
 بر ليبرال دموكراسي و نظري نقد

 *يبؾط ٖعيعي

ثب سٛاٖ ثساٖ دطزاذز ٚ  ايؿز وٝ ثبظ ٞٓ ٔي ٘ٛقشبض ديف ضٚي چٙس ؾبَ ديف اظ ايٗ ٍ٘بقشٝ قس ٚ ثي سطزيس ثبة ٌكٛزٜ

ٔرشهط حبيط ثيف اظ ٞط چيع سٍّٙطي اؾز ثٝ ٔسٖيبٖ . ٕٞز ٌٕبقزي ٘ٓطي آٖ  ٘مس ٚ ػطح آٖ ثٝ سىٕيُ ٚ سٛؾٗٝ

ٞبي زيٍط  ي ٟٕٔي دطزاذز آٖ وٝ ؾٗي ذٛاٞس قس ظيٗ دؽ ٘يع زض چٙيٗ حٛظٜ "ِيجطاِي"زٔٛوطاؾي ٚ آظازي زض ٞيئز 

 .نٛضر دصيطز

 

 **در مفهوم لیبرالیسم -1

اػشٕبٖي ٔيبٖ ِيجطاِيؿٓ ٚ ا٘سيكٝ  –يىي اظ سفبٚر ٞبيي وٝ ثٝ ظٖٓ دبضٜ اي اظ زا٘كٕٙساٖ ا٘سيكٝ ٞبي ؾيبؾي 

ٞبيي چٖٛ ٔبضوؿيؿٓ ٚػٛز زاقشٝ اؾز، ٖسْ ٚػٛز قرهي قبذم زض سبضيد ديسايي ٚ دبيبيي ايٗ ا٘سيكٝ 

ثٝ ٖجبضسي ِيجطاِيؿٓ . طزاذزضا قٙبذز يب ثساٖ د ايٗ ايسئِٛٛغيثٛزٜ اؾز وٝ ثشٛاٖ ثب ٘مس چٙيٗ قرهي 

ٌطٚٞي چٙيٗ . ٖجبضر اؾز اظ سؼٕٕ فطآٚضزٜ ٞبي فىطي ثؿيبضي وٝ زض ثؿيبضي ٘مبٌ ثب ٞٓ زض سًبز ٚ ذالفٙس

ٚيػٌي ضا ٔظجز ٚ ثطذي ٔٙفي زا٘ؿشٝ ا٘س، ثب ايٗ ظٔيٙٝ آ٘چٝ زض ايٙؼب آٚضزٜ ٔي قٛز ٘يع ٕ٘ي سٛا٘س ٘مس ٕٞٝ 

 . ٌطايكبر زضٖٚ ِيجطاِي ثبقس

زض ػبيي يٕٗ ٘مس ٘ٛيؿٙسٌب٘ي وٝ ِيجطاِيؿٓ ضا ٕٞجؿشٝ ثب ؾطٔبيٝ زاضي ٔي زا٘ٙس، ٔي  "حؿيٗ ثكيطيٝزوشط "

ثطذي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ، ِيجطاِيؿٓ ثٝ ٔٗٙبي ٘ٓطيٝ حىٛٔز ٔحسٚز ٚ ُٔٗٛف ثٝ آظازي فطزي ضا ثب ٘ٓبْ "٪ ٘ٛيؿس

ي ٞطچٙس اظ ِحبِ سبضيري ٚالٗيز ايٗ ٕٞجؿشٍ. ثبظاض آظاز ٚ الشهبز ؾطٔبيٝ زاضي ِ ثبظاضي ٕٞجؿشٝ ٔي زا٘ٙس

ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ؾرٗ آٖ ثطذي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ زض ٔٛضز ِيجطاِيؿٓ، ( ١)".يطٚضي ٘يؿز ٗزاقشٝ ثبقس، أب ُٔٙم

يىجبضٜ ٔفبٞيٕي ٝ ؾرٗ ٔي ٌٛييٓ ث "ِيجطاِيؿٓ"زض ٚالٕ ٚلشي اظ . اظ لًبٚر زوشط ثكيطيٝ دصيطفشٙي سط ثبقس
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ٕٞعٔب٘ي  ي ٚاؾُٝٝ ٘ٝ ث ٗايٗ سساٖي اسفبل. زض شٞٗ سساٖي ٔي قٛز "ٓوبديشبِيؿ"ٚ  "ا٘سيٛيسٚاِيؿٓ"چٖٛ 

سبضيري ٔيبٖ ؾطٔبيٝ زاضي ٚ ِيجطاِيؿٓ وٝ ثٛاؾُٝ ايٗ ٔؿّٓ اؾز وٝ ِيجطاِيؿٓ ٔجشٙي ثط ايٗ ٞط زٚ ٔفْٟٛ 

 ٚ ِيجطاِيؿٓ فطٍٞٙي( آظازي فٗبِيز ذهٛني)ِيجطاِيؿٓ الشهبزي "ثٙبثطايٗ ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ . سبضيري اؾز

 "ثُٛض ػساٌب٘ٝ ٞٓ لبثُ سهٛض٘س"ٚ زض ٖيٗ ايٙىٝ  "اغّت اظ ٘ٓط سبضيري ٕٞطاٜ ثٛزٜ ا٘س( ٞب آظازي حٛظٜ ا٘سيكٝ)

ٔيبٖ ٞط زٚ سهٛض لبثُ سكريم اؾز، چٝ؛ زض آطبض َيف ٌؿشطزٜ اي اظ ثبٚضٔٙساٖ ثٝ  "ايٗ ٕٞب٘ي"أب ٖ٘ٛي ( ۲)

حٛظٜ ٞبي ذهٛني "ٔي ٌطزز، ثيف اظ ٕٞٝ ايٗ ا٘سيكٝ، آ٘ؼب وٝ زؾز زِٚز زض حٛظٜ ٞبي ذهٛني وٛسبٜ 

چٙب٘چٝ ديسايف ا٘سيكٝ ٞبي ثطاثطي َّت ثب سبويس ثيكيٙٝ ثط الشهبز زض ٔمبثُ . ٔس ٘ٓط اؾز "الشهبزي

 .ِيجطاِيؿٓ ذٛز ٌٛاٜ ايٗ ٔسٖبؾز وٝ ِيجطاِيؿٓ ٕٞصار ؾطٔبيٝ زاضي ٚ ٘ٝ سٟٙب، ٕٞعٔبٖ آٖ ثٛزٜ اؾز

الن . ِيجطاِيؿٓ ٔي قٙبؾٙس "ديبٔجط"ضا ثٗٙٛاٖ  "ػبٖ الن" ،ؾيبؾي ي غبِت ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ ا٘سيكٕٙساٖ ا٘سيكٝ

ٚيٕ َجيٗي ٚ ثٝ سجٕ آٖ حمٛق َجيٗي ٘بقي اظ ايٗ ٚيٕ َجيٗي  ي ثيف اظ ٞط چيع ثٗٙٛاٖ ٔسٖي ٘ٓطيٝ

زض ٔيبٖ ايٗ حمٛق َجيٗي ِ ا٘ؿبٖ زض ٘عز الن، يىي اظ ٟٕٔشطيٗ حمٛق، حك آظازي ِ فطزي ا٘ؿبٖ . اقشٟبض زاضز

حمي ( ٣)"آٖ حك َجيٗي وٝ الن ثيكشطيٗ اٖشٙب ضا ثساٖ ٔي ٕ٘ٛز، حك زاضايي ثٛز"ؾز، أب ثٝ سٗجيطي ثٛزٜ ا

ثط ايٗ اؾبؼ آظازي زض ٘عز الن . وٝ ٘عز الن ٔٙكب حمٛق زيٍطي چٖٛ حك ٔبِىيز ثط اضص ٘يع ذٛاٞس قس

زيٍطي ٘يع ثٝ حمٛق ديف اظ الن، اِجشٝ فيّؿٛف . ثيف اظ ٕٞٝ ٔٗٙبي آظازي زض ٔبِىيز ضا قبُٔ ٔي قٛز

قٙبذشٝ قسٜ  "حؿيٗ ثكيطيٝ"ي  ِ ٚي زض ايطاٖ ثب سطػٕٝ"ِٛيبسبٖ"وٝ  - "سٛٔبؼ ٞبثع". َجيٗي دطزاذشٝ ثٛز

يٕٗ اضائٝ ٘ٓط ذٛز ديطأٖٛ ٚيٕ َجيٗي ٚ حمٛق ٘بقي اظ آٖ ثط ذالف الن وٝ حك ٔبِىيز ضا ٔجشٙي  -اؾز

ٔبِىيشي ٘يؿز، ٔبَ ٔٗ ٚ سٛ اظ ٞٓ ػسا "٪ ذٛز ٔي ٌٛيس "اٚسٛضيشبضيب٘يؿشي"ثط ٚيٕ ا٘ؿب٘ي ٔي زا٘س ثب سّمي 

ثب ( ٤)"٘يؿز، آ٘چٝ ٞؿز، ٔبَ ٞط آ٘ىؿي اؾز وٝ سٛا٘ب ثٝ سحهيّف ثبقس ٚ ٔبزاْ وٝ ثشٛا٘س ٍ٘بٞف زاضز

ايٟٕٙٝ أب ٔجشٙي ثط حك آظازي ٚ اٖٕبَ الشساض آظازا٘ٝ فطزي، ٞبثع ٔبِىيز فطزي ضا چٖٛ الن ثطؾٕيز ٔي 

ِٛيبسبٖ لسضر ُّٔك حبوٓ اؾز، چطا . ضا ديكٟٙبز ٔي زٞس "ِٛيبسبٖ"ايٗ آظازي اؾز وٝ قٙبؾس ٚ ثطاي حفّ 

اظ ايٗ ػٟز اسجبٔ . ثط ايٗ ٘ىشٝ دبي ٔي فكطز وٝ سفٛيى حبوٕيز ٔكطٌٚ ٘يؿز ٚ ٔكطٌٚ ٘شٛا٘س ثٛز"وٝ ٞبثع 
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اظ ايٗ ضٚي ( ٥)".ٙسحبوٓ ٘ٝ ٔي سٛا٘ٙس قىُ حىٛٔز ضا زٌطٌٖٛ وٙٙس ٚ ٘ٝ ٔي سٛا٘ٙس اظ الشساض حبوٓ ؾطثبظ ظ٘

ثٙبثطايٗ ثطاي سحمك آظازي . ثٝ سٗجيط ٞبثع اٌط چٝ لسضر ُّٔك اؾز أب يبٔٗ آظازي فطزي اؾز "ِٛيبسبٖ"

الن ثٝ ذالف . ثب ٞبثع زضػٝ اي اظ سفبٚر ضا زاضاؾز "ػبٖ الن"ضاي . الشساض ُّٔك حبوٓ ٘يبظ اؾز ٗيطٚضس

زض ضز ٘ٓطيٝ حك ( زضثبضٜ ػبٔٗٝ ٔس٘ي)چٝ الن زض ضؾبِٝ  اٌط"ثب ايٟٕٙٝ . ٞبثع، ثط حبوٕيز ٔكطٌٚ ٘ٓط زاضز

 ]يّيبْٚ[ ظٔبٖ ذٛزاؾشمطاض ثبظٌطزا٘ٙسٜ دبزقبٞي ثعضي ٚ قبٜ "أب اٚ ٘يع ثٝ ( ٦)"حؼز ٔي آٚضز... اِٟي قبٞبٖ

 . قزٌطايف زا( ٧)"ٚ اطجبر حمب٘يز اٚ زض ٘ٓط ٔطزْ

ػٛٞط  ٗاسفبلوٝ  -ٝ ٌكٛزٖ ايٗ ٔؿئّٝ اؾبؾي ايسئِٛٛغي ِيجطاِيؿٓ سٟٙب ث ي ثط ايٗ اؾبؼ ديكٍبٔبٖ اِٚيٝ

 ٕٗٞز ٌٕبضز٘س وٝ فطز آظاز اؾز ٚ ٔهّحشي اػشٕبٖي اٌط ٚػٛز زاضز نطف -اؾز  ثٛزٜحميمي ِيجطاِيؿٓ ٘يع 

اٌط چٝ . سب ايٗ ظٔبٖ فىط زٔٛوطاؾي ضؾٛذي زض ثبٚضٞبي ِيجطاَ ٘ساقشٝ اؾز. ثطاي سبٔيٗ ايٗ آظازي ذٛاٞس ثٛز

اظ ػٟشي ٘يع . وؿي چٖٛ الن ثٝ ٘مف ٔكطَٚيز ؾُّٙز ػٟز سٗسيُ لسضر اؾشجسازي حبوٓ ٍ٘بٞي زاقز

ٔس، ِيجطاَ ٞب ٕٞبضٜ اظ ايٗ ػٕٗي اظ ٔطزْ ضا زض ذٛز حُٕ ٔي وٙس ٚ ٕٞچٙبٖ وٝ زض دي ٘يع ذٛاٞس آ "زٔٛ"

٘بٌفشٝ ٕ٘ب٘س وٝ . ٔؿئّٝ ثيٕٙبن ثٛزٜ ا٘س سب ٔجبز ذبَط آظازي فطزي ضا قطف اػشٕبٖي ٚ انبِز ػٕٕ ثيبظاضز

زٔٛوطاؾي ثيف اظ آ٘ىٝ ٘بْط ثط آظازي زض سٗييٗ ؾط٘ٛقز فطز ثبقس، حبوي اظ ٖساِز زض سٛظيٕ لسضر اػشٕبٖي 

ٞٓ اظ ايٙطٚ ثٛز وٝ اٌط . "ا٘سيٛيسٚاِيؿشي"اؾز سب  "وّىشيٛيؿشي" اؾز ثٙبثطايٗ انبِشٗ زٔٛوطاؾي ثبٚضي

ٍ٘بٞي ثٝ زٔٛوطاؾي ديسا ٔي قس، زٔٛوطاؾي زض ٔيبٖ ذٛز َجمٝ ؾطٔبيٝ زاض ثٛز، ثٗجبضسي ٖ٘ٛي اظ دّٛسٛوطاؾي 

 "زٔٛوطاؾي زض آٔطيىب"زض وشبة  "آِىؿي زٚ سٛوٛيُ"وٝ زض ٘يٕٝ ٞبي لطٖ ٘ٛظزٜ،  چٙساٖ. زض ٔفْٟٛ والٖ آٖ

زض ثبة . )ثٝ ٘مس زٔٛوطاؾي ثطاي الّيز دطزاذز ٚ ذٛاؾشبض ٌبْ ٌصاضزٖ ثٛضغٚاظي زض ضاٜ زٔٛوطاؾي قس

 .(زٔٛوطاؾي ؾرٗ ذٛاٞس ضفز

چٙسا٘ىٝ ٕ٘ي سٛاٖ اظ . ٌٛ٘ٝ ٌٖٛ ٌصض ٔي وٙس ي ؾيط سىبّٔي ا٘سيكٝ ٞبي ِيجطاَ اظ زضٚاظٜ ثبٚضٞبي فطزٌطايب٘ٝ

ثٙظبْ، آ٘ؼبيي . ثي سٛػٝ ٌصقز "غاٖ اؾشٛاضر ٔيُ"ٚ  "غضٔي ثٙظبْ"ٖ ٚ فبيسٜ ثبٚضا٘ي چٛ "يٛسيّيشبضيب٘يؿٓ"

ػبٔٗٝ يه ديىط ٔؼَٗٛ اؾز، يٗٙي ٔشكىُ اظ افطازي اؾز وٝ زض حىٓ اًٖبي آٖ "٪ وٝ ٔٗشمس اؾز
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ؾطػٕٕ ٔٙبفٕ آحبز اًٖبيي وٝ آٖ ضا "ثٙبثطايٗ ٔٙفٗز ٚ ٔهّحز ػبٔٗٝ ضا ٖجبضر ٔي زا٘س اظ( ٨)"ديىط٘س

چٙسا٘ىٝ ٔكطة فّؿفي ٚي ثٝ سٗجيط دبضٜ اي اظ . ديٛ٘س ذٛز ضا ثب فطزٌطايي ٔحىٓ ٔي وٙس ،"سكىيُ ٔي زٞٙس

، سب حسٚز ظيبزي ثط ا٘سيكٝ ٞبي ٔحى الشهبزي "آزاْ اؾٕيز"ا٘سيكٕٙساٖ، يٕٗ ثطذٛضزاضي اظ سبطيطار 

حٕيُ وٙس، چٙساٖ ثٙظبْ اِجشٝ زض نسز اؾز سب فهّي ضا ثٝ ِيجطاِيؿٓ س. سبطيطاسي ٌصاقشٝ ثٛز "زيٛيس ضيىبضزٚ"

ضا ُٔطح ٔي وٙس وٝ ّٖي ضغٓ ػّٕٝ ديكيٗ وٝ ايٕبٖ  "ثيكشطيٗ ذكٙٛزي ثطاي ثيكشطيٗ وؿبٖ"وٝ قٗبض 

فطزٌطايب٘ٝ ثٙظبْ ضا ثٝ وفبيز ٔي ضؾب٘س، ٔٛضز ا٘شمبز ثؿيبضي اظ ِيجطاِيؿز ٞبي ٔشبذط لطاض ٌطفز وٝ چطا ػٕٕ 

ٕٞيٗ زيسٌبٜ فبيسٜ ثبٚضا٘ٝ، ٘يع چٙيٗ ثيٙكي اظ ثٙظبْ، اٚ  أب ٚالٕ ؾرٗ ايٙؿز وٝ. ضا ٔٙٓٛض ٘ٓط لطاض زازٜ اؾز

ثٝ ايٗ زِيُ وٝ حبوٕيز ٚ لسضر . ضا زض ثطاثط حبوٕبٖ ُّٔك اِٗٙبٖ ثٝ ؾٕز ٌطايكبر زٔٛوطاسيه ؾٛق زاز

يه فطز ضا حشي اٌط آٖ فطز احؿبؼ ذٛقبيٙسي ٘ؿجز ثٝ ذكٙٛزي افطاز زاقشٝ ثبقس، ثبظ ٞٓ ٔٙؼط ثٝ سًييٕ 

ثٙبثطايٗ زض ايٗ ثيبٖ ٘يع ّٖي ضغٓ ايطازاسي وٝ ِيجطاِيؿز ٞب ثط ثٙظبْ ٚاضز ٔي . ز ٔي زا٘ؿزذٛقجرشي افطا

زض ايٗ ثرف ٚ . وٙٙس، ٘مف سٟٗس ثٝ فطزٌطايي ٚ ٔٙفٗز ا٘سيكي فطزي زض ٌطايف ثٝ زٔٛوطاؾي ٔكرم اؾز

غاٖ ٔيُ . اظ ُِف ٘يؿزذبِي  "غاٖ اؾشٛاضر ٔيُ"اقبضٜ اي ثٝ يه ػّٕٝ اظ  "فبيسٜ ثبٚضاٖ"ديف اظ ثؿشٗ ثبظٜ 

ِ اٚ ٍ٘بٜ ُٔٙمي اـ ضا ثٝ ظٔيٙٝ ٞبي شٞٙي اػشٕبٖي  "حىٛٔز ِيجطاَ ٔٙجٗض اظ ػبٔٗٝ ِيجطاَ"وٝ ػّٕٝ ظيجبي

زض ػبٔٗٝ ٚحكيبٖ چٝ ثؿب اؾشجساز ٔكطٚٔ "٪ زض سحمك اٍِٛٞبي حىٛٔشي آقىبض ٔي وٙس، زض ػبيي ٔي ٌٛيس

بَ آ٘بٖ ثبقس ٚ ٞط ٚؾيّٝ اي وٝ زض ضاٜ ثطآٚضزٖ ايٗ ٞسف ثٝ ايٗ قطٌ وٝ ٞسف اظ آٖ اؾشجساز انالح ح. ثبقس

سب فبيسٜ ثٝ ٘بف وساْ انبِز ثٙس ( ٩) "حك آظازي ٔجشٙي ثط حك فبيسٜ ٔٙسيؿز"چطا وٝ  "ثىبض ضٚز ٔٛػٝ اؾز

ٞيچ يه اظ ثسي ٞبيي وٝ "٪ ثس ٘جبقس وٝ "وبٔٛ"قبيس زض دبؾد ثٝ ايٗ ػّٕٝ ٔيُ ٘مُ ػّٕٝ اي ظيجب اظ . ثبقس

 (١١) ".ٔسٖي ٔجبضظٜ ثب آٟ٘بؾز، ثسسط اظ ذٛز اؾشجساز ٘يؿزاؾشجساز 

ثط . ٔيُ ثٝ سجٗيز اظ ثٙظبْ، ٚ زض ثطاثط ِيجطاِيؿٓ ٔحى، ؾٗي زض ثطافطاقشٗ دطچٓ ثطاثطي زض ٖيٗ آظازي ٕ٘ٛز

ِيجطاَ "٪ زض ٕٞيٗ ضاؾشب ثٛز وٝ ٔيُ. ايٗ اؾبؼ ثٝ َطح دبضٜ اي ٔؿئِٛيز ٞبي اػشٕبٖي ثطاي زِٚز دطزاذز
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قبيس اظ ٕٞيٗ ؾبِٟب ثٛز ( ١١)"اؾي ضا ثٟشطيٗ ٚ ٖبزال٘ٝ سطيٗ قيٜٛ حىٛٔز زض ػٛإٔ ثكطي ٔي زا٘ؿززٔٛوط

 . وٝ ِيجطاِيؿٓ ثطاي اؾشٕطاض حيبر ذٛز ٘يبظٔٙس اذشالٌ ثب ٔفٟٛٔي اظ زٔٛوطاؾي قس

 

ٝ ذٛاؾز ؾٗي زض ازأ "ػبٖ ضاِٚع"ثطذي چٖٛ . زض لطٖ ثيؿشٓ ٍ٘بٜ فالؾفٝ ُٔطح زض ثبال ٕٞچٙبٖ ز٘جبَ قس

ٖساِز ثٝ "چٙسا٘ىٝ . ثٙظبْ وٝ ثٍٛ٘ٝ اي زض نسز ػٕٕ ٔيبٖ آظازي ٚ ثطاثطي زض زضٖٚ ِيجطاِيؿٓ ثٛز، ٕ٘ٛز٘س

أب زض َي حيبر ِيجطاِيؿٓ، چٙيٗ ٍ٘طقي ٕٞٛاضٜ . ِ ضاِٚع اظ زؾشٝ ي آطبضي زض ٕٞيٗ ضاؾشبؾز "ٔظبثٝ ا٘هبف

كبر ؾٛؾيبِيؿشي ضاِٚع زض دطٚضا٘سٖ ٖساِز، آٖ ضا ضاثطر ٘ٛظيه يٕٗ ٘مس ٌطاي"وٝ  چٙبٖ. زض الّيز ثٛزٜ اؾز

ضاثطر ٘ٛظيه وٝ انبِز ِيجطاِيؿٓ ضا ثٛالٕ زض آظازي فطزي ٚ سٙبفط ايٗ ( ١۲) ".ٔرُ ٘يبر ِيجطاِيؿٓ ٔي زا٘س

٘بوؼبآثبز "٪ آظازي ثب ٞطٌٛ٘ٝ اٍ٘يعٜ ثطاثطي ذٛاٞب٘ٝ ٔي زا٘س ثب َطح يه ٘بوؼبآثبز ِ ِيجطاِيؿشي ثيبٖ ٔي زاضز

ايٗ چبضچٛة ٕٞبٖ اذشيبضٌطايي ٚ ثبظاض . ...اؾز ( زِٚز حسالُ)ي اؾز ثطاي آظازي ٚ آظٔبيف، ٚ ٕٞبٖ چبضچٛث

ٍٞٙبٔي وٝ زِٚز ثٝ اثعاضي زض ذسٔز سطٚيغ ثطاثطي سجسيُ ٔي قٛز، ذٛاٜ ايٗ ثطايطي زض ظٔيٙٝ . .. آظاز اؾز 

ٔبوؽ ٚثط ٚلشي اظ "يب زض ػبيي ( ١٣) ".فطنز ٞب ثبقس يب ٘شبيغ، دب ضا اظ ٔحسٚزٜ ٔكطٚٔ ذٛز فطاسط ٔي ٌصاضز

آظازي، ثطاثطي، قبزي، ؾٗبزر، أٙيز، ٖساِز، ضؾشٍبضي )سىظط سمّيُ ٘بدصيط ٚ سٙبفط غبيبر اؾبؾي ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ 

ايٗ ٍ٘طـ وٝ ( ١٤) ".ؾرٗ ٔي ٌٛيس اقبضٜ ثٝ ايٗ ٘ىشٝ زاضز وٝ آظازي ٚ ثطاثطي شاسٗ سٗبضو زاض٘س( ٚ غيطٜ

ٚ انِٛٗ ذبضع اظ ٘يبر ِيجطاِيؿٓ ٔي زا٘س زض ٔيبٖ ثؿيبضي زيٍط اظ ثعضٌبٖ ِيجطاِيؿٓ ثطاثطي ضا ٔرُ ثط آظازي 

آيعيب ثطِيٗ فيّؿٛف ِيجطاَ "چٙب٘ىٝ؛ . ٘يع زيسٜ ٔي قٛز... ٚ  "ٔيّشٖٛ فطيسٔٗ"،"ٞبيه فٖٛ فطزضيف"چٖٛ 

ٔيعاٖ غبيي ٚ ُّٔك اٍّ٘يؿي ٘يع ثط آٖ اؾز وٝ ا٘ؿبٖ ثب ٔؿئّٝ ا٘شربة اظ ٔيبٖ اٞسافي ٔٛاػٝ اؾز وٝ ثٝ يه 

 (١٥)".ٚ سحمك ثطذي اظ آٟ٘ب ذٛاٜ ٘بذٛاٜ ٔٛػت لطثب٘ي قسٖ ثطذي زيٍط ٔي قٛز ا٘س؛

ثٙبثطايٗ انبِز ِيجطاِيؿٓ ثط آظازي ٔجشٙي ثط فطزٌطايي اؾشٛاض قسٜ اؾز ٚ ايٗ ٟٔٓ زض ٍ٘طـ ٘ؿجز ثٝ 

 . ذٛز ضا ثرٛثي ٘كبٖ ذٛاٞس زاز ٞبزٔٛوطاؾي زض ٔيبٖ ِيجطاِيؿز 



 نقد و نظري بر ليبرال دموكراسي
 

  
   6 

 
  

 ***اسیدموکر -2

ٞطلسض ٔفْٟٛ ِيجطاِيؿٓ ٘ٛ ٚ ٔشّٗك ثٝ زٚضاٖ ػسيس اؾز، زٔٛوطاؾي ثطذالف آٖ ٔؿجٛق ثٝ ؾبثمٝ ٚ سبضيد اؾز 

سطيٗ ٚ ٔفهُ  يىي اظ لسيٕي. ا٘سيكٝ سٗطيف ٚ سمؿيٓ اقىبَ حىٛٔز زض يٛ٘بٖ ثبؾشبٖ ٕٞٛاضٜ ٚػٛز زاقز. 

زض  "قبضَ ٔٙشؿىيٛ"ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚ سبطيطدصيطي افطازي چٖٛ  ٗسطيٗ آطبض ثبؾشب٘ي زض ثبة زٔٛوطاؾي وٝ اسفبل

زض ايٗ ٘ٛقشبض ثط آٖ ٘يؿشيٓ وٝ ثٝ . ثٛزٜ اؾز "اضؾُٛ"ِ  "ؾيبؾز"لطاض ٌطفشٝ اؾز،  "ضٚح اِمٛا٘يٗ"وشبة 

ٔرشهطٖ ثبيس ثيبٖ قٛز وٝ اضؾُٛ يه ٔفْٟٛ وّي . سحّيُ آ٘چٝ اضؾُٛ زض ثبة زٔٛوطاؾي آٚضزٜ اؾز ثذطزاظيٓ

وٝ ٞٓ ثٝ ٔٗٙبي آٖ يٗٙي  "دِٛيشي"شيُ ٚاغٜ ( ٕٞبٖ زِٚز زض ٔٗٙبي ػسيس)ٝ اقىبَ حىٛٔز ثطاي ٕٞ

اٌط حىٛٔز لطاض ٌيطز ذبل ٔي قٛز ٚ سبثٗي اظ زِٚز، چٙب٘چٝ زض سطػٕٝ وشبة ثٝ فبضؾي ٔشطػٓ )حبوٕيز 

ؾٝ قىُ ضا  "دِٛيشي"اضؾُٛ ػساي اظ ٚاغٜ ٚ ٔفْٟٛ ٚاثؿشٝ . ٚ ثٝ ٔٗٙبي اذم يٗٙي ػٕٟٛضي ( آٚضزٜ اؾز

حىٛٔشي وٝ نالح ٖٕٛٔي ضا زض ٘ٓط زاقشٝ ثبقس، اٌط ثٝ زؾز يه سٗ اٖٕبَ قٛز، حىٛٔز ". ُٔطح ٔي وٙس

ٚ أب حىٛٔشي ... دبزقبٞي ٘بْ زاضز، ٚ اٌط ثسؾز ٌطٚٞي اظ ٔطزْ اٖٕبَ قٛز، آضيؿشٛوطاؾي ذٛا٘سٜ ٔي قٛز، 

ٔي قٛز، زاضاي ٕٞبٖ ٘بٔي اؾز وٝ ٖٙٛاٖ وٝ دطٚاي ذيط ٚ نالح ٍٕٞبٖ ضا زاضز ٚ ثٝ زؾز اوظطيز ازاضٜ 

اضؾُٛ دؽ اظ ثطقٕطزٖ ايٗ ؾٝ ٘ٛٔ اظ ( ١٦)"(.ػٕٟٛضي)ٔكشطن ٕٞٝ ا٘ٛأ حىٛٔز اؾز، يٗٙي دِٛيشي 

حىٛٔز، آٟ٘ب ضا ا٘ٛأ ذٛة حىٛٔز ٔي ٘بٔس ٚ زض ثطاثط آٖ ا٘ٛأ ٔٙحطفي ضا سطؾيٓ ٔي وٙس وٝ اسفبلٗ 

حىٛٔز "ٔهساق ُّٔٛثيز يبفشٝ اؾز زض ايٗ ظٔطٜ لطاض ٔي ٌيطز؛ زٔٛوطاؾي وٝ أطٚظٜ ٞٓ زض ٔفْٟٛ ٚ ٞٓ زض 

( يب سٛضا٘ي)ٌبٜ اظ ضاٜ ضاؾز ثيطٖٚ ٔي افشس ٚ ا٘حطاف ٔي دصيطز، دؽ حىٛٔز دبزقبٞي ثٝ حىٛٔز ؾشٍٕط

زٔٛوطاؾي آٖ اؾز وٝ فمٍ ثٝ نالح ... اضيؿشٛوطاؾي ثٝ اِيٍبضقي ٚ ػٕٟٛضي ثٝ زٔٛوطاؾي ٔجسَ ٔي قٛز، 

اضؾُٛ اِجشٝ اَقىبَ ٔرشّف زٔٛوطاؾي ٚ ايطازار ذٛز ضا ٘يع َطح ٚ زفبٔ ٔكطٌٚ ( ١٧) ".اضزسٟيسؾشبٖ ٘ٓط ز

 . ذٛز اظ آٖ ضا ثيبٖ ٔي زاضز وٝ اظ حٛنّٝ ثحض ذبضع اؾز

ثٝ ٞط ضٚي زٔٛوطاؾي چٝ زض يٛ٘بٖ ثبؾشبٖ وٝ ثيكشط ايسٜ اي ثٛز ُٔطح، ٚ چٝ زض ٕٞٝ زٚضاٖ ٞبيي وٝ حشي 

فْٟٛ ذٛز افعٚز ٚ زٚضاٖ ػسيس، زٚضاٖ ضٚيىطز ثٝ زٔٛوطاؾي ٚ ذٛا٘ف ٞبي ػسيس ٚ أىبٖ َطح ٘يع ٘ساقز، ثط ٔ
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ٚلشي زقٕٙبٖ "٪ ثٍٛ٘ٝ اي وٝ ؾرٗ آٖ ٘ٛيؿٙسٜ ٘بُّٔٛة ضا ٔي سٛاٖ دصيطفز وٝ. ٔٛطط اظ ايٗ ٔفْٟٛ ثٛزٜ اؾز

ٟٕيٓ وٝ زٔٛوطاؾي ٞٓ اظ قٗبضٞبي زٔٛوطاؾي ثٟطٜ ٔي ٌيط٘س ٚ آزاة ْبٞطي اـ ضا ثٝ ػب ٔي آٚض٘س، ٔي ف

 (١٨)".زٔٛوطاؾي ديطٚظ قسٜ اؾز

ؾٝ احؿبؼ ثٙيبزي ٚػٛز زاضز وٝ ٞط يه اظ آٟ٘ب طجبر يه حىٛٔز ضا سًٕيٗ "٪ ٔٗشمس اؾز وٝ "ٔٙشؿىيٛ"

. ٔي وٙس؛ حىٛٔز ػٕٟٛضي ثٝ فًيّز، حىٛٔز ؾُّٙشي ثٝ قطف ٚ حىٛٔز اؾشجسازي ثٝ سطؼ ٚاثؿشٝ اؾز

ايٗ فًيّز ٖجبضر اؾز اظ احشطاْ ثٝ لٛا٘يٗ، ٚ اظ . ؾي اؾزفًيّز ػٕٟٛضي، فًيّشي اذاللي ٘يؿز ثّىٝ ؾيب

آِىؿي "ٕٞيٗ اظ ذٛز ٌصقشٍي فطز زض ثطاثط اػشٕبٔ اؾز وٝ ثٗسٞب ( ١٩)".ذٛز ٌصقشٍي فطز زض ثطاثط اػشٕبٔ

وٝ زض ظٔيٙٝ ٞبيي ضٞطٚ ٔٙشؿىيٛ ثٛز ضا ثط آٖ ٔي زاضز سب اظ سطؼ لطثب٘ي قسٖ فطز ٚ فطزٌطايي زض  "زٚ سٛوٛيُ

زٔٛوطاؾي، ٞيبر ٪ سٛوٛيُ ٔي ٌٛيس". سٗجيط قس ثذطزاظز "زِٚز حسالّي"ٔٛوطاؾي ثٝ سجييٗ آ٘چٝ ثٗسٞب دبي ز

ٔيب٘ؼي ضا اظ ٔيبٖ ثطزاقشٝ ٚ ػب ضا ثطاي ػبٔٗٝ اي ٌكٛزٜ اؾز وٝ اٌط چٝ فطز زض آٖ ( ِ اػشٕبٖي)ٞبي 

ظيطا شضٜ ٌٖٛ . قسٖ اؾز فطٔب٘طٚاؾز، أب ٞؿشي ِ فطزي، زض ٖيٗ حبَ، ثط ذالف ا٘شٓبض زض ذُط دبيٕبَ 

ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ( ۲١) ".ثٝ ٘بسٛاٖ ٌطزيس٘كبٖ ٔي ا٘ؼبٔس إٔٛقسٖ ِ قٟطٚ٘ساٖ زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ػ( آسٛٔيعاؾيٖٛ)

ػٟز ُٔبِٗٝ زض ثبة . )وٝ چٙيٗ زيسٌبٞي ٔسذُ ذٛثي ثطاي ٚضٚز ثٝ ٍ٘بٜ ِيجطاِيؿشي ثٝ زٔٛوطاؾي ثبقس

 (.فطنز ٚ أىبٖ ٔغشٕٙي اؾز "يس ّٞسٛٔسَ ٞبي زٔٛوطاؾي ِ زي"زٔٛوطاؾي ٚ ا٘ٛأ آٖ 
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 ****اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی -3

ثٝ لسضر اػشٕبٖي زض ؾُٛض لجُ زيسٜ قس، ِيجطاَ ٞب ٕٞيكٝ اظ ذُط  "زٚ سٛوٛيُ"ٕٞچٙبٖ وٝ زض ٍ٘بٜ 

ٌؿشطـ سبطيط زٔٛوطاؾي ثط حٛظٜ ٞبي ذهٛني سطؾيسٜ ا٘س ٚ ثط ايٗ اؾبؼ ثٝ ز٘جبَ آٖ ثٛزٜ ا٘س سب ثٝ ظٖٓ 

 . ثذطزاظ٘س "ايٕٗ ؾبظي ِ زٔٛوطاؾي"ذٛيف ثٝ 

ثٝ ؾٛي زٔٛوطاؾي ٘يع اٌطچٝ  "ٔيُ"آٔس، چطذف أظبَ ٚي ٚ  "ثٙظبْ"چٙبٖ وٝ زض ثحض زض ٔٛضز آضاء 

ِيجطاِيؿز ٞب وٝ ٘ٝ سٟٙب ٚلٗي ثٝ ثطاثطي ٕ٘ي ٟ٘ٙس، وٝ حشي ثطاثطي ضا ٔرُ آظازي فطزي ٔي  ي ثطذالف لبَجٝ

ِيجطاِيؿٓ، دبضٜ اي ازٖبٞب ٚ ديكٟٙبزٞب ثطاي ٌٙؼب٘سٖ فهَٛ ٚ انِٛي اظ ثطاثطي زض زا٘ٙس، ثطاي سُّيف ايٗ ٚػٝ 

ِيجطاِيؿٓ ُٔطح وطز٘س، أب ٟ٘بيز أط زٔٛوطاؾي ضا ثب سفؿيطي ِيجطاِي ٚ فطزٌطايب٘ٝ ٘ٝ اظ ٔٛيٕ ثطاثطي زض 

ٞبي ٔبِىيز سٛظيٕ لسضر اػشٕبٖي وٝ ثٗٙٛاٖ چبضچٛثي زض ٔحبفٓز اظ آظازي ٞبي فطزي ثٛيػٜ زض حٛظٜ 

زض ٘مس ثطاثطي َّجي زض  "ثطِيٗ"ٚ  "٘ٛظيه"أظبَ  يديف اظ ايٗ ثٝ آضا. ذهٛني ٚ الشهبز ُٔطح وطزٜ ا٘س

ثب ايٗ لطايٗ، ٔي سٛاٖ ثٝ ػطار ٔسٖي قس وٝ ِيجطاَ زٔٛوطاؾي وٝ . ٔيبٖ ٔٗسٚزي اظ ِيجطاِيؿز ٞب اقبضٜ قس

جطاِيؿٓ، زٔٛوطاؾي ضا سب آ٘ؼبيي ٔي دصيطز وٝ ؾبحز يٍب٘ٝ اي زاضز ثب ذهّشي ٔطوت اظ ؾطٔبيٝ زاضي ٚ ِي

ٕٞيٗ وٝ زٔٛوطاؾي ضاٞي ثطاي زض اذشيبض ٌطفشٗ ٚ اؾشيفبي حمٛق . اثعاضي زض ذسٔز ِيجطاِيؿٓ ثبقس

زض چٙيٗ . ٌطٟٚٞبي غيطِيجطاَ قٛز، ثٝ قسر آٔبع حٕالر ِ َطفساضاٖ اٍِٛي ِيجطاَ ِ زٔٛوطاؾي لطاض ٔي ٌيطز

اذالق ِ "ب اقبضٜ ِيجطاَ ٞب غيطزٔٛوطار ٚ ضفشبضٞبيكبٖ ذبضع اظ ٞٙؼبضٞب ٚ ٚيٗي، ٚلشي ٌطٜٚ يب ػٙجكي ث

ذٛا٘سٜ ٔي قٛز، اسٟبْ انّي ايكبٖ ٘ٝ ثيعاضي اظ زٔٛوطاؾي ٚ ثي حطٔشي ثٝ چٙيٗ چبضچٛثي اؾز،  "زٔٛوطاسيه

ز، ٚ چٙيٗ ثٝ ٖٙٛاٖ سٛحيس ٖهط ؾطٔبيٝ زاضيؿ ٌبٜ ِيجطاِيؿٓ الشهبزي آٖ ٞٓ ثب ٌطٜ ثّىٝ سٕطز اظ ِيجطاِيؿٓ

زٔٛوطاؾي "٪ آِجط وبٔٛ زض سكطيح چٙيٗ زٔٛوطاؾي اي، ظيجب ٔي ٌٛيس. اضسسازي ٔحىْٛ ثٝ ؾطوٛة اؾز

ٚ ٍٔط ( ۲١)".ثٛضغٚايي، ثٙبْ آظازي اظ اؾشظٕبض ٚ ثي ٖساِشي چكٓ دٛقي ٔي وٙس، ٚ ايٗ ذٛز سبييس ذكٛ٘ز اؾز

زضن چٙيٗ ٚالٗيشي اؾز وٝ ثٝ )بيٝ ٔب ٘يؿز؟ قبٞس ايٗ ٔسٖب سهٛيط ٖيٙي ِ ضٚثطٚ زض ٖطاق ٚ افغب٘ؿشبٖ ِ ٕٞؿ

ػبٔٗٝ ٔب وٕه ٔي وٙس زوشطيٗ ٔٛضز سمّيس ِيجطاَ ٞبي َٚٙي ضا ثيكشط ثفٟٕيٓ ٚ ٖسْ سحُٕ ٘يطٚٞبي چخ زض 
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ضا زض ٖيٗ ٘مف ٔٛطط ايٗ ٘يطٚٞب زض ػٙجف ٞبي اٖشطايي، ثب قٍفشي ثٝ َٛض ذبل  ٞب زا٘كٍبٜثٝ َٛض ٖبْ ٚ 

ٞبي  ٞب ٚ ا٘سيكٝ ٘كطيبسي چٖٛ قٟطٚ٘س أطٚظ، ٟٔط٘بٔٝ ٚ اذيطٖ آؾٕبٖ ثٝ چٟطٜي  ٞؼْٛ ٔصثٛحب٘ٝ . ٘جيٙيٓ

 (.وٝ اططي اظ ذيطذٛاٞي يب اثعاض ٚ ٔهبِح ٘مس زض چٙيٗ حٕالسي زيسٜ قٛز ٌٛاٜ لبَٕ ايٗ ٔسٖبؾز آٖ چخ، ثي

اظ فطًٞٙ ا٘مالة زٔٛوطاسيىي وٝ ػبٔٗٝ ضا زض٘ٛضزيسٜ اؾز سٗطيف ٔب ضا "٪ لسضي زض ايٗ ػٕالر سبُٔ وٙيٓ

چٝ چيعي ايٗ سغييط قٍطف ضا ثٝ ٚػٛز آٚضزٜ اؾز؟ ٔب٘ٙس ٞط دسيسٜ ي اػشٕبٖي ثعضي، . ...ٖٛو وطزٜ اؾز

يه چيع زيٍط ضا ٞٓ ثبيس ثٝ ايٗ ّٖز ٞبي ... ٘يطٚٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ايٗ ٔٛع زٔٛوطاسيه ضا ثٝ ٚػٛز آٚضزٜ ا٘س 

يبؾز ٚ فطًٞٙ آٖ ٖٕيمٗ زٔٛوطاسيه وكٛضي وٝ ؾ -اٚع ٌيطي ٚ سؿٍّ آٔطيىب. آٔطيىب٪ ؾيؿشٕيه افعٚز

ضٚؾيٝ ٚ چيٗ ٟٕٔشطيٗ "( ۲۲)".وبضي وطزٜ اؾز وٝ زٔٛوطاسيعاؾيٖٛ ثٝ ٘ٓط اػشٙبة ٘بدصيط ثيبيس –اؾز 

ٞبي ِيجطاِي ثٝ ؾجه غطثي  اٌط ٞط زٚي آٟ٘ب زٔٛوطاؾي. ...٘س وٝ زٔٛوطاؾي ِيجطاِي ٘يؿشٙسا وكٛضٞبي ػٟبٖ

ٞبي ثبطجبسي ذٛاٞٙس ثٛز وٝ ثب ضيبيز ٖٕٛٔي ٚ حبوٕيز لبٖ٘ٛ ازاضٜ قٛ٘س، سٕبْ لسضر ٞبي ٖٕسٜ ػٟبٖ ٘ٓبْ 

آيب زِٚز چيٗ ٞٓ، ٔظُ ؾبيط حىبْ ذٛزوبٔٝ قطق آؾيب، ٚالٗيبر ػسيس ضا ذٛاٞس دصيطفز ٚ "( ۲٣)".ٔي قٛ٘س

اػبظٜ ذٛاٞس زاز وٝ ِيجطاِيعاؾيٖٛ الشهبزي ثٝ ِيجطاِيعاؾيٖٛ ؾيبؾي ٔٙشٟي قٛز؟ يب ايٙىٝ سب آذطيٗ ِحٓٝ 

ٛاٞس ػٍٙيس ٚ ٕٞٝ ظٔبٖ لسضر ضا زض زؾز ذٛز ٍ٘ٝ ذٛاٞس زاقز؟ ٌعافٝ ٘يؿز وٝ ثٍٛييٓ زٚضٕ٘بي نّح ٚ ذ

 (۲٤) ".آظازي زض آؾيب ـ زض ٚالٕ زض ػٟبٖ ـ ثٝ ايٗ سهٕيٓ ثؿشٍي زاضز

وٝ زض ِجبؼ  ِيجطاِيؿٕي. ٞبؾز اقشٟبي ا٘حهبض ٘عز ِيجطاَايٗ ػٕالر سٟٙب ثرف وٛچىي اظ ٌكبزي 

چٝ ِيجطاِٟب فبـ ثٍٛيٙس ٚ چٝ زضٚ٘يبر ٚ سّٗمبر لّجي ذٛز ضا زض ثيبٖ ايٗ ٚالٗيز وشٕبٖ وٙٙس،  اـ، ٘ئِٛيجطاِي

ا٘سيكٝ اي وٝ اقشٟبيف ضا دؽ اظ ٖطيبٖ ٕ٘ٛزٖ ٚؾٗشف زض ا٘حهبض . ؾز "ايبالر ٔشحسٜ آٔطيىب"ٕ٘بز انيّف 

اػشٕبٖي ٚ حشي  –ٔفبٞيٓ ٚ آٔٛظٜ ٞبي ؾيبؾي  ي ؾطٔبيٝ ٚ ٌؿشطـ ذهّز ٞبي ٘بقي اظ آٖ، ثٝ ٖطنٝ

سط  ٞبيي، سب ظٔبٖ ٘يُ ثٝ اٍِٛيي ا٘ؿب٘ي ي چٙيٗ ٘ٓطٌبٜ زٔٛوطاؾي ثط دبيٝ  ٘مس ِيجطاَ. فّؿفي ٘يع ثبظ ٕ٘ٛزٜ اؾز

 .ٚٞبي ٔشطلي ذٛاٞس ٔب٘س ذٛاٞب٘ٝ ٚ زٔٛوطاسيه ٘يط ي آظازي ٕٞيكٝ ٚ ٞط ظٔبٖ ثركي اظ ٔجبضظٜ
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   اشارات

________ 

 .*http://azizi61.wordpress.com 

ِيجطاِيؿٓ يب آظازيرٛاٞي، ٔؼٕٖٛٝ ي ضٚـ ٞب ٚ ؾيبؾز ٞب ٚ ايسئِٛٛغيٟبيي وٝ ٞسفكبٖ فطاٞٓ وطزٖ آظازي ٞطچٝ "*. *

انَٛ . ... ٔي ٌٛيٙس ( ِيجطاَ)ٕٔٗٛال آظازيرٛاٜ ٞٛازاضاٖ ٚ ديطٚاٖ چٙيٗ ٖمبيس ٚ ؾيبؾز ٞبيي ضا . ثيكشط ثطاي فطز اؾز

ثبٚض ثٝ ايٙىٝ ثبظٌٛيي آظازا٘ٝ ي ٖمبيس ثطاي (۲اضظقٕٙس قٕطزٖ ثيبٖ آظازا٘ٝ ي ٖمبيس فطزي ( ١٪ وّي آٖ ٖجبضر اؾز اظ

. وٙٙسدكشيجب٘ي اظ ٟ٘بزٞبي اػشٕبٖي ٚ ؾيبؾز ٞبيي وٝ ثيبٖ آظازا٘ٝ ٖمبيس ضا ٕٔىٗ ٔي ( ٣. فطز ٚ ػبٔٗٝ ؾٛزٔٙس اؾز

سٟطاٖ .چبح زٚاظزٞٓ.ا٘شكبضار ٔطٚاضيس( فطًٞٙ انُالحبر ٚ ٔىشت ٞبي ؾيبؾي)زا٘كٙبٔٝ ؾيبؾي -آقٛضي،زاضيٛـ... )

 "(۲٨١ل ١٣٨٤

ٖبٔٝ »يب « زٔٛؼ»ِفّ زٔٛوطاؾي زض انُ زض زِٚز قٟط ٞبي يٛ٘بٖ ثبؾشبٖ دسيس آٔس ٚ ٔطاز اظ آٖ حىٛٔز"**. *

 –زِٚز »آ٘چٝ أطٚظٜ زض دٟٙٝ . ... هٕيٓ ٌيطي زض أٛض ٍٕٞب٘ي ػبٔٗٝيٗٙي حك ٍٕٞبٖ ثطاي قطوز زض س.اؾز« ٔطزْ

 "(١٥٧زاضيٛـ آقٛضي ل.)ٞبثٝ ٘بْ زٔٛوطاؾي قٙبذشٝ ٔي قٛز، زٔٛوطاؾي غيط ٔؿشميٓ يب ٕ٘بيٙسٌي اؾز « ّٔز

ي ثطاي ِيجطاَ ايٗ ٖٙٛاٖ ثطٌطفشٝ اظ ٖٙٛاٖ زْٚ وشبثي اؾز ٘ٛقشٝ فطيس شوطيب، وٝ زض ايٗ ؾبِٟب زض ٞيجز ديبٔجط"***. *

ديبٔجطي وٝ ْبٞطٖ ٔجٗٛص ٚ ٔٛيس ثٝ سبييس ضة اِٙٛٔ ٞبي ؾطٔبيٝ زاضي ِيجطاَ لطاض ٌطفشٝ . ٞبي َٚٙي ضخ ثط آٚضزٜ اؾز 

فطيس شوطيب ِيجطاِي اؾز ٔحبفٓٝ وبض ٚ ؾرز  "٪اؾز، چٙسا٘ىٝ ٔشطػٓ وشبة ٔٛضز اقبضٜ زض ٔٗطفي ٚي چٙيٗ ٔي ٘ٛيؿس

ؾشبيس، اظ ٔٙشؿىيٛ ثٝ ٘يىي يبز ٔي وٙس، ٚ ٚلشي ٔي ذٛاٞس اظ آٔطيىب ؾرٗ ثٍٛيس ثٝ ٔسيؿٗ ضا ٔي . «ؾٙز غطة»دبيجٙس 

حبٚي زضؾٟبيي حيبسي ثطاي ٕٞٝ وؿب٘ي  "آيٙسٜ آظازي"اظ ؾٛي زيٍط ٞب٘شيٍٙشٖٛ وشبة اٚ ضا . سٛوٛيُ ٔطاػٗٝ ٔي وٙس

. ٗساز سطيٗ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ػٛاٖ ٔي ذٛا٘سٔي زا٘س وٝ ثٝ آيٙسٜ آظازي زض ػٟبٖ ٔي ا٘سيكٙس، ٚ ويؿيٙؼط اٚ ضا يىي اظ ثب اؾش

زغسغٝ ٞبي شوطيب ِيجطاِيؿٓ ٚ حبوٕيز لبٖ٘ٛ اؾز، ٚ ٍ٘طاٖ اؾز وٝ ٔجبزا زٔٛوطاؾي ذبَط ِيجطاِيؿٓ ٚ آظازي ضا آظضزٜ 

ٔٗشمس اؾز . فطًٞٙ ضا ز٘جبِٝ ضٚ ٔي زا٘س ٚ ٔٗشمس اؾز ٞيچ فطٍٞٙي ٕ٘ي سٛا٘س زض ثطاثط زٔٛوطاؾي ٔمبٚٔز وٙس. وٙس

 (ٔكرهبر وشبة آٔسٜ اؾز)".اؾز« ايٕٗ ؾبذشٗ زٔٛوطاؾي ثطاي ػٟبٖ»زض لطٖ ثيؿز ٚ يىٓ  ْٚيفٝ ٔب

http://azizi61.wordpress.com/
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