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���ر 	�ه �����  ��  

�لا���  ٢٠١۶ 

 

 ����� �� ��م در روی�روی	 �� ����� ����

  

�� اول �� ��� ����ر� ��  

 �  $�  #�ی�  ���ود  دی ار  �

  *�() $'�ی&ی

+ ,-�:� ا���9دی +��8ی7، ��� ان 6��3 ا��'�ط ��د، �, ای3 ��وه  ,ا�� +, 2��ن +��� از /.

�� اول �� ���ده ا�. ?�ض $ =�>�ت � ,+�A� ,+ را ,���B ی�:� ���از �3���2 وھC, زی�

���، ا�� ن  �:�ی �� ا��ازی7 +, +��� از ای3 �-��ر ھ�.�+  

  دی���ه ھ�ی ����� در ��رد �����

 �����/�, 	�ه  از Q�H I" R-H" +, 	�� ھ�ی  – G���H I politic –���2 از ھ�, واژه 

���ک" � T/��� 9 ق ���وی وV" �+ اد از ا���ن ھ��در آن $� ,� ،��ی ��ن +���ن �-�, ��

آ�X, �, ��+ ط +, 	�� و اداره آن و ھ�X��ن ����9Cت آن  "G���H I" +, ����یز���� ���8د��.  

� دارای���  + د، +, ��ر ���/�. ا�� ا��وز ��   G. از ی�	م ����ده $� �� +� �-�

 ���� د دو�H ھ�  +2�� از  Z+ی دی�8 روا  ����B در ]�H) دو�H ھ� ا�Bا �� 	 د، و از 

  را در +� ����8د.  

� در T��B دارای ھ�ف ��ص ا� �, ھ���� /�اھ7 ��دن او=�ع ا�.]�، روا�� و ��دی ��

 ا	�,�و��ان آن ���B, در ���ر ھ7 زی�� ����ک د��2` در ���B, �� +�	�، $� ای�_, 	�

��*� ا� �, ��� ا�� ز+�ن  ��� ,-�C/ ا����� دارای ,���B در ای3 و=��� ھ� .��	�+

���ک، اھ�اف ����ک و ��دت ������ را 3���$ ���. �  
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� را از دی���ه ھ�ی �aC�2 +�ر� ��ده ا��. ��� ]�ن +���7، ��و "د��-_�ان ���وف 

� را "7Cbورژه��	_�C +_�ر ��/�, �� 	 د،  +,]�رت" ���ا�� �, $ Z دو�H  " /�ا�� ی 

��ه ھ7 � �� ��2` را در ���B, ای�cد ���.d�+ ,� ��� 3���$ را �b���Bای3 ھ7 )١( $� �:7 ا 

� �� � ی� در �b iH�g� ��B �� �� +�	�. "ری� ن ارون" /�ا�� ی  "ا�7��g$ h" را در +�ره 

� ا��. ���یj �� ھ �� ���� را "��H�k,  ) ٢(�8 ن �� Q�C8ا� "�_d �Hھ�رو"

� را "��H�k, و ا��bل ]�رت و �- ذ" ذ�� ��_��.�� "jد.  "رو و������ �+ "�H٣( دو(  ,+ ,�

� را ھ�,  �� ,'��B	j_ و�T در B ا�T ا����� �Bی�ن دارد. ����ارد،  و G�"n آی ر" 

�� "�C*ا ,Co��" را �� _V .�ا� � �� �در ا��� +�ی� ا=�/, ��د �, در ��c ع  )۴(

�" b'�رت ا� از "��ر+�د ]�رت����ی." "+ ,���B در ا+��د � ��� ن aC�2� _�ل	ا ,+  

�ه��� �  ����� در  ���

� در ��3 ز����� ا��ه ا�، � ا���ن ھ� � "����Bی�ن دارد. ارk  ا���ن را "�V ان 

 ���� را+k, +�ی3 ���� �, �� `2����B, و ا/�اد آن را در +�����8د. ا�� +k ر �

� +� ]�رت دارد. از ای��B 3 ھ� آ��c �, ]�رت در����B, �����& ا�، ��6ر 6 ب �����  ا

� � B د ا�.  ای3  +�ای 	_j ���ی����6ر 6 ب را "دو ورژه" "]��I (H_�ر" �� �Bی�ن 

� �I_�ر ��� ]�رت" ا�. ����. زی�ا +, �:� او " �+  

� ر ی� دو�H را �����  – دا�����ان �� ��b�ه $�ی3 ی_� از  –+�ای $���j +�ر

�� �+ ���� ر ]��Cو ھ�ی � ��������. 6 ن V_ �� ی_� از ���و��� $�ی3 +���د ھ�ی 

 �� _V ��رت ی��ن ]���دار� (��B اً از�A�ا ��� .�ی� ھ��V �o��, در ik  ���� ��نا

در ا?C) او]�ت ]�� �� ا��  ���� ��ن�� ری �Bی�ن �� ی�+�. دار����ن ]�رت، ی��� V_ ��  ھ�

� ردار ا��. �+ ��bو��� را از j�b ,+ �C� (��B در و  از ���از ای3 رو +, �Bی�ن �hا	�3 

�� آور�� و در *- ف ��C و د��8ه ھ�ی دوt2I ��H ��_���. /�ھ�s ی���B G, ��& ��ھ� از 

Gاو]�ت ی [ �����اد �� 	 د. زی�ا �, �:�م ارزش ���B, را $�_�j ���ھ� و ��C[Cو از 

��+ &�� �C� 3 ھ��� ی را +�ای �Bری 	����c ع ���G و آداب و ��ن رو�� ھ�ی 

��8�� j_	 "ھ� ��� Z��� ھ� �, �/�اھ7 �� �زد. در ایH�[ 3) +���ری از "� Z��.  ای3 

� $�Cc ��  ،  وB 	���� ا/_�ر �b ��  رون��ه از د����ه از ���ن �ز��ن ھ� و اV&اب 

� ر $�#�� �� �hار��.  از آ��c�ی�+� ����� د �, ا/_�ر �b �� ی� �، +� �ی� ���د ھ�ی 

$�ب آن در ��b 'kت و ر��, ھ�ی ��وھ� و +2�� ��& در �ز��ن زظ�ھ�ی و ���7c ��ارد، +�

V.  +�� +� ای3 ا�ن ���8د���b ���� در رژی7  د� ��ا� ��� �� +�ای 	_j ھ�ی ��&اب 

� +, 	��ر �� آی��. ��b.وه +� اV&اب �, ار��ن ر�� ��'�	��، د�, ھ� و +��� ���ی 

� در ھ� �� ری وB د دار��.  ای3 ��وه ھ�ی ذی �- ذ +, ط ر ?�� ��ھ�ی � #� +� �Bی�ن 

 ط�-���وه ھ�ی �h� ر از ھ� ط'9, و   ر�� 6, در اV&اب و 6, در � د h8�� ��#�$ �� _Vار��.
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��وط +� ای�_, دارای � ع ]�رت +�	��. �'�رزه +� � ]�رت ی��� ��j 	�ی�  ،��� ا��� +�	���

��ص �2-���, و Cb�� * رت ����8د. 6��3 �'�رزه ی V� ا]j از  �B ,+Gی�ن دادن ی ���

ا +� ]�رت ھ�ی ��-�وت +, b� ان ط�ف ا��cم �� 	 د �, ھ� دو $��ادی از ا/�اد ���B, ر ��B) دو

� وارد ��_���. ��� د  +, �I_�ر  t$ار  

 �� �"اری ����� در  ����#�$  

� از یH�[ G) +&رگ +��م دوH�[ ,+ �H) ھ�ی دی�8 �, ای�dت ی� ا��ن ھ���  xb  ی�6ر6 ب 

و�T  ی و�>�Z +�3 ا ��C[ &�� �CC�Hو دی�8یC�� G_� ��>� �� +�	��، ��& +���دان �� 	 د. 

 ���� �� +�	�. از دوران ]�ی�C� 7 ھ� در ]�H) دو�H ھ�ی � د +� ��$�ی +�ای 

� +, دdیT/��� j ��-�وت و +� ط�ق ��h� ��#�$ ����Bا	�, ا��. ای3 $�#�� ی� ��B دادن +, 

�2�C دول ����+ Z+ھ� و روا �C� 3�+ ���a ا��cم ��/�, ا�. در ]�ن B�ی� +, j�H ار$'�ط +�

�� .�� ع $�#�� �hاری دا��, ����ده دارد و از ا#�ات /�ھ��8 &ان $�#�� �hاری 	�ی�$� 	�ه ا

 .�$� �c$ s�Bوز ��را �, را در +� ����8د. ��&ان �- ذ +��, +, ]�رت ھ� �� ر $-�وت دا	�, ا

 ��Hه دو��j<�x�  ��Hه و ��ه دو�	آ �ی�I .�  ��ه ا

� ا��cم ����8د، �� $ ا�� ا+��د ا]��gدی، /�ھ��8، �� Cyدی Z $ ,� �Bر�� ���

� و �:��� دا	�, +�	�. �� ،�b���Bا  �در ��Bن �� �� ا/_�ر ����B �� �b ��& +, $�ری

 G. ی�دھ �� j�_�$ �CC�H3 ا�+ ��� ,*�b را در ��ذ j+�[ j��b ه و��+, ��g, ظ� ر ر

�B از ,�  �Cا� b از ��g2	 ،د 	ده �� �'��� ��� �+ h/�� ان �b ,+ 3از ��-_�ی �x�+ (�

� ی� رھ'�ان ?�H'�ً از درون یG ا��ا$zی � د B ش +��ون �� ��g2	 .�� ا��ھ�ی 

� ���8د�� آی���� ��g2	 Gزاد��ه ی �[.�. ��، ��ھ� ��& ای�وH ژی ی� د��8ه ھ�ی ا

� ی���� ا رھ'�ان ��� را 	_j و  ق ���ھ��. $���3 ����ه ���� و ی� ای�_, �Bی�ن 

  �'�رزه +�ای ��) ��� $7��g ���ی ا	_�ل �aC�2.  �'�د ]�رت ی��� 

����  ����� از دی���ه ��ر%

� از ��8ه ��ر����7  در �����B, ]�ار دارد. �:�م ا�b���B �, از وV�ت یG زی�+��ی  رو +��ی

� ��C ی���B G, ا�.  ��ی ���3 اI �b���B�ی�+ ا]��gدی و رو���� آی�، $���3 ����ه 

�� 9V ]� رو +�� را �� �زد. ای�ه ھ�ی ��� ای�ی H ژیG و �� ھ��اه +� �� �9�9V در

��� 	_j �����8�، +�ز$�ب ���7�9 و  ����ز��ن ھ�ی  (H�[ در ,���B Gدر ی ,�

H .�	�+ �� "د�g�[ده ی زی� +�� "ا���.*, $�ی  ��3/ aی��$ .�� +, د� داده ا��از 

� +��ن ��'C ر و $���& ا]��gد ا�. ی��� ای�_, +�ز$�ب �'�رزات ط'�9$�+, �:� او �� � ,

 �	��j �>  	�ن kC, یG ط'9, و ]�رت ر��ن ط'9, دی�8 در ھ� �Tk9 $�ری} ا�b���B ا

� از دی� ��ر����7 �� a. $��ی�ھ��� j�_�� را $���� دارد. �B2�', دی�8ی ��& �, 
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� �����ه ��� د د�'�ل ��_��،  T/��� 3���$ در �'�رزه +�ای �b���Bط'9, ا G, ی�ا/� �اھ

� در �� .�� ا��� د، �� R-V T/��� 3آ��� ای Z� د. #����ً 	� ه ھ�ی �, $ ��

�� دو��H و � Z�درb ��2� ,B'�رت ا� از 	��� در ]�رت دو��H، روش �� ر داری، 

� $�+�� از �:�م ا]��gدی ا�. ھ�� �, $|��� در  $���3 �>� ای�� ,� �cاز آ� �Hا��ت دو�ا]

� QI از ر	� $_���C �:�م ا]��gدی * رت �� hIی�د.  ای3 ھ���د ھ� ا���اف و 	� ه ھ�ی 

 j+�[ ��#�$ ���را+k, دی�H_��_� ا� �, از  ی دی�A� ,+ �8+, 	�ایZ +��و�� 	� ه ھ�ی 

C��_$ �ی +� رو���. ذ�ار�h8�� �#ا ,���B دی�g�[. ی��� +� زی�+��ی ا�دار� ,���B ��x�+ ز ا

� را در رو�� �� t9� ھ� �����ر���C��_$  و �7 ارزش ��� دا��� ,Bھ�{ و ,+ ,���B

  آ��ا V� ا]j در �I ikی�3 $� از ا]��gد ]�ار ���ھ��. 

'�ت ط'$�9���  .�Bر�� ���� دا��C و ��� دو +t2 دارد. ��� و +��C� 3 ھ� 

� و ��� ن و��]�رت  ���'�ت دو�H و ��وه ھ�ی ا�b���B و ���'�ت �ز��ن ھ�ی 

 .�� دا��C ا����ر�B ا�. اV&اب �� �����  ���'�ت +�3 دول و ��C ھ� ���

� را +� �Iی,�� H" j��Hرا ��j�b ,+ "`2 ��3ی د� T2` از و]�ی�� j�C<$" �+ ��'� "

�ز��ن � د را +� ای3 ا*k�� j'~ ��_���.  �� آور�� و ��ر  

  %���	 ھ�ی $��ی� �����

+�ای  –ط ری �, در +�j�g-$ ,+ d ارای, ��دی�  -a ھ�ی را �, b�ه از /.-, و دا�� ران  ی$��

� ]�یj ��دی�ه ا��، د��̀ �� +�	��. ار ایC�B 3, +, 6�� �_�, ا	�رت  ارای C�C, � ا] Gی

  ���8دد:

� 6��ی3 $��یa �� ھ�8 ن و �C�2-� را ]�یj ��دی�ه آن /.-, و  ���دا�� ران +�ای 

� را +�ا���، ��_j ای�cد ��_���،�� ا�� �, آ��� +�ای ����� �, �� � اھ�� 

� را +, ���ن �����ه  ���� �Iی اV&اب ����د �� ,*�b ران در �آن /.-, و دا�

 Gی ی ,�� د را ��C را ھ-��د ر�s  ر�s�, ای3 اV&اب 	� �g2	 T/��� و ,���

 � رد ا�-�ده ]�ار ���ھ��، 

� را یG ا�� ا�b���B و ز���b را ا�-�ادی دا���, ا��.  ���آن /.-, و دا�� ران 

� ���B, را +�آورده �زد.  +�� ری ای3 ��- ر V  ,���B ا(�ز���b /�دی  ��� $ ا�� �ا

 �+�ای CB ���ی از ای�I ��  3و را��. ]�ار ����8د و g[ ,���B� +� ا��ا��3 آ��ا در 

 ikj ���8دد +, ] ای �:��� و ا����� �, در $�_�.ت آ��� �7 +�رزی دارد. در  ��

 a[ � ,� �� ری ���� �, +�ون وزارت د/�ع +�	� و ھ��3 وزارت ا� ����B

� ز���b /�دی را �>- ظ ���ارد.�� 
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�� را �, /��-, و دا�� ران $��یa �� ده ا�� �� �7H +�� +� ایb 3 ا�j ��-�، ��� ان .

�7H، +8 ی�7.  �� ���bف ز.��+ 7H� ����dری"  tدا�" �� _V را �� $ ان در

 $g ر �� د. 

 )۵(+*��� "دا�( ��)ر"  

� ا�H&ا�� � ا��ه �� 	 ��: ��dر +, ��A+, "آر ��ن 	��" دو 	�ط ا tدا� �� _V در

 دھ	 �23ف.�/�و.�� د��%�ا$�- و +��ب 

 .�	�+ �b���Bا �ی�+ &�� ���bز ،�� ا�b���B ا��+�  در �:� دا	� ای�_, 6 ن 

��g2ت ایV 3_ �� را �� $ ان در 6�� �_�, �.*, ��د.� 

xb ی� �� ی�+�� �, ��ر ��_��� و ��ر 	�ن B�', ای $ �H�ی دارد.  در ایV 3_ �� دا�� را�� )١

 آ��� در +�ا+� ��دم +�ی�� ��Vب ده +�	��. 

�� ا���Bع را +� H&وم �, �� +��7. ا���Bع در ای3  )٢��	7،  �-� �b���Bرا ا ���6 ن 

� د را د�'�ل ��_���. در ھ� Gف دور و �&دی�, دو ھ�را در +� ����8د  ����� �B د � Gف �&دی

��ر ��_��� و در ھ�ف دور � د ھ��� �� ی�+��. ا���Bع از ھ7 +���8 ا/�اد $�_�j ���8دد و 

ا/�اد از ازدواج +, ای3 ���� +, وB د �� آی� �, در ا#� ��� و �>'� ��cزی و ی� ط'��� در دل ھ� 

� ��H $ و j�� ��H $ �b�+ ���B و ��9ر+� ھ�ی ����c� ،�آی �� j�b ,+ ازدواج �b�+ j�

$_��j و $_���b�+ j ھ��� ���8دد. ھ��� ا/�اد ��Aت �� آ/�ی�� و ا���Bع وV�ت. در وV�ت 

� و �'�دH, ای د� آورد ھ�ی ��Cb و ھ��ی و ]�ارداد ھ�ی +�3 ا�CC�H * رت �� T=و

����8د. در ��Aت ���C ن ھ� �-� ��رھ�ی /�دی را ا��cم �� دھ�� و در ای3 ��ر $ �H� را +, #�� 

����. در ��رھ�ی ا�H $ �b���B�ات �'�دH, �� ی�+��. ��� 

�� و +�$� طC'�، ا�9Hب  I	��H 	�ه، �kCن،  )٣ �I ��g2	 t�� "��	 در ای3 "آر��ن

]����ن، ��+|,، ری���B Q ر" t�I آھ�V s&ب ��ر�� و �ی, ��ا +� $'���xت �zادی و ]'�C, ای 

��ن $�ری} د/3 ���8د��. ان ھ��Cb ,+ 7 �, +�ای ھ���, در �-3 ��+ دی �� X�I�� و در � ر

در ای3 دو�H، ا/�اد ���B, ھ�, ��ر�� و در ���� ا���Bع  ا�� و در �V, ��ر��ی ی_� +� دی�8ی 

 +�$�ی ��ارد.   

در ای3 "آر��ن 	��" �Iی �>_ ��� �� H�8�. زی�ا V_ �� دا�� ر V_7 +� ط'��� ���ا�� و ) ۴

ز ط'��� �� ���د، از آ��� ا+&ار و آdت �� �ز�� و آ��� را در در ایV 3_7 را�� � اد ��م را ا

 ��اjV ا+��ای� و ���ی� $ �H� +, ��ر �� +����.  

ری�� در ��ر ���� وB �H&ء �, �:�� �j +, 	��ر �� آی�، �� دی, " در ای3 "آر��ن 	��) ۵

     �دد.��/�, �, ��� د و آن ی_� از C�B, ا�xbی ���&ی +, ا$-�ق آرا ا���2ب ��8
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)  در ای3 "آر��ن 	��" در وزارت ���, ھ� ��ر +, اھj ��ر �yده �� 	 د.  +, وزارت ھ�ی د/�ع ۶

� د  ,���B ا/�اد ,� �Cb 3ارد. آن ھ7 +, ای�د � B7 آ��� دی�8 ���ز و�ت �>�.�_�$ �+ ,�H�b و

 �bدل ا�� و +, د�bوی 9V ]� و B&ای� �, ���yداز��.   

����. در ای3 "آر��ن 	�� )٧� �� �H�b ارج�ی �  " �:�م ھ�ی آ� ز	� و در�، ا/�اد را +, 

� ا� ��دم ا� و آ��ن از ا/�اط  )٨ �b���B" ����, روی در ا� ر /�دی و ا��	در ای3 "آر��ن 

 و $-�یZ در ��ر ھ� ا�B��ب �� رز��.

�� دا�� ران در ای3 "آر��ن 	��" ����, ھ�ی وdی�� و دھ_�ه ای $�_�j �� ی�+�� و در آ� )٩

ای3 "ار��ن 	��"  +� �Iی, ��& xb ی� �� ورز�� و ��ر ھ�ی ��+ ط را در ����, روی ا��cم ���ھ��.  

.� b�ا�H /�دی و ا�b���B ا� ار ا

  روی*�د ھ�

�ُ� /�ھ�١(�B +��ام ���و دا ���B ��<� ���دا ( s���، ا����رات � $�'�گ، Cb م 

  V٢۵۴ ر	��ُی ص  ١٣۵٨اول ��ه V ت �ل 

)٢c٢۵۵ص  �،) ھ���  

)٣�c٢۵۶ ص، ) ھ���  

  ٢۵٧) ھ����c، ص  ۴(

ارزی�+� ��دی�ه ا�. در ایB j�g9$ ,+ 3�ا���,  ) ای � =T از ط�ف � ی���ه در ی���B Gر ۵(

  $��� +t2 ا��� ھ��3 � 	�, +�ز�  ���8دد.

���ر 	�ه �����،  �� s�ی در ����ه /�ھ���dری،  tدا� �� _V "��	 آر��ن" ،
 http://goftaman.com/daten/fa/index.htm در $�ر���ی �-���ن،  B٢٠١۶� ری 

 

  

   


