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  اصطالحات سياسی

 Political Education (instruction) تربيت سياسی

آماده کردن فرد برای مشارکت فعال در زندگی سياسی و پذيرفتن مسووليت در جامعه، آشنا کردن شخص با حقوق فر 

دی و اجتماعی، نظام ها و فلسفه ها و انديشه های سياسی، نقش سياست در زند گی اجتماعی، مسايل سياسی روز 

تربيت درست سياسی هم موجب سعادت و همبستگی ملی و هم . پايگاهش در کشور و صحنه ی بين المللیموقعيت و 

  .تفاهم بين المللی می شود

 

 Positive freedom آزادی مثبت

  .آزادی برای انجام کار نيک که جوهر سنت فلسفی ايده آليسم يا آرمان گرايی است -1

. اری را به اختيار انسان گذاشتن به خودی خود،کمک برای آزادی نيستاز ميان برداشتن اجبار و انجام هر ک -2

آرمان آزادی واقعی آن است که بيشترين امکان برای تمام اعضای جامعه، مسووليت برابر تامين گردد تا خود را به 

  .کمال برسانند

 

  multiparty system نظام چند حزبی

سياسی مشترکا برای به دست گرفتن حکومت اقدام می کند و وقتی نظام سياسی که درآن، تعداد زيادی از احزاب 

حزبی پيروز شد، می کوشد تا به کمک چند حزب ديگر و با رعايت نظر آنها، اکثريت الزم را کسب و نقشه های خود 

چند  نظام سياسی با حزب مسلط نيز معموال در نظام های سياسی. را عملی کند، مثل وضعی که در ايتاليا وجود دارد

حزب پيش می آيد که چندين حزب در کشور فعاليت می کنند؛ اما اغلب اين احزاب، کوچک و کم عضو اند و در 

برابر اين احزاب کوچک، يک حزب بزرگ وجود دارد که به تنهايی قادر است اکثريت نسبی آرا را در کشور کسب 

  .کرده و زمام امور را به دست گيرد، مثل وضع حزب کنگره در هند
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 Multiculturalism چند فرهنگ گرايی؛ سياست چند فرهنگی؛ آيين تعدد فرهنگ ها

اين واژه بيانگر تالش هايی است که در بسيار از کشور ها برای خاتمه دادن به اختالفات بين فرهنگ اکثريت و 

های گوناگون  بر اساس سياست چند فرهنگی، فرهنگ. فرهنگ های متنوع متمايز گروه های اقليت صورت می گيرد

مثل نقش و نگار های موزاييکی در کنار هم قرار می گيرند به نحوی که هيچ اقليتی مجبور نيست عناصر فرهنگی 

  .خود را کنار بگذارد يا از ياد ببرد

 

  Monopoly Capitalism سرمايه داری انحصاری

های کوچک صنعتی و توليدی به وسيله  تمرکز سرمايه های بزرگ، از بين رفتن رقابت آزاد و طرد يا نابودی واحد

ی واحد های بزرگ، موجب تبديل سرمايه داری توأم با رقابت آزاد به سرمايه داری انحصاری می شود که وجه 

  .مشخصه ی امپرياليزم است

 

 General will اراده ی عمومی؛ خواست همگانی

از اراده ی اکثريت، فرد، چندفرد و يا ) به ی سياسیاراده ی جامعه از جن(واژه ای که روسو برای تميز اراده ی عامه 

به نظر ژان ژاک روسو، برای اين که دولت خصيصه ی اساسی خود . يک طبقه بر اين و يا آن مورد، به کار برد

يعنی خصيصه ی اخالقی را حفظ نمايد، بايد متکی بر اراده ی عمومی، يعنی بر رضايت افرادی باشد که بر آن ها 

  .اراده ی عمومی، غير قابل تقسيم و غير قابل انتقال و مطلق و خطا ناپذير است. دحکومت می کن

 

  Ethnocentrism قوم مداری؛ قوم پرستی؛ خود مرکزی قومی

قوم خود را مرکز جهان دانستن يا هنجار های فرهنگ جامعه ی خود را مطلق و بی چون و چرا پنداشتن و به جوامع 

قوم مداری يا خود مرکزی قومی باعث ايجاد عقايد قالبی، عدم . دارند، با تحقير نگريستن ديگر که هنجار های متفاوتی

جامعه شناس امريکايی ) 1840 -1910( اين واژه را ويليام گراهام سامنر . تفاهم و کشمکش بين جوامع می شود

ر و مرکز همه چيز است و وارد فرهنگ اجتماعی کرد و از نظر او ديدگاهی است که بر اساس آن، گروه خودی، محو

  .همه چيز با توجه بدان مورد ارزيابی و سنجش قرار می گيرد
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 New middle east خاورميانه ی جديد

اهداف . وزير امور خارجه ی اسراييل و در کتابی به همين نام مطرح شد" پرز"توسط  1993انديشه ای که در سال 

  :خالصه کردطرح خاورميانه ی جديد را می توان به شرح زير 

تفوق اسراييل بر جهان عرب به عنوان رژيمی که از قدرت برتر اقتصادی و نظامی در برابر اعراب برخوردار است 

و تحميل سلطه ی اقتصادی و امنيتی بر دنيای اسالم، نقش اسراييل به عنوان پل عبور شرکت های انتفاعی امريکايی 

ه ی اياالت متحده ی امريکا بر تمام گذرگاه های واقع در خليج فارس و اروپايی به سراسر دنيای اسالم؛ تضمين سلط

تا دريای مديترانه و اقيا نوس هند و در يای سيال؛ تغيير دادن فرهنگ و عقايد اعراب در جهت به رسميت شناختن 

امه های منطقه موجوديت اسراييل؛ ايجاد گروه بندی های جديد در برابر گروه بندی های عربی؛ ايجاد تغيير در عهد ن

  .و عقد قرار داده های دو جانبه ی تازه بين کشور های عربی و اسراييل

 

  monocracy رجاله ساالری؛ حکومت فرومايگان؛ غوغا ساالری

حکومتی که غالبا در خالل بحران ها، شورش ها و تحوالت به طور موقت تشکيل می شود و اداره ی امور جامعه به 

مردمی که نه تابع عقل و خرد، بلکه دست خوش احساسات هستند و در . و بی اطالع می افتددست مردم جاهل ، حقير 

در دوران حکومت جاهالن . نهايت درجه ی تلقين پذيری قرار دارند و برای رسيدن به هدف خود خشونت می ورزند

يکی از شا عران . شوندو مردم بی سر و پا، اشخاص شايسته وکار دان از فعاليت های سياسی و اجتماعی دور می 

مردم صالح نپذيرنده که در حرج و مرج باشند و يا سرور :"عرب جاهلی به نام افوه شعری بدين مضمون سروده است

گاهی نيز در اثر شکست ". و راه نمايی نداشته باشند، و سرور راه نمايی در ميان نخواهد بود اگر جاهالن سرور يابند 

تجاع و ضعيف شدن اقشار مترقی جامعه ، شرايط مساعدی برای يکه تازی اشخاص بی نيروهای انقالبی و موفقيت ار

از آن جا که . شخصيت به وجود می آيد که در راس امور قرار می گيرند و در سير حوادث و تاريخ تاثير می گذارند

بی رحم متوسل می فرو مايگان نمی توانند رجال بزرگ به تاريخ عرضه کنند، به اشخاص مکار، عوام فريب و يا 

 .شوند که قادر اند برای مدتی به منافع آن ها خدمت کنند
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 Apolitisme (apoliticism) آپوليتيسم؛ سياست گريزی؛ بی طرفی در سياست

واژه ی فرانسوی به معنای القيدی نسبت به سياست و مسايل اجتماعی وميهنی، خودداری از شرکت در جريانات 

بی طرفی نسبت به امور سياسی از عدم آموزش وآگاهی سياسی ناشی . شی روشن سياسیسياسی وامتناع از اتخاذ م

زيرا ميهن دوستی از دخالت فعال درسياست . ادعای بی طرفی درسياست، ادعايی است ضد ميهن دوستی. می شود

طرف  ميهن دوست ، طرف و هدف دارد و نمی تواند نسبت به جريانات سياسی بی طرف بماند واين. جدا نيست

در هم آميختن دانش، فرهنگ واخالق سياسی با بازيگری های سياسی يکی از . وهدف ، نجات و سعادت مردم است

 .عوامل سياست گريزی است

 

 (Arc of crisis) طاق بحران؛ هالل بحران

و  از يک طاق بحران نام برده است که از شاخ آفريقا 1979برژينسکی مشاور امنيت ملی حکومت کارتر در سال

به اعتقاد وی، سرنگونی رژيم محمد رضاشاه، روی کمانه ی شمالی اين طاق بحران، يعنی . مصر تا هند امتداد دارد

کشور هايی که بين شوروی سابق منطقه ی اقيانوس هند وخليج فارس قرار گرفته ( ايران، ترکيه، پاکستان وافغانستان 

مثل کوشش برای وادار : مهم درسياست خارجی امريکا می گرددتاثير می گذارد که خود باعث اتخاذ تصميمات ) اند

وديگر ) شمالی( کردن مصر واسراييل به نزديکی هرچه بيشتر وتقويت پيوند های نظامی ميان پاکستان، ترکيه، يمن 

 .کشور های عربی ضد شوروی سابق به منظور توسعه ی الگوی همکاری منطقه ای

 

  (Atlantism) آتالنتيک گرايی

راهبردی به  –ح ژئوپوليتيکی که از جنبه ی تاريخی وجغرافيايی به بخش غربی تمدن جهان، از جنبه ی نظامی اصال

ودر درجه ی اول به اياالت متحده ی امريکا، ازجنبه ی ) ناتو( کشورهای عضو سازمان پيمان اتالنتيک شمالی 

اجتماعی به نظام  - ، از جنبه ی اقتصادیرسانه های غربی - فرهنگی به شبکه ی خبری واطالعاتی امپراتوری ها

هدف اتالنتيک گرايان، راهبرندگان تمدن غرب و پيروان . بازار به عنوان شکل مطلق زندگی اقتصادی گرايش دارد

آن ها در کشورهای ديگر جهان، قرار دادن نوع بشر تحت کنترول اجتماعی ، اقتصادی والگوهای فرهنگی تمدن 

ن نظام نوين جهانی شمرده می شوند که در آن، يک اقليت ثروتمند جمعيت کره ی زمين از آن ها سازندگا. غربی است

 .معروف اند golden billion همه ی امکانات ومواهب بهره می برند که به بيليون طاليی
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 (Attache) آتاشه؛ وابسته

ولی اغلب برای انجام وظايفی . ددعنوان وابسته به پايين ترين مقام در اعضای يک ماموريت ديپلماتيک اطالق می گر

که در اين صورت، وظايف خاص آن ها بعد از . خارج از امور ساده ی ديپلماتيک نيز عنوان وابسته داده می شود

 .مثل وابسته ی نظامی، وابسته ی فرهنگی، وابسته ی بازرگانی، وابسته ی مطبوعاتی: عنوان وابسته ذکر می شود

 

 (Authoritarianism) استبداد طلبی؛ فرمان پرستی؛ مرجع باوریاقتدار طلبی؛ قدرت گرايی؛ 

 .آيين مبتنی بر هواداری از سرسپردگی محض به مرجع اقتدار و مخالفت با آزادی فرد -1

حکومتی که درآن، آزادی فردی به طور کامل تحت الشعاع قدرت دولت که معموال در گروه کوچکی از پيشوايان  -2

 .، قرار گيرديا متنفذان متمرکز است

شيوه ای در اداره وحکومت که به موجب آن ، کارها بيشتر از روی دستورات بی چون وچرا وتهديد به مجازات  -3

 .صورت می گيرد و در آن از مشورت واقناع افراد اثری نيست

 

 Authoritarian Regime ( government) رژيم سلطه طلب؛ حکومت اقتدار طلب

استقرار رژيم سلطه . دست يک رهبر يا گروهی از برگزيدگان خودکامه متمرکز است رژيمی که درآن، قدرت در

طلب، پاسخ سرمايه داری به جنبش انقالبی توده ها است در شرايطی که تعادل قدرت در پارلمان وديگر نهاد های 

 .سياسی به سرعت در حال تغيير به ضرر سرمايه داری است

افزايش ناگهانی قدرت رييس دولت که عمال کارکرد های رييس : رح زير استويژگی های رژيم های سلطه طلب به ش

حکومت را نيز اعمال می کند؛ سلب حقوق واختيارات پارلمان؛ تضعيف نهاد های مبارزه وفشار اجتماعی که می 

قدرت شخصی ، توانستند برسياست حکومتی اعمال نفوذ کنند؛ تغيير وتطبيق نظام انتخاباتی با نيازهای رژيم مبتنی بر

 .استفاده از رفراندوم به منظور ايجاد اين توهم که بين مردم و رييس دولت يگانگی وجود دارد

  

 

 Brain Washing   شست و شوی مغزی؛ مغزشويی
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ترغيب مردم برای تغيير  - 2.رخنه دادن سيستم های فکری غلط به ظاهر مستدل به سود مقاصد معين در مغزها -1

روشی که به  -3. ها در جهات خاص که از طريق اشکال مختلف فشار اجتماعی انجام می گيرد گرايش ها و رفتار آن

وسيله ی آن و از طريق اعمال تدابير وکارهای مختلف، افکار و عقايد فرد را زايل وافکار وعقايد ديگری جايگزين آن 

راحتی و رفاه او می باشد، صورت  اين عمل ظاهرا با محروم ساختن فرد از همه ی چيزهايی که وسيله ی. می کنند

معموال فرد را در شرايط نامساعد روحی و جسمی قرار می دهند، از تماس با ديگران محروم می سازند و . می گيرد

مرتبا از او بازجويی می کنند و باالخره به وی پيشنهاد می کنند که اراده ی خود را تابع اراده ی باز داشت کنندگانش 

 .آسايش برخوردار شودقرار دهد تا از 

 

  (Bureaucratism) اداری کاغذبازیبروکراسی يا 

رعايت تشريفات اداری به حد افراط يا نظام حکومتی که دارای قدرت دايمی است و به دگرگونی های سياسی  -1

مايل به شيوه ی اداره ی حکومت برمردم از جانب کسانی که از مردم به دور اند وت -2.وافکار عمومی توجهی ندارد

گسترش قدرت و عريض وطويل کردن دستگاه اداری به منظور افزايش کنترول بر جنبه های هرچه بيشتر زندگی 

 .اجتماعی دارند

 

  Bush doctrine  دکترين بوش

امريکا، کابينه ی جورج بوش رييس جمهور امريکا سندی را تحت عنوان  2001سپتمبر  11بعد از حمالت 

در اين سند، سه اصل سياست راهبردی . االت متحده ی امريکا برای تصويب به کنگره فرستاداستراتژی امنيت ملی اي

حفظ وتامين برتری نظامی امريکا  -1: امريکا در جهان به شرح زير بيان شد که به دکترين بوش معروف است

ر جهان که برای امنيت آمادگی کامل امريکا برای حمله ی نظامی پيشگيرانه عليه هر کشور و نيرويی د– 2.درجهان

معافيت امريکاييان در خارج از امريکا از هر نوع  -3. و منافع ملی امريکا يا متحدان و دوستان آن خطرناک باشد

  .محاکمه توسط ديوان بين المللی کيفری

کشور  -2. قرار دارند» جبهه ی خير«کشور هايی که در -1: جورج بوش اعتقاد دارد که کشور های دنيا دودسته اند

به نظر بوش، وظيفه ی امريکا به عنوان رهبر جبهه ی خير آن است که از . قرار دارند» جبهه ی شر«هايی که در 

اين ديدگاه مذهبی موجب شده که در . قدرت خود برای دفاع از منافع ملی امريکا و شکست جبهه ی شر استفاده کند

در . ل نمی کند؛ بلکه در جهت تحقق ماموريت الهی عمل می کندداخل گمان کنند امريکا هدف های امپرياليستی را دنبا
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هرصورت ، اين نگرش مذهبی باعث شده که بوش درتمام سخنرانی های خود، چارچوب های مذهبی را برای توجيه 

به نظر فيلسوف معروف، يورگن هابرماس، دکترين بوش که . وتفسير هدف های خارجی خود مورد استفاده قرار دهد

ن مبارزه وجنگ عليه ترور به اجرا در آمده است، درمقايسه با سياست های صريح سلطه طلبانه، دارای هيچ به عنوا

اين گونه سياست های . مزيتی نيست و نمی توان از آن، مشروع بودن پيروزی قدرت سلطه طلب را نتيجه گرفت

 .تامين برتری وسيادت، خاص امپراتوری های قديم جهان بوده است

 

  Capitulations سيون؛ امتيازات ويژه ی بيگانگان؛ امتيازات برون مرزی؛ حق قضاوت کنسولیکاپيتوال

وضع ناشی از قرارداد هايی که دولت های قدرتمند واستعمارگر، به ويژه در قرن نوزدهم ميالدی بر دولت های 

د از ورود به قلمرو دولت به موجب قراردادهای مزبور، اتباع دولت های استعمارگر بع. ضعيف تحميل می کردند

ضعيف، تحت حاکميت محاکم دولت های متبوع خود باقی می ماندند و محاکم دولت ضعيف، حق محاکمه ی آن ها را 

اين گونه قرارداد ها را معموال دولت های اروپايی بر دولت های افريقايی وآسيايی تحميل می کردند، به اين . نداشتند

. دولت های افريقايی وآسيايی از اجرای عدالت ودفاع ازحقوق اتباع آن ها عاجز اندبهانه که محاکم وسازمان های 

ياقرارداد هايی است که بر اساس آن ، اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر از لحاظ امور حقوقی وجزايی تابع قوانين 

 .کشور خود می باشند وآن قوانين را کنسول آن دولت در محل به مورد اجرا می گذارد

 

 Carter Doctrine دکترين کارتر

پيشنهاد های پرزيدنت جيمزکارتر در باره ی استراتژی اياالت متحده ی امريکا درمنطقه ی خليج فارس درسال 

هر گونه کوششی که به منظورتسلط بر منطقه ی خليج فارس از سوی هر کشور خارجی انجام  - 1: ارائه شد 1980

حياتی اياالت متحده ی امريکا به حساب می آيد و با همه ی وسايل از جمله وسايل گيرد، به مثابه ی حمله بر منافع 

در منطقه وکشور های کليدی چون ) سابق( تقويت مقاومت های ضد شوروی  -2. نظامی به مقابله با آن اقدام می شود

امريکا برای پاسخ نظامی  افزايش توانايی -3. پاکستان وايران وهمچنين همکاری با چين برای بهبود امنيت پاکستان

زنده نگاه داشتن مساله ی افغانستان در راه حفظ مقاومت ودر همان  -4). سابق(سريع درصورت حمله ی شوروی

شرکت دادن هند در فعاليت های  -5. به اعاده ی بی طرفی افغانستان) سابق(حال، کوشش برای جلب تمايل شوروی 

کمک به - 6. اد شرايطی که منتهی به کاهش تنش بين پاکستان وهند شودديپلماتيک برای حل مشکل افغانستان وايج

برای جلب ملت ) سابق(که يک عامل باز دارنده ی شوروی) سابق(افزايش آگاهی های سياسی بين مسلمانان شوروی 
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 .های مسلمان است

 

  CIA (central intelligence agency)سيا سازمان مرکزی اطالعات

. به وجود آمد  1947که درسالاست رکزی اطالعات وجاسوسی اياالت متحده ی امريکا نام اختصاری سازمان م

شبکه ی وسيع وگسترده ی اين سازمان به خاطر عمليات جاسوسی و براندازی توطئه گری تروريستی در جهان و به 

ر تخمين زده اند ميليارد دال 30سيا را حدود  1997بودجه ی سری سال . ويژه در کشور های جهان سوم شهرت دارد

که ظاهرا بخش عمده ی آن صرف هزينه های مربوط به تهيه ی اطالعات ماهواره ای وگزارش های نظامی شده 

سيا اخيرا به استخدام کارشناسانی عالقه نشان داده که قادر اند به دقت تصاوير ماهواره ای را بخوانند ويا داده . است

يت های سيا در دوران پس از جنگ سرد نه تنها کاهش نيافته ، بلکه زمينه حجم فعال. های اقتصادی را تحليل نمايند

استراتژيست های نظامی دولت ، پنتاگون . های تازه ای نيز به حوزه ی فعاليت های سنتی آن اضافه شده است

آن . سازند وسازمان سيا تنظيم سياست خارجی امريکا را به عهده گرفته اند تا نظام نوين جهانی مورد نظر را محقق

ها نه تنها با ناتو، بلکه بارهبران صندوق بين المللی پول، در ارتباط تنگاتنگ با وال استريت وصاحبان مجتمع های 

صنعتی ونفتی امريکا قرار دارند ودکترين مداوای اقتصادی کشور های در حال توسعه وجمهوری های  –نظامی 

 .سابق شوروی را ديکته می کنند

 

  (Civil Society) جامعه ی مدنی

جامعه . وارد انديشه ی سياسی شد» قرار داد اجتماعی«که بعد از معرفی وتوضيح نظريه ی  18واژه ی رايج درقرن 

يعنی پيش از گردن نهادن به قدرت (» حالت طبيعی«ی مدنی داللت بر وضعی از جامعه دارد که در آن انسان از 

. آزادی های طبيعی وعمل آزادانه، به دولت وقانون گردن نهادخارج شد و با دست کشيدن از ) وحکومت وقانون

فيلسوف آلمانی جامعه را به مدنی وسياسی تقسيم می کرد و اولی را مرکب از شهرها وگروه ) 1831- 1770(هگل

های گوناگون به حرفه های مختلف آن ها می دانست واز جامعه ی سياسی، دولت و دستگاه اداری آن را در نظر 

مارکس، جامعه ی مدنی را در . ن را محصول تاثير متقابل اجزای تشکيل دهنده ی جامعه ی مدنی می پنداشتداشت وآ

، مثل آدام اسميت، جامعه ی مدنی را مترادف 18بعضی از متفکران قرن . ارتباط با اقتصاد سياسی بررسی کرده است

ه ی مدنی و نظريه سياسی، جامعه ی مدنی را در کتاب جامع 1992کوهن وآراتو درسال . جامعه ی متمدن شمرده اند

وجود  -2. وجود خانواده، گروه های غير رسمی، مجامع وانجمن های داوطلبانه - 1: شامل ابعاد زير دانسته اند
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وجود آزادی های فردی، ساختارهای قانونی وتعيين حد فاصل امنيت وحرمت عرصه  -3. نهادهای ارتباطی وفرهنگی

به نظر آن ها، فعاالن درجامعه ی مدنی سعی می کنند نظام سياسی را به وسيله ی . مومیها ی زندگی خصوصی وع

اکنون . تحت تاثير قرار دهند) احزاب وسازمان های سياسی، گروه های ذينفع ونهاد های پارلمانی( جامعه ی سياسی

اشاره به مجموعه ای از ) نستکه می توان آن را مترادف جامعه ی بورژوايی دا( استفاه از اصطالح جامعه ی مدنی 

 .است که فاصله و يافضای بين مردم وحکومت را پرکنند) مستقل وغير حکومتی( نهاد ها وانجمن های

 

 (Clash of civilizations) برخورد تمدن ها

. توسط سامويل هانتينگتون استاد علوم سياسی دانشگاه هاروارد مطرح شد 1993عنوان نظريه ای است که درسال 

لين نقطه ای که او يادآوری نموده ، به پايان رسيدن جنگ ايدئولوژی ها، به ويژه با فروپاشی شوروی در اوايل دهه او

نقطه ی دوم نظريه وی ، تضعيف ناسيوناليزم يا دومين نيروی مهمی است که تعيين کننده ی برخورد . است 1990ی 

ه نوعی احيای جديد ناسيوناليزم وجود دارد که بيشتر سومين نکته ی اوآن است ک. سال گذشته بوده است 150های 

درقالب تمدن های بزرگی است که تاکنون حاکم برتاريخ بوده است وفرهنگ ودين مهمترين عناصرآن ها شمرده می 

به . به نظر وی، درآينده آنچه که درعرصه ی برخورد بين مردم جهان خواهد بود، واحد های بزرگ تمدن است. شود

تمدن غربی درحوزه ها ی اروپا وامريکای شمالی، تمدن : انتينگتون، چند تمدن بزرگ در دينا وجود داردعقيده ی ه

اسالمی از شمال افريقا تا جنوب فيليپين، تمدن چين وخاور دور يا تمدن کنفوسيوسی، تمدن جاپان، تمدن هندو، تمدن 

مدن واحد پيش نمی رود، امکان برخورد بين اين به نظر او، اصوال دنيا به سوی ت. ارتودوکس، تمدن افريقا -روس

وی همچنين به احتمال نزديکی يا اتحاد تمدن های . تمدن ها وجود دارد وجلوگيری از چنين برخوردی نيز امکان ندارد

اخيرا در برابر اين . اسالمی وکنفوسيوسی وبرخورد آن ها با تمدن غربی اشاره کرده وهشدار داده است

 .مطرح شده که بيانگر لزوم نزديکی تمدن ها وفرهنگ های مختلف جهان است» ن هاگفتگوی تمد«نظريه

 

 

  (Strategy) استراتژيواژه 

تعبير مى شود مفهومى است آه از عرصه نظامى نشأت گرفته و بعدًا » راهبرد«آن به  آه اآنون در زبان فارسى از

زيادى برخوردار  سياست و مملكت دارى از آاربردساير عرصه ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ويژه عرصه  در
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. است» فرماندهى و رهبري«به معناى  (Strategia) «استراتژيا«واژه يونانى » استراتژي«ريشه واژه . شده است

عملياتى به منظور هماهنگى و سازماندهى اقدامات براى  اآنون معناى ساده استراتژى عبارت است از يك طرح

استراتژى عمومًا به نقل و انتقال نيروها در پشت جبهه جنگ و در جبهه قبل از  عرصه نظامى در.دستيابى به هدف

ديگر تاآتيك  وقتى آه نيروهاى نظامى در جبهه با نيروهاى دشمن درگير مى شوند اين. شدن با دشمن است درگير

شكارى بين استراتژى و تاآتيك تمايز آ در دوران گذشته به ويژه در عصر جنگ هاى ناپلئونى. است و نه استراتژي

از ابتداى .گذشت مربوط و تاآتيك به هدايت جنگ در عرصه نبرد وجود داشت و استراتژى به آنچه در پشت جبهه مى

 اين. خط مشى و سياست ملي استراتژى در جايگاهى بين تاآتيك و سياست ملى قرار گرفت قرن بيستم با ظهور واژه

از گستردگى زيادى  ت ملي، استراتژى و تاآتيك در دوران جنگ جهانى اول آهوضعيت موجب شد تا تعاريف سياس

در پاسخ به اين امر واژه و . ناآارا جلوه آند برخوردار بود و آشورهاى درگير مجبور به نبرد در چند جبهه بودند

رآيب مفهوم ظهور آرد آه در واقع به نوعى ت grand strategy استراتژى آالن«مفهوم جديدى يعنى واژه 

استراتژى آالن مفهومى بود آه در چارچوب آن استراتژى هاى بخشى همچون . بود استراتژى و سياست ملى

استراتژى  مفهوم.نظامي، استراتژى اقتصادي، استراتژى سياسى و استراتژى تجارت آشور قرار مى گرفت استراتژى

استراتژيست هاى بزرگ جهان بوده  زوتيز آه ازآارل فون آال. در عرصه سياست از آاربرد زيادى برخوردار است

همين اساس در گذشته وقتى سياست تبديل به شيوه هاى  بر. گفته است جنگ ادامه سياست به شيوه هاى ديگر است

بعدًا خود واژه استراتژى براى برنامه سياسى آالن آشور مورد استفاده قرار  نظامى شد و استراتژى لقب مى يافت

اقتصاددانان، آارفرمايان  عالوه بر فرماندهان نظامى و سياستمداران، دست اندرآاران امور تجاري،امروزه  .گرفت

در زندگى روزانه خود از استراتژى هاى مختلف  حتى افراد عادى نيز. عرصه صنعت نيز داراى استراتژى هستند

به مفهوم هدف نيست بلكه اقدامات و  البته در اينجا استراتژى. گويند سخن مى... همچون آاهش هزينه، آاهش وزن و

مى  استراتژى چگونگى دستيابى به اهداف را مشخص. نيل به اهداف از قبل تعيين شده، مى باشد برنامه هايى براى

در واقع استراتژى يك .آارى ندارد آند و به اين آه اهداف چه چيز هستند يا چه بايد باشند يا چگونه بايد تعيين شوند

دومين بخش استراتژى . آه بايد به آنها دست يافت مى باشد اولين بخش اهدافى: ختار چهار بخش استعنصر در يك سا

سومين بخش تاآتيك ها به . آن اهداف چگونگى تخصيص منابع براى اين منظور است هاى موردنظر براى دستيابى به

بر اين . ها هستند ع و راه ها و روشسومين بخش خود مناب. استفاده عملى از منابع اختصاص يافته مى باشد مفهوم

  .اساس استراتژى معموًال شكاف بين اهداف و تاآتيك ها را پر مى آند
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(Apartheide) آپارتايد 

 تبعيض که سياست از عبارتست اصل در و کند می بيان را نژادی تبعيض وحشيانه اشکال از يکی انگليسی واژه اين

 .کنند می اعمال کشور آن هنديان و بومی سياهپوست اکثريت عليه جنوبی آفريقای جمهوری کشور نژادپرستان

 غيرسفيد، نژادهای به متعلق افراد داشتن نگه جدا يعنی آپارتايد .است نگهداشتن جدا و مجزا معنای به لغوی نظر از

 وامکان سياسی حقوق کليه از ها آن کردن محروم خاص، های استان و محالت در اقامت به ها آن کردن مجبور

 تحصيل

 امکانات حداقل ندارند را آن از خروج حق و شوند می آن در اقامت به مجبور سياهپوستان که مناطقی در .پيشرفت و

 و آسيايی کشورهای دول و سوسياليستی دول اقدامات همچنين و مردم مبارزه اثر بر .نيست موجود نيز زندگی

 و کرده تصويب آن عليه چندی های قطعنامه متحد ملل سازمان و شده شناخته قانونی غير آپارتايد رسًما آفريقايی،

 و ريشه خود که امپرياليستی دول سياست اثر بر ولی است دانسته بشر حقوق خشن و صريح نقض را آپارتايد

حکم  تبعيض نژادی خشن و انسانی ضد شيوه اين همچنان هستند استثمار نو و استثمار و نژادپرستی سرچشمه

 .فرماست

  

( Apolitisme) پوليتيسمآ 

 اين .سياسی صريح مشی داشتن از سياسی، جريان در شرکت از خودداری و سياست به نسبت القيدانه روش يعنی

 پيشوند و سياست معنای به پوليتيک ريشه از واژه به آ نسبت اعتنايی بی و القيدی .است شده ترکيب نفی مفهوم با

 در شرکت عدم .شود می داده رواج مردم عموم بين غير مردمی های رژيم در عمًدا آن از احتزار و سياسی حيات

 امور

 را ها توده وسائل با همه کنند می سعی زمامداران که آنست از ناشی سياسی و اجتماعی حيات به توجه عدم و سياسی

 و فرعی به کلی مطالب به خود اجتماع و ميهن مسائل از را ها آن توجه و نگاهدارند ايدئولوژيک ماندگی عقب از

 به سياست نسبت القيدانه روش يعنی آپوليتيسم ديگر علت يک .سازند منحرف شخصی مسائل و روزمره زندگی

 .آن هاست نکردن عمل سپس و ها آن توخالی های وعده و احزاب و دول سياست از اقشار برخی سرخوردگی همچنين

 به زور اجتماعی خاص اقشار برای سياست در شرکت کردن ممنوع شکل به فشار اعمال طريق از همچنين روش اين

 ضد مرتجع زمامدار محافل سود به کامال اجتماعی و طبقاتی و ميهنی مسائل و سياست به نسبت القيدی .شود می اجرا

 سرنوشت تعيين در شرکت از طبقاتی مبارزه از خود، های خواست خاطر به نبرد از را زحمتکشان زيرا .است خلقی
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 سياسی امور به توجه عدم .نداشت مداخله سياست در و کرد زندگی جامعه در توان نمی حقيقت در .کند می دور خود

 سياست يک به بد، سياست يک به مضر، سياست يک به ال ً عم و است خلقی ضد حاکمه محافل سياست به کمک خود

  .شود می مبدل ارتجاعی

  

(Sainte alliance) مقدس اتحاد 

 برای گروهی پاخت و ساخت و بندی دسته آن مقصود و است سياسی و اجتماعی مباحث در رايج اصطالح يک اين

 و آمريکايی های امپرياليست گوييم می مثال . است خواهانه ترقی و ملی مصالح خالف جهت در سياست اجرای

 ملی آزاديبخش های نهضت عليه فارس درخليج مقدس اتحاد خواهند می ناحيه اين در ها آن جانبداران و انگليسی

 امپرياليست و ما کشور داخلی ارتجاع مقدس اتحاد را مرداد ٢٨ کودتای گوييم می يا کنند ايجاد نزديک و خاورميانه

 معلوم ها مثال اين از .انداخت براه ها آن جاسوسی های سازمان و  مقدس  مفهوم آن دارای انگليسی و آمريکايی های

 می را بندی دسته بودن ارتجاعی و بند و زد ناپاکی عکس بر بلکه نيست پاک و مقدس کلمه اينجا در که شود می

 گذشته قرن اوايل تاريخ در  مقدس اتحاد  ناپلئون سقوط از پس که بود سازمانی نام را اصطالح اين رواج علت .رساند

  .کرد جستجو بايد

  

 

( Reaction) ارتجاع 

 و نابودی حال در اقشار و طبقات مبارزه معنای به اجتماعی پيشرفت با مخالفت معنای به واژه اين سياسی مفهوم در

 و اقشار و برد می ترقی و رشد سوی به را بشری جوامع ها توده مبارزه و تاريخ جبری سير.است جامعه عليه زوال

 به کنند حفظ را موجود وضع ومايلند مخالفند جامعه آنی سير با و هستند مربوطه امتيازات صاحب که را طبقاتی

 .کند می محکوم حتمی نابودی

 با مطابق خود معين تاريخی دوران در يک هر داران سرمايه سپس و ها فئودال سپس و داران برده نابودی است چنين

 موجوديت و امتيازات حفظ برای خود، گرانه استثمار منافع حفظ برای طبقات اين اما .توليدی نيروهای رشد سطح

 توليدی مناسبات آن مظهر .ورزند می مخالفت اجتماعی پيشرفت با و شوند می واقع تضاد در جامعه ترقی با خود،

 و فرسوده نظام از دفاع يعنی ارتجاع اين بنابر .است شده بدل جامعه تکامل راه در سدی به که شوند می ای فرسوده

 .پيشرفت و ترقی با مخالفت يعنی نابودی، به محکوم
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 عقايد و افکار سيمای در گاه .شود گرمی جلوه مردم توده جمعی ترور و خونين اختناق و جبر شکل به گاه ارتجاع

 ارتجاع .کند می مبارزه خواهانه ترقی های انديشه عليه فرهنگی های ماندگی عقب و عادات بر تکيه با کهنه و پوسيده

 شده محروم خود حقوق از که هايی ملت بر و سياسی و اقتصادی نظر از زحمتکش عموم مردم بر ستم تشديد شکل به

 در امپرياليسم عصر در .کند می تظاهر راند جلومی به را جامعه که انقالبی نهضت سرکوب شکل به يا و اند

 که گويند می کسی به مرتجع .هستند ارتجاع های جلوه ميليتاريسم و فاشيسم صنعتی، نظر از افتاده جلو کشورهای

 و فرسوده نظام مجدد احياء يا حفظ برای و باشد داشته است پيشرو و بالنده نو، مترقی، چه هر با ای خصمانه روش

  .نمايد کوشش مانده عقب و کهنه افکار يا پوسيده

 

(Aristocratie) آريستوآراسی 

 .هستند فراوان امتيازات دارای که دهد می نشان را ای دسته و قشر آن معموال و است اشرافيت معنای به واژه اين

 اين حفظ برای نيز خود نسب و اصل به که بسا چه و هستند عاليه مقامات صاحب برخوردارند، نفوذ و ثروت از

 که کرد می معين را اوليه کمون جامعه پايان در بااليی قشر آن آريستوکراسی، واژه اصل در .بالند می امتيازات

 يا آريستوکراسی لذا .بودند نفوذ صاحبان ساير و فرماندهان و قبيله سران اعقاب از يا شده ثروت و درآمد صاحب

 مخصوص آريستوکراسی واژه داری برده جامعه در .شود می پديد شاهی پدر  دودمانی جوامع دوران در اشرافيت

 صاحب اشراف به آريستوکرات فئودالی جامعه در .بود وسيع اراضی صاحب و دار برده های خانواده ثروتمندترين

 امتيازات اين همه که گفتند می دولتی دستگاه در عالی مقامات صاحبان و اعيان متنفذ، درباريان و فراوان های زمين

 ها آن دست کشورها بعضی در که بود متوجه آريستوکراسی عليه منجمله بورژوازی انقالبات نخستين .بود ارثی نيز

 توافق به آريستوکرات های فئودال و بورژوازی استثمارگر طبقه و ديگر بسياری در و کرده کوتاه سياسی قدرت از را

 را خود ها آريستوکرات از بسياری داری سرمايه جامعه تکامل جريان در .شدند شريک حکومت در و رسيدند تفاهم و

 .شدند مبدل بزرگ داران سرمايه به همه و داده تطبيق جديد شرايط با

 

 (Exploitation) استثمار 

 بهره و استفادهريشه  از استثمار واژه ثمر آن فارسی معادل و کشی بهره معنای به اجتماعی و اقتصادی مباحث در 

 از فرد يک کار محصول مجانی آوردن دست به :است چنين استثمار علمی معنای . است ديگر کسی کار از بردن

 و اضافی کار محصول گرفتن يعنی اقتصادی اصطالح در .است توليد وسائل خصوصی صاحب که فردی جانب
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 .فرد از فرد استثمار گويند می اصطالح ين ا بردن کار به هنگام به معموال .الزم کار از قسمتی حتی اوقات بعضی

 وسائل صاحب که حاکم طبقه طبقه، يک افراد .دارد وجود متخاصم طبقات آن در که است جوامعی همه ويژه استثمار

 استثمار علت پس .دارند می بر گنج ها آن رنج ثمره از و داده قرار کشی بهره مورد را ديگر طبقات افراد هستند توليد

 در که توليدی مناسبات آن خصلت به است وابسته استثمار اشکال ولی توليد وسائل بر خصوصی مالکيت از عبارتست

 نبوده موجود بشری جامعه پيدايش آغاز از و نيست بشر وجود با مالزم ديگر فرد از کشی بهره.است حاکم جامعه

   .بود نخواهد نيز وجاودانی

 

(Colonisation) استعمار 

 کشورهای های خلق از کشی بهره و کردن برده هدفش که امپرياليستی دول سياست از است عبارت استعمار

 تکامل مانع خويش سيطره تحکيم برای امپرياليستی دول .است رشد کم اقتصادی نظر از کشورهای های خلق ديگر،

 استعمار نيز امپرياليسم پيدايش از قبل يعنی گذشته قرون در البته .شوند می کشورها اين فرهنگی و اقتصادی و فنی

 تقسيم شکل به خود که ايم کرده توجه بيستم قرن در استعمار به خود تعريف در ما ولی داشته وجود غير های سرزمين

 .است امپرياليستی دوران مشخصه وجوه از يکی مستعمراتی های امپراطوری ايجاد و جهان های سرزمين

 استيالگر امپرياليستی دولت تابع شئون درهمه کامال که اقتصادی و سياسی استقالل فاقد سرزمينی يعنی :مستعمره

 کاالها فروش بازار ارزان کار نيروی و خام مواد عنوان به مستعمره از آن امپرياليستی انحصارات و دولت اين .است

 .کنند می استفاده الجيشی سوق و نظامی های پايگاه مثابه به همچنين و پرسود های گذاری سرمايه عرصه و

 در که دارد وجود نيز وابسته و مستعمره نيمه کشورهای مستعمرات، کنار در چيست؟ امپرياليستی مستعمراتی سيستم

 .هستند امپرياليستی دول به نسبت زياد يا و کم های تابعيت و ها وابستگی دارای اقتصادی يا سياسی مختلف شئون

 مستعمراتی سيستم / امپرياليست توسط که وابسته ممالک و ها مستعمره نيمه مستعمرات، همه مجموعه يعنی عبارت

 سرمايه انحصاری مرحله در سيستم اين .دارند قرار آنان سلطه تحت و گرفته قرار کشی بهره مورد ها/  امپرياليسم

 واحدهای و ارتش نيروی به توسل با امپرياليستی بزرگ کشور چند کنونی قرن آغاز در .آمد وجود به داری

 برای بارها پس آن از و بودند داده پايان خود بين را جهان های سرزمين تقسيم خارجی، های لژيون و مستعمراتی

با توجه به تاريخ بزرگترين کشور .  برخاستند ستيز و جنگ به يکديگر با جديد مستعمرات تسخير و جهان مجدد تقسيم

انگلستان يا بريتانيای کبير می باشد که با سياست های فتنه انگيز خود در جهت چپاول منابع طبيعی استعمارگر جهان 

  .و ملی ديگر کشور اقدام مينمايد
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 (discipline et democratie) حزبی دموکراسی و حزبی انضباط 

 حزب داخلی دموکراسی ، احزاب در دموکراتيک مرکزيت پيگيراصول و دقيق اجرای يعنی  حزبی داخل دموکراسی

 های ارگان وظيفه ها ارگان اين کليه در کارجمعی باال، تا پايين از حزب رهبری های ارگان کليه بودن انتخابی يعنی

 داخل در ود از انتقاد و انتقاد شيوه از استفاده خود، فعاليت پيرامون حزبی های سازمان مقابل در گزارش بدادن حزبی

 مختلف مسائل پيرامون حزبی جرايد و مجامع در سازنده و خالق و آزاد بحث در شرکت به حزب فرد هر حق حزب،

 .سياست اين تدوين در شرکت و حزب سياست

 آگاهانه انضباط و اصولی وحدت تحکيم وسيله حزب، اعضاء ومبتکرانه خالق فعاليت تشديد شرط حزبی دموکراسی

 .گردد می تصريح شود می قيد حزب اساسنامه در که موازينی طبق حزبی دمکراسی اجرای طرز .است حزبی

  

 

 (Revolution) انقالب 

 علم در انقالب معنای .است جامعه حيات در اساسی و عظيم چرخش يك بنيادی، و آيفی تحول يك انقالب

 و نو اجتماعی نظام با آن آردن جايگزين و فرسوده و آهنه اجتماعی نظام يك سرنگونی از عبارتست شناسی جامعه

 نظام زيرا .بود بورژوايی انقالب يك داد روی قبل سال دويست به نزديك آه فرانسه آبير انقالب :بزنيم مثال . مترقی

 بود مترقی و نو زمان آن در آه را داری سرمايه نظام و برد بين از را ها بورپون سلطنت آن ومظهر فرسوده فئودالی

 آامل پيروزی به و ماند تمام نا چه اگر زيرا بود بورژوايی انقالب يك ايران مشروطه انقالب . ساخت آن جايگزين

 رشد برای را راه و زد جدی و فاسد قاجار ضربات خانخانی اساس به و سلطنت استبدادی فعال بساط به ولی نرسيد

 . آرد باز مملكت سرنوشت تعيين در مردم توده شرآت و جامعه

  

 (Humanisme ) اومانيسم 

 به احترام و بشر نيکبختی سعادت به عالقه و دوستی انسان رواج آن مشخصه وجه که عقايدی سيستم يعنی اومانيسم

 نهضت يک مثابه به ميالدی ١۶ و ١۴ درقرون تفکری سيستم چنين تاريخی نظر از .است انسانی مناعت و شخصيت

 متعلق زمان آن در تفکر سيستم اين .بود فئودالی ايدئولوژی عليه عمل در که شد ظاهر ادبی و اجتماعی
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 زنجيرهای خواستند می و بودند يابنده رشد بورژوازی مبارزه کننده منعکس که بود روشنفکران از محدود گروه به

   .کنند پاره را فئوداليسم معنوی و اجتماعی

 

 (Boycottage) بايكوت 

برای مثال ميگويند .يا قطع هرچيز تحريم از عبارتست که است اقتصادی يا سياسی مبارزه اسلوب يک آن از مقصود

  .شد بايکوت از سوی دولت خارجی کاالهای

 

 پارلمانی مبارزه و پارلمان

 اياالت در مجلس، را آن ترآيه و ايران در .دارند عهده به را قانونگذاری وظيفه آه نمايندگان مجمع يعنی پارلمان

 است مجمع دو از مرآب پارلمان آشورها برخی در .نامند می آنگره را آن التين آمريكای آشورهای برخی و متحده

 از يعنی هستند انتخابی پارلمان اعضای قاعدًتا .نمايندگان يا عوام مجلس و لردها يا اعيان مجلس سنا، و شورا مثل

 را ها آن موارد برخی در .شوند می برگزيده قوانين تدوين و مقننه قوه تشكيل برای ها آن آرای به و مردم طرف

  . ميكنند انتصاب

 

 پاسيفيسم

 می استعمال آرامش و صلح از طرفداری معنای به و است مشتق آرامش و صلح معنای به التينی واژه از پاسيفيسم

 و تبليغ با آه معتقدند و هستند جنگی گونه هر عليه آن نمايندگان آه است منشانه ليبرال جريان يك پاسيفيسم.شود

 امپرياليستی محافل افروزی جنگ خطر تشديد با ما زمان در چه اگر .آرد ايجاد عمومی آشتی توانمي موعظه

 مردم خواست بيان در شايسته اغلب وسهمی آنند می شرآت جويانه صلح مختلف اقدامات در فعاالنه نيز ها پاسيفيست

 آردن منحرف و تخدير برای ای وسيله اصل در پاسيفيسمن حال عين در ولی آنند می ايفا طلبانه جنگ های نقشه عليه

 آردن پنهان و ها توده فريب برای آن از بارها گذشته در و بوده امپرياليستی های جنگ عليه فعال مبارزه از ها توده

  .است شده استفاده امپرياليستی نظامی تدارآات و جنگ علل و ريشه

 

 ( Propagande et agitation) آژيتاسيون و پروپاآاند 

 رساالت، و کتب جرايد، ميتينگ، و نطق سخنرانی، گفتگو، طريق از ها درتوده سياسی تاثير وسيله يعنی آژيتاسيون
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 ونظريات عقايد تفهيم برای تنويری يا تبليغی فعاليت را آن موارد برخی در .غيره و تلويزيون سينما، راديو، اوراق،

 نطق و مباحثه نظير مهمی و متنوع وسائل از البته نظريات تبليغ يا آژيتاسيون برای .اند ناميده ها توده در خود سياسی

 تا شود می استفاده برديم نام که غيره و مطبوعات و بصری و سمعی وسائل همچنين و ها ميتينگ و جلسات تشکيل و

 وجه .نماييم جلب آن راه در مبارزه برای را مردم و کنيم ثابت را خويش روش و مرام و سياسی نظريات صحت

 صورت سيما و مردم توده برای که است تبليغی  سياسی عمل يک يعنی آنست، ای توده خصلت آژيتاسيون مشخصه

 و پخش هدف ولی گيرد می بر در را تری مشخص يا حادتر مسائل و افکار از کوچکتری حيطه معموال و گيرد می

  .است بيشتری چه هر عده بين در آن تبليغ

  

  

 

( Protectorat) الحمايه تحت 

 دولت يک از نيرومند و بزرگ دولت يک پشتيبانی و حمايت معنای به لغوی نظر از .استعمارست اشکال از يکی

 تحت نظام خود اقتصادی قدرت با خود ارتش نيروی به زور، به امپرياليستی دول حقيقت در .است ضعيف و کوچک

 به مبدل عمل در و گيرند می خود سيطره زير را آن کنند، می تحويل کوچک کشور بر را پروتکتوز الحمايگی

 ها مانند کويت و امارات و قطر و بحرين است سرزمين اين از بسياری های نمونه فارس خليج در .کنند می مستعمره

 بر را خود نشانده دست عمال نموده، برقرار آنجا در را خود سلطهکامل الحمايگی تحت نام به انگلستان امپرياليسم که

   .است کرده محکم را اسارت زنجير وتحميلی نابرابر قراردادهای سلسله يک با و نشانده حکومت سرير

 

 (War)جنگ 

 می صورت اقتصادی و سياسی های هدف اجرای خاطر به آه طبقات بين يا آشورها بين مسلحانه مبارزه يعنی جنگ

 و آمد وجود به تاريخ تكامل از معينی مرحله در بشری جامعه در يعنی .است تاريخی اجتماعی پديده يك جنگ.گيرد

 از .گردد می حذف بشری حيات از تاريخ، تكامل از معينی مرحله در و بوده اجتماعی حيات گذرای شرايط به وابسته

 دولت و طبقات پيدايش و فردی مالكيت پيدايش با زمان هم ارتش يا مسلح های دسته نخستين ايجاد لزوم تاريخی نظر

استعماری  طبقات تسلط تحكيم برای ای وسيله به عمده طور به جنگ طبقات، به منقسم درجوامع هنگام آن و گشت پديد

  .شد بدل ساير مردم  بر جويی سيطره و غير های سرزمين اشغال و قدرتمند
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 حزب

 القاعده علی و آيند می گرد داوطلبانه آرمان يك طرفداران و همفكران آن در آه سياسی سازمان يك از عبارتست حزب

 را آن و بوده قشر يا طبقه آن منافع بيانگر آورد، می گرد را المنافع متحد اجتماعی اقشار يا طبقه يك عناصر ترين آگاه

  .نمايند می رهبری اجتماعی مبارزات

 

( Dogmatisme ) دگماتيسم 

 شود می اطالق تفكر اسلوب و شيوه آن به و است مشتق اليتغير فرمان آسمانی، آيه جامد حكم معنای به دگم واژه از

 بدون عمل، و علم تازه دستاوردهای به توجه بدون متحجر دستورهای و ها فرمول ناپذير، تغيير مفاهيم آن پايه آه

 وابستگی يعنی حقيقت بودن مشخص اصل دگماتيسم فلسفی نظر از .است مكان و زمان مشخص شرايط به توجه

 آه است ديالكتيكی ضد اساليب به وابسته دگماتيسم معاصر، فلسفه در .آند می نفی ومكانی زمانی شرايط به را حقيقت

 قوانين آه است نكته اين درك عدم دگماتيسم علل از يكی .آند می نفی را ها پديده و اشياء رشد و جهان تحرك و تكامل

 .آند می وعمل شده ظاهر مختلف صور به مختلف، های پروسه و اشياء در تاريخی، مختلف شرايط در رشد، ديالكتيك

 

( Democratie ) دمكراسی 

 يكی دمكراسی .است مشتق قدرت حاآميت، يعنی ) آراتوس و (مردم ، خلق يعنی دموس يونانی واژه از دمكراسی

 و آزادی شناختن رسميت به و اآثريت از اقليت تبعيت اصل رسمی اعالم آن مشخص وجه و بوده حاآميت انواع از

   .است اتباع و افراد مساوی حقوق

 

 (Government) دولت 

 نقش جامعه در اقتصادی نظر از آه ايست طبقه تسلط تامين برای وسيله ترين مهم و جامعه سياسی سازمان دولت

 از .است بوده آن زاييده آه ايست طبقه آن از دفاع و اقتصادی نظام آن تحكيم و حفظ دولت اساسی وظيفه .دارد حاآم

  .آمد وجود به طبقات به منقسم جوامع پيدايش با زمان هم دولت تاريخی نظر
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 ( Radicalisme ) راديكاليسم 

 که کسانيست مشی معنای به عام مفهوم در راديکاليسم .ايست ريشه و بنيادی اساسی معنای به لغت در راديکال

   .و جدی هستند قطعی اقدامات طرفدار

 

( Reforme ) رفرم 

 و تغيير برای که است اقداماتی گويند می اصالحات  جمع صورت به اغلب و اصالح را آن فارسی به که رفرم

 دگرگون را جامعه بنياد که آن بدون گيرد می صورت سياسی و واجتماعی اقتصادی حيات های جنبه از برخی تعويض

 .غيره و انتخاباتی رفرم بازرگانی، رفرم آموزشی، رفرم اداری، رفرم اراضی، رفرم است قبيل اين از .سازد

  

 ( Fascisme ) فاشيسم 

 و ترين ارتجاعی توسط که آشکار ترور و زور اعمال به متکی ديکتاتوری نظام از عبارتست واژه اين علمی معنای

 آن هدف و شود می پشتيبانی انحصاری سرمايه طرف از فاشيسم .شود می مستقر امپرياليستی محافل ترين متجاوز

 فاشيستی حکومت .نباشد پذير امکان متعارفی های شيوه به حکومت که هنگامی در های ديکتاتوری است ، نظام حفظ

 ها تئوری از ای لفافه در معموال را خود سياست و برد می بين از کشور در را دموکراتيک های آزادی و حقوق کليه

  .پوشاند تعصب ات می بر مبتنی تبليغات و

 

( Culture) فرهنگ 

 آن تاريخی  اجتماعی فعاليت جريان در آه بشری جامعه معنوی و مادی های ارزش مجموعه از عبارتست فرهنگ

 را ها آن انتقال و آسب نحوه و ها ارزش اين آوردن بوجود برای را ها انسان خالق فعاليت فرهنگ .است شده ايجاد

 .معنوی فرهنگ و مادی فرهنگ :است پيوسته هم به جانب دو دارای فرهنگ .گيرد می بر در نيز


