که اف آو ییاػ ىیؼ ػؿ َٝی
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ػاؿايه عىػ ؿا به ٕىِؿ کاهل ػؿ رهاو پیاػه کـػه امت  . هؼؿيیتٔه مـهایهکًىيی ورىػ يؼاؿػ
گنیتـ، بیه  ىىػ که عاؿد اف ایى هًامیبات رهاو هیکمتـ رایی ػؿ رهاِو اهـوف یافت  و

ـا    ػاؿی و اؿفه صیات عىػ اػاهه ػهؼ. اگـ رًبو ؿوىًگـی ػؿ میـهایه ػؿ  هیای لیبی
اِ  ایى يهْت يینت. چیىو مىمیالینین و عیٍه ىىػ، مىمیالینن ب آو ىکِل آؿهايِی 

 .امتکىهتی هـ ىکل ص تضِت ػاؿی  گننت اف مـهایه رًبِو کمىيینن 
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دسبابتؼشیفهفاهینوهمىالت.۱
ـای ماهاو ػاػو به تفکـ ٝلمیی  يـی بـهیهای تفکـ ب ایى بضج به آغافگاه هٔ ؿیي گـػػ. ب

میت کیه صیؼوػ و حغیىؿ هيغَیی اٝالن، يیاف به هفاهین و همىالتی های  یؼهػؿ هىؿػ پؼ
ـای هخا     کًیؼ. تٞـییف هی: يیإك ییا فکیىؿ صیىاِو ;اؿمٖى ايناو ؿا به  ػاىته باىًؼ. ب

تٞـییف : اٝیصیىاو میامی ییا ارتمی;ػؿ کتاب میامت، ايناو ؿا به  همچًیى اؿمٖى
: صییىاو التَیاػی;ىىػ که هاؿکل يییق اينیاو ؿا بیه  کًؼ. به ٕىؿ ٝاهیايه گفته هی هی

تٞـیف کـػه امت. اها تٞـیف ػؿمت ایى امت که بگىیین به فٝن هاؿکل ايناو صیىايی 
ی  پیـػافػ )آهیىفه صیات ارتماٝی عىػ به ٕیىؿ عیلايیه هی امت که به تىلیؼ و بافتىلیؼِ 

اها به ىیکلی  ،کًًؼ غی(. صیىايات يیق صیات عىػ ؿا تىلیؼ و بافتىلیؼ هیهاتـیالینن تاؿی
تکىیى صیات ارتماٝی اينیاو  حابت و اینتا. تٞـیف اؿمٖىیی اف ايناو لاػؿ به تىّیِش 

ـای  ،يینت. به ٝباؿت ػیگـ اؿمٖى با تٞاؿیف ٍلب و اینتای عىیو ايناو ؿا یکباؿ بی
ػؿ والیٜ  >ايی يینیتات تاؿیغی فيؼگی اينیهمیيه تٞـیف کـػه و لاػؿ به تىّیش تٖىؿ

صییىاو ;، :صییىاو فکیىؿ;اينیاو بیه  اؿمٖى لاػؿ يینت ؿبٔ و ينبت تٞاؿیف هغتلِف 
کیه تىمیٔ  همیىالتی   . پىیامیافِی 12و ... ؿا تىّیش ػهؼ: صیىاو التَاػی;، :میامی

ـفت  یهمیىالت ایى اهکاو ؿا به تفکـ ٝلمی ػاػ تا گؾاؿهای بییِى  ،هگل و هاؿکل ايزام گ
 اينیاو   ایًکه مٖىس هغتلف صیاِت  >همىالت ؿوىى ىىػو ؿبٔ و ينبت  ؼًکًتبییى  ؿا 

                                                            
میافِی  . البته يبایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت که اؿمٖى ػؿ آحاِؿ میامیی، ارتمیاٝی و اعیلیی عیىػ پایبًیؼ بیه يٚام 12

ـاتبی و غیـپىیای يٚاِم ٝلمیی کیه ػؿ هًٖیك-عيک و اینتا يینت و ػؿ آو آحاؿ بییاو   بـ عیف ىکِل ملنله ه
 ا و تا صؼوػی تاؿیغی امتفاػه کـػه امت.اف همىالتی پىی - کًؼ هی
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ـتبٔ اٝنِّ  ايؼ و اهـ تٞییى کًًؼه ػؿ اییى  اف التَاػی، میامی و فکـی و الظ چگىيه بهن ه
 هیاو کؼام امت.

بًیؼػ، اهیا  های تیاؿیغی ؿا بکیاؿ هی عیٍه ایى که هاؿکل يیق لنمی تٞـییف اف پؼییؼه
بیـ  ؿا ػؿ و تًالْیات ػؿويیی آو هفهیىم ايتیقاٛ ی مٖىسِ  پىیا و تاؿیغی که همهتٞـیفی 
دهذ و تًها  یک هفهىم سا ضشح هی سیش تکاهل و پیطشوی همىرتی   تعشیف دسس    بگیـػ.

. تٞـییِف ػؿمیت ػؿ والیٜ اف یکنیىیگی و کًاذ به یک جاض  یاا هشدلأه آو بساًذه يمی
ـای هخیا  اف يٚیـ هیاؿکل  ؿوػ. اتیـ هییفـ تَىؿات اولیه اف یک هىّٛىبیوامٖگِی  بی

 ػؿ بیافاؿ امت که ػؿ آو هضَىالت رهت فیـوه ای تاؿیغی بًؼی ػاؿی ٍىؿت مـهایه
ػاؿی ؿویه امت و يه امتخًاء. ایى  ىىيؼ و ایى ػؿ مـهایه تىلیؼ هی ،کاال( ًٝىاو به )یًٞی

تمیاهی ٝقیمت کاِؿ هاؿکل امیت، اهیا واّیش امیت کیه  هٔ يمٖ ػاؿی   تٞـیف اف مـهایه
ػهؼ. ولتی کیه  ػاؿی ؿا با تماهی غًایو تىّیش يمی ی تىلیؼ مـهایه های ىیىه پیچیؼگی
ـاػ  ،ايؼ همىالت و هفاهین هغالف ىىػ هاؿکل و هگل با تٞـیِف  گفته هی به ٕىؿ ػلیك هی

ـيیؼ ؿا يمیهمیىالت  تٞیاؿیف و ایى امت که ایى ػو يفـ اینتامیافی هخیا  هٞیـوف  .پؾی
های تفکیـ  یت به کیفیت امت که به ًٝىاو یکی اف هىلفیهو کم  پىیامافِی همىالت، ره

ی ػاؿی اگیـ بیه ػؿریه ػیالکتیکی ىًاعته ىؼه امیت. میـهایه  ،ی بـمیؼای اف ؿىیؼ کم 
ـات کیفی ػؿ آو ؿط هی یًٞی عىػ به عىػ به عاؿد اف هـفهای مـفهیًی عیىػ  >ػهؼ تغیی

ػؿ  تغییااشیکیفاایاهپـیالینیین بًٞییىاو  کًییؼ و ػؿ ایییى رییا همىلییهٔ  ػؿافی هی ػمییت

پـػافی  ىییىػ. بییه همیییى ػلیییل لًیییى ػمییت بییه هفهییىم کیین پؼیییؼاؿ هی ػاؿی کن مییـهایه
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اهیا  ،کـػه امت ػاؿی کاؿ هی فيؼ. تا پیو اف لًیى يیق ایى هفهىم ػؿ مـهایه اهپـیالینن هی
 ىىػ.  يٚـ ٝیاو هیؿمؼ و رهو کیفِی هؼ به پغتگی هی اهپـیالینن ،ػؿ ػوؿاو لًیى
ـِ  تی هؼِّ ػمتگاه همىال هاؿکل اٍى  هىّیىٝی يینیت. هخیا  بیاؿف ػمیتگاه اٍیى   يٚ

ی اللیؼمی امت. ػؿ ایى يٚام هیا بیا میاعتمايی اف تٞیاؿیف، اٍیى   هىّىٝی، هًؼمه
اٍى  امتًتاری اف تٞاؿیف و اٍى  هىّىٝه  این که لْایا ٕبِك  هىّىٝه و لْایا هىاره

ـاد هی هخیالی اف  ،یى مًظ ػمتگاه بـهايیها کاهًی ؿوىى امت. ا ىىيؼ و احبات آو امتغ
پىیا و ٍلب امت. هًؼمه اللیؼمی هؼلی اف تَىؿ ها اف رهاو امت که غیـ مافِی  يٚام

 فیقیکی يینت.-ؿیاّیاتی ػؿ عىػ بنته امت و لاػؿ به تىّیش تماهی غًای رهاِو 
ـاؿ  التَاػ میامی کیمیک يیق لنمی ػمتگاه اٍى  هىّىٝی امت که با پیو فـُ ل

کًؼ. ػؿ ایى يٚام به  خله هیرهاو، والٞیت ؿا ه   ـی اٍى  و ػؿ والٜ هؼ  کـػِو ػاػو یکن
ـای ؿفٜ يیافهای بيیـی  هًابع  ىىػ که  گىيه گفته هی ٕىؿ عیٍه ایى  هذاذودهىؿػ يیاف ب

های واریؼ  امت و هؼف يٚام میامی و التَاػی تغَیٌ ایى هًابٜ هضؼوػ به ايناو
ـايی{۹}امت.  پایاو دشظ و آص بی ػو اٍیل  ،هضیؼوػیت هًیابٜ{۹}و  صـً و آف بیک

کیمییک هنیتًؼ. هیاؿکل بیه ىیؼت بیا اییى تَیىؿ اٍیى   التَاػ میامِی  هٔ هىّىٝ
ـتاؿیظ های  اف يٚام التَاػی هغالف امت. به ٕىؿ عیٍیه ػمیتگاه هًؼ   هىّىٝی و غی

ايؼ و وارؼ همىالتی ٍلب و اینیتا هنیتًؼ کیه بیه ریای  اٍى  هىّىٝی، غیـ تاؿیغی
کًًؼ و ياتىاو اف  لٞیت با تمام غًایو، آو ؿا به ٍىؿت کاؿیکاتىؿواؿی هؼ  هیتىّیش وا

 هیای اٍیىِ   های هغتلف تىلیِؼ ارتماٝی هنیتًؼ. يٚام تىّیش تٖىؿات تاؿیغی ماهايه
های صییات هیاػِی بيیـ، بیيیتـ بکیاؿ  التَاػی به ریای تىّییش پیچییؼگی هىّىِٝی 

ـای گـییق و تغیییـ  آیًؼ. گىیی ىیىٔه تىلیؼ هنتمـ هی مافِی  ابؼی ـای بيیـ ؿاهیی بی که بی
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ورىػ يؼاؿػ. بيـ همیىاؿه ػؿگییـ کمبیىػ  اکًىو هىرىػ  ارتماٝی -بًؼِی التَاػی ىکل
 ًِ ـاو امت، پل تغییـی صاٍل يمی هًابٜ و صـ ػاؿی ابؼی امیت و  ىىػ و مـهایه بیک

ـ ىیىػ تفکی و اٍیس آو پـػاعت. به همیى ػالیل امیت کیه گفتیه هی تًها بایؼ به صک  

یؼًایهانػیالکتیکی بًٞىاو يمٖٔه همابل تفکـ اٍى  هىّىٝی، بالؾاته ايمیبی امیت> 
ػؿ صیٖیٔه میامیی يییق  خىاهاوتغییشاستوهنلادسبهتىضیختغییشاتتاسیخی.

ـامیی;رملٔه هٞـوف هیتلـ ؿا کیه هٞتمیؼ بیىػ  ـيیؼ بیه ریق  ػهىک ها يیاتىاو اف اٝمیا  له
ـامی ايگلنتاو و هخا  يگاه اٍل هىّىٝی بیه میامیت ؽکیـ کیـػ. تىاو بًٞىا هی: ػهىک

ـاِ  آهـیکا فاتِش اٍلی رًگ ػوم ر هايی ىیؼ و ػؿ رملٔه هیتلـ يمِ ىؼ چىو ػولت لیب
 گىی مبمت ؿا اف بمیه تا اهـوف ؿبىػه امت. اٝما  لهـ و فوؿ يیق

 

تؼشیفاهپشیالیسن.۲
امت. یًٞی : اّافه; مـهایه یک ؿابٖه امت. ػؿ والٜ مـهایه هفهىهی اف رًل همىلهٔ 

ی  امیت. میـهایه هضَیى  ؿابٖیه ساشهایهو  کااسبه ػو مـ يیاف ػاؿػ. ػو مـ ؿابٖه يیق 
اهپـیالینن يیق ییک  ػاؿ و ٕبمه کاؿگـ امت. به همیى لیاك   امتخماؿی بیى ٕبمه مـهایه

ؿ و یک ػا مـهایه و یا به تٞبیـی ػیگـ هفهىهی اّافی امت. ؿابٖٔه بیى ٕبمهٔ  ؿابٖه امت
ٌ   ػاؿِی  ػولت مـهایه ی و هضلی امت، همیى ؿابٖیه کاؿگـ ػؿ مٖضی هل   با ٕبمهٔ  هيغ

ـا هلی و رهايی ػؿآیؼ، اهپـیالینن يام ػاؿػ. ػؿ والیٜ اهپـیالینین همیاو  اگـ به ىکلی ف
. همايٖىؿ که ػؿ مٖش هلی ػولت 13يی پیؼا کـػه امتؿابٖٔه مـهایه امت که ىکِل رها

                                                            
 9۱تا  9۱، ٍفضات :> ػولت پل اف ايمیب و رًگ مىؿیه۱9هاه  های ػی ىىؿه; ؿرٛى کًیؼ به کتاِب .  13
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ای و  پیـػافػ، ػؿ میٖش هًٖمیه ػاؿی به ؿتك و فتیك اهیىؿ بیىؿژوافی هنیتمـ هی مـهایه
ـاصیی يميیه مـهایه وِ  رهايی يیق ػ   ِٜ  ػاؿی هنئىلیت ٕ ـای پیيیبـػ هًیاف های کییو  بی

ی یا چًؼهلیتِی عىػ و هتضؼاو مـهایه ـای ىیکلؿا بـ ٝهؼه ػاؿ ىاو های هل  گیـی  يیؼ. بی
بایؼ لضاٗ ىىػ. ايباىیت  ،بًٞىاو ىـٓ اهکاو ،اولیه به اٍٖیس ؿابٖٔه مـهایه، ايباىت

ـای  اولیه ـاو آفاػی امت که رق يیـوی کاؿ عىیو چییقی بی ػؿ والٜ پـومٔه ایزاػ کاؿگ
ـاصیل  و ىیـوٓ اهکیايی ػاىیته  اولییهفـوه يؼاؿيؼ. به همیى لیاك اهپـیالینین يییق ه

 هًابٜ ٕبیٞی کيىؿهای هنتٞمـه ػؿ والٜ ىـٓ اهکاو اهپـیالینن امیت. امت. غاؿِت 
 .14ػؿ تىّیِش صیاِت هـ هفهىم بایؼ که هـ مه هىلفٔه کلی، رقلی و فیـػی ؿا لضیاٗ کیـػ

اهپـیالینن ىکِل رهیايی ؿابٖیٔه میـهایه امیت و هیـ کيیىؿی کیه  {دسسطِخکلْی۱}

ـکیب اؿگايیِک باالتـی ػاؿػ ػؿ فيزیـٔه ػو  اه تـ امت.  پـیالینتی وارِؼ رایگاهی ؿفیٜت

ًِ صییات میـهایه تىاو اف اهپـیالینین ػؿ ػوؿه هی {دسسطِخجضئْی۲} ػاؿی  هیای عیا

ـای هخا  ػولت های اهپـیالینتی هىؿػ يٚـ لًییى واریؼ کیفییِت عاٍیی  مغى گفت. ب

های  لیؼؿت ییا لیؼؿت {دسساطِخفاشدْی۳}بىػيؼ )اهپـیالینِن اوالیِل لیـِو بینیتن(. 

ًِّ هماو ػولت یا ػولت ویژگی ،اهپـیالینتی ها امیت.  های هًضَـ بفـػی ػاؿيؼ که عا
هایی هتمایق  اهپـیالینت امت که ؿفتاؿ و میامت :فـػِ ;ػولت اهپـیالینت آهـیکا یک 

ییبییا  ، ؼهییـ ػولییِت فـّییی ػیگییـی ػؿ ایییى رایگییاه ػاؿػ. مییِٖش فییـػی ػؿ والییٜ تزن 
های ػو مٖش ػیگیـ ؿا  هًؼی ػیگـ امت و لايىو یافتٔه ػو مِٖش  و ايکياف ىؼه  ايْماهی

 . اؿمٖىکًؼ صمل هی ػاؿػ، ورىػ هایی که با ورىػ تماهی تًالْات ػؿويی و هضؼوػیت

                                                            
 . ػؿ فَِل او  ایى مه هإلفه ؿا ػؿ هىؿِػ هفهىم ػولت بافيمىػین. 14
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کًؼ: ییک هٞمیاؿ  ؿا هٖـس هی: هٞماؿ;هخاِ   اٍى  کلی و ٝام   ػؿ هىؿػ يضىٔه بکاؿ بـػِو 
ـای ايؼافه يمی بلکیه  ،ؿامت امتفاػه کًیؼکِو  بًا اف عٔ ىکِل  گیـِی ٕاِق هًضًی تىايؼ ب

ـای ایى ییک ػولیِت  به همیى لییاك   پؾیـ ػاؿػ. کيی هتفاوت و ايٖٞاف عٔکاؿ يیاف به  ب
لىايیى مٖش کلی و رقلی ؿا يه به ٕیىؿ  -هايًِؼ ػولت اهپـیالینِت آهـیکا-اهپـیالینت 

ب و رقهی، بلکه به ىکلی ايٖٞاف عىػ  هؼماسیاهپشیالیستیپؾیـ بکاؿ بنته و  هتَلِّ

 ؿا بًا کـػه امت.
ـای هیچ ػولِت اهپـیالینتی ػؿ تاؿیِظ میـهایه ػاؿی، همیىاؿه تمیاهی اهیؼاف و غاییات  ب

هتضمك ييؼه امت. رـیاِو اهىِؿ صاػِث رهاو به ىکلی يینت که به همیٔه غاییات فیـػ 
)فـِػ اهپـیالینت( راهٔه ٝمل بپىىايؼ. اهؼاِف یک ػولت اهپـیالینتی ػؿ ییک فهیاو و 

  ٌ ـاؿ  هکاِو هيغ به هیچ وره ػؿ لالیِب ییک يٚیاِم هًنیزن و بیؼوِو ػؿف و ىیکاف لی
  پؾیـی الفم امت. ای اف پىیایی و ايٖٞاف همىاؿه ػؿره گیـػ. يمی

  

داسیهایسشهایهبًذیدوسه.۳
ـای بهتـ پیو ؿفتى بضج الفم امت که به ٕىؿ  ػاؿی  های مـهایه بًؼی واؿ ػوؿه فهـمتب

و  پاىلی ساشهایه، ساشهایه کاارییمه ىکل اٍلی میـهایه ٝباؿتًیؼ اف:  ا هٖـس کًین:ؿ
ـکت میـهایه اییىسشهایه تىلیذی کًیؼ. ابتیؼا میـهایه پیىلی واؿػ  گىيیه کیاؿ هی . هؼاؿ ص

یی ییا کیاالی ايؼافػ، مپل میـهایٔه کیاال ىىػ و ػؿ يتیزه مـهایٔه تىلیؼی ؿا به ؿاه هی هی
ل میـهایٔه پیىلی واؿػ هیؼاؿ ىیىػ و هزیؼػًا بیه ىیک ىیىػ و فـوعتیه هی رؼیؼ تىلیؼ هی
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ـکِت رهايِی  ويِؼ با هنتمـیبًا  .ىىػ هی مه ىکِل بًییاػی میـهایه، میه  اىکا  هغتلف ص
 کًىو امتًتاد کـػ.ػاؿی تا ػؿ تاؿیظ ايکياف مـهایه تىاو ػوؿٔه هغتلف ؿا هی

های بقؿگی اف رهیاو بیه هنیتٞمـه و  بغو تبؼیلوییکاالۀسشهایدوسٔهغذوس{۱} 

 15يفىؽ ۀصیٖ

ۀگیشیساشهایهاوغًؼتوضاکلدسآهیختىوجىشخىسدوباي »دوسهٔ{۲} 
غاذوسساشهایۀو  تمـیبًا اف اوایل لـو بینتن ًٍٞتی( ها و مـهایۀ )اػغام بايک: هالی

«ۀپیطااشفت»یکطااىسهایهاااباي «جهااايییااافتِىيفااىرِۀجًباا»غااًؼتیو
ػؿ صیا  يیقاٛ و  ۀمـهای ۀػيیا بیى کيىؿهای ٍاػؿکًًؼ ۀمابم و تمنین بی داسیسشهایه

 ؿلابت با هن.

> یًٞی تمٖیٜ تىلیؼ کاالها ػؿ مٖش سشهایٔهتىلیذیۀبسیاسگستشددوسٔهغذوس{۳} 

ـفی بیى ، همقهیاو بیا ت يیـوی کیاؿ اؿفاو ػؿ میٖش رهیايیالمللی و امتفاػه بیيتـ اف ٙ
ـگی یا تضت ۀاو ػوؿپای و پیگییـِی : رهاو مىم;الضمایگِی بنیاؿی اف کيىؿهای  هنتٞم

ـاتژی ـاو هافاػ ايباىیت  ػاؿی ػؿ آو مـهایه ۀهای تىمٞ مینتماتیک امت ها> و مپل بض
ـفت;ػؿ کيىؿهای   ای اف ههیارـت میـهایه ػاؿی غـبیی و آغیاف ػوؿ تیافه مـهایه: ۀپیي

 .مافی با هالی هًگام هن

                                                            
ًٝىاو ییک اهیـم  المللی به يیق ػؿ مٖش بیىػهی  ػاؿی و وام ؿبایی، بايک ۀػاؿی، مـهای . ػؿ ایى ػوؿٔه مـهایه 15

 اهپـیالینتی ورىػ ػاىته امت.
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هًضَـ بیه ٍیؼوؿ ییک ىیکل  ایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت که عَایٌ هـ ػوؿه  همچًیى يب 
ـای هخیا  ػؿ ػوؿاو اهپـیالینیتی )هٖیابك  اواییل لیـو بینیتن عاً مـهایه يینت. بی

ورىػ ػاىته امت. بضج بیـ  هًگام هنتضلیِل کیمیِک آو( ٍؼوؿ هـ مه ىکل مـهایه 
ٌِ مـ تٞی   هیا، ییک  ک اف ایى ػوؿهػؿ هـ یهـ ػوؿه و عَیَٔه هنلٔ آو امت.  ِى هيغ

یا چًؼ میامت التَاػی هنلٔ و ؿژین ايباىت مـهایه ورىػ ػاىته امت که بـعیی اف 
ـکايت آو ػاؿی ايضَاؿی، فىؿػینین، میامیت  یلینن، تزاؿت آفاػ، مـهایهها ٝباؿتًؼ اف ه

ـالینن، میامت تىمٞ  ٍاػؿات و غیـه. ۀرایگقیًی واؿػات، يئىلیب
 هامت: لًیى عَایٌ ػوؿاو اهپـیالینن ایىبه ٕىؿ کیمیک و هٖابك يٚـ 

ـاکن تىلیؼ و مـهایه به ایزاػ ايضَاؿات ايزاهیؼه امت.۹  .ت
.اػغام مـهایٔه بايکی و ًٍٞتی هًزـ به ٙهىؿ مـهایٔه هالی ییا الیگاؿىیی هیالی ىیؼه ۹

 امت.
 .ٍؼوؿ مـهایه هتمایق اف ٍؼوؿ کاال اهمیت ویژه یافته امت.1
ـکت9 ـکق کـػه و رهاو ؿا بیه  ،مللیال های ايضَاؿی بیى .ى تىلیؼ و تىفیٜ ؿا ػؿ عىػ هتم

ٌ   صیٖه  تمنین کـػه بىػيؼ. های بافاؿی هيغ
های يفیىؽ هيیغٌ تمنیین کیـػه  رهاو ؿا به صیٖیه ،های بقؿگ اهپـیالینتی .ػولت۱

 بىػيؼ.
 



82 
 

دسبذثاصاهپشیالیسنسطىحايتضاْع.۴
ـای تىّیش بهتـ اهپـیالینن   تىاو مٖىس ايتقاٛ هغتلف ایى هفهىم ؿا اف هن تفکییک  هی ب

 کـػ.

ـکییب اؿگايسطخاولايتضاع > کيیىؿهایی کیه واریؼ ت ییک : مٖش التَیاػی هىّیٛى

ىىػ. ػؿ  مىػ مـهایه به ممت آيها مـ ؿیق هی ػؿ تزاؿت با مایـ کيىؿهاباالتـی باىًؼ 

ـاؿ ػاؿيؼ و هـ کيىؿ بیه  ایبهنپیىستهصيجیشهػؿایى مٖش تماهی کيىؿهای رهاو  ل

ـکیب اؿگايیکی که ػاؿػ  ىىػ. رایگاهو ػؿ فيزیـه تٞییى هی ،ينبت ت

> کيىؿی که ػؿ مٖش رهیايی ٕیـس: مٖش میامی و يٚاهی هسطخدومايتضاع  ىّٛى

ٌ   يميهو  ـای گنتـه صیٖٔه يفىؽ عىیو ػاىته باىؼ، هی های هيغ تىايؼ بـ مایـیى  ب
یابؼ و ملٖٔه عىػ ؿا بـ رهاو اٝما  کًؼ. ایى ملٖه با تماهی ابقاؿهای میامیی و  قتفى  

 ىىػ. يٚاهی بـ رهاو اٝما  هی

> کيىؿ اهپـیالینت باییؼ و لیاػؿ امیت کیه سطخسىمايتضاع : مٖش فـهًگی هىّٛى

همچىو اتمنفـی مایـ  ق  فـهًگی هيغٌ ؿا به رهاو ٍاػؿ کًؼ. فـهًگ کيىؿ هتفى  
ـای  ػؿ بـهی يمییآ رهییاو ؿا ـِ گیییـػ و بیی ِٔ  للمـوهییای صیییاِت اينییايی   اکخیی  ّییىاب

هایی همچیىو ػؿهیاو،  اییى ّیىابٔ ػؿ صیٖیه هغَىً به عیىػ ػاؿػ. (های پـوتکل)
 های فـهًگ بيـی ورىػ ػاؿيؼ. آهىفه، هًـ و مایـ ٝـٍه

ِٛ همىلٔه اهپـیالینن ؿا هی هژهیىيی يییق تىّییش ػاػ.  تىاو بیا هفهیىِم  مٖىس هغتلف ايتقا
ػاؿامت. ػؿ میٖش رهیايی  هًگام هنهىيی هفهىهی امت که ػو باِ  ارماٛ و لهـ ؿا هژ

ـاگییـ کنیب کًیؼ. یک کيیىؿ هی اییى هژهیىيی بیا تمیاهی ابقاؿهیای  تىايیؼ هژهیىيی ف
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ىیىػ. ٝىاهیل التَیاػی،  التَاػی، تکًىلىژیک، میامی، فـهًگی و يٚاهی ایزاػ هی
ٛ   میامی و فـهًگی ؿا بًٞىاو باِ   تىاو لضیاٗ  لهـ هی يٚاهی ؿا بًٞىاو باِ  و ٝاهل  ارما

کـػ. هژهىيی هفهىهی امت که ػؿ عىػ میالیت و پىیایی ػاؿػ. هژهىيی لابلیت لبِ و 
ـای اٝما  میلٖه بیـ ا تماهی ابقاؿهاِی هژهىيیک هًگام هنبنٔ ػاؿػ. اگـ کيىؿی  ه ب

ه و صیٖیٔه مچًیى ػاهًه گىیین. ایى ملٖه   رهاو هی رهاو کاؿ کًؼ، به آو لؼؿت هژهىِو 
 يفىؽی ػاؿػ.

ـای کیِل ػولت ایاالت هتضؼه آهـیکا ػؿ صاِ  صاّـ لؼؿت هژهى و رهیاو امیت کیه بی
های اهپـیالینیتی ػاؿػ و ػؿ تٞیؼاػ فییاػی اف کيیىؿهای رهیاو و  يميیهو  رهاو ٕـس

 التَیاػی، المللیِی  های يٚاهی ػاؿػ. همچًییى يهاػهیای بیى پایگاه ،هًإك آفاػ ػؿیایی
المللیی  و بهؼاىتی ؿا ػؿ فیـ میٖـه ػاؿػ: بايک رهايی، ٍیًؼوق بیىمیامی، فـهًگی 

و هلیل، میافهاو ايیـژی اتمیی، میافها المللیی بیى آژايل مافهاو تزاؿت رهايی، پى ،
ـاؿ ػاؿيیؼ و بغیو غیـهبهؼاىت رهايی و  ، يهاػهایی هنتًؼ که تضت يفیىؽ آهـیکیا لی

های  هنیتلقم يهاػمیافی ىيی  پیـػافػ. هژهی هیا ؿا ػولیت آهـیکیا هی های آو اٝٚن هقیًه
ـای اٝما  ملٖه  گنتـػه ػؿ مٖش بیى المللی امت. ایى يهاػها ابقاؿهای ػولت آهـیکا ب

يباییؼ هًزیـ بیه اییى  ،ایًکه ػولِت آهـیکا اکًىو لؼؿِت هژهىو رهاو امیت بـ رهايًؼ.

بییى امت. هژهىيی ػولت آهـیکیا ػؿ  دولِتجهايیگماو ىىػ که گىیی ػولِت آهـیکا، 

  هایی امت. ه يیق وارؼ هضؼوػیتا ؼیىهتض

ػولت آهـیکیا  هذاسيکته ػیگـ ایًکه ػؿ بافتاؿ يٚام اهپـیالینتی رهاو بـعی کيىؿها ػؿ 

ـاؿ ػاؿيؼ و ػؿ والٜ هتضؼ ایى کيىؿيؼ و بـعی ػیگـ اف کيىؿها يیق  خاسجاصایىهذاسل
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ـاؿ ػاؿيییؼ. يضییىٔه اٝمییا  مییلٖه و هژهییىيی آهـیکییا ػؿ لبییاِ  ایییى ػو  تفییاوت ػاؿػ.  لیی
کًًؼ. هـ  های کیو ػولت آهـیکا هٞمىاًل هياؿکت هی يميهو  ػؿ ٕـس کيىؿهای هتضؼ  

ـامتا يباىیًؼ.  چًؼ همکى امت با تماهی میامت های ػولت آهـیکا ػؿ مٖش رهاو هم
ـگیاه بیا آهـیکیا ػؿ  ـامتا يبىػيياو يیق هىلٞیتی ايفٞالی امت. یًٞیی اییى ػو  ه ولی هم

- ٕیـس ای ریایگقیى يینیتًؼ> يميیه-لاػؿ بیه پیيیبـػ ٕیـس ،ىًؼای هغالف با هنئله
کًًؼه ػؿ مٖش میامیت و التَیاػ رهیايی ػاىیته باىیؼ. ػؿ  هایی که يميی تٞییى يميه

 هايًؼ. بالی هی تػادفیهایی  يتیزه بًٞىاو کًو

 امیت. خىاهیساهنىاو با اییى ػولیت اف ریًِل  کيىؿهای هتضؼ ػولت آهـیکا ؿابٖه

ـای هخا  ػولت ضِؼ آهـیکیا ػؿ هیىؿػ پـويیؼٔه هنیتهه ب ـاو هیچگیاه  ای اؿوپایِی هت  ای ایی
ـياهیه و پیـوژٔه هنیتملی ؿا تٞـییف يکـػه ايؼ و ػؿ والٜ يغىامیته يتىاينته ايیؼ( کیه  ايؼ )ب

غاؽ کًًؼ و ػؿ ایى بییى همیىاؿه ػيبیاِ  میهن ا  ؿا ات   ٞ عىاهی بیىػه و  هىّٞی هنتمل و ف
ـاو همىاؿه به پیو  ؿا ػؿ هىؿػ پـويؼٔه هنته هنتًؼ. ػولت آهـیکا ػو میامت کیو ای ای

ـات آو ؿا {۹}بـػه امت.  میافی  بهتیـ پیاػهکًىو تا یک میامت که هٞمىاًل صقب ػهىک
بًؼی کیـػ. يمٖیٔه اود  ٍیىؿت: میامِت امِب تـوا; تضت ًٝىاوتىاو  هیکـػه امت ؿا 

ـاِت بیاؿاک ولیياهٔه هىمىم به بـرام بىػ که ػؿ فهاو ػ ایى میامت اهْای تىافك ت ػهیىک
باها به اهْا بـریام امیِب تیـوای ػولیت آهـیکیا و  ٕىؿ که پیيیتـ گفتیین هماو ؿمیؼ. ا 

ـاو بىػ. آياو بیـ ا ییى گمیاو بىػيیؼ کیه بـریاِم هتضؼیًو ػؿوو ماعتاؿ میامی ػولِت ای
های بٞؼی ػؿ  به بـرام -هایی ػؿوو ماعتاِؿ لؼؿِت ػولِت د.ا با صمایت ٕیف-ای هنته

ـِ بیه امیتضالٔه  ىٝات هىىکی و هًٖمههىؿػ هىّ ای عىاهؼ ايزاهییؼ و ػؿ يهاییت هًزی
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ػؿ همابل صقب  {۹}. )گمايی که البته تاکًىو هضمك ييؼه امت( ػولت د.ا عىاهؼ ىؼ
ـيؼٔه میامییت  ٝمییؼتاً عییىاه  رمهىؿی بییىػه امییت. ػولییِت : هيییِت آهًیییى;پیيییب
ـاو ؿا تضیِت ه رمهىؿی ـاهپ اف بـرام عیاؿد ىیؼ و ایی ضاٍیـه و تضیـین ىیؼیؼ عىاِه ت

ـاؿ ػاػه امت. ایى میامت به ومإِت تضـین و فياِؿ التَیاػی، بیه ػيبیا   التَاػی ل
ـايؼافِ  ٕلب و هزاهیؼ  امت> چه يیـوهای ملًٖت اپىفینیىو تمىیت يیـوهای تًؼؿو و ب

 ػو  اؿوپیایی همیىاؿه ػؿ همییى ٕلِب يامیىيالینِت لیىهی. و ... و چه يیـوهای تزقیه
ايیؼ. هًٞیای اییى  کـػه امت، بافی کـػه و ایزاػ ـافیایی که آهـیکا تـمینرغ هٞماؿی و

ـابـ چیـعِو  ـاهیپ   يضىٔه ٝمل، ايفٞا  امت. اؿوپاییاو ػؿ ب هىّیٞی  میامیت ػولیِت ت
غاؽ کـػه ـًا و يه صمیمتًا ػوگايه ات  ـًا ػوگايیه  يتیزیٔه يؼاىیتى میامیت  ٙاه ايؼ. هىّٜ ٙاه

ـکت  -بـ عیف آهـیکا -اهی اؿوپا با د.ا همـهنتمل و هىلٞیِت ايفٞالی امت.  تًها ىی
ـامِن تيییٜ رًافٔه بـرام بىػه امت ـاو و اؿوپا همچًاو ٝقاػاؿيؼ )اؿوپا تٚاهـ به ػؿ ه ! ای

   کًؼ(. هاتن هی
هیای  کيىؿهای عاؿد اف هؼاؿ ػولت آهـیکیا، میٖش بیاالتـی اف چالو ،اها ػؿ ٝىُ

ـای  به هیمیامی، التَاػی و يٚاهی ؿا با ایى کيىؿ تزـ کًًؼ. هیؼف غیالی آهـیکیا بی
ِٜ  مافی ٕـس پیاػه ،هخا  ػؿ هىؿػ عاوؿهیايه امیت کیه : يميیٔه عاوؿهیايیٔه بیقؿگ;راه

چیقی يینت رق فـوپاىايؼِو هـفهای میـفهیًی اییى کيیىؿها. همکیى امیت کیه ػؿ 
ـای تزقیهٔ  بـهه  ـػو  عاوؿهیايیه يتىايیؼ و بًیاب هایی ػولت آهـیکا اف تماهی ابقاؿهایو ب

ه ؿا ا يمئه کیو-هضامباتی يغىاهؼ که امتفاػه کًؼ، اها ایى به آو هًٞا يینت که ٕـس
ـاهىىی مپـػه امت. کيىؿهای عاؿد اف هؼاؿ ػولت آهـیکا ؿابٖه ىاو با ایى کيىؿ  به ف
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ػهؼ  امت. هـ ٍلضی همىاؿه يىیؼ رًگ ػیگـی هی تخاغنبالمىهیابالفؼلاف رًِل 

 و بالٞکل.
کًًؼٔه ایى هىّٛى امیت کیه اف هًٚیـ رًیبو  ٛ همىلٔه اهپـیالینن ؿوىىايتقا مٖش اوِ  

ػؿ فيزییـٔه ػو   کیه صتمیًا واریؼ رایگیاهی يییق-  ػاؿی کاؿگـ هیچ ػولِت مـهایه ٕبمهٔ 

ٛ   ؿا يؼاؿػ. اها اف هًٚـ میٖىسِ  اتذادساهبشدیلابلیت  -اهپـیالینتی امت  ػیگیـ ايتیقا

های اهپـیالینیتی بیا لضیاٗ  ٕـس هجىِمهىسِدبا ػو   همطؼیوتاکتیکیاتضاػهای 

 ٕبمٔه کاؿگـ عالی اف اىکا  امت. ورىػ صؼاللی اف رًبِو 
 

هسئلٔهاهپشیالیسنپیشاهىِوهاوهًالطاتچالص.۵
ه ػؿ آو ٍیؼوؿ هیایی امیت کی آیا هفهىم اهپـیالینن لابل تنیـی بیه ػوؿاو: چالصاول

 ػاؿی يبىػه امت؟ عَیَٔه هنلٔ مـهایه ه ًٍٞتی یا تىلیؼی،مـهای
ػؿ لبل گفتین که اهپـیالینن ىکل رهايی ؿابٖٔه مـهایه امت. ؿابٖٔه مـهایه صتی پیو 

ـای فتش بافاؿها اف ابقاؿهای  اف ػوؿاو تنلٔ مـهایٔه هالیه )اػغام بايک ها و ًٍایٜ( يیق ب
ػاؿی اف آغاف با هنیئلٔه امیتٞماؿ و  مـهایه گـفته امت. تاؿیِظ  میامی و يٚاهی کمک هی

های يى ػؿ والیٜ  های يى گـه عىؿػه امت. فتش بافاؿها و مـفهیى فتش بافاؿها و مـفهیى
ػؿ لییاك بیا ايباىیِت اولییه. همچًییى اهیـوفه يییق   -ؿا ػاؿػ: اولییه اهپـیالینن;صکِن 

ؿا ػؿ مٖش رهايی تٞمیك  کًؼ تا ؿابٖٔه هىرىػ تـ مٞی هی ػاؿی با ابقاؿهایی يىیى مـهایه
لابل تنیـی  ببغيؼ. پل بکاؿ بـػو لف٘ اهپـیالینن بًٞىاو ىکل رهايی ؿابٖٔه مـهایه  
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ها و ابقاؿهیای اهپـیالینیتی هیـ َٝیـ  ػاؿی امت. فمٔ عَیَیه به کِل تاؿیظ مـهایه
 ٌِ  ػاؿی ییک ػوؿۀ عیاً ػؿ تیاؿیِظ میـهایهاهپـیالینین  .به عیىػ ػاؿيیؼ اىکالی هغت

فٞلییِت  ای اف ٝىاهیل التَیاػی، میامیی، يٚیاهی و فـهًگیی هزمىٝیه، بلکیه يینت
لًیى عَلت اهپـیالینن َٝیـ عیىیو ؿا بیافيمىػه  .مافيؼ اهپـیالینن هـ ػوؿه ؿا بـهی

 بًؼی کـػ. عَایَی اف رمله: تىاو ایى عَایٌ ؿا ؿهگیـی و ػمته بىػ. اهـوف يیق هی
ـاگ .ایزاػ يهاػهای التَاػی و میامی بیى۹ ـای اٝمیا  میلٖه بیـ رهیاوالمللی ف  یـ بی

 هیای لیؼؿت اهپـیالینیتی> ًٝىاو اهـم تىمٔ ػولت آهـیکا و امتفاػه اف ایى يهاػهیا بیه
لیی پیى ، میافهاو تزیاؿت المل مافهاو هلل و هًْماتو، بايک رهیايی، ٍیًؼوق بیى

 .رهايی و غیـه
ـای تزقیه و تنیلٔ بیـ کيیىؿهایی کیه عیاؿد اف يميه-.ٕـس۹  های میامی و يٚاهی ب

ـاؿ ػاؿيؼ. -یًٞی آهـیکا-ػاؿی  ؿ ػولت هژهىيیک مـهایههؼا  ل
ـای بیه فايیى ػؿآوؿػو بـعیی  .امتفاػٔه يٚام1 هًؼ و هىىمًؼ اف مافوکاؿهای تضـیمیی بی

با امتفاػه اف يمو آهـیکا ػؿ تزاؿت رهیايی و يمیو واصیؼ پیىلی اییى کيیىؿ  کيىؿها
 .رهايی ۀًٝىاو اؿف ؽعیـ و به المللی ًٝىاو واصؼ اٍلی پىلی ػؿ هباػالت تزاؿی بیى به
ـکت9 های بیقؿگ  .تنلٔ ٍؼوؿ مـهایه تىلیؼی بـ التَاػ رهايی و تمٖیٜ تىلییؼات ىی

ـاؿ ػؿ مـفهیى گشایصرهايی ػؿ الَی يمآ رهاو> با  هایی که ػؿ آيهیا يییـوی  به امتم

 اؿفاو بیيتـی هىرىػ باىؼ. کاؿِ 
هنیتمـ اف  ۀتـیى اؿتو ػيیا(، امتفاػ تـیى و پـهقیًه بـ تىاو يٚاهی )لىی آهـیکا ۀ.تکی۱

ـاؿ يؼاؿيؼ.  ایى تىاو و تهؼیؼ يٚاهی مینتماتیک کيىؿهایی که ػؿ هؼاؿ آهـیکا ل
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مافی هنتمـ و امتفاػه اف ابقاؿهای اهپـیالینین فـهًگیی و اییؼلىلىژیک  .ایؼلىلىژی9
ها،  المللیی، ؿمیايه هیای بیى-او .ریی. تىمٔ آهـیکا با امتفاػه اف يهاػهایی همچىو او

ـًا ٝلمی، هالیىوػ و غیـه.  تضمیماِت ٙاه
ـاهه9 ـِ آب ـتـ آهـیکا ػؿ بیيت ـای  ها و تًگیه .لؼؿت ب های ػؿییایی کیه اهمییت صییاتی بی

ـايی، اهًییت  تزاؿت رهايی ػاؿيؼ )با امن ؿهقهایی همچىو اهًیت تزاؿت، آفاػی کيیتی
 ايـژی و غیـه(.

ـتـ آهـیکا ػؿ بـعی تکًىلىژی8 ـفت .لؼؿت ب ه همچىو تکًىلیىژی إیٝیات و های پیي
ـای  ۀيمو هژهىِو آهـیکا ػؿ ىبکاؿتبإات و  ـيیت و تییه مینیتماتیک بی رهايی ایًت

و : صیك هالکییت هًٞیىی;اف ٕـییك لیىايیى  های عیاً همايٞت اف ايتما  تکًىلىژی
   غیـه.

ـای  بـعییی اف هتفکییـیى صییىفٔه التَییاػ میامییی و اهپـیالینیین لنییمی ػوؿه بًییؼی بیی
 رهايی و اهپـیالینن لالل هنتًؼ.  ػؿ همیاِك  ػاؿی مـهایه

 : ػوؿاو ٍؼوؿ کاال و ملٖٔه ىکل امتٞماؿی بـ رهاو. اولدوسهٔ

اهپـیالینن به ٕیىؿ  ۀملٖ و ًٍٞتی ۀ، ٍؼوؿ مـهایػوؿاو ملٖٔه ايضَاؿات دوم:دوسهٔ

پایاو  هماؿو با تمـیبًا يیمٔه او  لـو بینتن> یًٞی اف او  لـو تا کیمیک بـ رهاو. ػوؿاِو 
 رًگ رهايی ػوم.

ـالینیین و ػوؿاو ؿىییؼ و تخبیییت  سااىم:دوسهٔ اف پایییاو رًییگ رهییايی تییا ٙهییىؿ يئىلیب

ـاِی تَییؼی ػاؿِی تىمییٞه هییای مییـهایه ػولت و هییای کیًییقی ػؿ غییـب ػولت گـ ػؿ  گ
 مـػ بیى آهـیکا و ىىؿوی. اف ٕـِف ػیگـ ورىػ رًِگ  و: ػؿ صا  تىمٞه;کيىؿهای 
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چـ و ؿیگییاو ػؿ هییای تییا ػهییٔه هيییتاػ هییییػی و ٙهییىؿ ػولتاف اوایییل  چهاااسم:دوسهٔ

ـالی و هن ايگلنتاو و آهـیکا ـاؿ ؿژین ايباىت يئىلیب يیام  سااصی جهايیويؼ آو کیه  و امتم
 ػاؿػ.

 ػاؿی به ٕىؿ رهايی به ٕىؿ عیٍه اف يگاه ایى هتفکـیى مه ػوؿٔه هغتلف تاؿیظ مـهایه

هیا  نتًؼ. يکتٔه کلیؼی ػؿ بضیج ایىه -ساصیػػشجهايیو  اهپشیالیسن، استؼماس-

ـتیىو ووػف  لى  به افىِ   هژهىيی آهـیکا اف اوایل ػهٔه هفتاػ هیییػی و فـوپاىیی يٚیام ب
ـالینن ػیگـ لؼؿِت هژهىِو مـهایه ػاؿی رهیايی  امت. یًٞی آهـیکا اف آغاف ػوؿاو يئىلیب

ِ٘ ػیىیؼ ـاگیـ )ملٖٔه بؼوو هژهىيی لف هاؿوی امیت(  يینت و ملٖٔه آو بؼوو هژهىيی ف
 ىىػ.  بـ رهاو اٝما  هی

ِٛ همىلییٔه اهپـیالینیین، هییـ کيییىؿ ػؿ فيزیییـهٔ چااالصدوم  : هٖییابك مییٖش او  ايتییقا

تىاو هـ ػولتی ؿا اهپـیالینیت  هی میاقوارؼ رایگاهی امت، آیا به همیى  اهپـیالینتی
 ياهیؼ؟

الفم اهیا  ٔه اهپـیالینیتی ىیـٓمٖش او  ايتقاٛ و رایگاه التَاػی هـ کيىؿ ػؿ فيزییـ
ـای لؼؿت اهپـیالینتی و هژهىِو غیـ امیت. اییى  رایگیاه اهیـی اف  رهاو ىؼو   کافی ب

تىاو هؼٝی ىؼ کیه  ایى رایگاه يمی ٍـِف  هػه ىؼه امت و ىکلی هًفٞل ػاؿػ. بپیو ػا
تـ ػؿ اییى فيزییـه  اه ؿا بـ کيیىؿهای پیاییى کيىؿی لؼؿت اهپـیالینتی امت و ملٖه

ـا هی يٚییـ  -ها لفیهإمیایـ ه ی لؼؿت اهپـیالینت و هژهىيیک ىیؼو  تىايؼ اٝما  کًؼ. ب
ها هنیتًؼ کیه هیىلٞیتی فٞیا  و  لفیهإيیق الفم امت> ایى ه -میامی، فـهًگی و يٚاهی

ـکییب  هژهىيیک ؿا به ػولتی ػؿ میٖش رهیاو هی ػهًیؼ. واّیش امیت کیه کيیىؿ بیا ت
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، کيیؼ ت عیىػ هیتـ ػؿ فيزیـه ؿا به میم اؿگايیک باالتـ بغيی اف مىػ کيىؿهای پاییى
لیؼؿت  باالمىهػهًیؼٔه هىّیٛى يینیت. هیـ کيیىؿی  اها ایى هنئله بیه تًهیایی تىّییش

همچًاو ػؿ صیا  ىیؼو  ،ها لفهإا ایى هنئله تا اّافه ىؼو مایـ هاهپـیالینتی امت، اه
ػؿ ػولت آهـیکا به ٕىؿ تمیام  ،اهـوف امت و به فٞلیت يـمیؼه امت. فٞلیت اهپـیالینن  

ػاؿی،  هیـ ػولتیی ػؿ رهیاو میـهایه;بکاؿ بـػو صکِن کلیِی  امت. و کما  لابل ؿؤیت
ٌِ بیى ػولت:اهپـیالینتی امت ِٛ هيغ ها ػؿ مٖش رهیايی، يیه تًهیا  ، ػؿ هىؿػ هـ يقا

میافی رایگیاِه ػولیت هتزیاوف و   ػهؼ، بلکیه تًهیا بکیاِؿ هغؼوه چیقی ؿا تىّیش يمی
ـفته(، هی ـاؿ گ  آیؼ. ػولت لـبايی )ػولت هىؿػ تزاوف ل

کیه  نینیالیاهپـ یبا تئىؿ -ػاؿی، اهپـیالینت امت هـ ػولتی ػؿ مـهایه- صکن ىیلؾا ا 
 ی  بًؼ ايتقاٛ و مٖش ىیامت. ا گايهیب ،ىىػ یصاٍل ه یػاؿ هیػؿ مـها یفیکرهيی اف 

ـا یػؿآهؼ ویهايًؼ پ ،صالت ىیتـ ًايهیػؿ عىىب و ىیفاف  یهًٖمی آواف. کاهیً  یامت ب
ـاصل ؿىؼ و ايباىت ینتیالیامت که هـ ػولت اهپـ ـگؾاىته امت یه اها اگـ  ،ؿا پيت م

اف همیاو  کیه هیـ فهیاو   نیتَىؿ کًی یا بنته ؿا چىو صلمهٔ  یػاؿ هیمـها ظیباىؼ تاؿ اؿلـ
ـکت کـػه و به ک يمٖهٔ  ؿا  یػاؿ هیمیـها ِظ یتیاؿ ییاییپى صکِن  ،ؿمؼ یاهـوف ه تیفیاو  ص

ـاصل ٕنیا يمِ کـػه ـا ی. ه بیه  لیىیىػ تبیؼ یؿا يمی ینیتیالیاهپـ یػولت هیا یىؼه ب
ـا یفـهىل  ینیتیالیٕىؿ که ػولیت اهپـ هماو ،ًؼهیآ ینتیالیـاهپ یها علك ػولت یکـػ ب

ـاٛ ىیؼه  ،اییتايیبـ ینیتیالیاهپـ تىمٔ ػولیِت  يتـیيبىػه امت که پ یچـع کایآهـ اعتی
 باىؼ.

ـياهه امتیم کی ننیالیکه اهپـ نیـیبپؾ اگـ ِم ا ها و پـوژه )البته که ب هپـیالینیت ها همیى 
 یا ػاؿايیه هیػولیت میـها چیهی ،نیتیهٖٞىف بیه اؿاػه ي ايتغاِب  ٍـفاً  ای ىؼو هنتًؼ(
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 یهیال یهیا و لؼؿت یايضَاؿ یها هیهٖابك با مـها الفم   یتیفیتىايؼ بؼوو کنب ک یيم
 ِت ػولیی گییاهیػؿ را ،یو تهییارم یيٚییاه یػوؿاو عییىػه و بییؼوو واؿػ ىییؼو ػؿ ؿلییابت

ـاؿ بگ ینتیالیاهپـ اؿتماء یک ػولت بیه ػؿریٔه لیؼؿت اهپـیالینیتی و هژهیىِو  ػؿ .ـػیل

 همیهٔ  ًکیهیا فیتىگايیؼ.  ػعیل ياپازیْشبیًیپیصو  تػاادفی، کلیرهاو، همٔه ٝىاهِل 

ـاؿ ػاؿيؼ ننیالیاهپـ ـهیها ػؿ فيز ػولت  کیی یهیـ اينیاي نیامت کیه بگیى ىیهايًؼ ا ،ل
ییک  اػٝیایی ػؿ هیىؿػ :ضلیِل ت; یک کايىيِی  ۀایى بیاو اگـ يمٖلمىه امت. اب میًای ابى

، بلکیه امامیًا چیقی رق یک همايگىیِی ٍـف يینیت وّٞیت ايْماهی باىؼ، يه تًها
ـاؿ بـ ایى بیاو، اًٍی تضلیلی ٍىؿت يگـفته امت. يياو هی  ػهؼ که با اٍ

ـاو ػؿ رًگ مىؿیه وارؼ عَلتچالصسىم های اهپـیالینتی  : آیا ػعالت ؿومیه و ای

 هـبىٓ به چالو ػوم امت(. لٜ ىکِل ايْماهی بضِج امت؟ )ایى چالو ػؿ وا
ِٛ تقاؿینین، باییؼ اف ػولیِت رؼییؼ }ػولیت  ـاو، به هًٚىِؿ هباؿفه بیا اؿتزیا هـ کل بگىیؼ کاؿگ

ـاو و ؿاِه پـولتاؿییا و اهیـ ٍیلش و آفاػی  ، آو{ پيتیبايی کًًؼ۹۱۹9هاؿك -فىؿیه کل بیه کیاؿگ
ـا همیى ػولِت رؼیؼ امت ک ی ه ٝمًی هن اکًىو ػمت و پایو به مـهایٔه عیايت وؿفیؼه امت. ف

ـايیٔه اهپـیالینیتی }هماینیه کًییؼ بیا وّیٞیت اهیـوف  اهپـیالینتی و میامت رًگیی و غاؿتگ
ـيگىيی  ۹۱۹9ی اف ػوؿ، هیاؿك یها بنیته امیت )لًییى، ياهیه {چپ و ؿامیت ٕلِب  رـیاياِت م

ـاواػا(.  ؿوفياهٔه پ

ِٛ همىلۀ اهپـیالینن کيى ـکیب اؿگايییک بیاالتـ ػؿ يٚیام هٖابك مٖش اوِ  ايتقا ؿ وارؼ ت
ـاو و ؿومیه يیق بغإـ رایگاه باالتـ ينبت به مىؿیه اف  التَاػ رهايی ؽیًفٜ تـ امت. ای

ـا ای ـاو و  ؟ـاو و ؿومیه ػؿ مىؿیه صْىؿ ػاؿيؼایى اهـ هنتخًاء يینتًؼ. اها چ صْیىؿ ایی

ـاو و ؿو غیايتاصيفسو  دفاػیؿومیه ػؿ مىؿیه اف رًل  -میه که با ٕـسامت. ای
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ـای عًخی میافی يميیٔه ػولیت  يمئه هيغٌ واؿػ رًگ مىؿیه ييؼيؼ. ایًیاو تًهیا بی
ـاو هيغًَا بًٞیىاو هتضیؼ ؿاهبیـػی  ـای تزقیٔه ایى کيىؿ واؿػ هیؼاو ىؼيؼ. ای آهـیکا ب

ِٜ صؼاللی تىّیش ػهًؼٔه صْىؿ  ،هایی يیق ػؿ بافاؿ مىؿیه ػاؿػ مىؿیه هًفٞت اها ایى هًاف
ـاو ػؿ مىؿیه يینیت. اییى هًیافٜ آيمیؼؿ صؼاللیتماِم ٝیاِؿ  پىىیی  ايیؼ کیه لابیل چين ای

ـاو به مىؿیه ػؿ ىوهنتًؼ ـای هخا  صزن ٍاػؿات ای ػؿ صیؼوػ  ۱8او  میاِ   هٔ هاه . ب
ـکت 9۱ ـاو عیىػؿو اف  هیلیىو ػالؿ بىػه امت و فٞالیت ى های عىػؿومافِی مایپا و ایی

ـکت میایپا اهیا اف و با آغاف رًگ ػؿ ایى کيىؿ ه 8۱اواعـ ما   تىلف ىیؼه امیت. ىی
ـفتیه امیت. صتیی اگیـ صزین  ۱8اوایل ما   فٞالییت عیىػ ؿا ػؿ اییى کيیىؿ اف میـ گ

ـاو با مىؿیه ػؿ مٖش بنییاؿ بیاالتـی هی مـهایه بیىػ، ولیی  گؾاؿی و تزاؿت عاؿرِی ای
ُِ اِ  ـاو عىػ ؿا ػؿ هٞـ ـاوا يمئه عاوؿهیائه بقؿگ يمی-ٕـس ٝماِ  ای و ػیؼ، به اصتما  فی

ایی کییـػ. هًییافٜ التَییاػی بییه تًهیی پیییؼا يمی چًیًییی ی ایییىػؿ رًییگ مییىؿیه صْییىؿ
ـاو ػؿ مىؿیه يینتًؼ، هماو تىّیش ه هًیافٜ التَیاػی بیه تًهیایی ٕىؿ ک ػهًؼٔه صْىؿ ای
های هغتلف آهـیکا ػؿ الَیی يمیآ رهیاو يینیتًؼ.  ػهًؼٔه صْىؿها و ػعالت تىّیش

و  ، يٚیاهیبنییاؿی هیصٚیات میامییاهیا  ،لًٖٞا هیصٚات التَاػی ػؿ هیاو امت
ِ٘ ملٖٔه هژهىيیک  ـای صف فـهًگی ػیگـ يیق ػؿ ایى اهـ ػعیل هنتًؼ. ػؿ والٜ آهـیکا ب

هیایی میامیی و يٚیاهی  هىاریه بیا ايتغاب همىاؿه و ػؿ هـ فهاو و هکاو   عىػ بـ رهاو  
 ی میامیی امیتها امت که لقوهًا هًتِذ اف هیصٚات التَاػی يینتًؼ. همیى ايتغاب

ـای افیى  هژهىيییک ییک  )مٖش فـػی( بیًی لابل پیوکه بًٞىاو اهىؿی غیـ فهیًه ؿا ب
ـاهن هی  مافيؼ. ػولت ف
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های میامی و يٚاهی یک ػولِت اهپـیالینتی همکیى امیت ػؿ  بـ ايتغاب ،ٝیوه بـ ایى
ـتِّب يباىؼ و ؿا  ی التَاػیهًفٞت آو ايتغاب فهیًٔه آتی فهاو ػعالت  هًفٞتی التَاػی هت

ـا ها و يمیآ  ؿوىیى هـ لؼؿت اهپـیالینتی همىاؿه ػؿ فْایی که واریؼ مایه هن مافػ.ف
ٝمیل میامیی ػؿ تمیاهی  اییى عَیلِت  فيؼ. تاؿیک امت، ػمت به ايتغاب و کًو هی

ـکـػگِی هیـ  ـکـػگی آهـیکا ییا بیه می اػواؿ تاؿیظ بىػه امت. به ٕىؿ عیٍه رهاِو به م
ينیبت بیه  ،کًؼ و ػؿ هـ هکیاو و فهیاو يمیکيىؿ ػیگـ ایًمؼؿ هکايیکی و هىىمًؼ کاؿ 

 هایی ؿوبـومت.  لٖٞیت با ٝؼم های عىػ   ايتغاب
که هیىؿػ اىیاؿه -ىؿیه ؿا با فهائه رًگ رهايی او بـعی وّٞیت اهـوف هیؼاِو رًگ م

و رًییِگ هىرییىِػ ػؿ هًٖمییٔه عاوؿهیايییه ؿا رًییِگ  کًًییؼ هماینییه هی -لًیییى يیییق بییىػ
> تنیـی ػاػو صکین و هغالٖٔه آىیکاؿ الفاؿق ؼ )لیاِك هٜکًً اهپـیالینتی للمؼاػ هی بیى

ـای اییى  ـایٔ و اهـی ػیگـ بؼوو تىره به رقلیاِت ػؿ رـیاو(. بی ـایٔ یا اهـ به ى یک ى
ـِ  ههن به کًًیؼ> ایًکیه  ها اىاؿه کـػین يییق امیتًاػ هی بـعی هتفکـیى که ػؿ لبل به آو يٚ

 هژهىيی امت. بؼوِو  ٔه آو بـ رهاو  آهـیکا هژهىيی عىػ ؿا ػؿ رهاو اف ػمت ػاػه و ملٖ
های هغتلِف اهپـیالینتِی رهیاو  لٖب رًگ رهايی او ، ۀ، یًٞی ػؿ آمتايػؿ آو هًگام

ـاؿ گـفته بىػيؼ.  به ػلیل ىکنِت لؼؿت هژهىيیک هنلٔ بـ رهاو، ؿوػؿؿوی یکؼیگـ ل
ـفیی ينیبت بیه آو رًیگ و تبیؼیل  لًیى پامغو به رًگ بیى ػو  اهپـیالینیتی، بیٖ

ِٜ ٕبمٔه کیاؿگـ به رًِگ  رهايی  رًگ  )ىیٞاِؿ: يیاو، ٍیلش،  بیىػ و ػهمیاو ػاعلی به يف
تىاينیت بیا ایزیاػ ٍیِف  تیقاؿی ىیىؿوی عنته اف رًِگ  و ػهماِو  . ٕبمٔه کاؿگـفهیى(

ـاهن میافػ.  ،هنتمل  ػؿ ؿومییه ػؿ والیٜ مىمیالینینفهیًٔه ايمیب مىمیالینیتی ؿا فی
که رـیايات بىؿژوایی  ػیگـی بىػ میامیو هنالل ارتماٝی و  رًگهنئلٔه پامغی به 
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. اها ٍضًٔه میامی اهـوف رهاو بیا آو فهايیه تفیاوت ها پامظ ػهًؼ يتىاينته بىػيؼ به آو
ـاو و ؿومییه ػؿ  ـکـػٔه رهیاو امیت. صْیىؿ ایی ػاؿػ. اهـوف آهـیکا لؼؿِت هژهىو و می

 یِى بی و رًیگ هىریىػ رًگیی الینیتی، بلکیه کیاهًی تیؼافٞی امیتمىؿیه يیق يیه اهپـی
بییى اهپـیالینیتی رًگیی  هْاِف بـ ایى، صتی اگـ رًیگ هىریىػ   اهپـیالینتی يینت.

ـاو   اليیاؿ فـوػمیِت  صْیىؿِ  ىىػ بیـ اییى کیه که يینت، باف هن ػلیلی يمی-باىؼ ػؿ  ایی
ـيگىيیىفیهای اهپـیالینتی و پـوغـب که تىمٔ اپ ها و ىىؿه رًبو ٕلب يیق  نیىو م

  ىکلی هتـلی ػاىته باىؼ. ىىػ، صمایت و بًْٞا مافهايؼهی هی
ـای افىِ   کًًؼ که ييايه بـعی امتؼال  هی ـاوايی ب ا وریىػ ػاؿػ. اف هژهىيی آهـیک های ف

ـاو و بـفیل ؿومیه، هًؼ،لؼؿت گـفتى چیى، هیای آهـیکیا ػؿ  تا بـعی ٝیؼم کاهیابی ،ای
ـاق، افغاينتاو و مىؿیه به ًٝىاو ىاهؼِ  ـاف ٝا ؽکیـ هیهؼ   رًگ ٝ و  ىیىيؼ. اهیا اییى فی

فـوػها ػؿ اٝما  لیؼؿِت هژهىيییک کيیىؿ آهـیکیا چییقی ياهتٞیاؿف يینیت. فهیايی 
کنیًزـ ػؿ اود ػوؿاو رًگ مـػ بـ ایى باوؿ بىػ که ها بایؼ ؿتبیه ػوهیی عیىػ ػؿ يٚیام 

ها اف آو فهیاو گؾىیته و آهـیکیا همچًیاو  اها ما  رهايی ؿا بپؾیـین )بٞؼ اف ىىؿوی(!
تـی  ىیىؿوی فـوپاىییؼ و آهـیکیا لیؼؿت فقایًیؼهرهاو امت. ػؿ والٜ  هژهىِو  لؼؿِت 

ينبت به لبل پیؼا کـػ. با فـوپاىی ىىؿوی و ػیىاؿ بـلیى لـو رؼیؼ آهـیکایی ؿا ريى 
اهـی يینت که بیه ؿاصتیی لابیل  ،که یک لؼؿت ػؿ صاِ  افى  امت گـفتًؼ. لى  به ایى

ومکىپ امت. به هیکـ ؿؤیت و تيغیٌ باىؼ. اهـوف ػیؼو ایى هنئله ػؿ والٜ هضتاِد 
هایی میامی که بـ ایى  ػمت فػو به ايتغاب ،آهـیکا ػؿ صا  افى  باىؼ صتی اگـ لؼؿِت 

ب ٕبمیٔه کیاؿگـ امیت. ضق  تهنتلقم ورىػ صؼاللی اف تيکل و  ،فـُ امتىاؿ باىؼ پیو

طلبايیاستکهایًکهآهشیکالذستصدسدالافىلاستهطابهدشِفسشيگىيی
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. لیى  بیه افیى  و ٝیـود ییک کىبًاذلىلىعج.اهیاهذامبشطبلفشوپاضیلشیب

يگیاه  ػاؿػ. هژهىيی ّؼِّ  هًافات با همىلٔه هژهىيی -به ٍىؿت عٖی- لؼؿت ػؿ میامت  
ای ػیالکتیکی امیت و ػؿ عیىػ  چىو که هژهىيی همىله عٖی و یکنىیه به تاؿیظ امت.

و  هییا ، رهییوهییا تىايییؼ تىّیییش ػهًییؼٔه افت پىیییایی و لییبِ و بنییٖی ؿا ػاؿػ کییه هی
هنییتلقم لماؿهییا و  هییؼت و همٖٞییی باىییؼ. ػؿ هییـ صییا  میامییت   هییای کىتییاه ٝـود

ـايی امت. هخًی هی ايتغاب تیىاو بیـ ؿوی افیى  هژهىيییک  هایی ػؿ هىالٜ صناك و بض
آهـیکا لماؿ کـػ و آو ؿا هفـوُ گـفیت و واؿػ هییؼاو کیًِو ايمیبیی و میامیی ىیؼ. 

ـفت و ػمفـ تىاو افىِ  د.ا ؿا يیق پیو همچًیى هی اییى  ت به ايتغاب میامیی فػ.ُ گ
ايؼ و همىاؿه ػؿراتی اف تَاػف و ٝؼم لٖٞییت ؿا بیا  هنالل و تَمیمات بنیاؿ صناك

ـاه ػاؿيؼ. هیچ ػمتگاه يٚـی ای ؿا ػؿ صیٖٔه هٖالٞٔه التَاػ میامی و تیاؿیظ  عىػ به هم
ی ػاىته باىیؼ. بیًی ؿویؼاػهای آتی ؿا به ٕىؿ لٖٞ تىاو یافت که لابلیت پیو رهاو يمی

ـفت یک لؼؿت ییا ػولیت ؿا بتىايیؼ،  افىِ   تىاو یافت که میـ ٝـود یا ای يمی یػمتگاه هٞ
ـایياتی ٝام و کلی ورىػ ػاؿػ که هی بیًِی  پیو تىاو تضلییل عیىیو ؿا  ػلیك کًؼ. تًها گ

ـاو  بـ آيها امیتىاؿ کیـػ. ػؿ میٖش التَیاػی چـعیه های هتًیاوب ؿويیك، ؿکیىػ و بضی
ها  بیًی ؿفتاؿ ػولت پیو ـایابقاؿهایی ؿا ب ،یٌ هـ ؿژین ايباىتيیق عَاػاؿی و  مـهایه

ـاهن هی و ٝـود یا افى  آو هیزیؼهن ;ؼ. ػؿ مٖش میامی اها به لى  هیاؿکل ػؿ يآوؿ ف
کًىو وریىػ ػاىیته تاو تاهایی اف ػوؿاو بام ها و هىتیف هًؼی لايىو: بـوهـ لىلی بًاپاؿت
بیـ امیتمیِ  ينیبی  ؿکل ػؿ والٜ ٍیضه گؾاىیتىايؼ. مغى ها کـػه که همىاؿه کاؿ هی
تىايؼ هنیتمل اف  ػاؿی هی التَاػ امت. به ٝباؿت ػیگـ ػولت مـهایه للمـو میامت اف
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ـاِف ٕبمیات ػؿ همیإٞی ػمیت بیه کیًو  هًافٜ گـوهی مـهایه ػاِؿ عاً و یا صتی بـ ف
هایی هغیتٌ  هًؼی کًىو لايىوىىػ میامت اف ػوؿاو بامتاو تا هیبقيؼ. فهايی که گفته 

ينبتًا هنتمل امت. هیـ للمـوییی کیه  یبه عىػ ػاىته امت به ایى هًٞامت که للمـوی
 ای اف امتمی  امت. لىايیى ویژه و هًضَـ به عىػ ػاىته باىؼ، لًٖٞا وارؼ ػؿره

ٌِ ٝـود یا افىِ  یک رـیاو یا لؼؿِت میامی اهـی يینت که لابل ٍىؿت بًؼی  تيغی
های تیاؿیظ  لیؼؿت بًاِی هتافیقیکِی ایى مًظ تبییى اف اصىاِ  بیًی ٝمیيی باىؼ. ه و پیو

چیقی يینت رق لنمی تَىؿ عٖی اف همىلٔه فهاو و پیيـفت. يگاه عٖی به فهیاو يییق 
يگـػ. غافل اف ایى که تیاؿیظ اهیـی  اف ًٝاٍـ يٚاهی امت که به ٕىؿ ربـی به تاؿیظ هی

های ػؿمیتی ػؿ  تيیغیٌ ماعتًی يیق هنت. ىایؼ کنی با ىنِّ میامی عیىب بتىايیؼ
ها ػاىته باىیؼ، اهیا اییى لیىٔه تيیغیٌ ينیبتی ّیـوؿی بیا  باب ٝـود یا افى  لؼؿت

ـاو التَاػی   ػمتگاِه تبییًی و يٚـی فـػ يؼاؿػ و يمی لقوهیًا  تىايؼ هن ػاىته باىؼ. اف بض
ِٛ  يمی ـای هخا  ايمیب  تىاو ولى ـاو  ۱9ىىؿه یا ايمیب ارتماٝی ؿا امتًتاد کـػ. ب ایی

ـاو یا ؿکىِػ التَاػیػ بیه  يبیىػ. گنتـػه ؿ بنتـی به ولٛى پیىمت که ػؿ آو عبـی اف بض
امتفاػه اف همىالت ٝیـود و افیى  ػؿ تبیییى وّیٞیت  ٕىؿ که گفتین ٕىؿ عیٍه هماو

تییىاو اف افییِت همٖٞییی یییا  ىییکاالتی امییت> ػؿ همابییل هیها، وارییؼ اِ  میامییی لییؼؿت
گىیین فیو وؿفىیکاؿ افیت  ـای هخا  هیگیـِی همِٖٞی یک لؼؿت مغى گفت. ب لؼؿت

ـفته امت> که ایى تيیغیٌ همٖٞیی يییق هنیتلقم تىریه هین بیه  کـػه امت یا لؼؿت گ
ـایيات و لايىو ی امت و هن ػیؼِو ػلیِك ػاػه هًؼی گ  ها. های کل 
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ـاو کیه عیاؿد اف هیؼاؿ  فـِّی  : آیا تزاوفِ چالصچهاسم یک ػولت هايًیؼ ؿومییه ییا ایی

ـاؿ ػاؿي  اهپـیالینتی ػاؿػ؟  ؼ، به رًبو ٕبمٔه کاؿگـ کيىؿی ػیگـ هًٞای تهارِن آهـیکا ل
ٍـفًا لفٚی امت. واّش امت که اف هًٚـ رًبو ٕبمٔه کاؿگـ  بـ مـ ایى هنئله   هًاليه

ـاو رًیبو  فـّاً  چًیى الؼاهی يیافهًؼ هضکىم کـػو و صتی پایؼاؿی امت. اگـ ػولت ای
ـکىب کًیی ـاق ؿا میی ِٜ اه ػؿ ؿامییتا ؼ، الییؼامٕبمییٔه کییاؿگـ مییىؿیه یییا ٝیی ی پیيییبـػ هًییاف

ػولیت  ػاؿايه بًیاهین و چیه کیًو ییک میـهایهچیه اییى کیًو ؿا  ػاؿی امیت> مـهایه
کًؼ. اهپـیالینتی ياهیؼِو ایى کًو  تفاوِت چًؼايی يمی ،ای اهپـیالینتی ػؿ مٖش هًٖمه

نین کیه کًؼ. ػؿ تٞـیف اهپـیالی يمایی ػؿ لؼؿت ػولتی عاً ایزاػ هی تًها ايؼکی بقؿگ
ـاهلیی و رهیايی  ػؿ ابتؼا آوؿػین گفته ىؼ که اهپـیالینن بنٔ ؿابٖٔه مـهایه ػؿ میٖش ف

ـکق بـ کلیؼ واژٔه  ـاهلی;امت. با تم تىاو کًو ػولتیی عیاً کیه عیاؿد اف هیؼاؿ  هی: ف
ـکىب رًبِو ٕبمٔه کاؿگـ کيىؿی ػیگـ ؿا اهپـیالینتی ياهیؼ. اها  ـاؿ ػاؿػ ػؿ م آهـیکا ل

اه تخبییت  که لؼؿت اهپـیالینتی رهاو، یًٞیی لیؼؿتی کیه هژهیىيی بایؼ ػؿ يٚـ ػاىت
ىؼه امت. ػؿ صا  صاّیـ هیا بیا ىکنیت هژهیىيی و تغاٍین چًیؼ لیؼؿت هغتلیف 

 هىاره يینتین.  ،هژهىيیک ػؿ رهاو
ـکىب  به ٕىؿ عیٍه: کًو ػولتی عاً ؿا ػؿ هىلٞیتی که ػؿ فىق تـمین کیـػین ػؿ می

ػاؿايه بًاهین و چه اهپـیالینتی، فـلی ػؿ  ه مـهایهرًبو ٕبمٔه کاؿگـ کيىؿی ػیگـ ؿا چ
ـِ  ـا يؼاؿػ. ههن صف٘ و تمىیت رًبِو ٕبمٔه کاؿگ )يییاف بیه  هىؿػ هزىم امیتکيىؿ هار

های  ػاؿی و ّؼاهپـیالینییتی بیىػو، عَییلت ؽکیـ يینییت کیه ػو عَییلت ّؼمیـهایه
ـای عیییً ىییؼو اف ایییى هًاليییهکییاؿگـ هنییتًؼ( ۀرًییبو ٕبمیی ػؿ -. ػؿ پایییاو بیی



98 
 

ـاو یا ؿومیه به رًبِو ٕبمٔه  های تهارِن فـِّی ػولت تهارن ػولِت آهـیکا یا ىً عَ ای

کاًِصاهپشیالیساتِیػولتیی هخیل آهـیکیا ؿا   تیىاو کیًو هی -کاؿگـ کيیىؿی ػیگیـ
ـاو و ؿومیه ؿا  فـِّی  و کًِو  یافتهفؼلیت  اهپشیالیساتیکًِصباالمىهٔػولتی هايًؼ ای

ـاو و  های اهپـیالینتی رهاو يینیتًؼ. هیا يییق  ؿومیه لؼؿتياهیؼ. ػؿ صا  صاّـ که ای
ـاو ییا  ،ای ػوؿتیـ تاؿیظ ؿا هزبىؿین اف ػؿیچٔه فهاِو صا  بغىايین، صیا  اگیـ ػؿ آیًیؼه ایی

ىییاو ؿا کًيییی  فٞلی تییىاو کییًِو  ؿومیییه لییؼؿت هژهىيیییک رهییاو ىییؼيؼ، آيگییاه هی
 کـػ. یا وّٜ اهپـیالینتی تفنیـ

***
ـاهىِو هنیئلٔه اهپـیالینین ػؿ  ػ تا چالوػؿ اػاهٔه بضج مٞی عىاهین کـ ها و هًاليات  پی

ِٜ پییـوفی ايمییِب : صقِب تیىػه;وّٞیِت اهـوف ؿا اف ؿهگؾؿ بافعىايِی هىاّٜ  ػؿ همٖی
ـاؿ ػهین.۱9  ، هىؿػ بافىًامی ل

 

هسئلٔهاهپشیالیسنوتذلیِل۵۷تىده،ايمالبدضِب.۶

۵۷اصايمالِبپیصدضبتىده۶-۱ْ
ـای ؿوىى ىؼِو هىاّٜ صقب تىػه ػؿ هىؿػ هنئلٔه اهپـیالینن ابتؼا بیه میاکى باییؼ بیه  ب

ـاو  ۱9بـؿمی و تضلیل هىاّٜ صقب تىػه ػؿ هىؿػ ايمیب  ـای تضلییل و پـػاعیتای . بی
صقب و هىاّٞو ػؿ  الفم امت که به گؾىتهٔ  ۱9اوی هىاّٜ صقب ػؿ لبا  ايمیب واک

ـاو، يٚیـی افکًیؼه ىیىػ.  لبا  مایـ ؿعؼاػهای ههن میامی و ارتماٝی لـو اعییـ ایی
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ها، تفنیـ مایـ رـیايات و بـعیی  رـیايات چپ و هىاّٜ آو همچًیى يگاه به تاؿیغچهٔ 
به بضج هیا کمیک  ،۱9ه ػؿ هىؿػ ايمیب هتفکـیى ػؿ هىؿػ ٝملکـػ و هىاّٜ صقب تىػ

 عىاهًؼ کـػ. 

ـِ ػهتيؼیؼ ؿوفافقوو تْا و  ضاذدهىکشاتیا ، ضذهلیياىی اف میامت  ای آىتی ياپؾی

ـای هیؼ یکی پل اف ػیگـی الياؿ ،ؿژین ىاه خلمیضذ هیای  فعلك ؿا به هیؼاو هباؿفه بی

ـاتیک ]تاکیؼها اف يگاؿيؼه امت[ کيايیؼ )پلًىم   (.۱9امفًؼ -۹9هلی و ػهىک
ِٜ  بغيی فىق  فمـهٔ  کیه  امت ۱9تًها چًؼ ؿوف پل اف ايمیب بهمى  صقب تىػه   اف هىاّ

ـاو ؿا به اٍٖیس ػؿ هـصل ایى صقب راهٞهٔ  -هلای یاا باىسژوا-دهىکشاتیاک ايمییِب  هٔ ای
بنییاؿ  ۱9هیا و اصیقاب میامیی ػؿ ػوؿاو ايمییب  بیًؼ. ػؿ بییى گیـوه هی دهىکشاتیک

بًیؼی  ههضتیىای اییى هـصلیهيیغٌ ىیىػ. اهیا  :ايمییب هٔ هـصلی;اهمیت ػاىت که 
ـاتیک هلی( چینت؟ مابمهٔ  هیـػاػ  ۹8کىتیای  ػوؿاِو ایى هنئله ػؿ صقب تىػه بیه  )ػهىک

فهیاو ػؿ صیقب ػو ؿویکیـػ ينیبت بیه هَیؼق وریىػ  گیـػػ. ػؿ آو باف هی ۹11۹ما  

یی; : هَییؼق يمایًییؼهٔ يگاااهاول{۱}ػاىییت.  لینیین اهپـیا و هغییالِف  :یبییىؿژوافی هل 

ی ـای تضم  ـاتییک هلیی الفم ايگلنتاو امت. ػؿ يتیزه صماییت اف وی بی ك ايمییب ػهىک
و  کااسگشاو، دهمايااو، تشده بىسژواصیيیـوها اٝن اف  اىؼ. ػؿ ایى يگاه به اتضاػ همهٔ ب هی

 ىىػ و ؿهبیـی يیـوهیای ايمیبیی بیه ػمیِت  کیؼ هیأاهپـیالینن ت بـ ّؼِّ  بىسژواصی هلی

ـاػوؿ و وابنته به  : هَؼق آلِت يگاهدوم{۲}بىؿژوافی هلی امت.  ػمت بىؿژوافی کمپ
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ـايگیغتى ٕبمیهٔ  هتىمیٔ، }اٍیٖیصًا{  اهپـیالینن آهـیکا امت. پل صقب باییؼ بیا بی
ـاتیک هلی ؿا هن ٝیوه بـ ايمیب مىمیالینتی به پیو ببـػ.  16ايمیب ػهىک

و آوؿػ چیىو ػؿ اف ايمیب مىمیالینتی مغى بمییا تىاينت یصقب تىػه ه 1۹ػؿ همٖٜ 
کاؿگـ ٍاصب پایگاه بىػ و يییق  هٔ صقبی ػاىت، ػؿ هیاو ٕبم فهاو، تيکییت گنتـػهٔ  آو

ـاو ؿا ػؿ هـصلیهٔ  ػؿ هیاو ٕبمهٔ  ـاو ٍیاصب يفیىؽ بیىػ. يگیاه او ، ایی  هتىمٔ و ؿوىًفک
ـاتیک هلیايمیِب  ػیکتیاتىؿی و  يیـوهیا بیـ ّیؼ ػولیِت  هٔ بیًؼ، یًٞی اتضاػ هم هی ػهىک

ـاو ؿا ػؿ  هٔ ٞیپهلىی. يگاه ػوم راه اهپـیالینِن وابنته به  ـاتییک  هـصلیهٔ ایی ايمییب ػهىک
ؼ کًیؼ و تفیاوتو بیا يگیاه او  ػؿ اییى امیت کیه ؿهبیـی رًیبو ّی فیـُ هی علمی

کیاؿگـ  ٕبمیهٔ  باؿ بؼمت ًٝاٍـ کمىيینیت و فٞیاالِو  ىػیکتاتىؿی و ّؼ اهپـیالینتی ای
ق هـ همٖٞی یکی اف ایى ػو يگاه تفیى  امت. صقب تىػه ػؿ آو فهاو ػچاؿ تيتت بىػ و ػؿ 

 ػاىت.
گیـی ينبت به هَؼق بىػ. ییک  هىّٜ هٔ ػؿ ایى همٖٜ، يضى تىػه ػیگـ ػؿ صقب اعتیف

ـاػوؿ(  هٔ يمایًیؼ ،وابنتگی به آهـیکیا رًاس، هَؼق ؿا به ػلیِل  بیىؿژوافی وابنیته )کمپی
ـاؿ ػاىت، هَؼق ؿاينت و رًاصی ػیگـ که امکًؼؿی يیق ػػ هی ؿغن  ا ٝلیؿ آو ٕیف ل

ـاف لاراؿ بىػو، يم کیه ػؿ  بیىػػاينت.کیايىؿی لالل به اییى  یبىؿژوافی هلی ه هٔ ایًؼاى
همٖٜ فهايی کىػتا و ايؼکی لبل آو، يگاهی ػؿ صقب هنلٔ ىؼ که عىامتاؿ صماییت اف 

، ایزیاػ و تضکیین 1۹ىیهـیىؿ  پل اف امامی صقب   هَؼق بىػ. اف يٚـ کیايىؿی هنئلهٔ 
او  اف يیـوهای وفاػاؿ به  اهپـیالینتی، و ػؿ ػؿرهٔ وهای ّؼيیـ هٔ ميیـوهًؼی اف ه هٔ ربه

                                                            
ـاو بیى ػو. بًگـیؼ به ی۹1 ـاهاهیاو، ای  8۱ايمیب،ٍفضه  ـوايؼ آب
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ـاو بىػ. گىیی کیه امیتلقاِم  هٔ و يیـوهای صقب تىػػکتـ هَؼق   غیاؽ میامیتی واصیؼ  ات   ای
رهت پیيبـػ هلی کـػو ًٍٞت يفت و میـ ٝیًی ولایٜ، باٝج تضیىلی ؽهًیی ػؿ هییاو 

ػؿ  پیگیـی و ممارت هَؼق   یًٞی >ينبت به هَؼق ىؼه بىػ یـوهای صقب  بغيی اف ي
بیىؿژوافی هلیی امیت و يیه  کیه وی يمایًیؼهٔ  بیىػ اف اییىهلی کـػو ًٍٞت يفت ييايی 

ػؿ  وفاؿت   تَیؼِی  بىؿژوافی وابنته. امکًؼؿی يیق میامیت کلیی عیىیو ؿا ػؿ فهیاو
ـاالنیلًٖه ػولت لىام ـای تيیکیل ربهی، فی واصیؼ بیا يیـوهیای  ای ههن کیـػو فهیًیه بی

ـای گـفتى اهتیاف يفت اف بىؿژوافی هلی  ـاو ًٝىاو کـػه امت. کیايىؿی تیه آهـیکا ب ای
ـاهیی هلی با آهـیکا )هخل هٚفیـ بمیایی( ؿا  هٔ و اؿتبآ بـعی ًٝاٍـ ربه ػلییل ٝیؼم هم

ـای هلی کـػو ًٍٞت يفت هی هٔ صقب تىػه با ربه هٞتمیؼ  واف همییى ؿوی نتػاي هلی ب
 ػؿ رهیت واگیؾاؿی ای هت ؿا يیق تىٕئیلی کـػو ًٍٞت يفػؿ صقب ىٞاؿ ه ای ه، ٝؼبىػ

ـای صقب  يؼ.ػآوؿ اهتیاف يفت به آهـیکا بيماؿ هی ـای هَؼق و هن ب بىؿژوافی هلی هن ب

ایههلیضذوغًؼتيفتبؼًىاودلم ها بىػ که ػؿ ػوؿػمت تىػه ػؿ ایى ػوؿاو افمی
ـای  اساسی  کـػ. آو، ّـوؿی رلىه هی تضمكب

ـياهیهٔ بؼاو تىره ػیگـی که بایؼ  هٔ يکت ـای چیه  ػاىت ٝیؼم وریىػ ب هیؼوو ػؿ صیقب، بی
ـاتیک  ايمیِب  یػهىک ـاتیک علمی امیت. صیقب ػؿ فهیاو ولیٛى  و چه ايمیِب  هل  ػهىک

 ِٛ کىػتیا ؿا بیه گیىه  کىػتا هـ چًؼ اف ٕـیك بـعی يیـوهای عىیو ػؿ اؿتو، عبـ ولى
ـياهؿمايؼ، اها صمیمتًا هَؼق  ـای عًخ ای هب  >ٛى يؼاىیتػؿ صیا  ولی تىٕئیهٔ  میافِی  یب
ـات عیابايی تىمٔ ًٝاٍـ صیقب ػییؼه ييیؼه  يیق تؼاؿکی ـای ٝمل هنلضايه و یا تٚاه ب

ـاوايی اف رمله ٝؼِم  اٝین -و تيکییتی کافی ای هيیـوهای تىػورىػ  بىػ. ٝىاهل ٝیًی ف
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ػاؿاو و اْٝییای صییقب، بًٞییىاو هییىا يییقػِ الغَییىً  یٝلیی -يٚییاهیاف يٚییاهی یییا غیـ
ـای هخا  بیژو رقيی، يٚـی عیف ػالییل  ه هیها اىاؿ های صقب به آو يمَاو ىؼ. اها ب

 کًؼ:  گىيه اٙهاؿ يٚـ هی کىػتا ایى ؽکـ ىؼه ػاىت. او ػؿ هىؿػ ٝملکـػ صقب ػؿ لباِ  
ـایٖی بؼوو هیچ تـػیؼ ه همه اهکاياتی که ػاىت، )که  باینت صقب تىػه با آو یػؿ چًیى ى

 ای هفىىػ( ػمت بیه هبیاؿ نىب هیو، بغيی اف ایى اهکايات هضمافهاو يٚاهی لؼؿتمًؼ آ
و صیقب آهیق بـ ّؼ ػیکتاتىؿی ىاه فػه و لهـهاو ؿهایی علك بيىػ. يه تًهیا ٕـفیؼاؿالهـ

ػايیین کیه  عامتًؼ ولی هیی ها( يیق به صمایت اف آو بـهی هَؼلی هٔ تىػه بلکه تمام هـػم )هم
بیىػ اییى ػاؿی که بیـ صیقب و میتاػ ؿهبیـی چییـه ىیؼه  ٕلبی[ ؿیيه تاپىؿتىيینن ]فـٍ
کیاؿگـ ؿا بیه ىکنیت کيیايؼ )رقيیی،  هٔ ؿا اف ػمیت ػاػ و علیك و ٕبمی هىلٞیت ايمیبیی

99:۹1۱8.) 
کمىيینیت  و صاّـ ایى ػغؼغه ػؿ هیاو يیـوهای مىمیالینیت  ىمنِی  اف ابتؼای لـو

ـاو ورىػ ػاىته که ؿاه پیيـفت و تىمٞهٔ  میىػه التَاػی و میامیی باییؼ چگىيیه پی ػؿ ای
ـاتژی  تىاو بـىمـػ: یکیو ؿا ه ىىػ. ػو امت

ـاتژی او  گفته هػؿ ا هیا و يیـوهیای  که يیـوهای کمىيینیت باییؼ اف رًیبوىىػ  یمت
التَیاػی و میامیی صماییت  بىؿژوافی هلی ػؿ ؿامتای وٍى  به تىمیٞه و ايکيیاِف 

کـػه و تضت ؿهبـی آياو به هباؿفه با صکىهت هنتمـ و امیتٞماؿ و اهپـیالینین ػمیت 
ـاو هًىف به ػؿرهتکاهل يفيًؼ> یًٞی مٖش  ای اف ؿىؼ يـمیؼه که بتىاو  یـوهای هىلؼه ای

ـایِی التَیاػی( ايمیب مىمیالینتی کـػ ـگ ـاتژی رًیبِو  .)رب ػهمیايی،  ػؿ اییى امیت
بیىؿژوا  کاؿگـ و ًٝاٍـ فٞا  مىمیالینت و کمىيینت بغيی اف رًیبِو  رًبو ٕبمهٔ 

ـاتیک هلی ػاؿايیه  میـهایه چاؿچىب يِٚن  امتمی  میامی ػؿ ايؼ که هؼفو کنِب  ػهىک
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ـاتییک  امت. به ٕىؿ عیٍه ػؿ ایى ؿویکـػ گاِم  يغنت ايمیب، هضتىایی بىؿژوا ػهىک
ـفته التَاػی و ایزاػ ٕبمهٔ  اف تىمٞهٔ  ػاؿػ و ػؿ گام بٞؼ و پل گاه کاؿگـی پیي امت  و آ

کیـػ. يٚـی و ٝملیی  تىاو و بایؼ ػؿ ؿامتای تؼاؿک ايمیب مىمیالینتی، هباؿفهٔ  که هی
ـاتژی هتٞلك به   :صیؼؿ ٝمیىاوغلی;بىػ که  جًاح ساس  دضب کمىيیس  ایشاوایى امت

ـياهی یبـرنته آو هضنىب ه يمایًؼهٔ  ـای صیقب  ای هىؼ. ػؿ ب کیه صییؼؿ ٝمیىاوغلی بی
ـکقی ؿمیؼ ۹111هاه  يىىته بىػ و ػؿ ػی  آهؼه امت: ،ىمنی به تَىیب کمیته ه

ـای صل وٙایف ؽکـ ىؼه ػؿ باال ]هًٚىؿ ب ـياهه تؼویى ىیؼه تىمیٔ ٝمیىاوغلی امیت[، ب

ـاو )ٝیؼالت( باییؼ اف الیؼاهات فیىؿی ػؿبیاؿه  خاالعاجاشایتاذابیشصقب کمىيینت ای
ـاو اهتًاٛ  کمىيیستی وؿفػ ]تاکیؼ اف يگاؿيؼه امت[ و تاکتیک کىتاه هؼت عىػ ؿا، تا  ػؿ ای

ـيگىيی صکىهت ىاه و ٕـػ اهپـیالینن ايگلیل، بـپایه اتضاػ همه ٕبمیا ت، اف پـولتاؿییا م
ـای هیای بیگايیه، همچًییى  هباؿفه ٝلیه لاراؿ و اهپـیالینت گـفته تا بىؿژوافی هتىمٔ، ب

ـات های چپ )گـوه ىیظ هضمؼ عیابايی( کیه بییايگـ  بـپایه هًامبات يقػیک با صقب ػهک
ـاينت، هبتًی  ـاو  هًافٜ عـػه بىؿژوافی و ؿوىًفک مافػ... همچًیى صیقب کمىيینیت ایی

ـاو مـىًاك آفاػیىاها)ٝؼالت( ع ىچک عاو بغو هلی، هايًؼ هیـفا ک و همکاؿی با ؿهب
ـياههٔ  ـاو ػؿ ػی و اهخا  او امت )ب  ىمنی(. ۹111هاه ما   تَىیبی صقب کمىيینت ای

ـاؿ ؿّیاعاو يییق اییى  ـياهه هتٞلك به ػوؿاو لبل اف ؿّاىاه امت. اها پل اف امیتم ایى ب
کیه  يگـینیت. کمیا اییى بىؿژوافی هلیی هیی ؼهٔ يمایً هٔ به ؿّاعاو به ػیؼ رًاس اف صقب  
ػو تى اف اْٝای صقب به ػلییل  ،به ؿّاعاو و تغییـ هىاّٜ ينبِت  ۹119بٞؼتـ ػؿ ما  

ـاد ىیؼيؼ. ػؿ والیٜ  ،ػاينتًؼ بىؿژوافی هلی هی که ؿّاعاو ؿا يمایًؼهٔ  ایى اف صقب اعی
ـياههٔ  ـای صمایت اف ؿّاىاه باف هی فىق ؿاه ب ًیاس صیقب ػؿ افیك گؾاؿػ. چىو ایى ر ؿا ب
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ـاو اف ػوؿاِو  ییى غایت ػمت به هباؿفه هبىؿژوافی هلی یا با ا ػاؿی  یهپیيامیـها فػ که ای
ىـٓ ّـوؿی يیل به مىمیالینین  یوػاؿی گام يهؼ و ایى ههن ؿا پ بایؼ به ػوؿاو مـهایه

که عىػ ؿا لهـهیاو  يؼافتاػ یؿّاعاو ه > اف همیى ؿوی بایؼ به ػام کنی هخِل ًؼػاينت یه
ـاو بىػ. مافی و تىمٞهٔ  عىامتاؿ ًٍٞتیهلی يياو ػاػه و   ای

ـاو که بٞؼها بیه صیقب تیى ػه پیىمیت ػؿ اؿػىیـ آواينیاو اف اْٝای صقب کمىيینت ای
ـات عىیو بیاو هی ـايی عىػ وايمىػ هؿّاعا;ػاؿػ که:  عإ کـػ کیه  یو ػؿ اوایل صکم

ـاو ؿا ػاؿػ. آعىيؼفاػه بیه ا ـاؿ رمهىؿیت ػؿ ای و يقػییک ىیؼ و عىامیت بیا عیا  امتم
ـاو ؿا تيکیل ػهًیؼ اػیهپيتیبايی صقب و اتض )آواينییاو، : ها کىػتا کًًؼ و رمهىؿی ای

ـاو   تنیاو ػؿ رای ػیگـ ػؿ يمؼ به میام(. آواي۹۱:۹198 بییاو  های صقب کمىيینت ای
واصؼ هلی و ّؼ اهپـیالینیتی بیه ايیؼافه کیافی اهمییت يیؼاػه و  ػاؿػ که ها به ربههٔ  هی
ـا بىریىػ بییايتى ـایايیه )مکتاؿینیتی( و گ هوؿین و ایًکیه ػؿگییـ هًامیبات فـلاينتین آيی

ػهیؼ کیه وی هیـ  ی(. ایى يمؼها يياو ه۹98:۹198او، بىػین )هم )رقهی(  ػگماتیکی
ـای وصؼت بیا ؿّیاعاو کاؿ آعىيؼفاػه چًؼ هًتمؼِ  ـياهیهٔ امیت ب  ، اهیا ػؿ صمیمیت بیه ب

 ٝمىاوغلی اٝتماػ ػاؿػ.

ـاتژی ػوم  ـایايیهٔ هىربیت بًؼِی  هغالف هـصلهامت )ػتـهیًینیتی( ايمییب بیىػه و گیام  گ
ـای ػفٜ ملٖه عیاؿری و  يغنت ؿا تيکیِل  ـاو و ػهماياو ب مافهاو ايمیبی تىمٔ کاؿگ

ـياههپیيبـػ ؿويؼ تىمٞه، اف ؿهگؾؿ م ػاينیت.  یهی ،تىلییؼ هٔ ؿیقی ىؼ افهاو ٝمیيی و ب
ـگـفته اف تزـبهٔ  يٚـیات لًیى و تـوتنکی امیت. تـوتنیکی ػؿ  ىىؿوی و ایى يٛى يگاه ب

ـکب ه آحاؿ عىیو ایى يٛى ؿوه تىمٞه ؿا لايىو تىمٞهٔ  ـفت  >ياهؼ یه به ایى هًٞا که پیي
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ی به ولٛى بپیىيؼػ، چىو ورىػ اهپـیالینن ؿاه بـ یه بایؼ اف ٕـیك ايمیب پـولتاؿیاو تىمٞ
 ِٛ ـػ ػؿ صیقب کمىيینیت، بـرنیته اییى ؿویکی يمایًیؼهٔ  17بًیؼػ. یهیتىمٞه  ػیگـ هـ يى

ـای ايکيیاِف  لالل به اییى بیىػ کیه تًهیا ايتغیاِب  بىػ. او :آوتیل ملٖايقاػه; ـاو بی  ایی
اهپـیالینن ايگلنتاو ببًؼػ> هنیـی که ؿّیاعاو  ابهٔ التَاػی ایى امت که عىػ ؿا به اؿ  

ـکی  ػؿ آو گام يهاػه امت. ملٖايقاػه هٞتمؼ بىػ که کىػتای ؿّاعايی، هییچ وریه هيیت
ـاو يؼاىته امت. به ٝکل کىػتیای ؿّیاعايی، بیه ٕیىؿ  مـهایهکياف با اي ػاؿی ػؿ ای

ـافیت فهیًؼاؿ ؿا اف هـِگ  همچًیى میلٖايقاػه ػؿ  18کاهل يزات ػاػ. ٝیًی، اؿتزاٛ و اى
ايمیب ػؿ کيىؿهای هنیتٞمـه  لالل به ایى بىػ که يغنتیى گاِم  تمابل با ؿویکـػ يغنت  

ی لابل عاؿری و کنب امتمی  اف آياو امت )يکته و يیمه هنتٞمـه اف بیى بـػو ملٖهٔ 
ـاو به تٞىیك افت ۱9تىره ایى امت که چًیى ههمی تا ايمیب  اػ(. اها ایى امیتمی  ػؿ ای

ـای ايکياِف  بایؼ يمٖهٔ  ـای هباؿفات کاؿگـی باىؼ و يه ایًکه ؿاه ؿا ب بىؿژوافی  ٝقیمتی ب
ـاهن کًؼ> آو  يگـینت.  یهنئله هيه که رًاس ؿامت صقب، به گى بىهی ف

ـاو صقب کمىيینت به راهٞهٔ  ؿامِت  يٛى يگاه رًاس  کیه ػؿ فیىق هغتَیـی اف آو - ایی
ـابِت  -آهؼ ِٛ  به وّىس يياو اف ل ـياهه آو با يى  1۹چه ػؿ همٖٜ  ،های صقب تىػهيگاه و ب

ـياههٔ  ۱9ايمیب و چه ػؿ  يیـوها  به اتضاػ همهٔ  ؿامت صقب کمىيینت   رًاسِ  ػاؿػ. ػؿ ب
هنتمـ تاکیؼ ىؼه امت. اهیا ػؿ هیىؿػ ؿهبیـی  مات بـ ّؼ اهپـیالینن و صکىهِت و ٕب

ـاتیک مکىت ىؼه امت. -ایى رًبو بىؿژوا اگـ ؿهبـی به ػمت بىؿژوافی { ۹}ػهىک
ـاتیک هلی هًتهی هیهلی باىؼ ب ـِ { ۹}ىىػ، اهیا  ه ايمیب ػهىک  اگیـ ؿهبیـی ؿا ًٝاٍی

                                                            
  ۹8. تـوتنکی،تاؿیظ ايمیب ؿومیه، ٍفضه 17
ـاو و اهپـیالینن ايگلنتاو18  . ملٖايقاػه، ايکياف التَاػی ای
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ـاتییک  ايمییِب  اه هؼ، يتیزیـاو ػؿ ػمت ػاىیته باىیًپیيگام کمىيینت و کاؿگ ػهىک
ـاؿ ػاؿيؼ. صقب تیىػه  علمی امت. هـ ػوی ایى ؿویکـػها ػؿ چاؿچىِب  یک يٛى يگاه ل

بیى ایى ػو ؿویکـػ ػؿ يىماو بىػ )ػو ؿویکـػ هغتلیف ػؿ )پیو اف کىػتا(  1۹ػؿ همٖٜ 
(. اف فهاو تيکیل صقب تىػه تیا امتبت به هَؼق ىاهؼی بـ ایى هؼٝا صقب تىػه ين

ـاو ػؿ هیؼاو یکی اف ؿویکـػهیای فیىق   ، يیـوهای چپ راهٞهٔ ۱9یب ايم ػمیت بیه  ای
 ايمییب ، ػؿ هییؼاِو 1۹صقب تىػه بٞؼ اف کىػتای میا   >فػيؼ یٝملی و يٚـی ه هباؿفهٔ 

ـاتیک هلی ػمت به هباؿفه هی  فػ. ػهىک
 

۵۷دضبتىدهوايمالب۶-۲
ـایٔ صاّـ، وٙایف اٍلی پیو ؿوی آؿفوهًؼاو تضىال ـايؼاعتى ت ايمیبػؿ ى ـاو، ب ی ػؿ ای

ػاؿاو و هالکیاو  ى میـهایهتاؿیغی، ػؿهن ىکنتى هاىیى اؿتزاٝی ػولت، هضیملًٖت غیـ
پـمیت و  میت کیه هییهىبقؿگ، و ايتما  لؼؿت اف اییى ٕبمیات بیه ٕبمیات و ليیـهایی ا

ـاتیک ـاو، ؿومییتاییاو، عییـػ> يییؼا ػهىک ـاو یًٞییی کییاؿگ ه بییىؿژوافی ىییهـی، ؿوىییًفک
به ٕیىؿ عیٍیه وٙیفیه، تيیکیل رمهیىؿی  .و هتـلی و ليـ بىؿژوافی هلیپـمت  هیهى

ـاتیک هل   ـياهه صقب ػهىک ـاهاهیاو،  ۹191ی امت )ب  (.9۹۱:۹۱8۹به يمل اف آب
ـاو به ولٛى پیىمت> بیه بییاو ػیگیـ، ايمییب ػؿ ىیکل ۱9بهمى   ايمیب میامی ػؿ ای

يیـوها صى  ىٞاؿ  هٔ و که همؿ ملبی اف آو . ايمیِب یا میامی و یا ايمیب ملبی صکىهت
ـياهه ایزابی ِی گـػ هن آهؼيؼ، فاؿٟ اف هضتىا: ىیيه به ؿژین پهل; هایی که هیـ يییـوی  ب

ـيگىيی ؿژین پهلىی ػاىت.  ـای ػوؿاو پل اف م  اغلیِب میامی ػؿ ػمتىؿ کاؿ عىیو ب
ت ) يه گفتى همیٔه رـیايیا ی گفتًؼ که وابنته به آهـیکا بىػيه به ؿژیميیـوهای میامی 
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ـاتژیک آهـیکیا  میامی به ؿژین پهلىی به ػلیِل وابنتگی آو به آهـیکا يبىػ(> هتضؼ امت
ـای ایزیاػ میؼِّ  و ػؿ ػکتـیى يیکنىو یکی اف متىو بىػ يفیىؽ ػؿ  ها، ػؿ کًاؿ ٝـبنتاو ب

ىیاه اف يٚیـ اکخـییت ّیاؼؿػولیت هضم تـیى هيغَهٔ  ىؿوی بىػ. ولتی ػلیكهمابل ى
یِن : ابنتگیو; يیـوهای ػعیل ػؿ ايمیب   هلىی هنیاوی بیىػ بیا پ آو بىػ، پل يه به ؿژ

میامیی هیـػم  ايمیب و یا به تٞبیـی ػیگـ ػؿ ايمیِب  یًٞی ػؿ ىکِل  >:امتمی ; ٕلِب 
، ايمیبی ۱9يمیب میامی ػؿ والٜ ا به ایى هًٞا، امتمی  يهفته بىػ. هفهىِم  بـ ّؼ ىاه  

او  میامی امت، ىیٞاؿهای آو يییق  هٔ ٕىؿ که ايمیب ػؿ وهل ٕلبايه بىػ. هماو  امتمی
 می  ؿا يیق بایؼ میامی فهن کـػ.ػاللتی میامی ػاؿيؼ> پل امت

ـِ  ـايؼافِی  اه میـ هباؿفاتی صقب تىػه ػؿ اواع صکىهت پهلىی پیىمیت. ػؿ  به رًبو ب
ػاػ که ىیاه  ػه بیيتـ ؿوی ایى هنئله هايىؿ هیىمنی، صقب تى ۱1 هٔ ػه هٔ های اولی  ما

میلًٖت هيیـوٕه ػهیؼ. یًٞیی  ؼاػ ػمت بـػاىته و تى به لنمی صکىهِت بایؼ اف امتب
ىاه ٍـفًا رایگاهی ٍىؿی ػاىته باىؼ. ػؿ والٜ آؿهاو صیقب ػؿ اییى ػوؿه بیه يیىٝی 

میلًٖتی و  بیى عىامت لنمی صکىهیت هيیـوٕهٔ  بىػ>ايمیب هيـوٕه  هماو آؿهاِو 
ـاتیک هلی، تفیاوت چًیؼايی وریىػ يیؼاؿػ. ػ عىامِت  ؿ هیـ ػو ؿویکیـػ، ايمیب ػهىک

کیه آؿهیاو  اییى بىؿژوافی هلی امیت. کاؿگـ يمو چًؼايی يؼاؿيؼ و آؿهاو   صقب و ٕبمهٔ 
بیىػه  ۱9يمییب ا ػؿ بـهیهٔ  صکىهت ملًٖتی هيـوٕه ییا بیىؿژوافی هلیی ،صقب تىػه

کیه تًهیا بغيیی اف آو ؿا تىّییش تمیام هىاّیٜ صیقب يینیت، بل هٔ ػهًؼامت، تىّیش
، هًامیبات صیقب بیا 1۹هیـػاػ  ۹8کىتیای  قب، تزـبیهٔ صی عیىػِ  هؼ. میـ تکىیِى ػ هی

، اوتىافو لىا بیا میایـ يیـوهیای ػؿگییـ ػؿ ايمییب يییق بیـ هىاّیٜ آيی هٔ ىىؿوی و يضى
ـگؾاؿ بىػ   .تاحی



108 
 

صیاهی وی،  هىارهیه بیا آییت اللیه عمیًیی و رـییاِو  عىػ صقب بـ مـ يضىهٔ  ػؿ ػؿوِو 
صیقب کمىيینیت ىیىؿوی  ای بیه هورىػ ػاىت. ایـد امکًؼؿی ػؿ ياهی اعتیف يٚـ

 کًؼ:  یهىاّٜ کیايىؿی ؿا ایًگىيه بیاو ه
ـاتیک و یا صتی ّؼ میـهایرًبو عمیًی ٝمیمًا ّؼاهپـیالینت ػاؿی امیت و ػؿ  هی، ػهىک

ـاتیک ـایى صیقب هیا باییؼ اف -يتیزه ػؿ ايمیب ػهىک هلی هتضؼ ٕبیٞی صقب هامیت. بًیاب
ـکاؿ هییػؿ تضت ؿه صکىهت ايمیبی که با ػاىتى همیى عَلت و آییؼ،  بـی عمیًی بـ می

ـایى يٚـیه، بًاگقیـ ایى صمایت به  صمایت بی هییاو  اتذادسیاسیلیؼ و ىـٓ بًمایؼ. بًاب

کاىهتیدهىکشاتیا ساباادمیافی  ايزاهیؼ و ؿاه آهیاػه صقب ها و رًبو امیهی هیی
 گيایؼ هی اهپشیالیستیذيیشوهایضٔهاتذادهمو هتيکل اف  داسیشهایهشسخػلتیغی

 .کیؼها اف هامت{}تأ
ـاػ يقػیِک  رمٜ ـات کیايىؿی و اف  به وی ػؿ صقب، با هفیاػ بیايییهٔ  بًؼی امکًؼؿی اف يٚ

ـات ه هٖابمت ػاؿػ. اها ۱9پلًىم امفًؼ   گىیؼ: یعىػ امکًؼؿی ػؿ يمؼ ایى يٚ
هىریىػ هیؾهبی بیا صکىهیت  هًٞیای صکىهیت پاییه و بیی [ یکناو ىمـػو بی۹بًٚـ هى ]

ـکت هیکه صقب تىػ ای یايمیب [ اف ۹باوؿايه کیه ] رنت، و ایى فـُ عىه ه بایؼ ػؿ آو ى
تىاو به ایى هياؿکت ؿمییؼ ػو  هىاّٜ ليـیىو ىیٞی هی ٕـیك پیـوی عالَايه و هٖلك اف

 اٍلی عٔ غلٖی امت که ؿهبـی صقب ها آو ؿا اٝما  کـػه امت. پایهٔ 

الله عمیًیی بیه يمؼ امکًؼؿی ياٙـ بـ ٝؼم پایبًؼی صکىهت ايمیبی تضت ؿهبـی آیت 
ـامی امت. همچًیى امکًؼؿی صکىهت تضت ؿهبـی آیت الله عمیًی ؿا  هىافیى ػهىک

ـای هخا  ربهػايؼ که بایؼ با آ صکىهتی يمی آو ـاه ىؼ. اگـ ب هلیی صکىهیت ؿا ػؿ  هٔ و هم
ـاه هیػم  عىامیتاؿِ  1۹ىیؼ. کمیا ایًکیه وی ػؿ میا   یت ػاىت، امکًؼؿی با آياو هم



109 
 

بىؿژوافی هلی بىػ. اها ایى ٝؼم باوؿ به پیـواو آیت الله  مایًؼهٔ صمایت اف هَؼق بًٞىاو ي
اؿتزیاٝی ییا ّیؼ ; عمیًی تىمٔ امکًؼؿی بیيتـ ياىی اف اییى امیت کیه وی آيهیا ؿا

ـاتیک ياٙـ بیه همییى هٖلیب امیت. : ليـیىو ىیٞی;. إیق واژه ػاينت یه :ػهىک
نیبت بیه ٍیی ي، چییق عا:ليـی بیىػو; تىّیش صکىهت رمهىؿی امیهی با همىلهٔ 

گیاه ينیبت بیه لیىافم  هاهیت ایى رـیاو بؼمت يمی ػهؼ، رق ایًکه آيهیا ؿا يیاالیك و ياآ
ـاؿ صکیىهتی کًؼ که آو هیػاؿی يياو ػاػه و ایى گماو ؿا ایزاػ  تکىهص  ها ػؿ پی امیتم

هیای رـییاِو  ِو او  يىىته و ػؿ بافيمیایی عَیلت)ػؿ بغ پیياهؼؿو هنتًؼ اٍٖیصاً 
ـيگىيی ـاػ يقػیک این( تـ ػؿ ایى باب بضج کـػهعىاهی بیي م . اها ػؿ همابل کیايىؿی و اف

ػاينییتًؼ و  اهپـیالینییتی، هتـلییی هیییبییه وی، آيییاو ؿا بغییإـ مییـػاػو ىییٞاؿهای ّؼ
ـاو ايمیب ایى تىٍیه  گىيه بىػ: ىاو به ؿهب

ـکًاؿی گـو بتاؿیظ ايمی هی های اٍیل ييايگـ آينت که تًها با تأهیى امتمی  میامی و ب
یالینین و اؿتزیاٛ ؿا تىاو تنلٔ التَاػی اهپـ های کهًه يمی اف تبهکاؿتـیى کاؿگقاؿاو ؿژین

ـايؼاعت. ػم ـيىىیت  تب ـای م يغىؿػه هايؼو هىاّٜ التَیاػی اهپـیالینین و اؿتزیاٛ بی
ـات رؼی ػؿبـ ػاؿػ. فمٔ با ػؿهنيهایی ايمیب ع ـايؼاعتى ایى هىاّٜ امت  ٖ ىکنتى و ب

[ ۹ها ايناو هضـوم و فصمیتکو ؿا تضمیك بغيییؼ، ] هیلیىو هٔ مهای ص تىاو عىامتهیکه 
[ ۹ًٍٞتی کـػو ؿا بـ وفك هًافٜ هلیی و عیاؿد اف وابنیتگی بیه اهپـیالینین میاهاو ػاػ، ]

[ فيیؼگی فصمتکيیاو ؿا بیا آهًیگ 1کياوؿفی ؿا اف وّٜ يابناهاو کًیىيی بییـوو آوؿػ، ]
 (.۱9، امفًؼهاه ۹9پلًىم [ فـهًگ هلی ؿا ىکىفاو ماعت )9مـیٜ بهبىػ بغيیؼ و ]

ؿاه ؿىییؼ غیییـ ;ی صییقب تییىػه بییه رمهییىؿی امیییه التَییاػِی  پیيییًهاػِی  هٔ ينییغ
ـای لنیمی پیـوژ یًٞی صقب، رمهىؿی امیهی >بىػ: ػاؿی همـهای  هٔ ؿا يیاگقیـ بیه اری
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ػاينت. تا تضمك ايمییب میامیی، یًٞیی  یايمیب میامی ه ايمیب ارتماٝی ػؿ اػاههٔ 
يیـوهای میامی ػؿگیـ ػؿ فْای میامیی  عىػ میـ والٞیت   ،صکىهت ايمیب ػؿ ىکل

ـيیؼ و تًهیا ايیـژی ؿا ٍیـف  ۱9 ؿا ياگقیـ کـػ که به رـیايات، هًتقٛ اف هضتىایياو بًگ
ـيگىيی صکىهت هنتمـ مافيؼ. اها ػؿ اػاهه ـياهه و ػؿ رـیاو ػیالکتیِک ايمیبی، م هیا ب

 کًًؼه بىػيؼ. (، اهـی تٞییىهاا)بغىايیؼ هضتى

ًِ  تلمِی  أهًي صقب تىػه ينبت به رمهىؿی امیهی، به ىٞاؿهای ّؼاهپـیالینتی  عا
بیىؿژوایی )تضیت امتکباؿی( و عامیتگاه عیـػهالله عمیًی )البته ػؿ فباو وی ّؼآیت 

ـاو رمهىؿی امیهی بـهیصمایت بافاؿ و یا اف تزاؿ بافاؿ( ا گـػػ. عامتگاه  کخـیت ؿهب
ـاو یک ايمیب لقوهًا تٞیٕبماتی ؿه ـياهی یى يمیب غیاؽ ىیؼه تىمیٔ ات   هٔ کًؼ که هضتىای ب

او و هضتیىای بیى عامتگاه ٕبمیاتی ؿهبیـ یک به یکها چه عىاهؼ بىػ. لنمی تًاٙـ  آو
ـياه-التَاػی ، تیىػه ی ػؿ يگیاه صیقبامتمی  میام های آياو ورىػ يؼاؿػ. همیامی ب

ی کیافِی ىـٓ الفم اهیا غیـ ـای ؿمییؼو بیبیىػامیتمی  التَیاػی  ِك تضم  ه امیتمی  . بی
. به تٞبیـی ػیگـ، ايمیب کـػػاؿی ؿا تزىیق  مـهایهؿاه ؿىؼ غیـ هٔ ، صقب ينغالتَاػی

هىؿػ  :تماِٝی ايمیب ار;میامی، ىـٓ الفم ايمیب ارتماٝی امت، اها کافی يینت. 
 و ٕبیِك  ىیؼ هیػاؿی هتضمیك  میـهایهه ؿىیؼ غیـمافی الگىی ؿا هيٚـ صقب تىػه با پیاػ

: کـػو بـ وفك هًافٜ هلی و عاؿد اف وابنیتگی بیه اهپـیالینین ًٍٞتی;اػبیات صقب، 
صیقب تیىػه چيین بیـ  بایؼ ٍىؿت بپؾیـػ تا ايمیب اف صیج هضتىایی يیق تکمیل گیـػػ.

ها لَیِؼ  کاؿگـ که ػؿ ػیالکتیک ايمیبی اف ٕـیك کًتـ  ىیىؿایی کاؿعايیه ۀرًبو ٕبم
ـای  غیـمیـهایه ؿاه ؿىیؼ ۀپیيبـػ ايمیب ارتماٝی ؿا ػاىت، بنیت، و ينیغ ػاؿی ؿا بی
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ـاهیی ؿاهبیـػِی صیقب، ییک  ػولِت بىؿژوایی تافه تأمیل پیچیؼ، به ایى اهییؼ کیه بیا هم
ـِ امتمیِ  التَاػی و به اٍٖیس   ىىػ!: ايمیب ارتماٝی;يیـوی بىؿژوایی، ؿهب

ـاو صیقب اف ایًکه صقب تىػه وارؼ يىٝی مىءتفاهن رملیه کییايىؿی و  )ػؿ والیٜ ؿهبی
ـاو د.ا هیی فـٍتٕبـی کاهًی  ـاو  يگـینیتًؼ( ٕلبايه به هىلٞییت ؿهبی ينیبت بیه ؿهبی

ـاو رمهیىؿی بیىؿژوایی ؿه هػ، گفتین که ؿیيه ػؿ عامتگاه عیـػرمهىؿی امیهی بى بی
گیقیًو امتکباؿی )ییا ّیؼ اهپـیالینیتی( آيیاو ػاىیت. اهیا امیهی و ىٞاؿهای ّؼ

ؿی امیهی ؿا بایؼ رمهىتىمٔ صقب و تزىیق آو به : ػاؿی مـهایهؿاه ؿىؼ غیـ;الگىی 
ىییؼ ؿ ؿاهِ  هییای آيییاو رنییت. صییقب بییا ػولییت ىییىؿوی و میامییت هٔ ػؿ هییتى ؿابٖیی

ـاتیک هلی اف اوایل ػه ػاؿی و تيکیل ػولت مـهایهغیـ هیییػی تىمیٔ  91 هٔ های ػهىک
ـای کيىؿهای به اٍیٖیس رهیاو میىهِی هنیتٞمـه و  ىىؿوی بًٞىاو الگىی هًامب ب

ـاو،  هايًؼ صقب تىػهٔ  هىؿػ صمایت ىىؿوی   ؿممِی  اِب هنتٞمـه ايتغاب ىؼ. اصق يیمه ایی
ـاتییک ػؿ  هٖابك همیى هيی ػمت به التیف با مایـ يیـوهیای عىامیتاؿ ايمییب ػهىک

ـاتژی  همـهایفػيؼ. ؿاه ؿىؼ غیـ ۱9میب ی ايبـهه ػاؿی، ابقاؿ میامت عیاؿری و امیت
بىػ تا اف ؿهگؾؿ آو ایى ىىؿوی ػؿ هىؿػ کيىؿهای هنتٞمـه و يیمه هنتٞمـه ػولِت  ٝاِم 

ـای  عیىیو اف لضیاٗ ػؿریهٔ  هٔ ٔ ٝمب هايیؼکيىؿها بتىايًؼ بـ وّٞیت اهپـیالینتی و ى
ػاؿی، هؼفو يياو ػاػو ایى  همـهایآیًؼ. ػؿ والٜ ؿاه ؿىؼ غیـػاؿايه فالك  مـهایه تکاهِل 

. همکیى امیت ؼ راهٞه، عاؿد اف هؼاؿ اهپـیالینن يیقوالٞیت بىػ که ؿىؼ يیـوهای هىلِّ 
ـفت همکى امت الگىی ؿاه ؿىؼ  هن با چفت ىؼو به ىىؿوی و گقیًِو  آو ،ؿىؼ و پیي

ـای هخیا  کیـه رًیىبی اف ٕـییك  ای هػاؿی. اهـوفه ایى کلیي مـهایهغیـ ؿایذ امت که ب
ـفت لا  ػمت یافته امت. ای هبل تىرچفت ىؼو با آهـیکا به پیي
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-ؿی، تىّیش وّٞیت التَیاػیػا مـهایهفهن الگىی ؿاه ؿىؼ غیـای ههن ػیگـ بـ يکتهٔ 
ساىد صیات ارتمیاٝی اف ؿهگیؾؿ  بافتىلیؼِ  ػاؿی  ىىؿوی امت. ػؿ مـهایه میامی عىػِ 

ـِ  التػادی فـػی ییا ارتمیاٝی  هـ ٝمِل  ِى بغو ػؿ ب   ٍىؿت امت. مىػ بًٞىاو افك و اه
ـاؿ ػاؿػ و راهٞهٔ   امت. میىػ   ، بنٔ یافتهق ػؿ فهاوکًىو بـ همیى میاػاؿی تا مـهایه ل

پیيیـفت يییق بیـ  های اکن بـ هًامبات رىاهٜ ىؼه و ىاعٌص تًٚیمِی  تمىیمی و لاٍ
صیاکن بیـ هًامیبات  تًٚیمیِی  تمیىیمی و گـػيؼ. اها ػؿ ىىؿوی اٍِل  یبًیاػ آو تٞـیف ه

ـاتییک و يیافهیای يٚیاهی  بلکه هًافٜ صقب، ػمیتگاهِ  ،يه مىػ فـػی و ارتماٝی   بىؿوک
کیـػ. بیا تىریه بیه وّیٞیت  اؿی ؿا پیيیًهاػ هییػ مـهایهؼ غیـبىػ. همیى يٚام، ؿاه ؿى

 کمىيینتی، ػیگیـ تکلییف ينیغهٔ -نتیػوؿيمای مىمیالی ىىؿوی و ٝؼم ورىػِ  بالفِٞل 
ىییىؿوی ػؿ الگییىی  يیییق ؿوىییى امییت. ػؿ والییٜ وّییٞیت ػاعلییِی  اه یپیيییًهاػ

ـ ػؿ هَیـ، ٍیؼام ػؿ ىاو تا صؼ فیاػی ايٞکاك ػاىت و به صماییت اف ياٍی پیيًهاػی
ـاق و صتی  ایی اف صکىهت پهلىی يیق ايزاهیؼ.ه وبغ ٝ

ـاد ىیؼه اف وّیٞیِت  میـهایهؿاه ؿىؼ غیـ هٔ ٕىؿ عیٍه: ينغه ب  ػاؿی، فـهیىلی امیتغ
ـای پیيبـػ هًافٜ ػولِت  صیاِت   ،المللیی ىىؿوی ػؿ مٖش بییى ارتماٝی عىػ ىىؿوی، ب

ايمیب ػؿ  لًیى يیق يغنتیى گاِم  مابك بىػ. های هنتٞمـه و يیمه هنتٞمـهٔ ػولت ػؿ لباِ  
کيىؿهای هنتٞمـه و يیمیه هنیتٞمـه ؿا کنیِب امیتمی  و ؿهیایی اف میلٖٔه عیاؿری 

ـای ايکيیاِف هبیاؿفٔه ٕبمیاتی و ؿهیایی  هی ػاينت. اها ایى گیام ػؿ صمیمیت بنیتـی بی
ـاو آو کيىؿ بىػ. صقب تىػه به امتمیِ  میامِی کنب ىؼه ػؿ يتیزٔه ايمییب  ، ۱9کاؿگ

ـای تضمكبه ىک و اتضیاػ  -ػاؿی میـهایه ينغٔه ؿاِه ؿىِؼ غیـ-بىؿژوافی هلی ِل بنتـی ب
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ـا ایى بىػ که ىىؿوی ػیگـ هضتىای ايمیبی يگـینت.  با بلىِک ىـق هی يکتٔه اٍلی هار
  عىػ ؿا کاهًی اف ػمت ػاػه بىػ.

ـاو و پافياؿی بـ ىٞاؿ  صقب به ػلیل عَلت ّؼاهپـیالینتی و ّؼ آهـیکایی ايمیب ای
ـایٔ  ـاامتمی ، ى ـاو اف هؼاؿ اهپـیالینن آهـیکا عاؿد ىؼه  یی ایى ههیا هؿا ب ػیؼ که ای

ـاؿ گیـػ. گىیی که صقب ػؿ ایى هییاو تىریه چًیؼايی بیه ىیٞاؿ  و ػؿ بلىِک  يیه ;ىـق ل
ِٔ  مـػاػه: ىـلی و يه غـبی کـػ و به ػلیل ورىػ  رمهىؿی امیهی يمی صقِب  ىؼه تىم

اهیـی همیؼؿ و ّیـوؿی ا ػؿ يهاییت، رهاو ػولٖبی، ايتغاب بییى یکیی اف ػو لٖیب ؿ
ـاؿ گـفتى ػؿ هیؼاؿ ػیگیـی عىاهیؼ >کـػ للمؼاػ هی  عاؿد ىؼو اف هؼاؿ یکی، لقوهًا به ل

هییػی  ۱1 هٔ ىىؿوی ػؿ اوایل ػه ای ؿلن عىؿػ که لِٖب  ايزاهیؼ. اها میـ ولایٜ به گىيه
ـا ـ و ىؿػ يٚیهی هٔ و فـوپاىییؼ و همییى افیى ، عىامیتو تمـیبًا یک ػهه پل اف ايمیب ای

ا ؿا هلغی ماعت. البتیه اییى گمیاو يباییؼ پییو ه وّـوؿت تيغیٌ ػاػه ىؼه تىمٔ آ
صقب تیىػه  رمهىؿی امیهی هنیـ هتَىؿ ىؼهٔ  ،صتی با ورىػ لٖب ىىؿوی هبیابیؼ ک

رىعیٔه اٝیؼام بیه د.ا ػؿ ػهٔه ىَت اکخـ اْٝیای صیقِب تیىػه ؿا  .پیمىػ ؿا ّـوؿتًا هی
ـيىىِت اْٝای صقب هن  ـاژیک و هن کمیک بىػ.مپـػ. م  ت

تیا همٖیٜ  گییـی   هیای صیقب اف فهیاو ىیکل گفتین که آواينیاو ػؿ يمؼ میامت ػؿ لبل
ـای تيکیل ربههٔ  ػاىتبـ ایى يکته تأکیؼ  ،هـػاػ ۹8کىػتای  واصؼ هلی  که صقب تىػه ب

او ولٛى ايمیب و ّؼ اهپـیالینتی و همکاؿی با بىؿژوافی هلی ّٞف ػاىت. اها ػؿ فه
ـيگىيِی عىامت ایى ا ػیگـ يمی، صقب ۱9 ـاؿ کًؼ و به ربهه می هلیی و ّیؼ  ىتباه ؿا تک

ـاو صقب   اؿ اکخـیِت ب یىاهپـیالینتی پیىمت. ا با تمام لیىا بیه صماییت اف آییت اللیه  ؿهب
بیىؿژوافی هلیی و  هَیؼق ؿا يمایًیؼهٔ  ای ه، ػؿ صقب ٝؼ1۹اعتًؼ. ػؿ همٖٜ عمیًی پـػ
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ـاػوؿ هی بىؿژوافی ای ػیگـ وی ؿا يمایًؼهٔ  هٝؼ يییق  ۱9ػاينتًؼ. ػؿ همٖیٜ ايمییب  کمپ
ٕىؿ که گفتیین رًیاس  ينبت به رـیاو آیت الله عمیًی ػو يٛى يگاه ورىػ ػاىت. هماو

ؿا هلی، ّیؼ اهپـیالینیت و ؿممی صقب )کیايىؿی، ٕبـی و غیـه(، رمهىؿی امیهی 
ـاتییک ػیگـ )امکًؼؿی و غییـه( ينیبت بیه ػه ای هػؿ همابل ٝؼ ًؼ،ػاينت یهتـلی ه ىک

 او  )یًٞی فهاو کىػتا( بـآهیؼه اف ػوگايیهٔ  بىػو رمهىؿی امیهی بؼگماو بىػيؼ. ػوگايهٔ 

امیت. یًٞیی ػؿ صیقب،  ايماالبدهىکشاتیا خلمایو  ايمالبدهىکشاتی هلای

ـاتیک به ؿهبـی پـولتاؿیا و يیق با صماییت  که هی همچًاو ينبت به ایى تىاو ايمیب ػهىک
ـاتیِک  ، ايمیِب ۱9بىػه امت، اها ػؿ همٖٜ ىىؿوی ايزام ػاػ، اهیؼی  علمی کاهًی  ػهىک

ـاتییک هلیی  هٔ صقب ينبت به هـصلی کًاؿ گؾاىته ىؼ، و هـ ػو ٕیِف  ايمییب، کیه ػهىک
ـاتیک بیىػو ییا يبیىػِو  رمهیىؿی  امت، ػیگـ اعتیفی يؼاىتًؼ و اعتیف تًها ػؿ ػهىک

بیه يیىٝی  ۱9ىػتا تیا ايمییب یؼ ایى اهـ امت که صقب اف کإها همه ه امیهی بىػ. ایى
ـفت کـػه بىػ. که ایى پنـفت، هن بافتاب هًامبات صقب و ىیىؿوی )چًیاو چیه ػؿ  پن

ای و  ههیای تیىػ پایگیاه ػؿ ههیارـت و اف ػمیت ػاػِو  فینیِت  لبل گفتین( و هن بافتاِب 
 کاؿگـی صقب بىػ. 

ـاو صقب، ػؿ همابیل مییل ايتمیاػاتی کیه ينیبت  بیه ٝیؼم یکی ػیگـ اف امتؼالالت ؿهب
ىؼ، ایى  امی و آفاػی بیاو و ٝمل، هٖـس هیػهىکـ پایبًؼی رمهىؿی امیهی به اٍىِ  

ىیکل  ّیؼ اهپـیالینیتِی  ربههٔ  بىػ که ػؿ همٖٜ فٞلی ایى لنن ايتماػات باٝج تْٞیِف 
ـفت ـا  اف رمهیىؿی  اهپـیالینین و بیىؿژوافِی  گـػػ و بایؼ کیه ػؿ همابیِل  هی ىؼه هگ لیبی

ٝ  امیهی ػفاٛ کـػ. به  ّی و یا اهیىؿی کیه ـ  ٝباؿت ػیگـ ػؿ يگاه صقب، تأکیؼ بـ اهىؿ 
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ـایٔ صاّـ )اوایل پیـوفی ايمیب  ( ػؿ اولىیت يینتًؼ، و با ٖٝف تىره بیه آو ۱9ػؿ ى
ییاؿی بیه اهپـیالینین و بیىؿژوافی  اه هىػ ؿا هتمایق کـػو> تًها يتیزتْاػها، ٍفىف ع

ـا  و تْٞیِف  ـػيیؼ کیه رمهیىؿی ک یهیه امیتؼال  همته امیت. و ػؿ اػاىؿايمیب ي لیب
ـای صف٘ امتمی   هٔ ايمیب، ّـوؿتًا بایؼ ينیغ میامی بؼمت آهؼه ػؿ يتیزهٔ  امیهی ب

ـگقیًؼ تا امتمی  التَاػی يیق هتضمك گـػػ. چیىو بیؼوو  مـهایهؿاه ؿىؼ غیـ ػاؿی ؿا ب
صیقب  پایؼ. ػؿ ایًزا بیىػ کیه گفتیین میتمی  میامی يیق ػیـی يامتمی  التَاػی، ام

ـياهتىػه ينبت  ، چىو 19تفاهن بىػ ای رمهىؿی امیهی ػاؿای يىٝی مىءه هبه هضتىای ب
ـايو، وارؼ لى   ىٞاؿها و عامتگاه رمهىؿی امیهی ؿا بؼلیِل  کیه  ًؼػاينیت هی ای هؿهب

امیتمی   ػاؿی امیت. ابتیؼا بیه میاکى بییىمیـهایهؿاه ؿىیؼ غیـ هٔ لاػؿ به پیيبـػ ينغ
ـاؿ ماعته )صف٘ امیتمی  میامیی ّیـوؿتًا ػؿ  هٔ میامی و التَاػی ؿابٖ ّـوؿی بـل

ـکت  ( و مپل رمهىؿی امیهی ؿا گقیًهٔ گـو تضمك امتمی  التَاػی ـای ص هًامب ب
 کـػيؼ. ّـوؿی تَىؿ هی ػؿ ایى چاؿچىِب 

ـتیب ّـوؿی گام گىيیه  هایی که ػولت رمهىؿی امیهی بایؼ بـػاؿػ اف ػیؼ صیقب اییى ت

ـای ٍییايت اف کلییت  : امتمیِ  گامدومامی، : امتمی  میگاماول: بىػ التَیاػی بی

 ِٓ ـاؿِ  : تضمِك گامسىمتضمك ػیگـ ىٞاؿها،  اهکاِو  ايمیب و يیق ىـ  ىٞاؿ آفاػی و امیتم

ـامی. کًیؼ،  وایت صقب تىػه ؿا ػچاؿ اعیتی  هییای که ػؿ ایًزا ؿ هاها يکت لىاٝؼ ػهىک
امت. ایى ينیغه  داسی شسشهایهساه سضذ غی دايستى استملل التػادی با يسخهٔ هساوی 

                                                            
ػؿ ایى فهیًه، یًٞی ػؿ هيغٌ ماعتى ػلیك و ٝلمی آيچه که ػؿ بغو ػمتگاه تبلیغاتی صقب ها بایؼ . 19

کًؼ، کاؿ ومیٞی  یمىمیالینن ٝلمی ؿا به هن يقػیک ههنالل ارتماٝی، هىاػاؿاو هؾهب امیم و هىاػاؿاو 
 (.57امفًؼ  -16ايزام ػهؼ )پلًىم 



116 
 

با مىمیالینن و  -ىىؿوی ػؿ باب ماعتاؿ التَاػِی  هٖابك تىّیضات لبلی -به وّىس 
گیام يییق ، آو میافِی  پیاػهبلکیه ػؿ ؿامیتای  ،آو يبیىػ کمىيینن فاٍله ػاىت و يیه تًهیا

ـيمی نن ػاىت. عىىبیًايه امت که ها ایى يگاه ؿا به صقب باؿ کًین که آياو به مىمیالی ب
او ىیىؿوی بالفٞیل يبیىػ، بلکیه ىیيٚیـ يؼاىیتًؼ و افیك -یًٞی ىىؿوی- والًٞا هىرىػ  

ـاؿ ـای گیؾاؿ بیه میمت مىمیالینین ؿامیتیى  ل  اف ؿهگیؾؿِ  گیـی ػؿ بلىک ىىؿوی بىػ بی
 هیا و لافالیی ػؿ تضلیی هابیهایى تلمی اف صیقب،  ػاؿی. همـهایؿاه ؿىؼ غیـ ينغهٔ  پؾیـِه 

ـياه  ؼاىت.يآياو های  هب
ـاتیک هلی ػیؼو  ؿا ػؿ هـصله ايمیب ـگقیؼو، ػؿ  و بىؿژوافی هلی ؿا بًٞىاِو  ی ػهىک افك ب

ػاؿی به رمهىؿی مـهایهؿاه ؿىؼ غیـ ينغهٔ  عىػ ؿا ػؿ میامت تزىیقِ  ۱9فهاو ايمیب 

داسی=تذمااكهسااشهایساهسضااذغیااش: هٔ هی و وصییؼت بییا آو تزلییی ػاػ. ينییغامییی
ب تىػه ػؿ آو همٖٜ. ػؿ ایى میامت صمیمتیًا میامت صق هٔ > ایى بىػ همبىسوواصیهلی

عبـی اف مىمیالینن و کمىيینن يبىػ.صقب تىػه اف یک رهت، فهايی که بـ امتمی  و 
فيـػ، ایى گماو ؿا بیه ؽهیى هتبیاػؿ  یاهپـیالینتی رمهىؿی امیهی پای هعَلت ّؼ

تـ  ییك)ییا بیه تٞبییـ ػل اه با رمهىؿی امییهی ٍیـفًا ىیکلی هههىار هٔ کًؼ که يضى هی
ـهالیته( ـياههامت،  ف  های رمهىؿی امیهی و اػٝاهیای  یًٞی، صقب فاؿٟ اف هضتىای ب

ـاث امییتمی  ـاو آو ػؿ ایییى بییاب، تًهییا هییؼفو، صفیی٘ هییی و عَییلت  میامییی ؿهبیی
بیى صقب و رمهىؿی امیهی امیت. اهیا ػؿ اػاهیه،  ّؼاهپـیالینتی امت که هيتـِک 

ـياهه و افِك  و  اساتمالل با رمهىؿی امیهی ػؿ ػو ىٞاؿِ  يٚـ و ٝمل   صقب، اف وصؼِت  ب

وافی ، يه تًها وٍى  به مىمیالینن يبىػ، بلکه ؿمییؼو بیه بیىؿژضذیتبااهپشیالیسن
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ٍییايت اف ػو ىیٞاؿ  ػاؿی بًٞیىاو امیتلقاِم  البته تضت يام ؿاه ؿىؼ غیـمیـهایه-هلی بىػ 
ـابًؼی ايم های اف هـصل هبًٞىاو ػلیم صتی و يه -لؾکـا فىق ؿ بیىػ ٕبیك تلمیی یب کیه لی

ـایايه هىربیت ـای ايمیب مىمیالینتی  گ ؿاه  باف کًؼ، بلکیه فـریاِم ىاو، ػؿ اػاهه ؿاه ؿا ب
ـاو صیقب ػؿ فيیؼاو و  آياو بىػ. ایى فـرام با بـعىؿػِ  ٕی ىؼهٔ  رمهىؿی امیهی با ؿهبی

ػمیت آعیـ ؿوی  ای به عیاؿد کيیىؿ و ها، ههارـت و پًاه بـػو ٝؼه اٝؼام بـعی اف آو
 به ايزام عىیو ؿمیؼ. ،ها اف هاؿکنینن ؼو بـعی اف آوگـػاي

ـاؿ رمهییىؿی امییهی بییـ ىیٞاؿهای امییتمی  و همابلیه بییا اهپـیالینین )بغىايیییؼ  اٍی
امیتکباؿ ;تا به اهـوف ورىػ ػاؿػ. اییى ىیٞاؿها، اهیـوف تضیت يیام همابلیه بیا  امتکباؿ(

کیه هٖیابك  همچًاو فيیؼه امیت. بیا اییى تفیاوت: هضىؿ هماوهت; تمىیت و: رهايی
ؿی ؿا پیاػه يکیـػ و ػؿ ػا همـهایؿاه ؿىؼ غیـ هٔ رمهىؿی امیهی ينغتضلیل صقب تىػه، 

ػاؿی تا به اهـوف به فاػ و ؿىیؼ عیىیو اػاهیه  هٔ التَاػ مـهایهای هنل   تهنیـ میام
پاىیؼ،  یـ ىىؿوی ؿو به افى  يبىػ و فـويمػاػه امت. البته همکى امت گفته ىىػ که اگ

ػؿغلتییؼه بیىػ. اهیا ىیىاهؼ ها  پیيتـ اف ایًها به ّـوؿت، به ػاهاو آو رمهىؿی امیهی
ِٛ تاؿیغی ـياهه يگاه ، يى ـاو رمه هاِی  و ب ٝا ؿا حابیت ، ٍیضت اییى هیؼ  ىؿی امییهیؿهب

 ؼ. کً يمی
ـتْی هٖهـی; تضیت  ابیىمنی يگاؿه کت 11 هٔ ػؿ اوایل ػه: ٝیهه ٕبإبایی; و: ه

که ػؿ آو به ٕیىؿ  ا به ٕىؿ هيتـک آغاف کـػيؼ،ؿ: اٍى  فلنفه و ؿوه ؿلالینن;و ًٝىا
 پـػاعتًؼ:: تمی اؿايی;ویژه به يمؼ آؿاء هاؿکنینتی اف ؿهگؾؿ هتىو 

ـافات هاتـیالینن ػیالکتیك به ٕىؿ واّش يمایايؼه  ػؿ ایى کتاب مٞی ىؼه امت که تمام ايض
ـاػی که ىغًَا بیىىػ. ال ـاُ اي ى فلنفه ؿا ػؿیافتهپایگی ای بته همکى امت اف ؼ به ها اٝتی
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ـاػ هنیالل اییى فلنیفه پـػاعتی کًًؼ که بیو اف صؼ لقوم به يمؼ ایین، ولیی هیا هتیؾکـ  هو ای
ایین بلکیه اف لضیاٗ  هلنفی و هًٖمی آو ؿا ػؿ يٚـ يگـفتیىىین که ػؿ ایى رهت اؿفه ف یه
ؿ ؿ ها هًتيـ ىؼه و افکاػیالکتیك بیو اف ايؼافه ػؿ کيى یًکه ييـیات هـبىٓ به هاتـیالیننا

ای باىًؼ کیه والٞیًا بیاوؿ  ا به عىػ هتىره ماعته و ىایؼ ٝؼهينبتًا فیاػی اف رىاياو ؿ هٔ ٝؼ
هنتمین ٝلىم و  هٔ تـیى مینتن فلنفی رهاو و حمـ ػیالکتیك ٝالی ىًؼ که هاتـیالیننکـػه با

صکمیت الهیی میپـی ىیؼه امیت، الفم بیىػ کیه تمیام  هٔ عاٍیت الیًفیك  آيهامیت و ػوؿ
هًٖمی ایى ؿماالت تزقیه و تضلیل ىىػ تا اؿفه والٞی آو بیه عیىبی هضتىیات فلنفی و 

 .واّش گـػػ
تیـ هیای ػک ؿا تمـیـ هی کًین بیيیتـ بیه يىىیتهها آيزا که آؿاء و ٝمایؼ هاػییى  ها ػؿ پاوؿلی

ـيتیی آحیاؿ  هٔ کًین )همؼه اؿايی امتًاػ هی ـگـفته اف پایگیاه ایًت اٍى  فلنفه و ؿوه ؿلالینن، ب
ـتْی هٖهـی(.  ه

ـا یه ؿا کلیؼ  ای هپـوژ 11 هٔ ه ٝیهه ٕبإبایی، اف اوایل ػهبیًین که چگىيه هٖهـی به هم
ـاف رىاياو اف پیىمیتى بیه  فػه بىػيؼ که هيغًَا هؼفو هـفبًؼی با يیـوهای چپ و اصت

 اوتیـیى ییاؿ کيقػیی یکیی اف ىىؿای ايمییب و ها بىػ. هٖهـی، اولیى ؿلیِل  ٍفىف آو
ـاه عییىػ آیییت اللییه عمیًییی اف او ايمیییب بییىػ. او بییه هػؿ فهیی: آیییت اللییه عمیًییی; میی

ـا ػؿ هىؿػ  هٔ یق بىػيؼ. ایى اىاؿه، تىّیش همي پـػافاو اٍلی رمهىؿی امیهی یتئىؿ هار
ـاو  اها تؾکاؿی امت رهت ولىِف  ،هاهیت رمهىؿی امیهی يینت به ایى اهـ کیه ؿهبی

ٛى ايمییب، هیا پییو اف ولی  افکـی و ٝملیی رمهیىؿی امییهی، اف يٚیـ فکیـی می
ـات ؿامت  ايؼ. اها هـفبًؼی هيغَی فبًؼی هيغَی با يیـوهای چپ ػاىتههـ با تفک

ؿا همًىٝیه : هاؿکل;ايؼ. همیى هنئله، مغى اف  ػاؿی هیچگاه يؼاىته و هىاػاؿ مـهایه
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ـاو و يٚـی کـػه و يٚـیهٔ  ػولیت رمهیىؿی امییهی، الضیاػی و پیـػافاو  هوی ؿا يقػ ؿهب
ـا ،  يٚـیه ػؿ مىی ػیگـ افکاؿِ  کًؼ، اها ؼاؿ هیهم بی پـػافاو و التَاػػاياو ؿامیت و لیبی

ـاؿ هبًٞىاو مغًايی لاب البتیه هٖهیـی ػؿ تىّییش  گیـػ. یل اٝتًا و ٝلمی هىؿػ تىره ل
آوؿػ ولیی ػؿ يهاییت اهیـ،  یو اف لنمی مىمیالینن مغى بمییاو هیيٚام هٖلىب عىی

 کًؼ: ی هیعَىٍی هٞـف يٚام هٖلىب عىیو ؿا با پؾیـه هالکیِت 
تىاو به يىٝی مىمیالینن ایماو آوؿػ که بـ اٍىلی ٕبیٞی و والٞی ػؿ ٕبیٞت  یبه هـ صا  ه

و ػؿ ٝمل ايناو بًا ىؼه و هبًای یک ملنله لىايیى امت و هیچ لقوهی يؼاؿػ که بيـ پل 
اف ػوؿاو کاپیتالینن به آو بـمؼ. آو مىمیالینن ٝباؿت امت اف هالکییت ارتمیاٝی هًیابٜ 

اف لبیل فهیى و آب و مىعت و باالعـه چیقهایی کیه بيیـ آيهیا ؿا ينیاعته امیت، ٕبیٞی 
ـای بيـ ماعته ىؼه امت. هال کیت ىغَیی ػؿ اییى مىمیالینین ییک بلکه ػؿ ٕبیٞت ب

االعتَاً هضؼوػی امت. و اها مىمیالینن به هًٞای هالکیت ٝمىهی افقاؿ تىلیؼ اف  صك
ٕـییك عَىٍییت میت و هیا آو ؿا اف هيغَات َٝـ هاىیى امت و الفهه هاىیًینین ا

اییین )هٖهییـی،  ـیییك اؿفه اّییافی هییاؿکل ؿا ؿػ کییـػهاییین و ٕ هاىیییًیقم احبییات کییـػه
۱1۹:۹1۱۱.) 

 یا:
ـفؼاؿ هالکیت رمٞی بْٞی میـهایه ٝلیهؾا امیم با ایًکه هامیت اف آيزیا کیه هالکییت  ٕ

ـاػ ؿا يمیاى ـاکی ػؿ هضَى  کاؿ اف ـاؿػاػ آو ت ها پل یک هنلک  پؾیـػ هگـ به ؿّایت و ل
ـاکی ـاکی يینت يٚیـ مایـ اىت بیٞیی و ٍیًاٝی ؿا هیای ٕ هها، و اف آو رهت که مـهای اىت

ـاکیت لالل امت. ای یهتٞلك به ىغٌ يم ى امیت همیام امییم ػؿ هییاو ػايؼ به يىٝی اىت
 (.91۱:۹1۱۱و مىمیالینن )هٖهـی،  ػاؿی مـهایه
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ـاو صقب تىػه اهیؼ به ات   رمهىؿی امیهی با ىىؿوی بنته  ضاػِ عیٍه کًین، چٖىؿ ؿهب
غافلگیـ ىؼه و به يیىٝی واػاؿ بیه  ۱9اواًل ایًکه صقب تىػه ػؿ فهاو ايمیب {۹}بىػيؼ؟ 

ـيگىيی ؿژین پهلىی و اصتماِ   ِٛ  واکًو گـػیؼ. ػؿ والٜ ىایؼ ينبت به م آو چًؼاو  ولى
یـ ىیؼيؼ. رمهىؿی امیهی غیافلگ گیـِی  ييؼيؼ، اها ػؿ هىؿػ ؿهبـی و لؼؿتغافلگیـ 

ـِ { ۹} ـاو صقب تىػه بغإ ـاؿ ػاػِو  هٔ تضلیل اف هـصل حايیًا ؿهب بىؿژوافی هلیی  ايمیب و ل
بیىؿژوافی هلیی  هٔ ف رمهىؿی امیهی بًٞىاو يمایًیؼػؿ افك عىیو، ياگقیـ به صمایت ا

ـاو اٍلی ايمیب هی هٔ والٜ صتی اگـ يهْت آفاػی و ربهىؼيؼ، ػؿ  ، ىیؼيؼ هلی يیق ؿهب
امکًؼؿی بًٞىاو رًاس همابل  هٔ تضلیل و هىاره هٔ کـػ، يضى یآياو صمایت هصقب تىػه اف 

کیايىؿی ىاهؼی بـ ایى هؼٝامت، چه ایًکه امکًؼؿی رمهىؿی امییهی ؿا بیه میبب 
ـاتییک للمیؼاػ هییغیـ میًت و ػییى   مییلًٖت ;عىامیتاؿ  کیـػ و لبیل اف ايمییب   ػهىک

ْیت آفاػی بیه لیؼؿت هلیی و يه هٔ بىػ. چه رمهیىؿی امییهی و چیه ربهی :هيـوٕه
ىػيؼ، هیىؿػ ؿمیؼيؼ، به ایى ػلیل که اف يٚـ صقب تىػه لاػؿ به تضمك بىؿژوافی هلی ب هی

ـاؿ  ـاؿ گـفیت و ػوهیی  اولی تىمٔ رًاس کیايىؿی >گـفتًؼ هیصمایت ل هىؿػ صمایت لی
ٕىؿ که ػؿ لبل يیق گفتیین،  ىؼ. هماويیق به اصتما  فیاػ تىمٔ هـ ػو رًاس صمایت هی

ـاتییک علمیی ٕیی  ۱9ػؿ ايمیب  صقب تىػه اف آؿهاو لبلی عىیو، یًٞی ايمیب ػهىک
ـاتیِک ؿويؼی و به ػالیل گفته ىؼه ػؿ لبل،  هلیی بنیًؼه  ٝمب يينته و به ايمیب ػهىک

کـػه بىػ.

صهاوداضشتىدهدسهایدضِبسیاستپژواِک۶-۳



121 
 

عیاؿری ؿط ػاػ.  ٕلبايه و ّؼ اهپـیالینتی و ّؼ میلٖهٔ  امتمی  بـ بنتـی ۱9ايمیب 
ـای تىّیِش هًامیبات رهیايی کمیک هی گـفتًیؼ.  يیـوهای چپ اف هفهىم اهپـیالینن ب

ـيگىو ىیؼ. بیه همییى عیإـ  هضمؼؿّا پهلىی ىاِه وابنته به اهپـیالینین آهـیکیا می
د.ا اف آهـیکیا تضیِت  ايمیب به فٝن آياو ىکلی ّؼاهپـیالینتی ػاىت. اهیا ػؿ همابیل  

بیًِی ػولت آهـیکا هضیِل  عىػبقؿگ کًؼ. ػؿ والٜ کبـ یا یاػ هی: یرهايامتکباِؿ ;ًٝىاو 
ـاو د.ا امت.  آهـیکا ؿا ياهیؼ. وؿای  پل هـ رـیايی هٖابِك هبايِی فکـی عىػ  يقاٛ ؿهب

ـاو ػیگیـ هتضیؼِ ، ۱9ایى ياهیؼو، اتفالی که ؿط ػاػ ایى بىػ که ػؿ يتیزٔه ايمیِب   ػولت ای
عـود اف هؼاِؿ هتضؼیى ػولِت آهـیکا، فَیِل يیىیًی ؿا ؿاهبـػِی ػولت آهـیکا يبىػ. ایى 

د.ا با آهـیکا و رهاو گيىػه هًامبات میامی، التَاػی، ژلىپلیتیک و غیـٔه ػولِت  ػؿ
 امت.

صمایِت اف ػولت يىپاِی د.ا پـػاعت> با ایى امتؼال  که  تىػه به ػؿ لبل گفتین که صقب
ِ٘ ۱9امتمی  میامی بؼمت آهؼه ػؿ يتیزٔه ايمیِب  ، اهـی هباؿک و هیمىو امت و صف

 ،آو ػؿ گـو ؿمیؼو به امتمیِ  التَاػی امت. امتمیِ  التَیاػی يییق همکیى يینیت
که ػؿ والیٜ میامیت عیاؿرِی -ػاؿی هگـ ػؿ ٍىؿِت پؾیـه ينغٔه ؿاِه ؿىِؼ غیـمـهایه

ـا کیِو  ؿا  ۱9ب تیىػه ايمییب ی بنٔ تىمٞٔه عىػ ػؿ رهیاو بیىػ. صیقػولت ىىؿوی ب
ـاو ػؿ هؼاؿ ػولت ىىؿوی هی فـٍتی ـاؿ گـفتى ای ـای ل ػیؼ. ػولت د.ا به فٝن آياو لىٔه  ب

ٜ  وؿاهبـػی ػولت ىىؿ تبؼیل ىؼو به هتضؼِ  ـِ رهیاو  ی ؿا ػاىت. همٔه آو هىاّ ػؿ بنیت
 ،ی ػؿ اواییِل ػهیٔه يیىِػ هیییػیواها فـوپاىِی اتضاػ رماهیـ ىىؿػولٖبی هًٞاػاؿ بىػ. 

ؿا ػچاؿ ىىک کـػ و به لنیمی میـػؿگمِی ٝمییك فیـو بیـػ.  اؿػوگاهیکلِّ رـیاِو چِپ 
ٕلبائه ػؿوو ماعتاِؿ لیؼؿت د.ا  های اٍیس {رؾِب گفتماو۹بافهايؼگاِو صقب تىػه یا }
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د.ا و با لؼؿت گـفتِى هزؼػ ػولت ؿومیه  به ایى که با ايؼکی فاٍله ينبت{یا ۹} ىؼيؼ
وباؿٔه اٍیٖیصًا بلیىِک ىیـق و چیى پل اف ٕی یک ػوؿٔه فتـت، چيِن اهیؼ به ٝـود ػ

اییى ٕییف  کًًیؼ. ػؿ چاؿچىب هًافٝاِت ژلىپلیتیک تفنیـ هی ٍـفاً  ايؼ و رهاو ؿا بنته
ػاؿيؼ که هًتٚـ  اپىفینیىوٕلب و ؿامت  ىباهت بنیاؿی با آو بغو اف يیـوهای اٍیس

ـای اییى ٕییف،  .هنیتًؼامتضاله یا فـوپاىی ػولت د.ا و اػغام آو ػؿ بلیىِک غیـب  بی
یت و هضىِؿ تفکـ و هباؿفٔه میامی، هًامباِت ژلىپلیتیک امت. ػؿ بیى هـ ػو ٕییِف اولى

ـايؼافاو چیپ و ؿامیت(۹{بـعی اف بافهايؼگاو صقب تىػه و }۹)} ؽکـ ىؼه ـاِث  ،{ب  هیی
ِٜ ايمیِب غیـ امت> یًٞی هیـ ػو  هىؿػ يٚـهمچًاو  ۱9مىمیالینتی صقِب تىػه ػؿ همٖ

کًًیؼ. اىیکاِ  بًییاػِی  رـیاياِت بىؿژوایی تٞـییف هیٕیف عىػ ؿا ػؿ پیىيؼ ؿاهبـػی با 
ِٔ صقب تىػه، يه ػفاٛ تاکتیکی و همٖٞی اف ػولت د.ا، بلکه ػفاٛ ؿاهبـػی و هن افك  ع

ـای  ىؼو با ػولت د.ا بىػ. صقب تىػه اًٍی هؼفی ػؿ ؿامتای ايکياِف هباؿفٔه ٕبماتی بی
ِٛ ههن  عىػ هتَىِّ  صیقب تیىػه اف غـب بىػ.  بلىِک -قىـ ػوگائه بلىِک  ؿ يبىػ. تًها هىّى

 يگـینیت. صیقب تیىػه صتیی ػولیِت ىیىؿوی ؿا تزنیؼِ  ػؿیچٔه ایى ػوگايه رهاو ؿا هی
عیىػ ىیاهؼی بیـ اییى  افك ىیؼو بیا صیقِب بیىؿژوایی د.ا ػاينت. هن يمی مىمیالینن

ـيه رـییاِو مىمیالینیتی بیا ػولتیی بیىؿژوایی  هؼٝامت ـاؿ  . وگ وصیؼِت ؿاهبیـػی بـلی
   کًؼ. يمی

ِٔ میامی بافهايؼگاِو صقب تىػه،  وؿای ـيىىت و ع پیژواِک میامیت صیقب تیىػه ػؿ م
ـاو ػؿ بیِى بـعی يیـوهای میامی ایًگىيه امت: صقِب تىػه امتمیِ   و اکًىِو میامت ای

ػاينت. امتمیِ  التَیاػی يییق بیا پیؾیـِه  میامی ؿا هنبىق به امتمی  التَاػی هی
يت. بـعی اهـوف بـ ایى باوؿيؼ کیه امیتمی  گ ػولت ىىؿوی همکى هی ينغٔه تزىیقِی 
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استمالِلاهًیتیبه  به امتمیِ  التَاػی و امتمیِ  التَاػی هنبىق   میامی هنبىق  
ـای اساتويظاهیاستمالِلاهًیتیایهشپیطشفتوتىسؼهبًیادامت> یًٞی  . بی

هتضیؼ )هًٚیىؿ  ایى مغى عىیو يیق امتؼالالتی ػاؿيؼ: چىو د.ا هیچ هتضؼ ؿاهبـػی
ـيیه میىؿیه، صقب ؿاهبـػی لؼؿتمًیؼ ػؿ ٝـٍیٔه بیى اللیه و ٕیفیی اف  المللیی امیت. وگ

ـاق، فلنٖیى و یمى هتضؼ د.ا  . ػؿ ایى بیى تًها مىؿیه ػولت هنتًؼيیـوهای میامِی ٝ
با ىٞاؿ امتمیِ  میامیی  ۱9ايمیب  به ایى ػلیل که يیق و-ػؿ رهاو اهـوف يؼاؿػ  امت(

ـاث  صفػؿ يتیزه پیـوف ىؼ،   ػولیِت د.ا گیـی يٚیاهی و اهًیتیی ػؿ گـو لیؼؿت ٘ ایى هی
بـ  ياگقیـ بایؼ اف يٚـ اهًیتی هنتمل ىىػ. ،کيىؿی که هتضؼ ؿاهبـػِی لىی يؼاؿػ امت.

تىاو به ىکىفایی التَاػی ؿمیؼ و امتمیِ  میامی ؿا  يٚاهی و اهًیتی هی بًیاػ امتمیِ  
هین بـعیی يیـوهیای چیپ و هین بـعیی ایى مًظ گفتاؿ اهیـوف ػؿ بییى يیق صف٘ کـػ. 

ـا ٕـفؼاؿايی ػاؿػ. يیـوهای هلی ِٔ میامی ؿا  گ  بگؾاؿین. ایىتىدهيهایلین يام ایى ع

ای بیا تأکییؼ بیـ  تیىػهیِ  التَاػی و چه اییى رـییاِو يىچه صقب تىػه با تأکیؼ بـ امتم
ػولیت د.ا ؿا ای عىِػ  افك با ػولت د.ا هنتًؼ. رـیاو يىتىػه هن ػو امتمی  اهًیتی، هـ

رایگقیِى اؿػوگاِه مىمیالینتی کـػه امت. آؿهاو بنیاؿی اف يیـوهای چپ و ؿامیت ػؿ 
 ِٜ ، تضمك بىؿژوافی هلی بىػ. د.ا تزنؼ بىؿژوافی هلی امیت و هتضیؼیًی يییق ۱9همٖ

ـای عىػ ػمت و پا کـػه امت ـا يتىايیؼ يمیِو اؿػوگیاه ؿا  ،ػؿ هًٖمٔه عاوؿهیايه ب پل چ
ـای ٝؼه ـيگىيی !؟کًؼای بافی  ب ٕلب  ػؿ فهییِى  ػؿ همابیل يیـوهیای چیپ و ؿامیت می

ـاؿ ػاػه میامِی تـمیمِی آهـیکا فٞالیت هی ايؼ. پل به  کًًؼ و آهـیکا ؿا اؿػوگاِه عىیو ل
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ـيگىيی{۹}) ايییؼ ایییى تٞبیییـ هییـ ػو اؿػوگاهی ٕلب و  يیـوهییای چییپ و ؿامییِت میی
   .ها( ای يىتىػه{۹}

به هنئلٔه اهًیت، اییى ههین ػؿ میامیت اهیـوف چیه  ای ينبت وؿای تلمِی رـیاِو يىتىػه
ـيگىيی کىبًیؼ کیه  هؼام بـ ٕبیل اییى هنیئله هی ،ٕلباو ؿامت و چپ رایگاهی ػاؿػ؟ م

ِ٘ ػولت د.ا به بهائه  هیای ارتمیاٝی ؿا اف هیـػم  اهًیت و کیاو کيىؿ، تماهی آفاػیصف
ؿ عاؿد اف هـفهای کًؼ که اگـ ها ػ ٕىؿ امتؼال  هی ملب کـػه امت. د.ا ػؿ همابل ایى

ـاق، مىؿیه و یمى يزًگین، لًٖٞا رًگ به ػؿوو هـفهایمیاو کيییؼه عىاهیؼ  عىػ ػؿ ٝ
که آهـیکا و هتضؼیًو ػؿ هًٖمٔه عاوؿهیايه هیؼفی ریق تزقییٔه کيیىؿهای  ىؼ. ػؿ ایى

ـکو يؼاؿيیؼ، ىیکی يینیت.  لیـو رؼییِؼ ;و : يميیٔه عاوؿهیايیه بیقؿگ;اٍٖیصًا م
ـاق ػؿ، ؿویاهایی امت :آهـیکایی  ۹111میا   کیه باییؼ هتضمیك گیـػػ. آهـیکیا بیه ٝی

هًٚیىؿ )بمبیسااػتیيیق ػؿ ماعتاؿ میامی ایى کيىؿ  هییػی صمله کـػ. بٞؼ اف آو

ـِ  ایى ایى که هًاٍب اٍلِی  کيىؿ هـ یک ػؿ ػمِت یک لىم یا هؾهب باىؼ. يغنت وفی
ی  ً اهی کیه چًییى کیه هیاػ ؿا کاؿ گؾاىیت (ىیٞه، ؿلیل رمهىِؿ کـػ و ؿلیِل هزلِل م

ـاق لايىو امامی ـایی يهاػیًه با فـله ای پابـرامت، ٝ ؿوی  ىؼه ػؿ ماعتاؿ ػولیت آو، گ
الضمایییه و صیٖییٔه يفییىؽ  ػؿ مییىؿیه هًٖمییٔه کـػييیییى آو تضت آؿاهییو يغىاهییؼ ػیییؼ.

اکًیىو ػؿ اعتییاؿ و تضیِت میلٖٔه  آهـیکامت. پل تمـیبًا ییک میىم عیاِک میىؿیه هن
ـاو يیق تضِت  فيیاؿ کمپییى ;های التَاػی هىمیىم بیه  ىؼیؼتـیى تضـین آهـیکامت. ای

ـاؿ ػاؿػ. هؼف يیق چیقی يینت رق تنلین د.ا و اف بیى بیـػِو هإلفیه: صؼاکخـی های  ل
ای. هزمٔه همه رايبیه  ای، تىايایی هىىکی و يفىِؽ هًٖمه لؼؿت آو> ىاهِل تىايایی هنته
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تضلیل امیت. د.ا اف همییى  به د.ا و هتضؼیًو ػؿ هًٖمه  اهـوف یک والٞیِت و يه یک
ِٔ اهکیاِو  کًؼ. ؿوی گفتماو اهًیت ؿا بنیاؿ ػؿ راهٞه پـؿيگ هی ـای هبًیای هیاػی و ىی

ِٔ اهـوف عاوؿهیايه کاهًی ههیامت. پـؿيگ ـای بیه -ػؿ والٜ د.ا  مافِی ایى گفتماو ػؿ ى
ـای بما -هخابه ػولتی بىؿژوایی کیه ؿاهی رق تمىیت ایى گفتماو يؼاؿػ. ػؿ ایى رًگیی  ،ب

، يباییؼ فیمابیى د.ا و هتضؼیًو و ػولت آهـیکا و هتضؼیًو ػؿ هًٖمه ػؿ رـیاو امت

ػولت د.ا هىؿػ تزیاوف و  هىسِدهطخعػؿ ایىراِی هتزاوف و لـبايی ؿا ٝىُ کـػ. 

ـاؿ گـفته امت ُِ آهـیکا ل ـ  امیت. : هيیغٌ هىؿػ;ایؼ تىره ػاىت که تأکیؼ بـ )ب تٞ
بیه همییى  .ای يینیت( هىؿػ هـ هًاليه و پؼیؼه ٍؼوؿ صکمی کلی ػؿ ػؿ ایى را هؼف  

ـکت کـػيؼ يییق هٖالبیات ۱8و آباو  ۱9های ػی  لیاك هـػهی که ػؿ ىىؿه ی بـصمی ى
ـایٔ بِؼ هٞیيتی ػؿ عیاباوػاىتًؼ ِٜ لـبايی  . همگی بغإـ ى ها صْىؿ ػاىتًؼ و ػؿ وال

اها ایى هىلٞییت ها(.  ػاؿائه د.ا بىػيؼ )هضتىا و ٝلِت هاػی ىىؿه ای مـهایهه میامت
ػ> همیٔه آو ولیایٜ ػؿ ػا غو يمییب ىکلی هتـلیی و ؿهیایی ۱8و آباو  ۱9به ىىؿه ػی 

ـفی اهپـیال ـيگىيی ، مـهایهینتیٙ شبه ولٛى پیىمت>  ٕلبايه ػاؿايه و م اهطالبااتبر كدر
 .تىايذدستضادباتشلیلشاسبگیشدهی

ـاؿ و بـی لـباي هٖابك همیى امتؼال  د.ا يیق هـ چًؼ ػؿ هىلٞیِت  ـابـ آهـیکا لی صك ػؿ ب
بغو يغىاهؼ بغيیؼ. د.ا ػفاٛ اف  ػاؿػ، ولی ایى هىّٛى به د.ا ىکلی هتـلی و ؿهایی

هتشلاییااهشتجاغبغو میاهاو يبغيییؼه امیت. عىیو ؿا ػؿ لالِب ىکلی ؿهیایی
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ودسهماباال بااىدو،وغاافضااکِلیاا جشیاااواسااتويااهوغااِفهذتااىاِیآو
   وغِفهذتىایی جشیاو.تىهطالباتبشدكداضتىیايذاض

و  )لـبايی بىػو ػولت د.ا ػؿ هىارهه با آهـیکیا( ای تًها به همیى هنئله  گفتماِو يىتىػه 
ػهؼ. ػؿ والٜ ایى رـیاو به ػفیاٛ اف  کًؼ و ؿاه عـوری ؿا يياو يمی تأکیؼ بـ آو اکتفا هی

ـِ  د.ا هی اف وّٞیت فٞلیی  بغو که عىاهاو گؾاؿ یک تفکـ ؿهایی پـػافػ، اها يه ػؿ بنت
ـای اییی و  ى رـیییاو د.ا عییىِػ اؿػوگییاه امییت. بییالٞکل، رـیییاِو پـولتییـیامییت. بیی

ػايؼ، اها به اییى اهیـ اکتفیا  بغِو ؿامتیى  هىلٞیت تؼافٞی د.ا ؿا یک والٞیت هی ؿهایی
ىىػ. د.ا هىؿػ هزمه امت، اها اهکاياِت هباؿفٔه ٕبماتی بـ  افك يمی کًؼ و با د.ا هن يمی

ـرامت. هؼف ؿػگیـی و ییافتِى اییى اهکايیات و تمىییِت هبیاؿفٔه ٕبمیاتی لىت عىػ پاب
ـاّی ؿا با بـچنِب اهپـیالینتی و ّؼ اهًیتی بىػو، يبایؼ تغٖئه  امت. هـ رًبو و اٝت

ِٔ  هیا )فکت تیـیى ػاػه کـػ. بلکه بایؼ که با ؿٍِؼ ػلیك هنالل و ػیؼِو رقلی ـای هیا(، ىی
ـاهن کـػ   .ايکياِف هباؿفٔه ٕبماتی ؿا ف
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هؤخشه
ـيگىيی ـياهه و پـوژۀ میامی عىػ ؿا ػؿ بنیتـ  اپىفینیىوٕلِب ؿامِت  يیـوهای م ٝمؼتًا ب

کًًیؼ. ٝاهیل هیإحـ ػؿ لیبِ و  هاِی اهپـیالینتِی ػولِت آهـیکا تٞـییف هی يميه-ٕـس
ٔ  و لؼؿت ت ییافتِى فيیاؿهای تضمیلیی  بن گیـی ایى رـیايات  چیقی يینت ریق ىیؼ 

ـا ػهًؼ: هنیالل  و> ایى فياؿها يیق عىػ ؿا ػؿ اىکاِ  هغتلفی بـوف هیآهـیکا به ػولِت ای
ـتبٔ با صمىِق بيـ، رؼا  بـ مـ پـويؼٔه هنته و  تنلیضات هىىکی و يٚیاهی ای د.ا، ه

ـاق و  ػولِت آهـیکا اوایل لـِو رؼیؼ هییػی   .د.ا ػولِت  ای يفىِؽ هًٖمه بیا صملیه بیه ٝی
میافی يميیٔه عاوؿهیايیٔه  اوؿهیايه کلیؼ فػ: پیاػهرؼیؼی ؿا ػؿ عکیِو افغاينتاو، پـوژٔه 

ـکو;اٍٖیصًا  های تکه کـػو ػولت بقؿگ که چیقی يینت رق تکه عیاؿد اف  و یا :م
ؿام و هٖییٜ. يیـوهیای  تـ، هیایی کىچیک هیا بیه ػولت ؼیل آوهؼاؿ ػولیِت آهـیکیا و تبی

ـايؼاِف ؿامت ػؿ آو همٖٜ اپىفینیىو ـاق و افغاينتاو( ب ؿت گـفتًیؼ و ػؿ لیؼ )صمله به ٝ
ـلی های هىمیىم بیه  تـ ىؼيؼ. اهـوف يیق آهـیکا با اٝما  تضـین ٝـٍٔه ٝمىهِی میامت ه

که ػؿ والٜ لنیمی هضاٍیـٔه التَیاػی و میامیتی کیاهًی رًگیی -:ياؿ صؼاکخـیف;
یًیٔه فه کىىیؼ کیه هی ػولت د.ا کـػه و اف ایى ٕـیك ييیًِی  امت، ٝقم به تنلین و ٝمب

ـيگىيیگیـی ػوباؿٔه  لؼؿت ـاهن مافػ م  .ٕلباو ؿا ف
های لیؼؿتو بیه  د.ا يیق به ایى ههین ولیىف ػاؿػ کیه ػؿ ٍیىؿِت اف ػمیت ػاػِو هإلفیه

ـيىىتی هيیابه ٍیؼام و لیؾافی ػؿ ايتٚیاؿه عىاهیؼ بیىػ.  هیای ػولت اصتما  لىی م
ـاو امت. همکى امت کیه ػولیِت آهـیکیا گیاهی  آهـیکا هؼفو فـوپاىی و یا تنلین ای

باها وکًؼ  :هماىات; با ػولت د.ا هؾاکـه يیق کًؼ )هؾاکـه آهـیکا بیا د.ا  هايًؼ ػولِت ا 
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امت و يىیؼ تغاٍین و رًگیی ػیگیـ غلخ  هسل خ يیق عىػ میامتی رًگی امت> یًٞی 
 کًؼ. و عىیو ؿا همچًاو ػيبا  هیاها ؿاهبـػ کی ،ػهؼ( هی

ـکٔه اکخـ يیـوهای ؿامیِت  ًگیی ػولیت های ر ؿا میامیت اپىفینییىومىعِت هىتىؿ هض
ها و يهاػهای  ؿامت ػؿ ايؼیيکؼه اپىفینیىوکًؼ. بنیاؿی اف يیـوهای  آهـیکا تأهیى هی

ـاو کاؿ هی ـتبٔ با ای ىاو اٝماِ  فياؿ بیيتـ بـ ػولت د.ا امیت. بـعیی  کًًؼ که هؼف ه
تیا  ٕلِب لیىهی هتـٍیؼيؼ ی يیـوهیای تزقییهػیگـ يیق هايًؼ رـیاو هزاهؼیى و یا بـعی

ـاو بییافی کًًییؼ. : مییىؿیه اؿتییِو اٍییٖیصًا آفاػ;و یییا : ػاٝییو;يميیی هيییابه  ػؿ اییی
های تهییارمی آفاػگییؾاِؿ ػولییت  ػؿ کًییاؿ میامییت فيییاؿهای التَییاػی ػولییت آهـیکییا

ـاو، مـهایه ـاهن کیـػ.  -۱8هخل ىىؿِه آباِو  - ها بـعی ىىؿه ۀٔه اولیتکاي ػاؿی ای ؿا فی
ػاؿايه و اهپـیالینیتی  ـهایهها فاؿٟ اف فهیًٔه بیـوف، ىیکل و افمیی کیاهًی می ایى ىىؿه

ها صتی ىاِه مابك يیق متایو ىؼ )ؿّاىاه ؿوصت ىیاػ(. اییى  ػاىتًؼ. ػؿ ایى ىىؿه
ـاّیات  ـايؼافاو ؿامت و هن به آهـیکا بىػ کیه ػؿ اٝت ىٞاؿ ػؿ والٜ هؼیٔه بقؿگی، هن به ب

ـاّاِت کاؿگـی اعیـ ـايؼافاو و ػولِت آهـیکا بـ ؿوی اٝت ه ویژه )ب عیابايی مـػاػه ىؼ. ب
ـا يتیىاو تزـبیٔه  يیق بنیاؿ هايىؿ ػاػه تپه( هىؿِػ يیيکـ هفت ايؼ. ٍضبت اف ایى بىػ که چی

ـاّات کاؿگـی به ؿهبیـی لظ 81لهنتاو ػؿ اوایِل ػهٔه  ـاو  هییػی )اٝت والنیا( ؿا ػؿ ایی
ـاؿ کـػ. ػؿ هزمٛى های لیؼؿِت عیىػ  آهـیکا اف بیيتـ هإلفه ، ػؿ چًؼ ما  اعیـ،يیق تک

ـای ّـب ىلی، يٚیاهی،  ه فػِو به ػولِت د.ا امتفاػه کـػه امت: ابقاؿهای میامی، صمیب
ـای پیيبـػ اهؼافو کمک بگیـػ.- غیـه و ـاو يیق ب  و مٞی کـػه تا اف اهکايات ػؿوو ای

ـايؼاِف چپ اها ايؼکی هتفاوت های اهپـیالینیتی ػولیِت  تـ ينبت بیه میامیت يیـوهای ب
رًیبِو ;و اف لافلیٔه ًیؼ تیا هین بیه فٝین عیىیکً کًًیؼ و میٞی هی آهـیکا بـعىؿػ هی
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ـيگىيی ػعالت يٚیاهی آهـیکیا  ٝمب يمايًؼ و هن به ٍىؿِت تلىیضی و ٍىؿی  : ٕلبی م
ـاو و تضـین ٕىؿ که ػؿ لبل يییق  و های التَاػی ایى ػولت ؿا هضکىم کًًؼ. اها هما ػؿ ای

ـاؿ ػا اّیش و هبیـهى ػیین، وًٝاٍـ بًیاػِی ایى ػمتگاه يٚـی و ٝملی ؿا هىؿػ بـؿمی ل
های اهپـیالینتی ػمیت بیه کیًِو میامیی  يميه-ٕـس ػؿ فهیِى  امت که ایى رـیايات

 ها يؼاؿيؼ. فيًؼ و هـفبًؼی ؿوىًی با ایى ٕـس هی
ـايؼاِف چپ هىتیف یکی اف آهـیکیا  ػؿ تىریه ػعالیِت  های اٍلی هىؿػ امتفاػٔه يیـوهای ب

چییقی يینیت ریق میافػ،  هیػؿ هًٖمٔه عاوؿهیايیه و فيیاؿی کیه بیه ػولیت د.ا واؿػ 
ِٛ فٞلیی ػؿ  ـاق. يیقا کات ػولت د.ا ػؿ مىؿیه، یمیى و ٝی ـ  اهپـیالینتی للمؼاػ کـػِو تض

ـاق و یمى ؿا ایى يیـوها رًگ لٖب ػايًیؼ: ییک میىی  های اهپـیالینیتی هی مىؿیه، ٝ
ـا که -:هضىؿ هماوهت;ت د.ا یا اٍٖیصًا ػول ،آهـیکا و هتضؼیًو و مىی ػیگـ ،هار

سااصیهاشصهخذوشهایی با ایى رـیاو ػاىته امیت.  ه يیق بًْٞا همکاؿیػولت ؿومی
ِؼدولاتبیىهتجاوصولشبايیوهطشوعللمذاديکشدِو ولیکههىسِدتؼش  دفاعد 

بیِت يگییاه ایًییاو بییه میامییت ػؿ هًٖمییٔه  ، ىییاهايااذآهشیکاااوهتذااذیًصلااشاسگشفته

ـاو امت. به وّىس اف ػِ  چًیى ؿویک بًؼِی هنتمِل ٕبمیاتی  ـػی يه ٍفعاوؿهیايه و ای
ٕ   بًؼی چًیى ٍیف ایزاػ ىؼه و يه بایؼ ايتٚاؿ ایزاػِ  ـفیه اییى کیه گیاهی ای ؿا ػاىیت. 

ـيگىهی  ػهؼ.  يیق بـوف هی: اػاؿٔه ىىؿایی;عىػ ؿا ػؿ لالِب الفاٙی چىو  چپ عىاهِی  م
و تْیٞیِف  های آفاػگیؾاِؿ تهیارمی میافی میامیت اها اف فاویٔه ػیگـ ػولِت د.ا با پیاػه

های  يميیه- ها و ٕیـس هیاػی بیـوف ىیىؿه هٞیيِت الياؿ فـوػمیِت ارتمیاٛ، فهیًیهٔ 
ـاهن آوؿػه امتپـیالینتی ها های التَیاػی ؿا يییق  البته يمِو تضـین-ػولِت آهـیکا ؿا ف
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ـاّات يبایؼ ػمِت کن گـفت. میامت ػؿ بـوِف ایى ىىؿه ـالی ؿو بیه  ها و اٝت های يئىلیب

تزیاؿِت  کییِو  ػؿ ماعتاؿ بافاؿ و تزاؿت رهیايی ػاؿيیؼ، میاعتاؿفضایًذهادغاممىی 

هاِی اٍلِی هٞمیاؿی اهپـیالینیتی  ػؿ یِؼ لؼؿت آهـیکا بىػه و اف هإلفه ٝمؼتاً  رهايی يیق
تىايؼ بیيتـیى  ها تىاينته و هی ػولِت آهـیکامت. پل ػولِت آهـیکا بـ بنتـ ایى میامت

ـاو و  ّـبه ػولِت د.ا واؿػ کًؼ. هـ چه لؼؿ ػولیِت د.ا ایمیاو ها ؿا به ماعتاِؿ التَاػ ای
اف آو پییاػه کًیؼ،  ؿا هیا بیيتـ صفی٘ کًیؼ و آو های آفاػگؾاِؿ تهارمی ا به میامتعىػ ؿ
ـای فيیاؿ ػولیِت آهـیکیا و ٕـسٕـف  ـايؼافايیٔه  میىعت و هضتیىای هًامیب بی هیای ب

ـاهن هی ؿا اهپـیالینتی ی  و ٕبمیه ۱8بیاو های آ ىیىؿه;)بًگـیؼ به هماله  کًؼ بیيتـ ف
 .ػؿ ىماؿه چهاؿم ييـیه ؿاه يى(: کاؿگـ

ی ػؿ  ـاتییی رییؼ  ػؿ اػاهییٔه فيییاؿهای ػولییِت آهـیکییا همکییى امییت کییه ػولییِت د.ا تغیی
 مییافی های التَییاػی عییىػ بىرییىػ آوؿػه و ػؿ اٍییٖیس بییه مییمِت ػولتی میامییت

ِٜ بغيی اف میـهایههای التَاػی بـوػ و  بـعی صیٖه ۀػاؿاي مـهایه ِٜ ػاؿ هًاف او ؿا بیه يفی
ِت ؿابٖٔه مـهایه مـ ِ٘ کلی  ـکت ػولت د.ا به کىب کًؼ. تاصف ـای ص کًىو ىىاهؼ هتمًی ب

 میافِی  ػوگايیٔه ػولتیاییى اصتمیا  وریىػ ػاؿػ کیه ایى میمت ػییؼه ييیؼه امیت، اهیا 
ػاؿی  های کیو میـهایه ؿلابت رًاس ۀمافی به ىکلی ػؿ ٝـٍ عَىٍی-ػاؿايه مـهایه

ـاو ٙاهـ ىىػ بیًیی لٖٞیی ػؿ اییى عَیىً  ومتگاهی ػؿ اعتیاؿ يؼاؿین که پیها ػ .ای
ـتبًا ؿٍؼ ىىػ.اؿاله ػه  ؼ و ىىاهؼ و تًافٝات اصتمالی ػؿ ایى صىفه بایؼ ه

کًىو پییاػه کیـػه امیت و التَاػِی آفاػگیؾاِؿ تهیارمی ؿا تیا های د.ا اف یکنى میامت
 ُِ ـا  به ػولِت عىػ ػاػه امت و اف مىی ػیگـ ػؿ هٞیـ فيیاؿ و تهؼییؼات  ىکلی يئىلیب
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ـا  يیق يؼاىت، باف هن  ـاؿ ػاؿػ. البته اگـ ػولت د.ا ىکلی يئىلیب به ػلییِل ػولت آهـیکا ل
ُِ  هضتىای مـهایه ـاؿ ؼته های ياىی اف آمیب ػاؿايه ػؿ هٞـ یؼات و فياؿهای آهـیکا لی

ـاؿ ػاؿػ و همییى ػاىت.  ؿابٖیه   میًظ ػولت د.ا عاؿد اف هؼاِؿ هتضؼیى ػولت آهـیکا ل
و : هماوهیت;اف هیؼام يقاٛ و تضـین امت. عىِػ ػولِت د.ا همىاؿه آبنتِى رًگ،  عىػ  

ػولت د.ا و آهـیکا  تخاغنفيؼ. ها هًکـ ایى هنئله يینتین که  ػم هی: هضىِؿ هماوهت;

ّات ػولت آهـیکیا ػفیاٛ  والؼی ـ  ـابـ تٞ امت و ػولت د.ا يیق صك ػاؿػ که اف عىػ ػؿ ب

اهماوهاْتتىايؼ باىؼ که ایى  ی يمیها همه بؼیى هًٞ کًؼ، اها ایى . ػاؿػ یضاکلیهتشل 

ػولییت یییک  :هماوهییت;) امییت داسايهسااشهایه«هماااوهتی» ،هماوهییِت ػولییت د.ا

و  ػاؿايه ماوهت هْمىيی مـهایهایى ه .اهپـیالینتی امت( ػاؿی ػؿ همابل تهارن مـهایه
ـِ ؿهایی عىػ با آهـیکا ياِم بل تىايؼ به تما . امامًا د.ا اف ایى ؿوی هیػاؿػ بغو ىکلی غی
ـاؿ ػاؿػ و هماوهت ػهؼ که  ـاث;عاؿد اف ػایـٔه هتضؼیى ػولت آهـیکا ل ايمیبیی  :ػاؿِ  هیی

ػاؿايه و ّیؼ  ٕلبايه و ّؼِّ آهـیکایی امت. د.ا مٞی کـػه تیا ػؿ ٝییى میـهایه امتمی 
ؼِّ يمیِو ّی ۱9تییک پنیا ايمییِب کايمیبی بىػو )د.ا به هخابه يیـوی بىؿژوایی ػؿ ػیال

ايمیب ؿا به عىبی ایفا کـػ، هـ چًؼ که عىػ ؿا ايمیبی بؼايؼ(، عىػ ؿا بیا ؿاهبیـػ کییِو 
ِ٘ ایى ؿاهبـػ کیو   يیقوفك ػهؼ و : يه ىـلی، يه غـبی; به ٕىؿ تاکتیکی بیا  ػؿ ٝیِى صف

همه کاؿ کًؼ> التیف با ؿومیه ػؿ رًِگ مىؿیه، هؾاکـه با ػولیِت آهـیکیا و ؿمییؼو بیه 
ؿا  يه ایى و ياه آوو غیـه. د.ا ػؿ میامت عاؿرِی عىػ، به ٕىؿ ؿاهبـػی  ای ههنت تىافك

  ؿا.هن آو  و هن ایىو به ٕىؿ تاکتیکی  امت بکاؿ بنته
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ـياهه {هن ػولِت مـهایه۹} که ایى پل با ورىػِ  هایو هؼام بیه فینیت و  ػاؿائه د.ا که با ب
ُ هی ـ  اهپـیالینیتی ػولیِت های  {هین میامیت۹کًؼ و } هٞیيت ٕبماِت فـوػمت تٞ

ـاّیات و  آهـیکا که همىاؿه میٞی هی کًیؼ تیا ىیکل و افیِك هیىؿػ يٚیـ عیىػ ؿا بیه اٝت
تیىاو  بغو میغى گفیت؟ آییا هی تىاو اف میامِت ؿهیایی اٝتَابات ببغيؼ، چٖىؿ هی

اینییتاػ و کًيییی هنییتمل و هتـلییی ؿا مییافهايؼهی کییـػ؟   طلبیفشاسااىیسااشيگىيی

ـاو گىی لنمی اينیؼاػ  ی که به ػلیل همیى ػو ٝاهِل هإح ـ ػچاؿوّٞیِت میامی اهـوِف ای
گـییقی اف افیِك اهپـیالینیتی و  الضا  هىریىػ، های فی ىؼه امت و بنیاؿی اف میامت

ؿمؼ، همه چیق و  اها ایى تَىیـ تیـه که ػؿ يگاه او  به ؽهى هی ؼ.يغـب ػاىتى، يؼاؿ پـو
ـا يینت و اهکاو ۀهم  ۀػؿ راهٞیه میىی ؿهیایی های هـچًؼ کىچِک والٞی، ؿو بی هار

ـيگىيی ـامیىی می ـاو اهـوف ورىػ ػاؿػ. بایؼ که به ف ـکیت کیـػ و اهکاو ٕلبی ای هیای  ص
ـاهىه يکیـػ>والٞی و هـ چًؼ کىچک و ؿیق ؿا ػؿ ؿامتای تمىیِت هباؿفٔه ٕبماتی بیه  ، ف

 ٝقیمِت  های ، يمٖهها با تمىیت آوو مٞی کـػ تا  ػاىتها تىره  گی ها و بالمىه ایى اهکاو
ـاهن ىىػ. ـای ايکياِف هباؿفٔه ٕبماتی ف  هًامبی ب

۹1۱۱ آباوپایاو،   
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 تـرمٔه بیالـ پـهیام(. يبشدهای طبماتی دس فشايسه(. ۹18۹ؿکل، کاؿ . )ها( .
ـکق. ـاو: ييـ ه  ته

 ( . ۹189هاؿکل، کاؿ .)ـيتی.سشهایه  . )تـرمٔه رميیؼ هاػیاو(. ينغٔه ایًت

  .)ٌتـرمییٔه ٛ.م(. ينییغٔه يمااذ  بشياهاأه گىتاااهییاؿکل، کییاؿ . )ياهيییغ( .
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