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 2      2011ؽوبسٍ پٌجبٍ ّ یک اکتجش  . هبٌُبهۀ سّؽٌگش  

 در بحران اقتصادی موجود دعوای واقعی باید بر سر چه باشد؟
 سیامک ستوده

گنتـه ر٘جو اػتـاّی ثٚ آٓـیکب عجـ اف اّٝبع ٝ اصوٞاٍ  

رؼیؼی ٓی ػٛؼ کٚ ر٘جو اػتـاّی ّؼ مـٓبیٚ ػاؿی ؿا ٝاؿػ  كبف 

ْٛ اکٕ٘ٞ ایٖ ر٘جو کوٚ ثوب صوضوَوٖ گوـٝٙ ٗنوجوتوب .  رؼیؼی ٓی ٗٔبیؼ

مپتبٓجـ ىـٝع ٝ ثب ػمتگیـی ثیو اف  17کٞچکی ػؿ ٗیٞیٞؿک ػؿ 

ٗلـ ػؿ ؿٝی پَ ثـٝکِیٖ اٗظوبؿ ػؤوٞٓویص ثوغوَوًٞ صوٞروٚ  700

ؿمبٗٚ ٛبی رٔؼی ؿا ثغٞػ رِت ٗٔٞػص ثٚ مـػت ثٚ ىٜـٛبی ػیگـ 

آٓـیکب اف رِٔٚ ُل آٗزِلص مبٗلـامینکٞص كیالػُلیبص ٓوبموبچوٞموتص 

ثٞمتٕٞص ثبُتیٔٞؿص صٔپبص مٖ ُٞئیلص میبصَ ٝ ثؼْی ىٜـٛبی ػیگـ 

گنتـه یبكتٚص ىکَ مـصبمـی ثغٞػ گـكتٚ ٝ ثب پیٞمتٖ ثوؼوْوی اف 

اصضبػیٚ ٛبی ْٜٓ کبؿگـی اف رِٔٚ کبؿگـإ صَٔ ٝ ٗوَص پـمتبؿإص 

کبؿک٘بٕ ػُٝتی ٝ ىٜـػاؿی ٛوب  ثوٚ إٓص ٓوی ؿٝػ صوب ٓوبٗو٘وؼ ٓوٞؿػ 

 . یٞٗبٕص ثٚ یک اػتـاُ صٔبٓب کبؿگـی ٝ ػؿ مطش ِٓی صجؼیَ ىٞػ

ای٘کٚ ایٖ ر٘جو صب چٚ صؼ ثتٞاٗؼ ثب اصغبؽ ىوؼوبؿٛوب ٝ مویوبموت 

ٛبی ػؿمت پیيتـ ؿكتٚ ٝ ثٚ ظـف اػتـاُ کَ ربٓؼٚ آٓـیوکوب ثوـ 

ػِیٚ امتخٔبؿگـإ مـٓبیٚ ػاؿ إٓ صجؼیَ گـػػص ثٚ آی٘ؼٙ صؼِون ػاؿػ ٝ 

ثوب .  ٛ٘ٞف ٗٔی صٞإ ثطٞؿ هوطوغ ػؿ ٓوٞؿػ إٓ ثوٚ هْوبٝت ٗيونوت

ای٘ضبٍص صب ٛٔی٘زب کٚ ثّٞٞس اُٝیٖ ػکل اُؼَٔ ٝ ٍق آؿائوی کوْ 

ٝ ثیو مـامـی ثغو کبؿگـ ٝ فصٔتکو ربٓؼٚ ػؿ ثوـاثوـ ػاؿ ٝ 

ػمتٚ ٛبی كبىینتی اُٝتـا ؿامتص ٓبٗ٘ؼ صی پبؿصی ٝ اؿگبٜٗبی ؿیق ٝ 

ػؿىت ػُٝتی ی مـٓبیٚ ػاؿی ٝ ؿاٙ صَ ٛبی آٜٗب ػؿ هوجوبٍ ثوضوـإ 

ؿا ثٚ ٗٔبیو ٓی گؾاؿػص کبٓال آویوؼ ثوغوو ثوٞػٙ ٝ ٗوٞیوؼ ٗوجوـػٛوبی 

 .  ٓجوبصی ی گنتـػٙ صـی ؿا ٓی ػٛؼ

آٗچٚ کٚ ػؿ ىـایٔ ک٘ٞٗی ّٓٞٞع کِیؼی ایٖ رؼاٍ ؿا صيکیَ 

ٓی ػٛؼص چگٞٗگی  صَ ثضـإ ٝ ثـعٞؿػ ٓجوبت ٓغتِق ٗنوجوت ثوٚ 

صب کٕ٘ٞ ایٖ رؼاٍص چیقی ثیو اف یک کئکو ٗظوـی .  إٓ ٓی ثبىؼ

ٓیبٕ ػاؿ ٝ ػمتٚ ٛبی ٓغتِق مـٓبیٚ ػاؿی ٝ ٍق ث٘وؼی ٛوـ یوک 

رؼاُی کوٚ .   ثـای ثٚ کـمی ٗيبٗؼٕ ؿاٙ صَ ٓطِٞة عٞػ ٗجٞػٙ امت

صٔبٓب صٍٞ حـٝت ٓٞرٞػ ربٓؼٚ ٝ اؿفه اكوقٝػٙ ای کوٚ ثَوٞؿت 

مـٓبیٚ ٛبی مـگـػإ ٝ ثال صکِیقص ػؿ صَبؿ ٓبُکیت عَوٍٞوی 

 . ٓ٘لؼَ ٓبٗؼٙ اٗؼص ػٝؿ ٓی فػٙ امت

ٛٔٚ ی ٓـف ٛبی ػػٞا ثٚ ایٖ ٓؼتـف ثٞػٙ ٝ ٛنت٘ؼ کٚ ثزوق 

آٗکٚ ایٖ مـٓبیٚ ٛبی ؿاکؼ ٓبٗؼٙص ثکبؿ اكتبػٙص ثب ایزبػ ٓيبؿَ صوبفٙص 

ؿاٙ اكتبػٕ ثٚ ؿکٞػی ػیگـ مؼ ىٞػ ٝ ثب اكقایو صُٞیؼ ٝ ٗوـط ؿىوؼ 

اهتَبػیص ػٝؿ ؿٝٗن رؼیؼی آؿبف گـػػص ؿاٙ ػیگـی ثـای ٓوبثِٚ ثوب 

آب اعتالف آٜٗب ثوـ موـ چوگوٞٗوگوی ثوٚ .  ثضـإ ٓٞرٞػ ٝرٞػ ٗؼاؿػ

موـٓوبیوٚ ٛوبئوی کوٚ ثوغوبٓوـ .  صـکت ػؿ آٝؿػٕ ایٖ مـٓبیٚ ٛوبموت

ٓبُکیت عٍَٞی ٝ ٝاثنتگی ىبٕ ثٚ اٗگیقٙ ی موٞػص صوبّوـ ثوٚ 

هجٍٞ ؿینگ ػؿ ىـایٔ  ٗب ٓطٔئٖ ک٘ٞٗی ٗجٞػٙص صـریش ٓی ػٛ٘وؼ صوب 

آالع حبٗٞیص صٍِٞٚ ثغـد ػاػٙص ٓ٘تظـ ىـایٔ ثٜتـی ثـای ٝاؿػ 

 . ىؼٕ ثٚ ثبفاؿ ٝ کنت مٞػ ثٔبٗ٘ؼ

رٜٔٞؿی عٞاٛبٕ عٞامتبؿ اػآٚ میبمت هطغ ٓبُیوبت ثوـ ػؿ 

آٓؼ مـٓبیٚ ػاؿإ ٝ صـریضبت رؼیؼ ثـای اٗگیقٙ ػاػٕ ثٚ آٜٗب ثوـای 

مـٓبیٚ گؾاؿی ٝ كؼبٍ ىؼٕ مـٓبیٚ ٛب ػؿ ثبفاؿٗؼص ٝ ػٓوکوـات ٛوب 

کٚ صبکٕ٘ٞ اف ٛٔـاٛی کبَٓ ثب ایٖ میبمت ٛیچ ٗتویوزوٚ ای ٗوگوـكوتوٚ 

اٗؼص ٝ اٗتظبؿ ثیيتـ ثـای كؼبٍ ىوؼٕ ایوٖ موـٓوبیوٚ ٛوب ؿا ثوؼٝؿ اف 

عطـ ٗٔی ػاٗ٘ؼص عٞامتبؿ آٗ٘ؼ کٚ ثب ثنتٖ کٔی ْٛ ٓبُیبت ثـ ػؿ آٓوؼ 

 . مـٓبیٚ ػاؿإص عٞػ ثٚ ایزبػ ٓيبؿَ ٝ صضـک اهتَبػی ثپـػافٗؼ

آب اکٕ٘ٞ ثب ٝاؿػ ىؼٕ ٗیـٝی رؼیؼی ثٚ ٍض٘ٚ ی کيبکوو ٝ 

ٗجـػص ىـایٔ ثـای ٓـس ٗظـ مٞٓی ْٛ کٚ ٗٚ ٓ٘بكغ مـٓبیٚ ػاؿإص 

ثِکٚ َٓبُش ٓـػّ ٝ ٓجوٚ کبؿگـ آٓـیکب ؿا ٓؼ ٗوظوـ ػاىوتوٚ ثوبىوؼص 

ایٖ ٗظـ مّٞ ؿاٙ صِی امت کٚ اف ٓوؼصوٜوب هوجوَ ػؿ . كـاْٛ ىؼٙ امت

ربٓؼٚ صْٞؿ ػاىتٚص ُٝی اٗضَبؿ ؿمبٗٚ ٛوبی گوـٝٛوی ػؿ ػموت 

مـٓبیٚ ػاؿإ آکبٕ ٓـس آٗـا ػؿ یک اىَ ػٔٞٓوی ٝ موـصوبموـی 

ایٖ ٛٔبٕ چیقینت کٚ صظبٛـ ک٘٘وؼگوبٕ ٓوکوـؿا آٗوـا .  ٗٔی ػاػٙ امت

ػؿ رـایؼ عجـی صضت ایٖ ػ٘ٞإ کٚ صزٔؼبت ک٘ٞٗی ایوٖ آوکوبٕ ؿا 

ثٚ آٜٗب ػاػٙ امت کٚ ٍؼای ٗبى٘یؼٙ عٞػ ؿا ثگٞه ػیگـإ ثـمبٗو٘وؼص 

 . اثـاف کـػٙ اٗؼ

ایووٖ ؿاٙ صووَ مووّٞ ؿاٙ صووِووی امووت کووٚ ػؿ إٓ ثووٜووتووـیووٖص  

مـیؼتـیٖص ٓؼوٞالٗٚ صـیٖ ٝ ػبػالٗوٚ صوـیوٖ ؿاٙ ؿا ٗوٚ ػؿ اٗوتوظوبؿ 

ٓبٗؼٕ ثـای اهؼاّ مـٓبیٚ ػاؿإص ثِکوٚ ػؿ َٓوبػؿٙ موـٓوبیوٚ ٛوب ٝ 

ػؿ .  ثکبؿ اٗؼاعتٖ ٓنتویْ آٜٗب ػؿ رٜت ؿكبٙ ٝ آمبیو ٓـػّ ٓی ػاٗوؼ

ٝاهغ ٓؼِّٞ ٗینت چـا ٍبصجبٕ اٍِی ایٖ مـٓبیٚ ٛب ٗجبیؼ ػؿ ٓوٞؿػ 

ٓگـ ایوٖ موـٓوبیوٚ ٛوب روق .  آٜٗب ٝ ثکبؿ اٗؼاعتٖ آٜٗب صَٔیْ ثگیـٗؼ
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اكقٝػٙ ای کٚ ٗتیزٚ کبؿ ٝ فصٔت ٓـػّ فصؤوتوکوو ثوٞػٙ ٝ ٓوی 

 مبُیبٕ ػؿاف صضت ػ٘ٞإ مٞػ اف کق آٜٗب ؿثٞػٙ ىؼٙ امتص ٗینت؟ 

اگـ ٛٔگی هجٍٞ ػاؿیْ کٚ ؿاٙ ثـٕٝ ؿكت اف ثضـإ ثٚ کبؿاكوتوبػٕ 

ایٖ مـٓبیٚ ٛبمتص چـا ثبیؼ ثکبؿ اٗؼاعتٖ آٜٗب ؿا ٓٞکٍٞ ثٚ موٞػ ػٛوی 

ی آٜٗب ثـای ٍبصجبٕ ؿبٍِت آٜٗبص ٝ ٗٚ ٗلغ ٝ آمبیو ٍبصوجوبٕ ٝاهوؼوی 

ایٖ مـٓبیٚ ٛب ثک٘یْ؟  چـا ثبیؼ ٛٔبٕ اٗگیقٙ فیبٕ ثغيی ؿا کٚ صوبکو٘وٕٞ 

ثبػج عبؿد ىؼٕ حـٝت ارتٔبػی اف ػمت صُٞیؼ ک٘٘ؼگبٕ ٝاهؼی إٓ ىوؼٙ 

امتص یؼ٘ی مٞػ رٞئی مـٓبیٚ ػاؿإ ؿاص ثوبف ٛوْ ػٝثوبؿٙ ثوـای ثوکوبؿ 

ٝ صبفٙ ثـای ای٘کبؿ ْٛ ٓو٘وتوظوـ .  اكتبػٕ آٜٗبص ٓج٘ب هـاؿ ػاػٙص ثکبؿ گیـیْ

 . صْٔیٖ مٞػ رٞئی ٝ ثٜـٙ عٞاٛی آٜٗب ثيٞیْ

اگـ هجٍٞ ػاؿیْ کٚ ربٓؼٚ ثـای ثـٕٝ ؿكت اف ٓؼَْ ثیکوبؿی ٝ 

ثضـإ ٗیبف ثٚ اىتـبٍ ٝ کبؿص ٝ ثؼجبؿت ػیگـ آفاػ ىؼٕ ٝموبیوَ کوبؿ ٝ 

صُٞیؼص یؼ٘ی ٛٔیٖ مـٓبیٚ ٛبی َٓبػؿٙ ٝ صجل ىؼٙص اف ػمت موـٓوبیوٚ 

ػاؿإ ػاؿػص چـا ٗجبیؼ ثب ُـٞ ٓبُکیت عٍَٞیص یکجبؿ ٝ ثـای ٛٔیيوٚص 

ٓٞاٗغ ایٖ آفاػی ٝ ؿیيٚ کٖ کـػٕ ٛٔیيگی ثضـإ ؿا ثـٓـف مبفیْ؟ 

ثو٘وب ثوـ کوؼاّ ٓو٘وطون .  ٓگـ ای٘کبؿ اهؼآی ٍـیضب ثٚ ٗلغ ربٓؼٚ ٗویونوت

اٗنبٗیص ػؿ ای٘زب ْٛص ربئی کٚ ِٓیٕٞ ٛب ٗلـ ىت ٝ ؿٝف ٗگـإ ىـوَ ٝ 

کبؿ عٞػ ٝ عبٗٞاػٙ عٞػ ٛنت٘ؼص ثبیؼ ٗلغ صـیَبٗٚ ی ٓيتی مـٓبیٚ ػاؿ 

ؿا کٚ ٍبصت ٓیِیبؿػٛب ػالؿٗؼ ٝ ٝاهؼب ثٚ پٍٞ ثیيتـی ٗیبف ٗؼاؿٗوؼص ثوـ 

ٗلغ ٓجیؼی ٝ ٓتٞاّؼبٗٚ ی اٗنبٜٗبئی کٚ كؤ ػؿ پی ثـاٙ اٗوؼاعوتوٖ یوک 

 . فٗؼگی ٓتؼبؿف ٝ ٓؼُٔٞی اٗؼص ٓـرغ ػاػٙ ىٞٗؼ

ر٘جو اػتـاّی ک٘ٞٗی ػؿ آٓـیکبص ػؿ ثٜتـیٖ صبُتص ثبیؼ ثتوٞاٗوؼ 

چ٘یٖ ؿاٙ صِی ؿا ثٚ آُتـٗبصیٞ ثغو کبؿکٖ ٝ ٓـػّ آٓـیکب ػؿ ثـاثـ ؿاٙ 

. صَ ٛبی مـٓبیٚ ػاؿاٗٚ ی ثغو اٗگَ ٝ موـٓوبیوٚ ػاؿ إٓ صوجوؼیوَ کو٘وؼ

چیقی کٚ ٛ٘ٞف ٛیچیک اف ثغو ٛبی ػیگـ رو٘وجوو روٜوبٗوی ثوـ ػوِویوٚ 

 . مـٓبیٚ ٓٞكن ثٚ اٗزبّ إٓ ٗيؼٙ امت

ثی ىک ای٘کبؿ هجَ اف ٛٔٚ ص ٓنتِقّ كـٝ ؿیغتٖ صٞٛٔبت صٞػٙ ی 

فصٔتکو ٗنجت ثٚ ٓبٛیت ٗظبّ مـٓبیٚ ػاؿی ٝ ىو٘وبعوت ػوِوَ ٝاهوؼوی 

صٞٛٔبصی کٚ ٛـ چ٘ؼ ؿیقه آٜٗب ثویوو اف ٛؤوٚ صوٞمؤ .  ثضـإ ٓی ثبىؼ

صبحیـات ثٜٞه آٝؿٗؼٙ ی عٞػ ثضـإ ػِٔی ٓی گوـػػص ُٝوی ثوؼٕٝ کوبؿ 

آگبٛگـاٗٚ ٗیـٝٛبی آگبٙ ٝ پیيـٝی ربٓؼٚ ٗیق ٗٔوی صوٞاٗوؼ فٓویو٘وٚ موبف 

 .    پیيـٝی ٓٞهلیت آٓیق ربٓؼٚ ثٚ ٓوَؼ ٜٗبئی گـػػ

 پبیبى 

http://www.mardomtv.com/
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 لیست کمک ها و گزارش مالی این ماه  

 

 گزارش مالی

خرج ماهیانه  cvc$ 23خرج چاپ، $ 2646)$ 2818مخارج این ماه 
کمک $ :297بوده که با توجه به ( خرج فایل مالیات$ 271حساب بانگی و 

کسری از ماه قبل کل $ 2967اضافه داشته ایم که با محاسبه $ 273مالی، 
می شود که امید است با یاری خوانندگان رفع $ 27:5بدهی ما بالػ بر 

 . گردد

 

 بنیانگذار معبد الهه وجود فحشا در این محل را رد کرده است

. از جمله باازداشات شاد اان اسات"  معبد الهه" تریسی ِالیس، بنیانگزار 

 . خانم ِالیس پیشتر اتهام وجود فحشا در این معبد را تکذیب کرده بود

به  فاتاه .  بعضی از مرتبطین با این معبد نیز به دفاع از آن پرداخته اند

 .آنها پول پرداخت شده به معبد، اعانه بوده است

اما در یک مصاحبه رسانه ای، بیل ماوناتاگاوماری، دادساتاان ماحالای، 

من اهمیتی نمی دهام شاماا : " برداشت دیگری از این اعانات ارائه کرد

آن را چی توصیف می کنید، شما می توانید این پول را اعانه توصیاف 

کنید یا دستمزد، می توانید عمل خود را التیام روحانی یا یو ای جنسای 

توصیف کنید، در هر صورت پذیرش پول در مقابل سکس اقدامی غیر 

 ."قانونی است

نفر به ارتکاب جرائمای مارتاباط باا ایان خااناه تان  ۸۱تاکنون بیش از 

فروشی ادعایی تفهیم اتهام شده اند و جستجوی پلیس بارای دساتاگایاری 

 .مظنون دیگر ادامه دارد ۰۲حداقل 

 ٗلـ ػؿ اؿصجبٓ ثب ٓؼجؼ اُٜٚ ػمتگیـ ىؼٙ اٗؼ ۱ٔصبکٕ٘ٞ ثیو اف 

دادعتبًبى دس ایبلت آسیضًّب ثیؼ اص عی ًفش سا ثَ اتهِهبم استهجهبه ثهب 

ثَ گفتَ دادعهتهبًهی دس ایهي ههؼهجهذ  .  ثبصداؽت کشدٍ اًذ"  هؼجذ الَِ" 

تذت لْای اسائَ خذهبت سّدبًی  دس اصای پْل  خذهبت جهٌهغهی ثهَ 

 .هشاجؼبى اسائَ هی ؽذٍ اعت

ثؼؼ اف یک صضویوبت ىو ٓبٛٚص پِیل آؿیقٝٗب ٓی گٞیؼ یک صيکیالت 

هٞاػی ٝ كضيب ؿا کٚ صضت ُٞای یک ٓؼجؼ اُتیبّ ؿٝصبٗی كؼبُویوت ٓوی 

 .کـػٙص ٓتالىی کـػٙ امت

 هْمْػبت هشتجو

 ایبالت ٓتضؼٙ آٓـیکب

امتیٞ ٓبؿصٞكص مغ٘گٞی پِیل ىٜـ كی٘یکل ػؿ یک َٓبصجٚ ؿمبٗٚ 

ثوٚ روبی ٝاژٙ ٓيوتوـیص ٓوـاروؼوبٕ ؿا : " ای ػؿ ثبؿٙ ایٖ ٓؼجؼ گولوت

مبُک ٓی عٞاٗؼٗؼص ثٚ ربی ػَٔ ر٘نیص اف ٝاژٙ اصضبػ ٓوؼك امتلبػٙ 

فٜٗب ثٚ ربی كبصيٚص اُٜٚ عوٞاٗوؼٙ ٓوی ىوؼٗوؼ ٝ ثوٚ روبی .  ٓی کـػٗؼ

 ."كبصيٚ عبٗٚص ایٖ ٓکبٕ ؿا ٓؼجؼ ٓی ٗبٓیؼٗؼ

 متالشی شد" معبد الهه"شبکه فحشا در ; پلیس آریزونا

 0222سپتامبر  20دوشنبه  - رینویچ  04:32: به روز شده
  2432شهریور  02 -

ای ایرانی میدانی شباهتهای میان کوروش، 
 محمد و چنگیز کدامند؟

همانطور که محمد در پی چند ماه اعتکاؾ 
در کوه حراء به پایین آمده مدعی ارتباط با 

خدا و دریافت حکم پیامبری و هدایت 
انسانها از او می شود، چنگیز هم پس از 

چند روز اعتکاؾ در کوههای مقدس 
مؽولها پایین آمده و مدعی میشود که 

"تنگری" خدای مؽولها با او تماس گرفته 
و او را مامور متحد کردن و نجات مؽوالن 

که )کوروش هم در کتیبه اش . نموده است
این روزهاترجمه های تقلبی فراوانی از آن 

;  اعالم میکند( در اینترنت باب شده
"......مردوک )خدای بابلیان در تمام 

سرزمینهای دیگر و همجنین در سراسر 
به . همه کشورها به جست و جو پرداخت

جست و جوی شاهی خوب که او را با قلبی 
پاک یاری کند. آنگاه او)مردوک( نام 

کوروش، پادشاه "انشان" را برخوانده از 
او به نام پادشاه جهان یاد کرد. او تمام 

و همه مردمان ماد را به " گوتو"سرزمین 
مردوک، ......فرمانبرداری کوروش درآورد

خدای بزرگ با شادی از کردار نیک و 
. اندیشه نیک این پشتیبان مردم خرسند بود
بنابراین او کوروش را برانگیخت تا راه 
بابل را در پیش گیرد در حالیکه خودش 
همچون یاوری راستین دوشادوش او گام 

. برمیداشت  
 

بازیگران عصر "برگرفته از کتاب 

نوشتهء " کوروش، محمد،چنگیز;تمدن

، 2011، چاپ " سیامک ستوده"

9681 

http://www.bbc.co.uk/persian/topics/united_states
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)اف آهبی چ٘گیق پِٜٞإ «  ػؿ فٓی٘ٚ ایـإ ى٘بمی» عیـا ًتبثی ثٚ امْ ا

ٛوبیوی اف  گوٞىوٚ» ثؼمت ٓب ؿمیؼٙ صبٝی ثغو ٓلَوِوی ثوب ػو٘وٞإ  ( ٔ

ًٚ ثٚ ٗظـ ٓب ػاؿای «  فٗؼگی پ٘بٛ٘ؼگبٕ ٝ ٜٓبرـإ اكـبٗنتبٕ ػؿ ایـإ

عوجوـ ثوب  ای ٗوبآگوبٙ ٝ ثوی عٞاٗ٘ؼٙ.  ٛبمت ٌٗبصی مغت ػؿ صْبػ ثب ٝاهؼیت

پ٘ؼاؿػ ًٚ ٝهوتوی ٓوٜوبروـإ ٓوب پوب ثوٚ عوبى ایوـإ  ػیؼٕ ٓوبُٚ چ٘یٖ ٓی

اٗؼص ػؿٛبی ثٜيت ثـٝی ىبٕ گيٞػٙ ىوؼٙ ٝ اؿوِوت اف صؤوبٓوی  گؾاىتٚ

ػؿ یوي روبٓوؼوٚ پویويوـكوتوٚ ...(  ص آٓوٞفه ٝ ص ٍوضوت اػبىٚ) صنٜیالت 

آهبی چ٘گیق پٜوِوٞإ ٛؤوچوٕٞ ایوؼئوُٞوٞ  ؿژیؤوی !  اٗؼ ثـعٞؿػاؿ ثٞػٙ

ٛوبص  ای ثوٚ موتوْ ص ػؿ ٛیچ ربیی ٝ ٛویوچوگوٞٗوٚ اىوبؿٙ ملبى ٝ ىٞٝٗینت

ٛب ٝ صضویـٛبیوی ًوٚ ٓوٜوبروـإ ٓوب اف موٞی ػُٝوت  ٛبص فٝؿگٞیی ؿٗذ

صوٞاٗنوت ػؿثوبؿٙ  ُٝی آیوب ٝی ٓوی. ً٘ؼ اٗؼص ٗٔی ٓتجٞع ایيبٕ ٓتضَٔ ىؼٙ

ص ؿویوـ افیوٖ چویوقی  ثـعٞؿػ ؿژیْ ایـإ ثٚ چ٘ؼ ِٓیٕٞ ٜٓبروـ اكوـوبٕ

فیـا اگـ ربٗت صویوت ؿا ٓیگـكت ػؿ .  ث٘ٞینؼ؟ ٓجؼب رٞاة ٓ٘لی امت

ٗٚ ػؿ مٔت ملیـ كـٛ٘گی ؿژیوْ (   ثٚ كـُ اٗتيبؿ ٗٞىتٚ) إٓ ٍٞؿت 

ثوٞػ ٝ ٗوٚ موغو٘وگوٞی إٓ ػؿ  ی ػٗیب ػؿ مولوـ ٓوی ایـإ ثٚ چٜبؿ گٞىٚ

ٝ چوٚ ثنوب ًوٚ صوبال ٗوبّ ایيوبٕ ٗویوق ػؿ یوٌوی اف .   موی ثوی ؿاػیٞی ثی

! مبفٓبٕ ػلٞ ثیوٖ اُؤوِوَ هوـاؿ ٓویوؼاىوت«  فٗؼاٗیبٕ ػویؼٙ» ٛبی  ُینت

ی ٗٞىتٚ آً٘ؼٙ اف ٌٗبصی هبثَ ثضج اٗؼ ًٚ پـػاعوتوٖ ثوٚ  صوـیجب ٛـ ٍلضٚ

ًو٘ویوْ  ث٘بثـیٖ مؼی ٓی. آٝؿ عٞاٛؼ ىؼ ی آٜٗب ثنیبؿ ٓٞالٗی ٝ ٓالٍ ٛٔٚ

 . صـیٖ آٜٗب مغٖ گٞییْ صٜ٘ب ؿٝی ثـرنتٚ

 دعت سژین ایشاى ثَ خْى آصادیخْاُبى افغبًغتبى سًگیي اعت

ص عٞثنت ثؼٕٝ ٓوؼٓٚ ثجیو٘ویوْ ٝی چوگوٞٗوٚ ػؿ ؿاثوطوٚ ثوب ّٝوغ  ثبؿی

گؾاؿػ صب ٓجبػا ٗيبٗی اف  ً٘ؼ یب ٓنٌٞت ٓی ٜٓبرـإ صوبین ؿا ًتٔبٕ ٓی

ػاٗو٘وؼ  ٛٔٚ ٓی. چٜـٙ پِیؼ ؿژیْ ایـإ ٝ صیـٙ ثغتی ٜٓبرـإ ٓب ؿط ٗٔبیؼ

ًٚ صٌٞٓت پٞىبُی مگوبٗوو ؿا پوی ىوٌوبؿ ٛؤوٞٓو٘وبٕ آفاػیوغوٞاٙ ٓوب 

افیٖ هٔبه مگبٕ ٓیبٕ ٜٓبرـإ ٓب ػؿ پبًنتبٕ ْٛ كوـاٝإ .  كـمتبػ ٓی

ثوـاػؿ » ثٞػ ٝ ثؼ ٗینت ثؼاٗیؼ ًٚ اًخـیت آٗبٕ ًوبؿت ػْوٞیوت صوقة 

ػاىوت ًوٚ  ٓطبُؼٚ ىٔب فٓبٗی اؿفه ٓی.  ؿا ػؿ ریت ػاىت٘ؼ«  صٌٔتیبؿ

گولوت ًوٚ چوگوٞٗوٚ ثوٚ اىوبؿٙ ٝ  ای ػؿ ایـإ موغوٖ ٓوی اف ػٜٛب اكـبٗی

اًو٘وٕٞ صوقة ) ٝ ٗوظوبیوـه « مبفٓبٕ َٗـ»ٌٛٔبؿی صقة گِجؼیٖ ٝ 

ص اٗوالثی  یب ٓنتوالٗٚ صٞمٔ پبمؼاؿإ ٝ ؿیـٙ ثٚ رـّ ػًٓٞـات(   ٝصؼت

ٝ یب صضت ثبفرٞیی ٝ ىوٌو٘وزوٚ هوـاؿ   ص اعتطبف ٝ یب ّؼ ث٘یبػگـا ثٞػٕ

ٛبی ٓٞالٗی فٗوؼاٗوی یوب موـ ثوٚ ٗویونوت  گـكتٚ ٝ ثنیبؿی اف آٗبٕ ٓؼت

ػؿی٘زب ثٚ ؽًـ ٗبّ كووؤ ثوـعوی اف إٓ .  ایٖ هـثبٗیبٕ ثیئبؿ اٗؼ.  اٗؼ ىؼٙ

  -:   ٛوبی آٗوبٕ آىو٘وب ٛنوتویوْ ً٘یوْ ًوٚ ثوب عوبٗوٞاػٙ ًيتٚ ىؼگبٗی اًتلب ٓی

ٓ٘زٔوِوٚ صنوٖ ٝ ) ػَٔت ه٘ؼٛبؿی ُینبٗل صوٞم ؿا آػٌٓيبٕ گِجؼیٖ 

ػُٝوت ایوـإ .  ػؿ فاٛؼإ اعتطبف ٝ ثؼؼ ٓخِٚ ٓیٌ٘و٘وؼ۳۱ٖٔػؿ (  صوبٗی

ای  ىؼِٚ» ص ثٚ صقة امالٓی ثغبٓـ إٓ ًٚ  ی هبصالٕ عبیٖ ثزبی ٓضبًٔٚ

ؿوالّ ؿموٍٞ  ۳۳ٖٔػؿ   -.  گوٞیوؼ ص صجـیي ٓی ؿا اف ثیٖ ثـػٙ«  ٓؼـٝف

 اُٚ ُٝؼ ػجؼاُٚ مبً٘بٕ ىی٘ؼٗؼص ٓزیؼ ُٝؼ ؿالّ ٝ متبؿ  ُٝؼ ٓٞمی ٝ كَی

ٝ ؿصیْ ُٝؼ ثبهی اف ٛـات ثٚ ثٜبٗٚ   هِؼٚ ُٝؼ ایٞة مبً٘بٕ ٓٞمی 

ص ػؿ  ٛبی كـاٝإ ػؿ اٍلٜبٕ ٗؼاىتٖ ًبؿت ى٘بمبیی پل اف ىٌ٘زٚ

ٛبی مٞفإ صلتبٕ ؿٛب ىؼٗؼ صب اف صي٘گی ٝ گـم٘گی ربٕ  ػىت

مبٍ گؾىتٚ ًٚ عبٗٞاػٙ یٌی اف ایٖ هـثبٗیبٕ ثٚ ىٞؿای . ثجبفٗؼ

ٛب ػؿ اٍلٜبٕ ٓـارؼٚ ًـػٙ ٝ اف مـٗٞىت ٗبٕ آٝؿ  ٛٔبٛ٘گی اكـبٕ

مـاؽ إٓ ػقیق صبٗـا » : ىبٕ پـمیؼٙ ثٞػٗؼص كـػی اف ىٞؿا گلتٚ ثٞػ

«!  ٛبی صلتبٕ ثگیـیؼص ربْٗ ٛب ٝ الىغٞاؿإ ػىت ثٜتـ امت اف گـ 

ای ػؿ  اٗز٘یـ هیّٞ اف ُٝنٞاُی ٗزـاة ًٚ ػؿ ًبؿعبٗٚ ۳۳ٖٔػؿ  -

ٛبی مبفٓبٕ  ًـػ صٞمٔ صـٝؿینت ىٜـ گق امتبٕ اٍلٜبٕ ًبؿ ٓی

عؼا  ۳۱ٖٔػؿ  -.ىٞػ اه ؿثٞػٙ ىؼٙ ٝ مـ ثٚ ٗینت ٓی َٗـ اف عبٗٚ

ؿصیْ كـاٛی ٝ ػجؼأُزیؼ ُٝؼ ٓیـػِی ثٚ صـصیت ػؿ فاثَ ٝ یقػ 

 ۳۱ٖٔػؿ  -. ؿم٘ؼ اُٚ چبًـ ایـإ ثٚ هتَ ٓی صٞمٔ اكـاػ صقة

ػجؼاُویّٞ پنـ ػجؼاُضٌیْ ثبؿًقایی ٝ رٔؼٚ پنـ ٗٞؿٓضٔؼ ؿعيبٗی 

ٓـثٞٓ ٝالیت ٗیٔـٝف ثٚ رـّ ثٚ اٍطالس هیبّ ٓنِضبٗٚ ٓوبثَ ػُٝت 

مبُٚ  ۱ٔؿیبث  ۳۱ٖٔػؿ  -. ص ػؿ فاٛؼإ ثٚ ػاؿ آٝیغتٚ ىؼٗؼ ایـإ

اه ػؿ فاٛؼإ صٞمٔ اكـاػ ًٔیتٚ  ص اف عبٗٚ اُؼیٖ ؿِزبیی ُٝؼ ؿٞث

ص ٓؼِْ صِیْ ؿِزبیی ۱ٖٓٔػؿ -. ؿمؼ ؿثٞػٙ ىؼٙ ٝ ثٚ ىٜبػت ٓی

ثبى٘ؼٙ ً٘گ ٝالیت ٗیٔـٝفص ػؿ فاٛؼإ صٞمٔ اكـاػ ًٔیتٚ ؿثٞػٙ ٝ 

ٓضٔٞػ ػٔـ ثـاػؿ   ىبٙ -.ؿمؼ ثؼؼ اف مٚ ؿٝف ىٌ٘زٚ ثٚ ىٜبػت ٓی

  -ٗٞؿٓضٔؼ ثبى٘ؼٙ چٜبؿثـري ٝالیت ٗیٔـٝف اف ٝمٔ ؿاٙ ٓیـربٝٙ

ٛب ٓلوٞػاالحـ ثٞػ صب ایٖ ًٚ ؿٝىٖ ىؼ  فاٛؼإ ػمتگیـ ىؼٙ ٝ ٓؼت

صؼؼاػ إٓ .  فیـ ىٌ٘زٚ ػژعیٔبٕ ًٔیتٚ فاٛؼإ ربٕ مپـػٙ امت

ٛب  ٛبیو ٓبٙ ٓجبؿفاٗی ًٚ ثٚ ػِت ػؼّ آبػت اف ؿژیْ ایـإ ٝ مگ

ػمتگیـی ٝ .  اٗؼ اف صنبة عبؿد امت ٛب فٗؼإ ٝ ىٌ٘زٚ ػیؼٙ ٝ مبٍ

ٛبص ٓؼِْ مـٝؿٛبص  ثـاٛٞی ٛبص ًـیْ ٓضٔؼٛبص ٓؼِْ رٔؼٚ ىٌ٘زٚ گَ

ٛب  ٗٞؿػِی ص ٍٝلی ٗلـ یبؿإ ىبٕ ٖٓٛب ثب ثیو اف  ؿبفی ىٜـیبؿی

ٛبی ػؿػٗبى  هَٚ. ٝ ػٜٛب صٖ ػیگـ ؿا ٛیچٌل اف یبػ ٗجـػٙ امت

(ٕ).  ْٛ هجال اٗؼٌبك یبكتٚ امت« پیبّ فٕ»ای اف ٜٓبرـإ ٓب ػؿ  ػؼٙ

صبٕ ثٚ ؿهْ ٝاهؼی ٜٓبرـإ  ٛبی«پژٝٛو»ؿامتی آهبی پِٜٞإ آیب ػؿ 

ٛبی ر٘گ  اكـبٗی ًٚ ثٚ ٓخبثٚ گٞىت ػّ صٞپ گـٝٙ گـٝٙ ثٚ رجٜٚ

گيت٘ؼ ػمت ٗیبكتیؼ؟  ىؼٗؼ ٝ اؿِت ػیگـ فٗؼٙ ثـٗٔی ػـام كـمتبػٙ ٓی

. ایـإ ؿا ٓـػّ ٓب اف یبػ ٗغٞاٛ٘ؼ ثـػ صـیٖ ر٘بیت ؿژیْ ایٖ ٗ٘گیٖ

ی هـثبٗیبٗی ًٚ ؽًـ ىبٕ ػؿ ثبال ؿكتص ثـ  ؿٗذ ٝ اىي ٝ عٕٞ ٛٔٚ

.                                                        گـػٕ ػُٝت ایـإ ا مت  

 ُب؟ «هِوبًؾِش»ػزاثؾِشُب یب     

ص «ٜٓٔبٗيٜـ»ٛبی ٜٓبرـإ ؿا  ػُٝت ایـإ عٞه ػاؿػ اؿػٝگبٙ

ُٝی آٗچٚ ثـ ٜٓبرـإ ػؿیٖ .  ٝ افیٖ هجیَ ث٘بٓؼ«  مٌٞٗتگبٙ»ص «ٜٓٔبٗنـا»

ٛـ  (ٖ).  مبفػ ٛب ؿا حبثت ٓی ؿٝػص ًؾاثی ثٞػٕ ایٖ ٗبّ ٛب ٓی«ٜٓٔبٗيٜـ»

ص صَٞیـ  ًٚ ػؿ ٛٔیٖ ىٔبؿٙ آٓؼٙ«  صَ میبٙ»ی  چ٘ؼ گقاؿه صٌبٕ ػٛ٘ؼٙ

ػٛؼص ثب ٝرٞػ ایٖ الفّ امت  ؿٝى٘ی اف رْٜ٘ ٜٓبرـإ ػؿ ایـإ ثؼمت ٓی

                                       .                     ٓطبُت ٓيغٌ ٓوبُٚ اكيب ىٞٗؼ افای  پبؿٙ

 :  گـػػ ًٚ اػػب ٓی

ؿمیؼٙ امت صبفٙ ٝاؿػ ثٚ  ًبؿ صغَیٌ امتبٗی ًٚ ثٚ پبیبٕ ٓی»

ثب ایٖ صبٍ .   امت ىؼٙ  ػٗجبٍ ًبؿ ٓیگيتٚ امت ٝ ًنی ٓبٗغ اٝ ٗٔی

فػٕ اؿصجبٓ ایـإ ٝ  ٗیـٝٛبیی ًٚ ثب هَؼ عبً عٞامتبؿ ثـْٛ

ٛیچ ػِتی ٝ اف ؿاٙ پـٝؿاٗؼٕ صٞهغ ٝ اٗتظبؿٛبی  اكـبٗنتبٕ ٛنت٘ؼ ثی

)«فٗ٘ؼ ٛبی ٓجْٜ ٝ ػبٓلی ػآٖ ٓی ػٝؿ اف ٝاهؼیت ثٚ ًی٘ٚ  . ً

ٛبی ٓـفی  صتی ىٔبؿ ػؿعٞؿ صٞرٜی اف آٗبٕ ًٚ ػؿ امتبٕ»  (۳ٕٖ

ؿٝٗؼ ٝ ػؿ  ٛنت٘ؼ ػؿ ػاعَ ًيٞؿ ایـإ افایٖ مٞ ثٚ إٓ مٞ ٓی

  (۳ٕ۳ً. )«ً٘٘ؼ ربٛبیی عبؿد اف ٓضَ مٌٞٗت ػائْ عٞػ ًبؿ ٓی
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ؿارغ ثٚ ٜٓبرـإ « پژٝٛو»ؿامتی اف مـ امت ثٚ  آهبی پِٜٞإ ثٚ

ٜٓبرـاٗی ًٚ ًبؿت ى٘بمبیی ٗؼاؿٗؼ ثٚ ٛیچ ٍٞؿت . پـػاعتٚ امت

اٗؼ ٜٓبرـاٗی  ًْ ٗجٞػٙ. صن صـػػ اف یي ىٜـ ثٚ ىٜـ ػیگـ ؿا ٗؼاؿٗؼ

اٗؼ ػؿ ٓـامْ  ص ٗتٞاٗنتٚ ی ػُٝت ایـإ ًٚ ثؼِت ایٖ مغتگیـی ظبُٔبٗٚ

صتی ثـای ًنبٗی ْٛ ًٚ . ىبٕ ىـًت رٞی٘ؼ ػكٖ ٝ مٞگٞاؿی ثنتگبٕ

اٗؼص كـاٝإ اصلبم اكتیؼٙ  ًـػٙ اٗؼ ُیٌٖ ػؿ ىٞؿا ًبؿ ٗٔی ًبؿت ػاىتٚ

اٗؼ ػؿ ٓـامْ صـصیْ اػْبی عبٗٞاػٙ یب ػٝمتبٕ ىبٕ  ًٚ اربفٙ ٗیبكتٚ

ٛقاؿإ ٜٓبرـ ٝ ثنیبؿی اف آٗبٕ صٜ٘ب مـپـمت . صبّـ ثبى٘ؼ

اٗؼ ًٚ اف ػؿٕٝ  ص ایٖ صزـثٚ َٓیجت ثبؿ ؿا اف مـ گؾىتبٗؼٙ عبٗٞاػٙ

ٛبی ىبٕ اٍٝ ثٚ  ص ثؼٕٝ آالع ثٚ عبٗٞاػٙ ىٜـٛب ػمتگیـ ىؼٙ

ی  هَٚ. اٗؼ گـػیؼٙ« ؿػ ٓـف»ٛبی ٓؼیٖ ثـػٙ ىؼٙ ٝ مپل  اؿػٝگبٙ

ٛب ؿا  ی ایٖ ىوبٝت ٗخبؿ ْٛ امتخ٘ب ٗینت ٝ ٜٓبرـإ فیبػی ٓقٙ

ای ًٚ گُِٞٚ ىٌٔو ؿا  مبُٚ ۳ٓلٌِی  ۱ٖٔٔػؿ رٞفای . اٗؼ چيیؼٙ

ػؿ « ثیٔبؿمتبٕ آبّ عٔی٘ی»ثٞػ ٛٔـاٙ ثب ٓبػؿه ػؿ  مٞؿاط ًـػٙ 

ٓبٓبی ٓلِي ٓضٔؼٗخبؿ ػّ ػؿ ثیٔبؿمتبٕ ٓ٘تظـ ٓبٗؼ . فاثَ ثنتـی ىؼ

آب ٛ٘ٞف مبػتی ٗگؾىتٚ ثٞػ ًٚ . صب اگـ ًبؿی الفّ ثٞػ اٗزبّ ػٛؼ

ٛبی اٝ ًٚ پبیٞاف  ٓبٓٞؿإ ىٞؿا ثب ٗبػیؼٙ گـكتٖ كـیبػٛب ٝ اُتٔبك

اٝ ... ک٘ؼص اف ثیٔبؿمتبٕ ثپـمیؼ ٝ ثبىؼص ػؿ فاثَ فٗؼگی ٗٔی ٓلِي ٓی

ٛبی ؿًیي ٝ ّـة ٝ ىتْ ثٚ اؿػٝگبٙ ثـػٙ ٝ اف آٗزب  ؿا صٞاّ ثب ػى٘بّ

میبٙ اٗتوبٍ ػٛ٘ؼ صب ایٌ٘ٚ ٗخبؿ اف ػؿػ صٜ٘ب ٓبٗؼٕ  عٞامت٘ؼ ثٚ صَ ٓی

(  آرـ)اه ثٚ هَؼ عٞػًيی مـه ؿا ثب عيتی  عٞاٛـ ٝ عٞاٛـفاػٙ

ٝهت پل اف صٔبك ثب ثیٔبؿمتبٕ ٝی ؿا عٞٗیٖ  ٝ كؤ إٓ. ً٘ؼ چبى ٓی

اٗؼ ًٚ  ٓب ػؿ ایـإ ػٔیوب ػؿى ًـػٙ  ٜٓبرـإ. ً٘٘ؼ ٝ ػؿٓبٗؼٙ ؿٛب ٓی

هبٕٗٞ ٝ صوٞم ٝمبیِی اٗؼ ًٚ چ٘بٕ ًٚ ٓ٘بكغ صبًٔبٕ ؿا ٍیبٗت 

ث٘ؼػص ثـای  ػاؿػ ٝ ػمت ٝ پبی ٓـػّ آفاػیغٞاٙ ایـإ ؿا ٓی ٓی

ٝهتی هٞاٗیٖ ّبٖٓ آفاػی ٝ .  ٜٓبرـإ ٓغٍَٞب كبهؼ اؿفه امت

آٗبٕ ؿا ثـ ٗیبٗگیقػ « اصتـاّ»ػًٓٞـامی ثـای ٓـػّ ایـإ ٗجبىؼ ٝ 

 ۳۱ٖٜٔٓبرـإ ؿا رِت ً٘ؼ؟ ػؿ « اصتـاّ»چگٞٗٚ ٌٖٓٔ امت 

ٓوبٓبت . ىؼٗؼ ًٞػًبٕ ػٙ ػٝافػٙ مبُٚ ثطٞؿ ٓـٓٞفی ٓلوٞػاالحـ ٓی

ایـإ ثؼٕٝ ٛیچ ػُیَ ٝ ٓؼؿًی ٜٓبرـإ ؿا ٓوَـ « اٗتظبٓی»

ٛبی ػمتزٔؼی  ػاٗنتٚ ٝ ثٚ فٗؼاٗی ٝ ىٌ٘زٚ ػاػٕ ٝ ؿػ ٓـف ًـػٕ

آٗبٕ ىـٝع ًـػص ثٚ صؼی ًٚ ٜٓبرـإ ْٛ ثٚ ربٕ آٓؼٙ ٝ ثٚ فػ ٝ 

ػاّ اكتبػٕ ٝ اػتـاف  مـاٗزبّ ثب ثٚ. پـػافٗؼ ٓی« پبمؼاؿإ»عٞؿػ ثب 

ثٞػ (  اٍلٜبٕ)ػاؿ ٓؼـٝف ىٜـ یقػ  ر٘بیتٌبؿی ًٚ پنـ مـٓبیٚ

ای اف ٛٔؼمتبٗو ًٞػًبٕ ؿا ؿثٞػٙ ٝ ثؼؼ اف  ٓؼِّٞ ىؼ ًٚ اٝ ثب ػؼٙ

ٜٓبرـاٗی ًٚ ٓـ  صؼؿیزی  ۳۱ٖٔػؿ . ؿمبٗؼ صزبٝف آٗبٕ ؿا ثوتَ ٓی

ىٌبیت « اٗتظبٓی»عٞامت٘ؼ ثٚ ٓوبٓبت  ؿا ٗٔی« صَ میبٙ»ػؿ اؿػٝگبٙ 

ثـػٙ ٝ ِٓت ًـػٗؼ صب ثـای ىبٕ اربفٙ ػاػٙ ىٞػ اف ٓـف ػجٞؿ ًـػٙ 

ص هیبّ  آت٘بع ایـإ اف هجٍٞ ایٖ ًٞچٌتـیٖ عٞامت. ثٚ پبًنتبٕ ثـٝٗؼ

ٜٓبرـإ ؿا ثـاٗگیغت ٝ ػؿ احـ صیـ اٗؼافی ٓنئٞالٕ ؿژیْ صؼؼاػ 

ػؿ اٍلٜبٕ  ۱ٖٓٔػؿ .ػكبع ثٚ ىٜبػت ؿمیؼٗؼ  فیبػی ٜٓبرـإ ثی

اه ؿا ثٚ ٜٓ٘ؼمی ایـاٗی ًٚ ثب اٝ  ٜٓبرـ ًبؿگـی ػؿ آٓؼ مٚ مبُٚ

ًـػ مپـػٙ ثٞػ صب صیٖ ثبفگيت ثٚ اكـبٗنتبٕ ػؿیبكت ػاؿػص  ًبؿ ٓی

فٓبٗی ًٚ ًبؿگـ پُٞو ؿا ٓطبُجٚ .  آـی ًٚ ػؿ ایـإ ٓـمّٞ امت

پ٘بٙ ًٚ هبٕٗٞ ٝ ٓـرؼی ؿا  ًبؿگـ ثی. ًـػ ٜٓ٘ؼك ٌٓ٘ـ ىؼ

ى٘بعت ًٚ گبٛی ثٚ ػاػ ٜٓبرـإ ؿمیؼٙ ثبىؼ ثب اٗتوبّ اف ٜٓ٘ؼك  ٗٔی

ای  ایٖ ثبؿ ػیگـ ثٜبٗٚ. ً٘ؼ یٌی اف پنـإ اٝ ؿا ًيتٚ ٝ كـاؿ ٓی

ای ؿا ػؿ اٍلٜبٕ اف  ىٞػ ثـای ػُٝت ایـإ صب ثگیـ ٝ ثج٘ؼ ثینبثوٚ ٓی

ٛبیی ْٛ ىؼٙ ٝ الاهَ مٚ صٖ اف  مـ گیـػ ًٚ ٓٞرت فػٝ عٞؿػ

ػؿ ٛٔیٖ رـیبٕ امت ًٚ ٜٓبرـإ . ثبفٗؼ ٜٓبرـإ ربٕ عٞػ ؿا ٓی

ص ثٚ ٓـف ػكتـ إٓ  ی آٗبٕ صٞرٜی صقة ٝصؼت ثٚ ٓنئِٚ ثؼِت ثی

ٓنئٞالٕ ٝصؼت ثٚ ثبػاؿإ ایـاٗی عٞػ گقاؿه . ً٘٘ؼ ؿاٛپیٔبیی ٓی

ؿم٘ؼ ثب آصيجبؿی ٓوبٓبت  ػٛ٘ؼ ٝ ٝهتی ٜٓبرـإ ٗقػیي ػكتـ ٓی ٓی

ای ًيتٚ ٝ ػٜٛب ٗلـ ػمتگیـ  ؿٝثـٝ ىؼٙ ٝ ثبف ْٛ ػؼٙ« اٗتظبٓی»

ثؼی٘تـصیت ٜٓبرـإ ٓب ثٚ ٓؼ٘ی . گـػٗؼ ىٞٗؼ ًٚ ثؼؼا ؿػ ٓـف ٓی ٓی

ػؿ فیـ امتجؼاػ صئًٞـاصیي ثٚ عٞثی آگبٛی صبٍَ « اصوبم صن»

ىٞػ  آٗچٚ ثـىٔـػیْ ىبَٓ صبٍ ًبؿگـإ ٜٓبرـ ٗیق ٓی (۴). اٗؼ ًـػٙ

ثب ایٖ ْٛ ربُت امت ًٚ .  ٝ ُقٝٓی ٗؼاؿػ مغٖ ؿا ثٚ ػؿافا ًيیْ

ای ؿارغ ثٚ  ٓوـؿات ٓضؼٝػ ً٘٘ؼٙ»ٗٞین٘ؼٙ عٞػ ػؿ ربیی اف ّٝغ 

ٝ ػؿ ربیی ربیی اف ّٝغ ( ۳ٕ۱ً«)اىتـبٍ ًبؿگـإ ٜٓبرـ

ای ؿارغ ثٚ اىتـبٍ ًبؿگـإ  ٓوـؿات ٓضؼٝػ ً٘٘ؼٙ»

ٛبیی اف ًبؿ ثـای  ٝ ػؿ ربیی كٜـمت ؿىتٚ( ۳ٕ۱ً«)ٜٓبرـ

عيتقٗی  )ٛب  آٝؿػ ًٚ اف ًٞؿٙ پقعبٗٚ ٜٓبرـإ َٓٞة ػُٝت ؿا ٓی

ٝ ػؿ روبیوی ٛوْ اف ػموتوٞؿ (.  ۳ٕ۱ً) ىوٞػ  مبفی عتْ ٓی ىـٝع ٝ ثٚ چـّ

ٛوبیوی  ٝفاؿت ًيٞؿ ٓج٘ی ثـ ٓ٘غ ًـػٕ ًبؿگـإ ٜٓبرـ اف اىتـبٍ ثوٚ ؿىوتوٚ

ً٘ؼص ُٝی ٗبگٜبٕ ثٚ ػو٘وٞإ ٝاهوؼوب ٓوتوُٞوی  ٓبُت ٗیـٝی ًبؿ ٓبٛـ ٍضجت ٓی

ػؿ ٝاهغ ایٖ ٓوـؿات ٛ٘ٞف مغوبٝصؤو٘وؼاٗوٚ اموت ٛوـچو٘وؼ ًوٚ » :  گٞیؼ ؿژیْ ٓی

ص ػوؼّ ؿػوبیوت  آهبی پوٜوِوٞإ!  « ربیی ؿا ٗؼیؼّ ًٚ ایٖ ٓوـؿات ؿا ؿػبیت ً٘٘ؼ

ْٜٓ ای٘نت ًوٚ ثوـعوٞؿػ ؿمؤوی .  ٓوـؿات ؿا ػؿ كنبػ ؿژیْ ٓجبؿى صبٕ ثجی٘یؼ

ص اؿصزبػی ٝ  گـاٗٚ ػُٝت ىٔب ثٚ ًبؿگـإ ٜٓبرـ ٓبص ثـعٞؿػی ػٔیوب صجؼیِ

رؤوٜوٞؿی » : گوٞیوؼ ٛٔبٕ ٓٞؿی ًٚ یي ًبؿگـ ٜٓبروـ ٓوی.   ّؼ ًبؿگـی امت

امالٓی ٗنجت ثٚ ٜٓبرـإ اكـبٗی ٝ ؿیـ اكـبٗی ٝ صتی ثـای ىٜـٝٗوؼإ عوٞػ 

اگـ ثوـای مو٘وزوو اف ًوبؿگوـإ ایوـإ .  ٛیچ صن ٝ صوٞم اٗنبٗی هبیَ ٗینت

چیقی ث٘بّ هبٕٗٞ ًبؿ ًٚ إٓ ؿا ْٛ ًبؿگـإ ثب ٓجبؿفٙ عوٞػ ثوٚ ؿژیوْ صوضؤویوَ 

ٛـ ٜٓبرـی صوـف اف .  ًـػٗؼص ٝرٞػ ػاؿػ ثـای ٜٓبرـإ چیقی ٝرٞػ ٗؼاؿػ

صتی ًبؿگوـإ ایوـاٗوی ػؿ .  ىٞػ هبٕٗٞ ًبؿ ثقٗؼ ثب اعـاد اف ایـإ ؿٝثـٝ ٓی

اف ٗوظوـ .  اٗوؼ اؿصجبٓ ثب ٓطبُجبت ٝ صون ٝ صوووٞم عوٞػ فٗوؼاٗوی ٝ اػوؼاّ ىوؼٙ

صوـیوٖ ًوبؿٛوب  ٛبیی ٛنت٘ؼ ًٚ ثبیؼ صٖ ثوٚ پنوت رٜٔٞؿی امالٓی ٜٓبرـیٖ ثـػٙ

 (۳)« .ثؼٛ٘ؼ

 : گٞی٘ؼ ٝ ٛٔبٕ ٓٞؿی ًٚ ایـاٗیبٕ آفاػیغٞاٙ ٓی 

ٛبی ٓٞالٗی ر٘گ ػاعِی ػؿ اكـبٗنتبٕ صٞػٙ ٝمیؼی اف ٓوـػّ  ٓی مبٍ» 

ػؿیٖ ٓؼت موـٓوبیوٚ ػاؿإ ٝ .  ایٖ ًيٞؿ ثٚ ارجبؿ ثٚ ایـإ ًيبٗؼٙ ىؼٗؼ

ایوٖ  ٛوب ثوٚ  ػُٝت ایـإ ّٖٔ صضؤویوَ آىوٌوبؿصوـیوٖ صوجوِویوـوبت ٝ صوٞٛویوٖ

ص پـػاعت ًنـی اف صوٞم ٗبفُی ًٚ ثٚ ًبؿگوـ ایوـاٗوی ػاػٙ  ىـیق ٓـػّ

. صوـیوٖ ًوبؿٛوب ٝا ػاىوتو٘وؼ صوـیوٖ ٝ ًوْ اروـت ىٞػص آٗوٜوب ؿا ثوب ىوبم ٓی

رٜٔٞؿی امالٓی اً٘وٕٞ آویوؼٝاؿ اموت ًوٚ ثوب گوـّ ٗوگوٜوؼاىوتوٖ صو٘وٞؿ 

ص ثیـٕٝ ؿاٗؼٕ ایٖ رٔؼیت چ٘ؼ ِٓیوٞٗوی  صجِیـبت ّؼ اكـبٗنتبٗی ػؿ ایـإ

رؤوٜوٞؿی .  ؿا گبٓی ػؿ رٜت ثٜجٞػ ّٝغ اهوتوَوبػی ٓوـػّ روِوٞٙ ػٛوؼ

امالٓی آیؼٝاؿ امت ثتٞاٗؼ ثـای چ٘ؼ ٍجبصی ْٛ ىؼٙ ٗظـ ٓـػّ ؿا اف 

ص ٝ ٝرٞػ ٓ٘ضوٞك عوٞػه ثوؼو٘وٞإ  ػبَٓ اٍِی كوـ یؼ٘ی مـٓبیٚ ػاؿی

 (۳). «ص ٓ٘ضـف ً٘ؼ پبمؼاؿإٓ

 . ۳۱ٖٔ -ص صٜـإ«ػؿ فٓی٘ٚ ایـإ ى٘بمی»ص چ٘گیقص  پِٜٞإ( 

 -۳ٕٝ۳ٕىوؤووبؿٙ «  پوویووبّ فٕ» ٓووغووَووٍٞووب ؿروٞع ىووٞػ ثووٚ (  ٕ

  .۱۱ٔٔػمبٓجـ

هوٞیوب ؿػ «  گوتوٞ» اؿػٝگبٛی ًٚ آهبی پِٜٞإ ىجبٛت إٓ ؿا ثوٚ (  ٖ

ربیی اموت ًوٚ (  ۳۳۴ً) عٞاٗؼ ٓی«  ٓنٌٖ ٓٞهت» ًـػٙ ٝإٓ ؿا 

پبًنتبٕ ٝ صتی عٞػ ایـإ ؿا ثـ إٓ صـرویوش  ٛبی  ص فٗؼإ ٜٓبرـإ

چٜبؿ ٓـف اؿػٝگبٙ ثبػیٞاؿ ٝ میْ پبمؼاؿی عوبؿػاؿ ٝ .  ػٛ٘ؼ ٓی

ٛب ثـم ًي٘ؼٙ اصبٓٚ ىؼٙ امت ٝ ػؿ ٛـ چ٘ؼ هؼٓی اكـاػ ٓنِش  ُیٖ

ػیٞاؿٛب یي ٓتـی ثٞػٙ ٝ مولو اف چیوقی پوٞىویوؼٙ .  ً٘٘ؼ پٜـٙ ٓی

ٗینت رق صـپبٍ ًٚ اف صٔبّ َٝٗ فٗؼگی ؿا ػؿ فٓنتبٕ ٝ صبثنتبٕ 

صولوتوبٕ افآة عوجوـی «  ٓوٜؤوبٗيوٜوـ» ػؿ .  موبفػ ٓبهت كـمبی ٓی

كؤ ؿٝفاٗٚ یب یي ؿٝف ػؿ ٓیبٕ یي صوبٗوٌوی آة ػؿ ٓویوؼإ .   ٗینت

ػؿ .  اینووتووؼ صووب ٛووـًوول اف إٓ آة ثووـػاؿػ ٓووی«  ٓووٜوؤووبٗيووٜووـ» 

ػؿ .   اٗوؼ آوب ثوؼٕٝ آة فاثَ ػٝ صؤوبّ ػؿموت ًوـػٙ«  ٜٓٔبٗيٜـ» 

إٓ ثٚ ثیو اف ػٝ ٛوقاؿ «  ٜٓٔبٗبٕ» فاٛؼإ ًٚ صؼؼاػ «  ٜٓٔبٗيٜـ» 

. ىٞػ كؤ مٚ َٗ آة ٝ مٚ یب چٜبؿ صؤوبّ ٝروٞػ ػاؿػ ٗلـ ثبُؾ ٓی

ٛب ثٜتـ اف ایٖ ٗینت ٝ آوٌوبٕ ٗوؼاؿػ ىوـس  ىـایٔ مبیـ اؿػٝگبٙ

 . ٛووووووووؤوووووووووٚ ؿا ػؿ ایووووووووو٘وووووووووزوووووووووب ثووووووووویوووووووووبٝؿیوووووووووْ

ىبٕ آموبٕ ٝٓوی چو٘وؼ ؿٝف  ٛبی« ٜٓٔبٗيٜـ» ػؿ صٔبّ «  ٜٓٔبٗبٕ» 

صو٘وٜوب ثوب هوِوجوی اف .  ٓویوـٗوؼ اف ٓالؿیبص امٜبٍ ٝامتلـاؽ ٓتؼاّٝ ٓوی

ٛوبی ٓوـ  ؿا صوتوی  صٞإ ایوٖ اؿػٝگوبٙ م٘گ ٝ ٝرؼاٗی علتٚ ٓی

 . ْٛ ٗ٘بٓیؼ« گتٞ»
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 5      2011ؽوبسٍ پٌجبٍ ّ یک اکتجش  . هبٌُبهۀ سّؽٌگش  

 دیار فراموش شدگان
 کانون مدافعان حقوق کارگر

   

ٛ٘ٞف کٚ ٛ٘ٞف امت ثٚ ایٜ٘ب ثٚ چيْ . ی ایٜ٘بمت ثـ ػٜؼٙ... ثبؿ ٝ

.  ٛب ٛنت٘ؼ ک٘٘ؼ ٝ صضت ىؼیؼصـیٖ صضویـٛب ٝ متْ ثـػٙ ٝؿالّ ٗگبٙ ٓی

ک٘٘ؼ ٝ  آٜٗب ثٚ ٍٞؿت رٔبػتی ثنتٚ ػؿ رٞآؼی ک٘بؿ ْٛ فٗؼگی ٓی

اگـ . ک٘ؼ ٛبی گٞٗبگٕٞ ثِٞچ ثب ایٜ٘ب افػٝاد ٗٔی کنی اف هّٞ ٝ ٓبیلٚ

ای ػٝؿ ْٛ  کبؿگـ عنتٚ اف کبؿ ٝ فٗؼگی ػؿ گٞىٚ 5ثٚ ػ٘ٞإ ٓخبٍ 

رٔغ ىؼٙ ثبى٘ؼ ٝ یکی اف آٜٗب ؿالّ ثبىؼص ثبیؼ ٛٔیٖ ىغٌ ثـای آٜٗب 

ایٖ فصٔتکيبٕ ثبؿ صٔبّ کبؿٛبی ىغَی آٜٗب ... آة ٝ ؿؾا ثیبٝؿػ ٝ

کي٘ؼص اُجتٚ ثؼٕٝ ٛیچ ػمتٔقػ ٝ ؿـ فػٕ ٝ  ؿا ٗیق ثٚ ػٝه ٓی

فٗبٕ ٝ کٞػکبٕ آٜٗب ٗیق ػچبؿ ٛٔیٖ مـٗٞىت !          اػتـاّی

اُجتٚ فٗبٕ ٝٓـػإ میٚ چـػٙ ثب کٔتـیٖ صؼَجی ػٝىبػٝه . ٛنت٘ؼ

صـیٖ ٝ ثیيتـیٖ ىؼت ٓٔک٘ٚ ٝ  ک٘٘ؼص ثب مغت ٛٔؼیگـ کبؿ ٓی

ک٘٘ؼ کٚ چٕٞ  کبؿكـٓبیبٕ ػبىن ایٜ٘ب ٛنت٘ؼ ٝٓؼاّ صکـاؿ ٓی. ثالٝهلٚ

ثجی٘یؼ چگٞٗٚ کبؿ ( ٝ اف ایٖ ػمت ٓقعـكبت)اف ٗژاػ ایـاٗی ٗینت٘ؼ 

ک٘٘ؼ؟ ٝ ٍؼ اُجتٚ ثب ػمتٔقػ کٔتـ ٝ آکبٗبت کبؿی ٝ فینتی  ٓی

!                            ی ثیيتـ صؼاهَ ٝ ػؿ ٜٗبیت متٔگـی ثیيـٓبٗٚ

ػیؼگبٕص کنبٗی ٛنت٘ؼ کٚ ػاؿای  آب ػؿ ک٘بؿ ایٖ عیَ ػظیْ ٓض٘ت  

.  چ٘ؼ ُ٘ذ ٛنت٘ؼ ٝ ثٚ صَٔ ٝ ٗوَ ثبؿ ٝ ٓنبكـٝ ٍیبػی ٓيـٍٞ ٛنت٘ؼ

ی کبٓال ٓيغَی  کنبٗی کٚ ػاؿای چ٘ؼیٖ صٞیٞصب ُ٘کـٝف ٛنت٘ؼص ػؼٙ

ک٘٘ؼ ٝ اف  ؿا کٚ ػٔؼصب اف ٛٔیٖ کبؿگـإ كَِی ٛنت٘ؼص امتغؼاّ ٓی

ث٘قیٖ ٝگبفٝئیَ ٝ ثؼْی ٓٞاػ : آٗبٕ ػؿ صَٔ هبچبم امتلبػٙ ٓی ک٘٘ؼ

اف ایـإ ثٚ پبکنتبٕ ٝ ثـٗذص میگبؿص پبؿچٚ ٝ ... ؿؾایی ٝ ػاؿٝیی ٝ

ٝ ثٚ عًَٞ صَٔ .. ٛب ٓخَ اٗجٚ ٝ ٓٞف ٝ ٗبؿٗگی  ثؼْی اف ٓیٞٙ

ػؿآٓؼ هبچبم اٗنبٕ ثـای هبچبهچیبٕ اٗنبٕ . ٓنبكـاف پبکنتبٕ ثٚ ایـإ

ػؿ ایـإ ٝ ٛٔچ٘یٖ پِیل كبمؼ پبکنتبٕ ثنیبؿ هبثَ صٞرٚ ٝ ؿیـ هبثَ 

ثب ای٘کٚ ػؿ ٓ٘طوٚ ثیکبؿی اف آٓبؿ ثبالیی . پٞىی امت چيْ

ثـعٞؿػاؿ امت آب کبؿگـإ ٜٓبرـ پبکنتبٗی ٝ ث٘گالػىی ثب پیو 

ٛبی ثنیبؿ فیبػ ٝ م٘گیٖ ثـای کبؿ ثٚ چبثٜبؿص ث٘ؼؿػجبكص  پـػاعت

فیـا ػؿ کيٞؿعٞػىبٕ ؿٝفی . آی٘ؼ ثٞىٜـص صٜـإ ٝ کـد ٓی

صب ػٙ ػالؿ ػؿآٓؼ ػاؿٗؼ کٚ  7صؼاکخـ ػٝ ػٝالؿ ٝ ػؿ ایـإ چیقی ثیٖ 

ؿیقٗؼ ٝ اگـ ْٛ ثغت  ٛب ثٚ ریت هبچبهچیبٕ ٓی َٗق آٗـا ثـای ٓؼت

یبؿ آٜٗب ثبىؼ ٝ مـ اف اؿٝپب ٝ آبؿات ٝ هطـ ػؿ آٝؿٗؼ کٚ ٗبٗيبٕ ػؿ 

.!                                                                     ؿٝؿٖ امت  

مولویوؼإ ٝ یوب اف صوبٓویوبٕ  ػاؿإ إٓ ٓ٘طوٚ ٓؼٔٞال رقء ؿیو مـٓبیٚ

اٍِی آٗزب ٗیق ٛنت٘ؼ ٝ ػؿ ثنیبؿی اف آٞؿ ٝ ٓنبیَ ثـای عٞػ صون 

کبَٓ صبکٔیت هبئَ ثٞػٙ ٝ ثب صٞرٚ ثٚ پٍٞ ٝ ٗلٞؽ کوالٕ عوٞػ عوؼایوی 

ٛوبی عوٞػ ػؿ موـاموـ روٜوبٕ ٝ ثوب  ای ٛٔبٗ٘ؼ مبیـ ْٛ ٓجوووٚ. ک٘٘ؼ ٓی

ٓوـػإ ٝ ٓنوئوُٞویوٖ ػموت اٗوؼؿکوبؿإ  صٔبیت آىکبؿ ٝ پٜ٘بٕ ػُٝوت

ای ٝ مـامـی ٓـٝد اٗٞاع ٝ اهنبّ عـاكبت ٝروٜوَ ٝ  ٓضِی ٝٓ٘طوٚ

متٔگـی ثـفٗبٕ ٝ کٞػکبٕ ص فٕ موتویوقی ٝ .  ػجٞػیت ثٞػٙ ٝٛنت٘ؼ

ک٘٘ؼ ٝ  مبػت کبؿ ٓی 14صب  12ٓیبٗگیٖ ٛـ ػٝ ػمتٚ صؼٝػ بطور 

ٛقاؿ صٞٓبٕ ػؿ ٓبٙ ػمتٔقػ 250ثـای کبؿ عٞػ ٓجِـی صؼٝػ 

ٗکتۀ ٓخجت ایٖ .  ک٘٘ؼص آْٜٗ ثب صبعیـ ٝ آب ٝ اگـ كـاٝإ ػؿیبكت ٓی

کبؿ كَِی کٚ ػٔؼصب اف اؿػیجٜيت ىـٝع ٝ صب اٝاعـ ٜٓـ یب آثبٕ 

اػآٚ ػاؿػص ػٝ ٝػؼٙ ؿؾای گـٓی امت کٚ کبؿكـٓبیبٕ ثٚ آٜٗب 

ٛبی هبٗٞٗی ٝ ارتٔبػی  آٜٗب اف ٛیچ ٗٞع ثیٔٚ ٝ صٔبیت.  ػٛ٘ؼ ٓی

كؤ ػؿٍؼ ثنیبؿ کٔی اف ایٖ کبؿگـإ کٚ ثٚ .  ثـعٞؿػاؿ ٗینت٘ؼ

پـػافٗؼ  ٛب ٝ صبمینبت ٓی ٗگٜجبٗی ص صؼٔیـ ٝ ٗگٜؼاؿی ػمتگبٙ

 . ؿمٔی ٝ ثیٔٚ ٛنت٘ؼ

ػؿ هنٔت ػَٔ آٝؿی ٝ ثـای پبک کـػٕ ٓیگٞ کبؿكـٓبیبٕ ثٚ 

صـص ػهت  ٛبی ظـیق فیـا ػمت  ٗیـٝی کبؿ فٗبٕ ثیيتـ ٗیبف ػاؿٗؼص

ثبال ػؿ پبک کـػٕ ٓیگٞ ص اٗگیقٙ ٝ ػُنٞفیيبٕ ثـای ٓٞاػ ؿؾایی ص 

ثٚ گلتۀ کبؿكـٓبیبٕ )ىٞػ کٚ ّبیؼبت ثٚ صؼاهَ ثـمؼ  مجت ٓی

ّبیؼبت کبؿگـإ فٕ ٛ٘گبّ پبک کـػٕ ٓیگٞ ػٙ ػؿٍؼ کٔتـاف 

آب ثب ٝرٞػ كوـ ٝثیکبؿی ٝ ٗؼاؿی ػائٔیص عٞػ (  کبؿگـإ ٓـػامت

 .ىٞٗؼ ىبٕ ٓی کبؿگـإ ٓـػ ٓبٗغ اف کبؿکـػٕ فٗبٕ ٝ ػعتـإ

ٛبی ػَٔ  ٛبی ک٘نـٝ مبفی ٝ مبُٖ فٗبٕ کبؿگـی کٚ ػؿ کبؿگبٙ

ٓيـٍٞ ثٚ کبؿٛنت٘ؼص ایٖ ٗیبف (  2)آٝؿی ٝ یب ثنتٚ ث٘ؼی گٞىت 

کبؿكـٓبیبٕ ؿا ػؿک کـػٙ ٝ ثٚ اؿفه ٗیـٝی کبؿ عٞػ ٝاهل٘ؼ ٝ 

ٛٔچ٘یٖ آگبٛی ٝ آالػبت ثیيتـی اف هٞاٗیٖ کبؿ ٝ صؼاهَ ػمتٔقػ 

مبػتٚ صؼاهَ  12عٞػ ػاؿٗؼص ثـای کبؿ صؼٝػ ...  ٝ مبیـ صوٞم 

ؿا ...  ػمتٔقػ هبٕٗٞ کبؿ ٝ ثؼْب پٍٞ اّبكٚ ثبثت اّبكٚ کبؿی ٝ

آب . ک٘٘ؼ ک٘٘ؼ ٝ ثغو هبثَ صٞرٜی اف إٓ ؿا ْٛ ػؿیبكت ٓی ٓطبُجٚ ٓی

ثب ایٖ صبٍ پل اف پبیبٕ كََ کبؿص اف ٛیچ ٗٞع ثیٔٚ ارتٔبػی ٝ 

ثـعٞؿػاؿ ٗینت٘ؼ ٓگـ ػؿٓٞاؿػی امتخ٘بیی ٓخَ ...  ثیٔٚ ثیکبؿی ٝ

 . کبؿ ػائٔی ػؿ ک٘نـٝمبفی

ی کبؿ ثٚ ٛیچ ٝرٚ ثٚ  ٓوبٓبت كـٓبٗؼاؿی ٝ ػمتگبٙ هْبیی ٝ اػاؿٙ

ػٛ٘ؼ ٝ ػؿ ٓوبثَ ٛـ گٞٗٚ  ٛب ٝ اػتـاّبت پبمظ ٓ٘بمت ٗٔی ىکبیت

ای اکتلب  اػتـاُ ٝ ٗبؿّبیتی ٝ ٗبؿاصتی كؤ ثٚ یک پبمظ کِیيٚ

ػاؿإ  کبؿی ٗک٘یؼ کٚ مـٓبیٚ.  كؤ مبکت ثبىیؼ ٝ کبؿ ک٘یؼ:" ک٘٘ؼ ٓی

ثگؾاؿیؼ چـط اهتَبػ ایٖ ٓ٘طوٚ .  ٛب اف ای٘زب كـاؿ ک٘٘ؼ ٝ ىـکت

 "؟؟!!ثِکٚ اف كوـ ٝ ٓضـٝٓیت ٝ هبچبم کبمتٚ ىٞػ. ثچـعؼ

صٞاٗ٘ؼ عٞػ ؿا ٓؼیـاٗی ػُنٞف ٝٓٞكن ٗيبٕ  ثب ایٖ ثـعٞؿػٛب آٜٗب ٓی

مبفی ٝ عٞػٗٔبیی ایٖ چ٘ی٘ی ؿصجٚ ٝ پبػاه ثیيتـی  ثب آٓبؿ.  ػٛ٘ؼ

 .ثگیـٗؼ

ػؿ ثیٖ کبؿگـإ فٕ ٝ ٓـػ ایٖ ٗبصیٚ کنبٗی ٝرٞػ ػاؿٗؼ کٚ ثٞٓیبٕ 

عٞاٗ٘ؼ کٚ صؼٝػ ػٙ ػؿٍؼ فصٔتکيبٕ ٝ  ٓی"  ؿالّ"ٓ٘طوٚ آٜٗب ؿا 

ایٖ فصٔتکيبٕ میبٛپٞمت کنبٗی ٛنت٘ؼ .  ىٞٗؼ مک٘ٚ ؿا ىبَٓ ٓی

کٚ ػؿ فٓبٕ امتؼٔبؿ ٝ ػؿ ػٝؿإ ىبٙ ػجبك ٍلٞیص اف اكـیوب ثٚ 

ٛب ٛ٘گبّ ؿكتٖ  پـصـبُی.  اٗؼ عًَٞ اف فٗگجبؿ ثٚ ای٘زب آٝؿػٙ ىؼٙ

ثـای اٗزبّ کبؿٛبی ىغَی ٝ ٛٔچ٘یٖ کبؿ ثـ ؿٝی ...  ثٚ ٛ٘ؼ ٝ

ثـعی اف آٜٗب ثٚ ٓـٝؿ فٓبٕ ػؿ .  آٝؿػٗؼ ثـػگبٗی ٛٔـاٙ ٓی  ٛب کيتی

اؿِت ایٜ٘ب .  ک٘٘ؼ ای٘زب مبکٖ ىؼٙ ٝ صيکیَ عبٗٞاػٙ ػاػٙ ٝ فٗؼگی ٓی

صٔبّ .  کٞهص هٞی ٛیکَص ٍجٞؿ ٝ پـٓبهت ٛنت٘ؼ ثنیبؿ مغت

 آٝؿص ٓبهت كـمب ٝ کبؿ ثـ ؿٝی کيتی ٝ صَٔ  کبؿٛبی مغتص فیبٕ

اگـ ثٚ ٗويٚ ایـإ ٗگبٙ ک٘یؼ  ػؿر٘ٞة ىـهی ایـإص ث٘وؼؿ گوٞاصوـ 

کویوِوٞٓوتوـی  120ػؿک٘بؿ عِیذ گٞاصوـ ٝػؿیوبی ػؤوبٕ ػؿصوؼٝػ 

آب ثٚ ؿامتی ٓیتٞإ آٗوزوب ؿا آعوـ ایوـإ .  هـاؿ ػاؿػ(  1) چبثٜبؿ

ػاؿی ٝ ػؿػٛوب  اگـ ثغٞاٛیْ ٓ٘بمجبت ؿیـاٗنبٗی مـٓبیوٚ.  ػاٗنت

ٛوبی  ٛب ٝ ظِوْ ٛبی ثیئبؿ ٗبىی اف إٓ ٝٛٔچ٘یٖ ٓضـٝٓیت ٝ ؿٗذ

ی ٓجوبصی ٓی ٛوقاؿإ موبٍ صوبکوْ ػؿ  ٓ٘تذ اف ٓ٘بمجبت ظبُٔبٗٚ

ایـإ ؿا ثَٞؿت كيـػٙ ٝ ػؿ یک روب ٝعوبُوٌ ثوجویو٘ویوْص ثو٘وؼؿ 

چوٜوـک کوـیوٚ .  صوـیوٖ ٗوووبٓ ایوـإ اموت گٞاصـ ثی ىک اف ػیوؼٗوی

ٝٗلـت اٗگیق كوـ ثب صٔبّ َٓبئت ٝ آحبؿ فیبٕ ثغو ٝ ٓوغوـثووص 

ٛٔچ٘یٖ رَٜص عـاكبتص ٓـػمبالؿی ٝ فٕ متیقیص صؼَت ػی٘وی 

ػؿ اثؼبػ ٝصيت٘بک ٝ ثوبٝؿٗوکوـػٗوی صؤوبّ ٛنوتوی ٝ فٗوؼگوی ... ٝ

 .ٛبی ایٖ مـفٓیٖ ؿا صضت اُيؼبع عٞػ هـاؿ ػاػٙ امت صٞػٙ

ػؿ ایٖ ٓ٘طوٚ ٓـػّ ػٔؼصب ثٚ کبؿ ػؿ ٓوقاؿع پوـٝؿه ٓویوگوٞ ٝ 

ٛبی ک٘نـٝ صٖ ٓبٛی ٝ ثنتٚ ثو٘وؼی  آٝؿی إٓص کبؿ ػؿ کبؿگبٙ ػَٔ

ٓيوـوٍٞ ...  گٞىت ٝ ٍیبػی ٝ کبؿ ؿٝی ُو٘وذ ٝ صؤوَ کوبال ٝ 

کبؿگـإ ٓـػ ثیيتـ ؿاؿت ٛنوتو٘وؼ کوٚ ػؿ ػؿیوب ثوٚ کوبؿ .  ٛنت٘ؼ

آٜٗب ٓؼتوؼٗؼ موغوبٝصؤو٘وؼی ٝ ُوطوق ػؿیوب .  ٍیبػی ٓيـٍٞ ثبى٘ؼ

کو٘و٘وؼ  اكـاػ ؿیـثٞٓی كوکوـ ٓوی.  ثنیبؿ ثیيتـ اف کبؿكـٓبیبٕ امت

ایٖ ػمتٚ اف کبؿگـإ ثِٞچ ٛوـ ٝهوت صؤوبّ پوٍٞ عوٞػ ؿا عوـد 

کـػٗؼ ٝ ٛیچ ؿاٛی ٗؼاىت٘ؼ ٝ کبٓوال ٓوزوجوٞؿ ثوبىو٘وؼص ثوـای کوبؿ 

ىبیؼ ػؿ ٗگبٙ اٍٝ ایٖ ٗٞع ٗگـه ثنیبؿ ػزویوت .  ک٘٘ؼ ٓـارؼٚ ٓی

ٝ ػؿػیٖ صبٍ ثبٝؿٗکـػٗی ثبىؼص چـا کٚ ػؿ ایٖ مـفٓیٖ كووـ ٝ 

ٛوب ػاىوتوٖ کوبؿ  ثؼثغتی ٓطِن ٝثیکبؿی آىکبؿص اُٝیٖ ٗیبف اٗنوبٕ

 ؟!ٛبیی اف ٝاهؼیت ؿا ػؿ عٞػ ٜٗلتٚ ػاؿػ آب هنٔت. امت

ٛکتبؿ فٓیٖ آٓبػک كؼبُیت پـٝؿه ٓویوگوٞ چویوقی  4000افصؼٝػ 

. ثـػاؿی امت ػؿصؼٝػ صؼاکخـ ٛقاؿٛکتبؿ إٓ كؼبٍ ٝػؿصبٍ ثٜـٙ

ثٚ عبٓـ ىـایٔ ثؼ آة ٝٛٞایی کوٚ روقٝ ٓو٘وبٓون گوـّ موبصوِوی

ٛوب ؿا  ٓضنٞة ٓیيٞػ ٝ ٛٔیٖ ٛقی٘ۀ امتٜالک ػموتوگوبٙ(  ىـری) 

ثـػ ٝ ثٚ عبٓـ كبٍِۀ فیبػ ثوب ىوٜوـٛوبی ثوقؿگوی ٓوبٗو٘وؼ  ثبال ٓی

کٚ ٛقی٘وۀ ٗویوـٝٛوبی ...) صجـیق ٝاٍلٜبٕ ٝ  ىیـافص ٓيٜؼص  صٜـإص

ثویويوتوـی ؿا ثوـموـٓوبیوٚ ػاؿإ ٝ ...  ٓتغٌَ ٝ صَٔ ٝٗوووَ ٝ

ٝ ثوٚ ؿؿوْ آوتویوبفات ٝ آوکوبٗوبت (  کو٘وؼ ٛوب صوضؤویوَ ٓوی ىـکت

گیـی کٚ ػُٝت ػؿ اعتیبؿ آٜٗب گؾاىتٚ ٝ ٛٔٚ رٞؿ ػمت آٜٗوب  چيْ

ؿا ثبف گؾاىتٚص ثب ایٖ صبٍ ٍبصجبٕ مـٓبیٚ ؿؿجت ٝ صٔبیَ ٗنجوتوب 

 .ػٛ٘ؼ گؾاؿی اف عٞػ ٗيبٕ ٓی کٔی ثـای مـٓبیٚ

ٗولوـ ٝ ػؿ ٓوزؤوٞع صوؼٝػ  120ٛبص صؼٝػ  ػؿ ٛـکؼاّ اف ٓقؿػٚ

ثویويوتوـىوبٕ ػؿ .  ٗلـ ػؿ ایوٖ ٓوقاؿع ٓيوـوٍٞ ثوٚ کوبؿٗوؼ 2000

ک٘٘ؼ ٝ یوب اف ىوٜوـٛوبی موـثوبف ٝ  ؿٝمتبٛبی آـاف فٗؼگی ٓی

کبؿگـاٗی کوٚ ػؿ ٓوقاؿع پوـٝؿه . آی٘ؼ ثٚ آٗزب ٓی... ػىتیبؿی ٝ

ػموتوۀ اٍٝ .  ىوٞٗوؼ ٓیگٞ ثٚ کبؿ ٓيـُٞ٘ؼص ثٚ ػٝ ػمتٚ صووونویوْ ٓوی

مبػتٚ ػؿ اعتیبؿ کبؿكـٓب ٛنت٘ؼ کٚ ػؿ ٓوی صؤوبّ  24کنبٗی کٚ 

مبػبت ىجبٗٚ ؿٝف ٝ ثٚ ٗٞثت ٝ ٛـ چ٘ؼ مبػت ٓتو٘وبٝثوب ٓيوـوٍٞ 

ثٚ کبؿ ٝ امتـاصت ٛنت٘ؼ ٝ ثؼْب ػؿ کوبؿگوبٙ ٝ ٓوقؿػوٚ ػاؿای 

آٝؿی ٝ  ػمتۀ ػّٝ کٚ ثویويوتوـ ػؿ هنؤوت ػؤوَ.(  عٞاثگبٙ ٛنت٘ؼ

 . مـػعبٗٚص ثٚ ٍٞؿت ىیلتی ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ٛنت٘ؼ
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 . ٍٝلی ثـعٞؿػاؿٗؼ ٛبی ؿیـ هبثَ پبه ٝ ثٚ

ٛوبی  ٗیْ ٗگبٛی ْٛ ثٚ ىـایٔ فینتیص كوـٛو٘وگوی ٝ اروتؤوبػوی اٗنوبٕ

آیؼ ػؿ ػایـٙ صنِنَ كوـ ٝٗوکوجوت  ػؿػٓ٘ؼی ػاىتٚ ثبىیْ کٚ ثٚ ٗظـ ٓی

ٝ ظبٛـا ٛیچ ؿاٛکبؿ ٝ ػوالروی .  فٗ٘ؼ ػمت ٝ پب ٓی....  ٝ ثیٔبؿی ٝ

 .ػؿٓبٕ عٞػ ٗؼاؿٗؼ ثـای ػؿػٛبی ثی

ثٚ ؿاصتی ( صتی پل اف چ٘ؼ حبٗیٚ )ٛـ صبفٙ ٝاؿػی ثٚ ایٖ ٓ٘طوٚ 

ثـاحـ . كٜٔؼ کٚ ثٜؼاىت ٝ ػؿٓبٕ ٝ مالٓت ػؿ صؼ ٍلـ امت  ٓی

ٛب ٝ مٞءصـؾیۀ گنتـػٙص ٓـػّ الؿـ ٝٗضیق ایٖ  اٗجبىت كوـ ٓی مبٍ

ٛبص ػؿػٛب ٝ ٓيکالت ایٖ چ٘ی٘ی ؿا ثب عٞػ  ٓ٘طوٚ ثیيتـیٖ ثیٔبؿی

صـ امت  صوـیجب ٍٓٞ ػٔـ اف ٓتٞمٔ مطش کيٞؿ پبییٖ. ک٘٘ؼ صَٔ ٓی

ىبٕ ؿا ثنیبؿ ثیيتـ اف  ىکنتۀ آٜٗب مٖ ٝ چٜـک آكتبة مٞعتٚ ٝ ػؿْٛ

کيی ٝ ثٜؼاىتی  ػؿ ایٖ ٓ٘طوٚ آة ُُٞٚ. ػٛؼ مٖ ٝاهؼی ٗيبٕ ٓی

اف صٔبّ ٝ صٞاُت ٝ ػمتيٞیی ٝاهؼب . ػؿمت ٝ صنبثی ٝرٞػ ٗؼاؿػ

ثٚ عبٓـ ٗٞع عبک آة ثبؿإ ٝ میَ ثٚ ٍٞؿت . عجـی ٗینت

ٛب ثـای ؿكغ ٗیبفٛبی  ىٞػ ٝ ٝ اف ٛٔیٖ آة ٓبٗؼگبؿ ٝ حبثت رٔغ ٓی

گٞٗبگٕٞ عٞؿاکی ٝ ثٜؼاىتی ثٚ ٍٞؿت صبٗکـی ٝ ؿیـٙ امتلبػٙ 

ٛب هیٔت یک صبٗکـ آة کٚ هجال  ثؼؼ اف ٓـس صؾف یبؿاٗٚ. ىٞػ ٓی

ثٚ ػُیَ ػؼّ .  صٞٓبٕ ثٞػ ثٚ ػٙ ٛقاؿ صٞٓبٕ ؿمیؼٙ امت 5000

کبٓال ... آٓٞفه ٝكوـگنتـػٙ ٓـػّ ٓؼٔٞال اف ٝمبیَ ىنت ٝىٞ ٝ

ک٘٘ؼ ٝ ثنیبؿی اف آٜٗب  ػؿٓضیٔ ثبف هْبی صبرت ٓی. ٓضـّٝ  ٛنت٘ؼ

ٛب ُٓٞؼ پيٚ ٝ  ایٖ آة. فٗؼگی کبٓال ٗقػیکی ثب ثؼْی صیٞاٗبت ػاؿٗؼ

ٛبی پٞمتیص صـاعْص امٜبٍ ٝامٜبٍ  ثیٔبؿی. ثیٔبؿی مبُک ٛنت٘ؼ 

.                                                  ک٘ؼ عٞٗی ٝٓبالؿیب ثیؼاػ ٓی  

 

مطش .  عٞاٗ٘ؼ ػؿك ٓی)!!(  چ٘ؼ کالمٚ ٝ ػعتـ ٝ پنـ ک٘بؿ ْٛ

ٛب إٓ ْٛ ثب فثبٕ ؿیـ ثِٞچیص ثؼٕٝ ٛیچ  ٗبفٍ آٓٞفه کیلیت ػؿك

گٞٗٚ ٝمبیَ آٓٞفىی ٝ کٔک آٓٞفىی عٞػ یک َٓیجت 

ٛبی كـاٝإ ٓبُی  ثؼیٖ عبٓـ ٝ ثٚ ػُیَ ٓضؼٝػیت.  ٝصيت٘٘بک امت

صـک صضَیَ ٝ ػؼّ اصنبك ٗیبف ٝاهؼی ثٚ آٓٞفه ثـای پیيـكت 

ػؿ صٔبّ آٞؿ فٗؼگی ثغًَٞ ثـای ػعتـإ عٞػ صؼیج ٓلَِی 

ٛبی ؿاٛ٘ٔبیی ٝ ػثیـمتبٕ ثبیؼ ثٚ  ثـای ػٝؿٙ.  امت اف ایٖ ٓزَٔ

( اگـ ثغٞاٛ٘ؼ ٝ یب اف ُضبظ ٓبُی ثتٞاٗ٘ؼ.  چبثٜبؿ یب ک٘بؿک ثـٝٗؼ

ٛیچ کتبثغبٗۀ كؼبُی ٝرٞػ ٗؼاؿػ اگـ ْٛ ثبىؼص ٓؼٔٞال ؿیـهبثَ 

فیـا کٞػکبٕ ٝ ٗٞرٞإ إٓ ٓ٘طوٚ كبؿمی ثِؼ ٗینت٘ؼ ٝ .امتلبػٙ امت

. ػاٗ٘ؼ ٛب  آخبُْٜ ٓی ػٍ ثب پبکنتبٗی ٍؼا ٝ ْٛ ثیيتـ عٞػ ؿا ْٛ

ایـإ ٝایـاٗی ثٞػٕ ػؿ ؽٖٛ ٝ ؿٝإ عیِی اف آٜٗب کبؿکـػ عبً 

ٝ ؿٝى٘ی ٗؼاؿػ ٝ ثب صٞرٚ ثٚ ٓـاٝػات گنتـػٙ ثب پبکنتبٕ عیِی 

ثیيتـ اكـاػ ٓؾٛجی آٗزب م٘ی .  پؾیـٗؼ ثیيتـ اف إٓ ٓـف صبحیـ ٓی

. ثٞػٙ ٝ پبكيبؿی ثنیبؿ فیبػی ثـای اػٔبٍ ٝٓ٘بمک ٓؾٛجی ػاؿٗؼ

ٛبیی اف  عبٗٚ ثؼْی اف کٞػکبٕ کٚ صؼؼاػىبٕ کْ ٗینت ػؿٓکتت

ٗٞع هؼیٔی ٝ ثب ٓالیبٕ ٝ ٗٞع ٓغٍَٞی ُٓٞٞیٜب ٝ ٓلتیبٕ ثٚ 

پـػافٗؼ               كـاگیـی ٝ ؿٝعٞاٗی هـإ ٝ صؼِیٔبت ػی٘ی ٓی

آب ىٔب .  گبٗؼٝ هـاؿ ػاؿػ(  3)ث٘ؼؿ گٞاصـ ػؿ ٓ٘طوٚ صلبظت ىؼٙ 

صٔبّ ْٛ ٝؿْ .  ثی٘یؼ ٛیچ صيکَ فینت ٓضیطی ٝكؼبٍ ػؿ آٗزب ٗٔی

ٗیـٝٛبی ػُٝتی ٗیق  صلع مکٕٞ ٝ ّٝؼیت ٓٞرٞػ ٝ اؿائٚ 

ٛبی صٜٞع آٓیق ٝ  ٛبی ثؼٕٝ پيتٞاٗٚ ٝصٞعبُی ٝ ػؿٝؽ صـف

ٛب  ثٚ هٍٞ ثؼْی.  آؿی ای٘زب ْٛ ایـإ امت.مبفی امت آٓبؿ

ٝ ث٘ؼؿ گٞاصـ ٝ !!  مـفٓیٖ گَ ٝ ثِجَ ٝ ىؼـ ٝكـٛ٘گ ٝٓؼ٘ٞیت

 .ُٝیکٖ ٓب كؼال ثٚ رق عبؿفاؿی . اه ْٛ ثغيی اف إٓ  صٞٓٚ

ثیيتـ کٞػکبٕ ثٚ رق ٓٞف ٝ اث٘ٚ  ٗبؿٗگی ٝ چ٘ؼ ٓیٞک ػیگـ صتی 

صٜ٘ب ٗکتۀ .  ى٘بم٘ؼ ػاٗ٘ؼ ٝ آٜٗب ؿا ٗٔی ٛب ؿا ٗٔی امْ عیِی اف ٓیٞٙ

ٓخجت ػؿ صـؼیٚ آٜٗب امتلبػٙ اف ٓبٛی ٝ ٓٞاػ ؿؾایی ػؿیبیی امت کٚ 

ایٖ .  ٛٔیٖ ٓنبُٚ ثبػج ىؼٙ کٚ آٜٗب ثتٞاٗ٘ؼ ثٚ فٗؼگی عٞػ اػآٚ ػٛ٘ؼ

ٛبیی فٗؼگی  ٓـػّ  كبهؼ آکبٗبت اُٝیٚ ثٜؼاىتی ٝ ػؿٓبٗی ػؿ عبٗٚ

ک٘٘ؼ کٚ عٞػ رِٞک کبَٓ ػیگـی اف ٓنک٘ت ٝ كالکت کْ ٗظیـ  ٓی

ٓتـ ٓـثغ ٓنبصت کٚ 30ٛبی کپـ ثب صؼٝػ  عبٗٚ.  صضٔیِی ثٚ آٜٗبمت

ٛبیی اف  اُجتٚ عبٗٚ.  ػٛؼ  صٔبّ اػْبی عبٗٞاػٙ ؿا ػؿعٞػ ربی ٓی

ٗٞع آرـ ٝ ثِٞک میٔبٗی ثٚ ٓیقإ ثنیبؿکٔتـی ْٛ ٝرٞػ ػاؿػ آب 

ٛبی  ٛب اف ثٚ اٍطالس میبٙ چبػؿ ٝ ثب صَیـ ٝ ثـ  ثیيتـ عبٗٚ

ػؿعت عـٓب مبعتٚ ىؼٙ امت کٚ ػالٝٙ ثـ ٗوو ع٘ک ک٘٘ؼگیص 

صَٔ ٝ مبعت ٗنجتب مـیغ ٝ آمبٕ إٓ ثٚ ٛـ صبٍ مـپ٘بٛی ثٞٓی ٝ 

کپـٛب .  ثٚ هؼٓت صبؿیظ ٓ٘طوٚ ؿا ثـای مبک٘بٗو ثٚ اؿٓـبٕ ٓی آٝؿػ

ػٔؼصب كبهؼ آىپقعبٗٚ صٞاُت ٝ ؿیـٙ امت ٝ ػؿ ٗقػیکی ٓضَ امتوـاؿ 

صٔبّ ػاؿ ٝ ٗؼاؿ آٜٗب ػؿٛٔیٖ می یب .  ىٞػ کپـٛب ایٖ آٞؿ اٗزبّ ٓی

ثؼْی اف آٜٗب اف ُٞافّ اُکتـٝٗیکی ْٛ امتلبػٙ .  ٓتـ هـاؿ ػاؿػ 40

ثیيتـىبٕ اف ػمتگبٙ ؿاػیٞص ّجٔ ٍٞت ٝ یب می ػی .  ک٘٘ؼ ٓی

ٛبی ٛ٘ؼی پبکنتبٗی  اؿِت ٓٞاهغ كیِْ ٝ ٓٞفیک.  ک٘٘ؼ امتلبػٙ ٓی

صِلٖ یب ٗینت یب ثبیؼ ثٚ ػكتـصِل٘ی ػؿ .  ثـایيبٕ رؾاثیت ثیيتـی ػاؿػ

ٓـػّ ثـای مٞعت اف کپنٍٞ گبف امتلبػٙ .  ؿٝمتبی ػیگـ ؿكت

ىٞػ صب صؼٝػی اف  ک٘٘ؼ کٚ ثٚ هیٔت ٗنجتب فیبػ ثٚ آٜٗب ػـّٚ ٓی ٓی

ٓـػّ ایٖ ػیبؿ ثٚ ٗبىبػ صـیٖ ىکَ .  ایٖ ثبثت  ْٛ ػؿ ْٓیوٚ ٛنت٘ؼ

ٓٔکٖ ٝ صوـیجب ثؼٕٝ ٛیچ گٞٗٚ صلـیش ٝ ػُغٞىی ؿٝفگبؿ 

. ثی٘یؼ اؿِت اٝهبت آٜٗب ؿا ثنیبؿ گـكتٚ ٝ ػؿ عٞػ ٓی.  گؾؿاٗ٘ؼ ٓی

 ای   صـیبک ٝ مبیـ ٓٞاػ ٓغؼؿ ػؿ مطش ػٔٞٓی َٓـف گنتـػٙ

ایٖ .  ک٘٘ؼ ٗیق امتلبػٙ ٓی"  پبّ پـا "آب اٛبُی اف گیبٛی ثٚ ٗبّ .  ػاؿػ

عـٗؼ ٝ صوـیجب ؿٝفاٗٚ ػٙ اُی  صٞٓبٕ ٓی 50ای صؼٝػ  ٓبػٙ ؿا ثنتٚ

( اف ػٙ مبُگی)رٞٗؼ ٝ صتی ثٚ کٞػکبٕ عٞػ  ػؼػ ثبؿ آٗـا ٓی 15

ػٛ٘ؼ ٝ ٓؼتوؼٗؼ کٚ ٗٚ صٜ٘ب ثی ّـؿ امت ثِکٚ ثبػج ٗٞػی  ٓی

" عٞػصکب"ی ػیگـی ثٚ ٗبّ  ٓبػٙ!   ىٞػ ؿاصتی ٝ آؿآو ْٛ ٓی

ىٞػ ٝ إٓ ؿا  ک٘٘ؼ کٚ ثب آة ٝ ثقام ػٛبٕ ٓغِٞٓ ٓی َٓـف ٓی

ػاؿٗؼ ٝ ثبػج ٗٞػی ٗيئگی  ثـای ٓؼصی ػؿػٛبٕ عٞػ ٗگٚ ٓی

ثیيتـ ٓـػإ اف .  عـٗؼ صٞٓبٕ ٓی 1500ایٖ ٓبػٙ ؿا صؼٝػ .  ىٞػ ٓی

 . ک٘٘ؼ إٓ امتلبػٙ ٓی

ای چ٘ؼ  صٞاٗیؼ ٓـػإ ؿا ػؿ صبُی ثجی٘یؼ کٚ پبؿچٚ ثیيتـ اٝهبت ٓی

ٓ٘ظٞؿٙ ؿا ثٚ ػٝؿ عٞػ پیچیؼٙ ٝ ػؿ صبُت عبٍی چٔجبصٔٚ فػٙ 

آیؼ کٚ اف یک ٓـف ایٖ  ثٚ ٗظـ ٓی.  اٗؼ ٛب ثؼٕٝ صکبٕ ٗينتٚ مبػت

مکٕٞ ٝ مکٞت ٝ ؿعٞت ٝصيت٘بک صبکْ ثـ صٔبٓی ُضظبت فٗؼگی 

ىؼگی ٓضِ ثبىؼ ٝ یب ىبیؼ ثٚ ػٗجبٍ صلکـیص ؿاٛی  ثٚ ٓؼ٘ی صنِیْ

ثٚ ٛـ صبٍ ٛـ .  ثـای ٗزبت ٝ عالٍی اف ایٖ ّٝؼیت ػؿػٗبک

ؿمؼ کٚ گٞیب فٓبٕ  ثی٘یؼ ثٚ ٗظـ ٓی ٝهت کٚ آٜٗب ؿا ثٚ ایٖ صبٍ ٓی

ایٖ ّٓٞٞع ثنیبؿ .   ػؿ ایٖ گٞىٚ کبٓال ٓتٞهق ىؼٙ امت

ٗبعٞىبی٘ؼی امت کٚ اٗنبٗی ؿا ؿـم ػؿ ایٖ ٛٔٚ ٓض٘ت ٝ ؿٗذ 

 .ثجی٘یْ

آٓٞفه ٝ پـٝؿه کٞػکبٕ ٗیق ٛیچ صلبٝت اٍُٞی ثب مبیـ آٞؿ ٝ 

ىبٕ  هبػؼصب ٓـػٓی صب ایٖ صؼ كویـ ػؿؼؿۀ اٍِی.  ٓنبیَ ٓ٘طوٚ ٗؼاؿػ

صـیٖ ٓؼؿمٚ ػؿ  ٗقػیک.  ٗجبیؼ ػؿك ٝ ٓؼؿمٚ ٝ كـٛ٘گ ثبىؼ

. ثب عٞػ گٞاصـ ػؿ صؼٝػ چَٜ کیِٞٓتـ كبٍِٚ ػاؿػ"  ثـیق"ؿٝمتبی 

 ٛبی اثتؼایی ٝ ثؼْب کپـی ٝ ػؿ ػیٖ صبٍ  ٛب ػؿٛٔیٖ ٓؼؿمٚ ثچٚ

ٛوبی صو٘ولونوی  ٝرٞػ ٛٔیيگی ٓٞكبٕ ٝ گـػ ٝ ؿجبؿ ٓٞرت ثویؤوبؿی

صوـوؾیوٚ ػؿ ٓوووبثوَ  ىؼٙ ٝ ٛٔبٗطٞؿ کٚ هجال گلتٚ ىؼ ثوٚ عوبٓوـ موٞء

اعویوـا ثوٚ .  ثیٔبؿی ٓغتِق ثٚ عًَٞ مَ ثنیبؿ ّوؼویوق ٛنوتو٘وؼ

ٛبی ٓوبؿثتی ٝ ٝاگویوـػاؿ  ٛبص ایؼف ٝ ثؼْی اف ثیٔبؿی ُینت ثیٔبؿی

صوـیجب ٛیچ ک٘تـٍص آٓوبؿ ٝ ؿاٙ صوِوی .  ْٛ اّبكٚ ٝ آىکبؿ ىؼٙ امت

ٛبی ٓٞرٞػ یب ػکتـ ٗؼاؿٗؼ ٝ یوب  ػؿٓبٗگبٙ.  ػؿ ایٖ ؿاثطٚ ٝرٞػ ٗؼاؿػ

ٓوـػٓوی .  ػاٗوؼ ثیيتـ ٓٞاهغ ػکتـی ػاؿٗؼ کٚ فثبٕ ٓـػّ ٓضِی ؿا ٗٔی

کٚ پٍٞ ػٝا ٝ ػکتـ ٗؼاؿٗؼص ٓنئُٞی٘ی کٚ ثـای اٗوزوبّ ٝظوبیوق عوٞػ 

ػٛ٘ؼ ٝ اف ّٓٞغ ِٓجکبؿاٗٚ ٝ صضویوـآٓویوق ٝ ثوـای  ٛیچ اٛٔیتی ٗٔی

ک٘٘ؼ ص كبٍِٚ فیوبػ  اف مـ ثبف کـػٕ عٞػ ثب ٓنبیَ ٓـػّ ثـعٞؿػ ٓی

ٓـاکق ثٜؼاىتی ٗنجتب ثٜتـ ٝ ػؼّ آگبٛی ٝ آٓوٞفه کوٞػکوبٕ ٝفٗوبٕ 

 ! ثٚ ؿامتی رٜ٘ٔی مبعتٚ کٚ هبثَ ٍٝق ٗینت

کو٘و٘وؼ آوکوبٕ  اگـ صؼؼاػی افکبؿگـإ ٓـػ ػؿ روبٛوبیوی کوٚ کوبؿ ٓوی

امتلبػٙ اف ٗٞػی ٓٞاػؿؾایی ؿا ػاؿٗؼ ػؿ ٓوبثَ فٗبٕ ٝکٞػکبٕ صوـیجب 

ثٚ عوبٓوـ ػوؼّ اموتولوبػٙ اف ٝموبیوَ .  ٛٔیيٚ ٓضـّٝ ٝگـم٘ٚ ٛنت٘ؼ

ای پوـرؤوؼویوت ٓيوکوالت  پیيگیـی ٝ فاػ ٝ ُٝؼٛبی فایوؼ عوبٗوٞاػٙ

ٛوبی  فٗبٕ ثٚ عبٓـ افػٝاد ػؿ م٘یٖ پبییٖ ٝ فایٔوبٕ.  ای ػاؿٗؼ ػؼیؼٙ

ثوٚ عوٞثوی ػؿ ...  ٓکـؿ ٝ ثب كبٍِۀ کْ آحبؿ ثیٔبؿی ٝ مٞء صـوؾیوٚ ٝ

کٞػکبٕ فیبػی ٗیق ػؿ کٞچکی ربٕ عٞػ ؿا . رٜـٙ ىبٕ آىکبؿ امت

ثب ایٖ صبٍ اگـ آوکوبٗوی ثوبىوؼ ٝ ىویوـی كوـاٛوْص .  ػٛ٘ؼ اف ػمت ٓی

. ػٛوؼ  ٓبمت ٝ عـٓب ٝ ٗبٕ ثیيتـیٖ هنٔت ؿؾایی آٜٗب ؿا صيکیَ ٓی

 .ٛب عجـی ٗینت اف گٞىت ٝٓـؽ ٝمجقیزبت ٝٓیٞٙ

  

چوٚ إٓ فٓوبٕ کوٚ .  ثویو٘ویوْ گؼاف ٝصیـٙ ٝ صبؿ چیقی ػؿ إٓ ٗؤوی ربٕ

عٞامت ٓوب ؿا ثوٚ صوٜوـإ ثوقؿ  ؿٛو٘ؤوٕٞ  ٓضٔؼؿّب پِٜٞی ٓی

آیوب ؿٝفی عوٞاٛوؼ .  مبفػص چٚ پل اف اٗوالة ىکٞٛٔو٘وؼ اموالٓوی 

ؿمیؼ کٚ ایٖ ٓـػّ اف یک فٗؼگی مبػک اٗنبٗی ثـعٞؿػاؿ ىٞٗؼ؟ ثٚ 

 .آیؼ إٓ ؿٝف

 

 فیـ ٗٞیل

ىٜـ چبثٜوبؿص ػؿ   ٓـکقیت  چبثٜبؿص ثٚ  ىٜـمتبٕ:  ثٜبؿ چبٙ/ چبثَٜبؿ

  ٓيتَٔ  ىٜـمتبٕ  ایٖ.  هـاؿ ػاؿػ  ٝ ثِٞچنتبٕ  مینتبٕ  امتبٕ  ر٘ٞة

ص ٝ ػٝ ىٜـ  ٝ پاُلٕ  ص َػىتیبؿی ٓـکقی  ٗبٜٓبی  ثٚ  ثغو  ثـ مٚ  امت

  ىٜـمتبٜٗوبی  ثٚ  اف ىٔبٍ  ىٜـمتبٕ  ایٖ.  ٗگٞؿ ٝ چبثٜبؿ  ٗبٜٓبی  ثٚ

ٓوضوؼٝػ *    کو٘وبؿک  ىوٜوـموتوبٕ  ثٚ  ٝ اف ٓــة  ىٜـ ٝ ؿاْمک ٗیک

  ػؤوبٕ  ػاؿػ ٝ ػؿیوبی  ٓـف ٓيتـک  ثب پبکنتبٕ  ىٞػص اف ٓيـم ٓی

 . امت  ٝاهغ  إٓ  ػؿ ر٘ٞة

  إٓ  صوؼاهوَ  ص ٓویوبٗوگویو36ٖصوؼٝػ ْ   إٓ  ٓطِن  صؼاکخـ ػٓبی  ٓیبٗگیٖ

  ص ٓویوبٗوگویوٖ( 169  کيوٞؿص ً  ٛٞاىو٘وبموی  مبفٓبٕ)   16ص5صؼٝػ ْ 

ص صوؼٝػ  إٓ  ؿٓوٞثوت  ٓیِیٔتـص ٝ ٓیبٗگیٖ 90صؼٝػ   مبالٗٚ إٓ  ثبؿه

  عوِویوذ(.  171  ص ً ٛٔبٕ)   امت%  90ٝ ػؿ صبثنتبٜٗب صؼٝػ %  68

  اموتوبٕ  ٝ ر٘ٞة  ػٔبٕ  ػؿیبی  ػؿ ىٔبٍ  ىکَ  کٞچک ٗؼِی.  چبثٜبؿ

  ٝ ىؤوبٍ  چوبثوٜوبؿ اف ٓيوـم  عِیذ. هـاؿ ػاؿػ  ٝ ثِٞچنتبٕ  مینتبٕ

 17اػآٚ ػؿ ً چبثٜبؿ ٝ اف        ىٜـمتبٕ  ثٚ  ىـهی
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 و دیکتاتور زده سکوالر و مذهبی

 دکتر  لمراد مرادی

ىؼٙص ٗوو صؼییٖ ک٘٘ؼٙص ثـای فٗؼگی ٓـكٚص ثوی ػؿوؼؿوٚ ٝ ؿاصوت ؿاص   

یؼ٘ی رٔغ آٝؿی فؿ ٝ حوـٝت ٝ کوٞىوو ثوـای ثوٚ ػموت .  ػاىتٚ اٗؼ

ثؼیٖ صـصیوت إٓ کنوبٗوی کوٚ عوٞػ ؿا .  آٝؿػٕ هؼؿت ٝ ٗیـٝی مـکٞة

فؿٗگتـ یب هِؼؿ صـ اف ػیگـإ ٓی ػاٗنتٚ اٗؼ ٝ کٔتـ پبی ث٘ؼ ثٚ اٍوٍٞ 

اعالم ٝ اٗنبٗیت ثٞػٙ اٗؼص هبػؿ ىؼٙ اٗؼ فٝػصـ ثوٚ حوـٝت ػموت یوبثو٘وؼ 

ٝثـعی اف کٔتـ فؿٗگبٕ یب ثٜتـ امت ثوگوٞئویوْ پوبی ثو٘وؼإ ثوٚ اٍوٍٞ 

ٓتؤملبٗوٚ .  اٗنبٗی ٝ اعالهی ؿاص ثٚ ػُیَ ٗیبف ٓبػی ثٚ عٞػ ٝاثنتٚ ٗٔبی٘ؼ

آـٝفٙ ٗیقایٖ ؿٝاثٔ صبصؼٝػ فیبػی ثـ هـاؿ ٓبٗؼٙ اموت ٝ ایوٖ ىویوٞٙ 

صؼِیْ ٝ صـثیت ػؿربٓؼٚ ثٚ ىؼت ؿٝاد ػاؿػ ٝ صتی ثٚ یک ػبػت صجؼیَ 

یؼ٘ی مؼی ػؿ ثوٚ ػموت آٝؿػٕ .  ىؼٙ امت کٚ عیِی ٓجیؼی ث٘ظـ ثـمؼ

ؿكبٙ ثٜتـ ثٜـٗضٞی ٝچ٘گ اٗؼاعتٖ ثٚ اثقاؿ ؿكوبٙ ثوب فیوـ پوبگوؾاىوتوٖ 

اعووالم ٝ اٗنووبٗوویووت ٝ صووتووی ٓووتووٞمووَ ىووؼٕ ثووٚ ػؿٝؽ ٝ ٗوویووـٗووگ ٝ 

چو٘وگ .  عٞػكـٝىی ٝ ؿیـٙ ػؿ رٞآغ رٜبٗویص ػاؿػ ػوبػی ٓوی ىوٞػ

اٗؼافی آمبٕ ثٚ ایٖ اثقاؿ ؿكبٙ کٚ ٛٔبٕ فؿ یب پٍٞ ثبىؼ ثٚ هوؼؿی ٓوٜوْ 

ثٚ ٗظـ رِٞٙ ػاػٙ ٓی ىٞػ کٚ ثـعی اف اٗنبٜٗب صتی ثب مالٓتی ػیگـإ 

ثبفی ٓی ک٘٘ؼ ٝ ؿینک فٗؼإ ؿكتٖ ٝ ربٕ عوٞػؿا ثوـایوو ثوٚ عوطوـ 

ثوـای ٗؤوٞٗوٚ هوبچوبم .  اٗؼاعتٖص ثـای ثؼْی ٛب ثنیبؿ ػبػی ىؼٙ امت

امتلبػٙ اف فٕ !  ٓٞاػ ٓغؼؿص ػفػیص کبٗگنتـی ٝ گـٝگبٗگیـی ٝؿیـٙ

ثٚ ػ٘ٞإ ٓظٜـ فیجبئی ػؿ ؿاٙ کنوت ایوٖ روبػٝی ؿعيو٘وؼٙص آعوـیوٖ 

ػؿ کوتوبة .  ٓـصِٚ کْ عطـصـ امت ٝکٔک ىبیبٗی ثٚ ایٖ ٛؼف ٓی ک٘ؼ

ثٚ ػؿمتی اىبؿٙ ىؼٙ کٚ پؼؿمبالؿی ٝ رٜبٕ ٓتٔؼٕ اف ىو ٛقاؿ مبٍ 

ٗوو ٓـػ ثـای صؼییٖ ثـ ٗبٓٚ (. کتبة 3ٝ  2ٍلضبت )پیو ثٞرٞػ آٓؼٙ 

صؼِیْ ٝ صـثیتیص ثٚ ىیٞٙ ای ثٞػٙ کٚ فٗبٕ ؿا ثٚ ػ٘وٞإ ٝمویوِوٚ ُوٞکول 

ػؿصبُیکٚ ایٖ صـثیتص ثب ؿٝاثٔ ثـاثـ پیيیٖ ثویوٖ .  فٗؼگی ثبؿ آٝؿػٙ اٗؼ

ٛوقاؿ موبٍ هوجوَ افإٓص  994ٓـػ ٝ فٕ ثبٍٝق ػوت ثٞػٕ صٔؼٕ ػؿ 

ثنیبؿ ثٚ فیبٕ فٗبٕ ؿىؼ کـػٙ امت کٚ آـٝفٙ ٓب ٗتیزٚ ٓغـة إٓ ؿا 

اصتٔبال ثیو اف یک هـٕ ػیگـ ٍٓٞ ثکيؼ کٚ ثوتوٞإ .  ثٚ چيْ ٓی ثی٘یْ

 .اف ایٖ هجبی ٗبثـاثـی عٞػؿا ثیـٝ ٕ کيیؼ

یک ٗکتٚ ؿٝىٖ امتص صؼِیْ ٝ صـثیت ثٜـ ٗضٞی کٚ ثبىوؼ ػؿ فٗوؼگوی 

رٞاٗبٕص ػعتـ ٝ پنـص صیبصی ٝ ْٜٓ امت ٝ صؼِیْ ٝ صـثیت اُٝیٚ ٓنیوـ 

اگـ پؼؿ ٝ ٓبػؿص ٓوؼؿموٚص ؿموبٗوٚ ٛوب .  فٗؼگی آصی آٜٗب ؿا صؼییٖ ٓیک٘ؼ

ٝربٓؼٚ ثـىیٞٙ صـثیت ٝاؿائوٚ اثوقاؿصوـثویوت ثوـای گوـٝٙ یوب كوـػ ؿا 

ػؿٗظـػاؿٗؼ ٝ اؿائٚ ٓیؼٛ٘ؼص إٓ گـٝٙ یب كـػص ّٖٔ كـا گیوـی ٗنوجوی 

ص اکخـا ثٚ آٜٗب ػبػت ٓی ک٘٘ؼ ٝ ػؿ پـٝمٚ یب ( عٞة یب ثؼ) ىیٞٙ صـثیت 

ؿٝٗؼ فٗؼگی ایٖ ٓنئِٚ عٞة صـیٖ ٝ یب صتی ؿویوـاعوالهوی صوـیوٖ آٗوـا 

ٓتؤملبٗٚ ثبفاؿؿویوـاعوالهوی ٝ .  ػبػی ٓیؼاٗ٘ؼ ٝ ػؿفٗؼگی ثکبؿٓیگیـٗؼ

 اٗنبٗی صـیٖ ىیٞٙ صـثیتص ثیيتـ ؿٝاد 

ٓتؤملبٗٚ ثبیؼ گلت ػؿاکخـ کيٞؿٛبی مـٓبیٚ ػاؿیص ٗيبٕ ػاػٕ ٝ 

آٓٞفه ثٚ چ٘گ آٝؿػٕ مٞػ کالٕ اف ٛـ ؿاٛیص ٜٓٔتـ اف صؼِیْ ٝ 

فٕ ثٚ ػ٘ٞإ یک كبکتٞؿ ٓ٘جغ ! صـثیت ػؿمت ثٚ كـفٗؼإ امت

ػؿآٓؼ ػؿ إٓ کيٞؿٛبئی کٚ ثٚ پٍٞ ٗوو ثـ رنتٚ صـی ػاػٙ ٓی 

ثٜٔیٖ ػُیَ صٔبّ ؿمبٗٚ ٛب ٓی کٞى٘ؼ اكکبؿ . ىٞػص ثٚ صنبة ٓی آیؼ

ػؿ ٝاهغ . فٗبٕ ؿا كؤ ثٚ ظبٛـ آؿامتٚ ٝ مکل ٓيـٍٞ ک٘٘ؼ

اٗگیقٙ ٗگبىتٖ ایٖ ٓوبُٚص کتبثی امت کٚ ٖٓ اکٕ٘ٞ فیـػ٘ٞإ 

کٚ فیـ صیتـ إٓ اف اُٜٚ آمٔبٕ صب ثـػٙ " فٕ ٝ مکل ػؿصبؿیظ"

ایٖ کتبة کٚ افػٝ ثغو . عبٗگی امتص ثـای عٞاٗؼٕ ػؿػمت ػاؿّ

"  ٝمیِٚ ٝ ّٓٞٞع مکل ٝ ػّٝص فٕ ثؼٙ عبٗگی: فٕ"ْٜٓ یکْص

صؼٝیٖ گـػیؼٙص صٞمٔ ْٛ ٓیٜٖ ٓضتـّص آهبی میبٓک متٞػٙص 

اٝ یک . ٗگبىتٚ ىؼٙ امتص کٚ ػؿ کبُیلـٗیبی آٓـیکب فٗؼگی ٓی ک٘ؼ

ػاؿػ کٚ " صبؿیظ گلتٚ ٗيؼٙ امالّ"کتبة ػٝ رِؼی ػیگـ ٗیق فیـ ٗبّ 

ٖٓ ٛـمٚ رِؼ کتبة ؿا . ٓ٘تيـ گـػیؼٙ امتص ػاؿػ 2007ػؿ مبٍ 

ثٚ ٓ٘بمجت ٛلتبػٓیٖ مبٍ فٗؼگی اّص ثٚ ػ٘ٞإ ٛؼیٚ اف ٓـف یکی 

اف ػٝمتبٕ پ٘زبٙ مبُٚ عٞػص ػؿیبكت کـػٙ اّ ٝ ٛٔبٕ ٓٞؿ کٚ 

.  ٛنتْ" فٕ ٝ مکل ػؿ صبؿیظ"اىبؿٙ ىؼص اکٕ٘ٞ ٓيـٍٞ عٞاٗؼٕ 

صب إٓ ٍلضٚ ایکٚ ٖٓ ایٖ کتبة ؿا عٞاٗؼٙ اّص ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ 

ؿمبٗٚ ٛب چٚ ٗويی ٓی صٞاٗ٘ؼ ػؿ مبعتبؿص صقُقٍ ٝ یب حجبت 

کتبة ػؿثبؿٙ ٗوو ؿمبٗٚ ٝ ىکَ . ىغَیت اٗنبٕ ػاىتٚ ثبى٘ؼ

ٗٞرٞاٗبٕص گـٝٙ م٘ی : "گیـی ىغَیت رٞاٗبٕ ثؼؿمتی ٓی گٞیؼ

م٘ی٘ی کٚ ثٚ عًَٞ ػؿ ٓـاصَ . ؿا صيکیَ ٓی ػٛ٘ؼ 19صب  13

م٘ی٘ی کٚ ػؿإٓ ٍلغٚ . پبئی٘ی إٓ ىغَیت آٗبٕ ىکَ ٓی گیـػ

ؽٛ٘يبٕ عبُی ٝ ثٚ آمبٗی صؤحیـ پؾیـامت ٝ اف ایٖ ؿٝ ثغو اػظْ 

ىغَیت ثؼؼی آٗبٕ ػؿ ٛٔیٖ م٘یٖ ٝ افٓـین ٛٔیٖ صؤحیـگؾاؿیٜب 

ایٖ یک ٝاهؼیت اٗکبؿ (. کتبة 75ٍلضٚ " )ٓـس ؿیقی ٓی ىٞػ

ٗبپؾیـ امت کٚ اگـ ٗوطٚ ّؼق رٞاٗبٕ ػؿ ایٖ م٘یٖ صيغیٌ ػاػٙ 

اکخـیت آٗبٕ مبػٙ ( ٓخجت یب ٓ٘لی)ىٞػص صضت صؤحیـ هـاؿػاػٕ 

:  ثٚ ٗظـٖٓ ایٖ کتبة ثٚ هؼؿی ربُت امت ٝ ثبیؼ گلت. عٞاٛؼ ثٞػ

ٓتؤملبٗٚص ثیيتـ ٓطبُت ٓضتٞای إٓ ثب ٝاهؼیت ػؿ اکخـ رٞآغ 

ُؾا ٖٓ ثب عٞاٗؼٕ صؼٝػ ٍؼ ٍلضٚ ٗغنتص هِْ ؿا . صطجین ػاؿػ

اُجتٚ ٗب گلتٚ پیؼا امت کٚ . ثؼمت گـكتٚ ٝ ایٖ ٓوبُٚ ؿا ٓی ٗگبؿّ

ٗٞین٘ؼٙ کتبةص ثـای ایٖ ّٓٞٞع ػؿ اٍَ رٜبٗیص كؤ ىیٞٙ 

صـثیت ػؿ آٓـیکب ؿا ػؿٗظـگـكتٚ ٝ إٓ ْٛ كؤ ثـعی اف ٗيـیبت 

ؿا کٚ ٛؼكی رق پٍٞ ػؿ آٝؿػٕص ٗؼاؿٗؼص ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ ػاػٙ 

امت ٝ ثٚ ػالٝٙ ثب رٞاٗبٗی کٚ صضت صؤحیـ ایٖ ٗٞع صـثیت ثٞػٙ اٗؼ 

گـ چٚ ایٖ ٓ٘بثغ ٝ ٓـػٓبٕ صضت . ٍضجت ٝ صجبػٍ ٗظـ کـػٙ امت

ٓؼیبؿ کَ ثـای ٛٔٚ کيٞؿٛب ثبى٘ؼص آب ػؿ رٜبٕ آـٝف ْٛ ٗٔیتٞإ 

(. کتبة ٗگبٙ ک٘یؼ 105ثٚ ٍلضٚ )ٗوو ػٔؼٙ ی آٜٗب ؿا ٗبػیؼٙ گـكت 

فیـا افمبُٜبی پ٘زبٙ ٝىَت ٓیالػی ثٚ ایٖ مٞیص ىیٞٙ فٗؼگی 

ثـای اکخـ کيٞؿٛبی ( ػی آٓـیکٖ ٝی آف الیق)آٓـیکبئی یب 

اؿٝپبئی ٝ ثٞیژٙ کيٞؿٛبی اف ٗظـ میبمیص ٗظبٓی ٝ اهتَبػی ٝ 

ص ثٚ (کتبة 106ٍلضٚ )ؿیـٙ ٝاثنتٚ ثٚ آٓـیکبص ٓبٗ٘ؼ ؿژیْ ىبٙ 

ىؼت ؿٝاد پیؼا کـػٙ ثٞػٙ ٝ اکٕ٘ٞ ْٛ صوـیجب ٓی ىٞػ گلت ثب ٍٝق 

ٓوبٝٓت فیبػی ثـای ؿػ ىیٞٙ فٗؼگی آٓـیکبئیص ػؿایٖ کيٞؿٛبص 

ٛ٘ٞفْٛ ایٖ ىیٞٙ صؼِیْ ٝصـثیت ػؿىکَ گیـی ىغَیت رٞاٗبٕ ٗوو 

ثٞیژٙ اف فٓبٕ كـٝؿیغتٖ ػیٞاؿٛب ٝ ػؿ ص٘گ٘بی . كـاٝاٗی ػاؿػ

اهتَبػی هـاؿگـكتٖ ٓـػٓبٕ ِٓتٜب ٝ ثضـإ ٓبُی ػؿ مـامـ رٜبٕص 

ثٚ إٓ ىؼت ثغيیؼٙ ىؼٙ  ٝ ٗوو آٓـیکب ٗٚ كؤ ثؼ٘ٞإ یک هؼؿت 

ثٚ ٗظـٖٓ . ٗظبٓیص ثِکٚ كـٛ٘گی ٝ صؼِیْ صـثیتی فػٝػٙ ٗيؼٙ امت

عٞاٗؼٕ ایٖ کتبة ثل ٓلیؼ ٝ ّـٝفی امتص آب ای کبه ٗٞین٘ؼٙ ػؿ 

ایٖ فٓی٘ٚ ٓطبُؼبت گنتـػٙ صـی ٓیکـػ ٝ ثٚ ام٘بػ ٝ كبکتٜبی 

صبؿیغی ثیيتـی اىبؿٙ ٓی ٗٔٞػ کٚ ػؿ إٓ ٗيبٕ ػاػٙ ٓیيؼص چٚ 

ػٞآِی ثبػج ٓی ىؼٙ ٝٓی ىٞٗؼ کٚ ٓخال ایٖ ٓزالت ٝ ؿٝفٗبٓٚ 

افٗظـ صؼِیْ ٝ صـثیتی ث٘زَ ٝ کْ اؿفهص ثیو اف : ٛبیص ٓیيٞػ گلت

ٝ ٗیْ ٓیِیٕٞ ٝ یب ػٝثـاثـ إٓ ٛٞاػاؿ ٝ عٞاٗ٘ؼٙ ػاىتٚ ثبى٘ؼ  31

کوٚ "  آٝای ٗوٞروٞإ" ُٝی ٓزِٚ ای ٓوبٗو٘وؼ ( کتبة 103ٍلغٚ )

کٔی گـایو ثٚ صـثیت ٓنبٝی ثیٖ اٗنبٜٗب ثؼٕٝ ػؿٗظـ گـكوتوٖ 

ر٘نیت ػاؿػص كؤ ػؿ می ٛقاؿ ىؤوبؿٙ ػؿد ٓویويوٞػ ٝ آٗوٜوْ 

عٞاٗ٘ؼٙ ثٚ اٗؼافٙ کبكی ثٚ ػمت ٗٔی آٝؿػ کٚ إٓ ٓوزوِوٚ ثوتوٞاٗوؼ 

یوؼو٘وی صویوـاژ ایوٖ (.  کتبة  87ٍلضٚ ! ) مـپبی عٞػه ثبینتؼ

ٓزِٚ ؽکـىؼٙص ػؿ ٓوبثَ صیـاژ ٓوزوِوٚ صویوٖ یوب ٗوٞروٞإ کوٚ ػٝ 

فیوـا ٓوی .  ٓیِیٕٞ ٝ میَؼ ٛقاؿ امتص ٝصيت٘بک ٗبچیق اموت

صٞإ ٗتیزٚ گـكت مینتوْ موـٓوبیوٚ ػاؿی ٛوبؿ ثویويوتوـ ثوـ ػٝ 

صٞروٚ روؼی ػاؿػ صوب صوؼوِویوْ ٝ صوـثویوت (  پٍٞ ٝ هؼؿت) كبکتٞؿ 

ثبیؼ ٓوـػ آٓوٞفه ثوجویو٘وؼ کوٚ . اٗنبٜٗبی آی٘ؼٙ مبف یک مـفٓیٖ

چگٞٗٚ فٗبٕ فیجب ؿا ثٚ صٞؿ ثقٗؼ ٝ فٕ آٓٞفه ثجی٘ؼ کٚ چگٞٗٚ 

ٝ چوگوٞٗوٚ فٗوبٕ (  کوتوبة 16ً ) ٓـػ پُٞؼاؿؿا ثٚ چ٘گ آٝؿػ 

ثوـای صولوع (.  17ً ) ثـای كـٝه کبالی عٞػص صـثیت ىٞٗؼ 

ایٖ ؿٝاثٔ ٝ صلٔ حـٝت ػؿػمت ػؼٙ عبٍی ػؿربٓؼٚص پِویول 

ٝ هٞک هْبئیٚ ػؿ مینتٜٔبی مـٓبیٚ ػاؿی ٛبؿ ٝ ػیکتبصٞؿی ٝ 

یوؼو٘وی .  ٓؾٛجی ثی اٗؼافٙ هٞی ٛنت٘ؼ ٝ ػائْ ٓيـوٍٞ ثوٚ کوبؿاٗوؼ

ٗغنت فٓی٘ٚ ؿا ثـای ر٘بیت كـاْٛ ٓی ک٘٘وؼ ٝ ثوؼوؼ ػؿ ٍوؼػ 

 !!ثـ ٓی آی٘ؼ" ٓزـٓیٖ"ص٘جیٚ 

 ثی ػُیَ ٗجٞػٙ کٚ ػؿ ٍٓٞ صبؿیظ پیؼایو ثيـص ػٝ كبکتٞؿ ؽکـ 
23اػآٚ ػؿ ٍلضٚ             
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ؽکـ ایٖ ٗکبت ثٚ ایٖ ػُیَ ػؿمت امتص چٕٞ ٗيبٕ ػاػٙ ٓوی ىوٞػ کوٚ 

ایوٖ !  چگٞٗٚ صـثیت ػؿ ربٓؼٚص فٕ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ کبال ٓؼوـكوی ٓوی کو٘وؼ

ؿٝاٗکبٝإ ثٚ ػعتـإ رٞإ آٓٞفه ٓی ػٛ٘ؼ کٚ چگٞٗوٚ ثوـای کوبالی 

ػؿ ٝاهغ کوتوبة ثوٚ ٗوووو ٓوغوـة (.  کتبة 19ً ! ) عٞػ ٓيتـی ثیبث٘ؼ

ؿمبٗٚ ٛب ػؿ ىکَ گیـی ىغَیت ػعتـ ٝ پنـ روٞإ ٓوی پوـػافػ ٝ 

صٜ٘ب چیقی کٚ ثٚ ػعتـإ افایٖ ٓوـیون آٓوٞفه ػاػٙ ٓویويوٞػص ٛوـچوٚ 

مکنی ثٞػٕ ٝ فیجب ثٞػٕ امت ٝ ػـّٚ کبالی عٞػ ثجبفاؿ امت ٝ ثوٚ 

پنـإ ٓی آٓٞفػ کٚ عٞػ ؿا ثـای اػاؿٙ کيٞؿ ٝ كـاگیـی ػِْ ٝ ػاٗو 

ػؿ کتبة ثؼؼ اف آٝؿػٕ م٘ؼی چ٘وؼ ٝ آٓوبؿٛوبی ػهویونص ٓوی .  آٓبػٙ ک٘٘ؼ

آٜٗب کٚ ٓی آٓٞفٗؼ یب ثؼجبؿت ثٜتـ آٓٞفه ػاػٙ ٓویويوٞٗوؼ کوٚ : " عٞاٗیْ

صٔبّ ٗیـٝی ىبٕ ؿا ثـای ٛـچٚ فیجبصـ ٝ مکنی صـ کـػٕ عوٞػ ثوکوبؿ 

ثـٗؼ چٚ کنبٗی اٗؼ؟ رق فٗبٕ ٝ ػعتـإ؟ ٝ آٗوٜوب کوٚ آٓوٞفىويوبٕ ایوٖ 

امت کٚ اف ٓـین ٝؿفىٜبی گٞٗبگٕٞ هؼؿت كیقیکی عوٞػؿا پوـٝؿه 

ػٛ٘ؼص ثب ثبفی ثب ٝمبیَ پیچیؼٙ ای چوٕٞ ٓوبىویوٖ ٝ صوـٕ ٝ ثوب ٗوووبىوی 

عٞػؿا مـ گـّ ک٘٘ؼص اف ٓـین صٔـیٖ ثب ٛٞاپیٔبٛوبی رو٘وگو٘وؼٙ ٝ آصوو 

ُیقؿ آٓٞفه فٗؼٙ ٓبٗؼٕ ؿا ثجی٘٘ؼص آالػبت عٞػ ؿا ػؿ ٓوٞؿػ فٓویوٖص 

صبؿیظص ٝػِّٞ ثبال ثجـٗؼص ثیآٓٞفٗؼ کٚ چگٞٗٚ ػؿ ٓٞؿػ ٛـ کوبؿی اثوتوؼا 

آالػبت کبكی ثؼمت آٝؿػٙ ٝ ثؼؼ صـکت ک٘٘ؼ ٝ چگٞٗٚ هٜـٓبٕ ٝ صَ 

ک٘٘ؼٙ ٓيکالت ػیگـإ ىٞٗوؼ چوٚ کنوبٗوی اٗوؼ؟ روق ٓوـػإ ٝ پنوـإ 

 86ٍلضٚ ) ؟ " رٞإ؟ رق آٗبٕ کٚ هـاؿ امت ٍبصجبٕ آصی ربٓؼٚ ىٞٗؼ

ٖٓ عٞاٗؼٕ ایٖ کتبة ؿا ثٚ ٛٔٚ رٞاٗبٕ ٓیْٜ٘ ثٞیژٙ ثٚ ػعتوـإ (.  کتبة

هٜـٓبٕ صٍٞیٚ ٓی کْ٘ ٝ ػؿ ٛـ روبئوی کوٚ فٗوؼگوی ٓوی کو٘ویوؼ ٓوؼاكوغ 

ٖٓ ثبؿٛب گولوتوٚ .  ٝ ٗظیـ إٓ ؿا ثبىیؼ(  صیٖ ٝٝیل) ٓزالت آٝای رٞاٗبٕ 

ٝ ٗٞىتٚ اّ اگـ ػؿ ربٓؼٚ ای ىبٗول ٝ آوکوبٗوبت ٓنوبٝی ػؿ اعوتویوبؿ 

ػعتـإ ٝ پنـإ گؾاىتٚ ىٞػ ٝ ٝاُؼیٖ ٝ ٓؼؿمٚ ٝ ؿموبٗوٚ ٛوب ثوب یوک 

چيْ ثٚ كـفٗؼإ ٗگبٙ ک٘٘ؼص ثؼٕٝ ىک ػعتـإ ػؿ ثیيتوـ فٓویو٘وٚ ٛوبی 

موبُوٚ  20یوؼو٘وی یوک ػعوتوـ .  فٗؼگی صؼٝػا ػٙ مبٍ اف پنـإ پیو اٗؼ

مبُٚ كکـ ٓی کو٘وؼ ٝ ٓوی صوٞاٗوؼ ػؿثوضوخوٜوبی  30صؼٝػا ٓبٗ٘ؼ یک پنـ 

صبؿیغیص میبمیص ارتٔبػیص اػثی ٝ ؿیـٙ ٛوْ ٍوضوجوت ٝ ٛوْ صوب ثوبٛوْ 

اعوتوَوبً  120الین ؽکـ امت کٚ ثغو ػّٝ کتبة اف ٍلوضوٚ .  ثبى٘ؼ

ثیيتـ ؿكتبؿ ثب فٗبٕ ػؿ کيوٞؿٛوبی روٜوبٕ "  فٕ ثـػٙ عبٗگی"ػاؿػ ثٚ 

 . مّٞ ٝ امالٓی امت
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ایمان دینی، دست کم به تعبیر 

 است؛ « پندار»متعارؾ آن، یک 

باور کاذبی است که در برابر تمام 

جانی  شواهد خالؾ خود سخت

 .کند می

نفر دچار پندار  که یک هنگامی

 . خوانند می  شود، او را دیوانه می

هنگامی که افراد بسیاری دچار 

  ها را مؤمن شوند، آن یک پندار می

 .کنند خطاب می

ٓنئِٚ ؿیـاعالهی كؤ ایٖ ٗینت کٚ ٓخال ػعوتوـ ىؤوب هوجوَ اف .  یبكتٚ

افػٝاد ثب رٞاٗیکٚ ػٝمتو ػاؿػص ٛٔغٞاثگی کـػٙ ثبىؼص ثِکٚ ٓنئِٚ 

ؿیـاعالهی ػؿٝؽ گلتٖ یب صـثیت ػؿٝؽ یبػ ػاػٕ امتص ظوبٛوـموبفی 

صوبال اگوـ اف .  امتص صٖ كـٝىوی اموت ٝؿویوـٙص ٗوٚ ػٝموت ػاىوتوٖ

کالٛجـػاؿیٜبی هبٗٞٗی ٝ ٗیـٗگٜبی صووٞهوی ػؿروٜوبٕ ٓوتؤوؼٕصچيوْ 

ػالٍ ) ٝ روبکيوی (  صوٖ كوـٝىوی) ثپٞىیْص ثـای ٗٔٞٗٚ كبصيوٚ گوـی 

ػؿاکخـ کيٞؿٛبی رٜبٕ ثوٚ ىوـوَ صوجوؼیوَ ىوؼٙص صوبروبئویوکوٚ (  ٓضجت

عوٞػٓوی ثوبُو٘وؼ "  ىوـوَ" ػؿؿمبٗٚ ٛب ػِ٘ب ثـعی اف صٖ كوـٝىوبٕ ثوٚ 

ٝآٗـا ثؼ٘وٞإ ىوـوَ ٓوبُویوبت ثوؼٙ ثوٚ !  ٝٓیگٞی٘ؼ کبؿ پـفصٔتی ػاؿٗؼ

ٛ٘گبٓیکٚ افیک صٖ كـٝهص پـمیوؼٙ ٓوی .  ػُٝت ثٚ صنبة ٓی آٝؿٗؼ

ثب ٍـاصت ! آیب صٖ كـٝىیص اؿفه اٗنبٗی ؿا پبئیٖ ٗٔی آٝؿػ؟: ىٞػ

ٓگـ ىٔب کٚ کبؿ كیقیکی ٝ كکـی ٓی ک٘یؼص صٖ كـٝىوی !  ٗٚ: ٓیگٞیؼ

ٗینت؟ ایٖ پبمظ ثٚ ظبٛـ ٓ٘طوی امتص آب کبؿ كکـی ٝ كیقیکی ثوب 

فیوـا .  صٖ كـٝىی اف ٗظـ اعالهی ٝ اٗنبٗی كـم كبصيی ثوبٛوْ ػاؿٗوؼ

اٝال کبؿػبػی كـٝه كکـ ٝ صغٌَ ٝ ٗیـٝی اٗنبٗی امت ٗوٚ صوٖ 

ػٝٓب ثـای کبؿ ػبػی صتی فٓویوٖ ىوٞؿی ٝ ٗوظوبكوت یوک .  كـٝىی

صجضـ ٝ صغٌَ عبٍی ٗیبف ػاؿػ ٝ ثبیؼ یبػ گـكتص ٛـ کنی ثوؼٕٝ 

صٔـیٖ ٝ كـاگیـی ٗٔی صٞاٗؼ یک گبؿمٕٞ ٝ یب ٗوظوبكوتوچوی ٓوبٛوـ ٝ 

آب صٖ كـٝىی ٗیبف ثٚ ایٖ صغٌَ ٝ صٔـیٖ ٛوْ ٗوؼاؿػص .  عٞة ثبىؼ

. كؤ آػّ ثبیؼ ثٚ ظبٛـ عٞػ ثـمؼ ٝ کٔی اف فیجبئی ثـعوٞؿػاؿ ثوبىوؼ

ُؾا ثبػاىتٖ ایٖ ىـایٔ ثؼٕٝ صغٌَ ٛـ کنی ٓی صٞاٗؼ ایوٖ کوبؿؿا 

 .ثک٘ؼ

ایٖ ٗکتٚ ػؿمت امت کٚ ٓجیؼت اٗنبٕ ٓبػٙ ثب ٓجیؼت اٗنوبٕ ٗوـ اف 

یؼ٘ی ػؿ ٓیبٕ اٗنبٜٗب ثـ ػوکول ثوؼوْوی .  ٗظـ كیقیکی كـم ٓی ک٘ؼ

اف صیٞاٗبت ٝ پـٗؼگبٕ ٓبٗ٘ؼ ٓبٝٝك کٚ ٗـ إٓ هيو٘وگوتوـ اموتص فٕ 

ُطبكت ٝ فیجبئی عبٍی ػاؿػ ٝ ٓـػ فٓغت صـ ٝ اف ُوضوبظ رنؤوی 

آب ایٖ ػٝ اف ٗظـ ؿٝاثٔ ر٘نی صوـیجب ٓنوبٝی اٗوؼ ٝ .  هٞی صـ امت

یؼ٘وی ثوٚ إٓ اٗوؼافٙ کوٚ ٓوـػ ٗویوبف .  ٗٔی صٞإ كـهی ثیٖ آٜٗب گؾاىت

پل عـیؼ ٝ كـٝه ٝ صجبػٍ ٓنبیَ ر٘ونوی .  ر٘نی ػاؿػص فٕ ْٛ ػاؿػ

ثو٘وب ثوـایوٖ .  ثب پٍٞ یک ٗٞع صٞٛیٖ ثٚ ٓوبّ كـٝى٘ؼٙ ٝ عـیؼاؿ اموت

اگـ ر٘جٚ ٛبی صؼِیْ ٝ صـثیت ٝ ػبػت ؿا ثٚ ک٘بؿی ثگؾاؿیوْص ؿٝاثؤ 

یؼ٘ی إٓ گٞٗٚ کٚ اىبؿٙ ىؼص ثوٜؤوبٕ اٗوؼافٙ ٓوـػ .  ػٝ ربٗجٚ ثبیؼ ثبىؼ

ػؿایَ٘ٞؿت عـیوؼ ٝ .  ٗیبف ػاؿػص فٕ ْٛ ثبیؼ ایٖ ٗیبف ؿا ػاىتٚ ثبىؼ

اگوـ آوـٝفٙ ثوـای .  كـٝه إٓ ػیگـ ٓلّٜٞ عٞػؿا اف ػمت ٓی ػٛؼ

ٓخبٍ ػؿ عیِی اف کبؿٛبی ؿٝاثٔ اٗنبٗی ٛٔیيٚ ٓـػ ثوبیوؼ پویوو هوؼّ 

ثبىؼص ػؿ ٗتیزٚ ٛٔبٕ ىيٜقاؿ مبٍ صـثیت پؼؿ ىبٛی امتص ٗٚ كوـم 

ٓخال ػؿ ؿمتٞؿإ ٛؤویويوٚ ثوبیوؼ ٓوـػ صنوبة ؿا .  ر٘نی فٕ ٝ ٓـػ

ایٖ ؿاثطوٚ ػاؿػ .  پـػاعت ک٘ؼ ٝ ث٘ؼؿت فٗی ػمت ثٚ ریجو ٓی ثـػ

ثٔـٝؿ فٓبٕ اف ثیٖ ٓی ؿٝػ ٝ یب ػؿ کِٞثٜبی ؿهٌص ٛؤویويوٚ ثوبیوؼ 

ٓـػ اف فٕ صوبّب یوب ػػوٞت ثوٚ ؿهوٌ ثوکو٘وؼ ٝ ٓوخوبُوٜوبی كوـاٝإ 

اٝ .  كََ اٍٝ کتبة ثب ٓؼبِٓٚ مکل ػؿ عبٗٞاػٙ آؿبف ٓی ىوٞػ. ػیگـ

ثب ایٖ رِٔٚ صِظ کٚ ثٚ ٗٞػی ػبػت ثـای ثـعی اف فٗبٕ رٞإ صجؼیوَ 

: ىؼٙص ثب ٗوَ هٍٞ اف عبٗٔی رٞإ ٝ ٓضَوَ ىوٞٛوـ ػاؿ ٓوی گوٞیوؼ

ىٞٛـّ ثبیؼ عـد ٓـا ثؼٛؼص چٕٞ ٖٓ عٞػّ ؿا ػؿ اعوتویوبؿ اٝ ٓوی "

ثیبٕ چ٘یٖ رِٔٚ ای ثـای إٓ ػعتـ رٞإ ثنیبؿ ػوبػی اموت ".  گؾاؿّ

ٝ اٝ ایٖ گٞٗٚ صـثیت ىؼٙ کٚ كکـ ٓی ک٘ؼ فٕ ٝمیِٚ ای ُوؾت ثوغوو 

ثـای ٓـػ ثبیؼ ثبىؼ ٝ ٓـػ ػؿ هجبٍ ٛٔغٞاثگی ثب فٗو ٓغبؿد اٝ ؿا 

ػؿ صبُیکٚ ایٖ ٓـف اٗؼیيیؼٕ ؿِٔ ؿا ثبیؼ اف ٓوـوق چو٘ویوٖ !  ٓی ػٛؼ

ػؿ ٝاهغ اگـ فٕ كوؤ عوبٗوٚ ػاؿ .  فٗبٗی ثیـٕٝ کيیؼ ٝ ثؼٝؿ اٗؼاعت

ثبىؼص ٛٔبٕ اٗؼافٙ کٚ ىٞٛـهص ػؿ ثیـٕٝ کبؿ ٓی ک٘وؼص اٝ ٗویوق ػؿ 

ثٞیژٙ اگـ كوـفٗوؼی ػاىوتوٚ ثوبىو٘وؼص کوبؿ فٕ .  ٓ٘قٍ کبؿ عٞاٛؼ کـػ

ایوٖ ؿا ثوؼوْوی اف فٗوبٕ ثو٘وب ثوٚ .  چ٘ؼیٖ ثـاثـ کبؿ ٓـػ عٞاٛؼ ثٞػ

اگـ فٕ ػؿ ثیـٕٝ کوبؿ کو٘وؼ .  ػبػت ٝ صؼِیْ ٝ صـثیت ؿِٔص ٗٔی ػاٗ٘ؼ

ثبف کبؿه ػٝثـاثـ ٓـػه عٞاٛؼ ثٞػص فیـا ث٘ب ثٚ ػوبػت ػؿ ٓو٘وقٍ 

ػؿثوؼوْوی .  ٗیق ثـعی اف فٗبٕ ثیيتـیٖ کبؿٛوب ؿا اٗوزوبّ ٓوی ػٛو٘وؼ

افعبٗٞاػٙ ٛبی ٓؼؿٕ اؿٝپبئی کٚ فٕ ٝ ٓـػ ٛـ ػٝ ىبؿوَ اٗوؼص اگوـ 

ٓـػ ثٚ ػ٘ٞإ ٓخبٍ کـایٚ آپبؿصٔبٕ ٝ پوٍٞ ثوـم ٝ صوِولوٖ ٝ ٛوقیو٘وٚ 

اصٞٓجیَ ؿا ٓیؼٛؼص فٕ صٜیٚ ٓٞاػ ؿؾائی ٝ ُجبك ٝ ٗظیـ آٜٗب ؿا ثؼٜؼٙ 

ٓی گیـػ ٝ اگـ ٓـػ ٛقی٘ٚ ٓـعَی مبالٗٚ ؿا ٓی پـػافػص فٕ ٗویوق 

ٛقی٘ٚ ٝ ٓغبؿد ثچٚ ٛبؿا ثـای ٓنبكـصٜبی ٓؼؿمٚ ٝ ؿیـٙ صوجَ ٓوی 

یؼ٘ی یک فٕ ٝ ىٞٛـ ٓؼؿٕص ٛقی٘ٚ ٛبؿا ثیٖ عٞػ ثطوٞؿ عوٞػ .  ک٘ؼ

پل اگـ چ٘یٖ فٗی ثب ىٞٛـه ٛٔوغوٞاثوگوی ٓوی . کبؿ صونیْ ٓی ک٘٘ؼ

ک٘ؼ ٗٚ ای٘کٚ ثـای صوجَ ٓغبؿد فٗؼگی اٝ صوٞمؤ ٓوـػ اموتص ثوِوکوٚ 

ثـای ػين ٝ ػالهٚ عٞػه ثوٚ ىوٞٛوـه اموت ُٝوؾت ثوـػٕ افٛوْ 

ػؿکوتوبة ثوؼؿموتوی .  عٞاثگی ؿا ثغيی اف فٗؼگی فٗبىٞئی ٓوی ػاٗوؼ

؟ ایٖ صویوتوـ یوک "چگٞٗٚ ثبپٍٞ افػٝاد ک٘یؼ: "آٓؼٙ ٝ پـمو ىؼٙ کٚ

آگٜی امت کٚ صٞمٔ یک ؿٝإ ى٘بك ػؿ ىٜـ مبٗؼیبگٞص ثـای رٔغ 

ػؿ ىٜـٗیٞیٞؿکص ْٛ ىـوَ .  آٝؿی ىبگـػص ثٚ ؿٝفٗبٓٚ ٛب ػاػٙ امت

کوٚ "  افػٝاد ٓوٞكون" ایٖ عبْٗ کالوموی ؿا اػاؿٙ ٓوی کو٘وؼص فیوـٗوبّ 

 . ٗٞین٘ؼٙ کتبة صـرٔٚ صضت االُلظی افػٝاد ثٚ ثبالؿا آٝؿػٙ امت

 

 

پیروزی بزرگ کار ران نخریسی 

 المحله در مصر 

  ۰۲۸۸سپتامبر  ۸۰

ػؿ یک صٔبك صِل٘یص ٛيبّ كٞاػ كؼبٍ کبؿگـی ٝ یکی اف ؿٛوجوـإ 

صقة ػٓکـاصیک کبؿگـإص صؤکیؼ کـػ کٚ کبؿگـإ کبؿعبٗٚ ٛوبی 

ٗغـینی أُضِٚ ػؿ َٓـ پویوـٝفی ثوقؿ  ٝ ػؿعيوبٗوی ثوؼموت 

آٝؿػٙ ٝ صکٞٓوت ؿا ثوٚ ٍوؼٝؿ كوـٓوبٕ صوبیویوؼ ٝ اروـای کوِویوٚ 

پل اف اعطبؿ کبؿگـإ ثٚ صکٞٓت .  عٞامتٜبیيبٕ ٝاػاؿ کـػٙ اٗؼ

ػؿثبؿٙ اػتَبة ػٔٞٓی کٚ ٓیوتوٞاٗنوت ثوٚ صوؼوطویوَ ثوقؿگوتوـیوٖ 

کبؿعبٗٚ ٗغـینی ٝ پبؿچٚ ثبكی عبٝؿٓیبٗٚ ثی٘زبٓؼ ٝ ٝمویوؼوتوـیوٖ 

ثغيٜبی کبؿگـإ َٓـ ؿا ػؿ ٛٔجنتگی ٝ پیوٞموتوٖ ثوٚ آٗوبٕ ثوٚ 

صـکت ػؿ آٝؿػص صکٞٓت ثالكبٍِٚ عٞاٛبٕ ٓؾاکـٙ ثوب کوبؿگوـإ 

صبٍَ ایٖ ٓؾاکـٙ کٚ ػٝ ؿٝف پیو ثٚ ٓؼت پ٘ذ مبػت اػآوٚ .  ىؼ

ػاىتص صٞاكن ٝفیـ ٗیـٝی کبؿ ثب ارـای ثغو اػظْ عٞاموتوٜوبی 

ٍوؼ :  ثٚ ایٖ صـصیت ثـ موـ ایوٖ ٓوٞاؿػ صوٞاكون ىوؼ. کبؿگـإ ثٞػ

پٞٗوؼ ػؿ ٓوبٙص  ٕٓٔػؿٍؼ اكقایو مٜٔیٚ ؿؾائی ٝ ؿمبٗؼٕ إٓ ثٚ 

ػٝینت ػؿٍؼ اكقایو پبػاه ثوـای کوبؿگوـاٗوی کوٚ پوبػاه فیوـ 

 ٖٓٓٝ ٕٓٓپٞٗؼ ٓیگیـٗؼص ٍؼ ػؿٍؼ ثـای آٜٗب کوٚ ثویوٖ  ٕٓٔ

. ػؿٍوؼ ثوـای ٓوؼیوـإ ٝ ؿإموبی ثوغويوٜوب  ۳ٕپٞٗؼ ٓیگیـٗؼ ٝ

ارـای ایٖ اكقایيٜب پل اف ثـگقاؿی ٓزٔغ ػٔٞٓوی ىوـکوت ػؿ 

ػؿ پبیبٕ ٓؾاکـٙ کٔوبٍ اُولویوٞٓوی ؿٛوجوـ .  ٗٞآجـ آصی ػِٔی ٓیيٞػ

کبؿگـی ٗغـینی أُضِٚص اعوطوبؿ کوـػ کوٚ ػؿ ٍوٞؿت ٍوبػؿ 

ٗيؼٕ هـاؿ ػُٝوتوی ػؿ ٓوٞاؿػ صوٞاكون ىوؼٙص کوبؿگوـإ ػموت ثوٚ 

ٛيبّ كٞاػ مپول صوؤکویوؼ کوـػ کوٚ هوـاؿ . اػتَبة عٞػ عٞاٛ٘ؼ فػ

ػُٝتی ثـ مـ ٓٞاؿػ صٞاكن ىؼٙ ٍبػؿ ىؼٙ ٝ کبؿگوـإ ٗوغوـینوی 

أُضِٚ ایٖ پیـٝفی ؿا ٗٚ كؤ ثـای کبؿگـإ کبؿعبٗٚ ٛبی أُضِٚ 

ثِکٚ ثـای کِیٚ کبؿگـإ ٗغـینی ٝ پوبؿچوٚ ثوبكوی ثوغوو ػُٝوتوی 

کنت کـػٙ اٗؼ ٝ ثب ایٖ پیـٝفی ٓوٚ صَؤویوْ ثوٚ ُوـوٞ اػوتوَوبة 

الفّ ثٚ یبػآٝؿی اموت کوٚ َٓوـ ٛوْ اکو٘وٕٞ ىوبٛوؼ یوک . گـكت٘ؼ

عیقه کبؿگـی اٗوالثی امت کٚ ؿٝف ثٚ ؿٝف اف ُضبظ ٓيوبؿکوت 

کبؿگـإ ٝ ٗٞع ٓطبُجبصيبٕ ٗیـٝٓ٘ؼصوـ ٓویويوٞػ ٝ ثویويوتوـ ؿیيوٚ 

ٛٔچ٘یٖ ػؿ ػٍ ایٖ عیقه کبؿگـی مطش صيکَ ٝ اصوضوبػ . ٓیؼٝاٗؼ

کبؿگـإ َٓـ کٚ ثب مٚ اصضوبػیوٚ ٓنوتوووَ .  کبؿگـإ ثبالصـ ٓیـٝػ

ژاٗٞیٚ ٗووو ٓوضوٞؿی ٝ موـٗوٞىوت  ۳ٕعٞػ ػؿ پیـٝفی اٗوالة 

مبف ایلب کـػٙ اٗؼص ٓی ٓبٜٛبی گؾىتٚ ثیو اف ٗٞػ اصضوبػیوٚ ػیوگوـ 

اعطبؿ اعیـ کبؿگـإ ٗغـینی أُضوِوٚ ثوٚ ثوـپوب . مبفٓبٕ ػاػٙ اٗؼ

کـػٕ اػتَبةص رقئی اف یک صضـک گنتـػٙ کوبؿگوـی ثوٞػ کوٚ 

ػؿ عالٍ ٛلت ٓبٙ گؾىتٚ ثیو اف ٛقاؿ اػتـاُ کبؿگـی ؿا ػؿ 

 .ثـ گـكتٚ امت

 َىٔبٍ ػِی

 ٛٔبٛ٘گ ک٘٘ؼٙ کٔپیٖ ٛٔجنتگی ثب ر٘جو کبؿگـی َٓـ

 solidarity.eworkers@gmail.com: یٔیَ ا
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ثب ىـٝع كََ ٓؼاؿك فعْ ٗؼاىتٖ کبؿت اهبٓتص ثیو اف پیو مـ 

چ٘بٕ ثب  ٛب ثـای ؿكتٖ ثٚ ٓؼؿمٚ ْٛ¬کٞػکبٕ ایٖ عبٗٞاػٙ. ثبف ٓی ک٘ؼ

ٛبیی کٚ کبؿت ٗؼاىت٘ؼص ¬مبٍ هجَ عبٗٞاػٙ. ؿٝ ٛنت٘ؼ¬ٓيکَ ؿٝثٚ

ایٖ ٓجِؾ ثنتٚ ثٚ . صٞاٗنت٘ؼ ثب پـػاعت ٓجِـی ػؿ ٓؼؿمٚ حجت ٗبّ ک٘٘ؼ

ٛقاؿ صٞٓبٕ ٓتـیـ  ٓٓٔٛقاؿ صٞٓبٕ صب  ۱ٓٛب اف ¬ٓوطغ صضَیِی إٓ

ثنیبؿ ػىٞاؿ ثٞػص آب ثٚ   ٛب¬پـػاعت ایٖ ٛقی٘ٚ ثـای عبٗٞاػٙ. ثٞػ

ىبٕ ثٚ ٓؼؿمٚ ثـٝٗؼص ثٚ  کـػٗؼ صب کٞػکبٕ ¬ٛـ فصٔتی ثٞػ صٜیٚ ٓی

آب . آیؼ ایٖ کٚ ثتٞاٗ٘ؼ ػؿ آی٘ؼٙ ىـَ ٓ٘بمجی ثـای عٞػ پیؼا ک٘٘ؼ

ػُٝت ٛ٘ٞف ثب حجت ٗبّ ! آنبٍ اف ایٖ اٗؼک آیؼ ْٛ عجـی ٗینت

ٛبی ایٖ ¬کٞػکبٕ كبهؼ کبؿت ٓٞاكوت ٗکـػٙ امت ٝ ایٖ آـ ٗگـاٗی

ٓبػؿ یکی اف ایٖ کٞػکبٕ . ٛب ؿا فیبػ کـػٙ امت¬عبٗٞاػٙ

ؿٝٗؼ ٝ ثی مجت ػؿ ¬ٛب ثٚ ٓؼؿمٚ ٗٔی¬ٝهتی ثچٚ:" گٞیؼ ¬ٓی

ٛب ْٛ  فٗ٘ؼص گـكتبؿی¬ٛبی ایٖ آـاف چـط ٓی ٛب ٝ ثیبثبٕ¬کٞؿٙ

"                                   .                             ىٞػ¬صـ ٓی ثیو

ؿٝٗؼص ثب صٞرٚ ثٚ ٓبٛیت ایٖ ٓ٘طوٚ ¬کٞػکبٗی کٚ ثٚ ٓؼؿمٚ ٗٔی

اف ٓـكی ػیگـ . ٛبی ارتٔبػی هـاؿ ػاؿٗؼ¬صـ ػؿ ٓؼـُ آمیت ثیو

صـ مـ ¬ؿٝٗؼص ٓبػؿإ ثب عیبُی ؿاصت¬ٛب ثٚ ٓؼؿمٚ ٓی ٝهتی ثچٚ

.                                 .                                  ؿٝٗؼ¬کبؿ ٓی

ٛبی مبکٖ ایٖ ٓ٘طوٚ ثٚ ٓٞؿ کَ هیؼ ٓؼؿمٚ ¬ثـعی اف عبٗٞاػٙ  

ػٛ٘ؼ ¬ٛب صـریش ٓی¬ایٖ عبٗٞاػٙ. اٗؼ¬ؿكتٖ کٞػکبٕ عٞػ ؿا فػٙ

. ٛبی آرـ پقی عيت ثقٗ٘ؼ¬ىبٕ ٛٔـاٙ عٞػىبٕ ػؿ کٞؿٙ کٞػکبٕ

ایٖ کٞػکبٕ ثٚ ربی مٞاػ آٓٞعتٖ ٝ ٗوبىی کيیؼٕ ػؿ ٓؼؿمٚص 

اگـ کٞػکی آکبٕ . ک٘٘ؼ ؿٝفگبؿىبٕ ؿا ثب گَ ٝ آرـ ٝ کٞؿٙ مـ ٓی

ای ٛٔـاٙ عبٗٞاػٙ عٞػ کبؿک٘ؼص ثـای ¬ایٖ ؿا ػاىتٚ ثبىؼ کٚ ػؿ کٞؿٙ

آٗبٕ ىبٗل ثنیبؿ عٞثی امتص چٕٞ عیبٍ عبٗٞاػٙ ؿاصت امت کٚ 

ک٘ؼ ٝ کٞػک آٗبٕ ؿا  امتلبػٙ ٗٔی¬صؼاهَ کنی اف کٞػک آٗبٕ مٞء

                                    .                               ػٛؼ¬آفاؿ ٗٔی

 

آثوبػ ٝ  ای ٝرٞػ ػاؿػ ثٚ ٗبّ ٓضؤوٞػ¬ ٝؿآیٖ ٓضؼٝػٙ -ػؿ ربػٙ صٜـإ

ثـعی اف ایوٖ .  رب ٝاهغ ىؼٙ امت ی آرـپقی ػؿ إٓ چ٘ؼیٖ ٝ چ٘ؼ کٞؿٙ

ک٘٘ؼ ٝ ثنیبؿی ػیوگوـ ثوؼٕٝ اموتولوبػٙ  چ٘بٕ آرـ صُٞیؼ ٓی ٛب ْٛ¬ کٞؿٙ

ػؿ ٛٔیٖ ٗقػیکی چ٘ؼ ٓـکق ثبفیبكت فثبُٚ ْٛ هوـاؿ ػاؿػص .  اٗؼ¬ ٓبٗؼٙ

َٗویوت ٗوگوؾاىوتوٚ ¬ کٚ مبک٘بٕ ایٖ ٓ٘طوٚ ؿا اف آُٞػگی ٝ ثیٔبؿی ثوی

ای کبؿت اهبٓت ¬ ػؼٙ.  اکخـیت مبک٘بٕ ایٖ ٓ٘طوٚ اكـبٗی ٛنت٘ؼ.  امت

فٗؼگی ػؿ ایٖ ربص .  چ٘بٕ ثؼٕٝ کبؿت ٛنت٘ؼ ػاؿٗؼ ٝ ثنیبؿی ػیگـ ْٛ

صتی ثـای ٜٓبرـاٗی کٚ کبؿت اهبٓت ػاؿٗؼ ثٚ مغتی ٝ ثوب ٓيوکوالت 

 !ٛبیی کٚ کبؿت ٗؼاؿٗؼ گؾؿػص چٚ ؿمؼ ثٚ إٓ¬كـاٝإ ٓی

 کودکان افؽان در رؤیای مدرسه

 

 -تیروز آزاد 

ٛب ثٚ ربی ؿكتٖ ثٚ ٓوؼؿموٚ ¬ ثٚ ایٖ صـصیت آنبٍ کٞػکبٕ ایٖ عبٗٞاػٙ. 

ٛوبی ¬ ىوبٕ ؿا ػؿ کوٞؿٙ ىوبٕص فٓوبٕ ٝ ُؾت ثوـػٕ اف ػٗویوبی کوٞػکوی

ک٘٘ؼ ٝ ٛٔچ٘وبٕ ػؿ ؿٝیوبی  ٓی¬ آرـپقی ٝ یب ٓـاکق ثبفیبكت فثبُٚ مـ

 ...عٞؿٗؼ ؿكتٖ ثٚ ٓؼؿمٚ ؿٞٓٚ ٓی

 کٔیتٚ ٛٔبٛ٘گی ثـای کٔک ثٚ ایزبػ صيکَ ٛبی کبؿگـی

 پبیبى

 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 51 October 2011  10 

 نامه یک کار ر افغانی

 ثب ػـُ مالّ عؼٓت صٔبّ اٗنبٜٗبی ثيـ ػٝمت 

ٛٔبٕ ٓٞؿیکٚ ثٚ ٛٔوٚ ٓوؼوِوّٞ ٛنوتص ؿاروغ ثوٚ صَؤویوْ گویوـی 

رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ هجبٍ ٜٓبرـیٖ اكوـوبٕ کوٚ ػؿ ایوـإ فٗوؼگوی 

ٓیک٘٘ؼص ٝ گلتٚ امت کٚ ثبیؼ ایٜ٘ب اعـاد ىٞٗؼ ٝ ثٚ کيٞؿیيوبٕ ثوـ 

مٞاٍ ای٘زبموتص ایوٖ . گـػٕص اف ؿٝف یکي٘جٚ ؿمٔآ آؿبف ىؼٙ امت

مـػٓؼاؿإ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ کٚ ایٖ ٓـس ؿا ػاػٕ آیب كوکوـ 

کـػٕ کٚ چٚ کبؿ ٓیک٘ؼ؟آیب ایٖ ٓـػّ اگـ ثٚ کيوٞؿىوبٕ ثوـ گوـػٕ 

ٝرٞػ ػاؿػ کٚ ٓب ثتٞاٗیْ فٗوؼگوی کو٘ویوْ؟ آیوب  ّٔبٗتػؿ اٝٗزب چی 

ّٔبٗتی ٝرٞػ ػاؿػ؟ کٚ ٓب ػؿ اٝٗزب آ٘یتی ربٗی ػاىتٚ ثبىیْ؟ آیوب 

ػُٝت رٜٔٞؿی امالٓی كکـ کـػٙ کٚ ٓب ػؿ ای٘زب اگـ ٓبٗؼیوْ كووؤ 

ثٚ عبٓـ فٗؼٙ ٓبٗؼٕ ٓبٗؼیْص ٗٚ ثٚ عبٓوـ فٗوؼکوی کوـػٕ؟ ىوـایؤ 

ایـإ ٓٞؿی ٛنت کٚ ٛـ ٜٓبرـ ػؿ ایـإ ثٚ مغت صـیٖ ىـایؤ 

ٓب اف صٔبّ ٓـػّ .  کٚ كؤ امٔو فٗؼگی کـػٕ ٛنت . فٗؼگی ٓیک٘ؼ

ایـإ صوبّب ػاؿیْ اگـ ىؼٙ ثـای چ٘ؼ ُضظٚ عٞػ ىبٕ ؿا ثوٚ روبی 

آیب آکبٕ ػاؿػ کٚ ػؿ یک ٛؤوچوٕٞ ىوـایوطوی .  ٜٓبرـیٖ هـاؿ ثؼٕ

فٗؼگی ک٘٘ؼ؟ ٝ اگـىـایٔ ٓنبػؼ فٗؼگی ػؿ کيٞؿصبٕ ٝرٞػ ػاىتٚ 

ثبىؼص آیب عٞػصبٕ صبّـ ٛنتیٖ کوٚ ػؿ کيوٞؿی ػیوگوـی فٗوؼگوی 

ک٘یؼ؟ ػؿ کيٞؿی کٚ ٛیچگٞٗٚ صوٞهی اٗنبٗی ثـایتبٕ هبیَ ٗوجوبىوؼ؟ 

یوب ثوٚ ٛوـ اموْ ػیوگوـی .  ٝ ثگٞیؼ اكـبٗی ثٞػٕ عٞػه رـّ ٛنوت

ٝ اٝٗوٜوْ ثوٚ .  ٗٚ امْ اٗنبٕ.  ٓ٘ظٞؿّ اف کيٞؿ ٛنت.  كـهی ٗٔیک٘ؼ

ُٜٖ صضویـ آٓیق ٝ ٛٔیيٚ صٞٛیٖ ىٞیؼ؟ ٜٓبرـی کٚ ٛٔیيٚ عوٞػه 

کبؿ ٓیک٘ؼ ٝ ٛیذ ٝهت صٞهغ کٔک اف ػُٝت ٗوکوـػٙ ٝ ٛؤویويوٚ ثوٚ 

اف صلـ چبٙ ٛبی كبّالة .  کبؿ کـػٕ.  ٍٞؿت كؼبٍ ٝ ٗیـٝی کبؿ

کوٚ موغوتوـیوٖ کوبؿ .  گـكتٚ صب چبٛبی مبعتٔبٗی ٝ کوبؿٛوبی ػیوگوـ

ٝ کبؿگـ ىٜـػاؿی کٚ ٓویْ اكـبٗینتبٕ ثبىؼ ٛٔیويوٚ روبیوو .  ٛنت

اگـ ثبٝؿ ٗٔیک٘یؼ ثوـیوٖ ثوؼوؼ اف ػٙ ىوت موـ .  ثـٝی عیبثبٕ ٛنت

. کبؿگـإ ىٜـػاؿی ؿا کوٚ چوٚ ٓویوکو٘وؼ.  اف ٗقػیگ ثجیج٘یؼ .  ثقٗیؼ

ٖٓ ػؿ ٓ٘طوٚ پبکوؼىوت آىو٘وب .  صتی ٛـ ىت ثـٝی عیبثبٕ ٓیغٞاث٘ؼ

صتی عبٗٞاػٙ ٛب ثٚ ٍٞؿت ػمت رٔؼی یوؼو٘وی فٕ ٝ ٓوـػ .  ػاؿّ 

آیب ث٘ظوـ ىؤوب ٓوب ثوبؿ ػٝه روبٓوؼوٚ .  مـ کٞؿٙ عيت کبؿ ٓیک٘ؼ 

اگوـ ػؿ .  ثٞػیْ؟ صتی ثچٚ ٛبی ٓب ثٚ ٍٞؿت آفاػ ػؿك ٓویوغوٞاٗوؼ

ٓؼؿمٚ ػُٝتی ْٛ ػؿك ٓیغٞاٗؼ ثٚ ثٜبٗٚ گوٞٗوبگوٕٞ اف ایيوبٕ پوٍٞ 

 45000یؼ٘ی ٝؿٝػی ٓؼؿمٚ اثتؼا ثوب یوؼ ٛوـ ٗولوـ .  ػؿیبكت ٓیک٘ؼ

اف إٓ ثٚ ثبال ثـ ٓج٘بی ػؿرٚ کالك ثوبیوؼ .  ٛقاؿ صٞٓبٕ پـػاعت ک٘ؼ

 .پٍٞ پـػاعت کـػ

إٝ ٛوْ .  اُجتٚ ػُٝت ایـإ ثـای ٜٓبرـیٖ یک آتیبف ػاػٙ اموت  

. ایٖ ٛنت ٛـ کنی اگـ ػؿ ٓؼؿمٚ آعٞٗؼی یب ػِٔیٚ ػؿك ثیغٞاٗؼ

اف اٜٝٗب ٗٚ صٜ٘ب پٍٞ ٗٔیگیـػ ثِکی پٍٞ ثٚ ٍٞؿت ىوٜوـیوٚ یوؼو٘وی 

عـد عٞاة گبٙ یو ؿا ٓیؼٛؼ ٝ عـد عوبٗوٚ .  پبػاه پـػاعت ٓیک٘ؼ

. ثب ٍؼ صب آتیبف ػیگـ ثٚ هوٍٞ عوٞػىوبٕ ٓوبٍ آوبّ .  اه ؿا ٓیؼٛؼ

ٛقاؿ صٞٓبٕ ٛنت کٚ ػُٝت ٓیؼٛؼ  100000ٝؿػی ػؿك اعٞٗؼی 

ىٔب صنبة کو٘ویوؼ کوٚ .  ایٖ ؿا ػؿ ٛـ ٓبٙ ٓیؼٛؼ.  ثـای ٛـ ِٓجٚ اه

چوؼؿ ٓٞالة ػؿ ایٖ کيٞؿ ػؿك ٓغوٞاٗوؼ اف ٛوـ کيوٞؿ؟ ٝ ایوٖ 

بهً ٛـ هؼؿ ػؿك ثوبال ثوبىوؼ .  پٍٞ ثـ ٓج٘بی ػؿك اه صؼیٖ ٓیيٞػ

 

مبٍ ٓب چی ثـعٞؿػ ٓیک٘ؼ؟ ٓیگٞیوؼ اگوـ ىؤوب کوبؿت  7یب  6ٓب ثب ثچٚ ا

اگـ ٗؼاؿیؼ .  ٛقاؿ صٞٓبٕ 45000ػاؿیؼ ٓیتٞٗیؼ ػؿك ثغٞاٗیؼ ثب پـػاعت 

صوتوی ػٝموتوبٕ ٓوـا ػؿ اٍٝ . ىٔب صوی ثـای ػؿك عٞاٗوؼٕ ؿا ٗوؼاؿیوؼ 

آیب ایٖ ؿا ىؤوب .  ٓؼؿمٚ ثٚ عبٓـ کبؿت ٗؼاىتٖ اف ٓؼؿمٚ ثـٕٝ اٗؼاعتٖ

. رٜٔٞؿی امالٓی ٓی٘بٓویوْ"  اٗنبٕ ػٝمتی" چی ٓی٘بٓیؼ؟ ٓب ایٖ ؿا رقٝ 

یوب اگوـ ثوچوٚ .  ٝ اگـ ٛٔیٖ ثچٚ ػؿ صٞفٙ ػوِؤویوٚ ثوغوٞاػ ػؿك ثوغوٞاٗوؼ

. ٗٚ صٜ٘ب کبؿت ٓطـس ٗینتص ثِکٚ صبفٙ کبؿت ْٛ ٓویوؼٛوؼ.  آعٞٗؼی ثبىؼ 

آیوب ایو٘وٜوب .  آیب گ٘بٙ ثچٚ چینت؟ آیب ثبیؼ ؿكت ٗٞکـ ىؼ؟ یب اف ػؿك ٓبٗوؼ 

ٓیلٜٔ٘ؼ کٚ فٗؼگی چینت؟ آیب ِٓیت ؿا ٓیي٘بمؼ؟ ایب صلوبٝت ٓوجوووبصوی ؿا 

ٓیي٘بمؼ؟ ایب ایٜ٘ب عٞٗو کٔـٗگتـ اف ػیوگوـإ ٛنوت؟ٝ ٛوْ چو٘ویوٖ اف 

ػاٗيزٞیبٕ ػقیق ٝ کبؿگـإ ٓضتوـّ ٝ آٗوٜوبیوی کوٚ ٓوؼو٘وی فٗوؼگوی ؿا 

ٓیلٜٔؼ ٝ اٗنبٜٗبی ثيـ ػٝمت ٝ اف ٓزبٓغ ثیٖ أُِِی ٝ اف اصضبػیٚ ٛبی 

یؼ٘ی ثب ٓب ٛوْ ػؿػی عوٞػ ؿا اػوالٕ .  کبؿگـی صوبٍبی ٛٔکبؿی ػاؿیْ

کٚ ایٖ ؿژیْ ّؼ اٗنبٗی ػؿ ایٖ ىـایٔ مغت ٜٓبرـیوٖ ؿا ثوـٕٝ . ک٘٘ؼ

ؿژیٔی کٚ ػؿ اٝایَ اٗوالة ثٚ هٍٞ ؿٛجـ ىبٕ کٚ گلتٚ ثٞػ اموالّ .  ٗک٘٘ؼ

ٝ چٞٗکی ٓـػٓی اكـوبٗنوتوبٕ ػؿ إٝ فٓوبٕ ثویوو اف صوؼ .  ٓـف ٗؼاؿػ 

آٓؼٕ ػؿ ایـإ کٚ اُجتٚ ىـایٔ رــاكیوب ٛوْ یوکوی اف ػالیوَ .  ٓؾٛجی ثٞػ

صوؼاهوَ إٝ .  ٓب ٓـػّ اف ایٖ ػُٝت یک چیوق ؿا صوٞهوغ ػاؿیوْ . اه ثٞػ 

ٓب ثٚ عبٓـ .  ثگٞیؼ ٓب اف اٜٝٗب مٞا ٛنتیْ.  صـف ؿٛجـه ؿا پل ثگیـػ

ٓوب !  ٝ ایٖ گلتگٞی صٔؼٜٝٗب ٛب اموت.  ٓ٘بكغ عٞػ ػمت ثٚ ٛـ کبؿ ٓیقٗیْ

آیب گلتگٞی صٔؼٕٝ ٛبی ىؤوب ایوٖ ٛنوت کوٚ .  ای٘ـا اف ػُٝت مٞاٍ ػاؿّ

ثبیؼ ظِْ کـػ؟ ثـ ٓیق کبؿگـ ٝ ٜٓبرـ کٚ ٛٔیيٚ ػؿ هوِوت روبٓوؼوٚ ثوٚ 

 ٍٞؿت كؼبٍ کبؿ کـػٕ؟ آیب آٜٗب ثبیؼ ثٔیـٗؼ؟

17/11/2006 

 اف ٓـف رٔغ کبؿگـإ اكـبٕ ٓ٘طوٚ ىـم صٜـإ

 ! اص ّیالگ عالم اًغبى

 

 دس جْاة ایي کبسگش ػضیض

ِٓیٕٞ ٝ ٗیْ کبؿگـ اكـِٖ ٝروٞػ ػاؿػ کوٚ یوک 2ػؿ ایـإ ثٚ صوـیت 

اعویوـا ػُٝوت .  ٓیِیٕٞ ٝ ٗیْ إٓ ثيکَ ؿیـ هبٗٞٗی فٗؼگوی ٓوی گو٘و٘وؼ

ٜٓـ ثٚ اٜٗب ٝهت ػاػٙ کوٚ اف ایوـإ عوبؿد  16رٜٔٞؿی امالٓی صب 

ىؼٙ ثٚ اكـبٗنتبٕ ثـٝٗؼ کٚ اف آٗزب اربفٙ ٝؿٝػ ثٚ ایـإ ؿا ثگیـٗؼ ٝ 

اُجتٚ ایٖ ٝػؼٙ مـ عـٖٓ امت کٚ رٜٔٞؿی ثـای كوـیوت .  ثبفگـػٗؼ

ٝ عـٝد آٜٗب ثب پبی عٞػىبٕ ٓی ػٛؼ ٝگـٗٚ صویوت آوـ آٗنوت کوٚ 

ٛوقاؿ ٗولوـ  160صوب کو٘وٕٞ .  هـاؿ ٗینت ثٚ کنی کبؿت ٝؿٝػ ثؼٛ٘وؼ

ثیيتـ ثـای ػؿیبكت ایٖ کبؿت ٛب اهؼاّ ٗکـػٙ اٗؼ ٝ ٛ٘ٞف یک ِٓیٕٞ 

ٓب اف ٓـین صِٞیقیٕٞ ٓؼصی امت کٔپویو٘وی ؿا ػؿ .  ٗلـ ثبهی ٓبٗؼٙ اٗؼ

ٓیبٕ کبؿگـإ اكـبٕ ؿاٙ اٗؼاعتٚ ایْ کٚ آٜٗب ؿا صيٞیون کوـػٙ ایوْ کوٚ 

اگـ ٓی عٞاٛ٘ؼ ػؿ ایـإ ثٔبٗ٘ؼ ثٚ ػؿٝؽ ٛوبی رؤوٜوٞؿی اموبُؤوی 

صٞرٚ ٗؼاىتٚ ٝ کبؿت ٛبی ٓؾثٞؿ ؿا پـ ٗک٘٘ؼ ٝ ثو٘وظوـ ٓوی آیوؼ کوٚ 

کٔپیٖ ػیگـی کٚ ٓب ؿاٙ اٗؼاعتٚ .  صبکٕ٘ٞ ػؿ ایٖ فٓی٘ٚ ٓٞكن ثٞػٙ ایْ

ایْ صبٓیٖ ٓؼِْ ثـای کٞػکبٕ ایٖ کبؿگـإ ثٞػٙ کٚ ٛٔبٗطوٞؿ کوٚ ػؿ 

ٓگـ ای٘کٚ کبؿت ٛوبی ) ٗبٓٚ ٓی گٞیؼ صن ؿكتٖ ثٚ ٓؼؿمٚ ؿا ٗؼاؿٗؼ 

ػؿ ایوٖ (.  عـٝری ؿا پـ کـػٙ ٝ ٓجِؾ اّبكی ىٜـیٚ ؿا ٗیق ثپـػافٗؼ

ٛٔیٖ رب ٛوْ اف ٛؤوٚ .  فٓی٘ٚ ْٛ صب کٕ٘ٞ صٞاٗنتٚ ایْ کبؿٛبئی ث٘ٔبئیْ

ایـاٗیبٕ ٝ ٓؼِٔیٖ ٝ ػاٗيزٞیبٗی کوٚ ػؿ ػاعوَ ایوـإ آٓوبػٙ اٗوؼ ثوٚ 

کٔپیٖ مٞاػ آٓٞفی کٞػکبٕ کبؿگـ اكـبٕ ثپیٞٗؼٗوؼ ػؿ عوٞاموت ٓوی 

ک٘یْ کٚ ثب ٓب صٔبك ثگیـٗؼ صب صـصیت ٓؼـكی ایٖ کٞػکبٕ ٓؼوَوّٞ ؿا 

ثـای آالػبت ثیيوتوـ ثوٚ ثوـٗوبٓوٚ ٛوبی صوِوٞیوقیوٞٗوی .  ثٚ آٜٗب ثؼٛیْ

میبٓک متٞػٙ ػؿ کبٗبٍ اكـبٕ کٚ آگٜی إٓ ػؿ ؿٝى٘گـ ٓٞرٞػ امت 

 ؿٝى٘گـ.                    گٞه ػٛیؼ
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 ( 7) اػآٚ اف ٍلضٚ 

 

. ىوٞػ ٓوضوؼٝػ ٓوی  ک٘بؿک  ىٜـمتبٕ  ثٚ  ٝ ٓــة  ؿـثی  ىٔبٍ

  صب ر٘ٞة  کیِٞٓتـص كبٍِٚ ىٔبٍ  صؼٝػ پبٗقػٙ  ػٛبٗٚ إٓ  ػـُ

  ٓویوبٕ  إٓ  صوب ٓوـوـة  کیِٞٓتـ ٝ كبٍِٚ ٓيـم  صؼٝػ ثینت  إٓ

 14ص5  ػؿ ػٛبٗٚ عِیوذ  آة  ژؿكبی.   کیِٞٓتـ امت 25صب   ثینت

ِْ آة  ػُیَ  ٝ ثٚ  ٓتـ امت   ص کيتیٜوبی مبصَ  ػؿ ٗقػیکی  ػِٔن ک

صوؼٝػ   ث٘ؼؿ چبثٜبؿص ػؿ ػٔن  کیِٞٓتـی 1ص5ػؿ صؼٝػ   ثقؿ 

ص  صنی٘وی  ؛ ىب112ٙ  ص ً کیٜبٕ) اٗؼافٗؼ  ص ُ٘گـ ٓی ٓتـی  ٛلت

 ً 18.) 

ػؿ   ٝاهووغ  ػؿیووب ثووب کيووٞؿٛووبی  چووبثووٜووبؿ اف ؿاٙ  ىووٜووـمووتووبٕ

  فٓی٘ی  ؿاٙ.  ػاؿػ  اؿصجبٓ  كبؿك ٝ عِیذ  ػٔبٕ  ػؿیبی  ٛبی کـاٗٚ

  ٛٔچ٘ویوٖ.  گؾؿػ چبثٜبؿ ٓی  اف ىٜـمتبٕ  ث٘ؼؿ چبثٜبؿ ـ ؿامک

  ٝ اف ٓوـیون(   فٓویو٘وی)   اٍِی  ثب ؿاٙ  ىٜـمتبٕ  ایٖ  ىٜـٛبی

. ىوٞٗوؼ ٓوی  ٓـصوجؤ  پبکنتبٕ  ىٜـٛبی  ص ثٚ ث٘ؼؿ چبثٜبؿ ـ پیيیٖ

ث٘ؼؿ چوبثوٜوبؿ ـ   اٍِی  ىٜـ ٗگٞؿ ثب ؿاٙ  ث٘ؼؿ گٞاصـ اف ٓـین

  ثوـعوی.  اٗوؼ چبثوٜوبؿ ثوِوٞچ  ثیيتـ ٓـػّ.  یبثؼ ٓی  اؿصجبٓ  ؿامک

ص *    ص َروت ص ٛوٞت َروؼگوبٍ:  اٗوؼ اف ػوجوبؿت  إٓ  ٓنتوَ  ٓٞایق

ْٜیکبٗی  ص ثِٞچ ص ىیـی ص اصٔؼفٛی ُگٔيبػفٛی   َٛو٘وَقّ  ٝ ثِٞچ  َى

  ثویويوتوـ اٛوبُوی(.  91ـو90  ص ً ه 1378ص  ٓـکق آٓبؿ ایـإ)

. اٗوؼ آوبٓوی  ىویوؼوٚ ػٝافػٙ  ٝ ثویوٚ  ػٔؼصبً مّ٘ی ص٘لی  ىٜـمتبٕ

  ٍوضوجوت  ٛوْ  كوبؿموی  ٝ ثوٚ  اموت  ػٔوؼصوبً ثوِوٞچوی  آٗبٕ  فثبٕ

ػؿ إٓ ٓ٘طوٚ ٓـػّ ػٔؼصب ػاؿای یوک یوب ػٝ گوبٝ ٝ .   ک٘٘ؼ ٓی

. چ٘ؼ صبیی ثق ٛنت٘ؼ ٝ ػآپـٝی گنتـػٙ ٍٝ٘ؼتی ٝرٞػ ٗؼاؿػ

ُٝی ػاّ فٗؼٙ یب گٞىت  گـّ اف پبکنتبٕ آٝؿػٙ ىؼٙ ٝ ثوؼوؼ اف 

ث٘ؼی ٝ ٗگٜؼاؿی ػؿ مـػعبٗٚ ثٚ ربٛبی ػیگوـ كوـموتوبػٙ  ثنتٚ

ی صلبظت ىوؼٙ کوٚ ٓوضوؼٝػٙ ای  ٓجن صؼـیق ٓ٘طوٚ.  ىٞػ ٓی

افٓ٘بثغ ٓجیؼی اػْ اف ر٘گَص ٓـاصغص ػىت ٝ آة ٝکٞٛنوتوبٕ 

ىٞػ کٚ اف ُوضوبظ ّوـٝؿت صولوع  صوکوخویوـ ٗنوَ  آالم ٓی

ربٗٞؿإ ٝصيی ٝ یب صلع  اصیوب گویوبٛوبٕ ّٝوغ ٓوجویوؼوی إٓ 

 .         ػاؿای اٛٔیت عبٍی امت ٝ صضت  صلبظت هـاؿ گیـػ

 پبیبى                                        

 دنباله داستان 

ٓی . ثٚ ایٖ ػِت امت کٚ إٓ فٕ ایٖ اٗؼافٙ آؿاّ ثٚ ٖٓ ٗگـینت

ػیؼٕ صٖ . ػاٗنت ٖٓ پٜ٘بٕ ىؼٙ اّ ص ىیئی صقیی٘ی ػؿ ٗلل عٞػ

ٗٔی ػاٗنت ٖٓ ثٚ كکـ ؿكتٖ . ٖٓ ثیيتـ ٓخَ ػیؼٕ صٖ عٞػه ثٞػ

ٛـ چیقی ػؿ ؿٝمتب ٗبٓی ػاؿػ ص آب . ثٚ ربٗت ٓقؿػٚ ثٞػّ

ٝ ٗٚ اٝ ٝ ٗٚ ٓبؿکی٘ٞ ص . ٗبٓی ثـای ػِٔی ٓخَ ػَٔ ٖٓ ٗینت

ا.اٛٔیتی ثٚ إٓ ٗٔی ػاػٗؼ                         

.  ایٖ ثبؿ عٞؿىیؼ ص صتی ػؿ ای٘زب ص ػؿ صبٍ ؿـٝة کـػٕ ثٞػ

ٓی ىّ٘ٞ کٚ ػِلٜبی آـاف ٓٞد ثـٓی ػاؿٗؼ ص ٍؼای عو 

پـٗؼگبٕ اف ک٘بؿّ ٓی پـٗؼ ص فٓقٓٚ ای . عو ایزبػ ٓی ک٘٘ؼ

فٓیٖ ُغت ثٚ ٗظـ . ػٔیوتـ فٓیٖ ٝ آمٔبٕ ؿا عبٓٞه ٓی ک٘ؼ

ثٞی ػـم ؿا . ػؿ ٛٔٚ رب ٓٚ ثـپب ٓی ىٞػ. ٓی آیؼ ص آب ٗینت

ٓتضیـّ کٚ کزب ػؿ مـامـ رٜبٕ . كـٝٓی پٞىبٗؼ ٝ پ٘بٙ ٓی ػٛؼ

ص صلـٙ ای ص مبصِی ص صکٚ فٓی٘ی کٞچک ٛنت کٚ ٛ٘ٞف فیـ ٝ 

ٛٔٚ .ؿٝ ٗيؼٙ امت ٝ ثب ػمتٜب ىکِی ػٝثبؿٙ ٗگـكتٚ امت

ثبػ . چیقثـچنت ٓيبٛؼٙ ی ثيـیص فثبٕ ثيـی ؿا ثـعٞػ ػاؿػ

اف کيتقاؿٛب ٓخَ ٗلنی آؿاّ ٓی ٝفػ ص آب ثٚ صلـٙ ی ٖٓ ٗٔی 

ؿمؼ کٚ ػؿ إٓ آة ص ُزٖ ٓبیغ ٝ ثٞی ػـم ٛٔٚ ثب ْٛ ؿاکؼ 

ثب ایٜ٘ٔٚ ٛـ ؿٝف . اینتبػٙ اٗؼ ٝ صـكی ثـای گلتٖ ثٚ ٖٓ ٗؼاؿٗؼ

ٖٓ فٗؼگی ؿا ػؿ ای٘زب ٓی یبثْ ص آب ثؼؼ کبٓال گنتـػٙ ٝ صوـیجب 

.میبٙ ػؿاف ٓی کيْ ص ٓخَ ٓـػی ٓـػٙ            پبپ.

 پبیبٗپب

یبکٔکٔپپپپپپپپپپ٘پپپپپ٘٘٘پ    ئئئْ٘٘٘٘٘ٔٔٔٔٔٔ
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.                        ٍ حبٗی کٚ ٓبُک عجـ ؿمبٗی اُزقیـٙ امت ٓی ثبىؼآ

ثبفؿگبٗی ٓٞكن ػؿ آٞؿات  .ٗبٓو ىیظ اصٔؼثٖ ربمْ آٍ حبٗی امت. 

ایٖ صٜ٘ب ٓی صٞاٗؼ ثٚ ٓخبثٚ یک کٞػصب یب صبػحٚ . ٓـثٞٓ  ثٚ گبف هطـ

.                          .                                      میبمی پِینی ثبىؼ

آب ػؿ پبیتغت ٛبی هطـ ٝ ُ٘ؼٕ ٓـاکق پغو ؿمبٗٚ اُزقیـٙ ٍضجت .

ٛبیی ػؿ رـیبٕ امت کٚ آهبی ع٘وـ ىغَی ثیو اف اٗؼافٙ عٞػ ؿای ٝ 

ٝ ػؿ ایٖ ؿامتب . ؿیـ هبثَ ک٘تـٍ ػؿ ٓوبثَ عبٗؼإ مِط٘ت ثٞػٙ امت

چٜبؿٓبٙ هجَ آهبی ؿنبٕ ثٖ ری ػٝ ػٝمت ٗقػیک آهبی ع٘لـ ٝ ٓؼیـ 

کٚ اصتٔبال ثـای ٗضٞٙ .صِٞیقیٕٞ اُزقیـٙ ػؿ ثیـٝت امتؼلب ػاػٙ ثٞػ

ثـعٞؿػ عجـی ػؿ صٞاػث اعیـ کيٞؿٛبی ػـثی ٓغٍَٞب صٞاػث 

ٝ هطـ ثٚ ٛیچ ٝرٚ ٗٔی .ثضـیٖ کٚ ْٛ پیٔبٕ مؼٞػیٜب ٛنت٘ؼ ٓی ثبىؼ

ٝ ٛٔچ٘یٖ صٞاػحی کٚ ػؿ .عٞاٛؼ عٞػ ؿا آُٞػٙ رـیبٗبت إٓ ٓ٘طوٚ ثک٘ؼ

.                              .                         مٞؿیٚ ػؿ رـیبٕ ٓی ثبىؼ

صٔبٓی آیٖ ٓنبئَ ٝ اف ٛٔٚ ٜٓٔتـ اكيبی ٓؼاؿک ٝیکی ُیکل ػؿ   

ٓٞؿػ آهبی ص٘لـ کٚ ٗيبٕ ٓی ػاػ ایيبٕ ػْٞ مبفٓبٕ میبی آٓـیکب 

ٓؼاؿک اؿائٚ ىؼٙ ثیبٕ گـ ایٖ امت کٚ .اٝ ؿا ٝاػاؿ ثٚ امتؼلب ٗٔٞػ. امت

اٝ ثبؿٛب ثب ٓبٓٞؿإ ملبؿت آٓـیکب ػؿ ػٝصٚ ٓالهبصی پٜ٘بٗی ػاىتٚ 

کٚ اُجتٚ ٗبگلتٚ ٗٔبٗؼ کٚ یکی اف ثقؿگتـیٖ ٝ ٓزٜق صـیٖ .امت

پبیگبٜٛبی آٓـیکب ػؿ ػٝصٚ هـاؿ ػاؿػ ٝ ٓبٓٞؿإ ملبؿصی آٗزب اف رِٔٚ 

.                             .        ٓبٓٞؿإ کبؿ کيتٚ ٝ ػٝؿٙ ػیؼٙ ٓی ثبى٘ؼ

ّٔ٘ب آهبی ع٘لـ ػؿ ٓوبثَ ثنیبؿی اف ػُٝت ٓـػإ ػـة هـاؿ گـكتٚ   

. ثٞػ ٝ آٗبٕ عٞاٛبٕ عـٝد اٝ اف هؼؿصٔ٘ؼ صـیٖ ٓؼیبی ػـة فثبٕ ثٞػٗؼ

.             ػؿ ٛـ ٍٞؿت ٜٓـٙ ای مٞعتٚ ػیگـ کبؿآیی ٗغٞاٛؼ ػاىت 

(.                                    (    ایتبُیب) الؿیپٞثِیکب : صـرٔٚ ىؼٙ اف   

ؿٝى٘گـ                                                                              

 از اسناد منتشر شده ویکی لیکس

 مدیر تلویزیون الجزیره یک مامور سیا   

ٗيوبٕ ٓوی  05DOHA1765یکی اف ام٘بػ ٝیکی ُیکل ثٚ ىٔوبؿٙ . 

 2005اکتوجوـ  19ػٛؼ کٚ ؿییل صِٞیقیٕٞ اُزقیـٙص ّٝبس ع٘لـص ػؿ 

ثب ٓنئٍٞ ػٔٞٓی آالػبت ٗظبٓی ػؿ ملبؿت آٓـیکب ػؿهطـ ٓالهبت 

ٝ  DIAکـػٙ ٝ ػؿ ٓٞؿػ گقاؿه آژاٗل آالػبت ػكوبػوی آٓوـیوکوب 

 .ٓضتٞای مبیت اُزقیـٙ ٍضجت ٝ گلت ٝگٞ کـػٙ امت

ػؿ م٘ؼ ٝیکی ُیکل آٓؼٙ کٚ ؿییل صِوٞیوقیوٕٞ اُوزوقیوـٙ هوـاؿ اموت 

پبمظ کتجی ػؿ ٓٞؿػ ٗوطٚ ٗظـات ٝ گقاؿه آژاٗل آالػبصی آٓـیکب 

پیـإٓٞ ٓضتٞای مبیت اُوزوقیوـٙ ػؿ ٓوبٙ ٛوبی روٞالیص آگوٞموت ٝ 

 .مپتبٓجـ صؼٝیٖ ک٘ؼ ٝ ػؿ ٛلتٚ آی٘ؼٙ اؿمبٍ عٞاٛؼ کـػ

آعـیٖ ّٓٞٞػبصوی کوٚ ٓوٞروت ― :  ٓجن ایٖ م٘ؼ ؿییل اُزقیـٙ گلت

‖ ٗگـاٗی آٓـیکب ىؼٙ امت پبالیو یبكتٚ ٝ ُضٖ ٓٞاّغ آؿاّ ىؼٙ امت

ٝی ػؿ ػٝ یب موٚ ؿٝف آیو٘وؼٙ ٛؤوٚ ؿا صوؾف عوٞاٛوؼ ‖ : ٝ اّبكٚ کـػ

 .‖کـػ

ٝ . ! آهبی ع٘لـ ٓؼیـ صِٞیقیٕٞ اُزقیـٙ ثٚ یکجبؿٙ امتؼلب ٓی ػٛؼ

.          پنت عٞػ ؿا ثٚ یک ػْٞ عبٗٞاػٙ مِط٘تی هطـ ٓی مپبؿػ  

عجـ ؿمبٗی اُزقیـٙ ثٚ ػ٘ٞإ یک کبٗبٍ عجـ ؿمبٗی صِٞیقیٞٗی پـ 

ٝ صْٞؿ ٓؼیـی كِنطی٘ی ثٚ ٗبّ  ٝػاس .ثی٘٘ؼٙ ٝ پـ ٓـكؼاؿ امت

اٝ ایٖ هبثِیت ؿا ػاىت صب ایٖ .ع٘لبؿ ظبٛـا ثـ اػتجبؿ إٓ ٓی اكقٝػ

عجـ گؾاؿی ؿا ثٚ ٍٞؿت یک عجـ گؾاؿی ٓنتوَ ػؿ ٓ٘طوٚ رٜبٕ 

.ػـة ٝ کَ رٜبٕ ثٚ ٗٔبیو گؾاؿػ                                           

ثٜبؿ )ٓ٘طوٚ ای کٚ اعیـا ػؿگیـ ػگـ گٞٗی ٛبی ثیئبؿ اف هجیَ 

ٝ ثغًَٞ مـإ ػـة  ظبٛـا ثب اٗتيبؿ ایٖ هجیَ . گـػیؼ( ػـة 

اعجبؿ ثٚ ٝمیِٚ ایٖ ؿمبٗٚ مغت ٓغبُلت ٓیٞؿفیؼٗؼ کٚ اف إٓ رِٔٚ 

چـا کٚ  صبحیـٗوو صٜ٘ب ؿمبٗٚ  .ىیٞط کيٞؿ ػـثنتبٕ مؼٞػی ثٞػ

ػـة فثبٕ پـ هؼؿت ٝ مبفٓبٕ یبكتٚ ای ؿا ػؿ ثٞرٞػ آٓؼٕ  ٝ ىکَ 

.                                   گیـی ثٜبؿ ػـة  ثؼٕٝ صبحیـ ٗٔی ػاٗ٘ؼ  

آب یکجبؿٙ ٝ ثطٞؿ ٗبگٜبٗی عجـ ٓی ؿمؼ کٚ آهبی ع٘لـ ثؼؼ اف ٛيت 

ٝ کنی کٚ ربیگقیٖ اٝ ٓی .مبٍ اف عؼٓت عٞػ امتؼلب ٓی ػٛؼ

اف ٗظـ . ٗٚ ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿ ٝ ٗٚ ٓتغٌَ عجـ ؿمبٗی امت.گـػػ

اٝ ػْٞ عبٗؼإ  . ژٝؿٗبُینتی اٝ ىغَی ٗبٓـئی ٝ ٗبى٘بك امت  
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کيٞؿٛبی ثوـفیوَ .  آـیکب ٗینت کٚ ٗگـإ ثضـإ ربؿی ػؿ اؿٝپبمت

ٝٛ٘ؼ ٝ چیٖ ٝ ؿٝمیٚ ٝ اكـیوبی ر٘ٞثی ػؿ ٗينت آیو٘وؼٙ عوٞػ ػؿ ؿٝف 

ى٘جٚ ػؿ ٝاى٘گتٖ ثٚ ثـؿمی کٔک ثٚ اصضبػیٚ اؿٝپب ثوـای عوبؿد ىوؼٕ 

ٓویوِویوبؿػ ػالؿ  3000ػُٝت چیٖ ثب مـٓبیٚ .  اف ثضـإ عٞاٛ٘ؼ پـػاعت

اف ؽعبیـ اؿفی عٞػ ػؿ ٝاصؼ ٓبُی اؿٝپب یٞؿٝ موـٓوبیوٚ گوؾاؿی کوـػٙ 

ثغًَٞ ثـای پيتیجبٗی اهتَبػی یٞٗبٕ ٝ پـصوبٍ ٝامپبٗویوب ٝٛوْ .  امت

ایتبُیب ٗویوق .  اکٕ٘ٞ ػؿصبٍ مـٓبیٚ گؾاؿی ػؿ ٍ٘بیغ ٍ٘ؼتی یٞٗبٕ امت

ٗغنت ٝفیـ ػٝٓیوٖ هوؼؿت .  ثی پـػٙ ثب چی٘ی ٛب ٝاؿػ ٓؾاکـٙ ىؼٙ امت

اهتَبػی رٜبٕ ػؿ مغ٘بٗو اػالّ کـػ کوٚ آویوؼٝاؿاموت ػؿ صوؼوبػٍ ٝ 

ؿىؼ اهتَبػی رٜبٕ چیٖ ٗوو ٓٞحوـی ایولوب کو٘وؼ ٝ اف اصوضوبػیوٚ اؿٝپوب 

. ثٚ ّٝؼیت اهتَبػی عوٞػ ثوٜوجوٞػ ثوغويوؼ 2016عٞامت صب پبیبٕ مبٍ 

صبؿیغی کٚ اف ٓـف مبفٓبٕ رٜبٗوی صوزوبؿت ثوـای ثوٜوجوٞػ ّٝوؼویوت 

 كـیبػ مجق — 2011, 18مپتبٓجـ      .اهتَبػی اؿٝپب صؼیٖ ىؼٙ امت
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 دغي گلضاس

ثؼؼ اف مپـی ىؼٕ فٓبٕ 

فیووبػی ٝ كووـا ؿموویووؼٕ 

صبؿیکی ییِٔبف ثب ػٝ موٚ 

ثنووووتووووٚ ی کووووٞچووووک 

عووووٞؿاکووووی ػؿ ػمووووت 

مـامیٔٚ ٝ ٝصيوت فػٙ 

عٞػه ؿا ثٚ ٓب ؿمبٗؼ ٝ 

ػؿ .  ػمتوٞؿ صوـکوت ػاػ

صوووویووووٖ روووؤووووغ آٝؿی 

ٝموووبیوووِووؤوووبٕ کوووٞصوووبٙ ٝ 

ٓغتَـ گلت کوٚ پوِویول 

ٛب ػٗوجوبُوو کوـػٙ اٗوؼ ٝ 

صٔبّ عٞؿاکی ٛب ثزق إٓ 

ػٝ مووٚ ثنووتووٚ ؿا ثووـای 

ٗزبت عٞػ ػاعَ رو٘وگوَ 

پـصبة کـػٙ ٝ ٗیْ مبػتی ٓیيٞػ کٚ ػؿ صبٍ كـاؿ ٝ گـیق اف ػمت پوِویول 

ٝ ثوؼویوؼ ٗویونوت کوٚ ػؿ صوبٍ صوبّوـ ػؿ صوٞؿ آٗوٜوب گوـكوتوبؿ . ٛب ٓیجبىؼ

یٞمق ٓجن ٓؼٍٔٞ ٛٔیيگی آعـیٖ ٗلـی ثوٞػ کوٚ ٓيوـوٍٞ رؤوغ . ثيٞیْ

آٝؿی ٝمبیَ ػٔٞٓی ثٞػ کٚ ییِٔبف ثب كضو ؿکویوکوی اف ٝی ػؿعوٞاموت 

رٞؿاثٜبیو ؿا کـػ کٚ یٞمق ٓٞػثبٗٚ عٞامت کٚ ثٚ ٝی ِٜٓت ػٛؼ چوـا 

کٚ صبؿیکی ٓبٗغ ػیؼ ثٞػ آب ییِٔوبف ثوٚ صوٞٛویوٖ ٝ ٗوبموقاٛوبی عوٞػ اػآوٚ 

ٖٓ ػؿ اػتـاُ ثٚ ییِٔبف کٚ ٓنئٍٞ رٞؿاة ٛوب ٝ ٝموبیوَ ىوغوَوی .ػاػ

ٛـکل عٞػه ٓیجبىؼ ٝ ٗٚ ػیگـإ ٝ ای٘کٚ صن صٞٛیٖ ثٚ کنی ؿا ٗوؼاؿػ 

صوـیجب ٗقػیک ثٚ گالٝیق ىؼٕ ثٞػیْ کٚ ییِٔبف صالكی ایٖ ثـعٞؿػ ٓوـا ثوٚ 

 .كـٍت ػیگـی ٓٞکٍٞ کـػ

ثب ػزِٚ ٝ مـػت ثٚ ؿاٙ اكتبػیْ مبػتٜب ثؼٕٝ کٞچکتـیٖ ٝهلٚ ای ٛوْ ثوٚ 

ػُیَ ػَجبٗیت هبچبهچی اف ٖٓ ٝ ْٛ ثوـای ٛوـچوٚ ػٝؿ ىوؼٕ اف عوطوـ 

ثبؿٛب مبػتٜب ثٚ ػُیَ صبؿیکی ٓزجوٞؿ ٓویويوؼیوْ اف .  ػمتگیـی ؿاٙ ٓیـكتیْ

ٓیبٕ صیـٜبی ّغیْ ٝ ثٞصٚ ٛبی ثنیبؿ اٗجٞٙ ٝ ثِ٘ؼ ػجٞؿ ک٘یْ ٝ گبٛوب ثوؼوؼ 

اف مبػت ٛب پیبػٙ ؿٝی ثب ثـعٞؿػ ثٚ ٓٞاٗغ ٍؼت اُؼجوٞؿ ٝ ؿویوـ هوبثوَ 

ثنوتوٚ .  ػجٞؿ ٓزجٞؿ ثٚ ثبفگيت ٝ مـگـػاٗی ػؿ ػاعَ ر٘وگوَ ٓویويوؼیوْ 

 .ٛبی کٞچک عٞؿاکی ؿا ثٚ یکجبؿٙ ثؼؼ اف یک ىجبٗٚ ؿٝف  ثِؼیؼیْ

صب ػٝ ؿٝف ػیگـ ٛٔچ٘بٕ ٓ٘تظـ ؿمیؼٕ ثٚ ىٜـ ٝ ؿٝمتبیی حبٗیٚ ىؤوبؿی 

ٓجن ٓؼؤوٍٞ ٝ آوب ایو٘وجوبؿ ثوب ىوکؤوی گوـمو٘وٚ ؿٝفٛوب ؿوو .  ٓیکـػیْ

ىت ٛب ؿاٙ ٓیـكتیْ صب ای٘کٚ ٍؼای صـاکتٞؿی ٓب ؿا ٓویوغوکوٞة .  ٓیکـػیْ 

 ٓٔموبػوت صوؼٝػا .  ػؿ ٛٔبٕ ٗقػیکی ٛب عٞػٓبٕ ؿا ٓوغولوی کوـػیوْ. کـػ

. گبٛی اٝهبت ثٚ ػُیَ ػٝؿی اف آثبػیٜب ؿٝفٛب ٗیق ؿاٙ ٓویوـكوتویوْ.ٍجش ثٞػ

ٖٓ ثب عنـٝ ٝ یکی اف ٛٔنلـٛبیٔبٕ ػاِٝٓت ىؼیْ کٚ ثٚ گٞىوٚ ٝ کو٘وبؿ 

اف ثِ٘وؼی کوٚ .  مـک ثکيیْ صب ىبیؼ كـری ىٞػ ٝ عٞؿاکی ثٚ ػمت آٝؿیْ

مـافیـ ىؼیْ ٓتٞرٚ ٝرٞػ صـاکتٞؿی ثب مٚ ٗلـ ىوؼیوْ کوٚ ٓيوـوٍٞ کوبؿ 

ثـٝی فٓی٘ی ثٞػٗؼ ٝ ػؿ ک٘بؿ فٓیٖ کيبٝؿفی مُٞٚ ی ثنیبؿ ثقؿگی پوـ 

گـم٘گی .  اف گٞمل٘ؼ ثٞػ ثب ٜٗبیت اصتیبٓ ثٚ ػؿ اٍِی مُٞٚ ٗقػیک ىؼیْ

چ٘بٕ کالكٚ ٓبٕ کـػٙ ثٞػ کٚ ٛیچ ؿاٛی ثزق ػفػی ثب صؤوبٓوی ػوٞاهوت ٝ 

إٓ مٚ ٗلـ یٞٗبٗی ٓيـٍٞ کيوت ٝ کوبؿ ثوـ .  عطـاصو ثـایٔبٕ ٗٔبٗؼٙ ثٞػ

عنـٝ عیِی مـیغ عٞػه ؿا ػؿٕٝ مُٞٚ پـصبة کـػٝ . ؿٝی فٓیٖ ثٞػٗؼ

ثؼؼ اف چ٘ؼ حبٗیٚ ػؿ صبُی کٚ ثب یک ػمت ػٛبٕ  ثـٙ ای ٝ ثب ػموت ػیوگوـ 

ػمت ٝ پبٛبیو ؿا گـكتٚ ثٞػ ثٚ مـػت اف ٓضَ ػٝؿ ٝ عوٞػٓوبٕ ؿا ػؿ 

ثب چبهٞ ک٘ؼی ثؼؼ اف صواله ثنویوبؿ ػؿ .  پ٘بٙ ػؿعتبٕ ثٚ ثبالی کٞٙ ؿمبٗؼیْ

صبُی کٚ چئبٕ ثـٙ اف ػؿػ ٝ ٝصيت اف صؼهٚ ثیـٕٝ فػٙ ثٞػ ٓوٞكون ثوٚ 

پٞمتو ؿا ک٘ؼٙ ٝ گٞىتو ؿا صکٚ صکٚ ػاعَ کتـی آة . ثـیؼٕ مـ اٝ ىؼیْ

ثؼؼ اف آٓبػٙ ىؼٕ ٓتٞرٚ ىؼیْ کٚ ٓزجٞؿیْ گٞىوت ٛوب ؿا  . رٞه اٗؼاعتیْ

عٞػٓبٕ ؿا ثٚ ٓ٘طوٚ کبٓال ػٝؿ اكتبػٙ ٝ ٓضبٍـٙ ىؼٙ .ثؼٕٝ ٗٔک ثغٞؿیْ

ثٚ ٝمیِٚ ی کٞٙ ٛبی مـ ثٚ كِک کيیؼٙ ٝ ثب پٞىو ػؿعتبٕ ثِ٘ؼ ٝ اٗوجوٞٙ 

ثٚ ؿٝػ پـ آثی ؿمیؼیْ ٝ ثؼؼ اف صؼٝػا ػٙ ىجبٗٚ ؿٝف صٖ ٝ ُوجوبك .ؿمبٗؼیْ

ٗٞافه گـٓبی ٓالیْ آكوتوبة .  ٛبی پبؿٙ پٞؿٙ ی عٞػٓبٕ ؿا ثٚ آة مپـػیْ

 ٛٔـاٙ ثب پبکی ٝ ٗظبكت ٓب ؿا ػٝثوبؿٙ ثوٚ ٓوظوبٛوـ فٗوؼگوی ثوبف گوـػاٗوؼ

ٛـ چ٘ؼ گوؾؿا ثوٞػ آوب اٗوژؿی ٝ آویوؼ ثوٚ .  اصنبمی اف ىبػاثی ٝ ؿٛبیی

یویوِؤوبف ػٝثوبؿٙ ثوـای . ٓٞكویت ؿا ثؼؼ اف صالىی ثی آبٕ ثٚ ٓب ثبفگوـػاٗوؼ

ٝ ایو٘وجوبؿ ثوب ػموت پوـ ٝ ثوـای چو٘وؼ .صبٓیٖ عٞؿاکی ثٚ ؿٝمتبیی ؿكوت 

ٛٔچ٘بٕ ؿٝفٛب امتـاصت ٓویوکوـػیوْ ٝ .  ؿٝفٓبٕ ؿؾا ثٚ ٛٔـاٙ عٞػ آٝؿػ

 ىت ٛب ؿاٙ ٓیـكتیْ

 

ٛزؼٙ ىجبٗٚ ؿٝف ربٕ ک٘ؼٕ ٓب ؿا ٛٔچٕٞ ر٘گزٞیبٗی کـػٙ ثوٞػ کوٚ 

الؿوـ ٝ ؿٗوزوٞؿ صچٜـٙ ٛبی عيٖ ٝ صکیؼٙ صثزق ٛیکَ ٛبی عٔٞػٙ 

ػؿ ٓوبینٚ چٜـٙ ٝ ظٞاٛـٓبٕ ثب اؿٝپوبیوی .  چیقی ثـایٔبٕ ٗٔبٗؼٙ ثٞػ

ػؿ .  ٛب ػؿ ىـایٔ یکنبٕ اف كـم٘گ ٛب صلبٝت ٛبیٔبٕ آىکبؿ ٓویويوؼ

چ٘یٖ ىـایطی صاله ثـای ٗقػیک کـػٕ عٞػٓبٕ ثوٚ آٗوبٕ ٛؤوچوٕٞ 

آة ػؿ ٛبٕٝ کٞثیؼٕ ثٞػآب ثٚ ٛـ رٜت چبؿٙ ای ٗؼاىتیْ ثوزوق ػٝؿ 

اٗؼاعتٖ ٛـ آٗچٚ صؼاهَ ٗيبٗی اف ر٘گَ ٝ ؿاٛپیٔبیی ٓٞالٗی ٝ ؿٝػ 

ػاعَ امجبة ٛبی ثٚ رب ٓوبٗوؼٙ . ؿیـ هبٗٞٗی ٓبٕ ثٚ إٓ مـفٓیٖ ػاىت

. ٗبٓٚ ی ػبىوبٗٚ ی ٓـػی ثٚ ٛٔنـه چ٘ؼ ػهیوٚ ای ٝهت ٓـا گـكت

صـف ٛبی اٝ ٗزٞاٛبی كـٝ علتٚ ی ٓیِیٕٞ ٛب اٗنبٕ كویـ ٝ ٗوؼاؿی 

ایٖ کٚ آیب ثٚ روقیوـٙ ی عوٞىوجوغوتوی . ثٞػ کٚ ثٚ ٛٔنـه ٗٞىتٚ ثٞػ

آیوب ػٝثوبؿٙ  صیؼ٘ی اؿٝپب ٓی ؿمؼ؟ ایٖ کوٚ آیوب پوُٞوؼاؿ عوٞاٛو٘وؼ ىوؼ

ٛٔؼیگـ ؿا عٞاٛ٘ؼ ػیؼ؟آیب ؿٝفی عٞاٛؼ ؿمیؼ کٚ ٗیبفٛوبی اثوتوؼایوی 

كـفٗؼىبٕ ؿا صبٓیٖ ک٘٘ؼ ٝ ػٙ ٛب ؿاف ٝ ٗیبف ٝ آیوب ٛوبی ػیوگوـثوـای 

ای٘کٚ اف آـاف ػیؼٙ ٗيٞیْ ثؼؼ اف ک٘ؼٕ ُجبك ٛوبیؤوبٕ مویو٘وٚ عویوق 

ػؿ كبٍِٚ ی ٗٚ چ٘وؼإ ػٝؿی ٓوـػّ ػؿ .  عٞػٓبٕ ؿا ثٚ آة ؿمبٗؼیْ

ٍوٞؿت صثب ٛـ ربٕ ک٘ؼٗی ثٞػ عٞػٓبٕ ؿا ىنتیْ .  ؿكت ٝ آٓؼ ثٞػٗؼ

ٛبیٔبٕ ؿا اٍالس کـػیْ ٝ ُجبك ٛبی صؤویوقٓوبٕ ؿا اف ػاعوَ کوُٞوٚ 

پيتی ٛب ػؿ آٝؿػیْ ٝ ثب کتـی آة رٞه ثـای اف ثیٖ ثـػٕ چویوٖ ٝ 

ثبالعـٙ ثؼؼ اف ػٝ مبػتی ظوبٛوـا .  چـٝک إٓ ٛب ٓؼصی ٓيـٍٞ ىؼیْ

ثٚ ػٝ ػمتٚ ی ػٝ ٗلـٙ ٝ مٚ ٗلـٙ صونیْ ىؼیوْ ٝ .  ٛٔٚ چیق آٓبػٙ ثٞػ 

عنـٝ ثٚ گولوتوٚ ی .  ثب كبٍِٚ ی صؼٝػا ثینت ٓتـی ٝاؿػ ىٜـ ىؼیْ

عٞػه ػٝافػٙ ثبؿ ایٖ ٓنیـ ؿا آٓؼٙ ثٞػ ٝ ٛـ ثبؿ ثب ػٙ اُوی ثویونوت 

ؿٝف ؿاٛپیٔبیی گیـ پِیل اكتبػٙ ثٞػ ٝ ػیپـت صـکیٚ ىؼٙ ثٞػ كوبروؼوٚ 

ٝ ایوٖ .  ای کٚ صؼاهَ ثـای ٛلتبػ ػؿٍؼ اف ٜٓبرـیٖ اصلبم ٓی اكوتوبػ

ییوِؤوبف اٝ ؿا ثوٚ . میقػٛیٖ ثبؿ ثٞػ کٚ ثغت عٞػ ؿا آفٓبیو ٓیکـػ

ػمت ٖٓ مپـػ ٝ صٍٞیٚ ٛبی ایٔ٘ی ؿا ملبؿه کـػ اف رِٔٚ ایو٘وکوٚ 

کبٓال ٓجیؼی ٝ ؿیـ ؿمٔی ثب اٝ ؿكتبؿ کْ٘ ٝ اٝ ؿا ٝاػاؿ ثٚ ٝاکو٘وو 

ػؿ ٛ٘گبّ ػجٞؿ اف ىٜوـ ٓوتوٞروٚ ىوؼّ کوٚ ػؤوؼٙ .  ٛبی ٓجیؼی ثکْ٘

ػالیَ ػمتگیـی ٛبی ٓٔتؼ اٝ عٞػه ثٞػٙ امت چـا کوٚ ُوضوظوٚ ای 

ٛوـ .  ٓؼاّ ػکل اُؼَٔ ٛبی ػَجی اف اٝ موـ ٓویوقػصآؿآو ٗؼاىت

. ٗگبٙ ٛبیو ثٚ ػیوگوـإ صوضوـیوک آٓویوق ثوٞػصُضظٚ ٓ٘تظـ كـاؿ ثٞػ

ػمتْ ؿا ػٝؿ گـػٗوو . چبؿٙ ای ٗؼاىتْ ثزق ىٞعی ٛبی ٓنتٔـ ثب اٝ

ػمت ٛوبیوو ؿا ػؿ ػموتوبٗوْ ٓویوگوـكوتوْ ٝ ػؿ ٍوٞؿت صٓی اٗؼاعتْ

ییِٔوبف ٓوب ؿا ػاعوَ پوبؿکوی . ػمتـمی ثٚ آثی ثب اٝ آة ثبفی ٓیکـػّ

ثب كبٍِٚ ای اف ْٛ ؿٝی چٖٔ ٛب ػؿاف کيیؼیْ ٝ عٞػ اٝ ثوـای .  ثـػ

ثؼؼ اف ػٝ مٚ مبػتی ثب پ٘ذ ثوِویؤ .  صٜیٚ ی ثِیٔ اصٞثٞك اف ٓب ػٝؿ ػ

اف اٗزب عبؿد ٝ ٝاؿػ .  اٛبُی پبؿک ثٚ ٓب ٓظٕ٘ٞ ىؼٙ ثٞػٗؼ.  ثـگيت

آٗزب ٗیق ثؼؼ اف ػهوبیوووی ٓوتوٞروٚ ٗوگوبٙ ٛوبی ؿویوـ .  ؿؾا عٞؿی ىؼیْ

ظوـف ٛوبی یوکوجوبؿ َٓوـف ؿوؾایؤوبٕ ؿا . ٓجیؼی ٍبصجوو ىوؼیوْ

ٓوجون صوزوبؿة ٝ ىو٘ویوؼٙ ٛوبیؤوبٕ اف .  ثـػاىتٚ ٝ اف آٗزب ػٝؿ ىوؼیوْ

ػیگـإ ٓٞهغ عـیؼ ثِیٔ ٝ ٛٔی٘طٞؿ مٞاؿ ىؼٕ ثٚ اصٞثٞك ٓٞاهوؼوی 

ثٚ ػُیَ صنِٔ ییِٔبف ثٚ فثوبٕ یوٞٗوبٗوی .  ثٞػٗؼ کٚ اکخـا متگیـ ٓیيؼٗؼ

اف اُٝیٖ عطـ رنتٚ ثٞػیْ ٝ صبال عوٞػٓوبٕ ؿا ثوـای ػٝٓوی  آٓوبػٙ 

هجَ اف صـکت کٔک ؿاٗو٘وؼٙ ىوـٝع ثوٚ .  ٓیکـػیْ ٝاؿ اصٞثٞك ىؼیْ

ثوٚ ٓوب کوٚ .  ٛٔٚ  ی ثِیٔ ٛب ٗقػ ییِٔبف ثوٞػ.  رٔغ آٝؿی ثِیٔ ٛب کـػ

ٗقػیک ىؼ مٞاُی اف ٖٓ کـػکٚ ثالكبٍِٚ ییِٔبف رٞاثو ؿا ػاػ ٝ اٝ 

ثؼؼ اف ػهبیوی کٚ ثـای ٓوب موبػوت .ثؼٕٝ ٓکخی ثٚ کبؿ عٞػ اػآٚ ػاػ

ثؼوؼ اف ٛوزوؼٙ ىوجوبٗوٚ ؿٝف کوٚ .  ٛب ٍٓٞ کيیؼ اصٞثٞك صـکت کـػ

ػفػکوی ثووٚ .  ثوـای ٓوٖ ٛوزوؼٙ موبٍ ثوٞػ اصنوبك آؿآوو ٓویوکوـػّ

ٛٔگی ىیک ٝ صٔیق ٝ فیجب ٝ آموٞػٙ صٓنبكـیٖ اصٞثٞك ٗگبٙ ٓیکـػّ

آٗٞهت ػؿٕٝ ٓوب ٓوٞكوبٗوی .   عبٓـ کٚ اف ؿكتبؿ ٝ ٝر٘بصيبٕ پیؼا ثٞػ

 یبػ ىؼـی اف ٗیٔب اكتبػّ. ثٞػ

 آی آدم ُب کَ ثش عبدل ًؾغتَ ؽبد ّ خٌذاًیذ 

 یک ًفش دس آة داسد هی عپبسد جبى   

ایٖ ىؼـ ؿا ثبؿٛب ى٘یوؼٙ ثوٞػّ آوب .  ثٚ ؿامتی کٚ ٍٝق صبٍ ٓب ثٞػ

ػؿکو ٗکـػٙ ثٞػّ آب صبال ثب صٔبّ ٝرٞػّ صوک صوک کوِؤوبت إٓ ؿا 

....                      ؿـم ؿٝیبٛبیْ ثٞػّ کٚ ثٚ پبمگبٙ پِینی ؿمیؼیوْ. ٗيغٞاؿ ٓیکـػّ

 ....اػآٚ ػاؿػ

 

 
 ػؿ یکی اف ىت ٛب ییِٔبف كْبی ؿٝى٘ی ؿا ػؿ آمٔبٕ ٗيبٗٔبٕ . 

ػاػ ٝ گلت کٚ إٓ ٓ٘طوٚ اٗؼکبك ؿٝى٘بیی ىٜـاُکنبٗؼؿپُٞی مت 

ٝ ٓب ثؼؼ اف ؿمیؼٕ ثٚ آٗزٚ ٓبثوی ؿاٙ ؿا صب آصٖ ثٚ ٝمیِٚ ی 

اصٞثٞك یب هطبؿ عٞاٛیْ ؿكت ىٞؿ فائؼاٍُٞلی ٛٔٚ ی ٓب ؿا ػؿ 

ثٚ ىٜـکی ٗقػیک ٓیيؼیْ کٚ ٓتٞرٚ ٝرٞػ مبعتٔبٕ . ثـ گـكت

یٞٗبٗی ٛب عٞػىبٕ ؿا اف صبال صب چٜبؿ مبٍ ػیگـ . ىـکتی ىؼیْ

ثـای اكتتبس ثبفی ٛبی أُپیک آٓبػٙ ٓیکـػٗؼ ٝ اصٞثبٕ ٛب ٝ ىبٙ 

ثٚ ٛٔیٖ ػُیَ صؿاٙ ٛبی ػـیِ ٝ ٓٞیِی ؿا ػؿ ػمت اصؼاث ػاىت٘ؼ

ػؿ ٓنیـٓبٕ ثبؿٛب ٓٞارٚ ثب اصؼاث پَ ٛبی ػظیْ ٝ ٓبىیٖ آالت ٝ 

رِٞی مبعتٔبٕ چ٘ؼیٖ ٓبىیٖ .کبؿگـإ ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ٓیيؼیْ

ؿا کـػ پبؿک ىؼٙ ثٞػٗؼ کٚ عنـٝ پیيٜ٘بػ ػفػی یکی اف ٓبىیٖ ٛب 

 . عنـٝ یکی اف ٗینبٕ ٛبی ثبؿی ؿا . ٓب ٛٔگی ٓٞاكوت کـػیْ   

کٚ چ٘ؼیٖ کپنٍٞ ٛٞا ػؿ ثبؿکو إٓ ثٞػ صٞمٔ ٓتََ کـػٕ ػٝ صب 

اف میْ ٛبی فیـ كـٓبٕ ؿٝىٖ کـػ ٝ ثؼؼ اف مٞاؿ ىؼٕ ثب مـػت 

.                                                      فیبػی صـکت کـػیْ  

صؼٝػا یک مبػتی ٛٔچ٘بٕ ٓیـكتیْ کٚ ییِٔبف ػیگـ اربفٙ ی . 

ٓبىیٖ ؿا ٝمٔ ربػٙ ٓتٞهق کـػٙ ٝ ثٚ ػاعَ ر٘گَ .پیيـٝی ٗؼاػ

صب مبػت ٛب ٛٔچ٘بٕ اف إٓ ٓ٘طوٚ ػٝؿ ىؼیْ صب ػؿ . كـٝ ؿكتیْ

ٛٔبٕ یک مبػت صؼاهَ . ٍٞؿت ُٞ ؿكتٖ ثٚ صٞؿ پِیل ٛب ٗیبكتیْ

ثـای چ٘ؼٓیٖ ثبف ؿؼایٔبٕ صٚ .ػٝ ىجبٗٚ ؿٝف ٓنیـ ٓب ؿا کٞصبٙ کـػ

اف ػیٞاؿ یکی اف . ثٚ ٓ٘طوٚ ی ٓنکٞٗی ؿمیؼٙ ثٞػیْ . کيیؼٙ ثٞػ

عبٗٚ ٛبی ٝیالیی ثبال ؿكتیْ ٝ ثؼؼ اف ىکنتٖ ىیيٚ ی یکی اف 

یغچبٍ پـ اف ٗبٕ ٝ .ٛٔٚ چیق ٜٓیب ثٞػ. پ٘زـٙ ٛب ٝاؿػ عبٗٚ ىؼیْ

کینٚ عٞاة ٝ ٝمبیَ ٓتلـهٚ ای ٓخَ ؿیو صـاه ٝ . ک٘نـٝ ثٞػ

ثؼؼ اف ػهبیوی ثب ٝمبیَ ٓٞؿػ ٗیبفٓبٕ اف آٗزب  صچ٘ؼیٖ ػمت ُجبك 

ثؼؼ اف ؿمیؼٕ ثٚ ٓضیٔ آٖ ٝ ثٚ ػٝؿ اف آػّ ٛب ٗينتیْ .ػٝؿ ىؼیْ

اصتٔبال ک٘نـٝی کٚ ٖٓ .ٝ ثؼؼ اف میـ کـػٕ عٞػٓبٕ ثٚ ؿاٙ اكتبػیْ

عٞؿػٙ ثٞػّ صبؿیظ َٓـكو گؾىتٚ ثٞػٙ چـا کٚ صت ٝ ُـف ٛٔـاٙ 

ثب ػؿػ ٓؼؼٙ ٝ صٜٞع ثؼؼ اف مبػتی ثٚ مـاؿْ آٓؼ ٝ ثب صٞرٚ ثٚ 

فٓی٘ٚ ی هجِی ٓيکَ ٓؼؼٙ اّ ای٘جبؿ صب ؿمیؼٕ ثٚ آصٖ ُضظٚ ای ٓـا 

صٔبٓی ٓيکالت ؿاٙ ؿا .صب ؿٝفٛب ٛٔچ٘بٕ ػؿػ ٓیکيیؼّ. ٍٝ ٗکـػ

. مٞفه ٝ ػؿػ ٓؼؼٙ ُضظٚ ای آبْٗ ٗٔیؼاػ. كـآٞه کـػٙ ثٞػّ

ػٝثبؿٙ اصٔبّ ؿؾا ٝ ای٘جبؿ ػؼّ .صٔبٓی اػٔبم ٝرٞػّ صیـ ٓیکيیؼ

ػمتـمی ثٚ ٓ٘بٓن ٓنکٞٗی ثبػج ىؼ کٚ صب مٚ چٜبؿ ؿٝف ثب ٓیٞٙ 

ی مـ ک٘یْ ٝ ٛٔیٖ ثبػج ىؼ کٚ ٓؼؼٙ ی ٖٓ کال اف کبؿ ر٘گَٛبی  

ثی . ثزق آة ٛـچیقی ػیگـی ؿا ثالكبٍِٚ هی ٓیکـػّ. ثیبكتؼ

ثٚ ییِٔبف پیيٜ٘بػ ػاػّ عٞػّ ؿا صنِیْ . ٜٗبیت ّؼیق ىؼٙ ثٞػّ

اٝ ٓغبُلت کـػ ٝ ثب آیؼٝاؿی ػاػٕ ٝ َٗیضت ٓـا ثٚ . پِیل ثکْ٘ 

ثؼؼ .ثٚ ىٜـ اُکنبٗؼؿ پُٞی ٗقػیک ٓیيؼیْ.اػآٚ ی ؿاٙ صيٞین کـػ

افػجٞؿ اف ثبؽ ٛبی پـ ٓیٞٙ ٝ کيت فاؿ ٛبی ثنیبؿ ٝمیغ ٝ فیجب 

ػؿ ک٘بؿ . مبػت صؼٝػا ىو ٍجش ثٞػ. ثٚ آثگیـ پـ آثی ؿمیؼیْ

ٝاؿػ آٗزب ىؼیْ ٝ ثب کٞٛی اف . آثگیـ مبعتٔبٕ ٓغـٝثٚ ای ثٞػ

ُجبك ٝ کلو ٝ ٛـ اٗچٚ کٚ ٗيبٗی اف ثغت ثـگيتگبٗی ٛٔچٕٞ 

عٞػٓبٕ ثٞػ ٓٞارٚ ىؼیْ ثـای ٝؿٝػ ثٚ ىٜـ ثبیؼ عٞػٓبٕ ؿا صٔیق 

       .                                                   .ٝ آؿامتٚ ٓیکـػیْ
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گـٝٙ ثقؿگی اف چپ گـایبٕ كِنطی٘ی ٝصقة ٛبی امـائیِیص اصضبػیٚ ٛب  

ٝگـٝٙ ٛبی ربٓؼٚ ٓؼٗی ثیبٗیٚ ٓيتـک ثی مبثوٚ ای ؿا ػؿ صٔبیت 

آْب . افٓجبؿفٙ امـائیِی ٛب ثـای ػؼاُت ارتٔبػی ٓ٘تيـ کـػٙ اٗؼ

. ک٘٘ؼگبٕ عٞامتبؿ اصضبػ ػؿ ٓجبؿفٙ ػِیٚ اىـبٍ ٝ ٗژاػ پـمتی ٛنت٘ؼ  

ژٝئٖ ػؿ امـائیَص ٝ  ۴ٔثـای اُٝیٖ ثبؿ پل اف ثٚ ؿاٙ اكتبػٕ ر٘جو 

ىبیؼ ثـای اُٝیٖ ثبؿ ػؿ صبؿیظ ٓ٘طوٚ ایص صقة ٛبی ؿمٔی ٝ إ ری 

اٝ ٛبی كِنطی٘ی صٔبیت عٞػ ؿا اف ٓجبؿفٙ ٓؼٗی امـائیِی ػِیٚ 

ػؿ ک٘بؿ ثیبٗیٚ صٔبیت . ٗئُٞیجـاُینْ ٝ مـٓبیٚ ػاؿی اثـاف ٓیک٘٘ؼ

ػٔٞٓی آٜٗبص آْبک٘٘ؼگبٕ صبحیـی ؿا کٚ اٗوالة ٛبی ػـثی ػؿ ر٘جو 

امـائیَ ػاىتٚ یبػ آٝؿی کـػٙص ٝ ثـ اٛٔیت آٗچٚ کٚ آٜٗب ػؿ ٓقیت ٛٔٚ 

ربٗجٚ ٛٔکبؿی ثیٖ یٜٞػی ٛب ٝ ػـة ٛبی ىٜـٝٗؼ امـائیَ ٓيبٛؼٙ ٓی 

.                                   ک٘٘ؼ صبکیؼ ٗٔٞػٗؼ  

ژٝئٖ ؿا ثٚ پیٞٗؼفػٕ ٓجبؿفٙ  ۴ٔػالٝٙ ثـ ایٖص آْب ک٘٘ؼگبٕ ر٘جو 

عٞػ ثب ٓجبؿفٙ ػِیٚ عبٗٚ مبفی ؿیـهبٗٞٗی ٝ اىـبٍ ٝ ثبفػاىتٖ ػُٝت 

صٜؼیؼٛبی )امـائیَ اف صاله ثـای ثٚ صبىیٚ ؿاٗؼٕ ٓجبؿفٙ ػؿ ٓوبثِٚ ثب 

ٓبٗ٘ؼ ؿای پیو ؿٝ ػؿ ثٚ ؿمٔیت ى٘بعتٖ ػُٝت ( آ٘یتی عبؿری

. مپتبٓجـ ػؿ مبفٓبٕ َِٓ كـا عٞاٗؼٗؼ ٕٓكِنطی٘ی ػؿ   

ٝؿای ایٖ پیبّ ٛبی صٔبیتص ثیبٗیٚ صؼٜؼ آْبک٘٘ؼگبٕ ؿا ْٛ ثٚ صاله 

ٓوبٓبت كِنطیٖ ثـای کنت ؿمٔیت اف مبفٓبٕ َِٓ ثـای ػُٝت 

ػؿ . كِنطیٖ ٝ ْٛ ثٚ ٓجبؿفٙ ٓـػٓی ٓيتـک ػِیٚ اىـبٍ صکـاؿ ٓیک٘ؼ

ػیٖ صبٍ ٓلّٜٞ ػؿ ػمتٞؿ کبؿ ػیگـص پیبّ ٛٔجنتگی ثب کِیٚ عِن ٛبیی 

ٝ امتوالٍ اف ؿژیْ ٛبی صٞصبُیتـ امت کٚ ػؿ صبٍ صبّـ ثـای آفاػی 

.                                                                            ٓجبؿفٙ ٓی ک٘٘ؼ  

 هتي کبهل ثیبًیَ                                           
 ثههههههب ُههههههن ثههههههشای پههههههبیههههههبى دادى ثههههههَ اؽههههههغههههههبل ّ ًههههههژادپههههههشعههههههتههههههی 

  دس دوبیت اص هجبسصٍ هشدم فلغطیي ثشای کغت دمْق هلی ّػلیَ عتن هلی ّ اجتوهبػهی

صتی ػؿ ؿٝى٘بی ؿط ػاػٛبی ػُگـّ ک٘٘ؼٙ ػؿ عبٝؿٓیبٗٚص ٓٞد اػتـاُ 

ٛبی ارتٔبػی ٝ ثیؼاؿی اف ٓجبؿفٙ عِن ٛب ثـای آفاػی ٝ صون فٗوؼگوی 

ىـاكتٔ٘ؼص عِن كِنطیٖ ٛ٘ٞفص ثـ عالف ٓوبٝٓت آٜٗب ٝ ٓوجوبؿفٙ ػائؤوی 

ربٓوؼوٚ روٜوبٗویص .  ثـای آفاػیص فیـ یٞؽ اىـبٍ امـائیِی فٗؼگی ٓیک٘٘ؼ

ثٚ مْٜ عٞػص ػؿٓبٗؼگی عٞػ ؿا ثٚ ٗٔبیو ٓی گؾاؿػ ٝ ٗٔی صٞاٗؼ ػموتوی 

 . ٘وی ٛوب ثوـای آفاػی ٝ ػوؼاُوت ثوـ آٝؿػیوثٚ صٔبیت اف ٓجبؿفٙ كِونوطو

ر٘جو ٛبی اػتـاّی ٝ ثبػٛبی صـییـی کٚ ػؿ رٜبٕ ػـة ٓی ٝفػ ػؿ 

ٓیبٕ آفاػی عٞاٛبٕ مـامـ رٜبٕص ثب صيٞیون آٗوٜوب ثوٚ پوؾیوـه اُوگوٞی 

ایٖ ر٘جو ٛبی اػتـاّی ػؿ گوـٝٙ .  ٓجبؿفٙ صٞػٙ ای ىٞؿی ثـاٗگیغت

ٛبی ٓتلبٝصی ػؿ امـائیَص ْٛ ٓیبٕ یٜٞػی ٛب ْٝٛ كِنوطویو٘وی ٛوب صوبحویوـ 

ػٔیوی ػاىتٚ اٗؼص ٝ ػؿ عویوقه رو٘وجوو اػوتوـاُ ٓوـػٓوی ػؿ ػاعوَ 

 . امووـائوویووَ ثووـای ػووؼاُووت ارووتوؤووبػووی کوؤووک ٓووٜوؤووی كووـاٛووْ آٝؿػٗووؼ

ٓتبحـ اف اىتیبم عٞػ ثـای ػموتویوبثوی ثوٚ ػوؼاُوت ٝ ٍوِوش ػوبػالٗوٚ ػؿ 

ٓ٘طوٚص ٍِضی کٚ صویوتب ثـای عِن ٛبی ٓ٘طوٚ صیبصی امت ٝٓی صوٞاٗوؼ 

 -ثٚ اؿصوب ٓجبؿفٙ ثـای ػوؼاُوت ٝ صوـهوی ثوـای ٛؤوٚ یوبؿی ٗؤوبیوؼص ٓوب

ٗیـٝٛبی میبمی ٝ ارتٔبػی كِنطی٘ی ٝامـائیِیص ٗٔبی٘ؼگبٕ اٗزٖٔ ٛوبی 

ثـ ٗیبف ثٚ ٓجبؿفٙ ٓيوتوـکص   –فٗبٕ ٝ رٞاٗبٕ اف ٛـ ػٝ مٞی عٔ مجق 

ثب ٛؼف آفاػ مبفی عِن ٛبی ٓ٘طوٚ اف امتؼٔبؿ ٝ مـکـػگیص ثوٚ ٝیوژٙ 

امتؼٔبؿ ٝ مـکـػگی ٍٜیٞٗینْص ٓتٞهق کـػٕ اىـبٍ ٝ صزبٝف ٗظبٓوی 

امـائیَ ٝ پيتیجبٗی اف ٓجبؿفٙ ػبػالٗٚ عِن كِنطیٖ ثـای ارـای صووٞم 

 . عٞػ ثـای صؼییٖ مـٗٞىت ٓجن صکْ ٛبی ربٓؼٚ رٜبٗی صبکیؼ ٓی ک٘یوْ

ٓب چيْ اٗتظبؿ آفاػی صٔبّ عِن ٛبی ٓ٘طوٚ اف ػیوکوتوبصوٞؿیص صوبکؤویوت 

اف .  امتجؼاػی ٝاف صٔبّ ىکَ ٛبی متْ ِٓیص ارتٔبػی ٝاهتَبػی ٛنوتویوْ

 : ایوووٖ ؿٝص ٓوووب آْوووب کووو٘ووو٘وووؼگوووبٕ ایوووٖ مووو٘وووؼ صوووبکووویوووؼ ٓوووی کووو٘ووویوووْ

ٓب اف اثتکبؿ ػَٔ مپتبٓجـ كِنطی٘یبٕ ػؿ مبفٓبٕ َِٓص مبفٓوبٗوی کوٚ  -ٔ

ٓنئُٞیت رٜبٗی امتوـاؿ ٜٗبػٛبی ٍِش ؿا ثٚ ػٝه ػاؿػص ػؿ ؿاثطوٚ ثوب 

ػؿ عٞامت ػْٞیت کبَٓ كِنطویوٖ ػؿ موبفٓوبٕ ٓوِوَ ٝ ثوٚ ؿمؤویوت 

ثٚ پبیتغتی اٝؿىِویوْ  ۱۳۱ٔژٝئٖ  ۴ى٘بعتٖ ػُٝت كِنطیٖ ػؿ ٓـفٛبی 

ىـهیص ٝ صضکیْ صاله ٛب ثـای پبیبٕ ػاػٕ ثٚ اىـبٍ مـفٓیٖ ٛبی عِون 

كِنطیٖص ثب صلع صن عِن كِنطی٘وی ثوـای ٓوغوبُولوت ثوب اىوـوبٍ ٝ صون 

ػؿ .  مبفٓبٕ َِٓ صٔبیت ٓی کو٘ویو۱۴ْٔثبفگيت آٝاؿگبٕ ٓجن هطؼ٘بٓٚ 

( پی اٍ اٝ) ایٖ ینتـص ٓب صبکیؼ ٓی ک٘یْ کٚ مبفٓبٕ آفاػی ثغو كِنطیٖ 

یگبٗٚ ٗٔبی٘ؼٙ ٝ ٗٔبی٘ؼٙ هبٗٞٗی عِن كِنطیٖ امتص کٚ ٓيـٝػیت عٞػ ؿا 

اف مٞی ٓـػّ كِنطیٖ ْٛ ػؿ مـفٓیٖ ٓوبػؿی ٝ ٛوْ ػؿ صوجوؼویوؼ ٝ ثوٚ 

                                       . ؿمٔیت ى٘بعتٖ اف مٞی اصضبػیٚ ػـة ٝ مبفٓبٕ َِٓ کنت ٓی ک٘ؼ

موبفٓوبٕ ٓوِوَ ثوبیوؼ ثوٚ .  پیيگبٓی مبفٓبٕ َِٓ هوؼٓوی ثوـ صون اموت

ٓنئُٞیت عٞػ ثـای صضون ٓنئُٞیت إٓ ثـای امتوـاؿ ٍِش ٝػوؼاُوت 

ایٖ گبٓی امت کٚ صوٞم عِن كِنطیٖ ؿا . ػؿ مطش رٜبٗی ػَٔ ٗٔبیؼ

صضکیْ ٓی ثغيؼص ٝ ثـ عالف صاله ٛبی ػظیْ ػُٝت امـائیوَ ثوـای 

ٗيبٕ ػاػٕ ایٖ گبّ ثٚ ٓـػّ امـائیَ ثؼ٘وٞإ اػوالٕ رو٘وگ یوب آمویوت 

فػٕ ثٚ ٓيـٝػیت ٝرٞػ امـائیَص ثٚ ٛیچ ٝروٚ ٗؤوبیيوگوـ صوٜوؼیوؼی 

 .        ػوووووووووووِووووووووووویوووووووووووٚ اموووووووووووـائووووووووووویوووووووووووَ ٗووووووووووویووووووووووونوووووووووووت

ٓب ػؿک ٓی ک٘یْ کٚ یکی اف ػُیَ ٛبی اُٝیٚ ثـای َٓویوجوت ٛوبی   -ٕ

ارتٔبػی ٝ اهتَبػی ىٜـٝٗؼإ امـائیَص ػالٝٙ ثـ اهتَوبػ موـٓوبیوٚ 

ػاؿیص اػآٚ اىـبٍ ٝ ثٞػرٚ آ٘یتی ثیو اف اٗؼافٙ ای امتص کٚ ػُٝت 

امـائیَ ثـای صٞریٚ ثٚ اٍطالس ٗیبف ثٚ ػكبع اف آ٘یوت ىوٜوـک ٛوب 

ٓب ث٘وب .  ػؿ یک ػمت ٝ ٓـفٛبی کيٞؿی ػؿ ػمت ػیگـ صؼویت ٓیک٘ؼ

ثـ ایٖ اػتوبػ ػاؿیْ کٚ پبیبٕ ػاػٕ ثٚ اىـبٍ ٝ امتوـاؿ ٍِضی ػبػالٗٚ 

 . ثووووـای ٓووووٞرووووٞػیووووت ٍووووِووووش ٝ ؿكووووبٙ صوووویووووبصووووی ٛنووووتوووو٘ووووؼ

ٓب اف ٓيبؿکت ٝ یک پوبؿچوگوی رؤوؼویوت كوِونوطویو٘وی اموـائویوَ ػؿ 

اػتـاُ ارتٔبػی امتوجبٍ ٓی ک٘یْص ایٖ یوک كوـٍوت ٓوٜؤوی پویوو 

ؿٝی گـٝٙ ٛبی ٓغتِق ػاعَ ربٓؼٚ امـائیِی کٚ پـیيبٗی كِنطیو٘وی 

ٛب ٝ ثی ػؼاُتی ٛب ثٚ آٜٗب آمیت فػٙ امت كـاْٛ ٓی ک٘ؼص صب ایٖ گـٝٙ 

ٛب ثتٞاٗ٘ؼ ػؿ ٓجبؿفٙ ػِیٚ میبمت ٛبی اٗکبؿگـاٗٚ ٝ صجؼویوِ ػائؤوی 

ػِیٚ كِنطی٘ی ٛبی امـائیَص ثـای پبیبٕ ػاػٕ ثٚ َٓبػؿٙ فٓیٖ ٛوب ٝ 

ثـاثـی کبَٓ ٝ پبیبٕ ػاػٕ ثٚ اىـبٍ مـفٓیٖ ٛبی كِنطویو٘وی کوٚ ػؿ 

 . اىوووـوووبٍ ىوووؼٗوووؼ هوووجوووٍٞ ٓنوووئوووُٞووویوووت ٗووؤوووبیووو٘وووؼ ۱۳۱ٔموووبٍ 

ٓب ثبؿ ػیگـ ػؿثبؿٙ صاله ٛبی آى٘بی ػُٝت اىـبُگـ ثـای گوـیوق اف 

ثضـإ ٛب ٝ ثضـإ ٛبی ػاعِی عٞػ ٝ كيبؿ ٓٞد ٛوبی اػوتوـاُ اف 

عوٞاٙ :  ٓـین میبمت ٛبی ٝصيت کٚ ٗبظـ ثـ صٜؼیؼی عبؿری اموت

" یوک عوطوـ"ثب ٗيبٕ ػاػٕ صٞمَ كِنطی٘ی ٛب ثٚ مبفٓبٕ َِٓ ثؼ٘ٞإ 

یب ثب اهؼاّ ٛبی ٗظبٓیص ٛؤوبٗوطوٞؿ کوٚ ٓوب ػؿ ؿٝفٛوبی گوؾىوتوٚ ػؿ 

ؿٝى٘بی گنتـه ػاػٕ عيٖ ؿیغتٖ عٕٞ ٓـػّ كوِونوطویو٘وی ػؿ ؿوقٙ 

 . ىوووووووبٛوووووووؼ إٓ ثوووووووٞػیوووووووْ ٛيوووووووؼاؿ ٓوووووووی ػٛووووووویوووووووْ

ٓب صن ٓـػّ كِنطیٖ ؿا ثٚ ؿمٔیت ٓوی ىو٘وبمویوْص فٗوؼگوی صوضوت   -ٖ

اىـبٍص امتلبػٙ اف صٔبّ ىکَ ٛبی ٓوبٝٓت ؿا ٓجن ٛ٘زبؿٛبی رٜبٗوی 

ثـای ثـچیؼٕ اىـبٍ اف مـفٓیٖ عٞػ ٝ ثـای صؼییٖ مـٗوٞىوت عوٞػ 

ػؿ ایٖ فٓی٘ٚص ٓب ثـ اٛٔیت ٓجبؿفٙ ٓيتـک ٓـػٓوی .  ٓيـٝع ٓینبفػ

یک ٓجبؿفٙ ٓـػٓی ٓيتـک . كِنطی٘ی ٛب ٝامـائیِی ٛب صبکیؼ ٓی ک٘یْ

یکی اف اٍٍٞ ؿاٛ٘ٔبی ٓـکقی ػؿ ٓجوبؿفٙ ػوِویوٚ اىوـوبٍص ىوٜوـک 

مبفیص ٗژاػپـمتیص امتؼٔبؿص ػِیٚ میبمت ٛوبی اعوـادص صْوؼویوقص 

 . ثووویووو٘وووٞاموووبفی ٝ روووؼایوووی ٗوووژاػی ػؿ ػاعوووَ اموووـائووویوووَ اموووت
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 ( فهههلهههغهههطهههیهههي) اتهههذهههبدیهههَ یهههک دًهههیهههب ثهههشای ػهههذالهههت 
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 ىؼـ اف ٓضنٖ
 آمٔبٕ صیـٙ اثـٛب عئیٖ

 ؿػؼ ٝ ثـم ٝ صگـ  ٝ ٓٞكبٕ ثٞػ

 ثٞم ٝ كـیبػ ٝ ٛبی ٝ ِٛٞی ىٜـ

 ثی عجـ اف فٗی کٚ ثیزبٕ ثٞػ

 ػاٗٚ ٛبِی صگـ  ٓی کٞثیؼ 

 ٓيت ٝ میِی ثٚ ٍٞؿت کٞچٚ

 کٞچٚ صبؿیک ٝ ٓـ  ربؿی ثٞػ

ِٕ ّـٝؿِت کٞچٚ  اف ػٛب

 ػؿ کٚ ثنتٚ ىؼص ثٚ ؿاٙ اكتبػ

 عٞػؿِٝی ىیِک ثی عجـ افػؿػ

 یک ٍؼاِی ّؼیق ٝ ثـِ آُٞػ

 ّزٚ ٓی فػ کٚ کٞػکْص ٗبٓـػ

 عیـٙ ٓبٗؼٙ ثٚ آمٔبٕ یک رلت

ِْ عٞٗجبِؿ صَـ صَـ اف ثبؿإ  چي

 یک كِو ثَکص ٛٔیٖ مٚ مبٍ پیو

ـِ صبثنتبٕ  کٞچٚص ثبفیص ٝ ظٜ

 فٗگِ آِعـ کٚ فٗگِ اٗيب ثٞػ

 آؿفٝٛبِی ػعتـک ع٘ؼیؼ

ٍِ اٗيب ْٛ ـِ ثی عیب  ػكت

 پب ثٚ پبِی ٓؼاػ ٓی ؿهَیؼ

ـِ آؿفٝٛبِی ؿٗگبؿٗگ  ػكت

 پُـ ىؼ اف ؿٝفٛبِی ؿإیبیی

 ػؿك ٝ صضَیَ ٝ ثؼِؼ ػاٗيگبٙ

 ػکتـیص کبؿص ػينص فیجبیی

 ٓی ىّٞ ػکتـی کٚ ٓی ػاٗؼ

 ػؿػٛبیی کٚ ُکيت ٓبػؿ ؿا

 ٓی کْ٘ کبؿ ٝ پٍٞ ٓی آؿّ

ِْ ٗبثـاػؿ ؿا  صب کْ٘ ؿاّص عي

ـِ ػؿِػ ثبثب ؿا  ٓی کْ٘ كک

 گـچٚ ٓی فٗؼ ٛٔیيٚ ٖٓ ؿا اٝ

 ٓی کْ٘ کبؿ ٝ پٍٞ ٓی آؿّ

 صب ػٛؼ هـُ إٓ ُزٖ ؿا اٝ

 ٓی ىّٞ ؿٝثٚ ؿاٙ ٝ عبْٗص ثؼؼ

 ٖٓ ػـِٝك متبؿٙ عٞاْٛ ىؼ

 ...ٓبػؿی ٓی ىّٞ کٚ كـفٗؼّ

 ص ٝ فٗگِ آِعـ عٞؿػ...ٓبػؿی کٚ

 ثی عجـ ثٞػ ٝ ػعتـک ع٘ؼإ

 ثی عجـصىبػص ؿـِم ػؿ ؿإیب

ِّ عبٗٚ کـػ إٓ ؿٝف  ثی عجـ ػق

 ثی عجـ اف صجبِٗی ثبثب

 ؿٝثٚ ؿِٝی ػؿی صویـاٗٚ

 عٞػؿِٝی ىیِک ثی عجـ اف ػؿػ

 ػعتـک گيت ٓبت ٝص عيکو فػ

 !ٗٚ عؼایب ػٝثبؿٙ ایٖ ٗبٓـػ؟

ِٙ ثؼؼ اٝ ػـٝك عٞاٛؼ ىؼ  ٓب

 صب ثگـیَؼ ٛٔیيٚ ؿإیب ؿا

 ٓبٙ ثؼؼ اٝ ػـٝك گيت ٝ ؿكت

 صب ثپـػافػ اٝ صنبِة ثبثب ؿا

 عٞػؿِٝی ىیِک ثی عجـ اف ػؿػ

 ٝ ػـٝمی کٚ مغت کٞػک ثٞػ

 ٗٚ عؼایبص ثـاِی ٛٔغٞاثی

 اٝ ٛ٘ٞف ثچٚ ثٞػص کٞچک ثٞػ

 ػؿ کٚ ثنتٚ ىؼ ثٚ ؿاٙ اكتبػ

َِ ثی هٞاؿک ٓـػی  ٛیک

ِٕ عٞیو  ّزٚ ٓی فٗؼ ػؿٝ

 ؿِٝس فعِٔی ػـٝك اف ػؿػی

 عیـٙ ٓبٗؼٙ ثٚ موِق ٛٔغٞاثی

ِْ عٞٗجبِؿ صَـ صَـ اف ثبؿإ  چي

 ٝ ٗلنٜبِی ىِٜٞت ٓـػی

 کٚ ٗٔی كٜٔؼ ٛیچ اف اٗنبٕ

ـِ کٞچکی کٚ صب ػیـٝف  ػعت

ـِ ثبفی ٝ ػؿك عٞاٗؼٕ ثٞػ  كک

 ٗٚ عؼایبص ٗٔی ک٘ؼ ثبٝؿ

ـِ کٞچکی کٚ یک فٕ ثٞػ  ػعت

 ُضظٚ ٝ مبػت ٝ ىت ٝ ؿٝف ٝ

 ٛلتٚ ٝ ٓبٙ ٝ یک کلٖ عبٗٚ

ـِ کٞچکی کٚ صٜ٘بص ىؼ  ػعت

َِ ٓـػاٗٚ َِ ؿكِغ ٓی  ػبٓ

 صِٞی ایٖ ؿٝفگبِؿ ٗکجت ثبؿ

 ٓی ىٞػ ؿٝفٗی ؿٝ ثٚ فٗؼاٗو

 ؿكتٚ ؿكتٚ کٚ ىکَ ٓی گیـػ

ِٕ فٛؼاٗو  کٞػکی ػؿ ػؿٝ

 صـك ٝ ىبػِی ػزیجی ػاىت

 صل ٓجْٜ ٝ رؼیؼی ثٞػ

ِٕ صـك ٝ صٜ٘بیی  صِٞی فٗؼا

 کٞػکو ٗوطۀ آیؼی ثٞػ

 ثب ٝیبؿ ٝ صت ٝ رٕ٘ٞ ْٛ ػمت

 ثی ٓـآِی ٓـِػ ٛـربیی

 ٓبػِؿ کٞچکی کٚ ؿٗزٞؿ امت

 یکٚ ػؿ ر٘گِ ػؿػ ٝ صٜ٘بیی

 ٗیٔٚ ىجٜبِی ٓنِت الیؼوَ

 ٓی فٗؼ پ٘زٚ ثغِت ػعتـ ؿا

ِٞ صٜ٘بیی  ٗیٔٚ ىجٜب کٚ ػی

 ٓی ک٘ؼ هجْٚ صغِت ػعتـ ؿا

ِٕ ایٖ ىجٜب  یک ىت اف ٓیب

 کٚ ىِت ػعتـک پـیيبٕ ثٞػ

 ٓنت ٝ الیؼوَ ٝ عٔبؿ آٓؼ

 صکٚ م٘گی کٚ ىکَ اٗنبٕ ثٞػ

 ٓبهتو ٓبم گيت ٝ ُت ٝا کـػ

 اف ؿْ ٝ صبُِت ٗقاؿه گلت

 گلت ىبیؼ ػُو ثٚ ؿصْ آیؼ

 اف میبِٛی ثغِت فاؿه گلت

َِ ثی هٞاؿٙ عئیٖ ىؼ  ٛیک

 گیِل ثیچبؿٙ ؿا کيیؼ ٝ فػ

 ٓيت ٝ میِیص ُگؼ ٝ ثی ٝهلٚ

 ّزٚ ٛب ؿا ى٘یؼ ٝ ػیؼ ٝ فػ

ِٕ ػمتبٗو َِ صٞپی ٓیب  ٓخ

 ػعتـک ؿا ثٚ ٛـ ٓـف کٞثیؼ

 ٗبگٜبٕ ثب ىکْ فٓیٖ اكتبػ

 ٓبػِؿ کٞچکی کٚ ٓی ٗبُیؼ

 آمٔبٕ صیـٙص اثـٛب عئیٖ

 ؿػؼ ٝ ثـم ٝ صگـ  ٝ ٓٞكبٕ ثٞػ

 ثٞم ٝ كـیبػ ٝ ٛبی ٝ ٛٞ ػؿ ىٜـ

 ػعتـک ػؿ آبم ثی ربٕ ثٞػ

 در که بسته شد به راه افتاد

 خودروِی شیکِ بی خبر از درد

 یک صداِی ضعیف و بغض آلود

 ضجه می زد که کودکم، نامرد

 دانه های تگرگ می کوبید

 مشت و سیلی به صورت دختر

 خبر از اتفاِق شومی داشت

 رنگِ نیلی به صورت دختر

 دختِر زخمی و تک و تنها

 خسته از جنگِ نابرابر بود

 ضجه می زد که کودکم، نامرد

 فکِر درِد خودش نبود، مادر بود

 در جهنم، میاِن شب جان داد

 ناله و رنج و غم سزایش بود
 

 مرگ و نکبت فقط نصیبش شد

 از بهشتی که زیِر پایش بود
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نوشتن جدی شاعار را  2:64پس از مرگ مادرش به سال 
 . آؼاز کرد

 . دفتر شعرهای زیادی از او منتشر شده است

نایااز " ی ملی کتاب  را بارای دفاتار    جایزه 2:92به سال 
جاایازه  8::2دریافت کرد و به سال   "  بیحرکت بمانم دارم

زنده باهم، شعر های تازه و بارگازیاده " ی پولیتزر را برای   
جایزه ی کارل سانادبارگ، ;  ی دیگر چون   و و چندین جایزه

 .جایزه ی شاعر برگزیده ایلینویز

  

  

 ی زنان در آتش  خنده

 تاالرهای بی عدالتی

 نهند های جعلی داغ می مدرک

 بر َسُبکی ِ زیبای سپید

  

 های کنگره ها در اتاق وراج

 شوند ها به ناچار گشوده می  و پنجره

 تا پرواز ِ سخنان ِ پوچ

  

 زداید ی زنان بخار می  خنده

 ;از عینک ِ پیران

 کندشان با سرمایی شاد می  آلوده

 خندند از جوانی بازیافته و می

  

 های تاریک  چال زندانی ِ سیاه

 در رؤیای ِ دیدن ِ روشنایی ِ روز

 ی زن  گاه ِ اندیشه به خنده

  

 .کند گذرد و قسمت می بر آب می

 دهد دو کرانه را آشتی ناپذیر و آشتی می

 چون نور ِ مشعل که نشان ِ خبر دارد

  

 ی زنان  زبان است، خنده

 .گر پروازی بلند و ویران

 تر از قانون و کتاب مقدس بس پیش

 .ایم، به درک آزادی  آن خنده شنیده

  

  

 ;های شعر لیسل مولر دفتر

  

  دعهت 9111  آهْختهي ثهب ؽهٌهیهذى 9118صًذٍ ثبُن دیگش 

  9161تابى دادى اص عبدل  ًیهبص داسم ثهی دهشکهت ثهوهبًهن 

  9111   صًهذگهی خقهْفهی 9111فذاُهبیهی اص جهٌهگهل 

 خْاًذى ثشادساى گشین ثشای ژًی
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 16       2011ؽوبسٍ پٌجبٍ ّ یک اکتجش  . هبٌُبهۀ سّؽٌگش  

 نقدی بر نقد فیلم

ػؿ " ٗوؼ كیِْ"ؿٝى٘گـ ٗٞىتٚ ای صضت ػ٘ٞإ   50ػؿ ىٔبؿٙ   

ای٘کٚ . مبعتٚ ٓغِٔجبفص آٓؼٙ ثٞػ" كـیبػ ٓٞؿچٚ ٛب"ثبؿٙ كیِْ 

ٓبٛ٘بٓٚ ؿٝى٘گـ اف هبُت ٝ ٓضتٞای ٍـكب میبمی ثیـٕٝ آٓؼٙ ٝ 

ثٚ ر٘جٚ ٛبی ػیگـ فٗؼگی ارتٔبػی اف رِٔٚ ٓطبُت ٛ٘ـی ٗیق 

ٝ ٖٓ كؤ اف ٗظـ اصتـاّ . چئی ػاىتٚ ثبىؼ ربی عٞىضبُی امت

ثٚ ایٖ کٞىو صٝ اصتـاّ ثٚ ٓغبٓجیٖ ایٖ ٗيـیٚ  الفّ ػیؼّ ٗکبصی 

ٝ اگـ ایٖ ٗٞىتٚ ػؿ ٓبٛ٘بٓٚ . ػؿ ٓٞؿػ ایٖ ٗٞىتٚ  ث٘ٞینیْ

.  ؿٝى٘گـ ػؿد ٗٔیيؼص فصٔت پـػاعتٖ ثٚ إٓ ؿا ثٚ عٞػ ٗٔیؼاػّ

اف آٗزب کٚ ٓضتٞای إٓ ٗٞىتٚ ٗٚ كؤ ٗوؼ كیِْ ثِکٚ صبٝی چ٘ؼ رٞؿ 

كـّیٚ ٛبی ػٝ مٚ مطـی ػؿ ى٘بعت ربٓؼٚ ى٘بمبٗٚ ی رٞاٗبٕ 

ربٓؼٚ ایـإص ٝ ٛٔچ٘یٖ هیبمٜبی ٓغ اُلبؿم ػؿ ٓٞؿػ ػٝ ٛ٘ـٓ٘ؼ ٝ 

.  ؿٝاٗي٘بك ثٞػص الفّ ٓی ثیْ٘ اف ػٝ فاٝیٚ ثٚ ٓـس ٓطِت ثپـػافّ

ٗغنت ثٚ ٓطبُت صبىیٚ ای کٚ ایيبٕ ثٚ ثٜبٗٚ ٗوؼ كیِْ آٝؿػٙ اٗؼ ٝ   

.                                                      مپل ثٚ ٓٞؿػ ٗوؼ كیِْ 

ایيبٕ  گلتٚ اٗؼ رٞاٗبٕ ثٚ ػِت مـعٞؿػگی ٗبىی اف ىـایٔ ٗبثنبٓبٕ    

ایـإص ثٚ کالمٜبی عٞػى٘بمی ٝ ٓيبٝؿٙ ٛبی ؿٝاٗي٘بمی کيو پیؼا 

.  کـػٙ ٝ رؾة ثضخٜبی اكـاػی چٕٞ هٔيٚ ای ٝ ػکتـ ٛالکٞیی ىؼٙ اٗؼ

اٝال ٗلل ىـکت ػؿ کالمٜبی عٞػ ى٘بمی ٝ ثضخٜبی ؿٝاٗي٘بمی  ٗٚ صٜ٘ب 

ر٘جٚ ٓ٘لی ٗؼاؿػ ثِکٚ  ٓیتٞاٗؼ  ثٚ مبُْ ىؼٕ ؿٝاثٔ ثیٖ اكـاػ کٔک ک٘٘ؼٙ 

ثنیبؿی اف ٓيکالت ؿكتبؿیصعيْصصـكص ػَجبٗیت . ثبىؼ

ٝاّطـاثٜبصثـای ثنیبؿی اف اكـاػ ٗبى٘بعتٚ ثٞػٙ ٝ اصلبهب آگبٛی ؿمبٗی 

ػؿ ٓٞؿػ ػَِص ؿیيٚ ٛب ٝ چگٞٗگی ثـعٞؿػ ثب ایٖ ٓيکالت صثٚ اكـاػ 

کٔک ٓیک٘ؼ صب ثب ػیؼ ٝاهؼگـایبٗٚ ثٚ ٓنبئَ اؿصجبٓی ٝ كـػی عٞػ 

ثؼیٜی امت کٚ ٓ٘بمجبت ارتٔبػی مـٓبیٚ ػاؿی ػِت اُؼَِ . ثـعٞؿػ ک٘٘ؼ

كـآٞه ٗک٘یْ آپبؿصبیؼ . ػٔؼٙ ٝ اٍِی گـكتبؿی ٛبی ؿٝاٗی اٗنبٜٗبمت

ٝصيیبٗٚ ی ر٘نیص مـکٞة ٛـ ٗٞع صن آفاػی ثیبٕ ٝػویؼٙص امتلبػٙ اف 

اثقاؿ ػیٖ ثـای مـکٞة ص ارجبؿ کٞػکبٕ ثٚ کبؿٛبی م٘گیٖ ٝ ٓضـٝٓیت 

ثنیبؿی اف کٞػکبٕ اف اُٝیٚ صـیٖ آکبٗبت آٓٞفىی ٝ ثٜؼاىتیص ٛٔٚ ٝ 

ٛٔٚ کٚ ػٞآَ ثی چٕٞ ٝ چـای  الفٓٚ ثوبی مـٓبیٚ ػاؿی اٗؼص صلع 

صؼبػٍ ؿٝاٗی ثـای اكـاػ ثٚ عًَٞ ثـای  رٞاٗبٕ ؿاثؼٕٝ کٔک اف 

ػالٝٙ ثـ إٓ . ربٗت ٓتغََیٖ ػِْ ؿٝاٗي٘بمی ثنیبؿ ٓيکَ ٓیک٘ؼ

ىـکت ػؿچ٘یٖ  کالمٜبئی ثـای عبٗٞاػٙ ٛب رٜت صؼِیْ ٝ صـثیت كـفٗؼإ 

ٝ ثٚ عًَٞ  ثـای  ثغيی اف ٓـػّ کٚ ػؿ فٗؼگی ؿٝفاٗٚ عٞػ ثب 

اكـاػی مـ ٝ کبؿ ػاؿٗؼ کٚ ػچبؿ گـكتبؿیٜب ٝیب ثیٔبؿیٜبی ػَجی ٛنت٘ؼص 

ثبیؼ ٓتٞرٚ ثٞػ کٚ ؿاٛ٘ٔبیی ٛب یب .   ثنیبؿ الفّ ٝثؼْب صیبصی امت

کالمٜبی ؿٝاٗي٘بمی  کٚ ٓجت٘ی ثـ ػِْ ؿٝاٗي٘بمی امت ثب ٝؿػ ٝ ػػب 

عٞاٗی ٛبی ٍٞكی ٛب ٝ ػؿاٝیو ٝ آخبٍ إٓ کٚ ثب ىیبػی اٗنبٜٗب ؿا 

کٚ اصلبهب هٔيٚ ای )ثـای ثٚ ػمت آٝؿػٕ آؿآو ثٚ آمٔبٕ صٞاُٚ ٓیؼٛ٘ؼ 

ص صلبٝت ٓبٛیتی ػاىتٚ ٝ ثٚ ٛیچ ٝرٚ .( ٗٔٞٗٚ کبَٓ ایٖ هجیَ رـیبٜٗبمت

ٗٞین٘ؼٙ  چگٞٗٚ هٔيٚ ایص ایٖ ؿّٝٚ عٞإ ؿا ثب . هبثَ هیبك ٗینت٘ؼ

ؿٝاٗي٘بمی ٓوبینٚ ٓیک٘ؼ کٚ ػؿ ؿاٛ٘ٔبیی ٛبیو ػائْ صبکیؼ ٓیک٘ؼ ٛیذ 

ٗیـٝی ؿیـٓبػی افرِٔٚ عؼا ػؿ فٗؼگی اٗنبٜٗب صبحیـی ٗؼاىتٚ ٝ ٗؼاؿػ؛ 

"  مٞػاگـإ]ٝصتی ٛ٘گبّ صضِیَ ػَِ ٓيکالت ارتٔبػیصثٚ  پیٞٗؼ ثیٖ 

ؿٛجـإ ")فؿ"ٝ ( ٗیـٝٛبی اؿصو ٝ پِیل")فٝؿ"ٝ (مـٓبیٚ ػاؿإ")َفؿ

.                                     ثٚ ػ٘ٞإ ػبَٓ اٍِی اىبؿٙ ٓیک٘ؼ([ٓؾٛجی

ص ایٖ "هٔيٚ ای"ٓؼِّٞ ٗینت چـاٗٞین٘ؼٙ ثؼٕٝ ٛیچ ػُیَ ٝ ٓ٘طوی    

ٓ٘جـٗيیٖ ثی ػٔبٓٚ ٗظبّ امالٓی ؿا کٚ صـكٜبیو ٓخَ ٗوَ ٝ ٗجبت ثٚ 

ػٛبٕ ٍؼا ٝ میٔبی صکٞٓتی ىیـیٖ امت ص  ایٖ ٗٔبی٘ؼٙ ٓيتی ؿٓبٍ ٝ 

کالٛجـػاؿص ایٖ ىیبػ صٞفٝیص کنی کٚ مبػتٜب اگـ پبی ٓ٘جـه ث٘يی٘ی 

چیقی ػمتگیـت ٗٔیيٞػ ثٚ رق ٍٝق ٝح٘بی عؼا ٝؿمٍٞ ٝػين ثٚ 

آٜٗبٝ هبٗغ ثٞػٕ ٝ ػؿٝیو ثٞػٕ ص ایٖ ٓٞرٞػ ؿا ثبػکتـ ٛالکٞییص ٓوبینٚ 

ٓیک٘ؼص ثب ؿٝاٗي٘بمی کٚ  ٓؼِٞٓبت ػِٔی عٞػ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ٓيبٝؿٙ ػؿ 

اعتیبؿ ٓـػّ هـاؿ ػاػٙ ٝ  پبمغگٞی مٞءاالت ٓيغٌ ٛقاؿإ ٓـػٓی 

امت کٚ ٗیبف ىؼیؼ ثٚ ٓيبٝؿٙ ػاؿٗؼ ُٝی اف ػمتـمی آمبٕ ثٚ إٓ 

ٍـف ٗظـ اف ای٘کٚ ػیؼگبٙ میبمی ػکتـ ٛالکٞیی ٓٔکٖ امت . ٓضـٝٓ٘ؼ

ٓٞؿػ هجٍٞ ٖٓ  ٗجبىؼص کٞىو ٝ صبکیؼ اٝ ثـ صضِیِٜبی ػِٔی ٝ ٝکٔک 

كکـی ثٚ ؿٛب مبعتٖ  ثنیبؿی اف اكـاػ اف ػوبیؼ ٝ اٗؼیيٚ ٛبی رقٓی کٚ 

.                                        ثـ گـػٗيبٕ یٞؽ اٗؼاعتٚص ثب اؿفه امت

 

ٗٞین٘ؼٙ ٓوبُٚص كیِْ ؿا ثٚ ایٖ ػُیَ . ثبالعـٙ ثٚ عٞػ كیِْ ٓیـمیْ   

  .       متٞػٙ امت کٚ ٝاهؼیتٜبی ػؿػٗبک ربٓؼٚ ٛ٘ؼ ؿا ٗيبٕ ٓیؼٛؼ

ػؿ ایٖ ٓٞؿػ ثبیؼ اىبؿٙ کْ٘ ٝاهؼیت ٛبی ثنیبؿ صِظ صـ ٝ ػؿػٗبک   

صـ كوـ ٝ كبهٚ رٞآغ اٗنبٗی اف رِٔٚ ٛ٘ؼص ٛـ ىت ٝ ٛـؿٝف اف 

ٗٔبیو .ؿمبٗٚ ٛبی کيٞؿ ٛبی اؿٝپبیی ٝ آٓـیکبپغو ٓیيٞػ

کٞػکبٕص فٗبٕ ٝ ٓـػاٗی کٚ اف گـم٘گی ىکٜٔبیيبٕ ثبػ کـػٙ ٝ 

ٓگل اف مـ ٝ ٍٞؿصيبٕ ثبال ٓیـٝػ ٝ کبمٚ ٛبی گؼایی ىبٕ ثـای 

ایٖ ٗٔبیيٜب ٗٚ صٜ٘ب ثبؿ . ؽؿٙ ای ؿؾا اف مبفٓبٜٗبی عیـیٚ ػؿاف امت

ٛ٘ـی ٗؼاؿٗؼص ثِکٚ ٝهتی ایٖ ٍض٘ٚ ٛب ثؼٕٝ صضِیَ ٝ ثیبٕ ػَِ ٝ 

ؿیيٚ ٛبی آٜٗب ثٚ ٗٔبیو گؾاىتٚ ٓیيٞٗؼص ٛؼف عبٍی ؿا ػٗجبٍ 

ایٖ ثٚ . ٓیک٘٘ؼ کٚ إٓ ٓتوبػؼ کـػٕ اٗنبٜٗب ثٚ ٗبصٞاٗی ٝ ثیچبؿگی امت

ؿط کيیؼٜٗبی ثؼٕٝ ثـؿمی ؿیيٚ ٛب ثٚ ٝمیِٚ ؿمبٗٚ ٛب امت کٚ 

ٛـىت ٍٞؿت ٓیگیـػ صب اكکبؿ ػٔٞٓی هبٗغ ىٞٗؼ کٚ کيٞؿٛبی 

ثبیؼ ثٚ ػاػ رٞآؼی چ٘یٖ كالکت فػٙ ٝ ٗبصٞإ " ٓتٔؼٕ"ٝ "پیيـكتٚ"

ٝ ثیچبؿٙ ثـم٘ؼص ثـایيبٕ کبمٚ ای ٓؼبّ ٝ ػٓٞکـامی ٝ ٗظْ ٝصٔؼٕ 

ٝ یب آٗگٞٗٚ کٚ ػؿ ایٖ كیِْ آٓؼٙ آػٜٓبی .ثٚ ّـة گُِٞٚ ٝ ثٔت ثجـٗؼ

صـ ٝ صٔیق ثب ىکَ ٝكـّ صٞؿینتٜبی ک٘زکبٝ ٝ ػؿ ؿاثطٚ ثب ٓنبئَ 

کبٓال ىغَی ػٝؿثیٖ ثٚ ػمت ثیٖ گـم٘گبٕ ثچـع٘ؼ ٝ ثؼْب ْٛ 

عؼا كوـا ؿا ثیيتـ ػٝمت ػاؿػ چٕٞ         ایٜ٘ب ٓیتٞاٗ٘ؼ ثب :"ثگٞی٘ؼ 

ٓـس ایٖ عقػجالت كؤ اف آػٜٓبی . ُؤٚ ای ٗبٕ عٞىجغت ىٞٗؼ

ایٖ ػهیوب ٛٔبٕ ىیٞٙ ى٘بعتٚ ىؼٙ ی .  ىیبػ ٝ یب اصٔن مبعتٚ امت

اٍطالس             ٗٔبیو ٝاهؼیت امت کٚ ػؿ پٞىيٜبی ٓغتِق 

عجـیص ٓنت٘ؼصٝیب ٛ٘ـی ٛبُیٞٝػی ٓی آیؼ کٚ اگـ عٞة ػهت ک٘یؼ ػؿ 

ٛیچیک اف آٜٗب کٞچکتـیٖ  ٗيبٗٚ ای اف صاله اٗنبٜٗب ثـای صـییـ  

ىـایٔ ىبٕ ؿا ٗٔیجی٘یؼص ایٖ كیِْ ٓغِٔجبف  ٗٔٞٗٚ کبِٓی اف ایٖ گٞٗٚ 

ٝاهؼگـایی ػؿ ٛ٘ـ ثیبٗگـ صالىٜبی ثی ٝهلٚ اٗنبٜٗبمت ثـای . امت

مبعتٖ فٗؼگی ثٜتـص ٝ ثـعبمتٚ اف رٜبٕ ثی٘ی ػِٔی ٝ ٓخجت  اٗنبٜٗب 

ٛ٘ـی کٚ ٝاهؼیت ؿا ثؼٕٝ اىبؿٙ . ػؿػٗیبی ىٞؿ اٗگیق صُٞیؼی امت

ربٓؼٚ ٗيبٕ ٓیؼٛؼص ثٚ مغ٘ی ػیگـ  ٝاهؼیت  ؿا ( ػی٘بٓینْ)ثٚ پٞیبیی 

ٗٚ ػؿ مبف ٝ کبؿ ٝ ٓ٘بمجبت ارتٔبػیص ثِکٚ ثٚ ٍٞؿت صَٞیـی 

اینتب ٝ ثی ربٕ ػـّٚ ٓیک٘ؼص ٛؼكو گیذ ٝ مـػؿ گْ کـػٕ ٓغبٓت 

. امت کٚ ػؿ ٜٗبیت اٝ ؿا ٓـّٔٞ ٝ گِٚ ٓ٘ؼ ثٚ صبٍ عٞػ ؿٛب ٓیک٘ؼ

گالیٚ کـػٜٗب ٝؿـ ٝ ُ٘ؼ ٛبی ُٞك ىغَیت ٓـػ كیِْ ٗٔٞٗٚ إٓ )

ٗيبٕ ػاػٕ ثؼٜٗبی صکیؼٙ رٔؼی اف اٗنبٜٗبی امیـ كوـ ٝ كبهٚ ٝ .( امت

عـاكٚ ی هـثبٗی ٗظبّ مـٓبیٚ ػاؿی ػؿ صبٍ ؿنَ کـػٕ ٝػػب 

عٞاٗؼٕ ػؿ آثی ؿیـ ثٜؼاىتیص کخیق ٝ ُزٖ آُٞػ ٝ صؤییؼ ٍٞكیبٗٚ 

ىغَیت فٕ كیِْ اف ایٖ ٓبرـاصٗٔٞٗٚ کبَٓ ایٖ مجک ٝ میبم کٜ٘ٚ ٝ 

ى٘بعتٚ ىؼٙ ای امت کٚ صُٞیؼ ک٘٘ؼگبٗيبٕ آگبٛبٗٚ ػمت ثٚ مبعتٖ آٜٗب 

ٓیگٞیْ آگبٛبٗٚ چـا کٚ ػؿ  ٝاهؼیتص ٛـ رقء ػؿ ٓیبٕ ارقاء . ٓیقٗ٘ؼ

ػؿ ٝاهؼگـایی پٞیبص ىغَیت . ػیگـ ٝ ٗنجت ثٚ کَ ى٘بعتٚ ٓیيٞػ

ٝاهؼیت  فٗؼگی ثٚ . ٛبی ٓزقا ٝ ثٚ ػٝؿ اف ربٓؼٚ ٓؼ٘ی ٗؼاؿٗؼ

ؿٝى٘ی ٗيبٗؼٛ٘ؼٙ ْٛ مغتیٜب ٝ ْٛ کٞىو ٜٛٔگبٗی ٝ رٔؼی صیـت 

اٗگیق اٗنبٜٗب ثـای مِطٚ ثـ ٓجیؼت ٝ ؿكغ ٓٞاٗغ ػؿ ربػٙ ٛبی پـ 

پیچ ٝ عْ ٝ ػىٞاؿ ارتٔبػی ٝ ٓجیؼی  ثـای مبعتٖ فٗؼگی ثٜتـ 

ایٖ امت إٓ ٝرٚ اف ٝاهؼیت کٚ ٓغِٔجبف ٝ آخبٍ اٝ ٓؾثٞصبٗٚ . امت

ٗٔٞٗٚ ای ػیگـ ؿا ٓیتٞاٗیؼ ػؿ ملـ )مؼی ػؿ پٜ٘بٕ کـػٗو ػاؿٗؼ

مپل  ػٝثبؿٙ ٗٞین٘ؼٙ ػمت ثٚ هیبك ٓغ اُلبؿم .(    ه٘ؼٛبؿ ثجی٘یؼ

ػیگـی فػٙ ٝچ٘یٖ   ٓضَُٞی ؿا ثب کبؿٛبی کیبؿمتٔی ٓوبینٚ 

ٛ٘ـٓ٘ؼی کٚ ُطق ٝ  ٓیک٘ؼ  

 

 

پشتْ:  ًْیغٌذٍ   
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ایمان دینی، دست کم به 

تعبیر متعارؾ آن، یک 

 است؛ « پندار»

باور کاذبی است که در 

برابر تمام شواهد خالؾ 

 .کند جانی می خود سخت

نفر دچار  که یک هنگامی

  شود، او را دیوانه پندار می

 . خوانند می

هنگامی که افراد بسیاری 

شوند،  دچار یک پندار می

خطاب   ها را مؤمن آن

 .کنند می

آحبؿه اف آٗزب ثـٓیغیقػ کٚ ثـ ٓضٞؿ یک هٜـٓبٕ ٝ اثٜت 

ٛ٘ـٓ٘ؼی کٚ ػؿ . ٗٔیگـػػ ثِکٚ ثٚ ؿٝاثٔ یب فٗؼگی ٛٔٚ ٗظـ ػاؿػ

فٗؼگی ٝ ػیگـ "ٝ " ٓؼْ گیالك"اکخـ کبؿٛبیو ثٚ ػ٘ٞإ ٓخبٍ 

صٔبٓب اىتیبم ىؼیؼ اٗنبٜٗب ثٚ مبعتٖ ػٝثبؿٙ ٝ چ٘ؼ ثبؿٙ ی " ٛیچ

فٗؼگی صتی ػؿ ثضـاٗی صـیٖ ُضظبتص ٝ ٗلـت ٝ ػٝؿی آٜٗب 

.   ثٚ ٗٔبیو گؾاىتٚ ٓیيٞػ(  ػؿ ٓؼْ گیالك)افٓـ  ٝ ٗینتی 

کزب ٓیتٞإ  آحبؿ ایٖ ػٝ ٗلـ ؿا ثب ْٛ یک کبمٚ  کـػ؟ ثب کؼاّ 

صنبة ٝ کتبة ٓغِٔجبف ؿا ثب کیبؿمتٔی ٓیيٞػ ٓوبینٚ کـػ؟  ٝ 

ربُت صـ ای٘کٚ اثتؼا ثٚ ػؿمتی اىبؿٙ ٓیک٘ؼ کٚ ٓج٘بی  هْبٝت 

ُٝی عٞػ . ػؿ ثبؿٙ یک احـ ٗٚ  مبفٗؼٙ إٓ ثِکٚ ثبیؼ  عٞػ احـ ثبىؼ

ایيبٕ ثـ عالف صٍٞیٚ اهص ثٚ مـاؽ مبفٗؼٙ ی كیِْ ؿكتٚ ٝ 

ثـای صطٜیـ ٓغِٔجبف اف ؿاثطٚ اه ثب ٗظبّ صکٞٓتیص اىبؿٙ 

ٓغِٔجبف چٚ فٓبٗی  کٚ صقة اُِٜی اكـآی ثٞػ ٝ "ٓیک٘ؼ کٚ 

ثٚ ٗبچبؿ ٖٓ ْٛ ".  چٚ صبال کٚ صـییـ  ّٓٞغ ػاػٙ  ٍؼاهت ػاىتٚ

ٓؼِّٞ ٗینت  چٚ ٝرٚ . اىبؿصی ثٚ ایٖ ّٓٞٞع عٞاْٛ ػاىت

عٔی٘ی ْٛ ٍبػم ثٞػص . ٓخجتی ػؿ ایٖ کيق ثقؿ  یبكتٚ امت

ٓٞمٞی ْٛ ٍبػم امت چٚ ػؿ فٓبٗی کٚ صقة اُِٜی ثٞػ ٝ چٚ 

ٓٞمٞی اؿػثیِی ٝ ٓزیؼ اَٗبؿی . صبال کٚ اٍالس ِٓت ىؼٙ

ػْٞ عجـگبٕ ؿٛجـیص ٗٔبی٘ؼٙ   67ؿئیل فٗؼاٜٗب ػؿ مبٍ )

ثبیؼ ثگٞیْ کيق .  ْٛ ٛٔی٘طٞؿ( ٓزِل ٝ اٍالس ِٓت ک٘ٞٗی

ٍؼاهتٜبیی اف ایٖ هجیَ ػؿػی اف ػؿػٛب ػٝا ٗکـػٙ ٝ پيیقی 

ػؿ ٓٞؿػ ایٖ صقة اُِٜی ٛبی مبثن  ٓخَ . اؿفه ٗؼاؿػ

ٓغِٔجبفص  ثبیؼ ثگٞیْ ػوت ٓبٗؼگی ػی٘ی آٜٗب ؿا اف هؼّ گؾاىتٖ ثٚ 

رِٞ ثبف ٓیؼاؿػ؛ ٝ اٍالس ِٓجی ٗٚ صٜ٘ب  ٓيکِی اف آٜٗب صَ ٗٔی 

ک٘ؼ  ثِکٚ ٓيکَ ىبٕ ؿا ثیو اف پیو پیچیؼٙ صـ کـػٙ ٝ آٜٗب ؿا 

ػؿ اكکبؿ اؿصزبػیيبٕ ربٕ مغت صـ ٓیک٘ؼ چٕٞ ثـای ٓتـهی 

.                ٗٔبیی ٗبچبؿٗؼ ثٚ ػٞآلـیجیٜبی ثیيتـی ػمت ثقٗ٘ؼ  

ثب چ٘یٖ مجک ٝ میبم ثٚ مـاؽ ٛ٘ـ ؿكتٖ ٝ ثب چ٘یٖ ص٘بهِ ثبكی 

ٛب ثٚ اؿفیبثی ٝ مجک م٘گیٖ کـػٕ ٝ اؿفه ػاػٕ ثٚ چ٘یٖ 

.  آحبؿی  ٝ ٝاهؼگـا ػاٗنتٖ چ٘یٖ آحبؿی ص ثب ٝاهؼیت ػؿاكتبػٕ امت

                                                                                

ػؿ پبیبٕص ثب صٞرٚ ثٚ صّٞیضبت ثبال ثٚ ٛیچ کل  صٍٞیٚ ػیؼٕ 

ٖٓ كیِْ ؿا ػیؼّ كؤ ثٚ ایٖ ػِت کٚ ٗٔی . ایٖ كیِْ ؿا ٗٔیکْ٘

"  ٗوؼ كیِْ"صٞاٗنتْ ثؼٕٝ ػیؼٕ كیِْ هْبٝصی ػؿ ثبؿٙ ٗٞىتٚ ی 

ىبیؼ ثیـاٙ ٗجبىؼ . ربپ ىؼٙ ػؿ ىٔبؿٙ پیيیٖ ؿٝى٘گـ ػاىتٚ ثبىْ

.! ِٓت کْ٘ اگـ ػٝ مبػت ٝهت صِق ىؼٙ اّ ؿا اف ٗيـیٚ ؿٝى٘گـ   

.پبیبى  

  

 'کردند ها از حقوق مدنی در آمریکا حمایت می بیتل'

  24:1شهریور  38 - 3122سپتامبر  29 -گرینویچ  64;25; به روز شده

ٝهتی ثٚ ٓٞمیوی ٝ ؿاک اٗؼ ؿٍٝ ػٛٚ ىَت ٓی ٗگوـیوْ ٛوبُوٚ ای اف 

اثٜبّ ثـ چٜـٙ ٓٞمیوی امـاؿآٓیق ٝ ؿٝیوبیوی إٓ ػٝؿإ ٗؤوبیوبٕ ٓوی 

کینت کٚ صٞاٗبیی اٗکبؿ ىٞؿ ٝ ىؼق صثوی پوـٝایویصعوالهویوت ٝ .گـػػ

ٗٞآٝؿی ٓٞمیوی إٓ ػٝؿإ ؿا ػاىتٚ ثوبىوؼ؟کویونوت کوٚ پوؼیوؼٙ ىوگولوت 

 ؿا ثوٚ كوـآوٞىوی ثنوپوبؿػ؟ فٓنوتوبٕ-ثویوتوَ ٛوب - اٗگیوق ػٛوٚ ىوَوت

یبػآٝؿ ثیٔبؿی الػالد إٓ ػٝؿإ امت ٝ صت ثیتوَ ىویوؼایوی کوٚ ۱۳۴ٔ

 گوووـیـوووجوووـوووـوووبٕ ٍوووؼٛوووبٛوووقاؿ روووٞإ ثوووـیوووتوووبٗووویوووبیوووی ؿا گوووـكوووت

ّ ٝ ٗبى٘بعتٚ کٚ ػؿ کٞصبٛتـیٖ فٓــــبٕ مـصبمـثوـیوتوبٗویوب ...ر٘ٞٗی ٓجٚ

اف آصالٗتیک موـػؿاٝؿػٙ ٝ ػؿ آٓوـیوکوب ؿیيوٚ ػٝا  ؿا پیٔٞػ ٝ ٗبگٜبٕ

ٗغونوتویوٖ ىوٞک  I WANT TO HOLD YOUR HANDصـاٗٚ.ٗؼ

ٍؼؿٗيیٖ رؼٍٝ ٓٞمیوی اٗوگوِونوتوبٕ  صـاٗٚ فیجبی ثیتَ ٛب.ثیتَ ٛب ثٞػ 

یوک . اٝؿػ ىؼ ٝ ٓٞری اف ىگلتی ؿا ػؿ ٓیبٕ رٞاٗبٕ اٗوگوِویونوی پوؼیوؼ

ٛلتٚ ثؼؼ صـاٗٚ ای ػیگـ عٞاة ؿا اف چئبٕ آٗبٕ ؿثٞػ صوـاٗوٚ اػوزوبة 

ثویوتوَ ٛوب ؿا ػؿ ٍوؼؿ روؼٍٝ  PLEASE ,PLEASE,ME اٗگویوق

اّٝوبع اف ایوٖ ٛوْ ػوزویوت ٝ . هوـاؿ ػاػ ٓٞمیوی آٓـیکب ٝ اٗگِنوتوبٕ

اٗگِنتبٕ اف ثویوتوَ ٛوب  پ٘ذ صـاٗٚ ٗغنت رؼٍٝ ٓٞمیوی!  ؿـیت صـ ثٞػ

صـاٗٚ ثیتَ ٛوب ٛؤوگوی ثوٚ   ۱ٕ ثٞػ ٝ مبٍ ٛ٘ٞف ثٚ پبیبٕ ٗـمیؼٙ ثٞػ کٚ

 .ىوؼٗوؼ ػ٘ٞإ ثـصـیٖ ٛبی ٓوٞمویوووی آٓوـیوکوب ٝ اٗوگوِونوتوبٕ ٓوؼوـكوی

ػهیووٚ ٓوٍٞ  ۴ٓثٚ ٗؼؿت ثیيتـ اف  ۱۳۳ٔٛب ػؿ مبٍ  ٛبی ثیتَ ک٘نـت

 کيیؼ ٓی

ٛوب ػؿ  ٛوبی گوـٝٙ ثویوتوَ هـاؿػاػی کوٚ ٓوـثوٞٓ ثوٚ یوکوی اف کو٘ونوـت

ٛب ػؿ صٔبیت اف ر٘جو صووٞم ٓوؼٗوی  ػٛؼ کٚ ثیتَ آٓـیکبمتص ٗيبٕ ٓی

آٓـیکبص صبّـ ٗيؼٙ ثٞػٗؼ ػؿ ٓوبثَ صٔبىبچیبٗی کوٚ ثوـ اموبك ؿٗوگ 

 .پٞمتيبٕ اف یکؼیگـ رؼا ىؼٙ ثٞػٗؼص ک٘نـت ارـا ک٘٘ؼ

ایٖ م٘ؼص کٚ هـاؿ امت ٛلتٚ آی٘ؼٙ ثٚ صـاد گوؾاىوتوٚ ىوٞػص ٓوـثوٞٓ ثوٚ 

 .ػؿ کبُیلـٗیبمت ۱۳۳ٔٛب ػؿ مبٍ  ک٘نـت ثیتَ

ٛقاؿ ػالؿ كـٝه ؿكت ٕٓٓٛب یک ٓیِیٕٞ ٝ  ػمت ٗٞىتٚ صـاٗٚ ثیتَ  

ػؿ ایٖ م٘ؼص کٚ ثٚ آْبی ثـایبٕ اپنتبیٖص ٓؼیـ گـٝٙ ؿمیؼٙ اموتص 

ٛب ػؿ ٓوبثَ رٔؼیت صلکیک ىوؼٙ  ٗیبفی ٗینت کٚ ثیتَ" صبکیؼ ىؼٙ کٚ 

ٛوقاؿ  ۴ٓٛب ْٛ ػؿ ایوٖ هوـاؿػاػص  ػمتٔقػ ثیتَ." ک٘نـت ارـا ک٘٘ؼ

اف ٗکبت ػیگوـی کوٚ ػؿ هوـاؿػاػ ُوضوبظ ىوؼٙ . ػالؿ صؼییٖ ىؼٙ امت

صؼجیٚ مکٞی ٓغٍَٞی ثـای ؿی٘گٞ اموتوبؿص ٗوٞافٗوؼٙ روبف گوـٝٙ 

ٓوبٓوٞؿ ُوجوبك  ۳ٓٔػؿ ایٖ هـاؿػاػ ٛٔچ٘یٖ عٞامتٚ ىؼٙ کوٚ .  امت

ىغَیص ثٚ ٓ٘ظٞؿ صلبظت اف اػْبی گوـٝٙص ثوٚ ٓوضوَ کو٘ونوـت 

ؿكوتص اروـا  آب صؼاثیـ آ٘یتی ثٚ إٓ ىکِی کٚ اٗتظبؿ ٓی.اػقاّ ىٞٗؼ

ٓویوالػیص ػٝ  ۱۳۳ٔٓوبٙ اٝت موبٍ  ٖٔٛب ػؿ ؿٝف  گـٝٙ ثیتَ. ٗيؼ

ارـا کـػ؛ یکی ػؿ ثؼؼ اف ظٜـ ٝ یوکوی  Cow Palaceک٘نـت ػؿ 

ٛوقاؿ  ۱ٔػؿ ٗٞثت ػّٝ ک٘نـتص اف ٓیبٕ .  ْٛ ػؿ ػَـ ٛٔبٕ ؿٝف

بی ٓٞكن ىؼٗؼ کٚ اف ٓٞاٗغ آو٘ویوتوی ػوجوٞؿ کوـػٙ ٝ  صٔبىبچیص ػؼٛ

ٛب گولوتوٚ ىوؼ  ٗٔبیو ٓتٞهق ىؼص ٝ ثٚ ثیتَ. عٞػ ؿا ثٚ ٍض٘ٚ ثـمبٗ٘ؼ

کٚ ثٚ پيت ٍض٘ٚ ثـٝٗؼ ٝ صب فٓبٗی کٚ آؿآو ثٚ ٓضَ ثبف ٗگيتوٚص 

آٛو٘وگ  ٕٔآٜٗب مـاٗزبّ ک٘نـت عٞػ ؿا کوٚ ىوبٓوَ . ػؿ آٗزب ثٔبٗ٘ؼ

ثووٚ پووبیووبٕ  I'm  Downٝ پوول اف إٓ ثووب  Helpثووٞػص ثووب آٛوو٘ووگ 

ص صٔبیوت عوٞػ ؿا اف ۱۳۴ٔٛب یک ثبؿ ػیگـ ْٛ ػؿ مبٍ  ثیتَ. ثـػٗؼ

ٛوب صوبّوـ  ػؿ إٓ مبٍ ْٛ ثیوتوَ.  ر٘جو ٓؼٗی ثٚ ٗٔبیو گؾاىتٚ ثٞػٗؼ

ٗيؼٗؼ کٚ ػؿ ٓضِی ک٘نـت ارـا ک٘٘ؼ کٚ صٔبىبچیبٕ ملیوؼ پوٞموت ٝ 

ٝیوَ  ٓوبٓبت ىٜـ رکونوٕٞ. میبٙ پٞمت إٓ اف یکؼیگـ رؼا ىؼٙ ثبى٘ؼ

ػؿ كِٞؿیؼاص ٓضَ ثـگقاؿی ک٘نـتص مـاٗزبّ ؿاّی ىؼٗؼ کٚ ٛؤوٚ 

ٛب ٛوْ ؿاّوی ىوؼٗوؼ کوٚ  صٔبىبچیبٕ ػؿ یک ٓضَ رٔغ ىٞٗؼص ٝ ثیتَ

ٓوب ٛوـگوق ػؿ ٓوووبثوَ : " ربٕ ُٕ٘ٞ گولوت. ک٘نـت عٞػ ؿا ارـا ک٘٘ؼ

ایْ ٝ عیبٍ ٗوؼاؿیوْ  ٓـػٓی کٚ صلکیک ىؼٙ ثبى٘ؼ ک٘نـت ارـا ٗکـػٙ

ػٛوْ کوٚ پوٍٞ اروـای  ٖٓ صوـرویوش ٓوی.  ایٖ ثبؿ ْٛ چ٘یٖ کبؿی ک٘یْ

ؿٝػ م٘ؼی کوٚ ٛولوتوٚ آیو٘وؼٙ ػؿ ُوٞك  اٗتظبؿ ٓی." ک٘نـت ؿا ٗگیـّ

 ٛقاؿ ػالؿ ثٚ كـٝه ثـمؼ ۳ىٞػص ػؿ صؼٝػ  آٗزِل ثٚ صـاد گؾاىتٚ ٓی
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.  ثش عش ًِشی ثشگؾتن کَ ًخغتیي ثبس صهغتبى پبسعبل دیذٍ ثْدم

اکٌْى ُْا داؽ ثْد ّ   ثبلطجغ   ثَ فاش افتبدم لجبعِبین سا دس 

جض دسختبى ّ پشًذگبى ُیچ چیض ًوی تْاًغت . آّسم ّ ثشٌَُ ؽْم

ًِش اص فخشٍ ای دس داهٌَ ی تپَ ای ثیشّى هی صد ّ . هشا ثجیٌذ

ُش کظ اگش تٌی داؽتَ ثبؽذ   . هیبى کٌبسٍ ُبی ثلٌذ جبسی هی ؽذ

دتی سیؾَ . هی داًذ کَ ثَ آعوبى ًوبیبًذًؼ چَ هطجْع اعت

اُبیی کَ اص کٌبسٍ ُبی ثلٌذ ثیشّى صدٍ ثْدًذ ػشیبى ثْدًذ  

دس آثگیش   کبهال گغتشدٍ   غْهَ خْسدم   هی تْاًغتن دسعت تَ 

آة دس اثش توبط ثب صهیي گشم ثْد ّ ثْی خبک . آى سا لوظ کٌن

دّثبسٍ ّ دّثبسٍ غْهَ صدم   آًگبٍ خْد سا ثش ػلفِب فشّ . هی داد

افاٌذم تب ثگزاسم خْسؽیذ عشاپبین سا   دس دبلی کَ لطشٍ ُبی 

ثبالی عشم . دسخؾبى هول ػشق سّی پْعتن هی چایذ   ثغْصاًذ

  هیبى ًْک دسختبى هی تْاًغتن آعوبى سا ثجیٌن   کَ هول آثگیش 

تب ؽت آًجب هبًذم. خبلی دیگشی ثَ ًظش هی آهذ  ا.

چٌذ سّص اعت کَ   ُش ثؼذاصظِش سا ثشٌَُ دس آفتبة گزساًیذٍ ام   

گبُی   ُشچٌذ دس . سّی ػلفِب یب ثشلجَ ی آثگیش پشعَ صدٍ ام

ّالغ ثَ ًذست   ّلتی خْد سا آة چابى ّ خیظ ثش ػلفِب هی 

ایي افال ؽجیَ . اًذاصم ُوَ ی ؽؼْس ثذًین سا اص دعت هی دُن

ادغبط سًجؼ ّ ػجضی کَ هؼوْال دس ثچگی داؽتن ًیغت   

اکٌْى لجبعِبین . ّلتی کَ هججْس هی ؽذم لخت ؽْم ّ دوبم کٌن

سا ثب دشکتی دیْاًَ ّاس ثیشّى هی کؾن   ثب للجی کَ تٌذ هی صًذ 

.  هؾتبق یبفتي دّثبسٍ ی خْیؾتٌن ّهؾتبق دّثبسٍ پذیذاسؽذًن

دسػیي دبل  ًگشاًی خبفی داؽتَ ام کَ هجبدا چیضی اتفبق افتذ ّ 

تٌِبیی هشا ثشُن صًذ   کَ یؼٌی ثبیغت چٌبى سفتبس کشدٍ ثبؽن کَ 

دس ساُن ثَ . هٌظْسم هشدم ًیغتاگْیی آهبدٍ دیذٍ ؽذى ثْدٍ ام 

عْی ًِش اص پِلْی کؾتضاسُبیی هی گزؽتن کَ هشداى ّ دختشاًی 

دس آًِب عشگشم دسّ ثْدًذ   اهب لبثل تقْس ًجْد کَ یای اص آًبى 

دس ایي دفشٍ ی دس صهیي کَ گشداگشدػ سا ثْتَ ُب ّ کٌبسٍ ُبی 

جضئیتشیي دشکت . عشاؽیت ادبهَ کشدٍ اًذ   ثَ عشّلتن ثیبیذ

ثلذسچیي یب هبسهْلای سا هی تْاًغتن ثؾٌْم ّ ثَ ایي تشتیت 

ًبآساهین اص ػلتی . ُویؾَ ثوْلغ آهبدٍ ثبؽن کَ خْد سا ثپْؽبًن

 .دیگش ًبؽی هی ؽذ ّ آى سا کبهال خبلی اص لطف ُن ًوی دیذم

ّمغ ػشیبًی کبهل هي   ُش ثبس کَ فْست هی گشفت هشا گیج ّ 

دیشاى هی کشد   گْیی چیضی ثب اُویت ثغیبس ثْد کَ هي دس ایي 

ُش ثبس کَ ثَ ثیشّى دفشٍ ؽلٌگ . جب ثیفاشاًَ ثَ دعت هی آّسدم

ثشهی داؽتن   ّ ثَ یبد داؽتن کَ پؾت گشدًن سا ثپْؽبًن   هی 

داًغتن خْسؽیذ چؾوِبیؼ سا ثش هي دّختَ اعت ّ ُش پبسٍ ی 

ثیي هي اعت ّ عٌگ   تٌَ ی دسخت یب کشم دسختی خبلذاس   جض 

ایي فمو ّ فمو امطشاة رٌُی کَ ّلتی ثَ هْلؼیت هی اًذیؾن 

اکٌْى آة ّ آفتبة ثَ هیل خْد ثب هي سفتبس کشدٍ . ادغبط هی کٌن

دتی دس ایي دجبة ثَ گوبًن هی . اًذ ّ دجبثی ثش هي اًذاختَ اًذ

فِون کَ هجیؼت ػشیبًی اًغبى سا تذول ًخْاُذ کشد ّ ُش کبس اص 

.  دعتؼ ثشآیذ هی کٌذ تب ثذى سا ُوبى گًَْ جزة کٌذ کَ هشدٍ سا

 .گبُی ثَ عشم هی صًذ کَ ثبیذ ؽت ّ سّص دس ایي هابى ثوبًن

آًْلت ثَ جبی آى   سّصُب هی آین ّ ُوَ ی لجبعِبین سا ثیشّى 

هی آّسم   دس ثشاثش اًگیضٍ ی هبًذى همبّهت هی کٌن اهب دس ػیي 

دبل خْیؾتٌن سا   ثب لزت ُش چَ ثیؾتشی کَ ثتْاًن   دس هؼشك 

کٌبس آثگیش دفشٍ ای اعت کَ . ًگبٍ خیشٍ ی هجیؼت لشاس هی دُن

دس آى ػلفِبی ثلٌذ هی سّیذ   ُویؾَ ثبتاللی اعت   ُویؾَ دس 

ػلف . گبُی ثَ آًجب هی سّم کَ عش ّ گْؽی آة ثذُن. عبیَ اعت

تب کوشم هی سعذ   پبُبین دس لجي اعت   اهب هي دس پی خٌای 

ثَ آًجب هی سّم کَ پٌِبى ؽْم ّ دس لذظَ ای ًبهٌتظش . ًیغتن

  ثیشّى ثیبین   دتی ثشٌَُ تش اص آًچَ کَ پیؼ اص سفتي ثَ آًجب  

 

فذای تیض ًغوَ ی پشًذگبى فشاص عشم ثَ هي هی گْیذ کَ آًِب 

ُوَ چیض چٌبى هی گزسد کَ گْیی . ُیچگًَْ تْجِی ثَ هي ًذاسًذ

اص تَ ایي دفشٍ کَ ثَ ثبال ًگبٍ هی کٌن . هي افال ایٌجب ًیغتن

اثشُبی گزساى سا هی ثیٌن ّ هی ثیٌن کَ ًْک دسختبى چگًَْ 

تَ ایٌجب   . خؼ خؼ هی کٌٌذ   گْیی گشداثی هیبى هي ّ آًِبعت

ثَ هذل آًاَ خْد سا فشّ هی اًذاصم ؽِش . ثبد ثَ هي ًوی سعذ

افك هي تب دذّد ثبسیک آثگیش . ّ دْهَ ی ؽِش سا اص یبد هی ثشم

ثَ ثطبلت   اهب ثب دیشت   پشّاًَ ای یب تٌَ ی . کْچک ؽذٍ اعت

دسختی سا هی ًگشم ّ دس ُوبى دبل ثب تٌن ًجنبى خبکی سا دظ 

هی ّلفَ ُبیی عبیَ ی اثشی اص . هی کٌن کَ ثش آى دساص کؾیذٍ ام

گیبُبى کَ دس آفتبة . سّین هی گزسد ّ آًگبٍ ُْا خٌاتش هی ؽْد

دسخؾبى تمشیجب ًبپیذا ُغتٌذ ثَ ّمْح ثَ جٌگلی کْچک هی 

آًِب اًؼابعِبؽبى سا دس آة هی ثیٌٌذ   سًگِبؽبى هالیوتش . هبًٌذ

ؽذٍ اعت   ثب ایٌِوَ ثَ ًگبٍ اّل تؾخیـ دادًی اعت             

هي ثَ لختی تٌَ ی . پظ   هی ایغتن ّ خْد سا تابى هی دُن.     

دسختی صیش پْعتَ اػ   ثَ خٌای ّ تبصگی ُْای گشداگشدم 

هی ثیٌن کَ آعوبى پؾت دسختبى ًیض لخت اعت   لخت ّ . ُغتن

. عبیَ ُب ثیؾتش هی ؽًْذ ّ هي ثَ ثیؾَ یب آة ساکذ هی ًگشم اسام 

کلوَ ُبی .   اهب ًوی تْاًن آًچَ سا هی ثیٌن یب هی اًذیؾن ثیبى کٌن

ػلفِب: "گْیب ایٌِبعت "  ا " عٌگِب"  " سیؾَ ُب "   "    " لجي

اهب تٌن خْاُذ  -ُیچ کلوَ ی دیگشی گْیب ًیغت  -ؽاٍْ ایٌِوَ  .   

.  گفت   ثَ دسّى ػلف   ثَ دسّى عٌگ فشّؽْ   اهب ایي کبفی ًیغت

ثشای ایٌاَ کغی آى سا دسیبثذ . ایي دفشٍ دس صهیي جبدّیی ثی ًبم داسد

هي ثبیذ . ثبیذ دس اهشافؼ گبم ثشد  آى سا دظ کٌذ  آى سا لوظ کٌذ

دغبثی جلْی خْدم سا ثگیشم کَ دس سیؾَ ُب چٌگ ًضًن ّ چِبس دعت 

ّ پب خْد سا ثَ هیبى ثیؾَ   ثَ هیبى ثْتَ ُبی خبسداس ّ تٌَ ُبی عجض 

ثَ جبی ایٌِوَ   خْد سا ثب . دسختبى   ثبال ًاؾن ّ دس اهشاف ساٍ ًشّم

کؾف کشدى توبهی آًچَ دسثبسٍ ی تي خْدم هی تْاًن   لبًغ هی کٌن    

 ا.                                 

اگش ٌُگبهی کَ تبصٍ خْد سا   خیظ ّ آة چابى   فشّ افاٌذٍ ام   

هي ثَ . کغی عشثشعذ   گوبى ًاٌن کَ ثَ خْد صدوت جٌجیذى ثذُن

آة ّ آفتبة   ُش دّ دعت اًذس کبسًذ ّ ُش . تٌجلی یک کٌذٍ ی چْثن

آًِب تقْس هی کٌٌذ هی تْاًٌذ اص ایي . چَ ثیؾتش اص فؼبلیتن هی کبٌُذ

هشیك هشا اص هیبى ثشداسًذ   هشا ثپْؽبًٌذ   اهب ًوی داًٌذ کَ ثَ جبی 

َ  ّ .ایٌِوَ هشا ثیؾتش اص ثیؼ هول یک دیْاى هی عبصًذ تٌن سا آى گًْ

عفت ّ عخت هی کٌٌذ کَ لبثلیت ػول کشدى ثشای ًفظ خْد سا 

ّلتی  تٌن  عشاپب پْؽیذٍ اص ػشق اعت   ثَ ایٌجب هی  هشا آًچٌبى.داسد

سعن   هذغْس ایي فاش جٌْى آعب ُغتن کَ خْیؾتٌن سا پب تب ثَ عش 

ثؼذ دس . لجي سا هؾت هی کٌن ّ ثَ ُوَ جبین هی هبلن. لجي پْػ کٌن

ایي ًیض سّػ دیگش . )آفتبة دساص هی کؾن تب لجي خؾک ؽْد

ثَ ایي تشتیت   ّلتی ُوَ ی لجٌِب سا .( پْؽبًیذى خْیؾتٌن اعت

.                  ؽغتن   ثگوبًن اص آة ثشٌَُ تش اص ُویؾَ ثیشّى هی آین

 ا.                  

ُش ّلت آثگیش تمشیجب ساکذ اعت ّ آة ثب خضٍ ّ لؼبة دلضّى پْؽیذٍ 

ؽذٍ اعت   سامین   ثشای آًاَ تویضتش ثیشّى آین   ؽلٌگ ثشداسم ّ 

آة آى گضًذٍ . جبیی صیش عطخ آة چؾوَ ای اعت. ثَ آة صاللتش ثشعن

هی کْؽن ثَ پؾت دس گل غلتبى یب هول ّصؽ صیش سیؾَ . ّ عشد اعت

لجي ّ . ُبیی کَ سّی آة هؼلك اًذ ّسجَ ّسجَ کٌبى   چؾوَ سا ثیبثن

لؼبة خضٍ ثالفبفلَ گل آلْد هی ؽْد ّ توبم هْل ثؼذاصظِش ُن کبفی 

آدم هی تْاًذ ثگْیذ خْسؽیذ عْصاًتشیي . ًیغت کَ دّثبسٍ صالل ثؾْد

ثَ ًظش هی آیذ کَ . ؽؼبػِبیؼ سا سّی ایي دفشٍ هتوشکض هی کٌذ

اکٌْى آة   کَ تیشٍ اعت   ًوی تْاًذ . آعوبى دس گشهب هْج ثشهی داسد

ثَ ٌُگبم ثیشّى آهذى ٌُْص دظ هی کٌن ػشق . چیضی سا هٌؼاظ کٌذ

آلْدم   پْؽیذٍ اص لطشٍ ُبی آة کَ اص عیٌَ ام ثَ جبًت ساًِبین 

.                عشاصیش هی ؽًْذ  ا.

دفشٍ . پظ اص آة تٌی ُبیی ًظیش ایي   ثْی ثبتالق ّ لجي تٌذتش اعت

خؼ خؾِب ُغت   جٌجؾِبعت   یک یب دّ . ی خفتَ دس آفتبة هی پضد

گْیب اص ًب کجب آثبد آهذٍ اًذ   اهب . ؽلپ ؽلپ اعت   ّ ًغوَ ی پشًذگبى

دس چٌیي لذظَ ای اعت کَ اص . ثیؼ اص عَ لذم دّس اص هي ًجبیذ ثبؽٌذ

چؾوِبم سا هی ثٌذم ّ ُوَ چیض   دْهَ ی ؽِش . یبد هی ثشم ثشٌَُ ام

  هیٍْ ُب   کٌبسٍ ُبی ؽیت داس   دتی کغی کَ ثگزسد   ُوَ ثبیذ یای 

ثبؽٌذ   ُوَ اص ایي پظ ؽخقیت خبؿ خْد سا   ُغتی خْد سا ّ 

ُوَ چیض ػطش . فنبی صًذٍ ی آى عْی دسختبى سا آؽابس هی کٌٌذ

ایٌِوَ ثَ دبلی کَ . خبؿ خْد   هضٍ ی خْد   فشدیت خْد سا داساعت

چشا . دساص کؾیذٍ ام ّ دس آفتبة هی پضم   دسّى رٌُن هی آیذ ّ هی سّد

اثبیذ اگش کغی ثیبیذ ثجٌجن؟                                 

آفتبة . هالل هی آیذ   گشچَ   دس دمیمت هی آیذ. اهب ُیچ کظ ًوی آیذ

سا   آة سا   جزة هی کٌن   اًذکی پشعَ هی صًن ّ سّی ػلف هی 

ثَ آة ثشهی . ًؾیٌن   ثَ گشداگشدم ًگبٍ هی کٌن ّ ًفظ ػویك هی کؾن

اًذک اًذک عبیَ ی . گشدم   اهب ُیچگبٍ ُیچ چیض اتفبق ًوی افتذ

. دسختی پِي هی ؽْد ّ جبیی سا کَ هي دساص کؾیذٍ ام هی پْؽبًذ

هشاّت دیگشی آغبص هی ؽْد تب دفشٍ سا پش کٌذ   لجي ّ هشگ 

اکٌْى هی تْاًن آى سا ُوبى هْسی اعتؾوبم کٌن کَ . ثیؾتشهی ؽْد

ثْی تي خْدم 

 زاره پاوزه   برهنگی
هرمز : ترجمه
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ًخغتیي ثبسی کَ ایي فاش ّعْعَ آهیض ثَ کلَ ام صد ادغبط 

دبال   ثشای . ّدؾت کشدم اهب ثضّدی اص ایي دظ ثَ خْدم خٌذیذم

سُبًیذى خْدم اص هؼن ّ ثْ   اص کْسٍ ساُی کَ پبییي آهذٍ ثْدم تب 

ثَ آثگیش ثشعن   ثَ ثبال هی دّم ّ هیبى ثْتَ ُبی کْتبٍ   جبیی کَ 

دیگش ثَ ُیچ هبًؼی هیبى خْیؾتٌن ّ . ػلفِب هغطخ اًذ   هی ایغتن

هی تْاًن آى عْی دسختبى جلگَ ای سا . دْهَ ی ؽِش آگبُی ًذاسم

خْیؾتٌن سا سّی ػلفِب فشّ هی . کَ دس آى گٌذهضاسُب خفتَ اًذ ثجیٌن

افاٌن   ثَ پؾت دساص هی کؾن تب سّ دس سّی آعوبى دس آخشیي 

اص ُیچ توبعی   دتی . پشتُْبی خْسؽیذ دس دبل غشّة لشاس گیشم

 ا.ثب تَ عبلَ ُبی گٌذم   ًوی تشعن                    

اص ُش . اکٌْى دسّ توبم ؽذٍ اعت ّ کؾتضاسُب هتشّک ؽذٍ اًذ 

آثگیش چؾن ثَ ساٍ . ساُی کَ ثشّم   ُشگض ثَ کغی ثشخْسد ًوی کٌن

ثَ خطش کشدًؼ هی اسصیذ . هي اعت ّ هي عْگْاس سّصُبی سفتَ ام

هشدهی سا ثَ ًظش هی آّسم کَ دس سّدخبًَ ی پْ آة تٌی هی کٌٌذ   

هخقْفب صًبًی کَ تقْس هی کٌٌذ ّلتی لجبعِبؽبى سا دسآّسدًذ ّ 

سّی عیوبى یب هبعَ ثبال ّ پبییي . لجبعِبیی دیگش پْؽیذًذ   ػشیبًٌذ

هی سًّذ   ثَ یاذیگش ػالهت هی دٌُذ   ثَ ُوبى گغتبخی صیش چؾن 

ثَ پؾت عش ًگبٍ هی کٌٌذ ّ پچ پچ هی کٌٌذ کَ گْیی دس اتبق 

آًگبٍ خْدؽبى سا ثَ سر خْسؽیذ هی کؾٌذ   ثؼنی . پزیشایی ُغتٌذ

ُبؽبى ثٌذُبی پغتبى ثٌذؽبى سا اص سّی ؽبًَ ُب ثَ پبییي هی 

ُوَ . لغضاًٌذ تب یک کف دعت دیگش آفتبثغْختگی ثَ دعت آّسًذ

ؽبى لجبط هی کٌٌذ ّ دس جغتجْی دّعتبًؾبى ثَ اهشاف هی ًگشًذ 

  -  اهب ُیچاذاهؾبى آًچَ سا دس رُي داسًذ ثَ کلوَ دسًوی آّسد 

آًبى ؽِبهت . ایٌاَ تٌِبؽبى ثب تٌِبی عبیش هشدم خیلی فشق داسد

گشدآهذى گشٍّ ثَ گشٍّ سا داسًذ اهب آى چیضی سا ًذاسًذ کَ ثشای 

 ا.اًجبم دادى کبسی الصم اعت کَ توبهیؾبى هی خْاٌُذ کشدٍ ثبؽٌذ

هی چٌذ سّص گزؽتَ اص گلگؾت صدى دس کؾتضاسُب   صیش چؾوِبی 

ُوْالیتی ُبی . هشداى ّ صًبى   دسّگشُب ّ ّسصُّب دع ثشدٍ ام

خْثی کَ فاشؽبى سا ثَ ایي کَ هي ثَ کجب هی سّم هؾغْل ًوی 

ُش لذظَ یای اص آًبى هی تْاًغت ثَ هٌظْس ؽغتؾْ یب . کٌٌذ

فشًّؾبًذى تؾٌگی ثش عش ًِش هي ثیبیذ ّ هیبى خبسثْتَ ُب تي هشا 

هشدهی هول ایٌبى   اگش ثَ فاش آة تٌی .   عیبٍ عْختَ   کؾف کٌذ

ؽبیذ   گشچَ   . ثیفتٌذ   ثیذسًگ لجبعِبؽبى سا ثیشّى هی آّسًذ

آًبى ُیچگبٍ آة تٌی ًوی کٌٌذ هگش ثَ فْستی کَ صهبى ثچگی هی 

هي اص ثغل ثبفَ ُبی گٌذم گزؽتن ّ دیذم کَ گْؽِب لٍِْ . کشدٍ اًذ

دسّگشُب  .ای عْختَ ثْدًذ   ّ ثشاعتی ثب تي هي سلبثت هی کشدًذ

سا دیذم کَ دعتِبی لٍِْ ای لْیؾبى سا دساص هی کشدًذ   پؾتؾبى 

ُوَ . سا خن هی کشدًذ   ّ دعتوبلِبی لشهضؽبى ثَ اُتضاص دسهی آهذ

پیشاٌُِب ّ . ی لغوتِبی ًپْؽیذٍ ی تٌؾبى سًگ تٌجبکْ اعت

هشدهی ایي چٌیي . ؽلْاسُبؽبى هول پْعت تٌَ ی دسخت خبکی اعت

آًبى ػشیبى ُغتٌذ   ّلتی کَ هیبًؾبى . ًیبصی ثَ ػشیبى ؽذى ًذاسًذ

ادغبط . ساٍ هی سّم لجبعِبیی کَ پْؽیذٍ ام ثش هي عٌگیٌی هی کٌذ

ایابػ . عشّس ّسصّی سا داسم کَ ثشای ًوبیؼ آساعتَ ثبؽٌذػ

 ا.آًبى هی داًغتٌذ کَ دس صیش لجبعِب هي ًیض ثَ عیبُی ایؾبًن

ثشای ؽغتي خبک . دعت کن یک صى ساص هشا هی داًذ! اتفبق افتبد

دعتِبین دّعْ ثبص ثَ پؾت . چغجیذٍ ثَ تٌن ثَ دسّى آة سفتَ ثْدم

ؽٌبّس ثْدم   ثَ آعوبى ؽفبف هی ًگشیغتن   ثَ ُیچ چیض افال 

ساعت ؽذم   سّی تَ لجي آلْد آة لغضیذم ّ خوؾذ  م.فاش ًوی کشدم

.  تب ّلتی صًی اص کٌبس دفشٍ ی هي ػجْس هی کٌذ خْد سا ثَ آة ثضًن 

ثلٌذ لذ ثْد   صًی ؽُْشداس ثب دعتَ ای تشکَ ُبی پشثشگ ثغتَ ثَ 

هشا . ثی کْچاتشیي اثش تؼجت یب تْجِی ثَ جبًت هي هی آهذ. کوش

دیذ کَ دعتِبین دس آة   ثَ پیؼ خن ؽذٍ ام   آًگبٍ ثَ هشف خبکشیض 

فذای ثشُن صدى آة . سّ کشد   ّ ٌُْص ثغتَ اػ سا ثب خْد هی ثشد

چؾوَ ای سا ؽٌیذم کَ اّ ثشُن هی صد   عپظ هیبى ثْتَ ُب ًبپذیذ 

گشدٍ ی ػنالًیؼ سا دیذم کَ هیبى ثْتَ ُب . پبُبػ لخت ثْد. ؽذ

دس آفتبة دّثبسٍ پذیذاس ؽذ ّثؼذا فذایؼ سا ؽٌیذم کَ هؾغْل 

 ا.ؽبخَ جوغ کشدى ثْد                           

اص کْسٍ ساُی پبییي آهذٍ ثْد کَ هي ّلتی ثَ ثبال هی دّیذم تب خْد 

اّ ثبیذ اص آى ثبال هشا دیذٍ . سا سّی ػلفِب ثیٌذاصم اص آى ساٍ هی سفتن

ثبؽذ   ّ ثب ایي دبل ساُؼ سا ثَ آساهی اداهَ دادٍ اعت   ثی آًاَ 

 ا.دتی ًگبُی دصداًَ ُن دس دیي ػجْس ثاٌذ

 ساعت دس آة ایغتبدٍ   ثشٌَُ   ثَ فذای پبیؼ گْػ دادم کَ دس 

لطشٍ . ثَ یمیي هي ثیؼ اص اّ تابى خْسدٍ ثْدم. دّسدعت هی هشد 

ثیشّى سفتن تب خْد سا خؾک کٌن . ُبی آة اص پْعتن عشاصیش ثْدًذ

چگًَْ ثْد کَ . ّ ٌُْص ثبّس ًوی کشدم کَ ّالؼب اتفبق افتبدٍ اعت

ًؾٌیذٍ ثْدم اّ هی آیذ؟ فذای پبی صى ثب فذای پبی هشد هتفبّت 

ثَ ًذٍْ ی ًگشیغتي . اعت   اهب دس آى لذظَ ثَ ایي فاش ًوی کشدم

اّ ثَ خْدم فاش هی کشدم   ًگشیغتٌی ثذّى عشر ؽذى یب ُش ًْع 

اگش هاث کشدٍ ثْد   یب . کٌجابّی   گْیی اهشی هجیؼی سّی هی داد

دس آى . ثب لجخٌذی ثب هي عخي گفتَ ثْد   لنیَ ثالی تفبّت هی کشد

فْست هي هی ثبیغت خْدم سا هی پْؽبًذم ّ ؽبیذ دتی ثَ اّ دعت 

ثب ایٌِوَ . دس ُش دّ فْست ًجبیذ ایي هْس آؽفتَ هی ؽذم. هی صدم

اّ جْاى ثْد   صیشا دس ایي لغوت جِبى   صًبى ؽُْشداس صیجبئیؾبى 

.                                                   سا صّد اص دعت هی دٌُذ  ا  

.  عشهبی ؽت هی آهذ ّ هي ثیؼ اص ُوَ ادغبط ثشٌُگی هی کشدم

آیب ُوَ . آفتبثغْختَ ُن ثْد. فاشم هتْجَ چؾوِبی آى صى هی ؽذ

ایي هِن . ی ثذًؼ خشهبیی سًگ ثْد؟ ثَ یمیي ادتیبجی ًذاؽت ثبؽذ

آًچَ ّالؼب ثشای اّ هِن اعت عالهت ثْدى اعت ّ صاییذى . ًیغت

ُشچمذس آفتبة ثخْاُذ   ّلتی کَ دس ُْای . ثچَ ُبی عبلن ّ لْی

ُویي خْسؽیذ اعت کَ هضسػَ . آصاد ساٍ هی سّد ثَ دعت هی آّسد

.  ُب ّ هیٍْ ُب سا هی سعبًذ   چْى ایٌجب ُوَ کظ ؽشاة هی ًْؽذ

.  اًگْسُب سًگ سا تیشٍ هی کٌٌذ   دتی ّلتی صیش ثشگ پْؽیذٍ ؽًْذ

هغئلَ ی هِن   تؾخیـ دادى ایي اعت کَ صیش ُش پْعت ّجْدی 

.                                                    جغوبًی اعت  ا   

اّ داهٌی تیشٍ سًگ سّی عبلِبی لْیؼ پْؽیذٍ ثْد ّ ثی اػتٌب  

.للٍْ عٌگِب یب سیؾَ ُبی هضادن هی سفت  دس هقووبًَ ثَ   ّ 

دسّى   ثیؾَ لذم هی گزاسد تب ؽبخَ ُبی دسختبى البلیب سا جوغ کٌذ 

آًِب اص کٌبسٍ ُبی عشاؽیت . کَ ایٌمذس فشاّاى دس ایٌجب هی سّیٌذ

ثَ ًظش هي . خبکشیض هؼلك هی ؽًْذ ّ سیؾَ ُبؽبى ثیشّى هی صًذ

ایٌجب لغوت . آًِب ثَ جِبى صیشیي ّ ثَ آعوبى ثشیي صل صدٍ اًذ

پٌِبى ثیؾَ اعت کَ ثب عبیَ ُبی تبسیاؼ   ثب ژسفبُبی هَ آلْدػ 

.  دبال صى ثبیذ اص ایٌجب ثغیبس دّس ؽذٍ ثبؽذ.   دْاط سا هی هلجذ

سّثشّین ثشآهذگی لختی اص عٌگی سگَ داس هی ثیٌن کَ ثَ هي هی 

گْیذ ثیؾَ فشدیت خْد سا داساعت   ُوبى هْس کَ توبم دْهَ ی 

ؽِش چٌیي فشدیتی داسد  ثشٌَُ ّدمیمی ًغجت ثَ ًفظ خْد  ثب 

خبک پْؽیذٍ ؽذٍ اعت کَ ثَ ًْثت خْد ثب چیضُبیی پْؽیذٍ ؽذٍ 

پْعتن . اعت کَ هی سّیٌذ   ُوبى هْس کَ ُوَ ی هب چٌیي ُغتین

سا کَ ٌُْص گشهبی خْسؽیذ سا ًگَ هی داسد لوظ هی کٌن ّ 

.                                                    خْؽذبلن کَ صى هشا دیذ     

دس ساٍ ثبصگؾت ثَ خبًَ ثشای گپ صدًی عش چِبسساٍ هی ایغتن کَ ا

دیشّص هبسکیٌْ سا . تمشیجب ُویؾَ کغی ثب دشفی گفتٌی آًجب ُغت

هي ُن ثبیذ ثشای آة تٌی ثَ "گفت . دیذم ّ ثَ اّ گفتن کجب ثْدٍ ام

هشدی اعت ثب ظبُشی غوگیي ّ ثب سیؾی ثَ ثلٌذی دّ ". آًجب ثیبین

اًگؾت ّ چؾوبًی عخت   اهب آًمذس هْدة کَ اص هي ًخْاُذ ثَ 

.ُوشاٍ هي ثیبیذ                                                                   

 ا

ثَ هي گفت فشدا هی خْاُذ ثشای ؽٌب کشدى ثَ جبیی کَ هی ؽٌبعذ 

آًجب جشیبى سّدخبًَ پِي هی ؽْد ّ دسیبچَ ای دسعت هی . ثشّد

هي ..." اگش هی خْاُی ثیبیی؟"گفت . کٌذ ّ ُویؾَ آة سّاى ُغت

جْاة داد      . ایي هؾال سا پیؼ کؾیذم کَ ُیچ لجبعی ًوی پْؽن  

خْدت ثِتش هی داًی   ُوشاٍ هي ادتیبجی ُن ًیغت"        ا".

ُوبى ؽت ثَ هذلی سفتین کَ اّ دسثبسٍ ی آى ثشاین دشف صدٍ ثْد   

جبیی کَ سّدخبًَ تجذیل ثَ دسیبچَ ای هی ؽذ ّ عبدلِبیی ؽٌی 

دس ایي . داؽت ّ ؽبخَ ُبی ثیذ کَ خْسؽیذ آًِب سا فشّ کْثبًذٍ ثْد

لجبعِبهبى سا ثیشّى آّسدین ّ . ّلت سّص جْاًِب ُوَ دس هضاسػٌذ

آة   گشچَ پش اص . دس گْؽَ ای عبیَ ًِبدین   آًگبٍ ّاسد آة ؽذین

هبسکیٌْ ثب مشثَ ُبی . هبعَ   اهب ًمشٍ ای ّ ًْاصػ کٌٌذٍ ثْد

ًیشّهٌذ ؽٌب هی کشد   دبل آًاَ هي دس ُوبى جب کَ ثْدم هبًذم   

دس آى لذظبت هي ٌُْص ثَ دْهَ ی ؽِش . ؽٌبّس ّ خیشٍ ثَ آعوبى

 ا.فاش هی کشدم   ثَ ًْک دسختبى ّ صًذگبًی کَ دس آًجب هی گزسد

ّلتی اص آة ثیشّى آهذین   فشفت ثِتشی ثشای ًگبٍ کشدى ثَ 

اّ ثبیذ ٌُگبهی کَ دس ایي فقل دس هضسػَ کبس هی . هبسکیٌْ داؽتن

کٌذ ًین ثشٌَُ ثبؽذ   چْى تٌِب پْعت کن سًگی کَ داؽت سّی 

پشهْ ثْد   پْؽیذٍ اص هُْبی هالیی ًشم کَ . ؽان ّ ساًِبیؼ ثْد  

ّلتی سّی . کَ سّصُبی چلَ ی تبثغتبى عفیذؽبى کشدٍ ثْدًذ

عبدل ساٍ هی سفت ّ خْد سا توبم لذ ثَ سّی هبعَ هی اًذاخت 

ا.ًگبٍ خیشٍ ام سا اص اّ ثشگشفتن. کبهال آسام ثْد  

موي فذجت دسثبسٍ ی هْمْػِبی گًْبگْى دّثبسٍ ثَ دسّى آة 

هبسکیٌْ دشف صدى اص ایي ّ آى سا ثَ هي . سفتین تب خٌک ؽْین

گبُی . ّاگزاؽت ّ ُش ثبس پظ اص هاوی ثب آعْدگی پبعخی هی داد

اّ دشف هی صد   دسعت ّلتی کَ هي دسثبسٍ ی چیض دیگشی فاش 

هي اص ػنالت گشٍ خْسدٍ ی عیٌَ اػ خْؽن هی آهذ   . هی کشدم

ا.کَ دتی ٌُگبهی کَ ًفظ ػویك هی کؾیذ دشکت ًوی کشدًذ  

گفت کَ هي ثبیذ هذت صیبدی سا فشف دوبم آفتبة کشدٍ ثبؽن کَ 

ایي سًگ سا هْلغ "جْاة دادم . ایٌمذس تیشٍ ام   تمشیجب عیبٍ

کبسکشدى ثَ دعت ًیبّسدٍ ام   تشجیخ هی دادم تْ ثبؽن تب خْدم ّ 

ای ایي .  ثَ تشتیجی کَ تْ اص ًْس آفتبة سًگ گشفتَ ای   هی گشفتن

.عت کَ ُوَ جبی ثذى عْختَ سًگ ثبؽذ ّایي  هنذای  ثَ  ثَ  

ثطبلت دشف هی صدین ّ گشدًِبهبى سا سّی پؾتَ ُبی کْچک 

پظ اص لذظَ ای اّ دشف هشا پزیشفت ّ . هبعَ تایَ دادٍ ثْدین

یک دّدلیمَ ای دیگش فاش کشد ّ . جٌجَ ی هنذک لنیَ سا دیذ

ّلتی آًبى ثَ ایي ًاتَ هی سعٌذ   ایي آفتبثغْختگی "اداهَ داد 

.                      هي اص کبس ًیغت چگًَْ دسثبسٍ اػ فاش هی کٌٌذ

ایي فاش . دس چؾن رٌُن صى سا کَ اص هیبى جٌگل هی آهذ هی پبئیذم 

دظ . ثَ عشم صد کَ هبسکیٌْ جفت هطلْثی ثشای اّ خْاُذ ثْد

اکشدم خیلی دلن هی خْاُذ ثَ اّ ثگْین   اهب چگًَْ هی تْاًغتن؟   

ثَ دفشٍ ام ًضدیک هی ؽذم کَ ثَ هیبى دسختبى ثبالی خبکشیض دس 

غجبس گشم سعیذم   کْسٍ ساُی سا کَ صى اص آى سفتَ ثْد پیؼ گشفتن 

ُش ًْع دْهَ ی ؽِش ثغی دّساص عبدٍ . ّ هذتبهبًَ ثَ ساٍ افتبدم

فمو فاش کي چٌذ آدم ثبیذ اص ایي ساٍ آهذٍ ثبؽٌذ تب چٌیي . ثْدى اعت

ُش کٌبسٍ ی ًِش   ُش ًمطَ ای دس ثیؾَ   . هغیشی سا ایجبد کٌٌذ

.              ُش هابًی ًبم خبؿ خْد سا داسد. ثبیذ چیضی دیذٍ ثبؽٌذ

                               .  ا  

اص دسّى ؽابفِبی ثشگِب   هول پٌجشٍ ُبی کْچک   ثَ آعوبى 

صیش آى تپَ ّ صهیي هغطخ   ُش دّ ثب فشػ کؾتضاس . ًگبٍ هی کٌن

لطف هالین آًِب اؽبستی ثَ کبس ّ ػشق سیضی . خْد لشاس داسًذ

دسثشداسد   فنبیی داسد کَ توبهی ثیؾَ ّ گْؽَ ُبی کؾت ًؾذٍ 

دس . ی آى سا دس خْد هی گیشد   ثشٌُگیؾبى سا آؽابس هی کٌذ

ایٌجبعت   دس هابًِبی هؾجشی ًظیش ایي   کَ اغلت ثب دسختضاس یب 

عٌگی خبؿ هؾخـ ؽذٍ اعت   کَ صهیي ثشٌَُ خفتَ اعت ّ 

.ُْیذاعت                                                                    

ایٌجب کؾت ؽشّع هی .لذظَ ای ثش دبؽیَ ی دسختبى هاث هی کٌنا

چٌذ دسخت البلیب ّ تْعَ . ؽْد ّ کبس دؽْاسی کَ هغتلضم آى اعت

  هؼلك ثشفخشٍ ای کَ ًِش اص آى عشچؾوَ هی گیشد   ثَ هٌظشٍ 

ثیؼ اص ایي ًوی تْاًن . فنبیی ّدؾی ّ دعت ًخْسدٍ هی دُذ

ایي ثبس هی فِون کَ چشا ثشای لجبط . جلْتش ثشّم   صیشا ثشٌَُ ام

دسآّسدى آدم ثبیذ ثَ صهیي کْچک فبف کٌبس ًِش ثشّد   ّ ُن هی 

فِون کَ چشا ُوْالیتی ُب ّلتی ثشای کبس ّ پْؽبًیذى هضسػَ هی 

ا..          سًّذ   لجبط هی پْؽٌذ  
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 حکومت ترور و سرکوب جایگزین دمکراسی بدوی می شود

 ترور مخالفین 

 و ایجاد محیط رعب و وحشت در مدینه

 محاصره بنی َقیُنقاع

ثب ثبفگيت ٓضٔؼ ثٚ ٓؼی٘ٚ اف رو٘وگ ثوؼؿص صوـٝؿ ٝ موـکوٞة 

صب کٕ٘ٞ ٓضٔؼ ٓبىیٖ رو٘وگوی اه ؿا صو٘وٜوب .  ٓغبُلیٖ آؿبف ٓی ىٞػ

اکٕ٘ٞ ثوب پویوـٝفی .  ثـای ؿبؿت کبؿٝإ ٛبی ٓکٚ ثٚ کبؿ ٓی ثـػ

ىگلت اٗگیق ػؿ ر٘گ ثؼؿ رـات ایٖ ؿا ٓوی یوبثوؼ کوٚ إٓ ؿا ٛوْ 

چٕٞ ٓبىیٖ مـکٞثی ثـ ػِیٚ ٓغبُلیٖ میبمی ٝ ػویؼصی عوٞػ ٗویوق 

ٛؼف اٝ ایٖ امت کٚ ٓؼی٘ٚ ؿا ثٚ کِی اف ٓغبُلیٖ عوٞػ .  ثٚ کبؿ ثـػ

پبک کـػٙ ٝ کبٓال صضت ک٘تـٍ عٞیو ػؿ آٝؿػ صب اف إٓ ثٚ ػو٘وٞإ 

ػؿ ایوٖ ٓنویوـص .  پبیگبٛی ثـای صؼـّبت ثؼؼی عٞػ اموتولوبػٙ کو٘وؼ

 . اُٝیٖ هـثبٗیبٕ اٝ یٜٞػیبٕ ٓؼی٘ٚ اٗؼ

هجَ اف ر٘گ ثؼؿص ٓضٔؼ اف پیٞمتٖ یٜٞػیبٕ ثٚ اموالّ ٗوب آویوؼ 

ثب ایٖ صبٍص ٗٚ صٜ٘ب هؼؿت صِٔٚ ثٚ إٓ ٛب ؿا ٗؼاىتص ثِوکوٚ .  ىؼٙ ثٞػ

ٝ ْٜٓ صـ اف إٓ ػؿ ٍٞؿت صِٔٚ ثٚ آٗبٕ ٓٔکٖ ثٞػ صٔبیت اَٗبؿ 

ؿا کٚ ػؿ هـاؿػاػ ػوجٚ كؤ ٓتؼٜؼ ثٚ صٔبیت اف ٓوضؤوؼ ػؿ ثوـاثوـ 

صِٔٚ ػىٔبٗوص ٝ ٗٚ صٔبیت اف اٝ ػؿ ٍٞؿت صؤوِوٚ ثوٚ ػیوگوـإ 

ثٚ عًَٞ کٚ گـٝٙ ٓ٘بكووویوٖ ػؿ ٓویوبٕ .  ىؼٙ ثٞػٗؼ اف ػمت ثؼٛؼ

ٗوٚ صو٘وٜوب ثوب یوٜوٞػیوبٕ "  ػوجوؼب ثوٖ اُثَویّ "ٓنِٔبٗبٕ ٝ ػؿ ؿاك آٜٗب 

ٓ٘بمجبت ثنیبؿ ػٝمتبٗٚ ػاىت٘ؼ ثِکٚ ثب فیبػٙ ؿٝیوٜوبی ٓوضؤوؼ ٗویوق 

 . ٓغبُق ثٞػٗؼ

ٓ٘بكویٖ ػؿ ٝاهغ اپٞفینیٕٞ امالٓی ػؿ ػؿٕٝ ٗیـٝٛبی ٓوضؤوؼ 

إٓ ٛب ثغيی اف ٓنِٔبٗبٕ ثٞػٗؼ کٚ ثٚ ػالیَ ٓغتِقص ُٝی ثوٚ .  ثٞػٗؼ

ٛـصبٍ ٓتلبٝت اف ػیگـإ  ثٚ ٓضٔؼ پیٞمتٚ ثٞػٗؼ ٝ ثب اٛوؼاف ٝی 

عٞػ ٓضٔؼ ػؿ هـإٓ اف إٓ ٛوب ثوٚ .  ثٚ ٓٞؿ کبَٓ ٛٔبٛ٘گی ٗؼاىت٘ؼ

ػ٘ٞإ کنبٗی ٗبّ ٓی ثـػ کٚ ٗٚ ثب ػٍ ٝ ربٕ ثِکٚ ثٚ ظبٛـ ٓنِٔبٕ 

 . ىؼٙ ثٞػٗؼ ٝ اف ػؿٕٝ ثـ ػِیٚ ٝی كت٘ٚ گـی ٓی کـػٗؼ

ثب صٞرٚ ثٚ ٓؼ٘بی ٝاهؼی امالّ کٚ چیقی رقُٛٞ٘بک صـیٖ 

ػیکتبصٞؿی كـػی ٝ صنِیْ ىؼٕ اٗنبٕ ٝ ثـػگی اٝ ثٚ ثؼصـیٖ 

 -ىکِو ٗینت إٓ ٝهت پی ٓی ثـیْ کٚ صؼـیق ٓضٔؼ اف ٓ٘بكویٖ 

کٚ ىبیؼ ثتٞإ گلت اپٞفینیٕٞ ُیجـاٍ ػؿ ػؿٕٝ صقة امالٓی 

ث٘بثـایٖص صِٔٚ ثٚ یٜٞػص هجَ اف . چ٘ؼإ ثی ؿثٔ ْٛ ٗجٞػ -ثٞػٗؼ 

ر٘گ ثؼؿص یؼ٘ی فٓبٗی کٚ ٓضٔؼ ٛ٘ٞف اصٞؿیتٚ کبِٓی ثـ ٗیـٝٛبی 

عٞػ ٗؼاىتص ٓی صٞاٗنت ثب ٓغبُلت رؼی إٓ ٛب ؿٝثـٝ ٝ ٓ٘زـ ثٚ 

ػؿ إٓ فٓبٕ اٝ هؼؿت . اٗيؼبة ثقؿگی ػؿ ٓیبٕ ٓنِٔبٗبٕ گـػػ

صضَٔ چ٘یٖ اػتـاّی ؿا ٗؼاىتص ُٝی اکٕ٘ٞص اٝ ػیگـ چ٘ؼإ 

ٗگـإ إٓ ٛب ٗجٞػ ٝ اصتٔبال یکی اف ػالیَ  صِٔٚ ثٚ یٜٞػ ثٚ ػ٘ٞإ 

ٓوؼّ صـیٖ ٛؼف پل اف ر٘گ ثؼؿص عبُی کـػٕ فیـ پبی ٓ٘بكویٖ 

عٞػ ٓضٔؼ ٗیق ػؿ آیٚ ای ثٚ ایٖ آـ . ثٞػص کٚ ٓتضؼ یٜٞػیبٕ ثٞػٗؼ

:                                                               اىبؿٙ ٓی ک٘ؼ    

. ٛزـت کٚ ثٚ ٓؼی٘ٚ ثبف گيتٚ ثٞػ ػؿ پی ثٜبٗٚ رٞیی اف آٗبٕ ثوٞػ 

ػؿ یک ٓٞؿػص گـٝٛی اف ٗلـات عٞػ ؿا ثٚ مٞی هجیِٚ یوٜوٞػی ثو٘وی 

مِیْ ؿٝاٗٚ ٓی ک٘ؼ ٝ ثـای صضوـیوک آٗوبٕ ثوـای ٓوؼت موٚ ؿٝف ػؿ 

ٗقػیکی یيبٕ اؿػٝ ٓی فٗؼ ٝ چٕٞ ثٜبٗٚ ای ثـای ر٘گ ثب آٗوبٕ پویوؼا 

اُجتٚص ثؼْی ٗیق گولوتوٚ اٗوؼ . ٗٔی ک٘ؼص ثی ٗتیزٚ ثٚ ٓؼی٘ٚ ثبف ٓی گـػػ

ؿا ثوب گوـٝٛو٠ "  ؿبُت ثٖ ػجؼب  ُویوخو٠" کٚ ػؿ ؿٝف یبفػْٛ ىٞاٍ "  

مٟٞ ث٠٘ مِیْ ٝ ؿطلبٕ كـمتبػ ًٚ ًنبٕ ثٌيت٘ؼ ٝ گوِوٚ ثوگوـكوتو٘وؼ ٝ 

ؿٝف چٜبؿػْٛ ىٞاٍ ثب ؿ٘یٔت مٟٞ ٓؼی٘ٚ ثبف آٓؼٗوؼ ٝ ػؿ ایوٖ ؿوقا 

 " .   اف ٓنِٔبٗبٕ ًيتٚ ىؼ  مٚ ًل

ثٚ ٛـصبٍص ٓضٔؼ ٓجن ٓؼٍٔٞ ػؿ پی ثٜبٗٚ رٞیی ٛبی عٞػ ثوٞػٙ 

امت کٚ  یک ؿٝف ػؿ ثبفاؿ ٓؼی٘ٚ اصلبهی ٓی اكوتوؼ کوٚ ثوٜوبٗوٚ عوٞثوی 

 . ثٚ ػمت اٝ ٓی ػٛؼ" ث٘ی هَیُ٘وبع"ثـای صِٔٚ ثٚ هجیِٚ 

ٝاهؼٚ ٓقثٞؿ ثٚ ٗوَ اف اثٖ ٛيبّ اف ایٖ هـاؿ ثٞػٙ امت کوٚ فٗوی 

فؿگوـی .  ثؼٝی ثـای كـٝه ىیـ ثٚ ثبفاؿ ثو٘وی هَویوُ٘وووبع ٓوی ٗيویو٘وؼ

یٜٞػیص مـ ثٚ مـ فٗی ٓنِٔبٕ کٚ ٗوووبثوی ثوٚ ٍوٞؿت عوٞػ ػاىوتوٚ 

ٝ .  گؾاؿػٙ اف اٝ ٓی عٞاٛؼ کٚ ٗوبة اف ؿٝ ثوـػاؿػ صوب اٝ ؿا ثوجویو٘و٘وؼ

ٝهتی فٕ آت٘بع ٓی ک٘ؼص ثـای ٓقاس ػآٖ ثِ٘ؼ اٝ ؿا ثوی إٓ کوٚ فٕ 

ٓتٞرٚ ىٞػ ثٚ ربئی گـٙ ٓی فٗؼص ثٚ ٓٞؿی کٚ ٝهتی فٕ ثوٚ پوب ٓوی 

ٓنِٔبٗی .  عیقػ ػآٖ اف پبیو ثبال ؿكتٚ كـیبػ اػتـاّو ثبال ٓی ؿٝػ

کٚ ػؿ إٓ ٗقػیکی ثٞػٙ ثب ٓيبٛؼٙ ٝاهؼٚ پیو آٓؼٙ كـػ یوٜوٞػی ؿا ثوٚ 

ثٚ ػٗجبٍ ایٖ ٝاهؼٚص یٜٞػیبٕ ٗیق ثـموـ كوـػ ٓنوِؤوبٕ .  هتَ ٓی ؿمبٗؼ

ٓضٔؼ ثب ى٘یؼٕ ایوٖ .  ؿیغتٚ ثٚ عٞٗجٜبی یٜٞػی ٓوتٍٞ اٝ ؿا ٓی کي٘ؼ

ٓوضؤوؼ .  عجـ اف كـٍت امتلبػٙ کـػٙ ث٘ی هیو٘بع ؿا ٓضبٍـٙ ٓی کو٘وؼ

 :ثٖ امضبم ٓی گٞیؼ

هَٚ ث٠٘ هی٘وبع چ٘بٕ ثٞػ ًٚ پیٔجـ إٓ ٛب ؿا ػؿ ثبفاؿىبٕ كـاْٛ "

اٟ گـٝٙ یٜٞػ افعؼا ثتـمیؼ ًٚ ىٔب ؿا ٗیق ثِیٚ اٟ : "آٝؿػ ٝ گلت 

ىٔب ٠ٓ ػاٗیؼ ًٚ ٖٓ پیٔجـ . چٕٞ هـیيیبٕ ػٛؼص ثیبییؼ ٓنِٔبٕ ىٞیؼ

یٜٞػإ ث٠٘ . ٝ پیٔبٕ عؼا ٠ٓ ثی٘یؼ  ٓـمِْ ٝ ایٖ ؿا ػؿًتبة عٞیو

اٟ ٓضٔؼ پ٘ؼاؿٟ ًٚ ٓب ٗیق هّٞ صٞ ٛنتیْص ٓــٝؿ ٓيٞ : هی٘وبع گلت٘ؼ

ًٚ ثب ًنب٠ٗ ؿٝ ثٚ ؿٝ ىؼٟ ًٚ ر٘گ ٠ٔٗ ػاٗنت٘ؼ ٝ كـٍت٠ ثٚ 

ػمت آٝؿػٟص ثٚ عؼا اگـ ثب ٓب ر٘گ ٠ً٘ عٞا٠ٛ ػیؼ ًٚ چگٞٗٚ 

ؿٝف یٜٞػیبٕ ؿا ٓضبٍـٙ ًـػ ٝ  15پیٔجـ : ٝاهؼٟ ٓي گٞیؼ . ًنبٗیْ

إٓ گبٙ ثٚ صٌْ پیٔجـ عؼا صنِیْ ىؼٗؼ . اف إٓ ٛب ثٚ ر٘گ ٗیبٓؼ  ٛیچ ًل

اثٖ . ٝ ػمت ٛبیيبٕ ؿا ثنت٘ؼص پیٔجـ ٠ٓ عٞامت إٓ ٛب ؿا ثٌيؼ

ث٠َ پیو ٝی: ... امضبم ٠ٓ گٞیؼ ََ اٟ ٓضٔؼ : آٓؼ ٝ گلت  ػجؼب ثٖ اُ

ٝ ایٖ مغٖ اف إٓ رٜت گلت ًٚ یٜٞػإ ." ثب ٝاثنتگبٕ ٖٓ ٗی٠ٌ ًٖ

پیٔجـ پبمظ ٗؼاػ ٝ ثبف ػجؼب .  ث٠٘ هی٘وبع ْٛ پیٔبٕ عقؿریبٕ ثٞػٗؼ

ٝ پیٔجـ ؿٟٝ اف . اٟ ٓضٔؼ ثب ٝاثنتگبٕ ٖٓ ٗی٠ٌ ًٖ: ثٖ اُثَّی  گلت 

ٝ ػجؼب ثٖ اُثَّی  ػمت ػؿ گـیجبٕ پیٔجـ ًـػ ًٚ : گٞیؼ. اٝ ثگـػاٗیؼ

ٝ عئگیٖ ىؼ چ٘بٕ ًٚ چٜـٙ ٟٝ صیـٙ ىؼ ٝ " ٓـا ؿٛب ًٖ: "كـٓٞػ

ثٚ عؼا ؿٛبیت ٌْٗ٘ صب : ػجؼب ثٖ اُثَّی گلت". ٓـا ؿٛب ًٖ: "ثبف گلت 

ثب ٝاثنتگبٕ ٖٓ ٗی٠ٌ ٠ً٘ص ٠ٓ عٞا٠ٛ چٜبؿٍؼ ث٠ فؿٙ ٝ میَؼ 

 

 

کٚ ػٍ ٛبىبٕ ٗوبپوبک ٝ ٗوبعوٞه "  ٓنِٔبٕ ظبٛـی " گـٝٛی ٓ٘بكن " 

ٓوی (  یوٜوٞػ ٝ َٗوبؿی) امت عٞاٛی ػیؼ کٚ ػؿ ؿاٙ ػٝموتوی ایيوبٕ 

ىتبث٘ؼ ٝ ٓی گٞی٘ؼ ٓب اف ایٖ ٓی صـمیْ کٚ ٓجبػا ػؿ گوـػه ؿٝفگوبؿ 

ثبىؼ کٚ عؼا ثـای ٓنِٔبٗبٕ پویوـٝفی ای .  آمیجی اف إٓ ٛب ثٚ ٓب ؿمؼ

کٚ ػوقت ٝ ػُٝوت ٓنوِؤویوٖ ) پیو آؿػ یب آـ ػیگـی اف ٓـف عٞػ 

صب ٓ٘بكوبٕ اف إٓ چٚ ػؿ ػٍ ٜٗبٕ کـػٗؼ مغت پيیٔبٕ ىٞٗوؼ (  هٞت یبثؼ

گٞیو٘وؼ آیوب (  چٕٞ اف ٗلبم ٝ میـت فىت آٗبٕ اگبٙ ىٞٗؼ) ٝ اَٛ ایٔبٕ 

ای٘بٕ ٛنت٘ؼ کٚ ثب رؼیت ٝ ٓجبُـٚ ثنیبؿ ثٚ عؼا مٞگ٘ؼ یبػ ٓوی کوـػٗوؼ 

 " کٚ ٓب اف ىٔب ٛنتیْ؟

ؿا  ثـای  ٓنوِؤوبٗوبٕ  كوـاٛوْ  "   هِٞت ػقت ٝ ػُٝت" ر٘گ ثؼؿ ایٖ  

اکٕ٘ٞ ٓضٔؼ ثٚ ػٗجبٍ ثٜبٗٚ ای ثـای صِٔٚ ثٚ یوٜوٞػیوبٕ ٓوی .  ٓی آٝؿػ

  اُجتٚص اٝ اف ٓؼصٜب پیوص اف اٝاعـ ٓبٙ ؿْٓبٕ اف مبٍ ػّٝ. گـػػ
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 اثر خواندنی و جدید سیامک ستوده منتشرشد

 بازیگران عصر تمدن

 کورش، محمد، چنگیز

کتابی خواندنی، با مطالبی کامال متفاوت با آنچه که 

 تاکنون خوانده و شنیده اید

 

 افشاگر درٍغ ّا ٍ جعلیات تاریخی

 

ٍ شکٌٌذُ بت ّائی کِ بِ هٌظَر عبَدیت فکری اًساى 

 ساختِ شذُ اًذ

 

بت ّائی کِ تجلی تقذس آهیز  هفاّین ًا هقذسی 

ّستٌذ کِ قرار است ّوراُ با خَد آًْا بِ باٍر 

 اًساًْا در آیٌذ 

 ٍ تٌْا با شکستي خَد آًْا شکستِ هی شًَذ

 

-1711)ثشای خشیذ دس لظ آًجلظ ثَ ؽشکت کتبة 

-1171)ّ دس تْسًتْ ثَ عشای ثبهذاد ( 711-091

 هشادؼَ کٌیذ(  161-111

 

ثشای عفبسػ هغتمین ثب آدسط ُبی صیش دس تْسًتْ ّ 

 .فشاًافْست توبط ثگیشیذ

 

 (تْسًتْ) 8889-901-111

com.siamacsotudeh@info 

0049-178-7310-596 : فشاًافْست)   

 

میبٙ ٝ مـط صلع ًـػٙ اٗوؼ ػؿ یوي ؿٝف ثوٌويو٠ ًوٚ ٓوٖ اف 

پیٔوجوـ :  هتبػٙ گٞیؼ".  صٞاػث ػؿ آبٕ ٗینتْ ٝ اف آی٘ؼٙ ثیْ ػاؿّ

إٓ ٛب ؿا ؿٛب ً٘یؼ ًٚ عؼا ُؼ٘ت ىبٕ ً٘ؼ ٝ اٝ ؿا ٗویوق :  كـٓٞػ

یٜٞػإ ؿا ؿٛوب ًوـػٗوؼ ٝ ثولوـٓوٞػ صوب    پل.  ثب إٓ ٛب ُؼ٘ت ً٘ؼ

ثـٝٗؼ ٝ عؼا آٞاٍ ىبٕ ؿا ؿ٘یؤوِت ٓنوِؤوبٗوبٕ    افػیبؿ عٞیو

ًـػص فٓیٖ ٗؼاىت٘ؼ ًٚ ًبؿىبٕ فؿگـٟ ثٞػ ٝ پویؤوجوـ موالس 

 ."ثنیبؿ ثب ُٞافّ فؿگـٟ اف إٓ ٛب گـكت

ٓٞؿعیٖ ٓنِٔبٕ ثب ثی ىـٓی صؤوبّ اػػوب ٓوی کو٘و٘وؼ کوٚ  

یٜٞػإ ث٠٘ هی٘وبع ٗغنتیٖ گـٝٙ یٜٞػإ ثٞػٗؼ ًٚ ٓبثیٖ ثوؼؿ " 

إٓ ".  ٝ اُُصؼ پیٔبٕ ى٠ٌ٘ ًـػٗؼ ٝ ثب پیٔجـ ثٚ ر٘گ ثـعوبموتو٘وؼ

ٛب ػُیَ  عٞػ ؿا ٓج٘ی ثـ پیٔبٕ ىوکوٖ ثوٞػٕ یوٜوٞػیوبٕ ٛؤوبٕ 

ٝاهؼٚ ای ٓی ػاٗ٘ؼ کٚ ٓضٔؼ إٓ ؿا ثٜبٗٚ صِٔٚ عوٞػ ثوٚ هوجویوِوٚ 

ٝاّش اموت کوٚ اٝال ٝاهوؼوٚ ثوبال ٛویوچ .  ث٘ی هی٘وبع هـاؿ ػاػ

ؿثطی ثٚ ٓٞاػ هـاؿ ػاػ ٓؼی٘ٚ کٚ ٓـثٞٓ  ثٚ صؼٜؼ ٛـ یوک اف 

ػٝ ٓـف ثٚ صٔبیت ٗظبٓی اف یکؼیوگوـ ػؿ ٍوٞؿت  ٓوٞؿػ 

حبٗیبًص اگـ ْٛ  ثوٚ كوـُص هوتوَ .  صِٔٚ هـاؿ گـكتٖ ثٞػ ٗؼاىت

ػْٞی اف یک ٓـف ثٚ ػموت ػْوٞی اف  ٓوـف ػیوگوـ 

ثبػج ٗوِ هـاؿػاػ ٓی ىؼص ایٖ ٓنِٔبٗبٕ ثوٞػٗوؼ کوٚ ثوب هوتوَ 

 . كـػ یٜٞػی هـاؿ ػاػ ٓقثٞؿ ؿا ٗوِ ٗٔٞػٙ ثٞػٗؼ

ثٚ ػالٝٙص صتی اهؼاّ ٓتوبثَ یٜٞػیبٕ ثٚ هتَ هبصَ ٗوٚ صو٘وٜوب 

ٓـبیـصی ثب ٓٞاػ هـاؿػاؿ ٓؼی٘ٚ ٗؼاىت ثِکٚ ػهیووب ٓو٘وطوجون ثوب 

چـا کٚ ثوـ اموبك ایوٖ ٓوٞاػص اعوتوالكوبت ٓویوبٕ . ٓٞاػ إٓ ثٞػ

ٓـكیٖ هـاؿػاػ ػؿ ٓٞؿػ هتَ ٝ عٞٗجٜب ٗیق ٓی ثوبینوت ٓوجون 

مٖ٘ ٓٞرٞػ ػـةص ث٘ب ثٚ اٗتغبة عبٗٞاػٙ ٓووتوٍٞ یوب ػؿیوبكوت 

ثو٘وبثوـایوٖ اػػوبی .  عٕٞ ثٜب ٝ یب هتَ هبصَص اٗوزوبّ ٓوی گوـكوت

ٓنِٔبٗبٕ ثٚ ٗوِ هـاؿػاػ ٓؼی٘ٚ صٞمٔ ث٘ی هَیُ٘وبع چیقی روق 

یک اصٜبّ ثی پبیٚ ٝ ػؿ ٝاهغ ثٜبٗٚ عٞػ مبعتٚ ای ثـای صٔوِوٚ 

 . ثٚ آٗبٕ ٗجٞػ

ربُت ایٖ کٚ ػؿ ایٖ رب ٗیق ٓبٗ٘وؼ ٓوٞؿػ ؿوبؿت کوبؿٝإ 

ٓکٚ ػؿ ٓبٙ صـاّص ػؿٝؽ گٞیی ٓنِٔبٗبٕ ػؿ صوّٞویوش ػوِوت 

صِٔٚ ثٚ ث٘ی هَیُ٘وبع  ػٝثبؿٙ ٓ٘زـ ثٚ ص٘بهِ گٞیی إٓ ٛوب ٓوی 

ثٚ ایٖ ٓؼ٘ب کٚ صّٞیش عٞػ ٓضٔؼ اف ٓـین آیوبت هوـإٓ .  ىٞػ

ػؿ صّٞیش ػِت صِٔٚ ثٚ ث٘ی هَیُ٘وبع  ثب إٓ چٚ کوٚ اثوٖ ٛيوبّ 

ػؿ ثبال ٝ ػؿ صّٞیش ػِت صِٔٚ ٓضٔؼ ثٚ یٜٞػیبٕ ٗوَ ٓی ک٘ؼ 

ٓضٔؼ ثٚ گلتٚ ٓجـی ٓی گٞیؼ رجـئویوَ .   ثٚ کِی ٓتلبٝت امت

 :ثـای ٝی هجَ اف صِٔٚ ثٚ ث٘ی هَیُ٘وبع ایٖ آیٚ ؿا ٓی آٝؿػ

چ٘بٕ کٚ اف عیبٗتکبؿی گـٝٛی ٓی اٗؼیيی ػؿ ایٖ ٍوٞؿت " 

صٞ ٗیق ثب صلع ػؼٍ ٝ ػٝمتی ػٜؼ إٓ ٛب ؿا ٗوِ کٖ کوٚ عوؼا 

 ."عیبٗت کبؿإ ؿا ػٝمت ٗؼاؿػ

ٓجـی ٓی گٞیؼ ٝهتی کٚ رجـئیَ ایٖ آیٚ ؿا  ثـای ٓضٔؼ آٝؿػ 

ٖٓ اف ث٘ی هَیُ٘وبع ثیٔ٘بکْ٘ ٝ ثٚ صکْ ٛٔیٖ آیٚ ثٚ "اٝ گلت 

ث٘بثـایٖ ثٚ گلتٚ ٓضٔؼص ػِت صِٔٚ ٓضٔؼ " ر٘گ ایيبٕ ؿكت

ثیٔ٘بکی ٝ ٗگـاٗی اٝ اف ث٘ی هَیُ٘وبع ٝ ٗٚ چیق ػیگـی ثٞػٙ 

ػؿ صبُی کٚ  ثٚ گلتٚ  اثٖ ٛيبّ  ػِت ایٖ ٓنئِٚص اؽیت . امت

کـػٕ یک فٕ ىیـ كـٝه ثٚ ػمت یک یٜٞػی ٝ هتَ إٓ 

یٜٞػی ثٚ ػمت یک ٓنِٔبٕ ٝ مپل هتَ إٓ ٓنِٔبٕ ثٚ ػمت 

ػؿ ّٖٔ ایٖ آیٚ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ ٓضٔؼ ثـ .یٜٞػیبٕ ثٞػ

ػکل إٓ چٚ کٚ ٛٔٞاؿٙ ػؿ هـإٓ ػؿ ٓٞؿػ عٞػ ٝ ٝكبػاؿی 

اه ثٚ ػٜؼ ٝ هـاؿػاػٛبی ػٝمتی اه ثب هجبیَ ػیگـ ٓی 

گٞیؼص چ٘ؼإ ثٚ هٍٞ ٝ هـاؿٛبیو ثب ػیگـإ پبی ث٘ؼ ٗجٞػٙ ٝ 

ٝ هـاؿ عٞػ ؿا ثب ػیگـإ فیـ پب ٓی گؾاؿػٙ ٝ ثب آٝؿػٕ آیٚ 

ػؿ ایٖ ٓٞؿػ ٓب ػؿ آی٘ؼٙ ىبٛؼ .  ای إٓ ؿا صٞریٚ ٓی ٗٔٞػٙ امت

 .ٗٔٞٗٚ ٛبی ثیيتـی عٞاٛیْ ثٞػ

ثٚ ٛـ صبٍ ٓضٔؼص کٚ فٓبٗی یٜٞػیبٕ ؿا ٗقػیک صـیٖ ٓتضؼ 

عٞػ ٓی پ٘ؼاىتص اکٕ٘ٞ کٚ اف رِت آٗبٕ ثٚ عٞػ ٗبآیؼ ىؼٙ ثٞػص 

ثـای یکنـٙ کـػٕ هؼؿت ػؿ ٓؼی٘ٚص صَٔیْ ثٚ ؿبؿت ٝ کيتبؿ 

آٗبٕ ٓی گیـػص ٝ ثـای صٞریٚ ػَٔ عٞػص آیٚ ٛبی فیـ ؿا ٗیقص ث٘ب 

ٝ ػؿ ّٖٔ ػؿ ایٖ آیٚ . ثٚ گلتۀ اثٖ ٛيبّص ػؿ ٛٔیٖ فٓبٕ ٓی آٝؿػ

ٛبص ٓ٘بكویٖ ٝ ثٚ عًَٞ ػجؼب ثٖ اُثَّی ؿا ٗیق ٓٞؿػ اٗتوبػ عٞػ 

 :هـاؿ ٓی ػٛؼ

ثوٚ ػٝموتوی (  کٚ ػىٖٔ امالٓ٘ؼ) ای اَٛ ایٔبٕ یٜٞػ ٝ َٗبؿی ؿا " 

ػؿ کلوـ ٝ ) ٝ ٛـ کٚ اف ىٔب ٓئٓ٘بٕ ثب إٓ ٛب ػٝمتی ک٘ؼ ...  ٓگیـیؼ

گوـٝٛوی ٓو٘وبكون ...  ثٚ صووویوووت اف إٓ ٛوب عوٞاٛوؼ ثوٞػ(  متٔگـی

کٚ ػُٜبىبٕ ٗبپبک ٝ ٗبعٞه امت عٞاٛوی ػیوؼ "  ٓنِٔبٕ ظبٛـی " 

ٓی ىتبث٘ؼ ٝ ٓی گوٞیو٘وؼ (  یٜٞػ ٝ َٗبؿی) کٚ ػؿ ؿاٙ ػٝمتی ایيبٕ 

ٓب اف ایٖ ٓی صـمیْ کٚ ٓجبػا ػؿ گـػه ؿٝفگبؿ آمیجی اف آٗوٜوب ثوٚ 

 ..." ٓب ؿمؼ

ٛٔبٕ ٓٞؿ کٚ گلتیْ ػِت ٓغبُلت اُثَّی ثوب ٓوضؤوؼ ایوٖ ثوٞػ کوٚ 

َعقَؿریبٕ ثب یٜٞػیبٕ ث٘ی هَیُ٘وبع ْٛ پیٔبٕ ثٞػٗؼ ٝ ُؾا إٓ ٛوب ٗوبچوبؿ 

ث٘بثـایٖ اگـ اُثَوّی ثوٚ ٓوٞؿ روؼی ػؿ .  ثٚ صٔبیت اف یٜٞػیبٕ ثٞػٗؼ

ثـاثـ ٓضٔؼ ٓی اینتبػص ٓضٔؼ صتی هؼؿت ثیـٕٝ کـػٕ ث٘ی هَیوُ٘وووبع 

ُٝی اُثَّی ػؿ ٓوغوبُولوت ثوب اهوؼاّ کوبٓوال ظوبُؤوبٗوٚ ٝ .  ؿا ْٛ ٗؼاىت

فٝؿگٞیبٗٚ ٓضٔؼ صب إٓ رب پیو ٓی ؿٝػ کٚ صٜ٘ب ٓی صٞاٗؼ ٓبٗغ هوتوَ 

 . آٗبٕ ثٚ ػمت ٓضٔؼ گـػػ

ثب ایٖ آیٚ ٛبمت کٚ کيتبؿص ؿبؿت ٝ مـکٞة یٜٞػیبٕص ظبٛـا 

ثٚ ثٜبٗۀ ٝاٛی پیٔبٕ ىک٘ی ُٝی ػؿ ٝاهوغ ثوـای ٍوبف کوـػٕ ؿاٙ 

 . هؼؿت یبثی ٓضٔؼ ػؿ ٓؼی٘ٚ ؿمٔبً آؿبف ٓی ىٞػ

 

 ص هٔيٚ ای 54 -52ص آیٚ ٛبی ۱مٞؿٙ أُبئؼ -

 . 1000ٓجـیص رِؼ مّٞص كبؿمیص ً  -

 . 632اثٖ ٛيبّص رِؼ ػّٝص كبؿمیص ً  -

  997ٓجـیص رِؼ مّٞص كبؿمیص ً   -

 . ٛٔبٕ رب -

 . ص هٔيٚ ای58مٞؿٙ اٗلبٍص آیٚ  -

 . 997ٓجـیص رِؼ مّٞص كبؿمیص ً  -

 . ص هٔيٚ ای56-51مٞؿٙ أُبئؼٙص آیٚ ٛبی  -

 

اؼلب می گویند شما با گرفتن مذهب از مردم  
چه چیزی را جایگزین آن می کنید؟ این مثل 
اینست که بگوئید با پاک کردن لکه چرکی از 
روی بدنتان در حمام چه چیزی را جای آن می 

واضح است که از میان رفتن هر چیز . گذارید
همانطور . منجر به پدید آمدن ضد آن می شود

که نتیجه رفع چرکی تمیزی و نظافت است، 
نتیجه دفع مذهب نیز آگاهی و رهائی انسان از 

 . خرافات می باشد
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 13     2011ؽوبسٍ پٌجبٍ ّ یک اکتجش  . هبٌُبهۀ سّؽٌگش  

ایٖ ٓتٖ كبؿمی ٗٞىتٚ ای امت کٚ ثـای صـرٔوٚ :  صّٞیش ٗٞین٘ؼٙ
ٓب كوکوـ  • ٝ اٗتيبؿ ػؿ یک ٗيـیٚ مکٞالؿ مٞئؼی آٓبػٙ ىؼٙ امت

ػویؼٙ ایوی کوٚ .  ٓیک٘یْ کٚ ٗجبیؼ ْٛ ثٚ ٛـ ػویؼٙ ای اصتـاّ گؾاىت

ػووویوؼٙ ای کوٚ .  ٓیگٞیؼ فٗبٕ ؿا ثبیؼ عت٘ٚ کـػ هبثَ اصتـاّ ٗیونوت

ٓیگٞیؼ عبؿریبٕ ؿا اف اؿٝپب ثوبیوؼ ثویوـٕٝ ؿیوغوت هوبثوَ اصوتوـاّ 

آٗچٚ هبثَ اصتـاّ امت صون اكوـاػ اموت کوٚ ٛوـ چوٚ ٓوی .  ٗینت

 ...عٞاٛ٘ؼ ثگٞی٘ؼ 

ثؼ٘ٞإ اكـاػی الئیک ٓجؼب ٓب ٓغبُق ٛٔٚ ٓؾاٛت اف امالّ گـكتٚ 

ثب ؿىؼ ثی مبثوٚ . صب یٜٞػیت ٝ ٓنیضیت ٝ ػیگـ ٓؾاٛت ٛنتیْ

ػِْ ٝ پیيـكت ثيـص رٜبٕ ثی٘ی ٓؾٛجی ْٛ ػؿ صّٞیش پؼیؼٙ ٛبی 

ٓجیؼی ٝ ْٛ ػؿ صجییٖ هٞاٗیٖ فٗؼگی ٝ ارتٔبع ثی اػتجبؿصـ ىؼٙ 

ؿٝایت ٓؾٛجی آكـی٘و رٜبٕ ثٚ ػٝؿإ ٓلُٞیت ثيـ ثـ ٓی . امت

گـػػ ٝ ؿٛ٘ٔٞػٛبی ارتٔبػی ٓؾٛت اف رِٔٚ صبَٓ فٕ متیقیص 

اف ایٖ . کٞػک آفاؿی ٝ ّؼیت آىکبؿ ثب ٛٔز٘نگـایبٕ امت

صونیْ ٓؾاٛت ثٚ عٞة ٝ . ٗظـ ثٚ اػتوبػ ٓب ٛٔٚ ٓؾاٛت ثؼ ٛنت٘ؼ

.                   ثؼ صٜ٘ب كـیت ٝ یب عٞػ كـیجی امت  

ػؿ چ٘ؼ ػٛٚ اعیـ رٜبٕ ىبٛؼ ػـٝد ر٘جيی ثٞػٙ امت کٚ ٓب ثٚ 

ثؼْی ٛب اف إٓ ثٚ ٗبّ امالّ گـایی . إٓ امالّ میبمی ٓی گٞئیْ

.  ایٖ ر٘جيی امت میبمی. یبػ ٓی ک٘٘ؼ" اكـآی"ٝ یب " ك٘بصیک"

میبمی ثٚ ایٖ ٓؼ٘ب کٚ ػاػیٚ گـكتٖ هؼؿت ٝ ارـای هٞاٗیٖ ىـیؼٚ 

كؤ ثٚ ایٖ ثن٘ؼٙ ٗٔی ک٘ؼ کٚ ػؿ عبٗٚ ث٘يی٘ؼ ٝ ثٚ . امالّ ؿا ػاؿػ

ٓی عٞاٛؼ هٞاٗی٘و ؿا ػؿ ربٓؼٚ ربؿی ک٘ؼ . ػجبػت عؼا ثپـػافػ

ایٖ ر٘جو ػؿ ٓتٖ . ٝ ٛٔٚ ؿا ثٚ پیـٝی اف ایٖ هٞاٗیٖ ٝاػاؿػ

ر٘گ مـػ ثب صٔبیت ٝ ػعبُت ٓنتویْ ػُٝت آٓـیکب ٝ مبیـ ػٍٝ 

ؿـثیص ثـای ٓوبثِٚ ثب گنتـه ٗلٞؽ ىٞؿٝی ٝ ػؿ امبك ثـای 

ٓوبثِٚ ثب ٗیـٝٛبی چپ ٝ آفاػیغٞاٙ ػؿ رٞآغ عبٝؿٓیبٗٚ ىکَ 

 ۱۱۱ٔؿٝی کبؿ آٓؼٕ ؿژیْ امالٓی ػؿ ایـإ ػؿ مبٍ . گـكت

مـآؿبف ػـٝد ٓزؼػ ٝ صؼـُ ػ٘بٕ گنیغتٚ ػُٝتٜب ٝ رـیبٗبت 

امالٓی ثٚ ٓـػّ ٗٚ كؤ ػؿ ایـإ ٝ عبٝؿٓیبٗٚص ثِکٚ ػؿ ٓویبك 

اف فٗؼاٜٗبی ایـإص صب کٞچٚ ٛبی اُزقایـص اف . رٜبٗی ثٞػ

ػـثنتبٕ ٝ اكـبٗنتبٕ صب هِت اؿٝپبص ٍؼٛب ٛقاؿ اٗنبٕ صٞمٔ ایٖ 

ر٘جو اؿصزبػی ثغٕٞ ٝ فٗزیـ کيیؼٙ ىؼ ٝ ٓٞؿػ مـکٞة هـاؿ 

هـثبٗیبٕ ایٖ ٛیٞالی اػؼاّ ٝ صـٝؿ ٝ مـکٞة امالٓیص . گـكت

ٛٔٚ رب کٔٞٗینتٜب ٝ آفاػیغٞاٛبٕص فٗبٕص اٗنبٗؼٝمتبٕص ٓؼاكؼبٕ 

صوٞم ٓؼٗیص ر٘جو فٗبٕ ٝ ٓجبؿفیٖ ؿاٙ ؿكغ صجؼیِ ص رٞاٗبٕ ٝ 

اکٕ٘ٞ ایٖ ر٘جو ثٚ اػتجبؿ اٗوالثبت . کٞػکبٕ ثٞػٙ اٗؼ

آفاػیغٞاٛبٗٚ ٓـػّ ػؿ عبٝؿٓیبٗٚ ٝ ىٔبٍ اكـیوب ػٝؿٙ اكٍٞ عٞػ 

ٗٚ كؤ ػؿ ایٖ اٗوالثبت ثٚ صبىیٚ ؿاٗؼٙ . ؿا پيت مـ ٓی گؾؿاٗؼ

ىؼٙ اٗؼ ثِکٚ ػؿ ربیی ٓخَ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ٓنتویٔب ٓٞؿػ 

.                                 آٓبد عیقه اٗوالثی ٓـػّ ثٞػٙ اٗؼ  

ػؿ . ػؿ اؿٝپب ْٛ ٓب ىبٛؼ صْٞؿ ایٖ ر٘جو میبمی ثٞػٙ ایْ

کيٞؿی ٓخَ اٗگِنتبٕ ایٖ رـیبٕ ٓی عٞاٛؼ هٞاٗیٖ ىـیؼٚ ؿا 

ػؿ ثؼْی ٓ٘بٓن ُ٘ؼٕ آكیو َٗت ٓی ک٘٘ؼ ٝ ٓی گٞی٘ؼ . پیؼا ک٘ؼ

ػؿ کبٗبػا چ٘ؼ مبٍ پیو صاله . کٚ ای٘زب هٞاٗیٖ ىـیؼٚ صبکْ امت

ػاىت٘ؼ کٚ ػاػگبٜٛبی ىـیؼٚ ؿا ثٞرٞػ آٝؿٗؼ کٚ اف مٞی 

ػؿ مٞئؼ صْٞؿ ایٖ ر٘جو . ٗیـٝٛبی مکٞالؿ ىکنت عٞؿػٗؼ

مبٍ ؿا ٓغلیبٗٚ  ۱ٔػؿ آبٓبٗی ٗٔبیبٕ ٓی ىٞػ کٚ ػعتـإ فیـ 

صْٞؿ ایٖ رـیبٗبت ػؿ اؿٝپب اف . ثٚ ػوؼ ٓـػإ ػؿ ٓی آٝؿٗؼ

ثٚ کٔک پُٜٞبی ػُٝت . مٞی ػُٝتٜبی امالٓی ٓٞؿػ صٔبیت امت

ػـثنتبٕ مؼٞػی ػؿ مٞئؼ ٓنزؼ ٝ ٓؼاؿك امالٓی مبعتٚ ٓی 

ػؿ ٓؼاؿك امالٓی کٞػکبٕ ؿا ىنت ٝىٞی ٓـقی ٓی . ىٞػ

ثٚ آٜٗب یبػ ٓی ػٛ٘ؼ کٚ فٕ ٝ ٓـػ ثـاثـ ٗینت٘ؼ ٝ یک ٓـػ . ػٛ٘ؼ

ٓنبرؼ ثٚ ٓضَ مـثبفگیـی ثـای . فٕ ػاىتٚ ثبىؼ ٗصن ػاؿػ 

                     ... اٗزبّ ػِٔیبت صـٝؿینتی صجؼیَ ىؼٙ امت ٝ 

 .                             .                                    ٓووـػٓوووبٕ فیوووبػی ؿا ثووب عووٞػ ػاؿیوووْ  

اربفٙ ػٛیؼ چ٘ؼ ٗکتٚ ْٛ ػؿ ثبؿٙ ؿامویونوْ ٝ ٗوئوٞكوبىویونوْ ػؿ اؿٝپوب 

ٓب ٛٔبٗوؼؿ کٚ ٓغبُق امالٓی میبمی ٛنتیْ ثب ؿامویونوْ ٗویوق .  ثگٞئیْ

. اف ٗظـ ٓب ایٜ٘ب ٛـ ػٝ ىوجوبٛوت فیوبػی ثوب ٛوْ ػاؿٗوؼ. ٓغبُلت ػاؿیْ

یکی ثـ امبك ٗژاػص آػٜٓب ؿا عٞة ٝ ثؼ ٓی ک٘ؼ ٝ صبّـ امت عوٕٞ 

ػیگـی ػؿعت امالّ ؿا ثب عوٕٞ .  ؿا ثـیقػ" ٗژاػ پنت صـ"آػٜٓبی ثب 

ؿامینْ ٝ ٗئٞكبىینوْ ػؿ اؿٝپوب .  ؿیـٓؼتوؼإ ثٚ امالّ آثیبؿی ٓی ک٘ؼ

. ػالٝٙ ثـ ٓضٞؿ ٗژاػ ثٚ صؼِن عٞػ ثٚ ٓنویوضویوت اٍویوَ صوبکویوؼ ػاؿػ

ٛوـ ػٝ اف .  امالّ میبمی ٗیق ثـ اؿصؼکل ثٞػٕ امالّ عٞػ صبکیؼ ػاؿػ

ٛـ ػٝ رـیبٕ صبة صضؤوَ ٓوغوبُولوبٕ عوٞػ ؿا .  ٓؾٛت امتلبػٙ ٓی ک٘٘ؼ

یکی ثب ر٘بیتی ٗظیـ آٗچٚ کٚ ػؿ ٗـٝژ . ٗؼاؿٗؼ ٝ آٜٗب ؿا ٗبثٞػ ٓی ک٘٘ؼ

ٛوـ .  اصلبم اكتبػ ٝ ػیگـی ثب ثٔت گؾاؿی ػؿ آبکٖ ػٔٞٓی ػؿ اؿٝپوب

ػٝ اف صـٝؿ ٝ ایزبػ ٝصيت ثـای پیگیـی اٛؼاف میبمی عٞػ امتلبػٙ 

ٓجن ٗظـ ؿامینت ٛب ٝ ٗئٞكبىینتوٜوب ػؿ اؿٝپوب عوبؿرویوبٕ .  ٓی ک٘٘ؼ

ىٜـٝٗؼإ ٓتنبٝی اُضوٞم ٗینت٘وؼ ٝ ثوبیوؼ اف اؿٝپوب ثویوـٕٝ ؿیوغوتوٚ 

ػؿ ٗقػ امالٓینتٜب فٗبٕ یؼ٘ی ٗویؤوی اف روبٓوؼوٚ ثوغوبٓوـ فٕ .  ىٞٗؼ

ثٞػٗيبٕ ثی صوٞم ٓی ىٞٗوؼ ٝ ثوٚ روبی اعوـاد ػؿ فٗوؼإ روبٓوؼوٚ 

ثوٚ "  ٛوزوّٞ اموالّ" یکی ثـای رِٞگیـی اف .  امالٓی گـكتبؿ ٓی آی٘ؼ

ٝ ػیوگوـی .  اؿٝپب ٗنغٚ ثبالصـ کيیؼٕ ػیٞاؿٛبی اؿٝپب اؿائٚ ٓی ػٛوؼ

ثٚ ر٘گ آٗتٖ ٛبی " كـٛ٘گ ٓنتٜزٖ ؿـثی"ثـای رِٞگیـی اف ٗلٞؽ 

ٛوـ ػٝ ٓوی عوٞاٛو٘وؼ .  ثيوبثی ٝ ای٘تـٗت ٝ كینجٞک ٝ صٞیتـ ٓی ؿٝػ

ْٛ ؿامینتٜب ٝ ٗئٞكبىینتٜب ٝ .  مبٗنٞؿ ٝ علوبٕ ػؿ ربٓؼٚ صبکْ ک٘٘ؼ

یکی ثوٚ ٓوب هوٍٞ .  ْٛ امالٓینتٜب ٛـ ػٝ ٓغبُق ٛٔز٘نگـایبٕ ٛنت٘ؼ

ٝ ػیگـی . ٓی ػٛؼ کٚ ٛٔز٘نگـایبٕ ثٚ آصو رْٜ٘ گـكتبؿ عٞاٛ٘ؼ آٓؼ

ث٘بثـایٖ ٓجبؿفٙ ٓوب ػوِویوٚ ٛوـ ػٝ .  ٛٔیٖ آـٝف آٜٗب ؿا اػؼاّ ٓی ک٘ؼ

کنبٗی کٚ ٓب ؿا ٓتْٜ ثٚ امالّ ٛـامی ٓی .  ایٖ رجٜٚ ّؼاٗنبٗی امت

ک٘٘ؼ ػؿ ٝاهغ ٓغبُلت ٓب ثب امالّ میبمی ٝ ٓوبثِٚ ثب آٗـا ثـ ٗٔی صوبثو٘وؼ 

ایٜ٘ب اف ایٖ ٓـین ػاؿٗؼ ثطٞؿ ىـٓگی٘بٗٚ اف ایٖ ایٖ .  ٝ ثب إٓ ٓغبُل٘ؼ

 .                  . روووـیوووبٕ اؿصوووزوووبػوووی صووؤوووبیوووت ٓوووی کووو٘ووو٘وووؼ 

. ٝ ػؿ آعـ ٓبیِیْ کٚ پیـإٓٞ یک ّٓٞٞع ػیگـ ٗیق اظٜبؿ ٗظـ ک٘یْ

ٓؼٔٞال ػؿ ٗوؼ ٓب گلتٚ ٓی ىٞػ کٚ ٓب ثوٚ ػوووبیوؼ ػیوگوـ اصوتوـاّ ٗؤوی 

. ٓب كکـ ٓی ک٘یْ کٚ ٗجبیؼ ْٛ ثٚ ٛـ ػویؼٙ ای اصتوـاّ گوؾاىوت.  گؾاؿیْ

. ػویؼٙ ایی کٚ ٓی گٞیؼ فٗبٕ ؿا ثبیؼ عت٘ٚ کوـػ هوبثوَ اصوتوـاّ ٗویونوت

ػویؼٙ ایی کٚ ٓی گٞیؼ عبؿریبٕ ؿا اف اؿٝپب ثبیؼ ثیـٕٝ ؿیوغوت هوبثوَ 

آٗچٚ هبثَ اصتـاّ امت صن اكـاػ امت کٚ ٛوـ چوٚ ٓوی .  اصتـاّ ٗینت

صوتوی اؿصوزوبػوی صوـیوٖ .  ٓب اف ایٖ صن ػكبع ٓی ک٘یوْ.  عٞاٛ٘ؼ ثگٞی٘ؼ

ٗظـات ٗیق اف ٗظـ ٓب صن ػاؿٗؼ کٚ ثیبٕ ىٞٗؼ ثٚ ىـٓ ای٘کوٚ ٓوب ٛوْ 

ػؿ حبٗی صوضوت .  صن ٗوؼ آٜٗب ؿا ػاىتٚ ثبىیْ ٝ آفاػی ٓب ٓضؼٝػ ٗگـػػ

ػیگـإ ثٚ امالّ مویوبموی ػؿ اؿٝپوب ٓویوؼإ " اصتـاّ ثٚ ػوبیؼ"ػ٘ٞإ 

. ػاػٙ ٓی ىٞػ کٚ ٓخال ارـای هٞاٗیٖ ىـیؼٚ ػؿ اؿٝپب ؿا ٓطوـس کو٘وؼ

ثِکٚ ٗٞػی ؿامینْ ٝاؿٝٗٚ امت کٚ ثوغويوی اف .  ٗینت"  اصتـاّ" ایٖ 

ٓب ثـ مبعوتوٖ ٝ .  ربٓؼٚ ؿا اف صوٞم ثـاثـ ثب ػیگـإ ٓضـّٝ ٓی ک٘ؼ

صؼـیق کـػٕ ربٓؼٚ ثـ امبك صؼِوبت ِٓیص ٓؾٛوجوی ٝ ٗوژاػی ثيوؼت 

ٓب اف اؿفىٜبی رٜبٗئٍٞ اٗنبٗی ٝ صوٞم ثـاثـ ٝ یوکونوبٕ .  ٓغبُلیْ

ٛٔٚ ىٜـٝٗؼإ ٍـك٘ظـاف ٛـ ػویؼٙ ٝ ثبٝؿی کٚ ػاىتٚ ثبى٘ؼص ػكوبع 

 . ٓی ک٘یْ
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امالّ میبمی ػؿ اؿٝپب کٚ ػؿمت ٓخَ ٛٔٚ ػُٝتٜبی امالٓی پبمؼاؿ 

اؿفىٜبی ٓـبیـ ثب ٓؼیبؿٛبی اٗنبٗی امت ٓٞؿػ ٗوؼ ٝ اػتـاُ ثٞػٙ 

ٗوؼ ٝ اػتـاُ ػِیٚ امالٓی میبمی كؤ اف مٞی ٗیـٝٛبی . امت

رـیبٗبت ؿامینتی ٗیق ثبٝؿٛبی . ٓتـهی ٝ مکٞالؿ ٍٞؿت ٗٔی گیـػ

ٗژاػ پـمتبٗٚ عٞػ ؿا ثٚ ثٜبٗٚ ٓغبُلت ثب امالّ ٝ امالّ میبمی ػـّٚ 

. ُٝی ٛـ کؼاّ اف ایٖ ػٝٗیـٝ صلبٝصٜبی ث٘یبػی ثب یکؼیگـ ػاؿٗؼ. ٓی ک٘٘ؼ

ثٚ رـیبٗبت ؿامینتی ثؼؼا ٓی پـػافیْ ُٝی اٍٝ عٞة امت ثٚ 

امالّ . "ّٓٞٞػی اىبؿٙ ک٘یْ کٚ ػِیٚ ٓب ثکبؿ گـكتٚ ٓی ىٞػ

"!  ٛـامی  

مئٞاٍ ایٖ امت کٚ آیب ٓب ػؿ هجبٍ امالّ ٝ امالّ میبمی ثٚ كٞثیب ػچبؿ 

ىؼٙ ایْ؟ امالّ صب آٗزبیی کٚ ػؿ کتبثٜبمت ٝ اف صـف ثٚ ػَٔ ٗیبٓؼٙ 

ای٘زب ثٚ كٞثیب ػچبؿ ىؼٕ اٍٞال ٛیچ ٓؼ٘بیی . امت صٜ٘ب مقٝاؿ ٗوؼ امت

رٜبٕ ثی٘ی امالٓی ٓی صٞاٗؼ ٓٞؿػ ٗوؼ هـاؿ گیـػ ٛٔبٗطٞؿ کٚ . ٗؼاؿػ

ایٖ ٗوؼ ٓی صٞاٗؼ ثیـصٔبٗٚص . ٓخال رٜبٕ ثی٘ی ٗژاػپـمتبٗٚ ٓٞؿػ ٗوؼ امت

ثب ٓقاس ٝ یب ٓ٘ق صٞاّ ثبىؼ ٝ ثٚ اىکبٍ ٓغتِق ٓخال ػؿ هبُت ٗٞىتٚ ٝ یب 

اف ایٖ ؿٝ ٓب آفایغٞاٛبٕ ٝ مکٞالؿینت ٛب . ٗوبىی ٝ یب كیِْ اؿائٚ گـػػ

ػؼٙ . عٞاٛبٕ آفاػی ثی هیؼ ٝ ىـٓ ٗوؼ ٝ ثغًَٞ ٗوؼ ٓؾاٛت ٛنتیْ

ٓی گٞی٘ؼ کٚ . ای صاله ٓی ک٘٘ؼ کٚ ٓؾٛت ؿا اف فیـ ٗوؼ عبؿد ک٘٘ؼ

ربٓؼٚ صؼِن ػاؿػ ؿبكَ اف ای٘کٚ مالس ٗوؼ ٛیذ ٗٞع " ٓوؼمبت"ایٜ٘ب ثٚ 

امالٓینتٜب ٓؼٔٞال رٞاة ٗوؼ ؿا ثب . ٓوؼمبصی ؿا ثٚ ؿمٔیت ٗٔی ى٘بمؼ

ایٖ ثيؼت اٗقربؿ آٝؿ امت ٝ ثبیؼ هٞیب ٓضکّٞ . صل٘گ ٝ صٜؼیؼ ٓی ػٛ٘ؼ

.  ىٞػ  

آب ػؿ ٓٞؿػ ر٘جو امالّ میبمی کٚ ٓی عٞاٛؼ امالّ ؿا اف صـف ثٚ 

"  امالّ ٛـامی"ػَٔ ػؿ آٝؿػ چٚ؟ ای٘زب ْٛ اف ٗظـ ٓب ٍٞؿت ٓنئِٚ 

ٓنئِٚ ثـ . ٓنئِٚ ثـ مـ ٓوبثِٚ ر٘جو ٛبی ٓغتِق ارتٔبػی امت. ٗینت

مـ ایٖ امت کٚ یک ر٘جو اؿصزبػی ٓی عٞاٛؼ ربٓؼٚ ؿا ثٚ ػوت 

ٝ ػؿ ٓوبثَ یک . ثـگـػاٗؼ ٝ هٞاٗیٖ هـٕٝ ٝمطبیی ىـیؼٚ ؿا ارـا ک٘ؼ

ر٘جو ارتٔبػی ٓتٔؼٕ ٝ مکٞالؿ ٓی عٞاٛؼ اف ٓجبٗی ٓؼؿٕ ٝ مکٞالؿ 

ثطٞؿ هطغ ػٞاهت ٛـ گٞٗٚ پیيـٝی امالّ میبمی . ربٓؼٚ پبمؼاؿی ک٘ؼ

اگـ چٚ ثب اكٍٞ رٜبٗی ایٖ ر٘جو ٝ ٓوبثِٚ . ػؿ اؿٝپب ٗگـإ ک٘٘ؼٙ امت

هبٓغ ثيـیت ٓتـهی ثب اؿصزبع امالٓی چ٘یٖ آکبٗی کٔتـ ٓضتَٔ ثٚ 

ثب ای٘ضبٍ ایٖ ایْ کٚ ایٜ٘ب ػؿ ایـإ چگٞٗٚ فٗبٕ ؿا . ٗظـ ٓی آیؼ

صوٞم . اػؼآٜبی ػمتٚ رٔؼی ٝ ػِ٘ی ؿاٙ ٓی اٗؼافٗؼ. م٘گنبؿ ٓی ک٘٘ؼ

ٝ یب ػؿ ربیی ٓخَ مٞٓبُی . كـػی ٝ ٓؼٗی ىٜـٝٗؼإ ؿا پبیٔبٍ ٓی ک٘٘ؼ

ایٖ ُینت ثنی . صتی اف کٔک ثٚ هضطی فػگبٕ ٓٔبٗؼت ٓی ک٘٘ؼ

ٓب ٝظیلٚ عٞػ ٓی ػاٗیْ کٚ ػؿ ٓوبثَ ر٘جو اؿصزبػی . ٓٞالٗی امت

ثغًَٞ ای٘کٚ ٛ٘ٞف ػُٝتٜبی ؿـثی ثب ایٖ . امالّ میبمی ثبینتیْ

ػؿ ایٖ ٓجبؿفٙ ٓجؼب ٓب صٔبیت ٝ پيتیجبٗی      . ر٘جو ٓٔبىبت ٓی ک٘٘ؼ  

 

ایمان دینی، دست کم به تعبیر متعارؾ آن، یک 

 است؛ « پندار»

باور کاذبی است که در برابر تمام شواهد خالؾ 

 .کند جانی می خود سخت

شود، او را  نفر دچار پندار می که یک هنگامی

 . خوانند می  دیوانه

هنگامی که افراد بسیاری دچار یک پندار 

 .کنند خطاب می  ها را مؤمن شوند، آن می
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 شکوفایی جنبش کارگری مصر در بهار عرب ; آنتونی فایوال

  ۳۱۲۲سپتامبر  ۳۲, پنجشنبه.آنتونی فایوال 

 واشنگتن پست،بیست و پنج سپتامبر

هبٛـٙ ـ ای٘زب ػؿ کيٞؿی کٚ مبُٜب اػتَبثوبت ٓؤو٘وٞع ثوٞػٙ ٝ اصوضوبػیوٚ ٛوبی 

ٓنتوَ کبؿگـی ثٚ رـّ ػ٘بػ ثب ػُٝت ثيؼت ٓوضوکوّٞ ٓوی ىوؼٗوؼ یوک رو٘وجوو 

 .کبؿگـی ػظیْ ػؿ پـصٞ ثٜبؿ ػـة ػؿ صبٍ ىکٞكبیی امت

ىٞؿای ٗظوبٓوی صوبکوْ کوٚ ثوؼوؼ اف موووٞٓ ؿئویول رؤوٜوٞؿ موبثون ـو صنو٘وی 

ٓجبؿکصهؼؿت ؿا ػؿ ػمت ػاؿػ ػؿ ٓبٙ آٝؿیَ هبٕٗٞ ٓٔ٘ٞػیت اػوتوَوبثوبت ؿا 

ٓزؼػاً اصیب ٗٔٞػص آب ایٖ هبٕٗٞ ػؿ ؿٝفٛوبی اعویوـ ثوٚ ٓوـف ثوبؿفی صوٞمؤ 

ؿٛجـإ کبؿگـی هؼؿت یبكتٚ  ٝ گوـٝٛوٜوبی ػؿ صوبٍ ؿىوؼ اصوضوبػیوٚ گوـایوبٕ 

َٓـی  ػؿ اثؼبػ ػظیٔی کٚ ثؼؼ اف ٛلتٚ اٍٝ اٗوووالة ػیوؼٙ ٗيوؼٙ اموت ٝ ػؿ 

 . صبٍ اػتَبة ص ک٘بؿ ٜٗبػٙ ىؼٙ امت

اػتَبثبت مـیغ اُـىؼ ٓضکی رؼی ثـای ػُٝت ٓوٞهوت اموت صوب ٓوؼویوبؿٛوبی 

اػتَبثبت اهتَبػ ىوکو٘و٘وؼٙ .  آفاػی اثـاف ٝرٞػ ػؿ َٓـ رؼیؼ ؿا ثب إٓ م٘زیؼ

َٓـ ؿا کٚ اف مٞی صضِیِگـإ ثٚ یک ثٔت مبػتی صيجیٚ ىؼٙ امت ؿا صوٜوؼیوؼ 

اهتَبػی کٚ ػُٝت ٓ٘بثغ ػؿیبكت ٗوؼی اه  ٝ مـٓبیٚ گؾاؿی عوبؿروی . ٓی ک٘ؼ

اهتَبػػاٗبٕ ٛيؼاؿ ٓی ػٛ٘ؼ کٚ ثـآٝؿػٙ کـػٕ اكقایوو .  ؿا اف ػمت ػاػٙ امت

صوٞم ٛب ػؿ ثغو ػٔٞٓی ٓ٘زـ ثٚ ثبال ؿكتٖ ٓطبُجبت کوبؿگوـی ىوؼٙ  ٝ ػؿ 

 .صبٍ صبّـ ىکبف ػؿ ثٞػرٚ َٓـ ثٚ اٗؼافٙ یٞٗبٕ امت

آب ىٞؿای ٗظبٓی ٗبچبؿ ىؼٙ امت  کٚ ثپؾیـػ مـکٞة اػتَبثبت ثوٚ موبػگوی 

ٓ٘زـ ثٚ رـهٚ فػٕ ىٞؿه ٛبی ثیيتـی ٓی ىٞػ ٝ ػؿ ػویوٖ صوبٍ موـکوٞة 

اػتَبثبت ایٖ اصٜبّ ؿا صویوت ٓی ثغيؼ کٚ ثؼؼ اف مووٞٓ ٓوجوبؿک ػؿ كوٞؿیوٚ 

 .صـییـ اٗؼکی ٍٞؿت گـكتٚ امت

آب صضِیِگـإ ثـ ایٖ ثبٝؿٗؼ کٚ ٝاهؼیت گنتـه ٓٞد اػتَبثبت ػؿ َٓـ ػاٍ 

ثـ صـییـات رؼی ثؼؼ اف ػٝؿإ ٓجبؿک امت کٚ ٛـ اهؼآی ثـای ٓتوضوؼ کوـػٕ 

 .کبؿگـإ ثيؼت ٝ اؿِت ثطـف ٝصيیبٗٚ مـکٞة ٓی ىؼ

اکٕ٘ٞ پقىکبٕ ػؿ ثیٔبؿمتبٜٗب ػؿ صبٍ صضَٖ ٛنت٘ؼ کٚ ػؿ عوٞاموت اكوقایوو 

ٓوؼوِؤوبٕ ثوـای .  صوٞم عٞػ ٝ مٚ ثـاثـ ىؼٕ ثٞػرٚ مالٓت ػؤوٞٓوی ٛنوتو٘وؼ

ػؿ اػتَبة ٛنت٘ؼ ٝ ػٜٛب ٛقاؿ ٓؼؿمٚ ؿا صؼطیوَ  ۱۳ٔٔٗغنتیٖ ثبؿ اف مبٍ 

آٜٗب عٞاٛبٕ ثـک٘بؿی ٝفیـ آٓٞفه ٝ پـٝؿه ـ کٚ یکی اف پنٔبٗؼٙ .  ٗٔٞػٙ اٗؼ

 .ٛبی ػٝؿإ ٓجبؿک امت ـ ٝ ٗٚ ثـاثـ ىؼٕ صوٞم عٞػ ٛنت٘ؼ

کبؿگـإ ثغو صَٔ ٝ ٗوَ ثغيبً صـٓق اصٞثٞك ٛب ؿا  ػؿ ایٖ پبیتغت ثینوت ٝ 

مووٚ ٓوویووِوویووٞٗووی کيوویووؼٙ اٗووؼ ٝ عووٞاٛووبٕ ػٝینووت ػؿٍووؼ اكووقایووو ػمووتوؤووقػ 

پوی . ثبؿاٗؼافإ ػؿ ٗوطٚ صنبك ػیٖ اُنغ٘ب کٚ صٞمٔ ىـکت آوبؿاصوی ػ.ٛنت٘ؼ

ٝؿُؼ اػاؿٙ ٓی ىٞػص ػمت اف کبؿ کيیؼٙ اٗؼ کٚ ٓ٘زـ ثٚ اعالٍ ػؿ اؿصوجوبٓوبت 

ر٘جو ػؿ صبٍ ؿىؼ کوبؿگوـی ػوالٝٙ ثوـ . ػؿیبیی َٓـ ثب ىـم آمیب ىؼٙ امت

ػَجبٗی کـػٕ مـٓبیٚ گقاؿإ عوبؿروی ػؿ صوبٍ گنوتوـه ثوٚ کوبؿعوبٗوزوبت 

عٍَٞی ٝ ٓقاؿع امت کٚ ثب ىکنت ػیٞاؿ صـك کٚ مبُٜب ٝ ػٛٚ ٛب ثوبػوج 

 .ػؿ ْٛ کٞثیؼٕ كؼبُیتٜبی اصضبػیٚ ای ٓی ىؼصصوٞیت ىؼٙ امت

ثٚ گلتٚ ػجؼاُؼقیق اُجیبُی ٓؼبٕٝ اصضبػیٚ  ٓؼِٔبٕ ٓنتوَ کٚ ؿٝف ى٘جٚ ٛوقاؿإ 

ایوٖ یوک "  صٖ اف اكـاػ صضَیَ کـػٙ ؿا ثٚ عیبثوبٗوٜوبی هوبٛوـٙ موـافیوـ کوـػ 

اٗوالة ارتٔبػی ثـای صکٔیَ ىؼٕ اٗوالة میبمی امتص ػُٝت ثبیؼ ٛٔیوٖ صوبال 

 ."اٛؼاف ٓب ؿا ٓج٘ی ثـ صوٞم ػبػالٗٚ صؤٓیٖ ک٘ؼ

 اٗوالثبت ػٝگبٗٚ

ىٞؿىٜبی کبؿگـی ػؿ َٓـ صؤکیؼی ثـ ػٝگبٗٚ ثٞػٕ اٗوالثبصی اموت کوٚ  ػؿ 

رٜبٕ ػـة اصلبم اكتبػٙص ىٞؿه ٛبیی کٚ ْٛ  گـم٘ٚ صـویویوـ اهوتوَوبػی ٝ ٛوْ 

ػؿ َٓـ ؿٝف ثـٝف ثیيتوـ ؿٝىوٖ .  صي٘ٚ آفاػیٜبی میبمی ٝ ػٓٞکـامی امت

ٓی ىٞػ کٚ ػُٝت ٓٞهت ـ ٝ ٗیق ػُٝت ػٓٞکـاصیک ٓ٘تغت کٚ ثؼؼ اف اٗتغبثبت 

مویوالٕ :  ٝػؼٙ ػاػٙ ىؼٙ مـ کبؿ ٓی ایؼ ـ اکٕ٘ٞ ثب چبُو ػوظویؤوی ؿٝثوـٝموت

صٞهؼبت اهتَبػی ثبال کٚ ٝاهؼیت اٗکيبف ثٞػرٚ ػُٝتی ٝ اهتَبػ ؿاکوؼ ؿا ثوٚ 

 .َٓبف ٓی ِٓجؼ

ؿٍٞ اف ىیويوٚ : "  ٓگؼا کبٗؼیَ ٓؼیـ ٓـکق ٓطبُؼبت اهتَبػی َٓـ ٓی گٞیؼ 

 .االٕ صـك ک٘بؿ ؿكتٚ ٝ کبؿگـإ ٓطبُجبت ثیيتـی ػاؿٗؼ. ثیـٕٝ اكتبػٙ امت

ٜٗبػی کٚ ػؿ اروالك .  ٗٔبی٘ؼٙ کبؿگـإ َٓـی ثٚ ؿمٔیت ٓی ى٘بعت 

مبالٗٚ اف ٓجبؿک صزِیَ ثؼَٔ ٓی آٝؿػ ٝ پيت ٍض٘ٚ ٓيوـوٍٞ ثوـ ٛوْ 

 .فػٕ ىٞؿىٜبی کبؿگـی ثٞػ

آب ؿٛجـإ ٓنتوَ کبؿگـی ٗٚ ػؿ مبیٚ ثبفی ٓی ک٘٘ؼ ٝ ٗٚ ػؿ ٓؼـُ 

ػمتگیـی ٝ فٗؼاٗی ىؼٕ ثٚ عبٓـ صاله ثـای موبفٓوبٗوؼٛوی کوبؿگوـإ 

آٜٗب ثـای٘ؼ ىٞم اػتَبثبت ثقؿ  ـ ٝ ؿیـهبٗوٞٗوی ـو ثویونوت ٝ .  ٛنت٘ؼ

ٛنوتو٘وؼ کوٚ ػُٝوت  ۳ٕٓٓىو ٛقاؿ ٗلـٙ کبؿگـإ ٗنوبروی ػؿ موبٍ 

ٓجبؿک ؿا ٝاػاؿ ٗٔٞػ ٜٗبیتبً  ثب مـػاػٕ ریـی ػؿ ؿا ثوـٝی کوبؿگوـإ 

ٛـ چ٘ؼ ثؼؼ اف موٞٓ ٓجبؿک كؤ چٜبؿ اصوضوبػیوٚ .  مبفٓبٕ یبكتٚ ثبف ک٘ؼ

ٓنتوَ صيکیَ ىؼٙ اٗؼص آب اف إٓ فٓبٕ ر٘جو کبؿگـی یک ثیوؼاؿی ثوٚ 

عٞػ ػیؼٙ امت کٚ ثیو اف ٍؼ ٝ می اصضبػیٚ رؼیوؼ ػؿ ایوٖ ٛولوت ٓوبٙ 

ػؿ َٓـ ٛٔٚ اف ٓنتغؼٓبٕ ٝفاؿت ثبفؿگبٗوی ٝ کوبؿ  .  صيکیَ ىؼٙ اٗؼ

صب کبؿگـإ ٓبىیٖ مبفی ٝ ثبؿاٗؼافإ اصوضوبػیوٚ ٛوبی ٓنوتوووَ ثوٞروٞػ 

 .آٝؿػٙ اٗؼ

 ٗبآٓبػگی صبکٔبٕ

صـییـات ک٘ٞٗی ٓٞرت ىؼٙ امت کٚ ىٞؿای ٗظبٓی صبکْ ثـ َٓـ ػؿ 

ٓبٙ ٓبؿك ىٞؿای ٗظبٓی ػؿ . ٓٞهؼیت آٛٞیی فیـ ٗٞؿاكکٖ هـاؿ گیـػ 

ٓوبثَ كيبؿ ر٘جو کبؿگـی ػؿ صبٍ ؿىؼ صنِیْ ىؼ ٝ ثٚ ٓوـف ٓوئحوـی 

اصضبػیٚ ٛبی ٓنتوَ ؿا هبٗٞٗی کـػص آب ثؼٗجبٍ إٓ ػؿ ٓبٙ آٝؿیَ ىٞؿا ثب 

یک صکْ اػتَبثبت ؿا ر٘بیی اػالّ کـػ ٝ ثٚ عبٓـ إٓ ػؿ ٓوبٙ ژٝئوٖ 

ٗلـ اف کبؿگـإ ٗلت ؿا ػؿ صبٍ پیکت ػمتگیوـ ٗؤوٞػ  ۳ٝ ژٝئیٚ صؼؼاػ 

ثٚ گلتوٚ صوجوب ٓوٞؿیوق ٓنوئوٍٞ .  کٚ ثب ٓزبفات ٗنجتبً ٓالیٔی ص٘جیٚ ىؼٗؼ

اف مٞیی یک ٝصيت اهتوَوبػی ٝروٞػ "  ػیؼٙ ثبٕ صوٞم ثيـ ػؿ َٓـ

ػاؿػ ٝ ثطٞؿ ؿـیقی آٜٗب ٓی عٞاٛ٘ؼ اف اثقاؿٛبی موـکوٞة اموتولوبػٙ 

ک٘٘ؼ ٝ اف مٞی ػیگـ یک ّٝؼیت میبمی ٝرٞػ ػاؿػ کٚ ثـاصتی ٗٔوی 

 ."صٞاٗ٘ؼ ثطٞؿ کبَٓ ایٖ اػتَبثبت ؿا ػؿ ْٛ ثکٞث٘ؼ

ػؿ ٓبٙ ژٝئیٚ صکٞٓت ٝاػاؿ ثوٚ پوؾیوـه كيوبؿ اف روبٗوت گوـٝٛوٜوبی 

کبؿگـی ىؼ ٝ ٝػؼٙ اكقایو صوووٞم ػاػ ـو ٛؤوبٕ کوبؿی کوٚ صوبکؤوبٕ 

ػؿ َٓـ .اُزقایـ ٝ ػـثنتبٕ ثـای آؿاّ کـػٕ اّٝبع اٗزبّ ػاػٙ ثٞػٗؼ

. ٓوبٓبت ٝػؼٙ اكقایو  ٓـصِٚ ای ػمتٔقػٛب ثٚ کبؿگـإ ػُٝوتوی ػاػٗوؼ

آب اصضبػیٚ گـایبٕ صبفٙ ىکلتٚ ىکبیت ٓوی کو٘و٘وؼ کوٚ صوکوٞٓوت ٛو٘وٞف 

ىـٝع ثٚ ایلبػ ٝػؼٙ اكقایو صووٞم ٗوکوـػٙ اموتص ٛوـ چو٘وؼ ػؿ صوبٍ 

صبّـ ایٖ اكقایو ػمتٔقػ ٝ صوٞم ٛب عیِی اٗؼک ث٘ظـ ٓی ؿموؼ آوب 

ثٚ گلتٚ اصضبػیٚ ٛب ٓٞد اػتَبثبت ک٘ٞٗی ثٚ عبٓـ ػؼّ اروـای هوبٗوٕٞ 

 .ػمتٔقػٛبمت

آب اػتَبثبت کبؿگـی کٔتـ اف اػتَبثبت ٓؼِٔبٕ صٞرٚ ربٓؼٚ ؿا ثوٚ 

ػؿٍؼ اف  ۱۳عٞػ رِت کـػٙ امت کٚ ثب صؼطیِی ارجبؿی کِی یب ٗنجی 

اُٝیٖ ؿٝف ثوبفگيوبیوی .  ٓؼاؿك َٓـ هؼؿت عٞػ ؿا ثٚ ٗٔبیو گؾاىت٘ؼ

ٓؼاؿك ٗیق ثـای یک ٛلتٚ ثٚ صؤعیـ اكتبػٙ امت ٝ ٓو٘وزوـ ثوٚ اكوقایوو 

ؿٝف ى٘جٚ ٛقاؿإ  صٖ اف ٓوؼوِؤوبٕ .  صل ٗبپبیؼاؿی ارتٔبػی ىؼٙ امت

ػؿ رِٞ مبعتٔبٕ کبثی٘ٚ ػؿ ٓـکوق ىوٜوـ هوبٛوـٙ کوٚ اٗوؼکوی اف ٓویوؼإ 

آٗوٜوب .  اُتضـیـص ٗٔبػ اٗووالة َٓوـص كوبٍوِوٚ ػاؿػ ؿاٛوپویؤوبیوی کوـػٗوؼ

ػالؿ ثٚ پبَٗؼ ػالؿ ػؿ ٓوبٙ  ۳ٕعٞاٛبٕ اكقایو ػمتٔقػٛبی ک٘ٞٗی اف 

ٓؼِٔبٕ ٛٔچ٘یٖ ػؿ صبٍ اػٔبٍ كيوبؿ ثوـای صوـویویوـات ػٝؿ اف .  ٛنت٘ؼ

ػمتـك ػؿ ثـٗبٓٚ آٓٞفىی کيٞؿ ٛنت٘ؼ ٝ ػؿعٞامت کالمٜبی روؼیوؼ 

رالٍ اُيؼیقص ٓؼِوْ ػؿ .  ثـای آٓٞفه صوٞم ثيـ ٝ ػٓٞکـامی ػاؿٗؼ

ػالؿ ػؿیبكت ٓوی  ۳ٓٔهبٛـٙ کٚ ثؼؼ اف ثینت ٝ مٚ مبٍ عؼٓت ٓبٛبٗٚ 

ؿٛجـإ رٜبٕ ػـة ػؿ َٓـ ٝ ثوویوٚ روبٛوب ٓوـػّ آفاػ " ک٘ؼ ٓی گٞیؼ 

اٗؼیيی ؿا ٗٔی عٞاٛ٘ؼ کٚ اؿاػٙ آٜٗب ؿا ثٚ چبُو گیـػص آوب ایوٖ ٛؤوبٕ 

ٓب  ای٘زب آٓؼٙ ایْ صب ٗيوبٕ ػٛویوْ . چیقی امت کٚ اٗوالة ٗبٓیؼٙ ٓی ىٞػ

 ".کٚ کبؿی ؿا کٚ ىـٝع کـػٙ ایْص ؿٛب ٗٔی ک٘یْ

 ثـ گـكتٚ اف مبیت ایـإ صـثیٕٞ

 

 

ایٖ یک كـٛ٘گ اپٞؿصٞٗیونوْ اموت کوٚ صَوٞؿ ٓوی کو٘وؼ 

اػووتووَووبثووبت ٓوو٘ووزووـ ثووٚ ؿکووٞػ اهووتووَووبػی ٓووی ىووٞػ ٝ 

اػتَبثبت ٛـ چوٚ گنوتوـػٙ صوـ ىوٞػ روِوٞگویوـی اف إٓ 

ایٖ چیقی ٗینت کوٚ اهوتوَوبػ کيوٞؿ ػؿ .  ػىٞاؿصـ امت

 ".صبٍ صبّـ ثؼإ ٗیبفٓ٘ؼ امت

آب ثـای َٓـ اكقایو ر٘جو کبؿگـی ٗيبٕ اف  اٗوووالة 

مبُٜب ؿژیْ ٓجبؿک كؤ اصضبػیوٚ . ػؿ ثطٖ یک اٗوالة ػاؿػ

 ػُٝتی كؼؿامیٕٞ کَ اصضبػیٚ ٛبی صزبؿی ؿا ثٚ ػ٘ٞإ

 نقش بزرگ زنان در انقالب مصر

  سیؾ خدایاری; ترجمه
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 "! دخالت محدود نظامی خارجی"سرنگونی قذافی ، وسوسه ی

   ۳۱۲۲سپتامبر  ۳۲بهروز ستوده   

ثـای ٓؼاعِٚ  ٗظبٓی ػؿ ایـإ ثب ایٖ آیؼ کٚ ػؿ پـصٞ صِٔٚ ٗظبٓی ٓوضوؼٝػ 

عبؿری ص ٝصْؼیق ؿژیْ عٞػکبٓٚ امالٓی ص آٗبٕ ثتٞاٗ٘ؼ پـٝژٙ ثـاٗوؼافی 

ایوٖ .  رٜٔٞؿی امالٓی ؿا ثب صٔبیت ٗیـٝٛبی عبؿری  ثوٚ اٗوزوبّ ؿموبٗو٘وؼ

ٝ " اٗوالثی"كکـ عبّ  ٗیق صتی ػؿ ؽٖٛ ثـعی اف ثٚ اٍطالس ؿٝى٘لکـإ 

هؼؿت ِٓت ٗیق صب آٗزب پیو ؿكتٚ  امت ٝ صب آٗوزوب ثوٞی ثوبؿٝت ٝ ٍوؼای 

ىِیک گُِٞٚ ی هجبیَ ر٘گزٞی ُیجی ص آٗبٕ ؿا ٓؼٛٞه ٝ اف عٞػ ثوی عوٞػ 

کـػٙ امت کٚ  ایٖ ؿٝفٛب ثب ٛقاؿإ کیِٞٓتـ كبٍِٚ اف ایـإ ٝ اف ٓوـیون 

ػٗیبی ٓزبفی ای٘تـٗت ص كـٓبٕ صيکیَ ٛنتٚ ٛوبی ٓنوِوش ٓوغولوی ٝ آٓوبػٙ 

!! ىؼٕ ثـای ٓجبؿفٙ ٓنِضبٗٚ ػِیٚ رٜٔٞؿی امالٓی ؿا ٍبػؿ ٓی کو٘و٘وؼ 

گٞئی کٚ ایٖ میبمت ثبفإ کٜ٘ٚ کبؿ ٝ کٜ٘نبٍ ػؿ ؿاٛـٝٛبی ٝفاؿصغوبٗوٚ 

ٛبی عبؿرٚ کيٞؿٛبی اؿٝپبئی ٝ آـیکبئی فٓوقٓوٚ ٛوبئوی ؿا ػؿ ٓوٞؿػ 

اصتٔبٍ ارـائی کـػٕ ٓؼٍ ُیجی ثـای ایـإ ى٘یؼٙ اٗؼ کٚ ای٘گٞٗوٚ ىوتوبثوقػٙ 

ثٚ ػمت ٝ پب اكتبػٙ اٗؼ  ثٚ رٞاٗبٕ آفاػیغٞاٙ ٝ ٓغبُق رؤوٜوٞؿی اموالٓوی 

ػؿ ػاعَ کيٞؿص ؿیـٓنئٞالٗٚ ؿٛ٘ٔٞػ ٓی ػٛ٘ؼ کٚ ثوـٝٗوؼ ٝ ٛنوتوٚ ٛوبی  

 !ٓنِش ٝ ٓغلی ؿا ثـای مـٗگٕٞ مبعتٖ ؿژیْ  صيکیَ ػٛ٘ؼ 

ٛـ ػوَ مِیٔی ثب اٗؼکی ىؼٞؿ ٝ آگبٛی میبمی ٓی صٞاٗؼ ثلٜؤوؼ کوٚ ػوِوت 

صـییـ میبمت ىکنت عٞؿػٙ ی  چوِوجوی موبفی ػؿ ػوـام  ثوٚ مویوبموت 

ػؿ ُیجی ٝ ٗوو صؼییٖ ک٘٘ؼٙ ٗیـٝی ٛٞائی آوـیوکوب "  ػعبُت ٗظبٓی ٓضؼٝػ" 

ٝ ٗبصٞ ػؿ مـٗگٕٞ مبفی ؿژیْ ػیکتبصٞؿی هؾاكوی کوٚ  ایوٖ ؿٝفٛوب ؽٛوٖ 

ثـعی اف ىیلتگبٕ هؼؿت ٝ ٓغبُلبٕ رٜٔٞؿی امالٓی ؿا ثٚ عوٞػ ٓيوـوٍٞ 

ػاىتٚ ٝ کبؿگبٜٛبی ٗظـیٚ پـػافی آٗبٕ ؿا ثـای صٞرویوٚ صؤوِوٚ اصوتؤوبُوی 

ٗظبٓی هؼؿت ٛبی عبؿری ثٚ ایـإ كؼبٍ مبعتٚ امت ص  كووؤ ٝ كووؤ ػؿ 

چٜبؿ چٞة ٓ٘بكغ میبمی ٝ اهَبػی آـیکب ٝ اصضوبػیوٚ اؿٝپوب ػؿ ُویوجوی ٝ 

ػمتـمی ثٚ ٓ٘بثغ ٗلتی إٓ کيٞؿ ٓی ثبینتی رنتزٞ ىٞػ  ٝ ٗوٚ ػؿ ػكوبع  

اف ػٓکـامی ٝ صوٞم ثيـ ػؿ ُیجی ص  ٝ إٓ ػمتٚ اف ایـاٗیوبٗوی کوٚ صَوٞؿ 

ٓی ک٘٘ؼ ػعبُت  ٗظبٓی ٓضؼٝػ ٗیـٝٛبی عبؿری ػؿایـإ ٓی صوٞاٗوؼ ؿژیوْ 

صجٜکبؿرٜٔٞؿی امالٓی ؿا مـٗگوٕٞ موبعوتوٚ ٝ آفاػی ٝ ػٓوکوـاموی ؿا 

ثـای ٓـػّ ایـإ ثٚ اؿٓـبٕ آٝؿػ اگـ ػبَٓ ٝ رویوـٙ ثوگویوـ هوؼؿت ٛوبی 

عبؿری ٗجبى٘ؼ مبػٙ ُٞصبٕ ثی عجـ اف ػبُْ میبمت اٗؼ کوٚ ٗؤوی ػاٗو٘وؼ ػؿ 

ٝؿای صِٔٚ ی ٗظبٓی ٓضؼٝػ آـیکب ٝ اؿٝپب ثٚ ُیجی چٚ ٓوبٍؼ اهتوَوبػی 

ٝ میبمی  ٜٗلتٚ ثٞػٙ امت ص چـا کٚ ٛـکل ثب ثـعٞؿػاؿی اٗؼکی اف ػاٗو 

صبؿیغی ٝ میبمی ٓی صٞاٗؼ ػؿک ک٘ؼ کٚ ثـعالف صَوٞؿكوـٍوت ٓوِوجوبٕ 

ىیلتٚ ی هؼؿت ػؿاپٞفینیٕٞ رؤوٜوٞؿی اموالٓوی ص ٛوـ ػعوبُوت ٗوظوبٓوی 

عبؿری ػؿ ایـإ ٗٚ صٜ٘ب ایٖ ؿژیْ ؿا مـٗگٕٞ ٗغٞاٛؼ مبعت ثوِوکوٚ پوبیوٚ 

ٛبی رٜٔٞؿی امالٓی  کٚ آـٝفٙ ٝ ثٞیژٙ پل اف کٞػصبی اٗتغبثبصی موبٍ 

ص ُـفإ گـػیؼٙ امت ؿا ٓی صٞاٗؼ ٓضکوْ ٗؤوبیوؼ ص کؤوب ایو٘وکوٚ رو٘وگ  ۱۱

عبٗٔبٗنٞف ٛيت مبُٚ ایـإ ٝ ػـام  ثـای صکٞٓت اموالٓوی آٗوچو٘وبٗوکوٚ 

عؤویو٘وی ػؿٝؿوگوٞ !   ثوٞػ "  ؿصؤوت اُوٜوی"عٔی٘ی آٗـا صٍٞیق کـػ یک 

ػؿایٖ ٓٞؿػ ؿامت ٓوی گولوت  کوٚ رو٘وگ ثوـای صوکوٞٓوت اموالٓوی اه 

امت ص فیـا ؿژیْ ٗٞپبی امالٓی ػؿ مبیٚ ر٘گ ایـإ ٝ ػوـام "  ؿصٔت" 

صٔبٓی صجٜکبؿی ٛبی عٞػ ؿاص اف کيوتوبؿ ٝ ٗنوَ کيوی ػگوـاٗوؼیيوبٕ ػؿ 

ربٓؼٚ گـكتٚ  صب ثنیذ ٝ مبفٓبٗؼٛی ٗیـٝٛبی عٞػی ص اف مـپوٞه ٗوٜوبػٕ 

ثـ ٗبثنبٓبٗی ٛبی ربٓؼٚ ٝ مـکٞة کٞچکتـیٖ عوٞاموتوٚ ٛوبی ٍو٘ولوی ٝ 

اهَبػی گـكتٚ صب فػٕ ثـچنت ػبَٓ ؿژیْ ٍؼاّ ٝ آـیکب ٝ امـائیَ  ثوٚ 

چٜـٙ ی  كؼبالٕ میبمی ٝ ارتٔبػی  ٝ كـٝ ثـػٕ روبٓوؼوٚ ػؿ یوک ػٝؿإ 

مکٕٞ ٝ علوبٕ کٚ ٛیچ ٍؼای ٓغبُلتی ٛـچ٘ؼ ٗبچیق اف کنی ثِ٘ؼ ٗيٞػ  ص 

ثؼٕٝ ٛویوچ صوـػیوؼی ٛوْ .  ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ ػؿ پـصٞ ر٘گ ثٚ ٓـصِٚ ارـا ػؿآٓؼ 

" ؿصٔت اُٜی" اکٕ٘ٞ ٗیق ثـای  رٜٔٞؿی امالٓی ٝ ىغٌ عبٓ٘ٚ ای ٛیچ

ثبالصـ افایٖ ٗینت کٚ هؼؿت ٛبی عبؿری  ایـإ  ؿا ٓٞؿػ صٔوِوٚ ٗوظوبٓوی 

ثٖ ثنت  ٝ صولوـهوٚ كوقایو٘وؼٙ ی رو٘وبس ٛوبی ٓوغوتوِوق .  ٓضؼٝػ هـاؿ ػٛ٘ؼ 

رٜٔٞؿی امالٓی ص كؤ ػؿ پـصٞ یک چ٘یٖ صِٔٚ ای ٝ یب ٝاؿػىؼٕ ثوـعوی 

افگـٜٝٛبی میبمی ایـإ ثٚ یک ٓجبؿفٙ ٓنِضبٗٚ ػِیٚ ؿژیْ ٓی صوٞاٗوؼ اف 

ٓیبٕ ثـٝػ ٝ اصضبػ ٓزؼػ ر٘بس ٛبی رٜٔٞؿی امالٓی  ؿا ػؿ ثوؼٗوجوبٍ آٝؿػ  

 .  ٝ پبیبٕ کبؿ رٜٔٞؿی امالٓی ؿا ثـای مبُٜبی ٓٞالٗی ثٚ صبعیـ اٗؼافػ 

 

 

 

 

اػآٚ ػؿ ٍلضٚ           

031J COMMANDO SOLO  سااتاش شا  اش
ال ٍيذ مارتيه ٌُاپيما َیژي  ً ب  پایً ٌُاپيماا 

سااتا اً شاذي با اا اواجاام  C-130مع َف 
عمليات جىگ رَاوی اس فادي می شاُد ایاه 

ٌُاپيما تُاوایی وفُر َ پخش ب واماً با  رَا 

را  FM,AM,HF  َTVباوذ ٌاا غي  وظامی مثل 
دارا می باشذ ٌمچىيه می تُاوذ ب  رَا بااواذ 

ٌاا وظامی َ سای  تطُط دشمه بً اواجاام 
 .   مااااااااامااااااااُریااااااااش باااااااا اااااااا دازد

آم یکاا از ایاه ٌاُاپاياماا در جاىاگ عا ا   
افغاوس ان َ زلزلً ٌائي ی َ در ات  در جاىاگ 

 نقش زنان در مبارزات مردم لیبی

ػیکتبصٞؿٛبی صجٜکبؿ عبٝؿٓیبٗٚ  ٝ ىٔبٍ اكـیوب یکی پل اف ػیگـی  ثب 

علت ٝ عٞاؿی مـٗگٕٞ ٓی ىٞٗؼ ٝ اف آٗبٕ رق ٗبٓی فىت  ٝآحوبؿی 

اف صجبٛی ٝ ٝیـاٗی ٝ كنبػ ص چیقی ػیگـی ػؿ صوبؿیوظ  ثوـروبی ٗؤوی 

ثؼؼ اف مـٗگٞٗی ثٖ ػِی ٝ ٓجبؿک ػؿ صٞٗل ٝ َٓوـ ص هوؾاكوی .  ٓبٗؼ 

مٞٓیٖ ػیکتبصٞؿ اف مِنِٚ ػیکتبصٞؿٛبی کيٞؿٛبی ػـثی امت کٚ ػؿ 

ػٝ ػیکتوبصوٞؿ هوجوِوی ثوب .  ىٔبٍ اكـیوب  ثٚ عبکؼإ صبؿیظ مپـػٙ ٓی ىٞػ 

ػمت یبفی آفاػیغٞاٛبٕ صٞٗل ٝ َٓـ ثٚ اٗٞاع ٝ اىکوبٍ ىویوٞٙ ٛوبی  

ٓؼٗی ٓجبؿفٙ ص ٓبٗ٘ؼ صظبٛـات ٝ ؿاٛیپٔبئوی ٛوبی ٓوؼاّٝ ٝ ٓنوتؤوـ ٝ 

صؼٝػ ىوو ٓوبٙ اموت کوٚ ٓوـػّ .  ٗبكـٓبٗی ٛبی ٓؼٗی ص مـٗگٕٞ ىؼٗؼ

مٞؿیٚ ٗیق ثب ػمت عبُی ٝ ثٚ ىیٞٙ ٛبی ٓنبُٔت آٓیق ؿٝی ػؿ ؿٝی 

صبٗک ٝ صٞپ ٝ ِٛی کٞپتـ ٝ کيتی رو٘وگوی ثيوبؿ اموؼ ایوٖ ػٝموت ٝ 

ٛٔتبی ٗقػیک عبٓ٘ٚ ای ٝ اصٔؼی ٗژاػ اینتبػٙ اٗوؼ ٝ آفاػی ٝ صوووٞم 

. ىٜـٝٗؼی عٞیو ؿا اف ؿاٜٛبی ٓنبُٔت آٓیق ٝ ٓؼٗی ِٓت ٓی ک٘٘وؼ 

ُٝی مٞٓیٖ ػیکتبصٞؿ مـٗگٕٞ ىؼٙ یؼ٘ی ٓؼٔـهؾاكی ص ثٚ فٝؿ اموِوضوٚ 

ی ٗیـٝٛبی ٓغبُق  کٚ اف ٓبٜٛب پیو ٓٞؿػ پيتیجبٗی ٗیـٝٛبی ٗظوبٓوی 

ای٘کٚ ٗویوـٝٛوبی ٗوبصوٞ ٝ ثوطوٞؿ کوِوی .  ٗبصٞ هـاؿ ػاىت٘ؼ اف پبی ػؿآٓؼ 

کيٞؿٛبی اؿٝپبئی ٝ آـیکب ثب چٚ اٗگیقٙ ای ثٚ کٔک ٓغبُلوبٕ هوؾاكوی 

ىتبكت٘ؼ ٝ ثب صٔالت ٛٞائی ٝ ػؿیبئی عوٞػ ػیوکوتوبصوٞؿ ُویوجوی ؿا آٗوووؼؿ 

ّؼیق کـػٗؼ ٝ ػؿص٘گ٘ب هـاؿ ػاػٗؼ کوٚ موـاٗوزوبّ ٗویوـٝٛوبی ٓوغوبُوق  

ثتٞاٗ٘ؼ آعـیٖ ّـثٚ ؿا ثـ پیکـ ػیکتبصٞؿ ٝاؿػ مبعتٚ ٝ آٗـا مـٗگٕٞ 

ک٘٘ؼ عٞػ ػامتبٕ ػیگـی امت کٚ  ّٓٞٞع ایٖ ٗٞىتبؿ ٗینت کٚ هَوؼ 

ٗگبؿٗؼٙ ایٖ مطٞؿ ػؿ ایٖ ٓغتَـص كؤ اىبؿٙ ای امت ثٚ کذ كٜٔی ٝ 

ٓيبثٚ مبفی ٛبئی کٚ  ثـعی اف ایـاٗیبٕ ٓغبُق رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ 

 .اؿصجبٓ  ثب مـٗگٞٗی هؾاكی اٗزبّ ٓی ػٛ٘ؼ

ص کيوٞؿٛوبؿی "  ثٜبؿػـثوی" پیو اف ای٘کٚ ٓٞد آفاػیغٞاٛی ٓؼـف ثٚ

ػـثی عبٝؿٓیبٗٚ ٝ ىٔبٍ اكـیوب ؿا كـا گیـػ ص  ػٝ ؿژیْ ػیکتبصٞؿی ػؿ 

ػـام ٝ اكـبٗنتبٕ ثب ػعبُت ٓنتویْ پویوبػٙ ٗوظوبّ آوـیوکوب ٝ ثوـعوی اف 

موـٗوگوٞٗوی ؿژیوْ .  کيٞؿٛبی ػْٞ پیؤوبٕ ٗوبصوٞ ص موـٗوگوٕٞ ىوؼٗوؼ 

ػیکتبصٞؿی ٍؼاّ صنیٖ ػؿ ػـام ٝ صکٞٓت ػٜؼ صزـی ٓالػٔـ ػؿ 

اكـبٗنتبٕ  ثٞمیِٚ ٗیوـٝٛوبی ٗوظوبٓوی آوـیوکوب ص اف هْوب ثوـای ٓوؼت 

کٞصبٛی پبؿٙ اف ٓغبُلبٕ رٜٔٞؿی امالٓی ؿا ثٚ ٝرؼ ػؿ آٝؿػ ٝ  ایوٖ 

اٗؼیيٚ عبّ ؿا  ػؿ آٗبٕ ثبؿٝؿ ٗٔٞػ کٚ گٞیب ػعبُت ٗوظوبٓوی آوـیوکوب ٝ 

مبیـ کيٞؿٛب  ص ٓی صٞاٗؼ گقی٘ٚ ی عٞثی ثبىؼ ثـای مـٗگٕٞ مبعوتوٖ 

ؿژیْ رٜٔٞؿی امالٓی ص آب ثب گؾىت فٓبٕ  ٝ آىکبؿ ىؼٕ پیوبٓوؼٛوبی 

فیبٕ ثبؿ ٓؼاعِٚ ٗظبٓی عبؿری  ػؿ ػٝ کيٞؿ ػوـام ٝ اكوـوبٗنوتوبٕ ص 

كکـ ٛٞاػاؿی اف ػعبُوت ٗوظوبٓوی عوبؿروی ثوـای موـٗوگوٕٞ موبعوتوٖ 

رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ ٓیبٕ اپٞفینیٕٞ ایـاٗی ص  ثتؼؿیذ ّؼویوق ٝ کوْ 

ؿٗگ ىؼ صب ای٘کٚ ػؿ عالٍ ٓبٜٛبی اعویوـ ٝ ثوب آؿوبف ػعوبُوت ٓوضوؼٝػ 

ٗظبٓی آـیکب ٝ ٗبصٞ ص اثتؼا ثب صٞریٚ ػكبع اف ٓـػّ ؿیـ ٗظبٓی ث٘ـبفی 

ػؿ ٓوبثَ مـکٞة ٛبی ٝصيیبٗٚ ٝ عي٘وٞٗوت ثوبؿ ٗویوـٝٛوبی هوؾاكوی ٝ 

مپل اهؼاّ  ثٚ صنِیش  ٝ کٔک ؿمبٗی ثٚ  ٗویوـٝٛوبی ٓوغوبُوق هوؾاكوی ص 

ثٔ٘ظٞؿ صوٞیت ٝ پیو ؿٝی گبّ ثٚ گبّ  آٗبٕ  ٝ ػؿ ْٛ ىکنتٖ  ٓٞاّغ 

ٗیـٝٛبی ٝكبػاؿ ثٚ هؾاكی ص ایٖ ٓنئِٚ ثبػج گـػیؼ کٚ كکوـ عوٞه آٓوؼ 

گٞئی ثٚ ٓؼاعِٚ ی ٓضؼٝػ ٗظبٓی هؼؿت ٛبی عبؿری ثـای ثوـاٗوؼافی 

رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ ثغو ٛبی اف اپٞفینیٕٞ رٜٔٞؿی امالٓوی  کوٚ 

ٓوـس .  كؤ ٝ كؤ اف  ثٚ کنت هؼؿت ٓی اٗؼیيو٘وؼ ػٝثوبؿٙ فٗوؼٙ ىوٞػ 

صيکیَ ػُٝت ٓٞهت  ٝایزبػ آُتـٗبصیٞ اٗوالثی ػؿعوبؿد : " ٛبئی اف هجیَ 

ٝ ثـپب  ٗٔٞػٕ ک٘ولوـاٗول ٛوب ٝ کو٘وگوـٙ ٛوبئوی ثوب ىوـکوت "   اف کيٞؿ

ػ٘بٍـ ٓيکٞک  ٝ كـٍت ِٓت ٝ الثی گوـی ٛوبی ٝٓوٖ كوـٝىوبٗوٚ  

ثٔ٘ظٞؿ رِت صٔبیت ٓبُی ٝ مویوبموی هوؼؿت ٛوبی عوبؿروی ص کوٚ ػؿ 

ٓٞاؿػی ٛٔبٗطٞؿیکٚ ػؿ ٓبٜٛبی گؾىتٚ ٓيبٛؼٙ کوـػیوْ یوک موـ ایوٖ 

اهؼآبت ثٚ اٍطالس ثـاٗؼافی ٝ آُتـٗبصیٞ مبفی  ثٚ ٝفاؿت آالػوبت 

رٜٔٞؿی امالٓی ٝ مـػاؿإ مپبٙ پبمؼاؿإ ٍَٝ ثٞػٙ امت ص ٛٔٚ ٝ 

ٛٔٚ صکبیت اف صاله ثغيی اف ٓغبُلبٕ رٜٔٞؿی اموالٓوی ػؿ عوبؿد 

 اف کيٞؿ امت ثـای صـؿیت ٝ عٞه آٓؼگٞئی ثٚ هؼؿصٜبی عبؿری 
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پل ٛیذ ٗنغٚ ای  ثـای ر٘جو ٓؼٗوی ٗوٞپوبی ایوـإ ص عوطوـٗوبک صوـ ٝ   

ٓـ  ثبؿ اف صِٔٚ ٗظبٓی هؼؿت ٛبی عبؿری ص اػْ اف صِٔٚ ٗظوبٓوی صؤوبّ 

ػیبؿ یب  صِٔٚ ٗظبٓی ٓضؼٝػ  ٝ یب ٛٔیٖ ٗنغٚ ی صيکیَ ٛنتٚ ٛبی ٓنوِوش 

ثـای ٓجبؿفٙ ٓنِضبٗٚ  ثب رٜٔٞؿی امالٓی ص کٚ ثوـعوی اف ؿٝىو٘ولوکوـإ 

 . آىلتٚ كکـ آٗـا صٍٞیٚ ٓی ک٘٘ؼ ٗینت 

ای٘کٚ ؿٛجـ رٜٔٞؿی امالٓی ٝ ػمتگبٜٛبی صجِیـبصی اه ىجبٗٚ ؿٝف صواله 

ٓی ک٘٘ؼ کٚ ر٘جو آفاػیغٞاٛبٗٚ ٝ ٓؼٗی ٓـػّ ایـإ ٝچٜوـٙ ٛوبی كوؼوبٍ ٝ 

ٓجبؿف ؿا  ثٚ آـیکب ٝ امـائیَ ٝ هؼؿت ٛبی عوبؿروی ٓو٘وتونوت موبفٗوؼ ص  

ٝهتی ػكبع ٓـػّ اؿٝٓیٚ اف ٓضیٔ فینت ٝ یب آة ثبفی روٞاٗوبٕ ایوـإ ػؿ 

پبؿک ىٜـ ص اف ربٗت ٝالیت كویٚ امالٓی ثـچنت آو٘ویوتوی ٓوی عوٞؿػ ٝ 

ٗوغونوتویوٖ "  امتکجبؿ رٜبٗی ٝ ٍٜیٞٗینْ ثیٖ أُِِی" ٛ٘گبٓی کٚ اؿصجبٓ ثب  

اصٜبٓی امت کٚ ثٚ ٛـ صـکت ٓـػٓی ٝ ٛـ كـػ آفاػیغٞاٙ  ٝ ٓؼاكغ صووٞم 

ثيـ ػؿ ایـإ  ٝاؿػ ٓی ىٞػ ٝ فٓبٗی کٚ  صکٞٓت عٕٞ ؿیق ٝالیت كووویوٚ 

امالٓی ػؿ ٓوبثَ  صـکت آؿاّ ٝ ٓنبُٔت آٓیق ٓـػّ ایـإ کٚ كؤ ىٔبؿه 

ؿأی عٞػ ؿا اف ٓنئٞالٕ صکٞٓتی ٓطبُجٚ ٓی کـػٗؼ آٗوٜؤوٚ رو٘وبیوت ثوجوبؿ 

آٝؿػ  ص صبٍ صَٞؿ ک٘یؼ کٚ اگـ كـػا ٝاهؼوبً صؤوِوٚ ای ٗوظوبٓوی اف روبٗوت 

هؼؿت ٛبی عبؿری ثٚ ایـإ ٍٞؿت ثگیـػ ص آٗٞهت ایٖ ؿژیْ ثب ٓوغوبُولوبٕ 

 عٞػ چٚ عٞاٛؼ کـػ ؟

عٞؿىیؼی ٝ ػؿعوالٍ رو٘وگ ایوـإ ٝ ػوـام ص  ۳ٖٓٔػؿ اٝایَ مبُٜبی 

ٛقاؿإ صٖ اف ػگـاٗؼیيبٕ ایـإ ػؿ فٗؼاٜٗب ٝ ىک٘زٚ گبٛوٜوبی رؤوٜوٞؿی 

فٓوبٗوی کوٚ إٓ رو٘وگ ثوی  ۳۱ٖٔامالٓی هتَ ػبّ ىؼٗؼ ٝ ػؿصبثنتبٕ مبٍ 

صبٍَ ٝ ّؼِٓی ثٚ ٗوطٚ پبیبٕ عٞػ ؿمیؼ ص آیت ب عٔی٘ی كـٓوبٕ کيوتوبؿ 

چ٘ؼٛقاؿ ػگـاٗؼیو ثبهی ٓبٗؼٙ ػؿ فٗوؼاٗوٜوبی رؤوٜوٞؿی اموالٓوی ؿا کوٚ 

ٓيـٍٞ گؾؿاٗؼٕ  ػٝؿإ ٓضکٞٓیت ٛب ی ٗبػبػالٗوٚ ثوٞػٗوؼ ٍوبػؿ کوـػ ٝ 

صبٍ  کنبٗی کٚ ؿیـ ٓنئٞالٗوٚ ٝ .  ُٛٞٞکبمت ػگـاٗؼیيبٕ ایـإ ؿا ؿهْ فػ

ثب چ٘ؼ ٛقاؿ کیِٞٓتـ كبٍِٚ افروبٓوؼوٚ ٝ ٓوجوبؿفات ٓوؼٗوی ٓوـػّ ایوـإ ص 

هؼؿت ٛبی عبؿری ؿا صجِیؾ ٓوی کو٘و٘وؼ ٝ روٞاٗوبٕ "  ػعبُت ٗظبٓی ٓضؼٝػ"

عـػٓ٘ؼ ٝ ٓجبؿف ایـإ ؿا ثٚ صيکیَ ٛنتٚ ٛبی ٓنِش صيوٞیون ٓوی ٗؤوبیو٘وؼ 

پوژٝٛوو ٛوبی " عٞة امت کٚ ثٚ ایٖ مئٞاٍ مبػٙ پبمظ ػٛو٘وؼ کوٚ آیوب ػؿ 

عٞػ  ثیٖ ػٝ کيٞؿ ٝ ربٓؼٚ ایـإ ٝ ُیجی ٝ ثیٖ ػٝ ؿژیْ هوؾاكوی ٝ "  ػِٔی

عبٓ٘ٚ ٝ ثیٖ صبؿیغچٚ  ٓجبؿفات ِٓت ایـإ ٝ ٓجبؿفات هجبیَ ُیجی ٝ ؿویوـٙ 

ٝ ؿیـٙ ثٚ اٗؼافٙ ی کبكی ٓيبثٜت ٛبئی ؿا یبكتٚ اٗؼ کٚ ٗنغٚ ُیجی ؿا ثوـای 

ٝ ای٘زبمت کٚ إٓ ّـة أُخَ كوبؿموی ػؿ ٓوٞؿػ ! ایـإ صزٞیق ٓی ک٘٘ؼ ؟

ٓـػّ ایـإ ؿا :  ٍؼم پیؼا ٓی ک٘ؼ  "  اٗوالثی" ایٖ آهبیبٕ ٝ عبْٗ ٛبی ثنیبؿ 

کٚ آٗبٕ ثٜتـ اف ىٔب . ثٚ عیـ ىٔب آیؼی ٗینت ُطلبً ثـای ىبٕ ّىـ ٗـمبٗیؼ 

ٓی ػاٗ٘ؼ چگٞٗٚ  ّىـ رٜٔٞؿی امالٓی اف مـ ایـإ کْ ٗٔبی٘ؼ ٝ ٗیبفی ٛوْ 

 . ثٚ صِٔٚ ٗظبٓی هؼؿت ٛبی عبؿری ٝ ٛنتٚ ٛبی ٓنِش ىٔب ٗؼاؿػ 

 اف مبیت صـیجٕٞ آفاػ

 

 پـصٞ 

        1390ٜٓـ ٓبٙ  4

ص 2011مپتوبٓوجوـ   13ػؿ ؿٝفٗبٓٚ صٞؿٗتٞ امتبؿ ؿٝف مٚ ى٘جٚ 

صـینی صبیِـ عجـٗگبؿ آٞؿ صووٞهوی ؿٝفٗوبٓوٚ گوقاؿىوی آٝؿػٙ 

ٛٔوٚ موبُوٚ ػؿ :  امت کٚ عالٍٚ ای اف إٓ ؿا ػف ؽیَ ٓی آٝؿّ 

ٓبٙ مپتبٓجـص هْبت ػاػگبٜٛبی اٗتبؿیٞص ثـای گيبیو ػاػگبٜٛوبص 

کٚ ٛ٘گبّ )هْبت ُجبمٜبی ؿمٔی .  ٓـامٔی ٓؾٛجی ثزب ٓیبٝؿٗؼ

ؿا ثٚ صٖ کوـػٙ ٛؤوگوی موٞاؿ ثوـ (  ٓضبکٔبت ػؿ ػاػگبٙ ٓیپٞى٘ؼ

اصٞثٞمٜبیی کٚ ثـای ایٖ ٓ٘ظٞؿ كوـاٛوْ ىوؼٙ اٗوؼص ثوٚ یوکوی اف 

ؿكوتوٚ ٝثوٚ (   کٚ آنبٍ کِینبی  ٗقػیک ایتُٖ م٘توـثوٞػٙ) کِینبٛب 

ٝ ثٚ ایٖ صـصیوت موبُوٜوبموت کوٚ .   اٗزبّ ٓـامْ ٓؾٛجی ٓیپـػافٗؼ

مؼی ىؼٙ چ٘یٖ ؿٝف ٝ چ٘یٖ ؿمٔی ػؿ مینتْ هْبیی کبٗبػا روب 

چ٘ؼصٖ اف کبؿىو٘وبموبٕ صوووٞهوی ثوب اىوبؿٙ ثوٚ ٝاؿػ کوـػٕ . ثیلتؼ

مٔجِٜبی ٓؾٛجی ػؿ مینتْ هْبیی ٓطـس ٓیک٘٘ؼ کوٚ ػؿ هوبٗوٕٞ 

امبمی کبٗبػا ثٚ رؼایی کِیونوب ٝ ػُٝوت آٗوگوٞٗوٚ کوٚ ػؿ هوبٗوٕٞ 

كَوَ صوووٞم ٝ " امبمی آٓـیکب آٓؼٙص صَـیش ٗيؼٙ ؛ٝ صتی ػؿ 

ثٚ ػ٘ٞإ ثبالصوـیوٖ ٓوووبّ یوب هوؼؿت یوبػ ىوؼٙ "  عؼا" اف "  آفاػیٜب

یکی اف پـكنٞؿٛبی ٓتغٌَ صووٞم کویولوـی ٝ هوبٗوٕٞ .  امت

ٓیگٞیؼ کٚ ػؿمینتوْ هْوبیوی "   ریٔل امتـیجُپُِل" امبمیص ث٘بّ 

کبٗبػا ؿٝیٚء رؼایی ػُٝت اف ٓؾٛت ىکوَ گوـكوتوٚ ٝ روب اكوتوبػٙ 

امت؛ ٝ صاله ػؿ رٜت ٓؼاعِٚ ٓؾٛت ػؿ مینتْ هْوبیوی ثوـای 

ػؿ آٓـیکبص ٗؤوبیوو :  اٝ ٓیگٞیؼ .   ٓـػّ ٓيکَ آكـیٖ عٞاٛؼ ثٞػ

ػؿ ػاػگبٙ ػبُی فیـ مٞاٍ ؿكتٚ ٝ ػؿ ٓٞؿػ إٓ ثضج " ػٙ كـٓبٕ"

ػؿ .  ٓیيٞػ صبٍ آٗکٚ ٓب ػؿ ایو٘وزوب چو٘ویوٖ ثوضوخوٜوبیوی ؿا ٗوؼاؿیوْ

ٍٞؿت ثـٝف ٓيکالت ٗبىی اف ص٘بهِ ثویوٖ ٓوؾٛوت ٝ صوووٞم 

ىٜـٝٗؼإص ایٖ هْبت ٛنت٘ؼ کٚ ثبیؼ هْوبٝت کو٘و٘وؼ؛ ٓوّٞوٞع  

ثیطـكی هبّی ای کٚ پبیج٘ؼ ثوٚ اٍوٍٞ ٓوؾٛوجوی اموت چوگوٞٗوٚ 

 . صّٞیش ػاػٙ ٓیيٞػ

ؿئیل اٗزٖٔ هْبت کبصُٞیک گلتٚ امت کٚ ىـکت ػؿ ٓوـاموْ  

. ٓؾٛجی صن ٛـ ٝکیَ یب هبّی ثٚ ػو٘وٞإ یوک کوبٗوبػایوی اموت

صبٍ آٗکٚ ٓـامٔی کٚ هْبت ثٚ رب ٓیبٝؿٗؼ ٓـامٔی ٗینوت کوٚ 

مویونوتوْ " ثِکٚ ثٚ ٝمیِٚ یکی اف صيکویوالت " كـػ"ثٚ ٝمیِٚ یک 

هوـٕٝ ) 13ؿیيوٚ ایوٖ ٓوـاموْ ثوٚ هوـٕ . اٗزبّ ٓیيوٞػ" صکٞٓتی

اصوضوبػ " روبُوت ایو٘وزوبموت کوٚ .  ػؿ كـاٗنٚ ثوـٓویوگوـػػ(  ٝمطی

کٚ ٛؼكو پيتیجبٗی اف ثویوطوـكوی ٓوؾٛوجوی "  مکٞالؿٛبی کبٗبػائی

صکٞٓت امت؛ ٛیچگٞٗٚ كـاعٞاٗی رٜوت پوبیوبٕ ػاػٕ ثوٚ  ایوٖ 

ثـ ػکلص آٜٗب صضت پوٞىوو اصوتوـاّ .  كؼبُییتٜبی ٓؾٛجیص ٗٔیؼٛؼ

ثٚ ٓؾاٛتص صٔبّ رٔؼییتٜبی ٓؾٛجی ؿاػؿ عؼٓوبت ثویوٖ اُؤوؾاٛوت 

آٜٗب ثٚ ؿىؼ مـیغ ٝ رٜبٗی ؿیـ ٓوؾٛوجوی ىوؼٕ .  ػػٞت کـػٙ اٗؼ

 پبیبى.          ثی اػت٘بیی ٓیک٘٘ؼ

سلمان صفوی، برادر رحیم صافاوی فارمااناده ساپااه پااساداران در 

مالقات خصوصی به آمریکائیان دقیقا هاماان چایازی را  افات کاه 

سپاه پاسداران را در :  تریتا پارسی یک روز قبل به آمریکا میگفت

لیست تروریستی نگذارید زیرا همکاری آمریکا با سپاه بارای آرام 

صفوی و پارسی همچنایان  افاتاناد کاه .  کردن عراق به خطر میافتد

سپاه اکنون نقش عماده ای در سااخاتاار ردیام دارد و تاروریسات 

خواندن آن باعث خراب شدن چشام اناداز تاعاامال بایان دو کشاور 

 خواهد  ردید

چند سند تازه و مهم ویکی لیکس مربوط به دیدار سلاماان صافاوی، 

برادر رئیس سپاه پاسدان وقت رحیم صفوی با مقاماات آماریاکاائای 

در یاکای از ایان .  ماناتاشار شاده اسات 0222در لندن در تابستان 

با مقااماات آماریاکاا  0222ا وست  21اسناد، سلمان صفوی روز 

در سفارت لندن مالقات کرد و از آنان خواست تا از قرار دادن نام 

باه  افاتاه .  سپاه در لیست  اروهاهاای تاروریساتای خاودداری کاناناد

صفوی، اینکار باعث میشود تا تالش های آمریکا برای آرام کاردن 

باه  افاتاه .  عراق و همکاری با سپاه در این زمینه شکسات باخاورد

صفوی، سپاه بخش مهمی از اقتصاد و ساختار قدرت را در دسات 

دارد و تروریست خواندن آن از طرف آمریکا، راه تعامل بایان دو 

 .کشور را مسدود میکند

ىگلت آٗکٚ ػهیوب یک ؿٝف هجَص صـیتب پبؿمی ػؿ ٓوبُٚ ای ثوب ٛؤویوٖ 

رٔالت ٝ ثب ٛٔیٖ امتؼالٍ اف آٓـیکب ٓیغٞامت صب ٗبّ مپبٙ پبمؼاؿإ 

صيبثٚ امتؼالالت ٝ رٔالت ایٖ ػٝ . ػؿ ُینت صـٝؿینتی هـاؿ ٗگیـػ

 .ثب یک ػیگـ ىگلت آٝؿ امت

ربُت ای٘زبمت کٚ مِٔبٕ ٍلٞی ػؿ ایٖ ػیؼاؿ ثطوٞؿ آىوکوبؿ ثویوبٕ 

ک٘٘ؼٙ ٗظـات مپبٙ ٝ ؿژیْ ثٞػٙ امت ٝ صيبثٚ اظٜوبؿات ٝ اموتوؼالت 

ٝی ثب صـیتب پبؿمی کٚ عٞػ ؿا ثٚ ػؿٝؽ ٗٔبی٘ؼٙ ایـاٗیبٕ ػؿ آٓوـیوکوب 

ٓؼـكی ٓیک٘ؼ م٘ؼ ػیگـی اف صاله ٛبی ٝی ثـای پویويوجوـػ اٛوؼاف 

ٓ٘طوٚ ای ؿژیْ ایـإ ٝ ٗيبٗٚ آىکبؿی اف ٛٔبٛ٘گی ػَٔ ثیٖ ٝی ثب 

 .ٓوبٓبت ایـإ ٓیجبىؼ

 :ُی٘ک م٘ؼ ٝیکی ُیکل

http://www.enduringamerica.com/home/2010/12/29/

wikileaks-and-iran-2007-brother-of-revolutionary-

guards-comm.html 

/http://niac.convio.net/site: ُی٘وک ٓوووبُوٚ ی صوـیوتوب پوبؿموی

N e w s 2 ? 

page=NewsArticle&id=5710&security=1&news_iv

_ctrl=-1 

 

تداخل مذهب و سیستم 

 قضایی در کانادا

 :ؿٝى٘گـ

صٖ ثٜٔـاٙ صـیتب پبؿمی ٓی ٗبٓٚ ای ثوٚ  36ربُت امت کٚ هجَ اف ایٖ ٗیق  

ٓوبٓبت آٓـیکبئی عٞامتبؿ ثبهی ٓبٗؼٕ ٓزبٛؼیٖ عِن ػؿ ُینت صـٝؿینوتوی 

 :امبٓی ایٖ اكـاػ اف ایٖ هـاؿ امت. ایٖ کيٞؿ ىؼٙ ثٞػٗؼ

اؿٝٗؼ آثـاٛبٓیبٕص ػِی اَٗبؿیص ؿّب اٍالٕص ىبئوٍٞ ثوغوبهص ٓوٜوـفاػ  

ثـٝرـػیص ربٕ کٍٞص ریٔق ػٝثی٘قص كـیؼٙ كـٛیص ػعی كَیضویوبٕص ٛوبػی 

هبئٔیص كبٓٔٚ صویوت رٞص کٞإ ٛـیلص ٗبػؿ ٛبىٔیص ؿآیوٖ روٜوبٗوجوگوِوٞص 

ٓضنٖ کؼیٞؿص ٜٓـإ کبٓـٝاص اموتولوبٕ کویو٘وقؿص روبٕ ُویؤوجوـتص اموکوبت 

ُٞکبكص كیـٝفٙ ٓضٔٞػیص ؿّب ٓـػيیص آفاػٙ ٓؼبٝٗیص ؿموٍٞ ٗولویونویص 

ؿْٓوبٗویص . ک. مضـٗٔبفیغٞاٙص صـیتب پبؿمیص پَ پیالؿص ٗنـیٖ ؿصیٔیوٚص ؿ

رینٕٞ ؿّبئیبٕص اصٔؼ ٍؼؿیص ٓضٔٞػ ٍوؼؿیص ٓوضؤوؼ موٜویؤویص اُوٜوٚ 

ىـیق پٞؿٛیکلص مبمبٕ ىؼبع ٓ٘وص گـی میکص روبٕ صویوـٓوٖ ٝٝایو٘وٚ 

 .ٝایت

 سند ویکی لیکس و تشابه کامل اظهارات سلمان صفوی و تریتا پارسی
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اگـ ثضـاٜٗبی ػٝؿٙ ای مـٓبیٚ ػاؿی ؿا ثوـؿموی کو٘ویوْ ثوضوـإ موبٍ 

ثضـاٗی ثٚ ٓـاصت گنتـػٙ صـ ٝ ػٔین صـ اف صتی ثضـإ هوجوَ اف  2008

ػؿ مٚ ٓبٙ آعـ ایٖ مبٍ صزوبؿت روٜوبٗوی ثویونوت .  ر٘گ رٜبٗی ػّٝ ثٞػ

ٗیق ٗـط ثقؿگوتوـی  1929-31ػؿٍؼ موٞٓ ػاىت کٚ ثٚ ٗنجت مبُٜبی 

 .ثٞػٙ امت

ثبٗکؼاؿٛب ثٜتـ اف ٛٔٚ ٓی ػاٗو٘وؼ کوٚ موـٓوبیوٚ ػاؿی ٝ ثوضوـإ ٛوبیوو 

رٜبٗی امت ٝ ثضـإ ػؿ یکی اف کيٞؿٛبی صٞفٙ یٞؿٝ ٗٚ صٜ٘ب ٓنتوویوْ 

. ػؿ ثویٚ کيٞؿٛبی ایٖ صٞفٙ ثِکٚ ػؿ ثـیتبٗیب ٗیق احـ گؾاؿ عوٞاٛوؼ ثوٞػ

ثٚ ٛٔیٖ ػُیَ ػؿ صبٍ صبّـ ثـیتبٗیب ثقؿگتـیٖ ٝاّ ػٛ٘ؼٙ ثوٚ ایوـُو٘وؼ ٝ 

ػُٝت ٛب ٝ پبؿُٔبٕ ٛبیيوبٕ .  ػؿ ٝاهغ ثقؿگتـیٖ ِٓجکبؿ ایٖ کيٞؿ امت

کٚ صـرٔٚ ؿمٔی ٝ میبمی مـٓبیٚ ػاؿإ ٝ ثبٗکؼاؿإ ٛنت٘ؼ ٓیغٞاٛو٘وؼ 

رـیبٕ مٞػ آٜٗب ثـهـاؿ ثٔبٗؼ ٝ اف ٓـین اػٔبٍ ؿیبّت ٛبی اهتَبػی 

موـٓوبیوٚ ػاؿی .   عنبؿت عٞػ ػؿ ثضـإ مبُٜبی اعیـ ؿا رجـإ ٗٔبی٘وؼ

ثٚ ٝرٞػ آٝؿٗؼٙ ثضـإ ػظیْ اعیـ رٜبٕ امت آب ثبٗکؼاؿٛب ثب ٛٔؼمتوی 

ػُٝت ٛب ٓی عٞاٛ٘ؼ ٛقی٘ٚ ایٖ ثضـإ ؿا اف ریت ٓجوٚ کوبؿگوـ ثویوـٕٝ 

آٜٗب ثب میبمت ٛـ اصلبهی کٚ ثیبكتؼص مٞػ ٓب ٗجبیؼ هطغ گوـػػ روِوٞ .  ثکي٘ؼ

آٓؼٙ اٗؼ ٝ كـآٞه کـػٙ اٗؼ کٚ ٛٔیٖ میبمت اهتَبػی ؿیوبّوت ػٛو٘وؼٙ 

. ىبٕ ثبػج اٗجبىت صُٞیؼ ثیيتـ ٝ ثضـاٗی ػظیْ صـ ػؿ آیو٘وؼٙ ٓوی ىوٞػ

 

 

صجؼیِ کٔـ عْ کـػٙ اٗؼ ٝ ٛٔیٖ ثبػج اٗجٞٙ ىؼٕ ٗلـصوی ػؿ فیوـ 

ربٓؼٚ ىؼٙ امت کٚ صبٍ ایٖ ثبؿ ثٚ ٍٞؿت ایٖ ىٞؿه ٛبی چو٘وؼ 

ثٚ "  اعالم" ّٔ٘ب ثـای کنبٗی کٚ صـف اف .  ؿٝفٙ عٞػٗٔبیی کـػ

اعالم یکی اف اُٝیٖ ّٓٞٞػبت ثٞػ کوٚ :  ٓیبٕ ٓی آٝؿٗؼ ثبیؼ گلت

مـٓبیٚ ػاؿی آٗـا ُٚ کـػ ٝ ربٓؼٚ ای ؿا مبعت کٚ ث٘وبص موتوٕٞ ٝ 

ٓج٘بمت "  مٞػ" ربٓؼٚ ای کٚ صٜ٘ب .  موق اه ؿا مٞػ صؼییٖ ٓی ک٘ؼ

ٓی صٞاٗؼ ثوٚ ٓو٘وبموجوت ...  ٝ یک مـٓبیٚ ػاؿص ثبٗکؼاؿص ملتٚ ثبف ٝ 

مٞػآٝؿی ثیيتـ ٛٔ٘ٞػبٕ عٞػ ؿا ثٚ كووـ ٝ ٗوؼاؿی ٝ گوـمو٘وگوی 

ثٞؿژٝافٟص ٛـ روب کوٚ : "  ٓبؿکل ػؿ ٓبٗیلنت ٓی ٗٞینؼ. ثکيبٗؼ

ثوؼؿت ؿمیؼص ثیٖ آػٓیبٕ پیٞٗؼ ػیگـٟص رق پویوٞٗوؼ ٗولوغ ٍوـف ٝ 

ثوٞؿژٝافی هوبثوِویوت ىوغوَو٠ .  ث٠ ػبٓلٚ ثبه٠ ٗگوؾاىوت"  ٗوؼی٘ٚ" 

اٟ ثؼٍ مبعت ٝ ثزبٟ آفاػیٜبٟ ثیويؤوبؿ  اٗنبٕ ؿا ثٚ اؿفه ٓجبػُٚ

ػطب ىؼٙ یب اف ؿٟٝ امتضوبم ثکق آٓؼٙص صو٘وٜوب آفاػٟ صوزوبؿت ؿا 

ثـهـاؿ مبعت ٝ ػؿ یک کوِؤوٚص ثوزوبٟ اموتوخؤوبؿٟ کوٚ ػؿ پوـػٙ 

پ٘ؼاؿٛبٟ ٓؾٛج٠ ٝ میبم٠ پیچیؼٙ ٝ ٓنتٞؿ ثٞػص امتخؤوبؿ آىوکوبؿص 

ٓوجوبؿفٙ ."  اٟ ؿا ؿایوذ گوـػاٗویوؼ عب٠ُ اف ىـّص ٓنتویْ ٝ م٘گؼالٗٚ

ثـای ػؼاُت ٗژاػی ػؿ هـٕ ثینتْ یکی اف ّٓٞٞػبت ْٜٓ ٓجوبؿفٙ 

صَٞؿ ٓی ىٞػ االٕ ثٚ ٓٞؿ کبَٓ ایٖ ٓيکَ صَ ىوؼٙ .  ثٞػٙ امت

ثٚ ٓٞؿ ٓيغٌ ػؿ ُ٘ؼٕ ٓضِٚ ٛوب .  امت ٝ ایٖ اىتجبٙ ٓضِ امت

ثویوو "  ؿیـ اٗگِینی"ٛ٘ٞف ْٛ ٓضـٝٓیت ػؿ اهيبؿ . ٛٔنبٕ ٗینت

ٛوب ػؿ ٓوضوِوٚ ٛوبی "ػمت ػٝٓی. "اف اٗگِینیٜبی ملیؼپٞمت امت

ٛوبی ظوـیوق " گوتوٞ" عبٍی فٗؼگی ٓی ک٘٘ؼ ٝ کٚ ٓی صٞإ آٜٗب ؿا 

ػؿ ٛؤوٚ پوبیویوتوغوت ٛوبی .  صـ مـٓبیٚ ػاؿی اكنبؿ گنیغتٚ ػاٗنوت

کيٞؿٛبی اؿٝپبیی ٝ ىوٜوـٛوبی ثوقؿ  ایوٖ هوبؿٙ اف ایوٖ ػموت 

ػؿوؼؿوٚ ٛوب ٝ صوـك ٛوبی ٓيوبثوٚ .  گتٞمبفی ٛب ؿا ٓی صٞإ یبكت

اٗنبٜٗبیی کٚ ػؿ ایٖ ٓضالت فٗؼگی ٓی ک٘٘وؼ کوْ ٝ ثویوو یوکونوبٕ 

. ػؿ ایٖ ٓضِٚ ٛب ٓٞاػ ٓغؼؿ رق ػوبػی صوـیوٖ ٓنوبئوَ اموت.  امت

ٓـػٓبٕ ایٖ ٓضالت اُٝیٖ هـثبٗیبٕ ىـایٔ ثوضوـإ موـٓوبیوٚ ػاؿی 

. ؿبُجب ثٚ ػ٘ٞإ اؿصو ؽعیـٙ ثیکبؿإ اف آٗبٕ امتلبػٙ ٓی ىوٞػ.  اٗؼ

اف ٗؼاىتٖ آی٘ؼٙ ٛٔیيٚ ػؿ ؿٗذ ٛنت٘ؼ ٝ ٛؤویويوٚ اف موٞی پوِویول 

ٍؼای آٜٗب ٛیچگبٙ ثٚ ػؿموتوی ىو٘ویوؼٙ ٗؤوی .  ٓٞؿػ مٞءظٖ ٛنت٘ؼ

ىٞػ ٝ ؿبُجب صٜ٘ب ٝهتی ٓيکالصيبٕ ى٘یؼٙ ٓی ىٞػ کٚ فٓی٘ٚ صضوویون 

مٚ َٓبصجٚ ىٞٗؼٙ رٔالصی ؿا ثوٚ !  آکبػٓیک ربٓؼٚ ى٘بمی ثبى٘ؼ 

گقاؿىگـإ یٞؿٝٗیٞف گلتٚ اٗؼ کٚ عویوِوی ٝاّوش ایوٖ ىوـایؤ ؿا 

ٓوٞؿػ آفاؿ ٝ اؽیوت  پِیل آٜٗوب ؿا ثوی ػُویوَ  -1:" صّٞیش ٓی ػٛؼ

 .هـاؿ ٓی ػٛؼ

 

ُ٘ؼٕ ثٚ ٓٞؿ م٘تی یکی اف ٓـاکق صزبؿی ثقؿ  رٜبٕ ثوٚ صنوبة 

آب اف می مبٍ پیو ٓ٘طوٚ میتی ایٖ ىٜـ ثٚ ٛٔـاٙ .  ٓی آٓؼٙ امت

ثٚ ٓـکق صوؼویویوٖ مویوبموت ٛوبی (  Canary Wharf)ک٘ـی ٝؿف 

ربیی کٚ ثقؿگتوـیوٖ ثوبٗوک .  ثقؿ  اهتَبػی ٝ ٓبُی ػٗیب صجؼیَ ىؼ

ٛبی ػٗیبص ث٘گبٜٛبی ٓبُی ٝ مـٓبیٚ گؾاؿٛب امتوـاؿ ػاؿٗوؼ ٝ آٗوـا 

چنجیؼٙ ثٚ ایٖ ٗؤوبػ موـٓوبیوٚ .  ثٚ ٗٔبػ مـٓبیٚ ػاؿی صجؼیَ کـػٙ اٗؼ

ػاؿیص صبٝؿ ِٛٔتل یکی اف كویـصـیٖ ٓضالت ُو٘وؼٕ ٝروٞػ ػاؿػ ٝ 

ُو٘وؼٕ ثوب ىوٞؿه .  صَٞیـ مـٓبیٚ ػاؿی ؿا ثٚ عٞثی کبَٓ ٓی ک٘ؼ

ػؿ ػٛٚ ٛيتبػ ٓیالػی ٝ اٝامٔ ٍوؼاؿت ٓوبؿگوبؿت .  ثیگبٗٚ ٗینت

صبچـص میبمت ٛبی اهتَبػی عـػ ک٘٘ؼٙ ٓجوبت پوبیویو٘وی روبٓوؼوٚ ٝ 

ٓؼبف اف ٓبُیبت کـػٕ ٝ ثبف گؾاىتٖ ػمت ثبٗکؼاؿٛب ٝ ىـکوتوٜوبی 

ثٚ عٞػ گـكتص ثبػج ثـٝف ىٞؿه "  صبچـینْ" ٓبُیص کٚ ثؼؼٛب ٗبّ 

ٛبی ىٜـی ػؿ ُ٘ؼٕ ٝ چ٘ؼ ىٜـ ػیگـ ثـیتبٗیب ىوؼ ٝ ثوب موـکوٞة 

صيبثٚ ىٞؿىٜوبی اعویوـ ثوب ىوٞؿه . ىؼیؼ ػُٝت صبچـ ٓٞارٚ گيت

ػؿ ٓضِٚ ثـیکنتٕٞ ؿا ٓی صٞإ ای٘گٞٗٚ ثـىٔـػ کٚ روـهوٚ  1981

آوب صيوبثوٜوی .  ىـٝع ٛـ ػٝ کيتٚ ىؼٕ رٞاٗی ثٚ ػمت پِویول ثوٞػ

ثقؿگتـ ٓنبئَ اهتوَوبػیص ؿکوٞػ اهوتوَوبػی ػؿ ٛوـ ػٝ فٓوبٕ ٝ 

گوـ  ٓبیٞ ک٘ؼی صوضوِویوَ.  صجؼیْبت گنتـػٙ ػِیٚ ؿٗگیٖ پٞمتبٕ امت

اؿىؼ ٛلتٚ ٗبٓٚ آثقؿٝؿ ثٚ عٞثی صبکویوؼ ٓویوکو٘وؼ کوٚ ؿٝٗوؼ کو٘وٞٗوی 

صٞاٗؼ ثـیتبٗیوب ؿا ٝاؿػ ػٝؿاٗوی  ٓيکالت اهتَبػی ٝ ارتٔبػیص ٓی

موغو٘وبٕ  .ٓيبثٚ ىٞؿىٜبی ىٜـی ػٝؿإ صوکوٞٓوت صوبچوـ ثوکو٘وؼ

ایوٖ " ٝ یوب "  اعالم ؿا اف یبػ ثـػٙ اموت" اؿثبثبٕ ؿمٔی کٚ ربٓؼٚ 

ىٞؿه ٛب صٞمٔ صجٜکبؿإ ٝ ثوـای ثوٚ ػموت آٝؿػٕ یوک کولوو 

ص ٝ یب صَٞیـ صِٞیقیٞٗی اف ػمتجـػ ثٚ یک كوـٝىوگوبٙ " صٔـیٖ رؼیؼ

پٞمت کٚ ٛقاؿإ ثبؿ اف ثی ثی می ٝ ثووویوٚ  صٞمٔ یک رٞإ میبٙ

ث٘گبٜٛبی عجـی ثقؿ  ػٗیب پغو ىؼص صٜ٘ب ثب ٛؼف ٓ٘ضـف کوـػٕ 

ؽٖٛ اف ٝاهؼیت ربؿی ایٖ ربٓؼٚ ٝ صجوغ إٓ کوَ ثوضوـإ ػوظویؤوی 

ایوٖ صَوبػكوی .  امت کٚ مـٓبیٚ ػاؿی ثب إٓ ػمت ثٚ گـیجوبٕ اموت

ٗینت کٚ ىٞؿه ٛبی ُ٘ؼٕ اکٕ٘ٞ ٝ ثؼؼ اف یک ػٝؿٙ ؿکٞػ ػظویوْ 

 2006صوب  1978اف مبٍ . ثبفاؿٛبی ثٞؿك ایٖ ىٜـ اصلبم ٓی اكتؼ

ػؿٍؼ اكقایو ػاىتوٚ  67(  ثب ٗگبٙ ثٚ ّـیت ری٘ی) كبٍِٚ ٓجوبصی 

. ثوٞػٙ اموت 0.36ػؿ ثوـیوتوبٗویوب  2010ایٖ ّـیت ػؿ مبٍ . امت

آـٝفٙ ػؿ ثـیتبٗیب ػٙ ػؿٍؼ حـٝصٔ٘ؼصـیٖ اكـاػ حـٝصوی ٓوؼوبػٍ ثوب 

ٛؤوچو٘ویوٖ ٗوـط ثویوکوبؿی .  ٍؼ ثـاثـ ػٙ ػؿٍؼ كویـصـیٖ ٛب ػاؿٗوؼ

ٓی ثبىؼ کٚ ایٖ ؿهْ ثـای م٘یٖ ثویوٖ ىوبٗوقػٙ صوب ثویونوت ٝ %  7.9

 . ٓی ؿمؼ% 20.3چٜبؿ مبٍ ثٚ 

ثضـاٗی کٚ ثیو صـ اف هجَ م٘گیٖ اه ثـ ػٝه فصٔتکيوبٕ مو٘وگویو٘وی .  

 . ٓی ک٘ؼ

ٓوبٓبت ثـیتبٗیب اٗتوبػٛبی عٞػ ؿا ٓتٞرٚ گـٝٙ ٛب ٝ ػمتٚ ٛبی ٓزـٓیٖ  

کـػٙ اٗؼ ٝ آٜٗب ؿا ثٚ ػ٘ٞإ مـ ٓ٘يب ٝ ؿیيٚ عيٞٗتٜبی اعیـ ٓی 

.ى٘بم٘ؼ آٜٗب كـآٞه ٓی ک٘٘ؼ کٚ عيٞٗت اٍِی ؿا ثبٗکؼاؿٛب ٝ ملتٚ  

ػفػی اٍِی ػفیؼٕ چ٘ؼ ػٝچـعٚ ٝ ٓٞاػ ؿؾایی . ثبفٛب اٗزبّ ٓی ػٛ٘ؼ

ٗینتص ػفػی اٍِی ػفػیؼٕ مٞػ مـىبؿی امت کٚ اف ػمت ؿٗذ 

ٓبؿکل ػؿ رِؼ مٚ .کبؿگـإ ثب یک چـعو اػتجبؿی ثٚ یـٔب ٓی ؿٝػ

ثبٗکؼاؿی ٝ ٓٞمنبت اػتجبؿی ٗیـٝٓ٘ؼصـیٖ "کبپیتبٍ ؽکـ ٓی ک٘ؼ کٚ 

اثقاؿ پیيـٝی مـٓبیٚ ػاؿی ىؼٙ اٗؼص ٛٔچ٘یٖ یکی اف ٓٞحـصـیٖ ٝمیِٚ 

ػؿ ." ثضـإ ٝ کالٛجـػاؿی ٛبی ػظیْ ٛنت٘ؼٛبی ثٞؿژٝافی ثٚ مٔت 

ٓـكی اف ایٖ ىٜـ کنبٗی کٚ ثبفاؿ ٓبُی رٜبٗی ؿا ٓؼیـیت ٓی ک٘٘ؼص 

ٓٞٛجبت ربٓؼٚ کٚ ثبیؼ عـد ػؿ ربٓؼٚ ٝ ثـای پیيـكت إٓ ثٚ کبؿ 

ثیٖ عٞػ صونیْ ٓی ک٘٘ؼ ... گـكتٚ ىٞػ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ مٞػ مٜبّص پبػاه ٝ 

عبٗٚ  ٝ ػؿ صبُی مٞاؿ ثـ ٓبىیٖ ٛبی چ٘ؼ ػٙ ٛقاؿ پٞٗؼی ثٚ مٞی ٓی

عبٗٚ ٛب ٓی صبفٗؼ اف عیبثبٜٗبیی ٓی گؾؿٗؼ کٚ ثی هؼؿصبٕص  ٛب ٝ كبصيٚ

َ فیـ ثبؿ ٝصيت٘بک ٝاّ ٛبص كوـ ... صبىیٚ ٗيی٘بٕص ؿٗگیٖ پٞمتبٕص ٝ   
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ٓب ص٘وٜوب ػوؼاُوت ٓوی  .ٓب كؤ اٗتظبؿ ػاؿیْ کٚ ٍؼایٔبٕ ى٘یؼٙ ىٞػ -2

ٓب ػؿ ثـیکنوتوٕٞ .  ٓب كؤ مْٜ ٓبٕ ؿا اف فٗؼگی ٓی عٞاٛیْ.  عٞاٛیْ

ٓب عنتٚ ٝ کوالكوٚ .  ٛیچ کنی ثٚ ٓب چیقی ٗٔی ػٛؼ فٗؼگی ٓی ک٘یْ ٝ

ٝ اگـ ىٞؿىی ٝرٞػ ػاؿػ ثوٚ عوبٓوـ ٛؤویوٖ .  ػیگـ ؽُٚ ىؼیْ.  ٛنتیْ

آیب اف ىیٞٙ فٗؼگیتبٕ ؿاّی ٛنتیؼ؟ آیوب  -3.  امت کٚ رٞاٗبٕ ثـیؼٙ اٗؼ

ٗٔی صٞاٗیؼ ٝاّ ٛوبی صوبٕ ؿا  اف آٜٗب کٚ ٛٔٚ ػؿآٓؼصبٕ ؿا ٓی گیـٗؼ ٝ

 "ؿاّی ٛنتیؼ؟ ثپـػافیؼص

ػؿ ک٘بؿ ایٖ ثبیؼ گلت ٛٔبٕ ثضـإ ٛبی اهتَبػی کٚ ػؿ رٜبٕ ػوـة 

فٓی٘ٚ مبف ثـٝف اٗوالثبصی ػِیٚ مینتْ صبکْ ىؼص ثبػج ىوٞؿه ٛوبی 

آب ایٖ ىٞؿه ٓبٛیتب ثب چیقی کٚ ػؿصٞٗل ٝ َٓوـ .  ُ٘ؼٕ ٗیق گـػیؼ

اصلبم اكتبػ ٝ صزٔؼبت ٓیؼإ عٞؿىیؼ امپبٗیب ٝ اعویوـا صوظوبٛوـات صوَ 

ٓبؿکنینت ٛب ثب ىٞؿه ُ٘ؼٕ ثٚ ػُویوَ عيوٞٗوت .  آٝیٞص ٓتلبٝت امت

آٓیق ثٞػٗو ٓغبُق ٗینت٘ؼص ىٞؿه ٛبی ُ٘ؼٕ عيٞٗوت کوٞؿی اموت 

ایٖ ىٞؿه ٛب ؿا ػؿ ک٘بؿ صظوبٛوـات .  کٚ ػىٖٔ ؿا اىتجبٙ گـكتٚ امت

ىکٞٛٔ٘ؼ چ٘ؼیٖ ٛقاؿ ٗلـی ػاٗيوزوٞیوبٕ ػؿ ٓوبٛوٜوبی گوؾىوتوٚ موبٍ 

ثگؾاؿیْ ثوٚ ّٝوٞس صولوبٝت ؿا ٓوتوٞروٚ ٓوی  2010ٝ ٗٞآجـ  2011

ػؿ إٓ صظبٛـات ٛب کٚ إٓ ْٛ ثب ػعبُت پِیل ثٚ عيٞٗت کيیوؼٙ .  ىٞیْ

ىؼص ٛؼف ٝ ىؼبؿ کوبٓوال ٓيوغوٌ ثوٞػ ٝ ثوـ ػوِویوٚ مویوبموت ٛوبی 

آوب ىوٞؿه ٛوبی اعویوـ .  ؿیبّت کيی اهتَبػی ىکَ گوـكوتوٚ ثوٞػ

ػؿ ٝاهوغ .  عٞامت میبمی ٝ ارتٔبػی ؿا ثٚ ربٓؼٚ ٓ٘توووَ ٗؤوی کوـػ

فٓی٘ٚ ٛـ ػٝ ىـایٔ ثؼ اهتَبػیص ثیکبؿ مبفیٜبص ٗـط ثوبالی صوٞؿّ ٝ 

آب ىٞؿه ٛوبی اعویوـ ثوؼٕٝ صوٞروٚ ثوٚ .  کبٛو ػمتٔقػٛب ثٞػٙ امت

فٓی٘ٚ ٓجوبصی اه عـػ کـػٕ ٓبىیٖ ػُٝتی ٝ اثقاؿ صبکٔیت ٓوجوووبصوی 

 .ؿا ثب عـػ کـػٕ ٓـبفٙ ٛب اىتجبٙ گـكتٚ ثٞػ

ثب ایٖ صبٍ ٓب ػٔیوب ٓـػّ ربٕ ثٚ ُت ؿمیؼٙ اف صجؼیوْوبت اهوتوَوبػی 

ؿا ػؿک ٓی ک٘ویوْص ثوـػوکول صَوٞیوـ ٓوؼیوبٛوبی ؿمؤوی ٝ صوضوِویوَ 

ىبٕ ٝ یب ثؼْی ربٓؼٚ ى٘بمبٕ ایٖ ٓـػّ ؿا صوجوٜوکوبؿص اؿاؽٍ ٝ  گـإ

ثیٖ ایٖ ىٞؿىیبٕ هطؼب صجٜکوبؿاٗوی ثوٞػٙ اٗوؼ .  ٗٔی ػاٗیْ...  اٝثبهص ٝ 

آب صزٔیغ ٛٔٚ ثٚ صجٜکبؿ ٝ ػفػ یک عٞه عؼٓتی ثوٚ مویونوتوْ صوبکوْ 

اگـ ٓب اٗتوبػی ثٚ ایٖ ىٞؿه ٛوب ػاؿیوْ ٓنوِؤوب ایوٖ اٗوتوووبػ اف .  امت

صبىیٚ ٗيی٘بٕص ؿٗگیٖ پٞمتبٕ ٝ ػمت ػٝٓی ٛب ثـای ٓوب ٗيوبٕ ػاػٕ 

ؿٝه ػؿمت ٓجبؿفٙ ٝ صجؼیَ عيٞٗت كـػی ثوٚ عيوٞٗوت رؤوؼوی ٝ 

 .ٓجوبصی امت

ٓـػّ صٞٛٔبصيبٕ ٗنجت ثٚ ایؼئُٞٞژی ٛوبی صوبکوْ اف ػؿ صبٍ صبّـ 

امت ػاػٙ اٗؼ آب آیؼ آٜٗب ثـای صـییـ ث٘یبػی ٛیچ ؿاٙ اف پویوو آٓوبػٙ 

ای ؿا پیؼا ٗٔی ک٘ؼص ٛیچ صقثی یب مبفٓبٕ صٞػٙ ای ٗینت کٚ اكکبؿ ٝ 

مبفٓبٜٗبی صوٞػٙ ای ٝ کوبؿگوـی ػؿ .  اصنبمبت آٜٗب ؿا ٗٔبی٘ؼگی ک٘ؼ

ػٛٚ ٛبی پ٘زبٙ صب ٛلتبػ ٓیالػی کبٕٗٞ ٝ ٗووطوٚ صوزؤوغ ٓوجوووٚ کوبؿگوـ 

اؿٝپب ثٞػٗؼ ٝ ػؿ ٛٔیٖ مبفٓبٜٗب رٞاٗبٕص ثویوکوبؿإص ٓوٜوبروـإ ٗویوق 

ایٖ ٗوو صب صؼٝػی فیبػی ػؿ ػٝؿإ صوبّوـ اف ایوٖ .  ثنیذ ٓی ىؼٗؼ

مبفٓبٜٗب گـكتٚ ىؼٙ امت ٝ ؿٛجـإ ایوٖ موبفٓوبٕ ٛوبی صوٞػٙ ای ثوب 

ؿٝیکـػی ثٞؿٝکـاصیک ٝ ؿیـ کبؿگـی مبفٓبٜٗبیی کٚ ػؿ إٓ مبُٜوب 

مبفٓبٜٗبی ٓجبؿفٙ ای ثٞػٗؼ ؿا ثٚ مبفٓبٜٗبی ٓؾاکوـٙ ای ثوؼٍ کوـػٙ 

صٜ٘ب ٝرٞػ یک ؿاٙ صَ اٗوالثی ثـای ک٘تـٍ حـٝت ػٔٞٓی ربٓؼٚ . اٗؼ

ٝ ثـػاىتٖ اُٝیٖ هؼٜٓب ثٚ مٔت مٞمیبُینْ ٓی صٞاٗؼ ایوٖ ٓوؼوْوالت 

 پایان      .ؿا پبمظ ثگٞیؼ

 

ایٖ ؿٝفٛب ػُٝت مـٓبیٚ ػاؿی مٞئؼ ٝ ػمتگبٙ اػاؿٙ اهوبٓوت إٓ کوٚ  

ؿامینْ ٝ ّؼ عبؿری ثٞػٕ إٓ ثٚ ٓطجٞػبت مٞئؼ ػؿف کوـػٙ ثوٞػص 

ػمت ثٚ ّؼ اٗنبٗی صـیٖ اػٔبٍص ػِیٚ پ٘بٙ رٞیبٕ ثٞیژٙ پ٘بٙ روٞیوبٕ 

ایوٖ اػؤوبٍ روؼیوؼ عوبؿد اف اموتوبٗوؼاؿ کيوٞؿٛوب .  ایـاٗی فػٙ امت

ػف ٛٔیٖ ٛلوتوٚ یوک ٓوـػ ایوـاٗوی کوٚ اف .  اؿٝپبئی ٝ مٞئؼ ٓی ثبىؼ

اػاؿٙ ٜٓبرـت امتکِْٜ روٞاة ؿػ گوـكوتوٚ ثوٞػ ٝ ػؿ کؤوپ ٓيوتوب 

ثؼٕٝ آالع ٝکیِو پوِویول موٞئوؼ ٗوبگوٜوبٕ  اٝ ؿا ثوٚ .  ثٞػ( فٗؼإ)

ٓی ثوـٗوؼ ٝ (  كـٝػگبٛی کٞچک ػاعَ ىٜـ امتکِْٜ) كـٝػگبٙ ثـٝٓب

اف آٗزب ثب یک ٛٞاپیٔبی عٍَٞی ثٚ ِٛ٘ؼصٝ مپل ثـای اٗوتوووبٍ ثوٚ 

ىٔب صٞرٚ ػاىتٚ ثبىیؼ ایوٖ کيوٞؿٛوب صوب کوزوب .  ایـإ پـٝاف ٓی ک٘٘ؼ

ٓؼتوؼٗؼ ٝ چٚ اػٔبٍ ّؼ اٗنبٕ ؿا ثب صجبٗی ٛوْ اٗوزوبّ "  ػٓکـامی" ثٚ

ثٜـ صبٍ ٝهتی ػؿ ِٛ٘ؼص كـػ پ٘بٛزٞ ٓتٞرٚ ٓی ىٞػ ثوـای .  ٓی ػٛ٘ؼ

اٝ ؿا ػمت . ػمت ثٚ اػتـاُ ٓی فٗؼ. اٗتوبٍ ثٚ ایـإ ػؿ ِٛ٘ؼ امت

ٝ پبثنتٚ ػؿ ػاعَ چیقی ىجیٚ گٞٗی ثٚ  ػاعَ ٛوٞاپویؤوبی ػوبفّ ثوٚ 

ایـإ ثب ٝرٞػ صٔبٓی اػتـاّبصو ٗنجت ثٚ ایوٖ ػؤوَ ٝصيویوبٗوٚ ٝ 

ػؿ ٛٞاپیٔب ٓزؼػا ىـٝع ثٚ اػتـُ ثب ٍؼای .  ؿیـ اٗنبٗی ٓی ثـٗؼ

ثِ٘ؼ ٓیک٘ؼ ٝ ٓی گٞیؼ ربٗو ػؿ عطـ امت ٝ ٓی عٞاٛو٘وؼ اٝ ؿا ثوٚ 

ٓنوبكوـإ .   فٝؿ ثٚ ایـإ صضٞیَ ػُٝت رو٘وبیوتوکوبؿ اموالٓوی ثوؼٛو٘وؼ

ٝصيت فػٙ ثِ٘ؼ ٓی ىٞٗؼ ٝ ثؼؼ اف إٓ عِجبٕ اف ٛٞ اپویؤوب پویوبػٙ ٓوی 

ایٖ پ٘وبٛوزوٞ اف ٓنوبكوـإ .  ىٞػ ٝ ػٝثبؿٙ صَٔیْ ثٚ پـٝاف ٓی گیـػ

ایـاٗی عٞاٛو ٓیک٘ؼ کٚ کٔکو کو٘و٘وؼ ثوٜؤوـاٙ ػاػ ٝ ثویوؼاػ ثنویوبؿ 

ػؿ ٗوٜوبیوت اکوخوـ ٓنوبكوـإ ثوٚ اػوتوـاُ اف روبی عوٞػ .  پو٘وبٛوزوٞ

ثـٓیغیقٗؼ ٝ ٓی گٞی٘ؼ صب ایٖ كـػ ؿا اف ٛٞاپیٔب پیبػٙ ٗک٘یوؼ ٓوب ٗؤوی 

ثؼؼ اف إٓ ثب پیبػٙ ىؼٕ پ٘بٛوزوٞ صٛوٞاپویؤوب ثوٚ ٓوووَوؼ ایوـإ .  ٗيی٘یْ

پ٘بٛزٞی ٗبٓوجوـػٙ ػیوـٝف ثوٚ موٞئوؼ ٝ کؤوپ ٓيوتوب .  پـٝاف ٓی ک٘ؼ

ٝ ػؿ پی إٓ مبفٓبٜٗبی پ٘بٛزٞیبٕ  ایوـاٗوی  ػؿ . ثـگـػاٗؼٙ ٓی ىٞػ

پی ؿاٙ اٗؼافی کٔپیٖ اػتـاّی ٝمیغ ٝ  مبفٓبٕ یوبكوتوٚ ای ٓوی ثوب 

 .ى٘ؼ

 

رـیبٕ ٓبؿک  اَ ِٝ ٙ  یبػصبٕ ٛنوت؟ اگوـ عوجوـ ٗوؼاؿیوؼ ایوٖ ؿا ٗٔیؼاْٗ 

ثگٞیْ کٚ ایٖ ٗبّ ٓؼصٜب ػؿ صجِیـوبت صوِوٞیوقیوٞٗوی اػػوب ٓویوکوـػ صوضوت 

ُینبٗل ىـکت پیتـاٗؼرٞؿد اٗگِنتبٕ امت صب ای٘کٚ یک٘لـ اف ثیٖ ٓوب 

کوٚ ٓوتوبمولوبٗوٚ ) ٝ اف اكـاػی کٚ ٛـ چیق ؿا ثـاصتی هوجوٍٞ ٗؤویوکو٘و٘وؼ 

صٚ هْیٚ ؿا ػؿآٝؿػ کٚ ثِوٚ ایوٖ ىوـکوت (  صؼؼاػىبٕ ْٛ ثنیبؿاٗؼکنت

پیتـ اٗؼ رٞؿد یک ىـکوت ٍوٞؿی اموت کوٚ آهوبی ٓوٜوؼی كْوِوی 

ٍبصت ىـکت گِـٗگ عٞػه ػؿ اٗگِنتبٕ حجت کـػٙ ٝاٍال ٝروٞػ 

عبؿری ٗؼاؿػ ٝ ػؿ ٝاهغ ٛیچ صُٞیؼاصی ْٛ ٗوؼاؿػ ٝ کوبؿعوبٗوٚ ای ػؿ 

کبؿ ٗینت امبمب ٝ كؤ ٗبٓی صزبؿینت ٝ کِیٚ ٓضَٞالت ػؿ ىـکت 

ربػٙ هؼیْ کـد  ٝ ٓخالً صضت ُینبٗول  10ٓضتـٓٚء پبکيٞ ػؿ کیِٞٓتـ 

 ٙ!!! صُٞیؼ ٓیيٞػ

: ثٚ ٓبؿک اٝٙ ایٖ ٗبٜٓبی رؼِی اف ىـکت گِـٗگ ؿا ْٛ اّبكٚ ک٘یوؼ

مبكتِٖ ص ٓـیت ص امپیق ص ٓـمی ص ٗبٗنی ص ّٛٞ پالك ص اکتویوٞ ٝ اف 

کٚ ثب اػػبی صضت ُینبٗول کوٜوَ اٗوؼ   my ٛٔٚ  ٜٓٔتـ کـّ ٛبی ٓبی

کَٞٛ آُٔبٕ ٝ ػؿ ٓ٘طوٚ مِلچگبٕ هْ صُٞیؼ ٓیيٞػ کَٜ اٗؼ کوٞٛوَ ٛوْ 

ىـکتی رؼِینت کٚ صٞمٔ ٜٓؼی كِْی ص ٓؼیوـ ىوـکوت گوِوـٗوگ ٝ 

 .حجت ىؼٙ امت( کیبٗی)مـػاؿمبثن مپبٙ 

ٓو٘وظوٞؿّ  ) ٖٓ چ٘ؼ ٝهتی ثٞػ کٚ ٓیؼیؼّ ٗؤوبیو٘وؼگویوٜوبی صولوبٍ كوـاٗنوٚ 

یکی یکی ٗب پؼیؼ ٓیيٞٗوؼ ٝ عویوِوی اف آٗوٜوب ( ظـٝف آىپق عبٗٚ امت

اف ٓـكی ْٛ كٜٔیؼّ کٚ صلبٍ صُٞویوؼات !!  ربی عٞػؿا ثٚ ػمی٘ی ٓیؼٛ٘ؼ

عٞػ ػؿ ایـإ ؿا ٓتٞهق کـػٙ ٝ كؤ ٓضَٞالت كـاٗنٚ ؿا ٓویوتوٞإ 

صؼك فػّ کبمٚ ای فیـ ٗیْ کبمٚ ٓیجبیؼ ثبىؼ ٝ ایٖ ػمی٘ی .   صٜیٚ کـػ

یک ربه ٓیِ٘گؼ؛ ثؼؼ اف رنتزٞ ػؿ ای٘تـٗت ٓتٞرٚ ىوؼّ صو٘وٜوب یوک 

مبیت ثب ایٖ ػ٘ٞإ ٛنت کٚ آْٜٗ كبهؼ ٛـگٞٗٚ آػؿك ٝ ىؤوبؿٙ صوِولوٖ 

ثب یک رنتزٞی صـكٚ ای صـ ْٛ ٓتوٞروٚ ىوؼّ حوجوت !!  اف مبفٗؼٙ اه

ک٘٘ؼٙ ػآ٘ٚ إٓ ْٛ یک آهبیینت ایـاٗی ث٘بّ آؿاّ ؿوـیوجوی کوٚ ٗؤوبیو٘وؼٙ 

ٝ ثوب .  ىـکتی ثٞػٙ کٚ ایٖ ػآو٘وٚ ؿا ثوـای ػمویو٘وی عوـیوؼاؿی کوـػٙ

رنتزٞی ثیيتـ ٓتٞرٚ ىؼّ یک ٗبّ صزبؿی ثب ٛؤویوٖ ػو٘وٞإ ٛوْ ػؿ 

صوبٍ !!  ػثی حجت ىؼٙ کٚ ٛیچ صُٞیؼ کو٘و٘وؼٙ ای ثوٚ إٓ ٓوـثوٞٓ ٗویونوت

 ػامتبٕ چینت؟

آهبی رٞؿاثی کٚ ػكتـىبٕ ػؿ صوبٓغ آیـآثبػ ٝ رٔوٜوٞؿی ٝاهوؼونوتص 

یک فٓبٗی صٞفیغ اٗضَبؿی ٓضَٞالت صلبٍ ؿا اف ىـکوت پوـکویوو 

ٗٔبی٘ؼگی ؿمٔی ایٖ ٓضَٞالت ػؿیبكت  ٓی ک٘٘ؼ ٝ موپول اهوؼاّ ثوٚ 

حجت ٗبّ ػمی٘ی ػؿ ػٝثی ٓی٘ٔبی٘ؼ ٝ کْ کْ ٓضَٞالت ػمی٘ی ؿا ثزوبی 

صلبٍ ٝاؿػ کبٗبٍ صٞفیغ ٓیک٘٘ؼ ٝ عـیؼاؿٕ ثغیبٍ آٗکٚ ثـٗؼ ٓتؼوِون ثوٚ 

 .صلبٍ امت اؿلبٍ ٓیيٞٗؼ

ثٜـ صبٍ ْٜٓ ای٘نت کٚ ایٜ٘ب ار٘بمی چی٘ی ٛنت٘ؼ کٚ ثب ؿٗگ ٝ ُؼبة 

ٝ کالٛجـػاؿی ٝاؿػ کيٞؿ ٓیيٞٗؼ ٝ ىٔب ْٛ ثؼ٘ٞإ ر٘ل عبؿری ٝ  

ٓضَ صُٞیؼىبٕ ْٛ ػؿ ىوٜوـ ىویوٖ فٕ ػؿ !!  اؿٝپبیی عـیؼ ٓیلـٓبییؼ

 . چیٖ امت

 پبیبى

 

ثبت شرکت های جعلی در خارج توسط 

 مقامات سابق جمهوری اسالمی

 ؿـثی" ػٓکـامی"ٜٓبرـیٖ ٝ 

 صاله ثـای اػقاّ یک پ٘بٛزٞی ایـاٗی ػؿ مٞئؼ ثٚ ایـإ

 

27 

http://ca.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodf64oNOan4ANSrtFAx.;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1tq06d1dl/EXP=1317294970/**http%3a/ca.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fca.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimag


 

 

 27       2011ؽوبسٍ پٌجبٍ ّ یک اکتجش  . هبٌُبهۀ سّؽٌگش  

 !!سه میلیون فرصت شؽلی در اختیار اتباع بیگانه است

 

 

 

كوؼوبُویوت / اٗؼوبػ هـاؿػاػٛبی مبػتی ثب ٗیـٝی کبؿ ؿیـ هبٗٞٗی امت

ٛبی پیٔبٗکبؿی ػؿ ىٜـػاؿی صٜـإ ٓ٘ٞٓ ثٚ اؿائوٚ ٓوزوٞف  ىـکت

ؿٝٗؼ امتغوؼاّ ؿمؤوی کوبؿگوـإ ٛوْ اکو٘وٕٞ / اف ٝفاؿت کبؿ امت

 .ٓ٘تلی امت

ؿئیل اصضبػیٚ کبؿگـإ ىٜـػاؿی ثب اٗتوبػ اف اكوقایوو صوؼوؼاػ :  ایِ٘ب

ػؿ صبٍ صبّوـ موٚ ٓویوِویوٕٞ :  اصجبع ثیگبٗٚ ػؿ کيٞؿ اظٜبؿ ػاىت

ػوجوؼب ٓوغوتوبؿی ػؿ .  كـٍت ىـِی ػؿ اعتیبؿ اصجبع ثیگبٗوٚ اموت

ٝگٞ ثب عجـٗگبؿ ایِ٘ب ّؤوٖ ثویوبٕ ٓوطوِوت كوٞم عوبٓوـٗيوبٕ  گلت

ْٛ اکٕ٘ٞ ػؿ ثـعی اف ٓيبؿَ اصجبع ثیگبٗٚ ٍؼ ػؿ ٍؼ اف :  مبعت

 .اٗؼ ٛبی ىـِی ؿا ػؿ اعتیبؿ عٞػ گـكتٚ كـٍت

ٝی ثب صبکیؼ ثـ ُقّٝ صـییـ ػؿ ٗضٞٙ اٗؼوبػ هـاؿ ػاػ کبؿی کبؿگـإ 

ػؿ صبٍ صبّوـ اٗوؼوووبػ هوـاؿػاػٛوبی :  عؼٓبت ىٜـی صَـیش کـػ

ی  ایوٖ ػْوٞ اصوضوبػیوٚ.  مبػتی ثب ٗیـٝی کبؿ ؿویوـ هوبٗوٞٗوی اموت

ٛوبی پویؤوبٗوکوبؿی ؿا ػؿ  کبؿگوـإ ىوٜوـػاؿیص كوؼوبُویوت ىوـکوت

ی ٓزوٞف اف ٝفاؿت کوبؿ ػو٘وٞإ  ىٜـػاؿی صٜـإ ٓ٘ٞٓ ثٚ اؿائٚ

ػؿ صووبٍ صووبّووـ صووؼووؼاػ کوؤووی اف :  کوـػ ٝ عووبٓووـ ٗيووبٕ مووبعووت

ٛبی پیٔبٗکبؿی ىٜـػاؿی اف ٝفاؿت کبؿ ٝ آٞؿ ارتٔبػی  ىـکت

مت کٚ ٓجن ّٞاثٔ رؼیؼ ثبیؼ کِیوٚ  ایٖ ػؿ صبُی.  ٓزٞف اعؾ کـػٗؼ

ٛبی پیٔبٗکبؿی اف ٝفاؿت کبؿ ٝ آٞؿ ارتٔبػی ٓزٞف اعؾ  ىـکت

 .ک٘٘ؼ

ؿئویول اصوضوبػیوٚ کوبؿگوـإ ىوٜوـػاؿی صوٜوـإ اف اكوقایوو صوؼوؼاػ 

ؿٝٗوؼ اموتوغوؼاّ :  کبؿگـإ هـاؿػاػی ػؿ کيوٞؿ عوجوـ ػاػ ٝ گولوت

ػْٞ ٛیبت ٓوؼیوـٙ کوبٗوٕٞ .  ؿمٔی کبؿگـإ ْٛ اکٕ٘ٞ ٓ٘تلی امت

ىٞؿاٛبی امالٓی کبؿ امتبٕ صٜـإ میبمت ىٜوـػاؿی صوٜوـإ ػؿ 

فٓی٘ٚ اٗؼوبػ هـاؿػاػ ثب ٗیـٝی کبؿ ؿا ؿیـ هوبٗوٞٗوی اػوالّ کوـػ ٝ 

ىٜـػاؿی صٜـإ اف اٗؼوبػ هـاؿػاػ ٓنوتووویوْ ثوب ٗویوـٝی کوبؿ :  گلت

 پبیبٕ پیبّ. ٓنتخ٘ی امت

 :ٗوؼ عجـ

عٞاٛ٘ؼ ثب ٝاؿٝٗٚ ٗيوبٕ ػاػٕ  ر٘بة آهبی ػْٞ ٛیئت ٓؼیـٙ ٓی  -ٔ

... ثبؿ کبؿگـإ ایـاٗی ٝ ٗجٞػ هوـاؿػاػ ٝ  ٓبرـاص گ٘بٙ ىـایٔ امق

ی  اٗؼافٗؼ ٝ ٗٚ مٞػ عٞاٛی كقای٘وؼٙ ؿا ثٚ گـػٕ کبؿگـإ ٜٓبرـ ثی

ٝاهوؼویوتوی ًوٚ ثوب .  ٝ پيت ایٖ ٓوبروـا پو٘وٜوبٕ ىوٞٗوؼ!  ػاؿإ مـٓبیٚ

ٛوبی ٓوٜوبروـإ  صْٞؿ ػؿ ربٓؼٚ ٝ اؿصوجوبٓ صوؼاهوِوی ثوب عوبٗوٞاػٙ

ثوب ایوٖ .  امت"  صـ ثٞػٕ ٗیـٝی ًبؿ ٜٓبرـ اؿفإ"صٞإ ػؿیبكت  ٓی

ٛبی ىـِی ػؿ  كـٍت!  اٍٝبف ربی صؼزت ٗینت ًٚ ٍؼ ػؿ ٍؼ

ثـعی ٓيبؿَ اف إِٓ  ًبؿگـإ ٜٓبرـ امتص چـا کٚ مٞػ اؿثوبثوبٕ 

ایوٖ ػؿ صوبُوی اموت ًوٚ ثوغوو اػوظوْ .  ثوـػ مـٓبیٚ ؿا ثبالصـ ٓوی

ىوٞٗوؼ  ی ؿمٔی ایـإ ٓضنٞة ٗؤوی کبؿگـإ ٜٓبرـ ًٚ ٛ٘ٞف صجؼٚ

صـ ٓيـٍٞ ثٚ ًبؿ ٛنت٘ؼ ٝ صٜ٘وب  ثب ػمتٔقػ ٝ صوٞهی ثٚ ٓـاصت پبییٖ

ثٚ ػُیَ رجـ اهتَبػی ٝ ٗبچبؿ ثوٞػٕص صوبّوـ ثوٚ پوؾیوـه چو٘ویوٖ 

صـ اف عؤ  آٗبٕ ػؿ ّٝؼیتی ثنیبؿ پبییٖ.  اٗؼ فٗؼگی علت ثبؿی ىؼٙ

ىبٕ ؿا ٓزجوٞؿ  ثـٗؼ ٝ ًٞػًبٕ كوـ رٜبٗی ٝ عٔ كوـ ِٓی ثٚ مـ ٓی

 .ک٘٘ؼ مبػبصی ٓٞالٗی ٝ ػؿ ىـایطی ثنیبؿ ػىٞاؿ کبؿ ک٘٘ؼ ٓی

ی ػْٞ ٛیئت  ٛبی پیٔبٌٗبؿی ٗٚ صٜ٘ب ثٚ گلتٚ ثنیبؿی اف ىـًت  -ٕ

ی ىٞؿاٛبی امالٓی ًبؿ ٓج٘ی ثـ ٓ٘غ هوـاؿػاػٛوبی موبػوتوی  ٓؼیـٙ

. ثو٘وؼٗوؼ ًٚ صتی ثب ٗیـٝی کبؿ عٞػ هـاؿػاػی ٗٔوی ً٘٘ؼص ثَ ػَٔ ٗٔی

ػؿ ٝاهغ ٓوٞروی .  صـ امت ایٖ ٓنئِٚ ػؿ ٓٞؿػ ٜٓبرـإ ثنیبؿ ؿایذ

ٛوبی  گیـی ٗیـٝی ًوبؿ اؿفإ ٝ ثوی صوووٞم ػؿ ىوـًوت ًبؿ اف ثٚ

صولوبٝت .  ػؿ صوبٍ اٗوزوبّ اموت(  ػؿ ٓيوبؿوَ ٓوغوتوِوق) پیٔبٌٗبؿی 

ثوٚ اٍوطوالس :  ػمتٔقػ ٝ ثنتٖ یب ٗجنتٖ هـاؿػاػ ثٚ ػٞآِی ٓبٗو٘وؼ 

ٛبص ٜٓبؿتص مٖ ٝ ر٘ونویوت  هبٗٞٗی یب ؿیـهبٗٞٗی ثٞػٕ ٜٓبرـت إٓ

 .آٗبٕ ثنتگی ػاؿػ 

ِٕ یي  مبُٚ ١ٔٗٞرٞإ  كؼبٍ ػؿ فٓی٘وٚ  NGOای ًٚ یٌی اف ٓؼػرٞیب

ُـٞ ًبؿًٞػى امتص ٝ ثؼؼ اف گوؾؿاٗوؼٕ صؤوبٓوی ػؤوـه ػؿ ایوـإ 

ٛ٘ٞف ٓٞكن ثٚ ًنت ٓزٞفًبؿ ٝ اهبٓت ٗيوؼٙ اموتص صوؼٝػ ػٝ ٓوبٙ 

اٝالً .  ىٜـ ٓيـٍٞ ثٚ ًوبؿ اموت ای ٝاهغ ػؿ ثبالی امت ػؿ ػاؿٝعبٗٚ

 -ی عوؼٓوبت  ًبؿكـٓبی ایٖ ٗٞرٞإ یي ىـًت پیٔبٌٗبؿی ػؿ فٓی٘وٚ

موبػوت کوبؿ  ٓٔػٝٓوبً ػؿ ؿٝف .  ٗظبكت امت ٗٚ ٓؼیوـ ػاؿٝعوبٗوٚ 

ک٘ؼ ًٚ ثب صٞرٚ ثٚ ٓنیـ ؿكت ٝ آٓؼ اٝ اف عبٗٚ ثٚ ٓوضوَ ًوبؿ ثوٚ  ٓی

ًٚ هـاؿػاػی ثب اٝ ثنتٚ ٗيوؼٙ ٝ صوتوی  مّٞ ایٖ.  ؿمؼ  مبػت ٓی ۴ٔ

عٞؿػ ٝهتی ٗٔی صٞاْٗ ثـای  ک٘ؼ ًٚ هـاؿػاػ ثٚ چٚ ػؿػّ ٓی مٞاٍ ٓی

ؿمیؼگی یب ىٌبیت ثوٚ روبیوی ثوـّٝ؟ ٝ ػؿ ٗوٜوبیوت ایوٖ ًوٚ صوووٞم 

یوؼو٘وی ٛوْ ثوٚ .  صـ امت  صـ ٝ ایـاٗی ًْ ػؿیبكتی اٝ اف ًبؿگـإ ٓنٖ

اهص کوبؿكوـٓوب ٗویوـٝی  ٝ ْٛ ثٚ ػُیَ ٓوٜوبروـ ثوٞػٕ ػُیَ ًٞػى ثٞػٕ

ی ایٖ ىـایٔ ٗنجتبً اف ّٝوؼوو  ثب ٛٔٚ. عـػ  صـ ٓی ًبؿه ؿا اؿفإ

ٛوبی صوبؿیوي ٝ  ی عوٞػه اف ًوبؿگوبٙ صـ امت چـا ًٚ ثٚ گلتٚ ؿاّی

ٛؤویوٖ ؿّوبیوت .  صوـ ىوؼٙ اموت اه ْٛ ثیوو ًخیق ؿٛب ىؼٙ ٝ صوٞم

ی ٗیبف ىؼیؼ عبٗٞاػٙ ٝ ّٝؼیت ٓوبهوت كوـموبی فٗوؼگوی  ٗيبٕ ػٛ٘ؼٙ

 .ٛب امت  إٓ

ٛب ٝ ثوقؿ   ٛبیی ًٚ ػؿ ربٓؼٚ ػؿ رـیبٕ امت ثب اػػبص گلتٚ ٝاهؼیت

صوبفٙ .  ٛبی ایٖ ػْٞ ىٞؿای امالٓی ًبؿ آىکبؿا ص٘بهِ ػاؿػ ٗٔبیی

ایٖ ص٘بهِ ؿا ٓب ثب اؿصجبٓی ػوبػی ػؿ ؿٝٗوؼ فٗوؼگوی عوٞػٓوبٕ ػؿ 

صـ اثؼوبػ ٓوغوتوِوق  ژی ثـای ثـؿمی ػٔین  یبثیْ ٝ اگـ فٓبٕ ٝ اٗـ ٓی

 ....!ٛب ثبىؼص چٚ كزبیؼی ػیگـی کٚ ٗٔبیبٕ عٞاٛ٘ؼ ىؼ ایٖ ٝاهؼیت

 ۱ٓىٜـیٞؿ / صبؿا ػیجبد 

 ۲۴۲۱شهریور ماه  ۳۳سه شنبه 

 تارا دیباج  

 راز بی اخالقی بعضی از مسلمانان

دانشمند یگانه ی روزگار در بؽداد مرا " خواجه نصیر الدین " 
درسی آموخت که همه ی درس بزرگان در همه ی زندگانیم برابر آن 

 ;حقیر می نماید و آن این است 

قتل و تجاوز به , در بؽداد هرروز بسیار خبرها می رسید از دزدی  
روزی . زنان در بالد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود 

خواجه نصیر الدین مرا گفت می دانی از بهر چیست که جماعت 
مسلمان از هرجماعت دیگر بیشتر گنه می کنند با آنکه دین خود را 

 بسیار اخالقی و بزرگمنش می دانند ؟

بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسیار شادمان ; من بدو گفتم  

 .خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم 

 ;خواجه نصیر الدین فرمود 

اما " آن فرمان , در اخالق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند  

 .دارد "اگر" و " 

 ;در اسالم تو را می گویند  

 .اما دروغ به دشمنان اسالم را باکی نیست ..... دروغ نگو  

 .اما ؼیبت انسان بدکار را باکی نیست... ؼیبت مکن  

 .اما قتل نامسلمان را باکی نیست ... قتل مکن  

 .اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست .... تجاوز مکن  

مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان " اماها " و این  
خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به 

 ..خود می دهد و خدا را نیز ازخود راضی و شادمان می بیند 

 ....و راز نابخردی مسلمانان در همین است  

 از اسرار اللطیفه و الکسیله 
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 « والیت فقیه»نگاهی گذرا به ریشه های ؼربی نظریه 
 

 کمال نبوی 

«ٚٗظبّ مِطو٘وتوی»ٝ « ٗظبّ اؿثبة کِینب»ٛٔچٕٞ « ٗظبّ ٝالیت كوی »

صن صؼییٖ مـٗٞىت ٝ صن صؼییٖ صبکْ ؿا اف ٓـػّ ٓویوگویوـػ ٝ موپول 

یوب «  اىوـاف» ٝ ٓوجوووٚ «  اؿثبة کِیونوب» ٝ «  اؿثبة ػٔبیْ»فیـکبٗٚ ثٚ 

ٓؼاكؼیٖ ٗظبّ ٝالیوت .  صوؼیْ کـػٙ صب آٜٗب ثیٖ عٞػ صونیْ ک٘٘ؼ«  عٞاً» 

كویٚ صضت ُٞای امالّ ػؿ كکـ موِوطوٚ ٝ ؿوِوجوٚ عوٞػ ٝ ٛؤولوکوـإ ٝ 

 ...ٓؼؼٝػی اف اكـاػ ثـ ػمتگبٙ صکٞٓتی اٗؼ 

w:  اعووووووووووووووجووووووووووووووبؿ ؿٝف w w . a k h b a r -r o o z . c o m   

  ٕٔٔٓمپتبٓجـ  ۱ٕ - ۱ٖٜٓٔٓـ  ۳چٜبؿى٘جٚ 

 

ص ایٖ ٗظـیٚ ٗٚ صٜ٘ب «ٝالیت كویٚ»ثـعالف اػػبی ٓـٝریٖ ٗظـیٚ 

ثؼیغ ٝ ٓتـهی ٗینت ثِکٚ ٗظـیٚ ای اؿصزبػی امت کٚ ثـای اُٝیٖ ثبؿ 

«  اؿثبة کِینب»ػؿ ؿـة هـٕٝ ٝمطی ٓطـس ىؼٙ امت ٝ ثـعی اف 

ثـای احجبت ایٖ اػػب ثٚ . پل اف ٓـسص آٗـا ثٚ ارـا ٗیق ػؿآٝؿػٙ اٗؼ

ثب ٗظـیٚ « ٝالیت كویٚ»ثـؿمی ثـعی اف ؿیيٚ ٛبی ٓيتـک ٗظـیٚ 

.                          ٓیپـػافیْ« اؿثبة کِینب»ثـعی اف   

 صوؼك ٝ ٓيـٝػیت هؼؿت ٝ ٝكبػاؿی ثٚ ٗظبّ ٓنِٔ 

ٛـ هؼؿصی اف عؼا ٗبىی »یکی اف صٞاؿیٕٞص پَ ٓوؼكص ٓؼتوؼ ثٞػ کٚ 

ثؼؼٛب ژإ کبُٕٞ صجَـٙ ای «. ٓیيٞػ ٝ ٗبكـٓبٗی اف هؼؿت کلـ امت

هؼؿت ثـای ای٘نت کٚ ٓـػّ ؿا ثٚ » ثـ ایٖ اٍَ اكقٝػ ٝ گلت کٚ 

ثٚ ٛٔیٖ عبٓـ ٝهتی کٚ اٝ «. ؿاٛی کٚ عؼا گلتٚ امت ٛؼایت ٗٔبیؼ

صبکْ ژٗٞ ىؼ ثٚ فٝؿ آصو ٝ عٕٞ ثٚ ٛؼایت ٓـػّ ثنٞی عؼا 

ثـ « ٝالیت كویٚ»اٝ ٗیق ٛٔبٗ٘ؼ ثنیبؿی اف ٗظـیٚ پـػافإ !! پـػاعت

ایٖ ٗظـ ثٞػ کٚ اگـ هؼؿت ػؿ ؿاٙ ٛؼایت ٓـػّ ثنٞی عؼاص ُٝٞ ثب 

امتلبػٙ اف فٝؿص ىک٘زٚص ؿػت ٝ ٝصيت ٝ فٗؼٙ فٗؼٙ مٞفاٗؼٕص ٗـٝػ 

ژإ کبُٕٞ ٗیق ٛٔبٗ٘ؼ ثنیبؿی اف . ٗٚ صوؼمی ػاؿػ ٝ ٗٚ اؿفىی

ثـ ُقّٝ آبػت ٓضِ اف صبکْ صبکیؼ ٝیژٙ ای « ٝالیت كویٚ»ٓـٝریٖ 

.                                                                         ػاىت  

ػؿ ٓٞؿػ هؼؿت ٝ صوؼك ٝ آبػت اف إٓ ٗیق صئٞؿینیٖ ٛبی امالٓی 

«  صـِت» اف إٓ ٓیبٕ ٓیتٞإ ثٚ ٗظـیٚ . ٗظـات ٓيبثٜی اؿائٚ ػاػٙ اٗؼ

ٝ اثٖ صیٔیٚ اف كوٜبی ص٘جِی ( ٓضٔؼ ثٖ اػؿیل)کٚ ثٞمیِٚ آبّ ىبكؼی 

کنی کٚ ثٚ فٝؿ »ثـ امبك ایٖ ٗظـیٚ . ٓطـس ىؼٙ امت اىبؿٙ ٗٔٞػ

ىٔيیـ ثـ ٓنِٔبٗبٕ ؿِجٚ ک٘ؼ ٝ عٞػ ؿا عِیلٚ ٝ آیـ أُٞٓ٘یٖ ث٘بٓؼ ثـ 

ٛیچ کل اف ٓنِٔبٗبٕ کٚ ثٚ عؼا ٝ ؿٝف هیبٓت ایٔبٕ ػاؿٗؼ ربیق ٗینت 

یک ىت ثؼٕٝ ای٘کٚ اٝ ؿا آبّ عٞػ ثؼاٗ٘ؼ مـ ثـ ثبُو ثگؾاؿٗؼص چ٘یٖ 

      «                             .  کنیص ٗیک یب كبرـص آیـ ٓٞٓ٘بٕ امت

ٓيبثٚ ٗظـیٚ پَ ٓوؼك امت ٝ « امتیال»یب « صـِت»ث٘بثـایٖ ٗظـیٚ 

امت کٚ عؼاٝٗؼ « اُٝی االٓـ»ثـآٗنت کٚ صبکْ ؿبُت ٛٔبٕ َٓؼام 

ػؿ آیٚ آیؼٞب ٝ آیؼٞاُـمٍٞ ٝ اُٝی االٓـ ٓ٘کْ ثٚ إٓ اىبؿٙ 

ػؿ ٗتیزٚ چٕٞ هؼؿت اف اؿاػٙ پـٝؿػگبؿ ٗبىی ٓیيٞػص آبػت . ػاؿػ

.                                         اف إٓ ثـای ٓٞٓ٘یٖ ٝارت امت  

ثنیبؿی اف ٓـكؼاؿإ مـ مغت ٗظـیٚ ٝالیت كویٚص ٛٔچٕٞ آهبی 

ٓضٔؼ صوی َٓجبسص ػؿ ػٝؿإ ؿژیْ مبثنص ىبٙ ؿا ظَ ب ػاٗنتٚ ٝ 

ثب . صٞریٚ ٓی٘ٔٞػٗؼ« صـِت»عٞػ ؿا ثب امت٘بػ ثٚ اٍَ « ػبكیت ِٓجی»

ای٘جبؿ ٗیق « صـِت»صـییـ ؿژیْ ػؿ ایـإص آٜٗب ٓطبثن ٛٔبٕ اٍَ 

ىؼٙ اٗؼص عبٍٚ آٗکٚ « ُٝی كویٚ»ٓؼاكغ مـمغت صبکْ ٓنِٔ ٝ 

ٗٚ صٜ٘ب ٛقی٘ٚ ای ثـایيبٕ ٗؼاؿػ کٚ ثِکٚ پـ « ٗظبّ»ٓـكؼاؿی آٜٗب اف 

ثٚ ٛٔیٖ صـصیتص ػؿ آی٘ؼٙ ٗیق ای٘بٕ اف ٗظبٓی کٚ ! اف ٓ٘لؼت امت

عٞاٛؼ ىؼ صٔبیت عٞاٛ٘ؼ کـػص صبٍ چٚ « ٝالیت كویٚ»ربٗيیٖ ٗظبّ 

«!                                                   !كبرـ»ثبىؼ چٚ « ٗیک»  

آٜٗب ثـعالف اػػبٛبیيبٕص ٛٔٞاؿٙ ٗنجت ثٚ ٗظبّ صبکْ ٗظـ ٓنبػؼی  

.              ػاىتٚ اٗؼ ٝ ٝكبػاؿی عٞػ ؿا ٗنجت ثٚ إٓ احجبت ٗٔٞػٙ اٗؼ  

 

ػؿ اؿٝپب ٝ ثٚ ٝمیِٚ ژإ کبُٕٞص  ۳ٖ۳ٔثـای اُٝیٖ ثبؿ ػؿ مبٍ 

. ؿكـٓینت ٓؾٛجی ٝ پبیٚ گؾاؿ پـٝصنتبٗتینْص ثٚ ارـا ػؿآٓؼٙ امت  

کبُٕٞ ػؿ پی اػؿبّ ٝ اعتالٓ ربٓؼٚ میبمی ثب ربٓؼٚ ٓؾٛجی ثٞػ ٝ 

. ثنیبؿی ٗظبّ اٝ ؿا یک صئٞکـامی ٓؼـكی ٓیک٘٘ؼ  

اٝ هـیت مٚ ػٛٚ . ی کبُٕٞ ىٜـ ژٗٞ مٞئیل ثٞػ«ٓؼی٘ٚ ـ کِینب»

.                                ثـ ژٗٞ صکٔـاٗی ٓیکـػ  

ژإ کبُٕٞ ػعبُت ؿٝصبٗیٕٞ ػؿ آٞؿ ػٗیٞی ؿا الفّ ٓیئبؿػ ٝ 

اٝ ْٛ ػؿ ٗظـ ٝ ْٛ ػؿ . میبمت ؿا رقئی اف ػیٖ ثئبؿ ٓیآٝؿػ

اٝ اف اعتالٓ . ػَٔ ػیٖ ٝ میبمت ؿا ػؿْٛ ٓغِٞٓ ٝ ؽٝة ٓیک٘ؼ

ػیٖ ثب میبمت كـاصـ ٓیـٝػ ٝ آٗـا ػؿ اهتَبػ ٗیق ٝاؿػ ٓیک٘ؼ ٝ 

اُجتٚ ػؿ ای٘ٔٞاؿػ پيتیجبٗی ٓجوٚ ثٞؿژٝافی ژٗٞ ؿا ٗیق ػؿ پيت 

هؼؿت ؿا عؼاٝٗؼ ثٚ ؿٛجـی ػطب »کبُٕٞ ٓیگٞیؼ . مـ ػاؿػ

ای٘ـا ٓب ٗٚ صٜ٘ب اف اٗزیَ ٝ گلتبؿٛبی ٓنیش ٝ یب اف م٘ت . ٓیلـٓبیؼ

پی یـ ٝ پَ ٓوؼك کٚ ثِکٚ اف مـصبمـ کتبة ٓوؼك كـا گـكتٚ 

«.    ایْ  

ٗیق ٓیگٞیؼ کٚ اػتجبؿ هبٕٗٞ ثٚ آْبی ٓو٘٘ٚ « هبٕٗٞ»اٝ ػؿثبؿٙ 

ایٖ ٗظـیٚ . ٗینت ثِکٚ ثٚ ػُیَ صطبثن إٓ ثب اؿاػٙ هبٛـ ٓتؼبٍ امت

ٛٔبٗی امت کٚ آهبی عٔی٘ی ػؿ ٗزق صؼؿیل ٓیکـػ ٝ آـٝفٙ ػؿ 

ٗظبّ صق ٛٔبٗی امت ػؿ ٗظـات کبُٕٞ ِٓت ٓطیغ ٝ كـٓبٗجـػاؿ 

ی «ٓؼی٘ٚ ـ کِینب»یکی اف اؿکبٕ امبمی . ؿٛجـی ٝ هبٕٗٞ امت

ػیٖ . کبُٕٞ آبػت ٝ ٝكبػاؿی ٓضِ ِٓت ٗنجت ثٚ ؿٛجـ امت

اؿائٚ « ٗظبّ ٝالیت كویٚ»ٛٔیٖ صئٞؿی ٛب ٗیق اف ٓـف ٓـكؼاؿإ 

.                            ىؼٙ ٝ ٓیيٞٗؼ  

ثـعی اف ٓؼاكؼیٖ ٗظـیٚ ٝالیت كویٚ ٓبٗ٘ؼ آهبی َٓجبس ػؿ صبُی 

ػَٔ کـػٙ ٝ ٓیک٘٘ؼص ػؿ « صـِت»کٚ عٞػ ػؿ ٝاهغ ٓطبثن ٗظـیٚ 

امتؼالالت آٜٗب ٛٔبٕ . ٍض٘ٚ صئٞؿی آبص ایٖ ٗظـیٚ ؿا ؿػ ٓیک٘٘ؼ

امتؼالالصی ٛنت٘ؼ کٚ هجال ثٞمیِٚ ٓتلکـیٖ ٓنیضی ػؿ هـٕٝ گؾىتٚ 

ثـای ؿمتگبؿی ِٓت « ٝالیت كویٚ»ثٚ گلتٚ آٜٗب . اثـاف ىؼٙ اٗؼ

اگـ ؿٛجـی ربٓؼٚ ػؿ اعتیبؿ ُٝی كویٚ ٗجبىؼص . ثٞرٞػ آٓؼٙ امت

آب ػؿ ٝاهغ ُٝی كویٚ چیقی ٗینت ٓگـ صبکْ . ربٓؼٚ ٓ٘ضٔ ٓیيٞػ

ٓطِن اُؼ٘بٕ ٝ عٞػ ؿای ٝ ٓنتجؼی کٚ اثقاؿ صضٔیَ اؿاػٙ ػؼٙ ای 

آٜٗبص ٛٔبٗ٘ؼ . هِیَ ٝ ٗبچیقص آب پـ ٓؼػبص ثـ اکخـیت ِٓت امت

اؿثبة کِینب ثـای ٗٔبی٘ؼٙ عٞػ یؼ٘ی كویٜی کٚ ٍؼاؿت ٓیک٘ؼ 

ػؿ ٝاهغ اعتیبؿات ٝ . ثیيتـیٖ اعتیبؿات ٝ هؼؿت ؿا كـُ ٓیک٘٘ؼ

ایٖ . اهتؼاؿ ُٝی كویٚ ٓطِن امت ٝ صؼ ٝ ٓـفی ٗٔی ى٘بم٘ؼ

اعتیبؿات اف اعتیبؿات ٝمیؼی کٚ هبٕٗٞ امبمی ٗظبّ ٓؼیٖ کـػٙ 

امت ٗیق ثنیبؿ كـاصـ ٓیـٝٗؼص ثٚ ػجبؿت ػیگـ آٜٗب ثٚ هٞاٗی٘ی کٚ 

ثـعی اف ٓؼاكؼیٖ پـ ٝ . عٞػىبٕ صؼٝیٖ کـػٙ اٗؼ ٗیق پبیج٘ؼ ٗینت٘ؼ

ؿا ػؿ صؼ پیـٔجـ ٝ آبٓبٕ ( ُٝی كویٚ)پب هـً ٝالیت كویٚص اٝ 

ٓؼَّٞ ٓی٘يبٗ٘ؼ ٝ ٛٔبٕ اعتیبؿاصی ؿا کٚ ثـای ؿمٍٞ عؼا ٝ آبّ 

!!                           ٓؼَّٞ هبئَ اٗؼ ثـای ُٝی كویٚ ٗیق هبئَ اٗؼ

«      ٝالیت كویٚ»ی کبُٕٞ ٝ ٗظبّ «ٓؼی٘ٚ ـ کِینب»ٗوو ٓـػّ ػؿ  

ی ژٗٞ ٜٗبػٛبی ػُٝتی ٗیق ٝرٞػ ػاىت٘ؼ کٚ «ٓؼی٘ٚ ـ کِینب»ػؿ

ثٜٔیٖ عبٓـ ایٖ مٞاٍ . اػْبی إٓ ظبٛـا ٓ٘تغت ٓـػّ ثٞػٗؼ

ٓطـس امت کٚ آیب ٜٗبػٛبی ؿژیٔی کٚ کبُٕٞ ٓنتوـ کـػٙ ثٞػص 

ثٞػٙ اٗؼ یب ٗبىی اف عٞاً ( ػٓٞکـاصیک)ٗبىی اف ٓـػّ 

؟ ػؿ پبمظ ثٚ ایٖ مٞاٍ ثبیؼ ثٚ ىجبٛت ػزیجی کٚ (اؿینتٞکـاصیک)

«  رٜٔٞؿی امالٓی»ی کبُٕٞ ثب «ٓؼی٘ٚ ـ کِینب»ٓیبٕ ٜٗبػٛبی 

.                             ٝرٞػ ػاؿػ اىبؿٙ کـػ  

ػؿ ٝاهغ آـص ػؿ ژٗٞ ٗیق ٛٔبٗ٘ؼ اّ اُوـای ىیؼٚ ٜٗبػٛبی صکٞٓتی 

ػؿ ظبٛـ ٝ ؿمٔب ثٞمیِٚ ٓـػّ ثـگقیؼٙ ٓیيؼٙ اٗؼص آب اٝال اٗتغبة 

ٓـػّ ٓضؼٝػ ثٞػٙ ٝ آٜٗب ٓزجٞؿ ثٞػٗؼ ثٚ ٗبٓقػٛبئی کٚ ٓٞؿػ صبئیؼ 

(  اؿگبٗی ٓيبثٚ ىٞؿای ٗگٜجبٕ ثؼالٝٙ هؼؿت هْبئی)ک٘نینتٞاؿ 

ٓیجٞػٙ اٗؼ ؿای ثؼٛ٘ؼ ٝ کنی کٚ ٗبٓقػی اه ٓٞؿػ صبئیؼ ایٖ اؿگبٕ 

هـاؿ ٗٔیگـكت صن ىـکت ػؿ اٗتغبثبت ؿا ٗؼاىت ٝ ػٝٓبص ػؿ 

 ٗظبّ کبُٞٗی ٜٗبػٛبی ٓ٘تغت كبهؼ هؼؿت صؼییٖ ک٘٘ؼٙ ثٞػٙ اٗؼ ٝ 

ثـای ٓخبٍ آهبی َٓجبس ثـعالف ثـعی ػیگـ اف یبؿإ ٝ ىبگـػإ 

آهبی عٔی٘ی کٚ ثب ٗظبّ مِط٘تی اف ػؿ ٓغبٍٔٚ ػؿٓیآٓؼٗؼص ٗنجت ثٚ 

ؿژیْ پیيیٖ ٛٔٞاؿٙ ٝكبػاؿ ثٞػٙ امت ٝ ٛـگق ػؿ ٛیچ ثـٛٚ ای اف 

چ٘یٖ ؿكتبؿی ٓ٘طجن ثب ٗظـات . فٓبٕ ػؿ ٓوبثَ إٓ هیبّ ٗکـػٙ امت

ىبكؼی ٝ ص٘جِی ٝ ٗیق ٓ٘طجن ثب صئٞؿی کبُٕٞ امت کٚ ٝكبػاؿی 

کبُٕٞ ٗیق ٓؼتوؼ ثٞػ . ٗنجت ثٚ هؼؿت صبکْ ؿا ٓٞکؼا صٍٞیٚ ٓیک٘٘ؼ

«!! اف ؿٛجـإ ثبیؼ آبػت ٗٔٞػ ُٝٞ ؿٛجـإ ثؼ»کٚ   

مؼی ػؿ صٞریٚ ٗظـیٚ ىبٕ « ٝالیت كویٚ»ٝهتی کٚ ٓؼاكؼیٖ ٗظـیٚ 

ػاؿٗؼص ثٚ ربی ٗٞآٝؿی ثٚ ػٗجبُٚ ؿٝی اف صلکـات ثـعی ػیگـ اف 

آٜٗب ای٘جبؿ ٛٔبٕ صئٞؿی هؼیٔی ؿا ثٚ . ؿٝی ٓیآٝؿٗؼ« اؿثبة کِینب»

ػؼّ آبػت اف ُٝی كویٚ »ٗٞػی ػیگـ اؿائٚ ٓیؼٛ٘ؼ ٝ اػػب ٓیک٘٘ؼ کٚ 

چ٘یٖ ٗظـیٚ ای ؿا هجال «. ػؼّ آبػت اف آبّ فٓبٕ ٝ عؼاٝٗؼ امت

ثنیبؿی اف . ثٚ ٗلغ عٞػ ٓطـس کـػٙ ثٞػٗؼ« اؿثبة کِینب»ثـعی اف 

ٓتلکـیٖ ٓنیضی فٓبٗی کٚ ػؿ ؿاك صکٞٓت هـاؿ ػاىت٘ؼ ایٖ ٗظـیٚ 

آبػت اف هؼؿت ٝ ؿٛجـی یک ٝظیلٚ ػی٘ی »ؿا صـٝیذ ٓیکـػٗؼ کٚ 

«.    امت  

 ػعبُت ػیٖ ػؿ میبمت                                   

ػؿ صکٞٓت یب ثٚ ػجبؿت ػیگـ « اؿثبة کِینب»ٗظـیٚ ػعبُت ٓنتویْ 

ص ٝالیت کنی کٚ ػؿ كوٚ «ٗظبّ ٓوؼك ٝالیت كویٚ»ؿٝایت ٓنیضی 

. ٓتجضـ امتص ٓلنـ کتبة آمٔبٗی ٝ ؿئیل ٓجوٚ ٝ هيـ كویٜبٕ امتص   
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اؿگبٗی )ٝ ک٘نینتٞاؿ ( ُٝی كویٚ)امبك هؼؿت ػؿ اعتیبؿ کبُٕٞ 

. هـاؿ ػاىت٘ؼ( ٓيبثٚ ىٞؿای ٗگٜجبٕ ثؼالٝٙ هؼؿت هْبئی  

ٛـ ٓغبُلتی ؿا ػؿ . کنی ٗیق آکبٕ ٓغبُلت ثب کبُٕٞ ؿا ٗؼاىت

ٗطلٚ علٚ ٓیکـػٗؼ ٝ ػؿ ٍٞؿت ٗیبف ٗیق ثب امتلبػٙ اف صٞػٙ ٛبص 

میبمت صؾف ٓغبُلیٖ ؿا ٗیق ثٚ ػ٘ٞإ عٞامت ٓـػّ ٓؼـكی 

.  ٓیکـػٗؼ  

ی عٞػ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ «ٓؼی٘ٚ ـ کِینب»کبُٕٞ ٝ یبؿإ اٝ ٓیغٞامت٘ؼ 

ٓيؼَ ٝ ٗٔٞٗٚ ای ثٚ ٓنیضیبٕ رٜبٕ ٓؼـكی ٗٔبی٘ؼص ٛٔبٗطٞؿ کٚ 

ؿا ثٚ ػ٘ٞإ « ٗظبّ ٝالیت ٓطِوٚ كویٚ»ؿٛجـإ رٜٔٞؿی امالٓی 

!                             مـٓيوی ثٚ رٜبٕ امالّ ٓی٘ٔبیبٗ٘ؼ  

!  آب اف ایٖ ٓيؼَ ثزبی ٗٞؿص صبؿیکی ٝ ٗلـت ٝ مـػی ٓتَبػؼ ىؼ

اكتْبس ٛبی ثیئبؿ ٝ هتَ ٓغبُلیٖ ٝ ػگـ اٗؼیيبٕ ٝ مـکٞة فٗبٕ 

ػؿ آٗزب . ٝ رٞاٗبٕ ػؿ ژٗٞ ٛٔچٕٞ اّ اُوـای ىیؼٚ ثيؼت ؿایذ ىؼ

ٛٔچٕٞ ای٘زب ػؼّ صنبَٛ ٝ ػؼّ صضَٔ ؿیـ ثٚ یکی اف اؿکبٕ امبمی 

.                           ٗظبّ صجؼیَ ىؼٙ ثٞػ  

یکی اف ىـّ آٝؿصـیٖ ٝهبیؼی کٚ کبُٕٞ ٝ ٗظبّ اٝ ٓـصکت ىؼٗؼ .

ثٞػ ٝ ػؿ ایٖ « صخِیج ٓوؼك»اٝ ٓؼؿك . مٞفاٗؼٕ ٓیيَ مـٝت ثٞػ

ثـای كـاؿ اف . ٓٞؿػ ٗظـاصی ػاىت کٚ ٓٞاكن ٓجغ کِینب ٗجٞػٗؼ

ثٚ كـاٗنٚ ٝ ( ٓيبثٚ ػاػگبٜٛبی اٗوالة)ػمت ػمتگبٙ اٗگیقینیٕٞ 

آب اٝ کٚ مبُٜب پیو ػؿثبؿٙ ٗظـاصو ثب . مپل ثٚ مٞئیل پ٘بٙ ٓیجـػ

ىٜـ ژٗٞ ػمتگیـ ٝ « ُٝی كویٚ»کبُٕٞ ٓکبصجٚ ػاىتٚ ثٞػص ثؼمتٞؿ 

اّ اُوـای پـٝصنتبٗتینْ اٝ ؿا ثٚ « ىـاكتٔ٘ؼ»هْبت . ٓضبکٔٚ ٓیيٞػ

اُجتٚ ػؿ ٛٔبٕ فٓبٕ ایٖ هتَ . رـّ اؿصؼاػ فٗؼٙ فٗؼٙ ػؿ آصو اٗؼاعت٘ؼ

کبمتِیٕٞ ػؿ اػتـاُ ثٚ هتَ . ٓٞؿػ اػتـاُ ثـعی هـاؿ گـكت

مـٝت ّٖٔ اثـاف اٗقربؿ اف امتلبػٙ اف عيٞٗت ػؿ رٜت ؿِجٚ 

هتَ یک اٗنبٕص ػكبع اف كوٚ ٗینتص هتَ یک »اكکبؿ ٓؾٛجی ٓی٘ٞینؼ 

مـٝت ثب هِْ ٝ ثـٛبٕ رِٞ آٓؼٙ ثٞػص ُؾا ٓیجبینتی اٝ ؿا . اٗنبٕ امت

«.                                          ثب هِْ ٝ ثـٛبٕ ثٚ ػوت ٓیـاٗؼیْ  

 

کٚ عیبٍ ٓیک٘٘ؼ اف ٗٞاػؿٗؼ ٝ هجَ اف « ٝالیت كویٚ»صئٞؿینیٖ ٛبی 

آٜٗب چ٘یٖ صقٛبئی ثٚ كکـ اصؼی ػؿ ؿـة ٗیبكتبػٙ امتص ؿبكِ٘ؼ کٚ 

. ٓطـس کـػٙ اٗؼ« اؿثبة کِینب»ػیٖ ٗظـیبت آٜٗب ؿا هـٜٗب پیو   

یکی ػیگـ اف ٗظـیٚ پـػافإ کِینبص ژاک ث٘یٖ ثنٞئٚص اف 

ٓـكؼاؿإ مـمغت هؼؿت ٓطِوٚ ٗیق هـٜٗب هجَ اف ایٜ٘ب ػؿثبؿٙ 

صن صبکٔیت ٝ ٓيـٝػیت مِطبٕ گلتٚ ثٞػ کٚ امبمب ٓـػّ كبهؼ 

.        صن صبکٔیت ٛنت٘ؼ کٚ ثغٞاٛ٘ؼ آٗـا ثٚ ػیگـی صلٞیِ ک٘٘ؼ

                    

صک صک اكـاػ ٝ ٗیق رٔغ ٓـػّ ٝ »: آهبی َٓجبس ٗیق ٓیگٞیؼ

ربٓؼٚ ٛیچ کؼاّ ؽاصب ٝ اٍبُتب صن صبکٔیت ٗؼاؿٗؼ کٚ صبال ثغٞاٛ٘ؼ 

ثب ؿای عٞػ ثٚ ىغٌ صبکْ ٝ صکٞٓت ٓيـٝػیت ثجغي٘ؼص آٜٗب 

صوی ٗؼاؿٗؼ کٚ ثـ ػیگـإ صکٞٓت ک٘٘ؼ ٝ یب كـػی ؿا ثٚ ػ٘ٞإ 

«.   صبکْ صؼییٖ ٗٔبی٘ؼ  

آهبی عبٓ٘ٚ ای ْٛ اهتؼاؿ عٞیو ؿا ٗبىی اف ٓـػّ ٗٔی ػاٗؼ ٝ عٞػ 

چ٘یٖ صقٛبئی هجال اف ٓـف . ؿا صٜ٘ب ػؿ ثـاثـ عؼاٝٗؼ ٓنئٍٞ ٓیؼاٗؼ

ثـای ٗٔٞٗٚ ُٞئی . ثنیبؿی اف ىبٛبٕ ٝ مالٓیٖ ٗیق ثیبٕ ىؼٙ اٗؼ

پبٗقػْٛ کٚ هـیت ػٝینت ٝ پ٘زبٙ مبٍ پیو پبػىبٙ كـاٗنٚ ثٞػ 

ٝ « اهتؼاؿ پبػىبٛبٕ اف ٓيیت اُٜی ٗبىی ٓیيٞػ»اػتوبػ ػاىت کٚ 

كؤ ػؿ ثـاثوـ عوؼاٝٗوؼ ٓنوئوٍٞ هوؼؿصوی » ْٛ اٝ ٓؼتوؼ ثٞػ کٚ صبکٔیٖ 

آهبی عبٓ٘ٚ ای ْٛ کوٚ عوٞػ ؿا .  «ٛنت٘ؼ کٚ ثٚ آٜٗب ػطب كـٓٞػٙ امت

ٓیؼاٗؼ چیق صبفٙ ای ثـای گلتٖ ٗؼاؿػ فیـا هوجوَ اف اٝ «  ٗظبّ» ٓؼبػٍ 

ثنیبؿی اف صکبّ ٗیق عٞػىبٕ ؿا ٓنبٝی ٝ ٓتـاػف ثب ٗوظوبّ ػاٗنوتوٚ 

؟ ایٜ٘ب ٛٔٚ ٛؤوبٕ « ػُٝت یؼ٘ی ٖٓ» اٗؼص ٓگـ ُٞئی چٜبػْٛ ٗٔی گلت 

ثوب اٗوؼکوی «  ٝالیت كوویوٚ» صق صکٞٓت ٓطِوٚ كـػی امت کٚ ٓـٝریٖ 

 . ػمتکبؿی ٝ صـییـ صقئی٘بت مؼی ػؿ صضؤویوَ إٓ ثوٚ ایوـاٗویوبٕ ػاؿٗوؼ

« ٗظبّ اؿثبة کِویونوب» ٛٔچٕٞ « ٗظبّ ٝالیت كویٚ»ثٚ ػجبؿت مبػٙ صـ 

صن صؼییٖ مـٗٞىت ٝ صون صوؼویویوٖ صوبکوْ ؿا اف «  ٗظبّ مِط٘تی» ٝ 

« اؿثبة کوِویونوب» ٝ «  اؿثبة ػٔبیْ» ٓـػّ ٓیگیـػ ٝ مپل فیـکبٗٚ ثٚ 

صوؼیْ کـػٙ صب آٜٗوب ثویوٖ عوٞػ صووونویوْ «  عٞاً» یب «  اىـاف» ٝ ٓجوٚ 

ٓؼاكؼیٖ ٗظبّ ٝالیت كویٚ صضت ُٞای اموالّ ػؿ كوکوـ موِوطوٚ ٝ .  ک٘٘ؼ

. ؿِجٚ عٞػ ٝ ٛٔلکـإ ٝ ٓؼؼٝػی اف اكـاػ ثـ ػمتگبٙ صوکوٞٓوتوی اٗوؼ

ٛیچ ػوَ مِیٔی ٗٔی پؾیـػ کٚ اٗنبٕ ٝ آصبػ یک ربٓوؼوٚ فٓوبّ آوٞؿ 

عٞػ ؿا ػؿ اعتیبؿ ٓؼؼٝػی کٚ ثؼٕٝ ػُیَ ٝ ثـٛبٕ ٝ ٍـكب ثوب صوکویوٚ 

ثـ فٝؿص مـٗیقٙ ٝ كـیت عٞػىبٕ ؿا ٗٔبیو٘وؼٙ عوؼا ٝ ػیوٖ ثوـ ؿٝی 

اؿثوبة » ٛٔیٖ فٝؿگٞئی ٝ عٞػکبٓگوی ؿا .  فٓیٖ ٓی٘بٓ٘ؼ هـاؿ ثؼٛ٘ؼ

اٗزبّ ػاػٗؼ ٝ ٗتبیذ اه ؿا کٚ یکوی اف «  اؿثبة ػٔبیْ» هجَ اف «  کِینب

 . آٗووٜووب اٗووقٝای کووبٓووَ ػیووٖ ػؿ رووٞآووغ ؿووـثووی امووت ٛوؤووٚ ٓوویووؼاٗوویووْ

 ژإ کبُٕٞ ػؿ آصيی کوٚ عوٞػ ثوـپوب کوـػٙ ثوٞػ فٗوؼٙ فٗوؼٙ موٞفاٗوؼٙ  

 .ىووووووؼ

 کٔبٍ اُؼیٖ ٗجٞی

 

 

 

واقعیت این است که 

جنایات مرتکب شده علیه 

کودکان تحت نام خدا، 

مسیح و محمد بیشتر از 

جنایاتى بوده که تحت نام 

...شیطان انجام شده اند  

کنت النینگ    
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 !هم نرسیده بود" و کنفسیوس" مائو"آنچه به عقل 
 گمنام چینی"  یوان"فتح جهان  با  

  

ػؿ گـٓبگـّ ثضج ٛبی كـاٗنٚ ٝ آُٔبٕ اف یکطـف ٝ آـیکب ٝ   

اصضبػیٚ اؿٝپب ٝ ٍ٘ؼٝم ثیٖ أُِِی پٍٞ ٝ ثبٗک رٜبٗی اف ٓـف 

ػیگـص ثـای یبكتٖ ؿاٙ صِی ثـای ٗزبت اهتَبػ ثضـإ فػٙ ٗظبّ 

مـٓبیٚ ػاؿیص کٚ ػٔؼصب ػؿرٜت كيـػٕ ثیيتـ گِٞی ٓـػّ اؿٝپب ٝ 

چیٖ کٚ .  ثٞیژٙ آُٔبٕ امتص چیٖ ٗبگٜبٕ ثب ػمتٜبی پـ ٝاؿػ ٓیؼإ ىؼ

ٛقاؿ ٓیِیبؿػ ػالؿ ؽعبیـ  3ثقؿگتـیٖ ِٓجکبؿ آـیکبمتص اکٕ٘ٞ ثب 

اؿفی عٞػ ٝاؿػ ٓیؼإ ىؼٙ امتص صب آٗچٚ کٚ ػٜٛب مبٍ صَٞؿ ٓی 

کـػٗؼ ثب صٞپ ٝ صبٗک ٝ ٓٞىک ٝ اصْ آکبٕ پؾیـامتص ثب هؼؿت 

یؼ٘ی پیـٝفی ٗٞػی مٞمیبُینْ مـٓبیٚ ػاؿی .  ٓبُی ٓٔکٖ مبفػ

صضت ٗظبؿت ٝ ک٘تـٍ ػُٝت ٝ صقة کٔٞٗینتصػؿ رٜبٕ مـٓبیٚ 

مـٓبیٚ "  یٞؿٝ"چیٖ ایٖ پٍٞ ؿا ػؿ ٝاصؼ ٓبُی اؿٝپب یؼ٘ی !.ػاؿی

گؾاؿی کـػٙ ٝ ؿمٔب اػالّ ػاىت کٚ صبّـ امت ثٚ یٞٗبٕ ٝ پـصوبٍ 

یؼ٘ی ثغو ٜٓٔی اف .  ٝ امپبٗیب کٚ ؿـم ثضـإ اٗؼ کٔک ٓبُی ک٘ؼ

صتی ػؿ ایٖ فٓی٘ٚ ثب ایتبُیب کٚ إٓ ٗیق ػؿگیـ .  ثؼٛی آٜٗب ؿا صوجَ ک٘ؼ

. ثضـإ امت ٝاؿػ ٓؾاکـٙ ىؼٙ ٝ ثقٝػی ٗتیزٚ إٓ اػالّ عٞاٛؼ ىؼ

ٛٔچ٘بٕ کٚ ٓؾاکـات ثـ مـ مـٓبیٚ گؾاؿی ػؿ ٍ٘بیغ یٞٗبٕ ؿا آؿبف 

ٗغنت ٝفیـ چیٖ ٓی گٞیؼ کٚ آیؼٝاؿامت ػؿ صؼبػٍ ٝ .  کـػٙ امت

ؿىؼ اهتَبػی رٜبٕ چیٖ ٗوو ٓٞحـی ایلب ک٘ؼ ٝ ػؿػیٖ صبٍ اف 

كکـی ثـای اهتَبػی  2016اصضبػیٚ اؿٝپب عٞامت کٚ صب پبیبٕ مبٍ 

ٝؿٝػ ػالؿٛبی چی٘ی ثٚ چٜبؿ کيٞؿ اؿٝپبئی .  ثضـإ فػٙ عٞػ ک٘ؼ

کٚ اف آٜٗب ٗبّ ثـػٙ ىؼ ٝ ثی ىک ػیگـ کيٞؿٛبی اؿٝپبئی ٗظیـ 

ؿا ٗیق ثقٝػی ىبَٓ عٞاٛؼ ىؼص صبَٓ یک ...  ك٘الٗؼ ٝ ػاٗٔبؿک ٝ 

كـٝپبىی اصضبػیٚ اؿٝپب ٝ رؼا ىؼٕ <  رــاكیبئی امت  -پیبّ میبمی

ٓتضؼاٗی کٚ ثٚ چیٖ ٍَٝ ٓی ىٞٗؼ ٝ ٗوو صؼییٖ ک٘٘ؼٙ چیٖ ػؿ صؼییٖ 

این پس در اروپا نیز، کسی یؼ٘ی اف .  میبمت ٛبی کيٞؿٛبی اؿٝپبئی

در همین ارتباط !   می تواند حرف اول را بزند که با چین همسو باشد
ار ان حزب کمونیست فرانسه "  اومانیته"ترجمه ای را از روزنامه 

 4این ترجمه با عنوان.  سپتامبر منتشر شده است 21بخوانید که در شماره 
هزار میلیارد دالر کاروان چین به اروپا رسید در پیک نت منتشر شده 

 .است که به نظر شما می رسانیم
 کاروان چین به اروپا رسید;  هزار میلیارد دالر 4

 سپتامبر  ترجمه داوود اسالمی 21 -روزنامه اومانیته
کاهش رشد اقتصادی در بازار جهانی اروپا باعث ناگارانای دیاگار مانااطاق 

ایان سائاوال در .  قاره ای که بازار جهانی است.  جغرافیایی جهان شده است

میان قدرتهای بزرگ اقتصادی مطرح است کاه چاه کسای ضاررهاای ایان 

بحران را باید بپردازد و این فکر همه دولات هاای حااکام را دچاار ساردر 

وزرای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و وزیار .   می و آشفتگی کرده است

برای بررسی بحران مالی روز جاماعاه (  تیمونی  یتنر) خزانه داری امریکا 

بار دیگر  رد آمدند تاا باحاران کاناونای را کاه وارد مارحالاه جادیادی شاده 

امریکا برای نجات خود به اتحادیه اروپا نیازمند اسات و ایان . بررسی کنند

نیست مگر امید به اجرای برنامه فشار اقتصاادی باه ماردم آلاماان باه ساود 

امریکا نجات بازار خود را نیاز در  ارو . بانک ها و کشورهای بحران زده

در صاد واردات و صاادرات  02بازاری باا .  تحقق همین برنامه می داند

درشاهار ماارسای وزیار خازاناه داری (  2د )  در نشسات  اذشاتاه .  جهانی

امریکا با فشار بر اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان خاواساتاار کااهاش نار  

واردات امریکا به بازار در اتحادیه اروپا شد که نتاوانسات آن را باه تاائایاد 

اکنون در نشست روز جمعه امریاکاا بااز هام در خاواساتاارکااهاش .  برساند

ناگارانای دیاگارمسائالاه .  نر  واردات از اتاحاادیاه اروپاا را ماطارح کارد 

وضعیت نیمه های ورشکسته ایست که حاضر نیساتاناد بااناک هاا را یااری 

ؿٝی ػُٝوت ٛوبی کنند و از طرفی صانادوق بایان الامالالای پاول باا فشاار 

اصضبػیٚ اؿٝپب ٓی گٞیؼ کٚ ثبیؼ مـٓبیٚ گقاؿی ثیويوتوـی ثوـای حوجوبت 

اهتَبػی ٝ ٓبُی کيٞؿٛبی ػْٞ اصضبػیوٚ اؿٝپوب ٍوٞؿت گویوـػ صوب 

آـیکب ػؿ ػٗجبٍ ٛٔیٖ میوبموت ٓوبُویص . صزـثٚ صِظ یٞٗبٕ صکـاؿ ٗيٞػ

ثٚ اصضبػیٚ اؿٝپب پیيٜ٘بػ ٓی ک٘ؼ کٚ ٍ٘ؼٝهی ثب ثٞػرٚ ثیيتـی ثوـای 

حجبت ٓبُی اؿٝپب ػؿ ٗظـ گـكتٚ ىٞػ صب ثب مـٓبیٚ ثیيتوـی ثوٚ ٗوزوبت 

ٝفیـ عقاٗٚ ػاؿی آـیوکوب ػؿ ایوٖ روِونوٚ .  ثبٗکٜبی اؿٝپبیی ثيتبث٘ؼ

 اػالّ کـػٙ امت کٚ ػؿ ایٖ ثضـإ صٜ٘ب 

 23ادامه  مطلب در صفحه 
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ػُٝتٜب ٝ ػُٝتٔـػإ ایٖ کيٞؿٛوب اف ثویويوتوـیوٖ صؤوبیوت موـٓوبیوٚ 

ٝ ٛـگبٙ کٚ اصنبك عطـ ک٘٘ؼ ثـاصتی ػوبفّ .  رٜبٗی ثـعٞؿػاؿٗؼ

کيٞؿٛبی آٖ ٓیيٞٗؼ ٝ ثب حوـٝت ثوـ گوـكوتوٚ اف ٗویوـٝی کوبؿ ٝ 

ػفػی اف ٓ٘بثغ ٓجیؼی کيٞؿ عٞػ ثٚ فٗؼگی ٓـكش ٝ اٗوگوِوی عوٞػ 

 . اػآٚ ٓیؼٛ٘ؼ

مئاٍ ای٘زبمت کٚ چـا ثب ای٘کٚ کيٞؿٛبی ثقؿ  ٍ٘تی ػچبؿ 

ثیکبؿی ٝ کٔجٞػ ثٞػرٚ ىؼٙ اٗؼص مـٓبیٚ ػاؿاٗيبٕ اهؼاّ ثٚ اٗتوبٍ 

مـٓبیٚ ٛب کـػٙ اٗؼ؟  ثـاثـ گقاؿه ثبال ٛزّٞ مـٓبیٚ گقاؿإ 

ثَٞؿت  2008ثـای ٓبُکیت فٓیٖ ػؿ کيٞؿٛبی كویـ اف مبٍ 

ػِت ؿٝىٖ امتص ثضـإ اهتَبػی .  فیبػی اكقایو یبكتٚ امت

ث٘گبٙ ٛبی . ربؿی ثبػج کبٛو مٞػ ث٘گبٙ ٛبی اهتَبػی ىؼٙ امت

ٓبُی ثؼٕٝ کْ کـػٕ ٛقی٘ٚ ٛبی صُٞیؼ کٚ ٜٓٔتـیٖ آٜٗب ٓقػ 

ایٖ ث٘گبٙ ٛب . کبؿگـإ امت ٗٔیتٞاٗ٘ؼ ثٚ صیبت عٞػ اػآٚ ػٛ٘ؼ

ثـای صِٔک فٓیٖ اؿفإ ٝصؤٓیٖ ٗیـٝی کبؿ اؿفإ کٚ ّـٝؿت 

مٞػ آٝؿیيبٕ امت ثٚ ٛـ کبؿر٘بیت کبؿاٗٚ ای اف رِٔٚ ُـٞ 

ٓبُکیت کيبٝؿفإ عـػٙ ٓبُک ٝ مـکٞة اػتـاّبت کبؿگـی 

ٓئمنٚ . ٓتٞمَ ٓیيٞٗؼ OXFAM اٍآل اىبؿٙ ای ثٚ ٗیـٝی کبؿ  

.  گـم٘ٚ ٝ اؿفإ صبّـ ٝ آٓبػٙ ػؿ ایٖ کيٞؿٛبی كویـ ٗٔیک٘ؼ

ٗٔی گٞیؼ کٚ کبؿگـی کٚ ٗٚ فٓی٘ی ػاؿػ کٚ ثکبؿػ ٝ عبٗٞاػٙ اه 

ؿا اف گـم٘گی ٗزبت ػٛؼ ٝ ٗٚ کبؿی ٛنت کٚ ٓقػی ثـای إٓ 

 ػؿیبكت ک٘ؼص                                                                  

 

 

 

ایٖ . ثٜتـیٖ فٓی٘ٚ ؿا ثـای مـٓبیٚ گقاؿی مٞػ آٝؿ كـاْٛ ٓیک٘ؼ

ثغو ػیگـ ای٘نت کٚ ثب افثیٖ ثـػٕ . صبفٙ ثغيی اف ٓبرـامت

ػؿعتبٕ ٝ فٓیٜ٘بی کيبٝؿفی  ٝ مبعت مُٞٚ ٝ مبعتٔبٕ ثزبی 

. آٜٗبص عٞػکلبئی کيبٝؿفی مبک٘بٕ ایٖ ٓ٘بٓن ؿا ٗبثٞػ ٓیک٘٘ؼ

ٝاثنتٚ کـػٕ ؿؾائی ایٖ ٓ٘بٓن ثٚ ٝاؿػات عٞؿاک ؿٝفاٗٚ اف 

اُٝیٖ اٛؼاف ث٘گبٙ ٛبی ٓبُی امتص ٛٔبٕ میبمتی کٚ اکٕ٘ٞ ثبػج 

ٝ ایٖ ٛٔٚ ثب صؤییؼ ٝ . آٝاؿٙ ٝ هضطی ػؿ ىبط اكـیوب ىؼٙ امت

صٔبیت ػُٝتٜبی کبؿگقاؿ مـٓبیٚ صضت ٗبّ صٞمؼٚ اهتَبػی ٝ 

صٞمؼٚ ای کٚ ثب پبیٔبُی صوٞم اُٝیٚ . ٍ٘ؼتی ٍٞؿت ٓیگیـػ

صٞمؼٚ ػؿ . اٗنبٗی ٝ گـكتٖ ىیـک ربٕ کبؿگـإ ثؼمت ٓیآیؼ

ٓ٘بٓوی اف رٜبٕ کٚ مبُٜب ثؼُیَ مـکٞة ٗظبٓی ٝ کيتٖ 

ٓؼتـّیٖ  صٞمٔ ػٔبٍ ٓضِی مـٓبیٚ ٝ ؿبؿت ٓ٘بثغ ٓجیؼیو  

گٞیب . صٞمٔ مـٓبیٚ ػاؿإ رٜبٗیص ػوت ٗگٜؼاىتٚ ىؼٙ امت

صبکٕ٘ٞ مـٓبیٚ ػاؿی ػؿ ایٖ ٓ٘بٓن صْٞؿ ٗؼاىتٚ ٝ ٓيکالت 

 ٓ٘بٓن كویـ رٜبٕ كؤ ثؼُیَ ثؼی آة ٝ ٛٞا ٝ ثی ُیبهتی ػُٝتٜبی 

 500ص22كوـفٗوؼ اف رؤوِوٚ  8یک ٓبػؿ اٝگبٗؼائی کبؿکـ کيبٝؿفص ثوب 

ٗلـی امت کٚ ٓٞؿػ ّـة ٝ ىتْ هـاؿ گـكتٚص صٜؼیؼ ىؼٙ ٝ اف عوبٗوٚ ٝ 

 New Forestsکبىبٗٚ اه ؿاٗؼٙ ىؼٙ صب ؿاٙ ثوـای ىوـکوت اٗوگویونوی 

Company  صُٞیؼ ک٘٘ؼٙ اُٞاؿ ثبف ىٞػ. 

 OXFAMکٚ اف ٓـف ٓئمونوٚ ‖ Land and Power―ػؿ گقاؿه   

ٓ٘تيـ ىؼٙص آٓبؿٛبی ٓنت٘ؼی اف ٓؼبٓوالت  2011مپتبٓجـ  22ػؿ صبؿیظ 

فٓویوو٘وٜووبی کيوبٝؿفی ػؿ کيوٞؿٛووبی اٝگوبٗووؼاص اٗوؼٝٗووقیص گوٞاصووبٓووبالص 

% 10ػؿ رو٘وٞة موٞػإ .  ٛ٘ؼٝؿأك ٝ ر٘ٞة مٞػإ آٝؿػٙ ىؼٙ اموت

مـفٓیٖ إٓ ْٛ اکٕ٘ٞ ىـکتٜبص کٚ ثیيتـىبٕ عبؿری ٛنتو٘وؼص كوـٝعوتوٚ 

ػؿ ٝاهوغ .  کيٞؿی کٚ ٝاثنتٚ ثٚ صُٞیؼ کٞچک کيوبٝؿفینوت.  ىؼٙ امت

ٝ ؿموبٗوٚ ٛوبی (  ثوغوٞاٗویوؼ ػٍٝ) صزقیٚ مٞػإ ٝ ريوٖ موبفٓوبٕ ٓوِوَ 

مـٓبیؼاؿی ػؿ صٔزیؼ إٓ ٝ ػؿ ٝاهغ پبیکٞثی ٝ ؿهٌ ثـ آی٘ؼٙ پـ مٞػ ٝ 

اكقایو  ثیو اف پیو حـٝصيبٕ ٓیجبىؼص ٝ ٗٚ ثٜجٞػ فٗؼگی ٓـػّ كووویوـ ٝ 

ػؿ گوقاؿه آٓوؼٙ اموت کوٚ صَوـف فٓویو٘وٜوبی کيوبٝؿفی .  گـم٘ٚ إٓ

ٓـؿٞة ٝ ٝاثنتگی صیبٓوی رو٘وٞة موٞػإ ثوٚ آٗوٜوب کوٚ ػؿ هوطوؼوبت 

کٞچک کيت ٓیيؼٙ ثؼُیَ صـییـ ٓضوَوٞالت کيوبٝؿفی اف ٗویوبف ٛوبی 

ثٞٓی صـؾیٚ ثٚ صُٞیؼ ث٘قیٖ گیبٛی ٝ صُٞیؼ کالٕ ٓضَوٞالت ٓوٞؿػ ٗویوبف 

مـٓبیٚ رٜبٗیص فٗؼگی ٓـػّ كویوـ موٞػإ ٝ ػآوٜوبیيوبٕ ؿا ثوٚ عوطوـ 

 .اٗؼاعتٚ امت

ٓویوِویوٕٞ ٛوکوتوبؿ اف فٓویو٘وٜوبی  227صب کٕ٘ٞ ثویوو اف  2001اف مبٍ 

کيبٝؿفی ٓـؿٞة ثٚ صَـف مـٓبیوٚ گوقاؿإ ثویوٖ اُؤوِوِوی ػؿ آٓوؼٙ 

ایوٖ  2008ػؿ گقاؿه آٓؼٙ امت کوٚ ٛؤوقٓوبٕ ثوب ثوضوـإ موبٍ . امت

ایٖ مـٓبیٚ گقاؿٕ ٛؤوٞاؿٙ اف .  ؿٝٗؼمـػت اكقایو فیبػی ػاىتٚ امت

صٔبیت ػُٝتٜب ثـعٞػاؿ ثٞػٙ ٝ ػموتوگوبٙ هْوبئوی ػؿ ایوٖ کيوٞؿٛوب ٛوْ 

 New Forestsثوطووٞؿ ٓووخوبٍص ىوـکووت .  اثوقاؿی ػؿ ػموت اٗوٜووبموت

Company    ّٗلـ مبک٘بٕ ػؿ فٓویوٖ  500ص22ثب گـكتٖ صکْ ػاػگبٙ صٔب

ٛبی صَـكی ؿا ثب ثکبؿ گیـی ػٞآَ موـکوٞة ٝ ّوـة ٝ روـس اف 

فٓیٜ٘ب ٝ کبىبٗٚ ٛبیيبٕ ثیـٕٝ کـػ ٝ صتی اربفٙ ثوـگيوت ثوـای رؤوغ 

 .آٝؿی اٗؼک ٝمبیِيبٕ ؿا ْٛ ثٚ آٜٗب ٗٔیؼٛؼ

کٚ کيبٝؿفإص فٓیٜ٘ب ئی ؿا کٚ ىوـکوتوٜوب  2010ػؿ ٛ٘ؼٝؿأك اف اکتجـ 

کوبؿگوـ کيوبٝؿف  36ثٚ ٗبّ عٞػ کـػٙ اٗؼ ثٚ اىـبٍ ػؿ آٝؿػٗؼ صب کو٘وٕٞ 

ػؿ اكـیوب ٝ مبیـ ٗوبٓص ثـای . ثؼمت ػٞآَ مـٓبیٚ ػاؿإ کيتٚ ىؼٙ اٗؼ

ٓـػّ كویـی کٚ ٛیچ ػؿآٓؼی ٗؼاؿٗؼص ػمتـمی ثٚ ػؿعتبٕ ٝ گیبٛبٕ ص٘وٜوب 

 .آکبٕ صـؾیٚ عٞػ ٝ اصيبّ ىبٕ ٝ ثـایيبٕ ٓنئِٚ ٓـ  ٝ فٗؼگی امت

ٗیـٝی کبؿ کيبٝؿفی ؿا صيکیَ ٓیؼٛ٘ؼ %  80فٗبٕ ػؿ ایٖ کيٞؿ ٛب .   

ُٝی اف صن ٝ صوٞم هبٗٞٗی ثـای ٓبُوکویوت فٓویوٖ ثوـعوٞػاؿٗویونوتو٘وؼ ٝ 

مـٓبیٚ ػاؿإ ْٛ ایٖ کبؿگـإ کيبٝؿف ثی فٓیٖ ؿا ثنویوبؿ ؿاصوت صوـ 

اٝثبه ٝ اربٓـ ػُٝوت .  ٓزجٞؿ ثٚ صـک عبٗٚ ٝ کبىبٗٚ ٝ کبؿىبٕ ٓیک٘٘ؼ

ٝ ػمتگبٙ هْبئی ْٛ ثب صؤییؼ ػؼّ صن ٓبُکیت فٗوبٕ ثوٚ کؤوک موـٓوبیوٚ 

ٓنوئوِوٚ .    ػاؿإ آٓؼٙ ٝ ٗیـٝٛبی مـکٞثو ؿا ػِیٚ آٗبٕ ثکوبؿ ٓویوگویوـػ

ٓضَٞالت کيبٝؿفی ؿا صوُٞویوؼ ٓویوکو٘و٘وؼص ایوٖ %  80ثیکبؿی فٗبٕ کٚ 

کيٞؿٛب ؿا ثب ثضـاٜٗبی عطـ ٗبک هضطی ٝ گـم٘گوی ؿٝثوـٝ کوـػٙ ٝ 

 . ٛنتی ایٖ رٞآغ ؿا ٓٞؿػ صٜؼیؼ هـاؿػاػٙ امت

ٝ گٞیب ایٖ ػُٝتٜب ٛیچ اؿصجبٓی ثب ثـاٝؿػٙ کـػٕ ٗیبفٛبی . آٜٗبمت

مـٓبیٚ رٜبٗی ٗؼاىتٚ اٗؼ ٝ اکٕ٘ٞ ثب صؼاثیـ ٝ ؿٛ٘ٔٞػ ٛبی 

OXFAM   ػُٝتٔـػإ کيٞؿٛبی ٍ٘ؼتی مـ ػوَ آٓؼٙ ٝ ػیگـ

ایٖ ؿاٛ٘ٔبئیٜب عبک پبىیؼٕ ثٚ چيْ ربٓؼٚ . ػمت ثٚ ر٘بیت ٗٔیقٗ٘ؼ

.                                          .                        ثيـینت امت

 احمد پرتوی 

 مهر نود 21
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یک ٓوبّ ثبٗکی ػُٝت ایـإص ٓضٔٞػ ؿّب عبٝؿی کٚ ثٚ صبفگی اف 

ٓوبّ عٞػ امتؼلب ػاػٙ امت ص کنی امت کٚ ٜٓٔتـیٖ ٗوو ؿا ػؿ ػفػی 

ام٘بػ .  اعیـ ٓبُی ایـإ ػاىتٚ  ْٛ اکٕ٘ٞ ػؿ صٞؿٗتٞ پٜ٘بٕ ىؼٙ امت

حجت آالک صٞؿٗتٞ ٗيبٕ ٓیؼٛؼ کٚ ٓضٔٞػ ؿّب عبٝؿی عبٗٚ ای ػؿ 

ٓضِٚ ) مبٕ کـمت ػؿایٞص ػؿ عیبثبٕ ثـایؼٍ  پت  ٝاهغ ػؿ پُنت ُؿػ 

 2.925ثٚ هیٔت  2007ػؿ مبٍ ( اػیبٕ ٗيیٖ ٝ ثنیبؿ گـإ صٞؿٗتٞ

ٓوبٓبت . ٓیِیٕٞ ػالؿ عـیؼٙ ٝ اکٕ٘ٞ ثب عبٗٞاػٙ اه ػؿ إٓ مبکٖ امت

اػالّ کـػٙ اٗؼ کٚ ٓضٔٞػ ؿّب عبٝؿی ٝ ٛٔؼمتبٗو ثب " ایـإ  ؿمٔبً 

امتلبػٙ افام٘بػ رؼِی اف ٓـین آکبٗبت ٝ اعتیبؿاصيبٕ کٚ ػؿ ثبٗک 

ِٓی ػاىتٚ اٗؼص ٝآٜبی کالٕ گـكتٚ ٝ ىـکتٜب ٝ کبؿعبٗٚ ٛبی ثقؿ  

 2.6ثقؿگتـیٖ ایٖ ػفػیٜب ٓجِؾ . ٝ ْٜٓ ػُٝتی ؿا عـیؼاؿی کـػٙ اٗؼ

ٓیِیبؿػ ػالؿ آٓـیکب امت کٚ ٓیتٞاٗؼ ػُٝت اصٔؼی ٗژاػ ؿا ثب ٓيکَ 

ٓضٔٞػ ؿّب عبٝؿی  مٚ ى٘جٚ گؾىتٚ اف ٓوبّ عٞػ امتؼلب . ؿٝثـٝ ک٘ؼ

اػالّ کـػٙ ثٞػ كؤ یک ؿٝف  ػؿ ٓضَ کبؿ " ػاػ ػؿ صبُی کٚ اٝ ؿمٔب

.                      صبّـ ٗٔیيٞػ ٝ ؿٝف پ٘ذ ى٘جٚ ثٚ ایـإ ثـٓیگـػػ   
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 حمایت از کارگران پتروشیمى 
 بیانیه مشترك 

 ۳۴;۳۱ - ۳۱۲۲اکتبر   ۱۳ - ۲۴۲۱مهر  ۲۱, یکشنبه

ثیبٗیٚ ٓيتـک اصضبػیٚ ٓنوتوووَ کوبؿگوـإ ىؤوبٍ عوٞفموتوبٕ 

ٝاصضبػیٚ ی ٓنتوَ کبؿگـإ ػفكٍٞ ٝ ٛییت ٓٞمل کبؿگـإ 

کیق ٝ کلو ٜٓـاٗٚ ٛییت ٓٞمل کبؿگـإ ىـکت ٓغبثـات 

اٗؼیٔيک ٛییت ٓٞمل ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓنبكـثـ ىغَی اٗؼیٔيک 

ٝصٞٓٚ ػؿ اػالّ صٔبیت اف کبؿگـإ اػتَبثی ٓزتؤوغ ٛوبی 

 پوووووتوووووـٝىووووویووووؤوووووی ٓوووووبٛيوووووٜوووووـ ٝ ثووووو٘وووووؼؿ آوووووبّ     

کبؿگـإ ػقیق ٝ ٓتضؼ ٓزتٔغ ٛبی پتـٝىویؤوی ٓوبٛيوٜوـ ٝ 

ث٘ؼؿ آبّ ػؿٝػ ثـىٔب کٚ ثـای صضون عٞامتٚ ٛبی ثـ صووتوبٕ 

ٓب اػْبی اصوضوبػیوٚ ٛوب ٝ . ٓتضؼاٗٚ ٝ ربٗبٗٚ ثٚ ٓیؼإ آٓؼٙ ایؼ

 ٛییت ٛبی ٓٞمل یبػىؼٙ ٓـاصت صٔوبیوت هوبٓوغ عوٞػ ؿا اف   

ىٔب ػقیقإ اػالّ ٓیؼاؿیْ ٝ اف ٛؤوٚ ی کوبؿگوـإ ػیوگوـ  

ٓزتٔغ ٛبی کيٞؿ ٓیغٞاٛیْ کوٚ اف ایوٖ اػوتوَوبة صؤوبیوت 

ػؿػ ٓب ٓجوٚ ی کبؿگـ ػؿػ ٓيتـکوی اموت کوٚ ثوبیوؼ ثوب .  ک٘٘ؼ

اصضبػ ٛٔٚ ربٗجٚ ٝكـاگیـ عٞػ إٓ ؿا ػؿٓوبٕ کو٘ویوْ ٓوب ٗوجوبیوؼ 

كـآٞه ک٘یْ کٚ ػَٔ ٛـ كـػ ٝ گـٝٛی چٚ ػؿ ػاعَ ٝ چوٚ 

ػؿ عبؿد ػؿ هجبٍ ایٖ کبؿگـإ ٓؼیبؿ هْبٝت ٜٗبیی آٜٗب ػؿ 

پول ٛؤوٚ ثوٚ یوبؿی . ٓٞؿػ إٓ كـػ ٝگـٝٙ ػؿ آی٘ؼٙ عٞاٛؼ ثٞػ

 اػتَبة ک٘٘ؼگبٕ ثيتبثیْ صب ػؿ پیـٝفی آٜٗب کٚ پیوـٝفی کوَ 

 ر٘جو کبؿگـی ایـإ امت ٗوو صبؿیغی عوٞػ ؿا ایولوب کوـػٙ 

   اصضبػیٚ ٓنتوَ کوبؿگوـإ ىؤوبٍ عوٞفموتوبٕ:  ثب صيکـ. ثبىیْ

 اصووووووضووووووبػیووووووٚ ٓنووووووتوووووووووووووَ کووووووبؿگووووووـإ ػفكووووووٍٞ 

 ٛییت ٓٞمل ىـکت صُٞیؼی کویوق ٝ کولوو فٗوبٗوٚ ٓوٜوـاٗوٚ 

 ىٞىتـٛییت ٓٞمل کبؿگـإ ىـکت ٓغبثـات اٗؼیٔويوک ٝ 

  ٛییت ٓٞمل ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓنبكـثـىغَی اٗؼیٔيک ٝصٞٓٚ

 حمایت از کارگران پتروشیمى 
بیاویً مشترک اوجمه صىفی کارگران برق َ فلسکار کرماوشاي َ 

 جمعٍائی از فعالیه کارگری شٍرٌایسىىدج َ کامیاران 

 ۱۰:۱۰ - ۱۱۱۱اکتبر  ۱۹ - ۱۹۳۱مٍر  ۱۱, دَشىبً

کبؿگـإ ػؿ ثغيٜبی ػیگـ ثٚ ٛٔـفٓبٕ عٞػ ػؿ ٓ٘طوٚ ٓبٛيٜـ 

صٍٞیٚ ٓی ک٘یْ اف ٗٔٞٗٚ ٛبئی کٚ ػؿ فیـ عٞاٛ٘ؼ آٓؼ ثـای پیيجـػ 

:         هؼؿصٔ٘ؼصـ ٝ ٓئحـصـ اػتَبثيبٕ امتلبػٙ ک٘٘ؼ  

ثـگقاؿی ٓ٘ظْ ٓزٔغ ػٔٞٓی ثـای ثـؿمی ٗوطٚ ّؼلٜب ٝ  -ٔ

هٞصٜبی اػتَبة ٝ صَٔیْ رٔؼی ػؿ ٓٞؿػ ٝظبیق ٓـثٞٓ ثٚ 

 اػتَبة    

ٗلـٙ کبؿگـإصالفّ امت صؼؼاػ ٗٔبی٘ؼگبٕ  ١۳ٓٓثب صٞرٚ ثٚ رٔؼیت  -ٕ

.                                                 ثٚ ػٜٛب ٗلـ ثـم٘ؼ  

ٓؾاکـٙ کبؿكـٓب ثب ٗٔبی٘ؼگبٕ کبؿگـإ ػؿ صْٞؿ ٛٔٚ کبؿگـإ  -ٖ

ٍٞؿت گیـػ صب کبؿكـٓب ٝ ػٞآَ صـامت ٗتٞاٗ٘ؼ آٗبٕ ؿا ثب صٜؼیت ٝ 

.                                      اؿػبة ٝاػاؿ ثٚ ػوت ٗيی٘ی ٗٔبی٘ؼ  

ٛٔبٗطٞؿ کٚ عٞػ ىٔب اهؼاّ کـػٙ ایؼص ایزبػ ٍ٘ؼٝم کٔک ٛبی  -ٗ

 ٓبُی کبؿی ّـٝؿی ٝ صیبصی ثـای اػآٚ اػتَبة امت

!                            ٛٔـفٓبٕ اػتَبثی ػؿ پتـٝىیٔیٜبی ٓبٛيٜـ  

ٓب ّٖٔ ٓضکّٞ کـػٕ ثبفػاىت ٗٔبی٘ؼگبٕ ىٔب صٞمٔ ٗیـٝٛبی 

آالػبصی ٝ عٞامتبؿی آفاػی كٞؿی ٝ ثی هیؼ ٝ ىـٓ آٗبٕص ثب صٔبّ 

صٞإ صٔبیت ٓبػی ٝ ٓؼ٘ٞی عٞػ ؿا اف اػتَبثتبٕ اػالّ ٓی ک٘یْ ٝ اف 

ٛٔٚ کبؿگـإ ٝ صيکِٜبی کبؿگـی ٝ ٛٔٚ اٗنبٜٗبئی کٚ ؿمیؼٕ 

کبؿگـإ ثٚ صوٞهيبٕ ؿا آؿفٝی عٞػ ٓی ػاٗ٘ؼ ٓی عٞاٛیْ ػؿ ک٘بؿصبٕ 

.                                  هـاؿ گیـٗؼ   

اٗزٖٔ ٍ٘لی کبؿگـإ ثـم ٝ كِقکبؿ کـٓبٗيبٙ ٝ رٔؼٜبئی اف كؼبُیٖ 

 کبؿگـی ىٜـٛبی م٘٘ؼد ٝ کبٓیبؿإ                

ٔٓ/۱/ٖٔ۱ٓ  

 

 

 

ثیبٗیٚ ٓيتـک اٗزٖٔ ٍ٘ولوی کوبؿگوـإ ثوـم ٝ كوِوقکوبؿ کوـٓوبٗيوبٙ ٝ 

رٔؼٜبئی اف كؼبُیٖ کبؿگـی ىٜـٛبی م٘٘ؼد ٝ کبٓیبؿإ اف اػوتوَوبة 

 ٛوووووووبی ٓوووووووبٛيوووووووٜوووووووـ         کوووووووبؿگوووووووـإ پوووووووتوووووووـٝىووووووویووووووؤوووووووی

ٛيت ؿٝف اف اػتَبة هؼؿصٔ٘ؼ کبؿگـإ پتـٝىیٔی ٛبی ٓبٛيٜـ ٓوی 

ػؿ ؿٝفٛبی اعیـ ایٖ اػتَبة ٝاؿػ ٓـصِٚ ای روؼیوؼ ٝ ؿٝ ثوٚ . گؾؿػ

صيکیَ کٔیتٚ اػتَوبة ایوٖ اصولوبم ٓوٜوْ اموت کوٚ .  صؼبُی ای ىؼٙ امت

آوب .  کبؿگـإ ثٚ اٛٔیت إٓ پی ثـػٙ ٝ اهؼاّ ثٚ ػِٔی کـػٗوو کوـػٙ اٗوؼ

ٓوٜوـ موٚ ٗولوـ اف  ۱مـٓبیٚ ػاؿی ؿٝف ى٘جٚ ...  ٓؼاكؼیٖ کبؿكـٓبیبٕ ٝ

ٗٔبی٘ؼگبٕ کبؿگـإ ثٚ ٗبٜٓبی ٓوضؤوؼ ثوبهوـ ثوبهوـیص ٓو٘وَوٞؿ ػوجوبموی 

عٞامت کبؿگـإ ٛٔبٗطٞؿ کٚ ػؿ . ٝربمْ ثؼؿاٗی ؿا ثبفػاىت کـػٙ اٗؼ

گقاؿىبت ٝ صبفگی ػؿ ثیبٗیٚ عٞػ آٗبٕ آٓؼٙص صؾف ىـکتٜبی ٝامطٚ ای 

ٛٔبٗطٞؿ کٚ عٞػ کوبؿگوـإ . ٝ اٗؼوبػ هـاؿ ػاػٛبی ٓنتویْ ٝ ػائٔی امت

اػتَبثی اف ْٛ مـٗٞىتبٕ ٝ ٛٔـفٓبٗيبٕ ػؿعٞامت پيتویوجوبٗوی کوـػٙ 

اٗؼ یٖ اػتَبة ثبیؼ اف ربٗت صيکِٜب ٝ کبؿگـإ ٛٔٚ ٓـاکوق کوبؿگوـی 

ٝمیؼب ٝ ثٚ اٗٞاع ٓغتِق ٓتضؼاٗٚ ٝ موبفٓوبٕ یوبكوتوٚ صؤوبیوت ٓوبػی ٝ 

ثبیؼ عٞاٛبٕ آفاػی كٞؿی ٗٔبیو٘وؼگوبٕ کوبؿگوـإ ىوؼ ٝ ثوب .  ٓؼ٘ٞی ىٞػ

اؿمبٍ ٗبٓٚ ثٚ صيکِٜب ٝ مبفٓبٜٗبی ثیٖ صبُِِٔی کبؿگـی عٞامت کٚ ثٚ 

اػوتوَوبة کوبؿگوـإ .  ایٖ اهؼاّ ّؼ کبؿگوـی ٝمویوؼوب اػوتوـاُ کو٘و٘وؼ

پتـٝىیٔیٜبی ٓبٛيٜـ عٕٞ صبفٙ ای ػؿ ؿگٜبی ر٘جو کوبؿگوـی ایوـإ 

ربؿی مبعتٚ امت ٝظیلوٚ ٓوبموت کوٚ ٛؤوجونوتوٚ ٝ ٛؤوبٛو٘وگ ثوٚ ایوٖ 

ػؿعٞامت رٞاة ٓخجت ػٛیْ ٝ ػمت ػؿ ػمت آٗبٕ ٓجبؿفٙ ٓيوتوـکؤوبٕ 

 .ؿا صوووب ؿمووویوووؼٕ ثوووٚ ٓوووٞكووووووویوووت کوووبٓوووَ ثوووٚ پووویوووو ثوووجوووـیوووْ

 ٓب ثب یبػآٝؿی صزبؿة ٓٞكویت آٓیق ٓجبؿفات ٝ اػتَبثبت گؾىتٚ 

 

پنهان شدن مدیر عامل بانک ملی ایران در 

 تورنتو

گشاسػ سّصًبهَ ی تْسًتْ اعتبس جبپ ؽذٍ  دس سّصًبهَ هتشّ 
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