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 ۳۰/۰۳/۲۰1۹         دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 سیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید!
 )قسمت دوم(

عامه و باعث وقوع  تحریک احساسات عنوان مثال، می تواند خیلی سریع باعثه موضوعات "دینی" در جامعۀ افغانستان ب

حوادث غیر پیش بینی شده گردد. دست زدن به چنین موضوعات حساس، که می تواند، اهداف تحریک عامه در آن نهفته باشد، 

در تحریک به نا آرامی عمل جرمی و  جنایت است.  عمل جنایت است، زیرا باعث برهم زدن، آرامش در یک جامعه می گردد.

عالیت فانسان و توانائی او در فعالیت مشترک اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و غیره  سیاسی، عمل –حیات اجتماعی 

مطرح است، نه اینکه او در مطابقت، با عقایدش، در چه مراسم و نحوۀ عبادت های انسانی، 

 اشتراک می ورزد.  

و مذهب عین حال، تغییر جبری در عقیده  حاکمیت های سیاسی در ۀدر آغاز تمدن بشری، توسع

در جوامع محکوم، با خود داشته است. عقیده و مذهب یک مفهوم است، وقتی هم انسان ها را 

رهبران و روحانیون آن، در عمل در تحت نام آن، عمل می کنند، چیز دیگری است. در کشور ما 

قریب چهل سال "بحران"، بشکل جنگ و خونریزی بی معنی جریان دارد. مسئولیت آغاز آن، 

قات "سیاسی" تشنۀ قدرت است، که با صدور "فتوا" های "روحانیون"، توسعه و تعمیق بدوش حل

 یافته است. 

اینرا هم نباید از نظر دور داشت که، موضعگیری های رهبران ادیان، بخصوص "ادیان بزرگ"،  

م، ۲۲۰1۷اپریل  1۶همیشه درست و بنفع اجتماع، کلتور و فرهنگ انسانی، نبوده است. همین روز 

وزنامۀ "پر تیراژ" آلمانی زبان، بنام "زوید دویچه سایتنگ"، بار دیگر این تصویر را منتشر می ر

، نیز، به ارتباط "کلیساها در م۲۰1۵دسمبر  ۲۷سازد: در متن این مطلب دیده می شود که، بتأریخ 

 مبلی خدمت خوانندگان محترب در قسمت قه بودند. تصویر مرتبط به این مطلجنگ" منتشر ساخت

به عنوان  متن را گردید. ترجمۀ سطور ضمیمۀ عکس ها، روی عکس چسپانده شده است، تقدیم

همان  "، در پایان خدای مهربان، ما را بجنگ فرستادتکرار احسن دوباره تقدیم است. در عنوان درشت چنین می خوانیم: " 

بزبان می آوردند، موعظه های نبرد خونین را  آنها تسلی می دادند، دعای خیرروزنامه، می بینیم: " چاپ شده درتصویر، 

 "انجام می داده اند: چرا روحانیون در هیچ یک طرف، در مقابل کشتن قرار نگرفته اند.

بیست سال، براه افتاده است، اولی قریب چهار  زمانی ارزیابی تأریخی نشان می دهد که "جنگ اول و دوم جهانی، که در فاصلۀ

مطابق اهداف "ناسیونالیستی"  هم  حقیقت هر دو جنگ، زادۀ "اندیشه" و نج سال، دوام می کند، درپ 5قریب سال و دومی هم، 

وری استقرار "دیکتات در و قدرت طلبی بوده است، که "ناسیونالیزم راسیستی" و "ناسیونالیزم مذهبی"، در همکاری با همدیگر

 با عث شده اند.را،  " های متعدد
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ن متمادی، رهبری سیاسی جوامع در تحت رهبری و نفوذ مستقیم "مذهبیون" و سازمان ها و تشکالت اینرا هم می دانیم، که قرو

گر، قدرت بین همدی بر سر که سیستم های سیاسی حاکم هم، دررقابت ها "مذهبی" متفاوت قرار داشته است. عالوتاً واقعیت است،

در امر تحریک و  تشدید اختالفات نیز کار گرفته اند. در ، «تفاوت های ایتنی»و « دینی» برای کسب برتری، ازین معتقدات

این سه دین، چون "یهودیت"، "عیسویت" و "اسالم"، انکشافات و "ریفرم" های متفاوت رخ داده در فرهنگی،  –حیات اجتماعی 

ا، در اجتماعات دو "دین است. آخرین را درین سه دین یاد شده، جوانترین دین می شمارند، هر سه به "خدای واحد" معتقد اند. ام

ی و تم های حقوقس، براه افتاده است. آزادی های سیاسی، استقرار سیبیشتر اولی"، اصالحات و یا "ریفرم های" کثیرالجوانب

زمینۀ آنرا مساعد ساخته  دولت های آنها قابل ذکر است. قضائی، و سایر پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی،

 توظیفمختص به خاطر ادارۀ دولتی، جدا ساخته، نظام سیاسی را  مذهب" را از "دولت" و سیستم قانونی آن،و  دیناست، تا، "

ور و فرهنگ کلت حیات فرهنگی و مذهبی جلوگیری بعمل آید. و پیشبرد دینیاین بدین معنی نیست، که از انجام امور  ساخته است.

حیات روزمرهٔ یک اجتماع کلتوری بود، بر حسب عادت و قواعد خاص که عقاید مذهبی و دینی شامل آنست، جز مصروفیت 

 موضوع به صدور امر نیازمندی و ربطی داشته نمی تواند. انسان معتقد در اجرای آن، خودکار است.ن نیآن عملی می گردد. چ

"ریفرماسیون"،  لگرددر حیات مردم آلمان، مصادف است، با پنجصدومین سای که مطلب در روزنامه نشر شده است، این سال

علوم الهیات" "مارتین لوتر" براه افتاده است. "مازتین لوتر" در عین حال، کتاب "انجیل" را بزبان "آلمانی"  که توسط "پروفیسر

آورده شد.(. برداشت نبود که  چه  )"دویچ"( ترجمه نموده است. )بیاد داریم که بر سر سازمانده "چاپ" ترجمۀ قرآن شریف،

 "مارتین لوتر" از کتاب "انجیل"، باعث "انشعاب کلیسای عیسوی" نیز گردیده است.جدید 

 ٬پیروان این مذاهب، هر یکسال قبل از میالد مسیح می دانند.  ۲۵۰در یهودیت، ترجمۀ کتاب "مقدس" آنها را، قریب 

مسیر سیاسی، داشته اند. ، بر فرهنگی و تأثیرات آن –اجتماعی  تجارب خاص خود آنها را در نقش "مذهب" در حیات

مذهب" " ظرات "سیکیوالریزم"، یعنی جدائیدر پیروان این دو دین، طوری که قبالً نیز ذکر شد، با تفاوت های معین، ن

از "دولت"، مورد تطبیق قرار گرفته است. در کشورهای "سیکیوالر" دولت هایی بر سر اقتدار اند، که عالوه از 

ولت برای همه اتباع حقوق مساوی را تضمین می نماید. دانشمندان علوم مختلف، آزادی بیان و آزادی عقیده، د

ً مبادرت می ورزند. آزادی »و « آزادی بیان» بخصوص "فیلسوفان" در توضیح و معرفت جامعه و جهان، وسیعا

 تضمین و مواظبت می کنند. و غیره اساسات حقوق انسانی را برای اتباع دولت های آنها،« انفرادی

یکی از مشخصات و "راز" پیشرفت ها و ترقی اجتماعی در اروپا و شمال امریکا، همانا پروژۀ معروف "ارشاد" و "روشنگری" 

است، که در ساحات دیگر کرۀ خاکی ما، بخصوص در کشور جنگ زدۀ ما افغانستان و اطراف آن، بصورت پیگیر و درست 

م ببعد، بطور نمونه، نیاتی را به پیش می برده اند، 1۷۰۰درین برنامه از سال انجام نیافته است. درین منبع تذکر رفته است، که 

تا بر مبنای "تفکر منطقی"، تمام ساختارهای مانع در راه "پیشرفت"را، از سر راه آنها، دور سازند. ارزیابی های این منبع نشان 

عنوان "جنبش اصالحات ه م ببعد ب1۷۸۰ز سال می دهد، که این مفهوم "ارشاد" و "روشنگری" در اروپا و شمال امریکا، ا

 یاد می کنند.  م،1۸۰۰م تا 1۶۵۰اجتماعی" یاد شده است. اکثراً این "جنبش" را حتی از 
 

در مراحل قضاوت های  تعقل و خرداز جملۀ مهمترین مشخصات پروسۀ "ارشاد" در اروپا و شمال امریکا، تقاضای توجه به 

عام و جهانشمول، مبارزه علیه پیشداوری )قضاوت قبلی(، رو آوردن به علوم طبیعی، دفاع از تحمل مذهبی، تمرکز و توجه به 

حقوق طبیعی. در ساحۀ "سیاست اجتماعی"، این حرکت "ارشادی" بیشتر به "آزادی" درعمل و کردار شخصی ) رهائی از 

ابری حقوق اجتماعی(، تعلیم و آموزش، حقوق "شهروندی"، حقوق عام بشری، رفاه عام در مکلفیت وابستگی های اجتماعی، بر

های زیبا و سیاست و در نتیجه بر "انقالب" امریکائی در سال ن "ارشاد" بر انکشاف ادبیات، هنردولت... بیاد داشته باشیم که ای
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ساختن متداوم در ساحۀ سیاست و اجتماع، که طلب برنامه های م  اثر گذار بوده است. منطقی 1۷۸۹م و انقالب فرانسه 1۷۷۶

 "ارشاد" بوده است، به عالمت و مشخصۀ "ُمدرن" شناخته شده است...)"ویکیپیدیا"(
 

در حیات اجتماعی سیاسی کنونی، پدیده ها و مناسبات جدید حقوقی با سایر ارزش های کلتوری و فرهنگی رشد و انکشاف نموده 

ازین مراحل، اجتماع انسان، نیازمند نظم و امن است و این نظم و امن، با ماهیت و کیفیت جدید، فقط با است. در هر یک 

تحقق یافته می تواند. تعیین و تصویب قوانین، که توافق اعضای جامعۀ آزاد را می و مراعات از قوانین تصویب شده،  مواظبت

 شناخته شده برای همه اعضای جامعه، یک امر حتمی ،یروی از آندولتی، اطاعت و پ -طلبد، در عین حال در حیات سیاسی 

است. این امر، به هدف حفظ نظم و آرامش، یک امر ضروری است. در عین حال وظیفۀ دولت و حاکمیت سیاسی است، که از 

 تطبیق قوانین حراست و پاسبانی نماید.

آنچه خیلی با اهمیت است، همانا حفظ و رشد گنجینه های کلتوری 

فرهنگی است، که انسان های جامعه در زندگی از آن، آزادانه  و

مطابق ارادۀ خود کار می گیرند و برسعادت و خوشنودی در زندگی 

آنها، می افزایند. رسوم و عنعنات خجسته و معتقدات دینی و مذهبی 

بوده می  دارای معتقدات متفاوت که همۀ گروپ های اجتماعی،

و هم چنان امکان پیروی  ه شودشناخت، باید بمثابۀ مقدسات توانند

 آزاد هر انسان، در حیات متمدن، فراهم گردد.

زندگی انسان در کرۀ خاکی ما، عمر دیرینه دارد. تحقیقات و 

مطالعات، تنها دورۀ انکشاف "سایکالوژی" یا روانشناسی انسان 

سال قبل از امروز، تخمین نموده  ۵۰۰۰بطور نمونه، از حدود  ،را

اس همین منبع دست داشته، در همین زمان، طرق و اند. بر اس

"میتود ها"، چون روش شناسی )"میتودولوژی"(، علم تدریس )"میتودیک" ( و "تیئوری های اسلوب" یا "تیئوری های میتود"، 

را همچو تالش های تدریجی قرون متمادی، برای انسان درین جهان، شیوه و روش زندگی  راه انکشاف خود را پیموده است.

 انکشاف داده است.

موجودیت انسان، در سرزمین امروزی ما، ازین مرحلۀ انکشاف، و مشخصۀ انسانی، سابقۀ خیلی دیرینه نشان داده است، که در 

زی انسان، در قلمرو امرو ، از موجودیت اولیناز منابعبرخی  در مقاالت قبلی این نویسنده نیز، مختصرا" بیان شده است. البته

 ۷۰۰۰و  ۵۰۰۰مفاهیم چون تأریخ کهن و حتی "ملت"، ار یافته، در قطار نویسندگان افغان هم هستند کسانی که از تذکما، کشور

. با چنین تذکرات، ممکن هدف زیبا ساختن کلمات آنها را، داشته باشند. این هم خصوصیات "روحی" و "روانی" یاد می کنندساله 

ً در باغ بی سر و بی پای "تخیل" غرق می گردد. پیروان و عالقمندان مشی "برتری نژادی"، سابقۀ  انسان است، که بعضا

موجودیت "گروپ های ایتنی" را با "کلتور و فرهنگ" قدیمی گاهی هم، به مفهوم "ملت" یاد می کنند. اینگونه برداشت، باعث 

نویسنده، تعاریف مختلف "ملت" و گمراهی در زندگی دولتی و اجتماعی نیز می گردد. در نتیجۀ تحقیقات محدود و ممکن، این 

"ملت گرائی" را که دانشمندان معروف اروپائی و امریکائی، افاده نموده اند، در مقاالت متعدد، بیان داشته است. "انتونی دی 

ۀ طسمیت" در جمله دانشمندانی است، که مطالعات وسیعی را در بارۀ مقایسۀ  نظرات دانشمندان متعدد، و ریشه های تأریخی  راب

ها" را با "ملت"، جستجو نموده، کتبی را هم، به چاپ سپرده است. درینجا، مفاهیم چندی را که او افاده نموده و خود از  "ایتنی

 نقل نموده است، تقدیم می گردد:نیز دانشمندان، در کتابش 
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یخ " را بیشتر به عنوان، تأرائی" یاد شده است. "سمیت" این "تأریخ ملت گرجنبش تأریخی"ملت گرائی" اغلباً، بمثابۀ یک "

ی در نزدیک»آن می  شناسد، که با "آیدیالوژی" و هم با خود "جنبش" مرتبط می داند. "سمیت" می نویسد که:   ترجیح دهندگان

( Alsace - Lorrainلورین" )  -م، اصول ملت گرا )"ناسیونالیست"( در سیاست فرانسه، بتعقیب تلف "ایلزاس ۱۸۸۰سال های 

در ، بطور قاطعانه در سنگر قرار داده شده است. "رینان"، با موقف همبستگی از اصول تأریخی داوطلبانه، م۱۸۷۱در سال 

. او نوشت: "ملت ها، ابداً ازلی قومی بمثابۀ اساس ملت، با روحیۀ آزاد و راستین باقی ماند -ضدیت با وحدت عضویت زبانی 

"کنفیدراسیون" اروپائی ممکن بخواهد آنانرا تعویض کند. اما  هم خواهند  داشت. انحامنها یک آغاز داشته اند، و نیستند. آ

این  قانون قرن ای که ما در آن بسر می بریم نیست. در حال حاضر موجودیت ملتها خوب و حتی ضروری است. موجودیت 

 " انون و یک ارباب داشته  باشد... آنها یک ضمانت است برای آزادی، که از دست  خواهد رفت، در صورتی که  جهان یک ق

برای "رینان" روح  آزادی به بهترین وضع »( چنین بیان می دارد که: Renan"سمیت" برداشت خودش را از بیانات "رینان" )

اهش چنان تعریفی که هیچ گونه کاستوار می بود.  وابستگی با روانشناسی اجتماعیمجسم شده می توانست، که تعریف ملت، در 

بگذارید ما را، تا اصول اساسی را ترک نه ،چه بیولوژیکی، چه زبانی، و چه اقتصادی و یا جغرافیائی باشد، نمی پذیرد. را 

، و تکنیم، مبنی بر اینکه انسان یک موجود منطقی و اخالقی بوده است، قبل از اینکه در جملۀ این و یا آن زبان ثبت شده اس

یک ملت روح و روان اصول معنوی است، ،  ،بدین منوال ،این و یا آن کلتور چسپیده اندو یا به یا عضو این و یا آن  نژاد، 

یک ملت یک همبستگی بزرگ است، که بر اساس احساس فداکاری آفریده شده، آنچه ایجاد گردیده است که کسی را متمایل 

می کند ولی در حال حاضرخودش با یک  ساخته است، تا در آینده بسر رساند. در این امر یک پیش پنداشت را از گذشته فرض

حقیقت قابل لمس از سر می گیرد: با موافقت و رضایتمندی ای که میل ادامۀ زندگی مشترک را تبارز می دهد. موجودیت یک 

 ،ملت به مثابۀ یک جلب آرای مردم در هر روز بوده، به عنوان یک موجودیت انفرادی با  تأکید بر اظهار همیشگی زندگی

 ص( ۳۲می شود )  ..شناخته 
 

"، نظرات مختلف چپ و راست را، چه از همه جهات اسطوره ها و خاطره ها"انتونی دی سمیت" در کتابش تحت عنوان " 

که در  "هاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بشمول منشاء "نژای" مقایسه می کند. او در جائی بر یک جواب "بیشتر محافظه کاران

( در مقاله اش، به عنوان "انتقاد" از "ارمان سیاسی  ملیت" Acton Lordگرائی"، از جانب "الرد اکتون" )رابطه با "تکثیر ملت 

 "در حالی که مفهوم انگلیسیدیالیزم سیاسی" بیان داشته است. می یابد که از آن به صفت "آی(« Mazziniمازینی )»و یا "تابعیت" 

نشان می دهد، که گرایشی بوده است "به  م1۶۸۸یت، نگاه و نظری را  در طرفدار آزاد اراده و یا طرفدار آزادی فردی مل

یرت با س ،سانی و متحدالشکل و یا هم آهنگی و هم نه به مفهوم وحدت و یگانگی"، ارمان فرانسوی گوناگونی و تفاوت و نه یک

ی باشندگان، بر جلب و جذب منافع بر حقوق و خواسته ها  و  اشترا نموده است  م1۷۸۹و صفت بهم پیوستگی نژادی ملیت، در 

را در نهادها و سیرت متعدد در یک وحدت جعلی و ساختگی مسلط می  گردد، قربانی و فداکاری های زیادی  ،متباعد و منشعب آنها

)کلیسا، مذهب( را که به  میمطالبۀ ملیت متحمل گردیده، تمام حقوق طبیعی و تمام آزادی های دیرینۀ فاعل مختار رسمختلف و خدمات عالی تر را برای  و

 despotism)برای "اکتون"، تیئوری وحدت ملی، ملت را به سرچشمۀ استبداد )»  ه بودند، خورد و خمیر می سازد.منظور حمایت وتوجیه خود ایجاد" نمود

ن تعیی ،را برای قدرت بیش از اندازۀ دولت، بهترین و پیش ترین حد اداری –به عنوان حمایت و سنگر خود مبدل می سازد، اما تیئوری آزادی و انقالب 

 (۳۳)ص « می کند...

 

 او"سمیت" به ادامۀ طرز دید "اکتون" می نویسد که، تعقیب این موضوع برای "اکتون"، چنین مفهومی را در ذهن 

ملتی، مافوق ملت ها اند، امپراتوری "اتریشی" مافوق و یا "پادشاهی" های قلمروی چند  که امپراتوری جا داده است

دولت ای که نا شایستگی و بی کفایتی آنرا در ارضای نژاد های مختلف نشان دهد، خودش را محکوم می "فرانسه". 

سازد؛ یک دولت ای که کارگران را خنثی، جذب و یا بزور اخراج می کند، خاصیت حیاتی خود را ویران می کند؛ 

 )همانجا( اداری  شناحته می شود. –که متضمن آنها نباشد، فاقد و تهی از اساس فرماندهی در خود یک دولتی 
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 از و است برای آگاهی بیشتر از طرز دید "اکتون" انکلیسی، که از جانب "سمیت" در صف "محافظه کاران" یاد شده

جون  ۲۲( انتقاد نموده است، فقط مختصراً یادآور می شویم، که "مازینی" )متولد: Mazziniنظرات "مازینی" )

 ایتالیوی ایتالیا"(، یک سیاستمدار مبارز و آزادیخواه  –م، "پیزا 1۸۷۲مارچ    1۰ایتالیا" متوفی:   –م، "جینوا 1۸۰۵

الوی را در یک جمهوری می خواسته او یک مشی اتحاد ایت بوده است. بوده، خواهان حق خود ارادیت مردمان اروپائی

است. او یگانه راه  رسیدن به این هدف را، قیام  انقالبی مردم علیه اشغالگران بیگانه، ممکن می دانسته است. 

 )"وکیپیدیا"(

قابل توجه ی دانیم که قارۀ اروپا و بالخصوص اروپای غربی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و رشد فرهنگی و علمی 

داشتهُ سیستم های سیاسی هم چنان متفاوت از قاره های دیگر، توانسته است، با ایجاد سیستم های  خاص خود را

مختلف سیاسی، در عین زمان از یک های پیشزفتۀ حقوقی، هم چنان با رشد "آیدیالوژی" 

. "انتونی سمیت" وقتی از "انتقاد"، "اکتون" از سیاست و شودکلتور سیاسی خاص بهره مند 

" نقل می کند، بنابر بررسی سایر منابع، الزم دانسسته است، تا واضحاً معلومات ی"مازینمشی 

دهد، که همه "محافظه کاران"، همچو عکس العمل متخاصم با ملت گرائی ندارند. درین 

، که از او به عنوان آلمان در رابطه "سمیت" از دانشمند معروف تأریخ "علوم اجتماعی"

و "ناسیونالیست آلمانی" یاد کرده )متفاوت ازین مفهوم، "مکس  "مؤرخ  جامعه شناسی" 

 و یک روشنفکرنوان دانشمند بزرگ "اقتصاد ملی" ویبر"، عالوه بر "جامعه شناسی"، به ع

نامدار که در بین مراحل تأریخی زندگی نموده، یاد شده است و از نگاه "سیاسی"، از عضویت او در "رایشتاگ" 

 در م1۸۶۴اپریل  ۲1است. متولد مؤرخ  رفته تذکرو هم  وابسته به حزب "لیبرال ملی"  )مجلس نمایندگان وقت(

می نویسد، که "مکس ویبر... مؤلف کتاب م در "مونشن" آلمان( است. 1۹۲۰جون  1۴و وفات:  آلمان "ایرفورت"

 . با انعکاسمی کند ، تعریف"حامل ارزش های واحد کلتوری می باشند کهملت ها را به عنوان گروپ های ستیزه گر 

عاطفه است که با انجمن با احساس و  ،ویبر" اظهار می دارد که "یک ملت»"از نظرات "رینان" بقول "سمیت"، 

 انجمن و یا اجتماعی است، که بطورمتمایل به ایحاد یک دولت مختص به خودش بوده، ازین جهت، یک ملت یک 

 (۳۴)ص "« عادی، متمایل به زایش یک دولت مختص برای خود است. 
 

، بیهوده تالش می ورزند، تا گروپ مربوط خود آنها را، بحساب برخی ها با ادعا های منشاء "ایتنی" و منشاء "نژادی"

با  هم چنان باشندگان "بومی"، قدامت ببخشند، و در نتیجه، با تبلیغ همچو تفاوت ها در بین گروپ های اجتماعی و

طرح معتقدات "مذهبی" و سایر تفاوت های کلتوری و فرهنگی، بشمول "تفاوت های نژادی" و یا "طبقاتی"، خواهان 

. در حالیکه در جوامع متمدن و در دولت های حاکم آنها، که در آن سیستم حقوقی و قضائی شوندامتیازات قدرت می 

کشور آنها، تفویض شده می تواند. پس از چنین حق، بر طبق ه وارد ب ، حق تابعیت دولتی، به افراد تازه اند مستقر

قانون، دارای حقوق مساوی اند و در صورت داشتن توان و تالش و خواست فرد، می تواند در فعالیت های مختلف 

ی م اجتماعی سهم گرفته، راه رسیدن و اشغال وظایف در هر سطح ممکن است. قوانین آنها، جلو هر نوع تبعیض را،

 .گیرد
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"خصوصیات ایتنی" را تبارز می داد و نوعی  تمایالت "قومی"، "نژادی" و سایر زمانی در بحث با یک هموطن، که

از غیر هم "زبانش"  هم و «دین» بیگانهنسبت به  از تعصب در گفتارش، نسبت به "بیگانه" از "قوم" او و هم 

که از چنین "تعصبات" و "تمایالت"، در تحت نام "ضدیت با بیگانه" دوری جوید، اما او  شدمحسوس بود، خواهش 

." از دید اینجانب، او هویت من است تبخاطر موجودیبالمقابل و غیر منتظره، با لجاجت مخالفت نموده، گفت این "

لمرو معین، در قدم اول هویت سیاسی در یک تشکل دولتی، آنهم در یک ق –اشتباه می کرد. زیرا در حیات اجتماعی 

قلمرو دولت این سرزمین، هویت و معرفت اتباع و موقف آن در مناسبات  اتباع، عالوه از سابقه تأریخی حیات در

عوامل دیگر، بخصوص موقف  خارجی، به ارتباط سطح رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و سایر

ب با هر سموقف کشور در "تقسیم کار" بین المللی، تعریف شده می تواند. متنا مناسبات "بین المللی" و چنین کشور در

"تبادلۀ" ارزش ها و توانائی مجموعی اتباع کشور در مناسبات بین المللی، می تواند، سطح رشد و موقف معین در

مرو خود، تصویری هرگاه کشور، در خارج از قلزمینه برای رسیدن منفعت متناسب با آن، به هر فرد، مساعد گردد. 

کاری و علمی دارد، از چنین یک تصور، عموم اتباع، در « مهارت»را داشته باشد،که کشور اقتصاد قوی و اتباع با 

 مناسبات بین المللی، منفعت برده می تواند.

 

 ادامه دارد ...

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 تذکر:

" یرا مطالعه کنند، می توانند با "کلیکنبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس بر
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