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فْزست

فصل اٍل
سِ آلتزًاتیَ ٍ ًظام سیاسی در تاریخ
نظام اشتراک بدوی یا اولیه چه نظامی بوده است؟ آیا دو نظام دیگر هم
محصول رشد تکنولوژی بوده اند؟ چرا هر چه که جلوتر می آییم فاصله این
انقالبات کمتر می شود .انقالب اول پس از یک ملیون سال ،انقالب دوم بعد از
شش هزار سال و سومین انقالب در طی تنها صد سال بعدی رخ میدهد؟ آیا
نظامی که از ترکیب این نظام ها بوجود آمده باشد هم امکان وجود دارد؟

فصل دٍم
جٌثص ّای اجتواعی فعال در
ًْضت هطزٍطیت ،هلی ضذى ًفت ٍ ،اًقالب ۷۵
شما در ابتدا از سه جنبش اسالمی ،دمکراسی و سوسیالیستی صحبت
کردید ،ولی عمال چهار عامل ،شاه قاجار و پهلوی ،شیخ فضل هللا نوری،
مشروطه خواهان و سوسیالیست ها را درگیر مبارزه معرفی نمودید؟ شما
گفتید که در انقالب مشروطیت ،سر جنبش سوسیالیستی بی کاله ماند .چرا؟
مگر این جنبش نیروی مهمی را در انقالب تشکیل نمی داد .پس چرا در آخر
سرش بی کاله ماند؟ چگونه به این سادگی دوباره نظام مطلقه ی فردی توانست
خود را در راس قدرت قرار دهد؟ چگونه رضا خان توانست یک تنه بقیه
جنبش ها را به عقب بنشاند؟ آن تحولی که او را به قدرت رساند چه بود؟

فصل سَم
ها کجای تاریخ ایستادُ این؟
صذ سال عقة گزد تی ٍقفِ ی تاریخی
آیا این عقب گرد مداوم تاریخی ،خاص ایران بوده یا در کشورهای دیگر نیز
رخ داده است؟ این عقب گرد تاریخی تا کی ادامه می یابد و تحت چه
شرایطی به عکس خود تبدیل خواهد شد؟ منظور از اینکه هیچ یک از دو
جنبش اسالمی و پارلمانی ظرفیت بردن جامعه را به جلوتر از عصر حاضر
ندارند چیست؟ آیا مگر جایگزینی نظام پارلمانی بجای نظام اسالمی در ایران
به مثابه ی گذاردن یک گام به جلو نیست؟

فصل چْارم
جٌثص ّای اجتواعی
خصَصیات ٍ ضزٍرت ّای تاریخی
این جنبش ها هر یک چگونه واجد این خصوصیات شده اند؟ بعبارت دیگر،
این خصوصیات ،هر کدام ،ناشی از یک انتخاب دلبخواهی بوده یا ناشی از
ضرورت های تاریخی؟
فصل پٌجن
هارچ اًساى در تاریخ تسَی آسادی
این سقوط وحشتناک و دردناکی که از آن صحبت می کنید چه بوده
است؟ چگونه در نظامات بعدی حقوق و آزادی های مردم بتدریج اعاده و احیا
می شود؟ بنابراین ،ایده آل نظام اشتراکی خاص قرن  ۹۱نبوده و از ابتدای
نظام تمدن وجود داشته است .قدم های بعدی در این مسیر ،از نظر آزادی،
بکجا منتهی می شوند؟ منظور از "بطور دمکراتیک" انجام می داده است
چیست؟ علت این تحریف چه بوده است؟ پس اینطورکه شما می گوئید کلمه
دمکراسی هیچ ربطی به آزادی و حکومت مردم ندارد؟ آیا شما فکر نمیکنید
دست آورد الترناتیو دوم فراتر از تنها دمکراسی برای طبقه ی مالک و
سرمایه دار بوده و از جمله حق رای همگانی را از دست آوردهای آن نمی
دانید؟ با اینحال ،چرا از این ببعد ،این مطالبه جزو درخواست ها و مطالبات
جنبش پارلمانی در نقاط دیگر قرار می گیرد و اساسا چگونه است که آلترناتیو

سوم می تواند قبل از حاکم شدن ،خواستها و قوانین خود را به آلترناتیو دیگر
تحمیل کند؟
اصل تفکیک قوا در نظام پارلمانی با این موضوع چه رابطه ای دارد؟
آیا این هم از عناصر نطفه ای ی مربوط به آلترناتیو و نظام بعدی است؟

فصل ضطن
چزا اس ّوِ جا ایي جٌثص ّای اسالهی اًذ کِ سز تز هی آٍرًذ
اًقالب ایزاى ،طالثاى ،یاسدُ سپتاهثز
ٍ آرایص جذیذ ًیزٍّا
این تحول بطور مشخص و در جزئیات چگونه انجام گرفت؟ چرا دولت های
امپریالیستی و در راس آنها دولت آمریکا قادر به مقابله با جنبش اسالمی و
عقب نشینی آن نیستند؟ با توجه به اینکه جنبش اسالمی بخاطر ارتجاعی
بودنش از نظر تاریخی آینده ای ندارد ،فکر می کنید سرنوشت این جنبش به
کجا می انجامد؟ شما چگونه جنبش چپ را جناح چپ ناسیونالیزم ارزیابی می
کنید؟ این بخش ها کدام بودند؟ و شما که ناسیولیسم را در انقالب  ۷۵همراه و
حامی ی جنبش اسالمی ارزیابی می کنید ،در مورد سلطنت طلبها که هیچگاه
از رژیم اسالمی و حرکات ضد امپریالیستی آن حمایت نکردند ،چه می گوئید؟
آیا آنها را جزو نیروهای ناسیونالیست نمی دانید؟ بنظر می اید که شما جنبش
اسالمی را یک جریان ضد امپریالیست و دولت جمهوری اسالمی را یک
دولت مستقل ارزیابی می کنید؟

فصل ّفتن
آیا ًظام پارلواًی در ایزاى اهکاى پذیز است؟

آیا برای نظام پارلمانی در ایران شانسی برای برپائی وجود دارد؟ بنظر
شما این دالیل چه می توانند باشند؟ چرا همواره این آلترناتیو دیکتاتوری مطلقه
است که بر دیگران پیروز می شود و نه آلترناتیو سوسیالیستی؟ ولی هنوز ما
نمی دانیم که چرا آلترناتیو پارلمانی وقتی که به قدرت میرسد قادر به حفظ
خود در قدرت نیست؟ دالئل اقتصادی سیاسی این عدم توانائی چیست؟ آیا

بهمین دلیل است که جریان اصالح طلبی در جمهوری اسالمی دانما شکست
می خورد؟ نقش امپریالیسم و قدرت های جهانی در این میان چه می شود.

فصل ّطتن
راّکزد سَسیالیستی
ولی شما چگونه جریانات چپ در انقالب  ۷۵را با همه ی سردرگمی
هایی که در مورد سوسیالیزم داشتند و بخش هایی از آن حتی از جمهوری
اسالمی بعنوان یک نیروی ضد امپریالیست حمایت می کردند ،نماینده ی
آلترناتیو سوسیالیستی می دانید؟ آیا جنبش اسالمی هم دچار همین مشکل بود؟
آیا این مسئله در مورد جنبش سوسیالیستی در روسیه در جریان انقالب اکتبر
و قبل از آن نیز صادق است؟ بنابراین ،از جمله مسائل روشن سوسیالیزم باید
خود نظام سوسیالیستی و چهارچوب اساسی و جهانشمول آن باشد که باید همه
ی سوسیالیست ها در مورد آن توافق داشته باشند .بخصوص که این بنظر
شما یکی از آلترناتیوهای سه گانه را تشکیل می دهد .لذا اگر بخواهیم طرحی
عملی از جامعه ی سوسیالیستی ارائه دهیم ،این جامعه چگونه جامعه ای
خواهد بود؟ در چنین جامعه ای اگر کسی انتظار زندگی مرفه و لوکس تری
را داشته باشد ،چه باید بکند؟ آیا این مسئله که افراد می توانند در اذاء کار
اضافی هر چیزی را بهر مقدار که مایلند صاحب شوند ،دوباره باعث ثروت
اندوزی و پیدایش اختالف طبقاتی در جامعه نمی شود؟ پعالوه ،آیا این با نفی
مالکیت خصوصی و برابری افتصادی در جامعه سوسیالیستی در تناقض نمی
افتد؟ کسانی فکر می کنند که در جامعه ی سوسیالیستی وقتی مالکیت
خصوصی و انگیزه ی سودجوئی از میان رفت ،رقابت و انگیزه ی کار نیز
در افراد از بین می رود .انسان چگونه می تواند به مرحله ای برسد که دیگر
برای تامین معیشت اش نیازی به کار کردن نداشته باشد؟ آیا شما فکر می کنید
که واقعا چنین جامعه ای در آینده امکان پذیر است؟

فصل اٍل
سِ آلترًاتیَ ٍ ًظام سیاسی در تارید

تاسیخ تطشی ٘تیج ٝتالش پیٍیشا٘ ٚ ٝتالتٛلف ا٘ساٖ تشای
تأیٗ ٔؼیطت ٘ ٚیاصٞای ظشٚسیص تٛد ٜاست .دس جشیاٖ چٙیٗ
تالضی تٛد ٜاست و ٝتا اختشاػات  ٚوطفیات جذیذ  ٚتىأُ اتضاس ٚ
ٚسائُ تِٛیذ لذْ ت ٝلذْ ت ٝجّ ٛحشوت وشد ،ٜسؽح تىأُ فٙی ٚ
ٔادی

خٛد سا استما داد ٜاست .تا ایٙحاَ ،اٌش چ ٝا٘ساٖ اس ِحاؾ

ٔادی  ٚتىِٛٛٙطیه ٕٛٞاس ٜدس خػ ٔستمیٕی دس حاَ تىأُ ٚ
پیطشٚی س ٚت ٝجّ ٛتٛد ٜاست ،أا اص ٘ظش سیاسی ،ایٗ پیطشٚی
داسای افت  ٚخیض ٛ٘ ٚساٖ تٛد ٜاست.
دس ؼی ایٗ ٘ٛسا٘ات  ٚافت  ٚخیضٞاست ؤ ٝا ٔی تیٙیٓ
ا٘ساٖ تاو ٖٛٙدس ؼ َٛتاسیخ ،دس ٔسیش خٛد ،تؽٛس وّی س٘ ٝظاْ
سیاسی سا تجشی ٝوشد ٜاست٘ )۱ : .ظاْ دیىتاتٛسی ٔؽّم ٝی
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فشدی٘ )۲ ،ظاْ دٔىشاسی پاسِٕا٘ی ٘ )۳ ٚظاْ ضٛسائی
سٛسیاِیستی٘ ٕٝٞ .ظأٟای سیاسی ٔٛجٛد دس جٟاٖ  ،تذٖٚ
استثٙاء ،چ ٝتخٛاٙٞذ چ٘ ٝخٛاٙٞذ ،تٙاٌضیش ،جض ٚیىی اص ایٗ سٝ
٘ظاْ سیاسی -تاسیخی تٛد ٚ ٜؼثم ٝتٙذی ٔی ض٘ٛذ .تؼثاست دیٍش
تاسیخ تطشی جض ٘ظاْ اضتشاوی اِٚی ٝوٛ٘ ٝع تذٚی ٘ظاْ
وٕ٘ٛیستی تٛد ٚ ٜدٚساٖ ؼٛال٘ی ی ٔالثُ تاسیخ  ٚتٕذٖ سا دس تش
ٔی ٌشفت٘ ،ٝظاْ سیاسی دیٍشی سا ٕ٘ی ضٙاسذ.
دس ٘ظاْ دیىتاتٛسی ٔؽّم ٝی فشدی ،چ ٝتطىُ ٘ظأات
پادضاٞی  ٚچ ٝتطىُ ٘ظأات  ٚحىٔٛتٟای ٔزٞثی ٕٝٞ ،لذست
دس دست یه ٘فش ،ضا ٜیا ٚالیت فمی( ٝأاْ یا پیأثش) ،تٛد ،ٜآحاد
ٔشدْ ،صاحة ٞیچ لذست  ٚحمی جض اؼاػت اص لذست ٔؽّم ٝضاٜ
ٚ ٚالیت فمیٕ٘ ٝی تاضٙذ.
دس ٘ظاْ دٔىشاسی پاسِٕا٘ی لذست ٔؽّم ٝی فشدی ی ضا ٜیا
ٚالیت فمی ٝاص ٔیاٖ سفت ،ٝلذست یه ؼثم ،ٝؼثم ٝی حاوٕ،ٝ
جایٍضیٗ آٖ ٔی ضٛد .ایٗ ؼثمٔ ٝؼٕٛال ؼثم ٝی سشٔای ٝداس ٔی
تاضذ و ٝتطىُ دٔىشاتیه حاوٕیت خٛد سا تش ؼثمات دیٍش  ٚوُ
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ٔشدْ اػٕاَ ٔی وٙذ.
ٔٙظٛس اص وّٕ ٝدٔىشاتیه ایٙست و ٝدس ٔیاٖ خٛدِ اػعای
ؼثم ٝی حاوٓ ،دٔىشاسی  ٚتشاتشی تشلشاس ٔی تاضذ  ٕٝٞ ٚاػعای
ؼثم ٝحاوٓ ٘سثت ت ٝیىذیٍش اص حمٛق تشاتشی تشخٛسداس ا٘ذ.
تٙاتشایٗ ،دٔىشاسی دس ایٗ ٘ظاْ تٟٙا ت ٝاػعای ؼثم ٝی حاوٓ ٚ
٘ٔ ٝشدْٔ ،حذٚد ٔی ٌشدد .پاسِٕاٖ ٘یض ٔتطىُ اص ٕ٘ایٙذٌاٖ
ؼثمات حاوٓ تٛدٙٔ ،ٜافغ آٟ٘ا سا ٔذ ٘ظش داسد.
دس ٘ظاْ ضٛسائی ی تشای تشلشاسی ٘ظاْ سٛسیاِیستی ٘یض
ٔا٘ٙذ ٘ظاْ دٔىشاسی ی پاسِٕا٘ی ،لذست دس دست ؼثم ٝی حاوٓ
است .تا ایٗ فشق و ٝدس اِٚی ؼثم ٝی حاوٓ ؼثم ٝواسٌش  ٚتٛدٜ
واسوٗ  ٚدس دٔٚی ؼثم ٝی سشٔای ٝداس  ٚاٍُ٘ جأؼ ٝاست .دس
٘تیج٘ ،ٝظاْ ضٛسائی ٘ظاْ حاوٕیت اوثشیت تش الّیت٘ ٚ ،ظاْ
دٔىشاسی پاسِٕا٘ی ٘ظاْ حاوٕیت الّیت تش اوثشیت است.
پرسشً -ظام اشتراک تدٍی یا اٍلیِ چِ ًظاهی تَدُ است؟

پاسخ -ایٗ ٘ظاْ وٕٞ ٝاٖ ٘ظاْ لثیّ ٝای تٛد ٜاست ،اِٚیٗ ٘ظاْ
اجتٕاػی  ٚتٕذت ٘ضدیه ت ٝیه ّٔی ٖٛساَ تش جأؼ ٝی ا٘سا٘ی
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حىٓ فشٔا تٛد ٜاست .دس ایٗ ٘ظأْ ،اِىیت اضتشاوی تٛدٔ ٚ ٜیاٖ
ا٘ساٟ٘ا ٔٙجّٕ ٝصٖ ٔ ٚشد سٚاتػ وأال تشاتشی ،تذٚس اص آلایی ٚ
استاتی یا سئیس ٔ ٚشئٛسی تشلشاس تٛد .ٜػّت ایٗ تٛد ٜو ٝتذِیُ
سؽح پائیٗ تىِٛٛٙطی ٞیچٍ ٝ٘ٛثشٚت اظافی  ٚدس ٘تیجٔ ٝاِىیت
خصٛصی تش آٖ ٚجٛد ٘ذاضت ٚ ٝدس ٘تیجٞ ٝیچىس تّحاؾ
التصادی  ٚدس ٘تیج ٝتّحاؾ سیاسی یا ٘ظأی تش دیٍشی تشتشی
٘ذاضت .ٝدس لثیّ ٕٝٞ ٝأٛس جٕؼی  ٚاضتشاوی تٛد ٕٝٞ .ٜتا  ٓٞواس
 ٚص٘ذٌی ٔی وشد ٜا٘ذ  ٚدس ضادی  ٚغٓ یىذیٍش ضشیه تٛد ٜا٘ذ.
ایٗ ٘ظاْ یه ٘ظاْ خٛدتخٛدی  ٚؼثیؼی تٛد ،ٜچشا و ٝتذ ٖٚآ٘ىٝ
تش اساس ؼشحی اص پیطی تٛجٛد آٔذ ٜتاضذ٘ ،تیج ٝی ؼثیؼی
ٕٞىاسی  ٚتؼا ٖٚآصاد  ٚداٚؼّثا٘ ٝی ا٘ساٟ٘ا تٛد ٜاست.
تا پیذایص ٔاِىیت خصٛصی و ٝت ٝوٓ  ٚتیص ضص ٞضاس
ساَ لثُ ٔشتٛغ ٔی ضٛد ،تشای اِٚیٗ تاس ،ؼثم ٝداسا  ٚدس ٘تیجٝ
ؼثم ٝی ٘اداس تٛجٛد ٔی ایذ  ٚتذ٘ثاَ آٖ دِٚت  ٚاستص  ٚپّیس
تشای دفاع اص ثشٚت  ٚداسائی اغٙیا دس تشاتش فمشا ضىُ ٔی ٌیشد .اص
ٕٞیٗ صٔاٖ است و٘ ٝاتشاتشی التصادی ٔٙجش ت ٝپیذایص ؼثمات،

فصل اول

سه آلترناتیو و نظام سیاسی

8
_________________________________________________

ج ٚ ًٙغاست دیٍشاٖ ،ص٘ذاٖ ،ضىٙج ،ٝفحطا ٕٝٞ ٚ ،ػٛاسض
٘اخٛش آیٙذی ؤ ٝا ٛٙٞص  ٓٞضاٞذ آٖ ٞستیٓٔ ،ی ٌشدد .ایٗ
ٕٞاٖ ٘ظاْ تٕذٖ است و ٝاص ضص ٞضاس ساَ لثُ تاو ٖٛٙجشیاٖ
 ٚادأ ٝداسد.
تا فشٚسیضی ٘ظأات اضتشان اِٚی ،ٝدس جشیاٖ ضىُ ٌیشی ی
٘ظاْ تٕذٖ ،تشای اِٚیٗ تاس دس ٘ماغ ٔختّف د٘یا ضاٞاٖ،
أپشاؼٛساٖ  ٚپیأشاِٖ ٔزاٞة یىتاپشست تٛجٛد ٔی آیٙذ .آ٘چ ٝوٝ
تاػث پیذایص ٔاِىیت خصٛصی  ٚتذ٘ثاَ آٖ ٘ظاْ جذیذ ٔی ضٛد
سضذ تىِٛٛٙطی تٛد ٜاست .ت ٝایٙصٛست وٚ ٝلتی اتضاس تِٛیذ دس
جشیاٖ سضذ  ٚتىأُ خٛد ت ٝسؽحی ٔیشسذ و ٝفشد ٔی تٛا٘ذ
تیص اص ٘یاص سٚصٔش ٜاش تِٛیذ وٙذ ،دیٍشاٖ ت ٝفىش اساست ٚ
تشدٌی  ٚواس وطیذٖ اص ا ٚت٘ ٝفغ خٛد ٔی افتٙذ ٕٞ ٚیٗ أش،
تشای اِٚیٗ تاس ،تشدٌی سا دس تاسیخ تطشی تٛجٛد ٔی آٚسد .اص ایٗ
پس ٔشداٖ لثیّ ٝاسشائی سا و ٝدس ج ًٙتا لثایُ دیٍش تذست ٔی
آٚسد ٜا٘ذ ،تش خالف ٌزضت ،ٝتشد ٜی خٛد ٕ٘ٛد ٚ ٜاص ایٙؽشیك ٘ظاْ
تشد ٜداسی آغاص ت ٝپیذایص ٔی وٙذ.
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تایذ تٛج ٝداضت و ٝتا پیذایص ؼثمات فمیش ٘یض وسا٘ی وٝ
لادس ت ٝپشداخت تذٞی ٞای خٛد ت ٝافشاد ثشٚتٕٙذ ٘ثٛد ٜا٘ذ ٘یض تٝ
تشدٌی آٟ٘ا دس ٔی آیٙذ .یا دس جٍٟٙای جذیذی و ٝدیٍش ٘ ٝصشفا
تخاؼش اختالفات لثیّ ٝای ،تّى ٝتشای غاست ثشٚت دیٍشاٖ ٚ
وطٛسٞای ٕٞسای ٝتش پا ٔی ضذ ٜاست ،یه ٞذف ٔ ٟٓاص تشپائی
ایٗ جٍٟٙا ٘یض تشدٌ ٜشفتٗ  ٚسٛد تشدٖ اصفشٚش یا تىاس تشدٖ آٟ٘ا
تٛد ٜاست.
تٙاتشایٗ ،تا پیذایص ٔاِىیت خصٛصی ا٘ساٖ لذْ ت ٝػصش
تٕذٖ ٌزاسد ٚ ٜتشای اِٚیٗ تاس ٌشفتاس ٘ظاْ دیىتاتٛسی فشدی ٔی
ضٛد.
پرسش :آیا دٍ ًظام دیگر ّن هحصَل رشد تکٌَلَشی تَدُ اًد؟

پاسخ٘ :ظأات دیٍش ٘یض ٞش یه ٔحص َٛسؽح ٔؼیٙی اص سضذ
تىِٛٛٙطی تٛد ٜا٘ذ .تایٗ تشتیة وٞ ٝش تاس سضذ تىِٛٛٙطی ٔٙجش تٝ
پیذایص ؼثم ٝی جذیذی دس تاسیخ ٔی ضذ ٜو ٝایٗ ؼثم ٝتشای
ٌشفتٗ لذست دست ت ٝتؼشض  ٚا٘مالب تش ػّیٚ ٝظؼیت ٔٛجٛد
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ٔی صد ٚ ٜاص پس ایٗ ا٘مالب ٘ظاْ ٔٛسد ػاللٔ ٚ ٝؽّٛب خٛد سا
جایٍضیٗ ٔی وشد ٜاست .ا٘مالبِ ٔاِىیت خصٛصی ،اٌش تتٛاٖ ٘اْ
آ٘شا ا٘مالب ٌزاسد ،دس ضص ٞضاس ساَ لثُ اِٚیٗ ا٘مالب سیاسی
دس تاسیخ تطش تٛد ٜو ٝتذست ؼثمات جذیذی و ٝدس تاسیخ تٛجٛد
ٔی آیٙذٔ ،اِىیٗ ،ستاخٛاساٖ ،تشد ٜداساٖ ،تش ػّی ٝتٛدٔ ٜشدْ ٘ ٚظاْ
اضتشاوی تش پا ٔی ضٛد ٘ ٚتیج ٝی آٖ تشپائی پادضاٞی ٞا ٚ
أپشاؼٛسی ٞای تاستاٖ تٛد ٜاست.
دٔٚیٗ ا٘مالب ،ا٘مالتات تٛسطٚایی لش ۱۱ ٚ ۱۱ ٖٚاسٚپا تٛدٜ
است و٘ ٝضدیه ت ٝضص ٞضاس ساَ پس اص ا٘مالب ا ٚ َٚتذ٘ثاَ
پیذایص ؼثم ٝی جذیذ سشٔای ٝداساٖ صٙؼتی ضىُ ٔی ٌیشد ٚ
٘ظاْ پاسِٕا٘ی ی ٔؽّٛب خٛد سا تش پا ٔی وٙذ .پیذایص ایٗ ؼثمٝ
٘یض ػٕذتا ٔحص َٛا٘مالب صٙؼتی دس اٍّ٘یس تٛد ٜو ٝدس ستغ آخش
لشٖ  ۱۱اتفاق ٔی افتذ .ؼثم ٝسشٔای ٝداس صٙؼتی تا خٛد ؼثمٝ
واسٌش سا تٛجٛد ٔی آٚسد  ٚتا سضذ خٛد آ٘شا ٘یض سضذ ٔی دٞذ.
تا ٚسٚد ؼثم ٝواسٌش ت ٝصح ٝٙی تاسیخ ضشایػ تشای سٔٛیٗ
ا٘مالب ٘ ٚظاْ سیاسی فشأ ٓٞی ضٛد .ایٗ ؼثم٘ ٝیض تا سضذ ؼثمٝ
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ی سشٔای ٝداس سٚص ت ٝسٚص تش وٕیت  ٚلذستص افضٚد ٜضذ ،ٜتشای
ٌشفتٗ لذست خیض تش ٔی داسد  ٚتٛسػ ٔتفىشاِٖ خٛد ،ؼشح ٘ظاْ
ٔؽّٛب خٛد سا سیخت ،ٝتؼشظاتص سا تشای ٌشفتٗ لذست اص دست
ؼثم ٝی سشٔای ٝداس  ٚتشپائی ٘ظاْ ٔؽّٛب خٛد٘ ،ظاْ
سٛسیاِیستی ،اغاص ٔی وٙذ  ٚت ٝایٗ تشتیة ػصش ا٘مالتات واسٌشی
اغاص ٔی ٌشدد.
تٙاتشایٗٔ ،ی تیٙیذ و ٝچٍ ٝ٘ٛدس ؼ َٛتاسیخ تا سضذ تىٛٙ
ِٛطی ٞش تاس و ٝؼثم ٝی جذیذی پا تٔ ٝیذاٖ ٔی ٌزاسد ،صٔیٝٙ
تشای جاتجائی لذست  ٚا٘مالتی تاص ٜفشأ ٓٞی ضٛد.

پرسش :چرا ّر چِ کِ جلَتر هی آیین فاصلِ ایي اًقالتات کوتر هی
شَد .اًقالب اٍل پس از یک هلیَى سال ،اًقالب دٍم تعد از شش ّسار
سال ٍ سَهیي اًقالب در طی تٌْا صد سال تعد رخ هیدّد؟

پاسخ :ایٗ خٛد ٘طا٘ ٝی ایٙست و ٝایٗ ا٘مالتات ٘ ٚظأات
سیاسیِ ،لثُ اص آ٘ى٘ ٝتیجٔ ٝیُ  ٚاساد ٜی افشاد یا لذست تخیُ ٚ
تفىش آٟ٘ا تاضذ ،تاصتاب ضشایػ ٔادی  ٚاجتٕاػی جأؼ ٚ ٝسضذ
تىِٛٛٙطی تٛد ٜاست ٚ ،اص آ٘جا و ٝدائٕا تش سشػت سضذ تىِٛٛٙطی
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افضٚدٔ ٜی ٌشددِ ،زا تحٛالت اجتٕاػی ٘یض دائٕا تسشیغ ٔی یاتٙذ.
اِثت ،ٝایٗ تٔ ٝؼٙای آٖ ٘یست و ٝاساد ٚ ٜلذست فىشی افشاد
دس ایٗ تحٛالت  ٚؼشاحی ایٗ ٘ظأات ٘مطی ٘ذاضت ٝاستٔ .سّٕا
تذ ٖٚواس ستشي فالسف ٝی ػصش سٚضٍٙشی ا٘مالتات تٛسطٚایی ٚ
تذ٘ثاَ آٖ تش پائی ٘ظاْ پاسِٕا٘ی ٕٔىٗ ٘ثٛد ٜاستٕٞ .ا٘ؽٛس وٝ
تذ ٖٚتالش فىشی ٔاسوس  ٚاٍّ٘س ٔ ٚتفىشاٖ ٔاسوسیست پس
اص آٟ٘ا ٘یض ٔا٘ٙذ ِٙیٗ ا٘مالتات واسٌشی  ٚؼشاحی ٘ظاْ
سٛسیاِیستی ٕٔىٗ ٕ٘ی تٛد ٜاستٙٔ .تٟای ٔشاتة ایٙى ٝخٛد
ایٗ ا٘ذیطٞ ٝا  ٚتفىشات دس پاسخ ت ٝظشٚست ٞای ٘اضی اص ضشایػ
ٔادی ی ٔضتٛس ضىُ ٌشفت ٚ ٝتذ ٖٚآٖ ظشٚست ٞا ٞشٌض تٛجٛد
ٕ٘ی آٔذ ٜا٘ذ.
پرسش :آیا ًظاهی کِ از ترکیة ایي ًظام ّا تَجَد آهدُ تاشد ّن اهکاى
ٍجَد دارد؟

پاسخ :تؽٛس ٔٛلت تِّٚ ،ٝی تؽٛس دائٓ یا دس ؼٛال٘ی ٔذت ٘.ٝ
صیشا ٞش یه اص ایٗ ٘ظأٟا ٔؼؽٛف ت ٝتمذست سسیذٖ یه ٘یشٚ ٚ
ؼثم ٝی خاظ است .اِٚی لذست ضا ٜیا ٚالیت فمی ،ٝدٔٚی ؼثمٝ
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سشٔای ٝداس ٚ ،سٔٛی ؼثم ٝواسٌش .اص ٘ظش تاسیخی ٞ ٓٞش یه اص
ایٗ ٘ظاْ ٞا ٘تیج ٝی ت ٝلذست سسیذٖ ؼثم ٝخاصی و ٝتا ؼثمات
دیٍش تؼاسض داضت ٝا٘ذ ،تٛد .ٜدس ٘تیج٘ ٝظأٟای ٔضتٛس ٘یض ٞش یه
ٔتٙاسة تا ٔٙافغ ؼثمٔ ٝؼیٙی و ٝتا ٘ظأٟای دیٍش تٙالط داضتٝ
ا٘ذ ،ضىُ ٌشفتِ ٚ ٝزا تا آٟ٘ا ساصٌاسی ٘ذاضت ٝا٘ذ .تٙاتشایٗٞ ،ش
چٙذ دس ٔماؼغ وٛتاٞی اجثاسا ٕٔىٗ است تشویثی اص د٘ ٚظاْ
تٛجٛد آیذِٚ ،ی ٕٛٞاس ٜتظادٞای ٔیاٖ آٟ٘ا  ٚج ًٙلذست تشای
یه واس ٝضذٖ لذستٔ ،ا٘غ ادأ ٝایٗ ٕٞضیستی ٔی ضذ ٜاست.
تشای ٕ٘ ٝ٘ٛدس ا٘مالب ٔطشٚؼیت ٚلتی ٔحٕذ ػّی ضا ٜتٝ
لذست ٔیشسذٕ٘ ،یتٛا٘ذ لذست ٔجّس  ٚپاسِٕاٖ سا تحُٕ ٕ٘ٛدٚ ٜ
سشا٘جاْ پس اص یىی د ٚساَ آ٘شا ت ٝتٛج ٔی تٙذد ٚ .یا صٔاٖ
ٔصذق و ٝجٔ ًٙیاٖ ٚی  ٚضا ،ٜتؼٛٙاٖ ٕ٘ایٙذٌاٖ ٘ظاْ پاسِٕا٘ی
 ٚدیىتاتٛسی ٔؽّم ،ٝتاال ٔی ٌیشد ،سشا٘جاْ ٕٞضیستی د ٚساِ ٝی
آٟ٘ا تا وٕه ٘یشٞٚای أپشیاِیستی  ٚاستص ت٘ ٝفغ دیىتاتٛسی
ٔؽّم ٝضا ٜپایاٖ ٔی یاتذ .خٕیٙی سا  ٓٞدیذیٓ و ٝپس اص
ٕٞضیستی اِٚی ٝتا تاصسٌاٖ  ٚجثّٔ ٟٝی وٕ٘ ٝایٙذٌاٖ ٘ظاْ
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پاسِٕا٘ی تٛد٘ذ ،سشا٘جاْ آٟ٘ا سا اص ػشص ٝلذست تىّی تیشٖٚ
ا٘ذاخت.
تٙاتشایٗٔ ،ی تیٙیذ و ٝچ ٖٛدس ٞش یه اص ایٗ ٘ظأات،
لذست ،س ٚت ٝسٛی ٘یشٚی ٔؼیٙی داسدِ ،زا ٕٞضیستی ٔیاٖ آٟ٘ا تٝ
ٔؼٙای ٕٞضیستی ٔیاٖ لذست ٞائیست و ٝاص ٕٞاٖ اتتذا اص پی
دضٕٙی تا  ٓٞتٛجٛد آٔذ ٜا٘ذ ٚ ،دس ٘تیج ٝساصش تیٗ آٟ٘ا
ضىٙٙذ ٜتٛدٕ٘ ٚ ٜی تٛا٘ذ تشای ٔذت ؼٛال٘ی ادأ ٝیاتذٞ .ش ٘یشٚی
سیاسی و ٝدس ف ٟٓایٗ حمیمت وٛد٘ی تخشج دٞذ ،دس ػشص ٝی
ٔثاسص ٜسیاسی تاص٘ذ ٜخٛاٞذ تٛد  ٚلشتا٘ی وٛد٘ی خٛد خٛاٞذ ضذ.
ت ٝسش٘ٛضت دوتش ٔصذق و ٝدست ت ٝالذاْ لاؼغ تش ػّیٝ
ضا ٚ ٜاستص ا٘ ٚضد تا آ٘ى ٝسشا٘جاْ اص دایش ٜلذست حزف ضذٚ ،
جثّٔ ٟٝی  ٚحضب تٛد ٜو ٝدس دأاٖ خٕیٙی جا خٛش وشدٜ
تٛد٘ذ تا سشا٘جاْ لشتا٘ی وٙذ رٙٞی خٛد ضذ٘ذ تٛج ٝوٙیذ تا
ٔؼٙی ٚالؼی ی ایٗ أش سا دسیاتیذ.
دس ٚالغ  ٓٞاٌش تٙٔ ٝطاء ایٗ ٘ظاْ ٞا دلت وٙیٓ ٔی تیٙیٓ
ؤ ٝثال ٘ظاْ پاسِٕا٘ی اساسا تشای ٌشفتٗ لذست اص دست ضاٜ
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تٛجٛد آٔذ ٜاست .پس چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ذ دس تمسیٓ لذست تا ٕٞچٛ
وسی تشای ٔذت ؼٛال٘ی تالی تٕا٘ذ .یا جٙثص سٛسیاِیستی
اساسا جٙثص ؼثم ٝواسٌش تشای خّغ یذ اص ؼثم ٝسشٔای ٝداس است
ِ ٚزا تحُٕ حعٛس سشٔای ٝداساٖ دس دِٚت یا تاِؼىس ،تشای
ٞیچیه اص آٟ٘ا ٕٔىٗ ٘ثٛد ،ٜتٔ ٝؼٙای ٘فی ٚجٛدی خٛد آٟ٘ا ٔی
تاضذ.

فصل ديم

جىثص َای اجتماعی فعال در
وُضت مطريطیت ،ملی ضدن وفت ،ي اوقالب ۷۵

اوثشا تصٛس ٔی ؿٛد و ٝدس ٌیشی ٞب ی ػیبػی دس ٞش جبٔؼٝ
صشفب وـٕىؾِ ثیٗ احضاة ،افشاد  ٚسٞجشاٖ اجتٕبػی ،یب س ٚدس
سٚئی ٞبی ٔیبٖ ٔشدْ  ٚدِٚتٟب ،یب جٙبحٟبی ٔختّف حىٔٛتی
اػت .دس حبِی و ٝچٙیٗ ٘یؼت .ایٗ دسٌیشی ٞب  ٚوـٕىؾ ٞب
دس اصُ  ٚدس پبی ٝای تشیٗ ػؽح ،دسٌیشی  ٚوـٕىؾ ثیٗ
جٙجـٟبی اجتٕبػی  ٚػیبػی ا٘ذ .اِجت ٝایٗ ثٔ ٝؼٙبی آٖ ٘یؼت
و ٝدس ایٗ دسٌیشی ٞب احضاة ،افشاد ٟ٘ ٚبدٞبی ٔختّف ٘مـی ایفب
ٕ٘ی ٕ٘بیٙذ ،ثّى٘ ٝىت ٝی ٔٛسد ٘ظش ایٙؼت و ٝایٟٙب ٍٕٞی ػٙبصش
 ٚاجضاء یه وـٕىؾ ثضسٌتش  ٚاػبػی تشی ٞؼتٙذ وٕٞ ٝبٖ
وـٕىؾ ٔیبٖ جٙجـٟبی ٔختّف ػیبػی  ٚاجتٕبػی ٔی ثبؿذ.
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ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛاٌش ػٚ ٝالؼ ٝی ٔ ٟٓػیبػی ی صذ ػبِ ٝی
اخیش وـٛس خٛدٔبٖ ،ا٘مالة ٔـشٚؼٟ٘ ،ٝعت ّٔی ؿذٖ صٙؼت
٘فت ٚ ،ا٘مالة  ۷۵سا دس ٘ظش ثٍیشیٓٔ ،الحظٔ ٝی وٙیٓ وٞ ٝش ػٝ
ی ایٗ ٚلبیغ ،دس اصُ ،چیضی جض ػشص ٝی وـٕىؾ ٔیبٖ ػٝ
جٙجؾ ػیبػی ثشای تصبحت لذست ٘جٛد ٜا٘ذ :جٙجؾ اػالٔی،
جٙجؾ دٔىشاػی پبسِٕب٘ی ٚ ،جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی.
دس ا٘مالة ٔـشٚؼ ٝجٙجؾ اػالٔی سا دس ؿىُ ٘بة آٖ ،ؿیخ
فعُ اهلل ٘ٛسی ثب آِتش٘بتی ٛحىٔٛت ٔـشٚػ ٝی خٛد وٕٞ ٝبٖ
حىٔٛت ؿشػی اػالٔی  ٚاػالْ ٘بة ٔحٕذی ثٛد ،جٙجؾ
دٔىشاػی سا ٔـشٚؼ ٝخٛاٞبٖ ثب آِتش٘بتی ٛثشپبئی ٘ظبْ پبسِٕب٘یٚ ،
جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی سا ػّی اِؼٕٔ ْٛجبٞذیٗ  ٚػٛػیبَ
دٔىشاتٟبی تجشیض ٌ ٚیالٖ ٕ٘بیٙذٌی ٔی وشد٘ذٔ .یذا٘یٓ و ٝایٗ
اِٚیٗ وـٕىؾ ثضسي ػیبػی دس تبسیخ ٔذسٖ ایشاٖ ،دس پی چٙذ
ػبَ وـٕىؾ ػیبػی ٘ ٚظبٔی ثیٗ ایٗ جٙجؾ ٞب ،ػشا٘جبْ ثٝ
پیشٚصی جٙجؾ دٔىشاػی ٘ ٚظبْ پبسِٕب٘ی ٔٙجش ؿذ .ثؽٛسیىٝ
٘ظبْ دیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی فشدی و ٝػّؼّ ٝلبجبسی ٝؿىُ دِٚتی
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آ٘شا ٕ٘بیٙذٌی ٔی وشد ،جبی خٛد سا ث٘ ٝظبْ پبسِٕبٖ  ٚلبٖ٘ٛ
اػبػی ٔٛسد دسخٛاػت ٔـشٚؼ ٝخٛاٞبٖ دادٞ .ش چٙذ ایٗ
پیشٚصی وبُٔ ٘جٛد  ٚدس آٖ ػٕٟی  ٓٞث ٝجٙجؾ سلیتِ
دیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی فشدی ،یؼٙی جٙجؾ اػالٔی  ٚػّؽٙت دادٜ
ؿذ.
دسایٗ وـٕىؾ ،جٙجؾ اػالٔیٞ ،ش چٙذ لبدس ث ٝثشپبئی
حىٔٛت اػالٔی یب حىٔٛت ٔـشٚػ ٝخٛد ٍ٘ـتِٚ ،ی تٛا٘ؼت ثٝ
ٔذد ػٛأُ ٘فٛری اؽ  ،ػیذ ػجذاهلل ثٟجٟب٘ی  ٚصّذق ؼجبؼجبئی
دس جٙجؾ ٔـشٚؼ ،ٝجبی پبیی ثشای خٛد دس لب٘ ٖٛاػبػی یبفت،ٝ
ثب تصٛیت ٔبدٔ ٜشثٛغ ث٘ ٝظبست ؿشػی ی فمٟب ثش لٛا٘یٗ ٔجّغ،
حفظ ٔزٞت ؿیؼ ٝی اثٙی ػـشی ثؼٛٙاٖ ٔزٞت سػٕیٚ ،
ٔحشٕٛ٘ ْٚدٖ ٔشتذیٗ اص حك وب٘ذیذاتٛسی ثشای ٔجّغٛٔ ،لؼیتی
ثشای خٛد دس لذست دػت  ٚپب وٙذ .ثبیٗ تشتیت وٞ ٝیچ لب٘٘ٛی
دس ٔجّغ ثذٛٔ ٖٚافمت جٕغ فمٟب  ٚدس تؼبسض ثب لٛا٘یٗ اػالْ
ث ٝتصٛیت ٘شػذ.
اػتمشاس ٘ظبْ ٔـشٚؼ ٝی ػّؽٙتی ٘یض ثجبی ٘ظبْ جٕٟٛسی
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أتیبصی ثٛد و ٝاص جب٘ت ٔـشٚؼ ٝخٛاٞبٖ ث٘ ٝظبْ ػّؽٙت وٝ
دؿٕٗ ؿىؼت خٛسد ٜی ا٘مالة ثٛد ،ثصٛست حفظ تٟٙب اػٓ ٚ
پٛػت ٝای اص آٖ دس ٘ظبْ جذیذ دادٔ ٜی ؿذ.
ث ٝایٗ تشتیتٔ ،ی ثیٙیٓ ٘ظبٔی و ٝپغ اص یه دٚس ٜصد ٚ
خٛسد  ٚوـٕىؾ ٔیبٖ ػ ٝجٙجؾ ػیبػی اص دَ ا٘مالة ثیشٖٚ
ٔی آیذ ،حبصُ ٔٛلؼیت ایٗ ػ ٝجٙجؾ دس ا٘مالة  ٚتؼبدَ ٘یشٚ
ٔیبٖ آٟ٘بػت .دس ایٗ ا٘مالة جٙجؾ دٔىشاػی ٔ ٚـشٚؼ ٝخٛاٞی
ٕ٘ی تٛا٘ذ ثؽٛس وبُٔ ثش جٙجؾ ٞبی سلیت فبئك آیذ  ٚدس ٘تیج،ٝ
دس اٞذاف خٛدؽ وبٔال ٔٛفك ٕ٘ی ؿٛد.
جٙجـٟبی دیٍش ٞش چٙذ ٔی تٛا٘ٙذ دس ٘ظبْ حبصُ اص ا٘مالة
ثذسجبت ٔختّف صبحت ػ ٟٓؿ٘ٛذِٚ ،ی جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی،
ثب آ٘ى ٝػ ٟٓثؼیبس ٕٟٔی دس حفظ  ٚتذا ْٚا٘مالة داؿت ٝاػت ،دس
ٟ٘بیت  ٚثذالیُ ٔؼیٗ ،ػشؽ ثی والٔ ٜی ٔب٘ذ .ثشای ٕٞیٗ ،پغ
اص فتح تٟشاٖ  ٚخّغ ٔحٕذ ؿب ،ٜاص آ٘جب و ٝتٛػػ د ٚجٙجؾ دیٍش
ث ٝدایش ٜلذست سا ٜدادٕ٘ ٜی ؿٛد ،دٚثبس ٜثش ػّی ٝدِٚت ٔـشٚؼٝ
و ٝدٚثبس ٜثذػت ٔالویٗ  ٚاؿشاف افتبد ٜاػت ،لیبْ وشد ،ٜدس
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تذاسن حّٕ ٝث ٝتٟشاٖ ،جٕٟٛسی ٌیالٖ سا دس ؿٕبَ تـىیُ ٔی
دٞذ ِٚی دس ایٕٛٙسد ٘یض دس وبس خٛد ٘بوبْ ٔب٘ذ ٚ ٜػشا٘جبْ
ػشوٛة ٔی ؿٛد.
دس ا٘مالة ٘ ۷۵یض ؤ ٝجبسصٔ ٜیبٖ ٔشدْ  ٚؿب ،ٜدس ٟ٘بیت ثٝ
جٔ ًٙیبٖ د ٚجٙبح آِتش٘بتی ٛدیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی فشدی ،ثخؾ
دِٚتی ی آٖ ؿب ٚ ٜثخؾ ٔزٞجی ی آٖ خٕیٙی تجذیُ ؿذ،
جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی حظٛس لبتغ  ٚتؼیٗ وٙٙذ ٜای ٘ذاؿت .صیشا
٘ ٝتٟٙب لجُ اص ا٘مالة تٛػػ ؿب ٜثـذت ػشوٛة  ٚدس ظؼیف
تشیٗ ٔٛلؼیت خٛد لشاس داؿت ،ثّى ٝثخؾ ٕٟٔی اص آٖ ٘یض،
ثذ٘جبَ خٕیٙی  ٚجٙجؾ اػالٔی سا ٜافتبد ٜثٛد.
پرسص :ضما در اتتدا از سٍ جىثص اسالمی ،دمکراسی ي
سًسیالیستی صحثت کردید ،يلی عمال چُار عامل ،ضاٌ قاجار ي پُلًی،
ضیخ فضل اهلل وًری ،مطريطٍ خًاَان ،ي سًسیالیست َا را درگیر مثارزٌ
معرفی ومًدید؟

پبػخ :ثّ ،ٝچٌ ٖٛبٞی ٔیبٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ یه جٙجؾ ؿىبف
ٔی افتذ  ٚآ٘ٛلت ٞش یه اص آٟ٘ب جٙجؾ ٔضثٛس سا ثؽٛس جذاٌب٘ٚ ٝ
ث ٝسا ٜخٛد ث ٝپیؾ ٔی ثش٘ذٔ .ثال ،لجُ اص ٔـشٚؼ ،ٝسٚحب٘یت ٚ
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ػّؼّ ٝی لبجبس دػت دس دػت ٘ ٓٞظبْ ٔؽّم ٝی فشدی سا
ٕ٘بیٙذٌی ٔی وشد٘ذ  ٚاختالف چٙذا٘ی ثیٗ آٟ٘ب ٘جٛدٞ .ش دٚ
پـت  ٚ ٓٞػتٟ٘ٛبی لذستٕٙذ ٘ظبْ دیىتبتٛسی فشدی سا تـىیُ
ٔی داد٘ذ .أب ٕٞیٙى ٝلذست دِٚتی لبجبس صیش فـبس جٙجؾ
ٔـشٚؼ ٚ ٝجٙجؾ ػٛػیبَ دٔىشاػی دچبس تضِضَ ٔی ؿٛد ،ایٗ
اتحبد ثخـب ثٔ ٟٓی خٛسد .چ ٖٛثخـی اص سٚحب٘یٔ ٖٛثُ ؿیخ
فعُ اهلل ٘ٛسی  ٚػیذ ػجذاهلل ثٟجٟب٘ی  ٚؼجبؼجبئی ث ٝایٗ ٘تیجٝ
ٔی سػٙذ و ٝحىٔٛت لبجبس سفتٙی اػت  ٚدس وٙبس آٖ ایؼتبدٖ ٘ٝ
تٟٙب آیٙذ ٜی خٛثی سا ثشای اػالْ  ٚجٙجؾ اػالٔی سلٓ ٕ٘ی ص٘ذ،
ثّى ٝثبػث ثذ ٘بٔی  ٚتٙفش ٘ؼجت ث ٝآٖ دس ٔیبٖ ٔشدْ ٔی ٌشدد.
دسػت ٔثُ او ٖٛٙو ٝثخـی اص سٚحب٘یت دس جٕٟٛسی اػالٔی،
ثشای حفظ اػتجبس اػالْ ،حؼبة خٛد سا اص جٙبج خبٔ ٝٙای جذا
ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜثُ ٔٙتظشی و ٝدائٕب ٍ٘شاٖ آثشٚی اػالْ ثٛد ،ػؼی ٔی
وٙذ خٛد سا ٕ٘بیٙذٚ ٜالؼی آٖ ٘ـبٖ دٞذ.
دس ا٘مالة ٔـشٚؼ ٓٞ ٝدس حبِیى ٝثخـی اص سٚحب٘یت
ٕٞچٙبٖ دس وٙبس ػّؼّ ٝلبجبس ثبلی ٔی ٔب٘ذ ،ثخـی ٔ ٓٞب٘ٙذ

02
سه جنبش و سه الترناتیو
فصل دوم
_____________________________________________

ؿیخ فعُ اهلل  ٚد ٚػیذ ٔضثٛس٘ ،فغ اػالْ سا دس لشاس ٌشفتٗ دس
ثشاثش آٖ ٔی ثیٙٙذ  ٚؿشٚع ثٔ ٝخبِفت ٔ ٚجبسص ٜثب آٖ ٕٞ ٚشاٞی ثب
ٔـشٚؼیت ٔی وٙٙذ ِٚ .ی اؿتجب٘ ٜىٙیذ ٘ ٝثشای خذٔت ثٝ
ٔـشٚؼیت ،ثّى ٝثشای خذٔت ث ٝجٙجؾ خٛدؿبٖ و ٝاػالْ
ػضیضؿبٖ ثٛد.
أب چیضی ٕ٘ی ٌزسد ٔیبٖ ایٗ دػت ٝاص سٚحب٘ی٘ ٖٛیض
اختالف ٔی افتذ .ثٟجٟب٘ی  ٚؼجبؼجبئی دس جٙجؾ ٔـشٚؼ ٝثبلی
ٔب٘ذ ،ٜثٚ ٝظیف ٝی پبػذاسی اص جٙجؾ اػالٔی دس دس ٖٚجٙجؾ
ٔـشٚؼ ٝادأٔ ٝی دٙٞذٔ .ی ؿٛد ٌفت و ٝحشوت آٟ٘ب ٘ـبٖ
ػبصؽ ٔٛلتی ی ثخـی اص جٙجؾ اػالٔی ثب جٙجؾ پبسِٕب٘ی
ٔـشٚؼ ٝاػت و ٝدس صٛست پیشٚصی ثتٛا٘ذ ػ ٟٓخٛد سا اص ایٗ
پیشٚصی دسیبفت وٙذ .دیذیٓ  ٓٞو ٝچٍ ٝ٘ٛػشا٘جبْ ،ػ ٟٓخٛد سا
وٕٞ ٝبٖ ٔبدٔ ٜشثٛغ ث٘ ٝظبست فمٟب ثش لٛا٘یٗ ٔجّغ ثٛد،
دسیبفت ٔی ٕ٘بیذ.
 ٚأب ثخؾ دیٍش سٚحب٘یت و ٝؿیخ فعُ اهلل ٘ٛسی ٕ٘بیٙذٜ
آٖ اػت أیذی ث ٝپیشٚصی جٙجؾ ٔـشٚؼ٘ ٝذاسد  ٚدس ػٛض فىش
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ٔی وٙذ حبال و ٝدِٚت لبجبس دچبس تضِضَ  ٚسفتٙی اػت ،ثبیذ اص
فشصت اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜثشای ثشپبئی حىٔٛت ٘بة ٔحٕذی ثجبی
آٖ تالؽ ٕ٘ٛدٕٞ .بٖ وبسی و ٝخٕیٙی دس ا٘مالة  ۷۵و ٝسطیٓ
ؿبٔ ٜتضِضَ ؿذ ٜثٛد ،وشد  ٚأشٚص ٜجٙبح ٔصجبح یضدی  ٚداس ٚ
دػت ٝاؽ ػؼی دس ث ٝوشػی ٘ـب٘ذٖ ٘ٛع ٘بة تش حىٔٛت اػالٔی
ثجبی ٘ٛع ٘بخبِص تش آٖ ،جٕٟٛسی اػالٔی ،سا داسد.
ثٙبثشایٗٔ ،ی ثیٙیذ و ٝایٟٙب وٍٕٞ ٝی ؼشفذاس ٘ظبْ
دیىتبتٛسی ی ٔؽّم ٝفشدی ثٛد ،ٜآ٘شا چ ٝثصٛست پبدؿبٞی ی
لبجبس  ٚچ ٝثصٛست حبٔی ی سٚحب٘ی ی آٖٕ٘ ،بیٙذٌی ٔی وشد٘ذ،
ثب ث ٟٓخٛسدٖ تؼبدَ لذست ،دس ایٙى ٝچٍٛٔ ٝ٘ٛلؼیت خٛد ٚ
جٙجؾ ٔشثٛغ ث ٝخٛد سا دس ایٗ دس ٓٞسیختٗ تؼبدَ حفظ وٙٙذ،
ث ٝاختالف ٔی افتٙذ .ثخـی ٕٞچٙبٖ ث ٝلذست دِٚتی ٔی
چؼجٙذ ٚ ،ثخؾ دیٍش اص آٖ جذا ٔی ؿ٘ٛذ .اص ٔیبٖ جذا ؿذٌبٖ
٘یض ثخـی دس پی جٙجؾ ٔؼتمُ خٛد ٌ ٚشفتٗ وبُٔ لذست ثٝ
تٟٙبئی ثشای آٖ ثش ٔی آیٙذ (ؿیخ فعُ اهلل)  ٚثخـی و ٝچٙیٗ
أىب٘ی ثشای جٙجؾ اػالٔی ٕ٘ی ثیٙٙذِ ٚ ،زا سا ٜػبصؽ ٚ
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ٕٞشاٞی ثب جٙجؾ دیٍش سا و ٝپیشٚصی اؽ ٔحتُٕ تش ثٙظش ٔی
سػذٔ ،ی پشداص٘ذ تب حذالُ ػٕٟی اص آ٘شا ثشای خٛد ثٍیش٘ذٔ .ب٘ٙذ
چٙذ ٘فش وٍٕٞ ٝی دس سػیذٖ ث ٝلّ ٝی و٘ ٜٛفغ ٔـتشوی داس٘ذ،
ِٚی الجشْ ،ثش ػش دٚساٞی ٞب دچبس اختالف ؿذٞ ،ٜش یه ساٜ
ٔتفبٚتی سا ثشای سػیذٖ ث ٝآٖ ثش ٔی ٌضیٙذ.
ٔؼٕٛال  ٕٝٞی جٙجؾ ٞب دس ثضٍ٘بٞ ٜبی تبسیخی دچبس دچبس
چٙیٗ ا٘ـمبلبتی ٔی ؿ٘ٛذ .صیشا تـخیص ٔصبِحِ جٙجؾ ٕٞیـٝ
آػبٖ ٘یؼت ٚ ،دس ٘تیج ٝدس ٞش پیچ  ٚخٓ ػیبػی ،سٞجشاٖ
جٙجؾ ٞب دچبس اختالف ٔی ؿ٘ٛذ  ٚساٞ ٜبی ٔتفبٚتی سا دس پیؾ
ٔی ٌیش٘ذٔ .شدْ ػبدی و ٝاص ؤ ٝٙؼبئُ ثب خجش ٘یؼتٙذ  ٚاص سٚی
ػؽحی ٌشی ،جٙت  ٚجٛؽ جٙجؾ ٞب سا تٟٙب دس ػؽح جٙت ٚ
جٛؽ فشدی ی سٞجشاٖ آٖ ٔی ثیٙٙذ ،ایٗ ا٘ـمبلبت سا ثصٛست
اختالفٟبی ؿخصی ٔیبٖ سٞجشاٖ دیذ ،ٜث ٝخٛد جٙجؾ ٞب  ٚاػبػب
ٞش ٘ٛع فؼبِیت ػیبػی ثذثیٗ ٔی ؿ٘ٛذ.
دس ٟ٘عت ّٔی ؿذٖ ٘فت ٘یض ؿبٕ٘ ٜبیٙذ ٜی دیىتبتٛسی
ٔؽّم ٝی فشدیٔ ،صذق ٕ٘بیٙذ ٜی ٘ظبْ دٔىشاػی پبسِٕب٘ی ٚ
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ػٙت ٞبی ٔـشٚؼ ٝخٛاٞی ٚ ،حضة تٛد٘ ٜیض ث ٝغّػ یب دسػت،
ثؼٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٜجٙجؾ ػٛػیبِیؼتی ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد .وبؿب٘ی ٚ
فذائیبٖ اػالٔی ٘یض ٕ٘بیٙذ ٜجٙجؾ اػالٔی یؼٙی ٘ٛع ٔزٞجی
دیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی فشدی ا٘ذ .ثشای ٕٞیٗ ثیؾ اص ایٙى ٝثب ؿبٜ
و ٝاص یه جٙغ ا٘ذ ،ظذیت داؿت ٝثبؿٙذ ثب د ٚجٙجؾ دیٍش
خصٔٛت ٔی ٚسص٘ذ .دس ایٙجب ٘یض دس اثتذا جٙجؾ دٔىشاػی
پبسِٕب٘ی پیشٚص  ٚؿبٕ٘ ٜبیٙذ ٜی دِٚتی دیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی
فشدی ث ٝخبسج فشاسی ٔی ؿٛدِٚ ،ی ػشا٘جبْ ثب وٛدتب ثش دٚ
جٙجؾ دیٍشٔ ،صذق  ٚحضة تٛد ٜفبئك آٔذ ،ٜآٟ٘ب سا ث ٝػختی
ػشوٛة ٔی ٕ٘بیذ.
پرسص :ضما گفتید کٍ در اوقالب مطريطیت ،سر جىثص سًسیالیستی
تی کالٌ می ماود .چرا؟ مگر ایه جىثص ویريی مُمی را در اوقالب تطکیل
ومیداد .پس چرا در آخر سرش تی کالٌ می ماود.

پبػخٔ :ؼّٕب جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی و ٝدس آٖ صٔبٖ تحت
تبثیش ػٛػیبِیؼت ٞبی اسٚپب  ٚثّـٛیىٟب دس سٚػی ٚ ،ٝث٘ ٝبْ ٞبی
اجتٕبػی ٖٛػبٔیٔ ٚ ٖٛجبٞذیٗ ٔؼشٚف ثٛد٘ ،مؾ ثؼیبس تؼییٗ
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وٙٙذ ٜای دس ا٘مالة ٔـشٚؼ ٝداؿت .آٟ٘ب  ٓٞدس جشیبٖ ؿىُ
ٌیشی جٙجؾ ٔـشٚؼیت  ٓٞ ٚپغ اص ث ٝتٛح ثؼتٗ ٔجّغ
ثذػت ٔحٕذ ػّی ؿب ٜو ٝتمشیجب وبس ٔـشٚؼ ٝتٕبْ ؿذ ٜثٛد،
٘مؾ تؼیٗ وٙٙذ ٜای سا دس ایجبد  ٚحفظ ٔـشٚؼیت ایفب ٕ٘ٛد٘ذ.
دس ٔٛسد إٞ ،َٚب٘ؽٛس وٌ ٝفت ٝؿذ ،ػٛػیبِیؼت ٞب دس ساٜ
ا٘ذاصی خٛد ٔـشٚؼیت ٘مؾ ٕٟٔی داؿتٙذٔ .ب ٞشٌض ٘جبیذ ٘مؾ
ؼبِجٛف ٞب ،آخ٘ٛذصادٞ ٜب ٔ ٚیشصا سظب وشٔب٘ی ٞب و ٝثب ٘ٛؿتٞ ٝبی
خٛد تبثیش صیبدی دس آٌبٞی ٔشدْ  ٚتحشیط آ٘بٖ ثٔ ٝجبسص ٜثب
حىٔٛت لبجبس ٌزاسد٘ذ ،سا فشأٛؽ وٙیٓ.
دس ٔٛسد د٘ ْٚیض ٚلتی ؤ ٝجّغ ثب تٛؼئ ٝی ٔحٕذ ػّی
ؿب ٜتٛػػ ِیبخٛف سٚػی ،فشٔب٘ذ ٜثشیٍبد لضاق ،ث ٝتٛح ثؼت ٝؿذ،
ٔ ٚتؼبلت آٖ آصادیخٛاٞبٖٙٔ ،جّٕ ٝثؼعی اص ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجّغ،
دػتٍیش  ٚث ٝداس آٚیخت ٝؿذ٘ذ  ٚدس یه والْ صذای آصادی
خٛاٞی ٔ ٚـشٚؼ ٝخٛاٞی دس تٟشاٖ  ٚدیٍش ٘مبغ خف ٝؿذ ،ایٗ
ا٘جٕٗ ٞب دس ٘مبغ ٔختّف ایشاٖ ثٛد٘ذ و ٝثٕمبثّ ٝثب ٔحٕذ ػّی
ؿب ٜثشخٛاػت ،ٝپشچٓ ٔـشٚؼییت  ٚآصادیخٛاٞی سا دٚثبس ٜثّٙذ
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وشد٘ذ.
ثب ایٙحبَ ،ایٗ اثتذا تجشیض ثٛد و ٝصیش ثبس حىٔٛت وٛدتب ٘شفت
 ٚدس ثشاثش آٖ لذ ػّٓ وشد ٚ ،ث ٝپیشٚی اص آٖ ،ا٘جٕٗ ٞبی ٌیالٖ ٚ
ػبیش ٘مبغ  ٓٞدػت ث ٝوبس ؿذ٘ذ.
أب دس تجشیض ایٗ ػٛػیبَ دٔىشاتٟب  ٚسٞجشاٖ آٟ٘ب ٔب٘ٙذ ػّی
ٔؼی ٛثٛد٘ذ وٕٞ ٝشا ٜدیٍشاٖ ایٗ وبس سا ؿشٚع وشد٘ذ .آٟ٘ب ٘مؾ
ثؼیبس ٕٟٔی سا دس ػبصٔب٘ذٞی ٔمبٔٚت دس تجشیض ثش ػّی ٝتٟشاٖ
ثؼٟذ ٜداؿتٙذٙٔ .جّٕ ،ٝدس جٍٟٙبی ٔیبٖ لٛای دِٚتی ٔ ٚـشٚؼٝ
خٛاٞبٖ٘ ،مؾ ٌشٞ ٜٚبی ػٛػیبَ دٔىشات

ٔثُ ٌشٜٚ

اجتٕبػی -ٖٛػبٔیٔ( ٖٛجبٞذیٗ) ،ػٛػیبَ دٔىشاتٟبی لفمبص ٚ
داؿٙبن ٞب ثمذسی ثٛد وٌ ٝفتٔ ٝی ؿٛد ثذ ٖٚوٕه ٞبی ٘ظبٔی
آٟ٘ب و ٝدس ف ٖٛٙجٍٙی ثؼیبس  ٓٞوبس آٔذ  ٚثب تجشث ٝثٛد٘ذ،
ٔمبٔٚت ٔؼّحب٘ ٝتجشیض ٕ٘یتٛا٘ؼت ٔٛفك ٌشدد.
ٕٞیٙؽٛس دس ٌیالٖ ،وٕیت ٝػتبس و ٝپغ اص چٙذی ث ٝپیشٚی
اص ا٘جٕٗ ٚالیتی ی تجشیض وٙتشَ ایبِتی سا ثذػت ٔی ٌیشد،
ٔتـىُ اص ػٛػیبَ دٔىشاتٟب  ٚػبیش ٔـشٚؼ ٝخٛاٞبٖ ثٛد .تب
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جبئی و ٝایٗ وٕیت ٝثذ٘ ٖٚمؾ ٔٛثش ٘یشٞٚبی ػٛػیبِیؼتی وٝ
 ٕٝٞجب ثخؾ سادیىبَ جٙجؾ سا تـىیُ ٔی داد٘ذٕ٘ ،یتٛا٘ؼت
دس ثشاثش دِٚت ٔشوضی لذ ػّٓ ٕ٘ٛد ،ٜوٙتشَ ایبِتی سا دس دػت
ٌشفت ،ٝحشوت ثؼٛی تٟشاٖ سا ػبصٔب٘ذٞی وٙذ.
ثٙبثشایٗٔ ،ی ثیٙیٓ و ٝجٙجؾ ػٛػیبِیؼتی ٘ ٝتٟٙب یه پبی
ٔ ٟٓحشوت تٛد ٜای  ٚجشیب٘ی ثٛد و ٝپغ اص ث ٝتٛح ثؼتٗ
ٔجّغ ٕ٘ی ٌزاسد ٔـشٚؼیت خف ٝؿذ ٜاص ٔیبٖ ثشٚد ،ثّىٚ ٝ
ثـٟبدت تبسیخ یه پبی ٔ ٟٓآ٘شا تـىیُ ٔی دادٕٞ .یٗ ٘یشٞٚبی
ٔمبٔٚت  ٚؿٛسؿی دس ثشاثش دِٚت ٔشوضی ثٛد٘ذ و ٝػشا٘جبْ ،اص
تجشیض ٌ ٚیالٖ  ٚاصفٟبٖ ثؼٛی تٟشاٖ حشوت وشد ٚ ٜپغ اص چٙذ
دسٌیشی ٘ظبٔیٔ ،حٕذ ػّی ؿب ٜسا ٔخّٛع ٔ ٚجّغ د ْٚسا دٚثبسٜ
ثشپب وشد٘ذ.
أب ایٙى ٝچشا ػٛػیبِیؼتٟب ثب ٚجٛد ٘مؾ ٕٟٔی و ٝدس
احیبی ٔـشٚؼیت ٘ ٚجبت آٖ داؿت ٝا٘ذ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ُٟٔش خٛد سا ثش
دِٚت ٔـشٚؼ ٝثض٘ٙذ ،دالیُ ٔختّفی داسد .یىی اص ایٗ دالیُ ػمت
افتبدٌی جبٔؼ ،ٝغّج ٝی تِٛیذ خشد ٘ ٚفٛر ػٙبصش خشد ٜثٛسطٚا،
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ٔبِىیٗ ٔتٛػػ  ٚتجبس  ٚدس یه والْ ٘یشٞٚبی ػبصؿىبس دس
تشویت ٘یشٞٚبی ا٘مالثی  ٚا٘جٕٗ ٞب  ٚاػٕبَ ٘فٛرٞبی ػبصؿىبسا٘ٝ
ی آٟ٘ب دس تصٕیٕبت ا٘جٕٗ ٞب ثٛد ٜاػت .چیضی ؤ ٝؼّٕب ػشصٝ
سا ثشای پیؾ ثشدٖ ػیبػتٟبی سادیىبَ حٙجؾ ػٛػیبِیؼتی تًٙ
ٔی وشد ٜاػت .أب ایٗ ،اؿتجبٞبت ػذیذ ٜی ػٛػیبَ دٔىشاتٟب
و ٝثخبؼش خبٔی  ٚثی تجشثٍیٙٔ ،جّٕ ٝآِٛدٌی ثٌ ٝشایـبت دیٍش
( ٌشایـبت ٘بػی٘ٛبِیؼتی ٔ ٚزٞجی) ،لبدس ث ٝاتخبر ػیبػت
ٔؼتمُ  ٚالذأبت لبؼغ ا٘مالثی ٘جٛد٘ذ سا تٛجیٕ٘ ٝی وٙذ.
ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٌیالٖ ،وٕیت ٝػتبسٕٞ ،یٙى ٝدس ؿٛسؽ ثش
ػّی ٝلذست ٔشوضی ،وٙتشَ ایبِتی سا ثذػت ٔی ٌیشد ،ثب ایٗ
حؼبة و ٝلشاس دادٖ ػپٟذاس اػظٓٔ ،بِه ثضسي ٔشتجؼی و ٝػّٙب
ؼشفذاس حىٔٛت اػتجذادی ثٛد ِٚی ثذالیُ ؿخصی ث ٝاسدٚی
ا٘مالثی ٖٛپیٛػت ٝثٛد ،ثبػث ٕٞذسدی  ٚاػتٕبد ثخـٟبئی اص ػٙبصش
ٔتضِضَ حىٔٛتی ث ٝصف ا٘مالثیٔ ٖٛی ؿٛد ،اص سٚی ثی تجشثٍی،
ػٙبٖ ٘یشٞٚبی ا٘مالثی سا ثذػت وؼی ٔی دٞذ وٛٞ ٝاداسی خٛد
سا اص ٘ظبْ حىٔٛت اػتجذادی ػّٙب اػالْ وشد ٜثٛد.
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اِجتٕٞ ،ٝب٘ؽٛس وٌ ٝفت ٝؿذ ،دس ایٗ ٔٛسد ٘جبیذ ٘مٛر تجبس ٚ
ٔبِىیٗ ٔتٛػػ دس وٕیت ٝػتبس سا ٘یض و ٝاص ٞظٔ٘ٛی ػٛػیبَ
دٔىشاتٟبی ا٘مالثی ثش جٙجؾ ٚحـت داؿت ٚ ٝثب وؼی ٔثُ
ػپٟذاس اؿتشان ٔٙبفغ ثیـتشی داؿتٙذ٘ ،بدیذٌ ٜشفت.
ثٙبثشایٗٔ ،ی ثیٙیٓ وٍٙٞ ٝبٔی و٘ ٝیشٞٚبی ٌیالٖ ثٝ
فشٔب٘ذٞی ػپٟذاس اػظٓ ٘ ٚیشٞٚبی اصفٟبٖ ث ٝفشٔب٘ذٞی ػشداس
اػؼذ ثختیبسی ،ثضسي ٔبِه دیٍشی اص ٕٞبٖ ٘ٛعٚ ،اسد تٟشاٖ ٔی
ؿ٘ٛذ ،ثب ٘یشٞٚبی ٔجبٞذیٗ تجشیض و ٝث ٝفشٔب٘ذٞی ػتبس خبٖ دس
فتح تٟشاٖ ؿشوت ٔی وٙٙذ ،چٔ ٝؼبّٔ ٝای ٔی وٙٙذ .ثشای خّغ
ػالح ٔجبٞذیٗ ثب آٟ٘ب دسٌیش ٔی ؿ٘ٛذ  ٚػتبسخبٖ سا ث ٝلتُ
سػب٘ذ ٚ ٜث ٝایٗ تشتیت فبتح٘ ٝیشٞٚبی ا٘مالثی تجشیض و ٝػتٖٛ
اصّی ٔجبسص ٜثب ٔحٕذ ػّی ؿب ٜثٛد٘ذ ،خٛا٘ذٔ ٜی ؿٛد.
ثٙبثشایٗ ،تؼجت اٚس ٘یؼت وٚ ٝلتی تٟشاٖ ثذػت ٘یشٞٚبی
ا٘مالثی ٔی افتذ ،فشٔب٘ذٞبٖ استجبػی ایٗ ٘یشٞٚب چ ٝثالیی ثش ػش
خٛد ا٘مالة ٘ ٚیشٞٚبی ا٘مالثی  ٚدس ساع  ٕٝٞػٛػیبَ دٔىشاتٟب
و ٝثٟشحبَ ثب  ٕٝٞظؼف ٞب  ٚػبصؿىبسی ٞبیـبٖ ،ا٘مالثی تشیٗ
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ثخؾ جٙجؾ ثٛد٘ذٔ ،ی آٚس٘ذ.
ثبیذ تٛج ٝداؿت و ٝثضسٌتشیٗ ظؼف جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی
دس ایشاٖ ،دس تٕبْ دٚساٖ حیبتؾ ،ایٗ ثٛد ٜو ٝثجبی ػبصٔب٘ذٞی
ٔؼتمُ جٙجؾ خٛدؽ ،دائٕب فشیت جٙجؾ ٞبی دیٍش سا خٛسد،ٜ
 ٚتحت ػٛٙاٖ حفظ اتحبد ٕٞ ٚجؼتٍی ثب دیٍشاٖ ػٕال ث ٝد٘جبِٝ
سٚی اص آٟ٘ب پشداخت ٝاػت .ایٗ دِیُ اصّی ؿىؼت ٞبیؾ دس ٕٝٞ
دٚساٖ ٞب ثٛد ٜاػت.
ایٗ ػبصؿىبسی  ٚد٘جبِ ٝسٚی اص جٙجؾ ٞبی دیٍش ،دس ٔٛاسد
صیبدی ثحذی ثٛد ٜاػت و ٝحتی ث ٝػختی ٔی ؿذ ٜاص آٖ ثؼٛٙاٖ
جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی ٘بْ ثشد.
ایٙشا  ٓٞثٍٛیٓ و ٝدس تحّیُ ٟ٘بئی ؿبیذ ثخؾ ػٕذ ٜی ایٗ
ظؼف ٞب ا٘ؼىبػی اص ظؼف خٛد ؼجم ٝوبسٌش ٕٞ ٚچٙیٗ ایٗ
حمیمت ثٛد ٜو ٝسٞجشاٖ جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی دس ایشاٖ اغّت اص
ؼجمبت غیش وبسٌشی  ٚدچبس ٌشایـبت  ٚتٕٞٛبت ایٗ ؼجمبت ثٛدٜ
ا٘ذ.
دس دٚس ٜی ثؼذی ٚ ٓٞلتی ثخبؼش اؿتجبٞبت  ٚؿىؼت ٞبی

22
سه جنبش و سه الترناتیو
فصل دوم
_____________________________________________

٘یشٞٚبی ا٘مالثی  ٚػٛػیبِیؼتیٔ ،جّغ  ٚدِٚت ٔـشٚؼ ٝدٚثبسٜ
ثذػت اؿشاف ٔ ٚبِىیٗ ثضسي ٔی افتذ ٚ ،جٙجؾ ٞبی آصادی
خٛاٞب٘ ٚ ٝػٛػیبِیؼتی دٚثبس ٜدس ثشاثش دِٚت ٞبی جذیذ صف
آسائی ٔی وٙٙذ (اص جّٕ ٝؤّ ُٙحٕذ تمی خبٖ پؼیبٖ دس ٔـٟذ،
ؿیخ ٔحٕذ خیبثب٘ی دس تجشیضٕٟٔ ٚ ،تش اص  ٕٝٞجٕٟٛسی
ػٛػیبِیؼتی ٘ٛپبی ٌیالٖ) ،دس ایٗ دٚس ٜاص وـٕىؾ ٞب ٘یض
دٚثبس ٜصف آسائی ایٗ ػ ٝجٙجؾ سا دس ثشاثش یىذیٍش ٚ ،ظؼف
جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی دس اتخبر یه ػیبػت ٔؼتمُ دس ثشاثش
جٙجؾ ٞبی دیٍش سا ٔـبٞذٔ ٜی وٙیٓ.
دس ایٙجب ٘یض ثبص ٔالحظٔ ٝی وٙیٓ و ٝجٙجؾ استجبػی
اػالٔی و ٝؼجك ٔؼٕ َٛث ٝچٙذ ثخؾ تمؼیٓ ؿذ ٜاػت .ثخـی
اص آٖ دٚثبسٔ ٜب٘ٙذ دٚس ٜی لبجبس ،حبٔی دِٚت ٔشوضی ٔ ٚتحذ
تجبسٔ ،بِىیٗ  ٚاؿشاف دس لذست ثبلی ٔب٘ذ ٜاػت.
ثخؾ دیٍش آٖ ٘یض ثٕٙبیٙذٌی ٔیشصا وٛچه خبٖ جٍّٙی دس
اپٛصیؼی ٖٛلشاس ٌشفت ،ٝتحت تبثیش لذست ٘ ٚفٛر ا٘مالة ثّـٛیىی
دس سٚػی ،ٝثب ػٛػیبَ دٔىشاتٟبی ٌیالٖ ٔٛلتب ٚ ،اِجت ٝثب ٘یت ثٟشٜ
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ثشداسی اص آٟ٘بٔ ،تحذ ؿذ ،ٜجٕٟٛسی ٌیالٖ و ٝدس صذد حّٕ ٝثٝ
تٟشاٖ ٌ ٚشفتٗ لذست اػت سا تـىیُ ٔی دٞذ ٚ .ثخؾ دیٍشی
٘یض ثٕ٘ ٝبیٙذٌی ؿیخ ٔحٕذ خیبثب٘ی  ٚتبحذٚدی تحت تبثیش
جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی  ٚآسٔبٟ٘بی آٖ ،دس پی ثبصٌشدا٘ذٖ ا٘مالة
ٔـشٚؼ ٝثٔ ٝؼیش اِٚی ٝاؽ ٔی ثبؿذ.
٘ظبْ پبسِٕب٘ی ٘یض ٕ٘بیٙذٌبٖ خٛد سا  ٓٞدس حبوٕیت ٓٞ ٚ
دس اپٛصیؼی ٖٛداسا ٔی ثبؿذ .أب جٙجؾ ػٛػیبِیؼتی ثب آ٘ىٝ
جٕٟٛسی ٌیالٖ سا یىجبس دس اتحبد ثب جٙجؾ اػالٔی (وٛچه
خبٖ)  ٚثشای ٔذت وٛتبٞی  ٓٞث ٝتٟٙبئی ،دس ثشاثش حىٔٛت
ٔشوضی  ٚدس تذاسن حّٕ ٝث ٝتٟشاٖ ٌ ٚشفتٗ لذست تـىیُ دادٜ
اػتِٚ ،ی دس دس ٖٚخٛد دچبس تـتت ثٛد ٚ ٜث ٝد ٚجٙبح سادیىبَ
ثشٞجشی ػّؽبٖ صاد ٚ ٜجٙبح ػبصؿىبس ث ٝسٞجشی حیذس ػٕ ٛاٚغّی
خبٖ تمؼیٓ ؿذ ٜاػت ٚ ،ثبص پیشٚصی ی جٙبح ػبصؿىبس و ٝثجبی
تذاسن ا٘مالة دٞمب٘ی  ٚاتحبد ثب ٘یشٞٚبی دٞمب٘ی  ٚاتخبر یه
ػیبػت ٔؼتمُ وٕ٘ٛیؼتی ،سا ٜػبصؽ  ٚاتحبد ثب ٔبِىیٗ ٚ
ٕ٘بیٙذ ٜی آ٘بٖ ٔیشصا وٛچه خبٖ سا پیؾ ٔی ٌیشد ،لشثب٘ی
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تٛؼئ ٝی ٚی ؿذ ،ٜثذػت سظب خبٖ دچبس ؿىؼت  ٚاظٕحالَ
ٟ٘بئی ٔی ٌشدد.
دس ایٙجب  ٓٞثبص ٔی ثیٙیٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛسظب خبٖ وٕ٘ ٝبیٙذٜ
٘ظبْ دیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی فشدی ثٛد ،ث ٝوٕه اٍّ٘یغ و ٝثذ٘جبَ
ا٘مالة دس سٚػی ٚ ٝوٙبس سفتٗ سلیت ،دس صذد اػتمشاس یه
حىٔٛت ٔشوضی لذستٕٙذ دس ایشاٖ ٔی ثبؿذ ،ػشا٘جبْ جًٙ
لذست سا ثٙفغ خٛد یىؼش ٜوشد ،ٜثب ؿىؼت جٕٟٛسی ٌیالٖ،
وّ ُٙپؼیبٖ  ٚؿیخ ٔحٕذ خیبثب٘ی  ٚػـبیش  ٚؼٛایف ػشوؾٚ ،
 ٕٝٞی ػبصٔبٟ٘بی ٔمبٔ ْٚشدٔی ،دٚثبس٘ ٜظبْ ٔؽّم ٝی فشدی سا
پغ اص یه دٚسد ٜآؿٛة  ٚدػت ث ٝدػت ؿذٖ لذست ثشلشاس ٔی
ػبصد  ٚایٙجبس ثؽٛس ٟ٘بئی دػت آٚسدٞبی ا٘مالة ٔـشٚؼ ٝثش ثبد
ٔی سٚد.
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پرسص :چگًوٍ تٍ ایه سادگی ديتارٌ وظام مطلقٍ ی فردی تًاوست
خًد را در راس قدرت قرار دَد؟ چگًوٍ رضا خان تًاوست یک تىٍ تقیٍ
جىثص َا را تٍ عقة تىطاود؟ آن تحًلی کٍ اي را تٍ قدرت رساود چٍ تًد؟

پبػخ :ایٗ سظب خبٖ ٘جٛد و ٝجٙجؾ ٞبی دیٍش سا ث ٝػمت
سا٘ذ .ا٘مالة ثّـٛیىی  ٚفشٚوؾ آٖ ثٛد و ٝدػت اػتؼٕبس اٍّ٘یغ
سا ثشای اػتمشاس یه حىٔٛت ٔشوضی لٛی جٟت پبػذاسی اص ٔٙبفغ
ٚی ثبص ٌزاؿت.
ثبیذ تٛج ٝداؿت ؤ ٝؼٕٛال د َٚاػتؼٕبسی  ٚأپشیبِیؼتی،
ٞش چٙذ خٛد اص دس٘ ٖٚظبْ پبسِٕب٘ی ثش آٔذ ٜا٘ذِٚ ،ی ػٕٔٛب
ٔٙبفؼـبٖ التعب ٔی وٙذ و ٝدس ٕٔبِه تحت ٘فٛر  ٚوٙتشِـبٖ
دیىتبتٛسی فشدی حبوٓ ثبؿذ .صیشا اص ٔیبٖ دالیُ دیٍش ،یىی ٓٞ
ث ٝایٗ دِیُ و ٝاص ایٗ ؼشیك آػبٖ تش ٔی تٛا٘ٙذ ٔمبصذ
اػتؼٕبسٌشا٘ ٝی خٛد سا د٘جبَ وٙٙذٙٔ .تٟب اص آ٘جب و ٝایشاٖ دس
دٚساٖ لجُ  ٚثؼذ اص ٔـشٚؼیت تب ا٘مالة اوتجش تحت ٘فٛر دٚ
سلیت سٚع  ٚاٍّ٘یغ لشاس داؿت ،اػٕبَ ٘فٛر  ٚسلبثت ٔیبٖ ایٗ
دٔ ،ٚب٘غ ایجبد یه حىٔٛت ٔشوضی لذستٕٙذ دس ایشاٖ ٔی ؿذ.
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ثؼجبست دیٍش ،چٞ ٖٛیچیه اص د٘ ٚیشٚی ٔضثٛس لبدس ث ٝایٗ ٘جٛد
و ٝوٙتشَ وبُٔ دِٚت ٔشوضی سا ثشای پیـجشد خٛاػت ٞبی خٛد
دس دػت ثٍیشدٔ ،ؽبِجبت خٛد سا اص ؼشیك ایجبد اؿىبَ ثشای
دِٚت ٔشوضی دس صٛست ػذْ لج َٛدسخٛاػت ٞبیؾ ،یؼٙی
تعؼیف دِٚت اص ؼشیك ایجبد ٘بآسأی ٞب دس ٌٛؿ ٚ ٝوٙبس وـٛس ،ثٝ
آٖ تحٕیُ ٔی وشد.
ٔثال ث ٝیبد داؿت ٝثبؿیٓ چٍ ٝ٘ٛالذأبت ؿٛػتش آٔشیىبئی
ثشای ایجبد یه ٘ظبْ ٔبِیبتی ٔٙؼجٓ ،صیش فـبس اٍّ٘یغ ٘بتٕبْ
ٔب٘ذ ،یب چٍٕٞ ٝ٘ٛیٗ اٍّ٘یغ ٞش ثبس و ٝدِٚت ٔشوضی صیش ثبس
خٛاػتٟبیؾ ٕ٘ی سفت ،ثب ایجبد ؿٛسؽ دسٔٙبؼك ٘فت خیض
ثختیبسی  ٚجبٞبی دیٍش ،دِٚت ٔشوضی سا ٚاداس ث ٝلج َٛخٛاػت
ٞبی خٛد ٔی وشد.
ثب ا٘مالة اوتجش  ٚوٙبس سفتٗ سٚػی ٝاص دایش ٜی دَٚ
اػتؼٕبسی ،ثشای اِٚیٗ ثبس دػت اٍّ٘یغ ثشای یى ٝتبصی دس ایشاٖ
ثبص ٔی ؿٛد  ٚثشای آ٘ى ٝاص ؼشیك ایجبد یه دِٚت ٔشوضی ی
لذستٕٙذ  ٕٝٞچیض سا دس یذ لذست خٛیؾ ثٍیشد ،دػت ثىبس ٔی
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ؿٛد .ا٘تصبة سظب خبٖ ث ٝفشٔب٘ذٞی دیٛیضی ٖٛلضاق اص ؼشف
آیش ٖٚػبیذ ،ط٘شاَ اٍّ٘یؼیٕٞ ٚ ،شاٞی ٚی ثب ػیذ ظیب ء اِذیٗ
ؼجبؼجبئیٟٔ ،ش ٜؿٙبخت ٝؿذ ٜی اٍّ٘یغ ،ثشای فتح تٟشاٖ  ٚثؼذ
خّغ لبجبس  ٚث ٝتخت ٘ـب٘ذٖ خٛدٍٕٞ ،ی دس ایٗ ساػتب ا٘جبْ ٔی
پزیشد.
ثبیٗ تشتیت ،دِٚت اٍّ٘یغ ثجبی اؿىبَ تشاؿی ثشای دِٚت
ٔشوضی ثٙٔ ٝظٛس تحٕیُ خٛاػتٟبی خٛد ث ٝآٖ ،اؤ ٖٛٙی تٛا٘ذ
دِٚتی سا ػش وبس آٚسد و ٝوبٔال ٔؽیغ اٚأش ٚی ثبؿذ .چٙیٗ
دِٚتی دیٍش ٘یبص ٘یؼت ظؼیف  ٚؿىٙٙذ ٜثبؿذ .ثبِؼىغٞ ،ش چٝ
لذستٕٙذ تش ثبؿذ ثٟتش ٔی تٛا٘ذ ٔٙبفغ اسثبة خٛیؾ سا پیؾ ثجشد.
ایٙىبسی ثٛد و ٝسظب خبٖ ا٘جبْ داد .اثتذا ،ثب حٕبیت اٍّ٘یغ یىی
یىی تٕبْ جٙجؾ ٞبی ٔتشلی  ٚا٘مالثی سا ػشوٛة  ٚخبٔٛؽ وشد
 ٚثؼذ ث ٝػشاؽ ٞش ٘یشٚی ٔخبِف ٌ ٚشد٘ىـی و ٝتحت اٚأش دِٚت
٘جٛد سفت ٚ ،ث ٝایٙؽشیك ػـبیش ػشوؾ سا ٘یض ث ٝتجؼیت خٛد دس
آٚسد.
دس ٌزؿت ٝػشاٖ ػـبیش اوثشا اص ػٛأُ اٍّ٘یغ یب تحت ٘فٛر
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سٚػی ٝثٛد٘ذٞ ٚ ،ش حشوت دِٚت ٔشوضی ثشای ػشوٛة آٟ٘ب ثب
ٔخبِفت  ٚتٟذیذ آٟ٘ب سٚثشٔ ٚی ؿذ .اص ایٙش ،ٚتالؽ ٞبی ٔـشٚؼٝ
خٛاٞبٖ ثشای ایجبد یه حىٔٛت ٔشوضی ٍٕٞی ثی ٘تیجٔ ٝب٘ذ.
اِجتٔ ،ٝب دس ایٙجب ث ٝاٍ٘یضٞ ٜبی دیٍش اٍّ٘یغ دس ایجبد یه
حىٔٛت ٔشوضی ٔمتذس دس ایشاٖ اؿبسٕ٘ ٜی وٙیٌٓٚ .ش٘ ٝجٌّٛیشی
اص ػذ وشدٖ ٘فٛر ؿٛسٚی ث ٝػٛی جٛٙة ٔ ٚؼتّٕىبت اٍّ٘یغ
دس ٙٞذ ٚ ،ایجبد ساٟٞبی أٗ ثشای ٌؼتشؽ ثی دسدػش خؽٛغ
تجبسی ثشای تٛصیغ وبالٞبی اٍّ٘یؼی سا ٘یض ٘جبیذ فشأٛؽ وشد.
ثٟشحبَ ،ثخـی اص آ٘چ ٝو ٝلشاس ثٛد تٛػػ ثٛسطٚاصی داخّی ٚ
اص ؼشیك ا٘مالة ٔـشٚؼ ٚ ٝثشلشاسی یه ٘ظبْ پبسِٕب٘ی دس ایشاٖ
ا٘جبْ ٌیشد ،یؼٙی ػشوٛة ػـبیش ٘ ٚیشٞٚبی ٔخبِف  ٚایجبد یه
حىٔٛت ٔشوضیٔ ،ذس٘یضاػی ٚ ٖٛصٙؼتی وشدٖ وـٛس ،اص ؼشیك
أپشیبِیؼٓ اٍّ٘یغ ٘ ٚظبْ دیىتبتٛسی ٔؽّمٚ ٝاثؼت ٝث ٝآٖ ا٘جبْ
ٔی پزیشد .چشا و ٝاٌش دس ایشاٖ ث٘ ٝظبْ پبسِٕب٘ی ٔیذاٖ دادٔ ٜی
ؿذ ،اص دس ٖٚآٖ ػشٔبی ٝداسی سلیجی (ػشٔبی ٝداسی ّٔی) ثیشٖٚ
ٔی آٔذ و ٝثجبی ٕٞأٍٙٞی ثب ٔٙبفغ ػشٔبی ٝداساٖ اٍّ٘یؼی،
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ٕٞچٛٔ ٖٛسد طاپٗ ث ٝسلیت آٖ تجذیُ ٔی ؿذ.
ایٗ ػیبػت أپشیبِیؼٓ دس  ٕٝٞوـٛسٞبی ٔؼتؼٕش٘ ٚ ٜیٕٝ
ٔؼتؼٕش ٜثٛد .ثبیٗ تشتیت اػت و ٝپغ سا یه دٚس ٜوـٕىؾ ٚ
ٔجبسص ٜی لذست ٔیبٖ جٙجؾ ٞبی ٔختّف ،ػشا٘جبْ جٙجؾ
پبسِٕب٘ی  ٚػٛػیبِیؼتی ث ٝػمت سا٘ذ ٜؿذ ،ٜدیىتبتٛسی ٔؽّم ٝی
فشدی دٚثبس ٜثش ٔؼٙذ لذست ٔی ٘ـیٙذ.

فصل سَم
ها کجای تارید ایستازُ این؟
صس سال عقبگزز بی ٍقفِ ی تاریری

تبـیع غؽ سبل اغیف ًطبى هی ؼّؽ وِ خبهؼِ ایفاًی عی
غؽ سبل اغیف ،پس اق اًمالة هطفٍعِ ،اق لطبػ ًظبم سیبسی
ثدبی پیطففت ثِ خلَ ؼاًوبٌ ثِ ػمت گبم ثفؼاضتِ است .اٍلیي گبم
ثِ ػمت ،پس اق اًمالة هطفٍعِ ٍ ثب ـٍی وبـ آهؽى ـضب غبى
ثفؼاضتِ هی ضَؼ .ـضب غبى ّوبًغَـ وِ ؼـ ثبال ضفش ؼاؼُ ضؽ ،ثب
سفوَة ًْضتْبی ثفآهؽُ اق اًمالة هطفٍعِ ٍ ،ثفلفاـی
ؼیىتبتَـی ففؼی غَؼ ،خبهؼِ ـا ًسجت ثِ قهبى هطفٍعیت وِ ؼـ
آى ثفای یه ؼٍـُ ی وَتبُ یه ًظبم پبـلوبًی ،ثب ّوِ ون ٍ
وبستی ّبیص ،ثفلفاـ ضؽ ،یه گبم ثِ ػمت ثفؼ.
ثؽًجبل ضْفیَـ  ٍ ،۰۲خَ اػتفاضی پس اق خٌگِ خبهؼِ وِ
هبًؼی ثف سف ـاُِ استمفاـِ ضىَهت هغلمِ ی ففؼی ثَؼ ،تب ًْضت
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هلی ضؽى ًفت ٍ ضىَهت هػؽق وِ ؼـ آى خلَی ؼغبلتْبی ؼٍل
استؼوبـی ٍ اػوبل ًفَؾّبی ضػػی ضبُ ؼـ اهَـ گففتِ هی ضؽ،
ثبق ًظبم پبـلوبًی ففغت ؼٍثبـُ ای یبفت تب ثب ّوِ ی تكلكل ّب ٍ
وبستی ّبیص ،یىجبـ ؼیگف ثفلفاـ گفؼؼٍ ،لی ایٌجبـ ًیك ثب وَؼتبی
آهفیىبئی – اًگلیسی  ۰۲هفؼاؼ ،لؽـت ضبُ ٍ ؼیىتبتَـی ففؼی اٍ
هدؽؼا ٍ ثب ضؽت ثیطتفی اق گؿضتِ ؼٍثبـُ تدؽیؽ ضؽ .ثبیؽ تَخِ
ؼاضت وِ ایي ًیك ًوًَِ ی ؼیگفی اق ًظف هسبػؽ ٍ هػفاًِ ی
ؼٍل اهپفیبلیستی ثِ ًظبم ؼیىتبتَـی ففؼی ؼـ هوبله تطت
سلغِ ثَؼ.
گبم ثؼؽی ثِ ػمت ؼـ اًمالة  ۷۵ثَؼ وِ عی آى خبهؼِ ایفاى
ثبق ّن یه گبم ثیطتف ثِ ػمت ـفتِ ٍ ًظبم سیبُ اسالهی ـا
خبیگكیي ًظبم هَخَؼ وفؼ.
ّف زٌؽ ًظبم سلغٌتی ی ضبُ ٍ ٍالیت فمیِِ غویٌی ّف ؼٍ
اق یه خٌس ٍ ًوًَِ ّبی هتفبٍتی اق ًظبم ؼیىتبتَـی هغلمِ ی
ففؼی ثَؼًؽ ،ثب ایٌطبل ؼٍهی ثیص اق اٍلی ثب ایي ًظبم ّوػَاًی
ؼاضت .زفا وِ ؼـ لبًَى اسبسی ًظبم اسالهی ،تظبّف ثِ ًظبم
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پبـلوبًی هطفٍعِ ؼـ لبًَى اسبسی قهبى ضبُ ًیك ثِ وٌبـ ـفتِ،
ػلٌب ٍ غفاضتب ثف ًظبم هغلمِ ی ٍالیت فمیِ تبویؽ ضؽُ ثَؼ.
اوٌَى ًیك ؼـ خٌگی وِ هیبى خٌبش هػجبش -غبهٌِ ای ثب خٌبش
هَسَی -وفٍثی ؼـگففتِ ،خٌبش ضبون سؼی ؼـ اق هیبى ثفؼى ّف
گًَِ تظبّفی ثِ خوَْـیت ؼـ ًظبم خوَْـی اسالهی ٍ تجؽیل آى
ثِ ًظبم غالفت یب ًظبم غلع اسالهی ٍ ٍالیت فمیِ ؼاـؼ .ایٌْب
ّوگی ؼالیل اًىبـًبپؿیفی ّستٌؽ ثف ایٌىِ عی غؽ سبلِ ی اغیف
ضفوت خبهؼِ ی هب اق ًظف ًظبم سیبسی ثدبی پیطفٍی ثِ خلَ
هتؽاٍهب ـٍ ثِ ػمت ثَؼُ است.
پزسش :آیا ایي عقب گزز هساٍم تاریری ذاص ایزاى بَزُ یا زر
کشَرّای زیگز ًیش رخ زازُ است؟

پبسع ،ًِ :ایي ثْیر ٍخِ غبظ ایفاى ًجَؼُّ .ف زٌؽ هَـؼ
ایفاىً ،وًَِ والسیه ٍ ثؽتفیي ًَع آى هی ثبضؽ .اغَال ثبیؽ تَخِ
ؼاضت وِ تؼبؼل لَا ؼـ ّف وطَـ ثػطی اق تؼبؼل لَای خْبًی
است .اق ایٌفٍ ،تطَالت هلی ًوی تَاًٌؽ ثی اـتجبط ثب ٍضؼیت
خْبًی ،ثغَـ هستمل ٍ خؽاگبًِ ـظ ؼٌّؽ .ثْن غَـؼى تؼبؼل
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خْبًی ،ثف ضست ایٌىِ ثِ ًفغ وؽاهیه اق ایي خٌجص ّب ثبضؽ،
خٌجص ّبی ّودٌس آًفا ؼـ وطَـّبی ؼیگف ًیك ثبال ٍ پبئیي هی
ثفؼ.
اغَالّ ،ف ثبـ وِ یىی اق ایي خٌجص ّب لبؼـ ثِ گففتي لؽـت
ؼـ وطَـی هی ضَؼ ،اٍج گیفی آى ؼـ سغص خْبًی ٍ وطَـّبی
ؼیگف ضفٍع هی گفؼؼ .ثِ اًمالة اوتجف ًگبُ وٌیؽ .ثب پیفٍقی
خٌجص سَسیبلیستی ؼـ ـٍسیِ ،هَج خٌجص ّبی وبـگفی ٍ
ؼّمبًی ّوِ خب ـا ففا هی گیفؼ ٍ ؼًیب ـا ثِ لفقُ ؼـ هی آٍـؼ.
ّوِ خب ـا خٌجص ضَـاّب ففا هی گیفؼ .توبم هلتْبی ضتی
هسلوبى ثِ ایي خٌجص هی پیًَؽًؽ ٍ ضتی ًبم ضَـاّبی غَؼ ـا
هثال "ضَـای سَسیبلیستی هسلوبًبى ثبوَ" هی گؿاـًؽ .ضتی ؼـ
اًؽًٍكی یىی اق ثكـگتفیي سبقهبى ّبی تَؼُ ای ثٌبم سبقهبى
سفوبت ( )Serakatاسالم تطت تبثیف لفاـ هی گیفؼ .ؼـ ّوِ خب
وبـگفاى ٍ ؼّمبًبى ثفای گففتي لؽـت ثِ ضفوت ؼـ هی آیٌؽ .ؼـ
اـٍپب اق آلوبى گففتِ تب اًگلیس ٍ ایتبلیب ضَـاّبی وبـگفی ثفای
تػفف لؽـت ثپب هی ضَؼ .ؼـ ثفلیي ،هًَیع ٍ ثبٍاـیب ،ضتی ثفقیل ٍ
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وَثب ثِ پیفٍی اق اًمالة اوتجف ضَـاّبی وبـگبى ٍ ؼّمبًبى ثپب هی
ضَؼ ٍ .غالغِ قلكلِ ی وبـگفی ٍ سَسیبلیستی ثكـگی ؼـ سِ
لبـُ ثفاُ هی افتؽ .ؼـ ایفاى ّن ،ؼـ پیبهؽ اًمالة ثلطَیىی
خوَْـی سَسیبلیستی گیالى ثفلفاـ هی ضَؼ.
ّویي ضبلت ،ثؽـخبت ثسیبـ ووتف ،ثؽًجبل پیفٍقی خٌجص
اسالهی ؼـ ایفاى ،یب ثب ضفثِ ی گیح وٌٌؽُ ی ثي الؼى ثِ ثفخْبی
ًیَیَـن ـظ هی ؼّؽ .ثغَـیىِ ّوِ خب ؼـ وطَـّبی هسلوبى
ًطیي ،خٌجص ّبی اسالهی هثل لبـذ اق قهیي ثیفٍى هی آیٌؽٍ ،
ّف خب وِ تؼبؼل لَای سیبسی ثْن هی غَـؼ ،ؼـ ػفاق ،لجٌبى،
فلسغیي ،سَهبلی ،پبوستبى ،ثسفػت ثفای گففتي لؽـت غیك ثف
هی ؼاـًؽ.
ثٌبثفایي هی ثیٌین وِ ٍلتی یه خٌجص ثب پیفٍقی ٍ لؽـت
ًوبئی اش ؼـ یه وطَـ ،اًؼىبس خْبًی هی یبثؽً ،یفٍّبی هفتجظ
ثب آى ؼـ ًمبط ؼیگف ضفٍع ثِ اٍج گیفی هی وٌٌؽ .ؼـ ضبلت ػىس
ًیك ضىست خٌجصٍ ،لتی اثؼبؼ ٍسیغ ؼاضتِ ثبضؽ ،ثبػث ففٍوص
خٌجص هفثَعِ ؼـ وطَـ ّبی ؼیگف هی ضَؼ .ثف ایي اسبس ،ثب
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اًطفاف ٍ ضىست خٌجص ضٌبغتِ ضؽُ ی سَسیبلیستی وِ اٍج
آى ؼـ اق ّن پبضیؽگی ؼٍلت ضَـٍی ؼـ  ۱۹۹۱غَؼ ـا ًطبى ؼاؼ،
ؼـ ّوِ خب ثغَـ اػدبة آٍـی هیؽاى ثفای ؼٍ خٌجص ؼیگف غبلی
هی ضَؼ.
الجتِ ،آغبق ثی اػتجبـی ٍ اًفؼبل خٌجص زپ ثِ هؽتْب لجل اق
ایي ،یؼٌی ثِ ؼٍـاًی هفثَط هی ضَؼ وِ ثب اًطفاف هسیفی وِ ؼـ
ضكة ٍ ؼٍلت ضَـٍی اق اـهبًْبی اٍلیِ وبـگفی غَؼ ثَلَع
پیَست ،ثف ایي خٌجص لؽم ثِ لؽم ثؽست غَؼش ،ضفثبت هْلىی
ٍاـؼ آهؽ ،تب خبئیىِ ثتؽـیح ثِ خٌجطی ثی ـثظ ثِ خٌجص وبـگفی
تجؽیل ٍ ػوال اق غطٌِ هجبـقات تَؼُ ای ضؿف ضؽ ٍ ،ایي غَؼ
ثب غبلی ضؽى هیؽاى ،ػفغِ ـا ثفای اٍخگیفی ٍ تفوتبقی ؼٍ
خٌجص ؼیگف ،ؼـ ثؼضی ًمبط خٌجص اسالهی ٍ ؼـ ًمبط ؼیگف
خٌجص ًبسیًَبلیستی ففاّن سبغت .ثمؽـت ـسیؽى اضكاة
ًبسیًَبلیستی ٍ وطت ٍ وطتبـّبی غًَیي آًبى ؼـ وطَـّبی
اـٍپبی ضفلی پس اق ففٍپبضی ضَـٍی ٍ ،اٍج گیفی خٌجص ّبی
اسالهی ؼـ هوبله اسالهی ٍ غبٍـهیبًِ ،اق خولِ تدلیبت زٌیي
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ٍالؼیتی ثَؼًؽ.
ثٌبثفایي ،هی ثیٌین وِ ضىست ضَـٍی وِ ثْفضبل ،ثِ غلظ
یب ؼـست ،ؼـ زطن خْبًیبى خٌجص سَسیبلیستی خْبًی ـا
ًوبیٌؽگی هی وفؼ ٍ ،ثؽًجبل آى ،تسلین ًْبئی ی زیي ثِ سفهبیِ
ؼاـی ،زٌبى هیؽاى ـا ؼـ ثفاثف ًیفٍّبی ـاست سفهبیِ ؼاـی ثبق
گؿاـؼ وِ اگف ؼـ ثؼضی اق هوبله ،ثِ لؽـت ـسیؽى ًیفٍّبی
اسالهی ٍ ًبسیًَبلیستی ـا ثبػث ضؽ ،ؼـ وطَـّبی پیطففتِ
اـٍپبئی ٍ اهفیىبی ضوبلی ًیك ،ثٌَثِ ی غَؼ ،هٌدف ثِ ضیفت
ثیطتف اضكاة ٍ ؼٍلت ّبی هَخَؼ ثِ ـاست ضؽ .ثف آهؽى ًئَ وبًْب
ٍ آؼهی هبًٌؽ ثَش ؼـ آهفیىب ؼـ ٍالغ یىی اق تدلیبت ایي ػمت
گفؼ ؼـ سغص خْبًی ثَؼ .ؼـ ایي وطَـّب ّن هبًٌؽ ایفاى ٍ
افغبًستبىً ،یفٍّبی اـتدبػی ی ـاست ،ضفٍع ثِ ضؿف ضمَق
هفؼم ٍ ػمت ـاًؽى آًْب ٍ ول خبهؼِ ثِ ػمت ًوَؼًؽ.
ثٌبثفایي ،هی ثیٌین وِ ضىست زپ ٍ ثْن غَـؼى تؼبؼل
خْبًی ثِ ًفغ ًیفٍّبی ـاست ،هب ثِ اؾاء اش یه ػمت گفؼ خْبًی
ثَؼ وِ ؼـ ایفاى ًیك غَؼ ـا ثطىل ػمت گفؼ ًبضی اق ـٍی وبـ
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آهؽى غویٌی ًطبى ؼاؼ.
پزسش :ایي عقب گزز تاریری تا کی ازاهِ ذَاّس یافت ٍ تحت چِ
شزایطی بِ عکس ذَز تبسیل ذَاّس شس؟

پبسع :ایي ػمت گفؼ ثٌظف هي ؼاـؼ ثِ پبیبى غَؼ هیفسؽ ٍ
ّن اوٌَى گفایص ثِ هتَلف ضؽى ؼاـؼ .ػلت ایي گفایص هتبسفبًِ
ایي ًیست وِ یه خٌجص هتفلی ،هثال خٌجص سَسیبلیستی ،ؼـ
ثفاثف آى لؽ ػلن وفؼُ ٍ آًفا ثِ ػمت ـاًؽُ است .هتبسفبًِ ،ـًٍؽ
لضبیب زٌیي زیكی ـا ًطبى ًوی ؼّؽ .خٌجص زپ ّوسٌبى ؼـ
ضفایظ ـوَؼ ٍثی افمی ثسف هی ثفؼ .ایي غػَغیت ول خْبى ؼـ
ضبل ضبضف است.
ػلت گفایص ـٍ ثِ تَلفِ ایي ػمت گفؼِ تبـیػیّ ،وبًغَـ وِ
گفتِ ضؽ ،لؽ ػلن وفؼى زپ ٍ خٌجص سَسیبلیستی ؼـ ثفاثف آى
ًیست ،ثلىِ ػلت ایٌست وِ خفیبًبت اـتدبػی ضبون ،هٌدولِ
خٌجص اسالهی ؼـ ایفاى ،ؼـ ثفؼى خبهؼِ ثِ ػمت  ،ثِ ًْبیت غَؼ
ـسیؽُ اًؽ .ضسبة وٌیؽ اق هطفٍعِ ثِ ضىَهت هغلمِ ی ـضب
غبى ٍ هطوؽ ـضب ضبُ ٍ ،ثؼؽ خوَْـی اسالهی ٍ ضبال ّن ثِ ًظبم
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غلیفِ گفی ٍ ضىَهت اسالهی ی ثؽٍى تظبّف ثِ خوَْـی گفی.
ثٌظف هي ؼیگف ػمت تف اق ایي ًوی ضَؼ .خوَْـی اسالهی،
ٍلتی وِ گفیجبى غَؼ ـا اق تظبّفات خوَْـیت وِ ؼـ خفیبى
اًمالة تَؼُ ای  ٍ ،۷۵ثِ هٌظَـ پَضبًؽى هبّیت ثس اـتدبػی
اسالهیت اش ،ثِ آى تطویل ضؽ ،ـّب وٌؽ ،ثِ اغل ٍ هٌطبء غَؼ
وِ ّوبى ضىَهت قهبى هطوؽ ٍ غلیفِ گفی است ثبق هی گفؼؼ.
ٍلی هسئلِ ایٌدبست وِ ؼـ تبـیعً ،وًَِ ی لؽیوی تف اق ّویي
هؽل ٍخَؼ ًؽاـؼ .لجل اق آى اق ًظف تبـیػی خبهؼِ ی ؼهىفاتیه ٍ
ثؽٍی ػفة لفاـ ؼاضتِ است وِ ثفای الگَی هغلمِ ی اسالهی
هوٌَع الَـٍؼ است ٍ اسبسب ثب غػلت ضؽ ؼهىفاتیه آى ّن
آٌّگی ًؽاـؼ .تبقُ ّویي هفضلِ ی هَهدَؼ ّن آیٌؽُ اش تیفُ ٍ
تبـ است .زِ ـسؽ ثِ ثفؼاضتي یه گبم ثِ ػمت تف اق آى.
ثٌبثفایي ،هی ثیٌین وِ خوَْـی اسالم ثغَـ غغفًبوی ؼـ
ثفاثف یه اًمالة غًَیي لفاـ گففتِ است ٍ هطىل ثتَاًؽ سبلن اق
ؼام آى خبى ثؽـ ثفؼ.
ّویي اهف ؼـ هَـؼ غفة ٍ آهفیىب ٍخَؼ ؼاـؼ .ضىَهت ثَش،
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ؼـ ٍالغ یىی اق ثی ًْبیت ّبی ًظبم پبـلوبًی اق لطبػ اـتدبػیت
ثَؼ وِ ؼـ ٍالغ ثب ؼغبلتْبی غیف لبًًَی ثَش ٍ ؼاـٍ ؼستِ اش
ؼاضت هبًٌؽ هَـؼ ایفاى خبی غَؼ ـا ثِ ًَػی ؼیىتبتَـی ففؼی یب
ؼیىتبتَـی یه ثبًؽ هطؽٍؼ ثدبی عجمِ هی ؼاؼ .الجتِ ،ثؽتف اق
آًْن ثفای خبهؼِ آهفیىب هوىي ثَؼ ٍ ،آى ثِ لؽـت ـسیؽى خٌبش
یب خٌبش ّبیی ثَؼ وِ ضتی ووی ـاستف اق ؼاـٍ ؼستِ ی ثَش
ثَؼًؽٍ .لی ؼیؽین وِ هبًٌؽ هَـؼ ایفاى وِ همبٍهت ٍ ضَـش هفؼم
ففغت ثفؼاضتي یه گبم ثِ ػمت تف ٍ ضتی هَخَؼیت وًٌَی اش
ـا ّن اق آى گففتِ است ،ؼـ آهفیىب ّن همبٍهت ٍ اػتفاضبت هفؼم،
ثبػث وٌبـ ـفتي ثَش ٍ خلَگیفی یِ ػمت گفؼ خبهؼِ ثِ ػمت تف
اق خبئی وِ ثَؼ ضؽ .الجتِ ،ثبیؽ تَخِ ؼاضت وِ ایي ًَع تَلف ّب
تب ٍلتی وِ ًتیدِ ی سف ثِ سٌگ غَـؼىِ غَؼ خفیبًبت ٍ خٌجص
ّبی اـتدبػیً ًِ ٍ ،تیدِ ی ثف آهؽ یه خٌجص هتفلی ٍ ػمت
ـاًؽُ ضؽى آًْب ثؽست آى اًؽ ،هی تَاًؽ هتؽاٍم ًجَؼُ ٍ ضىن
غففب یه ػمت ًطیٌی هَلت ـا ؼاضتِ ثبضؽ .زفا وِ خك آلتفًبتیَ
سَسیبلیستی ،آلتفًبتیَّبی ؼیگف لؽـت ثِ خلَ تف ثفؼى خبهؼِ
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ثطفی اق ػػف ضبضف ـا ًؽاـًؽ.
پزسش :هٌظَر اس ایٌکِ ّیچ یک اس زٍ جٌبش اسالهی ٍ پارلواًی ظزفیت
بززى جاهعِ را بِ جلَتز اس عصز حاضز ًسارًس چیست؟ آیا هگز جایگشیٌی ًظام
پارلواًی بجای ًظام اسالهی زر ایزاى بِ هثابِ ی گذارزى یک گام بِ جلَ ًیست؟

پبسع :هي ثؼؽا ثفای ضوب غَاّن گفت وِ زفا اسبسب
ثفلفاـی ًظبم پبـلوبًی ؼـ ایفاى ثدك ؼـ ؼٍـُ ّبی وَتبُ ٍ هَلتی
اهىبى پؿیف ًجَؼُ ٍ ًیستٍ .لی فی الطبل ،ؼـ پبسع ثِ سؤال ضوب
ثبیؽ ثگَین وِ ضتی خبیگكیٌی ًظبم پبـلوبًی ؼـ ایفاى ثدبی ًظبم
وًٌَی ّن ،ثففؼ هطبل ،تٌْب خجفاى یىی اق گبهْبی ثفؼاضتِ
ضؽُ ثِ ػمت است ٍ ،ثْیسَخِ ثفای ثطفیت ٍ ،اق ًظف تبـیػی،
ثفؼاضتي یه گبم ثِ خلَ هطسَة ًوی ضَؼ.
زفا وِ اق لطبػ تبـیػیً ،ظبم پبـلوبًی ثِ لفى  ۱۲یؼٌی
 ۰۲۲سبل پیص تؼلك ؼاـؼ .زیكی وِ ثفای ػػف اهفٍق ؼیگف یه
زیك وٌِْ ضؽُ استً .فس پیؽایص آلتفًبتیَ سَسیبلیستی ،ثِ
هؼٌبی زیكی خك غظ ثغالى وطیؽُ ضؽى تبـیػی ثف ًظبم
پبـلوبًی ًیست.
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تَخِ ؼاضتِ ثبضیؽ ،تب یه ًظبم لجال ؼزبـ ثطفاى ٍ ػؽم
تَاًبئی ؼـ ضل هسبئل خبهؼِ ًطَؼ ،اسبسب ضفایظ هبؼی ثفای
پیؽایص آلتفًبتجَ ثؼؽی ففاّن ًوی ضَؼ .آلتفًبتیَ پبـلوبًی قهبًی
ثَخَؼ آهؽ وِ اؼاهِ ی ًظبم هغلمِ ی ففؼی ؼیگف اهىبى پؿیف
ًجَؼّ ،وبًغَـ وِ آلتفًبتیَ سَسیبلیستی ٍلتی هغفش ضؽ وِ ًظبم
سفهبیِ ؼاـی ی پبـلوبًی ػبخك اق ثفآٍـؼى ًیبقّبی اًسبى ٍ ؼزبـ
ثطفاى ضؽُ ثَؼ .ضتی اگف ّن وسی ثتَاًؽ اؼػب وٌؽ وِ ًظبم
سَسیبلیستی آلتفًبتیَ وبـسبق ؼـ ثفاثف ًظبم پبـلوبًی ٍ زیكی ثفتف
اق آى ًیستٍ ،لی لؽـ هسلن ثب تَخِ ثِ ثطفاى ّبی هَخَؼ،
ًویتَاًؽ ؼـ ایي ضمیمت وِ ًظبم پبـلوبًی لبؼـ ثِ ضل هسبئل
وًٌَی ثطف ًجَؼُ ٍ ًیست ٍ ،ثطفیت ثبیؽ ثؽًجبل آلتفًبتیَ ؼیگفی
ثگفؼؼ ،ضه ؼاضتِ ثبضؽ.
ثٌبثفایي ،هی ثیٌین وِ آلتفًبتیَ پبـلوبًی اق ًظف تبـیػی
ػػفش ثِ پبیبى ـسیؽُ است ٍ ،اگف ّوسٌبى ؼـ ثػص ّبیی اق
خْبى ،ثفای هفؼم یه آلتفًبتیَ هغلَة ٍ یه گبم ثِ خلَ
هطسَة هی ضَؼ ،ثػبعف ػمت ًگبُ ؼاضتِ ضؽى ٍ غیف هؼبغف
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ثَؼىِ ثػص ّبئی اق خبهؼِ ی ثطفی است وِ ثبقگطت ًظبم
پبـلوبًی ـا ثفای آى خؿاة خلَُ هی ؼّؽ.
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فصل چهارم
جنبش های اجتماعی
خصوصیات و ضرورت های تاریخی

ّش یک اص ایي سِ خٌجص ٍ آلتشًبتیَ خػَغیبت خبظ خَد
سا داسًذ .خٌجص اسالهی ثش اهت ،خٌجص پبسلوبًی ثش هلت ٍ
خٌجص سَسیبلیستی ثش اًسبى تکیِ داسد .دٍ خٌجص اٍلّ ،ش کذام
اثتذا خبهؼِ اًسبًی سا ثِ لطؼبت گًَبگَى تمسین کشدُ ،هذػی
حوبیت اص یکی دس ثشاثش دیگشی ،فی الوثل حبهی هلت ایشاى دس
ثشاثش هلت ّبی دیگش یب اهت هسلوبى دس ثشاثش اهت ّبی دیگش هی
ضًَذ ،دس حبلیکِ آلتشًبتیَ سَم خَد سا هذافغ ٍ حبهی ی کل
ثطشیت ،فبسؽ اص تمسیوبت هلی ،اهتی یب ّش ًَع تمسین دیگشی هی
داًذ ٍ ثش تدوؼی ثیي الوللی اص اًسبًْب ٍ ًِ تدوؼبت هلی ٍ اهتی
تکیِ داسد .خٌجص سَسیبلیستی ثش ػکس دٍ خٌجص دیگش کِ
ّوَاسُ ثخطی اص اًسبى ّب سا دستوبیض اص ثمیِ آًْب هذ ًظش داسًذ ،اص
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آًدب کِ ثش ػلیِ ّش ًَع تمسین ثٌذی هیبى اًسبى ّبست ،ایدبد
خبهؼِ ی ٍاحذ اًسبًی سا دس ًظش داسد.
پرسش :این جنبش ها هر یک چگونه واجذ این خصوصیات شذه انذ؟
بعبارت دیگر ،این خصوصیات ،هر کذام ،ناشی از یک انتخاب دلبخواهی
بوده یا ناشی از ضرورت های تاریخی؟

پبسخ :اگش ثِ ًحَُ ضکل گیشی ایي خٌجص ّب ٍ ضشایطی کِ
دس آى ثَخَد آهذُ اًذ ًگبُ کٌین ،آًگبُ ثیطتش هتَخِ هی ضَین
کِ چشا ٍ چگًَِ ّش یک اص ایي خٌجص ّب ایي خػَغیبت خبغی
سا ثِ خَد گشفتِ اًذ.
ًظبم ّبی هطلمِ فشدی یب ًظبم ّبی ثبستبًی کِ تبسیخ
پیذایص ضبى ثِ کن ٍ ثیص ّ ۵ضاس سبل لجل ثبص هی گشددّ ،وگی
اص دسٍى ًظبم لجیلِ ای سش ثش آٍسدًذ .ثبیي طشیك کِ

یک لجیلِ

یب خبًذاى ثِ تٌْبئی یب دس اتحبد ثب یکی دٍ لجیلِ ٍ خبًذاى دیگش ،اص
طشیك خٌگ ٍ صد ٍ خَسد ثش لجبیل ٍ خبًذاى ّبی دیگش هسلط
ضذُ ،سلطِ ی هطلمِ ی خَد سا ثش اًْب ثشلشاس هی سبختٌذٍ ،
ثذًجبل آى اػالم پبدضبّی ًوَدُ ٍ سپس ثب حولِ ثِ هٌبطك دیگش
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پبدضبّی خَد سا یِ اهپشاطَسی ثضسگی تجذیل هی ًوَدًذ
چگًَگی پیذایص اهپشاطَسی اسالهی ًیض خبسج اص ایي لبػذُ
ًجَد .دس ایٌدب ًیض اتحبد دٍ لجیلِ ی اٍس ٍ خضسج کِ اسبس
لذست هحوذ سا تطکیل هی دادًذ ،پبیِ دٍلت اسالهی سا ثَخَد
آٍسد .ایي پبیِ ثب فتح هکِ ٍ تسلین اضشافیت لشیص ثِ آى ٍ سلطِ
ی ثؼذی ثش ضجِ خضیشُ ی ػشثی ثِ یک دٍلت کبهل ٍ لذستوٌذ
اسالهی تجذیل ضذ .اهپشاطَسی اسالهی اص طشیك حوالت پیشٍصهٌذ
ایي دٍلت دس صهبى خبًطیٌبى هحوذ ثِ کطَسّبی دیگش ٍ غبست
آًْب ثَد کِ ضکل گشفت .تمشیجبّ ،وِ پبدضبّی ّب ٍ اهپشاطَسی
ّبی ػػش ثبستبى اص اهپشاطَسی کَسش ٍ سهی ّب گشفتِ تب
اهپشاطَسی ّبی چیي ٍ هغَل ّوِ ،ثِ ایي تشتیت ،یؼٌی ثِ صٍس
ضوطیش ثَخَد آهذًذ.
ایٌکِ چشا ایي یک ؾشٍست تبسیخی ثَد ثِ ایي ثبص هیگشدد کِ
ّوبًطَس کِ گفتِ ضذٍ ،لتی دس اثش سضذ تکٌَلَطی ٍ اثضاس تَلیذ،
ثشای اٍلیي ثبس هبلکیت خػَغی ٍ ثذًجبل آى ًبثشاثشی التػبدی
ثیي گشٍُ ّبی هشدم ثَخَد آهذ ،ایي ًبثشاثشی ثبػث حولِ ٍ سلطِ
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ی گشٍُ ّبی لذستوٌذتش ثش گشٍُ ّبی دیگش ٍ ّش چِ ثضسگتش کشدى
خَد اص طشیك خَسدى ٍ ثلؼیذى کَچکتشّب گطت .ثٌبثشایي ،گشیضی
اص ایي ٍالؼِ ی تبسیخی ًجَد.
ایي لبػذُّ ،وبًطَس کِ گفتِ ضذ ،دس هَسد پیذایص
اهپشاطَسی سمّ ،خبهٌطیبى ،هغَل ٍ ّوِ اهپشاطَسی ّبی دیگش
غبدق است ٍ تب ثِ اهشٍص ّن ،یؼٌی تب صهبًیکِ ًظبم توذى ٍ اغل
تمذس هبلکیت خػَغی ٍخَد داسد ،اداهِ خَاّذ داضت .آًچِ
کِ دس ایٌدب حبئض اّویت هی ثبضذ ایٌست کِ حذٍد ٍ ثغَس ایي
پبدضبّی ّب ٍ اهپشاطَسی ّب سا لذست ضوطیش آًْب تؼیي هی کشد.
للوشٍ ّش یک اص پبدضبّی ّب ٍ اهپشاطَسی ّبی هزکَس سا لذست
ًظبهی آًْب ،یؼٌی ایي ٍالؼیت کِ سشثبصاى آًْب تب چِ حذ هی
تَاًستٌذ دس فتَحبت خَد پیطشٍی کٌٌذ ،تؼییي هی ًوَد.
ػلت ایي ثَد کِ ػبیذات ایي اهپشاطَسی ّب اص طشیك هبلیبت ٍ
خشاج ثذست هی آهذ .ثٌبثشایي ،غبست ٍ چپبٍلِ دیگشاى ،یک اغل
پزیشفتِ ضذُ ٍ سایح ثشای کست ثشٍت ثطوبس هی سفت .هب ایي
پزیشش ٍ ضیَُ ی کست لذست سا دس آیِ ّبی لشاى ًیض ثب غشاحت
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ٍ ٍؾَح هطبّذُ هی کٌین.
ثٌبثشایيّ ،ش چِ ثِ للوشٍ ایي پبدضبّی ّب ٍ اهپشاطَسی ّب
اؾبفِ هی گشدیذ ،ثْوبى ًسجت ثش ػبیذات آًْب ًیض افضٍدُ هی
گطت .ایي لبًَى ػػش ثبستبى ثَد ٍ اص کَسش ٍ داسیَش گشفتِ تب
هحوذ ٍ چٌگیض ٍ سهیْب دس هَسد ّوِ ی پبدضبّی ّب ثِ یک اًذاصُ
غبدق ثَد .حولِ ٍ غبست الَام دیگش ٍ گشفتي خشاج ٍ اسیش اسبس
هبلی ٍ لذست التػبدی پبدضبّی ّب ٍ اهپشاطَسی ّبی ػػش
ثبستبى سا تطکیل هی دادٌَّ .ص چیضی ثٌبم هیْي ٍ هلت ثؼٌَاى
للوشٍ خبظ ٍ ثبثتی کِ گشٍُ هؼیٌی اص هشدم دس آى صًذگی کٌٌذ
ثَخَد ًیبهذُ ثَد .للوشٍ ضبُ ٍ اهپشاطَس کِ هستوشا دس حبل خٌگ
ثَد ،داًوب دس حبل صیبد ٍ کن ضذى ثَد .ثؼذا ّن دس ًظبم فئَدالی،
للوشٍ ّش فئَدال سا هسبحت صهیٌْبی اٍ تؼیي هی کشد کِ آًْن
چِ اص طشیك خٌگ ّبی فئَدالی یب هؼبهالت ،دس حبل کن ٍ صیبد
ضذى داًوی ثَد.
هفَْم هلت ٍ هیْي یکی دٍ ّضاس سبل ثؼذ ،ثب پیذایص طجمِ
ی خذیذ ثَسطٍاصی دس لشٍى  ۷۱ ٍ ۷۱ثَخَد آهذ .همَْم هلت ٍ
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هیْي سبختِ ٍ پشداختِ ایي طجمِ ثَد .اسبس آًْن هٌبفغ ایي
طجمِ دس داضتي کٌتشل اًحػبسی ثش ثبصاس داخلی ثَد .ثٌبثشایي،
حفع ایي للوشٍ ٍ ثبصاس داخلی اص تؼشؼ سلجبی تدبسی خبسخی،
اسبس التػبدی دفبع اص هیْي ٍ حفع آى اص تؼشؾبت خبسخی سا
تطکیل هی داد.
هفبّین هیْي پشستی ٍ تمذیس هلت ٍ اسصش ّبی هلی
ّوگی ًتیدِ ی پیذایص ایي طجمِ ٍ هٌبفؼی ثَد کِ دس هحفَظ
ًگِ داضتي ثبصاسِ تحت کٌتشل خَد اص تؼشؼ خبسخی ثَد.
دس ًظبم ثبستبى ،اسصش ّبی ػظوت طلجی ی اهپشاطَسی ّب
ٍ ضبٌّطبّی ّب ثَد کِ تَسط ضبّبى ثِ غَست اسصش ّبی ثبة
سٍص سایح هی ضذ ٍ ،دس ػػش سشهبیِ داسی ٍ ثخػَظ هشاحل اٍلیِ
ی آى ،اسصش ّبی هلی ٍ هیْي پشستبًِ.
دس آًدب تػبٍیش ٍ کٌذُ کبسی ّبی غفِ خشاج گزاساى هلت
ّبی هغلَة ّوشاُ ثب ّذایبی خَد ثش لػشّب ثَد کِ هبیِ افتخبس ٍ
تمذیس لشاس هی گشفت ٍ دس ایٌدب هدسوِ ّب ٍ یبدثَدّبی
سشثبصاى گوٌبم ٍطي ٍ هیْي پشستبًی کِ دس دفبع اص هیْي دس
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ثشاثش هتدبٍصاى خبسخی ،خبى خَد سا فذا کشدُ ثَدًذ .ثٌبثشایي،
ًبسیًَبلیضم کِ سبختِ ٍ پشداختِ طجمِ ی سشهبیِ داس ٍ ّوچَى
سٍکص ػَاهفشیجبًِ ی هٌبفغ التػبدی ٍی ثَد ،ثِ یکی اص خػبئع
آلتشًبتیَ پبسلوبًی تجذیل ضذ.
ٍ اهب آلتشًبتیَ سَسیبلیستی ثب هٌبفغ طجمِ دیگشی کِ هٌبفغ
اػؿبیص ًِ هبًٌذ ًظبم سشهبیِ داسی دس سلبثت یب یکذیگش ،ثلکِ دس
اتحبد ثب ّن ثٌب ضذُ ثَد ،پیًَذ یبفتِ ثَد .ثٌبثشایيً ،یبصی ثِ سلبثت
ّبی هلی ٍ سبیش تمسیوبت ًفبق افکٌبًِ ًذاضت ٍ خَد ثخَد
هٌبفؼص ثب ًفغ ًَع اًسبًی گشُ خَسدُ ثَد ًِ .ػؿَ طجمِ ای ثَد
کِ ًفؼص دس استثوبس دیگشاى ٍ دس ًتیدِ دس توبیض ٍ تٌبلؽ ثب
هٌبفغ آًبى لشاس داضت ًِ ٍ ،آًکِ دس سلبثت راتی ثب اخضاء طجمِ ی
خَد ثسش هی ثشد .ثبلؼکس ،اگش ثمبی سشهبیِ ٍ سشهبیِ داس الصهِ
اش لشاس گشفتي ٍی دس ثشاثش اًسبى ٍ ثطشیت ٍ دس افتبدى ثب حتی
ّن طجمِ ای ّبی خَدش ثَد ،ثمبی کبسگش ،ثبلؼکس ،الصهِ اش
اتحبد خضء ثِ خضء طجمِ ی استثوبس ضًَذُ ثب خَد ٍ ثب ًَع ثطشیت
ثَد.
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ثؼالٍُ ،آلتشًبتیَ سَم ،اص آًدب کِ ّذفص هحَ طجمبت ٍ ّوِ
ی تمسیوبت اختوبػی لذین ٍ خذیذ ثَد ،الخشم سشًَضتص ثب
اًتشًبسیًَبلیسن گشُ خَسدُ ثَد.
ثش ایي پبیِ ،آلتشًبتیَ اٍل ثش پبیِ تمذس فشد (ضبُ یب پیبهجش)،
آلتشًبتیَ دٍم ثش پبیِ تمذس هلت ٍ ،خٌجص سَم ثش پبیِ تمذس ٍ
احتشام ثِ اًسبى ٍ ثطشیت لشاس داضت .خٌجص اٍل ثِ ٍاثستگی
اًسبى ّب ثِ یک فشد ،خٌجص دٍم ثِ یک هلت ٍ ،خٌجص سَم ثِ
ّوجستگی هیبى اًسبى ّب هتکی ثَد.

فصل پٌجن
هارچ اًساى در تاریخ بسَی آزادی

اق ضص ٞكاـ سبَ لجُ ثب پیؽایص ٔبِىیت غصٛصی  ٚثفپبئی
ی خبٔق ٝی عجمبتی ثطفیت ؼزبـ فؾیٓ تفیٗ سمٛط اغاللی ٚ
آقاؼی ؼـ تبـیع غٛؼ ضؽ .ایٗ سمٛط ث ٝلؽـی فؾیٓ ِٙٛٞ ٚبن
ثٛؼ وٛٙٞ ٝق  ٓٞثؽ٘جبَ ضص ٞكاـ سبَ تالش ٔ ٚجبـق ٜثفای
وست ٔدؽؼ آقاؼی ٞبی اق ؼست ـفت ٚ ٝثب ٚخٛؼ ا٘مالثبت
ٔتقؽؼی و ٝث ٝایٗ ٔٙؾٛـ ثپب ؼاضت ،ٝث ٝسغص آقاؼی ٞب ٚ
اغاللیبتی و ٝؼـ ٔبلجُ تبـیع ؼاضت٘ ،ٝفسیؽ ٜاست.
ثب ایٙطبَ ،تبـیعِ ضص ٞكاـ سبَ اغیف ،تبـیع ٔجبـقات ا٘سبٖ
ثفای وست ٔدؽؼ آقاؼی ٞبی اق ؼست ـفت ٝثٛؼ ٜو ٝتبو ٖٛٙلؽْ
ث ٝلؽْ ث ٝآٖ ٘كؼیه ضؽ ٜاست .ؼـ ٚالـ آِتف٘بتی ٛا ،َٚیقٙی
پبؼضبٞی ٞب  ٚأپفاعٛـی ٞبی ثبستبٖ ٔٙدّٕٔ ٝؿاٞت یىتبپفست،
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ٕ٘بؼ ٘ ٚتید ٝی ایٗ سمٛط فؾیٓ ٚ ،آِتف٘بتیٞٛبی ؼ ٚ ْٚسٕ٘ ْٛبؼ
٘ ٚتید ٝی ٔجبـقات ا٘سبٖ ثفای خجفاٖ ایٗ سمٛط ثٛؼ ٜاست،
ثغٛـی و ٝؼـ ٞف یه اق ؼ ٚآِتف٘بتی ٛؼیٍفٔ ،ب ضبٞؽ آ٘یٓ و ٝثطف
سغص آقاؼی ٞبی غٛؼ ـا افكایص ؼاؼ ،ٜث٘ ٝؾبْ سیبسی ی ا٘سب٘ی
تفی ٘سجت ثٌ ٝؿضت ٝؼست یبفت ٝاست.
اق ایٙف ،ٚتبـیع ثطف پس اق سمٛط ؼـؼ٘بن فصف ثبستبٖ،
زیكی خك تبـیع ثپب غٛاستٗ ٔدؽؼ ٚی ثفای وست آقاؼی ٞبی اق
ؼست ـفت٘ ٝجٛؼ ٜاست ،ثغٛـی و ٝسغص ایٗ آقاؼیٟب ؼـ ٘ؾبْ
پبـِٕب٘ی  ٚثقؽ ضٛـائی لؽْ ث ٝلؽْ ثبال ـفت ٝاست.
پرسش :ایي سمَط ٍحشتٌان ٍ دردًاوی وِ از آى صحبت هی وٌید
چِ بَدُ است؟

پبسع ٗٔ ۶ؼـ ایٕٛٙـؼ ،یقٙی ؼـ ٔٛـؼ سمٛط ا٘سبٖ اق ِطبػ
آقاؼی  ٚاغاللیبت ،ؼـ وتبة ٞبی غٛؼ ثمؽـ وبفی  ٚث ٝتفصیُ
صطجت وفؼ ٜاْ  ٚؼـ ایٙدب ٕ٘ی غٛا ٓٞث ٝتىفاـ آٟ٘ب ثپفؼاقْ .ضتی
ؼـ ٔٛـؼ سمٛط اغاللی ،ؼـ تبـیع ٌفت٘ ٝطؽ ٜی اسالْ یه فصُ
ـا ثٔ ٝمبیس ٝاغاللیبت خبٔق ٝثؽٚی ففة لجُ اق اسالْ  ٚخبٔقٝ
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ی اسالٔی ثقؽ اق آٖ اغتصبظ ؼاؼ ٜإْٞ .یٙمؽـ ثٍٛیٓ و ٝا٘سبِٖ
ٔبلجُ تبـیع ،یه ا٘سبٖ عجیقی  ٚاق ٘ؾف ـٚضی سبِٓ  ٚؼست
٘ػٛـؼ ٜثٛؼ ٜاست .ا٘سب٘ی و ٝخك تفس اق عجیقت ٔب٘ٙؽ سیُ ٚ
عٛفبٖ  ٚزیكٞبی ٔٔ ْٛٞٛثُ اـٚاش  ٚخٗ  ... ٚتطت ٞیسیه اق
سفوٛثٟب ،فمؽٞ ٜب ٘ ٚبثسبٔب٘ی ٞبی ـٚضی  ٚـٚا٘ی ٚاـؼ ٜثف ا٘سبٖ
ؼـ یه خبٔق ٝعجمبتی ٘جٛؼ ٜاست .سفوٛثٟب٘ ،بثسبٔب٘یٟب  ٚفمؽٜ
ٞبیی و ٝـیط ٝؼـ ٔبِىیت غصٛصی  ٚتجقبت آٖ ؼاـضتٙٔ ٚ ٝطبء
ثسیبـی اق ٘بـٚائی ٞبی اغاللی ٔب٘ٙؽ ؼـٚغٍٛئی ،ضسبؼت ،وی،ٝٙ
٘ففت ،غٛؼ وٓ ثیٙی ،غٛؼغٛاٞی  ٚعٕـ  ٚقیبؼ ٜغٛاٞی ٞبی
ـایح ؼـ ٘ؾبْ تٕؽٖ ثٛؼ ٜاست  ٚؼـ خبٔق ٝی اضتفاوی ٔبلجُ
تبـیع اٌف ٚ ٓٞخٛؼ ؼاضت ٝثسیبـ ا٘ؽن ثٛؼ ٜاست.
ؼـ ٔٛـؼ آقاؼی ٞب و ٝایٗ ؼیٍف اؽٟف ٔٗ اِطٕس است.
اصٛال ؼـ خبٔقٔ ٝبلجُ تبـیع ٘یفٚی سفوٛثٍفی ثٙبْ ؼِٚت،
غب٘ٛاؼ ،ٜاـثبة ٚ ،اسبسب پؽیؽ ٜی ثفتفی ی یىی ثف ؼیٍفی ٚخٛؼ
٘ؽاضت ٝو ٝوسی ثػٛاٞؽ ؼیٍفی ـا سفوٛة ٕ٘بیؽ.
ٔی ؼا٘یٓ و ٝتٕبْ ایٗ آقاؼی ٞب ثب پیؽایص ٔبِىیت غصٛصی
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 ٚخبٔق ٝی عجمبتی اق ثیٗ ٔی ـ٘ٚؽ  ٚؼـ ؼٚـاٖ ثبستبٖ ،زٙبٖ
خبٔق ٝی سیب ٚ ٜسفوٛثٍفی ثٛخٛؼ ٔی آیؽ و ٝ٘ ٝتٟٙب ا٘سبٖ اق
تٕبٔی ضمٛق غٛؼ ثغٛـ ٚضطتٙبوی ٔطفٔ ْٚی ضٛؼ ،ثّى ٝاسبسب
خ ٚ ًٙغ٘ٛفیكی  ٚغبـت  ٚثفؼ ٜوفؼٖ ا٘سبٟ٘بی ؼیٍف ُّٔ ٚ
ضىست غٛـؼ ٜث ٝضغُ ضفیف! ٔ ٚتٕؽ٘ب٘ ٝای تجؽیُ ٔی ضٛؼ.
اسبسب ؼ ٚؼٚـ٘ ٚ ٜؾبْ اختٕبفی تطت ٘ؾبْ ؼیىتبتٛـی ٔغّمٝ
ی ففؼی اؼاـٔ ٜی ضؽ ٜا٘ؽ و ٝاق ٘ؾف آقاؼی ا٘سبٖ تفبٚت زٙؽا٘ی
ثب ٘ ٓٞؽاضت ٝا٘ؽ .یىی ٘ؾبْ ثفؼ ٜؼاـی  ٚؼیٍفی ٘ؾبْ فئٛؼاِی وٝ
ؼـ ٞف ؼ ،ٚا٘سبٖ ؼـ ٔٛلقیت ثفؼ ٜیب ٘یٕ ٝثفؼ ٜلفاـ ؼاضت ٝاست.
ثفؼٌبٖ ـا ؤ ٝیؽا٘یٓ فبلؽ ٞیسٍ ٝ٘ٛضمٛلی ٘جٛؼ ٜا٘ؽ ،تب آ٘دب وٝ
صبضت ثفؼ ٜضك وطتٗ ٚی ـا ؼاضت ٝاست .ـفیت یب سِفف ٓٞ
ضبِت ٘یٕ ٝثفؼ ٜـا ؼاضت ٝز ٖٛثبیؽ ثفای تٕبْ فٕف ثفای تٟٙب
اـثبة غٛؼ  ٚصبضت قٔیٗ وبـ ٔی وفؼ ٝ٘ .ٜضك تقییٗ ٔىبٖ
ق٘ؽٌی غٛؼ ـا ؼاضت ٝ٘ ٚ ٝضك تقییٗ اـثبة غٛؼ  ٚوسی و ٝلفاـ
ثٛؼ ٜثفای ا ٚوبـ وٙؽ .خبٖ ٔ ٚبِص  ٓٞفٕال ؼـ ؼست اـثبة ثٛؼ.ٜ
اـثبة ثٛؼ ٜو ٝث ٝا ٚاخبق ٜی اقؼٚاج ٔی ؼاؼ ،ٜاق ا ٚوبـ ـایٍبٖ ٔی
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وطیؽ ،ٜا ٚـا ثٟف ضىُ ؤ ٝی غٛاستٔ ٝدبقات ٔی وفؼ... ٚ ،ٜ
ؼـ ایٗ ٘ؾبْ ،ق٘بٖ  ٓٞث ٝفدیـ تفیٗ ضىّی ٔٛـؼ ؽّٓ  ٚثی
ضمٛلی  ٚاستثٕبـ خٙسی  ٚوبـی لفاـ ٔی ٌففت ٝا٘ؽ .ثغٛـیى ٝقٖ
و ٝؼـ ؼٚـاٖ ٔبلجُ تبـیع اـقضٕٙؽتفیٗ  ٚلبثُ اضتفاْ تفیٗ فضٛ
خبٔقٔ ٝطسٛة ٔی ضؽ ٚ ٜوٙتفَ وطبٚـقی ،سفبٍِفی ،ـٍ٘فقی ،
٘سبخی  ٚغالص ٝوُ فقبِیت تِٛیؽی  ٚاختٕبفی ٟٔٙبی ضىبـ ٚ
خٕٞ ٚ ،ًٙسٙیٗ وٙتفَ فّٔ ْٛب٘ٙؽ ٟٔٙؽسی سبغتٕبٖ ،پكضىی،
ضیٕی (ـٍ٘فقی) ـا ؼـ ؼست ؼاضت ،ٝزٙبٖ ث ٝضضیض ؾِت ٔی
افتؽ و ٝؼـ قٔف ٜفٙصف پّیؽ ،فتٌ ٝٙف ،وٓ فمُ ٚ ،غغف٘بن خبٔقٝ
 ٚؼـ ـؼٔ ٜدب٘یٗ  ٚوٛؼوبٖ ؼـ ٘ؾف ٌففت ٝضؽ ،ٜث ٝثفؼ ٜی خٙسی
 ٚوبـی ٔفؼ تجؽیُ ٔی ضٛؼ .فىف ٔیى ٓٙسمٛط  ٚث ٝلٟمفا ـفتٗ
خبٔق ،ٝؼیٍف ثؽتف اق ایٗ ٕ٘ی ضٛؼ و ٝضفیفتفیٗ فض ٛخبٔق ٝثٝ
پست تفیٗ ٔٛخٛؼ آٖ تجؽیُ ٌفؼؼ.
ؼضٕٙی ؾاتی  ٚفالج ٘بپؿیف ٔؿٞت ثب قٖ ،آقاؼی  ٚاغاللیبت
ا٘سب٘ی ؼـ ٔؿاٞت یىتبپفست غٛؼ ثفتفیٗ ٘طبٖ ایٗ سمٛط ثٛؼٜ
است .زفا و ٝایٗ ٔؿاٞت خك ٚا٘فىبن ٘بپؿیف ایٗ تط ٚ َٛا٘مالة
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وثیف  ٚضؽ ا٘سب٘ی و ٝؼـ ضص ٞكاـ سبَ لجُ ؼـ خبٔق ٝی
ا٘سب٘ی ـظ ٔیؽٞؽ ،ثٛؼ ٜا٘ؽ.
پرسش :چگًَِ در ًظاهات بعدی حمَق ٍ آزادی ّای هردم بتدریج
اعادُ ٍ احیا هی شَد؟

پبسع ۶اق ٕٞبٖ قٔب٘ی و ٝضىٔٛت ٞب  ٚپبؼضبٞی ٞبی
سفوٛة ٌف  ٚخجبـ سف ثف ٔی اٚـ٘ؽٔ ،جبـق ٜا٘سبٖ ثفای اضمبق
ضمٛق اق ؼست ـفت ٝاش آغبق ٔی ضٛؼ .تبـیع ثبستبٖ فٕؽتب تبـیع
وطٛـٌطبئی ٞبی ٚضطیب٘ ٝضبٞبٖ  ٚلؽـتٕٙؽاٖ است .زفا و ٝایٗ
تبـیع تٕبٔب تٛسظ وسب٘ی و ٝیب غٛؼ اق عجمبت ضبوٓ ثٛؼ ٜا٘ؽ یب
خیف ٜغٛاـ آ٘بٖٛ٘ ،ضت ٝضؽ ٜاست .اٌف  ٓٞتبـیع ٘ٛیسی خك ایٗ
ثٛؼ ،ٜخفات ٘ٛضتٗ ضمبیك ـا ٘ؽاضت ٝاست.
ثب ایٙطبَ ،اق الثالی ایٗ ٘ٛضتٞ ٝب اضبـات ٔىفـی ثٔ ٝمبٔٚت
ٞب  ٚضٛـش ٞبی ٔفؼْ ٔی ضٛؼ .ضٛـش فؾیٕی و ٝسفتبسف
أپفاعٛـی ٞػبٔٙطی ـا ؼـ قٔبٖ ؼاـیٛش ؼـ ثف ٔی ٌیفؼ ٚ ،لیبْ
ٔكؼن و ٝغٛاستبـ تصبضت ثفٚت اغٙیب  ٚاضتفاوی وفؼٖ أٛاَ ٚ
ؼاـائی ٞب ثٛؼ ٜاستٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،بی ثفخستٔ ٝجبـق ٜا٘سبٖ ٔٙىٛة
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ضؽ ٜؼـ اضیبی ضمٛق اق ؼست ـفت ٝاش ثٛؼ ٜاست.
پرسش :بٌابرایي ایدُ آل ًظام اشتراوی خاص لرى ً ۹۱بَدُ ٍ در
ابتدای ًظام تودى ّن ٍجَد داشتِ است.

پبسع ۶ثّ ،ٝؼـ ؼٚـاٖ ثبستبٖ  ٓٞؼـ اٚاٖ ٘ؾبْ تٕؽٖٚ ،لتی
اِٚیٗ ٔبِىیٗ ٘ ٚكِٚػٛاـاٖ ؼست ث ٝغصت قٔیٟٙبی اضتفاوی
لجیّٔ ٝی ق٘ٙؽ ،ثب ٔمبٔٚت ٔفؼْ  ٚتٛؼ ٜی فض ٛلجیّٛٔ ٝاخٔ ٝی
ض٘ٛؽ .ؼـ ایٗ ٔمبٔٚت ٞب و ٝفٕؽتب ثصٛـت غ٘ٛیٙی سفوٛة ٔی
ضؽ ٜاست ،تٛؼ ٜی فض ٛلجیّ ٝؼـ ضمیمت اق ٔبِىیت اضتفاوی ؼـ
ثفاثف ٔبِىیت غصٛصی ؼفبؿ ٔی وفؼ ٜاستٔ .ب اق ایٗ ٘ٛؿ ٔبِىیت
ٞبی ثبلی ٔب٘ؽ ٜاق ٔبلجُ تبـیع و ٝاق آٖ ؼـ فبـسی تطت ٘بْ
ٔبِىیت ٔطبؿ  ٚؼـ ـٚسی ٝتطت فٛٙاٖ آثطیٗ یب ٔیف یبؼ ٔی ضؽٜ
است ،تب ایٗ اٚاغف  ٓٞؼاضت ٝایٓ.
ایٗ ٘ٛؿ ٔبِىیت ٞب ؼـ ایفاٖ ؼـ خفیبٖ اصالضبت اـضی ؼـ
 ٚ ،۳۵۲۱ؼـ ـٚسی ٝثفای اِٚیٗ ثبـ ؼـ خفیبٖ اصالضبت استِٛٛپیٗ
ؼـ  ٚ ۳۴۲۳سپس عی تطٛالت ثقؽی اق ٔیبٖ ٔیف٘ٚؽٔ .ب ٛٙٞق ٓٞ
اق ایٗ ٘ٛؿ ٔبِىیت ٞبی اضتفاوی ؼـ ـٚستبٞبی ٔىكیه  ٚثسیبـی
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وطٛـٞبی ؼیٍف ؼاـیٕٓٞ .ب٘غٛـ وٌ ٝفتٓ ایٗ ٘ٛؿ ٔبِىیت ٞب
ثبلیٕب٘ؽ ٜاق ٔبلجُ تبـیع ثٛؼ ٚ ٜلیبْ ٞبئی اق ٘ٛؿ ٔكؼن اق ِطبػ
تبـیػی تالضی ثفای اضیبی ایٗ ففٟٔبی ٔفثٛط ثٌ ٝؿضت ٝثٛؼٜ
است .تبـیع پف است اق ایٗ ٘ٛؿ لیبٟٔبیی و ٝتالش ؼاضت ٝا٘ؽ
ففٟٔبی ٌؿضت ٝـا اضیب وٙٙؽ  ٚوٓ  ٚثیص ؼـ  ٕٝٞی وطٛـٞب ـظ
ٔی ؼاؼ ٜا٘ؽ.
ٔٗ ثفای ضٕب ٌفتٓ و ٝآِتف٘بتی ٛاضتفاوی ؼـ ضىُ ٔؽـٖ آٖ
ثب پیؽایص عجم ٝی وبـٌف ؼـ اٚاغف لفٖ ٚ ۳۵اـؼ تبـیع ٔی ضٛؼ.
اص َٛاسبسی ایٗ آِتف٘بتیٕٞ ،ٛبٖ اص َٛپبی ٝای ٘ؾبْ اضتفاوی
ٔبلجُ تبـیع ثٛؼ ٜو ٝؼـ پی آٖ ثٛؼ ٜو ٝخبٔق ٝی اضتفاوی ـا ؼـ
سغص تىِٛٛٙلیه ثبالتف  ٚثؽست عجم ٝی خؽیؽی و ٝلبؼـ ث ٝایٗ
وبـ است ،ثفلفاـ وٙؽ.
ثٙبثفایٗٞ ،ف زٙؽ ایٗ ٔجبـق ٜاق ٕٞبٖ اٚاِٖ ٘ؾبْ تٕؽٖ ٚخٛؼ
ؼاضتِٚ ،ٝی لیبْ ٞبیی اق ایٗ ٘ٛؿ ،ؼـ غیبة عجم ٝی وبـٌف  ٚؼـ
سغص ـضؽ آ٘كٔب٘ی ی ٘یفٞٚبی ِٔٛؽ ،ٜفبلؽ زطٓ ا٘ؽاقی ثفای
آیٙؽ ٚ ٜاغّت ؼـ پی اضیبی ٘ؾبٔبت ٌؿضت ٝثٛؼ ٜا٘ؽ .ؼـ ضبِیىٝ
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لیبْ ٞبی اق لفٖ  ۳۵ثجقؽ ؼـ پی استمفاـ ٘ؾبْ سٛسیبِیستی اق
٘ٛؿ خؽیؽ ثٛؼ ٚ ٜاق ایٗ ِطبػ ثب ٘ٛؿ اِٚی ٔتفبٚت ثٛؼ ٜا٘ؽ.
پرسش :لدم ّای بعدی در ایي هسیر ،از ًظر آزادی ،بىجا هٌتْی
هی شًَد؟

ضص ٞكاـ سبَ ٔجبـق ،ٜسفا٘دبْ ؼـ لفٖ  ۳۴ث ٝیه ٘تیدٝ
لغقی  ٚاسبسی ٔیفسؽ  ٚضىٔٛتٟبی ؼیىتبتٛـی ففؼی ثفای اِٚیٗ
ثبـ ضفٚؿ ث ٝسفٍ٘ ٖٛضؽٖ ٔی وٙٙؽ .اِجت ،ٝلجال  ٓٞایٗ
ؼیىتبتٛـی ٞب تٛسظ لیبْ ٞب  ٚضٛـش ٞبی ثفؼٌبٖ  ٚؼٞمب٘بٖ
سفٍ٘ٔ ٖٛی ضؽ٘ؽٙٔ .تٟب ایٗ لیبْ ٞب اق آ٘دبئی و ٝفبلؽ
آِتف٘بتیٛی ثفای خبیٍكیٙی ٘ؾبْ ٔٛخٛؼ ثٛؼ٘ؽٙٔ ،دف ث ٝتغییفی
اسبسی ٕ٘ی ضؽ٘ؽ.
ٔثال اٌف ؼٞمب٘بٖ یب ثفؼٌبٖ ؼـ ٔٙغم ٝای ثف فّی ٝضىٔٛت
ٔغّم ٝلیبْ وفؼ ٚ ٜپیفٚق ٔی ضؽ٘ؽ ،ؼٚثبـ ٜاق ٔیبٖ غٛؼ یىی ـا
ثقٛٙاٖ ضب ٚ ٜضبوٓ خؽیؽ ا٘تػبة وفؼٕٞ ٚ ٜبٖ ٘ؾبْ ٌؿضت ٝـا
اؼأٔ ٝی ؼاؼ٘ؽ.
آِتف٘بتی ٛخؽیؽ تٟٙب ثب پیؽایص عجم ٝی خؽیؽ و ٝثٛـلٚاقی
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ثٛؼ ،ٜثٛخٛؼ آٔؽ ٚ ٜأىبٖ پؿیف ٔی ضٛؼٕٞ .ب٘غٛـ و ٝآِتف٘بتیٛ
س ٓٞ ْٛتٟٙب ثب پیؽایص عجم ٝی وبـٌف لبثُ تطمك ٔی ضٛؼ.
ثبیٗ تفتیت ،ثب پیؽایص عجم ٝسفٔبی ٝؼاـ  ٚؼـ خفیبٖ
ا٘مالثبتی و ٝث ٝـٞجفی ایٗ عجم ٝؼـ اـٚپب ضىُ ٔی ٌیفؼ٘ ،ؾبْ
ؼٔىفاسی پبـِٕب٘ی یب ضىٔٛت ؼٔىفاتیه "ٔفؼْ" ثفای اِٚیٗ ثبـ
خبیٍكیٗ ضىٔٛت ٔغّم ٝی ضبٔ ٜی ضٛؼِٚ .ی اِجتٙٔ ٝؾٛـ اق
ٔفؼْ آ٘س ٝؤ ٝب أفٚق ٜاق آٖ ٔی فٕٟیٓ ٘جٛؼ ٜاستٙٔ .ؾٛـ اق
ٔفؼْ ٔبِىیٗ  ٚسفٔبی ٝؼاـاٖ ثٛؼ ٜاست .تٟٙب ایٗ عجم ٝضك ـای
ؼاضت ٝاست.
ثبیٗ ٔقٙبٔ ،فؼْ ؼـ ففا٘س ٝتٟٙب وٕی ثیص اق  ۲ؼـصؽ
خٕقیت ـا تطىیُ ٔی ؼاؼ ٜا٘ؽ ٚ ،ؼـ اٍّ٘یس  ٓٞتٟٙب اففاؼ ثب
ؼاـائی ثیص اق  ۰۴ضّی ًٙو ٝؼـ صؽ ثسیبـ وٕی اق خبٔق ٝـا
ضبُٔ ٔی ضؽ ٜا٘ؽ .ثٙبثفایٗ ٔی ثیٙیؽ و ٝؼـ آِتف٘بتی ٛؼ ْٚلؽـت
یه عجم ٝخبیٍكیٗ لؽـت ففؼ یقٙی ضبٔ ٜی ضٛؼ.
اِجت ،ٝؼـ ٘ؾبْ اِٚی  ٓٞلؽـت عجم ٝثفلفاـ ثٛؼ ٜاستٙٔ .تٟب
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ایٗ لؽـت ث ٝضب ٜتفٛیض ٔی ضؽ ٜتب ؼـ ؼفبؿ اق لؽـت عجم،ٝ
اِجت ٝث ٝسّیم ٝی غٛؼ ٞ ٚف عٛـ و ٝصالش ٔی ؼا٘ست ،ٝآ٘فا ثىبـ
ثفؼ .ثٙبثفایٗ ،تفبٚت تٟٙب ؼـ ایٗ ثٛؼ ٜو ٝضبال ثدبی آ٘ى ٝضب ٜثٝ
ٕ٘بیٙؽٌی اق عجم ٝی ضبوٓٔ ،صبِص آ٘فا تقییٗ ٕ٘بیؽ ،غٛؼ عجمٝ
تٛسظ ٕ٘بیٙؽٌبٖ غٛؼ ؼـ ٔدّس  ٚپبـِٕبٖ ثغٛـ ؼٔىفاتیه ایٙىبـ
ـا ا٘دبْ ٔی ؼاؼ ٜاست.
پرسش :هٌظَر از "بطَر دهىراتیه" اًجام هی دادُ است چیست؟

پبسع٘ ۶ؾبْ ؼیىتبتٛـی ففؼی ٘یك یه ٘ؾبْ عجمبتی است.
یقٙی ٘ؾبٔی است و ٝضبوٕیت عجم ٝی ٔقیٙی ـا ثف عجمبت ؼیٍف
تبٔیٗ ٔی وٙؽ .وٕب ایٙىٔ ٝب ٔی ثیٙیٓ ٍٙٞبٔیى ٝضب ٜیب ؼیىتبتٛـ
اق ٔسیف عجم ٝای و ٝثب تىی ٝث ٝآٖ ث ٝلؽـت ـسیؽ ،ٜغبـج ضؽٜ
ٛٔ ٚلقیت آ٘فا ث ٝغغف ٔی ا٘ؽاقؼ ،تٛسظ سفؼٔؽاـاٖ آٖ عجم ٝاق
سٕت غٛؼ ثفوٙبـ ٔی ضٛؼ .ؼـ تبـیع ایفاٖ ٔثبَ ففاٚاٖ است.
ٔٙدّٕٚ ٝلتی لجبؼ ثب ٘كؼیه ضؽٖ ثٔ ٝكؼن ٔٛلقیت ٔبِىیٗ،
اضفاف ٔ ٚغبٖ ـا ثػغف ٔی ا٘ؽاقؼ ،تٛسظ آٟ٘ب اق پبؼضبٞی ثفوٙبـ
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ضؽ ،ٜخبٔبست ثفاؼـش ث ٝخبی ا٘ ٚطب٘ؽٔ ٜی ضٛؼ.
ثب ایٙطبَ ،ؼـ ٘ؾبْ ؼیىتبتٛـی ٔغّم ٝففؼی ،ضب ٜیب ٚالیت
فمی ٝثٕ٘ ٝبیٙؽٌی اق عجم ٝضبوٓ ثف غٛؼ عجم٘ ٝیك ضىٔٛت ٚ
افٕبَ ؼیىتبتٛـی ٔی وٙؽ .ثغٛـی و ٝتصٕیٕبت ـا ففؼی ٌففتٚ ٝ
ضتی ٞف ِطؾٔ ٝی تٛا٘ؽ ففٔبٖ لتُ ٘ ٚبثٛؼی ایٗ یب آٖ فضٛ
عجم ٝضبوٓ ـا صبؼـ ٕ٘بیؽ.
ؼـ ایٗ ٘ٛؿ ؼیىتبتٛـی عجمبتی ،ضبوٕیت عجمٔ ٝ٘ ٝستمیٕب
اق عفیك غٛؼ عجم ،ٝثّى ٝاق عفیك ضب ٚ ٜثٙب ثف اـاؼ ٚ ٜسّیم ٝاٚ
افٕبَ ٔی ضٛؼ .ؼـ ٘تید ،ٝؼـ ثسیبـی اق ٔٛاـؼ ،ثػطٟبئی اق غٛؼ
عجم٘ ٝیك لفثب٘ی ؼیىتبتٛـی ففؼی ضب ٚ ٜؼیىتبتٛـ ٔی ٌفؼؼ.
ایٗ ٚضقیتی ثٛؼ ٜو٘ ٝؾبْ ؼیىتبتٛـی ففؼی ؼـ ع َٛفٕف
تبـیػی اش ؼـ عی زٙؽیٗ ٞكاـ سبَ خفیبٖ ؼاضت ٝاست .یقٙی
آضبؼ عجم ٝی ضبوٓ ؼـ تصٕیٓ ٌیفی ؼـ ٔٛـؼ ٔمؽـات غٛؼ اق
ضمٛق ثفاثفی ثفغٛـؼاـ ٘جٛؼ ٜا٘ؽ .ثقجبـت ؼیٍف ،تصٕیٓ ٌیفی ؼـ
ٔٛـؼ ایٗ ٔمؽـات ثغٛـ ؼٔىفاتیه اتػبؾ ٕ٘ی ضؽ ٜاست .ایٗ ـٚیٝ
ای ثٛؼ ٜاست و ٝعجم ٚ ٝاضفافیت فئٛؼاة ثب آٖ سف ٔی وفؼٜ
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است .تب ایٙى ٝثب پیؽایص عجم ٝخؽیؽ سفٔبی ٝؼاـ  ٚـضؽ ـٚق افكٖٚ
آٖ اٚضبؿ تغییف ٔی وٙؽ .عجم ٝی خؽیؽ سفٔبی ٝؼاـ اثتؽا ثصٛـت
یه ٘یفٚی التصبؼی ؽٟٛـ ٔی وٙؽ  ٚثالفبصّ ٝغٛؼ ـا ثصٛـت یه
٘یفٚی سیبسی ثفای ؼغبِتٍفی ؼـ أٛـ ضىٔٛتی ٔتطىُ ٔی
سبقؼ.
ایٗ عجمٞ ٝف زٙؽ ؼـ اثتؽا ٔب٘ٙؽ ٞف ٘یفٚی تبق ٜثٔ ٝیؽاٖ
آٔؽ ٜی ؼیٍفی٘ ،یفٚی ٕٟٔی ث ٝضسبة ٕ٘ی آٔؽِٚ ،ٜی ثتؽـیح ثب
ـضؽ ـٚق افك ٖٚالتصبؼی ث٘ ٝیفٚی ٔ ٟٓالتصبؼی  ٚسیبسی ؼـ
خبٔق ٝتجؽیُ ٔی ضٛؼ٘ .یفٚئی ؤ ٝیبٖ ٔٛلقیت لؽـتٕٙؽش ؼـ
خبٔق ٚ ٝثی لؽـتی اش ؼـ ضىٔٛت تٙبلضی اضىبـ ثٛخٛؼ ٔی ایؽ.
ایٗ تٙبلض ا ٚـا ٚا ٔیؽاـؼ و ٝوُ ضبوٕیت ٘ ٚؾبْ ٔٛخٛؼ ـا ؼـ
خٟت لؽـت یبثی غٛؼ ث ٝزبِص ثغّجؽ .ثبیٗ تفتیت است و٘ ٝؾبْ
ٔغّم ٝففؼی ـا ثٔ ٝصبف عّجیؽ٘ ،ٜؾبْ پبـِٕب٘ی ـا ؼـ ثفاثف آٖ
لفاـ ٔیؽٞؽ.
ؼـ ٘ؾبْ پبـِٕب٘ی ،ؼیٍف غجفی اق ضبٚ ٚ ٜالیت فمی٘ ٝیست ٚ
ایٗ وُ عجم ٝسفٔبی ٝؼاـ است و ٝاق عفیك ٕ٘بیٙؽٌبٖ
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ا٘تػبثی غٛؼ ؼـ ٔدّس ـاخـ ث ٟٓٔ ٝتفیٗ ٔسبئُ ّٕٔىتی
تصٕیٓ ٔی ٌیفؼ.
ؼـ ٘ؾبْ خؽیؽ و ٝضىُ والسیه خبیٍكیٙی آٖ ثدبی ٘ؾبْ
لجّی ،ؼـ ا٘مالة ثٛـلٚاقی ففا٘س ٝؼـ  ۳۳۴۵تدّی ٔیبثؽ ،سّغٝ
ؼٔىفاتیه عجم ٝسفٔبی ٝؼاـ خبیٍكیٗ سّغ ٝغیف ؼٔىفاتیه ضبٚ ٜ
وّیسب ٔی ٌفؼؼِٚ .ی اضتجب٘ ٜىٙیٓ .وّٕ ٝؼٔىفاتیه ؼـ ایٙدب یه
وّٕ ٌَٛ ٝق٘ٙؽ ٜاست.

ثبیٗ ٔقٙب ؤ ٝجیٗ ٔقٙبی ٚالقی غٛؼ

یقٙی ضىٔٛت ٔفؼْ ثف ٔفؼْ ٘یست .یقٙی ثبیٗ ٔقٙب ٘یست و ٝؼـ
٘ؾبْ خؽیؽ تصٕیٕبت ضىٔٛتی تٛسظ ٔفؼْ یب ٕ٘بیٙؽٌبٖ آٟ٘ب
اتػبؾ ٔی ضٛؼ .ز ٖٛؼـ ایٗ ٘ؾبْ اسبسب خك ٔبِىیٗ  ٚسفٔبیٝ
ؼاـاٖ وس ؼیٍفی ضك ا٘تػبة ضؽٖ  ٚضتی ا٘تػبة وفؼٖ
٘ؽاضت ٝاست .ثٙبثفایٗ وّٕ ٝؼٔىفاتیه ؼـ ٘ؾبْ خؽیؽ ث ٝایٗ ٔقٙب
ثٛؼ ٜو ٝعجم ٝی سفٔبی ٝؼاـ تٟٙب ؼـ ـاثغ ٝثب غٛؼش  ٝ٘ ٚؼـ
ـاثغ ٝثب ٔفؼْ ؼٔىفاتیه فُٕ ٔی وفؼ ٜاستٕٞ .یٗ.
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پرسش :علت ایي تحریف چِ بَدُ است؟

پبسع ۶فّت ایٗ تطفیف ایٗ ثٛؼ ٜاست و ٝؼـ ٘ؾبْ
ٞیفاـضیه فئٛؼاِی ،عجمبت اضفاف  ٚوال ثبالی خبٔق ٝاسبسبٌ
افضبی عجمبت پبئیٗ ـا خكٔ ٚفؼْ ضسبة ٕ٘ی وفؼ٘ؽ .ؼـ ٘ؾف آٟ٘ب
تٛؼٔ ٜفؼْٔ ،طتی ٔٛخٛؼات اضٕك  ٚثی ضقٛـ ثطسبة ٔی آٔؽ٘ؽ
وِ ٝیبلت آقاؼی ٞ ٚیر ٌ ٝ٘ٛضك  ٚضمٛلی ـا ٘ؽاضتٙؽ .ایٗ ؼیؽی
ثٛؼ و ٝوُ خبٔق ٝی فئٛؼاِی  ٚغٛؼ عجم ٝی ثٛـلٚاـی ٘سجت ثٝ
تٛؼٔ ٜفؼْ ؼاضتٙؽ.
ثسیبـی اق ـٚضٙفىفا٘ی و ٝث ٝفالسف ٝی ـٚضٍٙفی ٔطٟٛـ٘ؽ
٘ ٚمص ثسیبـ ٕٟٔی ؼـ تؽاـن ٘ؾفی ا٘مالثبت ثٛـلٚاقی ؼـ اـٚپب،
تؽٚیٗ آِتف٘بتی ٛپبـِٕب٘ی  ٚث ٝلؽـت ـسیؽٖ سفٔبی ٝؼاـی
ؼاضتٙؽ ،اق ؼـٕٞ ٖٚیٗ اضفافیت ثفغٛاست ٝثٛؼ٘ؽ ٚ ،ؼـ ٘تیدٝ
اِٛؼ ٜث ٝثسیبـی اق ؼیؽٞب ٘ ٚمغ٘ ٝؾفٞبی ایٗ اضفافیتٙٔ ،دّٕٝ
ؼیؽ تطمیف آٔیك آٖ ٘سجت ث ٝتٛؼ ٜی ٔفؼْ ثٛؼ٘ؽ .ثػصٛظ وٝ
ثٟفضبَ ،ایٟٙب ٘یك ٕ٘بیٙؽٌبٖ ٘ؾفی عجم ٝی استثٕبـٌفی ثٛؼ٘ؽ
و ٝایٗ عجم٘ ٝیك ٔٛلقیت اختٕبفی اش وٕتف التضبی ثفغٛـؼ

66
ٔبـذ ا٘سبٖ ثسٛی آقاؼی
فصُ پٙدٓ
_____________________________________________

ثفاثفی عّجب٘ ٝثب تٛؼٞ ٜبی تطت استثٕبـ غٛؼ ـا ٔی وفؼ .ثفای
ف ٟٓایٗ ٔسئّ ٝوبفی است ث ٝایٗ ٌفتِٚ ٝتف و ٝیىی اق سفآٔؽاٖ
فالسف ٝی ـٚضٍٙفی ثٛؼ تٛخ ٝوٙیؽ ؤ ٝیٍٛیؽ " مردم گاونذ و
آنچه به آن احتیاج دارنذ یوغ و سیخک و علوفه است.

"*

ثٙبثفایٗ ،ایٟٙب ٚلتی اق ٔفؼْٕ٘ ،بیٙؽٌبٖ ٔفؼْ ٚ ،ضىٔٛت
ٔفؼْ وٕٞ ٝبٖ ضىٔٛت ؼٔىفاسی

(۷Demo+Cracy

لؽـت یب

ضىٔٛت ٔ +فؼْ) است صطجت ٔی وفؼ٘ؽٙٔ ،ؾٛـضبٖ ٘ٔ ٝفؼْ
فبؼی ،ثّى ٝافضبی عجم ٝی ثبال ،یقٙی ٔبِىیٗ  ٚسفٔبی ٝؼاـاٖٚ ،
ثقجبـت ؼیٍف ،صبضجبٖ ثفٚت ثٛؼٔ .فؼْ وّٕ ٝای ثٛؼ و ٝث ٝایٗ
ؼست ٝاففاؼ خبٔق ٝاعالق ٔی ضؽ.
خبٖ الن و ٝیىی اق ٔقفٚفتفیٗ تئٛـیسٗ ٞبی ـٚضٍٙفی ؼـ
أف فّسف ٝی سیبسی  ٚؼِٚت است ،صفیطب ٔیٍٛیؽ وٙٔ ٝؾٛـش
اق ٔفؼْ صبضجبٖ ٔبِىیت ،یقٙی سفٔبی ٝؼاـاٖ ٔ ٚبِىیٗ است .اٚ
ضتی ؼـ لفاـؼاؼ اختٕبفی اش افالْ ٔی ؼاـؼ و ٝضك ٔبِىیت یىی
*

-
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اق ٕٟٔتفیٗ ضمٛق ثطفی است ٔ ٚفؼْ (ٔبِىیٗ  ٚسفٔبی ٝؼاـاٖ)
ؼِٚت ـا ثفای ایٗ تطىیُ ٔی ؼٙٞؽ و ٝثٍٟٙبْ ثی ثجبتی سیبسی
اق ؼاـائی ٞب ٔ ٚبِىیت آٟ٘ب ؼفبؿ ٕ٘بیؽ .اسبس ٘ؾفی ٝی لفاـؼاؼ
اختٕبفی ا ٚثف ایٗ است ؤ ٝفؼْ اق ثػطی اق ضمٛق عجیقی غٛؼ
ث٘ ٝفـ ؼِٚت ٔی ٌؿـ٘ؽ تب ؼِٚت أٙیت آٟ٘ب ـا تبٔیٗ ٕ٘بیؽ.
اِجت ،ٝثبق ٘ ٓٞجبیؽ ففأٛش وفؼ وٙٔ ٝؾٛـ ا ٚاق أٙیتٝ٘ ،
أٙیت ٔٗ  ٚضٕب ،ثّى ٝأٙیت صبضجبٖ ثفٚت است .ثفای ٕٞیٗ،
لاٖ لان ـٚس ٛو ٝا٘ ٚیك اق فالسف ٝی ـٚضٍٙفیِٚ ،ی ٔتبغفتف ٚ
ٔفؼٔی تف اق ثمی ٝثٛؼ ٜاست ،اؽٟبـ ٔی ؼاـؼ و٘ ٝؾفی ٝی الن
ٔٙتٟی ث ٝایٗ ٔی ضٛؼ ؤ ٝفؼْ اغتیبـ غٛؼ  ٚلؽـت ـا ثٔ ٝطتی
سفٔبی ٝؼاـ ثؽٙٞؽ  ٚاق آٟ٘ب تجقیت وٙٙؽ.
ثبیؽ تٛخ ٝؼاضت و ٝـٚس ٛتمفیجب یه لفٖ ثقؽ اق الن
ٔیكیست .ٝیقٙی ؼـ ؼٚـا٘ی و ٝثب ـٚی وبـ آٔؽٖ سفٔبی ٝؼاـی ٚ
ـضؽ ٔبِىیت غصٛصی  ٚثطفاٖ ٞبی سفٔبی ٝؼاـیٔ ،بٞیت
سفوٛثٍف ؼِٚت خؽیؽ ٘ ٚؾبْ ٔٛخٛؼ ثجطتف لبثُ ٔطبٞؽ ٜثٛؼٜ
است .ثفای ٕٞیٗ است و ٝا ٚتقفیفص اق لفاـ ؼاؼ اختٕبفی ایٙست
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ؤ ٝفؼْ ثب تدٕـ ؼـ ٔدبٔـ فٕٔٛی ٔستمیٕب لٛا٘یٙی ـا ٚضـ ٔی
وٙٙؽ و ٝضتی ؼِٚت ٘یك ثبیؽ اق آٟ٘ب تجقیت وٙؽ .ا ٚضتی تب آ٘دب
پیص ٔیفٚؼ و ٝاق اـاؼ ٜی فٕٔٛی ٔفؼْ وٛ٘ ٝفی وٙتفَ ثف ؼِٚت
ـا ٔففی ٔی ؼاـؼ ،سػٗ ٔی ٌٛیؽ ٚ ،ضتی ٔبِىیت غصٛصی ـا
٘یك ٔٛـؼ ا٘تمبؼ غٛؼ لفاـ ٔی ؼٞؽ.
ؼـ ٚالـ ا ٚاٚج فالسف ٝی ـٚضٍٙفی  ٚاق آغفیٗ ٞبست .زٖٛ
ثقؽ اق ا ٚثالفبصّٛ٘ ٝثت ی ٝسٛسیبِیست ٞبی تػیّی ٔیفسؽ وٝ
وبٔال ؼـ ثفاثف سفٔبی ٝؼاـی لؽ فّٓ ٔی وٙٙؽ تب خبئی و ٝیىی اق
آٟ٘ب ثٙبْ پفٚؼ ٖٚث ٝخّٕٔ ٝقفٚفص ؤ ٝی ٌٛیؽ "ٔبِىیت ؼقؼی
است" ضٟفت ٔی یبثؽ.
ثٟفضبَٙٔ ،ؾٛـْ ایٙست و ٝآِتف٘بتی ٛؼ ْٚوٕٞ ٝبٖ ٘ؾبْ
پبـِٕب٘ی استٔ ،طػصب آِتف٘بتی ٛعجم ٝی سفٔبی ٝؼاـ ثٛؼ ٜاست
ؤ ٝب٘ٙؽ  ٕٝٞعجمبت استثٕبـٌف  ٚضؽ ٔفؼٔی ٕٞیطٔ ٝغبِجطبٖ
ـا ؼـ ِفبفٞ ٝبی قیجب ٌٕ ٚفا ٜوٙٙؽٔ ٜب٘ٙؽ ٔفؼْ  ٚؼٔىفاسی ٔی
پٛضب٘ٙؽ تب ٔبٞیت ضؽ ٔفؼٔی آٟ٘ب فبش ٍ٘فؼؼ .اق ایٙف ،ٚضٕب اٌف
صؽ غفٚاـ ٘ٛضتٞ ٝبی ـٚضٙفىفاٖ ِیجفاَ ـا ـاخـ ث ٝفالسف ٝی
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ـٚضٍٙفیٔ ،ؽـ٘یت ،ٝثٙیبٖ ٌؿاـاٖ ٘ؾبْ پبـِٕب٘ی  ٚا٘مالة ففا٘سٝ
 ... ٚثػٛا٘یؽ ؼـ ٘ٛضتٞ ٝبی آٟ٘ب یه وّٕ ٓٞ ٝاق ایٙىٙٔ ٝؾٛـ ایٗ
فالسف ٝاق ٔفؼْ سفٔبی ٝؼاـاٖ  ٚاق ؼٔىفاسی ضىٔٛت سفٔبیٝ
ؼاـاٖ ٔ ٝ٘ ٚفؼْ ثٛؼ ٜاست ٕ٘ی ثیٙیؽ .فّت آ٘ست و ٝآٟ٘ب
غٛؼضبٖ  ٓٞؼ٘جبِ ٝی ٕٞبٟ٘ب ٞستٙؽ .اِجت ،ٝثقضیی اق آٟ٘ب ٕٔىٗ
است غٛؼضبٖ  ٓٞاق ایٗ ٔسئّ ٝغجف ٘ؽاضت ٝثبضٙؽ ،ز ٖٛآثبـ
فالسف ٝی ـٚضٍٙفی ـا ٔستمیٕب ٘ػٛا٘ؽ ٜا٘ؽ.
ثٙبثفایٗٔ ،ی ثیٙیؽ و ٝزٍ ٝ٘ٛایٗ سٛء تقجیف ثبفث ضؽ ٜوٝ
أفٚق ٔ ٓٞفؼْ اق وّٕ ٝی ؼٔىفاسی  ٚضىٔٛت ؼٔىفاسی وٝ
ٔقٙبی ٚالقی اش ضىٔٛت سفٔبی ٝؼاـیست ،تقجیف ٘بؼـست آقاؼی
 ٚضىٔٛت ٔفؼْ ـا ثىٙٙؽ.
پرسش :پس ایٌطَروِ شوا هی گَئید ولوِ دهىراسی ّیچ ربطی بِ
آزادی ٍ حىَهت هردم ًدارد؟

پبسع ۶ؼـست است .آٖ ؼٔىفاسی ٔ ٚفؼٔی و ٝآٟ٘ب
ٔٙؾٛـضبٖ ثٛؼ ٜاست ثب آ٘س ٝو ٚ ٗٔ ٝضٕب ؼـ ٘ؾف ؼاـیٓ ففق
اسبسی ؼاـؼ .ؼـ التصبؼ سیبسی ،ؼٔىفاسی یب ضىٔٛت ؼٔىفاتیه
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ث ٝضىُ سیبسی ی ٘ؾبْ سفٔبی ٝؼاـی اعالق ٔی ٌفؼؼ .زٖٛ
غٛؼضبٖ ثب تقفیفی و ٝاق ؤّٕ ٝفؼْ ؼاضت ٝا٘ؽ ،ث٘ ٝؾبْ پبـِٕب٘ی
ٔٛـؼ فالل ٝضبٖ و ٝضىٔٛت سفٔبی ٝؼاـاٖ ثٛؼ ٜاست ٔی ٌفت ٝا٘ؽ
ضىٔٛت ؼٔىفاسی.
اِجت ،ٝپبـِٕبٖ ٞبی و٘ٛٙی و ٝؼـ آٟ٘ب ٕ٘بیٙؽٌبٖ تٛسظ ٕٝٞ
ی ٔفؼْ ا٘تػبة ٔی ض٘ٛؽ ،ثب پبـِٕبٖ ٞبئی وٕ٘ ٓٞ ٝبیٙؽٌبٖ ٚ
 ٓٞا٘تػبة وٙٙؽٌبٖ ضبٖ ثبیؽ ضؽ ٔقیٙی اق ثفٚت ـا ؼاـا ٔی
ثٛؼ٘ؽ ففق ؼاـ٘ؽ .االٖ ٚ ٓٞلتی آلبی ثٛش  ٚخب٘طیٗ ا ٚاٚثبٔب ٔی
ٌٛیٙؽ و ٝسیبست غبـخی آٔفیىب ض َٛثفپبئی ضىٔٛت ٞبی
ؼٔىفاتیه  ٚتمٛیت ؼٔىفاسی ؼـ خٟبٖ ؼٚـ ٔی ق٘ؽٙٔ ،ؾٛـضبٖ
ضىٔٛت سفٔبی ٝؼاـاٖ ،ا٘ٞ ٝ٘ ٟٓف سفٔبی ٝؼاـی ،ثّى ٝسفٔبیٝ
ؼاـاٖ ٚاثست ٝث ٝغٛؼضبٖ است.
اق ایٙفٔ ،ٚثال ؼِٚت ٔصؽق و ٝثیبٖ ٘ٛفی استمالَ غٛاٞی
سفٔبی ٝؼاـی ؼـ ایفاٖ ثٛؼ ،اق ٘ؾف آ٘بٖ خك ٚضىٔٛت ٞبی
ؼٔىفاتیه ٔطسٛة ٕ٘ی ضؽٕٞ .یٙغٛـ ،ؼِٚت ثّطٛیىی ۳۵۳۳
ـٚسی ٝو ٝیىی اق ٘بة تفیٗ ضىٔٛت ٞبی ٔفؼٔی ؼـ تبـیع ثٛؼ،

67
ٔبـذ ا٘سبٖ ثسٛی آقاؼی
فصُ پٙدٓ
_____________________________________________

ِٚی آٟ٘ب ٞفٌك آ٘فا ثقٛٙاٖ یه ضىٔٛت ؼٔىفاتیه لج٘ َٛؽاـ٘ؽ.
آٟ٘ب ضتی ثف فّی ٝایٗ ضىٔٛت ٞب وٛؼتب  ٚخ ًٙـأ ٜی ا٘ؽاق٘ؽ.
ٔی ثیٙیؽ وٚ ٝلتی ٔب قثبٖ ایٟٙب ـا  ٚتبـیػطبٖ ـا ٕ٘ی ؼا٘یٓ،
فىف ٔی وٙیٓ و ٝؼـٚك ٔی ٌٛیٙؽ .ؼـ ضبِیى ٝؼـٚك ٕ٘ی ٌٛیٙؽ ثب
قثبٖ خٙجص غٛؼضبٖ ضفف ٔی ق٘ٙؽٔ .ب  ٓٞثبیؽ ثب قثبٖ خٙجص
غٛؼٔبٖ ضفف ثك٘یٓ .یقٙی ٍ٘ٛئیٓ ٔب عففؽاـ ؼٔىفاسی ٞستیٓ،
ثّى ٝثٍٛئیٓ عففؽاـ ؼٔىفاسی ٔستیمیٓ  ٚا٘مالثی ٞستیٓ.
ؼٔىفاسی ٔستمیٓ یقٙی ٚلتی ٔفؼْ غٛؼضبٖ ٔستمیٕب  ٝ٘ ٚاق
عفیك ٕ٘بیٙؽٌب٘طبٖ افٕبَ لؽـت وفؼ ،ٜؼـ ٔٛـؼ لٛا٘یٗ ٔٛـؼ
فالل ٝضبٖ تصٕیٓ ٔی ٌیف٘ؽ ٚ ،ایٗ تٟٙب قٔب٘ی ٕٔىٗ ٔی ٌفؼؼ
و ٝؼٔىفاسی اق ٘ٛؿ ا٘مالثی آٖ ثبضؽ ،یقٙی اق پبئیٗ تٛسظ ٔفؼْ ٚ
ث ٝضىُ ا٘مالثی یقٙی اق عفیك ؼـ  ٓٞضىستٗ ٔبضیٗ سفوٛثٍف
ؼِٚتی ثپب ضؽ ٜثبضؽ.
ٕٞب٘غٛـ وٌ ٝفتٓ ـٚس ٛثػبعف ثؽثیٙی ی اِٚی ٚ ٝغبٔی وٝ
٘سجت ثٔ ٝبِىیت غصٛصی  ٚسفٔبی ٝؼاـی پیؽا وفؼ ٜثٛؼ ،اق اـاؼٜ
ی فٕٔٛی  ٚلفاـؼاؼ اختٕبفی ثقٛٙاٖ لفاـؼاؼ ٔیبٖ غٛؼ ٔفؼْٝ٘ ،
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ٔیبٖ ٔفؼْ  ٚؼِٚت ٚ ،اق ٔدبٔقی صطجت ٔی وفؼ و ٝؼـ آٟ٘ب
ٔفؼْ غٛؼضبٖ تصٕیٓ ٔی ٌیف٘ؽ .ثقجبـت ؼیٍف ،تب ضؽی ث٘ ٝؾفیٝ
ؼٔىفاسی ٔستمیٓ ٘كؼیه ضؽ ٜثٛؼ .ث ٝایٙىٔ ٝفؼْ ؼـ ٔدبٔـ
فٕٔٛی ثغٛـ ٔستمیٓ لب٘ٚ ٖٛضـ ٔی وٙٙؽ  ٚؼِٚت ؤ ٝتطىُ اق
ٚقـاست آٟ٘ب ـا اخفا ٔی وٙٙؽ.
اِجتٔ ،ٝیؽا٘یٓ و ٝؼـ ٚ ۳۴۳۳لتی وبـٌفاٖ پبـیس ثب لیبْ
غٛؼ وٕ ٖٛپبـیس ـا ثٙب ٟ٘بؼ٘ؽ ،ثفای اِٚیٗ ثبـ ٕ٘ ٝ٘ٛی ٚالقی ی
ضىٔٛت ٔفؼْ  ٚؼٔىفاسی ٔستمیٓ ـا ٚاـؼ تبـیع وفؼ٘ؽ و ٝثقؽا
ؼٚثبـ ٜؼـ ا٘مالة ثّطٛیىی  ۳۵۳۳ثغٛـ لبعـ تف ٔ ٚتٕفوكتفی
تىفاـ ضؽ .ثٙبثفایٗ ،ثّ ،ٝضىٔٛت ٞب ٘ ٚؾبْ ٞبیی ؤ ٝصؽاق ٚالقی
وّٕ ٝؼٔىفاسی ا٘ؽ ٕٞیٗ ضىٔٛت ٞبی ٘ؾیف وٕ ٖٛپبـیس ٚ
ضىٔٛت ثف آٔؽ ٜاق ا٘مالة ثّطٛیىی ا٘ؽ .اق ایٙف ،ٚثفای ـفـ
افتطبش ثٟتف است ٚلتی اق ٘ؾبْ سیبسی آِتف٘بتی ٛس ْٛسػٗ ٔی
ٌٛئیٓ آ٘فا تطت فٛٙاٖ ؼٔىفاسی سٛسیبِیستی ،ا٘مالثی یب
ٔستمیٓ ٔٛـؼ اضبـ ٜلفاـ ؼٞیٓ.
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پرسش :آیا شوا فىر ًویىٌید دست آٍرد الترًاتیَ دٍم فراتر از تٌْا
دهىراسی برای طبمِ ی هاله ٍ سرهایِ دار بَدُ ٍ از جولِ حك رای
ّوگاًی را از دست آٍردّای آى ًوی داًید؟

پبسع ،ٝ٘ ۶ثٙؾف ٔٗ ضك ـای ٍٕٞب٘ی ثٟیسٛخ ٝؼست آٚـؼ
٘ؾبْ پبـِٕب٘ی ٘جٛؼ٘ ٚ ٜیست .ایٗ ثٙؾف ٔٗ ؼـٚغی است وٝ
ثىٕه ـٚضٙفىفاٖ ِیجفاَ ث ٝغّظ ؼـ افىبـ فٕٔٛی خب ا٘ؽاغتٝ
ضؽ ٜاست .ثفای ف ٟٓایٗ ٔسئّ ٝوبفی است ثجیٙیؽ ضك ـای
ٍٕٞب٘ی تٛسظ ز ٝعجم ٝای ثؽست آٔؽ  ٚاسبسبٌ خكٔ ٚغبِجبت
وؽاْ عجم ٝثٛؼ .عجم ٝی سفٔبی ٝؼاـ یب عجم ٝی وبـٌف ؟
ضمیمت ایٙست و ٝایٗ غٛاست ٘ ٝتٟٙب اق ؼـغٛاست ٞبی
خٙجص ؼٔىفاسی  ٚفالسف ٝی ـٚضٍٙفی ٘جٛؼ ،ثّى ٝایٗ خٙجص،
ٕٞب٘غٛـ و ٝلجال  ٓٞث ٝآٖ اضبـ ٜضؽٔ ،ػبِف آٖ  ٚغٛاستبـ ضك
ـای ثفای فمظ صبضجبٖ ٔبِىیت  ٚثفٚت ثٛؼ .ثفای ٕٞیٗ ،ایٗ ضك
ؼـ  ٕٝٞی وطٛـٞب تٛسظ ٔجبـق ٜوبـٌفاٖ ٔ ٚفؼْ ،یب اق عفیك
ا٘مالة ثف فّی ٝعجم ٝی سفٔبی ٝؼاـ  ٚیب اق عفیك افٕبَ فطبـ ثف
آٖ ثؽست آٔؽ.
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ثفای ٔثبَ ،ایٗ ضك ؼـ اٍّ٘یس ،تٛسظ خٙجص زبـتیستی
و ٝیه خٙجص صؽ ؼـ صؽ وبـٌفی ثٛؼ  ٚؼـ اثف ٘كؼیه ث٘ ٝیٓ
لفٖ ٔجبـق ٜی ثالٚلف ٝثف فّی ٝعجم ٚ ٝؼِٚت سفٔبی ٝؼاـ اٍّ٘یس
و ٝثٞ ٝیسٛخ ٝضبضف ث ٝثػطیؽٖ ایٗ ضك ثٔ ٝفؼْ ٕ٘ی ضؽ ،ثٝ
ؼست آٔؽ .ایٗ ؤ ٝی ٌٛیٓ ثٟیسٛخ ،ٝیه ضٛغی ٘یست .خٙجص
زبـتیستی یه خٙجص فؾیٓ وبـٌفی ثٛؼ و ٝؼـ اٍّ٘یس ثٕؽت
٘یٓ لفٖ ثفای ضك ـای فٕٔٛی ٔجبـق ٜوفؼ.
لجُ اق آٖ ؼـ  ۳۵۱۴،یه تطىُ وبـٌفی ؼیٍف ثٙبْ اتطبؼیٝ
سیبسی ثفٔیٍٟٙبْ ث ٝـٞجفی "تٔٛبس اَتٚٛؼ" ثب ٞ ۲۴۴كاـ فضٛ
وبـٌف غٛاستبـ ٌستفش ضك ـای ٔی ضٛؼِٚ .ی پبـِٕبٖ ث ٝآٖ
تٛخٟی ٕ٘ی وٙؽ تب آ٘ى ٝؼـ ٕٞیٗ سبَ ؼـ ففا٘س ٝا٘مالة ؼیٍفی
ضؽ ٜوبـٌفاٖ  ٚسبیف عجمبت ا٘مالثی ٔفتدقیٙی ـا و ٝؼـ  ۳۴۳۱ثب
ضىست ٘بپّئ ٖٛؼٚثبـ ٜث ٝلؽـت ـسیؽ ٜثٛؼ٘ؽ ث ٝقیف ٔی وطٙؽ ٚ
ایٗ ثبفث تفس سفٔبی ٝؼاـاٖ اٍّ٘یس اق ٌستفش ا٘مالة ثٝ
اٍّ٘یس ٔی ضٛؼ.
ایٗ أف ثبضبف ٝایٗ ضبیق ٝو ٝاتطبؼی ٝسیبسی ثفٔیٍٟٙبْ
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لصؽ لیبْ ٔسّص ثف فّی ٝپبـِٕبٖ  ٚؼِٚت اٍّ٘یس ـا ؼاـؼ ،ؼِٚت ـا
ٚأیؽاـؼ و ٝثفای تضقیف خج ٟٝؼضٕٗ  ٚخٌّٛیفی اق لیبْ
وبـٌفاٖ ثب تصٛیت الیط ٝی ـففْ ؼـ  ٚ ۳۴۱۲ؼاؼٖ ضك ـای ثٝ
عجم ٝی ٔتٛسظ و ٝتبو ٖٛٙؼـ وٙبـ عجم ٝی وبـٌف ثفای ضك ـای
فٕٔٛی ٔجبـقٔ ٜی وفؼ ٜاست ،ضىبف ثیب٘ؽاقؼ .ایٗ ضىبف ـظ ٔی
ؼٞؽِٚ .ی ٞف زٙؽ خج ٟٝی عففؽاـاٖ ضك ـای فٕٔٛی ـا تضقیف
ِٚی ثب ثیف ٖٚـفتٗ عجم ٝی ٔتٛسظ ٘ ٚیفٞٚبی سبقضىبـ ٔ ٚتكِكَ
اق آٖ ـاؼیىبَ تف ٔی وٙؽ.
ؼـ ٘تید ٝوبـٌفاٖ ث ٝتٟٙب ٘یفٚی ٔجبـق ثفای تطمك ضك ـای
فٕٔٛی تجؽیُ ٔی ض٘ٛؽ  ٚپس اق  ۲سبَ ٔجبـق ٚ ٜتؾبٞفات
سفا٘دبْ ؼـ  ۳۴۱۴ؼـ اختٕبؿ ثكـي غٛؼ ٔٙطٛـ ٔ ۲بؼ ٜایٔ فؼْ
(of People

 )Charterـا ث ٝتصٛیت ـسب٘ؽ ،ٜؼـ سبَ ثقؽ ثب

أضبی یه ّٔی ٚ ٖٛزٟبـصؽ ٞكاـ وبـٌف ؼـ پبی آٖ ،آ٘فا ثٝ
مواد ششگانه ی این منشور عبارت بود از  )۱ :حق رای برای همه ی مردان باالی
 ۱۱سال  )۱لغو شرط مالکیت برای داشتن حق رای  )۳انتخاب وکال برای فقط یکسال
ت برابر برای هر وکیل  )۵پرداخت حقوق به وکال )۶
 )۴نواحی انتخاباتی با جمعی ِ
مخفی بودن رای.
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پبـِٕبٖ ٔی ؼٙٞؽ.
خبِت است و ٝپبـِٕبٖ ،ایٗ آِتف٘بتی ٛؼٔىفاتیه! ،ضتی ـای
ثٌٛ ٝش ؼاؼٖ ث ٝایٗ ؼـغٛاست ٕ٘ ٓٞی وٙؽ .ؼـ ٘تید ٝتضبٞفات
وبـٌفی آغبق ٔی ضٛؼ .ضتی صطجت اق ایٗ ٔی ضٛؼ و ٝوبـٌفاٖ
لصؽ ثفپبئی یه پبـِٕبٖ ٔٛاقی ثب پبـِٕبٖ اٍّ٘یس ثب ضك ـای
فٕٔٛی ـا ؼاـ٘ؽ.
ؼِٚت اٍّ٘یس ؼـ فىس اِقُٕ ث ٝایٗ تطفوبت ،ؼست ثٝ
ؼستٍیفی ـٞجفاٖ وبـٌفی  ٚق٘ؽا٘ی ٕ٘ٛؼٖ آٟ٘ب ٔی ق٘ؽِٚ .ی ایٗ
الؽأبت خٙجص وبـٌفی ـا و ٝاو ٖٛٙـاؼیىبَ تف اق ٌؿضتٓٞ ٝ
ضؽ ٜاست ٘ ٝتٟٙب ٔتٛلف ٕ٘ی وٙؽ ،ثّى ٝؼـ غٛاست غٛیص
خؽی تف ٔ ٓٞی ٕ٘بیؽ .ثغٛـیى ٝؼـ ٕٞبٖ سبَ ا٘ج ٜٛثكـٌی اق
وبـٌفاٖ ثب یه سبقٔب٘ؽٞی لجّی سبغتٕبٖ ق٘ؽاٖ ـا ثفای آقاؼی
ـٞجفاٖ غٛؼ ٔٛـؼ ضّٕ ٝلفاـ ٔی ؼٙٞؽ .ایٗ ضّٕ ٝثب ثدب ٌؿاـؼٖ
 ۲۰وطت٘ ٚ ٝكؼیه ث ۱۴ ٝقغٕی ،ثب ضىست ٔٛاخ ٝضؽٙٔ ،ٜدف
ث ٝفمیٓ ٔب٘ؽٖ ضفوت ثقؽی و ٝثفٚایتی لیبْ ٔسّص  ٚسفاسفی
ؼـ ٘مبط ؼیٍف ثٛؼ ٜاستٔ ،ی ٌفؼؼ.
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ایٗ ضىست ٘یك وبـٌفاٖ ـا ؼـ غٛاست غٛؼ ثفای ثفلفاـی
ؼٔىفاسی  ٚتبٔیٗ ضك ـای فٕٔٛی اق پب ٕ٘ی ا٘ؽاقؼ .ؼـ ،۳۴۰۲
وبـٌفاٖ یه ثبـ ؼیٍف ؼـغٛاستی (پتی ضٗ) ـا ثب أضبی ایٙجبـ سٝ
ّٔی٘ ٖٛفف ثفای لج َٛضك ـای فٕٔٛی ث ٝپبـِٕبٖ ٔی ؼٙٞؽ و ٝثبق
تٛسظ ٔدّس فٛاْ ـؼ ٔی ضٛؼ .ؼٚثبـ ٜؼـ  ۳۴۰۲ؼـغٛاست
ٔدؽؼ ؼیٍفی ایٙجبـ ؼـ یه اختٕبؿ سیصؽٞكاـ ٘ففی ی وبـٌفی
ثفای ضك ـای فٕٔٛی ث ٝپبـِٕبٖ ؼاؼٔ ٜی ضٛؼ و ٝثبق  ٓٞـؼ ٔی
ضٛؼ.
ٔی ثیٙیؽ و ٝزٍ ٝ٘ٛثٛـلٚاقی ثب سٕبخت اق ؼاؼٖ ضك ـای
فٕٔٛی ثٔ ٝفؼْ عففٔ ٜی ـٚؼ  ٚعجم ٝی وبـٌف زٔ ٝجبـقٜ
عٛال٘ی  ٚغستٍی ٘بپؿیفی ـا ثفای تطمك ایٗ ضك  ٚتطٕیُ آٖ
ث٘ ٝؾبْ پبـِٕب٘ی ؼ٘جبَ ٔی ٕ٘بیؽِ .ؿا ٔالضؾٔ ٝی وٙیؽ ایٗ اؼفب
و ٝضك ـای فٕٔٛی ثػطی اق ؼٔىفاسی وبـٌفیست و ٝثٝ
ؼٔىفاسی پبـِٕب٘ی تطٕیُ ضؽ ٜاست ،یه ٚالقیت ا٘ىبـ ٘بپؿیف ٔی
ثبضؽ ٚ ٗٔ ٚلتی اق غیب٘ت ـٚضٙفىفاٖ ِیجفاَ و ٝثب پففسٛـ ٕ٘بئی
ی غٙؽ ٜآٚـی ،غٛؼ ـا تبـیع ؼاٖ  ٚصبضت صؽالت فّٕی خب ٔی
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ق٘ٙؽِٚ ،ی ٔثُ آة غٛـؼٖ ضمبیك تبـیػی ـا سب٘سٛـ  ٚتطفیف
ٔی وٙٙؽ ،سػٗ ٔی ٌٛیٓ ،ثیٟٛؼٌٛ ٜئی ٕ٘ی و.ٓٙ
ثٟفضبَ ،اٌف ٔی غٛاٞیؽ ثؽا٘یؽ و ٝسفا٘دبْ ایٗ ٔجبـقات ثٝ
ودب ٔی ا٘دبٔؽ ،ثبیؽ ثٍٛیٓ و ٝپبیؽاـی ٔ ٚمبٔٚت عجم ٝوبـٌف
اٍّ٘یس ثفای تطمك ضك ـای فٕٔٛی ،ثبالغف ،ٜؼٔٚیٗ فمت
٘طیٙی ـا ث ٝسفٔبی ٝؼاـی  ٚآِتف٘بتی٘ ٛؾبْ پبـِٕب٘ی٘ ،ؾبٔی وٝ
ٔتفىف ٔبـوسیست ففا٘سٛی ؼاـی ٝث ٝآٖ ٘بْ آِتف٘بتی ٛوبپیت-ٛ
پبـِٕب٘تبـیستی ـا ؼاؼ ٜاست ،تطٕیُ ٔی وٙؽ  ٚؼـ ٔ ،۳۴۳۲دّس
فٛاْ ـا ٔدجٛـ ث ٝتصٛیت الیط ٝؼیٍفی ٔی وٙؽ و ٝثف اسبس آٖ،
صبضجبٖ ؼاـائی ثیطتف اق  ۳۴ضّی٘ ًٙیك ضك ـای پیؽا ٔی وٙٙؽ.
ثبیٗ تفتیت ،ؼٚیست ٞكاـ ٘فف ؼیٍف ث ٝغیُ پب٘صؽ ٞكاـ ٘ففی
و ٝلجال اق ضك ـای ثفغٛـؼاـ ضؽ ٜثٛؼ٘ؽ ،اضبفٔ ٝی ٌفؼؼ.
ثغٛـیى ٝاو ٖٛٙاق ٞف پٙح ٘فف یه تٗ ضك ضفوت ؼـ ا٘تػبثبت ـا
ؼاـا ٔی ضٛؼ.
ثبیؽ تٛخ ٝؼاضت و ٝایٗ فمت ٘طیٙی ٘یك ٔب٘ٙؽ فمت ٘طیٙی
لجّی فال ٜٚثف ایٙى٘ ٝتیدٔ ٝجبـق ٜی عجم ٝوبـٌف اٍّ٘یس ثٛؼ ،ثی
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اـتجبط ثب ا٘مالثبت اـٚپب  ٚؼـ ایٗ ٔٛـؼ ا٘مالثبت ؼٔىفاتیه فؾیٓ ٚ
تىبٖ ؼٙٞؽ ۳۴۰۴ ٜؼـ سفاسف اـٚپب و ٝؼـ آٟ٘ب  ٓٞعجم ٝی وبـٌف
٘یفٚی اصّی ـا تطىیُ ٔیؽاؼ٘ ،جٛؼ.
ثٟفضبَ ،سفٔبی ٝؼاـی اٍّ٘یس ایٗ ؼٚـ ا٘ؽیطی ـا ؼاضت وٝ
ثف فىس اـٚپب ،لجُ اق آ٘ى ٝوبـ اق وبـ ثٍؿـؼ ،ثب ایدبؼ ـففْ  ٚفمت
٘طیٙی ٞبی ٔفضّ ٝای ؼـ ثفاثف ٔجبـق ٜوبـٌفیٔ ،ب٘ـ عغیبٖ
ا٘مالثی آ٘بٖ ،ثطٛؼ.
سفا٘دبْ ؼـ ٔ ،۳۴۴۰جبـقات ٘یٓ لف٘ی عجم ٝی وبـٌف
اٍّ٘یس ثفای تطمك ضك ـای فٕٔٛی ث٘ ٝتید ٝـسیؽ ،ٜسفٔبیٝ
ؼاـی اٍّ٘یس ٔدجٛـ ث ٝلج َٛضك ـای فٕٔٛی ٔفؼاٖ ٚ ،تٟٙب
ٔفؼاٖ ،ثغٛـ وبُٔ ٔی ٌفؼؼ.
ٔٗ تبـیع ٔجبـق ٜوبـٌفی ثفای وست ضك ـای فٕٔٛی ـا ؼـ
ٔٛـؼ اٍّ٘یس وٕی ٔطفٚش تف ضفش ؼاؼْ ،ز ٖٛتبـیع ٔكثٛـ ٕ٘ٝ٘ٛ
ی والسیىی اق ایٗ ضمیمت ـا و ٝضك ـای فٕٔٛی اق ؼست
آٚـؼٞبی آِتف٘بتی ٛسٛسیبِیستی ٘ ٝ٘ ٚؾبْ پبـِٕب٘ی ثٛؼ ٜاست ـا
٘طبٖ ٔی ؼٞؽٌٚ .ف٘ ٝایٗ أف ؼـ  ٕٝٞوطٛـٞبی ؼیٍف ٘یك وٓ ٚ
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ثیص ثٕٟیٗ عفیك یقٙی قیف فطبـ ٔفؼْ ٔ ٚجبـق ٜی عجم ٝوبـٌف
ٔطمك ٔی ٌفؼؼ.
پرسش :با ایٌحال ،چرا از ایي ببعد ،ایي هطالبِ جسٍ درخَاست ّا ٍ
هطالبات جٌبش پارلواًی در ًماط دیگر لرار هی گیرد ٍ اساسا چگًَِ
است وِ آلترًاتیَ سَم هی تَاًد لبل از حاون شدى ،خَاست ّا ٍ لَاًیي
خَد را بِ آلترًاتیَ دیگر تحویل وٌد؟

پبسع ۶ثفای ایٙىٞ ٝف ضمی ٚلتی فٕال ٔطمك ضؽ  ٚثؽست
آٔؽ ،غٛاٞی ٘ػٛاٞی ثصٛـت استب٘ؽاـؼٞبی پؿیففت ٝضؽ ٜی ـٚق
ؼـ ٔی آیؽ  ٚا٘ىبـ آٖ ضتی تٛسظ ٘یفٞٚبی ٔػبِف إٓ٘ٔ ٟٓىٗ
٘یست .ثبیٗ ٔقٙب وٚ ٝلتی ٔفؼْ فٕال ثجیٙٙؽ و ٝأفی ٔطمك ٚ ٚ
أىبٖ پؿیف ٔی ثبضؽ ،ؼیٍف ؼست اق سف آٖ ثف ٕ٘یؽاـ٘ؽ ٔ ٚطفْٚ
وفؼٖ آٟ٘ب اق آٖ ؼضٛاـ ٔی ثبضؽ .ؼـ ایٙصٛـت٘ ،یفٚی ٔػبِف ٘یك
ثفای ضفؼ افتجبـ غٛؼ ،اِجت ٝاٌف اسبس ٘ؾبْ  ٚآِتف٘بتیٔ ٛفثٛعٝ
ی ا ٚـا قیف سؤاَ ٘جفؼٔ ،دجٛـ ث ٝلج َٛآٖ ٔی ضٛؼ .اِجت ،ٝضبال
ؤ ٝدجٛـ ث ٝلج َٛآٖ ضؽ ،ٜسقی ٔی وٙؽ تب ثب غبِی وفؼٖ
غٛاست ٔكثٛـ اق ٔطتٛای ٚالقی ی آٖ ثب آٖ ٔمبثّٕٛ٘ ٝؼ ،ٜآ٘فا ؼـ
ثػؽٔت ٘یبقٞبی غٛؼ ؼـ آٚـؼ.
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ؼـ ٔٛـؼ ضك ـای فٕٔٛی ٘یك ٔی ثیٙیٓ و ٝؼـ وطٛـٞبی
سفٔبی ٝؼاـی ثب ا٘ى ٝا٘تػبثبت آقاؼ ـایح استِٚ ،ی ٞیسٍبٜ
ٕ٘بیٙؽٌبٖ ٚالقی ٔفؼْ سف اق صٙؽٚق ٞبی ـای ؼـ ٕ٘ی اٚـ٘ؽ .زفا
وٞ ٝف زٙؽ ایٗ ـای ثباالخجبـ اق عفف سفٔبی ٝؼاـاٖ لج َٛضؽٜ
استِٚ ،ی ثب افٕبَ ٘فٛؾ افتصبؼی  ٚوٙتفِی و ٝاق ایٗ عفیك ـٚی
ـسب٘ٞ ٝبی خٕقی ؼاـ٘ؽ ٚ ،اق عفیك پٞ ٚ َٛكاـ ؼٚق  ٚوّه ٚ
ضٍفؼ ؼیٍف وبـی ٔی وٙٙؽ ؤ ٝفؼْ فٕال زبـ ٜای خك ا٘تػبة
ٔیبٖ ثؽ  ٚثؽتف اق ٔیبٖ وب٘ؽیؽاٞبی ٚاثست ٝث ٝغٛؼ آٟ٘ب  ٚثمَٛ
ٔبـوس ا٘تػبة اق ٔیبٖ سفوٛثٍفاٖ غٛؼ ٘ؽاضت ٝثبضٙؽ.
اِجت ،ٝؼـ ٔٛـؼی  ٓٞو ٝوٙتفَ وبـ اق ؼستطبٖ ث ٝؼـ ـٚؼ ٚ
اضیب٘ب ٔدّس ث ٝؼست ٕ٘بیٙؽٌبٖ ٚالقی ی ٔفؼْ ثیبفتؽ ،غیّی
ـاضت ٚ ،اِجت ٝضبیؽ  ٝ٘ ٓٞزٙؽاٖ ٕٞیط ٝـاضت ،اق عفف ؼ ٚلٜٛ
ی ؼیٍف آ٘فا ٔٙطُ  ٚغیّی ثی ـ ٚؼـثبیستی ضىٔٛت ٘ؾبٔی یب
ضؽاوثف ا٘تػبثبت ٔدؽؼ  ٚثیطتف تطت وٙتفِی ـا ثفلفاـ ٔی وٙٙؽ
و ٝاِجت ٝـا ٜضُ ا َٚثیطتف ؼـ وطٛـٞبی خٟبٖ س ْٛو ٝقٚـ
ففیبٖ أفی ـایح است ثىبـ ثفؼٔ ٜی ضٛؼ.
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اِجت ،ٝایٗ ٔسئّ ٝـا ٔیتٛاٖ اق قاٚی ٝی ؼیٍفی  ٓٞتٛضیص
ؼاؼ .لب٘ ٖٛؼیبِىتیىی تىبُِٔ ٘ؾبْ ٞب ضبوی اق ایٙست و ٝتىبُٔ
ٞف پؽیؽ ٜاق عفیك ٔجبـق ٜی ٔیبٖ ٘یفٞٚبی ؼـ٘ٚی ٔ ٚتضبؼ آٖ
ا٘دبْ ٔی ٌیفؼ .ثغٛـیى ٝایٗ ٔجبـقٙٔ ٜدف ث ٝپیؽایص ٘غفٞ ٝبی
٘ؾبْ آیٙؽ ٜؼـ ثغٗ ٘ؾبْ ٔٛخٛؼ ٌطت ،ٝتطؽیؽ ایٗ ٔجبـقٔ ،ٜؽاْ
ایٗ ٘غفٞ ٝب ـا ـضؽ ٔی ؼٞؽ تب ٚلتی و ٝؼیٍف ثبلی ٔب٘ؽٖ ؼـ
زٟبـزٛة ٔٙبسجبت ٚ ٚضقیت ٔٛخٛؼ ٕٔىٗ ٘جٛؼ٘ ،ٜؾبْ خؽیؽ
پٛست ٝی ٔٛخٛؼ ـا وٙبـ قؼ ،ٜاق ؼَ آٖ ثیفٔ ٖٚی آیؽ.
ؼـ ایٙدب ٘یك ٔجبـق ٜثفای ضك ـای فٕٔٛی ـا ٔی تٛاٖ ثػطی
اق ٔجبـق ٜی عجم ٝی وبـٌف ٘ ٚیفٚی ٔتضبؼ ؼـ ؼَ خبٔق ٝی
سفٔبی ٝؼاـی ؼا٘ست و ٝفّیفغٓ ٔیُ  ٚغٛاست ٘ؾبْ سفٔبیٝ
ؼاـی ،ؼـ ؼَ آٖ ضىُ ٌففت ،ٝث ٝآٖ تطٕیُ ٔی ٌفؼؼ.
پرسش :اصل تفىیه لَا در ًظام پارلواًی با ایي هَضَع چِ رابطِ
ای دارد؟ آیا ایي ّن از عٌاصر ًطفِ ای ی هربَط بِ آلترًاتیَ ٍ ًظام
بعدی است؟

پبسع ۶غیف .اصُ تفىیه لٛای سٌ ٝب٘ ٝاق یىؽیٍف یىی اق
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اصٔ َٛفثٛط ث ٝغٛؼ آِتف٘بتی ٛپبـِٕب٘ی است .ثفای ٕٞیٗ اق
اثتىبـات غٛؼ سفٔبی ٝؼاـی ٔی ثبضؽ .ایٗ اصُ اق ٘ؾف ٘ؾبْ
سفٔبی ٝؼاـی ثقٛٙاٖ ـاٞىبـی ثفای خٌّٛیفی اق تٕفوك لؽـت ٚ
تدؽیؽ ٘ؾبْ ٔغّم ٝی ففؼی ثٛخٛؼ آٔؽ ٜاست .یقٙی تدؽیؽ
ٕٞبٖ زیكی و ٝا٘مالثبت ثٛـلٚاقی ثفای ـفـ آٖ ثفپب ضؽ٘ؽِٚ .ی اق
٘مغ٘ ٝؾفی ؼیٍفٚ ،سیّ ٝای ثفای سؽ وفؼٖ پیطفٚی ٔفؼْ ٚ
عجم ٝی وبـٌف خٟت ؼغبِت  ٚوٙتفَ ثف لؽـت ؼِٚت است .زفا
و ٝاٌف ٔدّس  ٓٞلبٍ٘٘ٛكاـ  ٚتصٕیٓ ٌیف٘ؽٔ ٓٞ ٚ ٜدفی لب٘ٚ ٖٛ
لبضی ی آٖ ثبضؽ ،آ٘ٛلت اٌف ؼـ یه ا٘تػبثبت ٔفؼْ ثف پبـِٕبٖ
ٔسّظ ض٘ٛؽ ،ایٗ أف ٔی تٛا٘ؽ ٔٙدف ث ٝتسّظ آ٘بٖ ثف  ٕٝٞی
اـٌبٟ٘بی لؽـت ضٛؼ.
تصٛـش ـا ثىٙیؽ اٌف لٛای سٌ ٝب٘ ٝاق  ٓٞخؽا ٘جٛؼ ٔ ٚدّس
 ٓٞتصٕیٓ ٌیف٘ؽ ٓٞ ٚ ٜاخفا وٙٙؽ ٜثٛؼ ،آٍ٘ب ٜاٌف ٔفؼْ ؼـ یىی
اق ا٘تػبثبت ٞب ا٘تػبثبت ٞب ،اضیب٘ب  ٚثف ضست اتفبقٛٔ ،فك ثٝ
وٙتفَ ٔدّس ٔی ضؽ٘ؽ ،ثب وٙتفَ ٔدّس و ٝضبال ل ٜٛاخفائی ٚ
لضبئی ـا  ٓٞؼـ ؼَ غٛؼ ؼاـؼ ،وٙتفَ ٞف س ٝلٛای سٍب٘ ٝـا
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ثؽست ٔی ٌففتٙؽ  ٚثٛـلٚاقی ث ٝآ٘ی  ٕٝٞزیك غٛؼ ـا اق ؼست
ٔیؽاؼ .ؼـ ضبِیى ٝثب خؽا وفؼٖ لٛای سٌ ٝب٘ٔ ،ٝفؼْ ثفای تسّظ ثف
لؽـت ؼِٚتی ثبیؽ فال ٜٚثف ٔدّس ،اق ؼ ٚغٛاٖ ؼیٍف فجٛـ ٕ٘بیٙؽ
و ٝوبـی ؼضٛاـ  ٚغیف ٕٔىٗ تف است .ثػصٛظ و ٝتفىیه لٛا
ایٗ أىبٖ ـا ث ٝسفٔبی ٝؼاـاٖ ٔی ؼٞؽ و ٝاٌف ٔدّس ثؽست
ٔفؼْ افتبؼ ،ثتٛا٘ٙؽ ثب ؼاضتٗ ل ٜٛی اخفائی  ٚاـتص ؼـ ؼست غٛؼ،
ثب وٛؼتب یب ٔٙطُ وفؼٖ ٔدّس خّٛی پیطفٚی ثیطتف ٔفؼْ ـا
ثٍیف٘ؽٞ .ف زٙؽ ٘جبیؽ ثب غٛش غیبِی فىف وٙیٓ و ٝضتی ؼـ غیبة
اصُ تفىیه لٛا ٘یك ،ثب تسّظ ٔفؼْ ثف ٔدّس ،ثٛـلٚاقی ث ٝلٛا٘یٗ
غٛؼ ٚفبؼاـ ٔب٘ؽ ٚ ٜلؽـت اخفائی ـا ؼٚؼستی  ٚعجك لب٘ ٖٛتمؽیٓ
ٔفؼْ ٔی وٙؽ .زٙب٘ىٔ ٝی ثیٙیٓ ؼـ ؼٔىفاسی ٞبی پبـِٕب٘ی
(ؼٔىفاسی ٞبئی و٘ ٝػست ٚقیف یب ـئیس خٕٟٛـ ٘ٔ ٝب٘ٙؽ
ؼٔىفاسی ٞبی ٘ٛؿ آٔفیىب

)(Presidential Democracies

اق

عفیك آـاء فٕٔٛی ِٚی خؽاٌب٘ ، ٝثّى ٝاق عفیك غٛؼ ٔدّس
ا٘تػبة ٔی ضٛؼ) ٞیسٍب ٜزٙیٗ خبثدبئی ی لؽـتی اق ـا ٜلب٘٘ٛی
ٔ ٚسبِٕت ا٘دبْ ٕ٘ی پؿیفؼ  ٚل ٜٛی ٔدفی ٝلب٘٘ٛی یب غیف لب٘٘ٛی
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ثٟیر صٛـت لؽـت ـا ٍٔف ث ٝقٚـ اق ؼست ٕ٘ی ؼٞؽ.
ثٙبثفایٗٔ ،ی ثیٙیٓ و ٝزٍ ٝ٘ٛاصُ تفىیه لٛا تؽثیفی پیص
ٌیف٘ؽ ٜثفای خٌّٛیفی اق ثبقٌطت ٘ ٝتٟٙب ٘ؾبْ سیبسی لؽیٓ،
ثّىٕٞ ٝسٙیٗ ٘ؾبْ خؽیؽ  ٚاق ایٙف ٚسپف ؼفبفی ٘ؾبْ پبـِٕب٘ی ؼـ
ثفاثف ٘ؾبْ ٞبی ٔتػبصٓ ؼیٍف ٔی ثبضؽ .ثفای ٕٞیٗ ؼـ آِتف٘بتیٛ
س ،ْٛضٛـاٞب اـٌبٖ ٘ ٝتٟٙب لبٍ٘٘ٛكاـی ،ثّى ٝاخفائی  ٚلضبئی ٓٞ
ٔی ثبضٙؽ.
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فصل ششن
چرا از ّوِ جا ایي جٌثش ّای اسالهی اًذ کِ سر تر هی آٍرًذ
اًقالب ایراى ،طالثاى ،یازدُ سپتاهثر
ٍ آرایش جذیذ ًیرٍّا

ثب اّ٤الة اسال٠ی ی ایطا ٢زض سب ٦ ۹۷ ٚثمس پیط٦ظی
٠زب٪سی ٦ ٣سپس ؼبٜجب ٢زض اٌىب٤ستب ٦ ٢سطا٤زب٦ ٞاِم ٩ی یبظز٨
سپتب٠جط ٠ب ٦اضز ضطایػ رسیسی ٠ی ض٧ی ٩ٔ ٟزض آ ٢ر٥جص
اسال٠ی زض  ٩١٪رب زض ٔط٧ض٪بی اسال٠ی ،ثب ثسست ٘طٌت ٣پطچٟ
٠جبضظ ٨ی ظس ا٠پطیبٜیستی ،ث٤ ٩یط٦ی اپ٧ظیسی ٢٧ل١س ٨ی
حٕ٠٧ت ٪بی ٌبسس ٠ ٦ستجس ؼطٌساض وطة تجسی٠ ٛی ض٧ز .ای٣
٦ظمیت ،ر٥جص اسال٠ی ٤ ٦فب ٞپبض١ٜب٤ی ا٠پطیبٜیستی  ٦تجمبت آ٢
زض ٔط٧ض٪بی اسال٠ی ضا ،پس اظ ٠ب ٨لس٧ٔ ٛتب٪ی ٔ ٩ثب ٟ٪
زاضت٥س ،زض ثطاثط ِ ٟ٪طاض ٠ی ز٪س .ز٤ ٦یط٦ئی ِٔ ٩ج ٛاظ ای ،٣ثطای
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یٓ ز٦ض ،٨زض سبظش ثب یٕسیٙط ،زض ثطاثط زض٠ ٣١طتطْ ذ٧ز،
ر٥جص س٧سیبٜیستی  ٦زٜ٦ت ا٠پطیبٜیستی ض٧ض٦ی ،زض ٔ٥بض ٟ٪
ِطاض زاضت٥س.
ربٜت است ٔ ٩ؼی یٓ ز٦ض٠ ،٨سئ ٩ٝی ِسضت زٜ٦تی زض
ٔط٧ض٪بی اسال٠ی  ٦ثؽ٧ض ٔٝی زض ٔ ٩١٪ط٧ض٪بی ر٫ب ٢سٞ٧
زستر٧ش ضِبثت ٠ ٦جبضظ٠ ٨یب ٢ز٤ ٦یط٦ی ا٠پطیبٜیستی آ٠طیٕب ٦
ض٧ض٦ی ثم٧٥ا١٤ ٢بی٥س٘ب ٢ضاست یب زض٦نِ ٤فب ٞپبض١ٜب٤ی ٦
س٧سیبٜیستی ث٧ز.
تّطیجب ت١ب٠ی ر٥جص ٪بی آظازیجرص زض ٔط٧ض٪بی تحت
سٝؽ ٩ی آ٠طیٕب ،ثب ٘طایص ٪بی ٦اِمی یب ٔبشة س٧سیبٜیستی ،یب
٧٪ازاض ض٧ض٦ی ث٧ز٤س یب چی .٣ثط ١٪ی ٣اسبس ٤یع ٠جبضظ ٨ی ای٣
ر٥جص ٪ب ثط لٝی ٩زٜ٦ت٫بی ٧٪ازاض آ٠طیٕب  ٦اض٦پب ،سطا٤زب ٞث٩
رسائی ٔط٧ض اظ یٓ ِسضت ا٠پطیبٜیستی  ٦پی٧ست ٣آ ٢ثِ ٩سضت
ّ٠بث ٛآ٥٠ ٢ت٫ی ٠ی ضس .زض ای ٦ ّٛ٤ ٣ا٤تّبِ ٚسضت ،تّطیجب احط ٦
ّ٤طی اظ ر٥جص اسال٠ی ٤ج٧ز.
ثب ٌط٦پبضی ض٧ض٦ی  ٦تىییط ٠سیط چی ،٣تّطیجب ای ٣ز٦ض ٨ث٩
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پبیب ٢ضسیس  ٦ثب ضٕست ٫٤بئی چپ ٦ ،زض ٦اِك آ٤چ ٩ٔ ٩زضست یب
وٝػ ٤ب ٞچپ ثر٧ز ٘طٌت ٩ث٧ز ،آضایص رسیسی ثی٤ ٣یط٪٦بی ِسیٟ
 ٦رسیس ث٧ر٧ز آ٠س .زض ای ٣تىییط آضایصِ ٤یط ٦ث٧ز ٔ ٩ر٥جص
اسال٠ی ثب ٌبضن ضس ٢اظ ٤یط٦ی ضِیت  ٦ثبظزاض٤س ٨ی چپ ،ت٫٥ب
٤یط٦ئی ٔ٠ ٩یت٧ا٤ست زض ثطاثط آ ٢ثبیستس  ٦آ٤طا ث ٩حبضی ٩ی
صح ٩٥ثطا٤س ،ت٧ا٤ست ثطاحتی ذ٧ز ضا ث ٩ر٧ٝی صح ٩٥ضا٤س٦ ٨
پطچ٠ ٟجبضظ ٨ثب زیٕتبت٧ضی  ٦ا٠پطیبٜیس ٟضا ِٔ ٩جال چپ ل٫س ٨زاضِ
آ ٢ث٧ز ،ثسست ٘طٌت ٦ ،٩ث٤ ٩یط٦ی ل١س ٨ی اپ٧ظیسی ٢٧زض
ٔط٧ض٪بی اسال٠ی ی ؼطٌساض وطة تجسی ٛض٧ز.
پرسش :ایي تحَل تطَر هشخص ٍ در جسئیات چگًَِ اًجام گرفت؟

پبسد١٪ :ب٤ؽ٧ض ٍٔ٘ ٩ت ٩ضس ،زض ضطایػ ٔ٤٧٥ی ٔ ٩ر٥جص
چپ زض احط ضٕست ٪بی ٠ت٧اٜی اش ،ثرص٧ظ پس اظ ٌط٦پبضی
ض٧ض٦ی ،لّت ٤طی٥ی ٧١٤ز ٦ ٨ثم٧٥ا ٢یٓ ٤یط٦ی ارت١بلی حع٧ض
آ ٢ثسیبض ٔ١ط ٗ٤ضس٠ ،٨یسا ٢ثطای ر٥جص اسال٠ی ذبٜی ٠ب٤س٦ ٨
ای ٣ر٥جص ث ٩اصؽالح یٕ ٩تبظ ٠یسا ٢ضس ٨است  .ثمجبضت زیٙط،
٠طز ٞرع ر٥جص اسال٠ی ،آٜتط٤بتی ٧ل١ال ٧٠ر٧زِ زیٙطی ضا زض
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زستطس ذ٧ز ٤ساض٤س ٜ ٦صا ثط اسبس ١٪ب ٢ض٥بذت س٥تی ٔ ٩اظ آ٢
زاض٤س ٦ ،ثبٜعط٦ض ،٨ث ٩آ٠ ٢ی پی٤٧س٤س.
اٜجت ،٩ای ٣ت٫٥ب زض ٧٠ضز ٔط٧ض٪بی ذب٦ض٠یب ٦ ٩٤اسال٠ی  ٦اظ
آ٠ ٢یبٔ ٢ط٧ض٪بئی صبزَ است ٔ ٩ؼجّبت حبٔ ٦ ٟزٜ٦ت ٪بی
ٌبسس  ٦سطٔ٧ثٙط آ٫٤ب لبرع اظ تب٠ی ٣اثتسائی تطی٤ ٣یبظ٪بی ٠طزٞ
ث٧ز ،٨ث ٩اصؽالح ث ٩پبیب ٢ذػ ذ٧ز ضسیس ٨ا٤س .زٜ٦ت ٪بئی ٔ٩
ذ٧ز ضا ١٤بی٥س ٨ی ٤فب ٞپبض١ٜب٤ی  ٦ؼطٌساض وطة ٠مطٌی ٧١٤ز٦ ،٨
ث٥بثطای ،٣زض اپ٧ظیسی ٢٧آ٫٤ب ٌّػ ز ٦ر٥جص زیٙط ،ر٥جص
س٧سیبٜیستی  ٦اسال٠ی ٠ی ت٧ا٥٤س ٦ر٧ز زاضت ٩ثبض٥س ٔ ٩زض
ضطایػ اٍ٤مب ٚاٜ٦ی٠ ،یسا ٢ثطای یٕ ٩تبضی زیٙطی ذبٜی ٠ب٤س،٨
ای ٣ر٥جص ث ٩ت٫٥ب ض٦یٕطزِ زض زستطس ،ثطای ّ٠بث ٩ٝثب ٤فب٪ ٞبی
ٌبسس ؼطٌسضا وطة  ٦ثبصؽالح زٕ٠طاسی تجسی ٛضس ٨است.
ٌی ا١ٜخ ،ٛپبٔستب ٢ضا زض ٤فط ثٙیطیس .زض ایٔ ٣ط٧ض یٓ
زیٕتبت٧ضی ٤فب٠ی سطتبسط ٌبسسِ ؼطٌساض وطة ثب یٓ پبض١ٜب ٢ظیط
٧ٍ٤شِ زاض  ٦زست٪ ٩بی اضتزبلی ضٙ٤بض ٗ٤ثطِطاض است .اظ یٕؽطي
٤فب ٞپبض١ٜب٤ی ٦اِمی ث٠ ٩م٥بی آ٤چ ٩ٔ ٩زض وطة ٦ر٧ز زاضز  ٦زض
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آ ٢آحبز ؼجّ ٩ی سط٠بی ٩زاض ثب حّ َ٧ثطاثط ا٧٠ض رب٠م ٩ضا زض
زست ٘طٌت ٩ثط آ ٢حٕ٠٧ت ٠ی ٔ٥٥س٦ ،ر٧ز ٤ساضز ،ث٧٤ ٩ٕٝلی
حٕ٠٧ت ٠ؽ ٩ّٝی ٌ ٩٤طزی ث٤ ٩ٕٝفب٠ی حبٔ ٟاست ٔ٪ ٩ط ظ٠ب٢
ٔ ٩ثر٧ا٪س زٜ٦ت ضا سبِػ ٠ ٦زٝس ضا ٥٠حٔ ٛطزّ٠ ،٨سضات
رب٠م ٩ضا زض زست ٠ی ٘یطزٜ٦ .ی اظ ؼطي زیٙط  ٟ٪حٕ٠٧ت
پبض١ٜب٤ی ١٪ی ٣است ٔ٪ ٩ست .یم٥ی حٕ٠٧تی است ٔ ٩زض یٓ
٤فب ٞاِتصبزیِ سط٠بی ٩زاضی ل٠ ٛ١ی ٔ٥س٤ .فب٠ی ٔ ٩زض آ٢
ِسضت ٪بی اِتصبزی ذبضد اظ زٜ٦تِ ،سضت٫بی تمیی٥٥ٔ ٣س ٨ث٧ز،٨
ثب ا٪ط٪ ٞبی ٠بزی  ٦حتی ٤فب٠ی ی ذ٧ز ٩١٪ ،چیع ضا ٔ٥تط٠ ٚی
ٔ٥٥س  ٦زستٙب ٨زٜ٦ت آٜتی زض زست آ٤ب ٢ثیص ٤یست.
ای٦ ٣ظك ٔ ٦ ٟثیص زض زٕ٠طاسی ٪بی وطثی ٦ ٟ٪ر٧ز زاضز.
زض آ٠طیٕب ٤یع  ٩١٪چیع اظ ٔٙ٥ط٘ ٨طٌت ٩تب ضسب٪ ٩٤بی ٘ط٪٦ی ٦
اض٘ب٪ ٢بی زیٙط ِسضت ٩١٪ ،زض زست ضطٔت ٪ب ٧ٔ ٦ضپ٧ضیط٣
٪بی ثطظٖ است٥٠ .ت٫ب زض ٔط٧ضی ٠خ ٛپبٔستب ٢ای ٣ال١ب٧ٍ٤ ٚش
لطیب ٢تط ا٤زب٘ ٞطٌت ٦ ٩زض زست ٘ط٠ ٨٦حس٦زتط ٠ ٦ت١طٔعتطیست.
ای٥طا ٠طز٠ ٟ٪ ٞی زا٥٤س .یم٥ی ٠ی زا٥٤س ٔ٤ ٩فب ٞپبض١ٜب٤ی زض
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پبٔستب ،٢تب ِ٦تی ِٔ ٩سضت٫بی اِتصبزی ٠ ٦زت١ك ٤فب٠ی ٦ر٧ز
زاضز١٤ ،یت٧ا٤س ٔبض ذ٧ز ضا ث ٩آ ٢ضٕ ٩ٔ ٛزض ض٦ی ٔبوص آ٠س،٨
یم٥ی ثط اسبس ِب ،٢٧٤حتی ١٪بِ ٢ب ٢٧٤سط٠بی ٩زاضا ،٢آ٤زب ٞز٪س
٧١٪ ٦اض ٨آٜت زست ٤یط٪٦بی شی ٧ٍ٤شتط سط٠بی ٩زاض ِطاض ٠ی
٘یطز .ث١٫ی ٣زٜی ٛاست ٔ ٩زض لی ٣حب ٩ٔ ٚیٓ اپ٧ظیسی٢٧
ؼطٌساض زٕ٠طاسی ٦ ٟ٪ر٧ز زاضزٜ٦ ،ی چ٥سا ٢ض ٦ ٗ٤ث٧ٍ٤ ٦ ٧شی
زض ٠یب٠ ٢طز٤ ٞساضز١٤ ٦ ،یت٧ا٤س ثب اپ٧ظیسی ٢٧اسال٠ی ّٔ٤ ٩س
ت٥ستطی ثط ت١ب٠ی ٤فب٧٠ ٞر٧ز ٌ ٦سبز٪بی آ ٢زاضز ،ضِبثت ٦
ّ٠بث١٤ ٩ٝبیس .ثرص٧ظ ٔ ٩ض٪جطا ٢آٜتط٤بتی ٧زٕ٠طاسی ،ثب ض٦حی٦ ٩
سیبست سبظضٕبضا ٩٤ای ٔ ٩زاض٤س ،ذ٧ز ثب زستٙب٫٪بی زٜ٦تی زض
اضتجبغ ث٧ز ،٨ذػ ت١بیع ض٦ض٥ی چ ٩اظ ٜحبؾ ٤فطی ٦ ،چ ٩اظ ٜحبؾ
لٝ١ی ثب آ٤ ٢ساض٤س  ٦اظ ای٥ط١٤ ٦یت٧ا٥٤س زض ٤فط ٠طز ٦ ٞزض ـب٪ط ٟ٪
ٔ ٩ضس٠ ،٨ب٥٤س ر٥جص اسال٠ی ٔ ٩ثب لٝ١یبت ت٥س ٠سٝحب ،٩٤ذ٧ز
ضا زض ٠مبضظ ٩ی رسی ثب زستٙب ٨زٜ٦تی  ٦حبٔ٤ ٦ ٩١یط٪٦بی
ا٠پطیبٜیستی ٠ساٌك آِ ٢طاض ٠ی ز٪س ،ث ٩پطچ ٟالتطاظبت ت٧ز ٨ای
ثط لٝی٦ ٩ظك ٧٠ر٧ز زض آی٥س.
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٠ب ١٪ی٦ ٣ظمیت ضا ٔ ٦ ٟثیص زض ایطا ٢ظ٠ب ٢ضب ٨زاضتی.ٟ
رجٝ٠ ٩٫ی ٔ٤ ٩فب ٞپبض١ٜب٤ی ضا ١٤بی٥س٘ی ٠ی ٔطز ،ثب آ ٢ض٦حی ٩ی
سبظضٕبض  ٦اظ ٜحبؾ التطاظی ٔ ٟض ٗ٤ذ٧ز ١٤یت٧ا٤ست احسبسبت
ت٥س ظس زیٕتبت٧ضی  ٦ظس ا٠پطیبٜیستی ٠طز ٞضا ٥٠مٕس سبذت،٩
آ٤ب٤طا ث ٩س٧ی ذ٧ز ثٕطب٤س .ر٥جص چپ  ٩ٔ ٟ٪ثیطتط یٓ رطیب٢
ظس ا٠پطیبٜیستی ث٧ز تب یٓ ٘طایص ٦اِمب ٔ٤٧١یستی ٦ ،ثب آ٢
تبٔتیٓ ٪بی ٠برطار٧یب ٩٤ی ثی ضثؽص ث ٩ذ٧است٫ب ٠ ٦جبضظات
لٝ١ی ی ٠طز ٦ ٞؼجّ ٩ی ٔبض٘ط ،ثی آ ٩ٕ٤ثت٧ا٤س ث ٩یٓ ٤یط٦ی
ارت١بلی تجسی٘ ٛطزز ،زض آستب ٩٤ی اّ٤الة ،ظیط آذطی ٣ظطثبت
پٝیسی ضب٠ ٨تالضی ضس.
ث٥بثطای ،٣آ٤چ ٩ٔ ٩زض صح ٩٥ثبِی ٠ب٤س ر٥جص اسال٠ی ث٧ز ٔ٩
ثب تفب٪ط ت٥س ظس زیٕتبت٧ضی  ٦ظس ا٠پطیبٜیستی اش زض سر٥طا٤ی
٪بی ر٥زبٜی ی ذ١ی٥ی ،اٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط ضا ٔب٠ال تحت ضمبق
ذ٧ز ِطاض زاز ٦ ،ثب ٠جبضظ ٨ی ر٥زبٜی  ٦ثفب٪ط ِبؼك  ٦سبظش
٤بپصیطی ٔ ٩ثب ضب ٨زض پیص ٘طٌت ،ت٧ا٤ست ٠طز ٞضا ٌطیت زاز٦ ٨
ذ٧ز ضا ث٠ ٩ف٫ط آضظ٪٦ب  ٦احسبسبت ظس زیٕتبت٧ضی  ٦ظس
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ا٠پطیبٜیستی ی آ٫٤ب تجسی ٛسبظز  ٦زض ویبة آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط،
ذ٧ز ضا ث ٩ت٫٥ب آٜتط٤بتیّ٠ ٧بث ٩ٝثب ٦ظمیت ٧٠ر٧ز تجسی١٤ ٛبیس.
ا٠ط٦ظ زض اٌىب٤ستب١٪ ٟ٪ ٢ی٦ ٣ظمیت ٦ر٧ز زاضز .حٕ٠٧ت
سطاپب ٌبسس ٤ ٦بت٧ا ٢اٌىب٤ستب٤ ٢فب ٞثبصؽالح پبض١ٜب٤ی ضا
١٤بی٥س٘ی ٠ی ٔ٥س ٦ ،زض ویبة چپ ،ؼبٜجب ٢ث ٩ت٫٥ب اٜتط٤بتی ٧ضغیٟ
٧٠ر٧ز تجسی ٛضس ٨است.
پرسش :چرا دٍلت ّای اهپریالیستی ٍ در راس آًْا دٍلت آهریکا قادر تِ
هقاتلِ تا جٌثش اسالهی ٍ عقة ًشیٌی آى ًیستٌذ؟

پبسد :اص٧ال ٔبض ّ٠بث ٩ٝثب ر٥جص ٪بی ارت١بلی ٔبض زٜ٦ت ٪ب
٤یست .زٜ٦ت ٪ب ٪یچِ٧ت ١٤ی ت٧ا٥٤س اظ پس ر٥جط٫بی ارت١بلی
ثط آی٥س .چّ٠ ٢٧بث ٩ٝی زٜ٦ت ٪ب ثب ر٥جص ٪ب ّ٠بث ٩ٝای ل١ستب
٤فب٠ی است ٦ ،ثب ّ٠بث ٩ٝی ٤فب٠ی ١٤یت٧ا ٢اظ ل٫س ٨ر٥جص ٪ب ٔ٩
پسیس٪ ٨بئی ارت١بلی ث٧ز ،٨ایس ٨آ٫ٜبی آ٫٤ب ث ٩ثب٦ض٪بی ٠طزٞ
تجسی ٛضس ٨ا٤س ،ثط آ٠س.
ر٥جص ٪بی ارت١بلی ٠حص ٚ٧ایس ٨آ٫ٜب  ٦ضا ٨ح٪ ٛبئی
٪ست٥س ٔ ٩وٝػ یب زضست ث ٩ثب٦ض ٠طز ٞزض آ٠س ٨ا٤س .ایس ٨آٚ
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زٕ٠طاسی یب حٕ٠٧ت ٠طز ٞثط ٠طز ٞچیعی ث٧ز ٔ ٩زض ِط۸۱ ٢
ت٧سػ ث٧ضغ٦اظی ٌ ٦یٝسٌ٧ب ٢آٌ ،٢السٍ ٩ی ض٦ضٙ٥طی٠ ،ؽطح  ٦زض
آ ٢ضطایػ ذٍّب ٦ ٢ـ ٦ ٟٝسطٔ٧ة ٤فب٪ ٞبی ٠ؽ ٩ّٝی ٌطزی
اض٦پبئی ،ث ٩ثب٦ض  ٦اض٠ب٠ ٢طز ٞزض آ٠س ٨ث٧ز .اظ ای٥ط ،٦ر٥جص
لفی١ی ضا سجت ضس ٨ث٧ز ٔ٪ ٩یچ ٤یط٦ی ٤فب٠ی ای ١٤ی ت٧ا٤ست
زض ثطاثط آ ٢ایستبز٘ی ١٤بیس .اّ٤الثبت ِط٤ ۸۷ ٦ ۸۱ ٢٦تیز ٩ی
ثحطٔت زض آ٠س ٢ای ٣ر٥جص ث٧ز٤س .ر٥جطی ٔ ٩ض٪جطی ا ٢زض
زست ؼجّ ٩ی تبظ ٨ث ٩ـ٧٫ض ضسیس ٨ی ث٧ضغ٦اظی ٤ ٦یط٦ی اصٝی
ر٥ٙ٥س ٨ی آ ٢ؼجّ ٩ی ٔبض٘ط ،زّ٪ب٤ب ٦ ٢ت٧ز ٨ی ظح١تٕص ٦
لبزی رب٠م ٩ث٧ز٤س.
ِ٦تی ای ٣ر٥جص ث ٩پیط٦ظی ضسیس ،سط٠بی ٩زاضی ٔ ٩زض پی
آ ٢ثِ ٩سضت ضسیس ٨ث٧ز ٩٤ ،ت٫٥ب ث ٩آضظ٪٦بی ٠طز ٞرب ٩٠ی لٛ١
٤پ٧ضب٤س ،ثٌ ٩ٕٝالٔت٫بی اِتصبزی -ارت١بلی ی ذبظ ذ٧ز ضا ثط
آ٫٤ب تح١ی٧١٤ ٛز .چ٥ب٤چ ٩ذ٧ز ٧٠رت ضٕ٘ ٛیطی ر٥جطی رسیس
ثط لٝی ٩ذ٧ز ضس.
ای ٣ر٥جص رسیس ٔ٘ ٩طزا٘طز ایس٪ ٨بی ثطاثطی ؼٝجب ٩٤ی
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س٧سیبٜیستی ی ؼجّٔ ٩بض٘ط  ٦زض ّ٠بث ٩ٝثب ٤فب ٞسط٠بی ٩زاضی
ث٧ر٧ز آ٠س ٨ث٧زِ٦ ،تی ٔ ٩زض اّ٤الة أتجط ٥٠زط ث ٩تبض ٠ ٦بض ضس٢
ِسضت سط٠بی ٩زاضا٠ ٦ ٢بٕٜی ٦ ٣سٝؽ ٩ی ٠طز ٞظح١تٕص ثط
سط٧٤ضت ذ٧ز ضس ،ر٥جص لفی ٟس٧سیبٜیستی زض ٔط٧ض٪بی
٠رت ًٝر٫ب ٢ضا ثبلج ٘طزیس .ر٥جطی ّٔ٠ ٩بث ٩ٝثب آ٠ ،٢ب٥٤س ٪ط
ر٥جص زیٙط ،تب ظ٠ب٤ی ٔ٧٠ ٩ضز ثب٦ض ٠طز ٞث٧ز ،ت٧سػ ٪یچ ِسضت
٤فب٠ی سط٠بی ٩زاضی  ٦ویط سط٠بی ٩زاضی اظ ؼطیُ ٤یط٦ی ٤فب٠ی
٤ ٣ٕ١٠ج٧ز.
٠جبضظ ٨ی ٠طز٦ ٞیت٥ب ٦ ٞذ٧ز آّ٤الة أتجط ٔ ٩ثرص٧ظ زض
ا٦ا ٢پیط٦ظی اش٧٠ ،ضز ضسیستطی٠ ٣حبصط٪ ٨ب  ٦تزب٦ظات ٤فب٠ی
ی ٔط٧ض٪بی ا٠پطیبٜیستی ٤ ٦یط٪٦بی اضتزبلی  ٦ضٕست ذ٧ضز٨
ی زاذٝی ِطاض ٘طٌت٪ ٩٤٧١٤ ،بی ثبضظی اظ ای ٣حّیّت ثط١بض ٠ی
آی٥س .ای ٣حّیّت ٔ ٩ر٥جط٫بی ارت١بلی ضا تب ظ٠ب٤یٕ ٩ایس ٨آٚ
٪بی آ ٢اظ زایط ٨ی ثبض٠ ٦طز ٞذبضد ٤طس١٤ ،٨یت٧ا ٢ث٠ ٩سز ٤یط٦ ٦
سطٔ٧ة ٌیعیٕی ضٕست زاز.
ر٥جص اسال٠ی  ٟ٪یٕی اظ ای ٣ر٥جص ٪بست .ر٥جطی ٔ٩
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ث٫طحب ،ٚت٧ا٤ست ٩است ا٪ساي سیب ٦ ٨ظس ثططی ی ذ٧ز ضا ثب
٦اض ٩٤٦ر ٨٧ٝزاز ٢آ٫٤ب ،ثص٧ضت ایس ٨آ٫ٜبی ثططی ث ٩ذ٧ضز ٘ط٨٦
٪بی ثعض٘ی اظ ٠طز ِٞتط ٩٥ی لساٜت  ٦ثطاثطی ثس٪س ،ثرص٧ظ ثب
ِسضت ١٤بئی ٪ب  ٦پیط٦ظی ٪بی ذ٧ز زض ای٥زب  ٦آ٤زب (ایطا،٢
ٌٝسؽیٜ ،٣ج٥ب ،٢اٌىب٤ستب ٦ ٢لطاَ) آ٤طا آٜتط٤بتی٧ی لٝ١ی ٣ٕ١٠ ٦
ر ٨٧ٝز٪س.
ت٧ر ٩زاضت ٩ثبضیس ت٧ز٪ ٨بی ٝ٠ی٤٧ی ٔ ٩زض ایطا ۷۹ ٢ثب ضمبض
استّال ،ٚآظازی ،حٕ٠٧ت اسال٠ی ت٧ا٤ست٥س ِسضت زٜ٦تی ضا اظ
چ ٗ٥ضغی ٟضب ٨زض آ٦ضز ،٨تّسی ٟثب٤س ر٥بیتٕبضا ٢اسال٠ی ٔ٥٥س،
ٌٕط ٠ی ٔطز٤س ٔ ٩ثب ایٕ٥بضِ ذ٧ز ،حٕ٠٧ت لس ٚلٝی ضا ثپب ٠ی
ٔ٥٥س .حٕ٠٧تی ٔ ٩ثعل ٟآ٤بِ ٢طاض ث٧ز ثط ت١ب٠ی ٠سبئ٠ ٦ ٛمعالت
ثططی ٌبئُ آ٠س ،٨ثطای آ٤ب ٢آظازی ٦ ،لس ٦ ٚثطاثطی ضا ث ٩اض٠ىب٢
ثیب٦ضز.
اٜجت ،٩ای ٣آضظ٪٦ب ِجال زض ِبٜج٫بی اسال٠ی  ٦زض ذال ٚتجٝیىبت
چ٥سی ٦ ٣چ٥س صس سب ٩ٜض٦حب٤ی ٢٧ث ٩ذ٧ضز ٠طز ٞزاز ٨ضس٦ ٨
ثص٧ضت ایس ٨آ٪ ٚبی آ٫٤ب زض آ٠س ٨ث٧ز  ٦ت٫٥ب زض ا٤تفبض یٓ ثحطا٢
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حٕ٠٧تی  ٦ذالء ِسضت ٤بضی اظ آ ٢ث٧ز ٔ ٩ذ٧ز ضا ث ٩ر٧ٝی
صح ٩٥ضا٤س ،٨ت٧ز ٨ی ٠طز ٞضا ثطای تحُّ ایس ٨آ٪ ٚبی ذ٧ز ث٩
حطٔت زض آ٦ضز.
ربٜت است ٔ ٩زض ؼی ز٪ ٨بی ٌ ٩ٔ ۹۶ ٦ ۰۶مبٜی٠ ٣ص٪جی
ثب ٌمبٜیت٫بی ٦سیك ایسئ٧ٜ٧غیٓ ذ٧ز زض ٠سبرس ،تٕبیب ،حسی٥ی٪ ٩ب
 ٦ا٤ز٪ ٣١بی اسال٠ی ،ت٧سػ ٍ٠تح ٪ب٠ ،ؽ٫طی ٪ب ،ؼبّٜب٤ی ٪ب،
ضطیمتی ٪ب ،سط٦ش ٪ب٥٫٠ ،سس ثبظض٘ب٪ ٢ب  ٦آذ٤٧س٪بی ٕ٠ال ٦
ویط ٕ٠الی ضیع  ٦زضضت زیٙط ،ث ٩ای ٣ایس ٨آ ٚسبظی ٪بی ٠ع٦ضا٩٤
 ٦تجٝیىبت تحطیً ٘طا ٩٤ثط لٝی ٩ایس ٨آ٪ ٚبی ضِیت س٧سیبٜیستی
ی ذ٧ز ٠طى ٚ٧ث٧ز٤س ،چپ ٪ب ی ظس ا٠پطیبٜیست ،زض ویبة یٓ
رطیب٤٧١ٔ ٢یستی ٦اِمی ٔ ٩ظ ٣١ایس ٨پطأ٥ی ٪بی آ٘بٙ٪طا ٩٤ی
ذ٧ز زض ٠یب ٢ت٧ز٠ ٨طز ،ٞث ٩ای ٣تجٝیىبت ظس ٔ٤٧١یستی پبسد
زاز ،٨زض لطص٤ ٩فطی ٤یع ١٪ب٥٤س رطیب ٢اسال٠ی ٌمب ٚثبضس ،ای٣
رج ٩٫ضا ذبٜی ٘صاضز٠ ،٨طى ٚ٧ضٕبض ٠سٝحب ٦ ٩٤ثیٍبیس ٨ی ٫٠ط٨
٪بی ا٠پطیبٜیستی  ٦تبٔتیٕ٫بی ٠برطار٧یب٧ٔ ٦ ٩٤زٔب ٩٤یب ٠حٍٛ
ثبظی ٪بی ثطست زٌبلی ی سیبسی ٔبضا ٩٤ث٧ز٤س٠ .فبٌب ثط ای٩ٕ٥
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١٤بی٥س٘ب ٢ث ٩اصصؽالح س٧سیبٜیع ٞر٫ب٤ی ٤یع ٩ٔ ،زض اّ٤الة
أتجط ا٫ٜب ٞثرص ٠ ٦حطْ ت٧ز٪ ٨بی لفی٠ ٟطز ٞزض چ٫بض٘٧ض٩
ی ر٫ب ٢ث٧ز٤س ،أ ٢٧٥زض رطیب ٢ا٤حطاي اظ آض٠ب٫٤بی اٜ٦ی٩
س٧سیبٜیستی ذ٧ز ثی ض ٗ٤ضس ،٨ث٠ ٩صبزیُ ٔ ٦ ٟثیص ٦اِمی ی
ات٫ب٠بت ظس ٔ٤٧١یستی ی ر٥جص اسال٠ی  ٦سبیط زض٥١ب ٢تجسیٛ
ضس ٦ ،٨ثب سبظضٕبضی٫بی ذ٧ز ،اة ث ٩آسیبة تجٝیىبتی ی آ٫٤ب ٠ی
ضیرت٥س.
ربٜت است ٔ ٩ر٥جص اسال٠ی ،زض ٘یط  ٦زاض ای ٣پیٕبض
ایسئ٧ٜ٧غیٓ -تجٝیىبتی ٩٤ ،ت٫٥ب ت٧ا٤ست ٩ث٧ز زض ضطایػ اٍ٤مبٚ
٤فطی-تجٝیىبتی ی چپ ،ثب ؼطح ٍ٠ب٪ی٠٧٪٧٠ ٟی ٠ب٥٤س رب٠م ٩ی
ثی ؼجّ ٩ی ت٧حیسی ،ثمعی ٍ٠ب٪ی ٟثطاثطی ؼٝجب ٩٤س٧سیبٜیستی
ضا ٤یع ث٠ ٩صبزض ٨ی ذ٧ز زض آ٦ضز ،ث ٩ٕٝثب ثطذ٧است ٣رس٧ضا ٩٤ثط
لٝی ٩زیٕتبت٧ضی ضب ٦ ٨ا٠پطیبٜیس ٟآ٠طیٕب ٤یع ،ث٠ ٩یطاث ذ٧اضی
ٍ٠ب٪ی ٟآظازی  ٦استّال ٩ٔ ٚس٥تبٌ اظ ٍ٠ب٪ی٧٠ ٟضز ح١بیت ٤فبٞ
زٕ٠طاسی  ٦آٜتط٤بتی ٧پبض١ٜب٤ی  ٦اظ ٠ؽبٜجبت ثبِی١ب٤س ٨اظ اّ٤الة
٠طط٦ؼ ٩ثط١بض ٠ی ضٌت٥س٧١٤ ،ز ،٨آ٫٤ب ضا ٤یع ث ٩ل٧٥ا١٫٠ ٢بت
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تجٝیىبتی  ٦سیبسی ذ٧ز ٦اضز ظضازذب ٩٤ی ذ٧یص ث١٥بیس.
ث ٩ای٥تطتیت ذ١ی٥ی ت٧ا٤ست ٩ث٧ز آٜتط٤بتی ٧اسال٠ی ذ٧ز ضا ث٩
پطچ٠ ٟجبضظ ٨ثط لٝی ٩زیٕتبت٧ضی ضب ٦ ٨ا٠پطیبٜیس ٟآ٠طیٕب تیسیٛ
٧١٤ز ،٨ث٠ ٩ف٫ط ز٦ضوی ٣آضظ٪٦بی ٠طز ٞثطای ضسیس ٢ث ٩اظازی،
استّال ٦ ٚثطاثطی تجسی٘ ٛطزز .ؼی چ٥ی ٣ضطایؽی ث٧ز ٔ ٩رطیب٢
اسال٠ی زض استب ٩٤ی اّ٤الة  ،۷۹زض ویبة آٜتط٤بتی ٧س٧سیبٜیستی،
 ٩٤ت٫٥ب ث٤ ٩یط٦ی ل١س ٨ثط لٝی ٩زیٕتبت٧ضی ضب ٨تجسی٠ ٛی ٘طزز،
ث ٩ٕٝثب وصت ایس ٨آ٫ٜب  ٦آض٠ب٫٤بی آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط  ٦حجت
٠ع٦ضا ٩٤ی آ٫٤ب ث٤ ٩ب ٞذ٧ز ،ث ٩ت٫٥ب آٜتط٤بتی٧٠ ٧ر٧ز ٧٠ ٦ضز ِجٚ٧
ت٧ز٪ ٨بی ٠طز٠ ٞجس٠ ٚی ٘طزز٦ .اظح است ٔ ٩ضب ٨ثب ٤بسی٤٧بٜیعٞ
لف١ت ؼٝتِ پ٧سیس ٦ ٨ثی التجبض ضس ٨اش ١٤یت٧ا٤ست ثب ر٥جص
اسال٠ی  ٦ایس ٨آ٫ٜبی سطِت ضسٜ٦ ،٨ی ث٫طحب ٚرصاة  ٦تزطث٩
٤طس ٨اشّ٠ ،بث١٤ ٩ٝبیس ٦ ،زض ٤تیز ٩چبض ٨ای رع ثرس٠ت ٘طٌت٣
سطٔ٧ة ٤فب٠ی ثطای ّ٠بث ٩ٝثب آ٤ ٢ساضت.
زض ٤تیز٠ ٩ی ثی٥ی٦ ٩ٔ ٟـیٍ ٩ی ٠جبضظ ٨ثب ر٥جص ٪ب ،ث٩
ر٥جص ٪بی ضِیت تم ُٝزاضز .ظیطا ت٫٥ب آ٫٤ب ٠ی ت٧ا٥٤س ثب ثطاثط
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٫٤بز ٢آیس ٨آ٪ ٚب  ٦اٌُ ٪بی ذ٧ز زض ثطاثط ٠طز ،ٞثرص٧ظ ِ٦تی
ر٥جص ٪بی زیٙط ث ٩پبیب ٢ذػ ٠ی ضس٥س ،آ٤ب ٢ضا اظ ر٥جص ٪بی
٠عث٧ض ٔ٥س ،٨ثس٧ی ذ٧ز ثٕطب٥٤س .ایٕ٥بض اظ ل٫س ٨ی زٜ٦ت ٪ب ذبضد
است .ثس ٦زٜی :ٛا ٚ٦ای ٩ٕ٥زٜ٦ت ٪ب زستٙب٪ ٨بی سطٔ٧ث٥س ٩٤ ٦
تٜ٧یس ٔ٥٥سٌٕ ٨ط  ٦ایس ٨آ .ٚآ٫٤ب اٜجت ،٩ایس ٨آ٪ ٚبی ؼجّبت حب٠ی
ذ٧ز ضا اظ ز٦ضاِ ٢ج ٛاظ ضسیس ٢ثِ ٩سضت – ظ٠ب٤ی ٔ ٩ای ٣ؼجّبت
ثطای ثّسضت ضسیس ٢ایس ٨سبظی  ٦ایس ٨پطأ٥ی ٠ی ٔ٥٥س -ثب ذ٧ز
زاض٤س .ا٠ب ای ٣ایس ٨آ٪ ٚب ،أ ٩ٔ ٢٧٥ثِ ٩سضت ضسیس ٨ا٤س  ٦ذالي
آ ٢ل٠ ٛ١ی ٔ٥٥س ،ض ٦ ٗ٤ض ٦ثبذت ٦ ٩ثی التجبض ضس ٨ا٤س ٦ ،ثب آ٫٤ب
١٤یت٧ا ٢ث٠ ٩جبضظ ٨ثب ایس ٨آ٪ ٚبی تط  ٦تبظ ٨تطِ آٜتط٤بتی٪٧بی
اپ٧ظیسی ٩ٔ ٢٧حتی ا٘ط ٔ ٦ ٩٥٫ض ٦ ٗ٤ض ٦ثبذت ٟ٪ ٩ثبض٥س ،حس
اِ ٛث ٩ظطة سیٝیِ سطٔ٧ةِ حٕ٠٧ت ،سطخ ٫ٙ٤ساضت٠ ٩ی ض٤٧س،
ثط٤٦س.
٠خال زض ٤فط ثٙیطیس ٔ ٩زٜ٦ت آ٠طیٕب چ٠ ٩٤٧ٙی ت٧ا٤س ثب ایس٨
آ ٚزٕ٠طاسی پبض١ٜب٤ی ٔ٪ ٩طچ٥س ظ٠ب٤ی زض ثطاثط ٤فبٌ ٞئ٧زاٜی ٦
حٕ٠٧ت ٠ؽ ٩ّٝی ٌطزی رصاثیت زاضت٠ ٦ ،حطْ ت٧ز٪ ٨بی
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٦سیك ٠طز ٞزض اّ٤الثبت ِط ۸۷ ٦ ۸۱ ٢٦ث٧زٜ٦ ،ی حبال ث ٩اس ٟض٠ع
آ٠طیٕب ثطای وبضت حط٦ت  ،ٛٝ٠صح٘ ٩صاضز ٢ث ٩ثعض٘تطی ٣تّٝجبت
ا٤تربثبتی ٠ ٦یسا ٢زاز ٢ثٌ ٩طت٧ت تطیِ ٣سضت٫بی ِجی ٩ٝای تجسیٛ
ضس ٨است ،ثّ٠ ٩بث ٩ٝثب آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط ٦ ،حتی آٜتط٤بتی٧
٤بض٥بذت ٦ ٩ا٠تحب ٢پس ٤ساز ٨ی اسال٠ی ٔ ٩ذ٧ز ضا ثب ِطاض زاز٢
زض ثطاثط حٕ٠٧ت ٪بی ٌبسس  ٦سطٔ٧ثٙط ؼطٌساض وطة ،آظازیر٧ا٦ ٨
استّال ٚؼٝت ر ٨٧ٝزاز ،٨ثط٦ز.
ث٥بثطای٠ ،٣ی ثی٥یس ٔ ٩چطا زٜ٦ت ا٠طیٕب  ٦حٕ٠٧ت ٪بی
زست ٤طب٤س ٨ی آ١٤ ٢ی ت٧ا٥٤س رع اظ ضا٤ ٨فب٠ی ثب ر٥جص اسال٠ی
٪ ٦ط ر٥جص زیٙطی ّ٠بث١٤ ٩ٝبی٥س٠ .سئ ٩ٝای٥زبست ٔ ٩ا٘ط آ٫٤ب
ثر٧ا٥٪س ث ٩ایس ٨آ٫ٜبی تبضیری ذ٧ز زض ایٔ ٣ط٧ض٪ب یم٥ی ث٤ ٩فبٞ
٦اِمی ی زٕ٠طاسی زض لطاَ ،اٌىب٤ستب ٦ ٢پبٔستبٌ٦ ٢بزاض ثبض٥س،
ثطِطاضی ای٧٤ ٣ق ٤فب٪ ٞبِ ،ج ٛاظ ٥٠ ٩١٪زط ثِ ٩سضت یبثی ی
٤یط٪٦بئی ٠ی ض٧ز ِٔ ٩ج ٛاظ  ٩١٪ظیط پبی ذ٧ز آ٫٤ب ضا ذبٜی
ذ٧ا٥٪س ٔطز .حتی ا٘ط ای٤ ٣یط٪٦ب٤ ،یط٪٦بی استّال ٚؼٝت سط٠بی٩
زاضی زاذٝی ی ایٔ ٣ط٧ض٪ب ثبض٥س٤ .یط٪٦بئی ٔ ٩زض ضطایػ ثسػ
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٘ستطش یبٌت ٩ی سط٠بی ٩زاضی ر٫ب٤ی ،زیٙط ٦ر٧ز ذبضری
٤ساض٤س.
پرسش :تا تَجِ تِ ایٌکِ جٌثش اسالهی تخاطر ارتجاعی تَدًش از ًظر
تاریخی آیٌذُ ای ًذارد ،فکر هی کٌیذ سرًَشت ایي جٌثش تِ کجا هی اًجاهذ؟

پبسد :ثی ضٓ ای ٣ر٥جص ٤یع ٠ب٥٤س  ٩١٪ی ر٥جص ٪بیی
ٌٔ ٩بیس٠ ٦ ٨صطي تبضیری ضب ٢ث ٩پبیب ٢ضسیس ،٨زیط یب ظ٦ز  ٦ثؽ٧ض
٤ب٘عیطی ث ٩پبیبٔ ٢بض ذ٧ز ذ٧ا٪س ضسیس .ثرص٧ظ ر٥جص اسال٠ی
ٔ ٩اظ ٤فط تبضیری ،ز٦ضا ٢آ ٢ث ٩یٓ ٪عاض سبِ ٚج ٛاظ ر٥جص
پبض١ٜب٤ی ثبظ ٠ی ٘طززٜ٦ .ی ای ٣ازلب ،ت٫٥ب ث ٩سط آ٠س ٢ارت٥بة
٤بپصیط ای ٣ر٥جص  ٩٤ ٦چٙ٤٧ٙی ی ای ٣ثسط آ٠س ٢اضبض ٨زاضز.
ث٥فط  ،٣٠زض ضطایػ ٔ٤٧٥ی ٔ٠ ٩طرص ٩ی آ ٢ویجت ر٥جص
ٔ٤٧١یستی ثم٧٥ا ٢یٓ ٤یط٦ی ارت١بلی ٧٠حط زض صح ٩٥ی ٠جبضظ٨
است ،ر٥جص اسال٠ی ت٫٥ب ث ٩زست ذ٧زش اظ پبی زض ٠ی آیس.
ثبی٠ ٣م٥ب ٔ ٩پس اظ ضسیس ٢ثِ ٩سضت زض ٪ط ٔط٧ض ٠می ،٣اظ
ؼطیُ ٔبضٔطز لٝ١ی اش ٠طز ٞضا اظ ذ٧ز ٤ب ا٠یس  ٦زض ثطاثط ذ٧ز
ِطاض ٠ی ز٪س ٦ ،ای ٣ذ٧ز ،ضطایػ ضا ثطای پب٘یطی ی ح٥جص ٪بی
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آٜتط٤بتی ٧زیٙط زض ثطاثط آٌ ٢طا ٟ٪ذ٧ا٪س سبذت .زض ای٥زب ثبظ ثست٩
ث ٩ایٔ ٩ٕ٥سا ٞر٥جص ثت٧ا٤س زض ٠جبضظ ٨ثب ر٥جص اسال٠ی ٌمبٚ
ضس٠ ،٨یسا ٢زاض صح٘ ٩٥طزز ،سط٧٤ضت ثمسی رب٠م ٩ثٍ٤ ٩ك آ٢
ر٥جص ضِ ٟذ٧ا٪س ذ٧ضز ٠ ٦سیط ثمسی ی آ ٢ض٦ض ٣ذ٧ا٪س
٘طت.
ای٦ ٣ظك تب ث٠ ٩یسا ٢آ٠س ٢ر٥جص چپ ١٪چ٥ب ٢ازا٩٠
ذ٧ا٪س زاضت .یم٥ی ر٥جص اسال٠ی زض ای٥زب  ٦آ٤زب ثسست
ذ٧زش  ٦زض ٤تیز ٩ی پطاتیٓ لٝ١ی ذ٧زش زض ٠یب٠ ٢طز ٞایع٩ٜ٦
ضس ٨ث ٩ضٕست ٠ی ا٤زب٠س .ثمجبضت زیٙط ،زض ویبة ر٥جص
ارت١بلی ی چپ ،پبض ٩٥آضی ِٛر٥جص اسال٠ی ضسیس ٢ذ٧ز آ ٢ث٩
ِسضت است
اٜجت٤ ،٩جبیس ٌطا٧٠ش ٔطز ٔ٪ ٩ط ضٕست ٩٤ ،ت٫٥ب ثطای ٠طز٠ی
ٔ ٩ذ٧ز آ٤طا تزطثٔ ٩طز ٨ا٤س ،ث ٩ٕٝثطای ٠طزٔ ٞط٧ض٪بی اسال٠ی
زیٙط ٤یع ٔ ٩ت٫٥ب ضب٪س ای ٣ضٕست زض ٔط٧ض ١٪سبی ٩ث٧ز ٨ا٤س ،ث٩
یٓ تزط٥٠ ٦ ٨جك آ٘ب٪ی رسیس تجسی ٛضس ،٨ثر٧زی ذ٧ز اظ التجبض
ِ ٦سضت ای ٣ر٥جص ٠ی ٔب٪س تب ربئیٕ ٩سطا٤زب ٞثتسضیذ  ٦زض
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 ٩١٪رب ٌمب٠ ٚبیطبئی ذ٧ز ضا اظ زست زاز ،٨ثٕٝی اظ صح ٩٥ذبضد
٠ی ض٧ز.
ٌی ا١ٜخ ٛزض ٤فط ثٙیطیس ِٔ ٩یب٠ ٞطز ٦ ٞسط٤٧ٙ٤ی ٤فبٞ
اسال٠ی زض ایطا ٢چ ٩ظطث ٩ی ٥ٜ٧٪بٔی ث ٩التجبض ای ٣ر٥جص حتی
زض ٠یبٝٝ٠ ٢ی ٔ ٩آ٤طا تزطثٕ٤ ٩طز ٨ا٤س ٦اضز ذ٧ا٪س سبذتٟ٪ .
أ ٢٧٥ر٥بیبت ر٥جص اسال٠ی زض ایطا ٦ ٢لطاَ ٜؽ١بت رجطا٢
٤بپصیطی ث ٩حیخیت ر٫ب٤ی آ٦ ٢اضز آ٦ضز ٨استٙ٤ .طا٤ی ض٦حب٤ی٤٧ی
ٔ ٩ثطای حٍؿ اسال ٞاظ  ٟ٪أِ ٦ ٢٧٥ج ٛاظ آ ٩ٕ٤زیط ثط٧ز
ذ٧استبض رسائی ی ٠ص٪ت اظ زٜ٦ت ا٤س ،زض ١٪ی٥زب ذ٧اثیس ٨است
 ٦ای٥طا ٤جبیس ثحسبة تطِی ذ٧ا٪ی ی آ٫٤ب ٘صاضز.
ض٤٦س ض ٦زض ض٦ئی ی لٝ١ی ٠طز ٞثب ر٥جص اسال٠ی  ٟ٪أ٢٧٥
زض ایطا ٢پس اظ  ۰۶سب ٚحبٔ١یت ر٧٫١ضی اسال٠ی ث٧ر٧ز آ٠س٨
 ٦ثی ضٓ زض ٌٝسؽی ،٣لطاَٜ ،ج٥ب ٦ ٢سبیط ّ٤بغ زیٙط ٤یع ث٧ر٧ز
ذ٧ا٪س آ٠س.
زض ایطا١٪ ،٢ب٤ؽ٧ض ٔ٠ ٩یسا٤ی ٟر٥جص اسال٠یِ ،ج ٛاظ ث٩
ِسضت ضسیس٤ص ٙ٥٪ ٦ب٠یٕ ٩ثم٧٥ا ٢اپ٧ظیسی ٢٧ضبٌ ٨مب ٚث٧ز،
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ت٧سػ ز ٦آٜتط٤بتی ٧زیٙط ،آ٤ؽ٧ض ٔ ٩ثبیس٧٠ ،ضز ّ٠بثِ ٩ٝطاض ٙ٤طٌت.
ر٥جص پبض١ٜب٤ی ثط٪جطی رجٝ٠ ٩٫ی ٔ ٩اظ ١٪ب ٢اثتسا رج٤٧ب ٩٤ث٩
ظیط پطچ ٟآ ٢ذعیس  ٦ثب ذ١ی٥ی سبظش ٔطز ٦ ،ر٥جص چپ ٟ٪
ٔ ٩ل١ستب ر٥جص ٤بسی٤٧بٜیستی ضا زض ر٥بح چپ اش ١٤بی٥س٘ی
٠ی ٔطز ،زض ٔ٥بض ذ١ی٥ی ِطاض ٘طٌت  ٦زض ٤تیز ،٩ل٥ب ٢اذتیبض
ثؽ٧ض ٔب ٛ٠ثسست ر٥جص اسال٠ی اٌتبز  ٦ذ١ی٥ی ث ٩ض٪جط
ثال٥٠بظق اّ٤الة تجسی ٛضس .ای ٣چیعیست ٔ ٩زِیّب زض ایطا ٢اتٍبَ
اٌتبز .یم٥ی ٠طز ٞل١ستب  ٩٤اظ ؼطیُ آ٘بٙ٪طی آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط،
ث ٩ٕٝزض تزطث ٩ی لٝ١ی ی ذ٧ز اظ ٤فب ٞاسال٠ی پی ث٠ ٩ب٪یت ظس
٠طز٠ی  ٦سطٔ٧ثٙط آ ٢ثطز٤س  ٦زض ثطاثط آِ ٢س لٔ ٟٝطز٤س.
اظ ای ٣تبضید ثجمس ث٧ز ٔ ٩آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط زض ٠یب٠ ٢طزٞ
رب پیسا ٔطز٤س  ٦ضط٦ق ث ٩ضٕ٘ ٛطٌت٧١٤ ٣ز٤س .ای٤ ٣یط٪٦بِ ،ج ٛاظ
اّ٤الة ،رع زض ٠یب٠ ٢حبٌ ٛض٦ضٍٕ٥طی  ٦زا٤طٙب٪ی ،زض ٠یب٢
٠طز ،ٞثسالیٍ٘ ٛت ٩ضس ،٨ربیٙب٧ٍ٤ ٦ ٨شی ٤ساضت٥س .زض رطیب٢
اّ٤الة ٤یع ٔ٠ ٩م٧١ال ِسضت حبٔ ٩١تعمیً  ٦ضطایػ ثطای تجٝیه
آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط زض ٠یب٠ ٢طز٠ ٞسبلس ٠ی ض٧ز ،ای ٣ز ٦ر٥جص
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ثب ٦ا٘صاضز٠ ٢یسا ٢ث ٩ر٥جص اسال٠ی ٧ٔ ٦تب٪ی زض اٌطبی آ،٢
ل١ال ث ٩حب٠ی ی آ ٢تجسی ٛضس ،٨صح ٩٥ضا ثؽ٧ض ٔب ٛ٠زض اذتیبض
آِ ٢طاض زاز٤س.
زض ٜحف ٩ی ٔ٤٧٥ی ٤یع ،تب ِ٦تیٕ ٩چپ  ٦آٜتط٤بتی٪٧بی زیٙط
٤ت٧ا٥٤س زض ٔط٧ض٪بیی ٔ ٩اپ٧ظیسی ٢٧اسال٠ی صح٘ ٩٥طزا٠ ٢یسا٢
است ،ذ٧ز ضا زض ّ٠بث ٛآ ٢ث ٩یٓ ٤یط٦ی ارت١بلی ٠جس ٚسبظ٤س،
ض٤٦س اٌطب٘طی  ٦ضٕست ر٥جص اسال٠ی ،ث٤ ٩ب٘عیط ،ت٫٥ب اظ ؼطیُ
ثِ ٩سضت ضسیس ٢ذ٧زِ ای ٣ر٥جص ٠حُّ ٠ی ٘طزز.
زض ایٔ ٣ط٧ض٪ب ،اِسا٠بت ٤فب٠ی  ٦سطٔ٧ة ٔ٥٥س ٨ی زٜ٦ت
٪بی حبٔ ٦ ٟا٠پطیبٜیست٫بی حب٠ی ی آ٫٤ب ٩٤ ،ت٫٥ب تبحیطی زض
تعمیً ر٥جص اسال٠ی  ٦ض٤٦س ثِ ٩سضت ضسیس ٢آ١٤ ٢ی ٔ٥س،
ث ٩ٕٝثب سط ٔبض ٙ٤ب٪ساضتٌ ٣بسس تطی ٣ل٥بصط  ٦اِطبض ارت١بلی ٦
زا ٣٠ظز ٢ث ٩احسبسبت ظس ا٠پطیبٜیستی ٠طز ٞت٧سػ ای٤ ٣یط٪٦ب،
ثط زایط ٨ی ٧ٍ٤ش آ ٢اٌع٦ز ٨ضس ،٨ث٠ ٩سلیبت ظس زیٕتبت٧ضی  ٦ظس
ا٠پطیبٜیستی آ ٢ثیطتط ٠یسا ٢زاز٠ ٨ی ض٧ز .زض ١٪ی ٣ضاثؽ ٩است
ٔ ٩ذط٦د ٤یط٪٦بی اضىبٜٙط اظ ای ٣سطظ٠ی٪ ٣ب ٪ط چ٥س ثفب٪ط
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رطیب ٢ثّسضت ضسیس ٢ر٥جص اسال٠ی ضا تس٫یٜ٦ ،ٛی زض ٦اِك
ض٤٦س ٌط٦پبضی آ٤طا تطسیس ٠ی ١٤بیس.
پرسش :شوا چگًَِ جٌثش چپ را جٌاح چپ ًاسیًَالیسم ارزیاتی هیکٌیذ؟

پبسد :ثجی٥یسِ٦ ،تی ض١ب ازثیبت ر٥جص چپ ِج ٛاظ اّ٤الة
ضا ٠ؽبٜم٠ ٩ی ٔ٥یس ،ذ٧است اصٝی ی آ٫٤ب استّال ٦ ٚض٪بئی ی
ذ ُٝاظ ِیس ا٠پطیبٜیس ٦ ٟزیٕتبت٧ضی ضب ٨ث٧ز .ای ٣ثب ذ٧است
س٧سیبٜیست ٪ب ٔ ٩ض٪بئی ؼجّٔ ٩بض٘ط ٠ ٦طز ٞظح١تٕص اظ ِیس
سط٠بی ٩زاضیست ٌطَ ٠ی ٔ٥س .ای ٣ضمبض٪ب ث ٩ذ٧است٫بی اسبسی
٤بسی٤٧بٜیس ٟث٧ضغ٦ایی تم ُٝزاضز ٩٤ ،ث ٩س٧سیبٜیعٔ ٞبض٘طی .آظازی
 ٦زٕ٠طاسی تب ظ٠ب٤یٕ٤ ٩فب ٞسط٠بی ٩زاضی ازا ٩٠زاضز ،تب ِ٦تیٕ٩
٦سی ٩ٝی ض ٦زض ض٦ئی ثب آِ ٢طاض ٙ٤یطز ،زض ٫٤بیت ث ٩سٝؽ ٩ی ٔٛ
ؼجّ ٩ی ث٧ضغا ،یم٥ی سٝؽ ٩ی زٕ٠طاتیٓ  ٩١٪ی العبی آ،٢
٥٠زط ٠ی ض٧ز .زض حبٜیٕ ٩ثطای آٜتط٤بتی ٧س٧سیبٜیستی ،آظازی ٦
استّال ٚزض رب٠م ٩ی سط٠بی ٩زاضی  ٩٤ا٪ساي زض ذ٧ز ،ث ٩ٕٝت٫٥ب
ثم٧٥ا٦ ٢سبی ٛظط٦ضی ثطای ضسیس ٢ؼجّ ٩ی ظح١تٕص ٠ ٦طز ٞث٩
ِسضت ،اظ ٠یب ٢ثطز ٢سط٠بی ٩زاضی  ٦ثطِطاضی س٧سیبٜیس ٟا٤س.
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ای ٣چپ ،حتی ِ٦تی  ٩ٔ ٟ٪زض ازثیبتص اظ ٠سبئ ٛاِتصبزی
صحجت ٠ی ٔطز ،زوسو ٩اش ثیطتط لس ٞضضس ص٥متی ی ٠ستّٛ
 ٦ا٤تّبز ث٦ ٩اثست ٩ث٧ز ٢تٜ٧یس سط٠بی ٩زاضی ث ٩ا٠پطیبٜیس ٦ ٟتٜ٧یس
ذبضریٍ٤ ٩٤ ٦ ،س سط٠بی ٩زاضا ٩٤ی تٜ٧یس ث٧ز .ث٥بثطای ،٣ای٣
٤یط٪٦ب ل١ستب ٤یط٪٦بی ٤بسی٤٧بٜیستی  ٦ثس٤جب٠ ٚؽبٜجبت ١٪ب٢
ؼجّ ٩ای ث٧ز٤س ٔ ٩آٜتط٤بتی٧ش ٤فب ٞپبض١ٜب٤ی ث٧ز.
ای٤ ٣یط٪٦ب ،اٜجت ٩تحت تبحیط س٧سیبٜیعِ ٟ٪ ٞطاض زاضت٥س٦ ،
ذ٧ز ضا ث٤ ٩فب ٞض٧ضائیٜ ،ى٠ ٧بٕٜیت ذص٧صی  ٦ث٫ج٧ز ٦ظمیت
ٔبض٘طا٤ ٢یع ٠تم٫س ٠ی زا٤ست٥سٜ٦ ،ی ٠سئ ٩ٝای٥زبست ٔ ٩ثربؼط
ذ٧استٙب ٨ارت١بلی ضب ٩ٔ ٢أخطا اظ ض٦ضٍٕ٥طا ٢ؼجّبت ٠ت٧سػ ٦
ثبال ث٧ز٤س ،زضْ س٧سیبٜیستی اظ ای٧ّ٠ ٣الت ٤ساضت٥س٠ .خال
زضٔطب ٢اظ  ٩ٜ٧ّ٠ی ض٧ضا زضٔبضذب ٩٤ ،٩٤ال١ب ٚاضاز ٨ی ٠ستّیٟ
ذ٧زِ ٔبض٘طا ،٢ث ٩ٕٝث ٩ا٤تربة ١٤بی٥س ٦ ٨سپطزٔ ٢بض٪ب ثسست
١٤بی٥س٘ب ٢آ٤ب٠ ٢حس٦ز ٠ی ضس .یب اظ ٜى٠ ٧بٕٜیت ذص٧صی ٦
ثطِطاضی ٤فب ٞس٧سیبٜیستی ١٪ب٤ب ربیٙعی٥ی ٠بٕٜیت زٜ٦تی ثزبی
٠بٕٜیت ضرصی ٠خ ٛآ٤چ ٩ٔ ٩زض ض٧ض٦ی  ٦اِ١بض آ٦ ٢ر٧ز زاضت،
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یم٥ی سط٠بی ٩زاضی زٜ٦تی ضا است٥جبغ ٠ی ٔطز٤س ٦ ،یب ٥٠ف٧ضضب٢
اظ اِتصبز س٧سیبٜیستی ،اِتصبز ثبظاض زض ٔ٥بض اِتصبز زٜ٦تی ثب
ثطتطی ز٠٦ی ثط اٜ٦ی ث٧ز.
زض ث٫تطی ٣حبٜت ٠ی ضس آ٫٤ب ضا س٧سیبٜیست٫بئی ٔ ٩ثطست
تحت تبحیط ایس٪ ٨بی ٤بسی٤٧بٜیستی ِطاض زاضت٤ ،٩بآ٘ب٪ب٠ ٩٤ؽبٜجبت
آ٫٤ب ضا ز٤جب٠ ٚی ٔطز٤س ،اضظیبثی ٔطز .ثطای ١٪ی ٟ٪ ٣زض ثطاثط
ذ١ی٥ی آچ١ع ضس٤س .چطا ٔ ٩ا٪ ٦ط ز ٦ذ٧است آ٫٤ب ،استّال ٚاظ
ا٠پطیبٜیس ٟآ٠طیٕب  ٦سط٤٧ٙ٤ی ضب ٦ ٨حتی زٜ٦تی ٔطز ٢ثرط٫بی
ل١س ٨ی اِتصبز ضا ثطآ٦ضزٔ ٨طز  ٦زض ٤تیز ،٩ثطای آ٫٤ب چبض ٨ای رع
تحسی ٦ ٣ح١بیت اظ ذ٧ز ثبِی ٙ٤صاضت.
زض ٧٠ضز ذ٧است استّال ،ٚذ١ی٥ی ضا یٓ ٤یط٦ی ظس
ا٠پطیبٜیستی اضظیبثی ٔطز ،٨ثب ٦ی ١٪سضزی  ٦ذ٧ز ضا ٧٠ـً ث٩
ح١بیت اظ آض٠ب٫٤بی ظس ا٠پطیبٜیستی ا١٪ ٩ٔ ٦ب ٢آض٠ب٫٤بی
٤بسی٤٧بٜیع ،ٞیم٥ی آض٠ب٫٤بی ذ٧زِ آ٫٤ب ث٧ز٠ ،ی زیس٤س.
ٜ٦ی زض ٧٠ضز ضمبض سط٤٧ٙ٤ی ضب ٦ ٨ثطِطاضی آظازی١٪ ،ی٩ٕ٥
زیس٤س ٔ ٩سط٤٧ٙ٤ی ضب ٩٤ ٨ث ٩آظازی ث ٩ٕٝث٧٤ ٩ق زیٙطی اظ
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سطٔ٧ة ،سطٔ٧ة اسال٠ی٥٠ ،زط ضس ،ثرطی اظ آ٫٤ب زض ح١بیت اظ
ذ١ی٥ی زچبض تطزیس ضس٤سٜ٦ .ی چ١٤ ٢٧ی ت٧ا٤ست٥س زض ظس
ا٠پطیبٜیست ث٧ز٦ ٢ی ضٓ ١٤بی٥س ،ضظی ٟاسال٠ی ضا ظس
ا٠پطیبٜیست زض ذبضد ٠ ٦طتزك زض زاذ ،ٛیم٥ی ثب ذصٝتی ز٘٦ب٩٤
ثطآ٦ضز ٧١٤ز٤س  ٦سیبست رسیس ح١بیت٠ -ربٍٜت ذ٧ز ضا ربیٙعی٣
سیبست ِجٝی ی ذ٧ز ٧١٤ز٤س  ٦زض ِ٧٠میت اپ٧ظیسی٠ ٢٧طط٦غ
آِ ٢طاض ٘طٌت٥س.
اٜجت ٩ثرص زیٙط چپ٠ ،خ ٛحعة ت٧ز ٩ٔ ٨ت١ب٠ی سیبستص
ث ٩پیط٦ی ٔ٧ضٔ٧ضا ٩٤اظ ٤یبت ض٧ض٦ی ٠ج٥ی ثط ظسیت ثب آ٠طیٕب ٦
ٝ٠حُ ٧١٤ز ٢ایطا ٢ث ٩ح٧ظ ٨ی ٧ٍ٤ش آ ٢ث٧ز ،سطٔ٧ثٙطی ٪بی ضغیٟ
اسال٠ی ضا ٤یع ٤بزیس٘ ٨طٌت ٩ث ٩ح١بیت ثی ِیس  ٦ضطغ ذ٧ز اظ
ر٧٫١ضی اسال٠ی ازا ٩٠زاز٤س تب آ ٩ٕ٤سطا٤زب ٞذ٧ز ٤یع ِطثب٤ی ای٣
سطٔ٧ة ٪ب ضس٤س.
ث٫طحب ،ٚسیبست سبظضٕبضا ٩٤چپ ثب آٜتط٤بتی ٧اسال٠ی زض
رطیب ٦ ٢ثمس اظ اّ٤الة  ٦سطزض٘١ی ٪بی آ ٢ثب ضغی ٟاسال٠ی٩٤ ،
٤بضی اظ لس ٞض٥بذت آ ٢اظ ٠ب٪یت ر٧٫١ضی اسال٠ی یب ذؽب ٦
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اضتجب ٨زض ثطذ٧ضز ث ٩آ ،٢ث ٩ٕٝثطذ٧ضز ؼجیمی ٥٠ ٦ؽّی یٓ
٤یط٦ی ظس ا٠پطیبٜیست ثب ٤یط٦ی ظس ا٠پطیبٜیست زیٙطِ ٙ١٪ب ٞثب
آ ٢ث٧ز ٔ١٤ ٩یت٧ا٤ست چیعی رع آ٤چ ٩زیسی ٟثبضس.
ِ ٣٠جال ثطای ض١ب ٍ٘ت ٩ٔ ٟر٥جص اسال٠ی ت٧ا٤ست ٩ث٧ز
حی٘ ٩ٝطا ٩٤آض٠ب٫٤بی ر٥جص ٪بی زیٙط ضا ثٍ٤ ٩ك ذ٧ز ٠صبزض٨
١٤بیس  ٦ث ٩ای٥تطتیت ٩٤ ،ت٫٥ب آ٫٤ب ضا ثطای پ٧ضب٤سّ٠ ٢بصس ٦اِمی ی
ذ٧ز ثٕبض ثطز ،ث ٩ٕٝاظ ای٥ؽطیُ ضا ٨ضا ثطای ٔطب٤س ٢ر٥جص ٪بی
زیٙط ث ٩ظیط پطچ ٟذ٧ز ثبظ ٔ٥س.
١٪یٔ ٣بض ضا ٤یع ر٥جص اسال٠ی ثب وصت ضمبض ح١بیت اظ
٠ستعمٍی ٦ ٣حٕ٠٧ت ثی ؼجّ ٩ی ت٧حیسی ،ثب ت٧ز ٨ی ٤بآ٘ب٨
ظح١تٕص ٤ ٦یط٦ئی ٔ ٩ث ٩ر٥جص س٧سیبٜیستی تم ُٝزاضت،
ٔطز ٨ث٧ز .ث٥بثطای٤ ،٣بسی٤٧بٜیست ٪بئی ٔ ٩ث ٩چپ ٪ب ثربؼط
ح١بیت اظ ذ١ی٥ی ا٤تّبز ٠ی ٔ٥٥س ،ثبیس اثتسا ث ٩زست٫بی آ٧ٜز ٨ی
ذ٧ز ٙ٤ب٪ی ثی ا٤ساظ٤س  ٦ثمس ضارك ث ٩زیٙطاِ ٢عب٦ت ٔ٥٥س.
ٌی ا١ٜخٔ ،ٛبضی ٔ ٩رج ٩٫ی ٝ٠ی ثب ضغی ٟذ١ی٥ی ٔطز،
چ٥سا ٢تٍب٦تی ثب حعة ت٧ز٤ ٨ساضت .رج ٩٫ی ٝ٠ی ٤یع تب ٠ست٫ب اظ
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ر٧٫١ضی اسال٠ی ،لٝیطو ٟسطٔ٧ثٙطی ٪بیص ثط لٝی ٩اظازی٦ ،
ضبیس  ٟ٪صطٌب ثربؼط ظسیتص ثب ضب ٦ ٨ا٠پطیبٜیس ،ٟح١بیت ٠ی
ٔطز.
زض ٦اِك آ٤چ ٩ٔ ٩چپ ٪بی ٤بسی٤٧بٜیست زض ح١بیت اظ
ذ١ی٥ی ا٤زب ٞزاز٤س ،ضثؽی ث ٩اٜتط٤بتی ٧س٧سیبٜیستی ٤ساضت ،ث٩ٕٝ
ای ٣ثرطی اظ ثطذ٧ضز ٤بسی٤٧بٜیس ٟثؽ٧ض ٔٝی ث٧ز ٔ ٩ر٥بد چپ
آ٤ ٢یع زض آ ٢س٫ی ٟث٧ز١ٔ .ب ای ٩ٕ٥ثرط٫بیی اظ چپ ٔ ٩ا٧ٜز ٨ث٩
٘طایط٫بی ٤بسی٤٧بٜیستی ٤ج٧ز٤س ،اظ ١٪ب ٢اثتسا  ٦ثی الت٥ب ث٩
رست  ٦ذیع٪بی ظس آ٠طیٕبئی ی ر٧٫١ضی اسال٠ی زض ثطاثط آ٢
٧٠ظك ٘یطی ی ِبؼك زاضت٥س.
پرسش :ایي تخش ّا کذام تَدًذ؟ ٍ شوا کِ ًاسیَلیسن را در اًقالب
ّ۷۵وراُ ٍ حاهی ی جٌثش اسالهی ارزیاتی هی کٌیذ ،در هَرد سلطٌت طلثْا
کِ ّیچگاُ از رشین اسالهی ٍ حرکات ضذ اهپریالیستی آى حوایت ًکردًذ ،چِ
هی گَئیذ؟ آیا آًْا را جسٍ ًیرٍّای ًاسیًَالیست ًوی داًیذ؟

پبسد :ای ٣ثرط٫ب تب آ٤زب ٔ٠ ٣٠ ٩یسا ،ٟ٤رطیب٧٠ ٢س ٞ٧ث٩
اتحبز ٠جبضظا٤٧١ٔ ٢یست ٔ ٩ثمسا ث ٩حعة ٔ٤٧١یست  ٦ضبذ٪ ٩بی
س٘ ٩ب ٩٤ی ٔ٤٧١یسٔ ٟبض٘طی ٥٠ز ٩ٝ١حعة ٔ٤٧١یست ٔبض٘طی
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٥٠ت٫ی ضس ،سبظ٠ب٦ ٢حست ٔ٤٧١یستی ٔ ٩یٓ ٘ط٧٪ ٨٦ازاض
اّ٤الة س٧سیبٜیستی زض ذبضد اظ ٔط٧ض ث٧ز ،چطیٕ٫بی ٌسائی
ضبذ ٩ی اضطي( ٩ٜ ٩٠٧ٔ ٦ ،سبظ٠ب ٢ظح١تٕطبٔ ٢طزستب )٢ث٧ز٤س.
زض ٧٠ضز ز ٦رطیب ٢ا٠ ٩ٔ ٚ٦سئ ٩ٝض٦ض ٣ث٧ز .آ٫٤ب ٪ط ز ٦زض پی
اّ٤الة س٧سیبٜیستی  ٦ث٥بثطای ٣زیسضب ٢زض ٧٠ضز حطٔبت ظس
ا٠پطیبٜیستی ذ١ی٥ی زض ایطا ٦ ٢ر٥جص اسال٠ی ثؽ٧ض ٔٝی ض٦ض٣
ث٧ز ٜ ٦صا ٪یچ ٩٤٧ٙسبظضی ثب ر٥جص اسال٠ی ٤ساضت٥س.
چطیٕ٫بی ٌسایی ثرصِ اضطي ٤یع ثب آ ٩ٕ٤ثم٧٥ا ٢ثرطی اظ
ر٥جص چطیٕی اسبسب یٓ رطیب ٢ظس ا٠پطیبٜیست ثط١بض ٠ی
ضٌتٜ٦ ،ی اظ ر ٩ٝ١رطیب٤بتی ث٧ز ٔ ٩اظ ١٪ب ٢اثتسا ثب ضغی ٟاسال٠ی
٠ربٍٜت ٔطز٤سٜ٦ .ی ثطای ضٌك ای ٣ت٥بِط ،یم٥ی ضٌك ٠ب٤ك
٠ربٍٜت ثب یٓ ضغی ٟظس ا٠پطیبٜیست ،زست ث ٩استحب ٩ٜربٜجی زض
آ ٢ظز٤س ،ثبی٠ ٣م٥ب ٔ ٩ذ٧زسطا ٩٤آ٤طا زض ش ٣٪ذ٧ز ث ٩یٓ ضغیٟ
لب ٛ٠ا٠پطیبٜیس ٟتجسیٔ ٛطز٤س تب ثت٧ا٥٤س زٜیٝی ثطای ٠ربٍٜت ثب
آ ٢ثسست ا٦ضز٧٠ ،٨ظك ذ٧ز زض ظسیت ثب آ٤طا حٍؿ ١٤بی٥س.
زض ٧٠ضز ٔ٤ ٩ٜ ٩٠٧یع ثبیس ٍ٘ت ثب آ ٩ٕ٤یٓ رطیب٠ ٢بئ٧ئیست
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ث٧زٜ٦ ،ی ضبیس ثربؼط آ ٩ٕ٤سمی ٠یٕطز ٤بسی٤٧بٜیس ٟضازیٕبٔ ٚطز
زض ثطاثط ضازیٕبٜیسٜ ٟیجطا ٦ ٚسبظضٕبض حعة زٕ٠طات ضا ٟ٪
١٤بی٥س٘ی ٔ٥س٧٠ ،ظك آضتی ٤بپصیطی ثط لٝی ٩ر٧٫١ضی اسال٠ی
زاضت.
ا٠ب زض ٧٠ضز سٝؽ٥ت ؼٝج٫ب ثبیس ث٧ٙی ٩ٔ ٟآ٫٤ب  ٩٤ت٫٥ب رع٦
٤یط٪٦بی ٤بسی٤٧بٜیست ٦ ٦ؼ ٣پطست ثحسبة ١٤ی آی٥س ،ث ٩ٕٝاظ
ر٦ ٩ٝ١ؼٌ ٣ط٦ش تطی٤ ٣یط٪٦ب ثط١بض ٠ی ض٤٦س .زٜی ٛآ ٟ٫٤ض٦ض٣
است٤ .فب ٞپ٧ٝ٫ی زض ت١ب ٞؼ ٚ٧حیبتص لب ٛ٠ثی چ ٦ ٢٧چطای
ا٠پطیبٜیس ٟث٧ز ٦ ٨اسبسب ث ٩اثتٕبض  ٦ث٥ب ث ٩ذ٧است آ ٢ثِ ٩سضت
ضسیس ٨یب اظ آ ٢ثطٔ٥بض ضس ٨است .ضظب ضب ٩ٔ ٨ثب ّ٤ط ٦ ٩ح١بیت
اٝٙ٤یس ٪ب ض٦ی ٔبض آ٠س  ٦ثب ذ٧است آ٫٤ب ٤ ٦یط٪٦بی ذبضری زیٙط
اظ ٔبض ثطٔ٥بض ضس .حتی ِ٦تی  ٟ٪زض رطیب ٢ر ٗ٥ر٫ب٤ی اظ
٠تٍّیٌ ٣بص٘ ٩ٝطٌت ،تٕی ٩ذ٧ز ضا ث ٩آ١ٜب ،٢یٓ آ٠پطیبٜیسٟ
زیٙط٥٠ ،تّ٧١٤ ٛز ٦ ،ثطای ١٪ی ٟ٪ ٣ثب ضٕست آ١ٜب ٢ث ٩آسب٤ی
ظیط پبیص ذبٜی  ٦ثس ٢٦ای ٩ٕ٥ثت٧ا٤س  ٦یب حتی ثر٧ا٪س ،ثس٢٦
٪یچّ٠ ٩٤٧ٙب٠٦تی ت٧سػ ٠تٍّی ٣اظ ٔبض ثطٔ٥بض ضس.
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پسطش  ٟ٪ثب اضاز ٨ی ٠تٍّی ٣ثط سط ٔبض آ٠س  ٦ثب ذ٧است
آ٠طیٕبئی ٪ب زست اظ ِسضت ٔطیس٦ .ظمیت آ٫٤ب اظ ٜحبؾ ٠سئ ٩ٝی
استّال٦ ٦ ٚؼ ٣پطستی ٔ ٦ ٟثیص ضجی ٩حعة ت٧ز ٨است.
٤یط٪٦بئی ٔ ٩اسبسب ثب چطان سجع یٓ ٤یط٦ی ذبضری حطٔت ٠ی
ٔ٥٥س  ٦زض سیبست ٪بی ضب٥٠ ٢بٌك آ٤ ٢یط٥٠ ٩٤ ،٦بٌك ٠طز ٞضا
٠الْ ل ٛ١ذ٧ز ِطاض ٠ی ز٥٪س.
اٜجت٤ ،٩جبیس ٌطا٧٠ش ٔطز ٔ ٩ای ٣ت٫٥ب ٦ر٠ ٩طتطْ آ٤س٦ست.
٘ ٦ط ٩٤آ٫٤ب اظ ر٥ج٪ ٩بی زیٙط ز٘ ٦طایص ٠تٍب٦ت٥س .حعة ت٧ز٨
یٓ رطیب ٢ضٌط٠یست  ٦اصالح ؼٝت  ٦سٝؽ٥ت ؼٝج٫ب یٓ رطیب٢
٠حبٌفٔ ٩بض  ٦ثطست اضتزبلی ا٤س.
ث٥بثطای٠ ،٣ب٥٤س ٧٠ضز ٤بسی٤٧بٜیست ٪ب ،سٝؽ٥ت ؼٝت ٪ب ٟ٪
حُ ا٤تّبز اظ چپ ٪بی ٤بسی٤٧بٜیست  ٦حعة ت٧ز ٨ضا ٤ساض٤س .چطا
ٔ ٩ا٘ط چپ ٪بی ٤بسی٤٧بٜیست ثربؼط ٤بسی٤٧بٜیس ،ٟاستّال ٚؼٝجی
 ٦زض ٦اِك ٦ؼ ٣ذ٧ا٪ی سبز ٨اٙ٤بضا ٩٤ضب ٢ث ٩ح١بیت اظ ذ١ی٥ی
ثطذ٧است٥س ،سٝؽ٥ت ؼٝج٫ب ثربؼط ٌّسا١٪ ٢ی٦ ٣ؼ ٣ذ٧ا٪ی ٦
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استّال ٚؼٝجی  ٦سطسپطز٘ی ضب ٢ث ٩آ٠طیٕب ث٧ز ٔ ٩سط ث٩
٠ربٍٜت ثب ذ١ی٥ی ثط زاضت٥س.
زض ٧٠ضز ثی ضثػ ث٧ز ٢ا٤تّبز سٝؽ٥ت ؼٝت ٪ب اظ حعة ت٧ز٨
 ٟ٪ثبیس ث٧ٙی ٩ٔ ٟآ٫٤ب ٪ط ز٦ ٦ؼٌ ٣ط٦ش  ٦زض پیط٦ی اظ یٓ
سیبست ذبضری ل٠ ٛ١ی ٔطز٤س ٜ ٦صا ٠ربٍٜتطب ٢ثب یٕسیٙط  ٩٤ث٩
ذ٧زضب ٢ث ٩ٕٝث ٩اذتالي ٠یب٤ ٢یط٪٦بیی ٠طث٧غ ٠ی ضس ٔ ٩ز٤جب٩ٜ
ض٦یِ آ٫٤ب ث٧ز٤س.
پرسش :تٌظر هی ایذ کِ شوا جٌثش اسالهی را یک جریاى ضذ
اهپریالیست ٍ دٍلت جوَْری اسالهی را یک دٍلت هستقل ارزیاتی هی
کٌیذ؟

پبسد :ث ٣٠ ٩ٝر٥جص اسال٠ی ضا یٓ ر٥جص ظس
ا٠پطیبٜیستی ٠یسا٥٠ ،ٟ٤ت٫ب  ٩٤یٓ ر٥جص ظس ا٠پطیبٜیستی
اّ٤الثی ٠ ٦تطِی ،ث ٩ٕٝاضتزبلی  ٦ظس اّ٤الثی .ثٝط٧یٓ ٪ب ٟ٪
٤سجت ث ٩ر٥جص اسال٠ی ٔ ٩آ٤طا ر٥جص پب ٢اسال٠یستی ٠ی
ذ٧ا٤س٤س١٪ ،ی٧٠ ٣ظك ضا زاضت٥س.
لٝت ای ٩ٕ٥ظس ا٠پطیبٜیست ٪ب ث٧٠ ٩ظك ح١بیت  ٦اتحبز ثب
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٤یط٪٦بی اضتزبلی اسال٠ی ٠ی ضس٥س ای٥ست ٔ ٩آ٫٤ب لٝت اصٝی
٠ ٩١٪طٕالت ٠ ٦صبئت ثططی زض سؽح ر٫ب ٢ضا آ٠پطیبٜیسٜ ٦ ٟصا
٠جبضظ ٨ثب آ ٢ضا زض زضر ٩ا ٚ٦ا١٪یت ِطاض ٠ی ز٥٪س .زض ٤تیز٩
ضمبضضب ٩١٪ ٢ثب  ٟ٪ثط لٝی ٩ا٠پطیبٜیس ٦ ٟث٥بثطای٪ ،٣ط ر٥جص
ظس ا٠پطیبٜیستی ضا صطي ظسیتص ثب ا٠پطیبٜیس٠ ٟتطِی  ٦الظٞ
اٜسٌبق ٠ی زا٥٤س.
زض حبٜیٕ ٩ثطای ٔ٤٧١یست ٪ب صطٌ٥فط اظ س٧سیبٜیع،ٞ
١٫٠تطی٠ ٣سئ ٩ٝآظازی  ٦زٕ٠طاسی ثطای استٍبز ٨اظ آ ٢ر٫ت
سبظ٠ب٤س٪ی ؼجّ ٩ی ٔبض٘ط ثطای تصطي ِسضت استٜ .صا

آ٫٤ب

ت٫٥ب آ ٢زست ٩اظ ر٥جص ٪بی ظس ا٠پطیبٜیستی ضا ٔ٠ ٩تطِی ٦
اّ٤الثی ثبض٥س٧٠ ،ضز زٌبق ِطاض ٠ی ز٥٪س٠ .الْ  ٟ٪ای٥ست ٔ ٩آیب
ای ٣ر٥جص ٪ب آظازی لٔ ٛ١ب ٩١٪ ٛ٠ی ٤یط٪٦ب ،ثرص٧ظ
٤یط٪٦بی اّ٤الثی  ٦چپ ضا ثؽ٧ض ٔب٠ ٛ٠طلی ٠ی زاض٤س ٠ ٦خال ٠ب٤ك
حُ تطٕ ٦ ٛتجٝیىبت آ٫٤ب ٠ی ض٤٧س یب .٩٤
ا٘ط ثب ای٠ ٣میبض حطٔت ١٤بئی٠ ٟت٧ر٠ ٩ی ض٧ی ٩ٔ ٟر٥جص
اسال٠ی اظ ٧٤ق ر٥جص ٪بی ظس ا٠پطیبٜیستی ی ثطست اضتزبلی ٦
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سطٔ٧ثٙط ثحسبة ٠ی آیس ٦ ،ث ٩ای ٣التجبض ٪سٌص اظ آظازی رب٠م٩
اظ ی٧ن ا٠پطیبٜیس ٩٤ ٟحبٔ١یت ٠طز ٞثط سط٧٤ضت ذ٧زضب ،٢ث٩ٕٝ
ربیٙعی٥ی یٓ سٝؽ( ٩سٝؽ ٩ی اسال٠ی) ثط ٧٤لی زیٙطی اظ سٝؽ٩
است.
١٪ب٤ؽ٧ض ٍٔ٘ ٩ت٧٠ ٟظك ٔ٤٧١یست ٪ب

١٪ب٧٠ ٢ظك

ثٝط٧یٓ ٪بست ٔ٥ٜ ٩ی ٣زض ٔٙ٥ط ٨ی ز ٞ٦ا٤تط٤بس٧یب ٚس ٞ٧ثطای
اٜ٦ی ٣ثبض آ٤طا ٌط ٚ٧٠ث٥سی  ٦اظ ٤یط٪٦بی ظس ا٠پطیبٜیست اضتزبلی
صحجت ٔطز ٔ ٩ثسٜی ٛلس ٞضلبیت آظازی ٔ٤٧١یست٫ب  ٦سطٔ٧ة
آ٫٤ب٤ ،جبیس ٧٠ضز ح١بیت ِطاض ٘طٌت ،٩ث ٩ٕٝثبیس ثب آ٫٤ب ٠جبضظ٦ ٨
ّ٠بثٔ ٩ٝطز١٪ .ی٧٠ ٣ظك ضا ٠بضٔس زض ٠ب٤یٍست  ٦اٝٙ٤س زض
"ٔ٤٧١یس ٟچیست" زض ٧٠ضز س٧سیبٜیست٫بی اضتزبلی زاضت ٩ا٤س.
ا٠ب ای ٩ٕ٥ر٧٫١ضی اسال٠ی یٓ زٜ٦ت ٠ستّ ٛاست یب ،٩٤
ثبیس ث٧ٙی ٟث .٩ٝای ٣اٜجت٠ ،٩سئ ٩ٝپیچیس ٨ای ٤یست ٤ ٦یبظی ث٩
استسال ٦ ٚرس٤ ٚساضز٥٠ .ت٫ب ِج ٚ٧آ ٢ثطای لس ٨ای اظ ر٩ٝ١
٤بسی٤٧بٜیست ٪ب اظ ای ٣ر٫ت زض٧اض است ٔ ٩آ٫٤ب ٌٕط ٠ی ٔ٥٥س
ای٧٤ ٣لی ا٠تیبظ زاز ٢ث ٩ر٧٫١ضی اسال٠ی است ٔ ٩آ ٢ضا لبٛ٠
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استّال ٚثسا٤ی .ٟزض حبٜیٕ٠ ٩طٕ ٛزض زضْ ٦ا٪ی ی ذ٧ز آ٫٤ب اظ
٠سئ ٩ٝی استّال ٚذ٧اثیس ٨است .ثبی٠ ٣م٥ی ٔ ٩چ ٢٧آ٫٤ب ثطای
ذ٧ز اظ  ٞ٧٫ٍ٠استّال ،ٚچیع ّ٠سس  ٦ذبضَ اٜمبز ٨ای سبذت ٩ا٤س
 ٦ثىٝػ ٌٕط ٠ی ٔ٥٥س ٠مع ٛاصٝی رب٠م ٩لس ٞاستّال ٚث٧ز٦ ٨
حال ٩١٪ ٚی ٠سبئ ٛرب٠م ٩استّال ٚاست ،زض ٤تیز ٩ا٤تسبة آ٢
ث ٩ر٧٫١ضی اسال٠ی ضا ٔ ٩ثطست ظس اّ٤الثی  ٦اضتزبلی ث٧ز٦ ٨
٪یچ ضثؽی ث٥٠ ٩بٌك ٠ ٦صبٜح ٠طز٤ ٞساضز ،ویط ِبثِ ٛج٠ ٚ٧ی
زا٥٤س .ای ٣ازا١٪ ٩٠ب٧٠ ٢ظك ظس ا٠پطیبٜیست ٪بست ٔ ٩چ٢٧
ثىٝػ  ٩١٪ضا ٨ح٫ٝب ضا زض استّال ٦ ٚض٪بئی اظ سٝؽ ٩ا٠پطیبٜیسٟ
ذالص٠ ٩ی ٔ٥٥سٜ ،صا ا٤تسبة آ ٢ث ٩ر٧٫١ضی اسال٠ی ضا ویط
 ٣ٕ١٠تّٝی ٠ی ١٤بی٥س  ٦ثطای ح ٛای٠ ٣طٕ ٛثؽ٧ض ش٥٪ی
ر٧٫١ضی اسال٠ی ضا لب ٛ٠ا٠پطیبٜیس ٦ ،ٟزٜ٦ت اسال٠ی ضا ٦اثست٩
ث ٩ا٠پطیبٜیسٔ( ٟسا ٞا٠پطیبٜیسٟ؟) ٌطض ٠ی ٘یط٤س.
ای ٣زض حبٜیست ٔ ٩ثطای ٪ط ٌطزی ،زض٘یطی ٔ ٦طٕ١ص ز٦
ر٥جص اسال٠ی  ٦ر٥جص زٕ٠طاسی پبض١ٜب٤ی ٔ ٩زض ر٧ا٠ك وطثی
٠ست٫بست ث ٩سؽح ا٠پطیبٜیس ٟتٕب ٛ٠یبٌت ٩ا٤س٦ ،اظح ٠ ٦جط٣٪
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است.
ای ٣ظسیت ٠ ٦جبضظ ٨اظ ٘صضت٪ ٩بی ز٦ض ٦ر٧ز زاضت ٩است.
ض٦حب٤ی ٢٧زض ز٦ض ٨ای ٌٔ ٩ئ٧زاٜیس ٟتٕی٘ ٩ب ٨آ٫٤ب ٠ ٦تحس آ٢
ث٧ز ٨ا٤س ،اظ ظ٠ب٪ ٢بی ِج ٛاظ ٠طط٦ؼیت٧١٪ ،اض٠ ٨متطض ٧ٍ٤ش
ٌطٙ٤ی ٪ب  ٦ثیٙبٙ٤ب ٢زض سطظ٠ی٪ ٣بی اسال٠ی ث٧ز ٨ا٤س ،چطا ٔ٩
ای٧ٍ٤ ٣ش اظ آ٤زب ٔ٧٠ ٩رت ٘ستطش سط٠بی ٩زاضی ٌ ٦ط٠ ٗ٥٪الظٞ
ثب آ٠ ٢ی ضس ٨است ،ظیط پبی آ٫٤ب ضا ذبٜی ٠ی ٔطز ٨استِ .عی٩
ضغِی ٪ ٩٤٧١٤ ،٩١٪ .... ٦بئی اظ التطاض اضتزبلی ض٦حب٤ی ٢٧ثط لٝی٩
٧ٍ٤ش ارب٤ت ث٧ز ٨است.
ربٜت است ٔ ٩ظس ا٠پطیبٜیست ٪بی چپ  ٟ٪ثسٜی١٪ ٛی٣
٦ر٠ ٩طتطٔی ٔ ٩ثب ض٦حب٤ی ٢٧ثط سط ٠سئٝ٠ ٩ٝی ٠ ٦جبضظ ٨ی ظس
ا٠پطیبٜیستی زاض٤س ،اظ ای٠ ٣زب٪ست ٪بی ض٦حب٤ی ٦ ٢٧ر٥جص
اسال٠ی ثط لٝی ٩ا٠پطیبٜیس ٟتحت ل٧٥ا ٢ا٫ٜیبت آظازیجرص ح١بیت
٠ی ٔ٥٥س  ٦آ٤طا ٠تطِی ٠ی زا٥٤س .زض حبٜیٕ ٩ث٥فط  ٩١٪ ٣٠ی
٠جبضظات ظس ا٠پطیبٜیستی ض٦حب٤ی ٢٧زض ت١ب ٞؼ ٚ٧تبضید ثرطی اظ
تالش ر٥جص اضتزبلی اسال٠ی ثطای حٍؿ  ٦ثطِطاضی سٝؽ٧ٍ٤ ٦ ٩ش
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ذ٧ز  ٦یٓ تالش اضتزبلی ث٧ز٪ ٦ ٨ست.
ِ ٣٠جال ٍ٘ ٟ٪ت ٩ٔ ٟحتی ضطٔت ض٦حب٤ی ٢٧زض اّ٤الة
٠طط٦ؼ ٩٤ ٩ثطای آظازی ٠طز ،ٞث ٩ٕٝثطای حٍؿ ٧ٍ٤ش ذ٧ز ثط ای٣
ر٥جص ث٧ز ٩ٔ ٨سطا٤زب٥٠ ٟ٪ ٞزط ث ٩تص٧یت ١٪ب٠ ٢بز ٨ی
اضتزبلی ی ٤فبضت ض٦حب٤ی ٢٧ثط ٠ص٧ثبت ٠زٝس ثطای لس ٞت٥بِط
آ٫٤ب ثب ِ٧ا٤ی ٣اضتزبلی اسال٠ی ضس.

فصل ّفتن
آیا ًظام پارلواًی در ایزاى اهکاى پذیز است؟

اٌط ٔب ث ٝسبضید نس ؾبِ ٝی اذیط ذٛز ٍ٘بٞی ثیب٘ساظیٓ،
ٔالحظ ٝذٛاٞیٓ وطز و ٝزض لؿٕز ػٕس ٜی ایٗ نس ؾبَ ،زض
وكٛض ٔب ٘ظبْ ُّٔم ٝی فطزی حبوٓ ثٛز ٜاؾزٕٞ ٚ ،بُ٘ٛض و ٝزض
لجُ ٘یع ذبَط ٘كبٖ وطزیٓ ،زض َی ایٗ ٔسر حشی زیىشبسٛضی
فطزی ثیف اظ ثیف سكسیس قس ٜاؾز.
ٔؼٕٛال زض وكٛضٞبی اضٚدبئی یىجبض و٘ ٝظبْ دبضِٕب٘ی لسْ ثٝ
ػطن ٝی سبضید ٌصاضزٞ ،ط چٙس دؽ اظ زؾز ث ٝزؾز قسٖ ٞبی
ٔىطض (ؾُّٙز ٘بدّئ ٚ ٖٛثبضٌكز ثٛضثٞ ٖٛب زض  ٚ ۸۱۸۱ثبظ ِٛئی
فیّیخ زض ِٚ ،)... ٚ ۸۱۸۱ی ؾطا٘جبْ سٛا٘ؿز ثُٛض ٟ٘بئی ٔؿشمط
قس ٚ ٜثؼٛٙاٖ یه ٘ظبْ ثطسط ٔید ذٛز ضا ثط نح ٝٙی ؾیبؾی،
ثىٛثسِٚ .ی چٙیٗ چیعی زض ٔٛضز ایطاٖ ضخ ٘ساز ٜاؾز .ثبیٗ ٔؼٙب
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و ٝثط ػىؽٞ ،ط ثبض و٘ ٝظبْ دبضِٕب٘ی فطنشی ثطای ثطدبئی دیسا
وطز ٜاؾز ،زض دی یىی ز ٚؾبَ ،لسضر ضا اظ زؾز زازٔ ٚ ،ٜجسزا
٘ظبْ ُّٔم ٝی فطزی جبیٍعیٗ آٖ قس ٜاؾز .ثؼجبضر زیٍط ٘ظبْ
دبضِٕب٘ی ٘شٛا٘ؿش ٝاؾز ثؼٛٙاٖ یه ٘ظبْ ثطسط ذٛز ضا ثُٛض ٟ٘بئی
ٔؿشمط ؾبظز ٞ ٚط ثبض و ٝذٛاؾش ٝاؾز ثط ضٚی دبٞبی ٘حیفف
ثبیؿشس ،ثالفبنّ ٝثب يطث ٝای ثربن افشبز ٚ ٜجبی ذٛز ضا ث ٝیه
٘ظبْ زیىشبسٛضی فطزی زاز ٜاؾز.
پزسش :بٌابزایي ،آیا بزای ًظام پارلواًی در ایزاى شاًسی بزای
بزپائی ٍجَد دارد؟

دبؾد :اثشسا اجبظ ٜزٞیس ثٚ ٝالؼیبر  ٚفبوز ٞبی سبضیری
٘ظطی ثیب٘ساظیٓ .سبضید یىهسؾبِ ٝی اذیط زض ایطاٖ ٘كبٖ ٔی زٞس
ٞط ثبض و ٝثب ؾطٍ٘٘ٛی ٘ظبْ ُّٔم ٝی ٔٛجٛز٘ ،ظبْ دبضِٕب٘ی ثطلطاض
قس ،ٜایٗ ٘ظبْ ٘شٛا٘ؿش ٝاؾز زٚاْ یبثس  ٚثس٘جبَ یه زٚض ٜی
وٛسبٔ ،ٜجسزا جبی ذٛز ضا ث٘ ٝظبْ ُّٔم ٝی فطزی زاز ٜاؾز.
زٚضاٖ وٛسبٔ ٜكطَٚیز ث ٝزیىشبسٛضی ضيب ذب٘ی ٔٙشٟی قسٜ
اؾز .حىٔٛز ٔهسق  ٚزٚض ٜی لجُ اظ آ٘ ٟٓثب وٛزسبی ٔ ۸۱طزاز
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ث ٝزیىشبسٛضی ی دؿط ضيب ذبٖ ذشٓ قس ٚ ،ٜذالنٞ ،ٝط ثبض وٝ
٘ظبْ دبضِٕب٘ی فطنز ثطدبئی یبفش ٝاؾزٔ ،ثُ ٌیبٞی و ٝزض ظٔیٗ
 ٚآة ٛٞ ٚای ٘بٔؿبػسی غطؼ قس ٜثبقس ،لجُ اظ ضیكٌ ٝطفشٗ ٚ
ضقس ،دػٔطز ٚ ٜاظ ٔیبٖ ضفش ٝاؾز .ایٗ ؾؤاِی اؾز و ٝثبیس ٔٛضز
سٛج ٝلطاض ٌیطز  ٚث ٝآٖ دبؾد جسی زاز ٜقٛزٔ .ب ٕ٘یشٛا٘یٓ ثی
اػشٙب ث ٝفبوشٟبی سبضیری اظ وٙبض آٟ٘ب ثٍصضیٓ  ٚا٘شظبض ٘شیجٌ ٝیطی
ی زضؾشی اظ اٚيبع  ٚاحٛاَ زاقش ٝثبقیٓ .
ثٙظط ٔٗ ٚالؼیز ػّٕی ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثطای ٘ظبْ
دبضِٕب٘ی زض ایطاٖ جع ثُٛض ٔٛلشی  ٚوٛسب ،ٜقب٘ؿی ثطای ثطدبئی ی
ٔؿشٕط ٚجٛز ٘ساضز .اِجش ،ٝاؾشٙبز ثٚ ٝالؼیز  ٚسجطث ٝی نطف
ثطای یه ٘شیجٌ ٝیطی لُؼی وبفی ٕ٘ی ثبقسٔ ٚ ،یشٛا٘س ٌٕطاٜ
وٙٙس ٜثبقسٍٔ ،ط ایٙى ٝزالیُ ایٗ أط ،یؼٙی ایٙى ٝچطا ٘ظبْ
دبضِٕب٘ی ٔب٘ٙس آ٘چ ٝو ٝزض غطة ٚجٛز زاضز ،زض ایطاٖ دب ٕ٘ی ٌیطز
وبٚیس ٚ ٜوكف قٛز..

638
آیب ٘ظبْ دبضِٕب٘ی زض ایطاٖ أىبٖ دصیط اؾز؟
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پزسش :بٌظز شوا ایي دالیل چِ هی تَاًٌد باشٌد؟

دبؾد :لجال ٔٗ ایٗ أط ضا ذبَط ٘كبٖ ثؿبظْ و ٝزض ایطاٖ
اِشط٘بسی ٛدبضِٕب٘ی ٕٛٞاض ٜیىی اظ ثب ٘فٛشسطیٗ  ٚدطَطفساض سطیٗ
اِشط٘بسیٞ ٛب ثٛز ٜاؾز .زِیُ ایٗ أط ز ٚچیع ثٛز .ٜیىی ثطسطی اـ
٘ؿجز ث٘ ٝظبْ ُّٔم ٝو ٝثبػث ٔی قسٕٛٞ ٜاضٔ ٜطزْ اظ آٖ سهٛیط
ظ٘سٌی آظازسط  ٚضاحز سطی ضا زض ش ٗٞزاقش ٝثبقٙس ٚ ،زیٍطی
ثربَط ایٗ و ٕٝ٘ٛ٘ ٝی ظ٘س ٜاـ ػٕال زض جٟبٖ دیف ضٚیكبٖ
ٚجٛز زاقش ٝاؾز .زض ٘شیج ،ٝثطاحشی ٕٔىٗ ثٛز ٜاؾز  ٓٞثٝ
ٔطزْ ٘كبٖ زاز ٜقٛز و ٝاٌط ایٗ ٘ظبْ زض ّٕٔىز قبٖ ثط دب قٛز،
٘ؿجز ث٘ ٝظبْ ٔٛجٛز چ ٝفٛائسی ثطایكبٖ ثجبض ذٛاٞس آٚضزٓٞ ٚ ،
ایٗ و ٝسحمك آٖ ػّٕی اؾز .ثؼجبضر زیٍطٚ ،جٛز فی اِحبَ آٖ
ٔب٘غ اظ آٖ ٔی قس ٜؤ ٝب٘ٙس آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی ٔطزْ ثٍٛیٙس،
ضا ٜحُ ا٘ؿب٘ی  ٚذٛثی اؾزِٚ ،ی ػّٕی ٘یؿز.
اٌط ث ٝسبضید ٔكطَٚیز  ٚچٍٍ٘ٛی قىُ ٌیطی آٖ ٔطاجؼٝ
وٙیٓ ٔی ثیٙیٓ و ٝذٛز ایس ٜی ثطدبئی ٔكطَٚیز ٘ ٚظبْ دبضِٕب٘ی
زض ایطاٖ  ٓٞػٕسسب اظ َطیك ٘مُ ٔكبٞسار وؿب٘ی و ٝث ٝاضٚدب
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ضفش ٚ ٝایٗ ٘ظبْ ضا ثبِؼی ٝٙزیس ٚ ٜثٙبثطایٗ ،قىی زض ػّٕی ثٛز٘ف
٘ساقشٙسَ ،طح ٛٔ ٚضز لجٔ َٛطزْ لطاض ٌطفز.
ایٗ زض حبِیؿز و ٝزض ٔٛضز ٘ظبْ ؾٛؾیبِیؿشی چٙیٗ
ٚيؼیشی ٚجٛز ٘ساضز ٝ٘ .سٟٙب ٔطزْ ٕ٘ ٝ٘ٛی ػّٕی ی آ٘طا ٘سیسٚ ٜ
ثٙبثطایٗ قٙبذز زضؾشی اظ آٖ ٘ساض٘س ،ثّى ٝسحز سبثیط سجّیغبر
زضٚغیٗ زقٕٙبٖ آٖ و٘ ٝیطٚی حبوٓ ثط جٟبٖ ضا سكىیُ زازٚ ٜ
اظ ایٙط ٚلبزض ث ٝسجّیغبر ٚؾیغ ثط ػّی ٝآٖ ٞؿشٙس ،سهٛیط ثكسر
ٔغّ٘ ٚ ٌٛبذٛقبیٙسی اظ آٖ ثسؾز زاز ٜقس ٜاؾز .سبظ ٜاٌط ٓٞ
قٕب ثشٛا٘یس ثط ایٗ سجّیغبر غّجٕٛ٘ ٝزٚ ،ٜالؼیز آ٘طا ثطای ٔطزْ
سٛيیح  ٚسٛافك آٟ٘ب ضا ث ٝآٖ جّت ٕ٘بئیس ،سبظ ٜثب ٔكىُ ٘بثبٚضی
ی آٟ٘ب ث ٝػّٕی ثٛزٖ چٙیٗ ٘ظبٔی ٔٛاج ٝذٛاٞیس قس.
َطح ایٗ ٔؿئّ ٝاظ ایٙجٟز إٞیز زاضز و ٝيطٚضر ثطذٛضز
ث ٝؾؤاَ ثبال ضا جسی سط ٔی وٙس ،یؼٙی ؾؤاَ ٔعثٛض ضا ثبیٗ نٛضر
زض ثطاثط ٔب لطاض ٔی زٞس و ٝچطا ٘ظبْ دبضِٕب٘ی زض ایطاٖ ثب ٚجٛز
ایٔ ٕٟٝٙحجٛثیز ُّٛٔ ٚثیزٞ ،ط ثبض و ٝفطنشی ثطای ثطدبئی ٔی
یبثس ،قب٘ؽ سسا٘ ْٚیبفش ٚ ٝزض دی زٚض ٜی وٛسبٞی ٔجسزا جبی
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ذٛز ضا ث٘ ٝظبْ ُّٔمٔ ٝی زٞس؟
ثطای دبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ ثٟشط اؾز ثسٚاٌ ثجیٙیٓ ایٗ ٚالؼٝ
چٍ ٝ٘ٛضخ ٔی زٞس ،یؼٙی چٍٞ ٝ٘ٛط ثبض و٘ ٝظبْ دبضِٕب٘ی ثطلطاض
ٔی قٛز ثؼس اظ ٔسر وٛسبٞی جبی ذٛز ضا ی ٝیه ٘ظبْ ُّٔم ٝی
ؾطوٛثٍط ٔی زٞس.
فطو ثٍیطیس فطزا جٕٟٛضی اؾالٔی ؾطٍ٘ ٖٛقس  ٚیه
حىٔٛز َطفساض لب٘ ٖٛاؾبؾی دبضِٕب٘ی ٚ ٚفبزاض ث ٝدبضِٕبٖ ٚ
لٛا٘یٗ  ٚآظازی ٞبی ٔس٘ی ثٛجٛز آٔسَ .جیؼی اؾز و ٝچٙیٗ
حىٔٛشی ثبیس ث ٝآظازی ٞبی ٔس٘ی ٔب٘ٙس آظازی ثیبٖ ،سجٕغ،
سكىُ  ٚحك اػشهبة  ٚاػشطاو احشطاْ ٌصاضزٔ ،ٜب٘غ چٙیٗ
سحطوبسی اظ جب٘ت ٔطزْ ٍ٘طزز .زض نٛضر ثطلطاضی ایٗ آظازی ٞب
فىط ٔی وٙیس چ ٝاسفبلی ذٛاٞس افشبز؟ جع ایٙىٔ ٝطزٔی و ٝؾبِٟب
ظیط یٛق اؾشجساز  ٚزیىشبسٛضی ثٛز ٜا٘س ،اظ فطنز اؾشفبز ٜوطز ،ٜثب
لسضر ثٔ ٝیساٖ آٔس ،ٜذٛاؾشبض ثطآٚضزٖ ُٔبِجبر ؾطوٛة قس ٜی
ذٛز َی یه زٚض ٜی َٛال٘ی زیىشبسٛضی ٔی ٌطز٘س؟ ٚايح اؾز
و ٝدبؾد ٔثجز اؾز.
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ثٙبثطایٗ ،زض فطزای ا٘مالة  ٚضٚی وبض آٔسٖ چٙیٗ حىٔٛشی
سبظ ٜاػشطايبر  ٚاػشهبثبر قطٚع ٔی ق٘ٛس .ثٍصاضیس اظ ایٗ ٔیبٖ
فمٍ ث ٝاػشهبثبر  ٚاػشطايبر وبضٌطی و ٝاِجشٕٟٔ ٝشطیٗ قبٖ
ٞؿشٙس ثذطزاظیٓٚ .ايح اؾز َجم ٝوبضٌطی و ٝؾبِٟبی ؾبَ ،ظیط
ثبض ٔحطٔٚیز ٞبٔ ،ثُ فٙط فكطز ٜقس ٜاؾز ،زض اِٚیٗ فطنز اظ
 ٓٞثبظ قس ٚ ٜذٛاؾشبض احمبق حمٛق اظ زؾز ضفش ٝاـ ٔی ٌطزز:
افعایف ٔعز ،ثیٕ ٝی ثیىبضی ،ثیٕ ٝی دعقٍی ،حمٛق
ثبظ٘كؿشٍی ..... ٚ ،ثرهٛل و ٝآظازی ثیبٖ  ٓٞثطلطاض اؾز ٚ
لبػسسب وؿی ضا ٕ٘ی سٛا٘ٙس ثربَط اػشؼهبة یب اػشطاو ث ٝظ٘ساٖ
ثی ا٘ساظ٘س  ٚایٗ ذٛز ثبػث ٔی قٛز سب زؾشٞ ٝبی ّٔی٘ٛی
وبضٌطاٖ ثس ٖٚسطؼ ث ٝاػشهبة دیٛؾش ٝیب ث ٝذیبثبٖ ٞب ثطیع٘س ٚ
ذٛاؾشبض سحمك ذٛاؾز ٞبی ٔكطٚع ذٛز ق٘ٛس.
اِجش ٝوؿی ٕ٘یشٛا٘س ث ٝایٗ أط اػشطايی زاقش ٝثبقس .چٖٛ
ٚلشی نحجز اظ جبٔؼ ٝی ٔس٘ی ٘ ٚظبْ دبضِٕب٘ی ٔی وٙیٓ ٔٙظٛض
ٕٞیٗ آظازی ٞبیف اؾز ٌٚط٘ ٝثطای ٔب ٔٙفؼشی زض جبیٍعیٗ
وطزٖ آٖ ثجبی ٘ظبْ زیىشبسٛضی ُّٔمٚ ٝجٛز ٘رٛاٞس زاقز.
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او ٖٛٙؾؤاَ ایٙجبؾز :آیب الشهبز ؾطٔبی ٝزاضی زض ایطاٖ سٛاٖ
سحُٕ ایٗ اػشطايبر  ٚاػشهبثبر ضا زاضز؟ ثٟطحبَ ،اٌط ایٗ
اػشهبثبر آظاز ٌصاضز ٜقٛزٙٔ ،جط ثٔ ٝجبضظ ٜی قسیسی ٔیبٖ
َجم ٝوبضٌط  ٚؾطٔبیس ٜزاضاٖ  ٚنبحجبٖ وبضذب٘جبر ٔی قٛز وٝ
زض ایٗ ٔجبضظٔ ٜؿّٕب َجم ٝوبضٌط ثط٘سٔ ٜی قٛز .چطا و ٝاٌط
ؾطٔبی ٝزاضاٖ زض ثطاثط اػشهبثبر وبضٌطی ٔمبٔٚز وٙٙس ،سِٛیس
زچبض ٚلفٔ ٝی قٛز  ٚازأ ٝآٖ ٔٙجط ثٚ ٝضقىؿشٍی آٟ٘ب ،ثیىبضی
وبضٌطاٖ  ٚسٛؾؼ ٝی زأ ٝٙاػشهبثبر  ٚاػشطايبر ٔی ٌطزز.
ض٘ٚسی و ٝالشهبز ضا ثٚ ٝضَ ٝی ٚضقىؿشٍی ٔی وكب٘س .اٌط ٓٞ
ؾطٔبی ٝزاضاٖ زض ثطاثط ُٔبِجبر وبضٌطاٖ سؿّیٓ قس ٜسٗ ث ٝافعایف
ٔعز  ٚؾبیط ُٔبِجبر آٟ٘ب ثسٙٞس ،ثبظ ٘ ٓٞشیج ٝچیعی جع ایٗ
٘رٛاٞس ثٛز ،چ ٖٛثب افعایف ٞعی ٝٙسِٛیس ؾٛز ؾطٔبی ٝوبٞف
یبفش ،ٝاٍ٘یع ٜی ؾطٔبیٌ ٝصاضی چ ٝاظ َطف ؾطٔبی ٝزاضاٖ زاذّی ٚ
چ ٝاظ َطف ؾطٔبی ٝزاضاٖ ذبضجی وبٞف یبفش ،ٝایٗ أط ٘یع ثبػث
ضوٛز الشهبزی ،ثؿش ٝقسٖ وبضذب٘جبر  ٚثیىبضی ثیكشط  ٚسكسیس
ثحطاٖ ٔی ٌطزز .حبال وبضی ٘ساضیٓ ؤ ٝجبضظار ظ٘بٖٔ ،ؼّٕیٗ،
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ؾبِٕٙساَٖ ،طفساضاٖ حمٛق وٛزوبٖ ،حمٛق ظ٘سا٘یبٖ .... ٚ ،ثطای
سحمك ُٔبِجبسكبٖ ٔربضج جسیسی ضا ث ٝزٚـ جبٔؼٔ ٝی ا٘ساظز
و ٝزض سحّیُ ٟ٘بئی ایٗ أط ٘یع اظ ؾٛز ؾطٔبی ٝزاضاٖ ذٛاٞس
وبؾز .چطا و ٝایٗ ٔربضج ٘یع ثبیس اظ لجُ زضیبفز ٔبِیبر ثیكشط اظ
آ٘بٖ سبٔیٗ ٌطزز .زض غیط ایٙهٛضر ،ثب افعایف ٔبِیبر ثط ٔطزْ ٚ
سكسیس فكبض ثط آٟ٘ب اػشطايبر ٔ ٚجبضظار آٟ٘ب سكسیس ذٛاٞس قس.
زض وٙبض ایٗ ٔؿئّ ٝزض وكٛض وثیط إِّ ٝای ٔب٘ٙس ایطاٖ ،ثب
ثطلطاضی حىٔٛز زٔىطاسیه دبضِٕب٘ی ذیعـ الّیشٟبی ّٔی ضا
دیف ض ٚذٛاٞیٓ زاقز .چ ٝزض قىُ ثطآٔس ٌطایكبر جسائی
َّجب٘ ٚ ٝچ ٝثهٛضر ضقس ٌطایكبٖ ذٛزٔرشبض َّجی یب فسضاِی وٝ
زض ایٗ ٔٛضز  ٓٞثٛضغاٚظی ایطاٖ آُ٘ٛض و ٝثب چٟبض زؾز  ٚدب ثٝ
انُ ٔمسؼ! حفظ سٕبٔیز اضيی چؿجیس ٜاؾز ثٞ ٝیچٛجٝ
ظطفیز دبؾرٍٛئی ی زٔىطاسیه ث ٝایٗ ذٛاؾز ضا ٘ساقش ٝثٝ
ٔمبثّ ٝذكٗ ثب آٖ ذٞٛس دطزاذز .ثٙبثطایٗٔ ،ی ثیٙیٓ و ٝثب
ثطلطاضی جبٔؼٔ ٝس٘ی  ٚزٔىطاسیهِ دبضِٕب٘ی ،چٍ ٝ٘ٛسًبزٞب ٚ
ٔجبضظار ٔیبٖ ٌطٞ ٜٚبی اجشٕبػی سكسیس ٔی ق٘ٛس  ٚاػشطاو ٚ
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اػشهبة ؾطسبؾط جبٔؼ ٝضا فطا ٔی ٌیطزٔ .ؿّٓ اؾز و ٝؾطٔبیٝ
زاضاٖ ٘بْ ایٙطا آ٘بضقی ٔی ٌصاض٘س ٚ ،ثب زاز  ٚفغبٖ زض ٔٛضز ذُط
ٚضقىؿشٍی الشهبزی  ٚذُط سجعیّٕٔ ٝىز ،ذٛاؾشبض السأبر
آجُ ثطای دبیبٖ زازٖ ثٚ ٝيغ ٔٛجٛز ،یؼٙی ث٘ ٝظبْ زٔىطاسیه
دبضِٕب٘ی ٔی ق٘ٛس.
زض ٔمبثُ ،وبضٌطاٖ ،ظ٘بّٖٔ ٚ ،یز ٞب٘ ،یع ذٛاؾشبض حفظ
زٔىطاؾی ثؼٛٙاٖ اثعاض دی ٌیطی  ٚسحمك ذٛاؾز ٞبی ذٛز قس،ٜ
ث ٝزفبع اظ آٖ ٔی دطزاظ٘س.
ث ٝایٗ سطسیت ،ج ًٙثط ؾط زٔىطاؾی ثٌ ٝطٌ ٜبٛٔ ٚ ٜيٛع
انّی ٔجبضظٔ ٜیبٖ ٘یطٞٚبی اجشٕبػی ٔشؼبضو سجسیُ ٔی ٌطزز.
زض یه َطف ،زض جج ٟٝی َطفسضاِٖ ٘ظٓ ،ؾطٔبی ٝزاضاٖ ٚ
٘بؾی٘ٛبِیؿز ٞب ذٛاؾشبض ٘جبر ایطاٖ  ٚحفظ یىذبضچٍی آٖ زض
ثطاثط ا٘بضقی  ٚاػشطايبر  ٚاػشهبثبر وبضٌطی ٔی ق٘ٛس ٚ ،زض
ججٔ ٟٝربِف وبضٌطاٖ  ٚؾبیط ٘یطٞٚبی آظازیرٛا ٜذٛاؾشبض حفظ
٘ظبْ زٔىطاسیه  ٚزؾز آٚضزٞبی ا٘مالثی ی اٖ ٔی ٌطز٘س.
ثبیس سٛج ٝزاقز وٞ ٝیچٍ ٝ٘ٛضا ٜحُ ٔیب٘ ٝای ثطای ایٗ
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ٔجبضظ ٚ ٜوكٕىف ٚجٛز ٘ساضز .یىُطف ٔٙبفغ حیبسی اـ ایجبة
ٔی وٙس و ٝثب ؾطوٛة آظازی ٞبی ٔطزْ ،آٟ٘ب ضا ثٛٔ ٝلؼیز لجُ اظ
ا٘مالة ،لجُ اظ ؾطٍ٘٘ٛی جٕٟٛضی اؾالٔی ،ػمت ثٙكب٘س  ٚثب
ؾطوٛة ا٘مالة ٔجسزا ٘ظٓ ؾطٔبی ٝزاضی ضا ثطلطاض ٕ٘بیسَ ٚ ،طف
ٔمبثُ ،وٞ ٝسف اـ اظ ثطلطاضی زٔىطاؾی  ٚجبٔؼ ٝی ٔس٘ی دی
ٌیطی  ٚسحمك ذٛاؾشٟبی الشهبزی  ٚغیط الشهبزی اـ ٔی ثبقس،
 ٚؾطوٛثی آظازی ٞبی ٔٛجٛز ضا ثبظٌكز ث٘ ٝظٓ ؾطوٛثٍطا٘ ٝی
ٌصقشٔ ٝؼٙب ٔی وٙس .ثبیٗ سطسیت ،زٚثبضٔ ،ٜجبضظ ٜثطای ٘بثٛزی ٚ
حفظ آظازی ثٔ ٝؿئّ ٝانّی  ٚؾط٘ٛقز ؾبظ جبٔؼ ٝسجسیُ ٔی
ٌطزز.
ثؼجبضر زیٍط ،سىّیف زٔىطاؾی  ٚآظازی زض ٔیساٖ ٘جطز
زیٍطی ضٚقٗ ٔی قٛز .چطا و ٝایٗ وكٕىف ٘ ٝثب ٔصاوط ،ٜثّىٝ
ثب ظٚض حُ ٔی ٌطزز .یب ٘یطٞٚبی ؾطٔبی ٝزاض  ٚفبقیؿز ظیط
دٛقف ثطلطاضی لب٘٘ ٚ ٖٛظٓ لبزض ث ٝػمت ضا٘سٖ  ٚؾطوٛة
٘یطٞٚبی ا٘مالة  ٚثطلطاضی زیىشبسٛضی ذٛز ٔی ق٘ٛس  ٚیب ٘یطٚی
وبضٌطاٖ َ ٚطلسضاٖ اظازی  ٚا٘مالة لبزض ث ٝقىؿز ؾطٔبی ٝزاضاٖ
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 ٚػمت ضا٘سٖ ٟ٘بئی آ٘بٖ  ٚثطلطاضی ؾٛؾیبِعْ.
زض ٞط نٛضر ٘ظبْ زٔىطاسیه دبضِٕب٘ی ؾطٍ٘ٔ ٖٛی قٛزٚ ،
جبی ذٛز ضا ث ٝیىی اظ ز ٚاِشط٘بسی ٛزیٍطی و ٝؾط٘ٛقز جبٔؼٝ
سٟٙب ثب دیطٚظی یىی اظ آٟ٘ب ثط زیٍطی ضلٓ ذٛاٞس ذٛضزٔ ،ی زٞس.
یب الّیز ؾطٔبی ٝزاض  ٚیب اوثطیت وبضٌط  ٚظحٕشىف زیىشبسٛضی
ذٛز ضا ثطلطاض ٔی وٙس .
ثٟطحبَ ،ثط اؾبؼ چٙیٗ ؾٙبضیٛئی اؾز وٞ ٝط ثبض و٘ ٝظبْ
زٔىطاسیه دبضِٕب٘ی فطنز ثطدبئی ٔی یبثسٛٔ ،ضز حّٕ ٝی
ٔؼبضيیٗ ذٛز لطاض ٌطفش ،ٝثُٛض اجشٙبة دصیطی ث٘ ٝفغ یىی اظ زٚ
آِشط٘بسی ٛزیٍط ؾطٍ٘ٔ ٖٛی ٌطزز.
پزسشٍ :لی چزا ّوَارُ ایي آلتزًاتیَ دیکتاتَری هطلقِ است کِ
بز دیگزاى پیزٍس هی شَد ٍ ًِ آلتزًاتیَ سَسیالیستی؟

دبؾد :ذت ،ایٗ زیٍط ثؿشٍی ث ٝآٔبزٌی اِشط٘بسیٛ
ؾٛؾیبِیؿشی زاضز .ایٙى ٝسب چ ٝا٘ساظ٘ ٜؿجز ث ٝاٞساف  ٚسبوشیه
ٞبئی و ٝثىبض ٔی ثطز ٚلٛف زاقش ٝثبقس ،سب چ ٝحس سٛا٘ؿش ٝثبقس
٘یطٚی َجمبسی ذٛز یؼٙی َجم ٝوبضٌط ضا دكز ؾط ذٛز ث ٝنف
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وطز ٜثبقس ،سب چ ٝحس سٛا٘ؿش ٝثبقس دطچٓ ذٛز ضا ث ٝدطچٓ ٔجبضظٜ
ُٔ ٚبِجبر وُ جبٔؼ ٝسجسیُ وٙسٕٞ ٚ ،یُٛٙض زقٕٙبٖ َجمبسی
اـ  ٚاحعاة ؾطٔبی ٝزاضی زض چٚ ٝيؼیشی لطاض زاقش ٝثبقٙس.
ایٗ ٚيغ زض ٔٛضز ؾبیط آِشط٘بسیٞٛب  ٓٞنبزق اؾز .آیب ٍٔط
ذٕیٙی زض ٔمُغ ٘ ۱۵شٛا٘ؿش ٝثٛز سٕبْ ٘یطٞٚبی ٔؼشطو ث ٝضغیٓ
قب ٜضا ث ٝظیط دطچٓ ذٛز ٌطز آٚضز؟ ا ٚحشی سٛا٘ؿش ٝثٛز ٘یطٞٚبی
زیٍط ٔب٘ٙس ٘بؾی٘ٛبِیؿٓ  ٚثرف ٕٟٔی اظ چخ ضا ٘یع و ٝلبػسسب
ضلجب  ٚزقٕٙبٖ جٙجف اؾالٔی ٔحؿٛة ٔی قس٘س ،ث ٝحٕبیز اظ
ذٛز ثىكب٘س ٚ ،ثب چٙیٗ حٕبیشی ،اِعأب٘ ،یطٞٚبی أذطیبِیؿشی ضا
٘یع ٚازاض ث ٝلج َٛذٛز ثؼٛٙاٖ یه آِشط٘بسیٞ ٛط چٙس ٘بُّٔٛة
ثٕٙبیس .سحز چٙیٗ قطایُی ثٛز و ٝسٛا٘ؿز ثطاحشی ثط ضغیٓ قبٜ
چیطٌ ٜطززٕٞ .یٗ ٚيغ زض ٔٛضز آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی نبزق
اؾز .اٌط ٘شٛا٘س ذٛز ضا ثٔ ٝظٟط ٔجبضظُٔ ٚ ٜبِجبر ٔطزْ سجسیُ
ٕ٘بیس ،فبلس ٘یطٚی الظْ ثطای ثسض وطزٖ ضلیت ذٛز اظ نح ٝٙی
ٔجبضظ ٚ ٜسهطف لسضر ذٛاٞس ثٛز.
قٕب ث ٝظٔبٖ ٔهسق ٍ٘ب ٜوٙیس .اٌط حعة سٛز ٜیه حعة
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ٚالؼب جٍٙٙس ٜی ٔبضوؿیؿشی اظ ٘ٛع ثّكٛیىی ثٛز ،ثب آٖ ٘فٛشی
و ٝزض ٔیبٖ وبضٌطاٖ زاقز ،آیب ٕ٘ی سٛا٘ؿز زض ثطاثط وٛزسبی قبٜ
ٔمبٔٚز ٕ٘ٛز ،ٜلسضر ضا ثسؾز ٌیطز؟  ٚیب ٍٙٞبٔیى ٝزض قٕبَ
جٕٟٛضی ؾٛؾیبِیؿشی ٌیالٖ سكىیُ قس ٚ ،زض یه لسٔی
لسضر ،لهس حّٕ ٝث ٝسٟطاٖ  ٚؾطٍ٘٘ٛی احٕس قب ٚ ٜثسؾز ٌطفشٗ
لسضر ضا زاقز ،آیب ثربَط ذٍ ٔكی غٍّ  ٚؾبظقىبضا٘ ٝی جٙبح
حیسض ػٕ ٛاٚغّی  ٚؾطٌطزا٘ی ؾیبؾز ذبضجی ثّكٛیه ٞب ٘جٛز
و ٝزض ایٗ ٞسف ذٛز ٘ ٝسٟٙب ٔٛفك ٘كس ،ثّى ٝظیط يطثبر ضيبذبٖ
وٕ٘ ٝبیٙس ٜی اِشط٘بسی ٛحىٔٛز ُّٔم ٝفطزی ثٛزٔ ،شالقی قس؟
زض  ٕٝٞایٗ ٔمبَغ سبضیریٔ ،ب قبٞس ایٗ ٞؿشیٓ و ٝچٍٝ٘ٛ
٘ظبْ دبضِٕب٘ی٘ ،بسٛاٖ اظ ازأ ٝی ذٛز ،زض ثطاثط ز٘ ٚیطٚی ضلیت
ؾٛؾیبِیؿشی ُّٔ ٚم ٝفطزی لطاض ٔی ٌیطز  ٚآِشط٘بسیٛ
ؾٛؾیبِیؿشی ٘یع ثسِیُ ػساْ آٔبزٌی ،ثی سجطثٍی٘ ٚ ،بضٚقٗ
ثٛزٖ ٘ؿجز ث ٝاٞساف  ٚسبوشیه ٞبی ذٛز ٚ ،زض ٘شیج ٝحبوٓ
قسٖ ٌطایكبر غیط وٕ٘ٛیؿشی ثط آٖٔ ،مٟٛض آِشط٘بسی ٛلسضر
ُّٔمٔ ٝی قٛز.
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ثبِؼىؽ ،زض ضٚؾی ٝزضؾز ٔب قبٞس آ٘یٓ و ٝچٍٚ ٝ٘ٛلشی
حىٔٛز ؾٛؾیبَ ِیجطاَ وط٘ؿىی و ٝثس٘جبَ ثطوٙبضی سعاض ضٚی
وبض آٔس ٚ ٜزٔىطاؾی ثٛضغٚائی  ٚدبضِٕب٘ی ضا ٕ٘بیٙسٌی ٔی وطز،
زچبض ٕٞیٗ ٚيغ قس ٚ ٜزض ثطاثط ز ٚآِشط٘بسی ٛضلیت زیٍط ،یؼٙی
حعة ثّكٛیه  ٚقٛضاٞبی وبضٌطاٖ ،زٞمب٘بٖ  ٚؾطثبظاٖ اظ یىُطف
 ٚسالـ غ٘طاَ ٞبی سعاضی ٔب٘ٙس وط٘یّف ثطای ثبظٌطزا٘سٖ ٘ظبْ
لسیٓ لطاض ٔی ٌیطز ،ایٗ آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی اؾز و ٝثربَط
ثطذٛضزاضی اظ یه حعة وبضوكش ٚ ٝثكسر ا٘مالثی  ٚآٌب ٚ ٜلطاض
زاقشٗ اؾشطاسػیؿز  ٚسبوشیؿیٗ ثعضي ٘ ٚبثغ ٝای چِٙ ٖٛیٗ زض
ضاؼ آٖٔ ،ی سٛا٘س ثط ضلیت ذٛز فبئك قس ،ٜلسضر ضا ثسؾز ٌیطز.
سٛج ٝزاقش ٝثبقیس زض ضٚؾی٘ ٝیع حعة ثّكٛیه  ٚآِشط٘بسیٛ
ؾٛؾیبِیؿشی فمٍ ث ٝایٗ زِیُ ؤ ٝی سٛا٘س زض دطس ٛقؼبضٞبی
نحیح  ٚضٚقٗ ثیٙب٘ ٝی ذٛز (سهطف ظٔیٗ سٛؾٍ زٞمب٘بٖ ٚ
سطن ٔیساٖ ج ،)ًٙحٕبیز زٞمب٘بٖ  ٚؾطثبظاٖ ضا ثسؾز آٚضز،
لبزض ث ٝاذص اوثطیز زض قٛضاٞب  ٚسهطف لسضر ثط دبی ٝی
دكشیجب٘ی ایٗ قٛضاٞب ٔی ٌطزز.
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ثٙبثطایٗ ،زض ایطاٖ ٘یع زض فطزای ؾطٍ٘٘ٛی جٕٟٛضی اؾالٔی،
 ٚدؽ اظ آ٘ى ٝسكسیس سظبزٞبی زض٘ٚی ی ٘ظبٔی و ٝاظ دؽ ایٗ
ؾطٍ٘٘ٛی ثط دب ٔی قٛز ،ز ٚآِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی ُّٔ ٚم ٝضا زض
ثطاثط  ٓٞلطاض ٔی زٞس ،نطفب ایٗ آٔبزٌی ٛٞ ٚقیبضی آِشط٘بسیٛ
ؾٛؾیبِیؿشی َ ٚجم ٝوبضٌط اؾز و ٝؾط٘ٛقز ٟ٘بئی آ٘طا زض
ضلبثز ثب آِشط٘بسی ٛزیٍط ضلٓ ٔی ظ٘س.
سؤالٍ :لی ٌَّس ها ًویداًین کِ چزا آلتزًاتیَ پارلواًی ٍقتی کِ بِ
قدرت هیزسد قادر بِ حفظ خَد در قدرت ًیست؟ دالئل اقتصادی سیاسی
ایي عدم تَاًائی چیست؟

دبؾد :ثجیٙیس ،ثطای ایٙىبض الظْ اؾز ذٛاؾز ٞبی وبضٌطاٖ،
ظ٘بٖ ّٔ ٚیز ٞب ،حسالُ زض حس ٔؼیٙی ،ثطآٚضز ٜقٛز سب سحز
ضيبیز حبنّ ،ٝحس الُِ آضأف  ٚثجبسی زض اٚيبع ثٛجٛز آیس.
ثٟطحبَ ،اٌط ؾطٔبی ٝزاضی ٘شٛا٘س زؾز ث ٝضفطْ ٞبئی ثع٘س و ٝزض
آٖ ظ٘سٌی وبضٌطاٖ ا٘سوی  ٓٞو ٝقس ٜثٟجٛز یبفشٔ ٚ ،ٝطزْ
حسالُ ،ث ٝثؼًی ذٛاؾز ٞبی ذٛز زؾز یبثٙس ،جبٔؼٕٞ ٝچٙبٖ
ثؿٛی سالَٓ  ٚا٘مالة دیف ٔی ضٚزِٚ .ی آیب ؾطٔبی ٝزاضی ایطاٖ ٚ
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ثُٛض وّی ؾطٔبی ٝزاضی زض وكٛضٞبی ٔكبث ،ٝظطفیز ایٗ ضا زاضز
و ٝزؾز ث ٝچٙیٗ ضفطْ ٞبئی ثع٘س  .ثؼجبضر زیٍط ،آیب الشهبز
ؾطٔبی ٝزاضی زض ایٗ وكٛضٞب سحُٕ دصیطـ ُٔبِجبر وبضٌطی ٚ
ذٛاؾز ٞبی الكبض سحز ؾشٓ ضا زاضز؟ ثٙظط ٔٗ ایٗ ؾؤاِی اؾز
و ٝدبؾد ث ٝآٖ اظ إٞیز وّیسی ثطذٛضزاض اؾز.
ٚالؼیز ایٙؿز و ٝالشهبز ؾطٔبی ٝزاضی زض ایطاٖ ثط اؾبؼ
٘یطٚی وبض اضظاٖ قىُ ٌطفشِ ٚ ٝصا سٟٙب ثط اؾبؼ ؾطوٛة  ٚثی
حمٛلی َجم ٝوبضٌط  ٚایؿشبزٌی زض ثطاثط ُٔبِجبر آٖ لبزض ثٝ
ف٘ٛىؿی ٚ ٖٛازأ ٝحیبر اؾز .اٌط ذبَطار وبضٌطا٘ی و ٝزض اٚاٖ
قىُ ٌیطی ٘ظبْ وبضذب٘ ٝای زض ایطاٖ ،سحز اؾشثٕبض ؾطٔبیٝ
زاضاٖ لطاض زاقش ٝا٘سٔ ،ثُ ذبَطار وبضٌطاٖ نٙؼز ٘ؿبجی زض
انفٟبٖ زض ظٔبٖ ضيب قب ٜضا ُٔبِؼ ٝوطز ٜثبقیسٔ ،ی ثیٙیس و ٝایٗ
نٙبیغ سحز چ ٝؾُح ٔؼیكز دؿز ٚ ٚحكیب٘ ٝی اؾشثٕبض
وبضٌطی قىُ ٔی ٌیط٘س.
اِجش ٝزض اضٚدب  ٓٞنٙبیغ اِٚی ٝسحز ٕٞیٗ قطایٍ اؾز و ٝثط
دب ٔی ٌطز٘س .زض وبدیشبَ ٔبضوؽ ٚلشی و ٝاٚ ٚيؼیز وبضٌطاٖ ضا
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زض اٚاذط لطٖ  ۸۱و ٝآغبظ ثطدبئی ٘ظبْ وبضذب٘ ٝای زض اٍّ٘ؿشبٖ
اؾز قطح ٔیسٞسٔ ،ی ثیٙیس و ٝوبضٌطاٖ ثب ٌ ٚ ۸۸بٞی ۸۱
ؾبػز وبض زض ضٚظ سحز چ ٝقطایٍ ٚحكیب٘ ٝای وبض ٔی وٙٙس،
قطایُی و ٝزض آٖ ،ثم َٛا ،ٚثؿشط وبضٌط ٞیچٍب ٜؾطز ٕ٘ی قس.
ثٙبثطایٗ ،ایٗ ٚيغ زض اضٚدب ٚ ٓٞجٛز زاقش ٝاؾز  ٚزض ٕٝٞ
جب ؾطٔبی ٝزاضی زض ٔطاحُ اغبظیٗ اـ وَ ٝجم ٝوبضٌط زض
دطاوٙسٌی  ٚثی سجطثٍی ثؿط ٔی ثطز ٜاؾز ،وبضٌطاٖ ضا سحز
ثسسطیٗ قطایٍ وبضی اظ ِحبٌ َ َٛؾبػبر وبضٔ ،عز ٚ ،حمٛق
وبضٌطی اؾشثٕبض ٔی وطز ٜاؾزٙٔ .شٟب زض اضٚدب ایٗ ٚيغ سب ٘یٕٝ
ی ز ْٚلطٖ  ۸۱ثیكشط ازإٔ٘ ٝی یبثس ،چطا و ٝسحز ٔجبضظار ٚ
ا٘مالثبر ػظیٓ ٌبضٌطی اظ یىُطف  ٚثطٚسٟبی ثسؾز آٔس ٜاظ
ٔؿشؼٕطار اظ َطف زیٍط ،ثٛضغٚاظی ٘بچبض ٔی قٛز ،ثطای حفظ
ٔٛلؼیز ذٛز زض ذب٘ ،ٝسٗ ث ٝضفطْ ٞب  ٚزض ٚالغ ػمت ٘كیٙی ٞبئی
زض ثطاثط وبضٌطاٖ ثسٞس  ٚثب أشیبظاسی و ٝاظ لِجَُ ؾٛزٞبی
أذطیبِیؿشی ث ٝآٟ٘ب  ٚضٞجطا٘كبٖ ٔی زٞس ،ظ٘سٌی لبثُ سحُٕ
سطی ضا ثطای آٟ٘ب  ٚثجبر ؾیبؾی ثیكشطی ضا ثطای ذٛز ،سبٔیٗ

653
آیب ٘ظبْ دبضِٕب٘ی زض ایطاٖ أىبٖ دصیط اؾز؟
فهُ ٞفشٓ
_____________________________________________

ٕ٘بیس.
سحز چٙیٗ قطایُی اؾز ؤ ٝی ثیٙیٓ ؾطٔبی ٝزاضی ٚ
٘ظبْ دبضِٕب٘ی زض غطة  ٚزض وكٛضٞبی أذطیبِیؿشی ٔی سٛا٘س
سسا ْٚیبثس .زض حبِیى ،ٝثط ػىؽ ،الشهبز ؾطٔبی ٝزاضی زض
وكٛضٞبی سحز ؾُّ ،ٝلسضر الشهبزی ی سحُٕ چٙیٗ ضفطْ
ٞبئی ضا ٘ساضز.
اظ ایٙطٚؾز ؤ ٝی ثیٙیٓ چطا الشهبز ؾطٔبی ٝزاضی زض
وكٛضٞبی دیكطفش ،ٝزض دطس٘ ٛطخ ثبالی اؾشثٕبض  ٚؾٛزٞبی فٛق
اِؼبز ٜأذطیبِیؿشیٔ ،ی سٛا٘س ؾُح ٔؼیٙی اظ اظازی ثیبٖ ،سكىُ ٚ
افعایف ٔعز ضا سحُٕ ٕ٘ٛز ٚ ٜسحز قطایٍ لبثُ سحُٕ سط وبضٌطی
ث ٝوبض ذٛز ازأ ٝزٞس ٚ ،ثب دطزاذز حمٛق ٞبی ثبال ث ٝلكط
اقطافیز وبضٌطی  ٚایجبز یه ضٞجطی ٔطف ٚ ٝزض ٘شیج ٝؾبظقىبض
وبضٌطی ٔب٘غ سؼطيبر وبضٌطی ٌطزز.
زض حبِیى ٝزض وكٛضٞبی سحز ؾُّ ،ٝالشهبز ؾطٔبی ٝزاضی
سٟٙب سحز قطایٍ ثی حمٛلی  ٚؾطوٛة وبضٌطی ٔی سٛا٘س ثٝ
حیبر ذٛز ازأ ٝزٞس .چطا و ٝاٌط سٗ ث ٝضفطْ زٞس ٝ٘ ،سٟٙب زچبض
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ثحطاٖ ٚ ٚضقىؿشٍی ٔی قٛز ،ثّى ٝلبزض ث ٝسبٔیٗ ٔٙبفغ فٛق
اِؼبز ٜأذطیبِیؿشی ثطای آضاْ ٍ٘بٞساقشٗ َجم ٝی وبضٌط زض ذب٘ٝ
ی ذٛز ٘یع ٕ٘ی ثبقس .حٕبیز ٕٞیكٍی ی أذطیبِیؿز ٞب اظ
حىٔٛز ٞبی زیىشبسٛضی زض وكٛضٞبی سحز ؾُّ٘ ٝیع زض دبی ٝای
سطیٗ ؾُح ثٕٟیٗ زِیُ اؾز.
ثٙبثطایٗ ،آظازی  ٚزٔىطاؾی زض غطة ؾطوٛة  ٚزیىشبسٛضی ی
ُّٔم ٝزض قطق الظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍط٘سٕٞ .بُ٘ٛض و ٝضفب٘ ٜؿجی
َجم ٝوبضٌط زض وكٛضٞبی دیكطفش ٝی ؾطٔبی ٝزاضی ٔؿشّعْ فمط ٚ
ثی حمٛلی وبضٌطاٖ زض ٕٔبِه زؾش ٝی زٔ ْٚی ثبقس .ثبیٗ
سطسیتٔ ،ب زض جٟب٘ی ظ٘سٌی ٔی وٙیٓ و ٝاجعای زٌٚب٘ٞ ٚ ٝطچٙس
ٔشًبز آٖ ،زض یه ٚحسر اجشٙبة ٘بدصیط ،ثسلز سٙظیٓ قس ٜا٘س.
جٟب٘ی و ٝضفب ٚ ٜآظازی ی ٘ؿجی زض ایٗ ؾٛیِ آٖ ،ثطای ؾبوٙیٗ
ؾٛی زیٍط آٖ ،جصاثیز ٚیػ ٜای ضا ٔٛجت ٔی قٛز .غبفُ اظ ایٙىٝ
ایٗ سٕبیع  ٚسظبز الظْ ّٔ ٚع ٓٞ ْٚثٛز ٚ ،ٜسٟٙب ضا ٜاظ ٔیبٖ ثطزٖ
آٖ ،زض  ٓٞقىؿشٗ وُ ٘ظبْ جٟب٘ی  ٚؾیؿشٕی اؾز و ٝثط
اؾبؼ ایٗ سٕبیع قىُ ٌطفش ٚ ٝثس ٖٚآٖ ٕ٘ی سٛا٘س یه ِحظٓٞ ٝ
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ث ٝحیبر ذٛز ازأ ٝزٞس.
حبال ٔشٛجٔ ٝی قٛیس و ٝچطا ٞط ثبض و ٝثس٘جبَ ا٘مالثی یه
حىٔٛز ٘یٕ ٝزٔىطاسیه  ٚحشی ِیجطاِی ؾط وبض آٔسٞ ،ٜطٌب ٜوٝ
ایٗ حىٔٛز ٔی ذٛاؾش ٝدبیجٙسی ی ذٛز ث ٝسؼٟسار زٔىطاسیه
یب ِیجطاِی ی ذٛز ضا حفظ وٙس ،سب ظٔب٘ی و ٝثط یه الشهبز ؾطٔبیٝ
زاضی سىی ٝزاقش ،ٝلبزض ث ٝایٙىبض ٘جٛز .ٜظیطا ٞط ٘ٛع سٗ زازٖ ثٝ
حك سكىُ ،اػشهبة ٚ ،ثیبٖٙٔ ،شٟی ث ٝافعایف ٔعز ،وبٞف ؾٛز
 ٚثی أٙیشی ؾطٔبی ٚ ٝزض ٘شیج ٝفطاض ؾطٔبیٞ ٝب اظ وكٛض ٚ ،سكسیس
ثحطاٖ الشهبزی ٔی قس ٚ ،ٜاٌط ذٛز ایٗ حىٔٛز السأی زض
جٟز ؾطوٛة وبضٌطی ٕ٘ی وطز ،ٜالبیبٖ غ٘طاَ ٞب ،یب حسالُ یىی
قبٖ ،ث٘ ٝبْ ٔهبِح ّٔی ٘ ٚجبر ّٔز  ٚثب یه ذطٚاض قؼبضٞبی
ایطاٖ دطؾشب٘ ،ٝزؾز ث ٝوٛزسب ظز ،ٜاٚيبع ضا ث ٝلجُ اظ ا٘مالة ٚ
زٚضاٖ حىٔٛز ُّٔم ٝثبظ ٔی ٌطزا٘س ٜاؾز.
ایٙىبض ضا ضيب قب ٜزض جطیبٖ ؾطوٛة جٙجف ٌیالٖٔ ،حٕس
سمی ذبٖ دؿیبٖ ،قید ٔحٕس ذیبثب٘ی  ٚؾبیط جٙجكٟبئی وٝ
ذٛاؾشبض احیب  ٚسجسیس ٘ظبْ دبضِٕب٘ی ٔكطَٚیز ثٛز٘س وطزٚ ،
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دؿطـ  ٓٞزض ٔٛضز حىٔٛز زوشط ٔهسق ا٘جبْ زاز ٚ ،دؽ اظ
ؾطٍ٘٘ٛی جٕٟٛضی اؾالٔی ٘یع قرم زیٍطی ،زض نٛضسی وٝ
اثشىبض ؾٛؾیبِیؿشی ٘شٛا٘س اثشىبض ػُٕ ضا ثسؾز ٌیطز ،ا٘جبْ
ذٛاٞس زاز.
ثبیٗ زِیُ اؾز و ٝزض ایطاٖ ٘ظبْ دبضِٕب٘ی قب٘ؿی ثطای ثمب ٚ
سسا٘ ْٚرٛاٞس زاقز  ٚأط زٔىطاؾی  ٚآظازی ثب أط ٘فی ؾطٔبیٝ
زاضی  ٚؾٛؾیبِیعْ ٌط ٜذٛضز ٜاؾز .اظ ایٙط ،ٚآِشط٘بسیٛ
ؾٛؾیبِیؿشی سٟٙب آِشط٘بسیٛی اؾز ؤ ٝی سٛا٘س  ٕٝٞی ٘یطٞٚبی
آظازیرٛا ٚ ٜزٔىطار ضا ظیط دطچٓ ذٛز ٌطز آٚضز.
ثؼجبضر زیٍط ،آضظٚی ثط دبئی ٘ظبٔی قجی٘ ٝظبٔبر ؾطٔبیٝ
زاضی ٘ ٚیٕ ٝزٔىطاسیه غطة زض ایطاٖٞ ،طچٙس ٛٞاذٛاٞبٖ ظیبزی
زاضز ،چیعی جع یه س ٓٞٛو٘ ٝبقی اظ ثی اَالػی ٔطزْ اظ
ػّٕىطز لٛا٘یٗ ؾطٔبی ٝزاضی زض ػهط أذطیبِیؿٓ ٔی ثبقس ٘یؿز.
چیعی و ٝقیبزی  ٚفطیجىبضی ضٞجطاٖ ِیجطاَ ٘یع ٞط زْ آٌبٞب٘ٝ
ث ٝآٖ زأٗ ٔیع٘س.
ٕٞبُ٘ٛض وٌ ٝفشٓ ،ایٗ ٚالؼ ٝثبضٞب زض سبضید نس ؾبِ ٝی
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اذیط ٔب اسفبق افشبزٔ ٚ ٜب ٛٙٞظ ٕ٘ی ذٛاٞیٓ اظ آٖ ثُٛض جسی
زضؼ ثٍیطیٓ .ثب ایٙحبَ ،چ ٝثرٛاٞیٓ چ٘ ٝرٛاٞیُٓٙٔ ،ك ؾطز ٚ
وٛثٙسٚ ٜالؼیزٞ ،ط ثبض و ٝزض ثطاثط آٖ لطاض ٌیطیٓ ،الجطْ  ٚثُٛض
ٌطیع ٘بدصیطی ،ذٛز ضا ثٔ ٝب سحٕیُ ذٛاٞس وطز.
پزسش :آیا بْویي دلیل است کِ جزیاى اصالح طلبی در جوَْری
اسالهی داًوا شکست هی خَرد؟

دبؾد :ثّ ،ٝزلیمب .زض ایطاٖ زض َ َٛسبضید نسؾبِ ٝی اذیط،
یؼٙی زض َی زٚض ٜای و٘ ٝظبْ ؾطٔبی ٝزاضی زض ایطاٖ آغبظ ثٝ
دیسایف  ٚضقس ٕ٘ٛز ٜاؾزٕٞ ،یك ٝانالحبر ث ٝا٘مالة  ٚقٛضـ
ٔٙشٟی قس ٜاؾز .یؼٙی ٞط ثبض و ٝزؾز ث ٝانالحبسی ظز ٜقسٚ ،ٜ
ث ٝانُالح ثٙسٞب وٕی قُ قس ٜاؾز٘ ،شیج ٝقٛضـ  ٚا٘مالة،
ؾطوٛة ا٘مالة ٚ ،ثطلطاضی یه زیىشبسٛضی ُّٔم ٚ ٝؾطوٛثٍطسط اظ
دیف ثٛز ٜاؾز.
ثبضظسطیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ایٗ أط ،لیبْ  ۸۱ذطزاز  ۱۸ثٛز وٝ
ثس٘جبَ فكبض آٔطیىب ثطای انالحبر  ٚا٘سوی ثبظ قسٖ فًب زض یىی
ز ٚؾبَ لجُ آٖ ثٛلٛع دیٛؾز .ایٗ قٛضـ زض غیبة وبُٔ
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آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی ثسؾز قب ٜؾطوٛة  ٚث ٝزیىشبسٛضی ذكٗ
سط ٚی زض زٙٔ ۱۱ ٝٞجط قس .جطیبٖ ز ْٚذطزاز  ٚانالحبر
ذبسٕی ضا ٘یع ٔی ثیٙیٓ و ٝثب ؾطوٛة زا٘كٍب ٚ ٜوٙبض ضفشٗ
ذبسٕی  ٚضٚی وبض آٔسٖ احٕسی ٘ػاز ذبسٕ ٝیبفز .او ٓٞ ٖٛٙثٝ
ٔحى ایٙى ٝجٙبح ذبٔ ٝٙای ث ٝوٛچىشطیٗ ػمت ٘كیٙی سٗ زٞس،
ثالفبنّ ٝزض ؾطاقیجی ؾم ٚ ٌٛثط دبئی ا٘مالثی ثؽ ذ٘ٛیٗ لطاض
ذٛاٞس ٌطفز.
ایٗ ٞب ٚالؼیبسی اؾز و٘ ٝب زیسٌ ٜطفشٗ آٟ٘ب ،دؽ اظ ایٗ
 ٕٝٞسىطاضٚ ،الؼب ًٔحه  ٚذٙس ٜآٚض ثٙظط ٔیطؾسٞ .ط چٙسٓٞ ،
اؤ ٓٞ ٖٛٙب٘ٙس ٕٞیكٚ ٝلشی یه حطوز اجشٕبػی ثطأ ٜی افشس،
 ٚثٙب ثط لبػس ،ٜزض ٔطاحُ اِٚی ٚ ٝسساضوبسی ذٛز ٔب٘ٙس ٞط جٙجف
زیٍطی ،زض اثشسا جٙجٔ ٝؿبِٕز آٔیع  ٚانالحی زاضز ،وٛسٞ ِٝٛبی
ؾیبؾی و ٝدؽ اظ یه ذٛاة ؾیبؾی َٛال٘ی ،حبال زض اثط حطوز
ٔطزْ ،اظ ذٛاة ثیساض قس ٚ ٜث ٝجٙت  ٚجٛـ افشبز ٜا٘س ٚ ،یب ٘ٛض
چكٕی ٞب ٙٔٛٔ ٚیٗ ؾبثك و ٝثب ظِعِ ٝی ؾیبؾی ٘بذٛاؾش ٝی
ٔطزْ ،ث ٝثیط ٖٚضغیٓ دطسبة قس ٜا٘س ،ثب یه ز٘یب حٕبلز  ٚوٛسٝ
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ثیٙی ،ثی ا٘ى ٝوٛچىشطیٗ سجطث ٚ ٝزضوی اظ لٛا٘یٗ جبٔؼٚ ٝ
ٔىب٘یعْ ٞبی آٖ زاقش ٝثبقٙس ،ثی ذجط اظ سجطثیبر ٌصقش ،ٝثُٛض
ؾبز ٜا٘سیكب٘ ٝای ،زض ٔٛضز جٙجف انالحبر  ٚػساْ ذك٘ٛز زاز
ؾرٗ ٔی زٙٞس.
پزسشً :قش اهپزیالیسن ٍ قدرت ّای جْاًی در ایي هیاى چِ هی
شَد.

دبؾد ٗٔ :لجال ثطای قٕب ٌفشٓ و ٝلسضر ٞبی جٟب٘ی
ؾطٔبی ٝزاضی ٕٛٞاض ٜذٛاؾشبض ٘ظبْ زیىشبسٛضی ُّٔمٛٞ ٚ ٝازاض آٖ
زض جٛأغ زیٍط ثٛز ٜا٘س .زِیُ آ٘ ٟٓذیّی ضٚقٗ اؾز .حفظ
آظازی  ٚضفب ٚ ٜآضأف زض وكٛض ذٛزیٚ ،اثؿش ٝثٚ ٝجٛز
زیىشبسٛضی زض وكٛضٞبی زؾش ٝی زٔ ْٚی ثبقس .سسا ْٚؾٛزٞبی
أذطیبِیؿشی  ٚحفظ ثجبر  ٚظ٘سٌی لبثُ سحُٕ زض غطةٔ ،ؿشّعْ
حفظ یه ظ٘سٌی غیط لبثُ سحُٕ زض وكٛضٞبی ٚاثؿش ٝاظ َطیك
ؾطوٛة ٔی ثبقس ٚ .ؾطا٘جبْ ،سسا ٚ ْٚثمبی ٘ظبٔبر زٔىطاسیه
دبضِٕب٘ی زض غطةٚ ،اثؿش ٝث ٝحفظ  ٚثطلطاضی ٘ظبْ زیىشبسٛضی
ُّٔم ٝفطزی زض قطق ٔی ثبقس.
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ثبیٗ سطسیت اؾز ؤ ٝی ثیٙیس زض َ َٛسبضید ٔؼبنطٞ ،ط
ثبضو ٝؾطوٛة ٔطزْ  ٚجٙجف اظازیرٛاٞی ثطای ثط دبئی حىٔٛز
ُّٔم ٝی فطزی يطٚضر یبفش ٝاؾز ،ایٙىبض ثىٕه أذطیبِیؿٓ
نٛضر ٌطفش ٝاؾز .ث ٝسٛح ثؿشٗ ٔجّؽ  ٚسؼهیُ اَٚ
ٔكطَٚیز ثسؾز ٔحٕس ػّی قب ،ٜثىٕه أذطیبِیؿٓ ضٚؼ ٚ
٘یطٞٚبی لعاق آٖ  ٚؾىٛر ضيبیز آٔیع اٍّ٘یؽ ا٘جبْ ٌطفز.
ؾطوٛة  ٚسؼُیُ زٔ ْٚكطَٚیز ٘ ٚظبْ دبضِٕب٘ی ثسؾز ضيب
ذبٖ  ٚثبظ ثب ٘مكٕٞ ٚ ٝیبضی اٍّ٘یؽ ثجبض ٘كؿزٔ .حٕس ضيب قبٜ
٘یع زض سٕبْ زٚضاٖ زیىشبسٛضی اـ ٕٛٞاض ٚ ٜثالٚلف ،ٝچ ٝزض
ؾطوٛة لیبْ  ۸۱ذطزاز  ٚچ ٝزض ؾطوٛثٟبی ذ٘ٛیٗ ٔ ،۱۵ؿشظٟط
ث ٝحٕبیز آٔذطیبِیؿٓ آٔطیىب  ٚاٍّ٘یؽ ثٛز.
حشی ث ٝلسضر ضؾیسٖ ذٕیٙی ٘یع ،ثب آ٘ىُّٛٔ ٝة آٔطیىب
٘جٛز ،ثب حٕبیز آٖ  ٚثربَط يطٚضر ؾطوٛة ذٛزِ ا٘مالة ا٘جبْ
ٌطفزٔ .ب زض ٞیچ جب ٘سیس ٜایٓ و ٝحشی ثطای یىجبض یه زِٚز
أذطیبِیؿشی دكشیجبٖ ضٚی وبض آٔسٖ یه ٘ظبْ زٔىطاسیه
دبضِٕب٘ی ٔب٘ٙس آ٘ج ٝزض غطة ٚجٛز زاضز ،ثٛز ٜثبقس.
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ایٗ ضاثُ ٝاظ ٕٞبٖ اٚاٖ دیسایف ؾطٔبی ٝزاضی زض ایطاٖ ٔیبٖ
ز َٚاؾشؼٕبضی ٔ ٚحبفُ اضسجبػی ٛٞ ٚازاض حىٔٛز ُّٔمٚ ٝجٛز
زاقش ٝاؾز .اظ زٚضا٘ی و ٝؾطٔبی ٝی جٟب٘ی زض زفبع اظ ٔحبفُ
فئٛزاِی  ٚاقطاف ٔربِف دبٌطفشٗ ؾطٔبی ٝزاضی ٔؿشمُ ّٔ ٚی زض
زاذُ اؾز .چطا و ٝایٗ أط ثب ٔٙبفغ الشهبزی اـ ؾبظٌبضی ٘ساضز.
ٔیسا٘یٓ و ٝا٘مالة ٔكطَٚیز زض ضاؾشبی ٔٙبفغ ٕٞیٗ ثٛضغٚاظی ٚ
زض ٔربِفز ثب زضثبض  ٚاقطافیز فئٛزاَ ثٛز و ٝقىُ ٌطفز .زض
ا٘مالة ٔكطٞ َٝٚط چٙس اٍّ٘یؿٟب ث ٝنطاحز ضٚؼ ٞب ثط ػّیٝ
ٔكطَٚیز ػُٕ ٕ٘ی وطز٘س  ٚزض ضلبثز ثب ضٚؾی ٝظبٞطا ٛٞازاض
ٔكط َٝٚذٛاٞبٖ ثٛز٘سِٚ ،ی زض ػُٕ ثٞ ٝیچٛج ٝثب ضٚی وبض
آٔسٖ یه حىٔٛز ٔؿشمُ دبضِٕب٘ی ؤ ٝؿّٕب ٔٙبفغ آٟ٘ب ضا ٘یع
ظیط ؾؤاَ ٔی ثطز ،سٛافك ٘ساقشٙس.
اظ جّٕٚ ٝلشی ٔجّؽ ٔكطٛٔ ،َٝٚضٌبٖ قٛؾشط آٔطیىبئی ضا
ثطای ؾطٚؾبٔبٖ زازٖ ث ٝأٛض ٔبِی ث ٝاؾشرساْ ذٛز زض آٚضز،
اٍّ٘یؽ ٞب ٞیچٍٔ ٝ٘ٛربِفشی ثب اِٚشیٕبس ْٛضٚؼ ٞب زض أط
ثطوٙبضی ٚی ثؼُٕ ٘یبٚضز٘س .زض دبیبٖ  ٓٞزیسیٓ ؾطا٘جبْ ٚلشی ثب
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ا٘مالة ثّكٛیىی ،ضٚؾی ٝسعاضی اظ نح ٝٙی ضلبثز ثب اٍّ٘یؽ زض
ایطاٖ ذبضج  ٚثبیٗ سطسیت اٍّ٘یؽ ث ٝیى ٝسبظ ٔیساٖ ؾیبؾز
اؾشؼٕبضی زض ایطاٖ سجسیُ قس ،ایٗ زِٚز اٍّ٘یؽ ثٛز و ٝثب زض
زؾز ٌطفشٗ أٛض زیٛیعی ٖٛلعاق ٌ ٚصاضزٖ ضيب ذبٖ زض ضاؼ آٖ،
 ٚؾطوٛة جٙجف ٞبی آظازی ذٛاٚ ٚ ٜفبزاض ث٘ ٝظبْ دبضِٕب٘ی ٚ
ؾٛؾیبِیؿشی زض ٌٛقٚ ٝوٙبض ایطاٖ ،آذطیٗ ٔید ٞب ضا ث ٝسبثٛر
ٔكطَٚیز ظز .حشی لجُ اظ آ٘ ٟٓاٍّ٘یؽ ثب دیف ا٘ساذشٗ ػٛأُ
ذٛز ٔب٘ٙس نٕهبْ اِؿُ ٝٙثطای فشح سٟطاٖ  ٚؾطوٛة ا٘مالثیٖٛ
سجطیع ،ثٕٟیٗ وبضٙٔ ،شٟب ایٙجبض سحز ِٛای ٘جبر ٔكطَٚیز زؾز
یبظیس.
زِیُ زیٍطِ ػسْ وبٔیبثی ٘ظبْ دبضِٕب٘ی زض ایطاٖ ،يؼف ذٛز
ثٛضغٚاظی زاذّی ثٛز ؤ ٝب٘غ ایؿشبزٖ جسی اـ زض ثطاثط ٔحبلُ
فئٛزاِی  ٚأذطیبِیؿشی ،ثعزِی اـ زض أط ؾبظٔبٖ زازٖ ٔٛثط سٛزٜ
ی ٔطزْ ثط ػّی ٝایٗ ٔحبفُ  ٚزض ٘شیج ٝؾبظـ زض ٘یٕ ٝی ضا ٜثب
آٟ٘ب ثٛز .سٛج ٝزاقش ٝثبقیس و ٝلیبْ سجطیع  ٚضقز زض ثطاثط ٔحٕس
ػّی قب ٚ ٜقىؿز ػیٗ اِس ِٝٚػٕسسب ٘شیج ٝؾبظٔب٘سٞی سٛز ٜی
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ٔطزْ سٛؾٍ ؾٛؾیبِیؿز ٞب  ٚاِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی و ٝسحز ٘بْ
ٞبی ؾٛؾیبَ زٔىطاؾی ،اجشٕبػی ٖٛػبٔیٔ ٚ ٖٛجبٞسیٗ فؼبِیز
ٔی وطز٘س ،ثٛز سب ثٛضغٚاظی  ٚاِشط٘بسی ٛدبضِٕب٘ی .سبظ ،ٜسؿّیٓ
ؾٛؾیبِیؿز ٞب ث ٝؾذطزٖ ضٞجطی ٘یطٞٚبی اػعأی اظ ضقز ٚ
انفٟبٖ ثطای فشح سٟطاٖ ثسؾز اضسجبػی٘ٛی ٔب٘ٙس ؾطزاض ضقشی ٚ
نٕهبْ اِؿُّ ،ٝٙثیكشط ظیط فكبض ٘یطٞٚبی ٔیب٘ ٝضٚی ثٛضغٚاظی ٚ
ٔبِىیٗ ٔشٛؾٍ و ٝؾبظـ ثب فئٛزاِٟب ضا ث٘ ٝیطٌٚیطی زٞمب٘بٖ
فمیط  ٚافشبزٖ اثشىبض  ٚضٞجطی زض زؾز ا٘مالثی ٖٛضازیىبَ ٚ
ؾٛؾیبِیؿز سطجیح ٔی زاز٘س ،ا٘جبْ ٌطفزٔ .ب ایٗ يؼف ٚ
ؾبظـ ضا زض ٘بدیٍیطی اِشط٘بسی ٛدبضِٕب٘ی زض ٔجبضظ ٜثب جٙجف
اؾالٔی ( وٚ ٝج ٝزیٍطی اظ ٘ظبْ ُّٔم ٝی فطزی ثٛز)  ٚؾبظـ ثب
آٖ ثط ؾط اُ٘جبق لٛا٘یٗ ٔهٛث ٝی ٔجّؽ ثب لٛا٘یٗ اؾالٔی ٔی
ثیٙیٓ.
ثٟطحبَ ،زذبِز ٘یطٞٚبی أذطیبِیؿشی  ٚيؼف ثٛضغٚاظی
زاذّی زض ا٘جبْ انالحبر  ٚسبٔیٗ ذٛاؾز ٞبی ٔطزْ ز ٚػبُٔ
ٕٟٔی ثٛز٘س ؤ ٝب٘غ دبیساضی ٘ظبْ دبضِٕب٘ی زض ثطاثط ٘ظبْ ُّٔمٝ
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فطزی  ٚثبظٌكز آٖ ث ٝلسضر ثٛزٞ ٚ ٜؿز.

فصل ّطتن
راّکزد سَسیبلیستی

ػبٔم ٝی ایطاٖ سبضیرب صس ؾبَ اؾز ؤ ٝب٘ٙس ٞط ػبٔم ٝی
زیٍطی ٞط ثبض و ٝزچبض ثحطاٖ قس ٚ ٜزض صسز سؼسیس آضایف
اػشٕبلی ی ذٛز ثطآٔس ٜاؾز ،ثٙبٌعیط  ٚزض ٟ٘بیز ،زض ثطاثط ذٛز
ػع ا٘شربة ٔیبٖ ز ٚضاٞىطز ،زیىشبسٛضی ٔؽّم ٚ ٝلطیبٖ ؾطٔبیٚ ٝ
ضاٞىطز آظازی ذٛاٞی  ٚثطاثطی ؾٛؾیبِیؿشی ،چبض ٜزیٍطی ٘یبفشٝ
اؾز .اظ ػّٕ ،ٝضٚیبضٚئی ػٕٟٛضی ؾٛؾیبِیؿشی ٌیالٖ  ٚضظب
ذبٖ ٚ ،حعة سٛزٔ ٚ ٜصسق اظ یه ؼطف ٔ ٚحٕس ضظبقب ٜاظ ؼطف
زیٍط اظ ٔصبزیك زضؾز یب غّػِ ایٗ ضٚیبضٚیی ٔ ٚمبثّ ٝثٛز٘س و ٝزض
ٞط زٔ ،ٚشبؾفب٘ ،ٝثسالیّی وٌ ٝفش ٝقس ،زٔٚی ثط اِٚی دیطٚظ قس.
زض ا٘مالة ٘ ۷۵یع آِشط٘بسی ٛزیىشبسٛضی ؾطٔبی ،ٝزض ِجبؼ
اؾالٔی ،اظ ٕٞبٖ اثشسا ،دبی اصّی ا٘مالة  ٚلسضر ثٛز .ثٙبثطایٗ،
آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی لجُ اظ آ٘ى ٝفطصز وبفی ثطای ثطآٔس وبُٔ
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ذٛز ضا ثسؾز آٚضز ،ظیط ظطثبر اضسؼبلی اؾالٔی ٔعٕحُ ٚ
ٔٙىٛة قس .ثب ایٙحبَ ،زض ٕٞبٖ ا٘سن فطصشی  ٓٞو ٝسؼسیس
ؾبظٔبٖ زؾشٍب ٜظطث ٝذٛضز ٚ ٜقىؿش ٝقس ٜی زِٚشی سٛؾػ
اضسؼبق اؾالٔی ثسؾز زاز ،آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی سٛا٘ؿز ثب ٕٝٞ
ی ؾطزضٌٕی ،ثی سؼطثٍی  ٚذبٔی اـ ،ذٛز ضا ثمٛٙاٖ سٟٙب ثسیُ
ػسی ٔ ٚربؼط ٜآٚض زض ثطاثط لسضر زیىشبسٛضی ی ثطآٔس ٜاظ
ا٘مالة ،زض وطزؾشبٖ ،سطوٕٗ صحطا ،إُٟٓٔٔ ٚ ،شط اظ ٕٝٞ
قٛضاٞبی وبضٌطی ٔؽطح  ٚزض ثطاثط آٖ لس لّٓ وٙس.
ثٙبثطایٗٔ ،الحفٔ ٝی وٙیٓ و ٝاٌط زض ثحطاٖ ٞبی لجّی
آِشط٘بسی ٛدبضِٕب٘ی یه دبی ٔ ٚ ٟٓحشی اصّی ٔسلی حُ ثحطاٖ
ثٛز ،زض ایٗ آذطی اظ ٕٞبٖ ا َٚث ٝظیط لجبی اؾالٔی  ٚزیىشبسٛضی
ٔؽّم ٝی فطزیِ آٖ ذعیسٞ ٚ ٜیچ ٔمبٔٚشی زض ثطاثط آٖ ٘ىطزٚ ،
ایٗ سٟٙب آِشط٘بسی ٛچخ  ٚؾٛؾیبِیؿشی ثٛز و ٝثمٛٙاٖ ٘یطٚی ٘مبز ٚ
ٔمشطض زیىشبسٛضی اؾالٔیٞ ،ط چٙس ثركب ثب ضٚحی ٝی ٘بدیٍیطی،
سعِعَ  ٚؾبظقىبضی ،زض ثطاثط زیىشبسٛضی ٔؽّم ٝی اؾالٔی ایؿشبز
ٔ ٚمبٔٚز وطز .ایٟٙب حمبیمی اؾز وٕ٘ ٝیشٛاٖ ثی الشٙب اظ وٙبض
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آٟ٘ب ٌصقز ٔ ٚسلی ثطذٛضز ػسی ثٔ ٝؿئّ ٝا٘مالة زض ػبٔم ٝی
ایطاٖ ثٛز.
پزسصٍ :لی ضوب چگًَِ جزیبًبت چپ در اًمالة  ۷۵را ثب ّوِ ی
سزدرگوی ّبیی کِ در هَرد سَسیبلیشم داضتٌذ ٍ ثخطْبیی اس آى حتی اس
جوَْری اسالهی ثعٌَاى یک ًیزٍی ضذ اهپزیبلیست حوبیت هی کزدًذً ،وبیٌذُ
ی آلتزًبتیَ سَسیبلیستی هیذاًیذ؟

دبؾد :زضؾز اؾز .ثركٟبی ٕٟٔی اظ ٘یطٞٚبی چخ زض
ا٘مالة  ۷۵اٌط ثب ٔمیبضٞبی زلیك ث ٝآٟ٘ب ٍ٘ب ٜوٙیٓ ،اضسجبغ
چٙسا٘ی ثب آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی ٘ساقشٙس  ٚزض صٛضر ث ٝلسضر
ضؾیسٖ زض ثٟشطیٗ حبِز ثب٘ی یه الشصبز ؾطٔبی ٝزاضی زِٚشیٞ ،ط
چٙس سحز ٘بْ ؾٛؾیبِیعْٔ ،ب٘ٙس آ٘چ ٝزض قٛضٚی  ٚوكٛضٞبی
اضٚدبی قطلی ثطلطاض ثٛزٔ ،ی قس٘س  ٚاظ ِحبؾ ؾیبؾی  ٓٞثیكشط
یه ٘یطٚی ظس أذطیبِیؿز ثٛز٘س سب ؾٛؾیبِیؿز . .ثب ای ٚ ٕٟٝٙثب
 ٕٝٞی ایٗ ٌٕطاٞی ٞب ،ؾطزضٌٕی  ٚذبٔی ٞبٍٕٞ ،ی آٟ٘ب ثٕٟطاٜ
٘یطٞٚبی ضازیىبَ ؾٛؾیبِیؿشی ،ثٟطحبَ٘ ،یطٞٚب  ٚافطاز ّٔ ٟٓاظ
ؾٛؾیبِیعْ ضا دكز ؾط ذٛز ٌطز آٚضز ٚ ٜاظ ایٙطٔ ٚجیٗ دشب٘ؿیُ
ؾٛؾیبِیؿشی ٔ ٚیعاٖ ٛٞاذٛاٞی اظ ایٗ آِشط٘بسی ٛزض ػبٔم ٝثٛز٘س.
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ایٙى ٝایٗ ٌطٞ ٜٚب چمسض زض أط ؾٛؾیبِیعْ ضٚقٗ یب ؾطزضٌٓ،
ذبْ  ٚوٓ سؼطث ٝثٛز٘س ث ٝلٛر  ٚظمف ػٙجف ؾٛؾیبِیؿشی ٝ٘ ٚ
ثٚ ٝالمیز ٚػٛزی آٖ ثمٛٙاٖ یه آضٔبٖ  ٚضا ٜحُ زض ػبٔمٝ
ٔطثٛغ ٔی قس.
ٕٞیٗ أط زض ٔٛضز آِشط٘بسی ٛدبضِٕب٘ی  ٓٞصبزق ثٛز .زض ٔٛضز
آٟ٘ب ٞ ٓٞعاض  ٚیه ؾطزضٌٕی ٘ ٚب ضٚقٙی ٚػٛز زاقزٕٞ .یٗ
ثؽ و ٝاحعاة ٔطثٛؼ ٝی آٟ٘ب (احعاة ػجّٔ ٟٝی) ٘یع ٔب٘ٙس حعة
سٛز ٜاظ ٕٞبٖ اثشسا  ٚلجُ اظ ث ٝلسضر ضؾیسٖ ذٕیٙی ،ث ٝظیط
دطچٓ اؾالْ  ٚزیىشبسٛضی ٔؽّم ٝی آٖ وٞ ٝیچ ضثؽی ث ٝدبضِٕبٖ
 ٚزٔىطاؾی ثٛضغٚایی ٘ساقز ،ضفشٙسِٚ ،ی ایٗ أطٞ ،طٌع ٚالمیز
ٚػٛزی چٙیٗ اِشط٘بسیٛی ضا و ٝحبال ٌیطْ ثٞ ٝط زِیُ ثب اِشط٘بسیٛ
اؾالٔی ؾبظـ وطز ٜثٛز٘ ،فی ٕ٘ی وطز.
ایٟٙب ٍٕٞی آِشط٘بسیٞٛب  ٚث ٝسجك آٖ ػٙجكٟبئی ٞؿشٙس و ٝسب
ظٔب٘ی و ٝؼجمبر ٘ ٚیطٞٚبی اػشٕبلی -الشصبزی ٔطثٛغ ث ٝآٟ٘ب زض
ػبٔمٚ ٝػٛز زاض٘س ،آٟ٘ب ٛٔ ٓٞػٛز٘سٌٕ ٚ ،طاٞی ٞب  ٚؾطزضٌٕی
ٞبی احعاة ضٞجطی وٙٙس ٜی آٟ٘ب سٟٙب ظمف  ٝ٘ ٚحمیمز ٚػٛزی
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آٟ٘ب ضا ثیبٖ ٔی وٙس.
ثطای ٔظبَ حعة سٛز ٜضا زض ٘فط ثٍیطیسٚ .اظح اؾز و ٝایٗ
حعة اظ ِحبؾ ؾیبؾز  ٚثط٘بٔ ٝزض دی ؾبظٔبٖ زازٖ الشصبز ایطاٖ
زض لبِت یه الشصبز ؾطٔبی ٝزاضی زِٚشی ٚاثؿش ٚ ٝاِحبق آٖ ثٝ
حٛظ ٜی ٘فٛش أذطیبِیعْ قٛضٚی ثٛز  ٚاظ ایٗ ٘فط ضثؽی ثٝ
آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیعْ  ٚثٙبی ٘فبْ ؾٛؾیبِیؿشی زض ایطاٖ ٘ساقز.
ِٚی ٘یطٚیی و ٝدكز ؾط آٖ ػٕك قس ٜثٛز ٔ ٚجبضظٔ ٜی وطز
٘یطٚئی ثٛز و ٝثب اٍ٘یعٞ ٜبی ؾٛؾیبِؿشی ث ٝسحطن زض آٔسٚ ٜ
ثعلٓ ذٛز ثطای چٙیٗ آضٔب٘ی ٔجبضظٔ ٜی وطز ٚ ،اظ ایٙط ،ٚثیبٖ
ثركی اظ دشب٘ؿیُ  ٚذٛاؾز ؾٛؾیبِیؿشی زض ػبٔم ٝثٛز .ایٗ
ٚالمیز و ٝچطا چٙیٗ ٘یط ٚ ٚدشب٘ؿیّی زض دكز زؾشٍب ٜضٞجطی
غیط ؾٛؾیبِیؿشی حعة سٛز ٜلطاض ٌطفش ٝثٛز حىبیز اظ ٘بآٌبٞی ٚ
ظمف آٖ ٚ ٝ٘ ٚالمیز ٚػٛزی آٖ ٔی وطز.
چٙیٗ ظمف ٞبئی ثیبٖ وٙٙس ٜی ایٗ ثٛز و ٝسب ظٔب٘ی وٝ
٘یطٞٚب  ٚدشب٘ؿیُ ٞبی ؾٛؾیبِیؿشی زض ػبٔم ،ٝزض ٔؿیط زضؾز،
 ٚسحز ضٞجطی یه حعة ٚالمی ؾٛؾیبِیؿشی لطاض ٍ٘یط٘س ػع
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آ٘ى ٝآِز زؾز ؼجمبر زیٍط لطاض ٌیط٘س ،ض ٜث ٝػبیی ٕ٘ی ثط٘س .ثب
ایٙحبَٞ ،یچٍب ،ٜذٛزِ ایٗ حمیمز و ٝثٟطحبَ چٙیٗ ذٛاؾشی زض
لس  ٚلٛاض ٜی ایٗ افطاز ٘ ٚیطٞٚب زض ػبٔمٚ ٝػٛز زاقز ضا ٘فی
ٕ٘ی وطز.
زض ٞط صٛضر ٛٞازاضاٖ ایٗ احعاة ثركی اظ ػبٔم ٝضا سكىیُ
ٔی زاز٘س و ٝدیٛؾشٙكبٖ ث ٝاحعاة ٔعثٛض اظ ضٚی لمیس ٜی آٟ٘ب ثٝ
ؾٛؾیبِیعْ ثمٛٙاٖ ثٟشطیٗ ضا ٜحُ ثطای ضفك ثحطاٖ ػبٔم ٝثٛز.
ایٙى ٝثطای ث ٝطٕط ضؾب٘سِٖ ا٘شربة ذٛز ،آیب حعة زضؾز ٚ
قبیؿش ٝای ضا ا٘شربة وطز ٜثٛز٘س یب ٘ ،ٝزضػ ٝی آٌبٞی ٚ
وبضوكشٍی آٟ٘ب  ٚزض ٟ٘بیز ػٙجف ؾٛؾیبِیؿشی  ٝ٘ ٚذٛزِ
ٔٛػٛزیز آ٘طا ظیط ؾؤاَ ٔی ثطز؟ ثٙبثطایٗٚ ،لشی ٔب أطٚظ ػٙجف
ؾٛؾیبِیؿشی زض ا٘مالة  ۷۵ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞیٓ ث ٝایٗ
٘شیؼٔ ٝیطؾیٓ و٘ ٝیطٞٚبی ؾٛؾیبِیعْ (حسالُ ذٛاؾشبض
ؾٛؾیبِیعْ)ٞ ،ط چٙس لطصٞ ٝبی ٘ؿجشب ٟٔی ضا اقغبَ وطز ٜثٛز٘س
(ٔٙؼّٕ ٝزض  ٕٝٞی قٛضاٞبی وبضٌطی فطاوؿی ٖٛؾٛؾیبِیؿشی
لّیطغٓ دطاوٙسٌی  ٚؾطزض ٌٕی اـ زض أط ٔؽبِجبر ،ؾیبؾز ٞب ٚ
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سبوشیه ٞبیف٘ ،یطٚی ٕٟٔی ضا سكىیُ ٔی زاز)  ٚثٕٟٔ ٝشطیٗ
ـطف الشطاظی ثط لّی ٝؾطوٛثٍطی ٞبی زِٚز اؾالٔی سجسیُ قسٜ
ثٛز٘سِٚ ،ی ثسِیُ ظمف ٞب  ٚؾطزضٌٕی ٞبی ذٛز ٘شٛا٘ؿشٙس
٘یطٞٚبی ٔٛػٛز  ٚزض اذشیبضِ ذٛز ضا زض ػٟز ؾبضٔب٘سٞی یه
الشطاض ٔٛطط اػشٕبلی ٔ ٚسلی ی لسضر ثىبض ثطز ٚ ٜاظ ایٙطٚ
ثسؾز اضسؼبق اؾالٔی ٔعٕحُ ٘ ٚبثٛز قس٘س.
ٔب ٕٞیٗ ٚظمیز ضا زض ز ٚزض ٜٚی لجّی ،زض ا٘مالة
ٔكطٚؼیز  ٚزض زٚض ٜی دؽ اظ قٟطیٛض ثیؿز سب وٛزسبی ۸۲
ٔطزاز ٘یع و ٝذػ دبیب٘ی ثط یه زٚض ٜوكٕىف ؾیبؾی ٔیبٖ
آِشط٘بسیٞٛبی سبضیری ثٛزٔ ،كبٞسٔ ٜی وٙیٓ .زض ٞط زٚی ایٗ زٚ
زٚض٘ ٜیع ثب آ٘ى ٝػٙجف ؾٛؾیبِیؿشی ثب حعٛض وبٔال لسضسٕٙسسطی
زض صح ٝٙحعٛض زاقزِٚ ،ی ثربؼط ٕٞبٖ ظمف ٞب ٚ
وٕجٛزٞبیف ٘شٛا٘ؿز ض ٜث ٝػبئی ثجطز  ٚزض آ٘ؼب ٘یع زض ٔیساٖ
ٔجبضظ ٜزچبض قىؿز  ٚاظٕحالَ قس.
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دبؾد ٝ٘ :اثسا .اسفبلب ػٙجف اؾالٔی زض ٔٛضز اٞسافٔ ،ؽبِجبر
 ٚضاٞىبضٞبیف ثؿیبض ضٚقٗ  ٚاظ ایٙط ٚلبؼك  ٚثس ٖٚسعِعَ ثٛز ٚ
ثٕٟیٗ زِیُ سٛا٘ؿز اظ قطایػ ٔٛػٛز ثٟشطیٗ اؾشفبز ٜضا وطز ٜثٝ
یىی اظ ثعضٌشطیٗ دیطٚظی ٞبیف زض سبضید زؾز دیسا وٙس .لّز
 ٓٞایٗ ثٛز و ٝآٟ٘ب ٔب٘ٙس  ٕٝٞػٙجف ٞبی اضسؼبلی ٔٛػٛز ثٝ
ٌصقش ٝسمّك زاقشٙس  ٝ٘ ٚث ٝآیٙس .ٜقبیس اظ ایٗ حطف ٔٗ سمؼت
وٙیس ِٚی ٚالمیز ایٙؿز و ٝػٙجف ٞبی اضسؼبلی ٕٛٞاض٘ ٜؿجز
ثٞ ٝسفٟب  ٚذٛاؾشٟب ٘ ٚح ٜٛی لُٕ ذٛز ثؿیبض ضٚقٗ  ٚلبؼك ا٘س.
لّز  ٓٞایٙؿز و ٝآٟ٘ب ثٕٟبٖ زِیُ ؤ ٝطثٛغ ثٌ ٝصقش ٝا٘س،
ؼمٓ دیطٚظی ضا چكیس ٚ ٜضا ٜثسؾز آٚضزٖ آ٘طا سؼطث ٝوطز ٜا٘س،
زض ٘شیؼ٘ ،ٝؿجز ث ٝآٖ ضٚقٗ ا٘س.
ٔظال ٕٞیٗ ػٙجف اؾالٔی ضا زض ٘فط ثٍیطیس .ایٗ ػٙجف
ثطای اِٚیٗ ثبض ثب حطوز ٔحٕس زض قج ٝػعیط ٜی لطثؿشبٖ دب
ٌطفز  ٚدیطٚظ قس .دیطٚظی ثؿیبض لبؼك  ٚلفیٕی  ٓٞزاقز،
ثؽٛضیى ٝزض چكٓ ث ٟٓظز٘ی اظ دی فشٛحبر ثطق اؾب  ٚالؼبة
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ثطاٍ٘یع ذٛز ثط لّی ٝز ٚأذطاؼٛضی ثعضي سٛا٘ؿز أذطاؼٛضی ذٛز
ضا ثط دب ٕ٘بیس .ذٛزِ ٕٞیٗ ٕ٘ ،ٝ٘ٛث ٝیه ٔؿّٕبِٖ ثم َٛثمعی
افطاؼی ٚ ،ثمٚ ٗٔ َٛالمی ،ایٗ اؼٕیٙبٖ ذبؼط ضا ٔی زٞس وٝ
ٕٞب٘ؽٛض ؤ ٝحٕس ث" ٝیبضی ذسا" زض ا٘ؼبْ ضؾبِشف دیطٚظ قس،
ٔب  ٓٞزض وبضٔبٖ دیطٚظ ذٛاٞیٓ قس  ٚثعٚزی سٕبْ ػٟبٖ ضا ث ٝظیط
ٍ٘یٗ لسضر اؾالْ زض ذٛاٞیٓ آٚضز .اظ سمبثیط  ٚسٛػیٟبر اِٟی ی
ایٗ اؼٕیٙبٖ ث ٝدیطٚظی و ٝثٍصضیٓ ،ثٟطحبَ ،دیطٚظی ٔحٕس
ذٛزـ ثطای ایٟٙب یه ٕ٘ ٝ٘ٛی لّٕی ی ٔٛفك اؾز و ٝاٌط ٔب٘ٙس
ا ٚثب لبؼمیز  ٚثی ضحٕی لُٕ وٙٙس ٔظُ ا ٚدیطٚظ ذٛاٙٞس قس.
ضاٞىبضٞبیكبٖ  ٓٞضٚقٗ اؾز .سطٚض ٔربِفیٗ ٕٝٞ ٚ ،ی قیٜٛ
ٞبئی و ٝثعلٓ آ٘بٖ  ٚثٙب ثط ٚالمیزِ سبضیریٛٔ ،طط ٚالك قس ٚ ٜثٝ
٘شیؼ ٝضؾیس ٜاؾز .ثمس  ٓٞزض ٔٛضز ٘ٛق حىٔٛز ذٛز ٞیچ
اثٟبٔی ٘ساض٘س ،چ ٖٛثطای چٙسیٗ  ٚچٙس لطٖ ایٗ حىٔٛز ضا
زاقش ٚ ٝسؼطث ٝوطز ٜا٘س  ٚثطای سٕبْ ػعئیبر آٖ اظ أٛض حمٛلی،
ازاضی  ٚالشصبزی آٖ ٘ٛقش ،ٝسئٛضی  ٚلب٘ ٚ ٖٛلبلس ٜزاض٘س وٝ
 ۰۰۱۱ؾبَ ٘ ٝسٟٙب آ٘طا ثىبض ثطز ،ٜزض وٛض ٜسؼطث ٝلُٕ وطز ٜا٘س،
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ثّى ٝزض ٔٛضز آٖ ٘فطی ٝدطزاظی ٕ٘ٛز ٜا٘س.
ثبیٗ سطسیت اؾز و ٝایٗ ػٙجف ٞیچ ٔكىُ  ٚاثٟبٔی زض
٘ٛق حىٔٛشی و ٝزض دی ثطلطاضی آ٘ؿز ٘ساضز ٘ ٚؿجز ث ٕٝٞ ٝی
ػٛا٘ت آٖ ٘ ٝسٟٙب ٚلٛف  ٚآٌبٞی وبُٔ ،ثّى٘ ٝؿجز ث ٝأىبٖ
سحمك آٖ اؼٕیٙبٖ ازاضز.
ٕٞیٗ أط زض ٔٛضز آِشط٘بسی ٛدبضِٕب٘ی و ٝآ٘ ٟٓچیعی ٔطثٛغ
ثٌ ٝصقش ٚ ٝأطی ثىطار سؼطث ٝقس ٜاؾز صبزق اؾز .ثؽٛضیىٝ
أطٚظ ٜوؿی زض ٔٛضز ایٙى ٝاٌط یه حعة ٛٞازاض غطة لسضر ضا
ثسؾز ثٍیطز ،دبضِٕبٖ  ٚزؾشٍبٞ ٜبی الشصبزی ،ازاضی  ٚلعبئی ٚ
٘فبٔی آ٘طا چٍ ٝ٘ٛثبیس ثطدب زاضز ،اثٟبْ ٔ ٚكىّی ٘ساضز.
ثمال ،ٜٚثطای ٞط زٚی ایٗ آِشط٘بسیٞٛب صسٞب ٔشرصص وبض
وكش ٝزض أٛض ٔرشّف ٚػٛز زاضز و ٝث ٝچكٓ ث ٟٓظز٘ی ،ثی آ٘ىٝ
٘یبظ ٔٙس حشی ٘فبضر وؿی ثبقٙس ،وبض ذٛز ضا ا٘ؼبْ ٔی زٙٞسٚ ،
ٕٞیٙى ٝقطایػ لسضر ث٘ ٝفك آ٘بٖ حُ  ٚفصُ قٛز ،زؾز ثىبض
قس٘ ٚ ٜفبْ ٔٛضز ٘فط ذٛز ضا ثط دب ٔی وٙٙس .ث ٝایٗ زِیُ اؾز
و ٗٔ ٝاـٟبض وطزْ و ٝآِشط٘بسیٞٛبی اضسؼبلی ٔ ٚطثٛغ ثٌ ٝصقش،ٝ
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ثربؼط زاقشٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی سؼطث ٝقس ٜی لجّی ،اثٟبٔی زض ٘ٛق ٘فبْ
 ٚقیٞ ٜٛبی ثذب زاقشٗ آٖ ٘ساض٘س.
أب زض ٔٛضز ٘فبٔی ٔب٘ٙس ؾٛؾیبِیعْ ؤ ٝطثٛغ ث ٝآیٙسٜ
ثكطیز ثٛزٛٙٞ ٚ ٜظ ث ٝسؼطث ٝی لّٕی زض ٘یبٔس ٝ٘ ،ٜسٟٙب ٛٙٞظ
اثٟبٔبر ظیبزی ٔٛػٛز اؾز و ٝایٗ ثبلض وؿط اؼٕیٙبٖ ث ٝلّٕی
ثٛزٖ آٖ ٔی قٛز -چٙب٘ى ٝثؿیبض ٔی قٛٙیٓ ؤ ٝی ٌٛیٙس
ؾٛؾیبِیعْ چیع ذٛثی اؾز ِٚی لّٕی ٘یؿز ،زض حبِیى ٝچٙیٗ
چیعی زض ٔٛضز ٘فبْ اؾالٔی  ٚدبضِٕب٘ی ٕ٘یشٛا٘س ٌفش ٝقٛز چٖٛ
لجال ثؽٛض ٔٛفمیز آٔیعی ثمُٕ زض آٔس ٜا٘س -ثّى ٝزض ٔٛضز
ثؿیبضی اظ ػٙجٞ ٝب  ٚظٚایبی آٖ اذشالف ٘فط ٚػٛز زاضز.
اظ ػّٕ ٝآ٘مسض و ٝزض ٔٛضز ػٙج ٝالشصبزی ایٗ ا٘مالة یمٙی
ؾبذشٕبٖ الشصبزی ؾٛؾیبِیؿٓ سطزیس  ٚأب  ٚاٌط  ٚاذشالف ٘فط
ٚػٛز زاضز ،زض ٔٛضز ػٙج ٝؾیبؾی ی آٖ یمٙی چٍٍ٘ٛی ثسؾز
ٌطفشٗ لسضر سٛؾػ وبضٌطاٖ سطزیس  ٚاثٟبٔی ٔٛػٛز ٘یؿز؟ چطا
و ٝسب و ٖٛٙچٙسیٗ ثبض ایٗ ا٘مالة زض ؾؽح ؾیبؾی ضخ زازٚ ٜ
ٔٛفك قس ٜاؾز  ٚاظ ایٙط ،ٚلّٕی ثٛزٖ آٖ ث ٝاطجبر ضؾیس ٜاؾز،
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زض حبِیى ٝزض ٔٛضز ٔطاحُ ثمسی آٖ چٙیٗ ٘جٛز.ٜ
اظ ػّٕ ،ٝثّكٛیىٟبٞ ،ط چٙس زض أط ٌطفشٗ لسضر ٚ
ٍٟ٘ساقشٗ چٙس ؾبِ ٝی آٖ وبٔال ٔٛفك ثٛز٘سِٚ ،ی زض ٔٛضز حفؿ
آٖ زض ثطاثط ثٛضٚوطاؾی زِٚشی  ٚاؾبؾب ؾبذشٕبٖ الشصبزی
ؾٛؾیبِیعْ ٘ب وبْ ٘ ٚبٔٛفك ٔب٘س٘س.
زض لّ ْٛؼجیمی ٕٞ ٓٞیٙؽٛض اؾز ،چٙب٘ىٔ ٝی ثیٙیٓ
ٕٞیك ٝزض ٔٛضز سئٛضی ٞبی ػسیس لّٕی ،یمٙی احىبٔی و ٝدیف
ضٚی لّٓ  ٚزض زؾشٛض وبض آٖ لطاض زاقشٛٙٞ ٚ ٝظ ث ٝاطجبر ٘طؾیسٜ
ا٘س ،اثٟبْ  ٚسعِعَ  ٚاذشالف ٘فط ٚػٛز زاضز .زض حبِیىٞ ،ٝیچىؽ
زض ٔٛضز ٌطزـ ظٔیٗ ثسٚض ذٛضقیس ،وكفی ؤ ٝطثٛغ ثٌ ٝصقشٝ
 ٚأطی اطجبر قس ٜاؾز ،قه  ٚسطزیسی ٘ساضز.
اظ ایٙط ،ٚسطزیس ،سعِعَ  ٚدطاوٙسٌی ٘فطیبر اظ ػّٕ ٝذصّز
ٞبی ا٘فىبن ٘بدصیط سئٛضی ٞبی دیكط ٚ ٚض ٚث ٝآیٙس ٜی ثكط یؿز.
ا٘ؿبٖ ٕٞیك ٝزض ٔٛضز ٌبٟٔبئی و ٝزض ؾطظٔیٟٙبی ٘بقٙبذش ٝثٝ
ػّ ٛثط ٔیساضز ،حىٓ ازْ وٛضی ضا زاضز و ٝثبیس ٘ؿجز ثٌ ٝبْ
ثمسیف ٔحشبؼب٘ ٝلُٕ ٕ٘بیس ٚ ،ثحض ٔ ٚؼبزِ ٚ ٝسكشز آضا زض
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ٔٛضز آٖ أطی ؼجیمی  ٚظطٚضیؿز .ف ٟٓایٗ ٔؿئّ ،ٝؾبزِٚ ،ٜی
ثطای ؾٛؾیبِیؿشٟب ثؿیبض دط إٞیز اؾز.
زض ٔٛضز ؾٛؾیبِیطْ ٘یع سكشز آضا ٘ ٚبضٚقٙی أطی ؼججمی
ثٙفط ٔی ضقس  ٚثسضػ ٝای و ٝسؼطث ٝلّٕی ا٘ؿبٖ زض ٔؿیط سحمك
آٖ افعایف ٔی یبثس ،ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ،ٜزضػ ٝی ٚظٛح  ٚقفبفیز
آٖ ،ثٕٟطا ٜثبٚض ث ٝلّٕی ثٛز٘ف ثبال ٔی ضٚز.
پزسص :آیب ایي هسئلِ در هَرد جٌجص سَسیبلیستی در رٍسیِ در
جزیبى اًمالة اکتجز ٍ لجل اس آى ًیش صبدق است؟

دبؾد :ثّ ٝوبٔال .زض ػٙجف چخ ضٚؾی٘ ٝیع زض ٔٛضز آ٘چ ٝوٝ
ٔطثٛغ ث ٝا٘مالة زض وكٛضٞبی دجكطفش ٝؾطٔبی ٝزاضی ثٛز ،سمطیجب
اسحبز ٘فط ٚػٛز زاقز .چطا و ٝا٘مالثبر اضٚدب صحز ثؿیبضی اظ
٘فطار ٔبضوؽ ضا و٘ ٝفطیبر دبی ٝای ؾٛؾیبِیؿشی ثٛز ،زض ثٛسٝ
ی لُٕ ث ٝاطجبر ضؾب٘س ٜثٛز  ٚسمطیجب  ٕٝٞی ؾٛؾیبِیؿز ٞب زض
آٖ ٚحسر ٘فط زاقشٙسِٚ .ی ٔؿئّ ٝی ا٘مالة ؾٛؾیبِیؿشی زض
یه وكٛض غیط دیكطفش ٝؾطٔبی ٝزاضی ٔب٘ٙس ضٚؾی ،ٝثبظبفٔ ٝؿئّٝ
أذطیبِیؿٓ ،یمٙی قطایػ ٔ ٚطحّ ٝی ػسیسی و ٝؾطٔبی ٝزاضی
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اضٚدب زض آٖ لسْ ٌصاضز ٜثٛز ٚ ،سجمبر لّٕی ی آٖ چ ٝزض اضٚدب ٚ
چ ٝزض ؾبیط ٘مبغ ،ثطای سئٛضی ٔبضوؿیؿشی لطص ٝای ػسیس ٚ
سؼطث٘ ٝكس ٜثٛز ِ ٚصا زض ٔٛضز آٖ اذشالف ٘فط ٚػٛز زاقز.
اظ ػّٕ ،ٝاحعاة ٔشفبٚر ثّكٛیهٙٔ ،كٛیه ٚ ،اؼ اض
(ؾٛؾیبِیؿشٟبی ا٘مالثی) و٘ ٝمف آفطیٙبٖ اصّی زض ا٘مالة ۰۱۰۵
ثٛز٘س ،ثط اؾبؼ ٕٞیٗ سٕبیعار ٘فطی ی ذٛز زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛی
ا٘مالة ؾٛؾیبِیؿشی زض ضٚؾی ٝاظ ٔ ٓٞشٕبیع  ٚػسا قس ٜثٛز٘س.
زض حبِیى ٝثّكٛیىٟب ٔمشمس ث ٝأىبٖ ا٘مالة ؾٛؾیبِیؿشی زض
ػبٔمٛٔ ٝػٛز ضٚؾی ٝثب ؾؽح دبئیٗ ٘یطٞٚبی ِٔٛس ٜؾطٔبی ٝزاضی
ثٛز٘سٙٔ ،كٛیه ٞب چٙیٗ ا٘مالثی ضا سب سىبُٔ  ٚضقس وبفی ی
٘یطٞٚبی ِٔٛس ٜؾطٔبی ٝزاضی زض ضٚؾی ٝغیط ٕٔىٗ ٔی زا٘ؿشٙسٚ ،
ایٗ زض حبِی ثٛز و ٝاؼ اضٞب حعة لسضسٕٙس زیٍط ضٚؾی ،ٝاؾبؾب
أىبٖ ضقس ثیكشط ٘یطٞٚبی ِٔٛس ٜؾطٔبی ٝزاضی زض ضٚؾی ٝضا ضز
ٕ٘ٛز ،ٜثب ٘فی چكٓ ا٘ساظ ضقس ؾطٔبی ٝزاضی  ٚؼجم ٝی وبضٌط زض
ضٚؾی ،ٝسحمك ؾٛؾیبِیعْ زض ضٚؾی ٝضا سٟٙب اظ ؼطیك ٘یطٚی
زٞمب٘ی ٕٔىٗ ٔی زا٘ؿشٙس.
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ٕٞیٙؽٛض ٔؿئّّٔ ٝی ٚچٍٍ٘ٛی ثطذٛضز ث ٝآٖ زض أذطاؼٛضی
وظیطإِّ ٝی سعاضی ٘یعٕٞ ،چٙب٘ى ٝزض ػٟبٖ ،اظ ػّٕٛٔ ٝظٛلبسی
ثٛز وٛٔ ٝضز اذشالفز  ٚسكشز فىطی زض ٔیبٖ ؾٛؾیبِیؿز ٞب ٚ
سفطق آٟ٘ب ث ٝاحعاة ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛز.

ٔٛظٛلبسی و ٝاٌط ٘ ٝثمعب

وبٔال ػسیسِٚ ،ی ثؽٛض ٔؿّٓ ٛٙٞظ دبؾد لؽمی  ٚثٔ ٝحه لُٕ
زض آٔس ٜای زض سئٛضی ؾٛؾیبِیؿشی ضا ٘یبفش ٝثٛز.
ا٘مالة اوشجط  ٚدیطٚظی ثّكٛیه ٞب زض ػ ًٙزاذّی ثٛس ٝی
لّٕی ثٛز و ٝزض آٖ صحز ٘فطیبر ثّكٛیه ٞب  ٚذصٛصب ِٙیٗ
زض ٔٛظٛلبر ٔعثٛض  ٚثمعی ٔٛظٛلبر زیٍط ث ٝاطجبر ضؾیس .اظ
آٖ دؽ ثط زأ ٝٙی سئٛضی ؾٛؾیبِیؿشی زض یه ؾّؿّٔ ٝؿبئُ
ٔطثٛغ ث ٝا٘مالة ؾٛؾیبِیؿشی زض وكٛضٞبی وٕشط دیكطفشٝ
ؾطٔبی ٝزاضی  ٚحشی ٘یٕ ٝفئٛزاِی افعٚز ٜقس ،ٜآ٘چ ٝو ٝلجال
ٔٛظٛق سكشز ٘فطی ٔیبٖ ؾٛؾیبِیؿز ٞب ثٛز ،ػٙج ٝضٚقٗ ٚ
لؽمی یبفش ،ٝث ٝثبٚض وٓ  ٚثیف لٕٔٛی آٟ٘ب سجسیُ قس.
ثب ایٙحبَ ،سؼطث ٝقٛضٚی ٘ ٝسٟٙب ٘شٛا٘ؿز ث ٝسئٛضی ٞبی
ٔطثٛغ ث ٝچٍٍ٘ٛی ؾبذشٕبٖ ؾٛؾیبِیعْ زض ٕٔبِه وٕشط سٛؾمٝ
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یبفش ٝؾطٔبی ٝزاضی ثب ػٕمیز لبثُ ٔالحف ٝزٞمب٘ی ِٛٔ ٚسیٗ
ذطز ،ػٙج ٝلؽمی زٞس ،ثّى ٝایٗ ٔؿبئُ ثبظبف ٝی ٔؿبئُ ٔطثٛغ
ث ٝؾّؽ ٝی ثٛضٚوطاؾی زض زِٚز وبضٌطی ٔ ٚؿبئّی اظ ایٗ ٘ٛق ضا
و٘ ٝبـط ثٔ ٝؿبئُ ٔطثٛغ ثٔ ٝطاحُ دیكطفش ٝسطی زض لسضر یبثی
ؼجم ٝوبضٌط  ٚسحمك آِشط٘بسی ٛؾٛؾیبِیؿشی اؾز ،ثٛٔ ٝظٛلبر
ػسیس ٔٛضز ثحض  ٚسكشز فىطی ؾٛؾیبِیؿز ٞب سجسیُ وطز.
ثٟطحبَٙٔ ،فٛض ایٙؿز و٘ ٝفطی ٝؾٛؾیبِیؿشی ٘یط ٕٞچٖٛ
ٞط ضقش ٝی لّٕی ی زیٍط ،زض دطٚؾ ٝی دیكطٚی ذٛز ،ثٕٛاظار
ایٙى ٝثطای یه ؾّؿّ ٝاظ ٔؿبئُ دیف دبی ثكط ضا ٜحُ  ٚثطای
آٟ٘ب دبؾد لؽمی ٔی یبثس ،زض ضاثؽ ٝثب ٔؿبئُ ثمسی  ٛ٘ ٚثب ٔؿبئُ
 ٚاثٟبٔبر ػسیسی ضٚثطٔ ٚی ٌطزز و ٝثب لطاض زازٖ آٟ٘ب زض
زؾشٛضوبض ذٛز ،سالـ ثطای حُ  ٚفصُ آٟ٘ب ضا ثٛٔ ٝظٛق اصّی
وبض سئٛضیه  ٚدػٞٚكی ذٛز سجسیُ ٔی وٙس .ث ٝایٗ سطسیت اؾز
و ٝثط زایط ٜی آٌبٞی ذٛز ٔی افعایس .ایٗ ذصّز لّٓ  ٚدطٚؾٝ
ی سىبّٔی آ٘ؿز و ٝقبُٔ ؾٛؾیبِیعْ ٔ ٚؿبئُ ٔطثٛغ ث ٝآٖ ٘یع
ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ ،آ٘چ ٝو ٝثطای ثمعی ٕٔىٗ اؾز ٔبی ٝزِؿطزی
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 ٚا٘فمبَ ثبقس ،ثطای آٟ٘ب و ٝثب ٔؿئّ ٝؾٛؾیبِیعْ ثؽٛض لّٕی
ثطذٛضز ٔی وٙٙسٔ ،ی سٛا٘س اٍ٘یع ٜای ثطای سالـ  ٚوٛقف ٞبی
ػسیس ٌطزز.
پزسص :ثٌبثزایي ،اس جولِ هسبئل رٍضي سَسیبلیشم ثبیذ خَد ًظبم
سَسیبلیستی ٍ چْبرچَة اسبسی ٍ جْبًطوَل آى ثبضذ کِ ثبیذ ّوِ ی
سَسیبلیست ّب در هَرد آى تَافك داضتِ ثبضٌذ .ثخصَظ کِ ایي ثٌظز ضوب یکی
اس آلتزًبتیَّبی سِ گبًِ را تطکیل هی دّذ .لذا اگز ثخَاّین طزحی عولی اس
جبهعِ ی سَسیبلیستی ارائِ دّین ،ایي جبهعِ چگًَِ جبهعِ ای خَاّذ ثَد؟

دبؾد :چٙسی دیف اٌط اقشجب٘ ٜى ٓٙزض آذطیٗ ز ٝٞی لطٖ
ثیؿشٓ ثٛز و ٝزا٘كٍب ٜی ٛاِؼ ؾی زض وبِیفط٘یبی ػٛٙثی ،ثط ؼجك
سحمیمی و ٝا٘ؼبْ زاز ٜثٛز الالْ وطز و ٝزض صٛضسی و ٝططٚر زض
آٔطیىب ثؽٛض لبزال٘ ٝسمؿیٓ قٛزٞ ،ط آٔطیىبئی ،ثب حفؿ اؾشب٘ساضز
ٔٛػٛز ظ٘سٌی ،ث ٝثیف اظ دٙغ ؾبلز وبض ضٚظا٘ ٝاحشیبع ٘ساضزٚ ،
ایٗ اِجش ٝظٔب٘ی ثٛز و ٝیىی اظ ٚظضای ؾبثك وبض آٔطیىب زض وشبثی
و ٝزض ٕٞبٖ زٚضاٖ ٔٙشكط وطز ٜثٛز ،ثط اؾبؼ آٔبض اظ افعایف
ؾبلبر وبض ثؿیبضی اظ آٔطیىبئیبٖ ث ٝثیف اظ ٞكز ؾبلز ضٚظا٘ٝ
صحجز وطز ٜثٛز .اٌط ایٗ سحمیك ضا ٔجٙب لطاض زٞیٓ  ٚفطض
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ثٍیطیٓ فطزا ؼجم ٝی وبضٌط زض آٔطیىب لسضر ضا ثسؾز ٌطفش ٝوبض
ثط دبئی ی یه الشصبز ؾٛؾیبِیؿشی ضا آغبظ وٙس ،ثٙفط ٔٗ اِٚیٗ
فطأیٙی ضا و ٝثبیس صبزض وٙس اظ ایٙمطاض ذٛاٙٞس ثٛز:
 -۰اظ  ٕٝٞی ٔٛؾؿبر ؾطٔبی ٝزاضی ؾّت ٔبِىیز قسٚ ٜ
وٙشطَ آٟ٘ب ث ٝقٛضای وبضٌطاٖ  ٚوبضٔٙساٖ قبغُ زض آٟ٘ب ٔٙشمُ
ٔی ٌطزز.
 -۸اظ ایٗ دؽ ٞیچىؽ الظْ ٘یؿز اػبض ٜثذطزاظز .قٛضاٞبی
ٔحّی زض ٞط ٔحّ ٝوبض ضسك  ٚفشك أٛض زض ایٗ ٔٛضز ضا ثمٟسٜ
ٌطفش ،ٝاظ ػّٕ ٝذب٘ٞ ٝبی ذبِی  ٚغیط لبثُ اؾشفبز ٜضا زض اذشیبض
ثی ذبٕ٘بٖ ٞب ٔ ٚطزْ ثسٔ ٖٚؿىٗ لطاض ٔی زٙٞس.
 -۳ازاض ٜی  ٕٝٞضؾشٛضاٟ٘ب ث ٝافطاز قبغُ زض آٟ٘ب ٔٙؼّٕٝ
صبحجبٖ آٟ٘ب زض صٛضسی ؤ ٝبیُ ث ٝوبض زض آٖ ثبقٙسٙٔ ،شمُ قسٜ
 ٚغصا ثطای  ٕٝٞی اٞبِی ضایٍبٖ ذٛاٞس ثٛز
 -۰ثٟساقز ،سحصیُ زض  ٕٝٞی ٔطاحُ ،حُٕ ٘ ٚمُ ٚ
ٔؿبفطر زض زاذُ ،ظٔیٙی ،آثی ٛٞ ٚائیٙٔ ٚ ،ؼّٕٞ ٝشُ ٚ
ٔؿبفطذب٘ٞ ٝب ثطای  ٕٝٞضایٍبٖ ٔی ثبقس.
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 -۷زض ٔمبثُ زضیبفز ایٗ ذسٔبر و٘ ٝیبظٞبی اِٚی ٚ ٝاؾبؾی
فطز ضا ثطآٚضزٔ ٜی ؾبظ٘سٞ ،ط فطز ٔٛـف ث ٝا٘ؼبْ چٟبض ؾبلز وبض
زض ضٚظ ( ایٗ ضلٓ زض وكٛضٞبی زیٍط ٔشٙبؾت ثب ضقس الشصبزی
آٟ٘ب ٔشفبٚر) ٔی ثبقس.
سٛػ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝثب ثطذٛضزاضی اظ ایٗ ذسٔبر زض اظاء
چٟبض ؾبلز وبض زض ضٚظ ،لال ٜٚثط اظ ٔیبٖ ضفشٗ ٌطؾٍٙی ،ثی
ذبٕ٘ب٘ی ،ثیىبضیٔ ،حطٔٚیز اظ زضٔبٖ دعقىی  ٚثی ؾٛازی،
ثؿیبضی اظ ٔمبیت ٔ ٚكىالر ػبٔم٘ ٝیع حُ ذٛاٞس قس .اظ ػّٕ:ٝ
 -۰سٕبٔی ػٙبیبر  ٚثعٞىبضی ٞبی ٘بقی اظ فمط اظ ٔیبٖ
ذٛاٞس ضفز
ٍ٘ -۸طا٘یٟبی ٘بقی اظ ثیىبضی٘ ،ساقشٗ غصا ٔ ٚؿىٗٚ ،
ثیٕبضی ٞبی ٘بقی اظ ؾٛء سغصی ٚ ٝفمساٖ ٔطالجز ٞبی دعقٍی
ضفك ذٛاٙٞس قس.
ٚ -۳اِسیٗ ٔی سٛا٘ٙس اٚلبر ثیكشطی ضا ثب ذٛز  ٚذب٘ٛازٞ ٜبی
ذٛز ٌصضا٘س ،ٜظٔبٖ ثیكشطی ضا صطف اؾشطاحزٚ ،ضظـ ،سفطیح،
ٔؿبفطر  ٚؾبیط وبضٞبی ٔٛضز لالل ٝی ذٛز ثٕٙبیٙس ٚ ،ایٟٙب ٕٝٞ
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ث ٝؾالٔز ضٚحی ،قبزٔب٘ی  ٚؾالٔز ػؿٕی  ٚفىطی آٟ٘ب وٕه
قبیب٘ی ذٛاٞس وطز.
 -۰ث ٝزضػ ٝای و ٝثعٞىبضی ٞب وٓ قسٍ٘ ،ٜطا٘ی ٞب وبٞف
یبفش ،ٝسغصی ٚ ٝثٟساقز ثٟجٛز یبفش ٚ ،ٝسفطیحبر  ٚفمبِیز ٞبی
ٚضظقی افعایف یبثس ،ؾالٔز ضٚحی  ٚػؿٕی افطاز ثبال ضفش٘ ،ٝیبظ
ث ٝدّیؽ ،ظ٘ساٖ ،وبضآٌب ،ٜزوشط ،ضٚاقٙبؼ ،ثیٕبضؾشبٖٞ ٚ ،عاض ٚ
یه ازاض ٚ ٜؾبظٔبِٖ ظطٚضی ثطای وٙشطَ ػبٔم ٝای و ٝثیٕبض ،ظیط
فكبض ٚ ،دط اظ سٙبلط اؾز ،وبٞف یبفش ،ٝثٕمساض لفیٕی اظ ٔربضع
ازاض ٜی ػبٔم ٝوبؾشٔ ٝی قٛز  ٚسغییطار اؾبؾی  ٚالؼبة
اٍ٘یعی زض ضٚحیبر ،ؼطظ سفىط  ٚضٚاثػ ثیٗ ا٘ؿبٟ٘ب زض ػٟز ٔظجز
ایؼبز ذٛاٞس قس.
حشٕب ذٛاٞیس ٌفز و ٝایٗ یه ؼطح ضٚیبئی اؾز .زض
حبِیى ٝاثسا ایٙؽٛض ٘یؿز .ا٘ؿبٖ ٘عزیه ث ٝیه ّٔی ٖٛؾبَ زض
٘فبْ اقشطاوی لجیّ ٝای ،ػع ایٙى ٝثربؼط ؾؽح دبئیٗ سىِٛٛٙغیه
اظ زضػ ٝضفبٔ ٜبزی دبئیٙی ثطذٛضزاض ثٛز ،ٜوٓ  ٚثیف زض چٙیٗ
قطایؽی ثؿط ٔی ثطز ٜاؾز.
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ثٙبثطایٗ ،چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ اؾز او ٖٛٙدؽ اظ قف ٞعاض ؾبَ ،ثب
ای ٕٟٝٙدیكطفشٟبی سىِٛٛٙغیه ،لبػع اظ ثىبض ثؿشٗ قی ٜٛای وٝ
اػساز ا ٚثىبض ٔی ثؿش ٝا٘س ،ثبقس؟ چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ اؾز ا٘ؿبٖ زض
لطٖ ثیؿز  ٚیىٓ ٘شٛا٘س ػبٔم ٝای ضا ؾبظٔبٖ زٞس و ٝزض آٖ اٚال
 ،ٕٝٞثؼع وٛزوبٖ ،ؾبِٕٙساٖ  ٚثیٕبضاٖ ٘ ٚبسٛا٘بٖ ،ثسٍ٘ ٖٚطا٘ی اظ
ثیىبضی وبض وٙٙس ٚ ،زض اظاء آٖ ٘یبظٞبی اِٚی ٝذٛز ضا سبٔیٗ
ٕ٘بیٙس؟
اٌط زض وكٛضی ٔظُ آٔطیىب و ٝاظ ؾؽح سىِٛٛٙغیه ثبالئی ثط
ذٛضزاض اؾز ،چٟبض ؾبلز وبض ثطای ثطذٛضزاضی اظ ٘یبظٞبی اِٚیٝ
ی ظ٘سٌی وبفی اؾز ،زض وكٛضی ٔظُ ایطاٖ ایٗ لسز ٕٔىٗ اؾز
ث ۶ ٝؾبلز ثطؾس .زض حبِیى ٝثب ٔحبؾج ٝزض آٔس ٘فز قبیس ضلٕی
حشی دبئیٗ سط اظ ای ٟٓٙوبفی ثبقس.
اٌط ٔب اظ ظاٚی ٝزیٍطی ث ٝایٗ ٔؿئٍّ٘ ٝب ٜوٙیٓ ،اٌط زض ػبٔمٝ
ی ؾٛؾیبِیؿشی ،ثؼبی ایٙى ٝاوظطیز ػبٔم ٝثطای یه الّیز
وٛچه و ٝاظ  ٕٝٞی ٔٛاٞت ثطذٛضزاض اؾز ثطزٌی وٙس ٚ ،آٖ
ثرف  ٓٞو ٝثطای ذٛز وبض ٔی وٙس ٘بچبض ثبقس ثطای ؾیط وطزٖ
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قىٓ ذٛز ِمٕ ٝضا اظ زٞبٖ زیٍطی ثیط ٖٚثىكس  ٚزض یه
وكٕىف  ٚضلبثز زإ٘ی ثب زیٍطاٖ ثؿط ثطز ،زض یه سمبٚ ٖٚ
ٕٞىبضی ػٕمی و ٝقبیؿش ٝی ثكط ،آ٘ ٟٓثكط لطٖ ثیؿشٓ  ٚیىٓ
اؾز ،سٕبْ ططٚسی ضا و ٝزض ؼ َٛؾبَ ثب ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚوبض ػٕمی
سِٛیس ٔی وٙس ،دؽ اظ وؿط ٔربضع لٕٔٛیٔ ،ب٘ٙس ٍٟ٘ساضی اظ
ؾبِٕٙساٖ  ٚثیٕبضاٖ ،اؾشٟالن ٚؾبیُ ٛٔ ٚاز ،سحمیمبر لّٕی ٚ
آ٘چ ٝو ٝثطای سٛؾمٔ ٝبزی ٔ ٚمٛٙی ػبٔم٘ ٝیبظ زاضز ،ثؽٛض
لبزال٘ٔ ٝیبٖ العبی ذٛزٔ ،شٙبؾت ثب ؾٕٟی وٞ ٝط وؽ زض سِٛیس
ایٗ ططٚر زاقش ٝاؾز ،سمؿیٓ وٙسٞ ٚ ،ط ؾبَ ٘یع اٌط ایٗ ططٚر
ثبلیٕب٘س ٜثطای غصا ٔ ٚؿىٗ  ٚثٟساقز  ٚحُٕ ٘ ٚمُ  ٚسحصیُ،
ثیف اظ ٔمساض ٔٛضز ٘یبظ ثٛز ،اظ سمساز ؾبلبسی وٞ ٝط وؽ ثبیس وبض
وٙس ،وٓ وٙس ٔ ٚظال چٟبض ؾبلز وبض ضا ث ۳ ٝؾبلز وبض سجسیُ
ٕ٘بیس ،سصٛض وٙیس ٔب چٍ ٝ٘ٛػبٔم ٝای ذٛاٞیٓ زاقز.
اٌط ذٛة زلز وٙیس ایٗ ٕٞبٖ ؼطحی اؾز ؤ ٝبضوؽ زض
٘مس ثط٘بٌٔٛ ٝسب ثمٛٙاٖ ؼطح وّی ی یه ػبٔم ٝی ؾٛؾیبِیؿشی
لٛٙاٖ ٔی وٙس .یمٙی ٚؾبئُ سِٛیس اظ سّٕه ؾطٔبی ٝزاضاٖ ذبضع

611
ضاٞىطز ؾٛؾیبِیؿشی
فصُ ٞكشٓ
_________________________________________________

قس ،ٜث ٝسٕه وُ ػبٔم ٝزض ٔی آیس ٕٞ ٚب٘ؽٛض و ٝوبض  ٚسِٛیس
ذصّشی ػٕمی دیسا وطز ٜاؾزٔ ،بِىیز ٘یع ػٕمی ٔی قٛز ٚ
ثؼبی یه الشصبز ثی ثط٘بٔ ٚ ٝآ٘بضقیه وٞ ٝط وؽ ثطای ذٛز
سِٛیس ٔی وٙس ،ػبٔم ٝأٛض ٔمیكشی  ٚوبضی ذٛز ضا ثب ثط٘بٔ ٝضیعی
ػٕمی  ٚلّٕی ث ٝدیف ٔی ثطز.
ایٗ آٖ آِشط٘بسیٛی اؾز وٞ ٝعاضاٖ ؾبَ ا٘ؿبٖ زض آضظٚی آٖ
ثٛز ٚ ٜثب ؾؽح و٘ٛٙی سىِٛٛٙغی و ٝضٚظ ثطٚظ  ٓٞافعایف ٔی یبثس
ثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍط لّٕی ،أىبٖ دصیط  ٚحشی ظطٚضی ٌكشٝ
اؾز .زض چٙیٗ ػبٔم ٝای زیٍط وؿی الظْ ٘یؿز ثب ٍ٘طا٘ی ٚ
قىٓ ٌطؾش ٝؾط ثط ثبِیٗ ثٍصاضز ،یب ثطای غصای وٛزوف سٗ
فطٚقی وٙس ٚ ،یب ثٞ ٝعاض وبض ضشاِز آٚض  ٚغیط ا٘ؿب٘ی زؾز ثع٘س.
اٌط وؿی فىط ٔی وٙس و ٝایٙىبضِ زقٛاضیؿز ،لّشف آ٘ؿز
و ٝآ٘مسض غطق زقٛاضی ٞبی ٘بقی اظ دیچیسٌی ظ٘سٌی ٘ ٚفبْ
و٘ٛٙی قس ٜاؾز و ٝث ٝسصٛض زض آٚضزِٖ چٙیٗ ظ٘سٌی ؾبز ٚ ٜثی
زغسغ ٝای ثطایف غیط ٕٔىٗ ٔی آیس .زض حبِیى ٝایٗ ٕٞبٖ
ؾبظٔب٘ی اؾز وٛٔ ٝضچٞ ٝب  ٓٞثب  ٕٝٞی وٛچىی  ٚثی إٞیز
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قبٖ زاضا ثٛز ،ٜثرٛثی اظ لٟس ٜی آٖ ثط ٔی ایٙس.
پزسص :در چٌیي جبهعِ ای اگز کسی اًتظبر سًذگی هزفِ ٍ لَکس تزی را
داضتِ ثبضذ ،چِ ثبیذ ثکٌذ؟

دبؾد :ذیّی ؾبز ،ٜثیكشط وبض ٔی وٙسٔ .ظال قٕب زٚؾز
زاضیس یه ذب٘ ٝی ییاللی  ٓٞزاقش ٝثبقیس ،یب صبحت یه ٔبقیٗ
ٔمِٕٛی  ٚیه ٔبقیٗ قىبضی  ٚیب ٞط چیع زیٍطی  ٓٞثبقیس ،سٟٙب
ثطای ٔسسی ضٚظا٘ ٝیىی ز ٚؾبلز ثیكشط وبض ٔی وٙیس سب ٔؼٕٛق
ؾبلبر وبض اظبفی سبٖ ث ٝحس ٘صبة الظْ ثطای سٟیٚ ٝؾیّ ٝی
ٔٛضز ٘فطسبٖ ؤ ٝظال  ،۰۱۱ ،۰۱یب  ۸۱۱ؾبلز اؾز ،ثطؾس.
زض ٚالك زض ٔغبظٞ ٜب ٛ٘ ٕٝٞق ٔحصٛالر ٚ ٚؾبئُ ٌ٘ٛبٌٖٛ
لطظٔ ٝی قٛز  ٚقٕب ٔی سٛا٘یس ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ضا ؤ ٝی ذٛاٞیس
ثطای ذٛز سٟیٕ٘ ٝبئیس .سٟٙب ثؼبی دطزاذز د ،َٛزض اظاء ا٘ؼبْ
ؾبلبر ٔمیٗ وبضی و ٝثطای زضیبفز آٟ٘ب الظْ اؾز ،ث ٝآٟ٘ب زؾز
ٔی یبثیس .ثبیٗ سطسیت وٚ ٝلشی ٔؿئ َٛفطٚقٍب ٜقٕبض ٜی
قٙبؾبئی ی قٕب ضا ٚاضز وبٔذیٛسط ٔی وٙس ،ث ٝقٕب ٔی ٌٛیس وٝ
ثطای ثطزٖ ایٗ ٔبقیٗ یب ٞط ٔحص َٛزیٍطی و ٝذٛاؾشبض آٖ
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ٞؿشیس ،لال ٜٚثط ؾبلبر وبض اظبفی و ٝشذیط ٜوطز ٜایس ،چٙس
ؾبلز زیٍط احشیبع ثىبض زاضیس .ث ٝایٙشطسیتٞ ،ط وؽ ٔشٙبؾت ثب
ٔمساض وبضی و ٝوطز ،ٜیمٙی ٔشٙبؾت ثب ؾٕٟی و ٝزض سِٛیس ططٚر
ػبٔم ٝزاقش ،ٝاظ آٖ ثطزاقز ٔی ٕ٘بیس  ٚایٗ ٕٞبٖ قمبض ػبٔمٝ
ؾٛؾیبِیؿشی اؾز ؤ ٝی ٌٛیس" :ثٞ ٝط وؽ ث٘ ٝؿجز وبضـ" .
یه حؿٗ زیٍط ایٗ ػبٔم ٝآ٘ؿز و ٝزض آٖ سىّیف  ٕٝٞی
ٔفز ذٛضٞب  ٚوؿب٘ی و ٝوبض ٕ٘ی وٙٙس  ٚاظ ٔحُ ظحٕز زیٍطاٖ
أطاض ٔمبـ ٔی ٕ٘بیٙس ٔ ٓٞمّٔ ْٛی قٛز .یمٙی سٟٙب آٟ٘بئی حك
ثطذٛضزاضی اظ ططٚر ػبٔم ٝضا دیسا ٔی وٙٙس و ٝزض سِٛیس آٖ ؾٟٓ
زاقش ٚ ٝوبض وطز ٜثبقٙس.
پزسص :آیب ایي هسئلِ کِ افزاد هی تَاًٌذ در اساء کبر اضبفی ّز چیشی را
ثْز همذار کِ هبیلٌذ صبحت ضًَذ ،دٍثبرُ ثبعث ثزٍت اًذٍسی ٍ پیذایص اختالف
طجمبتی در جبهعِ ًوی ضَد؟ پعالٍُ ،آیب ایي ثب ًفی هبلکیت خصَصی ٍ ثزاثزی
افتصبدی در جبهعِ سَسیبلیستی در تٌبلض ًوی افتذ؟

دبؾد ،ٝ٘ :اثساٌ .اٚال ،ایٙى ٝفىط ٔی قٛز زض ػبٔم ٝی
ؾٛؾیبِیؿشی  ٕٝٞی افطاز ثطاثط  ٚقجی ٚ ،ٓٞ ٝزض ٘شیؼ ٝػبٔمٝ
ؾٛؾیبِیؿشی یه ػبٔم ٝی یىسؾز  ٚذؿش ٝوٙٙس ٜاؾز،
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ثٟیچٛػ ٝزضؾز ٘یؿز .اصٛال ایس ٜی ثطاثطی یه ایس ٜی ذطزٜ
ثٛضغٚائی اؾز.
زض ػبٔم ٝی ؾٛؾیبِیؿشی ٚلشی ٔی ٌٛئیٓ ثٞ ٝط وؽ ثٝ
٘ؿجز وبضـ ،دؽ افطاز ث٘ ٝؿجز سفبٚر وبضی و ٝاظ ِحبؾ وٕی ٚ
ویفی ا٘ؼبْ ٔی زٙٞس ،ؾٔ ٟٓشفبٚسی اظ ططٚر اػشٕبلی ضا ثطزاقز
ٔی وٙٙس .ثٙبثطایٗ ،قٕب چ ٝث ٝذبؼط وبض سرصصی  ٚدیچیس ٜسط ٚ
چ ٝثربؼط ؾبلبر وبض ثیكشطی و ٝا٘ؼبْ ٔی زٞیسٕٔ ،ىٗ اؾز
ظ٘سٌی ٔطف ٝسط ِٛ ٚوؽ سطی ضا ثطای ذٛز سٟیٕ٘ ٝبئیس .ایٗ ٞیچ
سٙبلعی ثب ػبٔم ٝؾٛؾیبِیؿشی ٘ساضز  ٚایٗ ػبٔمٞ ٝطٌع ٔربِف
سٛٙق  ٚضٍ٘بضٍ٘ی ظ٘سٌی زض ػبٔم٘ ٝیؿز( .اِجشٚ ٝاظح اؾز و ٝاظ
آٖ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ؾطٌیؼ ٝآٚض  ٚغیط ظطٚضی زض ػبٔم ٝؾطٔبی ٝزاضی
و ٝدكز آٖ لؽف ِؼبْ ٌؿیرش ٝی ؾطٔبی ٝزاضاٖ ثطای فطٚـ
ٞط چ ٝثیكشط وبال ٟ٘فش ٝاؾز ذجطی ٘یؿزٔ .ظال ثؼبی ٞعاض ٚ
یه ٘ٛق غیطظطٚضی ی ٔبقیٗ ،سٟٙب سمساز ٔممِٛی و٘ ٝیبظٞبی
ٔٙؽمی ی افطاز ضا سبٔیٗ ٕ٘بیس ،سِٛیس ذٛاٞس قس  ٚثبیٗ سطسیت اظ
ٔصطف ِؼبْ ٌؿیرش ٝی ٔٙبثك سِٛیسی ػبٔم٘ ٝیع ػٌّٛیطی ثمُٕ
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ٔی آیس)
ثمال ،ٜٚقٕب ٔی سٛا٘یس ؾبلبر وبضسبٖ ضا ثٟط ؼطیمی وٝ
ٔبیّیس ذطع وٙیس  ٚاظ ٞط ٚؾیّ ٝی ٔصطفی ،ثٞ ٝط ا٘ساظ ٜؤ ٝی
ذٛاٞیس ،زاقش ٝثبقیس ،ثكطغ آ٘ى ٝزیٍطاٖ ضا ٔٛضز اؾشظٕبض لطاض
٘سٞیسٔ .ظال قٕب ٔی سٛا٘یس ٞط سمساز ذب٘ ٝؤ ٝی ذٛاٞیس زاقشٝ
ثبقیسِٚ ،ی فمػ ثطای ٔصطف ذٛزسبٖٔ .ی سٛا٘یس آ٘طا زض اذشیبض
زیٍطاٖ ٘یع لطاض زٞیسِٚ ،ی ٔؼب٘ب ٝ٘ ،ثمٛٙاٖ اػبضٚ ٚ ٜؾیّ ٝی
سبٔیٗ زض آٔس .ظیطا ٕٞیٙى ٝذب٘ٔ ٚ ٝبقیٗ ذٛز ضا ث ٝزیٍطی اػبضٜ
زازیس ،ثركی اظ زضآٔس قرص اػبض ٜوٙٙس ٜضا ثربؼط ٔبِىیشی وٝ
ثط آٖ ذب٘ٔ ٚ ٝبقیٗ زاقش ٝایس سصبحت  ٚزض ٘شیؼ ٝا ٚضا ٔٛضز
اؾشظٕبض لطاض زاز ٜایس.
ثمجبضر زیٍط قٕب ٔی سٛا٘یس اظ ٚؾبئُ ٔصطفی ٞط ا٘ساظ ٜوٝ
ٔی ذٛاٞیس زاقش ٝثبقیسِٚ ،ی ٕ٘یشٛا٘یس اظ آٟ٘ب ثمٛٙاٖ ؾطٔبی ٝیب
ٚؾیّ ٝی زضآٔس اؾشفبز ٜوٙیس .ثعثبٖ زیٍط ،زض ػبٔمٝ
ؾٛؾیبِیؿشی ٔبِىیز قرصی اظاز ِٚی ٔبِىیز ذصٛصی ٕٔٛٙق
اؾز.
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اِجش ،ٝایٗ لب٘ ٖٛظٔب٘ی لبثُ ف ٟٓاؾز ؤ ٝب فطق ایٗ زٛ٘ ٚق
ٔبِىیز ضا ثسا٘یٓٔ .بِىیز قرصی ،وٙشطَ ثط چیعٞبئی اؾز وٝ
قٕب آٟ٘ب ضا ثطای ٔصطف قرصی ذٛز زض اذشیبض ٔی ٌیطیسِٚ ،ی
ٔبِىیز ذصٛصی ٚلشی اؾز و ٝآٟ٘ب ضا ثطای ؾٛزػٛئی  ٚاؾشظٕبض
زیٍطاٖ ثىبض ٔی ثطیس .اِٚی ٞسفف ٔصطف قرصی  ٚزٔٚی ؾٛز
ثطزٖ اؾز.
ٕٞیٗ ٘ٛق زٔ ْٚبِىیز اؾز و ٝثبلض ثٛػٛز آٔسٖ سفبٚر
ٞبی ٚحكشٙبن ؼجمبسی ٔیبٖ افطاز ،چیعی و ٝزض ػبٔمٝ
ؾٛؾیبِیؿشی ٔؽّٛة ٔ ٚؼبظ ٘یؿز ٔی ٌطززٌ ٚ ،ط٘ ٝسفبٚر زض
ٚؾبئُ ٔصطفی ػع سفبٚر ٞبی ٔرشصطی ضا و ٝ٘ ٝسٟٙب ظطٚضی،
ثّىٛٔ ٝػس سٛٙق ،ضٍ٘بضٍ٘ی  ٚظیجبئی ظ٘سٌی ٔ ٓٞی قٛز ،ثجبض ٕ٘ی
آٚضز.
پزسص :کسبًی فکز هی کٌٌذ کِ در جبهعِ ی سَسیبلیستی ٍلتی هبلکیت
خصَصی ٍ اًگیشُ ی سَدجَئی اس هیبى رفت  ،رلبثت ٍ اًگیشُ ی کبر ًیش در افزاد
اس ثیي هی رٍد.

دبؾد :اٚالٞ ،سف ؾٛؾیبِیعْ ایٙؿز و ٝا٘ؿبٖ ث ٝػبئی ثطؾس
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و ٝزیٍط ٔؼجٛض ث ٝوبض وطزٖ ٘جبقس .چیعی و ٝزض ػبٔم ٝی
وٕ٘ٛیؿشی ثب ؾؽح ثبالی اسٔٛبؾی ٖٛلطاض اؾز ٔحمك ٌطزز .زض
ػبٔم ٝوٕ٘ٛیؿشی اِجش ٝقٕب وبض ٔی وٙیس ،چ ٖٛوبض  ٚفمبِیز
قطغ ظطٚضی ظ٘سٌی ثكطیؿز  ٚا٘ؿب٘ی و ٝفمبِیز ٘ساقش ٝثبقس
ٔی دٛؾس  ٚاظ ٔیبٖ ٔیطٚز .ثٙبثطایٗ ،فمبِیز  ٚوبض ػع ٚظطٚضیبر
ظ٘سٌی ثكطی اؾزٙٔ .شٟب سٕبْ ثحض ثط ؾط ٘ٛق وبض ،یمٙی سفبٚر
ٔیبٖ وبض اػجبضی  ٚوبض زاٚؼّجب٘ ٝاؾز ،وبضی و ٝا٘ؿبٖ اظ ضٚی
لكك  ٚلالل ٝا٘ؼبْ ٔی زٞس  ٚوبضی و ٝث ٝا ٚسحٕیُ قس ٜاؾز.
زض ػبٔم ٝوٕ٘ٛیؿشی ،قمبضِ "ثٞ ٝط وؽ ث٘ ٝؿجز وبضـ"،
سجسیُ ث ٝقمبض "ثٞ ٝط وؽ ث ٝا٘ساظ٘ ٜیبظـ" ٔی قٛز .یمٙی
ضاثؽ ٝی ٔیبٖ وبض ا٘ؿب٘ی ٔ ٚمیكز ٚی اظ ٔیبٖ ٔیطٚز .ػبٔم ٝی
ا٘ؿب٘ی ث ٝچٙبٖ زضػ ٝای اظ سىبُٔ  ٚالشال ٔی ضؾس و ٝزض آٖ
ٔؿئّٔ ٝمیكز حُ ٔی قٛز .قٕب چ ٝوبض وٙیس  ٚچ٘ ٝىٙیس
ػبٔم٘ ٕٝٞ ٝیبظٞبی ٔصطفی قٕب ضا ٔؼب٘ب  ٚثسٞ ٖٚیچ چكٓ
زاقشی ثط آٚضزٔ ٜی ؾبظز .ثٙبثطایٗ ،قٕب ٘یبظ ث ٝایٗ ٘ساضیس وٝ
ثطای سبٔیٗ ٔمیكششبٖ وبض وٙیس ٚ ،اٌط وبض ٔی وٙیس سٟٙب ثطای
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ؾطٌطٔی ،ذٛـ آٔس  ٚلالل ٝی قرصی سبٖ اؾزٔ .ظُ وؿی وٝ
اظ ٘ ٕٝٞفط سبٔیٗ اؾز ٞ ٚیغ احشیبػی ٘ساضزِٚ ،ی چٕ٘ ٖٛیشٛا٘س
زؾز ضٚی زؾز ثٍصاضز  ٚلبؼُ  ٚثبؼُ ثٕب٘س ،اظ ضٚی لاللٚ ٝ
ٔیُ قرصی ذٛزـ ،زؾز ث ٝوبضی ٔی ظ٘س .ایٗ ٕٞبٖ وبض
ا٘ؿب٘ی اؾز و ٝثب وبض اػجبضی زض ػبٔم ٝی ؾطٔبی ٝزاضی وبٔال
ٔشفبٚر اؾز.
ثٙبثطایٗٔ ،ی ثیٙیس و ٝزض ایٗ ٘ٛق وبض ،ا٘ؿبٖ ٘یبظی ث ٝضلبثز
ثب زیٍطی ٘ساضز ٚ ،چ ٖٛوبض ضا ٘یع ثربؼط زض آٔس  ٚثطذٛضزاضی اظ
ٔٛاٞت ظ٘سٌی ا٘ؼبْ ٕ٘ی زٞس٘ ،یبظی ث ٝاٍ٘یع ٜی ذبضػی ٔ ٚبزی
ثطای آٖ ٘ساضز .اٍ٘یع ٜإٞ ٚبٖ لاللٔ ٚ ٝیُ قرصی اٚؾز و ٝاظ
اٍ٘یع ٜی ٔبزی ثؿیبض لٛی سط اؾز .اٌط ثطای وبضی اٍ٘یع ٜزاضز وٝ
آ٘طا زاٚؼّجب٘ ٝا٘ؼبْ ٔی زٞس ،اٌط  ٓٞاٍ٘یع ٜای ثطای آٖ وبض ٘ساضز
و ٝا٘ؼبْ ٕ٘ی زٞس.
اٍ٘یع ٚ ٜضلبثز زض وبض ،یه ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝزاضی ٚ
اؾشظٕبضٌطا٘ ٝاؾز  ٝ٘ ٚا٘ؿب٘ی .ؾطٔبی ٝزاضی ثطای ایٙى٘ ٝیطٚی
وبض ضا اظ ؼطیك ضلبثز ٞط چ ٝثیكشط ث ٝوبض ثىكس  ٚآ٘طا ث ٝثٟشطیٗ
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ٚػٟی ٔٛضز اؾشظٕبض لطاض زٞسٔ ،ب٘ٙس اؾت ٌبضی ث ٝضلبثز ٔی
ا٘ساظز .ا ٚایٗ وبض ضا ثب ٘كبٖ زازٖ ِمٕ ٝی ٘بٖ  ٚسطؼ اظ ثیىبضی ٚ
ٌطؾٍٙی ا٘ؼبْ ٔی زٞس.
اِجش ،ٝزض ػبٔم ٝؾٛؾیبِیؿشی ٛٙٞظ وبض ثربؼط ٔمیكز اؾز.
ِٚی ثیىبضی ٌ ٚطؾٍٙی ٚػٛز ٘ساضز .زض ظٕٗ ٞسف ػبٔم ٝاظ وبض
سبٔیٗ ٔمیكز اؾز  ٝ٘ ٚؾٛزػٛئی ِؼبْ ٌؿیرش ٝزض ػبٔم ٝی
ؾطٔبی ٝزاضی .ثٙبثطایٗ٘ ،یبظی ث ٝایؼبز ضلبثز ٔیبٖ افطاز ثطای ثىبض
وكیسٖ آٟ٘ب ٘ساضز.
اسفبلب ،ثٙفط ٔٗ زض ایٗ ػبٔم ٝثبیس ؾمی ثط ایٗ ثبقس و ٝافطاز
ثب ؾطلشی و ٝذٛز ٔی ذٛاٙٞس وبض وٙٙس سب وبض اظ صٛضر قىٙؼٝ
 ٚفكبض ث ٝصٛضر یه فمبِیز زَ اٍ٘یع  ٚقبزی آٚض سجسیُ قٛز.
زضؾز ٔظُ ٚلشی و ٝقٕب زض ثبغچ ٝذب٘ ٝسبٖ ثٔ ٝیُ ذٛز  ٚثطای
ضفك ذؿشٍی  ٚثب ٞط ؾطلز  ٚقسسی ؤ ٝبیّیس وبض ٔی وٙیس  ٚاظ
آٖ ِصر ٔی ثطیس.
ضلبثشی و ٝزض ػبٔم ٝی ؾٛؾیبِیؿشی ٚػٛز زاضز ٘ ٝیه
ضلبثز حیٛا٘ی ثطای ثمبءٔ ،ظُ ضلبثز  ٚوكٕىف ٔیبٖ ٌطٌٟب ثطای
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زضیسٖ  ٚ ٓٞضثٛزٖ ؼمٕ ٝاظ چ ًٙیىسیٍط ،ثّى ٝضلبثز ٔمٛٙی ٚ
ا٘ؿب٘ی ٔیبٖ آ٘بٖ اؾزٔ .ظُ سالـ  ٚضلبثشی و ٝقٕب ٕٔىٗ اؾز
زض ثبغچ ٝذب٘ ٝسبٖ ثطای زضؾز وطزٖ لك ًٙسطیٗ ثبغچٚ ٌُ ٚ ٝ
ٌیب ٜثب ٕٞؿبی ٕٝٞ ٚ ٝی ز٘یب ثرطع زٞیس.
ثٙبثطایٗ ،زض ػبٔم ٝی ؾٛؾیبِیؿشی ٘یع ضلبثز ٚػٛز زاضز.
ٔٙشٟب ٘ ٝثكىُ حیٛا٘ی ٛٔ ٚػٛزِ آٖ زض ػبٔم ٝی ؾطٔبی ٝزاضی،
ثّى ٝثبیٗ قىُ و ٝاظ آِٛزٌی ٞبی ٔبزی ی ذٛز زض ایٗ ٘فبْ ضٞب
قس ،ٜزض لس  ٚلبٔز وبٔال ٔمٛٙی  ٚا٘ؿب٘ی ی ذٛز ـبٞط ٔی قٛز.
ثبیٗ صٛضر وٚ ٝلشی ا٘ؿبٖ وبض ذٛثی اضائٔ ٝی زٞسٛٔ ،ضز احشطاْ
 ٚسحؿیٗ زیٍطاٖ لطاض ٔی ٌیطز ٕٞ ٚیٗ سحؿیٗ  ٚاحشطاْ ثبلض
ٔی قٛز و ٝزض وبض ذٛز وٕبَ دصیطسط قٛز .اٍ٘یع ٜی ایٗ ٘ٛق
ضلبثز ٘ ٝدبزاـ ٔبزی ،ثّى ٝدبزاـ ٔمٛٙی ذٛاٞس ثٛز.
اظ ایٗ ٘فط ،زض ػبٔم ٝی ؾٛؾیبِیؿشی ،ضلبثز قىُ ا٘ؿب٘ی
دیسا ٔی وٙس .یمٙی اٍ٘یع ٜآٖ ٘ ٝؾٛز ٔ ٚبزی ،ثّىٔ ٝمٛٙی  ٚثطای
ػّت احشطاْ  ٚسحؿیٗ ػبٔم ٚ ٝیب ِصسی و ٝذٛزِ فطز اظ ا٘ؼبْ یه
وبض ذٛة  ٚسحؿیٗ ثطاٍ٘یع ٔی ثطز ٔی ثبقس.
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پزسص :اًسبى چگًَِ هی تَاًذ ثِ هزحلِ ای ثزسذ کِ دیگز ثزای تبهیي
هعیطت اش ًیبسی ثِ کبر کزدى ًذاضتِ ثبضذ؟

دبؾد :ثجیٙیسٚ ،لشی ٔی ٌٛئیٓ ٘شیؼ ٝی ٔؽبِمبر ٘كبٖ ٔی
زٞس و ٝز ٜؾبَ لجُ آٔطیىبئی ٞب ،ثب ؾؽح سىِٛٛٙغیه آ٘عٔبٖ ،ثٝ
ثیف اظ  ۷ؾبلز وبض زض ضٚظ ٘یبظ ٘ساقشٙسٔ ،مٙبی آٖ ایٙؿز و ٝثب
ضقس سىِٛٛٙغیه ؼی ایٗ ٔسر ،ایٗ ٘یبظ او ٖٛٙث ۰ ٝؾبلز  ٚفطزا
ث ٚ ۸ ،۳ ٝؾطا٘ؼبْ یىؿبلز ذٛاٞس ضؾیس .زض ٘شیؼ ٝظٔب٘ی ٔیطؾس
و ٝثب ضقس اسٔٛبؾی ،ٖٛثٔ ٝطزْ الالْ ٔی قٛز و ٝزیٍط ث ٝوبض آٟ٘ب
٘یبظی ٘یؿز  ٚظ٘سٌی قبٖ ثس ٖٚوبض وطزٖ  ٓٞسبٔیٗ ٔی قٛز.
اِجش ،ٝایٗ ثٔ ٝمٙبی آٖ ٘یؿز و ٝدؽ اظ ایٗ الالْ ،فطزا،
زیٍط ٞیچىؽ زؾز ث ٝؾیب ٚ ٜؾفیس ٕ٘ی ظ٘س .ثبِمىؽ ٗٔ ،فىط
ٔی و ٓٙحبال وٞ ٝط وؽ ٔؼجٛض ث ٝثیف اظ یىؿبلز وبض ٘یؿز،
ٔطزْ ثطای وبض ٔؼب٘ی ،وبضی و ٝدیسا ٕ٘ی قٛز ،صف ٔی ثٙس٘سٚ ،
اظ سطؼ ایٙىٔ ٝجبزا ثطای وبض ٔٛضز لالل ٝقبٖٛ٘ ،ثز ث ٝآٟ٘ب ٘طؾس،
اظ ؾط  ٚو ٓٞ َٛثبال ٔی ض٘ٚس .ثمجبضر زیٍط ،صف ٘یبظٔٙساِٖ زض
ػؿشؼٛی وبض ث ٝصف ثی ٘یبظاِٖ زض ػؿشؼٛی وبض سجسیُ ٔیكٛز
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٘یبظ ث٘ ٝبٖ ث٘ ٝیبظ ث ٝوبض ٔؼب٘ی سجسیُ ٔی ٌطزز.
اظ ؼطفیٚ ،لشی ثی ٘یبظی ػبٔم ٝث ٝوبض ا٘ؿب٘ی الالْ ٔی
قٛز ،ایٗ ٘یؿز و ٝحبال  ٕٝٞی وبضٞب ثب ٔبقیٗ ا٘ؼبْ ٔی ٌیطز ٚ
وبض ا٘ؿب٘ی ٚػٛز ٘ساضز ،ثّىٔ ٝمٙبی آٖ ایٙؿز و ٝچٖٛ
اسٔٛبؾی ٖٛث ٝاٚع ذٛز ضؾیسٔ ،ٜطزْ ٔؼجٛض ث ٝوبض ٘یؿشٙس ٚ ،سٟٙب
ثطای ؾطٌطٔی ،یب ٞط زِیّی و ٝث ٝذٛزقبٖ ٔطثٛغ اؾز ،یمٙی
اٌط ٔی ذٛاٙٞسٔ ،ب٘ٙس افطاز ثبظ٘كؿش ٝای و ٝزض ػبٔم ٝؾطٔبیٝ
زاضی ث ٝوبضٞبی ذیطی ٚ ٝزاٚؼّجب٘ٔ ٝی دطزاظ٘س ،وبض ٔی وٙٙس.
ثٙبثطایٗ ،زض ػبٔم ٝی وٕ٘ٛیؿشی ثٟیچٛػ ٝوبض  ٚفمبِیز
ا٘ؿب٘ی سمؽیُ ٕ٘ی قٛز ،ثّى ٝسٟٙب قىُ آٖ اظ فمبِیز حیٛا٘ی،
فمبِیز ثطای ثمب ،زض آٔس ،ٜث ٝقىُ ا٘ؿب٘ی ،یمٙی ث ٝفمبِیز اظ
ضٚی لالل ٚ ٝاقشیبق سجسیُ ٔی قٛز .زضؾز ٔب٘ٙس ضلبثز و ٝثب
سغییط قىُ ضٚاثػ سِٛیسی سغییط قىُ ٔی یبثس.
ثبیس سٛػ ٝزاقز و ٝثٕٛاظار ضقس سىِٛٛٙغی ،ثسضػ ٝای وٝ
ؾبلبر وبض اػجبضی زض ػبٔم ٝوبٞف ٔی یبثس ،ث ٝحؼٓ وبض
ٚاٚؼّجب٘ ٝاظبفٔ ٝی ٌطزز .سب ػبئیى ٝوبض اػجبضی ث ٝصفط  ٚوبض

611
ضاٞىطز ؾٛؾیبِیؿشی
فصُ ٞكشٓ
_________________________________________________

زاٚؼّجب٘ ٝث ٝسٟٙب فمبِیز ٔٛػٛز زض ػبٔم ٝسجسیُ ٔی ٌطزز.
ثٙبثطایٗ ،ث ٝایٗ سطسیت ،یمٙی ث ٝایٗ قىُ سسضیؼی اؾز وٝ
ػبٔم ٝاظ قمبض "اظ ٞط وؽ ث ٝا٘ساظ ٜی سٛا٘ف ،ثٞ ٝط وؽ ثٝ
٘ؿجز ث ٝوبضـ" ،ث ٝقمبض "اظ ٞط وؽ ثؿش ٝث ٝذٛاؾز اـ ،ثٝ
ٞط وؽ ث ٝا٘ساظ ٜی ٘یبظـ" ،یمٙی اظ ػبٔم ٝی ؾٛؾیبِیؿشی ثٝ
ػبٔم ٝوٕ٘ٛیؿشی ا٘شمبَ ٔی یبثس.
پزسص :آیب ضوب فکز هی کٌیذ کِ ٍالعب چٌیي جبهعِ ای در آیٌذُ اهکبى
پذیز است؟

دبؾد :ثحض ٔٗ زض ایٙؼب أىبٖ دصیط ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ چٙیٗ
ػبٔم ٝای ٘یؿز .ایٗ أطیؿز و ٝسىّیف آٖ زض آیٙس ،ٜزض ػطیبٖ
سبضید  ٚزض ضاثؽ ٝثب سالـ ثكط ثطای سحمك یب لسْ سحمك آٖ ٔمّْٛ
ٔی قٛزٞ .ط چٙس سبضید ٘كبٖ زاز ٜاؾز و ٝثكط سبوٞ ٖٛٙط وبضی
ضا و ٝزض دی آٖ ثٛز ٜاؾز ث ٝؾطا٘ؼبْ ضؾب٘س ٜاؾز .ثّى ٝزض ایٙؼب
ٔٙفٛض ٔٗ فمػ سٛظیح ایٗ اؾز و ٝزض سبضید ثكط ایٗ آِشط٘بسیٞٛب
ٚػٛز زاقش ٚ ٝزاض٘سٞ ٚ ،ط فطزی و ٝثرٛاٞس زض ؾط٘ٛقز ذٛز ٚ
ثكطیز وٛچىشطیٗ زذبِشی زاقش ٝثبقس ،لجُ اظ  ٕٝٞثبیس ثطای
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ذٛز ضٚقٗ وٙس و ٝث ٝوساْ یه اظ ایٗ آِشط٘بسیٞٛب سمّك زاضز  ٚزض
وؼبی سبضید ایؿشبز ٜاؾز ٚ ،اٌط ٞیچیه اظ ایٗ آِشط٘بسیٞٛب ضا
ثطای سبٔیٗ ذٛقجرشی ثكط ٔٙبؾت ٕ٘ی زا٘س ،آِشط٘بسیٛی ضا و ٝاظ
٘فط أ ٚشعٕٗ ذٛقجرشی ثكطیز اؾزٔ ،مطفی ٕ٘بیس .چطا و ٝاٌط
ث ٝثسیُ ٔٛضز ٘فط ذٛز ٚلٛف ٘ساقش ٝثبقس ،لبزض ثٔ ٝجبضظ ٜؾیبؾی
٘رٛاٞس ثٛز  ٚزض ؼٛفبٖ حٛازصٕٞ ،چ ٖٛثطي ؾطٌطزاٖ  ٚثی
اذشیبضی و ٝثط ضٚی أٛاع ،ث ٝایٗ ؾٛی  ٚآٖ ؾ ٛوكیسٔ ٜی قٛز،
ثبظیچ ٝزؾز حٛازص لطاض ٌطفش ،ٝضٞطٚی ثال اضاز ٜی ٔمبصس
زیٍطاٖ ٔی قٛز.
دبیبٖ

آثار منتشر شده دیگر نویسنده:
 -۱زن و سكس در تاریخ  ,از الهه آسمان تا برده خانگى ,چاپ چهارم.
 -۲تروریسم اسالمى  ,انگيسه ها و هدفها  ,چاپ سوم.
3-Ben Laden, the only Real Muslim.
 -۴تاریخ گفته نشده اسالم ،دو جلد ،چاپ اول.
 -۵تروریسم اسالمى  ,پایان یک شكست
 -۶بازیگران عصر تمدن  ،کورش  ،محمد  ،چنگيس
 -۷بيراه های انقالب
نشانی برای سفارش مستقیم کتاب

www.siamacsotudeh.com
905-237-661
Po box 55338 300 Borough Dr.
Scarborough ON. M1P-4Z7
Canada

www.azadieiran2.wordpress.com

