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پیصدسآهذ 


ػهه اعیـ ٔ -
ٍضًهی التَاػ میامی ایـاو ػؿ ػو ٔ
ػهه هيتاػ و يىػ ىمنی -ؿا ػو ًَٝـ
ِ
آفاػگؾاؿ ػولت مـهایهػاؿی که
تهارمی
ههن لىام بغيیؼه امت .اف یکنى میامتهای
ِ
ِ

اف پایاو رًگ ایـاو و ٝـاق کلیؼه عىؿػه بىػ ،عىػ ؿا بییو اف پییو آىیکاؿ يمیىػه و
ٔ
ٔ
هنیته
ػاهًه تأحیـاتو بـ ٝـٍههای هغتلف صیات ارتماٝی ،بیيتـ ٝیاو گيته امیت.
میامتهای تهارمی آفاػگؾاؿ ،ػؿ وال ٜامتخماؿ فقآیًؼهی ;يیـوی کاؿ :تىمٔ میـهایه
و تضعیف لذست ٔ
طبمه کاسگش امت .ػؿ بافههای فهايی هغتلف ػؿ ایى ػو ػهه (البتیه ػؿ
ً
ٔ
ػهه هفتاػ يیق عَىٍیمافی ػاىتهاین) ،تمـیبا اکخـ ىیـکتهای ػولتیی هالکیتىیاو
واگؾاؿ ىؼه امت ،لـاػاػهای کاؿ وّٞیتی هىلتی و بیحباتتـ پیؼا کـػه امیت ،هًیإك
ٔ
ویژه التَاػی چًؼی ایزاػ ىؼه امت که همگی اف ىیمى لیايىو کیاؿ عاؿدايیؼ و ػؿ
يهایت هـگىيه تضـک کاؿگـاو بـای وٍى به هٖالباتياو ،بیا هيیت آهًییى پامیظ ػاػه
ىؼه امت.

ٔ
تیًو ػولیت رمهیىؿی امییهی
ٝـٍه
اف مىی ػیگـ و ػؿ
ِ
میامت عاؿری ،ریؼا و ِ

ایـاو ( اف ایًزا به بٞؼ ،د.ا) با ػولت آهـیکا و مایـ هنپیماياو وی ،بیيتـ ىیؼه امیت.
پل اف ىکنت ;هؾاکـات هنتهای :ػؿ اوایل ٔ
ػهه هيتاػ ،د.ا مـٝت ٝمیل بیيیتـی

ٔ
ػؿ ٔ
تىمٞه ًٍٞت هنتهای بکاؿ بنت .هـ چمؼؿ که ایـاو ػمتاوؿػهای رؼیؼی ؿا
فهیًه
ػؿ ٔ
فهیًه ًٍٞت هنتهای ؿويمایی هیکـػ ،اف آوٕـف آهـیکا و هتضؼايو يیق فياؿها ؿا
ٔ
ػهه هيتاػ ٔ
بـ د.ا تيؼیؼ هیکـػيؼ .اواعـ ٔ
لًٖٞاهیه ۹۱۹۱
يمٖه اود ایى هًاليات بىػ.
ِ
ىىؿای اهًیت عـػاػ ما ِ  8۱ػؿ هضکىهیت ایـاو ٍیاػؿ ىیؼ .اییـاو ؽییل ;بًیؼ هفیتن
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هلل هتضؼ :لـاؿ گـفت< یًٞی کیه بیه اٍیٖیس ;اییـاو تهؼییؼی بیـای ٍیلش و
هًيىؿ ِ
اهًیت بیىالمللی امت.:

ٔ
ٍیضًه يیقا ٛعیابیايی
ػؿ همیى ػهه بىػ کیه ايتغابیات ؿیامیترمهىؿی میا  88بیه

کیو ػولت مـهایهػاؿی د.ا هبؼ گيتٕ .ـفیؼاؿاو کايؼییؼهای ىکنیت
رًاسهای ِ

عىؿػه -هیـصنیى هىمىی و ههیؼی کـوبیی -ػؿ اٝتیـاُ بیه ;تملیب ػؿ ايتغابیات:
ٔ
ٍیضًه
عیاباوهای ىهـهای هغتلف ایـاو ؿا به تنغیـ عىیو ػؿآوؿيیؼ .ىیهـ تهیـاو

اٍلی يبـػ و اؿػوکيی عیابايی بىػ; .رًیبو میبق :واریؼ اکخیـ هإلفیههای ايمیبیات
ٔ
رايبیه ؿمیايهای تىمیٔ
رهت تيغٌبغيی ،صمایت همه
هغملی بىػ :ايتغاب ؿيگ ِ
ػو اهپـیالینتی و ٝلیالغَىً آهـیکا ،افك غـبگـایايۀ اییى رًیبو و گیـایو بیه
اتضاػ با آهـیکا ،تأکیؼ بـ تغییـ يـم و بـگقاؿی ؿاهپیماییهای میکىت و الیظ .ػؿ يهاییت
ٕـفؼاؿاو کايؼیؼهای ىکنت عىؿػه به ػمیتاوؿػ عاٍیی يـمییؼيؼ .تٞیؼاػ فییاػی اف
فٞالیى اٍلیسٕلب و مایـ گـوههای میامی ػمتگیـ ىؼيؼ و صبلهیای کىتاههیؼت،
هیاوهؼت و صتی بلًؼهؼت ؿا تزـبه کـػيؼ .هضمىػ اصمؼیيژاػ اها تا چهیاؿ میا بٞیؼ
ؿییلرمهىؿ هايؼ.
اکخیـ ٕـفیؼاؿاو هیـصنییى
با ؿوی کاؿ آهیؼو صنیى ؿوصیايی ػؿ ايتغابیات میا ِ ،۱۹
ً
ٔ
ٝـٍه ؿأیگیـی بافگيتًؼ .ؿوصايی بیا ىیٞاؿ تضیى
هىمىی و ههؼی کـوبی هزؼػا به
ٔ
پـويؼه هنتهای و صیل و فَیل آو تىاينیت البیا
ػؿ میامت عاؿری و باف کـػو گـه
ٝمىهی کنب کـػه و ؿأی الفم ؿا ػؿ ايتغابات بؼمت آوؿػ .ايؼکی پل اف امتمـاؿ ػولت
ٔ
پـويؼه هنتهای ایـاو آغاف ىؼ .پل اف لـییب ػو میا هیؾاکـات،
وی ،هؾاکـات بـ مـ
ػؿ يهایت ایـاو و گـوه - ۹+۱هتيکل اف آهـیکیا ،ايگلنیتاو ،فـاينیه ،آلمیاو ،چییى و
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فك هىمىم بیه ;بـریام :ػمیت یافتًیؼ .ػؿ
ؿومیه -ػؿ اواعـ اؿػیبهيت ما  ۱9به تىا ِ
ٔ
يتیزه ایى تىافك ،ایـاو ػؿ ٝىُ پؾیـفتى ٕیف گنیتـػهای اف هضیؼوػیتها بیـ ٍیًٞت
هنتهای عىػ ،اف ىمى لًٖٞاهههای مافهاو هلل و يیق تضـینهیای بیىالمللیی عیاؿد
ؿىته ٔ
ىؼ .البته ػیـی يپاییؼ که با ؿوی کاؿ آهؼو ػولت ;ػويالؼ تـاهپ :ػؿ آهـیکأ ،
همه
ِ
ً
تىافمات پًبه ىؼ .ػولت آهـیکا ػؿ اؿػیبهيت ما  ۱9ؿمما اف تىافیك هنیتهای عیاؿد
ٕـفیت ایـاو و گـوه  )۹+۱کمتـ اف مه ما ػوام آوؿػ .ػولت تـاهپ ابتؼا
ىؼ .بـرام (با
ِ

اف ٕـیك ىـکای اؿوپاییاه ایى پیام ؿا به ایـاو هًتمیل کیـػ کیه باییؼ بیـ میـ ;هنیالل
ً
هًٖمهای :و ;لؼؿت هىىکی :ییاٍٖیصا بـرامهای ػو و مه -يییق هیؾاکـه ٍیىؿت
بگیـػ .د.ا اها اف پؾیـه هؾاکـه بـ مـ ایى هنیالل میـ بیاف فػ .پیل اف عیـود ػولیت
ً
هزؼػا تضـینهای آو ػولت بافگيت .اها ایىباؿ ٔ
ػؿره ىؼت و صیؼت
آهـیکا اف بـرام،
تضـینها بنیاؿ بیو اف ػوؿاو باؿاک اباها بیىػ .تـاهیپ میامیت ;فيیاؿ صیؼاکخـی :ؿا
بًٞىاو ؿاهبـػ عىیو ايتغاب کـػه و به ٍیفـ ؿمیايؼو ٍیاػؿات يفیت اییـاو و کیاهو
ىؼیؼ ٍاػؿات غیـيفتی ایـاو و اعتی گنتـػه ػؿ واؿػات اییى کيیىؿ ؿا هیؼف ػولیت
عىػ لـاؿ ػاػ.
ػؿ ٔ
يتیزه اتغاؽ میامت فياؿ صؼاکخـی تىمٔ ػولت آهـیکا که ػؿ وال ٜمیامتی رًگی
و بهغایت وصيیايه امت ،تًوها بیى ایـاو و آهـیکا و هتضیؼاو آو بیاال گـفتیه امیت:
صمله به کيتیهای يفتکو ػؿ علیذ فاؿك و به گـوگاو گـفته ىیؼو يفیتکو اییـاو
ٔ
يمِ تضـینهای بیىالمللی و پامظ هتمابل ایـاو ،ايهیؼام پهپیاػ
تىمٔ ايگلیل به بهايه ِ
ٔ
فـهايؼه مپاه
آهـ یکایی تىمٔ پؼافًؼ مپاه پامؼاؿاو و ػؿ يهایت تـوؿ ;لامن ملیمايی،:
لؼك تىمٔ آهـیکا بًٞىاو ٔ
يمٖه اود تًوها< ایـاو يیق ػؿ پامیظ پایگیاه ;ٝیىاالمیؼ:
ِ
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آهـیکا ػؿ ٝـاق ؿا هىىکباؿاو کـػ .تًوها اها همچًیاو اػاهیه ػاؿػ و میامیت فيیاؿ
صؼاکخـی آهـیکا ػؿ صیا پیگییـی امیت .د.ا يییق ػؿ ٝیىُ ؿاهبیـػی تضیت ًٝیىاو
;هماوهت فٞا  :ؿا ػؿ پیو گـفته امت و اف ما  ۱8به ایى مى ،میامت پایبًؼی يٞیل
به يٞل به بـرام ؿا ؿها کـػه و ػیگیـ بیه پیاؿهای اف هضیؼو یتهای تٞییىىیؼه ػؿ تىافیك
هنتهای ،پایبًؼ يینت .همچًیى د.ا و هتضؼايو اعـاد يیـوهای آهـیکیایی اف هًٖمیه
عاوؿهیايه ؿا میامت عىػ اٝیم کـػهايؼ.
ٔ
ٔ
گنتـػه هـػهی ػؿ اٝتـاُ به
ػوؿه ؿیامت رمهىؿی صنى ؿوصايی تا کًىو ػو ىىؿه
وّٞیت هٞیيتی ؿا بههمـاه ػاىته امت .یکی ػؿ ػیهاه  ۱9و ػیگیـی ػؿ آباوهیاه .۱8
اٝتـاّات ػی  ۱9پیو اف عـود ؿممی آهـیکا اف بـرام ؿط ػاػ ،اها اف چًؼهاه لبیل آو
ييايههای عـود اف بـرام و میامت به ٍفـ ؿمايؼو ٍاػؿات يفت ایـاو آىیکاؿ گيیته
بىػٔ .
تکايه اٝتـاّات آباو  ۱8يیق گیـاو ىیؼو لیمیت بًیقیى بیىػ .آهـیکیا اف ولیى ٛػو
ً
ٔ
ٔ
ييیايه هىفمییتآهیق بیىػو
فاٍله کمتـ اف ػو ما والٞا کیفىؿ امیت و آو ؿا
ىىؿه ػؿ
ؿاهبـػ فياؿ صؼاکخـی هیػايیؼ .د.ا بیه فٝین ؿهبیـاو عیىیو ػؿ میغتتـیى ىیـایٔ
میامی ،التَاػی و اهًیتی اف فهاو ولى ٛايمیب  ۱9بهمـ هیبـػ .ػؿ کًاؿ ایىها رًگ
ِ
ٔ
ٍضًه هتيًذ میامی ٝـاق و لبًاو ؿا يیق بایؼ اف هإلفههای هإحـ بـ
مىؿیه ،رًگ یمى،
میامت ػؿ اییـاو ػاينیت .هضیىؿ هماوهیت اػٝیایی د.ا ػؿ اییى کيیىؿها يییـو ػاؿػ و
ٍاصب يفىؽ ػؿ بیيتـ ٝـٍههامت.
میامتهای التَاػی د.ا ػؿ هىؿػ آفاػمافی التَاػی و يییق میامیت عیاؿری آو ػؿ
ٔ
ٍضًه ریؼا رًاسهیای
هىؿػ ًٍٞت هنتهای و يفىؽ هًٖمهای و يیق ًٍٞت هىىکی،
بىؿژوافی ػاعل بىػه امت .يیقا ٛرًاسهیای کییو بیىؿژوافی بیـ میـ اػغیام ػؿ
کیو
ِ
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ً
اٍٖیصا ;يٚام رهايی :ػؿ يهایت به رًبو مبق عیتن ىیؼ .میامیتهای آفاػمیافی
ٔ
هاػی ولیى ٛاٝتـاّیات ػی  ۱9و آبیاو  ۱8ؿا
التَاػی و يیق تضـینهای آهـیکا ،فهیًه ِ
فـاهن کـػيؼٝ .یوه بـ ایًهیا يیـوهیای میامیی اپىفومییىو -چیه ػؿ ػاعیل و چیه ػؿ
عاؿد< چه چپ و چه ؿامت -يیق ػیؼگاههای عاٍی ينبت به هنالل هٖـوصه ػؿ بیاال
ػاؿيؼ و مٞی ػاؿيؼ تا بـ میامت د.ا تأحیـ بگؾاؿيؼ< د.ا ؿا واػاؿ به تنلین ػؿ بـابـ آهـیکا
ىـایٔ مـيگىيی د.ا ؿا فـاهن کًًؼ و ػؿ يهایت فٞااليیه ػؿ پـوژههیایی
کـػه و یا ایىکه
ِ

که بًا به تَىؿىاو لـاؿ امت به بـايؼافی د.ا عتن ىىػ ،صْىؿ گنتـػه ػاىته باىیًؼ.
هىاّ ٜاپىفومیىو ػاعیل و عیاؿد ػؿ لبیا ;هیؾاکـات هنیتهای; ،:رًیبو میبق،:
;رًییگ مییىؿیه; ،:رًییگ یمییى; ،:يفییىؽ هًٖمییهای د.ا; ،:اٝتـاّ یات ػی،:۱9
بـؿمی ها لـاؿ ػاؿػ.
;اٝتـاّات آباو  :۱8و غیـه ،ػؿ ایى يىىته هىؿػ تىره و
ِ

تضلیل ًٝاٍـ هفهىهی ػمتگاه فکیـی و ٝملیی آيیاو
ایْاس هىاّ ٜاپىفومیىو هنتلقم
ِ
ِ
ِ
امت .کيف و ؿوىىمافی همىالتی که اپىفینیىو با آوها فکـ هیکًؼ و ػمت به ٝمل

هؼف ایى يىىتاؿ امت .ػؿ پیيـويؼ ایْاس ػمتگاه فکـی و ٝملی اپىفومییىو،
هیفيؼِ ،
ِ
به يمؼ و بـؿمی هىاّ ٜآوها ػؿ هىؿػ هىّىٝاتی که هٖـس کـػین يیق عىاهین پـػاعیت.
همىالتی که ػمتگاه يٚـی و ٝملی اپىفومیىو ؿا ىکل هیػهًؼ و بـ مـ آوهیا ػؿ هییاو
يیـوهای میامی هغتلف و همچًیى هتفکیـاو رًاسهیای هغتلیف ،يیقا ٛوریىػ ػاؿػ،
ٔ
ٔ
ٝباؿتًؼ افٔ ; :
هنیئله اهپـیالینین .:هیـ ییک اف اییى
راهٞه هیؼيی :و ;
هنئله ػولت و

کیوهمىالت ؿا همچًیى هیتىاو به ًٝاٍـی ؿیقتـی يیق تزقیه کـػٔ .
يمٖه کايىيی بضج
يقا ٛبـ مـ ; ٔ
هنئله ػولت :امت .ػؿ ابتؼا مٞی عىاهین کـػ تا به ایى هىّى ٛبپـػافین.
مایـ همىالت ػؿ پی ایى بضج عىاهًؼ آهؼ.
3



ٔ
هسئلهدولت 
فػلاول:
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ٔ
دولتوجاهؼههذيی 
.۱
ِّ
ٔ
هـصله هٞیًی اف ايکيیاف يیـوهیای
هاػی افـاػ ػؿ ػؿوو
راهٞه هؼيی ىاهل کل هـاوػات ِ
ٔ
{راهٞه هؼيی} ىاهل ِّکل فيؼگی ًٍٞتی و تزاؿی یک ٔ
ػوؿه هٞیى امت ،تا
تىلیؼی امت.
ِ
ً
رایی که اف ػولت و هلت فـاتـ هیؿوػ .اگـ چه ،اف مىی ػیگـ هزؼػا بایؼ عىػ ؿا ػؿ ؿوابٔ
ٔ
بمخابیه ػولیت میافهاو ػهیؼ.
عاؿریاه همچىو هلیت يياو ػهؼ و ػؿ ػؿوو بایؼ عىػ ؿا
(هاؿکل و ايگلل.)8۱:۹۱99 ،

ٕلیب ػؿوو صاکمییت و يییق اپىفینییىو
ػؿ اػبیات میامی بغيی اف يیـوهیای اٍییس ِ
ٔ
راهٞه هیؼيی ايگیاؿهای وریىػ ػاؿػ :دس ساات
مـيگىيیٕلب ػؿ باب ينبت ػولت و

ٔ
جاهعه هذيی ضکاف و تًص وجىد داسد .به فٝن آوها ،ػولیت ییا
لذست ج.ا بیى دول و
ٔ
هغالٖه ؿایزی که ػؿ ایى باب ورىػ ػاؿػ ػؿ اػاهه بضج
صکىهت (ػؿ هىؿػ فـق ایى ػو و
ٔ
راهٞه هؼيی يیق به ٍیىؿت يهیاػی
عىاهین کـػ) ػؿ وال ٜهماو يهاػ والیت فمیه امت<
ٔ
لىه هزـیه بافتاب هیػهؼ .ػؿ وال ٜهٖالبات آفاػیعىا ٔ
عىػ ؿا ػؿ ٔ
راهٞیه
هايه اْٝیای

هؼيی اف ٕـیك ايتغاباتهای ؿیامترمهىؿی به بیاو ػؿ هیآییؼ .اف يٚیـ آوهیا ،چیىو
ٔ
راهٞیه هیؼيی و
يهاػ والیت فمیه وارؼ ;هيـوٝیتی مًتی ییا کاؿیقهاتییک :امیت بیا
ِ
ً
يهاػهای هـتبٔ با آو اماما ػؿ تٞاؿُ امت .راهٞۀ هؼيی و يهاػهای آو ،هيیـوٝیتی
ايتغابات هـػهی ؿهبـاو عیىیو ؿا ايتغیاب هیکًًیؼ .لیى بیه
هؼؿو ػاؿيؼ و اف ٕـیك
ِ
ٔ
راهٞه هؼيی (يهیاػ ؿیامیترمهىؿی ،بـعیی
ػوگايگی بیى ػولت (يهاػ والیت فمیه) و
يهاػهای ػیگـ هـػميهاػ و بـعی اصیقاب وابنیته بیه رًیاس اٍییسٕلب صکىهیت) و
آىتیياپؾیـی آوها به يتایذ هيغَی هیايزاهؼٕ .بك ایى ؽهًیت ،ایى تًو و تْیاػ ػؿ
9

ػؿوو ماعت لؼؿت د.ا ورىػ ػاؿػ تا فهايی که يهاػ والیت فمیه که با ٝمیيییت هیؼؿو
ػؿ تٞاؿُ لـاؿ ػاؿػ ،بـايؼاعته یا امیتضاله ىیىػ .اپىفینییىو میـيگىيیٕلب و بـعیی
يیـوهای اٍیسٕلب تمـکقىاو بـ ایى ىکاف و تْاػ امت .بـياههها و پـوژههای آوها
ٔ
راهٞیه هیؼيی
ػؿ ؿامتای پـ ؿيگ کـػو ایى تْاػ و مٞی ػؿ ايضی آو به يف ٜيیـوهای
امت.

مابمۀ ایى يگاه به ٔ
ػهه هفتاػ ىمنی و آغاف ػوؿاو يىمافی پل اف رًگ بافهیگـػػ .ػؿ

ػولییت ;مییافيؼگی :اکبییـ هاىییمی ؿفنییًزايی پییل اف پییؾیـه ينییغههای ٍییًؼوق
آفاػمافی التَیاػی (لیبـالینین التَیاػی)،
بیىالمللی پى و بايک رهايی ػؿ ؿامتای
ِ

میى يیىٝی لیبـالینین فکیـی و میامیی و صلمیههایی اف ؿوىیًفکـاو و
ِ
ىاهؼ ؿىیؼ و ي ِ
يهاػهای تىریه ٔ
کًًؼه هیـ ػو يیى ٛلیبـالینین التَیاػی و میامیی يییق بیىػین .رـییاو
ؿوىییًفکـی ػیًییی و ;صلمییۀ کیییاو :و بـعییی رـیاوهییای فکییـی ػیگییـ ،هزمٞییی اف
عىامیت بیه فٝین عیىیوٝ; ،میيیمیافی میاعت
ؿوىًفکـاو يىٙهىؿی بىػيؼ کیه
ِ
لؼؿت :ؿا ػؿ ایـاو ػاىتًؼ .ػؿ وال ٜهؼفىاو صـکت به ممت هؼؿو ىیؼو و امیتمـاؿ
لیبـا ػهىکـامی بىػٔ .
کٞبیه آهیا آيیاو ػولتهیای لیبیـا ػهیىکـات -يٚییـ آهـیکیا و
فـاينه -بىػ .ػؿ بیى ایى رـیايات يىٙهىؿ بـعی گـایيات مىمیا ػهىکـاتیک و صتیی
ً
هىتییف فىقالیؾکـ تمـیبیا اىیتـاک يٚیـ
;مىمیالینتی :يیق ػیؼه هیىؼ ،اها همیه ػؿ
ِ
ٔ
بیىيهادوالیتفمیهويیشوهاایجاهؼاههاذيی .اییى
آضتیياپزیش
ػاىتًؼ:تؼاسؼ 
رـیايات تا به اهـوف يیق کماکاو ورىػ ػاؿيؼ ،چىو بنتـ هاػی ايضی آوها فـاهن ييؼه
امت.
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ٔ
هًٚىهیه فکیـی اف
اها ػؿ پل و پيت ایى يى ٛيگاه ،چًؼ پیوفـُ يهفتیه امیت .اییى
ِ
ؿهگؾؿ ;تْاػ مًت و هؼؿيیته :به رهاو هیيگـػ .ػؿ ایى يى ٛيگاه که ػؿ وال ٜؿیيهای
لیبـا ػاؿػ ،ایـاو هتٞلك به رهاو مًتی و کهًه للمیؼاػ هیىیىػ و ییا اییىکیه همچًیاو
رهاو کهًه ؿا تضت يهاػ والیت فمیه یؼک هیکيؼ .والییت فمییه اهیـی لیـوو
بمایای
ِ
ومٖایی و کهًه امت که ;هاي ٜاٍلی بـ مـ تىمٞۀ مـهایهػاؿی و امتمـاؿ ػهىکـامی:

امت .اف يٚـ ایًاو ،بایؼ که ایى يهاػ اف مـ ؿاه بـػاىته ىىػ تیا ؿاه بیـای اػغیام ػؿ يٚین
رهايی (يٚن آهـیکایی پل اف فـوپاىی ىىؿوی) فـاهن گـػػ .با اػغام ػؿ يٚن رهايی،
ٔ
; ٔ
تىمٞه التَاػی و ػهىکـامی صیل عىاهیؼ ىیؼ .:اییـاو بیه
همه هيکیت هـبىٓ به
رهاو آفاػ عىاهؼ پیىمت و بـای هخا هيابه کـه رًىبی عىاهؼ ىؼ.
بلىک ِ

اف مىی ػیگـ بـعی يیـوهای ;مىمیالینت :يیق لالل به ياهتعاسف باىدو میـهایهػاؿی

ػلیل ایى کژکاؿکـػی يیق بایؼ ػؿ يهاػ والیت فمیه رنت< چىو ماعت
ػؿ ایـاو هنتًؼِ .
ٔ
راهٞیه هیؼيی) ؿا
لؼؿت ػؿ د.ا ،ػوگايگی بیى مًت (والیت فمیه) و هؼؿيیته (يیـوهای
ػاؿی هتٞیاؿف :تبیؼیل
ػؿ ػؿوو عىػ ػاؿػ ،هیچگاه يمیتىايؼ بیه ییک ;ػولیت میـهایه ِ

صیؾف
میاعت لیؼؿت و
ىؼو
ِ
ِ
گـػػ .اف يٚـ ایى گـوه ،هنیـ هتٞاؿف ىؼو اف یکؼمت ِ
(يمو فـهایيی) آو هیگؾؿػ .پل هيغٌ ىیؼ کیه
يهاػ والیت فمیه و یا ٍىؿی ىؼو
ِ
ٔ
داسی
هًٚىهه میامی هٖـس ىیؼه ػؿ فیىق آؿهیايی يیؼاؿػ ریق :یا دولاتساشهایه ِ 
ابطلیبشالدهىکشاتی .
ٔ
«
پیطشفته» ِ
واجذضى ِ
اها اگـ بغىاهین اف هًٚـی هاؿکنینتی به هنئله بًگـین ،بـياههها ،پـوژههیا و آؿهاوهیا
ً
هيغٌ للمـو میامی (ػولت) و للمـو
تفکیک
گیـيؼ.
هی
عىػ
به
ػیگـی
ىکل
کاهی
ِ
ِ
ِ
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هکتیب لیـاػاػ ارتمیاٝی
هؼيی بـای باؿ يغنت ػؿ تفکـ هگل ايزام گـفت .فیلنیىفاو
ِ

بیى ىهـويؼاو راهٞه هیػاينیتًؼ .بیه فٝین آوهیا
ػولت ؿا هضَى ِ لـاػاػی ارتماٝی ِ
ٔ
ٍضًه ;تًاف ٛبما :امت< ;ايناو گـگ ايناو امیت .:هیؼف
وّٕ ٜبیٞی فيؼگی بيـ
ػولت ایزاػ ىـایٖی امت که اينیاوها بتىايًیؼ ػؿ کًیاؿ هین فيیؼگی کًًیؼ و هًامیبات
ٔ
وٙیفه ػفا ٛاف صمیىق اينیاوها ػؿ بـابیـ
التَاػیىاو ؿا به پیو ببـيؼ .ػؿ وال ٜػولت
یکؼیگـ ؿا بـ ٝهؼه ػاؿػ .ػؿ يگیاه فیلنیىفاو هکتیب لیـاػاػ ارتمیاٝی ػولیت میافهای
بیـويی ينبت به ارتما ٛاينايی امت .وضغطبیؼی چییقی يینیت ریق ياضاعهماه
ٕبیٞیی عيیى
ػلیههمه .ػولت به ًٝىاو اهـی ٝاؿّی به ٍضًه هیآیؼ تا به ایى وّٜ
ِ
ِ
پایاو ببغيؼ.
اها هگل به يضىی ػیگـ بیه هیارـا هیيگیـػ .هگیل يییق هايًیؼ اؿمیٖى ػولیت ؿا اهیـی
هٖیابك بیا ؽات و ٕبیٜ
;ٕبیٞی :هیػايؼٕ .بیٞی ػؿ يگاه هگل بیه هًٞیای ;ؽاتیی; ،:
ِ

بيـ :امت .بـای هگل ؽات هیـ چییق همیاو ;غاییت :آو چییق امیت .ؽات و غاییت
ايناو ،فيؼگی ٝمیيی امت .فيؼگی ٝمیيی تًها ػؿ ماصتی ارتماٝی و ػؿ پـتیى ػولیت

فيؼگی ٕبیٞی امت .ايناو صییىايی ٝمیيیی
اهکاوپؾیـ امت .پل فيؼگی تضت ػولت،
ِ

غایت اينايیت بیا فینیت ػؿ ارتمیاٝی ٝمیيیی هتضمیك هیىیىػ.
و ارتماٝی امتِ .
ٔ
راهٞه هؼيی (یا همیاو
گفتین که هگل للمـوهای میامی و هؼيی ؿا اف هن تفکیک کـػ.

ٔ
ٔ
التَاػی
صیٖه يیافهامت .ايناو
راهٞه بىؿژوایی)bürgerliche Gesellschaft -
ِ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی هتضمك هیىىػ< اينايی کیه ػؿ پیی
راهٞه بىؿژوایی ػؿ
ٕما ٛو مىػرىی
ٔ
اتمییقه
ؿف ٜيیافهای عىیيتى امت و ػؿ ایى هنیـ تًها به هًفٞت عىػ فکـ هیکًؼ .فـػ
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ٔ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی امت که ػؿ آو هـ ايناو چىو یک تیارـ،
هتيکله
ًَٝـ
راهٞه بىؿژوایی
ِ

با هؼف صؼاکخـمافی يف ٜىغَی ،ػؿ همابیل میایـ اينیاوها لیـاؿ هیگییـػ .اهیا اییى
ِ
اتنهای هًفـػ ،مىػرى و صـیٌ يیاف به اهـی وصؼتبغو ػاؿيؼ .ػولت هگلی هؼفو
تضمك ایى وصؼت امت; .ػولت ٝباؿت اف ٔ
ؿژه عؼاويؼ بـ ؿوی فهیى امت و بًیاػه بـ
لؼؿت ٝمل امت که عىػ ؿا بههخابه اؿاػه تضمك بغيیؼه امت( :هگل.)§۹9۱: ۹۱۱۹،
آفاػی
ػولت تزلی ;ؿوس ٝیًی :امت .بـای هگل ػولت میافهای اعیلیی امیت کیه ِ
آفاػی ػؿ پـتى ّـوؿت .هًٚىؿ اف ّـوؿت ،التؼاؿ و
ايناو هؼؿو ػؿ آو هتضمك هیىىػ< ِ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی امت.
اتىؿیته ػولت هگلی امت که فیَلهبغو تغاٍمات ػؿوو
ػؿ يگاه هگل البته ایى تًو ورىػ ػاؿػ که آیا {}۹ػولت ينبت بیه راهٞیه هیؼيی واریؼ
ٔ
راهٞیه هیؼيی امیت .هگیل
غاییت ؽاتیی:
;اتىؿیتهای بیـويی :امیت ییا ایًکیه {ِ ;}۹
ٔ
ٔ
اتىؿیته بیـويیی
هنئله رؼلیالٖـفیى (آيتیيىهی) غلبه کًؼ .اگـ ػولت ؿا
يتىاينت بـ ایى
ػؿ يٚـ بگیـین ،يگاه هگل به يگاه فیلنىفاو هکتب لـاػاػ ارتمیاٝی يقػییک هیىیىػ.
ٔ
ايؼیيیه
تًو بیى ػو تلمی هتفاوت اف ػولت ػؿ
ِ
هاؿکل رىاو با ػمت گؾاىتى بـ همیى ِ
ٔ
هگلی ،يمؼ عىیو ؿا آغاف هیکًؼ (هاؿکل .)9:۹۱9۱،اف يٚـ هاؿکل راهٞه هؼيی ییا
ٔ
راهٞه بىؿژوایی عىػ ؿا ػؿ ػاعل هـفهای یک کيىؿ به فـم ;ػولت :بـوف هیػهیؼ و ػؿ
هلیت هیؼؿو ؿا
ىکل ;هلت .:ایى ػو با هن الگىی يام آىیًای ػولیتِ -
بیـوو عىػ ؿا به ِ
ٔ
ٔ
راهٞیه
بیىػو آو بیـای
بىػو ػولت و يیق ِ
غایت ؽاتی ِ
هیمافيؼ .هاؿکل با مافه اعیلی ِ
ٔ
ٔ
ٝـٍه پیکاؿ ٕبمیاتی امیت .ػؿ ػؿوو
راهٞه هؼيی
هؼيی ،هغالف امت .بـای هاؿکل،
ٔ
کلییت
غاییت
هغتلف ارتماٝی ػؿ متیقيؼ .ػولت بىؿژوایی يه تًها
راهٞه هؼيی ٕبمات
ِ
ِ
ِ
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ٔ
ٔ
ٔ
ٕبمیه
راهٞیه هیؼيی امیت<
راهٞه هؼيی يینت ،بلکه کاؿگقاؿ تًها یک ٕبمه ػؿ ػؿوو
مـهایهػاؿ یا بىؿژوا.

هیتىاو گفت که يمٖهی کايىيی تفاوت ػیؼگاه هاؿکل و هگیل ػؿ هیىؿػ ؿابٖی ٔه راهٞی ٔه
هؼيی و ػولت ػؿ يى ٛفهن آوها اف تاسیخ يهفته امت .بـای هگیل تیاؿیظ تزلییگیاه ؿوس
امت .ؿوس یا آ گاهی ػؿ بنتـ تاؿیظ و فهاو به عىػآ گاهی اف آفاػی عىیو هیؿمؼ و با
تىلؼ ػولت امت که ػؿ يگاه هگل تاؿیظ آغاف هیگـػػ .اها هاؿکل تاؿیظ ؿا ٝـٍی ٔه يیقاٛ

ٕبماتی ػؿ يٚـ هیگیـػ و ػولت ؿا ّاهى و پیوبـيؼ ٔه هًافٕ ٜبم ٔه هنلٔ هیػايؼ .بیـای
هگل هفهىم ػولت با هفهىم دمیم پیىيؼ عىؿػه ،اها هاؿکل ػولت ؿا به اعمال لاذست
طبم ٔه سشهایهداس ػؿ َٝـ کًىيی گـه فػه امت .ولتی که ػولت هتٞلك به ماصت صمیمت
و يه لؼؿت ٕبمهای هيغٌ باىؼ ،امتمی و عىػهغتاؿی آو ينبت به راهٞی ٔه هیؼيی

تىریه هیگـػػ .امتمیلی که هگل هٖابك آو ػمتگاه يٚـی عىیو ؿا امتىاؿ هییمیافػ
اف يى; ٛرىهـی :امت< اهیا هیاؿکل تضیت ىیـایٖی عیاً و يیه بٖیىؿ فییيفنیه و
رىهـی ،لالل به امتمی ػولت امت ،که ػؿ اػاهه بؼاو عىاهین پـػاعت.


غیشجىهشیدولتهذسو 
ِ
استمالل
.۲
ِ
ػولت هؼؿو ،یک ؿابٖ ٔه لؼؿت ػؿ ػمت تمام ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ امت تا هًاف ٜعیىیو ؿا
ِ ِ
به پیو ببـػ .ىایؼ ایى گماو پیو بیایؼ که هیاؿکل ػولیت هیؼؿو ؿا پؼییؼهای هنیتمل
يمیػايؼ< به ٝباؿت ػیگـ ػولت ؿا ابضاسی غشف ػؿ ػمت ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ هیػايیؼ .اهیا
ِ
آحاؿ میامی هاؿکل هخیل ;هیزیؼهن بـوهیـ لیىلی بًاپیاؿت :و ;يبـػهیای ٕبمیاتی ػؿ
14

ٝؼم امتمی ِ ػولت ؿا هیفػایًؼ .ابتؼا به ماکى بایؼ ػؿ يٚـ ػاىت کیه
وهن ِ
فـاينه :ایى ِ
هغتٌ به عىػ امت و لنمی اساتملل
;میامت و يبـػهای میامی :ػاؿای للمـوی
ِ

يسبی ػاؿػ< هـ چًؼ که ایى للمـو تىمٔ ىـایٔ هاػی و التَاػی هيـوٓ هیىىػ:

التَاػی يبـػهای ٕبمیاتی ػؿ رهیاو بامیتاو و ػؿ
با تىره به تفاوت کاهل ىـایٔ هاػی یا
ِ

ػوؿاو هؼؿو ،فـآوؿػههای میامی اییى يبـػهیا همیاولیؼؿ بیا هین ىیبیهايؼ کیه مـامیمف
کايتـبـی با ممىلیل يبی ػؿ تىؿات (هاؿکل.)9:۹199 ،

هًٞای امتمی ينبی للمـو میامت ایى امت که بـياهههای التَاػی ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ
ِ
ِ
ِ
ػؿ تاؿیظ چًؼ مؼهای مـهایهػاؿی هیچگاه بٖیىؿ عىػايگیغتیه بیه پییو يـفتیه امیت.
ِ
همىاؿه اصقاب و يیـوهای میامی هغتلف هنئىلیت پیيبـػ اییى بـياهیهها و پـوژههیا ؿا
ػؿ ػمت ػاىتهايؼ .پیيیبـػ بـياهیهها و پـوژههیا ػؿ صمیمیت ػؿ بنیتـی میامیی ییا ػؿ
فهییى بیافی میامیت
للمـو میامی و همـاه با تًافٝات فیـواو میامیی ؿط هیػهیؼ<
ِ
لىاٝؼی ٔ
ویژه عىػ ػاؿػ که ػؿ يهایت با بافی ٍیضیش بیا آو لىاٝیؼ هیتیىاو بـياهیهها و

پـوژهها ؿا به پیو بـػ .بـای هخا پل اف پاییاو رًیگ اییـاو و ٝیـاق -ػؿ اواعیـ ٔ
ػهیه

ىَت ىمنی -یک رًاس اف بىؿژوافی د.ا هنیئىلیت پیيیبـػ بـياهیههای آفاػمیافی
التَاػی ؿا ػمت گـفت و بـای آو بـياههؿیقی کـػ ،پـوژههای هغتلف تٞـییف کیـػ و
با مایـ رًاسهای بىؿژوافی واؿػ يقا ٛمیامی ػؿووگفتمايی ىؼ.
هنتمین هًیافٜ
ػولت هؼؿو هنئى پیيبـػ ؿابٖ ٔه ;مـهایه :و يه هنئى
ٝیوه بـ ایىها ِ
ِ
ِ
یک رًاس عاً مـهایهػاؿی و یا بغيی اف ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ امت .ػولیت هیؼؿو اییى
ِ
ِ
ٔ
ؿوایت کیو ؿا هیمافػ که يه تًها هًاف ٜتمام ٕبمه مـهایهػاؿ ؿا به پیو هیبـػ ،يه ییک
ِ
رًاس عاً آو ؿا ،بلکه همقهاو هًاف ٜکل راهٞه ؿا يمایًؼگی هیکًؼ و به پیو هیبـػ.
ِ
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ٔ
گىاه بـ ایى
بـػ
هًاف ٜتمام ٕبمه مـهایهػاؿ امت ،عىػ ِ
همیى که ػولت هؼؿو هؼٝی پیو ِ
ِ
عىػفـهايی ينبی امت .پل اییى ػوگايیهای کیه ػؿ
وارؼ لنمی
هنئله امت که ػولت ِ
ِ
ػولت میـهایهػاؿاو:
ػولت مـهایه :یا ; ِ
بیى ;هیلیبًؼ :و ;پىاليقاك :ػؿ هىؿػ ; ِ
يقاِ ٛ
هٖـس هیىىػ ،ػوگايهای هن ػؿمت و هن غلٔ امت .ولتیی کیه گفتیه هیىیىػ ػولیت
هنئى پیيبـػ ٔ
ؿابٖه مـهایه و هًاف ٜمـهایه امت ،عىػ به عىػ هًٞایو ایى امیت کیه
ػولت هًاف ٜکلی ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ ؿا به پیو هیبـػ .ولتی صکمیی ػؿ هیىؿػ ;میـهایه:
ِ ِ
ٍاػؿ هیىىػ ،آو صکین دس کال بیـ هَیاػیمو کیه همیاو رًاسهیای هغتلیف ٕبمیهٔ
ِ
ػاؿ یک ػولت امت ،اٝما هیىىػ< یًٞی ػولت هًاف ٜایى رًاسها ؿا بیه پییو
مـهایه ِ

هیبـػ ،هگـ ایىکه به ػلیل ىـایٔ عاً تاؿیغی ،هًاف ٜبـعی اف ایى رًاسها بیا صفی٘
ؿابٖه مـهایه ،تقاصن ػاىته باىؼ .ػؿ وال ،ٜهمکیى امیت ػؿ ییک ٔ
یا پیيبـػ عىػ ٔ
بـهیه
ِ
عاً هًاف ٜو بـياهههای ییک رًیاس بیىؿژوافی بیه يفی ٜپیيیبـػ هًیاف ٜکلییت ٕبمیهٔ
ِ
ِ
ِ
ىـایٔ فهايی و هکیايی
هـ
ػؿ
تىايؼ
يمی
ػولت
ىىػ.
مـهایهػاؿ یا هًاف ٜمـهایه مـکىب
ِ
ِ
کییو بیىؿژوافی ؿا بیه
هيغٌ تمیام رًاسهیای
تک هًاف ٜکىتاههؼت و
هنهًگام تک ِ
ِ
ِ
ِ
هًٖیك
پیو ببـػ< ایى اهـ ييؼيی امت .اهتًا ٛولى ٛآو هن ػؿ بًیاػ بغإـ {}۹القاهات
ِ
ٔ
یـػ هًییافٜ
یت مییـهایه و{ }۹تضؼیییؼات هب یاؿفه ٕبمییاتی امییت .ػؿ والیی ،ٜپیوبی ِ
ايباىی ِ
رًاسهای کیو بىؿژوافی تىمٔ ػولت هؼؿو ،اف یک يٚـگاه کلیی ارتمیاٝی (يٚـگیاه
ً
بیىٕبماتی) ٍىؿت هیگیـػ< بؼیى هًٞا که ػولت هؼؿو ،اماما و ػؿ کلیت اهـ ،صیاف٘
هًافٕ ٜبمه مـهایهػاؿ و رًاسهای کیو آو ػؿ بـابیـ ٕبمیه کیاؿگـ امیت کیه هًیاف ٜآو
ِ
ياپؾیـی کلی با هًافٕ ٜبمهی مـهایهػاؿ ػاؿػ .میـهایه هتیأحـ اف تًافٝیات ٕبمیاتی
آىتی
ِ
امت و بایؼ کیه بیـای صفی٘ عیىیو ،پىییایی الفم ؿا بیه عیـد ػهیؼ و بیا بـياهیهها و
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پـوژههای هيغٌ اف ػ ِ يبـػهای ٕبماتی پیـوف بیـوو بیاییؼ .هًیاف ٜآيیی ییک رًیاس
ِ
هىرىػییت کلییت ػولیت میـهایهػاؿی ؿا بیه عٖیـ
عاً بىؿژوافی همکى امیت کیه
ِ
ِ
ػولیت
همابل آو هیاینیتؼ .البتیه همکیى امیت کیه
ِ
بیًؼافػ ،ػؿ يتیزه ػولت مـهایه ػؿ ِ
ٔ
ٕبمیه کیاؿگـ باییؼ کیه بیا
مـهایهػاؿی ػؿ ایى يبـػها ىکنت بغىؿػ و هْضمل ىیىػ.
ػولت مـهایه بگؾؿػ.
بـياههها و پـوژههای عىیو اف مؼ ِ
ً
هخا ِ کیمیک بـای امتمی غیـرىهـی و اٍٖیصا ينبی ػولیت ،ػولیت ;بًاپیاؿتی:
امت .ػؿ بًاپاؿتینن گىیی که ػولت بـ فـاف ٕبمات راهٞیه لیـاؿ هیگییـػ تیا بتىايیؼ ػؿ
يهایت هًاف ٜبىؿژوافی ؿا به پیو ببـػ .بًاپاؿتینن بیه فٝین هیاؿکل هضَیى ىیـایٖی
ِ
امت که ػؿ آو ٔ
ٕبمه صاکن تىاو صکىهت بـ راهٞه ؿا اف ػمت هیػهؼ و اف میىی ػیگیـ
ٔ
کاهل ػؿ ػمت گـفتى لؼؿت ؿا يؼاؿػ .ػؿ ایى وّٞیت بـفعی امت که
ٕبمه کاؿگـ تىاو ِ

ػولت بًاپاؿتی فاػه هیىىػ .ػؿمت امت کیه ػولیت بًاپیاؿتی عیىػ ؿا بیهًٝیىاو هیؼافٜ
ِ
ٔ
ؿابٖیه میـهایه
يزات
هؼف ایى ػولت يیق ِ
طبمات هیايی ارتما ٛرا هیفيؼ اها ػؿ يهایت ِ
ييايه بیيتـیى ٔ
امت .ػولت بًاپاؿتی ػؿ صمیمت ٔ
ينیبی ػولیت ػؿ رهیاو
ػؿره امتمی
ِ
مـهایهػاؿی امت .ایى امتمی تا رایی پیو هیؿوػ که ػولت عیىػ ؿا اف فـاکنییىوها

لف بىؿژوافی ،هنتمل فـُ هیکًؼ.
و رًاسهای هغت ِ

ػؿ هىؿػ کيىؿهایی هخل ایـاو که ػؿ اػبیات ؿاییذ ٝلیىم میامیی اف آوهیا تضیت ًٝیىاو
ِ
ىیکل صکىهیت آو
که
ػاؿػ
ػ
ورى
تضلیل
کيىؿهای ;ػؿ صا تىمٞه :یاػ هیىىػ ،ایى
ِ
(هن پهلىی و هن د.ا) لنمی بًاپاؿتینن امت< ػولت ػؿآهیؼه اف فیـوه يفیت و گیاف
تأهیى هیىىػ و به همیى عإـ اف ٕبمات ارتماٝی هنتمل امت .بغيی اف ػؿآهؼ يفت
لؼؿت عىػ بـای تىمٞه کيىؿ بکیاؿ هیبًیؼػ و بمییه ػؿآهیؼ يفتیی
صف٘ ِ
رهت ِ
ؿا ػولت ِ
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ػولییت مییهن ىییبک ٔه ;بىؿوکـاتیییک :و ايگلییی آو هیىییىػ .ػولییت بییـای غلبییه بییـ
تىمٞهيیافتگی ياچاؿ امت که بـ فـاف ٕبمات لـاؿ بگیـػ و آؿهاو تىمٞه ؿا هتضمك کًیؼ.
ایـاو هیؼؿو وریىػ ػاؿػ کیه همیىاؿه ػولیت هنیئى
هىؿػ کلیت
ایى
يى ٛتبییى ػؿ ِ
تاؿیظ ِ
ِ
ِ
پیيبـػ تىمٞه بىػه امت و ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ ػؿ ایـاو بغإـ ّٞف و ٝؼم تىايیاییاه ػؿ
ؿلابت با مـهایهػاؿیهای پیيـفته ،يتىاينته به ٍیىؿت ػؿووفا عیىػ ىیـایٔ تىمیٞه و
ايکياف مـهایهػاؿی ؿا فـاهن کًؼ .به ٕىؿ هيغٌ ػؿ هیىؿػ ىیکل صکىهیت د.ا بیا
ً
اؿرا ٛبه اتکایو به يفت و عامتگاه ٕبماتی ؿهبـاو آو کیه ٝمیؼتا بـآهیؼه اف الییههای
هیايی و عـػهبىؿژوافی بافاؿ هنتًؼ ،تفنیـ بًاپاؿتینیتی ػؿ هییاو يیـوهیای اپىفینییىو
ػولیت
ينیبت
ورىػ ػاؿػ .ایى لنن تضلیلها چين بـ ػاػههای (فکت) هىرىػ ػؿ هىؿػ
ِ
ِ
د.ا و ٕبمی ٔیه مییـهایهػاؿ هیبًؼيییؼ و پىیییایی (ػیًاهینیین) ػؿويییی ػولییت د.ا ؿا لضییاٗ
يمیکًًؼ.
ىکل بًاپاؿتینتی صکىهت ػؿ مـهایهػاؿی ،ػؿ هىال ٜعیاً و بضـايیی ؿط هیيماییؼ.
کلیی ػولیت ػؿ ػوؿاو میـهایهػاؿی
يمیتىاو ایى ىکل اف صکىهت ؿا به هاهییت و ِ
ؽات ِ
اؿتماء ػاػ .ػؿ تَىؿ بـعی اف يیـوهای اپىفینیىو ،گىیی کیه ػولیت و ىیکل صکىهیت
ٔ
راهٞیه هیؼيی لیـاؿ
بـآهؼه اف آو ،همچىو ماعتاؿی ٍلب و ايگلی بـ فیـاف ارتمیا ٛو
ً
افیـاػ ػمیتگاه اػاؿیاه امیت .هیاؿکل هیچگیاه
گـفته و هؼفو ٝمىها
تأهیى هًافِ ٜ
ِ
ؿىته پیىيؼ بًاپاؿتینن ؿا با هًافٔ ٜ
ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ لٖ ٜيکـػ و ػؿ يهایت هٞتمؼ بیىػ کیه
ِ
چًیى ىکلی اف ػولت هؼؿو يه تًها تىمٔ ٔ
ؿابٖه مـهایه هيـوٓ هیگـػػ ،بلکه صیاف٘
ایى ؿابٖه امت .به بیاو هاؿکل ػؿ ;هیزؼهن بـوهـ لىلی بًاپاؿت::
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بىؿژوافی فـاينىی ػؿ ؿوف بٞؼ اف کىػتا [ی لىلی بًاپاؿت] فـییاػ بـکيییؼ; :فمیٔ ؿلییل
ايزمى  ۹1ػماهبـ هًىف هیتىايؼ راهٞۀ فـاينه ؿا يزات ػهیؼ .هالکییت ؿا فمیٔ بیا ػفػی،
هؾهب ؿا با ىهاػت ػؿو ،ٟعايىاػه ؿا با تغن صـام و يٚن ؿا با بیيٚمی هیتىاو يزات ػاػ!:
بًاپاؿت ،صکن لىۀ ارـالی هنتمل ىؼه اف راهٞهای ؿا ػاؿػ که به يام عىػه ٝمل هیکًیؼ
و به ایى ًٝىاو اصناك هیکًؼ که پامؼاؿی اف ;يٚن بىؿژوایی :ؿمالت او امت (هاؿکل،
.)۹9۱:۹199

ٔ
وسابطهسشهایه 
.۳دولت
;مـهایه :یک ؿابٖه امت و يه یک ىیء< ؿابٖهای يابـابـ بیى میـهایهػاؿ و کیاؿگـ کیه
کاؿ کاؿگـ و امتغـاد اؿفه اّافی اف کیاؿ وی بیه ػمیت میـهایهػاؿ
هبتًی بـ امتخماؿ ِ
ٔ
ٔ
ؿابٖیه میـهایه
سابطاه ساشهایه امیت.
امت .ػولت هیؼؿو ػؿ صمیمیت ضاکل سیاسای
ينیبت هضتیىا و ىیکلی (فـهیی)
ىیکل :میامیی آو امیت .اییى
ِ
;هضتىا :و ػولت ; ِ
ٔ
ٔ
ٔ
يبیـػ
همغىاو با ينبت هضتىا و
ىکلی راهٞه هؼيی و ػولت امت .راهٞه هؼيی ٝـٍه ِ
ِ
ٕبماتی ٕبمات هغتلف ارتماٝی ػؿ ػيبیا کیـػو هًافٜىیاو امیت .ػؿ والیَٝ ٜیا ٔؿه
ِ
ٔ
ٔ
یت راهٞییه هییؼيی ػؿ َٝییـ مییـهایهػاؿی ،ؿابٖییه امییتخماؿی فیمییابیى کییاؿگـ و
صمیمی ِ
ٔ
سابطهسشهایه(هذتىا)-دولت(ضکلیاافاشم) ییا
مـهایهػاؿ امت .صا چه بگىیین:
ٔ
جاهؼههذيی(هذتىا)-دولت(ضکلیافشم).
ایًکه بگىیین:

ىکل ػولت مـهایهػاؿی لنمی ;فتیيینن :یا ;بتیىاؿگی :يییق يهفتیه
ٝیوه بـ ایى ػؿ ِ
ٔ
ٔ
ٕبمیه میـهایهػاؿ امیت
پیيبـيؼه هًافٜ
امت .ػولت مـهایهػاؿی هـ چًؼ که يمایًؼه و
ِ
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ٔ
ٕبمات ارتماٝی را بقيیؼ .ػؿ
يمایًؼه تماهی
صف٘ ;هژهىيی :عىػ ؿا
ِ
اها بایؼ که رهت ِ
ٔ ٔ
ٔ
ؽات
افـاػ راهٞه هؼيی ػولت يمایًؼه همه هـػم جلاىه هیکًیؼ .ػولیت هیؼؿو ػؿ ِ
چين ِ
عىیو پؼیؼهای ياتمام امت ،اها عىػ ؿا پؼیؼهای وارؼ تماهیت را هیفيؼ< به ایى هًٞیا
ٔ
ٔ
يمٖیه
راهٞه هؼيی ؿا هنهًگیام بیه پییو ببیـػ .اهیا
ٕبمات
که لاػؿ امت هًاف ٜتماهی
ِ
ِ
گننت ههن هاؿکل اف هگل کيیف همییى عَیلت فتیيینیتی ػولیت میـهایهػاؿی
ِ
ٔ
ٔ
فـآوؿػه تْاػها و تغاٍمات راهٞه هؼيی امت .اها ولتی کیه ایزیاػ ىیؼ
امت .ػولت
ً
ػیگـ به ٍىؿت يیـویی هنتمل و عىػگـػاو رلىه هیکًیؼ< فتیيینین ػلیمیا بیه همییى
(کاؿ اينايی ػؿ هـ ىکل آو) همچىو
هًٞامت< ایًکه فـآوؿػههای ؽهًی و ٝملی ايناو ِ

ؽهى عىػ بيـ هنتًؼ،
يیـویی هنتمل اف وی رلىه کًًؼ .هىرىػات هؾهبی هضَىالت ِ

اها پل اف ایزاػ به ٍىؿت يیـویی هنتمل بـ فـاف مـ راهٞه و ايناو ػؿ هیآیًیؼ .لاىل

داسیواجذخػلتیفتیطیستیاست،خاىدگاىاهباشایاى
بهایًکهدولتسشهایه
ِ
ِ
استماللغیشجىهشیواغطالدايسبیاسات.
ِ
داسیواجذ

استکهدولتسشهایه
ِ

ولتی گفته هیىىػ پؼیؼهای عَلت فتیيینتی ػاؿػ ،بیؼیى هًٞیا يینیت کیه آو پؼییؼه
اهـی هىهىم و ؽهًی امیت; .هىریىػات هیؾهبی; ،:ػولیت :و ;کیاال :همیه واریؼ
وارؼ ٝیًیتی (ابژکتیىیته) هیىىيؼ که ؿوابٔ افیـاػ
عَلت فتیيینتیايؼ< یًٞی همگی ِ
ِ
ٔ
ػؿ ػؿوو راهٞه هؼيی هٖابك آوها به پیو هییؿوػ< ػولیت عیىػ ؿا پؼییؼهای فـاگییـ و

ٔ
ؿوابٔ رهاو کاالها ؿا به
تمام الياؿ راهٞه هٞـفی هیکًؼ ،ؿوابٔ اينايی ىکل ِ
يمایًؼه ِ
ً
عىػ هیگیـػ< به ٝباؿت ػیگـ ػؿ مـهایهػاؿی ؿوابیٔ اينیايی تماهیا کیاالیی هیىیىػ و
کاالها هنتًؼ که بـ رهاو اينیاوها صکمـواییی هیکًًیؼ ،بیه همییى لییاك هیؾهب و
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يهاػهای بـآهؼه اف آو ،رهاو اينايی ؿا به تنغیـ عىیو ػؿآوؿػه و اينیاوها ؿا هٖیابك
اٍىلی هيغٌ به ممت ;مٞاػت اعـوی :هؼایت هیکًًؼ.
هاهیت فتیيینتی هضَى کاؿ اف يٚـ هاؿکل ٔ
يتیزه ;ىکل کاالیی :آو امت:
ِ

گیـفتى اییى هضَیى
پل ایى هاهیت راػولی هضَى کاؿ که بمضِ ىکل کیاال بغیىػ
ِ

عىػ ایى ىکل .به اییى تـتییب کیه بیا
بٚهىؿ هیؿمؼ اف کزا ياىی هیىىػ؟ پیؼامت که اف ِ
ً
بىػو تماهی ايیىا ٛکیاؿ اينیايی اف اییى ٕـییك کیه
کاال ىؼو هضَى کاؿ{ ،اوال} یکناو ِ
هضَىالت آيها همه به یکناو اؿفىًؼ ،و اؿفه بىػو آيها به یکناو عَیلت ٝیًیی ػاؿػ،
ً
ىکل فیقیکی بغىػ هیگیـػ{ .حايیا} همؼاؿ هَـف لىه کاؿ اينیايی ،کیه بیـ صنیب ٕیى
ً
هؼت آو مًزیؼه هیىىػ ،ىکل همؼاؿ اؿفه هضَىالت بغىػ هیگیـػ .و باالعـه {حالخا}
یی} ایيییاو ػؿ
ؿوابییٔ هیییاو تىلیؼکًًییؼگاو ،کییه هغتَییات ارتمییاٝی کاؿهییای {عَىٍی ِ

چاؿچىب آو هزا ٙهىؿ هییابؼ ،ىکل ؿابٖهای ارتمیاٝی هییاو هضَیىالت کیاؿ بغیىػ
هیگیـػ (هاؿکل.)98 :۹189 ،

به همیى لیاك ،هاهیت فتیيینتی ػولت بـآهؼه اف ;ىکل مـهایهػاؿايهاه :امت .اها
ىکل غیـمـهایهػاؿايه ػولت چـا عَلت فتیيینتی يؼاؿػ؟ ػؿ ىیىههای تىلییؼ هالبیل
مـهایهػاؿی ،هضَىالت کاؿ اينايی به کاال تبؼیل يمیىؼ .یًٞیی افیـاػ هضَیىالت ؿا
ً
ٍـفا بـای فـوه ػؿ بافاؿهای هغتلف تىلیؼ يمیکـػيؼ< اگیـ هین تىلییؼ هیکـػيیؼ ،بیه
ٍىؿت فـاگیـ ایى کاؿ ايزام يمیىؼ .ػؿ صمیمیت ػؿ ػوؿاو پیيامیـهایهػاؿی هضَیى ِ
ػوؿاو مـهایهػاؿی هضَیى ِ کیاؿ
کاؿ اينايی به ٍىؿت بیوامٖه ارتماٝی بىػ ،اها ػؿ ِ

ومإت بافاؿ ،ارتماٝی هیىىػ .ارتماٝات ػوؿاو هالبل مـهایهػاؿی هضیؼوػ
تًها به
ِ
و ػؿ عىػ بنته بىػيؼ اها ػؿ ػوؿاو هؼؿو ،ارتماٝات ىهـی بقؿگی بیه وریىػ آهؼهايیؼ.
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هباػله ػؿ ػوؿاو هالبل مـهایهػاؿی تًها بیه ٍیىؿت تَیاػفی و ػؿ هـفهیای ىیهـها و
کيىؿها ؿط هیػاػ .هضَىالت کاؿ تًها رهت امیتفا ٔػه افیـاػ راهٞیه تىلییؼ هیىیؼ و
هافاػ آو با مایـیى به ٍیىؿت پیىلی ییا رًنیی هباػلیه هیىیؼ .ػؿ تمیاؿو بیا هیـاوػات
ىیکل کیاالیی بغیىػ
ارتماٝی پیيامـهایهػاؿايه که ػؿ آوهیا هضَیىالت کیاؿ اينیايی
ِ

يمیگـفت و هباػالت به ٍىؿت اتفالی و هضؼوػ ايزام هیگـفت ،بغو اٚٝین هیـػم و
ٕبمات ارتماٝی ػؿ ػوؿاو پیيامـهایهػاؿی عاؿد اف للمیـو میامیت ،ػؿ هًٞیایی کیه
اهـوفه هیىًامین ،لـاؿ ػاىتًؼ< همايٖىؿ که اکخیـ هضَیىالت کیاؿ ،عیاؿد اف للمیـو
میامت رهیاو پیيیاهؼؿو ػؿ بییى اليیاؿ بیاالیی ارتمیا ٛو ػؿ
هباػله لـاؿ هیگـفتًؼ.
ِ

کاطها و ملنلههای پاػىیاهی ػؿ رـییاو بیىػ و بغیو بقؿگیی اف راهٞیه ،هنیتمل اف
مـيىىت ػولت ،صیات ;ٕبیٞی ،:ػؿعىػبنته و عىبنًؼۀ عیىػ ؿا ػيبیا هیکیـػ .ػؿ
یىياو بامتاو ،بـػهها ىهـويؼ هضنىب يمیىؼيؼ و هیچ صْیىؿی ػؿ للمیـو میامیت
ؿابٖه اؿباب و بـػه ؿا هخل ٔ
يؼاىتًؼ .اؿمٖىٔ ،
ؿابٖه يفل و بؼو هیػاينت .هماوٕىؿ که
يفل صاکن بؼو امت اؿباب يیق صاکن بـػه امت< یًٞی بـػه همچىو ;بؼو :و ;هیاػه،:
ػؿک
اهـی عذهی و تاهىش بىػ< تٞمل و فٞالیت هضَى ِ يفل امت و يه بیؼو .بیـای ِ
بهتـ ىکل میامت ػؿ رهاو پیياهؼؿو آحاؿ ;ىکنپیـ :و میًمای ;کىؿوماوا :بنییاؿ
ػؿعياو هنتًؼ .هًامبات لؼؿت همىاؿه ػؿ ػؿباؿ پاػىیاهاو و اهپـاتىؿیهیا ریاؿی و
ً
ماؿی بىػ و افـاػ هٞمىلی ارتما ٛتمـیبا بیعبـ و فالؼ تأحیـ بـ اییى رًگهیای لیؼؿت
ٔ
ٍضًه ارتما ٛصْىؿ ػاىتًؼ.
يمو مـبافاو رًگی ػؿ
بىػيؼ و تًها ػؿ ِ
ٔ
ػؿ رهاو هؼؿو و مـهایهػاؿايه کنکن ٔ
ٍضًه میامت هـلی ىؼيؼ.
همه افـاػ ارتما ٛػؿ
ٔ
ػییگ
ؿابٖه ػولت و ٕبمات ارتماٝی اف ىکلی ;اینیتا :بیه ىیکلی ;پىییا :ػؿآهیؼ و ِ
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ٔ
راهٞه هؼيی ؿا ػؿبـ گـفت .پیکاؿ ٕبماتی ػؿ َٝـ میـهایهػاؿی
رىىاو میامت کلیت
لؼؿت هیاو رًاسهای هغتلف بىؿژوافی باؿگؾاؿی هیکًؼ.
يیـوی عىػ ؿا ػؿ
هًامبات ِ
ِ
ً
ٔ
اؿاػه بـػه یا ػهماو َٝـ پیياهؼؿو ٝمؼتا هیچ تزلیای ػؿ هًامبات میامت يؼاىیت،
عىامت تماهی ايناوها تیا صیؼوػی ػؿ ػم و ػمیتگاه ػولیت
اها ػؿ َٝـ هؼؿو اؿاػه و
ِ
بافتاب هیعىؿػ .ایى اؿاػه و عىامت ،ىکل مـهایهػاؿايه به عىػ هیگییـػ< یًٞیی ٔ
اؿاػه
ٕبمات هغتلف به کمک ػولت بىؿژوایی تٞیى هییابیؼ (عَیلت فتیيینیتی ػولیت ػؿ
ِ
مـهایهػاؿی).
ههنتـ اف اهـ پیوگفتهٝ ،اهلی که ؿیيیۀ عَیلت فیتیيینیتی ػولیت ػؿ میـهایهػاؿی
يهاػی مپهـ میامی و التَاػی ػؿ ىیىۀ تىلییؼی میـهایهػاؿی
امت ،رؼایی کمابیو
ِ

التَیاػی ٕبمیۀ
يهایی تضمیل اٍیى
ِ
امت .ػؿ رىاه ٜپیيامـهایهػاؿی ،ػولت ومیلۀ ِ

هنلٔ بـ کلیت راهٞه يینت< ػولیت ػؿ اییى رىاهی; ،ٜهییايزی میلٖۀ التَیاػی بیـ

التػادیبیهیايجی بیـ راهٞیه :امیت .ػؿ رىاهیٜ
راهٞه يینت ،بلکه عىػ سلطۀ
ِ
پیيامـهایهػاؿی ،همىالت التَاػی و میامیی و صمیىلی; ،بیهٕىؿ ٝیًیی و هیاهىی،

رؼاییياپؾیـ و ػؿهنآهیغتهايؼ :و اىکا ِ صمىلی ملٖۀ ارتماٝی ،پیياپیو و بهيضىی
ؽاتی و همیىٕىؿ يهاػی ،ػؿ پیىمتگی با يیـوهای التَاػی لـاؿ ػاؿيؼ .ػؿ فئىػالینن یا
يٚام هلىکالٖىایفی عايغايی; ،لؼؿت میامی و التَاػی ػؿ کالبؼ واصیؼی :آهیغتیه
ػولت صَهی اؿبابی عىیو ٝمل هیکـػ .به
ىؼه بىػ و اؿباب فئىػا یا عاو ،همچىو ِ
تٞبیـ هاؿکل; ،ػؿ هالکیت اؿّی فئىػالی ،اؿبیاب ػمیت کین همچیىو پاػىیاه هلیک

پؼیؼاؿ هیىىػ .یک لٖٞه هلک ،با اؿباب عىػ تيغٌ هییابؼ ...و فهیى همچىو تیى
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غیـايؼاهىاؿ اؿباب عىػ به يٚـ هیؿمؼ .پل ایى ّـب المخل [لـوو ومٖایی] که هییچ
فهیًی بؼوو اؿبیاب عیىػ وریىػ يیؼاؿػ ،اهتیقاد اىیـافیت [یًٞیی رًبیهی میامیی] و
هالکیت اؿّی [یًٞی رًبهی التَاػی] ؿا بیاو هیکًؼ .:با ایى صا ػؿ میـهایه ػاؿی،
هالکیت بـ ابقاؿ تىلیؼ لقوها به هًٞای ػؿ اعتیاؿ ػاىتى لؼؿت میامی يینت و بنیته بیه
رىاه ٜهغتلف مـهایهػاؿی ،بیى لؼؿت التَاػی و لؼؿت میامی ،ػؿرات هغتلفی اف
رؼایی يهاػی یا مافهايی ورىػ ػاؿػ< به ایى هًٞا که ػؿ مـهایهػاؿی لؼؿت التَاػی و
ً
لؼؿت میامی لقوها ػؿ يهاػها و مافهاوهای یکنايی تمـکق يیافتهايؼ .اؿباب فئىػا ػؿ
للمـو عىػ ٝیوه بـ هالکیت عَىٍی بـ ابیقاؿ تىلییؼ ،يمیو ػولیت ؿا ایفیاء هیکیـػ،
هنًؼ لْاوت ؿا ػؿ اعتیاؿ ػاىیت و اؿتیو ؿا يییق تیؼاؿک هییػییؼ .اهیا ػؿ همابیل ،ػؿ
مـهایه ػاؿی بنته به هیقاو رؼایی يهاػی ػولیت و راهٞیهی هیؼيی ،همبنیتگی ؽاتیی
آوها کتماو هیىىػ .ایى رؼایی يهاػی باٝج هیىىػ تا وصؼت ؽاتی و هیاهى لیؼؿت
التَاػی و لؼؿت میامی ،يیـوهای بافاؿ و هاىیى بىؿوکـامی ػولیت پىىییؼه ىیىػ و
ً
پؼیؼاؿ بیٕـفی ،ػلیما هماو فتيینین
ػولت همچىو ػمتگاهی بیٕـف رلىه کًؼ .ایى
ِ
ػولت مـهایهػاؿی امت.
صؼوػ تٞییىىؼه تىمیٔ هًٖیك میـهایه و
فتيینن ػولت مـهایهػاؿیٝ ،مل ػولت ػؿ
ِ
لىايیى ايباىت مـهایه ؿا که اف ٕـیك ؿلابت بغوهای هغتلف بىؿژوافی بیا هین بیـای
کنب هژهىيی ،و اف ٕـیك هباؿفۀ بیىٕبمیاتی (بییى ٕبمیۀ کیاؿگـ و ٕبمیۀ میـهایهػاؿ)
ومإت ىؼه امت ،همچىو ٝمل ػمتگاهی بهٍىؿت رىهـی هنتمل پؼیؼاؿ هیمافػ
که گىیا بی ٕـف امت و لَؼ آو ایزاػ آىتی ارتماٝی و کنب صؼاکخـ هًفٞیت بیـای
همگاو امت .فتیيینن ػولت میـهایهػاؿی ػؿ اییى امیت کیه اٝمیا ػولیت همچیىو
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ً
اٝما همـؿات ػمتگاهی ٍـفا اػاؿی و بیٕـف ٙاهـ هیىىػ کیه بیـای اػاؿۀ اهیىؿات
ً
راهٞه ،هىرىػیت آو کاهی ّـوؿی امت.
اها چه فهايی پـػه اف ىکل فتیيینتی ػولت مـهایهػاؿی بـػاىته هیىیىػ؟ گفتیین کیه
ؿابٖه مـهایه امت .ػؿ ٔ
ػولت مـهایهػاؿی ىکل ملٖۀ میامی ٔ
ؿابٖه مـهایه کاؿگـ يیق
ِ
اؿاػه ٔ
ٔ
صْىؿ ػاؿػ .ػؿ وال ٜيیـو و ٔ
ِّ
ٕبمه کاؿگـ و ػؿ کل هباؿفه ٕبمیاتی ،يییـوی هضیـک
ٔ
ٕبمیه کیاؿگـ ٝمیل
ػولت هؼؿو هیىىػ ،اها ػولت مـهایهػاؿی همچىو يیـویی بـ ّؼ
هیکًؼ .اؿاػه و عىامت ٔ
ٕبمه کاؿگـ ػؿ رهاو هؼؿو هزا بـوف هییابؼ ،اهیا ػؿ کايیالی
ِ

لییـاؿ هیگیییـػ کییه هًامییبات مییـهایهػاؿايه ؿا بافتىلیییؼ کًییؼ و عٖییـی بییـای ػولییت
ٔ
اؿاػه ٔ
مـهایهػاؿی يؼاىته باىؼ .ػولت هؼؿو ٔ
ٕبمیه
ٕبمه کیاؿگـ ؿا بیؼیىتـتیب بیه يفیٜ
مـهایهػاؿ مـکىب هیکًؼ .هًافٝه اػاهه ػاؿػ تا رایی که ٔ
ٕبمه کاؿگـ بتىايؼ بـ هًامبات

ىکل فتیيینتی ػولت ػؿ میـهایهػاؿی فهیايی بـػاىیته
مـهایهػاؿايه غلبه کًؼ .پـػه اف ِ
هیىىػ که ٔ
ٕبمه کاؿگـ بتىايؼ ػؿ يبـػ ٕبماتی پیـوف ىىػ .هاػاهی کیه ىیکل فتیيینیتی
ػولت مـ رای عىػ بالی امتٔ ،
ٕبمه کاؿگـ ،ػولت بىؿژوایی و رًاسهیای هغتلیف آو
ٔ
ٕبمیه کیاؿگـ وؿای
ؿا يمایًؼۀ عىػ هیػايؼ .البته ػؿ همیى رهاو مـهایهػاؿی يیق گاهی

هًامبات هىرىػ لـاؿ هیگیـػ و ٔ
اؿاػه عىػ ؿا به ٕبمات مـهایهػاؿ و ػولت آوها تضمییل

هیکًؼ< اها هاػاهی که پیيـوی هباؿفۀ ٕبماتی ،هًامبات مـهایهػاؿی بـايؼاعته ييیىػ،
همۀ ػمتاوؿػهای هباؿفاتی ٕبمۀ کاؿگـ ،لابل بافگيت و پل گـفتى عىاهؼ بىػ.
بهٕىؿ عیٍه ،ػؿ مـهایهػاؿی امت که ٔ
همه ايناوها افـاػ آفاػی للمذاد هیىیىيؼ کیه
هیتىايًؼ به کمک ٝمل ٔ
اؿاػه عىػ ؿا ػؿ رهاو تضمك ببغيًؼ .هگل يییق بًییاػ ػولیت ؿا
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بـ ٝمل هیػاينت که لـاؿ امت ٔ
اؿاػه ايناوها ػؿ ماصت آو تضمك یابیؼ}۹{ .اينیاوها
به یکناو وارؼ ٝمل و اؿاػه هنتًؼ .ػکاؿت هیگفت که آيچه ػؿ بیى تماهی ايناوها بیه
یکناو تمنین ىؼه ;ٝمل :امتٝ}۹{ .مل و اؿاػ ٔه اينیايی ػؿ رهیاو هیؼؿو هیتىايیؼ
عىػ ؿا ػؿ لالب ؿأی و ايتغابات آفاػ ػؿ للمـو میامت تزلی ببغيؼ (هـ يفـ ییک ؿأی
ٔ
بىمیله ؿأیىاو به کمیتی هًفـػ تملیل ػاػه هیىىيؼ ،همیاوگىيیه کیه ػؿ
ػاؿػ .ايناوها
ً
الفم هییايگیى رهیايی تٞیییى هیکًیؼ<
مـهایهػاؿی اؿفه کاالها ؿا فهاو کاؿ ارتماٝیا ِ
امتفاػه آو غالب هیىیىػ)ٔ .
ٔ
اؿاػه اينیاو ػؿ
یًٞی وره کمی کاال بـ وره کیفی یا اؿفه
هغتلف مـهایهػاؿی ٝیًییت پییؼا هیکًیؼ.
ػولت هؼؿو و يقاٛهای رًاسهای
ِ
ماصت ِ
ِ
ٔ
اؿاػ ٔه هـ ىغٌ به هیقاو ؿأیاینت که هیػهیؼ }1{ .اؿاػه اينیاوها ػؿ رهیاو هیؼؿو
ىکل ؿوابٔ و يقاٛهای ػؿوو ػولت مـهایهػاؿی و رًاسهای هغتلف بیىؿژوافی ؿا بیه
ِ

ىیکل ػولیت ػؿ
فتیيینیتی
زمیل هاهییت
ِ
عىػ هیگییـػ .میه هیىؿػ فیىق ػؿ والی ٜه ِ
ِ
مـهایهػاؿی هنتًؼ.

دسبذثدولت 
ايتضاع
.۴سطىحهختلف ْ
ِ

ٔ
هٖالٞیه اىیکا
کتاب ;مـهایه :هاؿکل بیاو هیػاؿػ کیه ػؿ
چاپ او
ِ
ػؿ پیيگفتاؿ بـ ِ
ٔ
راهٞه بيـی هیکـومکىپ و هٞـفهای ىیمیایی بکیاؿ يمیآیًیؼ .ػؿ ٝیىُ
التَاػی
بایؼ اف ٔ
لىه ايتقا ٛامتفاػه کـػ -هًتق ٛکـػو ػؿ لغت به هًٞای جذا کشدو امیت .ايتیقاٛ
کـػو ػؿ وال ٜبه هًٞای ٝـیاو کـػو امت< یًٞی لباك ٙاهـی پؼییؼهها ؿا اف تیى آوهیا
ػؿآوؿػو .ايتقا ٛکـػو یًٞی اف پؼیؼاؿ چیقها به ممت ؽات آيها ؿفتى< بیه ٝبیاؿتی ػیگیـ
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ينبت پؼیؼهها و ٝىاهل هىحـ ػؿ تکیىو و
یًٞی اکتفا يکـػو به ٙاهـ اهىؿ و یافتى ؿبٔ و ِ

هخل ىکل التَاػی مـهایهػاؿی.
تيکیل یک پؼیؼاؿ< ِ

پؼیؼاؿ آىکاؿگی ؽات امت .پؼیؼاؿ مـهایهػاؿی ػؿ ٔ
وهله يغنت چیقی به هیا ػؿ هیىؿػ
ِ
ٔ
بًؼی پىیای اهىؿ امت
يضىه صـکت و تٖىؿ ایى ىکل التَاػی يمیگىیؼ .پل اف همىله ِ
ٔ
راهٞه مـهایهػاؿی آىکاؿ هیىىػ .ؽات به تماهی عىػ ؿا
صـکت التَاػی
میـ
ِ
که فهن ِ
ػؿ پؼیؼاؿ بـوف هیػهؼ ،اها به ىیکلی ىییءواؿه و هکًیىو -ايتیقا ٛبًٞیىاو ریایگقیًی
ٔ
صییات اينیايی هیآییؼ (هیاؿکل،
هٖالٞه اىکا التَیاػی و ارتمیاٝی
هًامب بکاؿ
ِ
 .)۹9:۹189بـای تضلیل ىکل التَاػی میـهایهػاؿی يییق باییؼ اف ٔ
لیىه ايتیقا ٛکمیک
ِ
ياابتشیىىیکل آو و بیؼوو لضیاٗ
گـفت< یًٞی بایؼ ابتؼا به میاکى میـهایهػاؿی ػؿ 

لضیاٗ میایـ
هطخع تاؿیغی هىؿػ تضلیل لـاؿ بگییـػ و میپل بیا
ِ 
ٝىاهلتػادفی و
ِ
ٝىاهل ػعیل ،به تضلیل ػوؿههای هغتلف مـهایهػاؿی و ايکياف و تٖىؿ میـهایهػاؿی
ٔ
راهٞه هيغٌ پـػاعت.
ػؿ یک

ػؿ ؿامتای بکاؿگیـی ٔ
لىه ايتقا ،ٛابتؼا هیتىاو چًؼ للمـو هغتلف صییات اينیايی هخیل
ِ
ً
التَاػ ،میامت ،فـهًگ ،ػیى و الیظ ؿا تفکییک کیـػ< یًٞیی فـّیا بیـ ؿوی التَیاػ
عیىػ تىّییش
هتمـکق ىؼ و مایـ ٝىاهل هخل میامت ،فـهًگ و  ...ؿا هًتق ٛکیـػ .ػؿ ِ
ِ
ً
هزؼػا ٔ
لىه ايتقا ٛؿا بکاؿ بنت و ؿیقتـ ىؼ .ایى ايتقا ٛکـػو تا فهايی که
التَاػ يیق بایؼ
ٔ
هنیته
هنته و ملى بًیاػی هىّى ٛآىکاؿ گـػػ بایؼ به پیو ؿوػ .پیل اف ؿمییؼو بیه
همىالتی هىّى ،ٛبایؼ که يٚام همىالتی به ٕىؿ هؼلل پيت هن بیایؼ .ػؿ صمیمیت ؿوه
ٔ
هنیته اٍیلی
هاؿکل ىاهل ػو میـ هتفاوت امیت }۹{ :ابتیؼا اهیىؿ ؿا تیا ؿمییؼو بیه
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ٔ
هشدلهتجضیه) }۹{ ،مپل ایى اهىؿ رؼا اف هین ؿا تضیت ییک
هىّى ٛتزقیه هیکًؼ (

ٔ
هشدلهتشکیب) .بـای هخا ػؿ
همىلی پىیا و ايْماهی بافمافی و تـکیب هیکًؼ (
کلیت
ِ
ٔ
میاػه اؿفه ،ىیکل
ؿاف ىیکل پیىلی ،اف ىیکل
فَل او مـهایه هیاؿکل بیـای فهین ِ
ٔ
ىکل ٝام اؿفه يام هیبـػ تا ػؿ يهایت به ىکل پیىلی بـمیؼ .ػؿ
گنتـهیافته اؿفه و ِ
ىکل پىلی بـای تضمك ،میـ هًٖمی و همیىالتیای ؿا پيیت میـ گؾاىیته امیت.
والِ ٜ

ايکياف ىکل پىلی ؿا بیاو کـػه امت .البته که به ٕیىؿ تیاؿیغی و
هاؿکل میـ هًٖمی
ِ

ػؿ رىاه ٜهيغٌ ایى میـ هًٖمی و امتؼاللی بیا رهوهیا و افتهیایی هىاریه بیىػه
امت.
وارؼ ّٞفها و لىتهیایی امیت .ىیکلها تًالْیاتی
هـ ىکلی هتًاهی امت< یًٞی ِ
ػؿووهايؼگاؿ ػاؿيؼ .تًالْات ىـایٔ گؾاؿ اف هـ ىکل ؿا فـاهن هیکًًیؼ (تْیاػ کیاؿ و
ىیىه تىلیؼ مـهایهػاؿی امت و ٔ
ٕبمه کاؿگـ تىاو و ٔ
مـهایه ؽاتی ٔ
لىه گؾاؿ اف ایى ىکل ؿا
ضشوستگزاسودگشدیسیضکلهابهیکذیگش

با عىػ بههمـاه ػاؿػ) .ههن يياو ػاػو
امت.

پؼیؼه ػولت ػؿ مـهایهػاؿی يیق هیتىاو اف ٔ
بـای تىّیش و فهن میـ صـکت ٔ
لىه ايتیقا ٛو
ِ

ػؿک
مٖىس هغتلف ايتقا ٛکمک گـفت.
ِ
تفکیک مٖىس هغتلف ايتقا ،ٛؿوىیی بیـای ِ
تْاػهای ػؿويی یک هفهىم یا پؼیؼه امت .ػولت پؼیؼهای يینت
پیچیؼگی تًالْات و
ِ
ِ
تَىؿ ٍـف فـاچًیگ آوؿػ .بیـای هخیا بـعیی ٝالمیاو
که بتىاو آو ؿا با یک تٞـیف یا ِ
عییـ ٝمیىهی
میامی ػولت ؿا پؼیؼهای بـ ِ
فـاف ارتما ٛهیػايًؼ کیه وٙیفیهاه تیأهیى ِ
اْٝای ارتما ٛامت .ایى يىٝی تٞـیف یا تَىؿ یکنىیه اف ٔ
پؼیؼه ػولت امت که لیاػؿ
ِ
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به فهن تًالْات ػؿويی هفهىم ػولت يینت و يمیتىايؼ پىیایی ٔ
همىله ػولیت ؿا بیـای هیا
ِ
ِ
ِ

ییت
فهنپؾیـ کًؼ .بایؼ ػؿ يٚیـ ػاىیت کیه هضمیك ػؿ ِ
ؿويیؼ بافمیافی و ؿمییؼو بیه کل ِ
ايْماهی هىّى ،ٛاف مٖىس هغتلفی اف ايتقا ٛگؾؿ هیکًیؼ .هىّیى ٛهیىؿػ هٖالٞیه ػؿ
ِ
ِ
بیيتـیى ػؿره و باالتـیى مٖش ايتقا ٛوارؼ لايىوهًؼیهای هغتٌ به عیىػ امیت و
ِ
ٔ
به همیى لیاك با کن ىیؼو ػؿریه ايتیقا ٛو پیاییى آهیؼو ػؿ میٖىس ايتیقا( ٛاف ٕـییك
ايْماهیمافی فقایًؼه با تـکیب همىالت پیچییؼهتـ) ،لايىوهًیؼیهای ػیگیـی ٙهیىؿ
هیکًؼ .ههن فهن ایى يکته امت که لىايیىسطىحهختلفيبایذباهنخلاطضاىيذ<
به ایى هًٞا که لىايیى مٖش باالتـ لابل تنـی بیه میٖش پاییىتـمیت ،اهیا ٝکیل اییى
هٖلب ٍاػق يینت.
ػؿ تفکـ هاؿکل و هگل مه مٖش هغتلف ايتقا ٛػاؿیین :کلای ،1جضئای ،2فاشدی( 3ییا
ِ
هطخع یا تکیى) .4ایى مه مٖش هإلفههای هـ هفهىم بیه ٕیىؿ کلیی هنیتًؼ< یًٞیی
هىم ػولت مـهایهػاؿی بایؼ که هإلفههای آو ػلیك هىؿػ بـؿمی و واکیاوی
بـای فهن هف ِ

تمیام هىّیى ٛاحبیات
لـاؿ بگیـيؼ .ػؿ صکن فـػی همچىو صکین کلیی ،هضمیى بیـای ِ

1 . Universality
2 . Particularity
3 . Singularity or Individuality
اػبیات کیمیک هًٖمی و فلنفی ػاؿین }۹{ :صکن کلی; :هـ اينايی صیىاو امت }۹{ <:صکن رقلی:
.4ػؿ
ِ
;بْٞی اف ايناوها باهىهايؼ }1{ ،:صکن هيغٌ یا فـػی; :هاؿکل ايناو امت.:
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5
ٝالی مٖش کلی امت .اهـ کلیی
هیىىػ  .به همیى ػلیل مٖش فـػی ػؿ صمیمت ِ
ىکل ِ

ماصت اهـ فـػی بٖىؿ کاهل ايکياف پیؼا هیکًؼ .تمام تیهها ػؿ ؿامتای يییل بیه
ػؿ
ِ

اهـ هيغٌ یا فـػی ٍىؿت هیگییـػ .کلی ِی آغیافیى اهیـی بیوامیٖه و يیاهتٞیى
فهن ِ
امت .کلی عىػ ؿا اف ؿهگؾؿ اهىؿ فشدی هتضمك و هتِّ ٞیى هیکًؼ .مـهایهػاؿی همچیىو
ػاؿی
ػاؿی هيغٌ تٞیى پیؼا هیکًؼ .هـ ِ
ػولت مـهایه ِ
اهـی کلی ػؿ ػولتهای مـهایه ِ
التَیاػی میـهایهػاؿی
بًؼی
ُ یک
ِ
رىهـ کلی بیه يیام ٍیىؿت ِ
هيغٌ ػؿ والٝ ٜـ ِ
ِ

امت.

سشهایهداسیدسباالتشیىسطخايتضاع(کلی) :هـ ػولت مـهایهػاؿی ػؿ رهاو

دولت
ِ
ِ
ٔ
تىلیؼ میـهایهػاؿی امیت.
اهـوف وارؼ ویژگیهایی امت که بـآهؼه اف لىايیى کلی ىیىه ِ
ػولت مـهایهػاؿی صاف٘ ؿابٖۀ مـهایه امت و هیچ ػولیت میـهایهػاؿی
بـای هخا هـ ِ

يمیتىايؼ ابقاؿی بـای گؾاؿ به راهٞۀ بؼوو ملٖۀ ٕبماتی باىؼ.

ويیؼ بیا ػوؿههیای هغتلیف
دولتسشهایه
ِ
داسیدسسطخهیايیايتاضاع(جضئای):هن ِ
ِ
تىمٞۀ مـهایهػاؿی و ؿژینهای ايباىت هغتلف هايًیؼ -هـکايتلینین ،مینیتن ِلنیه ِفـ،
ؿژین ايباىیت فىؿػینیتی ،يئیىلیبـا و  -...کیه ػؿ میـهایهػاؿی پؼییؼ هیآییؼ ،ػولیت
مـهایهػاؿی يیق عَلتهای آو ػوؿۀ عاً یا ؿژین ايباىت ؿا به عیىػ هیگییـػ .بیـای
ً
ىکل تهارمی آفاػگؾاؿ (ییا
ٝـاق،
با
رًگ
پایاو
تمـیبا
هخا ػولت مـهایهػاؿی د.ا اف
ِ
ِ
پنافىؿػینتی یا يئىلیبـا ) به عىػ گـفته امت.
صکن فـػی; :هاؿکل ايناو امت .:هـاػ ایى امت که ػؿ صکن کلی
 .5صکن کلی; :هـ ايناو صیىاو امتِ <:
صکن فـػی يیق هضمى بـای تمام هىّى ٛیی ػؿ ایًزا
لابل إیق امت و ػؿ ِ
هضمى ِ صیىاو بـ هـ اينايی ِ
هىّى ٛفمٔ یک يفـ امت يه تماهی صیىاوهایی احبات هیىىػ.
30

داسیدسپاییىتشیىسطخايتضاع(فشدی):ػولت میـهایهػاؿی ػؿ ػؿوو


دولتسشهایه
هلت هيغٌ ،وؿای هيـوٓبىػگی تىمٔ لىايیى ػو مٖش ػیگـ،
هـفهای یک ػولتِ -
يمىػاؿ تيغٌیافتگی ٔ
ؿابٖه کاؿ و مـهایه همـاه بیا تمیام تٞیًیات ايْیماهی آو امیت.
ٝىاهییل هغتلییف میامییی ،رغـافیییایی ،ارتمییاٝی ،هییؾهبی ،تییاؿیغی و  ...ػؿ هىیییت
فـػ مـهایه (ػولت مـهایهػاؿی د.ا) ػعیل هنتًؼ.
بغيیؼو به هـ ِ

ػولیت
چپ اپىفینیىو ولتی مغى اف میـهایهػاؿی بیىػو
ِ
ػؿ هىارهه با بـعی يیـوهای ِ
د.ا گفته هیىىػ ،بیفاٍله ایى يمؼ ؿا واؿػ هیمافيؼ که ىما فـػییت و تکیًگیی د.ا ؿا

ػولیت میـهایهػاؿی ػیگیـ -ػؿ
ػولت د.ا يیق هايًؼ هیـ
ِ
هیکيیؼ .اگـ گفته هیىىػ که ِ

باالتـیى مٖش ايتقا -ٛاف صؼوػ لىايیى مـهایه تغٖی يمیکًؼ ،هًٞایو ايکاؿ یا ياػییؼه
ِ
ً
گـفتى تکیًگی ػولت د.ا يینت ،بلکه هؼف ٍـفا ؿٝایت ایى مٖىس امیت .بیالٞکل
ِ
ايکیاؿ
ػولت د.ا به ػيبا
کـػو ِ
ٕلب اپىفینیىو با عاً و امتخًایی ِ
ِ
يیـوهای مـيگىيی ِ
ػولت د.ا هنتًؼ و یا ػؿ بهتیـیى صالیت میـهایهػاؿی اییـاو ؿا
بىػو ِ
صتی مـهایهػاؿی ِ
ياهتٞاؿف و کژػینه هیػايًؼ< یًٞی بـای تىّیش تکیًگی ػولیت د.ا ،لیىايیى بیاالتـیى
ِ
مٖش ايتقا ٛؿا هًکـ هیىىيؼ .بـای هخا هؼام تأکیؼ هیکًًؼ کیه اییؼلىلىژی صیاکن بیـ
ِ
ػولیت
هییچ
صمیمیت
ػؿ
امیت.
تْیاػ
ػؿ
مـهایه
گنتـه
و
بنٔ
لىايیى
با
د.ا
ػولت
ِ
آفاػی ياب يینیت.
ىکل
مـهایهػاؿی ،به ٕىؿ بالفٞل،
آؿهايی لیبـا و بافاؿ ِ
ِ
تزنن یک ِ
ِ
داسیایياهتؼاسفاستوتکیى .ههین فهین پىییایی و
بهایىهؼًاهشدولتسشهایه 


ػولت تکیى بیا تمیاهی تًالْیات و هضیؼوػیتهایو امیت .بیه ٕیىؿ
میـ
صـکت ایى ِ
ِ

تأکییؼ بیـ ؿٝاییت میٖىس ايتیقاٛ
رـیايات بـايؼاف اف تکیًگی ػولت د.ا،
عیٍه ،هـاػ
ِ
ِ
ِ
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ػولت د.ا اعتیاؿ
فهن ِ
هغتلف يینت ،بلکه ایى رـیايات ػمتگاه تبییًی هتفاوتی ؿا بـای ِ

کـػهايؼ .ػؿ اػاهه بیيتـ ایى بضج ؿا باف عىاهین کـػ.

دولتوضکلدکىهت 
.۵
ِ

ٔ
راهٞه مـهایهػاؿی امت که ػؿ تمام کيىؿهای هتمیؼو وریىػ ػاؿػ.
;راهٞه کًىيی :یک
تًامیب ىیـایٔ تیاؿیغی هیـ
ایى راهٞه کن و بیو اف ؿمىبات لـووومٖالی هبـامت و به
ِ
ٔ
هضیؼوػه
کيىؿ ،کن و بیو تغییـ و تکاهل یافته امت .اف ٕـف ػیگـ; ،ػولیت کًیىيی :ػؿ
هـ کيىؿی ،ىکلی عاً ػاؿػ ...ولی به ؿغن تفاوتهیای هىریىػ ػؿ ىیکل ػولتهیای
رىاه ٜهغتلف ،وره اىتـاکی يیق هیاو آوها ورىػ ػاؿػ و آو وره هيیتـک اییى امیت کیه
بًیاػ رىاه ٜبىؿژوایی رؼیؼی امتىاؿيؼ که البته ػؿ یکی مـهایهػاؿی بیيیتـ و ػؿ
همگی بـ ِ
یکی کمتـ ؿىؼ یافته امت (هاؿکل ،يمؼ بـياهه گىتا ،ينغ ٔه الکتـويیکی).

بیى ػولت و صکىهت ػؿ اػبیات میامی تفاوت ورىػ ػاؿػ .صکىهت بغيیی اف -ییا ػؿ
(فـم) -ػولت امت .ػولیت هییتىايیؼ میـهایهػاؿی ییا غیـمیـهایهػاؿی
ىکل ِ
صمیمت ِ
ً
باىؼ .ػؿ رهايی که ها ػؿ آو بنـ هیبـین تمـیبا تماهی ػولتها مـهایهػاؿیايؼ ،اهیا بیا
تىره به ٝىاهل هغتلف میامی ،التَاػی ،ارتماٝی و رغـافیایی ،اىکا وییژهای بیه
ىکل صکىهت آو کيىؿها بافتاب هیػهؼ .ػؿ والی ٜيضیى ٔه
عىػ هیگیـيؼ که عىػ ؿا ػؿ ِ
ىیکل میلًٖت هيیـوٕه ،لیبیـا ػهىکـامیی،
اٝما صاکمیت ٕبمیاتی هییتىايیؼ بیه
ِ
ػیکتاتىؿی و  ...باىؼ.

6

کتاب ;میامت :اؿمٖى ػمتهبًؼی هؼويی اف اىکا هغتلف صکىهت ورىػ ػاؿػ کیه تیا بیه اهیـوف يییق
ً .6ػؿ ِ
صکىهت ;ػؿمت :ورىػ ػاؿػ< صکىهت یک يفاش،
تمـیبا لابل امتفاػه امت .ػؿ تمنینبًؼی اؿمٖى مه ىکل
ِ
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ايمیب کاؿگـی (پـولتـی) هیؼفو ػؿهین ىکنیتى ؿابٖیۀ میـهایه و اف رملیه ىیکل
ىکل صکىهیت ؿا ػؿ بنیتـ رهیاو
میامی ایى ؿابٖه ،یًٞی ػولت امت و يه ایىکه تًها ِ

مـهایهػاؿی تغییـ ػهؼ .پل بایؼ با آ گاهی ينبت به تمایق صکىهیت و ػولیت ،اف علیٔ
آوها پـهیق يمىػ و ػچاؿ هغالٖه ييؼ.

صیج ىکلی (فـهی) و هن هضتىایی هىؿػ بـؿمیی لیـاؿ ػاػ.
هـ ايمیبی ؿا هیتىاو هن اف ِ
ىیٞاؿ
فهايی که يیـوهای ارتماٝی و میامی ،اصقاب و گیـوههیا بٖیىؿ ریاهٞی صیى ِ
ِ
مـيگىيی ؿژین هنتمـ -فاؿ ٟاف مایـ ٕـسيميههایی که ػؿ ؽهى ػاؿيؼ -وصؼت هییابًؼ
و ؿژین هنتمـ ؿا مـيگىو هیمافيؼ ،ػؿ اٍٖیس هیتىاو گفت کیه ;ايمییب میامیی:
مـيگىيی صکىهت هیکًیؼ ییا بیه تٞبییـی
ايمیب میامی ػاللت بـ
ؿط ػاػه امت .پل
ِ
ِ

ػیگـ ،ايمیب ػؿ ىکل (فـم) صکىهت امت< یًٞی يیـوهای ايمیبی صکىهت هنتمـ ؿا
صکىهت چًذ يفش و صکىهت هشدم ،همچًیى ایى مه ىکل هیتىايًؼ ;فامؼ :ىؼه و به ايضـاف کيییؼه ىیىيؼ:
اىکا ِ ػؿمت :پاػىیاهی ( ،)Monarchyاىـافمیاالؿی ( ،)Aristocracyرمهیىؿی ( .)Polityاىیکا
ايضـافیییی صکىهیییت :میییتمگـايه ( ،)Tyrannyرـگهمیییاالؿی ( ،)Oligarchyهـػممیییاالؿی
فامیییؼ و
ِ
(( )Democracyاؿمٖى ،کتاب مىم.)۹189 :
و يیق:
ٝمیؼه هى ٔ
ٔ
همه اىکا صکىهت يالًَؼ ،مه ىکل عیىب {ػؿمیت} بیـای ایًکیه هیؼتی ػؿاف ػوام
بًابـایى ،به
يمییابًؼ و مه ىکل ػیگـ {اىکا ِ فامؼ} بـای ایًکه به ؽات عىػ بؼيیؼ .بیا تىریه بیؼیى هٞاییب لايىيگیؾاؿاو
عـػهًؼ هیچ یک اف اىکا عىب ؿا بهتًهایی يپؾیـفتهايؼ و ىکلی هغتلٔ اف هـ مه يى ٛؿا بـگقیؼه و فمیٔ اییى
ىکل هغتلٔ ؿا امتىاؿ و ػوامپؾیـ ػاينتهايؼ فیـا که ػؿ چًیى صکىهتی ىهـیاؿ و اىـاف و ٔ
تىػه هـػم ياٙـ ؿفتاؿ
یکؼیگـيؼ و اعتیاؿات همؼیگـ ؿا هضؼوػ هیمافيؼ (هاکییاو  ،کتیاب او  ،فَیل ػوم( )۹1۱9 :هٖالیب ػؿوو
لیب اف يگاؿيؼه امت) .

33

مـيگىو ماعته و صکىهتی رؼیؼ ؿا با ىکلی هتفاوت بًیاو هیيهًؼ .اها اکخـ ايمیبها
وارؼ ِى ِك ػیگـی يیق هنتًؼ و آو هضتىای ارتماٝی و ٕبماتی امت .اگـ ايمیبی باٝج

تغییـ و تضى بًیاػیى ػؿ ماعتاؿهای هىریىػ ٕبمیاتی و ارتمیاٝی ىیىػ ،ػؿ اٍیٖیس

;ايمیب ارتماٝی :ؿط ػاػه امت .البته همکى امت ػؿ کيىؿی ايمیبیی ؿط ػهیؼ کیه
ً
يهایتا تًهیا بتیىاو آو ؿا ايمییب میامیی ياهییؼ و يیه ارتمیاٝی< یًٞیی ػؿ میاعتاؿهای
ارتماٝی و ٕبماتی راهٞه تضىالت ؿیيهای اتفاق يیفتؼ .پل يتیزه هیتىاو گـفت کیه
ً
ای هضتیىایی يمییايزاهیؼ ،چیىو
ؿیيه
تغییـ
به
لقوها
تغییـ و تضى ػؿ ىکل صکىهت،
ِ
ً
تکاهیل هضتیىایی ؿا
تکاهل ػؿ هضتىا ٝلت تغییـ ىکلی امت ،اهیا تغیییـ ىیکلی لقوهیا
ِ
ِ
يتیزه يمیػهؼ (اف اگـ ;الف آيگاه ب :يمیتىاو يتیزه گـفت که ;اگـ ب آيگاه الف ):و

ػیالکتییک يیـوهیای ايمیبیی ،آو يیـوهیایی
ِ
بـای تغییـ ؿیيهای هضتىایی بایؼ که اف ػ ِ
ايمیب ارتماٝی ػاىته باىیًؼ و بغیت
پیيبـػ
هژهىيی ؿا کنب کًًؼ که بـياههای بـای
ِ
ِ

يیق یاؿىاو باىؼ.

ايمیبهایی که ػؿ ىکل صکىهت ؿط هیػهًؼ و ػؿ هماو مٖش بالی هیهايًؼ ،ػؿ والٜ
ايمیب میامیايؼ که ٝاهل آيها پـوژههای میامی تٞـیف ىیؼه اف میٖىس بیاال
لنمی
ِ
ٕبمات هتىمٔ و مـهایهػاؿ بیىػه و رًیاصی اف بیىؿژوافی ییا
امت .هىتىؿ هضـکىاو
ِ
رـیايی با ؽهًیت بىؿژوایی ،ؿهبـی آو ؿا ػؿ ػمت ػاؿػ .به ٕىؿ عیٍه هیتیىاو گفیت
که با ولى ٛايمیب میامی ػؿ یک راهٞه ،اهکاو ايمیب ارتماٝی يیق فـاهن هیىیىػ و
تضمك ایى ههن به ٝىاهل هغتلف میامی ،التَاػی ،فـهًگی ،رغـافیایی و  ...بنتگی
ػاؿػ .همکى امت ايمیب ارتماٝی ؿط يؼاػه و تًها یک تغییاش دکىها ٍیـف اتفیاق
اػبییات میامیی-
بیفتؼ که ػؿ ایىٍىؿت هیتىاو اف آو -هٖابك اٍیٖیس ؿاییذ کًیىيی
ِ
ِ
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ًٝىاو ايملب يشم یا هخملی یاػ کـػ ،و یا ایىکه ايمیب ارتماٝی ؿیيیهای اتفیاق
تضت ِ

پاییاو لیـو هیزیؼهن و ايمییب ۹۱۹9
بیفتؼ ،هخل هیىاؿػ
ايمییب بیىؿژوایی فـاينیه ػؿ ِ
ِ
ً
ىیىؿوی ،و یییا همکییى امییت هتفییاوت (و بْٞییا بییا ىییباهتهییایی) اف ایییى ػو اتفییاق
ايمیب ایـاو بضج عىاهین کیـػ).
هايًؼ ايمیب  ۱9ایـاو (ػؿ اػاهه بیيتـ ػؿ هىؿػ
بیفتؼ< ِ
ِ
بایؼ تىره ػاىت که ایى ٔ
يضىه ايتقا ٛاف اهیـ ايمییب يمییتىايیؼ ػؿ فهیاو ولیى ٛايمییب
ٔ
آغیاف ؿاه
پیوبیًیای ػؿ هىؿػ آیًؼه آو ػاىیته باىیؼ .ػؿ والی ٜؿعیؼاػ ايمییب میامیی ِ
امت .پل اولیى تٞیى ايمیب ػؿ ٔ
میـيگىيی صکىهیت ولیت امیت .اف
صىفه میامت و
ِ
ِ
ايمیب ارتماٝی ؿا ايتقا ٛکیـػ ،چیه تضمیك آو ػؿ مییـ
ؿویؼاػها ػؿ باػی اهـ يمیتىاو
ِ
اهکاو ٝؼم تضممو يیق ورىػ ػاؿػ .پل هییتیىاو
ػیالکتیکی پیو ؿو همکى هیگـػػ و
ِ

تمایق دول -دکىه به تمیایق ايمالب اجتمااعی-ايمالب سیاسای ؿهًمیىو ىیؼ.
اف ِ
ايمیبها اگـ تًها ػؿ مٖش میامی بالی بمايًؼ به تغییـ ىکل صکىهت هیايزاهًؼ ،اها
ػؿ ٍىؿت گنتـه ٔ
ػاهًه آو تا مٖش ايمیب ارتماٝی ،پـومه و ٔ
بافمافی ػولیت
پـوژه
ِ
یا مـيگىيی آو و گؾاؿ اف ػولت مـهایهػاؿی آغاف هیىىػ.
ٔ
بىمییله
صییات ارتمیاٝی بيیـ،
اػبیات هاؿکل ایىگىيه آهؼه که ػوؿههای هغتلیف
ػؿ
ِ
ِ
ايمیبهای بیقؿگ ارتمیاٝی اف هین ریؼا هییىیىيؼ .بیـای هخیا میـهایهػاؿی اف ػ ِ
ٔ
فئىػالینن بـهیعیقػ ،چىو يیـوهای ٔ
راهٞه فئیىػالی ،بیه
هىلؼه (بغىايیؼ هضتىا) ػؿوو
هًامیبات تىلییؼی و
ػؿرهای اف تکاهل هییؿمیًؼ کیه ػیگیـ تضمی ِل ىیکل هالکییت و
ِ
ىیکل هنیتمـ ؿا هًهیؼم
هـاوػهای هىرىػ ؿا يؼاؿيؼ .ػؿ يتیزه يیـوهای هىلؼه (هضتیىا)
ِ
يىیى هالکیت و مایـ اىکا صییات ارتمیاٝی بيیـ
ىکل ِ
ماعته و ؿاه ؿا بـای امتمـاؿ ِ

تکاهل هضتىایی باٝج اف بیى ؿفتى ىیکل هىریىػ
فـاهن هیمافيؼ .پل ػؿ يگاه هاؿکل
ِ
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ىؼه و ػؿ اػاهه هًزـ به ىکل و هضتىایی رؼیؼ هیىیىػ< یًٞیی بیـای هیاؿکل اف بییى
ؿفتى اىکا تاؿیغی هالکیت هايًؼ بـػهػاؿی ،فئىػالینن و  ...و رایگقیًی یک ىیکل
ارتمیاٝی
به رای ىکل ػیگـ با تغییـ هضتىایی بًیاػی و یا بیه تٞبییـی ػیگیـ ،ايمییب
ِ
ؿیيهای همـاه امت .ایى ٔ
گفته هاؿکل ػؿ میٖش تزـییؼ امیت ،صیا آوکیه بیه ٕیىؿ
ِ
تخبیت ايمییب
تاؿیغی ،بـای
ىکل رؼیؼ هًامبات تىلیؼی و یا به تٞبیـی ػیگـ ِ
ِ
امتمـاؿ ِ
ارتماٝی ،ايمیبهای میامی بنیاؿی ػؿ مٖش رهاو ؿط ػاػه امتٔ .
يضىه فایو اهیـ
ٔ
پـومه فایماو عیىػ بیه عیىػ ؿط
يى ػؿ رىاه ٜهغتلف به اىکا ِ هغتلف ؿط ػاػه امت.
ِ
هىرب ىؼهايیؼ
يؼاػه ،بلکه ايناوها با ٝمل ارتماٝی و میامی عىیو
ولى ٛاهـ يى ؿا ِ
ِ
و به آو ىکلهای ویژه و بىهیای ػاػهايؼ .اکًىو هیتىاو ػؿ تکمیل ٍیضبتهیای لبیل
یـآغاف
گفییت کییه يمىيییههییای ايمیییب فـاينییه ( )۹9۱8و ايمیییب ؿومیییه ( )۹۱۹9می ِ
ايمیبهای ارتماٝی بىػهايؼ .آؿهاوهای ايمییب فـاينیه ػؿ هیىؿػ امیتمـاؿ هًامیبات
ايمیب ؿومییه چًییى مـيىىیتی
تىلیؼی يىیى ،ػؿ یک ؿويؼ تاؿیغی هتضمك ىؼيؼ< اها
ِ

يؼاىت.
ً
ً
ٔ
لىی ػوم به اییى میى کیاهی میـهایهػاؿايیه
ػولت ایـاو تمـیبا اف ;ايمیب مفیؼ :ػوؿه په ِ

ػولت هؼؿو ػؿ ایـاو بیه ايمییب هيیـوٕه و صتیی ايیؼکی
ىؼه امت ،ػؿ وال ٜپیؼایو ِ
لبلتـ بـهیگـػػ و بایؼ کیه تکیىیى آو ؿا اف آو فهیاو هیىؿػ واکیاوی لیـاؿ ػاػ .ػؿ ػوؿ ٔه
پهلىی يضى ٔه اٝما ِ صاکمیت ٕبماتی به ٍىؿت دیکتاتىسی بىػ و پل اف ايمییب  ۱9بیه
ىییکل جمهااىسی اساالهی تضییى یافییت .ػؿ بیییاو صاکمییاو فٞلییی يیییق هییؼام اف لفیی٘

ىیکل اٙهیاؿ ىیؼه
;هـػمماالؿی ػیًی :بًٞىاو ىکل صکىهت یاػ هیىىػ .ایىکه آییا
ِ
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تىمٔ ؿهبـاو ،بیايگـ هاهیت والٞی ىکل هنتمـ امت ییا يیه ،یکیی اف هنیالل هٖیـس
ىؼه ػؿ اػاهه عىاهؼ بىػ.
هىؿػ ىکل اٝما صاکمییت ٕبمیاتی وریىػ ػاؿػ :آییا ىیکل
تَىؿ غلٔ ػیگـی يیق ػؿ ِ
صکىهت مـهایهػاؿی بىال ٜتًها لیبـا ػهىکـامی و ملًٖت هيـوٕ ٔه هنتمـ ػؿ غیـب
ِ
ٔ
ػولت مـهایهػاؿی هییتىايیؼ بیه اىیکا ػیگیـی يییق
امت؟ یا ایًکه ٕبمه مـهایهػاؿ و ِ
صاکمیت کًؼ .پـ واّش امت که ػیگـ اىکا يیق همکى امیت ،چًیاوکیه ػؿ لبیل يییق

هخا هایی ػؿ ایى باب ؽکـ کـػین .ىایؼ گفته ىىػ که مایـ اىکا بیا ؿوس میـهایهػاؿی
عىايایی يؼاؿيؼ و هٖابك آؿهاوهای اٍیل ؿوىًگـی يینتًؼ .ػؿ اؿوپیا فاضیسان ٙهیىؿ
ىکنتى ػولت مـهایهػاؿی و
کـػ که با لیبـا ػهىکـامی متیق ػاىت ،اها هؼفو ػؿهن
ِ

گؾاؿ اف آو يبىػ .گىیی که ػولت مـهایهػاؿی ػؿ ؿويیؼ تیاؿیظ و پیيیـفت میـهایهػاؿی،
ىکلهای هغتلف صاکمیت ٕبمیاتی ؿا بیه عیىػ عىاهیؼ ػییؼ تیا ػؿ يهاییت بیه لیبیـا

غاییت ؽاتیی
ػهىکـامی بـمؼ .یًٞی ایى پًؼاىت ورىػ ػاؿػ که گىیی لیبـا ػهىکـامی،
ِ

ىکل صکىهت ػؿ ماهاو التَاػی مـهایهػاؿی امت .ایى يىّ ٛـوؿت و صتمیت اگیـ
ِ
ً
ٔ
امتغـاد ىؼه اف تزـبه اؿوپا و آهـیکا باىیؼ کیه ٍیـفا بًییاػی امیتمـالی ػاؿػ و اف آو

يمیتىاو ّـوؿت ؿا بیـوو کيییؼ .يضیى ٔه تمنیین کیاؿ رهیايی ،اهپـیالینین و بنییاؿی
ٝىاهل ػیگـ ؿاه ؿا بـ ایى تَىؿ عىهباوؿايه اف تاؿیظ مـهایهػاؿی هیبًؼػ .اگـ ػؿ پيت
فٞلیی رهیاو ،رًیگ ،غیاؿت ،چپیاو ،
ػهىکـاتییک
ىکل صکىهتهای به اٍیٖیس
ِ
ِ
ِ
ٔ
کـػو والٞیت ػمیت
امتٞماؿ ،ايضَاؿ و باالعـه پؼیؼه اهپـیالینن ؿا يؼیؼ ،تًها به هخله ِ
یافیؼهاین و کلیت همىلی همکى ،بـای بـؿمی تاؿیظ ؿا به فـاهىىی مپـػهایین ،کیه هین اف
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رهل و ّٞف ػمتگاه تضلیلی هیتىايؼ ياىی ىىػ و هن هیتىايؼ يتیز ٔه يٚـگیاهی باىیؼ
که يمیعىاهؼ به تْاػ ؿیيها ِی رهاو مـهایهػاؿی اؽٝاو کًؼ.

ػگـػینی اىیکا هغتلیف صکىهیت ،بیا
ػاىتى تلمی هىربیتگـایايه (ػتـهیًینتی) اف
ِ
ِ
ػاىتى تلمی هىربیت گـایايه اف تضى ماهاوهای هغتلف التَاػی راهٞه اف بیـػهػاؿی
ً
به فئىػالینن و به  ،...تمـیبا همناو امت .ػؿ هـ ػو تلمی ،همىالت هىحـ ؽکیـ ىیؼه ػؿ
باال به فـاهىىی مپـػه هیىىػ .ػؿ صمیمت لقوهی يؼاؿػ که مغى اف مىمیالینین تًهیا

ػؿ راهٞهای فػه ىىػ که ػؿ آو اىکا ِ به اٍٖیس ػهىکـاتیک صکىهت هنیتمـ باىیؼ<
بغیو بقؿگیی اف
هماوگىيه که مغى اف مىمیالینن ػؿ راهٞهی ؿومیۀ -۹۱۹9که هًىف
ِ
فهاو ولى ٛايمیب اکتبـ ػؿ يیاهؼه بىػ -هزیاف
آو تضت تنلٔ هًامبات مـهایهػاؿايه ػؿ ِ
ِ
ىکل صکىهتی امت و ىکل
بىػ .هؼف اٍلی ػؿ هن کىبیؼو ػولت مـهایه ػاؿی با هـ ِ
هباؿفاتی رًبو ٕبمیۀ کیاؿگـ ػعییل
اتغاؽ يى ٛتاکتیکهای
هيغٌ صکىهت تًها ػؿ ِ
ِ
ٔ
ػغؼغه کمىيینتها ایى بىػ کیه آییا بیؼوو
امت .به تٞبیـی ػیگـ ػؿ ایـاو هٞاٍـ فهايی
گنتـی ىیى ٔه تىلیؼ مـهایهػاؿی بـ تمام راهٞه هیتىاو مغى اف گؾاؿ بیه
امتمـاؿ و مایه
ِ
مىمیالینن گفت یا يه< بٞؼ اف امیتمـاؿ هًامیبات میـهایهػاؿايیه اف ػوؿاو پهلیىی ػوم،
ٝقیمت هًامب بیـای وٍیى بیه مىمیالینین،
تىمٔ بنیاؿی اف يیـوهای چپ ،يمٖ ٔه
ِ
بىؿژوافی هلی و ايمیب ػهىکـاتیک ػؿ همابل بىؿژوافی وابنت ٔه پهلىی لیـاؿ ػاػه
تضمك
ِ
ىؼ< ػؿ فهاي ٔه صاّـ يییق صکىهیت بیه اٍیٖیس ;ػیًیی و لیـوو ومیٖایی رمهیىؿی
امیهی :هاي ٜتلمی هیىىػ .لالیو به ایى يى ٛتلمیی ينیبت بیه تیاؿیظ ،همگیی فهیايی
سااشهایهداسیغیشوابسااتهوهطااابهاضااکالکالساای غشباایو فهییايی ػیگییـ
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ٔ
وامٔ ّیـوؿی بیـای
سشهایهداسیهتؼاسفیا ِ 

ضکلدکىهتدهىکشاتی ؿا صلمه ِ
ً
پيت ایى يى ٛيٚـگاههیا هٞمیىال افمیی
يیل به مىمیالینن فـُ هیکًًؼ .اها ػؿ پل و ِ

غیـمىمیالینتی يهفته امت.

ػؿ اػبیات میامیای که ػؿ بیى اپىفینیىو د.ا ؿایذ امت ،صکىهت ػؿ وال ٜهماو يهاػ
ٔ
والیت فمیه و ػمتگاههای وابنته به آو ،و ػولت يیق ٔ
راهٞه
لىه هزـیه و مایـ يهاػهای
هؼيی امت .هؼف ػولت چیـگی بـ صکىهت امت! بـای وٍى ِ بیه اییى ههین ػؿ هییاو
اپىفینیىو ػولت د.ا ػو ٕـس و ٔ
يميه کیو ورىػ ػاؿػ :استذاله وبشاياذاصی .لبیل اف
آؿاء ;آيتىيییى گـاهيیی:
وؿوػ به ایى بضج ،الفم امت تا مـی به هفهىم ;هژهیىيی :ػؿ ِ
بقيین.
دسبابهژهىيی 
ِ
.۶

ٕبمات صاکن گؾىته اف بًیاػ هضافٚهکاؿ بىػيؼ< به ایى هًٞا کیه تمیایلی بیه ایزیاػ هنییـی
اؿگايیک اف ٕبمات ػیگـ به ٔ
ػاػو
ٕبمه عىػ {و یا} به
ِ
ٝباؿت ػیگـ {تمیایلی} بیه گنیتـه ِ
للمـو ;فًی :و ;ایؼلىلىژیکی :عىػ يؼاىتًؼ :تَیىؿ آيیاو اف {ٕبمیه} بیيیتـ ىیبیه ییک
ٔ
صـکت هؼاوم هیگیـػ که
اؿگايینن ػؿ
ژمت یک
ِ
کامت بنته بىػ{ .ػؿ همابل} ٕبمه بىؿژوا ِ
ِ
ِ
رؾب تمام راهٞه امت و {يیق} هیتىايؼ راهٞه ؿا با میٖش التَیاػی و فـهًگیی
لاػؿ به ِ
ٝملکـػ کلی ػولت تغییـ یافته امت< ػولت به یک ;هـبی :تبؼیل ىؼه
عىػ همگىو مافػ.
ِ

امت (گـاهيی.)۹91 :۹۱9۹،
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ً
ػؿ لبل گفتین که میامت ػؿ رهاو پیياهؼؿو ٝمؼتا اهـی يبىػ که تماهی افـاػ راهٞه ؿا
میامت پیياهؼؿو ػؿ بیى الياؿ باالیی ارتما ٛػؿ رـیاو بیىػ
فیـ چتـ عىػ لـاؿ ػهؼ.
ِ
ً
ٝمؼتا يميی ػؿ ;تىفاوهای ٝـٍۀ میامت :يؼاىتًؼٔ .
تىػه هـػم همچىو اهیـی
و هـػم
ٍلب ،بًیاػی بـای تضـکات میامی ٕبمات بیاالیی ارتمیا ٛفیـاهن هیکـػيیؼ .اهیا بیا
ٙهىؿ مـهایهػاؿی و وؿوػ به َٝـ رؼیؼ ،آو بغو ٍیلب ارتمیا ٛيییق واریؼ پىییایی
گيت و هیؼاو میامت به ؿوی آوها يیق گيىػه ىؼ.
میامت هؼؿو ؿا با هفهىم ;هژهىيی :به هخابه هفهیىهی بًییاػیٍ ،یىؿتبًؼی
گـاهيی
ِ

هیکًؼ .هژهىيی هىؿػ يٚـ وی ػؿ وال ٜهماو ؿابٖۀ لؼؿتی امت که بىؿژوافی به کمیک
ملٖه عىیو ؿا بـ آوها اٝما هیکًؼٔ .
ٔ
همىله هژهیىيی
آو مایـ ٕبمات ؿا رؾب کـػه و
همىله ؿیقتـ تزقیه هیىىػ}۹{ :لهش و {}۹اجماع .هژهىيی هن ٔ
به ػو ٔ
مىیه سخت ػاؿػ
و هن مىی ٔه يشم .ػولت به کمک ػمیتگاههای اییؼلىلىژیکو و يییق اٝمیا ِ لهیـ و فوؿ،
ٔ
ٕبمیاتی
هبیاؿفه
مٞی هیکًؼ تا لنمی آىتی ٕبماتی (ايمییب هًفٞیيیه) ایزیاػ کًیؼ.
ِ
ػؿوو ارتما ٛػؿ ماصت ػولت به ىکل يقا ٛهیاو رًاسهای هغتلف بیىؿژوافی
راؿی ِ
ِ
ِ
ًافٝات ٕبماتی تىمیٔ رًاسهیای
بافتاب هیعىؿػ .هژهىيی تا فهايی بـلـاؿ امت که ه
ِ
کیو بىؿژوافی به يضىی هؼایت ىىػ که کلییت ػولیت هنیتمـ ػؿ ىیـایٔ پاییؼاؿ بیالی
ً
بمايؼ .هژهىيی ؽاتا همىلهای امت که بیـای فهین مییالیت و ىیکًًؼگی میامیت بکیاؿ
هیآیؼ و تضـک و پىیایی هًافٝات میامی ؿا تىّییش هیػهیؼ .ػؿ والی ٜهیـ ػولتیی بیا
کمک تماهی مافوکاؿهای يـم و مغت عىیو همىاؿه مٞی هیکًؼ تا بغیو بقؿگتیـی
اف ارتما ٛو ٕبمات ؿا به ػؿوو عىػ رؾب کًؼ .ولی ایى فـآیًؼ رؾب همىاؿه بیا لیبِ
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و بنٔ همـاه امت .ػؿ بـعی بـهههای تیاؿیغی هژهیىيی فـوهیپاىیؼ< فيیاؿ ٕبمیات
عیىػ
پاییى ارتما ٛبـای يییل بیه عىامتههایيیاو و ییا ریؼا بیـ میـ ٕـسيميیههای ِ
رًاسهای هغتلف بىؿژوافی ،ػؿ ماعتاؿ ػولیت تیـک ایزیاػ هیکًیؼ .ىیکاف گیاهی
ٝمیك هیىىػ و به اف ػمت ؿفتى هژهىيی هیايزاهؼ.
ٔ
ٍضًه اف ػمت ؿفتى هژهىيی و عیـود یکیی
بهًٝىاو هخا  ،رًبو مبق ػؿ ما ۹188
یؼاو هتٞاؿف میامت بیىػ .رًیاس اٍییسٕلب
اف رًاسهای کیو بىؿژوافی ایـاو اف ه ِ
ٔ
صاکمیت با اٝتـاُ به ٔ
عىامیته عیىػ ؿا بیه میایـ
يتیزه آؿاء ،ػؿ وال ٜلَؼ ػاىیت تیا
رًاسهای بىؿژوافی د.ا تضمیل کًؼ< هؼف ایى رًبو چیقی يبىػ ریق تبیؼیل ىیکل
فٞلی صکىهت (یًٞی ىکل ػهىکـات-غیـلیبـا ) به یک صکىهت لیبیـا -ػهیىکـات و
ههنتـ اف آو اػغام ػؿ اؿػوگاه غـب .رًبو میبق ،رًبيیی پـوغیـب بیىػ کیه بیه فٝین
عىیو هنیـ تىمٞه و آفاػی ؿا ػؿ اػغام کاهیل ػؿ بیافاؿ رهیايی و لـاؿگییـی ػؿ هیؼاؿ
آهـیکا و بلىک غـب هیػیؼ .اها ػؿ ايتغابات ؿیامت رمهىؿی ما  ۱۹بغو ٚٝیمی
اف يیـوهایی که ػؿ رًبو مبق هياؿکت ػاىتًؼ و میامت عـود اف هؼاؿ وّٞیت ؿا ػؿ
پیو گـفته بىػيؼ به هؼاؿ د.ا بافگيتًؼ .ػؿ وال ٜايتغابات ؿیامت رمهیىؿی میا ِ ۱۹
ٔ
ٝـٍه بافمافی و تـهین هژهىيی ػولت د.ا بىػ.
ٔ
همىلیه هژهیىيی الفم امیت کیه ػؿ
کاؿبنت ٍیضیش
بـای فهن ػؿمت هیؼاو میامت و
ِ
ِ
ػولت هيغٌ میٖىس ايتیقا ٛفییـ ؿا ؿٝاییت کیـػٝ ،یؼم
تضلیل ماعتاؿ میامی یک ِ
ِ
ِ
ِ
کاؿبنت و فهن ٍضیش ایى مٖىس ايتیقا ،ٛهًيیأ بنییاؿی اف مىءبـػاىیتها ػؿ ٝیالن
ِ
میامت هیىىػ .هـ پؼیؼه و ؿعؼاػ میامی ؿا بایؼ که ػؿ مٖش هيغَی تبیییى کیـػ و
ِ
ينبت آو ؿا با مایـ مٖىس يیق لضاٗ کـػ:
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هاایهختلافباىسوواصی :اییى
ِ
شیجًاح
{ }۱
جذالهایسطذیواغاطالداصسگا ِ
هغتلیف
رؼا ها عىػ ؿا بیو اف پیو ػؿ کاؿفاؿهای ايتغاباتی بـوف هیػهؼ .رًاسهای
ِ
ٔ
ًٍؼوق ؿأی کيايؼو هـػم ،اف صـبههای
رهت به پای
بىؿژوافی ػؿ بضبىصه ايتغاباتِ ،
ِ

عَلت رؼا های فؿگـی ػؿ ایى امت که فْیای راهٞیه ؿا
يظيمایی امتفاػه هیکًًؼ.
ِ
ایزیاػ ػوگايیههای
به ٍىؿت هًَىٝی لٖبیی هیکًًیؼ .هیؼف اف اییى لٖبیمیافی و
ِ
ػولت هنتمـ .بیـای
تخبیت
هًَىٝی چیقی يینت رق
ِ
هژهىيی ِ
هیؼاو میامت و ِ
تضؼیؼ ِ
ِ
ً
ٔ
ػوگايه اٍیسٕلب-اٍى گـا ػؿ يقػیکی ايتغاباتها کاهی پـ ؿيگ هیىىػ.
هخا

بىسوواصیی دولت :اییى يقاٝیی والٞیی امیت و
کالو
{}۲
يضاعوالؼیجًاحهای ِ
ِ
ِ
ً
ىکل اٍٖیصا فؿگـی يؼاؿػ .هـ رًاس چينايؼاف ،پـوژهها و ّىابٖی هيیغٌ ػاؿػ.
ِ
ِّ
ػولیت
رًگ ایى بـياههها و پـوژهها تا مـ صؼ اف ػمت ؿفیتى هژهیىيی
همکى امت که ِ
ِ
رًبو مبق ؿا بایؼ ػؿ ایى مٖش ايتقا ٛتبییى کـػ< رایی کیه يیقاٛ
هنتمـ يیق پیو بـوػ.
ِ
هژهىيییک میامیت
ٕلب صاکمیت اف هییؼاو
بـ مـ بـياههها باٝج ىؼ تا
ِ
رًاس اٍیس ِ
ِ
ػولت د.ا عاؿد ىىػ.

بىسوواییدسهمامی کلیتبااساایشدولتهاا:اییى میٖش اف
هشدولت
تمابل
ِ
ِ
{ِ }۳
ً
هلیت هیؼؿو ػؿ ٝییى تییه بیـای
تمابل و يقا ٛيیق کیاهی والٞیی امیت .هیـ ػولیتِ -
مافی مىػ ػؿ چاؿچىب هـفهای مـفهیًی عىػ ،هنهًگام يیاف به ایى ػاؿػ که که
بیيیًه ِ

ايباىت مـهایه و مىػ بیيتـ ،پا اف هـفهای مـفهیًی عىػ فـاتـ يهیؼ .اییى
رهت بنٔ
ِ
ِ
اابی يقاٛهییای ژلی
اایایجا ِ 
عَی ِ
یىپلیتیکی بیییى ػو ِ
یلت ػولتهییای مییـهایهػاؿی هبًا ِ
ِ
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مـهایهػاؿی ؿا فـاهن هیمافػ .بهن عىؿػو هژهیىيی ػؿ میٖش بیىالمللیی باٝیج بیـوف
ِ
بقؿگ رهايی و هًٖمهای ىؼه امت
رًگهای ِ
می فاؿمی بـ اییى
بـعی ػؿ اپىفینیىو به
ِ
ٍىؿت هْضکی ػؿ هىارهه با تلىیقیىو بیبی ِ
همؼمت ػولیت د.ا امییهی ػؿ همابلیه بیا میایـ
باوؿيؼ که ایى ؿمايه هنيٚـ و یا صتی
ِ

تضت ًٝىاو ;آیتالله بیبیمی :يیق ییاػ هیىیىػ).
يیـوهای اپىفومیىو امت (و اف آو ِ
ٔ
ٔ
ؿممی ػولت ايگلیل امت و اییى ػولیت
عاؿری
بافتابًؼه میامت
يمایًؼه و
بیبیمی
ِ
ِ
ػولت د.ا ؿابٖهای تمابلی ػاؿػ .البته که میامت ػولت ايگلییل ػؿ میا های اعییـ
با ِ
ٕلب صاکمیت و يفىؽ ػؿ بیى آوهیا بیىػه امیت .ولیی يقػیکیی
يقػیکی به رًاس اٍیس ِ
تفنیـ به تمابیل يؼاىیتى ػولیت
بیبیمی به اٍیسٕلباو و ػاػو تـیبىو به آوها ؿا يبایؼ
ِ
ايگلیل با ػولت د.ا تٞبیـ کـػ ،بلکه هًٞای آو یاؿگیـی اف بییى يیـوهیای اٍییسٕلب
ٔ
بـايؼافايه يـم یا مغت امت .ایى مٖش تضلیلی ؿا ػؿ فَل ػوم
رهت پیيبـػ پـوژههای
ِ
ِ
ٔ
هنئله اهپـیالینن -بیيتـ باف عىاهین کـػ .اف آفات ٝؼم تىره به ٔ
همىله هژهىيی ػؿ فهن میامت ػؿ ػوؿاو هیؼؿو اییى امیت کیه بیه
گـوههای اپىفینیىو و رًاسهای هغتلیف ػؿ میامیت ییک کيیىؿ ،هیاهیتی ٍیلب و
ياهيـوٓ هیبغيؼ.
سشيگىيیطلبی 

ماو
.۷دوجًاحگفت ِ 

ػؿ ؿومیه ،ػولت همه چیق بىػ و راهٞۀ هؼيی بیافتی ىیکًًؼه و تکاهیل يیافتیه ػاىیت< ػؿ
ٔ
راهٞه هؼيی ؿابٖهای ٝمیك پؼیؼ آهؼه بىػ و هـگیاه ىیکافی
غـب ،ػؿ همابل ،بیى ػولت و

ٔ
ٔ
چهیـه عیىػ ؿا ييیاو هییػاػ.
راهٞیه هیؼيی
بافت پـلىام
ػؿ
ماعت ػولت پؼیؼاؿ هیىؼِ ،
ِ
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ػولت تًها ػؿ همام یک مًگـ بیـويی بىػ که ػؿ پل آو ٔ
ىبکه گنتـػه و يیـوهًؼی اف ػژها و
امتضکاهات لـاؿ ػاىت (گـاهيی.)۹18:۹۱9۹ ،

ٕلب
مغى گـاهيی ػؿ باال هىتیفی امیت کیه ػؿ هییاو رًاسهیای
ِ
هغتلیف میـيگىيی ِ
ٔ
راهٞه هؼيی لؼؿتمًیؼی وریىػ
اپىفینیىو ورىػ ػاؿػ :ػؿ ایـاو بـ عیف رىاه ٜغـبی،
ٔ
ّٞیف ایـاو ،ػولت لؼؿتمًؼ و هنتبؼی لـاؿ ػاؿػ که ٍؼاها
راهٞه هؼيی
يؼاؿػ .بـ فـاف
ِ
ٔ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی اگـ هن
راهٞه هؼيی ؿا بیفاٍله مـکىب و عفه هیکًؼ.
ٝـٍه
و تضـکات
تىايی یافته ،پل اف ػوم عـػاػ  99و ؿوی کاؿ آهؼو ػولت اٍیصات (ؿیامت رمهىؿی
هضمؼ عاتمی) بىػه امت.
ٔ
ؿیيه ایى تَىؿ ينبت به ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی و ػولت ػؿ ىـق و غـب -کیه گـاهيیی آو
ؿابٖه
ؿا ٍىؿتبًؼی کـػه امت -به تفکـ ;يیکىلى هاکیاولی :بافهیگـػػ .هاکییاولی بیـ اییى
باوؿ بىػ که رىاه ٜىـلی به مغتی لابل تَـفايؼ اها پل اف تَیـف ،بیه ػلییل ّیٞف
ٔ
راهٞه هؼيی ،يگاهؼاىت آوها کاؿ آمايی امت .اها ػؿ غـب بالٞکل ،تَیـف رىاهیٜ
ٔ
راهٞیه هیؼيی ػؿ اییى رىاهی ٜو وریىػ
بافیت لؼؿتمًیؼ
کاؿ آمايی امت ،ولیی بغیإـ ِ
ٔ
راهٞیه
اىـافیت هىؿوحی ،يگاهؼاىت آوها کاؿی ٍٞب امت .ایى يى ٛتفنیـ اف ينبت

هؼيی و ػولت ػؿ ایـاو (تفنیـ ؿامیتگـایايه اف تفکیـ گـاهيیی) ػؿ والی ٜییا چيین بیـ
ٔ
راهٞه هؼيی ایـايی اف هيیـوٕه تیا کًیىو هیبًیؼػ ییا آوهیا ؿا کمـيیگ رلیىه
تضـکات

ٔ
راهٞه هؼيی ػؿ بـابـ ػولت ّٞیف امت ىایؼ مغًی باىیؼ کیه
هیػهؼ .ایًکه ػؿ ىـق

بـای ػوؿاو پیياهيـوٕه ایـاو تا صؼوػی ٍاػق باىؼ (یـوايؼ آبـاهاهییاو بیـ اییى بیاوؿ
ىیکل فئىػالینین ػؿ رىاهیٜ
ػوؿاو لاراؿ لنیمی فئىػالینین هيیابه
ایـاو ِ
امت که ػؿ ِ
ِ

غـبی ىکل گـفت ،اها ػؿ فهايی کىتاه ایى هًامیبات بـچییؼه ىیؼ و بیا ولیى ٛايمییب
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هًامبات ارتماٝی چییـه ىیؼ)
يٚام کهى فـوپاىیؼ و مـهایهػاؿی به هـوؿ بـ
ِ
هيـوٕه ِ

ٕبمات ارتمیاٝی
اها اف هيـوٕه به بٞؼ ،ػولت هؼؿو ایـايی ىـو ٛبه يْذ گـفتى کـػ،
ِ
يىٙهىؿ ػؿ ٔ
يتیزه هؼؿيیقامیىو پهلىی او و ػوم ىکل گـفتًؼ< و ٝیوه بـ ایىها ،ىاهؼ
ٕبمه مـهایهػاؿ و هیايی ایـايی-هنیتمل اف ػولیت -7يییق بیىػهاینٔ .
ؿىؼ ػؿووفای ٔ
همیه
ٔ
راهٞه هؼيی یا بىؿژوایی ایـايی لیؼهتی بییو اف
ایىها ػؿ کًاؿ هن صاکی اف ایى امت که

ٔ
ٔ ٔ
يمو هإحـی ایفا کیـػه
یک لـو ػاؿػ و ػؿ تضىالت ٝمؼه مؼه اعیـ راهٞه ایـاو همىاؿه ِ
امت .ػؿ بغو بقؿگی اف ایى مؼۀ اعیـ ،ػولت مـهایهػاؿی يه تًها تٞاؿّی بیا راهٞیۀ

هؼيی يؼاىته ،بلکه اف ٕـیك تمىیت و تىمٞۀ هًامبات میـهایهػاؿی ،ػؿ رهیت ؿىیؼ و
تىمٞۀ راهٞۀ هؼيی ٝمل کـػه امت .اگـ بغىاهین هخا بقيین بایؼ بگىیین کیه تضیىالت
هـتبٔ با ايمیب هيـوٕه ،رًبو هلیمافی ًٍای ٜو هٞاػو يفت اییـاو ،ايمییب  ۱9و
ٔ
ٔ
ٝـٍیه میامیت
راهٞیه هیؼيی ػؿ
هغتلف
 ،...همگی هىاؿػی اف صْىؿ فٞا ٕبمات
ِ
هٞاٍـ ایـاو هنتًؼ.
گفتین که اپىفینیىو میـيگىيیٕلب ػؿ صمیمیت لنیمی تفنییـ ؿامیتگـایايه اف تفکیـ
هاهیت رىاه ٜبیىؿژوایی هیؼؿو ولیىف
گـاهيی ػاؿػ .اها گـاهيی همچىو هاؿکل ،به
ِ
ٔ
(راهٞیه میامیی) تفیاوتی هیاهىی و
ػاؿػ و هٞتمؼ امت که بیى راهٞه هیؼيی و ػولیت

ٔ
همىلیه
رىهـی ورىػ يؼاؿػ .کمک او به ػمتگاه يٚـی هاؿکنینتی ػؿ والی ٜتأکییؼ بیـ

ٔ
ػولت يیق بـ فـاف ٕبمات ارتماٝی لـاؿ
 .7ػؿ ایًزا هـاػ ایى يینت که ٕبمه مـهایهػاؿ ينبتی با ػولت يؼاؿػ و ِ
ِّ
ػاؿ کیویی
ػاؿػ .بلکه هؼف ؿػ ایى ايگاؿه امت که ػؿ ایـاو همىاؿه تىمٞه تىمٔ ػولت ییػولت ػؿ ِ
همام مـهایه ِ
ايزام گـفته امت و ٔ
ٕبمه مـهایهػاؿ به هًٞای والٞی ػؿ ایـاو يؼاىته و يؼاؿین .هـ چًؼ يبایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت
ٔ
اعؾ هالیات و پى ِ يفت به پیو بـػ< ٕـسهای ؿّاعايی ػؿ
که ػولت ؿّاعاو ٕـسهای تىمٞه هتٞؼػی ؿا با ِ
ٔ
تىمٞه مـهایهػاؿی ػؿ ایـاو ػاىتًؼ.
صکن بنتـهای الفم یا ىـوٓ اهکاو ؿا بـای
والِ ٜ
ِ
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هژهىيی و امتفاػه اف آو بـای فهن میامت هؼؿو امت .ػؿ هىؿػ رىاه ٜىـلیای که ػؿ
ً
اماما ٔ
همىله هژهىيی لابل کاؿبنت يینیت .هژهیىيی بیـای
آوها امتبؼاػ هنلٔ امت،
ٔ
راهٞیه هیؼيی لیؼؿت گـفتیه و راهٞیه همچیىو
فهن رىاهٞی بکاؿ هیآیؼ کیه ػؿ آوهیا

اؿگايینمی پىیا ػؿ تضـ ِک ٕبماتی امت .مـيگىيیٕلباو لالل به ورىػ ػولتی هنتبؼ ػؿ
راهٞه هؼيی ٝمل هیکًؼ< یًٞی به ٔ
ٔ
ؿابٖه پىیا و هبتًی بـ هژهىيی
ایـاو هنتًؼ که بـ فـاف

راهٞه هؼيی باوؿ يؼاؿيؼ .همیى ايگاؿه ٝ-ؼم ورىػ ٔ
ٔ
ؿابٖه هبتًی بـ هژهىيی بییى
ػولت و
ٔ
راهٞه هؼيی -ؿاه ؿا بـ تفنیـ ؿامتگـایايه آياو اف تفکـ گـاهيی باف هیکًؼ.
ػولت و

با بـرنته کـػو تفکیکی کیه گـاهيیی ػؿ هیىؿػ هاهییت رىاهی ٜىیـلی و غـبیی بییاو
هیکًؼ ،اپىفینیىو مـيگىيیٕلب ؿاهبـػ هباؿفاتی عىیو ؿا اتغاؽ هیکًؼ :چیىوکیه ػؿ
رىاه ٜىـلی يٚیـ ایـاو ػولتی هنتبؼ و لىی بـ هنًؼ لؼؿت امت ،تًهیا بیا تىمیل بیه
رًگ ؿوػؿؿو ،هنتمین و بـقآمامت (رًگ ;هتضـک :یا ;ربهیهای ):کیه هیتیىاو
ٔ
راهٞیه
ػولت هنتمـ ؿا بـايؼاعت اها ػؿ ٝىُ رىاه ٜغـبی بیه ػلییل بافیت لؼؿتمًیؼ
هؼيی بیه ٍیىؿت بـقآمیا لابیل تَیـف يینیتًؼ و تًهیا بیا رًیگ ;هضاٍیـهای :ییا
;هىّٞی :هیتىاو بـ ػولت غلبه کـػ .ػؿمت امت کیه اپىفینییىو ایـايیی يگیاهو ػؿ
کل هٖٞىف به بـرنتهمافی عَیلت ;امیتبؼاػی :ػولیت د.ا امیت ،اهیا هنهًگیام
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی ػاؿػ<
ٝـٍه
يگاهی هن به ؿاهبـػ هبتًی بـ رًگ ایؼلىلىژیک و میامی ػؿ

ٔ
راهٞه هؼيی ػؿ ایـاو امت .ؿاهبـػی که تاکیؼه
یًٞی تا صؼوػی لالل به ؿىؼ صؼاللی
بـ تَـف بیوامٖه و آيی لؼؿت امت ؿا بشايذاصی صکىهیت ییا فشوپاضای هیيیاهین و
ؿاهبـػی که تأکیؼه بـ تَـف بٖئی و ومإت ٔ
یافته لؼؿت امت ؿا استذاله هیياهین.
ِ
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رًیگ
رًگ هتضیـک و هنیتمین امیت و امیتضاله همىيیؼ بیا
ِ
پل بـايؼافی هنويؼ با ِ
هىّٞی و مًگـ به مًگـ .
استذاله ػاللت بـ مـيگىيی يـم رمهىؿی امیهی ػاؿػ و بشايذاصی ػاللت بـ مـيگىيی
مغت آو .بـای هخا رًبو مبق ؿا هیتىاو يمٖ ٔه ٖٝف پـوژ ٔه امیتضالهای ػاينیت کیه

تىمٔ بغيی اف رًاس اٍیسٕلب عىػ صکىهت اف میا هیای هییايی ٔ
ػهیه هفتیاػ پیی
ِ
گـفته ىؼه بىػ (البته ػوباؿه يییق همکیى امیت ىیاهؼ ٙهیىؿ آو باىیین) .بیا ِ فنیاػ ؿا
مافهاو هزاهؼیى علك به عىبی اف ػهه  91يمایًؼگی هیکًؼ .ایًاو عىامیتاؿ میـيگىيی

به اٍٖیس عىػىاو; -ؿژین آعىيؼی :هنتًؼ .هایلین يیام اییى گفتمیاو ؿا کیه اف ػٔ
راهٞه هؼيی و ػولت با ویژگیهای ؽکـ ىؼه ػؿ فىق بیـوو هیآیؼ ؿا
هنتمل فـُ کـػو
;گفتماو مـيگىيیٕلبی :لـاؿ ػهین .ایى گفتماو چًاوکه گفتین بـ بًیاػ تْاػی امیتىاؿ
ٔ
هذسيیتهغشبی هىؿػ عٖاب
امت که با يام آىًای سًت-هذسيیته یا استبذادضشلی-
ػاؿی ایـايی ؿا به ػلیل ورىػ امیم میامی به
لـاؿ هیگیـػ .ایى گفتماو همچًیى مـهایه ِ
ًٝىاو ایؼلىلىژی صکىهیت ،واریؼ تًالْیی ؽاتیی هییػايیؼ .ػوگايی ٔه امییم میامیی-
مـهایهػاؿی ػؿ ایى گفتماو ،تًالْی ؿف ٜييؼيی امت و ػولیت اییـاو بیه همییى ػلییل
;کژػینه :یا ;ياهتٞاؿف :امت .ػؿ ػ ِ گفتماو مـيگىيیٕلبی ػو ٕیف ساستوچاپ
ؿامت ایى گفتماو بیيتـ بـ تْاػ مًت-هؼؿيیته تمـکق ػاؿػ که بـعیی
ورىػ ػاؿػٕ .یف ِ

يیـوهای اٍیسٕلب و لیبـا ِ ػاعلی و عاؿری ،ملًٖتٕلبها و هزاهیؼیى علیك اف
ٔ
ػوگايه امیم میامیی-
ٝمؼهتـیى يیـوهای آو هنتًؼ .رًاس چپ ایى گفتماو بیيتـ بـ
ِ
ٔ
ىاعٌ ایى رًاس هًَىؿ صکمت امت و ػؿ
يٚـی
يمایًؼه
مـهایهػاؿی تمـکق ػاؿيؼ که
ِ
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صا صاّـ ;صقب :کمىيینت کاؿگـی ػؿ کل اییى يیى ٛيگیاه ؿا بیه عیىبی يمایًیؼگی
هیکًًؼ.
ػؿ رًاس ؿامت گفتماو مـيگىيیعىاهی صتی ٕیفهیایی همچًیاو اییـاو ؿا راهٞیهای
ِ
میمىٓ رمهیىؿی امییهی
بیا
کیه
ايؼ
ه
میؼ
ٝ
ایى
بـ
و
گیـيؼ
هی
يٚـ
ػؿ
ػاؿی
مـهایه
پیيا
ِ
مـهایهػاؿی همکى هیىىػ .غافل اف ایىکه میـهایهػاؿی ػؿ اییـاو تاؿیغچیهای ٍیؼ و
ايؼی ماله ػاؿػ و هىالف و ػلیمههای بنیاؿی ؿا ػؿ ؿامتای ايکيیاف و تضمیك پیمیىػه
امت .ػؿ رًیاس چیپ اییى گفتمیاو بیا ػوگايیۀ امییم میامیی -میـهایهػاؿی بًٞیىاو
مـىتيمای ػولت ایـاو هىارهاین که مـهایهػاؿی بىػو راهٞه ایـاو ؿا هییپیؾیـػ ،اهیا
هيـوٓ به اّافه کـػو هضمىالتی همچىو :مًتی ،ياهتٞیاؿف و غییـه  .هیـ ػو رًیاس
ِ
گفتماو مـيگىيیعىاهی ػؿ ؿامتای امتضاله و فـوپاىییای کیه بیه فٝین
ؿامت و چپ
ِ
عىیو رمهىؿی امیهی عىاه ياعىاه با آو هىاریه عىاهیؼ ىیؼ ،پیـوژههیایی تٞـییف
کـػهايؼ و گاهی با هن ػمت به التیف فـاگییـ يییق فػهايیؼ .بغیو گنیتـػهای اف تیاؿیظ
ِ
ايمیب  ،۱9تاؿیظ ایى پـوژهها بىػه امت.
میامی پنا
ِ
ٔ
راهٞه هؼيی ػؿ اییـاو و عَیلت ;امیتبؼاػی :صاکمییت د.ا ،يیـوهیای
اف ػ ِ ّٞف
اپىفینیىو هىتیف ػیگـی ؿا يیق امتغـاد هیکًًؼ :ػولت د.ا همىاؿه بیا لنیمی بضیـاو

هژهىيی یا هيـوٝیت ؿوبـومت .ػولت هاهیتی لیـوو ومیٖایی و هـتزی ٜػاؿػ و لیاػؿ
يینت تا به القاهات رهاو هؼؿو و مـهایهػاؿی پامظ ػهؼ ،به همیى ػلیل همىاؿه اف يٚـ
ٔ
يمٖیه افیى ییا
آياو ػؿ مـاىیبی ممىٓ لـاؿ ػاؿػ .بـای اپىفینیىو هـ يمٖهای اف فهاو،
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فـوپاىی د.ا امت.8گىیی د.ا اف فهاو ؿوی کاؿ آهؼو ػؿ مـاىیبی میمىٓ لیـاؿ ػاؿػ!
بـای اپىفینیىو يمىػاؿ تضىالت د.ا،يمىداسیخطیباضیبهًفی امت .ایى تلمیی
عٖی و ماػهايگاؿايه اف میامت ػؿ د.ا ،ؿاه ؿا بـ فهن ؿویؼاػهای ػؿويی و تضـکیات آو
ٔ
همىلیه
هتْاػ با ػؿک میامت هبتًی بیـ
هیبًؼػ .ػؿ وال ٜتلمی عٖی ػاىتى اف میامت
ِ
هژهىيی امت .با کاؿبنت هژهىيی ػیگـ هیؼاو میامت ؿا يمیتىاو با يمىػاؿی عٖی بیه
ؿاصتی هؼ مافی کـػ ،بلکه میامت ؿا بایؼ با يمىػاؿی غیـعٖیی کیه يمیآ گننیت،
ٖٝفٝ ،ـود و افى ػاؿػٍ ،ىؿتبًؼی کـػ .میامت ،هايًؼ پقىکیٝ ،لمی يینت کیه
بـ آو ؿويؼهای ماػه و تکـاؿىىيؼهای صاکن باىؼ .ػؿ میامت و پقىکی همىاؿه ٝىاهل
هغل و امتخًاءهای فـاواو یافت هیىىػ .مـيگىيیٕلباو بیه میامیت بیيیتـ همچیىو
آىپقی هیيگـيؼ تا پقىکی.
 .8هًَىؿ صکت ػؿ ;مًاؿیىی میاه ،مًاؿیىی مفیؼ :بیاو هیکًؼ که; :ػؿ اییى ىیک يینیت کیه رمهیىؿی
امیهی ػؿ بضـاو التَاػی و میامی ٝمیمی ػمت و پا هیفيؼ .ػؿ ايتـيامیىيا اف ایى بًٞىاو ;بضـاو آعـ :یاػ
ٔ
کـػین ،به ایى اٝتباؿ که ٔ
پـومه يابىػیاه ،يه
صلمه بٞؼی ػؿ صیات رمهىؿی امیهی ،و بًٚـ هى ىـوٝ ٛملی
یک تغییـ ؿیل التَاػی یا وٍلهپیًۀ میامی ،بلکه یک ػگـگىيی میامی تٞییىکًًؼه عىاهؼ بىػ .ؿژین ػؿ لاهت
کًىيیاه اهکاو صل یا تغفیف رؼی ایى بضـاو ؿا يؼاؿػ .ایى تضى میامیی هیتىايیؼ میمىٓ ؿژیین باىیؼ ،ییا
تَفیه عىيیى ػؿ آو و یا تضىلی که بهـصا اؿکاو کًىيی ؿژین ؿا فیـ مىا هیبـػ .پاییىتـ به صیالتی کیه اف يٚیـ
ٔ
امیتضاله
هى هضتملتـ امت اىاؿه هیکًن {لؼؿتگیـی يٚاهیاو با صف٘ والییت فمییه و فیـاهن کیـػو ىیـایٔ
د.ا} .آيچه هنلن امت یک ػوؿاو بضـاو میامی ٝمكیابًؼه که مـيگىيی {بغىايیؼ بـايیؼافی} و ییا ػگـگیىيی
امامی ؿژین امیهی {بغىايیؼ امتضاله} یک هـصلۀ ارتًابياپیؾیـ آو امیت آغیاف ىیؼه امیت( :تییـ ،۹199
ٝباؿات ػؿوو لیب اف ٔ
قوػه هامت).
البته هًَىؿ صکمت ٔ
يمىيه تفکـی امت که يگاهو ايؼکی با يگاه عٖی بـعیی ػیگیـ اف يیـوهیای اپىفمییىو-
ٝلیالغَىً هزاهؼیى علك -فاٍله ػاؿػ و بیه چًیؼ اصتمیا لالیل امیت .اهیا ػؿ يگیاه وی يییق همچًیاو
ٔ
امتضاله د.ا هىرىػ امت.
لـیبالىلى ٛبىػو فـوپاىی یا
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مافهاو هزاهؼیى علك ػؿ ٔ
ػهه  91بـای تىٍیف وّٞیت راهٞه اف امتٞاؿهای امیتفاػه
هیکـػ« :تىساختًاقتىده» .د.ا گـػاگـػ ٔ
تىػه هـػم تىؿی اف اعتًاق و عفماو پیچیؼه
ِ
ِ

تیىؿ اعتًیاق تیىػه
امت .اف يٚـ ایى مافهاو ،هؼف يیـوهای میامی بایؼ که پاؿه کیـػو ِ
ٔ
هىارهیه ؿوػؿؿو بیا ٝىاهیل و ًٝاٍیـ
تىؿ اعتًاق با تضـکات يٚاهی و
باىؼ .پاؿه کـػو ِ
تىؿ اعتًاق پاؿه ىىػ و تىػه رناؿت هىارهیه بیا د.ا
د.ا همکى عىاهؼ ىؼ; .ولتی که ِ

ؿا پیؼا کًؼ ،عىػ به عىػ تىهاؿ آو ؿا ػؿ هن عىاهؼ پیچیؼ .:واّش امت که ایى يى ٛتلمی
ً
اماما با ٔ
ينبت به ٔ
ؿابٖه ٔ
همىله هژهىيی هًافات ػاؿػ .ایى يى ٛيگیاه
تىػه هـػم با صکىهت
هباؿفه ٕبماتی ؿا به کلی ياػیؼه هیگیـػ .گىیی ٔ
ٔ
تیىػه هیـػم
صتی یک گام ٝمبتـ امت و

فاؿ ٟاف ایًکه هتٞلك به چه ٕبمهای باىًؼ -ػؿ یکنى اینتاػهايؼ و ;صکىهیت هنیتبؼفـٍت تًفل و آفاػی ٝمل ؿا به آياو يمیػهؼٕ .ـفه ایىکیه
د.ا :همچىو تاؿ ًٝکبىت
ِ

اٚٝن اپىفینیىو مـيگىیٕلب ػؿ هیؼايی ػمت به تفکـ و ٝمل هیفيیؼ
بغو ِ
همچًاو ِ
ٔ
هنلضايه هزاهؼیى بـ ّؼ د.ا) فاػه
لیام
که اف پل
ِ
ؿعؼاػ ;می عـػاػ ىَت( :اٝیم ِ
ىؼه امت .ػؿ ایى هیؼاو ،يیـوهای اپىفینیىو همىاؿه ِّ
هتـٍؼ ;ؿهامافی ٔ
تیىػه هیـػم اف
ِ
ِّ
ىـ د.ا :هنتًؼ .غافل اف ایًکیه د.ا تیاکًىو تىاينیته ،همچیىو هیـ ػولیت بیىؿژوایی
هٖابك اهکايات و هضؼوػیتهایو ،اف عىػ پىیایی بغـد ػهؼ و ػؿ بنیاؿی اف اولیات،
بغو ٚٝیمی اف ٕبمات ارتماٝی هغتلف ؿا صى ِ عىػ هژهىو مافػ.
ِ
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جًاح
 ۱-۷
ِ
ٔ
يکت ٔه کلیؼی تضلیلی که بـ ػوگايیه میًت-هؼؿيیتیه تأکییؼ هییوؿفػ و لالیل بیه تْیاػی
ٍیـف
ػولت رمهیىؿی امییهی اییـاو ؿا
ِ
فیمابیى آو ػو امت ػؿ ایىرا يهفته امت که ِ
ابقاؿ اٝما ایى ّـوؿت يیق لىاٝؼ و اصکام امیهی و ییا
;ّـوؿتی بیـويی :هیبیًؼ که ِ
ٔ
ػوگايه سً (اسلم)-هذسيیته ییا
لىايیًی با لیىػ امیهی امت .به تٞبیـی ػیگـ هیتىاو

ٔ
ػوگايه دول جمهىسی اسلهی -جاهعه هذيی تضىییل کیـػ
تئىکشاسی-دهىکشاسی ؿا به
ٔ
راهٞیه هیؼيی
که ػولت (رمهىؿی امییهی) يمیو ّیـوؿت عیاؿری ؿا ایفیا کیـػه و
ػو ػولت بًگیـین،
ایًهماو با هؼؿيیته گـفته هیىىػ .ولتی به ِ
ٍـف ّـوؿت عاؿری بى ِ
ػیگـ ؿابٖ ٔه ٕبم ٔه مـهایهػاؿ (راهٞه هؼيی یا بىؿژوایی) ؿا با ػولت لٖ ٜکـػهایین< گیىیی
که ػولت کاؿ عیىیو ؿا هییکًیؼ< یًٞیی ػولیت اٝمیا ِ التیؼاؿ و ؿمییؼگی هیکًیؼ بیه
ٔ
راهٞه هؼيی و صل و فَل آيها با یکنـی لىايیى و لـاؿػاػ ارتماٝی<
تغاٍمات ػؿوو
ٕبمات ارتماٝی يیق ػؿ ػؿوو راهٔ ٞه هؼيی ػؿ صا تغاٍین بیىػه و هیـ ییک میٞی ػؿ
ٔ
راهٞه مـهایهػاؿی ايتٚامبغو و
پیيبـػ هًاف ٜعىیو ػاؿيؼ .غافل اف ایىکه ػولت ػؿ
راهٞه بىؿژوایی اهکاو ٔ
ٔ
ٔ
اػاهه صیات
ومإت آو
راهٞه هؼيی امت و تًها به
ىکلػهًؼ ٔه
ِ
ٔ
فباو بییاو و پیيیبـيؼ ٔه هًیاف ٜعیىیو
ؿا پیؼا هیکًؼ و ٕبمه مـهایهػاؿ به ػولت بًٞىاو ِ
ً
ؿامت گفتماو مـيگىيی عىاهی اماما يقاٝی با مـهایهػاؿی يؼاؿػ و اف آو
ِ
هیيگـػ .با ِ
تضت ًٝىاو هؼؿيیته یاػ هیکًؼ که بایؼ تماهی هىاي ٜاف مـ ؿاهو بـػاىته ىىػ .ػؿ يگیاه
آياو ػؿ ایـاو هاي ٜاٍلی ،صکىهت یا يهاػ والیت فمیه امت (که اف يٚـ آيها تزنؼ اییؼۀ
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يهیاػ ػییى و ػولیت اف هین تفکییک گـػيیؼ و
مًت و امتبؼاػ ىیـلی امیت) و اگیـ ػو ِ
مکىالؿینن ؿامتیى ػؿ راهٞه پیاػه ىىػ ،تماهی هيکیت راهٞه صل هیگـػػ.
رًاس ؿامت گفتماو مـيگىيیعىاهی به وّىس بـ عَلت ;امتبؼاػی :صکىهیت د.ا
ٔ
ٔ
يىپیای هیؼؿو و
راهٞیه هیؼيی
اریافه تیًفل بیه
تأکیؼ هیوؿفػ .صکىهتی هنیتبؼ کیه
ِ
ػهىکـامیعىاه و پـوغـب ایـاو يمیػهؼ .به فٝن آياو ;امتبؼاػ آعىيیؼی :باییؼ کیه ػؿ
ٔ
راهٞه هؼيی بتىايؼ ػولتیی پـوغیـب و لیبیـا ػهیىکـات ؿا ػؿ اییـاو
هن ىکنته ىىػ تا

ٔ
ىییىه تىلییؼ
ؿامیت میـيگىيیٕلبی،
هنتمـ کًؼ .ػؿ يگاه هتفکـیى و ٕـفؼاؿاو رًیاس
ِ
ً
مـهایهػاؿی اماما هضل يقا ٛيینت .ػؿ والی ٜوریىػ میـهایهػاؿی اهیـی هفیـوُ و
ٔ
تىمیٞه
لٖٞی امت .اف يٚـ آياو ،بـچیؼو ;امتبؼاػ آعىيؼی :بایؼ که ػؿ ؿامتای يیل به
بیيتـ و امتمـاؿ لنمی لیبـا ػهىکـامی یا ملًٖت هيـوٕهٍ ،ىؿت بپیؾیـػ .میافهاو
امیتبؼاػ هتضزیـ
هزاهؼیى علك بـ ایى اهـ تأکیؼ هیوؿفػ که ابتؼا به میاکى باییؼ کیه ;
ِ
آعىيؼی :بـچیؼه ىىػ تا مپل ػؿ بنتـی ػهىکـاتییک و ػؿ لالیب ییک ايتغابیات آفاػ
ً
هـػم تکلیف ىکل صکىهت ٔ
آیًؼه عىػ ؿا تٞییى کًًؼ .میلًٖتٕلباو يییق تمـیبیا همییى
ِ
ٔ
صـف ؿا هیفيًؼ با ایى تفاوت که بیيتـ هتمایل به بافگيت ىاهقاػه پیيیى اییـاو ،ؿّیا
پهلىی ،هنتًؼ .ػؿ وال ٜهایل به امتمـاؿ لنیمی میلًٖت هيیـوٕه ػؿ اییـاو هنیتًؼ.
ؿامیت رًیاس میـيگىيیٕلب ،گیاهی بیه امیتضاله
بـعی اف اٍییسٕلباو و يیـوهیای
ِ

هتمایل هیىىيؼ و پـوژههای عىػ ؿا ایًگىيیه تٞـییف هیکًًیؼ و گیاهی يییق بیه میمت
بـايؼافی هیؿويؼ.
ػؿ فهن يیـوهای اٍیسٕلب و بـعی ػیگـ اف يیـوهای اپىفینییىو ؿامیت بیه وییژه ػؿ
ً
ػاعل هٞمىال اىکاالتی بـوف هیکًؼ .اٍییسٕلباو ػؿ  98و  88پـوژههیای بـايیؼافی
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آیاایىپشووه
يـم ؿا ػؿ پیو گـفتًؼ.
ٔ
همىلیه
ذفضاواستذالهیافسادج.ااست؟! پامظ ایى پـمو ػؿ تىره و ػلیت بیه
ه 
ٔ
راهٞه هؼيی و ػولت تفکییک
تَىؿ ؿایذ اپىفینیىو ،بیى
هژهىيی يهفته امت .بـعیف ِ
ٔ
راهٞیه
به آو هًٞایی که گفتین ورىػ يؼاؿػ .يیـوهیای اٍییسٕلب بغيیی اف میاعتاؿ
هًاٍب ػولتی يیق بىػهايؼ .ػولت د.ا بیه
هؼيی ایـاو هنتًؼ که ػؿ بـعی همإٍ ٜاصب
ِ

اٚٝن ایى يیـوها ؿا رؾب کیـػه امیت .البتیه ػؿ
بغو ِ
کمک ابقاؿهای هژهىيیک عىػ ِ
همإٞی با به هن عىؿػو هژهىيی بـعی اف ایى يیـوها اف چاؿچىب میامت هتٞاؿف د.ا

کیًو يیـوهیای اٍییسٕلب بیـ هبًیای
عاؿد ىؼهايؼ (هايًؼ رًبو مبق) .تبییى هیـ
ِ
ٔ
ٔ
ػولت د.ا امت و بیـ
لؼؿت
ِ
الگىی ػوگايه فشوپاضیواستذاله ،فاللکًًؼه ِ
هژهىيیک ِ
ِ
ٔ
ایى ايگاؿه ػاهى هیفيؼ که گىیی فاٍله و هـفی ٝبىؿياپؾیـ بیى ػولت و راهٞه هؼيی ػؿ
الگیىی امیتضاله
ایـاو ورىػ ػاؿػ .بـعی تىافك هنتهای هىمىم به ;بـرام :ؿا با همیى
ِ

تفنیـ و تبییى هیکـػيؼ .عىػ غـب و ػولت اباها يیق البته چًیى فهمی ينبت بیه بـریام
ػولیت ؿوصیايی بیه ػؿوو
تیین
ِ
ػاىتًؼ .بـای آياو بـرام ػؿ وال; ٜامب تـوایی :بىػ کیه ِ

همىاؿمافی هنییـ
ماعتاؿ صاکمیت د.ا فـمتاػه بىػ .بـای ػولت آهـیکا ،هؼف بـرام
ِ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی ایـاو بایؼ که
امتضاله ػولت د.ا بىػ .اٍیسٕلباو و يیـوهای به اٍٖیس
به کمک بـرام هنیـ بـرامهیای ػوم و میىم (هنیالل هًٖمیهای و هىىیکی) ؿا فیـاهن
ٔ
امتضاله گام به گام د.ا هًزـ هیىؼ .اها بـعیف
هیکـػيؼ .ایى هنیـ ػؿ غایت عىػ به
تَىؿ آياو ،بـرام يه تًها امب تـوای غـب ػؿ ػؿوو ماعتاؿ صاکمیتی د.ا ييیؼ ،بلکیه
امب تـوای د.ا ػؿ هًٖمه ىؼ تا به کمک آو بتىايؼ يفىؽ هًٖمهای عىػ ؿا گنتـه ػهؼ
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هضمل بافمافی هژهىيی اف
لؼؿت هژهىيیکاه بیفقایؼ .ػؿ وال ٜبـرام پل اف 88
و بـ ِ
ِ
ً
ػمت ؿفته ىؼ .ایًکه بـرام ؿا کًيیی هبتًیی بیـ امیتضاله تفنییـ کًیینٍ ،یـفا يیىٝی
يی تىايی امت .ػؿمت امت که اٍیسٕلباو و يیـوهیای يقػییک بیه آوهیا ػؿ چًیؼ
بـايؼافی يـم ؿا ػؿ پیو گـفتًؼ ،اها ایى ػلیلیی بیـ
همٖ ،ٜپـوژههایی هبتًی بـ امتضاله و
ِ
ٔ
ػوبیاؿه آوهیا
لؼؿت هژهىيییک و پىییایی ػولیت د.ا ػؿ ریؾب
آو يمیىىػ که ها هًکـ ِ
ىىین.
افك فکـی و ٝملی يیـوهای اٍیسٕلب و ؿامت و لیبیـا ِ اپىفینییىو بیه
هٖلك ِ
مافی ِ
تمیام اپىفینییىو ؿا-چیه
امتضاله و بـايؼافی د.ا ،مـ اف ياکزاآباػ ػؿ هییآوؿػ .بـعیی ِ
چپ و چه ؿامت -ؿا تضت ًٝىاو ;کًنـمیىم گؾاؿ :هٞـفی هیکًًؼ .گیىیی کیه ٔ
همیه
ِ
ِ
ِ
آوها هؼفی رق امتضاله و بـايؼافی د.ا يؼاؿيؼ و ٔ
همه اٝما ىاو بایؼ که ایًگىيیه تبیییى
ػولت د.ا
ىىػ .هٖلك کـػو ایى هنئله هًزـ به ايکاؿ تىاياییهای ایؼلىلىژیک و پىیایی ِ
ً
امت .ولتی که يیـوهای اپىفینیىو ٝمىها هيکلی با مـهایهػاؿی يؼاؿيیؼ -و اگیـ هین
ً
که به فباو هیآوؿيؼ ٝمیما به آو باوؿ يؼاؿيؼ ،چىو پـوژههایياو و ٕـف فکـىاو يیق اییى
باوؿ ؿا پيتیبايی يمیکًؼ -چـا بایؼ هـ کًوىاو ؿا با الگىی امتضاله و بـايؼافی تبیییى
کًین؟! ػؿ وال ٜد.ا يیق ػؿ ایى هیاو بافیگـ هإحـی امت و تىايایی ایى ؿا ػاؿػ که آوهیا ؿا
ػؿ ػؿوو عىػ اػغام کًؼ .بـعی اتفالات و ىلىغیهای إـاف مفاؿت آهـیکا ػؿ بغیؼاػ
ٔ
بافی هضىؿ هماوهت
پیو اف تـوؿ لامن ملیمايی بىمیله يیـوهایی آهـیکایی ؿا عیمهىب ِ
همؼهات هؾاکـه هزؼػ بیا
(د.ا و هتضؼیًو) ػؿ ؿامتای گزاس و استذاله و فـاهنمافی
ِ
آهـیکا تفنیـ هیکـػيؼ .بٞؼ که تـوؿ ملیمايی اتفاق افتاػ يیق همچًاو بیه بیاوؿ عیىیو
ؿامتای گؾاؿ تفنیـ هیکـػيؼ و صتی تا آيزا پیو ؿفتًؼ که
اٍـاؿ هیوؿفیؼيؼ و آو ؿا ػؿ
ِ
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ٔ
تین ؿوصايی با آهـیکاییها هیػاينیتًؼ!!
ػمتی ػولت و ِ
تـوؿ ِ
لامن ملیمايی ؿا يتیزه هن ِ
تیین ػولیت ؿوصیايی ػؿ
افك ٝملی و فکـی اٍییسٕلباو و ِ
ایى يى ٛيگاه و هٖلك کـػو ِ

يهایت به لنمی تئىؿی تىٕئه هیايزاهؼ .گىیی کیه همیه همؼمیت ىیؼهايؼ تیا هضیىؿ
هماوهت ،مپاه و آیتالله عاهًهای ؿا فهیى بقيًؼ.

ٔ
ػوگايیه اٍییسٕلب-
ىیکل تفنییـ اف
ػؿ رًاس ؿامیت گفتمیاو میـيگىيیٕلبی اییى
ِ
ً
اٍى گـا يیق ىای ٜامت}۹{ :یا بـ ایى باوؿيیؼ کیه اٍییسٕلب و اٍیى گـا اٍیٖیصا
مگ فؿػ بیـاػؿ ىیغا امیت}۹{ ):ییا ایًکیه بیه تْیاػی
;مـوته یک کـبامًؼِ ;( :
آىییتیياپؾیـ بیییى ایییى ػو يیییـو لاللايییؼ کییه ػؿ يهایییت بییه امییتضاله یییا فـوپاىییی د.ا

هیايزاهؼ .ایى لنن يگاه ػؿ بیى هزاهؼیى و ملًٖتٕلباو بیيتـ ؿواد ػاؿػ .اییى يیىٛ
ً
ٔ
ايگیاؿه
يگیاه کلیيیهای ،همیاو
يگاه کاهی کلیيهای ىؼه امت .اها ػؿ پل و پيت ایى ِ
ٔ
راهٞه هؼيی و ػولت (ٝؼم ٔ
ٔ
راهٞیه
ؿابٖه هبتًی بـ هژهىيی بیى ػولیت و
ػوگاي ٔه ياهـتبٔ
هؼيی)يهفته امت .فهايی که ػولت د.ا وارؼ هژهىيی امیت ،اٍییسٕلب و اٍیى گـا
;مـوته یک کـباك :هیىىيؼ و فهايی که هژهىيی هیپاىؼ ،اٍییسٕلب و اٍیى گـا
ٔ
امیتضاله د.ا تبیؼیل هیىیىيؼ .البتیه يباییؼ
به ػوگايهای هتْاػ و هًزـ به فـوپاىیی و
ِّ
فـاهىه کًین که ایى يگاه ػؿ وال ٜیکی اف هىتیفهای هنلٔ کل اپىفینیىو د.اِّ ،
اٝن اف
ِ
چپ یا ؿامت امت.
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چپگفتماوسشيگىيیطلبی 

جًاح
 ۲-۷
ِ
هماوگىيه که ػؿ لبل گفتین ،هىتیف هنلٔ رًاس چپ گفتماو میـيگىيیٕلبی ،دوگاياهٔ
ِ
ِ
آضتیياپزیش اسلم سیاسی-سشهایهداسی امت .امیم میامی و عَلت ػیًی ػولت د.ا
هماو ٝاهلی امت که ؿاه بـ هتٞاؿف ىؼو میـهایهػاؿی اییـاو هیبًیؼػ .بغیإـ همییى
تْاػ آىتیياپؾیـ ،غایت د.ا یا سشيگىيی یا استذاله امتٝ .یوه بـ اییى ،رًیاس چیپ
ٔ
ساشهایهداسی و

هباؿفه تىأهاو با ػو پؼییؼه هیفيیؼ:
گفتماو مـيگىيیعىاهی هؼام ػم اف
ً
استبذادج.ا .به فٝن ایًاو امتبؼاػ یا ػیکتاتىؿی اٍی یک ىکل صکىهت بـای ػولیت
هًٞای هْاٝفی ػاؿػ .امتبؼاػ ػؿ وال ٜهٖابك
مـهایهػاؿی يینت .ػؿ ایى يگاه امتبؼاػ
ِ

لبل ،ياهی بـای تفنیـ رىاه ٜىـلی امیت کیه ػؿ آوهیا ػولیت واریؼ لیؼؿتی فـاتیـ اف
ٔ
هؼيی تکاهليایافتیه امیت .اف يٚیـ آيیاو ،عَیلت ;امیتبؼاػی :د.ا بـآهیؼه اف
راهٞه
ِ
ماعتاؿ ػیًی آو و یا کهىالگىهای ػیـپایی امت که ػؿ ىیـق صیاکن امیت .گیىیی کیه
ىـق وارؼ عَلتی امتبؼاػی به ٍىؿت افلی و ابؼی امت.9
ػوؿاو
البته بـعی ػیگـ ىکل صکىهیت ػؿ ػولیت میـهایهػاؿی د.ا امییهی ؿا هيیابه ِ
پهلىی ،ػیکتاتىؿی یا امتبؼاػی هیػايًؼ .امتؼال آياو هبتًی بـ يمو و رایگیاه اییـاو
ػؿ ماعتاؿ التَاػ رهايی امت< چىو ایـاو ػؿ ایى ماعتاؿ باییؼ کیه يیاشوی کااس اسصاو
ٔ
کتاب ;يبـػ با ػیکتاتىؿی ىاه :با ایى ايگاؿه هغالف بىػ; :ػیکتاتىؿی  ۱1ما ِ
 .9بیژو رقيی ػؿ ػهه پًزاه ػؿ ِ
ىکل
اعیـ {ػوؿاو پهلىی او و ػوم} امتبؼاػ فئىػالی يبىػه امت .امتبؼاػ فئىػالی ػؿ ايمیب هيـوٕیت ِ
تاؿیغی عىػ ؿا اف ػمت ػاػًٕ .:قآهیق امت که بـعی هًىف لالل به ایى هنتًؼ که د.ا عَلتی امتبؼاػی اف
يى ٛهالبل هؼؿو و فئىػالی و ىـلی ػاؿػ .البته يبایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت که ایى باوؿ بنیاؿ هبتًی بـ يگاه
ىـقىًاماو و لنمی اؿوپا و غـبهضىؿی امت.
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صکىهیت ػیکتیاتىؿی يییاف ػاؿػ.
ىیکل
کاؿ رهايی تأهیى کًؼ ،پل الرـم به
ِ
بـای بافاؿ ِ
ِ
ايباىیت يئیىلیبـالی) و
ىکل صکىهت اف ؿژین ايباىیت هنیلٔ رهیايی (ؿژیین
ِ
امتلقام ِ

رایگاه هـ کيىؿ ػؿ ایى هًامبات گـفته هیىىػ .البتیه ایزیاػ همبنیتگی بییى يمیو و

رایگاه ػؿ بافاؿ کاؿ رهايی و ىکل صکىهت ،هـ چًؼ پیـ بییـاه يینیت ،اهیا امیتلقام و
ّـوؿتی بـ آو ِّ
ىکل صکىهت رمهىؿی امیهی -
د.ا
امامی
لايىو
ػؿ
يینت.
ب
هتـت
ِ
یا به تٞبیـ اهـوفیتـ ؿهبیـاو د.ا -هشدمساارسی دیًای امیت .بیه فٝین هیا يییق ىیکل
ىیکل
(ػهىکـامی غیـلیبـا ) امت .البتیه ػؿ بضیج
صکىهت همیى هـػمماالؿی ػیًی
ِ
ِ
ىیکل هيیغٌ يینیت.
صکىهت گفتین که هیچ صکىهتی به ٍىؿت ياب واریؼ ییک
ِ

صکىهتها همىاؿه تلفیمی اف ػهىکـامی و ػیکتاتىؿی و الیگاؿىییايؼ .ػؿ پیل و پيیت
ٔ
ٔ
يمٖیه
ؿابٖیه میـهایه يهفتیه امیت.
ػیکتیاتىؿی
ىکل صکیىهتی ػؿ میـهایهػاؿی،
ِ
هـ ِ
ٔ
ؿابٖیه میـهایه و
ٝقیمت و اهیـ تٞییىکًًیؼه ایًزامیت .باییؼ تىّییش ػاػ کیه چگىيیه
هًافٝییات ٕبمییاتی ػؿ یییک راهٞییه (چییه هًافٝییات بیىٕبمییاتی و چییه هًافٝییات
ػؿووٕبماتی) ،به تغییـاتی ػؿ ىکل صکىهت و آؿایو يیـوهای آو هیايزاهیؼ .تىّییش
ىیکل
ایى تضـک و پىیایی ،اهـ امامی امت< وگـيیه رقهییت بیه عیـد ػاػو ػؿ هیىؿػ
ِ
ً
رای هيغَی يمیبـػ.
به
ؿاه
اماما
صکىهت یک ػولت مـهایهػاؿی
ِ

ىیکل صکىهیت ػولیت پهلیىی بیه
مافهاو چـ یکهای فیؼایی علیك بیا هٖلكمیافی
ِ
ٔ
ّیٞف هٖلیك تیىػه و
پًؼاىت
هباؿفه هنلضايه ؿا بیـوو کيیؼ.
;ػیکتاتىؿی ،:امتلقام
ِ
ِ
هٖلك صکىهت پهلىی ػوم ،ؿاه ؿا بـای هيیی هنیلضايه بیاف کیـػ .البتیه ػؿ
لؼؿ لؼؿتی ِ
ٔ
هباؿفه هنهًگام میامی و يٚاهی باوؿ ػاىت و هباؿفه ؿا
هماو ػوؿه يیق ;بیژو رقيی :به
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صَـ ػؿ هيی چـیکی يمیکـػ <10اها ػؿ ٝالن میامت بـای ایزاػ بـيؼگی ،ىیما گیىیی
مغى عیىػ ؿا هٖلیك کًییؼ .گیىیی اف ػ ِ هٖلكمافینیت کیه ؿاهبـػهیا و
;ياگقیـ یؼِ :
ىکل صکىهت به فٝن ها
تاکتیکهای هيغٌ فاػه هیىىػ .صا ػؿ ایـاو اهـوف چىو ِ
ٔ
ؿابٖیه
هـػمماالؿی ػیًی امت ،پل هباؿفه يبایؼ چـیکی و هنلضايه باىؼ< يبایؼ چًییى
ىکل صکىهت و هيی هباؿفاتی ایزاػ کـػ .ػؿمت امیت کیه اییى
ٝلی و امتلقاهی بیى ِ
میافی هيیی
کاؿ بـيؼگی ػؿ ٝالن میامت هیآییؼ ،اهیا اف میىی ػیگیـ هٖلك
ِ
امتلقام به ِ
ٔ
هلی مافهاو فؼاییاو علك بىػ.
چـیکی ػؿ صمیمت پىىايًؼه ِ
افك هبتًی بـ بىؿژوافی ِ

خػلتيماییاسالمسیاسیوگشیضیبههسئلۀدجاب

.8
تضمیك
ػولت به اٍٖیس هنیضی يفی ػولت اف رايیب هنییضیت امیت ،اهیا بیه هییچ ؿو
ِ
ِ
میامی هنیضیت يینت .ػولتی که هًىف اف هنیضیت بهًٝىاو هؾهب پیـوی هیکًیؼ اف آو
به ىکلی که هتًامب با ػولت امت پیـوی يمیکًؼ ،چیـا کیه هًیىف بـعیىؿػی هیؾهبی بیا
هؾهب ػاؿػ .به ػیگـ مغى ،ایى ػولت کاؿبـػ صمیمی ٔ
اينايی هؾهب يینیت ،چیـا کیه
پایه
ِ
ػولیت بیه اٍیٖیس
لی اییى ریىهـ اينیايی هتکیی امیت.
ِ
هًىف به ِ
ىکل غیـوالٞی و تغی ِ
هنیضی ػولت يالٌ امت و هؾهب هنیضیت ؿا هکمل و تٖهیـ ٔ
کًًؼه يمٌ عىػ هیػايؼ.
ِ
ػولت هنیضی ومیله هیىىػ ،و اف ایى ؿو ،ایى ػولت ،ػولتیی
بًابـایى ،هؾهب ياگقیـ بـای ِ

دلیليمعراتیدسسشضت
دولتکاهلیکهبه
ؿیاکاؿ امت.
تفاوتصیادیاستهیاو ِ
ِ
ِ
میامی اٍلی< یًٞی هباؿفه با ػیکتاتىؿی
هضىؿ ىٞاؿ
 .10اگـ الفم امت که ها ىٞاؿهای التَاػی ؿا بـ گـػ
ِ
ِ
هضىؿ ىکل يٚاهی هباؿفه
گـػ
فـػی ىاه بکاؿ ببـین ،الفم امت که اف اىکا التَاػی و میامی هباؿفه بـ ِ
ِ
امتفاػه کًین (بیژو رقيی ،يبـػ با ػیکتاتىؿی ىاه) {با ايؼکی ػعل و تَـف ػؿ ؿمنالغٔ}.
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هایخىدهیداياذودولتایياالعکاهباه

هزهبسااصپیص 
فشؼ

ػمىهیدولتها،

هىجىدیتخاظخىدبهػًىاودولتیيالع،هزهبسابًیاوخاىد
يمعراتی
دلیل
ِ
ِ
ِ
يمیٌ
میامت يالٌ تبؼیل هیىىػ .ػؿ هیىؿػ او
هىؿػ ػوم هؾهب به

اػالمهیکًذ .ػؿ ِ
ِ
ِ
هیؾهب
ػولت به اٍٖیس هنییضی بیه
صتی میامتهای کاهل ػؿ هؾهب آىکاؿ هیىىػِ .
ِ

ػولت صمیمی،
ػولت ػهىکـاتیکِ ،
هنیضیت يیاف ػاؿػ تا عىػ ؿا به ًٝىاو ػولت تکمیل کًؼِ .

بـای تکمیل میامی عىػ به هؾهب يیاف يیؼاؿػ .بیـٝکل! اییى ػولیت هیتىايیؼ هیؾهب ؿا
ياػیؼه بگیـػ ،چـا که ٔ
پایه اينايی هؾهب به ىیىهیی میکىالؿ ػؿ آو تضمیك یافتیه امیت .اف
ػولیت بیه اٍیٖیس هنییضی بیه هیؾهب بـعیىؿػی میامیی و بیه میامیت
مىی ػیگـ،
ِ
ِ

بـعىؿػی هؾهبی ػاؿػ .ایى ػولت با تًق ِ اىکا ػولت به يمىػی ٍـف ،بیه همیاو ايیؼافه
هؾهب ؿا به يمىػی ٍِـف تًق هیػهؼ (هاؿکل ،۹9-۹9:۹18۹ ،با ايؼکی ػعل و تَیـف
ػؿ ؿمنالغٔ< تأکیؼها اف يگاؿيؼه امت).

بییى رًیاس چیپ گفتمیاو میـيگىهیعىاهی ،عَیلتيمایی
یکی اف بضجهای ههن ػؿ ِ

امیم میامی امت .آیا امیم میامی پؼیؼهای هؼؿو امت؟ اف ػ ِ پامظ به ایى پـمیو
ِ
ٔ
بضیج اف
و بضج صى ِ آو
يتایذ هيغَی ػؿ هىؿػ آیًؼه ػولیت د.ا بؼمیت هیآییؼ .ػؿ ِ
ِ
بضج دجاب صياو يميی کلییؼی
امیم میامی و چالو بـ مـ هؼؿو بىػو یا يبىػو آوِ ،
ایفا هیکًؼ.
به ٕىؿ ٝمؼه يقػ اپىفینیىو ایىگىيه فـُ هیىىػ که امییم میامیی پؼییؼهای هیؼؿو
همغىايی با مـهایهػاؿی و رهاو هؼؿو ؿا يؼاؿػ .صْىؿ امیم میامی
يینت و لابلیت
ِ
وصیؼت اّیؼاػ امیت< امییم میامیی پؼییؼهای
ٍیىؿت هنهًگیام
و مـهایهػاؿی به
ِ
ِ

غیـهؼؿو امت و مـهایهػاؿی پؼییؼهای هیؼؿو .بییى اهیـ هیؼؿو و غیـهیؼؿو تْیاػ و
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ػولیت د.ا
هىرب امتضاله یا فـوپاىی
تْاػ بًیاػی ػؿ يهایت
تًالِ ورىػ ػاؿػ و ایى ِ
ِ
ِ

عىاهؼ ىؼ.

هییػايین کییه يیـوهییای امیییمگـا ػؿ تییاؿیظ هٞاٍییـ ایییـاو اف هيییـوٕه تییاکًىو صْییىؿ
ىٙهیىؿ غـبیهیبب ػاىیت.
ؿوىًفکـاو ي
کیو هؾهبیىو و
ِ
ػاىتهايؼ .هيـوٕه ػو رًاس ِ
ِ
رهیت يییل بیه
هؾهبیها به ؿهبیـی ;آییت اللیه ٕبإبیایی :و ;آییت اللیه بهبهیايی:
ِ

اهاکى هؾهبی به بنت يينتًؼ و ؿوىًفکـها ،اًٍاف و بافاؿیىو ػؿ
عىامتههایياو ػؿ
ِ

ىیاه
مفاؿت ايگلنیتاو ػؿ بیا ٟللهیک.
ٍیؼوؿ فـهیاو هيیـوٕیت تىمیٔ هٚفـالؼیى ِ
ِ
ِ
ِ
ايمیب هيـوٕه،
ػیالکتیک يیـوهای
آغاف ؿاه ػیالکتیک پناايمیبی بىػ .ػؿ
ِ
لاراؿ ،تافه ِ
ِ
اًٍاف ياػیؼه گـفته ىؼه ػؿ
کاؿکًاو ػؿباؿ ،بغيی اف
;ىیظ فْلالله يىؿی :با صمایت
ِ
ِ

لايىو امامی هيـوٕه و صاىیهييیاو (یا به اٍٖیس لىهپى پـولتاؿیای ىیهـی)ٝ ،لین
ِ
ّؼ مًت و
هباؿفه با هيـوٕه ؿا بـافـاىت .به فٝن ىیظ فْلالله ،هيـوٕه ػؿ هنیـی ِ

صیاهی
ىـ ٛامیم گام بـ هیػاىت و بایؼ رلىی ایى پیيـفت گـفته هیىؼ .يیـوهیای
ِ
ايمییب هيیـوٕه بغیإـ
ىیظ به ػالیل هاػی با وی همـاه ىؼه بىػيؼ و ػؿ صمیمیت اف
ِ
ٔ
پشوژه
ييؼو وّٞیت هٞاهىاو ياؿاّی بىػيؼ.
هتضمك يناعتى عىامتههایياو و بهتـ ِ
ٔ
اػاهیه
بافگيت به ػوؿاو میًت بیىػ .ػؿ
سیاسی ىیظ فْلالله ،ضذ ايملب هطشوطه و
ِ
تاؿیظ هٞاٍـ چهـههایی همچىو ;میؼ صنى هؼؿك :و ;آیت الله ابىالمامن کاىیايی:

رـیاو ;فؼالیاو امیم :يیق ػؿ همإ ٜهغتلف ػؿ میامت يمو ایفا کـػيؼ ،اهیا هییچ
و
ِ
هغالف ايمیب هيیـوٕه يبىػيیؼ
ٞکل ىیظ فْل الله يىؿی-
ِ
یک اف ایى رـیايات -بال ِ

و پـوژه و بـياههای ػؿ ؿامتای بافگيت به مًت و ٝمبگـػ اف هيـوٕه و لايىو امامی

تٞـیف يکـػيؼ< هـ چًؼ که بـای هخا هؼؿك با اٖٝای صك ؿأی به فياو هغیالف بیىػ و
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رـیايات امیمگـا همىاؿه عىاهاو هيـوٕهای ِّ
همیؼ به لىايیى ىـ ٛامیم بىػيؼ .ىییظ
ِ
ِ
ً
هٞمىال تضت ًٝىاو هیىاػاؿاو ;امییم و ىیاه :ػؿ ٍیضًهٔ
فْلالله و رـیاو صاهیاه
ِ
وصیؼت
میامی کيىؿ صاّـ هیىؼيؼ ،اها پل اف آو ،رـیايات امیمگـا ػیگـ بیا ىیاه
ِ
ٔ
لغى میلًٖت ػؿ هزلیل -ػؿ میا ِ
ؿاهبـػی يؼاىتًؼ .البته ػؿ رـیاو الیضه پیيًهاػی ِ
ىیٞاؿ
 ۹111ىمنی -يیـوهای هؾهبی ػؿ هىاػاؿی اف ملًٖت به عیاباو ؿیغتًیؼ ،اهیا
ِ

بافگيت به ػوؿاو پیياهيـوٕه ؿا يؼاىتًؼ .هيـوٕه پل اف فتش هزیؼػ تهیـاو ،اٝیؼام
ِ
ِ
ىیظ فْلالله و عل ٜهضمؼ ٝلیىاه لاراؿ ،ػیگـ عىػ ؿا تخبییت کیـػه بیىػ و بیه هخابیهٔ
ِ
ىـٓ اهکاو هـ يى ٛمیامتوؿفی ورىػ ػاىت.
ِ
ٔ
رـییاو امییمگـا ػؿ تیاؿیظ پناهيیـوٕه بىػيیؼ کیه ػاٝییه تأمییل
ؿهبـاو د.ا اولییى
ِ
ِ
ٔ
صیىفه فکیـی ػيبیا
صکىهت ػاىتًؼ و بـای ایى کاؿ بـياهههای فکـی هيغَیی ؿا ػؿ

هیکـػيؼ و يیق کاؿ میامی ،فـهًگی و تيکییتی رؼی ؿا اف اوامٔ ٔ
ػهه  91ىمنی پی
ِ
کتیاب ;اٍیى فلنیفه و
گـفتًؼ .بـای هخا ;ٝیهه ٕبإبالی :و ;هـتْی هٖهیـی:
ِ
ؿوه ؿلالینن :ؿا ػؿ ٔ
ػهه  ۹1و  11ىمنیی بیه يگیاؿه ػؿ آوؿيیؼ .یکیی اف ايگیقههیای
ِ
يمیؼ آؿای هاؿکنینیتی اف ؿهگیؾؿ هتیىو
اٍلی آو ػؿ يگاؿه ایى احـ به فٝین عىػىیاو ِ

يگیاؿه اییى احیـ ؿا اییىگىيیه بییاو
عىػ هٖهـی هؼف اٍلی اف
;تمی اؿايی :بىػ .البته ِ
ِ
هیکًؼ:

هؼف اٍلی ایى کتاب بیه وریىػ آوؿػو ییک مینیتن فلنیفی ٝیالی بـامیاك امیتفاػه اف
فصمات گـايمایه هقاؿ ماله فیمفه امیهی و اف حمـۀ تضمیمات ومی ٜو ٚٝیین ػاييیمًؼاو
هغـب فهیى و اف به کاؿ بـػو لىه ابؼا ٛو ابتکاؿ امت ،و لهؾا ػؿ ایى ملنیله همیاالت ،هین
هناللی که ػؿ فلنفه لؼین يمو ٝمیؼه ؿا ػاؿػ و هین هنیاللی کیه ػؿ فلنیفه رؼییؼ صیالق
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اهمیت امت ٕـس هیىىػ و ػؿ ّمى ،لنمتهایی هیؿمؼ که يه ػؿ فلنفه امییهی و يیه
ػؿ فلنفه اؿوپایی مابمه يؼاؿػ (هٖهـی ،رلؼ  9هزمىٝه آحاؿ.)۹91 :

يمو تأمینی افکاؿ به چين هیآییؼٝ .ییوه بیـ ایىهیا
ػؿ ایى مغى هٖهـی به وّىس ِ
ٔ
کتاب والیت فمیه ؿا به يگاؿه ػؿآوؿػ که ػؿ والٜ
آیتالله عمیًی يیق ػؿ ػهه  91ىمنی ِ
ایزیاػ د.ا بیىػ .ػؿ بییى ٕـفیؼاؿاو و همکیاؿاو آیتاللیه عمیًیی چهـههیای
هايیفنت
ِ
هلیگـا و هلی-هؾهبی يیق ورىػ ػاىت .صقب د.ا امیهی پل اف پیـوفی ايمییب ۱9
ً
ػیالکتیک پناايمیبی ىؼ و تىاينت لؼؿت ؿا کاهی بؼمت بگیـػ .لايىو امامیی
پیـوف
ِ
ِ
ً
بـای اولیى باؿ پل اف لايىو امامی هيـوٕه هزؼػا يىىته ىؼ و ػؿ آو لىاٝؼ و لیىايیى
صفی٘
يمیو عیىیو ؿا ػؿ
ِ
ىـ ٛامیم يیق لضاٗ ىؼ .صقب د.ا اف فـػای ايمییب ِ ۱9
ِ
ؿا ٔ
اٚٝین بیىؿژوافی ؿا بیا عیىػ همیـاه
بغیو
تىاينیت
و
کیـػ
ایفا
عىبی
به
مـهایه
بٖه
ِ
ِ
مافػ .11ػؿ وال ،ٜاگـ بغىاهین تٞابیـ هاؿکل ؿا بهکاؿ بگیـین ،دول ج.ا دولا کااهلی

اس -چىو دس دذود لىاعذ سابطۀ سشهایه عمل هیکًذ و پاسذاس سابطۀ سشهایه اسا -
که به تاطش تًالضات راتی هش دول سشهایهداسی همکى يیاص به سعایا لىاعاذ هازهبی
داضته باضذ و يه ایًکه دولتی باضذ که بخاطش يمع دس دول بىدو تىد و بخاطش تکمیل
رات تىیص ،یا به بخاطش «يمع راتی هىجىدی تاظ تىد بهعًىاو دولتای ياالع»،
رهت تمایقگؾاؿی با
ػولت د.ا کاهل امت و ِ
سو سىی اسلم آوسده باضذ .ؽات بىؿژوایی ِ

ملًٖت پهلىی که کيف صزاب ؿا ارباؿی يمىػه بىػ ،و به ػلیل ىکل عاً فـهًگیی
عىػ بهًٝىاو یک ػولت مـهایهػاؿی ػهىکـات امیهی کیه تىاينیته بیىػ ػؿ ػیالکتییک
کتاب ;ىىؿههای ػیهاه ،ػولت پل اف ايمیب و رًگ مىؿیه ،:فَل
 .11بـای تىّیش بیيتـ بًگـیؼ به ِ
ػولت پل اف ايمیب <:ایى کتاب ػؿ وبمایت هزله هفته هىرىػ امت.
ًٝىاو ; ِ
ػوم ،تضت ِ
62

هؼؿو ؽهًییت میـهایهػاؿايه و هیؾهب ،ؿابٖیۀ میـهایه ؿا اف بضیـاو
تلفیك ِ
پناايمیبی با ِ
ً
ٔ
راهٞه هؼيی ییا بیىؿژوایی اییـاو ػؿ
ايمیبی يزات ػهؼ ،هزؼػا صزاب ؿا ارباؿی کـػ.
همٖ ٜايمیب  ۱9به ٕىؿ ٝمؼه عىاهاو ؿٝایت لىاٝؼی يٚیـ صزاب ىـٝی بىػ .ػولت
ٔ
راهٞه هؼيی ،صزاب ؿا بیه ٍیىؿت امیتلقام لیايىيی ػؿ آوؿػ<
فـم ایى
د.ا يیق به ًٝىاو ِ
هتىمیٔ کییو
الياؿ هـفه و
بیى
ِ
ِ
لبل اف ايمیب يیق ;ٝؼم ؿٝایت صزاب :تًها ػؿ ِ
صتی ِ
بغیو
ىهـها ورىػ ػاىت .صزاب ػؿ ػوؿاو پیو اف ايمیب  ۱9اهیـی ػشفای بیىػ و
ِ
ٔ
راهٞه هؼيی آو ؿا ؿٝایت هیکـػ.
اٚٝن
ِ
ٔ
ٔ
ىؼو گفتماوهای ؿوىًفکـی
ػؿ ػ ِ راهٞه هؼيی ایـاو اف اوامٔ ػهه هفتاػ و با پـؿيگ ِ
ٔ
هنئله صزاب ؿويیك گـفیت.
ػیًی و ٙهىؿ و ؿوی کاؿ آهؼو اٍیسٕلباو بضج ػؿ باب
ػیى امییم ،لالیل بیه
ِ
اٍضاب ؿوىًفکـی ػیًی با تأکیؼ بـ ورىػ لـالتهای هغتلف اف ِ

ىکل کًیىيی عیىػ صتیی ػؿ ػوؿاو پییاهبـ امییم يییق وریىػ
ایى هنتًؼ که صزاب ػؿ ِ
ٔ
راهٞیه هیؼيی هٖیابك
افـاػ
يؼاىته امت .اف يٚـ ایًاو ،ػؿ ػیى ارباؿی يینت و بایؼ که ِ
صزاب هىؿػ يٚـىاو ؿا ايتغاب کًًؼ .بـای هخیا ٝبیؼالکـین
ىکل
ِ
آػاب و مًى عىػِ ،
مـوه صزاب ؿا اهـی هیػايؼ که ;صؼ و هیـف آو ؿا يیه ػییى و صکىهیت بلکیه ٝیـف
ٔ
راهٞه هؼيی) بایؼ تٞییى کًؼ .:مـوه ،صنى و لبش صزیاب ؿا وابنیته بیه
(بغىايیؼ

ٝمیی ارتما( ٛیًٞی صنى و لبش ؽاتی يؼاؿػ) هیػايؼ و لالل به ایى هنیئله
هؼس و ِّؽم
ِ
ٔ
راهٞه امییهی آفاػ باىیًؼ .بیه ٕیىؿ
امت که فياو غیـهنلماو بایؼ ػؿ پىىو عىػ ػؿ
ٔ
هْاف
راهٞه هؼيی هیػايؼ.
يٚـ کلی
ِ
ىکل صزاب ؿا وابنته به ِ
عیٍه مـوه تٞییى ِ
بـ ایى ػؿ بیى رًاسهای صاکمیت د.ا افـاػی هنتًؼ که بیه چًییى تفنییـهایی اف ػییى
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لالل هنتًؼ .صنى ؿوصايی ػؿ یک مغًـايی عىػ گفت که بـعیی هیعىاهًیؼ بیه فوؿ
هـػم ؿا ٔ
اهکیاو
ؿوايه بهيت کًًؼ و بیه فٝین او چًییى کیاؿی ٍیضیش يینیت .يٖفیه و
ِ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی ایـاو وریىػ ػاؿػ و هین بـعیی
هنئله صزاب هن ػؿ بنتـ
ايٖٞاف ػؿ باب
رًاسهای بىؿژوایی صاکمیت و بـعی افـاػ اف هـ ػو رًیاس صاکمییت ،عىاهیاو تغیییـ
ينبت به هنئلۀ صزاب هنتًؼ.
ؿویکـػ صاکمیت ِ
ٔ
عیٔ
ينبت به هنئله صزاب رقهی بـعىؿػ هیکًیؼ و صزیاب ِ
ایًکه گفته هیىىػ د.ا ِ
ينبت بیه صزیاب و
لـهق
لٖٞی ػولت د.ا امت ،اهـی عٖا امت .د.ا ػؿ ایى ما ها ِ
ِ
ِ
ٔ
هىاؿػ ػیگـ ايٖٞاف بغـد ػاػه امت و مٞی کـػه تیا عیىػ ؿا بیا راهٞیه هیؼيی
بنیاؿی ِ
هماهًگ مافػ و هژهىيی عىػ ؿا صف٘ کًیؼ .ػؿ والی ،ٜاىیکا فـهًگیی د.ا حابیت و
اینتا يبىػه امت و صیات فـهًگی راهٞۀ پل اف ايمیب ،پىیایی ػاىته امتٝ .یوه بیـ
ً
عیىايو هْیی ِك
ایًها ػولت د.ا ػؿ بنیاؿی هنالل ػیگـ يٚیـ بايکؼاؿی ،کاهی هغایـ با
ِ
تمام فهیًیهها
لىاٝؼ امیهی (فمه امیهی) ٝمل کـػه امت .پل ایى ػولت هیتىايؼ ػؿ ِ
ٔ
ػوگايیه
به فـاعىؿ وّٞیت ايٖٞاف بهعـد ػهؼ (;باب ارتهاػ باف امیت .):همییىکیه
آصادی ايتخاب پىضص-عذم آصادی ايتخاب پىضص به بضخی ؿممی تبؼیل ىیؼه امیت و
ؿمیمی ٍیؼا و مییما يییق اف آو
ػیگـ عٔ لـهق يینت-تا آيزا که صتی ػؿ تـیبىوهیای
ِ

بضیج صزیاب ؿا بیه میامیتی
بضج هیىىػ ،عىػ ِ
گىاه بـ ایى هنئله امت که هیتیىاو ِ
ٔ
راهٞه هؼيی ؿا صى ِ آو هژهىو ماعت.
ايتغاباتی تبؼیل کـػ و بغيی اف يیـوهای
عیٍه کًین :امیم میامی هىؿػ يٚـ د.ا پؼیؼهای هؼؿو امیت کیه پیـوژه و بـياهیهای
هىؿػ ىیظ فْل الله يىؿی -تٞـیف يکیـػه امیت و
بـای بافگيت به رهاو مًتی -هخل ِ
ً
ػولت مـهایهػاؿی هتٞاؿف تاکًىو ػمیت بیه الیؼاهات ػؿ صیٖیههای
کاهی هايًؼ یک ِ
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امیم میامی هىؿػ يٚیـ د.ا ؿا باییؼ همچیىو ییک
هغتلف صیات ارتماٝی فػه امتِ .

ىکل صکىهتػاؿی (هخیل لیبیـا ػهىکـامیی و میلًٖت هيیـوٕه و )...ػؿک کیـػ<
ِ
ىکلی هؼؿو که هضتىایی مـهایهػاؿايه ػاؿػ .لىاٝؼ ىـٝی يٚیـ صزاب تًها آهؼهايؼ تیا

تًالْات ؽاتی دول کاهال میـهایهػاؿی د.ا باىیًؼ< تًیالِ
پىىيی ایؼلىلىژیک بـ
ِ
تْاػ کاؿ و مـهایه امت .صزاب يميی هاهىی و راتی
ػولت هؼؿو يیق ػؿ بًیاػ ِ
ؽاتی هـ ِ
ػولت د.ا يؼاؿػ .صزاب پؼیؼهای َعشضی امت و هیتىايؼ کًیاؿ گؾاىیته ىیىػ .ج.ا
ػؿ ِ
بذوودجاابهمنًااوج.اهیهاياذوج.ااساتذالهضاذهيیسات< چیىو بـعیی
ِ
هٞتمؼيؼ که اگـ د.ا ايتغاب يى ٛپىىو ؿا آفاػ کًؼ ػیگـ د.ا يینت و بایؼ ِيام ػیگـی بـ
ً
هىرىػ لؼؿت و بىؿژوافی تمـیبا ػمت يغىؿػه
ؿوی آو گؾاىت -صتی اگـ ماعتاؿهای
ِ
بالی بمايًؼ .ػؿ والٔ ٜ
يکته اٍلی ایى امت که صتی اگیـ د.ا بـايؼاعتیه ىیىػ ،يمیتیىاو

ٝل ِت اٍلی بـايؼافی ؿا ػؿ امیم میامی و پؼیؼهای هخل صزاب رنتزى کـػ .به همیى
ٔ
کيف صزاب :يبىػ.
بًیاػی فـوپاىی و
لیاكٝ ،لت
ِ
اممآ ػوػهاو پهلىی ،پؼیؼه ; ِ
ِ
ٔ
ػوگايیه امییم میامیی و
وریىػ
امیم میامی با ػولت بىؿژوایی هًافاتی يؼاؿػ .لى ِ به
ِ
ِ
ٔ
ٝؼم فهن هًامبات فـهًگی و ارتماٝی راهٞه هؼيی ایـاو امیت
مـهایهػاؿی بـآهؼه اف ِ
ٔ
لؼؿت د.ا ياػیؼه هیگیـػ .د.ا با صزاب تىاينته ػؿ
و همىله هژهىيی ؿا ػؿ فهن مافوکاؿ ِ
ٔ
ٔ
راهٞه هؼيی هژهىيی کنب کًؼ و امیم میامی اف بؼو ىکلگیـی د.ا بیهًٝىاو
ٝـٍه
يیـویی هؼؿو بهکاؿ يزات ؿابٖۀ مـهایه و تىمٞۀ آو ػؿ همییاك هلیی و هًٖمیهای آهیؼه
امت .همکى امت فیى پل ٔ
همىله صزاب به اهـی ّؼهژهىيیک بـای د.ا هبؼ ىیىػ
هژهىيیک آو ؿا منت کًؼ ،اهیا اف اییى هنیئله
صزاب ارباؿی پایههای
و تأکیؼ د.ا بـ
ِ
ِ
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باذواساتمشاسدولاتج.ا اهیـی
يمیتىاو يتیزه گـفت که صزاب و امییم میامیی اف ِ
ٔ
ػولت مـهایهػاؿی د.ا به
هغالف با ؿوس مـهایهػاؿی و راهٞه هؼيی ایـايی بىػه امتِ .
ٔ
راهٞه هؼيی تا کًیىو صزیاب ؿا القاهیی کیـػه
اٚٝن
عىامت
هٖابك
تبٞیت اف و
ِ
بغو ِ
ِ
ِ
پىىو ارباؿی ؿا همگیام بیا تضیىالت ػؿويیی
باب
امت و همکى امت لىاٝؼ عىػ ػؿ ِ
ِ
ً
ٔ
راهٞه هؼيی ،تغییـ ػهؼ .اماما هؼؿيیته ؿوصی به آو هًٞا يیؼاؿػ کیه امییم میامیی ػؿ
ٔ
ػولیت هیؼؿو ؿا
راهٞه هؼيی یا بىؿژوایی ػاؿػ کیه
تٞاؿُ با آو باىؼ .هؼؿيیته ػاللت بـ
ِ
ِ

تٚیاهـات فـهًگیی و
میامی عىػ هیػايیؼ .وؿای اییى ،هؼؿيیتیه ریىهـی يیؼاؿػ.
فـم
ِ
ِ
ِ
يمو
ارتماٝی هؼؿيیته ػؿ ػ ِ هـ راهٞه به فـاعىؿ ٝـف و مًتها ماعته ىؼه امت و ِ
تغفیفی یا الپىىايی ؿا بـای تًالْات ؿا ٔ
بٖه مـهایه تاکًىو ایفا کـػه امت.

دولتجمهىسیاسالهی 
ییاهشتجغبىدو ِ 
ِ
.9هتشل
ٔ
ٔ
ػوگايه کیمیک هؼؿيیته و مًت امیت .ػؿ
ػوگايه هتـلی (یا هتزؼػ) و هـتز ٜبـآهؼه اف
لبل گفتین که گفتماو مـيگىيیعىاهیٝ-لیالغَىً رًاس ؿامت آو -ػؿ چیاؿچىب
ِ
هنتمـ ؿا هـتزی ٜو میًتی
ػولت د.ا هیپـػافػ و ػولت و صکىهت
ایى ػوگايه به
تضلیل ِ
ِ
ِ
للمؼاػ هیکًؼ .ػؿ بضج اف هـتز ٜبىػو یک ػولت ػو امتؼال ِ ٝمؼه وریىػ ػاؿػ}۹{ .
ػولتی هـتز ٜامت که عىاهاو بافگيت راهٞه به هًامبات التَاػی کهى باىؼ< یًٞیی
ً
ٔ
تىلیؼ مـهایهػاؿی ػؿ تْاػ باىؼ }۹{ .ػولتی هـتز ٜامت که بیى فیـم و
اماما با ىیىه ِ
تمیاؿو بالفٞیل وریىػ ػاىیته باىیؼ (واّیش امیت کیه هیـ ػولتیی ییا
ٝؼم
ِ
هضتىای آو ِ

وّٞیت
بًؼی التَاػیای-چه فئىػالینن ،مـهایهػاؿی یا  -...پل اف هؼتی به
ِ
ٍىؿت ِ
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ٝؼم تماؿو فـم و هضتىا هیؿمؼ و ػؿ وال ٜهضتىا تا مٖضی تکاهل هییابؼ که فـم صاّـ
تاب تضمل آو ؿا يؼاؿػ و ػوؿۀ فـوپاىی و ايمیبات ارتماٝی آغاف هیىىػ) .کمتیـ
ػیگـ ِ
يٚـ ىاؽی ػاىته باىؼ که ػولت د.ا به هًٞیای او هـتزیٜ
کنی امت که اکًىو چًیى ِ
رـیايات بـايؼافايیه
هىتیف کلی
ػولت د.ا ػؿ هًٞای ػوم
ِ
ِ
کـػو ِ
امت .اها هـتز ٜللمؼاػ ِ
هًامبات التَاػی مـهایهػاؿايه (هضتىا) ؿا پؾیـفته ولی
امت .گىیی ػولت د.ا ىیىه و
ِ
هًامبات ارتماٝی (فـم) راهٞه ،هیايٞی ػؿ ؿاه تضمی ِك
کـػو لىاٝؼ امیهی بـ
ِ
با صاکن ِ
تمیاؿو فیـم و هضتیىای
ٝؼم
ِ
کاهل مـهایهػاؿی ایزاػ کـػه امت .ػؿ وال ٜایًاو لالل به ِ
ٔ
ايگیاؿه
ٝؼم تماؿو فـم و هضتىامت که
ػولت د.ا اف بؼو
تيکیل آو هنتًؼ .اف ػ ِ همیى ِ
ِ
ػؿ آمتايۀ ممىٓ بىػو د.ا امتًتاد هیىىػ .ایى هىتیف هؼام تکـاؿ هیىیىػ کیه د.ا ػؿ
ٝن بـايؼافاو همیى
مـاىیبی ممىٓ لـاؿ ػاؿػ و چیقی اف ٝمـ آو بالی يمايؼه امت .به ف ِ

بىػو ػولیت
عٖـ ممىٓ ِ
ٝؼم تماؿو فـم و هضتىامت که هبًای ایزابی ؿا بـای هـ ػم ػؿ ِ
د.ا فـاهن هیکًؼ.

ٝؼم تماؿو فـم و هضتیىای د.ا ،عامیتگاه
تىمٔ رـیايات اپىفینیىو ،ػؿ
تکمیل ِ
بضج ِ
ِ

اغلب ؿهبـاو د.ا يیق به ًٝىاو ىاهؼی بـ هؼٝا آوؿػه هیىىػ .و بیـ اییى
عـػهبىؿژوایی ِ
امتؼال پای فيـػه هیىىػ که ؿوصايیىو با صمایت بافاؿیاو ِّ
هًامیبات
هتمى هـ چًؼ
ِ
ِ
التَاػی مـهایهػاؿايه ؿا پؾیـفتهايؼ اهیا اییى هًامیبات ؿا ػؿ لیالبی کهیى ،امیتبؼاػی،
امیهی و هـػماالؿيه ٕلب هیکًًؼ .غافیل اف ایًکیه عامیتگاه ٕبمیاتی ؿهبیـاو ییک
رـیاو هیچگاه يمیتىايؼ تٞییى ٔ
کًًؼه عٔ هيی آياو باىؼ .هاؿکل بـ اییى يکتیه تأکییؼ
ػاؿػ که ;هنتی ارتماٝی ،آ گاهی افـاػ ؿا تٞییى هیکًؼ ،:اها پا ؿا اف ایى هضؼوػه فـاتیـ
هیگؾاؿػ و لالیل بیه فیـاؿوی افیـاػ اف اییى میًظ آ گیاهی امیتٝ .ییوه بیـ ایىهیا ػؿ
ِ
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لییؼؿت التَییاػی،:
لییؼؿت میامییی :و ;
يهییاػی ;
مییـهایهػاؿی بغییإـ رییؼایی
ِ
ِ
ِ
ً
میامتهؼاؿاو و بىؿوکـاتهای ػؿ ؿأك لؼؿت ،هیتىايًؼ کنیايی باىیًؼ و ٝمیؼتا يییق
ً
کنییايی هنییتًؼ کییه عییىػ مییـهایهػاؿ يینییتًؼ (اتفالییا عامییتگاه ٕبمییاتی بنیییاؿی اف
میامتهؼاؿاو و بىؿوکـاتهای ػؿ ؿأك لؼؿت ػؿ بنیاؿی اف ػولتهای میـهایهػاؿی،
عـػهبىؿژوافی امت) .مـهایهػاؿی هخل يٚامهای اؿباب-ؿٝیتیی يینیت کیه ػؿ آوهیا
لؼؿت میامیی و التَیاػی باىیؼ< ػؿ میـهایهػاؿی اییى
عاو لـیه یا آباػی ،هنهًگام ِ
ِ
اهتقاد لؼؿت میامی و التَاػی ورىػ يؼاؿػ و ؿهبـی ػولت ؿا ػؿ بنیاؿی اف اولیات،
ِ
رـیاياتی ػؿ ػمت هیگیـيیؼ کیه بـياهیه و ؽهًیتىیاو بیىؿژوایی امیت اهیا عامیتگاه

ػولت د.ا -همايٖىؿ که ػؿ لبل يییق گفتیین -ػولتیی
ٕبماتیىاو ایىچًیى يینت .پل ِ
تًالْیات ؽاتیی
ىکل مـپىىیی بیـ
ِ
مـهایهػاؿايه و کاهل امت که به لىاٝؼ امیهی به ِ

عىػ -که هغتٌ تماهی ػولتهای هؼؿو و مـهایهػاؿايه امت -يٚیـ هیافکًیؼ و اییى
تماؿو فیـم و هضتیىای آو يؼاؿيیؼ .بیه همییى تـتییب،
لىاٝؼ به هیچ وره
ِ
ػاللت بـ ٝؼم ِ

لیبـالینیین ػؿ ىییکل ػیگییـی اف ػولتهییای کاهییل مییـهایهػاؿی ،یًٞییی ػو لیبییـا -

ػهىکـات ،پىىيی ایؼلىلىژیک و فـهًگی بـ ایى والٞیت امت که ایى ػولتها ،ػولیت
هىکـاتییک ٕبمیهی
ػیکتیاتىؿی ػمیتهرمٞی و ػ
ٕبمهی مـهایهػاؿ و ػؿ صمیمت يىٝی
ِ
ِ
ٔ
راهٞه هؼيی یا بىؿژوایی اییـاو،
مـهایهػاؿ ٝلیه ٕبمهی کاؿگـ هنتًؼ .ػؿ کل بایؼ گفت
ؽات
د.ا امیهی ؿا بًٞىاو فـم عىػ پؾیـفته امت< البته کیه هیـ تمیاؿو و هژهیىيیای ػؿ ِ
تیـهین هزیؼػ و فـوپاىیی ییا تیـهین و
ٝیؼم
عىػ ياپایؼاؿ بىػه و ػؿ هٞیـُ ىکنیتىِ ،
ِ

بافمافی لـاؿ ػاؿػ.
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ٔ
همىلیه اؿتزیا،ٛ
هًٞای ؽکـ ىیؼه بیـای
هٖابك امتؼالالت فىق ،د.ا به هیچ یک اف ػو
ِ
ِ

ػولتی هـتز ٜيینت .اها پـمو ایى امت که که آیا ػولیت د.ا ،ػولتیی هتـلیی امیت؟
ٔ
همىلیه ;تـلیی :ػؿيیگ کًیین .هتـلیی
بـای پامظ به ایى پـمو الفم امت تا ايؼکی بیـ
ِ
وٍف ػولت یا رـیايی امت که بـياهه و پـوژهای ؿو بیه میىی آیًیؼه ػاىیته باىیؼ .ػؿ
ِ
ػولت میـهایهػاؿیای -فیاؿ ٟاف ایًکیه
فهیًهای که ها ػؿ هىؿػ آو مغى هیگىیین هیچ ِ

ىکل صکىهتی ػاىته باىؼ -ػولتی هتـلی يینت ،چىو هیؼفو صفی٘ و بافتىلییؼ
چه ِ
هًامبات مـهایهػاؿايه امت که ػؿ مـىیت عیىػ امیتخماؿ و امیتبؼاػ ؿا ػاؿػ .رـییايی
هتـلی امت که بـياهه و افمی مىمیالینتی و هٖٞىف بیه میاعتى ػيییایی بهتیـ ػاىیته
هًامبات هىرىػ میـهایهػاؿايه امیت ،هیؼفو صفی٘
صاف٘
ِ
باىؼ .رـیاو یا ػولتی که ِ
فهاو صا امیت .رـیايیات هـتزی ٜػؿ گؾىیته فینیت هیکًًیؼ و رـیايیات هتـلیی،
ِ
صیاف٘ فهیاو صیا  -ػؿ
رـییاو
آیًؼهای غیـتغیلی و بهتـ ؿا يىییؼ هیػهًیؼ .ػولیت و
ِ
ِ

ػولیت
همَىػ هامت -يه هتـلی امت و يه هـتز .ٜػولت د.ا يیق هايًیؼ هیـ
هًٞایی که
ِ
ِ
مـهایهػاؿی ػؿ صا فینت هیکًؼ ،پل يه هتـلی امت و يه هـتزی .ٜاهیا اگیـ وٍیف
إیق به رـیايی کًین که بـياهیهای بیـای ايمیبیی
هـتز ٜؿا هىمٜتـ بکاؿ ببـین و آو ؿا
ِ

ػولت اییـاو-
ارتماٝی و مىمیالینتی يؼاؿػ ،هتْمى هـ ػولت مـهایهػاؿی-اف رمله ِ

هیىىػ.

ىیکل صکىهتهیا بؼايًیؼ و لالیل بیه اییى
وٍف
بـعی همکى امت تـلی و اؿتزا ٛؿا ِ
ِ
ىیکل لیبیـا ػهىکـامیی هتـلیايیؼ و صکىهتهیای بیا
باىًؼ که تًها صکىهتهای با
ِ
ىکل الیگاؿىی ،فاىینیتی و ػیکتیاتىؿی عَیلتی هتـلیی يؼاؿيیؼ و هـتزٜايیؼٔ .
يکتیه
ِ
ٔ
بًیاػی ایى امت که بایؼ ابتؼا به ماکى ػیکتاتىؿی ؿابٖه مـهایه ؿا لضاٗ کـػ و مپل به
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مـا ٟاىکا صکىهت ؿفت .ػؿ لبل يیق گفتین که هیچ ػولتی ػؿ رهاو اهـوف وارؼ یک
ِ
لیىای
ىکل ياب -ػهىکـامی ،ػیکتاتىؿی ییا الیگاؿىیی -يینیت و بیه فـاعیىؿ تیىافو
ِ
ِ
ٕبماتی ػؿويی و بیـويی ،مىیههای عاٍی به عىػ هیگیـػ .به عإـ همییى مییالیت و
ِ
إیق وٍف هتـلی یا هـتزی ٜبیه آوهیا بیه
ىکل صکىهتها ػؿ ػوؿاو هؼؿو
ِ
پىیایی ػؿ ِ

صکىهت لیبـا ػهىکـامی
ىکل
ِ
هاي ٜبـهیعىؿػ .ػؿ گفتماو ؿایذ مـيگىيیعىاهی تًها ِ
ملًٖت هيـوٕه ،هتـلی فـُ ىؼه و مایـ اىکا هـتز ٜفـُ هیىىيؼ .غافیل اف
و
ِ
ٔ
ؿابٖیه امیتبؼاػی میـهایه
ایى که اىکا ِ صکىهت عىػ تمـ ِؿ رىهـی يؼاؿيؼ و هتیأحـ اف
هًامبات يابـابـ مـهایه چه ػؿ مٖش ػاعلی و چه ػؿ مٖش رهیايی امیت کیه
هنتًؼ.
ِ
ِ
ِ
ىیکل صکىهیت
بىػو
ىکل صکىهت چگىيه باىؼ .تأکیؼ بـ تًها هتـلی ِ
ِ
تٞییى هیکًؼِ ،
لیبـا ػهىکـامی ،مـ اف جبشگشایی اضکال دکىه ػؿ هیآوؿػ< بؼیى هًٞا که ابتؼا باییؼ

ىکل صکىهت لیبـا ػهىکـامی یا ملًٖت هيـوٕه ؿا ػؿ ایـاو هنتمـ ماعت و مپل
ِ

ىیکل صکیىهتی رـییايی هـتزیٜ
به ايمیب مىمیالینتی فکـ کـػ .مـهایهػاؿی با هـ
ِ

ماعتى ػيیایی يیىیى امیت< هیـ
ايتغاب بیى بؼ و بؼتـ يینت ،بلکه هؼف
امت .هؼف
ِ
ِ

ػولیت لیبیـا
چًؼ که بىی تٞف ِى عىػ لیبـا ػهىکـامیی يییق هیؼام بیه هيیام هیؿمیؼ.
ِ
ٔ
ػعالیت
ىییک
امین
ػهىکـاتیک آهـیکا
ِ
ِ
ِ
فزای ٜهغتلفی ؿا ػؿ همیى ػو ػهیه اعییـ -بیا ِ
ِ
ٔ
رًیگ
بيـػومتايه -ػؿ هًٖمه ها هـتکب ىؼه امت ،رًگ افغاينتاو ،رًیگ ٝیـاق،
ِ
تمىیت ػاٝو و ٕالباو.
مىؿیه و ایزاػ و
ِ
ٔ
ػوگايه هتـلی یا هـتز ٜبىػو یک ػولت ؿا هیتىاو به يضىی ػیگـ يیق ٍىؿتبًؼی کیـػ:
تضلیل کیمیک ،رًبو ؿوىًگـی و هؼؿيیته هىافمیى و هغالفیًی ػاىیت.
هٖابك یک
ِ
هذافظاهکاس()Conservatism

اف هغالفیى رًبو ؿوىًگـی تضت ًٝیىاو رـییاو
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یاػ هیىىػٕ .بك ایى تضلیل ،رًبو ؿوىًگـی يیق عىػ ػو با ِ ههن ػاؿػ :لیبشالیسن و
یت
یت ؿوىییًگـی هـتزٜايییؼ و ػو بییا ِ يهْی ِ
سىسیالیساان .ػؿ يتیزییه هغییالفیى يهْی ِ
رـییاو صیاهی
َٝـ هيـوٕه اف رًبو و
ِ
ؿوىًگـی رـیاياتی هتـلی هنتًؼ .ػؿ ایـاو ِ

تضت ًٝىاو
ىیظ فْلالله يىؿی و ِ
ولت لاراؿ که عىاهاو صف٘ يٚن هىرىػ بىػيؼ ِ
ىاه ِ

رـیاو هضافٚهکاؿ یاػ هیىىػ .همیى هکاويگاؿی اف للمـو میامت اهـوفه يیق ػؿ هىؿػ
ِ

ىًاعت صاکمییت د.ا ٕـفیؼاؿايی ػاؿػ .بـعیی بیـ اییى باوؿيیؼ کیه ػولیت د.ا ػولتیی
ً
ػولیت د.ا
هضافٚهکاؿ امت و اماما با هؼؿيیته و ؿوىًگـی ػؿ تمابل امت .لـاؿ ػاػو
ِ
ٔ
ػوگايه
ػاللت به
يهْت هؼؿيیته،
ػاينتى آو با ػو با
ػؿ مىی هضافٚهکاؿی و ػؿ تمابل
ِ
ِ
ِ
يام آىًای مًت و هؼؿيیته ػاؿػ و با همیى امتؼال ػولت د.ا هـتزی ٜياهییؼه هیىیىػ.

هضافٚییهکاؿی هنییاوق بییا مییًت امییت و هؼؿيیتییه يیییق ػو رییقء ػاؿػ :مىمیالینیین و
اصیقاب هغتلفیی ػؿ
لیبـالینن .البته وؿای ایى هًٞای تاؿیغی اف هضافٚیهکاؿی ،اکًیىو
ِ

میامیی هیـ
تضت ایى ًٝىاو ورىػ ػاؿيؼ کیه ػؿ بافتیاؿ
کيىؿهای مـهایهػاؿی رهاوِ ،
ِ

گؾىت بیو اف ػو
رهاو کًىيی و پل اف
ِ
کيىؿ هًٞای عاٍی ػاؿيؼٝ .یوه بـ ایىها ػؿ ِ
ً
يهْت ؿوىًگـی ،رـیايات لیبـا عَلتی کاهی هضافٚهکاؿايه پیؼا کـػهايیؼ<
لـو اف
ِ
میاهاو ارتمیاٝی راهٞهايیؼ و بیا ايمیبیگیـی يییق
چىو عىاهاو صف٘ چاؿچىب کلی
ِ
رًیبو ؿوىیًگـی ػؿ هًٞیای ايمیبیی آو واریؼ
هغالف هنیتًؼ .بیـای بـعیی هًیىف
ِ

ػولت اهپـیالینت آهـیکا اکًىو يییق عیىػ ؿا وفیاػاؿ بیه اییى
هًٞامت .رالب امت که ِ

فوؿ هىىیک بیه بـعیی
آؿهاو ػاينته و مٞی ػاؿػ تا اؿفههای ِ
رهاو آفاػ ؿا به ّـب و ِ

َٝیـ
رًبو ؿوىًگـی به هًٞایی که اف آو ییاػ ىیؼ ػؿ
فٝن ها
کيىؿها تضمیل کًؼ .به ِ
ِ
ِ
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ٔ
ٕىؿ کاهل ػؿ رهاو پیاػه کـػه امت
کًىيی ورىػ يؼاؿػ .هؼؿيیته مـهایهػاؿايه عىػ ؿا به ِ

رهاو اهـوف یافت هیىىػ که عاؿد اف ایى هًامیبات رهاوگنیتـ ،بیه
و کمتـ رایی ػؿ ِ
صیات عىػ اػاهه ػهؼ .اگـ رًبو ؿوىًگـی ػؿ میـهایهػاؿی و اؿفههیای لیبیـا ػؿ

آؿهايی آو عیٍه ىىػ ،مىمیالینن با ِ ایى يهْت يینت .چیىو مىمیالینین و
ىکل
ِ
ِ
تضت هـ ىکل صکىهتی امت.
کمىيینن
رًبو گننت اف مـهایهػاؿی ِ
ِ
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ٔ
دوم:هسئلهاهپشیالیسن 
فػل
ِ
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.۱دسبابتؼشیفهفاهینوهمىالت 
ؿیي ٔه ایى بضج به آغافگاههای تفکـ بيـی بـهیگـػػ .بـای ماهاو ػاػو به تفکـ ٝلمیی
ػؿ هىؿػ پؼیؼههای ٝالن ،يیاف به هفاهین و همىالتی امیت کیه صیؼوػ و حغیىؿ هيغَیی
صیىاو يیإك ییا فکیىؿ :تٞـییف هیکًیؼ.
ػاىته باىًؼ .بـای هخا اؿمٖى ايناو ؿا به ; ِ

اؿمٖى همچًیى ػؿ کتاب میامت ،ايناو ؿا به ;صیىاو میامی ییا ارتمیاٝی :تٞـییف

هیکًؼ .به ٕىؿ ٝاهیايه گفته هیىىػ که هاؿکل يییق اينیاو ؿا بیه ;صییىاو التَیاػی:
تٞـیف کـػه امت .اها تٞـیف ػؿمت ایى امت که بگىیین به فٝن هاؿکل ايناو صیىايی
بافتىلیؼ صیات ارتماٝی عىػ به ٕیىؿ عیلايیه هیپیـػافػ (آهیىفهی
امت که به تىلیؼ و
ِ
هاتـیالینن تاؿیغی) .صیىايات يیق صیات عىػ ؿا تىلیؼ و بافتىلیؼ هیکًًؼ ،اها به ىیکلی
حابت و اینتا .تٞـیف اؿمٖىیی اف ايناو لاػؿ به تىّیش تکىیى صیات ارتماٝی اينیاو
ِ
يینت .به ٝباؿت ػیگـ اؿمٖى با تٞاؿیف ٍلب و اینتای عىیو ،ايناو ؿا یکباؿ بیـای
همیيه تٞـیف کـػه و لاػؿ به تىّیش تٖىؿات تاؿیغی فيؼگی اينیايی يینیت< ػؿ والیٜ
هغتلف اينیاو بیه ;صییىاو فکیىؿ; ،:صییىاو
اؿمٖى لاػؿ يینت ؿبٔ و ينبت تٞاؿیف
ِ

پىیامیافی همیىالتی کیه تىمیٔ
میامی; ،:صیىاو التَاػی :و  ...ؿا تىّیش ػهؼ.12
ِ

بییى همیىالتی
هگل و هاؿکل ايزام گـفت ،ایى اهکاو ؿا به تفکـ ٝلمی ػاػ تا گؾاؿهای ِ
صیات اينیاو
ؿا تبییى کًًؼ و ؿبٔ و ينبت همىالت ؿوىى ىىػ< ایًکه مٖىس هغتلف ِ

میافی
آحاؿ میامیی ،ارتمیاٝی و اعیلیی عیىػ پایبًیؼ بیه يٚام
ِ
 .12البته يبایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت که اؿمٖى ػؿ ِ
يٚام ٝلمیی کیه ػؿ هًٖیك بییاو
ىکل ملنله هـاتبی و غیـپىیای ِ
عيک و اینتا يینت و ػؿ آو آحاؿ-بـ عیف ِ
هیکًؼ -اف همىالتی پىیا و تا صؼوػی تاؿیغی امتفاػه کـػه امت.
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ِّ
اٝن اف التَاػی ،میامی و فکـی و الظ چگىيه بهن هـتبٔايؼ و اهـ تٞییى کًًؼه ػؿ اییى
هیاو کؼام امت.
عیٍه ایى که هاؿکل يیق لنمی تٞـییف اف پؼییؼههای تیاؿیغی ؿا بکیاؿ هیبًیؼػ ،اهیا
تٞـیفی پىیا و تاؿیغی که همهی مٖىس ايتیقا ٛو تًالْیات ػؿويیی آو هفهیىم ؿا ػؿ بیـ
ِ
بگیـػ .تعشیف دسس سیش تکاهل و پیطشوی همىرتی یک هفهىم سا ضشح هیدهذ و تًها
ٔ
تٞـییف ػؿمیت ػؿ والی ٜاف یکنیىیگی و
هشدلاه آو بساًذه يمیکًاذ.
به یک جاض یاا
ِ
بیوامٖگی تَىؿات اولیه اف یک هىّى ٛفـاتیـ هییؿوػ .بیـای هخیا اف يٚیـ هیاؿکل
ِ
مـهایهػاؿی ٍىؿتبًؼیای تاؿیغی امت که ػؿ آو هضَىالت رهت فیـوه ػؿ بیافاؿ

(یًٞی بهًٝىاو کاال) ،تىلیؼ هیىىيؼ و ایى ػؿ مـهایهػاؿی ؿویه امت و يه امتخًاء .ایى
ٔ
کاؿ هاؿکل امیت ،اهیا واّیش امیت کیه تمیاهی
تٞـیف اف مـهایهػاؿی يمٖه ٝقیمت ِ
پیچیؼگیهای ىیىهی تىلیؼ مـهایهػاؿی ؿا با تماهی غًایو تىّیش يمیػهؼ .ولتی کیه
تٞـیف همىالت و هفاهین هغالفايؼ ،به ٕىؿ ػلیك هیـاػ
گفته هیىىػ هاؿکل و هگل با
ِ
ایى امت که ایى ػو يفـ اینتامیافی تٞیاؿیف و همیىالت ؿا يمیپؾیـيیؼ .هخیا هٞیـوف

پىیامافی همىالت ،رهو کمیت به کیفیت امت که به ًٝىاو یکی اف هىلفیههای تفکیـ
ِ
ػیالکتیکی ىًاعته ىؼه امیت .میـهایهػاؿی اگیـ بیه ػؿریهای اف ؿىیؼ کمیی بـمیؼ،

تغییـات کیفی ػؿ آو ؿط هیػهؼ< یًٞی عىػ به عىػ به عاؿد اف هـفهای مـفهیًی عیىػ
ٔ
همىلییه اهپـیالینیین بًٞییىاو تغییااشیکیفاای ػؿ
ػمییتػؿافی هیکًییؼ و ػؿ ایییى رییا
مییـهایهػاؿی کنکیین پؼیییؼاؿ هیىییىػ .بییه همیییى ػلیییل لًیییى ػمییت بییه هفهییىمپـػافی
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اهپـیالینن هیفيؼ .تا پیو اف لًیى يیق ایى هفهىم ػؿ مـهایهػاؿی کاؿ هیکـػه امت ،اهیا
کیفی هؼيٚـ ٝیاو هیىىػ.
ػؿ ػوؿاو لًیى ،اهپـیالینن به پغتگی هیؿمؼ و رهو ِ
ِّ
يٚـ هاؿکل اٍى هىّیىٝی يینیت .هخیا بیاؿف ػمیتگاه اٍیى
ػمتگاه همىالتی هؼ ِ
هىّىٝی ،هًؼمهی اللیؼمی امت .ػؿ ایى يٚام هیا بیا میاعتمايی اف تٞیاؿیف ،اٍیى
ٕبك اٍى امتًتاری اف تٞاؿیف و اٍى هىّىٝه
هىّىٝه و لْایا هىارهاین که لْایا ِ
ً
امتغـاد هیىىيؼ و احبات آوها کاهی ؿوىى امت .ایى مًظ ػمتگاه بـهايی ،هخیالی اف
مافی غیـ پىیا و ٍلب امت .هًؼمه اللیؼمی هؼلی اف تَىؿ ها اف رهاو امت که
يٚام ِ
رهاو ؿیاّیاتی-فیقیکی يینت.
ػؿ عىػ بنته امت و لاػؿ به تىّیش تماهی غًای ِ

التَاػ میامی کیمیک يیق لنمی ػمتگاه اٍى هىّىٝی امت که با پیوفـُ لـاؿ

کـػو رهاو ،والٞیت ؿا هخله هیکًؼ .ػؿ ایى يٚام به
ػاػو یکنـی اٍى و ػؿ وال ٜهؼ
ِ
ٕىؿ عیٍه ایىگىيه گفته هیىىػ که هًابع هىؿػ يیاف بـای ؿف ٜيیافهای بيیـی هذاذود

امت و هؼف يٚام میامی و التَاػی تغَیٌ ایى هًاب ٜهضؼوػ به ايناوهای واریؼ
دشظ و آص بیپایاو امت}۹{ .بیکـايی صـً و آف و {}۹هضیؼوػیت هًیاب ،ٜػو اٍیل
میامی کیمییک هنیتًؼ .هیاؿکل بیه ىیؼت بیا اییى تَیىؿ اٍیى
هىّىٔ ٝه التَاػ
ِ
هىّىٝی و غیـتاؿیظهًؼ اف يٚام التَاػی هغالف امت .به ٕىؿ عیٍیه ػمیتگاههای
اٍى هىّىٝی ،غیـ تاؿیغیايؼ و وارؼ همىالتی ٍلب و اینیتا هنیتًؼ کیه بیه ریای
تىّیش والٞیت با تمام غًایو ،آو ؿا به ٍىؿت کاؿیکاتىؿواؿی هؼ هیکًًؼ و ياتىاو اف
تىّیش تٖىؿات تاؿیغی ماهايههای هغتلف ِ
تىلیؼ ارتماٝی هنیتًؼ .يٚامهیای اٍیى ِ
هیاػی بيیـ ،بیيیتـ بکیاؿ
هىّىٝی التَاػی به ریای تىّییش پیچییؼگیهای صییات
ِ
ِ
ٔ
مافی ىیىه تىلیؼ هنتمـ هیآیًؼ .گىیی که بیـای بيیـ ؿاهیی بیـای گـییق و تغیییـ
ابؼی ِ
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بًؼی التَاػی-ارتماٝی اکًىو هىرىػ ورىػ يؼاؿػ .بيـ همیىاؿه ػؿگییـ کمبیىػ
ىکل ِ
صـً بیکـاو امت ،پل تغییـی صاٍل يمیىىػ و مـهایهػاؿی ابؼی امیت و
هًاب ٜو
ِ

تًها بایؼ به صک و اٍیس آو پـػاعت .به همیى ػالیل امیت کیه گفتیه هیىیىػ تفکیـ
ػیالکتیکی بًٞىاو ٔ
يمٖه همابل تفکـ اٍى هىّىٝی ،بالؾاته ايمیبی امیت< یؼًایهان
ٔ
صیٖیه میامیی يییق
خىاهاوتغییشاستوهنلادسبهتىضیختغییشاتتاسیخی .ػؿ
ٔ
رمله هٞـوف هیتلـ ؿا کیه هٞتمیؼ بیىػ ;ػهىکـامییها يیاتىاو اف اٝمیا لهـيیؼ بیه ریق
ػهىکـامی ايگلنتاو :هیتىاو بًٞىاو هخا يگاه اٍل هىّىٝی بیه میامیت ؽکیـ کیـػ.
ٔ
رمله هیتلـ يمِ ىؼ چىو ػولت لیبـا ِ آهـیکا فاتش اٍلی رًگ ػوم رهايی ىیؼ و ػؿ
ِ
اٝما لهـ و فوؿ يیق گىی مبمت ؿا اف بمیه تا اهـوف ؿبىػه امت.
.۲تؼشیفاهپشیالیسن 
مـهایه یک ؿابٖه امت .ػؿ وال ٜمـهایه هفهىهی اف رًل ٔ
همىله ;اّافه :امت .یًٞی
به ػو مـ يیاف ػاؿػ .ػو مـ ؿابٖه يیق کااس و ساشهایه امیت .میـهایه هضَیى ؿابٖیهی
امتخماؿی بیى ٕبمه مـهایهػاؿ و ٕبمه کاؿگـ امت .به همیى لیاك اهپـیالینن يیق ییک
ؿابٖه بیى ٔ
ؿابٖه امت و یا به تٞبیـی ػیگـ هفهىهی اّافی امتٔ .
ٕبمه مـهایهػاؿ و یک
ػولت مـهایهػاؿی هيغٌ با ٔ
ٕبمه کاؿگـ ػؿ مٖضی هلی و هضلی امت ،همیى ؿابٖیه
ِ

اگـ به ىکلی فـا هلی و رهايی ػؿآیؼ ،اهپـیالینن يام ػاؿػ .ػؿ والی ٜاهپـیالینین همیاو
ٔ
ىکل رهايی پیؼا کـػه امت .13همايٖىؿ که ػؿ مٖش هلی ػولت
ؿابٖه مـهایه امت که ِ
کتاب ;ىىؿههای ػیهاه  <۱9ػولت پل اف ايمیب و رًگ مىؿیهٍ ،:فضات  9۱تا 9۱
 .13ؿرى ٛکًیؼ به ِ
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مـهایهػاؿی به ؿتك و فتیك اهیىؿ بیىؿژوافی هنیتمـ هیپیـػافػ ،ػؿ میٖش هًٖمیهای و
رهايی يیق ػو ِ مـهایهػاؿی هنئىلیت ٕـاصیی يميیههای کییو بیـای پیيیبـػ هًیافٜ
ِ
چًؼهلیتی عىػ و هتضؼاوىاو ؿا بـ ٝهؼه ػاؿيیؼ .بیـای ىیکلگیـی
مـهایههای هلی یا
ِ
ٔ
ؿابٖه مـهایه ،ايباىت به اٍٖیس اولیه ،بًٞىاو ىـٓ اهکاو ،بایؼ لضاٗ ىىػ .ايباىیت
ٔ
پـومه ایزاػ کاؿگـاو آفاػی امت که رق يیـوی کاؿ عىیو چییقی بیـای
اولیه ػؿ والٜ
فـوه يؼاؿيؼ .به همیى لیاك اهپـیالینین يییق هـاصیل اولییه و ىیـوٓ اهکیايی ػاىیته
غاؿت هًابٕ ٜبیٞی کيىؿهای هنتٞمـه ػؿ وال ٜىـٓ اهکاو اهپـیالینن امیت.
امتِ .
ػؿ تىّیش صیات هـ هفهىم بایؼ که هـ مه ٔ
هىلفه کلی ،رقلی و فیـػی ؿا لضیاٗ کیـػ.14
ِ
ِ
ٔ
ْ
ىکل رهیايی ؿابٖیه میـهایه امیت و هیـ کيیىؿی کیه
{}۱دسسطخ 
کلی اهپـیالینن ِ
ِ
ٔ
وارؼ رایگاهی ؿفیٜتـ امت.
تـکیب
اؿگايیک باالتـی ػاؿػ ػؿ فيزیـه ػو اهپـیالینتی ِ
ِ
عیاً صییات میـهایهػاؿی
جضئی هیتىاو اف اهپـیالینین ػؿ ػوؿههیای
{}۲دسسطخ ْ 
ِ
ِ
کیفییت عاٍیی
مغى گفت .بـای هخا ػولتهای اهپـیالینتی هىؿػ يٚـ لًییى واریؼ
ِ
فاشدی لیؼؿت ییا لیؼؿتهای
ْ
لیـو بینیتن)}۳{ .دسساطخ
(اهپـیالینن
بىػيؼ
اوالیل ِ
ِ
ِ
ِ
اهپـیالینتی ،ویژگیهای هًضَـ بفـػی ػاؿيؼ که ِّ
عاً هماو ػولت یا ػولتها امیت.
فـػ :اهپـیالینت امت که ؿفتاؿ و میامتهایی هتمایق
ػولت اهپـیالینت آهـیکا یک ; ِ
یت فـّییی ػیگییـی ػؿ ایییى رایگییاه ػاؿػ .مییٖش فییـػی ػؿ والیی ٜتزن یؼ،
بییا هییـ ػولی ِ
ِ
ايْماهیىؼه و ايکياف ٔ
یافته ػو مٖش ػیگـ امت و لايىوهًؼیهای ػو مٖش ػیگیـ ؿا
ِ
با ورىػ تماهی تًالْات ػؿويی و هضؼوػیتهایی که ورىػ ػاؿػ ،صمل هیکًؼ .اؿمٖى
هىؿػ هفهىم ػولت بافيمىػین.
فَل او ایى مه هإلفه ؿا ػؿ ِ
 .14ػؿ ِ
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ٔ
بـػو اٍى کلی و ٝام هخا ِ ;هٞماؿ :ؿا هٖـس هیکًؼ :ییک هٞمیاؿ
ػؿ هىؿػ يضىه بکاؿ ِ
کو ؿامت امتفاػه کًیؼ ،بلکیه
گیـی ِ
يمیتىايؼ بـای ايؼافه ِ
ىکل بًا اف عٔ ِ
ٕاق هًضًی ِ
ػولیت
بـای ایى کاؿ يیاف به عٔکيی هتفاوت و ايٖٞافپؾیـ ػاؿػ .به همیى لییاك ییک
ِ
اهپـیالینت آهـیکا -لىايیى مٖش کلی و رقلی ؿا يه به ٕیىؿ
هايًؼ ػولت
اهپـیالینت ِ -
ِ
ِّ
هتَلب و رقهی ،بلکه به ىکلی ايٖٞافپؾیـ بکاؿ بنته و هؼماسیاهپشیالیستی عىػ
ؿا بًا کـػه امت.
ػولت اهپـیالینتی ػؿ تاؿیظ میـهایهػاؿی ،همیىاؿه تمیاهی اهیؼاف و غاییات
بـای هیچ ِ
ِ
هتضمك ييؼه امت .رـیاو اهىؿ صاػث رهاو به ىکلی يینت که به ٔ
همیه غاییات فیـػ
ِ
ِ ِ
(فـػ اهپـیالینت) ٔ
اهؼاف یک ػولت اهپـیالینتی ػؿ ییک فهیاو و
راهه ٝمل بپىىايؼ.
ِ
ِ
بیؼوو ػؿف و ىیکاف لیـاؿ
يٚیام هًنیزن و
هکاو هيغٌ به هیچ وره ػؿ
ِ
ِ
لالیب ییک ِ
ِ

يمیگیـػ .همىاؿه ػؿرهای اف پىیایی و ايٖٞافپؾیـی الفم امت.

هایسشهایهداسی 

دوسه 
بًذی
 .۳
بـای بهتـ پیو ؿفتى بضج الفم امت که به ٕىؿ فهـمتواؿ ػوؿهبًؼیهای مـهایهػاؿی
ؿا هٖـس کًین :مه ىکل اٍلی میـهایه ٝباؿتًیؼ اف :ساشهایه کااریی ،ساشهایه پاىلی و
سشهایه تىلیذی .هؼاؿ صـکت میـهایه اییىگىيیه کیاؿ هیکًیؼ .ابتیؼا میـهایه پیىلی واؿػ
ٔ
ٔ
میـهایه کیاالیی ییا کیاالی
مـهایه تىلیؼی ؿا به ؿاه هیايؼافػ ،مپل
هیىىػ و ػؿ يتیزه
ً
ٔ
میـهایه پیىلی واؿػ هیؼاؿ
رؼیؼ تىلیؼ هیىیىػ و فـوعتیه هیىیىػ و هزیؼػا بیه ىیکل
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ً
ىکل بًییاػی میـهایه ،میه
مه
رهايی
صـکت
هغتلف
اىکا
با
ويؼ
هن
تمـیبا
هیىىػ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٔ
ػوؿه هغتلف ؿا هیتىاو ػؿ تاؿیظ ايکياف مـهایهػاؿی تاکًىو امتًتاد کـػ.
{ٔ }۱
دوسهغذوسسشهایۀکاالییوتبؼیل بغوهای بقؿگی اف رهیاو بیه هنیتٞمـه و
صیٖۀ يفىؽ

15

هاوغًؼتوضاکلگیشیساشهایۀ

دوسه«دسآهیختىوجىشخىسدوباي 
{ٔ }۲
ً
هالی( :اػغام بايکها و مـهایۀ ًٍٞتی) تمـیبا اف اوایل لـو بینتن و غاذوسساشهایۀ
اافتى»باي هااایکطااىسهای«پیطااشفتۀ»
اىرجهااايییا ِ 
غااًؼتیو«جًب اۀيفا ِ
سشهایهداسی و تمنین بیمابمۀ ػيیا بیى کيىؿهای ٍاػؿکًًؼۀ مـهایۀ ػؿ صیا يیقا ٛو

ؿلابت با هن.
ٔ
{ٔ }۳
سشهایهتىلیذی< یًٞی تمٖی ٜتىلیؼ کاالها ػؿ مٖش
دوسهغذوسبسیاسگستشدۀ
بیىالمللی و امتفاػه بیيتـ اف ٙـفیت يیـوی کیاؿ اؿفاو ػؿ میٖش رهیايی ،همقهیاو بیا
پیگییـی
الضمایگی بنیاؿی اف کيىؿهای ;رهاو مىم :و
پایاو ػوؿۀ هنتٞمـگی یا تضت
ِ
ِ
مینتماتیک امتـاتژیهای تىمٞۀ مـهایهػاؿی ػؿ آوها< و مپل بضـاو هافاػ ايباىیت
ػؿ کيىؿهای ;پیيـفتۀ :مـهایهػاؿی غـبیی و آغیاف ػوؿ تیافهای اف ههیارـت میـهایه
هنهًگام با هالیمافی.

 .15ػؿ ایى ٔ
ػوؿه مـهایهػاؿی ،مـهایۀ ؿبایی ،بايکػاؿی و وامػهی يیق ػؿ مٖش بیىالمللی بهًٝىاو ییک اهیـم
اهپـیالینتی ورىػ ػاىته امت.
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همچًیى يبایؼ اف يٚـ ػوؿ ػاىت که عَایٌ هـ ػوؿه هًضَـ بیه ٍیؼوؿ ییک ىیکل
عاً مـهایه يینت .بیـای هخیا ػؿ ػوؿاو اهپـیالینیتی اواییل لیـو بینیتن (هٖیابك
کیمیک آو) ٍؼوؿ هـ مه ىکل مـهایه هنهًگام ورىػ ػاىته امت .بضج بیـ
تضلیل
ِ
ِ
ٔ
هيغٌ هـ ػوؿه و عَیَه هنلٔ آو امت .ػؿ هـ یک اف ایى ػوؿههیا ،ییک
مـ تٞی ِى
ِ
یا چًؼ میامت التَاػی هنلٔ و ؿژین ايباىت مـهایه ورىػ ػاىته امت که بـعیی اف
آوها ٝباؿتًؼ اف هـکايتیلینن ،تزاؿت آفاػ ،مـهایهػاؿی ايضَاؿی ،فىؿػینین ،میامیت
رایگقیًی واؿػات ،يئىلیبـالینن ،میامت تىمٞۀ ٍاػؿات و غیـه.
به ٕىؿ کیمیک و هٖابك يٚـ لًیى عَایٌ ػوؿاو اهپـیالینن ایىهامت:
.۹تـاکن تىلیؼ و مـهایه به ایزاػ ايضَاؿات ايزاهیؼه امت.
ٔ
ٔ
مـهایه هالی ییا الیگاؿىیی هیالی ىیؼه
مـهایه بايکی و ًٍٞتی هًزـ به ٙهىؿ
.۹اػغام
امت.
ٍ.1ؼوؿ مـهایه هتمایق اف ٍؼوؿ کاال اهمیت ویژه یافته امت.
.9ىـکتهای ايضَاؿی بیىالمللی ،تىلیؼ و تىفی ٜؿا ػؿ عىػ هتمـکق کـػه و رهاو ؿا بیه
صیٖههای بافاؿی هيغٌ تمنین کـػه بىػيؼ.
.۱ػولتهای بقؿگ اهپـیالینتی ،رهاو ؿا به صیٖیههای يفیىؽ هيیغٌ تمنیین کیـػه
بىػيؼ.
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سطىحايتضاعدسبذثاصاهپشیالیسن 
ْ
.۴
بـای تىّیش بهتـ اهپـیالینن هیتىاو مٖىس ايتقا ٛهغتلف ایى هفهىم ؿا اف هن تفکییک
کـػ.
سطخاولايتضاع :مٖش التَیاػی هىّیى <ٛکيیىؿهایی کیه واریؼ تـکییب اؿگايییک
باالتـی باىًؼ ػؿ تزاؿت با مایـ کيىؿها مىػ مـهایه به ممت آيها مـ ؿیق هیىىػ .ػؿ
صيجیشهایبهنپیىسته لـاؿ ػاؿيؼ و هـ کيىؿ بیه

ایى مٖش تماهی کيىؿهای رهاو ػؿ
ينبت تـکیب اؿگايیکی که ػاؿػ ،رایگاهو ػؿ فيزیـه تٞییى هیىىػ.
سطخدومايتضاع :مٖش میامی و يٚاهی هىّى <ٛکيىؿی که ػؿ مٖش رهیايی ٕیـس
ٔ
صیٖه يفىؽ عىیو ػاىته باىؼ ،هیتىايؼ بـ مایـیى
و يميههای هيغٌ بـای گنتـه

ٔ
ملٖه عىػ ؿا بـ رهاو اٝما کًؼ .ایى ملٖه با تماهی ابقاؿهای میامیی و
تفىق یابؼ و
يٚاهی بـ رهاو اٝما هیىىػ.

سطخسىمايتضاع :مٖش فـهًگی هىّى <ٛکيىؿ اهپـیالینت باییؼ و لیاػؿ امیت کیه
فـهًگی هيغٌ ؿا به رهاو ٍاػؿ کًؼ .فـهًگ کيىؿ هتفىق همچىو اتمنفـی مایـ
ّییىابٔ
صیییات اينییايی
اکخییـ للمـوهییای
يمییآ رهییاو ؿا ػؿ بـهیگیییـػ و بییـای
ِ
ِ
ِ
(پـوتکلهای) هغَىً به عیىػ ػاؿػ .اییى ّیىابٔ ػؿ صیٖیههایی همچیىو ػؿهیاو،
آهىفه ،هًـ و مایـ ٝـٍههای فـهًگ بيـی ورىػ ػاؿيؼ.
مٖىس هغتلف ايتقأ ٛ
هفهیىم هژهیىيی يییق تىّییش ػاػ.
همىله اهپـیالینن ؿا هیتىاو بیا
ِ
ِ
هژهىيی هفهىهی امت که ػو با ِ ارما ٛو لهـ ؿا هنهًگام ػاؿامت .ػؿ میٖش رهیايی
یک کيیىؿ هیتىايیؼ هژهیىيی فـاگییـ کنیب کًیؼ .اییى هژهیىيی بیا تمیاهی ابقاؿهیای
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التَاػی ،تکًىلىژیک ،میامی ،فـهًگی و يٚاهی ایزاػ هیىیىػٝ .ىاهیل التَیاػی،
میامی و فـهًگی ؿا بًٞىاو با ِ ارما ٛو ٝاهل يٚاهی ؿا بًٞىاو با ِ لهـ هیتىاو لضیاٗ
کـػ .هژهىيی هفهىهی امت که ػؿ عىػ میالیت و پىیایی ػاؿػ .هژهىيی لابلیت لبِ و
ابقاؿهای هژهىيیکاه بـای اٝما میلٖه بیـ
بنٔ ػاؿػ .اگـ کيىؿی هنهًگام تماهی
ِ
ٔ
صیٖیه
هژهىو رهاو هیگىیین .ایى ملٖه همچًیى ػاهًه و
رهاو کاؿ کًؼ ،به آو لؼؿت
ِ
يفىؽی ػاؿػ.
کیل
ػولت ایاالت هتضؼه آهـیکا ػؿ صا ِ صاّـ لؼؿت هژهىو رهیاو امیت کیه بیـای ِ
رهاو ٕـس و يميیههای اهپـیالینیتی ػاؿػ و ػؿ تٞیؼاػ فییاػی اف کيیىؿهای رهیاو و
المللیی التَیاػی،
هًإك آفاػ ػؿیایی ،پایگاههای يٚاهی ػاؿػ .همچًییى يهاػهیای بیى
ِ

میامی ،فـهًگی و بهؼاىتی ؿا ػؿ فیـ میٖـه ػاؿػ :بايک رهايیٍ ،یًؼوق بیىالمللیی

پى  ،مافهاو تزاؿت رهايی ،آژايل بیىالمللیی ايیـژی اتمیی ،میافهاو هلیل ،میافهاو
بهؼاىت رهايی و غیـه ،يهاػهایی هنتًؼ که تضت يفیىؽ آهـیکیا لیـاؿ ػاؿيیؼ و بغیو
اٚٝن هقیًههای آوهیا ؿا ػولیت آهـیکیا هیپیـػافػ .هژهیىيی هنیتلقم يهاػمیافیهای
گنتـػه ػؿ مٖش بیىالمللی امت .ایى يهاػها ابقاؿهای ػولت آهـیکا بـای اٝما ملٖه
لؼؿت هژهىو رهاو امیت ،يباییؼ هًزیـ بیه اییى
ػولت آهـیکا اکًىو ِ
بـ رهايًؼ .ایًکه ِ

دولتجهايی امت .هژهىيی ػولت آهـیکیا ػؿ بییى
ػولت آهـیکاِ ،
گماو ىىػ که گىیی ِ
هتضؼیىاه يیق وارؼ هضؼوػیتهایی امت.
يکته ػیگـ ایًکه ػؿ بافتاؿ يٚام اهپـیالینتی رهاو بـعی کيىؿها ػؿ هذاس ػولت آهـیکیا
لـاؿ ػاؿيؼ و ػؿ وال ٜهتضؼ ایى کيىؿيؼ و بـعی ػیگـ اف کيىؿها يیق خاسجاصایىهذاس
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لییـاؿ ػاؿيییؼ .يضی ٔ
یىه اٝمییا مییلٖه و هژهییىيی آهـیکییا ػؿ لبییا ِ ایییى ػو تفییاوت ػاؿػ.
ً
کيىؿهای هتضؼ ػؿ ٕـس و يميههای کیو ػولت آهـیکا هٞمىال هياؿکت هیکًًؼ .هـ
چًؼ همکى امت با تماهی میامتهای ػولت آهـیکا ػؿ مٖش رهاو همـامتا يباىیًؼ.
ولی همـامتا يبىػيياو يیق هىلٞیتی ايفٞالی امت .یًٞیی اییى ػو هـگیاه بیا آهـیکیا ػؿ
هنئلهای هغالف باىًؼ ،لاػؿ بیه پیيیبـػ ٕیـس-يميیهای ریایگقیى يینیتًؼ< ٕیـس-
يميههایی که يميی تٞییىکًًؼه ػؿ مٖش میامیت و التَیاػ رهیايی ػاىیته باىیؼ .ػؿ
يتیزه بًٞىاو کًوهایی تػادفی بالی هیهايًؼ.
ساهنخىاهی امیت.

ریًل
کيىؿهای هتضؼ ػولت آهـیکا ؿابٖهىاو با اییى ػولیت اف
ِ
ٔ
پـويیؼه هنیتهای اییـاو هیچگیاه
ضؼ آهـیکیا ػؿ هیىؿػ
بـای هخا ػولتهای
اؿوپایی هت ِ
ِ
ٔ
پیـوژه هنیتملی ؿا تٞـییف يکـػهايیؼ) کیه
يتىاينتهايؼ و ػؿ وال ٜيغىامیتهايؼ (بـياهیه و
هىّٞی هنتمل و فٞا ؿا اتغاؽ کًًؼ و ػؿ ایى بییى همیىاؿه ػيبیا ِ میهنعىاهی بیىػه و
ٔ
پـويؼه هنتهای ایـاو همىاؿه به پیو
هنتًؼ .ػولت آهـیکا ػو میامت کیو ؿا ػؿ هىؿػ
ً
بـػه امت}۹{ .یک میامت که هٞمىال صقب ػهىکـات آو ؿا تاکًىو بهتیـ پیاػهمیافی
ٔ
يمٖیه اود
امب تـواٍ :یىؿتبًؼی کیـػ.
کـػه امت ؿا هیتىاو تضت ًٝىاو ;
ِ
میامت ِ
ایى میامت اهْای تىافك ٔ
ػهیىکـات بیاؿاک
ياهه هىمىم به بـرام بىػ که ػؿ فهاو ػولیت
ِ
امیب تیـوای ػولیت آهـیکیا و
اباها به اهْا ؿمیؼ .هماوٕىؿ که پیيیتـ گفتیین بـریام ِ

بـریام
ػولت ایـاو بىػ .آياو بیـ اییى گمیاو بىػيیؼ کیه
هتضؼیًو ػؿوو ماعتاؿ میامی ِ
ِ
ػولت د.ا -به بـرامهای بٞؼی ػؿ
هنتهای-با صمایت ٕیفهایی ػؿوو
ماعتاؿ ِ
لؼؿت ِ
ِ
ٔ
امیتضاله
هًزیـ بیه
هىؿػ هىّىٝات هىىکی و هًٖمهای عىاهؼ ايزاهییؼ و ػؿ يهاییت
ِ
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ػولت د.ا عىاهؼ ىؼ (گمايی که البته تاکًىو هضمك ييؼه امت) }۹{ .ػؿ همابل صقب
ً
ٔ
ػولییت
هيییت آهًیییى :بییىػه امییت.
پیيییبـيؼه میامییت ;
رمهىؿیعییىاه ٝمییؼتا
ِ
ِ
تضیت هضاٍیـه و تضیـین ىیؼیؼ
رمهىؿی ِ
عىاه تـاهپ اف بـرام عیاؿد ىیؼ و اییـاو ؿا ِ
فياؿ التَیاػی ،بیه ػيبیا
التَاػی لـاؿ ػاػه امت .ایى میامت به
ِ
ومإت تضـین و ِ

بـايؼاف اپىفینیىو امت< چه يیـوهای ملًٖتٕلب و هزاهیؼ
تمىیت يیـوهای تًؼؿو و
ِ
يامیىيالینت لیىهی .ػو اؿوپیایی همیىاؿه ػؿ همییى
ٕلب
ِ
و  ...و چه يیـوهای تزقیه ِ

هٞماؿی و رغـافیایی که آهـیکا تـمین و ایزاػ کـػه امت ،بافی کـػهايیؼ .هًٞیای اییى
ٔ
ػولیت تـاهیپ هىّیٞی
چیـعو میامیت
يضىه ٝمل ،ايفٞا امت .اؿوپاییاو ػؿ بـابـ
ِ
ِ
ً
ً
ً
ٔ
يتیزیه يؼاىیتى میامیت
ٙاهـا و يه صمیمتا ػوگايه اتغاؽ کـػهايؼ .هىّٙ ٜاهـا ػوگايیه
هىلٞیت ايفٞالی امت .همـاهی اؿوپا با د.ا -بـ عیف آهـیکا -تًها ىیـکت
هنتمل و
ِ
ٔ
رًافه بـرام بىػه امت! ایـاو و اؿوپا همچًاو ٝقاػاؿيؼ (اؿوپا تٚاهـ به
هـامن تيییٜ
ػؿ
ِ
هاتن هیکًؼ).
اها ػؿ ٝىُ ،کيىؿهای عاؿد اف هؼاؿ ػولت آهـیکیا ،میٖش بیاالتـی اف چالوهیای
میامی ،التَاػی و يٚاهی ؿا با ایى کيىؿ تزـبه هیکًًؼ .هیؼف غیالی آهـیکیا بیـای
ٔ
هخا ػؿ هىؿػ عاوؿهیايه ،پیاػهمافی ٕـس راهٔ ; ٜ
عاوؿهیايیه بیقؿگ :امیت کیه
يميیه
ِ
فـوپاىايؼو هـفهای میـفهیًی اییى کيیىؿها .همکیى امیت کیه ػؿ
چیقی يینت رق
ِ
ٔ
تزقیه ػو عاوؿهیايیه يتىايیؼ و بًیابـ
بـهههایی ػولت آهـیکا اف تماهی ابقاؿهایو بـای
هضامباتی يغىاهؼ که امتفاػه کًؼ ،اها ایى به آو هًٞا يینت که ٕـسٔ -
يميه کیواه ؿا
به فـاهىىی مپـػه امت .کيىؿهای عاؿد اف هؼاؿ ػولت آهـیکا ؿابٖهىاو با ایى کيىؿ
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رًل تخاغنبالمىهیابالفؼل امت .هـ ٍلضی همىاؿه يىیؼ رًگ ػیگـی هیػهؼ
اف ِ
و بالٞکل.

مٖش او ايتقأ ٛ
همىله اهپـیالینن ؿوىى ٔ
کًًؼه ایى هىّى ٛامیت کیه اف هًٚیـ رًیبو
ِ
ً
ٔ
ٔ
فيزییـه ػو
ػولت مـهایهػاؿی -کیه صتمیا واریؼ رایگیاهی يییق ػؿ
ٕبمه کاؿگـ هیچ ِ

اهپـیالینتی امت -لابلیت اتذادساهبشدی ؿا يؼاؿػ .اها اف هًٚـ میٖىس ػیگیـ ايتیقاٛ
ِ
هجىم ٕـسهای اهپـیالینیتی بیا لضیاٗ
هىسد ِ 
اتضاػهای همطؼیوتاکتیکی با ػو
ِ
ورىػ صؼاللی اف رًبو ٔ
ٕبمه کاؿگـ عالی اف اىکا امت.
ِ

ٔ
هسئلهاهپشیالیسن 
پیشاهىو
ِ
چالصهاوهًالطات

.۵

چالصاول :آیا هفهىم اهپـیالینن لابل تنیـی بیه ػوؿاوهیایی امیت کیه ػؿ آو ٍیؼوؿ
ٔ
عَیَه هنلٔ مـهایهػاؿی يبىػه امت؟
مـهایه ًٍٞتی یا تىلیؼی،

ؿابٖه مـهایه امتٔ .
ػؿ لبل گفتین که اهپـیالینن ىکل رهايی ٔ
ؿابٖه مـهایه صتی پیو
ٔ
مـهایه هالیه (اػغام بايکها و ًٍای )ٜيیق بـای فتش بافاؿها اف ابقاؿهای
اف ػوؿاو تنلٔ
ٔ
هنیئله امیتٞماؿ و
میامی و يٚاهی کمک هیگـفته امت .تاؿیظ مـهایهػاؿی اف آغاف با
ِ
فتش بافاؿها و مـفهیىهای يى گـه عىؿػه امت .فتش بافاؿها و مـفهیىهای يى ػؿ والیٜ

ايباىیت اولییه .همچًییى اهیـوفه يییق
صکن ;اهپـیالینن اولییه :ؿا ػاؿػ -ػؿ لییاك بیا
ِ
ِ
ٔ
مـهایهػاؿی با ابقاؿهایی يىیىتـ مٞی هیکًؼ تا ؿابٖه هىرىػ ؿا ػؿ مٖش رهايی تٞمیك
ببغيؼ .پل بکاؿ بـػو لف٘ اهپـیالینن بًٞىاو ىکل رهايی ٔ
ؿابٖه مـهایه لابل تنیـی
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کل تاؿیظ مـهایهػاؿی امت .فمٔ عَیَیهها و ابقاؿهیای اهپـیالینیتی هیـ َٝیـ
به ِ

هغتٌ به عیىػ ػاؿيیؼ .اهپـیالینین ییک ػوؿۀ عیاً ػؿ تیاؿیظ میـهایهػاؿی
اىکالی
ِ
ِ
فٞلییت
يینت ،بلکیه هزمىٝیهای اف ٝىاهیل التَیاػی ،میامیی ،يٚیاهی و فـهًگیی
ِ
اهپـیالینن هـ ػوؿه ؿا بـهیمافيؼ .لًیى عَلت اهپـیالینن َٝیـ عیىیو ؿا بیافيمىػه
بىػ .اهـوف يیق هیتىاو ایى عَایٌ ؿا ؿهگیـی و ػمتهبًؼی کـػ .عَایَی اف رمله:
.۹ایزاػ يهاػهای التَاػی و میامی بیىالمللی فـاگیـ بیـای اٝمیا میلٖه بیـ رهیاو
تىمٔ ػولت آهـیکا و امتفاػه اف ایى يهاػهیا بیهًٝىاو اهـمهیای لیؼؿت اهپـیالینیتی<
مافهاو هلل و هًْماتو ،بايک رهیايیٍ ،یًؼوق بیىالمللیی پیى  ،میافهاو تزیاؿت
رهايی و غیـه.
ٕ.۹ـس-يميههای میامی و يٚاهی بـای تزقیه و تنیلٔ بیـ کيیىؿهایی کیه عیاؿد اف
هؼاؿ ػولت هژهىيیک مـهایهػاؿی -یًٞی آهـیکا -لـاؿ ػاؿيؼ.
ٔ
.امتفاػه يٚامهًؼ و هىىمًؼ اف مافوکاؿهای تضـیمیی بیـای بیه فايیى ػؿآوؿػو بـعیی
1
کيىؿها با امتفاػه اف يمو آهـیکا ػؿ تزاؿت رهیايی و يمیو واصیؼ پیىلی اییى کيیىؿ
بهًٝىاو واصؼ اٍلی پىلی ػؿ هباػالت تزاؿی بیىالمللی و بهًٝىاو اؿف ؽعیـۀ رهايی.
.9تنلٔ ٍؼوؿ مـهایه تىلیؼی بـ التَاػ رهايی و تمٖی ٜتىلییؼات ىیـکتهای بیقؿگ
رهايی ػؿ الَی يمآ رهاو< با گشایص به امتمـاؿ ػؿ مـفهیىهایی که ػؿ آيهیا يییـوی
کاؿ اؿفاو بیيتـی هىرىػ باىؼ.
ِ

.۱تکیۀ آهـیکا بـ تىاو يٚاهی (لىیتـیى و پـهقیًهتـیى اؿتو ػيیا) ،امتفاػۀ هنیتمـ اف
ایى تىاو و تهؼیؼ يٚاهی مینتماتیک کيىؿهایی که ػؿ هؼاؿ آهـیکا لـاؿ يؼاؿيؼ.
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.9ایؼلىلىژیمافی هنتمـ و امتفاػه اف ابقاؿهای اهپـیالینین فـهًگیی و اییؼلىلىژیک
تىمٔ آهـیکا با امتفاػه اف يهاػهایی همچىو او.ریی.او-هیای بیىالمللیی ،ؿمیايهها،
ً
تضمیمات ٙاهـا ٝلمی ،هالیىوػ و غیـه.
ِ
بیيتـ آبـاههها و تًگیههای ػؿییایی کیه اهمییت صییاتی بیـای
.9لؼؿت بـتـ آهـیکا ػؿ
ِ
تزاؿت رهايی ػاؿيؼ (با امنؿهقهایی همچىو اهًیت تزاؿت ،آفاػی کيیتیـايی ،اهًییت

ايـژی و غیـه).
.8لؼؿت بـتـ آهـیکا ػؿ بـعی تکًىلىژیهای پیيـفته همچىو تکًىلیىژی إیٝیات و
هژهىو آهـیکا ػؿ ىبکۀ رهايی ایًتـيیت و تییه مینیتماتیک بیـای
اؿتبإات و يمو
ِ
همايٞت اف ايتما تکًىلىژیهای عیاً اف ٕـییك لیىايیى ;صیك هالکییت هًٞیىی :و

غیـه.

بـعییی اف هتفکییـیى صی ٔ
یىفه التَییاػ میامییی و اهپـیالینیین لنییمی ػوؿهبًییؼی بییـای
همیاك رهايی و اهپـیالینن لالل هنتًؼ.
مـهایهػاؿی ػؿ
ِ
ٔ
ملٖه ىکل امتٞماؿی بـ رهاو.
دوسهاول :ػوؿاو ٍؼوؿ کاال و
ٔ

ٔ
ملٖه ايضَاؿاتٍ ،ؼوؿ مـهایۀ ًٍٞتی و ملٖۀ اهپـیالینن به ٕیىؿ
دوسهدوم :ػوؿاو
ٔ
ً
تمـیبا ٔ
يیمه او لـو بینتن< یًٞی اف او لـو تا پایاو
ػوؿاو هماؿو با
کیمیک بـ رهاوِ .
رًگ رهايی ػوم.
دوسهسااىم :اف پایییاو رًییگ رهییايی تییا ٙهییىؿ يئىلیبـالینیین و ػوؿاو ؿىییؼ و تخبیییت
ٔ
گـای تَییؼیگـ ػؿ
ػاؿی تىمییٞه ِ
ػولتهییای کیًییقی ػؿ غییـب و ػولتهییای مییـهایه ِ

رًگ مـػ بیى آهـیکا و ىىؿوی.
ٕـف ػیگـ ورىػ ِ
کيىؿهای ;ػؿ صا تىمٞه :و اف ِ
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دوسهچهاااسم :اف اوایییل ػهی ٔیه هيییتاػ هییییػی و ٙهییىؿ ػولتهییای تییاچـ و ؿیگییاو ػؿ
ٔ
ايگلنتاو و آهـیکا و امتمـاؿ ؿژین ايباىت يئىلیبـالی و هنويؼ آو کیه جهايیسااصی يیام
ػاؿػ.

به ٕىؿ عیٍه اف يگاه ایى هتفکـیى مه ٔ
ػوؿه هغتلف تاؿیظ مـهایهػاؿی به ٕىؿ رهايی
ػػشجهايیساصی -هنتًؼٔ .
يکته کلیؼی ػؿ بضیج ایىهیا

-استؼماس ،اهپشیالیسن و

لى به افى هژهىيی آهـیکا اف اوایل ٔ
ػهه هفتاػ هیییػی و فـوپاىیی يٚیام بـتیىو ووػف
ِ
هژهىو مـهایهػاؿی رهیايی
لؼؿت
امت .یًٞی آهـیکا اف آغاف ػوؿاو يئىلیبـالینن ػیگـ ِ
ِ
ٔ
ٔ
لف٘ ػیىیؼ هاؿوی امیت)
يینت و ملٖه آو بؼوو هژهىيی فـاگیـ (ملٖه بؼوو هژهىيی ِ
بـ رهاو اٝما هیىىػ.
ٔ
ٔ
فيزیییـه
همىلییه اهپـیالینیین ،هییـ کيییىؿ ػؿ
چااالصدوم :هٖییابك مییٖش او ايتییقاٛ
ِ
اهپـیالینتی وارؼ رایگاهی امت ،آیا به همیى میاق هیتىاو هـ ػولتی ؿا اهپـیالینیت
ياهیؼ؟

مٖش او ايتقا ٛو رایگاه التَاػی هـ کيىؿ ػؿ فيزییـ ٔه اهپـیالینیتی ىیـٓ الفم اهیا

هژهىو رهاو ىؼو امیت .اییى رایگیاه اهیـی اف
غیـکافی بـای لؼؿت اهپـیالینتی و
ِ

ٍـف ایى رایگاه يمیتىاو هؼٝی ىؼ کیه
پیو ػاػه ىؼه امت و ىکلی هًفٞل ػاؿػ .به ِ
کيىؿی لؼؿت اهپـیالینتی امت و ملٖهاه ؿا بـ کيیىؿهای پیاییىتـ ػؿ اییى فيزییـه

هیتىايؼ اٝما کًؼ .بـای لؼؿت اهپـیالینت و هژهىيیک ىیؼو میایـ هإلفیهها-يٚییـ
میامی ،فـهًگی و يٚاهی -يیق الفم امت< ایى هإلفیهها هنیتًؼ کیه هیىلٞیتی فٞیا و
هژهىيیک ؿا به ػولتی ػؿ میٖش رهیاو هیػهًیؼ .واّیش امیت کیه کيیىؿ بیا تـکییب
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اؿگايیک باالتـ بغيی اف مىػ کيىؿهای پاییىتـ ػؿ فيزیـه ؿا به میمت عیىػ هیکيیؼ،
ٔ
ػهًیؼه هىّیى ٛيینیت .هیـ کيیىؿی باالمىه لیؼؿت
اها ایى هنئله بیه تًهیایی تىّییش
اهپـیالینتی امت ،اها ایى هنئله تا اّافه ىؼو مایـ هإلفهها ،همچًاو ػؿ صیا ىیؼو
امت و به فٞلیت يـمیؼه امت .فٞلیت اهپـیالینن اهـوف ،ػؿ ػولت آهـیکا به ٕىؿ تمیام
کلیی ;هیـ ػولتیی ػؿ رهیاو میـهایهػاؿی،
و کما لابل ؿؤیت امت .بکاؿ بـػو ِ
صکن ِ

هيغٌ بیى ػولتها ػؿ مٖش رهیايی ،يیه تًهیا
اهپـیالینتی امت ،:ػؿ هىؿػ هـ يقاٛ
ِ
ِ
رایگیاه ػولیت هتزیاوف و
میافی
هغؼوه
بکیاؿ
تًهیا
چیقی ؿا تىّیش يمیػهؼ ،بلکیه
ِ
ِ
ػولت لـبايی (ػولت هىؿػ تزاوف لـاؿ گـفته) ،هیآیؼ.
لؾا ایى صکن -هـ ػولتی ػؿ مـهایهػاؿی ،اهپـیالینت امت -با تئىؿی اهپـ یالینین کیه
اف رهيی کیفی ػؿ مـهایهػاؿی صاٍل هی ىىػ ،بیگايه امت .ایى ايتقا ٛو مٖشبًؼی
ً
ػؿ عىىبیًايهتـ یى صالت ،هايًؼ پیو ػؿآهؼی امت بـای آواف .کاهی هًٖمیی و ىیفاف
امت که هـ ػولت اهپـ یالینتی هـاصل ؿىؼ و ايباىتی ؿا پيت مـگؾاىته امت ،اها اگـ
لـاؿ باىؼ تاؿیظ مـهایهػاؿی ؿا چىو ٔ
صلمه بنتهای تَىؿ کًیین کیه هیـ فهیاو اف همیاو
ٔ
صکن پى ییایی تیاؿیظ میـهایهػاؿی ؿا
يمٖه او صـکت کـػه و به کیفیت اهـوف هی ؿمؼ،
ِ
ِ
يمِ کـػهاین .هـاصل ٕیىؼه بـای ػولت هیای اهپـ یالینیتی ؿا يمیی ىیىػ تبیؼیل بیه
فـهىلی کـػ بـای علك ػولتهای اهپـ یالینتی آیًؼه ،هماوٕىؿ که ػولیت اهپـ یالینیتی
ػولیت اهپـ یالینیتی بـ یتايییا ،اعتیـا ٛىیؼه
آهـ یکا چـعی يبىػه امت که پیيتـ تىمٔ
ِ

باىؼ.

اگـ بپؾیـ ین که اهپـ یالینن یک میامت (البته که بـياههها و پـوژهها همیىِم اهپـیالینیت
ً
ايتغاب هٖٞىف بیه اؿاػه يینیت ،هییچ ػولیت میـهایهػاؿايیهای
ٍـفا
ىؼو هنتًؼ) یا
ِ
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يمیتىايؼ بؼوو کنب کیفیتی الفم هٖابك با مـهایههای ايضَاؿی و لؼؿتهیای هیالی
ػوؿاو عییىػه و بییؼوو واؿػ ىییؼو ػؿ ؿلییابتی يٚییاهی و تهییارمی ،ػؿ رایگییاه ػول ی ِت
ٔ
هژهیىو
ػؿریه لیؼؿت اهپـیالینیتی و
اهپـ یالینتی لـاؿ بگیـػ .ػؿ اؿتماء یک ػولت بیه
ِ
ياپازیش ػعیلايیؼ .گفیتى ایًکیه ٔ
رهاؤ ،
همیه
ْ
پیص 
بیًی
ٝىاهل کلی ،تػاادفی و 
همه
ِ
ػولتها ػؿ فيزیـه اهپـ یالینن لـاؿ ػاؿيؼ ،هايًؼ ایى امت کیه بگیى ین هیـ اينیايی ییک
ضلیل :اػٝیایی ػؿ هیىؿػ ییک
ابىمیًای بالمىه امت .ایى بیاو اگـ يمٖۀ
کايىيی یک ;ت ِ
ِ
ً
همايگىیی ٍـف يینیت ،بلکیه امامیا
وّٞیت ايْماهی باىؼ ،يه تًها چیقی رق یک
ِ
ً
يياو هیػهؼ که با اٍـاؿ بـ ایى بیاو ،اٍی تضلیلی ٍىؿت يگـفته امت.
چالصسىم :آیا ػعالت ؿومیه و ایـاو ػؿ رًگ مىؿیه وارؼ عَلتهای اهپـیالینتی
بضج هـبىٓ به چالو ػوم امت).
ىکل ايْماهی ِ
امت؟ (ایى چالو ػؿ والِ ٜ

ػولیت رؼییؼ {ػولیت
هًٚىؿ هباؿفه بیا اؿتزیا ٛتقاؿینین ،باییؼ اف
هـ کل بگىیؼ کاؿگـاو ،به
ِ
ِ
ِ
ؿاه پـولتاؿییا و اهیـ ٍیلش و آفاػی
فىؿیه-هاؿك  }۹۱۹9پيتیبايی کًًؼ ،آوکل بیه کیاؿگـاو و ِ
ً
ٝمی هن اکًىو ػمت و پایو به مـهایهٔ
ػولت رؼیؼ امت که
عیايت وؿفیؼه امت .فیـا همیى ِ
ٔ
غاؿتگـايیه اهپـیالینیتی {هماینیه کًییؼ بیا وّیٞیت اهیـوف
اهپـیالینتی و میامت رًگیی و
ٕلب چپ و ؿامیت} بنیته امیت (لًییى ،ياهیههایی اف ػوؿ ،هیاؿك ۹۱۹9
ِ
رـیايات مـيگىيی ِ
ٔ
ؿوفياهه پـاواػا).

هٖابك مٖش او ِ ايتقا ٛهمىلۀ اهپـیالینن کيىؿ وارؼ تـکیب اؿگايییک بیاالتـ ػؿ يٚیام
ِ
التَاػ رهايی ؽیًفٜتـ امت .ایـاو و ؿومیه يیق بغإـ رایگاه باالتـ ينبت به مىؿیه اف
ایى اهـ هنتخًاء يینتًؼ .اها چـا ایـاو و ؿومیه ػؿ مىؿیه صْىؿ ػاؿيؼ؟ صْیىؿ اییـاو و
ؿومیه ػؿ مىؿیه اف رًل دفاػی و غیايتاصيفس امت .ایـاو و ؿومیه که با ٕـس-
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ٔ
ٔ
يميیه ػولیت
يميه هيغٌ واؿػ رًگ مىؿیه ييؼيؼ .ایًیاو تًهیا بیـای عًخیمیافی
ً
ٔ
تزقیه ایى کيىؿ واؿػ هیؼاو ىؼيؼ .ایـاو هيغَا بًٞیىاو هتضیؼ ؿاهبیـػی
آهـیکا بـای

ٔ
ػهًؼه صْىؿ
مىؿیه هًفٞتهایی يیق ػؿ بافاؿ مىؿیه ػاؿػ ،اها ایى هًاف ٜصؼاللی تىّیش
ِ
ٝیاؿ ایـاو ػؿ مىؿیه يینیت .اییى هًیاف ٜآيمیؼؿ صؼاللیايیؼ کیه لابیل چينپىىیی
ِ
تمام ِ
ٔ
هنتًؼ .بـای هخا صزن ٍاػؿات ایـاو به مىؿیه ػؿ ىوهاهه او میا ِ  ۱8ػؿ صیؼوػ
عىػؿومافی مایپا و اییـاو عیىػؿو اف
 9۱هیلیىو ػالؿ بىػه امت و فٞالیت ىـکتهای
ِ

اواعـ ما  8۱و با آغاف رًگ ػؿ ایى کيىؿ هتىلف ىیؼه امیت .ىیـکت میایپا اهیا اف
اوایل ما  ۱8فٞالییت عیىػ ؿا ػؿ اییى کيیىؿ اف میـ گـفتیه امیت .صتیی اگیـ صزین

عاؿری ایـاو با مىؿیه ػؿ مٖش بنییاؿ بیاالتـی هیبیىػ ،ولیی
مـهایهگؾاؿی و تزاؿت
ِ
ٔ
ایـاو عىػ ؿا ػؿ هٞـُ اٝما ٕـسٔ -
عاوؿهیايه بقؿگ يمیػیؼ ،به اصتما فیـاواو
يميه
ِ ِ ِ
ػؿ رًییگ مییىؿیه صْییىؿی ایییىچًیًییی پیییؼا يمیکییـػ .هًییاف ٜالتَییاػی بییه تًه یایی
تىّیش ٔ
ػهًؼه صْىؿ ایـاو ػؿ مىؿیه يینتًؼ ،هماوٕىؿ که هًیاف ٜالتَیاػی بیه تًهیایی

تىّیش ٔ
ػهًؼه صْىؿها و ػعالتهای هغتلف آهـیکا ػؿ الَیی يمیآ رهیاو يینیتًؼ.
ً
لٖٞا هیصٚات التَاػی ػؿ هیاو امت ،اهیا بنییاؿی هیصٚیات میامیی ،يٚیاهی و
ٔ
ملٖه هژهىيیک
صف٘
فـهًگی ػیگـ يیق ػؿ ایى اهـ ػعیل هنتًؼ .ػؿ وال ٜآهـیکا بـای ِ
عىػ بـ رهاو همىاؿه و ػؿ هـ فهاو و هکاو هىاریه بیا ايتغابهیایی میامیی و يٚیاهی
ً
امت که لقوها هًتذ اف هیصٚات التَاػی يینتًؼ .همیى ايتغابهای میامیی امیت
ِ
که بًٞىاو اهىؿی غیـلابل پیوبیًی (مٖش فـػی) فهیًه ؿا بـای افیى هژهىيییک ییک
ػولت فـاهن هیمافيؼ.
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ػولت اهپـیالینتی همکیى امیت ػؿ
ٝیوه بـ ایى ،بـ ايتغابهای میامی و يٚاهی یک ِ
فهاو ػعالت هًفٞتی التَاػی ِّ
هتـتب يباىؼ و آو ايتغاب ٔ
فهیًه آتی هًفٞتی التَاػی ؿا
فـاهن مافػ .هـ لؼؿت اهپـیالینتی همىاؿه ػؿ فْایی که واریؼ مایهؿوىیىها و يمیآ
عَیلت ٝمیل میامیی ػؿ تمیاهی
تاؿیک امت ،ػمت به ايتغاب و کًو هیفيؼ .اییى
ِ

میـکـػگی هیـ
رهاو به مـکـػگی آهـیکا ییا بیه
اػواؿ تاؿیظ بىػه امت .به ٕىؿ عیٍه ِ
ِ

کيىؿ ػیگـ ایًمؼؿ هکايیکی و هىىمًؼ کاؿ يمیکًؼ و ػؿ هـ هکیاو و فهیاو ،ينیبت بیه

ايتغابهای عىػ با ٝؼملٖٞیتهایی ؿوبـومت.

بـعی وّٞیت اهـوف هیؼاو رًگ مىؿیه ؿا با ٔ
فهايه رًگ رهايی او -که هیىؿػ اىیاؿه
ِ
ٔ
یگ
یگ هىری ِ
یىػ ػؿ هًٖمییه عاوؿهیايییه ؿا رًی ِ
لًیییى يیییق بییىػ -هماینییه هیکًًییؼ و رًی ِ
ٔ
هغالٖه آىیکاؿ< تنیـی ػاػو صکین
(لیاك هٜالفاؿق و
بیىاهپـیالینتی للمؼاػ هیکًًؼ
ِ
رقلیات ػؿ رـیاو) .بیـای اییى
یک ىـایٔ یا اهـ به ىـایٔ و اهـی ػیگـ بؼوو تىره به
ِ

يٚـ بـعی هتفکـیى که ػؿ لبل به آوها اىاؿه کـػین يییق امیتًاػ هیکًًیؼ< ایًکیه
ههن به ِ
ٔ
بؼوو هژهىيی امت.
آهـیکا هژهىيی عىػ ؿا ػؿ رهاو اف ػمت ػاػه و ملٖه آو بـ رهاو ِ
اهپـیالینتی رهیاو
هغتلف
ػؿ آو هًگام ،یًٞی ػؿ آمتايۀ رًگ رهايی او  ،لٖبهای
ِ
ِ
ىکنت لؼؿت هژهىيیک هنلٔ بـ رهاو ،ؿوػؿؿوی یکؼیگـ لـاؿ گـفته بىػيؼ.
به ػلیل
ِ

لًیى پامغو به رًگ بیى ػو اهپـیالینیتی ،بیٖـفیی ينیبت بیه آو رًیگ و تبیؼیل
رًگ رهايی به رًگ ػاعلی به يفٔ ٜ
(ىیٞاؿ :يیاوٍ ،یلش،
ٕبمه کیاؿگـ و ػهمیاو بیىػ
ِ
ِ
ِ
فهیى)ٔ .
ٍیف
ٕبمه کاؿگـ و
ػهماو عنته اف ِ
رًگ ىیىؿوی تیقاؿی تىاينیت بیا ایزیاػ ِ
ِ
هنتملٔ ،
فهیًه ايمیب مىمیالینیتی ؿا فیـاهن میافػ .ػؿ والی ٜمىمیالینین ػؿ ؿومییه
ٔ
هنئله رًگ و هنالل ارتماٝی و میامی ػیگـی بىػ که رـیايات بىؿژوایی
پامغی به
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ٔ
ٍضًه میامی اهـوف رهاو بیا آو فهايیه تفیاوت
يتىاينته بىػيؼ به آوها پامظ ػهًؼ .اها
ٔ
میـکـػه رهیاو امیت .صْیىؿ اییـاو و ؿومییه ػؿ
لؼؿت هژهىو و
ػاؿػ .اهـوف آهـیکا ِ
ً
یى
مىؿیه يیق يیه اهپـیالینیتی ،بلکیه کیاهی تیؼافٞی امیت و رًیگ هىریىػ رًگیی بی ِ
هْاف بـ ایى ،صتی اگـ رًیگ هىریىػ رًگیی بییى اهپـیالینیتی
اهپـیالینتی يینت.
ِ
فـوػمیت اییـاو ػؿ
صْیىؿ اليیاؿ
باىؼ-که يینت ،باف هن ػلیلی يمیىىػ بیـ اییى کیه
ِ
ِ

رًبوها و ىىؿههای اهپـیالینتی و پـوغـب که تىمٔ اپىفینیىو مـيگىيیٕلب يیق
ً
صمایت و بْٞا مافهايؼهی هیىىػ ،ىکلی هتـلی ػاىته باىؼ.
بـعی امتؼال هیکًًؼ که ييايههای فـاوايی بـای افى ِ هژهىيی آهـیکا وریىػ ػاؿػ .اف
لؼؿت گـفتى چیى،هًؼ ،ؿومیه ،ایـاو و بـفیل ،تا بـعی ٝیؼم کاهیابیهیای آهـیکیا ػؿ
ىاهؼ هؼٝا ؽکیـ هیىیىيؼ .اهیا اییى فیـاف و
رًگ ٝـاق ،افغاينتاو و مىؿیه به ًٝىاو
ِ
لیؼؿت هژهىيییک کيیىؿ آهـیکیا چییقی ياهتٞیاؿف يینیت .فهیايی
فـوػها ػؿ اٝما
ِ
کنیًزـ ػؿ اود ػوؿاو رًگ مـػ بـ ایى باوؿ بىػ که ها بایؼ ؿتبیه ػوهیی عیىػ ػؿ يٚیام
رهايی ؿا بپؾیـین (بٞؼ اف ىىؿوی)! اها ما ها اف آو فهیاو گؾىیته و آهـیکیا همچًیاو
هژهىو رهاو امت .ػؿ وال ٜىیىؿوی فـوپاىییؼ و آهـیکیا لیؼؿت فقایًیؼهتـی
لؼؿت
ِ
ِ
ينبت به لبل پیؼا کـػ .با فـوپاىی ىىؿوی و ػیىاؿ بـلیى لـو رؼیؼ آهـیکایی ؿا ريى

گـفتًؼ .لى به ایىکه یک لؼؿت ػؿ صا ِ افى امت ،اهـی يینت که بیه ؿاصتیی لابیل
ؿؤیت و تيغیٌ باىؼ .اهـوف ػیؼو ایى هنئله ػؿ وال ٜهضتاد به هیکـومکىپ امت.
ِ
لؼؿت آهـیکا ػؿ صا افى باىؼ ،ػمت فػو به ايتغابهایی میامی که بـ ایى
صتی اگـ ِ
ٔ
ٕبمیه کیاؿگـ امیت.
پیوفـُ امتىاؿ باىؼ ،هنتلقم ورىػ صؼاللی اف تيکل و تضقب
ایًکهآهشیکالذستصدسدالافىلاستهطابهدشفسشيگىيیطلبايیاستکه
ِ
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لىلىعج.اهیکىبًاذ .لیى بیه افیى و ٝیـود ییک
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همىله هژهىيی هًافات ػاؿػ .هژهىيی ِّ
لؼؿت ػؿ میامت -به ٍىؿت عٖی -با ٔ
ّؼ يگیاه
عٖی و یکنىیه به تاؿیظ امت .چىو که هژهىيی همىلهای ػیالکتیکی امیت و ػؿ عیىػ
پىیییایی و لییبِ و بنییٖی ؿا ػاؿػ کییه هیتىايییؼ تىّیییش ػهًی ٔ
یؼه افتهییا ،رهییوهییا و
ٝـودهییای کىتییاههییؼت و همٖٞییی باىییؼ .ػؿ هییـ صییا میامییت هنییتلقم لماؿهییا و
ً
ايتغابهایی ػؿ هىال ٜصناك و بضـايی امت .هخی هیتیىاو بیـ ؿوی افیى هژهىيییک
کیًو ايمیبیی و میامیی ىیؼ.
آهـیکا لماؿ کـػ و آو ؿا هفـوُ گـفیت و واؿػ هییؼاو
ِ

همچًیى هیتىاو افى ِ د.ا ؿا يیق پیوفـُ گـفت و ػمت به ايتغاب میامیی فػ .اییى
هنالل و تَمیمات بنیاؿ صناكايؼ و همىاؿه ػؿراتی اف تَاػف و ٝؼم لٖٞییت ؿا بیا
ٔ
ٔ
هٖالٞه التَاػ میامی و تیاؿیظ
صیٖه
عىػ به همـاه ػاؿيؼ .هیچ ػمتگاه يٚـیای ؿا ػؿ
رهاو يمیتىاو یافت که لابلیت پیوبیًی ؿویؼاػهای آتی ؿا به ٕىؿ لٖٞی ػاىته باىیؼ.
ػمتگاه هٞـفتیای يمیتىاو یافت که میـ ٝـود یا افى ِ یک لؼؿت ییا ػولیت ؿا بتىايیؼ،
بیًی ػلیك کًؼ .تًها گـایياتی ٝام و کلی ورىػ ػاؿػ که هیتىاو تضلییل عیىیو ؿا
پیو ِ
بـ آيها امیتىاؿ کیـػ .ػؿ میٖش التَیاػی چـعیههای هتًیاوب ؿويیك ،ؿکیىػ و بضیـاو

مـهایهػاؿی و يیق عَایٌ هـ ؿژین ايباىت ،ابقاؿهایی ؿا بـای پیوبیًی ؿفتاؿ ػولتها
و ٝـود یا افى آو فـاهن هیآوؿيؼ .ػؿ مٖش میامی اها به لى هیاؿکل ػؿ ;هیزیؼهن
بـوهـ لىلی بًاپاؿت :لايىوهًؼیها و هىتیفهایی اف ػوؿاو بامتاو تاکًىو وریىػ ػاىیته
که همىاؿه کاؿ هیکـػهايؼ .مغى هاؿکل ػؿ والٍ ٜیضه گؾاىیتى بیـ امیتمی ِ ينیبی
للمـو میامت اف التَاػ امت .به ٝباؿت ػیگـ ػولت مـهایهػاؿی هیتىايؼ هنیتمل اف
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فـاف ٕبمیات ػؿ همیإٞی ػمیت بیه کیًو
ػاؿ عاً و یا صتی بـ ِ
هًاف ٜگـوهی مـهایه ِ

بقيؼ .فهايی که گفته هیىىػ میامت اف ػوؿاو بامتاو تاکًىو لايىوهًؼیهایی هغیتٌ
ً
به عىػ ػاىته امت به ایى هًٞامت که للمـویی ينبتا هنتمل امت .هیـ للمـوییی کیه
ً
لىايیى ویژه و هًضَـ به عىػ ػاىته باىؼ ،لٖٞا وارؼ ػؿرهای اف امتمی امت.
لؼؿت میامی اهـی يینت که لابل ٍىؿتبًؼی
تيغیٌ ٝـود یا افى ِ یک رـیاو یا ِ
ِ
هتافیقیکی ایى مًظ تبییى اف اصىا ِ لیؼؿتهای تیاؿیظ
بًای
و پیوبیًی ٝمیيی باىؼ .ه ِ
ِ
چیقی يینت رق لنمی تَىؿ عٖی اف ٔ
همىله فهاو و پیيـفت .يگاه عٖی به فهیاو يییق
اف ًٝاٍـ يٚاهی امت که به ٕىؿ ربـی به تاؿیظ هیيگـػ .غافل اف ایى که تیاؿیظ اهیـی
ماعتًی يیق هنت .ىایؼ کنی با ِّ
ىن میامی عیىب بتىايیؼ تيیغیٌهای ػؿمیتی ػؿ

باب ٝـود یا افى لؼؿتها ػاىته باىیؼ ،اهیا اییى ٔ
لیىه تيیغیٌ ينیبتی ّیـوؿی بیا
ً
ػمتگاه تبییًی و يٚـی فـػ يؼاؿػ و يمیتىايؼ هن ػاىته باىؼ .اف بضـاو التَاػی لقوهیا
ِ

يمیتىاو ولى ٛىىؿه یا ايمیب ارتماٝی ؿا امتًتاد کـػ .بـای هخا ايمیب  ۱9اییـاو
ِ
ؿکىػ التَاػی گنتـػه يبیىػ .بیه
ػؿ بنتـی به ولى ٛپیىمت که ػؿ آو عبـی اف بضـاو یا ِ
ٕىؿ عیٍه هماوٕىؿ که گفتین امتفاػه اف همىالت ٝیـود و افیى ػؿ تبیییى وّیٞیت
یت همٖٞییی یییا
میامییی لییؼؿتها ،وارییؼ ِاىییکاالتی امییت< ػؿ همابییل هیتییىاو اف افی ِ

همٖٞی یک لؼؿت مغى گفت .بـای هخا هیگىیین فیو وؿفىیکاؿ افیت
گیـی
لؼؿت ِ
ِ
کـػه امت یا لؼؿت گـفته امت< که ایى تيیغیٌ همٖٞیی يییق هنیتلقم تىریه هین بیه

ػلیك ػاػهها.
گـایيات و لايىوهًؼیهای کلی امت و هن ِ
ػیؼو ِ
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فـّی یک ػولت هايًیؼ ؿومییه ییا اییـاو کیه عیاؿد اف هیؼاؿ
تزاوف
چالصچهاسم :آیا
ِ
ِ
آهـیکا لـاؿ ػاؿيؼ ،به رًبو ٔ
تهارن اهپـیالینتی ػاؿػ؟
ٕبمه کاؿگـ کيىؿی ػیگـ هًٞای
ِ
ً
ٍـفا لفٚی امت .واّش امت که اف هًٚـ رًبو ٔ
ٕبمه کاؿگـ
هًاليه بـ مـ ایى هنئله
ً
چًیى الؼاهی يیافهًؼ هضکىم کـػو و صتی پایؼاؿی امت .اگـ فـّا ػولت ایـاو رًیبو
ٕبمی ٔیه کییاؿگـ مییىؿیه یییا ٝییـاق ؿا مییـکىب کًیؼ ،الییؼاماه ػؿ ؿامییتای پیيییبـػ هًییافٜ
ِ
مـهایهػاؿی امیت< چیه اییى کیًو ؿا میـهایهػاؿايه بًیاهین و چیه کیًو ییک ػولیت
ياهیؼو ایى کًو
تفاوت چًؼايی يمیکًؼ .اهپـیالینتی
اهپـیالینتی ػؿ مٖش هًٖمهای،
ِ
ِ

تًها ايؼکی بقؿگيمایی ػؿ لؼؿت ػولتی عاً ایزاػ هیکًؼ .ػؿ تٞـیف اهپـیالینین کیه
ػؿ ابتؼا آوؿػین گفته ىؼ که اهپـیالینن بنٔ ٔ
ؿابٖه مـهایه ػؿ میٖش فـاهلیی و رهیايی

امت .با تمـکق بـ کلیؼ ٔ
واژه ;فـاهلی :هیتىاو کًو ػولتیی عیاً کیه عیاؿد اف هیؼاؿ
آهـیکا لـاؿ ػاؿػ ػؿ مـکىب رًبو ٔ
ٕبمه کاؿگـ کيىؿی ػیگـ ؿا اهپـیالینتی ياهیؼ .اها
ِ
بایؼ ػؿ يٚـ ػاىت که لؼؿت اهپـیالینتی رهاو ،یًٞیی لیؼؿتی کیه هژهیىيیاه تخبییت
ىؼه امت .ػؿ صا صاّیـ هیا بیا ىکنیت هژهیىيی و تغاٍین چًیؼ لیؼؿت هغتلیف
هژهىيیک ػؿ رهاو ،هىاره يینتین.
به ٕىؿ عیٍه :کًو ػولتی عاً ؿا ػؿ هىلٞیتی که ػؿ فىق تـمین کیـػین ػؿ میـکىب
رًبو ٔ
ٕبمه کاؿگـ کيىؿی ػیگـ ؿا چه مـهایهػاؿايه بًاهین و چه اهپـیالینتی ،فـلی ػؿ
هارـا يؼاؿػ .ههن صف٘ و تمىیت رًبو ٔ
کاؿگـ کيىؿ هىؿػ هزىم امیت (يییاف بیه
ٕبمه
ِ
ِ
ؽکیـ يینییت کیه ػو عَییلت ّؼمیـهایهػاؿی و ّؼاهپـیالینییتی بیىػو ،عَییلتهای

رًییبو ٕبم یۀ کییاؿگـ هنییتًؼ) .ػؿ پایییاو بییـای عیییً ىییؼو اف ایییى هًاليییه-ػؿ
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عَىً تهارن ػولت آهـیکا یا تهارن فـّی ػولتهای ایـاو یا ؿومیه به رًبو ٔ
ٕبمه
ِ
ِ
ِ
ِ

اهپشیالیساتی
کاًص
کاؿگـ کيیىؿی ػیگیـ -هیتیىاو کیًو ػولتیی هخیل آهـیکیا ؿا ِ
ِ

باالمىهاهپشیالیساتی
ٔ
کًص
کًو

فـّی ػولتی هايًؼ ایـاو و ؿومیه ؿا ِ
فؼلیتیافته و ِ
ِ

ياهیؼ .ػؿ صا صاّـ که ایـاو و ؿومیه لؼؿتهای اهپـیالینتی رهاو يینیتًؼ .هیا يییق
ٔ
فهاو صا بغىايین ،صیا اگیـ ػؿ آیًیؼهای ػوؿتیـ ،اییـاو ییا
تاؿیظ ؿا هزبىؿین اف ػؿیچه ِ
یًو فٞلیىییاو ؿا کًيییی
ؿومیییه لییؼؿت هژهىيیییک رهییاو ىییؼيؼ ،آيگییاه هیتییىاو کی ِ
اهپـیالینتی تفنیـ یا وّ ٜکـػ.

*** 

ٔ
ػؿ ٔ
هنیئله اهپـیالینین ػؿ
پیـاهىو
اػاهه بضج مٞی عىاهین کـػ تا چالوها و هًاليات
ِ

ايمییب
صقب تیىػه :ػؿ همٖی ٜپییـوفی
وّٞیت اهـوف ؿا اف ؿهگؾؿ
ِ
ِ
بافعىايی هىاِّ ; ٜ
ِ
ِ
 ،۱9هىؿػ بافىًامی لـاؿ ػهین.
ٔ
هسئلهاهپشیالیسن 
وتذلیل
ِ
دضبتىده،ايمالب۵۷
 ِ .۶

اصايمالب ۵۷
ِ
دضبتىدهپیص
ْ
۱-۶
ٔ
هنئله اهپـیالینن ابتؼا بیه میاکى باییؼ بیه
ىؼو هىاّ ٜصقب تىػه ػؿ هىؿػ
بـای ؿوىى ِ
بـؿمی و تضلیل هىاّ ٜصقب تىػه ػؿ هىؿػ ايمیب  ۱9ایـاو پـػاعیت .بیـای تضلییل و
ٔ
گؾىته صقب و هىاّٞو ػؿ
واکاوی هىاّ ٜصقب ػؿ لبا ايمیب  ۱9الفم امت که به
لبا مایـ ؿعؼاػهای ههن میامی و ارتماٝی لـو اعییـ اییـاو ،يٚیـی افکًیؼه ىیىػ.
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ٔ
تاؿیغچه رـیايات چپ و هىاّ ٜآوها ،تفنیـ مایـ رـیايات و بـعیی
همچًیى يگاه به
هتفکـیى ػؿ هىؿػ ٝملکـػ و هىاّ ٜصقب تىػه ػؿ هىؿػ ايمیب  ،۱9به بضج هیا کمیک
عىاهًؼ کـػ.
ياپؾیـ ياىی اف میامت ضذهلی ،ضاذدهىکشاتیا
تيؼیؼ ؿوفافقوو تْاػهای آىتی
ِ

و

ضذخلمی ؿژین ىاه ،یکی پل اف ػیگـی الياؿ علك ؿا به هیؼاو هباؿفه بیـای هیؼفهیای
هلی و ػهىکـاتیک [تاکیؼها اف يگاؿيؼه امت] کيايیؼ (پلًىم -۹9امفًؼ .)۱9

ٔ
فمـه فىق بغيی اف هىاّ ٜصقب تىػه تًها چًؼ ؿوف پل اف ايمیب بهمى  ۱9امت کیه
ِ
راهٞه ایـاو ؿا به اٍٖیس ػؿ هـصل ٔ
ٔ
ايمییب دهىکشاتیاک-هلای یاا باىسژوا-
ه
ایى صقب
ِ
دهىکشاتیک هیبیًؼ .ػؿ بییى گیـوههیا و اصیقاب میامیی ػؿ ػوؿاو ايمییب  ۱9بنییاؿ
اهمیت ػاىت که ;هـصلی ٔه ايمییب :هيیغٌ ىیىػ .اهیا هضتیىای اییى هـصلیهبًیؼی
ٔ
ػوؿاو کىتیای  ۹8هیـػاػ
(ػهىکـاتیک هلی) چینت؟ مابمه ایى هنئله ػؿ صقب تىػه بیه ِ
ما  ۹11۹باف هیگیـػػ .ػؿ آو فهیاو ػؿ صیقب ػو ؿویکیـػ ينیبت بیه هَیؼق وریىػ

ٔ
یالف اهپـیالینیین
ػاىییت}۱{ .يگاااهاول :هَییؼق يمایًییؼه ;بییىؿژوافی هل یی :و هغی ِ
ايگلنتاو امت .ػؿ يتیزه صماییت اف وی بیـای تضمیك ايمییب ػهىکـاتییک هلیی الفم
هیباىؼ .ػؿ ایى يگاه به اتضاػ ٔ
همه يیـوها اٝن اف تشده بىسژواصی ،دهمايااو ،کااسگشاو و
بىسژواصی هلی بـ ِّ
ػمیت
ّؼ اهپـیالینن تأکیؼ هیىىػ و ؿهبیـی يیـوهیای ايمیبیی بیه
ِ

آلت ػمت بىؿژوافی کمپـاػوؿ و وابنته به
بىؿژوافی هلی امت}۲{ .يگاهدوم :هَؼق ِ
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ً
ٔ
ٕبمیه {اٍیٖیصا} هتىمیٔ،
اهپـیالینن آهـیکا امت .پل صقب باییؼ بیا بیـايگیغتى
ايمیب ػهىکـاتیک هلی ؿا هن ٝیوه بـ ايمیب مىمیالینتی به پیو ببـػ.

16

ػؿ همٖ 1۹ ٜصقب تىػه هیتىاينت اف ايمیب مىمیالینتی مغى بمییاو آوؿػ چیىو ػؿ
ٔ
گنتـػه صقبی ػاىت ،ػؿ هیاو ٕبم ٔه کاؿگـ ٍاصب پایگاه بىػ و يییق
آو فهاو ،تيکییت

ٔ
ػؿ هیاو ٔ
هـصلیه
ٕبمه هتىمٔ و ؿوىًفکـاو ٍیاصب يفیىؽ بیىػ .يگیاه او  ،اییـاو ؿا ػؿ
ػولیت ػیکتیاتىؿی و
ايمیب ػهىکـاتیک هلی هیبیًؼ ،یًٞی اتضاػ هم ٔه يیـوهیا بیـ ّیؼ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
اهپـیالینن پهلىی .يگاه ػوم راهٞیه اییـاو ؿا ػؿ هـصلیه ايمییب ػهىکـاتییک
وابنته به
ِ

علمی فیـُ هیکًیؼ و تفیاوتو بیا يگیاه او ػؿ اییى امیت کیه ؿهبیـی رًیبو ّیؼ
ٔ
ٕبمیه کیاؿگـ
فٞیاالو
ػیکتاتىؿی و ّؼ اهپـیالینتی ایىباؿ بؼمت ًٝاٍـ کمىيینیت و
ِ
امت .صقب تىػه ػؿ آو فهاو ػچاؿ تيتت بىػ و ػؿ هـ همٖٞی یکی اف ایى ػو يگاه تفیىق
ػاىت.

اعتیف ػیگـ ػؿ صقب تىػه ػؿ ایى همٖ ،ٜيضى ٔه هىّٜگیـی ينبت به هَؼق بىػ .ییک
ػلیل وابنتگی به آهـیکیا ،يمایًیؼ ٔه بیىؿژوافی وابنیته (کمپیـاػوؿ)
رًاس ،هَؼق ؿا به ِ
هیػاينت و رًاصی ػیگـ که امکًؼؿی يیق ػؿ آو ٕیف لـاؿ ػاىت ،هَؼق ؿا ٝلیؿغن
اىـاف لاراؿ بىػو ،يمایًؼ ٔه بىؿژوافی هلی هیػاينت.کیايىؿی لالل به اییى بیىػ کیه ػؿ
همٖ ٜفهايی کىػتا و ايؼکی لبل آو ،يگاهی ػؿ صقب هنلٔ ىؼ که عىامتاؿ صماییت اف
ٔ
هنئله امامی صقب پل اف ىیهـیىؿ  ،1۹ایزیاػ و تضکیین
هَؼق بىػ .اف يٚـ کیايىؿی

ربه ٔه يیـوهًؼی اف هم ٔه يیـوهای ّؼاهپـیالینتی ،و ػؿ ٔ
ػؿره او اف يیـوهای وفاػاؿ به
 .۹1بًگـیؼ به یـوايؼ آبـاهاهیاو ،ایـاو بیى ػو ايمیبٍ،فضه 8۱
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امیتلقام اتغیاؽ میامیتی واصیؼ
ػکتـ هَؼق و يیـوهای صقب تىػ ٔه ایـاو بىػ .گىیی کیه
ِ

رهت پیيبـػ هلی کـػو ًٍٞت يفت و میـ ٝیًی ولای ،ٜباٝج تضیىلی ؽهًیی ػؿ هییاو

بغيی اف يیـوهای صقب ينبت به هَؼق ىؼه بىػ< یًٞی پیگیـی و ممارت هَؼق ػؿ
ٔ
يمایًیؼه بیىؿژوافی هلیی امیت و يیه
هلی کـػو ًٍٞت يفت ييايی بیىػ اف اییى کیه وی
تَیؼی وفاؿت ػؿ
بىؿژوافی وابنته .امکًؼؿی يیق میامیت کلیی عیىیو ؿا ػؿ فهیاو
ِ

ػولت لىامالنیلًٖه ،فیـاهن کیـػو فهیًیه بیـای تيیکیل ربهیهای واصیؼ بیا يیـوهیای
بىؿژوافی هلی ًٝىاو کـػه امت .کیايىؿی تیه آهـیکا بـای گـفتى اهتیاف يفت اف ایـاو
و اؿتبآ بـعی ًٝاٍـ ربه ٔه هلی با آهـیکا (هخل هٚفیـ بمیایی) ؿا ػلییل ٝیؼم همـاهیی
صقب تىػه با ربه ٔه هلی بـای هلی کـػو ًٍٞت يفت هیػاينت واف همییى ؿوی هٞتمیؼ

بىػٝ ،ؼهای ػؿ صقب ىٞاؿ هلی کـػو ًٍٞت يفت ؿا يیق تىٕئیهای ػؿ رهیت واگیؾاؿی
اهتیاف يفت به آهـیکا بيماؿ هیآوؿػيؼ .بىؿژوافی هلی هن بـای هَؼق و هن بـای صقب
تىػه ػؿ ایى ػوؿاو افمی ػؿ ػوؿػمتها بىػ که هلیضذوغًؼتيفتبؼًىاودلمهای
اساسی بـای تضمك آوّ ،ـوؿی رلىه هیکـػ.
ٔ
بـياهیه هیؼوو ػؿ صیقب ،بیـای چیه
يکت ٔه ػیگـی که بایؼ بؼاو تىره ػاىت ٝیؼم وریىػ
ايمیب ػهىکـاتیک علمی امیت .صیقب ػؿ فهیاو ولیىٛ
ايمیب ػهىکـاتیک هلی و چه
ِ
ِ

کىػتا هـ چًؼ اف ٕـیك بـعی يیـوهای عىیو ػؿ اؿتو ،عبـ ولى ٛکىػتیا ؿا بیه گیىه
ِ
ً
ٔ
تىٕئیه ػؿ صیا ولیى ٛيؼاىیت<
میافی
هَؼق ؿمايؼ ،اها صمیمتا بـياههای بـای عًخی
ِ
تؼاؿکی يیق بـای ٝمل هنلضايه و یا تٚاهـات عیابايی تىمٔ ًٝاٍـ صیقب ػییؼه ييیؼه
ٝؼم ورىػ يیـوهای تىػهای و تيکییتی کافی-اٝین
بىػٝ .ىاهل ٝیًی فـاوايی اف رمله ِ
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یقػ هییىاػاؿاو و اْٝییای صییقب ،بًٞییىاو
اف يٚییاهی یییا غیـيٚییاهیٝ -ل ییالغَییىً يی ِ
يمَاوهای صقب به آوها اىاؿه هیىؼ .اها بـای هخا بیژو رقيی ،يٚـی عیف ػالییل
ؽکـ ىؼه ػاىت .او ػؿ هىؿػ ٝملکـػ صقب ػؿ لبا ِ کىػتا ایىگىيه اٙهاؿ يٚـ هیکًؼ:

ػؿ چًیى ىـایٖی بؼوو هیچ تـػیؼ هیباینت صقب تىػه با آو همه اهکاياتی که ػاىت( ،که

مافهاو يٚاهی لؼؿتمًؼ آو ،بغيی اف ایى اهکايات هضنىب هیىىػ) ػمت بیه هبیاؿفهای
لهـآهیق بـ ّؼ ػیکتاتىؿی ىاه فػه و لهـهاو ؿهایی علك بيىػ .يه تًهیا ٕـفیؼاؿاو صیقب
تىػه بلکه تمام هـػم (هم ٔه هَؼلیها) يیق به صمایت اف آو بـهیعامتًؼ ولی هییػايیین کیه
اپىؿتىيینن [فـٍتٕلبی] ؿیيهػاؿی که بیـ صیقب و میتاػ ؿهبیـی چییـه ىیؼه بیىػ اییى
هىلٞیت ايمیبیی ؿا اف ػمیت ػاػ و علیك و ٕبمی ٔه کیاؿگـ ؿا بیه ىکنیت کيیايؼ (رقيیی،
.)99:۹1۱8

ىمنی صاّـ ایى ػغؼغه ػؿ هیاو يیـوهای مىمیالینیت و کمىيینیت
اف ابتؼای لـو
ِ
ٔ
تىمٞه التَاػی و میامیی باییؼ چگىيیه پیمیىػه
ػؿ ایـاو ورىػ ػاىته که ؿاه پیيـفت و
ىىػ .ػو امتـاتژی کیو ؿا هیتىاو بـىمـػ:
ػؿ امتـاتژی او گفته هیىىػ که يیـوهای کمىيینیت باییؼ اف رًیبوهیا و يیـوهیای
ايکيیاف التَیاػی و میامیی صماییت
بىؿژوافی هلی ػؿ ؿامتای وٍى به تىمیٞه و
ِ
کـػه و تضت ؿهبـی آياو به هباؿفه با صکىهت هنتمـ و امیتٞماؿ و اهپـیالینین ػمیت

فيًؼ< یًٞی مٖش تکاهل يیـوهای هىلؼه ایـاو هًىف به ػؿرهای اف ؿىؼ يـمیؼه که بتىاو
رًیبو ػهمیايی،
(ربـگـایی التَیاػی) .ػؿ اییى امیتـاتژی
ايمیب مىمیالینتی کـػ
ِ
ِ
رًبو ٔ
رًیبو بیىؿژوا
ٕبمه کاؿگـ و ًٝاٍـ فٞا مىمیالینت و کمىيینت بغيی اف
ِ
يٚن میـهایهػاؿايیه
کنب امتمی میامی ػؿ چاؿچىب ِ
ػهىکـاتیک هلیايؼ که هؼفو ِ
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گام يغنت ايمیب ،هضتىایی بىؿژوا ػهىکـاتییک
امت .به ٕىؿ عیٍه ػؿ ایى ؿویکـػ ِ
تىمٞه التَاػی و ایزاػ ٔ
ٔ
ٕبمه کاؿگـی پیيـفته و آ گاه امت
ػاؿػ و ػؿ گام بٞؼ و پل اف

ٔ
هباؿفه يٚـی و ٝملیی کیـػ.
که هیتىاو و بایؼ ػؿ ؿامتای تؼاؿک ايمیب مىمیالینتی،
ایى امتـاتژی هتٞلك به جًاح ساس دضب کمىيیس ایشاو بىػ که ;صیؼؿ ٝمیىاوغلی:
ٔ
يمایًؼه بـرنته آو هضنىب هیىؼ .ػؿ بـياهیهای کیه صییؼؿ ٝمیىاوغلی بیـای صیقب
يىىته بىػ و ػؿ ػیهاه  ۹111ىمنی به تَىیب کمیته هـکقی ؿمیؼ ،آهؼه امت:
بـای صل وٙایف ؽکـ ىؼه ػؿ باال [هًٚىؿ بـياهه تؼویى ىیؼه تىمیٔ ٝمیىاوغلی امیت]،
صقب کمىيینت ایـاو (ٝیؼالت) باییؼ اف الیؼاهات فیىؿی ػؿبیاؿه اجاشایتاذابیشخاالع
کمىيیستی ػؿ ایـاو اهتًا ٛوؿفػ [تاکیؼ اف يگاؿيؼه امت] و تاکتیک کىتاه هؼت عىػ ؿا ،تا
مـيگىيی صکىهت ىاه و ٕـػ اهپـیالینن ايگلیل ،بـپایه اتضاػ همه ٕبمیات ،اف پـولتاؿییا
گـفته تا بىؿژوافی هتىمٔ ،بـای هباؿفه ٝلیه لاراؿ و اهپـیالینتهیای بیگايیه ،همچًییى
بـپایه هًامبات يقػیک با صقب ػهکـاتهای چپ (گـوه ىیظ هضمؼ عیابايی) کیه بییايگـ
هًاف ٜعـػه بىؿژوافی و ؿوىًفکـاينت ،هبتًی مافػ ...همچًیى صیقب کمىيینیت اییـاو
(ٝؼالت) عىاهاو همکاؿی با ؿهبـاو مـىًاك آفاػیبغو هلی ،هايًؼ هیـفا کىچک عاو
ٔ
(بـياهه تَىیبی صقب کمىيینت ایـاو ػؿ ػیهاه ما  ۹111ىمنی).
و اهخا او امت

ایى بـياهه هتٞلك به ػوؿاو لبل اف ؿّاىاه امت .اها پل اف امیتمـاؿ ؿّیاعاو يییق اییى
رًاس اف صقب به ؿّاعاو به ػیؼ ٔه يمایً ٔ
ؼه بىؿژوافی هلیی هییيگـینیت .کمیا اییىکیه
ينبت به ؿّاعاو ،ػو تى اف اْٝای صقب به ػلییل
بٞؼتـ ػؿ ما  ۹119و تغییـ هىاِّ ٜ
ٔ
يمایًؼه بىؿژوافی هلی هیػاينتًؼ ،اف صقب اعیـاد ىیؼيؼ .ػؿ والیٜ
ایى که ؿّاعاو ؿا

ٔ
بـياهه فىق ؿاه ؿا بـای صمایت اف ؿّاىاه باف هیگؾاؿػ .چىو ایى رًیاس صیقب ػؿ افیك
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ػوؿاو پیيامیـهایهػاؿی
بىؿژوافی هلی یا با ایى غایت ػمت به هباؿفه هیفػ که ایـاو اف ِ

بایؼ به ػوؿاو مـهایهػاؿی گام يهؼ و ایى ههن ؿا پیوىـٓ ّـوؿی يیل به مىمیالینین
هخل ؿّاعاو هیافتاػيؼ که عىػ ؿا لهـهیاو
هیػاينتًؼ< اف همیى ؿوی بایؼ به ػام کنی ِ
ٔ
تىمٞه ایـاو بىػ.
هلی يياو ػاػه و عىامتاؿ ًٍٞتیمافی و
اؿػىیـ آواينیاو اف اْٝای صقب کمىيینت ایـاو که بٞؼها بیه صیقب تیىػه پیىمیت ػؿ
عإـات عىیو بیاو هیػاؿػ که; :ؿّاعاو ػؿ اوایل صکمـايی عىػ وايمىػ هیکـػ کیه
عیا امتمـاؿ رمهىؿیت ػؿ ایـاو ؿا ػاؿػ .آعىيؼفاػه بیه او يقػییک ىیؼ و عىامیت بیا
پيتیبايی صقب و اتضاػیهها کىػتا کًًؼ و رمهىؿی ایـاو ؿا تيکیل ػهًیؼ( :آواينییاو،
 .)۹۱:۹198آواينیاو ػؿ رای ػیگـ ػؿ يمؼ به میامتهای صقب کمىيینت ایـاو بییاو
هیػاؿػ که ها به ٔ
ربهه واصؼ هلی و ّؼ اهپـیالینیتی بیه ايیؼافه کیافی اهمییت يیؼاػه و
يتىاينتین آيیـا بىریىػ بییاوؿین و ایًکیه ػؿگییـ هًامیبات فـلهگـایايیه (مکتاؿینیتی) و
ػگماتیکی (رقهی) بىػین (هماو .)۹98:۹198 ،ایى يمؼها يياو هیػهیؼ کیه وی هیـ
ٔ
بـياهیه
هًتمؼ کاؿ آعىيؼفاػه بـای وصؼت بیا ؿّیاعاو امیت ،اهیا ػؿ صمیمیت بیه
چًؼ ِ
ٝمىاوغلی اٝتماػ ػاؿػ.
ٔ
گـایايیه (ػتـهیًینیتی) ايمییب بیىػه و گیام
بًؼی هىربیت
امتـاتژی ػوم هغالف هـصله ِ

تيکیل مافهاو ايمیبی تىمٔ کاؿگـاو و ػهماياو بـای ػف ٜملٖه عیاؿری و
يغنت ؿا
ِ
پیيبـػ ؿويؼ تىمٞه ،اف ؿهگؾؿ مافهاو ٝمیيی و بـياههؿیقی ىؼ ٔه تىلییؼ ،هییػاينیت.
ٔ
تزـبه ىىؿوی و يٚـیات لًیى و تـوتنکی امیت .تـوتنیکی ػؿ
ایى يى ٛيگاه بـگـفته اف
ٔ
تىمٞه هـکب هیياهؼ< به ایى هًٞا که پیيـفت
آحاؿ عىیو ایى يى ٛؿوه تىمٞه ؿا لايىو
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و تىمٞه بایؼ اف ٕـیك ايمیب پـولتاؿیایی به ولى ٛبپیىيؼػ ،چىو ورىػ اهپـیالینن ؿاه بـ
17
ٔ
يمایًیؼه بـرنیته اییى ؿویکیـػ ػؿ صیقب کمىيینیت،
هـ يى ٛػیگـ تىمٞه هییبًیؼػ.
ِ
ايکيیاف
ايتغیاب اییـاو بیـای
;آوتیل ملٖايقاػه :بىػ .او لالل به اییى بیىػ کیه تًهیا
ِ
ِ
التَاػی ایى امت که عىػ ؿا به اؿ ٔ
ابه اهپـیالینن ايگلنتاو ببًؼػ< هنیـی که ؿّیاعاو
ػؿ آو گام يهاػه امت .ملٖايقاػه هٞتمؼ بىػ که کىػتای ؿّاعايی ،هییچ وریه هيیتـکی
با ايکياف مـهایهػاؿی ػؿ ایـاو يؼاىته امت .به ٝکل کىػتیای ؿّیاعايی ،بیه ٕیىؿ
هـگ کاهل يزات ػاػ 18.همچًیى میلٖايقاػه ػؿ
ٝیًی ،اؿتزا ٛو اىـافیت فهیًؼاؿ ؿا اف ِ
گام ايمیب ػؿ کيىؿهای هنیتٞمـه
تمابل با ؿویکـػ يغنت لالل به ایى بىػ که يغنتیى ِ
ٔ
ملٖه عاؿری و کنب امتمی اف آياو امت (يکتهی لابل
و يیمه هنتٞمـه اف بیى بـػو
تىره ایى امت که چًیى ههمی تا ايمیب  ۱9ػؿ ایـاو به تٞىیك افتاػ) .اها ایى امیتمی
بایؼ ٔ
ايکياف بىؿژوافی
يمٖه ٝقیمتی بـای هباؿفات کاؿگـی باىؼ و يه ایًکه ؿاه ؿا بـای
ِ
بىهی فـاهن کًؼ< آوگىيه که رًاس ؿامت صقب ،به هنئله هیيگـینت.
ٔ
راهٞه اییـاو -کیه ػؿ فیىق هغتَیـی اف آو
ؿامت صقب کمىيینت به
يى ٛيگاه رًاس
ِ
لـابت آو با يى ٛيگاه و بـياهههای صقب تىػه ،چه ػؿ همٖ1۹ ٜ
آهؼ -به وّىس يياو اف ِ
ِ
بـياهه رًاس ؿامت صقب کمىيینت به اتضاػ ٔ
و چه ػؿ ايمیب  ۱9ػاؿػ .ػؿ ٔ
همه يیـوها
ِ
صکىهت هنتمـ تاکیؼ ىؼه امت .اهیا ػؿ هیىؿػ ؿهبیـی
و ٕبمات بـ ّؼ اهپـیالینن و
ِ
ایى رًبو بىؿژوا-ػهىکـاتیک مکىت ىؼه امت }۹{ .اگـ ؿهبـی به ػمت بىؿژوافی
ًٝاٍیـ
هلی باىؼ به ايمیب ػهىکـاتیک هلی هًتهی هیىىػ ،اهیا { }۹اگیـ ؿهبیـی ؿا
ِ
 .17تـوتنکی،تاؿیظ ايمیب ؿومیهٍ ،فضه ۹8
 .18ملٖايقاػه ،ايکياف التَاػی ایـاو و اهپـیالینن ايگلنتاو
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ايمییب ػهىکـاتییک
پیيگام کمىيینت و کاؿگـاو ػؿ ػمت ػاىیته باىیًؼ ،يتیزیهاه
ِ

چاؿچىب یک يى ٛيگاه لـاؿ ػاؿيؼ .صقب تیىػه
علمی امت .هـ ػوی ایى ؿویکـػها ػؿ
ِ
ػؿ همٖ( 1۹ ٜپیو اف کىػتا) بیى ایى ػو ؿویکـػ ػؿ يىماو بىػ (ػو ؿویکـػ هغتلیف ػؿ

صقب تىػه ينبت به هَؼق ىاهؼی بـ ایى هؼٝا امت) .اف فهاو تيکیل صقب تىػه تیا
ٔ
راهٞه ایـاو ػؿ هیؼاو یکی اف ؿویکـػهیای فیىق ػمیت بیه
ايمیب  ،۱9يیـوهای چپ
ٔ
هییؼاو ايمییب
هباؿفه ٝملی و يٚـی هیفػيؼ< صقب تىػه بٞؼ اف کىػتای میا  ،1۹ػؿ
ِ
ػهىکـاتیک هلی ػمت به هباؿفه هیفػ.

۲-۶دضبتىدهوايمالب ۵۷
ػؿ ىـایٔ صاّـ ،وٙایف اٍلی پیو ؿوی آؿفوهًؼاو تضىالت ايمیبی ػؿ ایـاو ،بـايؼاعتى
ملًٖت غیـتاؿیغی ،ػؿهن ىکنتى هاىیى اؿتزاٝی ػولت ،هضیى میـهایهػاؿاو و هالکیاو
بقؿگ ،و ايتما لؼؿت اف اییى ٕبمیات بیه ٕبمیات و ليیـهایی امیت کیه هییهىپـمیت و
ػهىکـاتیکايییؼ< یًٞییی کییاؿگـاو ،ؿومییتاییاو ،عییـػه بییىؿژوافی ىییهـی ،ؿوىییًفکـاو
هیهىپـمت و هتـلی و ليـ بىؿژوافی هلی .به ٕیىؿ عیٍیه وٙیفیه ،تيیکیل رمهیىؿی
ػهىکـاتیک هلی امت (بـياهه صقب  ۹191به يمل اف آبـاهاهیاو.)9۹۱:۹۱8۹ ،

بهمى  ۱9ايمیب میامی ػؿ ایـاو به ولى ٛپیىمت< بیه بییاو ػیگیـ ،ايمییب ػؿ ىیکل
ايمیب ملبی اف آوؿو که هم ٔه يیـوها صى ىٞاؿ
صکىهت و یا ايمیب ملبی یا میامی.
ِ
;يه به ؿژین پهلىی :گـػ هن آهؼيؼ ،فاؿ ٟاف هضتىا ِی ایزابی بـياهههایی که هیـ يییـوی
اغلیب
میامی ػؿ ػمتىؿ کاؿ عىیو بـای ػوؿاو پل اف مـيگىيی ؿژین پهلىی ػاىت.
ِ
يیـوهای میامی يه به ؿژیمی گفتًؼ که وابنته به آهـیکا بىػ ( يه گفتى ٔ
همیه رـیايیات
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ػلیل وابنتگی آو به آهـیکا يبىػ)< هتضؼ امتـاتژیک آهـیکیا
میامی به ؿژین پهلىی به ِ
بىػ و ػؿ ػکتـیى يیکنىو یکی اف متىوها ،ػؿ کًاؿ ٝـبنتاو بـای ایزیاػ ِّ
میؼ يفیىؽ ػؿ
ٔ
هيغَه ػولیت هضمؼؿّیاىیاه اف يٚیـ اکخـییت
همابل ىىؿوی بىػ .ولتی ػلیكتـیى

ؿژین پهلىی هنیاوی بیىػ بیا
يیـوهای ػعیل ػؿ ايمیب ;وابنتگی :آو بىػ ،پل يه به ِ

ايمیب میامیی هیـػم
ىکل ايمیب و یا به تٞبیـی ػیگـ ػؿ
ِ
ِ
ٕلب ;امتمی  <:یًٞی ػؿ ِ
هفهىم امتمی يهفته بىػ .به ایى هًٞا ،ػؿ وال ٜايمیب میامی  ،۱9ايمیبی
بـ ّؼ ىاه ِ
امتمی ٕلبايه بىػ .هماوٕىؿ که ايمیب ػؿ وهل ٔه او میامی امت ،ىیٞاؿهای آو يییق
ػاللتی میامی ػاؿيؼ< پل امتمی ؿا يیق بایؼ میامی فهن کـػ.
بـايؼافی صکىهت پهلىی پیىمیت .ػؿ
اواعـ میـ هباؿفاتیاه به رًبو
صقب تىػه ػؿ
ِ
ِ
ما های اولی ٔه ػه ٔه  ۱1ىمنی ،صقب تىػه بیيتـ ؿوی ایى هنئله هايىؿ هیػاػ که ىیاه
صکىهت میلًٖت هيیـوٕه ػهیؼ .یًٞیی
بایؼ اف امتبؼاػ ػمت بـػاىته و تى به لنمی
ِ
ً
ىاه ٍـفا رایگاهی ٍىؿی ػاىته باىؼ .ػؿ وال ٜآؿهاو صیقب ػؿ اییى ػوؿه بیه يیىٝی
ٔ
هيیـوٕه میلًٖتی و
آؿهاو ايمیب هيـوٕه بىػ< بیى عىامت لنمی صکىهیت
هماو ِ
عىامت ايمیب ػهىکـاتیک هلی ،تفیاوت چًیؼايی وریىػ يیؼاؿػ .ػؿ هیـ ػو ؿویکیـػ،
ِ
ٔ
صقب و ٕبمه کاؿگـ يمو چًؼايی يؼاؿيؼ و آؿهاو بىؿژوافی هلی امیت .اییىکیه آؿهیاو
صقب تىػه ،صکىهت ملًٖتی هيـوٕه ییا بیىؿژوافی هلیی ػؿ ٔ
بـهیه ايمییب  ۱9بیىػه
امت ،تىّیشػهًؼ ٔه تمیام هىاّی ٜصیقب يینیت ،بلکیه تًهیا بغيیی اف آو ؿا تىّییش

ٔ
تزـبیه کىتیای  ۹8هیـػاػ  ،1۹هًامیبات صیقب بیا
عیىػ صیقب،
هیػهؼ .میـ
تکىیى ِ
ِ
ىىؿوی و يضى ٔه تىافو لىا بیا میایـ يیـوهیای ػؿگییـ ػؿ ايمییب يییق بیـ هىاّی ٜآيیاو،
تاحیـگؾاؿ بىػ.
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ػؿ ػؿوو عىػ صقب بـ مـ ٔ
رـییاو صیاهی وی،
يضىه هىارهیه بیا آییت اللیه عمیًیی و
ِ
ِ
اعتیف يٚـ ورىػ ػاىت .ایـد امکًؼؿی ػؿ ياهیهای بیه صیقب کمىيینیت ىیىؿوی

هىاّ ٜکیايىؿی ؿا ایًگىيه بیاو هیکًؼ:

ً
رًبو عمیًی ٝمیما ّؼاهپـیالینتی ،ػهىکـاتیک و یا صتی ّؼ میـهایهػاؿی امیت و ػؿ
يتیزه ػؿ ايمیب ػهىکـاتیک-هلی هتضؼ ٕبیٞی صقب هامیت .بًیابـایى صیقب هیا باییؼ اف
صکىهت ايمیبی که با ػاىتى همیى عَلت و ػؿ تضت ؿهبـی عمیًی بـ میـکاؿ هییآییؼ،

صمایت بیلیؼ و ىـٓ بًمایؼ .بًابـایى يٚـیه ،بًاگقیـ ایى صمایت به اتذادسیاسی هییاو
صقب ها و رًبو امیهی هییايزاهیؼ و ؿاه آهیاػهمیافی دکاىهتیدهىکشاتیا ساباا

خػلتیغیشسشهایهداسی و هتيکل اف اتذادهم ٔهيیشوهایضذاهپشیالیستی هیگيایؼ
{تأکیؼها اف هامت}.

ٔ
بیايییه
يقػیک به وی ػؿ صقب ،با هفیاػ
رمٜبًؼی امکًؼؿی اف يٚـات کیايىؿی و افـاػ
ِ
پلًىم امفًؼ  ۱9هٖابمت ػاؿػ .اها عىػ امکًؼؿی ػؿ يمؼ ایى يٚـات هیگىیؼ:
بًٚـ هى [ ]۹یکناو ىمـػو بیپاییه و بییهًٞیای صکىهیت هىریىػ هیؾهبی بیا صکىهیت
ايمیبیای که صقب تىػه بایؼ ػؿ آو ىـکت هیرنت ،و ایى فـُ عىهباوؿايه کیه [ ]۹اف
ٕـیك پیـوی عالَايه و هٖلك اف هىاّ ٜليـیىو ىیٞی هیتىاو به ایى هياؿکت ؿمییؼ ػو
ٔ
پایه اٍلی عٔ غلٖی امت که ؿهبـی صقب ها آو ؿا اٝما کـػه امت.

يمؼ امکًؼؿی ياٙـ بـ ٝؼم پایبًؼی صکىهت ايمیبی تضت ؿهبـی آیت الله عمیًیی بیه
هىافیى ػهىکـامی امت .همچًیى امکًؼؿی صکىهت تضت ؿهبـی آیت الله عمیًی ؿا
آو صکىهتی يمیػايؼ که بایؼ با آو همـاه ىؼ .اگـ بـای هخا ربه ٔه هلیی صکىهیت ؿا ػؿ
عىامیتاؿ
ػمت ػاىت ،امکًؼؿی با آياو همـاه هییىیؼ .کمیا ایًکیه وی ػؿ میا 1۹
ِ
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ٔ
مایًؼه بىؿژوافی هلی بىػ .اها ایى ٝؼم باوؿ به پیـواو آیت الله
صمایت اف هَؼق بًٞىاو ي
عمیًی تىمٔ امکًؼؿی بیيتـ ياىی اف اییى امیت کیه وی آيهیا ؿا ;اؿتزیاٝی ییا ّیؼ
ػهىکـاتیک :هیػاينت .إیق واژه ;ليـیىو ىیٞی :ياٙـ بیه همییى هٖلیب امیت.
تىّیش صکىهت رمهىؿی امیهی با ٔ
همىله ;ليـی بیىػو ،:چییق عاٍیی ينیبت بیه
هاهیت ایى رـیاو بؼمت يمیػهؼ ،رق ایًکه آيهیا ؿا يیاالیك و ياآ گیاه ينیبت بیه لیىافم
صکىهتػاؿی يياو ػاػه و ایى گماو ؿا ایزاػ هیکًؼ که آو ها ػؿ پی امیتمـاؿ صکیىهتی
ً
رـییاو
و او يىىته و ػؿ بافيمیایی عَیلتهیای
بغ
(ػؿ
هنتًؼ
پیياهؼؿو
اٍٖیصا
ِ
ِ
مـيگىيیعىاهی بیيتـ ػؿ ایى باب بضج کـػهاین) .اها ػؿ همابل کیايىؿی و افـاػ يقػیک
بییه وی ،آيییاو ؿا بغییإـ مییـػاػو ىییٞاؿهای ّؼاهپـیالینییتی ،هتـلییی هیییػاينییتًؼ و
تىٍیهىاو به ؿهبـاو ايمیب ایىگىيه بىػ:
تاؿیظ ايمیبهای اٍیل ييايگـ آينت که تًها با تأهیى امتمی میامی و بـکًاؿی گـوهی
اف تبهکاؿتـیى کاؿگقاؿاو ؿژینهای کهًه يمیتىاو تنلٔ التَاػی اهپـ یالینین و اؿتزیا ٛؿا
بـايؼاعت .ػمتيغىؿػه هايؼو هىاّ ٜالتَیاػی اهپـیالینین و اؿتزیا ٛبیـای مـيىىیت
يهایی ايمیب عٖـات رؼی ػؿبـ ػاؿػ .فمٔ با ػؿهنىکنتى و بـايؼاعتى ایى هىاّ ٜامت
که هیتىاو عىامتهای صم ٔه هیلیىوها ايناو هضـوم و فصمیتکو ؿا تضمیك بغيییؼ]۹[ ،
ًٍٞتی کـػو ؿا بـ وفك هًاف ٜهلیی و عیاؿد اف وابنیتگی بیه اهپـیالینین میاهاو ػاػ]۹[ ،
کياوؿفی ؿا اف وّ ٜيابناهاو کًیىيی بییـوو آوؿػ ]1[ ،فيیؼگی فصمتکيیاو ؿا بیا آهًیگ
مـی ٜبهبىػ بغيیؼ و [ ]9فـهًگ هلی ؿا ىکىفاو ماعت (پلًىم  ،۹9امفًؼهاه .)۱9

التَییاػی صییقب تییىػه بییه رمهییىؿی امیییهی ;ؿاه ؿىییؼ غیییـ
پیيییًهاػی
ينییغ ٔه
ِ
ِ
مـهایهػاؿی :بىػ< یًٞی صقب ،رمهىؿی امیهی ؿا يیاگقیـ بیه اریـای لنیمی پیـوژ ٔه
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ايمیب ارتماٝی ػؿ ٔ
اػاهه ايمیب میامی هیػاينت .تا تضمك ايمییب میامیی ،یًٞیی
ايمیب ػؿ ىکل صکىهت ،عىػ میـ والٞیت يیـوهای میامی ػؿگیـ ػؿ فْای میامیی
 ۱9ؿا ياگقیـ کـػ که به رـیايات ،هًتق ٛاف هضتىایياو بًگـيیؼ و تًهیا ايیـژی ؿا ٍیـف
ػیالکتیک ايمیبی ،بـياهههیا
مـيگىيی صکىهت هنتمـ مافيؼ .اها ػؿ اػاهه و ػؿ رـیاو
ِ
(بغىايیؼ هضتىاها) ،اهـی تٞییىکًًؼه بىػيؼ.
عاً صقب تىػه ينبت به رمهىؿی امیهی ،به ىٞاؿهای ّؼاهپـیالینتی
تلمی
ِ
هًيأ ِ

آیت الله عمیًی (البته ػؿ فباو وی ّؼامتکباؿی) و عامیتگاه عیـػهبیىؿژوایی (تضیت
صمایت بافاؿ و یا اف تزاؿ بافاؿ) اکخـیت ؿهبـاو رمهىؿی امیهی بـهیگـػػ .عامتگاه
ً
ٕبماتی ؿهبـاو یک ايمیب لقوها تٞییى يمیکًؼ که هضتىای بـياهی ٔه اتغیاؽ ىیؼه تىمیٔ
آوها چه عىاهؼ بىػ .لنمی تًاٙـ یکبهیک بیى عامتگاه ٕبمیاتی ؿهبیـاو و هضتیىای
التَاػی-میامی بـياهههای آياو ورىػ يؼاؿػ .امتمی میامی ػؿ يگیاه صیقب تیىػه،
کیافی تضمی ِك امیتمی التَیاػی بیىػ .بیـای ؿمییؼو بیه امیتمی
ىـٓ الفم اهیا غیـ ِ
التَاػی ،صقب ينغ ٔه ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ؿا تزىیق کـػ .به تٞبیـی ػیگـ ،ايمیب
تماٝی :هىؿػ
میامی ،ىـٓ الفم ايمیب ارتماٝی امت ،اها کافی يینت; .ايمیب ار
ِ

ٕبیك
يٚـ صقب تىػه با پیاػهمافی الگىی ؿاه ؿىیؼ غیـمیـهایهػاؿی هتضمیك هیىیؼ و ِ
اػبیات صقبًٍٞ; ،تی کـػو بـ وفك هًاف ٜهلی و عاؿد اف وابنیتگی بیه اهپـیالینین:

بایؼ ٍىؿت بپؾیـػ تا ايمیب اف صیج هضتىایی يیق تکمیل گیـػػ .صیقب تیىػه چيین بیـ
لَیؼ
رًبو ٕبمۀ کاؿگـ که ػؿ ػیالکتیک ايمیبی اف ٕـیك کًتـ ىیىؿایی کاؿعايیهها
ِ
پیيبـػ ايمیب ارتماٝی ؿا ػاىت ،بنیت ،و ينیغۀ ؿاه ؿىیؼ غیـمیـهایهػاؿی ؿا بیـای
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ؿاهبیـػی صیقب ،ییک
ػولت بىؿژوایی تافهتأمیل پیچیؼ ،به ایى اهییؼ کیه بیا همـاهیی
ِ
ِ

ؿهبـ امتمی ِ التَاػی و به اٍٖیس ;ايمیب ارتماٝی :ىىػ!
يیـوی بىؿژواییِ ،
ایًکه صقب تىػه وارؼ يىٝی مىءتفاهن (ػؿ والی ٜؿهبیـاو صیقب اف رملیه کییايىؿی و
ً
ٕبـی کاهی فـٍتٕلبايه به هىلٞییت ؿهبیـاو د.ا هییيگـینیتًؼ) ينیبت بیه ؿهبیـاو
رمهىؿی امیهی بىػ ،گفتین که ؿیيه ػؿ عامتگاه عیـػهبیىؿژوایی ؿهبیـاو رمهیىؿی
امیهی و ىٞاؿهای ّؼامتکباؿی (ییا ّیؼ اهپـیالینیتی) آيیاو ػاىیت .اهیا گیقیًو
الگىی ;ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی :تىمٔ صقب و تزىیق آو به رمهىؿی امیهی ؿا بایؼ
ٔ
ؿاه ؿىییؼ
ػؿ هییتى ؿابٖ یه صییقب بییا ػولییت ىییىؿوی و میامییتهییای آيییاو رنییتِ .
غیـمـهایهػاؿی و تيکیل ػولتهای ػهىکـاتیک هلی اف اوایل ػه ٔه  91هیییػی تىمیٔ
میىهی هنیتٞمـه و
ىىؿوی بًٞىاو الگىی هًامب بـای کيىؿهای به اٍیٖیس رهیاو
ِ
يیمههنتٞمـه ايتغاب ىؼ .اصقاب ؿممی هىؿػ صمایت ىىؿوی هايًؼ صقب ٔ
تىػه اییـاو،
ِ
ِ
هٖابك همیى هيی ػمت به التیف با مایـ يیـوهیای عىامیتاؿ ايمییب ػهىکـاتییک ػؿ
بـههی ايمیب  ۱9فػيؼ .ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ،ابقاؿ میامت عیاؿری و امیتـاتژی
ػولت ىىؿوی ػؿ هىؿػ کيىؿهای هنتٞمـه و يیمه هنتٞمـه بىػ تا اف ؿهگؾؿ آو ایى
ٝام ِ
ِ
کيىؿها بتىايًؼ بـ وّٞیت اهپـیالینتی و ىـایٔ ٝمب هايیؼ ٔه عیىیو اف لضیاٗ ػؿریهٔ
تکاهل مـهایهػاؿايه فالك آیًؼ .ػؿ وال ٜؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ،هؼفو يياو ػاػو ایى
ِ
ِّ
والٞیت بىػ که ؿىؼ يیـوهای هىلؼ راهٞه ،عاؿد اف هؼاؿ اهپـیالینن يیق همکیى امیت.
گقیًو الگىی ؿاه ؿىؼ
ؿىؼ و پیيـفت همکى امت ،آو هن با چفت ىؼو به ىىؿوی و
ِ

غیـمـهایهػاؿی .اهـوفه ایى کلیيهای ؿایذ امت که بـای هخیا کیـه رًیىبی اف ٕـییك
چفت ىؼو با آهـیکا به پیيـفت لابل تىرهای ػمت یافته امت.
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ٔ
يکته ههن ػیگـ بـای فهن الگىی ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ،تىّیش وّٞیت التَیاػی-
بافتىلیؼ صیات ارتمیاٝی اف ؿهگیؾؿ ساىد
عىػ ىىؿوی امت .ػؿ مـهایهػاؿی
ِ
میامی ِ

ٝمل فـػی ییا ارتمیاٝی
التػادی امت .مىػ بًٞىاو افك و ِ
اهـ ٍىؿتبغو ػؿ ب ِى هـ ِ
ٔ
راهٞه مـهایهػاؿی تاکًىو بـ همیى میاق ػؿ فهاو ،بنٔ یافته امت .میىػ
لـاؿ ػاؿػ و
تًٚیمی صاکن بـ هًامبات رىاه ٜىؼه و ىاعٌهای پیيیـفت يییق بیـ
اٍل تمىیمی و
ِ
تًٚیمیی صیاکن بیـ هًامیبات
اٍل تمیىیمی و
بًیاػ آو تٞـیف هیگـػيؼ .اها ػؿ ىىؿوی ِ
ِ

ػمیتگاه بىؿوکـاتییک و يیافهیای يٚیاهی
فـػی و ارتماٝی يه مىػ ،بلکه هًاف ٜصقب،
ِ
بىػ .همیى يٚام ،ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ؿا پیيیًهاػ هییکیـػ .بیا تىریه بیه وّیٞیت
ٔ
ينیغه
ورىػ ػوؿيمای مىمیالینتی-کمىيینتی ،ػیگیـ تکلییف
بالفٞل ىىؿوی و ٝؼم ِ
ِ
ػاعلییی ىییىؿوی ػؿ الگییىی
پیيییًهاػیاه يیییق ؿوىییى امییت .ػؿ والیی ٜوّییٞیت
ِ
پیيًهاػیىاو تا صؼ فیاػی ايٞکاك ػاىت و به صماییت اف ياٍیـ ػؿ هَیـٍ ،یؼام ػؿ

ٝـاق و صتی بغوهایی اف صکىهت پهلىی يیق ايزاهیؼ.
وّیٞیت
به ٕىؿ عیٍه :ينغ ٔه ؿاه ؿىؼ غیـمیـهایهػاؿی ،فـهیىلی امیتغـاد ىیؼه اف
ِ
ػولت ىىؿوی ػؿ مٖش بییىالمللیی،
ِ
صیات ارتماٝی عىػ ىىؿوی ،بـای پیيبـػ هًافِ ٜ
ٔ
گام ايمیب ػؿ
ػؿ لبا ِ ػولتهای هنتٞمـه و يیمه هنتٞمـه مابك بىػ .لًیى يیق يغنتیى ِ
ٔ
میلٖه عیاؿری
کنیب امیتمی و ؿهیایی اف
کيىؿهای هنتٞمـه و يیمیه هنیتٞمـه ؿا
ِ
ٔ
هبیاؿفه ٕبمیاتی و ؿهیایی
ايکيیاف
هیػاينت .اها ایى گیام ػؿ صمیمیت بنیتـی بیـای
ِ
کاؿگـاو آو کيىؿ بىػ .صقب تىػه به امتمی میامی کنب ىؼه ػؿ ٔ
يتیزه ايمییب ،۱9
ِ
ِ
ٔ
ؿىؼ غیـمیـهایهػاؿی -و اتضیاػ
به ىک ِل بنتـی بـای تضمك بىؿژوافی هلی-ينغه ِ
ؿاه ِ
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با بلىک ىـق هیيگـینتٔ .
يکته اٍلی هارـا ایى بىػ که ىىؿوی ػیگـ هضتىای ايمیبی
ِ
ً
عىػ ؿا کاهی اف ػمت ػاػه بىػ.
صقب به ػلیل عَلت ّؼاهپـیالینتی و ّؼ آهـیکایی ايمیب ایـاو و پافياؿی بـ ىٞاؿ
امتمی  ،ىـایٔ ؿا بـای ایى ههیا هیػیؼ که ایـاو اف هؼاؿ اهپـیالینن آهـیکا عاؿد ىؼه
بلىک ىـق لـاؿ گیـػ .گىیی که صقب ػؿ ایى هییاو تىریه چًیؼايی بیه ىیٞاؿ ;يیه
و ػؿ ِ
صقب رمهىؿی امیهی يمیکـػ و به ػلیل ورىػ
ىـلی و يه غـبی :مـػاػه ىؼه ِ
تىمٔ ِ

رهاو ػولٖبی ،ايتغاب بییى یکیی اف ػو لٖیب ؿا ػؿ يهاییت ،اهیـی همیؼؿ و ّیـوؿی
ً
للمؼاػ هیکـػ< عاؿد ىؼو اف هؼاؿ یکی ،لقوها به لـاؿ گـفتى ػؿ هیؼاؿ ػیگیـی عىاهیؼ
لٖب ىىؿوی ػؿ اوایل ػه ٔه  ۱1هییػی
ايزاهیؼ .اها میـ ولای ٜبه گىيهای ؿلن عىؿػ که ِ
ً
و تمـیبا یک ػهه پل اف ايمیب ایـاو فـوپاىییؼ و همییى افیى  ،عىامیت ٔه هیىؿػ يٚیـ و
ّـوؿت تيغیٌ ػاػه ىؼه تىمٔ آوها ؿا هلغی ماعت .البتیه اییى گمیاو يباییؼ پییو
بیابیؼ که صتی با ورىػ لٖب ىىؿوی ،رمهىؿی امیهی هنیـ هتَىؿ ٔ
ىؼه صقب تیىػه
ً
ٔ
ّـوؿتا هیپیمىػ .د.ا ػؿ ٔ
رىعیه اٝیؼام
صیقب تیىػه ؿا بیه
ػهه ىَت اکخـ اْٝیای
ؿا
ِ
مـيىىت اْٝای صقب هن تـاژیک و هن کمیک بىػ.
مپـػ.
ِ
ػؿ لبل گفتین که آواينیاو ػؿ يمؼ میامتهیای صیقب اف فهیاو ىیکلگییـی تیا همٖیٜ
کىػتای  ۹8هـػاػ ،بـ ایى يکته تأکیؼ ػاىت که صقب تىػه بـای تيکیل ٔ
ربهه واصؼ هلی
و ّؼ اهپـیالینتی و همکاؿی با بىؿژوافی هلی ّٞف ػاىت .اها ػؿ فهاو ولى ٛايمیب
میـيگىيی هلیی و ّیؼ
 ،۱9صقب ػیگـ يمیعىامت ایى اىتباه ؿا تکـاؿ کًؼ و به ربهه
ِ
اکخـیت ؿهبـاو صقب با تمام لیىا بیه صماییت اف آییت اللیه
اهپـیالینتی پیىمت .ایىباؿ
ِ
ٔ
يمایًیؼه بیىؿژوافی هلیی و
عمیًی پـػاعتًؼ .ػؿ همٖ ،1۹ ٜػؿ صقب ٝؼهای هَیؼق ؿا
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ٔ
يمایًؼه بىؿژوافی کمپـاػوؿ هیػاينتًؼ .ػؿ همٖی ٜايمییب  ۱9يییق
ٝؼهای ػیگـ وی ؿا
ينبت به رـیاو آیت الله عمیًی ػو يى ٛيگاه ورىػ ػاىت .هماوٕىؿ که گفتیین رًیاس
ؿممی صقب (کیايىؿیٕ ،بـی و غیـه) ،رمهىؿی امیهی ؿا هلیّ ،یؼ اهپـیالینیت و
هتـلی هیػاينتًؼ ،ػؿ همابل ٝؼهای ػیگـ (امکًؼؿی و غییـه) ينیبت بیه ػهىکـاتییک
ٔ
ٔ
ػوگايیه
ػوگايه او (یًٞی فهاو کىػتا) بـآهیؼه اف
بىػو رمهىؿی امیهی بؼگماو بىػيؼ.
ايمالبدهىکشاتی هلای و ايماالبدهىکشاتیا خلمای امیت .یًٞیی ػؿ صیقب،
همچًاو ينبت به ایىکه هیتىاو ايمیب ػهىکـاتیک به ؿهبـی پـولتاؿیا و يیق با صماییت
ً
ػهىکـاتیک علمی کاهی
ايمیب
ىىؿوی ايزام ػاػ ،اهیؼی بىػه امت ،اها ػؿ همٖ،۱9 ٜ
ِ
ِ
ٕیف صقب ينبت به هـصلی ٔه ايمییب ،کیه ػهىکـاتییک هلیی
کًاؿ گؾاىته ىؼ ،و هـ ػو ِ
يبیىػو رمهیىؿی
امت ،ػیگـ اعتیفی يؼاىتًؼ و اعتیف تًها ػؿ ػهىکـاتیک بیىػو ییا
ِ
امیهی بىػ .ایىها همه هإ یؼ ایى اهـ امت که صقب اف کىػتا تیا ايمییب  ۱9بیه يیىٝی
پنـفت کـػه بىػ .که ایى پنـفت ،هن بافتاب هًامبات صقب و ىیىؿوی (چًیاوچیه ػؿ
ػاػو پایگیاههیای تیىػهای و
بافتاب
لبل گفتین) و هن
ِ
فینیت ػؿ ههیارـت و اف ػمیت ِ
ِ
کاؿگـی صقب بىػ.

یکی ػیگـ اف امتؼالالت ؿهبـاو صقب ،ػؿ همابیل مییل ايتمیاػاتی کیه ينیبت بیه ٝیؼم
پایبًؼی رمهىؿی امیهی به اٍى ِ ػهىکـامی و آفاػی بیاو و ٝمل ،هٖـس هیىؼ ،ایى
بىػ که ػؿ همٖ ٜفٞلی ایى لنن ايتماػات باٝج تْٞیف ٔ
اهپـیالینیتی ىیکل
ربهه ّیؼ
ِ
ِ
بیىؿژوافی لیبیـا اف رمهیىؿی
همابیل اهپـیالینین و
گـفته ىؼه هیگـػػ و بایؼ کیه ػؿ
ِ
ِ
امیهی ػفا ٛکـػ .به ٝباؿت ػیگـ ػؿ يگاه صقب ،تأکیؼ بـ اهىؿ ٝـّی و یا اهیىؿی کیه
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ػؿ ىـایٔ صاّـ (اوایل پیـوفی ايمیب  )۱9ػؿ اولىیت يینتًؼ ،و با ٖٝف تىره بیه آو
تْاػهاٍ ،فىف عىػ ؿا هتمایق کـػو< تًها يتیزهاه ییاؿی بیه اهپـیالینین و بیىؿژوافی
تْٞیف ايمیب يىؿمته امیت .و ػؿ اػاهیه امیتؼال هیکـػيیؼ کیه رمهیىؿی
لیبـا و
ِ
ً
امیهی بـای صف٘ امتمی میامی بؼمت آهؼه ػؿ ٔ
يتیزه ايمیبّ ،ـوؿتا بایؼ ينیغ ٔه
ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ؿا بـگقیًؼ تا امتمی التَاػی يیق هتضمك گـػػ .چیىو بیؼوو
امتمی التَاػی ،امتمی میامی يیق ػیـی يمیپایؼ .ػؿ ایًزا بیىػ کیه گفتیین صیقب
تىػه ينبت به هضتىای بـياهههای رمهىؿی امیهی ػاؿای يىٝی مىءتفاهن بىػ ،19چىو
بؼلیل ىٞاؿها و عامتگاه ؿهبـايو ،وارؼ لىهای هیػاينیتًؼ کیه
رمهىؿی امیهی ؿا ِ
لاػؿ به پیيبـػ ينغ ٔه ؿاه ؿىیؼ غیـمیـهایهػاؿی امیت .ابتیؼا بیه میاکى بییى امیتمی
ً
میامی و التَاػی ؿابٖ ٔه ّـوؿی بـلـاؿ ماعته (صف٘ امیتمی میامیی ّیـوؿتا ػؿ
گـو تضمك امتمی التَاػی) و مپل رمهىؿی امیهی ؿا ٔ
گقیًه هًامب بـای صـکت
چاؿچىب ّـوؿی تَىؿ هیکـػيؼ.
ػؿ ایى
ِ

تـتیب ّـوؿی گامهایی که ػولت رمهىؿی امیهی بایؼ بـػاؿػ اف ػیؼ صیقب اییىگىيیه

بىػ :گاماول :امتمی میامی ،گامدوم :امتمی ِ التَیاػی بیـای ٍییايت اف کلییت
امیتمـاؿ
تضمك ىٞاؿ آفاػی و
ىـٓ
ايمیب و يیق ِ
ِ
ِ
اهکاو تضمك ػیگـ ىٞاؿها ،گامسىمِ :
لىاٝؼ ػهىکـامی .اها يکتهای که ػؿ ایًزا ؿوایت صقب تىػه ؿا ػچاؿ اعیتی هییکًیؼ،
ٔ
يسخه ساه سضذ غیشسشهایهداسی امت .ایى ينیغه
هساوی دايستى استملل التػادی با
 .19ػمتگاه تبلیغاتی صقب ها بایؼ ػؿ ایى فهیًه ،یًٞی ػؿ هيغٌ ماعتى ػلیك و ٝلمی آيچه که ػؿ بغو
هنالل ارتماٝی ،هىاػاؿاو هؾهب امیم و هىاػاؿاو مىمیالینن ٝلمی ؿا به هن يقػیک هیکًؼ ،کاؿ ومیٞی
ايزام ػهؼ (پلًىم  -16امفًؼ .)57
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التَاػی ىىؿوی -با مىمیالینن و
به وّىس -هٖابك تىّیضات لبلی ػؿ باب ماعتاؿ
ِ
میافی آو ،گیام يییق
کمىيینن فاٍله ػاىت و يیه تًهیا آو يبیىػ ،بلکیه ػؿ ؿامیتای پیاػه
ِ

بـيمیػاىت .عىىبیًايه امت که ها ایى يگاه ؿا به صقب باؿ کًین که آياو به مىمیالینن
ً
والٞا هىرىػ -یًٞی ىىؿوی -يٚیـ يؼاىیتًؼ و افیكىیاو ىیىؿوی بالفٞیل يبیىػ ،بلکیه
ؿهگیؾؿ
لـاؿگیـی ػؿ بلىک ىىؿوی بىػ بیـای گیؾاؿ بیه میمت مىمیالینین ؿامیتیى اف
ِ
ٔ
ينغه ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی .ایى تلمی اف صیقب ،هابیهافالیی ػؿ تضلییلهیا و
پؾیـه
ِ
بـياهههای آياو يؼاىت.

بًٞىاو افك بـگقیؼو ،ػؿ
ايمیب ؿا ػؿ هـصلهی ػهىکـاتیک هلی ػیؼو و بىؿژوافی هلی ؿا
ِ
ٔ
ينغه ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی به رمهىؿی
تزىیق
فهاو ايمیب  ۱9عىػ ؿا ػؿ میامت
ِ
امیییهی و وصییؼت بییا آو تزلییی ػاػ .ينییغ ٔه :ساهسضااذغیااشسااشهایهداسی=تذمااك
ً
بىسوواصیهلی< ایى بىػ هم ٔه میامت صقب تىػه ػؿ آو همٖ .ٜػؿ ایى میامت صمیمتیا
عبـی اف مىمیالینن و کمىيینن يبىػ.صقب تىػه اف یک رهت ،فهايی که بـ امتمی و
عَلت ّؼاهپـیالینتی رمهىؿی امیهی پای هیفيـػ ،ایى گماو ؿا بیه ؽهیى هتبیاػؿ
ً
هیکًؼ که يضى ٔه هىارههاه با رمهىؿی امییهی ٍیـفا ىیکلی (ییا بیه تٞبییـ ػلییكتـ
فـهالیته) امت ،یًٞی ،صقب فاؿ ٟاف هضتىای بـياهههای رمهىؿی امیهی و اػٝاهیای
ؿهبییـاو آو ػؿ ایییى بییاب ،تًهییا هییؼفو ،صفیی٘ هیییـاث امییتمی میامییی و عَییلت
هيتـک بیى صقب و رمهىؿی امیهی امیت .اهیا ػؿ اػاهیه،
ّؼاهپـیالینتی امت که
ِ
ىٞاؿ اساتمالل و
افك صقب ،اف
ِ
وصؼت يٚـ و ٝمل با رمهىؿی امیهی ػؿ ػو ِ
بـياهه و ِ

ضذیتبااهپشیالیسن ،يه تًها وٍى به مىمیالینن يبىػ ،بلکه ؿمییؼو بیه بیىؿژوافی
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امیتلقام ٍییايت اف ػو ىیٞاؿ
هلی بىػ -البته تضت يام ؿاه ؿىؼ غیـمیـهایهػاؿی بًٞیىاو
ِ

فىقالؾکـ -و يه صتی بًٞىاو ػلیمهای اف هـصلهبًؼی ايمیب کیه لیـاؿ بیىػ ٕبیك تلمیی
فـریام ؿاه
هىربیتگـایايهىاو ،ػؿ اػاهه ؿاه ؿا بـای ايمیب مىمیالینتی باف کًؼ ،بلکیه
ِ
ٕی ٔ
بـعىؿػ رمهىؿی امیهی با ؿهبیـاو صیقب ػؿ فيیؼاو و
ىؼه آياو بىػ .ایى فـرام با
ِ
اٝؼام بـعی اف آوها ،ههارـت و پًاه بـػو ٝؼهای به عیاؿد کيیىؿ و ػمیت آعیـ ؿوی
گـػايؼو بـعی اف آوها اف هاؿکنینن ،به ايزام عىیو ؿمیؼ.
اٍیـاؿ رمهییىؿی امییهی بییـ ىیٞاؿهای امییتمی و همابلیه بییا اهپـیالینین (بغىايیییؼ
امتکباؿ) تا به اهـوف ورىػ ػاؿػ .اییى ىیٞاؿها ،اهیـوف تضیت يیام همابلیه بیا ;امیتکباؿ
رهايی :و تمىیت ;هضىؿ هماوهت :همچًاو فيیؼه امیت .بیا اییى تفیاوت کیه هٖیابك
تضلیل صقب تىػه ،رمهىؿی امیهی ينغ ٔه ؿاه ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی ؿا پیاػه يکیـػ و ػؿ
هنیـ میامتهای هنلٔ التَاػ مـهایهػاؿی تا به اهـوف به فاػ و ؿىیؼ عیىیو اػاهیه
ػاػه امت .البته همکى امت گفته ىىػ که اگـ ىىؿوی ؿو به افى يبىػ و فـويمیپاىیؼ،
رمهىؿی امیهی پیيتـ اف ایًها به ّـوؿت ،به ػاهاو آوها ػؿغلتییؼه بیىػ .اهیا ىیىاهؼ
های ؿهبـاو رمهىؿی امییهیٍ ،یضت اییى هیؼٝا ؿا حابیت
تاؿیغی،
يى ٛيگاه و بـياهه ِ
ِ
يمیکًؼ.
;هـتْی هٖهـی :و ;ٝیهه ٕبإبایی :ػؿ اوایل ػه ٔه  11ىمنی يگاؿه کتابی تضیت
ًٝىاو ;اٍى فلنفه و ؿوه ؿلالینن :ؿا به ٕىؿ هيتـک آغاف کـػيؼ ،که ػؿ آو به ٕیىؿ
ویژه به يمؼ آؿاء هاؿکنینتی اف ؿهگؾؿ هتىو ;تمی اؿايی :پـػاعتًؼ:
ػؿ ایى کتاب مٞی ىؼه امت که تمام ايضـافات هاتـیالینن ػیالکتیك به ٕىؿ واّش يمایايؼه
ً
ىىػ .البته همکى امت افـاػی که ىغَا بیپایگی ایى فلنفه ؿا ػؿیافتهايؼ به ها اٝتیـاُ
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کًًؼ که بیو اف صؼ لقوم به يمؼ و ایـاػ هنیالل اییى فلنیفه پـػاعتیهایین ،ولیی هیا هتیؾکـ
هیىىین که ػؿ ایى رهت اؿفه فلنفی و هًٖمی آو ؿا ػؿ يٚـ يگـفتیهایین بلکیه اف لضیاٗ
ایًکه ييـیات هـبىٓ به هاتـیالیننػیالکتیك بیو اف ايؼافه ػؿ کيىؿ ها هًتيـ ىؼه و افکاؿ
ً
ً
ٝؼ ٔه ينبتا فیاػی اف رىاياو ؿا به عىػ هتىره ماعته و ىایؼ ٝؼهای باىًؼ کیه والٞیا بیاوؿ

کـػه باىًؼ که هاتـیالیننػیالکتیك ٝالیتـیى مینتن فلنفی رهاو و حمـ ٔه هنتمین ٝلىم و
عاٍیت الیًفیك آيهامیت و ػوؿ ٔه صکمیت الهیی میپـی ىیؼه امیت ،الفم بیىػ کیه تمیام
هضتىیات فلنفی و هًٖمی ایى ؿماالت تزقیه و تضلیل ىىػ تا اؿفه والٞی آو بیه عیىبی
واّش گـػػ.
ها ػؿ پاوؿلیها آيزا که آؿاء و ٝمایؼ هاػییى ؿا تمـیـ هی کًین بیيیتـ بیه يىىیتههیای ػکتیـ
اؿايی امتًاػ هیکًین (همؼه ٔه اٍى فلنفه و ؿوه ؿلالینن ،بـگـفته اف پایگیاه ایًتـيتیی آحیاؿ
هـتْی هٖهـی).

هیبیًین که چگىيه هٖهـی به همـاه ٝیهه ٕبإبایی ،اف اوایل ػه ٔه  11پـوژهای ؿا کلیؼ
ً
فػه بىػيؼ که هيغَا هؼفو هـفبًؼی با يیـوهای چپ و اصتـاف رىاياو اف پیىمیتى بیه
ؿلیل ىىؿای ايمییب و یکیی اف يقػییکتیـیى ییاؿاو
ٍفىف آوها بىػ .هٖهـی ،اولیى ِ

;آیییت اللییه عمیًییی :ػؿ فهیاو ايمیییب بییىػ .او بییه همییـاه عییىػ آیییت اللییه عمیًییی اف
تئىؿیپـػافاو اٍلی رمهىؿی امیهی يیق بىػيؼ .ایى اىاؿه ،تىّیش هم ٔه هارـا ػؿ هىؿػ
ولىف به ایى اهـ کیه ؿهبیـاو
هاهیت رمهىؿی امیهی يینت ،اها تؾکاؿی امت رهت ِ
فکـی و ٝملیی رمهیىؿی امییهی ،اف يٚیـ فکیـی میا هیا پییو اف ولیى ٛايمییب،
هـفبًؼی هيغَی با يیـوهای چپ ػاىتهايؼ .اها هـفبًؼی هيغَی با تفکـات ؿامت
و هىاػاؿ مـهایهػاؿی هیچگاه يؼاىتهايؼ .همیى هنئله ،مغى اف ;هاؿکل :ؿا همًىٝیه
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ٔ
يٚـیه وی ؿا يقػ ؿهبـاو و يٚـیهپیـػافاو ػولیت رمهیىؿی امییهی ،الضیاػی و
کـػه و
افکاؿ يٚـیهپـػافاو و التَاػػاياو ؿامیت و لیبیـا ،
بیهمؼاؿ هیکًؼ ،اها ػؿ مىی ػیگـ ِ
بًٞىاو مغًايی لابل اٝتًا و ٝلمی هىؿػ تىره لـاؿ هیگیـػ .البتیه هٖهیـی ػؿ تىّییش

يٚام هٖلىب عىیو اف لنمی مىمیالینن مغى بمییاو هییآوؿػ ولیی ػؿ يهاییت اهیـ،
هالکیت عَىٍی هٞـفی هیکًؼ:
يٚام هٖلىب عىیو ؿا با پؾیـه
ِ

به هـ صا هیتىاو به يىٝی مىمیالینن ایماو آوؿػ که بـ اٍىلی ٕبیٞی و والٞی ػؿ ٕبیٞت
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
ٕبیٞی اف لبیل فهیى و آب و مىعت و باالعـه چیقهایی کیه بيیـ آيهیا ؿا ينیاعته امیت،
بلکه ػؿ ٕبیٞت بـای بيـ ماعته ىؼه امت .هالکیت ىغَیی ػؿ اییى مىمیالینین ییک

صكاالعتَاً هضؼوػی امت .و اها مىمیالینن به هًٞای هالکیت ٝمىهی افقاؿ تىلیؼ اف
هيغَات َٝـ هاىیى امت و الفهه هاىیًینین امیت و هیا آو ؿا اف ٕـییك عَىٍییت
هاىیییًیقم احبییات کییـػهاییین و ٕـیییك اؿفه اّییافی هییاؿکل ؿا ؿػ کییـػهاییین (هٖهییـی،
.)۱1۹:۹1۱۱

یا:
ٝلیهؾا امیم با ایًکه ٕـفؼاؿ هالکیت رمٞی بْٞی میـهایههامیت اف آيزیا کیه هالکییت
اىتـاکی ػؿ هضَى کاؿ افـاػ ؿا يمی پؾیـػ هگـ به ؿّایت و لـاؿػاػ آوها پل یک هنلک
اىتـاکی يینت يٚیـ مایـ اىتـاکیها ،و اف آو رهت که مـهایههیای ٕبیٞیی و ٍیًاٝی ؿا
هتٞلك به ىغٌ يمیػايؼ به يىٝی اىتـاکیت لالل امت .ایى امیت همیام امییم ػؿ هییاو
مـهایهػاؿی و مىمیالینن (هٖهـی.)91۱:۹1۱۱ ،
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ضاػ رمهىؿی امیهی با ىىؿوی بنته
عیٍه کًین ،چٖىؿ ؿهبـاو صقب تىػه اهیؼ به ات ِ
ً
بىػيؼ؟ {}۹اوال ایًکه صقب تىػه ػؿ فهاو ايمیب  ۱9غافلگیـ ىؼه و به يیىٝی واػاؿ بیه
واکًو گـػیؼ .ػؿ وال ٜىایؼ ينبت به مـيگىيی ؿژین پهلىی و اصتما ِ ولى ٛآو چًؼاو
ِ
گیـی رمهىؿی امیهی غیافلگیـ ىیؼيؼ.
غافلگیـ ييؼيؼ ،اها ػؿ هىؿػ ؿهبـی و لؼؿت ِ
ً
ٔ
ػاػو بىؿژوافی هلیی
تىػه
صقب
ؿهبـاو
حايیا
{}۹
بغإـ تضلیل اف هـصله ايمیب و لـاؿ ِ
ِ
ػؿ افك عىیو ،ياگقیـ به صمایت اف رمهىؿی امیهی بًٞىاو يمایًیؼ ٔه بیىؿژوافی هلیی
ىؼيؼ ،ػؿ وال ٜصتی اگـ يهْت آفاػی و ربه ٔه هلی يیق ؿهبـاو اٍلی ايمیب هیىیؼيؼ،
صقب تىػه اف آياو صمایت هیکـػ ،يضى ٔه تضلیل و هىاره ٔه امکًؼؿی بًٞىاو رًاس همابل
کیايىؿی ىاهؼی بـ ایى هؼٝامت ،چه ایًکه امکًؼؿی رمهىؿی امییهی ؿا بیه میبب
میًت و ػییى غیـػهىکـاتییک للمیؼاػ هییکیـػ و لبیل اف ايمییب عىامیتاؿ ;مییلًٖت
هيـوٕه :بىػ .چه رمهیىؿی امییهی و چیه ربهی ٔه هلیی و يهْیت آفاػی بیه لیؼؿت
هیؿمیؼيؼ ،به ایى ػلیل که اف يٚـ صقب تىػه لاػؿ به تضمك بىؿژوافی هلی بىػيؼ ،هیىؿػ
صمایت لـاؿ هیگـفتًؼ< اولی تىمٔ رًاس کیايىؿی هىؿػ صمایت لیـاؿ گـفیت و ػوهیی
يیق به اصتما فیاػ تىمٔ هـ ػو رًاس صمایت هیىؼ .هماوٕىؿ که ػؿ لبل يیق گفتیین،
صقب تىػه ػؿ ايمیب  ۱9اف آؿهاو لبلی عىیو ،یًٞی ايمیب ػهىکـاتییک علمیی ٕیی
ػهىکـاتیک هلیی بنیًؼه
ؿويؼی و به ػالیل گفته ىؼه ػؿ لبلٝ ،مب يينته و به ايمیب
ِ

کـػه بىػ .


هایدضبتىدهدسصهاوداضش 
ِ

سیاست
پژواک
 ِ ۳-۶
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ٔ
میلٖه عیاؿری ؿط ػاػ.
ايمیب  ۱9بـ بنتـی امتمی ٕلبايه و ّؼ اهپـیالینتی و ّؼ
يیـوهای چپ اف هفهىم اهپـیالینن بـای تىّیش هًامیبات رهیايی کمیک هیگـفتًیؼ.
ِ
ىاه وابنته به اهپـیالینین آهـیکیا میـيگىو ىیؼ .بیه همییى عیإـ
هضمؼؿّا پهلىی ِ
تضیت
ايمیب به فٝن آياو ىکلی ّؼاهپـیالینتی ػاىت .اهیا ػؿ همابیل د.ا اف آهـیکیا ِ
هضیل
بیًی ػولت آهـیکا
ًٝىاو ;
ِ
ِ
امتکباؿ رهايی :یاػ هیکًؼ .ػؿ وال ٜکبـ یا عىػبقؿگ ِ

هبايی فکـی عىػ آهـیکا ؿا ياهیؼ .وؿای
يقا ٛؿهبـاو د.ا امت .پل هـ رـیايی
ِ
هٖابك ِ
ایى ياهیؼو ،اتفالی که ؿط ػاػ ایى بىػ که ػؿ ٔ
هتضیؼ
ايمیب  ،۱9ػولت ایـاو ػیگیـ
يتیزه
ِ
ِ
فَیل يیىیًی ؿا
ػولت آهـیکا،
هؼاؿ هتضؼیى ِ
ِ
ؿاهبـػی ػولت آهـیکا يبىػ .ایى عـود اف ِ
ِ
ٔ
ػولت د.ا با آهـیکا و رهاو گيىػه
ػؿ هًامبات میامی ،التَاػی ،ژلىپلیتیک و غیـه ِ
امت.

يىپای د.ا پـػاعت< با ایى امتؼال که
ػؿ لبل گفتین که صقب تىػه به
ِ
صمایت اف ػولت ِ
امتمی میامی بؼمت آهؼه ػؿ ٔ
صف٘
يتیزه
ايمیب  ،۱9اهـی هباؿک و هیمىو امت و ِ
ِ
آو ػؿ گـو ؿمیؼو به امتمی ِ التَاػی امت .امتمی ِ التَیاػی يییق همکیى يینیت،
ٔ
عیاؿری
ؿىؼ غیـمـهایهػاؿی-که ػؿ والی ٜمیامیت
هگـ ػؿ
ٍىؿت پؾیـه ينغه ِ
ؿاه ِ
ِ
ِ
ٔ
تىمٞه عىػ ػؿ رهیاو بیىػ .صیقب تیىػه ايمییب  ۱9ؿا
کیو ػولت ىىؿوی بـای بنٔ
ِ
فـٍتی بـای لـاؿ گـفتى ایـاو ػؿ هؼاؿ ػولت ىىؿوی هیػیؼ .ػولت د.ا به فٝن آياو ٔ
لىه
تبؼیل ىؼو به هتضؼ ؿاهبـػی ػولت ىىؿوی ؿا ػاىتٔ .
بنیتـ رهیاو
همه آو هىاّ ٜػؿ
ِ
ِ
ٔ
يیىػ هیییػی،
فـوپاىی اتضاػ رماهیـ ىىؿوی ػؿ
ػولٖبی هًٞاػاؿ بىػ .اها
اواییل ػهیه ِ
ِ
ِ
ِّ
میـػؿگمی ٝمییك فیـو بیـػ.
چپ اؿػوگاهی ؿا ػچاؿ ىىک کـػ و به لنیمی
کل
ِ
رـیاو ِ
ِ
بافهايؼگاو صقب تىػه یا {}۹رؾب گفتماوهای اٍیس ٔ
ماعتاؿ لیؼؿت د.ا
ٕلبايه ػؿوو
ِ
ِ
ِ
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گـفتى هزؼػ ػولت ؿومیه
ىؼيؼ {}۹یا ایى که با ايؼکی فاٍله ينبت به د.ا و با لؼؿت
ِ
ً
ٔ
ٔ
بلیىک ىیـق
چين اهیؼ به ٝـود ػوباؿه اٍیٖیصا ِ
و چیى پل اف ٕی یک ػوؿه فتـتِ ،
ً
هًافٝات ژلىپلیتیک تفنیـ هیکًًیؼ .اییى ٕییف
بنتهايؼ و رهاو ؿا ٍـفا ػؿ چاؿچىب
ِ
ىباهت بنیاؿی با آو بغو اف يیـوهای اٍیسٕلب و ؿامت اپىفینیىو ػاؿيؼ که هًتٚـ
بلیىک غیـب هنیتًؼ .بیـای اییى ٕییف،
امتضاله یا فـوپاىی ػولت د.ا و اػغام آو ػؿ ِ
ٔ
ٕییف
هباؿفه میامی،
هضىؿ تفکـ و
اولى یت و
ِ
هًامبات ژلىپلیتیک امت .ػؿ بیى هـ ػو ِ
ِ
هییـاث
ؽکـ ىؼه ({}۹بـعی اف بافهايؼگاو صقب تىػه و {}۹بـايؼافاو چیپ و ؿامیت)،
ِ
ايمیب  ۱9همچًاو هىؿػ يٚـ امت< یًٞی هیـ ػو
صقب تىػه ػؿ همٖٜ
ِ
غیـمىمیالینتی ِ
ِ
بًییاػی
ٕیف عىػ ؿا ػؿ پیىيؼ ؿاهبـػی با
ِ
رـیايات بىؿژوایی تٞـییف هیکًًیؼ .اىیکا ِ
ِ
عٔ صقب تىػه ،يه ػفا ٛتاکتیکی و همٖٞی اف ػولت د.ا ،بلکه ػفا ٛؿاهبـػی و هن افك
ِ
ً
ٔ
هباؿفه ٕبماتی بیـای
ايکياف
ىؼو با ػولت د.ا بىػ .صقب تىػه اٍی هؼفی ػؿ ؿامتای
ِ
ٔ
عىػ ِّ
بلىک غـب بىػ .صیقب تیىػه اف
هتَىؿ يبىػ .تًها
بلىک ىـقِ -
هىّى ٛههن ػوگايه ِ
ِ
ٔ
تزنیؼ
ػولیت ىیىؿوی ؿا
ػؿیچه ایى ػوگايه رهاو ؿا هیيگـینیت .صیقب تیىػه صتیی
ِ
ِ
صیقب بیىؿژوایی د.ا عیىػ ىیاهؼی بیـ اییى
مىمیالینن يمیػاينت .هنافك ىیؼو بیا
ِ
وصیؼت ؿاهبیـػی بـلیـاؿ
رـییاو مىمیالینیتی بیا ػولتیی بیىؿژوایی
هؼٝامت .وگـيه
ِ
ِ

يمیکًؼ.

پیژواک میامیت صیقب تیىػه ػؿ
بافهايؼگاو صقب تىػه،
عٔ میامی
ِ
وؿای مـيىىت و ِ
ِ

ِ
صقب تىػه امتمی ِ
بیى بـعی يیـوهای میامی ایًگىيه امتِ :
اکًىو میامت ایـاو و ػؿ ِ
پیؾیـه
میامی ؿا هنبىق به امتمی التَاػی هیػاينت .امتمی ِ التَیاػی يییق بیا
ِ
ٔ
تزىیقی ػولت ىىؿوی همکى هیگيت .بـعی اهـوف بـ ایى باوؿيؼ کیه امیتمی
ينغه
ِ
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استماللاهًیتی
میامی هنبىق به امتمی ِ التَاػی و امتمی ِ التَاػی هنبىق به
ِ
استماللاهًیتیويظاهیاسات .بیـای
هشپیطشفتوتىسؼهای

امت< یًٞی بًیاد
ِ

ایى مغى عىیو يیق امتؼالالتی ػاؿيؼ :چىو د.ا هیچ هتضؼ ؿاهبـػی (هًٚیىؿ هتضیؼ
ٔ
ٝـٍیه بیىالمللیی امیت .وگـيیه میىؿیه ،صقباللیه و ٕیفیی اف
ؿاهبـػی لؼؿتمًیؼ ػؿ
میامی ٝـاق ،فلنٖیى و یمى هتضؼ د.ا هنتًؼ .ػؿ ایى بیى تًها مىؿیه ػولت
يیـوهای
ِ
امت) ػؿ رهاو اهـوف يؼاؿػ -و يیق به ایى ػلیل که ايمیب  ۱9با ىٞاؿ امتمی ِ میامیی
ػولیت د.ا
پیـوف ىؼ ،ػؿ يتیزه صف٘ ایى هیـاث ػؿ گـو لیؼؿتگیـی يٚیاهی و اهًیتیی
ِ

ؿاهبـػی لىی يؼاؿػ ،ياگقیـ بایؼ اف يٚـ اهًیتی هنتمل ىىػ .بـ
امت .کيىؿی که هتضؼ
ِ

بًیاػ امتمی ِ يٚاهی و اهًیتی هیتىاو به ىکىفایی التَاػی ؿمیؼ و امتمی ِ میامی ؿا
يیق صف٘ کـػ .ایى مًظ گفتاؿ اهیـوف ػؿ بییى هین بـعیی يیـوهیای چیپ و هین بـعیی
ىتىدهای بگؾاؿین.
عٔ میامی ؿا ي 
يیـوهای هلیگـا ٕـفؼاؿايی ػاؿػ .هایلین يام ایى ِ
رـییاو يىتیىػهای بیا تأکییؼ بیـ
چه صقب تىػه با تأکیؼ بـ امتمی ِ التَاػی و چه اییى
ِ
عىػ ػولیت د.ا ؿا
امتمی اهًیتی ،هـ ػو هنافك با ػولت د.ا هنتًؼ .رـیاو يىتىػهای ِ
اؿػوگاه مىمیالینتی کـػه امت .آؿهاو بنیاؿی اف يیـوهای چپ و ؿامیت ػؿ
رایگقیى
ِ
ِ

همٖ ،۱9 ٜتضمك بىؿژوافی هلی بىػ .د.ا تزنؼ بىؿژوافی هلی امیت و هتضیؼیًی يییق
ِ
ٔ
يمیو اؿػوگیاه ؿا
ػؿ هًٖمه عاوؿهیايه بـای عىػ ػمت و پا کـػه امت ،پل چـا يتىايیؼ ِ
فهییى
بـای ٝؼهای بافی کًؼ؟! ػؿ همابیل يیـوهیای چیپ و ؿامیت میـيگىيیٕلب ػؿ
ِ
اؿػوگاه عىیو لـاؿ ػاػهايؼ .پل به
تـمیمی آهـیکا فٞالیت هیکًًؼ و آهـیکا ؿا
میامی
ِ
ِ
ِ
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ؿامییت مییـيگىيیٕلب و
ایییى تٞبیییـ هییـ ػو اؿػوگاهیايییؼ ({}۹يیـوهییای چییپ و
ِ

{}۹يىتىػهایها).

ٔ
هنئله اهًیت ،اییى ههین ػؿ میامیت اهیـوف چیه
رـیاو يىتىػهای ينبت به
تلمی
ِ
وؿای ِ

رایگاهی ػاؿػ؟ مـيگىيیٕلباو ؿامت و چپ ،هؼام بـ ٕبیل اییى هنیئله هیکىبًیؼ کیه
ٔ
صف٘ اهًیت و کیاو کيىؿ ،تماهی آفاػیهیای ارتمیاٝی ؿا اف هیـػم
ػولت د.ا به بهايه ِ
ملب کـػه امت .د.ا ػؿ همابل ایىٕىؿ امتؼال هیکًؼ که اگـ ها ػؿ عاؿد اف هـفهای
ً
عىػ ػؿ ٝـاق ،مىؿیه و یمى يزًگین ،لٖٞا رًگ به ػؿوو هـفهایمیاو کيییؼه عىاهیؼ
ٔ
ٔ
تزقییه کيیىؿهای
هًٖمه عاوؿهیايه هیؼفی ریق
ىؼ .ػؿ ایىکه آهـیکا و هتضؼیًو ػؿ
ً
اٍٖیصا مـکو يؼاؿيیؼ ،ىیکی يینیتٔ ; .
رؼییؼ
يميیه عاوؿهیايیه بیقؿگ :و ;لیـو
ِ
آهـیکایی ،:ؿویاهایی امت کیه باییؼ هتضمیك گیـػػ .آهـیکیا بیه ٝیـاق ػؿ میا ۹111
هییػی صمله کـػ .بٞؼ اف آو يیق ػؿ ماعتاؿ میامی ایى کيىؿ بمبیسااػتی(هًٚیىؿ
وفیـ
اٍلی ایى کيىؿ هـ یک ػؿ ِ
ػمت یک لىم یا هؾهب باىؼ .يغنت ِ
ایى که هًاٍب ِ
هزلل مًی) ؿا کاؿ گؾاىیت کیه هیاػاهی کیه چًییى
ؿلیل
ىیٞه ،ؿلیل
ِ
ِ
رمهىؿ کـػ و ِ

لايىو امامیای پابـرامتٝ ،ـاق با فـلهگـایی يهاػیًهىؼه ػؿ ماعتاؿ ػولیت آو ،ؿوی
آؿاهییو يغىاهییؼ ػیییؼ .ػؿ مییىؿیه هًٖمی ٔیه کـػييیییى آو تضتالضمایییه و صیٖی ٔیه يفییىؽ
ً
ٔ
میلٖه
تضیت
آهـیکامت .پل تمـیبا ییک میىم
ِ
عیاک میىؿیه هناکًیىو ػؿ اعتییاؿ و ِ
تضت ىؼیؼتـیى تضـینهای التَاػی هىمیىم بیه ;کمپییى فيیاؿ
آهـیکامت .ایـاو يیق ِ

بیـػو هإلفیههای
صؼاکخـی :لـاؿ ػاؿػ .هؼف يیق چیقی يینت رق تنلین د.ا و اف بیى ِ
ٔ
هزمه همه رايبیه
يفىؽ هًٖمهای.
ىاهل تىايایی هنتهای ،تىايایی هىىکی و ِ
لؼؿت آو< ِ
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والٞیت و يه یک تضلیل امیت .د.ا اف همییى
به د.ا و هتضؼیًو ػؿ هًٖمه اهـوف یک
ِ

اهکیاو
ىیـایٔ
ؿوی گفتماو اهًیت ؿا بنیاؿ ػؿ راهٞه پـؿيگ هیکًؼ .هبًیای هیاػی و
ِ
ِ
ً
ىـایٔ اهـوف عاوؿهیايه کاهی ههیامت .ػؿ وال ٜد.ا -بیه
مافی ایى گفتماو ػؿ
ِ
پـؿيگ ِ
هخابه ػولتی بىؿژوایی -بـای بما ،ؿاهی رق تمىیت ایى گفتماو يؼاؿػ .ػؿ ایى رًگیی کیه
فیمابیى د.ا و هتضؼیًو و ػولت آهـیکا و هتضؼیًو ػؿ هًٖمه ػؿ رـیاو امت ،يباییؼ
هىسدهطخع ػولت د.ا هىؿػ تزیاوف و
رای هتزاوف و لـبايی ؿا ٝىُ کـػ .ػؿ ایى ِ
ِ
ُ آهـیکا لـاؿ گـفته امت (بایؼ تىره ػاىت که تأکیؼ بـ ;هىؿػ هيیغٌ :امیت.
تٞـ ِ
ػؿ ایى را هؼف ٍؼوؿ صکمی کلی ػؿ هىؿػ هـ هًاليه و پؼیؼهای يینیت) .بیه همییى
لیاك هـػهی که ػؿ ىىؿههای ػی  ۱9و آباو  ۱8ىـکت کـػيؼ يییق هٖالبیات بـصمیی
ػاىتًؼ .همگی بغإـ ىـایٔ ِبؼ هٞیيتی ػؿ عیاباوها صْىؿ ػاىتًؼ و ػؿ وال ٜلـبايی
ِ
ٔ
ٝلت هاػی ىىؿهها) .اها ایى هىلٞییت
میامتهای مـهایهػاؿايه د.ا بىػيؼ (هضتىا و ِ
به ىىؿه ػی  ۱9و آباو  ۱8ىکلی هتـلیی و ؿهیاییبغو يمییػاػ< ٔ
همیه آو ولیای ٜػؿ
ر
هطالبااتبش رداك
ٙـفی اهپـیالینتی ،مـهایهػاؿايه و مـيگىيیٕلبايه به ولى ٛپیىمت<
هیتىايذدستضادباتشلیلشاسبگیشد.

هىلٞیت لـبايی و بـصك ػؿ بـابـ آهـیکا لیـاؿ
هٖابك همیى امتؼال د.ا يیق هـ چًؼ ػؿ
ِ
ػاؿػ ،ولی ایى هىّى ٛبه د.ا ىکلی هتـلی و ؿهاییبغو يغىاهؼ بغيیؼ .د.ا ػفا ٛاف

لالب ىکلی ؿهیاییبغو میاهاو يبغيییؼه امیت.هتشلاییااهشتجاغ
عىیو ؿا ػؿ ِ
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ایآو ودسهماباال
اکلیا جشیاااواسااتويااهوغا ِ
افهذتاى ِ
بااىدو،وغاافضا ِ
وغفهذتىایی جشیاو.
هطالباتبشدكداضتىیايذاضتى ِ

گفتماو يىتىػهای تًها به همیى هنئله (لـبايی بىػو ػولت د.ا ػؿ هىارهه با آهـیکیا) و
ِ

تأکیؼ بـ آو اکتفا هیکًؼ و ؿاه عـوری ؿا يياو يمیػهؼ .ػؿ وال ٜایى رـیاو به ػفیا ٛاف
بنتـ یک تفکـ ؿهاییبغو که عىاهاو گؾاؿ اف وّٞیت فٞلیی
د.ا هیپـػافػ ،اها يه ػؿ ِ

یاو پـولتییـی و
امییت .بییـای ای یى رـیییاو د.ا عی ِ
یىػ اؿػوگییاه امییت .بییالٞکل ،رـیی ِ

بغو ؿامتیى هىلٞیت تؼافٞی د.ا ؿا یک والٞیت هیػايؼ ،اها به اییى اهیـ اکتفیا
ؿهایی ِ
ٔ
هباؿفه ٕبماتی بـ
اهکايات
يمیکًؼ و با د.ا هنافك يمیىىػ .د.ا هىؿػ هزمه امت ،اها
ِ
ٔ
هبیاؿفه ٕبمیاتی
تمىییت
ییافتى اییى اهکايیات و
لىت عىػ پابـرامت .هؼف ؿػگیـی و
ِ
ِ
بـچنب اهپـیالینتی و ّؼ اهًیتی بىػو ،يبایؼ تغٖئه
امت .هـ رًبو و اٝتـاّی ؿا با
ِ

ىیـایٔ
ػیؼو رقلیتیـیى ػاػههیا (فکتهیا)،
کـػ .بلکه بایؼ که با ِ
ِ
ؿٍؼ ػلیك هنالل و ِ
ٔ
هباؿفه ٕبماتی ؿا فـاهن کـػ.
ايکياف
ِ
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هؤخشه 

ً
ؿامت اپىفینیىو ٝمؼتا بـياهه و پـوژۀ میامی عىػ ؿا ػؿ بنیتـ
ٕلب ِ
يیـوهای مـيگىيی ِ

ػولت آهـیکا تٞـییف هیکًًیؼٝ .اهیل هیإحـ ػؿ لیبِ و
های
اهپـیالینتی ِ
ٕـس-يميه ِ
ِ
ییافتى فيیاؿهای تضمیلیی
بنٔ و لؼؿتگیـی ایى رـیايات چیقی يینت ریق ىیؼت
ِ

ػولت ایـاو< ایى فياؿها يیق عىػ ؿا ػؿ اىکا ِ هغتلفی بـوف هیػهًؼ :هنیالل
آهـیکا به ِ
ٔ
پـويؼه هنتهای د.ا ،تنلیضات هىىکی و يٚیاهی و
صمىق بيـ ،رؼا بـ مـ
هـتبٔ با
ِ

لـو رؼیؼ هییػی بیا صملیه بیه ٝیـاق و
ِ
ػولت د.اِ .
يفىؽ هًٖمهای ِ
ػولت آهـیکا اوایل ِ
يميیه عاوؿهیايیهٔ
ٔ
ٔ
کیو رؼیؼی ؿا ػؿ عاوؿهیايه کلیؼ فػ :پیاػهمیافی
افغاينتاو ،پـوژه ِ
ً
بقؿگ که چیقی يینت رق تکهتکه کـػو ػولتهای اٍٖیصا ;مـکو :و یا عیاؿد اف
ػولیت آهـیکیا و تبیؼیل آوهیا بیه ػولتهیایی کىچیکتـ ،ؿام و هٖیی .ٜيیـوهیای
هؼاؿ
ِ

بـايؼاف ؿامت ػؿ آو همٖ( ٜصمله به ٝـاق و افغاينتاو) لیؼؿت گـفتًیؼ و ػؿ
اپىفینیىو
ِ
ٔ
ٝمىهی میامت هـلیتـ ىؼيؼ .اهـوف يیق آهـیکا با اٝما تضـینهای هىمیىم بیه
ٝـٍه
ِ
ً
ٔ
هضاٍیـه التَیاػی و میامیتی کیاهی رًگیی
;فياؿ صؼاکخـی-:که ػؿ وال ٜلنیمی
امتٝ ،قم به تنلین و ٝمبييیًی ػولت د.ا کـػه و اف ایى ٕـیك هیکىىیؼ کیه فه ٔ
یًیه
ِ
ٔ
ػوباؿه مـيگىيیٕلباو ؿا فـاهن مافػ.
لؼؿتگیـی
ػاػو هإلفیههای لیؼؿتو بیه
د.ا يیق به ایى ههین ولیىف ػاؿػ کیه ػؿ
ِ
ٍیىؿت اف ػمیت ِ

اصتما لىی مـيىىتی هيیابه ػولتهیای ٍیؼام و لیؾافی ػؿ ايتٚیاؿه عىاهیؼ بیىػ.
ػولیت آهـیکیا گیاهی
آهـیکا هؼفو فـوپاىی و یا تنلین ایـاو امت .همکى امت کیه
ِ

ػولت اباها با ػولت د.ا هؾاکـه يیق کًؼ (هؾاکـه آهـیکا بیا د.ا
;هماىات :کًؼ و هايًؼ ِ
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يیق عىػ میامتی رًگی امت< یًٞی غلخ هسلخ امت و يىیؼ تغاٍین و رًگیی ػیگیـ
هیػهؼ) ،اها ؿاهبـػ کیو عىیو ؿا همچًاو ػيبا هیکًؼ.
ٔ
ؿامیت اپىفینییىو ؿا میامیتهای رًگیی ػولیت
هضـکه اکخـ يیـوهای
مىعت هىتىؿ
ِ
ِ
آهـیکا تأهیى هیکًؼ .بنیاؿی اف يیـوهای اپىفینیىو ؿامت ػؿ ايؼیيکؼهها و يهاػهای
هـتبٔ با ایـاو کاؿ هیکًًؼ که هؼفىاو اٝما ِ فياؿ بیيتـ بـ ػولت د.ا امیت .بـعیی
ٕلب لیىهی هتـٍیؼيؼ تیا
ػیگـ يیق هايًؼ رـیاو هزاهؼیى و یا بـعیی يیـوهیای تزقییه ِ
ً
یو اٍییٖیصا آفاػ مییىؿیه :ػؿ ایییـاو بییافی کًًییؼ.
يميیی هيییابه ;ػاٝییو :و یییا ;اؿتی ِ
یؾاؿ ػولییت
فيییاؿهای التَییاػی ػولییت آهـیکییا ػؿ کًییاؿ میامییتهای تهییارمی آفاػگی ِ
آباو  -۱8ؿا فیـاهن کیـػ.
مـهایهػاؿی ایـاو ،تکاي ٔه اولیۀ بـعی ىىؿهها -هخل
ىىؿه ِ
ِ
ً
ایى ىىؿهها فاؿ ٟاف ٔ
فهیًه بیـوف ،ىیکل و افمیی کیاهی میـهایهػاؿايه و اهپـیالینیتی
ىاه مابك يیق متایو ىؼ (ؿّاىاه ؿوصت ىیاػ) .اییى
ػاىتًؼ .ػؿ ایى ىىؿهها صتی ِ
ىٞاؿ ػؿ والٔ ٜ
هؼیه بقؿگی ،هن به بـايؼافاو ؿامت و هن به آهـیکا بىػ کیه ػؿ اٝتـاّیات
اٝتـاّات کاؿگـی اعیـ (به ویژه
ػولت آهـیکا بـ ؿوی
ِ
عیابايی مـػاػه ىؼ .بـايؼافاو و ِ
ٔ
تزـبیه
هىؿػ يیيکـ هفتتپه) يیق بنیاؿ هايىؿ ػاػهايؼٍ .ضبت اف ایى بىػ که چیـا يتیىاو
ِ
لهنتاو ػؿ اوایل ٔ
ػهه  81هییػی (اٝتـاّات کاؿگـی به ؿهبیـی لظوالنیا) ؿا ػؿ اییـاو
ِ
لیؼؿت عیىػ
يیق تکـاؿ کـػ .ػؿ هزمى ،ٛػؿ چًؼ ما اعیـ ،آهـیکا اف بیيتـ هإلفههای
ِ

ػولت د.ا امتفاػه کـػه امت :ابقاؿهای میامی ،صمیىلی ،يٚیاهی،
فػو به ِ
بـای ّـبه ِ

و غیـه -و مٞی کـػه تا اف اهکايات ػؿوو ایـاو يیق بـای پیيبـػ اهؼافو کمک بگیـػ.

ػولیت
بـايؼاف چپ اها ايؼکی هتفاوتتـ ينبت بیه میامیتهای اهپـیالینیتی
يیـوهای
ِ
ِ
ٔ
رًیبو
لافلیه ;
آهـیکا بـعىؿػ هیکًًیؼ و میٞی هیکًًیؼ تیا هین بیه فٝین عیىیو اف
ِ
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ٍىؿت تلىیضی و ٍىؿی ػعالت يٚیاهی آهـیکیا
مـيگىيیٕلبیٝ :مب يمايًؼ و هن به
ِ
ػؿ ایـاو و تضـینهای التَاػی ایى ػولت ؿا هضکىم کًًؼ .اها هماوٕىؿ که ػؿ لبل يییق
بًیاػی ایى ػمتگاه يٚـی و ٝملی ؿا هىؿػ بـؿمی لـاؿ ػاػیین ،واّیش و هبیـهى
ًٝاٍـ
ِ
کیًو میامیی
فهیى ٕـس-يميههای اهپـیالینتی ػمیت بیه
ِ
امت که ایى رـیايات ػؿ ِ

هیفيًؼ و هـفبًؼی ؿوىًی با ایى ٕـسها يؼاؿيؼ.
ٔ
ػعالیت آهـیکیا
بـايؼاف چپ ػؿ تىریه
امتفاػه يیـوهای
یکی اف هىتیفهای اٍلی هىؿػ
ِ
ِ
ٔ
هًٖمه عاوؿهیايیه و فيیاؿی کیه بیه ػولیت د.ا واؿػ هیمیافػ ،چییقی يینیت ریق
ػؿ
کـػو تضـکات ػولت د.ا ػؿ مىؿیه ،یمیى و ٝیـاق .يیقا ٛفٞلیی ػؿ
اهپـیالینتی للمؼاػ ِ
ِ
مىؿیهٝ ،ـاق و یمى ؿا ایى يیـوها رًگ لٖبهای اهپـیالینیتی هیػايًیؼ :ییک میىی
ً
هارـا ،آهـیکا و هتضؼیًو و مىی ػیگـ ،ػولت د.ا یا اٍٖیصا ;هضىؿ هماوهت-:که
ً
هخذوشسااصیهاشص

ػولت ؿومیه يیق بْٞا همکاؿیهایی با ایى رـیاو ػاىته امیت.
ولیکههىسدتؼش ِؼدولات
بیىهتجاوصولشبايیوهطشوعللمذاديکشدودفاعد
ِ
ِ
بیت يگییاه ایًییاو بییه میامییت ػؿ هًٖمی ٔیه
آهشیکاااوهتذااذیًصلااشاسگشفتهايااذ ،ىییاه ِ

هنتمل ٕبمیاتی
بًؼی
عاوؿهیايه و ایـاو امت .به وّىس اف ػ ِ چًیى ؿویکـػی يه ٍف ِ
ِ
ایزاػ چًیى ٍیفبًؼیای ؿا ػاىیتٕ .ـفیه اییى کیه گیاهی
ایزاػ ىؼه و يه بایؼ ايتٚاؿ ِ
مـيگىهیعىاهی چپ عىػ ؿا ػؿ لالب الفاٙی چىو ; ٔ
اػاؿه ىىؿایی :يیق بـوف هیػهؼ.
ِ
ِ
ٔ
تْیٞیف
آفاػگیؾاؿ تهیارمی و
ػولت د.ا با پیاػهمیافی میامیتهای
ِ
اها اف فاویه ػیگـ ِ
ِ
ٔ
فهیًیه هیاػی بیـوف ىیىؿهها و ٕیـس-يميیههای
فـوػمیت ارتمیا،ٛ
هٞیيت الياؿ
ِ
ِ

يمو تضـینهای التَیاػی ؿا يییق
اهپـیالینتی ِ
ػولت آهـیکا ؿا فـاهن آوؿػه امت-البته ِ
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ػمت کن گـفت .میامتهای يئىلیبـالی ؿو بیه
بـوف ایى ىىؿهها و اٝتـاّات يبایؼ ِ
ػؿ ِ

تزیاؿت
کییو
مىی ادغامفضایًذهػؿ ماعتاؿ بافاؿ و تزاؿت رهیايی ػاؿيیؼ ،میاعتاؿ
ِ
ِ
ً
اٍلی هٞمیاؿی اهپـیالینیتی
های
هإلفه
اف
و
بىػه
آهـیکا
لؼؿت
یؼ
ػؿ
ٝمؼتا
رهايی يیق
ِ
ِ
ِ

ػولت آهـیکا بـ بنتـ ایى میامتها تىاينته و هیتىايؼ بیيتـیى
ػولت آهـیکامت .پل ِ
ِ

ػولیت د.ا ایمیاو
ػولت د.ا واؿػ کًؼ .هـ چه لؼؿ
ّـبهها ؿا به
ِ
ماعتاؿ التَاػ ایـاو و ِ
ِ

آفاػگؾاؿ تهارمی بیيتـ صفی٘ کًیؼ و آوهیا ؿا پییاػه کًیؼ ،اف آو
عىػ ؿا به میامتهای
ِ
ٔ
بـايؼافايیه
ػولیت آهـیکیا و ٕـسهیای
ٕـف میىعت و هضتیىای هًامیب بیـای فيیاؿ
ِ
اهپـیالینتی ؿا بیيتـ فـاهن هیکًؼ (بًگـیؼ به هماله ;ىیىؿههای آبیاو  ۱8و ٕبمیهی
کاؿگـ :ػؿ ىماؿه چهاؿم ييـیه ؿاه يى).
ٔ
یت د.ا تغییـاتییی رییؼی ػؿ
یت آهـیکییا همکییى امییت کییه ػولی ِ
ػؿ اػاهییه فيییاؿهای ػولی ِ
مییمت ػولتیمییافی
میامییتهای التَییاػی عییىػ بىرییىػ آوؿػه و ػؿ اٍییٖیس بییه
ِ

مـهایهػاؿايۀ بـعی صیٖههای التَاػی بـوػ و هًاف ٜبغيی اف میـهایهػاؿاو ؿا بیه يفیٜ
ِ
ِ
صف٘ کلیت ٔ
ؿابٖه مـهایه مـکىب کًؼ .تاکًىو ىىاهؼ هتمًی بـای صـکت ػولت د.ا به
ِ
ِ
ٔ
میافی
ایى میمت ػییؼه ييیؼه امیت ،اهیا اییى اصتمیا وریىػ ػاؿػ کیه ػوگايیه ػولتی
ِ
مـهایهػاؿايه-عَىٍیمافی به ىکلی ػؿ ٝـٍۀ ؿلابت رًاسهای کیو میـهایهػاؿی

ایـاو ٙاهـ ىىػ .ها ػمتگاهی ػؿ اعتیاؿ يؼاؿین که پیوبیًیی لٖٞیی ػؿ اییى عَیىً
ً
اؿاله ػهؼ و ىىاهؼ و تًافٝات اصتمالی ػؿ ایى صىفه بایؼ هـتبا ؿٍؼ ىىػ.
آفاػگیؾاؿ تهیارمی ؿا تیاکًىو پییاػه کیـػه امیت و
التَاػی
د.ا اف یکنى میامتهای
ِ
ِ

هٞیـُ فيیاؿ و تهؼییؼات
ػولت عىػ ػاػه امت و اف مىی ػیگـ ػؿ
ىکلی يئىلیبـا به ِ
ِ
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ػلییل
ػولت آهـیکا لـاؿ ػاؿػ .البته اگـ ػولت د.ا ىکلی يئىلیبـا يیق يؼاىت ،باف هن به ِ
هٞـُ آمیبهای ياىی اف تهؼیؼات و فياؿهای آهـیکا لیـاؿ
هضتىای مـهایهػاؿايه ػؿ
ِ

هؼاؿ هتضؼیى ػولت آهـیکا لـاؿ ػاؿػ و همییى میًظ ؿابٖیه
ػاىت .ػولت د.ا عاؿد اف ِ

ػولت د.ا هیؼام اف ;هماوهیت :و
عىػ همىاؿه
آبنتى رًگ ،يقا ٛو تضـین امتِ .
عىػ ِ
ِ

هضىؿ هماوهت :ػم هیفيؼ .ها هًکـ ایى هنئله يینتین که تخاغن ػولت د.ا و آهـیکا
; ِ

والؼی امت و ػولت د.ا يیق صك ػاؿػ که اف عىػ ػؿ بـابـ تٞـّات ػولت آهـیکیا ػفیاٛ
ْ
هماوهاتضاکلیهتشلای ػاؿػ.

کًؼ ،اها ایىها همه بؼیى هًٞی يمیتىايؼ باىؼ که ایى

یت ػولییت د.ا« ،هماااوهتی»سااشهایهداسايه امییت (;هماوهییت :یییک ػولییت
هماوهی ِ
مـهایهػاؿی ػؿ همابل تهارن اهپـیالینتی امت) .ایى هماوهت هْمىيی مـهایهػاؿايه و
ً
غیـ ؿهاییبغو ػاؿػ .اماما د.ا اف ایى ؿوی هیتىايؼ به تمابل عىػ با آهـیکا ِيام
ىکلی ِ
ٔ
ػاؿ :ايمیبیی
هماوهت ػهؼ که عاؿد اف ػایـه هتضؼیى ػولت آهـیکا لـاؿ ػاؿػ و ;هییـاث ِ
امتمی ٕلبايه و ِّ
ّؼ آهـیکایی امت .د.ا مٞی کـػه تیا ػؿ ٝییى میـهایهػاؿايه و ّیؼ
يمیو ّی ِّؼ
ايمیبی بىػو (د.ا به هخابه يیـوی بىؿژوایی ػؿ ػیالکتییک پنیا
ِ
ايمییب ِ ۱9

کییو
ايمیب ؿا به عىبی ایفا کـػ ،هـ چًؼ که عىػ ؿا ايمیبی بؼايؼ) ،عىػ ؿا بیا ؿاهبیـػ ِ
صف٘ ایى ؿاهبـػ کیو به ٕىؿ تاکتیکی بیا
ٝیى ِ
;يه ىـلی ،يه غـبی :وفك ػهؼ و يیق ػؿ ِ
ػولیت آهـیکیا و ؿمییؼو بیه
رًگ مىؿیه ،هؾاکـه با
همه کاؿ کًؼ< التیف با ؿومیه ػؿ ِ
ِ

عاؿری عىػ ،به ٕىؿ ؿاهبـػی يه ایى و ياه آو ؿا
تىافك هنتهای و غیـه .د.ا ػؿ میامت
ِ
بکاؿ بنته امت و به ٕىؿ تاکتیکی هن ایى و هن آو ؿا.
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پل با ورىػ ایىکه {}۹هن ػولت مـهایه ٔ
ػاؿايه د.ا که با بـياهههایو هؼام بیه فینیت و
ِ
ِ
ػولیت
ٕبمات فـوػمت تٞـُ هیکًؼ و {}۹هین میامیتهای اهپـیالینیتی
هٞیيت
ِ
ِ
افیك هیىؿػ يٚیـ عیىػ ؿا بیه اٝتـاّیات و
آهـیکا که همىاؿه میٞی هیکًیؼ تیا ىیکل و ِ

میامت ؿهیاییبغو میغى گفیت؟ آییا هیتیىاو
اٝتَابات ببغيؼ ،چٖىؿ هیتىاو اف
ِ

فشاسااىیسااشيگىيیطلبی اینییتاػ و کًيییی هنییتمل و هتـلییی ؿا مییافهايؼهی کییـػ؟
ٝاهل هإحـ ػچاؿ لنمی اينیؼاػ
ِ
وّٞیت میامی ِ
اهـوف ایـاو گىیی که به ػلیل همیى ػو ِ
افیك اهپـیالینیتی و
ىؼه امت و بنیاؿی اف میامتهای فیالضا هىریىػ ،گـییقی اف ِ

پـوغـب ػاىتى ،يؼاؿيؼ .اها ایى تَىیـ تیـه که ػؿ يگاه او به ؽهى هیؿمؼ ،همه چیق و
کىچک والٞی ،ؿو بیه میىی ؿهیایی ػؿ راهٞیۀ
همۀ هارـا يینت و اهکاوهای هـچًؼ
ِ
ایـاو اهـوف ورىػ ػاؿػ .بایؼ که به فـامیىی میـيگىيیٕلبی صـکیت کیـػ و اهکاوهیای
ٔ
هباؿفه ٕبماتی ،فـاهىه يکیـػ< بیه
تمىیت
والٞی و هـ چًؼ کىچک و ؿیق ؿا ػؿ ؿامتای
ِ
ٝقیمت
ایى اهکاوها و بالمىهگیها تىره ػاىت و مٞی کـػ تا با تمىیت آوها ،يمٖههای
ِ
ٔ
هباؿفه ٕبماتی فـاهن ىىػ.
ايکياف
هًامبی بـای
ِ
پایاو ،آباو ۹1۱۱
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