گفتـاورد
(گضیذه هقاالت)

بهضاد خىشحالی

٥ـاﻥک٦ىؿت – آﻞماﻣ
٠٢٠٢

به جای هقذهه
کىؿػمتاﻥی بیﻦؼیو ،ؿۆژھهاڵتی ٝمل کﻤ
به ػو ﻢ٦هىﻠ گﻟىباﻞیقامیىﻣ و گﻟىکاﻞیقامیىﻣ اگـ ػ٩ت کﻦتیﻡ گﻟىباﻞیقامتیىﻣ ػؿ
ماػهتـیﻤ تٞـی ٤به ﻢٞﻦی رهاﻥی ىؼﻣ ھمهی ﻢﻦامتت ھای ا٩تَتاػی ،میامتی،
ارتماٝی و ىتکهای ىؼﻣ اؿتتإات و اﻥؼیيتهھا امت اﻢتا گﻟىکاﻞیقامتیىﻣ کته اف
تـکیب گﻟىباﻞیقامتیىﻣ و ﻞىکاﻞیقامتیىﻣ بته ورتىػ آﻢتؼه امت بته ﻢٞﻦتی “رهتاﻥی
اﻥؼیيیؼﻣ و بىﻢی ٝمل کـػﻣ” آﻢؼه ام  +ایﻤ ﻢ٦هىﻠ ﻥيتاﻣ ﻢتیػھتؼ کته ا٥تقایو
ؿوفا٥قوﻣ اھمی رهاﻣ ،ھمقﻢاﻣ با ا٥قایو اھمی ﻢضﻟی و ﻢﻦٖ٪های ؿوی ﻢیػھؼ
و رهاﻥی ىؼﻣ ،ﻥه پایاﻣ ر٢ـا٥یا ؿا ﻥياﻣ ػاػه و ﻥه ﻥاھمگىﻥی ؿا کاھو ﻢیػھؼ.
گﻟىکاﻞیقامیىﻣ ػؿ وا ،ٜ٩واکﻦو َٝیاﻥگـ ت٪ىی ھىیت ﻢ٪اوﻢت ػؿ ػ٥تا ٛاف
تاؿیظ ،مﻦ ھا و ٥ـھﻦگھای ﻢٞتتـ ﻢضﻟی ام .
ػؿ تٞـی ٤گﻟىکاﻞیقامیىﻣ ھمچﻦیﻤ اىاؿه ىؼه ام اف آﻥزا که مینتﻡ میامتی
ﻢؼؿﻣ ،با ھﻦزاؿ صاکمی ھای ﻢﻟی ىکل گـ٥ته ام ﻢؼیـاﻣ ﻢﻟی ﻥ٪و ػؿوافه باﻣ
بیﻤ صىفهھای ﻢﻟی و ٥ـاﻢﻟی ؿا بـ ٝهؼه ﻢیگیـﻥؼ.
***
ﻥغن  :کىؿػمتاﻣ یک تماﻢی یا یک کل ﻢﻦنزﻡ ام که کﻟیهی ارتقای آﻣ
اٝﻡ اف مـفﻢیﻤ ،ﻢﻟ ٥ ،ـھﻦگ و فباﻣ ،اؿتتإی اﻥتؼاﻢىاؿه (اؿگاﻥیتک بتا یکتؼیگـ

 / 4گفتاورد

ػاؿﻥؼ +بﻦابـایﻤ ھـ ﻥگاه به کىؿػمتاﻣ ،بایؼ به ﻢخابه ﻥگاه به یتک کتل واصتؼ ٍتىؿت
بگیـػ +آﻥگاه ھـ ا٩ؼاﻢی که اﻥزاﻠ بيىػ ،ھـ صکمی که بیاﻣ ىتىػ و ھتـ ھتؼ٥ی کته
ٕـس ىىػ ػ ؿ چاؿچىب یک رهاﻣ بیﻦی ﻢٞیﻤ و ﻥگـه عاً ﻥنتت بته فﻥتؼگی،
ھمهی اؿفهھا و ؿوهھا ؿا تىریه ،ىتـایٔ و ا٩تْتاتات ؿا اؿفیتابی و اﻥنتزاﻠ ػؿ
کﻦوھا و واکﻦوھا ؿا تتییﻤ عىاھؼ کـػ.
ػوﻠ :تماﻢی کىؿػمتاﻣ ؿا به ٝﻦىاﻣ ٥ـُ یک رهاﻣ ػؿ ﻥٚـ بگیـیؼ که به ٍـ٣
اؿتتآ اﻥؼاﻢىاؿه ،ھمهی ﻢﻦامت ھای آﻣ ،بایؼ ػؿھﻡ تﻦیؼه باىﻦؼ +بؼیهی امت کته
ایﻤ گىﻥه ﻥین و ػمتتکﻡ ػؿ ػوؿاﻣ رؼیتؼ“ ،ؿۆژھەاڵتتی”٩ ،ـبتاﻥی ﻢﻦامتت ھای
بغوھای ػیگـ کىؿػمتاﻣ اٝﻡ اف صقب و صکىﻢ ﻢضﻟی با اى٢اﻞگـاﻣ ایﻤ بغو
اف کىؿػمتاﻣ بىػه ام .
مىﻠ :ﻢﻦاب ٜو ﻥیـوی اﻥناﻥی ایﻤ بغو اف کىؿػمتاﻣ یٞﻦی “ؿۆژھەاڵت” ،ت٪ـیتتا
ھمیيه به ﻞضاٗ ﻥهاػیﻦه ىؼﻣ اﻥؼیيهی کىؿػمتاﻣ به ﻢخابه یک کل ﻢﻦنزﻡ ػؿ ؽھﻤ
اﻥناﻣ ؿۆژھەاڵتی ،ػؿ عؼﻢ باىىوؿ ،باکىوؿ و اعیـا ؿوژتتاوا ٩تـاؿ گـ٥تته امت
ﻢىّىٝی که ﻢابه افای آﻣ ،ھـگق مﻦگیﻦی وفﻥه ؿا به تىافﻣ و تٞاػﻝ ،ﻥقػیک ھﻡ ﻥکـػه
ام .
چهتتاؿﻠ :پا٥يتتاؿی بتتـ “ؿۆژھەاڵت” و ایﻦکتته “باىتتىوؿ ﻢضتتىؿی” و “بتتاکىوؿ
ﻢضىؿی” ،ﻥتایؼ ایﻤ بغو اف کىؿػمتاﻣ ؿا به یک صاىیه اف ﻢتﻤ تتتؼیل کﻦتؼ متتب
اٍﻟی تاکیؼ بـ ایﻤ ﻢناﻞه ام .
***
ﻥگاه به کىؿػمتاﻣ اف ﻢﻦٚتـ گﻟىکاﻞیقامتیىﻣ ﻢتیگىیتؼ“ :کىؿػمتتاﻥی بیﻦتؼیو،
ؿۆژھهاڵتی ٝمل کﻤ”+
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"هلت ایزاو" بًیادا عاری اس حقیقت است
گىیی به ٕـی٪ی با عىػه ٩ـاؿ گؾاىته ام بگىیؼ کته آﻥچته ﻢتیگىیتؼ ػؿمت
ﻥین ٝ ،قﻠ تض ٨٪بغيی ﻥٚﻡ “ﻢﻟ ایـاﻣ” به ىیىهی ﻥىیﻤ ،تيغٌ بغو ھن
اﻢا ص٪ی ٪ﻥؼاؿػ.
"ﻢﻟ ایـاﻣ" اکﻦىﻣ اٍٖالصی چﻦاﻣ یظ فػه ام با ػیىاؿھایی ؿو به فواﻝ که ﻥه
٥ﻟن٦هی ایﻤ ؿا تىاﻣ بافمافی آﻣ ام و ﻥه آﻣ ؿا یاؿای ت٦نیـ آﻣ.
و٥اػاؿی به آﻥچه پیيتـ ؿوی ػاػه ام  ،تىریه آﻣ به ﻥاﻠ “ﻢﻟ مافی ایـاﻥتی” و
چيﻡ ٥ـوبنتﻤ بـ میـ اﻥؼیيه ت آﻣ ھﻡ به بهاﻥه و بهای ٥ﻟن٦ه ت ػیگـ رایگاه عىػ ؿا
اف ػم ػاػه ام ٝ +ال٩هی ىؼیؼ به اﻢـ وا ،ٜ٩ػیؼگاﻣ ؿا به ؿوی “ص٪ی ” ٪بنتته
ام .
صتی “فﻢاﻣ” ھﻡ ػؿ ﻢ٦هىﻠ واژهی “ﻢﻟ ایـاﻣ” به مکىﻣ ؿمیؼه ام  +عاﻥتهی
ػؿ صاﻝ فواﻝ ؿا ػیگـ ﻥمیتىاﻣ با مـھﻡ کـػﻣھای ٥ﻟن٦ی ،اف ویـاﻥی ﻥزات ػاػ.
آﻥچه گ٦ته ﻢیىىػ ﻥياﻣ ػھﻦؼهی اٍاﻞ اػؿاک ﻥینت  ،تﻦهتا ؿھامتافی ؽھتﻤ
ام .
آﻣ بﻦا ػؿ باىکىهتـیﻤ ؿوفھای عىػ ﻥیق ھـگق یک ﻢﻟ ﻥتىػه ام چه به تٞتیـی
که ماعته ىؼه چه با آﻥچه ػؿ عامتگاه عىػ ،اﻥؼیيهپـػافی ىؼه ام .
ایـاﻣ ،پیو و بیو اف آﻥکه بتىاﻣ یک “ﻥٚـیته” ﻥاﻢیتؼ یتک ایتؼتىﻞىژی امت اف
رﻦل عيﻤ ﻢاﻥؼابی که ھـ ؿوف واٞ٩ی کهﻤ ماع ﻢزٞتىﻝ عتىػ ؿا بته رتای
ص٪ی ٪ت ػؿ ھمهی صىفهھا ت ػؿ یک ﻢﻦٚـهی ﻥمایيی ،به ؿط ایﻤ و آﻣ ﻢیکيؼ.
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ایﻤ ﻢزمىٝه که “ﻢﻟ ایـاﻣ” ﻥاﻢیؼه ﻢیىىػ تﻦها کىىيی بـای ػمتـمی ػوباؿه
به ھماﻣ واٞ٩ی ھام ھماﻣ ھایی که به فوؿ و عىﻣ و اﻞتته “ایؼتىﻞىژی ایـاﻣ” که
ﻥامقاواؿاﻥه “ایـاﻣ به ﻢخابه ﻥٚـیه”اه ﻢیعىاﻥﻦؼ ماعتی ػمتکـػ یا٥ته ام تالىی
بیماؿگىﻥه بـای بافیابی ﻥىٝی صاﻞ بهﻦزاؿ بـای پـھیق اف یتک ٥ـوپاىتی ؿواﻥتی و
اﻞتته بٞؼھا ٥ـوپاىی ھمه راﻥتهی یک بﻦای ﻞـفاﻣ.
ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،ؿویکـػ کل ﻥگـی که آﻣ ؿا ػمتمایه کﻟی گـاﻥهی عىػ ﻢیکﻦؼ چه
ػؿ گقیﻦو ﻥٚـیه ،چه ػؿ عىاﻥو و پـػافه٥ ،ا٩ؼ ھـﻥى ٛﻢ٪ٞىﻞیتی امت تهتی اف
ھنته ام و تﻦها ابقاؿﻥىىتی ام بـای بافﻥمایی به اٍٖالس “واٞ٩ی واٞ٩ی …‖
تماﻢی ایﻤ مـفﻢیﻤ ،چیقی ام ػمتکـػ که اف ابتؼا ماعته و پـػاعتته ىتؼه
ام و إال ٧ﻥاﻠ “ﻢﻟ ” بـ آﻣ ﻥیتق رٞﻟتی ﻢـکتب ھـچته ھنت ػؿ چتاؿچىب
مافی بـای ایﻤ به اٍٖالس ﻢﻟ  ،کيتاؿ بىػه ام و بؼﻣھای ﻢخﻟه ىؼه و عتىﻣ و
چهـهھای ﻢـػﻢاﻣ ػؿ صاﻝ ﻢـگ و ھمچﻦاﻣ ﻥیق ھن (تاؿیظ ٚٝمت و اﻥضٖتإی
که عىػ ﻥگاىته ایؼ ؿا ػوباؿه بایؼ بغىاﻥیؼ ایﻤ باؿ اﻢا اف ﻥگاه یک ﻥاٙـ ،آﻣ ھتﻡ بتی
ٕـ. ٣
ﻥتایؼ فیـکاﻥه تﻦوھای ٝمی٥ ،٨ياؿھا و اّتٖـابھا ؿا بتا گـیتق بته متﻦ ھای
گؾىته ابقاؿ کـػ یا صـیﻡ اﻢﻦی ػؿ صاﻝ اف ػمت ؿ٥تتﻤ ؿا آﻣ ھتﻡ بتا بافگيت بته
رنتزىی ﻢؼیﻦهی ٥اّﻟهی ػؿ گؾىته؟! –ػؿ ٩اﻞب ﻢﻟ ایـاﻣ*بافآ٥ـیﻦی کـػ.
تٚاھـ به ػاىتﻤ یک رهاﻣ بؼی ٜو بی ماب٪ه ػؿ ﻢ٦هىﻠ واژگاﻥی به مـآﻢؼه ھمـاه
با کاؿبـػ ایؼتىﻞىژی آییﻦی ػؿ ٩اب “امالﻠ ایـاﻥی” ﻥیق تﻦهتا یتک “کﻟیت کتل گتـا”
ام که اف ىکل گیـی ھماﻣ چاؿچىب تاکﻦىﻣ ،رق ٥ارٞه و ﻢَیت  ،چیقی بـای
اﻥناﻣھای ػؿبﻦؼ آﻣ به باؿ ﻥیاوؿػه ام  +ایﻤ ﻥاکزا آباػ ،گىیی اف ؿوف ﻥغن تﻦهتا
بـای یک راﻢٞهی بنته و ایزاػ و تکـاؿ ﻥٚاﻠھای تماﻢی عىاه تمهیؼ یا٥ته ام .
ھماﻣ مـفﻢیﻦی که به اٍتٖالس “ﻢﻟت ایتـاﻣ” ػؿ آﻣ ،ﻢضکتىﻠ بته ھمقینتتی
ارتاؿی گيتهاﻥؼ ھمىاؿه ػؿ بـابـ “عتـػ” اینتتاػه امت و “ٝيت ٨بته آفاػی” ؿا بته
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بؼتـیﻤ ٥ـراﻠ پامظ گ٦ته امت ھمتاﻣ متـفﻢیﻦی کته “ﻢﻟت ایتـاﻣ” تت بتاف ھتﻡ
ﻢیگىیﻡ* ﻢضکىﻠ به ھمقینتی ارتاؿی ػؿ آﻣ گيتهاﻥؼ ﻥه با ﻢٞاﻥی ﻢٞﻦا ﻢیگیـػ ﻥه
با ىتﻦاعته ىتؼﻣ و ﻥته بتا ىتﻦاعتﻤ ىتﻦاع و آفاػی او بایتؼ ػؿ عتؼﻢ ھمتاﻣ
“ایؼتىﻞىژی ایـاﻥی” ٩ـاؿ بگیـػ که گاھی با ٝﻦتىاﻣ “ایتـاﻣ ،ﻥٚـیته امت ” اف آﻣ یتاػ
ﻢیىىػ و آﻣ گاه که “تىاﻣ ػوﻠ ایتؼتىﻞىژی” بته ﻥزتات آﻣ اف ٥ـوپاىتی ﻢتیىتتابؼ
“امالﻠ ایـاﻥی” ﻢیىىػ.
****
ػؿ ایﻤ که ﻢیل ﻢ٪اوﻢ ﻥاپؾیـی به ﻥگاه ػاى ایﻤ کهﻤ بﻦا ورتىػ ػاؿػ گمتاﻥی
ﻥین اﻢا به کؼاﻠ بها؟ به بهای آﻥکه بـای “ﻢﻟت ” ،تتاؿیغی تتـاه ػاػه ىتىػ و بتا
ﻞٞاب ٥ﻟن٦ه ،پـػاعته که گىیا پیو اف فاػه ىؼﻣ ﻢ٦هتىﻠ واژهی ﻢﻟت  ،ایتـاﻣ یتک
ﻢﻟ بىػه ام ؟!
چﻦیﻤ عٖایی ؿا بٞیؼ ام بتىاﻣ مهى ﻥاﻢیؼ ،بنیاؿ بٞیؼ بتىاﻣ….
****
ایـاﻣ اﻢـوف ﻢیـاحی اف ػیىﻣ پـػاع ﻥيؼه ام  ،ﻢیـاحی که ﻢضَتىﻝ متﻟٖهی
ٕىالﻥی “ابـ عىػھا” بـ ایﻤ ٩اب بىػه ام که ھمىاؿه بىػﻢتاﻣ عتىػ ؿا بتا تٞـیت٤
ھﻦزاؿھایی بـای بﻦیاػ ٝمال ﻢىرىػ ،تؼاوﻠ بغيیؼه اﻥؼ ﻢیـاحی که ػیـ یتا فوػ بایتؼ
پـػاع ىىػ ﻢیـاحی که ّـوؿتا به ٥ـوپاىی به ٝﻦىاﻣ مـﻥىىت ﻢضتتىﻠ عىاھتؼ
اﻥزاﻢیؼ.
ػیگـ صتی “ھﻦزاؿھای ﻥماػیﻤ” ﻥیق ﻥغىاھﻦؼ تىاﻥن ایﻤ ھىی ػمتتکـػ ؿا اف
بی ھىیتی عىػ بـھاﻥﻦؼ.
ؿواﻣھا ﻥیق ػیگـ ﻥغىاھﻦؼ تىاﻥن ػؿ بـابـ ایﻤ ١ـ ٧ىؼﻣ ﻢ٪اوﻢ کﻦﻦؼ
ػوؿاﻣ واٞ٩ی ھای ٝمل گـایاﻥه ﻥیق به پایاﻣ آﻢؼهاﻥؼ چـا کته ایتﻤ ھمتاﻥی آﻥچته
“ﻢﻟ ایـاﻣ” ﻥاﻢیؼه ﻢیىىػ بﻦیاػا ٝاؿی اف ص٪ی ٪ام .
ػیگـ ﻥمتیتتىاﻣ بتا اؿاتتهی “ص٪ی٪ت ػؿ ٩اﻞتب کتؾب” ،ص٪ی٪ت ؿا اف اٝتتتاؿ
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ﻞﻦگـگاھی بـای آﻥچه “ایـاﻣ ﻥٚـیه امت ” و “ﻢﻟت ایتـاﻣ” بتا٩ی ﻥماﻥتؼه

اﻥؼاع
ام .
ٝي٥ ٨ـیتﻦؼهای ػؿ ٩اﻞب واژهی “ﻢﻟ ایـاﻣ” اکﻦىﻣ تـکیب ماعتی ﻥ٦ـت اﻥگیق
ىؼه ام که ھیچ کل ػیگـ ﻥمیتىاﻥؼ تضمل کﻦؼ
آﻥچه ھن اکﻦىﻣ ػؿ ﻢىؿػ اﻥؼیيه وؿفاﻣ و ٥یﻟنى٥اﻣ اﻢـوفی ایتـاﻣ –اگتـ بتتىاﻣ
آﻥچه ؿا گ٦ته ﻢیىىػ اف رﻦل ٥ﻟن٦ه و اﻥؼیيه ام * بایؼ ﻥىى  :میامت ػیکتته
ﻢیکﻦؼ و ٥ﻟن٦ه ت ﻢتام٦اﻥه ت ﻢیﻥىینؼ….
****
ىایؼ اف ﻢیاﻣ ھمهی ٥ـٍ ھای اف ػم ؿ٥ته بـای تؼاوﻠ ایﻤ بﻦای پىمیؼه ،تﻦها
یک “٥ـٍ اعال٩ی” با٩ی ﻢاﻥؼه امت و آﻣ ،پـھیقیتؼﻣ اف تالهھتای بته ٙتاھـ
٥ﻟن٦ی و اﻥؼیيه بﻦیاػ بتـای رﻟتىگیـی اف ٥تـوؿیغتﻤ آﻣ و ىتهاﻢ ؿویتاؿویی بتا
ص٪ی ٪ام .
پلھای پي مـ عـاب ىؼه ام  ،تﻦها ؿاه به رﻟى بتا٩ی ﻢاﻥتؼه امت صتتی
ػیگـ ﻥمیتىاﻣ به ٙىاھـ ٥ـیتﻦؼه بـای ﻥياﻣ ػاػﻣ ىکىه بی ﻢخاﻝ ایتﻤ بﻦتای ػؿ صتاﻝ
ؿیقه پي بنت  +ػوؿاﻣ ﻢىارهته بتا تﻦاِ٩ھتا و پـػاعت ھقیﻦتهھای تٞتاؿُ
اﻥتاىته به ػؿافای “چﻦؼ مؼه” و پهﻦای “اﻥناﻥی ” ٥ـاؿمیؼه ام و پایاﻣ “تماﻢی ”
ػوؿ ﻥین  ،صتی ٩ـباﻥی کـػﻣ ٥ﻟن٦ه و اﻥؼیيه ھﻡ ػیگـ ﻥمیتىاﻥؼ…
تاؿیظ وره بی ؿصماﻥهی عىػ ؿا به فوػی ﻥياﻣ عىاھؼ ػاػ….
پی ﻥىى  :پامغی به ػؿمگ٦تاؿ ػکتـ رىاػ ٕتإتایی“ :وصؼت تاؿیغی ایـاﻣ و
ﻢتاﻥی ﻥٚـی عال” ٥

اپىسیسیىو ایزايی و چالص سه ساسه
اپىفینیىﻣ مـامـی ایـاﻣ ،ایﻦک پل اف چﻦؼیﻤ آفﻢىﻣ و اﻞتته عٖتاّ ،تـوؿت ػاؿػ
با ؿویکـػ کاؿﻥاﻢه ﻥگـ ،به ٍىؿت رؼی به رـس و تٞتؼیل ػؿوﻥمایتهھای ؽھﻦتی و
ٝیﻦی عىػ بپـػافػ و ایﻦکه چـا ﻥتىاﻥنته ام و چـا ﻥمیتىاﻥؼ؟
ٕتیٞتا اگـ به رنتزىی ایﻤ چـاییھا بـﻥیایؼ اف ھتﻡ اکﻦتىﻣ ﻢتیتتىاﻣ گ٦ت ػؿ
آﻥچه به ػﻥتاﻝ آﻣ ام با یک پامظ ،ؿوبـو عىاھؼ ىؼ :
ھـگق ﻥغىاھؼ تىاﻥن +
ػؿ ایﻤ یاػػاى  ،با امت٦اػه اف مه متافهی "تضﻟیتل بغتو"" ،تتىافﻣ بغتو" و
"اصتـاﻠ بغو" ،کته بته میامت  ،ىتکل ﻢتیػھﻦتؼ ﻥيتاﻣ عتىاھﻡ ػاػ اف چته ؿو،
اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ﻥتىاﻥنته ام و ﻥمیتىاﻥؼ ٝﻦىاﻣ اػٝایی مـامـی ؿا اف ٩ىه به ٞ٥ل
ػؿ آوؿػ+
يخست :ساصههای تحلیل بخش
میام به چگىﻥگی ﻢؼیـی کﻦوھا و واکﻦوھا ػؿ ﻢضیٔ بافﻢی گـػػ٥ +هتﻡ
آﻥچه ػؿ رهاﻣ پیـاﻢىﻥی ﻢیگؾؿػ بنیاؿ ﻢهﻡ و بﻦیتاػی امت  +ػؿ ایتﻤ رامت کته
چگىﻥگی ٥هﻡ ٞ٥ل و اﻥٞ٦االت ﻢٖـس ﻢیىىػ و ایﻤ عتىػ ﻥیافﻢﻦتؼ ػاﻥتو و بیتﻦو
ام .
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تضﻟیل ىـایٔ ﻢتﻦای تَمیﻡ گیـی ام و ھمیﻤ تَمیﻡ گیـی ھامت کته بتـ
ﻢـگ و فﻥؼگی ،اﻢﻦی و ا٩تؼاؿ و اصتـاﻠ و اٝتتاؿ کيىؿھا ،مافﻢاﻣھا و اصقاب ﻢﻦزـ
ﻢیگـػػ.
تضﻟیل یکی اف رؼیتـیﻤ ﻢنایل ام و چه بنا یک تضﻟیل بؼوﻣ ﻢتﻦا ﻢﻦزـ به
بـوف آمیبھای رؼی ىىػ +تضﻟیل ﻥمیتىاﻥؼ و ﻥتایؼ اف تىھمات بگؾؿػ و ﻢﻦزـ بته
ّایٞه ىىػ +بنیاؿی اف تضﻟیلھا به ػﻞیل اﻥزماػ ٥کـی ،تﻦتﻟتی ؽھﻦتی و کﻟیيتهھا
ﻢیتىاﻥﻦؼ ٝىاؿُ رتـاﻣ ﻥاپؾیـ به باؿ آوؿﻥؼ.
تضﻟیلھای یتک متىیه ،تضﻟیلھتای ھیزتاﻥی ،تضﻟیلھتای یتک راﻥتته گتـا،
تضﻟیلھای گقیﻦيی و تضﻟیلھای ٩اﻞتی ﻥیق اف رمﻟه ﻢيکالتی ھنتﻦؼ که ﻢیتىاﻥﻦؼ
کيىؿھا ،مافﻢاﻣھا و اصقاب ؿا با چاﻞوھای رؼی ﻢىاره مافﻥؼ+
دوم :ساصههای تىاصو بخش
ایﻤ مافهھا به چگىﻥگی تىره ٝمﻟی به ﻢىّىٝات و صىفهھای گىﻥاگىﻣ ﻢتـتتٔ
ھنتﻦؼ +ػؿ میام ﻢؼؿﻣ ،تىافﻣ گـایی به ﻢٞﻦای ھمه راﻥته گـایی ﻥیتق ھنت  +ػؿ
بضج مافهھای تىافﻣ بغو ،به ایﻤ ﻢىّى ٛاىاؿه ﻢیىىػ که صىفه و ﻢىّىٝی ػؿ
میام ورىػ ﻥؼاؿػ که ﻢهﻡ ﻥتاىؼ و ّـوؿت ػاؿػ که با ػ ، ٩به تماﻢی صىفهھای
پـػاعته ىىػ ،اھمی آﻥها ﻢىؿػ ىﻦامایی ٩ـاؿ گیـػ ،ﻢقی ھا ؿا ػم ﻥياﻣ کتـػ و
ھیچ چیق ؿا ٩ـباﻥی ھیچ چیق ﻥکـػ+
سىم :ساصههای احتشام بخش
مافهھای اصتـاﻠ بغو ﻢـبىٓ و ﻢتٞﻟ ٨به "تىﻞیؼ ْ٥ای تٞاﻢل"" ،تىﻞیؼ اٝتتاؿ" و
"تىﻞیؼ ا٩تؼاؿ" ھنتﻦؼ +مافهھای اصتـاﻠ بغو ػؿ ٝـٍهی کالﻢی و گ٦تماﻣ ،ؿٝای
عٖىٕی ؿا الفﻠ ﻢیبیﻦﻦؼ که تىره به آﻥهتا ﻢتاﻥ ٜاف کتاھو وفﻣ میامتی کيتىؿھا،
مافﻢاﻣھا و اصقاب ﻢیىىﻥؼ.
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تىره به اٍىﻝ ﻢىؿػ تىره ػؿ مافهھای اصتـاﻠ بغو ،بته ﻢٞﻦتای باوؿﻢﻦتؼی بته
عىػ و اٝتماػ به ﻥ٦ل ﻥیق ھن  +باوؿﻢﻦؼی به عىػ و اٝتماػ به ﻥ٦ل ،ﻢﻦيا اصتتـاﻠ
به ػیگـاﻣ ام  +صقب ،کيىؿ یا مافﻢاﻥی که ٥ا٩ؼ باوؿ به عىػ امت و اف ﻢيتکل
اٝتماػ به ﻥ٦ل ؿﻥذ ﻢیبـػ به ػیگـاﻣ اصتـاﻠ ﻥمیگؾاؿػ.
ﻢناﻞهی ػیگـ ػؿ ﻢىّى ٛمافهھای اصتتـاﻠ بغتو ،اٍتىﻝ صـ٥تهای و ٥ـھﻦتگ
ام .
صقب ،مافﻢاﻣ یا کيىؿی که ػاؿای امتاﻥؼاؿػھای تضﻟیلٝ ،مﻟیاتی و صـ٥تهای
و ﻢهﻡ تـ اف ھمه ٥ـھﻦگ ىتﻦاع امت ّتىابٔ اعال٩تی ؿا بته گىﻥتهای ػؿ عتىػ
تٞـی ٤عىاھؼ ﻥمىػ که ھﻡ به ػیگـاﻣ اصتـاﻠ بگؾاؿػ و ھﻡ ػیگـاﻣ ؿا ﻢﻟقﻠ و واػاؿ به
اصتـاﻠ ﻥمایؼ +مه گاﻥهی “مافهھای تضﻟیتل بغتو”“ ،متافهھای تتىافﻣ بغتو” و
“مافهھای اصتـاﻠ بغو” ؿا ﻢیتىاﻣ مه ؿاك یک ﻢخﻟج تٞـی ٤کـػ که ىتﻦاع و
اھمی بغيی بؼاﻥها ﻢیتىاﻥؼ به یک تٞاﻢل ػؿ میام ﻢﻦزـ ىىﻥؼ+
اﻢا کزای کاؿ اپىفینیىﻣ به اٍٖالس مـامـی ﻢيکل ػاؿػ؟
****
به رـأت ﻢیتىاﻣ گ ٦اپىفینیىﻣ مـامـی ػؿ ھـ مته متٖش ،بتا چاﻞوھتای
رؼی ﻢىاره ام  +ﻥاتىاﻥی ػؿ ﻢؼیـی کﻦوھا و واکﻦو ھا٥ ،هﻡ ﻥاػؿم اف ٞ٥تل
و اﻥٞ٦االت ،تضﻟیلھای بؼوﻣ ﻢتﻦا ،تىھﻡ و بافتىﻞیؼ ؿوفاﻥتهی آﻣ ،اﻥزمتاػ ٥کتـی،
تﻦتﻟی ؽھﻤ و کﻟیيهھا ؿا به ؿوىﻦی ﻢیتىاﻣ ػؿ گ٦تتاؿ ،ﻥىىتتاؿ ،ؿمتاﻥه و اػٝاھتای
ایياﻣ به ؿوىﻦی ؿٍؼ کـػ +اپىفینیىﻣ مـامـی عىػعىاﻥؼه ،ات٦ا٩ا ھتیچ ػؿکتی اف
ا٩تْاتات فﻢتاﻥی ،ﻢکتاﻥی و اﻢکتاﻥی ﻥؼاىتته و ھمچﻦتاﻣ بته بافتىﻞیتؼ کﻟیيتهھا و
بافتىفیٝ ٜؼﻠ ٥هﻡ عىػ اف کﻦوھا و واکﻦوھا و ٞ٥ل و اﻥٞ٦االت ﻢیپـػافػ+
ػؿ بغو ﻢـبىٓ به مافهھای تىافﻣ بغو ،ﻢناﻞهی ﻢهﻡ ،ﻥپـػاعتﻤ بته ھمتهی
صىفهھا ﻢتـفتـیﻤ ویژگی اپىفینیىﻣ مـامـی ام و ھمىاؿه با بـرنته مافی یتک
ﻢناﻞه به ٝﻦىاﻣ ١ای  ،مایـ اوﻞىی ھا ؿا ﻥاػیؼه اﻥگاىته ام +
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اپىفینیىﻣ مـامـی ھمىاؿه ھمه چیق ؿا ٩ـباﻥی یک چیق کـػه ام و ھیچ تىره
ٝمﻟی به صىفهھای گىﻥاگىﻣ ﻥکـػه ام +
اﻢا ىایؼ یکی اف ﻢهمتـیﻤ چاﻞوھای مافه ای ،ػؿ مافهی اصتـاﻠ بغو ،ﻥمتىػ
پیؼا ﻢیکﻦؼ رایی که اپىفینیىﻣ مـامـی ػؿ ٝـٍهی کالﻢی و گ٦تماﻣ ،بتا ﻥاػیتؼه
گـ٥تﻤ ھمهی اٍىﻝ و اؿفه ھا ،به بنیاؿی اف باینتهھای ﻢ٪تْابه ،ص٪یـ اﻥگاؿاﻥته
ﻥگـینته و با کىچک ىماؿی آﻥها ،تاله ﻢیکﻦؼ ھمه چیق ؿا صىﻝ ﻢضىؿی تٞـی،٤
مافﻢاﻥؼھی و ٝمﻟیاتی کﻦؼ که اماما یا ورىػ ﻥؼاؿػ و یتا اگتـ ھنت ػیگتـ کتالﻣ
ﻥین و ﻥمیتىاﻣ به ﻢخابه کل بؼاﻣ ﻥگـین +
اف ھمیﻤ رام که ػبگـ ﻥمیتىاﻣ به اپىفینیىﻣ ﻢؼٝی مـامـی بىػﻣ به چيﻡ
مـامـی ﻥگـین چـاکه با ص٪یـىماؿی عىام یک اکخـی  ،که ھىی عتىػ ؿا
ىﻦاعته اﻥؼ ،آﻣ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک اوﻞىی پؾیـ٥تهاﻥؼ و ػؿ چاؿچىب آﻣ ،به "عىیيتﻤ
مافﻢاﻥی" پـػاعتهاﻥؼ عىػ ؿا اف مـامـی بىػﻣ اﻥؼاعته ام  +اﻞتتته ص٪یـىتماؿی و
متک اﻥگاؿی تﻦها بغيی اف ایﻤ ﻢناﻞه ام و ػؿ بنیاؿی ﻢىاؿػ ػیؼه ﻢیىتىػ کته
ایﻤ عىام ھا به فباﻣ و ٩ﻟﻡ تىھیﻤ و ا٥تـا ﻥیق آﻞىػه ىؼه ام +
مغﻤ پایاﻥی آﻥکه با تىره بؼاﻥچه ػؿ بضج ﻢـبىٓ به مافهھای مه گاﻥه گ٦ته ىؼ
اپىفینیىﻣ به اٍٖالس مـامـی ،به ػﻞیل ﻢىاره با چاﻞو ػؿ ھـ مه مٖش تضﻟیتل،
تىافﻣ و اصتـاﻠ٥ ،ا٩ؼ ھـگىﻥه وراھ بـای ٝﻦىاﻥی ﻢىمىﻠ به “مـامـی” امت و بته
ھمیﻤ ػﻞیل ،ﻥتىاﻥنته ام و ﻥغىاھؼ تىاﻥن پتاﻥنیلھای الفﻠ ؿا بـای رﻦتو فایی
ﻢض ٨٪کﻦؼ+

چزا يمیتىاو بز اساص “قىاعذ دهکزاسی” با “اپىسیسیىو ایزايی” به
گفتگى يطست
اىاؿه :ایﻤ ﻥىىتاؿ ػؿ پتی آﻣ امت کته بتا تتیتیﻤ ھ٦ت رﻦتتهی ػﻢکـامتی یٞﻦتی
“بـابتتـی”“ ،ؿوابتتٔ”“ ،تتتتاػﻝ ﻥٚتتـ”“ ،ػاﻥتتو”“ ،تﻦتتى“ ،”ٛػﻢکـامتتی ػؿوﻥتتی” و
“ػﻢکـامی به ﻢخابه فﻥزیـهی تيکیل ػھﻦؼهی راﻢٞه” ،ػؿ ﻥهایت ﻥيتاﻣ ػھتؼ کته
اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ﻥمیتىاﻥؼ با ؿویکـػ کﻦىﻥی٩ ،ىاٝؼ ػﻢکـامی ؿا به ٕتىؿ کاﻢتل ػؿ
ﻢﻦامتات ،گ٦تگىھا ،تَمیﻡ مافیھا و ا٩ؼاﻢات ﻞضاٗ کﻦؼ و بؼیﻤ تـتیب ﻥمیتىاﻣ
به چاؿچىبی ّابٖه ﻢﻦؼ بـای گ٦تگىی ﻢﻟ ھای ایـاﻣ بـ اماك “٩ىاٝؼ ػﻢکـامی”
با “اپىفینیىﻣ ایـاﻥی” اﻢیؼواؿ بىػ
هفت جًبهی دهکشاسی
.1بـابـی:
ایؼهی ػﻢکـامی بـ آﻣ ام که تماﻢی ىهـوﻥؼاﻣ ػؿ تَمیﻡ گیـیھا ػؿبتاؿهی
آیﻦؼهی ﻢيتـک اف اھمی یکناﻥی بـعىؿػاؿﻥؼ (پتـمىﻣ و ھمکاؿاﻣ1446 ،
بـابـی ،رایگاھی امامتی ػؿ اﻥؼیيتهی ػﻢکـامتی ػاؿػ و ػؿ ت٪ابتل بتا ػیگتـ
ىیىهھای صکىﻢتی ،ﻢتتﻦی بـ اﻥگاؿهای اف صکىﻢ ام که بﻦابـ آﻣ ،صکىﻢت ػؿ
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اعتیاؿ گـوھی عاً (و صتی گـوھی اف ﻥغتگاﻣ باىؼ.
بـابـی ،ھﻡ ػؿ آﻢىفه ﻢـػﻢی و ھﻡ ػؿ ػﻢکـامی ،اﻢـی بﻦیاػیﻤ ام  +ص ٨ؿای
ھمگاﻥی و بـابـ ،آفاػی بیاﻣ ،آفاػی مافﻢاﻥؼھی و ص ٨ؿ٩اب بـای به ػم گتـ٥تﻤ
٩ؼؿت ػوﻞتی ػؿ اﻥتغابات آفاػ ،اف اٍىﻝ بﻦیاػیﻤ ػﻢکـامی به ىماؿ ﻢیؿوﻥؼ.
―ﻞیﻦؼگـﻣ” صتی اف ػﻢکـامی ژؿ٥تـی مغﻤ به ﻢیاﻣ ﻢیآوؿػ که ػؿ آﻣ بته “صت٨
ىـایٔ بـابـ بـای تاحیـگؾاؿی بـ راﻢٞه” تىره ىؼه ام ( +ﻞیﻦؼگـﻣ 1443
ایﻤ ﻥى ٛاف ػﻢکـامی با وّ ٜایؼهی “عىػ٥همی” ػؿ ػؿوﻣ آﻢتىفه ﻢـػﻢتی بته
ٍىؿت آفاػ و ػاوٕﻟتاﻥه ،ایﻤ اﻢکاﻣ ؿا بـای ﻢـػﻠ ﻢینـ ﻢیمافػ که اوال :بتـ ىتـایٔ
فﻥؼگی عىػ تاحیـ بگؾاؿﻥؼ و ػوﻠ :اف ٕـیٞ٥ ٨اﻞی میامی٥ ،ـھﻦگی و اتضاػیهای ػؿ
تضىالت راﻢٞه ﻢياؿک کﻦﻦؼ.
به باوؿ ﻥٚـیه پـػافاﻣ ایﻤ ﻥى ٛػﻢکـامی (که ػﻢکـامی ﻢيتاؿکتی بغيتی اف آﻣ
ام مه ﻥتیزهی بنیاؿ ﻢهﻡ اف وّٞی باال به ػم عىاھؼ آﻢؼ:
تٞییﻤ اوﻞىی ھا اف اٍل بـابـی پیـوی عىاھؼ کـػﻢـػﻠ عىاھﻦؼ تىاﻥن اف تاحیـگؾاؿی ھـ چه بیيتـ بـ راﻢٞه بـعىؿػاؿ ىىﻥؼایﻤ ﻥى ٛػﻢکـامی به تىفی ٜﻢتٞاػﻝ تـ ٩ؼؿت عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ.ﻢياھؼه:
اﻥؼیيه و ا٩ؼاﻠ ایـاﻥی ،ػؿ تماﻢی ٕی٤ھتای عتىػ ،ھﻦتىف ھتﻡ ﻥتىاﻥنتته امت
ﻢﻟ ھای ایـاﻣ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک ﻢﻟ – به ﻢ٦هىﻠ واٞ٩ی کﻟمه* بپؾیـػ +ػؿ ایﻤ ﻢیتاﻣ،
مغﻤ گ٦تﻤ اف”اھمی یکناﻣ ىهـوﻥؼاﻣ ػؿ تَمیﻡ گیـیھای آیﻦؼه” ﻥیق تا صتؼوػ
بنیاؿی ﻢتاحـ اف ایﻤ ﻢىّى ٛام ٍ ،ـ٥ﻦٚـ اف آﻥکه گـوه ھایی اف ا٥ـإیتىﻣ ایـاﻥتی
که ھﻦىف ھﻡ اف تٞـی ٤راﻢ ٜﻢ٦هىﻠ ىهـوﻥؼی و ػؿ تٖاب٩ ٨ـاؿ ػاػﻣ آﻣ بتا ﻢ٦تاھیﻡ
ﻢىرىػ ػؿ ع٪ى ٧بيـ به ﻥىٝی ٕ٦ـه ﻢیؿوﻥتؼ +بته ػیگتـ متغﻤ ،ھﻦتىف ﻥمتیتتىاﻣ
“ٝـٍهای بـای ٥ـﻢىﻞتﻦؼی چگىﻥگی ﻢياؿک ﻢﻟ ھای ایـاﻣ ػؿ ػﻢکـامتی ﻢتؼٝا
به اپىفینیىﻣ ٥اؿك*ﻢضىؿ” ىﻦامایی کـػ.

چرا نوىتواى بر اساس 17 / ...

 +٠ؿوابٔ:
ىکی ورىػ ﻥؼاؿػ که “باھﻡ بىػﻣ” ﻢْمىﻥی بنیاؿ ٩تىی اف ػﻢکـامتی امت و
آﻥچه ﻢیتىاﻥؼ ایﻤ “باھﻡ بىػﻣ” ؿا ػؿ یک ﻢضىؿ ﻢغتَات به مىی “بتاھﻡ ﻢاﻥتؼﻣ”
ھؼای کﻦؼ “وٙی٦ه ﻢﻦؼی” ھمـاه با ٍمیمی کﻦتتـﻝ ىتؼه امت ٪٥ +تؼاﻣ ارتتاؿ،
ﻢياؿک ػاوٕﻟتاﻥه و آﻥچه که به ٝﻦىاﻣ “ؿابٖهی ا٪٥ی” اف آﻣ ﻥاﻠ بـػه ﻢیىتىػ یکتی
ػیگـ اف رﻦتهھای ؿابٖه ػؿ ﻢ٦هىﻠ ػﻢکـامی ﻢیتىاﻥؼ باىتؼ +اف ػؿوﻣ ؿوابتٔ ا٪٥تی
ام که ىـایٔ ﻢﻦامب بـای ایزاػ ؿوابٔ بـابـ و ﻢتتﻦی بـ ھمکاؿی پؼیؼ ﻢیآیﻦتؼ+
ػؿ ایﻤ رﻦته اف ػﻢکـامی (یٞﻦی ؿوابٔ  ،ﻢهمتـیﻤ ﻢىّى ٛپتل اف ؿابٖتهی ا٪٥تی،
گنتـه تٞؼاػ ا٥ـاػی ام که ػؿ ٝال٩هی ﻢيﻦـکی ﻢياؿک ﻢیکﻦﻦؼ به گىﻥهای که
ھـ یک اف آﻥاﻣ ،کﻦو عىػ ؿا به کﻦو ػیگـاﻣ اؿرا ٛو ھﻡ فﻢاﻣ کﻦو ػیگـاﻣ ؿا بته
ﻢخابهی ﻢٞﻦابغو و ره ػھﻦؼهی اﻥؼیيه و ا٩ؼاﻠ عىػ٩ ،ﻟمؼاػ ﻢیکﻦؼ.
ﻢ٦اھیمی چىﻣ “ؿوس ھميهـی”و “مـﻢایهی ارتماٝی” ؿا ﻥیق ﻢیتتىاﻣ اف ایتﻤ
رﻦته اف ػﻢکـامی امتﻦتآ و امتغـاد ﻥمىػ.
هشاهذه:
اپىفینیىﻣ اکﻦىﻣ ﻢؼٝی ایـاﻥی با ﻢضىؿی ٥اؿك ،اگـچه به ٍىؿت آىکاؿ ،به
ﻢناﻞهی “مﻟنﻟه ﻢـاتب” اؽٝاﻣ ﻥمیکﻦؼ ،اﻢا ػؿ ٝمتل ،بته گىﻥتهای ت٦تاوت* و ػؿ
ﻢىاؿػی چﻦؼ تمایق* ﻢیاﻣ عىػ و ػیگـﻢﻟ ھای ایـاﻣ ٩ایل ام  +اپىفینیىﻣ ایـاﻥتی
٥اؿك ﻢضىؿ ،اف پﻦؼاؿ و گ٦تاؿ عىػ ،ھﻦىف ھﻡ با ٝاػت ھتایی متـوکاؿ ػاؿػ کته بتا
ﻥاػیؼه اﻥگاؿی عىام ﻢﻟ ھای ماکﻤ ایـاﻣ ،پیو ٥ـُ ھایی ؿا به ﻢیاﻣ ﻢیکيؼ
که اگـ ػؿ ٥ـػای ایـاﻣ ،ﻥمىػ ٝمﻟتی بته عتىػ گیتـػ ،ﻥتتایزی رتق ٩تـاؿ گتـ٥تﻤ ػؿ
“ﻢىٞ٩ی ھای تتٞیِ آﻢیق” ؿا به ػﻥتاﻝ ﻥغىاھؼ ػاى .
 +2تتاػﻝ ﻥٚـ:
اؿتتآ ﻢیاﻣ ىتهـوﻥؼاﻣ ،ﻢْتمىﻥی امت کته ػؿ اﻥؼیيتهی ﻢٞاٍتـ ،ػؿ بتاب
ػﻢکـامی به تاکیؼ ػؿآﻢؼه ام  +اٍٖالصات گىﻥاگىﻣ اف رمﻟته ػﻢکـامتی ﻢتتﻦتی
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بـ تتاػﻝ ﻥٚـ ،گ٦تگى یا بضج ،بـ ایﻤ ﻢىّى ٛتاکیؼ وؿفیؼهاﻥؼ +ﻢ٦هتىﻠ “ػﻢکـامتی
اؿتتإی” ﻥیق ػالﻞ بـ ایﻤ رﻦته اف ﻢـػﻠ ماالؿی ػاؿػ.
واژهی “تتاػﻝ ﻥٚـ” به ایﻤ ﻢٞﻦا ﻢیتىاﻥؼ باىؼ که ىتهـوﻥؼاﻣ ػؿ اؿتتتآ و بتؼه*
بنتاﻣ ٥کـی ﻢياؿک ﻢیکﻦﻦؼ و امتؼالﻝھای گىﻥاگىﻣ ؿا ﻢىؿػ بـؿمتی و اؿفیتابی
٩ـاؿ ﻢیػھﻦؼ تا اف ایﻤ ٕـی ٨بـای اتغاؽ ﻢىّ ٜػؿ ﻢنایل ﻢغتﻟ ٤آﻢاػگی بیيتتـی
به ػم آوؿﻥؼ.
ػؿ ﻢىؿػ تتاػﻝ ﻥٚـ گ٦ته ﻢیىىػ یک بضج واٞ٩ی بایؼ یک ھمکتاؿی باىتؼ بته
ٕىؿی که ػؿ آﻣ بتىاﻣ به واؿمی و ؿوىﻤ مافی یک پـمو اﻢیؼواؿ بىػ تا رایی که
اﻢکاﻥات بیيتـی بـای ﻢىّ ٜگیـی بـ ﻢتﻦای ﻢىره ػؿ اعتیاؿبگؾاؿػ.
هشاهذه:
اپىفینیىﻣ ٥اؿك*ﻢضىؿ ػؿ ایـاﻣ اکﻦىﻣ ،چﻦتاﻣ تماﻢیت عىاھاﻥته بته ﻢىّتىٛ
ایـاﻣ وﻢﻟ ھای ماکﻤ ػؿ آﻣ ﻢیﻥگـػ که صتی ﻥگـهھا و بضج و تَمیﻡ گیـی بـ
ﻢتﻦای امتؼالﻝھای ﻢىره ؿا ﻥه تﻦها ﻥمیپؾیـػ بﻟکه به ىیىهای ﻢﻦقرـ کﻦﻦؼه به اﻥکاؿ
و ﻥ٦ی آﻥها ﻢیپـػافػ +ؿماﻥهھای ؿاػیىیی*تﻟىیقیىﻥی وﻥىىتاؿی اپىفینیىﻣ ٥اؿك ﻥه
تﻦها ػﻢکـاتیک تهیه ﻥمیىىﻥؼ بﻟکته بته ىتیىه ھتایی کتاﻢال ١یتـ ػﻢکـاتیتک و ػؿ
بنیاؿی ﻢىاؿػ ﻢـکق رىیاﻥه ره گیـی ﻢیىىﻥؼ به گىﻥهای که مﻟٖه گـایی ﻢـکق با
ﻢضىؿی ٥اؿك ،به ٝﻦتىاﻣ یتک رهتاﻣ بیﻦتی بنتٔ یا٥تته و بته ٍتىؿت ٩اٝتؼهای
ھﻦزاؿﻢﻦؼ ،اؿفه ﻢٖﻟ ٨پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ.
ﻢضتىای ٞ٥اﻞی ھا ﻥیق ھمىاؿه به گىﻥهای ام که “تتاػﻝ ﻥٚـ”،مىیهای با ﻥگتاه
اف باال به پاییﻤ ام ٥ :اؿكھا ػؿ باال و ػیگـﻢﻟ ھا ػؿ پاییﻤ +اف ایﻤ ؿو ،تتاػﻝ ﻥٚـ
ػؿ بهتـیﻤ صاﻞ  ،تﻦها “بضج آفاػ” ػؿ رمٞی ﻢتيتکل اف ﻥمایﻦتؼگاﻣ “ﻢﻟت بتاال
ػم ”ام که به مٖش گ٦تگى ػؿ ﻢىؿػ تﻦها آﻥچه به یک ﻢض٦ل تٞﻟ ٨ػاؿػ ،ت٪ﻟیتل
پیؼا ﻢیکﻦؼ.
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 +2ػاﻥو:
ؿابٖهای ﻢنت٪یﻡ ﻢیاﻣ ػﻢکـامی و ػاﻥو ورىػ ػاؿػ که ػاﻥو ؿا به ٝاﻢﻟی تٞییﻤ
کﻦﻦؼه بـای تاحیـگؾاؿی بـ راﻢٞه تتؼیل ﻢیکﻦؼ و ھﻡ فﻢاﻣ ﻢیتىاﻥؼ پيتتیتاﻥی بتـای
ﻢيـوٝی بغيیؼﻣ به ػﻢکـامی باىؼ +کنب آﻢىفه اف رمﻟه با صمای اف اؿفه
ھایی چىﻣ ؿواػاؿی ) (Toleranceو آفاػی و بـابـی ػؿ بـابـ ا٩تؼاؿگـایی و مﻟنﻟه
ﻢـاتب و ﻥیتق ﻢيتاؿک میامتی ﻢاﻥﻦتؼ ىتـک ػؿ اﻥتغابتات ،ﻢتتاؿفهی میامتی،
تيکلھای ﻢؼﻥی ػؿ اؿتتآ ام  +به یاؿی ػاﻥو ﻢیتىاﻣ رﻦتتو ؿوىتﻦگـی ؿا ػؿ
یک راﻢٞه ایزاػ و بنٔ ػاػ و به یاؿی ػاﻥو ٝﻟمی بـ امتٖىؿهھا و عـا٥تات ١ﻟتته
کـػ.
هشاهذه:
ؽھﻦی ایـاﻥی یک “ؽھﻦی کيىؿوﻥؼ” ام که به ىؼت با ﻢىّى“ ٛىتهـوﻥؼ”
که اف اؿکاﻣ ػﻢکـامی ام ػؿ تٞاؿُ ٩ـاؿ ﻢیگیـػ +ایﻦکه ػاﻥو ایـاﻥی ھمتىاؿه ػؿ
صاﻝ تٞـی ٤و بنٔ یک ﻥى ٛتﻟ٪ی اف ػﻢکـامی ام که ﻢ٦هىﻠ “ىتهـوﻥؼی” ؿا بته
چاﻞو ﻢیکيؼ صاٍل ؽھﻦی کيىؿوﻥؼی ام که ػؿ گ٦تاؿ و ٝمل ایـاﻥی ،ﻥمتىػ
ﻢییابؼ.
ھمچﻦیﻤ ﻥاػیتؼه اﻥگاىتتﻤ ﻢ٦هتىﻠ “صت ٨تٞیتیﻤ مـﻥىىت ” بته ٝﻦتىاﻣ پایتهی
ػﻢکـامی ،ﻢضَىﻝ “ػاﻥو ایقاؿی کـػﻣ” اﻥؼیيه ػؿ ﻥگاه ایـاﻥی ام .
ﻢىّى ٛػیگـی که ػؿ ایﻤ ﻢياھؼه بایؼ بؼاﻣ اىاؿه ىتىػ تتاله بتـای گـیتق اف
ﻢ٦هىﻠ “ﻢﻟ ” و “تضـی ٤ﻢٞﻦایی” ایﻤ واژه ام  +که ػؿ عؼﻢ اﻥؼیيتهی تىمتٞه
ٕﻟتی ایـاﻥی ٩ـاؿ ﻢیگیـػ و با تاله بـای “ﻢﻟ مافی ایـاﻥی” ،ﻢﻟ ھای ماکﻤ ػؿ
ر٢ـا٥یای ایـاﻣ ؿا به ﻢ٦اھیمی ت٪ﻟیﻟتی چتىﻣ “٩تىﻠ”“ ،گتـوه ٩تىﻢی” و … کامتتی
ﻢیػھؼ.
 +1تﻦى:ٛ
ػﻢکـامی ٝتاؿت ام اف ؿاهھای ٍﻟش رىیاﻥه بـای ﻢﻦا ٜ٥و رهتاﻣ بیﻦیھتای
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ﻢتٞاؿُ ام و به بیاﻣ ػیگـ ﻢؾاکـات و مافهھا ﻢیاﻣ گـوهھای ﻢتﻦى ٛػؿ ارتماٛ
که ﻥمایﻦؼگاﻣ عىیو ؿا اﻥتغاب کـػه ام (و ﻢیکﻦؼ .
با ایﻤ تٞـی ،٤ورىػ اﻢکاﻥات بـای بنٔ تﻦىٝی اف ﻥٚتـات و تيتکیل متافﻢاﻣ
ھایی ﻢتتﻦی بـ ایتﻤ تﻦتى ،ٛاف ﻢﻟقوﻢتات ػﻢکـامتی امت  +اٍتٖالس “ىتهـوﻥؼی
پﻟىؿاﻞینتی” کته بیتاﻥگـ “تﻦتى ”ٛو پﻟىؿاﻞینتﻡ ٥ـھﻦگتی امت کته اف ایتﻤ رﻦتته اف
ػﻢکـامی (تﻦى ٛمـچيمه ﻢیگیـػ +ھمچﻦیﻤ پؾیـه و اصتـاﻠ به تﻦى ٛو ﻥیق اؿفه
بـابـ بـای تماﻢی ا٥ـاػ ،رؼای اف آﻥکه به کؼاﻠ گـوه تٞﻟت ٨ػاؿﻥتؼ ﻥیتق ﻥتیزتهی ایتﻤ
ﻢٞﻦام .
هشاهذه:
اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ھمىاؿه با ﻥاػیؼه گـ٥تﻤ ایﻤ رﻦته اف ػﻢکـامی یٞﻦی تﻦى ،ٛتﻦهتا
ھىی رمٞی ٩ابل ٩تىﻝ و ﻢيـو ٛؿا یک ھىی ایـاﻥی ﻢیػاﻥؼ و ھمىاؿه ػؿ تتاله
بـای به صاىیه ؿاﻥؼﻣ مایـ ھىی ھا ػؿ ایـاﻣ ام  +راﻞب تـ آﻥکه ػؿ بـابـ ھـ ﻥتىٛ
“امتؼالﻝ ػاﻥيی” ،ىؼیؼا ﻢ٪اوﻢ و ھمىاؿه ﻢنتاﻞه ؿا بته “صتـیﻡ اؿفىتی” پیىﻥتؼ
ﻢیفﻥؼ.
اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ٝالوه بـ ایﻤ ،با ھـگىﻥه ایزاػ و ت٪ىی تيکلھای میامتی و
ارتماٝی به ﻢﻦٚىؿ ماعتﻤ ھىی ھای ٥ـھﻦکی به ىؼت ﻢغاﻞ ٤ام و بته ٕتىؿ
کﻟیٝ“ ،ؼﻠ تزاﻥل”ؿا ﻥمیپؾیـػ +چاﻞو پیو ؿوی “ػﻢکـامی ایـاﻥتی”“ ،ﻥتاتىاﻥی
ػؿ پؾیـه تﻦىٛھای ﻢﻟی” و ػؿ ﻥهای ٕ ،ـػ ارتماٝی٥ ،ـھﻦگتی ومیامتی ا٥تـاػ و
گـوهھا بـ ﻢتﻦای ت٦اوت ھام .
 +3ػﻢکـامی ػؿوﻥی:
ﻢﻦٚىؿ اف ػﻢکـامی ػؿوﻥی ،ﻥ٪و تيکلھای ٥ـھﻦگی ،ارتماٝی و میامتی ػؿ
پيتیتاﻥی اف ػﻢکـامی ام  +ت٪نتیﻡ ٩تؼؿت ػؿ ػؿوﻣ تيتکلھا و ھمچﻦتیﻤ ﻢیتقاﻣ
تاحیـگؾاؿی آﻥها بـ ا٥ـاػ ﻥیق اف ﻢىّىٝات ﻢىؿػ ﻢٖاﻞٞه ػؿ ػﻢکـامی ػؿوﻥی ام .
ػؿ ػﻢکـامی ػؿوﻥی بیيتـ به ایﻤ ﻢناﻞه پـػاعته ﻢیىىػ که تَمیﻡ ھاػؿ ػؿوﻣ
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ماعتاؿھای رمٞی (٥ـھﻦگی ،ارتماٝی و میامی اف ﻥٚـ اٍىﻞی ،آیتا ػﻢکـاتیتک
ھنتﻦؼ و اگـ پامظ ﻢخت ام ایﻤ ﻢیقاﻣ ،چه ٩ؼؿ ام  +ػو اٍٖالصی کته اف ایتﻤ
ﻢىّى ،ٛﻥتیزه گیـی ﻢیىىﻥؼ “ْ٥ای بتافی ػﻢکـاتیتک” و “ابٞتاػ ْ٥تای بتافی
ػﻢکـامی” ھنتﻦؼ.
هشاهذه:
واٞ٩ی آﻣ امت کته “ػﻢکـامتی ایـاﻥتی” بته ﻞضتاٗ بـؿمتی “ْ٥تای بتافی
ػﻢکـاتیک” ،ا١ﻟب ﻢضؼوػ ام و تﻦها کناﻥی بـ ایﻤ صىفه تاحیـگؾاؿ ھنتﻦؼ کته اف
٩ىاٝؼ “ػﻢکـامی گقیﻦيی”پیـوی ﻢیکﻦﻦؼْ٥“ +ای بافی ػﻢکـاتیک” ﻥقػ ایتﻤ ﻥتىٛ
اف “ػﻢکـامی گقیﻦيی” ھمچﻦاﻣ که اف ﻥاﻠ آﻣ پیؼام اﻥتغاب و اعتیاؿ آﻣ بغو اف
٩ىاٝؼ ػﻢکـامی ام که تاﻢیﻤ کﻦﻦؼهی مﻦ ھای تاؿیغی ،امتٖىؿهھا و تابىھتای
ایـاﻥی باىؼ و ھـ ﻢىّى ٛیا تَمیمی که ایﻤ مه ؿا به چتاﻞو ا٥کﻦتؼ بال٥اٍتﻟه بتا
ﻢ٪اوﻢ و ػؿ بنیاؿی ﻢىاؿػ صتی اﻥکاؿ و ﻥ٦ی ﻢىاره عىاھؼ ىؼ.
―ابٞاػ ْ٥ای بافی ػﻢکـامی” ﻥیق به تتت ،ٜبنتیاؿ ﻢضتؼوػ امت و بنتیاؿی اف
ﻢىّىٝات ﻢىؿػ بـؿمی ،پیيتـ ٩اﻞب بﻦؼی ىؼه و چاؿچىبه ھایی ﻢٞیﻤ بـای آﻥهتا
اﻥؼیيیؼه ىؼه ام  +ھﻡ ْ٥ای بافی ػﻢکـامی و ھﻡ ابٞاػ ْ٥ای بافی ػﻢکـامتی
ػؿ “ػﻢکـامی ایـاﻥی” ،بیو اف آﻥکه ّابٖه ﻢﻦؼ باىﻦؼ متىیهای کتاﻢال ھﻦزتاؿی و
اؿفىی به عىػ گـ٥تهاﻥؼ+
 +7ػﻢکـامی به ﻢخابهی فﻥزیـهای که راﻢٞه ؿا تيکیل ﻢیػھؼ:
ػﻢکـامی ؿا ﻢیتىاﻣ ھمچىﻣ ٥ـایﻦؼی ﻢـکب اؿ صﻟ٪ته ھتایی ّتـوؿی ػؿ یتک
فﻥزیـه تَىؿ کـػ +ھـ یک اف ىو رﻦتتهای کته پتیو تتـ بـؿمتی ىتؼ صﻟ٪تهھای
ّـوؿی ػﻢکـامی ھنتﻦؼ.
بـ اماك ھـ یک اف رﻦتهھای بـؿمی ىؼه تماﻢی ﻢتـػﻠ بایتؼ ػؿ اﻢتىؿ راﻢٞته
ػعاﻞ ػاىﻦه باىﻦؼ و ﻥیق با ھمتنتگی ػؿ ارـای تَتمیمات اتغتاؽ ىتؼه ،ھمت
ٝمل ﻥياﻣ ػھﻦؼ ،ﻢتﻦای ﻢنىوﻞی ﻢـػﻠ ٩ؼؿت آﻥها بـ اماك رﻦتهی بـابـی ام +
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ػیؼگاهھای ﻢـػﻠ ػؿ باؿهی اﻢىؿ صیاتی عىػ بایؼ ﻢضﻟی بتـای ٥ـﻢتىﻝ بﻦتؼی ػاىتته
باىؼ و ػؿ ھمکاؿی ﻢيتـکی بتـ ﻢتﻦتای تنتاوی تٞـیت ٤ىتىػ (رﻦتتهی ؿوابتٔ ،
گ٦تگىھا و ﻥين ھا بایؼ ٥اؿ ٟاف ھـگىﻥه ارتاؿ باىؼ (رﻦتهی تتاػﻝ ﻥٚتـ  ،اﻢکتاﻣ
ىکل ػھی به ٪ٝایؼ و ٝمل کـػﻣ بـ ﻢتﻦای ػیؼگاهھا بـ امتاك ھىی ھتا و ﻢﻦتاٜ٥
گىﻥاگىﻣ ورىػ ػاىته باىؼ (رﻦتهی تﻦى ٛو ْ٥ای بافی و ابٞاػ ایﻤ ْ٥ا به اﻥؼافهی
تماﻠ ا٥ـاػ راﻢٞه باىؼ (ػﻢکـامی ػؿوﻥی  +بـآیﻦؼ ھـ یک اف ایﻤ رﻦتته ھامت کته
٥ـایﻦؼی ﻢـکب اف صﻟ٪هھای ّـوؿی ػؿ فﻥزیـهای ؿا پؼیؼ ﻢیآوؿﻥؼ که ػﻢکـامی و
٩ىاٝؼ آﻣ ؿا به ورىػ ﻢیآوؿﻥؼ.
بـ اماك آﻥچه ػؿ ھـ یک اف رﻦتهھا بته ٝﻦتىاﻣ “ﻢيتاھؼه” ﻢتىؿػ بـؿمتی ٩تـاؿ
گـ“ ٥ػﻢکـامی ایـاﻥی” ﻥه ھمه راﻥته ام و ﻥه ٥ـاگیـ و ﻥه ﻢیتىاﻥتؼ ھتـ یتک اف
رﻦتهھای ػﻢکـامی ؿا ﻢض ٨٪مافػ.
ﻢتام٦اﻥه تا ھﻦگاﻢی که اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ﻥتىاﻥؼ ٩ىاٝؼ ػﻢکـامی ؿا به ٕىؿ کاﻢل
ػؿ ﻢﻦامتات ،گ٦تگىھا ،تَتمیﻡ متافیھا و ا٩تؼاﻢات ﻞضتاٗ کﻦتؼ ،ﻥمتیتتىاﻣ بته
چاؿچىبی ّابٖه ﻢﻦؼ بـای گ٦تگى بـ اماك ٩ىاٝؼ ػﻢکـامی با اپىفینتیىﻣ ایـاﻥتی
اﻢیؼواؿ بىػ.
ػﻢکـامی ػؿ ﻥهایت بایتؼ اﻢتـی باىتؼ ػؿ بتاؿهی “٩تؼؿت ىتهـوﻥؼاﻣ” ،و تتا
ھﻦگاﻢی که ﻥگاهھا ػؿ اﻥؼیيیؼﻣ ،گ٦تگى و ا٩ؼاﻠ ،ﻥگاه ھایی اف باال بته پتاییﻤ –و ﻥته
ا٪٥ی ت باىؼ ،ﻥمیتىاﻣ بـ اماك ٩ىاٝؼ ػﻢکـامی بتا اپىفینتیىﻣ ایـاﻥتی بته گ٦تگتى
ﻥين +

چزا اپىسیسیىو ایزايی سکىت هیکًذ؟
.1ابتؼا الفﻠ ام ﻥگاھی ﻢٞـ ٥ىﻦاماﻥه به ﻢاھی کﻟی ﻢناﻞه ا٥کﻦؼ تتا ػؿ اػاﻢته
بتىاﻣ اػٝا ﻥمىػ اﻥؼیيهی ایـاﻥ *چه ػؿ ٩اﻞب وّ ٜﻢنت٪ـ ﻢىرىػ و چته ػؿ ٩اﻞتب
اپىفینیىﻣ*ھمىاؿه ػؿ بـابـ ﻢناﻞهی کتـػ ػچتاؿ ﻥتىٝی متـػؿگمی “اعتیتاؿ ىتؼه”
(اؿاػی بىػه ام  +بؼیﻤ ﻢٞﻦا که ػؿ وا ،ٜ٩اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ،عىػ ،ایﻤ متـػؿگمی
ؿا ایزاػ کـػه و عىػ ھﻡ به ﻢنیـ بی پامظ ﻢاﻥؼﻣ ھؼای کـػه ام .
واٞ٩ی آﻣ ام که ؽھﻦیت ایـاﻥتی ،یتک ؽھﻦیت “کيتىؿوﻥؼ” امت کته بتا
و یژگیھای ﻢـکقرى یی ،ﻢـکق گـایی و ﻢـکق عىاھی کته ػاؿػ ،رابزتا ػؿ ت٪ابتل بتا
ؽھﻦی “ىهـوﻥؼ” ٩ـاؿ ﻢیگیـػ که ﻢضىؿ ﻢ٦هىﻠ واژهی “ػﻢکـام ” ام .
ػؿ یک ؽھﻦی ” کيىؿوﻥؼ” با و یژگیھای ماﻥتـاﻞینتتی ،ػؿ ﻥهایت  ،یتک ﻥتىٛ
عىػتض ٨٪بغيی اتىؿیتاﻣ ایزاػ ﻢیىىػ و به ٍىؿت ؽھﻦتی و ٝیﻦتی ػؿ اﻥؼیيته و
گ٦تاؿ و ٝمل اْٝای آﻣ ﻥهاػیﻦه ﻢیىىػ.
با ٕـس ایﻤ ﻢناﻞه ،یک پـمو به ﻢیاﻣ ﻢیآیؼ؟ آیتا ػؿ یتک ؽھﻦیت اﻥتاىتته اف
“کيىؿوﻥؼی” ،ﻢیتىاﻣ رایی بـای ﻢ٦هىﻠ واژهی “ىهـوﻥؼي” و “ػﻢکـام ” یا ٥؟
و ىایؼ به ھمیﻤ عإـ ام که اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ﻥمی تىاﻥؼ ٥ﻟن٦هی ارتماٝی
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یا میامی کاﻢﻟی به ورىػ بیاوؿػ اگـچه ﻢؼٝی آﻣ ام .
صاﻝ و٩تی با اﻥناﻣ ھایی ؿوبـو ھنتیﻡ که “کيتىؿوﻥؼي” ػؿ آﻥهتا ،ؽات ىتؼه،
ﻥمىػ آﻣ به ٍىؿت ماﻥتـاﻞینﻡ ﻢتزﻟی ﻢیىتىػ و کتاؿکـػ ٝمﻟتی آﻣ ھتﻡ رتق ایتﻤ
ﻥین  ،ﻥگاه به پیـاﻢىﻣ ،اٍىال یک ﻥگاه ﻢىافی ﻥینت و ٕتیٞتتا ىتکل متغ آﻣ
ھﻡ ،ﻥگاه اف باال به پاییﻤ ام .
ػؿ ﻢناﻞهی ػﻢکـامی ﻥیق ،به ؿوىﻦی ﻢیتىاﻣ ػیؼ که ػؿ ایـاﻣ*چه ٕی ٤ؿام
و چپ و ﻢضاٚ٥ه کاؿ و اٍالس ٕﻟب ،چته عتاؿد بتا ﻢﻟتی گتـا و پتاﻣایـاﻥینت و
ﻢيـوٕه ٕﻟب و چپ* اگـچته عتىػ واژه (ػﻢکـامتی ٕـ٥تؼاؿاﻣ بنتیاؿ ػاؿػ اﻢتا
ھﻦگاﻠ به ٝمل ػؿآﻢؼﻣ یا به ٝمتل ػؿآوؿػﻣ آﻣ ،چیتقی کته امامتا اف ػؿوﻣ رٞتته
ػﻢکـامتی بیتـوﻣ ﻢتتیآیتتؼ ػﻢکـامتی ﻥینت و ػؿ وا٩تت ،ٜبافتتتاب ھمتتاﻣ ؽھﻦیت
“کيىؿوﻥؼ” ام .
ا١ﻟب ﻥٚـیه پـػاؿاﻣ اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ،بنیاؿ ػؿ ﻢىؿػ ػﻢکـامی متغﻤ متـایی
ﻢیکﻦﻦؼ اﻢا به ﻢزـػ آﻥکه یکی اف اْٝای ﻢﻟی ھای متاکﻤ ایتـاﻣ ،ﻢتخال ػؿ ﻢیختا٧
ص٪ى ٧بيـ ،اىاؿهای کىچک به” ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ” ﻢیکﻦﻦؼ ّمﻤ اﻥکاؿ ورتىػ
ھـ ﻢﻟیتی رق ایـاﻥی و ٥اؿك ػؿ ایـاﻣ ،و اىاؿه به واژهی ٩ىﻢی بـای إال ،٧ﻢىّٜ
آﻥها تتؼیل به ھماﻣ ﻢىّٞی ﻢیىىػ که ؿیيه و عامتگاه آﻣ ،به تماﻢی عتىاھی و
اٝماﻝ ٩ؼؿت و … بافﻢی گـػػ.
اف ایﻦزام که ػﻢکـامی تتا صتؼ یتک ٞ٥اﻞیت ابتقاؿی ﻥتقػ ﻥغتگتاﻣ مت٪ىٓ
ﻢیکﻦؼ +ﻢنﻟﻡ ام که با ؽھﻦی ”کيىؿوﻥؼ” ،ﻥمی تىاﻣ ْ٩اوت ػؿمتتی ػؿ ﻢتىؿػ
یک ىکل اف ػﻢکـامی عىاھی که ػؿ پیـاﻢىﻣ آﻣ*یٞﻦی ػؿ کـػمتاﻣ*ؿوی ﻢیػھتؼ
ػاى .
 +٠ﻢىّى ٛبٞؼی آﻣ ام که اپىفینیىﻣ ایـاﻥ *چه ػؿ ٩اﻞب کالمیک و چه ػؿ
٩اﻞب ﻢؼؿﻣ*اماما و یژگیھا و کاؿکـػھتای اپىفینتیىﻣ ؿا ػاؿا ﻥینت  +اپىفینتیىﻣ
ایـاﻥی ،ﻥه اھؼا٥و ؿا تٞـی ٤ﻢتیکﻦتؼ ،ﻥته تتاﻢیﻤ ﻢ٪تؼﻢات ﻢتیکﻦتؼ ،ﻥته ﻥیافھتا،
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اﻥٞکاكھا و اﻥگیقهھا ؿا تيغیٌ ﻢیػھؼ ،ﻥه إالٝات ﻢﻦامب اف ػاعتل ػاؿػ ،ﻥته
إالٝات و ػیؼگاهھا ؿا بتا ھتﻡ ﻢتـتتٔ ﻢتیمتافػ ،ﻥته میامت ھا ؿا تٞـیت ٤و ﻥته
ﻢٞیاؿھای عىػ ؿا اؿایه ﻢیکﻦؼ +بﻦابـایﻤ ،اف آﻣ ٥ـآیﻦؼ ؽھﻦی آگاھاﻥه ػوؿ ىؼه و ٕتٞا
ٝیﻦی ھﻡ پیؼا ﻥمی کﻦؼ +به ھمیﻤ عإـ٩ ،اػؿ به تضﻟیل و آﻥاﻞیق ػ٩یت ٨ؿو یتؼاػھا و
وؿوػ به پـومهی تَمیﻡ مافی و تَمیﻡ گیـی ﻥین .
 +2ػؿ ﻢىؿػ مکىت ؿماﻥهای اعیـ صاکﻡ بـ اپىفینیىﻣ ػؿ ؿوفھای اعیـ به و یژه
ؿویؼاػھای میامی اعیـ کـػمتتاﻣ ،بایتؼ گ٦ت ﻥگتاه اپىفینتیىﻣ ١یـکتـػ ایتـاﻣ،
ھیچگاه ١یـ اف ایﻤ ﻥتىػه ام و ایﻤ ﻢناﻞه ،ىایؼ به ﻥظ ﻥماتـ ىؼﻣ بیيتتـ ﻢىّتٜ
ایـاﻥیھا یاؿی ؿماﻥؼه باىؼ.
اگـ ﻥگاھی به تاؿیظ بی٦کﻦیﻡ ابهاﻠ ؿماﻥه ای ،مکىت عتـی ،واؿوﻥه رﻟتىه ػاػﻣ
و٩ای ،ٜبه ﻥاص ٨ﻥياﻣ ػاػﻣ عىام ھای ﻢﻟ کـػ ػؿ تمتاﻠ تتاؿیظ ىَت ھ٦تتاػ
ماﻞهی ایـاﻣ ﻢٞاٍـ ،ھمیﻤ وّٞی ؿا ﻥياﻣ ﻢیػھﻦتؼ +اف ٩یتاﻠ ٩اّتی ﻢضمتؼ ػؿ
رمهىؿی کـػمتاﻣ که با ابتکاؿ ػوٕـ٥تهی ﻢﻟیتىﻣ و صتقب تتىػه ،تتاؿیظ ،واؿوﻥته
ﻥى ینی ىؼ تا رﻦگ ػاعﻟی کـػمتاﻣ ػؿ ماﻝھای 17و 16و  14که چپھا و ﻢﻟتی
گـاھا و ایؼتىﻞىژ یکھا بـ مـ ا٥تتـا فػﻣ و متـکىب عىامت ھای ﻢتـػﻠ کـػمتتاﻣ،
ﻢناب٪ه گؾاىته بىػﻥؼ و تا ھمیﻤ اواعـ که ٝمؼه ٞ٥اﻞی ھای ﻢؼﻥی ﻢﻟ کـػ ،تتىاﻠ
با مکىت عتـی و ماﻥنىؿ ؿماﻥهای ىؼه ام (و ػؿ چﻦتؼ ﻢتاه اعیتـ تتاکﻦىﻣ کته
یىؿه ﻥٚاﻢی به رﻦىب کـػمتاﻣ ػؿ ٝـا ،٧با مکىت و گـیق ؿمتاﻥهای اپىفینتیىﻣ
ﻢىاره ﻢیىىػ ھمه و ھمه ؿیيه ػؿ ھماﻣ اﻥؼیيهی “کيىؿوﻥؼي” ػاؿػ که ػؿ ؽھﻤ
اﻥناﻣ ایـاﻥی ﻥ٪و بنته ام  +ػؿ ﻢىاؿػی ﻥیق که اپىفینیىﻣ ،ﻥاگق یـ اف واکﻦو ىؼه
ام (ﻢاﻥﻦؼ اصکاﻠ اٝؼاﻠ و ﻢضکىﻢی ھای بﻟﻦؼﻢؼت  ،اپىفینیىﻣ ایـاﻥی ١یـ کـػ،
ﻢٞمىال فﻢاﻥی به ٝکل اﻞٞمل پـػاعته ام که ٥ياؿھا اف ػاعل تىمتٔ گـوهھتای
ٞ٥اﻝ ػاﻥيزى یی ،کاؿگـی ،ؿوفﻥاﻢه ﻥگاؿاﻣ و فﻥاﻣ واؿػ ىؼه یا اصقاب و تيتکلھای
اؿوپایی و آﻢـیکایی به ػٝىت ﻥهاػھای کـػ ﻢ٪یﻡ اؿوپا و آﻢـیکا*تاکیؼ ﻢیکتﻦﻡ بته
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ػٝىت ﻥهاػھای کـػ اؿوپا و آﻢـیکا* اٝالﻠ صمای  ،ﻢضکىﻢیت  ،اٙهتاؿ ﻥٚتـ یتا
پيتیتاﻥی کـػه ام .
ػیؼگاه ھا٪ٝ ،ایؼ ،اصنامات و اؿفهھای ﻢﻟ کتـػ ﻥتقػ اپىفینتیىﻣ ایـاﻥتی،
ھـگق به ٝﻦىاﻣ ص٪ای٪ی تﻟ٪ی ﻥيؼهاﻥؼ که ػؿ ٥ـآیﻦتؼ تتاله آﻥهتا بتـای ػمتتیابی بته
٩ؼؿت ػؿ ایـاﻣ گﻦزاﻥؼه ىؼه باىؼ و ھمىاؿه با ﻥگاھی ت٪ﻟیل گـایاﻥه به آﻥها ﻥگـینته
ىؼه ام که ھماﻥٖىؿ که ػؿ ابتؼا گ٦ته ىؼ ﻥاىی اف ھماﻣ “ؽھﻦی کيىؿوﻥؼ ﻥگـ”
اﻥؼیيهی ایـاﻥی ام +

ایزاو اس يگاهی هتفاوت؛ سًذروم پیًىکیى
ػامتاﻣ پیﻦىکیى با فاﻥى فػﻣ پؼؿ ژپتى ػؿ بـابـ متاؿگاﻣ آ١تاف ﻢتیىتىػ و ػؿ عىامت
بغيیؼﻣ راﻣ بته یتک ٝـومتک چتىبی +ػٝتای ژپتتىی پیتـ پؾیـ٥تته ﻢتیىتىػ و
ٝـومک ،راﻣ ﻢیگیـػ اﻢا ھمچﻦاﻣ چىبی ﻢاﻥؼه ام و بایتؼ بنتیاؿ بتـوػ تتا آػﻠ
ىىػ +پیﻦىکیى کىػکی ام که ﻥمیعىاھؼ بقؿگ ىىػ و با ﻥتاػاﻥی کته ػاؿػ اگتـ ھتﻡ
بقؿگ ىىػ ػؿ بقؿگناﻝ بىػﻣ ،ﻢيکل ػاؿػ به ﻢؼؿمه ﻢیؿوػ چىﻣ ﻥیافﻢﻦؼ آﻢتىفه
ام و ٥ـاگیـی ،اﻢا ﻥمیپؾیـػ که ﻥمیػاﻥؼ و ﻥمی٥همؼ بﻦابـایﻤ ،ﻢؼؿمه ﻥـ٥ته ،واؿػ
راﻢٞه ﻢیىىػ +او پیو تـ اﻞتته ،ورؼاﻥو ؿا که ھمـاه با ﻥاﻞه ھایی ّتٞی ،٤بتـ او
١ـ١ـ ﻢیکﻦؼ ػک کـػه ام .
پیﻦىکیى اکﻦىﻣ اف اؿفهھای ٝمی ٨ﻢیگتؾؿػ و گـبته ﻥتـه و ؿوبتاه ﻢکتاؿ ؿا بتاوؿ
ﻢیکﻦؼ +او ػؿوٟھای ؿوباه ؿا ؿاھی آماﻣ بـای ﻢى٪٥ی ھای عىػ ﻢتییابتؼ +ؿوبتاه،
صیﻟه گـ ام و گـبهی الﻝ ،ػؿ عیاﻥ  ،ﻢتؼاوﻝ +ھـ ػو ﻥاػاﻣ ھنتتﻦؼ و صتـیٌ و
بی مىاػ ھﻡ +آﻥها ھمیيه به ػﻥتاﻝ ا٥ـاػ ماػه ﻞتىس ھنتتﻦؼ و ٍتؼ اﻞتتته ،تزـبتهای
٥ـاواﻣ ػؿ ص٪ه بافی ،ػؿو ٟو عیاﻥ  ،اﻥؼوعتهاﻥؼ+
پیﻦىکیى باؿھا ٥ـیب ﻢیعىؿػ ،باؿھا عیاﻥ ﻢتیبیﻦتؼ ،باؿھتا ػؿو ٟﻢتیىتﻦىػ و
عىػه ھﻡ ﻢزتىؿ ىؼه ام بـای رﻟىگیـی اف گـ٥تاؿی ،به ػؿو ٟؿوی بیتاوؿػ +او
چﻦاﻣ ماػه ﻞىس بىػﻣ١ ،ـیقی بىػﻣ و ػؿو ٟؿا ػؿ فﻥؼگی پؾیـ٥ته ام که ھﻦگتاﻢی
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که ٥ـٍتی بـای ﻢارـارىیی پیؼا ﻢیکﻦؼ به یک ٕﻦاب ﻢٖﻟ ٨تتتؼیل ﻢتیىتىػ و اف
ایﻦزا ام که ىهـت و ٥ارٞه ،ػؿ ھﻡ گـه ﻢیعىؿﻥؼ.
او به ﻢاﻥﻦؼ بنیاؿی اف رىاﻥاﻣ ،به ػاﻠ متـوﻢتﻟی ﻢیا٥تؼ و به یک ٝـومک عیمه
ىب بافی تتؼیل ﻢیىىػ +او ﻥ٪و عىػ ؿا بنیاؿ عىب بافی ﻢتیکﻦتؼ چتىﻣ ﻢاﻥﻦتؼ
ػیگـ ٝـومکھای چىبی ،ﻥیافی به ٝـومک گـػاﻣ ﻥؼاؿػ.
پیﻦىکیى اکﻦىﻣ ﻥماػ یتک اﻥنتاﻣ ایتؼتىﻞىژیک امت چتىﻣ ایتؼتىﻞىژی ﻥیتاف بته
ٝـومکھای آؿفو ػاؿػ و او ػؿ ایﻤ ﻥ٪و ،کاﻢال صـ٥های ام  +او ىغَی عتىػ
ؿا به یک ایؼتىﻞىژی وٍل ﻢیکﻦؼ و ػؿ آﻣ ﻢـصﻟه ،بته یتک ىتال ٧عتاؿػاؿ تتتؼیل
ﻢیىىػ تا با کﻦاؿ فػﻣ ػیگـاﻣ ،به اؿباباﻣ عىػ عؼﻢ کﻦتؼ +او بتا پتؾیـ٥تﻤ اؿبتابی
امتـوﻢتﻟی ػؿ ایﻤ ػوؿاﻣ ،ﻥه ﻢیعىاھؼ اﻥناﻣ واٞ٩تی باىتؼ و ﻥته عتىػ ؿا اف ﻥ٪تو
ٝـومکی که کﻦتـﻝ ﻢیىىػ ؿھا کﻦؼ و عىػه باىؼ.
متـوﻢتﻟی یک امتخماؿگـ ام و ٥ناػ ایؼتىﻞىژی ھا ،ػوﻞ ھتا و متافﻢاﻣھا ؿا
به تَىیـ ﻢیکيؼ که به ٥کـ ّ ٤ٞاﻥؼیيه ھنتﻦؼ.
ییﻦىکیى ھمچﻦاﻣ ػؿو ٟﻢیگىیؼ و ﻥَیض ھای ورؼاﻣ ؿا پي گىه ﻢیاﻥؼافػ
که “ :ؿامتگى باه و ىزا ٛباه و ٝقت ﻥ٦ل ػاىته باه تا یک آػﻠ واٞ٩ی بيىی”+
یا“ :اگـ ص٪ی ٪ؿا بگىیی الفﻠ ﻥین چیقی ؿا به عإـ بنپاؿی ”+و“ :اﻥناﻣ بتاه
ﻥه ٝـومکی که ﻢى ٤ٙبه ﻥاػاﻥی باىؼ.‖.
ػاﻠھا ؿا پایاﻥی ﻥین و ایﻤ باؿ ،پیﻦىکیى اف ػاﻠ متـوﻢتىﻞی به ػاﻠ ػیگـی ﻢیا٥تؼ:
پنـاﻣ کىچک اصم ٨به رقیـهی ﻞؾت بـػه ﻢیىتىﻥؼ +و :متـگـﻢی ،متـعىؿػگی،
٥ارٞه.
رما ٝػؿ رقیـه ،ﻢي٢ىﻝ عىؿػﻣ و عىابیؼﻣ و ﻥىىتیؼﻣ ﻢتیىتىﻥؼ مﻟنتﻟه
ﻢـاتب ھﻡ ػاؿﻥؼ اﻢا ﻥٚﻡ و اﻥْتآ ﻥؼاؿﻥؼ +آﻥها ھـ تتﻟی٢اتی که ػؿیا ٥ﻢیکﻦﻦؼ بته
اىتـاک ﻢیگؾاؿﻥؼ و به مـگـػاﻥی و بی عیاﻞی عىػ اػاﻢه ﻢیػھﻦؼ +اﻢا ﻢزافات بی
عیاﻞی چه ﻢیتىاﻥؼ باىتؼ؟ ػیگتـ ورتؼاﻣ پیﻦىکیتى ھتﻡ کتاؿی ﻥمتیتىاﻥتؼ بکﻦتؼ و
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ﻢـعَی ﻢیگیـػ.
کﻡ کﻡ ھمه به اال ٟتتؼیل ﻢیىىﻥؼ چىﻣ بته ؿمتتگاؿی متایهی عتىػ ﻢيت٢ىﻝ
ىؼﻥؼ ﻥه ؿھایی عىػ….
و مـاﻥزاﻠ ﻢـصﻟهی آعـ +بافگي به عاﻥه ام و ٪٥تؼاﻣ پتؼؿ و بﻟٞیتؼه ىتؼﻣ
تىمٔ ﻥهﻦگ ،م٪ىٓ به تاؿیکتـیﻤ ٙﻟمات ،و اﻞتته ػامتاﻥی که الفﻠ بىػ ٝـومتک
چىبی آﻣ ،ػؿ ﻥهای  ،آػﻠ ىىػ.
****
و بنتتیاؿ ىتتتیه امت َ٩تتهی ایتتﻤ ؿوفھتتای صاکمیت و اپىفینتتیىﻣ و ﻢتتـػﻠ+
پیﻦىکیىھای ایﻤ مىی صاکمی و ػیگـ مىی اپىفینیىﻣ که اﻥ٪تالب ،آ٥ـیؼىتاﻣ و
اکﻦىﻣ ،ھمه ؿا – با ﻢـػﻠ* ػؿ ىکﻡ ﻥهﻦگ ،ػؿ ٝمٙ ٨ﻟمتات ،ﻥيتاﻥؼهاﻥؼ و بتا ھتیچ
ػوػی ،صیىاﻣ ٚٝیﻡ اﻞزخه ،مـ٥ه و ٖٝنه ھﻡ ﻥمیکﻦؼ.
بنیاؿی اف ایﻤ صاکمی و اپىفینیىﻣ ،ھﻦگاﻢی که به ﻢتاؿفه ؿوی کـػﻥتؼ ھﻦتىف
با چاﻞو ىغَی ١ـیقی عىػ ؿوبـو ﻥيؼه بىػﻥؼ آﻥها با ٩ـاؿ ػاػﻣ ﻥ٪و عىػ بته
ٝﻦىاﻣ ﻥىاب ھمیيگی ،بـػه ىؼﻥؼ و ایﻤ ؿوفھا ھمته ىتؼهاﻥؼ ػمتتیاؿاﻣ و ٩ـباﻥیتاﻣ
"عىﻥیﻤتـیﻤ بضـاﻣ ھىی اعال٩ی"++++

چزخهی ویزايگز "ضاه و ضیخ" ؛ یک يگاه روايطًاختی
اشاسه :چـعهی ىاه و ىیظ با واژگاﻣ پایهای “٥ـه ایقػی” و “ﻥٚـیهی والیت ”،
٩ابل اٝتﻦا و ٩ابل امتﻦاػتـیﻤ ػو ویژگی تاؿیظ ایـاﻣ اف ػیـباف تتاکﻦىﻣ بتىػه اﻥتؼ ػو
ﻢ٦هىﻢی که یا به ٍىؿت پیىمته و ػؿکﻦاؿ یکؼیگـ یا ػؿ بـعی بـهھتای تتاؿیغی،
گننته اف یکؼیگـ ،متب ماف اٍتﻟی ﻥهاػیﻦته ىتؼﻣ امتتتؼاػ ػؿ ایتـاﻣ ػؿ تمتاﻢی
اىکاﻝ آﻣ بىػهاﻥؼ +ػؿ ایﻦزا با امت٦اػه اف تئىؿی “تضﻟیل ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابل” ،بته بـؿمتی
کىتاه ایﻤ چـعه ﻢیپـػافﻠ+
((((
تضﻟیل ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابل ،یک تئىؿی ؿواﻣىﻦامی ام که تىمٔ ػکتـ "اؿیک ِبتـﻣ"
ػؿ متتاﻝ  ۰۵۹۱ﻢتتیالػی اؿاتتته گـػیتتؼ و بتته ﻞضتتاٗ کتتاؿبـػ آﻣ ػؿ صتتل ﻢيتتکالت
اصنامی و ؿ٥تاؿی ﻢىؿػ ٩تىﻝ راﻢٞه ؿواﻣىﻦامی ٩ـاؿ گـ+ ٥
اماك ﻥٚـیه اوﻞیه تضﻟیل ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابتل ،بتـ پایته صاﻞ ھتای ىغَتیتی اؿاتته
گـػیؼه ام  +اؿیک بـﻣ ایﻤ صاﻞ ھای ىغَیتی ؿا ػؿ مه بغو “واﻞؼ”“ ،بتاﻞ”٠
و “کىػک” ﻢٞـ٥ی ﻥمىػ که ىاﻢل ﻥىٝی ﻥٚاﻠ بتهھﻡ پیىمتته ٥کتـ کتـػﻣ ،اصنتاك
کـػﻣ و ؿ٥تاؿ کـػﻣ ام +
اٍﻟیتـیﻤ کاؿبـػ تضﻟیل ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابل ػؿ اﻥنتاﻣھا ،ایزتاػ ىتﻦاع ؿ٥تتاؿی،
اصنامی و ؽھﻦی ام که مه رﻦته ﻢهﻡ ىغَی ام +
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((((

واﻞؼ
ھقاؿاﻣ پیاﻢی ﻛه ػؿ ﻢ٢ق ﻢا ورىػ ػاؿػ ،پیاﻠ ھای واﻞؼ ﻥاﻢیؼه ﻢتیىىػ چـا ﻛه به
ومتیﻟه پتتؼؿ و ﻢاػؿ و ﻳا راﻥييﻦاﻣ آﻣ ھا اف ػوؿاﻣ ﻛىػﻛ ػؿ ؽھﻤ ﻢا ﻥ٪و بنته اﻥػ+
ھﻦگاﻠ تنﻞٔ واﻞتؼٝ ،مل ﻢیکﻦیﻡ و صتی ﻢیاﻥؼیيیﻡ+
ػؿ ت٪نیﻡ بﻦؼی واﻞؼ ،ػو واﻞؼ صمتایتگـ و اﻥت٪تاػگـ ورتىػ ػاؿﻥتؼ کته ػؿ اوﻞتی
ﻢیآﻢىفیﻡ با ػیگـاﻣ ﻢهـباﻣ باىیﻡ ،بؼوﻣ تـك ،ػم به تزـیه بقﻥیﻡ و بتا ػیگتـاﻣ
اؿتتآ بـ٩ـاؿ کﻦیﻡ اﻢا واﻞؼ اتﻦ٦اػگـ ،با ٕـس ﻢنایل ١یـﻢﻦٖ٪تی ،ؽھتﻤ ﻢتا ؿا ػؿگیتـ
ماعته و آؿاﻢو ؿا اف ﻢا ﻢیگیـػ +و٩تی واﻞؼ اﻥت٪اػگـ ؽھﻤ ٥ـػی ؿا اى٢اﻝ ﻢیﻛﻦتتؼ،
او ؿا اف واٞ٩یتت ھتتتا ػوؿ متتاعته ،اف ؿمتتیؼﻣ به اھتتؼا٥و باف ﻢتتیػاؿػ و ٥ـػ ؿا با
عىﻳيتﻤ عىﻳو بیگاﻥه ﻢیمافػ+
باﻞ٠
ػؿ ػؿوﻣ ھـﻛل ﻥیـویی ﻥه٦ته ام ﻛه ﻢیتىاﻣ اف آﻣ تض ٝﻦىاﻣ ٪ٝل ،ﻢﻦٖ٨
و ﻢَﻟض بـ ؿوی بـعىؿػ با واٞ٩ت ھا ﻥاﻠ بـػ  +به اﻳﻤ رﻦته اف ىغَتی باﻞ٠
گ٦ته ﻢ ىىػ که ىاﻢل تىره به واٞ٩ی ﻢىرىػ ،رم ٜآوؿی إالٝتات ،بـؿمتی و
ﻥتیزه گیـی ﻢﻦٖ٪ی ﻢیىىػ+
بالﻎ فعال چه وﻳﮋگیهایی داسد؟
ﻥغن  :باﻞٞ٥ ٠اﻝ ﻢیػاﻥؼ ﻛه بـوف ﻢيﻜالت بغي اف فﻥؼگی ام و ػؿ واٜ٧
ﻥضىه بـعىؿػ با ﻢيﻜالت ام ﻛه ره فﻥؼگی ﻢا ؿا تٞییﻤ ﻢیکﻦؼ+
ػوﻠ :باﻞ ٠چاؿه اﻥؼیو ام ﻥه ﻢيﻜل متاف و با رمٜآوؿی إالٝات ،تىّتیش
مـی ٜو ﻛاﻢل ﻢناﻞه و بتا بـؿمتی ؿاه صلھا ،ﻢيﻜل ؿا ﻢىؿػ اؿفﻳابی ٩تـاؿ ػاػه و به
رنتزىی ؿاه صﻟی ﻢﻦامب ﻢیپـػافػ+
مىﻠ :باﻞ ٠ﻢیػاﻥؼ ﻛه بغو فﻳاػی اف ػاﻥو اﻥناﻣ بتـ پاﻳته تئتىؿیھتا بﻦتا ىتؼه
ام بﻦابـایﻤ ﻢیآﻢىفػ ﻛه به ؿاصت با تـػیؼ فﻥػگی کﻦؼ اﻢا ﻢْٖـب ﻥيىػ+
چهاؿﻠ :او ٪ٝایؼ ﻢغاﻞ ٤ؿا ٩تل اف اؿفﻳابی ؿػ ﻥمتیکﻦتؼ ،ابهاﻠ باٝج تتتـك او
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ﻥمت ىتىػ و او ؿا واػاؿ بته ْ٧اوتھای ﻥاٝاػالﻥه و ٝزىالﻥه ﻥم ﻥماﻳػ+
پتتتﻦزﻡ :باﻞ ٠ﻥنت به پیتتتاﻠ ھای واﻞػ ،آگاھ ػاؿػ و ﻢ ػاﻥػ ﻛه ﻢمﻜﻤ اك
بـع اف اﻳﻤ پیتتاﻠ ھا ﻢﻦٖت ٨بـ واٞ٩ی ت ﻥتاىتتﻦؼ +باﻞ ٠اﻳﻤ پیتتاﻠ ھا ؿا ﻢىؿػ بـؿك
٧ـاؿ ﻢ ػھػ تا ػؿﻳابػ ﻛتؼاﻢيﻚ بتـ امتتاك واٞ٩ت ﻢ٦یتؼ و ﻢﻦاكب ھنتﻦػ و
بػﻳﻤ ٕـﻳ ٨با پیاﻠ ھای ﻥاﻢﻦاكب و ﻢْـ ﻢ٪ابﻝه ﻢیکﻦؼ+
ﻛىػک
و٧ت ىغَ ػؿ چﻦگ اصناك گـ٥تاؿ ﻢ ىىػ ،آﻣ صاﻞ ١ﻝته ﻛـػﻣ
ﻛىػک بـ ىتغٌ ام +
ػؿ ت٪نیﻡ بﻦؼی ،مه ﻥى ٛکىػک ورىػ ػاؿػ که کتىػک ٕتیٞتی ،کتىػک اﻥٖتتا٧
یا٥ته و پـو٥نىؿ کىچىﻞى ﻥاﻢیؼه ىؼهاﻥؼ +کىػک ٕتیٞی به ٕىؿ عىػ اﻥگيغته ؿ٥تاؿ
ﻢ کﻦؼ ،به ىـاﻳٔ ٥ياؿفای بیـوﻥ تىرهی ﻥؼاؿػ و ﻛاﻢال ػؿ صاﻞ ﻛىػک ٕتیٞتی
به مـ ﻢ بـػ کىػک اﻥٖتا ٧یا٥ته با اﻥتٚاؿات٩ ،ىاﻥیﻤ و ػمتتىؿھای ٍتاػؿ ىتؼه اف
مىی واﻞؼیﻤ یتا متایـ بقؿگنتاالﻣ ،بته ػو ٍتىؿت کتاﻢال ﻢت٦تاوت “إاٝت ” یتا
“ٕ٢یاﻣ” ،واکﻦو ﻥياﻣ ﻢیػھؼ و پـو٥نتىؿ کىچىﻞتى کته بغو ٞ٥تاﻝ و پتـػافه
ﻛﻦﻦػه إالٝات بتتىػه ػاؿای ٩تتؼؿت ىتتهىػ و ػؿک ﻢنتتت٪یﻡ و امتتتتﻦتآ بػوﻣ ﻢﻦٖ٨
عاً ام +
((((
ػؿ ﻢؼﻝ اؿیک بـﻣ ،اﻥىا ٛؿوابٔ ﻢت٪ابل ﻢیاﻣ اﻥناﻣھا بـ اماك ایﻤ مته ت٪نتیﻡ
بﻦؼی (واﻞؼ ،باﻞ ،٠کىػک ورىػ ػاؿػ که ىاﻢل پیاﻠ*پامظ بـ اماك بـوف ھـیک اف
ایﻤ مه ام +
ػؿ ﻥٚـیهی ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابل ،ػو ﻢ٦هىﻠ واژهی ػیگـ ﻥیق ورىػ ػاؿﻥؼ:
ﻥغن  :ﻥمایيﻦاﻢهی فﻥؼگی که بـﻥاﻢهی ﻢيغَی امت کته کتىػک اف فﻢتاﻣ
کىػکی بـای عىػ تٞییﻤ کـػه و بـ امتاك آﻣ تَتمیﻡ ﻢیگیتـػ کته بته چته رهتتی
صـک و اف چه ﻢنیـی ٝتىؿ کﻦؼ و ػؿ تٞـی ،٤ﻢهمتـﻳﻤ ﻥ٪وھای اف پتیو تٞیتیﻤ
ىتؼه ﻥماﻳيتﻦاﻢهھتای فﻥػگ ٝتاؿتﻦػ اف :ﻢﻦزی٩ ،ـباﻥی ،آفاؿگـ

چرخهى ويرانگر شاه و شيخ 33 /

و ػوﻠ :بافػاؿﻥؼهھا به ٝﻦىاﻣ ػمتىؿھایی که ٥تـػ ؿا اف اﻥزاﻠ ﻛاؿ ،ؿ٥تاؿ و ﻳا تزـبه
اصنتتتتاك بتتتته عَىٍتتتت بافػاؿﻥػه ﻥه ﻢ ﻥماﻳػ و او ﻢزاف به اﻥزاﻠ ػاػﻣ آﻥها
ﻥین +
ایﻤ بافػاؿﻥؼهھا ػؿ ػوافػه ﻢىّى ٛػمته بﻦؼی ﻢیىتىﻥؼ کته اف ﻢهمتتـیﻤ آﻥهتا،
“عىػت ﻥتاه”“ ،بقؿگ ﻥيى”٥“ ،کـ ﻥکﻤ”“ ،ﻢهﻡ ﻥتاه” ام .
****
با ﻥگاه به تئىؿی ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابل و ﻥٚـیهی ىاه*ىیظ ،ﻢیتىاﻣ ایﻤ ﻢىاؿػ ؿا امتﻦتاد
کـػ:
یک :ﻥٚـیهی ىاه* ىیظ ،با پیو فﻢیﻦهی “٥ـه ایقػی” و “ﻥٚـیهی والیت ” ،ػؿ
ﻥغنتیﻤ گاﻠ ،صاﻞ ىغَیتی باﻞ ٠ؿا به ﻢضا ٧بـػه و ؿوابٔ ﻢت٪ابل واﻞؼ* کىػک ؿا
ﻥهاػیﻦه ﻢیکﻦؼ.
ػو :صاﻞ ىغَیتی واﻞؼ به ٍىؿت واﻞؼ اﻥت٪اػگـ ػؿ ىغَی ىتاه یتا ىتیظ
ٙهىؿ ﻢییابؼ که با ٕـس ﻢنایل ١یـﻢﻦٖ٪ی ،ؽھﻤ تىػهھا ؿا ػؿگیـ ماعته و آؿاﻢتو
ؿا اف ﻢـػﻠ ﻢیگیـػ.
مه :ﻢـػﻠ ؿا اف واٞ٩ی ھتا ػوؿ ماعته ،آﻥها ؿا افؿكيػﻣبهاھػا٥ىاﻣ بافﻢ ػاؿػ
و ٥ـػ ؿا با عىﻳيتﻤ عىﻳو بیگاﻥه ﻢ مافػ.
چهاؿ :چاؿه اﻥؼیيی ؿا اف ا٥ـاػ گـ٥ته ٩ؼؿت رنتزىی ﻢﻦٖ٪ی ؿا اف آﻥهتا متﻟب
کـػه و به ٝﻦىاﻣ واﻞؼ ،ھﻡ چاؿه اﻥؼیيی کـػه و ھﻡ ؿاه صل عىػ ؿا به ٝﻦىاﻣ ؿاه صتل
ﻢﻦٖ٪ی ت و بهتـ بگىییﻡ یگاﻥه ؿاه صل ت تزىیق ﻢیکﻦؼ.
پﻦذ :تـػیؼ ؿا اف اﻥناﻣھا گـ٥ته ،اﻢـ ی٪یﻦی ؿا ػؿ آﻥها ﻥهاػیﻦه کـػه و بـ اماك اﻢـ
ی٪یﻦی ،به آﻥها تَٞب ﻢیبغيؼ +ھـ تَٞتی ػؿ ایﻤ صاﻞ  ،ﻢمکﻤ و اﻞتته ﻢٖﻟتىب
ﻥیق ھن .
ىو٥ :ـػ ػؿ راﻢٞه بته ٝﻦتىاﻣ کتىػک ،بتا ٩تىاﻥیﻤ و ػمتتىؿھا اف راﻥتب واﻞتؼ
اﻥت٪اػگـ ،واػاؿ به إا ٝﻢتیىتىػ و ػؿ ٍتىؿت متـپیچی ﻥیتق ﻥتاتىاﻣ اف ھـگىﻥته
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تَمیﻡ ﻢﻦٖ٪ی٢ٕ ،یاﻣ ﻢیکﻦؼ +ػؿ چـعهھای میﻦىمی تاؿیظ میامتی ایتـاﻣ ،ایتﻤ
ﻢىاؿػ ؿا به عىبی ﻢیتىاﻣ ؿٍؼ کـػ.
ھ : ٦امتﻦتآ بؼوﻣ ﻢﻦٖ ٨عاً اف ﻢهمتـیﻤ ویژگیھای راﻢٞتهی ﻢتتﻦتی بتـ
ﻥٚـیهی ىاه*ىیظ ام
ھي  :ﻥمایيﻦاﻢهی فﻥؼگی ػؿ ایﻤ راﻢٞه ،ھمىاؿه بـ ػو ٖ٩ب ﻢﻦزی و ٩ـبتاﻥی
چـعیؼه ام  +بؼیهی ام که ﻢﻦزی ،ىاه یا ىیظ ،و ٩ـباﻥی ﻥیق ٝﻦَتـ ﻢ٪ابتل آﻣ
ػؿ اػواؿ ﻢغتﻟ ٤بىػه ام .
ﻥه :بافػاؿﻥؼهھا ػؿ ایﻤ ﻥٚتاﻠ ھتا ،بنتیاؿ ﻥیـوﻢﻦتؼ بتىػه و بال٥اٍتﻟه ػؿ ٩تاﻥىﻣ،
ﻥیـوھای ﻥٚاﻢی ،اﻥتٚاﻢی و اﻢﻦیتی ٙهىؿ و بـوف پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ +ایﻦکه گ٦ته ﻢتیىتىػ
تماﻠ ﻥٚاﻠھا و مﻟنﻟهھا ػؿ ایـاﻣ ،ػؿ ﻥهای  ،به چما٧ھای عتىػ وابنتتگی ﻢٖﻟت٨
پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ ﻥاٙـ بـ ایﻤ ﻢؼٝا ام .
ػه :بافػاؿﻥؼهی “عىػت ﻥتاه” ،یکی اف مافوکاؿھای ﻢهتﻡ ػؿ ﻥٚـیتهی ىتاه*
ىیظ ام که ػؿ آﻣ ،ویژگیھای ا٥ـاػ ،کىچک اﻥگاىته ىؼه و با تض٪یـ آﻣ ،تتاله
ﻢیىىػ ٥ـػ ؿا به ىکﻟی که ىغَی واﻞؼ یا ھماﻣ ىاه*ىیظ ﻢیعىاھتؼ ٍتىؿت
بﻦؼی کﻦؼ.
یتتافػه :واﻞػﻳﻦ ﻛه اف بقؿگ ىػﻣ ٥ـفﻥػ عىػ ﻥگـاﻣ ھنتﻦػ و اصناك اؿفىمﻦػی
ؿا به وٙاﻳ ٤پتتؼؿ و ﻢاػؿی ﻥنت ﻢ ػھﻦػ ،با ػاػﻣ پياﻠ ” بقؿگ ﻥيتتى” اصناك
اﻢﻦي ﻢ ﻛﻦﻦتؼ +اصناك اﻢﻦی ػؿ ﻥٚاﻠ ىتاه*ىتیظ ،و پیتاﻠ “بتقؿگ ﻥيتىیؼ”،
بقؿگتـیﻤ تاله ایﻤ ﻥٚاﻠھا بـای رﻟىگیـی اف اؿفىمﻦؼ ىؼﻣ ا٥ـاػ و ﻥیق ﻢناٝی آﻥها
بـای کىتىﻞه ﻥگاه ػاىتﻤ آصاػ راﻢٞه ام .
ػوافػه :ﻢهﻡ ﻥتاه پیاﻠ تض٪یـ ػؿیا٥تی اف واﻞتؼ (ىتاه*ىتیظ امت کته متتب
ﻢیىىػ ا٥ـاػ ﻥتىاﻥﻦؼ ﻥ٪وھای ﻢؼیـیتی و ﻢنىوﻞیتی ؿا بتـ امتاك ﻢٞﻦتاکـػ واٞ٩تی
کﻟمه بپؾیـﻥؼ و ػؿ وا ٜ٩ھـ ﻢنىوﻝ یا ﻢؼیـی ،تﻦهتا یتک ٍتىؿتک و ٝـومتکی ػؿ
ػمتاﻣ واﻞؼ تض٪یـ کﻦﻦؼه عىاھؼ بىػ.
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میقػه :ىایؼ پیاﻠ ٥کـ ﻥکﻤ اف مىی واﻞؼ ،یکتی اف ﻢهمتتـیﻤ اﻢکاﻣھتای پتیو
ؿوی ىاه* ىیظ ام پیاﻠ بافػاؿﻥؼهای که متب ﻢیىىػ ٩ؼؿت ت٦کـ ﻢىؿػ تض٪یتـ
و مـفﻥو ٩ـاؿ بگیـػ“ ،آﻣ گىﻥه که ﻢﻤ ٥کـ ﻢیکﻦﻡ ٥کتـ کتﻤ ﻥته ﻢختل عتىػت” ػؿ
ورىػ ٥ـػ ﻥهاػیﻦه و تختی ىىػ و ػؿ بنیاؿی ﻢىاؿػ“ ،اٍال ٥کـ ﻥکتﻤ” بته ٍتی٢هی
اﻢـ بیاﻣ ىىػ.
چهاؿػه :بؼیهی ام که “ﻥغته کيی” چه ػؿ ىاه و چه ػؿ ىیظ ،تاله پیىمته
و ػاتمی بـای رﻟىگیـی اف متـبـآوؿػﻣ ورته ىغَتیتی “بتاﻞ ”٠و ص٦ت٘ ؿابٖتهی
ﻢت٪ابل “واﻞؼ (ىاه*ىیظ * کىػک (راﻢٞه عىاھؼ بىػ.
پاﻥقػه :اف بافػاؿﻥؼهھای راﻞب ػیگـ ﻥیق بـای ﻥٚاﻠ ىاه*ىیظ ﻢیتىاﻣ بته “ھتیچ
کاؿی ﻥکﻤ” اىاؿه کـػ که تٞتیـ آﻣ اف مىی واﻞؼ ایتﻤ امت “ :اﻥزاﻠ ھـ ﻛاؿی آﻥ٪ػؿ
عٖـﻥاک اك ﻛته اگـ ھیچ کاؿی ﻥکﻦی ػؿ اﻢاﻣ ھنتی‖.
مـاﻥزاﻠ :بـ اماك آﻥچه گ٦ته ىؼ با تضﻟیل ﻥٚاﻠ ىاه*ىتیظ بتـ امتاك تئتىؿی
ؿ٥تاؿ ﻢت٪ابل ،ﻢیتىاﻣ بـ تاله ایﻤ مینتﻡ ،بـای اف بیﻤ بـػﻣ وره ىغَیتی “باﻞ”٠
و تتیﻤ و ﻥهاػیﻦه مافی ؿابٖهی واﻞؼ* کىػک ػؿ راﻢٞه اىتاؿه کتـػ و بتا امتت٦اػه اف
بافػاؿﻥؼهھای ػوافػه گاﻥه که به بـعی اف آﻥها اىاؿه ىؼ و ﻥیتق امتت٦اػه اف بافوھتای
اﻢﻦیتی بـای رﻟىگیـی ﻢؼاوﻠ اف ٙهىؿ ىغَی باﻞ ٠ػؿ ایﻤ رىاﻢ ٜاﻥگي گؾاؿػ.
بـای ﻢٖاﻞٞهی بیيتـ :ؿ+ک به :
Eric Berne, the theory of Transactional analysis

فقذاو وجاهت و هطزوعیت قايىيی استفاده اس "اصل حاکمیت هلي"
و "اصل احتزام به تماهیت ارضي" گزوه سلطه در رویارویی و سزکىب
"جًبص رهایی بخص هلی کىرد"
"اٍل صاکمی ﻢﻟی" یا "اصتـاﻠ به تماﻢیت اؿّتی" ،ﻢهﻡتتـیﻤ تىریته ص٪تى٩ی و
ػﻞیﻟی ام که ﻢٞمىال ھمه آﻣ گـوهھایی که عىاھاﻣ ص" ٘٦تماﻢی مـفﻢیﻦی" یک
کيىؿ ھنتﻦؼ بؼاﻣ امتﻦاػ ﻢیکﻦﻦؼ.
ػؿ ایﻤ بـػاى  ،ﻢؼاٞ٥اﻣ اٍل صاکمی ﻢﻟی ،به چﻦؼ ﻥکته اىاؿه ﻢیکﻦﻦؼ:
ص ٘٦تماﻢی اؿّی یک مـفﻢیﻤ ،ػؿ ؽات عىػ ،اﻢتـی ﻢ٪تؼك و اؿفىتمﻦؼام
ت ﻥیـوھای ﻢﻟی و ﻢیهﻤپـم بایتؼ ایتﻤ اٍتل ؿا ػؿ ؿاك تمتاﻢی ٞ٥اﻞی ھتا و
بـﻥاﻢهھای میامی عىػ ٩ـاؿ ػھﻦؼ
ت اف تماﻢی ﻥیـوھای راﻢٞه ﻥیق اﻥتٚاؿ ﻢیؿوػ که به ایﻤ ﻢهﻡ تىره کﻦﻦؼ و ارتافه
ﻥ٢مهھای ﻢغاﻞ ٤ؿا ﻥؼھﻦؼ
اﻢا ٕـ٥ؼاؿاﻣ ػﻢکـات ت ﻢضىؿ اٍل صاکمی ﻢﻟی یا اصتـاﻠ به تماﻢی اؿّی،
بـ ایﻤ باوؿﻥؼ که یک صاکمی ﻢﻟی و آفاػ*اﻢا ػؿ ٝیﻤ صاﻝ ﻢـکقی ،اف ایﻤ تىاﻥتایی
بـعىؿػاؿ ام که ﻢياؿک میامی ،ا٩تَاػی ،ارتماٝی تماﻢی ىهـوﻥؼاﻣ راﻢٞه
و ھمچﻦیﻤ گـوهھای ا٩ﻟی ؿا ٥ـاھﻡ کﻦؼ+
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ایياﻣ ػؿ ٝیﻤ صاﻝ به چﻦؼ ﻥکته ھﻡ اىاؿه ﻢیکﻦﻦؼ:
ػؿ ٍىؿت بـوف ھـگىﻥه ات٦ا ،٧ا٩ﻟی ھا ﻢزاف ﻥینتﻦؼ ص٪ى ٧عىػ ؿا ػؿ عاؿداف ایﻤ چاؿچىب ﻢﻟی و تٞـی ٤ىؼه کﻦﻦؼ
ت اٍل صاکمی ﻢﻟی ػؿ ھـصاﻝ عٔ ٩ـﻢقی ﻢيغٌ و رمٞی ام و ّاﻢﻤ
ص ٔ٦تماﻢی مـفﻢیﻦی و تيکیل ػھﻦؼه ھىی ﻢﻟی ام
چالش
بـای وؿوػ به چاﻞو به ٕـس چﻦؼ پـمو ﻢیپـػافیﻡ:
ایﻤ اٍل تا چه ػاﻢﻦهای وارؼ اٝتتاؿ ام ؟ایﻤ ٩اٝؼه ص٪ى٩ی ،ﻥاٙـ به چه ىـایٔ و وّٞی ھایی ام ؟آیا ایﻤ اٍل ،ػؿ ؽات عىػ وارؼ اؿفه امت یتا اٝتتتاؿ آﻣ بنتته بته اٍتىﻝبﻦیاػیتـی ام ؟
پامظ
تت اٍتتل صاکمیت ﻢﻟتی تتتا فﻢتتاﻥی اف اٝتتتتاؿ بـعتتىؿػاؿ امت کتته ﻢغإتتب
آﻣ،ػوﻞ ھا باىﻦؼ +بؼیهی ام که رﻦتوھتای ؿھتایی بغتو ﻢﻟت *میامتی یتا
ﻥٚاﻢ *که ػاؿای پيتىاﻥهی ﻢﻟی ٩ابل اتکا بىػه و ھمچﻦیﻤ عیقهھتای ٝمتىﻢی ػؿ
ر٢ـا٥یای کيىؿھا ،ایﻤ اٍل ؿا اف اٝتتاؿ عىاھؼ اﻥؼاع چـا که تﻦها یک ٕـ ٣آﻣ،
ىـٓ امتﻦاػ به اٍل ؿا تاﻢیﻤ عىاھؼ ﻥمىػ و اف ػوﻞ ػیگـ احـی ﻥمی تىاﻣ رن
ھمچﻦاﻥکه پیو تـ گ٦ته ىؼ ایﻤ اٍل تﻦها ﻥاٙـ به وّٞیتی عىاھؼ بىػ کته ػوػوﻞ ٕ ،ـ٣ھای ػؿگیـ ػؿ ﻢناﻞه باىﻦؼ
ػکتـیﻤ «ػعاﻞ ھای بيـ ػومتاﻥه» ػؿ مٖش تئىؿیک ،تىاﻥنته اٝتتاؿ گؾىتتهاٍل صاکمی ﻢﻟی یا تماﻢی اؿّی کيىؿھا ؿا به چاﻞو بغىاﻥؼ بﻦابـایﻤ بایتؼ بته
اٍىﻞی بﻦیاػی تـ بافگي ﻥمىػ
-ت٪ىی گ٦تماﻣ ص٪ى ٧بيـ که ػؿػھای اﻥنتاﻥی ؿا اکﻦتىﻣ بتا صنامتی و بته
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ػؿمتی ػؿ وؿای ﻢـفھای ر٢ـا٥یایی تٞـی ٤ﻢیکﻦؼ ػوﻞ ھا ؿا ػؿ ػاعتل ﻢـفھتای
عىػ با چاﻞو "صاکمی ﻢيـو "ٛؿوبـو ماعته ام
بﻦابـایﻤ بـ اماك آﻥچه گ٦ته ىؼ «اٍل صاکمی ﻢﻟی» یا اصتـاﻠ بته «تماﻢیت
مـفﻢیﻦی کيىؿھا» ،تﻦها ػؿ چاؿچىب ؿوابٔ بیﻤ ػوﻞ ھا ﻢٞﻦا ﻢییابؼ و ھیچ ػﻞیل
اٍىﻝ ص٪ى ٧بیﻤاﻞمﻟل ؿا ػؿ چاؿچىب ص٪ى ٧ﻢﻟتی
ص٪ى٩ی ﻥمی تىاﻣ یا ٥که ایﻤ
ِ
به مافوکاؿھای ػاعﻟی تٞمیﻡ ػاػ +اف ایﻤ ؿو امتﻦاػ به ایﻤ اٍىﻝ ػؿ بـابتـ ﻥیـوھتای
ػاعﻟی آﻣ ھﻡ به ﻢﻦٚىؿ تىریته میامت ھای صتاکﻡ ،اگتـ ػؿ عتىه بیﻦاﻥته تتـیﻤ
بـػاى ٥ ،ـیب ﻥتاىؼ ،ھیچ وراھ ص٪ى٩ی بـای آﻣ ﻥمی تىاﻣ یا. ٥
ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى  ،رﻦتوھای ؿھایی بغو ﻢﻟی و ﻢﻟ ھای تض مﻟٖه
اگـچه پیو اف ایﻤ ،ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى  ،به مافوکاؿی احـبغو بـای امت٪الﻝ
ﻢنتٞمـات تتؼیل ىؼ اﻢا اﻢـوف اگـ ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى یک ﻢﻟت یتا صت ٨تٞیتیﻤ
وّٞی میامی آﻥاﻣ ،ﻢنتﻟقﻠ رؼایی و تيکیل ػوﻞ *ﻢﻟتی ﻢنت٪ل باىؼ چه بایؼ
کـػ؟
به ٝﻦىاﻣ ﻥمىﻥه اگـ یک ػوﻞ به ٕىؿ مینتماتیک و ﻢنتمـ و بـ پایهی میام
و صتی ٩اﻥىﻣ ،ص٪ى ٧رمٞی گـوهھتای ﻢﻟتی ،ﻥتژاػی ،فبتاﻥی و ﻢتؾھتی ؿا ﻥاػیتؼه
اﻥگاى و ﻢياؿک میامتی ،ا٩تَتاػی و ارتمتاٝی و ٥ـھﻦگتی آﻥهتا ؿا بتا ﻢىاﻥتٜ
ﻢغتﻟ ٤ص٪ى٩ی عىػ به ﻢضا ٧بـػ آﻥگاه چه بایؼ کـػ؟ با ﻥ ِ٪مینتماتیک ص٪ى٧
بيق ٝﻟیه یتک گتـوه ﻢﻟتی چته بایتؼ کتـػ؟ بتا صتؾ٥ ٣یق یکتی ،کيتتاؿ رمٞتی،
میام ھای یکناﻣ مافی و+++چه؟
آیا یک ﻢﻟ ﻥمیتىاﻥؼ تﻦها به متب ػالیل ٥ـھﻦگتی ،فبتاﻥی ،ﻢتؾھتی ،ﻥتژاػی،
عىػ ؿا ﻢنتض ٨ػاىتﻤ کيىؿی با ﻢـفھای ﻢنت٪ل بؼاﻥؼ؟
ﻢىافیﻤ ص٪ى ٧بيـی اﻢـوف بـ ایﻤ باوؿ ام که یک ﻢﻟ تﻦها به اؿاػهی عىػبایؼ ػؿ کﻦاؿ ﻢـػﻢاﻣ یک کيىؿ فﻥؼگی کﻦتؼ و او ػؿ ھتـ صاﻞت صت ٨اﻥتغتاب ػاؿػ
صتی اگـ ایﻤ ﻢﻟ اف ھمهی ص٪ى ٧بـابـ ػؿ آﻣ کيىؿ بـعىؿػاؿ باىؼ

فقداى وجاهت و هشروعيت 39 / ...

چﻦاﻥچه ا٩ﻟی ھا یا آﻣ ػمته اف گـوهھایی که وارؼ ﻢ٦هتىﻠ «ﻢﻟت » ھنتتﻦؼ،بغىاھﻦؼ «ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى » عىػ ؿا اف ٕـی ٨تيکیل ػوﻞ *ﻢﻟتی ﻢنتت٪ل پتی
بگیـﻥؼ +اٍىﻝ و ﻢىافیﻤ ص٪ى ٧بیﻤاﻞمﻟل و ص٪ى ٧بيـ ،صـک ھای امت٪الﻝٕﻟتاﻥه
ؿا ﻥاﻢيـو ٛﻥمیػاﻥﻦؼ
ػؿ ﻢاػهی ﻥغن ﻢيتـک کﻦىاﻥنیىﻣھای اﻞقاﻠآوؿ ۰۵۱۱آﻢؼه ام :"تماﻠ ﻢﻟ ھا ،ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػاؿﻥؼ +به وامٖه ایتﻤ صت ،٨آﻥهتا وّتٞی
میامی ،ا٩تَاػی ،ارتماٝی و تىمٞه ٥ـھﻦگی عىػ ؿا آفاػاﻥه تٞییﻤ ﻢیکﻦﻦؼ".
ػؿ ایﻤ ﻢىؿػ بایؼ به ت٪نیﻡ بﻦؼی ﻥى یﻦی که اف ص ٨تٞییﻤ مـﻥىىت ىتؼه امت
اىاؿه وؿفیؼ که ىاﻢل ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى عاؿری و ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػاعﻟتی
ام  +ػؿ تٞـی ٤ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػاعﻟی آﻢؼه ام :
"ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػاعﻟ " ھﻦگاﻢی ٙهىؿ عىاھؼ کـػ که یک صکىﻢت  ،بتا
امت٦اػه اف ابقاؿ ٩ؼؿت ،تاله ﻢیکﻦؼ گـوھهای تض صاکمی عىػ ؿا با اﻞگتى یی
عاً ،تٞـی ٤و آﻥها ؿا اف ﻢاھی واٞ٩ی عىػ ﻢﻦتق ٛﻥمایتؼ +ﻢهمتتـیﻤ گـوھهتای
ھؼ ٣ػؿ ایﻤ صاﻞ  ،ﻥژاػ ،ؿﻥگ ،گـوه ٩ىﻢی یا گتـوه ﻢﻟتی متاکﻤ ػؿ یتک کيتىؿ
ھنتﻦؼ که به ﻞضاٗ و یژگ ھای ٥ى ،٧اف ٕت٪هی صاکمهی آﻣ کيىؿ ﻢتمایق ﻢیىىﻥؼ+
ػؿ ایﻤ صاﻞ ﻥیق "ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػاعﻟت "٥ ،اکتىؿھتایی چتىﻣ تتاله بتـای
"عىػگـػاﻥ "" ،اتتال "٣و "امت٪الﻝ" ؿا بـای ھـ یک اف گـوھهای ھؼ ٣ػؿ ٍتىؿت
تاله ﻥاﻢيـوٕ ٛت٪هی صاکﻡ ،ﻢيـو ٛﻢیىماؿػ.
"ص ٨تٞیتیﻤ مـﻥىىت ػاعﻟتی" ػؿ ﻢىارهته بتا اﻥتىا ٛتتٞتیِ ﻢاﻥﻦتؼ تتٞتیِ
آﻢىفىی ،تتٞیِ ﻢؾھتی ،تتٞیِ ٥ـھﻦگی و تتٞیِ ا٩تَاػی ،ابتتؼا ىتـوٓ ؿ٥تٜ
تتٞیِ ؿا اؿاته و ػؿ ٍىؿت ٝؼﻠ پؾیـه آﻣ تىمٔ تتٞیِ کﻦﻦؼه ،تتٞیِ ىىﻥؼه ؿا
ﻢزاف به اﻥتغاب آفاػ ﻢیکﻦؼ"+ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى " ،یک صت ٨ؽاتتی ،یتک رـیتاﻣ
پیىمته و ٥ـٍ ھمیيگی اﻥناﻥها بـای اﻥتغاب ﻥى ٛصکىﻢ و ﻥٚتاﻠ ارتمتاٝی و
ت٢ییـ ھـ یک اف آﻥها ػؿ ٍىؿت ﻞقوﻠ ام .
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و ػؿ ﻥهای به ﻢىّى ٛػیگـی ػؿ ت٪نیﻡ بﻦؼیھای ﻥى یﻤ بایؼ اىاؿه کـػ کته بته
ﻥاﻠ ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػؿ صىفهی "ﻢـػﻠ" ﻥاعته ﻢیىىػ.
"ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى " به ٕىؿ ٝاﻠ ،ػؿ ﻢىؿػ ﻢـػﻢی ﻢ٦هىﻠ پیؼا ﻢیکﻦؼ که به ھـ
ػﻞیل ،اف وّٞی ﻢىرىػ عىػ ؿاّی ﻥتىػه و بـای ػمتیابی بته وّتٞی ﻢٖﻟتىب،
عىاھاﻣ "ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى " ھنتﻦؼ +اﻢا به ٍىؿت عاً ،ﻢـػﻠ ﻢمکﻤ ام بته
ﻢزمىٝه ا٥ـاػی با تاؿیظ ﻢيتـک ،ﻥتژاػ ﻢيتتـک ،ھى یت ٩تىﻢی ﻢيتتـک ،ھى یت
٥ـھﻦگ تی ﻢيتتتـک ،ھى یتت فبتتاﻥی ﻢيتتتـک ،ھى یتت ﻢتتؾھتی ﻢيتتتـک ،ھى یتت
ایؼتىﻞىژ یک ﻢيتـک یا اﻞگىی فﻥؼگی ا٩تَاػی ﻢيتـک إال ٧ىىػ +ﻢهمتـیﻤ ٝاﻢل
ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،که ىایؼ بتىاﻥؼ راﻢ ٜکﻟیهی ٝىاﻢل ٥ى ٧بته ٍتىؿت عتاً ػؿ"صت٨
تٞییﻤ مـﻥىى " باىؼ ،ﻢ٦هىﻠ "ﻢﻟ " امت کته بتا رمت ٜتتاؿیظ ﻢيتتـک ،فﻢتیﻤ
ﻢيتـک ،فباﻣ ﻢيتـک و آؿﻢاﻣ ﻢيتتـک ػؿ ﻢیتاﻣ ﻢزمىٝتهای اف اﻥنتاﻥها ،صتىفهی
ﻢـػﻢی ؿا به ٍىؿتی ت٪ـیتا کاﻢل ﻢتمایق ماعته و ىـایٔ ؿا بـای اٝماﻝ "ص ٨تٞیتیﻤ
مـﻥىى "٥ ،ـاھﻡ ﻢیمافػ +به ھمیﻤ عإـ گ٦ته ﻢیىىػ ٝمىﻢ تـیﻤ صىفهی ﻢـػﻠ
به ٍىؿت عاً ،ﻢ٦هىﻢی به ﻥاﻠ ﻢﻟ ﻢیتىاﻥؼ باىؼ +بﻦابـایﻤ ﻢیتىاﻣ ﻥتیزه گـ٥
که ﻢ٦اھیمی چىﻣ ػوﻞ  ،کيىؿ و صاکمی  ،تىاﻣ کمتـی بـای بـؿمی "ص ٨تٞیتیﻤ
مـﻥىى " ػؿ بـابـ ﻢ٦هىﻠ ﻢﻟ ػاؿﻥؼ.
"ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى " به ٕىؿ ٝاﻠ ،ػؿ ﻢىؿػ ﻢـػﻢی ﻢ٦هىﻠ پیؼا ﻢیکﻦؼ که به ھـ
ػﻞیل ،اف وّٞی ﻢىرىػ عىػ ؿاّی ﻥتىػه و بـای ػمتیابی بته وّتٞی ﻢٖﻟتىب،
عىاھاﻣ "ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى " ھنتﻦؼ +اﻢا به ٍىؿت عاً ،ﻢـػﻠ ﻢمکﻤ ام بته
ﻢزمىٝه ا٥ـاػی با تاؿیظ ﻢيتـک ،ﻥتژاػ ﻢيتتـک ،ھى یت ٩تىﻢی ﻢيتتـک ،ھى یت
٥ـھﻦگ تی ﻢيتتتـک ،ھى یتت فبتتاﻥی ﻢيتتتـک ،ھى یتت ﻢتتؾھتی ﻢيتتتـک ،ھى یتت
ایؼتىﻞىژ یک ﻢيتـک یا اﻞگىی فﻥؼگی ا٩تَاػی ﻢيتـک إال ٧ىىػ +ﻢهمتـیﻤ ٝاﻢل
ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،که ىایؼ بتىاﻥؼ راﻢ ٜکﻟیهی ٝىاﻢل ٥ى ٧بته ٍتىؿت عتاً ػؿ"صت٨
تٞییﻤ مـﻥىى " باىؼ ،ﻢ٦هىﻠ "ﻢﻟ " امت کته بتا رمت ٜتتاؿیظ ﻢيتتـک ،فﻢتیﻤ
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ﻢيتـک ،فباﻣ ﻢيتـک و آؿﻢاﻣ ﻢيتتـک ػؿ ﻢیتاﻣ ﻢزمىٝتهای اف اﻥنتاﻥها ،صتىفهی
ﻢـػﻢی ؿا به ٍىؿتی ت٪ـیتا کاﻢل ﻢتمایق ماعته و ىـایٔ ؿا بـای اٝماﻝ "ص ٨تٞیتیﻤ
مـﻥىى "٥ ،ـاھﻡ ﻢیمافػ +به ھمیﻤ عإـ گ٦ته ﻢیىىػ ٝمىﻢ تـیﻤ صىفهی ﻢـػﻠ
به ٍىؿت عاً ،ﻢ٦هىﻢی به ﻥاﻠ ﻢﻟ ﻢیتىاﻥؼ باىؼ +بﻦابـایﻤ ﻢیتىاﻣ ﻥتیزه گـ٥
که ﻢ٦اھیمی چىﻣ ػوﻞ  ،کيىؿ و صاکمی  ،تىاﻣ کمتـی بـای بـؿمی "ص ٨تٞیتیﻤ
مـﻥىى " ػؿ بـابـ ﻢ٦هىﻠ ﻢﻟ ػاؿﻥؼ
ﻥتیزه :اصقاب کىؿػمتاﻥی و ﻢﻟ کىؿػ ػؿ ٍىؿت گؾاؿ به ٥ىؿﻢامیىﻣ رﻦتتو
ؿھایی ﻢﻟی ،گـوه مﻟٖه ؿا ػؿ یک ﻢتاؿفهی تماﻠ ٝیاؿ ص٪ى٩ی بـ مـ تيکیل کيتىؿ
ﻢنت٪ل کىؿػ و ص ٨ػ٥ا ٛﻢيـو( ٛمیامی و ﻥٚاﻢ ﻥاکاﻠ عىاھﻦتؼ گتؾاؿػ و ﻢﻟت
کىؿػ عىاھؼ تىاﻥن با وؿوػ به یک پـومهی ﻢﻟی گـایی ص٪ى٩ی ،ﻢٖاﻞتهی عىػ ؿا
ػؿ ﻢنیـ آؿﻢاﻣ عىاھی تيتکیل متـفﻢیﻤ ﻢنتت٪ل کىؿػمتتاﻣ ،بته واٞ٩یت پیىﻥتؼ
ػھؼ++++

هطزوعیت و هطزوعیت سیاسی

"
ؿیمىﻣ آؿؿوﻣ" ػؿباؿهی ﻢﻦاب ٜمه گاﻥهی ﻢيـوٝی ﻢیگىیؼ”:مﻟٖهی ٪ٝالﻥتی آﻣ
ام که بـ اماك باوؿ به ص٪اﻥی به مﻟٖه باىؼ و ص٪اﻥی ﻢتٞﻟ ٨به کناﻥی باىؼ
که مﻟٖه پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ +مﻟٖهی مﻦتی آﻣ امت کته بتـ امتاك ایمتاﻣ بته اٍتاﻞ
مﻦ ھای ػیـپا بىػه و اٝماﻝ ٩ؼؿت ا٥ـاػی کته بتؼیﻤ ومتیﻟه بـگقیتؼه ﻢتیىتىﻥؼ،
ﻢيـو ٛباىؼ +مﻟٖهی اٝماﻝ ىؼه ھﻦگاﻢی کاؿیقﻢایی عىاﻥؼه ﻢیىىػ که بـ اماك
٩ایل ىؼﻣ ٍ٦ات عاؿ ٧اﻞٞاػه به یک ىغَی بـگقیؼه باىؼ +ىغٌ کاؿیقﻢتا و
میام ھای اٝماﻞی و ایزاػی او ،بؼیﻤ ومیﻟه ﻢىؿػ متایو ٩ـاؿ ﻢیگیـﻥؼ‖.
ٝالوه بـ ﻢىاؿػ ٥ى ،٧ﻢىؿػ چهاؿﻢی ھﻡ ورىػ ػاؿػ که که ػؿ بنتیاؿی کيتىؿھا
ﻢﻦيا ﻢيـوٝی بىػه و آﻣ ٝتاؿت اف “ﻢيـوٝی اﻥ٪البی” ام .
ػؿ تٞـی ،٤ﻢيـوٝی به ﻢٞﻦای پؾیـه اعتیاؿی راﻢٞهی میامتی و متاعتاؿ
٩ؼؿت اف مىی ىهـوﻥؼاﻣ ام
ﻢناﻞهی ﻢيـوٝی ػؿ بنیاؿی اف کيىؿھا ھﻡ به ﻢخابه ﻢتﻦای ا٩تتؼاؿ میامتی و
ھﻡ به ٝﻦىاﻣ تابﻟىی میامی ﻢٖـس ام .
ﻢيـوٝی ؿا ﻢیتىاﻣ به ؿوهھای فیـ اؿفیابی کـػ:
ت ٝؼﻠ و٩ى٩ ٛتلھای میامی
ت کاھو تٞؼاػ فﻥؼاﻥیاﻣ میامی
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ت ﻢـارٞه به ػاػگاهھای ٩اﻥىﻥی به رای ﻢيارـات میامی
ت ٪٥ؼاﻣ ﻢضؼوػی ػؿ فﻢیﻦهی آفاػیھای ﻢيغَتی ﻢاﻥﻦتؼ آفاػی بیتاﻣ ،آفاػی
ٞ٥اﻞی ﻢىمنات و اﻥزمﻤھای میامی
ت آفاػی و اﻢﻦی ٥ـػی و ﻢﻦ ٜت٪ٞیب ،تتٞیؼ و ؿبىػﻣ ىهـوﻥؼاﻣ
ت آفاػی ﻢهارـت بـای اﻥزاﻠ ٞ٥اﻞی ھای ا٩تَاػی
ت اﻥت٪اﻝ ﻢناﻞم آﻢیق ٩ؼؿت
اﻢا ﻢناﻞهی ﻢيـوٝی میامی ػؿ کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥته (بته ویتژه کيتىؿھای
ﻥ٦تی  ،ػؿ ٩اﻞب ػو چاؿچىب ٩ابل ﻢٖاﻞٞه ام  :ﻥغن  ،ھماﻣ ﻢؼﻝ وبـی امت
که ػؿ آﻣ بـ ﻥ٪و “مﻟٖه”“ ،ػیىاﻥنتاالؿی” و “گنتتـه تيتکیالت ػوﻞتتی تاکیتؼ
ﻢیىىػ +بـ ایﻤ اماك ،ػوﻞ ﻢيـو ٛآﻣ ام که با تىمتل بته ابقاؿھتای ﻢتؾکىؿ،
ﻢى ٨٥به ﻥ٦ىؽ ػؿ الیهھای فیـیﻤ راﻢٞه ىىػ.
چاؿچىب تئىؿیک ػوﻠ ،ﻢتتﻦی بـ “ػوﻞ ؿاﻥتیـ” ام که تماﻠ ػوﻞ ھای تىﻞیؼ
کﻦﻦؼهی ﻥ ٦ػؿ ﻢﻦٖ٪هی عاوؿﻢیاﻥه ؿا ىاﻢل ﻢیىىػ.
ػؿ ﻢ تؼﻝ ػوﻞ ت ؿاﻥتیتتـ ،ﻢتتـػﻠ ﻢٞت٪ؼﻥ تؼ کتته ػوﻞ ت  ،ﻢيتتـوٝی عتتىػ ؿا اف
ٕـی”٨تىفی ٜﻢزؼػ ػؿآﻢؼھای ﻥ٦تی”“ ،تنهیالت ؿ٥اھی”“ ،مىبنیؼھای ﻢتٞؼػ”،
“اٝاﻥه ھا” و “تٖمی ”ٜبه ػم ﻢیآوؿػ.
"ﻢؼوای اﻞـىیؼ" امتاػ ٝﻟىﻠ ارتمتاٝی ػاﻥيتگاه ﻞﻦتؼﻣ ػؿبتاؿهی ػوﻞت ؿاﻥتیتـ
ﻢیگىیؼ“ :ھﻡ حتات و ھﻡ ﻢيـوٝی  ،تا فﻢاﻥی پایؼاؿ امت کته ػوﻞت بته ﻢﻦتابٜ
الیقاﻝ حـوت ﻢتَل باىؼ و ﻥیافی به ﻢاﻞیات ىهـوﻥؼاﻣ اصناك ﻥکﻦؼ +تا و٩تتی کته
ػوﻞ  ،حـوت ؿا بیﻤ ﻢـػﻠ تىفی ٜﻢیکﻦتؼ اف اﻢﻦیت ﻥنتتی بـعتىؿػاؿ امت و تﻦهتا
تهؼیؼی که ﻢتىره ػوﻞ ﻢیباىؼ ایﻤ ام که ﻥاگهتاﻣ ػؿآﻢتؼھای ﻥ٦تتی کتاھو
یابؼ +ػؿ چﻦیﻤ صاﻞتی ،ػوﻞ به ٝﻦىاﻣ تىفی ٜکﻦﻦؼهی ٝمؼهی حـوت ػؿ راﻢٞته ،بتا
بضـاﻣ ﻢىاره ﻢیىىػ ”+وی ھمچﻦیﻤ ػؿباؿهی “حتتات ػؿ احتـ تٖمیت ”ٜﻢتیگىیتؼ:
“حتاتی که ػؿ ﻥتیزهی تٖمی ٜصاٍل ﻢیىىػ به ؿاصتی ػؿ کىتاه ﻢؼت ٩ابل ﻢالصٚه
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و آفﻢىﻣ ام اﻢا ػؿ بﻟﻦؼ ﻢؼت ،ﻥمیتىاﻣ اف تٖمی ٜبه ٝﻦىاﻣ اﻢـی حتات فا ﻥاﻠ بـػ‖.
اﻢا به ٪ٝیؼهی”اؿیک ػیىیل” ،ػوﻞ ؿاﻥتیـ بتا ﻢالصٚتهی بتی ﻥیتافی اه بته
راﻢٞه ،فیاػی اصناك اﻢﻦی ﻢیکﻦؼ ،ػؿ صاﻞی که اگـ چﻦیﻤ حتاتی ؿا ػؿ بﻟﻦؼﻢؼت
ﻢىؿػ ﻢٖاﻞٞه ٩ـاؿ ػھیﻡ ،ػوﻞ ؿاﻥتیـ ػؿ ﻢٞـُ م٪ىٓ ام “ +ػیىیل” به ػؿمتتی
یاػآوؿ ىؼه ام که ػوﻞ  ،تﻦها ھﻦگاﻢی ػؿﻢی یابؼ که اف حـوت ﻥ ٦بتـای ایزتاػ
“ایؼتىﻞىژی ﻢﻟی” امت٦اػه کﻦؼ که اکخـی ﻢـػﻠ با ػوﻞ اصناك ﻥقػیکی کﻦﻦؼ +ػؿ
ایﻤ ٍىؿت ام که حتات صکىﻢ تا صؼوػی ﻥهاػیﻦه ﻢیىىػ.
ػؿباؿهی ػوﻞ ھای ﻥ٦تی عاوؿﻢیاﻥه“ ،ﻥقیه ایىبی” ٍـیضا امتؼالﻝ ﻢیکﻦؼ کته
ػوﻞ ھای ﻥ٦تی ،تض امتیالی “ػوﻞ ﻢ٪تؼؿ” ھنتﻦؼ چـا که ایﻤ ػوﻞ ام که
ﻢتىﻞی و ﻢتَؼی “ٍتﻦٞتی کتـػﻣ کيتىؿ”“ ،تتاﻢیﻤ ؿ٥تاه ٝمتىﻢی”“ ،امتتغؼاﻠ”،
“ﻢؼیـی مافﻢاﻣھای ٝمىﻢی” و “ﻢضل ﻢَـ ٣ھقیﻦه ھا” ام .
او ﻢٞت٪ؼ ام که ٥ـآیﻦؼ گنتـه بىؿوکـامی ػوﻞ اف یکنى و ﻥ٪و ﻢمتتاف آﻣ
ػؿ ا٩تَاػ راﻢٞه اف مىی ػیگـ ،ﻢىرب”میٖـهی ػوﻞ ” ﻢیىىػ.
اف ﻥگاه او ،ػوﻞ ھای ﻥ٦تی عاوؿﻢیاﻥه ،ﻥمتاػ”ػوﻞ ھتای عيتﻦی” ھنتتﻦؼ کته
ھمىاؿه بـای ٍیاﻥ اف عىػ ،به “عيىﻥ ٝـیاﻣ” ﻢتىمل ﻢیىىﻥؼ اﻢا ایﻤ ػوﻞ ھا
ھـگق ٩ىی ﻥینتﻦؼ ھـچﻦؼ اف ٩ؼؿتی مغ و بـھﻦه بـعتىؿػاؿ ھنتتﻦؼ +او ﻢهمتتـیﻤ
ػالیل اػٝای عىػ ؿا ایﻦگىﻥه بـﻢی ىماؿػ:
ٝؼﻠ بـعىؿػاؿی اف ٩ؼؿت فیـبﻦایی٪٥ؼاﻣ یک ت٦ى ٧ایؼتىﻞىژیک که بتىاﻥؼ با تٞتیه و تضکیﻡ یک ھىی تاؿیغی،ﻢيـوٝی ؿژیﻡ صاکﻡ ؿا به راﻢٞه ب٪تىالﻥؼ.
ػوﻞ ھای ﻥ٦تی عاوؿﻢیاﻥه ،ﻢیکىىﻦؼ ھﻡ با امت٦اػه اف ﻥیـوھای ﻢنﻟش ،پﻟیل
و ٩ىاﻥیﻤ کی٦ـی به کﻦتـﻝ ٥یقیکی و ٝیﻦی ػم یابﻦؼ و ھﻡ با تىمتل بته ؿوهھتا و
ﻥهاػھای راﻢٞتهی ﻢتؼﻥی ﻢاﻥﻦتؼ ﻥٚتاﻠ آﻢىفىتی ،ﻢتؾھب و عتاﻥىاػه ،بته “کﻦتتـﻝ
ؿّایتمﻦؼاﻥه”ی راﻢٞهی عىػ ﻥایل ىىﻥؼ.
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ﻥهای آﻥکه اگـچه ػوﻞ ھای ﻥ٦تتی عاوؿﻢیاﻥته بته ٙتاھـ ،بتافیگـاﻣ ﻢنتﻟٔ و
ﻢ٪تؼؿ ھنتﻦؼ اﻢا ػؿ بإﻤ ،یک ﻥٚتاﻠ ٩تىی ﻥینتتﻦؼ و بتـ امتاك ﻢ٦هتىﻠ ھژﻢتىﻥی
گـاﻢيی ،ایﻤ ﻥٚاﻠ ھا ،ﻥٚاﻠ ھایی ھژﻢىﻥیک ﻥینتﻦؼ که تىػهی ﻢتـػﻠ ؿا بته پتؾیـه
ﻥٚاﻠ*باوؿھای ٕت٪تهی صتاکﻡ*ػؿ بﻟﻦؼﻢتؼت*متى ٧ػاػه و آﻥهتا ؿا ػؿ اؿفهھتای
ارتماٝی٥ ،ـھﻦگی و اعال٩ی عىػ مهیﻡ کﻦﻦؼ یا مهیﻡ ﻥگاه ػاؿﻥؼ +به ھمیﻤ عتإـ
ػؿ عاوؿﻢیاﻥهی ﻥ٦تی ،ھیچ ایؼتىﻞىژی ھژﻢىﻥیک ﻥین که بتىاﻥؼ ھمهی ٕت٪تات و
گـوهھا ؿا ػؿبـگیـػ ػؿ ﻥتیزه ػوﻞ ھا یا “ػم ﻥياﻥؼه” یا “باﻥؼی” عىاھﻦؼ ىؼ.
هًابع:
.1ﻢيـوٝی میامی و رٞل تاؿیظ ،ﻢؼاوی اﻞـىیؼ،ػاﻥيگاه ﻞﻦؼﻣ٠٢٢1 ،
.٠ﻢيتتـوٝی و اﻢﻦیتت ػؿ کيتتىؿھای عاوؿﻢیاﻥه،ﻢَتتٖ٦ی کاﻢتتل اﻞنتتٞیؼ،
ػاﻥيگاه ٩اھـه٠٢٢1 ،
ﻥىىته ىؼه :آوؿیل ٠٢٢7

ضزورت گذار اس "هىیت هقاوهت" به "هىیت هطزوعیت"
"  +...بـای ماعتﻤ ھىی اف ﻢىاػی ﻥٚیتـ تتاؿیظ ،ر٢ـا٥یتا ،ﻥهاػھتای تىﻞیتؼ و
بافتىﻞیؼ ،عإـهی رمٞتی ،ػیتﻤ و … امتت٦اػه ﻢتیىتىػ +اﻢتا ا٥تـاػ و گـوھهتای
ارتماٝی و رىاﻢ ٜایﻤ ﻢىاػ عاﻠ ؿا ﻢیپـوؿاﻥﻦؼ و ﻢٞﻦای آﻥها ؿا ﻢٖتاب ٨بتا اﻞقاﻢتات
ارتماٝی و ٥ـھﻦگی که ؿیيه ػؿ ماع ارتماٝی و چاؿچىب فﻢتاﻥی – ﻢکتاﻥی (و
اﻢکاﻥی ػاؿػ اف ﻥى تﻦٚیﻡ ﻢیکﻦﻦؼ"...
اف آﻣ را که ماعتﻤ ھىی ھمىاؿه ػؿ بنتـ ؿوابٔ ٩ؼؿت اﻥزاﻠ ﻢتیگیتـػ بایتؼ
ﻢیاﻣ مه ٍىؿت و ﻢﻦيا ماعتﻤ ھىی تمایق ٩اتل ىؼ که ایﻤ مه ٍتىؿت ٝتاؿتﻦتؼ
اف:
ھىی ﻢ٪اوﻢھىی ﻢيـوٝی بغوھىی بـﻥاﻢه ػاؿھىی ﻢ٪اوﻢ
ھىی ﻢ٪اوﻢ ھماﻣ ھىیتی ام که ﻢﻦزـ به مـبـآوؿػﻣ ﻥهْ ھای ؿھتایی
بغو ﻢﻟی ىؼه ام و ﻢﻟ ھای تض مﻟٖه ،ﻢؾاھب ،اػیتاﻣ و ﻥژاػھتای تضت
مﻟٖه و ﻢىؿػ متﻡ ٩ـاؿ گـ٥ته ؿا به ىکل گیتـی ﻢ٪اوﻢت و تتاله بتـای امتت٪الﻝ،

هشروعيت و هشروعيت سياسى 47 /

تناویٝ ،ؼاﻞ و بـابـی بـاﻥگیغته ام  +به تٞتیـی ػیگتـ و ھمچﻦتاﻣ کته اؿویتﻤ
گا٥مﻤ ﻢیگىیؼ “ھىی ﻢ٪اوﻢ ” ،واکﻦو ٞ٥اﻝ “ػا ٟعىؿػگتاﻣ” بتـای ؿھتایی اف
متﻡ و مﻟٖهی باالػمتیھا ام  +ھىی ﻢ٪اوﻢ  ،پامظ به ﻢﻤ کینتﻡ گـوھتی اف
اﻥناﻣ ھام که به ھـ ػﻞیل ،تىمتٔ ﻥهتاػ ٩تؼؿت ٕتـػ ىتؼه و بتی اؿفه ػاﻥنتته
ىؼهاﻥؼ+
هىیت هششوعیت بخش
ھىی ﻢيـوٝی بغو تىمٔ ﻥهاػھایی ﻢاﻥﻦؼ راﻢٞه ،عاﻥىاػه ،ػوﻞت  ،ﻥهتاػ
ﻢؾھتی و َٝـ إالٝات ایزاػ ىؼه و به گـوه ھایی اف اﻥنتاﻣھا کته بتا پيت یتـ
گؾاىتﻤ ھىی ﻢ٪اوﻢ  ،عىػ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک گـوه ﻢنت٪ل به رهاﻣ ىﻦامتاﻥؼهاﻥؼ
ﻢيـوٝی ﻢیبغيؼ و به ایﻤ باھﻡ بىػگی ،ؿﻥگ و بىی ٪ٝالﻥی ﻢیػھؼ.
ھىی بـﻥاﻢه ػاؿ
اﻢا ػؿ ﻢىؿػ ھىی بـﻥاﻢه ػاؿ بایؼ گ ٦اگـ ٞ٥االﻣ ارتماٝی بتىاﻥﻦؼ با امتت٦اػه
اف آػاب و ؿمىﻠ و ﻢَاﻞش ٥ـھﻦگتی ﻢىرتىػ ػؿ ؽعیتـهی آییﻦتی و ﻢﻟتی و ﻥتژاػی و
٥ـھﻦگی عىػ ،ھىی رؼیؼی بنافﻥؼ که ﻢىٞ٩ی آﻥها ؿا اف ﻥى تٞـی ٤کﻦؼ ھىیت
بـﻥاﻢه ػاؿ ىکل ﻢیگیـػ +ھىی بـﻥاﻢه ػاؿ تا آﻣ را ﻢیتىاﻥؼ رﻟتى بتـوػ کته صتتی
ﻢﻦزـ به ت٢ییـ ىکل ماعتاؿ ارتماٝی ﻥیق بيىػ.
ھىی ﻢ٪اوﻢ  ،اکﻦىﻣ بقؿگتـیﻤ “٩یؼ عىػﻥهاػه” ام
ﻢﻤ صﻟتچه ھنتﻡ
ﻢﻤ ٩اؿﻥا ھنتﻡ
ﻢﻤ اﻥ٦اﻝ ھنتﻡ
ﻢﻤ کىباﻥی ھنتﻡ
ﻢﻤ تایالﻣ ھنتﻡ
ﻢﻤ تض مﻟٖه ھنتﻡ
ﻢﻤ ٩ـباﻥی ھنتﻡ
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و رمالتی اف ایﻤ ػم  ،تﻦها ﻥتاٙـ بته ھىیت ﻢ٪اوﻢت امت کته گـچته ػؿ
بنتـهی فﻢاﻥی کىتاه ﻢؼت ،ﻢیتىاﻥﻦؼ بـ اؽھاﻣ و اصنامات ،تاحیـ بگؾاؿﻥتؼ اﻢتا ػؿ
ﻥهای ٥ ،ا٩ؼ تىاﻥایی الفﻠ بـای اػؿاک ﻥٚاﻠ ﻢﻦؼ و ﻥیتق ت٦هتیﻡ عتىػ بته رهتاﻣ ﻢٞﻦتا
ھنتﻦؼ.
ﻢاﻥؼﻣ ػؿ ﻢﻦٚىﻢهی واژگاﻣ “ھىی ﻢ٪اوﻢ ” و ﻥياﻣ ػاػﻣ چﻦؼباؿه و ھقاؿباؿهی
ﻢٚﻟىﻢی ھا ،اکﻦىﻣ به بقؿگتـیﻤ "٩یؼ عىﻥهاػە"ی ﻢﻟ کتىؿػ بتـای ؿھتایی تتتؼیل
ىؼه ام و ىتاب تضىالت رهاﻣ ؿا ػؿ ماﻝھای اعیـ ،اف یک ٥ـٍ  ،به تؼؿیذ،
به یک تهؼیؼ بقؿگ بـای کـػھا ػگـگىﻣ ماعته ام .
بایؼ و ّـوؿتا با پي مـ گؾاىتﻤ ھىی ﻢ٪اوﻢ  ،عىػ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک گـوه
ﻢنت٪ل به رهاﻣ ىﻦاماﻥؼ ،بؼاﻣ ﻢيـوٝی بغيؼ و به ایتﻤ بتاھﻡ بتىػگی ،ؿﻥتگ و
بىی ٪ٝالﻥی ػاػ تا ھىی ﻢيتـوٝی بغتو ،کتاؿکـػ واٞ٩تی عتىػ ؿا بته ﻥمتایو
بگؾاؿػ.
بایؼ با آػاب و ؿمىﻠ و ﻢَاﻞش ٥ـھﻦگی ﻢىرىػ ػؿ ؽعیـهی آییﻦی و ﻢﻟی و ﻥژاػی
و ٥ـھﻦگی عىػ ،ھىی رؼیؼی بـماع که ﻢىٞ٩ی ﻢﻟ کىؿػ ؿا اف ﻥتى تٞـیت٤
کﻦؼ ،ھىی بـﻥاﻢه ػاؿ ؿا ىکل ػھؼ و تا آﻣ را رﻟى بـوػ که صتتی ﻢﻦزتـ بته ت٢ییتـ
ىکل ماعتاؿ ارتماٝی و بـماعتﻤ یک ماعتاؿ میامی ﻢﻟی بيىػ.
ػوؿاﻣ ىﻦاماﻥؼﻣ عىػ بته رهتاﻣ اف ٕـیت ٨ﻥيتاﻣ ػاػﻣ ﻢٚﻟىﻢیت ھتا ،اگـچته
ص٪ی ٪ام اﻢا به ػوؿاﻣ “ھىی ﻢ٪اوﻢ ” تٞﻟ ٨ػاؿػ و فﻢاﻣ آﻣ گؾىته ام .
بﻦؼ بـ پای ﻥین بـ راﻣ و ػﻝ ام  ,ﻢيکل اﻥؼؿ ﻢيکل اﻥؼؿ ﻢيکل ام
بـای ػمتیابی به ص ٨واٞ٩ی ﻢﻟ کىؿػ ،بایتؼ پتای ػؿ ػوؿاﻣ ﻥتىیﻦی اف ھىیت
گؾاؿػ….
ﻢﻦت :ٜکامتﻟق ،اﻢاﻥىتتلَٝ ،تـ إالٝتات :ا٩تَتاػ*راﻢٞته*٥ـھﻦتگ ،اصمتؼ
ٝﻟی٪ﻟیاﻣ ،ا٥يیﻤ عاکتاف و صنﻤ چاووىیاﻣ ،تهـاﻣٕ ،ـس ﻥى126٢ ،

بحزاو سیاسی و ها
بضـاﻣ میامی ،بضـاﻣ ﻢيـوٝی مینتتﻡ صتاکﻡ امت  +ھﻦگتاﻢی کته بـگقیتؼگاﻣ
میامی یک راﻢٞه امتٞؼاػ و ٩ابﻟی تىﻞیؼ و باف تىﻞیؼ اؿتتإات و ﻢﻦامتات ﻢتتﻦتی
بـ اٝتماػ و ﻢ٪تىﻞی عىػ ؿا اف ػم ﻢیػھﻦؼ و مینتﻡ ػچاؿ ﻥاکاؿآﻢتؼی ﻢیىتىػ
بضـاﻣ میامی به ورىػ ﻢیآیؼ.
بضـاﻣھای میامی ؿا ا١ﻟب به پﻦذ ػمته ت٪نیﻡ ﻢیکﻦﻦؼ:
بضـاﻣ ھىی )(Identityبضـاﻣ ﻢيـوٝی )(Legitimacyبضـاﻣ ﻢياؿک )(Participationبضـاﻣ ﻥ٦ىؽ)(Penetrationبضـاﻣ تىفی(Distribution)ٜھىی و بضـاﻣ ھىی
ھىی ؿا ﻢزمىٝه ٝﻦاٍـی اف ىغَی ٥ـػ تٞـی ٤کـػهاﻥؼ که به ٥ـػ اﻢکتاﻣ
ﻢیػھؼ تا ﻢىّ ٜعىػ ؿا ﻥنت به رهتاﻣ و ػیگتـاﻣ ﻢيتغٌ کﻦتؼ٥ +تـػ ٍتاصب
ھىی تَىیـی عتاً و ؿوىتﻤ اف عتىػ و راﻢٞته و رهتاﻣ ػاىتته ،ػاؿای ﻥٚتاﻠ
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اؿفىی ﻢٞیﻦی ام که ػؿ آﻣ عىبھا و بؼھا و بایؼھا و ﻥتایتؼھا ھتـ یتک رایگتاه
عىػ ؿا ػاؿﻥؼ +اف ایﻤ ؿو چﻦیﻤ ٥ـػی ػؿ ٩تاﻝ ﻢناتل و ﻢيکالتی که بتا آﻥهتا ؿوبتـو
ﻢیىىػ بالتکﻟی ٤ﻥین ٥ +ـػ و راﻢٞهای که ػاؿای ھىیت باىتؼ ػؿ وا٩ت ٜﻢٞیتاؿ
ػؿوﻥی ﻥیق ػاؿػ.
―بضـاﻣ ھىی ” پؼیؼه یا اصنامی امت کته اف ﻥتىٝی بتی حتتاتی ،اعتتالﻝ ػؿ
کاؿکـػھا یا ارقای ﻢىرىػ ػؿ ﻥٚاﻠ یا گنیغتگی متاعتی ػؿ یتک “ﻢتﻤ” ٥تـػی یتا
ارتماٝی گقاؿه ﻢیػھؼ و ػؿ ایزاػ ایﻤ ﻥى ٛاصنتاك ،ھتﻡ ٝﻦاٍتـ ٝیﻦتی و ھتﻡ
ٝﻦاٍـ ؽھﻦی ،و ﻥیق ٝىاﻢل ٥کـی و اؿفىی ػعیل ھنتﻦؼ.
ػؿ تٞتیـی ػیگـ ،بضـاﻣ ھىی  ،ﻢتتﻦی بـ ایﻤ باوؿ ام که آػﻢیاﻣ بتـای ﻢٞﻦتی
بغيیؼﻣ به فﻥؼگی ،به تتییﻤ ؿوابٔ عتىػ بتا ػیگتـاﻣ و بتا ﻢضتیٔ ٕتیٞتی ػؿ یتک
چاؿچىب اؿفىی ﻥیاف ػاؿﻥؼ و ھـگاه ٝﻦاٍـ اٍﻟی ﻥٚتاﻠ اؿفىتی منت ىتىﻥؼ یتا
یکپاؿچگی عىػ ؿا اف ػم ػھﻦؼ ،ھىی ٥ـػ یا گتـوه ػمتتغىه ٝتؼﻠ تٞتاػﻝ یتا
“بضـاﻣ” ﻢیىىػ.
هششوعیت و بحشاو هششوعیت
ﻢيـوٝی  ،ػؿ وا ،ٜ٩چگىﻥگی پامظ ػاػﻣ به ایﻤ پـموھا ام :
چه اىغاٍی،به ٝﻦىاﻣ ﻥمایﻦؼگاﻣ ٩ؼؿت میامی ٝمل کﻦﻦؼچه چیقی صکىﻢ یتا اٝمتاﻝ ٩تؼؿت یتک صکىﻢت ؿا ﻢيتـو ٛو بتـ صت٨ﻢیمافػ
چه چیقی ﻢـػﻠ ؿا به ﻢيـوٝی یک صکىﻢ ﻢٞت٪ؼ ﻢیمافػچه چیقی تٞییﻤ کﻦﻦؼهی ٩اﻥىﻥی ٩ؼؿت ﻢيـو ٛیا راﻥيیﻦی ﻢيـو ٛو بتـ صت٨٩ؼؿت ام
به ٕىؿ کﻟی ٩ؼؿتی که اٝماﻝ ﻢیىىػ ،اگـ ص٪ی بـای اٝماﻝ آﻣ ورتىػ ﻥؼاىتته
باىؼ ،ﻥاﻢيـو ٛو اگـ بـای اٝماﻝ آﻣ ص٪ی ورىػ ػاىته باىتؼ ،ﻢيتـو ٛو بتـ صت٨
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ام  +ػؿ وا٩ ،ٜ٩ؼؿت و ص ،٨اف ﻢ٦تاھیﻡ امامتی ػؿ ػؿک ﻢيتـوٝی (ص٪اﻥیت ،
٩اﻥىﻥی به ىماؿ ﻢیآیﻦؼ.
ھـگاه پؼیؼهای به ٕىؿ ﻢﻦٚﻡ رـیاﻣ ﻥیابؼ یا صاﻞتی اف ﻥابناﻢاﻥی ایزاػ ىتىػ یتا
ﻥٚمی ﻢغتل گـػػ و یا صتاﻞتی ١یـٕتیٞتی پؼیتؼ آیتؼ ،بضتـاﻣ ) (crisisبته ورتىػ
ﻢیآیؼ.
بضـاﻣ ﻢيـوٝی ) (Legitimacy crisisػؿ ﻥٚاﻠ میامی ،ھﻦگاﻢی بته ورتىػ
ﻢیآیؼ کته ػالیتل و تىریهتات ٥ـﻢاﻥـوایتاﻣ میامتی بتـای رﻟتب إالٝت ﻢتـػﻠ
٩اﻥٜکﻦﻦؼه ﻥتاىؼ و ﻢتﻦای ٥کـی و ٥ﻟن٦ی ا٩تؼاؿ ،ﻢىؿػ مؤاﻝ ٩ـاؿ گیـػ.
بـعی اف ٝىاﻢل بـوف بضـاﻣ ﻢيـوٝی ػؿ ﻥٚاﻠھای میامی ٝتاؿتﻦؼ اف:
ت ٝؼﻠ تىره به ٩اﻥىﻣ امامی
ت رﻟىگیـی و ایزاػ ﻢاﻥ ٜػؿ ؿاه ﻢياؿک میامی و ارتماٝی
ت ّ ٤ٞصکىﻢ کﻦﻦؼگاﻣ ػؿ اﻥزاﻠ وٝؼهھا و بـﻥاﻢهھای ػؿػم ارـا
ت باال ؿ٥تﻤ تىٞ٩ات و اﻥتٚاؿات ﻢـػﻠ اف صکىﻢ کﻦﻦؼگاﻣ و ٝؼﻠ تٖتاب ٨تىاﻥتایی
صکىﻢ کﻦﻦؼگاﻣ با تىٞ٩ات ﻢـػﻠ
ت بـوف ىکا ٣بیﻤ صکىﻢ ﻢىرىػ وصکىﻢ ػﻞغىاه ﻢـػﻠ
ت ٝؼﻠ رﻟب و رؾب ا٩ياؿ ؿوىﻤ و آگاه
ت ﻢياؿک و بضـاﻣ ﻢياؿک
ﻢياؿک و بغَىً ﻢيتاؿک میامتی ػؿ راﻢٞته اف ػو بٞتؼ ،ػاؿای اؿفه و
اھمی بنیاؿ فیاػی ام :
ﻥغن ت  :ﻢيتتاؿک میامتتی اف ػیـبتتاف ﻢتﻦتتایی ب تـای ﻢ٪تىﻞی ت و ﻢيتتـوٝی
ﻥٚاﻠھای میامی و تيکلھای ﻢغتﻟ ٤بىػه ام
ػوﻠ :ﻢياؿک میامی یکی اف ﻢهمتـیﻤ ﻢتاﻥی تؼاوﻠ فﻥؼگی ارتماٝی ام  +بته
تٞتیـی ،یکی اف ٝﻟل اٍﻟی تتؼاوﻠ فﻥتؼگی ػؿ ٩اﻞتب ارتمتا ،ٛورتىػ ﻢيتاؿک و
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بغَىً ﻢياؿک میامی ره مافﻢاﻥؼھی ٞ٥اﻞی ھای ارتماٝی ام  +ﻢﻦٚىؿ
اف ﻢياؿک و ﻢياؿک میامی اىتاؿه بته اﻢکتاﻣ صْتىؿ و ػعتل و تَتـ ٣ا٥تـاػ
ارتما ٛػؿ تَمیﻡگیـیھا و و٩ى ٛتضىالت ػاؿػ +اف ایﻤ ؿوی ﻢياؿک ا٥تـاػ بایتؼ،
ﻢتْمﻤ ػعاﻞ ﻢىحـ آﻥهتا ػؿ تَتمیﻡگیـیھا و و٩تى ٛتضتىالت باىتؼ +ﻢَتاػی٨
ﻢياؿک و به ویژه ﻢياؿک میامی ػؿ راﻢٞه ىاﻢل ایﻤ ﻢىاؿػ ام :
ﻢياؿک ػؿ اﻥتغاباتﻢياؿک ػؿ ٞ٥اﻞی ھای صقبی و تيکلھای میامیﻢياؿک و ٞ٥اﻞی ػؿ مافﻢاﻣھای ﻢـػﻠ ﻥهاػ با گـایو میامیاﻢا بضـاﻣ ﻢياؿک بیاﻥگـ ورىػ ىتکا ٣ﻢیتاﻣ ﻢتـػﻠ و مینتتﻡ امت ٝ +اﻢتل
ىکا ٣ﻢمکﻤ ام ﻥاکاؿآﻢؼی مینتﻡ باىؼ و یا ٝاﻢل بیـوﻥی باىؼ +ایتﻤ ىتکا٣
متب ﻢیىىػ که اٝتماػ ﻢت٪ابل ﻢیتاﻣ ﻢتـػﻠ و صاکمتاﻣ اف ھمتؼیگـ متﻟب ىتىػ+
اٝتماػ ﻥکـػﻣ ﻢـػﻠ به صاکماﻣ و بـ ٝکل آﻣ ٝاﻢﻟی ام که ﻢىرب ﻢیىىػ ﻢـػﻠ
ػؿ ٥ـایﻦؼھای میامی ىـک ﻥکﻦﻦؼ +ھمچﻦیﻤ به عتإـ ٝتؼﻠ اٝتمتاػ صاکمتاﻣ بته
ﻢـػﻠ ،صاکماﻣ ﻥیق عىػ به ٥اکتىؿی تتؼیل ﻢیىىﻥؼ که ٥ـٍ ﻢياؿک ؿا اف ﻢتـػﻠ
بگیـﻥؼ +بﻦابـایﻤ میام و ٩ؼؿت ػؿ چﻦیﻤ رىاﻢٞی با بﻤ بن ﻢىاره ﻢتیگـػﻥتؼ+
بی اٝتماػی ﻢـػﻠ ﻥنت به صاکمتاﻣ باٝتج کتاھو ﻢيتاؿک ﻢتیىتىػ +کتاھو
ﻢياؿک ﻢـػﻠ پیاﻢؼھای چﻦؼی ػاؿػ:
ٝؼﻠ ﻢياؿک و یا کاھو ﻢياؿک ﻢـػﻠ باٝج ﻢیگـػػ که چـعو ٩ؼؿت ػؿراﻢٞه به ورىػ ﻥیایؼ
٩ؼؿت ومیام ػؿ اﻥضَاؿ گـوه و یا ا٥ـاػ عاً ٩ـاؿ ﻢیگیـػ که بؼوﻣ ىکآفاػی ىهـوﻥؼاﻣ ؿا ﻢضؼوػ ﻢیکﻦﻦؼ
اﻥضَاؿ ٩ؼؿت باٝج امتتؼاػ میامی ﻢیگـػػٝؼﻠ ﻢياؿک میامی ﻢـػﻠ با ٝؼﻠ چـعو ﻥغتگاﻣ میامی ھمـاه ﻢیىىػکاھو ﻢياؿک میامی ﻢـػﻠ باٝج بضـاﻣ ﻢيـوٝی ﻢیگـػػ چىﻣ عامتتگاه
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٩ؼؿت صاکماﻣ ػؿ ﻥٚاﻠھای ػﻢکـاتیک ،ﻢـػﻢی و ارتمتاٝی امت ٩ +تؼؿت بتؼوﻣ
پایگاه ارتماٝی باٝج ﻢیگـػػ که ﻥٚاﻠ میامی امتىاؿی عىػ ؿا اف ػم بؼھؼ
يفىر و بحشاو يفىر
ﻥ٦ىؽ ػو بٞؼ به ھﻡ پیىمته ػاؿػ:
ﻥغن  :ﻢیتىاﻥؼ به ٝﻦىاﻣ تىاﻥایی صکىﻢ ﻢـکقی ػؿ ػمتیابی به ﻥ٦ىؽٍ ،تـ٣
ﻥٚـ اف ػیؼگاھها ،آؿﻢاﻥها و ﻥگـهھای کناﻥی که ﻢىّتى ٛمیامتتگؾاؿی ھنتتﻦؼ،
تَىؿ ىىػ
ػوﻠ :با تىاﻣ و آﻢاػگی ﻢىرىػ یا تٞؼیل ىؼه ػؿ ره پؾیـه یا ؿػ میامتتها اف
ٕـ ٣کناﻥی مـوکاؿ ػاؿػ که ﻢىّى ٛو ﻢغإب میامتگؾاؿیھا ھنتﻦؼ
بضـاﻣ ﻥ٦ىؽ اف ایﻤ ّـوؿت ﻥيؤت ﻢیگیـػ کته متاعتاؿھای صکتىﻢتی ﻢىرتىػ
بایؼ میامتی ؿا ػؿ پیو گیـﻥؼ که ٩تاػؿ باىتؼ تمتاﻢی رمٞیت ؿا ػؿ بـگـ٥تته و بتا
فﻥؼگی فوؿﻢـه ﻢـػﻠ ﻢﻦٖت ٨و مافگاؿ باىؼ.
و٩تی راﻢٞه ػؿ ﻢـصﻟه گؾاؿ به ؿىؼ و تىمٞه ٩ـاؿ ﻢیگیـػ ،به ٝﻟ اعتال٥تات
ٝمىﻢی ارتماٝیٕ ،ت٪اتی ،ت٦اوتهای ﻥژاػی٩ ،ىﻢی ،فبتاﻥی ،ﻢتؾھتی و ٥ـھﻦگتی و
ٝؼﻠ تزاﻥل ػؿ ٙـ٥ی بهـه گیـی اف ﻢىاھب تىمٞه ،فﻢیﻦته ایزتاػ تتﻦو ،ت٦ـ٩ته و
واگـایی ٥ـاھﻡ ﻢیىىػ +ایﻤ ﻢنؤﻞه ﻥ٦ىؽ ٥ـاگیـ ػوﻞ تىمٞه گـا بتـ تمتاﻢی ﻢﻦتإ٨
٩ﻟمـو صکىﻢتی عىػ ؿا با اعتالﻝ و اىکاﻝ ﻢىاره ﻢیمافػ.
تىصیع و بحشاو تىصیع
ﻢﻦٚىؿ اف تىفی ٜایﻤ ام که ػوﻞ ھا چه ﻥ٪يی ػؿ تٞؼیلھا ػؿ رهت ایزتاػ
ٝؼاﻞ ارتماٝی و ایزاػ ٥ـٍ ھای بـابـ میامی و ا٩تَاػی ػاؿﻥؼ.
ػؿ بضـاﻣ تىفی ٜﻢناﻞه تىره به ٝتؼاﻞ ارتمتاٝی ﻢٖتـس ﻢتیىتىػ +ػوﻞ ھتا
ﻢنىﻞی ایزاػ ؿ٥اه ﻥنتی ػؿ راﻢٞه ؿا به ٝهؼه ﻢیگیـﻥؼ و میام ھای پىﻞی ،ﻢاﻞی
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بـﻥاﻢه ؿیقی ،کﻦتـﻝ ا٩تَاػی و مـﻢایه گؾاؿی ػؿ ره صل بضـاﻣ تىفیٍ ٜىؿت
ﻢیگیـػ +ػؿ تىّیش بضـاﻣ تىفی ٜبایؼ گ ٦که تىمٞه یک ورهی ﻥین بﻟکه ورىه
گىﻥاگىﻥی ػاؿػ و٩تی اف تىمٞه ٍضت ﻢیىىػ تىفی ٜؿا ھﻡ ػؿ ایزتاػ ٥ـٍت ھای
بـابـ بـای ىهـوﻥؼاﻣ ػؿ ﻥٚـ ﻢیگیـﻥؼ +تىفی ٜاف رﻦته میامی یٞﻦی ایﻦکه ﻢتـػﻠ بته
ٕىؿ بـابـ بتىاﻥﻦؼ ػؿ فﻥؼگی میامی عىػ تَمیﻡ بگیـﻥؼ و ٥ـٍ ھای بـابـ میامی
و گـػه ﻥغتگاﻣ بایؼ به گىﻥهای باىؼ که تماﻠ ا٥ـاػ راﻢٞته بتىاﻥﻦتؼ اف ٥ـٍت ھای
بـابـ بـای ؿمیؼﻣ به ٩ؼؿت ا٩تَاػی بـعىؿػاؿ ىىﻥؼ.
****
اکﻦىﻣ با تىره به ﻥٚـیهھای تىمٞهی میامی ،ﻢیتىاﻣ به ٕـس بـعی پـمتوھا
ػؿباؿهی بضـاﻣھای میامی ػؿ إـا ٣عىػﻢاﻣ بپتـػافیﻡ ،پـمتو ھتایی کته بایتؼ
پیىمته ٕـس ىىﻥؼ و ﻥاگقیـ بؼاﻣھا پامتظ گ٦ت تتا اصتمتاﻝ وؿوػ بته بضـاﻣھتای
میامی ؿا به صتؼا٩ل کتاھو ػاػ اف یتک متى و اف متىی ػیگتـ ػؿ ٍتىؿت بتـوف
بضـاﻣھای میامی ،صىفهھای گىﻥاگىﻣ آﻥها ؿا ىﻦامایی و پل اف آمیب ىﻦامی ،به
صل آﻥها ﻢتاػؿت ﻥمىػ.
ایﻦکه اگـ ٝﻦاٍـ اٍﻟی ﻥٚاﻠ اؿفىی ﻢا من ىؼه اﻥؼ ،یکپتاؿچگی عتىػ ؿا اف
ػم ػاػهاﻥؼ و بؼیﻤ عإـ ،ھىی ﻢا گـ٥تاؿ ٝؼﻠ تٞاػﻝ ىؼه ام ػؿم امت
یا عیـ و اگـ ػؿم  ،چه ػالیﻟی ﻢیتىاﻥؼ ػاىته باىؼ و چگىﻥه ﻢیتىاﻣ ،ﻢناﻞه ؿا به
مـچيمه بافگـػاﻥؼ؟
ایﻦکه چـا ﻥتىاﻥنته ایﻡ باال ؿ٥تﻤ تىٞ٩ات و اﻥتٚاؿات ﻢـػﻠ ؿا ػؿک کﻦیﻡ و با ٝؼﻠ
تٖاب ٨تىاﻥایی مینتﻡ با تىٞ٩ات ﻢـػﻠ ،ؿوبـو ىؼه ایﻡ ،به چه ﻢٞﻦام ؟
ایﻦکه ىکا ٣به ورىػ آﻢؼه ﻢیاﻣ مینتﻡھای مافﻢاﻥی و ﻢـػﻠ ،ھـ ؿوف ٥اٍﻟهی
مافﻢاﻣھا و اصقاب ﻢا ؿا اف ﻢـػﻠ بیيتـ ﻢیکﻦؼ چه ػالیﻟی ﻢیتىاﻥؼ ػاىته باىؼ؟
بﻤ بن به ورىػ آﻢؼه ﻢیاﻣ اصقاب و ﻢـػﻠ ،افﻢَاػی ٨کؼاﻠ یک اف بضـاﻣھای
ىاکﻟهی بضـاﻣ میامی ام ؟
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چـعو اﻥضَاؿی ٩تؼؿت ػؿ متافﻢاﻣھا و اصتقاب ،چگىﻥته بته بتـوف بضتـاﻣ
میامی ﻢﻦزـ ﻢیىىﻥؼ؟
آیا مافﻢاﻣھا و اصقاب ﻢا اف اﻥضَاؿ ٩ؼؿت میامی ؿﻥتذ ﻢتیبـﻥتؼ؟ و آیتا ایتﻤ
وّٞی ٝ ،اﻢﻟی ػؿ بـوف بضـاﻣ میامی ﻥین ؟
ت٦ـ٩ه و واگـایی ﻢیاﻣ مافﻢاﻣھا و اصقاب کـػی ،بته کتؼاﻠ صتىفه اف ٝىاﻢتل بته
ورىػ آوؿﻥؼهی بضـاﻣ میامی بافﻢی گـػػ؟
آیا تىریه ﻢيـوٝی بـای رﻟب ﻢـػﻠ به ﻢتاؿفه ػاؿیﻡ؟
و بنیاؿی پـموھای ػیگـ ،بایؼ ػؿ صىفهی ىﻦاع ىﻦامی بضتـاﻣ میامتی،
ٕـس و به بىتهی بـؿمی و ﻥ٪ؼ گؾاؿػه ىىﻥؼ تا بتىاﻣ به تضﻟیﻟی راﻢ ٜػم یا ٥و
ػؿ اػاﻢه ،به مىی ػوؿاﻣ پنا بضـاﻣ پای گؾاؿػ…..

هًابع:

بيیـیه ،صنیﻤ راﻢٞهىﻦامی میامیپای ،ﻞىمیﻤ و ػیگـاﻣ بضـاﻣھا و تىاﻞیھا ،تـرمه ١الﻢـّا عىارهمـویبؼی ٜبـتـاﻣ ،تىمٞه میامی ،تـرمه اصمؼ ﻥ٪یب فاػهتىػاؿو ،ﻢایکل تىمٞه ا٩تَاػی ػؿ رهاﻣ مىﻠ ،تـرمه ػکتـ ١الﻢٞﻟی ٥ـراػ* می ٤فاػه ،صنیﻤ ﻥىمافی و ػگـگىﻥی میامی

روايطًاسی فاضیسن
ﻢا ﻢٞمىال ایﻤ گىﻥه تَىؿ کـػه ایﻡ که ٥اىینﻡ ﻢضَىﻞی اف یتک ٩ﻟتب ﻢنتمىﻠ اف
ﻥ٦ـت ام اﻢا ایﻤ واٞ٩ا ػؿم ﻥین ٥اىینﻡ ﻢضَىﻝ ؽھﻤ امت  ،یتک ؽھتﻤ
ﻥاؿك و ػؿﻢاﻥؼه که ﻥمیتىاﻥؼ ؿاھی بـای ؿىؼ پیؼا کﻦؼ +ؽھتﻤ ٥اىینتتی ،بته بتاوؿ
ؿواﻥيﻦاماﻣ ،ػؿ یک ػاﻠ – بیﻤ تـك اف ىغَی پؼؿ و تـك اف آفاػی* گیتـ ا٥تتاػه
ام +
((((
ﻥغنتیﻤ ٥کـ ﻢا“ ،ﻢﻤ” ام ھمه چیق بتـای ﻢتﻤ امت  +ػؿ اػاﻢته ،ﻢتا ؿىتؼ
ﻢیکﻦیﻡ و ىﻦاع پیؼا ﻢیکﻦیﻡ +ﻢﻤ ایﻤ ھنتﻡ ،ﻢﻤ آﻣ ﻥینتﻡ ،ﻢﻤ به ایﻤ ﻥیتاف ػاؿﻠ
و… +ﻢا یاػ ﻢیگیـیﻡ که رهاﻣ اف مىژه و ابژه تيکیل ىؼه ام  +ﻢتا ھمچﻦتیﻤ یتاػ
ﻢیگیـیﻡ که ابژهھا به ٍىؿت ﻢناوی به ورىػ ﻥیاﻢؼه اﻥؼ بـعتی اف آﻥهتا ﻢٖﻟتىب
ھنتﻦؼ ،بـعی ػیگـ پاػاه ،بْٞی اف آﻥها ﻥاﻢٖﻟىب و بْٞی ػیگـ تهؼیؼ ھنتتﻦؼ+
ھﻦگاﻢی که بقؿگ تـ ﻢیىىیﻡ ﻢیتتىاﻥیﻡ ؿابٖتهی “ﻢتﻤ” ؿا بتا ٝﻦاٍتـ رهتاﻣ یتاػ
بگیـیﻡ +ﻢا ٥کـ ﻢیکﻦیﻡ چه چیقی ﻢﻦامب ام و چه چیتق ﻢﻦامتب ﻥینت و …+
بـای بنیاؿی اف ﻢا ،بﻟى ٟػؿ ھمیﻤ را به پایاﻣ ﻢیؿمؼ+
ﻢا به ﻥىٝی اف اﻢﻦی ؿمیؼه ایﻡ اﻢا با “٪٥ؼاﻣ ﻢٞﻦا” ػؿ فﻥؼگی ﻢىاره ھنتیﻡ فیـا
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گاﻠھای بٞؼی و اﻞتته با اھمی فﻥؼگی ؿا ﻥاػیؼه ﻢیگیـیﻡ :ﻢا یاػ ﻥمیگیـیﻡ “ﻢتﻤ”
ؿا بتته ٕتتىؿ کاﻢتتل اف بتتیﻤ بتتتـیﻡ +ﻢتتا ھمچﻦتتاﻣ عىػعتتىاه بتتا٩ی ﻢتتیﻢتتاﻥیﻡ و ایتتﻤ
عىػعىاھی ،به واٞ٩ی ورىػی ﻢا تتؼیل ﻢیىىػ +اٝمتاﻝ ،اصنتاك ،اﻥگیتقه ھتا،
بیاﻣ اصنامات ،و ؿوابٔ واٞ٩ی ،به عؼﻢ “ﻢﻤ” ػؿﻢی آیﻦؼ و “ﻢﻤ” به یتک ؿوه
ﻢضؼوػ کﻦﻦؼه بـای بىػﻣ ػؿ رهاﻣ تتؼیل ﻢیىىػ+
((((
اکًىو به فاشیسن باصگشدین .چه اتفاقی دس فاشیسن سخ هیدهذ؟
“ﻢﻤ” ھـگق به ٕىؿ کاﻢل تىمٞه ﻥمییابؼ +به رای ؿىؼ و مپل گؾاؿ اف “ﻢﻤ”،
٥اىین با یک ىغَی پؼؿ ىﻦامایی ﻢیىىػ +او ھىی عىػ ،اصنامات عىػ،
ﻥیافھای عىػ ،تمایالت عىػ – ھمه چیق ؿا – ػؿ ىغَی پؼؿ راﻥمتایی ﻢتیکﻦتؼ+
چـا او به ایﻤ راﻥمایی ﻥیاف ػاؿػ؟ چىﻣ ٥اىین  ،ىؼیؼا اصناك ﻥااﻢﻦی ﻢیکﻦؼ ،او
ﻢیتـمؼ ،اف ھمه چیق ﻢیتـمؼ ،ھمه چیق ؿا آﻞىػه ﻢییابتؼ اف فﻥتؼگی کتـػﻣ ھتﻡ
واھمه ػاؿػ او صتی اف آفاػی عىػه ھﻡ ھـاماﻣ ام  ،ؽھﻦی او به ھتیچ ٝﻦتىاﻣ
ﻥمیتىاﻥؼ اف ایﻤ ھمه ﻥا اﻢﻦی ٥ـاگیـ ٝتىؿ کﻦؼ +به ھمیﻤ عإـ تَمیﻡ ﻢیگیـػ آﻣ ؿا
ػ٥ﻤ کﻦؼ و اف ھمیﻤ ؿو به إا ٝاف ىغَتی پتؼؿ ؿوی ﻢتیآوؿػ بتـای کتاھو
اصناك ٝؼﻠ اﻢﻦی  ،بـای اػاﻢهی فﻥؼگی:
“اگـ پؼؿ ایﻤ ؿا ﻢیگىیؼ ﻢا بایؼ ھمیﻤ کاؿ ؿا اﻥزاﻠ ػھیﻡ +اگـ ایﻤ کاؿ ؿا اﻥزتاﻠ
ػھیﻡ ھمه چیق ػؿم عىاھؼ ىؼ و ھمه چیق ػؿم عىاھؼ بىػ”+
ایﻤ ﻢا ؿا به اوﻞیﻤ ﻥتیزه ﻢیؿماﻥؼ:
ىما ھـگق ﻥمیتىاﻥیؼ ٥اىین ھا ؿا ٩اﻥ ٜکﻦیؼ که ػؿ اىتتاه ھنتﻦؼ +ﻥه با ػﻞیل ،ﻥه
با ص٪ی ، ٪ﻥه با ﻢﻦٖ ٨و ﻥه با ىىاھؼ +ىما ھـگق ﻥغىاھیؼ تىاﻥنت آﻥهتا “اعتال٧
ػؿوﻥی” ؿا اف ابتؼا با “إا ” ٝرایگقیﻤ کـػهاﻥؼ +ھتیچ ػﻞیﻟتی بتـای ؽھتﻤ ﻥابتاﻞ٠
٥اىین ورىػ ﻥؼاؿػ +بـای او تﻦها ایمﻦی و عٖـ و ػؿ اػاﻢته إاٝت  ،ورتىػ ػاؿػ+
اﻞتته إا ، ٝایﻤ ام که چگىﻥه اصناك اﻢﻦی عىػ ؿا ص ٘٦کﻦؼ و اگـ ھﻡ ٥کتـ
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ﻢیکﻦؼ به ھمیﻤ عإـ ام +
او ٝىاﻢل ٥کـی و اعال٩ی عىػ ؿا ٩ـباﻥی کـػه ام  +به ھمتیﻤ عتإـ ،اﻥتٚتاؿ
تزؼیؼ ﻥٚـ کـػﻣ اف او ،پـ بیـاه ام  +پیىﻥتؼ ٥اىینت بتا ىغَتی پتؼؿ ،پیىﻥتؼ
کىػک با واﻞؼیﻤ ام صتی ٥ـاتـ +ؿوس٩ ،ﻟتب ،و اؿاػهی کتىػک ،ػؿ تنتغیـ پتؼؿ
ام  +ایﻤ ﻢا ؿا به ﻥتیزهی ػوﻠ ﻢیؿماﻥؼ:
پیىﻥؼ بیﻤ یک ٥اىین و یک ىغَی پؼؿ صتی ٩ىی تـ اف پیىﻥتؼ واﻞتؼیﻤ بتا
یک کىػک ام  +ایﻤ یک پیىﻥؼ مٖضی ﻥین  ،بیو اف اﻥؼافه ٩ؼؿتمﻦتؼ امت  +بته
ﻢـصﻟهی بافگي ﻥاپؾیـ إا ٝﻢضِ ؿمیؼه ام ٥ +اىین  ،عىػه ؿا ٩ـباﻥی
ﻢیکﻦؼ او عاﻥىاػه اه ؿا ھﻡ ٩ـباﻥی ﻢیکﻦؼ ،او ھمه چیق ؿا ٩ـباﻥی ﻢیکﻦؼ +او ھمه
چیقھایی ؿا که یک ٥ـػ ٝا٩ل به ﻢ٪ؼمتات واﻢتی گتؾاؿػٍ ،تـ٥ا بته عتإـ ﻞتـفه
تنکیﻤ ػھﻦؼهی پؼؿ ﻥابىػ ﻢیکﻦؼ +بنیاؿی اف اﻥناﻣ ھا ،بته عتإـ پتؼؿ ،چیتقی ؿا
٩ـباﻥی ﻥمیکﻦﻦؼ و اگـ ّـوؿتی ﻥیق به ورىػ آیؼ ػؿ بـابـ او ﻢ٪اوﻢت ﻢتیکﻦﻦتؼ ،بته
ھمیﻤ ػﻞیل ام که گ٦ته ﻢیىىػ ؿابٖهی ٥اىینتﻡ ،بنتیاؿ ٩ؼؿتمﻦتؼتـ اف ؿابٖتهی
٥ـفﻥؼ با پؼؿ ام +
ﻥکتهی ﻢهﻡ ػیگـ تـك اف آفاػی ام که به ػﻞیل إا ٝو مپـػﻣ ؿوس و ٩ﻟب
و اؿاػهی ٥اىین به پؼؿ ،ىکل ﻢیگیـػ +تـك اف آفاػی ،بته بـرنتتهتـیﻤ ویژگتی
٥اىین تتؼیل ﻢیىىػ +او به عإـ ﻥا اﻢﻦتی* اصنتاك ىتؼیؼ ٝتؼﻠ اﻢﻦیت * بته
ىغَی پؼؿ و إا ٝاف او ؿوی کـػه ام و ھمه چیق ؿا ٩ـباﻥی کـػه امت تتا
تـك اف آفاػی ؿا تنکیﻤ ػھؼ٥ +اىین  ،ػؿ ؿابٖهی بتا پتؼؿ ،اف “ﻢتﻤ” ﻢتیگتؾؿػ،
ػیگـ آﻣ ؿا بـآوؿػه ﻥمیکﻦؼ و مـاﻥزاﻠ “ﻢﻤ” ؿا عاﻢىه ﻢیکﻦؼ +او ﻢـفھای عىػ ؿا
با ىغَی پؼؿ اف بیﻤ ﻢیبـػ و ػؿ ایﻤ ؿاه گؾىته اف اصناك و ٪ٝل *صتی ١ـیتقه
ؿا ھﻡ* ٩ـباﻥی ﻢیکﻦؼ+
ؽھﻤ باﻞ ،٠ھیچ یک اف ایﻤ کاؿھا ؿا اﻥزاﻠ ﻥمیػھؼ +اﻥناﻣ ﻢٞمىﻞی با یتاػگیـی
ﻢضؼوػی ھای “ﻢﻤ” باﻞ ٠ﻢیىىػ ھمؼﻞی ،ػﻞنىفی ،بغيو ،ؿصم و تغیل ؿا
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به ػم ﻢیآوؿػ ،و ﻢﻤ یاػ ﻢیگیـػ چگىﻥه ٝي ٨بىؿفػ به ایﻤ تـتیب ،بﻟى ،ٟبتـای
اﻥناﻣ ٝاػیٝ ،مل حاب تتؼیل ىؼﻣ به یک ٥ـػ ػوم ػاىتﻦی ام +
اﻢا اﻥناﻣ ٥اىین بنته ام  +او آﻥزا ػؿ یک ﻥٖ٪ه با٩ی ﻢیﻢاﻥؼ +ؽھتﻤ ﻥابتاﻞ٠
او ﻥمیآﻢىفػ که چگىﻥه به یک ىغٌ ػوم ػاىتﻦی تـ تتؼیل ىىػ +ھﻦگتاﻠ وؿوػ
به چاﻞو ،به ماػگی ،اّٖـاب و تـك عىػ ؿا به ىغَی پؼؿ ﻢﻦت٪ل ﻢیکﻦتؼ کته
او ،آؿاﻢو ﻢیػھؼ و ٥اىین ؿا آؿاﻠ ﻢیکﻦؼ٥ +اىین ﻢٖی ٜامت ﻥته اﻥنتاﻣ کته
آفاػی بـای اﻥناﻣ ،پیو ىـٓ ٝي ٨ام  +پؼؿ ھمیيه تنکیﻤ ػھﻦتؼه امت پتؼؿ
ھمیيه کﻦتـﻝ کﻦﻦؼه ام و ٥اىین ػؿ یک تﻟه گـ٥تاؿ بیﻤ تـك اف پؼؿ و تتـك
اف آفاػی+
اﻢا پـمو ایﻤ ام  :چـا ایﻤ ھمه ایﻤ ات٦تا ٧ﻢتیا٥تتؼ؟ چتـا ٥اىینت  ،بتاﻞ٠
ﻥین ؟
چىﻣ ٥اىین  ،اصناك ﻥااﻢﻦی ﻢیکﻦؼ ،به ىغَتی پتؼؿ ﻢتَتل ﻢتیىتىػ،
ﻢﻦٖ ٨و واٞ٩ی ؿا کﻦاؿ ﻢیگؾاؿػ ،با إا ٝو ػؿ اػاﻢته ،إاٝت ﻢضتِ اف پتؼؿ،
اصناك اﻢﻦی ﻢیکﻦؼ ،آفاػی ؿا ػىمﻤ ﻢتیپﻦتؼاؿػ تتا ایمﻦتی بنتیاؿ اؿفىتمﻦؼ او
ﻢَىﻣ بماﻥؼ+
ایﻤ ص٪ی ٪بنیاؿ ٝمی ٨ػؿ ﻢىؿػ ٥اىینتﻡ امت کته ﻢتا ؿا بته ﻥتیزتهی متىﻠ
ﻢیؿماﻥؼ:
٥اىین آمیب ػیؼه ام و به ھمیﻤ ػﻞیل او ﻥمیتىاﻥؼ باﻞ ٠ىىػ +او ﻢایتل بته
ؿھا کـػﻣ تماﻢی عىػ بـای ایمﻦی ام  +تهؼیؼی که او اف آﻣ ﻢتیتـمتؼ ورتىػی
ﻢٖﻟ*٨کل – ام  +ایﻤ تـك* واٞ٩ی یا عیاﻞی* او ؿا ٥ﻟذ ،عيتمگیﻤ ،ىکنتته ،و
کىؿ کـػه ام  +او ﻢایل ام بـای یک ﻞضٚته ایمﻦتی ،ﻢضتؼوػی ھای اصتمتاﻞی
عىػ ؿا اف ػم بؼھؼ او ھیچ ١ـیقهای ﻥؼاؿػ و بـای ١ﻟته بـ بقؿگتـیﻤ تـك عىػ *
تـك اف ﻥا اﻢﻦی و تـك اف آفاػی* اف ىغَی پؼؿ ﻢضا ٚ٥ﻢیکﻦؼ و صتی صاّـ
ﻢیىتىػ بقؿگتتـیﻤ آمتیبھا ؿا بته عتىػ ﻢتضمتل ىتىػ +اف ایتﻤ ؿو ،ھﻦگتاﻢی کته
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ىغَی پؼؿ ﻢیآیؼ و بـای تنکیﻤ آﻣ پیيﻦهاػ ﻢیکﻦؼ٥ ،اىین به ىؼت عىػ ؿا
بـای آﻣ ٩ـباﻥی ﻢیکﻦؼ+
ﻥتیزهی چهاؿﻢی ھﻡ ورىػ ػاؿػ:
٥اىین “ ،ﻢﻤ” ؿا ػؿ ھیچ کل ػیگـی رق ىغَی پؼؿ ﻥمییابتؼ +او ایتﻤ ؿا
ﻥیاﻢىعته ام و به ھمیﻤ عإـ ﻥه ھمؼﻞی ﻢیآﻢىفػ ،ﻥته عال٩یت  ،ﻥته ھمتؼؿػی+
ھمهی ایﻤھا تهؼیؼ ﻥا اﻢﻦی ؿا ػؿ او فﻥؼه ﻢیکﻦؼ٥ +اىین ھـگق به ٝﻦىاﻣ یتک ٥تـػ
ؿىؼ ﻥکـػه ام و ػؿ صاﻞ یک کىػک آمیب ػیؼه گیـ کـػه ام +
و به ٝﻦىاﻣ ﻥکتهی پایاﻥی :تاله بـای ىکنتﻤ پیىﻥؼ واﻞتؼیﻤ بتا کتىػک ٍتؼﻢه
ػیؼه اتال ٣و ٩ام  +یا بایؼ ایﻤ ؿابٖه ؿا ﻥابىػ کـػ و یا به ؿابٖهی ػیگـی اف ایتﻤ
رﻦل٩ ،ﻦا+ ٝ
((((
فاسشیست
٥اؿىینت ) (Farscistعتتىػ ؿا اف ﻢتتتﻤ تتتاؿیغی و ر٢ـا٥یتتایی ﻢﻦٖ٪تته رتؼا
ﻢیػاﻥؼ ،عىػه ؿا ﻢﻟ بـتـ ﻢیػاﻥتؼ ،متـفﻢیﻤ و عتاک و اکتنتابات ﻢﻟ ھتای
ّ
ﻢزاوؿ ؿا ص ٨ﻢنﻟﻡ عىػ ﻢضنىب ﻢیکﻦؼ ،ػؿ ﻢٞاػﻞهی ١یـی ماف ،ھمیيه بـای
عىػ ػىمﻤ ﻢیمافػ ،به ػﻞیل پﻦؼاؿفػگی آؿیایی ،به “عىػھمه چیقپﻦتؼاؿی” ﻢتتتال
ىؼه ام  ،بامتاﻥی گـا و ا٥ناﻥه پـػاف ام  ،ىتاکﻟهی ھتىیتی او عتىػبقؿگ بیﻦتی
ﻢﻟی آﻢیغته به امتٖىؿهھای ﻢتتهﻡ امت  ،چنتپ ﻥتاﻢـتی ھىیت او ،ایتؼتىﻞىژی
ﻢؾھتی ام  ،مغﻤ اف اصیای اﻢپـاتىؿی ،اّمضالﻝ مایـ ﻢﻟ ھا و وﻞ ٜو ٖٝو و
ﻢیل تَـ ٣مـفﻢیﻤھا و تنغیـ پایتغ ػیگـاﻣ ،عىؿاک ؽھﻦی و فباﻥی ؿوفاﻥه اه
ام  ،ھمىاؿه اف رٞﻟی بىػﻣ ﻢﻟ ھا و کيتىؿھا ﻢتیگىیتؼ و ت٪ـیتتا ھمته ؿا ٥ا٩تؼ
اٍاﻞ تاؿیغی ﻢیػاﻥؼ ،اوﻞیﻤ ػوﻞ تاؿیظ بيـ ؿا ػوﻞتی ایـاﻥی ﻢیػاﻥتؼ و آ١تاف و
ﻢتؼا تاؿیظ ؿا ﻢ٪اؿﻣ تىﻞؼ ٩ىﻠ پاؿك صناب ﻢیکﻦؼ ،بته بتاوؿ او ،متـبافاﻣ پاؿمتی
پایياﻣ ھقاؿهھا ٩تل اف کـینت ٤کﻟمب به آﻢـیکا ؿمیؼه ام  ،ﻢﻟ ایتـاﻣ یتا پتؼؿ
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تماﻠ ایﻤ ﻢﻟل ﻢتمؼﻥه ام یا ایﻤ که یک فﻢاﻥی بىػه که بـ کل ایﻤ ﻢﻟل متﻟٖﻦ و
امتیال ػاىته ام  ،عىامتاؿ صؾ ٣ھمهی فباﻣھا ػؿ ره یکپاؿچهمافی فبتاﻥی
ایـاﻥیاﻣ ام  ،ػچاؿ ﻥىمتاﻞژی ھمقﻢاﻣ”تـﻢیﻡ کﻦﻦؼه” و “اﻥٞکامی” امت بته ایتﻤ
ﻢٞﻦا که ھﻡ مٞی ػاؿػ ویـاﻥیھا ؿا ﻢى٩تا و ﻢزافا بنافػ و ھتﻡ بافتتاب ػؿػ و ؿﻥتذ و
ﻥکت و ﻢَیت اﻥتاىته ػؿ صاٚ٥هی تاؿیغی اه ام  ،به ػﻞیل ﻥاکاﻢیھای پی ػؿ
پی تاؿیغی ،به مﻦؼؿﻠ” اعتالﻝ ؿواﻥی پن تـوﻢاتیک رمٞی” ﻢتتال ىؼه امت و
واکﻦيی ؿﻢاﻥتیک و ػؿاﻢاتیک به ػؿػھا و ؿﻥذھای ٚٝیﻡ ﻢزؼػا تزـبه ىتؼه ﻥيتاﻣ
ﻢیػھؼ ٔ٪٥ ،به مىیهھای رٞﻟی اﻢا ىیـیﻤ و عیاﻞی تاؿیغو چﻦگ ﻢیفﻥؼ،و بته
ػﻞیل ﻥاکاﻢیھای ٥ـاواﻣ ،ﻥىمتاﻞژی فػهتـ ام  ،ﻢﻟ عتىػ ؿا بتـ ﻢﻟ ھتای ػیگتـ
بـتـ ﻢیپﻦؼاؿػ و ػؿ ﻥهای ؿماﻞتی رهاﻥی بـای عىػ تَىؿ ﻢیکﻦؼ و به ھمیﻤ ػﻞیل
ام که گـایو ىؼیؼ به ﻢؾاھتی ﻥياﻣ ﻢیػھؼ که ﻢؼٝی ٙهىؿ آعـاﻞقﻢاﻥی ام ،
به باوؿ او ،ایـاﻣ ،تا بىػه بىػ و تا ھمیيه عىاھؼ بىػ ،بته ىتؼت گتـایو امتتتؼاػی
ػاؿػ ،ھمهی اﻥناﻣھای إـا ٣عىػ ؿا ص٪یـ ﻢیىماؿػ ،تٞییﻤ ھىیت ػىتمﻦاﻣ بته
ٝﻦىاﻣ ﻢَ٪ـ ھمهی گـ٥تاؿیھا اف ﻢهمتتـیﻤ ویژگتی ھتایو امت  ،بـتتـی ٕﻟتتی
ﻥٚاﻢی ػاؿػ صتی ھﻦگاﻢی که ﻢيتکالت ػاعﻟتی ػؿ متٖضی گنتتـػه ھمته رتا ؿا
٥ـاگـ٥ته ام  ،مﻟتی و واکﻦيی و ٥ا٩ؼ ٩ابﻟی مافﻥؼگی امت  ،ﻢتﻦتایو بـتتـی و
اوﻞىی ﻢﻟ ٥اؿك ام و بـای ؿ ٜ٥ﻥیافھتای ایتﻤ ﻢﻟت  ،متﻟٖه و بهتـه کيتی و
١اؿت اف ﻢﻟل ػیگـ و ﻢﻦاب ٜآﻥها ؿا ھؼ٩ ٣ـاؿ ﻢیػھؼ و صٕ ٨تیٞی عىػه ﻢیػاﻥؼ،
وصؼت ﻢﻟی اه ػؿ ػاعل ،با ﻢـکقگـایی و متـکىب ػیگتـ ﻢﻟت ھتا٩ ،ىﻢی ھتا و
ا٩ﻟی ھا تٞـی ٤ىؼه ام  ،به باوؿ او ھىی ا٩ىاﻠ ایـاﻥتی ػؿ بغيتهای فیتاػی اف
رمﻟه فین و تاؿیظ میامی ﻢيتتـک ،ػیتﻤ ،فبتاﻣ ،آییﻤھتا و ؿمتىﻠ ،ﻢىمتی٪ی و
ا٥ناﻥهھا و امٖىؿهھا و صاالت و ؿوصیات با ھىی ٥اؿك ،ھمپىىاﻥیھای گنتـػه
ػاؿػ و ػؿ ٝﻦاٍـ مافﻥؼه ھىی ﻢﻟی اه تزنتﻡ یا٥تته امت  ،او عتىػ ؿا ﻢﻟت و
ػیگـاﻣ ؿا ٩ىﻠ و ٩تیﻟه و ا٩ﻟی ﻢیػاﻥؼ ،او فباﻣ ام و ػیگتـاﻣ ﻞهزته ،صتتی ػیگتـ
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فباﻣھا ؿا ػؿ بـابـ فباﻣ عىػه ﻥکت و تهؼیؼ ﻢیعىاﻥؼ ،ھـچه ػیگـاﻣ ػاؿﻥؼ اٝتﻡ
اف آػاب و ؿمىﻠ و ﻞتاك و ھﻦـ و ﻢىمی٪ی ،بغيی اف ھىی ﻢﻟی و رمٞی او ام ،
و ؿوای او اف عىػ ،احتاتگـایاﻥه و ایؼتىﻞىژیک ام به گىﻥهای کته تﻦتى ٛػاعتل و
ھمزىىی رهاﻥی ؿا ﻥاػیؼه ﻢیگیـػ.
٥اؿىین  ،تـکیتی اف ٥اؿمین و ٥اىین ام
هًابع:
Umair Haque,The Psychology of Fascism, Fear of Father and
Fear of Freedom, 2017
Wilhelm Reich, The Mass Psychology of Fascism, 1980
The Psychology of Fascism, Achademia.edu
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مافﻢاﻣ صکىﻢتی رمهىؿی امالﻢی با ؽھﻤ* ﻢاػهی ایتؼتىﻞىژیک ٥ـاگیتـ وآؿفوی
میامی رهاﻥی ىؼﻣ و ﻢؼیـی رهاﻣ ،تماﻢی عىاھی ایﻤ مینتﻡ مافﻢاﻣ یا٥تهی
ﻢٖﻟ٪ه ﻢضىؿ ،چﻦاﻣ صـکات اﻥناﻣھای تض متﻟٖه ؿا ﻢضتؼوػ ﻥمتىػه امت کته
بتىاﻥؼ به اﻥگیقهھای ػاعﻟی ﻢـػﻠ ػؿ رﻦتو پایاﻣ ػھؼ و ػؿ اػاﻢه با ٝمﻟیاتی ماعتﻤ
ػاٝیهی ٥ـﻢاﻥـوایی رهاﻥی چﻦاﻣ تهؼیؼ ﻢـگتاؿی ﻢتىره ایﻤ مـفﻢیﻤ مافػ که ىکل
ماع ھای رمٞیتی – ا٩تَاػی ؿا به ﻥابىػی ھمیيگی کياﻥؼ.
باتال ٧صکىﻢ ﻢٖﻟ٪های که رمهىؿی امالﻢی بؼاﻣ ٝیﻦی بغيیؼه ام یک
رهاﻣ مـاپا ماعتگی ام که با مافﻢاﻥؼھی مینتماتیک ا٥کاؿ ٝمتىﻢی ،مـامتـ
٥ىؿﻢامیىﻣ وابنتگاﻣ به وﻞی اﻢـ ﻢنﻟمیﻤ ؿا با ا٥نىﻣ عٖاﻥاپؾیـی ػؿ ٩ىﻝ و ٞ٥تل و
اﻥؼیيه به ﻢخابهی یک اﻢـ ص٪اﻥی ىﻦاماﻥؼه و إا ٝاف کﻟیيهھای ایؼه تىﻞىژیک ؿا
ﻥماػه و٥اػاؿی ﻥمىػه ام  ،باوؿ اعال٩ی و اٝت٪اػی به “وﻞی اﻢـ” و والی ﻢٖﻟ٪ته،
با ػ ؿو ٟمافﻢاﻣ یا٥ته بـ اؽھاﻣ پیـواﻣ ﻥينته و اف او چﻦاﻣ ىغَیتی متاعته امت
که رﻦىﻣ آﻢیقتـیﻤ تَمیﻡھا ﻥیق اگـ عىب مافﻢاﻣ ػاػه ىىﻥؼ و بته ػﻠ ﻢنتیضاتیو
ﻢتتـک ىىﻥؼ کاﻢال بغ تى٥ی ٨ػاؿﻥؼ.
ؿژیﻡ تماﻢی عىاه رمهىؿی امالﻢی ،چﻦاﻣ ػؿ ٩ؼؿت احتات ﻥنتتی تى٥یت ٨و
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ٝؼﻠ تى٥ی ٨ﻢىٝ ٨٥مل کـػه که ﻢیتىاﻥؼ با اػٝای تتؼیل یک فیاﻣ ا٩تَاػی متﻦگیﻤ
به ﻢﻦ ، ٞ٦وﻞی ٪٥یه ؿا ػؿ ﻢ٪اﻠ عـٝ ٧اػت به رایگتاه پـمتتو اؿت٪تا ػھتؼ و بتا
میام ت ھای اؿٝتتاب و تهؼی تؼ ،اف رهتتاﻣ م تـاپا متتاعتگی رمهتتىؿی امتتالﻢی،
تَىیـی واٞ٩ی به ػم ػھؼ.
ػوؿ تنﻟنل ػاتمی اﻥ٪الب ﻥیق که ػؿ وا ٜ٩تؼاوﻠ ھمیﻤ ْ٩تیهی ٩تؼؿت ﻢٖﻟ٪ته
ام اف ٕـی ٨ػىمﻤ مافی ؿوفاﻥه ،ﻢﻦٖ٪ی ﻢیآ٥ـیﻦؼ که به بهاﻥهی تهؼیتؼ ػىتمﻤ
عاؿری و عیاﻥ رامىك ػاعﻟی٩ ،ﻟمـو ﻢـکق گـایی عىػ ؿا ﻢٖﻟ ٨تـ ﻥمایؼ و ھتـ
کل ؿا که ػؿ بـابـ عىػ ﻢاﻥٞی بؼاﻥؼ یا اف تـػیؼ او ﻥنت بته عتىػ ﻢٖﻟ٪ته و رهتاﻣ
ماعتگی او آگتاه ىتىػ بته ٩ـباﻥگتاه ﻥتابىػی و ٥ﻦتا بـاﻥتؼ  +ﻢَتىﻥی وﻞتی ٪٥یته و
عؼﻢتگؾاؿاﻣ او ػؿ ٩ﻟمـو تماﻢی عىاھی ػؿ بـابتـ ٩تاﻥىﻣ کته ھمتىاؿه ایيتاﻣ ؿا اف
ﻢضاکمه و ﻢضکىﻢی ﻢَىﻣ ﻢیػاؿػ و ٩اﻥىﻣ ؿا به ابقاؿی بـای یا١ی گـی و تزتاوف
تتؼیل ﻢیکﻦؼ ﻥیق ىميیـ بنیاؿ بـﻥؼهی تماﻢی عتىاه بتـای کنتاﻥی امت کته بته
بیماؿی ػؿﻢاﻣ ﻥاپؾیـ ﻥ٦ا ٧و تىٕئه و عیاﻥ ﻢتتال گيتهاﻥؼ +والی ٪٥یه رمهتىؿی
امالﻢی ھمقﻢاﻣ با بؼیهی ﻥمایی ص ٨صاکمی بـ رهاﻣ ماعتگی و تتﻟی ٠ﻢتؤحـ آﻣ
به ٝﻦىاﻣ واٞ٩ی ﻢﻟمىك ،ھـ گىﻥه حتات رؼیؼ ػؿ ایﻤ رهاﻣ ؿا ﻢغاﻞ ٤ﻢﻦا ٜ٥عىػ
یا٥ته و با ﻢ٪اوﻢ رؼی ػؿ بـابـ ﻥهاػھای تختی و صمای اف ٩ىاﻥیﻤ ،وٝؼهی ٥تتش
رهاﻣ اف مىی بﻦیاػھای ایؼه تىﻞىژیک ؿا بـای ﻢتاؿفه با آﻣ ،ﻥهاػیﻦه ﻢیمافػ.
تماﻢی عىاھی رمهىؿی امالﻢی بتا پيتتیتاﻥی ؿواﻥتی اف ا٥نتاﻥهی متاعتگی
ص٪ی ٪ﻥمای ،ھمىاؿه اف تتﻟی٢ات و ّؼ تتﻟی٢ات به ٝﻦىاﻣ بافوی ؿواﻥتی ﻢ٪ابﻟته بتا
تهؼیؼات تى٥اﻣ فای ماعتگی بهـه گـ٥ته ام تا ﻢـػﻠ ؿا بـای ﻢَ٪ؼ ﻥهایی مافﻢاﻣ
تهییذ و با امت٦اػه اف ﻥیـوھای إالٝاتی و اﻢﻦیتی ،ا٥ناﻥهی ماعتگی ؿا بـ رایگتاه
واٞ٩ی بﻦياﻥؼ.
ؿژیﻡ تماﻢی عىاه والی ٪٥یه ،اگـچه ػؿ ٝـٍهی ػاعﻟی به ﻞضاٗ تتﻟی٢تات و
مافﻢاﻣ و ھمچﻦیﻤ آﻢىفه مینتمیک ایؼه تىﻞىژیک٩ ،ىاٝؼ رهاﻣ ماعتگی اه ؿا
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به ﻢـػﻢاﻣ مـفﻢیﻤ اه تضمیل ﻢیﻥمایؼ اﻢا به ػﻞیل ﻥاکاؿایی ،رهل ،مـمپـػگی و
ٝؼﻠ اؿتتآ با واٞ٩ی صاکﻡ ،اف ٪ٝالﻥیتی ﻢایه ﻢیگیـػ که بـوﻥؼاػ ﻥٚـیه متافیھا
صىﻝ ﻢضىؿ رهاﻣ ماعتگی و ا٥ناﻥهی چیـگی ﻢٖﻟ ٨ػؿ چاؿچىب ﻢـفھا ام کته
ٝﻟل و امتاب ١یـ واٞ٩ی آﻣ ﻥیق ،ھـگق با ﻢٞیاؿھای عـػ گـا و عـػ ﻢضىؿ ﻥٚاﻠ بتیﻤ
اﻞمﻟل ٩ابل رم ٜﻥین و بﻦؼگاﻣ تماﻢی عىاه ،تﻦها بتا واگتؾاؿی اﻢتیتافات بنتیاؿ
بیيتـ و ٍـ ٣ھقیﻦهھای ﻥزىﻢی ،ت٪اّای عىػ ؿا تض ٨٪ﻢیبغيﻦؼ.
تماﻢی عىاه والی ٪٥یه به ػﻞیل مـعىؿػگی و ٍـ ٣ھقیﻦهھای مـباؿ ره
پیـوفی ػیپﻟماتیک ،پل اف بـآوؿػه ماعتﻤ بغيی اف ت٪اّاھا و ؿػ ٩نم ٝمؼهی
ﻥیافھای ّـوؿی ،با بکاؿ گیـی تتﻟی٢ات فبتاﻥی ٝﻟیته ٕتـ ٣ػیپﻟمامتی ،متافﻢاﻣ
ػؿو ٟؿا ٞ٥اﻝ و بـای رتـاﻣ تض٪یـ ،تيؼیؼ ػىمﻦیھا و تتتؼیل ؿوابتٔ ﻢتٞتاؿ ٣بته
عَىﻢ ؿا ابقاؿ ﻢیمافػ.
ﻥٚاﻠ امالﻢی با تىمل به عيىﻥ متافﻢاﻣ یا٥تته و تتؼاوﻠ و تيتؼیؼ آﻣ ،ھتؼ٣
گؾاؿی صاکمی ٥ـاگیـ ؿا بهاﻥه ﻢیکﻦؼ تا ػؿ ػوؿهھای تﻦاوب ﻢيتغٌ“ ،اٍتالس
٥ـاگیـ” ؿا بهاﻥه ماعته و ﻥٚاﻠ ٥ـاگیـ عىػ ؿا به یکپاؿچگی ﻥهایی و ا٥ناﻥهی ػؿو١یﻤ
و واٞ٩ی ﻥمای بپیىﻥؼﻥؼ.
٩اﻥىﻣ امامی والی ٪٥یه ﻥیق ػؿ ایﻤ ماﻞها ،ﻢزمىٝته ٩ىاٝتؼ ﻢتؼوﻣ و بافتتاب
ص٪ى٩ی ا٥ناﻥهی ػؿو١یﻤ ،ابقاؿھای تىﻞیؼ ﻥابىػگـی ﻢغاﻞ٦اﻣ و ﻥٌ آىکاؿی امت
که ﻥمایهی کتاب ﻢ٪ؼك ایؼه تىﻞىژی مـکىبگـ و ھمقﻢتاﻣ٥ ،ا٩تؼ ّتماﻥ ارتـا و
اٝتتاؿ ام .
رمهىؿی والی ٪٥یه ﻥیق مـعىؿػگی و ﻥاؿّایی ھىاػاؿاﻣ ػیتـوف ؿا تتتؼیل بته
ﻥیـوی ﻢضـکهی ﻥابىػگـی به ﻥاﻠ “اﻥ٪الب ﻥىیﻤ ” کـػ و با آ٥ـیﻦو ﻥهاػھای رؼیؼ و
ابقاؿھای رؼیؼٝ ،الوه بـ مـکىب ﻢغاﻞ٦اﻣ ،ھمهی کنتاﻥی ؿا کته تتا چﻦتؼ ٍتتاس
پیو ،بﻦؼگاﻣ عاﻥه فاػ و ؿٝایای “عىب” بىػﻥؼ صتی ﻢىؿػ تزتاوف ھتﻡ ٩تـاؿ ػاػ تتا
ﻥياﻣ ػھؼ تـوؿ ىغَی ػؿ ٩اﻞتب آفاؿ رﻦنتی ،تتاواﻣ عىػیھتای متـعىؿػه و
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ﻥاؿاّیاﻣ بـگيته اف اﻥ٪الب ام و بؼیﻤ تـتیب ،با اٝماﻝ ىؼیؼتـیﻤ عيىﻥ ھتا،
اف آﻥها ػؿك ٝتـتی بـای ھـگىﻥه اﻥت٪اػ ،اٝتـاُٝ ،ؼﻠ إا ٝﻢضِ و ٥تـه ایتقػی
وﻞی ٪٥یه عىػیھای اﻢـوفیﻤ ،تَىیـ بنافﻥؼ +تاله ؿژیتﻡ والیت ٪٥یته اکﻦتىﻣ و
پل اف ﻢزـامافی بـای گـػه إالٝات ماعتگی ،صتی اف ﻥهاػھای ﻢ٪تْتابه بتا
کاؿکـػ تَمیﻡ رمٞی و ارما ٛﻥٚـ ؿوی بـتا٥ته و “ٙاھـ رمهىؿی امالﻢی” ؿا که
فﻢاﻥی اف ﻢَاػی ٨ػﻢکـامتی و ﻢيتـوٝی ﻢتیعىاﻥتؼ و تﻦهتا بتا آﻢتاؿ ػھتی %٠
رمٞی ﻢـػﻠ به ٝﻦىاﻣ – ﻥه ﻢغاﻞ٦اﻣ بﻟکه ﻢٞتـّاﻣ* ،ھﻡ عىػ ؿا “٩ؼیل” واﻥمىػه
و ھﻡ اف ػىمﻦاﻣ“ ،یقیؼ” و ” ﻢٞاویه”ٕ“ ،ﻟضه” و “فبیـ” و … ﻢیمافػ.
ػ ؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ﻢاىیﻤ رﻦگی والی ٪٥یه ﻥیق ﻞغتی تؤﻢل بـاﻥگیق ام  +ایﻤ تؤﻢتل
ﻥیق ھﻦگاﻢی که ػؿ ٥ـﻢىالمیىﻣ اﻞتقاﻠ مینتمیک رای ﻢیگیـػ ػؿ بهتتـیﻤ صاﻞت ،
تﻦها ابقاؿھایی بـای رﻦگ ػاعﻟی ام و به ػﻞیل ٝتىؿ ٍﻦای ٜﻥٚاﻢی اف یک ػوؿه به
ػوؿهی ػیگـٝ ،مال آییﻦهی تماﻠ ﻥمای ٙاھـ ٩ؼؿت ام .
اﻢا ﻢهمتـیﻤ میام والی ٪٥یه ػؿ ایـاﻣ،تىمٞه بغيی به ﻥٚاﻠ بىؿوکـاتیک با
پیکاﻣ ﻥ٦ىؽ به مىی ػىمﻦاﻣ و آﻢاػگی رﻦگی و ػؿ اػاﻢه بـای رﻟتب ﻢىا٪٥ت آﻥهتا
بـای ﻥ٦ىؽ عىػ اف ٕـی ٨ایﻤ ﻥیـوھام .
بؼیﻤ تـتیب ،میام ػیـوف که با میام ھای یکپاؿچه مافی ،اکﻦىﻣ ھىه اف
ػم ؿ٥ته چﻦاﻣ رؾبهای ﻢیآ٥ـیﻦؼ که گىیی ﻥٚاﻠ ﻢيـوٝی ػاؿػ و کاؿکـػھای به
ٙاھـ ػؿ اﻢىؿ عاؿری بـای ىهـوﻥؼاﻣ ،مـاﻥزاﻠ اﻢىؿ عتاؿری و عاؿریتاﻣ ؿا – ػؿ
ٝیﻤ ﻢياھؼهی بیـصمی و رﻦای – به پؾیـه و تٞاﻢل ﻢیؿماﻥؼ.
اکﻦىﻣ اﻥناﻣ ػؿ ایﻤ مـفﻢیﻤ با صْىؿ ٥اؿكھا ػؿ ﻢـکق و اﻥتؼکی ﻢضیٖتی تتـ
کـػھا ،آؽؿی ھاٝ ،ـب ھا ،بﻟىچ ھا ،و تـکمﻤھا با تﻦاْ٩ی که ػؿ ىغَتی عتىػ
اصناك ﻢیکﻦؼ ﻥمیػاﻥؼ:
-1عىػ ؿا با ا٥ناﻥهی ماعتگی ایؼه تىﻞىژی رمهىؿی امالﻢی مافﻢاﻣ ػھؼ
- ٠رهاﻣ ص٪ی٪ی ؿا ػؿ ١ای ﻢﻦٖ٪ی عتىػ بته ٝﻦتىاﻣ اﻞتقاﻠ پـھیتق اف تﻦتا،ِ٩
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بـگقیﻦؼ
- 2با ارتﻦاب اف ھـ ا٩ؼاﻠ ٩ؼؿت ﻢضىؿ ،ػؿ ﻢىٞ٩ی یگاﻥهی ﻢ٢ایـت بتا ٝمتل
میامی ٩ـاؿ گیـػ و بؼیﻤ تـتیب ١ایات پیو ؿو ؿا ﻢﻦٖ٪ا به راﻣ پؾیـػ و یا مـفﻢیﻤ
اه ؿا بـای تماﻢی عىاھی بگؾاؿػ و با ت٪ﻟیؼ ٙاھـی اف ىهـوﻥؼاﻣ یتک صکىﻢت
ﻢ٪تؼؿ و اﻞتته ھىیتی ﻢت٦اوت ،ﻢﻦٖ٪ی ػیگـ به عىػ بپؾیـػ
اﻥناﻣ ایـاﻥی ػؿ ھـ مه صاﻞ  ،با ﻥیمی اف ورىػ عىػ یگاﻥه عىاھؼ ىؼ.
اکﻦىﻣ بایؼ با ایﻤ باوؿ ،پای ػؿ ٝـٍه گاه گؾاؿ که اﻥناﻣ ﻢیتىاﻥؼ عىػه ؿا پیؼا
کﻦؼ و با آ١اف گ٦تگىی ﻢزؼػ با عىػ ،عٖىٓ اﻥؼیيه اه ؿا به ٥ـآیﻦؼ متافﻥؼگی اه
بپیىﻥؼػ.
بایؼ با ایﻤ باوؿ که با عيتىﻥ ﻥمتیتتىاﻣ بته رﻦتگ تماﻢیت عتىاھی ؿ٥ت و
عيىﻥ ؿا تٞؼیل یا ﻢتى ٤٩کـػ “ا٩ؼاﻠ ﻢؼﻥی” ؿا به ٝﻦىاﻣ ؿویکـػی بـگقیؼ کته بتا
تٞـی ٤ﻢَاػی ،٨تؼویﻤ بـﻥاﻢه ،ارـا و بافعىؿػ “ا٩ؼاﻠ ﻢؼﻥی” و ٝمتل اﻥؼیيتیؼه و
مافﻢاﻣ یا٥ته – ٥اؿ ٟاف ھـ گىﻥه عيىﻥ * بـای آ١افی ﻥىیﻤ٥ ،ـٍتتی یا٥ت کته اف
ایﻤ پایاﻣ ،مـبﻟﻦؼ بیـوﻣ آﻢؼ و آﻣ ؿا ػم ﻢایهی وؿوػ به رهاﻣ رؼیتؼ ،رهتاﻥی اف
رﻦل “عىػ ھىی ” ﻢتتﻦی بـ باوؿھای بﻦیاػی و بـ اماك ٩ىاٝؼ گ٦تماﻥی به ٍىؿت
ٝمل و ﻥٚﻡ ماع +

روايطًاسی ضبکههای اجتماعی
کيو به مىی ؿماﻥهھای ارتماٝی ،به ػﻞیل ورىػ ػو ﻢاػه ام که ﻢ٢ق ﻢتا تىﻞیتؼ
ﻢیکﻦؼ“ :ػوپاﻢیﻤ” و “اکنی تىمیﻤ”
پیو تـ تَىؿ ﻢیىؼ ػوپاﻢیﻤ یک ﻢاػه ىیمیایی ﻞؾت بغو ػؿ ﻢ٢ق ام اﻢتا
اکﻦىﻣ گ٦ته ﻢیىىػ ػوپاﻢیﻤ متب ﻢیىىػ ﻢتا بته ػﻥتتاﻝ ﻢیتل و رنتتزى باىتیﻡ و
ؿماﻥهھای ارتماٝی ،ﻢیتىاﻥﻦؼ یک ﻢضـک بنیاؿ بقؿگ بـای ایﻤ ﻢىّى ٛباىﻦؼ+
ػؿ ﻢىؿػ اکنی تىمیﻤ ھﻡ بایؼ گ ٦ایﻤ ھىؿﻢىﻣ ،ھىؿﻢىﻣ اٝتماػ ،ھمتؼﻞی ،و
مغاوت ام +
ﻢٖاﻞٞات ﻥياﻣ ػاػه ام که ھﻦگاﻠ امتت٦اػه اف ؿمتاﻥهھای ارتمتاٝی ،ﻢ٪تؼاؿ
اکنی تىمیﻤ ػؿ بؼﻣ 12 ،ػؿٍؼ ا٥قایو پیؼا ﻢیکﻦؼ +گ٦ته ﻢیىىػ که ایتﻤ ﻢ٪تؼاؿ
ا٥قایو ،مٖش اٝتماػ یک کاؿبـ ﻢٞمىﻞی ٥ینتىک ؿا تا  22ػؿٍؼ ا٥قایو ﻢیػھؼ+
چـا پن  ،الیک و ھﻡ ؿماﻥی ﻢیکﻦیﻡ+
چـا پن ﻢیکﻦیﻡ؟
ﻢا ػوم ػاؿیﻡ ػؿ ﻢىؿػ عىػﻢتاﻣ ٍتضت کﻦتیﻡ +اﻥنتاﻥها صتؼوػ  2٢تتا 2٢
ػؿٍؼ اف کل مغﻤ گ٦تﻤ ؿا به ٍضت کـػﻣ ػؿباؿه عىػ اعتَاً ﻢیػھﻦؼ +ایتﻤ
ﻢ٪ؼاؿ ػؿ ىتکهھای ارتماٝی ،به ؿ٩ﻡ ٝزیب  ٪6٢رهو ﻢتیکﻦتؼ +چتـا؟ چتىﻣ
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اؿتتآ چهـه به چهـه ،ػؿگیـ ٝإ٦ه ام و بایتؼ ﻥيتاﻥهھای چهتـه و فبتاﻣ بتؼﻣ ؿا
ھمقﻢاﻣ تزقیه و تضﻟیل کـػ +ػؿ اؿتتتآ چهتـه بته چهتـه ،بته فوػی بته ﻢىٞ٩یت
ىغٌ پی عىاھیﻡ بـػ و ػؿﻢی یابیﻡ مغﻦاﻣ ىغٌ ،تا چته اﻥتؼافه بتا واٞ٩یت او
ﻢٖاب ٪ػاؿﻥؼ اﻢا ػؿ ؿماﻥهی ارتماٝی ،چﻦیﻤ چیقی ورىػ ﻥؼاؿػ و ٥ـػ ،با اٝتمتاػ
به ﻥ٦ل ،چیقی ؿا که اٍال ﻥین بـ فباﻣ ﻢیآوؿػ+
ؿماﻥهی ارتماٝی ھمچﻦیﻤ رایی ام که ﻢیتىاﻣ بؼوﻣ ﻢضتؼوػی ٥ ،ـٍتتی
بـای ٥ـاتـ ؿ٥تﻤ اف عىامتهھا ؿا ﻥمایو ػاػ+
اﻢا چـا ھمـماﻥی ﻢیکﻦیﻡ؟
ھمـماﻥی یا به اىتـاک گؾاؿی ،ﻢـکق پاػاه ﻢ٢ق ﻢا ؿا ٞ٥اﻝ ﻢیکﻦؼ 36 +ػؿٍؼ
ﻢـػﻠ ،با اىتـاک گؾاؿی ،اصناك بهتـی به ػم ﻢیآوؿﻥؼ و  76ػؿٍؼ ﻥیق بتـایﻤ
باوؿ بىػهاﻥؼ که اف ایﻤ ٕـی ٨ﻢیتىاﻥﻦؼ با ﻢـػﻠ بیيتـی اؿتتآ بـ٩ـاؿ کﻦﻦؼ+
آفﻢایيات ﻥياﻣ ػاػهاﻥؼ که بهتـیﻤ پیو بیﻦی کﻦﻦؼه ایتؼهھای ﻢنتـی ػؿ ﻢ٢تق،
بغو ھایی ام که بـ اﻥؼیيهھای ػیگـاﻣ ﻢتمـکق ام  +ػؿ ؿابٖه با ایﻤ ﻢىّتى،ٛ
یک اٍٖالس به ﻥاﻠ “اؿف ارتماٝی" ( Social currencyورىػ ػاؿػ:
ﻢا با اىتـاک گؾاؿی ،پىﻝ ارتمتاٝی ػؿیا٥ت ﻢتیکﻦتیﻡ 3٠ +ػؿٍتؼ اف ﻢتـػﻠ
ﻢیگىیﻦؼ که ػؿ ﻢىؿػ عىػىاﻣ اصناك عىبی ػاؿﻥؼ و٩تتی ﻢتـػﻠ بته آﻥچته کته ػؿ
ؿماﻥهھای ارتماٝی پن ﻢیکﻦﻦؼ ﻥگاه ﻢخت ػاؿﻥؼ +ایﻤ ﻢنتاﻞه ھمچﻦتیﻤ تالىتی
بـای ىﻦاعته ىؼﻣ عىػ اف ٕـ ٣ﻢغإتاﻣ ﻥیق ھن +
چشا الیک هیکًین؟
ﻢا ایﻤ کاؿ ؿا ﻢیکﻦیﻡ چىﻣ ﻢیعىاھیﻡ ؿوابٔ ؿا ص٦ت٘ کﻦتیﻡ +ھﻦگتاﻢی کته ﻢتا
پن ھای ﻢىؿػ ٝال٩ه ؿا الیک ﻢیکﻦتیﻡ بته ؿابٖته ،اؿفه اّتا٥ه ﻢتیکﻦتیﻡ و ایتﻤ
ﻥقػیکی ؿا ت٪ىی ﻢیکﻦیﻡ +ﻢا ھمچﻦیﻤ یک احـ ﻢت٪ابل ھﻡ ایزتاػ ﻢتیکﻦتیﻡ چتىﻣ
اصناك ﻢیکﻦیﻡ بایؼ به الیکھای ػیگـاﻣ پامظ بتؼھیﻡ +الیتک کـػﻣھتا ػؿ ﻢیتاﻣ
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ﻢؼت ،صتی تٞهؼ ھﻡ ایزاػ ﻢیکﻦﻦؼ+
چشا کاهًت هیگزاسین؟
ﻥغن آﻥکه ﻢیعىاھیﻡ ﻥياﻣ ػھیﻡ اف إالٝات و ؿویؼاػھا ػؿک ػاؿیﻡ و آﻥهتا
ؿا پـػافه کـػه ایﻡ +ػوﻠ آﻥکه ٩ؼؿت ت٢ییـ ؽھﻤ ػؿ پن ھا بـ عىاﻥﻦؼگاﻣ ﻢیتىاﻥتؼ
آﻣھا ؿا واػاؿ به ؿ٥تاؿھای ﻥاﻢىػباﻥه کﻦؼ+
سلفی ،ایمىجی ،يىستالﮋی
ایﻤ ﻢىّى ٛؿا با یک اٍٖالس به ﻥاﻠ “ﻥگاه کـػﻣ بته عتىػ" ( looking-glass
 selfت٦نیـ ﻢیکﻦﻦؼ +ایﻤ یک ﻢ٦هىﻠ ؿواﻥيﻦاعتی امت کته ﻢتیگىیتؼ ﻢتا ھـگتق
ﻥمیتىاﻥیﻡ عىػﻢاﻣ ؿا ػؿک کﻦیﻡ و بـای ٥همیؼﻣ ایﻦکه چته کنتی ھنتتیﻡ ،ﻥیتاف بته
بافتابی اف ػیگـاﻣ ػاؿیﻡ +ػؿ ﻢىؿػ مﻟ٦ی ھﻡ ،ایﻤ بتؼاﻣ ػﻞیتل امت کته ﻢتا تىرته
بیيتـی به چهـه ﻢیکﻦیﻡ و تَىیـ ٍىؿت ىغٌ ،ﻥمایهی اوﻞیﻤ رتایی امت بتا
چيﻡ ﻢیبیﻦیﻡ +ػؿ یک ﻥٚـمﻦزی ،تَاویـ چهتـه 26 ،ػؿٍتؼ ،اصتمتاﻝ بیيتتـی
بـای ػؿیا ٥ﻥٚـات و  2٠ػؿٍؼ اصتماﻝ باالتـی بـای رﻟب ﻥٚـات ػاؿﻥؼ+
چهـهھا ھمچﻦیﻤ ﻢیتىاﻥﻦؼ ھمؼﻞی ایزاػ کﻦﻦؼ +بـؿمیھا ﻥياﻣ ػاػهاﻥؼ که ػیؼﻣ
ٝکلھای چهـه ،صتی به بهتىػ بیماؿی ﻥیق کمک کـػه ام +
قذست ایمىجی بش سىسیال هذیا
اٍٖالس "ﻢنمىﻢی ٝإ٦ی" ،ﻥاٙـ به ﻥضتىهای اف ایزتاػ ھمتنتتگی ٝتإ٦ی
ام و ﻢا با امتت٦اػه اف ایمتىری ھتاٝ ،ﻦَتـ ﻢهمتی اف ھمتؼﻞی ؿا بتا امتت٦اػه اف
ىکﻟکھا بافمافی ﻢیکﻦیﻡ 4٠ +ػؿٍؼ ﻢـػﻠ آﻢـیکا ،ؿوفاﻥه اف ایمىریھا امت٦اػه
ﻢیکﻦﻦؼ و ؿوفاﻥه 1٢ ،ﻢیﻟیاؿػ ایمىری ػؿ رهاﻣ ،اؿماﻝ ﻢیىىػ+
ھمچﻦیﻤ یک ﻢٖاﻞٞهی ػیگـ ﻥيتاﻣ ﻢتیػھتؼ کته ھتؼ ٣اف اؿمتاﻝ ایمتىری،
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“ﻥمایو عىػ” ام +
يىستالﮋی دس شبکههای اجتماعی
گاھی او٩ات ؿماﻥهھای ارتماٝی و فﻥؼگی بنیاؿ مـی ٜصـک ﻢیکﻦﻦؼ اﻢتا ﻢتا
ﻢیعىاھیﻡ ھمه چیق به کﻡ کـػﻣ مـ ٝبـمؼ+ایﻤ رایی ام که ﻥىمتاﻞژی ٙاھـ
ﻢیىىػ+
ﻥىمتاﻞژی ػؿ ھمه ٥ـھﻦگھا رهاﻥی ام و به ﻢا صتل ھمتنتتگی ارتمتاٝی،
اصناماتٝ ،ي ٨و ﻢضا ٚ٥ﻢیػھؼ +ﻥگـاﻥی ﻥنت بته آیﻦتؼه ﻥیتق یکتی اف ػیگتـ
ٝىاﻢل و ﻢضـکھای ﻥىمتاﻞژی ام +
ؿماﻥهھای ارتماٝی ھمچﻦیﻤ یک کاؿکـػ ػیگـ ﻥیق ػاؿﻥؼ و آﻣ ،ﻢتضؼ کتـػﻣ ﻢتا
ام به ویژه ھﻦگاﻢی که اصناك ﻥااﻢﻦی ﻢیکﻦیﻡ +ھمچﻦتیﻤ صتل ھتﻡ ػؿػی ﻥیتق
ﻢضـک ﻢهﻡ ػیگـی ام که ﻢا ؿا به مىی ىتکهھای ارتماٝی ﻢیکياﻥؼ+
ﻥهای آﻥکه ؿماﻥهھای ارتماٝی ﻢیتىاﻥﻦؼ آمیبھای ﻥاىی اف اصناك ﻥتااﻢﻦی
ﻢا ؿا کاھو ػھﻦؼ…++
هًبع:

Psychology of Social Media

هارکسیسن و هسالهی هلی
یک :ػؿم ام که ﻢاؿکنینﻡ ﻥٚـیهای ام که پیـاﻢىﻣ ایﻤ ایؼه که ﻢتاؿفه بتیﻤ
ٕت٪ات ارتماٝی ﻥیـوی ﻢضـک تاؿیظ ام  ،ﻢضىؿ ام  +اﻢا ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦا ﻥین
که ﻢاؿکنینﻡ ٩اػؿ به اؿاته تىّتیضی ػؿ ﻢتىؿػ ﻢتتاؿفات ﻢﻟتی ﻥینت  +ﻢاؿکنینتﻡ
مافگاؿتـیﻤ ﻥٚـیه ﻢتاؿفه ٕت٪اتی ام که ھماھﻦگتـیﻤ ﻥٚـیه ﻢتاؿفه ﻢﻟی ؿا ٥ـاھﻡ
ﻢیکﻦؼ +ﻢناﻞهی ﻢﻟی بافتابی اف ﻢتاؿفه ٕت٪اتی ام .
ػو :بـای ﻢاؿکنین ھا ﻢﻟ  ،ﻢضَىﻝ ﻢـصﻟه عاٍی اف تىمٞه تاؿیغی راﻢٞه
ٕت٪اتی و ﻢتاؿفه ٕت٪اتی ام یٞﻦی ٙهىؿ و تختی ىیىه تىﻞیؼ متـﻢایه ػاؿی ،یتک
مینتﻡ ا٩تَاػی ﻢتتﻦی بـ تىﻞیؼ کاالھای ٝمىﻢی ،یک مینتتﻡ ا٩تَتاػی کته ھتﻡ
ومیﻟه تىﻞیؼ و ھﻡ ﻥیـوی اﻥناﻥی اﻥناﻥی به کاالھایی بتـای ﻢتاػﻞته ػؿ بتافاؿ تتتؼیل
ﻢیىىﻥؼ.
ﻞﻦیﻤ ؿوﻥؼ تيکیل کيىؿھا ؿا ایﻤ گىﻥه تىّیش ػاػ:
"بـای پیـوفی کاﻢل ػؿ تىﻞیؼ کاالھا ،بىؿژوافی بایؼ بافاؿ ػاعﻟی ؿا تنغیـ کﻦؼ
و بایؼ مـفﻢیﻤھای ﻢتضؼ میامی ورىػ ػاىته باىﻦؼ که رمٞی آﻥها به یک فبتاﻣ
واصؼ ٍضت کﻦؼ و ھمه ﻢىاﻥ ٜبـای تىمٞه آﻣ فباﻣ و اػ١تاﻠ آﻣ ػؿ اػبیتات اف بتیﻤ
بـوػ +ػؿ آﻣ ،پایه ا٩تَاػی رﻦتوھای ﻢﻟی ام  +فباﻣ ﻢهمتتـیﻤ ومتیﻟه ﻥقػیکتی
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اﻥناﻣھا ام  +وصؼت و تىمٞه بی ؿویه فباﻣ ﻢهمتـیﻤ ىـٓ بتـای تزتاؿت واٞ٩تا
آفاػ و گنتـػه ػؿ ﻢ٪یاك ﻢتﻦامب با مـﻢایه ػاؿی ﻢؼؿﻣ بـای یک گـوه بﻦؼی ؿایگاﻣ
و گنتـػه اف رمٞی ػؿ ھمه ٕت٪ات ﻢغتﻟت ٤و ػؿ ﻥهایت  ،بتـای ایزتاػ اؿتتتآ
تﻦگاتﻦگ بیﻤ بافاؿ و ھـ ﻢاﻞک و بیﻤ ٥ـوىﻦؼه و عـیؼاؿ ام ".
بﻦابـایﻤ گـایو ھـ رﻦتو ﻢﻟی به مم ىکل گیـی ػوﻞ ھای ﻢﻟی ام کته
بـاماك آﻥها ایﻤ اﻞقاﻢات مـﻢایه ػاؿی ﻢؼؿﻣ بته بهتتـیﻤ ورته بتـآوؿػه ﻢتیىتىػ+
ٝمی٨تـیﻤ ٝىاﻢل ا٩تَاػی به ایﻤ ھؼ ٣مى ٧ﻢییابؼ و بﻦابـایﻤ ،بـای کل اؿوپتای
١ـبی ،ﻥه ،بـای کل رهاﻣ ﻢتمؼﻣ ،ػوﻞ ﻢﻟی بـای ػوؿه مـﻢایه ػاؿی ،ﻢٞمتىﻞی و
ٝاػی ام .
مه :اف ﻥٚـ ﻢاؿکنین ھا ،ﻢﻟت یتک راﻢٞته کتاﻢال بتا حتتات امت کته بتا
ھمزىىی رىاﻢ ٜپیو مـﻢایه ػاؿی ػؿ یک مینتﻡ واصؼ ؿوابٔ ٕت٪اتی و بافاؿ بـ
اماك یک ٩ﻟمـو ﻢيتـک ایزاػ ىؼه ام  +ﻢاتـیاﻞینﻡ تاؿیغی ﻢٞت٪تؼ امت کته
فﻥؼگی پایؼاؿ ػؿ یک ٥ىؿﻢامیىﻣ ا٩تَاػی واصؼ مـﻢایه ػاؿی ھماﻣ چیتقی امت
که ا٩ىاﻠ گىﻥاگىﻣ ؿا به یک ﻢﻟت ﻢتضتؼ و بتا یتک فبتاﻣ و ٥ـھﻦتگ ﻢيتتـک متى٧
ﻢیػھؼ.
چهاؿ :اف ﻥٚـ ﻢاتـیاﻞین ھای تاؿیغی ،ﻢﻟ یک "راﻢٞه عیاﻞی" ﻥین بﻟکته
یک ﻢىرىػی ٝیﻦی ام که با چهاؿ ویژگی تٞـی ٤ﻢیىىػ :
فﻥؼگی ﻢيتـک ا٩تَاػی
٩ﻟمـو ﻢيتـک
فباﻣ ﻢيتـک
٥ـھﻦگ ﻢيتـک+
ایﻤ چهاؿ ویژگی بـای ىکل گیـی راﻢٞهای ّـوؿی ام که ھـ ىکل گیتـی
ا٩تَاػی و ا٩تَاػی ﻢتمایق مـﻢایه ػاؿی ایزاػ ﻢیکﻦؼ.
پتﻦذ :ﻢاؿکنینت ھا بتا متتتﻡ ﻢﻟتتی ﻢتتاؿفه ﻢتتیکﻦﻦتؼ و بتـای بـابتتـی ﻢﻟ ھتتا
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ﻢیرﻦگﻦؼ +یکی اف ﻢٖاﻞتات امامی که ﻢاؿکنین ھا بـای ﻢ٪ابﻟه بتا بتی ٝتؼاﻞتی
ﻢﻟی اف آﻣ ،صمای ﻢیکﻦﻦؼ ﻢٖاﻞتهی ص ٨تٞییﻤ مـﻥىىت ﻢﻟ ھتا امت اگـچته
عىام ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ﻢﻟی ػؿ بـابـ ھمه اىکاﻝ متتﻡ ﻢﻟتی یتک ّتـوؿت
اعال٩ی ﻥین و چیقی ﻥینت کته ﻢاؿکنینت ھا بته عتإـ آﻣ اف ھمته ﻢﻟ ھتا
صمای کﻦﻦؼ +ایﻤ ت٪اّایی ام که  ٔ٪٥ػؿ ﻢىؿػ ﻢﻟ تض متﻡ اٝماﻝ ﻢیىىػ+
به ٕىؿ عاً ،ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى یک عىام میامی ػﻢىکـاتیک ام به ایتﻤ
ﻢٞﻦی که یک ﻢﻟ ﻢٚﻟىﻠ ص ٨ػاؿػ ؿوابٔ میامی عىػ ؿا با ﻢﻟ متمگـ اف رمﻟته
ص ٨رؼایی و تيکیل یک کيىؿ*ﻢﻟ رؼاگاﻥه تٞییﻤ کﻦؼ.
ھـچﻦؼ ،به باوؿ ﻢاؿکنینﻡ به ػم آوؿػﻣ ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ﻢﻟی به عتىػی
عىػ ﻢیتىاﻥؼ به مـکىب ﻢﻟی ػؿ صىفه میامی پایاﻣ ػھؼ اﻢا ﻥمیتىاﻥؼ به متﻡ ﻢﻟی
ﻥاىی اف اﻢپـیاﻞینﻡ پایاﻣ ػھؼ.
ىو :ﻞﻦیﻤ ﻢیگىیؼ :
"ﻢا عىامتاؿ آفاػی ،یٞﻦی امت٪الﻝ ،یٞﻦی آفاػی امت٪الﻝ بـای ﻢﻟ ھای تضت
متﻡ ھنتیﻡ ﻥه به ایﻤ ػﻞیل که ﻢا آؿفو ػاىته باىیﻡ ﻢ٦هىﻠ کيىؿ ؿا اف ﻥٚـ ا٩تَاػی
ت٪نیﻡ کﻦیﻡ یا ایؼه آﻝ ﻢا ػوﻞ ھای کىچک ت٪نیﻡ ىؼه باىتؼ بﻟکته بتـٝکل ،ﻢتا
ػوﻞ ھای بقؿگ و وصؼت ﻥقػیک تـ و صتی اػ١اﻠ ﻢﻟ ھتا ؿا ﻢتیعتىاھیﻡ کته بتـ
اماك  ٔ٪٥بـ اماك یک ؿویکـػ واٞ٩ا ػﻢىکـاتیک ،و وا٩ت ٜبتیﻤ ػؿ گنتتـهی بتیﻤ
اﻞمﻟﻟی ،بؼوﻣ آفاػی رؼایی ١یـ٩ابل تَىؿ ام ".
ﻥیق :
"پـوﻞتاؿیا با تتؼیل مـﻢایه ػاؿی به مىمیاﻞینﻡ ،اﻢکاﻣ اف بیﻤ بـػﻣ ٙﻟﻡ ﻢﻟی ؿا
ایزاػ ﻢیکﻦؼ و ایﻤ واٞ٩ی  ،تﻦها و ٪٥تٔ بتا امتت٪ـاؿ کاﻢتل ػﻢکـامتی ػؿ ھمتهی
صىفهھا و اف رمﻟه "صت ٨آفاػی کاﻢتل بتـای رتؼایی" ﻢض٪ت ٨ﻢتیىتىػ +++++صتتی
کىچکتـیﻤ اٍٖکاک ﻢﻟی و کمتـیﻤ بی اٝتماػی ﻢﻟی ،ایﻤ ص ٨ؿا ایزاػ ﻢیکﻦؼ".
ھ : ٦باف ھﻡ به ﻞﻦیﻤ بافﻢی گـػیﻡ :
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"ﻥامیىﻥاﻞینﻡ بىؿژوافی ھـ ﻢﻟ ﻢٚﻟىﻠ" ،یک ﻢضتىای کﻟی ػﻢىکـاتیک ػاؿػ که
ٝﻟیه متﻡ کاؿ ﻢیکﻦؼ و ھمیﻤ ﻢضتىا ام کته ﻢتا بتی ٩یتؼ و ىتـٓ اف آﻣ صمایت
ﻢیکﻦیﻡ ".
به باوؿ ﻞﻦیﻤ ،ﻢتاؿفهی ﻢاؿکنینﻡ ،با ﻥامیىﻥاﻞینﻡ گـوه متمگـ امت ﻥته ﻢﻟت
تض متﻡ ،و به تٞتیـ او ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه" ،ﻢا مـمغ تـیﻤ و حاب تـیﻤ ػىمﻦاﻣ ٙﻟﻡ
و متﻡ ھنتیﻡ".
ﻢتاؿفات ؿھایی ﻢﻟی ،بغو ١یـ ٩ابل اﻥکاؿ ﻢاؿکنینﻡ به فٝﻡ ﻞﻦیﻤ ام .
ھي  :ﻥامیىﻥاﻞینﻡ یک ﻢﻟ ﻢٚﻟىﻠ واکﻦيی ٩ابل ٥هﻡ ػؿ بـابـ ىىوﻥینﻡ ﻢﻟ
متمگـ ام  +ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦی ام که ػؿ صاﻞی که ﻢاؿکنینت ھا ھتیچ اﻢتیتافات
ایؼتىﻞىژیکی به ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ﻢٚﻟىﻠ ﻥمیػھﻦؼ اﻢا آﻥها بایؼ کاﻢال ﻥنت به اصنتاك
مى ٙﻤ ،بی اٝتماػی و صتی ﻥ٦ـت اف راﻥب تىػهھای ﻢﻟ ﻢٚﻟىﻠ ﻥنت به ﻢﻟ
متمگـ صناك باىﻦؼ +ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦام که ﻢاؿکنینت ھتایی کته ْٝتى ﻢﻟت
متمگـ ھنتﻦؼ بایؼ ﻢغاﻞ ٦عىػ ؿا با ﻥامیىﻥاﻞینﻡ تىػهھای ﻢﻟ ﻢٚﻟىﻠ ،با تتؼبیـ
و ىکیتایی ابـاف کﻦﻦؼ +آﻥها بایؼ ػؿ ھـ ﻢىٞ٩یتی بـ بـابـی ؿمتمی تؤکیتؼ کﻦﻦتؼ و ػؿ
١یـ ایﻤ ٍىؿت ،ایﻤ به ﻢٞﻦای تؼاوﻠ ﻥابـابـیھای واٞ٩ی ام .
ﻥه :ﻞﻦیﻤ ؿویکـػ ﻢىؿػ ﻥیاف یک اﻥتـﻥامیىﻥاﻞین پـوﻞتـی اف یک ﻢﻟ متمگـ به
مم ﻢﻟی گـایی ﻢﻟل ﻢٚﻟىﻠ ؿا چﻦیﻤ تىّیش ﻢیػھؼ:
"ػؿ ؿابٖه با ﻥى ٛػوﻠ ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ،ﻢا ،اتتا ٛیک ﻢﻟ بتقؿگ ،ھمیيته ػؿ ٝمتل
تاؿیغی گﻦاھکاؿ بىػه ایﻡ که تٞؼاػ بی ﻥهای ﻢتىاؿػ عيتىﻥ ؿا ػؿ بتـ ﻢتیگیتـػ+
ٝالوه بـ ایﻤ ،ﻢـتتا ﻢـتکب عيىﻥ ﻢیىىیﻡ و به ھمه تىھیﻤ ﻢیکﻦیﻡ +یتاػآوؿی
عإـات واﻞگا اف ﻥضىه بـعىؿػ با ١یـ ؿوكھا کا٥ی ام  +چگىﻥته بته ﻞهنتتاﻥیھا
تىھیﻤ ﻢیکﻦیﻡ؟ چگىﻥه تاتاؿیھا ؿا با ﻥاﻠ وصيی ﻢیعتىاﻥیﻡ ،چگىﻥته اوکـایﻦیھتا
ھمیيه عىعىﻝ ھنتﻦؼ و گـریھا و متایـ اتتتا٪٦٩ ٛتاف ھمیيته ٪٦٩تافی ھنتتﻦؼ+
بﻦابـایﻤ ﻢا بایؼ ھمه چیق ؿا رتـاﻣ کﻦیﻡ و به ٕـ ٣بـابـی ؿممی بـویﻡ".
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ػه :به باوؿ ﻢاؿکنینﻡ ،اﻢتﻦا ٛکمىﻥین ھا ػؿ ﻢنتٞمـات اف ىتـک ػؿ ﻢتتاؿفه
با امتتؼاػ اﻢپـیاﻞینتی ،به بهاﻥهی "ػ٥ا "ٛاصتماﻞی آﻥهتا اف ﻢﻦتإ ٜ٥ت٪تاتی ﻢنتت٪ل،
بؼتـیﻤ ﻥى٥ ٛـٍ ٕﻟتی ام و  ٔ٪٥ﻢیتىاﻥؼ اﻥ٪تالب پـوﻞتتـی ػؿ ىتـ ٧ؿا بتی
اٝتتاؿ کﻦؼ.
****
ﻢاؿکنین ھای کىؿػ و ﻢاؿکنین ھای ایـاﻥی ،بـ امتاك آﻥچته گ٦تته ىتؼ ػؿ
اﻥؼیيتته و گ٦تتتاؿ و ٝمتتل ،ﻥامتتافگاؿی ﻢٞﻦتتاػاؿی بتتا آﻥچتته ﻢاؿکنینتتﻡ ػؿ ﻢتتىؿػ
ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ﻢیگىیؼ ػاؿﻥؼ +بٞیؼ ام که یک ﻢاؿکنین کىؿػ یتا ایـاﻥتی ،متتﻡ
ﻢﻟی ٝﻟیه کىؿػھا ؿا به ؿممی ﻥيﻦاعته باىؼ ،اﻢا پـمتو ایتﻤ امت کته چگىﻥته
امت بتتا آگتتاھی اف ایتتﻤ ﻢنتتاﻞه ،بتتا آگتتاھی اف ت٦کیتتک ﻥامیىﻥاﻞینتتﻡ ﻥتتى ٛاوﻝ و
ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ﻥى ٛػوﻠ اف مىی ﻞﻦیﻤ ،و پا٥ياؿی او بـ ﻞقوﻠ صنامی ﻢاؿکنینت ھا
ﻥنت به تىػهھای ﻢﻟ ﻢٚﻟىﻠ ،و ﻞقوﻠ رتـاﻣ آﻣ ،ھمچﻦتیﻤ پيتتیتاﻥی اف عىامت
رتؼایی ایتتﻤ ﻢﻟ ت ھتتا ،ھمچﻦتتاﻣ بتتـ ت تؼاوﻠ ﻥتتابـابـی واٞ٩تتی ،پا٥يتتاؿی کتتـػه و
ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ﻢﻟ کىؿػ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک اﻢـ ﻢؾﻢىﻠ بـﻢی ىماؿﻥؼ؟
هًبع :

Lenin, "The Right of Nations to Self-Determination
Lenin, "The Socialist Revolution and the Right of Nations to SelfDetermination
Lenin, "Critical Remarks on the National Question
Lenin, "The Discussion on Self-Determination Summed Up," Questions
of National Policy and Proletarian Internationalism

سىسیالیسن باسار و دولت رفاه ،یک هقایسهی هحتىایی
دسواصه:
ھؼ ٣اف ایﻤ پژوھو ،تٞـی ،٤تتاؿىﻦامی ،ىﻦامایی ماعتاؿھا و ﻢ٪اینهی ػو ﻢؼﻝ
اف بافاؿھای تـکیتی ام که اف ػھهی  2٢ﻢیالػی به ایﻤ مى ،ﻢتىؿػ تىرته ا٩تَتاػ
ػاﻥاﻣ ٩ـاؿ گـ ٥و به ٝﻦىاﻣ ﻥٚاﻠ ارـایی ػؿ ا٩تَاػ بـعی کيتىؿھا بته کتاؿ گـ٥تته
ىؼ+ﻥٚاﻠ بافاؿ مىمیاﻞینتی ،به ٝﻦىاﻣ یک ﻢؼﻝ ،بتا پتؾیـهّ ،تابٖه ﻢﻦؼمتافی و
وؿوػ بـعی ماف وکاؿھای ﻥٚاﻠ بافاؿ آفاػ به تتؼؿیذ ،اف مىمیاﻞینتﻡ تمتاﻠ ٥،اٍتﻟه
گـ ٥و ػوﻞ ؿ٥تاه ﻥیتق پتل اف پيت متـگؾاؿػﻣ بضتـاﻣ ﻢتاﻞی  142٢و ٩اٝتؼه
ﻢﻦؼمافی ّـوؿت وؿوػ ػوﻞ بته بتافاؿ ،بنتیاؿی اف ﻢيتکالت ﻢﻦزتـ بته ٙهتىؿ
بضـاﻣھای ا٩تَاػی و ھمچﻦیﻤ (ىکن بافاؿ ػؿ ھـ یک اف مه بغو تغَیٌ،
تىفی ٜو تخت ﻢﻦاب ٜؿا تٞؼیل و یا ت٪ـیتا صل و َ٥ل ماع .
ایﻤ پژوھو ػؿ ﻥهای و با امت٦اػه اف بـعی ابقاؿھای ا٩تَاػی ،بته ﻢ٪اینتهای
تٖتی٪ی ﻢیاﻣ ایﻤ ػو ﻢؼﻝ اف تـکیب بافاؿ ﻢیپـػافػ.
سىسیالیسن باصاس
ﻢىد رؼیؼی اف اػبیات پیـاﻢىﻣ بـػاى ھای ﻢت٦اوت اف مىمیاﻞینﻡ و ﻥیق ﻥ٪و
ٝﻦاٍـ ﻢغتﻟ ٤ػؿ مىمیاﻞینﻡ بته ورتىػ آﻢتؼه و ایتﻤ ػؿ ﻥگتاه ﻥغنت ىتگ٦

 / 78گفتاورد

ﻢیﻥمایؼ چـا که با تزـبهی ىکن عىؿػھی امتت٪ـاؿ مىمیاﻞینتﻡ ػؿ ىتىؿوی و
اؿوپای ىـ٩ی ،بـعی اﻥتٚاؿ ػاىتﻦؼ که ٝا٥ی ٕﻟتی یا تنﻟیﻡ ،رای آؿﻢاﻣ گـایی ؿا
بگیـػ +چﻦیﻤ ﻥيؼ و بـعال ٣آﻣ اﻥتٚاؿات ،رنتزى ابٞاػ رؼیؼی یا٥ت ٥ +ـاﻢتىه
ﻥکﻦیﻡ که پىیاتـیﻤ ا٩تَاػ رهاﻣ ػؿ صاﻝ صاّتـ کته  ٠+1ﻢیﻟیتاؿػ اﻥنتاﻣ ؿا ػؿ بتـ
ﻢیگیـػ ا٩تَاػی ﻢتتﻦی بـ مىمیاﻞینﻡ ػاؿػ.
تٞـی ٤عىػ اف مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ؿا ابتؼا به ماکﻤ ،بتـ پایتهی یتک ﻥٚـیتهی ػو
٩نمتی آ١اف ﻢیکﻦیﻡ :
 +1مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،ػم کﻡ ػؿ بـعی اف اىکاﻝ آﻣ ،یک ﻥٚتاﻠ ا٩تَتاػی بتا
ػواﻠ و به ﻢـاتب بـتـ اف مـﻢایه ػاؿی ام  +ﻢناﻞهای که با ﻢٞیاؿھای ﻢىؿػ پؾیـه
مىمیاﻞین ھا و ﻥیق ١یـ مىمیاﻞین ھا ﻢضک عىؿػه ام .
 +٠مىمیاﻞینﻡ بافاؿ تﻦها ىکل مىمیاﻞینﻡ ام که ػؿ ﻢـصﻟهی کﻦىﻥی تکاﻢل
اﻥناﻣ ،ھﻡ ﻢاﻥؼﻥی و ھﻡ عىامتﻦی ام  +اىکاﻝ ١یـ بافاؿی مىمیاﻞینﻡ بته ﻞضتاٗ
ا٩تَاػی بی ػواﻠ ھنتﻦؼ و یا به عإـ ٥ـﻢایيی بىػﻣ ،ﻥاﻢٖﻟىب و یا ١اﻞتا ھـ ػوی
ایﻤ ویژگیھا ؿا یک را ػاؿﻥؼ.
ارافه ػھیؼ ػؿ ﻢٞﻦای مىمیاﻞینﻡ بافاؿ بیو تـ اف ػ٩ی ٨ىىیﻡ +مـﻢایه ػاؿی مه
ﻥهاػ ﻢٞـو ٣ػاؿػ :ا٩تَاػ بافاؿ ،ﻢاﻞکی عَىٍی ومایل تىﻞیتؼ و کتاؿ ﻢتقػوؿی،
ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦام که بـ بیيتـ ﻢٞاﻢالت ا٩تَاػی راﻢٞه ،ػم ﻥتاﻢـیی ٝـّته و
ت٪اّا صاکﻡ ام و بیيتـیﻤ بغو مـﻢایهھای ﻢىﻞؼ راﻢٞه بته ا٥تـاػ عَىٍتی،
چه به ٕىؿ ﻢنت٪یﻡ و چه به ٍىؿت ﻢاﻞکی ٥ـػی مهاﻠ ػؿ ﻢىمنتات عَىٍتی
تٞﻟ ٨ػاؿػ و اکخـیت ﻢتـػﻠ ػمتتمقػ و ص٪تى ٧عتىػ ؿا ﻢنتت٪یﻡ و١یتـ ﻢنتت٪یﻡ اف
ٍاصتاﻣ ﻢىمناتی ﻢیگیـﻥؼ که بتـای آﻣھتا کتاؿ ﻢیکﻦﻦتؼ +یتک ا٩تَتاػ ﻢتتﻦتی بتـ
مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،ﻢاﻞکی عَىٍی بـ ومایل تىﻞیؼ ؿا صؾ ٣و یا بته ﻢ٪تؼاؿ فیتاػ
ﻢضؼوػ ﻢیکﻦؼ و به رای آﻣ ،بـعی اىکاﻝ ﻢاﻞکی ػوﻞتی یا کاؿگـی ؿا ﻢیﻥياﻥؼ+
ﻥٚاﻠ رؼیؼ ،بافاؿ ؿا به ﻢخابه ماف و کاؿی بـای ھماھﻦگ کـػﻣ بغو اٚٝﻡ ا٩تَتاػ
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ػؿ اعتیاؿ ﻢیگیـػ ،ھـ چﻦؼ ﻢٞمىال ﻢضؼوػی ھایی بـ بافاؿ ،بیو اف آﻣ چه که ﻥىٝا
ػؿ مـﻢایه ػاؿی ورىػ ػاؿػ اٝماﻝ ﻢیکﻦؼ +ػؿ ﻥٚﻡ رؼیؼ ﻢمکﻤ ام کاؿ ﻢقػوؿی
یا ػﻢىکـامی کاؿگیـی رایگقیﻤ ىىػ یا ﻥيىػ ػؿ صاﻞی که کاؿگـاﻣ ،ﻥه یک ػمتمقػ
٩ـاؿػاػی که مهاﻠ ویژهی صاٍل اف ٝایؼی عاﻞٌ ﻢىمنه ؿا ػؿیا ٥ﻢیکﻦﻦؼ.
ػؿ ٍىؿتی که ػﻢىکـامی کاؿگـی رایگقیﻤ ىىػ ﻥٚاﻠ رؼیؼ مىمیاﻞینﻡ بتافاؿ
ﻢتتﻦی بـ عىػ گـػاﻥی کاؿگـی عىاھؼ بىػ +ﻢؼﻞهای ﻥٚـی ﻢغتﻟ٦تی اف مىمیاﻞینتﻡ
بافاؿ ػؿ ماﻞهای اعیـ پیيﻦهاػ ىؼه ام اﻢا تماﻠ ٕـ٥تؼاؿاﻣ مىمیاﻞینتﻡ بتافاؿ بتـ
چﻦؼ ﻥکته تىا ٨٥ػاؿﻥؼ:
 +1بافاؿ ﻥتایؼ با مـﻢایه ػاؿی یکناﻣ اﻥگاىته ىىػ.
 +٠بـﻥاﻢه ؿیقی ﻢـکقی به ٝﻦىاﻣ یک ماف و کاؿ و ا٩تَاػیٝ ،می٪تا عؼىته ػاؿ
ىؼه ام .
 +2ھیچ بؼیل مىمیاﻞینتی و ﻢٖﻟىب و با ػواﻢی بـای مىمیاﻞینﻡ بتافاؿ ورتىػ
ﻥؼاؿػ ،یٞﻦی ایﻤ که بافاؿ ،ماف وکاؿی ّـوؿی ھـ چﻦؼ ﻥا ٌ٩بـای مافﻢاﻥؼھی یک
ا٩تَاػ ﻢاﻥؼگاؿ تض ىـایٔ کمیابی به ىماؿه ﻢیؿوػ.
 +2بـعی اىکاﻝ مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،به ﻞضتاٗ ا٩تَتاػی ،ﻢاﻥتؼگاؿ بتىػه و بته
ﻢـاتب بـ مـﻢایه ػاؿی تـریش ػاؿﻥؼ.
ﻢؼﻝھای مىمیاﻞینﻡ بافاؿ
 +1ﻢؼﻝ راﻣ ؿوﻢـ:
ﻢؼﻝ راﻣ ؿوﻢـ اف مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،ػؿ ؽات عتىػ بنتیاؿ ىتتیه متـﻢایه ػاؿی
ﻢٞاٍـ ام اﻢا پﻦذ ت٦اوت امامی با آﻣ ػاؿػ:
.1مهاﻠ ھمه ﻢىمنات کيىؿ باف تىفی ٜىؼه ام به ٕىؿی که ػؿ ابتؼا بته ھتـ
ىـوﻥؼ ،یک مهﻡ مـاﻥه تٞﻟ ٨ﻢیگیـػ +ھـ ىتهـوﻥؼی ػؿ فﻢتاﻣ تىﻞتؼ ،یتک ػمتته
مهاﻠ ػؿیا ٥ﻢیکﻦؼ بﻦابـایﻤ وارؼ ىتـایٔ ػؿیا٥ت متهمی اف ٝىایتؼ صاٍتل اف
ٞ٥اﻞی ىـکتهایی ام که مهاﻠ آﻥها ػؿ اعتیاؿ اوم  +پل اف ﻢـگ وی ،مهاﻠ بته
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ػوﻞ باف گـػاﻥؼه ﻢیىىػ.
مهاﻠ به ػم آﻢؼه ؿا ﻢیتىاﻣ با مهاﻠ ػیگـ ﻢٞاﻢﻟه کـػ اﻢا ﻥمیتىاﻣ با پىﻝ ﻥ٪ؼ
ﻢٞاوّه کـػ بﻦابـایﻤ حـوتمﻦؼاﻣ به ھیچ وره ﻥمیتىاﻥﻦؼ مهاﻠ ٪٥ـا ؿا بغـﻥؼ و اف ایﻤ
ؿاه به کﻦتـﻝ ﻢﻦا ٜ٥ا٩تَاػی راﻢٞه بپـػافﻥؼ.
.٠کﻟیهی باﻥکھا ﻢﻟی ﻢیىىﻥؼ ،ایﻤ باﻥکھا ﻢﻦاب ٜﻢﻟی ؿا اف پل اﻥؼاف کﻦﻦؼگاﻣ
عَىٍی رم ٜآوؿی ﻢیکﻦﻦؼ و به ﻢىمنات تزاؿی واﻠ ﻢیػھﻦؼ +بﻦابـایﻤ تتا صتؼ
فیاػی اف ھماﻣ ﻢٞیاؿھای باﻥکھای مـﻢایه ػاؿی امت٦اػه ﻢیکﻦﻦؼ.
.2ﻢؼیـی یک ﻢىمنه تىمٔ ھیتات ﻢتؼیـهی آﻣ تٞیتیﻤ ﻢتیىتىػ کته ىتاﻢل
ﻥمایﻦؼگاﻣ باﻥکھای ٝمؼهی تزاؿی ،ﻥمایﻦؼگاﻣ ىـک ھا و ﻥمایﻦؼگاﻣ متهاﻠ ػاؿاﻣ
ھنتﻦؼ.
.2ػوﻞ ٕـاصی مـﻢایه گؾاؿیھای ﻢهﻡ ؿا بـ ٝهؼه ﻢیگیـػ و بـای ایﻤ کتاؿ اف
ﻥـطھای بهـهی ﻢت٦اوت بـای تيىی ٨یتا رﻟتىگیـی اف اﻥتىا ٛﻢيغَتی اف متـﻢایه
گؾاؿیھای ویژه امت٦اػه ﻢیکﻦؼ.
.1ىـک ھای مـﻢایه ػاؿی اگـ تىمٔ یک کاؿآ٥ـیﻤ آ١اف به کاؿ کﻦﻦؼ ،ارافهی
ٞ٥اﻞی ﻢییابﻦؼ +اﻢا یک ىـک فﻢاﻥی ﻢﻟی ﻢیيىػ – اﻞتته با پـػاع ١ـاﻢ – که به
اﻥؼافهی ﻢٞیﻦی بـمؼ یا بﻦیاﻥگؾاؿ آﻣ ٥تىت کﻦتؼ +متهاﻠ آﻣ ﻥیتق بته ﻢٞتـُ ٥تـوه
ٝمىﻢی گؾاىته ﻢیىىػ.
.٠ﻢؼﻝ ػﻢىکـامی ا٩تَاػی:
ػﻢىکـامی ا٩تَاػی ؿا ﻢیتىاﻣ به ٝﻦىاﻣ یتک ﻥٚتاﻠ ا٩تَتاػی بتا مته متاعتاؿ
امامی ػاﻥن  :عىػگـػاﻥی کاؿگـی ﻢىمنات ،کﻦتـﻝ ارتماٝی مـﻢایه گتؾاؿیھا
و بافاؿ کاال و عؼﻢات ،ایﻤ مه ماعتاؿ ػؿ ﻥٖ٪هی ﻢ٪ابتل ٝﻦاٍتـ ﻢٞتـ ٣متـﻢایه
ػاؿی ٩ـاؿ ﻢیگیـﻥؼ :کاؿﻢقػوؿی ،ﻢاﻞکی عَىٍی ومایل تىﻞیؼ و یک بافاؿ کاال،
عؼﻢات ،مـﻢایه و کاؿ.
ػؿ ﻢؼﻝ ػﻢىکـامی ا٩تَاػی عىػگـػاﻥی کاؿگـی ػؿ ٩ﻟب ﻥٚتاﻠ ٩تـاؿ ػاؿػ و ػؿ
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ﻥٖ٪هی ﻢ٪ابل ﻢاﻞکی ﻢناوات رىیاﻥهی ومایل تىﻞیؼ ام  +ػؿ ایﻤ را ﻥیتق ﻢاﻥﻦتؼ
ﻢؼﻝ ؿوﻢـ ،ﻢىمنات با یکؼیگـ ؿ٩اب ﻢیکﻦﻦؼ و ﻢﻦتاب ٜمتـﻢایه گتؾاؿی رؼیتؼ اف
ٕـی ٨باﻥکھا ٥ـاھﻡ ﻢیيىػ که ﻥهاػھای ٝمىﻢی و ﻥه عَىٍی ھنتﻦؼ.
ػؿ ﻢؼﻝ ػﻢىکـامی ا٩تَاػی بافاؿ بىؿك ورىػ ﻥؼاؿػ فیـا متهاﻠ ورتىػ ﻥتؼاؿػ+
ػاؿاییھای مـﻢایهای کيىؿ به ٝﻦىاﻣ اﻢىاﻝ ﻢيتـک ٩ﻟمتؼاػ ﻢتیىتىﻥؼ اﻢتا تىمتٔ
ﻥیـوی کاؿی که اف آﻣھا بهـه بـػاؿی ﻢیکﻦؼ کﻦتـﻝ ﻢیىتىػ +بته ٝتتاؿت ػیگتـ ھتـ
ﻢىمنهای که بـ پایهی ػﻢىکـامی ا٩تَاػی اػاؿه ﻢیىىػ یک راﻢٞهی میامی و ﻥه
ػاؿایی عَىٍی ام  +ﻢىمنه ىیئی ﻥین که ﻢاﻞکی آﻣ ػؿ اعتیتاؿ کتاؿگـاﻥو
باىؼ بﻟکه اﻥزمﻦی ام که تض صاکمی کاؿگـاﻣ ٩ـاؿ ػاؿػ.
٩ؼؿت ﻥهایی ػؿ ػم کاؿگـاﻣ ﻢىمنه ام و ػؿھمتهی ىتـک ھتا ،بته رتق
ىـک ھای کىچک ،کاؿگـاﻣ ﻥمایﻦؼگاﻥی ؿا بـای ْٝىی ػؿ یک ىتىؿای کتاؿگـی
اﻥتغاب عىاھﻦؼ کـػ که ﻢؼیـی ىـک ؿا اﻥتغاب و بـ کاؿ آﻣ ﻥٚاؿت ﻢیکﻦؼ ،عىػ
گـػاﻥی کاؿگـی ﻥغنتیﻤ ویژه گی ﻢٞـ ٣ػﻢىکـامی ا٩تَاػی ام  +ویتژه گتی ػوﻠ
که آﻣ ؿا اف مـﻢایه ػاؿی ﻢتمایق ﻢیکﻦتؼ متاف و کتاؿ تهیته و تىفیت ٜﻢﻦتاب ٜمتـﻢایه
گؾاؿیھای رؼیؼ ام .
ػﻢىکـامی ا٩تَاػی بـ ﻢاﻞیات متاﻥی ﻢتکی ام و ھـ ﻢىمنهای بایؼ ﻥنتت
به مـﻢایه ھایی که ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ ﻢاﻞیات بپـػافػ +ایﻤ ﻢاﻞیات اف ﻥٚـ ا٩تَاػی بته
ﻢخابه ﻥـط بهـهی مـﻢایه ٝمل ﻢیکﻦؼ و ﻞؾا ّـوؿت پـػاع بهتـه بته پتل اﻥتؼاف
کﻦﻦؼگاﻣ عَىٍی ؿا ﻢﻦت٦ی ﻢیمافػ +ایزاػ ﻢﻦاب ٜمـﻢایه گؾاؿی اف ٕـی ٨ﻢاﻞیتات
متاﻥی اف ﻢىمنات به رای ؿىىه ػاػﻣ به ا٥ـاػ بـای پل اﻥؼاف کـػﻣ ،ﻥته تﻦهتا یتک
ﻢﻦتٝ ٜمؼهی ﻥا بـابـی مـﻢایه ػاؿی ؿا که ھماﻥا پـػاع بهـه بته ا٥تـاػ عَىٍتی
ام مؼ ﻢیکﻦؼ بﻟکه ا٩تَاػ ؿا اف وابنتگی به عىی صیىاﻥی پتل اﻥؼافکﻦﻦتؼگاﻣ و
مـﻢایه گؾاؿاﻣ ؿھا ﻢیمافػ +تؼاوﻠ ﻢاﻞیات متاﻥی اف ػاؿایی مـﻢایهھا ﻢﻦاب ٜمتـﻢایه
گؾاؿی راﻢٞه ؿا تاﻢیﻤ ﻢیکﻦؼ که ھمهی آﻣھا به ٝﻦىاﻣ ٝىایتؼ صاٍتل اف کنتب و
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کاؿ ،به ػؿوﻣ ا٩تَاػ بافگـػاﻥؼه ﻢتیىتىػ +ایتﻤ ﻢکاﻥینتﻡ بتافگـػاﻥی بتا آﻣ چته ػؿ
مـﻢایه ػاؿی تض ھمیﻤ ﻥاﻠ ٝمل ﻢیکﻦؼ ﻢت٦اوت ام  +بافاؿ رـیاﻣھای متـﻢایه
گؾاؿی ؿا ػیکته ﻥمیکﻦؼ +ػؿ ػﻢىکـامی ا٩تَاػی ،ﻢﻦاب ٜمـﻢایه گتؾاؿی بتـ پایتهی
مـاﻥه به ارتما ٛباف ﻢیگـػػ بﻦابـایﻤ مـﻢایه به رایی که ﻢـػﻠ ھنتﻦؼ رـیتاﻣ پیتؼا
ﻢیکﻦؼ ﻢـػﻠ ﻢزتىؿ ﻥینتﻦؼ که پیـو رـیاﻣ متـﻢایه باىتﻦؼ+ﻢﻦاب ٜمتـﻢایه گتؾاؿی،
پل اف بافگي  ،به ٍىؿت واﻠ ػؿ اعتیاؿ ﻢىمنات راﻢٞته یتا تٞتاوﻥی ھتایی کته
ﻢیعىاھﻦؼ ىـک ھای رؼیؼ تامیل کﻦﻦؼ ٩ـاؿ ػاػه ﻢتیىتىػ +ایتﻤ کتاؿ اف ٕـیت٨
ىتکهای اف باﻥکهای ٝمىﻢی و ٕت ٨یک ﻢٞیاؿ ػوگاﻥه اﻥزاﻠ ﻢتیىتىػ :متىػ ػھتی
بـﻥاﻢه ؿیقی ىؼه و ایزاػ اىت٢اﻝ ،تﻦها ػؿ ایﻤ ﻢـصﻟه ﻢٞیاؿھای بافاؿ به کاؿ گـ٥تته
ﻢیىىﻥؼ ھـ چﻦؼ صتی ػؿ ایﻤ ﻢـصﻟه ھﻡ آﻥها تﻦها ﻢٞیاؿ ﻥینتﻦؼ.
اﻢا آیا مىمیاﻞینﻡ بافاؿ مىمیاﻞینﻡ ام ؟
آﻣ گىﻥه که ھیﻟل تیکتیﻤ ﻥىىته ام بـای یک ﻢاؿکنینت ّتؼ امتاﻞیﻦینت ،
مىمیاﻞینﻡ با ﻢیقاﻣ ٩ابﻟی بـﻥاﻢه ؿیقی راﻢٞه تٞـی ٤ﻢتیىتىػ +بتـ امتاك ایتﻤ
تٞـی ،٤ﻥه مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ؿوﻢـ و ﻥه ػﻢىکـامی ا٩تَتاػی چﻦتؼاﻣ مىمیاﻞینتتی
ﻥینتﻦؼ اﻢا به باوؿ ػیىیؼ ىىایکاؿت مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ﻥه  ٔ٪٥متـﻢایه ػاؿی ﻥینت
بﻟکه تزنﻡ بهتـیﻤ آؿﻢاﻣھا واؿفهھای متﻦ مىمیاﻞینتتی امت و بته ػیتؼگاه
ا٩تَاػ تض کﻦتـﻝ تىﻞیؼ کﻦﻦؼگاﻣ ،به رای ا٩تَاػی کﻦتـﻝ کﻦﻦؼهی تىﻞیؼ کﻦﻦؼگاﻣ
و٥اػاؿ ام  +اف ﻥگاه ىىایکاؿت ،مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،یک مىمیاﻞینﻡ تغیﻟیی ﻥین
و ایﻤ ٩ؼؿت تيغیٌ ؿا ػاؿػ که ػم کﻡ ػؿ ایﻤ ﻢـصﻟته اف تضتىﻝ ،ھتیچ یتک اف
اؿفهھای ﻢىؿػ ﻥٚـ کاﻢال ﻢض ٨٪ﻥمیىىػﻥؼ و ﻢنﻟما اﻢتیاف ػاػﻣ ھایی ﻥیق ػؿ کاؿ
عىاھؼ بىػ اﻢا ایﻤ ٍـ٥ا ٪ٝل مﻟیﻡ ﻢٖﻟىب اف ﻥى ٛﻢاؿکنی آﻣ ام .
دولت سفــاه
ػوﻞ ؿ٥اه به ٝﻦىاﻣ یک ﻢؼﻝ ،ﻥغنتیﻤ باؿ ػؿ اﻥگﻟنتاﻣ ٕـس ىؼ و بﻦیاػ ﻥٚـی
عىػ ؿا اف اﻥؼیيه “ﻞقوﻠ ػعاﻞ ػوﻞ ػؿ ا٩تَاػ” پایه ؿیتقی کتـػ +ػؿ ایتﻤ ﻢتؼﻝ
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ا٩تَاػی “ﻥٚاﻠ راﻢ ٜصمایتی” با ﻢضىؿی ػوﻞ تٞـی ،٤تتیﻤ و ھتؼ ٣گتؾاؿی
ىؼه و تماﻠ ىئىﻣ ا٩تَاػی یک راﻢٞه ؿا تض تاحیـ عىػ ٩ـاؿ ﻢیػھؼ +اف آﻥزا کته
ﻢؼﻝ ػوﻞ ؿ٥اه ،اف اﻥؼیيهھای "راﻣ ﻢیﻦیاؿػ کیﻦتق" اﻞهتاﻠ گـ٥تته امت و یتا بهتتـ
بگىییﻡ ﻢؼﻝ ٝمﻟیاتی اﻥؼیيهھای اوم  ،بﻦیاػھای ﻥٚـی”کیﻦقیﻦینﻡ” ؿا به بـؿمی
ﻢیگؾاؿیﻡ:
.1اﻥؼیيهھای کیﻦق ،واکﻦيتی ػؿ بـابتـ اﻥؼیيتهی ﻥئىکالمینتﻡ امت  +کیﻦتق ػؿ
ﻥغنتیﻤ ا٩ؼاﻠ ،باؿػ “تٞاػﻝ ا٩تَاػی ػؿ تماﻠ بافاؿھا به ومیﻟهی ماف و کاؿ عىػکاؿ
ؿ٩اب ” ،ایﻤ ٥ـّیه بﻦیاػی اﻥؼیيهی ﻥئىکالمینینﻡ ؿا به چاﻞو ﻢیکيؼ.
.٠کیﻦق ػؿ اﻥؼیيهھای عىػ با ٕـس ٥ـّیهھای رؼیؼ بـای ھتـ بتافاؿ ،ﻥٚـیتهی
ا٩تَاػی عىػ ؿا اؿاته ﻢیکﻦؼ.
.2تضﻟیل کیﻦق بـ اماك “ﻢت٢یـھای کﻟی” و به تٞتیـ ػیگـ ا٩تَاػ کتالﻣ امت
که ػؿم ػؿ ﻢ٪ابل ﻥٚـیات ﻥئىکالمینﻡ و ﻥٚـیه پـػاف ﻢيهىؿ آﻣ”،ﻢاؿىاﻝ” ٩تـاؿ
ﻢیگیـػ +ﻥگاه ﻥئىکالمیک ھا ،ھمىاؿه تضﻟیل و تاکیتؼ بتـ رﻦتتهھای عتـػ ا٩تَتاػ
ام .
.2کیﻦق ٝالوه بـ ا٩تَاػ احتاتی که ﻢیـاث کالمیکھا ام  ،چاؿ چتىب ٝمﻟتی
میام ا٩تَاػی ؿا ػؿ فﻢیﻦهی “ا٩تَاػ ػمتىؿی” واؿػ ا٩تَاػ ﻢیمافػ.
اکﻦىﻣ با تىره به بـؿمی بﻦیاػھای اﻥؼیيهی کیﻦق که ػؿ چهاؿ ﻢتىؿػ بتاال ٕتـس
ىؼ ،به بـؿمی ػیؼگاھهای کیﻦق ﻢیپتـػافیﻡ ،ػیتؼگاھهایی کته ﻥتیزتهی امتتؼالﻝ
ﻥهایی ھمهی آﻥها ،ﻥاتىاﻥی ا٩تَاػ آفاػ ػؿ ١ﻟته بـ ٝؼﻠ تٞاػﻝھای ﻥاىی اف ﻥىماﻥات
بافاؿ و ّـوؿت ػعاﻞ ػوﻞ ھا بـای ػمتیابی ﻢزؼػ به تٞاػﻝ ام :
.1کیﻦق بـ ایﻤ باوؿ ام که ﻥىماﻥهای ا٩تَاػی ﻥاىی اف ٝؼﻠ تٞاػﻝ بافاؿ ،تﻦهتا
ػؿ کىتاه ﻢؼت تىمٔ ﻢکاﻥیقﻠ بافاؿ اٍالس ﻢیىىﻥؼ اﻢا ایﻤ چـعهھا ١اﻞتا ػؿ بﻟﻦتؼ
ﻢؼت بـگي ﻥاپؾیـ ھنتﻦؼ و ﻥمیتىاﻥﻦؼ ىـایٔ اىت٢اﻝ کاﻢل ؿا ﻢزؼػا اصیا کﻦﻦؼ،
به ھمیﻤ عإـ ،ػوﻞ بایؼ بـای ؿمیؼﻣ به اىت٢اﻝ کاﻢل ػؿ میام ػعاﻞ کﻦؼ.
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.٠او (باؿػ ایﻤ ﻥٚـیهی کالمتیکھا و ﻥئىکالمتیکھا کته راﻢٞته ،ػؿ صاﻞت
تٞاػﻝ به اىت٢اﻝ کاﻢل ﻢیؿمؼ بـ ایﻤ باوؿ ام که مٖش اىت٢اﻝ بتا ﻢیتقاﻣ تىﻞیتؼ
اؿتتآ ػاؿػ و ﻢیقاﻣ تىﻞیؼ ھﻡ به ﻥىبهی عىػ ،با ﻢیقاﻣ ت٪اّای ﻢتىحـ ؿابٖته (اف ﻥتىٛ
ﻢنت٪یﻡ ػاؿػ( +ت٪اّای ﻢىحـ ػؿ تٞـی ٤کیﻦقی ،ﻢیقاﻣ عـیؼ کاالھا و عتؼﻢات یتا
کمیتی اف کاال و عؼﻢات ام که بـای آﻣ پىﻝ پـػاع ىؼه ام  +بـایﻤ اماك،
وی ﻢٞت٪ؼ ام ػوﻞ بـای ؿمیؼﻣ به اىت٢اﻝ کاﻢل ،بایؼ ػؿ ا٩تَاػ ػعاﻞ کﻦؼ.
.2اف ﻥگاه کیﻦق ،کمتىػ ت٪اّای ﻢىحـ و به تت ،ٜکاھو تىﻞیؼ به ومتیﻟهی ٝـّته
کﻦﻦؼگاﻣ و ﻥاتىاﻥی ٩ؼؿت عـیؼ ت٪اّا کﻦﻦؼگاﻣ ػؿ کﻦاؿ بیکتاؿی و”بهیﻦته ﻢَتـ٥ی”
ػؿﻥهای به”ىکن بافاؿ” ﻢیاﻥزاﻢؼ و به ھمیﻤ عإـ ،ػوﻞ و باﻥکها بایتؼ یتک
ﻥ٪و ٝمىﻢی ػؿ ا٩تَاػی ای٦ا کﻦﻦؼ.
.2به باوؿ کیﻦق ،راﻢٞهای کته ػؿ آﻣ آفاػی کنتب و کتاؿ ورتىػ ػاؿػ و ػوﻞت ،
ھماﻣ ﻥ٪يی ؿا بـ ٝهؼه ػاؿػ که اﻥؼیيه ﻥئىکالمیک بتـای آﻣ تٞـیت ٤کتـػه امت ،
تٞاػﻝ ھمىاؿه ػؿ مٖضی پاییﻤ تـ اف اىت٢اﻝ کاﻢل ٩ـاؿ ﻢیگیـػ +اف ﻥگاه او با اف بیﻤ
ؿ٥تﻤ ؿ٩اب کاﻢل ػؿ بافاؿ کاال ،تٞاػﻝ بافاؿ ﻢغتل ﻢیىىػ که ﻥتایذ آﻣ به ٍتىؿت
ٝؼﻠ اىت٢اﻝ کاﻢل ٙاھـ و ػؿ ﻥهای به ؿکىػ ا٩تَاػی ﻢﻦزـ ﻢیگـػػ+کیﻦق با ٍضه
گؾاؿػﻣ بـ ایﻤ باوؿ که ﻥٚاﻠ مـﻢایه ػاؿی تىاﻥمﻦؼ اﻢا ىکﻦﻦؼه ام “ػم ﻥاﻢـیی”
بافاؿا ﻥاتىاﻣ تـ اف آﻣ ﻢیػاﻥؼ که بتىاﻥؼ بـای تماﻢی ا٥ـاػ رىیای کاؿ ،اىت٢اﻝ بیا٥ـیﻦؼ
و بـای ھـ تىﻞیؼ کﻦﻦؼهای ھﻡ ،بنتـهھای تىﻞیؼ کال ؿا ﻢهیا مافػ ،بته ھمتیﻤ عتإـ،
بـای تـﻢیﻡ ﻥٚاﻠ بافاؿ ،و رﻟىگیـی اف تؼاوﻠ بضـاﻣ ػؿ بﻟﻦتؼ ﻢتؼت ،ػوﻞت  ،ﻥتاگقیـ
بایؼ:
ػؿ ا٩تَاػ ﻢؼاعﻟه کﻦؼﻢ٪یاك مـﻢایه گؾاؿیھا ؿا ﻢيغٌ کﻦؼ.با به ػم گـ٥تﻤ ابتکاؿ ٝمل ،به ٝﻦىاﻣ یتک ﻢتَتؼی ،واؿػ بتافاؿ ىتؼه و بتاارـایی مافی پـوژهھای ٝاﻠ اﻞمﻦٞ٦ه ،فﻢیﻦهی ایزاػ ٥ـٍ ھای اىتت٢اﻝ بیيتتـ ؿا
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بـای ﻥقػیک ىؼﻣ به اىت٢اﻝ کاﻢل ﻢهیا ﻥمایؼ.
.1به باوؿ کیﻦق ،اف آﻥزا که بـعی ھؼ ٣گؾاؿیھا ػؿ ا٩تَتاػ ،تﻦهتا بتـ امتاك
صؼاکخـ کـػﻣ مىػ اﻥزاﻠ ﻢیىىػ و بيتتـ متـﻢایه گتؾاؿی ھتا ،بتا ھتؼ”٣ﻢقیت
ارتماٝی” به ﻥتیزهی “صؼاکخـ کتـػﻣ متىػ” ﻢﻦزتـ ﻥمتیىتىػ“ ،متـﻢایه گتؾاؿی
ارتماٝی” ؿا بـای “مـﻢایه گؾاؿاﻣ ﻢﻦ٦ـػ” ٥ا٩ؼ رؾابی ﻢیػاﻥؼ و ایﻤ باوؿ ؿا ﻢٖـس
ﻢیمافػ که “مـﻢایه گؾاؿی ارتماٝی” بایؼ ػؿ چاؿچىب وٙای ٤ػوﻞ ٩ـاؿ بگیـػ
ّ
و “تمﻟک ابقاؿ تىﻞیؼ” ػؿ ػم بغو عَىٍی بتا٩ی بماﻥتؼ +کیﻦتق ػؿ تتیتیﻤ ایتﻤ
ػیؼگاه عىػ اىتاؿه ﻢتیکﻦتؼ کته بغتو عَىٍتی ػؿ وّتٞی ؿکتىػ ا٩تَتاػی،
اﻥگیقهای بـای مـﻢایه گؾاؿی ﻥؼاؿػ ػؿ پـوژهھای ارتماٝی ﻥؼاؿػ و به ھمیﻤ عإـ،
ػوﻞ بایؼ با میام ھای عىػ ،مـﻢایه گؾاؿیھا ؿا به مىی ایتﻤ بغتو ھتؼای
کﻦؼ.
.3کیﻦق ػؿ ﻥهای با تٞـی ٤و ػؿ ﻥٚتـ گتـ٥تﻤ یتک ﻥ٪تو ٞ٥تاﻝ بتـای ػوﻞت ،
میام ھای ﻢاﻞی ؿا بـای ػوﻞ ھا ابـاف ﻢیکﻦتؼ تتا بتا ؿاھﻦمتایی ا٩تَتاػ ،ىتـایٔ
اىت٢اﻝ کاﻢل ػؿ ا٩تَاػ ؿا ٥ـاھﻡ ﻥمایﻦؼٝ +مؼهتـیﻤ “میام ھای ﻢاﻞی” ﻢتىحـ بتـ
ا٩تَاػ ػؿ بﻟﻦؼ ﻢؼت اف ﻥگاه کیﻦق“ ،ﻢاﻞیات” و “ﻢغاؿد ػوﻞ ” ام که با ا٥قایو
و کاھو آﻣ ػؿ ػوؿهھای ؿوﻥ ٨و ؿکىػ ،ا٩تَاػ کيىؿھای با ا٩تَاػ آفاػ به وّٞی
پایؼاؿی چـعهی تزاؿی ﻥقػیک ﻢیىىػ.
اﻥت٪اػات واؿػ بـ ػوﻞ ؿ٥اه
کالمیکھا و ﻥئىکالمیک با اٝت٪اػ به ایﻤ ﻥٚـیهی ىﻦاع که اﻥنتاﻣھا بایتؼآفاػ باىﻦؼ تا با اﻥتغاب آفاػ به بهتـیﻤ ىکل فﻥؼگی ػم یابﻦؼ و ھـ گىﻥته ػعاﻞت
ػؿ پـومهھای ٕتیٞی ،اﻥناﻣ ؿا اف ػمتیابی به بهتـیﻤ ىکل فﻥتؼگی ػوؿ ﻢتیمتافػ
ػعاﻞ ػوﻞ ھا ػؿ ا٩تَاػ ؿا اﻥکاؿ ﻢیکﻦﻦؼ.
اف ﻥگاه ﻢﻦت٪ؼاﻣ ػوﻞت ؿ٥تاه ،ػعاﻞت ػوﻞت ػؿ ا٩تَتاػ ﻢﻦزتـ بته ا٥تقایوکمکھای ػوﻞتی به یک گـوه و اعؾ ﻢاﻞیات اف گـوھی ػیگـ ﻢیىتىػ ،تيتکیالت
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ٝـیِ و ٕىیل اػاؿی ،ﻢتىؿﻠ تـ ﻢتیىتىﻥؼ ،تتؼاوﻠ ٞ٥اﻞیت آﻥهتا ﻢنتتﻟقﻠ ٍتـ٣
ھقیﻦهھای بیيتـ عىاھؼ ىؼ ،اﻥگیقهھای کاؿ کـػﻣ کاھو ﻢییابؼ ،ﻥٚاﻠ تىفیت ٜػؿ
ﻥياﻥه گؾاؿی مﻟىﻝھای ھؼ ،٣ﻥاﻢىٝ ٨٥مل ﻢیکﻦؼ و به ػﻞیل ت٦اوت پـػاع ھا به
صىفهھای ﻢغتﻟ ٤ر٢ـا٥یتای ا٩تَتاػی ،ﻢهارـتھتای کتاؽب بتا ھتؼ ٣کنتب
ؿاﻥ ھای ﻥاىی اف ایﻤ ت٦اوت پـػاع ھا ،ا٥قایو ﻢییابﻦؼ.
به باوؿ ﻢﻦت٪ؼاﻣ ،بقؿگ ىؼﻣ صزﻡ ػوﻞت ﻥتیزتهی ٖٞ٩تی ػعاﻞت ػوﻞت ػؿ
ا٩تَاػ ام  +ایﻤ ا٥قایو صزﻡ ػؿ ﻥهای  ،ﻢﻦزـ به تْٞی ٤ﻥهاػ عاﻥىاػه ،کتاھو
اﻥگیقهھای کاؿ ،کاھو اﻥگیقھای پتل اﻥتؼاف و اف بتیﻤ ؿ٥تتﻤ تتؼؿیزی اﻥگیقھتای
عال٩ی و ﻥىآوؿی ىؼه و بتا تتاحیـ ﻢﻦ٦تی بتـ اﻥتاىت متـﻢایه ،متـاﻥزاﻠ آفاػی ؿا
ﻢضؼوػ ﻢیکﻦؼ.
با وؿوػ ػوﻞ به ا٩تَتاػ و ػؿ اػاﻢته و ﻥتاگقیـ ،بتقؿگ ىتؼﻣ صزتﻡ ػوﻞت ،ﻥٚـیهھای اﻥت٪اػی اف ؿوﻥ ٨ا٥تاػه و “٥ـھﻦگ پىﻝ گـایی ١یـ ا٩تَتاػی” بتـ راﻢٞته
صاکﻡ ﻢیىىػ +ﻢﻦت٪ؼاﻣ ػوﻞ ؿ٥اه ،وؿوػ ػوﻞ به ا٩تَاػ ؿا ٝاﻢل اٍﻟی “گتـایو
به مىی بضـاﻣ” یا “گـایوھای بضـاﻣ” ػاﻥنته و ایﻤ ػیؼگاه ؿا ٕـس ﻢیمتافﻥؼ کته
گـایو به مىی بضـاﻣ ،به بی حتاتی ﻢﻦزـ ﻢیىىػ و تؼاوﻠ ایﻤ صْىؿ ،ﻥاپایؼاؿی ؿا
تيؼیؼ و ػؿ ﻥهای  ،به ﻢضؼوػ کـػﻣ آفاػی و کىچک ىؼﻣ صىفهی ٝمىﻢی عىاھؼ
اﻥزاﻢیؼ.
ﻢﻦت٪ؼاﻣ ا٥ـإی ػوﻞ ؿ٥اه ،با تهؼیؼ عىاﻥؼﻣ ػعاﻞ ػوﻞ ػؿ ا٩تَاػ ،ا٩تؼاؿ٥قایﻦؼه و ١یـ ٩ابل کﻦتـﻝ ایﻤ ﻥهاػ ؿا بقؿگتـیﻤ آ ٥ا٩تَاػی ﻢتیپﻦؼاؿﻥتؼ و بتـ ایتﻤ
باوؿﻥؼ که ػوﻞ  ،با مى امت٦اػه اف ﻢ٦هىﻠ بﻟﻦؼ ﻢؼت ،مـاﻥزاﻠ به یک ﻥهتاػ متﻟٖه
گـ تتؼیل و به ٍىؿت یک ھیىالی ﻥ٪ؼ ﻥاپؾیـ که بـ ا٩تَاػ تضمیل ﻢیىتىػ کته بتا
ﻥاػیؼه گـ٥تﻤ ﻥیافھتای امامتی صتىفهی ٝمتىﻢی ،آﻣ ؿا بتا تهؼیتؼ ﻥتابىػی ﻢىارته
ﻢیمافػ.
-یک اﻥت٪اػ ػیگـ ﻢغاﻞ٦اﻣ ػوﻞ ؿ٥اه ،تىػه گـایی ایﻤ ػوﻞ ھا به ػﻞیل ﻢاھیت
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و ﻥ٪و آﻥهامت  +بته بتاوؿ ﻢﻦت٪تؼاﻣ ،ػوﻞ ھتای ؿ٥تاه ،ػوﻞ ھتای صتؼاکخـی بتا
میام ھای تىػه باوؿ ھنتﻦؼ که باره گیـی عىػ به مىی عىام ھای مٖضی
تىػه ھا ،به گنتـه صىفهی ا٩تؼاؿ عتىػ پـػاعتته وػؿ ﻥهایت ٩ ،تؼؿت ؿا ػؿ بـابتـ
آفاػی ٩ـاؿ ﻢیػھﻦؼ.
گـوھی ػیگـ اف ﻢﻦت٪تؼاﻣ ػوﻞت ؿ٥تاه بتا بـؿمتی آﻢاؿھتای کتالﻣ ػؿ بـعتیا٩تَاػھای ﻢتتﻦی بـ ػوﻞ ؿ٥اه ،کاؿایی ایﻤ ػوﻞ ھا ػؿ کاھو ٪٥ـ یا ﻢى٪٥یت ػؿ
امت٪ـاؿ و تىمٞهی ﻥٚاﻠ تىفی ٜؿا به چاﻞو کيیؼه و به امتغـاد ﻥتایزی پـػاعتهاﻥؼ
که اﻥٖٞا ٣ﻥاپؾیـ ىؼﻣ ػوﻞ ھا ؿا ﻥياﻣ ﻢیػھﻦؼ+آﻥها ػؿ تضﻟیلھای عىػ تا رایی
پیو ﻢیؿوﻥؼ که ػوﻞ ھای ؿ٥اه ؿا ػؿ ت٪ابل با ٥ـػیت و ﻢضتؼوػی ٥تـػ اؿفیتابی
ﻢیکﻦﻦؼ و ایﻤ ػوﻞ ھا ؿا به ػﻞیل تاله بـای ﻢضؼوػ کـػﻣ اؿاػهی ا٥ـاػ”،ػوﻞ ھای
تىﻞیؼ و تـویذ ٥ـھﻦگ وابنتگی” ﻢیﻥاﻢﻦؼ.
گـوھهای تٞـی ٤ىؼهی ارتماٝی و میامی ﻥیق ػؿ بـؿمی بﻦیاػھای اﻥؼیيتهػوﻞ ؿ٥اه با ﻥٚـیتهھای ٝاﻢتل گتـوه – متاع عتىػ ،اﻥت٪تاػاتی ؿا بتـ ایتﻤ ﻢتؼﻝ
ا٩تَاػی واؿػ ﻢیکﻦﻦؼٕ +ـ٥ؼاؿاﻣ ﻥٚـیهی ػﻢىکـامی ،ػوﻞ ؿ٥اه ؿا به ػو ػﻞیل ﻥ٪تؼ
ﻢیکﻦﻦؼ:
ﻥغن ٝ ،ؼﻠ اﻢکاﻣ ٕـس وارـای بـﻥاﻢهھا ػؿ تماﻠ ﻢـاصل ،مٖىس و فﻢاﻣھتا
به ٍىؿت ػﻢکـاتیک.
ػوﻠ ﻞقوﻠ عيﻦىػ ماعتﻤ گـوھهای عاً ػؿ راﻢٞه به ػﻞیتل تٞـیت ٤ؿ٥تاه بته
ٝﻦىاﻣ ھؼ.٣
ػؿ مىی ػیگـ ھﻡ ،ﻞیتـاﻝ ھا ،ھـ ﻥى ٛػعاﻞ ػوﻞ ػؿ ا٩تَاػ ؿا ،پیو فﻢیﻦهای
بـای ػعاﻞ ھای بیيتـ اؿفیابی ﻢیکﻦﻦؼ که ػؿ ﻥهای به ﻞزاﻠ گنیغتگی ػوﻞ ھتا
ﻢﻦزـ و به ٥ىؿﻢامیىﻣ ػوﻞ ھای فیاػه عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ.
٥مﻦین ھا ﻥیق بـ ایﻤ باوؿﻥؼ که میامت ھای ارتمتاٝی ػؿ ػوﻞت ؿ٥تاه ،ػؿ٩اﻞب بـابـی و تاله بـای ؿ٥اه ٝمىﻢی ٙاھـ ﻢیىىﻥؼ اﻢتا تمتاﻢی بـﻥاﻢته بتا ﻥگتاه
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ﻢـػاﻥه و ﻢـػ باوؿ ارـا ﻢیىىﻥؼ.
ٝالوه بـ ایﻤ گـوھها ،ﻢغاﻞ٦تاﻣ رهتاﻥی ىتؼﻣ ﻥیتق میامت ھای ارتمتاٝیﻢؼٝابه ػوﻞ ھای ؿ٥اه ؿا بهاﻥه و ٝاﻢﻟی بـای گنتـه ٥ـھﻦگ ﻢنﻟٔ متـﻢایه ػاؿی
بـ مایـ ﻥ٪آ رهاﻣ پﻦؼاىته و ﻥهاػھای بیﻤ اﻞمﻟی مـبـآوؿػه اف ﻥتایذ ایتﻤ ﻢتؼﻝ اف
ػوﻞ ؿا ابقاؿی بـای تاﻢیﻤ ﻢﻦا ٜ٥و ﻢ٪اٍؼ کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ﻥى بـﻢی ىماؿﻥؼ.
ﻥتیزه
اگـ مىمیاﻞینﻡ بافاؿ و ػوﻞ ؿ٥اه ؿا به ٝﻦتىاﻣ ػو ﻢتؼﻝ اف ا٩تَتاػ ﻢغتتﻟٔ بته
بـؿمی بگؾاؿیﻡ ،مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،ﻢتؼﻝ ا٩تَتاػی راﻢٞته ﻢضتىؿ بتا امتت٦اػه اف
بـعی ابقاؿھای ﻥٚاﻠ بافاؿ و به بیاﻥی ػیگـ ،ت٦ىیِ بـعی اعتیاؿات ػوﻞ به بغو
عَىٍی ػؿ ٝیﻤ ص ٘٦ص ٨ﻢاﻞیک ػوﻞ بـ ﻢﻦاب ٜو ﻢَتاؿ ٣بته ٝﻦتىاﻣ ﻢتتىﻞی
م و ػؿ بـابـ ﻢؼﻝ ػوﻞ ؿ٥اه ،تَؼی ػوﻞ بـای متـﻢایه گتؾاؿی ارتمتاٝی ػؿ
٩اﻞب وٙی٦ه ػؿ ٝیﻤ به ؿممی ىﻦاعتﻤ ص ٨ﻢاﻞکی بغتو عَىٍتی بتـ ابتقاؿ
تىﻞیؼ ام .
مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،با به ؿممی ىﻦاعتﻤ مافوکاؿ ٝـّه و ت٪اّا ،ػؿ پامظ بته
پـموھای چه کاال؟ چگىﻥه؟ و بـای چه کنی؟ اگـ چه ﻢؼﻝ بـﻥاﻢه ؿیقی ﻢـکقی
ؿا ػؿ ماعتاؿھای عىػ تٞـی ٤و ﻞضاٗ ﻢیکﻦؼ اﻢا با ﻢکاﻥینتﻡ ھتایی ﻥٚیتـ اٝمتاﻝ
٩اﻥىﻣ ػؿ ٩اﻞب ٩یم ھتای مت ٤٪و کت ،٤پـػاع ھتای ﻢنتت٪یﻡ و میامت ھای
تيىی ٨مـﻢایه گؾاؿی به اٝماﻝ ﻥ٪و عىػ بـ ا٩تَاػ ﻢیپـػافػو ػوﻞ ؿ٥اه ،بتا بته
کاؿ گیـی میام ھای ﻢاﻞی ػؿ ٩اﻞب ا٥قایو و کاھو اﻥىا ٛﻢاﻞیاتھای تٞـی٦ی و
کاھو و ا٥قایو ﻢغاؿد ػوﻞتی ػؿ کﻦاؿ میام ھای پىﻞی ﻥٚیتـ ا٥تقایو و کتاھو
ؽعیـه پىﻝ و ا٥قایو و کاھو ﻥـط بهـه ،میام ھای پتىﻞی و ﻢتاﻞی ؿا بته ٍتىؿت
تىاﻢاﻣ ػؿ ػوؿهھای ؿوﻥ ٨و ؿکىػ به کاؿ بـػه و بغو عَىٍی ؿا به متىی متـﻢایه
گؾاؿی ارتماٝی ھؼای ﻢیﻥمایؼ.
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فهشست و هًابع و هأخز

.1کاپیتاﻞینﻡ ،مىمیاﻞینﻡ و ػﻢىکـامی ،ىىﻢپیتـ ،رىف ،٣تـرمهی صنﻤ پىیاﻣ1262 ،
 +٠تاؿیظ ٪ٝایؼ ا٩تَاػی ،ػکتـ ٥ـیؼوﻣ تَ٦ﻟی ،1271 ،چاپ ػوﻠ
.2ماعتاؿ و ػگـگىﻥی ػؿتاؿیظ ا٩تَتاػی ،ػاگتالك ﻥتىؿث ،تـرمتهی ػکتتـ ١الﻢـّتا آفاػ
اؿﻢکی ،چاپ اوﻝ1274 ،
.2ا٩تَاػیھای اؿوپایی ١ـبی ،ﻥتىؿث و تىﻢتاك ،تـرمتهی ػکتتـ ١الﻢـّتا آفاػ اؿﻢکتی،
 ،1262ﻥيـ ﻥی
.1بقؿگاﻣ ا٩تَاػ ،ؿابتـت ﻝ ھتایﻟتـوﻥـ ،تـرمتهی ػکتتـ اصمتؼ ،ىهنتا چتاپ اوﻝ127٢ ،
اﻥتياؿات و آﻢىفه اﻥ٪الب امالﻢی
.3مىمیاﻞینﻡ بافاؿ ،ﻢزمىٝه ﻢ٪االت ،تـرمهی ىهـیاؿ صىاریاﻣ ،ﻥيـ پاﻥیؾ
.7ػؿآﻢؼی بـ ﻢٖاﻞٞهی تٖتی٪ی ﻥٚاﻠھای ا٩تَاػی ،ػکتـ ﻢضمؼصنﻤ ٖ٥تـك ،چتاپ اوﻝ،
 ،1277اﻥتياؿات ػاﻥيگاه ،بىٝﻟی میﻦا.

يگاهی ايتقادی به يظزیهی کىلىيیالیسن داخلی ،پیطیًه ،کاربزدها،
يتایج
بغو ٝمؼهای اف تئىؿی امتٞماؿ ػاعﻟی ػؿ پی ﻢتاؿفات ّؼ امتٞماؿی ػؿ رهتاﻣ
به اٍٖالس مىﻠ ػؿ ػھه  143٢پؼیؼ آﻢؼه ام  +یکی اف ﻢيهىؿتـیﻤ ﻥٚـیه پـػافاﻣ
ػؿ ایﻤ ػوؿه ،پقىک و ﻢض٥ ٨٪ـاﻥنىی “٥ـاﻥتق ٥اﻥىﻣ” بىػ +بته بتاوؿ او ،عيتىﻥ و
ىـایٔ وصيتﻦاک ،ﻥه تﻦها پل اف امتٞماؿ ت٢ییـ ﻥکـػ بﻟکته امتتٞماؿگـاﻣ تىاﻥنتتﻦؼ
عيىﻥ امتٞماؿ ؿا ػؿوﻥی کﻦﻦتؼ +بته ٝتتاؿت ػیگتـ ،تتؤحیـ امتتٞماؿ ھمچﻦتاﻣ ػؿ
کيىؿھایی که ﻢؼتھا پل اف آﻥکه امتٞماؿگـاﻣ ػیگـ ؿمما بـ کيىؿ صاکﻡ ﻥتىػﻥتؼ
اصناك ﻢیىىػ +امتٞماؿ اف ﻥگاه ٥اﻥىﻣ ،تؤحیـ ػاتمی بـ ﻥٚﻡ ارتماٝی ،ا٩تَاػی و
میامی ﻢنتٞمـات ماب ٨ػاؿػ ،ؿوﻥؼ امتٞماؿ ،کيىؿھا ؿا بته ىتؼت ﻥتابـابـ کتـػه
ام و به ھمیﻤ ػﻞیل ام که اﻢـوف ىتاھؼ ﻥابـابـیھتای فیتاػی ػؿ ﻢنتتٞمـات
ماب ٨ھنتیﻡ+
٥اﻥىﻣ و ﻥٚـیه او اﻞهاﻠ بغو ا٩ﻟی ھای ﻥژاػی ػؿ آﻢـیکا ىؼ که بتا ﻢيتاھؼهی
وّٞی عىػ ػؿ ایﻤ کيىؿ ،ﻥابـابـی ﻥتژاػی ؿا بته ٝﻦتىاﻣ بغيتی اف یتک مینتتﻡ
گنتـػه تتـ متﻟٖهی ﻥتژاػ مت٦یؼ ػؿ مـامتـ رهتاﻣ ،تتیتیﻤ کﻦﻦتؼ +ﻢت٦کتـاﻣ اوﻞیته
ﻢاؿکنینتی اوﻞیﻤ کناﻥی بىػﻥؼ که اف ٝتاؿت”امتٞماؿ ػاعﻟی” امت٦اػه کـػﻥؼ +ﻞﻦیﻤ
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ػؿ ؿومیه و گـاﻢيی ػؿ ایتاﻞیا ؿا ﻢیتتىاﻣ پیيتگاﻢاﻣ بته کتاؿ بتـػﻣ ایتﻤ اٍتٖالس
ػاﻥن  +ایﻤ ٝتاؿت ھمچﻦاﻣ که گ٦ته ىؼ بٞؼھا ػؿ ػھتهی  3٢و  7٢ﻢتیالػی ،بته
ٍىؿت یتک ﻥٚـیته ػؿآﻢتؼ +ػؿ ػھته  ،143٢ت٪ـیتتا تمتاﻠ ؿھتتـاﻣ ص٪تى ٧ﻢتؼﻥی
میاھپىم ایﻤ ﻥٚـ ؿا پؾیـ٥تﻦؼ که ىـایٔ مـکىبگـاﻥهای که متیاھاﻣ بتا آﻣ ﻢىارته
ىؼهاﻥؼ بیاﻥگـ یک ﻢﻦٖ ٨اﻢپـیاﻞینتی رهاﻥی ام و پـمو امامی که با ھتـ ﻥتىٛ
ﻥٚـیه میامی ؿاػیکاﻝ میاه ﻢ٪ابﻟه ﻢیىىػ ،ﻢناﻞهی اٍﻟی اﻢپـاتىؿی آﻢـیکا ام +
با اﻞهاﻠ اف ﻥٚـیه پـػافی ّؼ امتتٞماؿی “آیمته متقایـ”٥“ ،ـاﻥتتق ٥تاﻥىﻣ” ،و “٩تىاﻠ
ﻥکـوﻢه” بىػ که ٞ٥االﻣ میاھپىم و ؿوىﻦ٦کـاﻣ ،ﻥگاه ایؼتىﻞىژیک آﻥچه ؿا که بته
ٝﻦىاﻣ تق ػاعﻟی امتٞماؿ ػاعﻟی *ایﻤ ایؼه کته متیاھاﻣ ػؿ آﻢـیکتا یتک ﻢنتتٞمـه
ػاعﻟی ؿا ػؿ ػاعل ﻢـفھا تيکیل ﻢیػھﻦتؼ* اتغتاؽ کـػﻥتؼ +تتق امتتٞماؿ ػاعﻟتی
ھمچﻦیﻤ ػؿ مغﻦـاﻥیھای “ﻢاﻞکىﻠ ایکل” و ﻥىىتهھا و ﻢ٪االت “ھاؿوﻞؼ کتـوف” و
“کاؿﻢیيل” ﻥیق ػیؼه ﻢیىؼ +آﻥها به ٕىؿ عالٍه بـ ایﻤ باوؿ بىػﻥؼ که میاه پىمتتاﻣ
ػؿ آﻢـیکا ،به ھـ ػﻞیل ،یک ﻢـػﻠ ﻢنتٞمـه ھنتﻦؼ و ایﻦکه آﻢـیکای مت٦یؼ ،ﻥیتـوی
اﻢپـیاﻞینتی مافﻢاﻣ یا٥تەای ام که ﻢـػﻠ م٦یؼ پىمت ؿا ػؿ امتاؿت امتتٞماؿی
ﻥگاه ﻢیػاؿػ+
پﻦزاه ماﻝ پل اف ٕـس کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی به ٝﻦىاﻣ یتک ﻥٚـیته ،ایتﻤ ﻢنتاﻞه
ﻢٖـس ﻢیىىػ که امتٞماؿ ػاعﻟیٝ ،مؼتا بتؼوﻣ کتاؿبـػ ﻢاﻥتؼه امت “ +متؼؿیک
راﻥنىﻣ” امتاػیاؿ ﻢٖاﻞٞات میامی آ٥ـی٪ا*آﻢـیکا اف ػاﻥيگاه ایﻟیﻦىیق ؿا ﻢیتىاﻣ اف
پیيگاﻢاﻣ ایﻤ اﻥت٪اػات ﻢٞـ٥ی کـػ +به باوؿ او تق امتٞماؿ ػاعﻟی ٍـ٥ا یتک ٩یتاك
بىػە و بـای تىّیش واٞ٩ی ھای فﻥؼگی میامی ﻢٞاٍـ بی ٥ایؼه امت  +اف ﻥٚتـ او
اىتتاه ام اگـ تَىؿ ىىػ ھمهی ا٥ـاػ یک گـوه ﻥژاػی عاً ،ﻥیافھتای میامتی،
ﻢﻦا ٜ٥ا٩تَاػی و آؿفوھای ارتماٝی یکناﻣ ػاؿﻥؼ +به باوؿ او ،ماعتاؿھای ٕت٪تاتی
پیچیؼهی راﻢٞهی ٩ـﻣ بین و یکﻡ ،اػ١اﻠ گنتتـػهی رمٞیت متیاه پىمت ػؿ
راﻢٞهی ﻢَـ ٣کﻦﻦؼه و گنتـه ٕت٪هی ﻢتىمٔ میاه ،ﻥٚـیهی امتٞماؿ ػاعﻟی ؿا

 / 92گفتاورد

ﻢﻦنتىط کـػهاﻥتؼ +پتتیو اف او اﻞتتته" ،ﻢایکتتل بتىؿاوی" ػؿ ﻢ٪اﻞتتهی “ﻥتژاػٕ ،ت٪تته و
امتٞماؿ" ( 1472به ﻥٌ٪ھای رؼی ػؿ ﻢؼﻝھای امتٞماؿی ػاعﻟی ﻢیپتـػافػ و
ؿوی ٝؼﻠ تىره به ﻢنایل ا٩تَاػی به ٝﻦىاﻣ یکی اف ﻢهمتتـیﻤ کامتتیھا اﻥگيت
ﻢیگؾاؿػ +او ھمچﻦیﻤ بـ ایﻤ باوؿ ام که تق امتٞماؿ ػاعﻟی ،اعتال٥تات ػاعﻟتی
ػؿوﻣ ٕت٪هی میاھاﻣ ؿا ﻥیق ﻥاػیؼه ﻢیگیـػ“ +امت٦اﻣ اىتتایﻦتـگ” ﻥیتق بتـ ایتﻤ بتاوؿ
ام که ػیگـ ﻢناﻞهی آﻢـیکایی میاه یا م٦یؼ ﻢٖـس ﻥین بﻟکه ﻢنتاﻞه ،ﻢىّتىٛ
تَٞتات و تتٞیِ ھایی ام کته ھمته بتا آﻣ ؿوبتـو ھنتتﻦؼ +بته بتاوؿ او ﻥٚـیته
امتٞماؿ ػاعﻟی ھـگق ﻥتىاﻥن به ایﻤ پـمو پامظ ػھتؼ کته چتـا متیاه پىمتتاﻣ،
عىػىاﻣ عىامتﻦؼ ػؿ رىاﻢ ٜم٦یؼ اػ١اﻠ ىتىﻥؼ +ػؿ ﻢتىؿػ آ٥ـی٪تای رﻦتىبی ھتﻡ،
“رک ھیکل” بـ ایﻤ باوؿ ام که ایﻤ ﻥه تق امتٞماؿ ػاعﻟی ،بﻟکه یتک “چنتپ
ایؼتىﻞىژیک” بىػ که ﻢ٪ؼﻢات گؾاؿ ایﻤ کيىؿ اف آپاؿتایؼ بته ﻥئىﻞیتـاﻞینتﻡ ؿا ٥تـاھﻡ
آوؿػ +اف مىی ػیگـ “ھاؿوﻞؼ وﻞپ” ﻥیق بـ ایﻤ باوؿ ام که تﻦها ػؿ ٍىؿتی ﻢیتىاﻣ
اف ﻥٚـیهی امتٞماؿ ػاعﻟی امت٦اػه کـػ که بتىاﻣ “ماعتاؿھای عتاً” ؿا بته ٕتىؿ
تماﻠ و کاﻢل تىّیش ػاػ و ﻥیق بتىاﻣ به تيتغیٌ “ٕت٪تاتی بتا ﻢﻦتا ٜ٥ﻢتﻦتا ”ِ٩بته
ٍىؿت ػ٩ی ٨پـػاع  +ﻥمىﻥهی ﻢىؿػ بـؿمی "وﻞپ" ھﻡ آ٥ـی٪ای رﻦىبی بىػه ام +
ھمچﻦیﻤ بایؼ به “آﻞکل کاﻞیﻦیکىك” اىاؿه کـػ که با یک امتتؼالﻝ تـوتنکینتتی
ػؿ ﻢىؿػ آ٥ـی٪ای رﻦىبی بـ ایﻤ باوؿ ٍضه ﻢتیگتؾاؿػ کته ایتﻤ ػؿمت امت کته
آ٥ـی٪ای رﻦىبی میاه ،یک کيىؿ امتٞماؿ ىؼه تىمٔ م٦یؼ پىمتاﻣ ام اﻢتا بایتؼ
تماﻠ ٕت٪ات آﻣ بـای پیـوفی ػؿ امتت٪الﻝ میامتی عتىػ ﻢتضتؼ ىتىﻥؼ +اف ﻥگتاه او
ػمتیابی به ایﻤ آؿﻢاﻣ اف ؿاه تق امتٞماؿ ػاعﻟتی“ ،بغيتی اف یتک تغیتل ٝزیتب”
ام +
“ؿابـت کی تىﻢاك” اﻢا ػؿ بـؿمی امتٞماؿ ػاعﻟی و ىىؿه گتىھا ،با اىاؿه به
ﻥژاػ پـمتی و ایﻦکه ویژگیھای بیىﻞىژیک که یک گـوه ؿا بته ﻞضتاٗ ﻥتژاػی ٥ـاتتـ و
گـوه ػیگـ ؿا ٥ـوﻢایه ﻢیػاﻥؼ تﻟىیضا ١یـ ٩ابل تٞمیﻡ بىػﻣ کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ؿا به
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ٝﻦىاﻣ یک تق ھمه ىمىﻝ ﻥياﻣ ﻢیػھؼ+
ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،بایؼ به یک ﻢناﻞهی ػیگـ اىاؿه کتـػ و آﻣ ﻥتاتىاﻥی و ﻥاکتاؿایی تتق
امتٞماؿ ػاعﻟتی ػؿ ﻥيتاﻣ ػاػﻣ یتا احتتات “تضـیت ٤ؿوﻥتؼھای تتاؿیغی” امت
ﻢىّىٝی که “ؿابـت ری ھﻦؼ” ،به بـؿمی آﻣ ﻢیپـػافػ+
بنیاؿی اف ﻥٚـیه پـػافاﻣ امتٞماؿ ػاعﻟی اﻢا به ھیچ وره ایﻤ ﻥکتته ؿا اف ػمت
ﻥمیػھﻦؼ که امتٞماؿ و اﻢپـیاﻞینﻡ ،بغيی رؼایی ﻥاپؾیـ اف گنتـه مـﻢایه ػاؿی
ػؿ ﻢ٪یاك رهاﻥی ھنتﻦؼ به ایﻤ ﻢٞﻦاکه مـﻢایه ػاؿی ،ﻢنتتﻟقﻠ تىمتٞهی ﻥتابـابـ و
ٖ٩تی ارتماٝی و ا٩تَاػی ام و ایﻦکه و٩ى ٛىـایٔ امتٞماؿ ػاعﻟتیّ ،تـوؿتا
ﻥتیزهی یک تاؿیظ عاً امتٞماؿی ام  +بﻦابـایﻤ ،اﻞگىی ٕت٪ه بﻦؼی ٩تىﻢی کته
اﻢـوفه ػ ؿ بنیاؿی اف کيىؿھا با آﻣ ؿوبـو ھنتیﻡ ،بیاﻣ ؿابٖته ٝمیت ٨تتـ متاعتاؿی
ام که ﻢمکﻤ ام ﻢا آﻣ ؿا امتٞماؿ ػاعﻟی بﻦاﻢیﻡ+
با ىـو ٛػھه ی ،143٢چﻦؼیﻤ ﻢ٦هتىﻠ گنتتـػه اف اٍتٖالس امتتٞماؿ ػاعﻟتی
پؼیؼاؿ ىؼ که به ػو ﻢىؿػ اف ﻢهمتـیﻤ آﻥها اىاؿه ﻢیىىػ:
 +1امتٞماؿ ػاعﻟی به ٝﻦىاﻣ یک ٩یتاك ػاعﻟتی بتا اىتکاﻝ تنتﻟٔ ا٩تَتاػی و
ارتماٝی ػؿ امتٞماؿ کالمیک
 +٠امتٞماؿ ػاعﻟی به ٝﻦىاﻣ امتخماؿ ػؿوﻣ ﻢﻟی اف گـوھهای ٥ـھﻦگی ﻢيغٌ
((((
ﻢ٦هىﻠ امتٞماؿ ػاعﻟی تىمٔ ػاﻥيمﻦؼاﻣ ٝﻟتىﻠ ارتمتاٝی ػؿ ٥ـﻢىالمتیىﻣھای
ﻢغتﻟ٦ی با ٕی ٤ومیٞی اف تؤکیؼات ﻢغتﻟ – ٤و بـای تٞؼاػی اف اھؼا ٣ﻢغتﻟ– ٤
ﻢىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ گـ٥ته ام اﻢا ھتیچ ﻢتتؼوﻞىژی ﻢتىؿػ تتىا٪٥ی ورتىػ ﻥتؼاؿػ +اف
تئىؿیھای امتٞماؿ ػاعﻟی بـای تىّیش ﻢىٞ٩ی ھتا و صـکتات بته ﻢٞﻦتای واٞ٩تی
کﻟمه ػؿ مـتامـ رهاﻣ امت٦اػه ىؼه ام – ػؿ آؿژاﻥتیﻤ ،بﻦگالػه ،بـفیل ،مﻟتیک
ھا ،کتک ػؿ کاﻥاػا ،ژیاﻥژیاﻥگ چیﻤ ،کﻟمتیا ،کـوامی ،امتىﻥی٥ ،ﻦالﻥؼ ،بـیتاﻥی ػؿ
٥ـاﻥنه ،ﻢﻦٖ٪هی راؿکاؿ ھﻦؼ ،ایـﻞﻦتؼ ىتماﻞی ،ﻢﻦٖ٪تهی متاﻥیا ػؿ ژاپتﻤ ،ﻥیزـیته،
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پاکنتتتاﻣ٥ ،یﻟیپتتیﻤ٥ ،ـی٪تتای رﻦتتىبی ،بامتتک و کاتتتاالﻣ ػؿ امتتپاﻥیا ،تاﻢیلھتتا ػؿ
مـیالﻥکا ،کاﻥتىﻣ مﻦ گاﻞﻤ ػؿ مىتیل و … امتٞماؿ ػاعﻟی ھمچﻦیﻤ بته ٝﻦتىاﻣ
پایهای بـای تزقیته و تضﻟیتل ﻢ٪اینتهای اف تزتاؿب و متاعتاؿھای امتتٞماؿگـای
امت٦اػه ﻢیىىػ و ا١ﻟب تىمٔ ﻥٚـیه پـػافاﻣ اػبیات پناامتٞماؿی بته کتاؿ گـ٥تته
ﻢیىىػ +اﻢا ﻥکتهی ﻢهﻡ آﻣ ام که تٞؼاػ آحاؿ ﻢﻦتيـ ىؼه بتا امتت٦اػه اف امتتٞماؿ
ػاعﻟی کاھو یا٥ته ام (به امتخﻦای کاؿبـػ آﻣ بـای ﻢـػﻢاﻣ بتىﻢی ھـچﻦتؼ ایتﻤ
ﻢ٦هىﻠ ھﻦىف ھﻡ به ٝﻦىاﻣ یک ٝﻦَـ ﻥٚـی اف پایاﻣ ﻥاﻢهھا ﻢىؿػ امت٦اػه گنتـػه ٩ـاؿ
ﻢیگیـػ+
((((
ػؿ اػاﻢه ،ابتؼا بته تٞـیت ٤کالمتیک کىﻞىﻥیتاﻞیقﻠ ﻢتیپتـػافﻠ متپل ػؿبتاؿهی
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی عىاھﻡ گ ٦و ػؿ اػاﻢه ،بته بـعتی ﻥاکاؿاییھتای ایتﻤ ﻥٚـیته
ػؿباؿهی کىؿػمتاﻣ عىاھﻡ پـػاع +
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػؿ ماػهتـیﻤ تٞـی١ ،٤ﻟته کـػﻣ و به کاؿبـػﻣ فوؿ و عيتىﻥ بته
ﻢﻦٚىؿ تض مﻟٖه گـ٥تﻤ ﻢـػﻢاﻣ بىﻢی و ﻢضؼوػ کـػﻣ تضـک ارتماٝی و میامی
و تض٪یـ ٥ـھﻦگی آﻥها و ػؿوﻥی مافی ؿابٖهی باالػم * ٥ـوػم با ھؼ١ ٣تاؿت
ﻢاػهی عاﻠ و به ػم گـ٥تﻤ بافاؿ ػاعﻟی ام +
کىلىيیالیسن داخلی اها:
ھمهی ٥اک ھای کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ؿا به ػاعل کيىؿ ﻢیبـػ،
بـ پیىﻥؼ ﻥابـابـ ٥ـھﻦگی ﻢیتاﻣ “٥ـھﻦتگ باالػمت ” و “٥ـھﻦتگ پتاییﻤ ػمت ”
پا٥ياؿی ﻢیکﻦؼ،
عامتگاه ﻢاؿکنینتی ػاؿػ (ﻞﻦیﻤ و گـاﻢيی ،
بٞؼھا تىمٔ ١یـﻢاؿکنین ھایی چىﻣ “ؿوبـت بﻟىﻥـ” و “ﻢایکتل ھيتتـ” بته
کاؿ بـػه ﻢیىىػ،
و به ٝﻦىاﻣ یک ﻥٚـیه ،به اواعـ ػھهی  3٢ﻢیالػی و ابتؼای ػھهی  7٢ﻢتیالػی
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مؼهی پیو بافﻢی گـػػ+
ػو پؼیؼه ػؿ گنتـه و تىمٞهی ایﻤ ﻥٚـیه تاحیـ ػاىته اﻥؼ:
ﻥغن  :وّٞی ﻥاﻢﻦامب ا٩ﻟی ھتای اتﻦیکتی و ﻥتژاػی ػؿ ایتاالت ﻢتضتؼه و
رؾب ﻥيؼﻣ آﻥها ػؿ ٩اﻞب ﻥىؿﻠھای اﻥگﻟىماکنىﻣ+
و ػوﻠ :تؼاوﻠ وّٞی ﻥاﻢﻦامب ﻢـػﻢاﻣ بىﻢی آ٥ـی٪ا صتی پل اف پایاﻣ امتتٞماؿ
کالمیک+
تئىؿی آمیمیالمیىﻣ ؿا ھمچﻦیﻤ ﻢیتىاﻣ بته ٝﻦتىاﻣ کﻟیتؼ اٍتﻟی کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ
ػاعﻟی اوﻞیه ػم ﻥياﻣ کـػ+
ػؿباؿهی راﻢٞهی آﻢـیکایی و به کاؿبـػﻣ ایﻤ تئىؿی ،الفﻠ ام به مته ﻢنتاﻞه
(ػو میام و یک ﻢ٪اوﻢ اىاؿه ىىػ:
ﻥغن  :ھمﻦىایی با اؿفهھای اﻥگﻟىماکنىﻣ:
*ﻢهارـ بایؼ ﻢیـاث آبا و ارؼاػی عىػ ؿا اﻥکاؿ کﻦؼ
*اؿفهھای گـوه ﻢـکقی اﻥگﻟىماکنىﻣ ؿا تماﻠ و کماﻝ بپؾیـػ
ػوﻠ :ایؼهی “ػیگ ھ ٦رىه” با ھؼ ٣اػ١اﻠ بیىﻞىژیک ػؿ اﻥگﻟىماکنىﻣھا و
تـکیب آﻣ با ٥ـھﻦگ آﻢـیکایی
مىﻠ :رﻟىگیـی اف ﻥابىػی صیتات رمٞتی گـوهھتای ﻢهتارـ ػؿ بـابتـ تابٞیت
آﻢـیکایی و رﻟىگیـی اف اػ١اﻠ میامی و ا٩تَاػی ػؿ راﻢٞهی آﻢـیکایی
ھمچﻦیﻤ به آمیمیالمیىﻣ ػؿ ھ ٦ﻢـصﻟه اىاؿه ﻢیىىػ:
٥ـھﻦگی ،ماعتاؿی ،ﻢاػی ،ھىیتی ،بیﻦيی ،ؿ٥تاؿی ،و ﻢؼﻥی
ػؿ وا ،ٜ٩تئىؿی کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی اوﻞیه ،بتا ﻢ٪اوﻢت ػؿ بـابتـ آمیمیالمتیىﻣ
ا٩ﻟی ھا پای ػؿ ﻢیؼاﻣ ﻢیگؾاؿػ+
به باوؿ ٕـ٥ؼاؿاﻣ ایﻤ ﻥٚـیه ،آمیمیالمیىﻣ اگـچه یک میام ویـاﻥگـ ام اﻢا
به چهاؿ ػﻞیل:
مﻟٖهی میامی باالػم

 / 96گفتاورد

ﻥٚاﻠ آﻢىفىی مﻟٖه
ﻢاﻞکی مﻟٖه
مینتﻡ اػاؿی گـوه ﻢنﻟٔ
ﻢىرب ﻢ٪اوﻢ گـوهھای تض مﻟٖه ىؼه و بته تتاله ﻢْتا ٤ٝآﻥهتا بتـای
پامؼاؿی اف ھىی و اؿفه ھایياﻣ تتؼیل ﻢیىىػ+
ﻢناﻞهی ػیگـی که ایﻤ تئىؿی بـ اماك آﻣ بﻦیاػ گؾاؿػه ﻢیىىػ آ٥ـی٪ای پل اف
پایاﻣ ػوؿاﻣ کىﻞىﻥیاﻞینﻡ کالمیک ام که ﻥه تﻦها وّٞی بهتـی پیؼا ﻥکتـػ بﻟکته
بؼتـ ﻥیق ىؼ+
اف ﻥگاه کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ،ػوﻞ به چهاؿ ػﻞیل:
ت واپل گـایی
ت ﻥاﻢىﻞؼ بىػﻣ
ت ٥ناػ
ت وابنتگی به ٕت٪ات مﻟٖه گـ
اف ماعتاؿھا ،ﻥهاػھا و ابقاؿھای ػوﻞتی ،به اﻥتاى متـﻢایهی ىغَتی ،واپتل
فﻥی ،امتخماؿ ،تى٩ی ٤و به صاىیه ؿاﻥؼﻣ تىػهھا ﻢتاػؿت ﻢیوؿفػ+
ﻥٚـیهی امتٞماؿ ػاعﻟی ،ایﻤ باوؿ ؿا پؾیـ٥تته و تتـویذ ﻢتیػھتؼ کته ػؿ بـابتـ
عيىﻥ  ،مـکىب و مـى امتخماؿگـاﻥهی ػوﻞ  ،ﻢـػﻠ ﻥیق با بافگي (با ٝﻦَـی
اف باینته بىػﻣ به ھىی ھای ٩ىﻢی و ﻢؾھتی عىیو و با تزهیق و بنیذ اﻢکاﻥات
و ﻥیق امتٞاﻥ اف مافﻢاﻣھای بيـػومتاﻥه ،به ٕـ ٧ﻢغتﻟت ٤اف رمﻟته متتیقهھای
٩ىﻢی به ﻢ٪ابﻟه با ایﻤ ره گیـیھا بـﻢی عیقﻥؼ+
چهاس عًصش هشتشک هیاو استعماس کالسیک و استعماس داخلی:
٩ىهی ٩هـیهی راﻢٞهی ١اﻞب
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تاحیـ راﻢٞهی ١اﻞب بـ مافﻢاﻣھای ارتماٝی و ٥ـھﻦگی ﻢـػﻢاﻣ تض امتٞماؿ
اﻢىؿ ﻢؼیـیتی و ارـایی ﻢـػﻢاﻣ تض امتٞماؿ (که ا١ﻟب تىمٔ ا٥ـاػ ﻢتٞﻟ ٨بته
گـوه اتﻦیکی امتٞماؿگـ اﻥزاﻠ ﻢیىىػ
ﻥژاػ گـایی (ؿامینﻡ
((((
اکﻦىﻣ به تٞـی ٤بنٔ یا٥ته تـی اف کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ﻢیپـػافیﻡ:
به باوؿ بـعی اف ﻥٚـیه پتـػافاﻣ ،کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ ػاعﻟتی بته ٝﻦتىاﻣ یتک اﻞگتىی
ر٢ـا٥یایی ﻢتتﻦی بـ وابنتگی یک رمٞی ﻢتمایق که ػؿوﻣ ٩ؼؿت صاکﻡ یتا کيتىؿ
٩ـاؿ ػاؿﻥؼ تٞـی ٤ﻢیىىػ+
ایﻤ وابنتگی تىمٔ یک ٩ؼؿت ١اﻞتب ،ﻥتیزتهی ﻥتابـابـی گتـوه مینتتماتیک
ام که ػؿ میام ھا و ىیىهھای ﻢغتﻟ ٤ﻥهاػھای ارتماٝی اف رمﻟه:
مینتﻡھای آﻢىفه
اﻢﻦی ٝمىﻢی (پﻟیل ،ػاػگاه ،فﻥؼاﻣ ھا
بهؼاى
اىت٢اﻝ
تىﻞیؼ ٥ـھﻦگی و ﻢاﻞی
ٙاھـ ﻢیىىػ+
اﻢا بـعی ػیگـ بـ ایﻤ باوؿ ھنتﻦؼ که امتٞماؿ ػاعﻟتی بتـ امتاك ویژگیھتای
وابنتگی و متﻡ و ﻥه ﻥنت :
اٝؼاػ اکخـی  ,ا٩ﻟی
٥اٍﻟهی ر٢ـا٥یایی
ٍاػؿات مـﻢایه
تمایق ٩اﻥىﻥی
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ﻢهارـت ػاوٕﻟتاﻥه
باؿگؾاؿی ﻢیىىػ+
بـعی ﻥٚـیه پـػافاﻣ ﻥیق با تمـکق بـ وّٞی آ٥ـی٪اییھای ﻢهتارـ بته آﻢـیکتا،
گنتـه ﻥٚـیهی کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ؿا به بنتـ ارتماٝی متﻡ آ٥ـی٪ایی* آﻢـیکایی
ﻥنت ﻢیػھﻦؼ:
امت٪ـاؿ رؼایی ا٩ﻟیمی
ﻥابـابـی ٚٝیﻡ آﻢىفه
مـکىب گنتـػه ػؿ فﻥؼاﻣ
تضـیﻡ ا٩تَاػی مینتماتیک
ت٦اوتھای ىؼیؼ ػؿ مالﻢ
اﻢا ﻢهمتـیﻤ ﻢ٦اھیﻡ ﻥاٙـ به امتٞماؿ ػاعﻟی کؼاﻠھا ھنتﻦؼ؟
امتٞماؿ ػاعﻟی به ٝﻦىاﻣ یک اﻥضـا ٣ػاعﻟتی بته ىتکل متﻟٖهی ا٩تَتاػی و
ارتماٝی ػؿ امتٞماؿ کالمیک،
امتٞماؿ ػاعﻟی به ٝﻦىاﻣ بهـه بـػاؿی ػؿوﻣ ﻢﻟی اف گـوهھای ٥ـھﻦگی ﻢتمایق،
((((
ياکاساییهای يظشیهی استعماس داخلی دسباسهی کىسدستاو
امتٞماؿ ػاعﻟی اگـ ٩ابل بغو کـػﻣ به ت٪نیﻡ بﻦؼیھای عاً باىؼ ػؿ ﻢىؿػ
ارماٛتـیﻤ ٕت٪ه بﻦؼی ،چهاؿ ﻢىؿػ ؿا ػؿبـﻢی گیـػ:
یک :امتٞماؿ ﻥى ٛعاً +ﻥمىﻥهی آ٥ـی٪ای رﻦىبی پل اف ؿھایی ﻢﻟی
ػو :راﻢٞه ىﻦامی ؿاػیکاﻝ +ﻥمىﻥهی آﻢـیکاییھای آ٥ـی٪ایی تتاؿ که بیيتـ صىﻝ
ﻢضىؿ متیقهی ﻥژاػی ام
مه :صاىیهی مﻟتیک +که ﻥاٙـ به ت٪نیﻡ کاؿ ٥ـھﻦگی ام
چهاؿ :بهـه بـػاؿی ا٩تَاػی که ﻥاٙـ به مـﻢایه ػاؿ و فیـػم و اﻢپـیاﻞین و
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٥ـوػم ام +
به باوؿ ﻢﻤ ،ھیچکؼاﻠ اف ایتﻤ ٕت٪ته بﻦتؼیھای چهاؿگاﻥته ﻥمتیتىاﻥﻦتؼ ﻢاھیت
تٞاﻢالت کاﻢال پیچیؼهی ﻢیاﻣ کىؿػمتاﻣ و ایـاﻣ ؿا تتییﻤ کﻦﻦؼ+
ﻢناﻞهی ػیگـی که بایؼ به آﻣ اىاؿه ىتىػ ﻢتتاعـ بتىػﻣ ﻥٚـیتهی کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ
ػاعﻟی ام که ا٩تْاتات و ﻥمىﻥهھای آﻣ ،ﻢتﻦامب با فﻢاﻣ ٙهىؿ آﻣ به ﻢخابه یتک
ﻥٚـیه ام  +کىؿػمتاﻣ پیو اف ایﻤ ػوؿاﻣ ،ػؿ چگىﻥه ؿابٖهای ٩ابل تٞـی ٤ام ؟
اﻢا ﻢىّى ٛػیگـی که بایؼ با تىره بته عامتتگاه بته بـؿمتی آﻣ پـػاعتته ىتىػ
بـآﻢؼﻣ یک ﻥٚـیه ػؿ پامظ به ؿوﻥؼھا ام  +ھمچﻦاﻣ که ﻢیػاﻥیﻡ و پیو تتـ بته آﻣ
پـػاعته ىؼ ﻥٚـیهی کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ػؿ پامظ به ػو ؿوﻥؼ تئىؿیقه ىؼه ام :
وّٞی بؼ ا٩ﻟی ھای ٩ىﻢی و ﻥژاػی ػؿ ایاالت ﻢتضؼه و رؾب ﻥيؼﻣ آﻥهتا ػؿ
٩اﻞب اؿفهھای اﻥگﻟىماکنىﻣ
امتمـاؿ وّٞی بؼ ﻢـػﻢتاﻣ بتىﻢی آ٥ـی٪تا پتل اف پایتاﻣ ػوؿهی کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ
کالمیک
پـمو ایﻤ ام که به ٝﻦىاﻣ ﻢىﻞ٦هھای اوﻞیه ،ﻢنتاﻞهی بﻦیتاػیﻤ کىؿػمتتاﻣ بتا
کؼاﻠ یک اف بؼیهیتـیﻤ ﻢٞیاؿھای ؿوﻥتؼ تئىؿیقامتیىﻣ کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ ػاعﻟتی ٩ابتل
تٖتی ٨یا اﻥٖتا ٧ام ؟
ﻥٚـیهی کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ،به کؼاﻠ کىؿػمتاﻣ اىاؿه ﻢیکﻦؼ؟
آیا کىؿػمتاﻣ ؿا ػؿ چاؿچىب ﻢـفھای ر٢ـا٥یایی تـکیه ،ایـاﻣ ،مىؿیه و ٝـا ٧به
ؿممی ﻢیىﻦامؼ؟ که ٕتیٞتا با آﻥچه اف تٞـی ٤کىﻞىﻥیاﻞینﻡ کالمیک بـﻢتی آیتؼ
بایؼ ایﻤ گىﻥه باىؼ+
ﻥنغهی ػ٥ا ٛکﻦﻦؼگاﻣ اف تق کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی بـای ب٪یهی کىؿػمتاﻣ چگىﻥته
ام ؟
اگـ ﻢناﻞه آﻣ بغو اف کىؿػمتاﻣ ام که ػؿ ایتـاﻣ ٩تـاؿ ػاؿػ تتق کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ
ػاعﻟی ،ﻢناﻞهی “ﻢﻟ ػؿ ﻢﻟ ” ؿا چگىﻥه تىریه ﻢیکﻦتؼ؟ و ػؿ ٍتىؿت تىریته،
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تٞمیﻡ آﻣ به کىؿػمتاﻣ و ایـاﻣ“ ،ژالتیﻦی” ﻥین ؟
ػیاﻞکتیک ٥ـاػم و ٥ـوػم ؿا بـای کىؿػمتاﻣ (ػؿ ایـاﻣ چگىﻥه تىریه بایتؼ
کـػ؟
آیا کىؿػمتاﻣ و کىؿػ به ﻢخابه یک ﻢﻟ  ،کﻟىﻥی ام ؟ به ﻢخابه ر٢ـا٥یا؟ به ﻢخابه
ﻢؾھب؟ یا به ﻢخابه تىػه؟
آیا ٥ـاػم  ،یک ػم ام ؟
ھـگاه با ﻥٚـیهی امتتٞماؿ ػاعﻟتی ایتـاﻣ ،واؿػ ﻢىّتى ٛىتىیﻡ بایتؼ ﻢنتاﻞهی
کىؿػمتاﻣ بقؿگ به ﻢخابه یک اؿگاﻣ واصؼ ؿا کﻦاؿ بگؾاؿیﻡ +آیا ایﻤ ﻢنتاﻞه ،ىتـٝی
بغيیؼﻣ به ﻢـفھای ﻢَﻦىٝی ؿا ػؿوﻥی ﻥغىاھؼ ماع ؟
فﻥاﻣ و ﻢؾاھب ﻥیق ػؿ ایـاﻣ ﻢىؿػ تتٞیِ مینتماتیک ٩ـاؿ ﻢتیگیـﻥتؼ +ﻥٚـیتهی
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ایـاﻣ ػؿ ؿویاؿویی با ایﻤ چاﻞو بتقؿگ ،چته پامتغی عىاھتؼ
ػاى ؟
ھمچﻦیﻤ ر٢ـا٥یای کىؿػمتاﻣ کزام ؟
تق کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ایـاﻣ ،اگـ ػؿ بـابـ ایتﻤ پـمتو ٩تـاؿ بگیتـػ چگىﻥته ػؿ
چاؿچىب ایﻤ ﻥٚـیه ػؿ ﻢ٪اﻠ پامغگىیی بـعىاھؼ آﻢؼ:
ىـایٔ ٕتیٞی و ر٢ـا٥یایی* رمٞیتی ،ماعتاؿ بـﻥاﻢه ؿیقی و میامتگؾاؿی ھا،
میـ و ره مـﻢایه گؾاؿی عَىٍی ،بـای بـعی ﻢﻦإ ،٨تىمٞه یا٥تگی و بتـای
بـعی ػیگـ تىمٞه ﻥیا٥تگی به باوؿ ﻢیآوؿػ+
وّٞی گؾاؿ ػؿ ایـاﻣ ( in Betweenؿا آیا ﻢیتىاﻣ به ػو ٖ٩ب ت٪نیﻡ کـػ؟
ﻥٚـیهی کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ایـاﻣ ،فﻥؼگی یک اﻥناﻣ ٕت٪هی ﻢتىمٔ ػؿ م٪ق ؿا
با ھمناﻣ او ػؿ تهـاﻣ چگىﻥه تتییﻤ ﻢیکﻦؼ؟
بضج ﻢاﻞکی ص٪ی٪ی و ﻢاﻞکی اٝتتاؿی ػؿ ؿابٖهی امتٞماؿ ػاعﻟتی ایتـاﻣ و
کىؿػمتاﻣ ،چگىﻥه صل ﻢیىىػ؟
آیا کىؿػھا و امتٞماؿگـاﻣ ػاعﻟی ھـ ػو ٕـ ،٣بـای بـماعتﻤ ھىی عىػ ،بته
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یکؼیگـ وابنته ھنتﻦؼ؟ چه ماﻣ؟ و چگىﻥته؟ و بتـ امتاك کتؼاﻠ امتتؼالﻝ ػؿ تتق
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی؟
ػؿ ﻢىّى ٛامتٞماؿ ػاعﻟی ،ؿھتـاﻣ ،تاله کـػهاﻥؼ اﻞهاﻠ بغو صمای ﻢـػﻢی
اف رﻦتو ھایی ٕـاصی ىؼه بـای تـویذ امت٪الﻝ بیيتـ ىىﻥؼ ﻥه رؼایی +ﻥٚـیتهی
امتٞماؿ ػاعﻟی ایـاﻣ و ﻢؼاٞ٥اﻣ کىؿػ آﻣ ،ﻢناﻞهی امتت٪الﻝ کىؿػمتتاﻣ ؿا اف کزتا
آوؿػه اﻥؼ؟
ھمچﻦاﻣ که ﻢیػاﻥیﻡ کﻟتىﻥی متافی بتا یتک وؿوػ ١یـﻢزتافی ارتتاؿی آ١تاف
ﻢیىىػ +ﻥٚـیهی کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ایـاﻣ ،ھمىاؿه اف ایﻤ ﻢناﻞه ٕ٦ـه ؿ٥تته امت
چه پامظ به ایﻤ پـمو ،ﻢیتىاﻥؼ امامتا ایتﻤ ﻥٚـیته ؿا ػؿ ؿابٖته بتا کىؿػمتتاﻣ اف
صـک بیﻦؼافػ+
ﻢناﻞهی ػیگـی که بایؼ ػؿ چاؿچىب امتٞماؿ ػاعﻟی ایـاﻣ ،پامتغی بتـای آﻣ
یا ٥ایﻤ ام کته آیتا ھمتهی کىﻞىﻥیاﻞینت ھا ػؿ ؿابٖته بتا ص٦ت٘ یتک ؿابٖتهی
امتٞماؿی ػاعﻟی با ﻢـػﻠ کىؿػمتاﻣ ،ﻢﻦا ٜ٥ﻢيابهی ػاؿﻥؼ؟
و آیا ھمهی کىؿػمتاﻣ ،ػاؿای ﻢزمىٝهای ﻢﻦضَـ به ٥تـػ اف ﻢﻦتا ٜ٥ا٩تَتاػی،
ارتماٝی و میامی ھنتﻦؼ که بـ اماك آﻣ ػؿ بـابـ متﻟٖهی امتتٞماؿگـ ﻢ٪اوﻢت
ﻢیکﻦﻦؼ؟
ٕت٪ات عاً ارتماٝی و رﻦنی ورىػ ػاؿﻥؼ کته ػاؿای ؿابٖتهھای ﻢت٦تاوت و
ػمتـمی به ابقاؿ تىﻞیؼ و ﻢا ٜ٥ا٩تَاػی ھنتﻦؼ +پـمو ایﻤ ام کته کىﻞىﻥیاﻞینتﻡ
ػاعﻟی چگىﻥه به ایﻤ ﻢناﻞه پامظ ﻢیػھؼ؟ و آیا ھـ پامغی ،یک تاله ٩اﻥ ٜکﻦﻦؼه
بـای عالٍه کـػﻣ یک وّٞی ﻥین ؟
یک پـمو ػیگتـ :تتق ﻥامیىﻥاﻞینتﻡ ػاعﻟتی ػؿ بـابتـ ایتﻤ اػٝتا کته ﻢنتاﻞهی
کىؿػمتاﻣ و ایـاﻣ ،بیيتـ یتک تىمتٞهی ﻥتابـابـ (ػوﻞتتی امت چته پامتغی ػؿ
چاؿچىب ایﻤ ﻥٚـیه عىاھؼ ػاى ؟
و پـمو پایاﻥی ایﻦکه آیا صاکمی ایـاﻥی اف تتـك تضتـیﻡ ﻢتیىتىػ و ﻢٞتاﻥی،
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فﻥؼگی ارتماٝی ،میام و تاؿیظ ؿا تضـی ٤ﻢیکﻦؼ؟
به باوؿ ﻢﻤ ،بنیاؿی اف ایﻤ چاﻞوھا کته ػؿ ٩اﻞتب متىاﻝ بته آﻣ پـػاعتته اﻠ ػؿ
چاؿچىب تق کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ﻢىرىػ و آﻥچه به ٝﻦىاﻣ ؿابٖهی امتتٞماؿی ﻢیتاﻣ
کىؿػمتاﻣ و ایـاﻣ اػٝا ﻢیىىػ ٥ا٩ؼ ﻥیـوی الفﻠ بـای پامغگىیی ﻢت٪ﻤ ام ﻢگتـ
آﻥکه ﻢؼاٞ٥اﻣ ایﻤ ﻥٚـیه به تٞـی ٤رؼیؼتـی اف ایﻤ تق ا٩ؼاﻠ ﻥمایﻦؼ+
ياکاسایی تض کىلىيیالیسن داخلی؛ دو يمىيهی سشیاليکا و کايادا
مـیالﻥکا :ﻢناﻞهی مـیالﻥکا و تاﻢیلھا اھمی ػاؿػ چتىﻣ ﻥٚـیتهی امتتٞماؿ
ػاعﻟی ﻥتىاﻥن آﻥها ؿا به مىی امت٪الﻝ ھتؼای کﻦتؼ ﻥته تﻦهتا و اف متىیی ػیگتـ
رﻦتتتو ؿھتتایی بغتتو ﻢﻟتتی آﻥهتتا ؿا اف صـک ت اﻥ تؼاع  +بتته بتتاوؿ پژوھيتتگـاﻣ
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی بنیذ ﻥامیىﻥاﻞینتی به ٝﻦىاﻣ ﻥتیزهی ٝمﻟکـػھتای ٥ـھﻦگتی و
میامی که ػؿ فﻢیﻦهھای فﻢاﻣ و ﻢکاﻣ و اﻢکاﻣ عاً ٝمل ﻢتیکﻦﻦتؼ ﻢتیباینت
ﻢىؿػ صمای ٩ـاؿ ﻢیگـ ٥و اف آﻣ را که امتٞماؿ ػاعﻟتی ﻥتىاﻥنت بته متىاالت
ﻢـبتتىٓ بتته ویژگیھتتای ؿوابتتٔ ػو ﻢﻟت  ،و ؿابٖتهی بتتیﻤ ػوﻞت و ﻢﻟت بپتتـػافػ
ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ػؿ ﻢضا ٧ﻥٚـیه امتتٞماؿ ػاعﻟتی ٩تـاؿ گـ٥ت ( +کـینتتیﻤ امتتىکه و
ؿایﻦ وای
کاﻥاػا :اف فﻢاﻥی که وؿﻥه و ﻞىؿک ػؿ ماﻝ  146٠اٙهاؿ ػاىتؼ که :کتکها چیتقی
رق “ﻢنتٞمـه ػاعﻟی تض پىىو ﻢـػﻠ ػیگـ” ﻥینتﻦؼ و پیو اف او “کاﻢیل ﻞتىؿﻣ”
کە ػؿ متتاﻝ  1474امتتتؼالﻝ کتتـػ کتته ا٩تتؼاؿ صاکمیت بتتـ کتتتک بتته ﻢخابتته یتتک
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ام ﻢناﻞهی امت٪الﻝ کتک ،اف چتاؿچىب عىامت ٍتـیش
ص ٨تٞییﻤ مـﻥىم بتـای امتت٪الﻝ ،ػوپتاؿه و امتت٪الﻝ ایتﻤ متـفﻢیﻤ واؿػ یتک
پـومهی ص٪ى٩ی پیچیؼه ىؼ که اکﻦىﻣ ػیىاﻣ بیﻤ اﻞمﻟﻟی بـ اماك ھماﻣ اػٝاھتا ػؿ
٩اﻞب امتٞماؿ ػؿوﻥی ،اف امت٪الﻝ ٕﻟبھای کتک ﻢیعىاھؼ که ػؿ ٍىؿت احتات
ﻥ ِ٪مینتماتیک ص٪ى ٧بيـ ػؿ کتک ،ﻢیتىاﻥﻦؼ به کنب امت٪الﻝ اﻢیؼواؿ باىﻦؼ+
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پیو اف ایﻤ فﻢاﻣ و ػؿ ماﻝ  ،1471عىام امتت٪الﻝ ٕﻟتتاﻣ کتتک بته بقؿگتتـیﻤ
چاﻞو ػﻢکـامی بـای کاﻥاػا تتؼیل ىؼه بىػ+
سخى پایايی
اف ماﻝ  144٢ﻢیالػی تاکﻦىﻣ بیو اف  2٢کيىؿ رؼیؼ بته ﻥ٪يتهی ر٢ـا٥یتای
میامی رهاﻣ ا٥قوػه ىؼه ام و امت٪الﻝ ھیچ یک اف ایﻤ کيىؿھا بتـ امتاك تتق
کىﻞىﻥیاﻞینﻡ یا کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی ﻥتىػه ام  +راﻞب ایﻦزام ھـ پـوﻥؼەای ھتﻡ
که بـ اماك کىﻞىﻥیاﻞینﻡ ػاعﻟی به راﻢٞهی بیﻤ اﻞمﻟل ت٪ؼیﻡ ىؼه ام یا به ﻥتیزه
ﻥـمیؼه و یا آﻥکه به یک ٩یؼ عىػ ﻥهاػه بـای امت٪الﻝ تتؼیل ىؼه ام +
ھمچﻦاﻣ که پیو تـ و بـ اماك پژوھوھای ﻢض٪٪تاﻣ گ٦تته ىتؼ تتق امتتٞماؿ
ػاعﻟی بؼوﻣ کاؿبـػ ﻢاﻥؼه ام و بـای تىّیش واٞ٩ی ھای فﻥؼگی میامی ﻢٞاٍـ
بی ٥ایؼه ام  +ھمچﻦیﻤ به ػﻞیل آﻥکه عامتگاه چپ ػاؿػ ﻥمیتىاﻣ با آﻣ ﻥٚاﻠ رؼیؼ
بیﻤ اﻞمﻟﻟی ؿا به ھمـاھی با عىػ واػاى +
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ضذهی ايساو
ػگـگىﻥیھای ىتاباﻣ ػﻥیای ﻢؼؿﻣ با ھمه ؿ٥تاه و آمایيتی کته بتـای اﻥنتاﻣ بته
اؿﻢ٢اﻣ آوؿػه ام  ،اﻢـی صیاتی ؿا ﻢىؿػ تغـیب ٩ـاؿ ػاػه ،و آﻣ ؿواﻣ آػﻢی ام .
ؿویاؿویی آػﻢی با ٥ياؿھای ؿواﻥی و اّٖـاب ب متاب٪ه ػؿ تمتاﻢی صىفهھتای
ا٩تَاػی٥ ،ـھﻦگی ،میامی و…+متب ىؼه ام اﻥنتاﻣ ھﻦگتاﻠ ﻢىارته بتا چﻦتیﻤ
ؿو یؼاػھای اّٖـابآوؿ ،با مافوکاؿھای ػ٥اٝی که ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ به ﻢ٪ابﻟه با آﻥهتا
بـعیقػ.
ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی ىیىهھایی ھنتﻦؼ کته ا٥تـاػ بته ٕتىؿ ﻥاعىػآگتاه ػؿ بـابتـ
ؿو یؼاػھای اّٖـاب آوؿ به کاؿ ﻢیبـﻥؼ ،تا اف عىػ ػؿ بـابـ آمتیبھای ؿواﻥتی و اف
ػم ػاػﻣ ٝقت ﻥ٦ل ﻢضا ٚ٥کﻦﻦؼ +ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی ﻢىرب کﻦاؿ فػﻣ ا٥کاؿ
ﻢتٞاؿُ اف صیٖه ھىىیاؿی ﻢیىىﻥؼ.
کاؿبـػ ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی ﻥياﻣ اف ﻥىٝی ىیىه مافگاؿی ام که ا٥تـاػ بتـای
رﻟىگیـی اف کاھو یا م٪ىٓ ٝقت ﻥ٦ل و ﻢ٪ابﻟه با ا٥قایو اّٖـاب به آﻥها ﻢتىمل
ﻢیىىﻥؼ +ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی تؼابیـ ﻥاھيیاؿی ھنتﻦؼ که آػﻢی بـای صل و َ٥تل
ھیزاﻣھای ﻢﻦ٦ی به کاؿ ﻢیبـػ +ایﻤ تؼابیـ ھیزاﻣﻢتؼاؿ ،ﻢىٞ٩یت تتﻦوفا ؿا ت٢ییتـ
ﻥم ػھﻦؼ ،بﻟکه  ٔ٪٥ىیىه ػؿیا ٥یا اﻥؼیيیؼﻣ ىغٌ ؿا به آﻣ ٝىُ ﻢیکﻦﻦؼ +بته
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ایﻤ تـتیب ػؿ ھمه ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی ٝﻦَـ “عىػ٥ـیتکاؿي” ػؿ کاؿ ام .
ػؿ بـؿمی ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی یا “ﻢاﻥىؿھای ؿواﻥيﻦاعت ”ّ ،تـوؿت ػاؿػ بته
بـعی ﻥکات تىره ىىػ:
ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥اٝی ىکﻟی اف ؿ٥تاؿ بهﻦزاؿ تﻟ٪ی ﻢیىىﻥؼ ،ﻢيـوٓ به ایﻤکهػؿ کاؿبـػ آﻥها فیاػه ؿوی ﻥيىػ.
ﻢکاﻥینﻡھای ؿواﻥی بـای رﻟىگیـی اف تغـیب و بیاؿفه ىؼﻣ “ﻢﻤ” به کتاؿﻢیؿوﻥؼ.
تکـاؿ ﻢؼاوﻠ ﻢکاﻥینﻡھای ؿواﻥی ﻢىرب تتؼیل آﻥها به ٝاػت ﻢیىىػ.کاؿبـػ ﻥاعىػآگاھاﻥهی ﻢکاﻥینﻡھای ؿواﻥی اف مىی اﻥناﻣھا به ﻢﻦٚىؿ ص٦ت٘تٞاػﻝ ؿواﻥی ٍىؿت ﻢیگیـػ.
ا٥ـاػ با به کاؿ بـػﻣ ﻢکاﻥینﻡھای ػ٥تاٝی ،ﻢنتاتل و ﻢيتکالت عتىػ ؿا صتلﻥم کﻦﻦؼ ،بﻟکه ٍـ٥ا به تضـی ٤آﻥها ،و ػؿ وا ٜ٩تضـی ٤واٞ٩ی ﻢیپـػافﻥؼ.
ا٥ـاػ ١اﻞتا تـکیتی اف ﻢکاﻥینﻡھای ؿواﻥی ؿا به کاؿ ﻢیبـﻥؼ.ﻥگاھی به آﻥچه گـوهھای ا٥ـإی اﻥزاﻠ ﻢیػھﻦؼ به عتىبی ﻥيتاﻣ ﻢتیػھتؼ کته
ﻢکاﻥینﻡھای ؿواﻥی تا چه اﻥؼافه ػؿ ا٩ؼاﻢات آﻥها ﻢىحـ ام و چگىﻥه ام کته بته
ؿاصتی ﻢیتىاﻥﻦؼ رﻦای بیا٥ـیﻦﻦؼ….
****
اﻥناﻥی که ؿواﻥو تغـیب ىؼه ام تزـبهھای ػؿػﻥاک ؿا مـکىب ﻢیکﻦؼ و اف
وؿوػ آﻣ به مٖش عىػآگاه و ھىىیاؿ رﻟىگیـی ﻢتیکﻦتؼ +او ھىىتیاؿی عتىػ ؿا بته
ﻢىّىٝات ػیگـ ﻢﻦضـ ٣ﻢیکﻦؼ تا اف اﻥؼیيیؼﻣ به اّٖـاب ؿھایی یابؼ.
او بافگي به ﻢـاصل ابتؼایی ؿىؼ و تکاﻢل ؿا بـﻢی گقیﻦؼ و وواکﻦوھای بﻟتىٟ
ﻥیا٥ته اﻥزاﻠ ﻢیػھؼ.
اﻥناﻣ تﻦؼؿو ،واٞ٩ی ؿا اﻥکاؿ ﻢیکﻦؼ ،ؿویؼاػھا و ػالیل بـوف آﻥها ؿا ؿػ ﻢیکﻦؼ
او اصنامتتات ٥ـوعتتىؿػهی عتتىػ ؿا بتتـ متتـ اھ تؼا ٣ػیگتتـ تغﻟیتته ﻢتتیکﻦ تؼ ،اف
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امتؼالﻝھای ﻢﻦٖ٪ی و پؾیـ٥تﻦی بـای تىریه اصنامات ١یـﻢىرته و تىریته ﻥاپتؾیـ
امت٦اػه و ٝﻟل ١یـواٞ٩ی ؿا راﻥيیﻤ ٝﻟ و اﻥگیقهی اٍﻟی و واٞ٩ی ﻢیکﻦؼ.
اﻥناﻥی که ؿواﻣ تغـیب ىؼه ػاؿػ صل عىػکﻡ بیﻦی ،ص٪تاؿت و ىکنت ھای
عىػ ؿا با ﻢٖـس ماعتﻤ عىػ ػؿ فﻢیﻦهھای ػیگـ پﻦهاﻣ ﻢیمافػ ،اف ت٦کتـ و ﻢﻦٖت٨
اﻥتقاٝی امت٦اػه ﻢیکﻦؼ ،اف ٥کـ کـػﻣ به اصنامتات آفاؿ ػھﻦتؼه پـھیتق ﻢتیکﻦتؼ و
بؼوﻣ ػؿ ﻥٚـ گـ٥تﻤ ٝىا٩ب یک ا٩ؼاﻠ ،تنﻟیﻡ ﻥهاػ ﻢیىىػ.
او اؿفهھا و ویژگیھای ٥ـػ ػیگـ ؿا ػؿ ماعتاؿ عىػ رؾب ﻢیکﻦؼ و آﻥها ؿا ػؿ
عىػ ػؿوﻥی ﻢیمافػ اﻥناﻣ ا٥ـآ گـا ،با اﻞگى ٩ـاؿ ػاػﻣ ػیگـی ،به تٖاب ٨عىػ با او
به ٕىؿ ﻥاعىػآگاه ﻢیپـػافػ و او ؿا ت٪ﻟیؼ ﻢیکﻦؼ.
اﻥناﻣ تﻦتؼؿو ،اصنامتات ،اﻢیتاﻝ ،ا٥کتاؿ ،تکاﻥتهھا و گـایوھتای ﻥتاﻢٖﻟىب،
ﻥاعىىایﻦؼ و ١یـ اعال٩ی عىػ ؿا به عاؿد اف عىػ ﻥنت ﻢیػھؼ او بته تٞـیت ٤و
تمزیؼ اف ػیؼگاه و ایؼتىﻞىژی عىػ ﻢیپتـػافػ و تتا رتایی پتیو ﻢتیؿوػ کته آﻣ ؿا
ت٪ؼیل ﻢیکﻦؼ.
او اصناك و ﻥی ھای عىػ ؿا به ٍىؿتی ا١ـا ٧آﻢیق ،ػؿم بـٝکل چیقی که
ھن ابـاف ﻢیکﻦؼ ،بـعی ٍت٦ات و ویژگیھتای ﻢختت ؿا بقؿگﻦمتایی ﻢتیکﻦتؼ و
عَىٍیات ﻢﻦ٦ی ؿا یا ﻥاچیق ﻢیاﻥگاؿػ و یا به ٕىؿ کﻟی ﻥاػیؼه ﻢیگیـػ.
اﻥناﻥی که ػاؿای ؿواﻣ تغـیب ىؼه ام با ػؿﻥٚـ گـ٥تﻤ پیاﻢؼھای ؿ٥تاؿ عىػ،
صتی به پیو بیﻦی ؿویؼاػھا ﻥیق ﻢیپـػافػ و بنیاؿی او٩ات ،پیيگىیی ﻥیق ﻢیکﻦؼ.
او صتی کيتﻤ و رهاػ ؿا ﻥیق بغيی اف صل ﻥى ٛػومتی عىػ ﻢیػاﻥؼ و بتـ ایتﻤ
باوؿ ام که رهاﻣ ؿا اف ﻢٚاھـ ىـ پاک ﻢیکﻦؼ تا ﻥیکی و عیتـ بتـ رهتاﻣ صتاکﻡ
ىىػ.
اﻥناﻣ ا٥ـإی ،بـای گـیق ﻢى ٩اف رﻦایتی که اﻥزاﻠ ػاػه ام به عیاﻝ پـػافی
ﻥیق ؿوی ﻢیآوؿػ او آؿفوھای ػم ﻥیا٥تﻦی و ﻥاﻢ٪تىﻝ ؿا به ﻥیتـوی تغیتل ھتؼای
ﻢیکﻦؼ.
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او اف رهاﻣ کمک ﻢیعىاھؼ که بـای بـکﻦؼﻣ ىـ ،بته یتاؿی او بيتتابﻦؼ و بته او
بپیىﻥؼﻥؼ او ھمچﻦیﻤ اھؼا ٣ﻢٖﻟىب و عىامتﻦی اﻢا ١یـ٩ابل ػمتـك ؿا بتی اؿفه
ﻢٞـ٥ی ﻢیکﻦؼ و با اﻞهاﻠ اف ایؼتىﻞىژی کته ػمت او ؿا ػؿ امتت٦اػه اف متافوکاؿھای
ػ٥اٝی و ؿواﻥی بافگؾاىته ام عىامتتﻦیھا ؿا ػؿ ایتﻤ رهتاﻣ صتـاﻠ ﻢتیعىاﻥتؼ و
وٝؼهی آﻥها ؿا به ػﻥیایی ػیگـ واﻢی گؾاؿػ.
او ھـآﻥچه ؿا که ػؿ ایﻤ رهاﻣ ﻥمیتىاﻥؼ به ػم آوؿػ به پتیو پتا ا٥تتاػه ت٪ﻟیتل
ﻢیػھؼ
اﻥناﻣ رهاػی ھمه چیق ؿا به ػوگـوه عیﻟتی عتىب و عیﻟتی بتؼ ت٪نتیﻡ بﻦتؼی
ﻢیکﻦؼ و رهاﻣ ؿا میاه و م٦یؼ ﻢیبیﻦؼ او ھمىاؿه اف ٩اﻥىﻣ ھمه یا ھتیچ ػؿ فﻥتؼگی
امت٦اػه ﻢیکﻦؼ.
او ػؿ بنیاؿی ﻢىاؿػ بـای کاھو امتـكھای عىػ ،اﻥقوا گتقیﻤ ﻢتیىتىػ و بته
عﻟىت عىػ پﻦاه ﻢیبـػ و با بهـه گیـی اف اﻞىھیتی که بتـای عتىػ متاعته امت بتا
عؼای عىػ به ؿافوﻥیاف ﻢي٢ىﻝ ﻢیىىػ.
او اگـچه آػﻠ ﻢیکيؼ ،بمتگؾاؿی ﻢیکﻦؼ ،رﻦای اﻥزاﻠ ﻢیػھؼ و صتا عتىػ ؿا
ﻢﻦ٦زـ ﻢیکﻦؼ اﻢا ػؿ ﻢیاﻣ ػومتاﻣ و گـوه عىػ ،بنتیاؿ عىىتـو و عتىه بـعتىؿػ
بىػه و به ٍؼا ٩ىهـه ام  +او ػو ﻥٚاﻠ اؿفىی ﻢتمایق ؿا ػؿ کﻦاؿ یکتؼیگـ ص٦ت٘
ﻢیکﻦؼ.
اﻥناﻣ رهاػی که ؿواﻣ تغـیب ىؼه ػاؿػ ھمىاؿه کيتتﻤ و رﻦایت ؿا بته ﻢخابته
بغيی اف ا٥کاؿ و ٞ٥اﻞی ھا اف بغو اٍﻟی مٖش ھىىیاؿی ت٦کیک و به ایﻤ ىیىه،
عىػ ؿا اف واٞ٩ی رؼا ﻢیکﻦؼ او ؿوﻥؼھای ؿ٥تاؿی ؿ٥تتاؿی و ھیزتاﻥی عتىػ ؿا اف
اﻞگىی ؿ٥تاؿی ھيیاؿ و یا ھىی ﻢٞمىﻝ عىػ رؼا ﻢیمافػ.
٥ـػ رهاػی ،به گىﻥهای ؿ٥تاؿ ﻢیکﻦؼ کته گتى یی اف یتک ٩تؼؿت ،تىاﻥتایی و یتا
ﻢىھت و یژه بـعىؿػاؿ بىػه و بـتـ اف ػیگـاﻣ ام .
او ﻥماػمافی ھﻡ ﻢیکﻦؼ و با رابزاییھای آؿفوھای ٝمی٪ا مـکىب ىؼه ،آﻥهتا
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ؿا به اٝماﻝ و اىیا ﻥنت ﻢیػھؼ تا رﻦایتی ؿا که اﻥزاﻠ ﻢیػھتؼ بته ٥ـﻢتاﻣ اف عتؼا
تٞتیـ کﻦؼ.
اﻥناﻣ رهاػی ،با وٝؼهی فﻥؼگی ػؿ ٥ـػوك بـیﻤ و ھﻡ ﻥيیﻦی با ﻢالیک ،چﻦاﻣ
فﻥؼگی عیاﻞی بـای عىػ به ورىػ ﻢیآوؿػ که ػؿ ھﻦگاﻠ اﻥ٦زاؿ اﻥتضاؿی و ػؿ صاﻞی
که ﻢ٪اػیـ بنیاؿی ﻢىاػ ﻢﻦ٦زـه به عىػ بنته ام اف ومیﻟهای بـای ص٦اٙت آﻞت
تﻦامﻟی عىػ امت٦اػه ﻢیکﻦؼ ﻢتاػا ػؿ رهاﻣ عیاﻞی ﻢاوؿایی که بتـای عتىػ متاعته
ام اف ھﻡ بنتـی با صىؿیاﻣ ،ﻢضـوﻠ بماﻥؼ.
****
ﻢناﻞهی اٍﻟی ،اگـ با ﻥگاھی ػاﻥيی بؼاﻣ پـػاعته ىىػ ؿیيهھای پﻦهاﻥی ام
که اﻥناﻣ رهاػی – بهتـ بگىییﻡ اﻥناﻥی که ػاؿای ؿواﻣ تغـیب ىؼه امت * اف ػﻝ
آﻣ رىاﻥه ﻢیفﻥؼ +ھـ اﻥناﻥی ػؿ ھـ ﻥٖ٪ه اف رهتاﻣ ،ػؿ ٍتىؿت وؿوػ بته گنتتـهی
امت٦اػه اف ﻢکاﻥینﻡھای ؿواﻥی* عاؿد اف آﻥچته ػؿ ٝتـ ٣ؿواﻥيتﻦاعتیک بته ﻢخابته
مٖىس ﻢتٞاؿ ٣پؾیـ٥ته ىؼه ام * و تٞـی ٤عىػ ػؿ ٩اﻞتی متافﻢاﻥی ،بته ﻢزتـػ
ػمتیابی به آمتاﻥهی ٩ؼؿت مغ  ،ﻢیتىاﻥؼ به تهؼیؼی باﻞ٪ىه بتـای تمتؼﻣ تتتؼیل
ىىػ +بـ ایﻤ اماك ،ﻢیتىاﻣ گ ٦به ػﻞیل آﻥچه ػؿ رهاﻣ اﻢتـوف “ىتکا ”٣ﻥاﻢیتؼه
ﻢیىىػ* صاﻝ ت٦اوتی ﻥمیکﻦؼ ىکا ٣ىماﻝ*رﻦىب باىتؼ یتا ىتکا ٣میامتی و
ارتماٝی و ٥ـھﻦگی و صتا ىکا ٣تـبیتی ﻥیق* ػؿ کﻦاؿ کىچک ىؼﻣ ػﻥیای اﻢـوف به
ػالیل گىﻥاگىﻣ َٝـ ،ىاھؼ ٙهىؿ ﻥىٝی اف رهاﻥی ىؼﻣ ھنتیﻡ _و اﻞتتته عتىاھیﻡ
بىػ_که ٞ٥ال با ٙهىؿ آﻣ ػؿ ٩اﻞب رهاػی و با ٍت٢هی ایؼتىﻞىژیک ،ﻢیتتىاﻣ آﻣ ؿا
“گﻟىباﻞینﻡ رهاػی )‖(Jihadist Globalismﻥاﻢیؼ.
کيتﻤ اﻥناﻣھای رهاػی ،ھـگق چاؿه ﻥغىاھؼ بتىػ چتـا کته آﻥهتا پتیو اف ایتﻤ
ﻢـػهاﻥؼ +ىایؼ بهتـ باىؼ و بایؼ به ػﻥتاﻝ “بهؼاى رهاﻥی ؿواﻣ” گاﻠ گؾاؿػ…+

"باسی بشرگ" چیى در خاورهیايه

يقش دس حال تحىل چیى دس خاوسهیايه

ﻥىینﻦؼگاﻣ :کاﻢیل ﻞىﻥق ،راﻥاتاﻣ ٥ىﻞتىﻣ ،ػگاﻥگ ماﻣ ،ﻥاٍـ اﻞتمیمی
تـرمه :بهقاػ عىىضاﻞی

چیﻤ ػؿ ػھه گؾىته به یک بافیگـ ﻢهﻡ و ﻢهتﻡ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته تتتؼیل ىتؼه امت +
اگـچه ایﻤ کيىؿ ھﻦىف یک بافیگـ تافه واؿػ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه و اف ﻥٚتـ بـعتىؿػ رتؼی بتا
چاﻞوھای میامی و اﻢﻦیتی ﻢضﻟی بنیاؿ ﻢضتآ ام اﻢا چتیﻤ بته ػﻞیتل صْتىؿ
گنتـػه ا٩تَاػی ػؿ آﻥزا ﻢزتىؿ ىؼه ام تا تٞاﻢل عىػ ؿا با عاوؿﻢیاﻥته ا٥تقایو
ػھؼ +ػؿ فﻢاﻣ ھایی که تنﻟٔ ػیـیﻦه ایاالت ﻢتضؼه بـ ﻢﻦٖ٪ته ﻥيتاﻥگـ ا٥تىﻝ امت
میامتگؾاؿاﻣ اؿوپایی به ٕىؿ ٥قایﻦؼهای ػؿ ﻢىؿػ آیﻦؼه ﻢٞماؿی اﻢﻦیتی عاوؿﻢیاﻥه *
و ﻥ٪و اصتماﻞی چیﻤ ػؿ آﻣ متاعتاؿ بضتج ﻢتیکﻦﻦتؼ +بتا ایتﻤ صتاﻝ ،بنتیاؿی اف
میام گؾاؿاﻣ اف ﻢىٞ٩ی و اھؼا ٣چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه آگاھی چﻦؼاﻥی ﻥؼاؿﻥؼ یا اف
ؿاه ھایی که ایﻤ ٝىاﻢل ﻢیتىاﻥﻦؼ بـ حتات ﻢﻦٖ٪ه و پىیایی میامی ػؿ بﻟﻦتؼ ﻢتؼت و
ﻢیاﻣ ﻢؼت تؤحیـ بگؾاؿػ کمتـ باعتـ ھنتﻦؼ +با تىره به ایﻦکه ٙهىؿ چتیﻤ ﻢﻦزتـ بته
تيؼیؼ ؿ٩اب ژتىپﻟیتیک ػؿ ھمنایگی اؿوپا ىتؼه امت  ،میامتتگؾاؿاﻣ اؿوپتایی
بایؼ ایﻤ کيىؿ ؿا ػؿ ت٦کـ عىػ ػؿ ﻢىؿػ عاوؿﻢیاﻥه واؿػ کﻦﻦؼ +ایﻤ ﻢزمىٝه با رمٜ
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آوؿی ػیؼگاهھای چیﻦی ،عاوؿﻢیاﻥه و ١ـبی به ﻥ٪تو تضتىﻝ آﻢیتق چتیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ته
ﻢیپـػافػ+
ؿوابٔ چیﻤ با عاوؿﻢیاﻥه صىﻝ ت٪اّای اﻥـژی و ٕـس کمـبﻦؼی و راػه ابـیيﻡ
که ػؿ ماﻝ  ٠٢12ؿاه اﻥؼافی ىؼ واؿػ ﻢـصﻟهی تافهای ىؼه امت  +ػؿ متاﻝ ٠٢11
چیﻤ ؿمما به بقؿگتـیﻤ واؿػ کﻦﻦؼه رهاﻥی ﻥ ٦عاﻠ تتؼیل ىؼ که ت٪ـیتا ﻥیمی اف آﻣ
اف عاوؿﻢیاﻥه واؿػ ىؼه ام  +به ٝﻦىاﻣ یتک چهتاؿؿاه امتتـاتژیک بتـای ﻢنتیـھای
تزاؿی و عٖىٓ ػؿیایی که آمیا ؿا به اؿوپا و آ٥ـی٪ا پیىﻥؼ ﻢیػھؼ عاوؿﻢیاﻥته بتـای
آیﻦؼه راػه ابـیيﻡ ﻢهﻡ ام که بـای ٩ـاؿ ػاػﻣ چیﻤ ػؿ ﻢـکق ىتتکهھای تزتاؿت
رهاﻥی ٕـاصی ىؼه ام  +ػؿ صاﻝ صاّـ ؿوابٔ چیﻤ و ﻢﻦٖ٪ه به ػﻞیل ﻥ٪و ١اﻞب
آﻥها ػؿ بافاؿھای اﻥـژی بـ کيىؿھای صىفه عﻟیذ ٥اؿك ﻢتمـکق ام +
ﻢضىؿی ھمکاؿی ا٩تَاػی و تىمٞه ػؿ تٞاﻢل چیﻤ با کيتىؿھای عاوؿﻢیاﻥته
ػؿ ػو مﻦؼ ﻢهﻡ ػوﻞ چیﻤ " ،مﻦؼ میام ٝـبی "٠٢13و "چيﻡ اﻥؼاف و ا٩ؼاﻢات
 "٠٢11ػؿ عَىً ماع ﻢيتـک کمـبﻦؼ ا٩تَاػی راػه ابـیيﻡ و  +++ﻢتﻦٞکل
ىؼه ام " :راػه ابـیيﻡ ػؿیایی ٩ـﻣ بین و یکﻡ "+
چاؿچىب ھمکاؿی کته ػؿ ایتﻤ امتﻦاػ ؽکتـ ىتؼه امت بته اﻥتـژی ،متاعتﻤ
فیـماع ھا ،تزاؿت و مـﻢایه گؾاؿی ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ﻢیپـػافػ +ػؿ ایﻤ امﻦاػ ،بته
ﻥؼؿت اف ھمکاؿیھای اﻢﻦیتی مغﻤ به ﻢیاﻣ ﻢیآیؼ +پکتﻤ ﻢـا٩تب امت اف تکتـاؿ
آﻥچه که آﻣ ؿا ﻢؼاعﻟه ١ـبی ﻢیػاﻥؼ رﻟىگیـی کﻦؼ و ؿوایتی اف تٞاﻢل بی ٕتـ ٣بتا
ھمه کيىؿھا * اف رمﻟه کيىؿھایی که با یکؼیگـ اعتال ٣ﻥٚـ ػاؿﻥتؼ* بتـ امتاك
تىا٨٥ھای ﻢت٪ابل مىػﻢﻦؼ ؿا ﻢٖـس ﻢیکﻦؼ +چیﻤ تَتىؿی اف ﻥٚتﻡ چﻦتؼ ٖ٩تتی ػؿ
عاوؿﻢیاﻥه ﻢتتﻦی بـ ٝؼﻠ ػعاﻞ و ﻢياؿک با مایـ کيىؿھا ػاؿػ ﻢىّتىٝی کته ػؿ
آﻣ کيىؿ حتات ؿا اف ٕـیٍ" ٨ﻟش تىمٞه" به رای تَىؿ ١ـبی "ٍﻟش ػﻢىکـاتیتک"،
بـای عىػ چيﻡ اﻥؼاف کـػه ام +
با ایﻤ صاﻝ با ؿىؼ ﻢﻦا ٜ٥چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه بی حتات ،پکﻤ بته اصتمتاﻝ فیتاػ بتـای
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تتؼیل ﻥگاه عﻦخی به ﻥگاه ٞ٥اﻝ عىػ تاله عىاھؼ کـػ +ایﻤ اﻢتـ بته ویتژه ھﻦگتاﻢی
بیيتـ به چيﻡ عىاھؼ آﻢؼ که ایاالت ﻢتضؼه ،مـ ٝبغيتیؼﻣ بته عتـود آىتکاؿ
عىػ اف عاوؿﻢیاﻥه ؿا ا٥قایو ػھؼ ؿوﻥؼی که اصتماال چیﻤ ؿا ﻢزتىؿ ﻢیکﻦؼ اف ایﻤ
ﻢﻦا ٜ٥ﻢضا ٚ٥کﻦؼ +ﻢمکﻤ ام چیﻤ ﻥتىاﻥؼ صْتىؿ میامتی و اﻢﻦیتتی عتىػ ػؿ
ﻢﻦٖ٪ه ؿا ت٪ىی کﻦؼ اﻢا ﻢمکﻤ ام اصناك کﻦؼ چاؿهای ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه ﻥتؼاؿػ +ػؿ
ھمیﻤ صاﻝ ،تٞاﻢل ٝمی ٨چیﻤ با کيىؿھایی که ػؿ ھـ ػو ٕـ ٣ؿ٩اب ىتؼیؼ ٩تـاؿ
ػاؿﻥؼ تا ابؼ ػؿ صؼ تٞاﻢل با٩ی ﻥغىاھؼ ﻢاﻥؼ و ػؿ ﻥهای بته متىگیـی چتیﻤ ﻢﻦزتـ
عىاھؼ گي  +اگـچه چیﻤ ٙاھـا عىىضاﻝ ام که ﻥ٪و ٞ٥ﻟی ػوؿتـی ؿا ػؿ صاﻝ
صاّـ ص ٘٦کـػه ام اﻢا ھمچﻦیﻤ ػؿ صاﻝ صاّتـ ﻥيتاﻥگـھای اوﻞیته * ھـچﻦتؼ
کىچک – ﻥياﻣ ﻢیػھﻦؼ که چیﻤ به ػﻥتاﻝ تٞمی ٨صْىؿ میامی و اﻢﻦیتتی عتىػ ػؿ
عاوؿ ﻢیاﻥه ام +
اص هًافع اقتصادی تا تعاهل سیاسی و اهًیتی
تا به اﻢـوف ،چیﻤ با  11کيىؿ عاوؿﻢیاﻥه تىا ٨٥ﻥاﻢهھای ﻢياؿک ﻢﻦ٪ٞتؼ کتـػه
ام  +ایﻤ ىـک ػؿ ﻢؤﻢىؿی ھتای اﻢﻦیتتی ّتؼ ػفػی ػؿیتایی و ػؿیتاﻥىؿػی ػؿ
ػؿیای ٝـب و عﻟیذ ٝؼﻣ ىـک ﻢیکﻦؼ و بـای ﻥزات اتتا ٛعىػ اف ﻞیتی ػؿ متاﻝ
 ٠٢11و یمﻤ ػؿ ماﻝ ٝ ،٠٢11مﻟیات گنتـػهای ؿا اﻥزاﻠ ػاػه ام  +چیﻤ ھـچﻦتؼ
با اصتیآ اﻢا ػؿ تيىی ٨تهـاﻣ به اﻢْای تىا ٨٥ھنتهای ایـاﻣ ﻥ٪و ﻢهمتی ػاىت +
ٝالوه بـ ایﻤ ،تؤمیل ﻥغنتتیﻤ پایگتاه ﻥٚتاﻢی ػؿ عتاؿد اف کيتىؿ ،ػؿ ریتتىتی و
ھمچﻦیﻤ ﻥٚاﻢی ىؼﻣ اصتماﻞی بﻦؼؿ گىاػؿ پاکنتاﻣ ،به ؿىتؼ صْتىؿ ﻥٚتاﻢی ایتﻤ
کيىؿ ػؿ ﻥقػیکی ﻥ٪آ ﻢهﻡ ػؿیایی ﻢهتﻡ ػؿ تﻦگته ھـﻢتق و بتاب اﻞمﻦتؼب کمتک
ﻢیکﻦؼ+
اﻢا ﻥتایؼ اف چيﻡ ػوؿ ػاى که پکﻤ بنیاؿ با اصتیآ ٝمتل کتـػه امت ﻢتتاػا
بیو اف صؼ ػؿگیـ تﻦوھای اﻢﻦیتی ﻢﻦٖ٪ه عاوؿﻢیاﻥه ىىػ چىﻣ بـ ایﻤ باوؿ ام که
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ایاالت ﻢتضؼه ﻢیتىاﻥؼ ﻢنىوﻞی ﻢؼیـی اﻢﻦی ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ؿا به ٝهؼه بگیـػ +چیﻤ
تاکﻦىﻣ ھیچ ﻥ٪يی ػؿ کاھو تﻦوھای ژتىپﻟیتیکی ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ای٦ا ﻥکـػه امت +
ػؿ ﻢىؿػ مىؿیه ھﻡ ػ ؿ صاﻞی که چیﻤ بـای صمای اف ؿژیﻡ مىؿیه با ىىؿای اﻢﻦی
مافﻢاﻣ ﻢﻟل ھمکاؿی کـػه ام  ،ایﻤ اﻢـ ﻥاىی اف تمایل ایﻤ کيتىؿ بته پیتـوی اف
اٍل ٝؼﻠ ﻢؼاعﻟه ام تا ﻢﻦا ٜ٥ﻢنت٪یﻡ آﻣ کيىؿ ػؿ ﻢﻦافٝه مىؿیه+
با تىره به و٩ای ٜاعیـ ػؿ تﻦگه ھـﻢق که باٝج ا٥قایو تﻦو بیﻤ ایـاﻣ و ﻢغاﻞ٦اﻣ
ژتىپﻟیتیکی آﻣ ىؼ ،چیﻤ اصتماال ﻢزتىؿ عىاھؼ ىؼ ﻥ٪و اﻢﻦیتی بیيتتـی ؿا بتـای
ﻢضا ٚ٥اف آفاػی ﻥاوبـی بـای اﻢﻦی اﻥـژی عىػ بـ ٝهؼه بگیـػ +پکتﻤ بته ػﻥتتاﻝ
صىاػث اعیـ ،بنیاؿ ﻢضتإاﻥه ٝمل کـػه ام و ﻥياﻣ ﻢیػھؼ کته ھﻦتىف آﻢتاػگی
٩ابل تىرهی بـای گاﻠ بـػاىتﻤ ﻥؼاؿػ +با ایﻤ صاﻝ ،چﻦؼ إالٝیه ایﻤ کيتىؿ ،ﻥيتاﻣ
ػھﻦؼه ٥اٍﻟه گـ٥تﻤ اف ایﻤ "ﻞ٦اٙی متﻦتی" امت  +مت٦یـ چتیﻤ ػؿ اﻢتاؿات ﻢتضتؼه
ٝـبی ػؿ اوت ماﻝ  ٠٢14اٝالﻠ کـػ کته چتیﻤ ﻢمکتﻤ امت ػؿ ٝمﻟیتات اﻢﻦیتتی
ػؿیایی ػؿ ایﻤ تﻦگه ىـک کﻦؼ +ﻢاه بٞؼ ،ﻢﻦاب ٜایـاﻥی اٝالﻠ کـػﻥؼ که چیﻤ ػؿ یک
ﻢاﻥىؿ ﻢيتـک ػؿیایی با ایـاﻣ و ؿومیه ػؿ ػؿیای ٝماﻣ و ىماﻝ ا٩یاﻥىك ھﻦؼ ىـک
عىاھؼ کـػ اﻢا پکﻤ ایﻤ اٙهاؿات ؿا ھـگق تؤییؼ ﻥکـػ+
به ﻥٚـ ﻢیؿمؼ چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ػؿ صاﻝ "یاػگیـی" و کنب تزـبه امت  +بتا
ایﻤ ورىػ ،تٞؼاػ ٥قایﻦؼهای اف کاؿىﻦاماﻣ چیﻦی امتؼالﻝ ﻢتیکﻦﻦتؼ کته کيىؿىتاﻣ
بایؼ تَىیـ عىػ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک ؿفﻢﻦؼه آفاػ ،پـؿﻥگ تـ کـػه و صْىؿ ﻥٚاﻢی عىػ
ؿا ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ا٥قایو ػھؼ+
پکﻤ ھمچﻦیﻤ به ػﻞیل تمایل عىػ بـای به چاﻞو کيیؼﻣ تنﻟٔ ایاالت ﻢتضتؼه
ػؿ عاوؿﻢیاﻥه و مایـ ﻢﻦإ ،٨اﻥگیقهای بـای اﻥزاﻠ ایﻤ کاؿ ػاؿػ +اف ایتﻤ ﻥٚتـ رتاػه
ابـیيﻡ ،ﻥه تﻦها تزاؿت و اتَتاﻝ رهتاﻥی ؿا اؿت٪تا ﻢتیبغيتؼ بﻟکته یتک مینتتﻡ
ا٩تَاػی عاؿد اف کﻦتـﻝ واىﻦگتﻤ ایزاػ ﻢیکﻦؼ+
با ایﻤ ورىػ ،به باوؿ بنیاؿی ،ایاالت ﻢتضؼه ھمچﻦاﻣ یک ٩تؼؿت ّتـوؿی ػؿ
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عاوؿﻢیاﻥه ام  +به ھمیﻤ ػﻞیل چیﻤ ػ٩ت کتـػه امت کته ػؿ ﻢتىؿػ ﻢىّتىٝات
صناك ﻢاﻥﻦؼ ایـاﻣ ،عيﻡ آﻢـیکاییھا ؿا بـﻥیاﻥگیقػ +ایاالت ﻢتضؼه ،چیﻤ ؿا به ػﻞیل
"مىاؿی آفاػ" ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ﻢىؿػ اﻥت٪اػ ٩ـاؿ ػاػه ام و به اصتمتاﻝ بنتیاؿ ،بتا صْتىؿ
بیيتـ اؿتو چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ﻢغاﻞ ٦عىاھؼ کـػ+
کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه اکﻦىﻣ با یک چاﻞو ؿوبـو ھنتتﻦؼٙ +ـ٥یت چتیﻤ بتـای
مـﻢایه گؾاؿی ،ایزاػ فیـماع ھا و اؿاته عؼﻢات ٝمىﻢی ػؿ کيىؿھای ػؿ صتاﻝ
تىمٞه ،تىره بنیاؿی اف کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ؿا رﻟب کـػه و اﻥتٚاؿات آﻥها ؿا بیيتـ
کـػه ام  +به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،کيىؿھای صتىفه عﻟتیذ ٥تاؿك تتاله فیتاػی ؿا بتـای
ىـک ػؿ راػه ابـیيﻡ و رتؾب ﻢيتا١ل چیﻦتی اﻥزتاﻠ ػاػهاﻥتؼ +بنتیاؿی اف ایتﻤ
کيىؿھا چیﻤ ؿا به ٝﻦىاﻣ ابقاؿی ﻢ٦یؼ ػؿ امتـاتژیھای عىػ تﻟ٪ی ﻢیکﻦﻦؼ تا ﻥه تﻦها
اف ﻥٚـ ا٩تَاػی بﻟکه اف ﻥٚـ میامی ﻥیتق ػؿ ﻞضٚته ٪ٝتب ﻥيتیﻦی آىتکاؿ ایتاالت
ﻢتضؼه ﻢتْـؿ ﻥيىﻥؼ +واکﻦو واىﻦگتﻤ به صمالت اعیـ ایـاﻣ ػؿ عﻟیذ ٥اؿك * به
ویژه ٝؼﻠ تمایل آﻣ بـای پامغگىیی با فوؿ* اٝتماػ پاػىتاھاﻣ و اﻢیتـاﻣ ٝتـب بته
تْمیﻤ اﻢﻦیتی ایاالت ﻢتضؼه ؿا تْٞی ٤کـػه ام  +ایﻤ اﻢـ آﻥها ؿا به ػﻥتتاﻝ یتا٥تﻤ
ىـکای رایگقیﻤ ،اف رمﻟه چیﻤ ،به ٝﻦىاﻣ بغيی اف یک امتـاتژی تتؼاٞ٥ی متى٧
ػاػه ام +
با ایﻤ صاﻝ ،کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ﻥیق اف ﻢضتؼوػی ھای چتیﻤ بته ٝﻦتىاﻣ یتک
تؤﻢیﻤ کﻦﻦؼه اﻢﻦی آگاه ھنتﻦؼ و ؿوابٔ عىػ ؿا با آﻢـیکا با ػ ٩ﻢؼیـی ﻢیکﻦﻦتؼ+
به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،پل اف ابـاف ﻥگـاﻥی ایاالت ﻢتضؼه اف ٝىا٩ب اﻢﻦیتی اصتماﻞی ا٥قایو
ھمکاؿیھای ٥ﻤ آوؿی بتیﻤ امتـاتیل و چتیﻤ ،بـعتی اف ىتـک ھای امتـاتیﻟی اف
ﻢٞاﻢالت با ىـک ھای چیﻦی ٪ٝب ﻥيیﻦی کـػﻥؼ+
اگـچه بنیاؿی اف کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه اف اٍل ٝؼﻠ ﻢؼاعﻟه صمای ﻢیکﻦﻦؼ و
ﻢؼاعﻟه ١ـبیھا ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ؿا ﻢضکىﻠ ﻢیکﻦﻦؼ ،اﻢا ایﻤ اٍل به اصتماﻝ فیاػ ػؿ آیﻦؼه
ﻥقػیک تتؼیل به یک ّ ٤ٞبقؿگ بـای چیﻤ عىاھؼ ىؼ +ؿویکتـػ ٥ـٍت ٕﻟتاﻥته
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چیﻤ و ٝؼﻠ ٝال٩ه به میام ﻢﻦٖ٪ه باٝج ﻢیىىػ که کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ﻥنتت
به اؿفه واٞ٩ی آﻣ به ٝﻦىاﻣ یک ىـیک اصتیتآ کﻦﻦتؼ +ػؿ صتاﻝ صاّتـ ،بته ﻥٚتـ
ﻢیؿمؼ چیﻤ اف ﻥ٪و ﻥنتتا ﻢﻦٞ٦ل عىػ ؿاّی ام +
پیاﻢؼھای ﻢﻦا ٜ٥اؿوپا
چﻦؼیﻤ فﻢیﻦه ورىػ ػاؿػ که ػؿگیـی چیﻤ با عاوؿﻢیاﻥه اصتماال ػؿ بﻟﻦتؼ ﻢتؼت،
بـای ﻢﻦا ٜ٥ا٩تَاػی و اﻢﻦیتی اؿوپا ٝىا٩ب ﻢهمی عىاھؼ ػاى  +با اؿاته اﻞگىیی اف
تىمٞه ١یـ ػﻢىکـاتیک و تٞاﻢل ا٩تَاػی با ﻢﻦٖ٪ه ،چیﻤ به آؿاﻢی عىػ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ
ؿ٩یتی بـای ﻥ٦ىؽ ١ـبیھا ػؿ عاوؿﻢیاﻥه واؿػ ﻢیکﻦؼ +ػؿ ﻢیتاﻣ آىت٦تگیھای ىتؼیؼ
ﻢﻦٖ٪ه ،بـای اؿوپاییھا ﻢهﻡ ام که ایﻤ ت٢ییـ ؿا ؿٍؼ کﻦﻦؼ ،بـ ؿوﻥؼ تضىﻝ صْىؿ
ا٩تَاػی و اﻢﻦیتی چیﻤ ػؿ آﻥزا ﻥٚاؿت کﻦﻦؼ و ؿاهھای رؼیؼی بـای تٞاﻢل بتا ایتﻤ
کيىؿ ػؿ اﻢىؿ عاوؿﻢیاﻥه بیابﻦؼ +اﻥزاﻠ ایﻤ کاؿ به آﻥها کمک عىاھؼ کـػ که پکتﻤ ؿا
ﻢت٪اٝؼ کﻦﻦؼ اف یک چاؿچىب چﻦؼ راﻥته پایؼاؿ صمای و اف ﻢﻦا ٜ٥اؿوپا پيتتیتاﻥی
کﻦؼ+
صتی اگـ چیﻤ ػؿ ػعاﻞ ھای میامتی و اﻢﻦیتتی عتىػ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته ﻢضتتآ
باىؼ ،صْىؿ ا٩تَاػی ایﻤ کيىؿ اصتماال ﻥتایذ ﻢهمتی بتـای اؿوپاییھتا عىاھتؼ
ػاى  +اف ٕـی ٨مـﻢایه گؾاؿی ﻢنت٪یﻡ و پيتیتاﻥی اف تىمٞه ،چیﻤ به ٝﻦتىاﻣ یتک
ٝاﻢل ﻢهﻡ تىمٞه ػؿ ﻢﻦٖ٪ته ٙتاھـ ﻢتیىتىػ +اھمیت ا٩تَتاػی آﻣ بتـای ﻢﻦٖ٪ته
ﻢیتىاﻥؼ اف اھمی بیيتـی ﻥنت به ایاالت ﻢتضؼه و اؿوپا بـعىؿػاؿ باىتؼ +بتـای
تىمٞه فیـماع ھای ﻢهﻡ ،کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه * به ویژه کيىؿھای تض تتؤحیـ
ﻢﻦافٝات * به پىﻝ چیﻦی اصتیتاد ػاؿﻥتؼ و چﻦتیﻤ کمتک ھتایی ﻢتیتىاﻥتؼ تتٞتات
گنتـػهای بـای آﻥها به ھمـاه ػاىته باىؼ+
امتاﻥؼاؿػھای چیﻤ ػؿ ﻢىؿػ پـوژهھای تىمٞه و ىـایٖی که به آﻥها وابنته ام
* ػؿ ؿابٖه با صکمـاﻥی عىب ،فیـماع ھای ا٩تَاػی ،صاکمی ٩اﻥىﻣ و اصتتـاﻠ
به ص٪ى ٧بيـ * با امتاﻥؼاؿػھای ١ـبی ﻢت٦اوت ام  +چیﻤ ﻢٞت٪ؼ ام که تىمٞه
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ا٩تَاػی و تهیه کاالھای ٝمىﻢی بـای ٍﻟش و حتتات ﻢهتﻡ امت اﻢتا اٍتالصات
ػﻢىکـاتیک ایﻦگىﻥه ﻥین  +ػؿ ایﻤ ؿویکـػ ،پـوژهھای تىمٞه با تمـکق بـ امتتغـاد
ﻢﻦاب ،ٜت٪ىی ؿژیﻡھای امتتؼاػی ،ىتکهھای ﻢيتـی ﻢؼاؿی و ﻥابـابـی ارتمتاٝی
ؿا ت٪ىی ﻢیکﻦﻦؼ+
ﻢؼﻝ چیﻦی اف مـﻢایه ػاؿی امتتتؼاػی ػؿ صتاﻝ صاّتـ بنتیاؿی اف ؿژیﻡھتای
عاوؿﻢیاﻥه ؿا ﻢزؾوب عىػ ﻢیکﻦؼ که ھمکاؿی با چیﻤ ؿا ومیﻟهای بتـای ﻢ٪اوﻢت
ػؿ بـابـ ٥ياؿ ١ـبیھا بـای پیگیـی اٍالصات ػوﻞ و پامغگىیی به ص٪ى ٧بيتـ
ػؿ افای کمکھای تىمٞه و مـﻢایه گؾاؿی ﻢتیػاﻥﻦتؼٍ +تاػؿات کاالھتایی ﻢاﻥﻦتؼ
٥ﻦاوؿی ﻥٚاؿتی پیيـ٥ته چیﻤ ھمچﻦیﻤ ﻢیتىاﻥؼ ؿژیﻡھای ا٩تؼاؿگـا ؿا ػؿ عاوؿﻢیاﻥته
ت٪ىی کﻦؼ+
بنیاؿی اف ٝﻦاٍـ ﻥاىﻦاعته ػؿ پیاﻢؼھای اﻢﻦیتتی اصتمتاﻞی ﻥاىتی اف ػمتتیابی
کيىؿھای ىتکه عاوؿﻢیاﻥه به ىتکه ھای G5و ٥ﻦاوؿی چیﻦی به ٕىؿ گنتـػه تتـی
ورىػ ػاؿػ +با تىره به ایﻦکه آﻢـیکا ٩تال ﻥگـاﻥیھای عتىػ ؿا ػؿ ایتﻤ فﻢیﻦته ﻢٖتـس
کـػه ام اؿوپاییھا بایؼ ﻢىّى ٛؿا ػؿ ماﻝھای آیﻦؼه اف ﻥقػیک ػﻥتاﻝ کﻦﻦؼ+
ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه ،اؿوپاییھا ﻢیتىاﻥﻦؼ کاؿھای بیيتـی بـای تمـکق ﻥ٪تو ا٩تَتاػی
چیﻤ ػؿ تالىهای مافﻥؼه اﻥزاﻠ ػھﻦؼ +به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،چﻦؼیﻤ آژاﻥل تىمٞه اؿوپا ػؿ
صاﻝ صاّـ ػؿ صاﻝ ھمکاؿی با چیﻤ ػؿ کيىؿھای آ٥ـی٪ایی ھنتﻦؼ +گنتـه ایتﻤ
ﻢياؿک ھا به عاوؿﻢیاﻥه ﻢیتىاﻥؼ به اؿوپاییھا کمک کﻦؼ تا ىیىهھای تىمٞه چیﻦی
ؿا ػؿک و امتاﻥؼاؿػھای صاکمی اؿوپا ؿا اؿت٪ا ػھﻦتؼٝ +تالوه بتـ ایتﻤ ،اؿوپاییھتا
ﻢیتىاﻥﻦؼ ػؿ افای پيتیتاﻥی ا٩تَاػی ،ػاﻥو و تزـبه ،و ىتکه ھایی ؿا که ػؿ ﻢﻦٖ٪ه
به ػﻥتاﻝ آﻣ ھنتﻦؼ به بافیگـاﻣ چیﻦی اؿاته ػھﻦؼ +اگتـ ٕتـ٥یﻤ اف ایتﻤ ٕـیت ٨ؿابٖته
مافﻥؼهای بـ٩ـاؿ کﻦﻦؼ ،چیﻤ ﻢیتىاﻥؼ اف ابتکاؿات حتات اؿوپا ػؿ عاوؿﻢیاﻥه پيتیتاﻥی
کﻦؼ +چﻦیﻤ ٥ـٍتی ﻢىٞ٩ی ؿا بـای ىکل ػاػﻣ تٞاﻢل میامی چتیﻤ بتا ﻢﻦٖ٪ته ﻥیتق
٥ـاھﻡ ﻢیکﻦؼ صتی اگـ تىمٞه ا٩تَاػی ؿا باالتـ اف اٍالصات میامتی ػؿ اوﻞىیت
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٩ـاؿ ػھؼ+
ﻥیق ػؿ مٖش میامی ومی ٜتـی ،ػعاﻞ ﻢضؼوػ چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته بته ػﻞیتل
تمایل به ٕـس تَىیـی اف عىػ به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت رهاﻥی رؼیتؼ ،ھتؼای ىتؼه
ام  +ایﻤ اﻢـ باٝج ىؼه اﻥتٚاؿات ١یـواٞ٩ی ػؿبتاؿه ﻥ٦تىؽ ایتﻤ کيتىؿ ػؿ ﻢﻦٖ٪ته
ایزاػ ىىػ+
کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه با امت٦اػه اف ﻢٞاﻢﻟه با چتیﻤ ،ػؿ تٞاﻢتل عتىػ بتا ایتاالت
ﻢتضؼه و اؿوپا ،اف ایﻤ اﻢـ امت٦اػه کـػهاﻥؼ +به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،ػؿ اوایل متاﻝ * ٠٢14
تﻦها چﻦؼ ﻢاه پل اف ٩تل رماﻝ عاىت٪زی ،ؿوفﻥاﻢته ﻥگتاؿ متٞىػی * ﻢضمتؼ بتﻤ
مﻟماﻣ ،وﻞیٞهؼ مٞىػی ،اف تىؿ آمیایی عىػ بـای تؤحیـگؾاؿی بـ ﻢتاصج ﻢىرىػ ػؿ
ایاالت ﻢتضؼه و اؿوپا ػؿ فﻢیﻦه ٥ـوه امﻟضه به کيىؿه امت٦اػه کـػ +وی به رای
ایﻦکه  ٔ٪٥به ػﻥتاﻝ تﻦى ٛﻢياؿک مٞىػیھا بتا ٩تؼؿتھای آمتیایی باىتؼَ٩ ،تؼ
ػاى پامغی رتؼی بته ﻢﻦت٪تؼیﻤ ١ـبتی عتىػ بؼھتؼ +ػؿ ھمتیﻤ ؿامتتا ،عـیتؼ
ھىاپیماھای بؼوﻣ مـﻥيیﻤ ﻥٚاﻢی کيىؿھای عﻟیذ ٥تاؿك باٝتج ىتؼه امت کته
ایاالت ﻢتضؼه آمتاﻥه عىػ ؿا بـای ٥ـوه تنﻟیضات کﻦتـﻝ ىتؼه اف ایتﻤ ﻥتى ٛپتاییﻤ
بیاوؿػ+
کيىؿھای اؿوپایی ھمچﻦیﻤ ﻥتایؼ ػؿ ﻢتىؿػ ﻥ٦تىؽ میامتی چتیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته
فیاػه ؿوی کﻦﻦؼ +کيىؿھای ﻢﻦٖ٪ه * به ویژه کيىؿھایی که با آﻢـیکا اعتال ٣ػاؿﻥؼ،
اف رمﻟه ایـاﻣ و مىؿیه * تمایل ػاؿﻥؼ که ؿوابٔ عىػ ؿا با چتیﻤ تىمتٞه بغيتیؼه و
ا٥قوﻣ ﻥمایی کﻦﻦؼ تا اﻥقوای عىػ ؿا کتاھو ػھﻦتؼ +بته ﻥٚتـ ﻢتیؿمتؼ چتیﻤ بتـای
عاوؿﻢیاﻥه آﻥ٪ؼؿ ھﻡ ﻢهﻡ ﻥین که گىیی گاه به ﻥٚـ ﻢیؿمؼ +بنیاؿی اف پـوژهھا و
مـﻢایه گؾاؿی ھایی که چیﻤ ػؿ چاؿچىب  BRIاٝالﻠ کـػ ؿھا ىؼهاﻥؼ یا به ىؼت
به تؤعیـ ا٥تاػهاﻥؼ +ػؿ ھمیﻤ صاﻝ ،ػؿ صىفه ھایی ﻢاﻥﻦؼ ٥ـوه امﻟضه ،ىتـک ھای
چیﻦی ،گقیﻦهھای ﻢٞتتـ ٩ابل ؿ٩ابتی بـای تؤﻢیﻤ کﻦﻦؼگاﻣ ١ـبی ﻥینتﻦؼ+
بﻦابـایﻤ ،اؿوپاییھا بایؼ اؿفه تٞاﻢل عىػ با بافیگـاﻣ ﻢﻦٖ٪ه ؿا بيﻦامﻦؼ +چتیﻤ
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* ػ٩ی٪ا ﻢاﻥﻦؼ ؿومیه و صتی ایاالت ﻢتضؼه ػؿ فﻢاﻣ ؿتیل رمهىؿ تـاﻢپ * ھﻦىف اف
اﻥتٚاؿات کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ػوؿتـ ام و اف ایﻤ ٕـی ٨بته اؿوپاییھتا ٥ـٍت
ﻢیػھؼ تا ﻢىاّ ٜو ﻢﻦا ٜ٥عىػ ؿا پیو بتـﻥؼ +ﻥٚاؿت بـ بهتىػ پـوژهھای ﻢﻦٖ٪تهای
چیﻤ به اؿوپاییھا کمک ﻢیکﻦؼ تا ػؿک کﻦﻦؼ که ایﻤ کيىؿ چگىﻥه تؤحیـ عتىػ ؿا ػؿ
ﻢﻦٖ٪ه ت٪ىی ﻢیکﻦؼ +ھمچﻦیﻤ ایﻤ اﻢـ به آﻥها کمک ﻢیکﻦؼ تا اف ىتیىهھای چاﻥته
فﻥی ىـکای عاوؿﻢیاﻥه که ػؿ آﻣ اھـﻠھای چیﻦی به ھماﻣ اﻥؼافه ٩ىی ﻥینت کته ػؿ
ابتؼا به ﻥٚـ ﻢیؿمؼ ،بیو اف صؼ بهـه ﻢﻦؼ ىىﻥؼ+
کيىؿھای اؿوپایی بایؼ به ػﻥتاﻝ ؿاهھای رؼیتؼی بتـای ھمکتاؿی بتا چتیﻤ ػؿ
عاوؿﻢیاﻥه باىﻦؼ +اف بْٞی رهات ،ھـ ػو ٕـ ٣یک چیتق ؿا ﻢتیعىاھﻦتؼ * ﻥٚتﻡ
ﻢﻦٖ٪های باحتات * و ﻢمکﻤ ام رایی بـای پیيتـػ میامتهای ﻢيتتـک ػؿ رهت
ػمتیابی به ایﻤ ھؼ ٣ورىػ ػاىته باىؼ +کيىؿھای اؿوپایی واٞ٩ا ٩اػؿ به ﻢ٪ابﻟه بتا
کالھتـػاؿی ا٩تَاػی چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ﻥغىاھﻦؼ بىػ اﻢا ﻢمکﻤ ام بتىاﻥﻦتؼ ّتمﻤ
رتـاﻣ ابٞاػ ا٩تؼاؿگـا اف تىمٞه ﻢﻦٖ٪های چیﻤ ،به کاؿ ػؿ ره ایزاػ عاوؿﻢیاﻥه بتا
حتات تـ اػاﻢه ػھﻦؼ +با تىره به تمایل چیﻤ بـای ص٥ ٘٦اٍﻟه عتىػ اف ػؿگیـیھتای
عاوؿﻢیاﻥه ،اؿوپا به ػﻞیل ؿوابٔ ػیـیﻦه ،ىتتکهھای ىغَتی ،ﻥقػیکتی ٥ـھﻦگتی و
ػؿک ٝمی ٨ﻢﻦٖ٪های که چیﻤ ھﻦىف اف آﻣ بـعىؿػاؿ ﻥین  ،ﻢیتىاﻥؼ ىـیک ﻢ٦یتؼی
باىؼ+
چالش چیى بشای تسلط ایاالت هتحذه بش خاوسهیايه
اٝالﻠ چیﻤ اف ابتکاؿ کمـبﻦؼ و راػه ابـیيﻡ ( BRIػؿ متاﻝ  ٠٢12صتاکی اف
ت٢ییـ ﻥ٪و ایﻤ کيىؿ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه بىػ +راػه ابـیيﻡ با اتَاﻝ چیﻤ به کيتىؿھا ػؿ
مـامـ اوؿامیا و ﻢﻦٖ٪ه ا٩یاﻥىك ھﻦؼ ،ﻢهمتـیﻤ ابتکاؿ ٝمل میام عاؿری ام
که ایﻤ کيىؿ اف فﻢاﻣ وؿوػ به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت با ﻢﻦا ٜ٥رهاﻥی اﻥزاﻠ ػاػه ام  +اف
آﻥزا که عاوؿﻢیاﻥه بـای  BRIبنیاؿ ﻢهﻡ ام ؿویکتـػ چتیﻤ بته ﻢﻦٖ٪ته ػؿ ﻢتىؿػ
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ﻢناتل ا٩تَاػی ،ػیپﻟماتیک و * تا صؼی کمتـ * ػؿ ﻢىؿػ ﻢناتل اﻢﻦیتی راه ٕﻟتاﻥه
تـ و پیچیؼه تـ ﻢیىىػ +ایﻤ ػؿ ػو ﻢ٪اﻞه "م٦یؼ و چیﻦی  "،چيﻡ اﻥؼاف و ا٩ؼاﻢات ػؿ
ماع ﻢيتـک کمـبﻦؼ ا٩تَاػی راػه ابـیيﻡ و راػه ػؿیایی ابـیيﻡ ٩ـﻣ بین و
یکﻡ " و "ﻢ٪اﻞه میام ٝـبی چیﻤ" بافتاب یا٥ته ام +
"چيﻡ اﻥؼاف و ا٩ؼاﻢات" ػؿ ﻢىؿػ عاوؿﻢیاﻥه به ٕىؿ عاً ﻢیگىیؼ پﻦذ اوﻞىی
ھمکاؿی بـای تىمٞه ؿوابٔ با کيىؿھایی که ػؿ  BRIىـک ﻢیکﻦﻦؼ ورىػ ػاؿػ:
ھماھﻦگی میامی،
اتَاﻝ تنهیالت،
تزاؿت بی ؿویه،
اػ١اﻠ ﻢاﻞی،
اوؿا٩ ٧ـّه به ﻢـػﻠ
٪٥ؼاﻣ ھمکاؿی اﻢﻦیتی و ﻥٚاﻢی ػؿ "چيﻡ اﻥؼاف و ا٩ؼاﻢات" اف ؿوای چیﻦیھتا
پيتیتاﻥی ﻢیکﻦؼ که  BRIیتک ابتکتاؿ تىمتٞه ﻢضتىؿ امت و ﻥته بغيتی اف یتک
امتـاتژی ژتىپﻟیتیکی +ﻢٖاب ٨با ؿویکـػ گؾىته چیﻤ ،ایتﻤ اوﻞىی ھتای ھمکتاؿی
ﻥ٪يه ؿاه تىمٞه ؿوابٔ ایﻤ کيىؿ با عاوؿﻢیاﻥه ؿا ػؿ ماﻝھای آیﻦؼه ٥ـاھﻡ ﻢیکﻦؼ+
"ﻢ٪اﻞه میام ٝـبی چیﻤ" ،ھمقﻢاﻣ با اوﻞیﻤ م٦ـ ؿیام رمهىؿی "ىی ریﻤ
پیﻦگ" به عاوؿﻢیاﻥه ،چيﻡ اﻥؼاف چیﻦی ؿا بـای ایتﻤ ﻢﻦٖ٪ته تيتـیش کتـػ کته ػؿ آﻣ
"چیﻤ ﻢایل به ھماھﻦگی امتـاتژیھای تىمٞه با کيىؿھای ٝـبی امت  ،و ﻢقایتا و
پتاﻥنیلھای اؿت٪تا ھمکتاؿی بتیﻤ اﻞمﻟﻟتی بتا بته کتاؿگیـی ٙـ٥ی ھتا و ت٪ىیت
ھمکاؿیھا ﻢمکﻤ ﻢیﻥمایؼ "+بـای ایﻤ ﻢهتﻡ ،ػؿ "اﻞگتىی ھمکتاؿی" ،" 2 ) ٠ ) 1
اﻥـژی ؿا به ٝﻦىاﻣ اوﻞىی ﻥغنت ﻢٞـ٥تی ﻢتیکﻦتؼ +فیتـ متاع ھا و ھمچﻦتیﻤ
تزاؿت و مـﻢایه گؾاؿی ػؿ اوﻞىی ػوﻠ ٩ـاؿ ػاؿﻥؼ و اﻥـژی ھنته ای ،ﻢاھىاؿهھا و
ﻢﻦاب ٜرؼیؼ اﻥـژی ػؿ آعـیﻤ اوﻞىی ٩ـاؿ ﻢیگیـﻥؼ +ایﻤ ﻢ٪اﻞه ؿوﻥؼ ؿوابٔ چیﻤ بتا
کيىؿھای ٝـبی ؿا ﻥياﻥه گـ٥ته ام +

بازی بسرگ چیى در خاورهیايه 119 /

ايشژی دس هسته و اولىیت يخست
چیﻤ ھمچﻦاﻣ یکی اف عـیتؼاؿاﻣ ٝمتؼه ﻥ٦ت و گتاف ٕتیٞتی اف ٍتاػؿکﻦﻦؼگاﻣ
عاوؿﻢیاﻥه ام  +ىـ ٧ﻢیاﻥه صناب بـای بیو اف  2٢ػؿٍؼ اف واؿػات ﻥ ٦چیﻤ،
و ھمچﻦیﻤ یک ﻢﻦت ٜکﻟیؼی گاف ٕتیٞی ﻢای ٜایﻤ کيىؿ ام  +اصتمتاال چتیﻤ ٕتی
ماﻞهای آیﻦؼه به ٕىؿ ٥قایﻦؼه به اﻥـژی ﻢﻦٖ٪ه ﻢتکی عىاھتؼ بتىػ ،فیتـا پتیو بیﻦتی
ﻢیىىػ ایﻤ کيىؿ ﻢیقاﻣ ﻢَـ ٣اﻥـژی عىػ ؿا به ٕـف چيمگیـی ا٥تقایو ػھتؼ و
 ٔ٪٥تىﻞیؼ ػاعﻟی عىػ ؿا به ﻢیقاﻣ ﻢتىمٔ باال بتـػ+
ػؿ ایﻤ اوﻞىی بﻦؼی ﻥغن  ،تﻦى ٛبـای چیﻤ ﻢهﻡ ام  +ایتﻤ کيتىؿ ﻢتؼتھا
ام که ﻥنت به واؿػات اﻥـژی عﻟیذ ٥اؿك ؿویکـػی ﻢتٞاػﻝ ػاىتته امت  +بتا
تىره به ؿوابٔ ﻥقػیک اﻢیـﻥيیﻤھای عﻟیذ ٥اؿك با ایاالت ﻢتضؼه ،پکﻤ ﻥگـاﻣ ایﻤ
ام که واىﻦگتﻤ ﻢیتىاﻥؼ بـ آﻥها ٥ياؿ بیاوؿػ تا رـیاﻣ ﻥ ٦به چیﻤ ؿا ﻢغتل کﻦﻦؼ+
ایﻤ ﻥگـاﻥی اھمی ػؿک ىؼه ایـاﻣ ؿا ا٥تقایو ﻢتیػھتؼ کته چتیﻤ آﻣ ؿا ﻥنتت بته
میام ھای آﻢـیکا ﻢ٪اوﻠ تتـ ﻢتیػاﻥتؼ +ػؿ ھمتیﻤ فﻢتاﻣ ،ػوؿ ٞ٥ﻟتی تضـیﻡھتای
ایاالت ﻢتضؼه ٝﻟیه ایـاﻣ ،تؤکیؼ چتیﻤ بتـ ٕتـٝ ٣تـب اف عﻟتیذ ٥تاؿك ؿا ﻥيتاﻣ
ﻢیػھؼ +واؿػات ﻥ ٦چیﻤ اف ٝـبنتاﻣ مٞىػی ا٥قایو یا( + ٥اف  4٠1611بيتکه
ػؿ ؿوف ػؿ ﻢاه اوت ماﻝ  ٠٢16به  16٢٠766ػؿ ﻢاه رىالی + ٠٢14
اف ﻥگاھی ػیگـ ،ﻥ٪و اٍﻟی ایاالت ﻢتضتؼه ػؿ صمایت اف عٖتىٓ کيتتیـاﻥی
عاوؿﻢیاﻥه بـای واؿػات ﻥ ٦چیﻤ بنیاؿ ﻢهﻡ ام  +ایتﻤ آمتیب پتؾیـی ػؿ ػوؿاﻣ
رﻦگ تزاؿی چیﻤ و آﻢـیکا آىکاؿتـ ىؼه ام  +با ػاىتﻤ ؿ٩یب اٍﻟی امتـاتژیک
که ﻢیتىاﻥؼ اﻢﻦی اﻥـژی عىػ ؿا اف ایﻤ ٕـی ٨بتا تهؼیتؼ ﻢىارته بتیﻦتؼ چتیﻤ بتـای
گنتـه صْىؿ ػؿیایی عىػ ػؿ مـامـ ا٩یاﻥىك ھﻦؼ ػﻞیل ػاؿػ و ایﻤ ٥ـایﻦؼی ام
که به ﻥىبه عىػ ﻢیتىاﻥؼ ﻢﻦزـ به صْىؿ اﻢﻦیتی بیيتـ چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ىىػ+
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ساخت و ساص ،تجاست و سشهایه گزاسی
پاػىاھیھای عﻟیذ ٥اؿك ﻢﻦاب ٜاٍﻟی ٩ـاؿػاػھای ماع و متاف فیـمتاع
بـای ىـک ھای چیﻦی ﻢاﻥﻦؼ امتاػیىﻠ ٖ٩ـ * ﻢضل بـگقاؿی ﻢناب٪ات راﻠ رهتاﻥی
٥ی٦ا  * ٠٢٠٠و پاالیيگاه یاﻥتى ٝـبنتاﻣ مٞىػی و عٔ ؿیﻟی پـ مـ ٝامت کته
رؼه ؿا به ﻢکه و پیىﻥتؼ ﻢتیػھتؼ +بـﻥاﻢتهھای تىمتٞه  ،Gulf Visionکته ىتاﻢل
پـوژهھای اٍﻟی فیـماعتی ام ٥ـٍ ھتایی ؿا بتـای ھمکتاؿی بیيتتـ ٥تـاھﻡ
ﻢیکﻦؼ +بﻦگاهھای چیﻦی ػؿ مـامـ عاوؿﻢیاﻥه ٞ٥اﻝ بىػهاﻥؼ و ا١ﻟب بتـ ؿوی پتـوژه
ھایی ﻢتمـکق ىؼهاﻥؼ که عتىػ ؿا بته ھتؼ BRI ٣ﻢتیپیىﻥؼﻥتؼ +بﻦتاػؿ و پاؿکھتای
ٍﻦٞتی بـای ایﻤ ھمکاؿیھا ﻢهﻡ بىػهاﻥؼ فیـا فﻥزیـهای ا٩تَاػی ایزاػ ﻢیکﻦﻦؼ که
چیﻤ ؿا به عﻟیذ ،ػؿیای ٝـب ،ػؿیای مـط و ﻢؼیتـاﻥه پیىﻥؼ ﻢتیػھتؼ +پکتﻤ ابتتؼا
تىّیش ػاػ "پتاؿک ٍتﻦٞتی * ؿویکتـػ ػو چتـط و ػو ٕـ٥ته" * ﻢتیتىاﻥتؼ یکتی اف
ویژگیھای اٍﻟی صْىؿ ا٩تَاػی چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه باىؼ +بﻦؼؿ عﻟی٦ته اﻢتاؿات
ﻢتضؼه ٝـبی ،بﻦؼؿ ػو٩ماﻣ ٝماﻣ ،بﻦؼؿ ریقاﻣ ٝـبنتاﻣ مٞىػی و بﻦؼؿ مٞیؼ ﻢَـ
و بﻦؼ ؿ ٝیﻤ رىھتىتی ریتتىتی ھمته بغيتی اف ایتﻤ پتـوژه ؿا تيتکیل ﻢتیػھﻦتؼ+
ىـک ھای چیﻦی ھمچﻦیﻤ به اصتماﻝ فیتاػ ﻥ٪تو ﻢهمتی ػؿ پـوژهھتای بافمتافی
ٝـا ،٧مىؿیه و یمﻤ ػاؿﻥؼ+
ػ ؿ ھمیﻤ صاﻝ ،تزاؿت چیﻤ با عاوؿﻢیاﻥه ٕی ماﻞهای اعیـ به ىتؼت ا٥تقایو
یا٥ته ام و ایﻤ کيىؿ ؿا به بقؿگتـیﻤ ىـیک تزتاؿی ﻢﻦٖ٪ته تتتؼیل کتـػه امت +
بـاماك اٝالﻠ ٍﻦؼ و ٧بیﻤ اﻞمﻟﻟی پىﻝ ،صزﻡ تزاؿت بیﻤ چیﻤ و کيىؿھای صىفه
عﻟیذ ٥اؿك ػؿ ماﻝ  ٠٢17کمی فیـ  147ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ بىػ +ػؿ ماﻝ  ٠٢13چیﻤ به
بقؿگتـیﻤ ﻢﻦت ٜمـﻢایه گؾاؿی عاؿری ػؿ عاوؿﻢیاﻥه تتؼیل ىتؼ +پتـوژه ھتایی کته
بـﻥاﻢهھای تىمٞه ػاعﻟی چیﻤ ؿا با  BRIﻢـتتٔ ﻢتیکﻦتؼ ػؿ ؿوابتٔ ػو راﻥتته ایتﻤ
کيىؿ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ﻥیق اھمی بیيتـی به عىػ اعتَاً ػاػهاﻥؼ+
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ايشژی و فضا
اﻥـژی ھنتهای ؿوفگاؿی به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت ١ـبی اﻥگاىته ﻢیىؼ اﻢا ٩تـاؿػاػ
کـه رﻦىبی با اﻢاؿات بـای ماع ﻥیـوگاه باؿاکا ﻥياﻣ ﻢتیػھتؼ کته ایتﻤ ﻢىّتى،ٛ
ؿ٩ابتی تـ ىؼه ام  +ىـک ھای چیﻦی ﻥیق ػؿ تاله ھنتتﻦؼ تتا واؿػ ایتﻤ بتافاؿ ػؿ
عاوؿﻢیاﻥه ىىﻥؼٝ +ـبنتاﻣ مٞىػی یک ﻢيتـی باﻞ٪ىه ﻢهﻡ ام فیـا ﻢؼت ھام
که اصتماﻝ ؿآ کتىؿھای ھنتهای تزاؿی به ٝﻦىاﻣ ﻢﻦت ٜاﻥـژی ػاعﻟی ؿا ﻢىؿػ بـؿمی
٩ـاؿ ػاػه ام  +ىـک گـوه ﻢهﻦؼمی ھنتهای چیﻤ با وؿوػ به بافاؿ ،ت٦اھﻡ ﻥاﻢتهای
ؿا با یک ىـک مٞىػی اﻢْا کـػ تا آب ػؿیا ؿا با امت٦اػه اف ؿاکتىؿھای ھنتهای با
گاف ،ىیـیﻤ کﻦؼ+
به ٝﻦىاﻣ بغيی اف "راػه ابـیيﻡ ػیزیتاﻝ" ،ﻢاھىاؿهھا اوﻞىیت ػیگتـ چتیﻤ ػؿ
عاوؿﻢیاﻥه ھنتﻦؼ +مینتتﻡ ﻥتاوبـی ﻢتاھىاؿهای  BeiDouػؿ چتیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته
ﻢىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ گـ٥ته ام فیـا بـﻥاﻢه ھایی ػ٩یت ٨ػؿ اؿتتتآ اف ؿاه ػوؿ ،اﻢﻦیت
ػؿیایی و کياوؿفی ػاؿػ +ىـک ھای ﻢغابـاتی ػؿ بضـیﻤ ،ﻢَـ ،کىی ٝ ،ـبنتاﻣ
مٞىػی و اﻢاؿات ﻢتضؼه ٝـبی ھمگتی بتا "ھتىاوی" ػؿ متاع ىتتکه ھتایG5
ھمکاؿی کـػهاﻥؼ+
ىـک ھای چیﻦی ھمچﻦیﻤ ػؿ پـوژهھای عىؿىتیؼی ،بتاػی و ھیتؼؿوﻞیکی ػؿ
عاوؿﻢیاﻥه ٞ٥اﻝ بىػهاﻥؼ +ایﻤ اﻢـ بته ویتژه ػؿ پاػىتاھیھای عﻟتیذ ٥تاؿك ٍتؼ٧
ﻢیکﻦؼ رایی که پـوژهھای تىمٞه ﻢاﻥﻦؼ ویژﻣ ٝ ٠٢2٢ـبنتاﻣ متٞىػی ػؿ ﻢتﻦتىٛ
مافی ﻢﻦاب ٜاﻥـژی ػؿ اوﻞىی ٩ـاؿ گـ٥تهاﻥؼ+
دیپلماسی هشاسکت چیى
چیﻤ بـﻥاﻢهھای " "2 ) ٠ ) 1عىػ ؿا بـای ھمکاؿی ا٩تَتاػی ػؿ عاوؿﻢیاﻥته بتا
ػیپﻟمامی ﻢياؿک امتـاتژیک کاﻢتل کتـػه امت  +ت٪ـیتتا کﻟیته تىا٥ت ٨ﻥاﻢتهھای
ﻢياؿک امتـاتژیک که چیﻤ با کيىؿھایی ػؿ عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪تا بته اﻢْتا
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ؿماﻥؼه ام ػؿ یک ػھه گؾىته به ورىػ آﻢؼه ام (تﻦها ٩ـاؿػاػ با ﻢَتـ ،کته ػؿ
ماﻝ  1444به اﻢْا ؿمیؼ امتخﻦام  +چیﻤ بتا اﻞزقایتـ ،ﻢَتـ ،ایتـاﻣٝ ،ـبنتتاﻣ
مٞىػی و اﻢاؿات و ھمچﻦیﻤ ﻢياؿک ھای امتتـاتژیک بتا ریتتىتیٝ ،تـا ،٧اؿػﻣ،
کىی  ،ﻢـاکوٝ ،ماﻣٖ٩ ،ـ و تـکیه ھمکاؿیھای امتـاتژیک کتاﻢﻟی بـ٩تـاؿ کتـػه
ام  +ھمقﻢاﻣ با گنتـه  ،BRIایﻤ ىﻟى١ی ٞ٥اﻞی ػیپﻟماتیک ﻥياﻣ ﻢیػھؼ کته
ؿھتـاﻣ چیﻤ به ٕىؿ ٥قایﻦؼهای عاوؿ ﻢیاﻥه ؿا بـای اھؼا ٣میامی و امتـاتژیک عىػ
ﻢهﻡ ﻢیػاﻥﻦؼ+
٪٥ؼاﻣ تٞهؼات اﻢﻦیتی چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه * ػؿ ﻢ٪اینه با ایاالت ﻢتضؼه * ﻢیتىاﻥتؼ
ایﻤ تَىؿ ؿا ایزاػ کﻦؼ که ػؿ ؿ٩اب ھای ﻢﻦٖ٪های ىـک ﻥمتیکﻦتؼ و یتا اﻥتؼافه و
ﻢ٪یاك ؿا به ﻥ ٜ٦ھـ یک اف ىـکای عىػ ﻥياﻣ ﻥمیػھتؼ +اﻢتا ایتﻤ ػیتؼگاه ﻢاھیت
مﻟنﻟه ﻢـاتتی ﻢياؿک ھای چتیﻤ ؿا ﻥيتاﻣ ﻢتیکﻦتؼ کته ػؿ آﻣ ؿوابتٔ بتا ىتـکای
امتـاتژیک راﻢ ٜباالتـ اف ػیگـاﻣ ؿا ﻢمتاف ﻢیکﻦؼ +به ٝﻦىاﻣ ﻢختاﻝ ،چتیﻤ بته ٕتىؿ
ﻢيغٌ ،ﻥياﻣ ػاػه ام کته ػؿ ؿوابتٔ عتىػ و ػؿ چيتﻡ اﻥتؼاف عتىػ ،اوﻞىیت
بیيتـی بـای اﻢاؿات ٝـبی ﻢتضؼه ﻥنت به ٖ٩ـ ٩ایل ام +
ھمچﻦاﻣ که تٞاﻢل ا٩تَاػی و ػیپﻟماتیک چیﻤ با عاوؿﻢیاﻥه ؿو به ؿىؼ ام به
ﻥٚـ ﻢیؿمؼ به فوػی ھمکاؿیھای اﻢﻦیتتی ﻥیتق ػؿ ػمتتىؿ ٩تـاؿ عىاھتؼ گـ٥ت و
تضـکات تافهای ھﻡ ػؿ ایﻤ ؿامتا اﻥزاﻠ ىؼه ام  +ﻥیـوی ػؿیایی اؿتو آفاػیتتغو
عﻟ PLAN( ٨به ٝﻦىاﻣ بغيی اف ﻢؤﻢىؿی بتیﻤ اﻞمﻟﻟتی ّتؼ ػفػی ػؿیتایی ػؿ
عﻟیذ ٝؼﻣ ،بافػیؼ اف بﻦاػؿ ػؿ ىته رقیـه ٝـبنتاﻣ ؿا آ١اف کـػ و به ا٥نـاﻣ ػؿیتایی
چیﻤ ٥ـٍتی ػاػ تا ؿوابٔ عىػ ؿا با ھمتایاﻣ ٝـب تىمٞه ػھﻦؼ +چتیﻤ ھمچﻦتیﻤ اف
ماﻝ ٠٢٢3به ٍتﻟش متافﻢاﻣ ﻢﻟتل ػؿ ﻞتﻦتاﻣ کمتک کتـػه امت  +و ا٥تقایو کتاؿ
پیماﻥکاؿاﻣ اﻢﻦیتی عَىٍی چیﻦی ػؿ عاوؿﻢیاﻥته ،بته ٝﻦتىاﻣ بغيتی اف پامتظ بته
تٞاﻢل ٝمی ٨چیﻦیھا با کيىؿھای ﻢتْـؿ ﻢاﻥﻦؼ ٝـا ٧ؿط ػاػه ام +
٥ـوه تنﻟیضات چیﻤ به عاوؿﻢیاﻥه ﻥیق ػؿ ماﻞهای اعیتـ ا٥تقایو یا٥تته امت
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صتی اگـ آﻥها ػؿ ﻢ٪اینه با کيىؿھای ١ـبی صؼا٩ل باىﻦؼ +بنیاؿی اف ﻢى٪٥ی ھتای
چیﻤ ػؿ فﻢیﻦه پـ کـػﻣ رای عاﻞی آﻢـیکا ػؿ م٦اؿىاتی ام که به ػﻞیل ﻥٚتاؿت
کﻦگـه٩ ،اػؿ به اﻥزاﻠ ﻢٞاﻢالت ﻥینت  +ػؿ فﻢیﻦته ھتایی ﻢاﻥﻦتؼ ھىاپیماھتای بتؼوﻣ
مـﻥيتتیﻤ ﻢنتتﻟش و مینتتتﻡھای ّ تؼ ﻢىىتتکی ،ىتتـک ھای چیﻦتتی ﻢتتیتىاﻥﻦ تؼ
مینتﻡھای کاﻢل و عؼﻢات ھمـاه ؿا بؼوﻣ ﻢالصٚات میامی تاﻢیﻤ کﻦﻦؼ +بتا ایتﻤ
ورىػ ،کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه به ػﻞیل ػاىتﻤ ٥ﻦاوؿی پیيـ٥ته ایاالت ﻢتضؼه ،ﻢٞمىال
تـریش ﻢیػھﻦؼ امﻟضه ؿا اف آﻢـیکا عـیؼاؿی کﻦﻦؼ +با ایﻤ صاﻝ ،تَمیﻡ چیﻤ بـای
٥ـوه اﻥضَاؿی ھىاپیماھای بتؼوﻣ مـﻥيتیﻤ بته کيتىؿھایی ﻢاﻥﻦتؼ ٝتـا ،٧اؿػﻣ،
ٝـبنتاﻣ مٞىػی و اﻢاؿات ﻢتضؼه ٝـبی ػالﻞ بـ صمای اف ٩ؼؿت گتـ٥تﻤ چتیﻤ
ػؿ وّ ٜﻢىرىػ ػاؿػ +ھمچﻦیﻤ ﻢٞﻟىﻠ ﻥین که چیﻤ تا چه اﻥؼافه با ایـاﻣ ،ػؿ فﻢیﻦه
٥ﻦاوؿیھای رﻦگی ھمکاؿیھای پﻦهاﻥی ػاؿػ؟
تىمٞه ﻢهﻡ اﻢﻦیتی ػیگتـ ایزتاػ پایگتاه پيتتیتاﻥی  PLANػؿ ریتتىتی ،اوﻞتیﻤ
تؤمینات ٥ـاﻢـفی چیﻤ ػؿ ﻥى ٛعىػ امت  +ایتﻤ ا٩تؼاﻠ ،پایتاﻣ یتک و٦٩ته اف یتک
ٝمﻟیات بـﻥاﻢه ػاؿ ػیـیﻦه چیﻤ ػؿ ٝؼﻠ ماعتﻤ تامینات ﻥٚاﻢی ػؿ متایـ کيتىؿھا
بىػ +با تىره به ؿىؼ چيمگیـ ػاؿاییھا و ﻢهارـاﻣ عاؿد اف کيىؿ چیﻤ ،پکﻤ بایتؼ
ﻥياﻣ ﻢیػاػ که ایﻤ تىاﻥایی ؿا ػاؿػ که اف ایﻤ ﻢﻦا ٜ٥ﻢضا ٚ٥کﻦؼ و ﻥیافی به تکیه بـ
چتـ اﻢﻦیتی آﻢـیکا ﻥؼاؿػ +مـﻢایه گؾاؿیھای ٩ابل تىره چیﻦیھا ػؿ پاؿکھا و بﻦاػؿ
ٍﻦٞتی عاوؿﻢیاﻥه ػؿ صاﻝ صاّـ ﻢاھی تزاؿی ػاؿػ اﻢا ػؿ ﻥهای ﻢمکتﻤ امت
یک ھؼ ٣ﻥٚاﻢی ػاىته باىؼ +به ﻥٚـ ﻢیؿمؼ کيىؿھای ﻢیقباﻣ ﻢایل ﻥینتﻦؼ که ایﻤ
اﻢـ ػؿ آیﻦؼه ﻥقػیک ات٦ا ٧بی٦تؼ فیـا بنیاؿی اف آﻥها ﻢیتـمتﻦؼ کته ایتﻤ اﻢتـ بتىاﻥتؼ
ھمکاؿیھای اﻢﻦیتی ؿا با ایاالت ﻢتضؼه که به آﻥها ﻢتکی ھنتﻦؼ به عٖـ بیاﻥؼافػ +با
ایﻤ صاﻝ ،ﻢاﻥﻦؼ پایگاه ریتىتی ،ایتﻤ ویژگیھتای تٞاﻢتل ا٩تَتاػی ،ػیپﻟماتیتک و
اﻢﻦیتی چیﻤ با عاوؿﻢیاﻥه بغيی اف یک امتـاتژی ٝمی ٨تـ ،گنتـػه تـ و پیيـ٥ته تـ
اف آﻥچه ﻢمکﻤ ام ػؿ ﻥگاه اوﻝ ٙاھـ ىىػ ،تيکیل ﻢیػھؼ+
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چشا سویکشد چیى به خاوسهیايه تغییش هیکًذ؟
ﻥٚﻡ بیﻤ اﻞمﻟﻟی تک ٖ٩تی که پل اف پایاﻣ رﻦتگ متـػ ٙهتىؿ کتـػ امامتا بته
ؿویکـػ چیﻤ به عاوؿﻢیاﻥه ىکل ػاػ +ایاالت ﻢتضؼه اف فﻢاﻣ ٝمﻟیات ٕى٥اﻣ ٍضـا
ػؿ ماﻝ ٩ 144٢ؼؿت اٍﻟی ﻥٚاﻢی ػؿ عاوؿﻢیاﻥه بىػه ام  +ایاالت ﻢتضؼه ،یتک
ﻢٞماؿی اﻢﻦیتی ﻢﻦٖ٪های ؿا ایزاػ کـػه ام که وّٞی ﻢىرتىػ ؿا بته ﻥ٦ت ٜعتىػ
ص ٘٦و مایـ ٩ؼؿتھای عاؿری ؿا ﻢزتىؿ ﻢیکﻦؼ یا ػؿ ایﻤ چاؿچىب کاؿ کﻦﻦؼ یتا
آﻣ که با ھقیﻦهھای بنیاؿ گقا٥ ،٣کـی به صاﻝ عتىػ بکﻦﻦتؼ +چتتـ اﻢﻦیتتی ایتاالت
ﻢتضؼه اﻢا به چیﻤ کمک کـػ تا عتىػ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ یتک ٩تؼؿت بتقؿگ ا٩تَتاػی و
میامی ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ﻢٖـس کﻦؼ +پکﻤ صْىؿ عتىػ ؿا بتا ػؿگیتـ ىتؼﻣ ػؿ ا٩تَتاػ
ﻢﻦٖ٪ه ،بـ٩ـاؿی ؿوابٔ با ھمه کيىؿھا ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ،پـھیق اف بتی حتتات متافی ،و
رﻟىگیـی اف میام ھایی که ﻢﻦا ٜ٥آﻢـیکا ؿا ػؿ ﻢﻦٖ٪ه به چاﻞو بکيؼ تاﻢیﻤ و ػؿ
اػاﻢه تختی کـػ+
ایﻤ ؿویکـػ ػؿک گنتـػهای اف چیﻤ به ٝﻦىاﻣ یک ٥ـٍت ٕﻟتب ایزتاػ کتـػه
ام و اف چتـ اﻢﻦیتی ایاالت ﻢتضؼه بـای تمـکق بـ پـوژهھای ا٩تَتاػی عتىػ و ػؿ
ٝیﻤ صاﻝ ػؿ ﻢىؿػ کاالھای ٝمىﻢی امت٦اػه ﻢتیکﻦتؼ +اف آﻥزتا کته ﻢٞمتاؿی BRI
ىکل ﻢیگیـػ ،ایتﻤ اػؿاک بتـای ص٦ت٘ آﻣ بته ٕتىؿ ٥قایﻦتؼهای ػىتىاؿ ﻢتیىتىػ+
پـوژهھای فیـ ماعتی چیﻤ بـﻥاﻢهھای تىمٞه ػاعﻟی ؿا ػؿ مـامتـ ﻢﻦٖ٪ته تکمیتل
ﻢیکﻦﻦؼ ػؿ صاﻞی که مـﻢایه گؾاؿیھای امامی ،تزاؿت و کمکھای آﻣ ػؿ صاﻞی
ٍىؿت ﻢیگیـػ که ١ـب اف صْىؿ ٕىالﻥی ﻢؼت ػؿ عاوؿ ﻢیاﻥه عنتته امت  +بته
رای "مىاؿکاؿی آفاػ" ،چیﻤ کاالھای ٝمىﻢی ؿا اؿاته ﻢیػھؼ که ﻢیتىاﻥؼ به تىمٞه
و حتات ػؿ عاوؿﻢیاﻥه کمک کﻦؼ+
با ایﻤ صاﻝ ،ﻢهمتـ اف ایﻤ ﻢىّى ،ٛػؿک کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه اف ٪ٝتب ﻥيتیﻦی
ایاالت ﻢتضؼه اف ﻢﻦٖ٪ه ام  +بنیاؿی اف ؿھتـاﻣ عاوؿﻢیاﻥه اصناك ﻢیکـػﻥتؼ کته
اﻥتغاب ػوﻥاﻞؼ تـاﻢپ به ٝﻦىاﻣ ؿتتیل رمهتىؿ آﻢـیکتا ﻥيتاﻥه بافگيت و صْتىؿ
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٩ؼؿتمﻦؼ آﻢـیکا ػ ؿ عاوؿﻢیاﻥته امت و صمایت اف امتـاییل و کيتىؿھای عﻟتیذ،
بیيتـ عىاھؼ ىؼ و ػؿ ؿ٩اب ﻢﻦٖ٪های با ایـاﻣ ،وفﻥه به ٕـ ٣ایﻤ کيىؿھا مﻦگیﻦی
عىاھؼ کـػ +اﻢا میام ﻢﻦٖ٪های ػوﻞ تـاﻢپ * یا ٪٥ؼاﻣ آﻣ * اﻥتٚاؿات ؿا به ھتﻡ
فػه ام  +ػؿ بیـوﻣ کيیؼﻣ اف بـﻥاﻢه راﻢ ٜا٩ؼاﻠ ﻢيتـک (بـراﻠ  ،آﻢـیکتا اٝمتاﻝ
٥ياؿ بـ ایـاﻣ ؿا ﻢزؼػا آ١اف کتـػ اﻢتا ٝتؼﻠ ورتىػ یتک میامت ﻢيتغٌ بتـای
رایگقیﻦی آﻣ ،تهـاﻣ ؿا تيتىی ٨کتـػ بتا ایزتاػ اعتتالﻝ ؿ٥ت و آﻢتؼ و امتت٦اػه اف
میام فوؿ و تهؼیؼ ،ػؿ ﻢﻦٖ٪ه تﻦگه ھـﻢق ٩ؼؿت ﻥمایی کﻦؼ +ػؿ اػاﻢته متـﻥگىﻥی
بهپاػ آﻢـیکایی تىمٔ ایـاﻣ ،تهؼیؼھای بؼوﻣ ا٩ؼاﻠ ٝمﻟی تـاﻢپ و بـعی تﻦوھای
ػیگـ ایﻤ ﻢىّى ٛؿا به اؽھاﻣ ﻢتتاؿ کـػ که ایاﻞ ﻢتضؼه اف تىره عىػ به ایﻤ ﻢﻦٖ٪ته
اف عاوؿﻢیاﻥه به ﻢیقاﻣ ٩ابل تىرهی کامته ام +
ػؿ ایﻤ مىی عﻟیذ ٥اؿك و ػؿ کﻦاؿهھای ﻢؼیتـاﻥه ،اٝالﻠ تـاﻢپ ﻢتﻦی بـ ٪ٝتب
ﻥيیﻦی اف مىؿیهٝ ،ﻟیـ١ﻡ صْىؿ گنتـػه ٩ىای ﻥٚاﻢی آﻢـیکا ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ،ﻥياﻥگـ
کاھو صْىؿ واىﻦگتﻤ ام  +تـاﻢپ با تکـاؿ ایﻤ اتهاﻢات ﻢتﻦتی بتـ ایﻦکته ػوؿاﻣ
صمای باؿاک اوباﻢا اف چیﻤ گؾىته ام گ٦ت " :چتیﻤ  ٪41و ژاپتﻤ  ٪3٠ﻥ٦ت
عىػ ؿا اف عاوؿﻢیاﻥه تاﻢیﻤ ﻢیکﻦﻦؼ بﻦابـایﻤ چـا ﻢتا اف عٖتىٓ صمتل و ﻥ٪تل متایـ
کيىؿھا بـای رتـاﻣ عناؿت ﻢضا ٚ٥کﻦیﻡ؟ ھمه ایﻤ کيىؿھا بایؼ اف کيتتیھای
عىػ ﻢضا ٚ٥کﻦﻦؼ و ػؿگیـ ایﻤ ﻢاﻢىؿی عٖـﻥاک ىىﻥؼ"+
ػ ؿ ایﻤ فﻢیﻦه ،صـک چیﻤ به مم ﻥ٪تو بیيتتـ ػؿ اﻢﻦیت و تزتاؿت عﻟتیذ
٥اؿك ﻢیتىاﻥؼ پیاﻢؼھای ﻢهمی ػاىته باىؼ +اٝالﻠ ایﻤ کيتىؿ ػؿ آگىمت ٠٢14
ﻢتﻦی بـ ایﻦکه ﻢمکﻤ ام ػؿ یتک اتتتال ٣اﻢﻦیتتی ػؿیتایی عﻟتیذ ٥تاؿك تضت
صمای ایاالت ﻢتضؼه ىـک کﻦؼ ﻢیتىاﻥؼ به عىبی ﻥياﻥگـ آ١اف یک مٖش ٝمی٨
تـ تٞاﻢل ﻥٚاﻢی با عاوؿﻢیاﻥه باىؼ +صاکمی چیﻤ بـ عاوؿﻢیاﻥه گىیی آ١تاف ىتؼه
ام +
ٝال٩ه مىﻠ چیﻤ به ؿوابٔ تزاؿی ایﻤ کيىؿ ﻢـبىٓ ﻢیىىػ ،اف رمﻟته اﻥتـژی،
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تزاؿت و مـﻢایه گؾاؿی +ھمگـایی پـوژهھتای  BRIػؿ چهتاؿؿاه آ٥ـی٪تا ،آمتیا و
اؿوپا ٩ـاؿ ػاؿػٕ +ت ٨اٝالﻠ اػاؿه کل گمـک چیﻤ ،ػؿ ماﻝ  ،٠٢16چیﻤ صؼوػ 23٠
ﻢیﻟیىﻣ تﻤ ﻥ ٦واؿػ کـػه ام که ت٪ـیتا ﻥیمی اف آﻣ اف عاوؿﻢیاﻥه واؿػ ىؼه ام
و بقؿگتـیﻤ ىـیک تزاؿی  11کيتىؿ  MENAاف رمﻟته ایتـاﻣ و ػه کيتىؿ ٝـبتی
بىػ  +تا اوامٔ ماﻝ  ،٠٢14چیﻤ با  ٠1کيىؿ ( MENAاف رمﻟه  16کيىؿ ٝـبی
ػؿ ﻢىؿػ پـوژهھای ﻢيتـک  BRIتىا ٨٥ﻥاﻢه ھایی اﻢْا کـػه بىػ +راه ٕﻟتیھای ؿو
به ؿىؼ چتیﻤ بتـای اػ١تاﻠ عاوؿﻢیاﻥته ػؿ  ،BRIبته ػالیتل ا٩تَتاػی و ھمچﻦتیﻤ
امتـاتژیک ،باٝج ىؼ ه ام تا تٞاﻢل چیﻤ با ﻢﻦٖ٪ه به ٕىؿ ٩ابل تتىرهی ا٥تقایو
یابؼ+
مـاﻥزاﻠ به وّٞی ػیپﻟماتیتک چتیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ته ﻢتیؿمتیﻡ +ػؿ متاﻝ ،٠٢13
ھﻦگاﻢی که اعتال٥ات اؿّی ػؿ ػؿیای چیﻤ رﻦىبی ىؼت گـ ، ٥اتضاػیه ٝـب اف
ٕـی ٨اٝالﻢیه ػوصه اف چیﻤ صمای کـػ +ایﻤ مافﻢاﻣ به ﻢىّ ٜپکﻤ ﻢتﻦی بـ ایﻦکه
ٕـ٣ھای ﻢتٞاؿُ بایتؼ اعتال٥تات عتىػ ؿا بته ٕتىؿ ػو راﻥتته و بتؼوﻣ ػعاﻞت
ػوﻞ ھای عاؿری یا مافﻢاﻣھای بیﻤ اﻞمﻟﻟی ﻢاﻥﻦؼ ػاػگاه ػاوؿی ػاتمی صل کﻦﻦؼ+
صمای  ٠٠کيىؿ ٝـبی پل اف صکﻡ ػاػگاه ٝﻟیه ایتﻤ کيتىؿ ػؿ ﻢتىؿػ اعتتال،٣
اﻥقوا و ىـﻢناؿی چیﻤ ؿا ػؿ رﻦىب ىـ٩ی آمیا به ﻢیقاﻣ ٥ـاواﻥی کاھو ػاػ+
بـای ﻢضا ٚ٥اف ایﻤ ﻢﻦا ،ٜ٥چیﻤ به چهاؿ ا٩ؼاﻠ ﻢتکی ام :
ػیپﻟمامی ﻢیاﻥزیگـی،
گنتـه ﻢياؿکتهای میامی ایﻤ کيىؿ با کيىؿھای ﻢضىؿی عاوؿﻢیاﻥه،
امت٪ـاؿ ﻥیـوھای صاٍ ٘٥ﻟش،
و تٞمی ٨ھمکاؿیھای ا٩تَاػی+
ػیپﻟمامی ﻢیاﻥزیگـی
رﻦگھای ٕىالﻥی ػؿ عاوؿ ﻥقػیک ٥ـٍتی چيمگیـ ؿا بتـای بهتتىػ ﻢىٞ٩یت
چیﻤ به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت رهاﻥی اف ٕـی ٨صل ﻢﻦا٩يه ٥ـاھﻡ کـػه امت  +ػؿ اکتتتـ
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ماﻝ  ،٠٢17ىی تؤکیؼ کـػ که "چیﻤ به ٕىؿ ٥قایﻦتؼهای بته ﻢـکتق رهتاﻥی ﻥقػیتک
ﻢیىىػ" و بﻦابـایﻤ ،وٙی٦ه و تمایل ػاؿػ که متهﻡ بیيتتـی ػؿ صتل ﻢﻦا٩يته عتاوؿ
ﻥقػیک ػاىته باىؼ و به ٍىؿت ػو راﻥته اﻢﻦی ٝمىﻢی ؿا ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ایزاػ کﻦؼ +و
ػؿ فﻢیﻦهی ھمکاؿی چﻦؼ راﻥته ﻥیق چیﻤ اکﻦىﻣ ﻥمایﻦؼگاﻣ ویژهای بـای اﻢىؿ آ٥ـی٪تا
(مىػاﻣ  ،ؿوﻥؼ ٍﻟش عاوؿﻢیاﻥه (امـاتیل و ٥ﻟنتٖیﻤ  ،ػؿگیـیھتای ا٢٥اﻥنتتاﻣ و
رﻦگ مىؿیه ﻥاﻢقػ کـػه ام  +ﻥمایﻦؼگاﻣ ویژه چیﻦی ٝمىﻢا ٝمﻟی تـ و ٍتتىؿتـ اف
ھمتایاﻣ اؿوپایی و آﻢـیکتایی عتىػ ھنتتﻦؼ و بته ػﻥتتاﻝ ؿاه صلھتای ٖٞ٩تی بتـای
ﻢيکالت بقؿگ ھنتﻦؼ اگـچه ػؿ ١اﻞب ﻢىاؿػ ،ﻥتىاﻥنتهاﻥؼ ﻥ٪و ٖٞ٩ی عتىػ ؿا بته
٥ـراﻠ بـماﻥﻦؼ+
ػعاﻞ چتیﻤ ػؿ ﻢیتاﻥزیگـی ػؿ عاوؿﻢیاﻥته ١اﻞتتا بته ٍتىؿت یتک ؿویکتـػ
ﻢضتإاﻥه بـای صل و َ٥ل ﻢﻦا٩يه ام اﻢتا ﻥ٪تو تٞیتیﻤ کﻦﻦتؼهای ﻥتؼاؿػ +پکتﻤ
تَمیﻡ به ﻢياؿک و ﻥه تنﻟٔ ػاؿػ و ػﻥتاﻝ کتـػﻣ و ﻥته پیگیتـی بته رتای ایزتاػ
بـﻥاﻢهھای ؿوفاﻥه ،ایؼهھای مافﻥؼه ؿا ﻢٖـس ﻢیکﻦؼ و به ػﻥتاﻝ ٖٞ٩ﻦاﻢه ھمه راﻥتته
به رای ﻢؼاعﻟه ھمه راﻥته ػؿ ﻢﻦافٝات پیچیؼه ام +
ػعاﻞ چیﻤ ػؿ ایﻤ ا٩ؼاﻢات ﻢیاﻥزیگـاﻥه ،گقیﻦيی ام و تتا صتؼ فیتاػی بته
ﻢﻦا ٜ٥و تىاﻥاییھای ایﻤ کيىؿ بنتگی ػاؿػ +با تىره به ﻥ٦ىؽ ھﻦىف ﻢضؼوػ ،چیﻤ تﻦها
به ٝﻦىاﻣ وامٖه اف چهاؿ ﻢنیـ گنتـػه ٝمل ﻢیکﻦؼ:
اوﻞیﻤ ﻢىؿػ ایﻤ ﻢؼاعالت چﻦؼ راﻥتته ػؿ کيتىؿھایی ﻢاﻥﻦتؼ متىػاﻣ و متىػاﻣ
رﻦىبی ام  ،کيىؿھایی که ػؿ آﻣ مـﻢایه گؾاؿیھای ٚٝیﻡ چیﻤ به ایتﻤ کيتىؿ،
ﻥ٦ىؽ میامی چيمگیـی ػاػه ام +
ػوﻠ ،تٞاﻢل ٞ٥االﻥه با ﻢىاؿػی ﻥٚیـ اعتال٥ات پیـاﻢىﻣ بـﻥاﻢته ھنتتهای ایتـاﻣ و
ﻢﻦافٝه امـاتیل و ٥ﻟنٖیﻤ+
مىﻠ ،ػعاﻞ ﻢضؼوػ ﻢاﻥﻦؼ رﻦگ ػاعﻟی ﻞیتتی ،رﻦتگ متىؿیه ،رﻦتگ یمتﻤ،
اعتال٥ات ٝـبنتاﻣ مٞىػی با ٖ٩ـ و ﻢضاٍـه ػوصه تىمٔ کيىؿھای صاىیه عﻟیذ
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٥اؿك+
ؿاه چهاؿﻠ ﻢياؿک ١یـﻢنت٪یﻡ ﻢاﻥﻦؼ ﻢياؿک اف ٕـی ٨مافﻢاﻣ ﻢﻟتل ػؿ ﻢتىؿػ
بضـاﻣ مىﻢاﻞی ام +
ﻢنتتئﻟه ٍتتضـای ١ـبتتی اعتال٥تتات ػؿیتتایی ای تـاﻣ بتتا اﻥگﻟنتتتاﻣ و آﻢـیکتتا
ػؿگیـیھای ٥ـ٩های ﻢیاﻣ مﻦی ھا ،ىیٞیاﻣ و ﻢاؿوﻥیھا ػؿ ﻞتﻦاﻣ ،و ﻢتاؿفات ﻥٚتاﻢی
ٝﻟیه گـوه ػوﻞ امالﻢی ،اﻞ٪اٝؼه و وابنتگاﻣ آﻥها ﻥیق ػؿ ایﻤ ؿامتا ٩ـاؿ ﻢیگیـﻥتؼ+
ػعاﻞ چیﻤ ػؿ ایﻤ ﻢىاؿػ ٍـ٥ا یک صنﻤ ﻥی ام +
اﻢا اف مىی ػیگـ ایاات ﻢتضؼه پؾیـای گنتـه چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ﻥتىػه ام  +ایﻤ
ﻢناﻞه به عَىً تٞزب آوؿ ﻥین :
گنتـه ﻥ٦ىؽ چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه چاﻞيی بـای تنﻟٔ ایاالت ﻢتضؼه ام +
ػؿ صاﻝ صاّـ ،ػوﻞ تـاﻢپ ػؿ صاﻝ ھيؼاؿ به ىـکای عاوؿﻢیاﻥتهای عتىػ ػؿ
ﻢىؿػ پیاﻢؼھای ایزاػ ؿوابٔ ٝمیت ٨تتـ بتا چتیﻤ امت  +اعتتال ٣اعیتـ ػؿ ﻢتىؿػ
ﻢؼیـی گـوه بﻦؼؿ بیﻤ اﻞمﻟﻟی ىاﻥگهای ػؿ بﻦؼؿ صی٦ا ﻥياﻥگـ ایﻤ ﻢىّتى ٛامت +
وفیـ اﻢىؿ عاؿره ﻢایک پىﻢپئى و ﻢياوؿ اﻢﻦی ﻢﻟتی و٩ت (رتاﻣ بىﻞتتىﻣ ھتـ ػو
گ٦تﻦؼ ﻢ٪اﻢات امـاتیﻟی بیﻤ پکﻤ و واىﻦگتﻤ اﻥتغاب ﻢیکﻦﻦؼ +و ﻢ٪اﻢات آﻢـیکا بتا
وؿوػ مینتﻡھای  G5ھىآوی به بافاؿھای عاوؿﻢیاﻥه به ىؼت ﻢغاﻞ ٦کـػهاﻥتؼ و
عٖـات اﻢﻦیتی باﻞ٪ىهای ؿا که اف ٕـی ٨ػمتـمی ایﻤ ىـک به ىتتکهھای ﻢىرتىػ
ﻢاﻥﻦؼ ٥ﻦاوؿی ﻥٚاؿت تهارمی به ورىػ ﻢیآیؼ ﻢغتاﻞ ٤ﻢَتاﻞش متتـاتژیک عتىػ
ﻢییابﻦؼ +پـوﻥؼه اعیـ عـیؼ ماﻢاﻥه ﻢىىکی مٖش به ھتىا  S-400ؿومتیه تىمتٔ
تـکیه ،که ﻢ٪اﻢات آﻢـیکایی ﻢٞت٪ؼﻥؼ به عٖتـ ا٥تتاػﻣ اﻢﻦیت ھىاپیماھتای F-35
ماع آﻢـیکا ام ﻢیتىاﻥؼ ػؿ ﻢىؿػ کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ایﻤ باؿ با چیﻤ ،ات٦تا٧
بی٦تؼ+
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يتیجه
ؿھتـاﻣ عاوؿﻢیاﻥه ػؿ ﻢىارهه با میامتهای ﻢتﻦا ِ٩آﻢـیکا و با ﻥگاه به آیﻦتؼهای
با ٩ؼؿت و ﻥ٦ىؽ بیيتـ چیﻤ ،پؾیـای چیﻦیھا بىػهاﻥتؼ +رتاػه ابـیيتﻡ ػ١ؼ١تهھای
تىمٞه ػاعﻟی آﻥها ؿا ﻢىؿػ تىره ٩ـاؿ ﻢیػھؼ و ػؿ ٝیﻤ صتاﻝ ،اف َ٩تؼ پکتﻤ بتـای
مـﻢایه گؾاؿی بیيتـ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه عتـ ﻢیػھؼ +ایتﻤ ػؿ صتاﻞی امت کته کيتىؿھای
١ـبی به ویژه ایاالت ﻢتضؼه اف صْىؿ ٕىالﻥی ﻢؼت ػؿ عاوؿﻢیاﻥه عنته ىتؼهاﻥؼ+
ػؿ ایﻤ ﻢـصﻟه ،ﻢيغٌ ﻥین که آیا ایﻤ ٍـ٥ا یک امتـاتژی صَاؿچیﻦی ام که
بـای ﻢتﻦى ٛمافی ﻢياؿک ھای ٩ؼؿت عاؿد اف ﻢﻦٖ٪ه آﻥها ٕـاصی ىتؼه امت یتا
ایﻦکه ﻥياﻥگـ آ١اف یک ٕـاصی ﻢزؼػ ام که اف عاوؿ ﻢیاﻥه تا ىتـ ٧آمتیا اﻢتتؼاػ
ػاؿػ +با ایﻤ صاﻝ ؿوىﻤ ام که چیﻤ با ؿویکـػی کاﻢال واّش ػؿ ایزتاػ صْتىؿ
٩ىی تـ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ،ىـیک ھمکاؿیھا ػؿ ػوؿاﻣ رؼیؼ عىاھؼ بىػ+
(((
سویکشد چیى به خاوسهیايه :تىسعه قبل اص دهىکشاسی
اف فﻢاﻥی که ىی ریﻦپیﻦتگ ػؿ متاﻝ  ٠٢12ؿتتیل رمهتىؿ ىتؼ ػوﻞت چتیﻤ
آؿفوھای رؼی بـای رﻟب صمای بیيتـ ػؿ ػاعل چیﻤ بـای تتؼیل ایﻤ کيتىؿ اف
یک ٩ؼؿت ﻢﻦٖ٪های به یک ٩ؼؿت رهاﻥی ػاى  +با تىره به ایﻤ ﻢؤﻢىؿیت  ،پکتﻤ
ٕـس کمـبﻦؼ و راػه ( BRIؿا ؿاه اﻥؼافی ،باﻥک مـﻢایه گتؾاؿی فیـمتاع ھای
آمیا و ٍﻦؼو ٧راػه ابـیيﻡ ؿا تؤمتیل ،متافﻢاﻣ ھمکتاؿی ىتاﻥگهای ( SCOو
 BRICSؿا ت٪ىی و ٞ٥االﻥه ػؿ  ،G20کﻦ٦ـاﻥل ا٩ؼاﻢات ﻢت٪ابل و اٝتمتاػ متافی
ػؿ آمیا و تاالؿھای ػیگـ ىـک کـػه ام  +ایﻤ تالهھای بﻟﻦؼپـوافاﻥه بـای تـویذ
ﻢىد رؼیؼ رهاﻥی مافی ػؿ کيىؿھای آمیایی ،آ٥ـی٪ایی و اؿوپایی ٕـاصتی ىتؼه
ام که وابنتگی ا٩تَاػی کيىؿھای ھؼ ٣ؿا ا٥تقایو ػھتؼ و وّتٞی رهتاﻥی
چیﻤ ػؿ عاؿد اف کيىؿ ت٪ىی ىىػ +ھمه ایﻤ ا٩ؼاﻢات بـای ایﻤ بىػه ام تا ٩ﻟب
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و ؽھﻤ ﻢـػﻠ چیﻤ ؿا به ػم آوؿػ+
ماﻞها پل اف پایاﻣ رﻦگ مـػ ،چیﻤ ھمتاﻥٖىؿ کته ﻞتی ىاتىىتیاﻣ اف ػاﻥيتگاه
ﻥیﻦگيیا ﻢیگىیؼ عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪ا ( MENAؿا "٩تـمتاﻣ ھتـد و ﻢتـد و
عٖـﻥاک اﻢپـاتىؿی ھا" ﻢیػاﻥن  +ػؿ ﻢ٪اینه با آمیا ،عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪ا بته
ػﻞیل بی حتاتی ىؼیؼ میامی ،تکه تکه و ﻥاچیق بىػ +بتا ایتﻤ صتاﻝ ،اف متاﻝ ،٠٢12
چیﻤ  MENAؿا به ٝﻦىاﻣ یک مـﻢایه ﻢهﻡ بـای اؿت٪ا رایگاه عىػ به ٝﻦتىاﻣ یتک
٩ؼؿت رهاﻥی ػؿ ﻥٚـ گـ + ٥بﻦابـایﻤ ،ﻢىاّ ٜپکﻤ ػؿ ﻢىؿػ  MENAبا رﻟتىگیـی
اف گـ٥تاؿیھای میامی و به مم تٞاﻢتل چﻦتؼ بٞتؼی کته ھمته ﻢﻦتا ٜ٥ؿا ػؿ بتـ
ﻢیگیـػ ،اف بـػاى ﻢﻦا ٜ٥ا٩تَاػی اﻞتته بته ٕتـف ﻢضتإاﻥته ػؿ صتاﻝ ػوؿ ىتؼﻣ
ام  +،ػؿ ماﻝھای آیﻦؼه ،چیﻤ صْىؿ میامی و ا٩تَاػی عىػ ؿا ػؿ  MENAبه
ٕىؿ ٥قایﻦؼهای ا٥قایو ﻢیػھؼ با ایﻤ ورىػ ھمکاؿیھای ا٩تَاػی ھمچﻦاﻣ ﻢضىؿ
ایﻤ تاله ام +
هًافع چیى دس خاوسهیايه و شاخ آفشیقا ()MENA
ػؿ ػوؿه رؼیؼ ،چیﻤ * به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت ػؿ صاﻝ ٍٞىػ * ٕی ٤گنتتـػهای
اف ﻢﻦا ٜ٥ؿا ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ػاؿػ +ﻢهمتـیﻤ ایﻤ ٝال٩ه ص ٘٦ىتـایٔ ٩تؼؿت ﻢىرتىػ بتـای
ت٪ىی ﻥ٦ىؽ میامی آﻣ ام  +چیﻤ به رای تک ٖ٩تی بىػﻣ ػؿ  ،MENAاف چﻦتؼ
ٖ٩تی بىػﻣ صمای ﻢیکﻦؼ +ایﻤ کيىؿ ﻢیکىىؼ تا اف ٕـی ٨ومإ اعتال٥ات ػؿ
مـامـ ﻢﻦٖ٪ه ،به ویژه رﻦگ مىؿیه * که اف ٕـی ٨وتى ػؿ ىتىؿای اﻢﻦیت متافﻢاﻣ
ﻢﻟل ﻢتضؼ تؤحیـ گؾاىته ام * ﻥ٦ىؽ میامی عتىػ ؿا ػؿ ﻢ٪ابتل متایـ ٩تؼؿتھای
بقؿگ گنتـه ػھؼ +ﻢناﻞهی ھنتهای ایـاﻣ ﻥیق یکی اف ھمتیﻤ متافوکاؿھای بنتٔ
ﻥ٦ىؽ میامی چیﻤ بىػه ام  +اف بنیاؿی رهتات ،ؿوابتٔ بتیﻤ چتیﻤ و کيتىؿھای
عاوؿﻢیاﻥه و ىاط آ٥ـی٪ا تاله ایﻤ کيىؿ بـای صـام اف بافیھایھتای عتىػ ػؿ
بـابـ تنﻟٔ ایاالت ﻢتضؼه امت  +پکتﻤ اف ٕـیت ٨إمیﻦتاﻣ امتتـاتژیک و اﻥٖٞتا٣
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پؾیـی میام  ،ﻢیعىاھؼ به ﻢـػﻠ چیﻤ ﻥياﻣ ػھؼ کته اف ﻥٚتـ ػیپﻟماتیتک ،چتیﻤ
ػیگـ یک ﻢـػ بﻟه ٩ـباﻣ گى ﻥین بﻟکه یک ٩ؼؿت ٩ابل اصتتـاﻠ رهتاﻥی امت کته
ﻢیتىاﻥؼ تٞاػﻝ امتـاتژیک ؿا با اؿوپا ،ؿومیه و ایاالت ﻢتضؼه ػؿ ٝـٍهھای رهاﻥی
ﻥگاھؼاؿی و ص ٘٦کﻦؼ+
ػوﻢیﻤ ٝال٩ه اٍﻟی چیﻤ به صمای اٍىﻞی ایتﻤ کيتىؿ اف صاکمیت ػوﻞت و
تماﻢی اؿّی ﻢـبىٓ ﻢیىىػ +چیﻤ ﻢیعىاھؼ ایﻤ میام ؿا ػؿ  MENAتـویذ
و اف ٕـی ٨رایگاه عىػ ػؿ ىىؿای اﻢﻦی متافﻢاﻣ ﻢﻟتل ،پیتـوی گنتتـػه تتـ بتیﻤ
اﻞمﻟﻟی اف ایﻤ ھﻦزاؿھا ؿا تْتمیﻤ کﻦتؼ +بته ٝﻦتىاﻣ ﻢختاﻝ ،ػؿ ژوتیته متاﻝ ،٠٢14
بنیاؿی اف کيىؿھای ١ـبی اف چیﻤ به ػﻞیل ایزاػ اؿػوگاهھتای آﻢتىفه ﻢزتؼػ ػؿ
میﻤ کیاﻥگ اﻥت٪اػ کـػﻥؼ اﻢا ایـاﻣ ،کىی ٝ ،ماﻣٝ ،ـبنتاﻣ مٞىػی ،مىؿیه و مایـ
کيىؿھای ٝ MENAﻟﻦا اف آﻥچه پکﻤ آﻣ ؿا "تالىهای ١یـ٩اﻥىﻥی متافی" ﻢتیﻥاﻢتؼ
صمای کـػﻥؼ +ﻢﻦٖ٪ه بیو اف آﻥچه که بته ﻥٚتـ ﻢتیؿمتیؼ ﻥمایيتی اف صمایت اف
صاکمی چیﻤ ام +
ٝال٩ه مىﻠ چیﻤ به ؿوابٔ تزاؿی ایﻤ کيىؿ ﻢـبىٓ ﻢیىتىػ اف رمﻟته اﻥتـژی،
تزاؿت و مـﻢایه گؾاؿی +ھمگـایی پـوژهھای  BRIػؿ  ،MENAکه ػؿ چهاؿؿاه
ا٥ـی٪ا ،آمیا و اؿوپا ٩ـاؿ ػاؿػ به ؿوىﻦی ػیؼه ﻢیىىػٕ +ت ٨اٝتالﻠ اػاؿه کتل گمتـک
چیﻤ ،ػؿ ماﻝ  ،٠٢16چیﻤ صؼوػ  23٠ﻢیﻟیىﻣ تﻤ ﻥ ٦واؿػ کتـػه امت (ت٪ـیتتا
ﻥیمی اف آﻣ اف  MENAواؿػ ىتؼه امت و بقؿگتتـیﻤ ىتـیک تزتاؿی  11کيتىؿ
 MENAاف رمﻟه ایـاﻣ و ػه کيىؿ ٝـبی بىػ +تا اوامٔ متاﻝ  ،٠٢14چتیﻤ بتا ٠1
کيىؿ ( MENAاف رمﻟه  16کيىؿ ٝـبی ػؿ ﻢىؿػ پـوژهھای ﻢيتـک  BRIتىا٨٥
ﻥاﻢه ھایی اﻢْا کـػه بىػ +راه ٕﻟتیھای ؿوفا٥قوﻣ چیﻤ بتـای اػ١تاﻠ  MENAػؿ
 ،BRIچه به ػالیل ا٩تَاػی و چه اف ﻥٚـ امتـاتژیک ،گنتـػه تـ ،باٝج ىؼه ام
تا تٞاﻢل چیﻤ با ﻢﻦٖ٪ه به ٕىؿ ٩ابل تىرهی ا٥قایو یابؼ+
مـاﻥزاﻠ چیﻤ ٩ؼؿت ػیپﻟماتیک بنیاؿ ﻥیـوﻢﻦؼی اکﻦتىﻣ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته و ىتاط
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آ٥ـی٪ا ػاؿػ +ػؿ ماﻝ  ،٠٢13ھﻦگاﻢی که اعتال٥ات اؿّی ػؿ ػؿیای چتیﻤ رﻦتىبی
ىؼت گـ ، ٥اتضاػیه ٝـب اف ٕـی ٨اٝالﻢیته ػوصته اف چتیﻤ صمایت کتـػ +ایتﻤ
مافﻢاﻣ به ﻢىّ ٜپکﻤ ﻢتﻦی بـ ایﻦکه ٕـ٥های ﻢتٞاؿُ بایؼ اعتال٥تات عتىػ ؿا بته
ٕىؿ ػو راﻥته و بؼوﻣ ػعاﻞ ػوﻞ ھای عاؿری یا مافﻢاﻣھای بیﻤ اﻞمﻟﻟی ﻢاﻥﻦتؼ
ػاػگاه ػاوؿی ػاتمی صل کﻦﻦؼ ﻥقػیک ىؼ +صمای  ٠٠کيىؿ ٝـبی پتل اف صکتﻡ
ػاػگاه ٝﻟیه ایﻤ کيىؿ ػؿ ﻢىؿػ اعتال ،٣اﻥقوا و ىـﻢناؿی چیﻤ ؿا ػؿ رﻦىب ىـ٩ی
آمیا کاھو ػاػ+
بـای ﻢضا ٚ٥اف ایﻤ ﻢﻦا ٔٞ٥چیﻤ بته چهتاؿ ا٩تؼاﻠ ﻢتکتی امت  :ػیپﻟمامتی
ﻢیاﻥزیگـی ،گنتـه ﻢياؿکتهای میامی ایﻤ کيتىؿ بتا کيتىؿھای ﻢضتىؿی ﻢﻦتا،
امت٪ـاؿ ﻥیـوھای صاٍ ٘٥ﻟش ،و تٞمی ٨ھمکاؿیھای ا٩تَاػی+
دیپلماسی هیايجیگشی
رﻦگھای ٕىالﻥی ػؿ ٥ MENAـٍتی چيمگیـ ؿا بـای بهتىػ ﻢىٞ٩ی عتىػ
به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت رهاﻥی اف ٕـی ٨صل ﻢﻦا٩يه ٥ـاھﻡ کـػه ام  +ػؿ اکتتتـ متاﻝ
 ،٠٢17عی تؤکیؼ کـػ که "چیﻤ به ٕىؿ ٥قایﻦؼهای به ﻢـکق رهاﻥی ﻥقػیک ﻢیىتىػ"
و بﻦابـایﻤ ،وٙی٦ه و تمایل ػاى که مهﻡ بیيتـی ػؿ صل ﻢﻦا٩يته  MENAػاىتته
باىؼ * و اف ٕـی ٨ػو راﻥته کاالھای اﻢﻦیتی ٝمتىﻢی ؿا ػؿ ﻢﻦٖ٪ته ایزتاػ کﻦتؼ +ػؿ
ﻢىؿػ ھمکاؿی چﻦؼ راﻥته چیﻤ اکﻦىﻣ ﻥمایﻦؼگاﻣ ویژهای بـای اﻢىؿ آ٥ـی٪ا (مىػاﻣ ،
ؿوﻥؼ ٍﻟش عاوؿﻢیاﻥه (امـاتیل و ٥ﻟنٖیﻤ  ،ػؿگیـیھای ا٢٥اﻥنتاﻣ و رﻦگ مىؿیه
اٝقاﻠ کـػه ام  +ﻥمایﻦؼگاﻣ ویژه چیﻦتی ٝمىﻢتا ٝمﻟتی تتـ و ٍتتىؿتـ اف ھمتایتاﻣ
اؿوپایی و آﻢـیکایی عىػ ھنتﻦؼ و به ػﻥتاﻝ ؿاه صلھتای ا٥قایﻦتؼه بتـای ﻢيتکالت
عاؿ ٧اﻞٞاػه ھنتﻦؼ( +اﻞتته بْٞی ﻢىا ٜ٩ﻢﻦٞ٦ل و ﻥاکاؿآﻢؼ ھنتﻦؼ+
ػعاﻞ چیﻤ ػؿ ﻢیاﻥزیگـیھای عاوؿﻢیاﻥه و ىاط آ٥ـی٪ا ١اﻞتا ﻥتىٝی ؿویکتـػ
ﻢضتإاﻥه بـای صل و َ٥ل ﻢﻦا٩يه ام که صْىؿ ھن اﻢا ﻥ٪و تٞییﻤ کﻦﻦؼهای
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ﻥؼاؿػ +پکﻤ تَمیﻡ به ﻢياؿک و ﻥه تنﻟٔ ػاؿػ +ػﻥتاﻝ کـػﻣ و ﻥه پیگیـی به رتای
ایزاػ بـﻥاﻢهھای ؿوفاﻥه ،ایؼهھای مافﻥؼه ؿا ﻢٖـس ﻢیکﻦؼ و به ػﻥتاﻝ ٖٞ٩ﻦاﻢه ھمته
راﻥته ػؿ رﻦگھای پیچیؼه ام +
ػعاﻞ چیﻤ ػؿ ایﻤ ا٩ؼاﻢات ﻢیاﻥزیگـی گقیﻦيی ام  ،و تتا صتؼ فیتاػی بته
ٝالی ٨و ٩ابﻟی ھای آﻣ بنتگی ػاؿػ +با تىره به ﻥ٦ىؽ ھﻦىف ﻢضتؼوػ ،چتیﻤ تﻦهتا بته
ٝﻦىاﻣ وامٖه اف چهاؿ ٕـی ٨گنتـػه ٝمل ﻢیکﻦؼ +اوﻞیﻤ ﻢىؿػ ایﻤ ﻢؼاعالت چﻦتؼ
راﻥته ػؿ راھایی ﻢاﻥﻦؼ مىػاﻣ و متىػاﻣ رﻦتىبی امت  ،کيتىؿھایی کته متـﻢایه
گؾاؿیھای ٚٝیﻡ چیﻤ بته آﻣ ﻥ٦تىؽ میامتی چيتمگیـی ػاػه امت  +ػوﻠ ،تٞاﻢتل
ٞ٥االﻥه ػؿ ﻢﻦافٝاتی ﻥٚیـ اعتال٥ات پیـاﻢىﻣ بـﻥاﻢه ھنتهای ایـاﻣ و ػؿگیـی امـاتیل
و ٥ﻟنٖیﻤ +مىﻠ ،صْىؿ ﻢضؼوػ ﻢاﻥﻦؼ رﻦگ ػاعﻟی ﻞیتی ،ػؿگیـی متىؿیه ،رﻦتگ
یمﻤ ،اعتال٥ات ٝـبنتاﻣ مٞىػی و ﻢضاٍـه ٖ٩ـ تىمٔ کيىؿھای صاىتیه عﻟتیذ
٥اؿك اف ٖ٩ـ ،ھمه ىـایٖی ام کته چتیﻤ ػؿ آﻣ ػاؿای ﻥ٦تىؽ ﻢضتؼوػ امت  +ؿاه
چهاؿﻠ ﻢياؿک ١یـﻢنت٪یﻡ ﻢاﻥﻦؼ ﻢياؿک مافﻢاﻣ ﻢﻟل ػؿ ﻢىؿػ بضتـاﻣ متىﻢاﻞی
ام  +ﻢنئﻟه ٍتضـای ١ـبتی اعتال٥تات ػؿیتایی ایتـاﻣ بتا اﻥگﻟنتتاﻣ و آﻢـیکتا
ػؿگیـیھای ٥ـ٩های ﻢیاﻣ مﻦی ھا ،ىیٞیاﻣ و ﻢاؿوﻥیھا ػؿ ﻞتﻦاﻣ +و ﻢتاؿفات ﻥٚتاﻢی
ٝﻟیه گـوه ػوﻞ امالﻢی ،اﻞ٪اٝؼه و وابنتگاﻣ آﻥهتا +ػعاﻞت چتیﻤ ػؿ ایتﻤ ﻢتىاؿػ
صؼا٩ل و ٍـ٥ا یک صنﻤ ﻥی ام +
هشاسکتهای استشاتﮋیک
ﻢياؿک ھای ﻢﻦٖ٪های چیﻤ با اتضاػ ١ـبیھا ﻢت٦تاوت امت  :اوﻞتی بته ػﻥتتاﻝ
ھمکاؿی میامی ﻢﻦ ٤ٖٞبـ اماك پیىﻥؼھای میامی ١یـ ؿممی ام  ،ػؿ صتاﻞی
که ػوﻢی ١اﻞتا بـ اماك ﻢٞاھؼات ػ٥اٝی ػىمﻦاﻣ عاؿری ؿا ھؼ٩ ٣ـاؿ ﻢیػھؼ +اف
ماﻝ  ،٠٢12چیﻤ به تؼؿیذ یک ىتکه ھمکاؿی چﻦؼ بٞتؼی رهتاﻥی ایزتاػ کتـػه
ام که ٩تؼؿتھای بتقؿگ ،کيتىؿھای ھمنتایه و کيتىؿھای ػؿ صتاﻝ تىمتٞه و
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ھمچﻦیﻤ متافﻢاﻣھای ﻢﻦٖ٪تهای ﻢاﻥﻦتؼ اتضاػیته آ٥ـی٪تا و اتضاػیته ٝتـب ؿا ػؿ بتـ
ﻢیگیـػ +چیﻤ ایﻤ ھمکاؿیھا ؿا یکپاؿچه ،بهﻡ پیىمته ،و ت٪ىیت کﻦﻦتؼه یکتؼیگـ
ﻢیػاﻥؼ+
ؿوابٔ چیﻤ ػؿ  MENAیکی اف ﻢؤﻞ٦هھای ﻢهﻡ ىتکه ﻢيتاؿک رهتاﻥی ایتﻤ
کيىؿ ام  +ایﻤ ؿوابٔ * ػؿ مـامـ ﻢؼیتـاﻥه ىـ٩ی ،عﻟیذ ٥اؿك ،ﻢ٢ـب و ػؿیای
مـط گنتـه یا٥ته ام (ﻢٖتاب ٨بتا اھمیت آﻥهتا ػؿ چهتاؿ ػمتته گنتتـػه ٩تـاؿ
ﻢیگیـﻥؼ  +ػمته اوﻝ ىاﻢل ﻢياؿکتهای امتـاتژیک راﻢ ٜبا اﻞزقایـ ،ﻢَـ ،ایتـاﻣ،
ٝـبنتاﻣ مٞىػی و اﻢاؿات ام  +ػوﻠ ىاﻢل یک ﻢياؿک ﻥىآوؿی راﻢ ٜبا امـاتیل
و یک ؿابٖه تٞاوﻥی امتتـاتژیک بتا تـکیته امت (ػوﻢتی ػؿ ﻢ٪اینته بتا ﻢيتاؿک
امتـاتژیک پاییﻤ تـ اؿفیابی ﻢیىىػ  +مىﻢیﻤ ھمکاؿیھای امتـاتژیک با چﻦتؼیﻤ
کيتتىؿ ﻢتىمتتٔ ٝ :تـا ،٧ﻢ تـاکو و متتىػاﻣ ؿا ىتتاﻢل ﻢتتیىتتىػ +چهتتاؿﻠ ىتتاﻢل
ھمکاؿیھای امتـاتژیک با کيتىؿھای کتىچکتـ امت  :ریتتىتی ،اؿػﻣ ،کىیت ،
ٝماﻣ و ٖ٩ـ +عﻟیذ ٥اؿك ﻥٖ٪ه اٍﻟی ﻢيتاؿکتهای امتتـاتژیک چتیﻤ امت  ،فیتـا
ﻢﻦا٩ ٜ٥ابل تىره چیﻤ ػؿ آﻥزا ام +
چیﻤ ھمـاه با میام ٝؼﻠ ﻢؼاعﻟه ػؿ اﻢىؿ ػاعﻟی ػیگـاﻣٝ ،ؼﻠ ھتﻡ تتـافی و
اﻢتﻦا ٛاف ﻢياؿک ػؿ رﻦگھای پـاکنی ،با ھمه ٕـ٣ھای ػىمﻤ * اف رمﻟه ایـاﻣ
و ٝـبنتاﻣ مٞىػی ،کيىؿھای ٝـبی و امتـاتیل و اﻞزقایتـ و ﻢتـاکو * ػؿ ؿوابتٔ
عىبی به مـ ﻢیبـػ فیـا ﻢيتاؿکتهای ایتﻤ کيتىؿ بته ھیزکتؼاﻠ اف ٕتـ٥یﻤ آمتیتی
ﻥمیؿماﻥؼ+
صلح
اگـچه چیﻤ بته آﻥچته ػؿ میامت ﻢﻦ٦تی "ػىتمﻦاﻣ ٍت٦ـ" عتىػ ػؿ MENA
ﻢیعىاﻥؼ ،پایتﻦؼ ام اﻢا با اصتیآ اف ٕـی ٨ﻥٚاﻢی با ایﻤ ﻢﻦٖ٪ه ػؿ رهت ص٦ت٘
ﻢﻦا ٜ٥عىػ ػؿگیـ ىؼه ام  +با ىـو ٛبه کاؿ ػوﻞ تـاﻢپ و ا٩تؼاﻢات او بتـای ػوؿ
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ىؼﻣ اف عاوؿﻢیاﻥه و ىاط آ٥ـی٪ا چیﻤ بافی ﻥ٪و کﻡ اھمی عتىػ ػؿ ﻢﻦٖ٪ته ؿا بته
مـ ٝو بایؼ ت٢ییـ بؼھؼ+
چیﻤ امت٪ـاؿ ﻥٚاﻢی کمی ػؿ  MENAػاؿػٕ +ت ٨آﻢاؿ ﻢىمنه تض٪ی٪تات بتیﻤ
اﻞمﻟﻟی ٍﻟش امتکهﻟﻡ ،ایاالت ﻢتضؼه بیﻤ ماﻝھای  ٠٢12تتا  12 ،٠٢16ػؿٍتؼ
ٍاػؿات امﻟضه به ایﻤ ﻢﻦٖ٪ه ؿا تؤﻢیﻤ کـػه ام ػؿ صاﻞی که ؿومیه  4+3ػؿٍؼ و
٥ـاﻥنه  6+3ػؿٍؼ ؿا تؤﻢیﻤ ﻢیکـػﻥؼ +ػؿ ﻢ٪اینه ،مهﻡ چیﻤ کمتـ اف  1ػؿٍؼ بىػه
ام  +با ایﻤ صاﻝ٥ ،ـوه تنﻟیضات چیﻦی به  MENAػؿ متاﻞهای اعیتـ ا٥تقایو
یا٥ته ام  +ھىاپیماھای بؼوﻣ مـﻥيیﻤ چیﻤ ػؿ ٝـبنتاﻣ مٞىػی تىﻞیؼ ﻢتیىتىػ و
بـای ﻢ٪اٍؼ ّؼ تـوؿینﻡ به ﻢَـ و ٝـا ٧اٝقاﻠ ﻢیىىػ +به گ٦ته وفاؿت ػ٥ا ٛﻢﻟی
چیﻤ ،ایﻤ کيىؿ صؼوػ  1٢٢٢مـباف ؿا بـای ﻢؤﻢىؿی ھای ّتؼ ػفػی ػؿیتایی بته
پایگاه تؼاؿکات اوبىک ،ػؿ ریتىتی اٝقاﻠ کـػه ام  +تا ژوتیه ماﻝ  ،٠٢14چیﻤ 2٠
٥ـوﻥؼ ىﻦاوؿ کاؿواﻣ ؿا به آبهای مىﻢاﻞی و ﻢزاوؿ اٝقاﻠ کـػه بىػ تا اﻢﻦی ػؿ ػؿیای
مـط و ػؿیای ٝـب ؿا تؤﻢیﻤ کﻦؼ+
ٝﻟیـ١ﻡ ایﻤ ؿػپای ﻥٚاﻢی ،با ص ٘٦متک ﻢنت٪ل چتیﻤ ػؿ  ،MENAبته گ٦تته
مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ ،صاٍ ٘٥ﻟش چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ،بقؿگتـیﻤ ْٝى ػاتﻡ ىىؿای اﻢﻦی
ام  +ػؿ ماﻝ  ٠٢11عی اٝالﻠ کـػ که چتیﻤ  1ﻢیﻟیتاؿػ ػالؿ بته ٍتﻦؼو ٧تىمتٞه
مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ اھؼا عىاھؼ کـػ ،و به  ٠٢٢٢ﻥیـوی پامؼاؿ ٍتﻟش بتـای متایـ
کيىؿھای ْٝى مافﻢاﻣ ﻢﻟل آﻢىفه ﻢیػھؼ +اف آوؿیتل  ،٠٢16چتیﻤ بتا بتیو اف
 16٢٢مـباف و ا٥نـ پﻟیل ػؿ ﻢؤﻢىؿی ھای ٍﻟش مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ ػؿ پیـاﻢتىﻣ
 MENAﻢياؿک ػاىته ام ٍ :ضـای ١ـبی(( ،MINURSOػه ﻥ٦ـ  ،ػاؿ٥تىؿ
ػؿ مىػاﻣ ( 271 ،UNAMIDپـمتﻦل  ،ﻞتﻦتاﻣ ( 216 ،UNIFILپـمﻦل متىػاﻣ
رﻦىبی ( 1٢13 ،UNMISSپـمﻦل  ،و امـاتیل*٥ﻟنٖیﻤ ( ،UNSCOپﻦذ ﻥ٦ـ+
ٝالوه بـ ایﻤ ،اؿتو چیﻤ ػؿگیـ ٝمﻟیات ھایی ام که تىمتٔ ىتىؿای اﻢﻦیت
مافﻢاﻣ ﻢﻟل تَىیب ىتؼه امت  +بته ٝﻦتىاﻣ ﻢختاﻝ ،ػؿ متاﻝ  ،٠٢12کيتتیھای
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ػؿیایی چیﻦی کيتیھای مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ ؿا کته صاﻢتل متالسھای ىتیمیایی اف
مىؿیه بىػﻥؼ به ﻢﻦٚىؿ ﻥابىػی ػؿ ٩تـك امتکىؿت کـػﻥتؼ +چتیﻤ ا١ﻟتب ﻥیـوھتای
ﻥٚاﻢی ؿا بـای صمای اف تغﻟیته ىتهـوﻥؼاﻣ چیﻦتی اف کيتىؿھای  MENAﻢاﻥﻦتؼ
ﻞتﻦاﻣ ػؿ ماﻝ  ،٠٢٢3ﻞیتی ػؿ ماﻝ  ٠٢11و یمﻤ ػؿ ماﻝ  ٠٢11ﻢنت٪ـ کـػه ام +
متـاﻥزاﻠ ،متتـﻢایه گتؾاؿاﻣ چیﻦتتی بته پیماﻥکتتاؿاﻣ اﻢﻦیتتی عَىٍتتی ١ـبتتی و
ﻥیـوھای اﻢﻦیتی ﻢضﻟی ﻢتکتی ﻥینتتﻦؼ :چتیﻤ پیماﻥکتاؿاﻣ اﻢﻦیتتی عَىٍتی ؿا بته
کيىؿھا و ﻢﻦإ ٨رﻦگ فػه اٝقاﻠ ﻢیکﻦؼ تتا اف ﻢهتارـاﻣ چیﻦتی و فیـمتاع ھای
تؤﻢیﻤ ﻢاﻞی چیﻦی ﻢضا ٚ٥کﻦؼ +واصؼ کماﻥؼویی "پﻟﻦگ بـ٥ی" (وابنتته بته پﻟتیل
ﻢنتتﻟش چتتیﻤ  Tianjiao Tewei (GSA) ،و  Huaxing Zhong'Anتﻦهتتا
ﻢ ٞتؼوػی اف ىتتـکتهای چیﻦتتی ھنتتتﻦؼ کتته ػؿ بتتافاؿ اﻢﻦی ت عَىٍتتی MENA
ﻢياؿک ﻢیکﻦﻦؼ+
الگىی صلح تىسعه چیى
به ٝﻦىاﻣ بقؿگتـیﻤ مـﻢایه گؾاؿ عاؿری ػؿ  ،MENAچتیﻤ ایتﻤ ﻢﻦٖ٪ته ؿا بته
ٝﻦىاﻣ یک ﻢضیٔ اﻢﻦیتی ﻢهﻡ و ﻥه یک اﻢﻦی ﻢهﻡ ػؿ ﻥٚتـ ﻢتیگیتـػٕ +تت ٨اٝتالﻠ
وفاؿت بافؿگاﻥی چیﻤ ،ػؿ ماﻝ  ،٠٢16تزاؿت چیﻤ با  ٠٠کيىؿ ٝـبی به ٠22+2
ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ ؿمیؼه ام  +تزاؿت چیﻤ و ایـاﻣ ﻥقػیک به  23ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ تزاؿت
چیﻤ و امـاتیل  12+4ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ و تزاؿت بیﻤ چیﻤ و تـکیته  ٠1+3ﻢیﻟیتاؿػ ػالؿ
بىػه ام  +چیﻤ ػؿ ماﻝ ٩ ٠٢17ـاؿػاػھای مـﻢایه گتؾاؿی بته اؿفه  22ﻢیﻟیتاؿػ
ػالؿ با کيىؿھای ٝـبی اﻢْا کـػه ام  +اﻢـوف بتیو اف یتک ﻢیﻟیتىﻣ اف ﻢهتارـاﻣ
چیﻦی ػؿ  MENAبـای کاؿ یا تضَیل فﻥؼگی ﻢیکﻦﻦتؼ +چتیﻤ بته ﻥتاﻠ تىمتٞه ػؿ
پـوژهھتتای بافمتتافی پتتل اف رﻦتتگ ػؿ ٝتـا ٧ﻢيتت٢ىﻝ ٞ٥اﻞیت بتتىػه و بتته ػﻥتتتاﻝ
٥ـٍ ھای تزاؿی ػؿ ﻞتﻦاﻣ ،ﻞیتی ،مىػاﻣ و مىؿیه ام +
چیﻤ با بیاﻣ ایﻦکه ػﻞیل اٍﻟی ٝؼﻠ اﻢﻦی ﻢﻦٖ٪تهای ؿکتىػ ا٩تَتاػی ،بیکتاؿی
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باال ،فیـماع ھای ّٞی ،٤ؿىؼ متـی ٜرمٞیت و ٥تـاؿ ﻢ٢قھتا امت عتال٣
ﻢ٦هىﻠ ١ـبی اف ٍﻟش ػﻢىکـاتیکٍ ،ﻟش تىمٞهای ؿا ٕـس کـػه ام +
امتؼالﻝ چیﻤ ایﻤ ام که تىمٞه ﻢهمتـ اف آﻣ ام که ػﻢىکـامی ؿا به ٝﻦتىاﻣ
یک پیو ىـٓ بـای آﻣ تٞـی ٤کـػ و ایﻤ ﻢىّى ،ٛػؿ عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪تا اف
ﻢَاػی ٨بیيتـی بـعىؿػاؿ ام  +پکﻤ ﻢٞت٪ؼ ام که راﻢٞه بیﻤ اﻞمﻟتل بایتؼ بته
رای ٍاػؿ کـػﻣ ػﻢىکـامی ﻥامافگاؿ به ایﻤ کيىؿھا ،کمکھای ا٩تَتاػی الفﻠ ؿا
به کيىؿھای ﻢﻦا اؿاته ػھؼ +با ورىػ ؿوهھای ﻢغتﻟ ،٤چیﻤ و ٩تؼؿتھای ١ـبتی
ﻢیتىاﻥﻦؼ اھؼا ٣ﻥهایی ﻢيابهی ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ػاىته باىﻦؼ و ﻢیتىاﻥﻦؼ ؿاهھای ھمگـایی
ؿا بیابﻦؼ :ھؼ٥ ٣ىؿی تىمٞه ام و ػﻢکـامی ػؿ بﻟﻦؼﻢؼت ﻥیق ھمگـایی به ٝﻦتىاﻣ
ھؼ١ ٣ایی ؿا ﻢتض ٨٪عىاھؼﻥمىػ+
کمکھای تىمٞه چیﻤ به کيىؿھای رﻦگ فػه  MENAبا ﻢیقاﻣ تؤحیـ ٝمتىﻢی
پکﻤ ػؿ آﻥزا ﻢتﻦامب ام  +ایﻤ کيىؿ اف ماﻝ  ٠٢11ﻢیالػی  1٢٢ﻢیﻟیىﻣ ػالؿ به
ﻢاﻢىؿی ٍﻟش مافﻢاﻣ ﻢﻟل ػؿ متىﻢاﻞی اعتَتاً ػاػه امت  +اف متاﻝ ،٠٢16
چیﻤ صؼوػ  61ﻢیﻟیىﻣ ػالؿ بـای بافمافی بيـػومتتاﻥه ػؿ ﻞتﻦتاﻣ ،اؿػﻣ ،متىؿیه و
یمﻤ ھقیﻦه کـػه ام +ھمچﻦیﻤ  12ﻢیﻟیىﻣ ػالؿ کمتک بيـػومتتاﻥه بته ٥ﻟنتٖیﻤ،
 12٢ﻢیﻟیىﻣ ػالؿ به کيىؿھای ٝـبی بتـای ایزتاػ ٙـ٥یت و  2٠ﻢیﻟیتىﻣ ػالؿ بته
کيىؿھای ٝـبی بـای آﻢىفه ا٥نـاﻣ ارـای ٩اﻥىﻣ ،کمتک اعتَتاً ػاػه امت +
پکﻤ امتؼالﻝ ﻢیکﻦؼ که ػوﻞ ھای ﻢﻦا اف ٕـی ٨بافمتافی ا٩تَتاػی و ارتمتاٝی
ﻢیتىاﻥﻦؼ عيىﻥ و ؿاػیکاﻝ ىؼﻣ ؿا ؿیيه کﻤ کﻦﻦؼ +تزاؿب اٍالصات و گيایو
چیﻤ به آﻣ کيىؿ آﻢىعته ام که تىمٞه ا٩تَاػی و ارتماٝی یک ّـوؿت ﻢٖﻟ٨
بـای کيىؿھای ػؿ صاﻝ گؾاؿ عاوؿﻢیاﻥه و ىاط آ٥ـی٪ا ام +
يتیجه
پکﻤ ػیؼگاه ﻢﻦ٦ی ﻥنت به ا٩ؼاﻢات ١ـبی ػؿ ﻢىؿػ میام اتضتاػ ،صىفهھتای
ﻥ٦ىؽ و تضـیﻡھای ا٩تَاػی ػاؿػ +با ﻢ٦هىﻠ ﻢنىوﻞی ﻢضا ، ٚ٥ﻢغاﻞ ٦با ت٢ییتـ
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ؿژیﻡھتتا امت  ،و ػؿ ایتتﻤ امتتتؼالﻝ کتته بـعتتی ػوﻞتهتتا ػؿ کيتتىؿھای رﻦتتگ فػه
 MENAىـوؿ یا ﻢيکل ماف ھنتﻦؼ به ىؼت اصتیآ ﻢیکﻦؼ +پکﻤ تؤکیؼ ﻢیکﻦؼ
که ھمه کيىؿھای  MENAػؿ گ٦تگى ػؿباؿه ؿاه صلھای ٥ـاگیـ و راﻢ ٜػؿگیـیھا
ىـیک ھنتﻦؼ +چیﻤ مٞی ػاؿػ با ص ٘٦ایﻤ امتاﻥؼاؿػھا وّتٞی ٩تؼؿت رهتاﻥی
عىػ ؿا عؼىه ػاؿ ﻥکﻦؼ+
به ٝﻦىاﻣ یک ٩ؼؿت ػؿ صاﻝ تىمٞه ،چیﻤ با ؿوهھای تزـبتی و ﻢ٪تؼﻢاتی کته
ٝاؿی اف یک امتـاتژی ؿوىﻤ ام با  MENAواؿػ تٞاﻢل ﻢیىىػ +صقب صتاکﻡ
َ٩ؼ ػاؿػ به رای ایﻦکه به ػﻥتاﻝ ؿ٩اب ژتىپﻟیتیکی با ایاالت ﻢتضتؼه ػؿ MENA
باىؼ ،ﻢضتىبی عىػ ؿا ا٥قایو ػھؼ و ایﻤ کاؿ ؿا با ص ٘٦ؿوابٔ ٩ؼؿت بقؿگ پایؼاؿ
و گنتـه ﻢﻦا ٜ٥تزاؿی عىػ ػؿ مـامـ  MENAاﻥزاﻠ ﻢیػھؼ +بﻦابـایﻤ ،چتیﻤ اف
ؿ٩اب ﻢنت٪یﻡ بـای کﻦتـﻝ با ٩ؼؿتهای ﻢنت٪ـ ﻢاﻥﻦؼ اتضاػیه اؿوپا ،ؿومیه و ایتاالت
ﻢتضؼه پـھیق ﻢیکﻦؼ +چیﻤ و ؿومیه ﻢيتـکا ھ٦ت پتیو ﻥتىیل ٖٞ٩ﻦاﻢته ىتىؿای
اﻢﻦی مافﻢاﻣ ﻢﻟل ػؿ ﻢىؿػ رﻦگ مىؿیه ؿا وتى کـػﻥؼ ،اﻢا پکﻤ اف اتضاػ کاﻢتل بتا
ﻢنکى عىػػاؿی کـػه ام  +بـعال ٣ﻢنکى ،پکﻤ پایگاهھای ﻥٚاﻢی ؿا ػؿ ﻢﻦتإ٨
ػؿگیـی ایزاػ ﻥمیکﻦؼ +ھمچﻦیﻤ به ػﻥتاﻝ ایزاػ صىفه ﻥ٦ىؽ ػؿ  MENAﻥین +
چیﻤ با میام ﻢنت٪ل عىػ ػؿ ﻢﻦا اصناك ؿاصتی ﻢیکﻦؼ +ﻢٞت٪تؼ امت کته
مایـ ٩ؼؿتها بایؼ آﻥچه ؿا که به ٝﻦىاﻣ ؽھﻦی رﻦگ مـػ عىػ ػؿ ﻥٚـ ﻢیگیـﻥؼ کﻦاؿ
گؾاؿػه و با یک ﻥٚﻡ اﻢﻦیتی رؼیؼ ﻢتتﻦی بـ تتىافﻣ و تاکیتؼ بتـ کاالھتای ٝمتىﻢی،
ٍﻟش و تىمٞه پایؼاؿ ؿا اؿت٪ا ػھﻦؼ +اف آﻥزا که چیﻤ بته ػﻥتتاﻝ ھمکتاؿی بتا متایـ
٩ؼؿتها ام  ،ایﻤ کيىؿ به اصتماﻝ بنیاؿ ،ھمکتاؿی عتىػ بتا اتضاػیته اؿوپتا ؿا ػؿ
تاله بـای اف بیﻤ بـػﻣ تيؼیؼ ػؿگیـیھا ػؿ امـاتیل * ٥ﻟنتٖیﻤ ،ﻞیتتی ،متىؿیه و
یمﻤ و ﻢنئﻟه ھنتهای ایـاﻣ ت٪ىی ﻢیکﻦؼ +ھﻡ چیﻤ و ھﻡ اتضاػیه اؿوپتا بتـ ﻞتقوﻠ
پایتﻦؼی به تىا ٨٥ھنتهای ایـاﻣ تؤکیؼ ﻢیکﻦﻦتؼ +صمایت اف ؿاه صتل میامتی بتـای
ﻢﻦافٝه امـاتیل و ٥ﻟنٖیﻤ ،بافگي به یک ٖٞ٩ﻦاﻢه میامی و ﻢغاﻞ ٦با تاله ھـ
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٩ؼؿت بـای تنﻟٔ بـ اﻢىؿ اﻢﻦیتی ػؿ رﻦگ مىؿیه صل ﻢﻦا٩يتات ﻞیتتی و یمتﻤ اف
ٕـی ٨مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻥیق اف ٝالی ٨ﻢيتـک چیﻤ و اتضاػیه اؿوپا ام +
بـای ماﻞهای آیﻦؼه ،مـﻢایه گؾاؿیھای ا٩تَاػی ٩ؼؿتهای اؿوپتایی و چتیﻤ ػؿ
راػه ابـیيﻡ ،ﻥىٝی کمکھای تىمٞه ؿا به کيىؿھای  MENAاؿاته ﻢتیػھتؼ کته
ﻢﻦزـ به ٍﻟش و حتات ﻢﻦٖ٪های ﻢیىىػ +ػو ٕتـ ٣بتـای صتل ﻢنتاتل ﻢـبتىٓ بته
پﻦاھﻦؼگاﻣ عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪ا ﻥیق ھمکاؿی عىاھﻦؼ کـػ+
اف آﻥزا که ٩ؼؿتهای ﻢنت٪ـ ،بغيی اف ٝال٩ه عىػ ؿا به اﻢىؿ عاوؿﻢیاﻥته و ىتاط
آ٥ـی٪ا اف ػم ػاػهاﻥؼ چیﻤ ٥کـ ﻥمیکﻦؼ که بتىاﻥؼ ؿویکـػ کﻡ احـ عىػ ػؿ ﻢﻦٖ٪ته
ؿا بـای ﻢؼت ٕىالﻥی تـی ص ٘٦کﻦؼ +بﻦابـایﻤ ،ﻢؼاوﻢا کاﻥاﻞهتای رؼیتؼی ؿا بتـای
ػ٥ا ٛاف ﻢﻦا ٜ٥تزاؿی عىػ و ایزاػ ؿوابٔ ٩ؼؿتمﻦؼ ھمگـا و ﻢيتاؿکتی ػؿ MENA
کي ٤ﻢیکﻦؼ +ػؿ ماﻞهای آیﻦتؼه ت٢ییتـات بیيتتـی ؿا ػؿ ﻢىّت ٜچتیﻤ ﻥنتت بته
عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪ا ىاھؼ عىاھیﻡ بىػ+
(((
سیاست چیى :جلىگیشی اص عذم اطمیًاو
ىو کيىؿ ْٝى ىىؿای ھمکاؿی عﻟیذ ٥اؿك بضـیﻤ ،کىی ٝ ،ماﻣٖ٩ ،ـ،
ٝـبنتاﻣ مٞىػی و اﻢاؿات ﻢتضؼه ٝـبی * ػؿ ػو ػھه گؾىته * با تىرته بیيتتـ بته
ىـ ٧آمیا ،میام ھای عاؿری عىػ ؿا تﻦى ٛبغيیؼهاﻥؼ +به ٝﻦىاﻣ بغيتی اف ایتﻤ
میام  ،ﻥگاه ىـ٩ی آﻥها به چیﻤ ،ژاپﻤ ،کـه رﻦىبی و اتضاػیته کيتىؿھای رﻦتىب
ىـ٩ی آمیا ﻢتمـکق ىؼه ام +
ایﻤ ت٢ییـ ٝمؼتا به ػﻞیل ػو ٝاﻢل اٍﻟی ؿط ػاػه ام  +اوﻞیﻤ ﻢىؿػ ایﻤ ام که
ؿىؼ چيمگیـ ا٩تَاػی چیﻤ ػؿ مه ػھه گؾىته ﻢﻦزـ به ا٥تقایو ىتؼیؼ ت٪اّتای
اﻥـژی ایﻤ کيتىؿ ىتؼه امت  +ػؿ ایتﻤ ٥ـایﻦتؼ ،کيتىؿھای عﻟتیذ بته ﻢـکتق ح٪تل
ٞ٥اﻞی ھتتای ا٩تَتتاػی چتتیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥتته و ىتتماﻝ آ٥ـی٪تتا ( MENAتت تؼیل
ىؼهاﻥؼ +کيىؿھای صاىیه عﻟیذ ٥اؿك َ٩ؼ ػاؿﻥؼ ایﻤ ؿوابتٔ ا٩تَتاػی ؿا بیيتتـ
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ت٪ىی کﻦﻦؼ+
ٝاﻢل ػوﻠ ﻢﻦٞکل کﻦﻦؼه ٝؼﻠ ٖٞ٩ی ػوﻞ ھای ىتىؿای ھمکتاؿی عﻟتیذ ػؿ
ﻢىؿػ ﻢنیـ ؿوابٔ آﻥها با ایاالت ﻢتضؼه ام  +ػؿ صاﻞی که ؿوابٔ ایاالت ﻢتضتؼه و
ىىؿای ھمکاؿی عﻟیذ ػؿ ػوؿاﻣ ؿتیل رمهىؿ ػوﻥاﻞؼ تـاﻢپ به ٕىؿ ٩ابل تتىرهی
بهتىػ یا٥ته ام  ،ﻢٞماؿی ﻥاﻥىىته "ﻥ ٦بـای اﻢﻦی " ،به ٕىؿ ٥قایﻦؼهای پیچیتؼه و
گاه ﻢتﻦا ِ٩ام  +ؿوﻥ" ٨ىیل" آﻢـیکا ػؿ ﻥهای ﻢمکﻤ امت ایتﻤ ٥ـٍت ؿا بته
آﻢـیکا بؼھؼ که به وابنتگی عىػ به واؿػات ﻥ ٦اف عﻟیذ ٥اؿك پایاﻣ ػھؼ+
ػؿ مٖش ﻢﻦٖ٪ه ای ،کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك * به ویتژه ٝـبنتتاﻣ
مٞىػی و اﻢاؿات * ﻥگـاﻣ ایﻤ ھنتﻦؼ که تىا ٨٥ھنتهای رؼیؼ بیﻤ ایاالت ﻢتضؼه و
ایـاﻣ باٝج تضـیک بیيتـ تهـاﻣ ىىػ +ﻢناﻞه ػیگـی که آﻥها ؿا ﻥگـاﻣ ﻢیکﻦتؼ ٝتؼﻠ
ﻢى٪٥ی واىﻦگتﻤ ػؿ ﻢتى ٤٩کـػﻣ بـﻥاﻢه ھنتهای تهـاﻣ ام  +تـك آﻥهتا اف ایﻦکته
ایاالت ﻢتضؼه اف عاوؿﻢیاﻥه ػوؿ ىىػ یا صتی آﻣ ؿا ؿھا کﻦؼ ،واٞ٩ی ام +
ػ ؿ ایﻤ فﻢیﻦه ،کيىؿھای ْٝى ىىؿای ھمکاؿی عﻟتیذ ٥تاؿك ٝال٩ته ػاؿﻥتؼ اف
اٝتماػ بیو اف صؼ به ایاالت ﻢتضؼه عىػػاؿی کﻦﻦتؼ +بﻦتابـایﻤ ،کيتىؿھای ٝـبتی
صاىیه عﻟیذ ٥اؿك * به ویژه ٝـبنتاﻣ مٞىػی و اﻢاؿات ﻢتضؼه ٝـبی * ػؿ اﻢتؼاػ
ﻢنیـھای ﻢىافی کاؿ ﻢیکﻦﻦؼ :ت٪ىی تىاﻥاییھتای ﻥٚتاﻢی ﻢنتت٪ل عتىػ و ﻢتﻦتىٛ
کـػﻣ ؿوابٔ ا٩تَاػی و ﻥٚاﻢی آﻥها با بافیکﻦاﻣ کﻟیؼی عاؿری ﻢاﻥﻦؼ چیﻤ +ػؿ بﻟﻦؼ
ﻢؼت ،ایﻤ ﻢیتىاﻥؼ بـعی اف کيىؿھای ٝـبی صاىتیه عﻟتیذ ٥تاؿك ؿا بته ت٪ىیت
ؿوابٔ ﻥٚاﻢی و اﻢﻦیتی عىػ با چیﻤ یتا ﻢیقبتاﻣ تؤمینتات ﻥٚتاﻢی چیﻦتی اف رمﻟته
پایگاهھای ػؿیایی مى ٧ػھؼ+
یک ابشقذست اقتصادی
به ٝﻦىاﻣ یک ابـ٩ؼؿت ا٩تَتاػی ،چتیﻤ اف ﻥٚتـ امتتـاتژیک بتـای کيتىؿھای
صاىیه عﻟیذ ٥اؿك اف اھمی بیيتـی بـعىؿػاؿ ام  +ػاﻢﻦه ﻢﻦا ٜ٥چیﻤ ػؿ عﻟتیذ

بازی بسرگ چیى در خاورهیايه 141 /

٥تتاؿك ػؿ متتاﻞهای اعیتتـ ا ٥تقایو یا٥تتته ام ت * اف تمـکتتق ﻢض تؼوػ ػؿ تزتتاؿت
ھیؼؿوکـبىؿھا گـ٥ته تتا متـﻢایه گتؾاؿیھای گنتتـػه ػؿ فﻢیﻦته اﻥتـژیٍ ،تﻦ، ٞ
ػاؿایی ،صمل و ﻥ٪ل ،اؿتتإات و مایـ ٥ﻦاوؿی ھا +چیﻤ ھمچﻦیﻤ به یتک متهاﻢؼاؿ
ﻢهﻡ و ٥قایﻦؼه ػؿ بـﻥاﻢهھای تﻦى ٛا٩تَاػی  GCCتتتؼیل ىتؼه امت  +تزتاؿت ػو
راﻥته بیﻤ چیﻤ و کيىؿھای ىىؿای ھمکاؿی عﻟیذ ٥تاؿك ػؿ یتک ػھته تتا متاﻝ
 ٠٢16ت٪ـیتا به  132ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ ؿمیؼه ام و پیو بیﻦتی ﻢتیىتىػ ػؿ متاﻞهای
آیﻦؼه بیيتـ ؿىؼ کﻦؼ +چتیﻤ اکﻦتىﻣ بـتتـیﻤ ىتـیک ا٩تَتاػی  GCCو بقؿگتتـیﻤ
ىـیک تزاؿی کىی ٝ ،ماﻣٝ ،ـبنتاﻣ مٞىػی و اﻢاؿات ام +
پیماﻥکاؿاﻣ چیﻦی اکﻦىﻣ ﻥنت به ھمتایاﻣ کـه رﻦتىبی عتىػ ػؿ عﻟتیذ ٥تاؿك،
گنتـػه تـ ٝمل ﻢتیکﻦﻦتؼ +تزقیته و تضﻟیتل ػاػهھتای پـوژهھتای  MEEDﻥيتاﻣ
ﻢیػھؼ که ىـک ھای چیﻦی اف فﻢاﻣ ؿاه اﻥتؼافی کمـبﻦتؼ و ابتکتاؿ رتاػه ابـیيتﻡ
( BRIػؿ ماﻝ  ٠٢12کاؿھایی به اؿفه  26ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ ػؿ آﻥزا اﻥزتاﻠ ػاػهاﻥتؼ+
ایﻤ ت٪ـیتا ػو بـابـ ﻢیقاﻣ ٝمﻟکـػ آﻥها ػؿ ٕی ماﻞهای  ٠٢٢7تا  ٠٢1٠ام  +متاﻝ
گؾىته ،ایﻤ ﻢﻦٖ٪ته ػوﻢتیﻤ ػؿیا٥ت کﻦﻦتؼه متـﻢایه گتؾاؿی اف ٕـیت ٨پـوژهھتای
ماعتماﻥی چیﻦی ػؿ مـامـ رهاﻣ بىػ +ػؿ ماﻝ  ،٠٢16ت٪ـیتتا ػو متىﻠ اف متـﻢایه
گؾاؿیھای چیﻤ ػؿ  MENAبه کيىؿھای  GCCؿ + ٥ػؿ صاﻝ صاّـ بقؿگتـیﻤ
ﻢَـ ٣کﻦﻦؼه اﻥـژی رهاﻣ *چیﻤ* با ؿىؼ ا٩تَاػ عىػ ػؿ ػھهھای آیﻦؼه وابنته به
واؿػات ﻥ ٦و گاف عىاھؼ بىػ +ػؿ ماﻝ  ،٠٢16ت٪ـیتا  2٢ػؿٍتؼ اف واؿػات ﻥ٦ت
چیﻤ * یا  ٠+4ﻢیﻟیىﻣ بيکه ػؿ ؿوف * اف کيىؿھای ْٝى ىىؿای ھمکتاؿی عﻟتیذ
٥اؿك (با بیو اف ﻥیمی اف واؿػات تﻦها اف ٝـبنتاﻣ مٞىػی ٍىؿت ﻢیگـ+ ٥
بﻦابـایﻤ ،ػو کيىؿ ٩ؼؿتمﻦؼ ىىؿای ھمکاؿی عﻟیذ ٥اؿك * ٝـبنتاﻣ مٞىػی و
اﻢاؿات ﻢتضؼه ٝـبی * مﻦگ بﻦای میام ا٩تَاػی چتیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته عىاھﻦتؼ
بىػ +ﻢياؿک اﻢاؿات با چیﻦیھا ٝمؼتا اف ﻥٚـ ﻢاھی ا٩تَاػی ام  ،به ویتژه بته
ػﻞیل ایﻤ که ایﻤ کيىؿ آؿفو ﻢیکﻦؼ تا ػؿوافه اٍﻟی ﻢﻦٖ٪ه بـای  BRIىىػ +صتؼوػ
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3٢ػؿٍؼ تزاؿت اؿوپا و آ٥ـی٪ا با چیﻤ اف اﻢاؿات ٝتىؿ ﻢیکﻦؼ+
ؿوابٔ ا٩تَاػی ؿیاُ با پکﻤ وابنته به اﻥـژی ام  +ؿوابٔ اﻥـژی بیﻤ چتیﻤ و
ٝـبنتاﻣ اعیـا ػمتغىه پیيـ ٥ھایی ام که ﻢیتىاﻥؼ پیاﻢتؼھای ﻢهتﻡ ػؿ ػؿاف
ﻢؼت ػاىته باىؼ +ػؿ ﻢـصﻟه ﻥغن ٝ ،ـبنتاﻣ متٞىػی بتـای اوﻞتیﻤ بتاؿ اف متاﻝ
 ٠٢1٠مهﻡ عىػ ػؿ بافاؿ اﻥـژی چیﻤ ؿا گنتـه ػاػه ام  +ایﻤ به ػﻞیل تىا٨٥ھای
رؼیؼ مٞىػی آؿاﻢکى با ىـک ھای چیﻦی بـای ا٥قایو صزﻡ ٝـّه ﻥ ٦عاﻠ عىػ
به چیﻤ ام  +ایﻤ ﻢٞاﻢالت باٝج ىؼه تا چیﻤ به بقؿگتتـیﻤ بتافاؿ ٍتاػؿات ﻥ٦ت
مٞىػی تتؼیل ىىػ و اف آﻢـیکا و ژاپتﻤ بتـای اوﻞتیﻤ بتاؿ ػؿ تتاؿیظ پیيتی بگیتـػ+
ٝـبنتاﻣ مٞىػی به فوػی ﻢیتىاﻥؼ ؿومیه ؿا پي مـ بگؾاؿػ تتا ٝﻦتىاﻣ بقؿگتتـیﻤ
تؤﻢیﻤ کﻦﻦؼه ﻥ ٦عاﻠ چیﻤ ؿا پل بگیـػ+
ﻢﻦا ٜ٥ا٩تَاػی عﻟیذ ٥اؿك و چیﻤ ﻥیق ػؿ یک ﻢﻦٖ٪ته ر٢ـا٥یتایی گنتتـػه تتـ
ھمگـا ھنتﻦؼ +ؿیاُ اﻢیؼواؿ ام که تمـکق ؿوفا٥قوﻣ پکﻤ بـ ﻢﻦٖ٪ه ػؿیای مـط
ىاﻢل تالهھای بیيتـی بـای ىکل ػاػﻣ به آیﻦتؼه تزتاؿت ػؿیتایی ػؿ آﻥزتا و ػؿ
١ـب ا٩یاﻥىك ھﻦؼ ىىػ +ایﻤ میام تىمٞه رىیاﻥه چتیﻤ ھمقﻢتاﻣ بتا بـﻥاﻢتهھای
بﻟﻦؼ پـوافاﻥه کىی ٝ ،ماﻣٖ٩ ،ـ و ٝـبنتاﻣ مٞىػی بـای ماع بﻦتاػؿ رؼیتؼ یتا
ا٥قایو ٙـ٥ی ﻢىرىػ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه ام  +ایﻤ ﻥ٪يهھا تا صؼی ﻢیتىاﻥؼ تىّیش ػھتؼ
که چـا اﻢاؿات ﻢتضؼه ٝـبی به ػﻥتاﻝ مـﻢایه گؾاؿی پیو ؿوﻥؼه ػؿ راػه ابـیيﻡ به
ویژه ىاط آ٥ـی٪ا و اف ایﻤ ٕـی ٨ﻢىٞ٩ی ا٩تَتاػی پیيتـو عتىػ ػؿ ﻢﻦٖ٪ته امت +
اﻢاؿات اگـچه ﻢيتا ٧رؾب مـﻢایه گؾاؿی چیﻦیھا ام اﻢا ﻢـا٩ب ھﻡ ھن که
گنتـه ىـک ھای چیﻦی ػؿ بﻦاػؿ ﻢﻦٖ٪ه ،وّٞی ػبتی ؿا بته ٝﻦتىاﻣ یتک ﻢـکتق
تزاؿی ﻢﻦٖ٪های تهؼیؼ کﻦؼ+
ػؿ ھمیﻤ صاﻝ ،کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك ﻢتیعىاھﻦتؼ ػؿ کـیتؼوؿ
ا٩تَاػی چیﻤ و پاکنتاﻣ ،به ٝﻦىاﻣ ﻢضىؿ  BRIمتـﻢایه گتؾاؿی کﻦﻦتؼ +بته ٝﻦتىاﻣ
ﻢخاﻝٝ ،ـبنتاﻣ مٞىػی صؼوػ  13ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ واﻠ و مـﻢایه گؾاؿی ﻢـبىٓ به ایتﻤ
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پـوژه ؿا به پاکنتاﻣ پیيﻦهاػ ػاػه ام  +ایﻤ ىاﻢل مـﻢایه گؾاؿی  1٢ﻢیﻟیاؿػ ػالؿی
ػؿ پاالیيگاه ﻥ ٦و ﻢزتم ٜپتـوىیمی ػؿ بﻦؼؿ آبهای ٝمی ٨ػؿ گتىاػؿ ،یتک ىتهـ
پاکنتاﻥی ػؿ مىاصل ػؿیای ٝـب ام  +اگـچه رﻦتتهھای میامتی ٩ابتل تتىرهی
بـای پيتیتاﻥی ورىػ ػاؿػ ،ایﻤ پـوژهھا با بـﻥاﻢهھای بﻟﻦؼپـوافاﻥته متٞىػی آؿاﻢکتى
بـای ﻢتﻦى ٛکـػﻣ متؼ اﻥـژی عىػ و گنتـه ػؿ بافاؿھای چیﻤ ،ھﻦؼ و مایـ آمیا که
ػؿ ﻢـکق ؿىؼ رهاﻥی ت٪اّای اﻥـژی ٩ـاؿ ػاؿﻥؼ ھماھﻦگ ھنتﻦؼ+
استشاتﮋی هًطقهای چیى
کيىؿھای صاىیه عﻟیذ ٥اؿك ﻢتیػاﻥﻦتؼ کته ؿىتؼ ا٩تَتاػی چتیﻤ متـاﻥزاﻠ
ﻢیتىاﻥؼ به ا٥قایو ٩ؼؿت ﻥٚاﻢی ػؿ  MENAتتؼیل ىىػ ،و به ایتﻤ تـتیتب ارتافه
ﻢیػھؼ تا ػؿ ؿامتای ػمتیابی به اھؼا ٣امتـاتژیک عىػ ،میام ھای ﻢؼبـاﻥه تـی
ػؿ ﻢﻦٖ٪ه اتغاؽ کﻦؼ +با ورىػ تالهھای عىػ بـای تﻦى ٛبغيتیؼﻣ بته ﻢﻦتاب ٜﻥ٦تتی
عىػ ػؿ ػھه گؾىته ،چیﻤ صؼوػ ػو مىﻠ اف کل واؿػات اﻥـژی عىػ ؿا به عاوؿﻢیاﻥه
و آ٥ـی٪ا وابنته ام  +بﻦتابـایﻤ پکتﻤ بتـای بیيتتـ تزتاؿت و واؿػات اﻥتـژی عتىػ
ھمچﻦاﻣ به عٖىٓ اؿتتإی ػؿیایی ﻢاﻥﻦؼ باب اﻞمﻦؼب ،ػؿیای چیﻤ رﻦىبی ،تﻦگته
ھـﻢق ،تﻦگه ﻢاالکا و کاﻥاﻝ مىتق تکیه ﻢیکﻦؼٝ +الوه بـ ایﻤ ،پـوژهھتای ﻢتـتتٔ بتا
بافمافی پل اف ػؿگیـی ػؿ مایـ کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه و ىاط آ٥ـی٪تا ﻢاﻥﻦتؼ ٝتـا،٧
ﻞیتی ،مىؿیه و یمﻤ ،ػؿ ﻥهای ﻢیتىاﻥﻦؼ ٍؼھا ﻢیﻟیتاؿػ ػالؿ ھقیﻦته ػاىتته باىتؼ+
ىـک ھای چیﻦی ٥ـٍ ھای ٕالیی بتـای بته ػمت آوؿػﻣ متهﻡ فیتاػی اف ایتﻤ
٩ـاؿػاػھا ػاؿﻥؼ+
با ا٥قایو تىاﻥاییھای چیﻤ و وابنتگی آﻣ به ﻥ ٦صاٍتل عاوؿﻢیاﻥته و ىتماﻝ
آ٥ـی٪ا ،پکﻤ به اصتماﻝ فیاػ اف اؿتو عىػ بـای پیيـ ٥و ﻢضاٚ٥ت اف ایتﻤ ﻢﻦتاٜ٥
صیاتی ػؿ ػھهھای آیﻦؼه امت٦اػه عىاھؼ کـػ +کيتىؿھای صاىتیه عﻟتیذ ٥تاؿك بتا
اصتیآ ،اف چيﻡ اﻥؼاف ﻥ٪و ٥قایﻦؼه چیﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪ه امت٪تاﻝ ﻢیکﻦﻦؼ و ﻢتیعىاھﻦتؼ

 / 144گفتاورد

إمیﻦاﻣ صاٍل کﻦﻦؼ که چیﻤ ھمچﻦاﻣ ػؿ صمای اف ﻢﻦا ٜ٥عتىػ متـﻢایه گتؾاؿی
ﻢیکﻦؼ +آﻥها ػوم ػاؿﻥؼ چیﻤ مـاﻥزاﻠ تـتیب اﻢﻦیتی رایگقیﻤ اصتمتاﻞی ؿا بتـای
آﻥچه ایاالت ﻢتضؼه– به ٍىؿت رؼاگاﻥه یا اف ٕـی ٨ابتکتاؿات چﻦتؼ راﻥتته * اؿاتته
ػھؼ+
٩ؼؿت ؿو به ؿىؼ ا٩تَاػی و ﻥٚاﻢی چیﻤ به ھمـاه کـمی ػاتتﻡ ایتﻤ کيتىؿ ػؿ
ىىؿای اﻢﻦی مافﻢاﻣ ﻢﻟل تْمیﻤ ﻢیکﻦؼ که ﻥ٦ىؽ رهاﻥی ایﻤ کيتىؿ بتا گؾىت
فﻢاﻣ ا٥قایو ﻢییابؼ +به ھمیﻤ ػﻞی ل ام که کيىؿھای صاىیه عﻟیذ ،چتیﻤ ؿا بته
ٝﻦىاﻣ ﻢﻦت ٜﻢهمتی اف پيتتیتاﻥی میامتی * بته ویتژه ھﻦگتاﻢی کته ػؿ صتاﻝ ىتـوٛ
بـﻥاﻢهھای ﻢتﻦى ٛمافی و اٍالصات اﻥتغابی ا٩تَاػی ھنتﻦؼ* ﻢیػاﻥﻦؼ ػؿ صتاﻞی
که ػؿ ﻢ٪ابل ٥ياؿ ١ـب ػؿ بـابـ ﻢناتﻟی ﻢاﻥﻦتؼ ص٪تى ٧بيتـ و ػﻢىکـاتیتک متافی
ﻢ٪اوﻢ ﻢیکﻦﻦؼ +مکىت چیﻤ ػؿ ﻢىؿػ ٩تل رماﻝ عاى٪چی ؿوفﻥاﻢه ﻥگاؿ مٞىػی
ػؿ کﻦنىﻞگـی امتاﻥتىﻝ ٝـبنتاﻣ ػؿ ماﻝ گؾىته ،اٝت٪اػ کيىؿھای عﻟیذ ٥اؿك به
ﻥ٪و پيتیتاﻣ چیﻤ ؿا ػؿ ﻢ٪اینه با ىـکای ػیـیﻦه ١ـبی بیيتـ کـػه ام +
چیﻤ اف ﻢ٦هىﻠ اﻢﻦی رمٞی که ؿومیه اعیـا بـای عﻟتیذ ٥تاؿك پیيتﻦهاػ ػاػه
ام صمای ﻢیکﻦؼ که عىاھاﻣ یک مینتﻡ اﻢﻦیتی "رهاﻥی و راﻢ "ٜام و بایتؼ
بـ اماك اصتـاﻠ به ﻢﻦا ٜ٥ھمه ٕـ٣ھای ﻢﻦٖ٪های و مایـ ٕـ٣ھای ػؿگیـ ،ػؿ ھمه
صىفهھای اﻢﻦیتی و ابٞاػ ﻥٚاﻢی ،ا٩تَاػی و اﻥـژی باىؼ +چیﻤ ،کيىؿھای صاىتیه
عﻟیذ ٥اؿك و ؿومیه تٞهؼ گنتـػهای به اٍىﻝ صاکمی ػوﻞ و ػعاﻞ ػؿ اﻢتىؿ
ػاعﻟی مایـ کيىؿھا و تىمٞه ا٩تَاػی ػاؿﻥؼ ﻥه اٍالصات ػﻢىکـاتیک+
چیﻤ تا صؼ فیاػی اف ػعاﻞ ﻢنت٪یﻡ ػؿ ﻢﻦا٩يات ػؿ  MENAعىػػاؿی کـػه
ام و ؿوابٔ عىبی با ھمه کيىؿھای ﻢﻦٖ٪ته بـ٩تـاؿ کتـػه امت  +بتا ایتﻤ صتاﻝ،
کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك ﻥگـاﻣ میام چیﻤ ػؿ ﻢىؿػ ایتـاﻣ ،بته ویتژه
ؿابٖه ﻥٚاﻢی ایﻤ ػو کيىؿ ھنتﻦؼ +با ایتﻤ صتاﻝ ،پکتﻤ ٝﻟیتـ١ﻡ صمایت اف تىا٥ت٨
ھنتهای ایـاﻣ ،ؿویکـػ ﻢضتإاﻥتهای ﻥنتت بته تهتـاﻣ اتغتاؽ کتـػه امت  +تمتاﻠ
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ىاعٌھای ا٩تَاػی ﻥياﻣ ﻢیػھؼ که چیﻤ مـﻢایه گؾاؿی فیاػی ػؿ ایتـاﻣ * بتا
ورىػ اػٝاھای تهـاﻣ * ﻥکـػه ام و اکختـ تىﻞیتؼ کﻦﻦتؼگاﻣ ﻥٚتاﻢی چیﻦتی ﻢایتل
ﻥینتﻦؼ اﻥت٪اﻝ ٥ﻦاوؿی ؿا به ىـک ھای ایـاﻥی اؿاتته ػھﻦتؼ (ھمتاﻥٖىؿ کته ػؿ ﻢتىؿػ
ىـک ھای پاکنتاﻥی ﻥیق ایﻤ ات٦ا ٧ا٥تاػه ام +
به ٕىؿ گنتـػه تـ ،اگـ کيىؿھای صاىیه عﻟیذ ٥اؿك ﻢاﻥﻦؼ ٝـبنتتاﻣ متٞىػی
بـای ػ٥ا ٛاف ﻢﻦا ٜ٥عىػ ،صمای ایاالت ﻢتضؼه ؿا اف ػم بؼھﻦؼ * ىایؼ به ػﻞیتل
ﻥاتىاﻥی واىﻦگتﻤ ػؿ تى ٤٩بـﻥاﻢته ھنتتهای ایتـاﻣ * اصتمتاﻝ ػاؿػ آﻥهتا بـﻥاﻢتهھای
ھنتهای عىػ ؿا آ١اف کﻦﻦؼ یا ﻢىىتکھای پیيتـ٥ته باﻞنتتیک ؿا بؼمت آوؿﻥتؼ +ػؿ
صاﻞی که ھیچ ﻢؼؿکی ﻢتﻦی بـ ایﻦکه ٝـبنتاﻣ مٞىػی ایﻤ گقیﻦه ؿا ػﻥتتاﻝ ﻢتیکﻦتؼ
ورىػ ﻥؼاؿػ چیﻤ و پاکنتتاﻣ اف رمﻟته کيتىؿھایی ھنتتﻦؼ کته اصتمتاال ػؿ چﻦتیﻤ
تالىی با آﻥها ھمکاؿی عىاھﻦؼ کـػ +بﻦا بـ گتقاؿه ھتا ،ػوﻞت آﻢـیکتا إالٝتاتی
بؼم آوؿػه ام که ؿیاُ ػؿ صاﻝ تهیه بـﻥاﻢته ﻢىىتکھای باﻞنتتیک عتىػ بتا
کمک پکﻤ ام ٝ +ـبنتاﻣ مٞىػی ػؿ ػھه  146٢ﻢىىکھای باﻞنتیک ؿا اف چیﻤ
عـیؼاؿی کـػ و اف آﻣ فﻢاﻣ پیو بیﻦی ﻢیىىػ که ؿیاُ ﻥنغهھای بهتىػ یا٥ته ایﻤ
مالسھا ؿا ﻥیق عـیؼاؿی کـػه ام +
با ایﻤ ورىػ ،ھمکاؿیھای ﻥٚاﻢی بیﻤ چیﻤ و کيىؿھای صاىیه عﻟتیذ ٥تاؿك
ھﻦىف ػؿ ﻢـاصل ابتؼایی ام  +پکﻤ ٙـ٥ی ﻢضؼوػی بـای ؿ٩اب با تؤﻢیﻤ کﻦﻦؼگاﻣ
تنﻟیضات ١ـبی ػاؿػ +ػؿ وا ،ٜ٩ؿوابٔ اﻢﻦیتی چیﻤ با کيىؿھای  GCCﻢضتؼوػ بته
تمـیﻤھتتای ﻢيتتتـک ،ھمکتتاؿی ّ تؼ تـوؿینتتﻡ٥ ،تتـوه بـعتتی اف مینتتتﻡھای
تنﻟیضاتی و تىﻞیؼ ﻢيتـک ھىاپیمای بؼوﻣ مـﻥيیﻤ (پهپتاػ امت  +بتیﻤ متاﻝھای
 ٠٢12و  ،٠٢17چتتیﻤ تزهی تقات ﻥٚتتاﻢی ب ته اؿفه  1٢ﻢیﻟیتتاؿػ ػالؿ * اف رمﻟتته
پهپاػھای ﻢنﻟش ،ﻢىىکھای با ھؼای ػ٩ی ٨و مینتﻡھای ﻢىىکی باﻞنتیک * ؿا
به کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ٥ـوع  +بیيتـیﻤ عـیؼھا تىمٔ ٝـاٝ ،٧ـبنتاﻣ متٞىػی
و اﻢاؿات اﻥزاﻠ ىؼه ام  +با ایﻤ صاﻝ ایﻤ یک ﻢ٪ؼاؿ ﻥاچیق ػؿ ﻢ٪اینه با ﻢٞاﻢالت
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بقؿگ تنﻟیضات کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه و ىماﻝ آ٥ـی٪ا با ىـک ھای آﻢـیکایی ام +
یک عمل هتعادل ظشیف
ػؿ صاﻞی که کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك به ػﻥتتاﻝ ﻢﻦتا ٜ٥ا٩تَتاػی و
میامی ا٥قایو ﻥ٪و چیﻦی ػؿ  MENAھنتﻦؼ ،آﻥها ﻢیػاﻥﻦؼ که بایؼ ایﻤ اﻢـ ؿا بتا
ّـوؿت کىتاه ﻢؼت "ٝتؼﻠ بیگاﻥته کتـػﻣ" ایتاالت ﻢتضتؼه ﻢىافﻥته کﻦﻦتؼ +تَتمیﻡ
گیـﻥؼگاﻣ ػؿ کيىؿھای  GCCاٝت٪تاػ ﻥؼاؿﻥتؼ کته چتیﻤ اف تىاﻥاییھتای ﻥٚتاﻢی و
ﻞزنتیکی (و اصتماال اؿاػه میامی بـای اؿاته رایگقیﻤ ﻢٞتتتـ بتـای چتتـ اﻢﻦیتتی
ایاالت ﻢتضؼه ػؿ عﻟیذ ٥اؿك بـعىؿػاؿ ام  +ایاالت ﻢتضؼه ػهھا ھتقاؿ متـباف ؿا
به ﻢﻦٖ٪ه اٝقاﻠ کـػه و ػؿ ھـ کيىؿ  GCCبه رق ٝـبنتاﻣ متٞىػی و ھمچﻦتیﻤ ػؿ
ا٢٥اﻥنتاﻣٝ ،ـا ،٧اؿػﻣ ،تـکیته و متىؿیه پایگاهھتا ؿا ص٦ت٘ کتـػه امت  +اف ﻢﻦٚتـ
کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك ،چتـ اﻢﻦیتی اؿاته ىؼه تىمٔ اؿتو آﻢـیکا ،با
ورىػ ٝؼﻠ إمیﻦاﻣ بیيتـ ػؿ ؿوابٔ ایاالت ﻢتضؼه و ىىؿای ھمکاؿی عﻟیذ ٥اؿك،
بـای صٍ ٘٦ﻟش و حتات ػؿ عﻟیذ ٥اؿك و ػ٥ا ٛاف ﻢﻦا ٜ٥ﻢﻦٖ٪های گنتـػه تتـ آﻥهتا
بـای ماﻝھای بٞؼ بنیاؿ ﻢهﻡ ام +
ػؿ وا ،ٜ٩ؿوابٔ ﻥٚاﻢی ٝمی ٨کيىؿھای  GCCبا ایاالت ﻢتضؼه ﻢمکتﻤ امت
صمای اف صْىؿ بیيتـ ﻥٚاﻢی چیﻤ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه * صتؼا٩ل ػؿ کىتتاه ﻢتؼت – ؿا
ﻢضؼوػ کﻦؼٝ +ماﻣ ىایؼ ﻥمىﻥتهای اف ایتﻤ ﻢتىؿػ ؿا ﻥيتاﻣ ﻢتیػھتؼ +اگـچته چتیﻤ
بقؿگتـیﻤ بافاؿ بـای ٍاػؿات ﻥٝ ٦ماﻣ ام و اﻥتٚاؿ ﻢیؿوػ ىتـک ھای چیﻦتی
بقؿگتـیﻤ مـﻢایه گؾاؿ ػؿ بﻦؼؿ ٝماﻣ ػو٩ﻡ باىﻦؼ ،ﻢن ٔ٪به اؿتو آﻢـیکا ارافه ػاػه
ام تا به ر٢ـا٥یای ﻥٚاﻢی ػؿ ػو٩ﻡ و ماالﻞه ػمتـمی ػاىته باىؼٝ +الوه بـ ایتﻤ،
ٝـبنتتتاﻣ متتٞىػی و اﻢتتاؿات ﻢتض تؼه ٝـبتتی اف ﻢ ٞتؼوػ کيتتىؿھایی ھنتتتﻦؼ کتته
مینتﻡھای ﻢىىکی ػ٥اٝی پاتـیىت ؿا اف آﻢـیکا عـیؼاؿی کـػهاﻥؼ +ﻥکته آعـ ایتﻤ
ام که کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك با ىتـک ػؿ ھمکاؿیھتای ﻥٚتاﻢی
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بیو اف صؼ با چیﻤ (یا ؿومیه ﻥمیعىاھﻦؼ به ؿوابٔ ﻥٚاﻢی عىػ با آﻢـیکتا آمتیب
بـماﻥؼ+
ایاالت ﻢتضؼه اصتماال بته ﻢتضتؼاﻣ عتىػ ػؿ عاوؿﻢیاﻥته و ىتاط آ٥ـی٪تا ٥يتاؿ
عىاھؼ آوؿػ تا تٞاﻢل آﻥها با چیﻤ ،به ویژه ػؿ اﻢىؿ ﻥٚاﻢی ،ﻢضؼوػ ىتىػ +ػؿ وا٩ت،ٜ
بـعی اف ؿھتـاﻣ صىفه عﻟیذ ٥اؿك ﻢیتـمﻦؼ که وعیﻡ ىؼﻣ ؿوابٔ ایاالت ﻢتضؼه و
چیﻤ ﻢیتىاﻥؼ آﻥها ؿا ػؿ ﻢىٞ٩ی ﻥاعىىایﻦؼ اﻥتغاب ٩ـاؿ ػھؼ ھماﻥٖىؿ کته ﻢمکتﻤ
ام ﻢزتىؿ باىﻦؼ ػؿ ﻢىؿػ ١ىﻝ ٥ﻦاوؿی چیﻦی ھىاوی ایﻤ اﻥتغاب ؿا اﻥزاﻠ ػھﻦتؼ+
ﻢایکل ﻢاﻞـوی ،ﻢ٪اﻠ اؿىؼ پﻦتاگىﻣ ،اعیـا ھيتؼاؿ ػاػ کته تالهھتای چتیﻤ بتـای
ػمتیابی به ﻥ٦ىؽ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ﻢیتىاﻥؼ ھمکاؿیھای ػ٥اٝی بیﻤ ایتاالت ﻢتضتؼه و
ﻢتضؼاﻣ عﻟیذ ٥اؿك ؿا تْٞی ٤کﻦؼ+
ھﻦىف ھﻡ با ا٥قایو اصتماﻝ ا٥قایو بﻟﻦؼﻢؼت چیﻤ ػؿ ٕىالﻥی ﻢتؼت ،اصتمتاﻝ
ت٢ییـ ژتىپﻟیتیک راﻢ ٜتـ ػؿ عاوؿ ﻢیاﻥه ورىػ ػاؿػ +تاله ﻢؼاوﻠ چیﻤ بـای تتؤﻢیﻤ
ﻢﻦاب ٜاﻥـژی و ایزاػ ﻢياؿک امتـاتژیک ،ﻢﻦت ٜؿ٩اب ﻢنت٪یﻡ بتا ایتاالت ﻢتضتؼه
عىاھؼ بىػ +کيىؿھای ٝـبی صاىیه عﻟیذ ٥اؿك به اصتماﻝ فیاػ تمهیؼات اﻢﻦیتی*
میامی ﻢتٞؼػی ؿا ﻢىؿػ تىره ٩ـاؿ عىاھﻦؼ ػاػ ،به ویژه اگـ ایاالت ﻢتضؼه بته ٕتىؿ
رقتی اف عاوؿﻢیاﻥه عتاؿد ىتىػ یتا تتﻦو بتیﻤ پایتغ ھتای واىتﻦگتﻤ و ىتىؿای
ھمکاؿی عﻟیذ ٥اؿك ىتؼت بگیتـػ +اﻞتتته ایتﻤ ﻢىّتى ٛپکتﻤ ؿا ﻥیتق ﻢزتتىؿ بته
اﻥتغابھای مغ عىاھؼ کـػ +اگـ چیﻤ بغىاھتؼ ﻥ٦تىؽ عتىػ ؿا ػؿ عاوؿﻢیاﻥته و
ىماﻝ آ٥ـی٪ا ا٥قایو ػھؼ ﻥاچاؿ عىاھؼ بىػ عىػ ؿا ػؿگیـ "ژتىپﻟیتیک کخی "٤ﻢﻦٖ٪ه
کﻦؼ+
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همًىعیت تکلن به سباو هادری ،یک يگاه آسیب ضًاختی
فباﻣ اوﻝ (فباﻣ بىﻢی ،فباﻣ ﻢاػؿی یا فباﻣ ىـیاﻥی فباﻣ یا فباﻣ ھایی ام که ٥ـػ
اف ابتؼای تىﻞؼ یا ػؿ ٕىﻝ یک “ػوؿهی بضـاﻥی” آﻣ ؿا یاػ ﻢیگیـػ یا اماما بیيتتـ اف
ھتتـ فبتتاﻥی بتتـ آﻣ تنتتﻟٔ ػاىتتته و تکﻟتتﻡ ﻢتتیکﻦتتؼ ،و ا١ﻟتتب پایتتهی ھىیتت
)(sociolinguisticام  +ػؿ بـعی اف کيىؿھا اٍٖالصات فباﻣ بىﻢی یتا فبتاﻣ
ﻢاػؿی بیيتـ به فباﻣ یک گـوه ﻥژاػی إال ٧ﻢیىتىػ تتا فبتاﻣ اوﻝ یتک ىتغٌ+
گاھی او٩ات بیيتـ اف یک فباﻣ ﻢاػؿی ورىػ ػاؿػ ،به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ و٩تی ھـ کتؼاﻠ اف
واﻞؼیﻤ به یک فباﻣ عاً صـ ٣ﻢیفﻥﻦؼ و ٝمال ٥ـفﻥؼ آﻥها ػاؿای ػو فبتاﻣ ﻢتاػؿی
ىؼه و ھـػو فباﻣ ؿا ﻢیآﻢىفػ.
بـعی او٩ات اٍٖالس فباﻣ بىﻢی ،ﻥياﻣ ػھﻦؼهی فباﻥی ام که یتک ٥تـػ ،بته
ٝﻦىاﻣ ٥ـػ بىﻢی کيىؿی که فباﻣ ﻢؾکىؿ ػؿ آﻥزا “فباﻣ پایه” ﻢضنتىب ﻢیىتىػ ػؿ
آﻣ ﻢهاؿت ػاؿػ.
ػؿ ﻢىؿػ اھمی فﻢاﻣ ﻢاػؿی بایؼ گ ٦بـ اماك پژوھوھای اﻥزاﻠ ىؼه ،ھتـ
اﻥناﻣ اف ػوؿاﻣ رﻦیﻦی با فباﻣ ﻢاػؿی آىﻦا ىؼه و پل اف فایماﻣ به ھﻦگاﻠ ىﻦیؼﻣ ایﻤ
فباﻣ ٝکل اﻞٞمل ﻥياﻣ ػاػه و بؼاﻣ گىه ٥ـا ﻢیػھؼ.
ػؿ ٕىﻝ فﻢاﻣ ،ھـ اﻥناﻥی با فباﻣ ﻢاػؿی عىػ آىﻦا ىؼه و آﻥـا تکـاؿ ﻢیکﻦؼ ،بته
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تؼؿیذ رمﻟهھاتی ػؿ فباﻣ ﻢاػؿی تﻦٚتیﻡ ﻥمتىػه و عىامتتهھایو ؿا ػؿ ایتﻤ فبتاﻣ
ﻢٖـس ﻢیﻥمایؼ  +کىػک ھمچﻦیﻤ به ﻢـوؿ فﻢاﻣ یاػ ﻢیگیتـػ کته بتا ایتﻤ فبتاﻣ ،بتا
ﻥقػیکاﻥو ﻥیق اؿتتآ بـ٩ـاؿ کﻦؼ  +کىػک با ایﻤ فباﻣ بافی کـػه بتا آﻣ عﻦؼیتؼه و یتا
گـیه ﻢیکﻦؼ و صتی با آﻣ اٝتـاّات عىػ ؿا بیاﻣ ﻢیػاؿػ +ھـکتىػک بتا ایتﻤ فبتاﻣ،
صیٖه ىغَیتی عىػ ؿا ﻢٞﻟىﻠ ﻥمىػه و به ومیﻟهی آﻣ ﻢیتىاﻥتؼ اف “٥تـػ بتىػﻣ” بته
“ارتماٝی بىػﻣ”ػم یابؼ +ػؿ وا ٜ٩او با فبتاﻣ ﻢتاػؿی اف ﻢنتیـ ﻢتىؿػ بضتج بته
اٝتماػ بﻦ٦ل و إمیﻦاﻣ ﻢیؿمؼ +ھﻦگاﻢی که به فباﻣ ﻢاػؿی مغﻤ ﻢیگىتیﻡ ﻢیتاﻣ
ﻢ٢ق،فباﻣ و ٩ﻟب ،ؿابٖهای ﻢنت٪یﻡ بـ٩ـاؿ ﻢیىىػ و به ھمیﻤ عإـ ،با فباﻣ ﻢاػؿی
ﻢیتىاﻣ ،عإـات ،اصنامات ،ىاػی ھا١ ،ﻡ ھا ،صنـتھا و آؿفوھا ؿا بهتـ بیتاﻣ
کـػه و آﻥها ؿا بهتـ ﻞمل ﻥمىػ.
و٩تی کىػکی بـای ﻥغنتیﻤ باؿ واؿػ کالك ػؿك ىىػ و با آﻢىفگاؿی که به فباﻣ
ﻢاػؿی او مغﻤ ﻢیگىیؼ ؿوبـو گـػػ کىػک بال٥اٍﻟه ﻢىٞ٩ی بـتـ آﻢىفگاؿ ؿا ػؿک
ﻥمىػه و به او اصتـاﻠ ﻢیگؾاؿػ +ایﻤ کىػک عىىتتغ کته بته عتىػ اٝتمتاػ کاﻢتل
ﻢییابؼ ،با صمایتی که اف ٕـ ٣فباﻣ ﻢاػؿی آﻢىفگاؿه ﻢییابؼ عىػ ؿا ػاؿای ٩ؼؿت
اؿفیابی ﻢناتل ،پامظ به مئىاالت و عال٩ی اصناك ﻢیکﻦؼ +به ػﻞیل آﻢتىفه ػؿ
فباﻣ ﻢاػؿی ،ایﻤ کىػک به عىػ اٝتماػ کاﻢل ػاىته و ىغَی ارتمتاٝی عتىػ ؿا
امتضکاﻠ ﻥیـو ﻢیبغيؼ.
ػؿ بـابـ ،رىاﻢٞی که اف تضَیل به فباﻣ ﻢتاػؿی عتىػ ﻢضتـوﻠ ﻢتیىتىﻥؼ (یتا
ﻢضـوﻠ ھنتﻦؼ ػؿ وا ٜ٩به تؼؿیذ ؿﻢق وؿاحتتی و یتا ژﻣ ٥ـھﻦگتی آﻣ ارتمتا ٛکته اف
ﻥنﻟهای پیيیﻤ به اؿث ؿمیؼه ام ﻢىؿػ ھؼ٩ ٣ـاؿ گـ٥ته و با ﻥابىػمافی ٥ـھﻦگ و
تاؿیظ آﻥها ایﻤ ا٩ىاﻠ به ﻢـوؿ فﻢاﻣ ھماﻥﻦؼ "بـػگاﻣ ﻢغیـ" تـبیت ﻢتیىتىﻥؼ +بنتی
واّش ام ایﻤ پـومه به رىاﻢ ٜتض مﻟٖهای چىﻣ کىؿػھا ،آؽؿی ھا ،بﻟىچ ھا،
تـکمﻤھا (ػؿ ایـاﻣ و ٝـبھا (ػؿ ایـاﻣ ﻢـبىٓ ام .
آﻞ٦تىﻥل ػوػه اف ﻥىینتتﻦؼگاﻣ پتتـآوافهی ٥ـاﻥنتته ػؿ ػامتتتاﻣ “آعتتـیﻤ ػؿك” ػؿ
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رمالتی ﻥ٢ق و ھيؼاؿ ػھﻦؼه ،اھمی فباﻣ ﻢاػؿی ؿا یاػآوؿی ﻥمىػه ام :
"...اکﻦىﻣ ایﻤ ﻢـػﻠ که به فوؿ بـ ﻢا چیـه گيتهاﻥؼ ،ص ٨ػاؿﻥؼ کته ﻢتا ؿا ﻢالﻢت
کﻦﻦؼ و بگىیﻦؼ“ :ىما چگىﻥه اػٝا ػاؿیؼ که ٩ىﻢی آفاػ و ﻢنت٪ل ھنتیؼ و صاﻝ آﻣ که
فباﻣ عىػ ؿا ﻥمیتىاﻥیؼ بﻦىینیؼ و بغىاﻥیؼ؟"...
فباﻣ ﻢاػؿی ػؿ وا ٜ٩متىﻥی ام کته ا١ﻟتب اﻥنتاﻣھا اف ﻞضٚتهای کته اوﻞتیﻤ
ﻥ٦لھا ؿا ﻢیکيﻦؼ ،ىغَی عىػ ؿا بـ ﻢتﻦای آﻣ پایتهؿیقی ﻢیکﻦﻦتؼ +ایتﻤ فبتاﻣ
چیقی ام که ػؿ تماﻠ ٕىﻝ صیات با اﻥناﻣ ھمـاه ام و فبتاﻣ ﻢتاػؿی ،ﻢکتتتی
ام بـای اصتـاﻠ به عىػ ،تاؿیظ و ٥ـھﻦگ ،بﻦابـایﻤ ھیچ فباﻥی ٥ا٩ؼ تاؿیظ ﻥین .
ھﻡچﻦیﻤ اف فباﻣ به ٝﻦىاﻣ کﻟیؼ و بﻤ ﻢایتهی ىتتکهھای اؿتتتإی و گتاھی ﻥیتق
مـﻢایهی ٥ـھﻦگی یاػ ﻢیىىػ که ا٥ـاػ با تنﻟٔ بـ آﻣ ﻢیتىاﻥﻦؼ ٝتالوه بتـ بـ٩تـاؿی
ؿوابٔ ارتماٝی ،ﻥىٝی ھىی ویژه کنب کﻦﻦؼ +پل ھىی ٥ـػ چه ػؿ مٖش ٩ىﻢی
و چه ػؿ مٖش ﻢﻟی تا صؼوػ فیاػی بنتگی به فباﻥی ػاؿػ که او ٥ـاﻢیگیـػ.
و٩تی که اف ص ،٘٦ت٪ىی و تىمٞهی ٥ـھﻦگ یک راﻢٞه مغﻤ به ﻢیاﻣ ﻢیآیتؼ،
فباﻣ ﻥیق به ٝﻦىاﻣ یک ٝاﻢل امامی ﻢٖـس ﻢیىىػ ،چـا که فباﻣ ػؿ صکﻡ ؿىتتهای
ام که ٥ـھﻦگ گؾىته و صاﻝ ؿا به ھﻡ پیىﻥؼ ﻢیػھؼ.
ھایؼگـ* ٥یﻟنى ٣آﻞماﻥی* فباﻣ ﻢاػؿی ؿا ٩ﻟب ،اصناك و اﻞهاﻠ ﻢیػاﻥؼ +او ػؿ
اػاﻢه ﻢیگىیتؼ “…بﻦتابـایﻤ کنتاﻥی کته بتا فبتاﻣ ﻢتاػؿی ػؿﻢیا٥تﻦتؼ ػؿ وا٩ت ٜبتا
ٝمی٨تـیﻤ رﻦتهی ھىی آﻥاﻣ ﻢتاؿفه ﻢیکﻦﻦؼ و پیـوف ﻥغىاھﻦؼ ىؼ‖.
به گ٦ته فباﻥيﻦاماﻣ ،ھقاؿاﻣ فباﻣ ػؿیکَتؼ متاﻝ آیﻦتؼه اف ٍت٦ضات ٥ـھﻦگتی
ﻥاپؼیؼ ﻢیىىﻥؼ+ػؿ  ۳مؼهی اعیـ ؿوﻥؼ ﻥابىػی فباﻣھا به ﻥضى ٥قایﻦؼه و ػھيتتﻦاکی
ؿو به ٥قﻥی گؾاؿػهام  ،به ﻥضتىی کته ﻥتى ٛبيتـ ػؿ ھتـ ﻢتاه ۲،فبتاﻣ ؿا اف ػمت
ﻢیػھؼ +ایﻤ ؿوﻥؼ بیوتـ ػؿ ﻢﻦإ٪ی چىﻣ آﻢـیکا و امتـاﻞیا ﻢﻟمىك تتـ امت  +ػؿ
صؼوػ  ۳۱۱۱فباﻣ به ٕىؿ رؼی ػؿ ﻢٞـُ ﻥابىػی ٩ـاؿ ػاؿﻥؼ +ایﻤ ػؿ صاﻞی ام
که به اٝت٪اػ بنتیاؿی اف کاؿىﻦامتاﻣ،کاھو فباﻣھتای ﻢتاػؿی و بتىﻢی ﻢتیتىاﻥتؼ
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ﻢىرتات ﻥقاٛھا و ﻥاآؿاﻢیھای ىؼیؼ ارتماٝی ؿا ٥ـاھﻡ آوؿػ +کاؿىﻦاماﻣ ،بـعىؿػاؿ
بىػﻣ اف ص ٨تکﻟﻡ یا آﻢىفه به فباﻣ ﻢاػؿی ؿا ﻢىرتب ىتکى٥ایی ٥ـھﻦتگ ٍتﻟش و
ﻢناﻞم ﻢیػاﻥﻦؼ.
واٞ٩ی ایﻤ ام که فباﻥها ﻢیﻢیـﻥؼ ،ایﻤ پؼیؼه ٍـ٥ا به رىاﻢ ٜیتا کيتىؿھای
تىمٞه ﻥیا٥ته یا ػؿ صاﻝ تىمٞه تٞﻟ ٨ﻥؼاؿػ بﻟکه ایﻤ ﻥگـاﻥتی بنتیاؿی اف کيتىؿھای
تنٞه یا٥تهماﻥﻦؼ صىفه ی”امکاﻥؼیﻦاوی” ؿا ﻥیق ػؿ بـگـ٥ته ام .
بـ اماك یک تض٪ی ٨ػؿ متىتؼ ،فبتاﻣ اﻥگﻟینتی ،بنتیاؿی اف صىفهھتای ٝﻟتىﻠ
ﻢغتﻟ ٤ؿا ػؿ ایﻤ کيىؿ ﻢىؿػ ھزىﻠ ٩ـاؿ ػاػه ام تا رایی که ﻥ٦ىؽ ؿو به گنتـه
و ىتاباﻣ فباﻣ اﻥگﻟینی ػؿ ٝﻟىﻠ و ٥ـھﻦگ و اػبیات مىتؼی ھتا ،ﻢىرتتات ﻥگـاﻥتی
ﻢؼیـاﻣ ایﻤ کيىؿ ؿا بـاﻥگیغته ام  ،به ویژه ػؿ ٝﻟىﻠ پقىکی ﻥ٦تىؽ و اٝتتتاؿ فبتاﻣ
اﻥگﻟینی تا آﻥزام که بیيتـ پایاﻣ ﻥاﻢتهھای پقىتکی بته فبتاﻣ اﻥگﻟینتی ﻥىىتته
ﻢیىىػ +ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦام که ھزىﻠ و تنتﻟٔ ؿوفا٥تقوﻣ بـعتی فباﻣھتای ١اﻞتب
ٍـ٥ا فباﻣھا و ﻢﻟل تىمٞه ﻥیا٥ته یا ّٞی ٤ؿا تهؼیؼ ﻥمیکﻦؼ.
اﻢا فﻢاﻥی که یک فباﻣ،اف ؿوﻥ ٨ا٥تاػه و ﻢیﻢیـػ چه ات٦ا٩ی ﻢیا٥تؼ؟
ػؿ وا ٜ٩فﻢاﻥی که یک فباﻣ بىﻢی ػؿ یک صىفهی ػاﻥيی عاً –ﻢخال پقىتکی*
ػیگـ ﻢىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ ﻥمیگیـػ به وامتٖهی ﻥ٪تو اؿتتتإی فبتاﻣ بتىﻢیٝ ،متال
ﻢىرب ٝؼﻠ تىمٞه و پیيـ ٥آﻣ ٝﻟﻡ ػؿ آﻣ مـفﻢیﻤ ﻢیىىػ +به ٝﻦاﻣ ﻥمىﻥته بتـای
یا٥تهھای رؼیؼ ٝﻟمی ﻥمیتىاﻣ اٍٖالس یا واژهی رؼیؼی یا ٥یتا متاعتى تىﻞیتؼ
کـػ ،ػؿ ﻥتیزه ﻥمیتىاﻣ ػؿ ﻢىؿػ ایﻤ اکتيا٥ات و اعتـاٝات ﻥىیﻤ ػؿ مـفﻢیﻤ عتىػ
ﻥىى یا مغﻤ گ ، ٦ػؿ ﻥتیزه و ػؿ ٝمل ،تض٪ی٪ات ٝﻟمتی ؿا بتا ﻢيتکل رتؼی
ھمـاه ﻢیمافػ که ٝؼﻠ تىاﻥایی بىﻢی متافی یا٥تتهھای رؼیتؼ ؿا ﻥیتق بایتؼ بته ایتﻤ
آمیبھا ا٥قوػ.
اﻢا چه چیقی ات٦ا٩ی ﻢیا٥تؼ و٩تی یک فباﻣ ﻢاػؿی به ٝﻦتىاﻣ صاﻢتل ٥ـھﻦتگ و
راﻢٞه تْٞی ٤ﻢیىىػ؟

همًىعیت تكلن به زباو هادری ،یک يگاە آسیبضًاختی 153 /

ػؿ وا٪ٝ ٜ٩ب ﻥيیﻦی ػاﻢﻦهی ٝﻟمی و ﻞ٢ىی یک فباﻣ ﻢاػؿی ػؿ بـابـ یک فبتاﻣ
عاؿری ﻢىرب ﻢضـوﻠ ىتؼﻣ بغتو ومتیٞی اف راﻢٞته اف ﻢتاصتج و ﻢزتاػالت
ارتماٝی ػﻢکـاتیک و ٝﻟىﻠ اؿفىمﻦؼ ﻢیگـػػ ،ﻞؾا به آماﻥی ﻢیتىاﻣ ﻥتیزه گـ٥ت
که تْٞی ٤و پنگـػ فباﻣ ﻢاػؿی چه ﻢيکالتی ﻢیتىاﻥؼ بیا٥ـیﻦؼ ،به ٝﻦىاﻣ ﻥمىﻥته،
تـویذ و تىمٞه و بىﻢی مافی ٝﻟىﻠ ﻢیاﻣ ا٥ـاػ ١یتـ ﻢتغَتٌ ؿا بتا ﻢىاﻥت ٜبقؿگتی
ؿوبـو ﻢیمافػ و بؼیﻤ ماﻣ ،ﻢىرب کاھو اﻢکاﻣ ػمتیابی به یتک بیتﻦو و اػؿاک
کﻟی ػؿ ﻢىؿػ تض٪ی٪ات و ػمتاوؿػھای ٝﻟمی ﻢیىىػ که ایﻤ ﻥیتق بته ﻥىبتهی عتىػ
باٝج تْٞی ٤تىاﻣ ٝمىﻢی بـای بضج و رؼﻝ ػؿ ﻢىؿػ ﻢىاؿػ و ﻢنایل ﻢغتﻟ ٤ػؿ
مٖش یک راﻢٞه ﻢیگـػػ.
ھمچﻦیﻤ ایزاػ اؿتتآ مینتماتیک بیﻤ کاؿىﻦاماﻣ و ا٥تـاػ ١یتـ ﻢتغَتٌ بتا
ﻢيکالت رؼی ﻢىارته ﻢتیىتىػ کهتایﻤ آمتیب ػاؿای تتاحیـ بنتقایی بتـ کتاھو
٥ـٍ ھای ى٢ﻟی ػاىته و ّـبهی ىؼیؼی بـ پیکـهی ا٩تَاػ ﻢﻟی واؿػ ﻢتیکﻦتؼ،
ویژه تـ آﻥزا که پای ٥ﻤ آوؿیھای ﻢؼؿﻣ و رؼیؼ به ﻢیاﻣ کيیؼه ىىػ ،چـاکه ٝمتال
ﻥمیتىاﻣ ایﻤ تکﻦیکھا ؿا به ٝمىﻠ ﻢـػﻠ و به ویژه کاؿگـاﻣ ٍﻦای ٜبه ىیىهای ﻢﻦامب
آﻢىفه ػاػ.
تىمٞهی فباﻣ بیگاﻥه ػؿ بـابـ فباﻣ ﻢاػؿی و بىﻢی ػؿ ﻥهای ﻢﻦزتـ بته کتاھو
ىؼیؼ کی٦ی مینتﻡ آﻢىفىی و بـوف تﻦوھای عٖـﻥاک ارتماٝی ﻢیىىػ ،ػؿ ایﻤ
ﻢىاؿػ ﻢیتىاﻣ به وّٞی بنیاؿی اف کيىؿھای ٪٥یـ تض امتمٞاؿ پیيیﻤ ﻥگتاھی
ا٥کﻦؼ که ػ ؿ بنیاؿی اف آﻥها فباﻣ امتٞماؿگـپیيیﻤ ،ھمچﻦاﻣ فبتاﻣ ؿمتمی و اػاؿی
بىػه و فباﻣ ﻢاػؿی به ﻢﻦافﻝ و ﻢضاوؿات ١یـ ؿممی ﻢضؼوػ ىؼه ام (و ﻢیىىػ .
ػؿ اػاﻢه و با پنـ ٥فباﻣ ﻢاػؿی ػؿ بـابـ فباﻣ ﻢهارﻡٝ ،مال تىػهی ﻢـػﻠ به ػو
بغو ت٪نیﻡ ﻢیىىﻥؼ:
بغيی که ﻢیتىاﻥﻦؼ به فباﻣ ﻢهارﻡ تکﻟﻡ کﻦﻦؼ و بغيی که ﻥمیتىاﻥﻦؼ ،ػؿ اػاﻢه
فباﻣ بىﻢی به ﻢاﻥٞی تتؼیل ىؼه و ﻥمیتىاﻥؼ ﻥ٪و عىػ ؿا به ٝﻦىاﻣ یک فباﻣ ﻢنتت٪ل
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و ١ﻦی ػؿ ایزاػ اؿتتآ بیﻤ ٩يـھای ﻢغتﻟت ٤راﻢٞته ای٦تا ﻥمایتؼ ،ایتﻤ آمتیب ػؿ
کيىؿھای ػﻢکـاتیک ﻢیتىاﻥؼ “ػﻢکـامی” ؿا به ىؼت تهؼیؼ ﻥمایؼ و ػؿ کيىؿھای
١یـ ػﻢکـاتیک یا رىاﻢ ٜتض مﻟٖه ﻢاﻥ ٜبنیاؿ بقؿگی ػؿ بـابـ تىمتٞهی گ٦تمتاﻣ
ػﻢکـامی و ایزاػ ﻥهاػھای ﻢؼﻥی باىؼ.
ت٢ییـ فباﻣ ﻢاػؿی به فباﻣ ١یـ آﻣ ػؿ یک ػوؿه فﻢاﻥی ٕتىالﻥی ﻢىرتب تضمیتل
ھقیﻦهھا و عناؿتھای ١یـ ٩ابل رتـاﻣ بـ راﻢٞهی ھؼ ٣ﻢیىىػ +ﻥ٦ىؽ و تىمٞه و
تضمیل فباﻣ ١یـ بىﻢی و ١یـ ﻢاػؿی به یک راﻢٞه ،مـاﻥزاﻠ آﻣ ارتمتا ٛؿا تزقیته
ﻥمىػه و پیيیﻦه ٩ىﻢی ؿا به ىؼت تضﻟیل ﻢیبـػ.
اﻥناﻣ اف فباﻣ بـای مافﻢاﻥؼھی ػاﻥو و تزـبیات عىػ امت٦اػه ﻢیکﻦتؼ +ت٢ییتـ
فباﻣ ﻢﻦزـ به واؿػ آﻢؼﻣ عناؿت ٚٝیمی بـ اﻥؼوعتهھای ػاﻥو و ٝﻟىﻠ راﻢٞه ىؼه
و ػؿ ﻥتیزه ػؿ آیﻦؼهای ﻥقػیک ؿ٩اب ػؿ مٖش بیﻤ اﻞمﻟﻟی بـای ﻢـػﻢاﻣ آﻣ مـفﻢیﻤ
ٝمال مغ تـ و ىایؼ ١یـ ﻢمکﻤ ىىػ.
ﻥکتهی ﻥهایی که ػؿاؿتتآ با فباﻣ ﻢاػؿی بایؼ ػؿ ﻥٚـ ػاى آﻣ ام کته ص٦ت٘
فباﻣ ﻢاػؿی پؼیؼھای ﻢخت و وٙی٦ەای ھمگاﻥی ام که اگـ به آﻣ پـػاعتته ىتىػ
ﻥتیزه صاٍﻟه به گىﻥەای کاؿاﻢؼ و احـبغوتـ به بهـەوؿی کل راﻢٞه ػؿصتاﻝ ت٢ییتـ
رهاﻥی ،ﻢﻦزـ عىاھؼ گي +
آسیمیالسیىو صبايی دس ایشاو و بشسسی چًذ آهاس
بـؿمیھای ت٢ییـ تـکیب فباﻥی ﻢﻟ ھای ماکﻤ ایـاﻣ ػؿ یک بتافهی فﻢتاﻥی چهتل
ماﻞه ( 1432تا ٠٢12ﻥياﻣ ﻢیػھؼ گـوه فباﻥی ٥اؿمی بقؿگتـ و بیيتتـ گـوهھتای
فباﻥی ػیگـ ﻢاﻥﻦؼ کىؿػی ،آؽؿی ،تـکیٝ ،ـبی ،تـکمﻦی و… کىچک تـ ىؼهاﻥؼ+
ﻥتایذ بـؿمی ایﻤ گىﻥه ام :
رمٞی ٥اؿمی فباﻥاﻣ اف 11+2٢ػؿٍؼ به  3٠+1٢ػؿٍؼ
رمٞی کىؿػ فباﻣھا اف  6+٠٢ػؿٍؼ به  7ػؿٍؼ
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رمٞی آؽؿی فباﻣھا اف  13+7٢ػؿٍؼ به  12+3٢ػؿٍؼ
رمٞی گیﻟکی فباﻣھا اف  1+6ػؿٍؼ به  2ػؿٍؼ
رمٞی ﻢافﻥؼؿاﻥی فباﻣھا اف  2+3٢ػؿٍؼ به  ٠+6٢ػؿٍؼ
رمٞی بﻟىچی فباﻣھا اف  ٠+٠٢ػؿٍؼ به  ٠+2٢ػؿٍؼ
رمٞی تـک فباﻣھا اف  ٠+3٢ػؿٍؼ به  1+3٢ػؿٍؼ
رمٞی ٝـب فباﻣھا اف  1+4٢ػؿٍؼ به  1+3٢ػؿٍؼ
رمٞی ٩ي٪ایی فباﻣھا اف  1+1٢ػؿٍؼ به  1+٠٢ػؿٍؼ
رمٞی تـکمﻤ فباﻣھا اف  1+3٢ػؿٍؼ به ﻥە ػھﻡ ػؿٍؼ
با ػ ٩بیيتـی به ایﻤ آﻢاؿ ﻥگاه کﻦیؼ:
ا٥قایو  1٢ػؿٍؼی رمٞی ٥اؿمی فباﻣ
کاھو  1+٠٢ػؿٍؼی رمٞی کىؿػ فباﻣ
کاھو  1ػؿٍؼی رمٞی تـک فباﻣ
کاھو مه ػھﻡ ػؿٍؼی رمٞی ٝـب فباﻣ
کاھو رمٞی ھ ٦ػھﻡ ػؿٍؼی رمٞی تـکمﻤ فباﻣ
آیا ػالیﻟی ؿوىﻤ تـ اف ایﻤ بـای آمیمیالمیىﻣ فباﻥی ورىػ ػاؿﻥؼ؟
هًبع:

Dr Michael Izady at www.gulf2000.colombia. edumaps

ضکاف بیى يسلی ،گسست تاریخی ،فزهًگی ،سیاسی
ﻢزمىٝهای اف پژوھوھای بیﻤ ﻥنﻟی ،به تضتىالت عتاً اعتتالﻝ ا٥کﻦتی تىرته
ﻢیکﻦﻦؼ که ﻢیاﻣ ﻥنلھا و ػؿ ػوؿه ھایی عاً ؿط ﻥمىػهاﻥؼ +ایﻤ تض٪ی٪ات ﻥاىی اف
تمایقی ام که بیﻤ ﻥنلھای رىاﻣ و گؾىتگاﻣ ایياﻣ به ٝﻦىاﻣ ﻢنتیﻤ ؿعؼاػھای
ﻢغتﻟ ٤ورىػ ػاؿػ+ایﻤ ﻥکته به ویژه ػؿ ﻥنلھای پل اف اﻥ٪البات بقؿگ٩ ،یاﻠھتا و
رﻦگھای ٥ـاگیـ ﻢﻟمىك ام ( +کاىی و گىػؿفی1262،
به ٝﻦىاﻣ ﻥمىﻥه ﻢیتىاﻣ به پژوھيی اىاؿه کـػ که ػؿ آﻣ ،اؿفهھا و گـایوھتای
رىاﻥاﻣ و ﻥنل پل اف رﻦگ ایتاﻞیا ﻢىؿػ بـؿمی ٩ـاؿ ػاػه ىؼه ام  +ػؿ ایﻤ تض٪ی،٨
رىاﻥاﻣ ّمﻤ باوؿ به اؿفهھای مکىالؿ و ٥ـػگـایی ػؿ صىفهی ﻢنتایل ٪ٝیتؼتی و
اعال ،٧ػؿ صىفهی ػیﻤ ،با ﻢؾھب ﻥهاػیﻦه ىؼه تٞتاؿُ ػاىتته و اف متىی ػیگتـ،
ﻢؼا ٜ٥اؿفه ھایی چىﻣ ٕال ٧و م ٔ٪رﻦیﻤ ھنتﻦؼ +ػؿ وا ،ٜ٩ؽھﻦی ھای ﻥنﻟی و
بـوف ت٦اوت ﻢیاﻣ ﻥنلھا ػؿ ھـ ﻢﻦٚىﻢهی ٥ـھﻦگی ،صاٍل تٞاﻢل ﻢیاﻣ ﻢﻦٚىﻢهھای
ﻢٞﻦابغو ػؿ ھـ ْ٥ای ٥ـھﻦگی و تزـبتهھای فینتته و فﻥتؼهی ھتـ ﻥنتل امت ،
تزـبیاتی که متافﻢاﻥؼ ھی بته ﻢٞﻦتایی ویتژه ؿا بتـای ﻥنتل ﻢتؾکىؿ ﻢهیتا و اﻢکتاﻣ
تمایقیابی ﻢٞﻦایی بـای ﻥنل ﻢؾکىؿ ﻢمکﻤ ﻢیمافػ( +ھماﻣ1262،
―کـینتى٥ـ باﻞل” ػؿ ﻢ٪اﻞهای با ٝﻦىاﻣ “ؽھﻦی ﻥنﻟی” ﻢیگىیؼ :

ضكاف بیى يسلی ،گسست تاریخی ،فرهًگی ،سیاسی 157 /

―ابژهھای ﻥنﻟی آﻣ پؼیؼهای ھنتﻦؼ که بـای ایزاػ صل ھىی ﻥنتﻟی بته کتاؿ
ﻢیبـیﻡ +ایﻤ ابژهھا چه بنا تىمٔ ﻥنلھای پیيیﻤ ﻥیق امت٦اػه ىؼه باىؼ اﻢتا بتـای
آﻣ ،صکﻡ چاؿچىب ىکل ػھﻦؼهی یک ﻥنل ؿا ﻥؼاىتهاﻥؼ صاﻝ آﻣ که بـای کىػکاﻥی
که بٞؼھا ػؿ مﻦیﻤ رىاﻥی ،با تزـبه کـػﻣ ایتﻤ ابژهھتا بته ٍتىؿتی ﻥاعىػآگاھاﻥته،
اصناك “ھمتنتگی ﻥنﻟی” ﻢیکﻦﻦؼ چﻦیﻤ صکمی ؿا ػاؿﻥؼ( +باﻞل126٢ ،
اف ایﻤ ﻥگاه ،ﻥنل ،ﻢزمىٝه اﻥناﻣ ھایی ھنتﻦؼ که ػؿ ابژهھای ﻥنﻟی با یکؼیگـ
مهیﻡ ىؼه اﻥؼ ،یٞﻦی کناﻥی که اف ابژهھای ﻢٞیﻤ بـعىؿػاؿ ىؼه ،آﻥها ؿا ػؿک کتـػه
و با امت٦اػه اف آﻣ ،بیﻦيی ػؿباؿهی واٞ٩ی ارتماٝی بـای عىػ به ورىػ ﻢیآوؿﻥؼ.
ّ
ىغَی ھا ،ابژهھای ﻥنﻟی ،ؿویؼاػھا و چیقھایی ؿا بـﻢی گقیﻦتؼ
―ھـ ﻥنﻟی،
که بـای ّ
ھىی آﻣ ﻥنل ،ػاؿای ﻢٞﻦایی عاً ھنتﻦؼ +ابژهھای ھـ ﻥنتل ھمچﻦتیﻤ،
به ٕىؿ باﻞ٪ىه ،بـای ﻥنﻟی ػیگـ وارؼ اھمی ھنتﻦؼ اﻢا ﻢٞمتىال ﻢٞﻦتایی ﻢت٦تاوت
ﻢییابﻦؼ( +ھماﻣ126٢ ،
―باﻞل” ػؿ اػاﻢه ،ﻢـاصل تکاﻢل ھـ ﻥنل ؿا به ٍىؿت ﻢيـوس ﻢیآوؿػ که ؿوﻥؼ
آﻣ به ٍىؿت عالٍه چﻦیﻤ ام :
ت اﻥت٪اﻝ ھىی رمٞی ﻥنل واﻞؼیﻤ به ٍىؿت ﻥاعىػآگاه به ٥ـفﻥؼاﻣ
ت ٝـّهی بضـاﻣھای تتاؿیغی بته کىػکتاﻣ و متهیﻡ ىتؼﻣ آﻥهتا ػؿ ؿویتؼاھا و
ىغَی ھا
ت پی بـػﻣ ﻥنل رؼیؼ ػؿ رىاﻥی به “ھىی رمٞی” عىػ
ت عىػىی٦تگی ﻥنﻟی ػؿ ػھهی ػوﻠ ٝمـ و ایزاػ ٥ـھﻦگی که تَىیـ ھماﻣ ﻥنل
ام
ت وؿوػ به صؼ و ﻢـف ﻥنﻟی عىیو ػؿ ﻢـف می ماﻞگی
ت آگاھی به ّـوؿت تتؼیل ﻥنل عىػ به ىیئی تاؿیغی
ت تتؼیل ىؼﻣ به ىیئی تاؿیغی ػؿ مﻤ ىَ اﻞی ھيتتاػ متاﻞگی و اصنتاك
پیىمتﻤ به تاؿیظ
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تجشبهی ها
تزـبهی کىؿػھا ػؿ چﻦؼ ػھهی اعیـ ػؿ ﻢزمى ،ٛپؼیتؼهی کتﻡ ﻥٚیتـی امت +
کـػھا ػؿ ٕىﻝ مه ػھهی اعیـ ،چﻦاﻣ تض تاحیـ ﻢتىد ﻥاىتی اف اﻥ٪تالب ،بضتـاﻣ
کىؿػمتاﻣ ،رﻦگ ایـاﻣ و ٝـا ٧و تتٞات پل اف رﻦگ ٩ـاؿ گـ٥تهاﻥتؼ کته تزـبیتات
٥ـػی ،اَٝاب و ؿواﻣ و ػاﻥاییھا و ٝاػات ٥ـػی و ارتماٝی آﻥها تض تتاحیـ ایتﻤ
تزـبهھای ىگـ ،٣ىاکﻟهھای ٥ـھﻦگی ایﻤ ﻢﻟ ؿا ػچاؿ ػگـگىﻥی ﻥیق کـػ.
تضىﻝ” عىه باوؿی ” ﻥاىی اف مـﻥگىﻥی ﻥٚﻡ ﻢنت٪ـ میامی ﻢىرتىػ پتیو اف
اﻥ٪الب به”بؼگماﻥی” بضـاﻣ کىؿػمتاﻣ ،ؿویتاؿویی ﻢتـػﻠ کىؿػمتتاﻣ بتا صکىﻢت
اﻥ٪الب ػؿ ٩اﻞب ﻢ٦هىﻠ ػىمﻦاﻣ مافه ﻥاپؾیـ ،و مـاﻥزاﻠ ،ایزاػ ﻢـفھتای عتىﻥیﻤ
ػؿ ٩اﻞب ﻢَاﻞش اﻥ٪تالب ،ﻥنتل اﻥ٪تالب ؿا ػؿ کىؿػمتتاﻣ بته ﻥنتﻟی ١یـﻢٞمتىﻝ،
ﻥاﻢتٞاؿ ٣و ویژه تتؼیل کـػ ،ﻥنﻟی که ایﻤ باؿ به اﻥ٪الب ،ﻥاباوؿاﻥه ﻢتیﻥگـینت و
ػیگـ عىػ ؿا ىـیک آﻣ ﻥمیػاﻥن .
اﻥ٪الب اﻥتاىته اف ھﻦزاؿھا ،عإـات ،عٖـات و ؿوای ھای اﻥ٪البی که ػیگتـ
ﻢتٞﻟ ٨به او ﻥتىػ باکه ػؿ ﻢ٪ابل او بىػ ،چىﻣ اف ﻥگاه او ،اؿفهھتای ػیگتـی ﻢتىﻞتؼ
ىؼه بىػ که ﻢتتﻦی بـ اؿاػه گـایی ایؼتىﻞىژیک ػؿ ٩اﻞب یک ت٪ؼیـگـایی رقﻢی بىػ.
کىؿػمتاﻣ با ىـایٔ ویژهی عىػ ،ھﻦىف با ایﻤ وّٞی کﻦاؿ ﻥیاﻢؼه بىػ که ایﻤ باؿ
رﻦگ ؿا تزـبه کـػ ،آتي٦ياﻣ اﻥ٪تالب کته گتؼافهھای بنتیاؿی اف آﻣ ػؿ عاﻥته اه
ا٥تاػه بىػ ایﻤ باؿ تتؼیل به آتيتاؿھای ػىمﻦی ىؼه بىػ که کىؿػمتاﻣ ؿا آﻢتاد کتـػه
بىػ +ﻥنل رﻦگ ﻥیتق کيت و کيتته ىتؼ و ػؿ ایتﻤ ﻢیتاﻣ ،ﻢﻟت کتىؿػ ،بتاف ھتﻡ
مﻦگیﻤتـیﻤ ھقیﻦهھا ؿا پـػاع کـػ.
اﻥ٪الب و بضـاﻣ کىؿػمتاﻣ و رﻦگ ھﻡ به پایاﻣ آﻢؼ اﻢا ﻢتـػﻠ کىؿػمتتاﻣ ھﻦتىف
ھﻡ مایهی مﻦگیﻤ تتﻟی٢ات “١یـعىػی” ؿا بـ مـ ػاى  +ﻥنﻟی که مـ بـآوؿػه بتىػ
ایﻦک ﻥه اﻥ٪الب ؿا به عإـ ػاى  ،ﻥه اف بضـاﻣ کىؿػمتاﻣ چیقی ﻢیػاﻥنت و ﻥته
رﻦگ ؿا تزـبه کـػه بىػ ،اﻢا آﻥچه تتﻟی٢تات ،آﻢتىفه و ؿمتاﻥه بته او ﻢتیآﻢىعت
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ت٪ؼك اﻥ٪الب و رﻦگ و مـکىب ﻢـػﻠ کىؿػمتاﻣ و تتاله بتـای اﻥضتـا ٣ص٪تای٨
بضـاﻣ کىؿػمتاﻣ بىػ.
ػؿ کﻦاؿ ایﻤ وّٞی  ،میام ھای پل اف رﻦگ ،صىﻝ ﻢضىؿھایی چىﻣ ایزتاػ
ت٪اّاھای کاؽب و ات٦ا٩ا ایزاب ایﻤ ت٪اّاھا ﻢیگي و ﻢتٞا٩ب ایتﻤ ت٪اّتاھای
اکﻦىﻣ ﻢىحـ ىؼهٝ،ـّهی اﻥتىه آﻥها ﻥیق ػؿ راﻢٞته٥ ،ـھﻦتگ و میامت آ١تاف ىتؼ،
میامتی که ؿ٥ته ؿ٥ته به باؿ ﻥين و تؼؿیزا ﻥنﻟی آ٥ـیؼ*به ٕىؿ ٝاﻠ ػؿ ایـاﻣ و به
ویتتژه ػؿ کىؿػمتتتاﻣ* کتته ﻢیتتقاﻣ تتٞی ت او اف اٍتتىﻝ (٩تتاﻥىﻣ و اعتتال ٧کتتاھو
یا، ٥صنامی او ؿا به ھﻦزاؿھای اعال٩ی اف ﻢیاﻣ بـػ ،ؿویکـػ او ؿا بته اؿفهھتا
ت٪ﻟیل ػاػ ،ﻢیقاﻣ ٝال٩هی او ؿا به ﻢنایل میامی اف صـک اﻥتؼاع و تمنتک او ؿا
به “ھىی ”  ،به ٩اﻞتی ؿیغ که تَىؿ او ؿا اف ْ٥ای اعال٩تی راﻢٞته ،اف تتاله،
رؼی  ،گؾى  ،اﻢاﻥتؼاؿی ،اﻥَتا ،٣عیـعتىاھیٍ ،تؼا ، ٩ؿامتتگىیی ،آفاػی
عىاھی و آفاػی ٕﻟتی ،به مىی تٚاھـ اؿفهھتای ﻢﻦ٦تی تﻦتقﻝ ػاػ و چيتﻡ اﻥتؼاف
اعال٩ی راﻢٞه ؿا به مىی کامته ىؼﻣ اف اؿفهھای ﻢخت و ؿىؼ اؿفهھای ﻢﻦ٦ی
پیو ؿاﻥؼ.
***
رىاﻣ اﻢـوف کىؿػ ،ػیگـ اف باﻞﻦؼگی به “ھىی ” عىػ کته اف ﻢهﻡتتـیﻤ بﻦیاػھامت
گننته ام  ،بـای او “ھىی ” ،ػیگـ ا٩تؼاؿ و ﻢىّىٝی ﻥؼاؿػ و ْ٥ای اعال٩تی
ﻢىؿػ ﻥٚـ او ات٦ا٩ا “اعال ٧ىکﻦی” و “ﻞؾت ٕﻟتی کاؽب ارتماٝی” ام .
بـای رىاﻣ کىؿػ ،اﻢـوف٥“ ،ﻟن٦هی باؿی به ھـره ”“ ،عىه باه ﻥتؼاﻥی بته
کزا عىاھی ؿٝ“ ،” ٥مـ ھمیﻤ یک ؿوف و ػو باىؼ” و… چﻦاﻣ اؿفه ھایی بتـای
او آ٥ـیؼه ام که به گنن ت٪ـیتا کاﻢل او اف میامت ٥ ،ـھﻦتگ و راﻢٞته ﻢﻦزتـ
ىؼه ام  +رىاﻣ اﻢـوف کىؿػ ،ﻢ٦هىﻠ “آفاػی” ؿا چﻦاﻣ به ﻞضاٗ اؿفىتی ٥ـوکامتته
ام که بـای او ،بیيتـ ،ﻢٞاػﻝ واژهای بـای “ھـ اﻢکاﻣ ٩ابل ػمتیابی بتـای گتؾؿاﻣ
ﻢى ٩اف ﻢْٞالت ارتماٝی و ٥ـھﻦگی ایﻦزا و اکﻦىﻥی” ام و اصناك آفاػی ھﻡ
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َ
بـای او به ت َت ،ٜاصناك ﻞؾت ﻥاىی اف ھمیﻤ گؾؿاﻣ ﻢى ٩عىاھؼ بىػ....
ﻥنل اﻢـوف ﻢا ،اف “آفاػی” و آفاػگی” و اف “ﻥنل پیيیﻤ عىػ” بـیؼه ام  ،ﻥنل
اﻢـوف ﻢا ،ﻥنﻟی ام که اؿفه ھا ،ھﻦزاؿھا و ﻥ٪وھتا ؿا تﻦهتا ػؿ ایﻦزتا و اکﻦتىﻣ
رنتزى ﻢیکﻦؼ“ +بضـاﻣ ھىی ” ػ ٧اﻞتاب” ﻢیکﻦؼ ،به ھىه باىیﻡ+

دیپلماسی به هثابه ابشاری بزای حکىهتذاری خىب
ٝمﻟکـػ ػیپﻟمامی تض تاحیـ یک تـکیب پیچیؼه اف ٝىاﻢل ﻢغتﻟ٩ ٤ـاؿ ػاؿػ +ایتﻤ
ﻥىىتاؿ ،به ٕىؿ عالٍه تاحیـ ایﻤ ٝىاﻢل بـ تکاﻢل ػیپﻟمامی ؿا ﻢتىؿػ بـؿمتی ٩تـاؿ
ﻢیػھؼ و ایﻦکه چگىﻥه ػیپﻟمامتی بته ٝﻦتىاﻣ یتک ابتقاؿ صکىﻢتتؼاؿی عتىب ،بته
ؿویاؿویی با چاﻞوھای رؼیؼ ،تتؼیل تهؼیؼھا به ٥ـٍت ھتا ،بتاف کتـػﻣ ْ٥تای
صیاتی ،ت٢ییـ ؿوهھا و بته ٕتىؿ کﻟتی امتت٦اػهی کاﻢتل اف ٥ـٍت ھای پتیو ؿو
ﻢیاﻥزاﻢؼ+
ھـ باؿ که یک تضىﻝ بقؿگ ػؿ ﻥٚاﻠ بیﻤ اﻞمﻟﻟی ؿط ﻢیػھؼ ،ﻥ٪و ػیپﻟمامی ػؿ
میام رهاﻥی بافﻥگـی ﻢیىىػ +ایﻤ ﻢناﻞه ػؿ ابتؼای ٩ـﻣ بینتﻡ ػؿ ػمتتىؿ کتاؿ
بیﻤ اﻞمﻟﻟی بىػ و ػؿ صاﻝ صاّـ ،ایﻤ بضج ػوباؿه ات٦تا ٧ﻢتیا٥تتؼ +ایتﻤ بتافﻥگـی
کمک عىاھؼ کـػ تتا ػؿ ک بهتتـی اف ھتؼ ٣و ؿوه ػیپﻟمامتی ػؿ َٝتـ تضتىﻝ
رهاﻥی ایزاػ ىىػ+
ٍؼ ماﻝ پیو ﻢنتاﻞهی آیﻦتؼهی ػیپﻟمامتی ػؿ ﻥتیزته پیيتـ ٥تکﻦىﻞىژیتک –
اعتـا ٛؿاػیى و تﻟگـا ٣و ﻢؼاعﻟه ٝمىﻢی ػؿ صىفه میام عاؿری* ﻢٖتـس ىتؼ+
ایﻤ ٝىاﻢل ىتههای به ورىػ آوؿػ که ػیپﻟماتھا اف ایﻤ به بٞؼ تتؼیل بته “پنتتچیاﻣ
ا٥تغاؿی” عىاھﻦؼ ىؼ و به ھمیﻤ ػﻞیل ،ﻢىّى ٛػیپﻟمامی باف ﻢٖـس ىتؼ +بته ھتـ
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صاﻝ ،ﻥ٪و ػیپﻟمامی ،ﻥه تﻦها کﻡ ؿﻥگ ﻥيؼ بﻟکه ػؿ ٩ـﻣ بینتﻡ ،به تضىالت پتیو
ؿوﻥؼهای اﻥزاﻢیؼ+
ھمچﻦاﻣ که ػؿ ﻢ٪ؼﻢه گ٦ته ىؼ ٝمﻟکـػ ػیپﻟمامی تض تاحیـ تـکیتی پیچیؼه اف
ٝىاﻢل ﻢغتﻟ ٤ام به ھمیﻤ ػﻞیل ابتؼا بایؼ به تزقیه و تضﻟیل ﻢغتَـی اف تتاحیـ
آﻥها ػؿ تکاﻢل ػیپﻟمامی پـػاعته ىىػ+
بـای ىـو ،ٛﻢزمىٝهای اف ٝىاﻢل میامی ورىػ ػاؿػ +ػؿ ٕىﻝ ٩ـﻣ بینتتﻡ ،ػو
رﻦگ رهاﻥی ،رﻦگ مـػ ،و ؿ٩اب ػو ٩ؼؿت آﻢـیکا و ىىؿوی ،ایؼتىﻞىژی مافی
اﻢىؿ بیﻤ اﻞمﻟل و ؿویاؿویی ﻥٚاﻢی ،ػیپﻟمامی ؿا به یک ابتقاؿ وابنتته بته میامت
٩ؼؿت و ایؼتىﻞىژی تتؼیل کـػه بىػ +ػؿ ﻥتیزه اف ػیپﻟمامی ا١ﻟب تٞتیـ بته “ؿ٩تٌ
ﻢـگ” ﻢیىؼ +اﻢا پایاﻣ رﻦگ مـػ به ٕىؿ امامی ٍتضﻦه میامتی بتیﻤ اﻞمﻟﻟتی ؿا
ت٢ییـ ػاػٝ +الوه بـ ایﻤ ،اﻢـوف ﻢا با ت٢ییـ پاؿاػایﻡھای تمؼﻣ ؿوبـو ھنتتیﻡ ،کته ﻥته
تﻦها واصؼھای اٍﻟی ﻢياؿک رهاﻥی ؿا تض تاحیـ ٩ـاؿ ﻢیػھتؼ ،بﻟکته ھمچﻦتیﻤ
بافیگـاﻣ رؼیؼ ؿا ػؿ عٔ ﻢ٪ؼﻠ ؿوابٔ بیﻤ اﻞمﻟل تٞـی ٤ﻢیکﻦؼ+
تاحیـ اٍﻟی میام بـ ػیپﻟمامی ،کاھو ﻥنتی ﻥ٪و ػوﻞ ھتای ﻢﻟتی امت +
ػوﻞ ھا اﻢـوف با ؿ٩اب م ٦و مغ اف بافیگـاﻣ ػیگتـ ﻢىارته ھنتتﻦؼ +بغتو
عَىٍی ،گـوهھای ﻢؾھتی ،ﻢهارـاﻣ ،ؿماﻥهھا و مایـ ﻥهاػھای راﻢٞه ﻢتؼﻥی اف
ػوﻞ ھا ﻢیعىاھﻦؼ که ﻢىٞ٩ی و ﻢﻦا ٜ٥آﻥها ﻢىؿػ تىرته ٩تـاؿ گیتـػ و آﻥهتا ﻥیتق ػؿ
آ٥ـیﻦو و ارـای میام عاؿری ىـک کﻦﻦؼ+
ىایؼ ٞ٥اﻝتـیﻤ “ﻥ٦ىؽ کﻦﻦؼگاﻣ” به ػیپﻟمامی ﻢؼؿﻣ اف بیـوﻣ ،مافﻢاﻣھای ١یتـ
ػوﻞتی ( NGOsھنتﻦؼ +ایﻤ به عَىً اف ػیؼگاه مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ بته عتىبی
٩ابل احتات ام  +به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،ػؿ ژﻥى ػؿ صاﻝ صاّـ صؼوػ  12٢٢مافﻢاﻣ ١یتـ
ػوﻞتی ؿممی ػؿ ػ٥تـ مافﻢاﻣ ﻢﻟل حت ىؼهاﻥؼ +ھمه آﻥهتا بتیﻤ اﻞمﻟﻟتی ھنتتﻦؼ و
ػاؿای ىاعه ھایی ػؿ صؼا٩ل ػو یا چﻦؼ کيىؿ ھنتﻦؼ +اگـچه وّٞی آﻥها ﻢت٦اوت
اف ػیپﻟمات ھام  ،اﻢا ػؿ ٝمتل ا١ﻟتب ػؿ ؿوﻥتؼ ػیپﻟماتیتک ىتـک ﻢتیکﻦﻦتؼ،
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ﻢغَىٍا ػؿ اؿت٪ا و بضج ػؿ ﻢىؿػ ﻢناتل ﻢـبىٓ بته ص٪تى ٧بيتـ و ص٦اٙت اف
ﻢضیٔ فین  +اﻢـوفه ،تَمیمات بیﻤ اﻞمﻟﻟی بـ اماك ﻥٚتـات متافﻢاﻣھای ١یتـ
ػوﻞتی ىکل ﻢیگیـػ+
ٝالوه بـ مافﻢاﻣھای ١یـ ػوﻞتی ،پاؿﻞماﻣھای رهاﻣ ﻥیتق بتا ﻢى٪٥یت متاعتاؿ
تٞاﻢل رهاﻥی و ﻢﻦٖ٪های ؿا ایزاػ کـػهاﻥؼ و اکﻦتىﻣ ﻥ٪تو ﻢهمتی ػؿ ﻥينت ھای
ػیپﻟماتیک ای٦ا ﻢیکﻦﻦؼ+
ھمچﻦیﻤ یکی ػیگـ اف رﻦتهھای ﻢهﻡ “صکىﻢ مافی” اﻢىؿ عتاؿری ،ػؿگیتـ
ىؼﻣ ػؿ ؿوابٔ ﻢت٪ابل بیﻤ ﻢ٪اﻢات ﻢضﻟی و ػوﻞتی ام به گىﻥتهای کە بته تيتکیل
ؿوابٔ میامی ،ا٩تَاػی و ٥ـھﻦگی ػؿ یک الیهی ١یـ ػوﻞتی ﻢیاﻥزاﻢؼ +بته ٝﻦتىاﻣ
ﻥمىﻥه کﻦ٦ـاﻥل ىهـػاؿاﻣ ،و پیماﻣھای عىاھـعىاﻥؼگی ﻢیاﻣ ىهـھا ،اف ایﻤ ﻥمىﻥهھا
ھنتﻦؼ +ایﻤ گىﻥه ؿوابٔ ،به عىبی بـ ػیپﻟمامی تاحیـ ﻢیگؾاؿﻥؼ و صتی ٩ؼؿت ت٢ییـ
ػؿ ﻢﻦامتات ػیپﻟماتیک ﻢیاﻣ کيىؿھا ؿا ﻥیق ػاىتهاﻥؼ+
اف ایﻤ ؿو ػیپﻟماتھا ﻢزتىؿ ىؼهاﻥؼ ٝالوه بـ ھمکتاؿاﻣ ػوﻞتتی عتىػ ػؿ متایـ
کيىؿھا ،به چاﻞو با ھمتایاﻣ ١یـ ػوﻞتی که “میام عاؿری” عتىػ ؿا ػاؿﻥتؼ ﻥیتق
کيیؼه ىىﻥؼ+
ػؿ مٖش کالﻣ ،یکی اف پیيـ ٥ھای ٝمؼه ،گنتـه ﻢؤمنات چﻦتؼ ﻢﻟیتتی و
متتتافﻢاﻣھای ﻢﻦٖ٪تتتهای امتتت  +اتضاػیتتته اؿوپتتتا،CIS ،ASEAN ،APEC ،
 NAFTAتﻦها یک ٥هـم کىتتاه اف متاعتاؿھای ٥ـاﻢﻟتی ىتﻦاعته ىتؼه امت +
اﻥگیقه اٍﻟی بـای ایزاػ آﻥها ھماﻥﻦؼ ا٥قایو ٞ٥اﻞی ھتای ﻢ٪اﻢتات ﻢضﻟتی – بتـای
تنهیل ھمکاؿیھای ﻢـفی و تْٞی ٤یا اف بیﻤ بـػﻣ ﻢضؼوػی ھای اٝمتاﻝ ىتؼه
تىمٔ ػوﻞ ھای ﻢﻟی ﻢاﻥﻦؼ تٞـ٥هھای گمـکی* ام +
ػوﻢیﻤ ﻢزمىٝه ٝىاﻢل که فﻥؼگی ػیپﻟمات ﻢؼؿﻣ ؿا به ٕتىؿ ٥قایﻦتؼهای ػىتىاؿ
ﻢیمافػ “مـى ا٩تَاػی” ام  +به ٕتىؿ کﻟتی ﻢتیتتىاﻣ گ٦ت کته ػیپﻟمامتی
ا٩تَاػی به تؼؿیذ ػیپﻟمامی مﻦتی میام گـا ؿا ػؿ بـ ﻢیگیـػ +ػؿ ماﻝھای اعیـ
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ػؿ ﻢىؿػ ؿىؼ ٥ى ٧اﻞٞاػه تٞاﻢالت ا٩تَاػی ٥ـاﻢﻟیتی بنیاؿ ﻥىىته ىتؼه امت  +ػؿ
ص٪ی ، ٪با گنتـه ٚٝیﻡ تزاؿت بیﻤ اﻞمﻟﻟتی٩ ،تؼؿت ىتـک ھای عَىٍتی و
اﻥت٪اﻝ اﻞکتـوﻥیکی پىﻝ ،کاؿآ٥ـیﻦاﻣ عَىٍتی و ﻢتؼیـاﻣ ٍتﻦؼو ٧ھتا ،باﻥکھتای
ﻢـکقی و وفؿای اﻢىؿ ﻢاﻞی ،ﻥ٪و ػیپﻟماتھا ؿا صتی پـ ؿﻥگ تـ بـ ٝهؼه ﻢیگیـﻥؼ+
ػؿ ٝیﻤ صاﻝ ،ا٩تَاػ بیﻤ اﻞمﻟل ،ؿ٩ابتی و ؿ٩ابتی تـ ىؼه ام  +با ؿىتؼ متـیٜ
کيىؿھای ﻢﻦٖ٪ه ا٩یاﻥىك آؿاﻠ و باف ىؼﻣ ػؿ ػﻥیای بیـوﻣ اف ا٩تَاػھای کيتىؿھای
بقؿگ ﻢاﻥﻦؼ چیﻤ و ؿومیه ،بافاؿ رهاﻥی به ٕىؿ چيمگیـی گنتـه یا٥ته ام  ،اﻢا
بافیگـاﻣ ا٩تَاػی ﻥیق به ھماﻣ ﻢیقاﻣ ا٥قایو یا٥تهاﻥؼ +ػوﻞ ھا ػؿ ھمه رتا ٝمتؼتا
با ص ٘٦ؿ٩اب ا٩تَاػی عىػ ﻢىاره ھنتﻦؼ +بـ ایﻤ امتاك ،تَتمیمات ا٩تَتاػی
عَىٍی ػؿ صاﻝ صاّـ ٝمؼتا کﻦتـﻝ اﻥتغابھتای میامتی ػوﻞ ھتا ؿا ػاؿﻥتؼ و
ػیپﻟماتھا بایؼ فﻢاﻣ و اﻥـژی بیيتـی ﻥنت به ایزاػ یتک ﻢضتیٔ ﻢﻦامتب بتـای
تزاؿت و تزاؿت اعتَاً ػھﻦؼ+
یک ٝاﻢل ﻢهﻡ ػیگـ که بـ ػیپﻟمامی ﻢؼؿﻣ ،احـ ٖٞ٩ی ػاؿػ گنتـه ؿوفا٥تقوﻣ
رهتتاﻣ ػیزیتتتاﻞی ام ت  +پغتتو ﻢتتاھىاؿه ای ،ىتتتکهھای ػیزیتتتاﻝ ،ایﻦتـﻥ ت  ،و
ىتکهھای ارتماٝی ،اکﻦىﻣ تاحیـ تٞییﻤ کﻦﻦؼهای بـ ػیپﻟمامی ػاؿﻥؼ و ػوﻞ ھا ؿا به
چاﻞو کيیؼهاﻥؼ+
ٝاﻢل ػیگـی که ﻢیتىاﻣ به آﻣ اىاؿه کـػ ػؿ صىفهی تکﻦىﻞىژی ؿماﻥهای ﻢتؼؿﻣ
ام که ىاﻢل اﻢکاﻣ آؿىیى امﻦاػ به ٍىؿت اﻞکتـوﻥیک و ٩ابﻟی ػمتـمی بیيتـ،
ھمچﻦیﻤ اﻢکاﻣ ویؼیى کﻦ٦ـاﻥل ام که بته ٍتىؿت ٩ابتل تتىرهی ،بتـ عتؼﻢات
ػیپﻟماتیک احـ گؾاؿػه و به ت٢ییـ ﻢضیٔ ػیپﻟمامی اﻥزاﻢیؼه ام +
ﻥکتهی ﻢهمی که ػؿ ایﻦزا ﻢیتىاﻣ به آﻣ اىاؿه کـػ “وابنتگی ﻢت٪ابتل رهتاﻥی”
ام  +ػؿ صاﻝ صاّـ ،ﻢيکالت ﻢـبىٓ به یک بغو اف رمٞی رهاﻣ ﻢیتىاﻥﻦتؼ
به مـ ٝبه کل میاؿه گنتـه یابﻦؼ +ﻢاﻥﻦؼ ﻢنا٥ـاﻣ کيتی ﻞئىﻥاؿػو ػاویﻦچی ،ھمه
ﻢا – ١ﻦی و ٪٥یـ ،فﻥاﻣ و ﻢـػاﻣ ،رىاﻣ و پیـ ،م٦یؼ و میاه – مـﻥىى ﻢيتـک ػاؿﻥؼ+
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به گ٦ته آﻞتـت ایﻦيتیﻤ “رهاﻣ یک یا ھیچ چیق ﻥین ”+
ﻥیق ٥ـایﻦؼ رهاﻥی ىؼﻣ ،که یکپاؿچگی رهاﻣ ؿا ت٪ىی ﻢیکﻦؼ ،ػؿ ٝیﻤ صاﻝ با
تکه تکه ىؼﻣ و ﻢضﻟی ىؼﻣ با ىکا ٣ؿو به ؿىؼ ﻢیاﻣ کيىؿھای حـوتمﻦتؼ و ٪٥یتـ
ھمـاه ام ٝ +الوه بـ ایﻤ ،ایﻤ ؿوﻥؼ با ىتاب مـ ٝؿویؼاػھا ﻢيغٌ ﻢیىتىػ+
فﻢاﻣ “٥يـػه “ىؼه ام +
تماﻠ ایﻤ تضىالت چاﻞو رؼیؼی ؿا بـای ػیپﻟمامی ػؿ مٖش رهاﻥی به ورتىػ
ﻢیآوؿػ :صٍ ٘٦ﻟش ﻢخت و اﻢﻦی راﻢ ،ٜػﻢىکـاتیقه کـػﻣ ،اؿت٪ای ص٪تى ٧بيتـ،
ھمکاؿی ا٩تَاػی و تىمٞه پایتؼاؿ ،تنتهیل ا٩تؼاﻢات بيـػومتتاﻥه ،پیيتگیـی اف
تـوؿینﻡ و ٞ٥اﻞی ھای رﻦایی+
ػیپﻟمامی اﻢـوف بـای کمتک بته ؿھتتـاﻣ میامتی و ا٩تَتاػی رهت ھتؼای
ت٢ییـات رهاﻥی ػؿ ىتیىهای ﻢتتﻦتی بتـ ٩تاﻥىﻣ ػﻢىکـاتیتک١ ،یتـ عيتىﻥ آﻢیتق و
ػﻢىکـاتیک ام  +یکی اف اوﻞىی ھای اٍﻟی آﻣ ،تنهیل صاکمی عىب ػؿ مٖش
ﻢﻟی و بیﻤ اﻞمﻟﻟی ام  +چيﻡ اﻥؼاف صکىﻢتؼاؿی عىب ٥ـٍتی ؿا بتـای ؿﻥنتاﻥل
ػیپﻟمامی ٥ـاھﻡ ﻢیکﻦؼ که ػؿ ٕىﻝ ٩ـﻣھا ﻥ٪و وامٖهای بیﻤ ػوﻞ ھا و تزـبهای
ﻢﻦضَـ به ٥ـػ ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه ای٦ا کـػ +اکﻦىﻣ ٥ـٍتی بـای تتؼیل ىؼﻣ بته ابتقاؿ اػاؿه
بیﻤ اﻞمﻟﻟی ام  +چگىﻥه ػیپﻟمامی با ایﻤ چاﻞو رؼیؼ ﻢ٪ابﻟه کﻦؼ؟
ػیپﻟمامی به ٝﻦىاﻣ ابقاؿ صاکمی عىب
بـای ىـو ،ٛابتؼا بایؼ بـ ایﻤ ﻥکته تاکیؼ ىىػ کته ص٦ت٘ تٞتاػﻝ بتیﻤ ﻥتىآوؿی*
مﻦتی ﻢهﻡ ام  +با ورىػ تماﻠ ت٢ییتـات ػؿ ﻢضتیٔ بتیﻤ اﻞمﻟﻟتی ،تزـبته گؾىتته
ػیپﻟمامی اف اؿفه بنتیاؿ بتاالیی بـعتىؿػاؿ امت و ػؿ ﻥهایت ﻢهتﻡ امت کته
اؿتتإات ؿا ػؿ فﻢاﻣ عىػ ص ٘٦کﻦیﻡ+
یکی اف ﻢهمتـیﻤ ػؿكھای تاؿیظ ػیپﻟمامی ایتﻤ امت کته ٝىاﻢتل ىغَتی
ھمچﻦاﻣ ﻥ٪و کﻟیؼی ای٦ا ﻢیکﻦﻦؼ٥" +ـاﻥنتیل ػی کتاﻞیـؿ"٥ ،ـاﻥنتىی ﻢٞتـو ٣ػؿ
٩ـﻣ ىاﻥقػھﻡ ﻥىى “ :ػیپﻟمات عىب بایؼ یک ؽھﻦی ﻢياھؼه گـ ػاىته باىؼ ،به
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مىی مـگـﻢیھای ﻥاعىىایﻦؼ ﻢﻦضتـ ٣ﻥيتىػ ،ػاؿای ٩تؼؿت ْ٩تاوت ٍتضیش و
اﻥؼافه گیـی باىؼ ،ایﻤ تىاﻣ ؿا ػاؿا باىؼ که ھمیيه بته کىتتاهتـیﻤ و ٕتیٞیتتـیﻤ ؿاه
صلھا بیﻦؼیيؼ ،و بتىاﻥؼ با ٙـا ٥به ھؼ ٣ػؿمت ﻥقػیتک ىتىػ +ػیپﻟمتات بایتؼ
مـی ،ٜﻢزـب ،ىﻦىﻥؼه عىب ،ﻢىػب و ػﻞپؾیـ باىؼ +ﻢؾاکـه کﻦﻦؼه بایؼ بتىاﻥؼ عىػ
ؿا به اﻥؼافه کا٥ی کﻦتـﻝ کﻦؼ ،و ﻢاھی آؿاﻠ ػاىته باىؼ +او ھمچﻦتیﻤ بایتؼ بـعتی اف
ػاﻥو اػبیاتٝ ،ﻟﻡ ،ؿیاّیات و ٩اﻥىﻣ ؿا ػاؿا باىؼ+
ػؿ آمتتاﻥهی ٩تتـﻣ بینتتتﻡ ،یتتک ػیپﻟمتتات بـیتاﻥیتتایی بتته ﻥتتاﻠ "اؿﻥنت متتاتى"،
ػیپﻟمامی ؿا به ٝﻦىاﻣ کاؿبـػ ٪ٝل و إا ٝبـای اﻥزاﻠ اﻢىؿ عاؿری تىٍی ٤کـػ+
اﻢا یک ػیپﻟمات ،یک اﻥناﻣ ﻢؼؿﻣ ،بی ؿصﻡ ،اھل ٝمل ،ػ٩ی ٨و با صل ﻢنئىﻞی
ام  +ھمچﻦیﻤ ػؿ ػیپﻟمامی ﻢؼؿﻣ ،اصناك صـک اف اھمی صیتاتی بـعتىؿػاؿ
ام  +ػؿ کل ،ػیپﻟماتھا ػؿ ص ٘٦مﻦ صـ٥ه عىػ بنیاؿ عىب ھنتتﻦؼ +بتا ایتﻤ
صاﻝ ،ػؿ ﻢیـاث گؾىته ،ػیپﻟمامی بایؼ ؿھا ىىػ +ﻢتؤم٦اﻥهٝ ،ﻟیـ١ﻡ ت٢ییتـات ﻢهتﻡ
ػؿ ػیپﻟمامی که ػؿ ماﻝھای اعیـ ات٦تا ٧ا٥تتاػه امت  ،ﻢکاﻥینتﻡھای ػیپﻟمامتی
مﻦتی به مغتی ىـو ٛبه تﻦٚیﻡ ﻢیکﻦؼ +رﻦگ مـػ اف ػیپﻟمامی عاؿد ىؼه ام ،
اﻢا ػؿ بنیاؿی اف ﻢىاؿػ ؿ٥تاؿ ػیپﻟماتیک بـای آﻣ و٥اػاؿ ام  +ؿوهھای ػیپﻟمامی
ھمچﻦاﻣ به ىؼت تض تؤحیـ ت٦کـ ﻥٚاﻢی – ػیپﻟمامی به ٝﻦىاﻣ رﻦگ به ؿوهھای
ػیگـ یا به ٝﻦىاﻣ بافی رم٦ٍ ٜـ ام +
بـای تتؼیل ىؼﻣ به یک ابقاؿ کاؿآﻢؼ اف ػیپﻟمامی عىب بیﻤ اﻞمﻟﻟی ،صکىﻢ ،
ابتؼا بایؼ بـ کﻟیيهھای ایؼتىﻞىژی و ػؿگیـیھای ﻥٚاﻢی ١ﻟتته کﻦتؼ +وٙی٦ته اﻢتـوف
ػیپﻟمامی ایﻤ ام :
ػیپﻟمامی ﻥه بـای تٞاػﻝ ٩ؼؿت ،بﻟکه بـای تٞاػﻝ ﻢﻦا +ٜ٥اﻢـوف اوﻞىی اوﻝ ایﻤ
ام که به ؿوهھای مﻦتی ػیپﻟمامی – رنتزىی ؿاه صلھای ﻢَاﻞضه – به ٕتىؿ
کاﻢل تکیه کﻦیﻡ +ؽھﻦی تماﻠ یا ھیچ چیق ،ػیگـ کاؿ ﻥمتیکﻦتؼ +ؿویکتـػ رقتتی و
ﻢتٞاػﻝ یک پامظ به واٞ٩ی ھای ژتىپىﻞیتیک و ا٩تَاػی رؼیؼ ام +
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با تىره به کﻟیيهھای میامی رﻦگ مـػ ،ػیپﻟماتھای کيىؿھای ﻢغتﻟ ٤بته
ٝﻦىاﻣ ﻢغاﻞ ٤یکؼیگـ ػؿ ﻥٚـ گـ٥ته ﻢیىىﻥؼ ،و ھـ کؼاﻠ ػؿ تالىﻦؼ تتا بته ھتؼ٣
عىػ بـمﻦؼ +بؼوﻣ ىک ،ﻢاﻢىؿی اٍﻟی یک ػیپﻟمتات بتـای ﻢضاٚ٥ت اف ﻢﻦتاٜ٥
ﻢﻟی کيىؿه ام  +با ایﻤ صاﻝ ،ھمه ػؿ ػﻥیای رؼیؼ یک ھتؼ ٣ﻢيتتـک ػاؿﻥتؼ:
صکىﻢتؼاؿی عىب ػؿ مٖىس رهاﻥی و ﻢﻟی+
اﻥناﻣ اﻢـوف بـای یک رهاﻣ بهتـ ،رهاﻣ بؼوﻣ عيىﻥ و ٪٥ـ تاله ﻢتیکﻦتؼ
رهاﻥی که اﻢﻦی و ٝؼاﻞ ؿا بـای ھمه ٥ـاھﻡ ﻢیکﻦؼ +بﻦتابـایﻤ ،ػیپﻟماتھتا بایتؼ
بیاﻢىفﻥؼ بؼوﻣ ٩ـباﻥی کـػﻣ ﻢﻦا ٜ٥ﻢﻟی کيىؿھای عىػ ،ھمکاؿی کﻦﻦؼ +ػؿ بنیاؿی
اف صـ٥هھای ػیگـ ﻢیتىاﻣ ورىػ یک ؿوصیهی ﻢياؿکتی ؿا ىاھؼ بىػ +ﻢتؤم٦اﻥه ایﻤ
ا١ﻟب ػؿ بیﻤ ػیپﻟماتھا ات٦ا ٧ﻥمیا٥تؼ اﻢا ایﻤ ؿوابٔ ﻢیتىاﻥتؼ بتـای ھمتهی آﻥهتا
ﻢ٦یؼ باىؼ+
ؿوصیه ﻢياؿکتی راﻢٞه ػیپﻟماتیک به ایﻤ ﻢٞﻦی ﻥین که کىؿپىؿاتینﻡ بایؼ بتـ
ﻥ٦ىؽ ﻢﻟی کيىؿ ،که ػیپﻟمات ﻥمایﻦؼگی ػاؿػ١ ،ﻟته کﻦؼ +با بیاﻣ ﻢﻦتا ٜ٥ﻢﻟتی کيتىؿ
عىػ ،ػیپﻟمات ٥ـٍ ﻢیکﻦؼ تا ﻢىٞ٩ی عىػ ؿا بهتـ ػؿک کﻦؼ +ایﻤ باٝج ﻢیىىػ
که کيىؿ ػؿ ؿ٥تاؿ بیﻤ اﻞمﻟﻟی ٩ابل پیو بیﻦی باىؼ و ػؿ فﻢاﻣ ت٢ییتـ اھمیت ٥تى٧
اﻞٞاػهای ػاؿػ+
ھمکاؿی ػیپﻟماتیک بیﻤ اﻞمﻟﻟی ػؿ صاﻝ صاّـ بیو اف پیو ٩ابل ٩تىﻝ امت ،
به ویژه به ػﻞیل وصتؼت تتؼؿیزی متتکھای ﻢﻟتی ػیپﻟمامتی +متافﻢاﻣھای بتیﻤ
اﻞمﻟﻟتتی و ػیپﻟمامتتی چﻦؼراﻥتتته“ ،گﻟتؼاﻣھای ؽوب” ت٦اوتھتتای ٥ـھﻦگتتی ﻢتتىحـ
ھنتﻦؼ +ؿوهھای ػیپﻟماتیک تتؼیل به رهاﻥی ﻢیىىﻥؼ +بتا ایتﻤ صتاﻝ ،متتکھای
ﻢﻟی ھﻦىف ھﻡ ورىػ ػاؿﻥؼ و بایؼ ػؿ کاؿ ػیپﻟماتیک ٝمﻟی ﻢىؿػ بـؿمی و تىره ٩ـاؿ
گیـﻥؼ +متک ﻢﻟی اگـچه رق ﻢهمی اف ھﻦـ ػیپﻟمامی ام اﻢتا یتک متتک ﻢﻟتی
ﻥتایؼ با ؿ٥تاؿ ﻥاﻢﻦامب ﻢغﻟىٓ ىىػ ،فﻢاﻥی که یک ػیپﻟمات به اٍتٖالس ٥ـھﻦتگ،
ﻢؾھب و ویژگیھای ﻢضﻟی ػیگـ کيىؿھا ؿا ﻥاػیؼه ﻢیگیـػ+
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یک کﻟیيهی ػیگـ ﻢـبىٓ به ﻢضـﻢاﻥه بىػﻣ ػیپﻟمامی ام  +ػیپﻟمامی ا١ﻟتب
به پﻦهاﻥکاؿی بیو اف صؼ ﻢتهﻡ ﻢیىىػ و ػؿ وا ،ٜ٩بـای ٩ـﻣھا ػیپﻟمامی کاﻢال بته
ٍىؿت عَىٍی اﻥزاﻠ ﻢیىؼ +رﻦگ مـػ ﻥیق ایتﻤ اﻞگتىی ؿ٥تتاؿی ؿا بته ىتؼت
ت٪ىی کـػ +با ایﻤ صاﻝ ،ػؿ رهاﻣ باف و رـیاﻣ إالٝات آفاػ ،اٍٖالس “ﻢضـﻢاﻥته
ام ” به ﻥٚـ ﻢیؿمؼ ﻥنتتا ٩ؼیمی ام  +اگـچه ھـ ػیپﻟمات صـ٥های ﻢیػاﻥؼ کته
ػؿ ىـایٔ عاً ﻢضـﻢاﻥه بىػﻣ ارتﻦاب ﻥاپؾیـ ام  ،اﻢا به ایﻤ ﻢٞﻦا ﻥین که ایتﻤ
صـ٥ه ػؿ ٍىؿتی ﻢتٞﻟ ٨به یک ىغٌ ام که او صتما ﻢضـﻢاﻥه باىؼ٪٥ +ؼاﻣ بتاف
بىػﻣ و به ویژه ﻥامافگاؿی با ص٪ی ، ٪با ػیپﻟمامی ﻢؼؿﻣ ﻥامتافگاؿ امت  +ایتﻤ بته
ﻢناﻞه ﻢهﻡ تٞاﻢل بیﻤ ػیپﻟمامی و ؿماﻥهھای رمٞی ﻢﻦزـ ﻢیىىػ که اﻢـوفه ﻢىؿػ
تىره عاٍی ٩ـاؿ ﻢیگیـػ+
دیپلماسی چًذ جايبه
ھمه ایﻤ ﻢياھؼات بـای ھـ ػو ػیپﻟمامی ػو راﻥتته و چﻦتؼ راﻥتته ٩ابتل ارتـا
ھنتﻦؼ +با ایﻤ صاﻝ ،ػوﻢی ػاؿای بـعی اف ﻢيکالت عاً ام  +ػیپﻟمامی چﻦتؼ
راﻥته اف ﻢﻦا ٜ٥و ﻥگـاﻥی عاٍی بـعىؿػاؿ ام  +ػیپﻟمامی چﻦتؼ راﻥتته ا١ﻟتب بته
ٝﻦىاﻣ یک ﻥى ٛؿوبﻦای بیو اف ػیپﻟمامی ػوراﻥته ػؿ ﻥٚـ گـ٥ته ﻢیىىػ +ایﻤھتا ػو
ؿوی یک مکه ھنتﻦؼ و ھیچ کؼاﻠ یکؼیگـ ؿا صؾ ٣ﻥمیکﻦؼ +تٞاﻢل بیﻤ ػیپﻟمامی
ػوراﻥته و چﻦؼ راﻥته یک اﻞگىی رؼیؼ ؿ٥تاؿ میامی ؿا ایزاػ ﻢیکﻦؼ +بتیو اف آﻣ،
ﻢؾاکـات چﻦؼ راﻥتهٝ ،ﻟیـ١ﻡ و ٩گیـ بىػﻣ آﻥها ،ص٦اٙت بنتیاؿ ﻢتىحـ ػؿ بـابتـ
ﻥگـاﻥیھای ھژﻢىﻥینتی و ﻢيابه ام  +ایﻤ ػؿ ﻥمىػ ػیپﻟمامی چﻦؼراﻥته آىتکاؿتـ
ىؼه ام  +ھﻦگاﻢی که ﻢزمىٝهای اف کﻦگـه ھایی که به ػﻥتاﻝ اعتتاﻠ ﻢٞاھؼه ویتﻤ
ػؿ ماﻝ  1611پایاﻣ یا ، ٥وفیـ اﻢىؿ عاؿره بـیتاﻥیا" ،کاﻥیﻤ" ،که اف کﻦ٦ـاﻥلھا باف
ﻢیگي  ،اف وّ ٜػیپﻟمامی ٝاػی ػوبﻟیﻤ متایو کـػ“ :ھتـ کتؼاﻠ بتـای عتىػ و
عتؼا بتـای ھمتته ﻢتتا ” +بتتی تـػیتؼ ػیپﻟمامتتی چﻦتؼ راﻥتتته بتته ىتؼت آؿﻢاﻣھتتای
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عىػعىاھاﻥه ؿا ﻢضؼوػ ﻢیکﻦؼ +گـچه ﻢؾاکـات چﻦؼ راﻥته امامتا ػوٕـ٥ته امت ،
اﻢا چﻦؼیﻤ ؿوه و تکﻦیک پیيـ٥ته ػؿ چﻦؼراﻥته مافی بتـای ﻢ٪ابﻟته بتا تٞتاﻢالت
گنتـػه ػیپﻟماتیک تىمٞه یا٥ته ام  +ػؿ مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضتؼ و ػیگتـ اﻥزمﻤھتای
چﻦؼ راﻥته ،مﻟنﻟه ﻢـاتتی ؿممی اف کمیتتهھا و کمیتتهھای کمیتته و مینتتﻡ ﻥیمته
ؿممی گـوهھای ایاﻞتی تيکیل ىؼه امت کته بـامتاك ﻢزتاوؿت ر٢ـا٥یتایی یتا
ا٩تَاػی تيکیل ىؼهاﻥؼ +به ٝﻦىاﻣ ﻢختاﻝ ،گـوهھتای آ٥ـی٪تایی ،آﻢـیکتای التتیﻤ و
کيىؿھای ٝـبی ،کيىؿھای ْٝى اتضاػیه اؿوپا یا گـوه  77کيىؿ ػؿ صاﻝ تىمتٞه
ورىػ ػاؿػ که ػؿ وا ٜ٩ىاﻢل بیو اف ٍؼ ػوﻞ امت  +ىتایؼ ویژگیھتای اٍتﻟی
ﻢؾاکـات چﻦؼ راﻥته اھمی ٩ىاٝؼ ٝمل ام  +ھﻦگاﻢی که ھماﻥٖىؿ کته ػؿ ﻢتىؿػ
مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ 161 ،ھیات ﻥمایﻦؼگی ﻢزاف به ھمکاؿی ھمقﻢتاﻣ بتا یکتؼیگـ
باىﻦؼ ،بایؼ ٩ىاﻥیﻦی ٩إ ٜو ػ٩ی ٨بـای ص٦ت٘ تٞتاﻢالت ﻥٚتﻡ ورتىػ ػاىتته باىتؼ+
ھماﻥٖىؿ که "ھاؿوﻞؼ ﻥیکىﻞنىﻣ" ،ﻢىؿط ىتﻦاعته ىتؼه بـیتاﻥیتا ،ػؿ یتک کﻦ٦تـاﻥل
بقؿگ بیﻤ اﻞمﻟﻟی اىاؿه کـػ ،ﻢناتل مافﻢاﻥؼھی و ؿویته اف ﻢنتاتل میامتی کمتتـ
اھمی پیؼا کـػ +اگـ آﻥها ّٞیٝ ٤مل ﻢیکﻦﻦؼ ،ﻢیتىاﻥﻦتؼ تتتؼیل بته یتک ٝاﻢتل
اٍﻟی گنن ىىﻥؼ +چﻦؼراﻥته گـایی پل اف رﻦگ مـػ با بـﻥاﻢهھای پیچیتؼه تتـ
کﻦ٦ـاﻥلھا و ﻢؾاکـات با تٞؼاػ فیاػی اف ﻢنتاتل و ػؿگیتـ ىتؼﻣ ػؿ صتاﻝ ا٥تقایو
کاؿىﻦاماﻣ ،گـوهھای ىهـوﻥؼاﻣ و متافﻢاﻣھای ١یتـ ػوﻞتتی ﻢيتغٌ ﻢتیىتىػ+
ػیپﻟمامی چﻦؼ راﻥته ػؿ صاﻝ تاله بـای مافگاؿی با ایﻤ ىـایٔ رؼیتؼ امت  +بتا
ایﻤ صاﻝ ،ایﻤ ؿوﻥؼ ،بنیاؿ بنیاؿ آھنتته امت  ،بنتیاؿی اف رﻦتتهھای ػیپﻟمامتی
چﻦؼراﻥته ھﻦىف بایؼ تزؼیؼ ﻥٚـ ىىػ ،و اف ﻢناتل ؿویهای و ؿوه ىﻦاعتی ىتـوٛ
ىىػ+
اوﻝ اف ھمه بایؼ یک عٔ ﻢيغٌ اف تمایق بیﻤ ﻢؾاکـات و ﻢٞاھؼه ایزاػ ىىػ+
ؿوﻥؼ ﻢؾاکـات چﻦؼ راﻥته ﻢتيکل اف ػو ﻢـصﻟه ام :
اکتيا ،٣به ٝﻦىاﻣ ﻢـصﻟه اوﻞیه ،و تيکیل ﻢٞاھؼه به ٝﻦىاﻣ باالتـیﻤ ﻢـصﻟه+
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ػوﻢی ؿا ﻢیتىاﻣ به تٞـی ٤پاؿاﻢتـھای یک تىا ٨٥آیﻦؼه و کاؿ کـػﻣ اف آﻣ ت٪نتیﻡ
کـػ +اﻞتته ،ت٪نیﻡ بﻦؼی ﻢيـوٓ ام  +ػیتىاؿ بتـﻞیﻤ بتیﻤ ﻢـاصتل ﻢغتﻟت ٤ورتىػ
ﻥؼاؿػ +با ػؿ ﻥٚـ گـ٥تﻤ ایﻤ ماعتاؿ ماػه ،ماعتﻤ ؿوﻥتؼ ﻢتؾاکـات بته ٕتىؿی کته
ﻥتیزه به مـ ٝبه ػم ﻢیآیؼ و ﻢﻦاب ٜکمتـی امت٦اػه ﻢتیىتىػ ػىتىاؿ ﻥینت +
ﻢتام٦اﻥه ػؿ بـعی اف رﻟنات ﻢؾاکـه ،ىـک کﻦﻦؼگاﻣ ﻢـاصتل ﻢغتﻟت ٤ؿا اىتتتاه
گـ٥ته و تماﻠ پـومه ؿا به اعتالﻝ ﻢیاﻥؼافﻥؼ +چﻦتیﻤ ﻢتؾاکـاتی ﻢمکتﻤ امت بتـای
ماﻞها اػاﻢه ػاىته باىؼ و ىاﻢل بیاﻥیهھای بی ﻥتیزتهای باىتؼ +یکتی اف ؿوهھتای
ﻢؾاکـه ﻢىؿػ ٝال٩ه ػؿ ٕىﻝ رﻦگ مـػ ،پیىﻥؼ ﻢناتل ١یـ ﻢـتتٔ بىػ +ایﻤ یک ؿوه
عيﻤ بـای ﻢزتىؿ کـػﻣ ھمتایاﻣ بىػ +اگـ چه ﻢضیٔ بیﻤ اﻞمﻟﻟتی بته ىتؼت ت٢ییتـ
کـػه ام  ،ایﻤ ؿوه ھﻦىف ھﻡ ػؿ صاﻝ امت٦اػه امت  +ػیپﻟمامتی ﻢتؼؿﻣ ﻥیتاف بته
ؿویکـػ ﻢغاﻞ ٤ػاؿػ +مافه ﻥیاف به چیقی ام که بته آﻣ ھمتنتتگی متافﻥؼه ػؿ
ھمه فﻢیﻦهھای ﻢؾاکـه گ٦ته ﻢیىىػ و پیو بیﻦی ﻢیکﻦؼ که پیيـ ٥ػؿ یک ﻢﻦٖ٪ته
٥ـٍتی بـای پیيـ ٥ػؿ ره ػیگـ ایزاػ ﻢیکﻦؼ +ﻢَاﻞضه ،ﻥه ٩ناوت و ﻥه ﻥياﻥه
ّ ٤ٞام  +ھﻦـ ﻢَاﻞضه یک اﻢتیاف ػؿ اﻢىؿ حاﻥىیه ،ﻥه ػؿ اٍتىﻝ امت  +الفﻠ بته
ؽکـ ام که ھمه چیق به ﻢؾاکـه کﻦﻦؼگاﻣ بنتگی ﻥؼاؿػ +صتی اگـ عىام میامی
ورىػ ﻥؼاىته باىؼ ،صتی بهتـیﻤ ﻢؾاکـه کﻦﻦؼگاﻣ ﻥمیتىاﻥﻦؼ کاؿی اﻥزاﻠ ػھﻦؼ +بته
یک ﻥکتهی ﻢهﻡ ھﻡ بایؼ اىاؿه ىىػ که ػؿ فﻢیﻦه ػیپﻟمامی چﻦؼراﻥته ماعتاؿ یا٥ته،
ﻢ٪اوﻢ ىگ ٦اﻥگیقی ػؿ بـابـ ﻥىآوؿی ورىػ ػاؿػ +با ایتﻤ ورتىػ ،ﻥ٪تو رؼیتؼ
ﻥهاػھای چﻦؼراﻥته ؿا به ٝﻦىاﻣ یک ىتتکه ایمﻦتی بتـای بضتـاﻣ و ػؿگیتـی ت٪ىیت
ﻢیکﻦؼ +ػؿ ﻢىؿػ ﻥ٪و ﻥهاػھای چﻦؼراﻥته با تىره به ایزاػ تىا٥ت ٨بتـ ؿوی ﻢنتاتل
ﻢـبىٓ به میام و تﻦٚیﻡ ھﻦزاؿھا و امتاﻥؼاؿػھا ،بایؼ اف ٕـی ٨ا٥تقایو تىرته بته
ﻥٚاؿت ػؿ ھمه فﻢیﻦتهھا ت٪ىیت ىتىػ +ػؿ ٝتیﻤ صتاﻝ ،ػیپﻟمامتی ﻥتایتؼ ﻢتاﻥ ٜاف
پیيگیـی و صل و َ٥ل اعتال٥ات ىىػ +به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،ابقاؿ ٩اﻥىﻥی ﻢیتىاﻥؼ بیيتـ
ﻢىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ گیـػ" +ػیىاﻣ بیﻤ اﻞمﻟﻟی ػاػگنتـی" که ػ٩ی٪ا بـای کمک به صل و
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َ٥ل اعتال٥ات ػؿ صاﻝ ایزاػ ام  ،ػؿ صاﻝ صاّـ  4 ٔ٪٥ﻢىؿػ ؿا ﻢىؿػ بـؿمتی
٩ـاؿ ﻢیػھؼ ،که ٝمؼتا اعتال٥ات ﻢﻦٖ٪های یا تزاؿی ام  +بتا ایتﻤ صتاﻝ ،ػاػگتاه
ػاؿای پتاﻥنیل ٩ابل تىرهی ػؿ صل و َ٥ل ﻢﻦا٩يات ام  +بـای ﻢخاﻝ ،صل و َ٥ل
تىمٔ ػاػگاه اعتال ٣بیﻤ ﻢزاؿمتاﻣ و امﻟىاکی ﻢـبتىٓ بته پتـوژه Gabcikovo-
 Nagymarosػؿ ابتؼا ،ﻢﻦا٩يات با ا٥کاؿ ؿوىﻦ٦کـاﻥه و عٖـﻥاک ٩ىﻢی ھمتـاه بتا
بضج و رؼﻝ ىؼیؼ ػؿ ؿماﻥهھا بىػ +پل اف ػعاﻞت ػاػگتاه ،بته متـ ٝبته یتک
ﻢىّى ٛکاﻢال ٥ﻦی تتؼیل ىؼ +آعـیﻤ ﻢياھؼه ﻢﻤ ﻢـبىٓ به تٞاﻢتل بتیﻤ متافهھای
رهاﻥی و ﻢﻦٖ٪های ام  +و٩تی مافﻢاﻣھای بیﻤ اﻞمﻟﻟی بته ٍتىؿت ٩تاؿچی ؿىتؼ
ﻢیکﻦﻦؼ و چﻦؼراﻥته بىػﻣ ػؿ تماﻠ صىفهھای فﻥؼگی ﻥ٦ىؽ ﻢیکﻦؼ ،ﻥیافی بته ایزتاػ
یک ﻥٚاﻠ ﻢتْاػ و ت٪ىی مافﻢاﻥی بیﻤ اﻞمﻟﻟی بـای تىمتٞه ﻢکمتل ػؿ ﻢیتاﻣ آﻥهتا
ورىػ ػاؿػ +مافﻢاﻣ ﻢﻟل ﻢتضؼ ﻢیتىاﻥؼ و بایتؼ ﻥ٪تو ٞ٥تاﻞتـی ؿا ػؿ اﻢتىؿ تنتهیل
کﻦﻦؼه ماعتاؿھای ﻢﻦٖ٪های ای٦ا کﻦؼ فﻢاﻣ آﻣ ؿمیؼه ام که ىىؿای اﻢﻦی بتـای
عىاﻥؼﻣ ػوباؿه َ٥ل ھيتﻡ ﻢﻦيىؿ ﻢﻟل ﻢتضؼ ،فﻢاﻥی کته ٪٥تٔ ػو متاعتاؿ ﻢﻦٖ٪ته
ای OAS ،و  LASورىػ ػاى واؿػ ىىػ +ص ٨با ﻢٞاوﻣ وفیـ اﻢىؿ عاؿره ایاالت
ﻢتضؼه ،S. Talbott ،بىػ و٩تی که اٙهاؿ ػاى “ھمکاؿی ﻢﻦٖ٪تهای یتک ﻥیتـوی
ﻢخت ام اگـ و تﻦها اگـ رﻦته ﻢخت وابنتگی رهاﻥی ؿا ا٥قایو ػھؼ”+
يتیجه گیشی
چﻦؼ ﻥتیزه گیـی ﻢیتىاﻥؼ اف ایﻤ ػیؼگاه به ػم آیؼ:
ﻥغن  :اف آﻥزایی که ػیپﻟمامی ابقاؿ صکىﻢتؼاؿی عىب امت  ،بایتؼ عتىػ ؿا
بـای ؿ ٜ٥چاﻞوھای رؼیؼ ،اٍالس ؿوهھا و امت٦اػهی کاﻢل اف ٥ـٍ ھای اؿاته
ىؼه تىمٔ اﻥ٪الب تکﻦىﻞىژیک ،به ؿوف مافی کﻦتؼ +تتا کﻦتىﻣ متـ ٝتضتىﻝ آﻣ،
ﻢتﻦامب ﻥتىػه ام +
ػوﻠ :با ایﻤ ورىػ ،ػیپﻟمامی ﻢؼؿﻣ که ﻥیاف به ﻢهاؿتهای گىﻥاگىﻥی ػاؿػ ،به ویژه
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آىﻦایی با ھﻦـ و ٝﻟﻡ ﻢؾاکـات ،تىاﻥایی عىػ ؿا بـای کاؿ ػؿ یک ﻢضیٔ چﻦؼ ٥ـھﻦگی
رؼیؼ با بافیگـاﻣ ﻢغتﻟ ،٤اف رمﻟه راﻢٞه ﻢؼﻥی ،ﻥياﻣ ﻢیػھؼ+
مىﻠ :با پؾیـه ایﻤ باوؿ که اﻥٖٞا ٣پؾیـی ،ھمیيه ٝالﻢ تزاؿی ػیپﻟمامتی
بىػه ام ایﻤ اﻢیؼ به ػم ﻢیآیؼ کته ػیپﻟمامتی ﻥته تﻦهتا بتا چاﻞوھتای رؼیتؼ
مافگاؿی پیؼا کﻦؼ ،بﻟکه بـای ػوﻞ ھا و مایـ بافیگـاﻣ رؼیؼ ػؿ ٍضﻦه بیﻤ اﻞمﻟﻟی
ﻥیق ػؿ تاله بـای ایزاػ یک ػﻥیای بهتـ بـای ٩ـﻣ بینت و یکتﻡ ،بته یتک ﻢقیت
تتؼیل ىىػ+
هًبع:

Modern Diplomacy. Ed by J. Kurbalija
diplomacy.edu

دیاسپىرا
بـای فﻢاﻣھای ٕىالﻥی ،اٍٖالس "ػیامپىؿا" ﻢﻦضَـا با تاؿیظ آمیب فای ﻢهارـت
و رابزایی و پـاکﻦؼگی ﻢـػﻢاﻣ پیـو آییﻤ یهىػ ػؿ مـامـ رهاﻣ ھمـاه بتىػ +اﻢتـوفه
ایﻤ ﻢ٦هىﻠ ،به ﻢٞﻦی ﻥىٝی ا٩ﻟی ٩ىﻢی ،یا ﻢؾھتی و یا ﻢﻟی ام  +ایﻦهتا گـوھهتای
رمٞیتی با ؿوابٔ ٝمؼه کيىؿ ﻢتؼا ھنتﻦؼ که بـای ﻥنلھا ص ٘٦ىؼهاﻥؼ و تَىیـ
آﻥها تىمٔ یک "تاؿیظ ﻢهارـت گاه آمیب فا" ىکل ﻢیگیـػ +و٥اػاؿی ،ؿوابٔ و یتا
ره گیـیھای ﻢـفی آﻥها ،گـوھهای ػیامپىؿایی ؿا اف مایـ ا٩ﻟیتهای ٩ىﻢی و  ,یتا
ﻢؾھتی و ﻢﻟی ﻢتمایق ﻢیکﻦؼ+
کﻟمه ػیامپىؿا ػؿ ﻞ ٢ﻥاﻢهی آ کن٦ىؿػ ،بیيتـیﻤ اؿتتآ ؿا با پـاکﻦؼگی یهىػیاﻣ
ػؿ وؿای امـاتیل ػاؿػ +بتا ایتﻤ صتاﻝ ،آﻣ ؿا "پـاکﻦتؼگی یتا گنتتـه ھتـ ﻢـػﻢتی اف
مـفﻢیﻤ اٍﻟی عىػ" ﻥیق تٞـی ٤ﻢیکﻦؼ+
بابل ھمچﻦیﻤ یک ﻥماػ اٍﻟی ػؿ واژگاﻣ ػیامپىؿام  +پل اف تغـیب ﻢٞتؼ ػؿ
ماﻝ  163پیو اف ﻢیالػ ،ﻥغتگاﻣ یهىػی به ىهـ بابل تتٞیؼ ىؼﻥؼ +ھماﻥٖىؿ که ػؿ
کتاب ﻢ٪ؼك ٝتـی بابل تَاویـی اف ١ﻡ و ﻥااﻢیؼی ؿا به تَىیـ ﻢیکيؼ +اْٝتای
رﻦتو یهىػ ی ھا ،اﻢـوف ﻥیق به ھمیﻤ تـتیب اف کﻟمه بابل بتـای اىتاؿه بته ١تـب *
مـفﻢیﻤ بـػه ػاؿی و بیگاﻥگی * امت٦اػه ﻢیکﻦﻦؼ +با ایﻤ صاﻝ ،بابل ،ھﻡ به ﻢٞﻦتای
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واٞ٩ی کﻟمه و ھﻡ به ﻢٞﻦای امتٞاؿی ،ﻢکتاﻥی بتـای ایزتاػ "٥ـھﻦتگ ٚٝتیﻡ" بتىػه
ام +
اف ﻥگاه واژه ﻥاﻢهی ﻢهتارـت ،اٍتٖالس ػیامتپىؿا تٞـیت ٤ﻢيغَتی ﻥتؼاؿػ و
ﻢٞﻦای آﻣ با گؾى فﻢاﻣ بنیاؿ ت٢ییـ یا٥ته ام به ٕىؿی کته تٞـیت ٤ػ٩یت ٨آﻣ ؿا
بنیاؿ ػىىاؿ ﻢیکﻦؼ +ایتﻤ واژه ﻥاﻢته ػیامتپىؿا ؿا بته ٝﻦتىاﻣ "ﻢهتارـاﻣ یتا ٥ـفﻥتؼاﻣ
ﻢهارـاﻣ تٞـی ٤ﻢیکﻦؼ که ھىی و اصناك تٞﻟ ٨آﻥها با تزـبه و پیيیﻦه ﻢهارـت
آﻥها ىکل گـ٥ته ام ( +واژه ﻥاﻢه ﻢهارـت ٠٢14،ػؿ صاﻞی که ایتﻤ اٍتٖالس ػؿ
ابتؼا بـای تىٍی ٤رابزایی ارتاؿی بـعی اف گـوهھتای ﻢتـػﻠ امتت٦اػه ﻢتیىتؼ+
"ػیامپىؿا" اکﻦىﻣ به ٕىؿ کﻟی بـای تىٍی ٤کناﻥی کته بتا "ﻢتیهﻤ" ھىیت عتىػ ؿا
تٞـی ٤ﻢیکﻦﻦؼ اﻢا عاؿد اف آﻣ فﻥؼگی ﻢیکﻦﻦؼ ،امت٦اػه ﻢیىىػ +تٞـی ٤ػیامتپىؿا
ھمچﻦیﻤ ىاﻢل ﻢهارـاﻣ ﻥنل اوﻝ و ٥ـفﻥؼاﻣ ﻢتىﻞؼ عاؿری ایﻤ ا٥ـاػ ﻥیق ﻥمتیىتىػ
ﻢاػاﻢی که آﻥها بـعی اف اؿتتإات ؿا با کيىؿ ﻢاػؿ واﻞؼیﻤ عتىػ ص٦ت٘ کﻦﻦتؼ +ایتﻤ
پیىﻥؼھا * اٝﻡ اف ٥ـھﻦگی ،فباﻥی ،تاؿیغی ،ﻢؾھتی یا ٝإ٦ی * آﻣ چیقی ام که
گـوهھای ػیامپىؿا ؿا اف ػیگـ رىاﻢ ٜﻢتمایق ﻢیکﻦؼ+
به ٕىؿ ﻢٞمىﻝ ،ػیامپىؿا بیيتـ با ایﻤ ویژگیھا ﻢيغٌ ﻢیىىػ:
ت ﻢهارـت ،که ﻢمکﻤ ام اف کيىؿ ﻢتؼا بته ػﻥتتاﻝ کتاؿ ،تزتاؿت یتا ٥تـاؿ اف
ػؿگیـی یا آفاؿ و اؽی ارتاؿی یا ػاوٕﻟتاﻥه باىؼ
ت یک عإـه ایؼه آﻝ ،رمٞی و یا امٖىؿهای ػؿ ﻢىؿػ مـفﻢیﻤ ارؼاػی
ت اػاﻢه اؿتتآ با کيىؿ ﻢتؼا
ت پایؼاؿ بىػﻣ آگاھی گـوھی ﻥیـوﻢﻦؼ با گؾى فﻢاﻣ پایؼاؿ
ت صل ﻢهـباﻥی با اْٝای ػیامپىؿا ػؿ کيتىؿھای ػیگتـ( +ا٩تتتاك اف کتىھﻤ،
+ ٠٢٢6
هًابع هىیتی
ھىی ھای ٩ىﻢی ػؿ بیﻤ ره گیـی به "یک ﻢتؼأ واٞ٩ی یا امٖىؿه ای"" ،یتک
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تتتاؿیظ عتتاً ﻢهتتارـت"" ،ھمتنتتتگی ػاعﻟتتی ػؿ یتتک گتتـوه ػیامتتپىؿایی" و
"واٞ٩ی ھای فﻥؼگی ػؿ ر٢ـا٥یای ﻢهارـت" ٩ـاؿ ﻢتیگیـﻥتؼ و ا٥تـاػی کته عتىػ ؿا
رقتی اف یک ػیامپىؿا ﻢیػاﻥﻦؼ ١اﻞتا اف ٕـی ٨ﻢﻟی  ،تاؿیظ ،ﻢؾھب و یا ٥ـھﻦگ بتا
یکؼیگـ اؿتتآ ػاؿﻥؼ+
به ٝﻦىاﻣ یک ٩اٝؼه ،تٞﻟ ٨به ٝﻦىاﻣ وابنتگی به عاﻥىاػه و ػؿ بتیﻤ ﻥنتلھا ػؿک
ﻢیىىػ و ﻢضتىا ،اؿتتآ و ػاﻢﻦه ایﻤ صل تٞﻟ ٨و ھمچﻦیﻤ ویژگی ھتایی کته بته آﻣ
ﻢـبىٓ ﻢیىىػ ػؿ ﻢٞـُ ت٢ییـات ﻢىٞ٩یتی و تاؿیغی ٩ـاؿ ػاؿﻥؼ+
ویژگی اٍﻟی ػیامپىؿاھا پـاکﻦؼگی اف یک ﻢﻦيؤ ﻢيتـک ام  +ایﻤ ﻢمکﻤ ام
یک تاؿیظ ﻢيتـک و یک ھىی رمٞی باىتؼ کته بیيتتـ ػؿ یتک تزـبته ﻢيتتـک
٥ـھﻦگی ارتماٝی اف یک ﻢﻦيؤ ر٢ـا٥یایی عاً فﻥؼگی ﻢیکﻦؼ +با ایﻤ صاﻝ ،اکختـ
ػیامپىؿاھا با ﻢضل ،ﻢتؼا و بیﻤ عىػ گـوھهای پـاکﻦؼه ؿابٖه بـ٩ـاؿ کـػهاﻥؼ+
تغییش دس هفهىم دیاسپىسا
ﻢؼتها اٍٖالس ػیامپىؿا با تاحیـ اف یىﻥاﻣ بامتاﻣ ،به پـاکﻦؼگی و تزـبه اعتـاد و
بـػگی یهىػیاﻣ پل اف تغـیب ﻢٞتؼ ػؿ اوؿىﻟیﻡ ػؿ ٩ـﻣ ىيﻡ ٩تل اف ﻢتیالػ اىتاؿه
ػاى  +ایﻤ ھنته تاؿیغی ،ﻢـر ٜﻢهمی بـای ھىی گـوهھتای رمٞیت یهتىػی
بىػ+
اٍٖالس ﻢؼؿﻣ ػیامپىؿا اگـچه ھمچﻦاﻣ ایﻤ ﻢٞﻦا ؿا با عىػ و ػؿ عتىػ ػاؿػ اﻢتا
ىاﻢل یک "گيىػگی ﻢٞﻦایی" ﻥیق ھن  +اﻢـوفه ایﻤ اٍٖالسٝ ،ﻦاٍتـی اف ؿوایت
٩ىﻠ یهىػ ؿا با تزـبیات تاؿیغی مایـ گـوهھای ٩ىﻢی و ﻢؾھتی ﻢـتتٔ ﻢتیکﻦتؼ +ػؿ
ػھتته 143٢و  147٢تمـکتتق اٍتتﻟی ؿوی ﻢىّتتى ٛتتتاؿیظ آمتتیب فای ﻢهتتارـت و
رابزایی بتىػ +ایتﻤ تٞـیت ،٤ﻢـبتىٓ بته تزـبیتات بـػگتی و ﻢهتارـت ارتتاؿی
آ٥ـی٪اییھا ،ﻢهارـت گنتـػه ایـﻞﻦؼیھا ػؿ ھﻦگاﻠ ٩ضٖتی بتقؿگ ،1621*161٠
اعـاد اؿاﻢﻦه تىمٔ ٝخمتاﻥی ػؿ متاﻞهای ابتتؼایی رﻦتگ اوﻝ رهتاﻥی و ﻢهتارـت
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ارتاؿی ٥ﻟنٖیﻦیاﻣ پل اف تؤمیل امـاتیل ػؿ ماﻝ  1426بىػه ام +
ػؿ اوایل ٩ـﻣ بینت و یکتﻡ ،صتؼوػ  1٢ػؿٍتؼ اف اﻥنتاﻥها ػؿ یتک وّتٞی
ػیامپىؿایی فﻥؼگی ﻢیکـػﻥؼ +تٞؼاػ ا٥ـاػ ػاؿای تابٞی ػوگاﻥه ػؿ یتک بتافه فﻢتاﻥی
کىتاه ﻢﻦ٦زـ ىؼ +به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،ػؿ ػھه  ،146٢چهاؿ کيتىؿ ػؿ آﻢـیکتای التتیﻤ
ارافه تابٞی ػوگاﻥه ػاػﻥؼ +ػؿ اوایل ماﻝ  ،٠٢٢٢ایﻤ تٞؼاػ بته  1٢ؿمتیؼه امت +
بنیاؿی اف کيىؿھا،مافﻢاﻥها ،ﻢىمنات ،ؿویهھا و ػمتتگاهھای ﻢغتﻟت ٤ؿا بتـای
ػمتـمی و مـﻢایه گؾاؿی ػؿ ﻢهارـاﻣ عتىػ تؤمتیل کـػهاﻥتؼ +صىاﻞتهھای ﻢتاﻞی
ﻢهارـاﻣ (ﻥه تﻦها ﻥنل اوﻝ به چﻦؼ ٍؼ ﻢیﻟیاؿػ ػالؿ ػؿ متاﻝ ﻢتیؿمتؼ و بته ٕتىؿ
٥قایﻦؼهای بـای پـوژهھای رمٞتی ﻢىﻞتؼ ،ﻥته ٪٥تٔ بتـای ﻢَتـ٥ ٣تـػی ،ھتؼای
ﻢیىىػ+ھؼ ٣ػیگـ اف ػیامپىؿا به ىکل صىاﻞتهھای ارتمتاٝی امت  :بتـای ﻢختاﻝ
اﻥت٪اﻝ ٥ﻦاوؿی ،تتاػﻝ إالٝات یا ػاﻥو و اﻥت٪اﻝ اؿفهھای ػﻢىکـاتیتک +ھمچﻦتیﻤ
اﻥزمﻤھای ﻢهارـاﻣ ،ػؿ بنیاؿی اف کيىؿھای ﻢیقباﻣ ،مـیٞا ؿىؼ کـػ+
بایؼ اىاؿه کـػ که ٝال٩ه ػؿ صاﻝ ٙهتىؿ رمٞی ھتای ﻢغتﻟت ٤ػؿ کيتىؿھای
ﻢتؼا آﻥها باٝج ﻥگـاﻥی کيىؿھای ﻢیقباﻣ ػؿ ﻢىؿػ و٥اػاؿیھتای اصتمتاﻞی ﻢتْتاػ
ىؼه ام  +بـعی اف بىﻢیاﻣ ﻢمکﻤ ام اف متىﻣ پتﻦزﻡ کته ٝﻟیته ﻢﻦتا ٜ٥ﻢﻟتی یتا
ىتکهھای ٩ىﻢی ﻢيکىک ػؿگیـ ػؿ ٞ٥اﻞی ھای بقھکاؿ یا تـوؿینتی ھـاك ػاؿﻥتؼ،
بتـمﻦؼ +با ایﻤ صاﻝ ،کيىؿھای ﻢیقباﻣ ٝمىﻢا اف صمای اف ػیامپىؿا و مافﻢاﻣھای
آﻥها صمای ﻢیکﻦﻦؼٝ +الوه بـ ایتﻤ ،ھمکتاؿی اف ٕـیت ٨گـوهھتای ػیامتپىؿاتیک
٥ـٍ ھایی ؿا بـای کيىؿھای پؾیـﻥؼه ػؿ عاؿد ایزاػ ﻢیکﻦؼ +بتا ایتﻤ صتاﻝ ،ػؿ
بـعی ﻢتىاؿػ ،کيتىؿھای ػیامتپىؿا اف کيتىؿھایی ھنتتﻦؼ کته اْٝتای آﻥهتا اف آﻣ
امت٪تاﻝ ﻥمیکﻦﻦؼ و اٍٖالصا "گـػه عىﻣ" ﻢضؼوػ امت  ،و ھمکاؿیھتا ت٪ـیتتا
١یـﻢمکﻤ ام  +اف ٕـ ٣ػیگـ ،فﻥى٥ىبی و ٝؼﻠ تمایل بته پتؾیـه ا٥تـاػ عتاؿری
ﻥاپؼیؼ ﻥيؼه ام و ﻢیتىاﻥؼ ػؿ ىـایٔ بضـاﻥی گنتـه یابؼ+
اﻢتتا ٙهتتىؿ ﻢ٦هتتىﻠ ﻢتؼؿﻣ ػیامتتپىؿا ﻢـبتتىٓ بتته "ىتتىک ھژﻢتتىﻥی" اؿوپاییتتاﻣ و
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آﻢـیکاییھای "م٦یؼ" ام  +ػؿ ػھه  143٢و  ،147٢به ویتژه ػؿ ایتاالت ﻢتضتؼه،
ایﻤ اﻢـ متب ىؼ تا اف اﻞگىی "رؾب" امت٦اػه ىىػ که گـوهھای ٩ىﻢی و ﻢؾھتی ؿا
با ٥ـھﻦگ به اٍٖالس اٍتﻟی آﻥگﻟتى ماکنتىﻣ و پـوتنتتاﻣ آﻢـیکتایی ،ھمزتىه
ﻢیماع  +ػؿ ایتﻤ فﻢیﻦته ،تزـبیتات عيتﻤ اف رتؾب ،امتتٞماؿ و آفاؿ و اؽیت
ا٩ﻟی ھای ٩ىﻢی و ھمچﻦیﻤ ﻢ٪اوﻢ آﻥها ػؿ بـابـ رؾب و ٙﻟﻡ بیيتـ ﻢىؿػ بضتج
٩ـاؿ گـ ٥و گـػآﻢؼﻣ ایﻤ گـوهھا ؿا ػؿ ٩اﻞب ﻢ٦هتىﻠ ػیامتپىؿا ،گنتتـه ػاػ +ایتﻤ
ﻢناﻞه ػمتاوؿػھای ارتماٝی و ٥ـھﻦگی ٩ابل تىرهی بـای یهىػیاﻣ و آﻢـیکاییھای
آ٥ـی٪ایی تتاؿ آﻢـیکا به ھمـاه آوؿػ+
ػاﻥيمﻦؼاﻣ ٝﻟىﻠ ارتماٝی با ایﻤ پـمو ﻢىاره بىػﻥؼ که چگىﻥه ﻢیتتىاﻣ تﻦتىٛ
ؿو به ؿىؼ ﻢٞاﻥی ایﻤ اٍٖالس ؿا به ػم گـ ، ٥آﻣ ؿا ماﻢاﻣ ػھی کـػ و ھمچﻦاﻣ
ایﻤ اٍتٖالس ؿا ػؿ صتؼوػ تٞـیت ٤عتىػ ﻥگتاه ػاىت " +ویﻟیتاﻠ مت٦ـاﻣ" (1441
٥هـمتی اف ﻢٞیاؿھایی ؿا تﻦٚیﻡ کـػ که بایؼ گـوهھای ػیامپىؿایی ؿا بتا آﻣ ىﻦامتایی
کـػ" +تاؿیظ ﻢهارـت گـوھی اف ﻢـػﻠ و ىـایٔ آمیب فای آﻥهتا"" ،کيتىؿ ﻢتتؼا "،
"تزـبه تتٞیِ ػ ؿ ﻢﻦإ ٨ﻢهارـت" و ھمچﻦیﻤ "ھمتنتگی و ھىی ﻥاىتی اف ایتﻤ
بـای اْٝای یک مـفﻢیﻤ" ،اف رمﻟهی ایﻤ ﻢٞیاؿھا ام  +ؿابتیﻤ کتىھﻤ (٠٢٢6
ایﻤ ﻞین ؿا تَضیش کـػ و یک "ﻥى ٛىﻦامی اف گـوهھای ػیامپىؿا" ایزاػ کتـػ +او
بیﻤ "ػیامپىؿای ٩ـباﻥی"" ،ػیامپىؿای کاؿگـ"" ،ػیامتپىؿای بافؿگتاﻣ" ،و "ػیامتپىؿای
اﻢپـیاﻞینتی" ت٦اوت ٩اتل ىؼ+
اف رمﻟه گـایوھای اعیـ ت٢ییـ ػؿ تٞتاؿی ٤اٍتٖالس "ػیامتپىؿا" ﻥیتق کته بته
اٍٖالس "چـعو ػیپﻟمامی" ػؿ گ٦تماﻣ میام و ٝمل ﻢـتتٔ ام بایؼ اىاؿاتی
کـػ +گـچه اف ػھه  16٢٢میام ھا و ﻢؤمنات ﻢـبىٓ به ػیامتپىؿا ورتىػ ػاىتته
ام اﻢا تٞؼاػ فیاػی اف ػوﻞ ھا و مافﻢاﻣھای بیﻤ اﻞمﻟﻟتی میامت ھتایی ؿا ػؿ
ﻥٚتتـ گـ٥تهاﻥتؼ تتتا اف ػھتته  144٢تتتاکﻦىﻣ رمٞی ھتتای ػیامتتپىؿا ؿا ػؿ صىفهھتتای
ﻢغتﻟ٦ی گﻦزاﻥؼه باىﻦؼ (گاﻢﻟﻤ + ٠٢12 ،ایﻤ اﻢـ اف ؿىؼ ٥قایﻦؼهای ﻥاىی ﻢیىىػ
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که رىاﻢ ٜػیپﻟمامی بافیگـاﻣ ﻢهﻡ تىمٞه ھنتﻦؼ و ﻢیتىاﻥﻦؼ اؿتتإات ارتمتاٝی،
ا٩تَاػی و ٥ـھﻦگی بیﻤ عاﻥه و کيىؿ ﻢیقباﻣ عىػ ؿا بهتىػ بغيﻦؼ+
عٔ ﻢيیھای ﻢـبىٓ به ػمتـمی به ػیامپىؿا  ٔ٪٥عؼﻢات کﻦنىﻞی مﻦتی بـای
اتتا ٛعاؿد اف کيىؿ ؿا ىاﻢل ﻥمیىىػ بﻟکه بـﻥاﻢه ھتایی ؿا ﻥیتق ػؿ وفاؿتغاﻥتهھای
ػاعﻟی با ﻢضىؿی  ،ﻢخال بهؼاى ؿ٥اه ،کاؿ ،آﻢىفه ،ا٩تَاػ٥ ،ـھﻦتگ و ﻢتؾھب
ﻢتمـکق ﻢیکﻦؼ+
ػؿ صاﻞی که بـﻥاﻢهھای ػمتیابی به إالٝات اف مىی ػیامپىؿا ١اﻞتتا بتا ھتؼ٣
امت٦اػه اف پىﻝ صىاﻞه بـای تىمٞه ھنتﻦؼ ػوﻞ ھتا بته ٕتىؿ ٥قایﻦتؼه پیىﻥتؼھا ؿا بته
ؿوىهای ػیگـ تنهیل ﻢیکﻦﻦؼ +بنیاؿی اف ایاﻞتها ص ٘٦یا ػمتـمی ىهـوﻥؼی بـای
اْٝای ػیامپىؿا ؿا آماﻣ تـ کـػه یا اىکاﻝ رؼیؼی اف ْٝىی ؿا ایزتاػ کـػهاﻥتؼ+
(٠٢1٠ ،Agunias and Newland
ھمچﻦیﻤ اٍٖالصات "٥ـاؿ ﻢ٢قھا"" ،رهو ﻢ٢قھا"" ،باﻥتک ﻢ٢قھتا" و "گتـػه
ﻢ٢قھا" ١اﻞتا ػؿ فﻢیﻦه ٥هﻡ و ﻢٖاﻞٞه ػیامپىؿا گ٦ته ﻢیىىػ +واژه ﻥاﻢتهی ﻢهتارـت،
"٥ـاؿ ﻢ٢ق" ؿا "ﻢهارـت ا٥ـاػ آﻢىفه ػیؼه و با امتٞؼاػ اف کيىؿ ﻢتؼا به کيىؿ ػیگـ"
تٞـی ٤ﻢیکﻦؼ که ﻢﻦزـ به کاھو ﻢهاؿتھا و ﻢﻦاب ٜػؿ کيىؿ ٩تﻟتی ﻢتیىتىػ" "+ا
رهو ﻢ٢قھا" که به آﻣ "تغﻟیه ﻢ٢قی ﻢٞکىك" ﻥیق گ٦ته ﻢیىىػ به ﻢقایای به ػم
آﻢؼه اف ﻢهارـت ا٥ـاػ ﻢاھـ به یک کيتىؿ اىتاؿه ػاؿػ +ﻢؼتهامت بته ایتﻤ ﻢنتاﻞه
پـػاعته ﻢیىىػ که و٩تی ا٥ـاػ بنیاؿ ﻢتاھـ یتا تضَتیل کتـػهای بته ٕتىؿ گنتتـػه
ﻢهارـت ﻢیکﻦﻦؼ ﻢیتىاﻥؼ ﻢيکالتی ؿا بـای کيىؿ ﻢتؼا عىػ ایزاػ کﻦﻦؼ+
با ایﻤ ورىػ ،ػؿ بیيتـ ىـایٔ ،ﻢؼاعﻟه ﻢؼاوﻠ گـوهھای ػیامپىؿیا ػؿ کيىؿھای
ﻢتؼا آﻥها ﻢیتىاﻥؼ ؿاه صﻟی بـای ٥ـاؿ ﻢ٢ق باىؼ +اف اواعـ ػھه  ،144٢احـات ﻢخت
ﻢهارـت ىـایٔ رؼیؼی ﻢاﻥﻦؼ "گـػه ﻢ٢قھا" و "باﻥک ﻢ٢قھا" ؿا ایزاػ کـػه ام +
"گـػه ﻢ٢قھا" به آﻣ ػمتته اف ﻢهتارـاﻣ إتال ٧ﻢتیىتىػ کته ﻢهاؿتھتا و ػاﻥتو
رؼیؼی ؿا بـای تىمٞه به کيىؿ عىػ ﻢﻦت٪ل ﻢیکﻦﻦؼ +صتی ھﻦگتاﻢی کته ﻢهتارـاﻣ
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ﻢاھـ به کيىؿھای ﻢتؼا عىػ بـﻥمی گـػﻥؼ آﻥها ا١ﻟب ػمتـمی به ػاﻥو اؿفىمﻦؼی
ؿا که ػؿ عاؿد اف کيىؿ به یاػگاؿ ﻢاﻥؼه ام به "باﻥتک ﻢ٢قھتا" اﻥت٪تاﻝ ﻢتیػھﻦتؼ+
(کاپىؿ+ ٠٢٢1 ،
ايتقادات اص هفهىم دیاسپىسا
اﻥت٪اػی که تىمٔ ﻥنل رؼیؼی اف ﻢض٪٪اﻣ ػیامپىؿا ٍىؿت گـ٥ته ام ورتىػ
گـوھهای ػیامپىؿا ؿا پیو ٥ـُ ﻥمیکﻦؼ بﻟکه بیيتـ "ٙاھـ" ٝمﻟی آﻥهتا ؿا اف ﻥٚتـ
"اﻞگىی ٝالت" ،"٨ﻢﻦٖ ٨بافﻥمایی"" ،ماعتاؿ ٥ـٍ ھا" و "اﻞقاﻢتات ﻥهتاػی" ﻢتىؿػ
بـؿمی و تىّتیش ٩تـاؿ ﻢتیػھتؼ +ﻢ٪اﻞتهای اف راﻢٞته ىتﻦاك "ؿورتـف بـوبیکتـ"
( ٠٢٢1ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه پیيگاﻠ بىػ که ػؿ آﻣ امتؼالﻝ ﻢیکـػ" :ػؿ ﻢىؿػ ػیامپىؿا ،ﻢا
بایؼ ػؿ ػؿره اوﻝ به ٝﻦىاﻣ یک ﻢ٪ىﻞه ٝمل ،بتؼاﻣ ٥کتـ کﻦتیﻡ +++( +ػیامتپىؿا ایتﻤ
رهاﻣ ؿا کمتـ اف آﻥچه ػؿ صاﻝ ت٢ییـ ام تىٍی ٤ﻢیکﻦؼ +به ٝﻦىاﻣ یک اٍٖالس،
ػیامپىؿا ؿوىی بـای تؼویﻤ ھىی و و٥اػاؿی یک گـوه رمٞیتی ام  +به باوؿ او،
ورىػ یک گـوه ػیامپىؿا ﻢ٪ؼﻠ بـ امت٦اػه اف اٍٖالس ػیامپىؿا ﻥین اﻢا امت٦اػه اف
ایﻤ ﻢ٦هىﻠ ﻢیتىاﻥؼ ﻢﻦزـ به تيکیل گـوه ػیامپىؿایی ىىػ+
به ػﻥتاﻝ "بـوبیکـ"" ،ﻢاؿتیﻤ مىک٦ﻟؼ" ( ٠٢٢3بته ابتقاؿ و ىتـایٔ میامتی کته
ﻢﻦزـ به بنیذ ﻢـػﻠ به ٝﻦىاﻣ ایﻤ ػیامپىؿا ﻢیىىػ پـػاع و "آﻞﻤ گاﻢﻟﻤ" (٠٢12
و ھمچﻦیﻤ "کـینتیﻤ کتـاوف" و "کاتـیﻦتا ىتـﻠ" ( ٠٢11ػؿ ﻢتىؿػ اؿتتتآ میامتی
اٍٖالس ػیامتپىؿا بتـای متافﻢاﻥؼھی ﻢزتؼػ میامت ھای ﻢﻟیت و ىتهـوﻥؼی،
پژوھو ھایی اﻥزاﻠ ػاػﻥؼ +بته ٕتىؿ ﻢيتغٌ ،آﻥهتا بته ایتﻤ ﻥتیزته ؿمتیؼﻥؼ کته
ػیامپىؿای آ٥ـی٪ا و آمیا به ویژه ػؿ ٩اﻞب گ٦تماﻣھای تىمٞه ،ﻢﻦتٞی بـای "تىمٞهی
تالهھای ﻢﻟی" ام  +ھمچﻦیﻤ ام ﻥگاه پژوھيگـاﻥی که ػیامتپىؿا ؿا بته ٝﻦتىاﻣ
ﻢهارـاﻣ یا رىاﻢ٥ ٜـاﻢﻟی تٞـی ،٤و ﻥ٪و ﻢهمی ػؿ ﻢﻦا ٜ٥ﻢهتارـت بتـای تىمتٞه
٩ایل ھنتﻦؼ+
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اها پشسش ایى است که دیاسپىسا چگىيه بش تىسعه تاثیش هیگزاسد؟
اْٝای ػیامپىؿا ﻢمکﻤ ام به ٕىؿ ﻢنت٪یﻡ یا ١یـﻢنت٪یﻡ ػؿ کيىؿھای عىػ،
به اﻢـ تىمٞه یاؿی بـماﻥﻦؼ +پژوھيگـاﻣ ،پﻦذ مٖش ﻢغتﻟ ٤ﻢياؿک ػیامتپىؿا ػؿ
تىمٞه ؿا ﻢيغٌ ﻢیکﻦﻦؼ که اف کمتـیﻤ ﻢيتاؿک تتا بتاالتـیﻤ ؿتتته بﻦتؼی ىتؼه
ام :
ػؿیا ٥إالٝات :اْٝای ػیامتپىؿا بته ٕتىؿ اﻥٞ٦تاﻞی إالٝتات ﻢـبتىٓ بته
ابتکاؿات ﻢـبىٓ به تىمٞه ؿا ػؿ کيىؿھای فاػگاه عىػ ػؿیا ٥ﻢیکﻦﻦؼ+
گـػآوؿی إالٝات بە ىکل ١یـﻢنت٪یﻡ :اْٝای ػیامپىؿا إالٝات ﻢـبىٓ به
اىغاً ؽیﻦ ٜ٦و ١اﻞتا ػوﻞ ھای کيىؿ عىػ ؿا اؿاته ﻢیػھﻦؼ+
ﻢياوؿه :بافیگـاﻣ تىمٞه ،اف رمﻟه ػوﻞ ھتا ،بتـای إتال ٛؿمتاﻥی ػؿ ﻢتىؿػ
میام و یا ا٩ؼاﻢات ،با اْٝا ػیامپىؿا ﻢيىؿت ﻢیکﻦﻦؼ+
ھمکاؿی :اْٝای ػیامپىؿا با اٖٝای وٙای ٤به مایـ بافیگـاﻣ ،یا بتا ٕـاصتی
ﻢيتـک و یا ارـای ﻢؼاعالت تىمٞه ،ﻢنىوﻞی ھای ﻢيتـک ػاؿﻥؼ+
عىػ بنیزیؼگی :اْٝای ػیامپىؿا اف ﻢنىوﻞی کاﻢل و ﻢنتىوﻞی ابتکاؿھتای
تىمٞه بـعىؿػاؿ ھنتﻦؼ( +تیﻦایـو٠٢12 ،
چشن ايذاصهای آیًذه
ػیامپىؿا به ٕىؿ کﻟی ﻢيتکﻟی ػؿ ؿابٖته بتا و٥اػاؿیھتای بتاﻞ٪ىه ت٪نتیﻡ ىتؼه
ﻢهارـاﻣ ایزاػ کـػه ام اﻢا ھﻦگاﻢی که چﻦیﻤ ػؿگیـی ھایی ػؿ گؾىته بته ورتىػ
آﻢؼ ﻢهارـاﻣ تمایل ػاىتﻦؼ با کيىؿھایی که ػؿ آﻣ فﻥتؼگی ﻢتیکـػﻥتؼ کتاؿ کﻦﻦتؼ و
٥ـفﻥؼاﻣ عىػ ؿا بقؿگ ﻢیکـػﻥؼ +اﻢـوفه بیيتـ ایﻤ ا٥ـاػ و گـوهھا ھىیت ؿا بتا ھتﻡ
تـک ﻢیکﻦﻦؼ ،اصناك ﻢیکﻦﻦؼ آﻥها ﻢتٞﻟ ٨به کيىؿھای عاﻥگی و ﻢیقباﻣ ھنتتﻦؼ و
ﻢیتىاﻥﻦؼ ھـ ػو ؿا ػؿ فﻥؼگی ؿوفﻢـه عىػ به ؿاصتی و به ٕىؿ ١یـﻢنت٪یﻡ ،بته پتیو
بتـﻥؼ+
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بنیاؿی اف ﻢـػﻠ که اػٝا ﻢیکﻦﻦؼ ػؿ یک ػیامتپىؿا فﻥتؼگی ﻢتیکﻦﻦتؼ رقتتی اف
ا٩ﻟی ھنتﻦؼ یا ارؼاػی اف گـوهھای ٩ىﻢی اکخـی ػاؿﻥؼ +آﻥها یک اؿفه ﻢختت ؿا
به ایﻤ اﻢـ ﻢتَل ﻢیکﻦﻦؼ و آﻣ ؿا به ٝﻦىاﻣ "ص ٨بیمه ھىی " ﻢیﻥگـﻥؼ ﻥه آﻥکه به آﻣ
به ﻢخابه یک "ﻞکه ﻥگاؿی ﻢﻦ٦ی" ﻥگاه کﻦﻦؼ +ا٥ـاػ اﻢـوفی ٩اػؿ به بـ٩ـاؿی اؿتتتآ بتا
عىیياوﻥؼاﻣ و بـ٩ـاؿی تماك ػؿ عاؿد اف کيىؿ و ػؿ عاﻥه و ھمچﻦتیﻤ ػؿ اؿتتتآ
ﻢاﻥؼﻣ با اؿفىهای ٥ـھﻦگی ،ىﻦاعتی و ﻢکاﻣھای ػوؿا٥تاػه ھنتﻦؼ٥ +تﻤ آوؿیھتای
إالٝاتی و اؿتتإی بؼیهی ام که ایﻤ ﻥقػیکی رؼیؼ ؿا تنهیل کتـػه امت اﻢتا
تکاﻢل کيىؿھای ﻢیقباﻣ اف تَتىؿات ھمگتﻤ ىتهـوﻥؼی بته متم ؿویکـػھتای
کخـت گـا * چﻦؼ ٩ىﻢیتی ﻥیق بنیاؿ ﻢهﻡ ام  +ﻢمکﻤ ام گؾىته اػ١اﻠ میامی و
ارتماٝی ا٩تَاػی بیو اف رؾب ٥ـھﻦگی و اؿتتإی ﻢتمایق ىىػ+
هًبع:

Boris Nieswand, Was ist Diaspora, 2017
Migration Data Portal, 2019
Kohen,R, Word of Diaspora, 2008, Routledge
Britannica, Loren Mory
Diaspora, kevil Kenny, 2018

گًگزهی هلی کىرد ،بایستهها و ضزوریات
اٍىﻝ ﻢيتـک)(Common Principles
ٝمىﻢاعتَاٍٝمىﻢی:
―ﻢیخا”٧ھا و “اؿفه”ھا ؿیيه ػؿ “تزـبه ھا” و “عـػ رمٞی” ﻥنلھای ﻢتىاﻞی
ػؿ ٕىﻝ “فﻢاﻣ” ػاؿﻥؼ و کمتتـ کنتی ػؿ واٞ٩تی بتىػﻣ آﻣ تزـبیتات و “ارمتا ”ٛو
“تىا٨٥ھای رمٞی” بـآﻢؼه اف آﻥها تـػیؼی به عىػ ؿاه ػاػه ام .
اٍىﻝ و اؿفهھای رهاﻣ ىمىﻞی ورىػ ػاؿﻥؼ که ػمتاوؿ کىىتو ﻥنتلھایبی ىماؿ ػؿ ٕىﻝ تاؿیظ بىػه و اف ﻞىافﻠ بﻦیاػیﻤ ﻥیل به و٥ا ٧و ھمؼﻞی ػؿ ﻢیاﻣ یتک
ﻢﻟ ھنتﻦؼ +اٍىﻝ و اؿه ھایی چىﻣ:
–ؿامتگىیی
–پایتﻦؼی به ص٪ی٪
–ﻢﻦا ٜ٥ﻢﻟی
–ٍیاﻥ اف مـفﻢیﻤ
–اصتـاﻠ به ﻢیخا٧ھای ﻢﻟی
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–و٥اػاؿی به ﻢیخا٧ھای ﻢﻟی
اعتَاٍی:
اؿفهھای پایؼاؿ ﻢﻟی:تاؿیغیر٢ـا٥یایی٥ـھﻦگارتماٝتـبیتؿواﻥيﻦاعتی―-مﻦ ھای ﻢﻟی پایؼاؿ‖
―٥-ـھﻦگ ﻢﻟی‖:
فباﻣ ﻢﻟیآییﻤھﻦـ ﻢﻟیماعتاؿ ارتماٝیتکﻦیک فﻥؼگیاؿفهھای ﻢيتـک ؿا ػؿ وّٞی کﻦىﻥی چگىﻥه ﻢیتىاﻣ ػؿ یتک ﻥٖ٪ته ﻢتمـکتق
ماع و “ىتکهی واصؼ کىؿػمتاﻥ ” ؿا پؼیؼ آوؿػ؟
–اﻥتاى اٍتىﻝ ٝمتىﻢی و اعتَاٍتی ػؿ یتک بنتتهی میامتی ﻥیـوﻢﻦتؼ اف
“ا٩تؼاؿ )" (statusو “٩ؼؿت )" (powerبایؼ چيﻡ اﻥتؼاف تـکیتب ػو ﻢ٦هتىﻠ واژهی
“مﻦ ﻢﻟی اﻥتاىته )" (Accumulated National Traditionو "ؿّتای ﻢﻟتی
ھمگاﻥی )" (General National Willباىؼ.
ػؿ ایﻤ تٞـی ٤مﻦ ﻢﻟی اﻥتاىته اىاؿه به اٍىﻞی ػاؿﻥؼ که ﻢيتـک ھنتﻦؼ یٞﻦی
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اف ٩تل بىػهاﻥؼ و پیو تـ ماع یا٥تهاﻥؼ و ػؿ ؽھﻤ رمٞی ﻥهاػیﻦه ىؼهاﻥؼ اﻢا بتـای
ﻢض ٨٪ىؼﻣ ؿّای ﻢﻟی ھمگاﻥی بایؼ اٍىﻝ ﻢيتـکی ؿا متاع و بته تتؼؿیذ ػؿ
ىٞىؿ رمٞی واؿػ کـػ.
بـای ماع و ﻥهاػیﻦه مافی ؿّای ﻢﻟتی ھمگتاﻥی ،بته ٍتىؿت کﻟتی بایتؼ
ﻢنیـی  13ﻢـصﻟهای ؿا اف آ١اف تا اﻥزاﻠ پي مـ گؾاؿػ:
 +1ﻥ٪و آ٥ـیﻦی ػؿ٩اﻞب ھى ی ﻢ٪اوﻢ
 +٠ﻥ٪و آ٥ـیﻦی ػؿ٩اﻞب ھى ی ٩ؼؿت
.2تزمی ٜو مافﻢاﻥؼھی ﻥیـوھتای ارتمتاٝی ،میامتی پیـاﻢتىﻣ ﻥٖ٪ته کتاﻥىﻥی
ھى ی ﻢﻟ
.2ایزاػ و تؼاوﻠ گ٦تماﻣھای ػؿوﻣ گـوھ
.1اﻥؼیيیؼﻣ به ﻢیکـوپىﻞیتیک ػؿٝیﻤ ت٦کـ ﻢاکـوپىﻞیتیک
.3رﻦتو ػؿ کﻦاؿ مافﻢاﻣ
.7تاله بـای ایزاػ فﻥزیـه و ػؿاػاﻢه ،ىتکهی ھﻡ اؿف
.6تيکل ،پـوژه و بـﻥاﻢه ػؿ٩اﻞب ماﻢاﻥؼھی یک بﻟىک
.4کاﻥىﻥی کـػﻣ “باھﻡ بىػگ ” و “ػؿھﻡ بىػگ ‖
.1٢تىمٞهی ؿوابٔ ا٪٥ی وتاله بـای اؿت٪ای ٝمىػی ػؿ ٩اﻞب تيکل و مافﻢاﻣ
.11ﻢالک ٩ـاؿػاػﻣ ھى ی ىﻦامﻦاﻢه ػاؿ ﻢﻟ
ٞ٥.1٠اﻞی ﻥهاػﻢﻦؼ
.12ت٪ى ی ٩ؼؿت”عىػ‖
.12تٞـی ٤ھى ی ﻢﻟی کىؿػ ػؿٕىﻝ ﻢَاﻞش رهاﻥ
.11تىﻞیؼ ﻥى یﻤ ،ﻢغإب ﻥى یﻤ ،تـکیتات ﻥتى یﻤ ،متافﻢاﻥؼھی ﻥتى یﻤ و ؿھتتـی
ﻥى یﻤ
.13بافمافی آؿﻢاﻥهای ؽھﻦی ،تاله بـای ایزاػ یک ٝیﻦی میامی ،ارتماٝی
ﻥى یﻤ اف ٕـی ٨اﻥٖتا ٧مافی مپهـ ؽھﻦی و ٝیﻦی+
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ھمقﻢاﻣ ػؿ مٖش گ٦تماﻣ مافی ﻥیق بایؼ مه کاؿ اٍﻟی اﻥزاﻠ ىىػ:
 +1ؿاھهای ﻢغتﻟ ٤تىﻞیؼ و باف تىﻞیؼ ىﻦاع ؿا پیىمته بافىﻦاعته ،تاتیؼ و بیتاﻣ
کـػ(ىﻦاع ىﻦامی
 +٠ورىه ﻢغتﻟ ٤ھنتی ؿا پیىمته بافىﻦاعته ،تاتیؼ و بیاﻣ کـػ(ھنتی ىﻦامی
.2ؿویتتهھای ﻢغتﻟتت ٤تىاﻥمﻦتتؼ متتافی ؿا پیىمتتته بافىتتﻦاعته ،تاتیتتؼ و بیتتاﻣ
کـػ(میام
بؼیﻤ تـتیب ﻢیتىاﻣ ىکﻟی اف “ماع ” ؿا پؼیؼ آوؿػ که چهاؿ ھتؼٝ ٣متؼه ؿا
رنتزى ﻢیکﻦؼ:
.1تتؼیل یک گـوه ٩ىﻢی ﻢﻦٞ٦ل به یک ارتما ٛﻢﻟی میامی ٞ٥اﻝ.
.٠مافﻢاﻥؼھی ٥ـھﻦگ رما ٝو ایزاػ یک ٥ـھﻦگ ٝاﻞی امتاﻥؼاؿػ و ؿممی.
.2تتؼیل رما ٝبه یک ﻢﻟ ػاؿای ھمگىﻥی ٥ـھﻦگی.
.2امتی٦ای یک مـفﻢیﻤ*ﻢﻟ و تيکیل یک ػوﻞ بـای آﻣ ﻢﻟ .
آﻥچه گ٦ته ىؼ ػؿ وا ،ٜ٩اىاؿهای ﻥیق ھن به “ّـوؿت تٞـی ٤یا اﻥتغاب یتک
تئىؿی کىؿػ*ﻢﻟ باوؿ” به ٝﻦىاﻣ رهاﻣ بیﻦی ىﻦاعتی و اﻥتغاب یک ﻥ٪يهی ؿاه که
بهتـیﻤ پیيﻦهاػ ػؿ وّٞی کﻦىﻥی و با ػؿ ﻥٚـ گـ٥تﻤ ا٩تْتاتات فﻢتاﻥی ،ﻢکتاﻥی و
اﻢکاﻥی ﻢىرىػ ﻢیتىاﻥؼ “ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ػﻢکـاتیک” بته ٝﻦتىاﻣ ﻢﻦامتب تتـیﻤ گق یﻦته
باىؼ+
پل اف پایاﻣ کﻦگـهی ﻢﻟی کىؿػ و ٕـس چﻦؼ پـمو ﻢ٦هىﻢیک ػؿ یتک پتـوژه*
پـومه
آیا "آحاؿ ؿواﻥ " بـگقاؿی کﻦگـه ،به ایزاػ ْ٥ای "اﻢیؼ" ػؿ بغوھای ﻢغتﻟت٤کىؿػمتاﻣ عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ؟ به ٝتاؿت ػیگـ آیا ﻢیتىاﻣ با یک ؽھﻤ ﻢﻦٖ٪تی و ٥تاؿٟ
افاصناك ،اف بـآیﻦؼ ؿوﻥؼھای صاکﻡ بـ ْ٥ای تَمیﻡ گیـی ػؿکﻦگـه" ،اﻢیتؼواؿي"
ؿا به ٝﻦىاﻣ یک ىاعٌ ﻢخت امتغـاد کـػ؟ (تىاﻥایی ایزاػ اﻢیؼواؿی ٝمتىﻢی ػؿ
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مپهـ کىؿػمتاﻣ بقؿگ
آیا ﻢیتىاﻣ ایﻤ اﻢیؼواؿی ؿا پل اف ﻞمتل و ىتاعٌ گتؾاؿی ،بته "ﻢ٦هتىﻢ "تتؼیل کـػ که بتىاﻣ اﻥتٚاؿ ػاى به تىمٞه و گنتـه کىؿػ*ﻢﻟت بتاوؿی ػؿ تمتاﻠ
مٖىس و ابٞاػ (ا٪٥یٝ ،مىػی و اؿیب عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ؟ (تىاﻥایی تتؼیل ىتاعٌ
اﻢیؼواؿی به ﻢ٦هىﻠ
آیا پل اف تتؼیل اﻢیؼواؿی به ﻢ٦هىﻠ" ،میگﻦاﻝ" ھایی ﻢیتىاﻣ ؿٍؼ کـػ که بتهٝﻦىاﻣ ﻥیـوی بـآﻢؼه اف ﻢ٦هىﻠ ،ىﻦامایی ىؼه و آﻣ اﻥؼافه ﻥیـوﻢﻦؼ باىﻦؼ که کته مته
گىىهی "ﻥغتگاﻣ)" ،"(Elitesمافﻢاﻣ )"(Organizationو "راﻢٞه )"(Societyؿا
به مىی باوؿ کاﻢل به ص ٨ﻢﻟی کىؿػھا ھؼای کﻦﻦؼ؟ (تىاﻥایی ت٢ییـ اﻢىاد ﻢ٦هىﻢی
به باوؿ کاﻢل ﻢﻟی ػؿ تماﻢی مٖىس و الیه ھا
آیا کﻦگـه ،عىاھؼ تىاﻥن "ﻥغتگاﻣ"" ،متافﻢاﻣ"ھا (اصتقاب و تيتکل ھتا و"راﻢٞه" ؿا به یک "ﻢـکق ح٪ل ت٦اھم " ﻥقػیک مافػ؟ (تىاﻥتایی تتتؼیل ا٩تْتاتات و
باینتهھا به یک ﻢىّ ٜت٦اھمی ػؿ ﻢخﻟ ﻥغتگاﻣ ،مافﻢاﻣ ،اصقاب
آیا "ﻢـکق ح٪ل ت٦اھم " ػؿ ﻢیاﻣ ﻢؼت٩ ،ابﻟی ھمپىىاﻥی با ﻢـکق ح٪ل تٞتاﻢﻟیپل اف پـاکتیقامیىﻣ ﻥٚـیات عىاھؼ ػاىت ؟ (تىاﻥتایی تتتؼیل ﻥٖ٪تهی ت٦تاھﻡ بته
ﻥٖ٪هی تٞاﻢل
آیا کﻦگـه ،اﻥـژی الفﻠ بـای ؿماﻥهای ىتؼﻣ و ٩تـاؿ گتـ٥تﻤ ػؿ ﻢﻦٖ٪تهی تىرتهػیپﻟماتیک ؿا ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ؟ و یا آﻣ ؿا با تَمیﻡ مافیھا و اؿاػه گـایی ﻢٖٞى ٣به
ا٩ؼاﻠ ،به ػم عىاھؼ آوؿػ؟ (تىاﻥایی تتؼیل ىؼﻣ به یتک ﻢىٞ٩یت "بـﻥاﻢته ؿیتقی
صاػحه ﻢضىؿ )"(Time-Based Programming
*ومـاﻥزاﻠ ایﻦکه آیا کﻦگـهی ﻢﻟی کـػ ،ﻢیتىاﻥؼ به ﻥٖ٪تهی ىتـو ٛیتک "آیﻦتؼه
ﻥگـی تٞاﻢﻟ "( Trsaction futurismاؿت٪ا ﻢؼاؿ و ﻢىٞ٩ی یابؼ؟
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ت بـگقاؿی کﻦگـهی ﻢﻟی به ﻢٞﻦتای اؿاػه بته یتک تضتىﻝ ػؿ ﻥٚاﻠھتای ﻢٞـ٥تتی،
میامی ،ا٩تَاػی و ٥ـھﻦگی ام و یکی اف ﻢهمتـیﻤ وتاحیـگؾاؿتـیﻤ ٥اکتىؿھتا ػؿ
پیؼایو ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ام .
ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایؼ بـای تض ٨٪صاکمی واٞ٩ی بـ ﻢضیٔ متـفﻢیﻦی عتىػ ،بتا
صؾ ٣ؿوابٔ مﻦتی ﻢـػﻠ و مایـ ﻥهاػھا با صکىﻢ و اف ٕـی ٨ﻢ٦هتىﻠ ىتهـوﻥؼی،
ّ
صاکمی عىػ ؿا اف ﻞضاٗ فﻢاﻥی و ﻢکاﻥی ایزاػ کﻦؼ ،تؼاوﻠ بغيتؼ و ﻥهاػمتافی و
تختی کﻦؼ.
ت کﻦگـهی ﻢﻟی ػؿ کﻟی عىػ و به ٝﻦىاﻣ یکی اف ٝىاﻢل تاحیـگتؾاؿ ،بته عتىػی
ّ
ّ
عىػ متب عىاھؼ ىؼ ﻢﻟ متافی یتا ایزتاػ ھىیت ﻢﻟتی ػؿ فﻢتـ اعتیتاؿات و
ﻢنىوﻞی ھای ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ٩ـاؿ گیـػ.
ت کﻦگـهی ﻢﻟی به ٝﻦتىاﻣ یتک بنتتـه بتـای ھى یت ﻢتؼاؿی و ھى یت *٩تؼؿت
ّ
ماع  ،با ىىؿ و ھیزاﻥی که ﻥنت به ھﻡ گـایی ﻢﻟی ػؿ ﻢیاﻣ ھمىﻥؼاﻣ یک ﻢﻟت
ّ
ّ
ﻢیآ٥ـیﻦؼ ،فﻢیﻦۀ بافعىاﻥی تاؿیظ و کي ٤ھىی یگاﻥۀ ﻢﻟی و ﻥگاؿه تاؿیظ ﻢﻟی ؿا
ﻢهیا ﻢیمافػ.
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ت کﻦگـهی ﻢﻟی ،ابقاؿی ام بـای یگاﻥگی ماعتاؿ میامی تت ا٩تَاػی واصؼ و
ﻥیق یکپاؿچگی فباﻥی تت ٥ـھﻦگی ایﻤ یگاﻥگی و یکپاؿچگی با به کاؿگیـی اھـﻠھای
ّ
میامی تت ا٩تَاػی و ٥ـھﻦگ *فباﻥی ػؿ پـومهی ﻢﻟ باوؿی و تؼویﻤ تاؿیظ ﻢﻟی
ّ
ػﻥتاﻝ ﻢیىىػ +ایﻤ ٥ـآیﻦؼ ،مـاﻥزاﻠ ایﻤ ٥ـایﻦؼ یک ﻢﻟ ؿا به ﻢٞﻦای ﻢؼؿﻣ به ورىػ
ﻢیآوؿػ و ىىؿ ھىیتی تافهای به ىهـوﻥؼاﻣ ﻢیبغيؼ.
کﻦگـهی ﻢﻟی بؼیﻤ ﻢٞﻦام کته ﻢـػﻢتاﻥی پتل اف ﻥيتیب و ٥ـافھتای بنتیاؿ،اکﻦىﻣ آﻢىعتهاﻥؼ که:
ّ
ّ
―ىؼﻣ”(ػؿ ﻢ٪ابل بىػﻣ یٞﻦی ىىؿ تٞﻟ ٨به ﻢﻟ ﻥه ىىؿ تٞﻟ ٨بته ػیگتـی ،ﻥته
ىىؿ تٞﻟ ٨به اصقاب ،ﻥه ىىؿ ﻢتٞﻟ ٨به ٥ـػ عاً و ﻥه ىتىؿ تٞﻟت ٨بته ﻢﻦتا ٜ٥و یتژه
(ؿاﻥ
ّ
ّ
ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایؼ ﻢ٦هىﻠ میامی ﻢﻟ و ھىی ﻢﻟی ؿا ایزاػ و بتـای آﻣ ٩تاﻞتۀ
ّ
تاؿیغی تؼاؿک بتیﻦؼ +بایؼ به ایﻤ پـمو پامظ گى یؼ که چـا ﻢﻟ متافی و ھىیت
مافی ؿا ػؿ ٩اﻞتی یگاﻥه ّـوؿی ﻢیػاﻥؼ و ﻥیق ىتیىهھا و ابقاؿھتای ایتﻤ متافﻥؼگی
چینتﻦؼ؟ و چگىﻥه بایؼ آﻥها ؿا ػؿ ﻢنیـ یگاﻥگی ٩ـاؿ ػاػ؟
ّ
ت کﻦگـهی ﻢﻟی ،بایؼ با تتییﻤ ھىی ﻢﻟی به ٝﻦىاﻣ ﻢ٦هىﻢی ارتماٝی ،رهتاﻣ ؿا
ػؿ بـابـ ایﻤ ﻢنىوﻞی ٩ـاؿ ػھؼ که ٥ىؿﻢامتیىﻣ فیـمتاع ھای اﻥؼیيتۀ ﻢتؼؿﻣ ؿا
چىﻣ ؿیيهھای آﻣ ؿا ﻢیتىاﻣ ػؿ ھنتی ىﻦامی اﻥناﻣ ﻢؼؿﻣ بافیا ٥ص ٨ھـ ﻢﻟت
ﻥىگـا و ﻥىاﻥؼیو ام .
ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایؼ ومتت٦اﻞیا ؿا بته یتاػ اﻥنتاﻣھا بیتاوؿػ کته ا٩تتؼاؿ میامتی و
اﻥضَاؿ ٩ؼؿت ػؿ مـفﻢیﻤ ﻢٞیﻤ ػؿ ٩اﻞب ػوﻞت متـفﻢیﻦی و صکىﻢت ﻢنتت٪ل،
ص ٨ﻢﻟ ھا ام و ایﻤ ص ٨ؿا به ػﻞیل مقاواؿ بىػﻣ اه ،به ھـ بهایی بایؼ متاﻥؼ.
کﻦگـهی ﻢﻟی با ایﻤ ؽھﻤ ٩اﻞب یا٥ته تيکیل ﻢیىىػ که ؿٝایت ص٪تى ٧بـابتـمیامی ىهـوﻥؼاﻣ و اٍل صکىﻢ ٩اﻥىﻣ(ﻥه ىتغٌ اف اٍتىﻝ رهت ػھﻦتؼه و
ّ
عَیَهھای ﻢهﻡ ػوﻞ ﻢﻟی ام
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ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایؼ ػؿ اػبیات میامی عىػ بـ ایﻤ باوؿ پای ب٦ياؿػ که ػؿ ػوﻞ
ّ
ﻢﻟی ص٪ى ٧بيـ اوﻞىی و ﻢضىؿی ػاؿػ و ص٪ى٥ ٧ـػ ﻥته ٪٥تٔ ػؿ ﻢنتىوﻞی ھای
ىهـوﻥؼی یا بـابـی میامی ا٥ـاػ راﻢٞه عالٍه ﻥمیىىػ ،بﻟکه ا٥ـاػ راﻢٞه ١یـ اف
ص ٨و ﻢنىوﻞی میامتی اف ص٪تى ٧و ﻢنتىوﻞی ھای ػیگتـی ﻢختل صت ٨فﻥتؼگی،
ﻢاﻞکی ت  ،آفاػی ػؿ ٞ٥اﻞی ھتتای ا٩تَتتاػی میامتتی تتتت ارتمتتاٝی و آفاػی بیتتاﻣ
بـعىؿػاؿﻥؼ.
ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایؼ با ایﻤ باوؿ ،تيکیل ىىػ که ىتهـوﻥؼاﻣ بزتق ص٪تى ٧بـابتـ
میامی که با آﻣ ػوﻞ ؿا تيکیل ﻢیػھﻦؼٍ ،تاصب صت ٨و ﻢنتىوﻞی ھای ﻢتؼﻥی
ػیگـ ﻥیق ھنتﻦؼ.
ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایؼ بـ اماك ﻥى یﻤ تـیﻤ اﻥؼیيهھا و یژه ﻢ٦تاھیﻡ ﻥتى یﻤ ؿا بتـای
بـماعتﻤ ھى ی ﻢﻟی بـىماؿػ.
ّ
ﻥغن  :ػوﻞ ھای ﻢﻟی ،ﻢتمـکق ھنتﻦؼ،
ّ
ػوﻠ :ػوﻞ ھای ﻢﻟی ،ھىی ١اﻞب فباﻥی تت ٥ـھﻦگی ػاؿﻥتؼ یٞﻦتی یتک فبتاﻣ
مـامـی اف ٕـی ٨ﻥٚتاﻠ آﻢىفىتی ھمگتاﻥی و ؿمتاﻥهھای ٥ـاگیتـ ػؿ راﻢٞته ؿواد
ﻢییابؼ.
ّ
مىﻠ :ػوﻞ ھای ﻢﻟی ص ٨اﻥضَاؿی اٝماﻝ ٩ؼؿت و فوؿ ؿا ػؿ اعتیاؿ عىاھﻦتؼ
ػاى و مافﻢاﻣ ﻢـکقی پﻟیل بـای بـ٩ـاؿی اﻢﻦیت ػاعﻟتی و اؿتتو بتـای تتؤﻢیﻤ
ّ
اﻢﻦی ػؿ ﻢـفھای کيىؿ اف ىاعٌھای مافﻢاﻥی و پایهای ػوﻞ تت ﻢﻟی ام .
ؿت ػوﻞ ھای ﻢؼؿﻣ ﻢيـو٩ ٛﻟمؼاػ ﻢیىىػ فیـا اٝمتاﻝ
چهاؿﻠ :تﻦها اٝماﻝ ٩ؼ ِ
آﻣ بـ اماك ٩اﻥىﻣ و ؿّای ىهـوﻥؼاﻣ ام و ٩اﻥىﻣ ؿا ﻥمایﻦؼگاﻣ ﻢﻦتغب ﻢـػﻠ بتا
ؿأی عىػ تَىیب ﻢیکﻦﻦؼ.
پﻦزﻡ :ػوﻞ ھای ﻢؼؿﻣ ػؿ ﻢـفھای ﻢيغٌ ر٢ـا٥یایی اٝماﻝ ٩ؼؿت ﻢیکﻦﻦتؼ
و ایﻤ ﻢـفھا ؿا بایؼ ػوﻞ ھای ھمنایه و ػیگـ ػوﻞ ھا به ؿممی بيﻦامﻦؼ
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ت کﻦگـهی ﻢﻟی بایتؼ ﻥيتاﻣ ػھتؼ کته ت٪ابتل ﻥامیىﻥاﻞینتﻡ ٥ـھﻦگتی ﻢﻟ ھتای
باالػم بـ ػوﻞ ھای ﻢﻟی با گـوهھای ﻢﻟی ػیگـ و ﻥاتىاﻥی ػوﻞ ھای تابٞهی آﻥها
ػؿ تامیل یک ػمتگاه ﻢتکخـ و ھمچﻦیﻤ تـو یذ یک ﻥامیىﻥاﻞینﻡ ٥ـھﻦگی و فبتاﻥی
بـای ھمۀ ا٥ـاػ راﻢٞه ،ﻢیتىاﻥتؼ ﻢهمتتـیﻤ تىریته و ػ٥اٝیته بتـای کﻦتاؿه گیتـی اف
تابٞی ھـ کيىؿ باىؼ.
ت کﻦگـهی ﻢﻟی تﻦها ھﻦگاﻢی ﻢیتىاﻥؼ به ﻢى٪٥ی ٖٞ٩ی ػم پیؼا کﻦؼ که:
ﻥغن  :ھى ی ﻢﻟی ؿا به باالتـیﻤ ﻢـتته اف “ھى ی ارتما ” ٝاؿت٪ا ػھؼ
ػوﻠ“ :ھى ی ﻢﻟ ” ؿا ػؿ مٖش “١ـوؿ ﻢﻟی بـای تمتاﻠ آصتاػ ﻢﻟت ” ﻥهاػیﻦته و
تختی مافػ
ت کﻦگـهی ﻢﻟی با صـک به مىی “ػوﻞ ﻢﻟ ” ،مـاﻥچاﻠ ھمهی تىاﻥییھای یک
ﻢﻟ ؿا ػؿ تماﻢی صىفهھا و اؿکاﻣ به باالتـیﻤ ؿکﻤ اؿت٪ا ﻢیػھؼ +ػوﻞ ﻢﻟی١ ،ای
و بـآیﻦؼ ھمهی مـﻢایهھای یک ﻢﻟ ام .
اﻢا ػؿ ﻢىؿػ ػوﻞ ﻢﻟی ﻢؼؿﻣ ھﻡ الفﻠ ام به ﻥٚـگاهھای بـعی اﻥؼیيمﻦؼاﻣاىاؿه ىىػ:
اف ﻥٚـ کـینتى٥ـ ﻢىؿیل ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ػوﻞتی ام که ػاؿای ویژگیھای ػؿھتﻡ
تﻦیؼ فیـ ام :
تؼاوﻠ ػؿ فﻢاﻣ و ﻢکتاﻣ :ػوﻞت ﻢتؼؿﻣ ىتکﻟی اف متافﻢاﻣ میامتی امت کته
ﻥهاػھایو به ؿ١ﻡ ت٢ییـ ػؿ ؿھتـی یا صاکمی ٕ ،ی فﻢاﻣ تؼاوﻠ ﻢییابؼ.
امتٞال  (Trancendene):ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ىکل عاٍی اف مافﻢاﻣ میامی ام
که ﻥٚﻡ ٝمىﻢی یکپاؿچه و واصؼی ؿا ٥اؿ ٟاف ﻥتى ٛصکىﻢت کﻦﻦتؼگاﻣ و صکىﻢت
ىىﻥؼگاﻣ ،و ﻢنﻟٔ بـ آﻥاﻣ به ورىػ ﻢیآوؿػ +ﻥهاػھای ﻢـبىٓ به ػوﻞت ﻢتؼؿﻣ ،بته
ویژه صکىﻢ  ،ﻥٚاﻠ ْ٩ایی ،بىؿوکـامی ،اؿتو ػاتﻡ و ﻢﻦٚﻡ ،عىػىاﻣ ﻥمیتىاﻥﻦتؼ
ػوﻞ به ورىػ آوؿﻥؼ ،بﻟکه ٝاﻢالﻣ ػوﻞ ھنتﻦؼ.
مافﻢاﻣ میامی :ﻥهاػھایی که اف ٕـی ٨آﻥها ػوﻞ اٝماﻝ ٩ؼؿت ﻢیکﻦؼ ،به ویژه
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صکىﻢ  ،ﻥٚاﻠ ْ٩ایی ،بىؿوکـامی ،پﻟیل ،با ػیگـ مافﻢاﻣھا و ﻢؤمنات میامی
تمایق و ت٦اوت ػاؿﻥؼ یٞﻦی ایﻤ ﻥهاػھا به ٍتىؿت ؿمتمی بتا یکتؼیگـ ھمغتىاﻣ و
ھمناف ىؼهاﻥؼ و ﻥنتتا ﻢتمـکق ھنتﻦؼ +ؿوابٔ ا٩تؼاؿ ػؿ ػوﻞ ﻢؼؿﻣ مﻟنﻟه ﻢـاتتی
ام و صکىﻢ به ٍىؿت ﻢنت٪یﻡ اٝماﻝ ٩ؼؿت ﻢیکﻦؼ +ػوﻞ ﻢؼؿﻣ مـفﻢیﻦی و
ﻥنتتا گنتـػه ام و راﻢٞه ؿا اف ﻥٚـ ص٪تى٩ی٩ ،تاﻥىﻥی و اػاؿی تضت ﻥ٦تىؽ عتىػ
ػاؿػ.
ا٩تؼاؿ :صکىﻢ ػؿ ػم ػوﻞ ام یٞﻦی ﻢﻦت ٜﻥهایی ا٩تؼاؿ میامی ػؿ ھتـ
مـفﻢیﻤ به صناب ﻢیآیؼ و ﻢؼٝی اﻥضَاؿ بته کتاؿگیـی ارتتاؿ ﻢيتـو ٛػؿ ػؿوﻣ
مـفﻢیﻤ عىػ ام  +ػوﻞ ػؿعَىً ﻥٚﻡھا یا اﻥْتآھای ٝمىﻢی عىػﻢغتاؿ و
ﻢنت٪ل ام .
و٥اػاؿی :ػوﻞ عىاھاﻣ و٥اػاؿی اْٝا و ماکﻦاﻣ ػاتﻡ مـفﻢیﻦو ام و اْٝا
ایﻤ و٥اػاؿیھا ؿا اف ٕـی ٨إا ٝپؾیـی٥ ،ـﻢاﻣ اف باال إا ٝاف پاییﻤ و پـػاع
ػاوٕﻟتاﻥۀ ﻢاﻞیات ﻥياﻣ ﻢیػھﻦؼ +آﻣ و٥تاػاؿی کته ػوﻞت اف اْٝتا اﻥتٚتاؿ ػاؿػ بتـ
و٥اػاؿی ؿممی ،که ا٥ـاػ ﻥنت به عاﻥىاػه ،کالﻣ ،پتاپ یتا امت ٤٪ػاؿﻥتؼ ،ﻢ٪تؼﻠ
ام  +اْٝای ػوﻞ ابتؼا تابٞاﻣ ٩ىاﻥیﻤ ػوﻞ اﻥؼ و به ػﻞیل ْٝىیتياﻣ ،اﻞقاﻢی ٝاﻠ
به إا ٝػاؿﻥؼ +بﻦابـایﻤ ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ىکل مـفﻢیﻦی عاٍی اف متافﻢاﻣ میامتی
ام که ﻢؼٝی صاکمی بـ ٩ﻟمـو عىیو ام و اف ػیگـ ػوﻞ ھا رؼام .
ﻢىؿیل ھمچﻦتیﻤ ﻢٞت٪تؼ امت کته ویژگتی ػوﻞت ﻢتؼؿﻣ صاکمیت امت +
صاکمی ﻥیق ٝتاؿت اف ایﻤ ام که ػوﻞت ﻢﻦتت ٜﻥهتایی ا٩تتؼاؿ میامتی ػؿ ػؿوﻣ
٩ﻟمـو عىیو ام  +ﻢیاﻣ صاکمی ػؿوﻥی و بیـوﻥی ﻥیق تمایق گؾاىتته ﻢتیىتىػ
چﻦاﻣ که اﻢـوف ایﻤ اﻢـ ،یٞﻦی تمایق گؾاىتﻤ ﻢیاﻣ ابٞاػ ػؿوﻥی و بیـوﻥی صاکمیت ،
بنتتیاؿ ﻢٞمتتىﻝ ام ت  +صاکمی ت ػؿوﻥتتی ػؿبـػاؿﻥ تؼ صاکمی ت ػؿ ػؿوﻣ ٩ﻟمتتـو
(مـفﻢیﻤ ػوﻞ ام و صاکمی بیـوﻥی به ﻢﻦقﻞۀ امت٪الﻝ اف ػیگـ ػوﻞ ھام +
صاکمی ٝاﻞی ٝتاؿت ام اف صاکمی یا ا٩تتؼاؿ ػوﻞتتی کته ػؿ یتک متـفﻢیﻤ،
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صاکمی یا ا٩تؼاؿ ؿ٩یب یا ﻢٞاؿّی ﻥؼاىته باىتؼ +بﻦتابـایﻤ صاکمیت بته مﻟنتﻟه
ﻢـاتتی اف ا٩تؼاؿ ﻥیافﻢﻦتؼ امت  +بته ٕتىؿ عالٍته صاکمیت بتاالتـیﻤ ،آعتـیﻤ و
ٝاﻞیتـیﻤ ﻢﻦت ٜا٩تؼاؿ و ٩ؼؿت میامی و ٩اﻥىﻥی ػؿ ٩ﻟمـو و مـفﻢیﻤ ﻢيغٌ ام
که به ٍىؿت ﻢنت٪یﻡ صکىﻢ ﻢیکﻦؼ
ﻢىؿیل ﻢاھی مـفﻢیﻤ ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ؿا با ﻢ٦هىﻠ عاٍتی اف ﻢتـػﻠ ،بته ﻢٞﻦتای
ﻢزمىٝه اﻥناﻣ ھایی با ویژگیھای ﻢيتـک که آﻥاﻣ ؿا اف ػیگـاﻣ (بیگاﻥگاﻣ ﻢتمتایق
ﻢیمافػ ،پیىﻥؼ ﻢیفﻥؼ و به ﻢزمىٝه ویژگی ھایی اىاؿه ﻢیکﻦؼ که ﻢـػﻠ یتا تابٞتاﻣ
ػوﻞ ؿا یکپاؿچه ﻢیکﻦؼ و ﻥىٝی ھىی ھمگىﻣ ػؿ ﻢیاﻣ آﻥاﻣ به ورىػ ﻢیآوؿػ +بته
ٝتاؿت ػیگـ ػوﻞ ھاٝ ،الوه بـ ﻢـفھای مـفﻢیﻦی ،بته ﻢـفھتای ھتىیتی ﻥیتق ﻥیتاف
ّ
ػاؿﻥؼ ﻢـفھایی که ا٥ـاػ و تابٞاﻣ ھـ ػوﻞتی ؿا اف ػیگـ ػوﻞ ھا و ﻢﻟ ھا رؼا مافػ.
کـینتتى٥ـ پیـمتىﻣ ) (Christopher Piersonﻥیتق ػؿ احتـی بتا ﻥتاﻠ «ػوﻞت
ﻢؼؿﻣ» ایﻤ پؼیؼه ؿا بـؿمی کـػه ام  +وی ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ؿا ػوﻞتی ﻢیػاﻥؼ که ػاؿای
ویژگیھای فیتـ باىتؼ :اﻥضَتاؿ و کﻦتتـﻝ ابقاؿھتای عيتىﻥ  ،متـفﻢیﻦی بتىػﻣ،
صاکمی  ،ﻢيـوٕی ٩ ،ؼؿت ١یـىغَی ،ػیىا ﻣ ماالؿی ٝمتىﻢی ،ﻢيتـوٝی ،
ىهـوﻥؼی و ﻢاﻞیات متاﻥی.
پیـمىﻣ ،به تؤمی اف ﻢاکل وبـ ،یکی اف ویژگیھای ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ؿا تنﻟٔ کاﻢل
بـ ابقاؿھای عيىﻥ و اﻥضَاؿ ارتاؿ ٥یقیکی ﻢتیػاﻥتؼ بته ایتﻤ ﻢٞﻦتا کته ﻢتؼٝی
امت٦اػ ػوﻞ اف آﻣ ػؿ مـفﻢیﻤ تض صاکمی عىػ ام .
اف ﻥٚـ پیـمىﻣ ،بغو ﻢهمی اف ٙهتىؿ ػوﻞت ﻢتؼؿﻣ صـکت اف متاعتاؿھای
٩ؼؿت چﻦؼﻢضىؿ و پﻟىؿاﻞینتیک به مم ﻢـکقی یا٥تﻤ ٩ؼؿت ﻢٖﻟ٪ه گـا بـ ﻥٚتﻡ
ارتماٝی ت٪نیﻡ ﻥاپؾیـی بىػه ام  +ػؿ ٥ـآیﻦؼ تمـکقگـایتی ٩تؼؿت ػوﻞت  ،ایزتاػ
ٍﻟش و آؿاﻢو ٥قایﻦؼ راﻢٞه رایگاه ﻢضىؿی ػاى  +به ٕىؿی که اﻥضَاؿی کـػﻣ
عيىﻥ ػؿوﻣ ػوﻞ  ،تا صؼ بنیاؿی با ٍﻟش آﻢیق کـػﻣ راﻢٞه ھمـاه بىػ.
ویژگی ػوﻠ ػوﻞ ﻢؼؿﻣ اف ﻥٚـ پیـمىﻣ ،ر٢ـا٥یای میامی یا ژتىپﻟیتیک بتىػﻣ
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آﻣ ام  +ػوﻞ ھا ْ٥ای ٥یقیکی کاﻢال ﻢيغَی ؿا اى٢اﻝ ﻢیکﻦﻦتؼ کته بته ٕتىؿ
عاٍی ﻢؼٝی اﻥضَاؿ ا٩تؼاؿ ﻢيـو ٛػؿوﻣ آﻣ ھنتﻦؼ +به ھمتیﻤ اٝتتتاؿ ػؿ ٩ﻟمتـو
ّ
عىػ بـای وصؼت میامی به ایزاػ ھىی ﻢيتـک بیﻤ ػوﻞ و ﻢﻟ ا٩ؼاﻠ ﻢیکﻦﻦؼ.
ویژگی مىﻠ ،ﻢيـوٕه بىػﻣ ػوﻞ ﻢؼؿﻣ ام  +ﻢيـوٕه بىػﻣ ،ػوﻞ ﻢتؼؿﻣ ؿا
با ػیگـ ویژگیھای آﻣ ،یٞﻦتی رتؼایی اف راﻢٞته و ا٩تَتاػ٩ ،تؼؿت ١یـىغَتی،
مافﻢاﻣھای بىؿوکـاتیک و ﻢىاؿػی اف ایﻤ ػم  ،ھمناف ﻢیکﻦؼ +ػؿ ایتﻤ ٍتىؿت
ام که ػوﻞ تابٞاﻣ عىػ ؿا ىهـوﻥؼ به صناب ﻢیآوؿػ +به ھمیﻤ ػﻞیل ىهـوﻥؼی
اماما واژهای کﻟیؼی ػؿ بـ٩ـاؿی ؿابٖۀ ػوﻞ با تابٞاﻥو ىؼه ام  +با ىکل گیـی
ػوﻞ ھای ﻢؼؿﻣ ،صکىﻢ و اٝماﻝ ٩ؼؿت اف مىی ػوﻞت  ،صاﻞت ﻢنتت٪یﻡ پیتؼا
ﻢیکﻦؼ یٞﻦی ھـ تتٞۀ ػوﻞ  ،بؼوﻣ وامٖه ،تض صاکمی ػوﻞ ٩ـاؿ ﻢتیگیتـػ،
ػؿصاﻞی که ػؿ اﻢپـاتتىؿی ،صاکمیت ١یـﻢنتت٪یﻡ بتىػ فیتـا ٩تؼؿت بنتیاؿی بته
صاکماﻣ و اػاؿه کﻦﻦؼگاﻣ ﻢضﻟی واگؾاؿ ﻢیىؼ ،به ٕىؿی که صاکماﻣ ﻢـکق با وامٖۀ
کاؿگقاؿاﻣ عىػﻢغتاؿ ﻢضﻟی یا ػم ﻥياﻥؼگاﻣ عىػ بـ ﻢـػﻠ صکىﻢ ﻢیکـػﻥؼ.
هًبع:
ت ػکتـ ٝﻟی بیگؼﻞی ،ػوﻞ ھای ﻢﻟی ﻢؼؿﻣ
ت ػاؿیىه آىىؿی ،ھىی و پـوژهھای ﻢﻟ مافی

جبههی هتحذ کىردستاو اس چه راههایی هیتىايذ بز آیًذهی هلت کزد
و جًبص رهایی بخص هلی تاثیز بگذارد؟
کﻦتـﻝ ٝؼﻠ ٖ٩ی  :اف آﻥزا که و٩ى ٛیک پیياﻢؼ به ٍىؿت صتمی ٩ابتل پتیو بیﻦتی
ﻥین  ،اصقاب کىؿػمتاﻥی بایؼ به ایﻤ اػؿاک ػم پیؼا کﻦﻦتؼ کته کﻦتتـﻝ متافﻢاﻣ
ﻢتتى ٛآﻥها ػؿ آیﻦؼه ،تابٞی اف ﻢزمىٝه ﻢت٢یـھایی عىاھؼ بىػ که بـآیﻦؼ آﻥهتا ،ﻢﻦزتـ
به ﻢى٪٥ی اصقاب آﻥها ػؿ آیﻦؼه عىاھؼ ىؼ +تيکیل یک رتههی ﻢتضؼ کىؿػمتاﻥی،
به تماﻠ اصقاب یاؿی عىاھؼ ؿماﻥؼ که با کﻦتـﻝ ٝؼﻠ ٖٞ٩ی  ،ﻢت٢یـھتای ﻢﻦزتـ بته
ایزاػ ٥ـٍ ؿا ت٪ىی و ﻢت٢یـھای تهؼیؼ کﻦﻦؼه ؿا به صؼا٩ل بـماﻥﻦؼ +اف آﻥزتا کته
کﻦتـﻝ ػؿ ایﻤ تٞـی ،٤یک ومیﻟه ام و ﻥه یک ھتؼ ،٣بتا کﻦتتـﻝ ٝتؼﻠ ٖٞ٩یت ،
ﻢیتىاﻣ ،آﻣ ؿا بـای “تيکیل یک ٝاﻢتل تاحیـگتؾاؿ”(رتهتهی ﻢتضتؼ کىؿػمتتاﻣ بتا
ﻢياؿک تماﻢی اصقاب کىؿػمتاﻥی  ،به ﻢﻦٚىؿ کاھو تهؼیؼات و تتؼیل ٥ـٍ ھا
به ﻢى٪٥ی به کاؿبـػ.
کﻦتـﻝ تاحیـ ٝﻟ ھای ﻥاپایؼاؿ :احـ ﻥتاﻢٖﻟىب تهؼیتؼات رمهتىؿی امتالﻢی اف
ٕـی ٨ﻥ٦ىؽ و اعتال ٣ا٥کﻦی ﻢیاﻣ اصقاب ؿا ﻢیتتىاﻣ بتا ﻢَتىﻣ متافی ھـیتک اف
اصقاب کىؿػمتاﻥی ػؿ بـابـ ﻥ٦ىؽ و اعتال ٣ا٥کﻦی با تيکیل یتک “رتهتهی ﻢتضتؼ
کىؿػمتاﻥی” به کمتـیﻤ ﻢ٪ؼاؿ ﻢمکﻤ کاھو ػاػ +تيکیل رتههی ﻢتضؼ کىؿػمتتاﻣ
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ػؿ تئىؿی ،به ﻢٞﻦای ماعتﻤ یک مینتﻡ با صْىؿ تمتاﻢی اصتقاب و متافﻢاﻣھای
کىؿػمتاﻥی ام که ھـیک اف آﻥها ؿا اف تاحیـ یک یا چﻦؼ ٝاﻢل باﻞ٪ىه ﻢﻦ٦ی ﻥاىی اف
ٝىاﻢل کﻦتـﻝ ﻥيؼه ﻢض٦ىٗ ﻢیکﻦؼ.
ﻢيى ٧ھا :تيکیل رتههی ﻢتضتؼ کىؿػمتتاﻣ ﻢتیتىاﻥتؼ اف ػو رهت  ،ھتﻡ بتـ
اصقاب ﻢياؿک کﻦﻦؼه ػؿ رتهه و ھﻡ بـ ﻢتـػﻠ کىؿػمتتاﻣ ،تتاحیـی ٥قایﻦتؼه ػاىتته
باىؼ :ﻥغن  :به ٍىؿت آگاھاﻥه که ؿ٥تتاؿ اصتقاب ،کتﻦو و واکﻦوھتای تمتاﻢی
اصقاب ؿا ػؿ یک ﻢنیـ ﻢيغٌ ٩ـاؿ ﻢیػھؼ و تماﻢی “واگـایی”ھای اصتقاب ؿا ػؿ
ﻢنیـ ھمگـایی ،کاﻥىﻥی ﻢیکﻦؼ و ػوﻠ :ﻥاعىػآگاه ،بـ تمتاﻢی ﻥهاػھتای ارتمتاٝی،
٥ـھﻦگی و ا٩تَاػی ﻢـػﻠ ػؿ کىؿػمتتاﻣ ،بته گىﻥتهای تتاحیـ عىاھتؼ گتؾاؿػ کته بتا
تاحیـگؾاؿی بـ “اﻢىؿ ؿوفﻢـهی ﻢـػﻠ” ،اٝماﻝ آﻥهتا ؿا ػؿ متٖش کتـػاؿ و گ٦تتاؿ ،بتا
پﻦؼاؿهھای تىﻞیؼ ىؼه ػؿ اؿکاﻣ “رتههی ﻢتضتؼ کىؿػمتتاﻥی” ،ھمنتى و ھماھﻦتگ
ﻢیمافػ +ﻥاگ٦ته پیؼام که ػؿ اػاﻢه ،تماﻢی “تْتاػھای ١یتـ ّتـوؿی” ،کتاھو
یا٥ته یا صؾ ٣ﻢیىىﻥؼ و با به “صؼاکخـ ؿماﻥؼﻣ” ﻥ٪آ ﻢيتـک ،بنتـهی ﻢﻦامتب ؿا
بـای ا٩ؼاﻠ ﻢهیا ﻢیمافﻥؼ.
تىاﻣ واکﻦيی :تا آﻥزا که اﻢکاﻣ ػاىته باىؼ بایؼ آیﻦؼهی ﻢمکﻤ و ﻞقوﻢتا آیﻦتؼهی
ﻢضتمل ؿا پیو بیﻦی کـػ و ػؿ آﻣ ٍىؿت ﻢیتىاﻣ ،بـﻥاﻢه ھایی ؿا بـای ﻢ٪ابﻟه با آﻥها
آﻢاػه کـػ٥ +ـاﻢىه ﻥتایؼ کـػ که بـآوؿػ اصتماالت ،ت٪ـیتتا ھمیيته ١یـػ٩یت ٨تتـ اف
تيغیٌ اﻢکاﻥات ام  +اف ایﻤ ؿو ،بـﻥاﻢه ؿیقی بـ ﻢتﻦای ﻢ٦ـوّات ﻢيتغٌ ػؿ
آیﻦؼه ،ھمیيه بهتـ اف بـﻥاﻢته ؿیتقی بتـ ﻢتﻦتای پتیو بیﻦتی امت  +رتهتهی ﻢتضتؼ
کىؿػمتاﻣ ﻢتیتىاﻥتؼ ػؿ ارمتا ٛﻥغتگتاﻣ و ؿھتتـاﻣ اصتقاب میامتی کىؿػمتتاﻥی،
ؿویؼاػھای ﻢـتتٔ اﻢا ١یـﻢﻦتٚـه ؿا ػؿ صیﻤ و٩ى ،ٛبهتـ تيغیٌ ػھؼ و ﻥنتت بته
آﻣ ،به ٕـف ﻢىحـتـ و با مـ ٝبیيتـ واکﻦو ﻥياﻣ ػھؼ +اﻞتته ػؿ بضتج ﻢـبتىٓ بته
“تىاﻣ واکﻦيی ،ػو ﻥکته ؿا بایؼ به عإـ ػاى  :ﻥغنت ٙ :ـ٥یت یتاػگیـی و ػوﻠ:
٩ؼؿت مافگاؿی مـی ٜو ﻢىحـ +یاػگیـی مافﻢاﻥی ھﻦگاﻢی پؼیؼ ﻢیآیؼ که ؿویؼاػی

 / 196گفتاورد

ﻢـتتٔ با ھـیک اف اْٝای مافﻢاﻣ(ﻢخال یکی اف اصقاب ﻢياؿک کﻦﻦؼه ػؿ رتههی
ﻢتضؼ کىؿػمتاﻣ ؿط ػھؼ و ْٝىی که با آﻣ ﻢىّى ٛبـعىؿػ کتـػه ،ﻥنتت بته آﻣ
تزـبه پیؼا کـػه ام و یا آﻣ ؿا به ؽعیـهی ػاﻥيی عىػ تتؼیل کتـػه امت آﻣ ؿا ػؿ
اعتیاؿ مایـ اْٝا(به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ػیگتـ اصتقاب ﻢيتاؿک رتى ػؿ رتهتهی ﻢتضتؼ
کىؿػمتاﻣ ٩ـاؿ ػھؼ +یاػگیـی مافﻢاﻥی(که با تکـاؿ و تمـیﻤ ،ﻢﻦزتـ بته متافگاؿی
مافﻢاﻥی ھﻡ ﻢیىىػ ﻢنتﻟقﻠ یک مینتﻡ پیيتتیتاﻥی و ٥ـھﻦگتی امت کته بتىاﻥتؼ
إالٝات ،ػاﻥو ،اػؿاک و عتـػوؿفی صاٍتﻟه ػؿ ػؿوﻣ یتا عتاؿد اف متافﻢاﻣ(ػؿ
ایﻦزتتا ﻢﻦٚتتىؿ رتهتتهی ﻢتضتتؼ کىؿػمتتتاﻣ امتت ؿا رمتت ٜآوؿی ،ؽعیتتـه و ػؿ
ػمتـك(مایـ اصقاب و مافﻢاﻣھای ىـیک و یا ػؿ ٍىؿت ﻞقوﻠ ﻢـػﻠ ٩ـاؿ ػھؼ.
تيىی ٨به ھمکاؿی :ﻥاگ٦ته پیؼام که ٝىاﻢل بنیاؿی ورىػ ػاؿﻥؼ که ﻥمیتىاﻣ
بؼوﻣ کمک یکؼیگـ ،آﻥها ؿا کﻦتـﻝ کـػ +ھـگاه “کمک ﻢت٪ابل” ورىػػاىتته باىتؼ،
ﻢیتىاﻣ آﻥها ؿا تض کﻦتـﻝ ػؿآوؿػ+ﻢىحـتـیﻤ ؿاه رﻟب ھمکاؿی اصقاب کىؿػمتاﻥی
با یکؼیگـ و با ﻢـػﻠ ،رﻟب ھمکاؿی آﻥها ػؿ “تيکیل رتهتهی ﻢتضتؼ کىؿػمتتاﻣ”
ام .
کاھو تْاػ :ػاػهھای تاؿیغی به ﻢا ﻥياﻣ ﻢیػھﻦؼ کته ١اﻞتتا ػؿ بتیﻤ اصتقاب
کىؿػمتاﻥی و مافﻢاﻣھای ٞ٥اﻝ کـػی ،یا ھمکاؿی ورىػ ﻥؼاؿػ و یا اگـ ورىػ ػاؿػ
بنیاؿ اﻥؼک و اﻞتته ﻥاچیق ام و ػؿ بنیاؿی ﻢىاؿػ ،صتی مـ به تْاػ ھﻡ ﻢیفﻥؼ.
تْاػ یا ٝؼﻠ ھمکاؿی ػؿ بهتـیﻤ ىکل ﻢمکﻤ آﻣ ،ﻢٞمىال ﻢاﻥٞی بتـای کﻦتتـﻝ
آیﻦؼه بىػه ام  +تْاػ ؿا ﻥتایؼ با ؿ٩اب اىتتاھی گـ ٥فیـا ػؿ تْاػ ،بـػ ھـیک اف
مافﻢاﻣھا و یا اصقاب ،ﻞقوﻢا ﻢﻦزـ به باع ػیگـی ﻢیىىػ ػؿ صاﻞی که ؿ٩اب  ،به
ﻢٞﻦای تْاػھای ﻢىرىػ ػؿ ھمکاؿی و به ﻢٞﻦای تْاػ با ﻥٚﻡ و ٩اٝؼه ام .
رتههی ﻢتضؼ کىؿػمتاﻥی با تٞـی“ ٤یک ھؼ ٣ﻢيتـک بنیاؿ ﻢهﻡ تـ” ﻢیتىاﻥؼ
با اف ﻢیاﻣ بـػﻣ تْاػ و تٞـی ٤یک ھؼ ٣بنیاؿ ﻢهﻡ تـ ،مافوکاؿھای ﻢىرىػ بتـای
بافی بـػ*بـػ ؿا بـای تماﻢی اصقاب میامی ﻢياؿک کﻦﻦؼه ػؿ “رتهه” ؿا ػؿ ﻥهای
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٥ـاھﻡ مافػ.
هًابع:

ت بافآ٥ـیﻦی مافﻢاﻣ ،ؿامتل ایکتا ،٣تـرمتهی امتماٝیل ﻢـػاﻥتی پیتىی و ػیگتـاﻣ،1263 ،
مافﻢاﻣ ﻢؼیـی ٍﻦٞتی
ت چـعهی ؿھتـی ،ﻥىیل+اﻠ+تیچی ،تـرمهی ﻢضمؼ ٝﻟی ٕىمی ،1261 ،متافﻢاﻣ ﻢتؼیـی
ٍﻦٞتی
Research and Development, Freedy and Brown,2008, MChill
ت ػایـه اﻞمٞاؿ ٣ایﻦتـﻥ  ،تٞاؿی ٤ﻢـبىٓ به اٍل ٝؼﻠ ٖٞ٩ی

دربارهی تطکیل یک جبههی کىردستايی
ﻢناﻞهی تيکیل یک “رتههی ﻢتضؼ کىؿػمتاﻥی” و به ٝتاؿتی ػیگـ “یکپتاؿچگی”،
ﻥاٙـ به تٖتی ٨ارقای ﻢغتﻟ ،٤به ﻢﻦٚىؿ ىکل بغيیؼﻣ به مه کﻟی بﻦیاػیﻤ ام :
–کﻟی ماع یا٥ته
–کﻟی ھماھﻦگ
–کﻟی وصؼت یا٥ته
بـای بنٔ ایﻤ ﻢ٦هىﻠ ﻢیتىاﻣ اف بضجھای “ػوؿکیﻡ” ػؿباؿهی “ھمتنتگی ھتا”
امت٦اػه کـػ:
–ھمتنتگی ﻢکاﻥیک
–ھمتنتگی اؿگاﻥیگ
―ھمتنتگی ﻢکاﻥیک” بـ ٝىاﻢل فیـ امتىاؿ ام :
–آگاھی رمٞی
–ھماھﻦگی اؿفه ھا
–ھماﻥگی باوؿھا
–ھماھﻦگی اصنامات ﻢيتـک
–ھمنىیی با اھؼا ٣و پؾیـه آﻥها
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–ھمنىیی با آؿﻢاﻣھا و یـه آﻥها
–ھمنىیی با ؿاه و ؿمﻡھا و پؾیـه آﻥها
―ھمتنتگی اؿگاﻥیک “ﻥیق ﻢتتﻦی بـ ٝىاﻢل فیـ ام :
–وابنتگی ﻢت٪ابل ﻥ٪وھای تغََی
–کاﻢل کـػﻣ ﻢت٪ابل ٞ٥اﻞی ھای ﻢتﻦى ٛا٥ـاػ با ھمؼیگـ
–تٖتی ٨یا٥تﻤ ػؿ یک کﻟی ھماھﻦگ
–ھماھﻦگ کـػﻣ آگاھاﻥهی ره گیـیھا ػؿ یک “کﻟی ھماھﻦگ‖
–ارما ٛھﻦزاؿھای امامی
–تٞـی ٤یک مینتﻡ اف راﻢٞه
بـای ػمتیابی به ھـیک اف ایتﻤ ػو ﻥتى ٛھمتنتتگی(ﻢکاﻥیک و اؿگاﻥیتک و ػؿ
ﻥهای ت  ،تٞـیتت ٤یتتک مینتتتﻡ اف راﻢٞتته ،ػمتتتکﻡ ػو ﻢکاﻥینﻡ(متتافوکاؿ بای تؼ
ىﻦامایی ،تتییﻤ ،بـﻥاﻢه گؾاؿی و باؿگؾاؿی ىىػ:
–ﻢکاﻥینﻡھای ھماھﻦگ کﻦﻦؼهی کﻦو که رهت گیـیھتای ﻢتـػﻠ ؿا ھمنتاف
ﻢیکﻦﻦؼ
–ﻢکاﻥینﻡ ھایی که وابنتگیھای ﻢت٪ابتل کتﻦو ؿا اف ؿاه پیىﻥتؼھای کتاؿکـػی
تﻦٚیﻡ ﻢیکﻦﻦؼ
ایﻤ ﻢکاﻥینﻡھا ػؿ ﻢنیـ ػمتتیابی بته تٞـیت“ ٤یتک مینتتﻡ اف راﻢٞته” چته
تاحیـاتی ػاؿﻥؼ؟
تاحیـات کﻟی:
–ػاﻥو پؼیؼ ﻢیآیؼ
–ىﻦاع پؼیؼ ﻢیآیؼ
–ھىىیاؿی پؼیؼ ﻢیآیؼ
تاحیـات رقیی:
–ػؿ تماﻢی ؿػهھا “ػاﻥایی” به ورىػ ﻢیآیؼ
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–ػؿ تماﻢی ؿػهھا “ھمنىیی” ایزاػ ﻢیىىػ
ُ
–کﻦو ىتاباﻣ ػؿ ھـ مه مٖش کالﻣ ،ﻢیاﻥه و عـػ ایزاػ ﻢیىىػ
–کﻦو ھىىمﻦؼاﻥه ػؿ راﻢٞه به صؼاکخـ ﻢیؿمؼ
–بهـه ﻢﻦؼ ىؼﻣ اف ٥ـٍ ھا به صؼاکخـ ﻢیؿمؼ
بؼیهی ام که “ػاﻥو”“ ،ىﻦاع ” و “ھىىیاؿی” ػؿ مٖش کالﻣ و ھمچﻦیﻤ،
“ػاﻥایی”“ ،ھمنىیی”“ ،کﻦو ىتاباﻣ”“ ،کﻦو ھىىمﻦؼاﻥه” و “بهتـه ﻢﻦتؼ ىتؼﻣ اف
ُ
٥ـٍ ھا”ػؿ متٖش ﻢیاﻥته و عتـػ ،بته “تىﻞیتؼ یتک ﻢتاؿپیچ ػؿ صتاﻝ گنتتـه”
ﻢیاﻥزاﻢﻦؼ.
ﻢهمتـیﻤ تاحیـ ﻢاؿپیچھای ٍٞىػی چه ﻢیتىاﻥؼ باىؼ؟
–ایزاػ تىاﻥمﻦؼی ؽھﻦی ػؿ ا٥ـاػ و راﻢٞه
–ایزاػ اﻥْتآ ؽھﻦی ػؿ ا٥ـاػ و راﻢٞه
–گنتـه “ػاﻢﻦهی ػاﻥایی” ػؿ راﻢٞه
ػؿ چاؿچىب ایﻤ ﻥگـه ،تيکیل یک رتههی ٥ـاگیـ کىؿػمتاﻥی ،ﻢیتىاﻥؼ به چته
ﻥتایزی بیﻦزاﻢؼ؟
–یک “ﻥ٪يهی ؿاه” بـای “مینتﻡ راﻢٞه” ﻢيغٌ ﻢیىىػ
― –ىکل ماع ٥ـھﻦگ ﻥىیﻤ” ﻢيغٌ ﻢیىىػ
–راﻢٞه ،مافﻢاﻣھا و اصقاب ،ػاﻥایی پـاؿفه ﻢىرتىػ ػؿ صاٚ٥تهی عتىػ ؿا بتا
“یکؼیگـ” به “اىتـاک” ﻢیگؾاؿﻥؼ
–بهگي ؿوفاﻥه(بهتىػ ؿوفاﻥه ؿاھتـی ﻢیىىػ
–راﻢٞه ،مافﻢاﻣھا و اصقاب ،عىػ ؿا “ھىىیاؿتـ” باؿ ﻢیآوؿﻥؼ
–اصقاب ،گـوهھا و مافﻢاﻣھا با راﻢٞه“ ،ھمنىتـ” ﻢیىىﻥؼ
–اصقاب ،گـوهھا و مافﻢاﻣ ھا ،اف ره ٝإ٦ی ،عىػ ؿا با راﻢٞه پـکاؿﻢایه تـ
ﻢیمافﻥؼ
–اصقاب ،گـوهھا و مافﻢاﻣ ھتا ،ھمتىاؿه ﻢىّتىٝی بته ﻥتاﻠ “بـﻥاﻢتهی بتافبیﻦی
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رایگقیﻦی” ؿا ػؿ ورىػ عىػ پـوؿه ﻢیػھﻦؼ
–ﻢضتىاھا به ٍىؿت آ٥ـیﻦﻦؼه و آفاػ ػؿ رـیاﻣ عىاھﻦؼ بىػ
–بهـه گیـی اف تىاﻥاییھای ﻢىرىػ به “صاﻞ بهیﻦه” ﻥقػیک عىاھؼ ىؼ
ویژگی مافﻢاﻣ ﻥىیﻤ(رتههی ﻢتضؼ کىؿػمتاﻥی به کؼاﻠ مىی عىاھؼ ؿ ٥؟
ػؿ ﻢىؿػ اصقاب ،اْٝا و مافﻢاﻣ ھا:
–اصقاب و اْٝا اف ھمنىیی با یکؼیگـ بـعىؿػاؿ عىاھﻦؼ ىؼ
–اصقاب و اْٝا ،ػاؿای اعتیاؿات بیيتـ عىاھﻦؼ ىؼ (چتىﻣ صتىفهی ٝمﻟیتاتی
ا٩ؼاﻠ و کﻦيگـی گنتـػه تـ عىاھؼ ىؼ
–پـومهی تَمیﻡ گیتـی ػؿ اْٝتا ،متافﻢاﻣھا و اصتقاب ﻢيتاؿک کﻦﻦتؼه ػؿ
رتهه ،ىتاباﻣ تـ و مـی ٜتـ عىاھؼ ىؼ
ػؿ ﻢىؿػ راﻢٞهی کىؿػمتاﻥی:
–ٕـسھتتا بتته ٍتتىؿت “کتتاؿا” ارتتـا عىاھﻦتتؼ ىتتؼ یتتا بتته ٝتتتاؿتی ػیگتتـ،
کاؿایی )(Efficiencyراﻢٞه باال عىاھؼ ؿ٥
–ٕـسھتتا بتته ٍتتىؿت” احتتـبغو”ارتـا عىاھﻦتؼ ىتؼ یتتا بتته ٝتتتاؿتی ػیگتتـ،
“احـبغيی )‖ (effectivenessراﻢٞه باال عىاھؼ ؿ٥
–بهـه وؿی )(Productivityػؿ راﻢٞه باال عىاھؼ ؿ ٥یا بته ٝتتاؿتی ػیگتـ،
پـومهی “ػؿم اﻥزاﻠ ػاػﻣ کاؿھای ػؿم ” ،تض ٨٪عىاھؼ یا٥
–ھىه رمٞی و گـوھی ػؿ راﻢٞه باال عىاھؼ ؿ٥
– ٥هﻡ “راﻢٞه پؾیـی”( Socializationمینتﻡ تٞـی ٤ىؼه بـای راﻢٞه اؿت٪ا
پیؼا عىاھؼ کـػ
ىتتیىهای بﻦیتتاػیﻤ ،امامتتی و ٩اﻥىﻥمﻦتؼ بتـای ػمتتتیابی بتته بهتتتىػ ػؿ بهتتـهوؿی
مافﻢاﻣھا و اصقاب
" "S5ﻢزمىٝه ٞ٥اﻞیتهایی ام کته ػؿ ٩اﻞتب یتک ﻥٚتاﻠ ٥ـھﻦگتی* ﻢتؼیـیتی
ٍىؿت ﻢیگیـػ و بـ ایزاػ و ص ٘٦ﻢضیٖی ماﻢاﻣ یا٥تته ،تاکیتؼ ﻢتیکﻦتؼ‖ S5″ +
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ىیىهای بﻦیاػیﻤ ،امامی و ٩اﻥىﻥمﻦؼ بـای ػمتیابی به بهتىػ ػؿ بهـه وؿی مافﻢاﻣھا و
اصقاب ام که ػؿ ﻥهای به آﻢاػگی بتـای ػگـگتىﻥی ،ؿاھتتـی و “ت٢ییتـ ٥ـھﻦتگ”
ﻢﻦزـ عىاھؼ گي .
با امت٦اػه اف ایﻤ ﻢؼﻝ ﻢیتىاﻣ ،میام ھتایی گتاﻠ بته گتاﻠ بتـای ػگـگتىﻥی ػؿ
ْ٥ای میامی و ارتماٝی به ﻢﻦٚىؿ “ھؼ ٣گؾاؿی ت٢ییـ” اﻥزتاﻠ ػاػ +ھمچﻦتیﻤ بتا
٥هـم کـػﻣ ٝىاﻢل و ﻥتایذ صاٍل اف بته کتاؿگیـی “پتﻦذ اك” ،ﻢتیتتىاﻣ ػؿ بته
کاؿگیـی و ٝمیاتی مافی آﻣ ػؿ مافﻢاﻣھا و اصقاب میامی بهـه گـ٥
Sortکـػﻣ
ىﻦامایی بهتـیﻤ صاﻞ
ﻢيغٌ کـػﻣ ﻢزمىٝه گاﻠ ھا
چه ابقاؿھایی به کاؿ ﻢیآیﻦؼ؟
ﻢيغٌ کـػﻣ ﻢﻦٖ٪ه کاؿی
ﻢيکالت مىؿت ﻥکـػﻣ
ﻥاتىاﻥی
پـاکﻦؼگی
صؾ ٣و اّا٥ه
ت٢ییـ ﻢخت کمتـ
ت٢ییـ ﻢﻦ٦ی بیيتـ
ٕىالﻥی ىؼﻣ ػوؿهی ا٩ؼاﻠ
مـی کـػﻣ)(Set in order
٩ـاؿ ػاػﻣ ھـ چیق ػؿ رای عىػ
تىٍی ٤ﻢـصﻟه یا ﻢـاصل پیيیﻤ به ﻢﻦٚىؿ تکـاؿ ﻥکـػﻣ گؾىته
ىﻦامایی گقیﻦهھای ٩ابل ٕـس ػیگـ
ؿوىﻤ کـػﻣ)(Shine
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بـﻥاﻢه ؿیقی بـای تىﻞیؼ ﻢضیٔ پاک
تْمیﻤ ایمﻦی و اٝتماػ
تٞییﻤ ﻢنىوﻞی ھـ ﻢﻦٖ٪ه
ػوؿهی فﻢاﻥی چگىﻥه بایؼ باىؼ؟
ا٩ؼاﻠ ػؿ چه فﻢاﻥی بایؼ اﻥزاﻠ پؾیـػ؟
تىمٞهی ٩ابﻟی ػؿ ػمتـك بىػﻣ
امتاﻥؼاؿػ مافی)(Standardize
تمـکق ؿوی ﻢىّى ٛبه ٕىؿ کاﻢل
٥ـاﻢىه ﻥکـػﻣ ﻥ٪آ صناك
تهیهی رؼوﻝ فﻢاﻥی با تىره به تماﻢی ٝﻦاٍـ
بـچنپ گؾاؿی ىـس ا٩ؼاﻢات
بـچنپ گؾاؿی فﻢاﻣ ا٩ؼاﻢات
تٞـی“ ٤چيﻡ صناك‖
عىػﻥٚمی)(Sustain
عىػﻥٚمی
ﻥگهؼاى
تٞـی ٤یک ىیىهی کاﻢل(اﻥؼیيه ،اﻞگىٝ ،مل بـای ١ﻟته بـ ؽھﻤھا و ٩ﻟب ھا
ﻢزمىٝهی ایﻤ پﻦذ ٝاﻢل که S 1ﻥاﻢیؼه ﻢیىىػ ،ػؿ ﻥهایت بته آﻢتاػگی بتـای
ػگـگىﻥی و ت٢ییـ ٥ـھﻦگ مافﻢاﻣھا و اصقاب ﻢﻦزـ عىاھؼ گي .
يتایج
ﻢـػﻠ بـ احـ آﻢىفه ،ﻢ٦اھیﻡ واصؼ ؿا ػؿک ﻢیکﻦﻦؼ
ﻢـػﻠ بـ احـ آﻢىفه٥ ،ﻦىﻣ واصؼ ؿا ﻢی٥همﻦؼ
ﻢـػﻠ اصناك ﻢیکﻦﻦؼ که ﻥیافھایياﻣ ىﻦاعته ىؼه ام
ﻢـػﻠ اصناك ﻢیکﻦﻦؼ که ﻥیافھایياﻣ به ٝمل ػؿآﻢؼه ام
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ھقیﻦهھا به صؼا٩ل کاھو ﻢییابﻦؼ
اصتماﻝ و٩ى ٛصىاػث ١یـﻢتـ٩ته به صؼا٩ل ﻢیؿمؼ
٥ـآیﻦؼھا ػؿ کمتـیﻤ فﻢاﻣ به اﻥزاﻠ ﻢیؿمﻦؼ
ایمﻦی و اﻢﻦی به صؼاکخـ ﻢیؿمﻦؼ
ٝﻦاٍـ کﻟیؼی ؿممی پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ
چـعهی ت٢ییـ کاﻢل ﻢیىىػ

دوقطبی ساسی “روژههالت” و بزوس “تىهن اهز هطلق”
ػو ٖ٩تی مافی یا به ٝتاؿتی ایزاػ ْ٥ای ت٪ابل ٍؼﻢات رتـاﻣﻥاپتؾیـی ؿا ﻢتىرته
اتضاػ راﻢٞه ﻢیکﻦؼ و رـ٩های بـای ت٦ـ٩ه و چﻦؼػمتتگی ارتمتاٝی ﻢتیىتىػ کته
ٝﻟیؿ١ﻡ تضمیل عناؿتھای میامی به راﻢٞه ،بنتـ ﻥ٪وآ٥ـیﻦی میامی ؿا بتـای
تماﻠ گـوهھا اف بیﻤ ﻢیبـػ و به فیاﻣ تماﻠ ﻥغتگاﻣ و راﻢٞهی “ؿوژھه الت” عىاھتؼ
بىػ.
ػوٖ٩تی مافی چه احـاتی ػاؿػ؟
ﻢىرب ػﻝ فػگی و عنتگی ﻢـػﻠ ﻢیىىػ
ﻢىرب ىکﻦﻦؼه ىؼﻣ ﻢضیٔ راﻢٞه ﻢیىىػ
ﻢىرب واؿػ آﻢؼﻣ عناؿتھای میامی به راﻢٞه ﻢیىىػ
ْ٥ای میامی ؿا بـای ٕـس اﻥت٪اػ ﻢنؼوػ ﻢیکﻦؼ
با عﻟْ٥ ٨اھای اصنامی و ایزاػ عت ٪ٝالﻥتیْ٥ ،تای میامتی بته ىتؼت
م٪ىٓ ﻢیکﻦؼ
اﻢکاﻣ تَمیﻡ گیـیھای میامی ػؿم به صؼا٩ل ﻢیؿمؼ
ﻢىرب کتماﻣ ص٪ی ٪ﻢیىىػ
ػؿک ﻢت٪ابل ؿا اف بیﻤ ﻢیبـػ
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صـ ٣صناب ،صـ ٣ﻢﻦٖ٪ی و یا ٪ٝالیی ﻥه ىﻦیؼه ﻥمیىىػ و ﻥه اھمیتتی بتؼاﻣ
ػاػه ﻢیىىػ
چىﻣ اف ٝتاؿات “ھمه پؾیـ” و “ھمه باوؿ” امت٦اػه ﻢیىىػ به پىپىﻞینتﻡ ﻢﻦزتـ
عىاھؼ ىؼ
ػوٖ٩تی ﻥگـی و ػوٖ٩تی اﻥؼیيی ػؿ اػاﻢه بته متىی “ػوگاﻥته متافی” صـکت
ﻢیکﻦؼ
ﻢﻦزـ به تـویذ ﻢکاﻥینﻡ تغـیب ﻢیىىػ
به “بقؿگﻦمایی” و “ﻥاچیقاﻥگاؿی” ػاﻢﻤ فػه ﻢیىىػ
ؽھﻤ راﻢٞه اف ﻢناتل و ﻢٖاﻞتات اٍﻟی عاؿد ﻢیىىػ.
ﻢَاﻞش ﻢﻟی به کﻟی فیـ مىاﻝ ﻢیؿوػ
تَٞب رایگقیﻤ ٪ٝالﻥی ﻢیىىػ
به ىکل گیـی و بـوف ؿ٥تاؿھای ؿاػیکاﻝ عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ
به ﻢٖﻟ ٨آ٥ـیﻦی ،ﻢٖﻟ ٨ﻥگـی و ﻢٖﻟ ٨اﻥؼیيی ﻢﻦزـ عىاھؼ ىؼ
ػوٖ٩تی مافی و بـوف “تىھﻡ اﻢـ ﻢٖﻟ‖٨
ﻥغن  :اػٝای راه ٕﻟتاﻥهی کي ٤یک پؼیؼاؿ ٥ـامیامی یتا ٥تـا اﻥنتاﻥی و…+
که ﻢؼٝی “ت٦کـ ﻥاب” ػؿ یک ْ٥ای ارتماٝی یتا میامتی عتاً باىتؼ ،اﻢتـوفه
ػیگـ اف ھیچ ٥ـػ ،ػمته ،گـوه و یا صقب و ػمتهی میامی پؾیـ٥ته ﻥین ویتژه تتـ
آﻥکه اگـ ایﻤ رم ٜعاً ،ﻢىّىٝات ؿا به تزـبهای ﻢﻦضَـ به ٥ـػ و ﻢٞیاؿی بـای
ھـگىﻥه اػؿاک اف پیـاﻢىﻣ و رهاﻣ تتؼیل کﻦﻦؼ به گىﻥهای کته ایتﻤ ﻥتى ٛاف ﻥگتـه یتا
تضﻟیل ؿا به ٝﻦىاﻣ یگاﻥه تضﻟیل ،ىﻦامایی ،و “ػیگـی” ؿا واػاؿ مافﻥؼ ػؿ ایﻤ ﻥى ٛاف
ﻥگـه یا تضﻟیل ،با آﻥها ،ھﻡ آوا ،ھﻡ ا٩ؼاﻠ و ھمپاؿچه ىىػ و بؼوﻣ ارافهی ھـگىﻥته
ّ
تاﻢل ،بافﻥگـی و بافاﻥؼیيی ،ھـ کﻟی ٙاھـی ؿا اﻢـی واٞ٩ی و صتی ص٪ی٪ی رﻟىه
ػھﻦؼ.
ّ
ػوﻠ :حمـهی کﻟی ھـ ٥ـآیﻦؼی“ ،آگاھی” ام و آگاھی ،ھﻦگتاﻢی تض٪ت ٨پیتؼا
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ﻢیکﻦؼ که با امت٦اػه اف رم ٜآوؿی تماﻠ ﻢﻦابٝ ٜﻟىﻠ میامی ،ارتمتاٝی ،ا٩تَتاػی
یا ٥ـھﻦگی یک راﻢٞه (اﻞتته به ٍتىؿت ﻥنتتی  ،ﻢنتایل ؿا ػؿ ٩تاﻞتی ھتؼ ٣گتـا،
تٞـی ،٤تتییﻤ و ٝمﻟیاتی ﻥمىػ +ػؿ ایﻤ صاﻞ ام که ﻢیتىاﻣ اػٝا ﻥمىػ “آگاھی”
تض ٨٪پیؼا کـػه ام و ٩ابﻟی آﻣ ؿا ػاؿػ که به مىی “اﻢـی ﻢتتﻦی بـ ﻥهاػ” صـک
کﻦؼ.
―مىﻠ“ :تزـبه” ،ﻢنت٪یما و بؼوﻣ وامٖه ،ػاؿای “اؿفه” و “ﻢٞﻦتا” امت و بته
تٞتیـی ػیگـ ،ﻢضَىﻝ “کﻦو ﻢت٪ابل” ػو یا چﻦؼ ٝاﻢل ام که اف “تاحیـ ّٞ٥اﻝ” بـ
یکؼیگـ پؼیؼ آﻢؼهاﻥؼ +ھـ تزـبه بـای به ورىػ آﻢؼﻣّ ،ـوؿتا ﻥیاف به ػو ٝاﻢل ػاؿػ:
٥ـھیغته بىػﻣٝـٍهی کاؿکـػرم ٜىؼﻣ ایﻤ ػو ٝاﻢل ػؿ کﻦاؿ یکؼیگـ ﻢیتىاﻥؼ به یک “ٝیﻦی ” تتؼیل ىتىػ
که ػؿ ﻥهای  ،ﻢیتىاﻣ آﻣ ؿا “تزـبه” ﻥاﻢیؼ.
چهاؿﻠ :با تىره به ٝىاﻢل ٥ى ٧ﻢیتىاﻣ گ ٦عﻟ٪یات ،ﻢىّ ٜگیـی ھاٝ ،ال٩ته
ﻢﻦؼیھا و ﻢياؿک ػؿ تزـبه ،ﻢﻦضَـ بته ھتیچ ٥تـػ ،گتـوه ،ػمتته و یتا صتقب و
مافﻢاﻣ ّ
عاٍی ﻥین با ایﻤ ھؼ ٣که اف بـوف آمیتی ﻢىمىﻠ به “تىھﻡ اﻢتـ ﻢٖﻟت”٨
رﻟىگیـی ىىػ.
پﻦزﻡ :ػؿ صىفهی میام  ،ایﻤ تزـبه به ﻢخابه آگتاھی٥ ،ـھیغتگتی و ٝـٍته،
ﻢضَىﻝ تاله رم ٜبی ىماؿی اف “کﻦو”ھا و “کﻦوھای ﻢت٪ابل” امت کته ػؿ
ﻥهای  ،ﻢﻦزـ به “ﻥمایو ٩ؼؿت ﻥماػیﻤ” یا “واگؾاؿی ٩ؼؿت ﻥهاػیﻦته” ﻢتیىتىػ و
ٝالی ٨و ﻢﻦاب ٜﻢٖٞى ٣به عتىػ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ “اؿفه ﻥنتتی”(و ﻥته ﻢٖﻟت ، ٨ﻢیتاﻣ
بافیگـاﻣ ،تىﻞیؼ ،تىفی ٜیا بافتىﻞیؼ ﻢیکﻦؼ….
با تىره به آﻥچه گ٦ته ىؼ ﻢیتىاﻣ گ“ ٦تىھﻡ اﻢـ ﻢٖﻟ*”٨ﻥه اف ىغٌ ص٪ی٪ی
و ﻥه اف ىغَی ص٪ى٩ی* پؾیـ٥ته ﻥین و ﻢٖﻟ ٨آ٥ـیﻦتی ،ﻢٖﻟت ٨ﻥگتـی و ﻢٖﻟت٨
اﻥؼیيی ،ﻥغنتیﻤ ﻢاﻥ ٜبـ مـ ؿاه آگاھی٥ ،ـھیغتگی و تزـبه مافی عىاھؼ بىػ…+

خطىيت ،تزور ،تزوریسن و تزوریسن دولتی
عيىﻥ ھـ ىکﻟی اف اﻥگیقه عىػ ام که اﻥؼیيهھا و تمایالت اوﻞیه ػیگتـی ؿا
ﻥاػیؼه ﻢیگیـػ +واژگاﻣ کﻟیؼی ایﻤ تٞـی“ ،٤اﻥگیقه”“ ،عىػ”و”ػیگـي” ھنتﻦؼ که
ﻥاگق یـ اف اؿاتهی تٞـی ٤و تٞییﻤ چاؿچىبی بـای آﻥها ھنتیﻡ:
―اﻥگیقه” ٝاﻢﻟی ام که ٥ـػ یا گـوه یا راﻢٞهای ؿا به ٝمل واﻢتی ػاؿػ +آﻣ ،ػؿ
ﻢىؿػ ھـ متب و ٝﻟ ؿواﻥی به کاؿ ﻢیـوػ که یک ٝمل اؿاػی ؿا به ورىػ ﻢیتآوؿػ و
به ایزاػ آﻣ ﻢیگـایؼ یا ػؿ ﻢىؿػ ھـ صاﻞ ؽھﻦی به کاؿ ﻢیـوػ که ٝﻦاٍـ ؿواﻥی آﻣ بـ
ٝﻦاٍـ اﻥٞ٦اﻞی ١ﻟته ػاىته باىؼ.
―اﻥگیقه” ؿابٖه ٞ٥ل با ٝﻟل اﻥگیقاﻥﻦؼه ام  ،اف ایﻤ ؿو پتیو اف ٞ٥تل ٍتىؿت
ﻢیگیـػ و ﻢیتىاﻣ آﻣ ؿا تضـیک و تيى ی ٨ﻥاﻢیؼ.
―عىػ”رىھـ ص٪ی٪ی حابتی ام که اٝـاُ تيکیل ػھﻦؼه عىػ آگاھی واٞ٩تی
بـ آﻣ صمل ﻢیيىﻥؼ“ +ػیگـي” ﻥٖ٪هی ﻢا٩تل عىػ ام .
عيىﻥ ؿا ﻢیتىاﻣ به ػو ٍىؿت ت٪نیﻡ بﻦؼی ﻥمىػ:
–عيىﻥ ٝاﻠ و عيىﻥ عاً
–عيىﻥ ﻢيـو ٛو ﻥاﻢيـوٛ
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عيىﻥ ٝاﻠ :ػؿ ﻢ٪ابل امتؼالﻝ ت٦تاھﻡ و تىا٥ت٩ ٨تـاؿ ﻢیگیتـػ و ﻢتﻦتایی بتـای
تىریه ّـوؿت “٩اﻥىﻣ” و “٩اﻥىﻣ گؾاؿي” ام .
عيىﻥ عاً :کاؿبـػ آىکاؿ و ﻢضنىك فوؿ بـای به اﻥ٪یاػ ػؿآوؿػﻣ اؿاػھتی
ػیگـاﻣ ام .
و یژگیهای عيىﻥ عاً ٝتاؿتﻦؼ اف:
اٍـاؿوؿفیؼﻣ کاؿگقاؿاﻣ بـ اٝماﻝ فوؿﻢضؼوػی یاﻥ٦ی اؿاػھی ػیگـيابا ﻥؼاىتﻤ “عىػ”اف اٝماﻝ عيىﻥ ٝﻟیه ػیگـيآﻢىعتﻤ به “ػیگـي” افٕـی ٨ﻢزافات وتﻦتیه باایﻤ ھؼ ٣که افصىفهھای احتاتیوھﻦزاؿی تٞـی ٤ىؼھی “عىػ”ٝؼوﻝ ﻥکﻦؼ.
عيىﻥ ػؿ ت٪نیﻡ بﻦؼی ػیگـ عىػ به عيىﻥ ﻢيتـو ٛو عيتىﻥ ﻥاﻢيتـوٛ
ت٪نیﻡ ﻢیيىػ.
عيىﻥ ﻢيـو ٛػؿ ﻢىؿػ کناﻥی اٝماﻝ ﻢیيىػ که:
ؿواﻝ مافﻢاﻣ ارتماٝی ؿا بـ ھﻡ ﻢیقﻥﻦؼ.ھﻦزاؿھا و اؿفهھای ﻢتٞاؿ ٣ؿا به چاﻞو عىاﻥؼه کذ ؿ٥تاؿی ﻢیکﻦﻦؼ.و یژه گی عيىﻥ ﻢيـو ،ٛصؾ ٣ا٥ـاػ اف گنتـھی فﻥتؼگی ارتمتاٝی ﻥینت ،
بﻟکه کاؿبـػ آﻣ بهیﻦه مافی و ﻢؼاوا ام  +ػؿ عيىﻥ ﻥاﻢيـو“ ،ٛعتىػ”١ ،یـیت
“ػیگـی” ؿا ﻥمیپؾیـػ و تاله ﻢیکﻦؼ به ھتـ ٩یمت ﻢمکتﻤ آﻣ ؿا ػؿ رهتاﻣ اﻥنتاﻥی
عى یو واؿػ یا اػ١اﻠ کﻦؼ.
ؿاهھای عيىﻥ ﻥاﻢيـوٝ ٛتاؿتﻦؼ اف:
ت ھمناﻣ مافی :اﻥؼیيه ،ؿ٥تاؿ و ٝمل ػیگـی ؿا با تضمیل اؿاػه رق یی اف ورىػ
عىػ ماعتﻤ.
ت بؼیل مافی :ػیگـی ؿا ٩ابل تتؼیل به عىػ ماعتﻤ.
–صؾ:٣اﻥکاؿ کﻟی ورىػ ػیگـی یا ﻥ٦ی ورىػ ﻢنت٪ل ػیگـی تىمٔ “عىػ”به
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ٍـ“ ٣ػیگـي” بىػﻣ.
ﻢهمتـیﻤ ابقاؿھای ھمناﻣ مافی و بؼیل مافی ٝتاؿتﻦؼ اف:
–ﻢضؼوػی آ٥ـیﻦیٍ :ـ ٣بىػﻣ ػیگـی ھماﻥگىﻥه که بایؼ باىؼ ﻥته ھماﻥگىﻥته
که ھن .
–اؿفه آﻢىفی :اؿاػھتی “ػیگتـي” تضت کﻦتتـﻝ “عتىػ” ػؿ ﻢیآیتؼ +ػؿ اػاﻢته
“ػیگـي” به ٙاھـ آفاػ ٝمل ﻢیکﻦؼ ،اﻢتا اف آﻥزتا کته اؿاػھتی “ػیگتـي” پیيتاپیو
تىمٔ “عىػ” ﻢضؼوػ ىؼه ام  ،ﻢهـ “ػیگـي” ؿا بـ پیياﻥی ػاؿػ.
ػؿ ھمناﻣ مافی و بؼیل مافی١“ ،یـی ” ػیگـی ﻥ٦ی ﻢیيىػ ،اﻢا ػؿ صتؾ،٣
“ورىػ” ػیگـی تىمٔ “عىػ” ﻥ٦ی ﻢیيىػ.
چـایی عيىﻥ
عيىﻥ ھیچگاه اف بیﻤ ﻥمیـوػ چىﻣ اﻥناﻣ ﻢضَىﻝ اﻥؼیيه ،ىﻦاع و کتﻦو
ام  +اﻥناﻣ به ػﻞیل آﻥکه ػاؿای و یژه گیھای فیـ ام :
–ؽھﻤ او ﻢاﻥٞی ػؿ بـابـ عىػ بـ ﻥمیتابؼ.
–اؿاػه اه بـای ٥ـاتـ ؿ٥تﻤ اف مـصؼات عىػ ١یـ٩ابل ﻥ٦ی ام .
–ػیگـي” ػؿ ﻢ٪ابل “عىػ” ورىػ عىاھؼ ػاى .
اف یکنى و اف مىی ػیگـ “عىػ” به عإـ و یژه گی ھای:
—ھىىیاؿي
—کﻦکزاوي
—امت٪الﻝ
—عىامتها و اﻢیاﻝ عىػ اﻥگیغته
—ٞ٥اﻝ بىػﻣ
–اؿتتآ ﻢت٪ابل با رهاﻣ پیـاﻢىﻣ
—ىى ٧فینتﻤ
—تاله بـای ٩ﻟمـوآ٥ـیﻦ
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ت ﻥاھمگﻤ بىػﻣ
بـای بـگؾىتﻤ اف “ػیگـي” تاله ﻢیکﻦؼ و به ھمیﻤ عإـ ام کته “اﻥؼیيته”
ھیچگاه ﻢﻦکـ ورىػ عيىﻥ ﻥین  ،بﻟکه بـای تٞؼیل و به متاﻢاﻣ ﻥمتىػﻣ آﻣ ،بته
تٞـیٍ ٤ىؿتهایی اف عيىﻥ چىﻣ”عيىﻥ ﻢيـو ”ٛیا “عيىﻥ ٝاﻠ” ﻢتتاػؿت
ﻢیىؿفػ.
ھﻦگاﻢی که اف “ﻥ٦ی ورىػ ػیگـي” یا “اﻥکاؿ کﻟیت ػیگتـي” متغﻤ بته ﻢیتاﻣ
ﻢیآوؿیﻡ ،واژھی “ﻢـگ” به ٝﻦىاﻣ ﻥتیزهتی ﻥهتایی ایتﻤ ىتیىھی اﻥؼیيتیؼﻣ ،کتاﻢال
بـرنته ﻢیيىػ.
―ﻢـگ” ػؿ تٞـی ٤ﻢنت٪ل عىػ ،ﻥابىػی صیات چیقی امت کته ﻢیتىاﻥتؼ فﻥتؼه
باىؼ اﻢا ػؿ تٞـی٦ی که ﻢـگ ؿا بٞﻦىاﻣ تابٞی اف ﻢت٢یتـ عيتىﻥ ﻢیيﻦامتاﻥؼ ،اود و
ﻥهای کاؿبـػ عيىﻥ “عىػ” ٝﻟیه ػیگـی ام .
اﻢا آیا ﻢـگ پایاﻣ کاؿ ام ؟
رؼای اف ػیؼگاه اﻞهیىﻣ که ﻢـگ ؿا آ١افی بـ یک پایاﻣ ﻢیؼاﻥﻦؼ و عـػگـایاﻣ کته
ورىب پؼیؼھی ﻢـگ ؿا متب تؼاوﻠ صیات ﻢٞـ٥ی ﻢیکﻦﻦؼ ،اف ػیتؼگاه “عيتىﻥ ”،
“ﻢـگ ﻥاکاؿآﻢؼی “عىػ” ػؿ ١ﻟته بـ “ػیگـي” ام ‖.
با ایﻤ ػیؼگاه ﻢیتىاﻣ ﻢـگ ؿا اف ػو رﻦتهی “مﻟت ” و “ایزاب ” ﻢىؿػ بـؿمی ٩ـاؿ
ػاػ:
ﻢـگ اف ػیؼگاه مﻟتی :اگـ چه ھـ کل ﻢیتىاﻥؼ به ومیﻟهی ﻢـگ ،تماﻢی ورتىػ
ػیگـی ؿا به بافی بگیـػ ،اﻢا ﻢـگ پایاﻣ امت٪الﻝ و آفاػگی اﻥناﻣ ﻥین  +ﻢتـگ اگتـ
چه ىکنتی ؿا بـ “ػیگـي” تضمیل کـػه اﻢا بؼاﻣ ػﻞیل که ﻥماػ ﻢ٪اوﻢ عتىػ ؿا اف
ﻢیاﻣ بـػه ٥تضی بـای “عىػ” به باؿ ﻥیاوؿػه ام .
ﻢـگ اف ﻥگاه ایزابی  :چىﻣ “ػیگـي” ﻥ٦ی ﻥاىؼﻥی امت  ،ﻢاﻥتؼگاؿی او اﻢتـی
بؼیهی ام  +با ﻢـگ“ ،ػیگـي” اف بیﻤ ﻢیـوػ ،اﻢا “ػیگـیتو” ﻢضى ﻥمیيىػ ،چتىﻣ
به ﻢىّى ٛىﻦاع تتؼیل ﻢیگـػػ.
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ػؿ ایﻤ ػیؼگاه ،ھﻦگاﻢی که “عىػ” به “اؿاػھی ﻢٖٞى ٣به ٩تؼؿت” (کتﻦو اؿاػه
بـای ١ﻟته بـ ػیگـي تتؼیل ﻢیيىػ“ ،ػیگـي” به “اؿاػھتی ﻢٖٞتى ٣بته ﻢ٪اوﻢت ”
ﻢتضىﻝ ﻢیگـػػ ،به ھمیﻤ عإـ ﻢـگ “ػیگـي” تىمتٔ “عتىػ” تاکیتؼی امت بتـ
ػیگـی ٥تش ﻥاىؼﻥی و ١ﻟته ﻥاپؾیـ او ،فیـا اگـ چه تﻤ وراﻣ “ػیگـي” ﻢىؿػ تٞتـُ
٩ـاؿ گـ٥ته ام  ،اﻢا امتت٪الﻝ ،عىامت و اؿاػھتی آفاػ او تضت اﻥ٪یتاػ ػؿﻥیاﻢتؼه
ام  ،بﻦابـایﻤ ىﻦامهی “ورىػ” ػیگـی ،تﻦها “ػیگـی ”اوم .
تـوؿ ،تـوؿینﻡ ،تـوؿینﻡ ػوﻞت
٥ـھﻦگ “و بنتـ” تـوؿ ؿا “امتیالی تـمی ﻢهیب” تٞـی ٤کـػه ام  +تـوؿینﻡ
ٝتاؿت ام اف:
―ا٩ؼاﻢات ٩هـ آﻢیق رمٞی یا ٥ـػی با تکیه بـ امتـاتژی عيىﻥ ؿٝتب آوؿ کته
ﻢَ٪ىػ آﻣ ﻢض ٨٪ﻥمىػﻣ یک ھؼ ٣ﻢٖٞى ٣به ٩ؼؿت ام ‖.
تـوؿینﻡ ػوﻞتی ٝتاؿت ام اف:
―ىیىهھای اؿٝتاب تىمتٔ صکىﻢت و امتت٦اػه اف عيتىﻥ متافﻢاﻣ یتا٥تهی
ػوﻞت ‖.
اگـ “ﻢکتب تـوؿ”ؿاىاﻢل “تـوؿینﻡ ػوﻞت ”“ ،تـوؿینﻡ ﻢ٪تؼك”“ ،تـوؿینتﻡ
رﻦای ”“ ،تـوؿینﻡ ﻥاىی اف آمیبھای ؿواﻥ ”“ ،تـوؿینﻡ میامت ”و”تـوؿینتﻡ
اﻥؼیيه” بؼاﻥیﻡ ،تـوؿینﻡ ػوﻞتی به ػﻞیل صزﻡ ٩ـباﻥیاﻣ ،تﻦى ٛمیامتهای ارـایتی و
گنتـػه گی ﻢغإتاﻣ تـوؿ ،ػاؿای مﻦگیﻤ تتـیﻤ بهامت و “تـوؿینتﻡ ﻢ٪تؼك”ػؿ
ﻢـصﻟه ػوﻠ ٩ـاؿ ػاؿػ.
آﻥچه تـوؿینﻡ ػوﻞتی ؿا اف ػیگـ اﻥىا ٛتـوؿینﻡ ﻢتمایق ﻢینافػ ،کاؿبـػ عيىﻥ
به ٍىؿت ١یـ ﻢتمایق ٝﻟیه ىهـوﻥؼاﻣ ١یـ ﻥٚتاﻢی امت  +بﻦتابـایﻤ ﻢهمتتـیﻤ و یتژه
گیھای تـوؿینﻡ ػوﻞتی ٝتاؿتﻦؼ اف:
–تىمل به عيىﻥ ١یـ ﻢتمایق و ؿٝب آوؿ.
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–ا٩ؼاﻠ ٝﻟیه ىهـوﻥؼاﻣ یا اھؼا١ ٣یـ ﻥٚاﻢی+
–تـوؿینﻡ ػوﻞتی ره ػمتیابی به یک ھؼ ٣میامی+
–ابقاؿ تىریه ٩اﻥىﻥی+
–ایزاػ ارقای اتمی ىؼه با کيتاؿھای بی صؼ و صَـ.
–صاکﻡ کـػﻣ ؿٝب ػؿ راﻢٞه.
ػؿتـو ینﻡ ػوﻞتی٩ ،اﻥىﻣ ومیﻟهی تىریه ا٩ؼاﻢات ٍاصتاﻣ ٩ؼؿت ػؿ یک ﻥٚاﻠ و
ٕـس ،تَى یب و ت٢ییـ ٩ىاﻥیﻤ ػؿ عؼﻢ میامتتهای تـوؿینتتی ػوﻞت امت  +ػؿ
ﻥٚاﻠھای میامی “تـوؿینﻡ ﻢضىؿ”٩ ،اﻥىﻣ ھـگق ﻢضؼوػ کﻦﻦؼه ﻥین  ،بﻟکه ھمىاؿه
ﻥ٪يی تىریه گـػاؿػ +ػؿ تـوؿینﻡ ػوﻞتی٩ ،اﻥىﻣ ،پيتىاﻥهی ﻢـگ و ﻢتاﻢىؿ ﻥتاٙـ بتـ
صنﻤ ارـای “تـوؿینﻡ” ام +

اهًیت هلی ،رهیافت ها
"ﻞی ﻥىؿری ﻢاؿتیﻤ" ػؿ تضﻟیل عىػ ؿار ٜبه ﻢ٦هتىﻠ واژه ی”اﻢﻦیت ﻢﻟتی”ّ ،تمﻤ
بـؿمی ػو ؿھیا“ ٥ؿتاﻞینتی” و “ﻞیتـاﻞتی” و ﻥ٪تؼ آﻥهتا ،ؿھیا٥ت متىﻢی ﻢىمتىﻠ
به”ؿھیا ٥تـکیتی” یا “ؿھیا ٥رتاﻢ ”ٜبتـای اﻢﻦیت ﻢﻟتی کيتىؿھای عاوؿﻢیاﻥته
پیيﻦهاػ ﻢیکﻦؼ که ﻢیتىاﻥؼ به ٝﻦتىاﻣ یتک پتاؿاػایﻡ ػؿ ﻢتىؿػ تضﻟیتل اﻢﻦیت ﻢﻟتی
ػوﻞ ھای عاوؿﻢیاﻥه به کاؿ ؿوػ.
پیو اف پـػاعتﻤ به “ؿھیا ٥راﻢ ”ٜیا “تـکیتی” ،ابتؼا به ػو ؿھیا” ٥ؿتاﻞینتی”
و”ﻞیتـاﻞی” و ﻥاکاؿایی آﻥها ػؿ ﻢىؿػ کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه و رهاﻣ پـػاعته متپل بته
بـؿمی ؿھیا ٥مىﻠ و کاؿبن ھای ایﻤ پاؿاػایﻡ ػؿ عاوؿﻢیاﻥه عىاھیﻡ پـػاع .
 +1ؿھیا ٥ؿتاﻞینتی:
ایﻤ ؿھیا ، ٥بـ ت٪ؼﻠ”اﻢﻦی ﻥٚاﻢی” ػؿ ؿوابٔ بیﻤ اﻞمﻟل تاکیؼ ﻢیکﻦؼ +اف ایتﻤ
ػیتؼگاه ،ﻥٚتتاﻠ بتتیﻤ اﻞمﻟﻟتتیٝ ،ـٍتتهی “ﻢتتتاؿفه بتـای ٩تؼؿت )‖(Powerتىمتتٔ
ػوﻞ ھای صاکﻡ ام و ػوﻞ  ،با ص ٘٦صاکمی ﻢﻟی و تماﻢیت اؿّتی ،ﻢﻦتاٜ٥
عىػ ؿا ػﻥتاﻝ ﻢیکﻦؼ.
اف ﻥگاه ؿتاﻞین ھا ،بهتـیﻤ تىٍیه بـای ػمتیابی ػوﻞ به اﻢﻦی ﻢﻟیٝ ،تاؿت
اف
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.1اصؼاث تامینات ﻥٚاﻢی
.٠تاله بـای بـتـی ﻥٚاﻢی
.2ػمتیابی به تىاﻣ ﻥٚاﻢی.
ﻢيکل ﻥٚـیهی ؿتاﻞینتی ،تاکیؼ آﻣ بـ تتىافﻣ ٩تؼؿت ﻥٚتاﻢی و پتؾیـه وّتٜ
ﻢىرىػ بافػاؿﻥؼگی ػومىیهی ابـ٩ؼؿتھا ػؿ ػوؿاﻣ رﻦگ مـػ بىػ که بتا ٥ـوپاىتی
ىىؿوی ماب ٨و ﻥاتىاﻥی ؿتاﻞینت ھا ػؿ پتیو بیﻦتی آﻣ ،بته بضتـاﻣ ٥کتـی ػؿ ایتﻤ
ؿھیا ٥ﻢﻦزـ ىؼ.
.٠ؿھیا ٥ﻞیتـاﻞی:
به اٝت٪اػ ﻞیتـاﻝ ھا ،اﻢﻦی ﻢﻟی ٝتاؿت اف:
.1تىاﻥایی ﻢ٪ابﻟه با تهؼیؼھا
.٠ص ٘٦تماﻢی مـفﻢیﻦی
.2ؿژیﻡھای صاکﻡ
ﻞیتـاﻝھا ٝالوه بتـ ایتﻤ مته ﻢىﻞ٦ته ،ﻢ٦هتىﻠ اﻢﻦیت ؿا بته تهؼیتؼھای ﻢٖٞتى٣
به”اﻢﻦی اﻥناﻥی” ھﻡ تنـی ﻢیػھﻦؼ +بﻦابـایﻤ ،اف ػیؼگاه آﻥها ،اﻢﻦی ﻢﻟی”،ػوﻞ
ﻢضىؿ” ﻥین .
به اٝت٪اػ ﻞیتتـاﻝ ھتا ،صَتىﻝ اﻢﻦیت ﻢﻟتی ػؿ متٖش بتیﻤ اﻞمﻟﻟتی ،اف ٕـیت٨
ھمکاؿی و ػؿ مٖش ػاعﻟی اف ٕـی“ ٨ﻢياؿک ” و”ػﻢکـامی” ﻢینـ ام .
اف ایﻤ ﻥگاه ،کيىؿھایی که ػؿ آﻥها “تيکلھای آفاػ”“ ،رىاﻢت ٜﻢتؼﻥی” و”تتىاﻣ
ػمتیابی به ا٩تَاػ آفاػ” ورتىػ ػاؿػ اف حتتات بیيتتـی بـعتىؿػاؿ بتىػه و ػؿ بـابتـ
تهؼیؼھای امامی چىﻣ “گنن ارتمتاٝی” و “٥ـوپاىتی ا٩تَتاػی و میامتی”
آمیب پؾیـی کمتـی ػاؿﻥؼ.
ﻢيکل ﻥٚـیهی ﻞیتـاﻞی ﻥیق آﻣ ام که به ره ػوؿی گقیﻦی ھـچته بیيتتـ اف
ﻢت٢یـ “ٝاﻢل ﻥٚاﻢی” ،عىػ ؿا ػؿگیـ ﻢت٢یـھای بناؿ ػیگتـی ﻢتیکﻦتؼ کته ﻥیافﻢﻦتؼ
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تضﻟیل و تتییﻤھای ویژه و پیچیؼه ام  +ػؿ ایتﻤ ﻥتى ٛبـؿمتی اﻢﻦیت کته “ػوﻞت
ﻢضىؿ” ﻥین ٝ ،ىاﻢل میامی و ٥ـاﻢﻟی*اف اصقاب میامی ایتؼتىﻞىژیک گـ٥تته تتا
گـوهھای ٩ىﻢی و ﻢﻟی و گـوهھای ﻢغتﻟ ٤ﻢتؾھتی* ﻥ٪تو آ٥ـیﻦتی ﻢتیکﻦﻦتؼ کته
ھـکؼاﻠ ػؿ ىکل گیـی اﻢﻦی ػعیل ھنتﻦؼ +ھمچﻦیﻤ ت٪اّاھای ﻢتٞؼػی اف ػوﻞ
ﻢیىىػ که یکی یا تـکیتی اف آﻥها(ﻢاﻥﻦؼ ا٥قایو رمٞی  ،ﻢهارـتھای ١یـ٩اﻥىﻥی،
اعتالﻝ ػؿ کاﻥىﻣ عتاﻥىاػه ،مینتتﻡھای ﻥاکاؿآﻢتؼ آﻢىفىتی ،تابىھتای ٥ـھﻦگتی و
ورؼاﻣ کاؿی ﻢیتىاﻥؼ ػوﻞ ؿا تهؼیؼ ﻥمایؼ.
.2ؿھیا ٥تـکیتی یا ؿھیا ٥راﻢ:ٜ
―ؿھیا ٥تـکیتی” ،ویژگی ﻢﻟ ھای ػؿ صاﻝ گؾاؿ ﻢاﻥﻦؼ “ا٩تَاػ تىمٞه ﻥیا٥ته”،
“بی حتاتی ؿژیﻡھای میامی” و “ماع ارتماٝی ىکﻦﻦؼه” ؿا ٝىاﻢﻟی ﻢیػاﻥؼ کته
عىاه ﻥاعىاه ،ﻥ٪و امامی ػؿ اﻢﻦی ﻢﻟی ای٦ا ﻢیکﻦﻦؼ.
به ٕىؿ کﻟی ،ھؼ ٣ایﻤ ؿھیا ٥رؼیؼ ،اؿایهی یک پاؿاػایﻡ یا ﻢؼﻝ اﻢﻦی ﻢﻟتی
ام که ػ ؿ آﻣ ،با تىره به واکﻦو ﻢت٢یـھای کىچک ،اﻢﻦی ﻢﻟی تضىﻝ ﻢییابؼ+ػؿ
ایتﻤ ﻢتؼﻝ ،اﻢﻦیت ﻢﻟتیٝ ،تتاؿت اف تىاﻥتتایی یتک ػوﻞت ػؿ “اٝمتتاﻝ تهؼیتؼ” یتتا
“رﻟىگیـی اف تهؼیؼ” ﻥنت به “تماﻢی مـفﻢیﻦی”“ ،راﻢٞه” و “ؿژیﻡ” ام و بتا
ﻢیقاﻣ تىاﻥایی ػوﻞ بـای اٝماﻝ یا رﻟىگیـی اف تهؼیؼ ﻥنت به ٝﻦاٍـ ٥ى ،٧ﻢیتقاﻣ
کمتـ یا بیيتـ بىػﻣ اﻢﻦی مﻦزیؼه ﻢیىىػ.
ؿھیا ٥راﻢ ،ٜػؿ تٞـی ٤عىػ ،پﻦذ ﻢت٢یـ ﻢنت٪ل ؿا ػؿ پتاؿاػایﻡ اﻢﻦیت ﻢﻟتی
ﻞضاٗ ﻢیکﻦؼ:
٩.1ابﻟی ھای ﻥٚاﻢی
.٠ﻢيـوٝی میامی
.2ﻢؼاؿای ٩ىﻢی*ﻢؾھتی
.2ػمتـمی به ﻢﻦابٕ ٜتیٞی صیاتی
.1تىاﻥمﻦؼی ا٩تَاػی
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ایﻤ پاؿاػایﻡّ ،مﻤ اﻥتغاب مٖىس تضﻟیل ٥ـػی ،ارتمتاٝی ،ﻢﻟتی٥ ،ـاﻢﻟتی و
رهاﻥی به ﻢاﻥﻦؼ اکخـ تئىؿیھای ؿوابٔ بیﻤ اﻞمﻟل ،به تٞـی ٤ﻢ٦اھیﻡ کﻟیؼی ػوﻞ ،
مـفﻢیﻤ ،ؿژیﻡ و راﻢٞه اف ﻥگاه عىػ پـػاعته و ػؿ اػاﻢه ،به چهاؿ ﻢت٢یـ ١یـ ﻥٚاﻢی
ﻢیپـػافػ:
.1ﻢيـوٝی میامی
.٠تىاﻥمﻦؼی ا٩تَاػی
2.تناھل ٩ىﻢی*ﻢؾھتی
.2ػمتـمی به ﻢﻦابٕ ٜتیٞی صیاتی
ؿھیا ٥تـکیتی ػؿ بـؿمی ٝﻟل تمایل کيتىؿھا بته ا٥تقایو تتىاﻣ ﻥٚتاﻢی ،ایتﻤ
ٝىاﻢل ؿا ػعیل ﻢیػاﻥؼ:
.1بضـاﻣ ﻢيـوٝی میامی
.٠اعتال٥ات ﻢﻟی
.2اعتال٥ات ﻢؾھتی
.2تٞاؿّات ایؼتىﻞىژیک
ﻢاؿتیﻤ ﻢتیگىیتؼ…”:و ػؿ بـؿمتی متٖىس تضﻟیتل و ػؿ ﻥگتاھی ١یـﻢﻦتٚتـه،
“گـوهھای ٩ىﻢی*ﻢﻟی ﻢنﻟش ﻢاﻥﻦؼ چـیکھای کـػ”“ ،ھیاتھای تتﻟی٢ات ﻢؾھتی
مافﻢاﻥؼھی ىؼه ػؿ رهاﻣ” و “ایؼتىﻞىژیھای ﻢﻦٖ٪ه ای”(ﻢاﻥﻦؼ امالﻠ میامتی ؿا
ػؿ فﻢـهی بافیگـاﻣ ٥ـاﻢﻟی ٩ـاؿ ﻢیػھؼ که تماﻠ ﻢـفھای ارتمتاٝی ،ﻢﻟتی و صتتی
ﻢﻦٖ٪های ؿا ػؿﻢی ﻥىؿػﻥؼ‖.
ؿھیا ٥راﻢ ٜػؿ ﻢىّىٝی اﻢﻦی ﻢﻟی ،ػؿ ﻥهای  ،کيىؿھای عاوؿﻢیاﻥه ؿا به
اﻥتغاب چهاؿ ﻢت٢یـ”ﻢيـوٝی ”“ ،ا٩تَاػ تىاﻥا” ،تناھل” و “ﻢﻦابٕ ٜتیٞی صیاتی”
ػؿ کﻦاؿ”٩ؼؿت ﻥٚاﻢی” ٥ـاعىاﻥؼه و تىٍیه ﻢتیکﻦتؼ ىتایؼ بتتىاﻣ بتا اﻥتغتاب ایتﻤ
ؿھیا ، ٥ﻢاﻥ ٜاف ٥ـوپاىی ﻢﻦٚىﻢهی کﻦىﻥی عاوؿﻢیاﻥه و ػوﻞ *ﻢﻟ ھای آﻣ ىؼ.
اف ﻥگاه ؿھیا ٥راﻢ ٜیا تـکیتی ،اﻥؼیيهی ؿتاﻞینتی و تىٍیهی آﻣ بـای تضﻟیتل
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میام ھای ػ٥اٝی ﻢاﻥﻦؼ تىمٞهی تنﻟیضات ،اﻥتغاب ؿاھتـػھا ،تَمیﻡ گیـی ھا،
امتـاتژیھای اتضاػ و ٍ ٤آؿایی و ﻥیق میام تىمٞهی اﻢﻦی ﻢﻟی ،اکﻦىﻣ ػیگتـ
ک٦ای چﻦؼاﻥی ﻥؼاؿػ و تضﻟیل گـ اﻢﻦی ﻢﻟی ،بایؼ به ٍىؿت ﻥ٪اػاﻥته ،آﻣ ػمتته اف
میام ھای ﻢﻟی ؿا که بـ “ﻢيـوٝی میامی”“ ،تناھل ٩ىﻢی و ﻢﻟی”“ ،ؿواػاؿی
ﻢتتؾھتی”“ ،تىاﻥمﻦ تؼی ا٩تَتتاػی” و “ػمتـمتتی بتته ﻢﻦتتابٕ ٜتیٞتتی صیتتاتی” تتتاحیـ
ﻢیگؾاؿﻥؼ ػؿ ﻥٚـ آوؿػ.
هًبع :

ت ؿھیا٥تی بـای ﻢٖاﻞٞهی اﻢﻦی ﻢﻟی ػؿ عاوؿﻢیاﻥه ،ﻞی ﻥىؿری ﻢاؿتیﻤ ،امتاػ ٝﻟىﻠ میامی و
ﻢض ٨٪ﻢٖاﻞٞات عاوؿﻢیاﻥه ػؿ ػاﻥيگاه ھاؿواؿػ.
ت بـای ﻢٖاﻞٞهی بیيتـ ؿ+ک به :چهـهی رؼیتؼ اﻢﻦیت ػؿ عاوؿﻢیاﻥته ،تتؼویﻤ ﻞتی ﻥتىؿری
ﻢاؿتیﻤ ،تـرمهی ٩ؼیـ ﻥَـی ،اﻥتياؿات پژوھيکؼهی ﻢٖاﻞٞات ؿاھتـػی1262،

اهًیت هلی و استزاتژی اهًیت هلی؛ هعزفی یک هذل
اﻢﻦی ﻢﻟی یک ارما ٛگنتـػهی میامی و ﻥٚاﻢی ام کته ﻥتتایذ آﻣ یته ٍتﻟش و
تىمٞه ﻢﻦزـ ﻢیىىػ +ھؼ ٣اف اﻢﻦی ﻢﻟی ،تْمیﻤ آفاػی فﻥؼگی و ٍیاﻥ اف مایـ
ص٪ى ٧امامی ىهـوﻥؼاﻣ و ﻢهمتـ اف ھمه إمیﻦاﻣ اف ٝمﻟکـػ ﻢنتمـ مینتﻡ ام +
اﻢﻦی ﻢﻟی ػاؿای ابٞاػ ﻢغتﻟ٦ی اف اف رمﻟه اﻢﻦیت متـفﻢیﻦی ،اﻢﻦیت ا٩تَتاػی،
اﻢﻦی اﻥـژی ،اﻢﻦی ٥یقیکی ،اﻢﻦی ﻢضیٔ فین  ،اﻢﻦی ﻢىاػ ١تؾایی ،و اﻢﻦیت
مایتـی ام  +ایﻤ ابٞاػ کاﻢال با یکؼیگـ ﻢـتتٔ ھنتﻦؼ تا ﻢ٦هتىﻢی بته ﻥتاﻠ اﻢیﻦت
ﻢﻟی ؿا تض ٨٪بتغيﻦؼ+
هفهىم اهًیت هلی
اﻢﻦی ﻢﻟی ػاؿای تٞاؿی ٤بنیاؿی ام که تا بته اﻢتـوف اؿاتته ىتؼهاﻥؼ" +واﻞتتـ
ﻞیپمﻤ" بـ ایﻤ باوؿ ام که ﻢﻟتی اف اﻢﻦی بـعىؿػاؿ ام کته بتـای رﻟتىگیـی اف
رﻦگ ،ﻢزتىؿ به فیـ پا گؾاىتﻤ ﻢيـوٝی ٩اﻥىﻥی عىػ ﻥيىػ و ػؿ ٍىؿت چاﻞو،
٩اػؿ باىؼ ﻢيـوٝی عىػ ؿا اف ٕـی ٨رﻦگ ،ص ٘٦کﻦؼ( +ﻞیپمﻤ+ 1422 ،
به باوؿ "ھاؿوﻞؼ المىﻝ" ،ﻢٞﻦای اﻢﻦی ﻢﻟی ،ؿھایی اف ػیکتهی عتاؿری امت +
(ھاؿوﻞؼ المىﻝ+ 141٢ ،
و اف ﻥگاه "آؿﻥىﻞؼ وﻞ٦ـف" ،اﻢﻦی ﻢﻟی به ٍىؿت ٝیﻦی ،بته ﻢٞﻦتای ٝتؼﻠ تهؼیتؼ
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اؿفهھای اکتنابی و ؽھﻦی و ٝؼﻠ ﻥگـاﻥی اف صمﻟه بته چﻦتیﻤ اؿفه ھتایی امت +
(آﻞ٦ـػ وﻞ٦ـف+ 143٢ ،
به ٕىؿ کﻟی ،باوؿ اکخـ ٍاصتﻦٚـاﻣ اﻢﻦی ﻢﻟی صىؿ ایﻤ ﻢضىؿ ام کته ﻥ٪تو
ﻥهایی اﻢﻦی ﻢﻟی ،اف بیﻤ بـػﻣ تهؼیؼات ػاعﻟی و عاؿری (تهؼیؼات ﻢمکﻤ ام
ػؿ ھـ ػو ﻢضیٔ عـػ و کالﻣ ٙاھـ ىىػ و تض ٨٪ھمقینتی ﻢناﻞم آﻢیق ام +
استشاتﮋی اهًیت هلی
یک امتـاتژی یا میام اﻢﻦی ﻢﻟی ) (NSPیک چهاؿچىب اٍﻟی بـای یتک
کيىؿ بـای پامتغگىیی بته ﻥیافھتای امامتی و ﻥگـاﻥیھتای اﻢﻦیتتی ىتهـوﻥؼاﻣ و
تهؼیؼات عاؿری و ػاعﻟی بـای کيىؿ ام  +امتـاتژی اﻢﻦیت ﻢﻟتی ھمچﻦتیﻤ بته
ػﻥتاﻝ تض ٨٪اھؼا ٣و میام ھای ﻢﻟی با تىره به اﻢکاﻥات و ﻢضؼوػی ھای ﻢﻟتی
ام ٝ+الوه بـ ایتﻤ ،امتتـاتژیھای اﻢﻦیت ﻢﻟتی ػؿ ػوؿاﻣ رؼیتؼ ،بته تٞتؼاػی اف
ﻢىّىٝات اٍﻟی پیو ؿوی کيىؿھا ﻢیپـػافػ که بته ٝﻦتىاﻣ ؿاھتی ﻢٖمتئﻤ بتـای
ﻢيـوٝی ٝمىﻢی ،ﻢاﻞکی و حتات ﻢﻦزـ ﻢیىىﻥؼ و ھمچﻦیﻤ به بهتىػ بهتـه وؿی
ﻢیاﻥزاﻢﻦؼ+
یک ؿاه صل پایؼاؿ بـای اﻢﻦی ﻢﻟی ،تٞـی ٤یک امتـاتژی اﻢﻦیتی و ابقاؿی بـای
ﻢضا ٚ٥یا پیيتـػ ﻢﻦا ٜ٥ﻢﻟی یک کيىؿ ام  +صکىﻢ ھتا میامت ھای اﻢﻦیتتی
عىػ ؿا ػؿ یک امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی مافﻢاﻥؼھی ﻢیکﻦﻦؼ+
اتژی اﻢﻦیت ﻢﻟتی ایتاالت ﻢتضتؼهی آﻢـیکتا،
یک ﻢخاﻝ ؿوىﻤ بـای ھؼ ٣امتـ ِ
بیاﻥیهی ھؼ ٣ایﻤ مﻦؼ ام که ػؿ آﻣ ،به ایﻤ ﻢىاؿػ ،اىتاؿه ىتؼه امت  :اف کيتىؿ
آﻢـیکا ،اف ﻢـػﻠ آﻢـیکتا ،و اف ؿوه فﻥتؼگی آﻢـیکتایی ﻢضاٚ٥ت کﻦیتؼ ،متٞاػت
آﻢـیکا ؿا اؿت٪ا ػھیؼٍ ،ﻟش ؿا اف ٕـی٩ ٨ؼؿت ص ٘٦کﻦیؼ ،و ﻥ٦تىؽ آﻢـیکتا ؿا پتیو
بتـیؼ+
ػؿ یک ىمای کﻟی ،ﻥمىػاؿ تـمیمی ٝىاﻢل و ﻢـاصل تٞییﻤ و تؼویﻤ امتتـاتژی
اﻢﻦی ﻢﻟی ؿا ﻢیتىاﻣ ػؿ یک ٩اب ﻥمایو ػاػ:
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حىصههای استشاتﮋی اهًیت هلی
ػؿ ﻢٖاﻞٞات رؼیؼ اﻢﻦی ﻢﻟی ،ایﻤ صىفهھا با اھمی بیيتتـی ﻢتىؿػ ﻢٖاﻞٞته
٩ـاؿ ﻢیگیـﻥؼ :
اﻢﻦی اﻥناﻥی
ﻥٚاؿت و پامغگىیی
ص٪ى ٧بيـ
ٝؼاﻞ
رﻦنی
ھماھﻦگی
اؿتتإات
 +1اﻢﻦی اﻥناﻥی
اﻢﻦی اﻥناﻥی ﻢنتﻟقﻠ فیـماع ػؿک اﻢﻦی بـ پایهی ﻥیاف ىهـوﻥؼاﻣ ام  ،ﻥه
 ٔ٪٥ػوﻞ و کيىؿ +گقیﻦهھای ا٥قایو اﻢﻦی اﻥناﻥی ٝتاؿتﻦؼ اف:
 1ایزاػ ارما ٛپیـاﻢىﻣ ﻢ٦هىﻠ مافی کيىؿ اف اﻢﻦی
 ٠تﻟ٦ی ٨ﻥٚـات رم ٜآوؿی ىؼه اف ٕـیت ٨ؿایقﻥیھتای گنتتـػه و اؿمتاﻞی اف
گـوه ھایی که ﻥمایﻦؼه بغوھای ﻢغتﻟ ٤راﻢٞه ھنتﻦؼ+
 2رم ٜآوؿی ػاػهھا اف ﻥهاػھای عتاً بتا ؿویکتـػ اھمیت اٍتﻟی اﻢﻦیت
ﻢـػﻠ +و
 2ػؿ ﻥٚـ گـ٥تﻤ ػالیل اٍﻟی ﻥااﻢﻦی ىهـوﻥؼاﻣ به ٝﻦىاﻣ بغيی اف ؿاھکاؿھای
ػمتیابی به اھؼا٣
ػؿ ایﻤ ﻢىؿػ ،به چﻦؼ ﻢخاﻝ پـػاعته ﻢیىىػ :کيىؿ ٥یﻟیپیﻤ ػؿ امتتـاتژی اﻢﻦیت
ﻢﻟی و ػؿ ىاعهی اﻢﻦی اﻥناﻥی" ،ؿ٥اه ﻢـػﻠ" ؿا ػؿ اوﻞىی اٍتﻟی عتىػ ٩تـاؿ ػاػه
ام و و آﻣ ؿا به ٝﻦىاﻣ ٝاﻢل اٍﻟی ھمتنتگی ﻢﻟی ھؼ ٣کـػه ام .
پاپىا گیﻦهی ﻥى امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی عىػ ؿا بـ پایهی "اﻢﻦی ﻢـػﻠ" تٞـی ٤کـػه
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ام  ،پـو بـ "اﻢﻦی ىهـوﻥؼاﻣ" مـﻢایه گؾاؿی ﻥمىػه و و ﻞیتـیتا عىامتتاؿ "ایزتاػ
ﻢٞماؿی اﻢﻦیتی رؼیؼ بـ اماك اؿت٪ای اﻢﻦی ػوﻞتی ،اﻥناﻥی و ارتماٝی" ام .
 +٠ﻥٚاؿت و پامغگىیی
ﻥٚاؿت ػﻢىکـاتیک ػؿ اﻢﻦی ﻢﻟی به ٕىؿ گنتـػهای به ٝﻦىاﻣ یک ھﻦزتاؿ بتیﻤ
اﻞمﻟﻟی ىﻦاعته ﻢیىىػ +ایﻤ اﻢـ ﻢنتﻟقﻠ ایزاػ بافؿمی و تٞاػﻝھای ﻢضکﻡ و ص٘٦
اٍىﻝ ﻢنىوﻞی پؾیـی و ى٦ا٥ی و ھمچﻦیﻤ تْمیﻤ ٝمﻟکـػ ﻢزـیتاﻣ و ﻥتاٙـاﻣ
به ٕىؿ ﻢؤحـ و کا٥ی و ﻢٖاب ٨با چاؿچىب ٩اﻥىﻥی و میام گتؾاؿی امت  +تمـکتق
رؼی بـ ﻥٚاؿت و پامغگىیی به ﻢيـوٝی و ﻢاﻞکی کمتک ﻢتیکﻦتؼ ،امتت٦اػه
کاؿآﻢؼتـ اف ﻢﻦاب ٜؿا تـ١یب و تماﻢی ﻢؤمنات ؿا ت٪ىی ﻢیکﻦؼ.
گقیﻦهھای ا٥قایو ﻥٚاؿت و پامغگىیی ىاﻢل ﻢىاؿػ فیـ ام :
 1تٞهؼ به ﻢنئىﻞی پؾیـی و ﻥٚاؿت بته ٝﻦتىاﻣ ومتیﻟهای بتـای ػمتتیابی بته
اھؼا ٣امتـاتژیک+
 ٠تيـیش ﻥ٪وھای عاً بـای راﻢٞه ﻢؼﻥی و مافوکاؿھایی که به آﻥها اﻢکاﻣ
ﻢیػھؼ تا به ٕىؿ ﻢؤحـ ﻢياؿک کﻦﻦؼ +و
 2تـکیب و تؤکیؼ بـ ﻥ٪و پاؿﻞماﻣ و ﻢؤمنات ﻥٚاؿت بـ ػوﻞت بته ٍتىؿت
ﻢنت٪ل.
ﻢخاﻝھای ﻢهﻡ ػؿ ایﻤ ﻢىؿػ ٝتاؿتﻦؼ اف :
بـﻥاﻢهی امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی ٥یﻟیپیﻤ ػؿ بغو ﻥٚتاؿت و پامتغگىیی ،ىتاﻢل
ایزاػ ْ٥ا و مافوکاؿھایی بـای ١یـﻥٚاﻢیاﻣ ػؿ ػوﻞ و مافﻢاﻣھای راﻢٞته ﻢتؼﻥی
بـای ﻥٚاؿت ام  +ھمچﻦیﻤ یک ھتؼ ٣امتتـاتژیک ﻥیتق بتـای "ت٪ىیت ٍتؼا٩
ﻥهاػھای ﻢﻟی ،ى٦ا٥ی صکىﻢتی ،ﻢياؿک و پامغگىیی" ﻥیق تٞـی ٤ىؼه ام .
ػؿ کيىؿ بﻟیق ایتﻤ امتتـاتژی ،ﻢيتتمل بتـ ٩تاﻥىﻣ آفاػی إالٝتات ،رﻟنتات
ػاػؿمی ﻢزﻟل مﻦا ػؿ پـوﻥؼهھای ٥ناػ اػاؿی ٝمتىﻢی و وؿوػیھتای متافﻥؼه اف
راﻢٞه ﻢؼﻥی و بغو عَىٍی ام .
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کيىؿ بـیتاﻥیا ﻢتٞهؼ به "تضکتیﻡ ٩تؼؿت تض٪ی٪تاتی ػؿ ﻢتىؿػ ﻢ٪اﻢتات ػوﻞتتی،
ﻥٚاؿت ػ٩ی ،٨ى٦ا٥ی و ص٦ا ٙإالٝات" ام .
پاپىآ گیﻦه ﻥى ایﻤ امتـاتژی ؿا با ایزاػ یک کمیته ﻥٚاؿت پاؿﻞماﻥی بـ اﻢﻦی ﻢﻟی
ﻢض ٨٪ﻥمىػه ام و ایاالت ﻢتضؼهی آﻢـیکا تىاﻥمﻦؼمافی راﻢٞه ﻢؼﻥی بته ٝﻦتىاﻣ
یکی اف اؿفهھای عاً عىػ ،امتـاتژی کـػه ام .
 +2ص٪ى ٧بيـ
ص٪ى ٧بيـ بـای اﻢﻦیت و اﻢﻦیت ػؿ متٖش ﻢﻟتی ،راﻢٞته و ا٥تـاػ اف اھمیت
امامی بـعىؿػاؿ ام  +یک ؿویکـػ ٩ىی ص٪ى ٧بيـ ھمچﻦیﻤ چاؿچىبی ؿا بتـای
ایزاػ ﻢياؿک با رىاﻢ ٜو تىمٞهی ﻢ٪اوﻢ آﻥها بـای کمک به ؿمیؼگی به ﻢناتل
اﻢﻦیتی ٥ـاھﻡ ﻢیکﻦؼ +گقیﻦهھای ت٪ىی تمـکق بتـ ص٪تى ٧بيتـ ىتاﻢل ﻢتىاؿػ فیتـ
ام :
 1اؿراٝات ٍـیش به ﻢﻦٚىؿ ت٪ىی تٞهؼ به ص٪ى ٧بيـ که ػؿ امﻦاػ و ﻢؼاؿک
اٍﻟی ﻢاﻥﻦؼ ٩اﻥىﻣ امامی ت٪ىی ىؼه ام و ﻥیق تمـکق بتـ ص٪تى ٧بيتـ ػؿ ٕتىﻝ
ارـا
 ٠تٞهؼات ﻢـبىٓ به ﻥ ِ٪ص٪ى ٧بيتـ ػؿ ﻥهاػھتای بغتو اﻢﻦیتتی یتا اؿاتته
عؼﻢات اﻢﻦیتی و ػاػگنتـی  +و
 2بـرنته مافی مافوکاؿھای ﻢﻟی که اف ص٪ى ٧ىهـوﻥؼی و ھﻦزاؿھای بتیﻤ
اﻞمﻟﻟی ص٪ى ٧بيـ صمای ﻢیکﻦؼ.
ﻢخاﻝ ھا:
کيىؿ بﻟیق صمای ویتژه اف ص٪تى ٧بيتـ ؿا ػؿ متٖش ﻢﻟتی و بته عَتىً ػؿ
میام ػاعﻟی به ؿممی ﻢیىﻦامؼ و بـ ﻢنتىوﻞی اػاؿهی پﻟتیل ػؿ اصتتـاﻠ بته
ص٪ى ٧اﻥناﻥی ػؿ صیﻤ ﻢتاؿفه بـای کاھو رـﻠ و رﻦای تاکیؼ ﻢیوؿفػ.
امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی ىیﻟی ،بـ ایﻤ باوؿ ام که اﻢﻦی ﻢﻟی ﻢتـاػ ٣ص٦اٙت
اف ص٪ى ٧امامی ام  ،اکىاػوؿ ،ص٪ى ٧بيـ ؿا یک ﻥیاف ویژه و راﻢ ٜبـای إمیﻦاﻣ
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اف ص ٘٦و تـویذ ﻢﻦاب ٜاﻥناﻥی ﻢیػاﻥؼ و امتـاتژی اﻢﻦیت ﻢﻟتی راﻢاییکتا ػؿ ایتﻤ
بغو ،آﻢىفه ص٪ى ٧بيـ بـای ا٥نـاﻣ پﻟیل ام .
ٝ +2ؼاﻞ
مینتﻡ ٝؼاﻞ یک صﻟ٪ه ﻢهﻡ ػؿ فﻥزیـه ْ٩ایی امت و بﻦتابـایﻤ ﻢنتت٪یما ػؿ
ت٪ىی ﻥٚﻡ و اﻢﻦی ٝمىﻢی ﻥ٪و ػاؿػ +با ایﻤ صاﻝ ،مهﻡ آﻣ ٥ـاتتـ اف ایتﻤ امت +
مینتﻡ ٝؼاﻞ اف ٕـی ٨ﻥ٪و عىػ به ٝﻦىاﻣ ﻢکاﻥیقﻠ گنتـه و ﻢؼیـی تٞاؿُھا
کمک ﻢیکﻦؼ تا ﻢضیٔ ػاعﻟی ٍﻟش آﻢیق ص ٘٦ىىػ +گقیﻦهھای ا٥قایو تمـکتق بتـ
ٝؼاﻞ ٝتاؿتﻦؼ اف :
 1ىﻦامایی اؿتتآ ٝؼاﻞ با اﻢﻦی ﻢﻟی.
 ٠بـرنته مافی اؿتتآ ﻢکاﻥیقﻠھای صل اعتتال ٣صکتىﻢتی و ١یتـ ػوﻞتتی،
ػمتـمی به ٝؼاﻞ و تمـکق ؿوی ؿویهھای ْ٩ایی و ھمچﻦیﻤ تتؼویﻤ ﻢ٪تـؿات بته
ﻢﻦٚىؿ تؤﻢیﻤ مافگاؿی ػؿ ﻥضىه تؤﻢیﻤ ٝؼاﻞ بـای ىهـوﻥؼاﻣ+
ػؿ امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی کﻟمتیا به ایﻤ ﻥکته اىاؿه ﻢیىىػ که اﻢﻦی بنتتگی بته
ػمتـمی به ٝؼاﻞ بـای بـای ﻢـػﻠ و اؿت٪ای ص٪ى ٧آﻥها ػاؿػ ،امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی
ىیﻟی کاﻢال بـ ٝؼاﻞ ﻢتمـکق ام .
بـﻥاﻢهی ٥یﻟیپیﻤ ىاﻢل کمک بته ت٪ىیت صاکمیت ٩تاﻥىﻣ ػؿ مـامتـ کيتىؿ،
إمیﻦاﻣ اف ٝمﻟکـػ متىﻣھای ٝؼاﻞ کی٦ـی به ٕىؿ ﻢؤحـ ،و ایزاػ و تىمٞهی یک
مینتﻡ ٝؼاﻞ کاؿآﻢؼ و ٩ابل إمیﻦاﻣ ام و کيتىؿ بﻟیتق ػؿ بـﻥاﻢتهی امتتـاتژی
اﻢﻦی ﻢﻟی عىػ ،ﻢتٞهؼ به ت٪ىی ٩ىهی ْ٩اییه ،إمیﻦتاﻣ اف امتت٪الﻝ و صـ٥تهای
بىػﻣ ػمتگاه ٝؼاﻞ  ،و تض٪ی ٨و پیگـػ ٩اﻥىﻥی اﻥىاٞ٥ ٛاﻞی ھتای ﻢزـﻢاﻥته و بهتـه
گیـی ﻢنتمـ اف ٩اﻥىﻣ ام .
 +1رﻦنی
با إمیﻦاﻣ اف ایﻦکه تمـکق عاٍی ؿوی رﻦنی اﻥزاﻠ ﻢیىىػ ،امتـاتژی اﻢﻦی
ﻢﻟی ػؿ ایﻤ بغو بایؼ إمیﻦاﻣ صاٍل کﻦؼ که ﻥیافھای ھمه گـوهھای رمٞی (به
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ٕىؿ ّمﻦی و ٍـیش ػؿ ﻥٚـ گـ٥ته ﻢیىىػ +اىاؿه ویژه بته رﻦنتی ھمچﻦتیﻤ بته
بـآوؿػه کـػﻣ اﻞقاﻢات ٖٞ٩ﻦاﻢه  12٠1ىىؿای اﻢﻦی مافﻢاﻣ ﻢﻟل ،یٞﻦتی ﻢيتاؿک
بـابـ و ﻢياؿک کاﻢل فﻥاﻣ ػؿ ص٦ت٘ و اؿت٪تا ٍتﻟش و اﻢﻦیت امت  +گقیﻦتهھای
ا٥قایو تمـکق بـ رﻦنی ٝتاؿتﻦؼ اف:
 1ىﻦاع ﻥیافھای اﻢﻦیتی ﻢغتﻟ ٤ﻢـػاﻣ ،فﻥاﻣ ،ػعتـاﻣ و پنـاﻣ+
 ٠تؤکیؼ بـ ص ٨بـابـ فﻣ و ﻢـػ ػؿ ﻢياؿک ػؿ ھمهی ﻥهاػھای ؿممی و ١یتـ
ؿممی
 2به ؿممی ىﻦاعتﻤ عيىﻥ ﻢتتﻦی بـ رﻦنی به ٝﻦىاﻣ یک تهؼیؼ ػاعﻟتی
بـای اﻢﻦی .
ﻢخاﻝ ھا:
آ٥ـی٪ای رﻦىبی ،ػؿ امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی عىػ ،پامغگىیی ػؿ بـابتـ ﻢنتاوات
رﻦنی ؿا ػؿ اوﻞىی ٩ـاؿ ػاػه ام و ص٪ى ٧بـابـ فﻥاﻣ ؿا به ٝﻦتىاﻣ تتاﻢیﻤ کﻦﻦتؼهی
اﻢﻦی ﻢﻟی ﻞضاٗ کـػه ام  +ایاالت ﻢتضؼه ﻢتٞهؼ به پیيگیـی اف عيىﻥ رﻦنی
ٝﻟیه فﻥاﻣ ،ھمزﻦنتگـایاﻣ ،ػورﻦنتیھا و تـارﻦنتیتیھا امت و ﻞیتـیتا ،عتىػ ؿا
ﻢتٞهؼ کـػه ام ﻢناﻞهی بـابـی رﻦنی ؿا ػؿ باالتـیﻤ رایگتاه امتتـاتژی اﻢﻦیت
ﻢﻟی عىػ ٩ـاؿ ػھؼ.
 +3ﻥٚاؿت
تﻦٚیﻡ یک مینتﻡ ﻥٚاؿت ٩ىی بـ امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی ،یک گاﻠ ﻢهﻡ ػؿ ارـای
ﻢى٪٥ی آﻢیق آﻣ ام و ھمچﻦیﻤ إمیﻦاﻣ اف ایﻤ که امتـاتژی و بـﻥاﻢهھای ارـایتی
آﻣ ،ﻢـتتٔ با وّٞی ﻢتضىﻝ ىىﻥؼهی رهاﻣ ھنتﻦؼ +گقیﻦهھای ا٥قایو تمـکتق بتـ
ﻥٚاؿت ىاﻢل ﻢىاؿػ فیـ ام :
 1ﻥٚتتاؿت و بافؿمتتی ارتتـا و بتتافعىؿػ امتتتـاتژیھا  +ھمچﻦتتیﻤ بـؿمتتی
مافوکاؿھای تـکیتی امتـاتژیھا ھﻦگاﻢی که ػؿ مٖش ﻢﻟی ارـا ﻢیىىﻥؼ+
 ٠ﻥیاف به بـؿمیھای ػوؿهای امتـاتژیھای اﻢﻦی ﻢﻟی ػؿ تماﻠ ىاعهھا ؿا
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 2تؤ کیؼ بـ ﻥ٪و پاؿﻞماﻣ به و یژه ػؿﻢتاصج بىػره +و
 2ایزاػ یک ﻥٚاؿت ؿممی بـای راﻢٞه ﻢؼﻥی.
ﻢخاﻝ ھا:
پاپىا گیﻦهی ﻥى یک َ٥ل کاﻢل اف بـﻥاﻢهی عىػ ؿا به ﻢنتاﻞهی ﻥٚتاؿت اعتتتٌ
ػاػه ام  ،راﻢاییکا بـﻥاﻢهی ھمتنتگی ﻢﻟی عىػ ؿا بـ اماك تىٍیه به ىتىؿاھای
ﻢضﻟی بـای ﻥٚاؿت و اؿفیابی ،تؼویﻤ ﻥمىػه ام  ،اکىاػوؿ ،به ﻥ٪و ویژهی فﻥاﻣ ػؿ
ﻥٚاؿت و اؿفیابی بـﻥاﻢهی امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی پـػاعته ام و ﻥٚتاؿت ؿا ّتاﻢﻤ
اﻢﻦی یکپاؿچه ﻢیػاﻥؼ +کاﻥاػا بـ ﻥ٪و گـوهھای ﻢﻟی و ٩ىﻢی و ﻥیق ﻢناﻞهی ٥ـھﻦگ
ٝمىﻢی ػؿ صىفهی ﻥٚاؿت و بافؿمی تاکیؼ ﻢیکﻦؼ و امتپاﻥیا ﻢنتاﻞهی ﻥٚتاؿت بتـ
ﻢضیٔ فین به ٝﻦىاﻣ یک ؿکﻤ اﻢﻦی ﻢﻟی ؿا ػؿ ایﻤ بغو ٩ـاؿ ػاػه ام .
 +7ھماھﻦگی اﻢﻦی ﻢﻟی
با ھماھﻦگی تماﻢی امتتـاتژیھای آﻣ ﻢض٪ت ٨ﻢتیىتىػ و ﻥتیزتهی ھمتاھﻦگی
ھمهی بافیگـاﻣ ػؿ تمتاﻢی بغوھتا امت  +ﻥاھمتاھﻦگی ھتﻡ ﻢىرتب ﻥاکتاؿایی و
ﻥاکاؿاﻢؼی امتـاتژیھا ىؼه و ھﻡ ﻥا احـبغو بتىػﻣ ﻢزمىٝتهی ﻥتتایذ ،ﻢتیتىاﻥتؼ
اﻢﻦی ﻢﻟی ؿا با ﻢغإـه ؿوبـو مافػ +گقیﻦهھای ا٥قایو تمـکق بـ ھماھﻦگی ىتاﻢل
ﻢىاؿػ فیـ ام :
 1رقتیات ﻢکاﻥینﻡھای ویژه ھمتاھﻦگی اﻢﻦیت ﻢﻟتی ،اف رمﻟته آژاﻥلھتای
پیيـو بـای ٝﻦاٍـ ﻢغتﻟ ٤امتـاتژی
 ٠تؤکیؼ بـ ﻥیاف کﻟیه آژاﻥنها و ﻢـارٞه به بىػره بﻦتؼی ھماھﻦتگ +اﻥگﻟنتتاﻣ،
امپاﻥیا ،راﻢاییکا ،ﻞیتـیا و پاپىا گیﻦهی ﻥى ،بته ایتﻤ بغتو اف امتتـاتژیھای اﻢﻦیت
ﻢﻟی ،تىره ویژه ػاىتهاﻥؼ+
 +6اؿتتإات ایزاػ و تىمٞهی اؿتتإات
ىاﻢل ٕی٤ھای گنتـػهای اف ﻢياوؿهی ﻥهاػھا ،و ٝمل و تٞاﻢتل آﻥهتا یکتی اف
اؿکاﻣ امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی ام  +با امت٦اػه اف چﻦیﻤ ؿویکـػی ،إمیﻦتاﻣ صاٍتل
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ﻢیىىػ که مﻦؼ ﻥهتایی امتتـاتژی اﻢﻦیت ﻢﻟتی پامتغگىی ﻥیافھتا و ﻥگـاﻥیھتای
ﻢغتﻟ ٤باىؼ +گقیﻦهھای ا٥قایو تمـکق بـ ؿوی اؿتتإات ٝتاؿتﻦؼ اف :
 1تٞهؼ به ایزاػ یک امتـاتژی اؿتتإی عاً بؼوﻣ تتٞیِ
 ٠تؤکیؼ بـ ﻥ٪و راﻢٞه ﻢؼﻥی و ؿماﻥهھا ػؿ ا٥قایو آگاھی اف تٞهؼات ﻢغتﻟ٤
ػوﻞ ػؿ ٩تاﻝ اﻢﻦی و کمک به بـ٩ـاؿی اؿتتآ به ىهـوﻥؼاﻣ
 2تؤکیؼ بـ اھمی اؿتتإات ػاعﻟی بـای إمیﻦتاﻣ اف ػؿک ﻥ٪يتهای ﻢـبىٕته
رؼیؼ و ت٢ییـات ﻢىؿػ ﻥیاف بـای تض ٨٪آﻥها.
راﻢاتیکا ػؿ بـﻥاﻢهی اﻢﻦی ﻢﻟی عىػ ،یک بـﻥاﻢه اؿتتإتات امتتـاتژیک بتـای
صمای اف ارـای آﻣ تتؼویﻤ ﻥمتىػه امت امت  +بغيتی اف ایتﻤ ىتاﻢل تىمتٞه
ﻢياؿک ھا و ایزاػ ﻥهاػھا و ىتىؿاھای ﻢضﻟتی امت کته "ىتهـوﻥؼاﻣ ﻢتیتىاﻥﻦتؼ
ﻥگـاﻥیھای عىػ ؿا ابـاف کﻦﻦؼ ،اف پﻟیل و مایـ مافﻢاﻣھا مؤاﻝ کﻦﻦؼ ،و اف ٝمﻟکتـػ
پﻟیل و مایـ مافﻢاﻣھای ﻢضاٚ٥تی بافعىؿػ تهیه و گقاؿه کﻦﻦؼ.
ﻥتیزه:
ھـ ﻢﻟتی ػؿ رهاﻣ ػاؿای ﻥىٝی امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی و به تٞتیـی ػیگـ ٕـصتی
بـای إمیﻦاﻣ اف تؼاوﻠ ورىػ عىػ ام  +ھؼ ٣اٍﻟی امتـاتژی اﻢﻦیت ﻢﻟتی اؿاتته
ؿاھﻦمایی ػؿ ﻢىؿػ ﻢؼیـی عٖـات ﻢـتتٔ با چاﻞوھای آیﻦؼه ام تا اف ایﻤ ٕـی٨
إمیﻦاﻣ اف اﻢﻦی پایؼاؿ یک ﻢﻟ ػؿ بﻟﻦؼ ﻢؼت ػؿ ﻢىارهه با ٝؼﻠ ٖٞ٩ی ٝمىﻢی
و تهؼیؼھای ﻢيتغٌ صاٍتل ىتىػ +امتتـاتژیھای اﻢﻦیت ﻢﻟتی اف ﻥٚتـ ػوؿهی
فﻢاﻥی٩ ،اﻞب و پیچیؼگی ،اف یک کيىؿ به کيىؿ ػیگـ و اف یک ﻢﻟ به یتک ﻢﻟت
ػیگـ ﻢت٦اوت ھنتﻦؼ و ھمچﻦیﻤ ایﻦکه یک امتـاتژی اﻢﻦی ﻢﻟی ،به ٍتىؿت متﻦؼ
ؿممی ﻢﻦتيـ ىىػ یا ایﻦکه تىمٔ ؿھتـی یک کيتىؿ ،ػؿ متغﻦـاﻥیھا و ابال١یتهھا
اٝالﻠ ىىػ ﻥیق ت٦اوت ھایی ورىػ ػاؿػ اﻢا ﻢهمتـیﻤ ﻢناﻞه آﻣ امت کته امتتـاتژی
اﻢﻦی ﻢﻟی یک کيىؿ ،بافتاب ػ٩ی ٨اؿفهھای ﻢﻟی آﻣ کيىؿ ام  +اؿفىهای ﻢﻟی
ٝمىﻢا ﻢ٦هىﻢی ھنتﻦؼ و به رق ػؿ بﻟﻦؼﻢؼت ،ت٢ییـ ﻥمیکﻦﻦؼ +آﻥها رىھـ آھنته ػؿ
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تی اف امتتـاتژی٦ـیٞ بته ت، ػؿ ایﻤ ﻥىىتتاؿ+صاﻝ تضىﻝ ىغَی یک ﻢﻟ ھنتﻦؼ
اﻢﻦی ﻢﻟی پـػاعته و ھمچﻦیﻤ یک ﻢؼﻝ ماػه اف ویژگیھای ﻢيتـک یک امتـاتژی
.ی ىؼ٥ـٞﻢ
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بزرسی و تبییى عمق استزاتژیک حزین کىردستاو با يگاه به
رۆژههاڵت
هقذهه
ٝم ٨امتـاتژیک ،اف ﻥٚـ ﻥٚاﻢی ،به ٥اٍﻟه ػاعﻟی ػؿ یک مـفﻢیﻤ اف ﻢضﻟی کته اف
آﻣ ػ٥ا ٛﻢیىىػ یا ٥اٍﻟه اف عٔ ﻢ٪ؼﻠ تا ﻢـکق ح٪ل ( ، Heartlandﻢﻦتإ ٨اٍتﻟی
رمٞی آﻣ یا ىهـھای ﻢهﻡ یا تامینات ٍﻦٞتی اىاؿه ػاؿػ +ایﻤ اﻢـ به ﻢالصٚتات
ﻢـبىٓ به آمیب پؾیـی ﻢـکق ح٪ل یک کيىؿ ػؿ بـابـ صمﻟه ػىمﻤ ػؿ ٍىؿت رﻦگ
و ػؿ ﻢ٪ابل ٩ابﻟی ھای اؿاته ىؼه تىمٔ ْ٥ای ﻢىرىػ ػؿ ػاعل عاک بـای ﻢتى٤٩
کـػﻣ پیيـوی ػىمﻤّ ،ؼ صمﻟه و بافیابی تٞاػﻝ اىتاؿه ﻢتیکﻦتؼ +ػؿ اٍتل ،ایتﻤ
ﻢ٦هىﻠ٥ ،اٍﻟهی ﻢﻦت٩ ٜؼؿت یک کيىؿ اف ﻢتزاوفاﻣ باﻞ٪ىه ؿا اﻥؼافه گیـی ﻢتیکﻦتؼ+
به ٝتاؿت ماػه ،ػمتیابی ػىمﻦاﻣ به ایﻤ مـفﻢیﻤ ػىىاؿ ،چه به ػﻞیل ﻢنتا ٥ھای
فیاػ و چه اف ﻢىاﻥ ٜر٢ـا٥یایی ٩ابل تىره ،مٖش ٝم ٨امتـاتژیک آﻣ کيىؿ ؿا بیيتـ
ﻢیکﻦؼ +ػؿ ص٪ی ، ٪تىاﻥایی یک کيىؿ بـای ػ٥ا ٛیا گنتـه ٝم ٨امتـاتژیک عىػ
اف فﻢاﻣھای بنیاؿ ٩ؼیﻡ ،یک ٝاﻢل ﻢضـک ػؿ ژتىپﻟیتیک بىػه ام  +کيىؿھا بـای
ﻢضا ٚ٥اف ٝىاﻢل ا٩تَاػی ،میامی و رمٞیتی که ٩ؼؿت و ﻢيـوٝی عىػ ؿا به
آﻥها ػاػه ام  ،ػاتما مٞی ػؿ ػ٥ا ٛاف یا گنتـه ٝم ٨امتـاتژیک عتىػ ػاىتتهاﻥؼ+
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ایﻤ ﻢ٦هىﻠ پایه و اماك میام ھای ػ٥اٝی و عاؿری اکختـ ٩تؼؿتها بتىػه و ٝاﻢتل
بنیاؿی اف و٩ای ٜتضىﻝ آﻢیق ػؿ تاؿیظ رهاﻥی بىػه ام که بـعی اف آﻥهتا ھمچﻦتاﻣ
بـ رهاﻣ اﻢـوف ﻢا تؤحیـ ﻢیگؾاؿﻥؼٝ +الوه بـ ایﻤ ،ﻥیاف به ٝمت ٨امتتـاتژیک ﻥيتاﻥگـ
اھمی ر٢ـا٥یای ٩ؼؿت یک ػوﻞ ام  ،چیقی که ١اﻞتا ﻢىؿػ تىره کناﻥی ام
که ٩ؼؿت ﻥنتی ػوﻞ ھا ؿا ػؿ رهاﻣ ﻢؼؿﻣ ﻢیمﻦزﻦؼ +اف ﻥٚـ ﻥٚاﻢی ،مـفﻢیﻦی که
ػاؿای ٝم ٨امتـاتژیک تـی ام ػؿ ﻢ٪اینه با کيىؿی که ْ٥ای کمتتـی ػاؿػ ،اف
ﻢقی بیيتـی بـعىؿػاؿ ام ٝ +م ٨امتـاتژیک یک ٝاﻢل ر٢ـا٥یایی ام که بته
ٕىؿ ٕتیٞی تىاﻥایی ػ٥اٝی یک کيىؿ ؿا ت٪ىی ﻢیکﻦؼ و اف ٕـ ٣ػیگـ چاﻞوھای
بقؿگی ؿا بـای ﻢتزاوف ایزاػ ﻢیکﻦؼ +ایﻤ ﻢناﻞهٙ ،ـ٥ی ٕتیٞی ؿا بـای رؾب یک
تزاوف ﻥٚتاﻢی اف ػیتؼگاه ﻢتؼا ٜ٥ت٪ىیت ﻢتیکﻦتؼ و ھمچﻦتیﻤ ﻢيتکل ص٦ت٘ "ػﻠ
ﻞزنتیکی" ٕىالﻥی ؿا بـای ﻢتزاوف مﻦگیﻤ ﻢیکﻦؼ +بﻦابـایﻤ ٝم ٨امتتـاتژیک یتک
کيىؿ به ٕىؿ ﻢنت٪یﻡ با اﻢﻦی ﻢﻟی آﻣ ،به ویتژه ػؿ ﻢتىؿػ ھمنتایگاﻣ ؿابٖته ػاؿػ+
تىافﻣ ٩ؼؿت ػؿ رهاﻣ اﻢـوف اف بنیاؿی رهات تض تؤحیـ ٝم ٨امتـاتژیک ام +
پیشیًه و اهمیت
ػؿ تاؿیظ ﻥٚاﻢی ،ﻢخاﻝ کالمیک ٝم ٨امتـاتژیک ،کيىؿ ؿومیه ام که ػؿ ػو
ﻥمىﻥهی رﻦگھای ﻥاپﻟئىﻣ و رﻦگ ػوﻠ رهاﻥی ،ایﻤ کيىؿ ؿا ٝﻟیـ١ﻡ ٝؼﻠ ﻢىافﻥتهی
٩ىا ،به ٥اتش رﻦگ ،تتؼیل کـػ +ىـایٔ مغ ا٩ﻟیمتی کته اف آﻣ ،تٞتیتـ بته "ژﻥتـاﻝ
فﻢنتاﻣ" ىؼه ام و ٩ﻟب ٝمی ٨ﻢنتکى و امتتاﻞیﻦگـاػ ،بته ﻢتؼػ "میامت فﻢتیﻤ
مىعته" ،ﻢﻦزـ به  ٜٖ٩اؿتتآ متـ و ػﻠ اؿتوھتای ٥ـاﻥنته و آﻞمتاﻣ ىتؼ و ﻢاىتیﻤ
رﻦگی ایﻤ کيىؿھا ؿا اف پای ػؿآوؿػ +تاؿیظ ػؿ ایﻤ ﻢىؿػ ﻥىىته ام کته اف ﻞيتگـ
میَؼھقاؿ ﻥ٦ـی ﻥاپﻟئىﻣ ،تﻦها ػه ھقاؿ ﻥ٦ـ با٩ی ﻢاﻥؼ و ىکن آﻞمتاﻣ ػؿ ؿومتیه،
کﻟیؼ اٍﻟی پیـوفی ﻢت٪٦یﻤ ػؿ رﻦگ رهاﻥی ػوﻠ بىػه ام +
ػؿ ﻢىؿػ ھﻦتؼ و پاکنتتاﻣ ،ﻢقیت اٍتﻟی ػؿ ﻢىافﻥتهی ٩تىای ػوکيتىؿٝ ،مت٨
امتـاتژیک مه بـابـی ھﻦؼ ﻥنت به ؿ٩یب ام که ﻢﻦزـ به ػم باالی ایﻤ کيىؿ
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ػؿ ﻢىافﻥهی امتـاتژیک ػؿ بـابـ ؿ٩یب پاکنتاﻥی ىؼه ام و ػؿ ﻢىؿػ ایـاﻣ و ٝتـا٧
ﻥیق ھمیﻤ ﻢناﻞه ،به یک ﻢقی بقؿگ بـای ایـاﻣ تتؼیل ىؼه ام +
ھمچﻦیﻤ کيىؿ تـکیه به ػﻞیل ر٢ـا٥یای ٩اؿهای و ٝم ٨امتـاتژیک بنیاؿ عىب،
تىاﻥنته ام ایﻤ ﻢناﻞه ؿا به یک ﻢقی بقؿگ ػؿ بـابـ اؿوپا و ؿومیه تتؼیل کﻦؼ+
ػؿ بـابـ ،کيىؿی چىﻣ امـاییل به ػﻞیل ﻢناص کتﻡ٥ ،ا٩تؼ ٝمت ٨امتتـاتژیک
ام و آمیب پؾیـی ایﻤ کيىؿ متتب ىتؼه امت کته ایتﻤ کيتىؿ ػؿ ﻢﻦافٝته بتا
ھمنایگاﻣ ٝـب ،با اى٢اﻝ بﻟﻦؼیھای رىالﻣ ػؿ متىؿیه و تَتـ٩ ٣ﻟمتـو ١ـبتی
(ؿوػ اؿػﻣ  ،بـای عىػٝ ،م ٨امتـاتژیک بیا٥ـیﻦتؼ +ھمچﻦتیﻤ ػؿ متاﻝھای اعیتـ،
امـاییل با تىره ویژه به ػؿیا ،تاله کـػه ام ﻢضؼوػی ھای عىػ ػؿ فﻢیﻤ ؿا بتا
تاله بـای ﻢٖﻟ ٨کـػﻣ بـتـی ػؿیایی رتـاﻣ ،و بتؼیﻤ تـتیتبٝ ،متى ٧امتتـاتژیک
عىػ ؿا تىمٞه بتغيؼ+
اﻢـوفه ،مه ٩ؼؿت بتقؿگ اف ٝمت ٨امتتـاتژیک بتاالیی بـعتىؿػاؿ ھنتتﻦؼ+اوﻝ،
ایاالت ﻢتضؼه به ایﻤ ػﻞیل که با ھیچ تهؼیؼ ٥ىؿی ػؿ ﻢـفھای عىػ ؿوبـو ﻥینت و
ﻥنتتا اف ؿ٩تای باﻞ٪ىه رؼا ىؼه رقو ٩ؼؿتهای بقؿگ ام  +ایﻤ اﻢـ ػؿ ابتؼا به ایاالت
ﻢتضؼه ارافه ﻢیػاػ تا بیو اف ھـ کيىؿ ػیگـی ػؿ تاؿیظ٩ ،ؼؿت کﻟتی بیيتتـی ؿا
رم ٜکﻦؼ و اکﻦىﻣ به آﻣ کيىؿ ارافه ﻢیػھؼ بؼوﻣ تـك اف اﻥت٪تاﻠ رتىیی٩ ،تؼؿت
عىػ ؿا ٝمﻟیاتی کﻦؼ+
ٝم ٨امتـاتژیک ھمچﻦیﻤ ٝاﻢل ﻢهمی ػؿ ؿوﻥؼ صـک ؿومیه بته یتک ٩تؼؿت
بقؿگ بىػ +چیﻤ ھﻡ اف ػؿره باالتـی اف ٝم ٨امتتـاتژیک ﻥنتت بته ھتـ فﻢتاﻣ ػؿ
مؼهھای اعیـ بـعىؿػاؿ ام و پکﻤ به وّىس ػؿ گنتـه ٝم ٨امتـاتژیک چتیﻤ
بـ ؿ٩تای باﻞ٪ىه ﻢاﻥﻦؼ ایاالت ﻢتضؼه و ؿومتیه ﻢتمـکتق امت  +بته ١یتـ اف ایتﻤ مته
٩ؼؿت ،چﻦؼ کيىؿ ػیگـ (بـفیتل و امتتـاﻞیا بته ؽھتﻤ عٖتىؿ ﻢتیکﻦﻦتؼ اف ٝمت٨
امتـاتژیک باالیی بـعىؿػاؿ ھنتﻦؼ+
(((
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ٝﻟیـ١ﻡ ٝاﻢل ﻥٚاﻢی ،بٞؼ ػیگـی ػؿ ٝم ٨امتـاتژیک ورىػ ػاؿػ کته ورهتهی
میامی آﻣ ام و به ﻢٞاھؼات و اتضاػھای ػومتاﻥە با کيىؿھای ﻢغتﻟ ٤و ﻢتتﻦتی
بـ ٝىاﻢل تزاؿی ،ا٩تَتاػی ،ارتمتاٝی٥ ،ـھﻦگتی ،ﻢتؾھتی،رمٞیتی ،میامتی و
ﻥٚاﻢی ﻢیپـػافػ +ایﻦها ﻢیتىاﻥﻦؼ ػؿ مٖش ﻢﻦٖ٪های یتا رهتاﻥی تٞـیت ٤ىتىﻥؼ کته
ﻢیتىاﻥؼ به ىکل تـکیتی اف امتـاتژیھا باىؼ +ھمکاؿیھای میامتی ،ا٩تَتاػی و
ﻥٚاﻢی بیﻤ کيىؿھایی که تهؼیؼھای ﻢيابه و ﻢﻦا ٜ٥ﻢيتـک ػاؿﻥؼ ﻥمىﻥهی ؿوىﻤ اف
ٝم ٨امتـاتژ یک میامی ام +
کىىو پاکنتاﻣ بـای به ػم آوؿػﻣ یک ﻥ٦ىؽ پایؼاؿ ػؿ ا٢٥اﻥنتتاﻣ بتـ امتاك
اىتـاک ػؿ راﻢٞهی پيتى فباﻣ ،و ھمکاؿی امتـاتژیک ایﻤ کيىؿ با چیﻤ ،ػو ﻥمىﻥه
اف بٞؼ میامی ٝم ٨امتـاتژیک ام که یکی بـ اماك ٝىاﻢل ٥ـھﻦگی و ػیگـی بـ
اماك ٥اکتىؿ میامی ام +
ایـاﻣ با امت٦اػه اف ٝاﻢل ﻢؾھبٝ ،م ٨امتـاتژیک عىػ ؿا ػؿ کيتىؿھای ٝـبتی
عاوؿﻢیاﻥه گنتـػه ام و با بهـه ﻢﻦؼی اف ٝاﻢل فباﻣ و ٥ـھﻦتگ ،آمتیای ﻢـکتقی و
اؿﻢﻦنتاﻣ ؿا تض تاحیـ ٩ـاؿ ػاػه ام به گىﻥهای که یک ٝاﻢتل بافػاؿﻥتؼه ػؿ بـابتـ
ٝم ٨امتـاتژیک ؿومیه و تـکیه ػؿ ىماﻝ ایزاػ کـػه ام  +ػؿ بـابـ کيىؿ تـکیه ﻥیق
با امت٦اػه اف ٝاﻢل فباﻣ ﻢﻦٖ٪هی ٪٦٩اف ،به تٞـیت ٤تتىافﻣ ػؿ بـابتـ ؿومتیه و ایتـاﻣ
پـػاعته ام +
ھمچﻦیﻤ ام تالهھای امـاییل بـای تٞـی ٤ﻥىٝی اف ھﻡ پیماﻥی با ٩تتـك و
یىﻥاﻣ ،که با امت٦اػه اف ﻢقی و تختی ٝم ٨امتـاتژیک ػؿیایی ،ؿ٩یتاﻣ ىـ٩ی عتىػ
ؿا با چاﻞو بافػاؿﻥؼگی اف ایﻤ ٕـی ،٨تض ٥ياؿ ٩ـاؿ عىاھؼ ػاػ+
ػؿ ﻢىؿػ ھـیک اف ػو ابـ٩ؼؿت آﻢـیکا و ؿومیه ﻥیق بایؼ اىاؿه ىتىػ کته ﻥیتـوی
ػؿیایی ﻢ٪تؼؿ ،چاﻞوھا ػؿ ىـ ٧آمیا ،ؿ٩اب ػؿ اؿوپا و صتی آﻢـیکتای التتیﻤ ػؿ
٩اﻞب ﻢىافﻥهی ﻥٚاﻢی ،ػیپﻟمامی ،اتضاػھا و اتضاػیته ھتا ،تـکیتتی اف امتتـاتژیھا
بـای ﻢقی ػاؿ ىؼﻣ ػؿ ٝم ٨امتـاتژیک ام  +بـای چیﻤ ﻥیتق تتاله ایتﻤ کيتىؿ
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بـای گنتـه صْىؿ عىػ ػؿ آبهای عاؿد اف چیﻤ و کيىؿھای آمیای ﻢیاﻥه ﻥیتق ػؿ
ایﻤ فﻢیﻦه ٩ابل ﻢياھؼه ام +
یک ﻢخاﻝ راﻞب ػیگـ ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه ،کيىؿ ٥ﻦالﻥؼ ام که به ػﻞیل ٪٥ؼاﻣ ٝمت٨
امتـاتژیک و ػؿ ٝیﻤ صاﻝ٩ ،ـاؿ گـ٥تﻤ ﻢیاﻣ ؿومیه و ١ـب ،تاله ﻢیکﻦؼ با اتغتاؽ
میام عتاؿری ﻢنتت٪ل ،ػؿ صاىتیهی ػﻢکـامتیھای ١ـبتی و امتتتؼاػ ؿومتی
باینتؼ+
ٝىاﻢﻟی که ﻢﻦزـ به صٝ ٘٦م ٨امتـاتژیک ﻢیىىﻥؼ
به ھـ ٍىؿت ،ھـ کيىؿی بـای تاﻢیﻤ اﻢﻦی و امت٪الﻝ عىػ ،تتاله ﻢتیکﻦتؼ
ٝم ٨امتـاتژیک ؿا به ػمت آوؿػه و آﻣ ؿا ص٦ت٘ کﻦتؼٝ +مت ٨امتتـاتژیک ،اگـچته
ﻢ٦هىﻢی اف امتـاتژی ﻥٚاﻢی ام که به چگىﻥگی ٝم ٨ػ٥ا ٛىما ػؿ ّتٞی٤تـیﻤ
ﻥٖ٪ه اىاؿه ﻢیکﻦؼ ھمچﻦیﻤ به ایﻤ پـمتو پامتظ ﻢتیػھتؼ کته متـیٞتـیﻤ ﻢنتیـ
ؿمیؼﻣ به ھنته ﻥـﻠ صـی ٤چین اﻢا ھمزﻦاﻥکه پیيتتـ ﻥیتق گ٦تته ىتؼ بٞتؼھای
ػیگـی ﻥیق اﻢـوفه به آﻣ اّا٥ه ىؼه ام +
اکﻦىﻣ پـمو ایﻤ امت کته چته ٝتىاﻢﻟی ﻢﻦزتـ بته ص٦ت٘ ٝمت ٨امتتـاتژیک
ﻢیىىﻥؼ؟
بـای پامظ به ایﻤ پـمو ،بایؼ به چﻦؼ ﻢناﻞهی کﻟی تىره ىىػ:
* به ھنتهی عىػ ٥کـ کﻦیؼ
*چه چیقی ػؿ صاﻝ صاّـ ھنتهی ىما ؿا ﻢضا ٚ٥ﻢیکﻦؼ؟
*ﻢخل ػىمﻤ ٥کـ کﻦیؼ
*چه کاؿ بایؼ بکﻦیؼ تا ھنتهی ىما کمتـ ﻢضىؿی و ىکﻦﻦؼه باىؼ؟
*چگىﻥه ﻢیتىاﻥیؼ ّـبات ػىمﻤ ؿا ّٞی ٤و یا آﻣ ؿا کاﻢال عﻦخی کﻦیؼ؟
*چگىﻥه ﻢیتىاﻥیؼ تهؼیؼھا ؿا به ٥ـٍ تتؼیل کﻦیؼ؟
*عٖـ چ٪ؼؿ ام ؟
*فﻢاﻣ بﻦؼی کاﻢل کؼاﻠ ام ؟
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*کؼاﻠ یک اف ایؼهھا با اؿفه تـ ام ؟
*آیا بـﻥاﻢهھای ػیگـ ػؿ مایـ صىفهھا ورىػ ػاؿﻥؼ؟
*آمیب پؾیـی ػىمﻤ کزام ؟
*چه ابقاؿھایی بـای ّـبه فػﻣ ػاؿیؼ؟
((((
حکىهت اقلین کىسدستاو ،سۆژههاڵت ،عمق استشاتﮋیک
بـای بـؿمی ؿۆژھەاڵت کىؿػمتاﻣ به ٝﻦىاﻣ ٝم ٨امتـاتژیک صـیﻡ کىؿػمتاﻣ،
ابتؼا به بـؿمی میام ھای ﻢتتﻦی بـ ٝم ٨امتـاتژیک ایـاﻣ پـػاعته مپل ػؿ یتک
ﻢ٪اینهی تٖتی٪ی ،به بـؿمی ٝم ٨امتـاتژیک امـاییل به ٝﻦىاﻣ ﻥقػیتکتـیﻤ ﻥمىﻥته
به صـیﻡ کىؿػمتاﻣ عىاھیﻡ پـػاع و مـاﻥزاﻠ به بـؿمی ؿاھکاؿھتای پتیو ؿوی
صـیﻡ ػؿ ایﻤ ؿابٖه عىاھیﻡ ؿ+ ٥
"تاؿیظ ٝمی ،٨ػوﻞ ٝمی١ ،٨ـوؿ ٝمی ٨و ػؿیای ٝمی ،"٨ﻢﻦامبتـیﻤ تىٍی٤
بـای امتـاتژی تـکیتی "ٝم ٨امتـاتژیک" ایـاﻣ ام که ھﻡ متىیهی ﻥٚتاﻢی و ھتﻡ
مىیهھای ٥ـھﻦگی ،ارتماٝی ،آییﻦی و ا٩تَاػی ؿا ػؿ کﻦاؿ اتضاػیهھا و ٩ـاؿػاػھتا و
اتتال٣ھا ػؿ کﻦاؿ یکؼیگـ به ھﻡ پیىمته ام  +میام ﻢﻦٖ٪های و میام ﻥٚاﻢی
ایـاﻣ ،به گىﻥهای تؼویﻤ ىؼهاﻥؼ که اف تماﻠ ٙـ٥ی ھای ﻢىرىػ بـای گنتـه ٝمت٨
امتـاتژیک ایـاﻣ به عاؿد اف ﻢـفھای ٩ـاؿػاػی و ؿممی امت٦اػه و ایﻤ کيتىؿ ؿا بته
یک بافیگـ ٞ٥اﻝ ٥ـاﻢـفی ػؿ ﻢﻦٖ٪هی عاوؿﻢیاﻥه تتؼیل کﻦﻦتؼ +ایتـاﻣ بتا امتت٦اػه اف
٥اکتىؿ تاؿیظ ٝمی ٨و ١ـوؿ ٝمی ،٨صتی ﻢـػﻢاﻥی ؿا که به ػﻞیل ﻥ ِ٪ص٪تى ٧بيتـ،
میام مـکىب و بضـاﻣھای ا٩تَاػی ،ﻢٞﻦـُ ﻥٚتاﻠ ػؿ ػاعتل و عتاؿد کيتىؿ
ھنتﻦؼ ػؿ ا٥قوﻣ ٕﻟتیھای عىػ ،با عىػ ھمـاه ﻢیکﻦؼ و اف ػوﻞ ٝمی ٨عىػ بـای
ﻥ٦ىؽ بـ ىته ﻥٚاﻢیاﻣ ىیٞه ػؿ کيىؿھای ٝـبی امتت٦اػه ﻢتیکﻦتؼ +ھمچﻦتیﻤ امت
تٞاؿی٦ی چىﻣ ایـاﻣ بقؿگ ٥ـھﻦگی که ػؿ کﻦاؿ ھالﻝ ىیٞه ،ػو بـﻥاﻢتهی "٥ـھﻦگتی*
ایـاﻥی" و "ایـاﻥی* ىیٞه" بـای بنٔ ٝمت ٨امتتـاتژیک ایتـاﻣ امت ٝ +تالوه بتـ آﻣ،
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تىمٞهی ﻥٚاﻢی ػؿ عيکی و ػؿیا به ویژه ػؿ عﻟیذ ٥اؿك ،ورههی ﻥٚتاﻢی ٝمت٨
امتـاتژیک ایـاﻣ ﻢیتىاﻥؼ باىؼ+
مغﻦاﻣ ﻢنىوالﻣ ایـاﻥی به ﻢﻦامت ھای ﻢغتﻟ ٤اف ٝتاؿاتی چىﻣ" :اﻢتـوف ﻢتـف
ایـاﻣ چیقی ام که رمهتىؿی امتالﻢی آﻣ ؿا" ٝمت ٨امتتـاتژیک "عتىػ تٞـیت٤
ﻢیکﻦؼ * یمﻤ و آ٥ـی٪ا ﻢـفھای امتـاتژیک ﻢا ھنتﻦؼ("+ؿییل ٩ىهی ْ٩اییه ،ژوتتﻤ
 ٠٢14یا" :ایـاﻣ تىاﻥنته با ػىمﻦاﻣ عتىػ بته ػوؿ اف ﻢـفھتای ر٢ـا٥یتایی عتىػ ػؿ
کيىؿھایی ﻢاﻥﻦؼ ٝـا ،٧ﻞتﻦاﻣ و متىؿیه و ھمچﻦتیﻤ ﻢﻦتإ ٨ﻢتىؿػ ﻢﻦا٩يته ػؿ یمتﻤ
بزﻦگؼ +ایﻤ عٔ اوﻝ ػ٥اٝی ایـاﻣ ام  +ایﻤ "ﻢهاؿت مپاه پامؼاؿاﻣ ایـاﻣ" بتىػ کته
تىاﻥن "ػىمﻦاﻣ عىػ ؿا ػؿ رتههھای ﻢغتﻟ ٤و ﻢتﻦتى ،ٛبته ػ٥تا ٛواػاؿػ  ++++و بتا
گنتتتـه اﻥ٪تتالب ،متتٖش اٍتتٖکاک آﻣ بتتا ػىتتمﻦاﻥو بتته ٕتتىؿ ﻢتﻦامتتب ؿى تؼ
ﻢیکﻦؼ٥("+ـﻢاﻥؼه مپاه پامؼاؿاﻣ اﻥ٪الب امالﻢی ،ژاﻥىیه ٠٢16یا" :مپاه تا مىاصل
ػؿیای ﻢؼیتـاﻥه ﻢیؿمؼ" (ﻢٞاوﻣ ٥ـﻢاﻥؼه مپاه بتـای ھمتاھﻦگی ﻥیـوھتای ﻥٚتاﻢی
گىاه اػ ؿاک ایـاﻣ اف اﻢﻦی ﻢﻟی و ﻥیق ٝم ٨امتـاتژیک امت و ایتﻤ ٝتتاؿت ؿیتیل
رمهىؿ ایـاﻣ" :فیـا ٩ؼؿت ٞ٥ﻟی ایـاﻣ ﻥتیزه ﻢ٪اوﻢ امتـاتژیک ام و ﻥه ﻢؾاکـه+
بایؼ ٩إٞاﻥه به ایﻤ اﻢـ پایتﻦؼ بىػ فیتـا ایتـاﻣ امتالﻢی ٪٥تٔ بتا ىتیىه مـمتغتی و
ﻢ٪اوﻢ ﻢیتىاﻥؼ اھؼا ٣عىػ ؿا پیو بتـﻥؼ" ﻥمایهای ؿوىﻤ بـای چيﻡ اﻥؼاف ٝمت٨
امتـاتژیک رمهىؿی امالﻢی ایتـاﻣ امت  +ایتـاﻣ ھمچﻦتیﻤ ﻢتﻦامتب بتا تىاﻥتایی،
میام ﻥتـػ ﻥاﻢت٪اؿﻣ ؿا تىاﻠ با رﻦگ ﻥـﻠ بـای پیيتـػ اھؼا ٣عىػ ػؿ ؿابٖه بتا ٝت٨
امتـاتژیک ،بـگقیؼه ام +
ػؿ وا ٜ٩ﻢضا ٚ٥اف ٝم ٨امتـاتژیک که بغيی اف ػؿک ایتـاﻣ اف اﻢﻦیت ﻢﻟتی
ام ھﻡ ﻢﻦزـ بؼاﻣ ىؼه ام که ایـاﻣ اف ﻢـفھای عىػ ﻢضاٚ٥ت کﻦتؼ و ھتﻡ بته
بافیگـی تتؼیل ىىػ که صل ﻢﻦا٩يهھای ﻢﻦٖ٪های بؼوﻣ صْىؿ ایﻤ کيتىؿ اﻢکتاﻣ
پؾیـ ﻥتاىؼ+
ػؿ ﻢىؿػ امـاییل ،ایﻤ کيىؿ ،مـفﻢیﻦی باؿیک ام و ﻢـفھای ىﻦاعته ىؼه بیﻤ
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اﻞمﻟﻟی آﻣ 127 ،کیﻟىﻢتـ ػؿ پهﻤتـیﻤ ﻥٖ٪ه و 12کیﻟىﻢتـ ػؿ باؿیکتـیﻤ عىػ ام +
بـعی ؿھتـاﻣ امـاییل ،ﻢـفھای ایﻤ کيىؿ ؿا به ﻥاﻠ "ﻢـفھای آىتىیتل" ﻥاﻢگتؾاؿی
کـػهاﻥؼ که ھؼ ٣اف آﻣ "ػؿک ػاتمی عٖـ ﻥابىػی" اف مىی ھمنایگاﻣ و کيىؿھای
ﻢﻦٖ٪ه ام و به ھمیﻤ ػﻞیل ٪٥ؼاﻣ ٝمت ٨امتتـاتژیک امت کته بتـای رتتـاﻣ آﻣ،
امتـاتژی "امـاییل بایؼ ػؿ ھمهی رﻦگھا پیـوف ىىػ" ،اھمی یافػاؿﻥؼگی (بغيی
اف تهؼیؼ مالسھای ھنته ای ٩ ،ؼؿت ىﻟیک بـتـ و امت٦اػه اف رﻦگ پیيگیـاﻥه ،به
ٝﻦىاﻣ "امتـاتژی ابؼی" امـاییل تٞـیت ٤ىتؼهاﻥؼ +ػؿ کﻦتاؿ ایتﻤ امتتـاتژی ابتؼی،
اى٢اﻝ بﻟﻦؼیھای رىالﻣ و کـاﻥهی ١ـبتی ؿوػ اؿػﻣ ،بغيتی اف بـﻥاﻢتهی گنتتـه
ٝمتت ٨امتتتـاتژیک ػؿ گؾىتتته و ھمچﻦتتیﻤ بـتتتـی ػؿیتتایی و وؿوػ بتته اتتال٣ھتتای
ﻢﻦٖ٪های با کيىؿھایی چىﻣ یىﻥاﻣ و ٩تـك ،بـﻥاﻢهی رؼیؼ ایﻤ کيىؿ بـای مىیهی
ﻥٚاﻢی ٝم ٨امتـاتژیک ایﻤ کيىؿ به ىماؿ ﻢیآیﻦؼ+
باىىوؿ کىؿػمتاﻣ به ﻞضاٗ ویژگی و ﻢىٞ٩ی  ،ػاؿای ىتاھ ھای ﻢٞﻦاػاؿی بتا
کيىؿ امـاییل ام  +به ﻞضاٗ ر٢ـا٥یایی و ػؿافا و پهﻦا ت٪ـیتا ﻥقػیک به امـاییل و به
ﻞضاٗ رمٞیتی ،کﻡ رمٞی تـ اف ایﻤ کيىؿ امت  +ھمچﻦتیﻤ ػؿ بیتـوﻣ ﻢـفھتای
عىػ  ،با ھـیک اف کيىؿھای ایـاﻣ و تـکیه و مىؿیه ﻢضَىؿ ىؼه ام که ھـیتک،
به ػﻞیل ﻢيکل ماعتاؿی با ﻢناﻞهی کىؿػ ػؿ کيىؿھای عىػ ،یتک ػىتمﻤ بتاﻞ٪ىه
بـای ایﻤ بغو اف کىؿػمتاﻣ ػؿ ٍىؿت ىکل گیـی ؿوﻥؼ امتت٪الﻝ ایتﻤ ﻢﻦٖ٪ته اف
ٝـا ٧ھنتﻦؼ +ھمچﻦیﻤ صـیﻡ کىؿػمتاﻣ ػؿ ﻢ ٜٖ٪کﻦىﻥی اگـچه ھمچﻦاﻣ بغيتی اف
کيىؿ ٝـا ٧ام اﻢا ﻥ٪و آﻣ بته ٝﻦتىاﻣ یتک بتافیگـ ،گنتتـػه تتـ اف یتک ا٩ﻟتیﻡ
عىػگـػاﻣ ام که ھﻡ ﻢیتىاﻣ به ٝﻦىاﻣ یک تهؼیؼ و ھﻡ به ٝﻦىاﻣ یک ٥ـٍت بته
آﻣ ﻥگـین +
اﻢا ویژگی ﻢﻦضَـ به ٥ـػ ا٩ﻟیﻡ کىؿػمتاﻣ ﻥنت به کيىؿ امتـاییل ،کىؿػھتایی
ھنتﻦؼ که به ٝﻦىاﻣ یک پتاﻥنیل باﻞ٪ىه ػؿ آﻣ مىی ﻢـفھا ٩ـاؿ گـ٥تهاﻥؼ و ﻢٖاﻞتتات
اﻥتاىتهی آﻥها ػؿ ایﻤ کيىؿھا ﻢیتىاﻥؼ به یک اھـﻠ ٥ياؿ ٝﻟیه ایتﻤ کيتىؿھا تتتؼیل
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ىىػ +ایﻤ ػؿ صاﻞی ام که باىىوؿ کىؿػمتاﻣ ھﻡ به ﻞضاٗ ویژگی ر٢ـا٥یایی و ھﻡ
به ﻢؼػ ﻢىٞ٩ی میامی که اف ماﻝ  ٠٢٢2اف آﻣ بـعىؿػاؿ گيتته امت اکﻦتىﻣ بته
ٝﻦىاﻣ "ھاؿتﻟﻦؼ کىؿػمتاﻣ" ىﻦاعته ﻢیىىػ +ورىػ ﻢﻦاب ٜھﻦگ ٦ﻥ ٦و گاف ػؿ ایﻤ
ﻢﻦٖ٪ه ھمچﻦیﻤ یک ﻢقی ویژه بـای باىىؿ کىؿػمتاﻣ ماعته ام که ﻢیتىاﻥؼ ػؿ
آیﻦؼه ،مىیهی گنتـه ٝم ٨امتـاتژیک ػؿ یک امتـاتژی تـکیتی ﻥیق به ىماؿ آیؼ+
ػؿ ﻢىؿػ ؿۆژھەاڵت بته ﻢخابته ٝمت ٨امتتـاتژیک صکىﻢت صتـیﻡ کىؿػمتتاﻣ،
ﻢیتىاﻣ گ ٦باىىوؿ کىؿػمتاﻣ ٝالوه بتـ تٞـیت ٤بته ٝﻦتىاﻣ ھاؿتﻟﻦتؼ کىؿػمتتاﻣ
بقؿگ ،ﻥنت به مایـ بغوھا ػاؿای یک ؿابٖهی اؿگاﻥیک با ؿۆژھەاڵت کىؿػمتتاﻣ
ﻥیق ھن که ت٪ـیتا آﻣھا ؿا به یک ؿوس ػؿ ػو کاﻞتؼ ارتتاؿی تتتؼیل کتـػه امت و
اىتـاکات ٥ـھﻦگی و اؿتتإات ارتماٝی به گىﻥهای ام که ایﻤ ػو ؿا بته یکتؼیگـ
فﻥزیـ ﻥمىػه امت  +ھمچﻦتیﻤ امت مـىت میامتی ﻢيتتـک ایتﻤ ػو بغتو اف
کىؿػمتاﻣ که به رـات ﻢیتىاﻣ گ ٦ھیچ ؿویؼاػ میامی ػؿ یکی افایﻤ ػو بغو ؿا
ﻥمیتىاﻣ مـا ٟگـ ٥که به ٍىؿت ﻢنت٪یﻡ ،بـ بغو ػیگـ تاحیـ گؾاؿ ﻥتىػه امت +
بﻦابـایﻤ به ٍىؿت ﻢيغٌ ﻢیتىاﻣ گ ٦که ؿۆژھەاڵتٝ ،م ٨امتـاتژیک ٕتیٞتی
صکىﻢ ا٩ﻟیﻡ کىؿػمتاﻣ ام اﻢتا تتؼویﻤ یتک امتتـاتژی تـکیتتی کته بتىاﻥتؼ بته
ُ
ﻢهﻦؼمی و تٞمی ٨ایﻤ ٝم ٨بپـػافػ اﻞتتته ّتـوؿی ﻢتیﻥمایتؼ +ػؿ صتىفهی بـﻥاﻢته
گؾاؿی ﻥـﻠ ،میام ھای ا٩تَاػی ،ارتماٝی٥ ،ـھﻦگی ،رمٞیتی ،ﻢیتىاﻥتؼ ٝمت٨
امتـاتژیک ؿا به یک پىمتهی چﻦؼ الیه تتؼیل کﻦؼ و ػؿ بٞؼ میامی ،صکىﻢ صـیﻡ
کىؿػمتاﻣ ،به ػﻞیل صْىؿ اصقاب اپىفینیىﻣ ؿۆژھەاڵت ،ﻢیتىاﻥؼ به رتای بتؼیل
مافی و ػؿ تﻦگﻦا ٩ـاؿ ػاػﻣ ایﻤ اصقاب ،به گىﻥهای آﻥها ؿا ﻢؼیـی ﻥمایؼ که ھمتىاؿه
بتىاﻥؼ اف پتاﻥنیل ورىػی آﻥها به ٝﻦىاﻣ یک اﻢتیاف ػؿ بـابـ ایـاﻣ امت٦اػه کﻦؼ+
ػؿ فﻢیﻦهی ﻢؼیـی ﻥیـوی اﻥناﻥی ،ایﻤ بغو اف کىؿػمتاﻣ ھمچﻦیﻤ ﻢتیتىاﻥتؼ
به ﻢکاﻥی ﻢﻦامب بـای ﻥغته پـوؿی بتا ﻢضىؿیت ؿۆژھەاڵت تتتؼیل و ػؿ صتىفهی
ؿماﻥه ،به تـیتىﻥی ﻢﻦامب تتؼیل ىىػ که ٝم ٨امتـاتژیک ؿا ػؿ ا٥کاؿ ٝمتىﻢی ایتﻤ
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بغو اف کىؿػمتاﻣ ،تىمٞه بتغيؼ +ػؿ ماﻝھای اعیـ آﻥچه ػؿ ﻢىؿػ میام ھای با
ﻢضىؿ ٝم ٨امتـاتژیک ػؿ ﻢىؿػ باىىؿ کىؿػمتاﻣ ﻥنت به ؿۆژھەاڵت پیـوی ىتؼه
ام ﻥىٝی اف میام به ٍ٦ـ ؿمتاﻥؼﻣ ﻢْٞتالت بتا ایتـاﻣ بتىػه امت کته ایتﻤ
میام  ،اگـچه ػؿ کىتاه ﻢؼت ،ﻢمکﻤ ام آحاؿ ﻢختتی به ھمـاه ػاىته ام اﻢا ػؿ
ﻢیاﻣ ﻢؼت و بﻟﻦؼ ﻢؼت ،عىػ به یک چاﻞو بضـاﻣ فای رؼیؼ تتؼیل عىاھؼ ىؼ که
ﻥتتاتىاﻣ اف بافػاؿﻥ تؼگی ػؿ بـابتتـ میام ت ھای تـکیتتتی ﻢتتﻦتتی بتتـ گنتتتـه ٝمتت٨
امتـاتژیک ایـاﻣ ،باىىوؿ کىؿػمتاﻣ ؿا ػؿ ﻢٞـُ آمیبھای رؼی ٩ـاؿ عىاھؼ ػاػ+
ویژه تـ آﻥکه اگـ بپؾیـیﻡ امت٦اػه اف تٞتیـ "ٝم ٨امتـاتژیک" ػؿ رمهىؿی امتالﻢی
ایـاﻣ ﻢیتىاﻥؼ به ٩ؼؿت ﻥـﻠ بافگـػػ و ػؿ صىفهی مغ  ،ﻥتـػ ﻥاﻢت٪اؿﻣ با تاکیتؼ بتـ
رﻦگ ػؿ مـفﻢیﻤ ػیگـی با ابقاؿھتای ػیگتـی یتا رﻦتگ ػؿ متـفﻢیﻤ ػیگتـی بتا
ابقاؿھای عىػی باىؼ باىىوؿ کىؿػمتتاﻣ بته ٝﻦتىاﻣ یتک متﻟىﻝ ھتؼ ٣تىاﻢتاﻣ ػؿ
امتـاتژی بﻟﻦؼ ﻢؼت ایـاﻣ ،ھﻡ ػؿ صىفهی ایـاﻣ بتقؿگ ٥ـھﻦگتی و ھتﻡ ػؿ صتىفهی
رهاﻣ امالﻠ ،اف اھمیتی ﻢْا ٤ٝبـای ٝم ٨امتتـاتژیک ایتـاﻣ بـعتىؿػاؿ امت و
الفﻠ ام تمهیؼات رؼی و ﻢتﻦامب با مٖش ىؼت ،به ﻢخابه بافػاؿﻥؼگی به ٝﻦىاﻣ
اوﻞىی  ،اﻥؼیيیؼه و ا٩ؼاﻠ ىىػ+
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جًبصهای رهایی هلی
رﻦتوھای ؿھابی ﻢﻟی بتا ھتؼ ٣آفاػ کتـػﻣ ٩ﻟمتـو ر٢ـا٥یتایی ﻢٞتیﻤ و رمٞیت
(ﻢﻟ آﻣ اف ؿژیمی که تض ٝﻦىاﻣ مـکىبگـ و یا تض کﻦتـﻝ عاؿری ٩ـاؿ گـ٥ته
ام ﻢتاؿفه و ٞ٥اﻞی ﻢیکﻦﻦؼ +اف آﻥزا که ت٪اّای ؿھایی ﻢﻟی ،تٞاػﻝھای ﻢىرتىػ
٩ؼؿت ؿا به فیـ مؤاﻝ ﻢیبـػ بـعىؿػھای ﻥاىی اف آﻣ ١اﻞتا یتک پـومتهی عيتﻤ ؿا
ٕی ﻢیکﻦؼ +ھﻡ ػؿک ایﻤ که "یک ﻢﻟ " چین و ھﻡ اﻥؼیيه و ا٩ؼاﻠ و مغﻦی کته
"آفاػی" ؿا تيکیل ﻢیػھﻦؼ به ٍىؿت گ٦تماﻣ ماعته ﻢیىىﻥؼ و ػؿ ﻢٞـُ ت٢ییـات
تاؿیغی و ﻢﻦٖ٪های ٩ـاؿ ﻢیگیـﻥؼ +به ٕىؿ کﻟی ،ھﻦگاﻠ ﻢياھؼه تاؿیظ ٩تاؿه آﻢـیکتا
مه اﻞگى ورىػ ػاؿػ که بـ اماك آﻣ ﻢیتىاﻣ رﻦتوھای آفاػیتغو ﻢﻟتی ؿا تيتکیل
ػاػ:
 +۰ػؿ ٩ـﻣ  16و  ،14اﻞگىی بﻦیاػ ػوﻞ ھای ﻢﻟ  ،ؿھایی اف امتٞماؿ ،و اٝالﻠ
امت٪الﻝ+
 +٠ػؿ ٩تتـﻣ  ،۲۱تـکیتتتی اف ؿھتتایی ارتمتتاٝی و ﻢﻟتتی بتته ٝﻦتتىاﻣ ﻥتتتـػ ّتتؼ
اﻢپـیاﻞینتی.
 +۳اف ػھتهھای پایتاﻥی ٩تتـﻣ بینتتﻡ ،ا٥تقایو عىػﻢغتتتاؿی ٩تىﻢی بغوھتتای
رمٞی و تاله آﻥها بـای ػمتیابی به ص ٨تٞییﻤ مـﻥىى ػؿ ﻢـفھای یک ػوﻞت
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پل اف آﻣ.
ﻢـصﻟه اوﻝ ﻢتتﻦی بـ اﻞگىی ﻢتاؿفه بـای امت٪الﻝ ﻢنتٞمـات و بافمافی آﻥها بته
ٝﻦتتىاﻣ ﻢﻟتتل عىػک٦تتا بتتىػ +ایتتﻤ رﻦتوھتتا اف ﻥٚتتـ ٪ٝی تؼتی بتتا ؿوصیتته ﻞیت تـاﻝ و
رمهىؿیغىاه ؿوىﻦگـی تْتٞی ٤ﻢتیىتؼﻥؼ +ﻢهتارـاﻣ اؿوپتایی و ٥ـفﻥتؼاﻣ آﻥهتا
بافیگـاﻣ امامی بىػﻥؼ +ػؿ ﻥیمته ػوﻠ ٩تـﻣ  ۰6ﻢنتتٞمـهھای بـیتاﻥیتا ػؿ آﻢـیکتای
ىماﻞی اف پـػاع ﻢاﻞیاتھای تٞییﻤ ىؼه تىمٔ پاؿﻞماﻣ اﻥگﻟیل عىػػاؿی کـػﻥؼ
و ایﻤ ﻢﻦزـ به رﻦگ امت٪الﻝ ىؼ٩ +اﻥىﻣ امامی ایاالت ﻢتضؼه ػؿ ماﻝ ٩ ۰۱6۱ابل
تىره ام کە ػؿ آﻣ ،بـػەػاؿی ؿممی ػاى و آﻢـیکاییھای آ٥ـی٪ایی تتاؿ ٪٥تٔ
ػؿ ماﻝ  ۰633ص٪ى ٧ﻢؼﻥی کاﻢال ؿممی ؿا ػؿ ایتاالت ﻢتضتؼه ػؿیا٥ت کـػﻥتؼ و
 ٔ٪٥با ص٪ى ٧ﻢؼﻥی ماﻝ  ۰۵36بىػ کە ھمه اىکاﻝ تتٞیِ بـػاىتە ىتؼ +ػؿ ﻢتىؿػ
فﻥاﻣ ﻥیق تﻦها بٞؼ اف یک ﻢتاؿفه مغ  ،با رﻦتو ا٥ـإتی گتـی ػؿ متاﻝ  ۰۵۲۱بتا
ﻥىفػھمیﻤ اٍالصیه ٩اﻥىﻣ امامی بىػ کە ص ٨ؿای بـای فﻥاﻣ به ػم آﻢؼ.
ػؿ ﻥیمه اوﻝ ٩ـﻣ  ،14رﻦتوھای امت٪الﻝ ػؿ ﻢیاﻣ ﻢﻟ ھای آﻢـیکای التیﻤ پتا
گـ + ٥ػؿ ایﻦزا ﻥغتگاﻣ ػؿ ﻢنتتٞمـات امتپاﻥیا و بـفیتل ﻥیتـوی ﻢضـکته بىػﻥتؼ+
چهـهھای اٍﻟی ﻥهْ امت٪الﻝ ﻢاﻥﻦؼ "میمىﻣ بىﻞیىاؿ" ﻢغاﻞ ٤بـػه ػاؿی بىػﻥتؼ
اﻢا تيکیل ػوﻞ *ﻢﻟ و آفاػی اف ٩ؼؿت امتٞماؿی ػؿ فﻥؼگی ؿوفﻢـه بته متغتی
بـای ﻢـػﻠ آ٥ـی٪ایی آﻢـیکایی و بىﻢی که ػؿ ص٪ی ٪اکخـیت رمٞیت ؿا تيتکیل
ﻢیػاػﻥؼ ؿھایی بغو بىػ +ػؿ بنیاؿی اف ایﻤ کيتىؿھا بتـعال ٣ایتاالت ﻢتضتؼه،
رﻦگهای امت٪الﻝ ﻢﻦزـ به آﻢـیکای التتیﻤ ﻢتضتؼ ﻥيتؼ ھماﻥگىﻥته کته ػؿ ػیتؼگاه
بىﻞیىاؿ اف "پاتـیا گـاﻥؼ" پیو بیﻦی ىؼه بىػ و ھمتاﻥٖىؿ کته "ژوفه ﻢتاؿتی" ػؿ ٕتىﻝ
رﻦگ کىبا بـای امت٪الﻝ ،ػؿ ﻢ٦هىﻠ عىػ ػؿ پیو گـ٥ته بىػ+
ػؿ رـیاﻣ رﻦگهای کىبا بـای امت٪الﻝ اف  1663به بٞتؼ ،ت٢ییتـ ﻥ٪تو ایتاالت
ﻢتضؼه آﻢـیکا ػؿ ٩ـﻣ ﻥىفػھﻡ اف اﻞگىی ﻥ٪و اٝالﻠ امت٪الﻝ بته تهؼیتؼ ،کته عتىػ
میام ھای اﻢپـیاﻞینتی ؿا ػؿ ٩تاﻝ ھمنایگاﻣ رﻦىبی عتىػ اﻥزتاﻠ ﻢتیػاػ کاﻢتل
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ىؼ +ھﻦگاﻢی که ػؿ ماﻝ 1646ایاالت ﻢتضؼه واؿػ رﻦگ کىبا و امپاﻥیا ىؼ امپاﻥیا
تنﻟیﻡ ىؼ و ایاالت ﻢتضؼ ه آﻢـیکا کىبا و پىؿتىؿیکى ؿا به اى٢اﻝ عىػ ػؿآوؿػ +پیو
اف ایﻤ ،ایاالت ﻢتضتؼه آﻢـیکتا ،آﻢـیکتای التتیﻤ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ صتىفه ﻢتىؿػ ٝال٩ته
٩ؼؿتهای اؿوپتایی ػؿ "ػکتتـیﻤ ﻢتىﻥـو"  16٠2و ﻢکقیتک بتیﻤ متاﻞهای  1621و
ّ 1626میمه کـػه بىػ +تا اﻢـوف ﻥیق ﻢتؼاعالت ﻥٚتاﻢی ﻢنتت٪یﻡ و پﻦهتاﻥی و٩تتی
ػوﻞ ھا به ﻥگـه مىمیاﻞینتی ﻢتمایل ھنتﻦؼ یا ىـکتهای بقؿگی اف ایتاالت ﻢتضتؼه
ﻢﻦا ٜ٥عىػ ؿا ﻢغتل ىؼه و ػؿ عٖـ ﻢیػاﻥﻦؼ تىمٔ آﻢـیکا ورىػ ػاؿػ.
ایﻤ وّٞی ت٢ییـ یا٥تهی ژتىپﻟیتیکی و وابنتگیھای پناامتتٞماؿی ٝﻟیتـ١ﻡ
امت٪الﻝ ؿممی ﻢﻟ ھای آﻢـیکای التیﻤ و ھمـاه با ﻥابـابـیھای بتقؿگ ارتمتاٝی
ػؿ راﻢٞه ،ﻢﻦزـ به پاؿاػایﻡ ػوﻠ آفاػی ﻢﻟی ػؿ ٩ـﻣ بینتﻡ ىؼ که ىتایؼ بتتىاﻣ آﻣ ؿا
"کالمیک" تىٍی ٤کـػ +بنیاؿی اف ایﻤ رﻦتوھا اٍٖالس "ؿھایی ﻢﻟی" ؿا ػؿ کﻦاؿ
ﻥاﻠ عىػ ػاؿﻥؼ و عىػ ؿا ّؼ اﻢپـیاﻞینتی ﻢیػاﻥﻦؼ +آﻥها عىامتاؿ ػﻢىکـامی واٞ٩ی،
ٝؼاﻞ ارتماٝی و تىفی ٜﻢزؼػ ھنتﻦؼ و ایﻤ عىامتهھا ؿا با ىٞاؿ ؿھتایی اف ﻥ٦تىؽ
٩ؼؿتھای عاؿری و اﻢپـیاﻞینﻡ * به ﻢٞﻦای ویژه یٞﻦی ایتاالت ﻢتضتؼه * تـکیتب
ﻢیکﻦﻦؼ +آﻥها ﻥ٦ىؽ اﻢپـیاﻞینتی ػؿ کيىؿھای ﻢﻟ پل اف امتٞماؿ ؿا ٝﻟ ﻥابـابـی
و تىمٞه ﻥیا٥تگی ﻢﻟ ھای آﻢـیکای التیﻤ ﻢیػاﻥؼٕ +ت٪ات ٝاﻞی ﻢضﻟتی ،ﻢتيتکل
اف ﻢاﻞکاﻣ بقؿگ ،ژﻥـاﻝھای ﻥٚاﻢی ،ػاؿﻥؼگاﻣ ٩ؼؿت میامی و کاؿآ٥ـیﻦاﻣ بقؿگ ،به
ٝﻦىاﻣ بىؿژوافی کمپـاػوؿ تىٍی ٤ىؼهاﻥؼ که ﻢﻦا ٜ٥ﻢﻟی ؿا به مـﻢایهھای عاؿری
ﻢی٥ـوىﻦؼ و به ٝﻦىاﻣ ػم ﻥياﻥؼه بیـوﻥی ٝمل ﻢیکﻦﻦتؼ +اف ﻥگتاه آﻥهتا متـﻢایه،
ومیﻟهی مـکىب ب٪یته رمٞیت امت و بﻦتابـایﻤ بتىؿژوافی کمپتـاػوؿ بته ٝﻦتىاﻣ
اﻢپـیاﻞینﻡ تکه تکه ىؼه ػؿ ﻥٚـ گـ٥ته ﻢیىتىػ +ػؿ ﻥتىٝی رتهته ﻢـػﻢتی٪٥ ،تـا *
ٝمؼتا بىﻢی * کياوؿفاﻣ کىچتک ،پـوﻞتاؿیتای ؿومتتایی و آﻥزتا کته پـوﻞتاؿیتای
ٍﻦٞتی ورىػ ػاؿػ به ھمـاه بافؿگاﻥاﻣ کىچکٍ ،ﻦٞتگـاﻣ و ٕت٪ه ﻢتىمٔ ؿوىﻦ٦کـ
٩ـاؿ ػاىتﻦؼ که ﻢﻦا ٜ٥ﻢت٪ابل عىػ ؿا فیـ پتـچﻡ آفاػی ﻢﻟتی ﻢتیػیؼﻥتؼ و بته متایـ
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ﻥیىؿھای ىهـی ٝﻟیه ؿژیﻡ مـکىبگـ ﻢیپیىمتﻦؼ +ػؿ ایﻤ ت٪نیﻡ بﻦؼی ،اف گـوھهای
بىﻢی و آﻢـیکاییھای آ٥ـی٪تایی تتتاؿ ،بته ٝﻦتىاﻣ کيتاوؿفاﻣ کىچتک و بغيتی اف
پـوﻞتاؿیا ؿومتایی و ٍﻦٞتی (٥ـٝی یاػ ﻢتیىتىػ صتتی ػؿ آﻥزتا کته رﻦتوھتای
ؿھایی بغو به ٍـاص اف متﻦ ٕتىالﻥی ﻢ٪اوﻢت بتىﻢی ػؿ بـابتـ ٩تؼؿتھای
امتٞماؿی یاػ ﻢیکـػﻥؼ +یک امتخﻦا ػؿ ایﻤ ػوؿه بﻦیاﻥگؾاؿ صقب کمىﻥینت پتـو،
"کاؿﻞىك ﻢاؿیاگاتیى' ( 162٢ * 1642بىػ که اٍـاؿ بـ ویژگیھای تزـبه بتىﻢی و
اھمی ػؿ ﻥٚـ گـ٥تﻤ ایﻤ اﻢتـ ػؿ تضﻟیتل و میامت رﻦتوھتای آفاػی بغتو ؿا
ػاى .
ػؿ بـعی ﻢىاؿػ ،ایﻤ رﻦتوھا ػؿ اتضاػیهھای ٍﻦ٦ی و رىاﻢ ٜکياوؿفی آ١تاف
ﻢیىؼ که به ػﻞیل مـکىب ػوﻞتی و ىته ﻥٚاﻢی به متم ١یـ٩تاﻥىﻥی بتىػﻣ و ﻥتتـػ
ﻢنﻟضاﻥه مى ٧ﻢییا٥تﻦؼ +ػؿ ﻢتىاؿػ ػیگتـ ،آﻥهتا ؿا ﻢتیتتىاﻣ بته اصتقاب میامتی،
گـوھهای ػاﻥيزىیی و ؿوىﻦ٦کـاﻣ ﻥنت ػاػ که ا١ﻟب تـکیتی اف ﻢىاؿػ ٥ى ٧ام +
اﻞهیات ؿھایی ﻥیق ػؿ بنیاؿی اف ﻢىاؿػ ىکل گیـی صـکات ﻥ٪تو ػاىتته امت  +ػؿ
وا ،ٜ٩بـعی اف اْٝای ؿوصاﻥی به یتک چـیکھتا وابنتته بىػﻥتؼ ﻢاﻥﻦتؼ "کتاﻢیﻟى
تىؿك" ػؿ کﻟمتیا که به ) Ejercito de Liberacion Nacional (ELNپیىم +
صتی اگـ بنیاؿی اف ایﻤ گـوهھا با یک صقب یا مافﻢاﻣ میامی میامی ﻢؼﻥی پیىﻥؼ
ػاىته باىﻦؼ واٞ٩ی رﻦگ چـیکی ١اﻞتا تنﻟٔ ﻢﻦٖ ٨ﻥٚاﻢی ؿا بـ رﻦتوھتا ﻥ٪تو
بنته ام  +بـای فﻥاﻣ ٞ٥اﻝ ػؿ رﻦتو ھا ،ﻢياؿک آﻥها ػؿ ﻢتاؿفات بتـای آفاػی ػؿ
بنیاؿی اف ﻢىاؿػ ﻢﻦزـ به ٥ـاؿ اف ﻥ٪وھای تٞییﻤ ىؼه متﻦتی ىتؼ +بتا ورتىػ ایتﻤ،
ماعتاؿھای ﻢـػماالؿاﻥه ػؿ مافﻢاﻣھا ھﻦىف ھﻡ ﻢىؿػ اﻥت٪اػ ھنتﻦؼ.
یکی اف ﻢى٨٥تـیﻤ صـکات ایﻤ ﻢـصﻟته ﻢٖمئﻦتا اﻥ٪تالب کىبتا بتىػ٩ +یتاﻠ ٝﻟیته
ػیکتاتىؿی "باتینتا" ،و پیـوفی ﻢى٪٥ی آﻢیق اﻥ٪البیتىﻣ پیـاﻢتىﻣ "٥یتؼﻝ کامتتـو" و
"چه گىاؿا" ػؿ ماﻝ  1414ﻢﻦت ٜاﻞهاﻠ بغو بنیاؿی اف رﻦتوھا ػؿ مـامتـ رهتاﻣ
ىؼ +ػؿ  1474ػؿ ﻥیکاؿاگىته ،اﻥ٪البیىﻣ بتـ ػیکتتاتىؿی "متىﻢىفا " پیتـوف ىتؼﻥؼ+
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رﻦتوھای ػیگـ ػؿ اﻞناﻞىاػوؿ و گىاتماال ،پل اف ٍﻟش به ػؿگیـیھتای ﻢنتﻟضاﻥه
عىػ پایاﻣ ػاػﻥؼ +ػؿ کﻟمتیا ھﻦىف ػؿگیـی ﻢنﻟضاﻥه ٝﻟیـ١ﻡ اﻥٞ٪اػ پیمتاﻣ ٍتﻟش تتا
صؼی ورىػ ػاؿػ +ﻢياؿک "چه گىاؿا"ی آؿژاﻥتیﻦی ػؿ اﻥ٪الب کىبتا و ٞ٥اﻞی ھتای
بٞؼی چـیکی وی ػؿ آ٥ـی٪ا و آﻢـیکای رﻦىبی ﻥياﻣ ﻢیػھؼ که ػؿ ایتﻤ رﻦتوھتا
ایؼه بیﻤ اﻞمﻟل گـایی ػؿ ﻢىؿػ ھمتنتگی ورىػ ػاؿػ و چيﻡ اﻥؼاف آﻢـیکای التیﻤ اف
"بىﻞیىاؿ" و "ﻢاؿی" مـچيمه گـ٥ته ام .
اﻞگىی مىﻠ آفاػی ﻢﻟی اف ػھهھای پایاﻥی ٩ـﻣ بینتﻡ اھمی پیؼا کتـػه امت +
اﻥت٪اػھا و اٝتـاّات ٝﻟیه پاﻥَؼﻢیﻤ ماﻞگـػ "کي ٤آﻢـیکا" که بٞؼا بته "ﻢال٩تات
ػو رهاﻣ" ت٢ییـ ﻥاﻠ ػاػ ﻥياﻥگـ ٝقیم آﻢـیکتای التتیﻤ اف گ٦تمتاﻣ ػؿبتاؿه آفاػی
ﻢﻟی ام  +ﻢـػﻢاﻣ بىﻢی بیيتـ و بیيتـ عىػ ؿا ﻥه بـ اماك ﻢىٞ٩ی ارتماٝی عىػ
به ﻢخابه کياوؿفاﻣ کىچک یا پـوﻞتاؿیا ،بﻟکه بـ اماك تٞـی٥ ٤ـھﻦگی و ٩ىﻢی ،بته
ٝﻦىاﻣ ﻢـػﻢاﻣ بىﻢی ،مافﻢاﻣ ﻢیػھﻦؼ +بﻦابـایﻤ آﻥها ﻥه تﻦها بتا ﻢٞایتب ارتمتاٝی و
ص٪ى٩ی به ػﻞیل ﻢضـوﻢی ھای ﻥژاػپـمتاﻥه و ﻥامافگاؿیھای ٩اﻥىﻥی با ﻢ٦اھیﻡ بىﻢی
ﻥٚﻡ ﻢغاﻞ ٦ﻢیکﻦﻦؼ بﻟکه ػؿ ﻢ٪ابل بـػاىتی که ػؿ مـامـ رهتاﻣ اف رﻦتوھتای
"کالمیک" ؿھایی ﻢﻟی ﻢیىىػ و ػؿ آﻣ ﻢ٦اھیﻡ و ٥ـھﻦگھای بىﻢی ا١ﻟب ٪٥تٔ بته
ٝﻦىاﻣ یک بیاﻣ ٙاھـ ﻢیىىﻥؼ امت٦اػه و تىمٞه ﻥیا٥تگی ؿا ػﻞیل اٍﻟی بـای ىتـوٛ
ﻢتتتاؿفه عتتىػ ﻢتتیعىاﻥﻦتتؼ+اﻥ٪البیىﻣ ماﻥؼﻥینتت ػؿ ﻥیکاؿاگىتتته ػؿ ػھتته 146٢
ﻢیعىامتﻦؼ ﻢٖاب ٨اﻞگىی ١ـبی پیيـ ٥کﻦﻦؼ.
ایﻤ اﻞگىی مىﻠ ﻢﻦزـ به ﻢؾاکـه ػؿ ﻢىؿػ ؿابٖه بیﻤ ػوﻞ و ﻢﻟ ىؼه ام  +به
ھمیﻤ تـتیب ،رﻦتوھای بىﻢی ػؿ اکىاػوؿ ػؿ ٩اﻥىﻣ امامی ماﻝ  ٠٢٢6به تٞـی٤
ػوﻞ به ٝﻦىاﻣ ﻥٚتاؿت رتاﻢ٥ ٜـھﻦگتی ؿمتیؼهاﻥؼ +اﻥ٪البیتىﻣ ػؿ رﻦتىب ىتـ٩ی
ﻢکقیک ،بـای ماعتاؿھای عىػﻢغتاؿ ػﻢىکـاتیک ػؿ رىاﻢت ٜبتىﻢی عتىػ ،ﻢتتاؿفه
کـػﻥتؼ و تىرتته رهتتاﻣ ؿا ػؿ متتاﻝ  1442بتتا اٝتتالﻠ رﻦتتگ ٝﻟیتته کيتتىؿ ﻢکقیتتک
بـاﻥگیغتﻦؼ +اﻥ٪البیىﻣ عىامتاؿ به ؿممی ىﻦاع و گنتتـه امتت٪الﻝ ﻢضﻟتی و
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ماعتاؿھای ﻢـػﻢی ػؿ مـامـ ﻢکقیک ىؼﻥؼ +رﻦتوھای بىﻢی بىﻞیتىی ﻢى٥ت ٨بته
مـﻥگىﻥی ػوﻞ اف ٕـی ٨تٚاھـات و اٝتـاّات گنتـػه ػؿ ماﻝ  ٠٢٢1ىتؼﻥؼ +بتا
اﻥتغاب "ﻢىؿاﻞل" ،بـای اوﻞیﻤ باؿ ػؿ تاؿیظ ،یک ﻥاﻢقػ بىﻢی ،ؿیام رمهىؿی ؿا
به ػم آوؿػ.
اگـچه بیيتـ رﻦتوھا ػؿ ﻢىد متىﻠ ؿھتایی ﻢﻟتی ،عىػمتافﻢاﻥؼھی و ص٪تى٧
ىهـوﻥؼی ؿا ھؼ٩ ٣ـاؿ ﻢیػھﻦؼ تا رؼایی واٞ٩ی ،با ایﻤ صاﻝ ،ﻢیل به ؿھتایی ﻢﻟتی
ػؿ ٕىﻝ ﻢتاؿفه ھىی عىاھاﻥه ،ﻢیتىاﻥؼ به عىام ھای رؼایی ٕﻟتاﻥه ﻥیتق ﻢﻦزتـ
ىىػ.
ایﻤ بـؿمی ارماﻞی ﻥياﻣ ﻢیػھؼ که ﻢ٦هىﻠ ؿھایی ﻢیتىاﻥؼ بنیاؿ گنتـػه باىؼ
و به ھمیﻤ ػﻞیل ،رﻦتوھای آفاػیتغو ﻢﻟی اف ػیگـ رﻦتوھای ارتماٝی ،ﻢتمایق
ھنتﻦؼ و ﻢمکﻤ ام یک رﻦتو ،عىامتاؿ ت٢ییتـات ٝمیت ٨ػؿ متاعتاؿ ػوﻞت و
صکىﻢ باىؼ اﻢا ﻞقوﻢا رﻦتو ؿھایی ﻢﻟی ﻥتاىتؼ +اٍتٖالس "ؿھتایی ﻢﻟتی" یتک
گ٦تماﻣ ام که بـای ٩اﻥىﻥی کـػﻣ ا٩ؼاﻢات میامی گـوه کﻦيگـ امت٦اػه ﻢیىتىػ+
ﻢـارٞه به ﻢﻟ ﻢمکﻤ ام ﻢـػﻠ ؿا ػؿ ﻢـفھتای ارتمتاٝی٥ ،ـھﻦگتی و رﻦنتیتی
ﻢتضؼ کﻦؼ اﻢا ھمچﻦیﻤ با ایﻤ عٖـ ؿوبـو ىؼه ام که ﻢمکﻤ ام ایﻤ ﻢـفھا تاؿ
ىىػ ،گـوھها و ﻢﻦا٥ ٜ٥ـػی ؿا ١یب یا ﻢضـوﻠ رﻟىه ػھؼ و ٥ياؿ بـای ھمگﻤ مافی
ؿوهھای ﻢغتﻟ ٤فﻥؼگی ؿا به ورىػ آوؿػ +به ھمیﻤ ػﻞیل ام که با ﻥىیؼ ؿھایی و
تىاﻥمﻦؼمافی بـای تک تک ا٥ـاػ که ػؿ اٍٖالس ؿھایی ﻥیتق یا٥ت ﻢتیىتىػ تتﻦو
پیچیؼهای پیؼا ﻢیکﻦؼ+
اىاؿه به ٩ىﻢی ھا و ٥ـھﻦگھای بىﻢی ﻢتیتىاﻥتؼ گنتتـه ؿھتایی بغتو ا٥ت٨
ﻢتاؿفات ارتماٝی ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه باىؼ و بتىاﻥؼ صـک ؿا بتـای اﻞگىھتای رتایگقیﻤ
تىمٞه و راﻢٞه صناك کﻦؼ +با ایﻤ صاﻝ ،ایﻤ ھمچﻦیﻤ ﻢیتىاﻥؼ به ﻢضتؼوػی ھا و
ﻢيغٌ ىؼﻣ ﻢـفھا ﻢﻦزـ ىىػ و ا٥ـاػ ؿا با ْٝىی ٩ىﻢی با بـعی اف "ﻥ٪وھتای
ٕتیٞی" و بـعی "ﻢﻦإ "ٜ٥تیٞی" ﻥياﻥه گؾاؿی کﻦؼ +ایﻦکه و چگىﻥه ایتﻤ تتﻦو بتیﻤ
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ﻢﻟ ھا٩ ،ىﻢی ھا و ؿھایی باٝج ﻢیىىػ ػیؼگاهھای رؼیؼی به ٕىؿ ﻢتىحـی بتاف
ىىػ یا پتاﻥنیل رمٞی و ٥ـػی بتـای تىمتٞه ؿا ﻢنتؼوػ کﻦتؼ ؿا تﻦهتا ﻢتیتتىاﻣ ػؿ
تضﻟیلھای ػ٩ی ٨ھـ رﻦتو ٥تـػی و فﻢیﻦته ﻥیـوھتایی کته ػؿ آﻣ ٞ٥اﻞیت ﻢتیکﻦتؼ
ﻢيغٌ کـػ.
هًبع:

Olaf Berg, National liberation movements, Uni Bielefeld, 2012

سقزاط و قاضی هحمذ در پیطگاه تاریخ؛ اس "ضهیذ فلسفه" تا "ضهیذ
دهکزاسی"
"آپىﻞىژی" اف ىاھکاؿھای بقؿگ تاؿیظ ام  +ا٥الٕىﻣ ػؿ ایﻤ کتاب ،به ٩ﻟتﻡ عتىػ،
آﻥچه ؿا که ویژگی یک اﻥناﻣ کاﻢل ام به تَتىیـ کيتیؼه و بتا اؿایتهی ػ٥اٝیتات
متت٪ـآ ػؿ ایتتﻤ ػاػگتتاھی تتتاؿیغی ،او ؿا بتته ٝﻦتتىاﻣ “ىتتهیؼ ٥ﻟنتت٦ه” بتته تتتاؿیظ
ﻢیىﻦاماﻥؼ +به اصتماﻝ ٥ـاواﻣ ا٥الٕىﻣ به ٝﻦىاﻣ ىاگـػ امتاػ ،م٪ـآ ؿا ھماﻥگىﻥته
که بىػه ام به ﻢا ﻢیىﻦاماﻥؼ بﻦابـایﻤ ﻢیتىاﻣ اػٝا کـػ آپىﻞىژی و ﻢتﻤ ﻢﻦتؼؿد ػؿ
آﻣ که به ٝﻦىاﻣ ﻢنتﻦؼتـیﻤ ﻢتﻤ ػاػگاھی م٪ـآ ىﻦاعته ىؼه ام ھماﻣ ام کته
ا٥الٕىﻣ ػؿ “آپىﻞىژی” ﻥگاىته ام .
با ﻥگاھی به ﻢتﻤ “آپىﻞىژی” و ﻢىاؿػ حت ىؼه ػؿ “ػاػگاه ٩اّی ﻢضمتؼ و یتاؿاﻣ
او” ،ایﻤ واٞ٩ی آىکاؿ ﻢیىىػ که ػوھقاؿ و میَؼ ماﻝ ٥اٍﻟهی تاؿیغی ،ﻥه تﻦها
ﻥتىاﻥنته ام میمای “ص٪ی ” ٪و “واٞ٩ی ” ؿا ػگـگىﻥه مافػ بﻟکه ایﻤ “واٞ٩ی ” ؿا
ﻥياﻣ ﻢیػھؼ که “ص٪ی١ ” ٪یـ ٩ابل ت٢ییـ ام و”فﻢاﻣ” و “ﻢکاﻣ” تىاﻥایی ایزتاػ
ػگـگىﻥی ػؿ آﻣ ؿا ﻥؼاؿػ.
به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ھﻦگاﻢی که م٪ـآ ﻢیگىیؼ“ :آفاػی و ػاﻥو ،ھﻦگاﻢی به اﻥنتاﻣ
بهـه ﻢیؿماﻥﻦؼ که ص٪ی٪تی ورىػ ػاىته باىؼ” یا ھﻦگاﻢی که اىاؿه ﻢیکﻦؼ“ :ھـگىﻥه
فىتی و ﻥاپاکی که ػؿ رهاﻣ ورىػ ػاؿػ اف “عىػ” رهاﻣ ﻥین بﻟکه مـچيمهی آﻣ
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به “بیص٪ی٪تی” اﻥناﻥها باف ﻢیگـػػ ”+ایﻤ واٞ٩ی ؿوﻥمتایی ﻢیىتىػ کته اﻥنتاﻥها،
اﻥؼیيهھا و ػوؿاﻥهای ﻢغتﻟ ٤تاؿیغی* اگـ چه ػؿ ﻢؼاؿھای بتاالتـ* چته متاﻣ بته
یکؼیگـ ﻥقػیکتـ ﻢیىىﻥؼ +ػؿ ایﻤ گ٦تاؿ ،تاله ﻢیىىػ با ﻢ٪اینهی ﻢتﻤ ﻢضاکمات
م٪ـآ و ٩اّی ﻢضمؼ ،ایﻤ واٞ٩ی ت٢ییتـ ﻥاپتؾیـ ﻥيتاﻣ ػاػه ىتىػ کته اﻥنتاﻥهای
ص٪ی٪ی ،بـای احتات ص٪ی ٪و ػ٥ا ٛاف آﻣ ،چه متاﻣ ػؿ پﻦتؼاؿ و گ٦تتاؿ و کتـػاؿ بته
یکؼیگـ ﻥقػیک ﻢیىىﻥؼ و با گؾؿ اف “فﻢاﻣ” و “ﻢکاﻣ” و “ﻢﻦ ٞ٦ىغَی” صتتی
اف ٩ـباﻥی کـػﻣ راﻣ عىػ ﻥیق ھـامی به ورىػ ؿاه ﻥمیػھﻦؼ.
―م٪ـآ “ػؿ ػاػگاھی عىػ ﻥياﻣ ﻢیػھؼ کته چگىﻥته ﻢیتتىاﻥیﻡ بته ﻢ٪ابﻟته بتا
“بیص٪ی٪تی” ؿ٥ته و ػؿ ٝیﻤ صاﻝ “ص٪ی ” ٪ؿا ﻥیق به کـمی بﻦياﻥیﻡ +اف ﻥگاه م٪ـآ
“امتتت٪الﻝ “ ػؿ اوﻞىی ت  ٩تـاؿ ػاؿػ ﻥتته “امتتت٢ﻦا” +او ﻢ تؼا“ ٜ٥ﻥیتتـوی اعتتال ”٧و
“ىغَی ”ام و اﻥناﻣ ؿا ىاینتهی آﻣ ﻥمیػاﻥؼ که ػؿ بـابـ رهاﻣ و رهاﻥیاﻣ مـ
٥ـوػ آوؿػ +م٪ـآ ػؿ رـیاﻣ ﻢضاکمات عىػ“ ،چه ت٦اوتی ﻢیکﻦؼ؟” و “آعـه چه
ﻢیىىػ؟” ؿا به کﻦاؿی گؾاؿػه و با ٝتىؿ اف ایﻤ کﻟیيتهھا ،اﻥنتاﻣ ؿا بته ایتﻤ بتاوؿ و
إمیﻦاﻣ ﻢیؿمتاﻥؼ کته ﻥيتاﻥهبی ص٪ی٪ت ػؿ اﻥنتاﻣ“ ،ىغَتی ” و “اعتال ”٧و
“ﻢ٪اوﻢ ” و ﻥه ﻥااﻢیؼی و ٪ٝبﻥيیﻦی و مـتنﻟیﻡ ٥تـوػ آوؿػﻣ امت  +او ھمچﻦتیﻤ
اٍٖالس “ت٪ىا” ؿا ﻥه به ٝﻦتىاﻣ ﻢٞتاػﻝ واژهی “ٝتتاػت” و “تتـك” بﻟکته بته ﻢخابته
“ىاینتگی” و “ ٩ابﻟی ” به کاؿ بتـػه و ؿابٖتهی امتﻦاﻣ و میامت ؿا ػؿ ﻢخﻟختی اف
“اﻥناﻣ”“ ،ىاینتگی” و “تىاﻥایی” به تٞـی ٤ﻢیکياﻥؼ +ایﻤ ھىی بغيی به اﻥناﻣ
ص٪ی٪ی ػؿ ٩اﻞب ویژهگتی ىتﻦاع ”ص٪ی٪ت اﻥنتاﻣ” ،ﻥغنتتیﻤ ﻥٖ٪تهی اىتتـاک
م٪ـآ و ٩اّی ﻢضمؼ ام کته اف ىغَتی ایيتاﻣ ،اﻥنتاﻥهایی “میامتی” اﻢتا
“اعال٩ی” و ػؿ ٝیﻤ صاﻝ”تىاﻥا” ﻢیمافػ.
―پیاﻢتـ ٥ﻟن٦ه” رىﻣ مﻟ٥ ٤کـی ٩اّی ﻢضمؼ“ ،میام ” ؿا اف ﻢﻦٚـ”اعال”٧
ﻢیﻥگـػ +به ھمیﻤ ماﻣ و به پیـوی اف امتاػ “ ص٪ی ٪رى” و “آفاػیعىاه”٩ ،اّتی
ﻢضمؼ ػؿ وٍی ﻥاﻢهی عىػ ﻢیگىیؼ:
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― …بـای چﻦؼ ؿوف بیيتـ فینتﻤ عىػ ؿا ﻢ٦ـوىیؼ” … “ ػاﻥو و آگاھی عىػ ؿا
ا٥قوﻣ کﻦیؼ تا ٥ـیب ﻥغىؿیؼ”… “ به یکؼیگـ عیاﻥ ﻥکﻦیؼ ﻥه عیاﻥ میامتی ،ﻥته
عیاﻥ ﻢاﻞی و راﻥی و ﻥه عیاﻥ ﻥاﻢىمی +عیاﻥتکاؿ ﻥقػ عؼا و عﻟت ٨عتؼا ؿومتیاه
ام و عیاﻥ مـاﻥزاﻠ به عىػ او باف ﻢیگـػػ” … “ اگـ مـفﻢیﻤ ػاىتته باىتیؼ و
امت٪الﻝ و آفاػی ػاىته باىیؼ آﻥگاه ھمه چیق عىاھیؼ ػاى  +ﻢاﻝ و حـوت و آبـو ػؿ
گـو آفاػی ام ‖.
ػ٥اٝیات م٪ـآ ػؿ ػاػگاھی او با ایﻤ رمالت آ١اف ﻢیىىػ که “ :اگـ بغتىاھﻡ
ؿام و ػؿم مغﻤ بگىیﻡ ،کىچکتـیﻤ ﻥياﻥی اف ص٪ی ، ٪ػؿ اػٝاﻥاﻢهی ﻢؼٝیاﻣ
ﻢﻤ ورىػ ﻥؼاؿػ و ایﻤ بؼاﻣ عإـ ام که ھیچ یک اف ایﻤ مغﻦاﻣ صاﻢل “ص٪ی٪
و ؿامتی” ﻥینتﻦؼ +ﻢﻤ اف عىػ ػ٥ا ٛعتىاھﻡ ﻢتـػ آﻣ گتاه ىتما ﻢتـػﻠ آﻣ و ػاػؿمتاﻣ
ْ٩ایی ص ٨ؿا اف ﻥاص ٨و مـه ؿا اف ﻥامـه تمییق ػھیؼ +تىره کﻦیؼ تا بؼاﻥیؼ چه چیقی
ص ٨و چه چیقی ﻥاص ٨ام ‖.
ػؿ ایﻤ را اٙهاؿات ٩اّی ﻢضمؼ ؿا به یاػ ﻢیآوؿیﻡ که چگىﻥه ػؿ آ١اف ػاػگاھی
عىػ ،ػؿ پامظ بته ػاػمتتاﻣ ﻢیگىیتؼ “ :ىتما ھتﻡ عتىؿػهی ػیگتـاﻣ ؿا ﻥيتغىاؿ
ﻢیکﻦیؼ +اگـ ػیﻤ ﻥؼاؿیؼ و عؼاوﻥؼ ؿا ھﻡ ﻥمیىﻦامیؼ و به ؿوف صناب باوؿ ﻥؼاؿیتؼ
الا٩ل ؽؿهای رىاﻥمـػ باىیؼ +بـای ایﻤ ھمه ػؿو١ی که مـھﻡ کـػهایؼ صتی یک مﻦؼ
ھﻡ ﻥؼاؿیؼ +ایﻤ ىما ھنتیؼ که ھیچ ﻢـفی بـای عىػ و ﻢـػﻠ و ٩اﻥىﻣ ٩ابتل ﻥینتتیؼ+
ىما تﻦها ﻢیتىاﻥیؼ ﻢزـی اواﻢـ باالػمتاﻣ عىػ باىیؼ و بل‖.
م٪ـآ ػؿ بغو ػیگـی اف ػاػگاھی عىػ ﻢیگىیؼ“ :اﻥناﻣ ھﻦگاﻢی که کاؿی ؿا
آ١اف ﻢیکﻦؼ و ﻢنئىﻞی آﻣ ؿا ﻢیپؾیـػ تﻦها بایؼ به ص ٨یا ﻥتاص ٨بتىػﻣ آﻣ ﻢنتؤﻞه و
ػؿرهی عؼﻢ آﻣ به ﻥى ٛاﻥناﻣ اھمی ػھؼ ﻥه آﻣ که آﻣ کاؿ ؿا اف ﻥگاه ھقیﻦه*٥ایؼه
اؿفیابی و آﻣ گاه ػؿ ﻢىؿػ اﻥزاﻠ آﻣ تَمیﻡ اعتیاؿ کﻦؼ ”+م٪ـآ ػؿ ایﻤ را با اىتاؿه
به “آىیل” ﻢیگىیؼ “ :ﻢگـ آىیل ﻢیاﻣ ﻢتـگ ىتـا٥تمﻦؼاﻥه و فﻥتؼگی ىتـﻠ ﻢتـگ ؿا
بـﻥگقیؼ؟ آیا ػؿ رىاب آﻣ ھمه پیيﻦهاػ ا١ىا کﻦﻦؼه ﻥگ“ : ٦ﻢـػاﻥه بمیـﻠ ىاینتهتـ
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ام تا آﻣ که چىﻣ یک اﻥناﻣ ص٪یـ ،تﻦها بـ مﻦگیﻦی فﻢیﻤ بیا٥قایﻡ؟”ای ﻢـػﻠ آتتﻤ!
ص٪ی ٪ایﻤ ام  +کنی که ؿاه عىػ ؿا ىﻦاع ﻥتایؼ ھیچ تهؼیؼی به ػﻝ ؿاه ػھؼ و
ھـگاه الفﻠ آﻢؼ ﻢـػاﻥه ھﻡ بمیـػ +ﻢـگ بـای ﻢﻤ بنیاؿ کىچکتـ اف آﻣ ام کته اف آﻣ
بهـامﻡ و ػ ؿ ﻢ٪ابلٝ ،مﻟی ﻥاؿوا بـعال ٣ص ٨و ص٪ی ٪و ؿامتی ﻢـتکب ىىﻠ +ایﻤ
بنی ٥ـاتـ اف رﻦای ام  +ﻢﻤ ػؿ “پىتای ػایا”“ ،آﻢ٦تی پتىﻞیل”“ ،ػﻞیتىﻣ” و ھتـ
رای ػیگـی که ﻥمایﻦؼگاﻣ ﻢـػﻠ الفﻠ ػاﻥنتهاﻥؼ باؿی مـوؿی آﻣ رﻦگیؼهاﻠ و ﻢتـگ
ؿا ص٪یـتـ اف فﻥؼگی ػیؼهاﻠ +اکﻦىﻣ ﻥیق که ٥ـﻢاﻣ فﻥتؼه کتـػﻣ ص٪ی٪ت و رنتتزىی
ػؿوﻣ ص٪ی٪ی اﻥناﻣ به ﻢﻤ ػاػه ىؼه ام  ،آیا اگـ اف ھـاك ﻢـگ یا ھـ گىﻥه تهؼیتؼ
ػیگـی ،پای پل گؾاؿﻠ ﻥاپنﻦؼ ﻥین ؟ گماﻣ ﻢیکﻦﻡ اگـ اف بیﻡ ﻢتـگ ،ص٪ی٪ت ؿا
کﻦاؿ ﻢیگؾاؿػﻠ ﻢیباین ﻢضاکمه و ﻢزافات ىىﻠ +ص٪ی ٪به ﻢﻤ ﻢیگىیتؼ ﻢتـگ
ػؿ ؿاه ص ،٨ىهﻦافی بقؿگی ام ‖…
اﻢا عﻟ ٤ىهیؼ ٥ﻟن٦ه ػؿ پامظ به پـمو ﻢيابه چه ﻢیگىیؼ …”:ﻢتﻤ اف ػیتـ
فﻢاﻥی پیو ،عىػ ؿا بـای چﻦیﻤ ؿوفی آﻢاػه کـػه بىػﻠ +ایﻤ که به عإـ ﻢﻟتﻡ کيتته
ﻢیىىﻠ تﻦها ؿصم عؼام و به ﻢـگ عىػ ﻢیباﻞﻡ‖…
ػؿ ایﻦزا ایﻤ واٞ٩ی ػگـباؿه ؿوﻥمایی ﻢیىىػ که ٩اّی ﻢضمؼ بـای ﻥياﻣ ػاػﻣ
ص ٨ﻢﻟ عىػ بـای آفاػی و مـوؿی ػؿ واپنیﻤ ؿوفھای رمهىؿی ،صتتی ﻢتـگ و
صیات عىػ ؿا ػؿ اػاﻢهی رﻦگ یا تـک ﻢغاٍٖمه ػؿ ﻢنزؼ ﻢهاباػ بته آؿای ٝمتىﻠ
ﻢیمپاؿػ و ػؿ بـابـ اؿاػهی رمٞی ﻢـػﻠ ،تـک ﻢغاٍمه و ػؿ وا ٜ٩ﻢـگ ؿا ﻢیپؾیـػ+
او ؿّای ﻢﻟی ھمگاﻥی ؿا به ٝﻦىاﻣ بﻤ ﻢایهی صکىﻢ ﻢـػﻠ ػمتتمایهی ص٪ی٪ت
٩ـاؿ ﻢیػھؼ و ٩ـباﻥی ﻢیىىػ تا عىػ ؿا ىاینتهی ﻥاﻠ “ ىهیؼ ػﻢکـامی” گـػاﻥؼ.
ػؿ اػٝاﻥاﻢه ٝﻟیه م٪ـآ آﻢؼه ام  “ :م٪ـآ اٝماﻝ ﻥاىاین اﻥزاﻠ ﻢیػھؼ و
مغﻦاﻣ ﻥاؿوا ﻢیگىیؼ +او ػؿ ﻢىؿػ امـاؿ مغﻤ به ﻢیاﻣ ﻢتیآوؿػ و عتؼایاﻣ ؿا اﻥکتاؿ
ﻢیکﻦؼ ”+م٪ـآ ػؿ پامظ ﻢیگىیؼ “ :ىما ھـگق ﻥمیتىاﻥیؼ ٍض اػٝاھای عتىػ
ؿا حاب کﻦیؼ و ﻥاىﻤ ػھیؼ که ﻢتﻤ بته رﻦتگ بتا عتؼایاﻣ کمتـ بنتتهاﻠ +ﻥیتق ھـگتق
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ﻥغىاھیؼ تىاﻥن رهل و ﻥاػاﻥی عىػ ؿا بـ راﻢٞه تضمیل کﻦیؼ‖.
٩اّی ﻢضمؼ ػؿباؿهی تهمتها ﻥاؿوای ػاػمتاﻣ ﻢیگىیؼ ”:ىما اگتـ ﻢیعىاھیتؼ
بهتاﻥی بـای ﻢﻤ مﻦؼ کﻦیؼ ػم کﻡ به ػﻥتاﻝ چیتقی باىتیؼ کته ٩ابتل بتاوؿ بتىػه و
واٞ٩یتی ػؿ آﻣ ورىػ ػاىته باىؼ +تهمتهایی که به ٝﻦىاﻣ اتهاﻠ ٩اﻥىﻥی بـ ﻢﻤ بنتهایؼ
ھیچ بىیی اف ؿامتی ﻥتـػه ام ‖.
م٪ـآ ػگـباؿ ػؿباؿهی اػٝاﻥاﻢهی عىػ ﻢیگىیؼ”:ایﻤ را ﻢـا بته ٥نتاػ و اﻥکتاؿ
عؼایاﻣ و ػىمﻦی با ﻢیهﻤ تاواﻥتاؿ ﻢیکﻦﻦؼ ػؿ صاﻞی که ﻢﻤ بـای آتﻤ رﻦگیؼهاﻠ +تﻦها
گﻦاه ﻢﻤ آىکاؿ کـػﻣ ص٪ی ٪وؿامتی ام ‖.
٩اّی ﻢضمؼ ػؿ پامظ ػالیل َٝتاﻥی عىػ ﻢیگىیؼ ”:ﻢﻤ به ھیچ کل ارافه
ﻥغىاھﻡ ػاػ به ﻢﻟتﻡ بیصـﻢتی ؿوا ػاؿػ +اکﻦىﻣ ﻢﻤ به عإـ ػ٥ا ٛاف ﻢﻟت کتـػ ،بته
ﻢـگ ﻢضکىﻠ ىؼهاﻠ +ﻢﻤ ػیگـ چیقی بـای اف ػم ػاػﻣ ﻥؼاؿﻠ +آﻥچته اف پـوؿػگتاؿ
عىػ ﻢیعىامتﻡ یٞﻦی ىهاػت ػؿ ؿاه آییﻤ و وٕﻤ بته ػمت آوؿػهاﻠ و اﻢیتؼواؿﻠ بتا
ؿوی گياػه و مـبﻟﻦؼ به ػیؼاؿ ﻢٞتىػ عىػ بيتابﻡ‖.
م٪ـآ ػؿ بغو ػیگـی اف ﻢضاکمات عىػ ،مغﻤ اف “ﻢیﻟتىك” به ﻢیتاﻣ آوؿػه
ﻢیگىیؼ”:ﻢیﻟتىك که ایﻤ اػٝاﻥاﻢه ؿا ٝﻟیه ﻢﻤ ﻥگاىته ام عىػ بته عتإـ آﻣ کته
ھمهی اﻢىؿ ماکﻦاﻣ آتﻤ ؿا کىچک ﻢیىماؿػ و بؼوﻣ امتﻦاػ به ﻢنتﻦؼات ،ﻢـػﻠ ؿا به
ػاػگاه ٥ـاعىاﻥؼه و به ػؿو ٟاف ﻢىّىٝاتی ػ٥ا ٛﻢیکﻦؼ که تا ػیـوف ھیچ بهایی بؼاﻥها
ﻥمیگؾاؿػ عىػ اؿ ھمه رﻦایتکاؿتـ ام  +ﻢتﻤ او ؿا عتىب ﻢیىﻦامتﻡ +ﻢیﻟتتىك و
ھمکاؿاﻣ او ،ﻢـا ﻢتهﻡ ﻢیکﻦﻦؼ تا با اف ﻢیاﻣ بـػاىتتﻤ ﻢتﻤّ ،تمﻤ گنتتـه رهتل،
ﻢﻦا ٜ٥ىغَی عىػ ؿا تؤﻢیﻤ کﻦﻦؼ +آﻥها “عىػ” ؿا ٥ـاتـ اف ٚٝم آتﻤ ﻢیبیﻦﻦؼ و بته
ھمیﻤ عإـ به ػاﻠ “عىػبیﻦی” ا٥تاػهاﻥؼ‖.
٩اّی ﻢضمؼ اف فباﻣ “ﻢال ﻢَٖ٦ی باؿفاﻥی” ﻢیگىیؼ “ :ﻢال ﻢَتٖ٦ی ىتما ؿا
عىب ىﻦاعته ام او به ﻢﻤ گ ٦ھـگق به گﻦاھی عىػﻠ ﻥقػ ىتما ﻢٖمتئﻤ ﻥتاىتﻡ
چىﻣ ىما ػؿ َٝـ مﻟٖه ،عتىﻥـیقتـیﻤ و بتی ورتؼاﻣتـیﻤ اﻥنتاﻥها و ػؿ ؿوفھتای
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ﻥاتىاﻥی فبىﻣتـﻣ ،ؿیاکاؿتـیﻤ و ػوؿوتـیﻤ ﻢىرىػات ؿوی فﻢیﻤ ھنتیؼ +ﻢﻤ عتىب
ﻢیػاﻥﻡ ىما بـای ػمتیابی به ﻢﻦا ٜ٥ىغَی ،ﻢـا پیو اف ﻢضاکمه به ﻢـگ ﻢضکتىﻠ
کـػهایؼ‖.
م٪ـآ پل اف ﻢضکىﻢی ﻢیگىیؼ ”:ىما گماﻣ کـػهایتؼ ػؿعىامت بغيتو
کـػه یا صاّـ به تتٞیؼ و تـک آتﻤ عىاھﻡ بىػ تا آعتـیﻤ ؿوفھتای فﻥتؼگی ؿا ػوؿ اف
مـفﻢیﻤ و ػؿ آواؿگی فﻥؼگی کﻦﻡ +عىب بؼاﻥیؼ ایﻤ کاؿ ؿا ﻥغىاھﻡ کـػ و اگـ ٍؼباؿ
ػیگـ ﻥیق به ﻢـگ ﻢضکىﻠ ىىﻠ به عتؼا متىگﻦؼ کته ػمت اف ؿوىتﻦگـی بـﻥغتىاھﻡ
ػاى  +ﻢﻤ به عإـ “عىػ” و به عإـ “ ىـ ٣آتﻤ” به کنی کتـﻥو ﻥغتىاھﻡ بتؼ+
ﻢﻤ ﻢیﻢیـﻠ اﻢا ص٪ی ٪فﻥؼه عىاھؼ ﻢاﻥؼ‖.
٩اّی ﻢضمؼ ػؿ پامظ اﻣ پـمو که چـا ھمـاه ﻢالﻢَتٖ٦ی اف ﻢهابتاػ عتاؿد
ﻥيؼی ﻢیگىیؼ”:ﻢال ﻢَٖ٦ی چﻦؼیﻤ باؿ بتـای ﻢتﻤ پی٢تاﻠ ٥ـمتتاػ کته پیيتمـگاﻣ
کىؿػمتاﻣ ؿا بـای ؿھایی ﻢﻤ ؿواﻥه کﻦؼ اﻢا ﻢﻤ عىػ ﻥپؾیـ٥تﻡ چىﻣ اگـ چﻦیﻤ ﻢـگتی،
٩نم ﻢﻤ بىػه ام رق ىهﻦافی و ٥غـ ﻥین  +ﻢﻤ به ﻢﻟ عىػ وٝؼه ػػه بتىػﻠ
که ھـگق ایياﻣ ؿا تـک ﻥغىاھﻡ کـػ +صیات ﻢﻤ با ایياﻣ و ﻢـگ ﻢتﻤ ھتﻡ بتـای آﻥهتا
عىاھؼ بىػ +ﻥیک ﻢیػاﻥنتﻡ اگـ ﻢهاباػ ؿا تـک کﻦﻡ ىما اﻥت٪اﻠ ﻢـا با ٩تل ٝتاﻠ ﻢتـػﻠ
ﻢهاباػ عىاھیؼ گـ ٥به ھمیﻤ عتإـ ،چتىﻣ ػؿ ؿاه آفاػی ﻢﻟتتﻡ کيتته ﻢیىتىﻠ و
ىـﻢﻦؼهی عؼاوﻥؼ و کىؿػمتاﻣ ﻥغىاھﻡ بىػ عىػ ؿا مٞاػتمﻦؼ ﻢیػاﻥﻡ‖.
م٪ـآ ػؿ آعـیﻤ بغيهای ﻢضاکمهی عىػ ﻢیگىیؼ “ :ﻢﻤ ﻢیﻢیتـﻠ اﻢتا ﻥنتل
آیﻦؼه ،ىما ؿا به اتهاﻠ کيتﻤ ﻢﻤ ﻢضکىﻠ عىاھؼ کـػ و ایﻤ ىتـﻢﻦؼگی تتا ابتؼ بتـای
ىما به را عىاھؼ ﻢاﻥؼ‖.
٩اّی ﻢضمؼ ػؿ ایﻤ باؿه ﻢیگىیؼ ”:ﻢﻤ ؿا عىاھیؼ کيت اﻢتا إمیﻦتاﻣ ػاىتته
باىیؼ ٥ـفﻥؼاﻣ آیﻦؼهی کىؿػمتاﻣ ،ھـ یک ٩اّی ﻢضمؼی عىاھﻦؼ ىؼ و پتـچﻡ ػاؿ
ص٪ی٪تتتی عىاھﻦتتؼ گيتت کتته ﻢتتﻤ ػؿ ؿاه آﻣ رتتاﻣ بتتاعتﻡ ”+متت٪ـآ متتـاﻥزاﻠ
ﻢیگىیﻦؼ”:اکﻦىﻣ گاه آﻣ ؿمیؼه ام که به مىی ﻢـگ ؿواﻥه ىىﻠ و ىما ﻥیق به ػﻥتاﻝ
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فﻥؼگی عىػ ؿویؼ اﻢا کؼاﻠ یک اف ﻢا آیﻦؼهی بهتـی پیو ؿوی عىاھؼ ػاى ایتﻤ ؿا
تﻦها عؼاوﻥؼ ﻢیػاﻥؼ‖.
٩اّی ﻢضمؼ ػؿباؿهی تاواﻣ عىػ ﻢیگىیؼ“ :اکﻦىﻣ به پؾیـهی ﻢتـگ ﻢتیؿوﻠ بته
عإـ آﻣ که ﻥغىامتﻡ ػؿ ؿوفھای مغتی ﻢﻟتﻡ ؿا تﻦهتا بگتؾاؿﻠ و اف عتاک و ﻢتیهﻤ
ػم بـػاؿﻠ +ﻢﻤ عتؼﻢ بته ﻢﻟت کتـػ ؿا بـگقیتؼﻠ و تتا آعتـیﻤ ػﻠ ﻥیتق اف پتای
ﻥاینتاػﻠ +به یاؿی عؼاوﻥؼ بقؿگ مـاﻥزاﻠ ػىمﻦاﻣ ؿا ىکن عىاھیﻡ ػاػ +اﻢیؼواؿﻠ
مغﻦاﻣ ﻢـا پؾیـ٥ته باىیؼ +مـبﻟﻦؼی بـای ىما و ﻢـگ بـای ػىمﻦاﻣ کىؿػمتاﻣ +ﻢـػا
ﻢا ﻥَیض بىػ و گ٦تیﻡ ،صىاﻞ با عؼا کـػیﻡ و ؿ٥تیﻡ‖.
سشايجام
فباﻣ ص٪ی ، ٪فباﻣ ﻢيتـک اﻥناﻣ امت و اﻥنتاﻥی ﻥیتق بتا ص٪ی٪ت ٕﻟتتی و
ص٪ی ٪عىاھی ﻢٞﻦا پؾیـ ﻢیىتىػ +بته ھمتیﻤ عتإـ فبتاﻣ اﻥنتاﻥهایی کته ػؿ ؿاه
ص٪ی ، ٪راﻣ بغ کـػه یا به ىکﻦزه و آفاؿ و مغتی گـ٥تاؿ آﻢؼهاﻥتؼ اف ﻢـفھتای
تاؿیظ و فﻢاﻣ و ﻢکاﻣ ﻢیگؾؿػ +به ؿوىﻦی ﻢیتىاﻣ ﻥياﻣ ػاػ که آتﻤ و ﻢهاباػ یا بهتـ
بگىییﻡ یىﻥاﻣ و کىؿػمتتاﻣٝ ،ﻟیتـ١ﻡ ػوھتقاؿ ومیَتؼ متاﻝ ٥اٍتﻟهی تتاؿیغی و
٥اٍﻟهی ﻢکاﻥی بنیاؿ ،چه ماﻣ به یکؼیگـ ﻥقػیک ﻢیىىﻥؼ +با ﻥگاھی به ػاػگتاھی
ىهیؼ ٥ﻟن٦ه و ىهیؼ ػﻢىکـامی و با ﻢﻦٖ٪ی ػیگـ ﻢیتىاﻣ به ایﻤ باوؿ ﻥیق ؿمتیؼ کته
کىؿػمتاﻣ و یىﻥاﻣ ،ھـچﻦؼ بنیاؿ به تاؿیظ و اﻥناﻥی بغيیؼهاﻥؼ اﻢا ػمتاوؿػ ھـ ػو
اف آفاػی و ص٪ی ، ٪به اﻥؼافهی ػاػهی آﻥها ﻥتىػه ام اگـ چته ﻥتایتؼ ٥ـاﻢتىه کتـػ
ىؼهگی یک م٪ـآ ػؿ یىﻥاﻣ و یک ٩اّی ﻢضمؼ ػؿ کىؿػمتاﻣ ﻥمىػ ایتﻤ واٞ٩یت
ھنتﻦؼ که اﻥناﻥها و ﻢﻟتهتا اف ﻞضٚتهای کته اؿاػه ﻢیکﻦﻦتؼ آفاػ باىتﻦؼ آفاػ ھنتتﻦؼ+
ھمچﻦیﻤ ﻢیتىاﻣ بـ ایﻤ باوؿ ،ػگـباؿه ٍضه گتؾاؿػ کته اﻥنتاﻥها و ﻢﻟتهتا ﻢیتىاﻥﻦتؼ
بؼوﻣ فﻥؼگی ،آفاػ باىﻦؼ اﻢا ھیچ اﻥناﻣ و ھیچ ﻢﻟتی ﻥغىاھﻦؼ تىاﻥن بتؼوﻣ آفاػی
بقؿگ باىﻦؼ.

وارويه يىیسی در تاریخ
بـای به ػم آوؿػﻣ یک ػیؼگاه ػؿباؿهی ھى ی تاؿیظ،بایؼ اف یک مﻟنﻟه ﻢٞیاؿھا
امت٦اػه کـػ  +با تىره به آﻣ ﻢٞیاؿھام که ﻢیتىاﻣ ػ٩ی٪ا ػؿک کـػ ﻢاھی ؿو یتؼاػ
تاؿیغی چگىﻥه ام ؟ ػؿ ایﻤ ﻥىىتاؿ تاله ىؼه ام بتا اؿاتتهی ﻢزمىٝتهای اف
امﻦاػ ﻥياﻣ ػاػ که بته کتاؿگیـی واژه ي” رمهتىؿی ﻢهابتاػ” ػؿ ﻢتىؿػ “رمهتىؿی
کـػمتاﻣ ” ،ﻢ٢ایـ با واٞ٩ی ﻢنؤﻞه بىػه و به ﻥىٝی واؿوﻥه ﻥى ینی ػؿ تاؿیظ ام .
ا١ﻟب ﻥى ینﻦؼگاﻣ ػؿ ﻥٚـیهی پـػافی عىػ ؿار ٜبه رمهىؿی کـػمتاﻣ ،ﻢٞمىال
ػچاؿ چهاؿ اىکاﻝ امامی ﻢیىىﻥؼ:
+1بی تىرهی به امﻦاػ
 +٠ماػه اﻥگاؿی ﻢ٦ـٓ
 +2ﻥگـه اﻥتقاٝی به ﻢنؤﻞه
+2ؿوه ىﻦامی ﻥاػؿم
 +1بی تىرهی به امﻦاػ:
ابتؼا به بـؿمی امﻦاػی ﻢیپـػافیﻡ که ػؿ آﻣھا به ٍىؿت ؿممی اف «رمهتىؿی
کـػمتاﻣ » یاػ ىؼه ام :
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سىگًذياهه قاضی هحمذ
ؿوف  12ژاﻥى یه ٩ 1423اّی ﻢضمؼ ػؿ ارتماٚٝ ٛیﻡ ﻢـػﻠ متىگﻦؼ یتاػ کتـػ« :
مىگﻦؼ یاػ ﻢیکﻦﻡ به ٩ـآﻣ کـیﻡ ،به
مـفﻢیﻤ ىـا٥تمﻦؼ ﻢﻟ کـػ و به پتـچﻡ پـا٥تغتاؿی کته ػؿ اھتتقاف امت  ،تتا
آعـیﻤ ٖ٩ـهی عىﻣ ،ػؿ ؿاه آفاػی و بغتیاؿی ﻢﻟ کـػ ،اف ھیچ کىىيی ٥ـوگتؾاؿ
ﻥکﻦﻡ +اف ؿھتـی « رمهىؿی کـػمتاﻣ » و اتضاػ کـػ و آؽؿبایزاﻣ بـعىػ ﻢیبتاﻞﻡ و
ﻢناٝی عىػ ؿا ره وٍىﻝ به اھؼا ٣ﻢﻟ کـػ ،به کاؿ عىاھﻡ بن » .
ھؼیهی ھیؤت ﻢـکقی به ٩اّی ﻢضمؼ
ؿوفﻥاﻢهی کىؿػمتاﻣ  ,ﻢهاباػ  ,ىماؿهی  12ﻢىؿط 1423,٠,12
ٝﻦىاﻣ عتـ  :ھؼیهی ٩ـآﻣ به رﻦاب پیيىا
با تَى یب ھیؤت ﻢـکقی صقب ػﻢىکـات کـػمتاﻣ ،یک رﻟتؼ ٩تـآﻣ ﻢزیتؼ بته
ھمـاه ػو ٝؼػ راﻥماف با ھؼ ٣ابـاف اصنامات پـىتىؿ ﻢتـػﻠ کـػمتتاﻣ ،بته ؿتتیل
رمهىؿ کـػمتاﻣ اھؼا ىؼ…
خطبه به صباو کشدی
ؿوفﻥاﻢهی کىؿػمتاﻣ ػؿ ﻢىؿػ ﻞقوﻠ عىاﻥؼﻣ عٖته به فباﻣ کـػی ﻢیﻥى ینؼ:
…با ٥ـﻢاﻣ ٩اّی ﻢضمؼ ؿتتیل رمهتىؿ کـػمتتاﻣ بته اﻢتاﻠ رمٞتهی ﻢهابتاػ
ﻢؤﻢىؿی ػاػه ىؼ عٖتهی رمٞه ؿا بـ اماك ػمتىؿ تﻦٚیﻡ کﻦﻦؼ … ( کىؿػمتاﻣ
آﻢىفه و پـوؿه
…به ﻢىرب ػمتىؿ ؿتیل رمهىؿ ػؿ  12٠2,1٢,٠٢ھیؤتی اف بقؿگاﻣ ٥ـھﻦگتی
ػؿ اػاؿهی ٥ـھﻦگ تيکیل و پل اف ﻢؾاکـات ٕىالﻥی ﻢ٪ـؿ ىؼ ﻥاﻠ ﻢؼؿمهی پهﻟىی
به ﻢؼؿمهی کـﻢاﻥزی کىؿػمتاﻣ ت٢ییـ یابؼ  ( +کىؿػمتاﻣ
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گفتگىی قاضی هحمذ با سوصياههی سهبش
ؿوفﻥاﻢه ي«ؿھتـ » اؿگاﻣ صقب تىػه ،ﻢَاصتهای با ٩اّی ﻢضمؼ اﻥزاﻠ ػاػ کته
ﻢتﻤ کاﻢل آﻣ ػؿ تاؿیظ  12٠1,2,2٢ػؿ ؿوفﻥاﻢهی « کىؿػمتاﻣ » به چاپ ؿمیؼ.
مؤاﻝ٩ :ﻟمـو کﻦىﻥی ﻥهْ ػﻢىکـاتیک کـػمتاﻣ تا کزا اﻢتؼاػ ػاؿػ ؟
رىاب :ﻥهْ ﻢا ﻢاکى ،ىاپىؿ ،عتىی ،ؿّتاییه ،اىتﻦى یه ،متﻦؼوك ،مت٪ق و
مـػى ؿا با صؼوػ ھ٦تَؼھقاؿﻥ٦ـ ػؿ بـ ﻢیگیـػ.
مؤاﻝ :آیا عتـی که عتـﻥگاؿ ٥ـاﻥنىی اف ٩ىﻝ ىما یه ایتﻤ ﻢْتمىﻣ« ھتـ و٩ت
بغىاھیﻡ کـﻢاﻥياه ؿا ﻥیق بؼم عىاھیﻡ آوؿػ»  +ﻢغابـه ﻥمىػه ػؿم ام ؟
پامظ :ﻢَ٪ىػ ﻢﻤ اف بیاﻣ ایﻤ رمﻟه تنﻟٔ ١اٍتاﻥه و اﻢپـیاﻞینتی بـ کـﻢاﻥيتاه
ﻥتىػه بﻟکه ھؼ ٣اٍﻟی ﻢﻤ ،آفاػ کـػﻣ بغو ػیگتـی اف متـفﻢیﻤ ایتـاﻣ امت ( +
امﻦاػ ٥تى ،٧ھمگتی اف ؿوفﻥاﻢتهی کـػمتتاﻣ ،اؿگتاﻣ ؿمتمی رمهتىؿی کـػمتتاﻣ
امتغـاد ىؼهاﻥؼ .
قاضی هحمذ دس بشابش دادگاه
ﻢهمتـیﻤ اتهاﻢتات ٩اّتی ﻢضمتؼ و یتاؿاﻣ او کته باؿھتا ػؿ آﻣ بته «رمهتىؿی
کـػمتاﻣ » به ٝﻦىاﻣ یک «اتهاﻠ » اىاؿه ىؼه ام ٝتاؿتﻦؼ اف:
 1ت اﻥ٪ٞاػ ٖٞ٩ﻦاﻢهی ﻥ٦تی ﻢیاﻣ ػوﻞ ؿومیه و رمهىؿی کـػمتاﻣ
 ٠ت اھتقاف پـچﻡ رمهىؿی کـػمتاﻣ
 2ت ت٢ییـ ﻥ٪يهی ایـاﻣ و رؼاکـػﻣ پﻦذ امتاﻣ اؿوﻢیه ،کـﻢاﻥياه ،مﻦﻦؼد ،تتـیق،
ایالﻠ.
 2ت تهیهی ﻥ٪يهی کـػمتاﻣ بقؿگ
 1ت اٝالﻠ امت٪الﻝ صکىﻢ کـػمتاﻣ
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اتهاﻢات می٩ ٤اّی :
 1ت پؾیـه ﻢﻦَب وفاؿت رﻦگ ػؿ رمهىؿی کـػمتاﻣ ٝﻟیه صکىﻢ ایـاﻣ
 ٠ت ھمکاؿی با ٩اّی ﻢضمؼ و وفؿای رمهىؿی کـػمتاﻣ
 2ت تضـیتک ﻢتـػﻠ ٝﻟیته صکىﻢت ایتـاﻣ و إمیﻦتاﻣ بغيتیؼﻣ بته ﻢنتىوالﻣ
رمهىؿی کـػمتاﻣ ػؿ ﻢهاباػ
ؿژ یﻡ پهﻟىی و رمهىؿی کـػمتاﻣ
ﻢضمؼ ؿّا ىاه پهﻟىی ػؿ کتاب « پامظ به تاؿیظ » ﻢیگى یؼ:
ىىؿوی اف رﻦتو امت٪الﻝ ٕﻟتی ٩اّی ﻢضمؼ ػؿ کـػمتاﻣ و رمهتىؿی پیيته
وؿی آؽؿبایزاﻣ صمای کـػ ( پامظ به تاؿیظ ،ﻢضمتؼ ؿّتا پهﻟتىی ٍتٌ  12و
11
آؿچیتاﻞتؼ ؿوفؿﻞت  ،و یﻟیتاﻠ ایگﻟتتتىﻣ ،ﻞیﻦچتى ٥نتکی ،ﻢیغاییتل متیمىﻥىو یچ
الفؿی ،٤ػؿک کیﻦاﻣ ،کـیل کىچـا ،راﻥاتاﻣ ؿﻥؼﻝ و بنیاؿی اف ﻢض٪٪اﻣ بی ٕتـ٣
ﻥیق تﻦها اف اٍٖالس
" رمهىؿی کـػمتاﻣ" مغﻤ به ﻢیاﻣ آوؿػهاﻥؼ و اٍتٖالس رمهتىؿی ﻢهابتاػ ػؿ
ھیچ یک اف ﻢتىﻣ ؿممی ﻢياھؼه ﻥيؼه ام .
اسًاد
ػؿ تماﻢی امﻦاػی که اف ػوؿاﻣ رمهىؿی کـػمتاﻣ بته ػمتتماﻣ ؿمتیؼه امت ،
واژهای به ﻥاﻠ" رمهىؿی ﻢهاباػ" ػیؼه ﻥمی ىىػ  +ﻥاﻢهھای ؿممی َٝـ رمهىؿی با
ٝالﻢ « وفاؿتی ھیقی ػیمتىکـاتی کىؿػمتتاﻣ »« ،وفاؿت رﻦتگ کـػمتتاﻣ» و «
وفاؿتی ھیقی کىؿػمتاﻣ » واؿػ ﻢکاتتات اػاؿی ىؼهاﻥؼ اف یکنى و اف مىی ػیگـ ػؿ
ﻥاﻢه ھایی که عٖاب به «٩اّی ﻢضمؼ » ﻥگاىته ىتؼه امت  ،تماﻢتا اف اٍتٖالس
«پیيه وای رمهىؿیه تی کىؿػمتاﻣ» یا «ؿتیل رمهىؿ کىؿػمتتاﻣ» امتت٦اػه ىتؼه
ام .
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2ت ماػه اﻥگاؿی ﻢ٦ـٓ:
ٕـس ﻢىّىٝاتی چىﻣ «ٙهىؿ و ٥ـوپاىی رمهىؿی کـػمتتاﻣ ،تﻦهتا ﻥاىتی اف
ىـایٔ ژتىپﻟیتیک ام »« ،ﻥ٪يهی عاوؿﻢیاﻥه ،چﻦؼیﻤ ػھهی پیو تىمٔ ﻢٞماؿاﻣ
میامی ١ـبی ٕـاصی ىؼه ام »« ،ﻢـػﻠ کـػمتاﻣ ھیذ تؤحیـی ػؿ اف ؿوﻥؼ تيکیل
رمهىؿی کـػمتاﻣ ﻥؼاىتته اﻥتؼ"  "،رمهتىؿی کـػمتتاﻣ آ٥ﻦتؼ و ﻢتاکق یمﻡ اتضتاػ
رماھیـ ىىؿوی بـای ؿوبتـو ىتؼﻣ بتا ١تـب بتىػه امت »« ،تؤمتیل رمهتىؿی
کـػمتاﻣ ﻢضَىﻝ رتتـ ژتىپﻟتیتک بتى »« ،راﻢٞتهی متﻦتی کـػمتتاﻣ ،ﻥتاتىاﻣ اف
پؾیـه ىـایٔ ػﻢىکـاتیک بىػه ام »« ،تا فﻢاﻥی که ابـ٩ؼؿتها به ﻢىّى ٛکـػمتاﻣ
اھمی ﻥؼھﻦؼ ،ﻢناﻞهی کـػ ؿعناؿهای بیﻤ اﻞمﻟﻟتی پیتؼا ﻥغىاھتؼ کتـػ» و … بته
ﻥىٝی «ماػه اﻥگاؿي» و به ﻥى ٛػیگـ «ﻥى ٛﻢ٦ـٓ ماػه اﻥگاؿي» ام ٝ +تتاؿاتی کته
بؼوﻣ تٞم ٨کا٥ی و بؼوﻣ تىره به ا٩تْاتات ﻢکاﻥی و فﻢاﻥی ،تﻦها ػؿ اﻥؼیيهی یا٥تﻤ
پامغی ٥ىؿی بـای مؤاالت ام  +ﻢهمتـیﻤ مؤاﻞی که ﻢٖـس ﻢیىىػ آﻣ ام که
 :مﻦزو رمهىؿی کـػمتاﻣ ػؿ ػھهی چهل ﻢیالػی ػؿ عاوؿﻢیاﻥهی ٥ئىػاﻞی ،ﻥیمه
٥ئىػاﻞی و پاػىاھی با پیماﻥهی اﻢـوفی ٍضیش ﻢیﻥمایؼ که بـعی ﻥى ینﻦؼگاﻣ اف آﻣ
به ٝﻦىاﻣ ﻢىّىٝی که «ﻥه یک ٥ـٍ ٕالی » و «ﻥه چﻦاﻣ با اھمیت کته ﻥغتگتاﻣ
کـػ به آﻣ پـػافﻥؼ» یاػ ﻢیکﻦﻦؼ ؟ آیا ﻢیتىاﻣ ﻢاھیت «رمهتىؿی کـػمتتاﻣ» ؿا بته
ٝﻦىاﻣ ﻥغنتیﻤ «رمهىؿی عاوؿﻢیاﻥه » اﻥکاؿ کـػ ؟
( ػؿ ىـایٖی که بقؿگتـیﻤ ا٥تغتاؿ عاوؿﻢیاﻥتهی آﻣ ػوؿاﻣ ،صتؼاکخـورىػ یتک
ﻥٚاﻠ ﻢيـوٕهی مﻟٖﻦتی به ٝﻦىاﻣ مینتﻡ ﻢتـ٩ی صاکمی بىػ  +پاک کـػﻣ ٍىؿت
ﻢنؤﻞه به ﻥی پامغگى یی ٥ىؿی به پـموھای پیو ؿو ،تﻦها یک متاػه اﻥگتاؿی و
آﻥهﻡ اف ﻥى ٛﻢ٦ـٓ آﻣ عىاھﻦؼ بىػ.
 2ت ﻥگـه اﻥتقاٝی به ﻢنؤﻞه:
بـؿمی ﻢىّىٝات پیچیؼهای چىﻣ «رمهتىؿی کـػمتتاﻣ » ،ﻢنتتﻟقﻠ بـؿمتی
ابٞاػ ھمه راﻥتهی آﻣ ام  +ﻢ٪یؼ کـػﻣ یک ىـایٔ به یتک بـؿمتی تتک بٞتؼی ت
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آﻥهﻡ ػؿ ىـایٖی که امﻦاػ و إالٝتات ،کاﻢتل ﻥینتتﻦؼ ت ٩اﻞتب ؿیتقی ارتتاؿی آﻣ
ﻢىّى ٛػؿ ٙـ ٣یک تغٌَ عاً ام  +ﻥگـهھای اﻥتقاٝی با واؿػ کـػﻣ یک
یا ػو ﻢت٢یـ اﻥتغابی ػؿ پژوھو ،رایی ػؿ تض٪ی٪ات ﻢتؼؿﻣ ﻥؼاؿﻥتؼ بته و یتژه آﻥکته
ﻥگـه اﻥتقاٝی٥ ،ـاتـ اف تٞـی ٤ﻢت٢یـھای اﻥتغابی با پیو ػاوؿی و ھﻦزاؿگـایی ﻥیق
تىأﻠ باىؼ.
 2ت ؿوه ىﻦامی ﻥاػؿم :
ؿوه ىﻦاع پژوھوھای ﻢـبىٓ به رمهىؿی کـػمتاﻣ ػؿ بنیاؿی ﻢتىاؿػ بتا
چاﻞوھای امامی ﻢىاره ام .
 1ت اﻥتغاب یک ﻥاﻠ ﻢزٞىﻝ به ػﻞیل ﻢَﻟض مﻦزی یا تؤحیـ پتؾیـی اف تتاؿیظ
ﻥگاؿی ؿممی به گىﻥهای که پژوھو ؿا اف ھمتاﻣ ابتتؼا بتا چتاﻞو پـمتو آ١تافیﻤ
ﻢىاره ﻢیمافػ.
 ٠ت ٩اﻞب مافی ارتاؿی ػؿ یک صىفه بـای تىریه ﻢىّى ٛبته ٍتىؿت کتاﻥىﻥی
کـػﻣ یک ﻢىّى ٛعاً و ﻥاػیؼه گـ٥تﻤ مایـ ىـایٔ تؤحیـگؾاؿ
 2ت ھﻦزاؿگـایی و اؿفه گؾاؿی اف ٕـی ٨پیو ػاوؿی بتا ٕتـس ﻢتتاصخی چتىﻣ
ﻞقوﻠ ت٪ؼك فػایی اف رمهىؿی کـػمتاﻣ یا ﻞقوﻠ اﻥت٪اػ اف آﻣ و…
 2ت ٖ٩تی و تاله بـای احتات یک اػٝا به ھـ ٩یم ﻢمکﻤ
اﻢا «رمهىؿی ﻢهاباػ» اف کزا آﻢؼه ام ؟
ػؿ ػوؿاﻣ مﻟٖﻦ پهﻟىی ،تک ؿوھای چتپ ایتـاﻣ و بـعتی اصتقاب ،ﻢﻟیتىﻣ و
ؿممی ﻥى یناﻣ کيىؿ ،تاؿیظ ﻥى ینتی ؿا بتا باوؿھتای ﻥٚتـی عتىػ پیىﻥتؼ ػاػه و بتا
بافﻥى ینی تاؿیظ ،تاؿیغی ﻥى اف رؼاﻝ ٕت٪ات و تىػه یا اىـا ٣و ػؿباؿ ىاھاﻣ و …
عﻟ ٨کـػﻥؼ  +اٍٖالس ﻢزٞىﻝ «رمهىؿی ﻢهاباػ » ﻥیق صاٍل ایﻤ «واؿوﻥه ﻥى ینی
ػؿ تاؿیظ» ام .
ﻢتام٦اﻥه مﻦ بافﻥى ینی و واؿوﻥه ﻥى ینی کته اف ىتاھکاؿھای ﻢیـفابﻦى ینتاﻣ و
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تؾکـه ﻥى یناﻣ ػؿباؿھای مﻟٖﻦتی و اصقاب وابنته ام  ،بته ؿوفگتاؿ ﻥتى یﻤ ﻥیتق ؿاه
یا٥تهاﻥؼ و ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،گىھـ ماػه اﻥؼیو ﻥى ینﻦؼگاﻣ ﻥىىتاؿھا ،کىىو ایيتاﻣ ػؿ
بافﻥى ینی تاؿیظ ت بـ اماك ﻢَﻟض ت و مپل بـ پا کـػﻣ یک بﻦای ٥کـی بـ پایه
تاؿیظ بافﻥى ینی ىؼه بىػه ام  +با ایﻤ صاﻝ ،اگـ ؿممی ﻥى ینتاﻣ ،متٞی ػؿ ﻢخﻟته
کـػﻣ تاؿیظ و تضـی ٤آﻣ ػاىتهاﻥؼ ت اگـ چه ایﻤ تضـی ٤بقؿگ ،ر٦ا به تاؿیظ ﻢﻟ
کـػ ام ت ھـچه باىؼ آﻥها ﻥى ینﻦؼگاﻣ ؿممی ھنتﻦؼ و صـری بـ آﻥها ﻥین  ،اﻢتا
اگـ یک پژوھيگـ کـػ به ایﻤ ﻢىّى ٛػاﻢﻤ فﻥؼ ،چه بایؼ گ ٦و چه بایؼ کـػ ؟
ػؿ صاﻞی که ػؿ بنیاؿی اف کيىؿھا ،ﻢﻟ ھا تاله ﻢیکﻦﻦؼ صتی با رٞل تاؿیظ،
ﻢاھی عىػ ؿا ٥ـاتـ اف آﻥچه ھن ﻥياﻣ ػھﻦؼ ،چـا ؿوىﻤ اﻥؼیياﻣ کـػ ،آﻥچه ؿا که
واٞ٩ا ورىػ ػاىته ام ٥ـوتـ اف وا ٜ٩ﻢیﻥمایاﻥﻦؼ ؟
به ؿامتی اگـ ﻥیمهی ػیگـ تتاؿیظ ﻥگاىتته ىتىػ ،آﻥگتاه چته پامتغی عتىاھیﻡ
ػاى ؟
به گماﻣ ﻢﻤ  «،واؿوﻥه ﻥى ین » ﻥنل اﻢـوف  «،واؿوﻥه بیﻦ » ﻥنل ٥ـػا ؿا به ػﻥتاﻝ
ػاؿػ و واؿوﻥه بیﻦی بـ پیکـ یک ﻢﻟ  ،تﻦها یک ﻥتیزه ػؿ بـ عىاھؼ ػاى :
« آبﻟهھای میاه بـ پیياﻥی ﻢﻟ » +
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چشا حماالو شیطاو اص خىد شیطاو بذتشيذ؟
ﻢ٦هىﻠ واژهی راه ،ػؿ یک تٞـی ٤ماػه ،اٍٖالصی ام ػؿ فباﻣ کـػی کته
اف آﻣ بـای تىٍی ٤کناﻥی امت٦اػه ﻢیىىػ که با پؾیـه اؿاػی و ؿّای ﻢﻦؼاﻥتهی
مﻟٖهی بیگاﻥگاﻣ بـ عىػ ،به إا“ ٝػیگـي” ػؿآﻢؼهاﻥؼ+
―راىایه ت ” ھﻡ به ٝﻦىاﻣ ﻢيت ٨ﻢَؼؿی واژهی رتاه ،بته ﻢٞﻦتای ٥ـمتایو
عىػآگاھاﻥه به ﻢخابه بغيی اف یک ؿوه و کﻦو ام کته تىّتیشگـ آﻣ ،پتؾیـه
ﻥ٪و “ػیگـاﻣ” به ٝﻦىاﻣ “٥ـﻢاﻥؼه” و پؾیـه ﻥ٪و عىػ به ٝﻦىاﻣ “٥ـﻢاﻣبـ” عىاھؼ
بىػ.
ایﻤ ﻢ٦هىﻠ ؿا ﻢیتىاﻣ ػؿ ابٞاػ گىﻥاگىﻣ ؿواﻥتی ،ىغَتیتی ،ھﻦزتاؿی ،راﻢٞته
ىﻦاعتی و میامی ﻥیق ﻢىؿػ بـؿمی ٩ـاؿ ػاػ اﻢتا ػؿ ایتﻤ ﻥىىتتاؿ ،ابتتؼا بته تىّتیش
بـعی و یژگیھای ٝمىﻢی راه و ػؿ اػاﻢه ىاﻞىػهی ؿواﻥ *ماعتاؿی ىکل گیـی
آﻣ ﻢیپـػافیﻡ:
راه به ﻢخابه ىغَیتی که به بـػگتی اؿاػی ػؿآﻢتؼه امت عتىػ ؿا ﻢنتئىﻝرىابگى یی به ﻥیافھای گـوه مﻟٖه ﻢیػاﻥتؼ +او اصنتاك بنتتگی بته ﻢﻟت عتىػ و
کيیؼﻣ باؿ ﻢنئىﻞی ھﻡﻢیهﻦتاﻣ ؿا اف ػمت ﻢتیػھتؼ ،چيتماﻣ عتىػ ؿا بتـ ؿوی
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بؼبغتی ﻢﻟ عىػ ﻢیبﻦؼػ و تﻦها ػؿ اﻥؼیيهی باف کـػﻣ رای عىػ و ػؿ اػاﻢه تختی
آﻣ ام .
راه پل اف آﻥکته ىتـایٔ متﻟٖه ؿا پتؾیـ“ ، ٥امتاؿت” عتىػ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ“إا ٝﻢؼﻥ ” اىاٝه ﻢیػھؼ و ػؿ ٝاﻞ تـیﻤ ﻢـتته ،ػؿ ٩تاﻝ “ﻥىکـي” عىػ ارتافه
ﻢییابؼ به ب٪یهی ا٥ـاػ راﻢٞه متﻡ کﻦؼ +او ػؿ ٩تاﻝ متﻡ عىػ ،گاه اف “اؿباب مﻟٖه”
ھﻡ ٥ـاتـ ﻢیؿوػ و “متﻡ” ؿا تا صؼ یک “وصي گـي” اؿت٪ا ﻢتیبغيتؼ ،بته ھمتیﻤ
عإـ ػؿ تىٍی ٤ایﻤ مﻟک اف بـػگاﻣ اعتیاؿی ػؿ ﻢ٪اینهی ؿ٥تاؿ او با گـوه مﻟٖه
گ٦ته ﻢیىىػ “صماالﻣ ىیٖاﻣ اف عىػ ىیٖاﻣ بؼتـﻥؼ‖.
اﻢا ایﻤ و یژگی “راه” که ػؿ بـابـ مﻟٖه ،ػم به میﻦه و ػؿﻢ٪ابل ھتﻡکیيتاﻣ
عىػ ػم به کمـ ام ﻢتکی به یک ىاﻞىػهی ؿواﻥی ﻢىمىﻠ به “رتـاﻣ” ام .
بﻦا به اٝت٪اػ ؿواﻥکاواﻣ ٥ـػی که ػچاؿ “٪ٝؼهی ص٪اؿت” امت متٞی ﻢیکﻦتؼ
کمتىػ عىػ ؿا رتـاﻣ کﻦؼ ،عىاه اف ؿھگؾؿ تاله ػؿ ره بـابـی با ػیگـی و عتىاه
اف ٕـی ٨کىىو بـای ت٦ى ٧بـ او +ایﻤ ﻢىّىٝی ام کته “آػﻞتـ” ػؿ ؿواﻣىﻦامتی
٥ـػی ﻢٖـس ﻢیکﻦؼ و اٍٖالس “٥ـا رتتـاﻣ )‖ (SUPER COMPENSTATION
ؿا ػؿ ﻢىؿػ ٥ـػی به کاؿ ﻢیبـػ که تض تؤحیـ ٪ٝؼهی ص٪اؿت ،ﻢیل ػاؿػ اف کنتاﻥی
که امتٞؼاػ و ىـایٔ بـتـی ػاؿﻥؼ٥ ،ـابگؾؿػ +چﻦیﻤ ٥ـػی اگـ چه تاله ﻢیکﻦؼ عىػ
ؿا ٕـػ و به “اؿباب مﻟٖه” ىتیه مافػ ،اﻢا ھیچگاه ػؿ گـوه مﻟٖه پؾیـ٥ته ﻥم ىىػ
و ھمىاؿه به ٝﻦىاﻣ “ٕ٦یﻟ مﻟٖه” با٩ی عىاھؼ ﻢاﻥؼ.
اﻢا “راه” اگـچه “آؿاﻢو فﻥؼگی ٍیاػي” ورؼاﻣ عتىػ متاعته ؿا رتایگق یﻤ
“ھﻡفینتی ارتاؿي” با ورؼاﻣ واٞ٩تی ﻢیکﻦتؼ ،اﻢتا متﻦگیﻦی ایتﻤ ﻞکتهی ﻥﻦتگ ؿا
ھمىاؿه بـ پیياﻥی عىػ صل و تاله ﻢیکﻦؼ با بـرنتهمافی صْىؿ عىػ ػؿ “گـوه
مﻟٖه” ،صل ػؿػآوؿ اﻥت٪اﻝ اف یک گمـاھی به گمـاھی ػیگـ ؿا تنکیﻤ ػھؼ.
ػوﻢیﻤ ٝﻟتی که ػؿ ىکل گیـی راه به ٝﻦىاﻣ یتک آمتیب متاعتاؿي*ؿواﻥتی
ﻢیتىاﻥؼ ﻢىؿػ تىره ٩ـاؿ گیـػ ٕـػ عىػ به عإـ پؾیـ٥ته ىؼﻣ ػؿ ػیگـی ام  +ایﻤ
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صاﻞ که اف آﻣ تٞتیـ به “ﻥاعى یيتﻦ ” ھﻡ ﻢیىىػ اف ػیؼگاه ھگل به ایﻤ ﻢٞﻦا ام
که آػﻢی ىغَی ﻥغنتیﻤ عىػ ؿا اف ػم ػھؼ و اﻥناﻣ ػیگـی ىىػ که با اوﻞتی
ﻢت٦اوت* و صتا ﻢتمایق* ام اﻢا اف ﻥٚـ ﻢاؿکل به ایﻤ ﻢٞﻦا ام که آػﻢی آفاػی و
عىػﻢغتاؿی عىػ ؿا تض تؤحیـ ٝىاﻢل ا٩تَتاػی یتا ارتمتاٝی یتا ػیﻦتی اف ػمت
ﻢیػھؼ به گىﻥهای که ٩ؼؿتھای صاکﻡ بتىاﻥﻦؼ با او ھﻡچىﻣ یتک کتاالی تزتاؿتی
ؿ٥تاؿ کﻦﻦؼ +بﻦابـایﻤ و٩تی اﻥناﻣ “ﻥاعى یيتﻤ” ﻢیىىػ ،آفاػی عىػ ؿا اف ػم ػاػه و
ػؿ کىؿهی راﻢٞهای گؼاعتته ﻢتیىتىػ کته ھیچگىﻥته “عىػﻢغتتاؿي” بتـای او بته
ؿممی ىﻦاعته ﻥم ىىػ.
مىﻢیﻤ و مـاﻥزاﻠ آعـیﻤ ٝﻟ ؿواﻥيﻦاعت *ماعتاؿی ٥ىؿﻢامتیىﻣ “رتاه”،
“اﻥکاؿ”“ ،مافگاؿي” و “تىریه” ام  +راه ﻢیپؾیـػ و تىریته ﻢیکﻦتؼ تتا بتىاﻥتؼ
مافگاؿی پیيه کﻦؼ +او ػؿ تىریه “اﻥکاؿ عىػ” ھمىاؿه یک پامتظ ؿا ػؿ بـابتـ متىاﻝ
کﻦﻦؼگاﻣ ﻢٖـس ﻢیکﻦؼ“ :بـای کته؟ ﻢتیعتىاھﻡ بتا٩ی بمتاﻥﻡ” ػؿ ایتﻤ رتا تٞمتؼا
ﻢيت٪ات واژهی “ب٪ا” ؿا به کاؿ بـػهایﻡ تا ﻢٞﻦای ػواﻠ و امتمـاؿ ورىػ ػؿ فﻢاﻣھتای
ﻢتىاﻞی تت و اﻞتته ػؿ اىتکاﻝ ﻢغتﻟت ٤ػؿ ٍتىؿت ﻞتقوﻠ تتت اف آﻣ امتتغـاد ىتىػ،
“عىػکىﻞىﻥیاﻞین ” ،با اﻥکاؿ “عىػ” ػؿ بنتـهی اکﻦىﻣ ،تاله ﻢیکﻦؼ ،ورىػ عتىػ
ؿا ػؿ پتتل پؼیتتؼهھای ﻢت٢ی تـ امتتتمـاؿ بغي تیؼه و ب تؼیﻤ تـتی تب ،ﻥتتىٝی رـی تاﻣ
یکپاؿچهمافی ﻢﻦنزﻡ ؿا ػؿ پـومهی تتؼیل “عىػ” به “ػیگـي” ٩ىاﻠ بتغيؼ.
ﻢﻦت:ٜ

عىػکىﻞىﻥیاﻞینﻡ(بـػگی اعتیاؿي  ,بهقاػ عىىضاﻞ

و هًگاهی که تى خىد ،هىیت ات را اس خىدت هیدسدی یک گًاه وجىد
دارد و آو دسدی است
ػفػی تﻦها گﻦاه ﻥابغيىػﻥی بىػ ،ﻥاﻠ ﻢيتـک تماﻠ گﻦاھاﻣ  +و٩تی ﻢتـػی ؿا ﻢیکيتی
یک فﻥؼگی ؿا ﻢیػفػی  +ص ٨فﻥی ؿا اف ػاىتﻤ ىىھـ ﻢیػفػی  +پؼؿی ؿا اف بچتهھا
ﻢیػفػی  +و٩تی ػؿو ٟﻢیگى یی ص ٨کنی ؿا اف ػاﻥنتﻤ ص٪ی ٪ﻢتیػفػی +و٩تتی
ت٪ﻟب ﻢیکﻦی ص ٨ؿا اف اﻥَا ٣ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥینت …
"و٩تی آبـوی کنی ؿا ﻢیؿیتقی ػفػی +تتى ىغَتی او ،ىتـا ٥او ،صـﻢت او و
آبـوی او ؿا ﻢیػفػی  +و٩تی بهتاﻣ ﻢیفﻥتی ػفػی +تتى بتیو اف ھمتهکتل بته عتىػ
ػمتتـػ ﻢیفﻥی +ىـا ٥عتىػ ،اﻥنتاﻥی عتىػ و صـﻢت عتىػ ؿا ﻢتیػفػی +پتؼؿ
ىـا٥تمﻦؼ یک ٥ـفﻥؼ ؿا اف او ﻢیػفػی ،ھمنـ اﻥناﻣ ؿا اف او ﻢیػفػی ،اﻥناﻥی عىػ
ؿا اف راﻢٞتته ،اف ﻢتتـػﻠ ،اف ﻥتتى ٛاﻥنتتاﻣ ﻢتتیػفػی ،اٝتمتتاػ ؿا اف راﻢٞتته ﻢتتیػفػی،
إمیﻦاﻣ به عىػ ؿا ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +و٩تی ص٪ی٪ت ؿا
کتماﻣ ﻢیکﻦی ػفػی ،تى با کتماﻣ ص٪ی ، ٪ﻥاﻢىك اﻥناﻥی ؿا ﻢیػفػی ،ؿامتتی ؿا
ﻢیػفػی و اف ؿام بىػﻣ ﻢیػفػی و٩تی چيﻡ بـ واٞ٩یتات ﻢتیبﻦتؼی ػفػی +تتى
ػیؼگاﻥ  ،تى ػیؼهات ،تى بیﻦای ات ،تى بیﻦي ؿا ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پنت تـ اف
ػفػی ﻥین  +و٩تی که پیماﻥهات ؿا کﻡ ﻢیکيی ػفػی +تى ٝتؼاﻞ  ،تتى ﻢیتقاﻣ ،تتى
تاؿیظ عىﻥیﻤ ﻢتاؿفه بـای ٝؼاﻞ ؿا ﻢیػفػی +و٩تتی ػؿ ػاوؿی ،چيتﻡ بتـ ص٪تای٨
٥ـوﻢ بﻦؼی ػفػی +تى ٥ـىتهی ٝؼاﻞ ؿا ﻢیػفػی ،تى اٝتماػ و إمیﻦاﻣ به ػاوؿاﻣ ؿا
ﻢیػفػی ،تى ایماﻣ به ورىػ ﻢؤﻢﻦی بـای ؿھا ىؼﻣ اف ﻥتاص ٨ؿا ﻢتیػفػی ،تتى ػاػ ؿا
ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +و٩تی ب گﻦاھی ؿا به گﻦاه ﻥکتـػه بته
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بﻦؼ ﻢیا٥کﻦی تى ػفػی +تى پاکی ،پاک بىػﻣ ،ب گﻦاه بىػﻣ و گﻦاه ﻥکـػﻣ ؿا ﻢیػفػی+
تى ایماﻣ به پاکی اﻥناﻣ ؿا به ب گﻦاه گﻦاه ﻥکـػهای ﻢیػفػی +تى اٝتماػ به رایگاھ
ؿا ﻢیػفػی ،تى ایماﻣ به ﻢؤوا بىػﻥ ؿا ﻢیػفػی ،تى ص ٨کنتی ؿا ﻢتیػفػی +ھتیچ
ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +و٩تتی پ ھتا ؿا عتىب ﻥم ا٥کﻦتی ػفػی ،و٩تتی اف
میماﻣ ص٪ی ٪کﻡ ﻢیکيی ػفػی ،و٩تی آرـھای ٍؼا ٩ؿا یک ػؿ ﻢیاﻣ ﻢیچیﻦی
ػفػی +تى ؿامتی ؿا ﻢیػفػی ،تى پاکی ؿا ﻢیػفػی ،تى راﻣ اﻥناﻣھا ؿا ﻢیػفػی ،تى
ﻢؤوای آﻣھتا ؿا ﻢتیػفػی +ھتیچ ٝمﻟتی پنت تـ اف ػفػی ﻥینت  +و٩تتی اف و٩ت
ﻢیػفػی ػفػی +تى ٕالی ورىػ عىػت ؿا ،اف ھمکاؿت ،اف ﻢتـػﻠ ،اف راﻢٞته و اف
بيـی ﻢیػفػی تى آﻣ ؿا ﻢیػفػی که ػیگـ بافﻥم آیؼ +تى و ٩ؿا به پىﻝ ػفػیؼهای
و پىﻝ ؿا به و٩ت ػفػیتؼهای +تىمتالﻢتی اﻥنتاﻣ ؿا ػفػیتؼهای ،تتى ؿ٥ت ٜﻥیتاف یتک
صارتمﻦؼ ؿا ػفػیؼهای ،تى آؿاﻢو او ؿا ػفػیؼهای +++ھتیچ ٝمﻟتی پنت تـ اف ػفػی
ﻥین  +و٩تی چا٩ىی ٕم ٜؿا به ﻥاﻠ ھؼیهی مالﻢ ﻥه ػؿ رنﻡ که ػؿ رتاﻣ اﻥنتاﻣ
٥ـو ﻢیکﻦی ػفػی +تتى متپیؼی راﻢتهات ؿا ﻢتیػفػی ،تتى ىتـا ٥ؿا اف صـ٥تهات
ﻢیػفػی ،تىمالﻢ ؿا اف ؿوس اﻥناﻣ ﻢیػفػی +و٩تی اﻥناﻣ ﻢی٥ـوىتی ػفػی +تتى
پیو اف ھمه عىػ ؿا ٥ـوعتهای ،تى پیو اف ھمه گىھـ ورىػ عىػ ؿا ػفػیتؼهای ،تتى
اﻥناﻥی ؿا ػفػیؼهای +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +و٩تتی بته بهتای گتـ٥تﻤ
آفاػی اﻥناﻣھا ﻥاﻣ ﻢیعتىؿی ػفػی ،تتى کنتب صتالﻝ ؿا ػفػیتؼهای ،تتى آفاػی ؿا
ػفػیؼهای ،تى ص ٨صالﻝ عىؿػﻣ ؿا اف ھمنتـت ،اف ٥ـفﻥتؼت ػفػیتؼهای +تتى ىتیـ
صالﻝ ﻢاػؿت و ٝـ ٧رتتیﻤ پتؼؿت ؿا ػفػیتؼهای +ھتیچ ٝمﻟتی پنت تـ اف ػفػی
ﻥین  +و٩تی به ﻥاﻠ ھؼیه ،ؿىىه ﻢیػھی ػفػی +تى ورؼاﻣ اﻥناﻣھا ؿا ﻢیػفػی ،تتى
٩ﻦا ٝآﻣھا ؿا ﻢیػفػی ،تى ٝي ٨به ؿوفی صالﻝ ؿا ﻢیػفػی +تى ص ٨ؿا ﻢیػفػی،
تى ص٪ی ٪ؿا ﻢیػفػی +و٩تی به ﻥتاﻠ پیيتکو ،ؿىتىه ﻢتیگیتـی ػفػ  +تتى صت ٨ؿا
ﻢیػفػی ،تى مالﻢ رنﻡ و ؿواﻣ عىػ ؿا ﻢیػفػی ،تى مالﻢ رنﻡ ھمنتـت و
٥ـفﻥؼاﻥ ؿا ﻢیػفػی ،تى صتی ػفػی ؿا ھﻡ ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی
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ﻥین  +و٩تی فیـﻢیقی ﻢتیگیتـی ػفػی +تتى عتىػت ؿا ﻢتیػفػی +تتى متالﻢ ؿا
ﻢیػفػی ،تى اف ھـ آﻣچه ػفػیؼﻥی ﻥین ﻢیػفػی +تىمﻦگھای تق ییﻦی ٝماؿت ؿا
اف عىﻣ اﻥناﻣ ﻢیػفػی ،تى فیىؿ ھمنـت و ﻞتىػگی ٥ـفﻥتؼت ؿا اف گىىت اﻥنتاﻣ
ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +و٩تی به ﻢَاصت ػیگـی ﻢتیؿوی
تا با ا٥نىﻣ ھيیاؿاﻥهات ،اٝتماػ ؿا اف ػومت بـبایی ػفػی +تى اٝتماػ ؿا ػفػیؼهای،
تى اعال ٧ؿا ػفػیؼهای ،تى ھمهی آﻣچه ؿا که بایؼ ػفػیؼهای +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف
ػفػی ﻥین  +و٩تی ػؿ رایگاه ﻢﻦَب و ﻢ٪اﻠ ،اف بی اﻞماﻝ اؿتتقا ٧ﻢیکﻦتی ػفػی+
تى بی ؿا ﻢیػفػی ،تى ﻢاﻝ ؿا ﻢیػفػی ،تى اﻢاﻥ ؿا ﻢیػفػی ،تى ب ﻥیافی راﻢٞته
ؿا ﻢیػفػی ،تى ٝؼاﻞ ؿا ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +و٩تتی بته
ﻥاﻠ آییﻤ ،ص٪ى ٧اﻥناﻣھا ؿا ﻢیػفػی ػفػی +تتى ػیتﻤ ؿا ﻢتیػفػی ،تتى ىتـی ٞؿا
ﻢیػفػی ،تى عىﻣ ﻢیػفػی ،تى راﻣ ﻢیػفػی +تى بهای آفاػی اﻥناﻣ ؿا ﻢتیػفػی،
تى اﻥناﻥی ؿا ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پن تـ اف ػفػی ﻥین  +تى ایماﻣ ؿا ﻢیػفػی،
تى ایماﻣ به یگاﻥگی و اصؼی ؿا ﻢیػفػی ،تى ایماﻣ ػؿ ػﻝھا ؿا ﻢیػفػی ،تى ٝيت٨
به عؼاوﻥؼ ؿا ﻢیػفػی +ھیچ ٝمﻟی پنت تـ اف ػفػی ﻥینت  +و٩تتی بتـای ھتىك،
ٝي ٨ؿا ﻢیػفػی ػفػی +تى عىػ ٝي ٨ؿا ﻢیػفػی +تى ٝي ،٨عىػ ؿا ﻢیػفػی +تتى
ھمهچیق ؿا ﻢیػفػی +تى صتی آ٥ـیﻦو ؿا ھﻡ ﻢتیػفػی ،تتى صتتی آ٥ـیتؼگاؿ ؿا ھتﻡ
ﻢیػفػی +ھتیچ ٝمﻟتی پنت تـ اف ػفػی ﻥینت  +ھتیچ ٝمﻟتی پنت تـ اف ػفػی
ﻥین ….
تىّیش ٝ:ﻦىاﻣ ﻢٖﻟب ،رمﻟهای اف ﻢ٪ؼﻢهی کتاب باػباػک باف احـ عاﻞؼ صنیﻦی
ﻥى ینﻦؼهی ا٢٥اﻥی ام +
یک ﻢؼﻝ تضىﻝ و تىمتٞهی متافﻢاﻥی و ّتـوؿت تضتىﻝ و تىمتٞه ػؿ اصتقاب
کىؿػمتاﻥی
تىاﻥایی تٖتی ٨ﻢى٪٥ی آﻢیق بتا ىتـایٔ گىﻥتاگىﻣ ،یکتی اف ویژگیھتای ؿوىتﻤ
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“ﻢؼیـی کاؿآﻢؼ" ( Effeciency Managementام  +ﻢؼیـاﻣ کاؿآﻢؼ ،ھمىاؿه
“ ّ
تضىﻝ” ؿا به ٝﻦىاﻣ یک “واٞ٩ی مافﻢاﻥی” ﻢیپؾیـﻥؼ چـاکه متافﻢاﻣھا بته ػﻞیتل
ىـایٔ پیىمته ػؿ صاﻝ ت٢ییـ ،عىػ ﻥیق ػؿ ىـایٔ ػایما ﻢت٢یـ و ػگـگىﻣ ىتىﻥؼه ٩تـاؿ
ﻢیگیـﻥؼ ،اف ایﻤ ؿو ،بـای ھـ ت٢ییـ ﻢﻦامب ،ﻢؼیـاﻣ بایؼ ؿوهھای ﻢىرىػ ػگـگىﻥی
و تضىﻝ ؿا بيﻦامﻦؼ.
ػؿ ایﻤ ﻥىىتاؿ ،کىىو عىاھﻡ کـػ”ﻥیـوھای ﻢضتـک ػگـگتىﻥی ػؿ متافﻢاﻣ” و
“ﻥیـوھای ﻢ٪اوﻠ ػؿ بـابـ ت٢ییـ ػؿ مافﻢاﻣ” ؿا ﻢٞـ٥تی و بتا ت٪نتیﻡ بﻦتؼی ﻥیـوھتای
ﻢضـک ػگـگىﻥی ػؿ مافﻢاﻣ به “ﻥیـوھای ػاعﻟی” و “ﻥیـوھای ﻢضیٖی” ،ھمچﻦتیﻤ
ﻥیـوھای ﻢ٪اوﻠ ػؿ بـابـ ت٢ییـ به “ﻢ٪اوﻢ ھای ٥ـػی” و “ﻢ٪اوﻢ ھتای متافﻢاﻥی”
ﻢىّى ٛؿا به مٖش اصقاب کىؿػمتاﻥی بنٔ ػھﻡ.
اﻞ :٤ﻥیـوھای ﻢضـک ػگـگىﻥی و ت٢ییـ:
ﻥیـوھای ﻢضـک ت٢ییـ ػؿ ھـ مافﻢاﻣ ،ػاؿای ػو ﻢﻦيا ھنتﻦؼ:
–ﻥیـوھای ػاعﻟی
–ﻥیـوھای ﻢضیٖی
اکﻦىﻣ به ىـس ھـیک اف ﻢىاؿػ ٥ى ٧ﻢیپـػافﻠ:
ﻥیـوھای ػاعﻟی
ﻢﻦٚىؿ اف ﻥیـوھای ػاعﻟی ﻢضـک ت٢ییـ و ػگـگىﻥی ػؿ مافﻢاﻣ ،ﻥیـوھایی ھنتﻦؼ
که ػؿ ػاعل عىػ مافﻢاﻣ ،به ٝاﻢﻟی ﻢضـک بـای ت٢ییـ و ػگـگىﻥی ػؿ مافﻢاﻣ ﻢﻦزـ
ﻢیىىﻥؼ و مـچيمهی بیـوﻥی ﻥؼاؿﻥؼ.
ﻢهمتـیﻤ “ﻥیـوھای ػاعﻟی ﻢضتـک ػگـگتىﻥی و ت٢ییتـ ػؿ متافﻢاﻣھا و اصتقاب
کىؿػمتاﻥی” ٝتاؿتﻦؼ اف:
–ت٢ییـ ػؿ ؿوهھای ٥ﻦی اصقاب
–ت٢ییـ ػؿ اھؼا ٣اصقاب
–ت٢ییـ ػؿ اھؼا ٣اصقاب
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–ت٢ییـ ػؿ ماعتاؿ اصقاب
–ت٢ییـ ػؿ ْ٥ای اصقاب
ﻥیـوھای ﻢضیٖی
ﻢﻦٚىؿ اف ﻥیـوھای ﻢضیٖتی ﻢضتـک ت٢ییتـ و ػگـگتىﻥی ػؿ متافﻢاﻣ ،ﻥیـوھتایی
ھنتﻦؼ که مـچيمهی عاؿد مافﻢاﻥی ػاىتته و بته پیتـوی اف “ت٢ییتـات فﻢتاﻥی”،
“ت٢ییـات ﻢکاﻥی” و “ت٢ییـات اﻢکتاﻥی” ،بته ﻥیتـوی ﻢضتـک ػگـگتىﻥی ػؿ متافﻢاﻣ
ﻢیاﻥزاﻢﻦؼ.
ﻢهمتـیﻤ “ﻥیـوھای عاؿری ﻢضـک ػگـگتىﻥی و ت٢ییتـ ػؿ متافﻢاﻣھا و اصتقاب
کىؿػمتاﻥی” ٝتاؿتﻦؼ اف:
–ؿ٩اب ﻢیاﻣ اصقاب و مافﻢاﻣھای کىؿػمتاﻥی با یکؼیگـ
ّ
–تضىالت میامی ػاعﻟی ،ﻢﻟی ،ﻢﻦٖ٪های و ٥ـا ﻢﻦٖ٪ه ای
–تضىالت تکﻦىﻞىژیک ػؿ گنتـهی رهاﻥی
–ػگـگىﻥیھای گنتـػه ،ىتاباﻣ و پیىمته ػؿ ػﻥیای إالٝات و اؿتتإات
–ت٢ییـ ػؿ ﻥى ٛو ﻢاھی ػمتـمی به ﻢﻦاب( ٜىاﻢل ﻢﻦاب٥ ٜﻦتی ،ﻢﻦتاب ٜاﻥنتاﻥی و
ﻢﻦاب ٜﻢاﻞی
ّ
–ػگـگىﻥیھای ارتماٝی ػاعﻟی ،ﻢﻟی ،ﻢﻦٖ٪های و ٥ـاﻢﻦٖ٪ه ای
ّ
–تضىالت ارتماٝی ػاعﻟی ،ﻢﻟی ،ﻢﻦٖ٪های و ٥ـاﻢﻦٖ٪ه ای
ّ
–ػگـگىﻥیھای ارتماٝی ػاعﻟی ،ﻢﻟی ،ﻢﻦٖ٪های و ٥ـاﻢﻦٖ٪ه ای
–ػگـگىﻥیھای “تکاﻢﻟی تؼؿیزی” ػؿ اﻥؼیيهی میامی ایـاﻣ و کىؿػمتاﻣ
ب :ﻥیـوھای ﻢ٪اوﻠ ػؿ بـابـ ت٢ییـ:
ﻥیـوھای ﻢ٪اوﻠ ػؿ بـابـ ت٢یییـ ػؿ ایﻤ ت٪نیﻡ بﻦؼی ٝتاؿتﻦؼ اف:
–ﻢ٪اوﻢ ھای ٥ـػی
–ﻢ٪اوﻢ ھای مافﻢاﻥی
صاﻝ به ىـس ھـیک اف ایﻤ ﻥیـوھا ﻢیپـػافﻠ:
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هقاوهتهای فشدی
ﻢﻦٚىؿ اف ﻢ٪اوﻢ ھای ٥ـػی ػؿ ﻥیـوھای ﻢ٪اوﻠ ػؿ بـابـ ت٢ییتـ ،آﻣ ﻢزمىٝته اف
ﻢ٪اوﻢ ھایی ام که اف مىی ا٥ـاػ (چه به ٍىؿت ٥ـػ ػؿ مافﻢاﻣ ،چه به ٍىؿت
گـوه ػؿ مافﻢاﻣ و چه ػؿ ھـ مته متٖش ﻢتؼیـاﻣ اؿىتؼ ،ﻢتؼیـاﻣ ﻢیتاﻥی و ﻢتؼیـاﻣ
ٝمﻟیاتی ػؿ ھـ مافﻢاﻣ ورىػ ػاؿﻥؼ (و یا به ورىػ ﻢیآیﻦؼ .
با ایﻤ ت٦اٍیل ،ﻢهﻡتـیﻤ و ﻢىحـتـیﻤ “ﻢ٪اوﻢ ھای ٥تـػی ﻥیـوھتای ﻢ٪تاوﻠ ػؿ
بـابـ ت٢ییـ ػؿ اصقاب و مافﻢاﻣھای کىؿػمتاﻥی” ٝتاؿتﻦؼ اف:
–تـك اف ﻥا آگاھی
–ﻥیاف به آﻢىفهھای ﻥىیﻤ
–اعتالﻝ ػؿ ؿوابٔ کﻦىﻥی (ھﻡ ٩ـاب ھای ٥اﻢیﻟی و ھﻡ اىتتـاکات ﻢﻦٖ٪تهای و
گـوھی به ٝﻦىاﻣ ﻥٚﻡ ﻢنت٪ـ ﻢىرىػ
–بی اٝتماػی اْٝای صقبی و مافﻢاﻥی به ؿھتـاﻣ
–باوؿﻢﻦؼ ﻥتىػﻣ به چـعهی ػاﻥایی و ػاﻥایاﻣ
ﻢ٪اوﻢ ھای مافﻢاﻥی
ﻢﻦٚىؿ اف ﻢ٪اوﻢ ھای مافﻢاﻥی ،ﻢزمىٝه ﻢ٪اوﻢ ھایی ھنتتﻦؼ کته اف متىی
مافﻢاﻣ (به ٍىؿت ٥ـػی و گـوھی و مافﻢاﻥی  ،به ٝﻦىاﻣ ٝىاﻢل ﻢماﻥ ٞکﻦﻦؼه ػؿ
بـابـ ت٢ییـ و ػگـگىﻥی ٝمل ﻢیکﻦﻦؼ.
ﻢهﻡتـیﻤ ” ﻢ٪اوﻢ ھای مافﻢاﻥی ﻥیـوھای ﻢ٪اوﻠ ػؿ بـابتـ ت٢ییتـ ػؿ اصتقاب و
مافﻢاﻣھای کىؿػمتاﻥی” بـ ایﻤ اماك ٝتاؿت عىاھﻦؼ بىػ اف:
–تهؼیؼ ماعتاؿ ٩ؼؿت ػؿ اصقاب
–ﻥٚاﻠ ؿوابٔ اصقاب (ػؿ بـابـ ﻥٚاﻠ ّىابٔ و ٩اﻥىﻥمﻦؼی ھا
–م٪ىٓ اؿفهھا ﻥقػ مافﻢاﻣ اصقاب
–٥ـوکامتﻤ ٝالی ٨ﻥقػ ا٥ـاػ (به ٝﻦىاﻣ یک ىغَتی متافﻢاﻥی و ص٪تى٩ی ػؿ
مافﻢاﻣ اصقاب
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–تمایل به ص ٘٦وّٞی ﻢىرىػ و “ھـاك ماعتاؿی اف ت٢ییـ” ﻥقػ اصقاب
بنیاؿی اف ﻢنایل و ﻢيکالت ﻢتتالبته اصتقاب و متافﻢاﻣھای کىؿػمتتاﻥی ػؿ
وّٞی کﻦىﻥی ؿا ﻢیتىاﻣ به ھـیک اف ٝىاﻢل ٥ى *٧به تﻦهایی یا به ٍتىؿت کﻟتی*
ﻥنت ػاػ +به ٝﻦىاﻣ ﻥمىﻥه ،به عىبی ﻢیتىاﻣ ،اف ایﻤ ﻢؼﻝ بـای ىﻦامتایی ﻥتىٝی اف
ﻢ٪اوﻢ ھا ػؿ مٖىس ٥ـػی و مافﻢاﻥی ػؿ اصقاب کىؿػمتاﻥی ﻥاﻠ بـػ که به ھـیتک
اف ػالیل ٥ى ،٧ﻥاتىاﻣ اف پؾیـه ھـگىﻥه “ﻥ٪يهی ؿاه” یا “امتـاتژی” ھنتﻦؼ که بتىاﻥؼ
وّٞی ﻢىرىػ ھـیک اف ایﻤ مافﻢاﻣھا و اصقاب ؿا به مىی وّٞی رؼیؼ (و ػؿ
اػاﻢه وّٞی ﻢٖﻟىب ؿاھﻦمىﻣ ىىﻥؼ.
ﻢتتىؿػ ػیگتتـی کتته بایتؼ بتؼاﻣ اىتتاه کتتـػ ػوؿی گقیتؼﻣ بنتتیاؿی اف اصتقاب و
مافﻢاﻣھای کىؿػمتاﻥی اف ّـوؿت تضىﻝ و ػگـگىﻥی ػؿ مافﻢاﻣ یا صتقب ﻢتتىٝته
ام که ػؿ ماػهتـیﻤ صاﻞ  ،ﻢیتىاﻥؼ ﻥاىی اف بی اٝتﻦایی یا کﻡ تىرهی به ھـیک
اف ٝىاﻢل ػاعﻟی و ﻢضیٖی ﻢضـک تضىﻝ و ػگـگىﻥی ػؿ مافﻢاﻣ باىؼ.
با اﻥؼکی تىره به ﻢنایل و آمیبھای کﻦىﻥی پیو ؿوی اصتقاب و متافﻢاﻣھای
کىؿػمتاﻥی ،به ماػگی ﻢیتىاﻣ به ﻥمىﻥه ھایی اف ھـیک اىاؿه ﻥمىػ که بـ اماك ایﻤ
ﻢؼﻝ اف پژوھو (که ﻥمایهای اف واٞ٩ی ھای ﻢىرىػ ام ٩ابل ىﻦامایی ،تتیتیﻤ و
تضﻟیل ام .
ؿاھکاؿٝ :ﻟﻡ ﻢؼیـی بـای ١ﻟته بـ ﻢ٪اوﻢ ھای مافﻢاﻥی چه ػؿ مٖش ٥ـػی و
چه ػؿ مٖش مافﻢاﻥی و ھمچﻦیﻤ تضٝ ٨٪ىاﻢل ػگـگىﻥی و تضتىﻝ ػؿ متافﻢاﻣ ھتا،
ؿاھکاؿھای بنیاؿی پیو ؿوی مافﻢاﻣھا ﻢیگؾاؿػ.
ػؿ ایﻦزا به ٍىؿت عالٍه ،به یک ؿاھکاؿ اىاؿه ﻢیکﻦﻡ که ایﻤ اىاؿه ،تﻦهتا ػؿ
مٖش تٞاؿی ٤کىتاه و ماػه ىؼه ام و چگىﻥگی تٞمیﻡ ایﻤ ؿاھکاؿ بته اصتقاب و
مافﻢاﻣھای کىؿػمتاﻥی و تٖتیت ٨واٞ٩یت آﻥهتا بتا بـﻥاﻢتهھای ٝمﻟیتاتی ،ﻥیافﻢﻦتؼ
پژوھوھا و ﻢتاصج ػیگـی ام که ػؿ آیﻦؼه بؼاﻣھا عىاھﻡ پـػاع .
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“هذیشیت تحىل” به عًىاو یک ساهکاس:
تضىﻝ به ﻢٞﻦای ٥ـآیﻦؼ ؽوب ىؼﻣ اﻥؼیيهھا ،باوؿھا وؿ٥تاؿھتای متﻦتی وتختیت
اؿفىهای ﻥى یﻤ و امت٪ـاؿ ﻥٚاﻠھای رؼیؼ و ھمچﻦیﻤ به ﻢٞﻦای تضىﻝ ﻢﻦٖت ٨ماعتﻤ
مافﻢاﻥها با آعـیﻤ پؼیؼهھای ؿوف ام .
تضىﻝ ؿا ھمچﻦیﻤ با ٝتاؿاتی چىﻣ “عـود اف باوؿھای کهﻤ ﻢؼیـی متﻦتی “” ،
وؿوػ باوؿھای ﻢؼیـی ﻥىیﻤ و ﻢٞـ٪ٝ ٥الیتی بته متافﻢاﻣ”ٙ ”،هتىؿ پؼیتؼهھای
ﻥىیﻤ ػؿ مافﻢاﻣھا و ّـوؿت ٝمﻟیاتی ﻥمىػﻣ تَتمیمات اﻥٖتتا٩ی متافﻢاﻣھا بتا
پؼیؼهھای ﻥىیﻤ” ﻥیق ﻢیتىاﻣ ىﻦامایی ﻥمىػ.
اف آﻣ رایی که رهاﻣ اﻢـوف ،ػﻥیایی مافﻢاﻥی امت تضتىﻝ ،باﻞﻦتؼگی و بهتتىػ
مافﻢاﻣھا به ﻢٞﻦای “ﻢؼیـی تضىﻝ” ،بهتىػ کی٦ی فﻥؼگی اﻥناﻣھا ؿا ﻥیق به ھمـاه
عىاھؼ آوؿػ و ھمچﻦاﻣ که اصقاب و مافﻢاﻣھای کىؿػمتاﻥی ،چکیتؼه و َٝتاؿهی
باوؿػاى ھای ﻢـػﻠ کىؿػمتاﻣ ھنتﻦؼ به تت ،ٜتضتىﻝ ،باﻞﻦتؼگی و بهتتىػ اصتقاب و
مافﻢاﻣھای میامتی کىؿػمتتاﻥی ػؿ ٩اﻞتب ﻢتؼیـی تضتىﻝ ( اف بـﻥاﻢته ؿیتقی و
مافﻢاﻥؼھی تا ھؼای  ،ؿھتـی ،کﻦتـﻝ و تَمیﻡ گیـی ﻢیتىاﻥؼ یکی اف ﻢهﻡ تـیﻤ*
وبﻟکه ﻢهﻡتـیﻤ ٝاﻢل* ػؿ تض ٨٪عىام ھای ﻢﻟ کىؿػ باىؼ+
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)(COGNITIVE DISSONANCE
ٝﻦاٍـ گىﻥاگىﻣ ىﻦاعتی که ﻥٚاﻠ ﻢٞـ ٥ىﻦاع اﻥناﻣھا ؿا تيکیل ﻢیػھﻦتؼ ،ػؿ
اؿتتآ با یگؼیگـ ٩ـاؿ ﻢیگیـﻥؼ +ایﻤ ٝﻦاٍـ ﻢمکﻤ ام با یکؼیگـ ھمناﻣ باىتﻦؼ
که ػؿ ایﻤ ٍىؿت“ ،ھماھﻦگی ىﻦاعتی” ورىػ ػاؿػ +اﻢا ػؿ ٍىؿتی کته ﻢیتاﻣ ایتﻤ
ٝﻦاٍـ اعتال ٣ورىػ ػاىته باىؼ ایتﻤ ﻢنتاﻞه ،بته “ﻥاھمتاھﻦگی ىتﻦاعتی” تٞتیتـ
ﻢیىىػ.
ػؿ باؿهی “ھماھﻦگی ىﻦاعتی” ﻥٚـیات بنیاؿی ٕـس ىؼه ام که ﻢیتىاﻣ بته
ﻢهمتـیﻤ آﻥها اىاؿه ﻥمىػ:
–ػؿ ﻥٚـیهی تٞاػﻝ ھایؼؿ ،به ایﻤ ﻢىّى ٛاىاؿه ﻢیىتىػ کته کته چگىﻥته یتک
اﻥناﻣ ،اؿتتآ ﻥگـهھایو ؿا ﻥنت به ا٥ـاػ و ﻢىّىٝات ػؿ ماعتاؿ ىﻦاعتی عىػ
ماﻢاﻣ ﻢیػھؼ.
–ػؿ ﻥٚـیهی ت٪اؿﻣ ،به اؿتتآ بیﻤ ا٥ـاػ و احـگؾاؿی ا٥ـاػ بـ ھمؼیگـ (احـگتؾاؿی
ﻢت٪ابل و ﻥیق راؽبه ﻢیاﻣ ٥ـػی اىاؿه ﻢیىىػ.
–ﻥٚـیهی ﻥاھمغىاﻥی افگىػ ،به ﻥگـهھای ىغٌ ،ﻥنت به ﻢﻦاب ٜإالٝات و
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ﻢىّىٝات ﻢىؿػ تؤییؼ ﻢﻦت ،ٜﻢیپـػافػ.
–ػؿ ﻥٚـیهی ﻢؼیـی بـػاى  ،ا٥ـاػ به ػﻥتاﻝ عﻟ ٨تَىیـی اف ھمنتاﻥی ﻢیتاﻣ
ﻥگـهھا و ؿ٥تاؿھای عىػ ػؿ ػیگـاﻣ ھنتﻦؼ تا به ٍتىؿتی ﻢﻦامتب عتىػ ؿا ﻥيتاﻣ
ػھﻦؼ.
–ػؿ ﻥٚـیهی اػؿاک عىیيتﻤ ،ا٥تـاػ ،ﻥگـهھتای عتىػ ؿا اف ؿ٥تتاؿ عتىیو و
ﻢضؼوػی ھای ّ
ﻢىٞ٩یتی ﻥتیزه ﻢیگیـﻥؼ.
و مـﻥزاﻠ ػؿ اﻞگىی ص٪ی ٪ﻥمایی ت٦نیـ ىﻦاعتی ،ﻢیتىاﻣ گ ٦ایﻤ ﻥٚـیه ػؿ
ؿابٖه با ٥ـایﻦؼ ٩اﻥٜمافی به بـؿمی ﻢنایل ﻢیپـػافػ.
اﻢا ﻢىّى ٛبنیاؿ ﻢهمی که ػؿ تضﻟیل ﻢا ﻥ٪و بﻦیتاػیﻤ بته عتىػ ﻢتیگیتـػ و اف
ﻢنیـ ىﻦاع تئىؿیک ،به مىی ھماھﻦگی ىﻦاعتی ﻢیؿوػ ،پـػاعتﻤ به “ﻥٚـیتهی
ﻥاھماھﻦگی” امت  +ػؿ ایتﻤ ؿابٖته“ ،ﻥٚـیتهی ﻥاھمتاھﻦگی ىتﻦاعتی ٥نتتیﻦگـ”،
کاﻢلتـیﻤ و تاحـگؾاؿتـیﻤ اﻞگىی ھمناﻥی ىﻦاعتی ػؿ ؿواﻣىﻦامتی ارتمتاٝی بته
ىماؿ ﻢیآیؼ +ﻥٖ٪ه ىـو ٛﻢهﻡ ػؿ ایﻤ ﻥٚـیه ،ﻢياھؼهی ایتﻤ وّتٞی ػؿ فﻥتؼگی
ّ
وّٞیتی ٩ـاؿ ﻢیگیـػ که بتـ امتاك ﻥگـهھتای
ؿوفﻢـه ام که اﻥناﻣ ا١ﻟب ،ػؿ
عىػ ٝمل ﻥمیکﻦؼ بﻟکه ھماھﻦگ با اﻞقاﻢات ﻥ٪و عىػ و یا فﻢیﻦهی ارتماٝی ٝمل
ﻢیکﻦؼ.
ػؿ ایﻤ ﻢ٪اﻞه ،تتاله عتىاھیﻡ کتـػ ػؿ کﻦتاؿ تىّتیش ھـیتک اف ٝىاﻢتل بتـوف
ﻥاھماھﻦگی ،بال٥اٍﻟه ،با آوؿػﻣ ﻥمىﻥهای اف ؿویکـػ اصقاب به ٍتىؿت کﻟتی ،ایتﻤ
“ﻥاھماھﻦگی ػؿ ىﻦاع ” ؿا ؿوىﻤ تـ بیاﻣ کﻦیﻡ
ﻢىّى ٛبنیاؿ ﻢهﻡ ػؿ ایﻤ ﻥٚـیه ٝؼﻠ تىا٥ت ٨بتا عتىػ امت  +بتـ ایتﻤ امتاك،
تٞاؿُ ﻢیاﻣ ػو ٝﻦَتـ ىتﻦاعتی ػؿ ػؿوﻣ ٥تـػ ،امتاك ت٢ییتـ ﻥگتـه ؿا تيتکیل
ﻢیػھؼ +ػو ٝﻦَـ ىﻦاعتی فﻢاﻥی ﻥاھماھﻦگی پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ که تاتیؼ یکتی ﻢىرتب
ﻥ٦ی ػیگـی ﻢیىىػ +ایﻤ صاﻞ فﻢاﻥی پیو ﻢیآیؼ که ٥ـػ باوؿھای ﻢتْاػ یا صتتی
ﻥگـه و ؿ٥تاؿ ﻢغاﻞ ٤ھﻡ ػاىته باىؼ +بـ اماك ایﻤ ﻥٚـیه ،کنی که ﻢتیػاﻥتؼ ػو
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ٝﻦَـ ىﻦاعتی ﻥاھماھﻦگ ػاؿػ صاﻞ تﻦو ﻥاعىىایﻦؼی اصناك ﻢیکﻦؼ +تٞاؿُ
ػؿوﻥی ػؿ وا ٜ٩با ا٥قایو ﻥاعىىایﻦؼ بـاﻥگیغتگی ٥یقیىﻞىژیک بؼﻣ تزﻟی ﻢیکﻦتؼ+
ھـ اﻥؼافه ىﻦاع ھای ﻢىؿػ ﻥٚـ ﻢهتﻡ و اﻥضتـا ٣آﻣھتا اف یکتؼیگـ بیيتتـ باىتؼ،
ﻥاھماھﻦگی به ھماﻣ اﻥؼافه بقؿگتـ عىاھؼ بىػ +ػؿ ایﻤ صاﻞت ٝ ،تالوه بتـ کىىتو
بـای کاھو ﻥاھماھﻦگی ،ىغٌ ٞ٥االﻥه اف ﻢىٞ٩ی ھا و إالٝاتی که اصتماﻝ ػاؿػ
ﻥاھماھﻦگی ؿا ا٥قایو ػھؼ پـھیق ﻢیکﻦؼ.
اﻢا ػؿباؿهی ﻢىٞ٩ی ھای بـوف ﻥاھماھﻦگی ﻢیتىاﻣ گ ٦بیيتتـ ﻢض٪٪تاﻥی کته
ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی ؿا ﻢىؿػ بـؿمی ٩ـاؿ ػاػهاﻥؼ ،به ٝىاﻢﻟی چىﻣ “ﻥاھماھﻦگی پل
اف تَمیﻡ”“ ،ػ٥اّ ٛتؼ ﻥگـىتی”“ ،پتؾیـه ارتتاؿی” و “تىریته ﻥاکتا٥ی” اىتاؿه
کـػهاﻥؼ +ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،کاﻢلتـیﻤ ٥هـم اف صاﻞ ھای بـوف ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی،
ػؿ ػو ﻢىٞ٩ی ﻢغتﻟ٥ ٤ـػی و ارتماٝی بنٔ ػاػه ىؼه ام :
يخست :هىقعیتهای فشدی
–ﻥاھماھﻦگی به ٝﻦىاﻣ ﻥتیزه تَمیمات اتغاؽ ىؼه :اگـ ٥ـػی اف بیﻤ اﻢکاﻥتات
ﻢىرىػ تﻦها یک ؿوه ٝمل ؿا اﻥتغاب کﻦتؼ ،ﻢٖمئﻦتا ػچتاؿ اصنتاك ﻥاھمتاھﻦگی
ﻢیىىػ ،فیـا ٝاﻢل اﻥتغابی به ﻥؼؿت کاﻢال ﻢخت ام و ٝىاﻢل اﻥتغاب ﻥيتؼه بته
ﻥؼؿت به ٕىؿ کاﻢل ﻢﻦ٦ی ھنتﻦؼ +ﻥٚـیه ﻥاھماھﻦگی ،پیو بیﻦی ﻢیکﻦؼ که به ػﻥتاﻝ
ھـ ﻥى ٛتَمیﻡ گیـی ،ھـ ٥ـػی مٞی عىاھؼ کـػ ﻢت٪اٝؼ ىىػ کته ٝاﻢتل اﻥتغتابی
ﻥنت به ٝاﻢل اﻥتغاب ﻥيؼه صتی راﻞبتـ اف آﻣ ام که ػؿ وھﻟه اوﻝ ٥کتـ کتـػه
بىػ.
ﻥمىﻥه ی :1به ٕىؿ ﻢيغٌ ،ػؿ اصقاب کىؿػمتاﻥی ،ﻢتیتتىاﻣ ایتﻤ ﻢىّتى ٛؿا
ىﻦامایی کتـػ +ھـیتک اف اصتقاب کىؿػمتتاﻥی ،ﻢمکتﻤ امت اف ﻢیتاﻣ ﻢزمىٝته
اﻢکاﻥات ﻢىرىػ ،تﻦها یک ؿوه ٝمل ؿا اﻥتغاب کـػه باىﻦؼ و چﻦاﻣ ،عىػ ؿا ػؿگیـ
“ایﻤ تﻦها اﻢکاﻣ” کـػه باىﻦؼ که ٝىﻢل اﻥتغاب ﻥاىؼهی ػیگـ ؿا یا بته کﻟتی ﻥاػیتؼه
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گـ٥ته و یا با ؿویکـػ ت٪ﻟیل گـایاﻥه ،اﻢکاﻥات آﻣ ؿا ﻥاػیتؼه اﻥگاىتته باىتﻦؼ +اصتقاب
کىؿػمتاﻥی ػؿ ایﻤ ﻢنیـ با تاله بـای ٩اﻥ ٜمافی عىػ و ٩اﻥ ٜمتافی ؿوه عتىػ،
تا رایی پیو عىاھﻦؼ ؿ ( ٥و ؿ٥ته اﻥؼ که ػؿ ٩اﻞب کﻟیت صقبتی ،عتىػ ؿا ٩تاﻥٜ
ماعتهاﻥؼ که اﻥتغاب آﻥها ،یگاﻥه اﻥتغاب(و اﻞتته بهتـیﻤ اﻥتغاب ام .
–ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ﻢیل :اگـ کنی بـای ػؿیا ٥پاػاه ،کاؿی اﻥزاﻠ ػھؼ که
به ﻥٚـه ١یـ اعال٩ی ﻢیآیؼ ،ىﻦاع اف ١یـ اعال٩ی بىػﻣ کاؿ با ىﻦاع اف اﻥزاﻠ
ػاػﻣ آﻣ ،ﻥاھماھﻦگی پیؼا ﻢیکﻦؼ +یکی اف ٕـ ٧کتاھو ایتﻤ ﻥاھمتاھﻦگی بتـای او
ت٢ییـ ﻥگـه ﻥنت به رﻦته اعال٩ی آﻣ ٝمل ،یٞﻦی ﻢت٪اٝؼ ىتؼﻣ او ػؿ ایتﻤ ﻢتىؿػ
ام که ایﻤ ٝمل عیﻟی ١یـ اعال٩ی ﻥین  +به ایتﻤ تـتیتب ،ﻥٚـیته ﻥاھمتاھﻦگی،
پیو بیﻦی ﻢیکﻦؼ که یک ٥ـػ ،بٞؼ اف اﻥزاﻠ یک ٝمل ١یـ اعال٩ی ،ﻥنتت بته ایتﻤ
ٝمل ﻥگـه ا١ماُ آﻢیق تـ اف ماب ٨عىاھؼ ػاى  +اف مىی ػیگـ ،اگتـ کنتی ػؿ
بـابـ ﻢیل اﻥزاﻠ کاؿی ﻢ٪اوﻢ کﻦؼ ﻥٚـیه ﻥاھماھﻦگی پیو بیﻦتی ﻢیکﻦتؼ کته ٥تـػ
ﻢىؿػ بضج ،بٞؼ اف ایﻤ که ػؿ بـابـ ﻢیل به اﻥزاﻠ کاؿ ١یتـ اعال٩تی ﻢ٪اوﻢت کتـػ،
ﻥنت به رﻦته ١یـ اعال٩ی ایﻤ ٝمل ﻥگـه ػ٩ی٨تـ و رؼیتـی اف گؾىته اف عتىػ
ﻥياﻣ ﻢیػھؼ.
ﻥمىﻥه ی :٠اف چﻦؼ ماﻝ پیو به ایﻤ مى ،به ویتژه بتا گنتتـه ایﻦتـﻥت  ،ػﻥیتای
ﻢزافی ،ػمتـمی به إالٝات و صْىؿ ػؿ ىتتکهھای ارتمتاٝیْ٥ ،تایی کاﻢتل
بـای اٙهاؿ ﻥٚـ ػؿ ﻢنایل گىﻥاگىﻣ ،تتاػﻝ آؿا و بیاﻣ ػیؼگاهھا به ورىػ آﻢتؼه امت
اﻢا ﻢتام٦اﻥه ،بـای بنیاؿی اف ھىاػاؿﻣ و اْٝای ؿممی و ١یـ ؿمتمی اصتقاب ،بته
ﻢکاﻥی بـای “تغـیب اصقاب ػیگـ”“ ،اٙهاؿ ﻥٚـھتای ﻥامتﻦزیؼه” و “ػ٥تا ٛچيتﻡ
بنته اف ﻢىاّ ٜصقبی” تتؼیل ىؼه ام “ +ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ﻢیل” ایﻤ ﻢىّتىٛ
ؿا یاػآوؿی ﻢیکﻦؼ که اگـچه ا٥ـاػ تغـیب کﻦﻦؼه یا اٙهتاؿ ﻥٚتـ کﻦﻦؼه(بته ٍتىؿت
ﻥامﻦزیؼه و کاﻢﻦ گؾاؿاﻣ ،ﻥیک ﻢیػاﻥﻦؼ که کـػاؿ و گ٦تاؿھای آﻥها ،بْٞتا صتتی
١یـ اعال٩ی ،ﻥامﻦزیؼه و ػؿ پاؿهای ﻢىاؿػ٥ ،ا٩ؼ ﻢﻦ ٨ٚام اﻢا به تتؼؿیذ ،عتىػ ؿا
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٩اﻥ ٜﻢیکﻦﻦؼ که ایﻤ ٝمل آﻥها چﻦاﻣ ١یـ اعال٩ی ھتﻡ ﻥینت و ویتژه تتـ آﻥکته ،ػؿ
بـعی ﻢىاؿػ ،با “پنﻦؼیؼﻠ” ػومتاﻣ عىػ(به ٝﻦىاﻣ یک پتاػاه ﻢىارته ﻢتیگـػﻥتؼ
ﻥنت به عىػ ﻥگـه ا١ماُ آﻢیق پیؼا عىاھﻦؼ کـػ و با تکـاؿ ﻢناﻞه ػؿ آیﻦؼه ،ایتﻤ
ﻥگـه ،صتا ورهی ﻢخت ﻥیق به عىػ عىاھؼ گـ( ٥إال٩اتی چىﻣ احتات و٥تاػاؿی
به ىغٌ ص٪ی٪ی یا ص٪ى٩ی
–ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف تاله :اگـ ٥ـػی ػؿ ىـایٖی ٩ـاؿ بگیـػ که بـای ؿمتیؼﻣ
به ھؼ ٣ﻢٞیﻤ ػاتما تاله کﻦؼ وﻞی ﻢى ٨٥ﻥيىػ با ﻥاھماھﻦگی ﻢىاره عىاھتؼ ىتؼ+
یکی اف ؿاهھای ٩ابل ػمتـك بـای کاھو ﻥاھماھﻦگی آﻣ ام کته ػؿ آﻣ ﻢىٞ٩یت
چیقی پیؼا کﻦؼ که بـای آﻣ اؿفه ٩اتل ام .
ﻥمىﻥتتهی  :2تتتاله ػاتمتتی اصتتقاب کىؿػمتتتاﻥی اف ابتتتؼای ىتتکل گیتتـی و
٥ـافو٥ـوػھتتای بنتتیاؿ ػؿ ایتتﻤ ػوؿاﻣ ٕتتىالﻥی ،ػؿ بنتتیاؿی اف ﻢتتىاؿػٝ ،تتالوه بتتـ
ﻢى٪٥ی ھای بقؿگ ،ﻥاکاﻢی ھایی ﻥیق به ػﻥتاﻝ آوؿػه امت  +تتاله ػاتمتی اصتقاب
بـای ػمتیابی به اھؼا ،٣ػمتکﻡ ػؿ ػو ػھهی اعیـ با ﻥاکاﻢی ھایی چﻦؼ ھمـاه بىػه
ام  ،ﻥاکاﻢی ھایی که ػؿ ١اﻞب ﻢىاؿػ به ﻥىﻢیؼی ػؿ ﻢیاﻣ اْٝای صقبی ﻥیق ﻢﻦزـ
ىؼه ام  +ػؿ پامظ ؿواﻥی به ایﻤ ﻢىّى ،ٛاصقاب و اْٝتا ،تتاله عىاھﻦتؼ کتـػ
چیقی پیؼا کﻦﻦؼ که ﻥغن بـای آﻥها اؿفه ػاىته باىؼ و ػوﻠ ٩ابﻟی ػمتـمتی بته
آﻣ* ػمتکﻡ ػؿ کىتاه ﻢؼت یا ﻢیاﻣ ﻢؼت* ورىػ ػاىته باىؼ ،اف ھمیﻤ ؿو ،اھؼا٥ی
تٞـی ٤و پیگیـی عىاھﻦؼ ىؼ که با ا٥قوػﻣ ﻢت٢یـھای “ﻢکاﻣ”“ ،فﻢاﻣ” و “اﻢکاﻣ”،
به تؼؿیذ ،به اﻥضـا ٣اف ﻢنیـ اھؼا– ٣وصتی ػؿ تٞاؿُ ٩ـاؿ گـ٥تﻤ با آؿﻢتاﻣ ھتا*
ﻢﻦزـ عىاھؼ گي
–ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف کاؿ اﻥزاﻠ ىتؼه :ا١ﻟتب او٩تات ﻢتـػﻠ ػؿ ﻢتىٞ٩یتی ٩تـاؿ
ﻢیگیـﻥؼ که بایؼ وّٞی ﻥاﻢٖﻟىبی ؿا تضمل کﻦﻦؼ +ىﻦاعتی که ھـ کل ؿارت ٜبته
وّٞی ﻥاﻢٖﻟىب ػاؿػ ،با ایﻤ تَىؿ که بایؼ ایﻤ وّٞی ؿا تضمل کﻦؼ ﻥاھماھﻦگ
ام  +یکی اف ؿاهھای ت٪ﻟیل ایﻤ ﻥاھماھﻦگی بـای او ایﻤ ام که ٩تىﻝ کﻦؼ ﻢىٞ٩ی
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تا آﻣ اﻥؼافه که ابتؼا به ﻥٚـ ﻢیؿمیؼ ﻥاﻢٖﻟىب ﻥین .
ﻥمىﻥهی  :2ﻢىٞ٩ی اصتقاب کتـػی ػؿ رﻦتىب کىؿػمتتاﻣ بته ﻢخابته “اصتقاب
ﻢٞاؿُ ایـاﻥی” و ٥ياؿھای مینتتماتیک اف متىی ؿژیتﻡ رمهتىؿی امتالﻢی بتـ
اصقاب*به ٍىؿت ھمه راﻥته* ﻢنﻟما ىـایٖی ١یـ امتاﻥؼاؿػ بـ تماﻠ ابٞاػ فﻥتؼگی
اصقاب و اْٝای صقبی تضمیل ﻥمتىػه امت  +ایتﻤ وّتٞی ﻥتاﻢٖﻟىب و تَتىؿ
تضمل وّٞی  ،ﻥاھماھﻦگ ام و ت٪ﻟیل ایﻤ ﻥاھماھﻦگی با ایﻤ تىریه که ىتـایٔ
آﻣ ٕىؿ که گماﻣ ﻢیىىػ ھﻡ بؼ ﻥین  ،به تؼؿیذ ٝاػت کـػﻣ به وّٞی ﻢتىوػ ؿا
ﻥهاػیﻦه ﻢیمافػ و ػؿ اػاﻢه ﻢﻦزـ به ؽھﻦی فػایی تاله بـای ػمتیابی به وّتٞی
ﻢٖﻟىب ﻢیگـػػ.
دوم :هىقعیتهای اجتماعی
ت ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ت٪ؼﻠ ١ﻟٔ ﻢضیٔ ارتماٝی :یتک ٥تـػ ﻢمکتﻤ امت بته
رایی بـوػ و ﻥهایتا بـ عال ٣عىامته اه با ا٥ـاػ ﻥاﻢٖﻟىبی که ٩تال پیو بیﻦی ﻥکـػه
بىػ ﻢىاره بيىػ +اگـ چﻦیﻤ ىغَی ػؿ بـعىؿػ با گـوه ﻥه و٩تی تﻟ ٤کـػه بىػ و ﻥته
اﻥـژی ،ػؿ ایﻤ صاﻞ با ﻥاھماھﻦگی کمتـی ﻢىاره ﻢیىؼ +وﻞی اگـ ػؿ تٞاﻢل با ایﻤ
ا٥ـاػ فصم فیاػی کيیؼه باىؼ ،ػؿ ایﻤ ٍىؿت اصناك ﻥاھماھﻦگی به او ػمت
ﻢیػھؼ.
ﻥمىﻥهی  :1ؿوبـو ىؼﻣ ھـیک اف اصقاب کىؿػمتتاﻥی بتا ىتـایٔ ﻥتاﻢٖﻟىب ػؿ
رﻦىب کىؿػمتاﻣ به ػﻞیل ﻢىٞ٩ی ویژهی اؿػوگاه ﻥيیﻦی اف یکنى و اف مىی ػیگتـ،
ﻢىاھهی اْٝای صقبی و کاػؿھای آﻣ ػؿ ایﻤ ﻢىٞ٩ی ویژه بتا یکتؼیگـ ،ﻢﻦزتـ بته
ّـوؿت ٍـ ٣اﻥـژی ٥ـاواﻣ بـای تٞاﻢل ﻢیىىػ +بؼیهی ام که ایﻤ تالهھتای
٥تـاواﻣ ،ھمیيته بتته ﻥتتایذ ﻢٖﻟتتىب ﻢﻦزتـ ﻥغىاھتؼ گيت و متـاﻥزاﻠ ،بته بتتـوف
ﻥاھماھﻦگی ٥ـػ با عىػ و با فیـﻢزمىٝهی عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ.
–ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف اعتال ٣با ػیگـاﻣ :و٩تی کنی ػؿ بـابـ ﻥٚـیهای ﻢغاﻞ٤
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با ﻥٚـیه عىػ ٩ـاؿ ﻢیگیـػ و ایﻤ ﻥٚـیه اف ٕـ ٣ا٥ـاػ ﻢيابه عىػ او ابتـاف ﻢیىتىػ،
اصناك ﻥاھماھﻦگی ﻢیکﻦؼ +تَىؿی که ایﻤ ٥ـػ اف ا٥کتاؿ ىغَتی عتىػ ػاؿػ بتا
تَىؿی که او ػؿباؿه ا٥ـاػ ػیگـ ػاؿػ ﻥاھماھﻦگ ام .
ﻥمىﻥهی  :3ﻢىارههی اصقاب کـمتاﻥی با یکؼیگـ و اْٝا و کاػؿھای صقبی بته
ھمیﻤ تـتیب ،ﻥاىی اف ﻥاھماھﻦگی به ػﻞیل ٩ـاؿگـ٥تﻤ ػؿ بـابـ ﻥٚـیتهی ﻢغتاﻞ ٤اف
مىی ػیگـ اصقاب و تىمتٔ ھمتاﻣ کنتاﻥی امت کته پتیو اف ایتﻤ ػؿ ىتهـھای
کىؿػمتاﻣ ،ىهـوﻥؼ ،ھميهـی ،ھﻡ ﻢضﻟهای و صتی بتـاػؿاﻣ و عتىاھـاﻣ یکتؼیگـ
بىػهاﻥؼ +ایﻤ ﻥاھمتاھﻦگی بته تتؼؿیذ ،ﻢﻦزتـ بته “ایزتاػ”“ ،ت٪ىیت ”“ ،تختیت ” و
مـاﻥزاﻠ “ﻥهاػیﻦه مافی” “عىػ” به ٝﻦىاﻣ “یگاﻥه” و “ػیگتـی” بته ﻢخابته “ﻥتاعىػ”
ﻢیىىػ و ػؿ “کاؿکـػ” ،به ﻢىّٞی ﻢﻦتهی عىاھؼ گي که “اﻢکاﻣ ھمگـایی ﻢیتاﻣ
اصقاب” ؿا به صؼا٩ل ت٪ﻟیل عىاھؼ ػاػ.
–ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ھﻡﻥىایی ارتاؿی :ﻢىٞ٩ی ھای ٥ـاواﻥی ورىػ ػاؿػ که ػؿ
آﻣھا گـوه ٥ـػ ؿا ﻢزتىؿ ﻢیکﻦؼ تا به ٍىؿت باؿفی بـ عال ٣اٝت٪اػات عىػ ؿ٥تتاؿ
کﻦؼ +و٩تی ایﻤ اﻢـ ات٦ا ٧ﻢیا٥تؼ٥ ،ـػ ﻥاھماھﻦگی اصناك ﻢیکﻦؼ.
ﻥمىﻥهی  :7ﻥمىﻥهی بنیاؿ ﻢهمی که ػؿ ٕىﻝ ﻢاهھای اعیـ با آﻣ ﻢىارته ىتؼه اﻠ
ھمیﻤ ﻥاھمتاﻥگی ﻥاىتی اف ھمﻦتىایی ارتتاؿی امت  +ػؿ بنتیاؿی اف ﻢتىاؿػ ،و ػؿ
کالكھای آﻢىفىی که بـای اصقاب کىؿػمتاﻥی بـگقاؿ کـػه اﻠ ﻢتىره ایتﻤ واٞ٩یت
ىؼه اﻠ که اوﻞىی ھا ػؿ ؿاك ھـﻠ اصقاب ،با ٥کتـ رمٞتی صتاکﻡ بتـ پیيتمـگاﻣ و
اْٝای صـبی ھمﻦىا ﻥین  +به ٝﻦتىاﻣ ﻥمىﻥته ػؿ یکتی اف اصتقاب و ػؿ ﻢضامتتهی
تـتیب اوﻞىی ھا٥ ،کـ رمٞی ،به ٍىؿت ﻢٖﻟ ،٨اوﻞىی ﻥغن ؿا “تيکیل یک
رتههی کىؿػمتاﻥی” اؿفیابی کـػ ػؿ صاﻞی که اﻥؼیيته میامتی صتاکﻡ بتـ ؿھتتـی
صقب ،به ﻥىٝی ػؿ بـابـ ایؼهی تيکیل رتهتهی کىؿػمتتاﻥی یتا عﻟت ٨یتک ىتکل
ماع ٥ـاگیـ ،ﻢ٪اوﻢ ھایی اف عىػ ﻥياﻣ ﻢیػاػ.
ایﻤ ﻢناﻞه به بـوف ﻥاھماھﻦگی عىاھؼ اﻥزاﻢیؼ که ﻢیاﻣ اﻥؼیيهی رمٞی صتاکﻡ
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بـ پیيمـگاﻣ و ؿھتـی صقب تاحیـ ﻥاﻢٖﻟىب عىاھؼ گؾاؿػ +ىتایؼ بتـ ایتﻤ امتاك،
بتىاﻣ به ٕـس ایﻤ ﻢؼٝا پـػاعت کته ػؿ بنتیاؿی اف اصتقاب کىؿػمتتاﻥی ،ؿھتتـی
صقب ،تتﻟىؿ “ؿوس رمٞی صقب” ﻥین و اف بـعی ﻢت٢یـھای ػیگـ پیـوی ﻢیکﻦؼ
که ﻥیاف به بـؿمی ػؿ گ٦تاؿی ػیگـ ػاؿػ.
ساههای کاهش ياهماهًگی
ػچاؿ ىؼﻣ بته ﻥاھمتاھﻦگی ىتﻦاعتی ،چته بته ﻞضتاٗ ؿوصتی و چته رنتمی
ﻥاعىىایﻦؼ ام به ھمیﻤ عإـ٥ ،ـػ تاله ﻢیکﻦؼ عىػ ؿا اف ایﻤ وّٞی ﻥزتات
ػھؼ +ؿاھکاؿھای کاھو ﻥاھماھﻦگی ػؿ ؿواﻥيﻦامی ارتماٝی به عىبی ٕت٪ه بﻦؼی
ىؼه اﻥؼ:
ﻥغنتیﻤ ؿاھکاؿ آﻣ ام که یا تٞؼاػ و یا اھمی ٝﻦاٍـ ﻥاھمناﻣ ؿا کﻡ کﻦیﻡ.
ﻢﻦٚىؿ اف کاھو تٞؼاػ و اھمی ٝﻦاٍـ ﻥاھمناﻣٝ ،ىاﻢﻟی ام که پیو ،تـ به
آﻥها اىاؿه ىؼٝ (+ىاﻢﻟی چىﻣ :ﻥاھماھﻦگی به ٝﻦىاﻣ ﻥتیزه تَمیمات اتغتاؽ ىتؼه،
ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ﻢیل ،ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف تتاله ،ﻥاھمتاھﻦگی ﻥاىتی اف کتاؿ
اﻥزاﻠ ىؼه ،ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ت٪ؼﻠ ١ﻟٔ ﻢضیٔ ارتماٝی ،ﻥاھماھﻦگی ﻥاىتی اف
اعتال ٣با ػیگـاﻣ و ﻥاھماھﻦگی ﻥاىی اف ھﻡﻥىایی ارتاؿی ام .
ػوﻢیﻤ ؿاھکاؿ آﻣ ام که تٞؼاػ یا اھمی ىﻦاع ھای ھمناف عىػ ؿا ا٥قایو
ػھیﻡ.
ػؿ ایﻤ ﻢیاﻣ ،بنٔ و گنتـه اﻥؼیيهی ص٪ى ٧ﻢﻟی کـػھا ،ﻢناﻞهی ص ٨تٞیتیﻤ
مـﻥىى  ،ﻢناﻞهی ػىمﻤ ﻢيتـک ،ﻢناﻞهی ْ٥ای ﻢيتتـک ﻢتتاؿفه و ﻢ٪اوﻢت ػؿ
چاؿچىبی به ﻥاﻠ کىؿػمتاﻣ ،پـچﻡ ﻢﻟتی ،متـوػ ﻢﻟتی و… ﻢتیتىاﻥﻦتؼ بته ا٥تقایو
ىﻦاع ھای ھمناف یاؿی ؿماﻥﻦؼ.
مىﻢیﻤ ؿاھکاؿ کاھو ػاػﻣ ﻥاھمناﻥی آﻣ ام که یکی اف ٝﻦاٍـ ﻥاھمنتاﻣ ؿا
به ﻥضىی ت٢ییـ ػھیﻡ که با ىﻦاع ھای ػیگـﻢتاﻣ ھمنتاف ىتىػ١ +اﻞتتا ایتﻤ ت٢ییتـ
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ﻢتْمﻤ ت٢ییـ ﻥگـه ٥ـػ یا مافﻢاﻣ ام به ٕىؿی که ﻥگـه بتا ؿ٥تتاؿی کته ٩تتال
اﻥزاﻠ گـ٥ته ھماھﻦگ ىىػ.
ﻥمىﻥهی  :6به ٝﻦىاﻣ یک ﻥمىﻥه ﻢیتىاﻣ گ ٦ﻢناﻞهی پا٥ياؿی یکی اف اصتقاب
بـ ّـوؿت ت٢ییـ ػؿ بغيی اف ماعتاؿ صقب ػیگـ ،بته ٝﻦتىاﻣ پتیو ىتـٓ اتضتاػ
ﻢزؼػ یکی اف ٝىاﻢل ﻥاھمناﻣ ام که ﻢیتىاﻣ با کاھو ػاػﻣ ایتﻤ ﻥاھمنتاﻥی ػؿ
چاؿچىب ﻢﻦٖ ٨ھماھﻦگی ىﻦاعتی ،به ھماھﻦگی اف ﻥى ٛىﻦاعتیک ػم پیؼا کـػ.
چهاؿﻢیﻤ ؿاھکاؿ آﻣ ام کته اﻥؼیيتهی ایزتاػ یتک “ﻥٚتاﻠ تٞتاػﻞی ىتﻦاعتی
ﻢيتـک” ؿا پؾیـ. ٥
به ٝﻦىاﻣ ﻥمىﻥه بـای ػمتیابی به ایﻤ ﻢهﻡ ،بایؼ اصقاب ؿا به ایﻤ ٩ﻦا ٝؿماﻥؼ که
به ره گؾاؿ اف “وّٞی ﻢىرىػ ﻥاﻢٖﻟىب” ،بایؼ ﻥٚاﻠھای ىﻦاعتی ﻥاعىىتایﻦؼ
ؿا به بهای ػمتیابی به چيﻡ اﻥؼافی ؿوىﻤ ػؿ آیﻦؼه پؾیـ. ٥
پﻦزمیﻤ ؿاھکاؿ بـای کاھو ﻥاھماھﻦگی ،ت٢ییـ ﻥگـه ام که اگـچه ﻢٞمىال
ؿاه صل پـھقیﻦهای ام اﻢا ﻢیتىاﻥؼ ؿاه ػیگـی بـای ﻥزات اف ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی
تﻟ٪ی گـػػ +بـای ت٢ییـ ﻥگـه ،ؿاهھای ﻢت٦اوتی ورىػ ػاؿػ:
ﻢىارهه گقیﻦيی :یکی اف ایﻤ ؿاهھتا ،گتقیﻦو گتـی امت  +ػؿ گتقیﻦو گتـی
ىغٌ یا مافﻢاﻣ ﻢیتىاﻥؼ ػؿ ٥ـایﻦؼ تىره به إالٝات ،اف ؿویاؿو ىؼﻣ با پیاﻠھایی
که ﻢمکﻤ ام با بـػاى او اف اﻢىؿ ﻥامافگاؿ باىؼ پـھیق کﻦؼ.
تىره گقیﻦيی :ػؿ ایﻤ ؿوه٥ ،ـػ یا مافﻢاﻣ ٔ٪٥ ،بته آﻣ بغيتی اف پیتاﻠ تىرته
ﻢیکﻦؼ که با چاؿچىب ٥کـی ١اﻞب او تىا ٨٥ػاؿػ.
ػؿک گقیﻦيی٥ :ـػ یا مافﻢاﻣ ﻢیتىاﻥؼ پیاﻠ ﻥامافگاؿ ؿا به گىﻥهای ﻥاػؿمت ػؿک
کﻦؼ تا آﻣ ؿا با ﻥٚـ عىػ ػؿباؿه واٞ٩ی تٖتی ٨ػھؼ.
ﻥگاھؼاى گقیﻦيی :ػؿ ایﻤ ؿوه ،صتی اگـ باف ھﻡ پیتاﻠ ﻢغتاﻞ ٤بته ٥تـػ یتا
مافﻢاﻣ بـمؼ ،تْمیﻦی بـای ت٢ییـ ﻥگـه ورىػ ﻥؼاؿػ چـا که ﻢمکﻤ ام ٥تـػ یتا
مافﻢاﻣ  ٔ٪٥ﻥکاتی ؿا به عإـ بنپاؿػ که با چتاؿچىب ٥کتـی ١اﻞتب (بتـ ٥تـػ یتا
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مافﻢاﻣ ھﻡ عىاﻥی ػاؿػ.
ﻥمىﻥهی  :4ػؿ ایﻤ ﻢىؿػ(ت٢ییـ ﻥگـه  ،ﻢخاﻝھای بنیاؿی ورىػ ػاؿػ که ﻢیتىاﻣ
ػؿباؿهی آﻥها مغﻤ گ + ٦ػوؿی گقیﻦی اصقاب و مافﻢاﻣھا اف إالٝات و ػاﻥنتته
ھایی که واٞ٩ی ھا و بافعىؿػ اػؿاکتات ،اﻥؼیيتهھا و ؿ٥تتاؿ ایتﻤ اصتقاب ؿا ﻥيتاﻣ
ﻢیػھﻦؼ ،بی تىرهی بته عىامت ھای امامتی ﻢتـػﻠ کىؿػمتتاﻣ ػؿ پا٥يتاؿی بتـ
تيکیل یک رتههی کىؿػمتاﻥی ،ﻥگاه گقیﻦيی به بـعتی راؽبتهھای صقبتی و بتی
اٝتﻦایی به اﻥتىھی اف ػاٞ٥ه ھا ،ﻥمىﻥه ھایی ام که اگـچته ﻥتىٝی ﻥاھمتاھﻦگی بته
ىماؿ ﻢیآیﻦؼ ،اﻢا ﻢﻦزـ به ت٢ییتـ ﻥگتـه ﻢﻦ٦تی ﻢتیىتىﻥؼ(ﻥمىﻥه بتـای ﻢىارهتهی
گقیﻦيی
ھمچﻦیﻤ تىره ٥ـاواﻣ(و بْٞا ا٥ـآ گـایاﻥه اصقاب و گـوهھای کىؿػمتاﻥی بته
آﻣ بغو اف ػاﻥو،ﻢٞـ ٥و ص٪ی ٪که ھﻡ بنتـ با چاؿچىب ٥کـی اصقاب امت
ﻥمىﻥهای اف “تىره گقیﻦيی” ام .
ﻢخاﻝ ػیگـ ػؿ ایﻤ باؿه ،اػؿاک ١یـ واٞ٩ی اف ا٩تْاتات فﻢاﻥی ،ﻢکاﻥی و اﻢکتاﻥی
اصقاب به گىﻥهای ام که ٩اﻞب عىػ ؿا بؼاﻣ ومیﻟه تٖتی ٨ػھﻦؼ که ایﻤ ﻢنتاﻞه بته
ماػگی ﻢىرب ٕ٦ـه ؿ٥تﻤ اف ص٪ی ٪و گاه صتی “اﻥکاؿ ص٪ی ” ٪ﻥیق ﻢیىىػ.
ػؿ ﻢىؿػ ﻥگاھؼاى گقیﻦيی ﻥیق ﻢیتىاﻣ گ ٦پا٥ياؿی بـ اٍتىﻞی کته امامتا
صتی ػؿ عىػ صقب یا گـوه ﻥیق اٝتتاؿ عىػ ؿا اف ػم ػاػهاﻥؼ ػؿ ﻢىارهه بتا ػیگتـ
اصقاب ،تاؿیغی ﻥگـی ٍـ ٣با ھتؼ ٣عىػپىىتاﻥی وّتٞی ﻢىرتىػ و اﻥتغتاب
گقیﻦيی آﻣ بغو اف چاؿچىبھای اﻥؼیيته و ٝمتل کته بتا اػؿاک ٥تـػ ،صتقب یتا
مافﻢاﻣ اﻥٚتا ٧ػاؿػ ﻥمىﻥه ھایی ؿوىﻤ به ىماؿ ﻢیآیﻦؼ.
تٞتیـ ػیگـی اف ػؿک گقیﻦيی ورىػ ػاؿػ که ػؿ آﻣ ،ھﻦگاﻢی که ٥تـػ ﻥمیتىاﻥتؼ
ﻥگـه یا ؿ٥تاؿ عىػ ؿا ت٢ییـ ػھؼ واٞ٩ی ؿا ػگـبتاؿه ٕتىؿی ت٦نتیـ ﻢیکﻦتؼ کته اف
ﻥاھماھﻦگی عىػ بی إال ٛبماﻥؼ +ػؿ ھمیﻤ فﻢیﻦه ،بـعتی ﻥیتق ﻢٞت٪ؼﻥتؼ کته ﻥٚتاﻠ
ىﻦاعتی اﻥناﻣ با ایزاػ بغو رؼیؼی به ﻥاﻠ «امتخﻦا» عىػ ؿا اف ت٢ییـات کﻟی ص٘٦
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ﻢیکﻦؼ.
ﻥمىﻥهی  :1٢ﻥیافی به ﻢخاﻝ ورىػ ﻥؼاؿػ که تاکیؼ بتـ واژهی “امتتخﻦا” ػؿ بغتو
بقؿگی اف تاؿیظ پﻦؼاؿ ،گ٦تاؿ و کـػاؿ اصقاب کىؿػمتاﻥی ،ﻥمىﻥهی بنیاؿ ؿوىتﻦی اف
ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی به ػم ﻢیػھؼ.
ؿاه ػیگـ بـای کاھو ﻥاھماھﻦگی صاٍل اف ػؿیا ٥إالٝات رؼیؼ ،فیـ مؤاﻝ
بـػﻣ اٝتتاؿ ﻢﻦت ٜإالٝات ام  +ؿواﻥيﻦاماﻣ ارتماٝی ،ﻢٞت٪ؼﻥؼ کته اگتـ ﻥتتىاﻥیﻡ
إالٝات ؿا بؼ ت٦نیـ کﻦیﻡ به اٝتتاؿ اؿتتآ گـ صمﻟته ﻢتیکﻦیﻡ +ھمچﻦتیﻤ ﻢیتتىاﻣ
اٝتتاؿ عىػ إالٝات ؿا با تـػیؼ ﻢىاره ﻥمىػ +بؼیﻤ تـتیب که ٥ـػ ﻢیتىاﻥتؼ عتىػ ؿا
ﻢت٪اٝؼ کﻦؼ که إالٝات یا ػالیل ﻢىرىػ عیﻟی ھﻡ ﻢهﻡ ﻥین .
ﻥمىﻥهی  :11ایﻤ ﻥمىﻥه ؿا ػؿ ىتکهھای ارتماٝی ایﻦتـﻥتتی و ػﻥیتای ﻢزتافی بته
ٍىؿت ؿوفاﻥه و به و٥ىؿ ﻢیتىاﻣ ﻢياھؼ ﻥمىػ +فیـ مىاﻝ بـػﻣ تاؿیظ ﻢﻟ کـػ ،فیـ
مىاﻝ بـػﻣ ؿھتـاﻣ ﻥهْ ؿھایی بغو ﻢﻟ کـػ به ﻥاﻠ اﻥت٪اػ ،بتی اٝتتتاؿ متاعتﻤ
ػمتگاهھا و ﻥهاػھای ﻢغتﻟ٩ ٤اﻥىﻥی و صقبی تﻦها با ھؼ ٣تىریه اھؼا ٣ﻢغتـب،
مﻟی٪ه ﻥگـی ٍـ٥ ٣اؿ ٟاف ورىه احتاتی و اؿفىی ،ﻢیتىاﻥﻦؼ ﻥمىﻥهای ؿوىﻦی ػؿ ایﻤ
باؿه باىﻦؼ.
ٝالوه بـ ؿاهھای ٥ـػی کاھو ﻥاھماھﻦگی ،تٞاﻢل با ا٥ـاػ ػیگتـ و متافﻢاﻣھا و
اصقاب ػؿ گـوهھای گىﻥاگىﻣ ﻥیق ﻢمکﻤ ام به ٝﻦىاﻣ یک ومیﻟه بنیاؿ ﻢىحـ بتـای
کامتﻤ اف ﻥاھماھﻦگی به ػم آﻢؼه ﻢىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ بگیـﻥؼ.
بـ ایﻤ اماك ،به ٕىؿ کﻟی ػو ٥ـایﻦؼ به و٩ى ٛﻢیپیىﻥؼػ:
–٥ـػ یا صقب ﻥاھماھﻦگی ؿا با بـعىؿػاؿی اف تاتیؼ ا٥ـاػی کته بته ﻢٞت٪تؼات او
ایماﻣ ػاؿﻥؼ ،ت٪ﻟیل ﻢیػھؼ.
–٥ـػ یا صقب ﻢیتىاﻥؼ با ﻢت٪اٝؼ کـػﻣ ػیگـاﻣ به ایﻦکه آﻥاﻣ ھﻡ بایؼ به آﻥچته او
ﻢیعىاھؼ ایماﻣ ػاىته باىﻦؼ ،ﻥاھماھﻦگی ؿا کاھو ﻢیػھؼ.
ػؿ ھـ ػو ﻢىؿػ اعیـ ﻢیتىاﻣ به ﻥمىﻥتهھای بنتیاؿی ػؿ ىتتکهھای ارتمتاٝی و
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ػﻥیای ﻢزافی اىاؿه کـػ.
يظشیه ياهماهًگی و فشایًذ تصمینگیشی
پل اف اتغاؽ یک تَمیﻡ ،به ویژه تَمیمی مغ  ،یا تَتمیمی کته ﻢتْتمﻤ
تٞهؼی ﻢهﻡ اف ﻥٚـ فﻢاﻣ ،اﻢکاﻣ ،یا ﻢىٞ٩ی باىتؼ ،اﻥنتاﻣ ھتا ،ھمتىاؿه اصنتاك
ﻥاھماھﻦگی ﻢیکﻦﻦؼ ﻢهﻡتـیﻤ ػﻞیل ىایؼ ایﻤ باىؼ کته بته ﻥتؼؿت ات٦تا ٧ﻢیا٥تتؼ
ؿاهصل بـگقیؼه ،کاﻢال ﻢخت و ؿاهصلھای اﻥتغابﻥيؼه ،کاﻢال ﻢﻦ٦ی باىﻦؼ +یک ؿاه
عىب بـای کاھو ﻥاھماھﻦگی ،یا٥تﻤ إالٝات ﻢﻦضَـا ﻢختت ػؿ ﻢتىؿػ تَتمیﻡ
اتغاؽىؼه و پـھیق اف إالٝات ﻢﻦ٦ی ام  +یٞﻦی پل اف اعؾ تَمیﻡ ،ویژگیھتای
ﻢخت چیقی که اﻥتغاب ىؼه ﻢىؿػ تؤکیتؼ ٩تـاؿ گیتـػ و بته عَىٍتیات ﻢﻦ٦تی آﻣ
بیاٝتﻦایی ىىػ و یا بـٝکل بـ عَىٍیات ﻢﻦ٦ی چیقی که اﻥتغاب ﻥيتؼه تؤکیتؼ
ىؼه و و به ویژگیھای ﻢخت آﻣ بیتىرهی ىىػ.
پژوھوھای اﻥزاﻠىؼه ػؿ فﻢیﻦه ﻥگـهھتا ﻥيتاﻣ ﻢتیػھﻦتؼ کته ﻢتـػﻠ ،ھـگتاه
اﻥتغاب ﻢيغَی ػاىته باىﻦؼ و اﻥتغاب عىػ ؿا ػؿ بـابـ ٝمىﻠ ،آىتکاؿ کﻦﻦتؼ ،بته
ٕىؿ اﻥتغابی به ػﻥتاﻝ إالٝات تؤییؼىؼه ػؿ ﻢىؿػ اﻥتغاب عىػ ھنتﻦؼ +ایﻤ گـایو
ػؿ ره اﻥتغاب إالٝات ،فﻢاﻥی بیيتـ ﻢیىىػ که ﻢیقاﻣ ﻥاھمتاھﻦگی ىتﻦاعتی
ﻥیق بیيتـ باىؼ.
اػؿاک گقیﻦيی ،یک ٥ـایﻦؼ ﻢهﻡ ىﻦاع ام به ایتﻤ ﻢٞﻦتا کته ﻢتـػﻠ تضت
ىـایٔ عاً ػؿ ﻢ٪اینه با ىىاھؼ إالٝات ﻥاھماھﻦگ ،و٩ت بیيتتـی ؿا ٍتـ٣
تىره به ىىاھؼ ھماھﻦگ ﻢیکﻦﻦؼ.
ساههای کاهش ياهماهًگی
ﻥٚـیهھای ىﻦاعتی اػؿاک گقیﻦيی ؿا به ٝﻦىاﻣ یک ٝمﻟکـػ ھماھﻦگکﻦﻦتؼه بتا
ﻥگـهھای اوﻞیه ٥ـػ ػؿ ﻥٚـ ﻢیگیـﻥؼ +بـ اماك ایﻤ ﻥٚـیهھا ،اﻥناﻣ ھا ،إالٝات
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ﻢضیٔ ؿا ﻢىؿػ رنتزىّ ،
تىره و ت٦نیـ ٩ـاؿ ﻢیػھﻦؼ به ٕىؿی که ﻢىرتب ت٪ىیت
ﻥگـهھای عىػىاﻣ گـػػ +ﻥٚـیه ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی پیوبیﻦی ﻢیکﻦؼ که ﻢـػﻠ اف
إالٝاتی که ﻢیقاﻣ ﻥاھماھﻦگی ؿا ا٥قایو ﻢیػھؼ ،پـھیق کﻦﻦؼ +اﻥنتاﻣ ھتا ،بیيتتـ،
إالٝاتی ؿا پـػافه ﻢیکﻦﻦؼ که با ﻥگـهھا و ؿ٥تاؿىاﻣ ھماھﻦگ باىتؼ +بﻦتابـایﻤ،
رنتزىی إالٝاتّ ،
تىره و ت٦نیـ آﻣھا به گىﻥهای گقیﻦيی اﻥزاﻠ ﻢیىتىػ +اﻞتتته
ّ
بایؼ ّ
تىره کـػ که ػٝ ٩ﻟمی و ؿ٥تاؿ ﻢﻦَ٦اﻥه متب ﻢیىىػ تا ﻢتـػﻠ إالٝتاتی ؿا
رنتزى کﻦﻦؼ که با ﻥگـهھایياﻣ ﻥامافگاؿ باىؼ +ﻢـػﻠ ھمچﻦیﻤ با ت٦نیـ گقیﻦيتی
إالٝات پیـاﻢىﻣ ،اف ﻥگـهھای عىػ ﻢضا ٚ٥ﻢیکﻦﻦؼ +ﻢخال ،ﻥگـه ﻢـػﻠ ﻥنت
ّ
به ػؿگیـیھای ٩ىﻢی و ﻢﻟی ،به چگىﻥگی ْ٩اوت آﻣھتا ػؿ ﻢتىؿػ ﻢﻦَت٦اﻥه بتىػﻣ
ؿماﻥهھای عتـی بنتگی ػاؿػ +بﻦابـایﻤ ﻢیتىاﻣ ﻥتیزه گـ ٥کته ﻢتـػﻠ ،صتؼا٩ل اف
ﻥٚـ ّ
تىره و اػؿاک ،ػاؿای مى گیـی ػؿ ره باوؿھای عىػ ھنتﻦؼ کته بتا ﻢـاصتل
پـػافه إالٝات ﻢـبىٓ به ىﻦاع ارتماٝی ،ھماھﻦگی ػاؿػ.
ﻥٚـیه ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی پیوبیﻦی ﻢیکﻦؼ که یاػگیـیھا و صاٚ٥تهھا ﻥیتق ػؿ
ره ھماھﻦگی و ھمناﻥی ﻥگـهھا ،رﻦته گق یﻦيی پیؼا ﻢیکﻦﻦؼ.
****
اگـچه ػمتیابی به اٍىﻝ ت٢ییـ ﻥگـه اﻢـی ػىىاؿ امت  ،ﻥٚـیته ﻥاھمتاھﻦگی
ىﻦاعتی به ایﻤ صىفه کمک ﻢیکﻦؼ تا با پیو بیﻦی ؿ٥تاؿ ٥ـػی که ػچاؿ ﻥاھماھﻦگی
ىﻦاعتی ىؼه ام  ،ت٢ییـ ﻥگـه او ؿا تا صؼی تض کﻦتتـﻝ ػؿ آوؿﻥتؼ٥ +نتتیﻦگـ و
ﻢض٪٪اﻣ پل اف او پیو بیﻦی ﻥمىػﻥؼ که ػؿ ٍىؿت بـوف ﻥاھماھﻦگی ىﻦاع ٥ ،تـػ
به ﻥىٝی تٞؼاػ یا اھمی ٝﻦاٍـ ﻥاھمناﻣ ؿا کﻡ ﻥمىػه یا بـٝکل ،تٞؼاػ یا اھمی
ٝﻦاٍـ ھمناف ؿا ا٥قایو ﻢیػھؼ.
اﻢا ؿاه مىﻢی ھﻡ ورىػ ػاؿػ که ھماﻣ ت٢ییتـ ﻥگتـه امت  +ػؿ ایﻦزامت کته
ﻢیتىاﻣ با اؿماﻝ إالٝاتی که ٥ـػ ،صقب و یا مافﻢاﻣ ؿا ػچاؿ ﻥاھماھﻦگی ىﻦاعتی
ﻢیکﻦؼ ،ﻥگـه او ؿا به ﻥضىی که ﻢؼ ﻥٚـ ػاؿػ ت٢ییـ ػھؼ و یا ػؿ ٍىؿتی که ﻢایل به
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ﻥگهؼاى ﻥگـه ﻢىا٪٥اﻣ عىػ ام  ،به ﻥضىی اف ؿمیؼﻣ چﻦتیﻤ إالٝتاتی بته او
پـھیق ﻥمایؼ.
هًابع
-بؼاؿ ،ﻞىک و ھمکاؿاﻣ ؿواﻥيﻦامی ارتماٝی،صمقه گﻦزی ،تهـاﻣ ،ماواالﻣ.

–مىؿیﻤ ،وؿﻥـ ری و ریمق ػبﻟیى +تاﻥکاؿػ ،ﻥٚـیهھای اؿتتإات تـرمه ٝﻟی ؿّا ػھ٪تاﻣ+
تهـاﻣ :اﻥتياؿات ػاﻥيگاه تهـاﻣ.
–٥نتیﻦگـ ،ﻝ و اؿوﻥنىﻣ ،ا« +پیؼایو و کاھو ﻥاھمتاھﻦگی ػؿ با ٥ھتای ارتمتاٝی» ػؿ:
ؿواﻣ ىﻦامی ارتماٝی ،ﻢتىﻣ امامی اﻥگﻟینی و اﻢـیکایی ،تـرمه پـویق مـﻥؼی ،ػاﻥيگاه تتـیق
– کـیمی ،یىم ٤ؿواﻥيﻦامی ارتماٝی ﻥٚـیتهھا ،ﻢ٦تاھیﻡ و کاؿبـػھتا ،تهتـاﻣ ،اؿمتتاؿاﻣ،
چاپ ىيﻡ+

دربارهی هسىولیت هلی
یک :ﻢؼﻝ ٝمل رمٞی ،ﻢؼﻞی ﻢﻦامب بـای ﻢنىوﻞی رمٞی ،به ویتژه ػؿ ﻢ٦هتىﻠ
مافی ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ام  +ػؿ ﻢٖاﻞٞات ﻢتاعـ ﻢ٦هىﻠ رمٞی ﻢنىوﻞی به رتای
ﻢنىوﻞی ىغَی ،اھمی فیاػی پیؼا کـػه ام  +ػؿ کتتاب “ﻢنتىوﻞی ﻢﻟتی و
ٝؼاﻞ رهاﻥی” (“ ، ۲۱۱۱ػیىیؼ ﻢیﻟـ” اف ٥ـﻠ عاٍی اف ﻢنىوﻞی رمٞی ،یٞﻦی
ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ػ٥ا ٛﻢیکﻦؼ +به باوؿ ﻢیﻟـ ،ﻢنىوﻞی ﻢﻟتی“ ،گىﻥتهای اف ﻢنتئىﻞی
ّ
رمٞی ام و او به رای ﻢنىوﻞی ٝﻟی ،بتـ ﻢنتىوﻞی ﻥتیزته تاکیتؼ ﻢتیکﻦتؼ+
ھمچﻦیﻤ با بنٔ ﻥٚـیهی ﻢیﻟـ ،ﻢناﻞهی ٝمل رمٞی و ػؿ اػاﻢه ﻢنىوﻞی رمٞتی
ػؿ ﻢ٦هىﻠ ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ،ﻥمىػ پیؼا ﻢیکﻦؼ.
ػو :ػاﻢﻦهی ﻢنىوﻞی رمٞی به ھؼ ٣ﻢيتـک وابنته ام  +ھﻦگاﻢی کته یتک
ھؼ ٣ﻢيتـک تٞـی ٤و به ؿممی ىﻦاعته ﻢیىىػ ؿ٥تاؿ رمٞی ﻥیق صىﻝ آﻣ ىکل
ﻢیگیـػ +با ىکل گیـی ؿ٥تاؿ رمٞی ،بال٥اٍﻟه ﻢناﻞهی ﻢﻦ ٞ٦رمٞی ﻥیق تٞـی٤
ﻢیىىػ و به ﻥٖ٪های ﻢیؿمؼ که راﻢٞه صاّتـ ﻢتیىتىػ بتـای ػمتتیابی بته ایتﻤ
ﻢﻦ ، ٞ٦ھقیﻦه ﻥیق بپـػافػ +گىیی ﻥىٝی مـﻢایه گؾاؿی رمٞی ایزاػ ىؼه ام که
تماﻠ ا٥ـاػ صاّـ ھنتﻦؼ با ٩تىﻝ ﻢنىوﻞی  ،و پـػاع ھقیﻦه ،ﻢﻦ ٞ٦و ﻢقایتای آﻣ
ؿا تْمیﻤ کﻦﻦؼ.
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مه :ﻢیﻟـ یک ﻢﻟ ؿا به ٝﻦىاﻣ ارتماٝی اف ﻢـػﻠ که ھىی و ٥ـھﻦتگ ٝمتىﻢی
ػاؿﻥؼ ،به ؿممی ﻢیىﻦامؼ ارتماٝی که با اؿفىی کـػﻣ ھمتنتتگیھای عتىػ،
پیىﻥؼھایياﻣ ؿا اػاﻢه ﻢیػھﻦؼ و به آﻣ ،ورهی میامی ﻢیبغيﻦؼ.
چهاؿ :ھىیت و ٥ـھﻦتگ ﻢيتتـک ،اف ٝىاﻢتل بنتیاؿ ﻢهتﻡ ػؿ ىتکل*متاع
ﻢنىوﻞی  ،ﻢنىوﻞی رمٞی ،تٞـی ٤ﻢﻦ ، ٞ٦مـﻢایه گؾاؿی ،و پـػاعت ھقیﻦته
اف مىی ﻢﻟ و صتی ٝاﻢل ىکل ػھﻦؼه به ْ٩اوت رمٞی ﻥیق ھن که ػؿ ٩اﻞتب
ﻢﻟی ،به ٝﻦىاﻣ ْ٩اوت ﻢﻟی ىﻦاعته ﻢیىىػ.
پﻦذ :ﻢناﻞهی ؽ٥ا ٛﻢﻟی ﻥیق ػؿ چاؿچىب ﻢنىوﻞی ﻢﻟی و ﻢتاحـ اف ھماﻣ چیقی
ام که پیو تـ به ٝﻦىاﻣ ھقیﻦه رمٞی و ﻢﻦ ٞ٦رمٞی ،ػؿ ﻢىؿػ آﻣ ،گ٦ته ىؼ.
ىو :ﻢىّى ٛػیگـی که تىره به آﻣ ﻢهﻡ ام به ﻢنتىوﻞی ﻢﻟتی ﻥتیزته گتـا
بافﻢی گـػػ که ػؿ ٍىؿت تيکیل آﻣ ،ﻢﻟ صاّـ ﻢیىىػ ھمهی تتٞتات و پیاﻢتؼ
ا٩ؼاﻢات عىػ ؿا بپؾیـػ چـاکه پیو تـ ،با ٩تىﻝ ﻢنىوﻞی  ،تتٞتات اصتمتاﻞی ؿا ﻥیتق
پیو بیﻦی ﻥمىػه ام .
ھ : ٦ﻢناﻞهی ػیگـ ػؿ ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ﻥتیزه گـا“ ،اﻥتغاب” ام  +ػؿ ﻢىّىٛ
اﻥتغاب ،ﻢﻟ  ،با اٙالٝاتی که به ػمت آوؿػه و پیىمتته بته ػمت ﻢتیآوؿػ ػؿک
ػؿمتی اف وّٞی عىػ به ػم ﻢیآوؿػ و بـ اماك آﻣ ،ػم به اﻥتغاب ﻢیفﻥؼ+
او ﻥتیزه گـا ﻥیق ھن یٞﻦی ھؼ ٣ؿا ىﻦاعته ام و چىﻣ ﻢیػاﻥؼ که تﻦها با ؿمیؼﻣ
به ھؼ ،٣ﻢیتىاﻥؼ ﻢﻦ ٞ٦مـﻢایه گؾاؿی عىػ ؿا به ػم بیتاوؿػ بته ٕتـ ٣بهیﻦته
مافی اﻥتغاب ﻥیق ﻢیؿوػ و صتی گقیﻦهی ٝمل تـریضتی ؿا ﻥیتق ػؿ ﻢنتیـ بته کتاؿ
ﻢیبـػ.
ھي  :رم ٜػؿ ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ،صتی ٩اﻥىﻣ ﻥیق بـای عىػ وّ ٜﻢیکﻦؼ که ایﻤ
٩اﻥىﻣ ،صتی اگـ ﻥاﻥىىته باىؼ آصاػ ؿا به پیـوی اف آﻣ ،ﻢکﻟ ٤ﻢیکﻦؼ.
ﻥه :ﻢناﻞهی تٞهؼ ﻥیق ػؿ ؿابٖه با ﻢنىوﻞی ﻢﻟی اف اھمی بـعىؿػاؿ امت  +ػؿ
وا ،ٜ٩ﻢ٦هىﻠ ﻢنىوﻞی ػؿ اؿتتآ تﻦگاتﻦگ با ﻢ٦هىﻠ تٞهؼ ام  +تٞهؼ به ﻢٞﻦی ٝتاﻠ
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ٝتاؿت اف ایﻤ ام که ىغٌ به ﻢىرب ٩ـاؿػاػ یا ٩اﻥىﻣ ،اﻥزاﻠ اﻢـ یا عىػػاؿی اف
اﻥزاﻠ اﻢـی ؿا ٝهؼه ػاؿ ىىػ ”+ػؿ ﻢناﻞهی ﻢنتىوﻞی ﻢﻟتی ﻥتیزته گتـا ،ﻢﻦٚتىؿ اف
تٞهؼ ،تٞهؼ به ﻥتیزه و ﻢتـاػ ٣بـ ٝهؼه گـ٥تﻤ صَىﻝ یک ﻥتیزهی ﻢٞیﻤ ام .
ػه :ﻢﻦٚتتتىؿ اف متتتافﻢاﻥؼھی ػؿ ﻢنتتتىوﻞی ﻢﻟتتتی ،متتتافﻢاﻥؼھی ٥ـاﻥتتتىگـا
ام +مافﻢاﻥؼھی ٥ـاﻥىگـا ،یک مافﻢاﻥؼھی ٞ٥اﻝ ام که به رم ٜﻢﻟی ،اعتیتاؿ و
آفای ٝمل ﻢیػھؼ ،به رای وٙای ،٤بتـ ٥ـایﻦتؼھا تمـکتق ﻢتیکﻦتؼ ،ػمتـمتی بته
إالٝات ؿا به ﻢﻦٚىؿ اﻥتغاب بهیﻦه ،بـای ھمه اﻢکاﻥپؾیـ ﻢیمافػ و ٕـس ،اﻥزتاﻠ،
بـؿمی و ا٩ؼاﻠ ؿا به رم ٜﻢﻟی واگؾاؿ ﻢیﻥمایؼ.
یافػه :مهﻡ ﻢناوی اف ﻢنىوﻞی ػؿ ﻢنىوﻞی ﻢﻟتی ﻥیتق اف اھمیت بـعتىؿػاؿ
ام بؼیﻤ ﻢٞﻦاکه وفﻣ ﻢنىوﻞی بـای گـوه ﻢﻟی ،ﻢناوی ام یٞﻦتی تمتاﻠ ا٥تـاػ
گـوه ﻢﻟی ،بایؼ ػاؿای ﻢنىوﻞی ﻢناوی باىﻦؼ +بؼیهی ام که ﻢنىوﻞی ﻢنتاوی
به ﻢٞﻦای ﻢنىوﻞی ﻢيابه ﻥین .
ػوافػه :ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ،با ھمؼﻞی و ھﻡ ػؿػی ﻢیاﻣ گتـوه ﻢﻟتی ﻥیتق ػؿ اؿتتتآ
ام  +ھمؼﻞی بته ﻢٞﻦتای “ھمتؼﻞی ىتﻦاعتی” و ھتﻡ ػؿػی ،ػؿ ﻢٞﻦتای “ھمتؼﻞی
اصنامی” تٞـی ٤و به کاؿبـػه ﻢیىىػ.
میقػه :تيغیٌ ﻥ٪و و تىفی ٜﻢنىوﻞی  ،اف ػیگـ ﻢهمتـیﻤ ﻢتىاؿػ ػؿ چتاﻞو
ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ام  +یک ﻥ٪توٕ ،تت ٨تٞـیت ،٤تىٍتی٤کﻦﻦؼهی ﻢزمىٝتهای اف
وٙای ٤ﻢـتتٔ ام  ،ﻢمکﻤ ام تىمتٔ ا٥تـاػ فیتاػی اﻥزتاﻠ ىتىػ ،و یتک ٥تـػ
ﻢیتىاﻥؼ ﻥ٪وھای فیاػی ؿا بـ ٝهؼه گیـػ +به کاؿگیـی اﻞگىی ﻢياؿکتی ػؿ ﻥ٪تو و
تىفی ٜﻢنىوﻞی ػؿ ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ،به ﻥٚـ ،احـبغو تـ ام .
چهاؿػه :اﻢا ىایؼ ﻢهمتـیﻤ ﻢناﻞه ػؿ ﻢنىوﻞی ﻢﻟی ،به اﻥتغاب ﻥتىٝ ٛمﻟکتـػ
بافﻢی گـػػ که ػؿ ایﻤ چاؿچىبٝ“ ،مﻟکـػ به ٝﻦىاﻣ ٝاﻢل یکپاؿچه” ،بهتـیﻤ بهتـه
وؿی ؿا عىاھؼ ػاى  +ایﻤ ٥ـایﻦؼ ىاﻢل چﻦؼگاﻥهھای تيـیش ٍـیش ﻥ٪و ،گقیﻦو
ﻢنىوﻞی ھا بـ اماك تﻦامب ،ىﻦامایی ﻥیافھا ،امتاﻥؼاؿػ کتـػﻣ ﻥیافھتا ،ﻢتؼیـی
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پیىمتهی اؿفیابی ،تىمٞهی ﻢهاؿت ھا ،ارـا و پيتیتاﻥی ام .
پاﻥقػه :ﻢىاؿػ ﻢهﻡ ػیگـی که ػؿ ﻢنتىوﻞی ﻢﻟتی ،ﻢتىؿػ تىرته و ﻢٖاﻞٞته ٩تـاؿ
ﻢیگیـﻥؼ ىاﻢل :اىتتاه و ّـوؿت ارتﻦاب اف اىتتاه ،ؿوهھای ﻥهاػی ػؿ ؿابٖته بتا
ٝاػتھای تَمیﻡ گیتـی ،ػؿک پیچیتؼگیھا ػؿ ﻢنتىوﻞی ﻢﻟی،تىاﻥتایی اْٝتای
رمٞی ﻢﻟی بـای تاحیـ بـ ﻥتایذ رمٞی ،ىتاﻥل ٝاػالﻥتهی اْٝتا بتـای تتاحیـ بتـ
تَمیﻡھای رمٞی٥ ،ـاؿ اف ﻢنىوﻞی  ،ﻞقوﻠ تاییؼ ﻢؼاوﻠ یک عاً و … ھنتﻦؼ.
ىاﻥقػه :و یک ﻥکتهی ﻢهﻡ آﻣ که ػؿ ﻢنىوﻞی ﻢﻟتی ،اْٝتای رمٞیت ﻢﻟتی،
ﻢﻟقﻠ ﻥینتﻦؼ ػؿ ھمه چیق با ھﻡ تىا ٨٥ػاىته باىﻦؼ +اﻢا آﻥهتا بایتؼ صتؼا٩ل ػؿ ﻢتىؿػ
ؿوهھای ﻢيىؿت ،به تىا٥ت ٨بـمتﻦؼ ،بته ا٩تؼاﻠ و تمایتل ﻢيتتـک ﻢتٞهتؼ ىتىﻥؼ،
ﻢزمىٝهای ﻢيتـک اف اؿفهھای ٥ـھﻦگی با صؼا٩ل ػه ىاعٌ ﻢيتـک اﻥتغاب ،و
ٝمﻟکـػ یکپاؿچهی عىػ ؿا صىﻝ ایﻤ ػه ىاعٌ ٩ـاؿ ػھﻦؼ.
ﻢﻦاب:ٜ

– Collective responsibility and national responsibility
Roland Pierik, Critical Review of International Social and
Political Philosophy
– R, Dennehy & D , Boje. The story of postmodern
Management
– Jakob Håkansson,Exploring the phenomenon of
empathy, STOCKHOLM UNIVERSITY, 2003
–Journal : Management Accounting Research, Volume 23,
Issue 2, June 2012

روايطًاسی کىرد ایزايی بىدو
―کىؿػ ایـاﻥی بىػﻣ” ،یک “اعتالﻝ ھىی ﻢتمایق” ام بە تـتیتی کە متب ﻢیىىػ
ا٥ـاػ بە ﻞضاٗ ؿوصی* ؿواﻥی ،بیﻤ ىغَی ھای ﻢغتﻟ ،٤رابزا ىىﻥؼ.
ایﻤ اعتالﻝ ﻢىرب ﻢیىىػ ا٥ـاؿ ،مـاﻥزاﻠ گـایو بته چیقھتایی ؿا کته “عتىػ”
ﻢیﻥاﻢیﻡ اف ػم بؼھﻦؼ “عىػ”ی که ػؿ ؿابٖهی ﻢنت٪یﻡ بتا “ھىیت ” ٩تـاؿ ػاؿػ+
بؼیﻤ تـتیب ،ھىی  ،ىکنته و تکه تکه ﻢیىىػ و اﻥناﻣ ،به بافیگـی تتؼیل عىاھؼ
ىؼ که ػؿ ﻢىّى ٛھىی  ،صاﻞ اینتایی و پایتؼاؿ عتىػ ؿا اف ػمت عىاھتؼ ػاػ،
ىغَی یکپاؿچه رٞل عىاھؼ ىتؼ و بتا اﻥت٪تاﻝ آﻣ اف ﻥنتل ﻢتاػؿاﻣ و پتؼؿاﻣ بته
٥ـفﻥؼاﻣ ،ػؿ اػاﻢه به ىکل گیـی آمیبھای ؿىؼ اوﻞیه ﻥیق تتؼیل عىاھؼ گي .
ﻥنﻟی که به ورىػ ﻢیآیؼ با آگاھی اف ھىی ھای ﻥاعىػآگاه ػؿوﻥی عىػ ،پتل
اف مـگـػاﻥی اوﻞیه ،یک ت٢ییـ ٥ارٞه آﻢیق ؿواﻥی ؿا ػؿک ﻢیکﻦؼ و عإـات ،ؿ٥تاؿھتا
و ﻥگـهھای او یا تنﻟیﻡ وّٞی ﻢىرىػ و ىکل گیـی ىغَی ػوگاﻥته عىاھتؼ
ىؼ و به مافگاؿی تىاﻠ با بتـوف متافوکاؿھای ؿواﻥتی تتﻤ عىاھتؼ ػاػ یتا آﻥکته واؿػ
ﻢـصﻟهی “ھىی رؼا کﻦﻦؼه” ىؼه و ػؿگیـ یک رؼاﻝ تماﻠ ٝیاؿ ػؿوﻥی عىاھؼ ىؼ.
بؼیهیتـیﻤ ویژگی مافگاؿی ،تﻤ ػاػﻣ به بافی ػوگاﻥه با ػوؿویی ،مى امتت٦اػه،
بﻦؼبافی و “بافی ػومـ ھىی ” ،و ﻢيغٌتـیﻤ ویژگی ھىی رؼا کﻦﻦؼه ،رتؼاﻝ
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ػاتمی و تاحیـات وصيتﻦاک ٝإ٦ی ،ؿواﻥی ،و رنمی ام .
بؼوﻣ ورىػ یکپاؿچهی اصناك عىیيتﻤ که ػﻞتنتگی و حتات به ورىػ ﻢیآوؿػ
ھىی ػوگاﻥه *کىؿػ ایـاﻥی* متب “ت٢ییتـ اصنتاك اعال٩تی” و تىﻞیتؼ “ىتغٌ
ػیگـی” عىاھؼ ىؼ که ﻢهمتـیﻤ و ویـاﻥگـتـیﻤ ﻥتیزهی آﻣ“ ،رؼاﻝ ابؼی ػؿوﻥتی”
ام که به ٕىؿ ھمقﻢاﻣ ،اف ابتؼای فﻥتؼگی ػؿ ﻢـصﻟتهی ؿىتؼ تتا پایتاﻣ ،بتـ ػؿک
ارتماٝی و تزـبیات ىغَی “عىػ” اف اھؼا ٣ارتماٝی تاحیـ ﻢیگؾاؿػ.
“کىؿػ ایـاﻥی بىػﻣ” به ﻞضاٗ ؿواﻥيﻦاعتیک *ؿواﻥيﻦامی میامی و ؿواﻥيﻦامتی
ارتماٝی – به ویژه ،یک ٥ارٞه ام …+
(((
کنی که عىػ ؿا "کىؿػ ایـاﻥی" ﻢیػاﻥؼ ػاؿای اعتالﻝ ىغَیتی ىﻦاعتی ام و
راﻞب ایﻦزام که عىػ ؿا تٞمؼا به ایﻤ اعتالﻝ ػچاؿ کـػه ام تتا اىت٢اﻞگـی و
مﻟٖه ؿا ٥ـاﻢىه و آﻣ ؿا اف ؽھﻤ عىػ پاک کﻦؼ" +کىؿػ ایـاﻥتی" ﻢتٞﻟت ٨بته عتىػه
ﻥین و اف ھىی عىػ ٥ـاؿ کـػه امت تتا ﻢزتتىؿ ﻥتاىتؼ بتـای امتت٪الﻝ ھىیت
کىؿػی عىػ ،ھقیﻦه کﻦؼ +او ىغَیتی ؿا ػؿ عىػ رای ػاػه ام تا چهـهی عىػ ؿا
ت٢ییـ ػھؼ +او تاله ﻢیکﻦؼ با اﻥتغاب ھىی ﻢْتا ،٣ھـگىﻥته عتإـه اف ھىیت
اٍﻟی عىػ ؿا به ٥ـاﻢىىی بنپاؿػ +کىؿػ ایـاﻥتی ،ھتـاك ھىیت ؿا بتا ﻥنتت ػاػﻣ
ھىی اى٢اﻞگـ به عىػ ،تنکیﻤ ػاػه ام تا ھىی اٍﻟی عىػ ؿا اف ﻢنتىوﻞی ،
ؿھا کﻦؼ +کىؿػ ایـاﻥی ،به ػﻥتاﻝ عاﻢىه کتـػﻣ ص٪ی٪ت  ،ػؿ ٩اﻞتب یتک متافوکاؿ
ػ٥اٝی ام که به او کمک ﻢیکﻦؼ اف ﻢىٞ٩ی ھای آمیب فا ایمﻦی پیؼا کﻦؼ++++
(((
"کىؿػ ایـاﻥی" بىػﻣ
"بـػگی ؿواﻥی" ام
تتؼیل "واکﻦو ٝإ٦ی" ٩ـباﻥی به "٩ؼؿػاﻥی" ،پل اف فﻥؼه ﻢاﻥؼﻣ ام
اٝت٪اػ ٥ـػ ام به ایﻦکه ٩اػؿ به "٥ـاؿ اف وّٞی " ﻥین
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ت٪ىی "اؿاػهی ب٪ا" ام
ﻢضَىﻝ رهاﻣ "مى امت٦اػه" و "کﻦتـﻝ" ام
تاله بـای "ؿاّی کـػﻣ" ﻢتزاوف یا کﻦتـﻝ کﻦﻦؼه ام
یک "ﻥاتىاﻥی آﻢىعته" ھﻡ ھن
اٝتـا ٣به "بـتـی" ػیگـی ام
تاله بـای "اﻥضالﻝ" عىػ ام
و
ھیچ بـػهی ؿواﻥی ﻥمیػاﻥؼ "ٝي "٨چین  +بـػگتی ؿواﻥتی بتا ٝيت ٨ﻥامتافگاؿ
ام ++++
"کىؿػ" ھنتیﻡ اﻢا ھﻦىف "کىؿػمتاﻥی" ﻥيؼهایﻡ
و٩تی “کىؿػ” باىی“ ،ﻢﻤ ػمته رمٞی بىػﻣ” ھﻡ اىکاﻞی ایزاػ ﻥمیکﻦؼ اﻢتاھﻦگاﻢی که کىؿػمتاﻥی ھنتی ،تﻦها یک ؿاه با٩ی ﻢیﻢاﻥؼ“ :ﻢا” ىؼﻣ.
با “کىؿػ” بىػﻣ ﻢیتىاﻣ “ھىی ھای ﻢْا ٣ھﻡ ػاى  +ﻢاﻥﻦتؼ :کتىؿػ ایتـاﻣ،کىؿػ ٝـا ،٧کىؿػ مىؿیه ،کىؿػ تـکیه ،اﻢا “کىؿػمتاﻣ”ی بىػﻣ ،ھىیتی ٩اتﻡ به عىػ
ام و چیقی کمتـ یا ا٥قوﻣ بـ آﻣ ،ﻥغىاھؼ پؾیـ. ٥
اگـ “عىػ” بىػﻣ ػاؿای ػو ویژگی امامی “عتىػ آگتاه” و ٙهتىؿ ػؿ تزـبتهیارتماٝی” باىؼ “کىؿػ بىػﻣ” ٍتـ٥ا “عتىػ”ی امت “آگتاه” اﻢتا ػؿ کىؿػمتتاﻥی
بىػﻣ” ،عىػ ،ػاؿای ھـ ػو ویژگی “عتىػ آگتاه” و “ٙهتىؿ ػؿ متاعتاؿ ارتمتاٝی”
ام .
―-کتىؿػ” بتىػﻣ ،ﻞقوﻢتا متاعتاؿی ارتمتتاٝی ﻥینت اﻢتا کىؿػمتتاﻥی بتتىػﻣ،
ّـوؿتا ،ماعتاؿی ارتماٝی ام که ػؿ تزـبهی ارتماٝی بته ٙهتىؿ ﻢتیؿمتؼ+
کىؿػمتاﻥی بىػﻣ ػؿ ص٪ی ، ٪بیاﻥگـ “عتىػ”ی امت کته وصتؼت و متاعتاؿ کتل
٥ـاگـػ ارتماٝی ؿا ﻢﻦٞکل ﻢیکﻦؼ.
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ػؿ کىؿػ بىػﻣ ،عىػآگاھی و اﻥؼیيه وؿفی ورىػ ػاؿػ اﻢا ػؿ کىؿػمتاﻥی بىػﻣٝالوه بـ ایﻤ ػو (عىػآگاھی و اﻥؼیيه وؿفی  ،اؿاػهای ورىػ ػاؿػ که بـ ػو ٝﻦَتـ
“عىػآگاھی و اﻥؼیيه وؿفی” ِاٝماﻝ ﻢیىىػ.
ػؿ کىؿػ بىػﻣ ،ﻢٞمىال ٙـ٥ی ھایی ورتىػ ػاؿػ کته “عتىػ” ،بته ھتـ ػﻞیتل،امتٞؼاػ ﻢتتال ىؼﻣ به “ػوپاؿه ىؼﻣ ىضَیتی” ؿا ػاؿػ +صاﻞتی که ػؿ آﻣ ،ىغٌ،
اﻢکاﻣ بْٞی اف ٞ٥اﻞی ھا ؿا اف ػم ﻢیػھؼ کته ﻢمکتﻤ امت بته متـ بتـآوؿػﻣ
ىغَی ػیگـی ﻢﻦزـ ىىػ ،ایﻤ عىػ“ ،عىػ ٙاھـی” ﻥاﻢیؼه ﻢیىىػ +ىکلگیـی
ایﻤ “عىػٙاھـی” ػؿ بـابـ “عىػص٪ی٪ی” ،به ورىػ آﻢؼﻣ ػو ﻥى“ ٛعىػ” امت کته
فﻢیﻦه ؿا بـای ػوپاؿه ىؼﻣ ىغَی پؼیؼ ﻢیآوؿػ +پؼیؼهی ى٪ا ٧ىغَی ﻢٞﻟىﻝ
ىکنتگی یا ىکا٥ی ام که ػؿ“عىػکاﻢل” بهورىػ آﻢؼه و آﻣ ؿا بته “عتىػ”ھتای
اوﻞیه که ػؿ آﻣ تـکیب صْىؿ ػاىتهاﻥؼ و با رﻦتهھای ﻢغتﻟ٥ ٤ـاگـػ ارتمتاٝی کته
ىغٌ ػؿ آﻣ ػعیل بىػه و عىیيتﻤ راﻢ ٜﻥیق ػؿ آﻣ به ٙهىؿ ؿمیؼه ام ﻢـبتىٓ
ﻢیىؼﻥؼ ،تزقیه ﻢیکﻦؼ +اﻢا ػؿ “کىؿػمتاﻣ”ی ىتؼﻣ ،عتىػی “وصتؼت یا٥تته” و
“یکتا” ىکل ﻢیگیـػ که ػاؿای “حتتات کاﻢتل” و بته ٝتتاؿتی ػیگتـ ھمتاﻣ“ ،عتىػ
ص٪ی٪ی” ام .
با “کىؿػ” بىػﻣ ﻢیتتىاﻣ ،بتـ احتـ ٝﻟتل و ٝىاﻢتل عتاؿری ﻢضتؼوػ ىتؼ اﻢتاکىؿػمتاﻥی بىػﻣ ،اﻥتغابی ام کاﻢال اؿاػی و اف ؿوی اﻥتغاب ،که تﻦها ﻢتـف رتؼا
کﻦﻦؼهی آﻣ ،ھىی ام .
کىؿػ ،ﻢیتىاﻥؼ تض تاحیـ و فیـ متﻟٖهی اﻥگیقهھتای ٝمﻟتی ،واٞ٩یت ؿا بتهرای ص٪ی ٪بپؾیـػ اﻢا کىؿػمتاﻥی بىػﻣ ،رهاﻣ بیﻦی با عىػ ػؿوﻥی ﻢتیمتافػ کته
کىؿػ ؿا ػؿ ﻥابتـیﻤ رهاﻥی که ﻢﻦٖت ٨بـ ص٪ی ٪اوم ماﻢاﻣ ﻢیبغيؼ.
کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ ﻢتاحـ اف “ﻢﻦا ٜ٥ایﻦزا و اکﻦىﻥی” ،صتا به “واٞ٩ی ٝﻟتی اﻞتتؼﻝ”ﻥیق تٞﻟ ٨پیؼا کﻦؼ ،فﻥؼگی ؿوفاﻥهی ػؿ ػمتـك ؿا ھؼ ٣کـػه و ﻥیق عىػ ؿا بغيی اف
آﻣ پﻦؼاىته و به عؼﻢ آﻣ ػؿآیؼ اﻢا کىؿػمتاﻥی“ ،ﻢَﻟض آﻥزا و آتی” ؿا ٝال٩هی
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اﻥؼیيه و ٝمل عىػ ماعته تﻦها “ص٪ی ” ٪ؿا پیماﻥهی “ھن و ﻥین ”ھا و “بایؼ و
ﻥتایؼ”ھای عىػ ٩ـاؿ ػھؼ.
کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ با اعؾ مﻟىک ٥ـھﻦگ باالػم ػؿ چاؿچىب ٥ـاگـػ ارتماٝی،آﻣ ؿا تزـبهی ىغَی عىػ مافػ و صتا به ٝﻦىاﻣ ٝاﻢل تٞییﻤ کﻦﻦؼه واؿػ ت٦کـ کﻦتؼ
و ٝاػات ٥کـی و ٝمﻟی عىػ ؿا ﻥیق ػگـگىﻣ مافػ اﻢا کىؿػمتتاﻥی ،ػؿ ھتـ صاﻞت ،
٥ـھﻦگ ھـ آﻥچه ١یـ اف عىػ ام ؿا “ػیگتـی” پﻦؼاىتته و ٩تایﻡ بتـ “رهتاﻣ بیﻦتی
کىؿػی” ،ھﻡ به رهاﻣ پیـاﻢىﻣ ﻥگـینته و ٥ـاگـػ ارتماٝی ویتژهی عتىػ ؿا تىﻞیتؼ،
ﻢَـ ٣و ﻥیق تىفی ٜکﻦؼ.
کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ با ٥ـمایو عىػآگاھاﻥه به ٝﻦىاﻣ بغيتی اف یتک ؿوه ،ﻥ٪تو“ػیگـی” ؿا بته ٝﻦتىاﻣ “٥ـﻢاﻥتؼه و ﻥ٪تو عتىػ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ “٥ـﻢتاﻥتـ بپتؾیـػ اﻢتا
کىؿػمتاﻥی ،تﻦها یک ؿوه ؿا ػؿ “عىػ آگاه” و “ماعتاؿ ارتماٝی” عىػ ﻢیپتؾیـػ
و آﻣ ،اؿاػه و ا٩ؼاﻠ ﻢتتﻦی بـ “عىػ ص٪ی٪ی” ام .
کنی که تﻦها کىؿػ ام ﻢیتىاﻥؼ با “پؾیـه واکﻦو ﻢؼاؿارىیاﻥه” بته ٝﻦتىاﻣبغيی اف “عىػ ٙاھـی” ،به ٍىؿت عاّٞاﻥهٝ ،ﻦاٍتـ ٥ـھﻦگتی عتىػ ؿا بته پتای
٥ـھﻦگ “ػیگـی” ٩ـباﻥی و ٝﻦاٍـ “ﻥاعىػ” ؿا بپؾیـػ +با تؼاوﻠ ایﻤ صاﻞت  ،متافﻢاﻣ
ارتماٝی ،ص٪ى٥ ٧ـػی٩ ،ـاؿػاػ ارتماٝی و صتا ص٪ىٕ ٧تیٞتی عتىػ ؿا بته ٝﻦتىاﻣ
بؼیهیتـیﻤ ص٪ى ٧ﻥیق اف ػم ﻢیػھؼ اﻢا کىؿػمتاﻥی ،بغيی اف ؿوس کﻟی صتاکﻡ
بـ رهاﻣ بیﻦی ﻢتکی بـ “اﻞقاﻢات عىػ ص٪ی٪ی” ام که بتؼیهیتـیﻤ صت ٨ؿا “صت٨
صاکﻡ بـ عىیيتﻤ” ﻢیػاﻥؼ.
کىؿػ بىػﻣ ھیچ تْمیﻦی ایزاػ ﻥمیکﻦؼ که عىػ ػؿ ﻥهای  ،بـای مافگاؿ کـػﻣعىػ با “ػیگـی” ،صتا واؿػ “پـومهی اﻥکاؿ عىػ” ﻥیتق ىتىػ و پتاﻥنتیل “پیکتاؿ بتا
عىػ” ؿا ﻥیق باﻞٞ٦ل مافػ اﻢا کىؿػمتاﻥی ،اٍىال مافگاؿی ﻥمیىﻦامؼ و “ھىی ” ؿا
“امتمـاؿ ورىػ ػؿ فﻢاﻣھای ﻢتىاﻞی” و ّاﻢﻤ “عىػ بىػﻣ” ماعته ام .
-کىؿػمتاﻥی ،بـ ایتﻤ بتاوؿ امت کته ھتـ ﻢىرتىػی ﻥیتـو امت و ﻥیتـوی او،
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اﻥؼیيهای ام که به ٕىؿ کاﻢل ،اف عىػ آگاه ،به اػؿاک ػؿآﻢؼه امت “ ،عتىػ” ؿا
به ٝﻦىاﻣ “واٞ٩ی واٞ٩یات” ٝـّه ﻢتیکﻦتؼ و “ورته اٝتالی واٞ٩یت او٥ ،ـاتتـ اف
فﻥؼگی ؿوفﻢـه ،کﻦيگـی ٪ٝالیی ىﻦاع ؿوه ھا ،اؿفهھتا و ٝتتىؿ اف ﻢـفھتای
“کﻦىﻥی” به “ﻢؼاؿ ٥ـاکﻦىﻥی” ام  +کىؿػ اﻢا ػؿ ٝـٍه ھایی ﻢت٦اوت اف “واٞ٩ی ”،
ﻥىماﻣ ﻢیکﻦؼ و بیو اف آﻣ که کﻦيگـ باىؼ ،واکﻦيی ام .
بـای یک کىؿػ ،فﻥؼگی ؿوفﻢـه ﻢمکﻤ ام بتىاﻥؼ ىؼیؼتـیﻤ ورىػ عىػ ؿا بـآگاھی تضمیل و او ؿا به رای ﻥٚﻡ“ ،اﻥتٚاﻠ” بغيؼ اﻢا کىؿػمتاﻥی ،ھـگق “واٞ٩ی
اٝال” ؿا ٩ـباﻥی “ٝیﻦی کاؽب” ﻥمیکﻦؼ.
کتتىؿػ ﻢتتیتىاﻥ تؼ بتتا “واٞ٩ی ت پﻦ تؼاؿی” فﻥ تؼگی ؿوفﻢتتـه و ایتتﻤ تىریتته کتتهﻢضنىكتـیﻤ واٞ٩ی تﻟ٪ی ﻢیىىػ ،عىػ ؿا تاب ٜرهاﻥی کﻦؼ که “٥ىؿیت ٝمتل”
بـ آﻣ صتاکﻡ باىتؼ و ػؿ ﻥتیزته ،ػؿ ٝـٍتهی ﻥاﻢتﻦتاھی ﻢٞتاﻥی ،اف ػؿک”واٞ٩یت
واٞ٩یات” ١ا٥ل بماﻥؼ +ػؿ ﻢ٪ابل ،کىؿػمتاﻥی ،با ىکل ػھی به “آگاھی ﻢيتتـک” و
“ھؼ ٣ﻢيتـک” ،و ھمچﻦیﻤ“ ،ؿواﻣ ﻢيتـک”ٝ ،ـٍهای بـﻢی مافػ کته ھتـ آﻥچته
“واٞ٩ی واٞ٩یات” ﻥین  ،اف اٝتتاؿ ما ٔ٩ﻢیىىػ.
کىؿػمتاﻥی ،اﻢتؼاػ آگاھی ؿا به صىفه ی”ﻢٞـ ٥احتاتی” ؿھﻦمىﻣ ﻢیىىػ اﻢتاکىؿػ ،ﻢیتىاﻥؼ با اعتیاؿ کـػﻣ “ﻢٞـ ٥ػمتىؿی” به ﻢٞﻦای ﻢﻦاٝ ٜ٥مﻟی بال٥اٍﻟه،
ایﻤ صىفه (ﻢٞـ ٥احتاتی ؿا ﻥاػبؼه بیﻦگاؿػ.
–کىؿػ ایﻤ امتٞؼاػ ؿا ػاؿام که با ٪ٝیﻡ و مـکىب ﻥمىػﻣ ١اﻞب ٙـ٥ی ھتای
٪ٝالﻥی ػؿ بﻟﻦؼ ﻢؼت ،به مىی ١ـیقه ؿاﻥؼه ىىػ ،اﻢا کىؿػمتاﻥی ،بتا ىتﻦاعتی کته
ﻥاىی اف عـػوؿفی و عـػﻢؼاؿی ام ھـگق به مىی ١ـیتقه ؿاﻥتؼه ﻥمتیىتىػ و بتا
ىﻦاع ىﻦامی اف کﻟی یکپاؿچه و ؿوس ﻢيتـک ،به مىی آیﻦتؼه گتاﻠ بـﻢتی ػاؿػ+
ﻢَ٪ىػ اف به کاؿگیـی واژه ی”١ـیقه”ٕ“ ،تی ” ٞػؿ ﻢ٪ابل “٪ٝل” امت ١ +ـیتقه و
٪ٝل ،ىیىهی ﻢىافی با ىیىهھای ٞ٥ل و ىﻦاع ام .
-کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ بـ عىػ بپؾیـػ اؿاػهای که اف او مﻟب ىؼه ام ﻢیتىاﻥؼ ﻥاىی
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اف رتـ ،و به ﻥىٝی “مـﻥىى ارتﻦاب ﻥاپؾیـ” باىؼ اﻢا کىؿػمتاﻥی ،رتـ ؿا به ٕتىؿ
کﻟی اﻥکاؿ و اؿاػهی ﻢٖٞى ٣به ٩ؼؿت ؿا به “ھىی ” گـه ﻢیفﻥؼ.
–کتتىؿػ ﻢتتیتىاﻥتؼ (و تىاﻥنتتته ام ت اف تتتاؿیظ عتتىػ ر تؼا ا٥ت تؼ و ﻥتتاتىاﻣ اف
تَمیﻡگیـی ،مـﻥىى عىیو ،مـﻥىى ﻢﻟ عىیو و ﻢنىوﻞی تاؿیغی عىػ
ؿا آگاھاﻥه به ػیگـی بنپاؿػ ،او ﻢیتىاﻥؼ به ﻢىرىػی تتؼیل ىىػ که ﻥه اصناك گﻦاه
او ؿا آفاؿ ﻢیػھؼ و ﻥه ىکی به عىػ ؿاه ﻢیػھؼ +کىؿػمتاﻥی اﻢا ،کىؿػمتاﻥی بىػﻣ ؿا
تَمیﻡ گـ٥ته ام  ،آﻣ ؿا آگاھاﻥه بـگقیؼه ام و آگاھی و تَمیﻡ ؿا بـای آ٥ـیﻦو
گـوھی اعتیاؿ ﻥمىػه ام .
–کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ با ٥ـیب عىػ ،یک گؾىتهگـایی ﻢىھىﻠ و ﻢتاﻞ٢ه آﻢیق بـای عىػ
بنافػ و با تتتؼیل پتؼؿاﻣ بته ٩هـﻢاﻥتاﻣ و ٩هـﻢاﻥتاﻣ بته اﻞهگتاﻣ و عتؼایاﻣ ،ھمتهی
ا٥تغاؿات عىػ ؿا به گؾىتگاﻣ عىػ ﻢﻦتنب ﻢیﻥمایؼ و اکﻦىﻣ ؿا به ػیگـی واگتؾاؿػ
اﻢا کىؿػمتاﻥی ،اکﻦىﻣ ؿا بـگقیؼه ام تا آیﻦتؼه بنتافػ +کىؿػمتتاﻥی ،گؾىتته ؿا بته
چاﻞو ﻢیکيؼ و ػاوؿی اؿفىی و ٝإ٦ی ػؿ ﻢتىؿػ آﻣ ؿا ﻥمتیپتؾیـػ +او ٪ٝالیتی،
گؾىته ؿا به بىتهی ﻥ٪ؼ ﻢیکيؼ و با ىﻦاعتی که اف کامتیھا و اﻥؼوعتتهھای آﻣ بته
ػم آوؿػه ام آیﻦؼه ؿا ﻢٞماؿی ﻢیکﻦؼ.
–کىؿػ صتی ﻢیتىاﻥؼ تا رایی پیو ؿوػ که صتی اٍىﻝ اعال٩ی “ﻢﻟ ” عتىػ ؿا
١یـ ٩ابل تضمل بیابؼ و عىامتهھای بـ ص ٨ﻢﻟ عىػ ؿا اىتتتاه و ا٥نتاﻥه بؼاﻥتؼ +او
ﻢمکﻤ ام ػؿ گاﻠ ﻥهایی ،ػؿﻢاﻥؼگی ﻢﻟ عىػ ؿا ﻥیتق اﻢتـی “ٖ٥تـی” بؼاﻥتؼ اﻢتا
کىؿػمتاﻥی ،اٍىﻝ اعال٩ی ﻢﻟ عىػ ؿا بﻤ ﻢایهی آیﻦؼگی ﻢتیکﻦتؼ ،ػؿﻢاﻥتؼگی ؿا
ﻥاىی اف مى تؼبیـ و ٪٥ؼاﻣ ػاﻥو ﻢتیػاﻥتؼ و “ھىیت ﻢﻟتی” عتىػ ؿا ػمتتمایهی
صـک به مىی آفاػی و ؿھایی ﻢیکﻦؼ.
بـای یک کىؿػمتاﻥی ،آفاػی ﻢﻟ کىؿػ ،یک آؿﻢاﻣ امت  ،او “ؿوس ﻢﻟتی” ؿاػؿ “ﻢﻟ کىؿػ” یا٥ته ام و ص٪ی ٪ؿا ػؿ ؿھایی ﻢﻟ عىػ ػیؼه امت اﻢتا یتک
کىؿػ ،ﻢیتىاﻥؼ ػؿ گىىهای اف مـفﻢیﻤ کىؿػمتاﻣ ،که به ھـ ػﻞیل ،ؿھایی ؿا تزـبته
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کـػه ام آؿاﻠ بیامایؼ و ورؼاﻣ عىػ ؿا ؿاّی کﻦؼ +بتـای او ؿوس ﻢﻟتیٝ ،ـٍتهای
ام که ػؿ آﻣ فﻥؼگی ﻢیکﻦؼ و کﻟیتی به ﻥاﻠ کىؿػمتاﻣ ،ػؿ ﻢٞﻦاکـػ ،ﻥمیگﻦزؼ +او
آگاھاﻥه چيماﻣ عىػ ؿا بنته و ػؿ گىه عىػ پﻦته ﻥهاػه ام تا ﻢزتىؿ ﻥيىػ بتـای
ص ٨آفاػی کىؿػی ػیگـ عاؿد اف ٝـٍهی بال٥اٍﻟهی عىػ ،تالىی به عـد ػھؼ.
کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ ھمچﻦاﻣ “ﻢﻤ” با٩ی بماﻥؼ و ػؿ بهتـیﻤ صاﻞ  ،واصؼ ارتماٝیاو“ ،ﻢﻤ ػمته رمٞی” باىؼ اﻢا کىؿػمتاﻥی ،ﻢتﻤ ؿا ﻢتیمتافػ ،واؿػ تزـبتهی کتل
ﻢیکﻦتؼٝ ،متل ارتمتاٝی بته ورتىػ ﻢتیآوؿػ ،ھىیت ػؿ کتل اػ١تاﻠ ﻢتیىتىػ،
مافﻢاﻥؼھی ؿ٥تاؿی ایزاػ ﻢیىىػ ،و ػؿ ﻥهای ؿابٖه و واصؼ ارتمتاٝی ،ػؿ “ﻢتا”
ﻢتزﻟی عىاھؼ ىؼ.
کىؿػ ﻢیتىاﻥؼ صتی با پـھیق اف وؿوػ به ﻢضتىا ،واؿػ ؿوه ىﻦامی ھتﻡ ىتىػ وػیگـاﻣ ؿا با ﻢٞیاؿھای عىػ بنﻦزؼ و ﻢیاﻣ عىػ و عىػی ػیگـ اف رﻦل عىػ٩ ،ایتل
به ت٦اوت و صتی تمایق ﻥیق ىىػ +او صتا اعال ٧ؿا ھﻡ “ﻥنتی”ﻢی کﻦؼ و ﻥٚاﻠ اؿفىی
آ٥ـیؼهی او یک “ﻥٚاﻠ تﻟىیضی” ام  +ػؿ ﻢ٪ابل ،کىؿػمتاﻥی“ ،اعتال ٧ﻢٖﻟت ”٨ؿا
بـای ػمتیابی به “ؿوس ﻢﻟی”و ھىی یکپاؿچه” ﻢیآ٥ـیﻦؼ ،ﻢضتتىا ؿا بتیو اف ؿوه
ىﻦاع ﻢیپؾیـػ و ﻢیاﻣ عىػ و عىػ ،ﻥه ت٦اوت و ﻥه تمایقی ٩ایل ام
آﻥچه ػؿ ایﻤ ﻥىىتهی کىتاه آوؿػﻠ ﻢیتىاﻥؼ عمیـﻢایهی یتک ﻢزمىٝته باىتؼ اف
ت٦اوتھای “کىؿػ” و “کىؿػمتاﻥی” اﻢا به ھمیﻤ بنﻦؼه ﻢیکﻦﻡ +تﻦها ػو ﻢختاﻝ ٝیﻦتی
ﻢیآوؿﻠ که بیيتـ ﻢتىره ىىیﻡ “کىؿػ” بىػﻣ و “کىؿػمتاﻥی بىػﻣ” چه ت٦اوت ھایی
با ھﻡ ػاؿﻥؼ:
پیو اف ﻥغن  :بنیاؿی عتىػ ؿا کتىؿػ ﻢتیعىاﻥﻦتؼ و بنتیاؿ ػیگتـ ﻥیتق کتىؿػ
ﻢیػاﻥﻦؼ اﻢا تضـی ٤تاؿیظ ﻢﻟ کىؿػ ،مـمپـػگی ،و تﻤ ػاػﻣ به ٩ىاٝؼ “ػیگـی”،
باؿفتـیﻤ ویژگی آﻥهام “ +راه”ھای ٩ؼﻢی و ٩ﻟمی ،کىؿػمتتاﻥی ﻥینتتﻦؼ اﻢتا ػؿ
ﻢٞـ٥ی ،عىػ ؿا کىؿػ ﻢیﻥاﻢﻦؼ.
ﻥغن  :ػؿ بنیاؿی ﻢىاؿػ ھﻦگاﻢی که اف یک کىؿػ ﻢیپـمی ،کته ھنتتی ،بتی
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اعتیاؿ پامظ ﻢیػھؼ :کىؿػ ایـاﻣ ،کىؿػ ٝـا ،٧کىؿػ مىؿیه ،یا کىؿػ تـکیه +اف ﻥگتاه
واٞ٩ی ﻢضىؿ ،آﻥچه گ٦ته ﻢیىىػ ﻥاػؿم ﻥمیتىاﻥؼ باىؼ اﻢا “ھىی ﻢْا ”٣بتـ
عىػ پؾیـ٥تﻤ ،ﻢضَىﻝ “کىؿػ بىػﻣ” ام  +کىؿػمتاﻥی اگـ باىیﻡ و ص٪ی٪ت ؿا ػؿ
ؿوس کﻟی رنتزى کﻦیﻡ ،بیگماﻣ پامظ ﻢا ،چیق ػیگـی عىاھؼ بىػ“ :کىؿػمتاﻥی‖
ػوﻠ :ﻥگاه کىؿػھا ػؿ بغيی اف کىؿػمتاﻣ به کىؿػھای بغو ػیگتـ کىؿػمتتاﻣ
ﻥیق “کىؿػمتاﻥی” ﻥین چـاکه یا گ٦ته ﻢیىىػ ”:کىؿػ ﻢتخال ایـاﻥتی ،کتىؿػ متىؿیه
و…‖.
ػؿ بـعی ﻢىاؿػ ،صتی کىؿػ ھﻡ گ٦ته ﻥمیىتىػ و بتا ٝﻦتاویﻤ “ایـاﻥتیٝ ،ـا٩تی،
تـکیهای و مىؿیه ای” ،به ھىیتی ػمتکـػ اف رﻦل ﻢـفھا ﻢﻦتنب +که ایﻤ ﻥگاه ﻥیق ﻥه
تﻦها کىؿػمتاﻥی ﻥمیتىاﻥؼ باىؼ صتی کىؿػی ھﻡ ﻥین و به ؿممی ىﻦاعتﻤ تض
مﻟٖگی ام .
مىﻠ“ :کىؿػ” گاھی چﻦاﻣ ػؿ “ھىی صقبی” ﻢضى ﻢیىىػ که ٥ـاﻢىه ﻢیکﻦتؼ
بـای چه ،به صقب ؿوی آوؿػه ام و اگـچه ﻢؼٝی ام بـای ؿھتایی کىؿػمتتاﻣ،
گاﻠ به ﻢتاؿفه گؾاؿػه ام اﻢا “ﻥاعىػآگاه” او ،ھىی صقبی” او ﻢیىىػ ﻥه “ھىی
ﻢﻟی” او +اف ایﻤ ؿو ػیؼه ﻢیىىػ که اصقاب ،ھمىاؿه یکؼیگـ ؿا ﻥياﻥه ﻢیؿوﻥتؼ و ػؿ
ایﻤ ﻥياﻥه ؿوی ،تﻦها “کىؿػمتاﻥی بىػﻣ” ام که ؿﻥگ ﻢیبافػ.
بک کىؿػ ،صقب ؿا ﻥه ومیﻟه ،بﻟکه ھؼ ٣ﻢیػاﻥتؼ ػؿ صتاﻞی کته کىؿػمتتاﻥی،
صقب ؿا ابقاؿی بـای ػمتیابی به ھؼ +٣ایﻦگىﻥه اگـ ﻥتىػ ھـگق اصقاب ﻢا ،یکؼیگـ ؿا
به گﻦاھاﻣ ﻥاکـػه ﻢتهﻡ ﻥمیماعتﻦؼ و….
ىایؼ به عإـ فیاػ بىػﻣ ػؿعتاﻣ ،رﻦگل ؿا ﻥمیبیﻦیﻡ
بنیاؿی اف ﻢا “کىؿػ” ھنتیﻡ اﻢا ھﻦىف کىؿػمتاﻥی ﻥيؼه ایﻡ،
ص٪ی٪تی که بایؼ بپؾیـیﻡ…+

