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 ههذبه جای هق
 ٝمل کم اڵتی ھهؿۆژیو، ؼمتانی بینػکىؿ

ؿ ػ٩ت  کنتیم گلىبالیقامتیىم ػو م٦هىل گلىبالیقامیىم و گلىکالیقامیىم اگـ ػبه 
ی، میامتی، ػتَتاا٩ھای  منامتت ی  م ھمهؼتٞـی٤ به مٞنی رهانی ىتـیم  هػما

امت  امتا گلىکالیقامتیىم کته اف ھا  یيتهؼم اؿتتإات و انؼىای  ارتماٝی و ىتکه
ـکیب گلىبالیقامتیىم و لىکالیقامتیىم بته ورتى رهتانی “ه امت  بته مٞنتی ؼآمت ػت

کته ا٥تقایو  ؼھتػ متی ایم م٦هىل نيتام+ ه ام ؼآم” مػم و بىمی ٝمل کـؼیيیؼان
 ؼھػ می ؿویای  و اھمی  مضلی و منٖ٪هؿوفا٥قوم اھمی  رهام، ھمقمام با ا٥قای

ـا٥یا ؿا نيام ؼو رهانی ى  .ؼھػ می ه و نه ناھمگىنی ؿا کاھوػاػم، نه پایام ر٢
٥تاٛ اف ػؿ ػؿ وا٩ٜ، واکنو َٝیانگـ ت٪ىی  ھىیت  م٪اومت  ػگلىکالیقامیىم 

ـھنگھا  من ، تاؿیظ  .مٞتتـ مضلی ام ھای  و ٥
ام  اف آنزا که مینتم میامتی ه ؼؿ تٞـی٤ گلىکالیقامیىم ھمچنیم اىاؿه ىػ

ـام ملی ن٪و ؼملی ىکل گـ٥ته ام  مھای  ؿم، با ھنزاؿ صاکمی ؼم ؿوافه بام ػی
ـاملی ؿا بـ ٝهھای  بیم صىفه ـن می هؼملی و ٥  .ؼگی

*** 
ارتقای آم ی  متام یک تمامی  یا یک کل مننزم ام  که کلیهػنغن : کىؿ

ـھنگ و فبام، اؿتتإی انت یگـ ؼامىاؿه )اؿگانیتک  بتا یکتؼاٝم اف مـفمیم، مل ، ٥
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ـایم ھـ نگاه به کىؿؼ+ اؿنػ ٍتىؿت  ؼبه مخابه نگاه به یتک کتل واصت ؼمتام، بایػبناب
٥ی کته ؼو ھتـ ھت ػ، ھـ صکمی که بیام ىتىػامی که انزال بيىؼآنگاه ھـ ا٩ػ+ بگیـ

گی، ؼؿ چاؿچىب یک رهام بینی مٞیم و نگـه عاً ننتت  بته فنتػ ػٕـس ىى
ـایٔ و ا٩تْتاتات ؿا اؿفیتابی و اننتزال ا ھ و ؿوهھا  اؿفهی  ھمه ؿ ػؿا تىریه، ىت

 .ػکـ ؼؿا تتییم عىاھھا  و واکنوھا  کنو
که به ٍـ٣  ؼؿ نٚـ بگیـیػمتام ؿا به ٝنىام ٥ـُ یک رهام ػول: تمامی  کىؿػ

یهی امت  کته ؼبؼ+ ه باىنؼؿھم تنیػ ؼآم، بایھای  منامت ی  امىاؿه، ھمهؼاؿتتآ ان
ھای  ، ٩ـبتانی منامتت ”ؿۆژھەاڵتتی“، ؼیتؼوؿام رػؿ ػمتتکم ػایم گىنه نین  و 

ـام ایم بغو ػیگـ کىؿػھای  بغو متام اٝم اف صقب و صکىم  مضلی با اى٢الگ
 .ه ام ػمتام بىػاف کىؿ

، ت٪ـیتتا ”ؿۆژھەاڵت“متام یٞنی ػمىل: منابٜ و نیـوی اننانی ایم بغو اف کىؿ
ؿ ؽھم ػه یک کل مننزم متام به مخابػکىؿی  یيهؼم انؼینه ىػھمیيه به لضاٗ نها

ـاؿ گـ٥تته امت   ؼؿ عػ، ؿۆژھەاڵتیاننام  ـا ؿوژتتاوا ٩ت م  باىىوؿ، باکىوؿ و اعی
ـگق منگینی وفنه ؿا به تىافم و تٞا ه ػیک ھم نکـػل، نقػمىّىٝی که مابه افای آم، ھ

 .ام 
بتتاکىوؿ “و ” باىتتىوؿ مضتتىؿی“و اینکتته ” ؿۆژھەاڵت“چهتتاؿل: پا٥يتتاؿی بتتـ 

متتب  ؼیل کنتؼمتام ؿا به یک صاىیه اف متم تتتػغو اف کىؿایم ب ؼ، نتای”مضىؿی
 .بـ ایم مناله ام  ؼاٍلی تاکی

*** 
یو، ؼمتتانی بینتػکىؿ: “ؼگىیت متی متام اف منٚتـ گلىکالیقامتیىمػنگاه به کىؿ

 ”ٝمل کم+ اڵتی هؿۆژھ
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 دبًیا "هلت ایزاو"
 
 عاری اس حقیقت است ا

ـاؿ گؾاىته ام  بگىیػگىیی به ٕـی٪ی با عى ؿمت  ػ ؼگىیت متی کته آنچته ؼه ٩
ـام“نین ، ٝقل تض٪٨ بغيی نٚم  نىیم، تيغٌ بغو ھن  ی  هبه ىیى” مل  ای

 .ػاؿؼاما ص٪ی٪  ن
ـام" یىاؿھایی ؿو به فوال که نه ػه ام  با ػاکنىم اٍٖالصی چنام یظ ف "مل  ای

 .ایم ؿا تىام بافمافی آم ام  و نه آم ؿا یاؿای ت٦نیـ آمی  ٥لن٦ه
ـانتی“ه ام ، تىریه آم به نال ػاػاؿی به آنچه پیيتـ ؿوی ػو٥ا و ” مل  مافی ای

ؿا  ػیگـ رایگاه عىػت  آم ھم به بهانه و بهای ٥لن٦ه ت يم ٥ـوبنتم بـ میـ انؼیيهچ
بنتته ” ص٪ی٪ “گام ؿا به ؿوی ؼیػبه امـ وا٩ٜ،  ؼیؼىی  ٝال٩ه+ ه ام ػاػم  ػاف 

 .ام 

ـام“ی  ؿ م٦هىل واژهػھم ” فمام“صتی  ی  عانته+  ه امؼبه مکىم ؿمی” مل  ای
ـھم کـ نمی یگـػؿ صال فوال ؿا ػ ـانی نزات ھای  مػتىام با م  .ػاػ٥لن٦ی، اف وی

ؿاک نینت ، تنهتا ؿھامتافی ؽھتم ػاٍال  ا ی هؼھنػنيام  ػىى می آنچه گ٦ته
 .ام 

ـگق یک مل  نتى ػؿوفھای عىتـیم  ؿ باىکىهػآم بنا  ه ام  چه به تٞتیـی ػنیق ھ
 .ه ام ؼافی ىػپـ یيهؼ، انػگاه عىؿ عامتػه چه با آنچه ؼکه ماعته ى

ـام، پیو و بیو اف آنکه بتىام یک  تىلىژی امت  اف ؼیتک ایت ؼنامیت” نٚـیته“ای
ؿا بته رتای  ػابی که ھـ ؿوف وا٩ٞی  کهم ماع  مزٞتىل عتىؼرنل عيم  مان

 .ؼکي می نمایيی، به ؿط ایم و آم ی هؿ یک منٚـػ ت ھا صىفهی  هؿ ھمػت ص٪ی٪  
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ـای  ػىى می هؼنامی ”ـاممل  ای“ایم مزمىٝه که  وباؿه ػمتـمی ػتنها کىىيی ب
ـامؼای“به ھمام وا٩ٞی  ھام   ھمام ھایی که به فوؿ و عىم و التته  که ” تىلىژی ای

ـام به مخابه نٚـیه“نامقاواؿانه  یا٥ته ام   تالىی  ػمتکـػماعتی  ؼعىانن می اه”ای
ـھیق اف  ـای پ ـای بافیابی نىٝی صال  بهنزاؿ ب یتک ٥ـوپاىتی ؿوانتی و بیماؿگىنه ب

 .یک بنای لـفام ی هھا ٥ـوپاىی ھمه رانتؼالتته بٞ
ـانهػکل نگـی که آم ؿا  ػؿ ایم میام، ؿویکـػ چه  ؼکن می ػعىی  متمایه کلی  گ

ـنىٛ مٞ٪ىلیتی امت   تهتی اف  ؼافه، ٥ا٩ػؿ عىانو و پـػؿ گقینو نٚـیه، چه ػ ھ
ـای بافنمایی به   …‖وا٩ٞی  وا٩ٞی “اٍٖالس ھنته ام  و تنها ابقاؿنىىتی ام  ب

ه ؼاعتته ىتػا ماعته و پـؼکه اف ابت ػمتکـػتمامی  ایم مـفمیم، چیقی ام  
ـکتب  ھـچته ھنت  ” مل “ام  و إال٧ نال  ؿ چتاؿچىب ػبـ آم نیتق رٞلتی م

ـای ایم به اٍٖالس مل ، کيتاؿ بى ه و عتىم و ؼمخله ىھای  مؼه ام  و بػمافی ب
ـه ـگ و ھمچػمام ػمـھای  چه )تاؿیظ ٝٚمت  و انضٖتإی  نام نیق ھن ؿ صال م

ایم باؿ اما اف نگاه یک ناٙـ، آم ھتم بتی  ؼبغىانی ؼوباؿه بایػؿا  ؼنگاىته ای ػکه عى
 .ٕـ٣ 
ـکانه تنو ؼنتای ـابھای  فی ھای  ؿا بتا گـیتق بته متن ھا  ٝمی٨، ٥ياؿھا و اّتٖ

بته مت  ؿ٥تتم ؿا آم ھتم بتا بافگيت  ػؿ صال اف ػیا صـیم امنی   ػگؾىته ابقاؿ کـ
ـامػ–ؿ گؾىته؟! ػ ی ه٥اّل ی هینؼرنتزىی م  .ػبافآ٥ـینی کـ*ؿ ٩الب مل  ای

ـاه ؼؿ م٦هىل واژگانی به مـآمػیٜ و بی ماب٪ه ؼاىتم یک رهام بػتٚاھـ به  ه ھم
ـانی“ؿ ٩اب ػتىلىژی آیینی ؼای ػبا کاؿبـ ـا“نیق تنهتا یتک ” امالل ای ” کلیت  کتل گت

ـای ام  که اف ىکل گیـی ھمام چاؿچىب تاکنىم،  رق ٥ارٞه و مَیت ، چیقی ب
، گىیی اف ؿوف نغن  تنهتا ػایم ناکزا آبا+ ه ام ػآم به باؿ نیاوؿ ؼؿبنػھای  اننام

ـای یک رامٞ ـاؿ نٚال ػبنته و ایزا ی هب  .یا٥ته ام  ؼتمامی  عىاه تمهیھای  و تک
ـام“ھمام مـفمینی که به اٍتٖالس  کتىل بته ھمقینتتی ؿ آم، مضػ ”ملت  ایت

ـابـ ػھمىاؿه  ؼان ارتاؿی گيته ؿا بته ” یػٝيت٨ بته آفا“ه امت  و ػاینتتا ”ػعتـ“ؿ ب



 9هلت ايراى بنياداً عاري از حقيقت است / 

ـام“تـیم ٥ـرال پامظ گ٦ته امت   ھمتام متـفمینی کته ؼب  بتاف ھتمتت ” ملت  ایت
نه  ػگیـ می نه با مٞانی مٞنا ؼان ؿ آم گيتهػمضکىل به ھمقینتی ارتاؿی  *گىیم می

م  ھمتام ؼؿ عتػ ؼی او بایتػم و نته بتا ىتناعتم  ىتناع  و آفاؼبا ىتناعته ىت
ـانیؼای“ ـاؿ بگیـ” تىلىژی ای ـام، نٚـیته امت “که گاھی با ٝنتىام  ػ٩  ػاف آم یتا” ایت

 ؼىتتاب متی بته نزتات آم اف ٥ـوپاىتی” تىلىژیؼول ایتػتىام “و آم گاه که  ػىى می
ـانی“  .ػىى می ”امالل ای

**** 
گمتانی  ػاؿػ ػاى  ایم کهم بنا ورتىػؿ ایم که میل م٪اوم  ناپؾیـی به نگاه ػ

ـای ؼن  اما به کنی ـاه ”ملت “ال بها؟ به بهای آنکه ب و بتا  ػه ىتىػاػ، تتاؿیغی تت
ـام یتک ی  م م٦هتىل واژهؼه ىػاعته  که گىیا پیو اف فاػلٞاب ٥لن٦ه، پـ ملت ، ایت

 !ه ام ؟ػمل  بى
 .…بتىام ؼ، بنیاؿ بٞیؼام  بتىام مهى نامی ؼچنیم عٖایی ؿا بٞی

**** 
ـاحی اف  ـام امـوف می ـاحی که مضَتىل متلٖهؼنياع  ػیىم پـػای ی  ه ام ، می

ؿا بتا تٞـیت٤  ػمتام عتىػه ام  که ھمىاؿه بىػبـ ایم ٩اب بى” ھاػابـ عى“ٕىالنی 
ـای بنیا ـاحی که ؼه انؼاول بغيیؼ، تػٝمال مىرى ػھنزاؿھایی ب  ؼبایت ػیـ یتا فوػ  می

ـنىىت  مضتتىل عىاھتػاع  ىىػپـ ـاحی که ّـوؿتا به ٥ـوپاىی به ٝنىام م  ؼ  می
 .ؼانزامی
ؿا اف  ػمتتکـػتىانن  ایم ھىی   ؼنیق نغىاھن” یمػھنزاؿھای نما“یگـ صتی ػ

ـھانن ػبی ھىیتی عى  .ؼب
ـابـ ایم ١ـ٧ ىػتىانن   ؼیگـ نغىاھنػنیق ھا  ؿوام  ؼم م٪اوم  کننؼؿ ب

ـایانه نیق به پایام آمھای  وؿام وا٩ٞی ػ ـا کته ایتم ھمتانی آنچته  ؼان هؼٝمل گ چ
ـام“  .ا ٝاؿی اف ص٪ی٪  ام ػبنیا ػىى می هؼنامی” مل  ای

، ص٪ی٪ت  ؿا اف اٝتتتاؿ ”ؿ ٩التب کتؾبػص٪ی٪ت  “ی  تتىام بتا اؿاتته نمتی یگـػ



 / گفتاورد   10

ـای آنچه ؼان ـگاھی ب ـام نٚـیه امت “اع   لنگ ـام“و ” ای ه ؼبتا٩ی نمانت” ملت  ایت
 .ام 

ـام“ی  ؿ ٩الب واژهػای  هؼٝي٨ ٥ـیتن ـکیب ماعتی ن٦ـت انگیق ” مل  ای اکنىم ت
 ؼتضمل کن ؼتىان نمی یگـػ ه ام  که ھیچ کلؼى

ـام ؼان ػؿ مىؿػآنچه ھن  اکنىم  اگتـ بتتىام –یيه وؿفام و ٥یلنى٥ام امـوفی ایت
 یکتتهػنىى : میامت   ؼبای *یيه ام ؼاف رنل ٥لن٦ه و ان ػىى می آنچه ؿا گ٦ته

 .…ؼنىین می ت متام٦انهت و ٥لن٦ه  ؼکن می
**** 

ـای تػاف ھای  ٥ـٍ ی  اف میام ھمه ؼىای ه، تنها ؼاول ایم بنای پىمیؼم  ؿ٥ته ب
ـھیقیتؼبا٩ی مان” ٥ـٍ  اعال٩ی“یک  بته ٙتاھـ ھتای  م اف تالهؼه امت  و آم، پ

ـای رلتىگیـی اف ٥تـوؿیغتم آم و ىتهام  ؿویتاؿویی بتا  ػیيه بنیاؼ٥لن٦ی و ان بت
 .ص٪ی٪  ام 

ـاب ىھای  پل ه امت   صتتی ؼه ام ، تنها ؿاه به رلى بتا٩ی مانتؼپي  مـ ع
ـای نيام ؼىاھـ ٥ـیتنتىام به ٙ نمی یگـػ ؿ صتال ػم ىکىه بی مخال ایتم بنتای ػاػه ب

تٞتاؿُ ھای  اعت  ھقینتهػو پـھتا  وؿام مىارهته بتا تنا٩ِ+ ػؿیقه پي  بنت 
ـاؿمی” اننانی “و پهنای ” هؼم ؼچن“ؿافای ػانتاىته به  ” تمامی “ه ام  و پایام ؼ٥

 …ؼتىان نمی یگـػیيه ھم ؼم ٥لن٦ه و انػوؿ نین ، صتی ٩ـبانی کـػ
 .…ػاػ ؼی نيام عىاھػؿا به فو ػعىی  تاؿیظ وره بی ؿصمانه

ـام و ؼوص“ٕتإتایی:  ػکتـ رىاػؿمگ٦تاؿ ػپامغی به پی نىى :  ت تاؿیغی ای
 ”متانی نٚـی عال٥ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 اپىسیسیىو ایزايی و چالص سه ساسه
 

ـام، اینک پل اف چن ـامـی ای  ػاؿػیم آفمىم و التته عٖتا، ّتـوؿت ؼاپىفینیىم م
ؽھنتی و ھای  ؿونمایتهػیل ؼی به رـس و تٞتؼکاؿنامه نگـ، به ٍىؿت ر ػؿویکـ با

ـا ػافػبپـ ػٝینی عى ـا نتىاننته ام  و چ   ؟ؼتىان نمی و اینکه چ
ـایی ـنیایھا  ٕتیٞتا اگـ به رنتزىی ایم چ ؿ ػتتىام گ٦ت   متی اف ھتم اکنتىم ؼب

  :ؼى ؼنتال آم ام  با یک پامظ، ؿوبـو عىاھػآنچه به 
ـگق نغىا  + تىانن  ؼھھ

"تضلیتل بغتو"، "تتىافم بغتو" و  ی هه اف مه متافػاى ، با امت٦اػػؿ ایم یاػ
ـال بغو"، کته بته میامت ، ىتکل اف چته ؿو،  ػاػنيتام عتىاھم  ؼھنتػ متی "اصت

ـانی نتىاننته ام  و ـامـی ؿا اف ٩ىه به ٥ٞل ػٝنىام ا ؼتىان نمی اپىفینیىم ای ٝایی م
 ػ+ ؿ آوؿػ

 تحلیل بخشهای  يخست: ساصه
٥هتم ػػ+ ؿ مضیٔ بافمی گـھا ػ و واکنوھا  یـی  کنوؼمیام  به چگىنگی م

ـامىنیػآنچه  ؿ ایتم رامت  کته + ػی امت ػبنیاؿ مهم و بنیتا ػگؾؿ می ؿ رهام پی
انتو و بیتنو ػ ؼنیافمنت ػو ایم عتى ػىى می چگىنگی ٥هم ٥ٞل و ان٦ٞاالت مٖـس

 .ام 
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ـایٔ متنای تَمیم گیـی ام  و ھمیم تَمیم گی ـی ھامت  کته بتـ تضلیل ى
ـگ و فن ـال و اٝتتاؿ کيىؿھا، مافمامؼگی، امنی  و ا٩تؼم  و اصقاب منزـھا  اؿ و اصت

 .ػػگـ می
وم متنا منزـ به ؼمنایل ام  و چه بنا یک تضلیل بتـیم  یؼتضلیل یکی اف ر

و منزـ بته  ػاف تىھمات بگؾؿ ؼو نتای ؼتىان نمی تضلیلػ+ ی ىىؼرھای  بـوف آمیب
ھا  ٥کـی، تنتلتی ؽھنتی و کلیيته ػلیل انزماػبه ھا  ؿی اف تضلیلبنیاػ+ ّایٞه ىى

ـام ناپؾیـ به باؿ آوؿن ؼتىانن می  .ؼٝىاؿُ رت
ـا، ھتای  ھیزتانی، تضلیلھتای  یتک متىیه، تضلیلھای  تضلیل یتک رانتته گت

 ؼتىانن می که ؼ٩التی نیق اف رمله ميکالتی ھنتنھای  گقینيی و تضلیلھای  تضلیل
 ؼ+ ی مىاره مافنؼرھای  اصقاب ؿا با چالوو ھا  کيىؿھا، مافمام

 
 تىاصو بخشهای  وم: ساصهد

ـتتٔ ھای  به چگىنگی تىره ٝملی به مىّىٝات و صىفهھا  ایم مافه گىناگىم مت
ـایی نیتق ھنت ؼؿ میام  مؼ+ ػھنتن ـایی به مٞنای ھمه رانته گ ؿ + ػؿم، تىافم گ

ؿ ػصىفه و مىّىٝی که  ػىى می تىافم بغو، به ایم مىّىٛ اىاؿهھای  بضج مافه
ھای  ٩ ، به تمامی صىفهػکه با  ػاؿػو ّـوؿت  ؼکه مهم نتاى ػاؿؼن ػمیام  ورى

ـاؿ گیـ ػ، اھمی  آنها مىؿػاعته ىىػپـ و  ػم  نيام کتـػؿا ھا  ، مقی ػىنامایی ٩
 ػ+ ھیچ چیق ؿا ٩ـبانی ھیچ چیق نکـ

 
 احتشام بخشهای  سىم: ساصه

ـال بغو مـبىٓ و متٞل٨ ھای  مافه اٝتتاؿ" و  ؼ٥ْای تٞامل"، "تىلی ؼبه "تىلیاصت
ـال بغو ھای  مافهؼ+ اؿ" ھنتنؼا٩ت ؼ"تىلی کالمی و گ٦تمام، ؿٝای   ی هؿ ٝـٍػاصت

که تىره به آنهتا متانٜ اف کتاھو وفم میامتی کيتىؿھا،  ؼبینن می عٖىٕی ؿا الفل
 .ؼىىن می و اصقابھا  مافمام
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ـال بغوھای  ؿ مافهػتىره  ػتىره به اٍىل مىؿ ی بته ؼ، بته مٞنتای باوؿمنتاصت
ـال  ػو اٝتما ػی به عىؼباوؿمن+ به ن٦ل نیق ھن  ػو اٝتما ػعى به ن٦ل، منيا اصتت
ـام ام ػبه  امت  و اف ميتکل  ػباوؿ به عى ؼصقب، کيىؿ یا مافمانی که ٥ا٩+ یگ

ـالػبه  ػبـ می به ن٦ل ؿنذ ػاٝتما ـام اصت  .ػگؾاؿ نمی یگ
ـاھای  ؿ مىّىٛ مافهػیگـ ػ ی همنال ـھنتگ ای  ل بغتو، اٍتىل صـ٥تهاصتت و ٥

 .ام 
ای  ھای تضلیل، ٝملیاتی و صـ٥تهػاؿؼاؿای امتانػصقب، مافمام یا کيىؿی که 

ـھنگ ىتناع  امت  ّتىابٔ اعال٩تی ؿا بته گىنته  ػؿ عتىػای  و مهم تـ اف ھمه ٥
ـال بگؾاؿػکه ھم به  ػنمى ؼتٞـی٤ عىاھ ـام اصت ـام ؿا ملقل و واػو ھم  ػیگ اؿ به ػیگ

ـال نمای و ” تتىافم بغتوھای  متافه“، ”تضلیتل بغتوھای  مافه“ی  مه گانهؼ+ اصت
ـال بغوھای  مافه“ که ىتناع  و  ػتىام مه ؿاك یک مخلج تٞـی٤ کـ می ؿا” اصت

 ؼ+ ؿ میام  منزـ ىىنػبه یک تٞامل  ؼتىان می انهاؼاھمی  بغيی ب
ـامـی ميکل   ؟ػاؿػاما کزای کاؿ اپىفینیىم به اٍٖالس م

**** 
ـامـی تى می تأبه رـ ھتای  ؿ ھـ مته متٖش، بتا چالوػام گ٦  اپىفینیىم م

ؿم  اف ٥ٞتل ػو واکنو ھا، ٥هم ناھا  یـی  کنوؼؿ مػناتىانی + ی مىاره ام ؼر
٥کتـی،  ػآم، انزمتای  ؿوفانته ؼوم متنا، تىھم و بافتىلیؼبھای  و ان٦ٞاالت، تضلیل
ٝاھتای ػانه و اؿ گ٦تتاؿ، نىىتتاؿ، ؿمتػتىام  می ؿا به ؿوىنیھا  تنتلی ؽھم و کلیيه

ـامـی عىػ+ کـ ؼایيام به ؿوىنی ؿٍ ؿکتی اف ػه، ات٦ا٩ا ھتیچ ؼعىانػاپىفینیىم م
و ھا  کلیيته ؼاىتته و ھمچنتام بته بافتىلیتؼا٩تْاتات فمتانی، مکتانی و امکتانی ن

 ػ+ افػپـ می و ٥ٞل و ان٦ٞاالتھا  و واکنوھا  اف کنو ػل ٥هم عىؼبافتىفیٜ ٝ
ی  اعتم بته ھمتهػمهم، نپـ ی هبغو، منال تىافمھای  ؿ بغو مـبىٓ به مافهػ
ـامـی ام  و ھمىاؿه با بـرنته مافی یتک ھا  صىفه متـفتـیم ویژگی اپىفینیىم م

 + ه انگاىته ام ؼیػؿا ناھا  مناله به ٝنىام ١ای ، مایـ اولىی 
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ـامـی ھمىاؿه ھمه چیق ؿا ٩ـبانی یک چیق کـ ه ام  و ھیچ تىره ػاپىفینیىم م
 + ه ام ػناگىم نکـگىھای  ٝملی به صىفه

ـال بغو، نمتى ی هؿ مافػمافه ای، ھای  یکی اف مهمتـیم چالو ؼاما ىای  ػاصت
ـامـی  ؼکن می اؼپی ه ؼیتػکالمی و گ٦تمام، بتا نا ی هؿ ٝـٍػرایی که اپىفینیىم م

م٪تْابه، ص٪یـ انگاؿانته ھای  اٍىل و اؿفه ھا، به بنیاؿی اف باینتهی  گـ٥تم ھمه
ھمه چیق ؿا صىل مضىؿی تٞـی٤،  ؼکن می ؿی آنها، تالهنگـینته و با کىچک ىما

یگتـ کتالم ػو یتا اگتـ ھنت   ػاؿؼن ػکه اماما یا ورى ؼھی و ٝملیاتی کنؼمافمان
 + ام نگـین ؼتىام به مخابه کل ب نمی نین  و

ـامـی بىؼتىام به اپىفینیىم م نمی بگـػاف ھمیم رام  که  م به چيم ػٝی م
ـاکه با ص٪یـى ـامـی نگـین  چ ؿا  ػماؿی عىام  یک اکخـی ، که ھىی  عتىم

ؿ چاؿچىب آم، به "عىیيتم ػو  ؼان ، آم ؿا به ٝنىام یک اولىی  پؾیـ٥تهؼىناعته ان
ـامـی بى ػعى ؼان اعتهػمافمانی" پـ التتته ص٪یـىتماؿی و + اعته ام ؼم انػؿا اف م

ه کت ػىتى می هؼیػ ػؿ بنیاؿی مىاؿػمتک انگاؿی تنها بغيی اف ایم مناله ام  و 
ـا نیق آلىھا  ایم عىام   + ه ام ؼه ىػبه فبام و ٩لم تىھیم و ا٥ت

 ؼمه گانه گ٦ته ىھای  ؿ بضج مـبىٓ به مافهػانچه ؼمغم پایانی آنکه با تىره ب
ـامـی، به  ؿ ھـ مه مٖش تضلیتل، ػلیل مىاره با چالو ػاپىفینیىم به اٍٖالس م

ـال، ٥ا٩ ـای ٝنىانی مىمىل ؼتىافم و اصت ـگىنه وراھ  ب ـامـی“به  ھ امت  و بته ” م
ـای رنتو فایی ھای  تىانن  پتاننیل ؼلیل، نتىاننته ام  و نغىاھػھمیم  الفل ؿا ب

 +ؼمض٪٨ کن



 
 
 
 
 
 
 
به ” اپىسیسیىو ایزايی“با ” هکزاسید ذقىاع“تىاو بز اساص  يمی چزا 

 گفتگى يطست
 

ـامتی یٞنتیػی  ؿ پتی آم امت  کته بتا تتیتیم ھ٦ت  رنتتهػاىاؿه: ایم نىىتاؿ   مک
ـابتتـی“ ـامتتی ػ“، ”تنتتىٛ“، ”انتتوػ“، ”ل نٚتتـػتتتتا“، ”ؿوابتتٔ“، ”ب و ” ؿونتتیػمک
ـهػ“ ـامی به مخابه فنزی کته  ؼھتػؿ نهایت  نيتام ػ، ”رامٞهی  هؼھنػتيکیل ی  مک

ـانی ـامی ؿا به ٕتىؿ کامتل ػ ؼکنىنی، ٩ىاٝ ػبا ؿویکـ ؼتىان نمی اپىفینیىم ای ؿ ػمک
ـتیبؼو ب ؼضاٗ کنامات لؼو ا٩ھا  منامتات، گ٦تگىھا، تَمیم مافی تىام  نمی یم ت

ـای گ٦تگىی مل  ؼبه چاؿچىبی ّابٖه من ـام بـ اماك ھای  ب ـامیػ ؼ٩ىاٝ“ای ” مک
ـانی“با   ػواؿ بىؼامی” اپىفینیىم ای

 
 هکشاسیدی  هفت جًبه

ـابـی.1  :ب
ـامی بـ آم ام  که تمامی ىهـونػی  هؼای ی  ؿبتاؿهھا ػ ؿ تَمیم گیـیػام ؼمک

ـک اف اھمی ی  هؼآین   1446)پتـمىم و ھمکاؿام،  ؼاؿنػیکنانی بـعىؿ ميت
ـابـی، رایگاھی امامتی  ـامتی ػی  یيتهؼؿ انػب یگتـ ػؿ ت٪ابتل بتا ػو  ػاؿػمک

ؿ ػاف صکىم  ام  که بنابـ آم، صکىمت  ای  صکىمتی، متتنی بـ انگاؿهھای  ىیىه
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 .ؼاعتیاؿ گـوھی عاً )و صتی گـوھی اف نغتگام  باى
ـابـی، ھم  ـامی، امـی بنیاػؿ ػھم می و ػؿ آمىفه مـػب ص٨ ؿای + یم ام ػمک

ـابـ، آفا ـای به ؼی مافمانػی بیام، آفاػھمگانی و ب م  گتـ٥تم ػھی و ص٨ ؿ٩اب  ب
ـامی به ىماؿػیم ػ، اف اٍىل بنیاػؿ انتغابات آفاػولتی ػؿت ؼ٩  .ؼؿون می مک

ـامی ژؿ٥تـی مغم به میامػصتی اف ” گـمؼلین― صت٨ “ؿ آم بته ػکه  ػآوؿ می مک
ـایٔ ـگؾاؿی بـ رامٞه ى ـای تاحی ـابـ ب   1443گـم ؼ)لین+ ه ام ؼتىره ى” ب

ـامی با وّٜ ایػایم نىٛ اف  متی بته ػؿوم آمتىفه مـػؿ ػ” ٥همیػعى“ی  هؼمک
ـای مـػو  ػٍىؿت آفا ـایٔ  ػماف می ل مینـػاوٕلتانه، ایم امکام ؿا ب که اوال: بتـ ىت

ـھنگی و اتضاول: اف ٕـی٨ ٥ٞالی  میامیػو  ؼتاحیـ بگؾاؿن ػگی عىؼفن ؿ ػای  یهػ، ٥
 .ؼتضىالت رامٞه مياؿک  کنن

ـامی )که ػافام ایم نىٛ ػبه باوؿ نٚـیه پـ ـامی ميتاؿکتی بغيتی اف آم ػمک مک
 :ؼآم ؼم  عىاھػبنیاؿ مهم اف وّٞی  باال به ی  ام   مه نتیزه

ـابـی پیـوی عىاھھا  تٞییم اولىی  -  ػکـ ؼاف اٍل ب
ـگ ؼل عىاھنػمـ -  ؼاؿ ىىنػؾاؿی ھـ چه بیيتـ بـ رامٞه بـعىؿتىانن  اف تاحی
ـامی به تىفیٜ متٞاػایم نىٛ  -  .ؼانزامی ؼؿت عىاھؼل تـ ٩ػمک

 : هؼمياھ
ـانی، ؼیيه و ا٩ؼان ، ھنتىف ھتم نتىاننتته امت  ػعتىھتای  ؿ تمامی ٕی٤ػال ای
ـام ؿا به ٝنىام یک مل  ھای  مل  ؿ ایم میتام، ػ+ ػبپؾیـ *به م٦هىل وا٩ٞی کلمه –ای

 ػوؼنیق تا صت” هؼآینھای  ؿ تَمیم گیـیػام ؼاھمی  یکنام ىهـون”م افمغم گ٦ت
ـانتی  ـإیتىم ای بنیاؿی متاحـ اف ایم مىّىٛ ام ، ٍـ٥نٚـ اف آنکه گـوه ھایی اف ا٥

ـاؿ ػی و ؼکه ھنىف ھم اف تٞـی٤ رامٜ م٦هىل ىهـون م آم بتا م٦تاھیم ػاػؿ تٖاب٨ ٩
ـهػ ػمىرى تتىام  نمتی گتـ متغم، ھنتىفیػبته ؼ+ ؿونت می ؿ ع٪ى٧ بيـ به نىٝی ٦ٕ

ـای ٥ـمىلتنای  ٝـٍه“ ـام ھای  ی چگىنگی مياؿک  مل ؼب ـامتی متػؿ ػای ٝا ؼمک
 .ػىنامایی کـ” مضىؿ*به اپىفینیىم ٥اؿك
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 :ؿوابٔ+ ٠
ـامتی امت  و ػمْمىنی بنیاؿ ٩تىی اف ” مػباھم بى“که  ػاؿؼن ػىکی ورى مک

” مؼبتاھم مانت“ىی ؿ یک مضىؿ مغتَات به مػؿا ” مػباھم بى“ایم  ؼتىان می آنچه
ـاه با ٍمیمی  کنتتـل ىت” یؼوٙی٦ه من“ ؼای  کنؼھ ام ارتتاؿ، ؼ٥٪ت+ ه امت ؼھم

یکتی  ػىتى می هػاف آم نال بـ” ا٥٪یی  ؿابٖه“اوٕلتانه و آنچه که به ٝنىام ػمياؿک  
ـامیػؿ م٦هىل ػؿابٖه ھای  یگـ اف رنتهػ ؿوم ؿوابتٔ ا٥٪تی ػاف ؼ+ باىت ؼتىان می مک

ـا ـایٔ منامب ب ـابـ و متتنی بـ ھمکاؿی پ ػی ایزاام  که ى ؼ+ آینت می ؼیؼؿوابٔ ب
ـامی )یٞنی ؿوابٔ ، مهمتـیم مىّىٛ پتل اف ؿابٖتهػؿ ایم رنته اف ػ ا٥٪تی، ی  مک

ـا ػاؼگنتـه تٞ ـکی مياؿک ی  ؿ ٝال٩هػی ام  که ػا٥ که ای  به گىنه ؼکنن می مين
ـام اؿراٛ و ھم فمام کنو ػؿا به کنو  ػھـ یک اف آنام، کنو عى ـام ؿا بته ػیگ یگ

 .ؼکن می ػاؼ، ٩لمػال عىؼیيه و ا٩ؼان ی هؼھنػمٞنابغو و ره  ی  مخابه
تتىام اف ایتم  می ؿا نیق” ارتماٝیی  مـمایه“و ”ؿوس ھميهـی“م٦اھیمی چىم 

ـاد نمىػرنته اف  ـامی امتنتآ و امتغ  .ػمک
 :هذهشاه

ـانی با مضىؿی  ٥اؿك، اگـچه به ٍىؿت آىکاؿؼاپىفینیىم اکنىم م ، به ٝی ای
ـاتب“ی  مناله ؿ ػو  *ت٦تاوتای  ؿ ٝمتل، بته گىنتهػ، اما ؼکن نمی اؽٝام” ملنله م

ـام ٩ایل ام ھای  یگـمل ػو  ػمیام عى *تمایق ؼی چنػمىاؿ ـانتی + ای اپىفینیىم ای
کته بتا  ػاؿػت ھتایی متـوکاؿ ػ، ھنىف ھم با ٝاػاؿ و گ٦تاؿ عىؼ٥اؿك مضىؿ، اف پن

ـام، پیو ٥ـُ ھایی ؿا به میامماکم ھای  ه انگاؿی عىام  مل ؼیػنا  ؼکي می ای
ـام، نمىػؿ ٥ـػکه اگـ  ـاؿ گتـ٥تم ػگیتـ ػٝملتی بته عتى ػای ای ؿ ػ، نتتایزی رتق ٩ت

 .اى ػ ؼنتال نغىاھػؿا به ” تتٞیِ آمیقھای  مى٩ٞی “
 :ل نٚـػتتا+ 2

ؿ بتاب ػمٞاٍتـ، ی  یيتهؼؿ انػام، مْتمىنی امت  کته ؼاؿتتآ میام ىتهـون
ـامی به تاکیػ ـامتی متتنتی ػاٍٖالصات گىناگىم اف رملته + ام  هؼؿآمػ ؼمک مک
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ـامتی ػ“م٦هتىل  انؼ+ هؼوؿفی ؼل نٚـ، گ٦تگى یا بضج، بـ ایم مىّىٛ تاکیػبـ تتا مک
 .ػاؿػل ماالؿی ػالل  بـ ایم رنته اف مـػنیق ” اؿتتإی
*هؼؿ اؿتتتآ و بتػام ؼکه ىتهـون ؼباى ؼتىان می به ایم مٞنا” ل نٚـػتتا“ی  واژه

بـؿمتی و اؿفیتابی  ػگىناگىم ؿا مىؿھای  اللؼو امت ؼکنن می ياؿک بنتام ٥کـی م
ـاؿ ـای اتغاؽ مىّٜ  ؼھنػ می ٩ گی بیيتتـی ػؿ منایل مغتل٤ آماػتا اف ایم ٕـی٨ ب
 .ؼم  آوؿنػبه 

بته  ؼیک ھمکتاؿی باىت ؼیک بضج وا٩ٞی بای ػىى می ل نٚـ گ٦تهػتتا ػؿ مىؿػ
تا رایی که  ػواؿ بىؼپـمو امی ؿ آم بتىام به واؿمی و ؿوىم مافی یکػٕىؿی که 

ـای مىّٜ گیـی بـ متنای مىره   .ػؿ اعتیاؿبگؾاؿػامکانات بیيتـی ب
 :هذهشاه

ـام اکنىم، چنتام تمامیت  عىاھانته بته مىّتىٛ ػمضىؿ *اپىفینیىم ٥اؿك ؿ ای
ـام ومل  و بضج و تَمیم گیـی بـ ھا  که صتی نگـه ػنگـ می ؿ آمػماکم ھای  ای

ه به انکاؿ ؼمنقرـ کننای  بلکه به ىیىه ػپؾیـ نمی ؿا نه تنها مىرهھای  اللؼمتنای امت
تلىیقیىنی ونىىتاؿی اپىفینیىم ٥اؿك نه *یىییػؿاھای  ؿمانهػ+ افػپـ می و ن٦ی آنها

ـاتیک تهیهػتنها  ـاتیتک و ػبلکته بته ىتیىه ھتایی کتامال ١یتـ  ؼىىن نمی مک ؿ ػمک
ـکق رىیانه ره  گیـی ػبنیاؿی مىاؿ ـکق با ای  به گىنه ؼىىن می م ـایی م که ملٖه گ

ای  هؼمضىؿی  ٥اؿك، به ٝنتىام یتک رهتام بینتی بنتٔ یا٥تته و بته ٍتىؿت ٩اٝت
 .ؼکنن می اؼ، اؿفه مٖل٨ پیؼھنزاؿمن

با نگتاه ای  ،مىیه”ل نٚـػتتا“ام  که ای  نیق ھمىاؿه به گىنهھا  مضتىای ٥ٞالی 
ل نٚـ ػاف ایم ؿو، تتا+ ؿ پاییمھا ػ یگـمل ػؿ باال و ھا ػ اف باال به پاییم ام : ٥اؿك

ملت  بتاال “گام ؼؿ رمٞی متيتکل اف نماینتػ” ػبضج آفا“ؿ بهتـیم صال ، تنها ػ
، ت٪لیتل ػاؿػتنها آنچه به یک مض٦ل تٞل٨  ػؿ مىؿػام  که به مٖش گ٦تگى ”م ػ
 .ؼکن می اؼپی
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 :انو+ ػ2
ـامی و ػمنت٪یم میام ای  ؿابٖه  انو ؿا به ٝاملی تٞییمػکه  ػاؿػ ػانو ورىػمک

ـگؾاؿی بـ رامٞه تتؼکنن ـای تاحی ـای  ؼتىان می و ھم فمام ؼکن می یلؼه ب پيتتیتانی بت
ـامی باىػم به ؼميـوٝی  بغيی کنب آمىفه اف رمله با صمای  اف اؿفه ؼ+ مک

ـابـی ػو آفا (Tolerance) اؿیػھایی چىم ؿوا ـابـ ا٩تػی و ب ـایی و ملنله ؼؿ ب اؿگ
ـاتب و نیتق ميتاؿک  میامتی ماننت ـک   ؼم میامتی، ی  ؿ انتغابتات، متتاؿفهػىت

ؿ ػتىام رنتتو ؿوىتنگـی ؿا  می انوػبه یاؿی + ؿ اؿتتآ ام ػنی ؼمھای  تيکل
ـا٥تات ١لتته ھا  انو ٝلمی بـ امتٖىؿهػو به یاؿی  ػاػو بنٔ  ػیک رامٞه ایزا و ع

 .ػکـ
 :هذهشاه

ـانی یک  ” ؼىتهـون“ت با مىّىٛ ؼام  که به ى” ؼؽھنی  کيىؿون“ؽھنی  ای
ـامی ام  ػام که اف اؿک ـاؿػمک ـانی ھمتىاؿه ػاینکه ػ+ گیـ می ؿ تٞاؿُ ٩ ؿ ػانو ای

ـامی ام  که م٦هىل ػصال تٞـی٤ و بنٔ یک نىٛ تل٪ی اف  ؿا بته ” یؼىتهـون“مک
ـانی، نمتىػی ام  که ؼصاٍل ؽھنی  کيىؿون ؼکي می چالو  ػؿ گ٦تاؿ و ٝمل ای

 .ؼیاب می
ـنىىت “ه انگاىتتم م٦هتىل ؼیتػھمچنیم نا  ی هبته ٝنتىام پایت” صت٨ تٞیتیم م

ـامی، مضَىل ػ ـانی ام ػیيه ؼان” مػانو ایقاؿی کـػ“مک  .ؿ نگاه ای
ـای گـیتق اف  ػام اىاؿه ىتىؼب ؼه بایؼؿ ایم مياھػیگـی که ػمىّىٛ  تتاله بت

تىمتٞه ی  یيتهؼم  انؼؿ عػکه + ایم واژه ام ” تضـی٤ مٞنایی“و ” مل “م٦هىل 
ـاؿ ـانی ٩ ـای  ػگیـ می ٕلتی ای ـانیمل“و با تاله ب ؿ ػماکم ھای  ، مل ”  مافی ای

ـام ؿا به م٦اھیمی ت٪لیلتی چتىم  ـا٥یای ای  کامتتی… و ” گتـوه ٩تىمی“، ”٩تىل“ر٢
 .ؼھػ می

 :تنىٛ+ 1
ـامی ٝتاؿت ام  اف ؿاهػ ـای منا٥ٜ و رهتام بینیھای  مک ھتای  ٍلش رىیانه ب
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ـات و مافهػمتٞاؿُ ام  و به بیام  اٛ ؿ ارتمػمتنىٛ ھای  میام گـوهھا  یگـ مؾاک
 . ؼکن می ه ام  )وػگام عىیو ؿا انتغاب کـؼکه نماین

ـات و تيتکیل متافمام  ػبا ایم تٞـی٤، ورى ـای بنٔ تنىٝی اف نٚت امکانات ب
ـامتی امت ػھایی متتنی بـ ایتم تنتىٛ، اف ملقومتات  ی ؼىتهـون“اٍتٖالس + مک

ـھنگتی امت  کته اف ایتم رنتته اف ” تنتىٛ“کته بیتانگـ ” پلىؿالینتی و پلىؿالینتم ٥
ـال به تنىٛ و نیق اؿفه ػ+ گیـ می امی )تنىٛ  مـچيمهمکـػ ھمچنیم پؾیـه و اصت

ـا ـای تمامی ا٥ ـابـ ب ایتم  ی هنیتق نتیزت ؼاؿنتػال گـوه تٞلت٨ ؼای اف آنکه به کؼ، رػب
 .مٞنام 

 :هذهشاه
ـانی ھمىاؿه با نا ـامی یٞنی تنىٛ، تنهتا ػه گـ٥تم ایم رنته اف ؼیػاپىفینیىم ای مک

ـانی ھىی  رمٞی ٩ابل ٩تىل ؿ تتاله ػو ھمىاؿه  ؼانػ می و ميـوٛ ؿا یک ھىی  ای
ـای به صاىیه ؿان ـام ام ھا ػ م مایـ ھىی ؼب ـابـ ھـ نتىٛ ػرالب تـ آنکه + ؿ ای ؿ ب

 ؼپیىنت” صتـیم اؿفىتی“ا م٪اوم  و ھمىاؿه منتاله ؿا بته ؼیؼ، ى”انيیػالل ؼامت“
 .ؼفن می

ـگىنه ایزا ـانی ٝالوه بـ ایم، با ھ میامتی و ھای  ٪ىی  تيکلو ت ػاپىفینیىم ای
ـھنکی به ىھای  ارتماٝی به منٚىؿ ماعتم ھىی  ت مغال٤ ام  و بته ٕتىؿ ؼ٥

ـانتیػ“چالو پیو ؿوی ػ+ پؾیـ نمی ؿا”ل تزانلؼٝ“کلی،  ـامی ای نتاتىانی “، ”مک
ـا ػؿ نهای ، ٕـػو ” ملیھای  ؿ پؾیـه تنىٛػ ـھنگتی ومیامتی ا٥ت و  ػارتماٝی، ٥

 .بـ متنای ت٦اوت ھام ھا  گـوه
ـامی + ػ3  :ؿونیػمک

ـامی ػمنٚىؿ اف  ـھنگی، ارتماٝی و میامتی ھای  ؿونی، ن٪و تيکلػمک ؿ ػ٥
ـامی ام ػپيتیتانی اف  و ھمچنتیم میتقام ھا  ؿوم تيتکلػؿ ػؿت ؼت٪نتیم ٩ت+ مک

ـا ـگؾاؿی آنها بـ ا٥ ـامی ػؿ ػمٖالٞه  ػنیق اف مىّىٝات مىؿ ػتاحی  .ؿونی ام ػمک
ـامی ػؿ ػ ؿوم ػؿ ػکه تَمیم ھا ػىى می اعتهػله پـؿونی بیيتـ به ایم مناػمک
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ـھنگی، ارتماٝی و میامی  اف نٚـ اٍىلی، آیتا  ـاتیتک ػماعتاؿھای رمٞی )٥ مک
و اٍٖالصی کته اف ایتم + ػؿ ام ؼو اگـ پامظ مخت  ام  ایم میقام، چه ٩ ؼھنتن

ـاتیتکػ٥ْای بتافی “ ؼىىن می مىّىٛ، نتیزه گیـی ٥ْتای بتافی  ػابٞتا“و ” مک
ـامیػ  .ؼھنتن” مک

 :هذهشاه
ـانتیػ“وا٩ٞی  آم امت  کته  ـامتی ای ٥ْتای بتافی “بته لضتاٗ بـؿمتی ” مک

ـاتیکػ ـگؾاؿ ھنتن ػوؼ، ا١لب مض”مک کته اف  ؼام  و تنها کنانی بـ ایم صىفه تاحی
ـامی گقینيیػ“ ؼ٩ىاٝ ـاتیکػ٥ْای بافی “ؼ+ کنن می پیـوی”مک ایتم نتىٛ  ػنق” مک

ـامی گقینيیػ“اف    انتغاب و اعتیاؿ آم بغو اف امؼھمچنام که اف نال آم پی” مک
ـامی ام  که تامیم کننػ ؼ٩ىاٝ و تابىھتای ھا  تاؿیغی، امتٖىؿهھای  من  ی هؼمک

ـانی باى بال٥اٍتله بتا  ؼو ھـ مىّىٛ یا تَمیمی که ایم مه ؿا به چتالو ا٥کنت ؼای
 .ؼى ؼصتی انکاؿ و ن٦ی مىاره عىاھ ػؿ بنیاؿی مىاؿػم٪اوم  و 

ـامیػ٥ْای بافی  ػابٞا― امت  و بنتیاؿی اف  ػوؼق به تتتٜ، بنتیاؿ مضتنی ”مک
ـای آنهتا ؼی ىؼبـؿمی، پیيتـ ٩الب بن ػمىّىٝات مىؿ ه و چاؿچىبه ھایی مٞیم ب

ـامی و ھم ابٞاػھم ٥ْای بافی + ه ام ؼه ىؼیيیؼان ـامتی ػ٥ْای بافی  ػمک مک
ـانیػ“ؿ ػ ـامی ای کتامال ھنزتاؿی و ای  متىیه ؼباىن ؼ، بیو اف آنکه ّابٖه من”مک

 انؼ+ گـ٥ته ػعى اؿفىی به
ـامی به مخابه+ ػ7 ـهی  مک  :ؼھػ می که رامٞه ؿا تيکیلای  فنزی
ـامی ؿاػ ـاین می مک ـکب اؿ صل٪ته ھتایی ّتـوؿی ؼتىام ھمچىم ٥ ؿ یتک ػی م

ـه تَىؿ کـ ھای  صل٪ته ؼکته پتیو تتـ بـؿمتی ىتای  ھـ یک اف ىو رنتتهػ+ فنزی
ـامی ھنتنػّـوؿی   .ؼمک

ؿ امتىؿ رامٞته ػ ؼل بایتػه تمامی متـؼبـؿمی ىھای  بـ اماك ھـ یک اف رنته
ـای تَتمیمات اتغتاؽ ىتػو نیق با ھمتنتگی  ؼاىنه باىنػعال  ػ ه، ھمت  ؼؿ ار

ـابـی ام ی  ؿت آنها بـ اماك رنتهؼل ٩ػ، متنای منىولی  مـؼھنػٝمل نيام  + ب
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ـای ٥ـمتىل بنت ؼبای ػامىؿ صیاتی عىی  ؿ باؿهػل ػمـھای  گاهؼیػ اىتته ػی ؼمضلی بت
ـکی بتـ متنتای تنتاوی تٞـیت٤ ىتىؿ ھمػو  ؼباى ؿوابتٔ ، ی  )رنتته ػکاؿی ميت

ـگىنه ارتاؿ باى ؼبایھا  گ٦تگىھا و نين  ل نٚتـ ، امکتام ػتتای  )رنته ؼ٥اؿٟ اف ھ
و منتا٥ٜ ھتا  بـ امتاك ھىی ھا  گاهؼیػم بـ متنای ػو ٝمل کـ ؼھی به ٝ٪ایػىکل 

ی  افهؼایم ٥ْا به ان ػتنىٛ  و ٥ْای بافی و ابٞای  )رنته ؼاىته باىػ ػگىناگىم ورى
ـا ـامی ػ) ؼرامٞه باى ػتمال ا٥ ھـ یک اف ایم رنتته ھامت  کته  ؼبـآین+ ؿونی ػمک

ـاین ـکب اف صل٪هؼ٥ ـهػّـوؿی ھای  ی م ـامی و ػکه  ؼآوؿن می ؼیؼؿا پای  ؿ فنزی مک
 .ؼآوؿن می ػآم ؿا به ورى ؼ٩ىاٝ

ـاؿ بـؿ ػمتىؿ” هؼميتاھ“بته ٝنتىام ھا  ؿ ھـ یک اف رنتهػبـ اماك آنچه  متی ٩ت
ـانیػ“گـ٥   ـامی ای ـاگیـ و نه” مک ھتـ یتک اف  ؼتىانت می نه ھمه رانته ام  و نه ٥

ـامی ؿا مض٪٨ مافػھای  رنته  .ػمک
ـانی نتىان ـامی ؿا به ٕىؿ کامل ػ ؼ٩ىاٝ ؼمتام٦انه تا ھنگامی که اپىفینیىم ای مک

تتىام بته  نمتی ،ؼامات لضتاٗ کنتؼو ا٩تھا  ؿ منامتات، گ٦تگىھا، تَتمیم متافیػ
ـای گ٦تگى بـ اماك ٩ىاٝ ؼاؿچىبی ّابٖه منچ ـانتی ػ ؼب ـامی با اپىفینتیىم ای مک

 .ػواؿ بىؼامی
ـامی ػ ، و تتا ”امؼؿت ىتهـونؼ٩ت“ی  ؿ بتاؿهػ ؼامتـی باىت ؼؿ نهایت  بایتػمک

و نته –ال، نگاه ھایی اف باال بته پتاییم ؼم، گ٦تگى و ا٩ؼیيیؼؿ انھا ػ ھنگامی که نگاه
ـانتی بته گ٦تگتى ػ ؼ٩ىاٝتىام بـ اماك  نمی ،ؼباى ت ا٥٪ی ـامی بتا اپىفینتیىم ای مک

 نين +



 
 
 
 
 
 
 

 ؟ذکً هی چزا اپىسیسیىو ایزايی سکىت
 
امته ػؿ اػتتا  ؼمناله ا٥کنی لک  یا الفل ام  نگاھی مٞـ٥  ىنامانه به ماھؼابت.1

ؿ ٩التب ػو چته  ػؿ ٩الب وّٜ منت٪ـ مىرىػچه * ـانیای  يهؼیان ػٝا نمىػبتىام ا
ـابـ منالهػھمىاؿه *ىمینیاپىف ” هؼاؿ ىتیتاعت“ی ؿگمػمتـی چتاؿ نتىٝػ ػـکتی  ؿ ب
ـانی، عىػه کم مٞنا ؼیب+ ه ام ػی  بىػ)اؿا ی ؿگمػم متـی، اػؿ وا٩ٜ، اپىفینیىم ای
 .ه ام ػـک  یاؼم ھؼپامظ مانی ـ بیھم به من ػه و عىػـک ػزایؿا ا

 
ه بتا کتامت  ” ؼيتىؿونک“  یتؽھن کیت ی،ـانتی  ایتوا٩ٞی  آم ام  که ؽھن

ـاکمـ ی،یقرىکمـی ھا یژگیو ؿ ت٪ابتل بتا ػ، رابزتا ػاؿػه کتی ق عىاھکو مـیی ق گ
ـاؿ” ؼىهـون“  یؽھن  .ام ”  ـامکمػ“ی  ه مضىؿ م٦هىل واژهک ػـیگ می ٩

ـالھای  یژگیبا و” ؼيىؿونک”  یؽھن کیؿ ػ نتىٛ  کیت ، یتؿ نهاػ ی،نتتیمانت
يته و ؼیؿ انی ػنتیو ٝی و به ٍىؿت ؽھنت ػىى می ػتام ایزایاتىؿی تض٪٨ بغيػعى

 .ػىى می ینهػگ٦تاؿ و ٝمل اْٝای آم نها
ؿ یتک ؽھنیت  انتاىتته اف ػا یت؟ آؼآی می با ٕـس ایم مناله، یک پـمو به میام

ـایی تىام را می ،”یؼکيىؿون“  یا٥ ؟”  ـامکمػ“و ” ؼيىهـون“ی  م٦هىل واژهی ب
ی ارتماٝی  ٥لن٦ه ؼتىانی نمی ـانیه اپىفینیىم اکم عإـ ام  یبه ھم ؼو ىای
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 .آم ام ی ٝؼاگـچه م ػاوؿیب ػبه ورىی املکی امیا می
ه، ؼؿ آنهتا، ؽات ىتػ” ؼييتىؿونک“ه کم یؿوبـو ھنتیی با اننام ھای صال و٩ت

ـال ػنمى م یتآم ھتم رتق ای ٝملت ػـکاؿکتو  ػىتى می ینم متزلیآم به ٍىؿت مانت
ل متغ  آم کٞتتا ىتینت  و ٕتینی نگاه مىاف کیـامىم، اٍىال ین ، نگاه به پین

 .م ام ییاف باال به پانگاه ، ھم
٤ ؿام  یچه ٕ*ـامیؿ اػه ک ؼیػتىام  می نیق، به ؿوىنیی ـامکمػی  ؿ منالهػ

ـا و پتامی اؿ و اٍالس ٕلب، چته عتاؿد بتا ملتکو چپ و مضا٥ٚه  نت  و یـانیا گت
ـامتی  ٕـ٥تػواژه ) ػاگـچته عتى *ميـوٕه ٕلب و چپ امتا  ػاؿػاؿ یاؿام بنتؼمک

ؿوم رٞتته ػه امامتا اف کتی قیتم آم، چػآوؿؿػا به ٝمتل یم ؼؿآمػھنگال به ٝمل 
  یتتؿ وا٩تتٜ، بافتتتاب ھمتتام ؽھنػنتت  و ینی ـامتتکمػ یتتؼآ متتی ـومیتتبی ـامتتکمػ
 .ام ” ؼيىؿونک“

ـانی، بنیاؿ ػه پـیا١لب نٚـ ـای ـامکمػ ػؿ مىؿػاؿام اپىفینیىم ای  ییمتغم مت
 ختا٧یؿ مػـام، متخال یتم اکمتاھای   یملی اف اْٝای کیه کآن ػاما به مزـ ؼننک می

ـنىى ییص٨ تٞ” به کىچکای  ص٪ى٧ بيـ، اىاؿه  ػاؿ ورتىکّمم ان ؼننک می ”م م
ـای٩ىمی  ـام، و اىاؿه به واژهیؿ اػو ٥اؿك ی ـانیرق ای تیھـ مل إال٧، مىّٜ ی   ب
و ی   عتىاھیيه و عامتگاه آم، به تمامیه ؿک ػىى می ییل به ھمام مىّٞؼآنها تت

 .ػػگـی بافم… ؿت و ؼاٝمال ٩
 نغتگتام مت٪ىٓ ػنتقی   ابتقاؿیت٥ٞال کیت ؼتتا صتی ـامکمػه کنزام  یاف ا

 ػؿ متىؿی ػؿمتتػتىام ٩ْاوت ی ، نم”ؼيىؿونک” یه با ؽھنکمنلم ام  ؼ+ نک می
 ؼھتػ می یؿو*متامػـکؿ ی ػٞنی*ـامىم آمیؿ پػه کعىاھی ی ـامکمػل اف کى کی
 .اى ػ

ؿ ػو چه  کیالمکؿ ٩الب ػچه * ـانیىم اینیه اپىفکآم ام  ؼی مىّىٛ بٞ+ ٠
ىم ینتیاپىف+ نت یاؿا نػىم ؿا ینتیاپىفی ھتاػـکاؿکو ھا  یژگیاماما و*ؿمؼ٩الب م

افھتا، ی، نته نؼنتک متی ماتؼم م٪تی، نته تتامؼنتک متی ٤یا٥و ؿا تٞـؼنه اھ ی،ـانیا
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، نته ػاؿػاعتل ػ، نه إالٝات منامب اف ؼھػ می ٌیؿا تيغھا  قهیو انگھا  اكکانٞ
ـتتٔھا  گاهػیؼإالٝات و  ٤ و نته یتؿا تٞـھا  امت ی، نته مػافمت متی ؿا بتا ھتم مت

ـاؼ+ نک می هیؿا اؿا ػعىی اؿھایمٞ گاھانه ی ؽھن ؼنیم، اف آم ٥ـآیبناب ه و ٕتٞا ؼوؿ ىػآ
ھا و ػایتؼ٨ ؿویت٩ػق یل و آنالیؿ به تضلػم عإـ، ٩ایبه ھمؼ+ نکی ا نمیؼ  ھم پینیٝ

 .ن ینی ـیم گیو تَمی م مافیتَمی  به پـومه ػوؿو
ژه یـ به ویاعی ؿ ؿوفھاػىم ینیم بـ اپىفکـ صایاعی ا ىت ؿمانهکم ػؿ مىؿ+ ػ2

ـام، یتا ػـکتـیىم ١ینتیگ٦ت  نگتاه اپىف یتؼمتتام، باػـکاعیـ ی امیھای مػاؼؿوی
يتتـ مىّتٜ یم بؼبه نظ نماتـ ى یؼم مناله، ىایه ام  و اػم نتىیـ اف ایچگاه ١یھ
 .ؼه باىؼؿمانی اؿھا ی یـانیا

م ػاػواؿونه رلتىه  ی،ىت عتـکم ی،ا اگـ نگاھی به تاؿیظ بی٦کنیم ابهال ؿمانه
 ػظ ىَت  ھ٦تتایؿ تمتال تتاؿػ ػـکمل  ھای  م عىام ػاػٜ، به ناص٨ نيام یو٩ا

ؿ ػ ؼمضمتی ال ٩اّتیتاف ٩ؼ+ ھنتػ می   ؿا نيامیم وّٞیـام مٞاٍـ، ھمیای  ماله
ظ، واؿونته یه، تتاؿػىم و صتقب تتىیتملی  وٕـ٥تهػاؿ که با ابتکمتام ػـکی رمهىؿ

ی و ملتھا  ه چپک 14و 16و 17ھای  ؿ مالػمتام ػـکی علاػتا رنگ  ؼىی نینى
ـاھا و ا ـا فھا  کیتىلىژیؼگ متتام، ػـکل ػمتـھای  ىب عىامت کم و متـػبـ مـ ا٥تت

، تتىال ػـکمل  ی نؼمھای   یه ٥ٞالؼه ٝمکم اواعـ یو تا ھم ؼنػمناب٪ه گؾاىته بى
م کته متاه اعیتـ تتاکنى ؼؿ چنتػه ام  )و ؼىای  و ماننىؿ ؿمانهی ىت عتـکبا م

ـا٧، با مکىت و گـیق ؿمتانهػمتام ػیىؿه نٚامی به رنىب کـ اپىفینتیىم ای  ؿ ٝ
ؿ ؽھم ػه ک ػاؿػ” ؼييىؿونک“ی  يهؼیؿ ھمام انػيه ی  ھمه و ھمه ؿػىى می مىاره

ه ؼنو ىکـ اف واینیق که اپىفینیىم، ناگقػی ؿ مىاؿ+ ػن٪و بنته ام ی ـانیاننام ا
، ػـکـ ی١ی ـانیىم اینیت ، اپىفؼمؼبلنای ھ  یىمکال و مضؼال اٝکاص ؼام  )مانن

ھتای  اعل تىمتٔ گـوهػه ٥ياؿھا اف کاعته ام  ػبه ٝکل الٞمل پـی مٞمىال فمان
ھای  لکا اصقاب و تيتیه ؼى ػؿوفنامه نگاؿام و فنام واؿ ی،اؿگـک ی،یانيزىػ٥ٞال 
ه نم بتکت می یؼکتا*اکیم اؿوپا و آمـیم٪ ػـکی ھاػٝىت نهاػبه یی اکیو آمـیی اؿوپا
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ا یت ، اٙهتاؿ نٚتـ یتىمک ، مضیاٝالل صما *اکیاؿوپا و آمـ ػـکی ھاػٝىت نهاػ
 .ه ام ػـکی تانیپيت

 ی،ـانتیىم اینتیاپىف ػنتق ػـکتمل  ھای  ، اصنامات و اؿفهیؼگاه ھا، ٝ٪اػیؼ
ـگق به ٝنىام ص٪ا ـا ؼنتیؿ ٥ـآػه ک ؼان هؼنيی تل٪ی ٪یھ بته ی ابیمتتی ػتتاله آنهتا بت

ـایت٪لی و ھمىاؿه با نگاھ ؼباىه ؼه ىؼـام گنزانیؿ اػؿت ؼ٩ نته یانه به آنها نگـیل گ
” نگـ ؼيىؿونک  یؽھن“اف ھمام ی ناى ؼا گ٦ته ىؼؿ ابتػه که ھمانٖىؿ که ام  ؼى
 ام +ی ـانیای  يهؼیان

 
 



 
 
 
 
 
 

 روم پیًىکیىذایزاو اس يگاهی هتفاوت؛ سً
 
ـابـ متاؿگام آ١تافػؿ ژپتى ؼم پػامتام پینىکیى با فانى فػ ؿ عىامت  ػو  ػىىت متی ؿ ب

و  ػىتى متی ٝتای ژپتتىی پیتـ پؾیـ٥تته+ ػم رام بته یتک ٝـومتک چتىبیؼبغيی
ل ػتتا آ ػبنتیاؿ بتـو ؼه ام  و بایتؼاما ھمچنام چىبی مان ػگیـ می ٝـومک، رام

اگتـ ھتم  ػاؿػانی کته ػو با نتا ػبقؿگ ىى ؼعىاھ نمی کی ام  کهػپینىکیى کىػ+ ىى
آمتىفه  ؼچىم نیافمن ػؿو می ؿمهؼم   بهػاؿػم، ميکل ػؿ بقؿگنال بىػ ػبقؿگ ىى

ـاگیـی، اما ـایم، م ؼ٥هم نمی و ؼانػ نمی که ػپؾیـ نمی ام  و ٥  ػؿمه نـ٥ته، واؿؼبناب
ـاه با ناله ھایی ّتٞی٤، بتـ او ؼاو پیو تـ التته، ورػ+ ىى می رامٞه انو ؿا که ھم
 .ه ام ػک کـػ ؼکن می ١ـ١ـ

ـه و ؿوبتاه مکتاؿ ؿا بتاوؿو گـبت ػگتؾؿ می ٝمی٨ھای  پینىکیى اکنىم اف اؿفه  ه نت
ـای مى٥٪ی ھای  ؿوٟػاو ؼ+ کن می ؿوبتاه، ؼ+ یابت متی ػعىھای  ؿوباه ؿا ؿاھی آمام ب

و صتـیٌ و  ؼام ھنتتنػو ناػھـ + اولؼؿ عیان ، متػالل،  ی هصیله گـ ام  و گـب
ـاػآنها ھمیيه به + ھم ػبی مىا ای  التتته، تزـبته ؼو ٍت ؼه لتىس ھنتتنػما ػنتال ا٥
ـاوام   انؼ+ وعتهؼؿوٟ و عیان ، انػص٪ه بافی،  ؿػ٥

و  ػىتنى متی ؿوٟػ، باؿھتا ؼبینت متی ، باؿھا عیان ػعىؿ می پینىکیى باؿھا ٥ـیب
ـای رلىگیـی اف گـ٥تاؿی، به ؼه ھم مزتىؿ ىػعى او ػ+ ؿوٟ ؿوی بیتاوؿػه ام  ب

گی پؾیـ٥ته ام  که ھنگتامی ؼؿ فنػؿوٟ ؿا ػم و ػم، ١ـیقی بىػه لىس بىػچنام ما
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ـارىیی پیکه ٥ـٍ ـای مار و اف  ػىتى متی یلؼبه یک ٕناب مٖل٨ تتت ؼکن می اؼتی ب
ـهػاینزا ام  که ىهـت و ٥ارٞه،   .ؼعىؿن می ؿ ھم گ

و به یک ٝـومک عیمه  ؼا٥ت می ال متـومتلیػبنیاؿی اف رىانام، به  ؼاو به مانن
 ؼچتىم ماننت ؼکنت متی ؿا بنیاؿ عىب بافی ػاو ن٪و عىػ+ ىى می یلؼىب بافی تت

 .ػاؿؼام نػچىبی، نیافی به ٝـومک گـھای  ٝـومک یگـػ
تىلىژی نیتاف بته ؼتىلىژیک امت  چتىم ایتؼیتک اننتام ایت ػپینىکیى اکنىم نما

 ػاو ىغَی  عتى+ ام ای  ؿ ایم ن٪و، کامال صـ٥هػو او  ػاؿػآؿفو ھای  ٝـومک
 یلؼاؿ تتتػؿ آم مـصله، بته یتک ىتال٧ عتاؿػو  ؼکن می تىلىژی وٍلؼؿا به یک ای

ـام، به اؿبابام عىػم ػا با کناؿ فت ػىى می او بتا پتؾیـ٥تم اؿبتابی ؼ+ م  کنتؼع ػیگ
ؿا اف ن٪تو  ػو نته عتى ؼاننام وا٩ٞتی باىت ؼعىاھ می وؿام، نهػؿ ایم ػامتـومتلی 

 .ؼه باىػو عى ؼؿھا کن ػىى می ٝـومکی که کنتـل
ؿا ھا  و متافمامھتا  ول ػتىلىژی ھا، ؼای ػمتـومتلی یک امتخماؿگـ ام  و ٥نا

 .ؼیيه ھنتنؼکه به ٥کـ ٤ّٞ ان ؼکي می تَىیـ به
 ػافؼان می ام ؿا پي  گىهؼورھای  و نَیض  ؼگىی می ؿوٟػیینىکیى ھمچنام 

” ل وا٩ٞی بيىی+ػاىته باه تا یک آػؿامتگى باه و ىزاٛ باه و ٝقت ن٦ل “که : 
اننام بتاه “و: ” اگـ ص٪ی٪  ؿا بگىیی الفل نین  چیقی ؿا به عإـ بنپاؿی+“یا: 
 .‖.ؼانی باىػٝـومکی که مى٤ٙ به نانه 

: ؼا٥ت می یگـیػال ػال متـومتىلی به ػؿا پایانی نین  و ایم باؿ، پینىکیى اف ھا  الػ
ـه ـام کىچک اصم٨ به رقی ـگـمی، متـعىؿؼ+ ىتىن می هػلؾت بـی  پن گی، ػو: مت

 .٥ارٞه
ـه، مي٢ىل عىؿػرماٝ     ملنتله ؼىتىن متی مؼم و نىىتیؼم و عىابیػؿ رقی

ـاتب ھم بته  ؼکنن می ؿیا٥ ػآنها ھـ تتلی٢اتی که ؼ+ اؿنؼاما نٚم و انْتآ ن ؼاؿنػ م
ـاک ـگـ ؼگؾاؿن می اىت اما مزافات بی ؼ+ ھنػ می امهػا ػانی و بی عیالی عىػو به م

و  ؼبکنت ؼتىانت نمتی ام پینىکیتى ھتم کتاؿیؼیگتـ ورتػ؟ ؼباىت ؼتىان می عیالی چه
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 .ػگیـ می مـعَی
ميت٢ىل  ػعتى ی هچىم بته ؿمتتگاؿی متای ؼىنى می یلؼکم کم ھمه به االٟ تت

 .…ػنه ؿھایی عى ؼنؼى
ـانزال مـصل م ؼه ىتؼؿ و بلٞیتؼام پتؼبافگي  به عانه ام  و ٥٪ت+ آعـ ی هو م

ٝـومتک  ػامتانی که الفل بىػٙلمات، و التته تـیم  تىمٔ نهنگ، م٪ىٓ به تاؿیک
 .ػل ىىػؿ نهای ، آػچىبی آم، 

**** 
+ لػفھتتای صاکمیتت  و اپىفینتتیىم و متتـایتتم ؿوی  و بنتتیاؿ ىتتتیه امتت  ٩َتته

ىتام و ؼیگـ مىی اپىفینیىم که ان٪تالب، آ٥ـیػپینىکیىھای ایم مىی صاکمی  و 
و بتا ھتیچ  ؼان هؼؿ ٝم٨ ٙلمتات، نيتانػؿ ىکم نهنگ، ػ *لػبا مـ –اکنىم، ھمه ؿا 

 .ؼکن نمی ی، صیىام ٝٚیم الزخه، مـ٥ه و ٖٝنه ھمػوػ
ھنتىف  ؼنتػنگامی که به متاؿفه ؿوی کـبنیاؿی اف ایم صاکمی  و اپىفینیىم، ھ

ـاؿ ؼنػه بىؼؿوبـو ني ػبا چالو ىغَی  ١ـیقی عى بته  ػم ن٪و عىػاػ  آنها با ٩
متتیاؿام و ٩ـبانیتام ػ ؼان هؼو ایم ؿوفھا ھمته ىت ؼنؼه ىػٝنىام نىاب ھمیيگی، بـ

ـام ھىی  اعال٩ی"++++تـیم  "عىنیم  بض
 



 
 
 
 
 
 
 

 اه روايطًاختیویزايگز "ضاه و ضیخ" ؛ یک يگی  چزخه
 

ـه“ای  پایه واژگام با ىیظ و ىاه ی چـعه :اشاسه  ،”والیت  ی نٚـیه“ و ”ایقػی ٥
ـام تاؿیظ ویژگی ػو امتناػتـیم ٩ابل و اٝتنا ٩ابل  ػو انتؼ  بتىػه تتاکنىم ػیـباف اف ای

 تتاؿیغی، ھتای بـه بـعی ػؿ یا یکؼیگـ ػؿکناؿ و پیىمته ٍىؿت به یا که م٦هىمی
ـام ػؿ امتتتؼاػ ىتؼم نهاػینته اٍتلی ماف متب یکؼیگـ، اف گننته  تمتامی ػؿ ایت
 بـؿمتی بته ،”مت٪ابل ؿ٥تاؿ تضلیل“ تئىؿی اف امت٦اػه با اینزا ػؿ انؼ+ بىػه آم اىکال

 +پـػافل می چـعه ایم کىتاه
(((( 

" ِبتـم اؿیک" ػکتـ تىمٔ که ام  ىنامی ؿوام تئىؿی یک مت٪ابل، ؿ٥تاؿ تضلیل
 ميتتکالت صتتل ػؿ آم کتتاؿبـػ لضتتاٗ بتته و ـػیتتؼگ اؿاتتته متتیالػی ۰۵۹۱ متتال ػؿ

ـاؿ ىنامی ؿوام رامٞه ٩تىل مىؿػ ؿ٥تاؿی و اصنامی  +گـ٥  ٩
 اؿاتته ىغَتیتی ھتای صال  پایته بتـ مت٪ابتل، ؿ٥تاؿ تضلیل اولیه نٚـیه اماك

ـػیؼه  ”بتال٠“ ،”والؼ“ بغو مه ػؿ ؿا ىغَیتی ھای صال  ایم بـم اؿیک+ ام  گ
ـػم، ٥کتـ پیىمتته ھم بته نٚال نىٝی ىامل که نمىػ مٞـ٥ی ”کىػک“ و  اصنتاك کت

 +ام  کـػم ؿ٥تاؿ و کـػم
 ؿ٥تتاؿی، ىتناع  ایزتاػ ھا، اننتام ػؿ مت٪ابل ؿ٥تاؿ تضلیل کاؿبـػ تـیم اٍلی
 +ام  ىغَی  مهم رنته مه که ام  ؽھنی و اصنامی
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(((( 
 والؼ

 به كه اچـ ػىى متی همیؼان والؼ ایھ پیال ػاؿػ، ػرىو ام م٢ق ػؿ كه پیامی اؿامھق
+ ػنا بنته ن٪و ام ھمؽ ػؿ ك ػكى ػوؿام اف اھ آم امنينيار اي و اػؿم و پتتؼؿ ومتیله

 انؼیيیم+ می صتی و نیمک می ٝمل تؼ،لوا ٔلتن الھنگ
 اولتی ػؿ کته ػاؿنتؼ ورتىػ انت٪تاػگـ و صمتایتگـ والؼ ػو والؼ، بنؼی ت٪نیم ػؿ

ـام با آمىفیم می ـام بتا و نیمبق تزـیه به ػم  تـك، بؼوم باىیم، مهـبام ػیگ  ػیگت
ـاؿ اؿتتآ  ػؿگیتـ ؿا متا ؽھتم ١یـمنٖ٪تی، منایل ٕـس با اتن٦اػگـ، والؼ اما کنیم بـ٩
 تتؼ،كنمی الى٢ا ؿا ػی٥ـ ھمؽ گـانت٪اػ والؼ و٩تی+ گیـػ می ما اف ؿا آؿامو و ماعته

 اب ؿا ػ٥ـ و ػاؿػ متتی افب اھتتؼا٥و به ؿمتتیؼم اف ،عتهمتتا ػوؿ تتتاھ  وا٩ٞیتت اف ؿا او
 +مافػ می نهبیگا عىيو عىييتم
 بال٠

 من٨ٖ ،ٝ٪ل امٝنى تض  آم اف امتى می كه ام  نه٦ته نیـویی ھـكل ػؿوم ػؿ
 ل٠اب ىغَتی  اف رنته يما به+  ػبـ الن اھ  وا٩ٞت  اب ؿػبـعى ؿوی بـ مَلض  و

 و بـؿمتی إالٝتات، آوؿی رمٜ مىرىػ، وا٩ٞی  به تىره ىامل که ػىى م  گ٦ته
 +ىىػ می منٖ٪ی گیـی نتیزه
 داسد؟ هایی گیيژو چه فعال لغاب

 ٜوا٧ ػؿ و ام  فنؼگی اف بغي  تميكال وفبـ كه ػانؼ  می ٥ٞال ل٠اب: نغن 
 +نؼک می تٞییم ؿا ام فنؼگی ره  كه ام  تميكال اب ؿػبـعى هنضى

 ّتیشتى ات،ٕالٝا آوؿی رمٜ اب و متاف ميكل نه ام  انؼیو اؿهچ ل٠اب: ػول
ـاؿ یباياؿف ؿػمى ؿا ميكل ا،ھ صل ؿاه ؿمتیبـ بتا و مناله ملاك و مـیٜ  به و ػاػه ٩ت

 +پـػافػ می امبمن صلی ؿاه یرنتزى
 تؼهى تابن تاھ ؿیىتتئ هتيپا ـتب امننا نوػا اف اػیيف بغو كه ػانؼ می ل٠اب: مىل

ـایم ام   +ػنيى بمْٖـ اما نؼک گیػنف یؼػتـ اب صت ؿا به كه فػمىآ می بناب
 او كـتتت ٝجاب البها کنتؼ، نمتی ؿػ بیاياؿف اف ٩تل ؿا ل٤امغ ٝ٪ایؼ او: چهاؿل
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 +ػيانم نم  ٝزىالنه و ناٝاػالنه ایھاوت٧ْ هتب واػاؿ ؿا او و ػىتى  تنم
  اك ممكم كه ػنػا م  و ػاؿػ ھ اگآ ػ،لوا ایھ پیتتتال به ننت  ل٠اب: پتتتنزم

  ؿكبـ ؿػمى ؿا اھ پیتتال يما ل٠اب+ نتاىتتنؼ وا٩ٞیتت  بـ منٖت٨ اھ پیتتال يما اف بـع 
 و ػھنتن باكمن و یتؼم٦  وا٩ٞت  امتتاك ـتب كيمتؼاك ػبايػؿ ات ػھػ م  اؿـ٧
 +کنؼ می هلبام٪ مْـ و باكمنان ایھ پیال اب ٕـي٨ يمػب

 کػكى
 ػمكـ تهل١ ل اص آم ػ،ىى م  اؿگـ٥ت  اكصنا چنگ ػؿ ىغَ  ت و٧

 +ام  غٌتى بـ کػكى
 انٖتتا٧ کتىػک ٕتیٞتی، کتىػک که ػاؿػ ورىػ کىػک نىٛ مه بنؼی، ت٪نیم ػؿ

 اؿ٥تؿ غتهينگا ػعى ؿٕى به ٕتیٞی کىػک انؼ+ ىؼه نامیؼه کىچىلى نىؿپـو٥ و یا٥ته
 ٕتیٞتی کػكى ل اص ػؿ مال اك و نؼاؿػ تىرهی ن وبیـ اؿفای٥ي ئاىـ به کنؼ، م 

 اف ىتؼه ٍتاػؿ ػمتتىؿھای و ٩ىانیم انتٚاؿات، با یا٥ته انٖتا٧ کىػک ػ بـ م  مـ به
 یتا ”إاٝت “ مت٦تاوت کتامال   ٍتىؿت ػو بته بقؿگنتاالم، متایـ یتا والؼیم مىی

 ػافهپتـ و ل٥ٞتا بغو کته کىچىلتى پـو٥نتىؿ و ػھؼ  می نيام واکنو ،”٢ٕیام“
 من٨ٖ ػومب آتنتامتتت و منتتت٪یم کػؿ وىتتهىػ  ٩تتؼؿت ػاؿای بتتىػه اتٕالٝا ػهكنن
 +ام  اًع

(((( 
 ت٪نتیم مته ایم اماك بـ ھا اننام میام مت٪ابل ؿوابٔ انىاٛ بـم، اؿیک مؼل ػؿ
 اف ھـیک بـوف اماك بـ پامظ*پیال ىامل که ػاؿػ ورىػ  کىػک بال٠، والؼ،) بنؼی

 +ام  مه ایم
 :ػاؿنؼ ورىػ نیق ػیگـ ی واژه م٦هىل ػو مت٪ابل، ؿ٥تاؿ ی هنٚـی ػؿ

ـنامه که فنؼگی ی مهنمایينا: نغن   فمتام اف کتىػک کته امت  ميغَی ی ب
ـای کىػکی  یرهتت چته بته کته گیتـػ می تَتمیم آم امتاك بـ و کـػه تٞییم عىػ ب
ـک   پتیو تٞیتیم اف ایھ ن٪و مهمتـيم تٞـی٤، ػؿ و کنؼ ٝتىؿ منیـی چه اف و ص

 آفاؿگـ ٩ـبانی، منزی،: اف ػتناؿٝت گ ػنف تایھ مهانتييانم تؼهى
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 تزـبه اي و اؿ٥تؿ اؿ،ك النزا اف ؿا ٥تـػ که ػمتىؿھایی ٝنىام به ھا بافػاؿنؼه: ػول و
 انهآ ػاػم النزا به افمز او و ػيانم م  نه  ػهنافػاؿب  تتتتعَىٍ هتتتتب تتتتاكصنا

 +نین 
کته اف مهمتتـیم آنهتا،  ؼىتىن می یؼمته بنػه مىّىٛ ػوافػؿ ھا ػ هؼاؿنػایم باف

 .ام ” مهم نتاه“، ”٥کـ نکم“، ”بقؿگ نيى“، ”ت نتاهػعى“
**** 

ؿا امتنتاد  ػتىام ایم مىاؿ می ىیظ،*ىاهی  با نگاه به تئىؿی ؿ٥تاؿ مت٪ابل و نٚـیه
 :ػکـ

ـه ایق“ی  ىیظ، با پیو فمینه *هىای  یک: نٚـیه ؿ ػ، ”والیت ی  نٚـیه“و ” یػ٥
ک ؿا ػکى *ؼه و ؿوابٔ مت٪ابل والػنغنتیم گال، صال  ىغَیتی بال٠ ؿا به مضا٧ بـ

 .ؼکن می ینهػنها
ؿ ىغَی  ىتاه یتا ىتیظ ػگـ ػانت٪ا ؼبه ٍىؿت وال ؼو: صال  ىغَیتی والػ

ؿگیـ ماعته و آؿامتو ػؿا ھا  هػکه با ٕـس منایل ١یـمنٖ٪ی، ؽھم تى ؼیاب می ٙهىؿ
 .ػگیـ می لػؿا اف مـ

 ػاؿػم فابىام ٥اػھابهمػيك، آنها ؿا افؿعتهماوؿ ػ اتھ٩ٞی ل ؿا اف واػمه: مـ
 .ػفمام  بیگانهعىييتم عىيو  ابؿا  ػ٥ـو 

ـاؼچهاؿ: چاؿه ان ؿت رنتزىی منٖ٪ی ؿا اف آنهتا متلب ؼگـ٥ته ٩ ػیيی ؿا اف ا٥
ؿا به ٝنىام ؿاه صتل  ػه و ھم ؿاه صل عىػیيی کـؼه ان، ھم چاؿؼه و به ٝنىام والػکـ

 .ؼکن می تزىیق ت و بهتـ بگىییم یگانه ؿاه صلت  منٖ٪ی
ه و بـ اماك امـ ػینه کـػؿ آنها نهاػگـ٥ته، امـ ی٪ینی ؿا ھا  ؿا اف اننام ؼیػپنذ: تـ

ؿ ایم صال ، ممکم و التته مٖلتىب ػھـ تَٞتی ؼ+ بغي می ی٪ینی، به آنها تَٞب
 .ن نیق ھ

 ؼمتتىؿھا اف رانتب والتػک، بتا ٩تىانیم و ػؿ رامٞه بته ٝنتىام کتىػ ػىو: ٥ـ
ـگىنته ػو  ػىتى متی اؿ به إاٝ ػگـ، واػانت٪ا ؿ ٍتىؿت متـپیچی نیتق نتاتىام اف ھ
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ـام، ایتم ھای  ؿ چـعهؼ+ ػکن می تَمیم منٖ٪ی، ٢ٕیام مینىمی تاؿیظ میامتی ایت
 .ػکـ ؼتىام ؿٍ می ؿا به عىبی ػمىاؿ

متتنتی بتـ  ی هرامٞتھای  وم من٨ٖ عاً اف مهمتـیم ویژگیؼھ٦ : امتنتآ ب
 ىیظ ام *ىاه ی هنٚـی

و ٩ٖب منزی و ٩ـبتانی ػؿ ایم رامٞه، ھمىاؿه بـ ػگی ؼفن ی هھي : نمایينام
یهی ام  که منزی، ىاه یا ىیظ، و ٩ـبانی نیق ٝنَتـ م٪ابتل آم ؼب+ ه ام ؼچـعی

 .ه ام ػواؿ مغتل٤ بىػؿ اػ
ؿ ٩تانىم، ػه و بال٥اٍتله ػبتى ؼم نٚتال ھتا، بنتیاؿ نیـومنتؿ ایھا ػ هؼاؿنػنه: باف

 ػىتى متی اینکه گ٦تهؼ+ کنن می اؼنیـوھای نٚامی، انتٚامی و امنیتی ٙهىؿ و بـوف پی
ـام، ھا ػ و ملنلهھا  تمال نٚال وابنتتگی مٖلت٨  ػعتىھای  ؿ نهای ، به چما٧ػؿ ای

 .ٝا ام ؼناٙـ بـ ایم م ؼکنن می اؼپی
 *ىتاهی  ؿ نٚـیتهػ، یکی اف مافوکاؿھای مهتم ”نتاه تػعى“ ی هؼاؿنػه: بافػ

ـاھای  ؿ آم، ویژگیػىیظ ام  که   ه و با تض٪یـ آم، تتالهؼ، کىچک انگاىته ىػا٥
ٍتىؿت  ؼعىاھت می ىیظ*یا ھمام ىاه ؼؿا به ىکلی که ىغَی  وال ػ٥ـ ػىى می

 .ؼی کنؼبن
ػی ىمنفك اؿاصنو ا ػھنتنام نگـ ػعى ػنف٥ـم ػىؿگ بقاف ين  كه ػله: واػیتتاف

ك اصنا” ؿگ نيتتى” بقل ايپم ػاػ اب، ػھنػننت  م  ی ؿاػمؿ و پتتؼي٤ اٙوبه ؿا 
، ”ؼبتقؿگ نيتىی“ىتیظ، و پیتال *ؿ نٚال ىتاهػاصناك امنی  ؼ+ تم  كنن  يمنا

ـای رلىگیـی اف اؿفىمنھا  بقؿگتـیم تاله ایم نٚال ـاؼى ؼب و نیق مناٝی آنها  ػم ا٥
ـای کىتىله نگاه   .رامٞه ام  ػاىتم آصاػب

 ىتیظ  امت  کته متتب*)ىتاه ؼؿیا٥تی اف والتػه: مهم نتاه پیال تض٪یـ ػوافػ
ـا ػىى می وا٩ٞتی  ػیـیتی و منىولیتی ؿا بتـ امتاك مٞنتاکـؼمھای  ن٪و ؼنتىانن ػا٥

ـن ؿ ػیـی، تنهتا یتک ٍتىؿتک و ٝـومتکی ؼؿ وا٩ٜ ھـ منىول یا مػو  ؼکلمه بپؾی
 .ػبى ؼه عىاھؼتض٪یـ کنن ؼمتام والػ
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پتیو ھتای  ، یکتی اف مهمتتـیم امکامؼال ٥کـ نکم اف مىی والپی ؼه: ىایػمیق
تض٪یتـ  ػؿت ت٦کـ مىؿؼ٩ ػىى می که متبای  هؼاؿنػىیظ ام   پیال باف *ؿوی ىاه

ـاؿ بگیـ ؿ ػ” تػکنم ٥کتـ کتم نته مختل عتى می آم گىنه که مم ٥کـ“، ػو مـفنو ٩
 ی هبته ٍتی٢” اٍال ٥کـ نکتم“، ػؿ بنیاؿی مىاؿػو  ػینه و تختی  ىىػنها ػ٥ـ ػورى

 .ػامـ بیام ىى
ؿ ىیظ، تاله پیىمته ػؿ ىاه و چه ػچه ” نغته کيی“یهی ام  که ؼه: بػچهاؿ

ـای رلىگیـی اف متـبـآوؿػو  ی  و ص٦ت٘ ؿابٖته” بتال٠“م ورته ىغَتیتی ػاتمی ب
 .ػبى ؼک )رامٞه  عىاھػکى *ىیظ *)ىاه ؼوال“مت٪ابل 
ـای نٚال ىاػرالب ھای  هؼاؿنػه: اف بافػپانق ھتیچ “تىام بته  می ىیظ*هیگـ نیق ب

ؿ ػن٪آی ؿاھـ كل انزا“ایتم امت :  ؼکه تٞتیـ آم اف مىی وال ػاىاؿه کـ” کاؿی نکم
 ‖.ؿ امام ھنتیػاگـ ھیچ کاؿی نکنی ه ت  ككا کاعٖـن

ـانزال: بـ اماك آنچه گ٦ته ى ىتیظ بتـ امتاك تئتىؿی *با تضلیل نٚال ىاه ؼم
ـای  می ؿ٥تاؿ مت٪ابل، ” بال٠“م وره ىغَیتی ػاف بیم بـتىام بـ تاله ایم مینتم، ب

ه اف ػو بتا امتت٦ا ػؿ رامٞه اىتاؿه کتـػک ػکى *ؼوالی  ینه مافی ؿابٖهػو تتیم و نها
ه اف بافوھتای ػو نیتق امتت٦ا ؼه گانه که به بـعی اف آنها اىاؿه ىػوافػھای  هؼاؿنػباف

ـای رلىگیـی م  .ػؿ ایم رىامٜ انگي  گؾاؿػاول اف ٙهىؿ ىغَی  بال٠ ؼامنیتی ب
 

ـای مٖالٞه   :بیيتـ: ؿ+ک بهی  ب
Eric Berne, the theory of Transactional analysis 

 
 



 
 
 
 
 
 

" يت هلیه اس "اصل حاکمداستفای ت قايىيیاو وجاهت و هطزوعذفق
و سزکىب یی ارویر رود" گزوه سلطه يت ارضیو "اصل احتزام  به تماه

 "   دکىر ی بخص هلیی "جًبص رها
 

ـال به تمامیت  اؿّتی"، مهم اٍل صاکمی  ملی" یا" تتـیم تىریته ص٪تى٩ی و  "اصت
ھایی که عىاھام ص٦٘ "تمامی  مـفمینی" یک  لیلی ام  که مٞمىال ھمه آم گـوهػ

 .ؼکنن می ػام امتناؼب ؼکيىؿ ھنتن
 :ؼکنن می نکته اىاؿه ؼبه چن ی،  ملیا٥ٞام اٍل صاکمؼاى ، مػم بـیؿ اػ
 ؼك و اؿفىتمنؼ، امتـی م٪تػؿ ؽات عىػص٦٘ تمامی  اؿّی یک مـفمیم، -
 ام 
ھتا و  ؿ ؿاك تمتامی ٥ٞالی ػایتم اٍتل ؿا  ؼپـم  بایت نیـوھای ملی و میهمت 
ـنامه ـاؿ  ػھای میامی عى ب  ؼھنػ٩
و ارتافه  ؼکه به ایم مهم تىره کنن ػؿو ق انتٚاؿ مییرامٞه نی نیـوھای اف تمامت 
 ؼھنؼھای مغال٤ ؿا ن ن٢مه

ـاتػاؿام ؼاما ٕـ٥ ـال به تمامی ی  ملیکممضىؿ اٍل صات  مک  ی،  اؿّیا اصت
ـکقیؿ ٝػاما *ػکه یک صاکمی  ملی و آفا ؼم باوؿنیبـ ا ، اف ایم تىانتایی یم صال م

ام رامٞه ؼی، ارتماٝی تمامی ىهـونػاؿ ام  که مياؿک  میامی، ا٩تَاػبـعىؿ
ـاھم کن م گـوهیو ھمچن  ؼ+ ھای ا٩لی  ؿا ٥
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 :ؼکنن یم نکته ھم اىاؿه ؼم صال به چنیؿ ٝػيام یا
ـگىنه ات٦ا٧، ا٩لی ػ- ؿ عاؿد ػؿا  ػص٪ى٧ عى ؼھا مزاف نینتن ؿ ٍىؿت بـوف ھ

 ؼه کننؼاف ایم چاؿچىب ملی و تٞـی٤ ى
ؿ ھـصال عٔ ٩ـمقی ميغٌ و رمٞی ام   و ّامم ی ػ  ملیاٍل صاکمت 

 ه ھىی  ملی ام ؼھنػص٦ٔ تمامی  مـفمینی و تيکیل 
 

 چالش
ـا  :میافػپـ می پـمو ؼبه چالو به ٕـس چن ػوؿوی ب
 اٝتتاؿ ام ؟ ؼوارای  امنهػم اٍل تا چه یا-
ـایٔ  و وّٞی ؼایم ٩اٝ-   ھایی ام ؟ ه ص٪ى٩ی، ناٙـ به چه ى
اؿفه امت  یتا اٝتتتاؿ آم بنتته بته اٍتىل  ؼوار ػؿ ؽات عىػآیا ایم اٍل، -

 ام ؟ی تـ ػیایبن
 پامظ

اؿ امتت  کتته مغإتتب ػاف اٝتتتتاؿ بـعتتىؿی تتتا فمتتانی   ملتتیتتاٍتتل صاکمتتت 
ا ی یتامتیم* بغتو ملتیی ؿھتاھتای  ام  که رنتوی هؼیبؼ+ باىنھا  ول ػآم،

ؿ ی ػٝمتىمھتای  قهیم عیه و ھمچنػ٩ابل اتکا بىی ملی  پيتىانهی اؿاػکه * نٚام
ـا٥ ـا که تنها ؼان ؼم اٍل ؿا اف اٝتتاؿ عىاھیکيىؿھا، ای ایر٢ ک ٕـ٣ آم، یاع  چ

 تىام رن ی نمی ـ احـگػیول  ػو اف  ػنمى ؼم عىاھیبه اٍل ؿا تام ػىـٓ امتنا
و ػکته  ػبى ؼعىاھی تیم اٍل تنها ناٙـ به وّٞیا ؼو تـ گ٦ته ىیھمچنانکه پ-

 ؼؿ مناله باىنػـ یؿگػھای  ول ، ٕـ٣ػ
ؿ مٖش تئىؿیک، تىاننته اٝتتاؿ گؾىتته ػ« ومتانهػھای بيـ  عال ػ»کتـیم ػ-

ـا ؼاٍل صاکمی  ملی یا تمامی  اؿّی کيىؿھا ؿا به چالو بغىان بته  یتؼبام یبناب
 ػتـ بافگي  نمىػی ایبنی اٍىل
  و بته یھای اننتانی ؿا اکنتىم بتا صنامتػؿػت٪ىی  گ٦تمام ص٪ى٧ بيـ که -
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ـا٥یایی تٞـی٤ میی ػؿمتػ ی اعتل مـفھتاػؿ ػؿا ھا  ول ػ ؼکن ؿ  وؿای مـفھای ر٢
   ميـوٛ" ؿوبـو ماعته ام یبا چالو "صاکم ػعى

ـا ـال بته « ملیاٍل صاکمی  » ؼم بـ اماك آنچه گ٦ته ىیبناب تمامیت  »یا اصت
لیل ػو ھیچ  ؼابی می ھا مٞنا ول ػؿ چاؿچىب ؿوابٔ بیم ػ، تنها «مـفمینی کيىؿھا

ؿ چاؿچىب ص٪ى٧ ملتی ػالملل ؿا  ا٥  که ایم اٍىِل ص٪ى٧ بیمیتىام ی ص٪ى٩ی نم
ـابتـ نیـوھتای ػبه ایم اٍىل  ػم ؿو امتنایاف اػ+ اػم یاعلی تٞمػبه مافوکاؿھای  ؿ ب

م ینانته تتـیؿ عتىه بػھای صتاکم، اگتـ  ھم به منٚىؿ تىریته میامت اعلی آم ػ
ـای، ھؼاى ، ٥ـیب نتاىػبـ  .ا٥ یتىام ی آم نمی چ وراھ  ص٪ى٩ی ب

ـنىى ، رنتوییص٨ تٞ  تض  ملٖهھای  و مل ی بغو ملیی ؿھاھای  م م
ـنىى ، به مافوکاؿییم، ص٨ تٞیو اف ایاگـچه پ ـای م م امت٪الل ی احـبغو ب

ـات تت ـنىى  یک ملت  یتا صت٨ تٞیتیم  ؼى لؼیمنتٞم اما امـوف اگـ ص٨ تٞییم م
 یؼچه با ؼملتی منت٪ل باى*ول ػایی و تيکیل ؼآنام، منتلقل ر وّٞی  میامی 

 ؟ػکـ
ام  یمی  هیول  به ٕىؿ مینتماتیک و منتمـ و بـ پاػک یبه ٝنىام نمىنه اگـ 

ه ػیتؼا نای، فبتانی و متؾھتی ؿػنتژا ی،ملتھتای  ٩انىم، ص٪ى٧ رمٞی گـوهی و صت
ـھنگتػانگاى  و مياؿک  میامتی، ا٩تَتا آنهتا ؿا بتا مىانتٜ ی ی و ارتمتاٝی و ٥

ک ص٪ى٧ ینتماتی؟ با ن٪ِ مػکـ یؼآنگاه چه با ػبه مضا٧ بـ ػعىی مغتل٤ ص٪ى٩
 ی،کيتتاؿ رمٞت ی،کتیقی؟ بتا صتؾ٣ ٥ػکتـ یتؼچته بای ک گتـوه ملتیته یبيق ٝل

 و+++چه؟ی کنام مافیھای  ام یم
ـھنگتی، فبتانی، متؾھتی، نتژاػتنها به متب  ؼتىان آیا یک مل  نمی ی، ػالیل ٥

 ؟ؼانؼاىتم کيىؿی با مـفھای منت٪ل بػؿا منتض٨  ػعى
 ػعىی  هػک مل  تنها به اؿایم باوؿ ام  که یامـوف بـ ای م ص٪ى٧ بيـیمىاف-

 ػاؿػؿ ھتـ صالت  صت٨ انتغتاب ػو او  ؼکنتی گؼک کيىؿ فنیمام ػؿ کناؿ مـػ یؼبا
ـابـ ی  م مل  اف ھمهیاگـ ای صت  ؼاؿ باىػؿ آم کيىؿ بـعىؿػص٪ى٧ ب
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، ؼھنتتن« ملت »م٦هتىل  ؼھایی که وار مته اف گـوهػھا یا آم  چنانچه ا٩لی  -
ـنىى » ؼبغىاھن ملتی منتت٪ل پتی *ول ػؿا اف ٕـی٨ تيکیل  ػعى« ص٨ تٞییم م

ـن ـک  م ص٪ى٧ بیمیاٍىل و مىافؼ+ بگی ٕلتانه  ھای امت٪الل الملل و ص٪ى٧ بيـ، ص
 ؼاننػ ٛ نمیؿا ناميـو

ـک کنىاننیىمی  هػؿ ماػ-  :ه ام ؼآم۰۵۱۱آوؿ  ھای القال نغن  ميت
ـنىى   تمال مل " به وامٖه ایتم صت٨، آنهتا وّتٞی  ؼ+ اؿنػھا، ص٨ تٞییم م

ـھنگی عىػمیامی، ا٩تَا  ."ؼکنن انه تٞییم میػؿا آفا ػی، ارتماٝی و تىمٞه ٥
ـنىىت  ىتییکه اف ص٨ تٞی نینىؼی م بنیبه ت٪ن یؼبا ػم مىؿیؿ اػ ه امت  ؼم م

ـنىى  عاؿرییکه ىامل ص٨ تٞ یؼاىاؿه وؿف ـنىى  ییو ص٨ تٞی م م ی اعلتػم م
ـنىى  یی٤ ص٨ تٞیؿ تٞـ+ ػام   :ه ام ؼآمی اعلػم م
ـنىى  ییص٨ تٞ" ىمت ، بتا کص کیه ک ػـک ؼٙهىؿ عىاھی " ھنگام اعلػم م
یی الگتىؿا با  ػ  عىیمکتض  صای گـوھها ؼنک می ؿت، تالهؼه اف ابقاؿ ٩ػامت٦ا

ی م گـوھهتایمهمتتـیتؼ+ منتقٛ نما ػعىی   وا٩ٞی٤ و آنها ؿا اف ماھیعاً، تٞـ
يتىؿ ک کیتؿ ػم کمتای ا گتـوه ملتی ی، ؿنگ، گـوه ٩ىمػم صال ، نژایؿ اػ٣ ؼھ

ؼ+ ىىن می قیيىؿ متماکآم ی  مهکصای  ٥ى٧، اف ٕت٪هی ھا  ژگیه به لضاٗ وک ؼھنتن
ـنىى  ییق "ص٨ تٞیم صال  نیؿ اػ ـایی تىؿھتاک٥ا "، اعلتػم م ی چتىم تتاله بت

ـا انػگـػ"عى ؿ ٍتىؿت ػ٣ ؼھی اف گـوھها کیھـ ی "، "اتتال٣" و "امت٪الل" ؿا ب
 .ػىماؿ می م، ميـوٛکصای  تاله ناميـوٛ ٕت٪ه

ـنىىت  یتیص٨ تٞ" ِ یتتٞت ؼِ ماننتیؿ مىارهته بتا انتىاٛ تتٞتػ" یاعلتػم م
ـھنگیتتٞ ی،ِ مؾھتیتتٞ ی،آمىفى ىتـوٓ ؿ٥تٜ  اؼابتت ی،ػِ ا٩تَایو تتٞی ِ ٥

ه ؿا ؼِ ىىنیه، تتٞؼننکِ یـه آم تىمٔ تتٞیل پؾؼؿ ٍىؿت ٝػِ ؿا اؿاته و یتتٞ
ـنىى "، یی+"ص٨ تٞؼنک می ػمزاف به انتغاب آفا ام یترـ کیت ی،صت٨ ؽاتت کیم م

ـای يگیىمته و ٥ـٍ  ھمیپ و ی ىم  و نٚتال ارتمتاٝکانتغاب نىٛ صی اننانها ب
 .ؿ ٍىؿت لقول ام ػاف آنها  کیـ ھـ ییت٢
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کته بته  ػاىاؿه کـ یؼم باینىھای  ؼیم بنیؿ ت٪نی ػگـػی  به مىّىٛ یؿ نهاػو 
ـنىى  یینال ص٨ تٞ  .ػىى می ل" ناعتهػ"مـی  ؿ صىفهػم م

ـنىى " به ٕىؿ ٝال، ییص٨ تٞ" ه به ھـ ک ؼنک می ایؼم٦هىل پی مػمـ ػؿ مىؿػم م
ـاػنتىی ؿاّ ػعى ػ  مىرىیل، اف وّٞیلػ    مٖلتىب،یبته وّتٞی ابیمتی ػه و ب

ـنىى " ھنتنییعىاھام "ص٨ تٞ م ام  بته کل ممػاما به ٍىؿت عاً، مـؼ+ م م
ـا   یت، ھىکميتتـی   ٩تىمیت، ھىکميتتـ ػ، نتژاکظ ميتـیبا تاؿػی مزمىٝه ا٥

ـھنگتت   یتت، ھىکميتتتـی   متتؾھتیتت، ھىکميتتتـی   فبتتانیتت، ھىکميتتتـی ٥
م ٝامل یمهمتـػ+ إال٧ ىى کميتـػی ا٩تَای گؼفنی ا الگىی کميتـ کیتىلىژیؼا
ؿ"صت٨ ػٝىامل ٥ى٧ بته ٍتىؿت عتاً ی  هیلکرامٜ  ؼبتىان یؼه ىاکام، یم میؿ اػ

ـنىى " باىییتٞ م ی، فمتکظ ميتتـیه بتا رمتٜ تتاؿکت، م٦هىل "مل " امت  ؼم م
ی  اف اننتانها، صتىفهی ا ام مزمىٝتهیتؿ مػ  کو آؿمام ميتتـ ک، فبام ميتـکميتـ

ـایامل متماکتا  یت٪ـی ؿا به ٍىؿتی مػمـ ـا ٔ ؿایق ماعته و ى م یتیاٝمال "ص٨ تٞی ب
ـاھم ـنىى "، ٥ ل ػمـی  م صىفهیتـ  ٝمىم ػىى می م عإـ گ٦تهیبه ھمػ+ ماف  می م

ـاؼ+ باى ؼتىان می به نال مل ی به ٍىؿت عاً، م٦هىم زه گـ٥  یتىام نت می میبناب
ـای متـک ، تىام یمکيىؿ و صاکول ، ػچىم ی میه م٦اھک م یتی"ص٨ تٞی بـؿمی ب

ـنىى "  ـابـ م٦ػم  .ؼاؿنػهىل مل  ؿ ب
ـنىى " به ٕىؿ ٝال، ییص٨ تٞ" ه به ھـ ک ؼنک می ایؼم٦هىل پی مػمـ ػؿ مىؿػم م

ـاػنتىی ؿاّ ػعى ػ  مىرىیل، اف وّٞیلػ   مٖلتىب، یبته وّتٞی ابیمتی ػه و ب
ـنىى " ھنتنییعىاھام "ص٨ تٞ م ام  بته کل ممػاما به ٍىؿت عاً، مـؼ+ م م

ـا   یت، ھىکميتتـی   ٩تىمیت، ھىکتـميت ػ، نتژاکظ ميتـیبا تاؿػی مزمىٝه ا٥
ـھنگتت   یتت، ھىکميتتتـی   متتؾھتیتت، ھىکميتتتـی   فبتتانیتت، ھىکميتتتـی ٥

م ٝامل یمهمتـػ+ إال٧ ىى کميتـػی ا٩تَای گؼفنی ا الگىی کميتـ کیتىلىژیؼا
ؿ"صت٨ ػٝىامل ٥ى٧ بته ٍتىؿت عتاً ی  هیلکرامٜ  ؼبتىان یؼه ىاکام، یم میؿ اػ

ـنىى " باىییتٞ م ی، فمتکظ ميتتـیه بتا رمتٜ تتاؿکت، م٦هىل "مل " امت  ؼم م
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ی  اف اننتانها، صتىفهی ا ام مزمىٝتهیتؿ مػ  کو آؿمام ميتتـ ک، فبام ميتـکميتـ
ـایامل متماکتا  یت٪ـی ؿا به ٍىؿتی مػمـ ـایق ماعته و ى م یتیاٝمال "ص٨ تٞی ٔ ؿا ب

ـاھم ـنىى "، ٥ ل ػمـی  م صىفهیتـ  ٝمىم ػىى می م عإـ گ٦تهیبه ھمػ+ ماف  می م
ـاؼ+ باى ؼتىان می به نال مل ی اً، م٦هىمبه ٍىؿت ع زه گـ٥  یتىام نت می میبناب

ـای متـک ، تىام یمکيىؿ و صاکول ، ػچىم ی میه م٦اھک م یتی"ص٨ تٞی بـؿمی ب
ـنىى "  ـابـ م٦هىل مل  ػم  ؼاؿنػؿ ب

ىم رنتتو یؿ ٍىؿت گؾاؿ به ٥ىؿمامػ ػو مل  کىؿی متانػزه: اصقاب کىؿینت
ل کيتىؿ یبـ مـ تيکی اؿ ص٪ى٩یتمال ٝی  ک متاؿفهیؿ ػگـوه ملٖه ؿا  ی،ملیی ؿھا

و ملت   ػگتؾاؿ ؼ  ناکال عىاھنت و نٚامی امی٥اٛ ميـوٛ )مػو ص٨  ػمنت٪ل کىؿ
ـای ملی  ک پـومهیبه  ػتىانن  با وؿو ؼعىاھ ػکىؿ ؿا  ػعىی  مٖالته ی،ص٪ى٩یی گ

 ؼىنتی  پیتمتتام، بته وا٩ٞػم منتت٪ل کىؿیل متـفمیتيتکی ـ آؿمام عىاھیؿ منػ
 ++++ؼھػ

 
 



 
 
 
 
 
 

 هطزوعیت و هطزوعیت سیاسی
" 

ٝ٪النتی آم ی  ملٖه:”ؼگىی می ميـوٝی ی  منابٜ مه گانهی  ؿباؿهػؿیمىم آؿؿوم" 
 ؼو ص٪انی  متٞل٨ به کنانی باى ؼام  که بـ اماك باوؿ به ص٪انی  به ملٖه باى

منتی آم امت  کته بتـ امتاك ایمتام بته اٍتال  ی  ملٖهؼ+ کنن می اؼکه ملٖه پی
ـاؼه و اٝمال ٩ػیـپا بىػای ھ من  ـگقیتؼی کته بتػؿت ا٥ ، ؼىتىن متی هؼیم ومتیله ب

که بـ اماك  ػىى می هؼه ھنگامی کاؿیقمایی عىانؼاٝمال ى ی هملٖؼ+ ميـوٛ باى
ـگقیػم ٦ٍات عاؿ٧ الٞاؼ٩ایل ى ىغٌ کاؿیقمتا و ؼ+ ه باىؼه به یک ىغَی  ب

ـن می اؿمتایو ٩ـ ػیم ومیله مىؿؼی او، بػاٝمالی و ایزاھای  میام   ‖.ؼگی
ؿ بنتیاؿی کيتىؿھا ػکه که  ػاؿػ ػچهاؿمی ھم ورى ػ٥ى٧، مىؿ ػٝالوه بـ مىاؿ

 .ام ” ميـوٝی  ان٪البی“ه و آم ٝتاؿت اف ػمنيا ميـوٝی  بى
میامتی و متاعتاؿ ی  ؿ تٞـی٤، ميـوٝی  به مٞنای پؾیـه اعتیاؿی رامٞهػ

 ام ام ؼؿت اف مىی ىهـونؼ٩
اؿ میامتی و ؼيىؿھا ھم به مخابه متنای ا٩تتؿ بنیاؿی اف کػی ميـوٝی   همنال

 .ھم به ٝنىام تابلىی میامی مٖـس ام 
 :ػفیـ اؿفیابی کـھای  تىام به ؿوه می ميـوٝی  ؿا

 میامیھای  ل و٩ىٛ ٩تلؼٝت 
 انیام میامیؼفن ػاؼکاھو تٞت 
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ـارٞه به ت  ـات میامیھای  گاهػاػم  ٩انىنی به رای ميار
ی ػی بیتام، آفاػآفا ؼميغَتی ماننتھای  یػآفای  ؿ فمینهػی  ػوؼام مضؼ٥٪ت 

 میامیھای  ٥ٞالی  مىمنات و انزمم
 امؼم ىهـونػو ؿبى ؼی و منٜ تٞ٪یب، تتٞیػی و امنی  ٥ـػآفات 
ـای انزال ٥ٞالی ػآفات   یػا٩تَاھای  ی مهارـت ب
 ؿتؼانت٪ال منالم  آمیق ٩ت 

ھای ؿ کيىؿھای عاوؿمیانته )بته ویتژه کيتىؿػميـوٝی  میامی ی  اما مناله
ل وبـی امت  ؼو چاؿچىب ٩ابل مٖالٞه ام : نغن ، ھمام مػؿ ٩الب ػن٦تی ، 

 ؼولتتی تاکیتػگنتتـه تيتکیالت “و ” یىاننتاالؿیػ“، ”ملٖه“ؿ آم بـ ن٪و ػکه 
ول  ميـوٛ آم ام  که با تىمتل بته ابقاؿھتای متؾکىؿ، ػبـ ایم اماك، ػ+ ىى می

 .ػفیـیم رامٞه ىىھای  ؿ الیهػمى٨٥ به ن٦ىؽ 
 ؼتىلیھای  ول ػام  که تمال ” ول  ؿانتیـػ“ول، متتنی بـ ػئىؿیک چاؿچىب ت

 .ػىى می عاوؿمیانه ؿا ىاملی  ؿ منٖ٪هػن٦  ی  هؼکنن
ؿا اف  ػولتت ، ميتتـوٝی  عتتىػکتته  ؼنتتؼل مٞت٪ػولتت  ؿانتیتتـ، متتـػل ؼؿ متتػ

، ”ؼػھای متٞؼمىبنی“، ”تنهیالت ؿ٥اھی“، ”ھای ن٦تیؼؿآمػ ؼػتىفیٜ مز”ٕـی٨
 .ػآوؿ می م ػبه ” ٜتٖمی“و ” اٝانه ھا“

 ولت  ؿانتیتـػی  ؿبتاؿهػم ؼانيتگاه لنتػٝلىل ارتمتاٝی  ػ" امتاؼوای الـىیؼم"
ولت  بته منتابٜ ػاؿ امت  کته ؼھم حتات و ھم ميـوٝی ، تا فمانی پای: “ؼگىی می

تا و٩تتی کته ؼ+ ام اصناك نکنؼو نیافی به مالیات ىهـون ؼالیقال حـوت متَل باى
اؿ امت  و تنهتا ػاف امنیت  ننتتی بـعتىؿ ؼکنت می ل تىفیٜػول ، حـوت ؿا بیم مـػ

ھای ن٦تتی کتاھو ؼؿآمتػایم ام  که ناگهتام  ؼباى می ول ػی که متىره ؼیؼته
ؿ رامٞته، بتا ػحـوت ی  هؼٝمی  هؼول  به ٝنىام تىفیٜ کننػؿ چنیم صالتی، ؼ+ ػیاب

ـام مىاره : ؼگىیت متی ”ؿ احتـ تٖمیتٜػحتتات “ی  ؿباؿهػوی ھمچنیم +” ػىى می بض
ت ٩ابل مالصٚه ؼؿ کىتاه مػبه ؿاصتی  ػىى می تٖمیٜ صاٍلی  ؿ نتیزهػی که حتات“
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 ‖.ػتىام اف تٖمیٜ به ٝنىام امـی حتات فا نال بـ نمی ت،ؼم ؼؿ بلنػو آفمىم ام  اما 
بتی نیتافی اه بته ی  ول  ؿانتیـ بتا مالصٚتهػ، ”یىیلػاؿیک ”ی هؼاما به ٝ٪ی

ت ؼمؼؿ بلنػه اگـ چنیم حتاتی ؿا ؿ صالی کػ، ؼکن می ی اصناك امنی ػرامٞه، فیا
ـاؿ  ػمىؿ ؿمتتی ػبه ” یىیلػ“+ ؿ مٞـُ م٪ىٓ ام ػول  ؿانتیـ ػھیم، ػمٖالٞه ٩

ـای ایزتا ؼؿمی یابػول ، تنها ھنگامی ػه ام  که ؼآوؿ ىػیا  ػکه اف حـوت ن٦  بت
ؿ ؼ+ ػیکی کننػول  اصناك نقػل با ػکه اکخـی  مـ ؼه کنػامت٦ا” تىلىژی ملیؼای“

 .ػىى می ینهػی نهاػوؼم  که حتات صکىم  تا صایم ٍىؿت ا
کته  ؼکن می اللؼٍـیضا امت” نقیه ایىبی“ن٦تی عاوؿمیانه، ھای  ول ػ ی هؿباؿػ

ـا که ایم  ؼھنتن” ؿؼول  م٪تػ“ن٦تی، تض  امتیالی ھای  ول ػ ول  ام  که ػچ
، ”الؼامتتغ“، ”تتامیم ؿ٥تاه ٝمتىمی“، ”م کيتىؿػٍتنٞتی کتـ“ی ؼمتىلی و متَ

 .ام ” مضل مَـ٣ ھقینه ھا“و ” ٝمىمیھای  فمامیـی  ماؼم“
ـامی  ؼام  که ٥ـآین ؼاو مٞت٪ ول  اف یکنى و ن٪و ممتتاف آم ػگنتـه بىؿوک

 .ػىى می ”ول ػ ی همیٖـ”یگـ، مىربػرامٞه اف مىی  ػؿ ا٩تَاػ
کته  ؼھنتتن” عيتنیھتای  ول ػ”ػن٦تی عاوؿمیانه، نمتاھای  ول ػاف نگاه او، 

ـای ٍیان  اف عى ھا  ول ػاما ایم  ؼىىن می متىمل” عيىن  ٝـیام“، به ػھمىاؿه ب
ـگق ٩ىی نینتن ـھنه بـعتىؿؼاف ٩ ؼھـچن ؼھ او مهمتتـیم ؼ+ اؿ ھنتتنػؿتی مغ  و ب

 :ػؿا اینگىنه بـمی ىماؿ ػٝای عىػالیل اػ
 ؿت فیـبناییؼاؿی اف ٩ػل بـعىؿؼٝ-
ی، با تٞتیه و تضکیم یک ھىی  تاؿیغ ؼتىلىژیک که بتىانؼام یک ت٦ى٧ ایؼ٥٪-

 .ؼميـوٝی  ؿژیم صاکم ؿا به رامٞه ب٪تىالن
ه اف نیـوھای منلش، پلیل ػھم با امت٦ا ؼکىىن می ن٦تی عاوؿمیانه،ھای  ول ػ

و ھتا  و ھم با تىمتل بته ؿوه ؼم  یابنػو ٩ىانیم کی٦ـی به کنتـل ٥یقیکی و ٝینی 
کنتتـل “ه، بته ػنٚتال آمىفىتی، متؾھب و عتانىا ؼنی ماننتؼمتی  ھای رامٞتهػنها

 .ؼنایل ىىن ػعىی  ی رامٞه”انهؼتمنؿّای
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ـام منتلٔ و ھای  ول ػنهای  آنکه اگـچه  ن٦تتی عاوؿمیانته بته ٙتاھـ، بتافیگ
و بتـ امتاك م٦هتىل ھژمتىنی  ؼؿ بإم، یک نٚتال ٩تىی نینتتنػاما  ؼؿ ھنتنؼم٪ت

ـاميی، ایم نٚال ھا، نٚال ھایی ھژمىنیک نینتن ل ؿا بته پتؾیـه ػمتـی  هػکه تى ؼگ
ھتای  ؿ اؿفهػه و آنهتا ؿا ػاػمتى٧ *تؼمتؼؿ بلنػ*صتاکمی  باوؿھای ٕت٪ته*نٚال

ـھنگی و اعال٩ی عى به ھمیم عتإـ ؼ+ اؿنػیا مهیم نگاه  ؼمهیم کنن ػارتماٝی، ٥
ٕت٪تات و ی  ھمه ؼتىلىژی ھژمىنیک نین  که بتىانؼن٦تی، ھیچ ایی  ؿ عاوؿمیانهػ

ـگیـػؿا ھا  گـوه  .ؼى ؼعىاھن” یؼبان“یا ” هؼم  نيانػ“یا ھا  ول ػؿ نتیزه ػ  ػؿب
 

 :هًابع
 ٠٢٢1م، ؼانيگاه لنػ،ؼاوی الـىیؼميـوٝی  میامی و رٞل تاؿیظ، م.1
، ؼؿ کيتتىؿھای عاوؿمیانه،مَتت٦ٖی کامتتل النتتٞیػميتتـوٝی  و امنیتت  .٠

ـه، ػ  ٠٢٢1انيگاه ٩اھ
 ٠٢٢7ه: آوؿیل ؼنىىته ى



 
 
 
 
 
 
 

 "ضزورت گذار اس "هىیت هقاوهت" به "هىیت هطزوعیت
 
ـای ماعتم + ... " ـا٥یتا، ی نٚیتـ تتاؿیظػھىی  اف مىاب و  ؼھتای تىلیتػنها، ر٢

ـهؼ، بافتىلی ـاػ+ ىتى متی هػامتت٦ا… یتم و ، ػرمٞتیی  عإ و گـوھهتای  ػامتا ا٥ت
و مٞنای آنها ؿا مٖتاب٨ بتا القامتات  ؼپـوؿانن می عال ؿا ػارتماٝی و رىامٜ ایم مىا

ـھنگی که ؿیيه  انی )و مکت –ؿ ماع  ارتماٝی و چاؿچىب فمتانی ػارتماٝی و ٥
 "...ؼکنن می اف نى تنٚیم ػاؿػامکانی  

 ؼبایت ػگیتـ متی ؿت انزالؼؿ بنتـ ؿوابٔ ٩ػاف آم را که ماعتم ھىی  ھمىاؿه 
 ؼکه ایم مه ٍتىؿت ٝتاؿتنت ؼمیام مه ٍىؿت و منيا ماعتم ھىی  تمایق ٩اتل ى

 :اف
 ھىی  م٪اوم -
 ھىی  ميـوٝی  بغو-
ـنامه -  اؿػھىی  ب

 ھىی  م٪اوم 
ؿھتایی ھای  م نهْ ػھمام ھىیتی ام  که منزـ به مـبـآوؿھىی  م٪اوم  

ھتای تضت  ػیتام و نژاػتض  ملٖه، مؾاھب، اھای  ه ام  و مل ؼبغو ملی ى
ـای امتت٪الل،  ػملٖه و مىؿ ـاؿ گـ٥ته ؿا به ىکل گیتـی م٪اومت  و تتاله بت متم ٩
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ـانگیغته ام ؼتناوی، ٝ ـابـی ب یگتـ و ھمچنتام کته اؿویتم ػبه تٞتیـی + ال  و ب
ـای ؿھتایی اف ” گتامػاٟ عىؿػ“، واکنو ٥ٞال ”ھىی  م٪اوم “ ؼگىی می ٥ممگا بت

ھىی  م٪اوم ، پامظ به مم کینتم گـوھتی اف + ام ھا  متیػباالی  متم و ملٖه
اننتته ػه و بتی اؿفه ؼىت ػؿت ٕتـؼ٩ت ػلیل، تىمتٔ نهتاػاننام ھام  که به ھـ 

 انؼ+ هؼى
 هىیت هششوعیت بخش

 ػولت ، نهتاػه، ػرامٞه، عانىا ؼی ماننھایػھىی  ميـوٝی  بغو تىمٔ نها
کته بتا پيت  یتـ ھا  ه و به گـوه ھایی اف اننتامؼى ػمؾھتی و َٝـ إالٝات ایزا
 ؼان هؼؿا به ٝنىام یک گـوه منت٪ل به رهام ىنامتان ػگؾاىتم ھىی  م٪اوم ، عى

 .ؼھػ می گی، ؿنگ و بىی ٝ٪النیػو به ایم باھم بى ؼبغي می ميـوٝی 
ـنامه   اؿػھىی  ب

ـنامه  ػؿ مىؿػا ام ه ػبا امتت٦ا ؼگ٦  اگـ ٥ٞاالم ارتماٝی بتىانن ؼاؿ بایػھىی  ب
ـھنگتی مىرتىػاف آ ـهػ ػاب و ؿمىل و مَالش ٥ ی و ػآیینتی و ملتی و نتژای  ؿ ؽعیت

ـھنگی عى ھىیت   ؼکه مى٩ٞی  آنها ؿا اف نى تٞـی٤ کن ؼی بنافنؼیؼ، ھىی  رػ٥
ـنامه  ـنامه ػ+ گیـ می اؿ ىکلػب کته صتتی  ػرلتى بتـو ؼتىان می را اؿ تا آمػھىی  ب

 .ػمنزـ به ت٢ییـ ىکل ماعتاؿ ارتماٝی نیق بيى
 ام ” هػنهاػعى ؼ٩ی“ھىی  م٪اوم ، اکنىم بقؿگتـیم 

 مم صلتچه ھنتم
 مم ٩اؿنا ھنتم

 مم ان٦ال ھنتم
 مم کىبانی ھنتم
 مم تایالم ھنتم

 مم تض  ملٖه ھنتم
 مم ٩ـبانی ھنتم
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ؿ ػھىیت  م٪اومت  امت  کته گـچته  م ، تنها نتاٙـ بتهػو رمالتی اف ایم 
ـه ؿ ػامتا  ؼبـ اؽھام و اصنامات، تاحیـ بگؾاؿنت ؼتىانن می ت،ؼفمانی کىتاه می  بنت

ـای ا ؼنهای ، ٥ا٩ بته رهتام مٞنتا  ػو نیتق ت٦هتیم عتى ؼؿاک نٚال منػتىانایی الفل ب
 .ؼھنتن

 ی باؿه و ھقاؿباؿهؼم چنػاػو نيام ” ھىی  م٪اوم “واژگام ی  ؿ منٚىمهػم ؼمان
ـای ؿھتایی تتت ػە"ی مل  کتىؿػعىنها ؼمٚلىمی  ھا، اکنىم به بقؿگتـیم "٩ی یل ؼبت

ؿیذ، ؼاعیـ، اف یک ٥ـٍ ، به تھای  ؿ مالػه ام  و ىتاب تضىالت رهام ؿا ؼى
ـای کـ ؼیؼبه یک ته ـگىم ماعته ام ػھا ػبقؿگ ب  .گ

ؿا به ٝنىام یک گـوه  ػبا پي  مـ گؾاىتم ھىی  م٪اوم ، عى و ّـوؿتا   ؼبای
گی، ؿنتگ و ػو به ایتم بتاھم بتى ؼام ميـوٝی  بغيؼ، بؼمنت٪ل به رهام ىنامان

ؿا بته نمتایو  ػوا٩ٞتی عتى ػتا ھىی  ميتـوٝی  بغتو، کتاؿکـ ػاػبىی ٝ٪النی 
 .ػبگؾاؿ
ـھنگی مىرىػبا آ ؼبای ـهػ ػاب و ؿمىل و مَالش ٥ ی ػآیینی و ملی و نژای  ؿ ؽعی

ـھنگی عى ؿا اف نتى تٞـیت٤  ػل  کىؿی بـماع  که مى٩ٞی  مؼیؼ، ھىی  رػو ٥
ـنامه ؼکن که صتتی منزتـ بته ت٢ییتـ  ػو تا آم را رلى بـو ؼھػاؿ ؿا ىکل ػ، ھىی  ب

 .ػىکل ماعتاؿ ارتماٝی و بـماعتم یک ماعتاؿ میامی ملی بيى
م مٚلىمیت  ھتا، اگـچته ػاػبته رهتام اف ٕـیت٨ نيتام  ػم عىؼوؿام ىنامانػ

 .و فمام آم گؾىته ام  ػاؿػتٞل٨ ” ھىی  م٪اوم “وؿام ػص٪ی٪  ام  اما به 
 ؿ ميکل ام ؼؿ ميکل انؼل ام , ميکل انػبـ پای نین  بـ رام و  ؼبن

ـای  وؿام نتىینی اف ھىیت  ػؿ ػپتای  ؼ، بایتػمتیابی به ص٨ وا٩ٞی مل  کىؿػب
 .…ػگؾاؿ

ـھنتگ، اصمت*رامٞته*ػمنتٜ: کامتلق، امانىتتل، َٝتـ إالٝتات: ا٩تَتا  ؼ٥
ـام، ٕـس نى، ٝلی٪لیام، ا٥يیم عاکتاف و صنم چاو  126٢وىیام، ته



 
 
 
 
 
 
 
 

 بحزاو سیاسی و ها
 

ـام ميـوٝی  مینتتم صتاکم امت  ـام میامی، بض ـگقیت+ بض گام ؼھنگتامی کته ب
اؿتتإات و منامتات متتنتی  ؼو باف تىلی ؼو ٩ابلی  تىلی ػاؼمیامی یک رامٞه امتٞ

 ػىتى می یؼچاؿ ناکاؿآمتػو مینتم  ؼھنػ م  میػؿا اف  ػو م٪تىلی  عى ػبـ اٝتما
ـام میامی به ورى  .ؼآی می ػبض

ـام  :ؼکنن مته ت٪نیم میػھای میامی ؿا ا١لب به پنذ  بض
ـام ھىی  -  (Identity) بض
ـام ميـوٝی -  (Legitimacy) بض
ـام مياؿک -  (Participation) بض
ـام ن٦ىؽ-   (Penetration) بض
ـام تىفیٜ-  (Distribution) بض

ـام ھىی   ھىی  و بض
 امکتام ػکه به ٥ـ ؼان هػتٞـی٤ کـ ػٝناٍـی اف ىغَی  ٥ـ ھىی  ؿا مزمىٝه

ـام ميتغٌ کنتػؿا ننت  به رهتام و  ػتا مىّٜ عى ؼھػ می ٍتاصب  ػ٥تـؼ+ یگت
اؿای نٚتال ػاىتته، ػو رامٞته و رهتام  ػھىی  تَىیـی عتاً و ؿوىتم اف عتى
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ھا ھتـ یتک رایگتاه ؼھا و نتایتؼھا و بایؼو بھا  ؿ آم عىبػاؿفىی مٞینی ام  که 
 ؿ ٩تال مناتل و ميکالتی که بتا آنهتا ؿوبتـوػی ػاف ایم ؿو چنیم ٥ـؼ+ اؿنػؿا  ػعى
ؿ وا٩تٜ مٞیتاؿ ػ ؼاؿای ھىیت  باىتػکه ای  و رامٞه ػ٥ـ+ بالتکلی٤ نین  ػىى می

 .ػاؿػؿونی نیق ػ
ـام ھىی ― ؿ ػه یا اصنامی امت  کته اف نتىٝی بتی حتتاتی، اعتتالل ؼیؼپ” بض
ی یتا ػ٥تـ” متم“ؿ یتک ػغتگی متاعتی ؿ نٚال یا گنیػ ػھا یا ارقای مىرىػکاؿکـ

ایم نىٛ اصنتاك، ھتم ٝناٍتـ ٝینتی و ھتم  ػؿ ایزاػو  ؼھػ می ارتماٝی گقاؿه
 .ؼعیل ھنتنػٝناٍـ ؽھنی، و نیق ٝىامل ٥کـی و اؿفىی 

ـام ھىی ، متتنی بـ ایم باوؿ ام  که آػؿ تٞتیـی ػ ـای مٞنتی ػیگـ، بض میام بت
ـام و بتا مضتیٔ ٕتیٞتی یػبتا  ػگی، به تتییم ؿوابٔ عتىؼم به فنؼبغيی ؿ یتک ػگت

ـگاه ٝناٍـ اٍلی نٚتال اؿفىتی منت  ىتىن ؼاؿنػچاؿچىب اؿفىی نیاف  یتا  ؼو ھ
ل یتا ػل تٞتاؼمتتغىه ٝتػیا گتـوه  ػ، ھىی  ٥ـؼھنػم  ػؿا اف  ػیکپاؿچگی عى

ـام“  .ػىى می ”بض
 

 هششوعیت و بحشاو هششوعیت
 :ام ھا  م به ایم پـموػاػؿ وا٩ٜ، چگىنگی پامظ ػميـوٝی ، 

 ؼننکؿت میامی ٝمل ؼگام ٩ؼچه اىغاٍی،به ٝنىام نماین-
ىمت  ؿا ميتـوٛ و بتـ صت٨ کص کؿت یتؼىم  یتا اٝمتال ٩تکچه چیقی ص-

 ػماف می
 ػماف می ؼىم  مٞت٪کص کل ؿا به ميـوٝی  یػچه چیقی مـ-
ؿت ميـوٛ یا رانيینی ميـوٛ و بتـ صت٨ ؼ٩انىنی ٩ ی هؼننکچه چیقی تٞییم -

 ؿت ام ؼ٩
ـای اٝمال آم ورتىػىى ه اٝمال میکؿتی ؼلی ٩کبه ٕىؿ  اىتته ؼن ػ، اگـ ص٪ی ب

ـای اٝمال آم ص٪ی ورىؼباى ، ميتـوٛ و بتـ صت٨ ؼاىته باىتػ ػ، ناميـوٛ و اگـ ب
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ميتـوٝی  )ص٪انیت ،  کؿػؿ ػؿت و ص٨، اف م٦تاھیم امامتی ؼؿ وا٩ٜ، ٩+ ػام 
 .ؼآین می ٩انىنی   به ىماؿ

ـگاه پ یتا  ػىتى ػی اف نابنامانی ایزایا صالت ؼای به ٕىؿ منٚم رـیام نیاب هؼیؼھ
ـامؼآیت ؼیتؼو یا صتالتی ١یـٕتیٞتی پ ػػنٚمی مغتل گـ  ػبته ورتى (crisis) ، بضت

 .ؼآی می
ـام ميـوٝی   ػؿ نٚال میامی، ھنگامی بته ورتىػ(Legitimacy crisis) بض

ـای رلتب إالٝت  متـػه کت ؼآی می ل ػالیتل و تىریهتات ٥ـمانـوایتام میامتی بت
ـاؿ گیـ ػاؿ، مىؿؼـی و ٥لن٦ی ا٩تک٥ و متنای ؼه نتاىؼننک ٩انٜ  .ػمؤال ٩

ـام ميـوٝی    :اف ؼھای میامی ٝتاؿتن ؿ نٚالػبـعی اف ٝىامل بـوف بض
 ل تىره به ٩انىم امامیؼٝت 
   میامی و ارتماٝیکؿ ؿاه مياؿػمانٜ  ػرلىگیـی و ایزات 
ـنامه هؼؿ انزال وٝػگام ؼننک ىم ک٤ّٞ صت  ـاػؿػھای  ھا و ب  م  ار
ل تٖتاب٨ تىانتایی ؼگام و ٝؼننک ىم کل اف صػم تى٩ٞات و انتٚاؿات مـباال ؿ٥تت 

 لػگام با تى٩ٞات مـؼننک ىم کص
 لػلغىاه مـػىم  کوص ػىم  مىرىکا٣ بیم صکبـوف ىت 
گاهؼٝت   ل رلب و رؾب ا٩ياؿ ؿوىم و آ
ـام مياؿک ت   مياؿک  و بض
 

و اؿای اؿفه ػ، ؼو بٞتػؿ رامٞته اف ػمياؿک  و بغَىً ميتاؿک  میامتی 
 :ی ام ػاھمی  بنیاؿ فیا

ـای م٪تىلیتت  و ميتتـوٝی  ػنغنتت : ميتتاؿک  میامتتی اف  یـبتتاف متنتتایی بتت
 ه ام ػھای مغتل٤ بى ھای میامی و تيکل نٚال
بته + گی ارتماٝی ام ؼاول فنؼول: مياؿک  میامی یکی اف مهمتـیم متانی تػ

و ميتاؿک   ػؿ ٩التب ارتمتاٛ، ورتىػگی ؼاول فنتؼتٞتیـی، یکی اف ٝلل اٍلی تت
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منٚىؿ + ھای ارتماٝی ام  ھی ٥ٞالی ؼبغَىً مياؿک  میامی ره  مافمان
ـاػاف مياؿک  و مياؿک  میامی اىتاؿه بته امکتام صْتىؿ و   ػعتل و تَتـ٣ ا٥ت

ـاػ+ اؿػھا و و٩ىٛ تضىالت  گیـی ؿ تَمیمػارتماٛ  ، ؼبایت ػاف ایم ؿوی مياؿک  ا٥ت
ی٨ ػمَتاؼ+ باىتھا و و٩تىٛ تضتىالت  گیـی ؿ تَتمیمػعال  مىحـ آنهتا ػمتْمم 

 :ام  ػؿ رامٞه ىامل ایم مىاؿػمياؿک  و به ویژه مياؿک  میامی 
 ؿ انتغاباتػمياؿک  -
 ھای میامی ھای صقبی و تيکل ؿ ٥ٞالی ػمياؿک  -
ـایو میامی ػل نهاػھای مـ ؿ مافمامػمياؿک  و ٥ٞالی  -  با گ

ـام مياؿک  بیانگـ ورى ٝامتل + ل و مینتتم امت ػىتکا٣ میتام متـ ػاما بض
ایتم ىتکا٣ ؼ+ و یا ٝامل بیـونی باى ؼی مینتم باىؼا٣ ممکم ام  ناکاؿآمىک

ػ+ یگـ متلب ىتىؼل و صاکمتام اف ھمتػمت٪ابل میتام متـ ػکه اٝتما ػىى می متب
ل ػمـ ػىى می ل به صاکمام و بـ ٝکل آم ٝاملی ام  که مىربػم مـػنکـ ػاٝتما

ـاینػ ـک  نکننھای  ؼؿ ٥ صاکمتام بته  ػال اٝتمتؼھمچنیم به عتإـ ٝتؼ+ میامی ى
ل ػکه ٥ـٍ  مياؿک  ؿا اف متـ ؼىىن می یلؼبه ٥اکتىؿی تت ػل، صاکمام نیق عىػمـ

ـن ـایم میام  و ٩ؼ+ بگی ؼ+ نتػگـ متی ؿ چنیم رىامٞی با بم بن  مىارهػؿت ؼبناب
کتاھو ػ+ ىتى متی ل ننت  به صاکمتام باٝتج کتاھو ميتاؿک ػی مـػبی اٝتما

 :ػاؿػی ؼچنھای  ؼل پیامػمياؿک  مـ
ؿ ػؿت ؼکه چـعو ٩ ػػگـ می ل باٝجػياؿک  و یا کاھو مياؿک  مـل مؼٝ-

 ؼنیای ػرامٞه به ورى
ـاػؿت ومیام  ؼ٩- ـاؿ ػؿ انضَاؿ گـوه و یا ا٥ وم ىک ؼکه ب ػگیـ می عاً ٩

 ؼکنن می ػوؼام ؿا مضؼی ىهـونػآفا
 ػػگـ می میامی ػاؼؿت باٝج امتتؼانضَاؿ ٩-
ـاهل چـعو نغتگاؼل با ٝػل مياؿک  میامی مـؼٝ-  ػىى می م میامی ھم

ـام ميـوٝی ػکاھو مياؿک  میامی مـ چىم عامتتگاه  ػػگـ می ل باٝج بض
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ـاتیک، مـػھای  ؿ نٚالػؿت صاکمام ؼ٩ وم ؼؿت بتؼ٩ت+ می و ارتمتاٝی امت ػمک
 ؼھؼم  بػؿا اف  ػکه نٚال میامی امتىاؿی عى ػػگـ می پایگاه ارتماٝی باٝج

 
 يفىر و بحشاو يفىر

 :ػاؿػىمته به ھم پی ؼو بٞػن٦ىؽ 
ـکقی  ؼتىان نغن : می متیابی به ن٦ىؽ، ٍتـ٣ ػؿ ػبه ٝنىام تىانایی صکىم  م

، ؼکنانی که مىّتىٛ میامتتگؾاؿی ھنتتنھای  گاھها، آؿمانها و نگـهؼیػنٚـ اف 
 ػتَىؿ ىى

میامتتها اف  ػؿ ره  پؾیـه یا ؿػه ؼیل ىؼیا تٞ ػگی مىرىػول: با تىام و آماػ
 ؼھنتنھا  ىٛ و مغإب میامتگؾاؿیکه مىّ ػاؿػٕـ٣ کنانی مـوکاؿ 

ـام ن٦ىؽ اف ایم ّـوؿت نيؤت می  ػکته متاعتاؿھای صکتىمتی مىرتى ػگیـ بض
ـنػمیامتی ؿا  ؼبای ـگـ٥تته و بتا ػتمتامی رمٞیت  ؿا  ؼؿ باىتػکه ٩تا ؼؿ پیو گی ؿ ب
ـه مـؼفن  .ؼل منٖت٨ و مافگاؿ باىػگی فوؿم

ـاؿ می ؼؿ مـصله گؾاؿ به ؿىػو٩تی رامٞه  ، به ٝل  اعتال٥تات ػگیـ و تىمٞه ٩
ـھنگتی و ػٝمىمی ارتماٝی، ٕت٪اتی، ت٦اوتهای نژا ی، ٩ىمی، فبتانی، متؾھتی و ٥

ـه گیـی اف مىاھب تىمٞه، فمینته ایزتاػل تزانل ؼٝ تتنو، ت٦ـ٩ته و  ػؿ ٙـ٥ی  به
ـاھم می ـایی ٥ ـاگیـ ػ+ ىى واگ ـا بتـ تمتامی منتا٨ٕ ػایم منؤله ن٦ىؽ ٥ ول  تىمٞه گ

 .ػماف عتالل و اىکال مىاره میؿا با ا ػ٩لمـو صکىمتی عى
 

یع یع و بحشاو تىص  تىص
 ػؿ رهت  ایزتاھا ػ یلؼؿ تٞػچه ن٪يی ھا  ول ػمنٚىؿ اف تىفیٜ ایم ام  که 

ـابـ میامی و ا٩تَاھای  ٥ـٍ  ػال  ارتماٝی و ایزاؼٝ  .ؼاؿنػی ػب
ـام تىفیٜ مناله تىره به ٝتػ ھتا  ول ػ+ ػىتى متی ال  ارتمتاٝی مٖتـسؼؿ بض

ـن می هؼؿ رامٞه ؿا به ٝهػاه ننتی ؿ٥ ػمنىلی  ایزا پىلی، مالی ھای  و میام  ؼگی
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ـنامه ؿیقی، کنتـل ا٩تَا ـام تىفیٜ ٍىؿتػی و مـمایه گؾاؿی ػب  ؿ ره  صل بض
ـام تىفیٜ بایػ+ ػگیـ می گ٦  که تىمٞه یک ورهی نین  بلکه ورىه  ؼؿ تىّیش بض

ھای  ٥ـٍت  ػیزتاؿ اػتىفیٜ ؿا ھم  ػىى می و٩تی اف تىمٞه ٍضت  ػاؿػگىناگىنی 
ـای ىهـون ـابـ ب ـن می ؿ نٚـػام ؼب ل بته ػتىفیٜ اف رنته میامی یٞنی اینکه متـؼ+ گی

ـابـ بتىانن ـن ػگی میامی عىؼؿ فنػ ؼٕىؿ ب ـابـ میامی ھای  و ٥ـٍ  ؼتَمیم بگی ب
ـا ؼباىای  به گىنه ؼه نغتگام بایػو گـ ھای  اف ٥ـٍت  ؼرامٞته بتىاننت ػکه تمال ا٥

ـای ؿمی ـابـ ب  .ؼاؿ ىىنػی بـعىؿػؿت ا٩تَاؼه ٩م بؼب
**** 

ھا  تىام به ٕـس بـعی پـمتو می میامی،ی  تىمٞهھای  اکنىم با تىره به نٚـیه
ـامی  ؿباؿهػ ـا٣ عىػمیامی ھای  بض  ؼافیم، پـمتو ھتایی کته بایتػمام بپتـػؿ إ

ـام ػپامتظ گ٦ت  تتا اصتمتال وؿوھا  امؼو ناگقیـ ب ؼپیىمته ٕـس ىىن ھتای  بته بض
ؿ ٍتىؿت بتـوف ػیگتـ ػاف یتک متى و اف متىی  ػاػا٩ل کتاھو ؼصتمیامی ؿا به 

ـام گىناگىم آنها ؿا ىنامایی و پل اف آمیب ىنامی، به ھای  میامی، صىفهھای  بض
 .ػؿت نمىػصل آنها متا

ؿا اف  ػ، یکپتاؿچگی عتىؼه انؼاینکه اگـ ٝناٍـ اٍلی نٚال اؿفىی ما من  ى
ؿم  امت  ػه ام  ؼل ىػتٞا لؼیم عإـ، ھىی  ما گـ٥تاؿ ٝؼو ب ؼان هػاػم  ػ

تىام، مناله ؿا به  می و چگىنه ؼاىته باىػ ؼتىان می الیلیػؿم ، چه ػیا عیـ و اگـ 
 ؟ؼانػمـچيمه بافگـ

ـا نتىاننته ایم باال ؿ٥تم تى٩ٞات و انتٚاؿات مـ ل ؼؿک کنیم و با ٝػل ؿا ػاینکه چ
 نام ؟ه ایم، به چه مٞؼل، ؿوبـو ىػتٖاب٨ تىانایی مینتم با تى٩ٞات مـ

ی  ل، ھـ ؿوف ٥اٍلهػمافمانی و مـھای  ه میام مینتمؼآم ػاینکه ىکا٣ به ورى
 ؟ؼاىته باىػ ؼتىان می الیلیػچه  ؼکن می ل بیيتـػو اصقاب ما ؿا اف مـھا  مافمام

ـامؼی٨ کػل، افمَاػه میام اصقاب و مـؼآم ػبم بن  به ورى ھای  ال یک اف بض
ـام میامی ام ؟ی  ىاکله  بض
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ـام ھا  ؿ متافمامػؿت ؼؿی ٩تچـعو انضَا و اصتقاب، چگىنته بته بتـوف بضت
 ؟ؼىىن می میامی منزـ

ـنت متی ؿت میامی ؿنتذؼو اصقاب ما اف انضَاؿ ٩ھا  آیا مافمام ؟ و آیتا ایتم ؼب
ـام میامی نین ؟ػوّٞی ، ٝاملی   ؿ بـوف بض

ـایی میام مافمام ال صتىفه اف ٝىامتل بته ؼی، بته کتػو اصقاب کـھا  ت٦ـ٩ه و واگ
ـام میامی بافمی گـی  هؼنآوؿ ػورى  ؟ػػبض

ـای رلب مـ  اؿیم؟ػل به متاؿفه ػآیا تىریه ميـوٝی ب
ـام میامتی، ی  ؿ صىفهػ ؼیگـ، بایػھای  و بنیاؿی پـمو ىناع  ىنامی بضت

م  یا٥  و ػتا بتىام به تضلیلی رامٜ  ؼه ىىنػگؾاؿ ؼبـؿمی و ن٪ی  ٕـس و به بىته
ـام پای گؾػامه، به مىی ػؿ اػ  ..…ػاؿوؿام پنا بض

 
 

 :هًابع
 ىنامی میامی بيیـیه، صنیم  رامٞه -
ـامػپای، لىمیم و  - ـام  بض  مـوی ھا، تـرمه ١المـّا عىاره ھا و تىالی یگ
ـام، تىمٞه میامی، تـرمه اصمؼب- ـت  هػن٪یب فا ؼیٜ ب

 ػکتـ ١المٞلی ٥ـراػؿ رهام مىل، تـرمه ػی ػاؿو، مایکل تىمٞه ا٩تَاػتى -
ـگىنی میامیػافی و ه، صنیم  نىمػمی٤ فا *  گ



 
 
 
 
 
 
 

 روايطًاسی فاضیسن
 

ه ایم که ٥اىینم مضَىلی اف یتک ٩لتب منتمىل اف ػما مٞمىال ایم گىنه تَىؿ کـ
ؿم  نین   ٥اىینم مضَىل ؽھم امت ، یتک ؽھتم ػن٦ـت ام  اما ایم وا٩ٞا 

ـای ؿى ؼتىان نمی ه کهؼؿمانػناؿك و  ؽھتم ٥اىینتتی، بته بتاوؿ ؼ+ ا کنؼپی ؼؿاھی ب
ه ػگیتـ ا٥تتا *یػؿ و تـك اف آفاؼبیم تـك اف ىغَی  پ –ال ػؿ یک ػنامام، ؿواني
 ام +

(((( 
ـای متم امت ” مم“نغنتیم ٥کـ ما،   ؼامته، متا ؿىتػؿ ا+ ػام   ھمه چیق بت

اؿل ػمم ایم ھنتم، مم آم نینتم، مم به ایم نیتاف + کنیم می اؼکنیم و ىناع  پی می
 ػمتا ھمچنتیم یتا+ ه ام ؼژه تيکیل ىگیـیم که رهام اف مىژه و اب می ػما یا+ …و

  بـعتی اف آنهتا مٖلتىب ؼه انؼنیام ػبه ٍىؿت مناوی به ورىھا  گیـیم که ابژه می
ؼ+ ھنتتن ؼیؼیگـ تهػاه، بْٞی اف آنها نامٖلىب و بْٞی ػیگـ پاػ، بـعی ؼھنتن

 ػؿا بتا ٝناٍتـ رهتام یتا” متم“ی  تتىانیم ؿابٖته می ىىیم می ھنگامی که بقؿگ تـ
+ …کنیم چه چیقی منامب ام  و چه چیتق منامتب نینت  و  می ٥کـما + بگیـیم

ـای بنیاؿی اف ما، بلىٟ   +ؼؿم می ؿ ھمیم را به پایامػب
ـا ؼؿ فنػ” ام مٞناؼ٥٪“ه ایم اما با ؼما به نىٝی اف امنی  ؿمی گی مىاره ھنتیم فی
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” متم“گیـیم  نمی ػگیـیم: ما یا می هؼیػگی ؿا ناؼی و التته با اھمی  فنؼبٞھای  گال
متتانیم و ایتتم  متتی عتتىاه بتتا٩یػمتتا ھمچنتتام عى+ ؿا بتته ٕتتىؿ کامتتل اف بتتیم بتتتـیم

اٝمتال، اصنتاك، انگیتقه ھتا، ػ+ ىى می یلؼی ما تتػعىاھی، به وا٩ٞی  ورىػعى
به یتک ؿوه ” مم“و  ؼؿمی آینػ” مم“م  ؼبیام اصنامات، و ؿوابٔ وا٩ٞی، به ع

ـای بىؼکنن ػوؼمض  +ػىى می یلؼؿ رهام تتػم ػه ب
(((( 

 ؟ذهد هی س فاشیسن سخدچه اتفاقی . ینداکًىو به فاشیسن باصگش 
ـگق به ٕىؿ کامل تىمٞه” مم“ ، ”مم“و مپل گؾاؿ اف  ؼبه رای ؿىؼ+ یاب نمی ھ

، ػ، اصنامات عىػاو ھىی  عىػ+ ىى می ؿ ىناماییؼ٥اىین  با یک ىغَی  پ
ؼ+ کنت متی ؿ رانمتاییؼؿ ىغَی  پػ –ھمه چیق ؿا  – ػ، تمایالت عىػنیافھای عى

ـا او به ایم رانمایی نیاف   ، اوؼکن می ا اصناك ناامنیؼیؼ؟ چىم ٥اىین ، ىػاؿػچ
م ھتم ػگی کتـؼ  اف فنتؼیابت می هػ، ھمه چیق ؿا آلىؼتـم می ، اف ھمه چیقؼتـم می

ـامام ام ، ؽھنی  او به ھتیچ ٝنتىامػی عىػ  او صتی اف آفاػاؿػواھمه   ه ھم ھ
ـاگ ؼتىان نمی آم ؿا  ػگیـ می به ھمیم عإـ تَمیمؼ+ یـ ٝتىؿ کناف ایم ھمه نا امنی ٥

ـای کتاھو ػآوؿ متی ؿ ؿویؼو اف ھمیم ؿو به إاٝ  اف ىغَتی  پت ؼ٥م کنػ   بت
ـای اؼاصناك ٝ  گی:ؼفنی  امهػل امنی ، ب

اگـ ایم کاؿ ؿا انزتال + ھیمػھمیم کاؿ ؿا انزال  ؼما بای ؼگىی می ؿ ایم ؿاؼاگـ پ“
 +”ػبى ؼؿم  عىاھػمه چیق و ھ ؼى ؼؿم  عىاھػھیم ھمه چیق ػ

 :ؼؿمان می ایم ما ؿا به اولیم نتیزه
ـگق لیل، نه ػنه با ؼ+ ؿ اىتتاه ھنتنػکه  ؼؿا ٩انٜ کنیھا  ٥اىین  ؼتىانی نمی ىما ھ

ـگق نغىاھیؼ+ با ص٪ی٪ ، نه با من٨ٖ و نه با ىىاھ اعتال٧ “تىاننت   آنهتا  ؼىما ھ
ـای ؽھتم نابتال٠ ػھتیچ  +انؼ هػرایگقیم کـ” إاٝ “ا با ؼؿا اف ابت” ؿونیػ لیلتی بت

ـای او تنها ایمنی و عٖـ و ػ+ اؿؼن ػ٥اىین  ورى ػ+ اؿػ ػامته إاٝت ، ورتىػؿ اػب
 و اگـ ھم ٥کتـ ؼؿا ص٦٘ کن ػالتته إاٝ ، ایم ام  که چگىنه اصناك امنی  عى



 / گفتاورد   58

 به ھمیم عإـ ام + ؼکن می
انتٚتاؿ  به ھمتیم عتإـ،+ ه ام ػؿا ٩ـبانی کـ ػاو ٝىامل ٥کـی و اعال٩ی عى

ـاه ام ػنٚـ کـ ؼیؼتز  ؼؿ، پیىنتؼ٥اىینت  بتا ىغَتی  پت ؼپیىنت+ م اف او، پـ بی
ـاتـؼک با والػکى ؿ ؼؿ تنتغیـ پتػک، ػکتى ی هػؿوس، ٩لتب، و اؿا+ یم ام   صتی ٥

 :ؼؿمان می ولػ ی هایم ما ؿا به نتیز+ ام 
یم بتا ؼوالت ؼؿ صتی ٩ىی تـ اف پیىنتؼبیم یک ٥اىین  و یک ىغَی  پ ؼپیىن

بته + امت  ؼؿتمنتؼافه ٩ؼمٖضی نین ، بیو اف ان ؼایم یک پیىن+ ک ام ػىیک ک
 ه ؿا ٩ـبانیػ٥اىین ، عى+ ه ام ؼبافگي  ناپؾیـ إاٝ  مضِ ؿمی ی همـصل

او ھمه ؼ+ کن می ، او ھمه چیق ؿا ٩ـبانیؼکن می ه اه ؿا ھم ٩ـبانیػ  او عانىاؼکن می
ٍتـ٥ا بته عتإـ لتـفه ، ػمتات وامتی گتؾاؿؼٝا٩ل به م٪ ػچیقھایی ؿا که یک ٥ـ

ؿ، چیتقی ؿا ؼبنیاؿی اف اننام ھا، بته عتإـ پتؼ+ کن می ػؿ نابىؼپی  هؼھنػتنکیم 
ـابـ او م٪اومت ػ ؼآی ػو اگـ ّـوؿتی نیق به ورى ؼکنن نمی ٩ـبانی ، بته ؼکننت متی ؿ ب
 ی هتـ اف ؿابٖتؼؿتمنتؼ٥اىینتم، بنتیاؿ ٩ی  ؿابٖه ػىى می لیل ام  که گ٦تهػھمیم 

 ؿ ام +ؼبا پ ؼ٥ـفن
م ؿوس و ٩لب ػلیل إاٝ  و مپـػی ام  که به ػیگـ تـك اف آفاػمهم  ی هنکت

ویژگتی تـیم  ی، بته بـرنتتهػتـك اف آفاػ+ گیـ می ؿ، ىکلؼ٥اىین  به پی  هػو اؿا
بته  *ل امنیت ؼٝت ؼیؼاصنتاك ىت *او به عإـ نا امنتیػ+ ىى می یلؼ٥اىین  تت
ه امت  تتا ػا ٩ـبانی کـه ام  و ھمه چیق ؿػؿ و إاٝ  اف او ؿوی کـؼىغَی  پ
، ػگتؾؿ متی ”متم“ؿ، اف ؼبتا پتی  ؿ ؿابٖهػ٥اىین ، ؼ+ ھػی ؿا تنکیم ػتـك اف آفا

ـانزال  ؼکن نمی هػیگـ آم ؿا بـآوؿػ ؿا  ػاو مـفھای عىؼ+ کن می ؿا عامىه” مم“و م
صتی ١ـیتقه *ؿ ایم ؿاه گؾىته اف اصناك و ٝ٪ل ػو  ػبـ می ؿ اف بیمؼبا ىغَی  پ

 +ؼکن می ٩ـبانی *ؿا ھم
گیـی ػاننام مٞمىلی با یتاؼ+ ھػ نمی ؽھم بال٠، ھیچ یک اف ایم کاؿھا ؿا انزال

لنىفی، بغيو، ؿصم  و تغیل ؿا ػلی، ؼ  ھمػىى می بال٠” مم“ھای  ی ػوؼمض
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ـای ػچگىنه ٝي٨ بىؿف ػگیـ می ػ، و مم یاػآوؿ می م ػبه  ـتیب، بلىٟ، بت   به ایم ت
 اىتنی ام +ػوم  ػ ػ٥ـم به یک ؼیل ىؼی، ٝمل حاب  تتػاننام ٝا

ؽھتم نابتال٠ ؼ+ مان می ؿ یک ن٪ٖه با٩یػاو آنزا + اما اننام ٥اىین  بنته ام 
 ػھنگتال وؿوػ+ یل ىىؼاىتنی تـ تتػوم  ػکه چگىنه به یک ىغٌ  ػآمىف نمی او

ـاب و تـك عىػبه چالو، به ما کته  ؼکنت می ؿ منت٪لؼؿا به ىغَی  پ ػگی، اّٖ
٥اىین  مٖیٜ امت  نته اننتام کته ؼ+ کن می ا آؿالو ٥اىین  ؿ ؼھػ می او، آؿامو

ـای اننام، پیو ىـٓ ٝي٨ ام ػآفا ؿ ؼه امت   پتؼھنتػؿ ھمیيه تنکیم ؼپ+ ی ب
ؿ و تتـك ؼؿ یک تله گـ٥تاؿ  بیم تـك اف پػه ام   و ٥اىین  ؼھمیيه کنتـل کنن

 ی+ػاف آفا
ـا ایم ھمه ایم ات٦تا٧ ـا ٥اىینت ، بتال٠ ؼا٥تت متی اما پـمو ایم ام : چ ؟ چت

 نین ؟
، ػىتى متی ؿ متَتلؼ، به ىغَتی  پتؼکن می چىم ٥اىین ، اصناك ناامنی

ؿ، ؼامته، إاٝت  مضتِ اف پتػؿ اػ، با إاٝ  و ػگؾاؿ می من٨ٖ و وا٩ٞی  ؿا کناؿ
او  ؼتتا ایمنتی بنتیاؿ اؿفىتمن ػاؿؼپنت متی ىممػی ؿا ػ، آفاؼکن می اصناك امنی 

 +ؼمَىم بمان
 متىلی    کته متا ؿا بته نتیزته٥اىینتم امت ػؿ مىؿػایم ص٪ی٪  بنیاؿ ٝمی٨ 

 :ؼؿمان می
او مایتل بته ػ+ بال٠ ىى ؼتىان نمی لیل اوػه ام  و به ھمیم ؼیػ٥اىین  آمیب 

ـای ایمنی ام  ػم تمامی  عىػؿھا کـ ی ػورتى ؼتـمت متی ی که او اف آمؼیؼته+ ب
او ؿا ٥لذ، عيتمگیم، ىکنتته، و  *وا٩ٞی یا عیالی *ایم تـك+ ام  –کل *مٖل٨

ـای یک لضٚته ایمنتی، مضت +ه ام ػکىؿ کـ اصتمتالی ھای  ی ػوؼاو مایل ام  ب
ـای ١لته بـ بقؿگتـیم تـك عى ػاؿؼنای    او ھیچ ١ـیقهؼھؼم  بػؿا اف  ػعى * ػو ب

 و صتی صاّـ ؼکن می ؿ مضا٥ٚ ؼاف ىغَی  پ *یػتـك اف نا امنی و تـك اف آفا
امی کته اف ایتم ؿو، ھنگتػ+ متضمتل ىتى ػؿا بته عتىھا  بقؿگتتـیم آمتیب ػىتى می
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ـای تنکیم آم پیينها ؼآی می ؿؼىغَی  پ ؿا  ػت عىؼ، ٥اىین  به ىؼکن می ػو ب
ـای آم ٩ـبانی  +ؼکن می ب

 :ػاؿػ ػچهاؿمی ھم ورى ی هنتیز
او ایتم ؿا ؼ+ یابت نمی ؿؼیگـی رق ىغَی  پػؿ ھیچ کل ػؿا ” مم“٥اىین ، 

+ یػؿؼمت، نته عال٩یت ، نته ھػآمىف می لیؼنیامىعته ام  و به ھمیم عإـ نه ھم
ـگق به ٝنىام یتک ٥تـؼ+ کن می هؼؿ او فنػنا امنی ؿا  ؼیؼتهھا  ایمی  ھمه  ػ٥اىین  ھ
 ه ام +ػه گیـ کـؼیػک آمیب ػؿ صال  یک کىػه ام  و ػنکـ ؼؿى

ـای ىکنتم پیىن ی هو به ٝنىام نکت مه ؼک ٍتػیم بتا کتىؼوالت ؼپایانی: تاله ب
یگـی اف ایتم ػی  و یا به ؿابٖه ػـک ػایم ؿابٖه ؿا نابى ؼیا بای+ ه اتال٣ و٩  ام ؼیػ

 رنل، ٩ناٝ +
(((( 

 فاسشیست
ـا٥یتتایی منٖ٪تته رتت ػعتتى (Farscist) ٥اؿىینتت   اؼؿا اف متتتم تتتاؿیغی و ر٢

ـتـػ، عىؼانػ می ھتای  ، متـفمیم و عتاک و اکتنتابات مل ؼانتػ می ه ؿا مل  ب
ـای ی  لهػؿ مٞاػ، ؼکن می مضنىب ػمزاوؿ ؿا ص٨ منّلم عى ١یـی  ماف، ھمیيه ب

متتتال ” اؿیؼھمه چیقپنتػعى“گی آؿیایی، به ػاؿفؼلیل پنػ، به ػماف می ىممػ ػعى
ـا و ا٥نانه پـؼى بقؿگ بینتی ػھتىیتی او عتىی  اف ام ، ىتاکلهػه ام ، بامتانی گ

ـتی ھىیت  او، ایتھای  ملی آمیغته به امتٖىؿه تىلىژی ؼمتتهم امت ، چنتپ نتام
ـاتىؿی، اّمضالل مایـ  و ولٜ و ٖٝو و ھا  مل مؾھتی ام ، مغم اف اصیای امپ

ـام، عىؿاک ؽھنی و فبانی ؿوفانه اه ػو تنغیـ پایتغ  ھا  میل تَـ٣ مـفمیم یگ
 ؼو ت٪ـیتتا ھمته ؿا ٥ا٩ت ؼگىیت متی و کيتىؿھاھا  م مل ػام ، ھمىاؿه اف رٞلی بى

ـانی میػول  تاؿیظ بيـ ؿا ػ، اولیم ؼانػ می اٍال  تاؿیغی و آ١تاف و  ؼانتػ ولتی ای
، بته بتاوؿ او، متـبافام پاؿمتی ؼکن ٩ىل پاؿك صناب می ؼم تىلا تاؿیظ ؿا م٪اؿؼمت

ـام یتا پتؼھا ٩تل اف کـینت٤ کلمب به آمـیکا ؿمی پایيام ھقاؿه ؿ ؼه ام ، مل  ایت
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ه که بـ کل ایم ملل متلٖن  و ػنه ام  یا ایم که یک فمانی بىؼتمال ایم ملل متم
مافی فبتانی  ؿچهؿ ره  یکپاھا ػ فبامی  اىته ام ، عىامتاؿ صؾ٣ ھمهػامتیال 

ـانیام ام ،  امت  بته ایتم ” انٞکامی“و ” هؼتـمیم کنن”چاؿ نىمتالژی ھمقمامػای
ـانی ػاؿػمٞنا که ھم مٞی  و ؿنتذ و  ػؿػو ھتم بافتتاب  ػھا ؿا مى٩تا  و مزافا  بناف وی

ؿ ػپی ھای  لیل ناکامیػی تاؿیغی اه ام ، به  ؿ صا٥ٚهػنکت  و مَیت  انتاىته 
ه امت  و ؼمتتال ى” اعتالل ؿوانی پن  تـوماتیک رمٞی” ؿلؼپی تاؿیغی، به من

 ه نيتامؼا تزـبه ىتؼػٝٚیم مزھای  ھا و ؿنذػؿػؿاماتیک به ػواکنيی ؿمانتیک و 
،و بته ؼفن ھای رٞلی اما ىیـیم و عیالی تاؿیغو چنگ می ، ٥٪ٔ به مىیهؼھػ می

ـاوام، نىمتالژی فھای  لیل ناکامیػ یگتـ ػی ھتا ؿا بتـ مل  ػتـ ام ، مل  عتى هػ٥
ـتـ می ـای عىػو  ػاؿؼپن ب لیل ػو به ھمیم  ؼکن تَىؿ می ػؿ نهای  ؿمالتی رهانی ب

ـایو ى ـالقمانی ام ، ؼکه م ؼھػ می به مؾاھتی نيام ؼیؼام  که گ ٝی ٙهىؿ آع
ـام، تا بى ـایو امتتتؼ، بته ىتػبى ؼو تا ھمیيه عىاھ ػه بىػبه باوؿ او، ای ی ػاؼت گت

ـا٣ عىھای  اننامی  ، ھمهػاؿػ ىتمنام بته ػ، تٞییم ھىیت  ػىماؿ می ؿا ص٪یـ ػإ
ـتتـی ٕلتتی ھا  گـ٥تاؿیی  ٝنىام م٪َـ ھمه اف مهمتتـیم ویژگتی ھتایو امت ، ب

ه ھمته رتا ؿا ػؿ متٖضی گنتتـػاعلتی ػصتی ھنگامی که ميتکالت  ػاؿػنٚامی 
ـاگـ٥ته ام ، ملتی و واکنيی و ٥ا٩ ـتتـی و ؼ٩ابلی  مافن ؼ٥ گی امت ، متنتایو ب

ـه کيتی و اولىی  مل  ٥اؿك  ـای ؿ٥ٜ نیافھتای ایتم ملت ، متلٖه و بهت ام  و ب
ـاؿؼیگـ و منابٜ آنها ؿا ھػ١اؿت اف ملل  ، ؼانػ می هػو ص٨ ٕتیٞی عى ؼھػ می ٣ ٩

ـکىب ػؿ ػت ملی اه ؼوص ـایی و مت ـکقگ و ھتا  یگتـ ملت  ھتا، ٩ىمی ػاعل، با م
ـانتی ؼتٞـی٤ ىھا  ا٩لی  ی اف ػؿ بغيتهای فیتاػه ام ، به باوؿ او ھىی  ا٩ىال ای

ـک،  مىمتی٪ی و ، و ؿمتىلھتا  یتم، فبتام، آییمػرمله فین  و تاؿیظ میامی ميتت
ه ػگنتـھای  و صاالت و ؿوصیات با ھىی  ٥اؿك، ھمپىىانیھا  و امٖىؿهھا  ا٥نانه

ؿا ملت  و  ػه ھىی  ملی اه تزنتم یا٥تته امت ، او عتىؼؿ ٝناٍـ مافنػو  ػاؿػ
ـام ؿا ٩ىل و ٩تیله و ا٩لی ػ ـام لهزته، صتتی ػبام ام  و ، او فؼانػ می یگ یگتـ ػیگت
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ـابـ فبام عىػؿا ھا  فبام ـام ػ، ھـچه ؼعىان می ؼیؼه نکت  و تهػؿ ب اٝتم  ؼاؿنػیگ
اب و ؿمىل و لتاك و ھنـ و مىمی٪ی، بغيی اف ھىی  ملی و رمٞی او ام ، ػاف آ

ـایانه و ای ، احتاتػو ؿوای  او اف عى اعتل و ػکته تنتىٛ ای  تىلىژیک ام  به گىنهؼگ
 .ػگیـ ه میؼیػىىی رهانی ؿا ناھمز

ـکیتی اف ٥اؿمین  و ٥اىین  ام   ٥اؿىین ، ت
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 يیذام هذتماهیت خىاهی جمهىری اسالهی و اق
 

ـاگیتـ وآؿفوی ؼایتی  هػما *مافمام صکىمتی رمهىؿی امالمی با ؽھم تىلىژیک ٥
ی  تمامی  عىاھی ایم مینتم مافمام یا٥ته، یـی  رهامؼم و مؼمیامی رهانی ى

ـکات اننام، مٖل٪ه مضىؿ ه امت  کته ػنمتى ػوؼتض  متلٖه ؿا مضتھای  چنام ص
امه با ٝملیاتی ماعتم ػؿ اػو  ؼھػؿ رنتو پایام ػل ػاعلی مـػھای  نگیقهبه ا ؼبتىان

ـگتاؿی متىره ایم مـفمیم ماف ؼیؼ٥ـمانـوایی رهانی چنام تهی  اٝیهػ که ىکل  ػم
 . ؼی ھمیيگی کيانػی ؿا به نابىػا٩تَا –رمٞیتی ھای  ماع 

ک ه ام  یؼام ٝینی  بغيیؼکه رمهىؿی امالمی بای  باتال٧ صکىم  مٖل٪ه
ـاپا ماعتگی ام  که با مافمان ـامتـ ؼرهام م ھی مینتماتیک ا٥کاؿ ٝمتىمی، م

ؿ ٩ىل و ٥ٞتل و ػ٥ىؿمامیىم وابنتگام به ولی امـ منلمیم ؿا با ا٥نىم عٖاناپؾیـی 
ه تىلىژیک ؿا ؼایھای  ه و إاٝ  اف کلیيهؼیک امـ ص٪انی ىنامانی  یيه به مخابهؼان

، و والی  مٖل٪ته” ولی امـ“ی به ػی و اٝت٪اباوؿ اعال٩، ه ام ػاؿی نمىػه و٥اػنما
ؿوٟ مافمام یا٥ته بـ اؽھام پیـوام نينته و اف او چنام ىغَیتی متاعته امت  ػبا 

ل منتیضاتیو ػو بته  ؼه ىىنػاػنیق اگـ عىب مافمام ھا  که رنىم آمیقتـیم تَمیم
ـک ىىن  . ؼاؿنػکامال بغ  تى٥ی٨  ؼمتت

ؿت احتات ننتتی  تى٥یت٨ و ؼؿ ٩ػ چنام، ؿژیم تمامی  عىاه رمهىؿی امالمی
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ی متنگیم ػیل یک فیام ا٩تَاؼٝای تتػبا ا ؼتىان می ه کهػل تى٥ی٨ مى٨٥ ٝمل کـؼٝ
و بتا  ؼھتػت به رایگتاه پـمتتو اؿت٪تا  ػؿ م٪ال عـ٧ ٝاػولی ٥٪یه ؿا ، به من٦ٞ 
ـاپا متتاعتگی رمهتتىؿی امتتالمی، ؼیتتؼاؿٝتتاب و تهھای  میامتت  ، اف رهتتام متت

 .ؼھػم  ػتَىیـی وا٩ٞی به 
ؿت مٖل٪ته ؼ٩تی  اول ھمیم ٩ْتیهؼؿ وا٩ٜ تػاتمی ان٪الب نیق که ػوؿ تنلنل ػ

ىتمم ػ ؼیتؼتهی  که به بهانه ؼآ٥ـین می منٖ٪ی، ىمم مافی ؿوفانهػام  اف ٕـی٨ 
ـایی عى، اعلیػعاؿری و عیان  رامىك  ـکق گ و ھتـ  ؼؿا مٖل٨ تـ نمای ػ٩لمـو م

ـابـ عىػکل ؿا که  مٖل٪ته و رهتام  ػاو ننت  بته عتى ؼیػیا اف تـ ؼانؼمانٞی ب ػؿ ب
گتاه ىتى ـانتػبته ٩ـبانگتاه نتابى ػماعتگی او آ مَتىنی  ولتی ٥٪یته و +  ؼی و ٥نتا ب

ـابتـ ٩تانىم کته ھمتىاؿه ایيتام ؿا اف ػؿ ٩لمـو تمامی  عىاھی ػمتگؾاؿام او ؼع ؿ ب
ـای یا١ی گـی و تزتاوف  ػاؿػ می مضاکمه و مضکىمی  مَىم و ٩انىم ؿا به ابقاؿی ب

ـن ؼکن می یلؼتت ـای کنتانی امت  کته بته ی  هؼنیق ىميیـ بنیاؿ ب تمامی  عتىاه بت
والی  ٥٪یه رمهتىؿی  انؼ+ ؿمام ناپؾیـ ن٦ا٧ و تىٕئه و عیان  متتال گيتهػبیماؿی 

یهی نمایی ص٨ صاکمی  بـ رهام ماعتگی و تتلی٠ متؤحـ آم ؼامالمی ھمقمام با ب
 ػؿا مغال٤ منا٥ٜ عى ؿ ایم رهامػ ؼیؼھـ گىنه حتات ر، به ٝنىام وا٩ٞی  ملمىك

ـابـ نهاػی ؼیا٥ته و با م٪اوم  ر ٥تتش ی  هؼوٝ، ھای تختی  و صمای  اف ٩ىانیمػؿ ب
ـای متاؿفه با آمؼھای ایػرهام اف مىی بنیا  . ػماف می ینهػنها، ه تىلىژیک ؿا ب

متاعتگی ی  تمامی  عىاھی رمهىؿی امالمی بتا پيتتیتانی ؿوانتی اف ا٥نتانه
تتلی٢ات به ٝنىام بافوی ؿوانتی م٪ابلته بتا  ؼتلی٢ات و ّھمىاؿه اف ت، ص٪ی٪  نمای

ـه گـ٥ته ام  تا مـؼیؼته ـای م٪َػات تى٥ام فای ماعتگی به نهایی مافمام  ؼل ؿا ب
ماعتگی ؿا بـ رایگتاه ی  ه اف نیـوھای إالٝاتی و امنیتی، ا٥نانهػتهییذ و با امت٦ا

 .ؼوا٩ٞی  بنيان
اعلی به لضاٗ تتلی٢تات و ػی  ٝـٍهؿ ػاگـچه ، ؿژیم تمامی  عىاه والی  ٥٪یه

رهام ماعتگی اه ؿا  ؼ٩ىاٝ، ه تىلىژیکؼمافمام و ھمچنیم آمىفه مینتمیک ای
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گی و ػلیل ناکاؿایی، رهل، مـمپـػاما به  ؼنمای می مام مـفمیم اه تضمیلػبه مـ
ھا  نٚـیه متافی ػاؼکه بـون ػگیـ می اف ٝ٪النیتی مایه، ل اؿتتآ با وا٩ٞی  صاکمؼٝ

ـگی مٖل٨ ی  ؿ رهام ماعتگی و ا٥نانهصىل مضى ؿ چاؿچىب مـفھا ام  کته ػچی
ـگق با مٞیاؿھای عـ، ٝلل و امتاب ١یـ وا٩ٞی آم نیق ـا و عـ ػھ مضىؿ نٚال بتیم  ػگ

تنها بتا واگتؾاؿی امتیتافات بنتیاؿ ، گام تمامی  عىاهؼالملل ٩ابل رمٜ نین  و بن
 . ؼبغين یم ؿا تض٪٨ ػت٪اّای عى، نزىمیھای  بیيتـ و ٍـ٣ ھقینه

مـباؿ ره  ھای  گی و ٍـ٣ ھقینهػلیل مـعىؿػتمامی  عىاه والی  ٥٪یه به 
ی  هؼ٩نم  ٝم ػه ماعتم بغيی اف ت٪اّاھا و ؿػپل اف بـآوؿ، یپلماتیکػپیـوفی 

متافمام ، یپلمامتیػبا بکاؿ گیـی تتلی٢ات فبتانی ٝلیته ٕتـ٣ ، نیافھای ّـوؿی
ـام تض٪یـ، تيػ ـای رت یل ؿوابتٔ متٞتاؿ٣ بته ؼو تتتھا  منیىػ ؼیؼؿوٟ ؿا ٥ٞال و ب

 . ػماف می عَىم  ؿا ابقاؿ
٣ ؼھت، آم ؼیؼاول و تيتؼنٚال امالمی با تىمل به عيىن  متافمام یا٥تته و تت

ـاگیـ ؿا بهانه اٍتالس “، تناوب ميتغٌھای  وؿهػؿ ػتا  ؼکن می گؾاؿی صاکمی  ٥
ـاگیـ ـاگیـ عى” ٥ ؿو١یم ػی  ا٥نانهؿا به یکپاؿچگی نهایی و  ػؿا بهانه ماعته و نٚال ٥

 .ؼنؼو وا٩ٞی  نمای بپیىن
وم و بافتتاب ؼمت ؼمزمىٝته ٩ىاٝت، ؿ ایم مالهاػ٩انىم امامی والی  ٥٪یه نیق 

گـی مغال٦ام و نٌ آىکاؿی امت  ػنابى ؼؿو١یم، ابقاؿھای تىلیػی  ص٪ى٩ی ا٥نانه
ـکىبگـ و ھمقمتام، ٥ا٩تؼك ایؼکتاب م٪ی  که نمایه ـا و  ؼه تىلىژی م ّتمان  ارت
 .م اٝتتاؿ ا

یل بته ؼیتـوف ؿا تتتػاؿام ػگی و ناؿّایی ھىاػرمهىؿی والی  ٥٪یه نیق مـعىؿ
ـکه و  ؼیؼھای رػو با آ٥ـینو نها ػکـ” ان٪الب نىیم “گـی به نال ػنابىی  نیـوی مض

ـکىب مغال٦امؼ، یؼابقاؿھای ر ٍتتاس  ؼکنتانی ؿا کته تتا چنتی  ھمه، ٝالوه بـ م
ـاؿ  ػصتی مىؿ ؼنػبى” عىب“و ؿٝایای  ػگام عانه فاؼبن، پیو تتا  ػاػتزتاوف ھتم ٩ت

ه و ػمتـعىؿھتای  یػتتاوام عى، ؿ ٩التب آفاؿ رننتیػتـوؿ ىغَی   ؼھػنيام 
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ـگيته اف ان٪الب ام  و ب ـتیبؼناؿاّیام ب ، تـیم عيىن  ھتاؼیؼبا اٝمال ى، یم ت
ـگىنه انت٪اػاف آنها  ـای ھ ـتی ب ـاُػ، ؿك ٝت ـه ایتقؼٝ، اٝت ی ػل إاٝ  مضِ و ٥ت

تاله ؿژیتم والیت  ٥٪یته اکنتىم و ؼ+ تَىیـ بنافن، امـوفیمای ھ یػولی ٥٪یه عى
ـای گـ ـامافی ب ھای م٪تْتابه بتا ػصتی اف نها، ه إالٝات ماعتگیػپل اف مز

ـتا٥ته و  ػکاؿکـ ؿا که ” ٙاھـ رمهىؿی امالمی“تَمیم رمٞی و ارماٛ نٚـ ؿوی ب
ـامتی و ميتـوٝی ػی٨ ػفمانی اف مَا % ٠ھتی ػو تنهتا بتا آمتاؿ  ؼعىانت متی مک

ه ػوانمى” یلؼ٩“ؿا  ػ، ھم عى*نه مغال٦ام بلکه مٞتـّام –ل به ٝنىام ػرمٞی  مـ
 . ػماف می …و ” فبیـ“و ” ٕلضه“، ”مٞاویه” و ” ؼیقی“ىمنام، ػو ھم اف 

ـانگیق ام  ػ ایم تؤمتل + ؿ ایم میام ماىیم رنگی والی  ٥٪یه نیق لغتی تؤمل ب
، ؿ بهتتـیم صالت ػ ػگیـ می ایؿ ٥ـمىالمیىم التقال مینتمیک رػنیق ھنگامی که 

ـای رنگ  وؿه به ػلیل ٝتىؿ ٍنایٜ نٚامی اف یک ػاعلی ام  و به ػتنها ابقاؿھایی ب
 . ؿت ام ؼتمال نمای ٙاھـ ٩ی  یگـ، ٝمال آیینهػی  وؿهػ

ـاتیک با ػاما مهمتـیم میام  والی  ٥٪یه  ـام،تىمٞه بغيی به نٚال بىؿوک ؿ ای
ـای رلتب مىا٥٪ت  آنهتا ػؿ اػگی رنگی و ػىمنام و آماػپیکام ن٦ىؽ به مىی  امه ب

ـای ن٦ىؽ عى  .اف ٕـی٨ ایم نیـوھام  ػب
ـتیبؼب اکنىم ھىه اف ، یکپاؿچه مافیھای  یـوف که با میام ػمیام  ، یم ت

ھای به ػو کاؿکـ ػاؿػکه گىیی نٚال ميـوٝی   ؼآ٥ـین میای  م  ؿ٥ته چنام رؾبهػ
ـای ىهـونػٙاھـ  ـانزاؼؿ امىؿ عاؿری ب ؿ ػ –ل امىؿ عتاؿری و عاؿریتام ؿا ام، م

 .ؼؿمان می به پؾیـه و تٞامل –بیـصمی و رنای  ی  هؼٝیم مياھ
ـکق و انتھا ػ ؿ ایم مـفمیم با صْىؿ ٥اؿكػاکنىم اننام  کی مضیٖتی تتـ ؼؿ م

ـکممػکـ  ػؿ ىغَتی  عتىػبا تنا٩ْی که ھا  ھا، آؽؿی ھا، ٝـب ھا، بلىچ ھا، و ت
 :ؼانػ نمی ؼکن می اصناك

 ؼھػه تىلىژی رمهىؿی امالمی مافمام ؼماعتگی ایی  با ا٥نانه ؿا ػعى-1
ـھیتق اف تنتا٩ِ ػؿ ١ای  منٖ٪ی عتىػرهام ص٪ی٪ی ؿا  -٠ ، بته ٝنتىام التقال پ
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ـگقین  ؼب
م٢ایـت بتا ٝمتل ی  ؿ مى٩ٞی  یگانه، ػؿت مضىؿؼال ٩ؼبا ارتناب اف ھـ ا٩ -2

ـاؿ گیـ ـتیب ١ایات پیو ؿو ؿا منٖ٪ا به رامؼو ب ػمیامی ٩ و یا مـفمیم  ػپؾیـ یم ت
ـای تمامی  عىاھی بگؾاؿ ام یتک صکىمت  ؼٙاھـی اف ىهـون ؼو با ت٪لی ػاه ؿا ب

 ػبپؾیـ ػیگـ به عىػمنٖ٪ی ، ؿ و التته ھىیتی مت٦اوتؼم٪ت
ـانی   . ؼى ؼیگانه عىاھ ػعى ػؿ ھـ مه صال ، با نیمی اف ورىػاننام ای

ا ؼه ؿا پیػعى ؼتىان می نامؿ ٝـٍه گاه گؾاؿ که انػبا ایم باوؿ، پای  ؼاکنىم بای
گی اه ؼمتافن ؼیيه اه ؿا به ٥ـآینؼعٖىٓ انػ، با عى ؼػو با آ١اف گ٦تگىی مز ؼکن

 .ؼػبپیىن
تتىام بته رنتگ تمامیت  عتىاھی ؿ٥ت  و  نمتی با ایم باوؿ که با عيتىن  ؼبای

ـگقیػؿا به ٝنىام ؿویکـ” نیؼال مؼا٩“ ػیل یا متى٤٩ کـؼعيىن  ؿا تٞ کته بتا  ؼی ب
ـا و بافعىؿؼت، ی٨ػتٞـی٤ مَا ـنامه، ار ه و ؼیيتیؼو ٝمتل ان” نیؼال مؼا٩“ ػویم ب

ـای آ١افی نىیم *٥اؿٟ اف ھـ گىنه عيىن  –مافمام یا٥ته  ٥ـٍتتی یا٥ت  کته اف ، ب
رهتانی اف ؼ، یتؼبه رهام ر ػوؿوی  م  مایهػو آم ؿا  ؼبیـوم آم ؼایم پایام، مـبلن

گ٦تمانی به ٍىؿت  ؼاك ٩ىاٝی و بـ امػمتتنی بـ باوؿھای بنیا” ھىی  ػعى“رنل 
 ٝمل و نٚم ماع +



 
 
 
 
 
 
 

 اجتماعیهای  روايطًاسی ضبکه
 

 ؼه ام  که م٢ق متا تىلیتػو ماػ ػلیل ورىػارتماٝی، به ھای  کيو به مىی ؿمانه
 ”اکنی تىمیم“و ” وپامیمػ: “ؼکن می

ؿ م٢ق ام  امتا ػه ىیمیایی لؾت بغو ػوپامیم یک ماػ ؼى می پیو تـ تَىؿ
نتتال میتل و رنتتزى باىتیم و ػمتا بته  ػىى می وپامیم متبػ ػىى می اکنىم گ٦ته

ـای ایم مىّىٛ باىن ؼتىانن می ارتماٝی،ھای  ؿمانه ـک بنیاؿ بقؿگ ب  +ؼیک مض
لی، و ؼ، ھمتػگ٦  ایم ھىؿمىم، ھىؿمىم اٝتما ؼاکنی تىمیم ھم بای ػؿ مىؿػ

 مغاوت ام +
اؿ ؼارتمتاٝی، م٪تای ھ ه اف ؿمتانهػه ام  که ھنگال امتت٦اػاػمٖالٞات نيام 

اؿ ؼکه ایتم م٪ت ػىى می گ٦تهؼ+ کن می اؼا٥قایو پی ؼؿٍػ 12م، ؼؿ بػاکنی تىمیم 
 +ؼھػ می ا٥قایو ؼؿٍػ 22یک کاؿبـ مٞمىلی ٥ینتىک ؿا تا  ػا٥قایو، مٖش اٝتما

ـا پن ، الیک و ھم ؿمانی  کنیم+ می چ
ـا پن   کنیم؟ می چ

 2٢تتا  2٢ ػوؼنها صتاننتا+ متام ٍتضت  کنتیمػعى ػؿ مىؿػاؿیم ػوم  ػما 
ایتم ؼ+ ھنػ می اعتَاً ػؿباؿه عىػم ػاف کل مغم گ٦تم ؿا به ٍضت  کـ ؼؿٍػ

ـا؟ چتىم ؼ+ کنت متی ٪ رهو6٢ارتماٝی، به ؿ٩م ٝزیب ھای  ؿ ىتکهػاؿ ؼم٪ چت
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ـه،  ـه به چه ـه و فبتام بتھای  نيتانه ؼؿگیـ ٝا٦ٕه ام  و بایتػاؿتتآ چه م ؿا ؼچهت
ـه، بته فوؿ اؿتتتاػ+ ػھمقمام تزقیه و تضلیل کـ ـه بته چهت ی بته مى٩ٞیت  ػٓ چهت

افه بتا وا٩ٞیت  او ؼؿمی یابیم مغنام ىغٌ، تا چته انتػو  ػىغٌ پی عىاھیم بـ
 ػ، با اٝتمتاػو ٥ـ ػاؿؼن ػارتماٝی، چنیم چیقی ورىی  ؿ ؿمانهػاما  ؼاؿنػمٖاب٪  

 +ػآوؿ می به ن٦ل، چیقی ؿا که اٍال نین  بـ فبام
ی ، ٥ـٍتتی ػوؼوم مضتؼتىام ب می هارتماٝی ھمچنیم رایی ام  کی  ؿمانه

ـاتـ ؿ٥تم اف عىامته ـای ٥  +ػاػؿا نمایو ھا  ب
ـا ھمـمانی  کنیم؟ می اما چ

ـکق پا ـاک گؾاؿی، م  ؼؿٍػ 36ؼ+ کن می اه م٢ق ما ؿا ٥ٞالػھمـمانی یا به اىت
ـاک گؾاؿی، اصناك بهتـی به ػمـ ـایم  ؼؿٍػ 76و  ؼآوؿن می م ػل، با اىت نیق بت

ـاؿ کننػبا مـ ؼتىانن می اف ایم ٕـی٨که  ؼان هػباوؿ بى  +ؼل بیيتـی اؿتتآ بـ٩
ؿ م٢تق، ػمنتـی ھای  هؼه ایتؼکه بهتـیم پیو بینی کنن ؼان هػاػآفمایيات نيام 

ـکق ام ػھای  یيهؼبغو ھایی ام  که بـ ان ـام متم ؿ ؿابٖه با ایم مىّتىٛ، + ػیگ
 : ػاؿػ ػ  ورىSocial currencyاؿف ارتماٝی" )“یک اٍٖالس به نال 

ـاک گؾاؿی، پىل ارتمتاٝی   لػاف متـ ؼؿٍتػ 3٠+ کنتیم متی ؿیا٥ت ػما با اىت
ؿ ػل بته آنچته کته ػو٩تتی متـ ؼاؿنػىام اصناك عىبی ػعى ػؿ مىؿػکه  ؼگىین می

ایم منتاله ھمچنتیم تالىتی ؼ+ اؿنػنگاه مخت   ؼکنن می ارتماٝی پن ھای  ؿمانه
ـای ىناعته ى  اف ٕـ٣ مغإتام نیق ھن + ػم عىؼب

 
 کًین؟ هی یکچشا ال 

ھنگتامی کته متا + عىاھیم ؿوابٔ ؿا ص٦ت٘ کنتیم می کنیم چىم می ما ایم کاؿ ؿا
کنتیم و ایتم  متی کنتیم بته ؿابٖته، اؿفه اّتا٥ه می ٝال٩ه ؿا الیک ػمىؿھای  پن 

کنتیم چتىم  متی ػما ھمچنیم یک احـ مت٪ابل ھم ایزتا+ کنیم می یکی ؿا ت٪ىی ػنق
ؿ میتام ھتا ػ مػالیتک کـ+ ھیمؼام پامظ بتیگـػھای  به الیک ؼکنیم بای می اصناك
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 +ؼکنن می ػھم ایزا ؼت، صتی تٞهؼم
 

ین؟ هی چشا کاهًت  گزاس
اؿیم و آنهتا ػؿک ػھا ػاؼھیم اف إالٝات و ؿویػعىاھیم نيام  می نغن  آنکه

 ؼتىانت می گامؼبـ عىاننھا  ؿ پن ػؿت ت٢ییـ ؽھم ؼول آنکه ٩+ ػه ایمػافه کـػؿا پـ
 +ؼبانه کنػاؿھای نامىاؿ به ؿ٥تػؿا واھا  آم

 
 سلفی، ایمىجی، يىستالژی

 looking-glass" )ػم بته عتىػنگاه کـ“ایم مىّىٛ ؿا با یک اٍٖالس به نال 
selfـگتق ؼگىیت متی ایم یک م٦هىل ؿوانيناعتی امت  کتهؼ+ کنن می   ت٦نیـ  متا ھ
ـای ٥همیػمام ؿا ػتىانیم عى نمی م اینکه چته کنتی ھنتتیم، نیتاف بته ؼؿک کنیم و ب
ـام ػابی اف بافت لیتل امت  کته متا تىرته ػام ؼمل٦ی ھم، ایم بت ػؿ مىؿ+ ػاؿیمػیگ

ـه اولیم رتایی امت  بتا ی  کنیم و تَىیـ ٍىؿت ىغٌ، نمایه می بیيتـی به چه
ـه، + ػبینیم می چيم ، اصتمتال بیيتتـی ؼؿٍتػ 26ؿ یک نٚـمنزی، تَاویـ چهت
ـای  ـات و ػب ـات ؼؿٍػ 2٠ؿیا٥  نٚ ـای رلب نٚ  +ؼاؿنػ اصتمال باالتـی ب

ـه م ؼیػکه  ؼان هػاػنيام ھا  بـؿمیؼ+ کنن ػلی ایزاؼھم ؼتىانن می ھمچنیمھا  چه
ـه، صتی به بهتىھای  ٝکل  ه ام +ػبیماؿی نیق کمک کـ ػچه
 
 یاذست ایمىجی بش سىسیال هذق

ھمتنتتگی ٝتا٦ٕی  ػاف ایزتاای  اٍٖالس "منمىمی  ٝا٦ٕی"، ناٙـ به نضتىه
ه اف ػلی ؿا بتا امتت٦اؼا، ٝنَتـ مهمتی اف ھمته اف ایمتىری ھتػام  و ما با امتت٦ا

 هػامت٦اھا  ل آمـیکا، ؿوفانه اف ایمىریػمـ ؼؿٍػ 4٠+ کنیم می بافمافیھا  ىکلک
 +ػىى می ؿ رهام، اؿمالػایمىری  ػمیلیاؿ 1٢و ؿوفانه،  ؼکنن می

٣ اف اؿمتال ایمتىری، ؼکته ھت ؼھتػ متی یگـ نيتامػی  ھمچنیم یک مٖالٞه
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 ام +” ػنمایو عى“
 

 اجتماعیهای  س شبکهدژی يىستال
ـک ؼارتماٝی و فنھای  گاھی او٩ات ؿمانه  امتا متا ؼکنن می گی بنیاؿ مـیٜ ص

 +ایم رایی ام  که نىمتالژی ٙاھـؼم مـٝ  بـمػعىاھیم ھمه چیق به کم کـ می
 +ػىى می

ـھنگػنىمتالژی  رهانی ام  و به ما صتل ھمتنتتگی ارتمتاٝی، ھا  ؿ ھمه ٥
ـانی ننت  بته آینتؼ+ ھػ می اصنامات، ٝي٨ و مضا٥ٚ  یگتـ ػه نیتق یکتی اف ؼنگ

ـک  نىمتالژی ام +ھای  ٝىامل و مض
م متا ػکتـ ؼو آم، متض ؼاؿنػیگـ نیق ػ ػارتماٝی ھمچنیم یک کاؿکـھای  ؿمانه

ی نیتق ػؿػھمچنتیم صتل ھتم + کنیم می ام  به ویژه ھنگامی که اصناك ناامنی
ـک مهم   +ؼکيان می اٝیارتمھای  یگـی ام  که ما ؿا به مىی ىتکهػمض

ناىی اف اصناك نتاامنی ھای  آمیب ؼتىانن می ارتماٝیھای  نهای  آنکه ؿمانه
 …++ؼھنػما ؿا کاھو 

 
 هًبع:

Psychology of Social Media 



 
 
 
 
 
 
 

 هلیی  لههارکسیسن و هسا
 

ـامىم ایم ایای  ؿم  ام  که ماؿکنینم نٚـیهػیک:  ه که متاؿفه بتیم ؼام  که پی
ـک تاؿیظ ام ، مضىؿ ام ٕت٪ات ارتماٝی نی ام مٞنا نین  ؼاما ایم ب+ ـوی مض

ماؿکنینتم + متتاؿفات ملتی نینت  ػؿ متىؿػؿ به اؿاته تىّتیضی ػکه ماؿکنینم ٩ا
ـاھمتـیم  مافگاؿتـیم نٚـیه متاؿفه ٕت٪اتی ام  که ھماھنگ  نٚـیه متاؿفه ملی ؿا ٥

 .ملی بافتابی اف متاؿفه ٕت٪اتی ام  ی همنالؼ+ کن می
ـای ػ مل ، مضَىل مـصله عاٍی اف تىمٞه تاؿیغی رامٞه ھا  ماؿکنین و: ب

اؿی، یتک ػمتـمایه  ؼٕت٪اتی و متاؿفه ٕت٪اتی ام  یٞنی ٙهىؿ و تختی  ىیىه تىلی
ی کته ھتم ػکاالھای ٝمىمی، یک مینتتم ا٩تَتا ؼی متتنی بـ تىلیػمینتم ا٩تَا

ـای متا ؼومیله تىلی  یلؼؿ بتافاؿ تتتػلته ػو ھم نیـوی اننانی اننانی به کاالھایی بت
 .ؼىىن می

 :ػاػتيکیل کيىؿھا ؿا ایم گىنه تىّیش  ؼلنیم ؿون
ـای پیـوفی کامل "  ؼاعلی ؿا تنغیـ کنػبافاؿ  ؼکاالھا، بىؿژوافی بای ؼؿ تىلیػب
که رمٞی  آنها به یک فبتام  ؼاىته باىنػ ػمیامی ورى ؼمتضھای  مـفمیم ؼو بای
ـای تىمٞه آم ف ؼٍضت  کن ؼواص بیتات اف بتیم ػؿ اػ١تال آم ػبام و او ھمه مىانٜ ب
یکتی ػفبام مهمتتـیم ومتیله نق+ ملی ام ھای  ی رنتوػؿ آم، پایه ا٩تَاػ+ ػبـو
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ـای تزتاؿت وا٩ٞتا  ؼوص+ ام ھا  اننام ت و تىمٞه بی ؿویه فبام مهمتـیم ىـٓ بت
ـای یک گـوه بنؼاؿی مػؿ م٪یاك متنامب با مـمایه ػه ػو گنتـ ػآفا ی ؿایگام ؼؿم ب

ـای ایزتاػؿ ھمه ٕت٪ات مغتلت٤ و ػاف رمٞی  ه ػو گنتـ اؿتتتآ  ػؿ نهایت ،  بت
 ".اؿ ام ؼه و عـیؼتنگاتنگ بیم بافاؿ و ھـ مالک و بیم ٥ـوىن

ـایو ھـ رنتو ملی به مم  ىکل گیـی   ـایم گ ملی ام  کته ھای  ول ػبناب
ـاماك آنها ایم القامات مـمایه  ػ+ ىتى متی هػؿم بته بهتتـیم ورته بتـآوؿؼاؿی مػب

ـای کل اؿوپتای  ؼیاب می ٣ مى٧ؼی به ایم ھػٝىامل ا٩تَاتـیم  ٝمی٨ ـایم، ب و بناب
ـای کل رهام متم ـای ػم، ؼ١ـبی، نه، ب اؿی، مٞمتىلی و ػوؿه مـمایه ػول  ملی ب

 .ی ام ػٝا
مه: اف نٚـ ماؿکنین  ھا، ملت  یتک رامٞته کتامال  بتا حتتات امت  کته بتا 

ؿوابٔ ٕت٪اتی و بافاؿ بـ  ؼؿ یک مینتم واصػاؿی ػھمزىىی رىامٜ پیو مـمایه 
ـک ایزا ه کتامت   ؼماتـیالینم تاؿیغی مٞت٪ت+ ه ام ؼى ػاماك یک ٩لمـو ميت

اؿی ھمام چیتقی امت  ػمـمایه  ؼی واصػ٥ىؿمامیىم ا٩تَا کؿ یػاؿ ؼگی پایؼفن
ـک متى٧ کو بتا یت ؼملت  متضت که ا٩ىال گىناگىم ؿا به یک ـھنتگ ميتت  فبتام و ٥

 .ؼھػ می
تاؿیغی، مل  یک "رامٞه عیالی" نین  بلکته ھای   چهاؿ: اف نٚـ ماتـیالین

  :ػىى می ی  ٝینی ام  که با چهاؿ ویژگی تٞـی٤ػیک مىرى
ـک ا٩تَاؼفن  یػگی ميت
ـک   ٩لمـو ميت
ـک   فبام ميت

ـک ـھنگ ميت ٥ + 
ـای ىکل گیـی رامٞه ّـوؿی ام  که ھـ ىکل گیتـی ای  ایم چهاؿ ویژگی ب

 .ؼکن می ػایزااؿی ػی متمایق مـمایه ػی و ا٩تَاػا٩تَا
ـابتتـی مل  ؼکننتت متتی بتا متتتم ملتتی متتاؿفهھا  پتنذ: ماؿکنینتت  ـای ب ھتتا  و بت
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ـای م٪ابله بتا بتی ٝتھا  نین که ماؿکی اف مٖالتات امامی کیؼ+ رنگن می التی ؼب
ـنىىت  مل ی  مٖالته ؼننک می ملی اف آم، صمای  امت  اگـچته ھتا  ص٨ تٞییم م

ـنىى  ملی  ـابـ ھمه اػعىام  ص٨ تٞییم م ىکال متتم ملتی یتک ّتـوؿت ؿ ب
ھتا  بته عتإـ آم اف ھمته مل ھا  اعال٩ی نین  و چیقی نینت  کته ماؿکنینت 

ػ+ ىى می مل  تض  متم اٝمال ػؿ مىؿػایم ت٪اّایی ام  که ٥٪ٔ ؼ+ صمای  کنن
ـنىى  یک عىام  میامی  ـاتیک ام  به ایتم ػبه ٕىؿ عاً، ص٨ تٞییم م مىک

ؿا با مل  متمگـ اف رملته  ػامی عىؿوابٔ می ػاؿػمٞنی که یک مل  مٚلىل ص٨ 
 .ؼاگانه تٞییم کنؼمل  ر*ایی و تيکیل یک کيىؿؼص٨ ر

ـنىى  ملی به عتىػم  آوؿػ، به باوؿ ماؿکنینم به ؼھـچن ی ػم ص٨ تٞییم م
ـکىب ملی  ؼتىان می ػعى به متم ملی  ؼتىان نمی اما ؼھػؿ صىفه میامی پایام ػبه م

 .ؼھػناىی اف امپـیالینم پایام 
  :ؼگىی می یمىو: لن

ـای مل ػی، یٞنی امت٪الل، یٞنی آفاػما عىامتاؿ آفا" تضت  ھای  ی امت٪الل ب
ی ػاىته باىیم م٦هىل کيىؿ ؿا اف نٚـ ا٩تَاػلیل که ما آؿفو ػمتم ھنتیم  نه به ایم 

بلکته بتـٝکل، متا  ؼه باىتؼکىچک ت٪نیم ىھای  ول ػه آل ما ؼت٪نیم کنیم یا ای
عتىاھیم کته بتـ  متی ؿاھتا  ١ال مل ػتـ و صتی ایک ػت نقؼبقؿگ و وصھای  ول ػ

ـاتیک، و وا٩تٜ بتیم ػوا٩ٞا   ػاماك ٥٪ٔ بـ اماك یک ؿویکـ بتیم  ی هؿ گنتتـػمىک
 ".ایی ١یـ٩ابل تَىؿ ام ؼی رػوم آفاؼالمللی، ب

  :نیق
م ٙلم ملی ؿا ػاؿی به مىمیالینم، امکام اف بیم بـػیل مـمایه ؼپـولتاؿیا با تت"
ـاؿ کامتل و ایم  ؼکن می ػایزا ـامتی ػوا٩ٞی ، تنها و ٥٪تٔ بتا امتت٪  ی هؿ ھمتػمک

ـای رتػو اف رمله "صت٨ آفاھا  صىفه صتتی + ++++ػىتى متی ایی" مض٪ت٨ؼی کامتل بت
 ".ؼکن می ػی ملی، ایم ص٨ ؿا ایزاػکىچکتـیم اٍٖکاک ملی و کمتـیم بی اٝتما

  :یمػھ٦ : باف ھم به لنیم بافمی گـ
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ـاتیک ػ"، یک مضتىای کلی نامیىنالینم بىؿژوافی ھـ مل  مٚلىل" که  ػاؿػمىک
 و ىتـٓ اف آم صمایت  ؼو ھمیم مضتىا ام  کته متا بتی ٩یت ؼکن می ٝلیه متم کاؿ

  ".کنیم می
ماؿکنینم، با نامیىنالینم گـوه متمگـ امت  نته ملت  ی  به باوؿ لنیم، متاؿفه

لم ىمنام ٙػتـیم  و حاب تـیم  ؿ ایم فمینه، "ما مـمغ ػتض  متم، و به تٞتیـ او 
 ".و متم ھنتیم

 .متاؿفات ؿھایی ملی، بغو ١یـ ٩ابل انکاؿ ماؿکنینم به فٝم لنیم ام 
ـابـ ىىونینم مل  ػھي : نامیىنالینم یک مل  مٚلىل واکنيی ٩ابل ٥هم  ؿ ب

ھتیچ امتیتافات ھا  ؿ صالی که ماؿکنینت ػام مٞنی ام  که ؼایم ب+ متمگـ ام 
کامال  ننت  به اصنتاك  ؼاما آنها بای ؼھنػ نمی تىلىژیکی به نامیىنالینم مٚلىلؼای

مل  مٚلىل ننت  به مل  ھای  هػی و صتی ن٦ـت اف رانب تىػمى  ٙم، بی اٝتما
ام مٞنام  که ماؿکنینت  ھتایی کته ْٝتى ملت  ؼایم بؼ+ متمگـ صناك باىن

بیـ ؼمل  مٚلىل، با تتھای  هػؿا با نامیىنالینم تى ػمغال٦  عى ؼبای ؼمتمگـ ھنتن
کیتػ ؼآنها بایؼ+ اف کننو ىکیتایی ابـ ـابـی ؿمتمی تؤ ؿ ػو  ؼکننت ؼؿ ھـ مى٩ٞیتی بـ ب

ـابـیؼ١یـ ایم ٍىؿت، ایم به مٞنای ت  .وا٩ٞی ام ھای  اول ناب
ـنامیىنالین  پـولتـی اف یک مل  متمگـ به  ػمىؿ ػنه: لنیم ؿویکـ نیاف یک انت

ـایی ملل مٚلىل ؿا چنیم تىّیش  :ؼھػ می مم  ملی گ
ؿ ٝمتل ػول نامیىنالینم، ما، اتتاٛ یک مل  بتقؿگ، ھمیيته ػؿ ؿابٖه با نىٛ ػ"

ػ+ گیتـ متی ؿ بتـػعيتىن  ؿا  ػبی نهای  متىاؿ ػاؼه ایم که تٞػتاؿیغی گناھکاؿ بى
ـتکب عيىن  ـتتا  م آوؿی ػیتا+ کنیم می ىىیم و به  ھمه تىھیم می ٝالوه بـ ایم، م

ـات والگا اف نضىه بـعىؿ ھا  بته لهنتتانی چگىنته+ کا٥ی ام ھا  با ١یـ ؿوك ػعإ
ـاینی می ؿا با نال وصيیھا  کنیم؟ چگىنه تاتاؿی می تىھیم ھتا  عتىانیم، چگىنته اوک

ؼ+ و متایـ اتتتاٛ ٦٩٪تاف ھمیيته ٦٩٪تافی ھنتتنھا  و گـری ؼھمیيه عىعىل ھنتن
ـایم ما بای ـابـی ؿممی بـویم ؼبناب ـام کنیم و به ٕـ٣ ب  ".ھمه چیق ؿا رت
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ـک  ھا ػ ىنین ه: به باوؿ ماؿکنینم، امتناٛ کمػ ـات اف ىت ؿ متتاؿفه ػؿ منتٞم
٥اٛ" اصتمالی آنهتا اف منتا٥ٜ ٕت٪تاتی منتت٪ل، ػ" ی هامپـیالینتی، به بهان ػاؼبا امتت

ؿ ىتـ٧ ؿا بتی ػان٪تالب پـولتتـی  ؼتىان می تـیم نىٛ ٥ـٍ  ٕلتی ام  و ٥٪ٔؼب
 .ؼاٝتتاؿ کن

**** 
ـانی، بـ امتاك آنچته ھای  و ماؿکنین  ػکىؿھای  ماؿکنین  ؿ ػ ؼگ٦تته ىتای

 ػؿ متتىؿػاؿی بتتا آنچتته ماؿکنینتتم ػیيتته و گ٦تتتاؿ و ٝمتتل، نامتتافگاؿی مٞنتتاؼان
ـانتی، متتم  ػام  که یک ماؿکنین  کىؿ ؼبٞیؼ+ اؿنػ ؼگىی می نامیىنالینم یتا ای

، اما پـمتو ایتم امت  کته چگىنته ؼھا ؿا به ؿممی  نيناعته باىػملی ٝلیه کىؿ
گتتاھی اف ت گتتاھی اف ایتتم منتتاله، بتتا آ ٦کیتتک نامیىنالینتتم نتتىٛ اول و امتت  بتتا آ

ھا  ول اف مىی لنیم، و پا٥ياؿی او بـ لقول صنامی  ماؿکنینت ػنامیىنالینم نىٛ 
ـام آم، ھمچنتیم پيتتیتانی اف عىامت  ھای  هػننت  به تى مل  مٚلىل، و لقول رت

ـابـی وا٩ٞتتی، پا٥يتتاؿی کتتـؼایی ایتتم ملتت  ھتتا، ھمچنتتام بتتـ تتتؼرتت ه و ػاول نتتاب
  ؟ؼؿا به ٝنىام یک امـ مؾمىل بـمی ىماؿن ػنامیىنالینم مل  کىؿ
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 :سواصهد
ل ؼو مػی  ٣ اف ایم پژوھو، تٞـی٤، تتاؿىنامی، ىنامایی ماعتاؿھا و م٪اینهؼھ

 ػتىرته ا٩تَتا ػی به ایم مى، متىؿػمیال 2٢ی  ھهػ ه افکیتی ام  کاف بافاؿھای تـ
ـایی ػ ـاؿ گـ٥  و به ٝنىام نٚال ار اؿ گـ٥تته کتيتىؿھا بته کبـعی  ػؿ ا٩تَاػانام ٩
متافی و ؼل، بتا پتؾیـه، ّتابٖه منؼم ک+نٚال بافاؿ مىمیالینتی، به ٝنىام یؼى

٥اٍتله ؿیذ، اف مىمیالینتم تمتال ،ؼبه تت ػاؿھای  نٚال بافاؿ آفاکبـعی ماف و ػوؿو
ـگؾاؿػگـ٥  و  ـام متالی ػول  ؿ٥تاه نیتق پتل اف پيت  مت ه ؼو ٩اٝت 142٢م بضت

الت منزتـ بته ٙهتىؿ کول  بته بتافاؿ، بنتیاؿی اف ميتػ ػمافی ّـوؿت وؿوؼمن
ـام اف مه بغو تغَیٌ،  کؿ ھـ یػن  بافاؿ  کی و ھمچنیم )ىػا٩تَاھای  بض

 .یل و یا ت٪ـیتا صل و ٥َل ماع ؼتىفیٜ  و تخت  منابٜ ؿا تٞ
ای  ی، بته م٪اینتهػه اف بـعی ابقاؿھای ا٩تَاػؿ نهای  و با امت٦اػایم پژوھو 
 .ػافػپـ می یب بافاؿکل اف تـؼو مػتٖتی٪ی میام ایم 

 سىسیالیسن باصاس
ـامىم بـػی اف اؼیؼمىد ر مت٦اوت اف مىمیالینم و نیق ن٪و ھای  اى ػبیات پی

 نغنت  ىتگ٦  ؿ نگتاهػه و ایتم ؼآمت ػؿ مىمیالینم بته ورتىػٝناٍـ مغتل٤ 
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ـا  ؼنمای می ـاؿ مىمیالینتم ػن  عىؿکىی  ه با تزـبهکچ ؿ ىتىؿوی و ػھی امتت٪
ـایی ؿا ، ه ٝا٥ی  ٕلتی یا تنلیمک ؼاىتنػاؿوپای ىـ٩ی، بـعی انتٚاؿ  رای آؿمام گ

ـامتىه + ی یا٥ت ؼیؼر ػو بـعال٣ آم انتٚاؿات، رنتزى ابٞا ؼچنیم نيػ+ بگیـ ٥
ؿ بتـ ػاننتام ؿا  ػمیلیتاؿ 1+٠ه کتصال صاّتـ ؿ ػرهام  ػه پىیاتـیم ا٩تَاکنیم کن

 .ػاؿػی متتنی بـ مىمیالینم ػا٩تَا ػمیگیـ
و ػی  نٚـیته کیتی  م، بتـ پایتهکا به ماؼاف مىمیالینم بافاؿ ؿا ابت ػتٞـی٤ عى

  :نیمک می ٩نمتی آ١اف
ی بتا ػنٚتال ا٩تَتا کال آم، یکؿ بـعی اف اىػم کم  ػمىمیالینم بافاؿ، + 1

ـاتب بػ پؾیـه  ػه با مٞیاؿھای مىؿکای  مناله+ اؿی ام ػـتـ اف مـمایه وال  و به م
 .ه ام ػعىؿ کمضھا  و نیق ١یـ مىمیالین ھا  مىمیالین 

امل کنىنی تکی  ؿ مـصلهػه کل مىمیالینم ام  کمىمیالینم بافاؿ تنها ى+ ٠ 
ال ١یـ بافاؿی مىمیالینم بته لضتاٗ کاى+ نی و ھم عىامتنی ام ؼاننام، ھم مان

وی ػم، نامٖلىب و یا ١التا  ھـ ػو یا به عإـ ٥ـمایيی بى ؼوال ھنتنػبی  یػا٩تَا
 .ؼاؿنػرا  کؿا یھا  ایم ویژگی
اؿی مه ػمـمایه + ٩ی٨ ىىیمػؿ مٞنای مىمیالینم بافاؿ بیو تـ اف ػ ؼھیػارافه 

وؿی، ػاؿ متقکتو  ؼی  عَىٍی ومایل تىلیتکبافاؿ، مال ػ: ا٩تَاػاؿػمٞـو٣  ػنها
م  نتامـیی ٝـّته و ػی رامٞه، ػه بـ بیيتـ مٞامالت ا٩تَاکام مٞنام  ؼایم ب

ـا ؼمىلھای  م ام  و بیيتـیم بغو مـمایهکت٪اّا صا عَىٍتی،  ػرامٞه بته ا٥ت
ؿ مىمنتات عَىٍتی ػی مهال ػی  ٥ـکچه به ٕىؿ منت٪یم و چه به ٍىؿت مال

ؿا منتت٪یم و١یتـ منتت٪یم اف  ػو ص٪تى٧ عتى ػمتتمقػل ػخـیت  متـکو ا ػاؿػتٞل٨ 
ـن ٍاصتام ـای آمک ؼمىمناتی میگی متتنتی بتـ  ػا٩تَتا کیتؼ+ ننتکاؿ میکتھتا  ه بت

 ػاؿ فیتاؼؿا صؾ٣ و یا بته م٪ت ؼی  عَىٍی بـ ومایل تىلیکمىمیالینم بافاؿ، مال
ؼ+ نيان می اؿگـی ؿاکولتی یا ػی  کال مالکو به  رای آم، بـعی اى ؼنک می ػوؼمض

ـای ھماھکبافاؿ ؿا به مخابه ماف و ؼ، یؼنٚال ر  ػم بغو اٝٚم ا٩تَتاػـکنگ اؿی ب
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ه نىٝا  کی  ھایی بـ بافاؿ، بیو اف آم چه ػوؼمٞمىال مض ؼ، ھـ چنػؿ اعتیاؿ میگیـػ
وؿی ػاؿ مقکم ام  کمم ؼیؼؿ نٚم رؼ+ ػنک می اٝمال ػاؿػ ػاؿی ورىػؿ مـمایه ػ

ـام، نه یکه کؿ صالی ػ ػیا نيى ػاؿگیـی رایگقیم ىىکـامی کمىػیا   ػمتمقػ کاؿگ
ـاؿ  .ؼننکؿیا٥  میػی عالٌ مىمنه ؿا ؼصاٍل اف ٝایی  مهال ویژه هکی ػاػ٩

مىمیالینم بتافاؿ  ؼیؼنٚال ر ػاؿگـی رایگقیم ىىکـامی کمىػه کؿ ٍىؿتی ػ
لهای نٚـی مغتل٦تی اف مىمیالینتم ؼمػ+ بى ؼاؿگـی عىاھکانی ػگـ ػمتتنی بـ عى

بتافاؿ بتـ  اؿام مىمیالینتمؼه ام  اما تمال ٕـ٥تؼى ػؿ مالهای اعیـ پیينهاػبافاؿ 
 :ؼاؿنػته تىا٨٥ کن ؼچن

 .ػنام انگاىته ىىکاؿی یػبا مـمایه  ؼبافاؿ نتای+ 1
ـنامه ؿیقی مـ+ ٠ اؿ ػىته ؼی، ٝمی٪تا  عػاؿ و ا٩تَاکماف و  کقی به ٝنىام یکب

 .ه ام ؼى
ـای مىمیالینم بتافاؿ ورتىػیل مىمیالینتی و مٖلىب و با ؼھیچ ب+ 2  ػوامی ب

ـای مافمان ؼاؿی ّـوؿی ھـ چنکف وه بافاؿ، ماک، یٞنی ایم ػاؿؼن  کھی یؼنا٩ٌ ب
ـایٔ ؼمان ػا٩تَا  .ػؿو می میابی به ىماؿهکگاؿ تض  ى
ه و بته ػگاؿ بتىؼی، مانتػال مىمیالینم بافاؿ، به لضتاٗ ا٩تَتاکبـعی اى  + 2

ـاتب بـ مـمایه   .ؼاؿنػاؿی تـریش ػم
 مىمیالینم بافاؿھای  لؼم
 :ل رام ؿومـؼم+ 1
اؿی ػبنتیاؿ ىتتیه متـمایه  ػؿ ؽات عتىػالینم بافاؿ، ل رام ؿومـ اف مىمیؼم

 :ػاؿػمٞاٍـ ام  اما پنذ ت٦اوت امامی با آم 
ا بته ھتـ ؼؿ ابتػه که ام  به ٕىؿی ؼيىؿ باف تىفیٜ ىکمهال ھمه مىمنات .1
ـانه تٞل٨ ک، یؼىـون متته ػ ک، یتؼؿ فمتام تىلتػی ؼھـ ىتهـونػ+ گیـ می مهم م

ـایم وار ؼنکؿیا٥  میػمهال  صاٍتل اف  ؼؿیا٥ت   متهمی اف ٝىایتػـایٔ ىت ؼبناب
ـگ وی، مهال بته + ؿ اعتیاؿ اوم ػه مهال آنها کتهایی ام  ک٥ٞالی  ىـ پل اف م
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 .ػىى می هؼانػول  باف گـػ
 ؼتىام با پىل ن٪ نمی اما ػـکیگـ مٞامله ػتىام با مهال  می ه ؿاؼم  آمػمهال به 

ـایم حـوتمن ػـکمٞاوّه  ـن ؼنتىان نمی ام به ھیچ ورهؼبناب ـا ؿا بغ و اف ایم  ؼمهال ٥٪
 .ؼافنػی رامٞه بپـػنتـل منا٥ٜ ا٩تَاکؿاه به 
گام ؼننکاف ؼمنابٜ ملی ؿا اف پل انھا  ک، ایم بانؼىىن می ملیھا  کبانی  لیهک.٠

ـایم تتا صتؼ+ ھنػ می و به مىمنات تزاؿی وال ؼننک می عَىٍی رمٜ آوؿی  ؼبناب
 .ؼننکه میػاؿی امت٦اػ مـمایهھای  کی اف ھمام مٞیاؿھای بانػفیا

ـهؼمىمنه تىمٔ ھیتات مت کیـی  یؼم.2 ه ىتامل کت ػىتى متی آم تٞیتیمی  ی
اؿام ػگام متهال ؼو نماینھا   کگام ىـؼتزاؿی، نماینی  هؼٝمھای  کگام بانؼنماین
 .ؼھنتن
ـاصی مـمایه گؾاؿیػ.2 ـای ایم  ػه میگیـؼمهم ؿا بـ ٝهھای  ول  ٕ اؿ اف کتو ب

ـهھای  نـط ـای تيىی٨ یتا رلتىگیـی اف انتىاٛ ميغَتی اف متـمایه مت٦اوت بی  به
 .ؼنک می هػویژه امت٦اھای  گؾاؿی

ی  ، ارافهؼننکاؿ کاؿآ٥ـیم آ١اف به ک کاؿی اگـ تىمٔ یػمـمایه ھای   کىـ.1
ـام  ػالتته با پـ – ػ  فمانی ملی میيىکىـ کاما یؼ+ یابن می ٥ٞالی  ه به ک –اع  ١

متهال آم نیتق بته مٞتـُ ٥تـوه ؼ+ نتکآم ٥تىت  یا بنیانگؾاؿ ؼمٞینی بـمی  افهؼان
 .ػىى می ٝمىمی گؾاىته

 :یػـامی ا٩تَاکمىػل ؼم.٠
ی بتا مته متاعتاؿ ػنٚتال ا٩تَتا کتىام به ٝنىام یت می ی ؿاػـامی ا٩تَاکمىػ

ھا  نتـل ارتماٝی مـمایه گتؾاؿیکاؿگـی مىمنات، کانی ػگـػانن : عىػامامی 
م٪ابتل ٝناٍتـ مٞتـ٣ متـمایه ی  ن٪ٖهؿ ػمات، ایم مه ماعتاؿ ؼاال و عکو بافاؿ 

ـنػ ـاؿ میگی اال، کبافاؿ  کو ی ؼی  عَىٍی ومایل تىلیکوؿی، مالػاؿمقک: ؼاؿی ٩
 .اؿکمات، مـمایه و ؼع

ـاؿ ػاؿگـی کانی ػگـػی عىػـامی ا٩تَاکمىػل ؼؿ مػ ؿ ػو  ػاؿػؿ ٩لب نٚتال ٩ت
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 ؼیتق ماننتؿ ایم را ن+ ػام  ؼومایل تىلیی  ی  مناوات رىیانهکم٪ابل مالی  ن٪ٖه
اف  ؼیتؼو منتابٜ متـمایه گتؾاؿی ر ؼننکیگـ ؿ٩اب  میؼکل ؿومـ، مىمنات با یؼم

ـاھم میيىھا  کٕـی٨ بان  .ؼھای ٝمىمی و نه عَىٍی ھنتنػه نهاک ػ٥
ـا متهال ورتى ػاؿؼن ػی بافاؿ بىؿك ورىػـامی ا٩تَاکمىػل ؼؿ مػ ػ+ اؿؼنت ػفی

امتا تىمتٔ  ؼىتىن متی ػاؼ٩لمت کيىؿ به ٝنىام امىال ميتـکای  مـمایهھای  اؿاییػ
ـه بـھا  ه اف آمکاؿی کنیـوی  یگتـ ھتـ ػبته ٝتتاؿت ػ+ ىتى می نتـلک ؼنکاؿی میػبه
میامی و نه ی  رامٞه کی ػىى می اؿهػی اػـامی ا٩تَاکمىػی  ه بـ پایهکای  مىمنه

ـانو کتؿ اعتیتاؿ ػی  آم که مالکمىمنه ىیئی نین  + اؿایی عَىٍی ام ػ اؿگ
ـاؿ کمی  کتض  صا هکه انزمنی ام  کبل ؼباى ـام ٩  .ػاؿػاؿگ

ـام مىمنه ام  و کم  ػؿ ػؿت نهایی ؼ٩   ھتا، بته رتق کىتـی  ؿھمتهػاؿگ
ـام نماینک، کىچکھای   کىـ ـای ْٝىی  ؼاؿگ اؿگـی کتىتىؿای  کؿ یػگانی ؿا ب

 ػعىؼ، نکاؿ آم نٚاؿت میک  ؿا انتغاب و بـ کیـی  ىـؼه مک ػـک ؼانتغاب عىاھن
ول ػویتژه گتی + ی ام ػـامی ا٩تَاکمىػگی مٞـ٣  اؿگـی نغنتیم ویژهکانی ػگـ
اؿ تهیته و تىفیتٜ منتابٜ متـمایه کتمتاف و  ؼنتک می اؿی متمایقػه آم ؿا اف مـمایه ک

 .ام  ؼیؼرھای  گؾاؿی
ننتت   ؼبایای  ی ام  و ھـ مىمنهکی بـ مالیات متانی متػـامی ا٩تَاکمىػ

ی بته ػمالیات اف نٚـ ا٩تَا ایمػ+ افػمالیات بپـ ػاؿػؿ اعتیاؿ ػه کبه  مـمایه ھایی 
ـه ـه بته پتل انتػو لؾا ّـوؿت پـ ؼنک می مـمایه ٝملی  مخابه نـط به اف ؼاع  بهت

منابٜ مـمایه گؾاؿی اف ٕـی٨ مالیتات  ػایزاػ+ ماف می گام عَىٍی ؿا منت٦یؼننک
ـاػاػمتانی اف مىمنات به رای ؿىىه  ـای پل ان ػم به ا٥  کم، نته تنهتا یتػـکاف ؼب

ـابـی مـمایه  نای  هؼمنتٜ ٝم ـاػه ھمانا پـکاؿی ؿا ػب ـه بته ا٥ت عَىٍتی  ػاع  به
گام و  ؼننتکافؼؿا اف وابنتگی به عىی صیىانی پتل ان ػه ا٩تَاکبل ؼنک می ؼام  م

منابٜ متـمایه ھا  اؿایی مـمایهػاول مالیات متانی اف ؼتػ+ ماف می مـمایه گؾاؿام ؿھا
نتب و کصاٍتل اف  ؼٝنىام ٝىایت بهھا  آمی  ه ھمهک ؼنک می گؾاؿی رامٞه ؿا تامیم
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ؿ ػانی بتا آم چته ػانینتم بتافگـکایتم مػ+ ىتى متی هؼانػبافگـ ػؿوم ا٩تَاػاؿ، به ک
متـمایه ھای  بافاؿ رـیام+ مت٦اوت ام  ؼنکاؿی تض  ھمیم نال ٝمل میػمـمایه 

ی  ی، منابٜ مـمایه گتؾاؿی بتـ پایتهػـامی ا٩تَاکمىػؿ ؼ+ ػنکته نمیکیػگؾاؿی ؿا 
ـانه به ارتم ـایم مـمایه به رایی  ػػگـ می اٛ  بافم  اؼرـیتام پیت ؼل ھنتنػه مـکبناب

+منابٜ متـمایه گتؾاؿی، ؼه پیـو رـیام متـمایه باىتنک ؼل مزتىؿ نینتنػمـ ؼنک می
 هکتؿ اعتیاؿ مىمنات رامٞته یتا تٞتاونی ھتایی ػپل اف بافگي ، به ٍىؿت وال 

ـاؿ  ؼننکتامیل  ؼیؼرھای   کىـ ؼعىاھن می اؿ اف ٕـیت٨ کتایتم  ػ+ىتى متی هػاػ٩
ھتی ػ ػ: متىػىتى متی وگانه انزالػمٞیاؿ  کهای ٝمىمی و ٕت٨ یکاف بانای  هکىت

ـنامه ؿیقی ى  اؿ گـ٥تتهکؿ ایم مـصله مٞیاؿھای بافاؿ به ػاىت٢ال،  تنها  ػه و ایزاؼب
 .ؼؿ ایم مـصله ھم آنها تنها مٞیاؿ نینتنػصتی  ؼھـ چن ؼىىن می

  م ام ؟اما آیا مىمیالینم بافاؿ مىمیالین
ـای یکه ھیلل تیکآم گىنه  امتالینینت ،  ؼنینت  ّتکماؿ کتیم نىىته ام  ب

ـنامه ؿیقی رامٞه تٞـی٤ بتـ امتاك ایتم ػ+ ىتى متی مىمیالینم با میقام ٩ابلی  ب
ام مىمیالینتتی ؼی چنتػـامی ا٩تَتاکمىػتٞـی٤، نه مىمیالینم بافاؿ ؿومـ و نه 

اؿی نینت  ػبافاؿ نه ٥٪ٔ متـمایه  اؿت مىمیالینمکىىای ؼیىیػاما به باوؿ  ؼنینتن
گاه ؼیتػمتن  مىمیالینتتی امت  و بته ھای  واؿفهھا  ه تزنم بهتـیم آؿمامکبل

گام ؼننک ؼتىلیی  هؼننکنتـل کی ػگام، به رای ا٩تَاؼننک ؼنتـل تىلیکتض   ػا٩تَا
مىمیالینم تغیلیی نین   کاؿت، مىمیالینم بافاؿ، یکاف نگاه ىىای+ اؿ ام ػو٥ا

اف  کؿ ایم مـصلته اف تضتىل، ھتیچ یتػم کم  ػه ک ػاؿػتيغیٌ ؿا ؿت ؼو ایم ٩
اؿ کؿ ػم ھایی نیق ػاػو منلما امتیاف  ؼنػىى نمی امال مض٪٨کنٚـ  ػمىؿھای  اؿفه
 .نی آم ام کاما ایم ٍـ٥ا ٝ٪ل ملیم مٖلىب اف نىٛ ماؿ ػبى ؼعىاھ
 ولت سفــاهد
نٚـی  ػو بنیا ؼى ؿ انگلنتام ٕـسػل، نغنتیم باؿ ؼم کول  ؿ٥اه به ٝنىام یػ

ل ؼؿ ایتم متػ+ ػـکتپایه ؿیتقی ” ػؿ ا٩تَاػول  ػعال  ػلقول “یيه ؼؿا  اف ان ػعى



 83/  ی هحتىایی ه، یك هقایسهسىسیالیسن بازار و دولت رفا

٣ گتؾاؿی ؼتتیم و ھت، ول  تٞـی٤ػبا مضىؿی  ” نٚال رامٜ صمایتی“ی ػا٩تَا
ـاؿ ػرامٞه ؿا تض  تاحیـ عى کی یػه و تمال ىئىم ا٩تَاؼى ه کتاف آنزا ؼ+ ھػ می ٩
کینتق" الهتال گـ٥تته امت  و یتا بهتتـ  ػ"رام مینیاؿی ھا یيهؼول  ؿ٥اه، اف انػل ؼم

 ؿا  به بـؿمی” کینقینینم”ھای نٚـیػاوم ، بنیاھای  یيهؼل ٝملیاتی انؼبگىییم م
 :گؾاؿیم می

ـابتـ انػنيتی کینق، واکھای  یيهؼان.1 ؿ ػینتق ک+ المینتم امت کنئىی  یيتهؼؿ ب
اؿ کػاؿ عىکماف و ی  لهؿ تمال بافاؿھا به ومیػی ػل ا٩تَاػتٞا“ ػال، باؿؼنغنتیم ا٩

 .ؼيک می المینینم ؿا به چالوکنئىی  یيهؼی انػایم ٥ـّیه بنیا، ”ؿ٩اب 
ـای ھتـ بتافاؿ، نٚـیته ؼیؼرھای  با ٕـس ٥ـّیه ػعىھای  یيهؼؿ انػینق ک.٠ ی  ب
 .ؼنک می ؿا اؿاته ػی عىػا٩تَا
ـھای “ینق بـ اماك کتضلیل .2 الم امت  کت ػیگـ ا٩تَاػو به تٞتیـ ” لیکمت٢ی

ـاؿ” ماؿىال”اف ميهىؿ آم،ػالمینم و نٚـیه پـکؿ م٪ابل نٚـیات نئىػؿم   ػه ک  ٩ت
 ػا٩تَتا ػعتـھای  بتـ رنتته ؼیتکھا، ھمىاؿه تضلیل و تا کالمیکنگاه نئىػ+ گیـ می

 .ام 
ـاث کاحتاتی  ػینق ٝالوه بـ ا٩تَاک.2 ام ، چاؿ چتىب ٝملتی ھا  کالمیکه می

 .ػماف می ػا٩تَا ػواؿ” ؿیمتىػ ػا٩تَا“ی  ؿ فمینهػی ؿا ػمیام  ا٩تَا
بتاال ٕتـس  ػؿ چهاؿ متىؿػه کینق کی  یيهؼھای انػنىم با تىره به بـؿمی بنیاکا

الل ؼامتتی  ه نتیزتهکتگاھهایی ؼیتػافیم، ػپتـ می ینقکگاھهای ؼیػ، به بـؿمی ؼى
ناىی اف نىمانات ھای  لػل تٞاؼؿ ١لته بـ ٝػ ػآفا ػآنها، ناتىانی ا٩تَای  نهایی ھمه

ـای ھا  ول ػعال  ػؿت بافاؿ و ّـو  :ل ام ػبه تٞا ؼػمتیابی مزػب
ل بافاؿ، تنهتا ػل تٞاؼی ناىی اف ٝػه نىمانهای ا٩تَاکینق بـ ایم باوؿ ام  ک.1

 ؼؿ بلنتػ١التا ھا  اما ایم چـعه ؼىىن می انیقل بافاؿ اٍالسکت تىمٔ مؼىتاه مکؿ ػ
ـگي  ناپؾیـ ھنتنؼم ـایٔ اىت٢ال  ؼتىانن نمی و ؼت ب ، ؼننکا اصیا  ؼػزامل ؿا مکى

ـای ؿمی ؼول  بایػبه ھمیم عإـ،   .ؼنکعال  ػؿ میام  ػامل کم به اىت٢ال ؼب
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ؿ صالت  ػه رامٞته، کتھا  کالمتیکو نئىھا  کالمتیکی    ایم نٚـیهػاو )باؿ.٠
 ؼه مٖش اىت٢ال بتا میتقام تىلیتکبـ ایم باوؿ ام   ؼؿم می املکل به اىت٢ال ػتٞا

، با میقام ت٪اّای متىحـ ؿابٖته )اف نتىٛ ػعىی  به نىبهھم  ؼو میقام تىلی ػاؿػاؿتتآ 
مات یتا ؼاالھا و عتک ؼینقی، میقام عـیکؿ تٞـی٤ ػ)ت٪اّای مىحـ ػ+ اؿػمنت٪یم  

ـای آم پىل پـکمات ام  ؼاال و عکمیتی اف ک ـایم اماك+ ه ام  ؼاع  ىػه ب ، ب
ـای ؿمیػام   ؼوی مٞت٪  .ؼنکل  عاػ ػؿ  ا٩تَاػ ؼامل، بایکم به اىت٢ال ؼول  ب

ٝـّته ی  به ومتیله ؼاھو تىلیکت٪اّای مىحـ و به تتٜ،  ػمتىکینق، کاف نگاه .2
” بهینته مَتـ٥ی”اؿی وکتناؿ بیکؿ ػگام ؼننکت٪اّا  ؼؿت عـیؼگام و ناتىانی ٩ؼننک
 کیت ؼها بایتکول  و بانػو به ھمیم عإـ،  ؼانزام می ”ن  بافاؿکى”ؿنهای  بهػ

 .ؼننکی ای٦ا ػؿ ا٩تَاػن٪و ٝمىمی 
، ولت ػو  ػاؿػ ػاؿ ورتىکتنتب و کی ػؿ آم آفاػه کتای  ینق، رامٞهکبه باوؿ .2

ـای آم تٞـیت٤  کالمیکیيه نئىؼه انک ػاؿػه ؼھمام ن٪يی ؿا بـ ٝه ه امت ، ػـکتبت
ـاؿکؿ مٖضی پاییم تـ اف اىت٢ال ػل ھمىاؿه ػتٞا اف نگاه او با اف بیم ػ+ گیـ می امل ٩

ه نتایذ آم به ٍتىؿت ک ػىى می اؿ مغتلل بافػاال، تٞاکؿ بافاؿ ػامل کؿ٥تم ؿ٩اب  
ینق با ٍضه ک+ػػگـ می ی منزـػا٩تَا ػىکؿ نهای  به ؿػامل ٙاھـ و کل اىت٢ال ؼٝ

” م  نامـییػ“ه ام  ؼننکاما ى ؼاؿی تىانمنػه نٚال مـمایه کم بـ ایم باوؿ ػگؾاؿ
ـا ؼه بتىانک ؼانػ می بافاؿا ناتىام تـ اف آم ـای تمامی ا٥  ؼال بیا٥ـیناؿ، اىت٢کرىیای  ػب

ـای ھـ تىلی ـهای  هؼننک ؼو ب ، بته ھمتیم عتإـ، ػال ؿا مهیا مافک ؼتىلیھای  ھم، بنت
ـای تـمیم نٚال بافاؿ، و رلىگیـی اف ت ـام ؼب ولت ، نتاگقیـ ػت، ؼمت ؼؿ بلنتػاول بض

 :ؼبای
 ؼنکاعله ؼم ػؿ ا٩تَاػ-
 .ؼؿا ميغٌ کنھا  م٪یاك مـمایه گؾاؿی-
ه و بتا ؼبتافاؿ ىت ػی، واؿؼمتَت کبه ٝنىام یتاؿ ٝمل، کم  گـ٥تم ابتػبا به -

ـایی مافی پـوژه اىتت٢ال بیيتتـ ؿا ھای  ٥ـٍ  ػایزای  ٝال المن٦ٞه، فمینهھای  ار
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ـای نق  .ؼامل مهیا نمایکم به اىت٢ال ؼى کیػب
، تنهتا بتـ امتاك ػؿ ا٩تَتاھا ػ ٣ گؾاؿیؼه بـعی ھکبه باوؿ کینق، اف آنزا .1

مقیت  ”٣ؼيتتـ متـمایه گتؾاؿی ھتا، بتا ھتو ب ػىى می انزال ػم مىػاکخـ کـؼص
متـمایه گتؾاؿی “، ػىتى نمتی منزتـ” ػم متىػاکخـ کتـؼص“ی  به نتیزه” ارتماٝی
ـای ” ارتماٝی  و ایم باوؿ ؿا مٖـس ؼانػ می رؾابی  ؼ٥ا٩” ػمـمایه گؾاؿام من٦ـ“ؿا ب

ـاؿ بگیـػؿ چاؿچىب وٙای٤ ػ ؼبای” مـمایه گؾاؿی ارتماٝی“که  ػماف می  ػول  ٩
ؿ تتیتیم ایتم ػکینتق ؼ+ م  بغو عَىٍی بتا٩ی بمانتػؿ ػ” ؼابقاؿ تىلی تمّلک“و 
ی، ػا٩تَتا ػؿ وّتٞی  ؿکتىػکته بغتو عَىٍتی  ؼکنت متی اىتاؿه ػگاه عىؼیػ

ـای مـمایه گؾاؿی نای  انگیقه و به ھمیم عإـ،  ػاؿؼارتماٝی نھای  ؿ پـوژهػ ػاؿؼب
ای  ؼبغتو ھتؿا به مىی ایتم ھا  ، مـمایه گؾاؿیػعىھای  با میام  ؼول  بایػ

 .ؼکن
ـای  کؿ نٚتـ گتـ٥تم یتػؿ نهای  با تٞـی٤ و ػکینق .3 ولت ، ػن٪تو ٥ٞتال بت

ـای ھای  میام  ـافھا  ول ػمالی ؿا ب ـایٔ ػتتا بتا ؿاھنمتایی ا٩تَتا ؼنتک می اب ، ىت
ـاھم نماین ػؿ ا٩تَاػامل کاىت٢ال  متىحـ بتـ ” مالیھای  میام “تـیم  هؼٝمؼ+ ؿا ٥

ه با ا٥قایو کام  ” ول ػمغاؿد “و ” مالیات“، ینقکت اف نگاه ؼم ؼؿ بلنػ ػا٩تَا
به وّٞی   ػآفا ػيىؿھای با ا٩تَاک ػ، ا٩تَاػىکؿون٨ و ؿھای  وؿهػؿ ػاھو آم کو 
 .ػىى می کیػتزاؿی نقی  اؿی چـعهؼپای

 ول  ؿ٥اهػبـ  ػات واؿػانت٪ا
 ؼبایتھا  ه اننتامکىناع  ی  به ایم نٚـیه ػبا اٝت٪ا کالمیکو نئىھا  کالمیک-

عالت  ػو ھـ گىنته  ؼم  یابنػگی ؼل فنکبه بهتـیم ى ػتا با انتغاب آفا ؼاىنب ػآفا
 ػمتاف متی وؿػگی ؼل فنتکمتیابی به بهتـیم ىػٕتیٞی، اننام ؿا اف ھای  ؿ پـومهػ
 .ؼننک می اؿکؿا ان ػؿ ا٩تَاھا ػ ول ػعال  ػ

منزتـ بته ا٥تقایو  ػؿ ا٩تَتاػولت  ػعالت  ػولت  ؿ٥تاه، ػام ؼاف نگاه منت٪-
یالت ک، تيتػىتى می یگـػگـوه و اعؾ مالیات اف گـوھی  کولتی به یػھای  کمک
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اول ٥ٞالیت  آنهتا منتتلقل ٍتـ٣ ؼ، تتؼىتىن متی اؿی، متىؿل تـػٝـیِ و ٕىیل ا
ؿ ػ، نٚال تىفیتٜ ؼیاب می اھوکم ػـکاؿ کھای  ، انگیقهؼى ؼبیيتـ عىاھھای  ھقینه

به ھا  اع ػوت پـلیل ت٦اػو به  ؼنک می ٣، نامى٨٥ ٝملؼھھای  نيانه گؾاؿی ملىل
ـا٥یتای ا٩تَتاھای  صىفه نتب ک٣ ؼاؽب بتا ھتکتھتای  ی، مهارـتػمغتل٤ ر٢
 .ؼیابن می اع  ھا، ا٥قایوػناىی اف ایم ت٦اوت پـھای  ؿان 

ؿ ػولت  ػعالت  ػ٩ٖٞتی ی  ولت  نتیزتهػم صزم ؼبقؿگ ى، امؼبه باوؿ منت٪
اھو کت، هػعانىا ػؿ نهای ، منزـ به تْٞی٤ نهاػایم ا٥قایو صزم + ام  ػا٩تَا
ؿیزی انگیقھتای ؼاف و اف بتیم ؿ٥تتم تتؼاھو انگیقھای پتل انتکاؿ، کھای  انگیقه

ـانزال آفاؼعال٩ی  و نىآوؿی ى ی ؿا ػه و بتا تتاحیـ من٦تی بتـ انتاىت  متـمایه، مت
 .ؼکن می ػوؼمض

ولت ، ػم صزتم ؼامته و نتاگقیـ، بتقؿگ ىتػؿ اػو  ػول  به ا٩تَتاػ ػبا وؿو-
ـایی ١یـ ا٩تَتا“ه و ػی اف ؿون٨ ا٥تاػانت٪اھای  نٚـیه ـھنگ پىل گ بتـ رامٞته ” یػ٥

ـایو “ؿا ٝامل اٍلی  ػول  به ا٩تَاػ ػول  ؿ٥اه، وؿوػام ؼمنت٪ػ+ ىى می مکصا گت
ـام ـایو“یا ” به مىی بض ـامھای  گ ه کت ؼمتافن می گاه ؿا ٕـسؼیػاننته و ایم ػ” بض

ـام ـایو به مىی بض اؿی ؿا ؼاول ایم صْىؿ، ناپایؼو ت ػىى می به بی حتاتی منزـ، گ
 ؼٝمىمی عىاھی  م صىفهؼى کىچکی و ػم آفاػـک ػوؼؿ نهای ، به مضػو  ؼیؼتي

 .ؼانزامی
ـإی ؼمنت٪- اؿ ؼ، ا٩تػؿ ا٩تَاػول  ػعال  ػم ؼعىان ؼیؼول  ؿ٥اه، با تهػام ا٥

و بتـ ایتم  ؼاؿنتؼپن متی یػؿا بقؿگتـیم آ٥  ا٩تَا ػنتـل ایم نهاکه و ١یـ ٩ابل ؼ٥قاین
ـانزال به یؼم ؼه اف م٦هىل بلنػ  امت٦اول ، با مىػه ک ؼباوؿن متلٖه  ػنهتا کت، م
کته بتا  ػىتى می تضمیل ػه بـ ا٩تَاکناپؾیـ  ؼھیىالی ن٪ کیل و به ٍىؿت یؼگـ تت

 ی مىارتهػنتابى ؼیتؼٝمتىمی، آم ؿا بتا تهی  ه گـ٥تم نیافھتای امامتی صتىفهؼیػنا
 .ػماف می

ـایی ایم ػول  ؿ٥اه، تىػیگـ مغال٦ام ػ ػانت٪ا کی- لیل ماھیت  ػبه ھا   ولػه گ
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خـی بتا کاؼصتھتای  ول ػؿ٥تاه، ھتای  ول ػام، ؼبته بتاوؿ منت٪ت+ و ن٪و آنهامت 
مٖضی ھای  به مىی عىام  ػه باره  گیـی عىک ؼه باوؿ ھنتنػتىھای  میام 

ـابتـ ػؿت ؿا ؼ٩ت، ؿ نهایت ػاعتته وػپـ ػاؿ عتىؼا٩ت ی  ه ھا، به گنتـه صىفهػتى ؿ ب
ـاؿػآفا  .ؼھنػ می ی ٩

ؿ بـعتی ػالم کتولت  ؿ٥تاه بتا بـؿمتی آماؿھتای ػام ؼاف منت٪تیگـ ػگـوھی -
ؿ ػاھو ٥٪ـ یا مى٥٪یت  کؿ ھا ػ ول ػاؿایی ایم کول  ؿ٥اه، ػھای متتنی  بـ ػا٩تَا

ـاؿ و تىمٞه ـاد نتایزی پـؼيیکنٚال تىفیٜ ؿا به چالو ی  امت٪  ؼان اعتهػه و به امتغ
تا رایی  ػعىھای  ؿ تضلیلػ+آنها ؼھنػ می ؿا نيامھا  ول ػم  ؼه انٖٞا٣ ناپؾیـ ىک

 اؿفیتابی ػی  ٥تـػوؼیت  و مضتػؿ ت٪ابل با ٥ـػؿ٥اه ؿا ھای  ول ػه ک ؼؿون می پیو
ـای مضػؿا به ھا  ول ػو ایم  ؼننک می ـای  هػم اؿاػـک ػوؼلیل تاله ب ھای  ول ػ”،ػا٥
ـھنگ وابنتگی ؼتىلی  .ؼنامن می ”و تـویذ ٥

یيته ؼانھای  ػبـؿمی بنیا ؿػارتماٝی و میامی نیق ی  هؼگـوھهای تٞـی٤ ى-
ل ؼاتی ؿا بتـ ایتم متػ، انت٪تاػمتاع  عتى –ٝامتل گتـوه ھای  ول  ؿ٥اه با نٚـیتهػ

 ؼلیل ن٪تػو ػول  ؿ٥اه ؿا به ػـامی، کمىػی  اؿام نٚـیهؼٕـ٥ؼ+ ننک می ػی واؿػا٩تَا
 :ؼننک می

ـنامهکل امؼٝ، نغن  ـای ب ـاصل، مٖىس و فمامھا ػ ام ٕـس وار ھتا  ؿ  تمال م
 .کـاتیکمػبه ٍىؿت 

لیتل تٞـیت٤ ؿ٥تاه بته ػؿ رامٞه به ػماعتم گـوھهای عاً  ػول لقول عينىػ
 .٣ؼٝنىام ھ

ـال ھا، ھـ نىٛ ػؿ مىی ػ ای  ؿا، پیو فمینه ػؿ ا٩تَاػول  ػعال  ػیگـ ھم، لیت
ـای  ھتا  ول ػؿ نهای  به لزال گنیغتگی ػه ک ؼننک می بیيتـ اؿفیابیھای  عال ػب

 .ؼانزامی ؼه عىاھػفیای ھا ول ػمنزـ و به ٥ىؿمامیىم 
ؿ ػولت  ؿ٥تاه، ػؿ ػارتمتاٝی ھای  ه میامت ک ؼنیق بـ ایم باوؿنھا  ٥منین -

ـای ؿ٥اه ٝمىمی ٙاھـ ـابـی و تاله ب ـنامته بتا نگتاه  ؼىىن می ٩الب ب امتا تمتامی ب
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ـا ػانه و مـػمـ  .ؼىىن می باوؿ ار
 ارتمتاٝیھای  م نیتق میامت ؼٝالوه بـ ایم گـوھها، مغال٦تام رهتانی ىت-

ـھنگ منلٔ متـمایه ھای  ول ػٝابه ؼم ـای گنتـه ٥ اؿی ػؿ٥اه ؿا بهانه و ٝاملی ب
ل اف ؼه اف نتایذ ایتم متػھای بیم الملی مـبـآوؿػاىته و نهاؼبـ مایـ ن٪آ رهام پن

ـای تامیم منا٥ٜ و م٪اٍػ  .ؼىلىنیالینم نى بـمی ىماؿنک ؼول  ؿا ابقاؿی ب
 نتیزه

مغتتلٔ بته  ػل اف ا٩تَتاؼو متػا به ٝنتىام ول  ؿ٥اه ؿػاگـ مىمیالینم بافاؿ و 
ه اف ػی رامٞته مضتىؿ بتا امتت٦اػل ا٩تَتاؼبـؿمی بگؾاؿیم، مىمیالینم بافاؿ، مت

ول  به بغو ػیگـ، ت٦ىیِ بـعی اعتیاؿات ػبـعی ابقاؿھای نٚال بافاؿ و به بیانی 
ول  بـ منابٜ و مَتاؿ٣ بته ٝنتىام متتىلی ػ  کؿ ٝیم ص٦٘ ص٨ مالیػعَىٍی 

ـابػم  و  ـای متـمایه گتؾاؿی ارتمتاٝی ػی ؼول  ؿ٥اه، تَػل ؼـ مؿ ب ؿ ػول  ب
ی  بغتو عَىٍتی بتـ ابتقاؿ کؿ ٝیم به ؿممی  ىناعتم ص٨ مالػ٩الب وٙی٦ه 

 .ام  ؼتىلی
ؿ پامظ بته ، ػمىمیالینم بافاؿ، با به ؿممی  ىناعتم مافوکاؿ ٝـّه و ت٪اّا

ـای چه کچه ھای  پـمو ـنامؼنی؟  اگـ چه مکاال؟ چگىنه؟ و ب قی که ؿیقی مـل ب
اما با مکانینتم ھتایی نٚیتـ اٝمتال  ؼنک می تٞـی٤ و لضاٗ ػؿ ماعتاؿھای عىػؿا 

ھای  منتت٪یم و میامت ھتای  اع ػ٤، پـکتمت٪٤ و ھتای  ؿ ٩الب ٩یم ػ٩انىم 
ول  ؿ٥اه، بتا بته ػو ػافػپـ می ػبـ ا٩تَا ػتيىی٨ مـمایه گؾاؿی به اٝمال ن٪و عى

تٞـی٦ی و ھای  اھو انىاٛ مالیاتکایو و ؿ ٩الب ا٥قػمالی ھای  اؿ گیـی میام ک
اھو کتپىلی نٚیتـ ا٥تقایو و ھای  ناؿ میام کؿ ػولتی ػاھو و ا٥قایو مغاؿد ک

ـه پىل و ا٥قایو و  ـه، میام کؽعی پتىلی و متالی ؿا بته ٍتىؿت ھای  اھو نـط به
ه و بغو عَىٍی ؿا به متىی متـمایه ػاؿ بـکبه  ػىکؿون٨ و ؿھای  وؿهػؿ ػتىامام 

 .ؼنمای می ای ؼاٝی ھگؾاؿی ارتم
 



 89/  ی هحتىایی ه، یك هقایسهسىسیالیسن بازار و دولت رفا

 فهشست و هًابع و هأخز
 1262صنم پىیام، ی  تـرمه، ىىمپیتـ، رىف٣، ـامیکمىػاپیتالینم، مىمیالینم و ک.1
 ولػ، چاپ 1271وم ت٦َلی، ؼتـ ٥ـیکػی، ػا٩تَا ؼتاؿیظ ٝ٪ای+ ٠
ـگىنی ػماعتاؿ و .2  ػتتـ ١المـّتا آفاکػی  اگتالك نتىؿث، تـرمته، ػیػؿتاؿیظ ا٩تَتاػگ

 1274چاپ اول، ی، کاؿم
ی، کتاؿم ػتتـ ١المـّتا آفاکػی  اؿوپایی ١ـبی، نتىؿث و تىمتاك، تـرمتهھای  یػا٩تَا.2
 ، نيـ نی1262
 127٢، ىهنتا چتاپ اول، ؼتتـ اصمتکػی  ، ؿابتـت ل ھتایلتـونـ، تـرمتهػبقؿگام ا٩تَا.1

 انتياؿات و آمىفه ان٪الب امالمی
 صىاریام، نيـ پانیؾىهـیاؿ ی  تـرمه، مىمیالینم بافاؿ، مزمىٝه م٪االت.3
صنم ٥ٖتـك، چتاپ اول، ؼتـ مضمکػی، ػا٩تَاھای  تٖتی٪ی نٚالی  ی بـ مٖالٞهؼؿآمػ.7
 .بىٝلی مینا، انيگاهػ، انتياؿات 1277
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ها، داخلی، پیطیًه، کاربز دکىلىيیالیسن ی  ی به يظزیهديگاهی ايتقا
 يتایج 

 
ؿ رهتام ػامتٞماؿی  ؼت ّؿ پی متاؿفاػاعلی ػاف تئىؿی امتٞماؿ ای  هؼبغو ٝم

افام ػیکی اف ميهىؿتـیم نٚـیه پـ+ ه ام ؼآم ؼیؼپ 143٢ھه ػؿ ػبه اٍٖالس مىل 
ـاننىی ، وؿهػؿ ایم ػ ـانتق ٥انىم“پقىک و مض٪٨ ٥ بته بتاوؿ او، عيتىن  و ػ+ بى” ٥

ـایٔ وصيتناک، نه تنها پل اف امتٞماؿ ت٢ییـ نکـ ـام تىاننتتن ػى  ؼبلکته امتتٞماؿگ
ؿ ػتتؤحیـ امتتٞماؿ ھمچنتام ، یگتـػبته ٝتتاؿت ؼ+ ننتکؿونی ػا عيىن  امتٞماؿ ؿ

ـام ھا  تؼکيىؿھایی که م  ؼنتػیگـ ؿمما  بـ کيىؿ صاکم نتىػپل اف آنکه امتٞماؿگ
ی و ػا٩تَا، اتمی بـ نٚم ارتماٝیػامتٞماؿ اف نگاه ٥انىم، تؤحیـ ػ+ ىى می اصناك

ـات ماب٨  ـابـ کتـؼامتٞماؿ، کيىؿھا ؿا بته ىت ؼ، ؿونػاؿػمیامی منتٞم ه ػت نتاب
ـابـی ؼلیل ام  که امـوف ىتاھػام  و به ھمیم  ـات ػی ػفیتاھتای  ناب ؿ منتتٞم

 ماب٨ ھنتیم+
 ی هؼکه بتا ميتاھ ؼؿ آمـیکا ىػی ػنژاھای  ٥انىم و نٚـیه او الهال بغو ا٩لی 

ـابـی نتژاػ ػوّٞی  عى ی ؿا بته ٝنتىام بغيتی اف یتک مینتتم ػؿ ایم کيىؿ، ناب
ـامتـ رهتام، تتیتیم کننتػ ؼ٦یمت ػنتژا ی هه تتـ متلٖػگنتـ ـام اولیته ؼ+ ؿ م مت٦کت

لنیم ؼ+ نػه کـػامت٦ا” اعلیػامتٞماؿ ”که اف ٝتاؿت ؼنػماؿکنینتی اولیم کنانی بى
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ـاميی ػ م ایتم اٍتٖالس ػتتىام پیيتگامام بته کتاؿ بتـ می ؿ ایتالیا ؿاػؿ ؿومیه و گ
، بته یػمتیال 7٢و  3٢ی  ھتهػؿ ػھا ؼبٞ ؼایم ٝتاؿت ھمچنام که گ٦ته ى+ انن ػ

ـام ص٪تى٧ مت143٢ھته ػؿ ؼ+ ػؿآمتػٍىؿت یتک نٚـیته  نی ؼ، ت٪ـیتتا  تمتال ؿھتت
ـانه ؼمیاھپىم  ایم نٚـ ؿا پؾیـ٥تن ـکىبگ ـایٔ م که متیاھام بتا آم مىارته ای  که ى

بیانگـ یک من٨ٖ امپـیالینتی رهانی ام  و پـمو امامی که با ھتـ نتىٛ  ؼان هؼى
ـاتىؿی آمـیکا ام  ی هال، منػىى می یکال میاه م٪ابلهػنٚـیه میامی ؿا + اٍلی امپ

ـانتتق ٥تانىم“، ”آیمته متقایـ“امتتٞماؿی  ؼافی ّػبا الهال اف نٚـیه پـ ٩تىال “، و ”٥
ه بته کآنچه ؿا  کتىلىژیؼـام، نگاه ایککه ٥ٞاالم میاھپىم  و ؿوىن٦ ػبى” ـومهکن

ـه  کا یتکتؿ آمـیػه متیاھام کته ؼایم ای*اعلی ػاعلی امتٞماؿ ػٝنىام تق  منتتٞم
اعلتی ػتتق امتتٞماؿ ؼ+ نتػـکاتغتاؽ  *ؼھنتػ می اعل مـفھا تيکیلػؿ ػی ؿا اعلػ

ـانیػھمچنیم  و ” کتـوف ؼھاؿول“و م٪االت ھا  و نىىته” مالکىل ایکل“ھای  ؿ مغن
که میاه پىمتتام  ؼنػآنها به ٕىؿ عالٍه بـ ایم باوؿ بىؼ+ ى می هؼیػنیق ” کاؿمیيل“
ـه ھنتنػلیل، یک مـػؿ آمـیکا، به ھـ ػ ، نیتـوی ؼو اینکه آمـیکای مت٦ی ؼل منتٞم

ؿ امتاؿت امتتٞماؿی ػپىمت  ؿا  ؼل م٦یػامپـیالینتی مافمام یا٥تەای ام  که مـ
 +ػاؿػ می نگاه

اعلی به ٝنىام یتک نٚـیته، ایتم منتاله ػپنزاه مال پل اف ٕـس کىلىنیالینم 
ؿیک ؼمت“+ ه امت ؼمانت ػوم کتاؿبـؼتا بتؼاعلی، ٝمػکه امتٞماؿ  ػىى می مٖـس

تىام اف  می انيگاه ایلینىیق ؿاػآمـیکا اف *یاؿ مٖالٞات میامی آ٥ـی٪اػمتاا” راننىم
اعلی ٍـ٥ا یتک ٩یتاك ػبه باوؿ او تق امتٞماؿ ػ+ ات مٞـ٥ی کـػپیيگامام ایم انت٪ا

ـای تىّیش وا٩ٞی ػبى اف نٚتـ او + ه امت ؼگی میامی مٞاٍـ بی ٥ایؼفنھای  ە و ب
ـا ی هھم ػاىتتاه ام  اگـ تَىؿ ىى ی عاً، نیافھتای میامتی، ػوه نژایک گـ ػا٥

به باوؿ او، ماعتاؿھای ٕت٪تاتی ؼ+ اؿنػی و آؿفوھای ارتماٝی یکنام ػمنا٥ٜ ا٩تَا
ؿ ػرمٞیت  متیاه پىمت   ی هػ١ال گنتتـػ٩ـم بین  و یکم، ا ی هرامٞ ی هؼپیچی

اعلی ؿا ػامتٞماؿ  ی همتىمٔ میاه، نٚـی ی هه و گنتـه ٕت٪ؼمَـ٣ کنن ی هرامٞ
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، ٕت٪تته و ػنتژا“ی  ؿ م٪التتهػپتتیو اف او التتته، "مایکتتل بتىؿاوی"  انتؼ+ هػمننتىط کـ
و  ػافػپتـ می اعلیػامتٞماؿی ھای  لؼؿ مػی ؼرھای    به ن٪1472ٌامتٞماؿ" )

 انگيت ھا  ی به ٝنىام یکی اف مهمتتـیم کامتتیػل تىره به منایل ا٩تَاؼؿوی ٝ
اعلتی ػال٥تات اعلی، اعتػاو ھمچنیم بـ ایم باوؿ ام  که تق امتٞماؿ ػ+ گؾاؿ می

ـگ“ػ+ گیـ می هؼیػمیاھام ؿا نیق نا ی هؿوم ٕت٪ػ نیتق بتـ ایتم بتاوؿ ” امت٦ام اىتتاینت
مٖـس نین  بلکه منتاله، مىّتىٛ  ؼآمـیکایی میاه یا م٦ی ی هیگـ منالػام  که 

بته بتاوؿ او نٚـیته ؼ+ تَٞتات و تتٞیِ ھایی ام  کته ھمته بتا آم ؿوبتـو ھنتتن
ـگق نتىانن  به ػامتٞماؿ  ـا متیاه پىمتتام،  ؼھتػایم پـمو پامظ اعلی ھ کته چت

آ٥ـی٪تای رنتىبی ھتم،  ػؿ متىؿؼ+ ػ١ال ىتىنػا ؼؿ رىامٜ م٦یػ ؼىام عىامتنػعى
چنتپ “اعلی، بلکه یتک ػبـ ایم باوؿ ام  که ایم نه تق امتٞماؿ ” رک ھیکل“
ـاھم  ؼمات گؾاؿ ایم کيىؿ اف آپاؿتایؼکه م٪ ػبى” تىلىژیکؼای ـالینتم ؿا ٥ت بته نئىلیت

تىام  می ؿ ٍىؿتیػنیق بـ ایم باوؿ ام  که تنها ” ولپ ؼھاؿول“یگـ ػف مىی اػ+ آوؿ
ؿا بته ٕتىؿ ” ماعتاؿھای عتاً“که بتىام  ػه کـػاعلی امت٦اػامتٞماؿ ی  اف نٚـیه

بته ” ٕت٪تاتی بتا منتا٥ٜ متنتا٩ِ“و نیق بتىام به تيتغیٌ  ػاػتمال و کامل تىّیش 
+ ه ام ػم آ٥ـی٪ای رنىبی بىبـؿمی "ولپ" ھ ػمىؿ ی هنمىن+ اع ػ٩ی٨ پـػٍىؿت 

الل تـوتنکینتتی ؼکه با یک امتت ػاىاؿه کـ” آلکل کالینیکىك“به  ؼھمچنیم بای
ؿمت  امت  کته ػکته ایتم  ػگتؾاؿ متی آ٥ـی٪ای رنىبی بـ ایم باوؿ ٍضه ػؿ مىؿػ

 ؼپىمتام ام  امتا بایت ؼه تىمٔ م٦یؼآ٥ـی٪ای رنىبی میاه، یک کيىؿ امتٞماؿ ى
ـای پیـوف اف نگتاه او ؼ+ ىتىن ؼمتضت ػؿ امتت٪الل میامتی عتىػی تمال ٕت٪ات آم ب

” بغيتی اف یتک تغیتل ٝزیتب“اعلتی، ػمتیابی به ایم آؿمام اف ؿاه تق امتٞماؿ ػ
 ام +
اعلی و ىىؿه گتىھا، با اىاؿه به ػؿ بـؿمی امتٞماؿ ػاما ” ؿابـت کی تىماك“

ـاتتـ و ی ٥ػبیىلىژیک که یک گـوه ؿا بته لضتاٗ نتژاھای  پـمتی و اینکه ویژگی ػنژا
اعلی ؿا به ػم کىلىنیالینم ػتلىیضا ١یـ ٩ابل تٞمیم بى ؼانػ می یگـ ؿا ٥ـومایهػگـوه 
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 +ؼھػ می ٝنىام یک تق ھمه ىمىل نيام
و آم نتاتىانی و ناکتاؿایی تتق  ػیگـ اىاؿه کتـػ ی هبه یک منال ؼؿ ایم میام، بایػ

   امت” ھای تتاؿیغیؼتضـیت٤ ؿونت“م یتا احتتات ػاػؿ نيتام ػاعلتی ػامتٞماؿ 
 +ػافػپـ می ، به بـؿمی آم”ؼؿابـت ری ھن“مىّىٝی که 

 مت ػاعلی اما به ھیچ وره ایم نکتته ؿا اف ػافام امتٞماؿ ػبنیاؿی اف نٚـیه پـ
اؿی ػایی ناپؾیـ اف گنتـه مـمایه ؼکه امتٞماؿ و امپـیالینم، بغيی ر ؼھنػ نمی

ـابـ و  ی  هتىمتٞاؿی، منتتلقل ػبه ایم مٞناکه مـمایه  ؼؿ م٪یاك رهانی ھنتنػ نتاب
ـایٔ امتٞماؿ ػ٩ٖتی  ارتماٝی و ا٩تَا اعلتی، ّتـوؿتا ػی ام  و اینکه و٩ىٛ ى

ـایم، الگىی ٕت٪ه بن+ یک تاؿیظ عاً امتٞماؿی ام ی  نتیزه ی ٩تىمی کته ؼبناب
ؿ بنیاؿی اف کيىؿھا با آم ؿوبـو ھنتیم، بیام ؿابٖته ٝمیت٨ تتـ متاعتاؿی ػامـوفه 

 اعلی بنامیم+ػاؿ ام  که ممکم ام  ما آم ؿا امتٞم
اعلتی ػه اف اٍتٖالس امتتٞماؿ ػیم م٦هتىل گنتتـؼ، چن143٢ھه یػبا ىـوٛ 

 :ػىى می اف مهمتـیم آنها اىاؿه ػو مىؿػکه به  ؼاؿ ىؼیؼپ
ی و ػاعلتی بتا اىتکال تنتلٔ ا٩تَتاػاعلی به ٝنىام یک ٩یتاك ػامتٞماؿ + 1

 ؿ امتٞماؿ کالمیکػارتماٝی 
ـھنگی ميغٌػ اعلی به ٝنىام امتخماؿػامتٞماؿ + ٠  ؿوم ملی اف گـوھهای ٥

(((( 
ھای  ؿ ٥ـمىالمتیىمػام ٝلتىل ارتمتاٝی ؼانيمنػاعلی تىمٔ ػم٦هىل امتٞماؿ 

کی ـای تٞ –ات مغتل٤ ؼمغتل٦ی با ٕی٤ ومیٞی اف تؤ  –ا٣ مغتل٤ ؼی اف اھػاؼو ب
ـاؿ گـ٥ته ام  اما ھتیچ متتػامت٦ا ػمىؿ اف ػ+ اؿؼنت ػتتىا٥٪ی ورتى ػولىژی متىؿؼه ٩

ـای تىّیش مى٩ٞی ػامتٞماؿ ھای  تئىؿی ـکتات بته مٞنتای وا٩ٞتی ھتا  اعلی ب و ص
ـتامـ رهام امت٦اػکلمه  ملتیک ، ه، بـفیلػبنگال، ؿ آؿژانتیمػ –ه ام  ؼه ىػؿ م

ؿ ػ، بـیتانی ؼا، ژیانژیانگ چیم، کلمتیا، کـوامی، امتىنی، ٥نالنػؿ کاناػھا، کتک 
ـاننه، منٖ٪ه ؿ ژاپتم، نیزـیته، ػمتانیا  ی هىتمالی، منٖ٪ت ؼ، ایـلنتؼراؿکاؿ ھنی  ٥
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ؿ ھتتا ػ ؿ امتتپانیا، تامیلػپاکنتتتام، ٥یلیپتتیم، ٥ـی٪تتای رنتتىبی، بامتتک و کاتتتاالم 
اعلی ھمچنیم بته ٝنتىام ػامتٞماؿ … ؿ مىتیل و ػمـیالنکا، کانتىم من  گالم 

ـای تزقیته و تضلیتل م٪اینتهای  پایه ـای ای  ب اف تزتاؿب و متاعتاؿھای امتتٞماؿگ
 بیات پناامتٞماؿی بته کتاؿ گـ٥تتهػافام اػتىمٔ نٚـیه پـ و ا١لب ػىى می هػامت٦ا

ه اف امتتٞماؿ ػه بتا امتت٦اؼآحاؿ منتيـ ى ػاؼمهم آم ام  که تٞی  اما نکتهػ+ ىى می
ـای مـ ػاعلی کاھو یا٥ته ام  )به امتخنای کاؿبـػ ایتم  ؼمام بتىمی  ھـچنتػآم ب

ـاؿػه گنتـػامت٦ا ػمىؿھا  م٦هىل ھنىف ھم به ٝنىام یک ٝنَـ نٚـی اف پایام نامه  ه ٩
 +ػگیـ می

(((( 
ی  ؿبتاؿهػافل متپل ػپتـ متی ا بته تٞـیت٤ کالمتیک کىلىنیتالیقلؼامه، ابتػؿ اػ

ایتم نٚـیته ھتای  امه، بته بـعتی ناکاؿاییػؿ اػاعلی عىاھم گ٦  و ػکىلىنیالینم 
 اع +ػمتام عىاھم پـػکىؿی  ؿباؿهػ

م فوؿ و عيتىن  بته ػـم و به کاؿبػتٞـی٤، ١لته کـتـیم  هػؿ ماػکىلىنیالینم 
ـک ارتماٝی و میامی ػکـ ػوؼمام بىمی و مضػمنٚىؿ تض  ملٖه گـ٥تم مـ م تض

ـھنگی آنها و  ٣ ١تاؿت ؼم  با ھػ٥ـو *م ػباالی  ؿونی مافی ؿابٖهػو تض٪یـ ٥
 اعلی ام +ػم  گـ٥تم بافاؿ ػعال و به ی  هػما

 اخلی اها:دکىلىيیالیسن 
 ،ػبـ می عل کيىؿاػکىلىنیالینم ؿا به ھای  ٥اک  ی هھم

ـھنگی میتام  ؼبـ پیىن ـابـ ٥ ـھنتگ باال“ناب ـھنتگ پتاییم “و ” مت ػ٥ ” مت ػ٥
 ،ؼکن می پا٥ياؿی

ـاميی ، ػاؿػعامتگاه ماؿکنینتی   )لنیم و گ
بته ” مایکتل ھيتتـ“و ” ؿوبـت بلىنـ“ھا تىمٔ ١یـماؿکنین  ھایی چىم ؼبٞ
 ،ػىى می هػکاؿ بـ

ی ػمتیال 7٢ ی هھػای ؼی و ابتػمیال 3٢ ی هھػو به ٝنىام یک نٚـیه، به اواعـ 
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 +ػػپیو بافمی گـ ی هؼم
 :ؼاىته انػایم نٚـیه تاحیـ  ی  تىمٞهؿ گنتـه و ػه ؼیؼو پػ

ه و ؼؿ ایتاالت متضتػی ػاتنیکتی و نتژاھتای  نغن : وّٞی  نامنامب ا٩لی 
 انگلىماکنىم+ھای  ؿ ٩الب نىؿلػم آنها ؼرؾب ني

آ٥ـی٪ا صتی پل اف پایام امتتٞماؿ  مام بىمیػاول وّٞی  نامنامب مـؼول: تػو 
 کالمیک+

اٍتلی کىلىنیالینتم  ؼتىام بته ٝنتىام کلیت می تئىؿی آمیمیالمیىم ؿا ھمچنیم
 +ػم  نيام کـػاعلی اولیه ػ

م ایم تئىؿی، الفل ام  به مته منتاله ػآمـیکایی و به کاؿبـ ی هرامٞ ی هؿباؿػ
 :ػو میام  و یک م٪اوم   اىاؿه ىىػ)

 انگلىماکنىم:ھای  ؿفهنغن : ھمنىایی با ا
ـاث آبا و ار ؼمهارـ بای*  ؼؿا انکاؿ کن ػی عىػاؼمی
ـکقی انگلىماکنىم ؿا تمال و کمال بپؾیـھای  اؿفه*  ػگـوه م
و ھا  ؿ انگلىماکنىمػ١ال بیىلىژیک ػ٣ اؼبا ھ” یگ ھ٦  رىهػ“ ی هؼول: ایػ

ـھنگ آمـیکایی ـکیب آم با ٥  ت
ـابتـ تابٞیت  ػمهتارـ ھتای  ی صیتات رمٞتی گـوهػمىل: رلىگیـی اف نابى ؿ ب
 آمـیکایی ی هؿ رامٞػی ػ١ال میامی و ا٩تَاػآمـیکایی و رلىگیـی اف ا

 :ػىى می ؿ ھ٦  مـصله اىاؿهػھمچنیم به آمیمیالمیىم 
ـھنگی، ماعتاؿی، ما  نیؼی، ھىیتی، بینيی، ؿ٥تاؿی، و مػ٥

ـابتـ آمیمیػاعلی اولیه، بتا م٪اومت  ػؿ وا٩ٜ، تئىؿی کىلىنیالینم ػ المتیىم ؿ ب
 +ػگؾاؿ می امؼؿ میػپای ھا  ا٩لی 

ـانگـ ام  اما ؼبه باوؿ ٕـ٥ اؿام ایم نٚـیه، آمیمیالمیىم اگـچه یک میام  وی
 لیل:ػبه چهاؿ 

 م ػمیامی باالی  ملٖه
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 نٚال آمىفىی ملٖه
 مالکی  ملٖه

 اؿی گـوه منلٔػمینتم ا
ـای ؼتض  ملٖه ىھای  مىرب م٪اوم  گـوه ه و بته تتاله مْتا٤ٝ آنهتا بت

 +ػىى می یلؼاؿی اف ھىی  و اؿفه ھایيام تتؼپام
آ٥ـی٪ای پل اف  ػىى می هػگؾاؿ ػیگـی که ایم تئىؿی بـ اماك آم بنیاػ ی همنال

بلکته  ػا نکتـؼوؿام کىلىنیالینم کالمیک ام  که نه تنها وّٞی  بهتـی پیػپایام 
 +ؼتـ نیق ىؼب

 
 لیل:ػول  به چهاؿ ػاعلی، ػاف نگاه کىلىنیالینم 

ـاییواپل ت   گ
 مػبى ؼنامىلت 
 ػ٥نات 
 وابنتگی به ٕت٪ات ملٖه گـت 

ىغَتی، واپتل ی  ولتی، به انتاى  متـمایهػھا و ابقاؿھای ػاف ماعتاؿھا، نها
 +ػوؿف می ؿتػمتاھا  هػم تىؼفنی، امتخماؿ، تى٩ی٤ و به صاىیه ؿان

ـابتـ ػکته  ؼھتػ متی اعلی، ایم باوؿ ؿا پؾیـ٥تته و تتـویذػامتٞماؿ ی  نٚـیه ؿ ب
ـانعيى ـکىب و مـى  امتخماؿگ ل نیق با بافگي  )با ٝنَـی ػول ، مـػ ی هن ، م

٩ىمی و مؾھتی عىیو و با تزهیق و بنیذ امکانات ھای  م  به ھىی ػاف باینته بى
ھای  ومتانه، به ٕـ٧ مغتلت٤ اف رملته متتیقهػبيـھای  و نیق امتٞان  اف مافمام

 +ؼبـمی عیقنھا  ٩ىمی به م٪ابله با ایم ره  گیـی
 

 اخلی:دچهاس عًصش هشتشک هیاو استعماس کالسیک و استعماس 
 ١الب ی هرامٞ ی ه٩هـی ی ه٩ى
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ـھنگی مـھای  ١الب بـ مافمام ی هتاحیـ رامٞ  مام تض  امتٞماؿػارتماٝی و ٥
ـایی مـؼامىؿ م ـاػیـیتی و ار متٞل٨ بته  ػمام تض  امتٞماؿ )که ا١لب تىمٔ ا٥

  ػىى می گـوه اتنیکی امتٞماؿگـ انزال
ـایی )ؿامینم  ػنژا  گ

(((( 
 افیم:ػپـ می اعلیػاکنىم به تٞـی٤ بنٔ یا٥ته تـی اف کىلىنیالینم 

اعلتی بته ٝنتىام یتک الگتىی ػافام، کىلىنیالینتم ػبه باوؿ بـعی اف نٚـیه پتـ
ـا٥یایی متتنی بـ وابنتگی یک رمٞی  متمایق که  ؿت صاکم یتا کيتىؿ ؼؿوم ٩ػر٢

ـاؿ   +ػىى می تٞـی٤ ؼاؿنػ٩
ـابـی گتـوه مینتتماتیک ی  ؿت ١التب، نتیزتهؼتگی تىمٔ یک ٩ایم وابن نتاب

 ھای ارتماٝی اف رمله:ػمغتل٤ نهاھای  و ىیىهھا  ؿ میام ػام  که 
 آمىفهھای  مینتم

 ام ھا ؼگاه، فنػاػامنی  ٝمىمی )پلیل، 
 اى ؼبه

 اىت٢ال
ـھنگی و مالی ؼتىلی ٥ 

 +ػىى می ٙاھـ
 

ھتای  اعلتی بتـ امتاك ویژگیػماؿ که امتٞ ؼیگـ بـ ایم باوؿ ھنتنػاما بـعی 
 وابنتگی و متم و نه ننت :

 اکخـی , ا٩لی  ػاؼاٝ
ـا٥یاییی  ٥اٍله  ر٢

 ؿات مـمایهػٍا
 تمایق ٩انىنی
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 اوٕلتانهػمهارـت 
 +ػىى می باؿگؾاؿی

 
ـکق بـ وّٞی  آ٥ـی٪اییػبـعی نٚـیه پـ مهتارـ بته آمـیکتا، ھای  افام نیق با تم

آمـیکایی  *ؿا به بنتـ ارتماٝی متم آ٥ـی٪اییاعلی ػکىلىنیالینم  ی هگنتـه نٚـی
 :ؼھنػ می ننت 

ـاؿ ر  ایی ا٩لیمیؼامت٪
ـابـی ٝٚیم آمىفه  ناب

ـکىب گنتـ  امؼؿ فنػه ػم
 ی مینتماتیکػتضـیم ا٩تَا

 ؿ مالم ػ ؼیؼىھای  ت٦اوت
 ؟ؼھنتنھا  الؼاعلی کػاما مهمتـیم م٦اھیم ناٙـ به امتٞماؿ 

ـا٣ ػامتٞماؿ  ی و ػا٩تَتا ی هاعلتی بته ىتکل متلٖػاعلی به ٝنىام یک انض
 ؿ امتٞماؿ کالمیک،ػارتماٝی 

ـه بـػامتٞماؿ  ـھنگی متمایق،ھای  ؿوم ملی اف گـوهػاؿی ػاعلی به ٝنىام به ٥ 
(((( 

یهای  ياکاسایی  ستاودکىس  ی هسباس داخلی داستعماس  ی هيظش
 ػؿ مىؿػ ؼعاً باىھای  یؼم به ت٪نیم بنػاعلی اگـ ٩ابل بغو کـػامتٞماؿ 

 :ػؿبـمی گیـػؿا  ػی، چهاؿ مىؿؼٕت٪ه بنتـیم  اٛارم
 آ٥ـی٪ای رنىبی پل اف ؿھایی ملیی  نمىنه+ یک: امتٞماؿ نىٛ عاً

آ٥ـی٪ایی تتاؿ که بیيتـ صىل ھای  آمـیکایی ی هنمىن+ یکالػو: رامٞه ىنامی ؿاػ
 ی ام ػنژا ی همضىؿ متیق

ـھنگی ام + ملتیک ی همه: صاىی  که ناٙـ به ت٪نیم کاؿ ٥
ـه بـ چهاؿ: م  و امپـیالین  و ػاؿ و فیـػی که ناٙـ به مـمایه ػاؿی ا٩تَاػبه
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 م  ام +ػ٥ـو
ماھیت   ؼتىاننت نمتی چهاؿگانتهھای  یؼال اف ایتم ٕت٪ته بنتؼبه باوؿ مم، ھیچک

ـام ؿا تتییم کننػمیام کىؿ ی هؼتٞامالت کامال پیچی  +ؼمتام و ای
کىلىنیالینتم  ی هٚـیتم نػمتتاعـ بتى ػبه آم اىاؿه ىتى ؼیگـی که بایػ ی همنال

آم، متنامب با فمام ٙهىؿ آم به مخابه یتک ھای  اعلی ام  که ا٩تْاتات و نمىنهػ
 ٩ابل تٞـی٤ ام ؟ای  ؿ چگىنه ؿابٖهػوؿام، ػمتام پیو اف ایم ػکىؿ+ نٚـیه ام 

 ػاعتته ىتىػبا تىره بته عامتتگاه بته بـؿمتی آم پـ ؼیگـی که بایػاما مىّىٛ 
انیم و پیو تتـ بته آم ػ می ھمچنام که+ ھا ام ؼه ؿونؿ پامظ بػم یک نٚـیه ؼبـآم

 ه ام :ؼتئىؿیقه ى ؼو ؿونػؿ پامظ به ػاعلی ػکىلىنیالینم  ی هنٚـی ؼاعته ىػپـ
ؿ ػم آنهتا ؼه و رؾب نيؼؿ ایاالت متضػی ػ٩ىمی و نژاھای  ا٩لی  ؼوّٞی  ب

 انگلىماکنىمھای  ٩الب اؿفه
ـاؿ وّٞی  ب کىلىنیالینتم ی  وؿهػپایتام متام بتىمی آ٥ـی٪تا پتل اف ػمـ ؼامتم

 کالمیک
متتام بتا ػیم کىؿػبنیتا ی هاولیه، منتالھای  پـمو ایم ام  که به ٝنىام مىل٦ه

اعلتی ٩ابتل ػتئىؿیقامتیىم کىلىنیالینتم  ؼمٞیاؿھای ؿونتتـیم  یهیؼال یک اف بؼک
 تٖتی٨ یا انٖتا٧ ام ؟

 ؟ؼکن می متام اىاؿهػال کىؿؼاعلی، به کػکىلىنیالینم  ی هنٚـی
ـا٧ به ػمتام ؿا ػکىؿآیا  ـام، مىؿیه و ٝ ـکیه، ای ـا٥یایی ت ؿ چاؿچىب مـفھای ر٢

 ؼ؟ که ٕتیٞتا با آنچه اف تٞـی٤ کىلىنیالینم کالمیک بـمتی آیتؼىنام می ؿممی 
 +ؼایم گىنه باى ؼبای

ـای ب٪یػگام اف تق کىلىنیالینم ؼ٥اٛ کننػی  ننغه متام چگىنته ػکىؿ ی هاعلی ب
 ام ؟

ـاؿ ػمتام ام  که ػکىؿاگـ مناله آم بغو اف  ـام ٩ت تتق کىلىنیالینتم  ػاؿػؿ ایت
ؿ ٍتىؿت تىریته، ػ؟ و ؼکنت می ؿا چگىنه تىریه” ؿ مل ػمل  “ی  اعلی، منالهػ
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ـام، ػتٞمیم آم به کىؿ  نین ؟” ژالتینی“متام و ای
ـاػ ـای کىؿػم  و ٥ـوػیالکتیک ٥ ـام  چگىنه تىریه بایتػمتام )ػم  ؿا ب  ؼؿ ای

 ؟ػکـ
ـا٥یا؟ به مخابه  ػؿمتام و کىػآیا کىؿ به مخابه یک مل ، کلىنی ام ؟ به مخابه ر٢

 ه؟ػمؾھب؟ یا به مخابه تى
ـا  م  ام ؟ػم ، یک ػآیا ٥

ـگاه با نٚـی ـام، واؿػامتتٞماؿ  ی هھ  ی همنتال ؼمىّتىٛ ىتىیم بایت ػاعلتی ایت
آیا ایم منتاله، ىتـٝی  + ؿا کناؿ بگؾاؿیم ؼمتام بقؿگ به مخابه یک اؿگام واصػکىؿ

 ماع ؟ ؼؿونی نغىاھػه مـفھای مَنىٝی ؿا م بؼبغيی
ـام مىؿػفنام و مؾاھب نیق  ـاؿ ػؿ ای ـنت متی تتٞیِ مینتماتیک ٩  ی هنٚـیتؼ+ گی

ـام ػکىلىنیالینم   ؼؿ ؿویاؿویی با ایم چالو بتقؿگ، چته پامتغی عىاھتػاعلی ای
 اى ؟ػ

ـا٥یای کىؿ  متام کزام ؟ػھمچنیم ر٢
ـام، اگـ ػتق کىلىنیالینم  ـابـ ػاعلی ای ـاؿ بگیتـؿ ب ؿ ػچگىنته  ػایتم پـمتو ٩ت

 :ؼآم ؼؿ م٪ال پامغگىیی بـعىاھػچاؿچىب ایم نٚـیه 
ـا٥یایی ـایٔ ٕتیٞی و ر٢ ـنامه ؿیقی و میامتگؾاؿی ھا،  *ى رمٞیتی، ماعتاؿ ب

ـای  ـای بـعی منا٨ٕ، تىمٞه یا٥تگی و بت میـ و ره  مـمایه گؾاؿی عَىٍی، ب
 +ػآوؿ می یگـ تىمٞه نیا٥تگی به باوؿػبـعی 

ـام )ػی  گؾاؿ وّٞ  ؟ػو ٩ٖب ت٪نیم کـػتىام به  می   ؿا آیاin Betweenؿ ای
ـام، فنػکىلىنیالینم  ی هنٚـی ؿ م٪ق ؿا ػمتىمٔ  ی هگی یک اننام ٕت٪ؼاعلی ای

ـام چگىنه تتییمػبا ھمنام او   ؟ؼکن می ؿ ته
ـام و ػامتٞماؿ  ی هؿ ؿابٖػبضج مالکی  ص٪ی٪ی و مالکی  اٝتتاؿی  اعلتی ایت

 ؟ػىى می گىنه صلمتام، چػکىؿ
ـام ػآیا کىؿ ـای بـماعتم ھىی  عىػاعلی ھـ ػھا و امتٞماؿگ ، بته ػو ٕـ٣، ب
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ؿ تتق ػالل ؼال امتتؼ؟ چه مام؟ و چگىنته؟ و بتـ امتاك کتؼیگـ وابنته ھنتنؼیک
 اعلی؟ػکىلىنیالینم 

ـام، تاله کـػؿ مىّىٛ امتٞماؿ ػ می ػالهال بغو صمای  مـ ؼان هػاعلی، ؿھت
ـاصی ـای تـویذ امت٪الل بیيتـ ىىنؼى اف رنتو ھایی ٕ  ی هنٚـیت+ اییؼنه ر ؼه ب

ـام و مػامتٞماؿ  متتام ؿا اف کزتا ػامتت٪الل کىؿ ی هآم، منال ػا٥ٞام کىؿؼاعلی ای
 ؟ؼه انػآوؿ

 ١یـمزتافی ارتتاؿی آ١تاف ػانیم کلتىنی متافی بتا یتک وؿوػ می ھمچنام که
ـام، ھمىاؿه اف ایم مػکىلىنیالینم  ی هنٚـیػ+ ىى می ـه ؿ٥تته امت  اعلی ای ناله ٦ٕ

متتام اف ػؿ ؿابٖته بتا کىؿػامامتا ایتم نٚـیته ؿا  ؼتىان می چه پامظ به ایم پـمو،
ـک  بین  +ػافؼص
ـای آم ػؿ چاؿچىب امتٞماؿ ػ ؼیگـی که بایػ ی همنال ـام، پامتغی بت اعلی ای

 ی هؿ ؿابٖته بتا ص٦ت٘ یتک ؿابٖتھا ػ کىلىنیالینت  ی هیا٥  ایم ام  کته آیتا ھمت
 ؟ؼاؿنػمتام، منا٥ٜ ميابهی ػل کىؿػبا مـاعلی ػامتٞماؿی 

ی، ػاف منتا٥ٜ ا٩تَتا ػمنضَـ به ٥تـای  اؿای مزمىٝهػمتام، ػکىؿ ی هو آیا ھم
ـابـ متلٖػکه بـ اماك آم  ؼارتماٝی و میامی ھنتن  امتتٞماؿگـ م٪اومت  ی هؿ ب

 ؟ؼکنن می
مت٦تاوت و ھای  اؿای ؿابٖتهػکته  ؼاؿنػ ػٕت٪ات عاً ارتماٝی و رننی ورى

پـمو ایم ام  کته کىلىنیالینتم ؼ+ ی ھنتنػو ما٥ٜ ا٩تَا ؼبه ابقاؿ تىلیمتـمی ػ
ه ؼ؟ و آیا ھـ پامغی، یک تاله ٩انٜ کننؼھػ می اعلی چگىنه به ایم مناله پامظػ

ـای عالٍه کـ  م یک وّٞی  نین ؟ػب
ـابتـ ایتم اػاعلتی ػیگتـ: تتق نامیىنالینتم ػیک پـمو   ی هٝتا کته منتالػؿ ب

ـام، بیيتـػکىؿ ـابـ ) ی  تىمتٞهیتک  متام و ای ؿ ػولتتی  امت  چته پامتغی ػنتاب
 اى ؟ػ ؼچاؿچىب ایم نٚـیه عىاھ

ـانی اف تتـك تضتـیم و مٞتانی،  ػىتى متی و پـمو پایانی اینکه آیا صاکمی  ای
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 ؟ؼکن می گی ارتماٝی، میام  و تاؿیظ ؿا تضـی٤ؼفن
 ؿػاعتته ال ػؿ ٩التب متىال بته آم پـػکته ھا  به باوؿ مم، بنیاؿی اف ایم چالو

امتتٞماؿی میتام ی  و آنچه به ٝنىام ؿابٖه ػاعلی مىرىػچاؿچىب تق کىلىنیالینم 
ـام اػکىؿ ـای پامغگىیی مت٪م ام  مگتـ  ؼ٥ا٩ ػىى می ٝاػمتام و ای نیـوی الفل ب

 +ؼال نماینؼتـی اف ایم تق ا٩ؼیؼا٥ٞام ایم نٚـیه به تٞـی٤ رؼآنکه م
 

یالی  و يمىيهداخلی؛ دياکاسایی تض کىلىيیالیسن   اديکا و کاياسش
امتتٞماؿ ی  چتىم نٚـیته ػاؿػاھمی  ھا  مـیالنکا و تامیل ی همـیالنکا: منال

یگتـ ػنته تنهتا و اف متىیی  ؼای  کنتؼاعلی نتىانن  آنها ؿا به مىی امت٪الل ھتػ
ـکتت  انتت ـام + اع ؼرنتتتو ؿھتتایی بغتتو ملتتی آنهتتا ؿا اف ص بتته بتتاوؿ پژوھيتتگ

ـھنگتی و ػٝملکـی  ام نتیزهاعلی بنیذ نامیىنالینتی به ٝنىػکىلىنیالینم  ھتای ٥
باینت   متی ؼکننت متی فمام و مکام و امکام عاً ٝملھای  ؿ فمینهػمیامی که 

ـاؿ ػمىؿ اعلتی نتىاننت  بته متىاالت ػگـ٥  و اف آم را که امتٞماؿ  می صمای  ٩
 ػافػولتت  و ملتت  بپتتـػبتتیم  ی هو ملتت ، و ؿابٖتتػؿوابتتٔ ھتتای  مـبتتىٓ بتته ویژگی

ـاؿ گـ٥ت ػیه امتتٞماؿ ؿ مضا٧ نٚـػنامیىنالینم  )کـینتتیم امتتىکه و + اعلتی ٩ت
 ؿاین  وای  

ی قیتها چکتکه: ک ؼاىتػاٙهاؿ  146٠ؿ مال ػ کا: اف فمانی که وؿنه و لىؿػکانا
ـه “رق  ” کامیل لتىؿم“و پیو اف او  ؼنتنین” گـػیل ػتض  پىىو مـی اعلػمنتٞم
بتته یتتک اؿ صاکمیتت  بتتـ کتتتک بتته مخاؼکتته ا٩تتت ػالل کتتـؼامتتت 1474ؿ متتال ػکە 

امت٪الل کتک، اف چتاؿچىب عىامت  ٍتـیش  ی هاعلی ام  منالػکىلىنیالینم 
ـای امتت٪الل،  ـنىم  بت یتک  ػوپتاؿه و امتت٪الل ایتم متـفمیم واؿػص٨ تٞییم م

ؿ ػٝاھتا ػیىام بیم المللی بـ اماك ھمام اػکه اکنىم  ؼه ىؼص٪ى٩ی پیچی ی هپـوم
ؿ ٍىؿت احتات ػکه  ؼىاھع می کتکھای  ؿونی، اف امت٪الل ٕلبػ٩الب امتٞماؿ 

ؼ+ واؿ باىنؼبه کنب امت٪الل امی ؼتىانن می ؿ کتک،ػن٪ِ مینتماتیک ص٪ى٧ بيـ 
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، عىام  امتت٪الل ٕلتتام کتتک بته بقؿگتتـیم 1471ؿ مال ػپیو اف ایم فمام و 
ـای کاناػچالو  ـامی ب  +ػه بىؼیل ىؼا تتػمک

 
 سخى پایايی

ـا٥یتای ی  بته ن٪يته ؼیؼکيىؿ ر 2٢ی تاکنىم بیو اف ػمیال 144٢اف مال  ر٢
ه ام  و امت٪الل ھیچ یک اف ایم کيىؿھا بتـ امتاك تتق ؼه ىػمیامی رهام ا٥قو

ەای ھتم ؼرالب اینزام  ھـ پـون+ ه ام ػاعلی نتىػکىلىنیالینم یا کىلىنیالینم 
ه ام  یا به نتیزه ؼیم ىؼبیم الملل ت٪ ی هاعلی به رامٞػکه بـ اماك کىلىنیالینم 

ـای امت٪الل تتػنها ػعى ؼیک ٩ی ه و یا آنکه بهؼنـمی  ه ام +ؼیل ىؼه ب
تتق امتتٞماؿ  ؼمض٪٪تام گ٦تته ىتھای  ھمچنام که پیو تـ و بـ اماك پژوھو

ـای تىّیش وا٩ٞی ؼمان ػوم کاؿبـؼاعلی بػ گی میامی مٞاٍـ ؼفنھای  ه ام  و ب
 ؼیؼتىام با آم نٚال ر نمی ػاؿػلیل آنکه عامتگاه چپ ػھمچنیم به + ه ام ؼبی ٥ای

ـاھی با عىبی  اى +ػوا ػم المللی ؿا به ھم
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، رواو تخزیب (JIHADIST GLOBALISM) ی"د"گلىبالیسن جها
 ی ايساو هذض

ـگىنیػ ـای اننتام بته یؿم با ھمه ؿ٥تاه و آماؼمی اینػىتابام ھای  گ يتی کته بت
ـاؿ یتغـ ػؿا مىؿی اتیصی ه ام ، امـػاؿم٢ام آوؿ  .ام ی مػه، و آم ؿوام آػاػب ٩

ـاب بی ؿوانی می با ٥ياؿھاػؿویاؿویی آ ھتای  تمتامی صىفه ؿػمتاب٪ه   و اّٖ
ـھنگی، میامی وػا٩تَا م یه ام  اننتام ھنگتال مىارته بتا چنتؼمتب ى…+ی، ٥

ـابی ھاػایؼؿو به م٪ابله با آنهتا  ػاؿػؿ اعتیاؿ ػ٥اٝی که ػآوؿ، با مافوکاؿھای  اّٖ
 .ػبـعیق
ـاکت ؼھنتنیی ھا ىهی٥اٝی ىی ػھا نمیانکم گتاه ػبته ٕتىؿ ناعى ػه ا٥ت ـابتـ ػآ ؿ ب

ـاب آوؿ ی ھاػایؼؿو ـن می اؿکبه اّٖ ـابـ آمتػ ػ، تا اف عىؼب و اف ی ؿوانتی ھا بیؿ ب
اؿ کم ا٥ػناؿ فکمىرب ی ٥اٝی ػھا نمیانکمؼ+ ننکم ٝقت ن٦ل مضا٥ٚ  ػاػم  ػ

 .ؼىىن می یاؿیٖه ھىىیمتٞاؿُ اف ص
ـاکام  ی ىه مافگاؿیىی نيام اف نىٝی ٥اٝی ػھا نمیانکم ػاؿبـک ـا ػه ا٥ت ی بت
ـاب به آنها متىملیو م٪ابله با ا٥قااف کاھو یا م٪ىٓ ٝقت ن٦ل ی ـیرلىگ  و اّٖ

ـای مػه آک ؼاؿی ھنتنیـ ناھيیابؼتی ٥اٝی ػھا نمیانکمؼ+ ىىن می صل و ٥َتل ی ب
ـ ییتفا ؿا ت٢   تتنویتاؿ، مى٩ٞؼمت زامیـ ھیابؼم تیاػ+ بـ می اؿکبه ی من٦ی ھا زامیھ

بته ؼ+ ننک می م ىغٌ ؿا به آم ٝىُیؼيؼیا انیا٥  یؿػىه یه ٥٪ٔ ىک، بلؼھنػ  نم
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ـتیا  .اؿ ام کؿ ػ” ياؿکتی٥ـػعى“ٝنَـ ی ٥اٝی ػھا نمیانکؿ ھمه مػب یم ت
بته  ػاؿػ، ّتـوؿت ” ؿوانيناعتی مانىؿھا“٥اٝی یا ی ػھا نمیانکؿ بـؿمی مػ

 :ػبـعی نکات تىره ىى
ه ک می، ميـوٓ به اؼىىن یمی اف ؿ٥تاؿ بهنزاؿ تل٪ی لکىی ٥اٝی ػھا نمیانکم-

 .ػنيىی ه ؿوػایآنها ف ػاؿبـکؿ ػ
ـای ؿوانی ھا نمیانکم-  اؿکتبه ” مم“م ؼاؿفه ى یب و بیاف تغـی ـیرلىگی ب

 .ؼؿون می
 .ػىى می تػل آنها به ٝاؼیؿوانی مىرب تتھای  اول مکانینمؼـاؿ مکت-
گاھانػناعى ػاؿبـک- ھا به منٚىؿ ص٦ت٘  اننامی ؿوانی اف مىھای  مکانینم ی هآ

 .ػـیگ می ٍىؿتی ل ؿوانػتٞا
ـا- ؿا صتل  ػالت عتىکمنتاتل و ميت ی،٥تاٝی ػھا نمیانکم مػاؿ بـکبا به  ػا٥

 .ؼافنػپـ می  ی٤ وا٩ٞیؿ وا٩ٜ تضـػ٤ آنها، و یه ٍـ٥ا به تضـک، بلؼننک  نم
ـا- ـن می اؿکؿوانی ؿا به ھای  اف مکانینمی تیک١التا تـ ػا٥  .ؼب

ـإی انزالھای  نگاھی به آنچه گـوه کته  ؼھتػ متی به عتىبی نيتام ؼھنػ می ا٥
امات آنها مىحـ ام  و چگىنه ام  کته بته ؼؿ ا٩ػافه ؼوانی تا چه انؿھای  مکانینم

 .…ؼرنای  بیا٥ـینن ؼتىانن می ؿاصتی
**** 

ـکىبػؿػھای  ه ام  تزـبهؼاننانی که ؿوانو تغـیب ى و اف  ؼکن می ناک ؿا م
گاه و ھىىیاؿ رلىگیـیػآم به مٖش عى ػوؿو ؿا بته  ػاو ھىىتیاؿی عتىؼ+ کنت متی آ

ـاب ؿھایی یابؼیيیؼتا اف ان ؼکن می یگـ منضـ٣ػمىّىٝات   .ؼم به اّٖ
ـاصل ابت بلتىٟ ھای  و وواکنو ؼو تکامل ؿا بـمی گقین ؼایی ؿىؼاو بافگي  به م

 .ؼھػ می نیا٥ته انزال
  ؼکن می ػالیل بـوف آنها ؿا ؿػھا و ػاؼ، ؿویؼؿو، وا٩ٞی  ؿا انکاؿ میکنؼاننام تن

، اف ؼکنتت متتی گتتـ تغلیتتهیػا٣ ؼؿا بتتـ متتـ اھتت ػعتتىی  هػاو اصنامتتات ٥ـوعتتىؿ
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ـای تىریه اصنامات ١یـمىرته و تىریته ناپتؾیـ ھای  اللؼامت منٖ٪ی و پؾیـ٥تنی ب
 .ؼکن می اٍلی و وا٩ٞیی  ه و ٝلل ١یـوا٩ٞی ؿا رانيیم ٝل  و انگیقهػامت٦ا

ھای  کم بینی، ص٪تاؿت و ىکنت ػصل عى ػاؿػه ؼاننانی که ؿوام تغـیب ى
، اف ت٦کتـ و منٖت٨ ػماف می یگـ پنهامػھای  ؿ فمینهػ ػؿا با مٖـس ماعتم عى ػعى

ـھیتقؼھنتػم به اصنامتات آفاؿ ػ، اف ٥کـ کـؼکن می هػانتقاٝی امت٦ا و  ؼکنت متی ه پ
 .ػىى می ػال، تنلیم نهاؼؿ نٚـ گـ٥تم ٝىا٩ب یک ا٩ػوم ؼب

ؿ ػو آنها ؿا  ؼکن می رؾب ػؿ ماعتاؿ عىػیگـ ؿا ػ ػ٥ـھای  و ویژگیھا  او اؿفه
ـاؿ   ػماف می ؿونیػ ػعى ـا، با الگى ٩ ـآ گ با او  ػیگـی، به تٖاب٨ عىػم ػاػاننام ا٥

گاهػبه ٕىؿ ناعى  .ؼکن می ؼو او ؿا ت٪لی ػافػپـ می آ
ـایوھا  ؿو، اصنامتات، امیتال، ا٥کتاؿ، تکانتهؼاننام تنت نتامٖلىب، ھتای  و گ

  او بته تٞـیت٤ و ؼھػ می ننت  ػؿا به عاؿد اف عى ػو ١یـ اعال٩ی عى ؼناعىىاین
کته آم ؿا  ػؿو متی و تتا رتایی پتیو ػافػپتـ می ػتىلىژی عىؼگاه و ایؼیػف ا ؼتمزی

 .ؼکن می یلؼت٪
ـا٧ آمیق،  ػعىھای  او اصناك و نی  ؿم  بـٝکل چیقی که ػؿا به ٍىؿتی ا١

ـاف و  ؼکنت متی مختت  ؿا بقؿگنمتاییھتای  ، بـعی ٍت٦ات و ویژگیؼکن می ھن  اب
 .ػگیـ می هؼیػىؿ کلی ناو یا به ٕ ػانگاؿ می عَىٍیات من٦ی ؿا یا ناچیق

، ػھای ؿ٥تاؿ عىؼؿنٚـ گـ٥تم پیامػه ام  با ؼاؿای ؿوام تغـیب ىػاننانی که 
 .ؼکن می و بنیاؿی او٩ات، پیيگىیی نیق ػافػپـ می ھا نیقػاؼصتی به پیو بینی ؿوی

و بتـ ایتم  ؼانػ می ػومتی عىػؿا نیق بغيی اف صل نىٛ  ػاو صتی کيتم و رها
تا نیکی و عیتـ بتـ رهتام صتاکم  ؼکن می اف مٚاھـ ىـ پاکباوؿ ام  که رهام ؿا 

 .ػىى
ـای گـیق مى٩  اف رنایتی که انزال  ـإی، ب افی ػه ام  به عیال پـػاػاننام ا٥

 ای ؼم  نیا٥تنی و نام٪تىل ؿا به نیتـوی تغیتل ھتػ  او آؿفوھای ػآوؿ می نیق ؿوی
 .ؼکن می
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ـکن ؼعىاھ می او اف رهام کمک ـای ب و بته او  ؼؿی او بيتتابنم ىـ، بته یتاؼکه ب
متـك ؿا بتی اؿفه ػا٣ مٖلىب و عىامتنی اما ١یـ٩ابل ؼ  او ھمچنیم اھؼنؼبپیىن

ه اف متافوکاؿھای ػؿ امتت٦اػمت  او ؿا ػتىلىژی کته ؼو با الهال اف ای ؼکن می مٞـ٥ی
ـالػؿا ھا  ٥اٝی و ؿوانی بافگؾاىته ام  عىامتتنیػ و  ؼعىانت متی ؿ ایتم رهتام صت

 .ػیگـ وامی گؾاؿػنیایی ػآنها ؿا به ی  هؼوٝ
 ه ت٪لیتلػبه پتیو پتا ا٥تتا ػم  آوؿػبه  ؼتىان نمی ؿ ایم رهامػاو ھـآنچه ؿا که 

 ؼھػ می
 یؼت٪نتیم بنت ؼوگـوه عیلتی عتىب و عیلتی بتػی ھمه چیق ؿا به ػاننام رها

گی ؼؿ فنتػ  او ھمىاؿه اف ٩انىم ھمه یا ھتیچ ؼبین می ؼو رهام ؿا میاه و م٦ی ؼکن می
 .ؼنک می هػامت٦ا

ـای کاھو امتـك ػؿ بنیاؿی مىاؿػاو  و بته  ػىتى متی ، انقوا گتقیمػعىھای  ب
ـای عتى ػبـ می پناه ػعلىت عى ـه گیـی اف الىھیتی که بت متاعته امت  بتا  ػو با به

 .ػىى می به ؿافونیاف مي٢ىل ػای عىؼع
ؿا  ػو صتا عتى ؼھػ می ، رنای  انزالؼکن می ، بمتگؾاؿیؼکي می لػاو اگـچه آ

 ػ، بنتیاؿ عىىتـو و عتىه بـعتىؿػومتام و گـوه عىػؿ میام ػاما  ؼکن می من٦زـ
ـه ام ؼه و به ٍػبى  یگـ ص٦ت٘ؼؿ کناؿ یکتػو نٚال اؿفىی متمایق ؿا ػاو + ا٩  ىه

 .ؼکن می
ھمىاؿه کيتتم و رنایت  ؿا بته مخابته  ػاؿػه ؼی که ؿوام تغـیب ىػاننام رها

ی ت٦کیک و به ایم ىیىه، اف بغو اٍلی مٖش ھىىیاؿھا  بغيی اف ا٥کاؿ و ٥ٞالی 
ؿا اف  ػھای ؿ٥تاؿی ؿ٥تتاؿی و ھیزتانی عتىؼ  او ؿونؼکن می اؼؿا اف وا٩ٞی  ر ػعى

 .ػماف می اؼر ػالگىی ؿ٥تاؿی ھيیاؿ و یا ھىی  مٞمىل عى
ا یتو یی ؿت، تىانتاؼ٩ت کیتاف یی ه گتىکت ؼنک می ؿ٥تاؿای  ی، به گىنهػرها ػ٥ـ

ـتـ اف ػاؿ بىػژه بـعىؿیمىھت  و ـاػیه و ب  .م ام گ
ـکىب ىھای  و با رابزایی ؼکن می مافی ھمػاو نما ه، آنهتا ؼآؿفوھای ٝمی٪ا م
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ا ؼبته ٥ـمتام اف عت ؼھتػ می تا رنایتی ؿا که انزال ؼھػ می ؿا به اٝمال و اىیا ننت 
 .ؼتٞتیـ کن

وك بـیم و ھم نيینی با مالیک، چنام ػؿ ٥ـػگی ؼفنی  هؼی، با وٝػاننام رها
ـای عىؼفن ؿ صالی ػؿ ھنگال ان٦زاؿ انتضاؿی و ػکه  ػآوؿ می ػورىبه  ػگی عیالی ب

ـه به عى ػیـ بنیاؿی مىاػکه م٪ا ـای ص٦اٙت  آلت  ای  بنته ام  اف ومیله ػمن٦ز ب
ـای عتىػا ػمتا ؼکن می هػامت٦ا ػتناملی عى متاعته  ػؿ رهام عیالی ماوؿایی که بت

 .ؼام  اف ھم بنتـی با صىؿیام، مضـول بمان
**** 

ھای پنهانی ام   ؿیيه ػاعته ىىػام پـؼانيی بػبا نگاھی  اٍلی، اگـی  مناله
ل ػاف  *ه امت  ؼاؿای ؿوام تغـیب ىػبهتـ بگىییم اننانی که  –ی ػکه اننام رها
 ی هبته گنتتـ ػؿ ٍتىؿت وؿوػؿ ھـ ن٪ٖه اف رهتام، ػھـ اننانی ؼ+ فن آم رىانه می

ک بته مخابته ؿ ٝتـ٣ ؿوانيتناعتیػعاؿد اف آنچته  *ؿوانیھای  ه اف مکانینمػامت٦ا
 ػؿ ٩التی متافمانی، بته مزتـػ ػو تٞـی٤ عى *ه ام  ؼمٖىس متٞاؿ٣ پؾیـ٥ته ى

ـای تمتؼیؼبه ته ؼتىان می ؿت مغ ،ؼ٩ی  متیابی به آمتانهػ یل ؼم تتتؼی بال٪ىه بت
 هؼنامیت” ىتکا٣“ؿ رهام امتـوف ػلیل آنچه ػتىام گ٦  به  می بـ ایم اماك،ػ+ ىى
یتا ىتکا٣ میامتی و  ؼرنىب باىت*الىکا٣ ىم ؼکن نمی صال ت٦اوتی *ػىى می

ـھنگی و صتا ىکا٣ تـبیتی نیق نیای امـوف به ػم ؼؿ کناؿ کىچک ىػ *ارتماٝی و ٥
م ھنتیم _و التتته عتىاھیم ؼٙهىؿ نىٝی اف رهانی ى ؼالیل گىناگىم َٝـ، ىاھػ

تتىام آم ؿا  می تىلىژیک،ؼایی  ی و با ٍت٢هػؿ ٩الب رهاػ_که ٥ٞال با ٙهىؿ آم ػبى
 .ؼنامی (Jihadist Globalism)‖یػرهاگلىبالینم “

ـگق چاؿه نغىاھػرهاھای  کيتم اننام ـا کته آنهتا پتیو اف ایتم  ػبتى ؼی، ھ چت
 …+ػگال گؾاؿ” اى  رهانی ؿوامؼبه“نتال ػبه  ؼو بای ؼبهتـ باى ؼىای انؼ+ هػمـ
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+ ه امت ؼیل ىتؼؿ عاوؿمیانته تتتػھه گؾىته به یک بافیگـ مهم و مهتم ػؿ ػچیم 
ی بتا ؼرت ػؿ منٖ٪ه و اف نٚتـ بـعتىؿػ ػاگـچه ایم کيىؿ ھنىف یک بافیگـ تافه واؿ

لیتل صْتىؿ ػام  اما چتیم بته  میامی و امنیتی مضلی بنیاؿ مضتآھای  چالو
ؿا با عاوؿمیانته ا٥تقایو  ػه ام  تا تٞامل عىؼؿ آنزا مزتىؿ ىػی ػه ا٩تَاػگنتـ

ه بـ منٖ٪ته نيتانگـ ا٥تىل امت  ؼیـینه ایاالت متضػؿ فمام ھایی که تنلٔ ؼ+ ػھػ
 *ه مٞماؿی امنیتی عاوؿمیانه ؼآین ػؿ مىؿػای  هؼمیامتگؾاؿام اؿوپایی به ٕىؿ ٥قاین

بتا ایتم صتال، بنتیاؿی اف ؼ+ کننت متی ؿ آم متاعتاؿ بضتجػتمالی چیم و ن٪و اص
گاھی چنػا٣ چیم ؼمیام  گؾاؿام اف مى٩ٞی  و اھ یا اف  ؼاؿنؼانی نؼؿ عاوؿمیانه آ

ت و ؼمت ؼؿ بلنتػبـ حتات منٖ٪ه و پىیایی میامی  ؼتىانن می ؿاه ھایی که ایم ٝىامل
ه اینکه ٙهىؿ چتیم منزتـ بته با تىره بؼ+ کمتـ باعتـ ھنتن ػت تؤحیـ بگؾاؿؼمیام م

میامتتگؾاؿام اؿوپتایی ، ه امت ؼؿ ھمنایگی اؿوپا ىتػؿ٩اب  ژتىپلیتیک  ؼیؼتي
ایم مزمىٝه با رمٜ ؼ+ کنن ػعاوؿمیانه واؿ ػؿ مىؿػ ػؿ ت٦کـ عىػایم کيىؿ ؿا  ؼبای
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 ؿ منٖ٪تهػچینی، عاوؿمیانه و ١ـبی به ن٪تو تضتىل آمیتق چتیم ھای  گاهؼیػآوؿی 
 +ػافػپـ می

ه  ابـیيم ػی و راؼیم با عاوؿمیانه صىل ت٪اّای انـژی و ٕـس کمـبنؿوابٔ چ
 ٠٢11ؿ متال + ػه امت ؼىای  تافهی  مـصله ػواؿ ؼافی ىؼؿاه ان ٠٢12ؿ مال ػکه 

که ت٪ـیتا نیمی اف آم  ؼیل ىؼه رهانی ن٦  عال تتؼکنن ػچیم ؿمما  به بقؿگتـیم واؿ
ـھای  به ٝنىام یتک چهتاؿؿاه+ ه ام ؼى ػاف عاوؿمیانه واؿ ـای منتی ـاتژیک بت امتت

ـای  ؼھػ می ؼؿیایی که آمیا ؿا به اؿوپا و آ٥ـی٪ا پیىنػتزاؿی و عٖىٓ  عاوؿمیانته بت
ـاؿ ػه راؼآین ـای ٩ ـکق ىتتکهػم چیم ػاػه ابـیيم  مهم ام  که ب تزتاؿت ھای  ؿ م

ـاصی ى لیل ن٪و ١الب ػؿ صال صاّـ ؿوابٔ چیم و منٖ٪ه به + ػه ام ؼرهانی ٕ
ـکق ام +ؿ بافاؿھاػآنها   ی انـژی بـ کيىؿھای صىفه علیذ ٥اؿك متم

ؿ تٞامل چیم با کيتىؿھای عاوؿمیانته ػی و تىمٞه ػمضىؿی  ھمکاؿی ا٩تَا
امات ؼاف و ا٩ؼ"  و "چيم ان٠٢13میام  ٝـبی ؼول  چیم، " منػمهم  ؼو منػؿ ػ

ـک کمـبنػ" ٠٢11 متنٞکل + ه ابـیيم و ++ػی راػا٩تَا ؼؿ عَىً ماع  ميت
 + ؿیایی ٩ـم بین  و یکم "ػه ابـیيم ػه ام : "راؼى

ه امت  بته انتـژی، متاعتم ؼؽکتـ ىت ػؿ ایتم امتناػچاؿچىب ھمکاؿی کته 
، بته ػؿ ایم امناػ+ ػافػپـ می ؿ عاوؿمیانهػفیـماع  ھا، تزاؿت و مـمایه گؾاؿی 

ـاؿ ؼ+ آی می امنیتی مغم به میامھای  ؿت اف ھمکاؿیؼن ـا٩تب امت  اف تکت پکتم م
و ؿوایتی اف تٞامل بی ٕتـ٣ بتا  ؼرلىگیـی کن ؼانػ می ه ١ـبیاعلؼآنچه که آم ؿا م

بتـ امتاك  *ؼاؿنتػیگـ اعتال٣ نٚـ ؼاف رمله کيىؿھایی که با یک *ھمه کيىؿھا 
ؿ ػ٩ٖتتی  ؼچیم تَتىؿی اف نٚتم چنتؼ+ کن می ؿا مٖـس ؼمنػمت٪ابل مىھای  تىا٨٥

ؿ ػی کته مىّتىٝ ػاؿػعال  و مياؿک  با مایـ کيىؿھا ػل ؼعاوؿمیانه متتنی بـ ٝ
ـاتیتک"، ػآم کيىؿ حتات ؿا اف ٕـی٨ "ٍلش تىمٞه" به رای تَىؿ ١ـبی "ٍلش  مىک

ـای عى  ه ام +ػاف کـؼچيم ان ػب
ـای  ػؿ منٖ٪ه بی حتات، پکم بته اصتمتال فیتاػمنا٥ٜ چیم  ؼبا ایم صال با ؿى بت
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ایم امتـ بته ویتژه ھنگتامی ػ+ کـ ؼتاله عىاھ ػیل نگاه عنخی به نگاه ٥ٞال عىؼتت
م بته عتـود آىتکاؿ ؼه، مـٝ  بغيتیؼکه ایاالت متض ؼآم ؼه چيم عىاھبیيتـ ب

اف ایم  ؼکن می ی که اصتماال  چیم ؿا مزتىؿؼ  ؿونؼھػاف عاوؿمیانه ؿا ا٥قایو  ػعى
ؿ ػ ػصْتىؿ میامتی و امنیتتی عتى ؼممکم ام  چیم نتىانؼ+ منا٥ٜ مضا٥ٚ  کن
ؿ ػ+ ػاؿؼم فمینه نتؿ ایػای  چاؿه ؼاما ممکم ام  اصناك کن ؼمنٖ٪ه ؿا ت٪ىی  کن

ـاؿ  ؼیؼو ٕـ٣ ؿ٩اب  ىتػؿ ھـ ػھمیم صال، تٞامل ٝمی٨ چیم با کيىؿھایی که  ٩ت
ؿ نهای  بته متىگیـی چتیم منزتـ ػو  ؼمان ؼتٞامل با٩ی نغىاھ ؼؿ صػ ؼتا اب ؼاؿنػ

ـا عىىضال ام  + گي  ؼعىاھ ؿ صال ػؿا ی وؿتـی ػه ن٪و ٥ٞلکاگـچه چیم ٙاھ
ـھاػم یه ام  اما ھمچنػـکصاّـ ص٦٘   ؼھـچنت *ه یتاولی ؿ صال صاّتـ نيتانگ

ؿ ػ ػعتىی تتیو امنی امی٨ صْىؿ مینتال تٞمػکه چیم به  ؼھنػ می نيام – کىچک
 + انه ام یعاوؿ م

 
 ی تا تعاهل سیاسی و اهًیتیداص هًافع اقتصا

ه ػکتـ ؼمياؿک  منٞ٪تھای  کيىؿ عاوؿمیانه تىا٨٥ نامه 11تا به امـوف، چیم با 
ـک  + ام  ؿ ػی ػؿیتانىؿػؿیتایی و ػی ػفػ ؼامنیتتی ّتھتای  ی ؿ مؤمىؿػایم ى

ـک ؼؿیای ٝـب و علیذ ٝػ ـای نزات اتتاٛ عى ؼکن می م ى ؿ متال ػاف لیتی  ػو ب
 ؼچیم ھـچنت+ ه ام ػاػؿا انزال ای  هػ، ٝملیات گنتـ٠٢11ؿ مال ػو یمم  ٠٢11

ـام به امْای تىا٨٥ ھنتهػبا اصتیآ اما  ـام ن٪و مهمتی ای  ؿ تيىی٨ ته  +اىت ػای
ؿ ریتتىتی و ػؿ عتاؿد اف کيتىؿ، ػٝالوه بـ ایم، تؤمیل نغنتتیم پایگتاه نٚتامی 

صْتىؿ نٚتامی ایتم  ؼؿ پاکنتام، به ؿىتػؿ گىاؼم اصتمالی بنؼھمچنیم نٚامی ى
 ب کمتکؼؿ تنگته ھـمتق و بتاب المنتػؿیایی مهتم ػیکی ن٪آ مهم ػؿ نقػکيىؿ 

 ؼ+ کن می
ا ػه امت  متتاػیآ ٝمتل کتـاى  که پکم بنیاؿ با اصتػوؿ ػاف چيم  ؼاما نتای
چىم بـ ایم باوؿ ام  که  ػامنیتی منٖ٪ه عاوؿمیانه ىىھای  ؿگیـ تنوػ ؼبیو اف ص
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چیم ػ+ ه بگیـؼؿ منٖ٪ه ؿا به ٝهػیـی  امنی  ؼمنىولی  م ؼتىان می هؼایاالت متض
+ ه امت ػؿ عاوؿمیانه ای٦ا نکـػژتىپلیتیکی ھای  ؿ کاھو تنوػتاکنىم ھیچ ن٪يی 

ـای صمای  اف ؿژیم مىؿیه با ىىؿای امنی  ػھم  مىؿیه ػؿ مىؿػ ؿ صالی که چیم ب
ه ام ، ایم امـ ناىی اف تمایل ایم کيتىؿ بته پیتـوی اف ػمافمام ملل ھمکاؿی کـ

 ؿ منافٝه مىؿیه+ػاعله ام  تا منا٥ٜ منت٪یم آم کيىؿ ؼل مؼاٍل ٝ
ـام و ػبا تىره به و٩ایٜ اعیـ  مغال٦ام ؿ تنگه ھـمق که باٝج ا٥قایو تنو بیم ای

ـای  ؼى ؼ، چیم اصتماال مزتىؿ عىاھؼژتىپلیتیکی آم ى ن٪و امنیتی بیيتتـی ؿا بت
ـای امنی  انـژی عىػمضا٥ٚ  اف آفا نتتال ػپکتم بته ػ+ ه بگیـؼبـ ٝه ػی ناوبـی ب

گی ػه ھنتىف آمتاکت ؼھػ می ه ام  و نيامػـکث اعیـ، بنیاؿ مضتإانه ٝمل ػصىا
ـای گال بـ إالٝیه ایم کيتىؿ، نيتام  ؼا ایم صال، چنبػ+ اؿؼاىتم نػ٩ابل تىرهی ب

ه ؼؿ امتاؿات متضتػمت٦یـ چتیم + ه ٥اٍله گـ٥تم اف ایم "ل٦اٙی متنتی" امت ؼھنػ
ؿ ٝملیتات امنیتتی ػکته چتیم ممکتم امت   ػاٝالل کـ ٠٢14ؿ اوت مال ػٝـبی 

ـک  کنػؿیایی ػ ـانی اٝالل کـؼماه بٞؼ+ ؿ ایم تنگه ى ؿ یک ػکه چیم  ؼنػ، منابٜ ای
ـام و ؿومیه ػک مانىؿ ميتـ ـک   ؼؿیای ٝمام و ىمال ا٩یانىك ھنػؿ ػؿیایی با ای ى

ـگق تؤیی ػکـ ؼعىاھ  +ػنکـ ؼاما پکم ایم اٙهاؿات ؿا ھ
بتا + گیـی" و کنب تزـبه امت ػؿ صال "یاػؿ عاوؿمیانه ػچیم  ؼؿم می به نٚـ

کته کيىؿىتام  ؼکننت متی اللؼاف کاؿىنامام چینی امتای  هؼ٥قاین ػاؼ، تٞػایم ورى
 ػه و صْىؿ نٚامی عىػ، پـؿنگ تـ کـػه آفاؼؿا به ٝنىام یک ؿفمن ػتَىیـ عى ؼیبا

 +ؼھػؿ منٖ٪ه ا٥قایو ػؿا 
ـای به چالو کيی ػلیل تمایل عىػپکم ھمچنیم به  ه ؼم تنلٔ ایاالت متضتؼب

ـای انزال ایم کاؿ ای  ؿ عاوؿمیانه و مایـ منا٨ٕ، انگیقهػ ه ػاف ایتم نٚتـ رتاػ+ اؿػب
بلکته یتک مینتتم  ؼبغيت متی تزاؿت و اتَتال رهتانی ؿا اؿت٪تاابـیيم، نه تنها 

 +ؼکن می ػی عاؿد اف کنتـل واىنگتم ایزاػا٩تَا
ؿ ػؿت ّتـوؿی ؼه ھمچنام یک ٩تؼ، به باوؿ بنیاؿی، ایاالت متضػبا ایم ورى
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مىّتىٝات  ػؿ متىؿػه امت  کته ػ٩ت  کتـػلیل چیم ػبه ھمیم + عاوؿمیانه ام 
ـام، عيم آمـیکایی ؼصناك مانن ـنیانگیقھا  ای لیل ػه، چیم ؿا به ؼایاالت متضػ+ ؿا ب
ـاؿ  ػانت٪ا ػؿ منٖ٪ه مىؿػ" ػ"مىاؿی آفا ه ام  و به اصتمتال بنتیاؿ، بتا صْتىؿ ػاػ٩

 +ػکـ ؼؿ منٖ٪ه مغال٦  عىاھػبیيتـ اؿتو چیم 
ـای ؼ+ کيىؿھای عاوؿمیانه اکنىم با یک چالو ؿوبـو ھنتتن ٙـ٥یت  چتیم بت

ؿ صتال ػؿ کيىؿھای ػمات ٝمىمی ؼو اؿاته عا ھ فیـماع  ػمـمایه گؾاؿی، ایزا
ه و انتٚاؿات آنها ؿا بیيتـ ػتىمٞه، تىره بنیاؿی اف کيىؿھای عاوؿمیانه ؿا رلب کـ

ـای ػبه ٝنىام مخال، کيىؿھای صتىفه علتیذ ٥تاؿك تتاله فیتا+ ه ام ػکـ ی ؿا بت
ـک   بنتیاؿی اف ایتم  انتؼ+ هػاػه ابـیيم و رتؾب ميتا١ل چینتی انزتال ػؿ راػى
ـاتژیػ ؼا چیم ؿا به ٝنىام ابقاؿی م٦یکيىؿھ تا نه تنها  ؼکنن می تل٪ی ػعىھای  ؿ امت

ؿ لضٚته ٝ٪تب نيتینی آىتکاؿ ایتاالت ػی بلکه اف نٚـ میامی نیتق ػاف نٚـ ا٩تَا
ـام ؼ+ ه متْـؿ نيىنؼمتض به  *ؿ علیذ ٥اؿك ػواکنو واىنگتم به صمالت اعیـ ای

ـای پامغگىیی با فوؿؼویژه ٝ ـام ٝتـب بته ػپا ػمااٝت *ل تمایل آم ب ىتاھام و امیت
نتتال یتا٥تم ػایم امـ آنها ؿا به + ه ام ػه ؿا تْٞی٤ کـؼتْمیم امنیتی ایاالت متض

ـاتژی تت ـکای رایگقیم، اف رمله چیم، به ٝنىام بغيی اف یک امت ا٥ٞی متى٧ ؼى
 ه ام +ػاػ

چتیم بته ٝنتىام یتک ھای  ی ػوؼبا ایم صال، کيىؿھای عاوؿمیانه نیق اف مضت
گاه ھنتنؼنتؤمیم کن ؼ+ کننت می یـی ؼ٩  مػؿا با آمـیکا با  ػو ؿوابٔ عى ؼه امنی  آ

ـانی ایاالت متض ـاف نگ ه اف ٝىا٩ب امنیتی اصتمالی ا٥قایو ؼبه ٝنىام مخال، پل اف اب
ـک ھای  ھمکاؿی ـاتیل و چتیم، بـعتی اف ىت ـاتیلی اف ھای  ٥م آوؿی بتیم امت امت

ـک   +ؼنػچینی ٝ٪ب نيینی کـھای  مٞامالت با ى
و  ؼکنن می اعله صمای ؼل مؼاگـچه بنیاؿی اف کيىؿھای عاوؿمیانه اف اٍل ٝ

ه ؼؿ آینػ ػ، اما ایم اٍل به اصتمال فیاؼکنن می ؿ منٖ٪ه ؿا مضکىلھا ػ اعله ١ـبیؼم
ـای چیم عىاھؼیک تتػنق ٥ـٍت  ٕلتانته  ػؿویکتـؼ+ ى ؼیل به یک ٤ّٞ بقؿگ ب
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کيىؿھای عاوؿمیانه ننتت   که ػىى می ل ٝال٩ه به میام  منٖ٪ه باٝجؼچیم و ٝ
 بته نٚتـ، ؿ صتال صاّتـؼ+ ػبه اؿفه وا٩ٞی آم به ٝنىام یک ىـیک اصتیتآ کننت

 ؿاّی ام + ػچیم اف ن٪و ننتتا  من٦ٞل عى ؼؿم می
 ھای منا٥ٜ اؿوپاؼپیام
ت، ؼمت ؼؿ بلنتػؿگیـی چیم با عاوؿمیانه اصتماال  ػکه  ػاؿػ ػیم فمینه ورىؼچن

ـای منا٥ٜ ا٩تَا با اؿاته الگىیی اف + اى ػ ؼاؿوپا ٝىا٩ب مهمی عىاھی و امنیتی ػب
ـاتیک و تٞامل ا٩تَاػتىمٞه ١یـ  ؿا بته ٝنتىام  ػی با منٖ٪ه، چیم به آؿامی عىػمىک

ـای ن٦ىؽ ١ـبی  ؼیؼىتھای  ؿ میتام آىت٦تگیؼ+ ػکن می ػؿ عاوؿمیانه واؿھا ػ ؿ٩یتی ب
ـای اؿوپایی تضىل صْىؿ  ؼؿون ، بـؼکنن ؼمهم ام  که ایم ت٢ییـ ؿا ؿٍھا  منٖ٪ه، ب

ـای تٞامل بتا ایتم ؼیؼرھای  و ؿاه ؼؿ آنزا نٚاؿت کننػی و امنیتی چیم ػا٩تَا ی ب
که پکتم ؿا  ػکـ ؼانزال ایم کاؿ به آنها کمک عىاھؼ+ ؿ امىؿ عاوؿمیانه بیابنػکيىؿ 
اؿ صمای  و اف منا٥ٜ اؿوپا پيتتیتانی ؼرانته پای ؼاف یک چاؿچىب چن ؼکنن ؼمت٪اٝ

 +ؼکن
ؿ عاوؿمیانته مضتتآ ػ ػمیامتی و امنیتتی عتىھای  عال ػؿ ػم صتی اگـ چی

ـای اؿوپاییػ، صْىؿ ا٩تَاؼباى  ؼعىاھتھتا  ی ایم کيىؿ اصتماال  نتایذ مهمتی بت
اف ٕـی٨ مـمایه گؾاؿی منت٪یم و پيتیتانی اف تىمٞه، چیم به ٝنتىام یتک + اى ػ

ـای منٖػاھمیت  ا٩تَتاػ+ ىتى متی ؿ منٖ٪ته ٙتاھـػٝامل مهم تىمٞه   ٪تهی آم بت
ـای ؼ+ اؿ باىتػه و اؿوپا بـعىؿؼاف اھمی  بیيتـی ننت  به ایاالت متض ؼتىان می بت

به ویژه کيىؿھای تض  تتؤحیـ  *مهم، کيىؿھای عاوؿمیانه ھای  تىمٞه فیـماع 
تتٞتات   ؼتىانت متی و چنتیم کمتک ھتایی ؼاؿنتػبه پىل چینی اصتیتاد  *منافٝات 

ـاه ای  هػگنتـ ـای آنها به ھم  +ؼاىته باىػب
ـایٖی که به آنها وابنته ام  ھای  پـوژه ػؿ مىؿػھای چیم ػاؿؼتانام تىمٞه و ى

ـانی عىبػ * ـال ػا٩تَاھای  فیـماع ، ؿ ؿابٖه با صکم ی، صاکمی  ٩انىم و اصتت
ام  که تىمٞه  ؼچیم مٞت٪+ ھای ١ـبی مت٦اوت ام ػاؿؼبا امتان *به ص٪ى٧ بيـ 
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ـای ٍلش و حتتات مػا٩تَا هتم امت  امتا اٍتالصات ی و تهیه کاالھای ٝمىمی ب
ـاتیک اینگىنه نین ػ ـاد ھای  ، پـوژهػؿ ایم ؿویکـ+ ػمىک ـکق بـ امتتغ تىمٞه با تم

ـابـی ارتمتاٝی ؼميتـی مھای  ی، ىتکهػاؼامتتھای  منابٜ، ت٪ىی  ؿژیم اؿی و ناب
 +ؼکنن می ؿا ت٪ىی 

ھتای  ؿ صتال صاّتـ بنتیاؿی اف ؿژیمػی ػاؼاؿی امتتتػل چینی اف مـمایه ؼم
ـای م٪اومت  ای  که ھمکاؿی با چیم ؿا ومیله ؼکن می ػه ؿا مزؾوب عىعاوؿمیان بت

ـابـ ٥ياؿ ١ـبیػ ـای پیگیـی اٍالصات ھا  ؿ ب ول  و پامغگىیی به ص٪ى٧ بيتـ ػب
 ؼؿات کاالھتایی ماننتػٍتاؼ+ اننتػ متی تىمٞه و مـمایه گؾاؿیھای  ؿ افای کمکػ

ـا ؿا ؼا٩تھای  ؿژیم ؼتىان می ٥ناوؿی نٚاؿتی پیيـ٥ته چیم ھمچنیم ؿ عاوؿمیانته ػاؿگ
 +ؼت٪ىی  کن

متتیابی ػھای امنیتتی اصتمتالی ناىتی اف ؼؿ پیامػبنیاؿی اف ٝناٍـ ناىناعته 
ه تتـی ػو ٥ناوؿی چینی به ٕىؿ گنتـ G5کيىؿھای ىتکه عاوؿمیانه به ىتکه ھای

ـانیػ+ اؿػ ػورى ؿ ایتم فمینته مٖتـس ػؿا  ػعتىھای  با تىره به اینکه آمـیکا ٩تال  نگ
 +ؼنتال کننػیک ػه اف نقؼآینھای  ؿ مالػمىّىٛ ؿا  ؼبایھا  اؿوپایی ه ام ػکـ

ـکق ن٪تو ا٩تَتا ؼتىانن میھا  ؿ ایم فمینه، اؿوپاییػ ـای تم ی ػکاؿھای بیيتـی ب
ؿ ػیم آژانل تىمٞه اؿوپا ؼبه ٝنىام مخال، چنؼ+ ھنػه انزال ؼؿ تالىهای مافنػچیم 

گنتـه ایتم ؼ+ ی٪ایی ھنتنؿ کيىؿھای آ٥ـػؿ صال ھمکاؿی با چیم ػصال صاّـ 
تىمٞه چینی ھای  تا ىیىه ؼکمک کنھا  به اؿوپایی ؼتىان می به عاوؿمیانهھا  مياؿک 

ھتا  ٝتالوه بتـ ایتم، اؿوپاییؼ+ ھنتػھای صاکمی  اؿوپا ؿا اؿت٪ا ػاؿؼؿک و امتانػؿا 
ؿ منٖ٪ه ػانو و تزـبه، و ىتکه ھایی ؿا که ػی، ػؿ افای پيتیتانی ا٩تَاػ ؼتىانن می
ـام چینی اؿاته  ؼنتال آم ھنتنػبه  اگتـ ٕتـ٥یم اف ایتم ٕـیت٨ ؿابٖته ؼ+ ھنػبه بافیگ

ـاؿ کننای  هؼمافن ؿ عاوؿمیانه پيتیتانی ػاف ابتکاؿات حتات اؿوپا  ؼتىان می ، چیمؼبـ٩
ـای ىکل ؼ+ کن م تٞامل میامی چتیم بتا منٖ٪ته نیتق ػاػچنیم ٥ـٍتی مى٩ٞی  ؿا ب

ـاھم ؿ اولىیت  ػؿا باالتـ اف اٍالصات میامتی ی ػصتی اگـ تىمٞه ا٩تَا ؼکن می ٥
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ـاؿ   +ؼھػ٩
لیتل ػؿ عاوؿمیانته بته ػچیم  ػوؼعال  مضػؿ مٖش میامی ومیٜ تـی، ػنیق 

ه ؼای  ىتؼ، ھتؼیتؼؿت رهانی رؼبه ٝنىام یک ٩ ػتمایل به ٕـس تَىیـی اف عى
ؿ منٖ٪ته ػؿبتاؿه ن٦تىؽ ایتم کيتىؿ ػه انتٚاؿات ١یـوا٩ٞی ؼایم امـ باٝج ى+ ام 
 +ػىى ػایزا

بتا ایتاالت  ػؿ تٞامتل عتىػه اف مٞامله با چتیم، ػکيىؿھای عاوؿمیانه با امت٦ا
 * ٠٢14ؿ اوایل متال ػبه ٝنىام مخال،  انؼ+ هػه کـػه و اؿوپا، اف ایم امـ امت٦اؼمتض

بتم  ؼمضمت *ی ػؿوفنامته نگتاؿ متٞى، ماه پل اف ٩تل رمال عاىت٪زی ؼتنها چن
ـگؾاؿی بـ متاصج مىرىب ػی، اف تىؿ آمیایی عىػمٞى ؼملمام، ولیٞه ؿ ػ ػـای تؤحی

وی به رای ػ+ ه کـػؿ فمینه ٥ـوه املضه به کيىؿه امت٦اػه و اؿوپا ؼایاالت متض
 ؼ، ٩َتؼآمتیایی باىتھای  ؿتؼبتا ٩تھا  یػنتال تنىٛ مياؿک  مٞىػاینکه ٥٪ٔ به 

 ؼؿ ھمتیم ؿامتتا، عـیتؼ+ ػھتؼب ػیم ١ـبتی عتىؼی بته منت٪تؼاى  پامغی رتػ
ـنيؼھىاپیماھای ب ه امت  کته ؼیم نٚامی کيىؿھای علیذ ٥تاؿك باٝتج ىتوم م

ـای ٥ـوه تنلیضات کنتـل ىت ػه آمتانه عىؼایاالت متض ه اف ایتم نتىٛ پتاییم ؼؿا ب
 +ػبیاوؿ

ؿ عاوؿمیانته ػن٦تىؽ میامتی چتیم  ػؿ متىؿػ ؼکيىؿھای اؿوپایی ھمچنیم نتای
ؼ، اؿنػ به ویژه کيىؿھایی که با آمـیکا اعتال٣ *کيىؿھای منٖ٪ه ؼ+ ه ؿوی کننػفیا

ـام و مىؿیه  ه و ؼؿا با چتیم تىمتٞه بغيتی ػکه ؿوابٔ عى ؼاؿنػتمایل  *اف رمله ای
ـای  ؼؿمت متی بته نٚتـؼ+ ھنتػؿا کتاھو  ػتا انقوای عى ؼا٥قوم نمایی کنن چتیم بت

و ھا  بنیاؿی اف پـوژهؼ+ ؿم می ؿ ھم مهم نین  که گىیی گاه به نٚـؼعاوؿمیانه آن٪
ت ؼیا به ى ؼان هؼؿھا ى ػاٝالل کـ BRIؿچىب ؿ چاػمـمایه گؾاؿی ھایی که چیم 

ـک  ؼؿ صىفه ھایی ماننػؿ ھمیم صال، ػ انؼ+ هػبه تؤعیـ ا٥تا ھای  ٥ـوه املضه، ىت
ـای تؤمیم کننھای  چینی، گقینه  +ؼگام ١ـبی نینتنؼمٞتتـ ٩ابل ؿ٩ابتی ب

ـایم، اؿوپایی ـام منٖ٪ه ؿا بينامن ػاؿفه تٞامل عى ؼبایھا  بناب چتیم ؼ+ با بافیگ
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ـامپ ػه ؼؿومیه و صتی ایاالت متض ؼ٩ی٪ا  ماننػ * ھنىف اف  *ؿ فمام ؿتیل رمهىؿ ت
 ٥ـٍت ھتا  وؿتـ ام   و اف ایم ٕـی٨ بته اؿوپاییػانتٚاؿات کيىؿھای عاوؿمیانه 

ـن ػتا مىاّٜ و منا٥ٜ عى ؼھػ می ای  منٖ٪تهھای  پـوژه ػنٚاؿت بـ بهتىؼ+ ؿا پیو بت
ؿ ػؿا  ػکه ایم کيىؿ چگىنه تؤحیـ عتى ؼک کننؿػتا  ؼکن می کمکھا  چیم به اؿوپایی

چانته ھای  تا اف ىتیىه ؼکن می ھمچنیم ایم امـ به آنها کمکؼ+ کن می منٖ٪ه ت٪ىی 
ـکای عاوؿمیانه که  ؿ ػافه ٩ىی نینت  کته ؼچینی به ھمام انھای  ؿ آم اھـلػفنی ى

ـه من ؼ، بیو اف صؼؿم می ا به نٚـؼابت  +ؼىىن ؼبه
ـای ھمکتاؿی بتا چتیم ؼیتؼرھای  نتال ؿاهػه ب ؼکيىؿھای اؿوپایی بای ؿ ػی بت

نٚتم  * ؼعىاھنت متی و ٕـ٣ یک چیتق ؿاػھـ ، اف بْٞی رهاتؼ+ عاوؿمیانه باىن
ـای پیيتـ *ای باحتات  منٖ٪ه ـک  ػو ممکم ام  رایی ب ؿ رهت  ػمیامتهای ميتت

ؿ به م٪ابله بتا ػکيىؿھای اؿوپایی وا٩ٞا  ٩اؼ+ اىته باىػ ػ٣ ورىؼمتیابی به ایم ھػ
ّتمم  ؼاما ممکم ام  بتىاننت ػبى ؼؿ منٖ٪ه نغىاھنػی چیم ػاؿی ا٩تَاػکالھتـ

ـام ابٞا ـا اف تىمٞه منٖ٪هؼا٩ت ػرت عاوؿمیانه بتا  ػؿ ره  ایزاػچیم، به کاؿ ای  اؿگ
ـای ص٦٘ ٥اٍله عتىؼ+ ھنػامه ػحتات تـ ا ھتای  ؿگیـیػاف  ػبا تىره به تمایل چیم ب

ـھنگتی و ػىغَتی، نقھای  نه، ىتتکهیـیػلیل ؿوابٔ ػعاوؿمیانه، اؿوپا به  یکتی ٥
ی ؼىـیک م٦یت ؼتىان می اؿ نین ،ػکه چیم ھنىف اف آم بـعىؿای  ؿک ٝمی٨ منٖ٪هػ

 +ؼباى
 

 ه بش خاوسهیايهذچالش چیى بشای تسلط ایاالت هتح
صتاکی اف  ٠٢12ؿ متال ػ  BRIه ابـیيم )ػو را ؼاٝالل چیم اف ابتکاؿ کمـبن

ؿ ػه ابـیيم با اتَال چیم به کيتىؿھا ػراػ+ بى ؿ عاوؿمیانهػت٢ییـ ن٪و ایم کيىؿ 
ـامـ اوؿامیا و منٖ٪ه ا٩یانىك ھن ، مهمتـیم ابتکاؿ ٝمل میام  عاؿری ام  ؼم

اف + ه ام ػاػؿت با منا٥ٜ رهانی انزال ؼبه ٝنىام یک ٩ ػکه ایم کيىؿ اف فمام وؿو
ـای   ػؿؿ متىػچتیم بته منٖ٪ته  ػبنیاؿ مهم ام  ؿویکتـ BRIآنزا که عاوؿمیانه ب
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مناتل امنیتی راه ٕلتانه  ػؿ مىؿػ *ی کمتـ ؼتا ص *یپلماتیک و ػی، ػمناتل ا٩تَا
ؿ ػامات ؼاف و ا٩ؼو چینی ،" چيم ان ؼو م٪اله "م٦یػؿ ػایم ػ+ ىى می ه تـؼتـ و پیچی

ـک کمـبن ؿیایی ابـیيم ٩ـم بین  و ػه ػه ابـیيم و راػی راػا٩تَا ؼماع  ميت
 بافتاب یا٥ته ام  + یکم " و "م٪اله میام  ٝـبی چیم"

پنذ اولىی   ؼگىی می عاوؿمیانه به ٕىؿ عاً ػؿ مىؿػامات" ؼاف و ا٩ؼ"چيم ان
ـای تىمٞه ؿوابٔ با کيىؿھایی که  ـک   BRIؿ ػھمکاؿی ب  : ػاؿػ ػورى ؼکنن می ى

 ھماھنگی میامی، 
 اتَال تنهیالت، 
 تزاؿت بی ؿویه، 

 ١ال مالی،ػا
 ل ػاوؿا٧ ٩ـّه به مـ

ھتا  امات" اف ؿوای  چینیؼاف و ا٩ؼؿ "چيم انػمنیتی و نٚامی ام ھمکاؿی اؼ٥٪
یتک ابتکتاؿ تىمتٞه مضتىؿ امت  و نته بغيتی اف یتک  BRIکه  ؼکن می پيتیتانی

ـاتژی ژتىپلیتیکی ھمکتاؿی ھتای  گؾىته چیم، ایتم اولىی  ػمٖاب٨ با ؿویکـ+ امت
ـاؼآینھای  ؿ مالػن٪يه ؿاه تىمٞه ؿوابٔ ایم کيىؿ با عاوؿمیانه ؿا   +ؼکن می ھمه ٥

ھمقمام با اولیم م٦ـ ؿیام  رمهىؿی "ىی ریم ، "م٪اله میام  ٝـبی چیم"
ـای ایتم منٖ٪ته تيتـیش کتـؼپینگ" به عاوؿمیانه، چيم ان ؿ آم ػکته  ػاف چینی ؿا ب

ـاتژی تىمٞه با کيىؿھای ٝـبی امت ، و مقایتا و ھای  "چیم مایل به ھماھنگی امت
و ت٪ىیت  ھتا  بتا بته کتاؿگیـی ٙـ٥ی اؿت٪تا  ھمکتاؿی بتیم المللتی ھای  پتاننیل

ـای ایم مهتم، ؼنمای می ممکمھا  ھمکاؿی "،  2(  ٠(  1ؿ "الگتىی ھمکتاؿی" ػ+" ب
و ھمچنتیم ھا  فیتـ متاع ؼ+ کنت متی انـژی ؿا به ٝنىام اولىی  نغنت  مٞـ٥تی

ـاؿ ػؿ اولىی  ػتزاؿت و مـمایه گؾاؿی   و ھا  و انـژی ھنته ای، ماھىاؿه ؼاؿنػول ٩
ـاؿػنـژی ا ؼیؼمنابٜ ر ـن می ؿ آعـیم اولىی  ٩ ؿوابٔ چیم بتا  ؼایم م٪اله ؿونؼ+ گی

 کيىؿھای ٝـبی ؿا نيانه گـ٥ته ام +
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 س هسته و اولىیت يخستدايشژی 
گام ؼؿکننػه ن٦ت  و گتاف ٕتیٞتی اف ٍتاؼاؿام ٝمتؼچیم ھمچنام یکی اف عـیت

ـای بیو اف + عاوؿمیانه ام   ات ن٦  چیم،ػاف واؿ ؼؿٍػ 2٢ىـ٧ میانه صناب ب
اصتمتاال  چتیم ٕتی + ی گاف ٕتیٞی مایٜ ایم کيىؿ ام ؼو ھمچنیم یک منتٜ کلی

ـا پتیو بینتیػ، بتى ؼه به انـژی منٖ٪ه متکی عىاھتؼه به ٕىؿ ٥قاینؼمالهای آین  فیت
و  ؼھتػؿا به ٕـف چيمگیـی ا٥تقایو  ػایم کيىؿ میقام مَـ٣ انـژی عى ػىى می

 +ػتـؿا به میقام متىمٔ   باال ب ػاعلی عىػ ؼ٥٪ٔ تىلی
ـای چیم مهم ام ؼؿ ایم اولىی  بنػ ھا  تؼایتم کيتىؿ مت+ ی نغن ، تنىٛ ب

بتا + اىتته امت ػل ػی متٞاػات انـژی علیذ ٥اؿك ؿویکـػام  که ننت  به واؿ
ـنيیمػتىره به ؿوابٔ نق ـام ایم ؼعلیذ ٥اؿك با ایاالت متضھای  یک امی ه، پکم نگ

ؼ+ رـیام ن٦  به چیم ؿا مغتل کنن تا ػبـ آنها ٥ياؿ بیاوؿ ؼتىان می ام  که واىنگتم
ـانی اھمی   ـام ؿا ا٥تقایوؼؿک ىػایم نگ کته چتیم آم ؿا ننتت  بته  ؼھتػ متی ه ای

ھتای  وؿ ٥ٞلتی تضـیمػؿ ھمتیم فمتام، ؼ+ ػانتػ متی آمـیکا م٪اول تتـھای  میام 
کیؼایاالت متض ـام، تؤ  چتیم بتـ ٕتـ٣ ٝتـب اف علتیذ ٥تاؿك ؿا نيتام ؼه ٝلیه ای

بيتکه  4٠1611)اف + ی ا٥قایو یا٥ ػیم اف ٝـبنتام مٞىات ن٦  چػواؿؼ+ ھػ می
  +٠٢14ؿ ماه رىالی ػ 16٢٠766به  ٠٢16ؿ ماه اوت مال ػؿ ؿوف ػ

ـانی ػه ؼیگـ، ن٪و اٍلی ایاالت متضتػاف نگاھی  ؿ صمایت  اف عٖتىٓ کيتتی
ـای واؿ وؿام ػؿ ػایتم آمتیب پتؾیـی + ات ن٦  چیم بنیاؿ مهم ام ػعاوؿمیانه ب

ـاتژیک ػبا + ه ام ؼمـیکا آىکاؿتـ ىرنگ تزاؿی چیم و آ اىتم ؿ٩یب اٍلی امت
ـای  ؼمىارته بتینت ؼیتؼؿا اف ایم ٕـی٨ بتا ته ػامنی  انـژی عى ؼتىان می که چتیم بت

ـامـ ا٩یانىك ھنػ ػؿیایی عىػگنتـه صْىؿ  ـاین ػاؿػلیل ػ ؼؿ م ی ام  ؼو ایم ٥
 +ػؿمیانه ىىؿ عاوػمنزـ به صْىؿ امنیتی بیيتـ چیم  ؼتىان می ػکه به نىبه عى
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 ساخت و ساص، تجاست و سشهایه گزاسی
ـاؿھای  ىاھیػپا ھای ماع  و متاف فیـمتاع  ػاػعلیذ ٥اؿك منابٜ اٍلی ٩

ـک  ـای ى ـگقاؿی مناب٪ات رال رهتانی  *یىل ٩ٖـ ػامتا ؼچینی ماننھای  ب مضل ب
ی و عٔ ؿیلی پـ مـٝ  امت  کته ػو پاالیيگاه یانتى ٝـبنتام مٞى * ٥٠٢٠٠ی٦ا 

ـنامتهؼ+ ھتػ متی ؼبه مکه و پیىنته ؿا ؼر کته ىتامل ، Gulf Visionتىمتٞه ھای  ب
ـاھمھای  پـوژه ـای ھمکتاؿی بیيتتـ ٥ت  اٍلی فیـماعتی ام  ٥ـٍ  ھتایی ؿا بت

ـامـ عاوؿمیانه ٥ٞال بىػچینی ھای  بنگاهؼ+ کن می و ا١لب بتـ ؿوی پتـوژه  ؼان هػؿ م
ـکق ى ھتای  ؿ و پاؿکػنتابؼ+ نتؼپیىن متی ٣BRI ؼؿا بته ھت ػکه عتى ؼان هؼھایی متم

ـای ایم ھمکاؿی ـه ؼان هػمهم بىھا  ٍنٞتی ب ـا فنزی که  ؼکنن می ػی ایزاػا٩تَاای  فی
ـانه پیىنؼؿیای مـط و مػؿیای ٝـب، ػچیم ؿا به علیذ،  ا ؼپکتم ابتتؼ+ ھتػ متی ؼیت

یکتی اف  ؼتىانت متی *و ٕـ٥ته" ػو چتـط و ػ ػؿویکتـ *"پتاؿک ٍتنٞتی  ػاػتىّیش 
ؿ علی٦ته امتاؿات ؼبنؼ+ ؿ عاوؿمیانه باىػی چیم ػَااٍلی صْىؿ ا٩تھای  ویژگی

مَـ  ؼؿ مٞیؼی و بنػؿ ریقام ٝـبنتام مٞىؼو٩مام ٝمام، بنػؿ ؼه ٝـبی، بنؼمتض
ؼ+ ھنتػ متی ؿ ٝیم رىھتىتی ریتتىتی ھمته بغيتی اف ایتم پتـوژه ؿا تيتکیلؼو بن

ـک  بافمتافی ھتای  ؿ پـوژهػن٪تو مهمتی  ػچینی ھمچنیم به اصتمال فیتاھای  ى
ـا٧، مى  +ؼاؿنػؿیه و یمم ٝ

ت ا٥تقایو ؼؿ ھمیم صال، تزاؿت چیم با عاوؿمیانه ٕی مالهای اعیـ به ىتػ
+ ه امت ػیل کتـؼیا٥ته ام  و ایم کيىؿ ؿا به بقؿگتـیم ىـیک تزتاؿی منٖ٪ته تتت

ـاماك اٝالل ٍن و٧ بیم المللی پىل، صزم تزاؿت بیم چیم و کيىؿھای صىفه ؼب
چیم به  ٠٢13ؿ مال ػ+ ػالؿ بىػ ػیاؿمیل 147کمی فیـ  ٠٢17ؿ مال ػعلیذ ٥اؿك 

پتـوژه ھتایی کته ؼ+ یل ىتؼؿ عاوؿمیانه تتػبقؿگتـیم منتٜ مـمایه گؾاؿی عاؿری 
ـنامه ـتتٔ BRIاعلی چیم ؿا با ػتىمٞه ھای  ب و رانتته ایتم ػؿ ؿوابتٔ ػ ؼکنت متی م

 انؼ+ هػاػاعتَاً  ػؿ عاوؿمیانه نیق اھمی  بیيتـی به عىػکيىؿ 
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 ايشژی و فضا
ـاؿ ؼى می ؿت ١ـبی انگاىتهؼؿوفگاؿی به ٝنىام یک ٩ای  تهانـژی ھن  ػاػاما ٩ت

ـای ماع  نیـوگاه باؿاکا نيام ـه رنىبی با اماؿات ب کته ایتم مىّتىٛ،  ؼھتػ متی ک
ـک + ه ام ؼؿ٩ابتی تـ ى ؿ ػایتم بتافاؿ  ػتتا واؿ ؼؿ تاله ھنتتنػچینی نیق ھای  ى

ـا می یک ميتـی بال٪ىه مهم اػٝـبنتام مٞىؼ+ عاوؿمیانه ىىن ت ھام  ؼم   فی
کتىؿھای ھنته بـؿمی  ػاعلی ؿا مىؿػتزاؿی به ٝنىام منتٜ انـژی ای  که اصتمال ؿآ

ـاؿ  ـک  گـوه مهن+ ه ام ػاػ٩ ای  به بافاؿ، ت٦اھم نامته ػچیم با وؿوای  می ھنتهؼى
ـک  مٞى با ای  ه اف ؿاکتىؿھای ھنتهػؿیا ؿا با امت٦اػتا آب  ػی امْا کـػؿا با یک ى

 +ؼکن گاف، ىیـیم
ؿ ػیگتـ چتیم ػاولىیت  ھا  ماھىاؿه، یزیتال"ػه ابـیيم ػبه ٝنىام بغيی اف "را

ؿ عاوؿمیانته ػؿ چتیم ػ  BeiDouای  مینتتم نتاوبـی متاھىاؿهؼ+ عاوؿمیانه ھنتن
ـنامه ھایی ػامت٦ا ػمىؿ ـا ب ـاؿ گـ٥ته ام  فی وؿ، امنیت  ػؿ اؿتتتآ اف ؿاه ػ٩یت٨ ػه ٩

ـک ػ+ اؿػؿیایی و کياوؿفی ػ ـاتی مھای  ى ؿ بضـیم، مَـ، کىی ، ٝـبنتام ػغاب
  G5ؿ متاع  ىتتکه ھتایػه ٝـبی ھمگتی بتا "ھتىاوی" ؼی و اماؿات متضػمٞى

 انؼ+ هػھمکاؿی کـ
ـک  ؿ ػؿولیکی ؼی و ھیتػی، بتاؼعىؿىتیھای  ؿ پـوژهػچینی ھمچنیم ھای  ى

 ٧ؼعلتیذ ٥تاؿك ٍتھای  ىتاھیػؿ پاػایم امـ بته ویتژه  انؼ+ هػعاوؿمیانه ٥ٞال بى
ؿ متنتىٛ ػی ػٝـبنتام متٞى ٠٢2٢ویژم  ؼتىمٞه ماننھای  رایی که پـوژه ؼکن می

ـاؿ گـ٥تهػمافی منابٜ انـژی   انؼ+ ؿ اولىی  ٩
 
 یپلماسی هشاسکت چیىد

ـنامه ـای ھمکاؿی ا٩تَتا ػ" عى2(  ٠(  1"ھای  چیم ب ؿ عاوؿمیانته بتا ػی ػؿا ب
ـاتژیک کامتل کتـػ ھای  نامته ت٪ـیتتا  کلیته تىا٥ت٨+ ه امت ػیپلمامی مياؿک  امت

ـاتژیک که چیم با کيىؿھایی  ؿ عاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪تا بته امْتا ػمياؿک  امت
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ـاؿؼآم ػھه گؾىته به ورىػؿ یک ػه ام  ؼؿمان ؿ ػبا مَتـ، کته  ػاػه ام  )تنها ٩
ـام، ٝـبنتتام + امتخنام   ؼبه امْا ؿمی 1444مال  چیم بتا الزقایتـ، مَتـ، ایت
ـا٧، اؿ ھای ی و اماؿات و ھمچنیم مياؿک ػمٞى ـاتژیک بتا ریتتىتی، ٝت م، ػامتت

ـکیه ھمکاؿی ـاکو، ٝمام، ٩ٖـ و ت ـاؿ کتـھای  کىی ، م ـاتژیک کتاملی بـ٩ت ه ػامت
کته  ؼھػ می یپلماتیک نيامػایم ىلى١ی ٥ٞالی  ، BRIھمقمام با گنتـه + ام 

ـام چیم به ٕىؿ ٥قاین ـای اھای  هؼؿھت ـاتژیک عىؼعاوؿ میانه ؿا ب  ػا٣ میامی و امت
 +ؼاننػ می مهم

 ؼتىانت می *ه ؼؿ م٪اینه با ایاالت متضػ *ؿ منٖ٪ه ػات امنیتی چیم ؼام تٞهؼ٥٪
ـک ای  منٖ٪هھای  ؿ ؿ٩اب ػکه  ؼکن ػایم تَىؿ ؿا ایزا افه و ؼو یتا انت ؼکنت نمتی ى

ـکای عى گاه ماھیت  ؼیتػامتا ایتم ؼ+ ھتػ نمی نيام ػم٪یاك ؿا به ن٦ٜ ھـ یک اف ى
ـاتتی مياؿک  ـکای ػکته  ؼکنت متی مچتیم ؿا نيتاھای  ملنله م ؿ آم ؿوابتٔ بتا ىت

ـاتژیک رامٜ باالتـ اف  ـام ؿا ممتافػامت به ٝنىام مختال، چتیم بته ٕتىؿ ؼ+ کن می یگ
، اولىیت  ػاف عتىؼؿ چيتم انتػو  ػؿ ؿوابتٔ عتىػه ام  کته ػاػميغٌ، نيام 

ـای اماؿات ٝـبی متض  + ه ننت  به ٩ٖـ ٩ایل ام ؼبیيتـی ب
ام  به  ؼتیک چیم با عاوؿمیانه ؿو به ؿىیپلماػی و ػھمچنام که تٞامل ا٩تَا

ـاؿ عىاھتػؿ ػامنیتتی نیتق ھای  ی ھمکاؿیػبه فو ؼؿم می نٚـ گـ٥ت  و  ؼمتتىؿ ٩ت
ـکات تافه یتتغو ػؿیایی اؿتو آفاػنیـوی + ه ام ؼؿ ایم ؿامتا انزال ىػھم ای  تض

ؿ ػؿیتایی ػی ػفػ ؼ  به ٝنىام بغيی اف مؤمىؿی  بتیم المللتی ّتPLANعل٨ )
ـه ٝـبنتام ؿا آ١اف کـػؿ ػاف بنا ؼیػفم، باؼعلیذ ٝ ـام  ػؿ ىته رقی ؿیتایی ػو به ا٥ن

چتیم ھمچنتیم اف ؼ+ ھنػؿا با ھمتایام ٝـب تىمٞه  ػتا ؿوابٔ عى ػاػچیم ٥ـٍتی 
و ا٥تقایو کتاؿ + ه امت ػؿ لتنتام کمتک کتـػبه ٍتلش متافمام ملتل ٠٢٢3مال 

اف پامتظ بته ؿ عاوؿمیانته، بته ٝنتىام بغيتی ػپیمانکاؿام امنیتی عَىٍی چینی 
ـا٧ ؿط  ؼبا کيىؿھای متْـؿ ماننھا  تٞامل ٝمی٨ چینی  ه ام +ػاػٝ

ؿ مالهای اعیتـ ا٥تقایو یا٥تته امت  ػ٥ـوه تنلیضات چیم به عاوؿمیانه نیق 
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ھتای  بنیاؿی اف مى٥٪ی ؼ+ ا٩ل باىنؼؿ م٪اینه با کيىؿھای ١ـبی صػصتی اگـ آنها 
لیل نٚتاؿت ػتی ام   که به ؿ م٦اؿىاػم رای عالی آمـیکا ػؿ فمینه پـ کـػچیم 

ـه، ٩ا وم ؼھىاپیماھتای بت ؼؿ فمینته ھتایی ماننت+ ػؿ به انزال مٞامالت نینت ػکنگ
ـنيتتیم منتتلش و مینتتتم ـک  ؼّتتھای  م  ؼتىاننتت متتی چینتتیھای  مىىتتکی، ىتت

ـاه ؿا بؼکامل و عھای  مینتم بتا ایتم ؼ+ وم مالصٚات میامی تامیم کننؼمات ھم
ه، مٞمىال  ؼاىتم ٥ناوؿی پیيـ٥ته ایاالت متضػلیل ػ، کيىؿھای عاوؿمیانه به ػورى

ـای ؼ+ اؿی کننؼاملضه ؿا اف آمـیکا عـی ؼھنػ می تـریش با ایم صال، تَمیم چیم ب
ـنيتیم بته کيتىؿھایی ماننتؼ٥ـوه انضَاؿی ھىاپیماھای بت ـا٧، اؿ ؼوم م م، ػٝت

ؿت گتـ٥تم چتیم ؼالل  بـ صمای  اف ٩ػه ٝـبی ؼی و اماؿات متضػٝـبنتام مٞى
ـام، ؼھمچنیم مٞلىل نین  که چیم تا چه انػ+ اؿػ ػمىرى ؿ وّٜػ ؿ فمینه ػافه با ای

 ؟ػاؿػپنهانی ھای  رنگی ھمکاؿیھای  ٥ناوؿی
ؿ ریتتىتی، اولتیم ػ PLANپایگتاه پيتتیتانی  ػیگتـ ایزتاػتىمٞه مهم امنیتی 

ـامـفی چیم  ال، پایتام یتک و٦٩ته اف یتک ؼایتم ا٩ت+ امت  ػؿ نىٛ عىػتؤمینات ٥
ـنامه ؿ متایـ کيتىؿھا ػل ماعتم تامینات نٚامی ؼؿ ٝػیـینه چیم ػاؿ ػ ٝملیات ب

ـام عاؿد اف کيىؿ چیم، پکم بایتھا  اؿاییػچيمگیـ  ؼبا تىره به ؿىػ+ بى  ؼو مهار
و نیافی به تکیه بـ  ؼنکه اف ایم منا٥ٜ مضا٥ٚ  ک ػاؿػه ایم تىانایی ؿا ک ػاػ می نيام

ؿ ػو بناھا  ؿ پاؿکھا ػ ابل تىره چینی٩ھای  مـمایه گؾاؿیػ+ اؿؼا نکچتـ امنیتی آمـی
ؿ نهای  ممکتم امت  ػاما  ػاؿػؿ صال صاّـ ماھی  تزاؿی ػٍنٞتی عاوؿمیانه 

که ایم  ؼکيىؿھای میقبام مایل نینتن ؼؿم می به نٚـؼ+ اىته باىػ٣ نٚامی ؼیک ھ
ـا بنیاؿی اف آنها ؼیک ات٦ا٧ بی٦تػه نقؼؿ آینػامـ   ؼکته ایتم امتـ بتىانت ؼتـمتن می فی
با ػ+ افؼبه عٖـ بیان ؼه که به آنها متکی ھنتنؼامنیتی ؿا با ایاالت متضھای  کاؿیھم

یپلماتیتک و ػی، ػتٞامتل ا٩تَتاھتای  پایگاه ریتىتی، ایتم ویژگی ؼایم صال، مانن
ـاتژی ٝمی٨ تـ، گنتـ ه تـ و پیيـ٥ته تـ ػامنیتی چیم با عاوؿمیانه بغيی اف یک امت

 ؼ+ ھػ می ، تيکیلػـ ىىؿ نگاه اول ٙاھػاف آنچه ممکم ام  
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 ؟ذکً هی چیى به خاوسهیايه تغییش دچشا سویکش 
امامتا  بته  ػٙهتىؿ کتـ ػنٚم بیم المللی تک ٩ٖتی که پل اف پایام رنتگ متـ

ـا ؼایاالت متضػ+ اػچیم به عاوؿمیانه ىکل  ػؿویکـ ه اف فمام ٝملیات ٕى٥ام ٍض
ه، یتک ؼت متضایاال+ ه ام ػؿ عاوؿمیانه بىػؿت اٍلی نٚامی ؼ٩ 144٢ؿ مال ػ

 ػؿا بته ن٦تٜ عتى ػه ام  که وّٞی  مىرتىػکـ ػؿا ایزاای  مٞماؿی امنیتی منٖ٪ه
یتا  ؼؿ ایم چاؿچىب کاؿ کننػیا  ؼکن می عاؿری ؿا مزتىؿھای  ؿتؼص٦٘ و مایـ ٩
چتتـ امنیتتی ایتاالت ؼ+ بکننت ػبنیاؿ گقا٣، ٥کـی به صال عتىھای  آم که با ھقینه

ی و ػؿت بتقؿگ ا٩تَتاؼؿا بته ٝنتىام یتک ٩ت ػتا عتى ػه اما به چیم کمک کـؼمتض
 ػؿ ا٩تَتاػم ؼؿگیتـ ىتػؿا بتا  ػپکم صْىؿ عتىؼ+ ؿ عاوؿمیانه مٖـس کنػمیامی 

ـاؿی ؿوابٔ با ھمه کيىؿھا  ـھیق اف بتی حتتات متافی، و ػمنٖ٪ه، بـ٩ ؿ عاوؿمیانه، پ
ؿ ػتامیم و  ؼؿ منٖ٪ه به چالو بکيػرلىگیـی اف میام  ھایی که منا٥ٜ آمـیکا ؿا 

 +ػمه تختی  کـاػا
ه ػکتـ ػاف چیم به ٝنىام یک ٥ـٍت  ٕلتب ایزتاای  هػؿک گنتـػ ػایم ؿویکـ

ـکق بـ پـوژهؼام  و اف چتـ امنیتی ایاالت متض ـای تم ؿ ػو  ػی عتىػا٩تَتاھای  ه ب
 BRIاف آنزتا کته مٞمتاؿی ؼ+ کنت متی هػکاالھای ٝمىمی امت٦ا ػؿ مىؿػٝیم صال 

ـای ص٦ت٘ آم بتػ، ایتم اػگیـ می ىکل ػ+ ىتى متی ىتىاؿػای  هؼه ٕتىؿ ٥قاینتؿاک بت
ـنامهھای  پـوژه ـامتـ منٖ٪ته تکمیتلػاعلی ؿا ػتىمٞه ھای  فیـ ماعتی چیم ب  ؿ م

ؿ صالی ػآم ھای  امامی، تزاؿت و کمکھای  ؿ صالی که مـمایه گؾاؿیػ ؼکنن می
بته + ؿ عاوؿ میانه عنتته امت ػت ؼکه ١ـب اف صْىؿ ٕىالنی م ػگیـ می ٍىؿت

به تىمٞه  ؼتىان می که ؼھػ می "، چیم کاالھای ٝمىمی ؿا اؿاتهػرای "مىاؿکاؿی آفا
 +ؼؿ عاوؿمیانه کمک کنػو حتات 

ؿک کيىؿھای عاوؿمیانه اف ٝ٪تب نيتینی ػبا ایم صال، مهمتـ اف ایم مىّىٛ، 
ـام عاوؿمیانه اصناك+ ه اف منٖ٪ه ام ؼایاالت متض ه کت ؼنتػکـ می بنیاؿی اف ؿھت

ـامپ به ٝنىام ؿ ؼونالػانتغاب  ا نيتانه بافگيت  و صْتىؿ کتتتیل رمهتىؿ آمـیت
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ـاییل و کيتىؿھای علتیذ، ػا کآمـی ؼؿتمنؼ٩ ؿ عاوؿمیانته امت  و صمایت  اف امت
ـام، وفنه به ٕـ٣ ایم کيىؿھا منگینی ای  ؿ ؿ٩اب  منٖ٪هػو  ؼى ؼبیيتـ عىاھ با ای

ـامپ ػای  اما میام  منٖ٪هػ+ کـ ؼعىاھ انتٚاؿات ؿا به ھتم  *ام آم ؼیا ٥٪ *ول  ت
ـنامه رامٜ ا٩ؼؿ بیـوم کيی+ ػه ام ػف ـک )بـرال ، آمـیکتا اٝمتال ؼم اف ب ال ميت

ـام ؿا مز ـای  ػل ورتىؼامتا ٝت  ػا آ١اف کتـؼػ٥ياؿ بـ ای یتک میامت  ميتغٌ بت
ـام ؿا تيتىی٨ کتـ ه اف ػو امتت٦ا ؼاعتتالل ؿ٥ت  و آمت ػبتا ایزتا ػرایگقینی آم، ته

ـنگىنی ػؿ اؼ+ ػکنؿت نمایی ؼؿ منٖ٪ه تنگه ھـمق ٩ػ، ؼیؼمیام  فوؿ و ته امته مت
ـام، ته ػبهپا ـامپ و بـعی تنوؼوم ا٩ؼھای بؼیؼآمـیکایی تىمٔ ای ھای  ال ٝملی ت

به ایم منٖ٪ته  ػه اف تىره عىؼکه ایال  متض ػیگـ ایم مىّىٛ ؿا به اؽھام متتاؿ کـػ
 اف عاوؿمیانه به میقام ٩ابل تىرهی کامته ام +

ـامپ متنی بـ ٝ٪تب یتؼمھای  ؿ کناؿهػؿ ایم مىی علیذ ٥اؿك و ػ ـانه، اٝالل ت
ؿ عاوؿمیانه، نيانگـ ػه ٩ىای نٚامی آمـیکا ػنيینی اف مىؿیه، ٝلیـ١م صْىؿ گنتـ

ـاؿ ایم اتهامات متنتی بتـ اینکته + کاھو صْىؿ واىنگتم ام  ـامپ با تک وؿام ػت
٪ ن٦ت  3٠٪ و ژاپتم 41صمای  باؿاک اوباما اف چیم گؾىته ام  گ٦ت : "چتیم 

ـا متا اف عٖتىٓ صمتل و ن٪تل متایـ  ؼکنن می نه تامیمؿا اف عاوؿمیا ػعى ـایم چ بناب
ـام عناؿت مضا٥ٚ  کنیم؟ ھمه ایم کيىؿھا بای ـای رت ھای  اف کيتتی ؼکيىؿھا ب

ـناک ىىنػو  ؼمضا٥ٚ  کنن ػعى  +"ؼؿگیـ ایم مامىؿی  عٖ
ـک  چیم به مم  ن٪تو بیيتتـ ػ ؿ امنیت  و تزتاؿت علتیذ ػؿ ایم فمینه، ص

 ٠٢14ؿ آگىمت  ػاٝالل ایم کيتىؿ ؼ+ اىته باىػھای مهمی ؼپیام ؼتىان می ٥اؿك
ؿیتایی علتیذ ٥تاؿك تضت  ػؿ یتک اتتتال٣ امنیتتی ػمتنی بـ اینکه ممکم ام  

ـک  کنؼصمای  ایاالت متض به عىبی نيانگـ آ١اف یک مٖش ٝمی٨  ؼتىان می ؼه ى
ه ؼصاکمی  چیم بـ عاوؿمیانه گىیی آ١تاف ىتؼ+ تـ تٞامل نٚامی با عاوؿمیانه باى

 م +ا
، اف رملته انتـژی، ػىى می ٝال٩ه مىل چیم به ؿوابٔ تزاؿی ایم کيىؿ مـبىٓ
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ـایی پـوژه+ تزاؿت و مـمایه گؾاؿی ؿ چهتاؿؿاه آ٥ـی٪تا، آمتیا و ػ  BRIھتای  ھمگ
ـاؿ  ـک چیم، ػٕت٨ اٝالل اػ+ اؿػاؿوپا ٩  23٠ ػوؼچیم ص، ٠٢16ؿ مال ػاؿه کل گم

ه ام   ؼى ػاف آم اف عاوؿمیانه واؿ ه ام  که ت٪ـیتا نیمیػکـ ػمیلیىم تم ن٦  واؿ
ـام و  MENAکيتىؿ  11و بقؿگتـیم ىـیک تزاؿی  ه کيتىؿ ٝـبتی ػاف رملته ایت

کيىؿ ٝـبی   16)اف رمله  MENAکيىؿ  ٠1چیم با ، ٠٢14تا اوامٔ مال +  ػبى
ـک ھای  پـوژه ػؿ مىؿػ ؿو ھای  راه ٕلتیػ+ ه بىػتىا٨٥ نامه ھایی امْا کـ BRIميت

ـای ؼبه ؿى ی و ھمچنتیم ػالیتل ا٩تَتاػبته ، BRIؿ ػ١تال عاوؿمیانته ػا چتیم بت
ـاتژیک، باٝج ى ه ام  تا تٞامل چیم با منٖ٪ه به ٕىؿ ٩ابل تتىرهی ا٥تقایو ؼامت

 +ؼیاب
ـانزال به وّٞی   ، ٠٢13ؿ متال + ػؿمتیم متی ؿ منٖ٪تهػیپلماتیتک چتیم ػم

ف یه ٝـب اػت گـ٥ ، اتضاؼؿیای چیم رنىبی ىػؿ ػھنگامی که اعتال٥ات اؿّی 
ایم مافمام به مىّٜ پکم متنی بـ اینکه ػ+ وصه اف چیم صمای  کـػٕـی٨ اٝالمیه 

عالت  ػوم ؼو رانتته و بتػؿا بته ٕتىؿ  ػاعتال٥تات عتى ؼمتٞاؿُ بایتھای  ٕـ٣
ؼ+ اتمی صل کننػاوؿی ػگاه ػاػ ؼبیم المللی ماننھای  عاؿری یا مافمامھای  ول ػ

اعتتال٣،  ػؿ متىؿػیتم کيتىؿ گاه ٝلیه اػاػکيىؿ ٝـبی پل اف صکم  ٠٠صمای  
ـاوانی کاھو ػانقوا و ىـمناؿی چیم ؿا   +ػاػؿ رنىب ىـ٩ی آمیا به میقام ٥

ـای مضا٥ٚ  اف ایم منا٥ٜ، چیم به چهاؿ ا٩  ال متکی ام : ؼب
 یپلمامی میانزیگـی، ػ

 گنتـه مياؿکتهای میامی ایم کيىؿ با کيىؿھای مضىؿی عاوؿمیانه، 
ـاؿ نیـوھای صا٥٘ ٍلش،   امت٪

 ی+ػا٩تَاھای  تٞمی٨ ھمکاؿی و
 یپلمامی میانزیگـیػ

ـای بهتتىػؿ عاوؿ نقػٕىالنی ھای  رنگ مى٩ٞیت   ػیک ٥ـٍتی چيمگیـ ؿا بت
ـاھم کـؼچیم به ٝنىام یک ٩ ؿ اکتتتـ + ػه امت ػؿت رهانی اف ٕـی٨ صل منا٩يه ٥
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کی، ٠٢17مال  ـکتق رهتانی نقای  هؼکه "چیم به ٕىؿ ٥قاینت ػکـ ؼىی تؤ  یتکػبته م
ـایم، وٙی٦ه و تمایل " ػىى می ؿ صتل منا٩يته عتاوؿ ػکه متهم بیيتتـی  ػاؿػو بناب
و ؼ+ کن ػؿ منٖ٪ه ایزاػو رانته امنی  ٝمىمی ؿا ػو به ٍىؿت   ؼاىته باىػیک  ػنق
ـای امىؿ آ٥ـی٪تا ای  گام ویژهؼرانته نیق چیم اکنىم نماین ؼھمکاؿی چنی  ؿ فمینهػ ب

ـاتیل و ٥ل ؼام ، ؿونػ)مى ا٢٥اننتتام و ھتای  ؿگیـیػنتٖیم ، ٍلش عاوؿمیانه )ام
گام ویژه چینی ٝمىما  ٝملی تـ و ٍتتىؿتـ اف ؼنماین+ ه ام ػکـ ػرنگ مىؿیه نامق

ـای ھتای  نتتال ؿاه صلػو بته  ؼھنتتن ػھمتایام اؿوپایی و آمـیکتایی عتى ٩ٖٞتی بت
ؿا بته  ػن٪و ٩ٖٞی عتى ؼان ، نتىاننتهػؿ ١الب مىاؿػاگـچه  ؼميکالت بقؿگ ھنتن

 + ؼ٥ـرال بـمانن
 ػؿ عاوؿمیانته ١التتا  بته ٍتىؿت یتک ؿویکتـػؿ میتانزیگـی ػعال  چتیم ػ

ـای صل و ٥َل منا٩يه ام  امتا ن٪تو تٞیتیم کننت پکتم ػ+ اؿؼنتای  هؼمضتإانه ب
 ػم و نته پیگیتـی  بته رتای ایزتاػنتال کتـػو  ػاؿػتَمیم به مياؿک  و نه تنلٔ 

ـنامه نتال ٩ٖٞنامه ھمه رانتته ػ و به ؼکن می ه ؿا مٖـسؼمافنھای  هؼؿوفانه، ایھای  ب
 ه ام +ؼؿ منافٝات پیچیػاعله ھمه رانته ؼبه رای م

ـانه، گقینيی ام  و تتا صتؼؿ ایم ا٩ػعال  چیم ػ ی بته ػفیتا ؼامات میانزیگ
، چیم تنها ػوؼبا تىره به ن٦ىؽ ھنىف مضػ+ اؿػایم کيىؿ بنتگی ھای  منا٥ٜ و تىانایی

 :ؼکن یم ه ٝملػبه ٝنىام وامٖه اف چهاؿ منیـ گنتـ
ام ػام و متىػمتى ؼؿ کيتىؿھایی ماننتػرانتته  ؼاعالت چنؼایم م ػاولیم مىؿ

ٝٚیم چیم به ایتم کيتىؿ، ھای  ؿ آم مـمایه گؾاؿیػرنىبی ام ، کيىؿھایی که 
 + ه ام ػاػن٦ىؽ میامی چيمگیـی 

ـنامته ھنتتهػول، تٞامل ٥ٞاالنه با مىاؿػ ـامىم ب ـام و ای  ی نٚیـ اعتال٥ات پی ایت
ـات  + یل و ٥لنٖیممنافٝه ام

اعلی لیتتی، رنتگ متىؿیه، رنتگ یمتم، ػرنگ  ؼمانن ػوؼعال  مضػمىل، 
ـه ػاعتال٥ات ٝـبنتام مٞى وصه تىمٔ کيىؿھای صاىیه علیذ ػی با ٩ٖـ و مضاٍ
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 + ٥اؿك
 ػؿ متىؿػمياؿک  اف ٕـی٨ مافمام ملتل  ؼؿاه چهاؿل مياؿک  ١یـمنت٪یم مانن

ـام مىمالی ام +  بض
ـای ١ـبتتی  اعتال  ـام بتتا انگلنتتتام و آمـیکتتا  ػ٥تتات منتتئله ٍتتض ؿیتتایی ایتت

ؿ لتنام، و متاؿفات نٚتامی ھا ػ میام منی ھا، ىیٞیام و ماؿونیای  ٥ـ٩هھای  ؿگیـیػ
ـاؿػه و وابنتگام آنها نیق ؼول  امالمی، ال٪اٝػٝلیه گـوه  ـنت می ؿ ایم ؿامتا ٩ ؼ+ گی

 ٍـ٥ا  یک صنم نی  ام + ػؿ ایم مىاؿػعال  چیم ػ
ـای گنتـه چیم ؼایاات متض یگـػاما اف مىی  ایم + ه ام ػؿ منٖ٪ه نتىػه پؾی

 مناله به عَىً تٞزب آوؿ نین : 
ـای تنلٔ ایاالت متضػگنتـه ن٦ىؽ چیم   ه ام +ؼؿ عاوؿمیانه چاليی ب

ـامپ ػؿ صال صاّـ، ػ ـکای عاوؿمیانتهؼؿ صال ھيػول  ت ؿ ػ ػعتىای  اؿ به ى
 ػؿ متىؿػاعتتال٣ اعیتـ + ؿوابٔ ٝمیت٨ تتـ بتا چتیم امت  ػھای ایزاؼپیام ػمىؿ

+ ؿ صی٦ا نيانگـ ایم مىّتىٛ امت ؼؿ بنػؿ بیم المللی ىانگهای ؼیـی  گـوه بنؼم
و ػپىمپئى و مياوؿ امنی  ملتی و٩ت  )رتام بىلتتىم  ھتـ  کوفیـ امىؿ عاؿره مای

ـاتیلی بیم پکم و واىنگتم انتغاب ؼگ٦تن ا بتا کو م٪امات آمـیؼ+ کنن می م٪امات ام
و  ؼانت هػـکت مغال٦  ؼھىآوی به بافاؿھای عاوؿمیانه به ى G5 ھای  مینتم ػوؿو

ـات امنیتی بال٪ىه  ػمىرتىھای    به ىتتکهکمتـمی ایم ىـػه اف ٕـی٨ کؿا ای  عٖ
ـاتژیک عتى ؼآی می ػ٥ناوؿی نٚاؿت تهارمی به ورى ؼمانن  ػمغتال٤ مَتالش متت
ٔ ؿومتیه تىمت S-400مامانه مىىکی مٖش به ھتىا  ؼه اعیـ عـیؼپـونؼ+ یابن می

ـکیه، که م٪امات آمـیکایی مٞت٪  F-35م امنیت  ھىاپیماھتای ػبه عٖتـ ا٥تتا ؼنؼت
کيىؿھای عاوؿمیانه ایم باؿ با چیم، ات٦تا٧  ػؿ مىؿػ ؼتىان می ماع  آمـیکا ام 

 +ؼبی٦ت
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 يتیجه
ـام عاوؿمیانه  ای  هؼا و با نگاه به آینتکؿ مىارهه با میامتهای متنا٩ِ آمـیػؿھت

ـای چینیؿت و ن٦ىؽ بیيتـ ؼبا ٩ ھای  ١تهؼ١ػه ابـیيتم  ػرتا انتؼ+ هػبىھا  چیم، پؾی
ـاؿ ػاعلی آنها ؿا مىؿػتىمٞه  ـای  ؼؿ ٝیم صتال، اف ٩َتػو  ؼھػ می تىره ٩ پکتم بت

ؿ صتالی امت  کته کيتىؿھای ػایتم ؼ+ ھػ می ؿ منٖ٪ه عتـػمـمایه گؾاؿی بیيتـ 
 انؼ+ هؼؿ عاوؿمیانه عنته ىتػت ؼه اف صْىؿ ٕىالنی مؼ١ـبی به ویژه ایاالت متض

ـاتژی صَاؿچینی ام  که ػ ؿ ایم مـصله، ميغٌ نین  که آیا ایم ٍـ٥ا  یک امت
ـای متنىٛ مافی مياؿک  ـاصی ىتؼ٩ھای  ب ه امت  یتا ؼؿت عاؿد اف منٖ٪ه آنها ٕ

ـاصی مز  ػاؼام  که اف عاوؿ میانه تا ىتـ٧ آمتیا امتت ؼػاینکه نيانگـ آ١اف یک ٕ
صْتىؿ  ػؿ ایزتاػی کامال  واّش ػکـبا ایم صال ؿوىم ام  که چیم با ؿویػ+ اؿػ

 +ػبى ؼعىاھ ؼیؼوؿام رػؿ ھا ػ ؿ منٖ٪ه، ىـیک ھمکاؿیػ٩ىی تـ 
((( 
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ولت  چتیم ػ ؼؿتتیل رمهتىؿ ىت ٠٢12ؿ متال ػاف فمانی که ىی رینپینتگ 
ـای رلب صمای  بیيتـ ؼآؿفوھای ر ـای تتػؿ ػی ب م کيتىؿ اف یل ایؼاعل چیم ب

با تىره به ایم مؤمىؿیت ، پکتم + اى ػؿت رهانی ؼبه یک ٩ای  ؿت منٖ٪هؼیک ٩
ھای  افی، بانک مـمایه گتؾاؿی فیـمتاع ؼ   ؿا ؿاه انBRIه )ػو را ؼٕـس کمـبن

  و SCOه ابـیيم ؿا تؤمتیل، متافمام ھمکتاؿی ىتانگهای  )ػو٧ راؼآمیا و ٍن
BRICS  ؿ ػؿا ت٪ىی  و ٥ٞاالنهG20ـانل ا متافی  ػامات مت٪ابل و اٝتمتاؼ٩، کن٦

ـک  کـػؿ آمیا و تاالؿھای ػ ـای تـویذ ؼبلنھای  ایم تاله+ ه ام ػیگـ ى پـوافانه ب
ـاصتی ىتػرهانی مافی  ؼیؼمىد ر ه ؼؿ کيىؿھای آمیایی، آ٥ـی٪ایی و اؿوپایی ٕ

و وّتٞی  رهتانی  ؼھتػ٣ ؿا ا٥تقایو ؼی کيىؿھای ھػام  که وابنتگی ا٩تَا
ـای ایم بىؼھمه ایم ا٩ػ+ ٪ىی  ىىؿ عاؿد اف کيىؿ تػچیم  ه ام  تا ٩لب ػامات ب
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 +ػم  آوؿػل چیم ؿا به ػو ؽھم مـ
انيتگاه ػ، چیم ھمتانٖىؿ کته لتی ىاتىىتیام اف ػمالها پل اف پایام رنگ مـ

  ؿا "٩تـمتام ھتـد و متـد و MENAعاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪ا ) ؼگىی می نینگيیا
ـاتىؿی ھا" ـناک امپ نه با آمیا، عاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪ا بته ؿ م٪ای+ ػانن ػ می عٖ

، ٠٢12بتا ایتم صتال، اف متال ػ+ میامی، تکه تکه و ناچیق بى ؼیؼلیل بی حتاتی ىػ
ـای اؿت٪ا  رایگاه عى MENAچیم  به ٝنتىام یتک  ػؿا به ٝنىام یک مـمایه مهم ب

ـایم+ ؿ نٚـ گـ٥ ػؿت رهانی ؼ٩ با رلتىگیـی  MENA ػؿ مىؿػمىاّٜ پکم ، بناب
 ؿ بتـػی کته ھمته منتا٥ٜ ؿا ؼبٞت ؼمیامی و به مم  تٞامتل چنتھای  اؿیاف گـ٥ت

م ؼوؿ ىتػؿ صتال ػی التته بته ٕتـف مضتإانته  ػاى  منا٥ٜ ا٩تَاػ، اف بـػگیـ می
به  MENAؿ ػؿا  ػی عىػه، چیم صْىؿ میامی و ا٩تَاؼآینھای  ؿ مال+ ػام ،

ی ھمچنام مضىؿ ػا٩تَاھای  ھمکاؿی ػبا ایم ورى ؼھػ می ا٥قایوای  هؼٕىؿ ٥قاین
 ایم تاله ام +

 
یقا )دهًافع چیى   (MENAس خاوسهیايه و شاخ آفش

ای  هػٕی٤ گنتتـ * ػؿ صال ٍٞىػؿت ؼبه ٝنىام یک ٩ *، چیم ؼیؼوؿه رػؿ ػ
ـایٔ ٩تػ+ اؿػؿ منٖ٪ه ػاف منا٥ٜ ؿا  ـای  ػؿت مىرتىؼمهمتـیم ایم ٝال٩ه ص٦٘ ىت بت

 ؼاف چنت، MENAؿ ػ مػچیم به رای تک ٩ٖتی بى+ ت٪ىی  ن٦ىؽ میامی آم ام 
ؿ ػتا اف ٕـی٨ ومإ  اعتال٥ات  ؼکىى می ایم کيىؿؼ+ کن می م صمای ػ٩ٖتی بى

ـامـ منٖ٪ه، به ویژه رنگ مىؿیه  ؿ ىتىؿای امنیت  متافمام ػکه اف ٕـی٨ وتى  *م
ھای  ؿتؼؿ م٪ابتل متایـ ٩تػؿا  ػن٦ىؽ میامی عتى *تؤحیـ گؾاىته ام   ؼملل متض

ـام نیق یکی اف ھمتیم متافوکاؿھای بنتٔ ی ا ھنتهی  منالهؼ+ ھػبقؿگ گنتـه  ای
اف بنیاؿی رهتات، ؿوابتٔ بتیم چتیم و کيتىؿھای + ه ام ػن٦ىؽ میامی چیم بى

ـام  اف بافی ـای ص ؿ ػ ػعتىھتای  ھای عاوؿمیانه و ىاط آ٥ـی٪ا  تاله ایم کيىؿ ب
ـابـ تنلٔ ایاالت متض ـاتژیک و انٖٞتا٣ + ه امت ؼب پکتم اف ٕـیت٨ إمینتام امتت
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یپلماتیتک، چتیم ػکته اف نٚتـ  ؼھػل چیم نيام ػبه مـ ؼعىاھ می پؾیـی میام ،
ـال رهتانی امت  کتهؼبله ٩ـبام گى نین  بلکه یک ٩ ػیگـ یک مـػ  ؿت ٩ابل اصتت

ـاتژیک ؿا با اؿوپا، ؿومیه و ایاالت متضػتٞا ؼتىان می رهانی ھای  ؿ ٝـٍهػه ؼل امت
 +ؼاؿی و ص٦٘ کنؼنگاھ
ولت  و ػایتم کيتىؿ اف صاکمیت   ومیم ٝال٩ه اٍلی چیم به صمای  اٍىلیػ

تـویذ   MENAؿ ػایم میام  ؿا  ؼعىاھ می چیمػ+ ىى می تمامی  اؿّی مـبىٓ
ه تتـ بتیم ػؿ ىىؿای امنی  متافمام ملتل، پیتـوی گنتتـػ ػو اف ٕـی٨ رایگاه عى

، ٠٢14ؿ ژوتیته متال ػبته ٝنتىام مختال، ؼ+ المللی اف ایم ھنزاؿھا ؿا تْتمیم کنت
ؿ ػ ؼػآمتىفه مزتھتای  وگاهػاؿ ػلیل ایزاػف چیم به بنیاؿی اف کيىؿھای ١ـبی ا

ـام، کىی ، ٝمام، ٝـبنتام مٞى ؼنػکـ ػمیم کیانگ انت٪ا ی، مىؿیه و مایـ ػاما ای
 ؼنامت متی ٝلنا  اف آنچه پکم آم ؿا "تالىهای ١یـ٩انىنی متافی" MENAکيىؿھای 
ف نمایيتی اف صمایت  ا ؼؿمتی متی منٖ٪ه بیو اف آنچه که بته نٚتـؼ+ نػصمای  کـ

 صاکمی  چیم ام +
اف رملته انتـژی،  ػىتى می ٝال٩ه مىل چیم به ؿوابٔ تزاؿی ایم کيىؿ مـبىٓ

ـایی پـوژه+ تزاؿت و مـمایه گؾاؿی ؿ چهاؿؿاه ػ، که MENAؿ ػ  BRIھای  ھمگ
ـاؿ ، ا٥ـی٪ا ـک ػٕت٨ اٝتالل اػ+ ىى می هؼیػبه ؿوىنی  ػاؿػآمیا و اؿوپا ٩ اؿه کتل گمت

ه امت  )ت٪ـیتتا ػکتـ ػمیلیىم تم ن٦  واؿ 23٠ ػوؼچیم ص، ٠٢16ؿ مال ػچیم، 
کيتىؿ  11ه امت   و بقؿگتتـیم ىتـیک تزتاؿی ؼىت ػواؿ MENAنیمی اف آم اف 

MENA  ـام و  ٠1، چتیم بتا ٠٢14تا اوامٔ متال ػ+ ه کيىؿ ٝـبی بىػاف رمله ای
ـک ھای  پـوژه ػؿ مىؿػکيىؿ ٝـبی   16)اف رمله  MENAکيىؿ  تىا٨٥  BRIميت

ـای اھای  راه ٕلتیػ+ ه بىػنامه ھایی امْا کـ ؿ ػ ١MENAتال ػؿوفا٥قوم چیم بت
BRI ، ـاتژیک، گنتـػالیل ا٩تَاػچه به ه ام  ؼه تـ، باٝج ىػی و چه اف نٚـ امت

 +ؼتا تٞامل چیم با منٖ٪ه به ٕىؿ ٩ابل تىرهی ا٥قایو یاب
ـانزال چیم ٩ ؿ عاوؿمیانته و ىتاط ػی اکنتىم ؼیپلماتیک بنیاؿ نیـومنػؿت ؼم
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ؿیای چتیم رنتىبی ػؿ ػ، ھنگامی که اعتال٥ات اؿّی ٠٢13ؿ مال ػ ػ+اؿػآ٥ـی٪ا 
ایتم ػ+ وصته اف چتیم صمایت  کتـػیه ٝـب اف ٕـی٨ اٝالمیته ػت گـ٥ ، اتضاؼى

ؿا بته  ػاعتال٥تات عتى ؼمافمام به مىّٜ پکم متنی بـ اینکه ٕـ٥های متٞاؿُ بای
 ؼلی ماننتبیم الملھای  عاؿری یا مافمامھای  ول ػعال  ػوم ؼو رانته و بػٕىؿ 

کيىؿ ٝـبی پتل اف صکتم  ٠٠صمای  ؼ+ یک ىػنق ؼاتمی صل کننػاوؿی ػگاه ػاػ
ؿ رنىب ىـ٩ی ػاعتال٣، انقوا و ىـمناؿی چیم ؿا  ػؿ مىؿػگاه ٝلیه ایم کيىؿ ػاػ

 +ػاػآمیا کاھو 
ـای مضا٥ٚ  اف ایم منا٥ٞٔ چیم بته چهتاؿ ا٩ت یپلمامتی ػال متکتی امت : ؼب

می ایم کيتىؿ بتا کيتىؿھای مضتىؿی منتا، میانزیگـی، گنتـه مياؿکتهای میا
ـاؿ نیـوھای صا٥٘ ٍلش، و تٞمی٨ ھمکاؿی  + یػا٩تَاھای  امت٪

 
 یپلماسی هیايجیگشید

ـای بهتى MENAؿ ػٕىالنی ھای  رنگ  ػمى٩ٞی  عتى ػ٥ـٍتی چيمگیـ ؿا ب
ـاھم کـؼبه ٝنىام یک ٩ ؿ اکتتتـ متال + ػه ام ػؿت رهانی اف ٕـی٨ صل منا٩يه ٥

کی٠٢17 ـکق رهانی نقای  هؼکه "چیم به ٕىؿ ٥قاین ػـک ؼ، عی تؤ " ػىتى می یکػبه م
ـایم، وٙی٦ه و تمایل  اىتته ػ MENAؿ صل منا٩يته ػاى  که مهم بیيتـی ػو بناب

ؿ ؼ+ ػکنت ػؿ منٖ٪ته ایزتاػو رانته کاالھای امنیتی ٝمتىمی ؿا ػو اف ٕـی٨  * ؼباى
ـای امای  گام ویژهؼرانته چیم اکنىم نماین ؼھمکاؿی چن ػمىؿ ، ام ػىؿ آ٥ـی٪ا )مىب
ـاتیل و ٥لنٖیم ،  ؼؿون ا٢٥اننتام و رنگ مىؿیه ھای  ؿگیـیػٍلش عاوؿمیانه )ام

گام ویژه چینتی ٝمىمتا  ٝملتی تتـ و ٍتتىؿتـ اف ھمتایتام ؼنماین+ ه ام ػاٝقال کـ
ـای ميتکالت ؼا٥قاینتھتای  نتال ؿاه صلػو به  ؼھنتن ػاؿوپایی و آمـیکایی عى ه بت

 + ؼھنتن ؼلتته بْٞی مىا٩ٜ من٦ٞل و ناکاؿآم)ا ؼ+ ه ھنتنػعاؿ٧ الٞا
 ػعاوؿمیانه و ىاط آ٥ـی٪ا ١التا نتىٝی ؿویکتـھای  ؿ میانزیگـیػعال  چیم ػ

ـای صل و ٥َل منا٩يه ام  که صْىؿ ھن  اما ن٪و تٞییم کنن ای  هؼمضتإانه ب
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م و نه پیگیـی  به رتای ػنتال کـػ+ ػاؿػپکم تَمیم به مياؿک  و نه تنلٔ ػ+ اؿؼن
ـنامه ػایزا نتال ٩ٖٞنامه ھمته ػو به  ؼکن می ه ؿا مٖـسؼمافنھای  هؼؿوفانه، ایھای  ب

 ه ام +ؼپیچیھای  ؿ رنگػرانته 
ی بته ػفیتا ؼامات میانزیگـی گقینيی ام ، و تتا صتؼؿ ایم ا٩ػعال  چیم ػ

، چتیم تنهتا بته ػوؼبا تىره به ن٦ىؽ ھنىف مضتػ+ اؿػآم بنتگی ھای  ٝالی٨ و ٩ابلی 
 ؼاعالت چنتؼایم م ػاولیم مىؿؼ+ کن می ه ٝملػچهاؿ ٕـی٨ گنتـ ٝنىام وامٖه اف

ام رنتىبی امت ، کيتىؿھایی کته متـمایه ػام و متىػمى ؼؿ راھایی ماننػرانته 
تٞامتل ، ول+ ػه امت ػاػٝٚیم چیم بته آم ن٦تىؽ میامتی چيتمگیـی ھای  گؾاؿی
ـنامه ھنتهػ٥ٞاالنه  ـامىم ب ـام و ای  ؿ منافٝاتی نٚیـ اعتال٥ات پی ـاتیل ؿگػای یـی ام

ؿگیـی متىؿیه، رنتگ ػاعلی لیتی، ػرنگ  ؼمانن ػوؼمىل، صْىؿ مض+ و ٥لنٖیم
ـه ٩ٖـ تىمٔ کيىؿھای صاىتیه علتیذ ػیمم، اعتال٥ات ٝـبنتام مٞى ی و مضاٍ

ـایٖی ام  کته چتیم  ؿاه + امت  ػوؼاؿای ن٦تىؽ مضتػؿ آم ػ٥اؿك اف ٩ٖـ، ھمه ى
ـام متىمالی  ػؿ مىؿػ مياؿک  مافمام ملل ؼچهاؿل مياؿک  ١یـمنت٪یم مانن بضت

ـای ١ـبتی  اعتال٥تات + ام  ـام بتا انگلنتتام و آمـیکتا  ػمنئله ٍتض ؿیتایی ایت
و متاؿفات نٚتامی + ؿ لتنامھا ػ میام منی ھا، ىیٞیام و ماؿونیای  ٥ـ٩هھای  ؿگیـیػ

 ػؿ ایتم متىاؿػعالت  چتیم + ػه و وابنتگام آنهتاؼول  امالمی، ال٪اٝػٝلیه گـوه 
 م نی  ام +ا٩ل و ٍـ٥ا  یک صنؼص

 
 استشاتژیکهای  هشاسکت
نتتال ػمت٦تاوت امت : اولتی بته ھا  ١ـبی ػچیم با اتضاای  منٖ٪هھای  مياؿک 

ؿ صتالی ػھای میامی ١یـ ؿممی ام ، ؼھمکاؿی میامی من٤ٖٞ بـ اماك پیىن
ـاؿؼىمنام عاؿری ؿا ھػ٥اٝی ػات ؼومی ١التا  بـ اماك مٞاھػکه  اف ؼ+ ھػ می ٣ ٩

ه ػکتـ ػی رهتانی ایزتاؼبٞت ؼؿیذ یک ىتکه ھمکاؿی چنؼچیم به ت، ٠٢12مال 
ؿ صتال تىمتٞه و ػبتقؿگ، کيتىؿھای ھمنتایه و کيتىؿھای ھای  ؿتؼام  که ٩ت
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 ؿ بتـػیته ٝتـب ؿا ػیته آ٥ـی٪تا و اتضاػاتضا ؼماننتای  منٖ٪تهھای  ھمچنیم متافمام
 یگـؼه یکتؼؿا یکپاؿچه، بهم پیىمته، و ت٪ىیت  کننتھا  چیم ایم ھمکاؿیػ+ گیـ می
 +ؼانػ می

مهم ىتکه ميتاؿک  رهتانی ایتم ھای  یکی اف مؤل٦ه MENAؿ ػؿوابٔ چیم 
ـامـ مػ *ایم  ؿوابٔ + کيىؿ ام  ـانه ىـ٩یؼؿ م ؿیای ػعلیذ ٥اؿك، م٢ـب و ، یت

ـاؿػمتته گنتتـػؿ چهتاؿ ػمـط گنتـه یا٥ته ام  )مٖتاب٨ بتا اھمیت  آنهتا   ه ٩ت
ـن می ـاتژیک رامٜ با ال+ ػ ؼگی ـام، مته اول ىامل مياؿکتهای امت زقایـ، مَـ، ایت

ـاتیل + ػی و اماؿات ام ػٝـبنتام مٞى ول ىامل یک مياؿک  نىآوؿی رامٜ با ام
ـکیته امت  ) ـاتژیک بتا ت ؿ م٪اینته بتا ميتاؿک  ػومتی ػو یک ؿابٖه تٞاونی امتت

ـاتژیک پاییم تـ اؿفیابی ـاتژیک با چنتھای  مىمیم ھمکاؿی+  ػىى می امت یم ؼامت
ـاکو و متتى ـا٧، متت چهتتاؿل ىتتامل ػ+ ىتتى متتی ام ؿا ىتتاملػکيتتىؿ متىمتتٔ: ٝتت

ـاتژیک با کيتىؿھای کتىچکتـ امت : ریتتىتی، اؿھای  ھمکاؿی م، کىیت ، ػامت
ـاتژیک چتیم امت + ٝمام و ٩ٖـ ـا ، علیذ ٥اؿك ن٪ٖه اٍلی ميتاؿکتهای امتت فیت

 ؿ آنزا ام +ػمنا٥ٜ ٩ابل تىره چیم 
ـاه با میام  ٝ ـام، ٝػاعلی ػؿ امىؿ ػاعله ؼل مؼچیم ھم ـاؼیگ فی و ل ھتم تت

ـاکنی، با ھمه ٕـ٣ھای  ؿ رنگػامتناٛ اف مياؿک   ـام  *ىمم ػھای  پ اف رمله ای
ـاکو ، یػو ٝـبنتام مٞى ـاتیل و الزقایتـ و مت ؿ ؿوابتٔ ػ *کيىؿھای ٝـبی و امت

ـا ميتاؿکتهای ایتم کيتىؿ بته ھیزکت ػبـ می عىبی به مـ  ال اف ٕتـ٥یم آمتیتیؼفی
 +ؼؿمان نمی

 
 صلح

 MENAؿ ػ ػىتمنام ٍت٦ـ" عتىػمن٦تی " ؿ میامت ػاگـچه چیم بته آنچته 
ؿ رهت  ص٦ت٘ ػام  اما با اصتیآ اف ٕـی٨ نٚامی با ایم منٖ٪ه  ؼ، پایتنؼعىان می

ـامپ و ا٩تػبا ىـوٛ به کاؿ + ه ام ؼؿگیـ ىػ ػمنا٥ٜ عى ـای ؼول  ت وؿ ػامات او بت
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ؿ منٖ٪ته ؿا بته ػ ػم اف عاوؿمیانه و ىاط آ٥ـی٪ا چیم بافی ن٪و کم اھمی  عتىؼى
 +ؼھؼت٢ییـ ب ؼایمـٝ  و ب

ـاؿ نٚامی کمی  ٕت٨ آماؿ مىمنه تض٪ی٪تات بتیم ػ+ اؿػ MENAؿ ػچیم امت٪
 ؼؿٍتػ 12، ٠٢16تتا  ٠٢12ھای  ه بیم مالؼالمللی ٍلش امتکهلم، ایاالت متض

و  ؼؿٍػ 3+4ؿ صالی که ؿومیه ػه ام  ػؿات املضه به ایم منٖ٪ه ؿا تؤمیم کـػٍا
ـاننه  ه ػبى ؼؿٍػ 1م٪اینه، مهم چیم کمتـ اف ؿ ؼ+ ػنػکـ می ؿا تؤمیم ؼؿٍػ ٥6+3

ؿ متالهای اعیتـ ا٥تقایو ػ MENAبا ایم صال، ٥ـوه تنلیضات چینی به + ام 
ـنيیم چیم ؼھىاپیماھای ب+ یا٥ته ام  و  ػىتى متی ؼی تىلیػؿ ٝـبنتام مٞىػوم م
ـای م٪اٍ ـا٧ اٝقال ؼّ ؼب ٥اٛ ملی ػبه گ٦ته وفاؿت ػ+ ىى می تـوؿینم به مَـ و ٝ

ـای مؤمىؿی  1٢٢٢ ػوؼؿ صایم کيى، چیم ؿیتایی بته ػی ػفػ ؼّتھای  مـباف ؿا ب
 2٠، چیم ٠٢14تا ژوتیه مال + ه ام ػؿ ریتىتی اٝقال کـػاؿکات اوبىک، ؼپایگاه ت

ؿیای ػؿ ػتا امنی   ػه بىػىناوؿ کاؿوام ؿا به آبهای مىمالی و مزاوؿ اٝقال کـ ؼ٥ـون
 +ؼؿیای ٝـب ؿا تؤمیم کنػمـط و 

بته گ٦تته ، MENAؿ ػنٚامی، با ص٦٘ متک منت٪ل چتیم پای ػٝلیـ١م ایم ؿ
اتم ىىؿای امنی  ػؿ منٖ٪ه، بقؿگتـیم ْٝى ػ، صا٥٘ ٍلش چیم ؼمافمام ملل متض

و٧ تىمتٞه ؼالؿ بته ٍتنػ ػمیلیتاؿ 1که چتیم  ػعی اٝالل کـ ٠٢11ؿ مال + ػام 
ـای متایـ ؼنیـوی پام ٠٢٢٢، و به ػکـ ؼا عىاھؼاھ ؼمافمام ملل متض اؿ ٍتلش بت

، چتیم بتا بتیو اف ٠٢16اف آوؿیتل ؼ+ ھػ می ای ْٝى مافمام ملل آمىفهکيىؿھ
ـامتىم ػ ؼٍلش مافمام ملل متضھای  ؿ مؤمىؿی ػمـباف و ا٥نـ پلیل  16٢٢ ؿ پی

MENA   ـای ١ـبی))ػمياؿک اؿ٥تىؿ ، ػه ن٦ـ ، ػMINURSOاىته ام : ٍض
ام ػپـمنل متى UNIFIL ،216لتنتام )، پـمتنل  UNAMID ،271ام )ػؿ مىػ

ـاتیل، پـمنل  UNMISS ،1٢13) رنىبی  پنذ ن٦ـ+، ٥UNSCOلنٖیم )*و ام
ؿگیـ ٝملیات ھایی ام  که تىمتٔ ىتىؿای امنیت  ػٝالوه بـ ایم، اؿتو چیم 

ھای  ، کيتتی٠٢12ؿ متال ػبته ٝنتىام مختال، + ه امت ؼمافمام ملل تَىیب ىت
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ىتیمیایی اف ھای  ؿا کته صامتل متالس ؼمافمام ملل متضھای  ؿیایی چینی کيتیػ
چتیم ا١لتب نیـوھتای ؼ+ نتػؿ ٩تـك امتکىؿت کـػی ػبه منٚىؿ نابى ؼنػیه بىمىؿ

ـای صمای  اف تغلیته ىتهـون  ؼماننت MENAام چینتی اف کيتىؿھای ؼنٚامی ؿا ب
 ه ام +ػمنت٪ـ کـ ٠٢11ؿ مال ػو یمم  ٠٢11ؿ مال ػلیتی ، ٠٢٢3ؿ مال ػلتنام 

ـانزال، متتـمایه گتؾاؿام چینتتی بته پیمانکتتاؿام امنیتتی عَىٍتتی ١ـ بتتی و مت
: چتیم پیمانکتاؿام امنیتتی عَىٍتی ؿا بته ؼنیـوھای امنیتی مضلی متکتی نینتتن

ـام چینتی و فیـمتاع  ؼکن می ه اٝقالػکيىؿھا و منا٨ٕ رنگ ف ھای  تتا اف مهتار
ویی "پلنگ بـ٥ی" )وابنتته بته پلتیل ؼکمان ؼواصؼ+ تؤمیم مالی چینی مضا٥ٚ  کن

تنهتتا  Huaxing Zhong'Anو  Tianjiao Tewei (GSA)، منتتلش چتتیم 
ـکتهای چینتتی ھنتتتنػوؼمٞتت  MENAؿ بتتافاؿ امنیتت  عَىٍتتی ػکتته  ؼی اف ىتت

 +ؼکنن می مياؿک 
 

 الگىی صلح تىسعه چیى
چتیم ایتم منٖ٪ته ؿا بته ، MENAؿ ػبه ٝنىام بقؿگتـیم مـمایه گؾاؿ عاؿری 

ٕتت٨ اٝتالل ػ+ گیتـ متی ؿ نٚتـػٝنىام یک مضیٔ امنیتی مهم و نه یک امنی  مهم 
 2+٠22کيىؿ ٝـبی به  ٠٠،  تزاؿت چیم با ٠٢16ؿ مال ػیم، وفاؿت بافؿگانی چ

ـام نق+ ه ام ؼالؿ ؿمیػ ػمیلیاؿ الؿ  تزاؿت ػ ػمیلیاؿ 23یک به ػتزاؿت چیم و ای
ـاتیل  ـکیته ػ ػمیلیاؿ 4+12چیم و ام الؿ ػ ػمیلیتاؿ 3+٠1الؿ  و تزاؿت بیم چیم و ت

ـاؿ ٠٢17ؿ مال ػچیم + ه ام ػبى  ػمیلیتاؿ 22ؿفه ھای مـمایه گتؾاؿی بته اػاػ٩
ـام + ه ام ػالؿ با کيىؿھای ٝـبی امْا کـػ امـوف بتیو اف یتک میلیتىم اف مهتار

ـای کاؿ یا تضَیل فن MENAؿ ػچینی  ؿ ػچتیم بته نتال تىمتٞه ؼ+ کننت می گیؼب
ـا٧ ميتت٢ىل ٥ٞالیتت  بتتىػبافمتتافی پتتل اف رنتتگ ھتتای  پـوژه نتتتال ػه و بتته ػؿ ٝتت

 ىؿیه ام +ام و مػؿ لتنام، لیتی، مىػتزاؿی ھای  ٥ـٍ 
ی، بیکتاؿی ػا٩تَتا ػؿکتىای  ل امنی  منٖ٪تهؼلیل اٍلی ٝػچیم با بیام اینکه 
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ـاؿ م٢قھتا امت  عتال٣  ؼّٞی٤، ؿىھای  باال، فیـماع  متـیٜ رمٞیت  و ٥ت
ـاتیک،  ٍلش تىمٞهػم٦هىل ١ـبی اف ٍلش   ه ام +ػؿا ٕـس کـ ای  مىک

ـامیػالل چیم ایم ام  که تىمٞه مهمتـ اف آم ام  که ؼامت ؿا به ٝنتىام  مىک
ـای آم تٞـی٤ کـ ؿ عاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪تا اف ػو ایم مىّىٛ،  ػیک پیو ىـٓ ب

بته  یتؼم الملتل بایه رامٞه بکام   ؼپکم مٞت٪+ اؿ ام ػی٨ بیيتـی بـعىؿػمَا
الفل ؿا ػی ا٩تَتاھای  کمکنامافگاؿ به ایم کيىؿھا، ی ـامکمىػم ػـکؿ ػٍای را
 ١ـبتیھای  ؿتؼمغتل٤، چیم و ٩تھای  ؿوه ػىبا ورؼ+ ھػمنا اؿاته ی يىؿھاکبه 

ـایی ھای  ؿاه ؼتىانن می و ؼاىته باىنػؿ منٖ٪ه ػا٣ نهایی ميابهی ؼاھ ؼتىانن می ھمگ
ـامی ػ٣ ٥ىؿی تىمٞه ام  و ؼ: ھؼؿا بیابن ـایی به ٝنتىام ؼمؼؿ بلنػمک ت نیق ھمگ

 +ػنمىؼ٣ ١ایی ؿا متض٪٨ عىاھؼھ
با میقام تؤحیـ ٝمتىمی  MENAه ػتىمٞه چیم به کيىؿھای رنگ فھای  کمک

الؿ به ػمیلیىم  1٢٢ی ػمیال ٠٢11ایم کيىؿ اف مال + ؿ آنزا متنامب ام ػپکم 
، ٠٢16اف متال + ه امت ػاػؿ متىمالی اعتَتاً ػمامىؿی  ٍلش مافمام ملل 

ـای بافمافی بيـػمیلیىم  61 ػوؼچیم ص م، متىؿیه و ػؿ لتنتام، اؿػومتتانه ػالؿ ب
ومتتانه بته ٥لنتٖیم، ػالؿ کمتک بيـػمیلیىم  12ه ام +ھمچنیم ػیمم ھقینه کـ

ـای ایزتاػمیلیىم  12٢ الؿ بته ػمیلیتىم  2٠ٙـ٥یت   و  ػالؿ به کيىؿھای ٝـبی بت
ـای ٩انىم، کمتک اعتَتاً  ـام ار ـای آمىفه ا٥ن  + ه امت ػاػکيىؿھای ٝـبی ب

 ی و ارتمتاٝی ػمنا اف ٕـی٨ بافمتافی ا٩تَتاھای  ول ػکه  ؼکن می اللؼپکم امت
تزاؿب اٍالصات و گيایو ؼ+ م ؿا ؿیيه کم کننؼیکال ىػعيىن  و ؿا ؼتىانن می

ّـوؿت مٖل٨  کی و ارتماٝی یػه تىمٞه ا٩تَاکچیم به آم کيىؿ آمىعته ام  
ـای   ؿ صال گؾاؿ عاوؿمیانه و ىاط آ٥ـی٪ا ام +ػيىؿھای کب

 يتیجه
ھتای  ، صىفهػمیام  اتضتا ػؿ مىؿػامات ١ـبی ؼگاه من٦ی ننت  به ا٩ؼیػپکم 

با م٦هىل منىولی  مضا٥ٚ ، مغال٦  با ت٢ییتـ ػ+ اؿػی ػا٩تَاھای  ؽ و تضـیمن٦ى
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ه ػؿ کيتتىؿھای رنتتگ فػولتهتتا ػالل کتته بـعتتی ؼؿ ایتتم امتتتػامتت ، و ھتتا  ؿژیم
MENA کیؼ+ کن می ت اصتیآؼبه ى ؼىـوؿ یا ميکل ماف ھنتن  ؼکن می ؼپکم تؤ

ـاگیـ و ھای  ؿباؿه ؿاه صلػؿ گ٦تگى ػ MENAکه ھمه کيىؿھای  ھا  ؿگیـیػرامٜ ٥
ؿت رهتانی ؼھا وّتٞی  ٩تػاؿؼبا ص٦٘ ایم امتان ػاؿػچیم مٞی ؼ+ ىـیک ھنتن

 +ؼاؿ نکنػىه ؼؿا ع ػعى
ماتی کته ؼتزـبتی و م٪تھای  ؿ صال تىمٞه، چیم با ؿوهػؿت ؼبه ٝنىام یک ٩

ـاتژی ؿوىم ام  با  صقب صتاکم ػ+ ىى می تٞامل ػواؿ MENAٝاؿی اف یک امت
 MENAؿ ػه ؼنتال ؿ٩اب  ژتىپلیتیکی با ایاالت متضتػ به رای اینکه به ػاؿػ ؼ٩َ
اؿ ؼؿت بقؿگ پایؼو ایم کاؿ ؿا با ص٦٘ ؿوابٔ ٩ ؼھػؿا ا٥قایو  ػ، مضتىبی  عىؼباى

ـامـ ػ ػو گنتـه منا٥ٜ تزاؿی عى ـایم، چتیم اف ؼ+ ھػ می انزال MENAؿ م بناب
ـای کنتـل با ٩ میه و ایتاالت یه اؿوپا، ؿوػاتضا ؼؿتهای منت٪ـ ماننؼؿ٩اب  منت٪یم ب

ـھیقؼمتض ـکا  ھ٦ت  پتیو نتىیل ٩ٖٞنامته ىتىؿای ؼ+ کن می ه پ چیم و ؿومیه ميت
کامتل بتا  ػ، اما پکم اف اتضاؼنػرنگ مىؿیه ؿا وتى کـ ػؿ مىؿػامنی  مافمام ملل 

ؿ منتا٨ٕ ػنٚامی ؿا ھای  بـعال٣ منکى، پکم پایگاه+ ه ام ػاؿی کـػػمنکى عى
 نین + MENAؿ ػصىفه ن٦ىؽ  ػنتال ایزاػھمچنیم به ؼ+ کن نمی ػؿگیـی ایزاػ

ه کتامت   ؼمٞت٪تؼ+ کن می ؿ منا اصناك ؿاصتیػ ػچیم با میام  منت٪ل عى
ناؿ ک  ؼـنیگ می ؿ نٚـػ ػعى ػ  رنگ مـیه به ٝنىام ؽھنکآنچه ؿا  یؼؿتها باؼـ ٩یما

 ی،ٝمتىمی االھتاکبتـ  ؼبـ تتىافم و تاکیتی متتن ؼیؼری تینٚم امن کیه و با ػگؾاؿ
نتتال ھمکتاؿی بتا متایـ ػاف آنزا که چیم بته ؼ+ ھنػاؿ ؿا اؿت٪ا  یؼٞه پاٍلش و تىم

ؿ ػیته اؿوپتا ؿا ػبتا اتضا ػؿتها ام ، ایم کيىؿ به اصتمال بنیاؿ، ھمکتاؿی عتىؼ٩
ـای اف بیم بـ ـاتیل ھا ػ ؿگیـیػ ؼیؼم تيػتاله ب ٥لنتٖیم، لیتتی، متىؿیه و  *ؿ ام

ـام ت٪ىی ای  یمم و منئله ھنته یه اؿوپتا بتـ لتقول ػو ھم اتضا ھم چیمؼ+ کن می ای
کیای  ی به تىا٨٥ ھنتهؼپایتن ـام تؤ ـای ؼ+ کننت می ؼای صمایت  اف ؿاه صتل میامتی بت

ـاتیل و ٥لنٖیم، بافگي  به یک ٩ٖٞنامه میامی و مغال٦  با تاله ھـ  منافٝه ام
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ـای تنلٔ بـ امىؿ امنیتی ؼ٩ ؿ رنگ مىؿیه  صل منا٩يتات لیتتی و یمتم اف ػؿت ب
ـک چیم و اتضإـی٨ مافمام مل  یه اؿوپا ام +ػل نیق اف ٝالی٨ ميت

ـای مالهای آین ؿ ػؿتهای اؿوپتایی و چتیم ؼی ٩ػا٩تَاھای  ه، مـمایه گؾاؿیؼب
کته  ؼھتػ متی اؿاته MENAتىمٞه ؿا به کيىؿھای ھای  ه ابـیيم، نىٝی کمکػرا

ـای صتل منتاتل مـبتىٓ بته ػ+ ػىى میای  منزـ به ٍلش و حتات منٖ٪ه و ٕتـ٣ بت
 +ػکـ ؼم عاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪ا نیق ھمکاؿی عىاھنگاؼپناھن

ؿا به امىؿ عاوؿمیانته و ىتاط  ػبغيی اف ٝال٩ه عى، ؿتهای منت٪ـؼاف آنزا که ٩
ؿ منٖ٪ته ػ ػکم احـ عى ػؿویکـ ؼکه بتىان ؼکن نمی چیم ٥کـ  ؼان هػاػم  ػآ٥ـی٪ا اف 
ـای م ـایم، مؼ+ ت ٕىالنی تـی ص٦٘ کنؼؿا ب ـای ؼیتؼاوما کانالهتای رؼبناب ی ؿا بت

ـا و ميتاؿکتی  ؼؿتمنؼؿوابٔ ٩ ػو ایزا ػ٥اٛ اف منا٥ٜ تزاؿی عىػ  MENAؿ ػھمگ
ـات بیيتتـی ؿا ؼؿ مالهای آینتؼ+ ػکن می کي٤ ؿ مىّتٜ چتیم ننتت  بته ػه ت٢ییت

 +ػعىاھیم بى ؼعاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪ا ىاھ
((( 

 م اطمیًاوذسیاست چیى: جلىگیشی اص ع
ذ ٥اؿك  بضـیم، کىی ، ٝمام، ٩ٖـ، ىو کيىؿ ْٝى ىىؿای ھمکاؿی علی

با تىرته بیيتتـ بته  *ھه گؾىته ػو ػؿ ػ *ه ٝـبی ؼی و اماؿات متضػٝـبنتام مٞى
به ٝنىام بغيتی اف ایتم  انؼ+ هؼؿا تنىٛ بغيی ػعاؿری عىھای  ىـ٧ آمیا، میام 

ـه رنىبی و اتضا یته کيتىؿھای رنتىب ػمیام ، نگاه ىـ٩ی  آنها به چیم، ژاپم، ک
ـکق ىىـ٩ی آمیا مت  ه ام +ؼم

ایم ام  که  ػاولیم مىؿ+ ه ام ػاػو ٝامل اٍلی ؿط ػلیل ػتا به ؼایم ت٢ییـ ٝم
ت٪اّتای  ؼیؼھه گؾىته منزـ به ا٥تقایو ىتػؿ مه ػی چیم ػچيمگیـ ا٩تَا ؼؿى

ـاینت+ ػه امت ؼانـژی ایم کيتىؿ ىت ـکتق ح٪تل ؼؿ ایتم ٥ ، کيتىؿھای علتیذ بته م
یل ؼ  تتتتMENAال آ٥ـی٪تتا )ؿ عاوؿمیانتته و ىتتمػی چتتیم ػا٩تَتتاھتتای  ٥ٞالی 

ی ؿا بیيتتـ ػایم ؿوابتٔ ا٩تَتا ؼاؿنػ ؼکيىؿھای صاىیه علیذ ٥اؿك ٩َ انؼ+ هؼى
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 +ؼت٪ىی  کنن
ؿ ػىتىؿای ھمکتاؿی علتیذ ھای  ول ػل ٩ٖٞی  ؼه ٝؼول منٞکل کننػٝامل 

ه و ؼؿ صالی که ؿوابٔ ایاالت متضت+ ػه ام ؼمنیـ ؿوابٔ آنها با ایاالت متض ػمىؿ
ـامپ به ٕىؿ ٩ابل تتىرهی  ؼونالػوؿام ؿتیل رمهىؿ ػؿ ػذ ىىؿای ھمکاؿی علی ت

ـای امنی "، به ٕىؿ ٥قاین ػبهتى ه و ؼپیچیتای  هؼیا٥ته ام ، مٞماؿی نانىىته "ن٦  ب
ؿ نهای  ممکم امت  ایتم ٥ـٍت  ؿا بته ػؿون٨ "ىیل" آمـیکا + گاه متنا٩ِ ام 

 +ؼھػیام ات ن٦  اف علیذ ٥اؿك پاػبه واؿ ػکه به وابنتگی عى ؼھؼآمـیکا ب
به ویتژه ٝـبنتتام  *ؿ مٖش منٖ٪ه ای، کيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿك ػ
ـام ایم ھنتن *ی و اماؿات ػمٞى ه و ؼبیم ایاالت متض ؼیؼرای  که تىا٨٥ ھنته ؼنگ

ـام ىى ـام باٝج تضـیک بیيتـ ته ـامػمناله ػ+ ای ل ؼٝت ؼکنت می یگـی که آنها ؿا نگ
ـنامهػؿ متى٤٩ کـػمى٥٪ی  واىنگتم  ـام ام ای  ھنته م ب تـك آنهتا اف اینکته + ته

 ، وا٩ٞی ام +ؼیا صتی آم ؿا ؿھا کن ػوؿ ىىػه اف عاوؿمیانه ؼایاالت متض
اف  ؼاؿنتػؿ ایم فمینه، کيىؿھای ْٝى ىىؿای ھمکاؿی علتیذ ٥تاؿك ٝال٩ته ػ
ـایم، کيتىؿھای ٝـبتی ؼ+ اؿی کننتػػه عىؼبه ایاالت متض ؼبیو اف ص ػاٝتما بنتاب

 ػاؼؿ امتػ *ه ٝـبی ؼی و اماؿات متضػبه ویژه ٝـبنتام مٞى *صاىیه علیذ ٥اؿك 
ـھای مىافی کاؿ و متنتىٛ  ػنٚتامی منتت٪ل عتىھتای  : ت٪ىی  تىاناییؼکنن می منی

 ؼؿ بلن+ ػچیم ؼی عاؿری ماننؼی و نٚامی آنها با بافیکنام کلیػم ؿوابٔ ا٩تَاػکـ
بته ت٪ىیت   بـعی اف کيىؿھای ٝـبی صاىتیه علتیذ ٥تاؿك ؿا ؼتىان می ت، ایمؼم

با چیم یتا میقبتام تؤمینتات نٚتامی چینتی اف رملته  ػؿوابٔ نٚامی و امنیتی عى
 +ؼھػؿیایی مى٧ ػھای  پایگاه
 

 یدست اقتصاذیک ابشق
ـای کيتىؿھای ػؿت ا٩تَتاؼبه ٝنىام یک ابـ٩ ـاتژیک بت ی، چتیم اف نٚتـ امتت

یذ ؿ علتػامنه منا٥ٜ چیم + ػاؿ ام ػصاىیه علیذ ٥اؿك اف اھمی  بیيتـی بـعىؿ
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ـکتتق مضتت *ؿ متتالهای اعیتتـ ا٥تتقایو یا٥تتته امتت  ػ٥تتاؿك  ؿ تزتتاؿت ػ ػوؼاف تم
ؿ فمینته انتـژی، ٍتنٞ ، ػه ػگنتتـھای  ؿوکـبىؿھا گـ٥ته تتا متـمایه گتؾاؿیؼھی
اؿ ؼچیم ھمچنیم به یتک متهام+ اؿایی، صمل و ن٪ل، اؿتتإات و مایـ ٥ناوؿی ھاػ

ـنامهػه ؼمهم و ٥قاین و ػتزتاؿت + ه امت ؼىتیل ؼتتت GCCی ػتنىٛ ا٩تَاھای  ؿ ب
ھته تتا متال ػؿ یتک ػرانته بیم چیم و کيىؿھای ىىؿای ھمکاؿی علیذ ٥تاؿك 

ؿ متالهای ػ ػىتى متی ه ام   و پیو بینتیؼالؿ ؿمیػ ػمیلیاؿ 132ت٪ـیتا  به  ٠٢16
ـتتـیم ىتـیک ا٩تَتاؼ+ کن ؼه بیيتـ ؿىؼآین و بقؿگتتـیم  GCCی ػچتیم اکنتىم ب

 و اماؿات ام + یػىـیک تزاؿی کىی ، ٝمام، ٝـبنتام مٞى
ـه رنتىبی عتى ؿ علتیذ ٥تاؿك، ػ ػپیمانکاؿام چینی اکنىم ننت  به ھمتایام ک

 نيتام MEEDھتای  پـوژهھتای  هػاػتزقیته و تضلیتل ؼ+ کننت متی ه تـ ٝملػگنتـ
ـک  ؼھػ می ه ابـیيتم ػو ابتکتاؿ رتا ؼافی کمـبنتؼچینی اف فمام ؿاه انتھای  که ى

(BRI  انتؼ+ هػاػؿ آنزا انزتال ػالؿ ػ ػیلیاؿم 26کاؿھایی به اؿفه  ٠٢12ؿ مال ػ 
ـابـ میقام ٝملکـػایم ت٪ـیتا   متال + ام  ٠٢1٠تا  ٠٢٢7ؿ ٕی مالهای ػآنها  ػو ب

ھتای  ه متـمایه گتؾاؿی اف ٕـیت٨ پـوژهؼؿیا٥ت  کننتػومتیم ػگؾىته، ایم منٖ٪ته 
ـامـ رهام بىػماعتمانی چینی  و متىل اف متـمایه ػت٪ـیتتا ، ٠٢16ؿ مال ػ+ ػؿ م

ؿ صال صاّـ بقؿگتـیم + ػؿ٥  GCCبه کيىؿھای  MENAؿ ػچیم  ھای گؾاؿی
ه وابنته به ؼآینھای  ھهػؿ ػ ػعى ػا٩تَا ؼبا ؿى *چیم*ه انـژی رهام ؼمَـ٣ کنن

ات ن٦ت  ػاف واؿ ؼؿٍتػ 2٢، ت٪ـیتا ٠٢16ؿ مال ػ+ ػبى ؼات ن٦  و گاف عىاھػواؿ
ؿی علتیذ اف کيىؿھای ْٝى ىىؿای ھمکتا *ؿ ؿوف ػمیلیىم بيکه  4+٠یا  *چیم 

 گـ٥ + می ی  ٍىؿتػات تنها اف ٝـبنتام مٞىػ٥اؿك )با بیو اف نیمی اف واؿ
ـایم،  ی و ػٝـبنتام مٞى *ىىؿای ھمکاؿی علیذ ٥اؿك  ؼؿتمنؼو کيىؿ ٩ػبناب
 ؼؿ عاوؿمیانته عىاھنتػی چتیم ػمنگ بنای میام  ا٩تَا *ه ٝـبی ؼاماؿات متض

ی ام ، به ویتژه بته ػھی  ا٩تَاتا  اف نٚـ ماؼٝمھا  مياؿک  اماؿات با چینیػ+ بى
ـای ػتا  ؼکن می لیل ایم که ایم کيىؿ آؿفوػ  ػوؼصتػ+ ىى BRIؿوافه اٍلی منٖ٪ه ب
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 +ؼکن می تزاؿت اؿوپا و آ٥ـی٪ا با چیم اف اماؿات ٝتىؿ ؼؿٍػ3٢
ؿوابٔ انـژی بیم چتیم و + ی ؿیاُ با پکم وابنته به انـژی ام ػؿوابٔ ا٩تَا
ـا   ؿاف ػؿ ػھای مهتم ؼپیامت ؼتىان می ھایی ام  که متغىه پیيـ٥ ػٝـبنتام اعی

ـای اولتیم بتاؿ اف متال ػؿ مـصله نغن ، ٝـبنتام متٞىؼ+ ػاىته باىػت ؼم ی بت
ھای  لیل تىا٨٥ػایم به + ه ام ػاػؿ بافاؿ انـژی چیم ؿا گنتـه ػ ػمهم عى ٠٢1٠

ـک ػمٞى ؼیؼر ـای ا٥قایو صزم ٝـّه ن٦  عال عىھای  ی آؿامکى با ى  ػچینی ب
ؿات ن٦ت  ػه تا چیم به بقؿگتتـیم بتافاؿ ٍتاؼایم مٞامالت باٝج ى+ م ام به چی
ـای اولتیم بتاؿ  ػیل ىىؼی تتػمٞى ػ+ ؿ تتاؿیظ پیيتی بگیتـػو اف آمـیکا و ژاپتم بت

تتا ٝنتىام بقؿگتتـیم  ػؿومیه ؿا پي  مـ بگؾاؿ ؼتىان می یػی به فوػٝـبنتام مٞى
 +ػه ن٦  عال چیم ؿا پل بگیـؼتؤمیم کنن

ـا٥یتایی گنتتـػی علیذ ٥اؿك و چیم نیق ػمنا٥ٜ ا٩تَا ه تتـ ػؿ یک منٖ٪ته ر٢
ـا ھنتن ـکق ؿوفا٥قوم پکم بـ منٖ٪ه ؼؿیاُ امیؼ+ ھمگ ؿیای مـط ػواؿ ام  که تم
ـای ىکل ھای  ىامل تاله ؿ ػؿ آنزتا و ػؿیتایی ػه تزتاؿت ؼم به آینتػاػبیيتـی ب

ـنػ+ ىى ؼ١ـب ا٩یانىك ھن ھای  امتهایم میام  تىمٞه رىیانه چتیم ھمقمتام بتا ب
ـای ماع  بنتاػپـوافانه کىی ، ٝمام، ٩ٖـ و ٝـبنتام مٞى ؼبلن یتا  ؼیتؼؿ رػی ب

 ؼھتػتىّیش  ؼتىان می یؼتا صھا  ایم ن٪يه+ ؿ منٖ٪ه ام ػ ػا٥قایو ٙـ٥ی  مىرى
ـا اماؿات متض ه ابـیيم به ػؿ راػه ؼنتال مـمایه گؾاؿی پیو ؿونػه ٝـبی به ؼکه چ

+ ؿ منٖ٪ته امت ػ ػی پیيتـو عتىػ٩ٞی  ا٩تَتاویژه ىاط آ٥ـی٪ا و اف ایم ٕـی٨ مى
ـا٩ب ھم ھن  که ھا  اماؿات اگـچه ميتا٧ رؾب مـمایه گؾاؿی چینی ام  اما م

ـک  ـکتق ػؿ منٖ٪ه، وّٞی  ػؿ بناػچینی ھای  گنتـه ى بتی ؿا بته ٝنتىام یتک م
 +ؼکن ؼیؼتهای  تزاؿی منٖ٪ه

وؿ ؼؿ کـیتػ ؼعىاھنت متی ؿ ھمیم صال، کيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿكػ
بته ٝنتىام ؼ+ متـمایه گتؾاؿی کننت BRIی چیم و پاکنتام، به ٝنىام مضىؿ ػا٩تَا

الؿ وال و مـمایه گؾاؿی مـبىٓ به ایتم ػ ػمیلیاؿ 13 ػوؼی صػمخال، ٝـبنتام مٞى
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الؿی ػ ػمیلیاؿ 1٢ایم ىامل مـمایه گؾاؿی + ه ام ػاػ ػپـوژه ؿا به پاکنتام پیينها
ؿ، یتک ىتهـ ػؿ گتىاػؿ آبهای ٝمی٨ ؼؿ بنػؿ پاالیيگاه ن٦  و مزتمٜ پتـوىیمی ػ

میامتی ٩ابتل تتىرهی ھای  اگـچه رنتته+ ؿیای ٝـب ام ػؿ مىاصل ػپاکنتانی 
ـای پيتیتانی ورى ـنامهھا  ، ایم پـوژهػاؿػ ػب ی آؿامکتى ػپـوافانته متٞىؼبلنھای  با ب

ـای متنىٛ کـ و مایـ آمیا که  ؼؿ بافاؿھای چیم، ھنػو گنتـه  ػانـژی عى ؼم متػب
ـکق ؿىؿ ػ ـاؿ  ؼم  +ؼھماھنگ ھنتن ؼاؿنػرهانی ت٪اّای انـژی ٩

 
 چیىای  استشاتژی هًطقه

ـانزالػا٩تَتا ؼکته ؿىت ؼاننتػ متی کيىؿھای صاىیه علیذ ٥اؿك  ی چتیم مت
ـتیتب ارتافهػ، یل ىىؼتت MENAؿ ػؿت نٚامی ؼبه ا٥قایو ٩ ؼتىان می  و به ایتم ت
ـاتژیک عىؼمتیابی به اھػؿ ؿامتای ػتا  ؼھػ می ـانه تـی ؼمھای  ، میام ػا٣ امت ب

ـای تنىٛ بغيتی ػعىھای  تاله ػبا ورىؼ+ ؿ منٖ٪ه اتغاؽ کنػ م بته منتابٜ ن٦تتی ؼب
ؿا به عاوؿمیانه  ػات انـژی عىػو مىل اف کل واؿػ ػوؼھه گؾىته، چیم صػؿ ػ ػعى

ـای بیيتتـ تزتاؿت و واؿ+ و آ٥ـی٪ا وابنته ام  ـایم پکتم بت  ػات انتـژی عتىػبنتاب
ؿیای چیم رنىبی، تنگته ػب، ؼباب المن ؼؿیایی ماننػتتإی ھمچنام به عٖىٓ اؿ

ـتتٔ بتا ھتای  ٝالوه بـ ایم، پـوژهؼ+ کن می ھـمق، تنگه ماالکا و کانال مىتق تکیه مت
ـا٧،  ؼؿ مایـ کيىؿھای عاوؿمیانه و ىاط آ٥ـی٪تا ماننتػؿگیـی ػبافمافی پل اف  ٝت

ؼ+ اىتته باىتػؿ ھقینته الػ ػھا میلیتاؿؼٍ ؼتىانن می ؿ نهای ػلیتی، مىؿیه و یمم، 
ـک  ـای بته ھای  چینی ٥ـٍ ھای  ى ی اف ایتم ػم متهم فیتاػمت  آوؿػٕالیی بت

ـاؿ  +ؼاؿنػھا ػاػ٩
چیم و وابنتگی آم به ن٦  صاٍتل عاوؿمیانته و ىتمال ھای  با ا٥قایو تىانایی

ـای پیيـ٥  و مضا٥ٚت  اف ایتم منتا٥ٜ  ػاف اؿتو عى ػآ٥ـی٪ا، پکم به اصتمال فیا ب
کيتىؿھای صاىتیه علتیذ ٥تاؿك بتا ػ+ کـ ؼه عىاھػه امت٦اؼآینای ھ ھهػؿ ػصیاتی 

 ؼعىاھنت متی و ؼکنن می ؿ منٖ٪ه امت٪تالػه چیم ؼاف ن٪و ٥قاینؼاصتیآ، اف چيم ان
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 متـمایه گتؾاؿی ػؿ صمای  اف منا٥ٜ عتىػکه چیم ھمچنام  ؼإمینام صاٍل کنن
ـتیب امنیتی رایگقیم اصت ؼاؿنػوم  ػآنها ؼ+ کن می ـانزال ت ـای چیم م متالی ؿا بت

اؿاتته  *رانتته  ؼاگانه یا اف ٕـی٨ ابتکتاؿات چنتؼبه ٍىؿت ر –هؼآنچه ایاالت متض
 +ؼھػ

ـاه کـمی ػا٩تَا ؼؿت ؿو به ؿىؼ٩ ؿ ػاتتم ایتم کيتىؿ ػی و نٚامی چیم به ھم
که ن٦ىؽ رهانی ایم کيتىؿ بتا گؾىت   ؼکن می ىىؿای امنی  مافمام ملل تْمیم

ل ام  که کيىؿھای صاىیه علیذ، چتیم ؿا بته لیػبه ھمیم ؼ+ یاب می فمام ا٥قایو
ؿ صتال ىتـوٛ ػبته ویتژه ھنگتامی کته  *ٝنىام منتٜ مهمتی اف پيتتیتانی میامتی 

ـنامه ؿ صتالی ػ ؼاننػ می *ؼی ھنتنػمتنىٛ مافی و اٍالصات انتغابی ا٩تَاھای  ب
ـابـ مناتلی ماننتػؿ م٪ابل ٥ياؿ ١ـب ػکه  ـاتیتک متافی ػص٪تى٧ بيتـ و  ؼؿ ب مىک

ی ػ٩تل رمال عاى٪چی ؿوفنامه نگاؿ مٞى ػؿ مىؿػمکىت چیم ؼ+ کنن می م٪اوم 
کيىؿھای علیذ ٥اؿك به  ػؿ مال گؾىته، اٝت٪اػؿ کننىلگـی امتانتىل ٝـبنتام ػ

ـکای ػن٪و پيتیتام چیم ؿا   ه ام +ػیـینه ١ـبی بیيتـ کـػؿ م٪اینه با ى
ـای علتیذ ٥تاؿك پیيتنها ـا  ب ه ػاػ ػچیم اف م٦هىل امنی  رمٞی که ؿومیه اعی

 ؼکه عىاھام یک مینتم امنیتی "رهانی و رامٜ" ام  و بایت ؼکن می ام  صمای 
ـال به منا٥ٜ ھمه ٕـ٣ ؿ ھمه ػؿگیـ، ػھای  و مایـ ٕـ٣ای  منٖ٪هھای  بـ اماك اصت

چیم، کيىؿھای صاىتیه ؼ+ ی و انـژی باىػنٚامی، ا٩تَا ػامنیتی و ابٞاھای  صىفه
ؿ امتىؿ ػعال  ػول  و ػه اٍىل صاکمی  بای  هػگنتـ ؼعلیذ ٥اؿك و ؿومیه تٞه

ـاتیک+ػنه اٍالصات  ؼاؿنػی ػاعلی مایـ کيىؿھا و تىمٞه ا٩تَاػ  مىک
ه ػاؿی کـػػعى MENAؿ ػؿ منا٩يات ػعال  منت٪یم ػی اف ػفیا ؼچیم تا ص

ـاؿ کتـ بتا ایتم صتال، + ه امت ػام  و ؿوابٔ عىبی با ھمه کيىؿھای منٖ٪ته بـ٩ت
ـام میام  چیم  کيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿك ـام، بته ویتژه  ػؿ مىؿػنگ ایت

با ایتم صتال، پکتم ٝلیتـ١م صمایت  اف تىا٥ت٨ ؼ+ و کيىؿ ھنتنػؿابٖه نٚامی ایم 
ـام، ؿویای  ھنته ـام اتغتاؽ ای  مضتإانته ػـکای تمتال + ه امت ػـکتننتت  بته تهت
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ـام ػی ػکه چیم مـمایه گؾاؿی فیا ؼھػ می ی نيامػا٩تَاھای  ىاعٌ بتا  *ؿ ایت
ـام ٝاػا ػورى گام نٚتامی چینتی مایتل ؼکننت ؼه ام   و اکختـ تىلیتػنکـ *ھای ته
ـک  ؼنینتن ـانی اؿاتته ھای  انت٪ال ٥ناوؿی ؿا به ى  ػؿ متىؿػ)ھمتانٖىؿ کته  ؼھنتػای

ـک   ه ام  +ػپاکنتانی نیق ایم ات٦ا٧ ا٥تاھای  ى
ی ػٝـبنتتام متٞى ؼه تـ، اگـ کيىؿھای صاىیه علیذ ٥اؿك ماننػبه ٕىؿ گنتـ

ـای  لیتل ػبه  ؼىای * ؼھنؼم  بػه ؿا اف ؼ، صمای  ایاالت متضػف منا٥ٜ عى٥اٛ اػب
ـنامته ھنتتهػناتىانی واىنگتم  ـام ای  ؿ تى٤٩ ب ـنامته ػاؿػاصتمتال  *ایت ھای  آنهتا ب

ؿ ؼ+ ػمت  آوؿنتؼپیيتـ٥ته بالنتتیک ؿا بھای  یا مىىتک ؼؿا آ١اف کنن ػعىای  ھنته
 ؼکنت متی نتتالػیم گقینه ؿا ی اػؿکی متنی بـ اینکه ٝـبنتام مٞىؼصالی که ھیچ م

ؿ چنتیم ػکته اصتمتاال   ؼچیم و پاکنتتام اف رملته کيتىؿھایی ھنتتن ػاؿؼن ػورى
ا إالٝتاتی کتولت  آمـیػبنا بـ گتقاؿه ھتا، ػ+ کـ ؼتالىی با آنها ھمکاؿی عىاھن

ـنامته مىىتػه ؿیاُ که ام  ػم  آوؿؼب بتا  ػبالنتتیک عتىھای  کؿ صال تهیه ب
بالنتیک ؿا اف چیم ھای  مىىک 146٢ھه ػؿ ػ یػٝـبنتام مٞى+ م ام کپ کمک

یا٥ته ایم  ػبهتىھای  که ؿیاُ ننغه ػىى می و اف آم فمام پیو بینی ػاؿی کـؼعـی
 ه ام +ػاؿی کـؼؿا نیق عـیھا  مالس

نٚامی بیم چیم و کيىؿھای صاىیه علتیذ ٥تاؿك ھای  ، ھمکاؿیػبا ایم ورى
ـاصل ابتػھنىف  گام ؼـای ؿ٩اب  با تؤمیم کننی بػوؼپکم ٙـ٥ی  مض+ ایی ام ؼؿ م

بته  ػوؼمضت GCCؿ وا٩ٜ، ؿوابٔ امنیتی چیم با کيىؿھای ػ+ ػاؿػتنلیضات ١ـبی 
ـک، ھمکتتاؿی ّتتھتتای  تمـیم ھای  تـوؿینتتم، ٥تتـوه بـعتتی اف مینتتتم ؼميتتت

ـک ھىاپیمای ب ؼتنلیضاتی و تىلی ـنيیم )پهپتاؼميت ھای  بتیم متال+   امت ػوم م
اف رملتته  *الؿ ػ ػمیلیتتاؿ 1٢ه اؿفه چتتیم تزهیتتقات نٚتتامی بتت، ٠٢17و  ٠٢12

ؿا  *مىىکی بالنتیک ھای  ٩ی٨ و مینتمػای  ؼبا ھھای  مىىک، ھای منلشػپهپا
ـا٧، ٝـبنتام متٞىؼبیيتـیم عـی+ به کيىؿھای عاوؿمیانه ٥ـوع  ی ػھا تىمٔ ٝ

ؿ م٪اینه با مٞامالت ػاؿ ناچیق ؼبا ایم صال ایم یک م٪+ ه ام ؼو اماؿات انزال ى
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ـک بقؿگ تنلیضا  + آمـیکایی ام ھای  ت کيىؿھای عاوؿمیانه و ىمال آ٥ـی٪ا با ى
 

یفدیک عمل هتعا  ل ظش
ی و ػنتتال منتا٥ٜ ا٩تَتاػؿ صالی که کيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿك به ػ

ایم امـ ؿا بتا  ؼکه بای ؼاننػ می آنهاؼ، ھنتن MENAؿ ػمیامی ا٥قایو ن٪و چینی 
تَتمیم ؼ+ ه مىافنته کننتؼالت متضتم" ایتاػل بیگانته کتـؼت "ٝتؼّـوؿت کىتاه م

ـن نٚتامی و ھتای  کته چتیم اف تىانایی ؼاؿنتؼن ػاٝت٪تا GCCؿ کيىؿھای ػگام ؼگی
ـای چتتـ امنیتتی ػلزنتیکی )و اصتماال  اؿا ـای اؿاته رایگقیم مٞتتتـ بت ه میامی  ب

ھتقاؿ متـباف ؿا ھا  هػه ؼایاالت متض+ اؿ ام ػؿ علیذ ٥اؿك بـعىؿػه ؼایاالت متض
ؿ ػی و ھمچنتیم ػبه رق ٝـبنتام متٞى GCCؿ ھـ کيىؿ ػه و ػال کـبه منٖ٪ه اٝق

ـا٧، اؿ ـکیته و متىؿیه پایگاهػا٢٥اننتام، ٝ اف منٚتـ + ه امت ػؿا ص٦ت٘ کتـھتا  م، ت
ه تىمٔ اؿتو آمـیکا، با ؼکيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿك، چتـ امنیتی اؿاته ى

کاؿی علیذ ٥اؿك، ه و ىىؿای ھمؼؿ ؿوابٔ ایاالت متضػل إمینام بیيتـ ؼٝ ػورى
ـای ص٦٘ ٍلش و حتات  ه تتـ آنهتا ػگنتـای  ٥اٛ اف منا٥ٜ منٖ٪هػؿ علیذ ٥اؿك و ػب

ـای مال  بنیاؿ مهم ام + ؼبٞھای  ب
ه ممکتم امت  ؼبا ایاالت متض GCCؿ وا٩ٜ، ؿوابٔ نٚامی ٝمی٨ کيىؿھای ػ

ؿا  –ت ؼؿ کىتتاه متػا٩ل ؼصت *ؿ عاوؿمیانه ػصمای  اف صْىؿ بیيتـ  نٚامی چیم 
اگـچته چتیم ؼ+ ھتػ متی ؿا نيتام ػاف ایتم متىؿای  نمىنته ؼٝمام ىایؼ+ کن ػوؼمض

ـای ٍا ـک  ػؿو می ؿات ن٦  ٝمام ام   و انتٚاؿػبقؿگتـیم بافاؿ ب چینتی ھای  ىت
ه ػاػ، من٪ٔ به اؿتو آمـیکا ارافه ؼو٩م باىنػؿ ٝمام ؼؿ بنػبقؿگتـیم مـمایه گؾاؿ 

ـا٥یای نٚامی  ٝالوه بـ ایتم، ؼ+ اىته باىػمتـمی ػو٩م و ماالله ػؿ ػام  تا به ر٢
کتته  ؼکيتتىؿھایی ھنتتتن ػوؼه ٝـبتتی اف مٞتتؼی و امتتاؿات متضتتػٝـبنتتتام متتٞى

نکته آعـ ایتم  انؼ+ هػاؿی کـؼ٥اٝی پاتـیىت ؿا اف آمـیکا عـیػمىىکی ھای  مینتم
ـک   نٚتامی ھتای  ؿ ھمکاؿیػام  که کيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿك با ىت
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با آمـیکتا آمتیب  ػبه ؿوابٔ نٚامی عى ؼعىاھن نمی یه با چیم )یا ؿوم ؼبیو اف ص
 +ؼبـمان

ؿ عاوؿمیانته و ىتاط آ٥ـی٪تا  ٥يتاؿ ػ ػام عتىؼه اصتماال  بته متضتؼایاالت متض
ؿ وا٩تٜ، ػ+ ػىتى ػوؼؿ امىؿ نٚامی، مضػتا تٞامل آنها با چیم، به ویژه  ػآوؿ ؼعىاھ

ـام صىفه علیذ ٥اؿك ه و ؼٔ ایاالت متضم ؿوابؼکه وعیم ى ؼتـمن می بـعی اف ؿھت
ـاؿ  ؼؿ مى٩ٞی  ناعىىاینػآنها ؿا  ؼتىان می چیم ھمانٖىؿ کته ممکتم  ؼھػانتغاب ٩

ؼ+ ھنتػ١ىل ٥ناوؿی چینی ھىاوی ایم انتغاب ؿا انزال  ػؿ مىؿػ ؼام  مزتىؿ باىن
ـا  ھيت، پنتاگىم ؼمایکل مالـوی، م٪ال اؿى ـای ھتای  کته تاله ػاػاؿ ؼاعی چتیم بت

ه و ؼ٥اٝی بیم ایتاالت متضتػھای  ھمکاؿی ؼتىان می میانهؿ عاوؿػمتیابی به ن٦ىؽ ػ
 +ؼام علیذ ٥اؿك ؿا تْٞی٤ کنؼمتض

ت، اصتمتال ؼؿ ٕىالنی متػت چیم ؼمؼھنىف ھم با ا٥قایو اصتمال ا٥قایو بلن
ـای تتؤمیم ؼتاله مػ+ اؿػ ػؿ عاوؿ میانه ورىػت٢ییـ ژتىپلیتیک رامٜ تـ  اول چیم ب

ـات ػمنابٜ انـژی و ایزا ه ؼژیک، منتٜ ؿ٩اب  منت٪یم بتا ایتاالت متضتمياؿک  امت
*ات امنیتیؼتمهی ػکيىؿھای ٝـبی صاىیه علیذ ٥اؿك به اصتمال فیاػ+ بى ؼعىاھ

ـاؿ عىاھن ػی ؿا مىؿؼػمیامی متٞ ه بته ٕتىؿ ؼبه ویژه اگـ ایاالت متضػ، اػ ؼتىره ٩
واىتنگتم و ىتىؿای ھتای  یتا تتنو بتیم پایتغ  ػرقتی اف عاوؿمیانه عتاؿد ىتى

التتته ایتم مىّتىٛ پکتم ؿا نیتق مزتتىؿ بته ػ+ ت بگیتـؼعلیذ ٥اؿك ىتھمکاؿی 
ؿ عاوؿمیانته و ػؿا  ػن٦تىؽ عتى ؼاگـ چیم بغىاھتػ+ کـ ؼمغ  عىاھھای  انتغاب

ؿگیـ "ژتىپلیتیک کخی٤" منٖ٪ه ػؿا  ػعى ػبى ؼناچاؿ عىاھ ؼھػىمال آ٥ـی٪ا ا٥قایو 
 +ؼکن
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 عًىاو اصلی ایى هقاله: 
China’s great game in the Middle East 



 
 
 
 
 
 
 

 ری، یک يگاه آسیب ضًاختیدهمًىعیت تکلن به سباو ها
 

 ػىـیانی  فبام یا فبام ھایی ام  که ٥ـؿی یا فبام ػفبام اول )فبام بىمی، فبام ما
ـانیی  وؿهػ“ؿ ٕىل یک ػیا  ؼای تىلؼاف ابت یا اماما بیيتتـ اف  ػگیـ می ػآم ؿا یا” بض

 ھىیتت ی  ، و ا١لتتب پایتتهؼکنتت متتی اىتتته و تکلتتمػھتتـ فبتتانی بتتـ آم تنتتلٔ 
(sociolinguistic)  ؿ بـعی اف کيىؿھا اٍٖالصات فبام بىمی یتا فبتام + ػام

+ تتا فبتام اول یتک ىتغٌ ػىتى می ی إال٧ػبه فبام یک گـوه نژا ؿی بیيتـػما
ال اف ؼ، به ٝنىام مخال و٩تی ھـ کتػاؿػ ػؿی ورىػگاھی او٩ات بیيتـ اف یک فبام ما

ؿی ػو فبتام متاػاؿای ػآنها  ؼو ٝمال ٥ـفن ؼفنن می یم به یک فبام عاً صـ٣ؼوال
 .ػآمىف و فبام ؿا میػه و ھـؼى

، بته ػفبانی ام  که یتک ٥تـ ی هؼھنػىمی، نيام بـعی او٩ات اٍٖالس فبام ب
ؿ ػ ػىتى مضنتىب می” فبام پایه“ؿ آنزا ػبىمی کيىؿی که فبام مؾکىؿ  ػٝنىام ٥ـ

 .ػاؿػآم مهاؿت 
ه، ھتـ ؼھای انزال ى گ٦  بـ اماك پژوھو ؼؿی بایػاھمی  فمام ما ػؿ مىؿػ

م ایم ؼھنگال ىنیه و پل اف فایمام به ؼؿی آىنا ىػوؿام رنینی با فبام ماػاننام اف 
ـا میؼه و بػاػفبام ٝکل الٞمل نيام   .ؼھػ ام گىه ٥

ـاؿؼآىنا ى ػؿی عىػؿ ٕىل فمام، ھـ اننانی با فبام ماػ ـا تک ، بته ؼکن می ه و آن
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ؿ ایتم فبتام ػھایو ؿا  ه و عىامتتهػؿی تنٚتیم نمتىػؿ فبام ماػھاتی  ؿیذ رملهؼت
کته بتا ایتم فبتام، بتا  ػگیتـ می ػک ھمچنیم به مـوؿ فمام یاػکى+  ؼنمای می مٖـس

ـاؿ کنػنق ه و یتا ؼیتؼه بتا آم عنػک با ایم فبام بافی کـػکى+  ؼیکانو نیق اؿتتآ بـ٩
ـاّات عى ؼکن می گـیه ـکتىػ+ اؿػ می ؿا بیام ػو صتی با آم اٝت ک بتا ایتم فبتام، ػھ

بته ” مػبتى ػ٥تـ“اف  ؼتىانت می آمی  ه و به ومیلهػؿا مٞلىل نمى ػصیٖه ىغَیتی عى
بضتج بته  ػؿی اف منتیـ متىؿػؿ وا٩ٜ او با فبتام متاؼ+ ػم  یابػ”مػٝی بىارتما“

گىتیم میتام  می ؿی مغمػ+ھنگامی که به فبام ما ؼؿم می بن٦ل و إمینام ػاٝتما
ـاؿای  م٢ق،فبام و ٩لب، ؿابٖه  ؿیػو به ھمیم عإـ، با فبام ما ػىى می منت٪یم بـ٩

ـات، اصنامات، ىا می و آؿفوھا ؿا بهتـ بیتام ھا  تی ھا، ١م ھا، صنـػتىام، عإ
 .ػه و آنها ؿا بهتـ لمل نمىػکـ

ـای نغنتیم باؿ واؿػو٩تی کى و با آمىفگاؿی که به فبام  ػؿك ىىػکالك  ػکی ب
ـتـ آمىفگاؿ ؿا ػکى ػػؿوبـو گـ ؼگىی می ؿی او مغمػما ؿک ػک بال٥اٍله مى٩ٞی  ب

ـالػنمى کامتل  ػاٝتمتا ػک عىىتتغ  کته بته عتىػایم کىػ+ گؾاؿ می ه و به او اصت
ؿت ؼاؿای ٩ػؿا  ػعى ؼیاب می ؿی آمىفگاؿهػ، با صمایتی که اف ٕـ٣ فبام ماؼیاب می

ؿ ػلیل آمتىفه ػبه ؼ+ کن می اؿفیابی مناتل، پامظ به مئىاالت و عال٩ی  اصناك
ؿا  ػاىته و ىغَی  ارتمتاٝی عتىػکامل  ػاٝتما ػک به عىػؿی، ایم کىػفبام ما

 .ؼبغي امتضکال نیـو می
ـاػ )یتا  ؼىتىن متی مضتـول ػؿی عتىػبـ، رىامٞی که اف تضَیل به فبام متاؿ ب

ـھنگتی آم ارتمتاٛ کته اف ؼؿ وا٩ٜ به تػ  ؼمضـول ھنتن ؿیذ ؿمق وؿاحتتی و یتا ژم ٥
ـاؿ گـ٥ته و با نابىؼھ ػه ام  مىؿؼننلهای پیيیم به اؿث ؿمی ـھنگ و ػ٣ ٩ مافی ٥

بنتی ؼ+ ىتىن متی ـ" تـبیت گام مغیػ"بـ ؼتاؿیظ آنها ایم ا٩ىال به مـوؿ فمام ھمانن
ھا، آؽؿی ھا، بلىچ ھا، ػچىم کىؿای  واّش ام  ایم پـومه به رىامٜ تض  ملٖه

ـکمم ـام  و ٝـبػ)ھا  ت ـام  مـبىٓ ام ػ)ھا  ؿ ای  .ؿ ای
ـاننتته  ی هگام پتتـآوافؼه اف نىینتتنػوػآل٦تىنل  ؿ ػ” ؿكػآعتتـیم “امتتتام ػؿ ػ٥
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 :ام  ه ػآوؿی نمىػیاؿی ؿا ػه، اھمی  فبام ماؼھنػاؿ ؼرمالتی ن٢ق و ھي
ـه گيتهػاکنىم ایم مـ..." کته متا ؿا مالمت   ؼاؿنػ، ص٨ ؼان ل که به فوؿ بـ ما چی

و صال آم که  ؼو منت٪ل ھنتی ػکه ٩ىمی آفا ؼاؿیػٝا ػىما چگىنه ا: “ؼو بگىین ؼکنن
 "...؟ؼو بغىانی ؼبنىینی ؼتىانی ؿا نمی ػفبام عى

ای کته اولتیم  ھا اف لضٚته امؿ وا٩ٜ متىنی ام  کته ا١لتب اننتػؿی ػفبام ما
ایتم فبتام ؼ+ کننت ؿیقی می ؿا بـ متنای آم پایته ػ، ىغَی  عىؼکين ھا ؿا می ن٦ل

ـاه ام  و فبتام متاػچیقی ام  که  ؿی، مکتتتی ػؿ تمال ٕىل صیات با اننام ھم
ـال به عى ـای اصت ـایم ھیچ فبانی ٥ا٩ػام  ب ـھنگ، بناب  .تاؿیظ نین  ؼ، تاؿیظ و ٥

ھای اؿتتتإی و گتاھی نیتق  ىتتکهی  و بم مایته ؼبه ٝنىام کلی چنیم اف فبام ھم
ـھنگی یای  مـمایه ـا ػىى می ػ٥ ـاؿی  ؼتىانن با تنلٔ بـ آم می ػکه ا٥ ٝتالوه بتـ بـ٩ت

ؿ مٖش ٩ىمی ػچه  ػپل ھىی  ٥ـؼ+ ؿوابٔ ارتماٝی، نىٝی ھىی  ویژه کنب کنن
 .ػگیـ ـامیکه او ٥ ػاؿػی بنتگی به فبانی ػفیا ػوؼؿ مٖش ملی تا صػو چه 

ـھنگ یک رامٞه مغم به میام می و٩تی که اف ص٦٘، ت٪ىی  و تىمٞه ، ؼآیت ی ٥
ـا که فبام ػىى فبام نیق به ٝنىام یک ٝامل امامی مٖـس می ای  ؿ صکم ؿىتتهػ، چ

ـھنگ گؾىته و صال ؿا به ھم پیىن  .ؼھػ می ؼام  که ٥
ؿ ػاو ؼ+ انػ ؿی ؿا ٩لب، اصناك و الهال میػفبام ما *٥یلنى٣ آلمانی *گـؼھای

ـایم کنتانی کته بتا فبتام متا“… ؼگىیت می امهػا ؿ وا٩تٜ بتا ػ ؼا٥تنت ؿمیػؿی ػبنتاب
 ‖.ؼى ؼو پیـوف نغىاھن ؼکنن ی ھىی  آنام متاؿفه می تـیم رنته ٝمی٨

ـھنگتی ؼمتال آینت ؼؿیکَتػبه گ٦ته فبانينامام، ھقاؿام فبام  ه اف ٍت٦ضات ٥
ھيتتناکی ػه و ؼھا به نضى ٥قاین امی فبػنابى ؼاعیـ ؿونی  هؼم ۳ؿ ػ+ؼىىن می ؼیؼناپ

مت  ػفبتام ؿا اف  ۲ؿ ھتـ متاه،ػام ، به نضتىی کته نتىٛ بيتـ  هػؿو به ٥قنی گؾاؿ
ـالیا ملمىك تتـ امت ػتـ  بیو ؼایم ؿونؼ+ ھػ می ؿ + ػؿ منإ٪ی چىم آمـیکا و امت
ـاؿ ػؿ مٞـُ نابىػی ؼفبام به ٕىؿ ر ۳۱۱۱ ػوؼص ؿ صالی ام  ػایم ؼ+ اؿنػی ٩

 ؼتىانت متی ؿی و بتىمیػمتاھتای  بنتیاؿی اف کاؿىنامتام،کاھو فبام ػکه به اٝت٪ا
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ـاھم آوؿ ؼیؼىھای  و ناآؿامیھا  مىرتات نقاٛ اؿ ػاؿىنامام، بـعىؿکػ+ ارتماٝی ؿا ٥
ـھنتگ ٍتلش و یى٥اکؿی ؿا مىرتب ىتػا آمىفه به فبام مایلم کم اف ص٨ تػبى ی ٥

 .ؼاننػ منالم  می
ـن می وا٩ٞی  ایم ام  که فبانها ه ٍـ٥ا به رىامٜ یتا کيتىؿھای ؼیؼپ، ایم ؼمی

ـانتی بنتیاؿی اف کيتىؿھای  ػاؿؼؿ صال تىمٞه تٞل٨ نػتىمٞه نیا٥ته یا  بلکه ایم نگ
ـگـ٥ته ام ػؿا نیق ” یناویؼامکان”صىفه ی ؼتنٞه یا٥تهمانن  .ؿ ب

ٝلتىل ھتای  ، فبتام انگلینتی، بنتیاؿی اف صىفهؼؿ متىتػبـ اماك یک تض٪ی٨ 
ـاؿ ھز ػؿ ایم کيىؿ مىؿػمغتل٤ ؿا  ه ام  تا رایی که ن٦ىؽ ؿو به گنتـه ػاػىل ٩

ـھنگ و اػو ىتابام فبام انگلینی  ـانتی ؼبیات مىتػؿ ٝلىل و ٥ ی ھتا، مىرتتات نگ
ـانگیغته ام ، به ویژه ؼم ـام ایم کيىؿ ؿا ب ؿ ٝلىل پقىکی ن٦تىؽ و اٝتتتاؿ فبتام ػی

 ىىتتهپقىتکی بته فبتام انگلینتی نھای  انگلینی تا آنزام  که بیيتـ پایام نامته
١التب ھتای  ام مٞنام  که ھزىل و تنتلٔ ؿوفا٥تقوم بـعتی فبامؼایم بػ+ ىى می

 .ؼکن نمی ؼیؼو ملل تىمٞه نیا٥ته یا ّٞی٤ ؿا تهھا  ٍـ٥ا فبام
 ؟ؼا٥ت می چه ات٦ا٩ی ػمیـ می ه وػاما فمانی که یک فبام،اف ؿون٨ ا٥تا

 *ىتکیمخال پق–انيی عاً ػی  ؿ یک صىفهػؿ وا٩ٜ فمانی که یک فبام بىمی ػ
ـاؿػامت٦ا ػیگـ مىؿػ ن٪تو اؿتتتإی فبتام بتىمی، ٝمتال ی  به وامتٖه ػگیـ نمی ه ٩

ـای ػ+ ىى می ؿ آم مـفمیمػل تىمٞه و پیيـ٥  آم ٝلم ؼمىرب ٝ به ٝنام نمىنته بت
 ؼی یا٥  یتا متاعتى تىلیتؼیؼری  تىام اٍٖالس یا واژه نمی ٝلمی ؼیؼرھای  یا٥ته

ـاٝات نىیم ایم اک ػؿ مىؿػتىام  نمی ؿ نتیزهػ، ػکـ  ػؿ مـفمیم عتىػتيا٥ات و اعت
ی ؼؿ ٝمل، تض٪ی٪ات ٝلمتی ؿا بتا ميتکل رتػؿ نتیزه و ػنىى  یا مغم گ٦ ، 

ـاه بته ایتم  ؼؿا نیتق بایت ؼیتؼرھای  ل تىانایی بىمی متافی یا٥تتهؼکه ٝ ػماف می ھم
 .ػا٥قوھا  آمیب

ـھنتگ وػو٩تی یک فبام ما ؼا٥ت می اما چه چیقی ات٦ا٩ی  ؿی به ٝنتىام صامتل ٥
 ؟ػىى می رامٞه تْٞی٤
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ـابـ یک فبتام ػؿی ػٝلمی و ل٢ىی یک فبام مای  امنهػؿ وا٩ٜ ٝ٪ب نيینی ػ ؿ ب
الت ػم بغتو ومتیٞی اف رامٞته اف متاصتج و مزتاؼعاؿری مىرب مضـول ىت

ـاتیک و ٝلىل اؿفىمنػارتماٝی  تىام نتیزه گـ٥ت   می ، لؾا به آمانیػػگـ می ؼمک
، به ٝنىام نمىنته، ؼبیا٥ـین ؼتىان می التیؿی چه ميکػفبام ما ػکه تْٞی٤ و پنگـ

ـا ١یتـ متغَتٌ ؿا بتا مىانتٜ بقؿگتی  ػتـویذ و تىمٞه و بىمی مافی ٝلىل میام ا٥
ؿاک ػمتیابی به یتک بیتنو و اػیم مام، مىرب کاھو امکام ؼو ب ػماف می ؿوبـو
 ػعتىی  که ایم نیتق بته نىبته ػىى ھای ٝلمی میػمتاوؿػتض٪ی٪ات و  ػؿ مىؿػکلی 

ـای بضج و رباٝج تْ ؿ ػو منایل مغتل٤  ػمىاؿ ػؿ مىؿػل ؼٞی٤ تىام ٝمىمی ب
 .ػػگـ می مٖش یک رامٞه
ـا ػھمچنیم ایزا ١یتـ متغَتٌ بتا  ػاؿتتآ مینتماتیک بیم کاؿىنامام و ا٥ت

اؿای تتاحیـ بنتقایی بتـ کتاھو ػکهتایم آمتیب  ػىتى متی ی مىارتهؼميکالت ر
ـهؼیؼىی  اىته و ّـبهػى٢لی ھای  ٥ـٍ  ، ؼکنت متی ػملی واؿ ػا٩تَای  ی بـ پیک

ـاکه ٝمتالػه ىىؼبه میام کيی ؼیؼؿم و رؼمھای  ویژه تـ آنزا که پای ٥م آوؿی  ، چ
ـام ٍنایٜ به ىیىهػؿا به ٝمىل مـھا  تىام ایم تکنیک نمی منامب ای  ل و به ویژه کاؿگ

 .ػاػآمىفه 
ـابـ فبام ماػفبام بیگانه  ی  تىمٞه و ؿ نهای  منزتـ بته کتاھػؿی و بىمی ػؿ ب

ـناک ارتماٝیھای  کی٦ی  مینتم آمىفىی و بـوف تنو ؼیؼى ؿ ایم ػ، ػىى می عٖ
تىام به وّٞی  بنیاؿی اف کيىؿھای ٥٪یـ تض  امتمٞاؿ پیيیم نگتاھی  می ػمىاؿ
اؿی ػؿ بنیاؿی اف آنها فبام امتٞماؿگـپیيیم، ھمچنام فبتام ؿمتمی و اػکه  ؼا٥کن

 . ػىى می ه ام  )وؼى ػوؼممی مضؿی به منافل و مضاوؿات ١یـ ؿػه و فبام ماػبى
ـابـ فبام مهارم، ٝمال تىػؿی ػامه و با پنـ٥  فبام ماػؿ اػ و ػل به ػمـی  هػؿ ب

 :ؼىىن می بغو ت٪نیم
امه ػؿ اػ، ؼتىانن نمی و بغيی که ؼبه فبام مهارم تکلم کنن ؼتىانن می بغيی که

م یک فبام منتت٪ل ؿا به ٝنىا ػن٪و عى ؼتىان نمی ه وؼیل ىؼفبام بىمی به مانٞی تت
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ـھای مغتلت٤ رامٞته ای٦تا نمایت ػؿ ایزاػو ١نی  ؿ ػ، ایتم آمتیب ؼاؿتتآ بیم ٩ي
ـاتیکػکيىؿھای  ـامیػ“ ؼتىان می مک ؿ کيىؿھای ػو  ؼنمای ؼیؼت تهؼؿا به ى” مک

ـاتیک یا رىامٜ تض  ملٖه مانٜ بنیاؿ بقؿگی ػ١یـ  ـابـ تىمتٞهػمک گ٦تمتام ی  ؿ ب
ـامی و ایزاػ  .ؼباى نیؼھای مػنها ػمک

وؿه فمانی ٕتىالنی مىرتب تضمیتل ػؿ یک ػؿی به فبام ١یـ آم ػت٢ییـ فبام ما
ـام بـ رامٞهھای  و عناؿتھا  ھقینه ن٦ىؽ و تىمٞه و ػ+ ىى می ٣ؼھی  ١یـ ٩ابل رت

ـانزال آم ارتمتاٛ ؿا تزقیته ػتضمیل فبام ١یـ بىمی و ١یـ ما ؿی به یک رامٞه، م
 .ػبـ می ت تضلیلؼه و پیيینه ٩ىمی ؿا به ىػنمى

ـای مافمان ت٢ییتـ ؼ+ کنت می هػامت٦ا ػانو و تزـبیات عىػھی ؼاننام اف فبام ب
ه ؼانو و ٝلىل رامٞه ىػھای  وعتهؼم عناؿت ٝٚیمی بـ انؼآم ػفبام منزـ به واؿ

ـای مـػیک ؿ٩اب  ػنقای  هؼؿ آینػؿ نتیزه ػو  مام آم مـفمیم ػؿ مٖش بیم المللی ب
 .ػ١یـ ممکم ىى ؼٝمال مغ  تـ و ىای

اى  آم ام  کته ص٦ت٘ ػؿ نٚـ ػ ؼؿی بایػؿاؿتتآ با فبام ماػنهایی که  ی هنکت
 ػاعتته ىتىػھای مخت  و وٙی٦ەای ھمگانی ام  که اگـ به آم پـؼیؼؿی پػفبام ما

ـەوؿی کل رامٞه  و احـبغو ؼنتیزه صاٍله به گىنەای کاؿام ؿصتال ت٢ییتـ ػتـ به به
 گي + ؼرهانی، منزـ عىاھ

 
 آهاس ذس ایشاو و بشسسی چًد آسیمیالسیىو صبايی

ـکیب فبانی مل ھای  بـؿمی ـام ھای  ت٢ییـ ت فمتانی چهتل ی  ؿ یک بتافهػماکم ای
ھتای  گـوه فبانی ٥اؿمی بقؿگتـ و بیيتتـ گـوه ؼھػ می   نيام٠٢12تا 1432ماله )
ـکمنی وػکىؿ ؼیگـ ماننػفبانی  ـکی، ٝـبی، ت  انؼ+ هؼکىچک تـ ى… ی، آؽؿی، ت

 :نه ام نتایذ بـؿمی ایم گى
 ؼؿٍػ 1٢+3٠به  ؼؿٍػ2٢+11رمٞی  ٥اؿمی فبانام اف 

 ؼؿٍػ 7به  ؼؿٍػ ٠٢+6اف ھا  فبام ػرمٞی  کىؿ
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 ؼؿٍػ 3٢+12به  ؼؿٍػ 7٢+13اف ھا  رمٞی  آؽؿی فبام
 ؼؿٍػ 2به  ؼؿٍػ 6+1اف ھا  رمٞی  گیلکی فبام

 ؼؿٍػ 6٢+٠به  ؼؿٍػ 3٢+2اف ھا  ؿانی فبامؼرمٞی  مافن
 ؼؿٍػ 2٢+٠به  ؼؿٍػ ٠٢+٠ف اھا  رمٞی  بلىچی فبام

ـک فبام  ؼؿٍػ 3٢+1به  ؼؿٍػ 3٢+٠اف ھا  رمٞی  ت
 ؼؿٍػ 3٢+1به  ؼؿٍػ 4٢+1اف ھا  رمٞی  ٝـب فبام

 ؼؿٍػ ٠٢+1به  ؼؿٍػ 1٢+1اف ھا  رمٞی  ٩ي٪ایی فبام
ـکمم فبام  ؼؿٍػھم ػبه نە  ؼؿٍػ 3٢+1اف ھا  رمٞی  ت

 :ؼ٩  بیيتـی به ایم آماؿ نگاه کنیػبا 
 ی رمٞی  ٥اؿمی فبامؼؿٍػ 1٢ا٥قایو 
 فبام ػی رمٞی  کىؿؼؿٍػ ٠٢+1کاھو 
ـک فبامؼؿٍػ 1کاھو   ی رمٞی  ت

 ی رمٞی  ٝـب فبامؼؿٍػھم ػکاھو مه 
ـکمم فبامؼؿٍػھم ػکاھو رمٞی  ھ٦    ی رمٞی  ت

ـای آمیمیالمیىم فبانی ورىػآیا   ؟ؼاؿنػ ػالیلی ؿوىم تـ اف ایم ب
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 ضکاف بیى يسلی، گسست تاریخی، فزهًگی، سیاسی
 

 بیم ننلی، به تضتىالت عتاً اعتتالل ا٥کنتی تىرتهھای  اف پژوھوای  مزمىٝه
ایم تض٪ی٪ات ناىی اف  انؼ+ هػوؿه ھایی عاً ؿط نمىػؿ ػو ھا  که میام ننل ؼکنن می

ھای ػاؼيام به ٝنىام منتیم ؿعرىام و گؾىتگام ایھای  تمایقی ام  که بیم ننل
و ھتا  پل اف ان٪البات بقؿگ، ٩یالھای  ؿ ننلػ+ایم نکته به ویژه ػاؿػ ػمغتل٤ ورى

ـاگیـ ملمىك ام ھای  رنگ   1262ؿفی،ػ)کاىی و گى+ ٥
ـایوھا  ؿ آم، اؿفهػکه  ػتىام به پژوھيی اىاؿه کـ می به ٝنىام نمىنه ھتای  و گ

ـاؿ  ػؿرىانام و ننل پل اف رنگ ایتالیا مى ؿ ایم تض٪ی٨، + ػه ام ؼه ىػاػبـؿمی ٩
ـایی ػمکىالؿ و ٥ـھای  رىانام ّمم باوؿ به اؿفه تی و ؼمنتایل ٝ٪یتی  ؿ صىفهػگ

یگتـ، ػاىتته و اف متىی ػه تٞتاؿُ ؼینه ىػیم، با مؾھب نهاػی  ؿ صىفهػاعال٧، 
ننلی و ھای  ؿ وا٩ٜ، ؽھنی ؼ+ ػا٥ٜ اؿفه ھایی چىم ٕال٧ و م٪ٔ رنیم ھنتنؼم

ـھنگی، صاٍل تٞامل میام منٚىمهی  ؿ ھـ منٚىمهھا ػ ت٦اوت میام ننلبـوف  ھای  ٥
ـھنگی و تزـبتهػمٞنابغو  ھتـ ننتل امت ،  ی هؼفینتته و فنتھای  ؿ ھـ ٥ْای ٥

ـای ننتل متؾکىؿ مهیتا و امکتام ؼتزـبیاتی که متافمان ھی بته مٞنتایی ویتژه ؿا بت
ـای ننل مؾکىؿ ممکم   1262)ھمام،ػ+ ماف می تمایقیابی مٞنایی ب

  :ؼگىی می ”ؽھنی  ننلی“با ٝنىام ای  ؿ م٪الهػ” کـینتى٥ـ بالل―
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ـای ایزا ؼھنتنای  هؼیؼننلی آم پھای  ابژه―  صل ھىی  ننتلی بته کتاؿ ػکه ب
ـای  ؼه باىؼه ىػپیيیم نیق امت٦اھای  چه بنا تىمٔ ننلھا  ایم ابژه+ بـیم می امتا بت

ـای کىص ؼان اىتهؼیک ننل ؿا نی  هؼھنػآم، صکم چاؿچىب ىکل  کانی ػال آم که ب
گاھانته، ػبته ٍتىؿتی ناعىھتا  م ایتم ابژهػؿ منیم رىانی، با تزـبه کـػھا ؼکه بٞ آ

  126٢)بالل، ؼ+ اؿنػچنیم صکمی ؿا  ؼکنن می ”ھمتنتگی ننلی“اصناك 
یگـ ؼننلی با یکھای  ؿ ابژهػکه  ؼاف ایم نگاه، ننل، مزمىٝه اننام ھایی ھنتن

ه ػؿک کتـػه، آنها ؿا ؼاؿ ىػمٞیم بـعىؿھای  اف ابژه ، یٞنی کنانی کهؼه انؼمهیم ى
ـای عىی  ؿباؿهػه اف آم، بینيی ػو با امت٦ا  .ؼآوؿن می ػبه ورى ػوا٩ٞی  ارتماٝی ب

 ؼھا و چیقھایی ؿا بـمی گقینتػاؼننلی، ؿویھای  ھـ ننلی، ىغَّی  ھا، ابژه―
ـای ھىّی  آم ننل،  ھمچنتیم،  ھـ ننتلھای  ابژهؼ+ اؿای مٞنایی عاً ھنتنػکه ب

ـای ننلی   اما مٞمتىال مٞنتایی مت٦تاوت ؼاھمی  ھنتن ؼیگـ وارػبه ٕىؿ بال٪ىه، ب
  126٢)ھمام، ؼ+ یابن می

ـاصل تکامل ھـ ننل ؿا به ٍىؿت ميـوسػؿ اػ” بالل―  ؼکه ؿون ػآوؿ می امه، م
 :آم به ٍىؿت عالٍه چنیم ام 

گاه به ٥ـفنػیم به ٍىؿت ناعىؼانت٪ال ھىی  رمٞی ننل والت   امؼآ
ـام ی هٝـّت  اھا و ؼؿ ؿویتػم آنهتا ؼکتام و متهیم ىتػتتاؿیغی بته کىھای  بض

 ىغَی  ھا
 ػعى” ھىی  رمٞی“ؿ رىانی به ػ ؼیؼم ننل رػپی بـت 
ـھنگی که تَىیـ ھمام ننل  ػول ٝمـ و ایزاػ ی هھػؿ ػىی٦تگی ننلی ػعىت  ٥
 ام 
 ؿ مـف می مالگیػو مـف ننلی عىیو  ؼبه ص ػوؿوت 
گاھی به ّـوؿتت   به ىیئی تاؿیغی ػیل ننل عىؼتت آ
متالگی و اصنتاك  ػؿ مم ىَ  الی ھيتتاػم به ىیئی تاؿیغی ؼیل ىؼتتت 

 پیىمتم به تاؿیظ
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 ها ی هتجشب
+ کتم نٚیتـی امت  ی هؼیتؼؿ مزمىٛ، پػاعیـ ی  ھهػ ؼؿ چنػھا ػکىؿ ی هتزـب

ـام  ی هھػؿ ٕىل مه ػھا ػکـ اعیـ، چنام تض  تاحیـ متىد ناىتی اف ان٪تالب، بضت
ـاؿ گـ٥تهػکىؿ ـا٧ و تتٞات پل اف رنگ ٩ ـام و ٝ کته تزـبیتات  ؼانت متام، رنگ ای

ی و ارتماٝی آنها تض  تتاحیـ ایتم ػات ٥ـػو ٝاھا  اناییػی، اَٝاب و ؿوام و ػ٥ـ
ـھنگی ایم مل  ؿا ھای  ىگـ٣، ىاکلهھای  تزـبه ـگىنی نیق کـػچاؿ ػ٥  .ػگ

ـنگىنی نٚم منت٪ـ میامی ” عىه باوؿی ” تضىل پتیو اف  ػمىرتىناىی اف م
ـام ” گمانیؼب”ان٪الب به متتام بتا صکىمت  ػل کىؿػ، ؿویتاؿویی متـمتامػکىؿبض

ـانزال، ایزاػؿ ٩الب م٦هىل ػان٪الب  مـفھتای عتىنیم  ػىمنام مافه ناپؾیـ، و م
متتام بته ننتلی ١یـمٞمتىل، ػؿ کىؿػؿ ٩الب مَالش ان٪تالب، ننتل ان٪تالب ؿا ػ

نگـینت  و  متی باؿ به ان٪الب، ناباوؿانه، ننلی که ایم ػیل کـؼنامتٞاؿ٣ و ویژه تت
 .انن ػ نمی ؿا ىـیک آم ػیگـ عىػ

ـات و ؿوای  ـات، عٖ یگتـ ػان٪البی که ھای  ان٪الب انتاىته اف ھنزاؿھا، عإ
 ؼیگتـی متىلتػھتای  ، چىم اف نگاه او، اؿفهػؿ م٪ابل او بىػباکه  ػمتٞل٨ به او نتى

ـایی ایػکه متتنی بـ اؿا ػه بىؼى ـایی رقمی بىؼؿ ٩الب یک ت٪ػتىلىژیک ؼه گ ـگ  .ػی
ـایٔ ویژػکىؿ که ایم باؿ  ػه بىؼ، ھنىف با ایم وّٞی  کناؿ نیامػعى ی همتام با ى

ؿ عانته اه ػبنتیاؿی اف آم ھای  افهؼ، آتي٦يام ان٪تالب کته گتػرنگ ؿا تزـبه کـ
ه ػمتام ؿا آمتاد کتـػکه کىؿ ػه بىؼىمنی ىػیل به آتيتاؿھای ؼایم باؿ تت ػه بىػا٥تا
، بتاف ھتم ػؿ ایتم میتام، ملت  کتىؿػو  ؼننل رنگ نیتق کيت  و کيتته ىتػ+ بى

 .ػاع  کـػؿا پـھا  ھقینهتـیم  منگیم
ـام کىؿ متتام ھنتىف ػل کىؿػاما متـ ؼمتام و رنگ ھم به پایام آمػان٪الب و بض

 ػه بتىػننلی که مـ بـآوؿ+ اى ػؿا بـ مـ ” یػ١یـعى“منگیم تتلی٢ات ی  ھم مایه
ـام کىؿػه عإـ اینک نه ان٪الب ؿا ب اننت  و نته ػ می متام چیقیػاى ، نه اف بض

آمىعت   متی ، اما آنچه تتلی٢تات، آمتىفه و ؿمتانه بته اوػه بىػرنگ ؿا تزـبه کـ
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ـکىب مـؼت٪ ـا٣ ص٪تای٨ ػل کىؿػك ان٪الب و رنگ و م ـای انضت متام و تتاله بت
ـام کىؿ  .ػمتام بىػبض

 ػھایی چىم ایزتاپل اف رنگ، صىل مضىؿھای  ؿ کناؿ ایم وّٞی ، میام ػ
گي  و متٞا٩ب ایتم ت٪اّتاھای  می ت٪اّاھای کاؽب و ات٦ا٩ا ایزاب ایم ت٪اّاھا

ـھنتگ و میامت  آ١تاف ىتػانتىه آنها نیق  ی هه،ٝـّؼاکنىم مىحـ ى ، ؼؿ رامٞته، ٥
ـام و به ػبه ٕىؿ ٝال *ؼؿیزا ننلی آ٥ـیؼمیامتی که ؿ٥ته ؿ٥ته به باؿ نين  و ت ؿ ای

ام تتٞیتت  او اف اٍتتىل )٩تتانىم و اعتتال٧  کتتاھو کتته میتتق *متتتامػؿ کىؿػویتتژه 
ھتا  او ؿا بته اؿفه ػ، ؿویکـػیا٥ ،صنامی  او ؿا به ھنزاؿھای اعال٩ی اف میام بـ

ـک  انتی  ، میقام ٝال٩هػاػت٪لیل  اع  و تمنتک او ؿا ؼاو ؿا به منایل میامی اف ص
ه، ، به ٩التی ؿیغ  که تَىؿ او ؿا اف ٥ْای اعال٩تی رامٞته، اف تتال”ھىی “به 
ی ػا٩ ، ؿامتتگىیی، آفاؼاؿی، انَتا٣، عیـعتىاھی، ٍتؼی ، گؾى ، امانتؼر

اف ؼو چيتم انت ػاػمن٦تی تنتقل ھتای  ی ٕلتی، به مىی تٚاھـ اؿفهػعىاھی و آفا
من٦ی ھای  اؿفه ؼمخت  و ؿىھای  م اف اؿفهؼاعال٩ی رامٞه ؿا به مىی کامته ى

 .ؼپیو ؿان
*** 

ھامت  ػبنیاتتـیم  کته اف مهم ػعى” ىی ھ“گی به ؼیگـ اف بالنػ، ػرىام امـوف کىؿ
ـای او  و ٥ْای اعال٩تی  ػاؿؼاؿ و مىّىٝی  نؼیگـ ا٩تػ، ”ھىی “گننته ام ، ب

 .ام ” لؾت ٕلتی کاؽب ارتماٝی“و ” اعال٧ ىکنی“نٚـ او ات٦ا٩ا  ػمىؿ
ـای رىام کىؿ انی بته ؼعىه باه نت“، ”باؿی به ھـره  ی ه٥لن٦“، امـوف، ػب
ـای … و” ؼو باىػم یک ؿوف و ٝمـ ھمی“، ”کزا عىاھی ؿ٥  چنام اؿفه ھایی بت

ـھنتگ و رامٞته منزتـ ؼاو آ٥ـی ه ام  که به گنن  ت٪ـیتا کامل او اف میامت ، ٥
ؿا چنام به لضاٗ اؿفىتی ٥ـوکامتته ” یػآفا“، م٦هىل ػرىام امـوف کىؿ+ ه ام ؼى

ـای او، بیيتـ، مٞا ـای ای  ل واژهػام  که ب ـای گتؾؿػھـ امکام ٩ابل “ب ام متیابی بت
ـھنگی اینزا و اکنىنی ی ھم ػام  و اصناك آفا” مى٩  اف مْٞالت ارتماٝی و ٥
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ـای او به َتَتٜ، اصناك لؾت ناىی اف ھمیم گؾؿام مى٩  عىاھ  ....ػبى ؼب
ه ام ، ننل ؼبـی” ػننل پیيیم عى“و اف ” گیػو آفا” یػآفا“ننل امـوف ما، اف 

ؿ اینزتا و اکنتىم ػؿا تنهتا  ھتا امـوف ما، ننلی ام  که اؿفه ھا، ھنزاؿھا و ن٪و
ـام ھىی “ؼ+ کن می رنتزى  ، به ھىه باىیم+ؼکن می ”٧ التابػ” بض

 



 
 
 
 
 
 
 

 اری خىبذیپلماسی به هثابه ابشاری بزای حکىهتد
 

ـکیب پیچیػ ػٝملکـ ـاؿ ؼیپلمامی تض  تاحیـ یک ت ایتم ػ+ اؿػه اف ٝىامل مغتل٤ ٩
ـاؿ ػیپلمامی ؿا متىؿػ نىىتاؿ، به ٕىؿ عالٍه تاحیـ ایم ٝىامل بـ تکامل  بـؿمتی ٩ت

اؿی عتىب، بته ؼیپلمامتی بته ٝنتىام یتک ابتقاؿ صکىمتتػو اینکه چگىنه  ؼھػ می
م ٥ْتای ػھا به ٥ـٍت  ھتا، بتاف کتـؼیؼیل تهؼ، تتؼیؼرھای  ؿویاؿویی با چالو
 پتیو ؿوھای  کامتل اف ٥ـٍت ی  هػو بته ٕتىؿ کلتی امتت٦اھا  صیاتی، ت٢ییـ ؿوه

 +ؼانزام می
ؿ ػیپلمامی ػ، ن٪و ؼھػ می ؿ نٚال بیم المللی ؿطػل بقؿگ ھـ باؿ که یک تضى

متتىؿ کتاؿ ػؿ ػای ٩ـم بینتم ؼؿ ابتػایم مناله ػ+ ىى می میام  رهانی بافنگـی
ایتم بتافنگـی ؼ+ ا٥تت متی وباؿه ات٦تا٧ػؿ صال صاّـ، ایم بضج ػو  ػبیم المللی بى

ل ؿ َٝتـ تضتىػیپلمامتی ػ٣ و ؿوه ؼؿ ک بهتتـی اف ھتػتتا  ػکـ ؼکمک عىاھ
 +ػىى ػرهانی ایزا

 –ؿ نتیزته پیيتـ٥  تکنىلىژیتک ػیپلمامتی ػ ی هؼآینت ی همال پیو منتال ؼٍ
ـاٛ ؿا ـا٣ و مػاعت ؼ+ مٖتـس ىت *ؿ صىفه میام  عاؿریػاعله ٝمىمی ؼیى و تلگ

پنتتچیام “یل بته ؼتت ؼاف ایم به بٞھا  یپلماتػکه  ػآوؿ ػبه ورىای  ایم ٝىامل ىتهه
بته ھتـ ؼ+ یپلمامی باف مٖـس ىتػلیل، مىّىٛ ػو به ھمیم  ؼى ؼعىاھن” ا٥تغاؿی
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ؿ ٩ـم بینتم، به تضىالت پتیو ػبلکه  ؼیپلمامی، نه تنها کم ؿنگ نيػصال، ن٪و 
 +ؼانزامیای  هؼؿون

ـکیتی پیچیػ ػٝملکـ ؼمه گ٦ته ىؼؿ م٪ػھمچنام که  ه اف ؼیپلمامی تض  تاحیـ ت
مغتَـی اف تتاحیـ به تزقیه و تضلیل  ؼا بایؼلیل ابتػٝىامل مغتل٤ ام  به ھمیم 

 +ػاعته ىىػیپلمامی پـػؿ تکامل ػآنها 
ـای ىـوٛ، مزمىٝه و ػؿ ٕىل ٩ـم بینتتم، ػ+ ػاؿػ ػاف ٝىامل میامی ورىای  ب
تىلىژی مافی ؼؿت آمـیکا و ىىؿوی، ایؼو ٩ػ، و ؿ٩اب  ػرنگ رهانی، رنگ مـ

امت  یپلمامی ؿا به یک ابتقاؿ وابنتته بته میػامىؿ بیم الملل و ؿویاؿویی نٚامی، 
ؿ٩تٌ “یپلمامی ا١لب تٞتیـ بته ػؿ نتیزه اف ػ+ ػه بىػیل کـؼتىلىژی تتؼؿت و ایؼ٩

ـگ به ٕىؿ امامی ٍتضنه میامتی بتیم المللتی ؿا  ػاما پایام رنگ مـؼ+ ى می ”م
م ؿوبـو ھنتتیم، کته نته ؼتمھای  ایمػٝالوه بـ ایم، امـوف ما با ت٢ییـ پاؿاػ+ اػت٢ییـ 

ـاؿھای اٍلی مياؿک  رهانی ؼتنها واص ، بلکته ھمچنتیم ؼھتػ می ؿا تض  تاحیـ ٩
ـام ر  +ؼکن می ل ؿوابٔ بیم الملل تٞـی٤ؼؿ عٔ م٪ػؿا  ؼیؼبافیگ

+ ملتی امت ھتای  ول ػیپلمامی، کاھو ننتی ن٪و ػتاحیـ اٍلی میام  بـ 
ـام ھا  ول ػ بغتو ؼ+ یگتـ مىارته ھنتتنػامـوف با ؿ٩اب  م٦  و مغ  اف بافیگ

ـام،ھای  عَىٍی، گـوه نی اف ؼھای رامٞه متػو مایـ نهاھا  ؿمانه مؾھتی، مهار
ـاؿ گیتـ ػکه مى٩ٞی  و منا٥ٜ آنها مىؿ ؼعىاھن میھا  ول ػ ؿ ػو آنهتا نیتق  ػتىرته ٩ت

ـک  کنن ـای میام  عاؿری ى  +ؼآ٥ـینو و ار
١یتـ ھای  ؿم اف بیـوم، مافمامؼیپلمامی مػبه ” گامؼن٦ىؽ کنن“تـیم  ٥ٞال ؼىای

بته عتىبی  ؼگاه مافمام ملل متضؼیػاف ایم به عَىً ؼ+   ھنتنNGOsولتی )ػ
مافمام ١یتـ  12٢٢ ػوؼؿ صال صاّـ صػؿ ژنى ػبه ٝنىام مخال، + ٩ابل احتات ام 

و  ؼھمه آنهتا بتیم المللتی ھنتتن انؼ+ هؼ٥تـ مافمام ملل حت  ىػؿ ػولتی ؿممی ػ
اگـچه وّٞی  آنها مت٦اوت ؼ+ کيىؿ ھنتن ؼو یا چنػا٩ل ؼؿ صػاؿای ىاعه ھایی ػ

ـک ػ ؼؿ ؿونتػؿ ٝمتل ا١لتب ػت ھام ، اما یپلماػاف  ، ؼکننت متی یپلماتیتک ىت
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مناتل مـبىٓ بته ص٪تى٧ بيتـ و ص٦اٙت  اف  ػؿ مىؿػؿ اؿت٪ا  و بضج ػمغَىٍا 
ـات متافمام+ مضیٔ فین  ١یتـ ھای  امـوفه، تَمیمات بیم المللی بـ اماك نٚت

 +ػگیـ می ولتی ىکلػ
نیتق بتا مى٥٪یت  متاعتاؿ رهام ھای  ولتی، پاؿلمامػ١یـ ھای  ٝالوه بـ مافمام

ھای  ؿ نينت ػو اکنتىم ن٪تو مهمتی  ؼان هػکـ ػؿا ایزاای  تٞامل رهانی و منٖ٪ه
 +ؼکنن می یپلماتیک ای٦اػ

ؿگیتـ ػامىؿ عتاؿری، ” صکىم  مافی“مهم ھای  یگـ اف رنتهػھمچنیم یکی 
کە بته تيتکیل ای  ولتی ام  به گىنتهػؿ ؿوابٔ مت٪ابل بیم م٪امات مضلی و ػم ؼى

ـھنگی ػیامی، ا٩تَاؿوابٔ م بته ٝنتىام ؼ+ انزام می ولتیػ١یـ ی  ؿ یک الیهػی و ٥
ـانل ىهـ ـھا، اف ایم نمىنهؼعىاھـعىانھای  اؿام، و پیمامػنمىنه کن٦ ھا  گی میام ىه

ؿت ت٢ییـ ؼو صتی ٩ ؼگؾاؿن می یپلمامی تاحیـػایم گىنه ؿوابٔ، به عىبی بـ ؼ+ ھنتن
 انؼ+ اىتهػیق یپلماتیک میام کيىؿھا ؿا نػؿ منامتات ػ

ؿ متایـ ػ ػولتتی عتىػٝالوه بـ ھمکتاؿام  ؼان هؼمزتىؿ ىھا  یپلماتػاف ایم ؿو 
نیتق  ؼاؿنتػؿا  ػعتى” میام  عاؿری“ولتی که ػکيىؿھا، به چالو با ھمتایام ١یـ 

 +ؼه ىىنؼکيی
ملیتتی و  ؼه، گنتـه مؤمنات چنتؼٝمھای  ؿ مٖش کالم، یکی اف پیيـ٥ ػ

، APEC ،ASEAN ،CISیتتته اؿوپتتتا، ػضاات+ امتتت ای  منٖ٪تتتهھای  متتتافمام
NAFTA  ـاملتی ىتناعته ىت + ه امت ؼتنها یک ٥هـم  کىتتاه اف متاعتاؿھای ٥

ـای ایزا ـای  –م٪امتات مضلتی ھتای  ا٥قایو ٥ٞالی  ؼآنها ھمانن ػانگیقه اٍلی ب بت
ه ؼاٝمتال ىتھای  ی ػوؼم مضػمـفی و تْٞی٤ یا اف بیم بـھای  تنهیل ھمکاؿی

ـکیھای  تٞـ٥ه ؼملی ماننھای  ول ػتىمٔ   ام + *گم
 ىتىاؿػای  هؼؿم ؿا به ٕتىؿ ٥قاینتؼیپلمات مػگی ؼومیم مزمىٝه ٝىامل که فنػ

یپلمامتی ػتتىام گ٦ت  کته  متی به ٕتىؿ کلتی+ ام ” یػمـى  ا٩تَا“ ػماف می
ـا ؿا ػؿیذ ؼی به تػا٩تَا اعیـ ھای  ؿ مالػ+ ػگیـ می ؿ بـػیپلمامی منتی میام  گ
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ـاملیتی بنیاؿ نىىته ىتػالت ا٩تَاه تٞامػ٥ى٧ الٞا ؼؿى ػؿ مىؿػ ؿ + ػه امت ؼی ٥
ـک ؼص٪ی٪ ، با گنتـه ٝٚیم تزاؿت بیم المللتی، ٩ت عَىٍتی و ھای  ؿت ىت
ـام ٍتنؼانت٪ال الکتـونیکی پىل، کاؿآ٥ـینام عَىٍتی و مت ھتای  و٧ ھتا، بانکؼی

ـکقی و وفؿای امىؿ مالی، ن٪و  ـن می هؼؿا صتی پـ ؿنگ تـ بـ ٝهھا  یپلماتػم  +ؼگی
متـیٜ  ؼبا ؿىت+ ه ام ؼبیم الملل، ؿ٩ابتی و ؿ٩ابتی تـ ى ػصال، ا٩تَاؿ ٝیم ػ

ھای کيتىؿھای ػنیای بیـوم اف ا٩تَاػؿ ػم ؼکيىؿھای منٖ٪ه ا٩یانىك آؿال و باف ى
چیم و ؿومیه، بافاؿ رهانی به ٕىؿ چيمگیـی گنتـه یا٥ته ام ، اما  ؼبقؿگ مانن

ـام ا٩تَا تا ؼؿ ھمه رتا ٝمتھا ػ ول ػ انؼ+ ی نیق به ھمام میقام ا٥قایو یا٥تهػبافیگ
ی ػبـ ایم امتاك، تَتمیمات ا٩تَتاؼ+ مىاره ھنتن ػی عىػبا ص٦٘ ؿ٩اب  ا٩تَا

و  ؼاؿنتػؿا ھتا  ول ػمیامتی ھتای  تا کنتـل انتغابؼؿ صال صاّـ ٝمػعَىٍی 
ـای  ػفمام و انـژی بیيتـی ننت  به ایزا ؼبایھا  یپلماتػ یتک مضتیٔ منامتب بت

 +ؼھنػتزاؿت و تزاؿت اعتَاً 
گنتـه ؿوفا٥تقوم  ػاؿػؿم، احـ ٩ٖٞی ؼیپلمامی مػیگـ که بـ ػیک ٝامل مهم 

ـنتت ، و ػھای  پغتتو متتاھىاؿه ای، ىتتتکه+ یزیتتتالی امتت ػرهتتام  یزیتتتال، اینت
ؿا به ھا  ول ػو  ؼاؿنػیپلمامی ػبـ ای  هؼارتماٝی، اکنىم تاحیـ تٞییم کننھای  ىتکه

 انؼ+ هؼچالو کيی
ؿم ؼمتای  تکنىلىژی ؿمانهی  ؿ صىفهػ ػاىاؿه کـتىام به آم  می یگـی کهػٝامل 

متـمی بیيتـ، ػبه ٍىؿت الکتـونیک و ٩ابلی   ػام  که ىامل امکام آؿىیى امنا
ـانل ام  که بته ٍتىؿت ٩ابتل تتىرهی، بتـ عتؼھمچنیم امکام وی مات ؼیى کن٦

 ه ام +ؼیپلمامی انزامیػه و به ت٢ییـ مضیٔ ػیپلماتیک احـ گؾاؿػ
” وابنتگی مت٪ابتل رهتانی“ ػتىام به آم اىاؿه کـ می ینزاؿ اػمهمی که  ی هنکت

 ؼتىاننت می ؿ صال صاّـ، ميکالت مـبىٓ به یک بغو اف رمٞی  رهام+ ػام 
ـام کيتی لئىناؿ ؼماننؼ+ به مـٝ  به کل میاؿه گنتـه یابن اوینچی، ھمه ػو ػمنا٥

ـنىى  م –و میاه  ؼام، رىام و پیـ، م٦یػ١نی و ٥٪یـ، فنام و مـ –ما  ـک م ؼ+ اؿنػيت
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 ”+رهام یک یا ھیچ چیق نین “به گ٦ته آلتـت اینيتیم 
ـاین ؿ ٝیم صال با ػ، ؼکن می م، که یکپاؿچگی رهام ؿا ت٪ىی ؼرهانی ى ؼنیق ٥
و ٥٪یتـ  ؼمیام کيىؿھای حـوتمنت ؼم با ىکا٣ ؿو به ؿىؼم و مضلی ىؼتکه تکه ى

ـاه ام  ػ+ ىتى می ميغٌھا ػاؼبا ىتاب مـٝ  ؿوی ؼٝالوه بـ ایم، ایم ؿون+ ھم
 ه ام +ؼى“ه ػ٥يـ“فمام 

ـای ؼیؼتمال ایم تضىالت چالو ر  ػؿ مٖش رهانی به ورتىػیپلمامی ػی ؿا ب
ـاتیقه کـػ: ص٦٘ ٍلش مخت  و امنی  رامٜ، ػآوؿ می م، اؿت٪ای ص٪تى٧ بيتـ، ػمىک

ومتتانه، پیيتگیـی اف ػامات بيـؼاؿ، تنتهیل ا٩تؼی و تىمٞه پایتػھمکاؿی ا٩تَا
 رنایی+ای ھ تـوؿینم و ٥ٞالی 

ـام میامتی و ا٩تَتاػ ـای کمتک بته ؿھتت ای  ؼی رهت  ھتػیپلمامی امـوف ب
ـات رهانی  ـاتیتک، ١یتـ عيتىن  آمیتق و ػمتتنتی بتـ ٩تانىم ای  ؿ ىتیىهػت٢یی مىک

ـاتیک ام ػ ؿ مٖش ػاٍلی آم، تنهیل صاکمی  عىب ھای  یکی اف اولىی + مىک
ـای ؿننتانل اؿی عىب ٥ـٍتی ؼاف صکىمتؼچيم ان+ ملی و بیم المللی ام  ؿا بت

ـاھمػ ای  و تزـبهھا  ول ػبیم ای  ن٪و وامٖهھا  ؿ ٕىل ٩ـمػکه  ؼکن می یپلمامی ٥
ـای تتػ+ ؿ ایم فمینه ای٦ا کـػ ػمنضَـ به ٥ـ اؿه ػم بته ابتقاؿ اؼیل ىؼاکنىم ٥ـٍتی ب

 ؟ؼم٪ابله کن ؼیؼیپلمامی با ایم چالو رػچگىنه + بیم المللی ام 
 ی  عىبیپلمامی به ٝنىام ابقاؿ صاکمػ

ـای ىـوٛ، ابت  *ل بتیم نتىآوؿیػکته ص٦ت٘ تٞتا ػىى ؼبـ ایم نکته تاکی ؼا بایؼب
ـات  ػبا ورى+ منتی مهم ام  ؿ مضتیٔ بتیم المللتی، تزـبته گؾىتته ػتمال ت٢ییت

ؿ نهایت  مهتم امت  کته ػاؿ امت  و ػیپلمامی اف اؿفه بنتیاؿ بتاالیی بـعتىؿػ
 ص٦٘ کنیم+ ػؿ فمام عىػاؿتتإات ؿا 

یپلمامی ایتم امت  کته ٝىامتل ىغَتی ػتاؿیظ ھای  ؿكػ یکی اف مهمتـیم
ـاننتیل ؼ+ کنن می ی ای٦اؼھمچنام ن٪و کلی ـاننتىی مٞتـو٣ ػ"٥ ؿ ػی کتالیـؿ"، ٥

، به ؼاىته باىػه گـ ؼیک ؽھنی  مياھ ؼیپلمات عىب بایػ“ھم نىى : ػ٩ـم ىانق
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ـگـمی ؿت ٩ْتاوت ٍتضیش و ؼاؿای ٩تػ، ػمنضتـ٣ نيتى ؼناعىىاینھای  مىی م
ؿاه تتـیم  و ٕتیٞیتـیم  که ھمیيه بته کىتتاه ؼاؿا باىػ، ایم تىام ؿا ؼی باىافه گیـؼان

ـا٥  به ھ ؼ، و بتىانؼیيؼبینھا  صل  ؼیپلمتات بایتػ+ ػیتک ىتىػؿمت  نقػ٣ ؼبا ٙ
ـه کننؼ+ لپؾیـ باىػب و ػه عىب، مىؼمـیٜ، مزـب، ىنىن  ػعى ؼبتىان ؼه بایؼمؾاک

بـعتی اف  ؼاو ھمچنتیم بایتؼ+ ىته باىاػ، و ماھی  آؿال ؼافه کا٥ی کنتـل کنؼؿا به ان
 +ؼاؿا باىػبیات، ٝلم، ؿیاّیات و ٩انىم ؿا ػانو اػ

یپلمتتات بـیتانیتتایی بتته نتتال "اؿننتت  متتاتى"، ػ٩تتـم بینتتتم، یتتک ی  ؿ آمتتانهػ
ـای انزال امىؿ عاؿری تىٍی٤ کـ ػیپلمامی ؿا به ٝنىام کاؿبـػ ػ+ ٝ٪ل و إاٝ  ب

٩ی٨ و با صل منئىلی  ػم، اھل ٝمل، ؿم، بی ؿصؼیپلمات، یک اننام مػاما یک 
ـک  اف اھمی  صیتاتی بـعتىؿؼیپلمامی مػؿ ػھمچنیم + ام  اؿ ػؿم، اصناك ص
بتا ایتم ؼ+ بنیاؿ عىب ھنتتن ػؿ ص٦٘ من  صـ٥ه عىھا ػ یپلماتػؿ کل، + ػام 

ـاث گؾىته، ػصال،  ـات مهتم ػ+ ؿھا ىى ؼیپلمامی بایػؿ می متؤم٦انه، ٝلیـ١م ت٢ییت
یپلمامتی ػھای  ه امت ، مکانینتمػاعیـ ات٦تا٧ ا٥تتاھای  مالؿ ػیپلمامی که ػؿ ػ

ه ام ، ؼیپلمامی عاؿد ىػاف  ػرنگ مـؼ+ کن می منتی به مغتی ىـوٛ به تنٚیم
ـای آم و٥اػؿ٥تاؿ  ػؿ بنیاؿی اف مىاؿػاما  یپلمامی ػھای  ؿوه+ اؿ ام ػیپلماتیک ب

ھای  به ؿوهیپلمامی به ٝنىام رنگ ػ –ت تض  تؤحیـ ت٦کـ نٚامی ؼھمچنام به ى
 یگـ یا به ٝنىام بافی رمٜ ٦ٍـ ام +ػ

ـای تت یپلمامی عىب بیم المللی، صکىم ، ػاف  ؼم به یک ابقاؿ کاؿآمؼیل ىؼب
وٙی٦ته امتـوف ؼ+ نٚامی ١لتته کنتھای  ؿگیـیػتىلىژی و ؼایھای  بـ کلیيه ؼا بایؼابت
 یپلمامی ایم ام : ػ

ـای تٞاػ ـای تٞاؼل ٩ػیپلمامی نه ب امـوف اولىی  اول ایم + ا٥ٜل منػؿت، بلکه ب
به ٕتىؿ  –مَالضه ھای  رنتزىی ؿاه صل –یپلمامی ػمنتی ھای  ام  که به ؿوه

رقتتی و  ػؿویکتـؼ+ کنت نمتی یگـ کاؿػؽھنی  تمال یا ھیچ چیق، + کامل تکیه کنیم
 ام + ؼیؼی رػژتىپىلیتیک و ا٩تَاھای  ل یک پامظ به وا٩ٞی ػمتٞا
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کيىؿھای مغتل٤ بته ھای  یپلماتػ، ػمـمیامی رنگ ھای  با تىره به کلیيه
٣ ؼتتا بته ھت ؼؿ تالىنػال ؼ، و ھـ کؼىىن می ؿ نٚـ گـ٥تهػیگـ ؼٝنىام مغال٤ یک

ـای مضا٥ٚت  اف منتا٥ٜ ػوم ىک، مامىؿی  اٍلی یک ؼبؼ+ بـمن ػعى یپلمتات بت
ـک ؼیک ھت ؼیؼنیای رػؿ ػبا ایم صال، ھمه + ملی کيىؿه ام  : ؼاؿنتػ٣ ميتت

 رهانی و ملی+ ؿ مٖىسػاؿی عىب ؼصکىمت
ـای یک رهام بهتـ، رهام ب   ؼکنت متی وم عيىن  و ٥٪ـ تالهؼاننام امـوف ب

ـاھمؼرهانی که امنی  و ٝ ـای ھمه ٥ ـایم، ؼ+ کن می ال  ؿا ب  ؼبایتھتا  یپلماتػبنتاب
ؿ بنیاؿی ؼ+ ػ، ھمکاؿی کننػم منا٥ٜ ملی کيىؿھای عىػوم ٩ـبانی کـؼب ؼبیامىفن

متؤم٦انه ایم ػ+ بى ؼمياؿکتی ؿا ىاھی  یک ؿوصیه ػتىام ورى می یگـػھای  اف صـ٥ه
ـای ھمته ؼتىانت می اما ایم ؿوابٔ ؼا٥ت نمی ات٦ا٧ھا  یپلماتػؿ بیم ػا١لب  آنهتا ی  بت

 +ؼباى ؼم٦ی
بتـ  ؼیپلماتیک به ایم مٞنی نین  که کىؿپىؿاتینم بایػؿوصیه مياؿکتی رامٞه 

ا بیام منتا٥ٜ ملتی کيتىؿ بؼ+ ، ١لته کنػاؿػگی ؼیپلمات نماینػن٦ىؽ ملی کيىؿ، که 
 ػىى می ایم باٝجؼ+ ؿک کنػؿا بهتـ  ػتا مى٩ٞی  عى ؼکن می یپلمات ٥ـٍ ػ، ػعى

ؿ فمام ت٢ییتـ اھمیت  ٥تى٧ ػو  ؼؿ ؿ٥تاؿ بیم المللی ٩ابل پیو بینی باىػکه کيىؿ 
 +ػاؿػای  هػالٞا

ؿ صال صاّـ بیو اف پیو ٩ابل ٩تىل امت ، ػیپلماتیک بیم المللی ػھمکاؿی 
بتیم ھای  متافمام+ یپلمامتیػملتی ھای  ؿیزی متتکؼت تتؼلیل وصتػبه  به ویژه

ـھنگتتی متتىحـ ھتتای  ت٦اوت” ؽوبھای  امؼگلتت“رانتتته، ؼیپلمامتتی چنػالمللتتی و  ٥
ھای  بتا ایتم صتال، متتکؼ+ ىىن می یل به رهانیؼیپلماتیک تتػھای  ؿوهؼ+ ھنتن

ـاؿ بـؿمی  ػیپلماتیک ٝملی مىؿػؿ کاؿ ػ ؼو بای ؼاؿنػ ػملی ھنىف ھم ورى و تىره ٩
ـن یپلمامی ام  امتا یتک متتک ملتی ػمتک ملی اگـچه رق  مهمی اف ھنـ ؼ+ گی
ـھنتگ، ػ، فمانی که یک ػبا ؿ٥تاؿ نامنامب مغلىٓ ىى ؼنتای یپلمات به اٍتٖالس ٥

 +ػگیـ می هؼیػیگـ کيىؿھا ؿا ناػمضلی ھای  مؾھب و ویژگی
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لمامی ا١لتب یپ+ ػیپلمامی ام ػم ػیگـ مـبىٓ به مضـمانه بىػ ی هیک کلیي
ـای ٩ـمػو  ػىى می متهم ؼبه پنهانکاؿی بیو اف ص یپلمامی کامال بته ھا ػ ؿ وا٩ٜ، ب

ت ؼنیق ایتم الگتىی ؿ٥تتاؿی ؿا بته ىت ػرنگ مـؼ+ ى می ٍىؿت عَىٍی انزال
مضـمانته “، اٍٖالس ػؿ رهام باف و رـیام إالٝات آفاػبا ایم صال، ػ+ ت٪ىی  کـ

کته  ؼانػ میای  یپلمات صـ٥هػاگـچه ھـ +  یمی امؼننتتا ٩ ؼؿم می به نٚـ” ام 
ـایٔ عاً مضـمانه بىػ م ارتناب ناپؾیـ ام ، اما به ایم مٞنا نین  که ایتم ػؿ ى

ام بتاف ؼ٥٪ؼ+ ؿ ٍىؿتی متٞل٨ به یک ىغٌ ام  که او صتما مضـمانه باىػصـ٥ه 
ایتم بته + ؿم نامتافگاؿ امت ؼیپلمامی مػم و به ویژه نامافگاؿی با ص٪ی٪ ، با ػبى

 ػکه امـوفه مىؿ ػىى می رمٞی منزـھای  یپلمامی و ؿمانهػاله مهم تٞامل بیم من
ـاؿ  +ػگیـ می تىره عاٍی ٩

 
 جايبه ذیپلماسی چًد

ـای ھـ ؼھمه ایم مياھ ـا  ؼو رانتته و چنتػیپلمامی ػو ػات ب رانتته ٩ابتل ارت
 ؼیپلمامی چنت+ ػاؿای بـعی اف ميکالت عاً ام ػومی ػبا ایم صال، ؼ+ ھنتن

ـانی عاٍی بـعىؿرانته ا رانتته ا١لتب بته  ؼیپلمامی چنت+ ػاؿ ام ػف منا٥ٜ و نگ
و ھتا ػ ایمػ+ ىى می ؿ نٚـ گـ٥تهػورانته ػیپلمامی ػٝنىام یک نىٛ ؿوبنای بیو اف 

یپلمامی ػتٞامل بیم ؼ+ کن نمی یگـ ؿا صؾ٣ؼال یکؼو ھیچ ک ؼؿوی یک مکه ھنتن
بتیو اف آم، ؼ+ کن می ػایزا ؿ٥تاؿ میامی ؿا ؼیؼرانته یک الگىی ر ؼورانته و چنػ

ـات چن ـابتـ ػم آنها، ص٦اٙت  بنتیاؿ متىحـ ػرانته، ٝلیـ١م و٩  گیـ بى ؼمؾاک ؿ ب
ـانی رانته آىتکاؿتـ ؼیپلمامی چنػ ػؿ نمىػایم + ھژمىنینتی و ميابه ام ھای  نگ

ـه ھایی که به ای  ھنگامی که مزمىٝه+ ه ام ؼى ه ویتم ؼنتال اعتتال مٞاھػاف کنگ
ـانلپا 1611ؿ مال ػ  بافھا  یام یا٥ ، وفیـ امىؿ عاؿره بـیتانیا، "کانیم"، که اف کن٦

ـای عتىؼھتـ کت: “ػوبلیم متایو کـػی ػیپلمامی ٝاػگي ، اف وّٜ  می و  ػال بت
ـای ھمتته متتاؼعت ھتتای  ت آؿمامؼرانتتته بتته ىتت ؼیپلمامتتی چنتتػ ؼیتتػبتتی تـ” + ا بتت
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ـات چنؼ+ کن می ػوؼعىاھانه ؿا مضػعى ٕـ٥ته امت ، وػرانته امامتا  ؼگـچه مؾاک
ـای م٪ابلته بتا تٞتامالت ؼؿ چنػیم ؿوه و تکنیک پیيـ٥ته ؼاما چن رانته مافی بت
ھتای  یگتـ انزممػو  ؼؿ مافمام ملل متضت+ ػیپلماتیک تىمٞه یا٥ته ام ػه ػگنتـ

ـاتتی ؿممی اف کمیتته ؼچن کمیتته و مینتتم نیمته ھای  و کمیتتهھا  رانته، ملنله م
ـا٥یتایی یتا  ه امت ؼایالتی تيکیل ىھای  ؿممی گـوه ـامتاك مزتاوؿت ر٢ کته ب

آ٥ـی٪تایی، آمـیکتای التتیم و ھتای  به ٝنىام مختال، گـوه انؼ+ هؼی تيکیل ىػا٩تَا
ؿ صال تىمتٞه ػکيىؿ  77یه اؿوپا یا گـوه ػکيىؿھای ٝـبی، کيىؿھای ْٝى اتضا

اٍتلی ھتای  ویژگی ؼىتای+ ول  امت ػ ؼؿ وا٩ٜ ىامل بیو اف ٍػکه  ػاؿػ ػورى
ـات چن  ػؿ متىؿػھنگامی که ھمانٖىؿ کته + ٝمل ام  ؼاھمی  ٩ىاٝ رانته ؼمؾاک

یگـ ؼگی مزاف به ھمکاؿی ھمقمتام بتا یکتؼھیات نماین 161، ؼمافمام ملل متض
ـای ص٦ت٘ تٞتامالت نٚتم ورتىػ٩ىانینی ٩إٜ و  ؼ، بایؼباىن ؼ+ اىتته باىتػ ػ٩ی٨ ب

ـانػه بـیتانیتا، ؼنیکىلنىم"، مىؿط ىتناعته ىت ؼھمانٖىؿ که "ھاؿول ل ؿ یتک کن٦ت
ھی و ؿویته اف منتاتل میامتی کمتتـ ؼ، مناتل مافمانػبقؿگ بیم المللی اىاؿه کـ

یل بته یتک ٝامتل ؼتتت ؼتىاننت می ،ؼکنن می اگـ آنها ّٞی٤ ٝملػ+ ا کـؼاھمی  پی
ـایی پل اف رنگ مـؼچنؼ+ اٍلی گنن  ىىن ـنامه ػرانته گ ه تتـ ؼپیچیتھای  با ب

ـانل ـات با تٞھا  کن٦ ؿ صتال ا٥تقایو ػم ؼؿگیتـ ىتػو ی اف منتاتل ػفیا ػاؼو مؾاک
ػ+ ىتى متی ولتتی ميتغٌػ١یتـ ھای  ام و متافمامؼىهـونھای  کاؿىنامام، گـوه

ـایٔ رػرانته  ؼیپلمامی چنػ ـای مافگاؿی با ایم ى بتا + امت  ؼیتؼؿ صال تاله ب
یپلمامتی ػھای  ، بنیاؿ بنیاؿ آھنتته امت ، بنتیاؿی اف رنتتهؼایم صال، ایم ؿون

و ؿوه ىناعتی ىتـوٛ ای  ، و اف مناتل ؿویهػنٚـ ىى ؼیؼتز ؼرانته ھنىف بایؼچن
 +ػىى

ـات و مٞاھ ؼاول اف ھمه بای ػ+ ىى ػه ایزاؼیک عٔ ميغٌ اف تمایق بیم مؾاک
ـات چن ؼؿون  و مـصله ام :ػرانته متيکل اف  ؼمؾاک

 + ه به ٝنىام باالتـیم مـصلهؼاکتيا٣، به ٝنىام مـصله اولیه، و تيکیل مٞاھ
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ـھای یک تىا٨٥ آینتىام به ت می ومی ؿاػ م اف آم ت٪نتیم ػه و کاؿ کـؼٞـی٤ پاؿامت
ـاصتل مغتلت٤ ورتى+ ػی ميـوٓ ام ؼالتته، ت٪نیم بنػ+ کـ  ػیتىاؿ بتـلیم بتیم م

ـات بته ٕتىؿی کته  ؼه، ماعتم ؿونتػؿ نٚـ گـ٥تم ایم ماعتاؿ ماػبا ػ+ اؿؼن متؾاک
+ نت ىتىاؿ نیػ ػىتى متی هػو منابٜ کمتـی امت٦ا ؼآی می م ػنتیزه به مـٝ  به 

ـک  کننػمتام٦انه  ـه، ى ـاصتل مغتلت٤ ؿا اىتتتاه ؼؿ بـعی اف رلنات مؾاک گام م
ـای ؼ+ افنؼان می گـ٥ته و تمال پـومه ؿا به اعتالل ـاتی ممکتم امت  بت چنتیم متؾاک

ھتای  یکتی اف ؿوهؼ+ باىتای  بی نتیزتهھای  و ىامل بیانیه ؼاىته باىػامه ػمالها ا
ـه مىؿ ـتتٔ بى ؼن، پیىػؿ ٕىل رنگ مـػٝال٩ه  ػمؾاک ایم یک ؿوه ػ+ مناتل ١یـ م

ـای مزتىؿ کـ ت ت٢ییتـ ؼاگـ چه مضیٔ بیم المللتی بته ىتػ+ م ھمتایام بىػعيم ب
ؿم نیتاف بته ؼیپلمامتی مت+ ػه امت ػؿ صال امت٦اػه ام ، ایم ؿوه ھنىف ھم ػکـ

ؿ ػه ؼمافه نیاف به چیقی ام  که بته آم ھمتنتتگی متافنػ+ اؿػمغال٤  ػؿویکـ
ـه گ٦تهمؾھای  ھمه فمینه ؿ یک منٖ٪ته ػکه پیيـ٥   ؼکن می و پیو بینی ػىى می اک

ـای پیيـ٥   مَالضه، نه ٩ناوت و نه نيانه ؼ+ کن می ػیگـ ایزاػؿ ره  ػ٥ـٍتی ب
الفل بته + ؿ اٍتىل امت ػؿ امىؿ حانىیه، نه ػھنـ مَالضه یک امتیاف + ٤ّٞ ام 

ـه کنن عىام  میامی  صتی اگـػ+ اؿؼگام بنتگی نؼؽکـ ام  که ھمه چیق به مؾاک
ـه کننؼاىته باىؼن ػورى بته ؼ+ ھنػکاؿی انزال  ؼتىانن نمی گامؼ، صتی بهتـیم مؾاک

رانته ماعتاؿ یا٥ته، ؼیپلمامی چنػؿ فمینه ػکه  ػاىاؿه ىى ؼمهم ھم بایی  یک نکته
ـابـ نىآوؿی ورىػم٪اوم  ىگ٦  انگیقی   ؼیتؼ، ن٪تو رػبا ایتم ورتىػ+ اؿػ ػؿ ب

ـام و رانته ؿا به ٝؼھای چنػنها ـای بضت  ؿگیتـی ت٪ىیت ػنىام یک ىتتکه ایمنتی بت
تىا٥ت٨ بتـ ؿوی منتاتل  ػرانته با تىره به ایزاؼھای چنػن٪و نها ػؿ مىؿؼ+ ػکن می

اف ٕـی٨ ا٥تقایو تىرته بته  ؼھا، بایػاؿؼمـبىٓ به میام  و تنٚیم ھنزاؿھا و امتان
اف  متانٜ ؼیپلمامتی نتایتػؿ ٝتیم صتال، ػ+ ػت٪ىیت  ىتىھا  ؿ ھمه فمینتهػنٚاؿت 

بیيتـ  ؼتىان می به ٝنىام مخال، ابقاؿ ٩انىنیػ+ پیيگیـی و صل و ٥َل اعتال٥ات ىى
ـاؿ گیـػامت٦ا ػمىؿ ـای کمک به صل و ػگنتـی" که ػاػیىام بیم المللی ػ"ػ+ ه ٩ ٩ی٪ا ب
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بـؿمتی  ػؿا مىؿ ػمىؿ 4ؿ صال صاّـ ٥٪ٔ ػام ،  ػؿ صال ایزاػ٥َل اعتال٥ات 
ـاؿ گتاه ػاػبتا ایتم صتال، + یا تزاؿی ام ای  منٖ٪ه تا اعتال٥اتؼ، که ٝمؼھػ می ٩

ـای مخال، صل و ٥َل + ؿ صل و ٥َل منا٩يات ام ػاؿای پتاننیل ٩ابل تىرهی ػ ب
-Gabcikovoگاه اعتال٣ بیم مزاؿمتام و املىاکی مـبتىٓ بته پتـوژه ػاػتىمٔ 

Nagymaros ـاه بتا ؼؿ ابتػ ـناک ٩ىمی ھمت ـانه و عٖ ا، منا٩يات با ا٥کاؿ ؿوىن٦ک
گتاه، بته متـٝ  بته یتک ػاػعالت  ػپل اف ػ+ بىھا  ؿ ؿمانهػ ؼیؼل ىؼر بضج و

ھای  ه مم مـبىٓ به تٞامتل بتیم متافهؼآعـیم مياھؼ+ یل ىؼمىّىٛ کامال ٥نی تت
 ؼبیم المللی بته ٍتىؿت ٩تاؿچی ؿىتھای  و٩تی مافمام+ ام ای  رهانی و منٖ٪ه

 ػ، نیافی بته ایزتاؼکن می گی ن٦ىؽؼفنھای  ؿ تمال صىفهػم ػرانته بىؼو چن ؼکنن می
ـای تىمتٞه مکمتل  ػیک نٚال متْا ؿ میتام آنهتا ػو ت٪ىی  مافمانی بیم المللی ب

ؿ امتىؿ تنتهیل ػن٪تو ٥ٞتالتـی ؿا  ؼو بایت ؼتىان می ؼمافمام ملل متضػ+ اؿػ ػورى
ـای ؼ  فمام آم ؿمیؼای٦ا کنای  ه ماعتاؿھای منٖ٪هؼکنن ه ام  که ىىؿای امنی  بت

و متاعتاؿ منٖ٪ته ػ، فمانی کته ٥٪تٔ ؼنيىؿ ملل متضوباؿه ٥َل ھيتم مػم ؼعىان
ص٨ با مٞاوم وفیـ امىؿ عاؿره ایاالت ػ+ ىى ػاى  واؿػ ػورى LASو  OASای، 
یتک نیتـوی ای  ھمکاؿی منٖ٪ته“اى  ػو٩تی که اٙهاؿ  ػ، بىS. Talbottه، ؼمتض

 +”ؼھػمخت  ام  اگـ و تنها اگـ رنته مخت  وابنتگی رهانی ؿا ا٥قایو 
 

 يتیجه گیشی
 :ؼم  آیػگاه به ؼیػاف ایم  ؼتىان می نتیزه گیـی ؼچن

ؿا  ػعتى ؼاؿی عىب امت ، بایتؼیپلمامی ابقاؿ صکىمتػنغن : اف آنزایی که 
ـای ؿ٥ٜ چالو اؿاته ھای  کامل اف ٥ـٍ  ی هػو امت٦اھا  ، اٍالس ؿوهؼیؼرھای  ب

تتا کنتىم متـٝ  تضتىل آم، ؼ+ ه تىمٔ ان٪الب تکنىلىژیک، به ؿوف مافی کنتؼى
 ه ام +ػنامب نتىمت

، به ویژه ػاؿػؿم که نیاف به مهاؿتهای گىناگىنی ؼیپلمامی مػ، ػول: با ایم ورىػ
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ـات، تىانایی عى ـای کاؿ  ػآىنایی با ھنـ و ٝلم مؾاک ـھنگی  ؼؿ یک مضیٔ چنػؿا ب ٥
ـام مغتل٤، اف رمله رامٞه م ؼیؼر  +ؼھػ می نی، نيامؼبا بافیگ

یپلمامتی ػپؾیـی، ھمیيه ٝالم  تزاؿی مىل: با پؾیـه ایم باوؿ که انٖٞا٣ 
 ؼیتؼرھتای  یپلمامتی نته تنهتا بتا چالوػکته  ؼآی می م ػبه  ؼه ام  ایم امیػبى

ـای ؼا کنؼمافگاؿی پی ـام رھا  ول ػ، بلکه ب ؿ ٍضنه بیم المللی ػ ؼیؼو مایـ بافیگ
ـای ایزاػنیق  ـای ٩ـم بینت  و یکتم، بته یتک مقیت  ػیک  ػؿ تاله ب نیای بهتـ ب

 +ػیل ىىؼتت
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ـای فمام ـا  با تاؿیظ آمیب فای مهارـت ػٕىالنی، اٍٖالس "ھای  ب یامپىؿا" منضَ
ـاکن ـاه بتىػ ػمام پیـو آییم یهىػگی مـؼو رابزایی و پ ـامـ رهام ھم امتـوفه ػ+ ؿ م

اینهتا گـوھهتای + ی  ٩ىمی، یا مؾھتی و یا ملی ام ایم م٦هىل، به مٞنی نىٝی ا٩ل
ـای ننل ؼا  ھنتنؼه کيىؿ متؼرمٞیتی با ؿوابٔ ٝم و تَىیـ  ؼان هؼص٦٘ ىھا  که ب

اؿی، ؿوابٔ و یتا ػو٥اػ+ گیـ می آنها تىمٔ یک "تاؿیظ مهارـت گاه آمیب فا" ىکل
ىمی و , یتا یامپىؿایی ؿا اف مایـ ا٩لیتهای ٩ػمـفی آنها، گـوھهای ھای  ره  گیـی

 +ؼکن می مؾھتی و ملی متمایق
کن٦ىؿ ی هؿ ل٢  نامػیامپىؿا ػکلمه  ـاکنػآ یام ػگی یهىؼ، بیيتـیم اؿتتآ ؿا با پ

ـاتیل ػ ـاکنتػ+ اؿػؿ وؿای ام متی اف ػگی یتا گنتتـه ھتـ مـؼبتا ایتم صتال، آم ؿا "پ
 +ؼکن می " نیق تٞـی٤ػمـفمیم اٍلی عى

ؿ ػ ؼپل اف تغـیب مٞت+ امپىؿام یػؿ واژگام ػاٍلی  ػبابل ھمچنیم یک نما
ؿ ػھمانٖىؿ که ؼ+ نؼى ؼی به ىهـ بابل تتٞیػ، نغتگام یهىػپیو اف میال 163مال 

اْٝتای ؼ+ کي می ی ؿا به تَىیـؼك ٝتـی بابل تَاویـی اف ١م و ناامیؼکتاب م٪
ـای اىتاؿه بته ١تـب ػرنتو یهى ـتیب اف کلمه بابل بت  *ی ھا، امـوف نیق به ھمیم ت
با ایم صال، بابل، ھم به مٞنتای ؼ+ کنن می هػامت٦ا *اؿی و بیگانگی ػ هػمـفمیم بـ
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ـای ایزتا ـھنتگ ٝٚتیم" بتى ػوا٩ٞی کلمه و ھم به مٞنای امتٞاؿی، مکتانی بت ه ػ"٥
 ام +

و  ػاؿؼیامتپىؿا تٞـیت٤ ميغَتی نتػمهتارـت، اٍتٖالس ی  اف نگاه واژه نامه
٩یت٨ آم ؿا ػه تٞـیت٤ مٞنای آم با گؾى  فمام بنیاؿ ت٢ییـ یا٥ته ام  به ٕىؿی کت

ـام یتا ٥ـفنتػایتم واژه نامته ؼ+ کن می ىىاؿػبنیاؿ  ام ؼیامتپىؿا ؿا بته ٝنتىام "مهتار
ـام تٞـی٤ که ھىی  و اصناك تٞل٨ آنها با تزـبه و پیيینه مهارـت  ؼکن می مهار

ؿ ػؿ صالی که ایتم اٍتٖالس ػ  ٠٢14)واژه نامه مهارـت،+ آنها ىکل گـ٥ته ام 
ـای تىٍی٤ رابزؼابت ؼ+ ىت متی هػل امتت٦اػمتـھتای  ایی ارتاؿی بـعی اف گـوها ب

ـای تىٍی٤ کنانی کته بتا "متیهم" ھىیت  عتىػ" ؿا  ػیامپىؿا" اکنىم به ٕىؿ کلی ب
یامتپىؿا ػتٞـی٤ ػ+ ىى می هػ، امت٦اؼکنن می گیؼاما عاؿد اف آم فن ؼکنن می تٞـی٤

ـام ننل اول و ٥ـفن ـا ؼام متىلؼھمچنیم ىامل مهار  ػىتى نمتی نیق ػعاؿری ایم ا٥
ایتم ؼ+ ص٦ت٘ کننت ػیم عتىؼؿ والػامی که آنها بـعی اف اؿتتإات ؿا با کيىؿ ماػما

ـھنگی، فبانی، تاؿیغی، مؾھتی یا ٝا٦ٕی  *ھا ؼپیىن آم چیقی ام  که  *اٝم اف ٥
 +ؼکن می یگـ رىامٜ متمایقػیامپىؿا ؿا اف ػھای  گـوه

 :ػىى می ميغٌھا  یامپىؿا بیيتـ با ایم ویژگیػبه ٕىؿ مٞمىل، 
ـاؿ اف ػا بته ؼمهارـت، که ممکم ام  اف کيىؿ متت  نتتال کتاؿ، تزتاؿت یتا ٥ت

 ؼاوٕلتانه باىػؿگیـی یا آفاؿ و اؽی  ارتاؿی یا ػ
ـه ایت   یػاؼمـفمیم ار ػؿ مىؿػای  ه آل، رمٞی و یا امٖىؿهؼیک عإ
 اؼامه اؿتتآ با کيىؿ متػات 
گاھی گـوھی نیـومنػاؿ بىؼپایت   اؿ ؼپایبا گؾى  فمام  ؼم آ
)ا٩تتتاك اف کتىھم، + یگتـػؿ کيتىؿھای ػیامپىؿا ػصل مهـبانی با اْٝای ت 

٠٢٢6+  
 هًابع هىیتی

أ وا٩ٞی یا امٖىؿه ای"، "یتک ؼؿ بیم ره  گیـی به "یک متػ٩ىمی ھای  ھىی 
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یامتتپىؿایی" و ػؿ یتتک گتتـوه ػاعلتتی ػتتتاؿیظ عتتاً مهتتارـت"، "ھمتنتتتگی 
ـا٥یای مهارـت" ػگی ؼفنھای  "وا٩ٞی  ـاؿؿ ر٢ ـنت متی ٩ ـا ؼگی ؿا  ػی کته عتىػو ا٥ت

ـھنگ بتا  ؼاننػ می یامپىؿاػرقتی اف یک  ١التا  اف ٕـی٨ ملی ، تاؿیظ، مؾھب و یا ٥
 +ؼاؿنػیگـ اؿتتآ ؼیک

 ؿکھا ػ ؿ بتیم ننتلػه و ػه، تٞل٨ به ٝنىام وابنتگی به عانىاؼبه ٝنىام یک ٩اٝ
ژگی ھتایی کته بته آم امنه ایم صل تٞل٨ و ھمچنیم ویػو مضتىا، اؿتتآ و  ػىى می

ـاؿ ػ ػىى می مـبىٓ ـات مى٩ٞیتی و تاؿیغی ٩  +ؼاؿنػؿ مٞـُ ت٢یی
ـاکنػویژگی اٍلی  ـک ام ؼیامپىؿاھا پ ایم ممکم ام  + گی اف یک منيؤ ميت

ـک و یک ھىی  رمٞی باىت ـک ػکته بیيتتـ  ؼیک تاؿیظ ميت ؿ یتک تزـبته ميتت
ـا٥یایی عاً فن ـھنگی ارتماٝی اف یک منيؤ ر٢ با ایم صال، اکختـ + ؼکن می گیؼ٥

ـاکن ػا و بیم عىؼیامپىؿاھا با مضل، متػ ـاؿ کـؼگـوھهای پ   انؼ+ هػه ؿابٖه بـ٩
 

 یاسپىسادس هفهىم دتغییش 
ـاکنػتها اٍٖالس ؼم ـاد و ؼیامپىؿا با تاحیـ اف یىنام بامتام، به پ گی و تزـبه اعت

اىتاؿه  ػالؿ ٩ـم ىيم ٩تل اف متیػؿ اوؿىلیم ػ ؼیام پل اف تغـیب مٞتػگی یهىػبـ
ـای ھىی  گـوه+ اى ػ ی ػرمٞیت  یهتىھتای  ایم ھنته تاؿیغی، مـرٜ مهمی ب

 +ػبى
امتا  ػاؿػ ػؿ عتىػو  ػیامپىؿا اگـچه ھمچنام ایم مٞنا ؿا با عىػؿم ؼاٍٖالس م

امـوفه ایم اٍٖالس، ٝناٍتـی اف ؿوایت  + گی مٞنایی" نیق ھن ػىامل یک "گيى
ـتتٔھای  هؿا با تزـبیات تاؿیغی مایـ گـو ػ٩ىل یهى ؿ ؼ+ ػکنت متی ٩ىمی و مؾھتی م

ـکتتق اٍتتلی ؿوی مىّتتىٛ تتتاؿیظ آمتتیب فای مهتتارـت و  147٢و 143٢ھتته ػ تم
گتی و مهتارـت ارتتاؿی ػایتم تٞـیت٤، مـبتىٓ بته تزـبیتات بـػ+ رابزایی بتى

، 1621*161٠ؿ ھنگال ٩ضٖتی بتقؿگ ھا ػ یؼه ایـلنػھا، مهارـت گنتـ آ٥ـی٪ایی
ـاد اؿامنه تىمٔ ٝخمتانی  ایی رنتگ اول رهتانی و مهتارـت ؼالهای ابتتؿ متػاع
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ـاتیل   ه ام +ػبى 1426ؿ مال ػارتاؿی ٥لنٖینیام پل اف تؤمیل ام
ؿ یتک وّتٞی  ػاف اننتانها  ؼؿٍتػ 1٢ ػوؼؿ اوایل ٩ـم بینت  و یکتم، صتػ

ـا ػاؼتٞؼ+ نػکـ می گیؼیامپىؿایی فنػ ؿ یتک بتافه فمتانی ػوگانه ػاؿای تابٞی  ػ ػا٥
ؿ آمـیکتای التتیم ػ، چهاؿ کيتىؿ 146٢ھه ػؿ ػم مخال، به ٝنىاؼ+ کىتاه من٦زـ ى
+ ه امت ؼؿمتی 1٢بته  ػاؼ، ایم ت٠٢٢٢ٞؿ اوایل مال ؼ+ ػنػاػوگانه ػارافه تابٞی  

ـای ھای  متتگاهػو ھا  بنیاؿی اف کيىؿھا،مافمانها، مىمنات، ؿویه مغتلت٤ ؿا بت
ـام عتىػمتـمی و مـمایه گؾاؿی ػ لی متاھای  صىالته انتؼ+ هػتؤمتیل کـ ػؿ مهار

ـام )نه تنها ننل اول  به چن و بته ٕتىؿ  ؼؿمت متی ؿ متالػالؿ ػ ػمیلیاؿ ؼٍ ؼمهار
ـای پـوژهای  هؼ٥قاین ـای مَتـ٣ ٥تـؼرمٞتی مىلتھای  ب  ای ؼی، ھتػ، نته ٥٪تٔ بت
ـای مختال ھای  یامپىؿا به ىکل صىالتهػیگـ اف ػ٣ ؼ+ھػىى می ارتمتاٝی امت : بت

ـاتیتکػھای  ؿفهانو و انت٪ال اػل إالٝات یا ػانت٪ال ٥ناوؿی، تتا ھمچنتیم + مىک
ـام، ھای  انزمم  +ػکـ ؼؿ بنیاؿی اف کيىؿھای میقبام، مـیٞا ؿىػمهار
ؿ کيتىؿھای ػمغتلت٤ ھتای  ؿ صال ٙهتىؿ رمٞی ػکه ٝال٩ه  ػاىاؿه کـ ؼبای

ـانی کيىؿھای میقبام ؼمت  ػاصتمتالی متْتاھتای  اؿیػو٥ا ػؿ مىؿػا  آنها باٝج نگ
اف متىم پتنزم کته ٝلیته منتا٥ٜ ملتی یتا  بـعی اف بىمیام ممکم ام + ه ام ؼى

ـاك ھای  ؿ ٥ٞالی ػؿگیـ ػ٩ىمی ميکىک ھای  ىتکه ؼ، اؿنتػبقھکاؿ یا تـوؿینتی ھ
ھای  یامپىؿا و مافمامػبا ایم صال، کيىؿھای میقبام ٝمىما  اف صمای  اف ؼ+ بتـمن

یامتپىؿاتیک ػھتای  ٝالوه بـ ایتم، ھمکتاؿی اف ٕـیت٨ گـوهؼ+ کنن می آنها صمای 
ـن ٥ـٍ  ـای کيىؿھای پؾی ؿ ػبتا ایتم صتال، ؼ+ کن می ػؿ عاؿد ایزاػه ؼھایی ؿا ب

کته اْٝتای آنهتا اف آم  ؼیامتپىؿا اف کيتىؿھایی ھنتتنػ، کيتىؿھای ػبـعی متىاؿ
ت٪ـیتتا ھتا  و ھمکاؿی، امت  ػوؼه عىم" مضػو اٍٖالصا "گـ ؼکنن نمی امت٪تال

ـا ل تمایل بته پتؾیـهؼیگـ، فنى٥ىبی و ٝػاف ٕـ٣ + ١یـممکم ام  عتاؿری  ػا٥ت
ـانی گنتـه یابػ ؼتىان می ه ام  وؼني ؼیؼناپ ـایٔ بض  ؼ+ ؿ ى

یامتتپىؿا مـبتتىٓ بتته "ىتتىک ھژمتتىنی" اؿوپاییتتام و ػؿم ؼامتتا ٙهتتىؿ م٦هتتىل متت
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ه، ؼؿ ایتاالت متضتػ، به ویتژه 147٢و  143٢ھه ػؿ + ػ" ام ؼ"م٦یھای  آمـیکایی
٩ىمی و مؾھتی ؿا ای ھ که گـوه ػه ىىػتا اف الگىی "رؾب" امت٦ا ؼایم امـ متب ى

ـھنگ به اٍٖالس اٍتلی آنگلتى ماکنتىم و پـوتنتتام آمـیکتایی، ھمزتىه  با ٥
تزـبیتات عيتم اف رتؾب، امتتٞماؿ و آفاؿ و اؽیت  ، ؿ ایتم فمینته+ ػماع  می

ـابـ رؾب و ٙلم بیيتـ مىؿػ٩ىمی و ھمچنیم م٪اوم  آنها ھای  ا٩لی  بضتج  ػؿ ب
ـاؿ گـ٥  و گـ ایتم ػ+ اػیامتپىؿا، گنتتـه ػ٩الب م٦هتىل ؿ ػؿا ھا  م ایم گـوهؼآمػ٩

ـای یهىػمتاوؿػمناله  ـھنگی ٩ابل تىرهی ب ھای  یام و آمـیکاییػھای ارتماٝی و ٥
ـاه آوؿ  +ػآ٥ـی٪ایی تتاؿ آمـیکا به ھم

تتىام تنتىٛ  می ه چگىنهک ؼنػام ٝلىل ارتماٝی با ایم پـمو مىاره بىؼانيمنػ
و ھمچنام  ػـکھی ػآم ؿا مامام  م  گـ٥ ،ػمٞانی ایم اٍٖالس ؿا به  ؼؿو به ؿى

ـام" )+ اىت ػنگتاه  ػتٞـیت٤ عتى ػوؼؿ صتػایم اٍتٖالس ؿا    1441"ویلیتال مت٦
یامپىؿایی ؿا بتا آم ىنامتایی ػھای  گـوه ؼکه بای ػ٥هـمتی اف مٞیاؿھایی ؿا تنٚیم کـ

ـایٔ آمیب فای آنهتا"، "کيتىؿ متتػ"تاؿیظ مهارـت گـوھی اف مـػ+ کـ ا "، ؼل و ى
ؿ منا٨ٕ مهارـت" و ھمچنیم "ھمتنتگی و ھىی  ناىتی اف ایتم ػ "تزـبه تتٞیِ

ـای اْٝای یک مـفمیم"، اف رمله   ٠٢٢6ؿابتیم کتىھم )+ ایم مٞیاؿھا ام ی  ب
او ػ+ کتـ ػیامپىؿا" ایزاػھای  و یک "نىٛ ىنامی اف گـوه ػایم لین  ؿا تَضیش کـ

یامتپىؿای ػام"، و "یامتپىؿای بافؿگتػیامپىؿای کاؿگـ"، "ػیامپىؿای ٩ـبانی"، "ػبیم "
 +ؼامپـیالینتی" ت٦اوت ٩اتل ى

ـایو  یامتپىؿا" نیتق کته بته ػؿ تٞتاؿی٤ اٍتٖالس "ػاعیـ ت٢ییـ ھای  اف رمله گ
ـتتٔ ام  بایػیپلمامی" ػاٍٖالس "چـعو  اىاؿاتی  ؼؿ گ٦تمام میام  و ٝمل م

اىتته ػ ػیامتپىؿا ورتىػو مؤمنات مـبىٓ به ھا  میام  16٢٢ھه ػگـچه اف ػ+ کـ
ؿ ػبیم المللتی میامت  ھتایی ؿا ھای  و مافمامھا  ول ػی اف ػفیا ػاؼما تٞام  ا

ھتتای  ؿ صىفهػیامتتپىؿا ؿا ػھتتای  تتتاکنىم رمٞی  144٢ھتته ػتتتا اف  ؼانتت نٚتتـ گـ٥ته
 ػىى می ناىیای  هؼ٥قاین ؼایم امـ اف ؿى+  ٠٢12)گاملم،  ؼه باىنؼمغتل٦ی گنزان
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ـام مهم تىمٞه ھنتنػه رىامٜ ک اؿتتإات ارتمتاٝی،  ؼتىانن می و ؼیپلمامی بافیگ
ـھنگی بیم عانه و ػا٩تَا  +ؼبغين ػؿا بهتى ػيىؿ میقبام عىکی و ٥

ـای ؼیامپىؿا ٥٪ٔ عػمتـمی به ػمـبىٓ به ھای  عٔ ميی مات کننىلی منتی ب
ـنامه ھتایی ؿا نیتق  ػىى نمی اتتاٛ عاؿد اف کيىؿ ؿا ىامل ھای  ؿ وفاؿتغانتهػبلکه ب

ـھنتگ و متؾھب ػاى   ؿ٥اه، کاؿ، آمىفه، ا٩تَاؼاعلی با مضىؿی ، مخال  بهػ ٥ ،
ـکق  ؼ+ کن می متم

ـنامهػ ٣ ؼیامپىؿا ١التتا  بتا ھتػمتیابی به إالٝات اف مىی ػھای  ؿ صالی که ب
ـای تىمٞه ھنتنػامت٦ا ھا ؿا بته ؼه پیىنتؼبته ٕتىؿ ٥قاینتھتا  ول ػ ؼه اف پىل صىاله ب

ـای ؼمتـمی ىهـونػا بنیاؿی اف ایالتها ص٦٘ یؼ+ کنن می یگـ تنهیلػؿوىهای  ی ب
 انتؼ+ هػکـ ػی اف ْٝىی  ؿا ایزتاؼیؼه یا اىکال رػیامپىؿا ؿا آمام تـ کـػاْٝای 

(Agunias and Newland ،٠٢1٠  
ـاؿ م٢قھا"، "رهو م٢قھا" ه ػ"بانتک م٢قھتا" و "گتـ، ھمچنیم اٍٖالصات "٥

مهتارـت،  ی هواژه نامتػ+ ىى می یامپىؿا گ٦تهػؿ فمینه ٥هم و مٖالٞه ػم٢قھا" ١التا  
ـا ـاؿ م٢ق" ؿا "مهارـت ا٥ یگـ" ػا به کيىؿ ؼاف کيىؿ مت ػاؼه و با امتٞؼیػآمىفه  ػ"٥

+" "ا ػىتى متی ؿ کيىؿ ٩تلتیػو منابٜ ھا  که منزـ به کاھو مهاؿت ؼکن می تٞـی٤
م  ػبه مقایای به  ػىى می رهو م٢قھا" که به آم "تغلیه م٢قی مٞکىك" نیق گ٦ته

ـاؼآم تهامت  بته ایتم منتاله ؼمػ+ اؿػـ به یک کيتىؿ اىتاؿه ماھ ػه اف مهارـت ا٥
ـا ػىى می اعتهػپـ ه ػبته ٕتىؿ گنتتـای  هػبنیاؿ متاھـ یتا تضَتیل کتـ ػکه و٩تی ا٥

ـای کيىؿ مت ؼتىان می ؼکنن می مهارـت  ؼ+ کنن ػایزا ػا  عىؼميکالتی ؿا ب
ـایٔ، مػ، ػبا ایم ورى  ؿ کيىؿھایػیامپىؿیا ػھای  اول گـوهؼاعله مؼؿ بیيتـ ى

ـاؿ م٢ق باى ؼتىان می ا  آنهاؼمت ـای ٥ ـات مخت  144٢ھه ػاف اواعـ ؼ+ ؿاه صلی ب ، اح
ـایٔ ر + ه ام ػکـ ػه م٢قھا" و "بانک م٢قھا" ؿا ایزاػ"گـ ؼی ماننؼیؼمهارـت ى

ـام إتال٧ػه م٢قھا" به آم ػ"گـ انتو ػو ھتا  ه مهاؿتکت ػىتى متی متته اف مهتار
ـای تىمٞه به ؼیؼر ـام ؼ+ ننک می منت٪ل ػيىؿ عىکی ؿا ب صتی ھنگتامی کته مهتار
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ـنمی گـ ػا عىؼماھـ به کيىؿھای مت ی ؼانو اؿفىمنػمتـمی به ػآنها ا١لب  ؼنػب
ؼ+ ھنتػ متی ه ام  به "بانتک م٢قھتا" انت٪تالؼگاؿ مانػؿ عاؿد اف کيىؿ به یاػؿا که 

  +٠٢٢1)کاپىؿ، 
 

 یاسپىسادات اص هفهىم دايتقا
 ػیامپىؿا ٍىؿت گـ٥ته ام  ورتىػی اف مض٪٪ام ؼیؼی که تىمٔ ننل رػانت٪ا

بلکه بیيتـ "ٙاھـ" ٝملی آنهتا ؿا اف نٚتـ  ؼکن نمی یامپىؿا ؿا پیو ٥ـُػگـوھهای 
 ػی" متىؿػ"الگىی ٝالت٨"، "من٨ٖ بافنمایی"، "ماعتاؿ ٥ـٍ  ھا" و "القامتات نهتا

ـاؿ اف رامٞته ىتناك "ؿورتـف بـوبیکتـ" ای  م٪التهؼ+ ھتػ متی بـؿمی و تىّتیش ٩ت
یامپىؿا، ما ػ ػؿ مىؿػ: "ػکـ می اللؼؿ آم امتػکه  ػینه پیيگال بىؿ ایم فمػ  ٠٢٢1)

یامتپىؿا ایتم ػ)+++  + ام ٥کتـ کنتیمؼؿره اول به ٝنىام یک م٪ىله ٝمل، بتػؿ ػ ؼبای
به ٝنىام یک اٍٖالس، ؼ+ کن می ؿ صال ت٢ییـ ام  تىٍی٤ػرهام ؿا کمتـ اف آنچه 

ـای تػ به باوؿ او، + رمٞیتی ام اؿی یک گـوه ػویم ھىی  و و٥اؼیامپىؿا ؿوىی ب
ه اف ػیامپىؿا نین  اما امت٦اػه اف اٍٖالس ػل بـ امت٦اؼیامپىؿا م٪ػیک گـوه  ػورى

 +ػیامپىؿایی ىىػمنزـ به تيکیل گـوه  ؼتىان می ایم م٦هىل
ـایٔ میامتی کته ٠٢٢3" )ؼنتال "بـوبیکـ"، "ماؿتیم مىک٦لػبه    بته ابتقاؿ و ىت

  ٠٢12اع  و "آلم گاملم" )ػپـ ػىى می یامپىؿاػل به ٝنىام ایم ػمنزـ به بنیذ مـ
ـاوف" و "کاتـینتا ىتـل" ) اؿتتتآ میامتی  ػؿ متىؿػ  ٠٢11و ھمچنیم "کـینتیم کت

ـای متافمانػاٍٖالس  ی، ؼملیت  و ىتهـونھای  میامت  ؼػھی مزتؼیامتپىؿا بت
کته  ؼنؼبته ٕتىؿ ميتغٌ، آنهتا بته ایتم نتیزته ؿمتیؼ+ نػاػپژوھو ھایی انزال 

ـای "ھای  ؿ ٩الب گ٦تمامػو آمیا به ویژه یامپىؿای آ٥ـی٪ا ػ  ی  تىمٞهتىمٞه، منتٞی ب
ـانی که + ملی" ام ھای  تاله یامتپىؿا ؿا بته ٝنتىام ػھمچنیم ام  نگاه پژوھيگ

ـاملی تٞـی٤، و ن٪و مهمی  ـام یا رىامٜ ٥ ـای تىمتٞه ػمهار ؿ منا٥ٜ مهتارـت بت
 +ؼ٩ایل ھنتن
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 ؟دگزاس  هی تاثیش یاسپىسا چگىيه بش تىسعهداها پشسش ایى است که 
، ػؿ کيىؿھای عىػیامپىؿا ممکم ام  به ٕىؿ منت٪یم یا ١یـمنت٪یم ػاْٝای 

ـام، پنذ مٖش مغتل٤ مياؿک  ؼ+ به امـ تىمٞه یاؿی بـمانن ؿ ػیامتپىؿا ػپژوھيگ
ه ؼی ىتؼکه اف کمتـیم ميتاؿک  تتا بتاالتـیم ؿتتته بنت ؼکنن می تىمٞه ؿا ميغٌ

 ام :
إالٝتات مـبتىٓ بته ی ؿا بته ٕتىؿ ان٦ٞتالیامتپىی ػا٥  إالٝات: اْٝایؿػ

 +ؼننک می ا٥ یؿػ ػگاه عىػفای يىؿھاکؿ ػابتکاؿات مـبىٓ به تىمٞه ؿا 
یامپىؿا إالٝات مـبىٓ به ػآوؿی إالٝات بە ىکل ١یـمنت٪یم: اْٝای ػگـ 

 +ؼھنػ می ؿا اؿاته ػکيىؿ عىھای  ول ػاىغاً ؽین٦ٜ و ١التا  
ـام تىمٞه، اف رمله  ـای إتالٛ ؿمتانی ػ مياوؿه: بافیگ  ػؿ متىؿػول  ھتا، بت

 +ؼکنن می یامپىؿا ميىؿتػامات، با اْٝا  ؼمیام  و یا ا٩
ـاصتی ػھمکاؿی: اْٝای   ـام، یا بتا ٕ یامپىؿا با اٖٝای وٙای٤ به مایـ بافیگ

ـای م ـک و یا ار ـک ھای  اعالت تىمٞه، منىولی ؼميت  ؼ+ اؿنػميت
امل و منتىولی  ابتکاؿھتای یامپىؿا اف منىولی  کػگی: اْٝای ؼبنیزی ػعى

  ٠٢12)تینایـو، ؼ+ اؿ ھنتنػتىمٞه بـعىؿ
 

 هذاصهای آیًذچشن اي
ه ؼبتال٪ىه ت٪نتیم ىتھتای  اؿیػؿ ؿابٖته بتا و٥اػیامپىؿا به ٕىؿ کلی ميتکلی ػ

ـام ایزا  ػؿ گؾىته بته ورتىػؿگیـی ھایی ػه ام  اما ھنگامی که چنیم ػکـ ػمهار
ـام تمایل  ؼآم و  ؼکتاؿ کننت ؼنتػکـ متی گیؼؿ آم فنتػکه  با کيىؿھایی ؼاىتنػمهار

ـاؼ+ نػکـ می ؿا بقؿگ ػام عىؼ٥ـفن ھىیت  ؿا بتا ھتم ھا  و گـوه ػامـوفه بیيتـ ایم ا٥
 و ؼيىؿھای عانگی و میقبام ھنتتنکآنها متٞل٨ به  ؼننک می ، اصناكؼننک می کتـ

ـه عىؼؿ فنػو ؿا ػھـ  ؼتىانن می پتیو به ؿاصتی و به ٕىؿ ١یـمنت٪یم، بته  ػگی ؿوفم
ـن  +ؼبت
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رقتتی اف  ؼکننت متی گیؼیامتپىؿا فنتػؿ یک ػ ؼکنن می ٝاػل که اػبنیاؿی اف مـ
آنها یک اؿفه مختت  ؿا ؼ+ اؿنػ٩ىمی اکخـی  ھای  ی اف گـوهػاؼیا ار ؼا٩لی  ھنتن

ـن می و آم ؿا به ٝنىام "ص٨ بیمه ھىی " ؼکنن می به ایم امـ متَل نه آنکه به آم  ؼنگ
ـاؼ+ ن٦ی" نگاه کننبه مخابه یک "لکه نگاؿی م ـاؿی اؿتتتآ بتا ػامـوفی ٩ا ػا٥ ؿ به بـ٩

ـاؿی تماك ؼعىیياون ؿ اؿتتتآ ػؿ عانه و ھمچنتیم ػؿ عاؿد اف کيىؿ و ػام و بـ٩
ـھنگی، ىناعتی و مکامؼمان ھتای  ٥تم آوؿیؼ+ ه ھنتنػوؿا٥تاػھای  م با اؿفىهای ٥

ه امت  امتا ػـؿا تنهیل کت ؼیؼیکی رػیهی ام  که ایم نقؼإالٝاتی و اؿتتإی ب
ھتای ػی بته متم  ؿویکـؼتکامل کيىؿھای میقبام اف تَتىؿات ھمگتم ىتهـون

ـا  ١ال میامی و ػممکم ام  گؾىته ا+ ٩ىمیتی نیق بنیاؿ مهم ام  ؼچن *کخـت گ
ـھنگی و اؿتتإی متمایق ىىػارتماٝی ا٩تَا  +ػی بیو اف رؾب ٥

 
 هًبع: 

Boris Nieswand, Was ist Diaspora, 2017 
Migration Data Portal, 2019 
Kohen,R, Word of Diaspora, 2008, Routledge 
Britannica, Loren Mory 
Diaspora, kevil Kenny, 2018 



 
 
 
 
 
 
 

 و ضزوریاتها  ، بایستهدهلی کىر ی  گًگزه
 

ـک  (Common Principles) اٍىل ميت
  ٝمىم-
  اعتَاٍ-

 ی:ٝمىم
متىالی ھای  ننل” رمٞی ػعـ“و ” تزـبه ھا“ؿ ػھا ؿیيه ”اؿفه“ھا و ”میخا٧―

و ” ارمتاٛ“م آم تزـبیتات و ػؿ وا٩ٞتی بتىػو کمتتـ کنتی  ؼاؿنػ” فمام“ؿ ٕىل ػ
 .ه ام ػاػؿاه  ػی به عىؼیػه اف آنها تـؼبـآم” رمٞیھای  تىا٨٥“

ھای  متاوؿ کىىتو ننتلػکه  ؼاؿنػ ػرهام ىمىلی ورىھای  اٍىل و اؿفه-
ؿ میام یتک ػلی ؼیم نیل به و٥ا٧ و ھمػه و اف لىافل بنیاػؿ ٕىل تاؿیظ بىػبی ىماؿ 

 :اٍىل و اؿه ھایی چىمؼ+ مل  ھنتن
 ؿامتگىیی –
 ی به ص٪ی٪ ؼپایتن –
 منا٥ٜ ملی –
 ٍیان  اف مـفمیم –
ـال به میخا٧ –  ملیھای  اصت
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 ملیھای  اؿی به میخا٧ػو٥ا –
 :یاعتَاٍ

 :اؿ ملیؼپایھای  اؿفه-
 یغیتاؿ-
ـا٥-  ییایر٢
ـھنگ- ٥  
  ارتماٝ-
  تیتـب-
 یؿوانيناعت-

 ‖اؿؼملی پایھای  من ―-
ـھنگ ملی―- ٥‖: 
 یفبام مل-
 مییآ-
 یھنـ مل-
 یماعتاؿ ارتماٝ-
 یگؼک فنیتکن-
 

ـک ؿا ھای  اؿفه ـکتق یتؿ ػتىام  می چگىنهی   کنىنیؿ وّٞػميت ک ن٪ٖته متم
 ؟ػآوؿ ؼیؼؿا پ”  متانػکىؿ ؼواصی  ىتکه“ماع  و 

اف  ؼـومنتینی امتیم ی هک بنتتیتؿ ی ػو اعتَاٍتی انتاى  اٍتىل ٝمتىم –
ـکؼچيم انت یؼبا (power) "ؿتؼ٩“و  (status) "اؿؼا٩ت“ ی  و م٦هتىل واژهػب یتاف ت
و "ؿّتای  ملتی  (Accumulated National Tradition) "انتاىتهی من  مل“

 .ؼباى (General National Will) "ھمگانی
ـک ھنتن ؼاؿنی ػانتاىته اىاؿه به اٍىلی ٤ من  ملیم تٞـیؿ اػ ی ٞنی ؼکه ميت
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ـا ؼان هؼنه ىػینهای ؿ ؽھم رمٞػو  ؼان ا٥تهیو تـ ماع  یو پ ؼان هػاف ٩تل بى ی اما بت
ـک یؼبای ھمگانی   ملیم ؿّاؼمض٪٨ ى ؿ ػذ یؿؼؿا متاع  و بته تتی اٍىل ميت

 .ػکـ ػواؿی ىٞىؿ رمٞ
ـا  یتؼبای بته ٍتىؿت کلت ی،ھمگتانی   ملتیؿّای نه مافػیماع  و نهای ب

 :ػتا انزال پي  مـ گؾاؿ ؿا اف آ١افای  مـصله 13ی ـیمن
   م٪اوم یؿ٩الب ھىی ػنین٪و آ٥ـ+ 1
 ؿتؼ  ٩یؿ٩الب ھىی ػنین٪و آ٥ـ+ ٠
انىنی کتـامتىم ن٪ٖته یپی امتیم ی،ارتمتاٝی ـوھتاینی ھؼٜ و مافمانیتزم.2

    ملیھى
  ؿوم گـوھػھای  اول گ٦تمامؼو ت ػزایا.2
 کیتیـوپىلکـ ماکم ت٦یؿٝػ کیتیـوپىلکیم به میؼيؼیان.1
 ناؿ مافمامکؿ ػرنتو .3
ـا.7  ھم اؿفی  هکامه، ىتػؿاػـه و یفنز ػزایای تاله ب
ـنامه کتي.6  کبلى کی یھؼؿ٩الب مامانػل، پـوژه و ب
 ‖ گػؿھم بىػ“و ”  گػباھم بى“م ػـکی انىنک.4

ـای ؿوابٔ ا٥٪ی  تىمٞه.1٢  ل و مافمامکؿ ٩الب تيػی ػٝمىی اؿت٪ای وتاله ب
ـاؿ کمال.11   مل اؿػ  ىنامنامه یم ھىػاػ٩
 ؼمنػ  نهای٥ٞال.1٠
 ‖ػعى”ؿتؼ  ٩یت٪ى.12
  ؿٕىل مَالش رهانػ ػىؿکی   ملی٤ ھىیتٞـ.12
ی م و ؿھتتـینتىی ھؼم، متافمانیتات نتىیکم، تـیم، مغإب نىینى یؼتىل.11

 مینى
ـا ی،ؽھنی آؿمانهای بافماف.13 ی ارتماٝ ی،امی  مینیٝ کی ػزایای تاله ب

 ی+نیو ٝی مپهـ ؽھنی ٨ انٖتا٧ مافیم اف ٕـینى
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 :ػمه کاؿ اٍلی انزال ىى یؼق باینی ؿ مٖش گ٦تمام مافػھمقمام 
و بیتام  ؼىناع  ؿا پیىمته بافىناعته، تاتی ؼو باف تىلی ؼؿاھهای مغتل٤ تىلی+ 1

 )ىناع  ىنامی ػکـ
 )ھنتی ىنامی ػو بیام کـ ؼورىه مغتل٤ ھنتی ؿا پیىمته بافىناعته، تاتی+ ٠
و بیتتام  ؼپیىمتتته بافىتتناعته، تاتیتتمتتافی ؿا  ؼمغتلتت٤ تىانمنتتھای  ؿویتته.2

 )میام  ػکـ
ـتؼیب ه ؿا ؼ٣ ٝمتؼکه چهاؿ ھت ػآوؿ ؼیؼؿا پ” ماع “اف ی تىام ىکل می بیم ت

 :ؼکن می رنتزى
 .یل یک گـوه ٩ىمی من٦ٞل به یک ارتماٛ ملی میامی ٥ٞالؼتت.1
ـھنگ رماٝ  و ایزاؼمافمان.٠ ـھنگ ٝالی امتان ػھی ٥  .و ؿممی ػاؿؼیک ٥
ـھنگیػبه یک مل   یل رماٝ ؼتت.2  .اؿای ھمگىنی ٥
ـای آم مل ػمل  و تيکیل یک *امتی٦ای یک مـفمیم.2  .ول  ب

ک یتا انتغاب ی٤ یّـوؿت تٞـ“ق ھن  به ینای  ؿ وا٩ٜ، اىاؿهػ ؼآنچه گ٦ته ى
ؿاه که  ی هک ن٪يیو انتغاب ی ىناعتی نیبه ٝنىام رهام ب” مل  باوؿ*ػکىؿی تئىؿ
و ی مکتان ی،ؿ نٚـ گـ٥تم ا٩تْتاتات فمتانػو با ی   کنىنیؿ وّٞػ ػينهایم پیبهتـ

ـاتػنم یىنالینام“ ؼتىان می ػمىرىی امکان نته یم گقیبته ٝنتىام منامتب تتـ” کیمک
 +ؼباى

 
ـه پل اف پایام  *ک پتـوژهیتؿ ػک یپـمو م٦هىم ؼو ٕـس چن ػکىؿی ملی  کنگ

  پـومه
ـگقاؿ ا "آحاؿ ؿوانیآ- ـه، به ای " ب مغتلت٤  ھای ؿ بغوػ" یؼ"امی ٥ْا ػزایکنگ

و ٥تاؿٟ ی ک ؽھم منٖ٪تیتىام با  می ایگـ آػی؟ به ٝتاؿت یؼانزام ؼمتام عىاھػکىؿ
ـه، "امی ػـیم گیتَمی صاکم بـ ٥ْای ھاؼؿون ؼنیافاصناك، اف بـآ " يواؿیتؼؿکنگ

ـاد کـیؿا به ٝنىام  ؿ ی ػٝمتىمی واؿیؼام ػزایایی ؟ )تىاناػک ىاعٌ مخت  امتغ
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  متام بقؿگ ػمپهـ کىؿ
"  بته "م٦هتىم ی،ؿا پل اف لمتل و ىتاعٌ گتؾاؿی واؿیؼم امیاتىام  می ایآ-

ؿ تمتال ی ػملت  بتاوؿ*ػاى  به تىمٞه و گنتـه کىؿػکه بتىام انتٚاؿ  ػل کـؼیتت
ل ىتاعٌ ؼیتتیی ؟ )تىانایؼانزام ؼب   عىاھیو اؿػی ٝمى ی،)ا٥٪ ػمٖىس و ابٞا

  به م٦هىل ی واؿیؼام
که بته  ػکـ ؼتىام ؿٍ می یی" ھاگنالیبه م٦هىل، "می واؿیؼل امؼیا پل اف تتیآ-

که کته مته  ؼباىن ؼـومنیافه نؼه و آم انؼىیی ه اف م٦هىل، ىناماؼبـآمی ـویٝنىام ن
ؿا  (Society)"و "رامٞه (Organization)"مافمام"، (Elites)""نغتگامی  گىىه
ی ـ امىاد م٦هىمییت٢یی ؟ )تىاناؼ  کننیاؼھا ھػکىؿی باوؿ کامل به ص٨ ملی به مى

  ه ھا یمٖىس و الی ؿ تمامی ػکامل مل به باوؿ
ـه، عىاھیآ- )اصتقاب و تيتکل ھتا  و ھا  تىانن  "نغتگام"، "متافمام" ؼا کنگ

ـکق ح٪ل ت٦اھمی"رامٞه" ؿا به  ل ا٩تْتاتات و ؼیتتتیی ؟ )تىانتاػک مافػی" نق ک "م
  ؿ مخل  نغتگام، مافمام، اصقاب ی ػک مىّٜ ت٦اھمیبه ھا  نتهیبا

ـکق ح٪ل ت٦اھمیآ- ـکق ح٪ل تٞتاملی   ھمپىىانیت، ٩ابلؼام میؿ مػ"  ا "م ی با م
ـاکت ت٦تاھم بته ی  ل ن٪ٖتهؼیتتتیی اىت ؟ )تىانتاػ ؼات عىاھیىم نٚـیقامیپل اف پ

  تٞامل ی  ن٪ٖه
ـه، انـژیآ- ـای ا کنگ ـاؿ گتـ٥تم ؼىتای  ؿمانهی الفل ب تىرته ی  ؿ منٖ٪تهػم و ٩ت

ـاػو اؿاھا  یفم مایا آم ؿا با تَمی؟ و ػاؿػاؿ یؿ اعتػک ؿا یپلماتػی مٖٞى٣ به یی ه گ
ـنامته ؿیتک مى٩ٞیتم به ؼل ىؼیتتیی ؟ )تىاناػآوؿ ؼم  عىاھػال، به ؼا٩ ی قیت  "ب

  (Time-Based Programming)"حه مضىؿػصا
ـانزال ا* ـهینکه آیوم ه ؼنتیک "آیتىتـوٛ ی  به ن٪ٖته ؼتىان می ،ػکـی ملی  ا کنگ

 ؟ؼابی  یى٩ٞاؿ و مؼ   اؿت٪ا مTrsaction futurism") تٞاملی نگـ



 
 
 
 
 
 
 
 

 افذها و اه ها، ضزورت ژگییی هلی، و کًگزه
 
ـگقاؿت  ـهی ب مٞـ٥تتی، ھتای  ؿ نٚالػک تضتىل یته بته ػاؿای به مٞنتای ملی  کنگ

ـھنگی ام  و ػمیامی، ا٩تَا ؿ ػم ٥اکتىؿھتا یـگؾاؿتـیم وتاحیاف مهمتـی کیی و ٥
 .ؿم ام ؼول  مػایو ؼپی

ـهت  ـای تض٪٨ صاک یؼبای ملی  کنگ ، بتا ػمی  وا٩ٞی بـ مضیٔ متـفمینی عتىب
ی، ؼھا با صکىم  و اف ٕـی٨ م٦هتىل ىتهـونػل و مایـ نهاػصؾ٣ ؿوابٔ منتی مـ

و ی متافػو نها ؼاول بغيتؼ، تؼکن ػزایؿا اف لضاٗ فمانی و مکانی ا ػصاکمّی  عى
 .ؼ  کنیتخت

ـهت  ی ػـگتؾاؿ، بته عتىیاف ٝىامل تاحی کیو به ٝنىام  ػ  عىیؿ کلی ػملی  کنگ
ـ  اعتیتاؿات و ػھىیت  مّلتی  ػمّل  متافی یتا ایزتا ؼى ؼمتب عىاھ ػعى ؿ فمت

ـاؿ گیـؼول  مػھای  منىولی   .ػؿم ٩
ـهت  ـایتبه ٝنتىام ی ملی  کنگ ـه بت ؿت ؼ٩ت* یتو ھىی اؿؼ  متیتھىی ک بنتت

ـایی مّلی   ک ملت یام ؼؿ میام ھمىنػماع ، با ىىؿ و ھیزانی که ننت  به ھم گ
ظ و کي٤ ھىی  یگانۀ مّلی و نگاؿه تاؿیظ مّلی ؿا ، فمینۀ بافعىانی تاؿیؼنیآ٥ـ می
 .ػماف می ایمه
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ـهت  ـای ابقاؿ ی،ملی  کنگ و  ؼی واصػیگانگی ماعتاؿ میامی تت ا٩تَای ام  ب
ـھنگی  این ھای  و یکپاؿچگی با به کاؿگیـی اھـلی گانگیم یق یکپاؿچگی فبانی تت ٥

ـھنگػمیامی تت ا٩تَا ویم تاؿیظ مّلی ؼو ت یمل  باوؿی  ؿ پـومهی ػفبان* ی و ٥
ـاینؼنیم ٥ـآیاػ+ ىى می نتالػ ـانزال ایم ٥  ػؿم به ورىؼک مّل  ؿا به مٞنای می ؼ، م

 .ؼبغي می امؼبه ىهـونای  و ىىؿ ھىیتی تافه ػآوؿ می
ـه- ـافھتایپتل اف نيتی متانػم مٞنام  کته مـؼیبی ملی  کنگ اؿ، یبنتی ب و ٥

 :که ؼان اکنىم آمىعته
نته  ی،گتـػیىىؿ تٞل٨ به مّل  نه ىىؿ تّٞل٨ بته ی ٞنیم  ػؿ م٪ابل بىػ”)مؼى―

 ژهیتعاً و نه ىتىؿ تٞلت٨ بته منتا٥ٜ و ػىىؿ تٞل٨ به اصقاب، نه ىىؿ متٞل٨ به ٥ـ
 )ؿان  

ـهت  ـای آم ٩تالتۀ  ػم٦هىل میامی مّل  و ھىی  مّلی ؿا ایزا یؼبای ملی  کنگ و بت
ـا مّل  مت یؼم پـمو پامظ گىیبه ا یؼباؼ+ نیاؿک بتؼتاؿیغی ت افی و ھىیت  که چ
گی ؼو ابقاؿھتای ایتم متافنھا  و نیق ىتیىه ؼانػ می یگانه ّـوؿی یؿ ٩التػمافی ؿا 

ـاؿ ی گانگیـ یؿ منػآنها ؿا  یؼ؟ و چگىنه باؼنتنیچ  ؟ػاػ٩
ـهت  م ھىی  مّلی به ٝنىام م٦هىمی ارتماٝی، رهتام ؿا ییبا تت یؼبا ی،ملی  کنگ

ـابـ اػ ـاؿ یم منىولیؿ ب ؿم ؿا ؼیيتۀ متؼانھای  ـمتاع ىم فییکه ٥ىؿمامت ؼھػ  ٩
ؿم بافیا٥  ص٨ ھـ ملت  ؼؿ ھنتی ىنامی اننام مػتىام  می آم ؿاھای  يهیچىم ؿ

ـا و نىان  .و ام ؼینىگ
ـهت  اؿ میامتی و ؼکته ا٩تت ػاوؿیتبھا  اننتام ػایتا ؿا بته یومتت٦ال یؼبای ملی  کنگ

و صکىمت  منتت٪ل، ی نیولت  متـفمػؿ ٩الب ػم یؿ مـفمیم مٞػؿت ؼانضَاؿ ٩
 .ؼمتان یؼبایی م اه، به ھـ بهاػل مقاواؿ بىیلػم ص٨ ؿا به یام  و اھا   ص٨ مل

ـه- ـابتـ  ػىى می لیا٥ته تيکیم ؽھم ٩الب یبا ای ملی  کنگ که ؿٝایت  ص٪تى٧ ب
ه و ؼھنتػام و اٍل صکىم  ٩انىم)نه ىتغٌ  اف اٍتىل رهت  ؼمیامی ىهـون

 ول  مّلی ام ػمهم ھای  عَیَه
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ـهت  ول  ػؿ ػکه  ػب٦ياؿی م باوؿ پایبـ ا ػیامی عىبیات مػؿ اػ یؼبای ملی  کنگ
ھای  ؿ منتىولی ػنته ٥٪تٔ  ػو ص٪ى٧ ٥ـ ػاؿػمّلی ص٪ى٧ بيـ اولىی  و مضىؿی  

ـاؼىهـون ـابـی میامی ا٥ ـاػىى نمی رامٞه عالٍه ػی یا ب رامٞه ١یـ اف  ػ، بلکه ا٥
گی، ؼیگتـی مختل صت٨ فنتػھای  ص٨ و منىولی  میامتی اف ص٪تى٧ و منتىولی 

ی بیتتام ػی میامتتی تتتت ارتمتتاٝی و آفاػا٩تَتتاھتتای  ؿ ٥ٞالی ػی ػفامالکیتت ، آ
 .ؼاؿنػبـعىؿ
ـهت  ـابتـ ؼکه ىتهـون ػل ىىیم باوؿ، تيکیبا ا یؼبای ملی  کنگ ام بزتق ص٪تى٧ ب

نی ؼمتھای  ، ٍتاصب صت٨ و منتىولی ؼھنػ می ول  ؿا تيکیلػمیامی که با آم 
 .ؼیگـ نیق ھنتنػ

ـهت  ـایم نتىیژه م٦تاھیوھا  يهؼیانم یم تـیبـ اماك نى یؼبای ملی  کنگ ی م ؿا بت
 .ػبـىماؿی   ملیبـماعتم ھى

 
ـکق ھنتنھای  ول ػنغن :   ،ؼمّلی، متم

ـھنگی ھای  ول ػول: ػ   یٞنتی یتک فبتام ؼاؿنتػمّلی، ھىی  ١الب فبانی تت ٥
ـامـی اف ٕـی٨ نٚتال آمىفىتی ھمگتانی و ؿمتانه ـاگیتـ ھای  م  ؿ رامٞته ؿوادػ٥

 .ؼیاب می
 ؼؿ اعتیاؿ عىاھنتػؿت و فوؿ ؿا ؼی ص٨ انضَاؿی اٝمال ٩ملّ ھای  ول ػمىل: 

ـاؿی امنیت  ػ ـای بـ٩ ـکقی پلیل ب ـای تتؤمیم ػاى  و مافمام م اعلتی و اؿتتو بت
 .ول  تت مّلی ام ػای  مافمانی و پایهھای  ؿ مـفھای کيىؿ اف ىاعٌػامنی  

ـا اٝمتال  ػىى می ػاؼؿم ميـوٛ ٩لمؼمھای  ول ػؿِت ؼچهاؿل: تنها اٝمال ٩ فی
ل بتا ػگام منتغب مـؼام ام  و ٩انىم ؿا نماینؼآم بـ اماك ٩انىم و ؿّای  ىهـون

 .ؼکنن می تَىیب ػؿأی عى
ـا٥یایی اٝمال ٩ػؿم ؼمھای  ول ػپنزم:   ؼکننت می ؿتؼؿ مـفھای ميغٌ ر٢

 ؼبه ؿممی  بينامنھا  ول ػیگـ ػھمنایه و ھای  ول ػ یؼو ایم مـفھا ؿا با
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ـهت  ـھنگتی مل  ؼھتػنيتام  یتؼبای ملی  کنگ ھتای  کته ت٪ابتل نامیىنالینتم ٥
آنها ی  تابٞهھای  ول ی ػگـ و ناتىانی ػیملھای  ملی با گـوهھای  ول ػم  بـ ػباال

ـھنگیىنالیک نامیذ یم تـویمتگاه متکخـ و ھمچنػک یل یؿ تامػ ی و فبتانی نم ٥
ـا ـای ھمۀ ا٥ ـایت٥اٝػه و یتم تىریمهمتتـ ؼتىانت می رامٞه، ػب اف ی ـیتکنتاؿه گی ه بت

 .ؼ  ھـ کيىؿ باىیتابٞ
ـهت   :که ؼا کنیؼم  پی ػ  ٩ٖٞیبه مى٥٪ ؼتىان می یتنها ھنگامی ملی  کنگ

ـتته اف یؿا به باالتـی   ملینغن : ھى  ؼھػاؿت٪ا ”    ارتماٝیھى“م م
ـای ١ـوؿ مل“ؿ مٖش ػؿا ”    ملیھى“ول: ػ نته و ػینها” ملت  ػتمتال آصتای ب

 ػ  مافیتخت
ـهت  ـک  به مىی ملی  کنگ ـانچال ھمه” ول  ملػ“ی با ص ک یھای  ییتىانی  ، م

  ی١ا ی،ول  ملؼ+ ػھػ می م ؿکم اؿت٪ایو اؿکام به باالتـھا  صىفهی ؿ تمامػمل  ؿا 
 .ک مل  ام یھای  هیمـمای ھمه ؼنیو بـآ

ـگاهؼمی ول  ملػ ػؿ مىؿػاما - ام ؼيمنؼیانی بـعھای  ؿم ھم الفل ام  به نٚ
 :ػاىاؿه ىى

ؿھتم ػھای  اؿای ویژگیػولتی ام  که ػؿم ؼول  مػل نتى٥ـ مىؿییاف نٚـ کـ
 :  فیـ ام ؼتنی

ؿم ىتکلی اف متافمام میامتی امت  کته ؼولت  متػؿ فمام و مکتام: ػاول ؼت
 .ؼیاب می اولؼؿ ؿھتـی یا صاکمی ، ٕی فمام تػھایو به ؿ١م ت٢ییـ ػنها

ؿم ىکل عاٍی اف مافمام میامی ام  ؼول  مػ :(Trancendene) امتٞال
گام و صکىمت  ؼی ؿا ٥اؿٟ اف نتىٛ صکىمت  کننتؼىمی یکپاؿچه و واصکه نٚم ٝم

ؿم، بته ؼولت  متػھای مـبىٓ به ػنهاػ+ آوؿ می ػگام، و منلٔ بـ آنام به ورىؼىىن
ـامی، اؿتو   ؼتىاننت نمی ىامػاتم و منٚم، عىػویژه صکىم ، نٚال ٩ْایی، بىؿوک

 .ؼول  ھنتنػ، بلکه ٝامالم ؼآوؿن ػول  به ورىػ
، به ویژه ؼکن می ؿتؼول  اٝمال ٩ػھایی که اف ٕـی٨ آنها ػ: نهامافمام میامی
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ـامی، پلیل، با  و مؤمنات میامی ھا  یگـ مافمامػصکىم ، نٚال ٩ْایی، بىؿوک
یگـ ھمغتىام و ؼھا به ٍتىؿت ؿمتمی بتا یکتػ  یٞنی ایم نهاؼاؿنػتمایق و ت٦اوت 

ـکق ھنتن ؼان هؼھمناف ى ـاتتی ؼول  مػؿ ػاؿ ؼؿوابٔ ا٩تؼ+ و ننتتا  متم ؿم ملنله م
ؿم مـفمینی و ؼول  مؼ+ ػکن می ؿتؼام  و صکىم  به ٍىؿت منت٪یم اٝمال ٩

 ػاؿی تضت  ن٦تىؽ عتىػه ام  و رامٞه ؿا اف نٚـ ص٪تى٩ی، ٩تانىنی و اػننتتا  گنتـ
 .ػاؿػ

ؿ ھتـ ػاؿ میامی ؼول  ام   یٞنی منتٜ نهایی ا٩تػم  ػؿ ػاؿ: صکىم  ؼا٩ت
ؿوم ػؿ ػنضَاؿ بته کتاؿگیـی ارتتاؿ ميتـوٛ ٝی اؼو م ؼآی می مـفمیم به صناب

مغتاؿ و ػٝمىمی عىھای  یا انْتآھا  ؿعَىً نٚمػول  + ػام  ػمـفمیم عى
 .منت٪ل ام 

اتم مـفمینو ام  و اْٝا ػاؿی اْٝا و ماکنام ػول  عىاھام و٥اػاؿی: ػو٥ا
  اعػؿا اف ٕـی٨ إاٝ  پؾیـی، ٥ـمام اف باال إاٝ  اف پاییم و پـھا  اؿیػایم و٥ا

بتـ  ػاؿػولت  اف اْٝتا انتٚتاؿ ػاؿی کته ػآم و٥تاؼ+ ھنػ می اوٕلتانۀ مالیات نيامػ
ـاػو٥ا ل ؼ، م٪تؼاؿنتػه، کالم، پتاپ یتا امت٪٤ ػننت  به عانىا ػاؿی ؿممی، که ا٥

لیل ْٝىیتيام، القامی ٝال ػو به  ؼان ول ػا تابٞام ٩ىانیم ؼول  ابتػاْٝای + ام 
ـایم ؼ+ اؿنػبه إاٝ   ىکل مـفمینی عاٍی اف متافمام میامتی ؿم ؼول  مػبناب
 .ام ؼرھا  ول ػیگـ ػٝی صاکمی  بـ ٩لمـو عىیو ام  و اف ؼام  که م

+ ؿم صاکمیت  امت ؼولت  متػامت  کته ویژگتی  ؼمىؿیل ھمچنتیم مٞت٪ت
ؿوم ػؿ ػاؿ میامتی ؼولت  منتتٜ نهتایی ا٩تتػصاکمی  نیق ٝتاؿت اف ایم ام  که 

  ػىتى متی ونی نیق تمایق گؾاىتتهؿونی و بیـػمیام صاکمی  + ٩لمـو عىیو ام 
ؿونی و بیـونی صاکمیت ، ػ ػچنام که امـوف ایم امـ، یٞنی تمایق گؾاىتم میام ابٞا

ؿوم ٩لمتتـو ػؿ ػ  صاکمیتت  ؼاؿنتتػؿبـػؿونتتی ػصاکمیتت  + بنتتیاؿ مٞمتتىل امتت 
+ ول  ھام ػیگـ ػول  ام  و صاکمی  بیـونی به منقلۀ امت٪الل اف ػ)مـفمیم  

ؿ یتک متـفمیم، ػولتتی کته ػاؿ ؼ  اف صاکمی  یا ا٩تتصاکمی  ٝالی ٝتاؿت ام
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ـایم صاکمیت  بته ملنتله ؼ+ اىته باىتؼاؿ ؿ٩یب یا مٞاؿّی نؼصاکمی  یا ا٩ت بنتاب
ـاتتی اف ا٩ت بته ٕتىؿ عالٍته صاکمیت  بتاالتـیم، آعتـیم و + امت  ؼاؿ نیافمنتؼم

ؿ ٩لمـو و مـفمیم ميغٌ ام  ػؿت میامی و ٩انىنی ؼاؿ و ٩ؼمنتٜ ا٩تتـیم  ٝالی
 ؼکن می به ٍىؿت منت٪یم صکىم  که

ل، بته مٞنتای ػؿم ؿا با م٦هىل عاٍتی اف متـؼول  مػمىؿیل ماھی  مـفمیم 
ـک که آنام ؿا اف ھای  مزمىٝه اننام ھایی با ویژگی ـام )بیگانگام  متمتایقػميت  یگ

ل یتا تابٞتام ػکه مـ ؼکن می و به مزمىٝه ویژگی ھایی اىاؿه ؼفن می ؼ، پیىنػماف می
بته ػ+ آوؿ می ػؿ میام آنام به ورىػو نىٝی ھىی  ھمگىم  ؼکن می اؿچهول  ؿا یکپػ

ول  ھا، ٝالوه بـ مـفھای مـفمینی، بته مـفھتای ھتىیتی نیتق نیتاف ػیگـ ػٝتاؿت 
ـاؼاؿنػ  .ػا مافؼرھا  و مّل ھا  ول ػیگـ ػولتی ؿا اف ػو تابٞام ھـ  ػ  مـفھایی که ا٥

ولت  ػ»ؿ احتـی بتا نتال ػنیتق  (Christopher Pierson) کـینتتى٥ـ پیـمتىم
اؿای ػکه  ؼانػ می ولتیػؿم ؿا ؼول  مػوی + ه ام ػه ؿا بـؿمی کـؼیؼایم پ« ؿمؼم

م، ػ: انضَتاؿ و کنتتـل ابقاؿھتای عيتىن ، متـفمینی بتىؼفیتـ باىتھای  ویژگی
یىا م ماالؿی ٝمتىمی، ميتـوٝی ، ػؿت ١یـىغَی، ؼصاکمی ، ميـوٕی ، ٩

 .ی و مالیات متانیؼىهـون
ؿم ؿا تنلٔ کامل ؼول  مػھای  تؤمی اف ماکل وبـ، یکی اف ویژگیپیـمىم، به 

ٝی ؼ  بته ایتم مٞنتا کته متؼانتػ متی بـ ابقاؿھای عيىن  و انضَاؿ ارتاؿ ٥یقیکی
 .ام  ػؿ مـفمیم تض  صاکمی  عىػول  اف آم ػ  ػامت٦ا

ـکت  اف متاعتاؿھای ؼولت  متػاف نٚـ پیـمىم، بغو مهمی اف ٙهتىؿ  ؿم ص
ـکقی  یا٥تم ٩مضىؿ و پلىؿاؼؿت چنؼ٩ ـا بـ نٚتم ؼلینتیک به مم  م ؿت مٖل٪ه گ

ـایتی ٩ت ؼؿ ٥ـآین+ ػه ام ػارتماٝی ت٪نیم ناپؾیـی بى ـکقگ  ػولت ، ایزتاػؿت ؼتم
م ػبه ٕىؿی که انضَاؿی کـ+ اى ػ  رامٞه رایگاه مضىؿی ؼٍلش و آؿامو ٥قاین

ـاه بىػبنیاؿی با ٍلش آمیق کـ ؼول ، تا صػؿوم ػعيىن    .ػم رامٞه ھم
ـا٥یای میامی یا ژتىپلیتیک بتىؼول  مػول ػی ویژگ م ػؿم اف نٚـ پیـمىم، ر٢
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کته بته ٕتىؿ  ؼکننت می ٥ْای ٥یقیکی کامال  ميغَی ؿا اى٢الھا  ول + ػآم ام 
ؿ ٩لمتـو ػبه ھمتیم اٝتتتاؿ ؼ+ ؿوم آم ھنتنػاؿ ميـوٛ ؼٝی انضَاؿ ا٩تؼعاٍی م

ـای وص ػعى ـک بیم  ػت میامی به ایزاؼب  .ؼکنن می الؼا٩ ول  و مّل ػھىی  ميت
ؿم ؿا ؼول  متػم، ػميـوٕه بى+ ؿم ام ؼول  مػم ػویژگی مىل، ميـوٕه بى

ؿت ١یـىغَتی، ؼ، ٩تػایی اف رامٞته و ا٩تَتاؼآم، یٞنتی رتھای  یگـ ویژگیػبا 
ـاتیک و مىاؿھای  مافمام ؿ ایتم ٍتىؿت ؼ+ ػکن می م ، ھمنافػی اف ایم ػبىؿوک

ی ؼلیل ىهـونػبه ھمیم ػ+ آوؿ می به صناب ؼؿا ىهـون ػول  تابٞام عىػام  که 
ـاؿی ؿابٖۀ ػی ؼکلیای  اماما  واژه با ىکل گیـی + ه ام ؼول  با تابٞانو ىػؿ بـ٩

 اؼولت ، صالت  منتت٪یم پیتػؿت اف مىی ؼؿم، صکىم  و اٝمال ٩ؼمھای  ول ػ
ـاؿػوم وامٖه، تض  صاکمی  ؼول ، بػ  یٞنی ھـ تتٞۀ ؼکن می ، ػگیتـ متی ول  ٩

ـاػؿصالی که ػ ـا ٩تػتتىؿی، صاکمیت  ١یـمنتت٪یم بتىؿ امپ ؿت بنتیاؿی بته ؼ  فیت
ـکق با وامٖۀ ؼى می گام مضلی واگؾاؿؼاؿه کننػصاکمام و ا ، به ٕىؿی که صاکمام م

 .ؼنػکـ می ل صکىم ػبـ مـ ػگام عىؼم  نيانػمغتاؿ مضلی یا ػکاؿگقاؿام عى
 

 :هًبع
 ؿمؼمی ملھای  ول ػ ی،لؼگیبی کتـ ٝلػت 
 مل  مافیھای  پـوژه ھىی  و ی،ىه آىىؿیاؿػت 
 



 
 
 
 
 
 
 

 دهلت کز ی  هذبز آیً ذتىاي هی هایی اس چه راه ستاودکىر  ذهتحی  جبهه
 ؟دو جًبص رهایی بخص هلی تاثیز بگذار 

 
به ٍىؿت صتمی ٩ابتل پتیو بینتی  ؼل ٩ٖی : اف آنزا که و٩ىٛ یک پیيامؼکنتـل ٝ

نتتـل متافمام کته ک ؼا کننتؼم  پیػؿاک ػبه ایم ا ؼی بایمتانػکىؿنین ، اصقاب 
ـھایی عىاھؼؿ آینػمتتىٛ آنها  آنهتا، منزتـ  ؼکه بـآین ػبى ؼه، تابٞی اف مزمىٝه مت٢ی

ی، متانػکىؿ ؼمتضی  تيکیل یک رتههؼ+ ى ؼه عىاھؼؿ آینػبه مى٥٪ی  اصقاب آنها 
ـھتای منزتـ بته ؼکه با کنتـل ٝ ؼؿمان ؼبه تمال اصقاب یاؿی عىاھ ل ٩ٖٞی ، مت٢ی

ـھای ته٥ـٍ  ؿا ت٪ىی  و م ػایزا اف آنزتا کته ؼ+ ا٩ل بـماننؼه ؿا به صؼکنن ؼیؼت٢ی
 ل ٩ٖٞیت ،ؼ٣، بتا کنتتـل ٝتؼؿ ایم تٞـی٤، یک ومیله ام  و نه یک ھتػکنتـل 

ـای  می ـگتؾاؿ“تىام، آم ؿا ب بتا  متتامػکىؿ ؼمتضتی  رتهته”)تيکیل یک ٝامتل تاحی
 ھا یل ٥ـٍ ؼات و تتؼیؼی ، به منٚىؿ کاھو تهمتانػکىؿمياؿک  تمامی اصقاب 

 .ػبه مى٥٪ی  به کاؿبـ
ات رمهتىؿی امتالمی اف ؼیتؼاؿ: احـ نتامٖلىب تهؼناپایھای  کنتـل تاحیـ ٝل 

تتىام بتا مَتىم متافی ھـیتک اف  می ٕـی٨ ن٦ىؽ و اعتال٣ ا٥کنی میام اصقاب ؿا
ـابـ ن٦ىؽ و اعتال٣ ا٥کنی با تيکیل یتک ػی متانػکىؿاصقاب   ؼمتضتی  رتهته“ؿ ب

 متتامػکىؿ ؼمتضی  تيکیل رتههػ+ اػکم کاھو اؿ ممؼبه کمتـیم م٪” یمتانػکىؿ
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ھای  ؿ تئىؿی، به مٞنای ماعتم یک مینتم با صْىؿ تمتامی اصتقاب و متافمامػ
ٝامل بال٪ىه من٦ی ناىی اف  ؼی ام  که ھـیک اف آنها ؿا اف تاحیـ یک یا چنمتانػکىؿ

 .ؼکن می ه مض٦ىٗؼٝىامل کنتـل ني
و رهت ، ھتم بتـ ػاف  ؼانتتى متی متتامػکىؿ ؼمتضتی  ميى٧ ھا: تيکیل رتهه

اىتته ػه ؼ، تتاحیـی ٥قاینتمتتامػکىؿل ػؿ رتهه و ھم بـ متـػه ؼاصقاب مياؿک  کنن
گاھانه که ؿ٥تتاؿ اصتقاب، کتنو و واکنوؼباى تمتامی ھتای  : نغن : به ٍىؿت آ

ـاؿػاصقاب ؿا  ـایی“و تمامی  ؼھػ می ؿ یک منیـ ميغٌ ٩ ؿ ػاصتقاب ؿا ھای  ”واگ
ـایی، کانىنی گاه، بـ تمتامی نهاػول: ناعىػو  ؼکن می منیـ ھمگ ھتای ارتمتاٝی، ػآ

ـھنگی و ا٩تَا کته بتا  ػگتؾاؿ ؼتتاحیـ عىاھتای  ، بته گىنتهمتتامػکىؿؿ ػل ػی مـػ٥
ـگؾاؿی بـ  ـه“تاحی اؿ و گ٦تتاؿ، بتا ػؿ متٖش کتـػ، اٝمال آنهتا ؿا ”لػمـی  امىؿ ؿوفم

 نتگ، ھمنتى و ھماھ”یمتتانػکىؿ ؼمتضتی  رتهه“ؿ اؿکام ػه ؼى ؼتىلیھای  اؿهؼپن
، کتاھو ”ھای ١یتـ ّتـوؿیػتْتا“امه، تمامی ػؿ اػام  که ؼناگ٦ته پیػ+ ماف می

ـه” مؼاکخـ ؿمانؼص“و با به  ؼىىن می یا٥ته یا صؾ٣ ـک، بنت منامتب ؿا ی  ن٪آ ميت
ـای ا٩  .ؼمافن می ال مهیاؼب

ی  هؼممکم و لقومتا آینتی  هؼآین ؼبای ؼاىته باىػتىام واکنيی: تا آنزا که امکام 
ـای م٪ابله با آنها  می ؿ آم ٍىؿتػو  ػیو بینی کـمضتمل ؿا پ ـنامه ھایی ؿا ب تىام، ب

ـامىه نتایػ+ ه کـػآما ٩یت٨ تتـ اف ػاصتماالت، ت٪ـیتتا ھمیيته ١یـ ػکه بـآوؿ ػکـ ؼ٥
ـنامه ؿیقی بـ متنای م٦ـوّات ميتغٌ + تيغیٌ امکانات ام  ؿ ػاف ایم ؿو، ب

ـنامته ؿیتقی بتـ متنتای پتیوؼآین  ؼمتضتی  رتهته+ بینتی امت  ه، ھمیيه بهتـ اف ب
ـام اصتقاب میامتی ػ ؼتىانت متی متامػکىؿ ی، متتانػکىؿؿ ارمتاٛ نغتگتام و ؿھتت
ـه ؿا ػاؼؿوی ـتتٔ اما ١یـمنتٚ و ننتت  بته  ؼھػؿ صیم و٩ىٛ، بهتـ تيغیٌ ػھای م

ـتـ و با مـٝ  بیيتـ واکنو نيام  ؿ بضتج مـبتىٓ بته ػالتته ؼ+ ھػآم، به ٕـف مىح
ول: ػگیـی و ػاى : نغنت : ٙـ٥یت  یتاػبه عإـ  ؼبای و نکته ؿاػتىام واکنيی، “
ی ػاؼکه ؿوی ؼآی می ؼیؼگیـی مافمانی ھنگامی پػیا+ ؿت مافگاؿی مـیٜ و مىحـؼ٩
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ـتتٔ با ھـیک اف اْٝای مافمام)مخال یکی اف اصقاب مياؿک  کنن ی  ؿ رتههػه ؼم
م ه، ننتت  بته آػکتـ ػو ْٝىی که با آم مىّىٛ بـعىؿ ؼھػ  ؿط متامػکىؿ ؼمتض

ـهػا کـؼتزـبه پی ؿ ػه امت  آم ؿا ػیل کتـؼتت ػانيی عىػی  ه ام  و یا آم ؿا به ؽعی
 ؼمتضتی  ؿ رتهتهػیگتـ اصتقاب ميتاؿک  رتى ػاعتیاؿ مایـ اْٝا)به ٝنىام مخال 

ـاؿ متامػکىؿ ـاؿ و تمـیم، منزتـ بته متافگاؿی ػیاؼ+ ھػ  ٩ گیـی مافمانی)که با تک
ـھنگتی امت  کته بتىانت  منتلقل یک مینتم پیيتػىى می مافمانی ھم  ؼتیتانی و ٥

ؿ ػؿوم یتا عتاؿد اف متافمام)ػؿ ػوؿفی صاٍتله ػؿاک و عتـػانو، اػإالٝات، 
ـه و  متتتامػکىؿ ؼمتضتتی  اینزتتا منٚتتىؿ رتهتته ؿ ػامتت   ؿا رمتتٜ آوؿی، ؽعیتت

ـاؿ ػؿ ٍىؿت لقول مـػىـیک و یا ھای  متـك)مایـ اصقاب و مافمامػ  .ؼھػل  ٩
تىام  نمی که ؼاؿنػ ػ  که ٝىامل بنیاؿی ورىامؼتيىی٨ به ھمکاؿی: ناگ٦ته پی

ـگاه ػ+ یگـ، آنها ؿا کنتـل کـؼوم کمک یکؼب  ،ؼاىتته باىتػػورى” کمک مت٪ابل“ھ
ـتـیم ؿاه رلب ھمکاؿی اصقاب ػؿآوؿػتىام آنها ؿا تض  کنتـل  می ی متانػکىؿ+مىح

” متتامػکىؿ ؼمتضتی  تيکیل رتهته“ؿ ػل، رلب ھمکاؿی آنها ػیگـ و با مـؼبا یک
 . ام

ؿ بتیم اصتقاب ػکته ١التتا  ؼھنػ می تاؿیغی به ما نيامھای  هػاػ: ػکاھو تْا
 ػاؿػ ػو یا اگـ ورى ػاؿؼن ػی، یا ھمکاؿی ورىػ٥ٞال کـھای  ی و مافماممتانػکىؿ

 .ؼفن می ھم ػ، صتی مـ به تْاػؿ بنیاؿی مىاؿػک و التته ناچیق ام  و ؼبنیاؿ ان
ـای کنتتـل  ؿ بهتـیم ىکل ممکمػل ھمکاؿی ؼیا ٝ ػتْا آم، مٞمىال مانٞی بت

ـا  ؼؿا نتای ػتْا+ ه ام ػه بىؼآین ھـیک اف  ػ، بـػؿ تْاػبا ؿ٩اب  اىتتاھی گـ٥  فی
ؿ صالی که ؿ٩اب ، به ػ ػىى می یگـیػو یا اصقاب، لقوما منزـ به باع  ھا  مافمام

 .ه ام ؼبا نٚم و ٩اٝ ػؿ ھمکاؿی و به مٞنای تْاػ ػھای مىرىػمٞنای تْا
ـک بنیاؿ مهم تـؼیک ھ“ی با تٞـی٤ متانػکىؿ ؼتضمی  رتهه  ؼتىان می ”٣ ميت

ـای  ػ٣ بنیاؿ مهم تـ، مافوکاؿھای مىرىؼو تٞـی٤ یک ھ ػم تْاػبا اف میام بـ بت
ـای تمامی اصقاب میامی مياؿک  کنن ػبـ*ػبافی بـ ؿ نهای  ػؿا ” رتهه“ؿ ػه ؼؿا ب
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ـاھم ماف  .ػ٥
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ـن ، تٞاؿی٤ مـبىٓ به اٍل ٝػت  ـه المٞاؿ٣ اینت  ل ٩ٖٞی ؼای



 
 
 
 
 
 
 

 ستايیدی کىر  ی تطکیل یک جبهه ربارهد
 

، ”یکپتاؿچگی“یگـ ػو به ٝتاؿتی ” متانیػکىؿ ؼمتضی  رتهه“تيکیل یک ی  مناله
 :یم ام ػم به مه کلی  بنیاؼناٙـ به تٖتی٨ ارقای مغتل٤، به منٚىؿ ىکل بغيی

 کلی  ماع  یا٥ته –
 کلی  ھماھنگ –
 ت یا٥تهؼکلی  وص –

ـای بنٔ ایم م٦هىل ” ھمتنتگی ھتا“ی  ؿباؿهػ” وؿکیمػ“ھای  تىام اف بضج می ب
 :ػه کـػامت٦ا
 ھمتنتگی مکانیک –
 ھمتنتگی اؿگانیگ –
 :بـ ٝىامل فیـ امتىاؿ ام ” ھمتنتگی مکانیک―
گاھی رمٞی –  آ
 ھماھنگی اؿفه ھا –
 ھمانگی باوؿھا –
ـک –  ھماھنگی اصنامات ميت
 ا٣ و پؾیـه آنهاؼھمنىیی با اھ –
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 و یـه آنهاھا  مھمنىیی با آؿما –
 و پؾیـه آنهاھا  ھمنىیی با ؿاه و ؿمم –
 :نیق متتنی بـ ٝىامل فیـ ام “ھمتنتگی اؿگانیک ―
 تغََیھای  وابنتگی مت٪ابل ن٪و –
ـاھای  م مت٪ابل ٥ٞالی ػکامل کـ –  یگـؼبا ھم ػمتنىٛ ا٥
 ؿ یک کلی  ھماھنگػتٖتی٨ یا٥تم  –
گاھانهػھماھنگ کـ –  ‖کلی  ھماھنگ“ ؿ یکھا ػ ره  گیـیی  م آ
 ارماٛ ھنزاؿھای امامی –
 تٞـی٤ یک مینتم اف رامٞه –

ـای  ؿ ػو نتىٛ ھمتنتتگی)مکانیک و اؿگانیتک  و ػمتیابی به ھـیک اف ایتم ػب
 ؼو مکانینم)متتافوکاؿ  بایتتػمتتتکم ػنهایتت ، تٞـیتت٤ یتتک مینتتتم اف رامٞتته، 

ـنامه گؾاؿی و باؿگؾاؿی ىى  :ػىنامایی، تتییم، ب
 ل ؿا ھمنتافػمتـھتای  کنو که رهت  گیـیی  هؼنگ کننھماھھای  مکانینم –

 ؼکنن می
ی ػھای کتاؿکـؼمت٪ابتل کتنو ؿا اف ؿاه پیىنتھای  مکانینم ھایی که وابنتگی –
 ؼکنن می تنٚیم

چته ” یتک مینتتم اف رامٞته“متتیابی بته تٞـیت٤ ػؿ منیـ ھا ػ ایم مکانینم
ـاتی   ؟ؼاؿنػتاحی

ـات کلی  :تاحی
 ؼآی می ؼیؼانو پػ –
 ؼآی می ؼیؼىناع  پ –
 ؼآی می ؼیؼھىىیاؿی پ –

ـات رقیی  :تاحی
 ؼآی می ػبه ورى” اناییػ“ھا  هػؿ تمامی ؿػ –
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 ػىى می ػایزا” ھمنىیی“ھا  هػؿ تمامی ؿػ –
 ػىى می ػایزا ػؿ ھـ مه مٖش کالم، میانه و ُعـػکنو ىتابام  –
 ؼؿم می اکخـؼؿ رامٞه به صػانه ؼکنو ھىىمن –
ـه من –  ؼؿم می اکخـؼص بهھا  م اف ٥ـٍ ؼى ؼبه
ؿ مٖش کالم و ھمچنیم، ػ” ھىىیاؿی“و ” ىناع “، ”انوػ“یهی ام  که ؼب

ـه منت“و ” انهؼکنو ھىىمن“، ”کنو ىتابام“، ”ھمنىیی“، ”اناییػ“ م اف ؼىت ؼبهت
 ”ؿ صتال گنتتـهػیتک متاؿپیچ  ؼتىلیت“، بته ػؿ متٖش میانته و ُعتـػ”٥ـٍ  ھا

 .ؼانزامن می
 ؟ؼباى ؼتىان می ی چهػٍٞىھای  مهمتـیم تاحیـ ماؿپیچ

ـاػی ؽھنی ؼتىانمن ػایزا –  و رامٞه ػؿ ا٥
ـاػانْتآ ؽھنی  ػایزا –  و رامٞه ػؿ ا٥
 ؿ رامٞهػ” اناییػی  امنهػ“گنتـه  –
ـه، تيکیل یک رتههػ ـاگیـ کىؿی  ؿ چاؿچىب ایم نگ به چته  ؼتىان می متانی،ػ٥

 ؟ؼنتایزی بینزام
ـای ” ؿاهی  ن٪يه“یک  –  ػىى می ميغٌ” مینتم رامٞه“ب

ـھنگ نىیم― –  ػىى می ميغٌ” ىکل ماع  ٥
ـاؿفه مىرتىػو اصقاب، ھا  رامٞه، مافمام – ؿا بتا  ػعتىی  ؿ صا٥ٚتهػ ػانایی پ

ـاک“به ” یگـؼیک“  ؼگؾاؿن می ”اىت
 ػىى می ؿوفانه  ؿاھتـی ػبهگي  ؿوفانه)بهتى –
 ؼآوؿن می باؿ” ھىىیاؿتـ“ؿا  ػو اصقاب، عىھا  رامٞه، مافمام –
 ؼىىن می ”ھمنىتـ“با رامٞه، ھا  و مافماما ھ اصقاب، گـوه –
ـکاؿمایه تـ ػو مافمام ھا، اف ره  ٝا٦ٕی، عىھا  اصقاب، گـوه –  ؿا با رامٞه پ

 ؼمافن می
ـنامته“و مافمام ھتا، ھمتىاؿه مىّتىٝی بته نتال ھا  اصقاب، گـوه – بتافبینی ی  ب
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 ؼھنػ می پـوؿه ػعى ػؿ ورىػؿا ” رایگقینی
 ػبى ؼؿ رـیام عىاھنػ ػه و آفاؼمضتىاھا به ٍىؿت آ٥ـینن –
ـه گیـی اف تىانایی –  ؼى ؼیک عىاھػنق” صال  بهینه“به  ػمىرىھای  به

 ؿ٥ ؟ ؼال مىی عىاھؼمتانی  به کػکىؿ ؼمتضی  ویژگی مافمام نىیم)رتهه
 :اصقاب، اْٝا و مافمام ھا ػؿ مىؿػ
 ؼى ؼاؿ عىاھنػیگـ بـعىؿؼاصقاب و اْٝا اف ھمنىیی با یک –
ٝملیتاتی ی  )چتىم صتىفه ؼى ؼاؿای اعتیاؿات بیيتـ عىاھنػْا، اصقاب و اٝ –

  ؼى ؼه تـ عىاھػال و کنيگـی گنتـؼا٩
ؿ ػه ؼو اصتقاب ميتاؿک  کننتھا  ؿ اْٝتا، متافمامػتَمیم گیتـی ی  پـومه –

 ؼى ؼرتهه، ىتابام تـ و مـیٜ تـ عىاھ
 :متانیػکىؿی  رامٞه ػؿ مىؿػ

ـا عىاھنتت” کتتاؿا“بتته ٍتتىؿت ھتتا  ٕـس – یگتتـ، ػا بتته ٝتتتاؿتی یتت ؼىتت ؼارتت
 ؿ٥  ؼرامٞه باال عىاھ (Efficiency)کاؿایی
ـا عىاھنتت”احتتـبغو” بتته ٍتتىؿتھتتا  ٕـس – یگتتـ، ػیتتا بتته ٝتتتاؿتی  ؼىتت ؼارتت

 ؿ٥  ؼرامٞه باال عىاھ (effectiveness) ‖احـبغيی“
ـه وؿی – یگتـ، ػؿ٥  یا بته ٝتتاؿتی  ؼؿ رامٞه باال عىاھػ (Productivity)به

 یا٥  ؼ، تض٪٨ عىاھ”ؿم ػکاؿھای  مػاػؿم  انزال ػ“ی  پـومه
 ؿ٥  ؼؿ رامٞه باال عىاھػھىه رمٞی و گـوھی  –
ـای رامٞه اؿت٪ا ؼ  مینتم تٞـی٤ ىSocialization”)رامٞه پؾیـی“٥هم  – ه ب

 ػکـ ؼا عىاھؼپی
ـای  ؼیم، امامتتی و ٩انىنمنتتػای بنیتتا ىتتیىه ـهػ ػمتتتیابی بتته بهتتتىػبتت وؿی  ؿ بهتت

 ھا و اصقاب مافمام
"S5 "ـھنگتیػٞالیتهایی ام  کته مزمىٝه ٥ یـیتی ؼمت *ؿ ٩التب یتک نٚتال ٥

 S5″ ‖ؼ+ کنت متی ؼتاکیت، و ص٦٘ مضیٖی مامام یا٥تته ػو بـ ایزا ػگیـ می ٍىؿت
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ـای  ؼیم، امامی و ٩انىنمنػبنیاای  ىیىه ـه وؿی مافمامػ ػمتیابی به بهتىػب و ھا  ؿ به
ـای ػؿ نهای  به آماػاصقاب ام  که  ـگتىنی، ؿاھتتـی و ػگی بت ـھنتگت٢“گ ” ییتـ ٥

 .گي  ؼمنزـ عىاھ
ـای  می لؼه اف ایم مػبا امت٦ا ـگتىنی ػتىام، میام  ھتایی گتال بته گتال بت ؿ ػگ

ھمچنتیم بتا ػ+ اػانزتال ” ٣ گؾاؿی ت٢ییـؼھ“٥ْای میامی و ارتماٝی به منٚىؿ 
ؿ بته ػتتىام  متی ،”پتنذ اك“م ٝىامل و نتایذ صاٍل اف بته کتاؿگیـی ػ٥هـم  کـ

ـه گـ٥ ھا  ؿ مافمامػم کاؿگیـی و ٝمیاتی مافی آ  و اصقاب میامی به
Sort مػکـ 

 ىنامایی بهتـیم صال 
 م مزمىٝه گال ھاػميغٌ کـ

 ؟ؼآین می چه ابقاؿھایی به کاؿ
 م منٖ٪ه کاؿیػميغٌ کـ

 مػميکالت مىؿت نکـ
 ناتىانی

ـاکن  گیؼپ
 صؾ٣ و اّا٥ه

 ت٢ییـ مخت  کمتـ
 ت٢ییـ من٦ی بیيتـ

 الؼا٩ی  وؿهػم ؼٕىالنی ى
 (Set in order)مػمـی کـ

ـاؿ   ػؿ رای عىػم ھـ چیق ػاػ٩
ـاؿ نکـ ـاصل پیيیم به منٚىؿ تک  م گؾىتهػتىٍی٤ مـصله یا م

 یگـػ٩ابل ٕـس ھای  ىنامایی گقینه
 (Shine)مػؿوىم کـ
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ـای تىلی ـنامه ؿیقی ب  مضیٔ پاک ؼب
 ػتْمیم ایمنی و اٝتما

 تٞییم منىولی  ھـ منٖ٪ه
 ؟ؼباى ؼفمانی چگىنه بایی  وؿهػ
 ؟ػانزال پؾیـ ؼؿ چه فمانی بایػ الؼا٩

 مػمتـك بىػؿ ػ٩ابلی  ی  تىمٞه
 (Standardize)مافی ػاؿؼامتان

ـکق ؿوی مىّىٛ به ٕىؿ کامل  تم
ـامىه نکـ  م ن٪آ صناكػ٥

 ول فمانی با تىره به تمامی ٝناٍـؼری  تهیه
 اماتؼبـچنپ گؾاؿی ىـس ا٩
 اماتؼبـچنپ گؾاؿی فمام ا٩

 ‖چيم صناك“تٞـی٤ 
 (Sustain)نٚمیػعى
 نٚمیػعى
 اى ؼنگه

ـای ١لته بـ ؽھمؼکامل)انی  تٞـی٤ یک ىیىه  و ٩لب ھاھا  یيه، الگى، ٝمل  ب
ـای ػؿ نهایت  بته آمتاػ، ػىى می هؼنامی 1Sایم پنذ ٝامل که ی  مزمىٝه گی بت

ـھنگ مافمامػ ـگىنی و ت٢ییـ ٥  .گي  ؼو اصقاب منزـ عىاھھا  گ
 يتایج

 ؼکنن می ؿکػؿا  ؼل بـ احـ آمىفه، م٦اھیم واصػمـ
 ؼ٥همن می ؿا ؼل بـ احـ آمىفه، ٥نىم واصػمـ
 ه ام ؼکه نیافھایيام ىناعته ى ؼکنن می ل اصناكػمـ
 ه ام ؼؿآمػکه نیافھایيام به ٝمل  ؼکنن می ل اصناكػمـ
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 ؼیابن می ا٩ل کاھوؼبه صھا  ھقینه
 ؼؿم می ا٩لؼث ١یـمتـ٩ته به صػاصتمال و٩ىٛ صىا

 ؼؿمن می زالؿ کمتـیم فمام به انػھا ؼ٥ـآین
 ؼؿمن می اکخـؼایمنی و امنی  به ص

 ؼکنن می اؼی ؿممی  پیؼٝناٍـ کلی
 ػىى می ت٢ییـ کاملی  چـعه



 
 
 
 
 
 
 

 ”تىهن اهز هطلق“و بزوس ” الت روژهه“وقطبی ساسی د
 
ـامؼ٥ْای ت٪ابل ٍ ػو ٩ٖتی مافی یا به ٝتاؿتی ایزاػ ناپتؾیـی ؿا متىرته  مات رت

ـای ت٦ـ٩ه و چن ای و رـ٩ه ؼکن می رامٞه ػاتضا کته  ػىتى متی متتگی ارتمتاٝیؼػب
ـای  ھای میامی به رامٞه، بنتـ ن٪و ؿ١م تضمیل عناؿت ٝلی آ٥ـینی میامی ؿا بت

 ؼعىاھت” ؿوژھه الت“ی   و به فیام تمال نغتگام و رامٞه ػبـ ھا اف بیم می تمال گـوه
 .ػبى

ـاتی ػ  ؟ػاؿػو٩ٖتی مافی چه اح
 ػىى می لػگی و عنتگی مـػل فػمىرب 

 ػىى می م مضیٔ رامٞهؼه ىؼىرب ىکننم
 ػىى می میامی به رامٞهھای  م عناؿتؼآم ػمىرب واؿ

ـای ٕـس انت٪ا  ؼکن می ػوؼمن ػ٥ْای میامی ؿا ب
ت ؼعت  ٝ٪النتی، ٥ْتای میامتی بته ىت ػبا عل٨ ٥ْاھای اصنامی و ایزا

 ؼکن می م٪ىٓ
 ؼؿم می ا٩لؼؿم  به صػمیامی ھای  امکام تَمیم گیـی

 ػىى می ٪ مىرب کتمام ص٪ی
 ػبـ می ؿک مت٪ابل ؿا اف بیمػ
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ام ؼو نه اھمیتتی بت ػىى نمی هؼصـ٣ صناب، صـ٣ منٖ٪ی و یا ٝ٪الیی نه ىنی
 ػىى می هػاػ

به پىپىلینتم منزتـ  ػىى می هػامت٦ا” ھمه باوؿ“و ” ھمه پؾیـ“چىم اف ٝتاؿات 
 ؼى ؼعىاھ
ـکت” وگانته متافیػ“امه بته متىی ػؿ اػیيی ؼو٩ٖتی انػو٩ٖتی نگـی و ػ   ص

 ؼکن می
 ػىى می منزـ به تـویذ مکانینم تغـیب

 ػىى می هػامم فػ” ناچیقانگاؿی“و ” بقؿگنمایی“به 
 .ػىى می ؽھم رامٞه اف مناتل و مٖالتات اٍلی عاؿد

 ػؿو می مَالش ملی به کلی فیـ مىال
 ػىى می تَٞب رایگقیم ٝ٪النی 

 ؼانزامی ؼیکال عىاھػبه ىکل گیـی و بـوف ؿ٥تاؿھای ؿا
 ؼى ؼیيی منزـ عىاھؼآ٥ـینی، مٖل٨ نگـی و مٖل٨ ان به مٖل٨

 ‖تىھم امـ مٖل٨“و٩ٖتی مافی و بـوف ػ
ـا اننتانی وؼیؼکي٤ یک پی  ٝای راه ٕلتانهػنغن : ا ـامیامی یتا ٥ت + …اؿ ٥

، امتـوفه ؼؿ یک ٥ْای ارتماٝی یتا میامتی عتاً باىتػ” ت٦کـ ناب“ٝی ؼکه م
میامی پؾیـ٥ته نین  ویتژه تتـ ی  متهػمته، گـوه و یا صقب و ػ، ػیگـ اف ھیچ ٥ـػ

ـای  ػمنضَـ به ٥ـای  آنکه اگـ ایم رمٜ عاً، مىّىٝات ؿا به تزـبه و مٞیاؿی ب
ـگىنه ا ـامىم و رهام تتػھ کته ایتم نتىٛ اف نگتـه یتا ای  به گىنه ؼیل کننؼؿاک اف پی

ؿ ایم نىٛ اف ػ ؼاؿ مافنػؿا وا” یگـیػ“تضلیل ؿا به ٝنىام یگانه تضلیل، ىنامایی، و 
ـگىنته ی  وم ارافهؼو ب ػال و ھمپاؿچه ىىؼگـه یا تضلیل، با آنها، ھم آوا، ھم ا٩ن ھ

یيی، ھـ کّلی  ٙاھـی ؿا امـی وا٩ٞی و صتی ص٪ی٪ی رلىه ؼتامل، بافنگـی و بافان
 .ؼھنػ

ـهػ گاھی“ی، ؼکّلی ھـ ٥ـآینی  ول: حم گاھی، ھنگتامی تض٪ت٨ پیت” آ  اؼام  و آ
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ی ػمال منابٜ ٝلىل میامی، ارتمتاٝی، ا٩تَتاه اف رمٜ آوؿی تػکه با امت٦ا ؼکن می
ـھنگی یک رامٞه )التته به ٍتىؿت ننتتی ، منتایل ؿا  ـا، ؼؿ ٩تالتی ھتػیا ٥ ٣ گت

گاھی“ ػٝا نمىػتىام ا می ؿ ایم صال  ام  کهػ+ ػتٞـی٤، تتییم و ٝملیاتی نمى ” آ
ـک  ” ػامـی متتنی بـ نها“که به مىی  ػاؿػه ام  و ٩ابلی  آم ؿا ػا کـؼتض٪٨ پی ص

 .ؼکن
امت  و بته ” مٞنتا“و ” اؿفه“اؿای ػوم وامٖه، ؼ، منت٪یما و ب”تزـبه“مىل: ―

ال“ٝامل ام  که اف  ؼو یا چنػ” کنو مت٪ابل“یگـ، مضَىل ػتٞتیـی  ّٞ بـ ” تاحیـ ٥
ـای به ورى انؼ+ هؼآم ؼیؼیگـ پؼیک  :ػاؿػو ٝامل ػم، ّـوؿتا نیاف به ؼآم ػھـ تزـبه ب

ـھیغته بى-  مػ٥
 ػکاؿکـی  ٝـٍه-
 ػیل ىتىؼتت” ٝینی “به یک  ؼتىان می یگـؼؿ کناؿ یکػو ٝامل ػم ایم ؼمٜ ىر

 .ؼنامی” تزـبه“تىام آم ؿا  می ؿ نهای ،ػکه 
تىام گ٦  عل٪یات، مىّٜ گیـی ھا، ٝال٩ته  می چهاؿل: با تىره به ٝىامل ٥ى٧

متته و یتا صتقب و ػ، گتـوه، ػؿ تزـبه، منضَـ بته ھتیچ ٥تـػو مياؿک  ھا  یؼمن
ی ٍّ ” تىھم امتـ مٖلت٨“٣ که اف بـوف آمیتی مىمىل به ؼنین  با ایم ھ مافمام عا

 .ػرلىگیـی ىى
ـھیغتگتی و ٝـٍته، ی  ؿ صىفهػپنزم:  گتاھی، ٥ میام ، ایم تزـبه به مخابه آ

ؿ ػامت  کته ” مت٪ابلھای  کنو“و ھا  ”کنو“مضَىل تاله رمٜ بی ىماؿی اف 
و  ػىتى متی ”ینتهػهاؿت نؼواگؾاؿی ٩“یا ” یمػؿت نماؼنمایو ٩“نهای ، منزـ به 

و نته مٖلت٨ ، میتام ”)اؿفه ننتتی“ؿا بته ٝنتىام  ػٝالی٨ و منابٜ مٖٞى٣ به عتى
ـام، تىلی  .…ؼکن می ؼ، تىفیٜ یا بافتىلیؼبافیگ

نه اف ىغٌ ص٪ی٪ی *”تىھم امـ مٖل٨“تىام گ٦   می ؼبا تىره به آنچه گ٦ته ى
و مٖلت٨ پؾیـ٥ته نین  و مٖل٨ آ٥ـینتی، مٖلت٨ نگتـی  *و نه اف ىغَی  ص٪ى٩ی

ـھیغتگی و تزـبه مافی عىاھؼان گاھی، ٥ …+ػبى ؼیيی، نغنتیم مانٜ بـ مـ ؿاه آ
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ؿا ی گتـػیه یالت اولیو تماھا  يهؼیه انکام   ػقه عىیاف انگی لکعيىن  ھـ ى
ه ک ؼھنتن ”يگـػی”و”ػعى“، ”قهیانگ“٤، یم تٞـیایؼی لکواژگام ػ+ ـیگیه مػیؼنا

ـای م چاؿچىبیی٤ و تٞیتٞـی ـ اف اؿاتهیناگق  :میآنها ھنتی ب
ؿ ػآم، ػ+ اؿی ػؿا به ٝمل وامتای  ا رامٞهیا گـوه ی ػه ٥ـکام  ی ٝامل” قهیانگ―
و  ػآوؿیتم ػؿا به ورىػی ٝمل اؿا کیه ک ػـویاؿ مکبه ی ھـ متب و ٝل  ؿوان ػمىؿ
ـایآم م ػزایبه ا آم بـ ی ه ٝناٍـ ؿوانک ػـویاؿ مکبه  یھـ صال  ؽھن ػؿ مىؿػا ی یؼگ

 .ؼاىته باىػ١لته ی ٝناٍـ ان٦ٞال
و اف ٥ٞتل ٍتىؿت یم ؿو پتیه ام ، اف اؼقاننیؿابٖه ٥ٞل با ٝلل انگ” قهیانگ―

 .یؼ٨ نامیو تيى کیتىام آم ؿا تضـیو م ػـیگیم
ـاُ تيکام  ی حابتی ٪یرىھـ ص٪”ػعى― گاھ ػه عىؼھنػل یکه اٝ ی وا٩ٞتی آ

 .ام  ػما٩تل عىی ن٪ٖه” يگـػی“+ ؼيىنیبـ آم صمل م
 :ػنمىؼی م بنیو ٍىؿت ت٪نػتىام به یعيىن  ؿا م

 عيىن  ٝال و عيىن  عاً –
 عيىن  ميـوٛ و ناميـوٛ –
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ـاؿ مؼؿ م٪ابل امتػعيىن  ٝال:  ـایی و متنتا ػـیتگیالل ت٦تاھم و تىا٥ت٨ ٩ت ی بت
 .ام ” ي٩انىم گؾاؿ“و ” ٩انىم“ه ّـوؿت یتىر

ـااؿ کآى ػاؿبـکعيىن  عاً:  ی ھتػم اؿاػؿآوؿػ ػایبه ان٪ی و مضنىك فوؿ ب
ـام ام ػی  .گ

 :اف ؼعيىن  عاً ٝتاؿتنی هایژگیو
ـاؿوؿف-  اؿگقاؿام بـ اٝمال فوؿکم یؼاٍ
 يگـی ػیھػاؿای ان٦ی  ػیوؼمض-
 يگـػیه یاف اٝمال عيىن  ٝل”ػعى“اىتم ؼابا ن-
ی احتاتھای  ه افصىفهک٣ ؼم ھیه باای٨ مزافات وتنتیافٕـ” يگـػی“آمىعتم به -

 .ؼنکول نؼٝ”ػعى“ی ھؼ٤ ىیتٞـی وھنزاؿ
به عيىن  ميتـوٛ و عيتىن  ناميتـوٛ  ػگـ عىؼی ػیم بنیؿ ت٪نػعيىن  

 .ػيىیم میت٪ن
 :هک ػيىیاٝمال می نانک ػؿ مىؿػعيىن  ميـوٛ 

 .ؼقننیؿا بـ ھم می ؿوال مافمام ارتماٝ-
 .ؼننکیمی ذ ؿ٥تاؿکه ؼمتٞاؿ٣ ؿا به چالو عىانھای  ھنزاؿھا و اؿفه-
ـای ژه گیو ـھ ػعيىن  ميـوٛ، صؾ٣ ا٥ نت ، ینی ارتمتاٝی گؼفنتی اف گنت

  یتـی، ١”ػعتى“ؿ عيىن  ناميـوٛ، + ػاوا ام ؼو می نه مافیآم به ػاؿبـکه کبل
ی ؿ رهتام اننتانػم آم ؿا کتمت  ممیبه ھتـ ٩ ؼنکیو تاله م ػـیپؾیؿا نم” یگـػی“

 .ؼنک١ال ػا ای ػو واؿیعى
 :اف ؼعيىن  ناميـوٛ ٝتاؿتنی ھا ؿاه
 ػاف ورىیی ه رقػل اؿایؿا با تضمی گـػیيه، ؿ٥تاؿ و ٝمل ؼیان ی:ھمنام مافت 

 .ماعتم ػعى
 .ماعتم ػل به عىؼیؿا ٩ابل تتی گـػی ی:ل مافؼیبت 
به ”ػعى“تىمٔ ی گـػیمنت٪ل  ػورىی ا ن٦ی یگـػی ػ  ورىیلکاؿ کصؾ٣:ان –
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 .مػبى” يگـػی“ٍـ٣ 
 :اف ؼٝتاؿتن یل مافؼیو بی ھمنام مافی م ابقاؿھایمهمتـ

نته ھمانگىنته  ؼباى یؼه باکھمانگىنه ی گـػیم ػٍـ٣ بى ی:نی  آ٥ـػیوؼمض –
 .ه ھن ک

امته ػؿ ایتؼ+ ػآیؿ مػ” ػعتى“نتتـل کتضت  ” يگتـػی“ی ھتػاؿا ی:اؿفه آمىف –
و یيتاپیپ” يگتـػی“ی ھتػه اؿاکت، امتا اف آنزتا ؼنکیٝمل م ػبه ٙاھـ آفا” يگـػی“

 .ػاؿی ػيانیؿا بـ پ” يـگػی“ه ام ، مهـ ؼى ػوؼمض” ػعى“تىمٔ 
ؿ صتؾ٣، ػ، اما ػيىیمی ن٦ی گـػی”  یـی١“ ی،ل مافؼیو بی ؿ ھمنام مافػ

 .ػيىیمی ن٦” ػعى“تىمٔ ی گـػی” ػورى“
ـا  عيىن یی چ

نو کتيه، ىناع  و ؼیچىم اننام مضَىل ان ػـویم نمیچگاه اف بیعيىن  ھ
 :ـ ام یفھای  یژه گیوی اؿاػه کل آنیلػاننام به + ام 
ـابـ عىی ػمانٞ ؽھم او –  .ؼتابیبـ نم ػؿ ب
ـاػاؿا – ـاتـ ؿ٥تم اف مـصی ه اه ب  .ام ی ـ٩ابل ن٦ی١ ػات عىؼ٥
 .اى ػ ؼعىاھ ػورى” ػعى“ؿ م٪ابل ػ” يگـػی –

 ی:ھای ژه گیبه عإـ و” ػعى“گـ ی ػینى و اف مىکیاف 
 ياؿیھىى —
 يزاوکنک —
 امت٪الل —
 غتهیانگ ػال عىیعىامتها و ام —
 مػ٥ٞال بى —

 ـامىمیتتآ مت٪ابل با رهام پاؿ –
 نتمیىى٧ ف —
ـا —   نی٩لمـوآ٥ـی تاله ب
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 مػناھمگم بىت 
ـا ـگؾىتم اف ی ب ” يتهؼیان“ه کتم عإـ ام  یو به ھم ؼنکیتاله م” يگـػی“ب

ـاکن ، بلیعيىن  ن ػـ ورىکچگاه منیھ م آم، بته ػل و به متامام نمتىؼیتٞی ه ب
ؿت ػمتتا” عيىن  ٝال“ا ی” عيىن  ميـوٛ” اف عيىن  چىمیی ٤ ٍىؿتهایتٞـ

 .ػىؿفیم
ام یتمتغم بته م” يگتـػی  یتلکاؿ کان“ا ی” يگـػی ػورىی ن٦“ه اف کی ھنگام

ـگ“ی م، واژھیآوؿیم امال  کتم، یؼيتؼیانی ىھیم ىتیتایی نهتای زهتیبه ٝنىام نت” م
 .ػيىیبـرنته م

ـگ― ه ؼفنت ؼتىانتیه مکتامت  ی قیات چیصػی ، نابىػ٤ منت٪ل عىیؿ تٞـػ” م
ـگ ؿا بٞنىام تابٞکی ٦یؿ تٞـػاما  ؼباى ، اود و ؼينامتانیـ عيتىن  میتاف مت٢ی ه م
 .ام ی گـػیه یٝل” ػعى“عيىن   ػاؿبـک  ینها

ـگ پایاما آ  اؿ ام ؟کام یا م
ـگ ؿا آ١افکىم یگاه الهػیؼاف ی اؼر ـاػو عـ ؼاننیؼام میپا کیبـ ی ه م ه کتام یگ

ـگ ؿا متب تی ھؼیؼورىب پ ، ”عيتىن “ گاهػیتؼ، اف ؼننکیمی ات مٞـ٥یاول صؼم
ـگ نا“  .‖ام ” يگـػی“ؿ ١لته بـ ػ” ػعى“ؼی اؿآمکم

ـگ ؿا اف یگاه مػیؼم یبا ا ـاؿ ی بـؿم ػمىؿ”  زابیا“و ”  ملت“ی و رنتهػتىام م ٩
 :ػاػ

ـگ اف  ـگ، تمامی لهیبه وم ؼتىانیل مکاگـ چه ھـ  ی:گاه ملتػیؼم  ػ  ورتىیم
ـگ پاػـیبگی ؿا به بافی گـػی ـگ اگتـ + ن یاننام نی گػام امت٪الل و آفای، اما م مت

ؿا اف  ػم٪اوم  عتى ػه نماکل یلػام ؼه اما بػـکل یتضم” يگـػی“ؿا بـ ی نتکچه ى
ـای ه ٥تضػام بـیم  .ه ام ػاوؿیبه باؿ ن” ػعى“ی ب

ـگ اف نگاه ا ی او امتـی گاؿؼامت ، مانتی نؼناىی ن٦” يگـػی“: چىم ی زابیم
ـگ، + ام ی هؼیب ، چتىم ػيىیمضى نم” تویـگػی“، اما ػـویم میاف ب” يگـػی“با م

 .ػػگـیل مؼیبه مىّىٛ ىناع  تت



 / گفتاورد   212

ه ػنو اؿاکت” )ؿتؼمٖٞى٣ به ٩تی ھػاؿا“به ” ػعى“ه کی گاه، ھنگامػیؼم یؿ اػ
ـا ” مٖٞتى٣ بته م٪اومت ی ھتػاؿا“به ” يگـػی“، ػيىیل مؼی  تتيگـػی١لته بـ ی ب

ـگ ی، به ھمػػگـیمتضىل م امت  بتـ یتؼی کتا” ػعتى“تىمتٔ ” يگـػی“م عإـ م
تٞتـُ  ػمىؿ” يگـػی“ـا اگـ چه تم ورام یـ او، فیو ١لته ناپؾی نؼ٥تش ناىی گـػی

ـاؿ گـ٥ته ام ، اما امتت٪الل، عىامت  و اؿا ه ؼامتیؿنػ ػایتاو تضت  ان٪ ػآفای ھتػ٩
ـا  .اوم ” یگـػی“تنها  ی،گـػی” ػورى“ی م ىنامهیام ، بناب

  ولتػنم ینم، تـوؿیتـوؿ، تـوؿ
ـھنگ  نم یتـوؿ+ ه ام ػـک٤ یتٞـ” بیمهی تـمی الیامت“تـوؿ ؿا ” و بنتـ“٥

 :ٝتاؿت ام  اف
ـاتژیکبا تػی ا ٥ـی یق رمٞیامات ٩هـ آمؼا٩― ه کتعيىن  ؿٝتب آوؿ ی ه بـ امت

 .‖ؿت ام ؼ٣ مٖٞى٣ به ٩ؼھ کیم ػآم مض٪٨ نمى ػم٪َى
 

 :ٝتاؿت ام  افی ولتػنم یتـوؿ
ی ا٥تهیته اف عيتىن  متافمام ػىمت  و امتت٦اکاؿٝتاب تىمتٔ صھای  ىهیى―

 .‖ تولػ
نتم یتـوؿ“، ”كؼنم م٪تیتـوؿ“، ” ولتػنم یتـوؿ“ؿاىامل ”تب تـوؿکم“اگـ 

نتم یتـوؿ”و” امتینم میتـوؿ“، ” ؿوانھای  بیاف آمی نم ناىیتـوؿ“، ” یرنا
ـای امتهایام، تنىٛ میل صزم ٩ـبانیلػبه ی ولتػنم یم، تـوؿیانؼب” يهؼیان و یتی ار

ؿ ػ”كؼنتم م٪تیتـوؿ“  و م بهامتیم تتـیمنگی اؿاػمغإتام تـوؿ، ی ه گػگنتـ
ـاؿ ػمـصله   .ػاؿػول ٩

عيىن   ػاؿبـک، ػنافیق مینم متمایگـ انىاٛ تـوؿػیؿا اف ی ولتػنم یآنچه تـوؿ
ـا+ امت ی ـ نٚتامیام ١ؼه ىهـونیق ٝلیـ متمایبه ٍىؿت ١ ژه یتم ویم مهمتتـیبنتاب

 :اف ؼٝتاؿتنی ولتػنم یتـوؿھای  یگ
 .ق و ؿٝب آوؿیـ متمایتىمل به عيىن  ١ –
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 ی+ـ نٚامیا٣ ١ؼا اھیام ؼه ىهـونیال ٝلؼا٩ –
 ی+امی٣ مؼھ کیبه ی ابیمتػره  ی ولتػنم یتـوؿ –
 ی+ه ٩انىنیابقاؿ تىر –
 .و صَـ ؼصی بی يتاؿھاکه با ؼىی ارقای اتم ػزایا –
 .ؿ رامٞهػم ؿٝب ػـکم کصا –
نٚال و  کیؿ ػؿت ؼامات ٍاصتام ٩ؼه ا٩یتىری  لهی٩انىم وم ی،ولتػنم یؿتـوػ

ؿ + ػولت  امت ی ػنتتیتـوؿی امتتهایم  مؼؿ عػم یـ ٩ىانییب و ت٢یتَىٕـس، 
ـگق مض”نم مضىؿیتـوؿ“ی امیمھای  نٚال ه ھمىاؿه کن ، بلیه نؼننک ػوؼ، ٩انىم ھ
ـگ و متامىؿ نتاٙـ بتـ ی ٩انىم، پيتىانه ی،ولتػنم یؿ تـوؿػ+ ػاؿػه گـیتىری ن٪ي م

ـا  ام +” نمیتـوؿ“ی صنم ار
 



 
 
 
 
 
 
 

 ها اهًیت هلی، رهیافت
 
، ّتمم ”امنیت  ملتی”ؿارٜ به م٦هتىل واژه ی ػؿ تضلیل عىػلی نىؿری ماؿتیم" "

ـالتی“و ” ؿتالینتی“و ؿھیا٥  ػبـؿمی  آنهتا، ؿھیا٥ت  متىمی مىمتىل  ؼو ن٪ت” لیت
ـکیتی”به ـای امنیت  ملتی کيتىؿھای عاوؿمیانته ” ؿھیا٥  رتامٜ“یا ” ؿھیا٥  ت بت

تضلیتل امنیت  ملتی  ػؿ متىؿػم ایػبه ٝنتىام یتک پتاؿا ؼتىان می که ؼکن می ػپیينها
 .ػعاوؿمیانه به کاؿ ؿوھای  ول ػ

ـکیتی“یا ” ؿھیا٥  رامٜ“اعتم به ػپیو اف پـ ” ؿتالینتی”و ؿھیا٥ ػا به ؼ، ابت”ت
ـالی”و اعته متپل بته ػکيىؿھای عاوؿمیانه و رهام پـ ػؿ مىؿػو ناکاؿایی آنها ” لیت

 .اع ػمیانه عىاھیم پـؿ عاوؿػایم ػایم پاؿاھای  بـؿمی ؿھیا٥  مىل و کاؿبن 
 :ؿھیا٥  ؿتالینتی+ 1

اف ایتم ؼ+ کن می ؼؿ ؿوابٔ بیم الملل تاکیػ” امنی  نٚامی”لؼایم ؿھیا٥ ، بـ ت٪
ـای ٩تت“ی  گاه، نٚتتال بتتیم المللتتی، ٝـٍتتهؼیتتػ تىمتتٔ  (Power)‖ؿتؼمتتتاؿفه بتت
ول ، با ص٦٘ صاکمی  ملی و تمامیت  اؿّتی، منتا٥ٜ ػصاکم ام  و ھای  ول ػ

 .ؼکن یم نتالػؿا  ػعى
ـای  ول  به امنی  ملی، ٝتاؿت ػمتیابی ػاف نگاه ؿتالین  ھا، بهتـیم تىٍیه ب

 اف
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 اث تامینات نٚامیؼاص.1
ـتـی نٚامی.٠ ـای ب  تاله ب
 .متیابی به تىام نٚامیػ.2
 

ؿت نٚتامی و پتؾیـه وّتٜ ؼآم بـ تتىافم ٩ت ؼؿتالینتی، تاکیی  ميکل نٚـیه
که بتا ٥ـوپاىتی  ػبى ػوؿام رنگ مـػ ؿھا ػ ؿتؼابـ٩ی  ومىیهػگی ؼاؿنػباف ػمىرى

ـام ٥کتـی ھا ػ ىىؿوی ماب٨ و ناتىانی ؿتالینت  ؿ ایتم ػؿ پتیو بینتی آم، بته بضت
 .ؼؿھیا٥  منزـ ى

ـالی.٠  :ؿھیا٥  لیت
ـال ھا، امنی  ملی ٝتاؿت اف ػبه اٝت٪ا  :لیت

 ھاؼیؼتىانایی م٪ابله با ته.1
 ص٦٘ تمامی  مـفمینی.٠
 صاکمھای  ؿژیم.2

ـال ھای مٖٞتى٣ ؼیتؼه بتـ ایتم مته مىل٦ته، م٦هتىل امنیت  ؿا بته تهٝالوھا  لیت
ـایم، اف ؼ+ ھنػ می ھم تنـی” امنی  اننانی”به ول  ػ”گاه آنها، امنی  ملی،ؼیػبناب

 .نین ” مضىؿ
ـال ھتا، صَتىل امنیت  ملتی  ػبه اٝت٪ا ؿ متٖش بتیم المللتی، اف ٕـیت٨ ػلیتت
ـامیػ”و” مياؿک “اعلی اف ٕـی٨ ػؿ مٖش ػھمکاؿی و   .ـ ام مین” مک

تتىام ”و” نیؼرىامتٜ مت“، ”ػآفاھای  تيکل“ؿ آنها ػاف ایم نگاه، کيىؿھایی که 
ـابتـ ػه و ػاؿ بتىػاف حتتات بیيتتـی بـعتىؿ ػاؿػ ػورتى” ػآفا ػمتیابی به ا٩تَاػ ؿ ب

” ی و میامتیػ٥ـوپاىتی ا٩تَتا“و ” گنن  ارتمتاٝی“ھای امامی چىم ؼیؼته
 .ؼاؿنػآمیب پؾیـی کمتـی 

ـال ی هميکل نٚـی وؿی گقینی ھـچته بیيتتـ اف ػی نیق آم ام  که به ره  لیت
ـھای بناؿ ػؿا  ػ، عى”ٝامل نٚامی“مت٢یـ   ؼکته نیافمنت ؼکنت متی یگتـیػؿگیـ مت٢ی
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ولت  ػ“ؿ ایتم نتىٛ بـؿمتی امنیت  کته + ػه ام ؼویژه و پیچیھای  تضلیل و تتییم
ـاملی” مضىؿ تىلىژیک گـ٥تته تتا ؼاف اصقاب میامی ایت*نین ، ٝىامل میامی و ٥
کته  ؼکننت متی ن٪تو آ٥ـینتی *مغتل٤ متؾھتیھای  ٩ىمی و ملی و گـوهھای  گـوه
ـک  ول ػی اف ؼػھمچنیم ت٪اّاھای متٞؼ+ عیل ھنتنػؿ ىکل گیـی امنی  ػال ؼھ
ـکیتی اف آنها)مانن ػىى می ١یـ٩انىنی، ھای  ا٥قایو رمٞی ، مهارـت ؼکه یکی یا ت

ـھنگتی و آمىف ؼناکاؿآمتھای  ه، مینتتمػؿ کانىم عتانىاػاعتالل  ىتی، تابىھتای ٥
 .ؼنمای ؼیؼول  ؿا تهػ ؼتىان می ام کاؿی ؼور

ـکیتی یا ؿھیا٥  رامٜ.2  :ؿھیا٥  ت
ـکیتی― ، ”تىمٞه نیا٥ته ػا٩تَا“ ؼؿ صال گؾاؿ ماننػھای  ، ویژگی مل ”ؿھیا٥  ت

کته  ؼانػ می ؿا ٝىاملی” هؼماع  ارتماٝی ىکنن“و ” میامیھای  بی حتاتی ؿژیم“
 .ؼکنن می ؿ امنی  ملی ای٦اػمامی عىاه ناعىاه، ن٪و ا
ل امنی  ملتی ؼایم یا مػیک پاؿای  ، اؿایهؼیؼ٣ ایم ؿھیا٥  رؼبه ٕىؿ کلی، ھ

ـھای کىچک، امنی  ملی تضىلػام  که  ؿ ػ+ؼیاب می ؿ آم، با تىره به واکنو مت٢ی
یتتا ” ؼیتؼاٝمتتال ته“ؿ ػولت  ػل، امنیتت  ملتی، ٝتتاؿت اف تىانتتایی یتک ؼایتم مت

ام  و بتا ” ؿژیم“و ” رامٞه“، ”تمامی  مـفمینی“ننت  به ” ؼیؼرلىگیـی اف ته“
ـای اٝمال یا رلىگیـی اف تهػمیقام تىانایی  ننت  به ٝناٍـ ٥ى٧، میتقام  ؼیؼول  ب

 .ػىى می هؼم امنی  منزیػکمتـ یا بیيتـ بى
ایم امنیت  ملتی ػؿ پتاؿاػ، پنذ مت٢یـ منت٪ل ؿا ػؿ تٞـی٤ عىػؿھیا٥  رامٜ، 

 :ؼکن می لضاٗ
 نٚامیھای  لی ٩اب.1 

 ميـوٝی  میامی.٠
 مؾھتی*اؿای ٩ىمیؼم.2
 متـمی به منابٜ ٕتیٞی صیاتیػ.2
 یػی ا٩تَاؼتىانمن.1
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ـاملتی و ػایم، ّمم انتغاب مٖىس تضلیل ٥ـػایم پاؿا ی، ارتمتاٝی، ملتی، ٥
ول ، ػی ؼؿوابٔ بیم الملل، به تٞـی٤ م٦اھیم کلیھای  اکخـ تئىؿی ؼرهانی به مانن

 امه، به چهاؿ مت٢یـ ١یـ نٚامیػؿ اػاعته و ػپـ ػمٞه اف نگاه عىمـفمیم، ؿژیم و را
 :ػافػپـ می

 ميـوٝی  میامی.1
 یػی ا٩تَاؼتىانمن.٠
 مؾھتی*تناھل ٩ىمی2.

 متـمی به منابٜ ٕتیٞی صیاتیػ.2
ـکیتی  ؿ بـؿمی ٝلل تمایل کيتىؿھا بته ا٥تقایو تتىام نٚتامی، ایتم ػؿھیا٥  ت

 :ؼانػ می عیلػٝىامل ؿا 
ـام ميـو.1  ٝی  میامیبض
 اعتال٥ات ملی.٠
 اعتال٥ات مؾھتی.2
 تىلىژیکؼتٞاؿّات ای.2

ـه، ػؿ بـؿمتی متٖىس تضلیتل و ػو :”…ؼگىیت متی ماؿتیم ؿ نگتاھی ١یـمنتٚت
تتلی٢ات مؾھتی ھای  ھیات“، ”ػکـھای  چـیک ؼملی منلش مانن*٩ىمیھای  گـوه“

یامتی  ؿا امالل م ؼمانن”)منٖ٪ه ایھای  تىلىژیؼای“و ” ؿ رهامػه ؼھی ىؼمافمان
ـهػ ـاؿی  ؿ فم ـاملی ٩ ـام ٥ که تمال مـفھای ارتمتاٝی، ملتی و صتتی  ؼھػ می بافیگ

 ‖.ؼنػؿمی نىؿػؿا ای  منٖ٪ه
ؿ نهای ، کيىؿھای عاوؿمیانه ؿا به ػؿ مىّىٝی  امنی  ملی، ػؿھیا٥  رامٜ 

” منابٜ ٕتیٞی صیاتی“و ” ، تناھل”تىانا ػا٩تَا“، ”ميـوٝی ”انتغاب چهاؿ مت٢یـ
ـاعىان” ؿت نٚامیؼ٩”ؿ کناؿػ بتتىام بتا انتغتاب ایتم  ؼىتای ؼکنت متی ه و تىٍیهؼ٥

 .ؼآم ىھای  مل *ول ػکنىنی عاوؿمیانه و ی  ؿھیا٥ ، مانٜ اف ٥ـوپاىی منٚىمه
ـکیتی، ان ـای تضلیتل ی  ؿتالینتی و تىٍیهی  یيهؼاف نگاه ؿھیا٥  رامٜ یا ت آم ب
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ھا، تَمیم گیـی ھا، ػـتنلیضات، انتغاب ؿاھتی  تىمٞه ؼ٥اٝی ماننػھای  میام 
ـاتژی یگتـ ػامنی  ملی، اکنىم ی  و ٤ٍ آؿایی و نیق میام  تىمٞه ػاتضاھای  امت

متته اف ػانته، آم ػبه ٍىؿت ن٪ا ؼو تضلیل گـ امنی  ملی، بای ػاؿؼانی نؼک٦ای  چن
اؿی ػؿوا“، ”تناھل ٩ىمی و ملی“، ”ميـوٝی  میامی“ملی ؿا که بـ ھای  میام 
 تتتاحیـ” متـمتتی بتته منتتابٜ ٕتیٞتتی صیتتاتیػ“و ” یػتَتتای ا٩ؼتىانمنتت“، ”متتؾھتی

 .ػؿ نٚـ آوؿػ ؼگؾاؿن می
 

  :هًبع
ـای مٖالٞهت  ٝلىل میامی و  ػؿ عاوؿمیانه، لی نىؿری ماؿتیم، امتاػامنی  ملی ی  ؿھیا٥تی ب

 .ػانيگاه ھاؿواؿػؿ ػمض٪٨ مٖالٞات عاوؿمیانه 
ـای مٖالٞت  ـهی  هب ویم لتی نتىؿری ؼوؿمیانته، تتؿ عاػامنیت   ؼیتؼری  بیيتـ ؿ+ک به: چه

 1262ی،ػمٖالٞات ؿاھتـی  هؼیـ نَـی، انتياؿات پژوھيکؼ٩ی  ماؿتیم، تـرمه
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 لذاهًیت هلی و استزاتژی اهًیت هلی؛ هعزفی یک ه
 

میامی و نٚامی ام  کته نتتایذ آم یته ٍتلش و ی  هػامنی  ملی یک ارماٛ گنتـ
گی و ٍیان  اف مایـ ؼی فنػم آفا٣ اف امنی  ملی، تْمیؼھػ+ ىى می تىمٞه منزـ

+ منتمـ مینتم ام  ػام و مهمتـ اف ھمه إمینام اف ٝملکـؼص٪ى٧ امامی ىهـون
ی، ػمغتل٦ی اف اف رمله امنیت  متـفمینی، امنیت  ا٩تَتا ػاؿای ابٞاػامنی  ملی 

١تؾایی، و امنیت   ػامنی  انـژی، امنی  ٥یقیکی، امنی  مضیٔ فین ، امنی  مىا
ـتتٔ ھنتنؼکامال با یک ػابٞاایم + مایتـی ام  تا م٦هتىمی بته نتال امینت   ؼیگـ م

 ؼ+ ملی ؿا تض٪٨ بتغين
 هفهىم اهًیت هلی

"والتتـ  انؼ+ هؼاؿای تٞاؿی٤ بنیاؿی ام  که تا بته امتـوف اؿاتته ىتػامنی  ملی 
ـای رلتىگیـی اف ػلیپمم" بـ ایم باوؿ ام  که ملتی اف امنی  بـعىؿ اؿ ام  کته بت

ؿ ٍىؿت چالو، ػو  ػنيى ػا گؾاىتم ميـوٝی  ٩انىنی عىرنگ، مزتىؿ به فیـ پ
 +  1422)لیپمم، ؼ+ ؿا اف ٕـی٨ رنگ، ص٦٘ کن ػميـوٝی  عى ؼؿ باىػ٩ا

+ عتاؿری امت ی  یکتهػالمىل"، مٞنای امنی  ملی، ؿھایی اف  ؼبه باوؿ "ھاؿول
 +  141٢المىل،  ؼ)ھاؿول

 ؼیتؼل تهؼمٞنتای ٝت ول٦ـف"، امنی  ملی به ٍىؿت ٝینی، بته ؼو اف نگاه "آؿنىل
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ـانی اف صمله بته چنتیم اؿفه ھتایی امت ؼاکتنابی و ؽھنی و ٝھای  اؿفه + ل نگ
 +  143٢ول٦ـف،  ػ)آل٦ـ

ـام امنی  ملی صىؿ ایم مضىؿ ام  کته ن٪تو  به ٕىؿ کلی، باوؿ اکخـ ٍاصتنٚ
ات ممکم ام  ؼیؼاعلی و عاؿری )تهػات ؼیؼم تهػنهایی امنی  ملی، اف بیم بـ

 +   و تض٪٨ ھمقینتی منالم  آمیق ام ػو کالم ٙاھـ ىى ػعـو مضیٔ ػؿ ھـ ػ
 استشاتژی اهًیت هلی

ـاتژی یا میام  امنی  ملی ـای یتک  (NSP) یک امت یک چهاؿچىب اٍلی ب
ـانی ـای پامتغگىیی بته نیافھتای امامتی و نگ ام و ؼامنیتتی ىتهـونھتای  کيىؿ ب

ـای کيىؿ ام ػات عاؿری و ؼیؼته ـاتژی امنیت  ملتی+ اعلی ب ھمچنتیم بته  امت
ملتی ھای  ی ػوؼملی با تىره به امکانات و مضھای  ا٣ و میام ؼنتال تض٪٨ اھػ

ـاتژی ی اف ػاؼ، بته تٞتؼیتؼوؿام رػؿ ػامنیت  ملتی ھای  ام +ٝالوه بـ ایتم، امتت
ـای  ػافػپـ می مىّىٝات اٍلی پیو ؿوی کيىؿھا که بته ٝنتىام ؿاھتی مٖمتئم بت

ـه وؿی ػو ھمچنیم به بهتى ؼىىن می مالکی  و حتات منزـ، ميـوٝی  ٝمىمی  بهت
 ؼ+ انزامن می

ـای ؼیک ؿاه صل پای ـاتژی امنیتی و ابقاؿی ب ـای امنی  ملی، تٞـی٤ یک امت اؿ ب
امنیتتی ھای  میامت ھتا  صکىم + منا٥ٜ ملی یک کيىؿ ام  ػمضا٥ٚ  یا پیيتـ

ـاتژی امنی  ملی مافمانػؿا  ػعى  ؼ+ کنن می ھیؼؿ یک امت
ـای ھ ـاتِژی امنیت  ملتی ایتاالت متضت٣ امؼیک مخال ؿوىم ب آمـیکتا، ی  هؼت

ه امت : اف کيتىؿ ؼ، اىتاؿه ىتػؿ آم، به ایم مىاؿػام  که  ؼ٣ ایم منؼھی  بیانیه
ت ػ، متٞاؼگی آمـیکتایی مضا٥ٚت  کنیتؼل آمـیکتا، و اف ؿوه فنتػآمـیکا، اف مـ

، و ن٦تىؽ آمـیکتا ؿا پتیو ؼؿت ص٦٘ کنیؼ، ٍلش ؿا اف ٕـی٨ ٩ؼھیػآمـیکا ؿا اؿت٪ا 
 ؼ+ یبتـ

ـاصل تٞییم و تػؿ یک ىمای کلی، نمىػ ـاتژی ؼاؿ تـمیمی ٝىامل و م ویم امتت
 :ػاػؿ یک ٩اب نمایو ػتىام  می امنی  ملی ؿا
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 استشاتژی اهًیت هلیهای  حىصه
مٖالٞته  ػبا اھمی  بیيتتـی متىؿھا  امنی  ملی، ایم صىفه ؼیؼؿ مٖالٞات رػ

ـاؿ ـن می ٩   :ؼگی
 امنی  اننانی

 ىیینٚاؿت و پامغگ
 ص٪ى٧ بيـ

 ال ؼٝ
 رننی 

 ھماھنگی
 اؿتتإات

 امنی  اننانی+ 1
نه ، ام ام ؼنیاف ىهـونی  ؿک امنی  بـ پایهػامنی  اننانی منتلقل فیـماع  

 اف: ؼا٥قایو امنی  اننانی ٝتاؿتنھای  گقینه+ ول  و کيىؿػ٥٪ٔ 
ـامىم م٦هىل مافی کيىؿ اف امنی   ػ  ایزا1   ارماٛ پی
ـات رم٠ٜ  ه و اؿمتالی اف ػگنتتـھتای  ه اف ٕـیت٨ ؿایقنیؼآوؿی ى   تل٦ی٨ نٚ

 +ؼمغتل٤ رامٞه ھنتنھای  ه بغوؼگـوه ھایی که نماین
اھمیت  اٍتلی امنیت   ػھای عتاً بتا ؿویکتـػاف نهاھا  هػاػ  رمٜ آوؿی 2 

 و+ لػمـ
ام به ٝنىام بغيی اف ؿاھکاؿھای ؼالیل اٍلی ناامنی ىهـونػؿ نٚـ گـ٥تم ػ  2  

  ا٣ؼمتیابی به اھػ
ـاتژی امنیت  ػ: کيىؿ ٥یلیپیم ػىى می اعتهػمخال پـ ؼ، به چنػؿ ایم مىؿػ ؿ امتت

ـاؿ  ػؿ اولىی  اٍتلی عتىػل" ؿا ػامنی  اننانی، "ؿ٥اه مـی  ؿ ىاعهػملی و  ه ػاػ٩ت
 .ه ام ػ٣ کـؼام  و و آم ؿا به ٝنىام ٝامل اٍلی ھمتنتگی ملی ھ

ـاتژی امنی  ملی عىی  پاپىا گینه ه ػل" تٞـی٤ کـػ"امنی  مـ ی ؿا بـ پایه ػنى امت
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 ػه و و لیتـیتا عىامتتاؿ "ایزتاػام" مـمایه گؾاؿی نمىؼام ، پـو بـ "امنی  ىهـون
 .ولتی، اننانی و ارتماٝی" ام ػبـ اماك اؿت٪ای امنی   ؼیؼمٞماؿی امنیتی ر

 نٚاؿت و پامغگىیی+ ٠
ـاتیک ػنٚاؿت   به ٝنىام یک ھنزتاؿ بتیمای  هػؿ امنی  ملی به ٕىؿ گنتـػمىک

مضکم و ص٦٘ ھای  لػبافؿمی و تٞا ػایم امـ منتلقل ایزاػ+ ىى می المللی ىناعته
ـام  ػاٍىل منىولی  پؾیـی و ى٦ا٥ی  و ھمچنیم تْمیم ٝملکـ مزـیتام و نتاٙ

ـکتق + به ٕىؿ مؤحـ و کا٥ی و مٖاب٨ با چاؿچىب ٩انىنی و میام  گتؾاؿی امت  تم
ه ػامتت٦اؼ، کنت متی ی بـ نٚاؿت و پامغگىیی به ميـوٝی  و مالکی  کمتکؼر

 .ؼکن می تـ اف منابٜ ؿا تـ١یب و تمامی  مؤمنات ؿا ت٪ىی ؼکاؿآم
 فیـ ام : ػا٥قایو نٚاؿت و پامغگىیی ىامل مىاؿھای  گقینه

ـای ای  به منئىلی  پؾیـی و نٚاؿت بته ٝنتىام ومتیله ؼ  تٞه1  متتیابی بته ػبت
ـاتژیک+ؼاھ  ا٣ امت

ـای رامٞه مھای    تيـیش ن٪و٠    مافوکاؿھایی که به آنها امکامنی و ؼعاً ب
 وؼ+ تا به ٕىؿ مؤحـ مياؿک  کنن ؼھػ می

کی2  ـکیب و تؤ ولت  بته ٍتىؿت ػبـ ن٪و پاؿلمام و مؤمنات نٚاؿت بـ  ؼ  ت
 .منت٪ل

  :اف ؼٝتاؿتن ػؿ ایم مىؿػمهم ھای  مخال
ـنامه ـاتژی امنی  ملی ٥یلیپیم ی  ب ؿ بغو نٚتاؿت و پامتغگىیی، ىتامل ػامت

ـنٚامیام ٥ْا و ماف ػایزا ـای ١ی نی ؼرامٞته متھای  ول  و مافمامػؿ ػوکاؿھایی ب
ـای نٚاؿت ام  ـای "ت٪ىیت  ٍتؼھمچنیم یک ھت+ ب ـاتژیک نیتق بت ا٩  ؼ٣ امتت

 .ه ام ؼمياؿک  و پامغگىیی" نیق تٞـی٤ ى، ھای ملی، ى٦ا٥ی  صکىمتیػنها
ـاتژی، ميتتمل بتـ ٩تانىم آفاػ رلنتات ، ی إالٝتاتػؿ کيىؿ بلیق ایتم امتت

ه اف ؼمتافنھتای  یػاؿی ٝمتىمی و وؿوػا ػ٥ناھای  هؼؿ پـونػزلل منا ؿمی مػاػ
 .نی و بغو عَىٍی ام ؼرامٞه م
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ولتتی، ػم٪امتات  ػؿ متىؿػؿت تض٪ی٪تاتی ؼبه "تضکتیم ٩ت ؼکيىؿ بـیتانیا متٞه
 .٩ی٨، ى٦ا٥ی  و ص٦اٙ  إالٝات" ام ػنٚاؿت 

ـاتژی ؿا با ایزا نی بـ امنی  ملی یک کمیته نٚاؿت پاؿلما ػپاپىآ گینه نى ایم امت
نی بته ٝنتىام ؼمافی رامٞه مؼآمـیکا تىانمن ی هؼه ام  و ایاالت متضػمض٪٨ نمى

ـاتژی کـػعاً عىھای  یکی اف اؿفه  .ه ام ػ، امت
 ص٪ى٧ بيـ+ 2

ـای امنیت  و امنیت   ـا، ؿ متٖش ملتیػص٪ى٧ بيـ ب اف اھمیت   ػرامٞته و ا٥ت
ـای ٩ىی ص٪ى٧ بيـ ھمچنیم  ػیک ؿویکـ+ اؿ ام ػامامی بـعىؿ چاؿچىبی ؿا بت

ـای کمک به ؿمیی  مياؿک  با رىامٜ و تىمٞه ػایزا گی به مناتل ؼم٪اوم  آنها ب
ـاھم ـکق بتـ ص٪تى٧ بيتـ ىتامل متىاؿھای  گقینهؼ+ کن می امنیتی ٥ فیتـ  ػت٪ىی  تم

 ام :
اؿک ؼو م ػؿ امناػبه ص٪ى٧ بيـ که  ؼ  اؿراٝات ٍـیش به منٚىؿ ت٪ىی  تٞه1  

ـکق بتـ ص٪تى٧ بيتـ ؼ٪ىی  ى٩انىم امامی ت ؼاٍلی مانن ؿ ٕتىل ػه ام  و نیق تم
ـا  ار
ھتای بغتو امنیتتی یتا اؿاتته ػؿ نهاػات مـبىٓ به ن٪ِ ص٪ى٧ بيتـ ؼ  تٞه٠ 

 و+ گنتـی ػاػمات امنیتی و ؼع
ی و ھنزاؿھای بتیم ؼ  بـرنته مافی مافوکاؿھای ملی که اف ص٪ى٧ ىهـون2

 .ؼکن می المللی ص٪ى٧ بيـ صمای 
 :مخال ھا

ؿ ػؿ متٖش ملتی و بته عَتىً ػای  ویتژه اف ص٪تى٧ بيتـ ؿا کيىؿ بلیق صم
ـال بته ػپلتیل ی  اؿهػو بـ منتىولی  ا ؼىنام می اعلی به ؿممی ػمیام   ؿ اصتت

ـای کاھو رـل و رنای  تاکیػص٪ى٧ اننانی   .ػوؿف می ؼؿ صیم متاؿفه ب
ـا ـاتژی امنی  ملی ىیلی، بـ ایم باوؿ ام  که امنی  ملی مت ٣ ص٦اٙت  ػامت

ـای إمینام ػمامی ام ، اکىااف ص٪ى٧ ا وؿ، ص٪ى٧ بيـ ؿا یک نیاف ویژه و رامٜ ب
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ـاتژی امنیت  ملتی راماییکتا  ؼانػ می اف ص٦٘ و تـویذ منابٜ اننانی ؿ ایتم ػو امت
ـام پلیل ام  ـای ا٥ن  .بغو، آمىفه ص٪ى٧ بيـ ب

 ال ؼٝ+ 2
ـایم منتت٪یما  ػال  یک صل٪ه مهم ؼمینتم ٝ ـه ٩ْایی امت  و بنتاب ؿ ػؿ فنزی

ـاتتـ اف ایتم امت ، با ایم صالػ+ اؿػ٪ىی  نٚم و امنی  ٝمىمی ن٪و ت + مهم آم ٥
ھا  یـی  تٞاؿُؼبه ٝنىام مکانیقل گنتـه و م ػال  اف ٕـی٨ ن٪و عىؼمینتم ٝ

ـکتق بتـ ھای  گقینهػ+ اعلی ٍلش آمیق ص٦٘ ىىػتا مضیٔ  ؼکن می کمک ا٥قایو تم
  :اف ؼال  ٝتاؿتنؼٝ

 .نی  ملیال  با امؼىنامایی اؿتتآ ٝ  1
، ولتتیػصل اعتتال٣ صکتىمتی و ١یتـ ھای  بـرنته مافی اؿتتآ مکانیقل  ٠

ـکق ؿوی ؿویهؼمتـمی به ٝػ ویم م٪تـؿات بته ؼ٩ْایی و ھمچنیم تتھای  ال  و تم
ـای ىهـونؼؿ نضىه تؤمیم ٝػمنٚىؿ تؤمیم مافگاؿی   + امؼال  ب

ـاتژی امنی  ملی کلمتیا به ایم نکته اىاؿهػ نی  بنتتگی بته که ام ػىى می ؿ امت
ـای مـؼمتـمی به ٝػ ـای ب ـاتژی امنی  ملی ػاؿػل و اؿت٪ای ص٪ى٧ آنها ػال  ب ، امت

ـکق ام ؼىیلی کامال  بـ ٝ  .ال  متم
ـنامه ـامتـ کيتىؿ، ػ٥یلیپیم ىامل کمک بته ت٪ىیت  صاکمیت  ٩تانىم ی  ب ؿ م

 یکی  و تىمٞه ػال  کی٦ـی به ٕىؿ مؤحـ، و ایزاؼٝھای  متىم ػإمینام اف ٝملکـ
ـنامتهػو ٩ابل إمینام ام  و کيتىؿ بلیتق  ؼال  کاؿآمؼمینتم ٝ ـاتژی ی  ؿ ب امتت

ای  ٩ْاییه، إمینتام اف امتت٪الل و صـ٥تهی  به ت٪ىی  ٩ىه ؼ، متٞهػامنی  ملی عى
ـه ھتای  ٩انىنی انىاٛ ٥ٞالی  ػال ، و تض٪ی٨ و پیگـؼمتگاه ٝػم ػبى مزـمانته و بهت

 .گیـی منتمـ اف ٩انىم ام 
 رننی + 1
ـاتژی امنی  ػىى می ق عاٍی ؿوی رننی  انزالکه تمـکإمینام اف اینبا  ، امت
رمٞی  )به ھای  ه نیافھای ھمه گـوهک ؼإمینام صاٍل کن ؼؿ ایم بغو بایػملی 
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اىاؿه ویژه بته رننتی  ھمچنتیم بته ػ+ ىى می ؿ نٚـ گـ٥تهػٕىؿ ّمنی و ٍـیش  
یٞنتی ميتاؿک  ، ام مللىىؿای امنی  مافم 12٠1م القامات ٩ٖٞنامه ػه کـػبـآوؿ

ـابـ و مياؿک  کامل فنام  ھای  گقینته+ ؿ ص٦ت٘ و اؿت٪تا  ٍتلش و امنیت  امت ػب
ـکق بـ رننی  ٝتاؿتن  اف: ؼا٥قایو تم

ـام+ػام، فنام، ػ  ىناع  نیافھای امنیتی مغتل٤ مـ1  ـام و پن  عت
کی٠  ـابـ فم و مـ ؼ  تؤ ھای ؿممی و ١یتـ ػنهای  ؿ ھمهػؿ مياؿک  ػ ػبـ ص٨ ب

 ؿممی
اعلتی ػ ؼیؼ  به ؿممی  ىناعتم عيىن  متتنی بـ رننی  به ٝنىام یک ته2

ـای امنی   .ب
 :مخال ھا

ـاتژی امنی  ملی عىػآ٥ـی٪ای رنىبی،  ـابتـ منتاوات ػ، پامغگىیی ػؿ امت ؿ ب
ـاؿ ػرننی ؿا  ـابـ فنام ؿا به ٝنتىام تتامیم کننتػاػؿ اولىی  ٩ ی  هؼه ام  و ص٪ى٧ ب

به پیيگیـی اف عيىن  رننی  ؼه متٞهؼالت متضایا+ ه ام ػامنی  ملی لضاٗ کـ
ـایام،  ـارننتیتیھا  ورننتیػٝلیه فنام، ھمزننتگ ؿا  ػامت  و لیتـیتا، عتىھا  و ت

ـابـی رننی ؿا ی  ه ام  منالهػکـ ؼمتٞه ـاتژی امنیت  ػب ؿ باالتـیم رایگتاه امتت
ـاؿ  ػملی عى  .ؼھػ٩

 نٚاؿت+ 3
ـاتژی امنی  ملی ـای ػ، یک گال مهم تنٚیم یک مینتم نٚاؿت ٩ىی بـ امت ؿ ار

ـنامه ـاتژی و ب ـایتی ھای  مى٥٪ی  آمیق آم ام  و ھمچنیم إمینام اف ایم که امت ار
ـتتٔ با وّٞی  متضىل ىىن ـکتق بتـ ھای  گقینهؼ+ رهام ھنتنی  هؼآم، م ا٥قایو تم

  :فیـ ام  ػنٚاؿت ىامل مىاؿ
ـا و بتتافعىؿ  1 ـاتژی ػنٚتتاؿت و بافؿمتتی ارتت ھمچنتتیم بـؿمتتی ھا +  امتتت

ـاتژیم ـکیتی امت ـاػھنگامی که ھا  افوکاؿھای ت  ؼ+ ىىن می ؿ مٖش ملی ار
ـاتژیای  وؿهػھای  نیاف به بـؿمی  ٠   ؿاھا  ؿ تمال ىاعهػامنی  ملی ھای  امت
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  و+ رهػؿمتاصج بىػژه یبـ ن٪و پاؿلمام به و یؼکتؤ  2
ـای رامٞه م ػایزا  2  .نیؼیک نٚاؿت ؿممی ب

 :مخال ھا
ـنامهنى یک ٥ی  پاپىا گینه نٚتاؿت اعتتتٌ ی  ؿا به منتاله ػعىی  َل کامل اف ب

ـنامهػاػ ؿا بـ اماك تىٍیه به ىتىؿاھای  ػھمتنتگی ملی عىی  ه ام ، راماییکا ب
ـای نٚاؿت و اؿفیابی، ت ؿ ػفنام ی  وؿ، به ن٪و ویژهػه ام ، اکىاػویم نمىؼمضلی ب

ـنامه ـاتژی امنی  ملی پـی  نٚاؿت و اؿفیابی ب ٚتاؿت ؿا ّتامم اعته ام  و نػامت
ـھنگ ی  ملی و ٩ىمی و نیق منالهھای  ا بـ ن٪و گـوهػکاناؼ+ انػ می امنی  یکپاؿچه ٥

نٚتاؿت بتـ ی  و امتپانیا منتاله ؼکن می ؼنٚاؿت و بافؿمی تاکیی  ؿ صىفهػٝمىمی 
ـاؿ ػمضیٔ فین  به ٝنىام یک ؿکم امنی  ملی ؿا   .ه ام ػاػؿ ایم بغو ٩

 ھماھنگی امنی  ملی+ 7
ـاتژیبا ھماھنگ ھمتاھنگی ی  و نتیزته ػىتى متی آم مض٪ت٨ھای  ی تمامی امتت

ـام ی  ھمه ناھمتاھنگی ھتم مىرتب ناکتاؿایی و + امت ھتا  ؿ تمتامی بغوػبافیگ
ـاتژیؼناکاؿام  ؼتىانت متی نتتایذ،ی  م مزمىٝتهػه و ھم نا احـبغو بتىؼىھا  ی امت

ـه ؿوبـو ماف ـکق بـ ھماھنھای  گقینهػ+ امنی  ملی ؿا با مغإ گی ىتامل ا٥قایو تم
  :فیـ ام  ػمىاؿ

ھتای  اف رملته آژانل، ویژه ھمتاھنگی امنیت  ملتیھای  رقتیات مکانینم  1
ـاتژی  ـای ٝناٍـ مغتل٤ امت   پیيـو ب

کی  ٠ ـارٞه به بى ؼتؤ انگلنتتام، + ی ھماھنتگؼره بنتػبـ نیاف کلیه آژاننها و م
امنیت  ھای  اتژینى، بته ایتم بغتو اف امتتـی  امپانیا، راماییکا، لیتـیا و پاپىا گینه

 انؼ+ اىتهػملی، تىره ویژه 
  اؿتتإاتی  و تىمٞه ػاؿتتإات ایزا+ 6

ھا، و ٝمل و تٞامتل آنهتا یکتی اف ػنهای  اف مياوؿهای  هػگنتـھای  ىامل ٕی٤
ـاتژی امنی  ملی ام   إمینتام صاٍتل، یػه اف چنیم ؿویکـػبا امت٦ا+ اؿکام امت
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ـاتژی امنیت  ملت ؼکه من ػىى می ـانینهتایی امتت ھتای  ی پامتغگىی نیافھتا و نگ
ـکق بـ ؿوی اؿتتإات ٝتاؿتنھای  گقینهؼ+ مغتل٤ باى   :اف ؼا٥قایو تم

ـاتژی اؿتتإی عاً ب ػبه ایزا ؼ تٞه1   وم تتٞیِؼیک امت
کی٠ گاھی اف تٞهھا ػ نی و ؿمانهؼبـ ن٪و رامٞه م ؼ تؤ ات مغتل٤ ؼؿ ا٥قایو آ

ـاؿی اؿتتاػول  ػ   امؼٓ به ىهـونؿ ٩تال امنی  و کمک به بـ٩
کی  2 ـای إمینتام اف ػبـ اھمی  اؿتتإات  ؼتؤ ؿک ن٪يتهای مـبىٕته ػاعلی ب

ـات مىؿ ؼیؼر ـای تض٪٨ آنها ػو ت٢یی  .نیاف ب
ـنامهػراماتیکا  ـای ػامنی  ملی عىی  ؿ ب ـاتژیک بت ـنامه اؿتتإتات امتت ، یک ب

ـای آم تت بغيتی اف ایتم ىتامل تىمتٞه + ه امت  امت ػویم نمتىؼصمای  اف ار
 ؼتىاننت متی امؼھا و ىتىؿاھای مضلتی امت  کته "ىتهـونػنها ػو ایزاھا  ياؿک م

ـانی ـاف کنن ػعىھای  نگ  ػو اف ٝملکتـؼ، مؤال کننھا  ، اف پلیل و مایـ مافمامؼؿا اب
 .ؼتهیه و گقاؿه کنن ػمضا٥ٚتی بافعىؿھای  پلیل و مایـ مافمام

 :نتیزه
ـاتژی امنی  ملی وػؿ رهام ػھـ ملتی  یگـ ٕـصتی ػبه تٞتیـی  اؿای نىٝی امت

ـای إمینام اف ت ـاتژی امنیت  ملتی اؿاتته ؼھ+ ام  ػعى ػاول ورىؼب ٣ اٍلی امت
ـتتٔ با چالوؼم ػؿ مىؿػؿاھنمایی  ـات م ه ام  تا اف ایم ٕـی٨ ؼآینھای  یـی  عٖ

ل ٩ٖٞی  ٝمىمی ؼؿ مىارهه با ٝػت ؼم ؼؿ بلنػاؿ یک مل  ؼإمینام اف امنی  پای
ـاتژیػ+ ىتى ھای ميتغٌ صاٍتلؼیؼو ته ی  وؿهػامنیت  ملتی اف نٚتـ ھای  امتت

یگـ و اف یک مل  به یتک ملت  ػگی، اف یک کيىؿ به کيىؿ ؼفمانی، ٩الب و پیچی
ـاتژی امنی  ملی، به ٍتىؿت متن ؼیگـ مت٦اوت ھنتنػ  ؼو ھمچنیم اینکه یک امت

ـانیػیا اینکه تىمٔ ؿھتـی یک کيتىؿ،  ػؿممی منتيـ ىى ھا  و ابال١یتهھا  ؿ متغن
ـاتژی  ػاؿػ ػنیق ت٦اوت ھایی ورى ػىى اٝالل اما مهمتـیم مناله آم امت  کته امتت

اؿفىهای ملی + ملی آم کيىؿ ام ھای  ٩ی٨ اؿفهػامنی  ملی یک کيىؿ، بافتاب 
ؿ ػآنها رىھـ آھنته ؼ+ کنن نمی ت، ت٢ییـؼمؼؿ بلنػو به رق  ؼٝمىما  م٦هىمی ھنتن
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ـاتژی ؿ ایم نىىتتاؿ، بتؼ+ ػصال تضىل ىغَی  یک مل  ھنتن ه تٞـی٦تی اف امتت
ـاتژی ھای  ه اف ویژگیػل ماؼاعته و ھمچنیم یک مػامنی  ملی پـ ـک یک امت ميت

 .ؼمٞـ٥ی ى
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ستاو با يگاه به دبزرسی و تبییى عمق استزاتژیک حزین کىر 
 اڵت هرۆژه

 
 ههذهق

ـاتژیک ؿ یک مـفمیم اف مضلی کته اف ػاعلی ػبه ٥اٍله ، اف نٚـ نٚامی، ٝم٨ امت
ـکق ح٪ل )ؼیا ٥اٍله اف عٔ م٪ ػىى می ٥ٛاػآم  منتا٨ٕ اٍتلی ،  Heartlandل تا م

ـھای مهم یا تامینات ٍنٞتی اىاؿه  ایم امـ به مالصٚتات ػ+ اؿػرمٞی  آم یا ىه
ـکق ح٪ل یک کيىؿ  ـابـ صمله ػمـبىٓ به آمیب پؾیـی م ؿ ٍىؿت رنگ ػىمم ػؿ ب

ـای متى٤٩ ػؿ ػ ػه تىمٔ ٥ْای مىرىؼاؿاته ىھای  ؿ م٪ابل ٩ابلی ػو  اعل عاک ب
ؿ اٍتل، ایتم ؼ+ ػکنت متی ل اىتاؿهػصمله و بافیابی تٞا ؼّ، ىممػم پیيـوی ػکـ

ؼ+ کنت متی افه گیـیؼؿت یک کيىؿ اف متزاوفام بال٪ىه ؿا انؼمنتٜ ٩ی  م٦هىل، ٥اٍله
ھای  لیل منتا٥ ػىىاؿ، چه به ػىمنام به ایم مـفمیم ػمتیابی ، ػهػبه ٝتاؿت ما

ـاتژیک آم کيىؿ ؿا بیيتـو چه اف مىانٜ ر٢ـ ػفیا  ا٥یایی ٩ابل تىره، مٖش ٝم٨ امت
ـای ؼ+ ػکن می ـاتژیک عىػؿ ص٪ی٪ ، تىانایی یک کيىؿ ب  ػ٥اٛ یا گنتـه ٝم٨ امت

ـک ؼبنیاؿ ٩ھای  اف فمام ـای + ه ام ػؿ ژتىپلیتیک بىػیم، یک ٝامل مض کيىؿھا ب
ؿا به  ػؿت و ميـوٝی  عىؼی، میامی و رمٞیتی که ٩ػمضا٥ٚ  اف ٝىامل ا٩تَا

ـاتژیک عتىػؿ ػاتما  مٞی ػه ام ، ػاػآنها   انؼ+ اىتتهػ ػ٥اٛ اف یا گنتـه ٝم٨ امت
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ه و ٝامتل ػؿتها بتىؼ٥اٝی و عاؿری اکختـ ٩تػھای  ایم م٦هىل پایه و اماك میام 
ه ام  که بـعی اف آنهتا ھمچنتام ػؿ تاؿیظ رهانی بىػبنیاؿی اف و٩ایٜ تضىل آمیق 

ـاتژیک نيتانگـ ؼ+ نگؾاؿ می بـ رهام امـوف ما تؤحیـ ٝالوه بـ ایم، نیاف به ٝمت٨ امتت
ـا٥یای ٩ تىره کنانی ام   ػول  ام ، چیقی که ١التا  مىؿػؿت یک ؼاھمی  ر٢

اف نٚـ نٚامی، مـفمینی که ؼ+ منزن می ؿمؼؿ رهام مػؿا ھا  ول ػؿت ننتی ؼکه ٩
ـاتژیک تـی ام  ػ  ، افػاؿػؿ م٪اینه با کيىؿی که ٥ْای کمتتـی ػاؿای ٝم٨ امت

ـا٥یایی ام  که بته + اؿ ام ػمقی  بیيتـی بـعىؿ ـاتژیک یک ٝامل ر٢ ٝم٨ امت
ھای  یگـ چالوػو اف ٕـ٣  ؼکن می ٥اٝی یک کيىؿ ؿا ت٪ىی ػٕىؿ ٕتیٞی تىانایی 

ـای متزاوف ایزا ـای رؾب یک ؼ+ کن می ػبقؿگی ؿا ب ایم مناله، ٙـ٥ی  ٕتیٞی ؿا ب
ل ػھمچنتیم ميتکل ص٦ت٘ "و  ؼکنت متی ا٥ٜ ت٪ىیت ؼگاه متؼیتػتزاوف نٚتامی اف 

ـای متزاوف منگیم ـاتژیک یتک ؼ+ کن می لزنتیکی" ٕىالنی ؿا ب ـایم ٝم٨ امتت بناب
ػ+ اؿػھمنتایگام ؿابٖته  ػؿ متىؿػکيىؿ به ٕىؿ منت٪یم با امنی  ملی آم، به ویتژه 

ـاتژیک ام +ػؿت ؼتىافم ٩  ؿ رهام امـوف اف بنیاؿی رهات تض  تؤحیـ ٝم٨ امت
 

 پیشیًه و اهمیت
ـاتژیک، کيىؿ ؿومیه ام  که ؿ تاؿیػ و ػؿ ػظ نٚامی، مخال کالمیک ٝم٨ امت
ی  ل مىافنتهؼول رهانی، ایم کيىؿ ؿا ٝلیـ١م ٝػناپلئىم و رنگ ھای  رنگ ی هنمىن

ـال ػ+ یل کـؼ٩ىا، به ٥اتش رنگ، تت ـایٔ مغ  ا٩لیمتی کته اف آم، تٞتیتـ بته "ژنت ى
ـاؼفمنتام" ى "میامت  فمتیم  ؼػ، بته متػه ام  و ٩لب ٝمی٨ منتکى و امتتالینگ

ـاننته و آلمتام ىتھتای  ل اؿتوػمىعته"، منزـ به ٩ٖٜ اؿتتآ متـ و  و ماىتیم  ؼ٥
نىىته ام  کته اف ليتگـ  ػؿ ایم مىؿػتاؿیظ ػ+ ؿآوؿػرنگی ایم کيىؿھا ؿا اف پای 

ؿ ؿومتیه، ػو ىکن  آلمتام  ؼه ھقاؿ ن٦ـ با٩ی مانػھقاؿ ن٦ـی ناپلئىم، تنها ؼمیَ
 ه ام +ػول بىػؿ رنگ رهانی ػاٍلی پیـوفی مت٦٪یم  ؼکلی

وکيتىؿ، ٝمت٨ ػ٩تىای  ی هؿ مىافنتػو پاکنتتام، مقیت  اٍتلی  ؼھنت ػؿ مىؿػ
ـابـی ھن ـاتژیک مه ب م  باالی ایم کيىؿ ػننت  به ؿ٩یب ام  که منزـ به  ؼامت
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ـاتژیک  ی هؿ مىافنػ ـابـ ؿ٩یب پاکنتانی ىػامت ـا٧  ػؿ مىؿػه ام  و ؼؿ ب ـام و ٝت ای
ـام تت نیق ھمیم مناله، به یک ـای ای  + ه ام ؼیل ىؼمقی  بقؿگ ب

ـکیه به  ـا٥یای ٩اؿهػھمچنیم کيىؿ ت ـاتژیک بنیاؿ عىب، ای  لیل ر٢ و ٝم٨ امت
ـابـ اؿوپا و ؿومیه تتػتىاننته ام  ایم مناله ؿا به یک مقی  بقؿگ   ؼ+ یل کنؼؿ ب

ـاییل به ػ ـابـ، کيىؿی چىم ام ـاتژیک  ؼلیل مناص  کتم، ٥ا٩تػؿ ب ٝمت٨ امتت
ؿ منافٝته بتا ػه امت  کته ایتم کيتىؿ ؼمیب پؾیـی ایم کيىؿ متتب ىتام  و آ

ؿ متىؿیه و تَتـ٣ ٩لمتـو ١ـبتی ػرىالم ھای  یؼھمنایگام ٝـب، با اى٢ال بلن
ـای عىػاؿ ػ)ؿو ـاتژیک بیا٥ـینتػم ، ب اعیتـ، ھای  ؿ متالػھمچنتیم ؼ+ ، ٝم٨ امت

ـاییل با تىره ویژه به  میم ؿا بتا ؿ فػ ػعىھای  ی ػوؼه ام  مضػؿیا، تاله کـػام
ـای مٖل٨ کـ ـتـی ػتاله ب ـام، و بتػم ب ـاتژیک ؼؿیایی رت ـتیتب، ٝمتى٧ امتت یم ت

 +ؼؿا تىمٞه بتغي ػعى
ـاتژیک بتاالیی بـعتىؿؼامـوفه، مه ٩ +اول، ؼاؿ ھنتتنػؿت بتقؿگ اف ٝمت٨ امتت

ؿوبـو نینت  و  ػؿ مـفھای عىػ٥ىؿی  ؼیؼلیل که با ھیچ تهػه به ایم ؼایاالت متض
ا به ایاالت ؼؿ ابتػایم امـ + ؿتهای بقؿگ ام ؼه رقو ٩ؼا ىؼ٪ىه رننتتا  اف ؿ٩تای بال

ؿت کلتی بیيتتـی ؿا ؼ٩، ؿ تاؿیظػیگـی ػتا بیو اف ھـ کيىؿ  ػاػ می ه ارافهؼمتض
ؿت ؼوم تـك اف انت٪تال رتىیی، ٩تؼب ؼھػ می و اکنىم به آم کيىؿ ارافه ؼرمٜ کن

 ؼ+ ؿا ٝملیاتی کن ػعى
ـاتژیک ھمچنیم ٝامل مهمی  ـک  ؿومیه بته یتک ٩ت ؼؿ ؿونػٝم٨ امت ؿت ؼص

ـاتژیک ننتت  بته ھتـ فمتام ػچیم ھم اف ػ+ بقؿگ بى ؿ ػؿره باالتـی اف ٝم٨ امتت
ـاتژیک چتیم ػاؿ ام  و پکم به وّىس ػاعیـ بـعىؿھای  هؼم ؿ گنتـه ٝم٨ امت

ـکتق امت ؼایاالت متض ؼبـ ؿ٩تای بال٪ىه مانن بته ١یتـ اف ایتم مته + ه و ؿومتیه متم
ـالیا بته ؽھتم عٖتىؿ یگـػکيىؿ  ؼؿت، چنؼ٩   اف ٝمت٨ ؼکننت متی )بـفیتل و امتت

ـاتژیک باالیی بـعىؿ  +ؼاؿ ھنتنػامت
((( 
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ـاتژیک ورىػیگـی ػ ؼبٞ، ٝلیـ١م ٝامل نٚامی ی  کته ورهته ػاؿػ ػؿ ٝم٨ امت
ومتانە با کيىؿھای مغتل٤ و متتنتی ػھای ػات و اتضاؼمیامی آم ام  و به مٞاھ
میامتی و ، ھنگتی، متؾھتی،رمٞیتیی، ارتمتاٝی، ٥ـػبـ ٝىامل تزاؿی، ا٩تَتا

 کته ؼیتا رهتانی تٞـیت٤ ىتىنای  ؿ مٖش منٖ٪هػ ؼتىانن می اینهاػ+ افػپـ می نٚامی
ـاتژی ؼتىان می ـکیتی اف امت ی و ػمیامتی، ا٩تَتاھای  ھمکاؿیؼ+ باىھا  به ىکل ت

ـک ؼیؼنٚامی بیم کيىؿھایی که ته ؿوىم اف ی  نمىنه ؼاؿنػھای ميابه و منا٥ٜ ميت
ـاتژ  + یک میامی ام ٝم٨ امت

ـای به  ؿ ا٢٥اننتتام بتـ امتاك ػاؿ ؼم یک ن٦ىؽ پایػم  آوؿػکىىو پاکنتام ب
ـاک  ـاتژیک ایم کيىؿ با چیم،  ی هؿ رامٞػاىت و نمىنه ػپيتى فبام، و ھمکاؿی امت

ـھنگی و  ؼاف بٞ ـاتژیک ام  که یکی بـ اماك ٝىامل ٥ یگـی بـ ػمیامی ٝم٨ امت
 + اماك ٥اکتىؿ میامی ام 

ـام  ـاتژیک عىػبا امت٦اای ؿ کيتىؿھای ٝـبتی ػؿا  ػه اف ٝامل مؾھب، ٝم٨ امت
ـه منػعاوؿمیانه گنتـ ـکتقی و ؼه ام  و با به ـھنتگ، آمتیای م ی اف ٝامل فبام و ٥

ـاؿ  ـابتـ ػه ؼاؿنتػکه یک ٝامتل بافای  ه ام  به گىنهػاػاؿمننتام ؿا تض  تاحیـ ٩ ؿ ب
ـکیه  ـاتژیک ؿومیه و ت ـکیه نیق + ػه ام ػکـ ػؿ ىمال ایزاػٝم٨ امت ـابـ کيىؿ ت ؿ ب

ـام ػ٦٩٪اف، به تٞـیت٤ تتىافم  ی هه اف ٝامل فبام منٖ٪ػبا امت٦ا ـابتـ ؿومتیه و ایت ؿ ب
 + اعته ام ػپـ

ـای تٞـی٤ نىٝی اف ھم پیمانی با ٩تتـك و ھای  ھمچنیم ام  تاله ـاییل ب ام
ـاتژیک ػیىنام، که با امت٦ا  ػـ٩ی عتىؿیایی، ؿ٩یتام ىػه اف مقی  و تختی  ٝم٨ امت

ـاؿ عىاھؼاؿنػؿا با چالو باف  ػ+ اػ ؼگی اف ایم ٕـی٨، تض  ٥ياؿ ٩
کته نیتـوی  ػاىاؿه ىتى ؼؿت آمـیکا و ؿومیه نیق بایؼو ابـ٩ػھـیک اف  ػؿ مىؿػ

ؿ ػؿ اؿوپا و صتی آمـیکتای التتیم ػؿ ىـ٧ آمیا، ؿ٩اب  ھا ػ ؿ، چالوؼؿیایی م٪تػ
ـاتژیػاھا و اتضػیپلمامی، اتضاػنٚامی، ی  ٩الب مىافنه ـکیتتی اف امتت ھا  یته ھتا، ت
ـای مقی   ـاتژیک ام ػم ؼاؿ ىػب ـای چیم نیتق تتاله ایتم کيتىؿ + ؿ ٝم٨ امت ب
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ـای گنتـه صْىؿ عى ؿ ػؿ آبهای عاؿد اف چیم و کيىؿھای آمیای میانه نیتق ػ ػب
 + ه ام ؼایم فمینه ٩ابل مياھ
ام ٝمت٨ ؼ٪لیل ٥ػام  که به  ؼؿ ایم فمینه، کيىؿ ٥نالنػیگـ ػیک مخال رالب 

ـاتژیک و  ـاؿ گـ٥تم میام ؿومیه و ١ـب، تالهػامت با اتغتاؽ  ؼکن می ؿ ٝیم صال، ٩
ـامتیػی  ؿ صاىتیهػمیام  عتاؿری منتت٪ل،  ؿومتی  ػاؼ١ـبتی و امتتتھای  مک

 +ؼباینت
ـاتژیک  ؼىىن می ٝىاملی که منزـ به ص٦٘ ٝم٨ امت

ـای تامیم امنی  و امت٪الل عى  ؼکنت یمت ، تتالهػبه ھـ ٍىؿت، ھـ کيىؿی ب
ـاتژیک ؿا به  ـاتژیک، اگـچته ؼ+ ه و آم ؿا ص٦ت٘ کنتػمت  آوؿػٝم٨ امت ٝمت٨ امتت

ـاتژی نٚامی ام  که به چگىنگی ٝم٨  تـیم  ؿ ّتٞی٤ػ٥اٛ ىما ػم٦هىمی اف امت
کته متـیٞتـیم منتیـ  ؼھتػ متی ھمچنیم به ایم پـمتو پامتظ ؼکن می ن٪ٖه اىاؿه

ھای ؼبٞت ؼیتق گ٦تته ىتم به ھنته نـل صـی٤ چین  اما ھمزنانکه پیيتتـ نؼؿمی
 + ه ام ؼیگـی نیق امـوفه به آم اّا٥ه ىػ

ـاتژیک  اکنىم پـمو ایم امت  کته چته ٝتىاملی منزتـ بته ص٦ت٘ ٝمت٨ امتت
 ؟ؼىىن می

ـای پامظ به ایم پـمو، بای  :ػکلی تىره ىىی  مناله ؼبه چن ؼب
 ؼ٥کـ کنی ػعىی  به ھنته *
 ؟ؼکن می ىما ؿا مضا٥ٚ  ی هؿ صال صاّـ ھنتػچه چیقی *
 ؼىمم ٥کـ کنیػمخل *
 ؟ؼه باىؼىما کمتـ مضىؿی و ىکنن ی هتا ھنت ؼبکنی ؼچه کاؿ بای*
 ؟ؼىمم ؿا ّٞی٤ و یا آم ؿا کامال عنخی کنیػّـبات  ؼتىانی می چگىنه*
 ؟ؼیل کنیؼھا ؿا به ٥ـٍ  تتؼیؼته ؼتىانی می چگىنه*
 ؿ ام ؟ؼعٖـ چ٪*
 ال ام ؟ؼی کامل کؼفمام بن*
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 فه تـ ام ؟با اؿھا  هؼال یک اف ایؼک*
ـنامه*  ؟ؼاؿنػ ػورىھا  ؿ مایـ صىفهػیگـ ػھای  آیا ب
 ىمم کزام ؟ػآمیب پؾیـی *
ـای ّـبه ف*  ؟ؼاؿیػم ػچه ابقاؿھایی ب

(((( 
 ، عمق استشاتژیک اڵت هسۆژهستاو، دحکىهت اقلین کىس 

ـای بـؿمی  ـاتژیک صـیم کىؿػکىؿ ؿۆژھەاڵتب متام، ػمتام به ٝنىام ٝم٨ امت
ـام پـھای  ام ا به بـؿمی میؼابت ـاتژیک ای ؿ یتک ػاعته مپل ػمتتنی بـ ٝم٨ امت

ـاییل به ٝنىام نقی  م٪اینه ـاتژیک ام نمىنته تـیم  یتکػتٖتی٪ی، به بـؿمی ٝم٨ امت
ـانزال به بـؿمی ؿاھکاؿھتای پتیو ؿوی ػمتام عىاھیم پـػبه صـیم کىؿ اع  و م

 ؿ ایم ؿابٖه عىاھیم ؿ٥ +ػصـیم 
تىٍی٤ تـیم  ؿیای ٝمی٨"، منامبػٝمی٨ و ول  ٝمی٨، ١ـوؿ ػ"تاؿیظ ٝمی٨، 

ـام ام  که ھم متىیه ـاتژیک" ای ـکیتی "ٝم٨ امت ـاتژی ت ـای امت نٚتامی و ھتم ی  ب
ـھنگی، ارتماٝی، آیینی و ا٩تَاھای  مىیه ـاؿھا  یهػؿ کناؿ اتضاػی ؿا ػ٥ ھتا و ػاػو ٩

ی و میام  نٚامای  میام  منٖ٪ه+ یگـ به ھم پیىمته ام ؼؿ کناؿ یکھا ػ اتتال٣
ـام، به گىنه ـای گنتـه ٝمت٨  ػمىرىھای  که اف تمال ٙـ٥ی  ؼان هؼویم ىؼتای  ای ب

ـاؿ ـام به عاؿد اف مـفھای ٩ ـاتژیک ای ه و ایم کيتىؿ ؿا بته ػی و ؿممی امت٦اػاػامت
ـامـفی  ـام بتا امتت٦اؼ+ یل کننتؼعاوؿمیانه تتی  ؿ منٖ٪هػیک بافیگـ ٥ٞال ٥ ه اف ػایت

لیل ن٪ِ ص٪تى٧ بيتـ، ػمانی ؿا که به ػ، صتی مـ٥اکتىؿ تاؿیظ ٝمی٨ و ١ـوؿ ٝمی٨
ـام ـکىب و بض اعتل و عتاؿد کيتىؿ ػؿ ػی، مٞنـُ نٚتال ػا٩تَاھای  میام  م

ـاه ػ، با عىػعىھای  ؿ ا٥قوم ٕلتیػ ؼھنتن ـای  ػول  ٝمی٨ عىػو اف  ؼکن می ھم ب
ھمچنتیم امت  ؼ+ کنت متی هػؿ کيىؿھای ٝـبی امتت٦اػن٦ىؽ بـ ىته نٚامیام ىیٞه 

ـھنگی که تٞاؿی٦ی چ ـام بقؿگ ٥ ـنامتهػؿ کناؿ ھالل ىیٞه، ػىم ای ـھنگتیی  و ب ٥"* 
ـانی ـانی" و "ای ـام امت  *ای ـاتژیک ایت ـای بنٔ ٝمت٨ امتت ٝتالوه بتـ آم، + ىیٞه" ب
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نٚتامی ٝمت٨  ی هؿ علیذ ٥اؿك، ورهػؿیا به ویژه ػؿ عيکی و ػنٚامی  ی  تىمٞه
ـام ـاتژیک ای  ؼ+ باى ؼتىان می امت

ـان مغتل٤ اف ٝتاؿاتی چىم: "امتـوف متـف ھای  ی به منامت مغنام منىوالم ای
ـاتژیک "عتى ـام چیقی ام  که رمهتىؿی امتالمی آم ؿا" ٝمت٨ امتت  تٞـیت٤ ػای

ـاتژیک ما ھنتن * ؼکن می ٩ْاییه، ژوتتم ی  +")ؿییل ٩ىهؼیمم و آ٥ـی٪ا مـفھای امت
ـام تىاننته با ٠٢14 ـا٥یتایی عتىػبته  ػىمنام عتىػ  یا: "ای ؿ ػ ػوؿ اف مـفھتای ر٢

ـا٧ ؼکيىؿھایی مانن ؿ یمتم ػمنا٩يته  ػلتنام و متىؿیه و ھمچنتیم منتا٨ٕ متىؿ، ٝ
ـام ام ػایم عٔ اول ؼ+ بزنگ ـام" بتىؼایم "مهاؿت مپاه پام+ ٥اٝی ای کته  ػاؿام ای

و بتا + +++ ػاؿػ٥تاٛ واػمغتل٤ و متنتىٛ، بته ھای  ؿ رتههػؿا  ػىمنام عىػتىانن  "
 ؼانو بتته ٕتتىؿ متنامتتب ؿىتتىتتمنػمتتٖش اٍتتٖکاک آم بتتا ، گنتتتـه ان٪تتالب

  یا: "مپاه تا مىاصل ٠٢16اؿام ان٪الب امالمی، ژانىیهؼه مپاه پامؼ+")٥ـمانؼکن می
ـانهؼؿیای مػ ـای ھمتاھنگی نیـوھتای نٚتامی  ؼ" )مٞاوم ٥ـمانؼؿم می یت ه مپاه بت

ـاتژیک امت  و ایتم ٝتتاؿت ؿیتیل ػگىاه ا ـام اف امنی  ملی و نیق ٝم٨ امت ؿاک ای
ـام: "ف ـا ٩رمهىؿ ای ـهؼی ـاتژیک ام  و نه مؾاک ـام نتیزه م٪اوم  امت + ؿت ٥ٞلی ای

ـام امتالمی ٥٪تٔ بتا ىتیىه مـمتغتی و  ػبى ؼ٩إٞانه به ایم امـ پایتن ؼبای ـا ایت فیت
ـن ػا٣ عىؼاھ ؼتىان می م٪اوم  ـای چيم انای  " نمایهؼؿا پیو بت اف ٝمت٨ ؼؿوىم ب

ـام امت  ـاتژیک رمهىؿی امالمی ایت ـام ھمچنتیم م+ امت تنامتب بتا تىانتایی، ایت
ـای پیيتـ ػمیام  نتـ ؿ ؿابٖه بتا ٝت٨ ػ ػا٣ عىؼاھ ػنامت٪اؿم ؿا تىال با رنگ نـل ب

ـگقی ـاتژیک، ب  + ه ام ؼامت
ـاتژیک که بغيی اف ػ ـام اف امنیت  ملتی ػؿ وا٩ٜ مضا٥ٚ  اف ٝم٨ امت ؿک ایت

ـام اف مـفھای عىؼام ىؼام  ھم منزـ ب و ھتم بته  ؼمضا٥ٚت  کنت ػه ام  که ای
وم صْىؿ ایم کيتىؿ امکتام ؼبای  منٖ٪هھای  که صل منا٩يه ػیل ىىؼگـی تتبافی

 +ؼپؾیـ نتاى
ـاییل، ایم کيىؿ، مـفمینی باؿیک ام  و مـفھای ىناعته ى ػؿ مىؿػ ه بیم ؼام
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+ ام  ػعىتـیم  ؿ باؿیکػکیلىمتـ  12ن٪ٖه وتـیم  ؿ پهمػکیلىمتـ  127المللی آم، 
ـاییل، مـفھای ایم کيى ـام ام ؿ ؿا به نال "مـفھای آىتىیتل" نامگتؾاؿی بـعی ؿھت

ی" اف مىی ھمنایگام و کيىؿھای ػاتمی عٖـ نابىػؿک ػ٣ اف آم "ؼکه ھ ؼان هػکـ
ـام آم، ؼلیل ٥٪ػمنٖ٪ه ام  و به ھمیم  ـای رتت ـاتژیک امت  کته بت ام ٝمت٨ امتت

ـاییل بای ـاتژی "ام گی )بغيی ؼاؿنػ"، اھمی  یافػپیـوف ىىھا  رنگی  ؿ ھمهػ ؼامت
ـتـ و امت٦اؼھنته ای ، ٩ھای  مالس ؼیؼاف ته ـانه، به ػؿت ىلیک ب ه اف رنگ پیيگی

ـاتژی اب ـاییل تٞـیت٤ ىتؼٝنىام "امت ـاتژی ابتػ انؼ+ هؼی" ام ی، ؼؿ کنتاؿ ایتم امتت
ـانهھای  یؼاى٢ال بلن ـنامتهػاؿ ػ١ـبتی ؿوی  رىالم و ک گنتتـه ی  م، بغيتی اف ب

ـاتژیک  ـتتتـی ػٝمتت٨ امتتت ھتتای  بتته اتتال٣ ػوؿوؿیتتایی و ػؿ گؾىتتته و ھمچنتتیم ب
ـنامهای  منٖ٪ه ـای مىیه ؼیؼری  با کيىؿھایی چىم یىنام و ٩تـك، ب ی  ایم کيىؿ ب

ـاتژیک ایم کيىؿ به ىماؿ  +ؼآین می نٚامی ٝم٨ امت
اؿی بتا ػمٞناھای  اؿای ىتاھ ػمتام به لضاٗ ویژگی و مى٩ٞی ، ػباىىوؿ کىؿ

ـاییل ام  ـا٥یایی و + کيىؿ ام ـاییل و به ػا ت٪ـیتا نقؿافا و پهنػبه لضاٗ ر٢ یک به ام
ؿ بیتـوم مـفھتای ػھمچنتیم + لضاٗ رمٞیتی، کم رمٞی  تـ اف ایم کيىؿ امت 

ـکیه و مىؿیه مضَىؿ ىػعى ـام و ت ه ام  که ھـیتک، ؼ، با ھـیک اف کيىؿھای ای
ىتمم بتال٪ىه ػ، یتک ػؿ کيىؿھای عىػ ػکىؿی  لیل ميکل ماعتاؿی با منالهػبه 

ـای ایم بغو اف کىؿ امتت٪الل ایتم منٖ٪ته اف  ؼؿ ٍىؿت ىکل گیـی ؿونػم متاػب
ـا٧ ھنتن ؿ م٪ٖٜ کنىنی اگـچه ھمچنام بغيتی اف ػمتام ػھمچنیم صـیم کىؿؼ+ ٝ

ـا٧ ام  اما ن٪و آم بته ٝنتىام یتک بتافیگـ، گنتتـ ه تتـ اف یتک ا٩لتیم ػکيىؿ ٝ
و ھم به ٝنىام یک ٥ـٍت  بته  ؼیؼتىام به ٝنىام یک ته می ام ام  که ھمػگـػعى

 + ین آم نگـ
ـاییل، کىؿػا٩لیم کىؿ ػاما ویژگی منضَـ به ٥ـ ھتایی ػمتام ننت  به کيىؿ امت

ـاؿ گـ٥تهػکه به ٝنىام یک پتاننیل بال٪ىه  ؼھنتن و مٖالتتات  ؼان ؿ آم مىی مـفھا ٩
یل ؼبه یک اھـل ٥ياؿ ٝلیه ایتم کيتىؿھا تتت ؼتىان می ؿ ایم کيىؿھاػآنها  ی هانتاىت
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ـا٥یایی و ھم ػوؿ کىؿؿ صالی ام  که باىىػایم ػ+ ىى متام ھم به لضاٗ ویژگی ر٢
اؿ گيتته امت  اکنتىم بته ػاف آم بـعىؿ ٠٢٢2مى٩ٞی  میامی که اف مال  ؼػبه م

ؿ ایم ػمنابٜ ھنگ٦  ن٦  و گاف  ػورىػ+ ىى می متام" ىناعتهػکىؿ ؼٝنىام "ھاؿتلن
ـای باىىؿ کىؿ  ؿػ ؼتىان می متام ماعته ام  کهػمنٖ٪ه ھمچنیم یک مقی  ویژه ب

ـاتژیک ی  ه، مىیهؼآین ـکیتی نیق به ىماؿ آیػگنتـه ٝم٨ امت ـاتژی ت  +ؼؿ یک امت
ـاتژیک صکىمت  صتـیم کىؿ ؿۆژھەاڵت ػؿ مىؿػ  متتام،ػبته مخابته ٝمت٨ امتت

متتام ػکىؿ ؼمتام ٝالوه بتـ تٞـیت٤ بته ٝنتىام ھاؿتلنتػتىام گ٦  باىىوؿ کىؿ می
متتام ػکىؿ ؿۆژھەاڵتا اؿگانیک ب ی هاؿای یک ؿابٖھا ػ بقؿگ، ننت  به مایـ بغو

ه امت  و ػیل کتـؼارتتاؿی تتت ؼو کالتػؿ ػؿا به یک ؿوس ھا  نیق ھن  که ت٪ـیتا آم
ـھنگی و اؿتتإات ارتماٝی به گىنه ـاکات ٥ یگـ ؼو ؿا بته یکتػام  که ایم ای  اىت

ـک ایتم + ه امت ػفنزیـ نمى و بغتو اف ػھمچنتیم امت  مـىت  میامتی ميتت
ـاتػکىؿ  و بغو ؿاػؿ یکی افایم ػمیامی  ػاؼھیچ ؿوی تىام گ٦  می متام که به ر
ـاٟ گـ٥  که به ٍىؿت منت٪یم، بـ بغو  نمی + ه امت ػیگـ تاحیـ گؾاؿ نتىػتىام م

ـایم به ٍىؿت ميغٌ ـاتژیک ٕتیٞتی ؿۆژھەاڵتتىام گ٦  که  می بناب ، ٝم٨ امت
ـکیتتی کته بتىانتؼمتام ام  امتا تتػصکىم  ا٩لیم کىؿ ـاتژی ت بته  ؼویم یتک امتت

ـنامته  ی هؿ صتىفؼ+ ػُنمایت متی التتته ّتـوؿی ػافػتٞمی٨ ایم ٝم٨ بپـمی و ؼمهن ب
ـھنگی، رمٞیتی،ػا٩تَاھای  گؾاؿی نـل، میام  ٝمت٨  ؼتىانت می ی، ارتماٝی، ٥

ـاتژیک ؿا به یک پىمته میامی، صکىم  صـیم  ؼؿ بٞػو  ؼیل کنؼالیه تت ؼچنی  امت
یل ؼبه رتای بت ؼىانت می لیل صْىؿ اصقاب اپىفینیىم ؿۆژھەاڵت،ػمتام، به ػکىؿ

ـاؿ ػمافی و  که ھمتىاؿه  ؼیـی  نمایؼآنها ؿا مای  م ایم اصقاب، به گىنهػاػؿ تنگنا ٩
ـام امت٦اػی آنها به ٝنىام یک امتیاف ػاف پتاننیل ورى ؼبتىان ـابـ ای  ؼ+ ه کنػؿ ب

 ؼتىانت متی متام ھمچنیمػیـی  نیـوی اننانی، ایم بغو اف کىؿؼم ی هؿ فمینػ
ـای نغته پـوؿی بتا مضىؿیت  ؿۆژھەاڵت تتتبه مکانی منامب  ی  ؿ صتىفهػیل و ؼب

ـاتژیک ؿا  ػیل ىىؼؿمانه، به تـیتىنی منامب تت ؿ ا٥کاؿ ٝمتىمی ایتم ػکه ٝم٨ امت
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با ھای  میام  ػؿ مىؿػاعیـ آنچه ھای  ؿ مالؼ+ ػمتام، تىمٞه بتغيػبغو اف کىؿ
ـاتژیک  ه ؼپیـوی ىت متام ننت  به ؿۆژھەاڵتػباىىؿ کىؿ ػؿ مىؿػمضىؿ ٝم٨ امت

ـام بتىؼام  نىٝی اف میام  به ٦ٍـ ؿمتان ه امت  کته ایتم ػم مْٞتالت بتا ایت
ـاه ؼؿ کىتاه مػمیام ، اگـچه  ؿ ػاىته ام  اما ػت، ممکم ام  آحاؿ مختتی به ھم

ـام فای ر ػت، عىؼم ؼت و بلنؼمیام م که  ؼى ؼیل عىاھؼتت ؼیؼبه یک چالو بض
ـابتتـ میامتت ػگی ؼاؿنتتػنتتاتىام اف باف ـکیتتتی متتنتتی بتتـ گنتتتـه ٝمتت٨  ھای ؿ ب ت

ـام، باىىوؿ کىؿ ـاتژیک ای ـاؿ عىاھؼرھای  ؿ مٞـُ آمیبػمتام ؿا ػامت ػ+ اػ ؼی ٩
ـاتژیک" ػویژه تـ آنکه اگـ بپؾیـیم امت٦ا ؿ رمهىؿی امتالمی ػه اف تٞتیـ "ٝم٨ امت

ـام می بتـ  ؼنامت٪اؿم با تاکیت ػمغ ، نتـی  ؿ صىفهػو  ػػؿت نـل بافگـؼبه ٩ ؼتىان ای
یگتـی بتا ػؿ متـفمیم ػیگتـی یتا رنتگ ػیگـی با ابقاؿھتای ػؿ مـفمیم ػ رنگ

ؿ ػ٣ تىامتام ؼمتتام بته ٝنتىام یتک متلىل ھتػباىىوؿ کىؿ ؼی باىػابقاؿھای عى
ـاتژی بلن ـام، ھم ؼم ؼامت ـھنگتی و ھتم ی  ؿ صىفهػت ای ـام بتقؿگ ٥ ی  ؿ صتىفهػای

ـام بـعتىؿ ـاتژیک ایت ـای ٝم٨ امتت اؿ امت  و ػرهام امالل، اف اھمیتی مْا٤ٝ ب
گی به ٝنىام ؼاؿنػت، به مخابه بافؼی و متنامب با مٖش ىؼات رؼالفل ام  تمهی

 +ػال ىىؼه و ا٩ؼیيیؼاولىی ، ان
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 رهایی هلیهای  جًبص
 

ـا٥یتایی مٞتیم و رمٞیت  ػکتـ ػ٣ آفاؼؿھابی ملی بتا ھتھای  رنتو م ٩لمتـو ر٢
ـاؿ گـ٥ته  ـکىبگـ و یا تض  کنتـل عاؿری ٩ )مل   آم اف ؿژیمی که تض  ٝنىام م

 ػمىرتىھای  لػتٞااف آنزا که ت٪اّای ؿھایی ملی، ؼ+ کنن می ام  متاؿفه و ٥ٞالی 
عيتم ؿا  ی هھای ناىی اف آم ١التا  یتک پـومتػبـعىؿ ػبـ می ؿت ؿا به فیـ مؤالؼ٩

ال و مغنی کته ؼیيه و ا٩ؼؿک ایم که "یک مل " چین  و ھم انػھم ؼ+ کن می ٕی
ـات ػو  ؼىىن می به ٍىؿت گ٦تمام ماعته ؼھنػ می ی" ؿا تيکیلػ"آفا ؿ مٞـُ ت٢یی

ـاؿای  تاؿیغی و منٖ٪ه ـن می ٩ ه تاؿیظ ٩تاؿه آمـیکتا ؼبه ٕىؿ کلی، ھنگال مياھؼ+ گی
یتغو ملتی ؿا تيتکیل ػآفاھای  تىام رنتو می که بـ اماك آم ػاؿػ ػمه الگى ورى

 :ػاػ
مل ، ؿھایی اف امتٞماؿ، و  اٝالل ھای  ول ػ ػ،  الگىی بنیا14و  16ؿ ٩ـم ػ+ ۰ 

 + امت٪الل
ـکیتتتی اف ؿھتتایی ارتمتتاٝی و ملتتی بتته۲۱ؿ ٩تتـم + ػ٠  ؼّتت ػٝنتتىام نتتتـ ، ت

 .امپـیالینتی
ھتتای  مغتتتاؿی ٩تىمی بغوػپایتانی ٩تتـم بینتتم، ا٥تقایو عىھای  ھتهػاف + ۳

ـای  ـنىى  ػرمٞی  و تاله آنها ب ولت  ػؿ مـفھای یک ػمتیابی به ص٨ تٞییم م
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 .پل اف آم
ـات و بافمافی آنها بته  ـای امت٪الل منتٞم مـصله اول متتنی بـ الگىی متاؿفه ب

ـال و ؼاف نٚتتـ ٝ٪یتتھتتا  ایتتم رنتوػ+ بتتى ک٦تتاػٝنتتىام ملتتل عى تی بتتا ؿوصیتته لیتتت
ـام اؿوپتایی و ٥ـفنتؼ+ نؼىت متی رمهىؿیغىاه ؿوىنگـی تْتٞی٤ ام آنهتا ؼمهتار

ـام امامی بى ـه ۰6ول ٩تـم ػؿ نیمته ؼ+ ػنػبافیگ ؿ آمـیکتای ػبـیتانیتا ھای  منتتٞم
 ؼنػاؿی کـػػه تىمٔ پاؿلمام انگلیل عىؼتٞییم ىھای  اع  مالیاتػىمالی اف پـ

٩ابل  ۰۱6۱ؿ مال ػه ؼ٩انىم امامی ایاالت متضؼ+ و ایم منزـ به رنگ امت٪الل ى
آ٥ـی٪ایی تتاؿ ٥٪تٔ ھای  اى  و آمـیکاییػاؿی ؿممی  ػەػؿ آم، بـػتىره ام  کە 

و  ؼنتػؿیا٥ت  کـػه ؼؿ ایتاالت متضتػنی کامال  ؿممی ؿا ؼص٪ى٧ م ۰633ؿ مال ػ
 ػؿ متىؿؼ+ ػاىتە ىتػل تتٞیِ بـکە ھمه اىکا ػبى ۰۵36نی مال ؼ٥٪ٔ با ص٪ى٧ م
ـإتی گتـی  ؼفنام نیق تنها بٞ بتا  ۰۵۲۱ؿ متال ػاف یک متاؿفه مغ ، با رنتو ا٥

ـای فنام به  ػھمیم اٍالصیه ٩انىم امامی بىػنىف  .ؼم  آمػکە ص٨ ؿای ب
آمـیکای التیم پتا ھای  ؿ میام مل ػامت٪الل ھای  ، رنتو14ؿ نیمه اول ٩ـم ػ

ـکته بىػؿ اینزا نغتگام + ػگـ٥  ـات امتپانیا و بـفیتل نیتـوی مض ؼ+ نتػؿ منتتٞم
ـه  ؼنتػاؿی بىػه ػ"میمىم بىلیىاؿ" مغال٤ بـ ؼاٍلی نهْ  امت٪الل ماننھای  چه

ـه بته متغتی ؼؿ فنػؿت امتٞماؿی ؼی اف ٩ػمل  و آفا*ول ػاما تيکیل  گی ؿوفم
ـای مـ  ؿ ص٪ی٪  اکخـیت  رمٞیت  ؿا تيتکیلػل آ٥ـی٪ایی آمـیکایی و بىمی که ػب

ه، ؼؿ بنیاؿی اف ایم کيتىؿھا بتـعال٣ ایتاالت متضتػ+ ػؿھایی بغو بى ؼنػاػ می
گاه ؼیتػؿ ػه کتھمانگىنته  ؼنيت ؼای التتیم متضتکرنگهای امت٪الل منزـ به آمـی

ـان ؿ ٕتىل ػه  "ژوفه متاؿتی" کتو ھمتانٖىؿ  ػه بىؼ" پیو بینی ىؼبىلیىاؿ اف "پاتـیا گ
ـای امت٪الل، کرنگ   ػ+ ـ٥ته بىؿ پیو گػ ػؿ م٦هىل عىػىبا ب

ـای امت٪الل اف ػ ، ت٢ییتـ ن٪تو ایتاالت ؼبه بٞت 1663ؿ رـیام رنگهای کىبا ب
 ػ، کته عتىؼیتؼھم اف الگىی ن٪و اٝالل امت٪الل بته تهػؿ ٩ـم نىفػه آمـیکا ؼمتض

کامتل  ػاػ متی انزتال ػؿ ٩تال ھمنایگام رنىبی عتىػامپـیالینتی ؿا ھای  میام 
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امپانیا  ؼرنگ کىبا و امپانیا ى ػواؿ هؼایاالت متض1646ؿ مال ػھنگامی که ؼ+ ى
پیو ػ+ ؿآوؿػ ػه آمـیکا کىبا و پىؿتىؿیکى ؿا به اى٢ال عىؼو ایاالت متض ؼتنلیم ى

ٝال٩ته  ػا، آمـیکتای التتیم ؿا بته ٝنتىام صتىفه متىؿکته آمـیؼاف ایم، ایاالت متضت
و  1621بتیم متالهای  کو مکقیت 16٠2کتتـیم متىنـو"  ػؿ "ػؿتهای اؿوپتایی ؼ٩

اعالت نٚتامی منتت٪یم و پنهتانی و٩تتی ؼتا امـوف نیق متػ+ ه بىػـکیمه ّم 1626
ـه مىمیالینتی متمایل ھنتنھا  ول ػ ـکتهای بقؿگی اف ایتاالت متضت ؼبه نگ ه ؼیا ى

 .ػاؿػ ػا ورىکتىمٔ آمـی ؼاننػ می ؿ عٖـػه و ؼؿا مغتل ى ػمنا٥ٜ عى
ؿی ٝلیتـ١م پناامتتٞماھای  ژتىپلیتیکی و وابنتگی ی هایم وّٞی  ت٢ییـ یا٥ت

ـابـیھای  امت٪الل ؿممی مل  ـاه با ناب بتقؿگ ارتمتاٝی ھای  آمـیکای التیم و ھم
بتتىام آم ؿا  ؼکه ىتای ؼؿ ٩ـم بینتم ىػی ملی ػول آفاػایم ػؿ رامٞه، منزـ به پاؿاػ

ؿ کناؿ ػاٍٖالس "ؿھایی ملی" ؿا ھا  بنیاؿی اف ایم رنتوػ+ "کالمیک" تىٍی٤ کـ
ـامی وا٩ٞی، ػآنها عىامتاؿ ؼ+ اننػ می امپـیالینتی ؼؿا ّ ػو عى ؼاؿنػ ػنال عى مىک

ؿا با ىٞاؿ ؿھتایی اف ن٦تىؽ ھا  و ایم عىامته ؼھنتن ؼػال  ارتماٝی و تىفیٜ مزؼٝ
ـکیتب *ه ؼبه مٞنای ویژه یٞنی ایتاالت متضت *عاؿری و امپـیالینم ھای  ؿتؼ٩  ت

ـابـی ؿ کيىؿھای مل  پل اف امتٞماؿ ػآنها ن٦ىؽ امپـیالینتی ؼ+ کنن می ؿا ٝل  ناب
ٕت٪ات ٝالی مضلتی، متيتکل ؼ+ انػ می آمـیکای التیمھای  و تىمٞه نیا٥تگی مل 
ـال ؿت میامی و کاؿآ٥ـینام بقؿگ،  به ؼگام ٩ؼاؿنػنٚامی، ھای  اف مالکام بقؿگ، ژن
ـا  عاؿریھای  که منا٥ٜ ملی ؿا به مـمایه ؼان هؼوؿ تىٍی٤ ىػٝنىام بىؿژوافی کمپ

اف نگتاه آنهتا متـمایه، ؼ+ کننت می ه بیـونی ٝملؼم  نيانػ و به ٝنىام ؼ٥ـوىن می
ـای  ومیله ـایم بتىؿژوافی کمپت ـکىب ب٪یته رمٞیت  امت  و بنتاب وؿ بته ٝنتىام ػم

ـا ػؿ نتىٝی رتهته مـػ+ ػىتى می ؿ نٚـ گـ٥تهػه ؼامپـیالینم تکه تکه ى  *متی، ٥٪ت
یتای پـولتاؿیتای ؿومتتایی و  آنزتا کته پـولتاؿ، کياوؿفام کىچتک *تا بىمی ؼٝم

ـام و ٕت٪ه متىمٔ ؿوىن٦کـ  ػاؿػ ػٍنٞتی ورى ـاه بافؿگانام کىچک، ٍنٞتگ به ھم
ـاؿ  و بته متایـ  ؼنتؼیػ متی ی ملتیػؿا فیـ پتـچم آفا ػکه منا٥ٜ مت٪ابل عى ؼاىتنػ٩
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ـکىبگـ ی، اف گـوھهای ؼؿ ایم ت٪نیم بنؼ+ ػپیىمتن می نیىؿھای ىهـی ٝلیه ؿژیم م
بته ٝنتىام کيتاوؿفام کىچتک و بغيتی اف آ٥ـی٪تایی تتتاؿ، ھای  بىمی و آمـیکایی

ھتای  ؿ آنزتا کته رنتوػصتتی  ػىتى متی ػپـولتاؿیا ؿومتایی و ٍنٞتی )٥ـٝی  یا
ـاص  اف متن  ٕتىالنی م٪اومت  بتىمی  ـابتـ ٩تػؿھایی بغو به ٍ ھای  ؿتؼؿ ب

وؿه بنیانگؾاؿ صقب کمىنینت  پتـو، ػؿ ایم ػیک امتخنا  ؼ+ نػکـ می ػامتٞماؿی یا
ـاؿ بـ ویژگی ػ  بى162٢ * 1642) "کاؿلىك ماؿیاگاتیى' تزـبه بتىمی و ھای  که اٍ

ی بغتو ؿا ػآفاھتای  ؿ تضلیتل و میامت  رنتوػؿ نٚـ گـ٥تم ایم امتـ ػاھمی  
 .اى ػ

 ٍن٦ی و رىامٜ کياوؿفی آ١تافھای  یهػؿ اتضاھا ػ ، ایم رنتوػؿ بـعی مىاؿػ
ـکىب ػکه به  ؼى می  ػو نتتـ مػولتی و ىته نٚامی به متم  ١یـ٩تانىنی بتىػلیل م

تتىام بته اصتقاب میامتی،  متی یگتـ، آنهتا ؿاػ ػؿ متىاؿؼ+ ػیا٥تن می منلضانه مى٧
ـام ننت  ػگـوھهای  ـکیتی اف مىاؿ ػاػانيزىیی و ؿوىن٦ک + ٥ى٧ ام  ػکه ا١لب ت

ـکات ن٪تو  ػؿ بنیاؿی اف مىاؿػالهیات ؿھایی نیق  ؿ + ػاىتته امت ػىکل گیـی ص
"کتامیلى  ؼماننت ؼنتػوابنتته بىھتا  وا٩ٜ، بـعی اف اْٝای ؿوصانی  به یتک چـیک

+ پیىم  Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) ؿ کلمتیا که بهػتىؿك" 
 ؼنی پیىنؼبا یک صقب یا مافمام میامی میامی مھا  صتی اگـ بنیاؿی اف ایم گـوه

ن٪تو ھتا  وا٩ٞی  رنگ چـیکی ١التا  تنلٔ من٨ٖ نٚامی ؿا بـ رنتو ؼاىته باىنػ
ـای + بنته ام  ـای آفاػؿ رنتو ھا، مياؿک  آنها ػفنام ٥ٞال ب ؿ ػی ػؿ متاؿفات بت

ـاؿ اف ن٪و ػبنیاؿی اف مىاؿ ایتم،  ػبتا ورتىؼ+ ه متنتی ىتؼتٞییم ىھای  منزـ به ٥
 .ؼھنتن ػانت٪ا ػھنىف ھم مىؿھا  ؿ مافمامػماالؿانه ػماعتاؿھای مـ

ـکات ایم مـصلته مٖمئنتا  ان٪تالب تـیم  ی اف مى٨٥کی ٝلیته ٩یتال ػ+ ىبتا بتىکص
ـامتىم "٥یتکیػ ل کامتتـو" و ؼتاتىؿی "باتینتا"، و پیـوفی مى٥٪ی  آمیق ان٪البیتىم پی

ـامتـ رهتام ھا ػ منتٜ الهال بغو بنیاؿی اف رنتو 1414ؿ مال ػ"چه گىاؿا"  ؿ م
ؼ+ نؼیکتتاتىؿی "متىمىفا "  پیتـوف ىتػؿ نیکاؿاگىته، ان٪البیىم بتـ ػ 1474ؿ ؼ+ ػى
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منتلضانه ھتای  ؿگیـیػاتماال، پل اف ٍلش به وؿ و گىػؿ النالىاػیگـ ػھای  رنتو
پیمتام ٍتلش تتا  ػؿگیـی منلضانه ٝلیـ١م ان٪ٞاػؿ کلمتیا ھنىف ؼ+ ػنػاػپایام  ػعى

ھتای  ؿ ان٪الب کىبتا و ٥ٞالی ػمياؿک  "چه گىاؿا"ی آؿژانتینی ػ+ اؿػ ػی ورىؼص
ھتا  ؿ ایتم رنتوػکه  ؼھػ می ؿ آ٥ـی٪ا و آمـیکای رنىبی نيامػی چـیکی وی ؼبٞ
ـایی ؼای اف آمـیکای التیم اف ؼو چيم ان ػاؿػ ػھمتنتگی ورى ػؿ مىؿػه بیم الملل گ

 ."بىلیىاؿ" و "ماؿی" مـچيمه گـ٥ته ام 
+ ه امت ػا کتـؼپایانی ٩ـم بینتم اھمی  پیھای  ھهػی ملی اف ػالگىی مىل آفا

ـاّات ٝلیه پانَػانت٪ا ا  بته "مال٩تات ؼ"کي٤ آمـیکا" که بٞ ػمیم مالگـؼھا و اٝت
ی ػؿبتاؿه آفاػنيانگـ ٝقیم  آمـیکتای التتیم اف گ٦تمتام   ػاػو رهام" ت٢ییـ نال ػ

 ػؿا نه بـ اماك مى٩ٞی  ارتماٝی عى ػمام بىمی بیيتـ و بیيتـ عىػمـ+ ملی ام 
ـھنگی و ٩ىمی، بته  به مخابه کياوؿفام کىچک یا پـولتاؿیا، بلکه بـ اماك تٞـی٤ ٥

ـایم آنها نه تنها بتا مٞایتب ارتمتاٝی و بؼ+ ھنػ می مام بىمی، مافمامػٝنىام مـ ناب
٩انىنی با م٦اھیم بىمی ھای  پـمتانه و نامافگاؿیػنژاھای  لیل مضـومی ػص٪ى٩ی به 

ـامـ رهتام اف رنتوػاىتی که ػؿ م٪ابل بـػبلکه  ؼکنن می نٚم مغال٦  ھتای  ؿ م
ـھنگػو  ػىى می "کالمیک" ؿھایی ملی بىمی ا١لب ٥٪تٔ بته ھای  ؿ آم م٦اھیم و ٥

ـای ىتـوٛ ػه و تىمٞه نیا٥تگی ؿا ػامت٦ا ؼىىن می ٝنىام یک بیام ٙاھـ لیل اٍلی ب
 146٢ھتته ػؿ ػؿ نیکاؿاگىتتته ػنینتت  ؼ+ان٪البیىم مانؼعىاننتت متتی ػمتتتاؿفه عتتى

 .ؼمٖاب٨ الگىی ١ـبی پیيـ٥  کنن ؼعىامتن می
ـه  به + ه ام ؼول  و مل  ىػؿابٖه بیم  ػؿ مىؿػایم الگىی مىل منزـ به مؾاک

ـتیب، رنتوھمیم  به تٞـی٤  ٠٢٢6ؿ ٩انىم امامی مال ػوؿ ػؿ اکىاػبىمی ھای  ت
ـھنگتی ؿمتیػ ؿ رنتىب ىتـ٩ی ػان٪البیتىم   انؼ+ هؼول  به ٝنىام نٚتاؿت رتامٜ ٥

ـای ماعتاؿھای عى ـاتیک ػمغتاؿ ػمکقیک، ب ، متتاؿفه ػؿ رىامتٜ بتىمی عتىػمىک
کقیتتک بتتا اٝتتالل رنتتگ ٝلیتته کيتتىؿ م 1442ؿ متتال ػو تىرتته رهتتام ؿا  ؼنتتػکـ

ـانگیغتن ان٪البیىم عىامتاؿ به ؿممی  ىناع  و گنتتـه امتت٪الل مضلتی و ؼ+ ب
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ـامـ مکقیک ىػمی ػماعتاؿھای مـ بىمی بىلیتىی مى٥ت٨ بته ھای  رنتوؼ+ نؼؿ م
ـنگىنی  ـاّات گنتـػم ـات و اٝت بتا ؼ+ نؼىت ٠٢٢1ؿ مال ػه ػول  اف ٕـی٨ تٚاھ

ـای اولیم باؿ  بىمی، ؿیام  رمهىؿی ؿا  ػؿ تاؿیظ، یک نامقػانتغاب "مىؿالل"، ب
 .ػم  آوؿػبه 

ھی و ص٪تى٧ ؼمتافمانػؿ مىد متىل ؿھتایی ملتی، عىھا ػ اگـچه بیيتـ رنتو
ـاؿؼی ؿا ھؼىهـون ایی وا٩ٞی، با ایم صال، میل به ؿھتایی ملتی ؼتا ر ؼھنػ می ٣ ٩

ایی ٕلتانه نیتق منزتـ ؼرھای  به عىام  ؼتىان می ؿ ٕىل متاؿفه ھىی  عىاھانه،ػ
 .ػىى

 ؼه باىػبنیاؿ گنتـ ؼتىان می که م٦هىل ؿھایی ؼھػ می می ارمالی نيامایم بـؿ
ارتماٝی، متمایق ھای  یگـ رنتوػیتغو ملی اف ػآفاھای  لیل، رنتوػو به ھمیم 

ـات ٝمیت٨  ؼھنتن ولت  و ػؿ متاعتاؿ ػو ممکم ام  یک رنتو، عىامتاؿ ت٢ییت
ملتی" یتک اٍتٖالس "ؿھتایی ؼ+ اما لقوما رنتو ؿھایی ملی نتاىت ؼصکىم  باى

ـای ٩انىنی کـ ػ+ ىتى می هػامات میامی گـوه کنيگـ امت٦اؼم ا٩ػگ٦تمام ام  که ب
ـارٞه به مل  ممکم ام  مـ ـھنگتی و رننتیتی ػل ؿا ػم ؿ مـفھتای ارتمتاٝی، ٥

ه ام  که ممکم ام  ایم مـفھا تاؿ ؼاما ھمچنیم با ایم عٖـ ؿوبـو ى ؼکن ؼمتض
ـای ھمگم مافی  ؼھػل رلىه ی ؿا ١یب یا مضـوػ، گـوھها و منا٥ٜ ٥ـػىى و ٥ياؿ ب

ؿھایی و  ؼلیل ام  که با نىیػبه ھمیم ػ+ آوؿ ػگی ؿا به ورىؼمغتل٤ فنھای  ؿوه
ـاؼتىانمن ـای تک تک ا٥ تتنو  ػىتى متی ؿ اٍٖالس ؿھایی نیتق یا٥ت ػکه  ػمافی ب
 ؼ+ کن می اؼپیای  هؼپیچی

ـھنگھا  اىاؿه به ٩ىمی  و ا٥ت٨ گنتتـه ؿھتایی بغت ؼتىانت متی بىمیھای  و ٥
ـای الگىھتای رتایگقیم  ؼو بتىان ؼؿ ایم فمینه باىػمتاؿفات ارتماٝی  ـک  ؿا بت ص

و ھا  ی ػوؼبه مضت ؼتىان می با ایم صال، ایم ھمچنیمؼ+ تىمٞه و رامٞه صناك کن
ـا ػم مـفھا منزـ ىىؼميغٌ ى ھتای  ؿا با ْٝىی  ٩ىمی با بـعی اف "ن٪و ػو ا٥

اینکه و چگىنه ایتم تتنو بتیم ؼ+ اؿی کنٕتیٞی" و بـعی "منا٥ٜ" ٕتیٞی" نيانه گؾ
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ی به ٕىؿ متىحـی بتاف ؼیؼرھای  گاهؼیػ ػىى می و ؿھایی باٝجھا  مل  ھا، ٩ىمی 
ـای تىمتٞه ؿا منتػیا پتاننیل رمٞی و ٥ـ ػىى ؿ ػتتىام  متی ؿا تنهتا  ؼکنت ػوؼی بت

 ؼکنت متی ؿ آم ٥ٞالیت ػی و فمینته نیـوھتایی کته ػ٩ی٨ ھـ رنتو ٥تـػھای  تضلیل
 .ػميغٌ کـ
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، ػؿ ایم کتاب، به ٩لتم عتىػا٥الٕىم + آپىلىژی" اف ىاھکاؿھای بقؿگ تاؿیظ ام "

٥اٝیتات ػی  ه و بتا اؿایتهؼتَتىیـ کيتی آنچه ؿا که ویژگی یک اننام کامل ام  به
ـآ  بتته تتتاؿیظ ” ٥لنتت٦ه ؼىتتهی“گتتاھی تتتاؿیغی، او ؿا بتته ٝنتتىام ػاػؿ ایتتم ػمتت٪

ـاوام ا٥الٕىم به ٝنىام ىاگـؼ+ ىنامان می ـآ ؿا ھمانگىنته ػامتا ػبه اصتمال ٥ ، م٪
ـایم می ؼىنامان ه ام  به ما میػکه بى ؿ ػؿد ؼآپىلىژی و متم منت ػٝا کـػتىام ا بناب

ـآ ىناعته ىػاػتـیم متم ؼم که به ٝنىام منتنآ ه ام  ھمام ام  کته ؼگاھی م٪
 .نگاىته ام ” آپىلىژی“ؿ ػا٥الٕىم 

و یتاؿام  ؼگاه ٩اّی مضمتػاػ“ؿ ػه ؼحت  ى ػو مىاؿ” آپىلىژی“با نگاھی به متم 
ی تاؿیغی، نه تنها  مال ٥اٍله ؼوھقاؿ و میَػکه  ػىى ، ایم وا٩ٞی  آىکاؿ می”او

ـگىنه مافػؿا ” وا٩ٞی “و ” ص٪ی٪ “ام  میمای نتىاننته  ؿا ” وا٩ٞی “بلکه ایم  ػگ
 ػتىانایی ایزتا” مکام“و ” فمام”١یـ ٩ابل ت٢ییـ ام  و” ص٪ی٪ “که  ؼھػ نيام می

ـگىنی ػ  .ػاؿؼؿ آم ؿا نػگ
ـآ می انو، ھنگامی به اننتام ػی و ػآفا: “ؼگىی به ٝنىام مخال ھنگامی که م٪

ـه می ـگىنه : “ؼکن یا ھنگامی که اىاؿه می” ؼاىته باىػ ػی ورىکه ص٪ی٪ت ؼؿمانن به ھ
ی آم  رهام نین  بلکه مـچيمه” ػعى“اف  ػاؿػ ػؿ رهام ورىػفىتی و ناپاکی که 
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کته اننتانها،  ػىتى ایم وا٩ٞی  ؿونمتایی می+” ػػگـ اننانها باف می” ص٪ی٪تی بی“به 
چته متام بته  *تـاؿھای بتاالؼؿ مػاگـ چه  *وؿانهای مغتل٤ تاؿیغیػھا و  یيهؼان

ی متم مضاکمات  با م٪اینه ػىى ؿ ایم گ٦تاؿ، تاله میؼ+ ػىىن یکتـ میػیگـ نقؼیک
ـآ و ٩اّی مضم کته اننتانهای  ػه ىتىػاػ، ایم وا٩ٞی  ت٢ییتـ ناپتؾیـ نيتام ؼم٪

ـای احتات ص٪ی٪  و  اؿ بته ػاؿ و گ٦تتاؿ و کتـؼؿ پنتػ٥اٛ اف آم، چه متام ػص٪ی٪ی، ب
صتتی ” من٦ٞ  ىغَی“و ” مکام“و ” فمام“گؾؿ اف  و با ؼىىن یک میػیگـ نقؼیک

ـامی به ورى ػم رام عىػاف ٩ـبانی کـ  .ؼھنػ ؿاه نمی ػنیق ھ
ـآ ― تتىانیم بته م٪ابلته بتا  کته چگىنته می ؼھػ نيام می ػگاھی عىػاػؿ ػ“م٪

ـآ + ؿا نیق به کـمی بنيانیم” ص٪ی٪ “ؿ ٝیم صال ػؿ٥ته و ” ص٪ی٪تی بی“ اف نگاه م٪
ـاؿ ؿ اػ“ امتتت٪الل “ و ” نیتتـوی اعتتال٧“ا٥ٜ ؼاو متت+ ”امتتت٢نا“نتته  ػاؿػولىیتت  ٩تت
ـابـ رهام و رهانیام مـ ػکه  ؼانػ ی آم نمی ام  و اننام ؿا ىاینته”ىغَی “ ؿ ب

ـآ ػ+ آوؿ ػ٥ـو آعـه چه “و ” ؟ؼکن چه ت٦اوتی می“، ػؿ رـیام مضاکمات عىػم٪
م ؿا بته ایتم بتاوؿ و ھا، اننتا ه و با ٝتىؿ اف ایم کلیيتهػؿا به کناؿی گؾاؿ” ؟ػىى می

و ” اعتال٧“و ” ىغَتی “ؿ اننتام، ػبی ص٪ی٪ت   کته نيتانه ؼؿمتان إمینام می
ـتنلیم ٥تـو ی و ٝ٪بؼو نه ناامی” م٪اوم “ او ھمچنتیم + م امت ػآوؿ ػنيینی و م

بلکته بته مخابته ” تتـك“و ” تػٝتتا“ی  ل واژهػؿا نه به ٝنتىام مٞتا” ت٪ىا“اٍٖالس 
ؿ مخلختی اف ػی امتنام و میامت  ؿا  ه و ؿابٖتهػـبه کاؿ بت” ٩ابلی “ و ” ىاینتگی“
ایم ھىی  بغيی به اننام ؼ+ کيان به تٞـی٤ می” تىانایی“و ” ىاینتگی“، ”اننام“

ـاک  ، نغنتتیم ن٪ٖته”ص٪ی٪ت  اننتام”گتی ىتناع  ؿ ٩الب ویژهػص٪ی٪ی  ی اىتت
ـآ و ٩اّی مضم امتا ” میامتی“ام  کته اف ىغَتی  ایيتام، اننتانهایی  ؼم٪

 .ػماف می” تىانا”ٝیم صالؿ ػو ” اعال٩ی“
” اعال٧”ؿا اف منٚـ” میام “، ؼرىم مل٤ ٥کـی ٩اّی مضم” پیامتـ ٥لن٦ه―

، ٩اّتی ”عىاه یػآفا“و ” ص٪ی٪  رى“  ػبه ھمیم مام و به پیـوی اف امتاػ+ نگـ می
 :ؼگىی می ػی عى نامه ؿ وٍی ػ ؼمضم
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ـای چن― … گاھیػ” … “ ؼؿا م٦ـوىی ػؿوف بیيتـ فینتم عى ؼب ؿا  ػعى انو و آ
نه عیان  میامتی، نته  ؼیگـ عیان  نکنیؼبه یک”… “ ؼتا ٥ـیب نغىؿی ؼا٥قوم کنی

ا ؿومتیاه ؼا و علت٨ عتؼع ػعیانتکاؿ نق+ عیان  مالی و رانی و نه عیان  نامىمی
ـانزال به عى و  ؼاىتته باىتیػاگـ مـفمیم ” … “ ػػگـ او باف می ػام  و عیان  م

ؿ ػمال و حـوت و آبـو + اى ػ ؼھمه چیق عىاھیآنگاه  ؼاىته باىیػی ػامت٪الل و آفا
 ‖.ی ام ػگـو آفا

ـآ ػ اگـ بغتىاھم “ که:  ػىى گاھی او با ایم رمالت آ١اف میػاػؿ ػ٥اٝیات م٪
ٝیام ؼی م ٝانامهػؿ اػؿم  مغم بگىیم، کىچکتـیم نيانی اف ص٪ی٪ ، ػؿام  و 
ص٪ی٪  “مل ام عإـ ام  که ھیچ یک اف ایم مغنام صاؼو ایم ب ػاؿؼن ػمم ورى
ؿمتام ػاػل آم و ػآم گتاه ىتما متـ ػ٥اٛ عتىاھم متـػ ػمم اف عىؼ+ نینتن” و ؿامتی

ـه تمییق  ـه ؿا اف نام چه چیقی  ؼانیؼتا ب ؼتىره کنیؼ+ ھیػ٩ْایی ص٨ ؿا اف ناص٨ و م
 ‖.ص٨ و چه چیقی ناص٨ ام 

گاھی ػاػؿ آ١اف ػآوؿیم که چگىنه  می ػؿا به یا ؼؿ ایم را اٙهاؿات ٩اّی مضمػ
ـام ؿا نيتغىاؿ ػی  هػىتما ھتم عتىؿ: “ ؼگىیت متتام میػاػؿ پامظ بته ػ، ػىع یگت

 ؼاؿیتؼو به ؿوف صناب باوؿ ن ؼىنامی ؿا ھم نمی ؼاونؼو ع ؼاؿیؼیم نػاگـ ؼ+ کنی می
ـای ایم ھمه ؼ+ باىی ػای رىانمـ الا٩ل ؽؿه ـھم کـػب  ؼصتی یک من ؼای هػؿو١ی که م

ؼ+ ل و ٩انىم ٩ابتل نینتتیػو مـ ػای عىکه ھیچ مـفی بـ ؼایم ىما ھنتیؼ+ اؿیؼھم ن
 ‖.و بل ؼباىی ػمتام عىػمزـی اوامـ باال ؼتىانی ىما تنها می
ـآ  اننام ھنگامی که کاؿی ؿا : “ؼگىی می ػگاھی عىػاػیگـی اف ػؿ بغو ػم٪

م آم منتؤله و ػبه ص٨ یا نتاص٨ بتى ؼتنها بای ػپؾیـ و منئىلی  آم ؿا می ؼکن آ١اف می
ه ؼ٥ای*نه آم که آم کاؿ ؿا اف نگاه ھقینه ؼھػىٛ اننام اھمی  م  آم به نؼی ع ؿرهػ

ـآ +” ؼانزال آم تَمیم اعتیاؿ کن ػؿ مىؿػاؿفیابی و آم گاه  ؿ ایم را با اىتاؿه ػم٪
ـا٥تمن: “ ؼگىی می” آىیل“به  ـگ ىت ـگ ؿا ؼانه و فنتؼمگـ آىیل میام مت گی ىتـل  مت

ـنگقی تـ  انه بمیـل ىاینتهػمـ“٦  : ه نگؼا١ىا کنن ػؿ رىاب آم ھمه پیينهاػ؟ آیا ؼب
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ل آتتم! ػمـای  ”ام  تا آم که چىم یک اننام ص٪یـ، تنها بـ منگینی فمیم بیا٥قایم؟
و  ؼھػل ؿاه ػی به ؼیؼھیچ ته ؼؿا ىناع  نتای ػکنی که ؿاه عى+ ص٪ی٪  ایم ام 

ـگاه الفل آم ـای مم بنیاؿ کىچکتـ اف آم ام  کته اف آم ػ+ انه ھم بمیـػمـ ؼھ ـگ ب م
ـتکب ىىلػامم و بهـ ایم + ؿ م٪ابل، ٝملی ناؿوا بـعال٣ ص٨ و ص٪ی٪  و ؿامتی م

ـاتـ اف رنای  ام  و ھتـ ” لیتىمػ“، ”آم٦تی پتىلیل“، ”ایاػپىتای “ؿ ػمم + بنی ٥
ـگ  هؼباؿی مـوؿی آم رنگی ؼان اننتهػل الفل ػگام مـؼیگـی که نماینػرای  ال و مت

ـتـ اف فن م ص٪ی٪ت  و رنتتزىی ػه کتـؼمام فنتاکنىم نیق که ٥ـ+ ال هؼیػگی ؼؿا ص٪ی
ـگ یا ھـ گىنه تهؼه ىػاػؿوم ص٪ی٪ی اننام به مم ػ ـاك م  ؼیتؼه ام ، آیا اگـ اف ھ
ـگ، ص٪ی٪ت  ؿا  نین ؟ گمام می ؼیگـی، پای پل گؾاؿل ناپننػ کنم اگـ اف بیم مت

ـگ  ؼگىیت ص٪ی٪  به مم می+ باین  مضاکمه و مزافات ىىل ل میػگؾاؿ کناؿ می مت
 ‖…افی بقؿگی ام ؿ ؿاه ص٨، ىهنػ

یتـ ػمتم اف :”… ؼگىی ؿ پامظ به پـمو ميابه چه میػ٥لن٦ه  ؼاما عل٤ ىهی
ـای چنیم ؿوفی آما ػفمانی پیو، عى ایم که به عإـ ملتم کيتته + لػه بىػه کـػؿا ب

ـگ عىؼىىل تنها ؿصم  ع می  ‖…بالم می ػام  و به م
ـای نيام  ؼکه ٩اّی مضم ػىى گـباؿه ؿونمایی میػؿ اینزا ایم وا٩ٞی  ػ م ػاػب

ـای آفا ػص٨ مل  عى ـگ و ػی و مـوؿی ػب ؿ واپنیم ؿوفھای رمهىؿی، صتتی مت
ـک مغاٍٖمه  امهػؿ اػؿا  ػصیات عى بته آؿای ٝمتىل  ػمهابا ؼؿ منزػی رنگ یا ت

ـابـ اؿاػو  ػمپاؿ می ـک مغاٍمه و ػی رمٞی مـ هػؿ ب ـگ ؿا میػل، ت ػ+ پؾیـ ؿ وا٩ٜ م
ی ص٪ی٪ت   متتمایهػل ػی صکىم  مـ نىام بم مایهاو ؿّای  ملی ھمگانی ؿا به ٝ

ـاؿ می ـامیػ ؼىهی“ ی نال  ؿا ىاینته ػتا عى ػىى و ٩ـبانی می ؼھػ ٩  .ؼانػگـ” مک
ـآ آمػؿ اػ ـآ اٝمال ناىاین  انزال“ ه ام : ؼٝانامه ٝلیه م٪ و  ؼھػ می م٪

ـاؿ مغم به میام متی ػؿ مىؿػاو ؼ+ گىی مغنام ناؿوا می انکتاؿ  ایام ؿاؼو عت ػآوؿ ام
ـآ +” ؼکن می ـگق نمی: “ ؼگىی ؿ پامظ میػم٪  ػٝاھای عتىػٍض  ا ؼتىانی ىما ھ

ـگتق + ال ایام کمتـ بنتتهؼکه متم بته رنتگ بتا عت ؼھیػو ناىم  ؼؿا حاب  کنی نیتق ھ
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 ‖.ؼؿا بـ رامٞه تضمیل کنی ػانی عىػتىانن  رهل و نا ؼنغىاھی
 ؼعىاھیت ما اگتـ میى:” ؼگىی متام میػاػی تهمتها ناؿوای  ؿباؿهػ ؼ٩اّی مضم

ـای مم من ه و ػکته ٩ابتل بتاوؿ بتى ؼنتال چیتقی باىتیػم  کم به ػ ؼکنی ؼبهتانی ب
 ؼای تهمتهایی که به ٝنىام اتهال ٩انىنی بـ مم بنتهؼ+ اىته باىػ ػؿ آم ورىػوا٩ٞیتی 

 ‖.ه ام ػھیچ بىیی اف ؿامتی نتـ
ـآ  ـا بت:”ؼگىی می ػی عى ٝانامهػی ا ؿباؿهػگـباؿ ػم٪ و انکتاؿ  ػه ٥نتاایم را م

ـای آتم رنگیػ ؼکنن ىمنی با میهم تاوانتاؿ میػایام و ؼع تنها + ال هؼؿ صالی که مم ب
 ‖.م ص٪ی٪  وؿامتی ام ػگناه مم آىکاؿ کـ

مم به ھیچ کل ارافه :” ؼگىی می ػالیل َٝتانی  عىػؿ پامظ ػ ؼ٩اّی مضم
، بته ػاف ملت  کتـ ٥اٛػاکنىم مم به عإـ ػ+ اؿػصـمتی ؿوا  به ملتم بی ػاػنغىاھم 

ـگ مضکىل ى ـای اف ػمم + ال هؼم گتاؿ ػآنچته اف پـوؿ+ اؿلؼم نػاػم  ػیگـ چیقی ب
واؿل بتا ؼال و امیت هػمت  آوؿػؿ ؿاه آییم و وٕم بته ػت ػعىامتم یٞنی ىها می ػعى

 ‖.بيتابم ػعى ػاؿ مٞتىؼیػبه  ؼه و مـبلنػؿوی گيا
ـآ  ه ػبه میتام آوؿ” كمیلتى“، مغم اف ػیگـی اف مضاکمات عىػؿ بغو ػم٪

بته عتإـ آم کته  ػٝانامه ؿا ٝلیه مم نگاىته ام  عىػمیلتىك که ایم ا:”ؼگىی می
ل ؿا به ػات، مـؼبه منتن ػوم امتناؼو ب ػىماؿ ی امىؿ ماکنام آتم ؿا کىچک می ھمه

ـاعىانػاػ انها ؼیـوف ھیچ بهایی بػکه تا  ؼکن می ٥اٛػؿوٟ اف مىّىٝاتی ػه و به ؼگاه ٥
میلتتىك و + ىنامتم متم او ؿا عتىب می+ اؿ ھمه رنایتکاؿتـ ام  ػىع ػگؾاؿ نمی

ـا متهم می اىتتم متم، ّتمم گنتتـه رهتل، ػتا با اف میام بـ ؼکنن ھمکاؿام او، م
ـاتـ اف ٝٚم  آتم می” ػعى“آنها ؼ+ ؿا تؤمیم کنن ػمنا٥ٜ ىغَی عى و بته  ؼبینن ؿا ٥

 ‖.ؼان هػا٥تا” بینیػعى“ال ػھمیم عإـ به 
مال مَت٦ٖی ىتما ؿا : “ ؼگىی می” مال م٦َٖی باؿفانی“فبام  اف ؼ٩اّی مضم

ـگق به گناھی عى ىتما مٖمتئم نتاىتم  ػل نقػعىب ىناعته ام  او به مم گ٦  ھ
ؿ ؿوفھتای ػاننتانها و تـیم  امؼؿ َٝـ ملٖه، عتىنـیقتـیم و بتی ورتػچىم ىما 
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عتىب مم ؼ+ ات ؿوی فمیم ھنتیػوؿوتـیم مىرىػتـم، ؿیاکاؿتـیم و  ناتىانی فبىم
ـای ػ می ـگ مضکتىل ػانم ىما ب ـا پیو اف مضاکمه به م متیابی به منا٥ٜ ىغَی، م
 ‖.ؼای هػکـ

ـآ پل اف مضکىمی  می ؿعىامت  بغيتو ػ ؼایت هػىما گمام کـ:” ؼگىی م٪
ـک آتم عىاھم بى ؼه یا صاّـ به تتٞیػکـ وؿ اف ػگی ؿا ؼتا آعتـیم ؿوفھتای فنت ػو ت

باؿ ؼو اگـ ٍ ػایم کاؿ ؿا نغىاھم کـ ؼانیؼعىب ب+ گی کنمؼؿ آواؿگی فنػمـفمیم و 
ـگ مضکىل ىىل به عتػ ـنغتىاھم ػکته  ؼا متىگنؼیگـ نیق به م مت  اف ؿوىتنگـی ب
ـنو نغتىاھم بت” ىـ٣ آتم“ و به عإـ ” ػعى“مم به عإـ + اى ػ ؼ+ به کنی کت

 ‖.ؼمان ؼه عىاھؼمیـل اما ص٪ی٪  فن مم می
ـاه مالمَتػ ؼ٩اّی مضم ـا ھم عتاؿد  ػ٦ٖی اف مهابتاؿ پامظ ام پـمو که چ

ـای متم پی٢تال ٥ـمتتاؼمال م٦َٖی چن:”ؼگىی ی میؼني ـگام  ػیم باؿ بت کته پیيتم
ـای ؿھایی مم ؿوانه کن متامػکىؿ ـگتی،  ػاما مم عى ؼؿا ب نپؾیـ٥تم چىم اگـ چنیم م

ل ػه بتىػػه ؼوٝ ػمم به مل  عى+ ه ام  رق ىهنافی و ٥غـ نین ػ٩نم  مم بى
ـک نغىاھم  ـگق ایيام ؿا ت ـای آنهتا ػ+ کـکه ھ ـگ متم ھتم بت صیات مم با ایيام و م

ـا با ٩تل ٝتال متـ ػاننتم اگـ مهاباػ نیک میػ+ بى ؼعىاھ ـک کنم ىما انت٪ال م ل ػؿا ت
ىتىل و  ی ملتتم کيتته میػؿ ؿاه آفاػگـ٥  به ھمیم عتإـ، چتىم  ؼعىاھی ػمهابا
 ‖.انمػ می ؼتمنػؿا مٞا ػعى ػنغىاھم بى متامػکىؿو  ؼاونؼی ع هؼىـمن
ـآ م میتـل امتا ننتل  مم می: “ ؼگىی می ػی عى ؿ آعـیم بغيهای مضاکمهػ٪

ـای  ؼگی تتا ابتؼو ایم ىتـمن ػکـ ؼه، ىما ؿا به اتهال کيتم مم مضکىل عىاھؼآین بت
 ‖.ؼمان ؼىما به را عىاھ
اىتته ػکيت  امتا إمینتام  ؼمم ؿا عىاھی:” ؼگىی ؿ ایم باؿه میػ ؼ٩اّی مضم

اؿ ػو پتـچم  ؼى ؼی عىاھنؼ، ھـ یک ٩اّی مضمممتاػکىؿی  هؼام آینؼ٥ـفن ؼباىی
ـانزال ” ؿ ؿاه آم رتتام بتتاعتم+ػگيتت  کتته متتم  ؼص٪ی٪تتتی عىاھنتت ـآ متت متت٪

ـگ ؿوانه ىىل و ىما نیق به ؼاکنىم گاه آم ؿمی:”ؼگىین می نتال ػه ام  که به مىی م
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اى  ایتم ؿا ػ ؼی بهتـی پیو ؿوی عىاھ هؼال یک اف ما آینؼاما ک ؼؿوی ػگی عىؼفن
 ‖.ؼانػ می ؼاونؼتنها ع

ـه: “ؼگىی می ػی تاوام عى ؿباؿهػ ؼ٩اّی مضم ـگ متی اکنىم به پؾی ؿول بته  ی مت
ؿ ؿوفھای مغتی ملتم ؿا تنهتا بگتؾاؿل و اف عتاک و متیهم ػعإـ آم که نغىامتم 

ـگقیت ػم  بته ملت  کتـؼمم عت+ اؿلػم  بـػ ل نیتق اف پتای ػل و تتا آعتـیم ؼؿا ب
ـا ؼاونؼبه یاؿی ع+ لػناینتا واؿل ؼامیػ+ اػىمنام ؿا ىکن  عىاھیم ػنزال بقؿگ م

ـا پؾیـ٥ته باىی ـای ؼمـبلنؼ+ مغنام م ـگ ب ـای ىما و م ا ػمـ+ متامػکىؿىمنام ػی ب
 ‖.یم و ؿ٥تیمػا کـؼصىال  با ع، و گ٦تیم ػما نَیض  بى

 
 سشايجام

ـک اننام امت  و اننتانی  نیتق بتا ص٪ی٪ت  ٕلتتی و  فبام ص٪ی٪ ، فبام ميت
ؿ ؿاه ػبته ھمتیم عتإـ فبتام اننتانهایی کته ػ+ ىتى پؾیـ میص٪ی٪  عىاھی مٞنا 

اف مـفھتای  ؼانت هؼه یا به ىکنزه و آفاؿ و مغتی گـ٥تاؿ آمػص٪ی٪ ، رام بغ  کـ
یا بهتـ  ػکه آتم و مهابا ػاػتىام نيام  به ؿوىنی میػ+ گؾؿ تاؿیظ و فمام و مکام می

ی تتاؿیغی و  متال ٥اٍتله ؼوھتقاؿ ومیَتػ، ٝلیتـ١م متتامػکىؿبگىییم یىنام و 
گتاھی ػاػبا نگاھی به ؼ+ ىىن یک میػیگـ نقؼی مکانی بنیاؿ، چه مام به یک ٥اٍله

ـامی و با منٖ٪ی ػ ؼ٥لن٦ه و ىهی ؼىهی کته  ؼتىام به ایم باوؿ نیق ؿمتی یگـ میػمىک
و ػھـ  ػمتاوؿػاما  ؼان هؼبنیاؿ به تاؿیظ و اننانی  بغيی ؼو یىنام، ھـچن متامػکىؿ

ـامتىه کتـ ؼه ام  اگـ چته نتایتػی آنها نتى هػاػی  افهؼبه انی و ص٪ی٪ ، ػاف آفا  ػ٥
ـآ  هؼى ایتم وا٩ٞیت   ػنمى متامػکىؿؿ ػ ؼؿ یىنام و یک ٩اّی مضمػگی یک م٪

ؼ+ ھنتتن ػآفا ؼباىتن ػآفا ؼکننت ه میػای کته اؿا که اننانها و ملتهتا اف لضٚته ؼھنتن
 ؼتىاننت ها و ملتهتا میکته اننتان ػگـباؿه ٍضه گتؾاؿػتىام بـ ایم باوؿ،  ھمچنیم می

ی ػوم آفاؼتىانن  بت ؼاما ھیچ اننام و ھیچ ملتی نغىاھن ؼباىن ػگی، آفاؼوم فنؼب
 .ؼبقؿگ باىن



 
 
 
 
 
 
 

 خیر تاری دسیوارويه يى
 
ـا اؿھا یملنله مٞ  کیاف  یؼظ،بای  تاؿیھىی  ؿباؿهػگاه ػیؼ کیم ػم  آوؿػبه ی ب

 ػایتؼ  ؿویماھ ػـک کؿػ٪ا  ی٩ػتىام  می هکاؿھام  یبا تىره به آم مٞ+  ػـکه ػامت٦ا
اف ای  مزمىٝتهی  ه ام  بتا اؿاتتهؼم نىىتاؿ تاله ىیؿ اػچگىنه ام  ؟ ی غیتاؿ

ی رمهتىؿ“ ػؿ متىؿػ” ػمهابتای رمهتىؿ” يواژه ی ـیاؿگکته بته ک ػاػنيام  ػامنا
 . ظ ام یؿ تاؿی ػنیواؿونه نىی ه و به نىٝػ  منؤله بىیـ با وا٩ٞیم٢ا، ”متام ػـک

مٞمىال  ، متامػـکی ؿارٜ به رمهىؿ ػعىی افػپـی  هیؿ نٚـػگام ؼننیا١لب نى
 : ؼىىن می یال امامکچاؿ چهاؿ اىػ

 ػبه امنای تىرهی +ب1
 م٦ـٓی ه انگاؿػما+ ٠
 به منؤلهی نگـه انتقاٝ+ 2
 ؿم ػنای +ؿوه ىنام2
 
 :ػبه امنای تىرهی ب+ 1

ی رمهتىؿ »اف  یبه ٍىؿت ؿممھا  ؿ آمػه کم یافػپـ می ػیامنای ا به بـؿمؼابت
 : ه ام ؼى ػای« متام ػـک
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 ذهحمی ياهه قاضذسىگً
: » ػـکت ػایت ؼل متىگنػم مـیؿ ارتماٛ ٝٚػ ؼمضمی ٩اّ 1423ه یژانى 12ؿوف 

 به، میـکنم به ٩ـآم ک می ػای ؼمىگن
ـا٥تمنیمـفم  ـا٥تغتاؿ ػـکمل   ؼم ى ؿ اھتتقاف امت ، تتا ػه کتی و به پتـچم پ
ـهیآعـ ٥ـوگتؾاؿ ی ىىيکچ ی، اف  ھػـکمل  ی اؿیبغتو ػی ؿ ؿاه آفاػعىم، ی  م ٩ٖ

بتالم و  می ػزام بـعىیو آؽؿبا ػـک ػو اتضا« متام ػـکی رمهىؿ» ی اف ؿھتـ+ نمکن
 . « اؿ عىاھم بن کبه ػ، ـکا٣ مل  ؼؿا ره  وٍىل به اھ ػعىی مناٝ
 ؼمضمی به ٩اّی قکؤت مـیھی  هؼیھ

 12,٠,1423مىؿط  12ی  , ىماؿه ػمتام , مهاباػىؿک ی  ؿوفنامه
 يىای٩ـآم به رناب پی  هؼیٝنىام عتـ : ھ

بته  یتؼ٩تـآم مز ؼرلت ک، یمتامػـکـات کمىػصقب ی قکؤت مـیب ھیبا تَى
ـاه  ـاف اصنامات پـىتىؿ متـؼرانماف با ھ ؼػو ٝػھم ل یبته ؿتت، متتامػـکل ػ٣ اب

 … ؼا ىؼمتام اھػـکرمهىؿ 
 

 یدش کخطبه به صباو 
 : ؼنینى می ػیـکعٖته به فبام م ؼلقول عىان ػؿ مىؿػمتام ػىؿکی  ؿوفنامه

 ػمهابتای  متتام بته امتال رمٞتهػـکل رمهتىؿ یؿتت ؼمضمی با ٥ـمام ٩اّ …
 متام  ػىؿک… )  ؼننکم یمتىؿ تنٚػرمٞه ؿا بـ اماك ی  عٖته ؼه ىػاػ  یمؤمىؿ

 آمىفه و پـوؿه 
ـھنگتی ؤتیھ ٠٢,1٢,12٠2ؿ ػل رمهىؿ یمتىؿ ؿتػبه مىرب  … ی اف بقؿگام ٥

ـھنی  اؿهػؿ اػ ی پهلىی  ؿمهؼنال م ؼم٪ـؿ ىی ـات ٕىالنکل و پل اف مؾایکگ تي٥
 متام  ػىؿک) +  ؼابیـ ییمتام ت٢ػىؿکی ـمانزکی  ؿمهؼبه م
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 سهبشی  با سوصياهه ذهحمی قاضی گفتگى
ه کت ػاػانزال  ؼمضمی با ٩اّای  مَاصته، هػاؿگام صقب تى« ؿھتـ  »يؿوفنامه 

 . یؼبه چاپ ؿم« متام ػىؿک» ی  امهؿ ؿوفنػ 2٢,2,12٠1ظ یؿ تاؿػامل آم کمتم 
 

 ؟ ػاؿػ ػاؼزا امتکمتام تا ػـک کیـاتکمىػنهْ  ی نىنکمؤال: ٩لمـو 
مت٪ق و ، وكؼمتن، هیاىتنى، هییؿّتا ی،عتى، ىاپىؿ، ىکرىاب: نهْ  ما ما

 . ػـیگ می ؿ بـػھقاؿن٦ـ ؼھ٦تَ ػوؼى  ؿا با صػمـ
ـاننىکی ا عتـی: آلمؤا ـنگاؿ ٥ ھتـ و٩ت  » ْتمىمم میته ایاف ٩ىل ىما ی ه عت

ـه نمى+   «ػم آوؿیم  عىاھؼق بیـمانياه ؿا نکم یبغىاھ  ؿم  ام  ؟ػه ػمغاب
 

ـمانيتاه کبـ ی نتیالیم رمله تنلٔ ١اٍتانه و امپـیام ایمم اف ب ػم٪َى :پامظ
) + ـام امت  یتم ایاف متـفمی گتـػیم بغو ػـک ػآفا، ممی ٣ اٍلؼه ھکه بلػنتى

متتام ػـکی رمهتىؿی اؿگتام ؿمتم، اممتتػـکی  اف ؿوفنامتهی ھمگت، ٥تى٧ ػامنا
ـاد ى  .   ؼان هؼامتغ

 
 گاهد ادس بشابش د ذهحمی قاض

ی رمهتىؿ »ؿ آم بته ػه باؿھتا کتاؿام او یتو  ؼمضمتی م اتهامتات ٩اّتیمهمتـ
 : اف ؼه ام  ٝتاؿتنؼاىاؿه ى« اتهال  » کیبه ٝنىام « متام ػـک

 اممتػـکی ه و رمهىؿیول  ؿومػام یمی ن٦تی  ٩ٖٞنامه ػت انٞ٪ا 1
 متامػـکی ت اھتقاف پـچم رمهىؿ ٠
، قیتتـ، دؼمنن، ـمانياهک، هیم پنذ امتام اؿومػـکاؼـام و ریای  ـ ن٪يهییت ت٢ 2

 . اللیا
 متام بقؿگػـکی  ن٪يهی  هیت ته 2
 متامػـکىم  کت اٝالل امت٪الل ص 1
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 :ی ٤ ٩اّیاتهامات م
 امـیىم  اکه صیمتام ٝلػـکی ؿ رمهىؿػـه منَب وفاؿت رنگ یت پؾ 1
 متامػـکی رمهىؿی و وفؿا ؼمضمی با ٩اّی اؿکت ھم ٠
م بته منتىوالم یؼنتام بغيتیـام و إمیتىمت  اکه صیتل ٝلػمتـ کیتت تضـ 2

 ػؿ مهاباػمتام ػـکی رمهىؿ
 متامػـکی و رمهىؿی م پهلىیؿژ

 : یؼگى می «ظ یپامظ به تاؿ» تاب کؿ ی ػؿّا ىاه پهلى ؼمضم
يته یپی متام و رمهتىؿػـکؿ ػ ؼمضمی ٩اّی اف رنتو امت٪الل ٕلتی ىىؿو

و  12ٍتٌ ی ؿّتا پهلتى ؼمضمت، ظی) پامظ به تاؿ ػـک  یزام صمایآؽؿبای وؿ
11  

چ یمىنىویل متتییتغایم ی،کنچتى ٥نتتیل، گلتتتىمیال ایتلیو، ؿوفؿلتت  ؼتالتیآؿچ
ـاکل یـک، نامیک کؿ، ػ٤یالفؿ ٕتـ٣ ی اف مض٪٪ام بی اؿیل و بنؼراناتام ؿن، ىچ

 ق تنها اف اٍٖالسین
ؿ ػ ػمهابتای و اٍتٖالس رمهتىؿ ؼان هػام آوؿیمغم به م "متامػـکی رمهىؿ "

 . ه ام ؼه نيؼمياھی اف متىم ؿمم کیچ یھ
 

 داسًا
، ه امت یؼمتتمام ؿمتػمتام بته ػـکی وؿام رمهىؿػه اف کػی امنای ؿ تمامػ
با ی َٝـ رمهىؿی ؿممھای  نامه+  ػىىی ه نمػیؼ "ػمهابای رمهىؿ "به نالای  واژه

» و « متتامػـکوفاؿت رنتگ  »، «متتام ػىؿکی ـاتکمتىػی یقیھی وفاؿت» ٝالم  
ؿ ػگـ ی ػینى و اف مىکیاف  ؼان هؼىی اؿػاتتات اکم ػواؿ« متام ػىؿکی قیھی وفاؿت

ه امت ، تمامتا  اف اٍتٖالس ؼنگاىته ىت  « ؼمضمی ٩اّ»ه عٖاب به کیی نامه ھا
ه ؼه ىتػامتت٦ا« متتامػىؿکل رمهىؿ یؿت»ا ی« متامػىؿکی ه تیرمهىؿی يه وایپ»

 . ام 
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 : م٦ـٓی ه انگاؿػت ما2
اف ی متتام ،تنهتا ناىتػـکی رمهىؿی ٙهىؿ و ٥ـوپاى»چىم ی ٕـس مىّىٝات

ـا و تىمٔ مٞماؿام یپی  ھهػم ؼیانه، چنیعاوؿمی  ن٪يه»،  «ام  کیتیٔ ژتىپلیى
ـاصی ١ـبی امیم ل یکتي ؼؿ اف ؿونی ػـیذ تؤحیمتام ھػـکل ػمـ »،  «ه ام ؼىی ٕ

 ػمم اتضتایقکو متا ؼمتتام آ٥نتػـکی رمهتىؿ "، "ؼانت اىتتهؼمتام نػـکی رمهىؿ
ـای ـ ىىؿویرماھ ی ل رمهتىؿیتؤمت » ،«ه امت ػم بتا ١تـب بتىؼؿوبتـو ىتی ب

متتام ،نتاتىام اف ػـکی متنتی  رامٞته »، «بتى  کیتمتام مضَىل رتتـ ژتىپلتػـک
ـایپؾ متام ػـکؿتها به مىّىٛ ؼه ابـ٩کی تا فمان»، «ه ام ػبى کیـاتکمىػٔ یـه ى

بته … و « ػـکت ؼا نغىاھتیتؼپی م المللتیبای  ؿعناؿه ػـکی  ، منالهؼھنؼ  نیاھم
ه کتی ٝتتاؿات+ ام « يه انگاؿػنىٛ م٦ـٓ ما »گـ ػیو به نىٛ « يه انگاؿػما»ی نىٝ

ا٥تم یی  يهؼیؿ انػتنها  ی،و فمانی انکوم تىره به ا٩تْاتات مؼو بی ا٥کوم تٞم٨ ؼب
ـای ٥ىؿی پامغ ه کآم ام   ػىى می مٖـسه کی م مؤالیمهمتـ+ مؤاالت ام  ی ب

مه ین ی،الػ٥ئىی  انهیؿ عاوؿمػی ػالیچهل می  ھهػؿ ػمتام ػـکی : منزو رمهىؿ
گام اف آم ؼننینىی ه بـعک یؼنما می شیٍضی امـوفی  مانهیبا پی ىاھػو پای الػ٥ئى

ه نغتگتام کت  یتنه چنام با اھم»و « ی ٥ـٍ  ٕال کینه »ه کی به ٝنىام مىّىٝ
ؿا بته « متتامػـکی رمهتىؿ»  یتتىام ماھ می ای؟ آ ؼننک می ػای« ؼافنػبه آم پـ ػـک

 ؟ ػـکاؿ کان« انه یعاوؿمی رمهىؿ»م یٝنىام نغنت
ـاػ)    کیت ػخـورىکاؼصت، وؿامػآم ی  انتهیم ا٥تغتاؿ عاوؿمیه بقؿگتـکی ٖیؿ ى

م ٍىؿت ػـک کپا+  ػ  بىیمکصای نتم متـ٩یبه ٝنىام می ملٖنتی  نٚال ميـوٕه
و ی ه انگتاؿػمتا کیو ؿو ،تنها یپھای  به پـموی ٥ىؿی ی  پامغگىیمنؤله به ن

 . ػبى ؼآنهم اف نىٛ م٦ـٓ آم عىاھن
 : به منؤلهی ت نگـه انتقاٝ 2

ی ،منتتلقل بـؿمت« متتام ػـکی رمهتىؿ »چىم ای  هیؼچیمىّىٝات پی بـؿم
ـا کیم ػـک یؼم٪+ آم ام  ی  ھمه رانته ػابٞا ت ؼی بٞت کتتی بـؿمت کیتٔ به یى
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ـاػآنهم  آم ی ارتتاؿی قیتت ٩التب ؿ ؼنتتنیامتل نک، و إالٝتات ػامنا هکی ٖیؿ ى
 کیم ػـک ػبا واؿی انتقاٝھای  نگـه+ تغٌَ عاً ام   کیؿ ٙـ٣ ػمىّىٛ 

ه کتژه آنیتبته و ؼاؿنتؼؿم نؼ٪ات متیؿ تض٪یی ػرا، ؿ پژوھوی ػـ انتغابیو مت٢ػا ی
ـاتـ اف تٞـ ی،نگـه انتقاٝ ق ینیی او ھنزاؿگـی اوؿػو یبا پی انتغابھای ـ ی٤ مت٢ی٥

 . ؼتىأل باى
 : ؿم ػنای ت ؿوه ىنام 2

بتا  ػمتىاؿی اؿیؿ بنػمتام ػـکی مـبىٓ به رمهىؿھای  ؿوه ىناع  پژوھو
 . مىاره ام ی امامھای  چالو

ظ یاف تتاؿی ـیـ پتؾیا تؤحی یل مَلض  منزیلػنال مزٞىل به  کیت انتغاب  1
م یپـمتو آ١تافا بتا چتالو ؼه پژوھو ؿا اف ھمتام ابتتکای  به گىنهی ؿممی نگاؿ

 . ػماف می مىاره
ـا کیؿ ی ػارتاؿی ت ٩الب ماف ٠ ی انىنکته مىّىٛ بته ٍتىؿت یتىری صىفه ب

ـایه گـ٥تم ماػیؼمىّىٛ عاً و نا کیم ػـک  ـگؾاؿیٔ تؤحیـ ى
ـا 2 چتىم ی بتا ٕتـس متتاصخی اوؿػو ی٨ پیاف ٕـی و اؿفه گؾاؿیی ت ھنزاؿگ

 … اف آم و ػاا لقول انت٪یمتام ػـکی اف رمهىؿیی اػك فؼلقول ت٪
ـایت ٩ٖت 2  مکم  ممیٝا به ھـ ٩ػا کیاحتات ی   و تاله ب

 ه ام  ؟ؼزا آمکاف « ػمهابای رمهىؿ»اما 
ىم و یتمل، اصتقابی ـام و بـعتیتچتپ ای ؿوھا کت ی،وؿام ملٖن  پهلىػؿ ػ
ه و بتا ػاػ ؼىنتیپ ػعتىی نٚتـی ؿا بتا باوؿھتای نتیظ نىیتاؿ، يىؿکنام ینىی ؿمم
ـا٣ و یه ػال ٕت٪ات و تىؼنى اف ر یغیتاؿ، ظیتاؿی نیبافنى … ؿباؿ ىاھام و ػا اى

ی نیواؿونه نى»م یق صاٍل این«  ػمهابای رمهىؿ »اٍٖالس مزٞىل +  ؼنػـکعل٨ 
 . ام   «ظیؿ تاؿػ

 
نتام و یـفابنىیمی اؿھاکه اف ىتاھکتی نیو واؿونه نىی نیمتام٦انه من  بافنى
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ق ؿاه یتم نیبته ؿوفگتاؿ نتى ،و اصقاب وابنته ام ی ملٖنتی ؿباؿھاػنام یـه نىکتؾ
ؿ ػيتام یىىو اک، گام نىىتاؿھاؼننیو نىؼیه انػگىھـ ما، امیم میؿ اػو  ؼان ا٥تهی

ه یبـ پای ـک٥ی بنا کیم ػـکظ ت  بـ اماك مَلض  ت و مپل بـ پا یتاؿی نیبافنى
ؿ مخلته ی ػمتٞ، نتامینىی اگـ ؿمم، م صالیبا ا+ ه ام  ػه بىؼىی نیظ بافنىیتاؿ

ظ مل  یر٦ا به تاؿ، ٤ بقؿگیم تضـیت اگـ چه ا ؼان اىتهػ٤ آم یضـظ و تیم تاؿػـک
امتا ، ن یبـ آنها نی و صـر ؼھنتنی گام ؿممؼننیآنها نى ؼام  ت ھـچه باى ػـک

 ؟ ػـک یؼگ٦  و چه با یؼچه باؼ، امم فنػم مىّىٛ یبه ا ػـکپژوھيگـ  کیاگـ 
، ظیبا رٞل تاؿ یصت ؼننک می تالهھا  مل ، يىؿھاکاف ی اؿیؿ بنػه کی ؿ صالػ

ـاتـ اف آنچه ھن  نيام  ػ  عىیماھ ـا ؿوىم انؼ، ھنػؿا ٥ ه کآنچه ؿا ػ، ـکيام ؼیچ
 ؟ ؼاننینما می اىته ام  ٥ـوتـ اف وا٩ٜػ ػوا٩ٞا  ورى

م یعتىاھی آنگتاه چته پامتغػ، ظ نگاىتته ىتىیگـ تتاؿػیی  مهیاگـ نی به ؿامت
 اى ؟ػ

نتال ػا ؿا به ػننل ٥ـ«  نینه بواؿو» ننل امـوف ،«  نیواؿونه نى» به گمام مم ،
 اى : ػ ؼؿ بـ عىاھػزه ینت کیتنها ، مل  کیـ کیبـ پی نیو واؿونه ب ػاؿػ

 « +مل ی يانیاه بـ پیمھای  آبله» 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ”جاش“ی  واژه -ی روايطًاختی هفهىم هدضالى
 

 ؟ذتشيذطاو بیش دطاو اص خى یچشا حماالو ش
کته ػی ؿ فبام کـػام  ی ٍٖالصه، اػ٤ مایک تٞـیؿ ػراه، ی  م٦هىل واژه

ـا ی  انتهؼ  منیو ؿّاػی ـه اؿایکه با پؾ ػىى می هػامت٦ای ٤ کنانیتىٍی اف آم ب
 انؼ+ هؼؿآمػ” يگـػی“، به إاٝ  ػگانگام بـ عىیبی  ملٖه
و ی٥ـمتای رتاه، بته مٞنتای  واژهی ؿؼھم به ٝنىام ميت٨ مَ”  ه تیراىا―

گاھانه به مخابه بغيػعى ـه یگـ آم، پتؾ شیه تىّتکتام   ؿوه و کنو کیاف ی آ
ـامػی“ن٪و   ؼعىاھ” بـ ٥ـمام“به ٝنىام  ػـه ن٪و عىیو پؾ” هؼ٥ـمان“به ٝنىام ” گ

 .ػبى
رامٞته  ی،ھنزتاؿ ی،تیىغَت ی،گىناگىم ؿوانت ػؿ ابٞاػتىام  می م م٦هىل ؿایا

ـاؿ ی بـؿم ػق مىؿینی امیو می ىناعت ش یا بته تىّتؼم نىىتتاؿ، ابتتیتؿ اػامتا  ػاػ٩
ی ـیىکل گی ماعتاؿ* ؿوانی  هػامه ىالىػؿ اػراه و ی ٝمىمھای  یژگیوی بـع

 :میافػپـ می آم
ؿا منتئىل  ػه امت  عتىؼؿآمتػی ػاؿای گتػکه به بـی تیراه به مخابه ىغَ-

و  ػبته ملت  عتىی او اصنتاك بنتتگؼ+ انتػ می گـوه ملٖهی افھایبه نیی رىابگى
ی ؿا بتـ ؿو ػى، چيتمام عتؼھتػ متی مت ػهنتام ؿا اف یم   ھمیم باؿ منئىلیؼيک
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  یامه تختػؿ اػو  ػعىی م راػـکباف ی  يهؼیؿ انػو تنها  ؼػبن یم ػمل  عىی بغتؼب
 .آم ام 

ـاکتراه پل اف آن- ؿا بته ٝنتىام  ػعتى” امتاؿت“ـ٥ ، یٔ متلٖه ؿا پتؾیه ىت
ـتته، یتـ  ؿ ٝالػو  ؼھػ می اىاٝه”  نؼإاٝ  م“  ارتافه ػعى” يـکنى“ؿ ٩تال ػم م

ـای  هیبه ب٪ ؼابی می ” اؿباب ملٖه“، گاه اف ػؿ ٩تال متم عىػاو ؼ+ نکرامٞه متم  ػا٥
ـاتـ م ی، بته ھمتؼبغيت متی اؿت٪ا” يگـ  وصي“ کی ؼؿا تا ص” متم“و  ػؿو می ھم ٥

ؿ٥تاؿ او با گـوه ملٖه ی  نهیؿ م٪ای ػاؿیگام اعتػاف بـ کم ملی٤ ایؿ تىٍػعإـ 
ـنؼٖام بیى ػٖام اف عىیصماالم ى“ ػىى می گ٦ته  ‖.ؼت

ـابـ ملٖه، ػه ک” راه“ی ژگیوم یاما ا يتام یک ؿم٪ابل ھتمػنه و یم  به مػؿ ب
ـام“مىمىل به ی ؿوانی  هػىالى کیبه ی کمـ ام  متکم  به ػ ػعى  .ام ” رت

 ؼنتک می یامت  متٞ” ص٪اؿتی  هؼٝ٪“چاؿ ػه کػی اوام ٥ـکؿوان ػبنا به اٝت٪ا
ـام  ػعى ػمتىک ـابـػ، عىاه اف ؿھگؾؿ تاله ؼنکؿا رت و عتىاه ی گـیػبا ی ؿ ره  ب

ـاک٨ یاف ٕـ ی ىنامت ؿ ؿوامػ” لتـػآ“ه کتام  ی م مىّىٝیا+ ت٦ى٧ بـ اوی ىىو ب
ـام“و اٍٖالس  ؼنک می مٖـسػی ٥ـ ـا رتت ٥‖ (SUPER COMPENSTATION) 
ی نتانکاف  ػاؿػل یص٪اؿت، می  هؼـ ٝ٪یتؤح  ه تض ک ػبـ می اؿکبه ػی ٥ـ ػؿ مىؿػؿا 
ـا ػاؼه امتٞک ـتـیو ى ـابگؾؿؼاؿنی ػٔ ب  ػعى ؼنک می اگـ چه تالهػی م ٥ـیچنػ+ ، ٥

 ػىى  ـ٥ته نمیؿ گـوه ملٖه پؾػچگاه ی، اما ھػه مافیىت” اؿباب ملٖه“و به  ػؿا ٕـ
 .ؼمان ؼعىاھی با٩” ملٖه  لی٦ٕ“و ھمىاؿه به ٝنىام 

م یگقیمتاعته ؿا رتا ػام عتىؼور” ػيایٍی گؼآؿامو فن“اگـچه ” راه“اما 
ننتگ ؿا ی  هکتم لیتای نی، امتا متنگؼنتک می یام وا٩ٞتؼبا ور” يارتاؿی نتیف ھم“

گـوه “ؿ ػ ػصْىؿ عىی ماف با بـرنته ؼنک می صل و تاله ػعىی يانیھمىاؿه بـ پ
ـاھ کیآوؿ انت٪ال اف ػؿػ، صل ”ملٖه ـاھی گم  .ؼھػم یکگـ ؿا تنی ػیبه گم
 یؿوانت*يب متاعتاؿیک آمتیتراه به ٝنىام ی ـیؿ ىکل گػکه ی م ٝلتیومػ

ـا ػمىؿ ؼتىان می م یا+ ام ی گـػیؿ ػم ؼـ٥ته ىیبه عإـ پؾ ػعى ػٕـ ػـیؿ گتىره ٩
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م مٞنا ام  یگاه ھگل به اػیؼاف  ػىى می ھم”  يتنیناعى“ـ به یه اف آم تٞتکصال  
ی ه با اولتک ػىىی گـػیو اننام  ؼھػم  ػؿا اف  ػم عىی  نغنتیىغَی مػه آک

و ػی آفای مػه آکم مٞنا ام  یل به اکام  اما اف نٚـ ماؿ *قیو صتا متما *مت٦اوت
 مت ػاف ی نتػیا ی یتا ارتمتاٝػی یتـ ٝىامل ا٩تَتایتؤح ؿا تض  ػعىی مغتاؿػعى
ی تزتاؿتی االکت کیتچىم  با او ھم ؼم بتىاننکصای ھا ؿتؼه ٩کی ا به گىنه ؼھػ می

ـاؼ+ ننکؿ٥تاؿ  ه و ػاػم  ػؿا اف  ػعىػی ، آفاػىى می ”يتمیناعى“اننام ی م و٩تیبناب
ـا” يمغتتاؿػعى“گىنته  چیه ھکت ػىتى متی هاعتتؼگی ا رامٞهی  ىؿهکؿ ػ او بته ی بت

 .ػىى    ىناعته نمیؿمم
ـانزال آعـیمىم ، ”رتاه“ىم ی٥ىؿمامتی ماعتاؿ* م ٝل  ؿوانيناعتیم و م

 ؼتتا بتىانت ؼنتک می هیتو تىر ػـیپؾ می راه+ ام ” هیتىر“و ” يمافگاؿ“، ”انکاؿ“
ـابتـ متىال ػؿا  پامتظ کیھمىاؿه ” ػاؿ عىکان“ه یؿ تىرػاو ؼ+ نکيه یپی مافگاؿ ؿ ب

ـا: “ؼنک می گام مٖـسؼننک ا  ؼم رتا تٞمتیتؿ اػ” بمتانمی عتىاھم بتا٩ متی ه؟کتی ب
ـاؿ ورىی ػم تا مٞنایا هػاؿ بـکؿا به ” ب٪ا“ی  ميت٪ات واژه ی ھتا ؿ فمامػ ػوال و امتم

ـاد ىتىػال مغتلت٤ کؿ اىتػتت و التته ی متىال ، ػؿ ٍتىؿت لتقول تتت اف آم امتتغ
ـهػ” ػعى“اؿ کان، با ”ن یالیىلىنکػعى“  ػعتى ػ، ورىؼنک می نىم، تالهکای  ؿ بنت

ـاؿ بغيتتیتتمت٢ی ھا هؼیتتؼؿ پتتل پػؿا  ـتؼیه و بتتیؼـ امتتتم ام یتترـی ب، نتتىٝیتتم ت
 .ؼ٩ىال بتغي” يگـػی“به ” ػعى“ل ؼیتتی  ؿ پـومهػمننزم ؿا ی ماف پاؿچهکی

 
 منتٜ: 

  عىىضال ػ , بهقاياؿیاعتی گػنم)بـیالیکىلىنػعى



 
 
 

 دیک گًاه وجى یدس د هی تد، هىیت ات را اس خىدخى و هًگاهی که تى
 ی استدس دو آو  دار د

 
ی يتک می ؿاػی متـی و٩ت+ تمال گناھام  کنال ميتـػ، بىی نػتنها گناه نابغيىػی فػ
 ھا ؿا اف بچتهی ؿؼپػی + فػ می اىتم ىىھـػؿا اف ی ص٨ فنػی + فػ می ؿای گؼفن کی

ی و٩تت ی+ػفػ متی ٪ یاننتم ص٪ػؿا اف ی نکص٨  یی گى می ؿوٟی ػو٩تػی + فػ می
… نت  ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می ص٨ ؿا اف انَا٣ ی نک می ت٪لب

ـا٥  او، صـمت  او و یتتى ىغَت ی+ػفی ػقیتؿ می ؿای نکی آبـوی و٩ت"   او، ىت
 ػل بته عتىکت و اف ھمتهیتتى بت ی+ػفی ػفنت می بهتامی و٩تػی + فػ می او ؿای آبـو

ـا٥  عتى ی+فن می ػمتتـػ ؿ ؼپت ی+ػفػ متی ؿا ػو صـمت  عتى ػ  عتىیاننتان ،ػى
ـا٥تمن  ػ  عىیاننان ی،ػفػ می ھمنـ اننام ؿا اف او ی،ػفػ می ؿا اف او ؼ٥ـفن کی ؼى

 ی،ػفػ متتی ؿا اف رامٞتته ػاٝتمتتا ی،ػفػ متتی ل، اف نتتىٛ اننتتامػؿا اف رامٞتته، اف متتـ
ؿا  ٪ت یص٪ی و٩ت+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می ؿا ػنام به عىیإم

 ؿای ؿامتت ی،ػفػ می   ؿای٪ ، نامىك اننانیتمام ص٪کتى با  ی،ػفی ػنک می تمامک
تتى  ی+ػفؼی ػبنت متی اتیتچيم بـ وا٩ٞی و٩ت ػی فػ می مػو اف ؿام  بىػی فػ می
تـ اف  پنت ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می ني  ؿایات، تى ب ی نایات، تى ب هػیؼگان ، تى ػیؼ

قام، تتى یتال ، تتى مؼتى ٝت ی+ػفی ػيک می مکات ؿا  مانهیه پکی و٩ت+ ن ینػی فػ
ـایظ عىنیتاؿ ٨ یچيتم بتـ ص٪تا ی،اوؿػؿ ی ػو٩تت ی+ػفػ می ال  ؿاؼٝی م متاؿفه ب

 اوؿام ؿاػنام به یو إم ػتى اٝتما ی،ػفػ می ال  ؿاؼٝی  تى ٥ـىته ی+ػفؼی ػبن  ٥ـوم
ـای مؤمن ػمام به ورىیتى ا ی،ػفػ می  ؿا ػاػتتى  ی،ػفػ متی م اف نتاص٨ ؿاؼؿھا ىی ب
ه بته ػـکتؿا به گناه نی گناھ  بی و٩ت+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می
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 ی+ػفػ می م ؿاػـکم و گناه نػگناه بى  م، بػبى کپا ی،کتى پا ی+ػفػتى ی نکا٥ می ؼبن
گاھ  یبه را ػتى اٝتما ی+ػفػ می یا هػـکگناه گناه ن  اننام ؿا به بی کمام به پایتى ا

چ یھت ی+ػفػ متی ؿای نتکتى ص٨  ی،ػفػ می ن  ؿاػم به مؤوا بىمایتى ا ی،ػفػ می ؿا
اف ی و٩تت ی،ػفی ػنتکا٥  ھتا ؿا عتىب نم  پی و٩تت+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی ٝمل

ـھای و٩ت ی،ػفی ػيک می مک٪  یمام ص٪یم ی نیچ می امیؿ مػ کیا٩  ؿا ؼٍی آر
تى  ی،ػفػ می ھا ؿا تى رام اننام ی،ػفػ می ؿای کتى پا ی،ػفػ می ؿای تى ؿامت ی+ػفػ

 اف و٩ت ی و٩تت+ نت ینػی فػتـ اف  پنت ی چ ٝملتیھت ی+ػفػ متی ھتا ؿا آمی مؤوا
ل، اف رامٞته و اف ػاؿت، اف متـکت ؿا، اف ھمػعى ػورىی تى ٕال ی+ػفػی ػفػ می

ی ا هػیؼفػتى و٩  ؿا به پىل یؼ+ آ  گـ بافنمػیه کػی فػ می تى آم ؿاػی فػ می  یبيـ
 کیتاف یتتتى ؿ٥تٜ ن ی،ا هػیتؼفػاننتام ؿا ی المتتىمت ی+ا هػیتؼفػو پىل ؿا به و٩ت  

ػی فػتـ اف  پنت ی چ ٝملتیھت+ +ی+ا هػیؼفػتى آؿامو او ؿا  ی،ا هػیؼفػؿا  ؼصارتمن
ؿ رتام اننتام ػه کؿ رنم ػمالم  نه ی  هؼیٕمٜ ؿا به نال ھی چا٩ىی و٩ت+ ن ین

ـا٥  ؿا اف صـ٥ته ی،ػفػ متی ات ؿا رامتهیؼی تتى متپ ی+ػفی ػنک می ٥ـو  ات تتى ىت
تتى  ی+ػفی ػ٥ـوىت می اننامی و٩ت ی+ػفػ می تىمالم  ؿا اف ؿوس اننام ی،ػفػ می

تتى  ی،ا هػیتؼفػؿا  ػعى ػو اف ھمه گىھـ ورىیتى پ ی،ا ؿا ٥ـوعته ػو اف ھمه عىیپ
گتـ٥تم ی بته بهتای و٩تت+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ا هػیؼفػ  ؿا یاننان

ؿا ػی تتى آفا ی،ا هػیتؼفػل ؿا نتب صتالکتتى  ی،ػفی ػعتىؿ می ھا نام اننامػی آفا
ـ یتتى ىت ی+ا هػیتؼفػت ؼم ؿا اف ھمنتـت، اف ٥ـفنتػتى ص٨ صالل عىؿ ی،ا هػیؼفػ

ػی فػتـ اف  پنت ی چ ٝملتیھت ی+ا هػیتؼفػؿت ؿا ؼم پتیؿت و ٝـ٧ رتتػصالل ما
تتى  ی،ػفػ می ھا ؿا ام اننامؼتى ور ی+ػفی ػھػ می ه، ؿىىهؼیبه نال ھی و٩ت+ ن ین

 ی،ػفػ می تى ص٨ ؿا ی+ػفػ می صالل ؿای تى ٝي٨ به ؿوف ی،ػفػ می ھا ؿا ٩ناٝ  آم
 تتى صت٨ ؿا+  ػفی ػـیتگ متی و، ؿىتىهکيتیبه نتال پی و٩ت ی+ػفػ می ؿا  ٪ یتى ص٪

تى مالم  رنم ھمنتـت و  ی،ػفػ می ؿا ػتى مالم  رنم و ؿوام عى ی،ػفػ می
ػی فػف تـ ا پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می ؿا ھمػی فی ػتى صت ی،ػفػ می ان  ؿاؼ٥ـفن
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 تتى متالم  ؿا ی+ػفػ متی ت ؿاػتتى عتى ی+ػفی ػـیتگ متی یقیـمیفی و٩ت+ ن ین
ٝماؿت  ؿا ی نییتقی ھا تىمنگ ی+ػفػ می ن ینی نػیؼفػچه  تى اف ھـ آم ی،ػفػ می

 ت ؿا اف گىىت  اننتامؼ٥ـفنتی گػىؿ ھمنـت و لتىیتى ف ی،ػفػ می اف عىم اننام
ی ؿو متی یگـػیبه مَاصت   یو٩ت+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می

 ی،ا هػیؼفػؿا  ػتى اٝتما ی+ػفیی ػومت  بـباػؿا اف  ػات، اٝتما اؿانهیبا ا٥نىم ھي تا
تـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ا هػیؼفػ یؼه باکچه ؿا  آمی  تى ھمه ی،ا هػیؼفػتى اعال٧ ؿا 

 ی+ػفی ػنتک می المال اؿتتقا٧  یگاه منَب و م٪ال، اف بیؿ رای ػو٩ت+ ن ینػی فػ
رامٞته ی افین  تى ب ی،ػفػ می تى امان  ؿا ی،ػفػ می تى مال ؿا ی،ػفػ می   ؿایتى ب

بته ی و٩تت+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می ال  ؿاؼتى ٝ ی،ػفػ می ؿا
 ٞ  ؿایتتى ىتـ ی،ػفػ متی م ؿاػیتتتى  ی+ػفػی ػفػ می ھا ؿا م، ص٪ى٧ اننامیینال آ
 ی،ػفػ متی اننام ؿاػی آفای تى بها ی+ػفػ می تى رام ی،ػفػ می تى عىم ی،ػفػ می

 ی،ػفػ می مام ؿایتى ا+ ن ینػی فػتـ اف  پن ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می   ؿایتى اننان
تى ٝيت٨  ی،ػفػ می ھا ؿا لػؿ ػمام یتى ا ی،ػفػ می   ؿاؼیو اصی گانگیمام به یتى ا

ـای و٩تت+ نت ینػی فػتـ اف  پنت ی چ ٝملیھ ی+ػفػ می ؿا ؼاونؼبه ع ھتىك، ی بت
تتى  ی+ػفػ می ؿا ػتى ٝي٨، عى ی+ػفػ می ٝي٨ ؿا ػتى عى ی+ػفػی ػفػ می ٨ ؿاٝي

 گاؿ ؿا ھتمیتؼآ٥ـی تتى صتت ی،ػفػ متی نو ؿا ھمیآ٥ـی تى صت ی+ػفػ می ق ؿایچ ھمه
ػی فػتـ اف  پنت ی چ ٝملتیھت+ نت ینػی فػتـ اف  پنت ی چ ٝملتیھت ی+ػفػ می

 .…ن ین
ی نیصن ؼباف احـ عال  کػباػتاب باکی  مهؼاف م٪ی ا ش :ٝنىام مٖلب، رملهیتىّ

 ام +ی ا٢٥انی  هؼننینى
 

ؿ اصتقاب ػی متافمانی و ّتـوؿت تضتىل و تىمتٞه  ل تضىل و تىمتٞهؼیک م
 متانیػکىؿ

ـایٔ گىنتاگىم، یکتی اف ویژگی ؿوىتم ھتای  تىانایی تٖتی٨ مى٥٪ی  آمیق بتا ىت
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ـام کاؿآمؼم+   ام Effeciency Management) "ؼیـی  کاؿآمؼم“ ، ھمىاؿه ؼی
ـن می ”وا٩ٞی  مافمانی“ؿا به ٝنىام یک ” لتضّى “ ـاکه متافمام ؼپؾی لیتل ػبته ھا  چ

ـایٔ پیىمته  ـایٔ ػنیق  ػؿ صال ت٢ییـ، عىػى ـگىم ىتىنػایما مت٢یـ و ػؿ ى ـاؿؼگ  ه ٩ت
ـن می ـای ھـ ت٢ییـ منامب، مؼگی ـام بایؼ، اف ایم ؿو، ب ـگىنی ػ ػمىرىھای  ؿوه ؼی گ

 .ؼو تضىل ؿا بينامن
ـک ”ػىىو عىاھم کـؿ ایم نىىتاؿ، کػ ـگتىنی ػنیـوھای مضت و ” ؿ متافمامػگ

ـابـ ت٢ییـ ػنیـوھای م٪اول “ ی نیـوھتای ؼؿا مٞـ٥تی و بتا ت٪نتیم بنت” ؿ مافمامػؿ ب
ـک  ـگىنی ػمض ، ھمچنتیم ”نیـوھای مضیٖی“و ” اعلیػنیـوھای “ؿ مافمام به ػگ

ـابـ ت٢ییـ به ػنیـوھای م٪اول  ” فمانیمتاھتای  م٪اوم “و ” یػ٥ـھای  م٪اوم “ؿ ب
 .ھمػمتانی بنٔ ػمىّىٛ ؿا به مٖش اصقاب کىؿ

ـک  ـگىنی و ت٢ییـػال٤: نیـوھای مض  :گ
ـک ت٢ییـ   :ؼو منيا ھنتنػاؿای ػؿ ھـ مافمام، ػنیـوھای مض

 اعلیػنیـوھای  –
 نیـوھای مضیٖی –

 :افلػپـ می ٥ى٧ ػاکنىم به ىـس ھـیک اف مىاؿ
 اعلیػنیـوھای 

ـک ت٢یػمنٚىؿ اف نیـوھای  ـگىنی ػیـ و اعلی مض  ؼؿ مافمام، نیـوھایی ھنتنػگ
ـای ت٢ییـ و  ػاعل عىػؿ ػکه  ـک ب ـگىنی ػمافمام، به ٝاملی مض  ؿ مافمام منزـػگ
 .ؼاؿنؼبیـونی نی  و مـچيمه ؼىىن می

ـک ػنیـوھای “مهمتـیم  ـگتىنی و ت٢ییتـ ػاعلی مضت و اصتقاب ھا  ؿ متافمامػگ
 :اف ؼٝتاؿتن” متانیػکىؿ

 اصقاب ٥نیھای  ؿ ؿوهػت٢ییـ  –
 ا٣ اصقابؼؿ اھػت٢ییـ  –
 ا٣ اصقابؼؿ اھػت٢ییـ  –
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 ؿ ماعتاؿ اصقابػت٢ییـ  –
 ؿ ٥ْای اصقابػت٢ییـ  –

 نیـوھای مضیٖی
ـک ت٢ییتـ و  ـگتىنی ػمنٚىؿ اف نیـوھای مضیٖتی مضت ؿ متافمام، نیـوھتایی ػگ

ـات فمتانی“اىتته و بته پیتـوی اف ػعاؿد مافمانی ی  که مـچيمه ؼھنتن ، ”ت٢ییت
ـات مک“ ـات امکتانی“و ” انیت٢یی ـک ”ت٢یی ـگتىنی ػ، بته نیتـوی مضت  ؿ متافمامػگ

 .ؼانزامن می
ـک “مهمتـیم  ـگتىنی و ت٢ییتـ ػنیـوھای عاؿری مض و اصتقاب ھا  ؿ متافمامػگ

 :اف ؼٝتاؿتن” متانیػکىؿ
 یگـؼمتانی با یکػکىؿھای  ؿ٩اب  میام اصقاب و مافمام –
ـا منٖ٪ای  اعلی، مّلی، منٖ٪هػتضىالت میامی  –  ه ایو ٥
ـهػتضىالت تکنىلىژیک  –  رهانیی  ؿ گنت
ـگىنیػ –  نیای إالٝات و اؿتتإاتػؿ ػه، ىتابام و پیىمته ػگنتـھای  گ

متـمی به منابٜ )ىامل منابٜ ٥نتی، منتابٜ اننتانی و ػؿ نىٛ و ماھی  ػت٢ییـ  –
 منابٜ مالی 

ـگىنیػ – ـامنٖ٪ه ایای  اعلی، مّلی، منٖ٪هػارتماٝی ھای  گ  و ٥
ـامنٖ٪ه ایای  اعلی، مّلی، منٖ٪هػارتماٝی  تضىالت –  و ٥
ـگىنیػ – ـامنٖ٪ه ایای  اعلی، مّلی، منٖ٪هػارتماٝی ھای  گ  و ٥
ـگىنیػ – ـام و کىؿی  یيهؼؿ انػ” ؿیزیؼتکاملی ت“ھای  گ  متامػمیامی ای

ـابـ ت٢ییـػب: نیـوھای م٪اول   :ؿ ب
ـابـ ت٢یییـ ػنیـوھای م٪اول   :اف ؼی ٝتاؿتنؼؿ ایم ت٪نیم بنػؿ ب

 یػ٥ـھای  م٪اوم  –
 مافمانیھای  م٪اوم  –

 :افلػپـ می صال به ىـس ھـیک اف ایم نیـوھا
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 یدفش های  هقاوهت
ـابـ ت٢ییتـ، آم مزمىٝته اف ػؿ نیـوھای م٪اول ػی ػ٥ـھای  منٚىؿ اف م٪اوم  ؿ ب

ـا ؿ مافمام، چه به ٍىؿت ػ ػ)چه به ٍىؿت ٥ـ ػم٪اوم  ھایی ام  که اف مىی ا٥
ـام اؿىتؼؿ ھـ مته متٖش متػو چه  ؿ مافمامػگـوه  ـام میتانی و متؼ، متؼی ـام ؼی ی

 . ؼآین می ػ)و یا به ورى ؼاؿنػ ػؿ ھـ مافمام ورىػٝملیاتی  
ـتـیم تـیم  با ایم ت٦اٍیل، مهم ؿ ػی نیـوھتای م٪تاول ػ٥تـھای  م٪اوم “و مىح

ـابـ ت٢ییـ   :اف ؼٝتاؿتن” متانیػکىؿھای  ؿ اصقاب و مافمامػب
 تـك اف نا آگاھی –
 نىیمھای  نیاف به آمىفه –

ـاب ػاعتالل  – ـاکات منٖ٪تهھای  ؿ ؿوابٔ کنىنی )ھم ٩ و ای  ٥امیلی و ھم اىتت
 ػگـوھی  به ٝنىام نٚم منت٪ـ مىرى

ـامػبی اٝتما –  ی اْٝای صقبی و مافمانی به ؿھت
 انایامػانایی و ػی  م به چـعهػنتى ؼباوؿمن –

 مافمانیھای  م٪اوم 
کته اف متىی  ؼانی، مزمىٝه م٪اوم  ھایی ھنتتنمافمھای  منٚىؿ اف م٪اوم 
ؿ ػه ؼی و گـوھی و مافمانی ، به ٝنىام ٝىامل ممانٞ  کننػمافمام )به ٍىؿت ٥ـ

ـابـ ت٢ییـ و  ـگىنی ٝملػب  .ؼکنن می گ
ـابتـ ت٢ییتـ ػمافمانی نیـوھای م٪اول ھای  م٪اوم ” تـیم  مهم ؿ اصتقاب و ػؿ ب
 :اف ػبى ؼعىاھن بـ ایم اماك ٝتاؿت” متانیػکىؿھای  مافمام

 ؿ اصقابػؿت ؼماعتاؿ ٩ ؼیؼته –
ـابـ نٚال ّىابٔ و ٩انىنمنػنٚال ؿوابٔ اصقاب ) –  ی ھا ؼؿ ب
 مافمام اصقاب ػنقھا  م٪ىٓ اؿفه –

ـا ػ٥ـوکامتم ٝالی٨ نق – ؿ ػ)به ٝنىام یک ىغَتی  متافمانی و ص٪تى٩ی   ػا٥
 مافمام اصقاب
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ـاك ماعتاؿی ا“و  ػتمایل به ص٦٘ وّٞی  مىرى –  اصقاب ػنق” ف ت٢ییـھ
ؿ ػمتتانی ػکىؿھای  بنیاؿی اف منایل و ميکالت متتالبته اصتقاب و متافمام

 *به تنهایی یا به ٍتىؿت کلتی *تىام به ھـیک اف ٝىامل ٥ى٧ می وّٞی  کنىنی ؿا
ـای ىنامتایی نتىٝی اف ؼتىام، اف ایم م می به ٝنىام نمىنه، به عىبیػ+ اػننت   ل ب

که به ھـیتک  ػمتانی نال بـػؿ اصقاب کىؿػافمانی ی و مػؿ مٖىس ٥ـھا ػ م٪اوم 
ـگىنه ػاف  ـاتژی“یا ” ؿاهی  ن٪يه“الیل ٥ى٧، ناتىام اف پؾیـه ھ  ؼکه بتىان ؼھنتن” امت

ؿ ػ)و  ؼیؼو اصقاب ؿا به مىی وّٞی  رھا  ھـیک اف ایم مافمام ػوّٞی  مىرى
 .ؼامه وّٞی  مٖلىب  ؿاھنمىم ىىنػا

م بنتتیاؿی اف اصتتقاب و ؼوؿی گقیتتػ ػکتتـام اىتتاه ؼبتت ؼیگتتـی کتته بایتتػ ػمتتىؿ
ـگىنی ػمتانی اف ّـوؿت تضىل و ػکىؿھای  مافمام ؿ مافمام یا صتقب متتىٝته ػگ

ناىی اف بی اٝتنایی یا کم تىرهی به ھـیک  ؼتىان می صال ،تـیم  هػؿ ماػام  که 
ـک تضىل و ػاف ٝىامل  ـگىنی ػاعلی و مضیٖی مض  .ؼؿ مافمام باىػگ

ھای  کنىنی پیو ؿوی اصتقاب و متافمامھای  ل و آمیبکی تىره به منایؼبا ان
که بـ اماك ایم  ػتىام به نمىنه ھایی اف ھـیک اىاؿه نمى می گیػمتانی، به ماػکىؿ

ام   ٩ابل ىنامایی، تتیتیم و  ػمىرىھای  اف وا٩ٞی ای  ل اف پژوھو )که نمایهؼم
 .تضلیل ام 

ـای ١لته بـ م٪اوم ؼؿاھکاؿ: ٝلم م ی و ػؿ مٖش ٥ـػچه  مافمانیھای  یـی  ب
ـگىنی و تضتىل ػؿ مٖش مافمانی و ھمچنیم تض٪٨ ٝىامل ػچه  ؿ متافمام ھتا، ػگ

 .ػگؾاؿ میھا  ؿاھکاؿھای بنیاؿی پیو ؿوی مافمام
ؿ ػکنم که ایم اىاؿه، تنهتا  می ؿ اینزا به ٍىؿت عالٍه، به یک ؿاھکاؿ اىاؿهػ

کاؿ بته اصتقاب و ه ام  و چگىنگی تٞمیم ایم ؿاھؼه ىػمٖش تٞاؿی٤ کىتاه و ما
ـنامتهػکىؿھای  مافمام  ؼٝملیتاتی، نیافمنتھای  متانی و تٖتیت٨ وا٩ٞیت  آنهتا بتا ب
 .اع ػعىاھم پـھا  امؼه بؼؿ آینػیگـی ام  که ػو متاصج ھا  پژوھو
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یت تحىلذه“  :به عًىاو یک ساهکاس” یش
  یتوتختی متنتی  ھا، باوؿھا وؿ٥تاؿھتا يهؼیم انؼؽوب ى ؼنیتضىل به مٞنای ٥ـآ

ـاؿ نٚالینىی ىهااؿف و ھمچنیم به مٞنای تضىل منٖت٨ ماعتم  ؼیؼری ھا م و امت٪
 .ؿوف ام ی ھا هؼیؼم پیمافمانها با آعـ

” ، “یـی  متنتی ؼعـود اف باوؿھای کهم م“تضىل ؿا ھمچنیم با ٝتاؿاتی چىم 
ھای  هؼیتؼٙهتىؿ پ” ،”یـی  نىیم و مٞـ٥  ٝ٪الیتی بته متافمامؼباوؿھای م ػوؿو

بتا ھا  م تَتمیمات انٖتتا٩ی متافمامػو ّـوؿت ٝملیاتی نمىھا  ؿ مافمامػنىیم 
 .ػتىام ىنامایی نمى می نیق” نىیمھای  هؼیؼپ

 ػو بهتتىی گؼامت  تضتىل، بالنتی مافمانیی اینػاف آم رایی که رهام امـوف، 
ـاه ھا  اننامی گؼ  فنی٦یک ػ، بهتى”یـی  تضىلؼم“به مٞنای ھا  مافمام ؿا نیق به ھم

ی  ه و َٝتاؿهؼمتانی، چکیتػکىؿھای  چنام که اصقاب و مافمامو ھم ػآوؿ ؼعىاھ
اصتقاب و  ػگی و بهتتىؼبه تتٜ، تضتىل، بالنت ؼمتام ھنتنػل کىؿػمـھای  اى ػباوؿ

ـنامته ؿیتقی و ؼؿ ٩التب متػمتتانی ػمیامتی کىؿھای  مافمام یـی  تضتىل ) اف ب
*م تـیمیکی اف مه ؼتىان می ای ، ؿھتـی، کنتـل و تَمیم گیـی ؼھی تا ھؼمافمان

 +ؼباى ػمل  کىؿھای  ؿ تض٪٨ عىام ػ *ٝاملتـیم  وبلکه مهم
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ی و ضزورت غلبه بز ياهماهًگی ضًاختیستايدکىر ی  جبهه
(COGNITIVE DISSONANCE)  

 
ؿ ػ، ؼھنتػ ؿا تيکیل میھا  ٝناٍـ گىناگىم ىناعتی که نٚال مٞـ٥  ىناع  اننام

ـاؿؼاؿتتآ با یگ ـن می یگـ ٩  ؼیگـ ھمنام باىتنؼٍـ ممکم ام  با یکایم ٝناؼ+ گی
ؿ ٍىؿتی کته میتام ایتم ػاما ػ+ اؿػ ػورى” ھماھنگی ىناعتی“ؿ ایم ٍىؿت، ػکه 

 تٞتیتـ” ناھمتاھنگی ىتناعتی“ایتم منتاله، بته  ؼاىته باىػ ػٝناٍـ اعتال٣ ورى
 .ػىى می

تىام بته  می ه ام  کهؼنٚـیات بنیاؿی ٕـس ى” ھماھنگی ىناعتی“ی  ؿ باؿهػ
 :ػها اىاؿه نمىمهمتـیم آن

کته کته چگىنته یتک  ػىتى می ؿ، به ایم مىّىٛ اىاؿهؼھای  لػتٞای  ؿ نٚـیهػ –
ـا اننام، اؿتتآ نگـه  ػؿ ماعتاؿ ىناعتی عىػو مىّىٝات  ػھایو ؿا ننت  به ا٥

 .ؼھػ مامام می
ـای  ؿ نٚـیهػ – ـا ػت٪اؿم، به اؿتتآ بیم ا٥ ـگؾاؿی ا٥ ـگتؾاؿی ؼبـ ھم ػو اح یگـ )اح

 .ػىى می ی اىاؿهػنیق راؽبه میام ٥ـمت٪ابل  و 
ھای ىغٌ، ننت  به منابٜ إالٝات و  ، به نگـهػناھمغىانی افگىی  نٚـیه –
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 .ػافػپـ منتٜ، می ؼتؤیی ػمىّىٝات مىؿ
ـاػیـی  بـؼمی  ؿ نٚـیهػ – نتال عل٨ تَىیـی اف ھمنتانی میتام ػبه  ػاى ، ا٥

ـام ھنتنػؿ ػ ػھای عى ھا و ؿ٥تاؿ نگـه ؿا نيتام  ػتی منامتب عتىتا به ٍتىؿ ؼیگ
 .ؼھنػ

ـاػای  ؿ نٚـیهػ – ؿا اف ؿ٥تتاؿ عتىیو و  ػھتای عتى ، نگـهػؿاک عىیيتم، ا٥ت
ـن می ھای مى٩ّٞیتی نتیزه ی ػوؼمض  .ؼگی

ـنزال  ؿ ػتىام گ٦  ایم نٚـیه  می نمایی ت٦نیـ ىناعتی، ؿ الگىی ص٪ی٪ ػو م
ـاین  .ػافػپـ می مافی به بـؿمی منایل ٩انٜ ؼؿابٖه با ٥

و اف  ػگیتـ متی ػیم بته عتىػؿ تضلیل ما ن٪و بنیتاػىّىٛ بنیاؿ مهمی که اما م
ی  نٚـیته“اعتم به ػ، پـػؿو می منیـ ىناع  تئىؿیک، به مىی ھماھنگی ىناعتی

، ”ناھمتاھنگی ىتناعتی ٥نتتینگـی  نٚـیته“ؿ ایتم ؿابٖته، + ػامت ” ناھماھنگی
ـگؾاؿتـیم الگىی ھمنانی ىناعتی تـیم  کامل ارتمتاٝی بته  ىنامتی ؿ ؿوامػو تاح
گی ؼؿ فنتػایتم وّتٞی  ی  هؼؿ ایم نٚـیه، مياھػن٪ٖه ىـوٛ مهم ؼ+ آی می ىماؿ

ـه ام  که اننام ا١لب،  ـاؿ میػؿوفم ھتای  که بتـ امتاك نگـه ػگیـ ؿ وّّٞیتی ٩
ارتماٝی ٝمل ی  و یا فمینه ػبلکه ھماھنگ با القامات ن٪و عى ؼکن ٝمل نمی ػعى
 .ؼکن می

ؿ کنتاؿ تىّتیش ھـیتک اف ٝىامتل بتـوف ػ ػکتـ ؿ ایم م٪اله، تتاله عتىاھیمػ
اصقاب به ٍتىؿت کلتی، ایتم  ػاف ؿویکـای  م نمىنهػناھماھنگی، بال٥اٍله، با آوؿ

 ؿا ؿوىم تـ بیام کنیم” ؿ ىناع ػناھماھنگی “
بتـ ایتم امتاك، + امت  ػل تىا٥ت٨ بتا عتىؼؿ ایم نٚـیه ٝػمىّىٛ بنیاؿ مهم 

متاك ت٢ییتـ نگتـه ؿا تيتکیل ، اػؿوم ٥تـػؿ ػو ٝنَتـ ىتناعتی ػتٞاؿُ میام 
یکتی مىرتب  ؼکه تاتی ؼکنن ا میؼو ٝنَـ ىناعتی فمانی ناھماھنگی پیؼ+ ػھػ می

یا صتتی  ػباوؿھای متْا ػکه ٥ـ ؼآی ایم صال  فمانی پیو میػ+ ىى یگـی میػن٦ی 
و ػ ؼانتػ بـ اماك ایم نٚـیه، کنی که متیؼ+ اىته باىػنگـه و ؿ٥تاؿ مغال٤ ھم 
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تٞاؿُ ؼ+ کن ی اصناك میؼصال  تنو ناعىىاین ػاؿػگ ٝنَـ ىناعتی ناھماھن
ـانگیغتگی ٥یقیىلىژیک ب ؼؿ وا٩ٜ با ا٥قایو ناعىىاینػؿونی ػ ؼ+ کنت م تزلی میؼب

ـا٣ آم ػھای مىؿ افه ىناع ؼھـ ان ، ؼیگـ بیيتتـ باىتؼھتا اف یکت نٚـ مهتم و انضت
کىىتو ؿ ایم صالت ، ٝتالوه بتـ ػ+ ػبى ؼتـ عىاھ افه بقؿگؼناھماھنگی به ھمام ان

ـای کاھو ناھماھنگی، ىغٌ ٥ٞاالنه اف مى٩ٞی   ػاؿػھا و إالٝاتی که اصتمال  ب
ـھیق می ؼھػناھماھنگی ؿا ا٥قایو   .ؼکن پ

تىام گ٦  بیيتتـ مض٪٪تانی کته  می ھای بـوف ناھماھنگی مى٩ٞی ی  ؿباؿهػاما 
ـاؿ  ػناھماھنگی ىناعتی ؿا مىؿ  ناھماھنگی پل“، به ٝىاملی چىم ؼان هػاػبـؿمی ٩

اىتاؿه ” تىریته ناکتا٥ی“و ” پتؾیـه ارتتاؿی“، ”نگـىتی ؼ٥اٛ ّتػ“، ”اف تَمیم
ھای بـوف ناھماھنگی ىناعتی،  تـیم ٥هـم  اف صال  ؿ ایم میام، کاملػ انؼ+ هػکـ

 :ه ام ؼه ىػاػی و ارتماٝی بنٔ ػو مى٩ٞی  مغتل٤ ٥ـػؿ ػ
 

 یدهای فش  يخست: هىقعیت
ی اف بیم امکانتات ػه: اگـ ٥ـؼى ناھماھنگی به ٝنىام نتیزه تَمیمات اتغاؽ –
چتاؿ اصنتاك ناھمتاھنگی ػ، مٖمئنتا  ؼتنها یک ؿوه ٝمل ؿا انتغاب کنت ػمىرى

ـا ٝامل انتغابی به نػىى می ه بته ؼؿت کامال  مخت  ام  و ٝىامل انتغاب نيتؼ، فی
نتال ػکه به  ؼکن نٚـیه ناھماھنگی، پیو بینی میؼ+ ؿت به ٕىؿ کامل من٦ی ھنتنؼن

کته ٝامتل انتغتابی  ػىى ؼمت٪اٝ ػکـ ؼی مٞی عىاھػگیـی، ھـ ٥ـھـ نىٛ تَمیم 
ه ػؿ وھله اول ٥کتـ کتـػتـ اف آم ام  که  ه صتی رالبؼننت  به ٝامل انتغاب ني

 .ػبى
تتىام ایتم مىّتىٛ ؿا  متی ی،متانػکىؿؿ اصقاب ػ: به ٕىؿ ميغٌ، 1نمىنه ی

 ی، ممکتم امت  اف میتام مزمىٝتهمتتانػکىؿھـیتک اف اصتقاب ػ+ ىنامایی کتـ
ؿگیـ ػؿا  ػو چنام، عى ؼه باىنػ، تنها یک ؿوه ٝمل ؿا انتغاب کـػامکانات مىرى

ه ؼیتػیگـ ؿا یا بته کلتی ناػی  هؼکه ٝىمل انتغاب ناى ؼه باىنػکـ” ایم تنها امکام“
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ـایانه، امکانات آم ؿا نا ػگـ٥ته و یا با ؿویکـ اصتقاب ؼ+ ه انگاىتته باىتنؼیتػت٪لیل گ
ـای ٩انٜ مافی عىؿ ایم منیـ با تالػی متانػکىؿ ، ػو ٩انٜ متافی ؿوه عتى ػه ب

ؿا ٩تانٜ  ػؿ ٩الب کلیت  صقبتی، عتىػ  که ؼؿ٥ ) و ؿ٥ته ان ؼتا رایی پیو عىاھن
 .که انتغاب آنها، یگانه انتغاب)و التته بهتـیم انتغاب  ام  ؼان ماعته

ـای  – که  ؼھػاه، کاؿی انزال ػؿیا٥  پاػناھماھنگی ناىی اف میل: اگـ کنی ب
م کاؿ با ىناع  اف انزال ػ، ىناع  اف ١یـ اعال٩ی بىؼآی ١یـ اعال٩ی می به نٚـه

ـای او ؼ+ کن ا میؼم آم، ناھماھنگی پیػاػ یکی اف ٕـ٧ کتاھو ایتم ناھمتاھنگی بت
 ػؿ ایتم متىؿػم او ؼىت ؼت٢ییـ نگـه ننت  به رنته اعال٩ی آم ٝمل، یٞنی مت٪اٝ

ـتیتب+ ام  که ایم ٝمل عیلی ١یـ اعال٩ی نین  ، نٚـیته ناھمتاھنگی، به ایتم ت
اف انزال یک ٝمل ١یـ اعال٩ی، ننتت  بته ایتم  ؼ، بٞػکه یک ٥ـ ؼکن پیو بینی می

ؿ ػیگـ، اگتـ کنتی ػاف مىی + اى ػ ؼٝمل نگـه ا١ماُ آمیق تـ اف ماب٨ عىاھ
ـابـ میل انزال کاؿی م٪اوم  کن  ػکته ٥تـ ؼکنت نٚـیه ناھماھنگی پیو بینتی می ؼب

، ػـابـ میل به انزال کاؿ ١یتـ اعال٩تی م٪اومت  کتـؿ بػاف ایم که  ؼبضج، بٞ ػمىؿ
 ػتـی اف گؾىته اف عتى یؼتـ و ر ٩ی٨ػننت  به رنته ١یـ اعال٩ی ایم ٝمل نگـه 

 .ؼھػ نيام می
ـنت ،  ؼ: اف چن٠نمىنه ی نیتای ػمال پیو به ایم مى، به ویتژه بتا گنتتـه اینت

کامتل ارتمتاٝی، ٥ْتایی ھای  ؿ ىتتکهػمتـمی به إالٝات و صْىؿ ػمزافی، 
ـای اٙهاؿ نٚـ  ه امت  ؼآمت ػبه ورىھا  گاهؼیػل آؿا و بیام ػؿ منایل گىناگىم، تتاػب

ـای بنیاؿی اف ھىا اؿم و اْٝای ؿممی و ١یـ ؿمتمی اصتقاب، بته ػاما متام٦انه، ب
ـای  ـھتای نامتنزی“، ”یگـػتغـیب اصقاب “مکانی ب ٥تاٛ چيتم ػ“و ” هؼاٙهاؿ نٚ

ایم مىّتىٛ ” ناھماھنگی ناىی اف میل“+ ه ام ؼیل ىؼتت” بنته اف مىاّٜ صقبی
ـا ؼکن می آوؿیػؿا یا ه)بته ٍتىؿت ؼه یا اٙهتاؿ نٚتـ کننؼتغـیب کنن ػکه اگـچه ا٥

اؿ و گ٦تاؿھای آنها، بْٞتا صتتی ػکه کـ ؼاننػ می ه  و کامن  گؾاؿام، نیکؼنامنزی
ؿا  ػؿیذ، عتىؼمن٨ٚ ام  اما به تت ؼ، ٥ا٩ػمىاؿای  ؿ پاؿهػه و ؼ١یـ اعال٩ی، نامنزی
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ؿ ػکه ایم ٝمل آنها چنام ١یـ اعال٩ی ھتم نینت  و ویتژه تتـ آنکته،  ؼکنن می ان٩ٜ
 ؼنتػگـ متی اه  مىارتهػ)به ٝنىام یک پتاػومتام عىػ” لؼیؼپنن“، با ػبـعی مىاؿ

ـاؿ مناله  ػکـ ؼا عىاھنؼنگـه ا١ماُ آمیق پی ػننت  به عى ه، ایتم ؼؿ آینػو با تک
اؿی ػ )إال٩اتی چىم احتات و٥تاگـ٥ ؼعىاھ ػنگـه، صتا ورهی مخت  نیق به عى

 به ىغٌ ص٪ی٪ی یا ص٪ى٩ی 
ـاؿ بگیـػی ػناھماھنگی ناىی اف تاله: اگـ ٥ـ – ـایٖی ٩ ـای ؿمتی ػؿ ى م ؼکه ب

ؼ+ ىت ؼبا ناھماھنگی مىاره عىاھت ػولی مى٨٥ نيى ؼاتما  تاله کنػ٣ مٞیم ؼبه ھ
ـای کاھو ناھماھنگی آم ام  کته ػ٩ابل ھای  یکی اف ؿاه ى٩ٞیت  ؿ آم مػمتـك ب

ـای آم اؿفه ٩اتل ام  ؼا کنؼچیقی پی  .که ب
ای ىتتکل گیتتـی و ؼی اف ابتتتمتتتانػکىؿاتمتتی اصتتقاب ػ: تتتاله 2ی  نمىنتته

ـافو٥ـو ، ٝتتالوه بتتـ ػؿ بنتتیاؿی اف متتىاؿػوؿام ٕتتىالنی، ػؿ ایتتم ػھتتای بنتتیاؿ ػ٥
اتمتی اصتقاب ػتتاله + ه امت ػنتال آوؿػبقؿگ، ناکامی ھایی نیق به ھای  مى٥٪ی 

ـای  ـاه بى ؼاعیـ با ناکامی ھایی چنی  ھهػو ػؿ ػمتکم ػا٣، ؼبه اھ متیابیػب ه ػھم
ؿ میام اْٝای صقبی نیق منزـ ػی ؼبه نىمی ػؿ ١الب مىاؿػام ، ناکامی ھایی که 

 ػکتـ ؼؿ پامظ ؿوانی به ایم مىّىٛ، اصقاب و اْٝتا، تتاله عىاھنت+ ػه ام ؼى
ـای آنها اؿفه  ؼا کننؼچیقی پی متـمتی بته ػل ٩ابلی  وػو  ؼاىته باىػکه نغن  ب

ا٥ی ؼ، اف ھمیم ؿو، اھؼاىته باىػ ػورى *تؼت یا میام مؼؿ کىتاه مػمتکم ػ *آم
ـھای ػکه با ا٥قو ؼى ؼتٞـی٤ و پیگیـی عىاھن ، ”امکام“و ” فمام“، ”مکام“م مت٢ی

ـا٣ اف منیـ اھؼبه ت ـاؿ گـ٥تم با آؿمتام ھتاػوصتی –ا٣ ؼؿیذ، به انض  *ؿ تٞاؿُ ٩
 گي  ؼمنزـ عىاھ

ـاؿ ػل ػه: ا١لتب او٩تات متـؼھماھنگی ناىی اف کاؿ انزال ىتنا – ؿ متى٩ٞیتی ٩ت
ـن می ىناعتی که ھـ کل ؿارتٜ بته ؼ+ وّٞی  نامٖلىبی ؿا تضمل کنن ؼکه بای ؼگی

ناھماھنگ  ؼایم وّٞی  ؿا تضمل کن ؼ، با ایم تَىؿ که بایػاؿػوّٞی  نامٖلىب 
ـای او ایم ھای  یکی اف ؿاه+ ام  مى٩ٞی   ؼام  که ٩تىل کنت٪لیل ایم ناھماھنگی ب
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 .نامٖلىب نین  ؼؿمی ا به نٚـ میؼافه که ابتؼتا آم ان
اصتقاب “بته مخابته  متتامػکىؿؿ رنتىب ػی ػ: مى٩ٞی  اصتقاب کتـ2ی  نمىنه

ـانی و ٥ياؿھای مینتتماتیک اف متىی ؿژیتم رمهتىؿی امتالمی بتـ ” مٞاؿُ ای
ـایٖی ١یـ امتان *به ٍىؿت ھمه رانته*اصقاب گی ؼفنت ػال ابٞابـ تم ػاؿؼمنلما ى

ایتم وّتٞی  نتامٖلىب و تَتىؿ + ه امت ػاصقاب و اْٝای صقبی تضمیل نمتى
ـایٔ  تضمل وّٞی ، ناھماھنگ ام  و ت٪لیل ایم ناھماھنگی با ایم تىریه که ىت

ؿا  ػم به وّٞی  متىوػت کـػؿیذ ٝاؼنین ، به ت ؼھم ب ػىى می آم ٕىؿ که گمام
ـای ػفامه منزـ به ؽھنی  ػؿ اػو  ػماف می ینهػنها متیابی به وّتٞی  ػایی تاله ب

 .ػػگـ می مٖلىب
 
 های اجتماعی وم: هىقعیتد
ممکتم امت  بته  ػل ١لٔ مضیٔ ارتماٝی: یتک ٥تـؼناھماھنگی ناىی اف ت٪ت 

ـا ػرایی بـو ه ػنامٖلىبی که ٩تال  پیو بینی نکـ ػو نهایتا  بـ عال٣ عىامته اه با ا٥
و نته  ػه بىػا گـوه نه و٩تی تل٤ کـب ػؿ بـعىؿػاگـ چنیم ىغَی ػ+ مىاره بيى ػبى

ؿ تٞامل با ایم ػولی اگـ ؼ+ ى ؿ ایم صال  با ناھماھنگی کمتـی مىاره میػانـژی، 
ـا مت  ػؿ ایم ٍىؿت اصناك ناھماھنگی به او ػ، ؼه باىؼی کيیػفصم  فیا ػا٥
 .ؼھػ می

ـایٔ نتامٖلىب متتانػکىؿم ھـیک اف اصقاب ؼ: ؿوبـو ى1ی  نمىنه ؿ ػی بتا ىت
یگتـ، ػوگاه نيینی اف یکنى و اف مىی ػاؿی  لیل مى٩ٞی  ویژهػبه  متامػکىؿرنىب 

یگـ، منزتـ بته ؼؿ ایم مى٩ٞی  ویژه بتا یکتػؿھای آم ػاْٝای صقبی و کای  مىاھه
ـای تٞامل ـاوام ب ھتای  یهی ام  که ایم تالهؼبػ+ ىى می ّـوؿت ٍـ٣ انـژی ٥

ـاوام، ھمیيته بتته نتتایذ مٖلتتىب منزتـ نغىاھتت ـانزا ؼ٥ت ل، بته بتتـوف گيت  و متت
 .ؼانزامی ؼعىاھی  و با فیـمزمىٝه ػبا عى ػناھماھنگی ٥ـ

ـام: و٩تی کنی ػناھماھنگی ناىی اف اعتال٣ با  – ـابـ نٚـیهػیگ مغال٤ ای  ؿ ب
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ـاؿ می ػبا نٚـیه عى ـا ػگیـ ٩ ـاف می ػميابه عى ػو ایم نٚـیه اف ٕـ٣ ا٥ ، ػىتى او ابت
بتا  ػاؿػ ػا٥کتاؿ ىغَتی عتى اف ػتَىؿی که ایم ٥ـؼ+ کن اصناك ناھماھنگی می

ـاػتَىؿی که او   .ناھماھنگ ام  ػاؿػیگـ ػ ػؿباؿه ا٥
ؿھای صقبی بته ػیگـ و اْٝا و کاؼاصقاب کـمتانی با یکی  : مىارهه3ی  نمىنه

ـتیب، ناىی اف ناھماھنگی به  ـاؿگـ٥تم ػھمیم ت ـابـ نٚـیتهػلیل ٩ مغتال٤ اف ی  ؿ ب
ـھای ػپتیو اف ایتم یگـ اصقاب و تىمتٔ ھمتام کنتانی امت  کته ػمىی  ؿ ىته

ـاای  ، ھميهـی، ھم مضلهؼ، ىهـونمتامػکىؿ ـام یکتػو صتی بت یگـ ؼؿام و عتىاھ
و ” تختیت “، ”ت٪ىیت “، ”ػایزتا“ؿیذ، منزتـ بته ؼایم ناھمتاھنگی بته تت انؼ+ هػبى

ـانزال   ”ػنتاعى“بته مخابته ” یگتـیػ“و ” یگانه“به ٝنىام ” ػعى” “ینه مافیػنها“م
ـایی میتام “گي  که  ؼمىّٞی منتهی عىاھ ، به”ػکاؿکـ“ؿ ػو  ػىى می امکام ھمگ

 .ػاػ ؼا٩ل ت٪لیل عىاھؼؿا به ص” اصقاب
ـاوانی ورى نىایی ارتاؿی: مى٩ٞی  ناھماھنگی ناىی اف ھم – ؿ ػکه  ػاؿػ ػھای ٥

ؿ٥تتاؿ  ػات عىػتا به ٍىؿت باؿفی بـ عال٣ اٝت٪ا ؼکن ؿا مزتىؿ می ػھا گـوه ٥ـ آم
 .ؼکن ناھماھنگی اصناك می ػ، ٥ـؼا٥ت و٩تی ایم امـ ات٦ا٧ میؼ+ کن

ه ال ؼاعیـ با آم مىارته ىتھای  ؿ ٕىل ماهػبنیاؿ مهمی که ی  : نمىنه7ی  نمىنه
ؿ ػ، و ػؿ بنتیاؿی اف متىاؿ+ ػھمیم ناھمتانگی ناىتی اف ھمنتىایی ارتتاؿی امت 

ـای اصقاب ھای  کالك ـگقاؿ کـمتانػکىؿآمىفىی که ب ه ال متىره ایتم وا٩ٞیت  ػی ب
ـگام و ھا ػ ولىی ه ال که اؼى ؿ ؿاك ھـل اصقاب، با ٥کتـ رمٞتی صتاکم بتـ پیيتم

ی  ؿ مضامتتهػؿ یکتی اف اصتقاب و ػبه ٝنتىام نمىنته + اْٝای صـبی ھمنىا نین 
ـتیب اولىی  ھا، ٥کـ رمٞی، به ٍىؿت مٖل٨، اولىی  نغن  ؿا  تيکیل یک “ت

تتـی یيته میامتی صتاکم بتـ ؿھؼؿ صالی که انػ ػاؿفیابی کـ” یمتانػکىؿی  رتهه
ـابـ ایػصقب، به نىٝی  ی یتا علت٨ یتک ىتکل متتانػکىؿی  تيکیل رتهتهی  هؼؿ ب

ـاگیـ، م٪اوم  ھایی اف عى  .ػاػ می نيام ػماع  ٥
رمٞی صتاکم ی  یيهؼکه میام ان ؼانزامی ؼایم مناله به بـوف ناھماھنگی عىاھ
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ـگام و ؿھتـی صقب تاحیـ نامٖلىب عىاھ بتـ ایتم امتاك،  ؼىتایػ+ گؾاؿ ؼبـ پیيم
ی، ؿھتتـی متتانػکىؿؿ بنتیاؿی اف اصتقاب ػاعت  کته ػٝا پـؼام به ٕـس ایم مبتى

ـھای ” ؿوس رمٞی صقب“صقب، تتلىؿ   ؼکن می یگـ پیـویػنین  و اف بـعی مت٢ی
 .ػاؿػیگـ ػؿ گ٦تاؿی ػکه نیاف به بـؿمی 

 
 کاهش ياهماهًگیهای  ساه

م بته ناھمتاھنگی ىتناعتی، چته بته لضتاٗ ؿوصتی و چته رنتمی ؼچاؿ ىػ
ؿا اف ایم وّٞی  نزتات  ػعى ؼکن می تاله ػام  به ھمیم عإـ، ٥ـ ؼاینناعىى

ی ؼؿ ؿوانينامی ارتماٝی به عىبی ٕت٪ه بنػھکاؿھای کاھو ناھماھنگی  ؿاؼ+ ھػ
 :ؼه انؼى

 .و یا اھمی  ٝناٍـ ناھمنام ؿا کم کنیم ػاؼنغنتیم ؿاھکاؿ آم ام  که یا تٞ
ٝىاملی ام  که پیو، تـ به و اھمی  ٝناٍـ ناھمنام،  ػاؼمنٚىؿ اف کاھو تٞ

ه، ؼ+) ٝىاملی چىم: ناھماھنگی به ٝنىام نتیزه تَمیمات اتغتاؽ ىتؼآنها اىاؿه ى
ناھماھنگی ناىی اف میل، ناھماھنگی ناىی اف تتاله، ناھمتاھنگی ناىتی اف کتاؿ 

ل ١لٔ مضیٔ ارتماٝی، ناھماھنگی ناىتی اف ؼه، ناھماھنگی ناىی اف ت٪ؼانزال ى
ـام و نػاعتال٣ با   .نىایی ارتاؿی ام   اھماھنگی ناىی اف ھمیگ

ؿا ا٥قایو  ػھای ھمناف عى یا اھمی  ىناع  ػاؼومیم ؿاھکاؿ آم ام  که تٞػ
 .ھیمػ

ص٨ تٞیتیم ی  ھا، منالهػص٪ى٧ ملی کـی  یيهؼؿ ایم میام، بنٔ و گنتـه انػ
ـنىى ، مناله ـک، منالهػی  م ـک متتاؿفه و م٪اومت  ی  ىمم ميت ؿ ػ٥ْای ميتت

بته ا٥تقایو  ؼتىاننت متی …ملتی و ػ، پـچم ملتی، متـومتامػکىؿنال  چاؿچىبی به
 .ؼھمناف یاؿی ؿماننھای  ىناع 

م ناھمنانی آم ام  که یکی اف ٝناٍـ ناھمنتام ؿا ػاػمىمیم ؿاھکاؿ کاھو 
١التتا  ایتم ت٢ییتـ ػ+ یگـمتام ھمنتاف ىتىػھای  ھیم که با ىناع ػبه نضىی ت٢ییـ 
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  به ٕىؿی که نگـه بتا ؿ٥تتاؿی کته ٩تتال  یا مافمام ام ػمتْمم ت٢ییـ نگـه ٥ـ
 .ػانزال گـ٥ته ھماھنگ ىى

پا٥ياؿی یکی اف اصتقاب ی  تىام گ٦  مناله می : به ٝنىام یک نمىنه6ی  نمىنه
 ػیگـ، بته ٝنتىام پتیو ىتـٓ اتضتاػؿ بغيی اف ماعتاؿ صقب ػبـ ّـوؿت ت٢ییـ 

ؿ ػاھمنتانی م ایتم نػاػتىام با کاھو  می یکی اف ٝىامل ناھمنام ام  که ؼػمز
 .ػا کـؼم  پیػچاؿچىب من٨ٖ ھماھنگی ىناعتی، به ھماھنگی اف نىٛ ىناعتیک 

لی ىتناعتی ػنٚتال تٞتا“یتک  ػایزتای  یيتهؼچهاؿمیم ؿاھکاؿ آم ام  کته ان
ـک  .ؿا پؾیـ٥ ” ميت

ـای  که  ؼاصقاب ؿا به ایم ٩ناٝ  ؿمان ؼمتیابی به ایم مهم، بایػبه ٝنىام نمىنه ب
 ؼھای ىناعتی ناعىىتاین نٚال ؼ، بای”نامٖلىب ػ  مىرىوّٞی“به ره  گؾاؿ اف 

 .ه پؾیـ٥ ؼؿ آینػافی ؿوىم ؼمتیابی به چيم انػؿا به بهای 
ـای کاھو ناھماھنگی، ت٢ییـ نگـه ام  که اگـچه مٞمىال  پنزمیم ؿاھکاؿ ب

ـھقینه ـای نزات اف ناھماھنگی ىناعتی ػؿاه  ؼتىان می ام  اماای  ؿاه صل پ یگـی ب
ـای ت٢ییـ نگـه، ؿاهػػ+ تل٪ی گـ  :ػاؿػ ػمت٦اوتی ورىھای  ب

ؿ گتقینو گتـی + ػھتا، گتقینو گتـی امت  مىارهه گقینيی: یکی اف ایم ؿاه
ـاینػ ؼتىان ىغٌ یا مافمام می ھایی  م با پیالؼتىره به إالٝات، اف ؿویاؿو ى ؼؿ ٥

ـھیق کن ؼاى  او اف امىؿ نامافگاؿ باىػکه ممکم ام  با بـ  .ؼپ
 یا مافمام، ٥٪ٔ بته آم بغيتی اف پیتال تىرته ػایم ؿوه، ٥ـ ؿػتىره گقینيی: 

 .ػاؿػکه با چاؿچىب ٥کـی ١الب او تىا٨٥  ؼکن می
ؿک ػؿمت  ػناای  پیال نامافگاؿ ؿا به گىنه ؼتىان یا مافمام می ػؿک گقینيی: ٥ـػ

 .ؼھػؿباؿه وا٩ٞی  تٖتی٨ ػ ػتا آم ؿا با نٚـ عى ؼکن
یتا  ػـ باف ھم پیتال مغتال٤ بته ٥تـؿ ایم ؿوه، صتی اگػاى  گقینيی: ؼنگاھ

ـای ت٢ییـ نگـه ورىؼمافمام بـم ـا که ممکم ام  ٥تـ ػاؿؼن ػ، تْمینی ب یتا  ػچ
یتا  ػکه با چتاؿچىب ٥کتـی ١التب )بتـ ٥تـ ػمافمام ٥٪ٔ نکاتی ؿا به عإـ بنپاؿ
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 .ػاؿػمافمام  ھم عىانی 
تىام  می که ػاؿػ ػبنیاؿی ورىھای  )ت٢ییـ نگـه ، مخالػؿ ایم مىؿػ: 4ی  نمىنه

اننتته ػاف إالٝات و ھا  وؿی گقینی اصقاب و مافمام+ ػآنها مغم گ٦ ی  ؿباؿهػ
 و ؿ٥تتاؿ ایتم اصتقاب ؿا نيتامھا  یيتهؼؿاکتات، انػا ػو بافعىؿھا  ھایی که وا٩ٞی 

ؿ پا٥يتاؿی بتـ ػ متتامػکىؿل ػامامتی متـھای  ، بی تىرهی بته عىامت ؼھنػ می
صقبتی و بتی ھای  ی به بـعتی راؽبتهی، نگاه گقینيمتانػکىؿی  تيکیل یک رتهه

ا٥ٞه ھا، نمىنه ھایی ام  که اگـچته نتىٝی ناھمتاھنگی بته ػاٝتنایی به انتىھی اف 
ـای مىارهتهؼىتىن متی ، اما منزـ به ت٢ییتـ نگتـه من٦تیؼآین می ىماؿ ی  )نمىنه بت

 گقینيی 
ـایانه  اصقاب و گـوه ـآ گ ـاوام)و بْٞا ا٥ ی بته متانػکىؿھای  ھمچنیم تىره ٥

انو،مٞـ٥  و ص٪ی٪  که ھم بنتـ با چاؿچىب ٥کـی اصقاب امت  ػغو اف آم ب
 .ام ” تىره گقینيی“اف ای  نمىنه

ؿاک ١یـ وا٩ٞی اف ا٩تْاتات فمانی، مکانی و امکتانی ػؿ ایم باؿه، اػیگـ ػمخال 
که ایم منتاله بته  ؼھنػام ومیله تٖتی٨ ؼؿا ب ػام  که ٩الب عىای  اصقاب به گىنه

ـه ؿػما  .ػىى می نیق” انکاؿ ص٪ی٪ “٥تم اف ص٪ی٪  و گاه صتی گی مىرب ٦ٕ
تىام گ٦  پا٥ياؿی بـ اٍتىلی کته امامتا  می اى  گقینيی نیقؼنگاھ ػؿ مىؿػ
یگتـ ػؿ مىارهه بتا ػ ؼان هػاػم  ػؿا اف  ػصقب یا گـوه نیق اٝتتاؿ عى ػؿ عىػصتی 

و انتغتاب  ػپىىتانی وّتٞی  مىرتىػ٣ عىؼاصقاب، تاؿیغی نگـی ٍـ٣ با ھت
، صتقب یتا ػؿاک ٥تـػیيته و ٝمتل کته بتا اؼانھای  ی آم بغو اف چاؿچىبگقیني

 .ؼآین می نمىنه ھایی ؿوىم به ىماؿ ػاؿػمافمام انٚتا٧ 
 ؼتىانت نمی ػؿ آم، ھنگامی که ٥تـػکه  ػاؿػ ػؿک گقینيی ورىػیگـی اف ػتٞتیـ 

کته اف  ؼکنت گـبتاؿه ٕتىؿی ت٦نتیـ میػوا٩ٞی  ؿا  ؼھػؿا ت٢ییـ  ػنگـه یا ؿ٥تاؿ عى
کته نٚتال  ؼنتؼؿ ھمیم فمینه، بـعتی نیتق مٞت٪ؼ+ ػبی إالٛ بمان ػاھماھنگی عىن

ـات کلی ص٦٘  ػعى« امتخنا»ی به نال ؼیؼبغو ر ػىناعتی اننام با ایزا ؿا اف ت٢یی
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 .ؼکن می
ؿ بغتو ػ” امتتخنا“ی  بتـ واژه ؼکه تاکی ػاؿؼن ػ: نیافی به مخال ورى1٢ی  نمىنه

بنیاؿ ؿوىتنی اف ی  ی، نمىنهمتانػکىؿاؿ اصقاب ػاؿ، گ٦تاؿ و کـؼبقؿگی اف تاؿیظ پن
 .ؼھػ می م ػناھماھنگی ىناعتی به 

ـای کاھو ناھماھنگی صاٍل اف ػؿاه  ، فیـ مؤال ؼیؼؿیا٥  إالٝات رػیگـ ب
کته اگتـ نتتىانیم  ؼنؼؿوانينامام ارتماٝی، مٞت٪+ م اٝتتاؿ منتٜ إالٝات ام ػبـ

تتىام  ھمچنتیم می+ کنیم گـ صملته متی ت٦نیـ کنیم به اٝتتاؿ اؿتتآ ؼإالٝات ؿا ب
ـتیب که ٥ـؼبػ+ مىاره نمى ؼیػإالٝات ؿا با تـ ػاٝتتاؿ عى ؿا  ػعتى ؼتىانت می ػیم ت

 .عیلی ھم مهم نین  ػالیل مىرىػکه إالٝات یا  ؼکن ؼمت٪اٝ
ـنتتی و ھای  ؿ ىتکهػ: ایم نمىنه ؿا 11ی  نمىنه نیتای مزتافی بته ػارتماٝی اینت

، فیـ ػم تاؿیظ مل  کـػفیـ مىال بـػ+ نمى ؼتىام مياھ می ؿٍىؿت ؿوفانه و به و٥ى
ـام نهْ  ؿھایی بغو مل  کـػمىال بـ ، بتی اٝتتتاؿ متاعتم ػبه نال انت٪ا ػم ؿھت

ا٣ مغتـب، ؼ٣ تىریه اھؼھای مغتل٤ ٩انىنی و صقبی تنها با ھػو نهاھا  متگاهػ
ؿ ایم ػؿوىنی ای  نمىنه ؼتىانن می ملی٪ه نگـی ٍـ٣ ٥اؿٟ اف ورىه احتاتی و اؿفىی،

 .ؼباؿه باىن
ـاػ٥ـھای  ٝالوه بـ ؿاه و ھا  یگتـ و متافمامػ ػی کاھو ناھماھنگی، تٞامل با ا٥

ـای ھای  ؿ گـوهػاصقاب  گىناگىم نیق ممکم ام  به ٝنىام یک ومیله بنیاؿ مىحـ بت
ـنػامت٦ا ػه مىؿؼم  آمػکامتم اف ناھماھنگی به  ـاؿ بگی  .ؼه ٩

ـاین وػبـ ایم اماك، به ٕىؿ کلی   :ؼػپیىن می به و٩ىٛ ؼ٥
ـا ؼاؿی اف تاتیػیا صقب ناھماھنگی ؿا با بـعىؿ ػ٥ـ – ات او ؼی کته بته مٞت٪تػا٥
 .ؼھػ می ، ت٪لیلؼاؿنػایمام 
ـام به اینکه آنام ھم بایػم ػکـ ؼبا مت٪اٝ ؼتىان یا صقب می ػ٥ـ – به آنچته او  ؼیگ

 .ؼھػ می ، ناھماھنگی ؿا کاھوؼاىته باىنػایمام  ؼعىاھ می
ارتمتاٝی و ھای  ؿ ىتتکهػبنتیاؿی ھای  تىام به نمىنته می اعیـ ػو مىؿػؿ ھـ ػ
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 .ػنیای مزافی اىاؿه کـػ
 

یه ياهماهًگی و فشایً  گیشی تصمین ذيظش
پل اف اتغاؽ یک تَمیم، به ویژه تَمیمی مغ ، یا تَتمیمی کته متْتمم 

نتاك ، اننتام ھتا، ھمتىاؿه اصؼی مهم اف نٚـ فمام، امکام، یا مى٩ٞی  باىتؼتٞه
 ؼا٥تت ؿت ات٦تا٧ میؼکته بته نت ؼایم باى ؼلیل ىایػتـیم    مهمؼکنن ناھماھنگی می

ـگقی ؿاه یک ؿاه ؼ+ ه، کامال  من٦ی باىنؼني ھای انتغاب صل ه، کامال  مخت  و ؿاهؼصل ب
ـا  مختت   ـای کاھو ناھماھنگی، یا٥تم إالٝات منضَ تَتمیم  ػؿ متىؿػعىب ب

ـھیق اف إالٝات من٦ی ؼى اتغاؽ ھتای  یٞنی پل اف اعؾ تَمیم، ویژگی+ ام ه و پ
کیت ػه مىؿؼمخت  چیقی که انتغاب ى ـاؿ گیتـ ؼتؤ و بته عَىٍتیات من٦تی آم  ػ٩ت

کیتؼو یا بـٝکل بـ عَىٍیات من٦ی چیقی که انتغاب نيت ػاٝتنایی ىى بی  ؼه تؤ
 .ػتىرهی ىى ھای مخت  آم بی ه و و به ویژگیؼى

ـگتاه ػکته متـ ؼھنتػ متیھتا نيتام  ؿ فمینه نگـهػه ؼى ھای انزال پژوھو ل، ھ
ـابـ ٝمىل، آىتکاؿ کننتػؿا  ػو انتغاب عى ؼاىته باىنػانتغاب ميغَی  ، بته ؼؿ ب

ـایو ؼ+ ھنتن ػانتغاب عى ػؿ مىؿػه ؼىؼنتال إالٝات تؤییػٕىؿ انتغابی به  ایم گ
که میقام ناھمتاھنگی ىتناعتی  ػىى ؿ ره  انتغاب إالٝات، فمانی بیيتـ میػ

 .ؼنیق بیيتـ باى
ـاینؿاػا ل تضت  ػمهم ىناع  ام   به ایتم مٞنتا کته متـ ؼک گقینيی، یک ٥

ـایٔ عاً  إالٝات ناھماھنگ، و٩ت  بیيتتـی ؿا ٍتـ٣  ؼؿ م٪اینه با ىىاھػى
 .ؼکنن ھماھنگ می ؼتىره به ىىاھ

 
 های کاهش ياهماهًگی ساه

ه بتا ؼکننت ھماھنگ ػؿاک گقینيی ؿا به ٝنىام یک ٝملکـػھای ىناعتی ا نٚـیه
ـن ؿ نٚـ میػ ػولیه ٥ـھای ا نگـه ھا، اننام ھا، إالٝات  بـ اماك ایم نٚـیهؼ+ گی
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ـاؿ می ػمضیٔ ؿا مىؿ   به ٕىؿی که مىرتب ت٪ىیت  ؼھنػ رنتزى، تىّره و ت٦نیـ ٩
ل اف ػکه مـ ؼکن بینی می نٚـیه ناھماھنگی ىناعتی پیوػػ+ ىام گـػھای عى نگـه

اننتام ھتا، بیيتتـ، ؼ+ ھیق کنن، پـؼھػ إالٝاتی که میقام ناھماھنگی ؿا ا٥قایو می
ـایم، ؼ+ ھا و ؿ٥تاؿىام ھماھنگ باىت که با نگـه ؼکنن افه میػإالٝاتی ؿا پـ بنتاب

التتته ػ+ ىتى ای گقینيی انزال می ھا به گىنه رنتزىی إالٝات، تىّره و ت٦نیـ آم
ل إالٝتاتی ؿا ػتا متـ ػىى ٩ّ  ٝلمی و ؿ٥تاؿ من٦َانه متب میػکه  ػتىّره کـ ؼبای

ل ھمچنیم با ت٦نیـ گقینيتی ػمـؼ+ ھایيام نامافگاؿ باى که با نگـه ؼکنن رنتزى
ـامىم، اف نگـه ل ننت  ػمخال، نگـه مـؼ+ کنن مضا٥ٚ  می ػھای عى إالٝات پی

م ػمنَت٦انه بتى ػؿ متىؿػھتا  ھای ٩ىمی و مّلی، به چگىنگی ٩ْاوت آم ؿگیـیػبه 
ـایم میػ+ اؿػھای عتـی بنتگی  ؿمانه ا٩ل اف ؼل، صتػگـ٥  کته متـ تىام نتیزه بناب

ـاصتل  ؼھنتن ػؿ ره  باوؿھای عىػاؿای مى گیـی ػؿاک، ػنٚـ تىّره و ا کته بتا م
 .ػاؿػافه إالٝات مـبىٓ به ىناع  ارتماٝی، ھماھنگی ػپـ

ؿ ػھا نیتق  ھا و صا٥ٚته گیـیػکه یا ؼکن بینی می نٚـیه ناھماھنگی ىناعتی پیو
 .ؼکنن ا میؼینيی پیھا، رنته گق  ره  ھماھنگی و ھمنانی نگـه

**** 
ىىاؿ امت ، نٚـیته ناھمتاھنگی ػمتیابی به اٍىل ت٢ییـ نگـه امـی ػاگـچه 

چاؿ ناھماھنگی ػی که ػتا با پیو بینی ؿ٥تاؿ ٥ـ ؼکن ىناعتی به ایم صىفه کمک می
٥نتتینگـ و ؼ+ ؿ آوؿنتػی تض  کنتتـل ؼه ام ، ت٢ییـ نگـه او ؿا تا صؼىناعتی ى

 ػؿ ٍىؿت بـوف ناھماھنگی ىناع ، ٥تـػکه  ؼنػی نمىمض٪٪ام پل اف او پیو بین
یا اھمی   ػاؼه یا بـٝکل، تٞػیا اھمی  ٝناٍـ ناھمنام ؿا کم نمى ػاؼبه نىٝی تٞ

 .ؼھػ ٝناٍـ ھمناف ؿا ا٥قایو می
 ؿ اینزامت  کته+ ػکه ھمام ت٢ییتـ نگتـه امت  ػاؿػ ػاما ؿاه مىمی ھم ورى

چاؿ ناھماھنگی ىناعتی ػمافمام ؿا  ، صقب و یاػتىام با اؿمال إالٝاتی که ٥ـ می
ؿ ٍىؿتی که مایل به ػو یا  ؼھػت٢ییـ  ػاؿػنٚـ  ؼ، نگـه او ؿا به نضىی که مؼکن می
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م چنتیم إالٝتاتی بته او ؼام ، به نضىی اف ؿمی ػاى  نگـه مىا٥٪ام عىؼنگه
ـھیق نمای  .ؼپ

 
 هًابع

ـام، مؼب-  .اواالماؿ، لىک و ھمکاؿام  ؿوانينامی ارتماٝی،صمقه گنزی، ته
+ ھ٪تامػاؿتتإات  تـرمه ٝلی ؿّا ھای  ، نٚـیهػتانکاؿ+ بلیىػمىؿیم، وؿنـ ری  و ریمق  –

ـام: انتياؿات  ـامػته  .انيگاه ته
ؿ: ػ« ارتمتاٝیھتای  ؿ با٥ ػایو و کاھو ناھمتاھنگی ؼپی»+ ٥نتینگـ، ل  و اؿوننىم، ا –

ـنؿوام ىنامی ارتماٝی، متىم امامی انگلینی و امـیکایی، تـرمه   انيگاه تتـیقػی، ؼپـویق م
ـام، اؿمتتاؿام، ػھا، م٦تاھیم و کاؿبـ کـیمی، یىم٤  ؿوانينامی ارتماٝی نٚـیته – ھتا، تهت

 چاپ ىيم+
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 هسىولیت هلیی  ربارهد
 

ـای منىولی  رمٞی، به ویتژه ؼل ٝمل رمٞی، مؼیک: م ؿ م٦هتىل ػلی منامب ب
ل رمٞی منىولی  به رتای ؿ مٖالٞات متاعـ م٦هى+ ػمافی منىولی  ملی ام 

منتىولی  ملتی و “ؿ کتتاب + ػه ام ػا کـؼی پیػمنىولی  ىغَی، اھمی  فیا
اف ٥ـل عاٍی اف منىولی  رمٞی، یٞنی ” میلـ ؼیىیػ“ ، ۲۱۱۱” )ال  رهانیؼٝ

اف منتئىلی  ای  گىنته“به باوؿ میلـ، منىولی  ملتی، ؼ+ کن می ٥اٛػمنىولی  ملی 
 ّٝ ؼ+ کنت متی ؼلی، بتـ منتىولی  نتیزته تاکیترمٞی ام  و او به رای منىولی  

امه منىولی  رمٞتی ػؿ اػٝمل رمٞی و ی  میلـ، منالهی  ھمچنیم با بنٔ نٚـیه
 .ؼکن می اؼپی ػؿ م٦هىل منىولی  ملی، نمىػ

ـک وابنته ام ؼمنىولی  رمٞی به ھی  امنهػو: ػ ھنگامی کته یتک + ٣ ميت
ـک تٞـی٤ و به ؿممی  ىناعتهؼھ  مٞی نیق صىل آم ىکلؿ٥تاؿ ر ػىى می ٣ ميت

 من٦ٞ  رمٞی نیق تٞـی٤ی  با ىکل گیـی ؿ٥تاؿ رمٞی، بال٥اٍله منالهػ+ گیـ می
ـای  ػىتى متی که رامٞه صاّتـ ؼؿم میای  و به ن٪ٖه ػىى می متتیابی بته ایتم ػبت

ه ام  که ؼى ػگىیی نىٝی مـمایه گؾاؿی رمٞی ایزاػ+ افػمن٦ٞ ، ھقینه نیق بپـ
ـا اع  ھقینه، من٦ٞ  و مقایتای آم ػىل منىولی ، و پـبا ٩ت ؼصاّـ ھنتن ػتمال ا٥

 .ؼؿا تْمیم کنن
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ـھنتگ ٝمتىمی ػمه: میلـ یک مل  ؿا به ٝنىام ارتماٝی اف مـ ل که ھىی  و ٥
، ػعتىھای  م ھمتنتتگیػ  ارتماٝی که با اؿفىی کـؼىنام می ، به ؿممی ؼاؿنػ

 .ؼبغين می و به آم، ورهی میامی ؼھنػ می امهػھایيام ؿا اؼپیىن
ـک، اف ٝىامتل بنتیاؿ مهتم چه ـھنتگ ميتت متاع  *ؿ ىتکلػاؿ: ھىیت  و ٥

اعت  ھقینته ػمنىولی ، منىولی  رمٞی، تٞـی٤ من٦ٞ ، مـمایه گؾاؿی، و پـ
ؿ ٩التب ػه به ٩ْاوت رمٞی نیق ھن  که ؼھنػاف مىی مل  و صتی ٝامل ىکل 

 .ػىى می ملی، به ٝنىام ٩ْاوت ملی ىناعته
چىب منىولی  ملی و متاحـ اف ھمام چیقی ؿ چاؿػؽ٥اٛ ملی نیق ی  پنذ: مناله

 .ؼآم، گ٦ته ى ػؿ مىؿػام  که پیو تـ به ٝنىام ھقینه رمٞی و من٦ٞ  رمٞی، 
ـا ػىو: مىّىٛ  یگـی که تىره به آم مهم ام  به منتىولی  ملتی نتیزته گت

 ؼتتٞتات و پیامتی  ھمه ػىى می ؿ ٍىؿت تيکیل آم، مل  صاّـػکه  ػػبافمی گـ
ـاکه پیو تـ، با ٩تىل منىولی ، تتٞتات اصتمتالی ؿا نیتق  ػـؿا بپؾی ػامات عىؼا٩ چ

 .ه ام ػپیو بینی نمى
ـا، ػیگـ ػی  ھ٦ : مناله ؿ مىّىٛ + ػام ” انتغاب“ؿ منىولی  ملی نتیزه گ

ؿک ػ ػآوؿ متی مت ػه و پیىمتته بته ػمت  آوؿػانتغاب، مل ، با اٙالٝاتی که به 
ؼ+ فن می م  به انتغابػم، و بـ اماك آ ػآوؿ می م ػبه  ػؿمتی اف وّٞی  عىػ

ـا نیق ھن  یٞنی ھ م ؼکه تنها با ؿمی ؼانػ می ٣ ؿا ىناعته ام  و چىمؼاو نتیزه گ
بته ٕتـ٣ بهینته  ػم  بیتاوؿػؿا به  ػمن٦ٞ  مـمایه گؾاؿی عى ؼتىان می ٣،ؼبه ھ

 ؿ منتیـ بته کتاؿػٝمل تـریضتی ؿا نیتق ی  و صتی گقینه ػؿو می مافی انتغاب نیق
 .ػبـ می

ـای عىػ ھي : رمٜ که ایم  ؼکن می وّٜ ػؿ منىولی  ملی، صتی ٩انىم نیق ب
 .ؼکن می ؿا به پیـوی اف آم، مکل٤ ػآصا ؼ٩انىم، صتی اگـ نانىىته باى

ؿ + ػاؿ امت ػؿ ؿابٖه با منىولی  ملی اف اھمی  بـعىؿػنیق  ؼتٞهی  نه: مناله
به مٞنی ٝتال  ؼتٞه+ ام  ؼؿ اؿتتآ تنگاتنگ با م٦هىل تٞهػوا٩ٜ، م٦هىل منىولی  
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ـاؿ اؿی اف ػػیا ٩انىم، انزال امـ یا عى ػاػٝتاؿت اف ایم ام  که ىغٌ به مىرب ٩
ـا، منٚتىؿ اف ی  ؿ منالهػ+” ػاؿ ىىػه ؼانزال امـی ؿا ٝه منتىولی  ملتی نتیزته گت

ـا ؼ، تٞهؼتٞه  .مٞیم ام ی  ه گـ٥تم صَىل یک نتیزهؼ٣ بـ ٝهػبه نتیزه و مت
ـا ؼولی  ملتتتی، متتتافمانؿ منتتتىػھی ؼه: منٚتتتىؿ اف متتتافمانػ ـانتتتىگ ھی ٥

ـا، یک مافمانؼام +مافمان ـانىگ ھی ٥ٞال ام  که به رمٜ ملی، اعتیتاؿ و ؼھی ٥
ـاینتؼھػ می آفای ٝمل ـکتقؼ، به رای وٙای٤، بتـ ٥ متـمتی بته ػ، ؼکنت متی ھا تم

ـای ھمه امکانپؾیـ و ٕـس، انزتال،  ػماف می إالٝات ؿا به منٚىؿ انتغاب بهینه، ب
 .ؼنمای می ا به رمٜ ملی واگؾاؿال ؿؼبـؿمی و ا٩

اؿ ػؿ منىولی  ملتی نیتق اف اھمیت  بـعتىؿػه: مهم مناوی اف منىولی  ػیاف
ـاؼام  ب ـای گـوه ملی، مناوی ام  یٞنتی تمتال ا٥ت  ػیم مٞناکه وفم منىولی  ب

یهی ام  که منىولی  منتاوی ؼبؼ+ اؿای منىولی  مناوی باىنػ ؼگـوه ملی، بای
 .نین به مٞنای منىولی  ميابه 

ؿ اؿتتتآ ػی میام گتـوه ملتی نیتق ػؿػلی و ھم ؼه: منىولی  ملی، با ھمػوافػ
لی ؼھمت“ؿ مٞنتای ػی، ػؿػو ھتم ” لی ىتناعتیؼھمت“لی بته مٞنتای ؼھم+ ام 

 .ػىى می هػتٞـی٤ و به کاؿبـ” اصنامی
ؿ چتالو ػ ػیگـ مهمتـیم متىاؿػه: تيغیٌ ن٪و و تىفیٜ منىولی ، اف ػمیق

ای اف  مزمىٝتهی  هؼکنن ٪تو، ٕتت٨ تٞـیت٤، تىٍتی٤یک ن+ منىولی  ملی ام 
ـا ـتتٔ ام ، ممکم ام  تىمتٔ ا٥ت  ػ، و یتک ٥تـػی انزتال ىتىػفیتا ػوٙای٤ م

ؿ ن٪تو و ػبه کاؿگیـی الگىی مياؿکتی ػ+ ه گیـؼی ؿا بـ ٝهػھای فیا ن٪و ؼتىان می
 .ؿ منىولی  ملی، به نٚـ، احـبغو تـ ام ػتىفیٜ منىولی  

 ػؿ منىولی  ملی، به انتغاب نتىٛ ٝملکتـػمناله  مهمتـیم ؼه: اما ىایػچهاؿ
ـه ”به ٝنىام ٝامل یکپاؿچه ػٝملکـ“ؿ ایم چاؿچىب، ػکه  ػػبافمی گـ ، بهتـیم بهت

ـاین+ اى ػ ؼوؿی ؿا عىاھ تيـیش ٍـیش ن٪و، گقینو ھای  گانهؼىامل چن ؼایم ٥
  یـیؼم نیافھتا، متػکتـ ػاؿؼبـ اماك تنامب، ىنامایی نیافھا، امتانھا  منىولی 
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ـا و پيتیتانی ام ی  اؿفیابی، تىمٞهی  پیىمته  .مهاؿت ھا، ار
ـاؿ ػؿ منتىولی  ملتی، متىؿػیگـی که ػمهم  ػه: مىاؿػپانق  تىرته و مٖالٞته ٩ت

ـن می ؿ ؿابٖته بتا ػی ػنهاھای  ىامل: اىتتاه و ّـوؿت ارتناب اف اىتتاه، ؿوه ؼگی
یی اْٝتای ؿ منتىولی  ملی،تىانتاھا ػ گیؼؿک پیچیتػتَمیم گیتـی، ھای  تػٝا

ـای تاحیـ بـ نتایذ رمٞی، ىتانل ٝا ـای تتاحیـ بتـ ی  النتهػرمٞی  ملی ب اْٝتا بت
ـاؿ اف منىولی ، لقول تاییھای  تَمیم  .ؼھنتن… اول یک عاً و ؼم ؼرمٞی، ٥

ؿ منىولی  ملتی، اْٝتای رمٞیت  ملتی، ػمهم آم که ی  ه: و یک نکتهػىانق
 ػؿ متىؿػا٩ل ؼصت ؼاما آنهتا بایت+ ؼاىته باىنػؿ ھمه چیق با ھم تىا٨٥ ػ ؼملقل نینتن

ـک متٞهتؼ، بته ا٩تؼميىؿت، به تىا٥ت٨ بـمتنھای  ؿوه ، ؼىتىن ؼال و تمایتل ميتت
ـک اف اؿفهای  مزمىٝه ـھنگی با صھای  ميت ـک انتغاب، و ػا٩ل ؼ٥ ه ىاعٌ ميت

ـاؿ ػؿا صىل ایم  ػعىی  یکپاؿچه ػٝملکـ  .ؼھنػه ىاعٌ ٩
 :منابٜ
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 ودایزايی بى دروايطًاسی کىر 
 
ـانی بى ػکىؿ― ـتیتی کە متب” اعتالل ھىی  متمایق“، یک ”مػای  ػىى می ام  بە ت

ـا  .ؼمغتل٤، رابزا ىىنھای  ؿوانی، بیم ىغَی  *بە لضاٗ ؿوصی ػا٥
ـایو بته چیقھتایی ؿا کته ا٥ـ ػىى می ایم اعتالل مىرب ـانزال گ  ”ػعتى“اؿ، م

ـاؿ ” ھىیت “منت٪یم بتا ی  ؿ ؿابٖهػی که ”ػعى“  ؼھنؼم  بػنامیم اف  می ػ+ اؿػ٩ت
ـتیب، ھىی ، ىکنته و تکه تکهؼب  ؼیل عىاھؼو اننام، به بافیگـی تت ػىى می یم ت

، ػاػ ؼمت  عىاھتػؿا اف  ػاؿ عتىؼؿ مىّىٛ ھىی ، صال  اینتایی و پایتػکه  ؼى
ؿام بته ؼؿام و پتػو بتا انت٪تال آم اف ننتل متا ؼىت ؼَی  یکپاؿچه رٞل عىاھىغ
 .گي  ؼیل عىاھؼاولیه نیق تت ؼؿىھای  امه به ىکل گیـی آمیبػؿ اػام، ؼ٥ـفن

گاھی اف ھىی  ؼآی می ػننلی که به ورى گاه ػناعىھای  با آ ، پتل ػؿونی عىػآ
ـگـ ـات، ؿ٥تاؿھتا  ؼکن یم ؿکػانی اولیه، یک ت٢ییـ ٥ارٞه آمیق ؿوانی ؿا ػاف م و عإ

 ؼوگانته عىاھتػو ىکل گیـی ىغَی   ػاو یا تنلیم وّٞی  مىرىھای  و نگـه
 ػیتا آنکته واؿ ػاػ ؼو به مافگاؿی تىال با بتـوف متافوکاؿھای ؿوانتی تتم عىاھت ؼى

 .ؼى ؼؿونی عىاھػال تمال ٝیاؿ ؼؿگیـ یک رػه و ؼى” هؼا کننؼھىی  ر“ی  مـصله
ه، ػوؿویی، مى امتت٦اػوگانه با ػم به بافی ػاػ، تم ویژگی مافگاؿیتـیم  یهیؼب

ال ؼه، رتؼا کننؼویژگی ھىی  رتـیم  ، و ميغٌ”ومـ ھىی ػبافی “بافی و ؼبن
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ـات وصيتناک ٝا٦ٕی، ؿوانی، و رنمی ام ػ  .اتمی و تاحی
 ػآوؿ می ػلتنتگی و حتات به ورىػاصناك عىیيتم که ی  یکپاؿچه ػوم ورىؼب

ـانی ػکىؿ*وگانه ػھىی   ىتغٌ “ ؼو تىلیت” ت٢ییتـ اصنتاك اعال٩تی“متب  *ای
ـتـیم نتیزه ؼى ؼعىاھ” یگـیػ ـانگ ” ؿونتیػی ؼال ابؼر“آم، ی  که مهمتـیم و وی

ؿک ػتتا پایتام، بتـ  ؼؿىتی  ؿ مـصلتهػگی ؼای فنتؼام  که به ٕىؿ ھمقمام، اف ابت
 .ػگؾاؿ می ا٣ ارتماٝی تاحیـؼاف اھ” ػعى“ارتماٝی و تزـبیات ىغَی 

ـانی  ػکىؿ“ ؿوانينامی میامی و ؿوانينامتی *به لضاٗ ؿوانيناعتیک ” مػبىای
 …+به ویژه، یک ٥ارٞه ام  –ارتماٝی 

((( 
ـانی" ػؿا "کىؿ ػکنی که عى اؿای اعتالل ىغَیتی ىناعتی ام  و ػ ؼانػ می ای

ه ام  تتا اىت٢الگـی و ػچاؿ کـػا به ایم اعتالل ؼؿا تٞم ػرالب اینزام  که عى
ـامىه و آم ؿا  ـانتی" متٞلت٨ بته عتى ػ"کىؿؼ+ پاک کن ػاف ؽھم عىملٖه ؿا ٥ ه ػای

ـاؿ کـ ػنین  و اف ھىی  عى ـای امتت٪الل ھىیت   ؼه امت  تتا مزتتىؿ نتاىتػ٥ بت
ـهػاػرای  ػؿ عىػاو ىغَیتی ؿا ؼ+ ، ھقینه کنػی عىػکىؿ ؿا  ػعىی  ه ام  تا چه

ـه اف ھىیت   ؼکن می او تالهؼ+ ھػت٢ییـ  ـگىنته عتإ با انتغاب ھىی  مْتا٣، ھ
ـامىىی بنپاؿ ػلی عىاٍ ـاك ھىیت  ؿا بتا ننتت   ػکىؿػ+ ؿا به ٥ ـانتی، ھت م ػاػای

ؿا اف منتىولی ،  ػه ام  تا ھىی  اٍلی عىػاػ،  تنکیم ػھىی  اى٢الگـ به عى
ـانی،  به  ػکىؿؼ+ ؿھا کن ؿ ٩التب یتک متافوکاؿ ػم ص٪ی٪ت ، ػنتال عامىه کتـػای

 ++++ؼا کنؼا ایمنی پیآمیب فھای  اف مى٩ٞی  ؼکن می ٥اٝی ام  که به او کمکػ
((( 

ـانی" بى ػکىؿ"  م ػای
 گی ؿوانی" ام  ػبـ"

 م ام  ؼه مانؼانی"، پل اف فنػؿؼیل "واکنو ٝا٦ٕی" ٩ـبانی به "٩ؼتت
ـاؿ اف وّٞی " نین  ػام  به اینکه ٩ا ػ٥ـ ػاٝت٪ا  ؿ به "٥
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 ب٪ا" ام  ی  هػت٪ىی  "اؿا
 ه" و "کنتـل" ام  ػمضَىل رهام "مى  امت٦ا

ـای   ه ام  ؼم" متزاوف یا کنتـل کننػ"ؿاّی کـتاله ب
 یک "ناتىانی آمىعته" ھم ھن  

ـتـی"  ـا٣ به "ب  یگـی ام  ػاٝت
ـای "انضالل" عى  ام   ػتاله ب

 و
گتی ؿوانتی بتا ٝيت٨ نامتافگاؿ ػبـ+ "ٝي٨" چین  ؼانػ نمی ؿوانیی  هػھیچ بـ

 ام ++++
 
 ایم هؼمتانی" نيػ" ھنتیم اما ھنىف "کىؿػکىؿ"

امتا  ؼکن نمی ػھم اىکالی ایزا” مػمته رمٞی بىػمم “باىی،  ”ػکىؿ“و٩تی -
 .مؼى” ما: “ؼمان می متانی ھنتی، تنها یک ؿاه با٩یػھنگامی که کىؿ

ـام،  ػ: کتىؿؼماننت+ اى ػمْا٣ ھم ھای  ھىی “تىام  می مػبى” ػکىؿ“با - ایت
ـا٧، کىؿ ػکىؿ ـکیه، اما  ػمىؿیه، کىؿ ػٝ  ػىم، ھىیتی ٩اتم به عػی بى”متامػکىؿ“ت

 .پؾیـ٥  ؼام  و چیقی کمتـ یا ا٥قوم بـ آم، نغىاھ
گتاه ػعتى“و ویژگی امامی ػاؿای ػم ػبى” ػعى“اگـ - ی  ؿ تزـبتهػو ٙهتىؿ ” آ

گتاه“ی امت  ”ػعتى“ٍتـ٥ا ” مػبى ػکىؿ“ ؼباى” ارتماٝی متتانی ػؿ کىؿػامتا ” آ
گتاه ػعتى“و ویژگی ػاؿای ھـ ػ، ػ، عى”مػبى ” ؿ متاعتاؿ ارتمتاٝیػٙهتىؿ “و ” آ

 .ام 
م، ػمتتانی بتتىػم، لقومتا متاعتاؿی ارتمتتاٝی نینت  امتا کىؿػبتى” ػکتىؿ―-

ؼ+ ؿمت متی ارتماٝی بته ٙهتىؿی  ؿ تزـبهػّـوؿتا، ماعتاؿی ارتماٝی ام  که 
ت و متاعتاؿ کتل ؼی امت  کته وصت”ػعتى“ؿ ص٪ی٪ ، بیانگـ ػم ػمتانی بىػکىؿ

ـاگـ  .ؼکن می ارتماٝی ؿا منٞکل ػ٥
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گاھی و انػم، عىػبى ػؿ کىؿػ- م ػمتانی بىػؿ کىؿػاما  ػاؿػ ػفی ورىیيه وؿؼآ
گاھی و انػو )عىػٝالوه بـ ایم  و ٝنَتـ ػکه بـ  ػاؿػ ػورىای  هػیيه وؿفی ، اؿاؼآ

گاھی و انػعى“  .ػىى می ِاٝمال” یيه وؿفیؼآ
لیتل، ػ، بته ھتـ ”ػعتى“کته  ػاؿػ ػم، مٞمىال ٙـ٥ی  ھایی ورتىػبى ػؿ کىؿػ-
ؿ آم، ىغٌ، ػصالتی که ػ+ اؿػؿا ” م ىضَیتیؼوپاؿه ىػ“م به ؼمتتال ى ػاؼامتٞ

م ػم امت  بته متـ بتـآوؿکته ممکت ؼھػ م  میػھا ؿا اف  ام بْٞی اف ٥ٞالی کام
گیـی  لکىػ+ ىى ه میؼنامی” ٙاھـی ػعى“، ػ، ایم عىػیگـی منزـ ىىػىغَی  

ـابـ ػ” ٙاھـیػعى“ایم  ه کتامت  ” ػعى“و نىٛ ػم ؼآم ػ، به ورى”ص٪ی٪یػعى“ؿ ب
ـای  ی ى٪ا٧ ىغَی  مٞلىل  هؼیؼپػ+ آوؿ می ؼیؼم ىغَی  پؼوپاؿه ىػفمینه ؿا ب

ھتای ”ػعتى“ه و آم ؿا بته ؼآم ػورى به” املک ػعى“ؿػه کا٥ی ام  کنتگی یا ىکى
ـاگـ و با رنته ؼان اىتهػیب صْىؿ کؿ آم تـػه کاولیه  ه کتارتمتاٝی  ػھای مغتل٤ ٥

ٓ ه ام  مـبتىؼؿ آم به ٙهىؿ ؿمیػه و عىیيتم رامٜ نیق ػعیل بىػؿ آم ػىغٌ 
و ” ت یا٥تتهؼوصت“ی ػم، عتىؼی ىت”متامػکىؿ“ؿ ػاما ؼ+ نک ، تزقیه میؼنؼى می

 ػعتى“یگتـ ھمتام، ػو بته ٝتتاؿتی ” حتتات کامتل“اؿای ػکه  ػگیـ می ىکل” یکتا“
 .ام ” ص٪ی٪ی

امتا  ؼىت ػوؼتتىام، بتـ احتـ ٝلتل و ٝىامتل عتاؿری مضت می مػبى” ػکىؿ“با -
ا ؼؿوی انتغاب، که تنها متـف رت ی و افػم، انتغابی ام  کامال اؿاػمتانی بىػکىؿ
 .آم، ھىی  ام  ی هؼکنن

ٝملتی، وا٩ٞیت  ؿا بته ھتای  انگیقه ی هتض  تاحیـ و فیـ متلٖ ؼتىان می ،ػکىؿ-
کته  ػمتاف متی ؿونیػ ػم، رهام بینی با عىػمتانی بىػاما کىؿ ػرای ص٪ی٪  بپؾیـ

 .ؼبغي می رهانی که منٖت٨ بـ ص٪ی٪  اوم  مامامتـیم  ؿ نابػؿا  ػکىؿ
” لؼوا٩ٞی  ٝلتی التت“، صتا به ”منا٥ٜ اینزا و اکنىنی“متاحـ اف  ؼتىان می ػکىؿ-

ؿا بغيی اف  ػه و نیق عىػ٣ کـؼمتـك ؿا ھػؿ ػی  گی ؿوفانهؼفنؼ، ا کنؼنیق تٞل٨ پی
ی  ؿا ٝال٩ه” مَلض  آنزا و آتی“متانی، ػاما کىؿ ؼؿآیػم  آم ؼاىته و به عؼآم پن
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و  ؼبای“ھا و ”ھن  و نین “ی  ؿا پیمانه” ٪ ص٪ی“ماعته تنها  ػیيه و ٝمل عىؼان
ـاؿ  ػھای عى”ؼنتای  .ؼھػ٩

ـھنگ باال کبا اعؾ ملى ؼتىان می ػکىؿ- ـاگـػم  ػ٥ ارتماٝی،  ػؿ چاؿچىب ٥
 ؼـ کنتکت٦ ػه واؿؼننکو صتا به ٝنىام ٝامل تٞییم  ػماف ػی ىغَی عى آم ؿا تزـبه

ـگىم مافػؿا نیق  ػات ٥کـی و ٝملی عىػو ٝا ؿ ھتـ صالت ، ػمتتانی، ػاما کىؿ ػگ
ـھنگ ھـ آنچه ١یـ اف عى رهتام بینتی “اىتته و ٩تایم بتـ ؼپن” یگتـیػ“ام  ؿا  ػ٥

ـاگـ”یػکىؿ ـامىم نگـینته و ٥ ، ؼؿا تىلیت ػعتى ی هارتماٝی ویتژ ػ، ھم به رهام پی
 .ؼمَـ٣ و نیق تىفیٜ کن

گاھانه به ٝنىام بغيتی اف یتک ؿوه، ن٪تو ػبا ٥ـمایو عى ؼتىان می ػکىؿ- آ
امتا  ػ٥ـمتانتـ بپتؾیـ“ؿا بته ٝنتىام  ػه و ن٪تو عتىؼ٥ـمانت“ؿا بته ٝنتىام  ”یگـیػ“

گاه ػعى“ؿ ػمتانی، تنها یک ؿوه ؿا ػکىؿ  ػپتؾیـ می ػعى” ماعتاؿ ارتماٝی“و ” آ
 .ام ” ص٪ی٪ی ػعى“ال متتنی بـ ؼه و ا٩ػو آم، اؿا

بته ٝنتىام ” اؿارىیانهؼپؾیـه واکنو م“با  ؼتىان می ام  ػکنی که تنها کىؿ-
ـھنگتی عتى”ٙاھـی ػعى“اف بغيی  ؿا بته پتای  ػ، به ٍىؿت عاّٞانه، ٝناٍتـ ٥
ـھنگ  اول ایم صالت ، متافمام ؼبا تػ+ ؿا بپؾیـ” ػناعى“٩ـبانی و ٝناٍـ ” یگـیػ“٥

ـاؿػارتماٝی، ص٪ى٧ ٥ـ ؿا بته ٝنتىام  ػارتماٝی و صتا ص٪ى٧ ٕتیٞتی عتى ػاػی، ٩
اف ؿوس کلی صتاکم  متانی، بغيیػاما کىؿ ؼھػ می م ػص٪ى٧ نیق اف تـیم  یهیؼب

صت٨ “صت٨ ؿا تـیم  یهیؼام  که بت” ص٪ی٪ی ػالقامات عى“بـ رهام بینی متکی بـ 
 .ؼانػ می ”صاکم بـ عىیيتم

ـای مافگاؿ کـػ ػکه عى ؼکن نمی ػم ھیچ تْمینی ایزاػبى ػکىؿ- م ػؿ نهای ، ب
پیکتاؿ بتا “و پتاننتیل  ػنیتق ىتى” ػانکاؿ عىی  پـومه“ ػ، صتا واؿ”یگـیػ“با  ػعى
ؿا ” ھىی “و  ؼىنام نمی متانی، اٍىال مافگاؿیػاما کىؿ ػؿا نیق بال٦ٞل ماف” ػعى

ـاؿ ورى“  .ماعته ام ” مػبى ػعى“و ّامم ” متىالیھای  ؿ فمامػ ػامتم
ی نیتـو امت  و نیتـوی او، ػمتانی، بـ ایتم بتاوؿ امت  کته ھتـ مىرتىػکىؿ-
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گاه، به ا ػام  که به ٕىؿ کامل، اف عىای  یيهؼان ؿا ” ػعتى“امت ،  هؼؿآمػؿاک ػآ
ـاتتـ اف “و  ؼکنت متی ٝـّه” وا٩ٞی  وا٩ٞیات“به ٝنىام  ورته اٝتالی وا٩ٞیت  او، ٥

ـه، کنيگـی ٝ٪الیی ىناع  ؿوه ھا، اؿفهؼفن و ٝتتىؿ اف مـفھتای ھتا  گی ؿوفم
ـاکنىنیؼم“به ” کنىنی“ ، ”وا٩ٞی “ؿ ٝـٍه ھایی مت٦اوت اف ػاما  ػکىؿ+ ام ” اؿ ٥

 .، واکنيی ام ؼنيگـ باىو بیو اف آم که ک ؼکن می نىمام
ـای یک کىؿ- ـه ممکم ام  بتىانؼ، فنػب ؿا بـ  ػعى ػتـیم ورىؼیؼى ؼگی ؿوفم

گاھی تضمیل و او ؿا به رای نٚم،  ـگق ػاما کىؿ ؼبغي” انتٚال“آ وا٩ٞی  “متانی، ھ
 .ؼکن نمی ”ٝینی  کاؽب“ؿا ٩ـبانی ” اٝال

ـه و ایتتم ؼفنتت” اؿیؼوا٩ٞیتت  پنتت“بتتا  ؼتىانتت متتی ػکتتىؿ- تىریتته کتته گی ؿوفمتت
” ٥ىؿیت  ٝمتل“که  ؼؿا تابٜ رهانی کن ػ، عىػىى می وا٩ٞی  تل٪یتـیم  مضنىك

وا٩ٞیت  ”ؿکػنامتنتاھی مٞتانی، اف  ی هؿ ٝـٍتػؿ نتیزته، ػو  ؼبـ آم صتاکم باىت
ـک“ھی به ػمتانی، با ىکل ػؿ م٪ابل، کىؿؼ+ ػ١ا٥ل بمان” وا٩ٞیات گاھی ميتت و ” آ

ـکؼھ“ ـک“، و ھمچنیم، ”٣ ميت کته ھتـ آنچته  ػبـمی مافای  ٍه، ٝـ”ؿوام ميت
 .ػىى می نین ، اف اٝتتاؿ ما٩ٔ” وا٩ٞی  وا٩ٞیات“

گاھی ؿا به صىفه ی ػاؼمتانی، امتػکىؿ- امتا  ػىى می ؿھنمىم” مٞـ٥  احتاتی”آ
به مٞنای منا٥ٜ ٝملی بال٥اٍله، ” متىؿیػمٞـ٥  “م ػبا اعتیاؿ کـ ؼتىان می ،ػکىؿ

 .ػاؿه بینگؼبػایم صىفه )مٞـ٥  احتاتی  ؿا نا
ھتای  م ١الب ٙـ٥ی ػىب نمىکاؿام  که با ٝ٪یم و مـػؿا  ػاؼایم امتٞ ػکىؿ –

متانی، بتا ىتناعتی کته ػ، اما کىؿػه ىىؼت، به مىی ١ـیقه ؿانؼم ؼؿ بلنػٝ٪النی 
ـگق به مىی ١ـیتقه ؿانتؼمػوؿفی و عـػناىی اف عـ و بتا  ػىتى نمتی هؼاؿی ام  ھ

ـک، ب ػ+ اؿػه گتال بـمتی ؼه مىی آینتىناع  ىنامی اف کلی  یکپاؿچه و ؿوس ميت
١ـیتقه و + امت ” ٝ٪ل“ؿ م٪ابل ػ” ٕتیٞ “، ”١ـیقه”اؿگیـی واژه یکاف به  ػم٪َى

 .ھای ٥ٞل و ىناع  ام  ی مىافی با ىیىه ٝ٪ل، ىیىه
ناىی  ؼتىان می ه ام ؼکه اف او ملب ىای  هػاؿا ػبپؾیـ ػبـ عى ؼتىان می ػکىؿ-
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ـنىى  ارتناب ناپؾی“اف رتـ، و به نىٝی  متانی، رتـ ؿا به ٕتىؿ ػاما کىؿ ؼباى” ـم
ـه” ھىی “ؿت ؿا به ؼمٖٞى٣ به ٩ی  هػکلی انکاؿ و اؿا  .ؼفن می گ

و نتتاتىام اف  ؼا٥تتت ا ؼرتت ػ)و تىاننتتته امتت   اف تتتاؿیظ عتتى ؼتىانتت متتی ػکتتىؿ –
ـنىى  مل  عىیو و منىولی  تاؿیغی عى تَمیم ـنىى  عىیو، م  ػگیـی، م

گاھانه به  که نه اصناك گناه  ػیل ىىؼی تتػبه مىرى ؼتىان می ، اوػیگـی بنپاؿػؿا آ
م ؿا ػمتانی بىػمتانی اما، کىؿػکىؿؼ+ ھػ ؿاه می ػی به عىکو نه ى ؼھػ او ؿا آفاؿ می

ـگقی گاھانه ب ـای آ٥ـینو ؼتَمیم گـ٥ته ام ، آم ؿا آ گاھی و تَمیم ؿا ب ه ام  و آ
 .ه ام ػگـوھی اعتیاؿ نمى

ـای عى ؾىتهگ ک، یػبا ٥ـیب عى ؼتىان می ػکىؿ – ـایی مىھىل و متال٢ه آمیق ب  ػگ
ی  ایام، ھمتهؼؿام بته ٩هـمانتام و ٩هـمانتام بته الهگتام و عتؼیل پتؼو با تتت ػبناف

 ػیگـی واگتؾاؿػو اکنىم ؿا به  ؼنمای منتنب می ػؿا به گؾىتگام عى ػا٥تغاؿات عى
ـگقیػاما کىؿ ا بته متتانی، گؾىتته ؿػکىؿػ+ ه بنتافؼه ام  تا آینتؼمتانی، اکنىم ؿا ب
او ٝ٪الیتی، ػ+ پتؾیـ نمتی آم ؿا ػؿ متىؿػاوؿی اؿفىی و ٝا٦ٕی ػو  ؼکي می چالو

آم بته ھای  وعتتهؼو انھا  و با ىناعتی که اف کامتی ؼکي می ؼن٪ی  گؾىته ؿا به بىته
 .ؼکن می ه ؿا مٞماؿیؼه ام  آینػم  آوؿػ

ا ؿ ػعتى” مل “که صتی اٍىل اعال٩ی  ػتا رایی پیو ؿو ؼتىان می صتی ػکىؿ –
او ؼ+ انتؼؿا اىتتتاه و ا٥نتانه ب ػھای بـ ص٨ مل  عى و عىامته     ؼ١یـ ٩ابل تضمل بیاب

امتا  ؼانتؼب” ٥ٖتـی“ؿا نیتق امتـی  ػگی مل  عىؼؿمانػؿ گال نهایی، ػممکم ام  
گی ؿا ؼؿمانتػ، ؼکنت متی گیؼآینی  ؿا بم مایه ػمتانی، اٍىل اعال٩ی مل  عىػکىؿ

ی  متتمایهػؿا  ػعتى” ھىیت  ملتی“و  ؼانتػ متی انوػام ؼبیـ و ٥٪ؼناىی اف مى  ت
ـک  به مىی آفا  .ؼکن می ی و ؿھاییػص

ـای یک کىؿ- ؿا ” ؿوس ملتی“، یک آؿمام امت ، او ػی مل  کىؿػمتانی، آفاػب
ه امت  امتا یتک ؼیػ ػؿ ؿھایی مل  عىػیا٥ته ام  و ص٪ی٪  ؿا ” ػمل  کىؿ“ؿ ػ

لیل، ؿھایی ؿا تزـبته ػـ متام، که به ھػاف مـفمیم کىؿای  ؿ گىىهػ ؼتىان می ،ػکىؿ
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ـای او ؿوس ملتی، ٝـٍتهؼ+ ؿا ؿاّی کن ػام عىؼو ور ؼه ام  آؿال بیامایػکـ ای  بت
او ؼ+ گنز نمی ،ػؿ مٞناکـػمتام، ػو کلیتی به نال کىؿ ؼکن می گیؼؿ آم فنػام  که 

گاھانه چيمام عى ـای  ػه ام  تا مزتىؿ نيىػپنته نها ػؿ گىه عىػؿا بنته و  ػآ بت
 .ؼھػ، تالىی به عـد ػعىی  بال٥اٍلهی  یگـ عاؿد اف ٝـٍهػی ػی کىؿػص٨ آفا

ارتماٝی  ؼؿ بهتـیم صال ، واصػو  ؼبا٩ی بمان” مم“ھمچنام  ؼتىان می ػکىؿ-
 کتلی  تزـبته ػ، واؿػمتاف متی متانی، متم ؿاػاما کىؿ ؼباى” مته رمٞیػمم “او، 
، ػىتى متی ١تالػؿ کتل اػ، ھىیت  ػآوؿ متی ػ، ٝمتل ارتمتاٝی بته ورتىؼکنت می

” متا“ؿ ػارتمتاٝی،  ؼؿ نهای  ؿابٖه و واصػ، و ػىى می ػھی ؿ٥تاؿی ایزاؼمافمان
 .ؼى ؼمتزلی عىاھ

ـھیق اف وؿو ؼتىان می ػکىؿ- و  ػؿوه ىنامی ھتم ىتى ػبه مضتىا، واؿ ػصتی با پ
ـام ؿا با مٞیاؿھای عىػ ، ٩ایتل ػیگـ اف رنل عىػی ػو عى ػو میام عى ؼبننز ػیگ

و نٚال اؿفىی  ؼمی کن”ننتی“او صتا اعال٧ ؿا ھم ػ+ ىى به ت٦اوت و صتی تمایق نیق
ؿا ” اعتال٧ مٖلت٨“متانی، ػؿ م٪ابل، کىؿ+ ػام ” نٚال تلىیضی“او یک  ی هؼآ٥ـی

ـای  ، مضتتىا ؿا بتیو اف ؿوه ؼآ٥ـین می ”و ھىی  یکپاؿچه”ؿوس ملی“متیابی به ػب
 ، نه ت٦اوت و نه تمایقی ٩ایل ام ػو عى ػو میام عى ػپؾیـ می ىناع 

اف  ؼیتک مزمىٝته باىتی  عمیـمایه ؼتىان می لػکىتاه آوؿی  ؿ ایم نىىتهػآنچه 
 و مختال ٝینتیػتنها + کنم می هؼاما به ھمیم بنن” متانیػکىؿ“و ” ػکىؿ“ھای  ت٦اوت

چه ت٦اوت ھایی ” مػمتانی بىػکىؿ“م و ػبى” ػکىؿ“آوؿل که بیيتـ متىره ىىیم  می
 :ؼاؿنػبا ھم 

 ػیگتـ نیتق کتىؿػو بنتیاؿ  ؼعىاننت متی ػؿا کتىؿ ػپیو اف نغن : بنیاؿی عتى
، ”یگـیػ“ ؼم به ٩ىاٝػاػگی، و تم ػ، مـمپـػاما تضـی٤ تاؿیظ مل  کىؿ ؼاننػ می

ؿ ػامتا  ؼمتتانی نینتتنػمی و ٩لمی، کىؿؼ٩ھای  ”راه“+ باؿفتـیم ویژگی آنهام 
 .ؼنامن می ػؿا کىؿ ػمٞـ٥ی، عى

پـمی، کته ھنتتی، بتی  یم ػھنگامی که اف یک کىؿ ػؿ بنیاؿی مىاؿػنغن : 
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ـام، کىؿ ػ: کىؿؼھػ می اعتیاؿ پامظ ـا٧، کىؿ ػای ـکیه ػمىؿیه، یا کىؿ ػٝ اف نگتاه + ت
بتـ ” ھىی  مْا٣“اما  ؼباى ؼتىان نمی ؿم ػنا ػىى می وا٩ٞی  مضىؿ، آنچه گ٦ته

ؿ ػمتانی اگـ باىیم و ص٪ی٪ت  ؿا ػکىؿ+ ام ” مػبى ػکىؿ“پؾیـ٥تم، مضَىل  ػعى
 ‖متانیػکىؿ: “ػبى ؼیگـی عىاھػم، بیگمام پامظ ما، چیق ؿوس کلی رنتزى کنی

متتام ػیگتـ کىؿػھای بغو ػمتام به کىؿػؿ بغيی اف کىؿػھا ػول: نگاه کىؿػ
ـاکه یا گ٦ته” متانیػکىؿ“نیق  ـانتی، کتىؿ ػکىؿ:” ػىى می نین  چ متىؿیه  ػمتخال ای

 .‖…و
ـانتی،“و بتا ٝنتاویم  ػىتى نمی ھم گ٦ته ػ، صتی کىؿػؿ بـعی مىاؿػ ـا٩تی،  ای ٝ
ـکیه که ایم نگاه نیق نه + اف رنل مـفھا منتنب ػمتکـػ، به ھىیتی ”و مىؿیه ایای  ت

ی ھم نین  و به ؿممی  ىناعتم تض  ػصتی کىؿ ؼباى ؼتىان نمی متانیػتنها کىؿ
 .ملٖگی ام 

ـامىه ػىى می مضى” ھىی  صقبی“ؿ ػگاھی چنام ” ػکىؿ“مىل:   ؼکنت می که ٥
ـای چه، به صقب ؿوی آوؿ ـای ؿھتایی کىؿؼام  و اگـچه م هػب متتام، ػٝی ام  ب

گاهػناعى“ه ام  اما ػگال به متاؿفه گؾاؿ ھىی  “نه  ػىى می او” او، ھىی  صقبی” آ
ؿ ػو  ؼؿونت می یگـ ؿا نيانهؼکه اصقاب، ھمىاؿه یک ػىى می هؼیػاف ایم ؿو + او” ملی

 .ػباف می ام  که ؿنگ” مػمتانی بىػکىؿ“ایم نيانه ؿوی، تنها 
متتانی، ػؿ صتالی کته کىؿػ ؼانتػ می ٣ؼ، صقب ؿا نه ومیله، بلکه ھػىؿبک ک

ـای  ـگق اصقاب ما، یک ػاینگىنه اگـ نتى+ ٣ؼمتیابی به ھػصقب ؿا ابقاؿی ب یگـ ؿا ؼھ
 .…و ؼماعتن نمی ه متهمػبه گناھام ناکـ

 بینیم نمی ؿعتام، رنگل ؿاػم ػبى ػبه عإـ فیا ؼىای
 ه ایم،ؼمتانی نيػىف کىؿھنتیم اما ھن” ػکىؿ“بنیاؿی اف ما 
 …+بپؾیـیم ؼص٪ی٪تی که بای

 


