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 پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقالب اسالمی ایران

 1روح اله اسالمی

 چکیده

بالا نوالواا ورور اسالالی سیاسالی باله      رر اواخالن رالنا بیمال       انقالب اسالالمی رر ارالناا اربیالای سیاسالی یدرالد      با ظهور 

کالالا  . بازنمالالاری انقالالالب اسالالالمی بالالا رورالالدارراری چالالوا دنودالالاا دیالالن  رر سالال اری  منربالاله ویالالور  مالالدننصالاله نمالالومی 

رالا  اسالالمی  ن الی اسالنا یق  نقالد  النب       حالبب الاله و حمالاط  دنرالدار  از یوال       یوگ رشت ساله  حمارت ارناا از 

و سالالنماره رار   یالالدرت بالالا ریرالال  رالالا  اسالال  دار  ننبالالی   الالالش بالالنا  ناوالالای ددا الال ر  منرکالالا و نالالا و رر خاورمیانالاله  

ا  از انقالالالب رر رمالالر و ب الالنرر و .... چهالالنه ن الالود را الال ر رر نالالناا  ارنانمالال اا  ل والالاا  سالالورره و ر مالال یر  حمارالالت   

خشونت د ب  یوگجو و  نوررمالت از ارالناا رر ادرالاا مو قاله و یهالاا  الکق راره اسالت. ارالر یالدور  سال ی رارر بالا            

   یق  داری   الکاویت و رالنا ررال ر از رتالدرت رالا  رالدری رر مو قاله و یهالاا باله   مالین و    یالق یهالاا زرمالت              

پالنرازر و نشالاا ررالد واله رداله رالا  صال   د  الی          ی اسالالمی رارر  ب ر سالوت ارنانال  اندرشه انقالب اسالالمی واله ررشاله ر   

سالالازه رالالا و سالالاخ ار سیاسالالت ارنانیالالاا ب الالد از انقالالالب ویالالور  بالالارانی  مشالالاروت مالالنری و دالالنار  بالاله امویالالت و   الالای رر 

وررا رارر. بالالنا  ارالالر موبالالور بالالا اسالال  اره از روش وی الالی یدردار واسالالی و بالالا اریالالاس بالاله مالال ر رالالانوا اساسالالی و رر      

 یدرداررا  اسالمی   ی ی  انقالبی  م ی و انمانی به واواو  ص   خواری ارنانی خواری  ینراخت.

 

 :واژگان کلیدی

 .یدردار واسی  ص    انقالب اسالمی  اندرشه سیاسی
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 بیان مسئله

ت حکالالوم ی انقالبالالی ارجالالار ونرنالالد والاله رر  ا مالالدرب بالاله ننصالاله نمالالومی بالالا روارالال  رر اواخالالن رالالنا بیمالال   ارنانیالالاا   

 الکق و م  الوا  رولالت یمهالور      م والا   . (8811رابنمالاط  مالدرب رر حالوزه نمالومی بوگنرالد باله       رر باره ) بازدشت

و نهاررالا   الورا     نامیدنالد ر الی  حکومالت را وترالت رقیاله      ر والی   الی ی بالور    اسالمی ارناا بالن اسالاط روارالت رقاله     

گالاله را الال ر  الالنر ت رر سیاسالالت را نگه الالاا  مج الال  خ ندالالاا رر الالن    شالالویق متالال  ت و رالالوه ر الالا یه وظی الاله ن 

دار  دال و نهاررالا   جنبالی م  والی بالن سیاسالت     بننهده دنر والد. ارالر  الکق از سیاسالت دالدار  بالا م والا  رقاله  الی ی          

نالالوه بالن سیاسالت دالدار  راخ الی ارالناا رر ب الد        بالی سالابقه بالور.      رروی رر دول سی و اند  سال رر اربیالای سیاسالت  

رالا باله   بالی و واوالو  رالا  وشالوررا  ننبالی باله رر الن  ننبمال اا و  ن         الا ین    ینالای   باله رلیالق  مو قه و بیر الم الق  

ورالار  زرالالار  رو  راره  . م نرالی ونرنالالد م الالور  الناری و وشالالور حالامی  نوررمالال     را ارالناا رر الن  اسالنا یق و  منرکالالا    

است وه بازنماری مو الی از نقال  ارالناا صالوری دنر اله اسالت. بالا  نکاله رر ارالناا یام اله مالدنی یورالا  احالباب ردر موالد                

 الور  رالا   وسال ه سیاسالی و انمالانی باله ورالور رارالت مالی          ح ور زناا رر ننصاله نمالومی   الاخق   روت  هنونداامشا

امالالا  تالالورن وشالالور  اسالال  دار    ،وونا یالال   یالالد حقالالوا بشالالن  خشالالونت د الالب  مالالاینایو والاله  وهالالا روحانیالالت رر  ا   

 . (Marschall 2003)  ورردری رارند به نمار  ددا  ه می

بازنمالالاری مو الالی   مجمونالاله حالالوارت یشالالت سالالن رالال  بانالال  دنررالالد ا انقالالالب اسالالالمی رو  رارب الالد از اروکالاله رر ارالالنا   

 الد ارالناا رو رر رو   منرکالا و     ا   الداومی بالور واله مویالب     قاله از زنجیالنه  . ا نال س اری  منرکالا اولالیر ح   ور قورت 

را رر ویال یت   نب رنار دینر. ب الد از  ا یوالگ ارالناا و نالناا بالا  جالاوز صالدای حمالیر باله مالدی رشالت سالال ارالناا              

ب نانالالی رالالنار رار. سالالپ  حمارالالت ارالالناا از حمالالاط و حالالبب الالاله و ن الالود ارالالناا رر ل والالاا و ر مالال یر و ح الالی رمنارالالی  

لی الالی و سالالورره بالالا ارالالناا بازنمالالاری مو الالی و خشالالونت د  انالاله از ارالالناا را  شالالدرد بوشالالید. یالال  از  ا  منرکالالا بالاله بهانالاله 

ر و ارالناا را م الور  الناری نامیالد. ارالناا مالدای از سالو  ومی اله         م ارزه با  نوررم  به ارنانم اا و نالناا لشکنوشالی والن   

دنررالد  الا اروکاله دبار الگن ورالده حقالوا بشالن بالنا  م کومیالت ارالناا           را و  ورا  حقوا بشن سازماا م ق م کوی مالی 

. با  نکاله ح الور  منرکالا و وشالوررا  م  الد او رر یهالاا اسالالی ینرالاا رالا   ک یالن  و خشالونت د الب              دمشوق 



ا رمچواا ارناا وشالور  یالد صال   و دنرالدار  نوررمال  م نرالی دنررالد. انالنی  رمال ه ا  ینونالده ا            را  شدرد ونر ام

خوارالد باله بمالب ا ال  رسالت ییالدا       صالی  وووالد واله مالی    یدرد بور وه با  ا  الش ونرند ارالناا را بالازرگن  خ ننالاو  و   

جاله ا  ندا الت.  النب بالا رمکالار       وود. ارناا با زباا مداونه  ررپ ماسی  زور   هدرد و ... بالا  نهالا صال  ت والنر امالا ن ی     

چالیر و روسالالیه   النر  رالالا   الدرد ار تالالار  ن یاله ارالالناا انمالالال ونرنالد. ارالالناا رالناررار موالال  دمال نش سالالالح رالالا         

رالا  منرمالی خاورمیاناله بالا  نکاله      رم ه ا  را یدرنرت و ح ی  وی ساز  بالات  بیمالت ررصالد را    یالق والنر.  الورش      

مداخ اله خالاریی  نالا وانی دالنوه رالا  اسالالی دالنا  ن الور زرنسالاخت رالا  تزی           رر امیدوار  رناواا   از دنررد اما بن ا الن  

دالور رالدری دیالن   نوررمالت رالا بهالار ننبالی را   الدرق باله خالباا ننبالی والنر. رر ارالر حالوارت ارالناا م الق                  و رمیر

رمیشه رارالی منالارن بالا  النب ییمالور و بالننک  سیاسالت رالا  اسالنا یق   منرکالا و ارویالا رر مو قاله از مو الق خاصالی               

ر  از رالدری دالنر ر اخالواا الممال میر متالن خو ال ال  الد  از باله رالدری          ونر. ارناا از بشالار اسالد حمارالت نمالو      یینو

رسیدا منری رر رمر و ب نرر حمارالت والنر و بالا دالنوه رالا   ک یالن  م الق رانال  بالا  مالای رالوا وارر ن النر  الد. ارالر               

 الد واله بالار ررگالن ارالناا باله        روره بنخالف سیاست رالا  مو قاله ا   نویاله و ننبمال اا اسالت. ارالر ورالار  نیالب بانال          

رالا   نبالی  النوره رروالده خشالونت   نوررمال  و حمارالت        نوواا وشور  م  اوی ر مدار  ور واله ال  اله از موبالن رسالانه    

 با د.رنره ا  رر مو قه می

و  نوررمال ی از ارالناا  الده اسالت واله       یبانال  بازنمالاری خشالونت د  ال     د  اله  الده  ورالار   ارر سالی و یالوه سالال     رر   

. ال  الاله (Ricks 1992) رانوالالده انقالالالب اسالالالمی و وارر  الالدا  الالنر ت اسالالالی رر سیاسالالت دالالدار  مالالیم مالالناا  ا را بالال

بنخالی از یدورشالگناا راه و دالنح ارالناا را رر      رر رنا بیمت و رکال  بالا  ویاله باله نقال  امویالت سالاز ارالناا رر مو قاله          

نالا و   نویاله و ننبمال اا      رالا  اسالنا یق   منرکالا    رانوالد. رر مقابالق سیاسالت   راس ا  صال   و یهالاا بالدوا خشالونت مالی     

اسالت   رر نالیر حالال واله رارا  رولالت یمهالور  اسالالمی      ارالناا  ارناا سیاس ی م  اوی و مورالق را رن الال والنره اسالت.     

-ووالد. سیاسالت  ورررا  روز و نقالق و  جنباله بشالن  نیالب اسال  اره مالی      نهاررا  یامر و م مالن  النر ت رارر  از رسال ا    و

واله باله ن ال  مو قاله و یهالاا بالوره اسالت. ارالر یالدور           ا  زرالار  را ال ه   نقالنی و وار  دنرا  ارناا رر مو قه ویوه 

یدرالدار م الانی اندرشاله و والو  سیاسالی ارالناا رارا          نشاا ررالد ن الی ر ال  روارالت سالاز  مو الی از ارالناا         رتد رارر

رالالا  اصالال ی و    الالده اسالالت دالالنه دالالنا  زرالالار  اسالالت.    ینالالای اسالالالی   الالی ه و ارالالناا رناسالالی بانالال   ویالالوه صالال  

ی یهالاا باله حا الیه وشالیده  الور و باله یالا  رماله  نهالا ارالناا رالنار بگیالنر. ننبمال اا اسال  دار  واله                را  وار ب ناا

رالا حمارالت والنره اسالت   نویاله واله رانیاله اسالالی مالدنی رارر          ا  رارر و به مدی چودرر رراله از  نوررمالت  ریر  نشینه

رالا   نوررمال ی     و یوال دالنرر و وشالوررا  دره ا  چالوا ر الن واله منوالب ر واله و   الوب         و مان  سنووب ران  مالی 

 الوند و  وهالا وشالور مو قاله واله باله دالور وار الی بالا رانال  و بویاردنارالاا رر حالال             ووار ددا ال ه مالی   رود به حماب می

ارالر یالدور  رتالد رارر باله م الارزه و       الور.  ر وی ارناا به نوواا م الور  الناری و یالد صال   م نرالی مالی       ؛یوگ است

وووا بالا  دیالن   الا  می ارالناا از اب الدا   الکق   یمهالور  اسالال  رالا  یالد ارالناا بپالنرازر و نشالاا ررالد       نقد ن می روارت



واله بالنا  مو قاله صال   و  رامال  را باله ارمنالاا  ورره اسالت.         ت به سیاست   درق باله الگالوری  الده    ورور اخالا و  نر 

ارناا سننو ت م  وی رماله وشالوررا  مو قاله اسالت و ارالر مالوارر واله نا الی از اسال قالل و  زار  رولالت ارالناا اسالت             

 ررا و  رمالالاا رالالا  ارنانیالالاا اسالالت والاله رر انقالالالب اسالالالمی رر رالالانوا اساسالالی م   الالور  الالده اسالالت    بنخاسالال ه از  الال ا

(Ramazani2008:1-17).      ارالالناا وشالالور  اسالال  دار    نوررمالال  یالالنور  خشالالونت د الالب و یالالد صالال   نیمالالت ب کالاله

م قالول   م انی اندرشه ا  و یدرالدار سیاسالی  ا واله ررشاله رر یهالاا زرمالت رالا  رالانوا اساسالی ارالناا رارر بالازرگن             

دالالنا رر ینسالال  ارالالر یالالدور  چوالالیر اسالالت والاله یدرالالداررا  صالال     اخالرالالی  اسالالالمی و انمالالانی را  الالکق راره اسالالت. 

 یمهور  اسالمی ارناا چیمت؟

 پیشینه تحقیق

م وا منبوط به بازنماری چهالنه سیاسالی ارالناا رر م الین بالیر الم الق ا  الب ویاله مو الی رارنالد و باله ن الت مویالونای              

ارالر بازنمالاری خشالونت  میالب  شالدرد  الده اسالت. والاری اسالت باله             رر مو قاله و یهالاا  ارناا  اسالالی و  الی ه رناسالی    

ن الالوی سیاسالالی و روابالالن بالالیر الم الالق رر   یام الاله  واسالالی  رالالا    تالالی یمونالاله مقالالاتی و و الالاب رالالا و رالالا بالالورط مج

ر دالو  وووالد. رمالاا   الور ا  الب نو ال ه رالا ویاله مو الی از ارالناا را بازنمالاری مالی         می مشارده  منای ه ونر مویوس ارناا 

بالا بنچمالب م الور  الناری نالای       ووالد  نهالا نیالب ارالناا را    وه ارناا اسنا یق   منرکا و  نب را  الی اا بالبرق ر مالدار مالی    

یمال جو وویالد  الا مشالوق  الور چقالدر        (Google imageووود. واری اسالت نالای ارالناا را رر  تالاورن دودالق )     ی میرر

را یالد حقالوا بشالن  نالاری حقالوا زنالاا  یالد        رالا  صالوری دنر اله نیالب ارالناا      از بازنماری ص   راص ه راررال . یالدور   

رالا  قورالت   ارالر صال ای را بالا اسال  اره از یالدور      رالا م نرالی والنره انالد و     رمووناسی  ر مر  نب و دنرالدار  نوررمالت  

 .(Honarbin 2010) ووودمی

رانوالد. ا  الب   بالابی سال ید سیاسالت خالاریی ارالناا را یالد صال   مالی         و رنرد زونرالا  ولالی نتالن    اربیای سیاست خاریی   

نورمالود واله بالر بمالت مو قاله و حالاو        سیاست خاریی ارناا ب د از انقالالب  منوالب رارنالد و چوالیر مالی      بارهاب را رر و 

رالا واله   سیاسالت خالاریی  رمالاا دالنا  ارالناا اسالت. ارالر دالنوه از یالدور           رلیالق نشدا امویت بنا  ممینرا  ن  ی به 

سیاسالت خالاریی     دالنرر ا  ولیالد و یوال  مالی   رالا   منرکالاری رر رنیال   رالا  رانشالگاه رالا و یدورشالکده    مدای از دنف رسانه

 .(Ehteshami 2008) رانودارناا را بان    نره  یوگ و بی   ا ی مو قه می

اا و  صال  بیالای ارالناا را    بنخالی از یالدور  رالا م الق   قیقالای سال ید امیالن اریموالد   بنارامیال          اربیای اسالی سیاسی   

ر ی ار الار. اسالالی سیاسالی  الی ه رر ارالناا باله رالدری        باله رسالت ار الداردناراا مالد     8831رانود وه رر سال وشور  می

. اسالالی سیاسالی  الی ه    رردناراناله و ح الم موالار  م الی وشالور را نالدا      رسید وه ان قار چوالدانی باله سیاسالت خالاریی وارال      

رمه ردف خور را بالن اسالاط ارمالاا و ان قالار باله وترالت رقیاله رالنار رار و سال ی والنر نبال  مو قاله و بالیر الم الق را رر               

میشالاله از  الالور و رروحالالانیوا  والالدرو اراره مالالیارالالناا وشالالور  اسالالت والاله از سالالو   نی رالالنار ررالالد. یهالالت موالالار  ارمالالا



 Arjomand) حمارالالت والالنره انالالد  انالالد اسالالالی و سیاسالالت را بالاله رکالالدرگن نبررالال  وووالالدرالالاری والاله رتالالد را الال ه ینرالالاا

2008). 

بالا  نکاله ارالناا بالا دالنوه       5183و رر ان هالا  روره اوبامالا سالال     رر زماا بوش ارالناا م الور  الناری    اربیای  نوررم    

رر ووالار نالناا و سالداا رالنار       الد و   رر رررال  وشالوررا   نوررمال ی م نرالی      یوگیالد را   نوررم ی م ق رانال  مالی  

وتالو   ن اسالت و رماله اخ الار و رسالانه رالا ب     ر ال  و دنرت. رر رردداه  نب ارالناا بالد ن از ننبمال اا  ارنانمال اا   نویاله     

 .(Hunter 2010) انگارنداا را با  نوررمت بنابن میرا  وار واساا رسانه ا   نها ارنانی   یق

دنرالدار   و ا یال  ررالاس والنره اسالت    از یوال   رالا  رموون   ا  نکه ارالناا حالامی   الای مو قاله اسالت و     ب  راارر یدور   

وی اسالالالی روالالوز   الالاه دالالور ممالال قی  بالالا رانالال  رر یوالالگ اسالالت  رالالا  راررکالالال اسالالت و بالالرالالا رر بنابالالن یوالال  رولالالت

ا ارالناا بالا سالارن اسالالالمگناراا سیاسالی را ررو نکالنره انالد. ییشالیوه   قیالق رر مالورر صالال             الی یا  سیاسالی و رنروالگ  

اسالالی سیاسالی  رنروالگ  الی ی و ارالناا رناسالی اربیالای زرالار  نالدارر.  وهالا   الار یدورشالی و              رلیالق دناری ارنانیاا به 

ل  صال   نیمال ود و رر رماله    ح اله رم انی بالا ررالد وارال  دناراناله نشالاا راره اسالت واله ارنانیالاا موالا         ورا  رو ن رمقاله

. ارالالر یالالدور  رتالالد رارر بالالا  کیالاله بالالن (Ramazani 2001) انالالد ارن بالالازرگناا مو قالاله ا الال  اه را الال هروراا وم الالن از سالال

روش یدردار واسالالی و یمالال جو رر موالالاب  و م الالانی اندرشالاله انقالالالب اسالالالمی ارالالناا روارالالت صالال   دنارالالی ارنانیالالاا را     

  نسی  نمارد.

 )پدیدارشناسی( روش شناسی

ی اسالت. بالنا    رالا بالنا     یالق اندرشاله سیاسالی  یدردار واسال       النرر و رر نالیر حالال نمیالق  النرر روش      ی از وی یرک

ا  ر مال ی رارنالد و رتالد رارنالد رنرالب ظالوارن رنیالا  مالدرا و یمالامدرا را نوورنالد و ررالدداه            یدورشگنانی وه روحیاله  

زرالالار  رارر. حی الاله والالار روش   ا  بالاله  کوولالالوی  را الال ه با الالود  یدردار واسالالی والالاربنر بمالالیار        نمیالالق نقارانالاله 

بنرسالالی و نقالالد اندرشالالموداا و مکا الالب روره مالالدرا و یمالالامدرا بالاله رمالالناه نقالالد  الالدرد بالالن  کوولالالوی       یدردار واسالالی

. مالی با الد  صو ت  ادالنای  ن   و رن چیب  است واله رر روره یدرالد باله نالای نقالنیالت  النب رر حالال م النح  الدا          

واله دالنار  رالا  م الین زرمالت دالنا  صال   د الب           ووالد شالار  مالی  یدردار واسی بن نقد نقالنیت  النب یار  به ردر  

- وسالال ه روسالال ارا  رالسالال ه اخالرالالی و ناررالالاا مالالدر ی؛ یدردار واسالالی را رورکالالنر  ررونالالی و خالالور  بالاله حمالالاب مالالی 

  ورند.

ارمونالالد روسالالنل رر ر الالا    از سالالو یدردار واسالالی رر ررالاله سالالی و چهالالق رالالنا بیمالال      اولالالیر مالال ر مک الالوب     

ق دنرت. ارموند روسالنل باله نقالد سالویه م الور  مدرنی اله واله  وسالن روالاری   الاز  الده            سنخورردی از نقق  نبی  ک

بور  ینراخالت و د الت   الکاویت روالاری بالنا  ن الور از سالوت م تال ب رالنوا وسال ی نق اله بمالیار خالوبی بالور امالا رر                



اندرشالال  یالال  (. روالالاری بالاله یالالا  اروکالاله بگورالالد  مالالر مالالی 11  8818ارامالاله خ الالاری  الالورمی را  الالکق رار )روسالالنل 

اندرشال  یال  اندرشاله ویالور رارر. ارالده اسال  ال  وسالن روالاری و رگالق نیالب م النح            بارمت بگورالد  مالر مالی   می رم   

 ده بور اما  نها ن وانم ود از م اریبر  رکن  نبالی خالارش  الوند. روسالنل نشالاا رار بالا  مال ی   الدا نقالنیالت باله ن ال             

خشالونت و نالا رامی ارالبار  ییالدا     به رمناه رتالدرت ررایالی والنرا یهالاا د ی الی و انمالانی بالرالا  یوالگ  منر الی           

ونر. ن   و مدرنی ه نقالنیت بالی دالنف ن ورنالد  ب کاله رر دای خالور رتالدرت بیشالیوه والنرا سالور و ارالبار  لالدی باله             

ن و نابنابن را به رن ال را ال ود. روسالنل رر ر الاری  وارمیال  باله نقالد نقالق مالدرا و ن مالی ینراخالت و  مالای  ال ال              

ب الناا رر نقالنیالت  النب را نشالاا     و بالاز والنرا یالا  ر مال ه        ال  و  کوولالوی   ارر بور وه با ایوخه و    یالق والنرا ن  

 (.861  8811 ررد)ر یدراا

یدردار واسالالی ن مالالی روسالالنل را  الالادنرش ن الالی ر الال   مالالارالی م  الالاوی سیاسالالی ارامالاله رار و ویهالالی ویور واسالالانه    

نای یدرالد  مالدا مالدرا    به  ا بوشید. رارالددن روسال ازاره ا  وا ولیال  بالور واله موالال  دمال نش  کوولالوی  و صالوا         

مدرنی ه خداونالد را نالابور والنره اسالت و رر حالالی واله خالور ارنالا  م الارزه بالا م اریبرال  و              به  لماا بور. او ان قار را ت

م الالاریبرکی و ررالالان ی رارر. مدرنی الاله و نقالنیالالت ن مالالی رارا  ویالاله م الالاریبرکی رمالال ود   الالیوه ارالالی  و رمچوالالیر سالالوت 

ن الی ر ال  ناوار مالد  رالا  بمالیار زرالار  واله رارنالد بالن  الداوی ورنانالی بشالن و بالی               ابوالد و  وه ینس  از خور را بننمی

وووالد. ن ال   نبالی بالا  ویاله باله یالداری سالویه از ابالده رالیب رل مال گی باله انمالاا و د ی الت               خانماا ونرا او  الش می

 "دورالد  ی وانالد بالنا   مالای رمال ی بنناماله بوورمالد. رارالددن مال        ووالد واله مالی   ندارر و با خدا رانم ر نقق خور رکالن مالی  

انمالالاا مویالالالور  یالالال ی  و دنر الالالار رر سالالالاخ ارراری چالالالوا زبالالاا   الالالارر  و از رمالالاله مهالالال   الالالن رمالالال ی اسالالالت   

(. انمالالاا رالالا رمالالاا رازارالالر ین الالاب  الالده رر رمالال ی اسالالت و رالالن ووشالالی از سالالو  انمالالاا بالاله   818  8816)رارالالددن"

ررخ الالاا  ا الالیا  و د ی الالت و خالالور انمالالاا رارا  نکالال  ال مالالق رالالاری اسالالت  والاله ن ارالالد ناررالالده دنر الاله اسالالت.  مالالای    

مویورای رم ی رارا    ور رمال ود و زمالیر   سالماا و  مالای رمال ی حالق زرمال ر رارنالد و انمالاا بارالد رانشالی  ولیالد             

 (611  8813 وود وه با رمدلی و نشق نگه اا و   اا رم ی با د)یمار 

درا و یمالامدرا رالدری     قیقای یدردار واسانه با رورکنر بمالیار وی الی و اندرشاله ا  بالنا  نقالد  کوولالوی  رالا  مال           

واربنر رناواا رارند. رارددن ان قالار رارر نمالده مشالکق روش رالا  ا  الا ی ارالر اسالت واله بالا یالداری سالویه از مویالوس             

دیننالد. بمالیار  ان قالار رارنالد واله      مورر بنرسی  واا ویور   کوولوی  را به موبلاله رال  رمال ی وامالق رسالت وال  مالی       

حالالی والاله  کوولالالوی   ووالالی  رر  ی و ار  الالادی دبروشالی بنخالالورر مالی  رر بنخالورر بالالا  کوولالوی  رالالا  رسالانه ا   ادالنالالا   

ررالد   ورر و انمالاا رالا را رر رارالنه ا  ی الن  رالنا مالی      وه با خالور  رنروالگ منبالوط باله خالور را مالی      یهاا زرم ی است 

 الالوند. موبارالالق  ارو ننالالت  وارخانالاله  مالالارواره   درنش و رنارالالت اصالالول و روانالالد  ا مالالی والاله ناخور دارانالاله م الالبی بالاله یالال 

 ورنالد و ا  الب نیالب بوالا  باله      رانشگاه  راه  رر و سارن ویوه  کوولالوی   رنروالگ خالا  خالور را باله رمالناه مالی        ممجد 

 ر  زرا راب ه میاا انماا و رم ی را رارند.



روش یدردار واسالی رر    یالق سیاسالالی  رمالدلی زرالار  بالالا مویالونا ی رارر واله صالال نه مالدر ی رارنالد و رالالا           رر ن یجاله 

و بالالا سکوتررمالال  مشالالکق رارر. بالالنا  ر د الاله ویالالور خداونالالد رونالالد. یدردار واسالالی مالالی  الالاننانه بالاله  الالمار ناررانالاله و

خواروالالد ییامالالدرا  موالالنب نقالالق با الالود و مالالیاندرشالالموداا سیاسالالی والاله رر یالالی نقالالد  الالنب صالالو  ی و یماصالالو  ی مالالی

ه نهالده   نبی را رر ب د  کوولوی  به چالال  بکشالانود  ارالر روش والاربنر رارر. ال  اله ارالر روش نیالب ظالارن   قیالق را بال          

ددارر اما باله ل الام م نرالت  واسالی و رورکالنر نقاراناله رنیالیه رالا  یالال ی را باله م  کالناا سیاسالی             خور یدورشگن می

ن الالوه والالاربنر   الالدا یدردار واسالالی رر مالالورر . (31-36  8811 )بوگنرالالد بالاله اسالالالمی ووالالدنقالالار  الالنب ییشالالوهار مالالی

رالدری ارالناا را خشالونت دالنا  یوالگ د الب        مویوس مورر ب   چویر است  اب دا  مالای یالدور  رالاری واله بالا رتالدرت      

ا  واله الگالو    دالدارر . روی رر دالباره رالا  و یشاله ا  و بالدرهی انگا ال ه  الده       ووالار مالی   وووالد  و  نوررم ی م نری می

ووالی . سالوی باله م الوا اصالیق اندرشاله ا  و یهالاا         ال  مالی    وووالد اسالی سیاسی ارناا را  کمت خالورره م نرالی مالی   

رالانوا اساسالی و   الوتی سیاسالی نمال ت      ووالی . چهالاری رر ییونالد    ناا ریالوس مالی  زرمت را  مه  انقالب اسالالمی ارال  

بالا اسال  اره از روش    نو ال ار ووالی . باله رال  م والا رر ارالر      یهاا زرمت یمهور  اسالمی ارالناا بالا صال   را   یالیر مالی     

 یدردار واسالالی سالال ی رر ریالالوس بالاله اصالالق وار یالالت راررالال  و ان قالالار راررالال  یهالالاا  نگونالاله والاله سالالاره و بالالدرهی بالاله نبالالن 

 نیمت.  رسدمی
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 صلح در پدیدار اسالمی جمهوری اسالمی ایران-1

اسالی ماریالت انقالالب اسالالمی ارالناا را  الکق راره اسالت و روارالت اسالالی دنارالی م  الوا  رر الار یمهالور  اسالالمی              

ارالناا اصالق چهالاری نوالواا والنره اسالت واله رماله رالوانیر رر ارالناا بارالد            وود. رر رانوا اساسی ارناا را ساماا رری می

منالالارنی بالالا  الالنر ت ندا الال ه با الالد. نهاررالالا  زرالالار  رر ارالالناا بالالن اسالالاط وارر والالنرا  الالنر ت بالاله سیاسالالت و ای مالالاس  

دناحی  ده اند. نهار وترت رقیه اص ی  النرر منوالب   یالیر سیاسالت رالا  والالا وشالور اسالت واله یالمانت اسالالمیت            

رور. نالوه بالن ارالر نهاررالا   الورا  نگه الاا   شالویق متال  ت  خ ندالاا رر الن   صالدا و سالیما             ار مینبای به  م

سپاه یاسالداراا انقالالب اسالالمی  اورالاف  سالازماا    ینالای اسالالمی  سالازماا رنروالگ و ار  ادالای اسالالمی ... وظی اله             

ی رر راخالق و خالارش ربرواله رالا      رر ارالناا بالنا   النوره اسالال    لید و  وزرال  دالباره رالا  اسالالمی را باله نهالده رارنالد.        و

رانوالد و  دنرر و بن رمیر اسالاط بمالیار  ان قالار رارنالد واله ارنانیالاا خالور را رر الن یهالاا اسالالی مالی           زرار  متنف می

 رتد ن ود رنروگی رر مو قه را رارند.

 الده  یو اله خالاریی نیالب بالن اسالاط اسالالی  ویاله        نالالوه بالن ب الد راخ الی باله       المی ارناارر رانوا اساسی یمهور  اس  

یالالدرنر  ایالالازه زرا رالالیب یارگالالاه نبالالامی ووالالد و ظ الال  را نمالالییمهالالور  اسالالالمی وشالالور  اسالالت والاله ظ الال  نمالالیاسالالت. 

ووالد. رکالی از ارالداف سیاسالت خالاریی ارالناا ررالاس        ررد  رر امور راخ الی وشالوررا مداخ اله نمالی    خاریی رر وشور را نمی

یهالالاا اسالالالی  الالالش والالنره اسالالت و  از حقالالوا ممالال ماناا و ارجالالار امالالت اسالالالمی اسالالت. ارالالناا رمیشالاله بالالنا  وحالالدی

 ونرماله   راله  حکال   باله رر رالانوا اساسالی  مالده اسالت       اساسی نیب چویر مم،ولی ی بن نهده رولالت رالنار راره اسالت.   رانوا 

 ارالالناا اسالالالمی یمهالالور  والالد و رولالالتام  رالال  ممالال ماناا رمالاله "ران الالدوا و انالالا ربکالال  واحالالده امالاله امالال ک  رالالده اا»

 ورر  الا   نمالق دیالن باله  یالی  رالنار ررالد و وو ال     اسالالمی  و ا  الار م الق   ا  الف خور را بن یاره و ی سیاست است موظ 



م الالنوف  ارنانیالالاا .(88)رالالانوا اساسالالی  اصالالق  بوشالالد را   قالالق اسالالالی یهالالاا و رنروگالالی   ار تالالار سیاسالالی وحالالدی

نت   نوررمال  و یوالگ رالا     وووالد و نامالق اصال ی خشالو    رالا  اسالالمی حمارالت مالی     ده اند به ومالانی واله از یوال     

 روالالد.  نچالاله رر رالالانوا اساسالی ارالالناا نو الال ه  الالده اسالالت حمارالالت از یوالال   رالالا   رنراله ا  رر مو قالاله بالاله حمالالاب مالالی 

دیالنر  اسالمی و رراس از وحدی یهاا اسالی بنا   کق رری باله امالت اسالالمی اسالت. امالت بالن یاراله نقیالده  الکق مالی          

م  الاوی اسالت. ارمالاا دوناله ا  از       دالنرر و زبالاا ارجالار مالی    و با یمانت را  انمانی وه بن اسالاط خالوا  نالدار  خالاو    

وووالد.  ا  یهالانی  الالش مالی   ارجالار یام اله  مشالنب و نقیالده بالنا     رالا  رال   روارت رروی است وه بن اسالاط  ا انمالاا  

القالالانی  م هالالن    الالنر  ی و خمیوالالی ویالالور کالالن  موسمالالاا یمهالالور  اسالالالمی رمچالالوا دارالالر روارالالت رر موبومالاله ر

 نورمد دمای م قابق اسالی و ارناا میرا ت. م هن  رر و اب خ

مرزهاااجغ افراییاااجام وااال امااارهز مراااا  هاااجغ اداااجت با از هاااا اااا ا واااار   ا ااا   ااار ا اااج  ی ج یاااا  

باااجا  ا اااگل وشااهبهجغ ا اااگ  جبتر ا ااا  ه مااج میااار جسجت  جاااا   ااار ا ااج  گریااا   ه اا اااجت  ااج ا ااا ا ر اب 

.(2631)  ج یا. هها  مج قبیرل ه سژا  سیی   ر ل گری   ا المم ا    

ی رر یهالاا اسالالی   دورالد الگالو  سیاسال   ووالد و مالی   نر  ی نیب سیاست را بن اساط  الهنم ور  رونالاا   نرال  مالی        

 8815)تدالدار  رالدار ی و ناله متالنف دناراناله  الکق رار اله اسال        امای و امت است وه بالن اسالاط سیاسالت   رماا راب ه 

گالو   رال  رر ب الد یهالانی رر رالالب ال     انی  ا. ب د از  نکاله انقالالب اسالالمی رر ارالناا ییالنوز  الد م الت و یمانالت ارمال         (

نر  رر ل والاا  ر مال یر حمارالت وال    صدور انقالب رر رس ور وار رالنار دنرالت. ارالناا از یوال   رالا  اسالالمی ختوصالا از       

دند و ارالناا  ا راسالد رناخوانالده  ال   رالا  اسال  دار  ننبالی باله ریالای ن یاله حاومالا       اله  قورت دنررد   هنونداا م الت حبب

رالا   ر  یوال   سالیه  لی الی  اخالواا الممال می    ارالناا باله رو   .قاله   الدرق دشالت   بالی دالن  رر مو   به م ور مقاومالت و انقال 

ا و وشالوررا   بالا حمارالت  منرکال    زار  بو  ر م یر نبرر   د و مو قاله بالا  الوو بیالدار  اسالالمی موایاله دنررالد.        

 شالت سالاله  را  زرالار  بالا اندرشاله و والو  سیاسالی ارالناا صالوری دنرالت واله رر نهارالت باله یوالگ ر             ت مو قه موال

و ر نمالو د. صالدای حمالیر بالا حمارالت  النب و وشالوررا  م ارباله والار مو قاله باله ارالناا حم اله              ال  ارناا و نناا موجن

ال باله  رشالت سال   ارالر  بوریاله وشالور رر  و رمالیر دالور     کمالت صالدای   رولت ارناا به سمت رراس از  مامیالت اریالی و   

 سمت امویت و رراس حنوت ونر.

بارمالت  وانمال ود بالن صالدور انقالالب  اویالد را ال ه با الود و رر مالدرا مالی         را  سازنددی و ب الد از  ا نیالب ررگالن ن    وابیوه  

 الور و ریجالاا وحالدی یهالاا اسالالی ووالار        ق بیکالار  و سالازنددی دالنرر. ارالناا بالا     صنف بازساز  وشالور  ررال  مشالک   

 مد و وار  دنارانه  ن سیاسالت خالاریی را  وبالی  والنر. بالا  نکاله وحالدی یهالاا اسالالی   شالکیق امالت اسالالمی یهالانی               

ز یو   را  اسالمی رر سناسن یهاا رالدری م  الالی بالور امالا ارالناا  الواا و ی انمالیق تزی بالنا  ارالر رالدف           حمارت ا

ونرنالد واله ارالناا بالا رورالت رارسالی       را ندا ت. وشوررا  مو قه به ن ت رورت رالا  ننبالی و ارالق سالوت ر الول نمالی      

رولالالت م الالی می ار الالا ووالالد. و ارالالق  شالالی  بالالنا   نهالالا بننامالاله ررالالب  ووالالد و نقالال  رر الالن  مو قالاله را رر بیالالدار  اسالالال 



با الد و  الارد بوالا نهالارا نبال  یدرالد سیاسالی بالن اسالاط نقیالده رروالی باله             بازرگن ننصه سیاست یدرالد مالی    نرراص ی

رالا  بیشال ن    الن و ربرواله   نیالاز باله دناحالی رریالق      ن و  وه سننو الت واحالدرا  سیاسالی رالنوا وسال ی را ییالدا نکوالد       

ن اسالاط سالامانه مالدر ی ممالی یت     ا وسال ی واحالدرا  سیاسالی بال    . رر رالنو اسالت را  ه با د وه از  واا ارناا باله رور  

وتو  رنره را  مو  ال  دناحالی دنررالد واله موجالن باله یوالگ رالا  مالدر ی و وشال ار می یالونی دنررالد. چگوناله              و ب

 واا م الت را واله رکالی از  الاخق رالا   شالکیق رولالت رر نتالن یدرالد اسالت را بالن اسالاط ابهالای نقیالده دناحالی                می

و ... یالب نواصالن رالور ی رمال ود امالا اصال ی  النرر نامالق  الکق ررالی باله م الت حاومیالت              ونر؟ ندار  زباا   ارر   خاو 

وووالد م الت رال  رولالت     حکومت رر ر منو  سنزمیوی اسالت. رماله  الهنوندانی واله رر ر مالنو  سالنزمیوی زنالددی مالی        

رمال ود و از حقالوا ممالالاو  بنخوررارنالد. ادالالن ارالر رانالالده را باله رالال  بنرالبر  و از رمالاله یوال   رالالا  ممال ماناا و دالالنوه         

ر منورالا  سالنزمیوی باله رال  خوارالد رروالت  بالی          رمال ود حمارالت ووالی      ووی  به ما نبرر را  اسالمی وه رکن می

  ور. را   نوررم ی باز می ور و راه بنا  نم یای رد  رر امور راخ ی وشوررا مداخ ه می  ا ی به ویور می

و  سیاسالی ا  الب یانالب وارال  دنارالی و صال         رالا  مو الی رر اندرشاله و وال    ارناا بالا رماله ارالر  ال اررا و بازنمالاری        

رالا    کویال    اندرشی را رنارت والنره اسالت. بالا ویالور ان وابالای  یام اله مالدنی و چالنخ  نو گالاا رر نبالای سیاسالی           

رر ییامالالدرا  مو قالاله ا  نیالالب از رولالالت رالالا  م الالی نالالناا  ارنانمالال اا   ارالالناا  سیاسالالت خالالاریی م  الالاوی بالالوره اسالالت. 

سالور از  جبراله و یوالگ راخ الی بالوره موالار  مالنری را رر نبالن دنر اله اسالت.           سورره و رمالر حمارالت والنره و رالن دالاه      

ننبمالال اا    رالالا  راررکالال ن یجاله حمارالالت  منرکالا  اسالالنا یق   نویاله       الوب  بالی   الالا ی  ارالدامای  نوررمالال ی و یوال      

ر الالن و یاومالال اا از یوالال   رالالا  مو  الال  اسالالالمی اسالالت. ارالالناا بالالا رانالال  و بویاردنارالالاا رر حالالال یوالالگ اسالالت و از   

م الور نرر وشالور باله ل الام     صال    ارالناا   ووالد.  وشالوررا  اسالالمی ررالاس مالی      امویالت  صال   و  مامیالت اریالی       ای

  الالارل میالالاا ررالالاس از متالال  ت رولالالت و  الالهنونداا رر خاورمیانالاله اسالالت و  نقالالدر رر مویالالونای یالال  از یوالال   رالالا   

ناا و حمارالت از الگالو    منرمی رنا بیمت و رک  اخالرالی و م  کناناله نمالق والنر واله امالنوز بالدوا رر نبالن دالنر ر ارال          

ارالالناا یهالالت رسالالیدا بالاله صالال    ویالال یت مو قالاله رو بالاله راه نووارالالد  الالد. ارالالر مالالورر را روسالالیه   منرکالالا و وشالالوررا   

ارویاری ر ول رارند واله راه ارالناا و  الیوه رر الار  ارالر وشالور رر موایهاله بالا ب الناا رالا  مو قاله باله نوالواا الگالوری               

رر احالوال ارالناا بارالد ومالی رر ویهاله اسالالمی خالور باله ل الام  الاخق           رکدست و  بنومود رابق اس  اره است. با رمه ا

دالالور ن الالوه  وتالالو  رر م هالالوی م الالت و ار  الالاط  ا بالالا رولالالت و رمالالیرن الال  سیاسالالت  جدرالالدنبن انجالالای ررالالد برالالا  

 وانالد    الای مو الی بالن رر مالد      ار  اط با سارن رولت را و م ت را  مو قه وه رالن دوناله ان  الال رالا حنوالت راررکالال مالی       

دور امویت م الی وشالور را ال ه با الد. بالنا  صال   رالیب م یالار  به الن از ارالبار   الواا م الی  ا ال الف بالا                رم ی و رمی

ورررا  رولالت مویالور  نقالنالی و رکالی از رسال ا      وشوررا  رممالاره و اح النای باله حاومیالت وشالوررا  ررگالن نیمالت.       

رالد ررالت. ن ارالد رر ارالناا     صال   از میالاا خوا    نقق بشن  است وه ادن به رن بهاناله ا  از بالیر بالنور و رالا یال ی   الور      

رنا ت راری از اسالی صوری دینر واله منالارنی بالا  الاخق رالا  رولالت را ال ه با الد و باله اسال  حمارالت از ممال ماناا              



یو   را  اسالالمی رالا امالت اسالالمی    ال ی  و نالابور  رولالت رالا  ووالونی اسالالمی را رر رسال ور والار رالنار ررالد.               

رر نیالاز باله م احال  و  کویال  رالا  مو قاله دنارالی و رمگنارالی         م قالق دالن    ادن ارده م نری امالت اسالالمی رالنار اسالت    

 الور. رکالی از بالدرهیای مو قاله دنارالی و  کویال  رالا  رمگنارالی را ال ر          است واله رر ن ال  سیاسالت از  ا ب ال  مالی     

رولالالت م یالالت رالالا  ردر موالالد و ار  الالاط زرالالار وشالالوررا بالالا رکالالدرگن اسالالت. رر رالالیب وجالالا  رنیالالا وحالالدی و رمگنارالالی بالالا 

 ه وروس نپیوس ه است. نابور  و    ی  رولت ب
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ارناا ب د از صال وره وشالور  والامال  الی ی دنررالد چالنا واله مالدرب  شالی  باله صالوری رسالمی مشالنونیت حکومالت را               

ونر. ن ما از نناا و ل واا به ارالناا  مدنالد و بالنا  اولالیر بالار باله دالور رسالمی  الی ه رارا  رورالت سیاسالی و              ییر می

ای مم قق حکوم ی ردر موالد دنررالد. یمهالور  اسالالمی ارالناا رر میالنات  شالی  یوالب و یالوش زرالار  ارجالار والنر             نب

رالا   شالی  زنالده دنررالد و سیاسالت راخ اله و       و به اندازه ص وره به  الی یاا خالدمت نمالوره اسالت. رماله نماررالا و  رالیر       

نهالار   یالیر سیاسالت رالا       خاریه بن اسالاط میالنات  الی ه سالاماا ررالی  الده اسالت. وترالت رقیاله واله اصال ی  النرر            

با الد از نبالای سیاسالت    والا  رنماا رروده بنا  یوگ و ص    حالق اخال الف رالوا و رنمانالده والق نینورالا  ممال   مالی        

 ی ه وه م  وی بن امامت اسالت دنر اله  الده اسالت. رر ارالناا روحالانیوا  الی ه باله ختالو  رقهالا واله رر حالوزه ن میاله              

موالداا نهاررالا  مالدر ی  اورالاف  مناوالب رروالی و ممالاید و ا  الب         خوانوالد رالوه ر الا یه   الورا  نگه الاا  وار     ررط می

بویاررا  حکوم ی را رر اخ یالار رارنالد. ری  الن وووالده  منیال   تالمی  دیالن   روارالت نهالاری حالق اخ الرالای سیاسالی باله              

دالنرر. رقاله  الی ه رر یمهالور  اسالالمی ارالناا باله ختالو  بالا رنا الت ن الی  النر  ی و امالای              روارت را  رقهی بازمی

رالالت رالالا  اسالال  دار  و یار الالاری صالال وره از میالالنات  شالالی  را ووالالار زر و بالاله صالالوری ممالال قق ارا الاله رروالالده   خمیوالالی روا

یهموررالت و البامالای یدرالد حکمنانالی رر یهالاا زرمالت سیاسالی  شالی  دنررالد. یمهالور  اسالالمی ارالناا بالنا  ا مالاله              

وتالو  ارالای   رالد. ب   الار  مالنری باله حمالاب مالی      اح نای زرار  را ق است و  هاری رالا و  ولالد ا ماله روزرالا   ال  و     

دالور  الدرن نماررالا   ریوالی  الی یاا رمال ود واله نبالای سیاسالی از           ارار  رالا   اسالونا و نا الورا و رمالیر    بم نی و ن

ووالالد. روارالالت اصالال ی رورالالت بوالال  و ارالالد ولوی  رسالالمی و مالالورر حمارالالت    قورالالت و رنادیالالن  الالدا  نهالالا حمارالالت مالالی 

 با د. حکومت  شی  می

اه حمارالت از  رر مو قاله نیالب نقشاله ر     ررالد یاسالت راخ اله ارالناا را  الکق مالی       نالوه بن اروکه  کق و م  الوا  س ی ش   

رالالا   شالالی  بالالنا  ارالالناا اولورالالت رارر. ارالالناا بالالنا    مالالنری و یوالال  را  نسالالی  مالالی ووالالد بالاله دالالور  والاله   وشالالوررا

بالا رو  والار     ررالد. باله نوالواا م الال    حمارالت زرالار  انجالای مالی     وشورراری وه رر  نها مناوب زرار ی  ی یاا ویور رارر 

میالنات  ریوالی و حالنی رالا  ا ماله و صال ابه ییالام ن ) (  ارنانیالاا باله           مدا رانال  و حنوالت  نهالا رر یهالت  ونرالب      

صوری رسمی به دنوه رالا   ک یالن  و  نوررمالت انالالی یوالگ ونرنالد. ارالناا رر سالورره و نالناا از  الی یاا حمارالت            



نوالواا مالدار یر حالنی بنچمالب خالورره      باله    وود و م ارزانی وه رر راه بینوا والنرا رانال  رر حالال ر الیالت رمال ود     می

 اند. 

دالنرر رالن چوالد ارالناا از  مامیالت اریالی رماله         شی  رر سیاست خاریی ارناا به نوالواا مو ال  رر الار  م مالوب مالی        

رالا و نماررالا   الی ه رارر. ارالناا رر مو قاله ر قالاز و       وشوررا رراس ونره است امالا یهالت دیالن  خاصالی رر مالورر  رالیر      

ووالد و رالن زمالاا ظ مالی ن یاله ممال ماناا و  الی یانی واله رر         م ق  دربارجالاا رخالالت نمالی   یمهور  را  اس قالل رار ه 

ووالد. رر مالورر رمالر و    دالنرر باله صالدور بیانیاله و دالباره رالا  والمالی او  الا مالی         انمالال مالی    حی ه ن ود روسیه رمال ود 

ا ال ه  الوند. امالا    ب نرر ارناا نالره مود است واله  الی یاا رالدری را بگیننالد و ریرال  رالا  اسال  دار  وابمال ه ووالار دد         

ارر رو وشور و  ی یاا ننبم اا   الت سال  ه  ل سال ور رمال ود. ننبمال اا باله دالور مشالوق و رسالمی باله ب النرر و            

ووالد و  رمر لشکنوشی ونره اسالت رر حالالی واله ارالناا باله صالوری ررپ ما یال  از  الی یاا ارالر رو وشالور حمارالت مالی            

نالناا  سالورره     بالاره رر ارالناا   دیالنر.  مالی  ادن وم  و مشاوره نبامی اسالت باله صالوری مو یاناله و  ینرسالمی صالوری      

ل واا و ر م یر باله صالوری رسالمی و والامال حمالاب  الده وارر ن النر  الده اسالت و نمالق اسال نا در  خالور  را ح الی              

ر موالادق بمالن راره اسالت. ارالناا از بشالار اسالد حمارالت          اسالنا یق   نویاله و ننبمال اا باله ارال     رر صوری  قابق با  منرکا

ووالد و ح الی باله  نهالا رر م الارزه      رر ردری با الود. ارالناا از حالبب الاله ل والاا حمارالت مالی        خوارد ن ورااونره است و می

با اسالنا یق  رانال  و دالنوه رالا   ک یالن  رماله دوناله حمارالت انجالای راره اسالت. ارالناا باله ونررالا  نالناا و رولالت                

دالالور  نالالناا ومالال  والالنره اسالالت  الالا رر ر مالالنو  رانالال  رالالنار نگیننالالد. ررالالاس از حالالنی و موالالادق  الالی ه نشالالیر و رمالالیر 

با الد. ارالر دوناله رر الار     ارالداف ارالناا رر رالنا بیمالت و رکال  مالی      ارم اردی رر بنابن دنوه را   ک یالن   نوررمال ی از   

ونرا بان   الده اسالت ننبمال اا   نویاله و اسالنا یق باله  قورالت دالنوه رالا   ک یالن   نوررمال ی بالا رمنارالی ارویالا و               

ان قالار ننبمال اا  ارالناا رر حالال  کمیالق رالالل  الی ی از          ا ی و  ن ود ارالناا رر مو قاله را بگیننالد. باله     بپنرازند منرکا 

 د. بازنمالاری  نسالواو رر الار ارالناا از سالو      با ال ارنانمال اا و  دربارجالاا مالی     نالناا    ب النرر    ره  ا رمالر  ورل واا و س

وه ارالناا بالار ررگالن    و قاله دنررالده اسالت. چوالد نامالق بانال   الد       رسانه را  مو قاله و یهالاا بانال  صال   رارالی رر م     

بازدنرانالدا صال   باله مو قاله و یشاله رالا  ناررسالت رر مالورر رالالل  الی ی            .ی5183نار دیالنر و رر سالال   مورر  ویه ر

ووار ددا  ه  ور.  نوررمال  باله ارویالا وشالیده  الد  رانال  رالدری زرالار  دنرالت  ننبمال اا وارر یوالگ بالی یارالاا بالا               

و بهالا  ن الت باله یالاریر      رمر دنررد  روسیه با ران  وارر یوگ ممال قی   الد   نویاله رواییمالا  روسالیه را سالارن والنر       

اندرشاله سیاسالی  الی ه  مالدل      بالاره  نرر میباا خور رر بیمت سال دد  ه رسید. ارالر نوامالق بانال   الده اسالت واله رر       

حکوم ی ارناا   یوه م ارزه ارناا بالا  نوررمالت رالا  امویالت راخ الی ارالناا  راب اله  نوررمالت رالا بالا  نویاله  ننبمال اا و             

 نوواا دنوری ص   د ب م نری دنرند. ر ن بازاندرشی صوری دینر و  ی یاا به 

 الی یاا رر دالول  الارر  یوالگ د الب ن الوره انالد بالاله ن الو  واله رر اندرشاله  الی ه سیاسالی م الاریمی چالوا  امامالالت                  

نقالنیت  ندل  مت  ت   قیاله و  ی الت بانال   الده اسالت باله سالمت یوالگ ممال قی  و ارالدامای بویاردناراناله راررکالال             



ونرنالد. دالنوه رالا  ررگالن  نهالا        رر ار یالت بالوره انالد و مو یاناله زنالددی مالی       ی یاا ا  ب رر دول  الارر حنوت نکوود. 

از  الی یاا بالا  ویاله باله ان قالار باله امامالت رمیشاله         ونرنالد.  را   قیب و به ینی را  ر نقارد  ی ی زندانی رالا انالدای مالی   

دا بالالدوا ایهالالار  و رر زمالالاا وتالالو  رر زمالالاا  ی الالت رر ایالالنا  احکالالای اسالالالمی ب ادانالالت مالالی وووالالدرر الن خالالور   

ررود.  ی یاا ان قار ندارند واله بارالد ررگالناا را بالا یوالگ و حم اله باله ررالر رنالوی والنر و یهالار            انجای نمی رر ن وار 

واله وشالور مالورر حم اله رالنار دیالنر.       دینریهالار صالوری مالی    یرارنالد.  وهالا رر صالور    اب داری را موتو  حک  امای مالی 

مالای حمالیر )س( باله نوالواا الگالوری مقالاوی رر بنابالن         ی یاا ا  ب دنوری  رای  مو قالی و صال   یالو بالوره انالد و ح الی ا      

وه نهد یدرش بالا امالای حمالیر )س( را رنارالت نکالنر رر اب الدا رتالد یوالگ ندا الت و بالا  ویاله باله              خ ی ه نامشنوس   ربرد

 . (535-511  8818 )رینحی ای ار بی ت وارر ن نر دنررد

ر  واله ارنانیالاا رکجانشالیر بورنالد و بالا والار و       باله ل الام سالاخ ا    بالورده نبررال  اسالت   رنروگ ارنانی نیالب باله  شالی        

باله ن الو  واله یوالگ و رر اررالا  م  تال انه بالنا  ارنانیالاا مه ال  بالور.             ونرنالد  بارانی رنیا امالور خالور را سالپن  مالی    

والنر.  ص   و امویالت بالنا  ارنانیالاا  بالارانی و سال اری باله رمالناه را الت و یوالگ و خشالونت  مالدا  نهالا را نالابور مالی              

ایالالنا  باله زور احکالای اسالالالمی و ان قالار باله یهالالار اب الداری اسالت.  الالی یاا ان قالار  بالاله         یالق رلا  الب خشالونت رالالا باله    

رنروالگ  الی ی بالا    رروالد.    میق ای ار  نقارد و راه انداز  یوگ ندارنالد و رالن رو را باله ظهالور امالای زمالاا اریالاس مالی        

والگ د  اناله و خشالونت    دالور ان قالار باله ظهالور امالای از ارالدامای ی        ویه به م انی نقالنی و مت  ت م الور  و رمالیر  

 میب به رور است. ارر نگنش رر رنروالگ سیاسالی یمهالور  اسالالمی نیالب ویالور رارر و ارالناا باله رالیب وشالور  حم اله            

 وود.وود و  وها رر بنابن  های  و ظ   ارم اردی مینمی
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  کالناا چالوا رو الن د اد الاری ارالناا خالور ر مال ه ا  اسالت         ارنانیاا رارا  رنروگ م ی رم ود و باله د  اله بنخالی از م   

واله رارا  نبالای اندرشاله دالانی اسالت. راز مانالددار  ارنانیالالاا رر دالول  الارر  صال   روسال ی و روارار  بالوره اسالت والاله             

 وانالد موالبو  و دنرالباا از سالارن     نم ت به ررگناا را ال ه انالد. مور یالت ینناریالاری ارالناا باله دوناله ا  اسالت واله نمالی          

دنر اله اسالت و بالا  نکاله ارنانیالاا      ا د. ا  ب ار  ادالای  النا و  النب   المال و یوالوب از ارالناا صالوری مالی        بازرگناا ب

رانود اما بی  از رمه  مدا رالا از ررگالناا  موخ اله انالد. ارالناا بالا  مالدا رالا  چالیر  روالد  رونالاا             خور را ر  ه نال  می

ه ل الام رنروگالی از ارنانالی بالورا خالارش      دالاه بال   روی و ح ی ر ارالق نالنب و منالول راب اله بنرالنار والنره اسالت امالا رالیب         

نگنررده است. رورالت ارنانالی ر والی مجموناله رنروالگ و  راب رسالومی واله رر رالالی ارالناا حالاو  بالوره اسالت رر ا الن              

گنر نابور نشده است و باله صالوری  الداوی  الا زمالاا ر  الی اراماله رار اله اسالت. ان قالار باله            نخورر با  مدا را و ر ارق بیابانب

یر  نقالنیالت م الاش  اخالالا دنارالی و  رمالاا اندرشالی  رنرموالد    الارر  ردسالی  ا اله و نبال              بارانی زمرکجانشیوی  

زمیوی  ویهاا اندرشی و ... از نواصن اندرشه ارنانی اسالت. ا  الب ارالر  الاخق رالا بالا صال   رابالق یمال  اسالت چالنا واله             

 یور ندارر. بدوا دوش سپنرا  روارار    ک ندناری و اخالا امکاا رسیدا به یام ه مد نبن ارنانیاا و



منوالالب نالالال  و ینناریالالا  م هالالومی ر مالالنو  سالالنزمیوی رالالالی ارالالناا اسالالت والاله رر نتالالن رواموشالالیاا  الالا   ارنانشالالهن   

. بالالنا  اولالالیر بالالار رر  الالارر  موسالال  (81  8813 )مالرالالن  ساسالالانیاا  وانمالالت الگالالو  صالال   ارنانالالی را  الالکق ررالالد 

وز و نتال یت رالا  مالدر ی روارالت رالا  انمالانی       ارناا ر وی ووروش رس  بنره رار  را ووالار زر باله یالا  وشال ار   جالا     

و ص    میب را حاو  نمور.  ولد ارالناا باسال اا بالا موشالور حقالوا بشالن والوروش رمالناه اسالت واله رر  ا از حقالوا بنابالن             

ره  الده اسالت. والوروش رر زمالانی واله یار الاراا ررگالن ر وحالای و یوارالت رالا            نانماا را و  زار  رالا   نهالا نالای بال    

سالالن بالالن ورر و  ابالالت والالنر والاله  الالیوه انمالالانی و روارارانالاله حکمنانالالی    ونرنالالدوالالار   الالت مالالیخالالور را بالاله نوالالواا سالالود ار 

اسال  اره والنر. رماله  زار     اس اندارر است و از ارالر باله ب الد بارالد از  الیوه او واله رر سالوگ نو ال ه رالا   الت  الده اسالت             

درالد و    الی  نقارالد    رم ود  بنابن  انماا را یدرنر اله  الده اسالت  اررالاا  زار رمال ود و رالیب وال  را ن ارالد مالورر  ه         

رونالد.  مالی ر رنار رار. ارر م وا  انمانی نماراا دن   الول خالنر حکومالت موالد  اسالت واله ارنانیالاا موسال   ا باله  الما          

امالا اربیالای رارسالالی از  ا    ؛ب الد از حم اله انالناب رمانوالالد حم اله اسالکودر رورالالت ارنانالی بالا خ الالن نالابور  موایاله دنررالالد         

  از رورالت م الی را بننهالده رارر. بوشالالی از اربیالای رارسالی بالاله      روزدالار   ال   الا نتالالن حایالن وظی اله حمارالت و سالال ار      

رر حالالالی والاله  با الالود.اندرشالاله  الالانناا و ن ننورمالالاا ارنانالالی اخ تالالا  رارر والاله بالاله رن الالال احیالالا  میالالنات باسالال انی مالالی

خشالونت و یوالگ را    رس گاه خالرت و اندرشاله رالا  ردال  و م  تال انه بالا ریالوس باله دد ال ه و صالدر اسالالی رالن دوناله            

والاله رر د قالالای   الالد ر الالد و  وسالال ه  مالالدا ارنانالالی رر ین الالو والالار   الالالش و  بالالارانی خالصالاله مالالی  رنالالد؛ون قالالدر  مالالی

رالنار    بالنا  ارنانیالاا    دنررالد. ویال یت صال   اویالاس ممالاند     رکجانشیر  الاین  وشالاورز و صالو ت والار مشالارده مالی      

بالنا  مقاب اله بالا    سالاخت. ارنانیالاا   و رالن دوناله یوالگ   ک یالن و خشالونت ارالده ارالناا را بالا خ الن موایاله مالی            می والنر  

اس  دار سیاسی و مالدر ی باله سالمت ر  اله  روالای و ورال  حنوالت ونرنالد باله دوناله ا  واله رمچوالاا صال   و رسال گاه               

  رار. م نر ی روارارانه موار  و امویت ارناا را  کق می

لیالد  ص   یالب البامالای  مالدا ارنانالی اسالت و ار  الاط زرالار  بالا رکجانشالیوی و  و           بن اساط یهاا زرمت م ی دناری    

-رورالی اسالت واله از راه   تالب و  ویمالت م یشالت خالور  را  الکق مالی          رارر. یوگ بنا  ر ارق و یم یت رالا  والو   

ارنانشالالهن  اسالالت والاله ن یجالاله  ا صالال   و  رامالال  اسالالت. رر یوالالگ  خشالالونت    تالالب  بالالی رروالالد.  بالالارانی یالالب اصالالول 

رانمال ود. رر اربیالای اندرزناماله    وبی مالی وال ی رار و ارالر مالورر را ارنانیالاا ب    واا نمالناا و  بالارانی انجالا     ا ی و   وب نمی

کار ارا اله  الده اسالت و رر ارالر م الوا سال ی دنررالده اسالت  الا حالد ممکالر            ناا رمیشه بنا  بنرنار    ای رارنورمی ار

دورالد ادالن  نهالا رالدری بگیننالد      ووالد و مالی  بن ص   و مدارا یارشار  دنرر. رنروسی بن مالدا  ازرالاا رر ارالناا را نقالد مالی     

 ورنالد و مو الق نتال یت بالن والنرار  نهالا       به ر  خوارود زر. ر ی اله رالا رمیشاله خنابالی باله بالار مالی         اش و  وت و   ای را

 سن رد حاو  است. رنروسی رر مورر حم ه ر ارق وحشی  ازراا می

 از اخ ن رمه  ازراا راست بهن.    نه  وت و نه ررهی  بیوی نه  هن "

 ود  و واس ی.دنامی  ور  ز ییماا بگنرند و از راس ی                



 ندار و رون وم ن  رد به بن.  ور بی رون                 وشاورز یوگی    

 (. 181-151   8811)رنروسی "بجورود و ررر اندر  رند یی               زراا وماا از یی سور خور     

 ال ود. ا  الب اربیالای    یوگیدنالد و بالا صال   سالن سالازش ندا     نقیالده رروالی مالی   ارر ر ارق بن اساط  ویمالت    تالب و       

موایهالاله بالالا  والالدرو  رالالا  خشالال  مالالدر ی  الالکق دنر الاله اسالالت والاله مالالنری را بالاله سالالمت رراوالالار  و   رارسالالی ارالالناا رر

نیالنزر واله خالونی بنرالبر زمالیر       بمالنر  واله م ال  سناسالن زمالیر        "سالنارد   رارند. س د  با  کوه میخشونت سوا می

یالاا از ررنبالاز دنرالدار موسالیقی  یشالر و  الار  بالوره        ارنان  ا (. نالالوه بالن م الانی د قالا ی و اندرشاله     8811 )س د "

 اند. یشر را  نوروز  سده  مهنداا و ر دا بنا  رکجا نشیوی و دنرب از  کنار مالمت  میب بور. 

انقالب اسالمی ارناا نیالب نمالور ییالدا والنر. رنروالگ م الی ر والی خورو الاری  اسال قالل  نالبی ن ال              رنروگ رر ارر    

م الی ارالناا واله رر رالانوا اساسالی مالوارر زرالار  بالنا  الالبای رولالت باله ح الم و             رورالت  ح م  مامیت اریالی  ررالاس از   

و  و اسالال قالل  زار  ارالالناا اسالالالمی رر یمهالالور ". رر رالالانوا اساسالالی  مالالده اسالالت   ییگیالالن   نهالالا  ورره  الالده اسالالت 

)رالانوا  " اسالت  و  حالار م الت   رولالت  نایدرننالد و ح الم  نهالا وظی اله    وشالور از رکالدرگن   کیال     اریالی  و  مامیالت  وحدی

اسالالت. ح الالم میالالباا حدنتالالاب بالالنا  متالالوبه   یالالیر منزرالالا رر مج الال  نوالالواا دنررالالده   . بیشالال نرر(1اساسالالی  اصالالق

رر  رر انقالالالب اسالالالمی ارالالناا بالاله اسالال قالل رسالالت ییالالدا والالنر.   مامیالالت اریالالی وظی الاله رولالالت اسالالت و از سالالو  ررگالالن

ح الم   بالنا   نمالومی  نبالامی   مالوزش  از دنرالق  م الی  ررالاس  بویاله  وامالق   قورالت وظی ه رولت "رانوا اساسی  مده است  

 .(8)رانوا اساسی  اصق  "است وشور اسالمی و نبای اریی و  مامیت اس قالل

غرب بور تب رابیراه بنر بییرنبارایببرراو  بورب یببببببببببر ق از انقالب اسالالمی ر والی روره یه الو  ارالناا دنرالدار          

تبنر ب هرب ربت ر یبمیراملبمار ب  رربوبترب هرابر  ر اببببببببت ت.ب مرامبمیریر بویر  ربنربببببآمبهکابوب روپراب بارامبمر ببب

واهدبمس قلبواشد.بوعدب زبییرنب هرب ربوبورب وبروهر بارایبآرمراربهب هابر ب را رربمراری ب هرب ربنر بربرنببببببببببببب

بظبهرر ب مب رقرربیب.بهب هابرر بترب را ررربت مارر بوبماریرر ب مررک ه بپرررد بنیرردویرر مبمارر  ررببشرردبوبواورر بشرردب

حفر بنور ربوبتورررب هرب رب  رربهرب بنر بمبنرکبوب ر ر یببببببببببب،نیردب لرلببما بهب هاب بت رتبوبویر  ربمر بببویه 

 ردره ب ورب  بروبتربرویب هرب ربررب ربهبم یردبهرب بنر ب  رممبببببببببواشرید.بوبمر ببیب  رمم برم اریب راهببنور راابب

ت بسرر ید.بوعرردب زب بقررم ،ب هررب ربورر ب را رر بشرررع بترب هررب ربر ب ت مرر بتایرردمبر مبر مشررراربوبزر ورر راربمرر 

کربتبوبتربمیققر ببررکبزمریر بارایبای ب هر بوبلراابر بمرب ا ببیر ت.ب ورب  ،ب بنرر بوببببببببببببارچبنو ریبحیار ببب

ید ر ربوب بدهورریید رب هب برر ب زبمارر بهب هرر ببهف رر بتربپررابتارراب را رر اررایب یرردروبتربیهررربمهرراربهرربوم

.بتربزمرراربنیرر ب ببرررکبهرربومباررایبم عاررتبوبنورر راایب یرردروب زبمورر بربوبببارررچب رررد م بترهررنببکبتبررد

- هرب ربنور ریب  رربنر ب زبلراابتربمیققر بتمراعبمر ببببببببب،نییدبوبوبب  اسبیهراربوریر بمار بببیینبتماعبم 

نید.بتشیاب لرا بوببراو تهببت ور بوب بورهسر بتربمیققر ب هرب رب  رربور به بر ب یبنر بوبوسر ار،ب بنرر ،ببببببببببببب

رویبآر مر بر ببو  ایردببب، هرب ربتربورازیبمور بربوراربمیققر بببببببترببظرببهربم ابرردر ببببآمبهکابوب روپرابوردورببب



د.بت ور ،بوبوسر اربوبوسرراریب زبنور راایب  رمم برم راربییهر ریب  رمم بر بوربب  راسبپیرد رب هرب ربببببببببببببته

بظربببظرام بوبییرنبتربحیار ب ازهراربشکسرربمر رتببببببببدبوب و قراتبت ربردبنر ب هرب رب زبببببیربنیوا  ارب حارلبم 

 رب بور ب هربببمیققر بوبیهراب بربببورک بب)رم( مرامبمیریر ببب مابو برحرا بمبای ر بوبار ه  بتوورارمبزبردمبهبتهرد.بببببب

دب هررب ربمیققرر ب یب مررابوب بمررد ربلرراابشیا رراه بشرر ت.ب هررابمرر رتبشرروازهبت برردبوب بقررم ب  ررمم بواورر ب

یبپرراب زبییررنب نیرر ربتربررربربورسررربوبهکرر بوه ررببماررد وبت رتب ررابمشررایبآشررف  بوب ررازمب هارراتبهبتهرردم

ببنبت.ب بتبن بآش و ببهف  بتربم تبحیلبم 
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دالالناا از    الالب    یالالقیالالی   بیوالالی  زمیوالاله رالالا و ن یجالاله  ا ا بالالارهش رو  رار و رر  8831انقالالالب اسالالالمی رر سالالال 

 الالا امالالنوز نیالالب  نچالاله رر مالالورر . ( Axworthy5188   133-150 ) رورکنررالالا  مالالدرا  الالا یمالالت مالالدرا ا الال  اه ونرنالالد 

دنر اله از یالو اسالالی و ارالناا رناسالی اسالت واله از سالو          نورمالود بن   نبالای سیاسالی ارالناا مالی    )ره(انقالب  امای خمیوی

 منرکا  اسنا یق و ننبم اا رر مو قه و یهالاا یوال   الده اسالت. ارالناا را وشالور  خشالونت د الب  یالد حقالوا بشالن            

رروالد واله مالدای رر حالال انالدای و ایالنا  خشال  احکالای مالدر ی اسالت واله رالدف نهالاری  الاا               و رمووناسی نشاا می

ه یهاا است. والاری اسالت باله دالبارش رالا  رار النر   و الاب رالا  یالدور  رالاری واله            دنر ر مو قه و صدور انقالب ب

 ور بوگنرالد  الا ارالر  تالورن واله رر رسالانه رالا نیالب  النوره ییالدا والنره            رن سال رر مورر   وتی سیاسی ارناا چاپ می

دریا الاه را  نماراا  ور. ارنانیالاا باله ن الت اسال  دار و وابمال گی ریرال  یه الو  و  وسال ه نالاموزوا راخ الی او م م           است 

یمهالور  اسالالمی را    ره رالا  مالدر ی باله رر الن  امالای     سننگوا ونرند و رر رال  انقالالب سناسالن  بالا رال رالا و دالبا      

زرمالت    ررشاله رر اندرشاله انقالبالی رارر. یمهالور  اسالالمی رارا  یهالاا         کق رارند. بنخالی از  الاخق رالا و نواصالن    

 ری رارر.انقالبی است و رر اربیای ن وی سیاسی انقالبی بورا  اخق را

-یهاا زرمت انقالبی یو  م  الد م  والی بالن وحالدی ویالور رارر واله رر  ا انمالاا رالا رر ووالار رکالدرگن رالنار مالی                

رروالد. یو شالی سناسالن  واله بالن  النط و زنالددی روزمالنه         دینند و به رتد رسیدا به ر  رالدف رکالدرگن را رالار  مالی    

کق دیالن  انقالالب  وهالا ومالانی واله باله انقالالب        ووالد و  رامال  و  الار  بالات باله رمالناه رارر. رر اب الدا   ال           ه مالی 

ارالدامای  رالن چاله خ النای و ربرواله رالا        م  الق  الد.  و وال  وال   الوره مالنری باله  نهالا        را ال ود  ییشالگای بورنالد    ان قار

- الور و مالنری مورالق مالی     الوند. انقالالب ییالنوز مالی    د منری بیش ن به ص  م الارزه ایالاره مالی   با راررکال انقالبی وم ن 

ونرنالد  سالننگوا سالاخ ه و    رباله والار را واله رالوانیوی یهالت    یالت ویال  مویالور دناحالی مالی          سیاس مداراا م ادنرند  

وووالالد. مالالنری رمچوالالاا رر خیابالالاا رمالال ود و روسالالت رارنالالد  راط رالالنی حاومیالالت را  تالالنف مالالی  یوانالالاا و انقالبیالالوا 

ر م الاش باله   روزرا  مهنبانی  رار   رمکار  و  رمالاا دنارالی انقالبالی  مالای نشالور امالا ب الد از چوالد  بارالد بالنا  امالو           

 الالور و احالالباب و دالالنوه رالالا  انالالدوی بالالا  ه رالالا  بالالاتری انقالبیالالوا  الالنوس مالالیخانالاله بازدنرنالالد. یوالالگ رالالدری رر ترالال



 وانوالالد مواصالالب سیاسالی را بالالنا  حالالبب و رنرالاله خالور نگهالالدار  وووالالد. رر الالناا و   یشال ی انی رر الالن انقالالالب و مالنری مالالی  

 ووود. ووود یو حاو  بن انقالب را ح ممداراا انقالبی س ی میسیاست

ی وا الدباز  ورالت   یدرت با بورووناسی رکی از  الاخق رالا  انقالبالی دالن  اسالت. اراره رالا سالازماا سالاتر  نالون            

 رد وه بارد رماله  شالنر ای  ا ووالار زره  الور و واررالا بالا  الدی و سالننت بالات انجالای دیالنر. رر                ور به حماب می

ه  الال ار انقالالالب رارا  الالنق  ممالالکر  بیمالاله و رالالن حالالال بالاله مم  الال  اا و د قالالای یالالاریر بارالالد رسالالیددی  الالور چالالنا والال

مالدارانی واله ا  الب از روسال ارا  حا الیه  الهنرا و د قالای یالاریر         نی به ارر د قالای بالوره اسالت. سیاسالت     خدمای ای ما

با ود رر رماله سیاسالت دالدار  رالا  خالور بارالد م نومالاا را مالدنبن رالنار رروالد. اسال  اره از یم یالت یهالت  اریالد               می

ری بالالنا  زنالالده نگهدا الال ر رالالار انقالالالب نیالالب از  الالاخق رالالا  یهالالاا زرمالالت انقالبالالی واررالالا و بالاله صالال وه رر وررا مالالن

است. ارر یواناا انقالبی دنردار د قالای یالاریر و  النوره رروالده سیاسالت رالا  خیابالانی باله سالمت  شالنر ای زرارالی از            

 الوند و  مالی وووالد. ا الناف و وهواله سالواراا ررپ ماسالی وشالور ووالار زره        نهاررا و ساخ ار وزاری امور خاریه حنوالت مالی  

دنرنالد.  شالنر ای و روالوا ررپ ماسالی م ارباله واراناله ووالار ددا ال ه         نینورا  یواا انقالبی وارر والارر وزاری امالور مالی   

دیالنر. یوال   رالا  مو   الی     اا یهالاا رر رسال ور والار رالنار مالی     انقالبی به ن   مم  ال  اا و م نومال    ور و الگو می

باله نوالواا م الور مقاومالت  واسالاری         مار و اسالنا یق مشالکق رارنالد   وه با رنردناری  سنماره رار    نب  اسال  دار  اسال    

حمارالت از وشالوررا  مب الوی  سال   ررالده   رنرقالاری رالا و حمارالت         . دالنرر  و از دنف انقالبیوا به رسمیت  الواخ ه مالی  

  ور.انقالبی ارناا ررده می رر ارداف سیاست خاریه ه از م ارزه وشوررا  اس  مار  د

ووالد. ارالناا ا  الب رر بنابالن ب الوو  النا و       باله سالمت خشالونت و یالدرت بالا صال   حنوالت نمالی        رمه ارر موارر الباما   

دالن  ارالناا دوناله ا  نالدی   هالد و وابمال ه ن الورا باله          نب رر زمالاا یوالگ سالنر اسال قالل رکالن  را الت و انقالبالی       

والنر بالا   یدالور واله بالا  منرکالا اخال الف را الت و رر اررالا  سالنماره رار  را نقالد مال            ورو  و  منرکا بور. ارناا رمالاا 

ما نرالیمالال ی  بالالا  م  الالوا  انقالبالالی دالالن  ارالالناارمچوالالیر  ندا الالت خالالوبی الالورو  و   کالالنای مارومیمالال ی نیالالب میانالاله 

. ارناا وشالور  انقالبالی بالا رالدف ح الم اسال قالل و روار الی  رمالاا دناراناله رر سیاسالت خالاریی اسالت واله              موال  بور

ا  الب بانال      الیوه   نمارالد. ارالر  سال   مالی   یش ی انی رنروگالی و ررپ ما یال  از یوال   رالا و وشالوررا    الت ظ ال  و       

ارجار ص   و امویت رر مو قاله  الده و سیاسالت خالاریی ارالناا باله نمال ت یاومال اا  ننبمال اا   نویاله و اسالنا یق رارا             

ویوه اخالری و  رمانی است وه به ن ال  مالنری نمالق والنره اسالت. دمال نش  نوررمال  و یوالگ ن یجاله ارالدامای  منرکالا            

و ارالناا بالا ینرالاا رالا   ک یالن  بالا ررخواسالت نالناا و سالورره رر حالال یوالگ اسالت.              و اسنا یق رر مو قه بوره است

-وود و ارالر یوال   انقالبالی از رماله مالنری ل والاا رر بنابالن ظ ال  اسالنا یق ررالاس مالی           ارناا از حبب اله ل واا حمارت می

رجالار والنر  امویالت و    وود. رن وجا  منرکالا باله بهاناله م الارزه بالا  نوررمال  و بویالاردناری رالدی ددا الت و یارگالاه نبالامی ا           

  ای خاورمیانه را باله رال  رروالت. دالباره رالا  انقالبالی رر یمهالور  اسالالمی ارالناا رارا  م الانی اخالرالی و ال هیالا ی             

اسالالت والاله بالالا   کالالنای مارومیمالال ی رابالالق یمالال  نیمالالت. رکالالی از ییامالالدرا  انقالالالب اسالالالمی  الالنوره الگالالو  با  الالای    

المی اسالت واله ا  الب بالا ر الموی وشالوررا  مو قاله و یهالاا         اخالری و ص   روس انه رر مو قاله بالنا  وشالوررا  اسال    



رو به رو  ده اسالت. رر یهالاا زرمالت انقالبالی ارالناا بالن را ال ر اسال قالل و مقاومالت رر بنابالن ظ ال  و اسال  مار  اویالد              

رر رالانوا اساسالی اصالق سالوی  مالده اسالت         خالورر. رر  ا باله چشال  مالی    ده است وه نالونی نالبی ن ال  و خوربالاور      

 خالور را بالنا    امکانالای    رماله روی مالدوور رر اصالق   ارالداف  باله  نیالق  بالنا   اسالت  موظال   ارناا یمهور  اسالمی رولت

 سیاسالت  نبال    از ن الود ایانالب   اسال  مار و ی الودین    دالنر وامالق  : از  نهالا ن الاری اسالت از    یرکال واله  وار بنر امور زرن به

 رررال  از مم  ال  اا  بالی  و حمارالت  ممال ماناا  رماله  باله  نمال ت      هالد بنارراناله  اسالالی  م یاررا  وشور بن اساط خاریی

 .)رانوا اساسی  اصق سوی( یهاا

رر یارالاا   خالور  ممال ماناا باله رالدری     دنررالد نبی  ان مار و اسال قالل ارالناا را بازدنرانالد و بانال       )ره(امای خمیوی    

ل   نرال  و  مو  ال  رر حالا  رنا بیم   یی ب نند. الگو  انقالب ارناا از سالو  دالنوه رالا   ک یالن  بالا حمارالت رالا         

رانالد واله بالا بنچمالب رار الی  صال و  و       ا  واله رانال  ر المر اصال ی خالور را ارنانیالانی مالی         نرب  دا است به دونه

ووالد. باله زور  ارویالا و  النب خواروالد رهمیالد واله بالنا  حمارالت از وشالوررا  اسال  دار             مجوط  نهالا را خ الاب مالی   

نوه رالا   ک یالن  یالد ارالناا ب الد از مالد ی از یوالگ رالا          مو قه چه خ نا ی را بنا  یهالاا ارجالار خواروالد والنر. دال     

نیاب ی مو قه ووار خوارود ررت و بن یالد  شالکیق رروالدداا خالور ریالای خواروالد نمالور.  النب بالنا  موالار  وو الاه مالدی             

 خور ورنوسی رو مود را دناحی ونره است وه به زور  به یاا ارویا خوارد ار ار.

 یرانصلح در پدیدار انسانی جمهوری اسالمی ا-5

 رقالالا  وو  لالال  الالالدررنالر  اهللتروهالالاو »  الالنر ه  راله  حکالال  بالاله "رر رالانوا اساسالالی ارالالناا اصالق چهالالاررر   مالالده اسالت    

 یمهالالور  رولالالت« المقمالال یر ر الالب اهللاا و  قمالال وا الالالیه    الالنور  اا ررالالارو  مالالر رونیالالوو  و لالال  الالالدرررالالی

 نمالق  اسالالمی  و رمالن و نالدل   حمالوه  بالا اخالالا   ارالنار  یالن ممال ماا    باله  موظ والد نمال ت   و ممال ماناا  ارالناا  اسالمی

خالالن منبالالوط بالاله ارالالداما ی  یهالالاا زرمالالت  .(81)رالالانوا اساسالالی  اصالالق "وووالالد را رنارالالت  نالالاا انمالالانی نماروالالد و حقالالوا

 است وه رارغ از ارد ولوی  و ارم  را  مو  ال  بالنا  رماله انمالاا رالا رالارغ از ررالر  نالدار  یومالیت و م یالت صالوری           

دیالالنر و دیالالنر. ارالالدامای بشالالن روسالال انه و صالال   د  انالاله ا  والاله از سالالو  ا  الالب بالالازرگناا بالالیر الم الالق صالالوری مالالی مالالی

وتالو  رر ب الناا رالا  بالبرق م الق یوالگ  نمالق وشالی  زلبلاله  سالیق و           م ق رر ارر زمیوه ییشالگای اسالت. ب  سازماا 

از سالو  ری مالوف  لمالانی وانالت م النح        روالد. ارالر اندرشاله اب الدا    رالا مالی  ... وشوررا رر م ین بیر الم ق به وم  انماا

 د وه نیاز به سالازمانی اسالت واله رر  ا رماله انمالاا رالا ب وانوالد باله رکالدرگن رر سال   یهالاا رالار  بنسالانود. یام اله               

م ق و ب درا سازماا م ق بالن اسالاط ارالر اندرشاله  الکق دنر والد واله رالنش و مالنش و  نار الی  حالاو  بالن ر الا  بالیر               

 ی بن اخالا بشن روس انه را اربار  ررود. الم ق را وار  و روابن انمانی م  و

وتالو  رر زمیواله میالانجی دیالن   ومال  باله سالیق زردالاا و  سالیب ررالدداا یوالگ            ارناا نیالب رر ارالدامای خالور ب      

ررالده نشالده امالا باله صالوری نم الی یمهالور  اسالالمی ارالناا ارالدامای            مالورر  ر ال بوره است. رر رانوا اساسی چویر 

رر ب الد  اره اسالت. ارالر یو اله  الاوووا رر ارالناا یالد  دنر اله نشالده بالورده          ر  انجالای ر دنارانه و بشالن روسال انه زرالا   ص  



مالالورر  ویالاله   اسالالت. بالالا  ویالاله بالاله اروکالاله بازنمالالاری رالالارغ از ارالالد ولویر    الالده ،وررالال  و البامالالای  کویکالالی  ا    الالت 

 رالالا و ارکالالار نمالالومی یهالالاا اسالالت ح الالی وشالالوررا  یوالالگ د  الالی چالالوا  منرکالالا والاله بالاله نالالناا  ارنانمالال اا و   رسالالانه

نهاررالا  بهدا ال ی    بالراصال ه بالازرگناا رالالیوور       اندازنالد وووالد و بالن سالن مالنری بمالب مالی      وشوررا  ررگن حم اله مالی  

دیننالد. رر  وووالد و یسالت بشنروسال انه و صال   د  اناله مالی      سالنازرن مالی     موز ی و رون  خور را به مو قاله ورالناا  الده   

ره و نالناا رر اله اسالت و رر ارنانمال اا  ل والاا       حالی وه ارناا رر م ارزه بالا  نوررمالت رالا باله ومال  رولالت رالا  سالور        

نم کالنر ررالده   ررالد امالا ان کاسالی از ارالر     یاوم اا و بمیار  از وشوررا  رمماره وم  رالا  بشنروسال انه انجالای مالی    

رالا   الی ی  م الی  اسالالمی و انقالبالی رداله رالا  صال   بشنروسال انه ویالور رارر و            الور. رر رماله یهالاا زرمالت     نمی

 رارا ووالالد. بالاله رالالار ر  اسالالت والاله بالالن اسالالاط اخالالالا و  رمالالاا دنارالالی حکمنانالالی مالالییمهالالور  اسالالالمی ارالالناا وشالالو

مب ومالالاا   رخالالالت نکالالنرا رر امالالور وشالالوررا  ام والالاس از رارا یارگالالاه نبالالامی بالاله وشالالوررا  اح الالنای بالاله   یالالیر حالالق     

باله   الور امالا   سننو ت  د  گو با م ت رالا و ان قالار باله ررپ ماسالی نمالومی رر سیاسالت خالاریی نم الی ارالناا ررالده مالی           

ل الالام نبالالن  و را الال ر بننامالاله مومالالج  روالالوز دناحالالی نشالالده اسالالت. مناوالالب مالالواز  بالالا بالالی بننامالاله دالالی و ا  الالب رر    

وووالد واله دالاری بانال      سیاسالت خالاریی صال   دالنا و بشنروسال انه ارالناا را یهالت ررالی مالی           نارماروگی بالا رکالدرگن  

اولورالت رر سیاسالت دالدار      دالنرر. بوریاله رالا  زرالار بالدوا یاسالوگوری  نهاررالا  مالواز   ندا ال ر         ارجار مشکق مالی 

روابن خاریی ارناا رر ب د ار  اط بالا م الت رالا و مویالوس صال   رکالی از یال   رالا  یالد  یمهالور  اسالالمی اسالت.             

به ل ام م واری و اصول انقالب اسالمی ریب   الار  بالیر  رمالاا رالا و اندرشاله رالا  صال   دنارالی انمالانی و انقالالب           

 الول  باله حا الیه رر اله و رنامالوش  الده اسالت واله بارالد  قورالت           اسالمی ویور ندارر امالا ارالر یهالاا زرمالت ب الد  من     

 دنرر.  
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وحالالالالدی و امالالالالت   حمارت از مم ماناا یهاا اسالمی
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  قورت دنرر  سیب ندارر وار  دناری  مامیت اریی ح م موار  م ی وشور م ی

یوالالالالال   رالالالالالا   مم    اا یهاا حمارت از مم    اا یهاا انقالبی
 انقالبی

رردیالالن  بالالا سالالنماره 
 ار ر
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 ررپ ماسی

  قورت دنرر  سیب ندارر ص   بشنروس انه ندارر  اخالری انمانی انمانی

 

 نتیجه گیری



 ن الی  بالن اسالاط   ارالناا  اسالالمی  یمهالور   خالاریی  سیاسالت "رر رانوا اساسالی یمهالور  اسالالمی ارالناا  مالده اسالت        

 رمالاله از حقالالوا وشالالور  ررالالاس اریالالی  مامیالالتو  یان الالهرمالاله   ح الالم اسالال قاللیالالدرن و سالال  ه یالالوریسالال  ه رندونالاله

 اسال وار اسالت    یالن م الارب   بالا رول   میالب م قابالق  دالن و روابالن صال     سال  ه  رالا    هالد رر بنابالن رالدری    و ندی مم ماناا

رانالد و  خالور مالی   را  رمالاا  بشالن   یام اله  رر والق  انمالاا  سال اری  ارالناا  اسالالمی  یمهالور   (.835)رانوا اساسی  اصق

از  وامالق  خالوررار   رر نالیر   واسالد. بوالابنارر  مالی  یهالاا  مالنری  رماله  را حالق  و نالدل  حالق  و حکومت و  زار  اس قالل

از  رر رالن نق اله   رر بنابالن ممال ک نرر   مم  ال  یر  د  اناله حالق  ررگالن  از م الارزه   م  هالا   رر امالور راخ الی   رخالت رندونه

 (.831)رانوا اساسی  اصق "وودمی حمارت یهاا

ا  واله  یور رو  رر روراا ی  از یوگ و ابی بالا م وررالت ارالناا و از  جنباله  کمالت اسالالی سیاسالی نو الت باله دوناله          ال

ناح الالی از  کمالالت  نالالابور  و م ال الالی  الالدا  الال ه رالالا رر مالالورر انقالالالب اسالالالمی برالالا و نویالال  از او ا  الالب یالالدور 

ازنمالاری و    یالق رالا  منالارن بالا      سال ی را الت ارالر ب    نو ال ار . ارالر  (Roy 2007) بنرنالد اسالی سیاسالی ارالناا نالای مالی    

وار یت را به چال  بکشالد و از موبالن یدردار واسالی بالا    یالق  مالای نگالنه رالا  مو الی و سالازه رالا  راررکالالی واله رر              

یهاا زرمالت صال   م الور ارالناا را    یالق ووالد. از موبالن یدردار واسالاا یهالاا  نگوناله سالاره و             ارناا ویور رارر باره 

دا را بالالنا  ررو وار یالالت را الال ه با الالی . یدردار واسالالی یو بارالالد یمالالاری اندرشالال  رالالدبالالدرهی نیمالالت والاله بالاله نبالالن مالالی

 الور  مالی مالدرا  ولیالد   ان قار رارر با درویت ررایی و مهودسی و با  کیه بالن راره رالاری واله رر رتالدرت رالا  مو  ال        

 یشاله   واا اندرشه و وو  سیاسی یمهالور  اسالالمی ارالناا را  الواخت. بارالد ومالی رر  دالاری رالاری واله چالوا و          نمی 

ر. رر اصالق وار یالت م الوا  اندرشاله     نمالو    والنر و باله اصالق وار یالت ریالوس        را   کنار  رر حال  قورت  دا است

و والالو  رالالا  سیاسالالت ارالالناا رالالنار رارر والاله ردالاله رالالا  ردر موالالد  از نو الاله دنارالالی  وارالال  دنارالالی  م اربالاله والالار  و  

رر یهالاا اسالت چالنا رمیشاله   الای       الور. ادالن ارالناا رمانوالد رانال  و دالنوه رالا   والدرو          ویه باله صال   رارالت مالی    

رر الالار  را الال ه اسالالت و چالالنا یمهالالور  اسالالالمی از رالال  نپا الالیده اسالالت؟ ادالالن ارالالناا رارا  نبالالای سیاسالالی  نوررمالال ی و  

کالار ارالناا ویالور نالدارر؟     ارالی یالب رار   چالاره   یابی باله صال   رر مو قاله   ید حقوا بشن اسالت چالنا بالنا  رسال      اندرشه  ا

ار  راررکالال و یوالگ د الب اسالت چالنا رر مو قاله رالن وجالا رتالد رسالیدا           ادن امای خمیوالی )ره( اندرشالمود و سیاسال مد   

رمالال ود؟  دنرالالداراا ح الالنی امالالای   وووالالددنارالالی مقاومالالت مالالی  بالاله صالال   و رمووناسالالی رارنالالد و رر بنابالالن ارالالناط   

 ووود.مو قد   قیقای و دباره را  و یشه ا  است وه وار یت را وارونه   مین می  یدردار واسی

از انقالالالب اسالالالمی و ممالال، ه   بیالالو و ارالالر  نشالالده میالالب رنیالالا بالاله ارالالناا ممالالالمت  روالالوز ررالالدداه ی5183رر سالالال 

نانیالاا رر سیاسالت   دین   نوس  الد و  الا باله امالنوز رر زمیواله انالنی  رمال ه ا  و ممالا ق سالورره  الداوی رارر. ار          دنوداا

 الن  و نقالنالی نم ت باله  نویاله  ننبمال اا  ر الن  یاومال اا و ح الی  منرکالا و اسالنا یق ممالالمت  میب الن            را  مو قه ا 

بالاله بمالالیار ررالالده  مالالی  الالور  و اخالالالا دنارالالی  دنارالالینمالالق والالنره انالالد. رر سیاسالالت دالالدار  مو قالاله ا  ارالالناا وحالالدی 

-. از زمالانی واله رانال  رر مو قاله رالدری     را مالی دنرالت  ن و  واله رمیشاله یانالب مالنری  مب ومالاا و  سالیب ررالدداا        



ررالت و امکالاا ظهالور روسالیه رر     نمالی  وتالو  نالناا  اسالت ادالن ارالناا باله ومال  سالورره و ب      نماری خور را   از والنره  

اوووا ررصد رابالق  الویهی بالی  از میالباا ر  الی رر اخ یالار خالرالت  والدرو  رانال  بالور.             ساختمو قه را رنار  نمی

نب  خاورمیانه باله رال  ررو اله اسالت  مهالاینی باله  الهنرا  بیکالار  یوانالاا  ویال یت خشکمالالی و رقالن بانال   الده               

رر ارویالا روارالت رالا  بویاردناراناله  نوررمال ی مجالال بالنوز ییالدا وووالد. رکالی            است وه با مهاینی مم ماناا   قین  الده 

ارالناا اسالت. ارالناا      وانالد ب الناا رالا را مالدرنرت ووالد      ت را  نقالنی و خنرموالد رر مو قاله واله مالی    و رواراز رولت را 

 و و از سال  الا ووالوا رچالار دممالت  الاخق رالا  رولالت نشالده         واله  وشور  است با سالابقه  الداومی از ارالناا باسال اا     

نررالده اسالت. ارالناا باله وسال ت  الارر  ویالور را ال ه اسالت و رارا  نبالای           گارجالار ن   اس  مار را خ وط ی  ی ینناریالاری 

 الواا  ا را ناررالده دنرالت. ح الی زمالانی      م واری مم قق و ردر مود  است واله امالنوزه رر ب الناا رالا  خاورمیاناله نمالی      

رر اررالا  نا الیانه و   ر اخ یالار را الت    رالا  زمالیر را ر  ور و رر نتالن باسال اا نیمالی از خشالکی    وه ارناا ابنردری رنیالا بال  

یوگ د  انه ابنردری را  امالنوز  را انجالای نالدار. سالن  از  مالدا ارنانالی بالا نکالور  یوالگ و سال   و ررالاس از حقالوا             

موشور ووروش   از  الده اسالت. ارنانیالاا رالن وجالا  رنیالا حکمنانالی والنره انالد باله نالای رولالت              بابشن و اح نای به نقارد 

و  الالکوراری ر الیالالت را الال ه انالالد. روالالای  ر  الاله  ورالال   وشالالاورز    بیالالار   صالالو ت و  جالالاری  ن الال  و رانالال  از  بالالارانی  

صالال    روارار   مالالدارا و رمبرمالال ی  الالاخق رالالا  حکمنانالالی ارنانالالی اسالالت والاله بالالنخالف وشالالوررا  ابنرالالدری امالالنوز  

زنالد  دالدارر و یارگالاه مالی   ممالمت  میب رر مینات نیاوالاا ارنانالی نه  اله اسالت. بالنخالف  منرکالا واله رالن وجالا رالدی مالی           

ارنانیالاا چوالیر ن الوره انالد و یالنور  اسالت سیاسال مداراا  منرکالا ومالی            بالنر رو   رام  و صال   را از  ا مو قاله مالی   

اا را رمانوالد سالارن   رر مورر  راب و س وو رواموشیاا م ال اله وووالد  الا رسال  و سالوت ابنرالدر ی را بیاموزنالد.  النب ارالن         

 ندارر.را و  واا یدا ونرا ارناا از سارن بازرگناا  نوررم ی نگنر را  اسالمی میوشوررا و یو  

یمهالالور  اسالالالمی ارالناا    یالالق دنررالالد والاله   رر ارالر یالالدور  بالالا اسال  اره از یدرالالداررا  حالالاو  بالالن رالانوا اساسالالی       

 بررالالق زور میالالب رالالیب ارالالد ولوی  بالاله یهالالاا را ارالالناا وشالالور  اسالالت والاله رر  ا م الالانی صالال   ویالالور رارر. ارالالناا رتالالد 

باله  مامیالت اریالی ارالناا      واله    جالاوز   الکار  بالور    رلیالق ادن وارر یوگ و مواس ای خشالونت  میالب دنررالد باله      ندارر و

راه ررپ ماسالی و مو الق خالنر بالا رنیالا مالداونه       ب رمال ه ا  ن الوره و رمیشاله از    دنرالت. ارالناا باله رن الال بمال      می صوری

بالای  حالوزه نمالومی رر  ا باله     ونره است. ارناا وشالور  یالد حقالوا بشالن نیمالت و مکانیمال  رالا  رمووناسالی  ان وا        

 الالوند و  الالور. رر ارالالناا رمالاله مواصالالب سیاسالالی ان والالاب مالالینمالال ت سالالارن وشالالوررا  خاورمیانالاله بالاله ورالالور رارالالت مالالی 

 الالور. ارالالناا رارا  حالالبب و یاسالالوگو   الالهنونداا رمالال ود. نبالالاری ویالالور رارر و چالالنخ  نو گالالاا رر  ا ررالالده مالالی  

نا الی از رتالدرت    واله از ارالناا  نسالی  دنررالده اسالت      یواح سیاسالی اسالت و ارالر  تالورن خشالونت  میالب و  نوررمال ی        

را  وشوررا  ظالال  و اسال  دار  اسالت واله   الاوی رنروگالی بالا ارالناا رارنالد امالا سالور  نهالا رر انالبوا  ارالناا اسالت.                

م انی انمانی  اسالمی  م ی و  الی ی ارالناا رماله رارا  روارالت رالا  م کال  و ان  الاف یالدرن  از صال   دنارالی اسالت            

ا الگالو رر مو قاله مالورر اسال  اره رالنار بگیالنر. مکانیمال  ای هالار  متال  ت   الورا و خالنر یم الی رر              واند به نوواوه می



ه رالالا  ارنانشالالهن   روارالالت رالالا  رقالاله سیاسالالی  الالی ه   کویالال  نقالالق م الالاش دالالنا و روالالوا  بالالارانی رنیالالا رر اندرزنامالال  

ارالناا صال   اندرشالی را    ق و رندانه ننراا ارنانی باله رمالناه انمالانیت دنارالی رر   کالنای راسالت و چالد یدرالد رر         م مار

  یارگالاه نبالامی نمالاخ ه     رر ب د نم الی نیالب ارالناا رالیب دالاه باله وشالور  لشکنوشالی ندا ال ه         امکاا یدرن ساخ ه است. 

بمب ا   و مو   به  هن    ی  نکالنره و بانال    الوب و رالنش و مالنش رالا وور الا رر وشالور  نشالده اسالت. ا  الب             

  ننبالی و  منرکالا من کالب  الده انالد و  نقالدر رر ارالر زمیواله         ارر رر اررالا  یوالگ د  اناله و خشالونت  میالب را وشالوررا      

 ین مم،وتنه رر ار ونره اند وه صال   مو قاله را از بالیر بالنره انالد. اسالالی سال یب   نبالی رالا بانال   الده اسالت امالواش              

  نوررم  و یواروددی به وشوررارشاا روانه  وند و ارر بال رامر دین  نها دنرر.

یهالالانی  نم یالالای رالالا  ان  الالار  و بمالالب دالالدار  رر مارررالالد  لوالالدا  یالالارر     حم الاله وووالالدداا بالاله سالالازماا  جالالاری   

چاله وشالورراری و ییامالد چاله ارالداما ی رمال ود. ارنانیالاا باله ل الام           از سالو  رانوالد و رمه می ارنانی ن ورندبینوی و بندار 

ازنمالاری  رالا ب م انی اندرشه و وو  سیاسی موالال  خشالونت رمال ود و انقالالب اسالالمی ارالناا ن الی ر ال   نچاله رسالانه          

یالدرنر و ناله سال  ه دالن اسالت ناله یارگالاه        دنردار ص   و منوش انمالانیت و روارار  اسالت. ارالناا ناله سال  ه مالی       ووود می

ررالد وشالوررا  ررگالن رر خالاو ارالناا یارگالاه را ال ه با الود. ارالناا رر          ررگن رارر و ناله ایالازه مالی    را رر وشورنبامی 

رالا    الت ظ ال  و سال   از ارالناا رالار        م الت رالا رولالت    ووالد مگالن اروکاله   مداخ اله نمالی  امور راخ الی وشالوررا  ررگالن    

 باله  ارمالاا  بالن یاراله    اسالت    نبالامی یمهالور  اسالالمی  "رر رانوا اساسی یمهور  اسالمی ارناا  مالده اسالت     .ووارودب

 و و ار تالار   سیاسالی  و اسال قالل    رمالن و نالدل  یالدرن  و سال  ه  دالن  و سال  ه  وشالی و سال    سال مگن   رندونه ن ی

ارالالناا بالالا رمالاله وشالالوررا    (.5)رالالانوا اساسالالی  اصالالق "ووالالدمالالی را  الاليمیر م الالی و رم مالال گی و رنروگالالی یای مالالان

بالن نهالد و ییمالاا خالور یابنیالا اسالت. ییالام ن باسال اا ارنانیالاا راسال ی و صال   را یالورنه ررالر                ینم ارب راب ه رارر و

از نشالانه رالا  ارمالاا و ممال مانی     ا رانمالت و ییالام ن اسالالی ) ( و ح النی ن الی )س( نیالب اخالالا و راسال ی ر        خور مالی 

ب اسالالمی  و  الی ی خالور رمالواره دنرالدار صال   بالوره انالد و انقالال         رانم ود. ارنانیالاا رر رنروالگ باسال انی  اسالالمی    می

 دنرر. را م موب مینیب بازدش ی به ارر سوت
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