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!تفر ام نایم 
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تخادنا رد ناهج رد ون یحرط ناوت یم ایآ
 ۳ هحفص
؟ تسیچ ون مسیلاربیل
۹ هحفص
وکوف لشیم یاهراتفگسرد رد،مسیلاربیلوئن
۱۵ هحفص
 رگید یدیاتراپآ رطخ
۲۱ هحفص
»ماندب یاهمدآ« یگدنز نییبت رد وکوف
۲۷ هحفص
دراد ار ندیگنج شزرا هک تسا یثاریم مسیئتآ
۳۱ هحفص
ام و هدیدپ کیت کلاید( دوب و دومن کیت کلاید
۳۳ هحفص
 یشکدوخ و سکرام
۳۹ هحفص
قارع زا اکیرمآ رارف و تسکش
۴۱ هحفص
 !درک دیاب هزرابم ،ویتانرتلآ یزوریپ یارب
۴۶ هحفص
ستلوه ستنیاه سناه تشذگرد
۵۲ هحفص
بالقنا و مسیمرفر
۵۴ هحفص
؟مادک یلوصا عضوم و تسا مادک تیعقاو
۵۶ هحفص
اهراصحنا تردق
۵۹ هحفص
 یبرع راهب

 
۶۴ هحفص
 – ؟!دیرگیم شمدرم راتشک و روشک یاههناریو رب یبیل روتاتکید
 مود تمسق
۷۷ هحفص
)ناهفصا رد راک کدوک( میهاربا اب وگتفگ

 
۹۲ هحفص
تسا هدرک رییغت ”پچ“ تمس هب ناهج رد داب تهج

 
۹۴ هحفص
 یوروش ٔهبرجت و میاهلِتِب

۹۶ هحفص
 هدام تکرح یاه مرف

۱۰۲ هحفص

 تخاب رس ود یزاب : هیروس هبل ود ریشمش و برغ
۱۰۵ هحفص هدحتم تالایا
نارهت رد یباوخ نتراک

۱۱۰ هحفص 
؟تسا نارحب راچد مسیسکرام ایآ

۱۱۳ هحفص
 و موادت کیت کلاید( تسسگ و تسویپ کیت کلاید
 )تسکش
۱۱۹ هحفص
 یعامتجا یاهشبنج یاههیرظن رب یرورم
۱۲۳ هحفص
 یبیل هیروس :وهایه لد زا رادیب یاهنادجو یادص
 تسین
۱۳۳ هحفص
 یسایس تقادص و یشمارگ ـ یندم هعماج
۱۳۵ هحفص
 یمالسا یاه تسینیمف تنایخ و یگدادلد تیاکح
 ... هیکرت و ناریا
۱۴۰ هحفص

 تکرح ریسم رد هدش یناهج یاه هدیدپ زا هنومن ود
 مود شخب – هیامرس یناهج
۱۴۵ هحفص

دشاب ”دازآ“ اهتمیق ات دندش ”ینادنز“ مدرم

۱۴۸ هحفص

مسیلایرپما و مسینردم تسپ

۱۴۹ هحفص

!دیشکن فص نابلط گنج تشپ

۱۶۱هحفص

لمع هب فرح زا
۱۶۲ هحفص

!ناهاوخ یدازآ لباقمرد مسیلایرپما ناسیل هساک

۱۶۸ هحفص

 »رنه و تایبدا همان هژیو« هارمه هب

۱۹۰ ات ۱۷۳ هحفص

 تسرهف
بلاطم
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 یحرط ناوت یم ایآ
 رد ناهج رد ون

 تخادنا

 یاهریسم 
 رد مسیلایسوس
  نیتال یاکیرمآ
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 تیاهن یب دوجوم مظن نتخاس نوگژاو
 .تسا نآ هب ندیشخب ماودت زا رت راوشد

 شیوخ یخیرات راذگ رد هک پچ حانج
 عامتجا ینوگرگد یارب ون یحرط درگادرگ
 نیا هب ندیسر یاهدربهار رس رب ،تفرگ اپ

 ای حالصا .تسا هقرفت راچد فده
 لاس رد هک ییاهوگتفگ و ثحب ؟بالقنا

 رد اکیدنس هرابرد هدحتم تالایا رد ۱۹۱۴
 هک ینیتال یاکیرمآ رد زورما ،تفرگ
 ،هدیدرون رد ارنآ »خرس -یتروص یجوم«
 ینامز نامه زا اپورا رد .تسا هتفای کاوژپ

 ار یسایس راکتبا مسیلاربیل یاه هدالق هک
 هک دیآ یم رظن هب ،دنا هداد وس و تمس
 رازاب داصتقا ندرک کزب اهنت زور روتسد
 دهعت یاه مرف ای ینامرآ عماوج .دشاب
 هراچ ات دنشوک یم ایلاتیا صتخم یریذپ

 نایم هب تسب نب نیا ندوشگ یارب یئاه
 مشچ ات تسا یفاک ههنیا ایآ اما .دنروآ
 و؟دنهن ور شیپ یئاپورا پچ زا یزادنا
 ؟تسا هدیسر »ورپ« هب تبون ایآ ،نونکا
 ههد یاه لاس هنایم زا هک ینیتال یاکیرمآ

 دوب هدش مسیاربیل ون هاگشیامزآ ،۱۹۷۰
 زا .تسا هدرک نوگرگد هرهچ کنیا
 یا هدیدپ هیوپ رد ،وس نیدب شیپ یلاسهد
 شخب دنا هدناوخ جوم کی ارنآ ابلاغ هک
 تسا »هدرک راذگ پچ« هب هقطنم زا یگرزب
 تسا نینچ .)دینیبب ار نتم نایاپ رامشزور(
 فک زا ار یا هزات ژد کنیا هبازیخ نیا هک
 هاگنابش رد .هدروآ رد هب نایرگتسار
 یاقآ – »ورپ« رد ۲۰۱۱ نئوژ هام تاباختنا
 دزمان ،)Ollanta Humala ( »الاموه اتنالوا«
 مالعا –پچ هاگودرا زا یدرم و زوریپ

 رازگتمدخ زگره رگید تلود« :تشاد
 هک دوب دهاوخن یناگتسجرب عفانم و حلاصم
 یاه تکرش هب ار ”ورپ“ یندعم یاه تورث

 دیاب اهنیا همه .دنشورف یم یتیلم دنچ
 زا نتسسگ نیا ینعم ایآ ».دوش ضوع
 ینارنخس نآ رد ].نادنچ هن[ ؟تسا هتشذگ
 یم هدعو یمکحم نامه هب »الاموه« یاقآ
 تسد »ورپ« یداصتقا یوگلا هب هک داد
 هب هاوخیقرت یجوم دنچره.دز دهاوخن
 ،تسا هدیدرون رد ار نیتال یاکیرمآ یتسار
 یم شیپ هب جوم نیا اب هک یئاه نایرج زاب
 امومع ار اهنآ هک دنا توافتم نانچ دنور
 ات .دننک یم فیصوت »خرس –یتروص«

 تیرثکا هک ،هقطنم تلود دنچ هک یئاج
 لکش یمدرم تاقبط جیسب اب ار یتاباختنا
 هناگ ود دیدهت اب سپ نیا زا ،دندوب هداد
 نتشادرب رس میب وس کی زا :دنیوربور یا
 لاس رد »یلیش« دننام( نایارگتسار هرابود

 ای ،یأر یاه قودنص نورد زا ۲۰۱۰
 زا و ؛) روز هب ۲۰۰۹ لاس رد »سارودنه«
 هک یضرتعم یاه شبنج یرادیدپ وس رگید
 روخشبآ مدرم زا یشخب هدروخرس یاهدیما
 یخرب اهنآ یگتخیمآ هک یلماع ود .تسنآ

 شیوپ یجراخ و یلخاد یاه تیدودحم
 هتخاس نایامن ار نیتال یاکیرمآ یسایس یاه
 یهورگ ،۲۰۱۰ ربماتپس ۳۰ زور دادماب.تسا
 ،)Rafael Crrea( »ائروک لئافار« یاقآ هب
 و دندش رو هلمح »روداوکا« روهمج سیئر
 تشادزاب رهش یماظن ناتسرامیی رد ار یو
 اب دیشوک یم ماگنه نآ رد وا .دندرک
 ضارتعا رد هک دنک وگتفگ یسیلپ نارومأم
 اهنآ یدزمتسد یایازم شهاک هک ینوناق هب

 »وتیک« زکرم یتلود تارادا ،دراد رب رد ار
 یاهورین نارواکت .دندوب هدرک لاغشا ار
 حالس کمک هب یتایلمع رد سپس هژیو

 ار دادخر نیا .)۱( دندیناهر ار وا نیگنس
 کی لامتحا نداهن رانک اب نارظان زا یخرب

 لیلحت »یعامتجا یشبنج« نوچ اتدوک
 زا یشخب شورخ و مشخ هک دندرک
 همهنیا اب .دوب هتخادنا هار هب سیلپ یاهورین
 :دومن یم هدش گنهامه یشنک لمع نیا
 و سیلپ رگید یاه ناگی روشک رساترس رد
 نیب یاه هاگدورف زین و اه هارگرزب شترا
 ،هتسب ار »Guayaquil« و »وتیک« یللملا

 یاه هاگتسیا هب و هدرک فرصت ار سلجم
»Ecuador TV«، روشک یلم نویزیولت، 
 نافوت همه نیا ایآ .دندوب هدرب شروی

 هب ماکان یئاتدوک ای دوب مدرم نیگامشخ
 هکنیا؟شترا فیعض ینابیتشپ لیلد
 »یاه نیهاش« و »روداوکا« نایارگتسار
 زا »ائروک« یاقآ ندز رانک یوزرآ نتگنشاو
 نادنچ ،دنشاب هتشاد رس رد ار تردق

 سیئر نیمه رگم .تسین روآ تفگش
 یئاوه هاگیاپ نتسب اب ۲۰۰۷ لاس رد روهمج

 هک دوب هدرکن مالعا ،»Manta« رد اکیرمآ
 شروشک کاخ رد »یهاگیاپ نینچ دوجو«
 هک یزور نآ رگم ،تسین یندرک روصت«
 هاگیاپ کی رارقتسا زین هدحتم تالایا
 ؟»دراد زاجم ار ”یمایم“ رد ”روداوکا“
 اب تردق هب یبایتسد نامز زا یو یهگناو
 زا ماو تفایرد یاهدادرارق هکنآ تابثا

 نتشاذگ اپ ریز اب ار یجراخ یاهروشک
 درایلیم ۲/۳ تسناوت ،دنا هدوب هتسب نوناق
 یجراخ یاه یهدب راب ینیگنس زا رالد

 یللملا تیب تاعلاطم و یسانش هعماج داتسا نوسنیبار مایلیو
 یاکیرمآ باتک هدنسیون .)ارابراب اتناس( اینرفیلاک هاگشناد رد
 یناهج زا یداقتنا یزادنا مشچ :یناهج یراد هیامرس و نیتال
.۲۰۰۸ ،رومیتلاب ،زنیکپاه ناج هاگشناد تاراشتنا ،ندش

ناینابزرم رهچونم
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 هک »ائروک« یاقآ ،ماحنارس .دهاکب شروشک
 نرق مسیلایسوس« ندرکانب دهعت هب طقف
 هب ار »روداوکا« ،دوبن دونشخ »مکی و تسیب

 یاه قلخ»]°[ یراویلوب« نامیپ هگرج
 نامه ینعی ،دش نومنهر یلامش یاکیرمآ

 هک )ALBA-TCP( اه قلخ یراجت هماندهع
 هب ،هقطنم یاهروشک نتسویپ رد یراکتبا
.تسابوک و الئوزنو شزیگنا

 و ناگبخن باوخ طقف تلود نیا اما
 روهمج سیئر .دنک یمن هتفشآ ار ناگتسجرب
 ماقم نیا هب دوخ باختنا نامز زا »روداوکا«
 نمحنا و اهاکیدنس ،یموب یاه نامزاس زا

 هک تسا هتفرگ هلصاف یدنسپ مدرم یاه
 هیکت مه زونه و دندناسر تردق هب ار یو
 .دنیآ یم رامش هب یو یتاباحتنا هاگ
 یموب یاه تیلم دنمتردق نویساردفنک
 رد هک یا هیمالعا رد ،)Conaie( »روداوکا«

 شنزرس رد ۲۰۱۰ ربماتپس ۳۰ یاتدوک بش
 امن تشگنا اب( ،داد نوریب مادقا نآ ینلع
 یاه تضهن و »یتسیلایرپما یاهورین« ندرک
 یلامتحا نانیچ هسیسد نانوچ یتسار تسد
 هتشر هتفر هتفر تلود هچنانچ « :تشون )نآ

 هتفای لکشت یاه نامزاس اب دوخ دنویپ یاه
 هب ای و دزاسن راوتسا ار یندم هعماج و
 ره ،دزیخنرب اه ینایپمه هنوگ نیا تیوقت
 تسد هک مه دنچره ،رییغت یاوه هب یشیوپ
 یزادنا گنس شوختسد ،دشاب اصع هب

 هک تسین رود یتح و ،دوب دهاوخ
 ».دنیوجب ار شیوخ عفن نآ رد نایارگتسار
 و راد جک راتفر هک دوزفا یم هیمالعا نیا

 و اه شخب نیرت عجترم« اب »ائروک« یاقآ زیرم
 دنمناوت نانچنآ ار اهنآ ،»هتساخون یلام عفانم
 نوگنرس هسوسو هک تسا هتشاذگ یقاب

.دننارورپبرس رد ار شندرک
 ماگنه »الئوزنو« رد تلود نافلاخم
 اب ۲۰۱۰ لاس یراذگنوناق هوق تاباختنا

 یریگ مشچ تفرشیپ ءارآ %۵۰ یروآدرگ
 دحتم تسیلایسوس بزح هچرگ .)۲( دندرک
 سیئر »زواچ وگوه« لکشت ،»الئوزنو«

 رد اما ،دَنام یاجرب تسناوت ،روشک روهمج
 سلجم رد یگدنیامن موس ود تیرثکا ظفح
 یتسار تسد تیقفوم نیا .دنام ماکان یلم

 تالایا هک یتابث ندز مه رب رازراک اب اه
 درب یم شیپ روشک نآ رساترس رد هدحتم

‐Jere« یگزات هب :تسین طابترا یب نادنچ
my Bigwood« زا هدرپ ،راگن همانزور 

 تشادرب یرالد نویلیم نیدنچ تاهوجو
 یاه لاس نایم اکیرمآ هجراخ ترازو هک

 ناراگن همانزور بیج هب ۲۰۰۹ ات ۲۰۰۷
 ریزارس یئالوزنو اصخشم و نیتال یاکیرمآ

 تاباختنا هجیتن همهنیا اب .)۳( دوب هدرک
 ینیشن هناخ و یدرسلد باتزاب ،۲۰۱۰ لاس
 »]°[ یراویلوب بالقنا« ناراداوه زا یشخب
 :تسا هناگدنچ نآ لئالد .تسه زین
 زا یشان هژیو هب یداصتقا یاه یراوشد
 ،)۴( تینما مدع ،یتفن یاهدمآرد شهاک
 عمج رد یتقولا نبا ،نمزم داسف
 ینوگرگد هیوپ یدنُک ،»یبالقنا« ناگتسجرب

 هینایب ،یا هنیمز نینچ رب .هریغ و هعماج
 نآ بجوم هب هک ۲۰۱۱ نئوژ ۳۰ یمسر
 یرامیب هب ءالتبا زا روشک روهمج سیئر

 فعض رب یوترپ ،درب یم جنر ناطرس
 زکرمت :تخادنا »الئوزنو« شیوپ رد یرگید
 هک ،روشک سیئر درگادرگ تردق

 نانیشناج هرابرد دیدرت هب ار نایارگپچ
.تسا هتشاداو ینونک ربهر هوقلاب
 روهمج سیئر ،۲۰۱۰ لاس زاغآ زا یویلوب رد
 جوم اب ،)Evo Morales( »سلاروم ووا«

 یئاه شبنج تاباصتعا یپایپ شیبامک
 عماوج ،اهاکیدنس هک تسا هدوب وربور
 جیسب یمدرم نوگانوگ یاه نامزاس و یموب
 رد تارهاظت نیرت هزات .دنا هدرک تیاده و
 کراپ نایم زا یا هداج ندیشک شهوکن
 ار نایموب نیمزرس رد یا هدش تطافح یلم
 اب ۲۰۱۱ ربماتپس هام رد یماظتنا یاهورین

 نیدنچ هک دندرک بوکرس یتنوشخ نانچ
 .دناشک یریگ هرانک هب ار تلود وضع
 ریبادت و اهدزمتسد هرابرد اتدمع تابلاطم
 شوگ هک دننآ رب ناضرتعم .تسا یتضایر
 و یلحم ناگدنیامن یاه هتساوخ هب تلود
 عبانم زا یرادرب هرهب هرابرد اصخشم مدرم
‐Roberto Laser« .تسین راکهدب یعیبط

na«، یگزات هب لاربیل ون فورعم رکفنشور 
 ریخا لاس دنچ فرظ رد« هدیسرپ زنط هب

 یلیخ ؟تسا هدش ضوع یزیچ هچ

 اه ینارنخس هچیرد زا لئاسم هب رگا ،اهزیچ
 تدم هاتوک یرظنم زا مهنآ و اهدامن و
 هاگدید زا کدنا رایسب اما .میرگنب

 و یداصتقا یدرکیور ای یراتخاس
 هتفگ ایآ ».)۵( تدم زارد یقفا رد یعامتجا
؟تسا هدوب کیرحت دصق هب افرص یو
 زین یرگید رایسب یاه هنومن هب ناوت یم
 هقطنم هاوخیقرت یاه تموکح .درک هراشا
 هنیزگ یاه تیودحم هب یرگید زا سپ یکی
 یور اهنآدب دوخ هک دنیآ یم راتفرگ یا
 بوچراهچ رد تورث عیزوت ینعی ،دنا هدروآ
 یناهگان زورب زا سپ هک( یراد هیامرس ماظن
 یم مه رت ساسح ۲۰۰۸ لاس یلام نارحب

 ).دیامن
 هب ناوت یم یماگنه ار اهنآ همهنیا اب
 هک درک تمالم یلمتحم »یزرو تنایخ«
 هزورما هک تفای ناوتب ار یئاه روشک هنومن
 دازآ اهنیا زا شیب ار دوخ دنشاب هتسناوت

 دوجو یئاهروشک نینچ یتسار هب ایآ :دنزاس
 زا شیوخ تخر ندیشک نوریب یارب ؟دنراد
 ندرک یلم قیرط زا– رازاب داصتقا هطرو
 یم ارنآ رارصا هب یناسک هک داصتقا لماک
 یئاه یژولونکت هب ناوتب دیاب –دنهاوخ
 ،ردام هناگیب یاه تکرش هک تفای تسد
 یم او ار نیتال یاکیرمآ رد شیوخ تابعش
 زین و دنشک خر هب ار اهنآ هک دنراد
 ناریدم ینیزگیاج ناوت هک یرهام یاهرداک
 هک دنشاب هتشاد ار یا هناگیب یاه هاگنب

 و اه شبنج .)۶( تساوخ دیاب ار ناشرذع
 رب ]اهروشک نیا رد[ کنیا هک یبازحا ای

 دنا هرهب یب یئاه تراهم نینچ زا دنراکرس
 و .تسین مک مه اهنآ ندینارورپ یراوشد و–
 دوخ نیتال یاکیرمآ تشذگرس مه دعب

 هب ]یئاهروشک[ هک تسا یتارطخ رادومن
 هک دندیرخ ناج هب یئاه حرط ناوات
 یم »وردنت« رایسب ار اهنآ نتگنشاو
 باختنا زا سپ هتفه دنچ .تشاگنا
 یرنه« یاقآ ،یلیش رد »هدنلآ روداولاس«

 ]نوسکین[ یلم تینما رواشم »رجنیسیک
 دیاب ارچ مناد یمن« :هک تشاد یم مالعا
 هک لیلد نیا هب اهنت یروشک میراذگب
 دوشب تسیسکرام دنزیرگ تیلوئسم شمدرم
)۷(.« 
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 یاکیرمآ تلم نیدنچ هچرگ هکنآ هجیتن
 درگلاس نیمتسیود ۲۰۱۰ لاس رد نیتال
 نیا زا زاب ،دنتفرگ نشج ار دوخ لالقتسا
 اهنآ یاهروشک هک تسین یزیرگ تیعقاو
 یاج یناهج یداصتقا ماظن نآ رد اقیمع
 لاس رد ]اکیرمآ هراق[ ریخست زا هک ،هتفرگ

 رب ،یلاربیل ندش یناهج رصع ات ]•[ ۱۴۹۲
 اهنآ یسایس و یداصتقا هعسوت یگنوگچ
 و تشک ،یتعنص دیلوت .تسا هدنار نامرف

 یناگرزاب ،یدرگناهج ،یرادکناب ،تعنص
 عبانم ،مکی و تسیب نرق زاغآ رد :هدرخ
 یندعم داوم تارداص هب رگید ،روآدوس
 »زکرم« اب اهدنویپ هکلب ،دوش یمن دودحم
 هاگشورف نآ هنومن .دنا هتفای یمهم مهس مه
 هک تسا یللملا نیب میظع یا هریحنز یاه
 اب هسیاقم رد ،ار هقطنم یناگرزاب %۷۰ زورما
 لرتنک ،۱۹۹۰ ههد یاه لاس رد %۲۰ ات ۱۰%

.)۸( دننک یم
 شیب دیاش نیتال یاکیرمآ رد یلوحت نینچ

 هداهن یاج رب یراثآ ،رگید یاه نیمزرس زا
 ۲۰۰۴ ات ۱۹۸۰ یاه لاس هلصاف رد .تسا

 هدرب رس هب رقف طخ ریز رد هک یناسک رامش
 و دصکی هب کیدزن زا و هدش رباربود دنا
 نویلم هد و تسیود زا شیب هب نویلیم تسیب
 ریدقت هک دیامن یم نینچ .تسا هدیسر نت

 نویسیمک رواب هب هک ،هراق نیا هفرم تاقبط
 هزوح و نیتال یاکیرمآ یارب یداصتقا

 رد اه یرباربان نیرتشیب ،)Cepalc( تیئاراک
 یرتمک یتخس و جنر اب ،هدنام یاج رب نآ
 رد زین اه ینوگرگد نیا .تسا هدروخ مقر
 تردق هب و یضارتعا یاه شبنج یرادیدپ
 هک هتشاد یمهس یئاه تموکح ندیسر
 لیدعت یاه تسایس هب ندیشخب نایاپ

.دنا هداد یم هدعو ار یراتخاس
 نایم هک یلاح رد .دنک یم رییغت عاضوا و

 یاه تلود ،۲۰۰۳ ات ۱۹۸۸ یاه لاس
 یئاراد زا رالد درایلیم ۹۰ نیتال یاکیرمآ

 ،)۹( دنداد رده تفم هب ار یمومع یاه
 اه ندرک یصوصخ »خرس –یتروص جوم«
 ار یتلود یاه هنیزه ؛تسا هدرک فقوتم ار
 رد اه یهدب نیا هنارس–هداد شیازفا
 و ۱۹۹۹ یاه لاس زا کیره رد »الئوزنو«

 هافر یاه همانرب و– دوب هدش ربارب هس۲۰۰۸

 یئاهروشک رد ار یزاورپ دنلب یعامتجا
 یرتشیب تاناکما زا هک هدروآ دیدپ
 یرارطضا همانرب« :دنا هدوب رادروخرب
 »یگداوناخ کلق« ،»هئوگورا« رد »یعامتجا
 ره یارب ریگارف صیصخت« ،)۱۰( »لیزرب« رد
 رد .هریغ و )۱۱( »نیتناژرآ« رد ،»کدوک
 عافد هب رتهب نارگراک قوقح زا اج همه
 هداد شیازفا ار دزمتسد لقادح ،هتساخرب
 شزومآ و نکسم هجدوب رب لاح نامه رد و
 مامت رد کنیا ناداوسیب رامش ؛دنا هدوزفا

 ]تلود[ یتقو .تسا هتفای شهاک هقطنم
 ندوزفا ،هوبنا تارهاظت هب انتعا یب هسنارف
 یم لیمحت مدرم هب ار یگتسشنزاب نس رب

 و تساک یگلاس ۶۵ زا ارنآ »یویلوب« ،درک
 رد :رگید هنومن .دناسر یگلاس ۵۸ هب
 هدوزفا شزرا رد اه دزمتسد مهس ،لیزرب

 نازیم هب ۲۰۰۹ لاس رد ات ۱۹۹۹ لاس زا هک
 ات هداهن ینوزف هب ور دوب هدنام تباث ۶/۳%
 یلاح رد ؛)۱۲( هدیسر %۶/۴۳ هب هک زورما

 رتشیب رد نارود نیمه رد مهس نیا هک
 .تسا هتفای شهاک ناهج یاهروشک
 تسا یندرکان راکنا وزنیا زا اه تفرشیپ
.)دینیبب ریز رد ار رقف شهاک رادومن(
 یایوگ دوخ یئاه تسایس نینچ دیدرت یب
 زا هتساخرب یاه تلود هک تسا یتیبوبحم
 زا عومجم رد نیتال یاکیرمآ پچ شیارگ
 زا شیپ یتح اما .دنا هدیدرگ رادروخرب نآ
 نایارگتسار ندیبنج دوخ هب و نارحب هکنآ
 نیا ایآ دنزاس هدننکش ار اه تسایس نیا
 تاراظتنا هک دنا هدوب یفاک یتسار هب ریبادت

؟دنروآرب ار یمدرم تاقبط
 نیقی هب ]هقطنم[ هاوخیقرت یاه تلود
 هیلوا داوم تارداص یاهدمآ رد زا یشخب
 هعماج یاه هیال نیرت تسد یهت یوس هب ار

 »Alberto Acosta« رواب هب .دنا هداد قوس
 نیشیپ ریزو و »یویلوب« لها نادداصتقا

 هن ام« روشک نآ موب تسیز و نداعم
 هنهک لکش لیدبت هک ،یراتخاس ینوگرگد
 مینیب یم مشچ هب ار ]تورث[ تشابنا زا یا

 هرهب زا شخب نیرتشیب تلود نآ رد هک
 ،دریگ یمرب ار یتفن و یندعم یاه یرادرب
 یاه تکرش یاه تیلاعف رب لرتنک یعون

 نیرت هدمع و دنک یم لامعا یتیلم دنچ

 بلاق رد ار تارداص یاهدمآرد زا شخب
 شخپ ]مدرم نایم[ یعامتجا یاه همانرب
‐Alvaro Garcia Li« یاقآ .)۱۳( »دنک یم

nera« یم خساپ روشک روهمج سیئر نواعم 
 زکارم ،اه هداج نتخاس یارب« هک دهد
 ،میراد مک هک یئاه هاگشزومآ ،ینامرد
 نیا زج هعماج یاه هتساوخ ندروآرب یارب

.)۱۴( »؟درک ناوت یم هچ
 مغر هب هک تفرگ مک تسد دیابن مه ار نیا
 ندش ور و ریز ،اهوگتفگ و ثحب یخرب

 تورث عیزوت رباربان ماظن رد راد ینعم یاه
 تاحالصا هک دنا بایمک ورنآ زا رتشیب
 اب یتایلام .دنا ناجیب هقطنم نیا رد یتایلام
 رد یلم صلاخان دیلوت %۹/۲۲ نیگنایم
 رد %۲/۳۶ اب شجنس رد ،نیتال یاکیرمآ

 هعسوت و یراکمه نامزاس یاهروشک
 .تسا فیعض رایسب )OCDE( یداصتقا
»Pierre Salama« دروآرب ،ناد داصتقا 

 ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ یاه لاس یط هک تسا هدرک
 کی زا شیب هک یدارفا رامش رب « لیزرب رد
 دنا هتشاد راداهب قاروا یئاراد رالد نویلیم

‐Perry Ander« .)۱۵( »هدش هدوزفا ۱/۱۹%
son« تلود« هک دراد هدیقع مه ،نادخیرات 

 اد الول ویستاینیا سیئول" یاقآ[
 لد رد یمیب اهنت هن ])۲۰۰۳ -۲۰۱۰( "اولیس
 یرایسب تامدخ هکلب هتخادناین نارگناوت

 هیامرس« یو رواب هب .»تسا هدرک اهنآ هب مه
 و قنوررپ ”الول“ نارود هزادناب زگره یراد
 لفاحم هک دوب نینچ .دوب هدیدرگن افوکش
 ناراداوه نایم رد عیانص نابحاص و یلام

 سروب رازاب .دنتشاد یاج ”الول“ تموکح
 یشیپ ناهج رد یرگید رازاب ره زا لیزرب

 هرهب نازیم هک لاح نامه رد .تسا هتفرگ
 یم دوخ یاه یهدب تباب تلود هک یا
 تادیلوت شزرا [ %۷ ات %۶ هب دزادرپ

 اه تایلام زا یتفایرد و هتفای شیازفا ]روشک
 یئاه هنارای ،هدش هتساک ای و هدنام دکار ای

 ”هداوناخ کلق“ همانرب بوچ راهچ رد هک
 صلاخان دیلوت %۵/۰ زا تسا هدیدرگ زیراو
 لیزرب .»)۱۶( درذگ یمن رد مه یلخاد
 یدنب هتسد رد هک یئاهروشک رگید دننام

 یاه لیدعت هنوگنآ هب ،دنا هداد یاج پچ
 یکمک هک هدیزاین تسد ینیتسار یراتخاس
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 :دشاب اه یرباربان و رقف ندرک نک هشیر هب
 و راوتسا ان ورنآ زا یگدنز عاضوا دوبهب

 یاه همانرب رب هک تسا هدنام هدننکش
 نارادمامز یئاجباج اب هک دراد هیکت یتلود
 یتضایر یاه همانرب یپ رد ای تاباختنا رد
 قیلعت دناوت یم ،یداصتقا دوکر »یلیمحت«
 یهگناو … دوش هدیچرب یتح ای و دریذپ
 ”الول“ تلود هک »یزاس یصوصخ« هژاو
 رد زاب ،دوب هدرک نغدق ارنآ دربراک
 Dilma« مناخ ،یو نیشناج یاه ینارنخس

Roussef«، تسا هدروآرب رس.
 حرط رد هک تاحالصا »الئوزنو« رد
 یرگنزاب ،روشک راتخاس لیدبت هنازاورپدنلب
 تیوقت و یصوصخ تیکلام موهفم رد
 رالاسمدرم یماظن نحص رد مدرم تکراشم
 .تسا هتفای یرتشیب یافرژ ،هدش هدناجنگ
 تازاوم هب »زواچ« یاقآ ۲۰۰۵ لاس زا

 ارنآ دوخ هک یریسم هب شروشک ندناشک
 هب ،هدیمان »مکی و تسیب نرق مسیلایسوس«

 یخرب ندینادرگ ماگمه و ابوک ینامیپمه
 یاقآ »یویلوب« اصخشم ،هیاسمه یاهروشک
 هزومآ اب »ائروک« یاقآ »روداوکا« و »سلاروم«

 یلاربیل دض یهاگودرا تسا هدیشوک ،دوخ
 سلاجم روشک هس نیا رد .دروآ دیدپ
 تاقبط دوس هب ار یساسا نیناوق ،سسؤم
 نیرت راد هناشن ،هدومن حالصا یمدرم
 و ،هتخاس هنوراو ار لاربیلون یاه تسایس
 هدرک یلم زاب ار یعیبط عبانم و یژرنا شخب
 هیامرس یعامتجا یاه همانرب رد ات دنا

.دننک یراذگ
 ،۲۰۱۰ لاس رد یصوصخ شخب دنچره
 هدهع رب ار یلم تورث %۷۰ دیلوت نانچمه
 یرادمامز ودب زا »زواچ« تلود ،تشاد
 یاه شخب رد اه تکرش زا یناوارف رامش
 جارختسا ،رود هار تارباخم ،یژرنا

 نامتخاس و هار ،یئاذغ عیانص ،نداعم
 .تسا هدرک یلم ار یرادکناب ای و یزاس
 ار یکچوک هاگنب نارازه داجیا تلود نیا
 هدمآ درگ اه ینواعت رد هک هدرک قیوشت زین
 هب ار نیمز راتکه نویلیم نیدنچ و دنا

 هن هک یا هلحرم( تسا هدیشخب نازرواشک
 هن و درذگب نآ هناتسآ زا هتسناوت »یویلوب«

.)»روداوکا« زونه

 لاربیل و ور هنایم نارظان هک– اه تلود نیا
 –دننک یم تمالم »یور دنت« هب ار اهنآ

 هدیسر تردق هب یتاباختنا هیوپ رد یگمه
 یئاهروشک تسایر یسرک رب ار اهنآ هک دنا
 هگرج و داینب ناوید ،رورپ لگنا ،دساف

 یپ رد یریگ یأر ره .تسا هدناشن رالاس
 :دراد یلسگ یرادیدپ زا ناشن یرگید
 هیاس اهروشک نیا رب هک یدیدهت نیرتگرزب
 ات دشاب نایارگتسار میب رتمک دیاش هتخادنا
 رادمامز یاه کولب دوخ »نورد« رد هچنآ
 و هتسیاش یاهرداک یتقو .تسا نیمک رد
 نارازگراک« هاگ ،دنشاب بایان نادراک
 ،تفم یاه لوپ :دنتفا یم ولج »بالقنا

 هورگ نیا .یشخب لویت ،یرورپ دنواشیوخ
 اهنآ هک دنراد شیارگ یعضو رییغت هب رتمک
 .تسا هدیشکرب نادنمتورث دیدج هقبط هب ار
 یتبسن نامه هب مدرم زا یشخب مه دعب و
 رارطضا ،دنوش یم رادروخرب هافر زا هک
 یمرد یرگید هنوگ هب ار یعامتجا لیدبت
… دنبای
 ،۲۰۱۱ لاس زاغآ و ۲۰۱۰ لاس نایاپ رد
 ،اه هیداحتا زا ینایامیپهار نت نارازه
 ریغ یاه نمحنا ناگدنیامن و پچ بازحا
 هن« یاه هتشون راعش اب ،یعافتنا
 – نارالاس ناوید هن ،هیامرس ]تموکح[

 رد »رتشیب یبالقنا و رتشیب یمسیلایسوس
 گرزب یاهرهش یاه نابایخ ،تسد
 تیوقت راتساوخ و دندومیپ ار »الئوزنو«
 یلم هیوپ یریگیپ ،راک تاررقم و نیناوق
 تردق تیوقت ،یدربهار عیانص ندرک
 یاه هیداحتا بوچراهچ رد نارگراک
 یاه هناماس رد هژیو هب ،یئاکیدنس
 هیامرس اما .دنا هدش یلم هزات هک دندیدرگ
 یگداس نیمه هب دراذگ یمن یتیلمارف یراد
 تیعضو نتفریذپ … دننک شا هئطخت اه
 هب اموزل –رضاح لاح رد مک تسد– هزات
.تسین عاضوا زا یدونشخ هلزنم
 هب »روداوکا« روهمج سیئر ۲۰۰۹ لاس رد
 لاس نارحب هک یئاه بیسآ ناربج دصق

 زا دمآرد داجیا و دوب هدروآ راب هب ۲۰۰۸
 ،یللملا نیب یاه هیامرس بذج قیرط
 درک ءاضما نداعم جارختسا هرابرد ینوناق
 نیب نامزاس یاه همان هلواقم ضقن اب– هک

 یاه تکرش یرادرب هرهب –راک یللملا
 تروشم نودب ،یندعم عبانم زا یتیلمدنچ
 نآ زا تسا نکمم هک یلحم لیابق اب یلبق
 هزات نوناق ؛هتخاس نکمم ار دننیبب بیسآ
 تشک و یتفن ،یندعم عیانص هب زین یرگید
 :هاد تیولا بآ هب یسرتسد رد تعنص و
 هتخیگنارب یئاه ینامگدب ،دوخ نیمه
 کرادت رد نوناق نیا دنکن هک تسا

 .دشاب عیزوت یاه هکبش ندرک یصوصخ
 یموب عماوج تاضارتعا شترا و سیلپ هاگ
 ار اه یریگ تمس نیا زا هدیروش رب

 زا عافد هک تسادیپ .دنا هدرک بوکرس
 دوبهب و نآ یموب یاه هنیمز ،موب تسیز
 ناسآ هراومه مدرم مامت یگدنز عاضوا
 هب »روداوکا« رد Yasuni-ITT حرط .تسین

 رظن رد حرط نیا .تسا نآ یایوگ یبوخ
 نایم هب ار »یناهج هعماج« یاپ هک تشاد
 هرهب زا زیهرپ هنیزه زا یشخب ات دشک
 رب ار یا هقطنم یعیبط عبانم زا یرادرب

 تیساسح یتسیز عونت یارب هک دریگ هدهع
 هداد هدعو هک یتاهوجو اما .دراد یا هژیو
 تسا رداق »وتیک« ایآ .دنسر یمن رس دندوب
 ؟دزیخرب »نیمز مام« زا عافد هب هنت کی
 صوصخ هب ،یعامتجا یاه شبنج یخرب
.دننآ راتساوخ رارصا هب اه یموب
»Benjamin Dangl« یئایوپ ،هدنسیون 

 اب ار »خرس – یتروص جوم« یاهروشک
 و یعامتجا یاه شبنج هک یا هلاب صقر«
 هدرک هسیاقم »)۱۷( دننآ نادنمرنه اه تلود
 نارحب دیدشت تبسن هب تسین رود هک تسا

 نامزاس ناگدنیامن .دریگ باتش ،یناهج
 رد هک یندم عماوج زا هتساخرب یاه
 رانک رد یدهعت ناهج رییغت یامنرود
 نایم زرم ،دنا هتفرگ شود رب نارادمامز
 هتشاد هگن ار تردق اب یزیمآرد و یراکمه
 یگدنیامن تلاسر اهنآ یزور رگا .دنا

 هجیتن ،دنربب دای زا ار مدرم عفانم و حلاصم
 شهاک و مدرم یگدنکارپ و یدرسلد شا
 تامیمصت هب نداد تهج رد اهنآ ناوت

.تسا یلم یسایس
 یا هناشن ،اه ضقانت مامت مغر هب همهنیا اب

 رییغت نیتال یاکیرمآ هک دراد نآ زا تیاکح
 یتسار تسد و هدحتم تالایا :دنک یم
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 تلود ،ناسنیدب .دنزاس هنوراو دنراد یمن شوخ هک ار یشیارگ دنشوکب ات تفرگ دنهاوخ یپ ار دوخ هلمح دض نیتال یاکیرمآ یاه
 تموکح شترا »سارودنه« رد هنومن یارب :دننک یم سح شیوخ رکیپ رب ار هقطنم ناگربخ هقعاص دورف نیتال یاکیرمآ هاوخیقرت یاه
 هدحتم تالایا نآ زا هتشذگ .دیشک ریز هب نتگنشاو ینمض ینابیتشپ هب ،۲۰۰۹ لاس رد یئاتدوک ینیچ هسیسد اب ار »ایالز لئونام« یاقآ

.تسا هداد شرتسگ هزات یاه هاگیاپ یئاپرب اب هلمج زا ار اکیرمآ هراق رساترس رد یماظن روضح
 یاهروشک داحتا راتساوخ هک یبونج یاکیرمآ شخب یئاهر یاه شبنج یبالقنا ربهر ،)۱۷۸۳ –۱۸۳۰( راویلوب نومیس مان زا هتفرگرب °
)م( .دوب هطخ نآ هتسر رامعتسا زا

)م( .دنتفای تسد اکیرمآ هراق هب شنادرونایرد و بملک فتسیرک هک یلاس •

 -۲۰۰۷ :سرتسد رد رامآ نيرخآ
 رب رد ار قلطم رقف ماقرا نيا .۱۹۹۹
 يداصتقا نويسيمک :ذخأم .دنريگ يم
 نيتال ياکيرمآ يارب دحتم للم نامزاس
.بيئاراک هزوح و

:اه تشون يپ

 ديئامرف هعلاطم ۲۰۱۰ربتکا لوا خيرات هب کيتامولپيد دنومول هناماس يسايس کيپ شخب رد ار »روداوکا رد يئانثتسا تيعضو« ،)Maurice Lemoine( نآومول سيروم هلاقم .۱
)www.monde-diplomatique.fr(.

 هعلاطم ۲۰۱۰ربتکا لوا خيرات هب کيتامولپيد دنومول هناماس يسايس کيپ شخب رد ار »هنوگژاو يتسکش ،الئوزنو رد يراذگنوناق هوق تاباختنا« ،)Renaud Lambert( ربمال ونر هلاقم .۲
.ديئامرف

 ،کرويوين ،)Report on the Americas( اکيرمآ هراق ياهروشک شرازگ هيرشن رد »اکيرمآ يتايلام ياهرالد اب الئوزنو تاعوبطم نديرخ« ،)Jeremy Bigwood( دوو گيب يمرج .۳
.۲۰۱۰ ربتکا و ربماتپس ههام ود هرامش

.ديئامرف هعلاطم کيتامولپيد دنومول ۲۰۱۰ توا هام هرامش رد ار »؟دزوس يم ساکاراک ايآ« ،نآوم ول سيروم هلاقم .۴

.۲۰۱۰ توا ۸ ،زاپال ،El cambio que no cambia)، Pulso( »دنک يمن رييغت هک يرييغت« ،)Roberto Laserna( انرسال وتربور .۵

.ديئامرف هعلاطم کيتامولپيد دنومول ۲۰۱۱ ربماتپس هام هرامش رد ار »"ام بالقنا ضقانت راهچ" ،يويلوب« ،)Alvaro Garcia Linera( ار هنيل ايسراگ وراولآ هلاقم .۶

 America’s Backyard: The( رورت هيلع گنج ات هئورنوم هزومآ زا نيتال ياکيرمآ و هدحتم تالايا :اکيرمآ تولخ تايح باتک رد ارنآ ،)Grace Livingstone( نوتسگنيويل سيرگ .۷
United States & Latin America From the Monroe Doctrine to the War on Terror(، تاراشتنا Zed Books، تسا هدروآ ،۲۰۰۹ ،کرويوين:

 Development رد »هعسوت ياه تصرف و اه شلاچ :نيتال ياکيرمآ رد اه تکرامرپوس عيرس جضن« ،)Julio A. Berdegué( هگيدرب ويلوج و )Thomas Reardon( نودرير ساموت .۸
Policy Review، تاراشتنا ،۲۰ هرامش ،مراهچ دلج Blackwell Publishing، Malden )۲۰۰۲ ،)تسوچاسام.

 هرامش ،ندنل ،۵۵ هرامش ،New Left Review هيرشن ،)اهب مين هب تلود نديرخ( ،»Carlos Aguiar de Medeiros)، «Asset-stripping the state( سوريئدم ود رايئوگا سولراک .۹
.۲۰۰۹ هيروف – هيوناژ ههامود

.ديئامرف هعلاطم کيتاملپيد دنومول ۲۰۱۰ ربماتپس هام هرامش رد ار »دننيزگ يم رب ار "الول" نانيشن هغاز و سروب رازاب« ،Geisa Maria Rocha هلاقم .۱۰

.ديئامرف هعلاطم کيتاملپيد دنومول ۲۰۱۱ ربتکا هام هرامش رد ار »دننک يم يرارقيب "يعامتجا ياه شبنج نارگشنک" نيتناژرآ رد« ،Cécile Raimbeau وبمر ليس هس هلاقم .۱۱

.۲۰۱۰ هم ،)csEA( يدربراک داصتقا شهوژپ هسسؤم ۴۷ هرامش هينايب .۱۲

 The new Latin American( »مکي و تسيب نرق رد نيتال ياکيرمآ ديدج يطارفا يرگشنک و "يهاوخ لوحت"« ،)Carmelo Ruiz Marrero( ور هرام زيئور ولمراک هلاقم هب دينک هاگن .۱۳
“progresismo” and the extractivism of the 21st century( يتنرتنيا هناماس رد »www.cipamericas.org«، ۲۰۱۱ هيروف ۱۷ خيرات هب.

.هتفگ شيپ ،»ار هنيل ايسراگ وراولآ « -۱۴

 قوف رشن ،Alternatives internationales رد )؟تسا هدنار بقع هب ار رقف يتسار هب الول ايآ( »?Pierre Salama)، « Lula a-t-il vraiment fait reculer la pauvreté( امالاس ريپ .۱۵
.۲۰۰۹ ربماسد ،سيراپ ،۷ هرامش ،هداعلا

.۲۰۱۱سرام ۳۱ ،۷ هرامش ،۳۳ دلج ،London Review of Books هيرشن ،»الوول ِ ليزرب« ،Perry Anderson(( نوسردنآ يرپ .۱۶

 Dancing with Dynamite: Social Movements and States in( نيتال ياکيرمآ رد اه تلود و يعامتجا ياه شبنج :تيمانيد اب نديصقر ،)Benjamin Dangl( لگناد نيماجنب .۱۷
Latin America(، ۲۰۱۱ ،روميتلاب ،تاراشتنا.

http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.cipamericas.xn--org-3ga919d/
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؟ تسیچ ون مسیلاربیل

نیما ریمس
 ناویک . ب : نادرگرب 

  شرگن

 رب ددص رد سکرام لئوتکآ هلجم   
 یاه شسرپ ندرک حرطم اب ار یثحب،دمآ
 ود و( اه یحنایم اب میقتسم و هداس رایسب
 .دنک زاغآ )ینیتناژرآ و ینپاژ رگید نامهم
 و ون مسیلاربیل تعیبط هب اه شسرپ نیا
 ،مسیلایرپما و یراد هیامرس اب نآ طابترا
 یاه ناکما و اه داضت ،کیروئت یاه ماهلا
 نشور یارب اه نآ .دنا طوبرم تفرارف
 ندرک رادومن ،یساسا یاه واد ندرک
 فالتخا ندرک راکشآ دیاشو اه ییارگمه
.دنا هدیشوک اه هاگ دید

 حالطصا ایآ : سکرام لئوتکا     ۲٫
 یم راک هب نات یاه رثا رد ار »ون مسیلاربیل«
 ؟دیرب

 کرد شور نیرتهب : یگیرآ یناو ویج   ۳٫
 ندرک یسررب زا ترابع ون مسیلاربیل ندرک
 نآ ناوت یم هک هچ نآ هدنهد لیکشت رصنع

 »یراتخاس ندش یناهج« اب لباقت رد ار
 یگیرآ[دیمان »کیژولوئدیا ندش یناهج«
 هب ار »نویسازیلابولگ« یسیلگنا حالطصا

 . ]درب یم راک هب»نویسازیلایدنوم« یاج
 یخیرات تفرشیپ هب یراتخاس ندش یناهج
 یگعماج و یداصتقا :یناهج یگچراپکی
 یدنور زا ترابع هلئسم . ددرگ یم زاب
 یط ،اهدورفو اهزارف لالخ رد ،هک تسا
 شوج و بنج رد اه هرازه اتح و اه نرق
 ندش یناهج نیا ،تیعقاو نیا ربانب .تسا

 یراد هیامرس شیادیپ رب مدقم یراتخاس
 هلزنم هب)هریغ و یلام هیامرس شیادیپ(

 رب .تسا هدوب یخیرات مهم یدنب لکش
 هب کیژولوئدیا ندش یناهج ،سکع
 یم زاب یسایس یاه دومنهر هژیو بیکرت

 ناونع هب ۱۹۸۰ دودح رد هک ددرگ
 ندش یناهج مهم تفرشیپ مزالدمایپ

.دش هداهن ور شیپ یراتخاس

 حالطصا نیا ربانب :سکرام لئوتکآ   ۴٫
 یناهج یسایس یاهدمایپ هب ون مسیلاربیل

؟ اه نومضم هچ اب اما ،ددرگ یم زاب ندش
 زا ترابع هلئسم : یگیرآ یناو ویج      ۵٫
 رد :تسا هتسویپ دنچ ره زیامتمدومنهر ود
 رد )new Deal( لید وین ندودز یلم حطس
 یبرغ یاپورا رد هافر تلود و دحتم تالایا
 یاه تلود ندودز یللملا نیب حطس رد و
 .)مود و( موس ناهج رد هعسوت هب دنمشیارگ
 زا یا هنوگ ،ون مسیلاربیل ،تفایرد نیا اب
 هب هک تسا »هیامرس دعاسم« یاه نیرتکد
 هیامرس یاه هلحرم رد ندشاور نامرف
 . دراد شیارگ یراد هیامرس هعسوت یراذگ
 هب دوخ نیشیپ یاه هنوگ دننام ون مسیلاربیل
 ،هضرق هار زا هیامرس تشابنا دعاسم داینب
 هیامرس زا شیب ،یلام یرگادوس و ماو
.دراد شیارگ دیلوت و تراجت رد یراذگ

http://www.negaresh.de/didgah/Keyvan_liberalisme_no_chist.htm
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 یژولوئدیا و اه تسایس دیاب هنوگچ      ۶٫
؟ تفرگ رظنرد ار

 شور رد ،ون مسیلاربیل : وتیا وتوکام   ۷٫
 راوتسا ۱۹۸۰ ههد زاغآ زا یداصتقا تسایس
 رب وا .تسا کیژولوئدیا هدنام هت جوم رب
 دازآ رازاب یاه لصا هک دراد هیکت رواب نیا
 ینالقع و رتاراک ار یداصتقا مظن یتباقر و
 یاه شقن شهاک .دنک یم یربهر رت

 یزاس یصوصخ هار زا تلود نوگانوگ
 رد هتفای ماحنا یاه شرب و اه هسسؤم
 ون یاه تسایس هنومن یتیامح یاه تسایس
 نداد شیازفا اب ون مسیلاربیل .تسا یلاربیل
 هب فده ناونع هب اه دتس ودادیدازآ

 اهنت ون مسیلاربیل .دنک یم شروی اهاکیدنس
 ار ییارگ زنیک یماکان ربارب رد شنکاو
 رب راوتسا نینچ مه هکلب .دهد یمن لیکشت
 یدام یاه هیاپ رد نیعم یاه ینوگ رگد
 یاه کینکت هک تسا یراد هیامرس داصتقا
 یشخب ناوت هب هک هدروآ مهارف نویسامرفنا
 رد هژیو هب ، یراد هیامرس یداصتقا هرابود
 هب ون مسیلاربیل .دننک یم کمک یلام هنیمز
 تعنص رد اه شیارگ ینوگژاو یا هیاپ روط
 نیا .تسا ۱۹ نرق نایاپ زا یراد هیامرس رد
 هس رد یتباقر دازآ رازاب میظنت اه شیارگ
 هیامرس لیکشت )۱ :دراد رظن رد ار ورملق
 تلاخد )۳ و اهاکیدنس دشر )۲ ،یراصحنا
 نآ یپایپ یاه لکش هک تلود هدنیازف
 یایند متسیس رد نآ تابث ،مسیلایرپما

 هدوب هافر تلودو ییارگ زنیک ،درس گنج
 .دنا
 

 امش نایم زا اه یخرب : سکرام لئوتکآ   ۸٫
 زا شیب ندش یناهج زا دنهد یم حیجرت
 یم لیلد هچ هب .دننک تبحص ون مسیلاربیل
 موهفم یلیلحت ندوب بسانم زا تسیاب
؟ دوب دیدرت رد ون مسیلاربیل

 خیرات رد یدیدج هرود :هنسش اوسنارف   ۹٫
 نآ نم هک تسا هدش هدوشگ یراد هیامرس
 زا یکی .ممان یم »هیامرس ندش یناهج« ار
 نآ ییاور نامرف هاگیاج مهم یاه یگژیو
 تسد هب یلام هیامرس طسوت هک تسا
 تسا راذگ هیامرس هیامرس نیا ینعی ،هدمآ

 یم ییازفا شزرا دیلوت زا جراخ رد هک
 اه دنس یاه رازاب رهپس زا هک نآ یب ،دوش
 هفاضا و شزرا اب هتبلا )اه مهس و اه دهعت(
 یاه لکش .دنوش جراخ شزرا

 زاب یاه قودنص نآ مهم یهدنامزاس
 .دنتسه یعمج یراذگ هیامرس و یگتسشن
 بیرقت هب »ون مسیلاربیل« حالطصا ،نم یارب

 رد ،دراد ار »ییارگ زنیک« حالطصا نامه
 رد یعامتجا و یسایس نومضم هک یتروص

 نیا نم ،تسا توافتم رایسب نیقی هب نآ
 عومجم نداد ناشن یارب ار حالطصا

 ییادز تاررقم و یزاس دازآ یاه تسایس
 رد میقتسم یراذگ هیامرس یلام یاه نایرج
 . مرب یم راک هب یراجت یاه هلدابم و جراخ
 ییزج ای یلک هب یلاربیل ون یاه تسایس
 هب ،وس کی زا ، اهروشک بسحرب

 رتلورپ یشک هرهب یارب ررقم یاه یدنمنارک
 ،دنهد یم نایاپ هیامرس طسوت اه
 یناسک هب هراشا ]رتلورپ[ کیرنژ حالطصا(
 لیان ناشراک یورین شورف هب رگا هک تسا
 ؛)دنهد همادا یگدنز هب دنناوت یمن ،دنیاین
 نینچ مه )یلاربیل ون یاه تسایس( اه نآ

 تیامح طسوت یناهج رازاب یزاسادج
 رد میقتسم یراذگ هیامرس لرتنک ،یکرمگ
 هیامرس یاه هیامرس یاه شدرگ و جراخ
 دوجو  ۱۹۳۰ یاه لاس زا هک ارراذگ
. دنا هتشادرب نایم زا ،دنتشاد

 ایآ ،نیا ربانب  : سکرام لئوتکآ            ۱۰٫
 یاه هرهچ اب موهفم کی »ون مسیلاربیل«

؟ دوب دهاوخ نوگانوگ
 موهفم هب نم عقاو رد : زتاک ویدولک ۱۱٫

 یاتسار )۱ ؛ مهد یم نوگانوگ یاهاتسار
 هقبط تشابنا حرط و یداصتقا کیتارپ

 یارب ششوک یاتسار )۲ ،اور نامرف یاه
 ماظن رازبا و ناگدیدمتس ندرک رادربنامرف
 یاتسار )۳ ماحنارس و ارگ مات یسایس یاه
 یارب موهفم نیا زا نم .تسار یژولوئدیا
 یراد هیامرس ینونک هرود ندرک فیصوت

 نومزآ ریز لدم حرش هب و میوج یم دوس
 .مزادرپ یم ۱۹۹۰ ههد رد نیتال یاکیرمآ رد
 شهج یارب ار مزال هنیمز یلاربیلون ضرعت

 نم هک هچ نآ ربانب( ندش یناهج رد یفیک

 یم کرد داصتقا ندش یللملا نیب هجرد زا
 سایقم رد هک ییاه تکرش عفن هب ) منک
 .تسا هدروآ مهارف ،دننک یم لمع یناهج

 ندیشخب تیعقاو هب نینچ مه ضرعت نیا
 یزاس زاب و یلام نیمأت یاه ینوگرگد
 یکناب ییادز تاررقم هژیو هب( یراد هیامرس
 کمک )اه هسسؤم »یرادماهس« تیریدم و
.دنا هدرک

 حالطصا زا بلغا نم :یوراه دیوید ۱۲٫
 هوالع هب و منک یم هدافتسا ]ثحب دروم[
 .ما هتشون ار »ون مسیلاربیل هاتوک خیرات« هزات
 »یداصتقا – یسایس«یروئت ،وس کی زا نم
 و یگنهرف ،یقالخا ششوپ و ون مسیلاربیل
 یناوخارف ،رگید یوس زا و نآ کیژولوئدیا
 مکحم یاه فده اب یروئت یارب هک ار
 هب یتاقبط تردق ندرک حالصا و ندرک
 یاه کیتارپ .ما هدرک زیامتم ،هدمآ لمع
 )نآ کیروئت یاه توافت( ون مسیلاربیل
 هک تسا تلود دیدش تلاخد رب راوتسا
 ره هب یلام متسیس یگچراپکی ندرک نیمأت
 نیا ات نداد تاحن یاهدرکراک ربانب( تمیق

 وج« ندروآ دوجو هب و )مزال دح
 هک هچ نآ ره اب( »اهدتس وداد یاربدعاسم
 ،راک طابضنا اب طابترا رد رما نیا

 تایلام ظفح ،اه ییاراد یزاس یصوصخ
 شرب ،هیامرس یارب زیچان یاه حطس رد اه
 هیامرس و یعامتجا یاه هنیزه کمکرد اه
 یارب دعاسم یاه تخاسریز رد یراذگ
 ون مسیلاربیل .دراد رظن رد ار )هیامرس
 یکیژولوئدیا و یسایس ،یداهن بوچراچ
 یراد هیامرس نآ نورد هک دهد یم ناشن ار
.تسا رادروخرب رونام دایز یدازآ زا

 هچ ]ون مسیلاربیل[ : سکرام لئوتکآ  ۱۳٫
؟ دراد مسیلایرپما اب یا هطبار

 ندش یناهج نم هدیقع هب : نیما ریمس ۱۴٫
 یگژیو کی هکلب ،تسین یا هزات هدیدپ
 همه رد یراد هیامرس رادیاپ و یساسا

 .تسا نرق جنپ یط نآ هعسوت یاه هلحرم
 لباقت بجوم یمیاد ندش یناهج نیا

 فدارتم ،نیاربانبو اه نوماریپ – اهزکرم
 هب هن ار مسیلایرپما نم .تسا مسیلایرپما
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 هکلب ،یراد هیامرس هزات هلحرم کی ناونع
 فیرعت نآ هعسوت »یمیاد« هلحرم ناونع هب
. منک یم

 ایآ اّما : سکرام لئوتکآ            ۱۵٫
 ار مسیلایرپما یاه نومضمون مسیلاربیل
؟ تسا هدرک نوگرگد

 منک یم رکف نم عقاو رد : زتاک ایدولک ۱۶٫
 مسیلایرپما هژیو هصخشم هس ون مسیلاربیل هک
 زا عبانم لاقتنا :تسا هدرک نکمم ار رصاعم
 یاه یراد هیامرس هب ینوماریپ یاه روشک
 تلاخد و یسایس یرامعتسا ون ،زکرم
.گرزب یاه تردق یماظن

 نومضم ، نم هدیقع هب : هنسش اوسنارف ۱۷٫
 یشیدنا زاب دیاب مسیلایرپما موهفم ینونک
 رد هرود کی هیامرس ندش یناهج .دوش
 ماظن کی نینچ مه ، یراد هیامرس خیرات
 نامه هب یسایس ،هژیو یللملا نیب یداهن
 دوس هب هکدهد یم ناشن ار یداصتقا هزادنا

 میکحت .تسا هدش هتخاس زکرمتم هیامرس
 ،هیامرس زکرمت رددیدج شهج ربانب نآ ندش
 متسیس لوحت رد و تورث یدنب بطق رد
 ییاور نامرف یاتسار رد یسایس یاه
 هب یراصحنا یریگ تمساب اه یشراگیلوا

 ییاور نامرف دیلوت زاب و ندش ینغ یوس
 یاهروشک رد .تسا هدش صخشم ناش
 نیا ،»لامش« یزکرم یراد هیامرس
 بقع یاه متسیس هک اج نآ اه یشراگیلوا
 هیاپ  ،دنتسه اور نامرف یلام رازاب ینیشن

 .دنراد یمکحم رایسب یعامتجا یاه
 هک تسا یدارفا زا اه نآ یاهدوس
 هیال رد ناش تیفرظ و یعامتجا یگتسباو
 تدش هب بلغا هک یزاوژروب یسایس یدنب

 کی زا .تسا هدش راکشآ ،هتفای شهاک
 یدارفا رگید یوس زا ناریگبدزم ،وس
 و سروب نایرج هب ناش تشونرس هک دنتسه
 هرایس یاهدمآ رد یاه تشادرب ییاراک
 « صخشم یاه شخب رد .تسا طوبرم

 ،یلام تامدخ ،کناب – »بونج
 یاه زلف ،اه ندعم ،یتعنص -یزرواشک
 رد دنمورین هزادنا نیا ات یریگ باتش -هیاپ
 .دننک یم دییأت ار هیامرس مکارت و زکرمت

 »نردم« یاه یشراگیلوا یدنب لکش
 دنور نیچ گنس هک میا هدید ار دنمناوت

 و یلام تشابنا داز نورد دنمورین یاه
 قباطم »یبسن یاه زایتما« هب یراذگ شزرا
 یاه زیواتسد ،یزکرم یاهداصتقا زاین اب

 هرهب ای / و هیاپ یاه هدروآرف یارب یعیبط
 نازرا رایسب یتعنص راک یورین زا یشک
 ، یراد هیامرس هب نیچ ناباتش راذگ .تسا
 تردق .تسا هدرک تیوقت ار دنور
 رب روشک نیا رد اج همه ،اه یشراگیلوا
 طسوت یراد هیامرس هب مظنم شهج هیاپ
 یربهر ،نیچ تسینومک بزح هاگتسد
.تسا هدش

 ناهج نیا رد : سکرام لئوتکآ ۱۸٫
 تالایا ینومژه« زا ناوت یم ایآ یتسیلایرپما

 مادک رد یرآ رگا ؟ تفگ نخس »دحتم
؟ اتسار

 کینومژه دحتم تلایا : زتاک ایدولک ۱۹٫
 یاهروشک نیب هک نیا رطاخ هب ،تسا
 نیا .دراد رارق رترب تیعضو رد اور نامرف
 یماظن و یسایس یاه حطس رد هک یربهر
 ،تسا یداصتقا هنیمز زا رتراکشآ
 ارف درجم روط هب یروتارپما ندوبدوجومان
 رد دحتم تالایا .دنک یم دییأت ار یلم
 و ؛درادن رارق یبطق کی یایند سأر
 هکلب . تسا هدشن دوخ نابیقر رادربنامرف

 نیا ،داد یور هتشذگ رد هک هچ نآ فالخ
 یا هنایوج هزیتس هنیمز یور اه تباقر
.دنوش یمن یزیر همانرب

 زا مهد یم حیجرت نم : نیما ریمس ۲۰٫
 ینومژه زا شیبدحتم تالایا یربهر

 تیوقت دحتم تالایا حرط . منک تبحص
 هتسد رس ناونع هب دوخ یربهر ندرک
 لرتنک هار زا هناگ هس یعمج مسیلایرپما
 یداصتقا یاه فعض مغر هب هرایس یماظن

.تسا روشک

 موهفم هنوگچ : سکرام لئوتکا  ۲۱٫
 وون مسیلاربیل یاه موهفم اب ار ینومژه
؟دینز یم دنویپ مسیلایرپما

 تالایا تیعضو رد : یوراه دیوید ۲۲٫
 زا هک درادن دوجو یدیدرت ،دحتم

 تیلاعف رد یحالس ناونع هب ون مسیلایرپما
 نامرف و ینومژه یرارقرب هک هدش هدافتسا
 .دراد رظن رد ار دحتم تالایا یناهج ییاور
 ۱۹۷۰ ههد زا سپ دحتم تالایا هک یشقن
 و تفرگ هدهع رب یناهج یلام روما رد
 یاه داهن زا روشک نیا دعب هک یا هدافتسا
 ،یللملا نیب لوپ قودنص نوچ : یللملا نیب
 هب تراجت یناهج نامزاس و یناهج کناب

 ندرک رارقرب دنور همشچرس ،دروآ لمع
 هب طابترا نیا ،عقاو رد : دندوب طابترا
 یاه یژتارتسا نایم جنرغب یگتسویپ نورد
 هب شخرچ و دحتم تالایا یتسیلایرپما

 ،هتبلا .تسا طوبرم یلاربیل ون یاه تسایس
 هجیتن نیا هب نآ زا هک تسا تسردان نیا
 تسایس هجیتن طقفون مسیلاربیل هک میسرب

 اریز ،تسا دحتم تالایا یتسیلایرپما یاه
 نیچ ات یلیش و کیزکم زا یلحم ناگبخن
 رد )دحتم تالایا یرای هب بلغا( هیسور و
 هلیسو نآ زا و دنا هداهن ماگ مسیلاربیل ون
 ناش یتاقبط تردق ندرک مکحم یارب

 تیامح هتساوخان هجیتن کی .دنا هتخاس
 بیرخت »یزاس یلاربیل ون« زا دحتم تالایا
 هب تبسن روشک نیا یناهج داصتقا تردق

 .تسا ایسآ یقرش بونج هژیو هب و قرش
 و ییاورنامرف نایم فالتخا مدنم هقالع نم
 نم .مزاس نشور ار دحتم تالایا ینومژه
 زیامتم نمض ار دحتم تالایا تیعضو
 ،یژولونکت ،یراذگ هیامرس ،دیلوت ندرک
 .منک یم لیلحت یماظن تردق و گنهرف
 هک تسا ]یماظن تردق[ ورملق نیا رد اهنت
.تساور نامرف ینشور هب دحتم تالایا

 لیلحت دوخ مهس هب نم : هنسش اوسنارف ۲۳٫
 زا تمیزع اب ،وس کی زا ار ندش یناهج
 رد میقتسم یراذگ هیامرس هک یلصا شقن

 تیعضو رگید یوس زاو هدرک یزاب جراخ
 رارق ثحب دروم اردحتم تالایا کینومژه
 دنا یلمارف یاه تکرش نیا اریز ،ما هداد
 هکدنهد یم نامزاس ار یا یشک هرهب هک
 یم دوخ بیصن یراذگ هیامرس زا هیامرس
 مه دحتم تالایا ،نم هاگدید رد .دنک
 یساسا یاه هزیگنا تمیزع هطقن نامز

 ضوع رد ، رصاعم هیامرس ندش یناهج
 رایسب یاه شنت زا یرایسب یقالت هطقن
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 یناهج نیا طسوت هدمآ دوجو هب دیدش
 یساسا و یلصا هصرع نینچ مه و ندش
 هیامرس تشابنا رصاعم یاه لکش یسررب
 تالایا ندوب ینوناک نیا زورما .تسا هدوب
 دیاب . دریگ رارق ینیبزاب دروم دیابدحتم
 هک درک یسررب ار یا هدنیازف یاه یدنمنارک
 دعب نیا .دنک یم دروخرب نآ ینومژه اب
 هراب رد دیاب هک تسا ییوگتفگ یزکرم
 هدوشگ مسلایرپما موهفم ینونک نومضم
 زا یکی .تشگ مهاوخ زاب نآ هب نم ،دوش
 ادج ۲۰۰۰ یاه لاس زاغآ یاه هصخشم
 یاه ناکم نایم کیت یلپوئژ عفانم ندش
 یارب هیامرس یاه وراب و جرب هک تسا یلام
 رارق ییاه روشک رد و دنتسه یراذگ هیامرس
 مه ار اه نآ نینل اب اوآ مه دیاب هک دنراد

 نآ شیپاشیپ( رادرب هرهب یاه روشک نانچ
 ییاه روشک زین و – دیمان )دحتم تالایا اه
 تشابنا« هک ییاج ، ایسآ رد هژیو هب هک
 ایسآ رد .دنراد رارق ،دریگ یم ماحنا »یعقاو
 زابرس نویلیم اه دص نتسویپ هک تسا

 رامثتسا دروم یایراتلورپ شترا هب دیدج
 دیدج یاه هلیسو تشابنا اب مأوت هیامرس
 باجیا رامثتسا نیا هک اه طابترا و دیلوت
 دعب ربانب .تسا هتفرگ ماحنا ،دنک یم
 یسایس یاهراتخاس و یخیرات هتشذگ
 ادج نیا ، دنه و نیچ نوچ هراق یاهروشک
 .دراد یمهم یاه دمایپ ]یکیتیلپوئژ[ ندرک
 نیا کش نودب ،اه روشک نینچ ربارب رد
 هک تسین ررض نودب دحتم تالایا یارب
 ،داصتقا همه حطس ندرب الاب ]تسایس[
‐Hollow corpo( بذاک تکرش یژتارتسا

ration( و اه تیفیک لیلحت .تسا هدیزگرب ار 
 یعقاو تشابنا نوناک ییاجب اج یاه هجیتن
 ناونع هب دنهونیچ هنحص رد ندش دراو و
 زا ام تفایرد ، یراد هیامرس یاه تردق
 ام فیرعت ،نیاربانب و دحتم تالایا ینومژه
.داد دهاوخ رییغت ار مسیلایرپما زا

 نایم هطبار : سکرام لئوتکآ      ۲۴٫
 ثحب عوضوم یراد هیامرسو ون مسیلاربیل

 هلحرم زا اهدقن نورد یاهوگتفگ و اه
 ندرک مهتم ایآ .تسا یراد هیامرس ینونک
 رارق ثحب دروم یفن رب هاوگ ون مسیلاربیل

؟ تسا یراد هیامرس نداد
 ون رد ،سکعرب هن : وتیا وتوکام  ۲۵٫

 تکرح یاه نوناق یراد هیامرس ،مسیلاربیل
 هتخیسگ راسفا یاه لکش رد ار دوخ

 روط هب یراد هیامرس .دنک یم راکشآ
 و یشک هرهب یاهراک وزاس ریگمشچ
 یاه دوجوم اب ورایور ار شا یرگناریو
 اه هلصاف ،هدرک تیوقت تعیبط و یناسنا

 شرتسگ ار نوماریپ و زکرم و اه هقبط نایم
 یاه یراوشد و یتابث یب هنماد رب و هداد
 نیا زا . تسا هدوزفا دارفا یداصتقا یگدنز
 درکراک یاه هیاپ دوخ ،نم هدیقع هب ،ور

 رارق شسرپ ریز شیپ زا شیب یراد هیامرس
 هب هرابود هجوت دوز ای رید ،نیا ربانب و دنراد
 یم رب ار کیتارکومد مسیلایسوس ناکما
 دض یا هدوت یاه شبنج نونکا .دنزیگنا

 عون شبنج یاه تسشن رد یراد هیامرس
 یاه ییآ مه درگ رد ،ندش یناهج رگید
 رد هژیو هب اه دادیور رگید و یعامتجا

 یم تیوقت نیتال یاکیرمآ یاه روشک
 .دنوش

 مسیلاربیل« یاه حالطصا : نیما ریمس ۲۶٫
 نم هک ،»ندش یلام« ،»ندش یناهج« ،»ون
 ؛منک یم هدافتسا اه نآ زا دایز بیرقت هب
 زا دنمنارک ینییبت موهفم کی طقف نم یارب
 رصاعم یراد هیامرس تیعقاو
 زا یطارفا نایب اهنت ون مسیلاربیل.دنراد
 هک تسا یراد هیامرس یداهن یاه شیارگ
 ندش یلمع ناکما ینونک یسایس تیعقوم
 دقن یوسارف .تسا هدروآ مهارف ار نآ
 یم لیمحت یراد هیامرس دقن ،ون مسیلاربیل

 ،مسیلایسوس حالطصا دربراک زا نم .دوش
 – یراد هیامرس ینتساوخ لیدب هناگی
 نآ رد هک یتیربرب اب تفلاخم رد مسیلایرپما
 یمیب ،دوش یم لابند یراد هیامرس رامثتسا
 اب فدارتم ثحب دروم مسیلایسوس .مرادن

 جوم نیتسخن اب هک تسین یمسیلایسوس
 هب ، یراد هیامرس ندیشک شلاچ هب یخیرات
 شنیرفآ یارب مسیلایسوس نیا .دمآ رد ارجا
.دنام یم اج رب

 هب ،ون مسیلاربیل دقن : یوراه دیوید ۲۷٫
 : تسا یراد هیامرس هژیو لکش دقن ،نیقی
 رد زا عنام هک درادن دوجو یلیلد ،هتبلا

 روط هب یراد هیامرس دقن اب دقن نیا نتخیمآ
 درک دییأت ناوت یم ،همه نیا اب .دوش ماع
 »یراد هیامرس لکش نیرتهب« میناوت یم هک
 و ناگدیدمتس ، ناگدش درط هاگدید زا ار
 ،مسیلایسوس هلئسم .میهد هئارا رگراک هقبط
 دروم رتشیب ینشور اب دیاب ،لیدب ناونع هب
 ییاور نامرف هشیدنا اریز .دریگ رارق ثحب
 نآ هب هراب نیا رد میناوتب هک درادن دوجو
مینک عوجر

 هک مرواب نیا رب زین نم : زتاک ویدولک ۲۸٫
 ندرک نشور ناکما ون مسیلاربیل دقن نوچ
 ار رصاعم یراد هیامرس یاه یگژیو یخرب
 زا ندرک یلاخ هناش ،ور نیا زا ،دهد یم
 هب ،هتبلا .تساطخ یلک هب موهفم نیا
 مسیلاربیل هک ار ییاه عوضوم دیاب یتسرد
 ،دهد یم دنویپ یراد هیامرس نارحب اب ارون
 رب اه هقلح نیا هک یماگنه ،تسناد یکی
 هدش هدرپس یشومارف هب یزنیک ینییآژک رثا
 تسا هتسیاش ،یشومارف نیا ربارب رد .تسا

 نیا ات ،درک یزاسون ار یتسیلایسوس حرط
 لیدب دوبن هک درک زیهرپ دمآ یپ نیا زا هک
.دماحنا یب ندش میلست هب اه

 نیا هک یماگنه ایآ : سکرام لئوتکآ ۲۹٫
 بوچ راچ ،دینک یم یسررب ار اه هلوقم

؟ دیرادنپ یم »یتسیسکرام« ار نات لیلحت
 ناونع هب ار دوخ نم : نیما ریمس ۳۰٫

 هک منک یم روصت یموهفم رد تسیسکرام
 ندرک تمیزع ندوب تسیسکرام نم یارب
 ای وا رد ندنام فقوتم هن ،سکرام زا
.تسا وئام و نینل رد

 نانوچ ار ما لیلحت نم : یوراه دیوید ۳۱٫
 یور رتشیباّما ،مناد یم یتسیسکرام لیلحت
 هک نانچ ،منک یم هیکت مریسفت صاخ راک
 یارب ”لاتیپاک یاه یدنمنارک“ رد ار نآ
 داهنشیپ ، ما یلیلحت بوچراچ ندرک فیرعت

.ما هدرک
 یم هک یماگنه : هنسش اوسنارف ۳۲٫

 ار »تسیسکرام« حالطصا سکرام میناد
 شا صاخ راک هب طوبرم هک هچ نآ یارب
 شدوخ تفص دربراک رد ،هدرک در ،تسا
 همشچرس نم یارب سکرام .مراد دیدرت
 یزاس زاب هراومه و ریذپ ان نایاپ ماهلا
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 ندش یناهج یروئت یارب هلمج زا ، هدش
 ازور هب یلیخ نم .تسا هدوب
 زا یاهراک وزاس هلئسم هراب رد کروبمازکول
 یناهج نداد تیزکرم و ندرک دوخ ِنآ
 هراب رد روط نامه ،دیلوت هفاضا و شزرا

 ،تشابنا رد مسیراتیلیم هاگیاج هلئسم
 رطاخ هب یکستورت هب رایسب نم .منویدم
 یتاقبط هزرابم و یناهج رازاب هب هک یشور

 مهم هزادنا نیا ات تیلک موهفم ربانب یناهج
 ،زورما ؛ مراد ماو ، هدیشیدنا سکرام یارب
 ربارب ان دشر یروئت هرابود ندرک دوخ نآ زا
 نآ رانک رد .تسا یرورض شا بکرم و
 نادداصتقا کی تیعضو ،گنیدرفلیه،اه
 هدنسیون تیعضو نینل و بوخ سانشراک
 هب شدوخ وا( دراد یدنمورین هدننک بیکرت
 دهد یم »یجیورت یسررب« یعرف ناونع نآ
 کی تلصخ وا زتنس هک تسا هتفریذپن و
.دنک ادیپ ار یبهذم نتم

 تسیسکرام نم ،عقاو رد : وتیا وتوکام ۳۳٫
 یداصتقا یساسا تکرح نوناق .متسه
 یمظنم رایسب لیلحتسکرام هک یراد هیامرس
 یاه تیفیک رد هرابود ،داد تسد هب نآ زا

 ینتساوخن یاه هجیتن همه اب شرصاعم
 هیامرس موهفم .تسا ملسم ،شا

 لدم رد هرابود هک نانچ  ،گنیدرفلیه یلام
 وزوک ینپاژ ناتسبد طسوت نوگانوگ یاه
 ،دش یدنب لومرف )۱۸۹۷ -۱۹۷۷( ونوا
 رد یراد هیامرس تشابنا ندرک لیلحت یارب
 یلام یاهرازاب اب شا گنتاگنت طابترا
 و مسیلایرپما یاه موهفم .تسا دیفم رایسب
 ار ناش یخیرات تیمها نینل زا راصحنا
 رد میقتسم دنناوت یمن اه نآ ،هتبلا .دنراد
.دنوش هدرب راک هب رصاعم یناهج داصتقا

 یتسیسکرام نم لیلحت : زتاک ویدولک ۳۴٫
 هب یتسیلایرتام لیلحت شور هب نم .تسا

 یتاقبط هزرابم و یشک هرهب ییایوپ ندیواک
 رد تمیق هلئسم هب نم .موش یم لسوتم

 هقالع رایسب نینل و گنیدرفلیه یاه لیلحت
 ناونع هب ار مسیلایرپما یروئت نم . مدنم
 هیامرس تشابنا هک ییاه یربارب ان حیضوت
 کرد ،دروآ یم دوجو هب یناهج سایقم رد
 مسیلایرپما« حالطصا زا نم .منک یم
 هلحرم کی ندرک زیامتم یارب »کیسالک

 .میوج یم دوس ، دازآ هلدابم هژیو یخیرات
 ناونع هب ار ”مسیلایرپما“ حالطصا ،اّما

 راک هب »یراد هیامرس ییاهن زاف« فدارتم
.مرب یمن

 نیا هدنورپ  : سکرام لئوتکآ      ۳۵٫
 نایاپ عوضوم سکرام لئوتکآ هرامش
 ایآ .دراد رظن رد ار ون مسیلاربیل یلامتحا
؟ دراد هدنیآ امش هدیقع هب ون مسیلاربیل

 هک ما هدش دعاقتم نم : نیما ریمس ۳۶٫
 یاه داضت .تسین ربتعم یلاربیل ون مظن
 زاغآ ربانب نآ زا تفرارف هب ای دیاب نآ هدنیازف
 هب ای یناهج مسیلایسوس هب زارد راذگ
.دماحنایب تیربرب

 لکش کی ون مسیلاربیل : یوراه دیوید ۳۷٫
 نآ یاهداضت هک تسا یسایس – یداصتقا
 نارحب هبش یاه یدنب رکیپ هب باتش اب

 زا دنترابع اه نارحب نیا .دنراد شیارگ
 یناهج یلداعت یب هژیو هب( یداصتقا نارحب
 راد ماو ،نیچ و دحتم تالایا نایم لثم رد
 و یمومع شخب یندرکن رواب ندرک
 نارحبو )دحتم تالایا رد یصوصخ

 هدروآرب یدرف یدازآ هدعو( کیژولوئدیا
 رد هک کیتارکومد یاهداهن و هدشن
. )دنراد رارق زیگنا تقر تیعضو

 ،نیا ربانب : سکرام لئوتکآ      ۳۸٫
 ،دنا مادک یلاربیل ون مظن یساسا یاهداضت
 ار مظن نیا زا تفرارف هنیمز اهداضت نیا ایآ
 ؟دنروآ یم مهارف

 یساسا داضت ود : یگیرآ یناو ویج ۳۹٫
 یم یشان شا یاه شیارگ زا ون مسیلاربیل

 هویش ودننیرفآ فالتخا اهداضت نیا .دنوش
 دننک یم ناریو ار هدش رارقرب یگدنز یاه
 هب ار هیامرس تشابنا دیدج یاه نوناک و
 یاه هویش ندرک ناریو .دنروآ یم دوجو
 یتیامح دوخ »یاه تکرح دض« یگدنز
 هک دروآ یم دوجو هب ار یگنهرفو یعامتجا
 هب »نییاپ زا« یساسا روط هب ،ار ون مسیلاربیل
 یاه نوناک شنیرفآ .دبلط یم فاصم
 هزرابم ،سکعرب ،هیامرس دیدج تشابنا

 و اه عضوم هرابود میسقت هب طوبرم یاه
 ون هک ار یللملا نیب و یلم حطس رد تردق

 هب »الاب زا« یساسا روط هب ار مسیلاربیل
 شنک .دروآ یم دوجو هب ،دبلط یم فاصم
 یم اه فاصم نیا هاگشرب و شنکاو و
 یناهج دیدج مظن یرارقرب هب نیقی هب دنناوت
 نآ هب اه نآ هک نیا نتسناد اّما .دماحنایب
 کی هظحل یارب ، هنوگچ و دنیآ یم لیان
 ،هظحل نیا رد .دنام یم یقاب زاب هلئسم
 اه شیارگ نیا هک درادن دوجو یدیدرت
 ،مظن ات دنروآ یم دوجو هب یمظن یب رتشیب
 ون یمظن یب هراب رد دیاب ام مظن زا شیب و
. مینک تبحص یلاربیل

 مرواب نیا رب نینچ مه نم : وتیا وتوکام ۴۰٫
 یاه یگتسویپ ان ربانب ون مسیلاربیل هک
 هژیو هب .تسا هدش هدوسرف نوگانوگ
 مسیلایرپما طسوت یماظن تردق دربراک
 دننام ینوماریپ یاه روشک رد دحتم تالایا

 دازآ هلدابم مسیلایرپما یاه یگژیو ،قارع
 هب و دروآ یم نامدای هب ار ۱۹ نرق هنایم
 یراد هیامرس ییاناوت هراب رد ندرک کش
 ،دماحنا یم یقطنم شور ندرک رارقرب رد
 هیلع ، رازاب دازآ درکراک ربانب هک یمظن
 .تسا هدش فیصوت ،یلاربیل ون یژولوئدیا
 ،یلاربیل ون مظن یاه داضت نایم رد
 لصا هیاپرب ندرک لح یارب اه یراوشد
 تابث ندرک یربهر دعتسم و رازاب یاه
 رظن هب ریز یاه هبنج ،دیدج هلحرم یشخب
 تالایا یماظن مسیلایرپما )۱ :تسا مهم نم
 یاه بابح هک یلام یتابث یب )۲ ؛دحتم
 طسوت اه نآ یاهراجفنا و اه یرگادوس
 یم شیازفا جاوم یاه لوپ لیدبت متسیس
 هدنیازف یراوشد ،یتابث یب )۳ ؛دنبای
 هب ناشکتمحز نایم رد یداصتقا یگدنز
 روشک رد تیعمج یشیارگ شهاک تازاوم
 رد رگناریو یاه هجیتن )۴ ؛ هتفرشیپ یاه
 ندش مرگ هلمج زا ،یموب تسیز طیحم
.هرایس هرابود

 ار فرصم یلاربیل ون مظن : زتاک ویدولک ۴۱٫
 شیازفا ار دیلوت هفاضا ودنک یم هعطق هعطق
 بطق شرتسگ نآ یساسا هجیتن .دهد یم
 یاه ییورایور هب هک تسا یعامتجا یدنب
 تیرثکا و اور نامرف یاه هقبط نایم گرزب

.دراد شیارگ ناگدیدمتس
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 درک روصت دیاب ایآ : سکرام لئوتکآ      ۴۲٫
 شیادیپ ون مسیلاربیل یاه یمظن یب هک
 مسیلاربیل نایاپ زا شیب ار دیدج یاه لیدعت
؟ دنزیگنا یم رب ون

 هدناشن ورف دیاب ون مسیلاربیل یاه داضت ۴۳٫
 هناهاگآ یاه شنکاب ار نآ ناوت یم ،دنوش
 ریثأت یارب ییاه مادقا و مسیراتیلیم هیلع
 میظنت عفن هب اه تسایس یور ندراذگ
 وزرآ یراد هیامرس رازاب یاهداصتقا هرابود
 ربانب ،یللملا نیب یلوپ دیدج متسیس .درک
 دننام اه مادقا رگید و وروی نومزآ
 هیلع هزرابم دناوت یم نیبوت تایلام یرارقرب
 زاب ناکما .دنک دییأت ار یلوپ یتابث یب

 تلود( یعامتجا دیلوت یاه تسایس یزاس
 یناهج یراد هیامرس داصتقا اب ورایور )هافر

 تردق یشخب تایح هب نینچ مه ،هدش
 شبنج هلمج زا ، یا هدوت یعامتجا

.تسا هتسباو ییاکیدنس
 دناوت یم هک هچ نآ : یوراه دیوید ۴۴٫

 یتاقبط یاهورین هب یگتسب ،دوش دییأت
 شیپ رد اه هقبط »تسایس« هک دراد یشورو
 هرگ نیرتهب دحتم تالایا رد .دنریگ یم
 راودیما نآ هب ناوت یم هک یسایس ییاشگ
 یزنیک شزاس یعون هب تشگزاب ، دوب
 راک هظفاحم ون تکرح رد اّما. تسا
 هک مینیب یم ار یدنمورین یاه هناشن )شوب(

 یم ناشن ار یماظن هناماکدوخ شخرچ
 نیتال یاکیرمآ رد ،لثمرد ،یهگناو .دنهد
 ییامن هرهچ دنناوت یم یسایس یاه لح هار
 هب دنمورین یاه شیارگ نینچ مه ،دننک
 اه ناکم رگید رد ییارگ تیامح تسایس
 شسرپ مهم عوضوم.مینک یم هدهاشم ار

 ندرک یراتلورپ اب نیچ رد هک تسا یزیچ
 یدنب لکش ،یرهش هعسوت ،یا هدوت

 شراک یورین یاه رازاب و شا یتاقبط
.داتفا قافتا

 تیامح ،ییارگ زنیک : یگیرآ یناو ویج ۴۵٫
 لامتحا هب مسیلایسوس و ییارگ مات ،ییارگ
 نداد حرش یارب راگزاس ان یاه حالطصا
 یمظن یب زا هک تسا نآ عون ره زا مظن
 یم جراخ ون مسیلاربیل طسوت هدمآ دیدپ

 هب و ناگیر ییاور نامرف رد ،ور ره هب .دوش
 تسایس دحتم تالایا ،شوب هژیو

 مه ،هجدوب یرسک ییارگ زنیکارف یاه
 تیامح تسایس دیدج یاه لکش نینچ
 دیدج یاه لکش لیمحت نوچ( ییارگ
 راک هب ار )تارداص»یدارا« یاه یدنمنارک
 تقیقح رتشیب)ویتان رتلآ( لیدب ود ره .درب

 ی )اه جرم و جره( اه یمظن یب یارب امن
 ارف مظن کیریذپان هراچ و فده نودب
 تالایا رد زکرمتم یتسیلایرپما

 رازاب یناهج هعماج کی و اپورا و دحتم
 نیا زا کی مادک .دنتسه ایسآ رد زکرمتم
 اب هلئسم و تفای دهاوخ یرترب اه ویتانرتلآ

 هدوشگ یسارکومد و تلادع ماع هجرد هچ
.دنام یم

 هزرابم موهفم : سکرام لئوتکآ      ۴۶٫
 ار شسرپ نیا ناکامک ون مسیلاربیل هیلع
 ای یراد هیامرس حالصا : دنک یم حرطم

؟بالقنا
 اسپ« یاه حرط : زتاک وید ولک ۴۷٫

 ینشور اب هک ار زادنا مشچ ود »یلاربیلون
 ناهج زا یرگید عون شبنج نورد دایز
 یم رارق مه یورایور ،دنا هدش دییأت ییارگ
 یزنیک یاه زادنا مشچ ،ساسا نیارب .دهد
 هیامرس میظنت یاهراک وزاس ندرک دراو
 یاه هاگدید ؛دننک یم حرطم ار یراد
 ار یا هنایارگ یربارب یاه فده یداینب
 مزلتسم نآ لماک ققحت هک دننک یم فیرعت
 نیا ربانب و تسا یراد هیامرس زا تفرارف
 رگد دناوت یم هاگدید نیا اهنت هک دنرواب

 یتخبدب ندرک فذح یارب مزال یاه ینوگ
 دنیوگ یم .دروآ مهارف ار یرباربان و
 ینوگ رگد نودب یتلود تلاخد شیازفا

 ار یا هدوت یاه جنر و درد یعامتجا یاه
 نیا نتسناد زورما .داد دهاوخن شهاک
 تشپ ار ون مسیلاربیل دیاب هنوگچ هک هلئسم
 وگتفگ و ثحب مهم عوضوم تشاذگ رس
 یخرب نآ ربارب رد .تسا نیتال یاکیرمآ رد
 یلاربیل ون دض راتفگ زکرم پچ یاه تلود
 یعامتجا یاه طارفا اّما ،دنریذپ یم ار
 یاه ویرانس .دنهد یم همادا ار۱۹۹۰ ههد
 دایز رطخ هتبلا . دراد دوجو یدایز نکمم
 ار ییاه یژتارتسا هک یا هدوت تیمورحم
 یداینب ییادج عفن هب هکدنهد یم شرتسگ

 و یلاربیل ون دض هزرابم هلحرم نیتسخن نیب
 یم یرادفرط یدعب یراد هیامرس دض هرود
 یراد هیامرس زا تفرارف .دراد دوجو ،دننک
 یعامتجا یاه حالصا شریذپ مزلتسم
 ریز ار اور نامرف یاه هقبط عفانم هک تسا
 تسد یشنک نینچ کی .دهد یم رارق ریثأت
 زا یداینب تسسگ یاه مادقا هب ندیزای
 تسایس نینچ مه و دوجوم لدم
 هک دنک یم باجیا ار یا یتسیلایسوس
 ییاهر حرط یاه ترورض رب راوتسا
.تسا یعامتجا

 هلحرم دیاب نم هدیقع هب : نیما ریمس ۴۸٫
 زیامتم مسیلایسوس یارب هزرابمرد ار اه
 ار ییاه یژتارتسا نم گنرد یب .درک
 فده زا ترابع هک منک یم داهنشیپ
 مسیلاربیل نتشادرب نایم زا هناگود
 تسایس( تسا هدش یناهج یتسیلایرپما

 حرط و OMC تراجت یناهج نامزاس یاه
 دامن هرایس یماظن لرتنک رد دحتم تالایا
. )دنور یم رامش هب نآ

 کی »یراتسویپ« نونکا : یوراه دیوید ۴۹٫
 راک اّما ،تسا نکمم یتسیلایسوس لیدب
 تفرشیپ یارب اه مادقا شزیگنا و دایز
.دنام یم یقاب اه هنیمز نیا رد ندرک

 »ملاس« مسیلایسوس حرط : وتیاوتوکام  ۵۰٫
 یا هدوت یاه ششوک هیاپ رب دناوت یم طقف
.دوش یزاس ون
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 رد،مسیلاربیلوئن
 یاهراتفگسرد
وکوف لشیم

یحور هرهز هتشون

http://zohrerouhi.blogspot.com/
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 یاهراتفگسرد ،تسایس تسیز دلوت«
»هدازفحن اضر همجرت ،.…وکوف لشیم
 همدقم
 فوسلیف( وکوف لشیم یاهراتفگسرد
ـ ۱۹۷۸( سنارف ود ژلک رد )یوسنارف رادمان

 ناونع تحت یباتک هب رضاح لاح رد )۱۹۷۹
 ؛تسا هدش لیدبت »تسایس تسیز دلوت«
 یسررب اهراتفگسرد نیا یروحم ةلئسم
 هعماج و رازاب ،ینالقع ِینارمکح ِیخیرات
 نآ زادنامشچ میسرت رد یو دوخ .تسا

 ةعلاطم ار اهراتفگسرد ،یلیصحت لاس
 تیدودحم ةدعاق ةلزنمهب یسایس داصتقا«
 ص(دنکیم یفرعم ،»یتموکح ِدَرِخ ِینورد

 مینادب ات تسا یفاک فیرعت نیمه و .)۲۶
 و »مسیلاربیل« زا ادج ،باتک یاهثحب
 ره هک یمسیلاربیل .تسین نآ ِیخیرات یسررب

 نابیرگ هب تسد هراومه »هژاو« رد دنچ
 ،تسا شیوخ زیمآماهبا و ولهپ ود تیعضو
 ِیخیرات یاهرتسب نتفرگ رظن رد اب وکوف اما

 بسک هب قفوم یدایز رایسب دح ات ،صاخ
 هرابنیا رد .تسا هدش نآ زا دوصقم

:دیوگیم
 ؛منک لیلحت ار »مسیلاربیل« منکیم یعس“
 اتح ای ،یژولوئدیا ای هیرظن ةلزنمهب هن اهتنم
 ار شدوخ هعماج« هک یشور ةلزنمهب
 و لمع کی ةلزنمهب هکلب ،»دنکیم ییامنزاب
 هب ندیسر تهج رد»روما ماحنا شور«
 قیرط زا شدوخ میظنت اب و نیعم یفادها
 دیاب ار مسیلاربیل ،سپ .رمتسم ِیشیدنازاب
 لمع ِندشینالقع شور و لوصا ةلزنمهب

.)۴۲۶(؛”درک لیلحت ینارمکح
 ،اهراتفگسرد نیا رد وکوف رگید یوس زا

 »مسیلاربیلوئن« ةرابرد یاهژیو ِیقیقحت ةعلاطم
 ِیکینکت ـ یخیرات طیارش و هداد ماحنا
 هدومن زاب ار »مسیلاربیلوئن ِیسایس داصتقا«
 نآ رد هک یمهم رایسب عوضوم نامه .تسا

 ةلزنمهب )تسیب نرق ۸۰ و ۷۰ ةهد( اهلاس
ِ نیراتخاس یژولونکت رد ون ًالماک یاهدیدپ

 هب و درکیم مادنا ضرع ،یرادهیامرس
 رد ار یگرزب نارکفتم هجوت لیلد نیمه
.دوب هتخیگنارب نآ ِِیداقتناِ تخانش
 نیا رد هک یتیصخش ،رخآ ةتکن اما و
 هجاوم نآ اب یتفگش اب ،اهراتفگسرد

 :تسا »داتسا« ماقم رد وکوف ،میوشیم
 و ؛هزیگنا اب و دنمهقالع ،شوهاب ،داوساب

 ؛شیوخ راک رد اشوک و زکرمتم نینچمه
 ادج ،وکوف ةرهچ نیا فشک زا ًانئمطم هک
 تذل ،اهراتفگسرد ِضیف بسک زا
 لیلد هب مه ،نیاربانب .درب میهاوخ یناوارف
 شبنج لیلد هب مه و ،باتک دوخ شزرا
 هیلع ،اهزور نیا هک »تیرتسا لاو«

 رهش ۸۲ رد یتسیلاربیلوئن یاهتسایس
 تروفکنارف ،سیراپ ،ندنل ،کرویوین(
 ات درک مهاوخ شالت ،تسا نایرج رد )…و
 رد طقف ،یرظن راهظا هنوگ ره نودب

 هک مشاب یشزرا اب یاههزومآ لاقتنا تمدخ
 هداد هئارا مسیلاربیلوئن زا گرزب داتسا نیا
 .تسا

 تموکح« ةرابرد هک دراد دوجو یدرف“
 هنافسأتم .تسا هدرک تبحص »دصتقم
 ادیپ ار وا مسا میاهتشاددای رد متسناوتن

 هدجه نرق نایاپ هب هک منئمطم اما ،منک
 تموکح زا هلحرم نیا یط .…دراد قلعت
 …دش عورش مهدجه نرق رد هک دصتقم
 یتموکح رادرک عیسو و قیمع ةعسوت دهاش
 اب تسا هارمه یتموکح رادرک نیا .میتسه
 هک ییاهشروش و اهتمواقم ،یفنم راثآ

 ةنارگزواجت یاهتلاخد هیلع ًاقیقد مینادیم
 هتفای ناماس ،ندوب دصتقم ِیعدم تموکح

.)۴۸ ص( ”تسا
 نرق ،وکوف رظن زا هک میباییمرد هتفگ نیا اب

 و دصتقم ِتموکح زاغآ ةطقن مه ،هدجه
 و شروش رصع مه و دوب رگهلخادم
 و یداصتقا ةیعاد هیلع تمواقم
ً املسم و ؛نآ ِیسایس رادتقا ةنایارگهلخادم
 ار دوخ ِیسایس رادتقا ،تموکح هک ینامز
 هب ای و( دریگیم راک هب داصتقا ورملق رد
 نیدب نیا ،)دنکیم رشتنم احنآ رد ارنآ ینایب
 ةیور ،»رازاب« رد تموکح هک تسینعم

 نآ زا لبق اما ؛تسا هتفرگ شیپ رد یدیدج
 نرق ةیور نیا زا لبق اهرازاب ،ینایب هب ؟هچ
 ؟دندشیم تیریدم هنوگچ ،یمهدجه
 هدزناش نورق رد هک یاهیور ،وکوف رظن قبط
 لابند اطسو نورق و یدالیم هدفه و
 هچنانچ .دوب »تلادع« رب ینتبم ،دشیم

 :دیوگیم
 نورق رد نآ ماع رایسب یانعم هب ،رازاب“
 هملک کی رد ،هدفه و هدزناش نرق و اطسو
 ةلهو رد هتبلا .… .دوب تلادع لحم ًاساسا
 ناوارف هداعلاقوف تامیظنت زا ولمم رازاب لوا
 هب هجوت اب رازاب :دوب تخس و تفس و
 عون و ،دشیم میظنت هدش دراو یاهالاک
 شورف دعاوق ،اهتایلام ،اهنآ ةشیر و دیلوت
 .دوب هدش تیبثت همه اهتمیق هتبلا و
 .دوب دعاوق زا ولمم یهاگیاج ،رازاب نیاربانب

 تلادع لحم ینعم نیا هب رازاب نینچمه
 مه ]نآ[ رد هدشتیبثت ِشورف تمیق هک دوب
 هنالداع لمع رد مه و نازادرپهیرظن دید زا
 تسیابیم لاحرهرد ای ،دشیم روصت
 اب ،هدش ماحنا راک اب .دوبیم هنالداع یتمیق
 و اهزاین اب هتبلا و ناناگرزاب یاهزاین
 نیعم یاهطبار ناگدننکفرصم یاهناکما
 لحم تسیابیم رازاب هک ییاج ات ؛تشاد
 رد لقادح … .دوبیم یعیزوت تلادع زاتمم
 هنرگا ،یساسا تالوصحم یضعب دروم
 ،ییاذغ تالوصحم هلمج زا ،اهنآ ةمه
 تلادع نیمضت تهج رد رازاب دعاوق
 لقادح بیترت نیا هب .درکیم لمع یعیزوت
 ،اهرترادلوپ دننام ارقف زا یخرب
.)۵۲ ـ ۵۱ص(”دننک دیرخ دنتسناوتیم

 نماض هچنآ ،وکوف رظن زا ،مینیبیم هچنانچ
 نورق رازاب رد »تلادع« یارجا و یرادهگن
 و نیمارف ،دشیم هدفه و هدزناش و ییاطسو
 رظن هب هک یروط هب .دوب نآ ِیلمع دعاوق
 »دعاوق زا ولمم یهاگیاج«رازاب دیسریم
 هدجه نرق رد هاگیاج نیا اما .تسا هدوب

 زین دصتقم ِتموکح نرق مان هب اضق زا هک
 اریز .دوریم تسد زا ،تسا هدروخ مقر
 شالت ،نآ طساوا رد هک تسا ینرق
 نیمارف و نیناوق ندنار نوریب اب ات دوشیم
 »دازآ« ار ارنآ یعون هب ،رازاب رد طلسم
 رظن زا هک ینیناوق زا دازآ .دنزاس
 یعون هب ،یزاسدازآ نیا یماح نانادداصتقا
 ورنیا زا .تسا هتسب ار رازاب یاپ و تسد
 هک روصت نیا ،دوشیم هدید هک هنوگنامه
 ،دوش هتفرگ رظن رد ،ی»تعیبط« رازاب یارب
 وکوف و .تسا هتفرگ لکش نامز نیمه رد
:دیوگیم مایا نآ رد روصت نیا ةراب رد
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 لحم رگید رازاب ،هدجه نرق طساوا رد“
 تسیابیمن ای دیسریمن رظن هب یرادنوناق

 عبات رازاب ،فرط کی زا .دوبیم نینچ
 یاهراکوزاس عبات یترابع هب ای »تعیبط«

 نینچ دیاب و دیسریم رظن هب شوجدوخ
 نیا هب یبایتسد رگا اتح .دوبیم
 ،دشابن ریذپناکما هدیچیپ یاهراکوزاس
 یارب شالت هک تسا نانچ اهنآ ِیشوجدوخ
 ناشیدوبان ای فیعضت هب طقف اهنآ لیدعت
 یداصتقا ةیرظن تیمها .…دش دهاوخ رجنم
 و نامتفگ رد هک تسا یاهیرظن مدوصقم ـ
 ینعی ـ هدش هتخاس نانادداصتقا نهذ
 ًاقیقد ،شزرا ـ تمیق ةطبار ةیرظن تیمها
 ةیرظن هک تسا تیعقاو نیا زا یشان
 دنیزگرب ار یزیچ دزاسیم رداق ار یداصتقا

 دیاب رازاب هک نیا :دش دهاوخ نیداینب هک
 ار تقیقح کی لثم یزیچ هک دشاب یروط
.)۵۳ ـ ۵۲ ص( دنک راکشآ
 قیرط زا )هدجه نرق رد( نونکا نیاربانب

 یاوق رد رییغت لیلد هب( هک یفرگش لوحت
 یاهتسایس رد )یعامتجا یاهورین

 هن ،رازاب رگید ،تسا هداد خر یتموکح
 ِییارجا ِنماض یاهنوناق و تلادع لحم
 .تسا دوخ »ِیعیبط« نایرج لحم هکلب ،نآ

 شوجدوخ ِسفن رد لمأت ًارهاظ هک ینایرج
 »تمیق و شزرا« ةطبار ةطساو هب هک نآ

 زا دوخ ِیدوخ هب ،دوشیم رهاظ
 طسوت هک درادیم رب هدرپ ی»تقیقح«
 ییاشگ زمر ،رازاب ِیدازآ یماح نانادداصتقا
 لامعا دیدج یتموکح ِدَرِخ وترپ رد و
 »تورث« رصنع ود ساسا رب هلدابم :دوشیم
 ضحم هب ًارهاظ هک یرصانع ؛»هدیاف« و
 شرگن هب ار دوخ تموکح هکنآ
 .دندش هدید ،درک زهجم »هنایارگهدیاف«

 شنک دنیارف مامت رد“ سپ نآ زا هکنانچ
 یاهداهن زا کی ره دروم رد و تموکح
 :تسا حرطم شسرپ نیا ،دیدج ای یمیدق
 ؟دندنمدوس هچ یارب ؟دندنمدوس ایآ

 یک ؟دوشیم مامت یک اهنآ یدنمدوس
 دَرِخ لاحرهب .)۶۴ص( ”؟دنوشیم روآنایز

 هک یاهژیوراک کمک اب یتموکح
 تالدابم رد یدنمدوس ای و یروابهدیاف
 مییوگب رتهب ای ـ »تورث« ،دنیبیم رازاب

 تسینتبم لباقتم عفن رب هک »یعیبط تورث«
 زا یکی ناونع هب ًامسر ار ، ـ )۸۹ص(
 هلدابم رما یرورض و یقیقح ِرصانع
 هدرک هلومرف نینچ ارنآ وکوف .دسانشیم
 یارب هدیاف و تورث یارب هلدابم“ :تسا

 نیا هب یتموکح درخ :یمومع عجارم
ـ  دوخ ِنیداینب لصا ،تروص
 .دنکیم یدنب لصفم ار شایزاسدودحم
 یوس رد هدیاف و وسکی رد هلدابم
.)۶۹ ص(”رگید
 یزیچ رگید تموکح ،بیترت نیدب و
 ،»رگید یایشا« و »عابتا« رب دناوتب هک تسین
 تسا هظحل نیمه رد ًاقافتا و .دوش لامعا

 هک دریگیم لکش یشسرپ وکوف رظن هب هک
 مان »مسیلاربیل نیداینب شسرپ« دناوتیم
:دسرپیم وا .دریگ
 ار اهزیچ یقیقح شزرا هک یاهعماج رد“
ِ یدنمهدیاف ِشزرا ،دنکیم نییعت هلدابم
 هب ؟تسیچ شیاهشنک مامت و »تموکح«
 یاهشسرپ ةدیکچ شسرپ نیا ،نم رواب
 دوجو هب ار مسیلاربیل هک تسا ینیداینب
.)۷۲ص(”تسا هدروآ
 و رازاب یدازآ اب ،تفگ ناوتیم سپ
 هب عضو یراکشآ هب نداد تصخر
 یدنمتورث هب هک نآ یعیبط حالطصا

 زاین یتموکح هب نونکا ،تسیکتم لباقتم
 مظن نیا رادساپ دناوتب هک تسا

 تالدابم رد دوجوم یعیبط و هتخیگنادوخ
 تسا هاگآ رما نیا زا یبوخ هب وکوف .دشاب

 ةشیدنا رد هچ ـ لاربیل ِیدازآ نیا تیهام هک
 اتح ای و تیمسا مادآ ای و اهتارکویزیف
 هن و( دراد »تعیبط« رد هشیر ـ تناک
 دوجو ام تینهذ رد هک »یقوقح« لثملایف
 رادرک لیلد هب دوجو نیا اب اما .)دراد
 و طباور أشنم و عبنم هب لیدبت هک یدازآ

 ةدیدپ نیا ،دوشیم رازاب رد تالماعم
 ییاسانش »مسیلاربیل« ناونع تحت ار دیدج
.)۹۳ ـ ۹۲ صص( دنکیم
 ،یتسیلاربیل ةدیدپ نیا ساسا رب ،ورنیا زا
 ةدیاف« ةلزنمهب ،تموکح زا هک یعقوت

:هک تسا نیا دوریم »تموکح
 ،رمتسم ،قیقد یشناد اب ار دوخ تسایس“

 ،هعماج رد هچنآ ةرابرد زیامتم و فافش

 ،دهدیم خر یداصتقا یاههخرچ و رازاب
 نآ ِتردق تیدودحم نیاربانب .دزاس حلسم
 هکلب ،دارفا ِیدازآ هب مارتحا رذگ زا هن

 هک یایداصتقا لیلحت یهاوگ اب ًافرص
.)احنامه(”دوشیم نیمأت ،درامشیم مرتحم
 نیا یاههژیوراک زا یکی وکوف رظن زا و

 زا تظافح ینایب هب ای و یراذگتسایس
 هب ،اهرازاب »یعیبط« حالطصا هب راکوزاس
 یهتنم »اپورا ِیعمج تسد یدنمتورث«
 زا زاینیب هک یرازاب لابق رد اریز .دوشیم
 و یعیبط تاذ ساسا رب و تموکح ِتلاخد
 هب دناوتیم ،شیوخ ةتخیگنادوخ مظن ای
 ةفیظو ،دبای تسد هدیاف و تورث

 مییوگب تسا رتهب ای و دناوتیم ،تموکح
 دح شرتسگ ددص رد هک دشاب نیا دیابیم
 تلود ره نونکا .دشاب اهرازاب دودح و
 ورملق ات تسا هشیدنا نیا رد ییاپورا
 ةنهپ و دهد شیازفا ار دوخ یاهرازاب
 .دنک میسرت یرگید زا رترود ارنآ یاهزرم
 تسا حلص یتورث نینچ ةمزال هک احنآ زا اما
 ،یتموکح یاهتسایس سپ ،گنج هن و
 دودحمان ِیداصتقا تفرشیپ ات تسا ریزگان
 زین هیاسمه تموکح و تلود لاح لماش ار
 تسد یدنمتورث هب بیترت نیدب و .دنادب

:دیوگیم وکوف .دشیدنیب اپورا یعمج
 اپورا هک دشاب راب نیتسخن نیا تسا نکمم“
 ناهج رد یداصتقا یاهژوس ای دحاو ةلزنمهب

 یارب نینچ نیا ،یترابع هب .دوشیم رهاظ
 ناهج هک دنکیم روصت اپورا راب نیتسخن
 نیا هب و دشاب شایداصتقا ورملق دناوتیم
 نیا ندش هضرع اما .…دوریم شیپ تمس
 مزلتسم ینشور هب ناهج رد یداصتقا یزاب
 و عون ظاحل زا ناهج ةیقب و اپورا ِتوافت

 و اپورا وسکی زا ،یترابع هب .تسا نأش
 رد و ،رگیزاب ةلزنمهب میراد ار ناییاپورا

 ]نیا[ ِمهس هک میراد ار ناهج رگید یوس
 ماحنا اپورا رد یزاب .دوب دهاوخ یزاب
 .… .تسا ناهج یزاب ِمهس اما ،دوشیم
 رامعتسا زاغآ …یهدنامزاس نیا ًاملسم
 نایرج ینالوط نایلاس رامعتسا .تسین
 نیا هک منکیمن رکف نینچمه .تسا هتشاد
 نآ ِرصاعم ای نردم یانعم هب مسیلایرپما زاغآ
ِ مسیلایرپما نیا ِیریگلکش هک ارچ ،دشاب
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 … .مینیبیم هدزون نرق رد ًالامتحا ار دیدج
 رد یناهج ةبساحم زا یدیدج عون زاغآ نیا

ـ  ۸۴ صص(”تسا اپورا یتموکح رادرک
۸۵(. 

 یتابلاطم و ینامز هاگتساخ اب هک نونکا
 نرق ود“ وکوف لوق هب ،میدش انشآ مسیلاربیل
 یروط“ نآ ار روما یسررب ات ”مینکیم در ار
 ؛)۱۱۴ ص( ”میریگب رظن رد دنتسه نالا هک
 و مسیلاربیل هب نآ یوس کی یو رظن زا هک
 هک دسریم یناملآ لاربیلوئن یاههمانرب
 دوجو هب ینارحب طیارش تحت ،دنامن هتفگان
:اب ورنیا زا و دندمآ
 ةعسوت ،۱۹۲۹ نارحب ،رامیاو یروهمج“
 راتخاس دیدجت ًاتیاهن و ،مسیزان دقن ،مسیزان
 لکش ،لباقم رد .دراد دنویپ گنج زا سپ
 اب هک تسا یمسیلاربیلوئن نآ ییاکیرمآ
 تلوزور یاهتسایس دقن و لدوین هب عاجرا
 زا دعب صوصخ هب و ،دوشیم فیرعت

 و لاردف ییارگهلخادم ربارب رد گنج
 یاهتلود یاههمانرب ریاس و اهکمک
 و نوسناج ،یدنک ،نمورت تارکومد بلغا

 نیا نیب هتبلا .تفای نامزاس و هعسوت هریغ
 دوجو ییاهدنویپ مسیلاربیلوئن یاهلکش
 ار اهنآ یهاوخبلد شرب دنچ اب نم هک دراد
.)۱۱۵ ص( ”ماهتفرگ ملق

 هب ار ام ،مسیزان دقن و گنج راتخاس دیدجت
 هب و دربیم هتشذگ نرق رد ۴۰ ةهد رخاوا

 روط هب وکوف و ۱۹۴۸٫ لاس هب رتقیقد روط
 هک دنکیم دانتسا یتسشن جیاتن هب صخشم
 رد )CNR( تمواقم یلم یاروش ةلیسو هب
 طسوت و ،یدنبتروص لاس نامه لیروآ
 هدش تئارق لیروآ ۱۸ رد دراهرا گیودول
 نیب زا دراهرا هک تسا دقتعم وکوف .دوب
 و یزنیک رایع مامت ةمانرب یارب داهنشیپ

 هار ،یتسیشرانآ تاداهنشیپ نینچمه
 و یشرانآ نیب :دوب هتفرگ شیپ رد یاهنایم
 لماک روط هب هک یتلود( یاهنایروم تلود
 وا .)دروآیم رد دوخ لرتنک هب ار داصتقا
 تلود و یشرانآ زا دیاب ”:دوب هتفگ )دراهرا(
 یتلود طقف اریز ،مینک بانتجا یاهنایروم
 نیمآت ار نادنورهش تیلوئسم و یدازآ هک
 مان هب عورشم روط هب دناوتیم ،دنکیم
 نیاربانب .)۱۱۸ ص(”دیوگب نخس مدرم

 و نادنورهش یدازآ نیمأت هک دید دوشیم
 تسا یزیچ نامه ،اهنآ هب تبسن تیلوئسم
ـ  لانویسان تلود ،مسیزان ةرود رد هک
 هدرک ضقن حیرص روط هب تسیلایسوس
 هب مارتحا« )فلا ،نونکا لاحرهب .دوب
 یگدنیامن طرش ةلزنم هب یداصتقا یدازآ

 لباقتم ةیوس )ب ،زین و ؛»تلود یسایس
 یداصتقا ِیدازآ داهن« :ینعی همانرب نیا
 تیمکاح یدنبتروص یانبم ةلزنمهب

 ناملآ تلود ینارمکح بوچراچ ،»یسایس
 رد ینایب هب .دنکیم نییعت ار گنج زا سپ
 ةتفگ هب ار تیمکاح هچنآ ،رصاعم ناملآ
 و دشر و داصتقا ،»دنکیم دیلوت« وکوف
 دشر« ناس نیدب و .تسا نآ ةعسوت
 ناملآ ِیخیرات ِیهاگآ روحم ،»یداصتقا

 نیا رد یبلاج رایسب فیصوت وکوف .دوشیم
 یو .مینکیم لقن ًانیع هک دراد دروم
 :دیوگیم
 اما ،تسا هتفگ هن ناملآ تلود هب خیرات
 مادنا ضرع ةزاجا نآ هب داصتقا نونکا

 خیرات یاج رمتسم یداصتقا دشر .دهدیم
 هب یداصتقا یدازآ .…دریگیم ار بویعم
 و تلود ،هافر ،دشر قیرط زا یلک روط
 ص(”دیآیم دوجو هب خیرات ندرک شومارف

۱۲۴(. 
 ،هفرم ةعماج و یداصتقا دشر نیاربانب

 تلود تسیز تسایس یلصا بوچراچ
 نامه رد اضق زا و .دنکیم میظنت ار ناملآ
 ای گروبیارف یداصتقا بتکم یوس زا مایا
 تسا ییاهلاربیل روظنم( زین »اهلاربیلودرا«

 )دندرکیم راک Ordo هلجم نوماریپ هک
 رارق یسررب دروم تلود و رازاب راکوزاس
 هک یقیبطت یاهسیاقم رد وکوف .دوب هتفرگ
 و هدجه نرق یاهتسیلاربیل نیب
 ،دهدیم ماحنا ،ناملآ یاهتسیلاربیلودرا

 :دیوگیم
 صیاقن تلود هک دش مولعم هک احنآ زا“
 شریذپ یاج هب اهلاربیلودرا …،دراد یتاذ
 تحت و تلود اب هدش فیرعت ِدازآ رازاب
ً الماک ار لومرف دیاب دنیوگیم ،نآ تراظن
 نامزاس ةدعاق ار دازآ رازاب و درک سوکعم
 رکف .…تسناد تلود ةدننکمیظنت و شخب
 رد زاستشونرس و مهم ةتکن منکیم

 اجنیا رد ناوتیم ار ریخا مسیلاربیلوئن
 مینک لایخ دیابن هک ارچ .تسج
 ،دناهتفگ اهراب هکنانچ ،زورما ِمسیلاربیلوئن
 لاربیل داصتقا یمیدق لاکشا رارکت ای ایحا
 رازاب داصتقا ایآ هک تسا نیا هلئسم …تسا

 یلدم و لکش ،هدعاق عقاو رد دناوتیم
 ،شصیاقن تلع هب هک یتلود یارب دشاب

 هب تبسن یلیلد هب ،تسار و پچ زا همه
.)۱۶۶ ـ ۱۶۷صص(”…دنا نامگدب نآ
 هک یمهم یاهمادقا زا یکی ورنیا زا
 »تلود« یلک هب ات ،دنداد ماحنا اهلاربیلوئن
 ،دنهد لیلقت »رازاب« زا هدمآرب یرما هب ار
 نوچمه اهنآ .دوب »تباقر« موهفم حیحصت
ِ تشادنپ هب ،یرادهیامرس ماظن نیدقتنم
 اما ،دنتخات »داصتقا و رازاب ییارگتعیبط«
 دض تاجاتنتسا نتفرگ یارب هن

 لیلد هب سکع هب هکلب ،هنارادهیامرس
 .دنداهن رانک ارنآ ،شانتسناد دمآراکان
 رازاب رد هک هچنآ ،اهلاربیلوئن رظن زا نونکا

 دعاوق هک تس»یزاب« یعون دراد نایرج
 رد تباقر« هجیتن رد و .دراد ار دوخ صاخ
 زا لب »رازاب ِینورد تعیبط« زا هن ار »رازاب
 سپ .دننکیم ذخا نارگیزاب »ِیزاب ةوحن«
 ،دریگیم تروص رازاب رد هک یایزاب

 ات تسا مزال یرگید ِیزاب هنوگ ره نوچمه
 یارب“ ینایب هب .دشاب راوتسا »یرباربان« رب
 نالغاش دیاب ،دنشاب راذگرثا اهمیظنت هکنآ
 قوقح دایز هک یناسک ،… ناراکیب و
 دنریگیم قوقح مک هک یناسک و دنریگیم
 دیاب اهتمیق نینچمه و دنشاب هتشاد دوجو
.)۲۰۲ص(”دور نییاپ و الاب
 اب رتشیب هچره ِنتفرگ هلصاف ینعی نیا و

 هب رازاب نتشاذگاو و یهافر یاهتسایس
ِ یرباربان زا یاهمهاو هک یتباقر لاح
 نآ رگناریو راثآ و نارگیزاب یاهتیعقوم
 ،نیناوق ماظن اب“ نونکا وکوف ةتفگ هب .درادن
 ص(”میراد راکورس یزاب تاررقم هباثم هب

 تسا هدروآ کیاه زا یلوق لقن یو .)۲۴۱
 ةژیوراک نیرتمهم”:مینکیم لقن ًانیع هک
 مظن رب ینارمکح ،یرادنوناق ِماظن کی

 ِماظن .تسا یداصتقا تایح ةتخیگنادوخ
 هک دنک ریرقت و عضو ار یتاررقم دیاب نوناق

 نآ ساسا رب عیزوت و دیلوت یتباقر راکوزاس
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.)احنامه( ”دنک لمع
 یارب هک تسانعم نیا هب کیاه ةتفگ نیا
 نآ ةتخیگنادوخ ِمظن و یزاب نیا ِنوناق هکنآ
 میتسه ینارگیزاب دنمزاین ،دشاب ارجا لباق
 هعماج اب یتیامح یتبسن هنوگچیه هک
 نارگیزاب« ناونع هب و .دنشاب هتشادن
 رضاح اهرازاب یزاب یاهنادیم رد »لقتسم
 هک تسا یتیعضو نینچ رد سپ .دنوش
 یقوقح« هب »هعماج دارفا ِیعامتجا قوقح«

 یارب مه نآ ،دوشیم لوحتم »یصوصخ
 تیلوئسم راب زا تلود ندش دازآ اب هکنآ

 کچوک حالطصا هب و ،نادنورهش و هعماج
 هب یرازگتمدخ تیلباق ،شاندش
 ربارب رد وکوف .دنک ادیپ ار رازاب یاهیزاب
 اهناسنا ةدش یزاسیصوصخ تیعقوم نیا
 ار »رگدیلوت و یتکرش ناسنا« ،هعماج رد
 هباثم هب یاهعماج رد هک ،)۲۰۷ص( دنیبیم
 نیاربانب .)۲۰۹ ص(دنکیم یگدنز »هاگنب«
 ،دیدج یاضف رد یعامتجا نیناوق
 یروص تیوه ساسا رب میدید هک هنوگنامه
 لکش )تساهیزاب ةتخادرپ و هتخاس هک(
 یتایاکش و تافالتخا یمامت اب مهنآ دریگیم
 هب رباربان یتیعقوم رد هک ینارگیزاب نیب هک
 مه زور هب زور و دریگیم رس ،دنربیم رس
ـ  ۲۴۳ صص(دوشیم هدوزفا نآ مجح رب

۲۴۴(. 
 »دعاوق و یزاب« مینادیم هک هنوگنامه
 هدوبن ناملآ هب صتخم طقف ،یتیسیلاربیلوئن
 دیدج ِنامتفگ نیا هب وکوف هکنانچ ،تسا

 و نتسدراکسیژ طسوت هسنارف رد ینارمکح
 ،لاحرهب .دراد ییاههراشا اکیرمآ تلود ای
 رد مسیلاربیلوئن تسا دقتعم هکنآ نمض وا
 ةهبج اب تفلاخم قیرط زا“ ار دوخ ،هسنارف
 و گنج زا سپ یزنیک یاهیشم طخ ،یلم
 ص(تسا هدرک فیرعت ،”یزیر همانرب

 راکسیژ زا مه یمیقتسم لوق لقن .)۲۹۵
 یاهیشمطخ زا شایریگهلصاف رد نتسد
 یو .تسا هدروآ یتسیلایسوس ـ یاهمانرب
 یگژیو”:دیوگیم )نتسد راکسیژ(
 یزاب دعاوق دوجو ،رازاب داصتقا ةدننکنییعت
 ار زکرمتمان یاهمیمصت ذاختا هک تسا
 همه یارب دعاوق نیا .دزاسیم ریذپناکما
 حیضوت وکوف .)۲۷۷ ص(”تسا ناسکی

 شالت نتسد راکسیژ هنوگچ هک دهدیم
 زا یوریپ هب هتبلا ار یزاب نیا ات درک
 ات دنک لیدبت »یصاخ یزاب« هب اهییاکیرمآ
:درف زا تیامح تهج رد رهاظ هب
 همه ِنداد تسد زا رطخ اب یرگیزاب چیه“

 نتسد راکسیژ .دشابن هجاوم دوخ زیچ
 رتهب کش نودب اما »صاخ ِیزاب« دیوگیم
 اریز[ ؛..…»صاخ ةدعاق« تفگیم هک دوب
 .…تشاد رس رد ار یفنم تایلام ]ةدیا
 یارب یعامتجا دوس زا تسا ترابع ]هک[
 رظن زا و دشاب رثؤم یعامتجا رظن زا هکنیا
 یلیخ …دنکن داجیا لالتخا یداصتقا

 لاکشا نیزگیاج ار یدقن دوس دیاب ،هداس
 شیبومک یاهدوس مامت و یلام نیمأت ریگارف
 دارفا زا یهورگ هعماج رد … .مینک یشخب
 لیلد هب( یعطق روط هب ای هک دنراد دوجو

 یتقوم روط هب ای ،)تیلولعم ای یگدروخلاس
 دح زا )لغش نداد تسد زا لیلد هب(
 زا[ .…دنتسین رادروخرب فرصم ِبولطم
 زا ینیعم حطس ]یفنم تایلام قیرط
 ةزیگنا اب اما ،دوشیم نیمضت درف فرصم
 هکنانچ ؛یگدروخرس اب یترابع هب ای یفاک
 هب ار راک هشیمه و دنک راک دهاوخب هشیمه
 ،۲۷۸صص( ”دهد حیجرت دوس تفایرد

۲۷۹، ۲۸۰(.
 هک یایدقن یاههنارای قیرط زا نیاربانب
 هب ِدارفا زا یخرب یارب لاربیلوئن ِتلود
 نیا ،دنکیم نییعت دمآرد مک حالطصا

 هک هنوگنامه ،هنارای ای و یفنم تایلام
 المع ،دراد حیرص یاهراشا نادب مه وکوف
 راثآ« ِندرک »رابتعایب و تسس« تهج رد
 ناونع هب رقف نونکا .)احنامه( تسا »رقف
 طخ رگا“ :دوشیم هتخانش »قلطم« یرما

 یقلت یایشم طخ ار یتسیلایسوس ِیشم
 هتساخرب ِیبسن رقف راثآ دهاوخیم هک مینک
 اههورگ نیدنمتورث یاهدمآرد نیب ةلصاف زا
 الماک ،دهد لیلقت ار اههورگ نیرتریقف و
 اب هدش ررقم ِیشم طخ هک تسا حضاو
 رارق نآ لباقم ةطقن ،یفنم تایلام
.)۲۸۱ ص(”دراد
 رب ینتبم فادها هک تسا ینعم نیدب نیا و

 دشر یاهروشک رد یتسیلایسوس ِیشم طخ
 و .دنوشیم هتشاذگ رانک یلک هب یبرغ ةتفای

 لاغتشا نوچ یفده فذح اب لثملایف
 ،دوشیم نآ نیزگیاج هک هچنآ ،لماک
 و وس نیا هب »روانش و لایس تیعمج« داجیا
 »راک یورین« تباث ةصیصخ هک تسا وس نآ

 رد یبلاج رایسب ةتکن ،یراب .تسا هدش
 نآ نتفگ هک تسه وکوف ثحب زا شخب نیا

 رظن زا هک دنچره( تسین فطل زا یلاخ
ـ  ییاپورا نیعمتسم یارب هتکن نیا ،وکوف
 یهیدب رایسب شاسالک رد رضاح ِیوسنارف
 مسیلاربیلوئن نیب یاهدمع توافت وا .)تسا
 هک دنیبیم ییاکیرمآ مسیلاربیلوئن و ییاپورا

 رد اهنآ یخیرات یاههنیشیپ هب ًافرص
 دیاش .دوشیم طوبرم »مسیلاربیل« صوصخ
 دوخ مالک نیع ،تیمها لیلد هب دشاب رتهب
:میروایب ار وا
 ِیدنبتروص نامز رد ،ییاکیرمآ مسیلاربیل“
ِ نامز زا ،رتلبق یلیخ ینعی ،شایخیرات
 یارب هسنارف ةنومن فالخ رب ،هدجه نرق
 شیپ زا ِتلود تحلصم یعون ِلیدعت
 ،اکیرمآ رد اریز ،دماین هصرع هب دوجوم
 یاهاعدم ًاساسا و ،لاربیل یاهاعدم
 دندوب یایخیرات زاغآرس ًاقیقد ،یداصتقا
 ،یترابع هب .روشک نیا لالقتسا یارب
 گنج ةرود یط ،اکیرمآ رد مسیلاربیل
 مسیلاربیل شقن هیبش ًابیرقت یشقن ،لالقتسا
 رد هکنیا مود .…درک افیا ار ۱۹۴۸ ناملآ رد
 هشیمه مسیلاربیل ،نرق ود نیا یط ،اکیرمآ
 هتشاد رارق یسایس ثحابم مامت بلق رد
 ،هدحتم تالایا رد تفگ ناوتیم …؛تسا

 و ثحابم مامت ررکم رصنع مسیلاربیل ةلئسم
 دیراذگب .تسا هدوب یسایس یاهباختنا
 ررکم رصنع ،هدزون نرق یاپورا رد میوگب
 لالقتسا ای تلم تدحو ای ،یسایس ثحب
 رد اما ،نوناق تیمکاح ای و ،هدوب تلم
 ]دوخ[ ررکم رصنع نیا ،هدحتم تالایا
 رد هتکن نیموس .…تسا هدوب مسیلاربیل
 نیا لاربیل ةثحابم یمئاد رتسب نیا دروم
 طساوا زا هژیو هب ،مسیلاربیل ـ ان هک تسا
 دیدهت و یفاضا یرما ةلزنمهب ،متسیب نرق
 حرطم ار یفادها هک ارچ ؛دش رهاظ هدننک
 یقلت هدننکیعامتجا ار اهنآ ناوتیم هک درک
 تسناوتیم مسیلاربیلان دقن نیاربانب .…درک
 فیط رد :دشاب هتشاد اکتا ةطقن ود
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 رهاظ هب ؛.…پچ فیط رد و .…،تسار
 نیمه رد ییاکیرمآ مسیلاربیلوئن ماهبا
.)۲۹۶ ، ۲۹۵ صص( ”…تسا
 یارب و ،اکیرمآ خیرات رد مسیلاربیل نیاربانب

 ،رما ودب نامه زا ،ییاکیرمآ دنورهش
 هدیمهف و هدید یگدنز ترورض ةلزنمهب
 یاهوحن ،وکوف دوخ لوق هب .تسا هدشیم
 یتاناکما ةعومجم ؛”ندیشیدنا و ندوب“ زا

 یتیعقوم هب یهورگ یارب یا هرود رد هک
.دوب هتفای تسد »ییایپوتوی«
 زا راک تیهام زا هک یثحب رد وکوف ،یراب
 ،دهدیم هئارا ییاکیرمآ یاهلاربیلوئن رظن
 ،ییاکیرمآ یاهلاربیلوئن هک تسا دقتعم

 شلاچ هب ار ی»راک« تیعقوم دناهتساوخ
 لماع« هب هجوتیب ناشرواب هب هک دنشکب

 شرگن رظن زا ینایب هب .تسا هدوب »راک
 لماع هب هن سکرام ،ییاکیرمآ لاربیلوئن

 .تسا هدرک هجوت »راک یورین« هب هکلب ،راک
 رواب هب دیدج هاگرظن رد یهگناو
 اهدنیارف لیلحت اب داصتقا ملع اهتسیلاربیلوئن

 و یزاب« ساسا رب( هکلب ،درادن راکورس
ِ فرَص ،دیابیم ار شالیلحت )»نآ ةدعاق

 ةیامرس« ةلزنمهب »یناسنا تیلاعف« لیلحت
 بایمک عبانم هب ندیسر رد »یناسنا

 بیترت نیدب و .)۳۰۳ ـ ۳۰۲ صص(دنک
 یتسیلاربیلوئن ةنابیرف دوخ یاهتسایس
 ندرک کاپ اب ،دوشیم هدید هک هنوگنامه

 دیلوت ةویش« مان هب یگرزب ةلئسم تروص
ِ درُخ« تیعقوم رد ،ار دوخ »یرادهیامرس
 الماک یتیعقوم .دهدیم یاج »یناسنا ِدرف
ِ یزاب دعاوق یوس زا رتشیپ هک یعازتنا
 طابترا ره زا ،شاتخاستسد تلود
 مهنآ .تسا هتشگ یهت یخیرات ـ یراتخاس
 و ؛»یناسنا ةیامرس« هب یمدآ لیدبت قیرط زا

 دوجوم نیا وکوف ،وکین و بوخ هچ
 یفاکش دبلاک ار مسیلاربیلوئن ةدرورپتسد
 زا ار »دمآرد و هیامرس ،راک« ازجا و دنکیم
:دشکیم نوریب نآ تئیه
 لماوع مامت زا یاهعومجم »هیامرس«“
 رداق ار یدرف هک تسا یناور و یکیزیف
 … .دنک بسک ار دزم نآ ای نیا ات دزاسیم
 یترابع هب و دزم ،دمآرد یعون »راک«
 ،اهنآ نایب هب ؛تساهدزم زا یاهعومجم

 راک طوقس نیا .تسا دیاوع نایرج یعون
ً اتبسن یاهدمایپ ًاملسم ،دمآرد و هیامرس رد
 صخش زا ًالمع هیامرس نیا … .دراد یمهم
 ترابع هب …تسا ریذپانییادج نآ کلام
 نیشام یعون عقاو رد رگراک تراهم ،رگید
 رگراک زا هک تسا ینیشام ؛تسا

ِ یتنس هاگدید فالخ رب و …ریذپانییادج
 ای یتخانشهعماج ،یداصتقا دقن
 هک تسین ینعم نیا هب ًاقیقد ،یتخانشناور

 لیدبت نیشام هب ار رگراک یرادهیامرس
 هناگیب هجیتن کی ةلزنم هب و دنکیم
.)۳۰۵ ـ ۳۰۴ صص( ”دزاسیم
 دروآیمرد نییبت هب ار یزیچ وکوف ،لاحرهب

 ینعی .تسا »یتکرش ناسنا« رگنایب هک
 دناوتیم هاگ هک »یدوخ یارب ِدرف« نامه
 نیا اما ؛شیوخ رکون هاگ و دشاب دوخ یاقآ
 هک مه هچره »یمدآ« هک تسا تیعقاو
 رد هک احنآ زا ،دشاب یعاضوا نینچ فلاخم

 و اهصخاش اب هک دنکیم یگدنز یاهعماج
 وا ،دوشیم تیریدم »اههاگنب« یاههژیوراک
 و یصوصخ« تسیهاگنب ،ریزگان هب مه
 و تباقر ضرعم رد هراومه هک ،»دوخ یارب

 یزاب رود زا ندش جراخ دیدهت ،نینچمه
 هب تیعضو دیابیم مادم ورنیا زا .دراد رارق
 ءاضعا و دوخ »ِیناسنا ةیامرس« حالطصا

 ةبنج زا اتح ،ثیح ره زا ار هداوناخ
 ای و )۳۱۲ ص( یکشزپ یاهتبقارم
 رد ار )یریگدای و یشزومآ( ینف ـ یباستکا

 هاگن »رازاب یاهدرادناتسا ِبولطم« دح
 نآ ره یعماوج نینچ رد هک دنچره .درادب
 لکش رد هداوناخ ءاضعا تسسگ ناکما

 دوجو اههاگنب هب شانتسویپ و نآ یتنس
 ..…دراد
 مسیلاربیلوئن هب وکوف دنچ ره ،یراب
 اب میدید هک هنوگنامه مهنآ( دزادرپیم
 هک تسا نیا تیعقاو اما )یداقتنا یشرگن

 نیب رد »مسیلاربیلوئن« هاگیاج
 زا یکی ةلزنمهب ًافرص ،وا یاهراتفگسرد
 ینونف مه نآ .تسا ینارمکح نونف عاونا

 نیا هب هدزون نرق زا نردم ناهج رد هک
 رب رگیدکی ندیشک شلاچ هب قیرط زا ،وس
 ًاتیاهن“ ،شدوخ لوق هب .دنراد هیکت مه
 نونف نیا شنک نایم زج ،تسیچ تسایس

 ،توافتم عاجرا طاقن اب ینارمکح فلتخم
 ینارمکح فلتخم نونف نیا هک یثحبم و
 رد نم ةدیقع هب ؟دنزاسیم حرطم
 ص(”دوشیم دلوتم تسایس هک تساجنیا

 لماک تاصخشم۱۳۹۰ رهم ـ ناهفصا.)۴۱۹

 :باتک
 ،»تسایس تسیز دلوت«
 ود ژلک یاهراتفگسرد
 ، ۱۹۷۹ـ۱۹۷۸ سنارف
 ،وکوف لشیم هتشون
 ، هداز فحن اضر همجرت
۱۳۹۰ ، ین تاراشتنا
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 یدیاتراپآ رطخ
 رگید

 همانزور یوگتفگ
 اب هیکرت لاکیدار
کژیژ یوالسا
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 رخآ رد یگدنز“ ناتباتک نیرخآ ناونع
 و اهیگدنامرد دای هب ار ناسنا .تسا ”نامزلا
 عقوت نامزمه و دزادنا یم شیاهتکالف

 ارچ .دزیگنا یم رب ار دیدج یربمایپ روهظ
 هدرک باختنا یبهذم یاه هبئاش اب یناونع
 ؟دیا

 مزاس ناشن رطاخ ار هتکن نیا مهاوخ یم
 ات هتفرگ تسیز طیحم زا زورما یایند رد هک
 و ینارحب هطقن“ کی هب یسانش تسیز
 هاگن تسیز طیحم هب .میا هدیسر ”رطخرپ

 ینونک طیارش هک تفای دیهاوخ رد .دینک
 هتشاد همادا ینالوط تدم یارب دناوت یمن
 هب مه یسانش تسیز رظنم زا رگا .دشاب
 یم هدهاشم ار یتارییغت مینک هاگن هیضق
 میریگ یم رارق یتیعقوم رد یدوز هب .مینک
 و یناور تیعضو هب تارییغت هنماد هک
 هب رگا .دش دهاوخ هدیشک مه نامیحور
 دینیب یم دینک هجوت یسایس یاهیریگ عضوم
 ضیعبت هعماج کی یوس هب جیردت هب هک
.میهن یم ماگ رگید )دیاتراپآ( زیمآ

 یم راک هب یریبعت هچ هب ار دیاتراپآ موهفم
 ؟دیرب
 هک منک یم تبحص یمتسیس هرابرد
 همه هن دریگ یمرب رد ار اهناسنا زا یدادعت
 یا هناقفشم داهنشیپ نم عقاو رد .ار اهنآ
 یگمه ۱۹۹۰ یاهلاس رد .منک یم هیارا

 هرابرد امایوکوف سیسنارف یایور هبرجت
 یعون هب و میدنارذگ رس زا ار ”خیرات نایاپ“
 هلاسم تیعقاو هکیلاح رد .میدرک رواب ار نآ
 لاربیل خیرات زا یصاخ لکش نایاپ
 لکش میتسناوت یم دیاش .دوب یسارکمد
 اما .میشخبب هلاسم هب یرتهب و رت هناراودیما
 نامه هرابود دوجوم متسیس تیاهن رد
 هزورما اما .دوب یسارکمد لاربیل متسیس
 نامرآ هشیدنا هک تسا حضاو الماک رگید
 هدش دودحم هرازگ نیا هب )ییایپوتا( یرهش
 هک یروط نیمه زیچ همه“ مییوگب هک تسا
 ام همه ”!دنام دهاوخ اجرباپ تسه نونکا
 خیرات راتخاس و مرف نیرخآ هک میدید
 اب رگا .دوب دهاوخن ینونک راتخاس
 ،مینکن هلباقم یگدنز مهم یاهنارحب
.دش دهاوخ رتدب زور هب زور عاضوا
 عوقو هب یبالقنا درک روصت ناوت یم ایآ

 ار قوف فیرعت رد رییغت ناوت هک ددنویپب
؟دشاب هتشاد
 دوش یم هدیشک شیپ بالقنا ثحب هاگره
 یم روطخ منهذ هب شسرپ نیا گنرد یب

 یخرب عوقو رگا ؟تسیچ بالقنا هک دنک
 هلب هک تفگ ناوت یم دشاب رظن دم تارییغت
 اما .تسویپ دهاوخ عوقو هب بالقنا

 رابنیا ما هدرک دیکات هراومه هک روطنامه
 میوگب هک موش یمن هابتشا نیا بکترم رگید
 لیامش و لکش اب تسینومک بزح کی
 .دوب دهاوخ ام هدنهد تاحن یمتسیب نرق
 هرود نآ اب و تسا هدش مامت متسیب نرق
 دننام پچ هتشیدنا ِیمتسیب نرق لاکشا

 یسارکمد لایسوس ،ینیلاتسا مسینومک
 زین لتایس و یلاتروپ متسیس یتح و یبرغ
 متسیس نآ ام .تسا هدمآ رس هب رگید
 لکش هب مدرم نآ رد هک ار لتایس رد لاتروپ
 ار دوخ روما یسارکمد قیرط زا و میقتسم
 یاهباوج .میدوب هدرک رواب ،دننک یم هرادا

.دنتسین اهنیا ام
 یانعم هب بالقنا اما !بالقنا هلب ؟بالقنا
 و هیلوا یاهبوچراچ رد تارییغت یرس کی

 یمن ؟دوب دهاوخ هنوگچ …تیمها مک
 هب متسیب نرق :منئمطم زیچ کی زا اما .مناد
 چیه نآ ربارب رد نم و تسا هدیسر نایاپ
 منک یمن رکف .مرادن یکیژلاتسون ساسحا

 ناکامک نآ یتنس ریباعت رد اهپچ هعزانم هک
 مامت رگید اهنیا همه .هن .دشاب هتشاد همادا

.تسا هدش
 هدیسر نایاپ هب مه متسیب نرق رگا یتح
 یداصتقا نارحب نوچ ییاهدادیور ،دشاب

 یتشک ندش قرغ زین و ۱۹۳۰ یاهلاس
 یوس زا هک ۱۹۲۰ لاس رد کیناتیات
 نتفرگ رظن رد نودب نآ ناگدننکدیلوت
 ام ،دوب هدش هتخادنا بآ هب نارفاسم تینما
 وگتفگ نیح هکنیا هب دنک یم مزلم ار
 نامز نآ تاحالطصا یخرب زا زورما هرابرد
.مینک هدافتسا مه
 سرد ینونک یاهنارحب زا میهاوخبرگا
 :هک دوب دهاوخ نیا هدنزومآ هتکن ،میریگب
 رب اصخش نم .دیسر نایاپ هب مسیلاربیلوین
 تیعقاو زگره مسیلاربیلوین هک ما هدیقع نیا

 یاهروشک هب رگا .تسا هتشادن ینیع

 هدحتم تالایا و یراد هیامرس گرزب
 داصتقا هزوح هک دینیب یم ،دیرگنب اکیرمآ
 یساسا .دوش یم رتعیسو زور هب زور یتلود
 زین یتفگش هیام تقیقح رد هک هلاسم نیرت

 یراد هیامرس رد .تسا هتکن نیمه تسه
 شقن تلود ،نیچ و روپاگنس رد ،ییایسآ
 نایاپ نم رظن هب .دراد ار یداینب و یلصا
 لماح دوخ نطب رد مسیلاربیلوین یایور
 دوب هدش ضرف نینچ .تسا یگرزب داضت

 زین ار یسارکمد یعون هب یراد هیامرس هک
 نونکا اما .دروآ یم هارمه هب دوخ اب
 مک مک یسارکمد و یراد هیامرس جاودزا
.دوش یم رجنم قالط هب دراد
 رد هک ییارادم نآ دیا هتشون ناتباتک رد

 رد ،دوش یم اعدا یراد هیامرس عماوج
 مدع“ تروص رب هک تسا یباقن عقاو
.تسا هدش هتشاذگ ”ارادم
 موهفم هب یداقتنا هاگدید کی زا نم
 رد امش ،دینیبب .ما هدش کیدزن ”ارادم“
 یبوخ هب الامتحا و دینک یم یگدنز هیکرت
 برغ هک ییارادم نآ هک دیهاگآ رما نیا رب
 و یگتخاس دح هچ ات دنز یم مد نآ زا

 کی فیرعت ینعم هب ارادم !تسا بذاک
 قباطم یناسک رگا هک تسا اهبوچراچ یرس
 یمن ارادم اهنآ اب دننکن راتفر اهبوچراچ نیا

 بوخ ؟تسا نیا زا ریغ هب تایآ .دوش
 دیریگب رظن رد ار هیکرت لاثم ناونع هب الاح
 اب هکنآ رطاخ هب ار روشک نیا هنوگچ هک
 ،تسین راگزاس رشب قوقح و یسارکمد

 زیچ هچ اجنیا رد .دنا هتشاذگ راشف تحت
 لآ هدیا ار هیکرت نم ؟دراد دوجو یکانسرت
 یبوخ روشک میوگ یمن و منک یمن ضرف
 مامت دننام زین هیکرت هک مناد یم اقیقد .تسا
 دایز فیثک هتفهن یاهزار رگید یاهتلود
 رد اهارگسنجمه شیپ هام دنچ اما .دراد
 رد رفن نارازه .دندرک تارهاظت لوبناتسا
 شیپ مه یلکشم چیه و دندرک تکرش نآ
 تکرش دادعت نیمه دینک ضرف .دماین

 ،اپورا قرش یاهروشک زا یکی رد هدننک
 تارهاظت ،ناتسراجم ای یساورک رد الثم
 هب نت ارازه .دننک رازگرب یهباشم
 هیکرت رد .درک دنهاوخ هلمح اهارگسنجمه
 یاهروشک اب هسیاقم رد یراگزاس و ارادم
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 نم .دراد رارق یرتالاب حطس رد اپورا قرش
 یم دننک یم داقتنا هیکرت زا هک یناسک هب

 رتهب اما .دییوگ یم تسرد امش .هلب ” میوگ
 ناتسهل و یساورک زا ار اهداقتنا نیا تسین
”؟دینک زاغآ
 یم هیکرت زا هک یساسا یاهداقتنا هلمج زا

 و شترا دح زا شیب تردق یکی دوش
 هدوب مالسا زا سرت و یریگعضوم یرگید
 دروم ود نیا رد یرییغت امش رظن هب .تسا
؟تسا هداد خر
 و ارادم هک تسا هدوب ینید هراومه مالسا

 .تسا هتشاد هارمه هب دوخ اب ار یراگزاس
 هب مهدزون و مهدجه نورق رد هک ینارفاسم
 ینید یارادم ندید زا دندمآ یم لوبناتسا
 رد ارادم .دندرک یم بجعت رهش نیا رد
 هقباس اهینامثع نایم رد هژیو هب و مالسا
 یم رگا ؛میوگب رتحضاو .دراد یا هنیرید

 یگنهرف عونت هرابرد یزیچ میهاوخ
.مینک هعجارم امش خیرات هب دیاب میزومایب
 هیکرت .مزادرپ یم مود عوضوم هب نونکا

 دح نیا ات هک دش لیدبت یروشک هب هنوگچ
 ؟تسا هدش رود ”اهتوافت اب ندرک ارادم“ زا
 !دندرک دیلقت اپورا زا متسیب نرق یادتبا رد
 یاهکرت و کرتاتآ لامک یفطصم هک ینامز

 رارق رظندم ار اپورا تیعضو دنتساوخ ناوج
 هیکرت ،دنهن داینب نردم یلم تلود و دنهد
 عوضوم هب نونکا .درک تشپ ”ارادم“ هب
 هلاسم نآ ……مزادرپ یم اهینمرا اب دروخرب

 ارادم رتشیب اهتوافت اب یبرغ یاهروشک هک
.تسا یگرزب غرود نم یارب دننک یم
 هب ناتریخا باتک زا یرگید شخب رد
 کیزکم جیلخ رد تفن تشن هعجاف
 یپ .یب تکرش لماعریدم .دیا هتخادرپ
 یناوات چیه هکنآ نودب )مویلورتپ شیتیرب(
 و راک هب هیکرت رد نونکا مه دزادرپب
 یلاح رد نیا .دهد یم همادا شیاهتیلاعف
 ببسم اهنآ هک دنناد یم اهیلیخ هک تسا
.دندوب یطیحم تسیز هعجاف نآ یلصا

 یخرب رد یپ .یب هک منک یم رکف مه نم
 رد هک یراک هژیو هب و تسا لوئسم اه هنیمز
 زا اما .دوب کانرطخ دنداد ماحنا انایسول
 اهتکرش ندرگ هب ناهانگ همه نتخادنا

 یاهتکرش همه هک نیا .منک یمن تیامح

 تقیقح کی دناراکهانگ یعون هب یتفن
 میا هدوب نآ ناهاوخ هشیمه ام اما .تسا

 اهتکرش و صاخشا ندرگ ار اهریصقت یمامت
 و رتمهم هلاسم هک یلاح رد ؛میزادنایب

 یساسا شسرپ دنچ هک تسا نآ رت تخس
 ار یپ .یب هکنآ یاج هب .مینک حرطم زین ار
 هنوگچ هک میزادرپب هلاسم نیا هب مینک مهتم
 ار نآ و مینک یم جارختسا نیم زا ار تفن
 نینچ دیابن .مینک لیدبت یلصا هلاسم هب
 مامت تکرش نیا لالحنا اب هک مینک رکف
 لرتنک هب ام .دش دهاوخ فرطرب تالکشم
 زاین تفن جارختسا هوحن هنیمز رد یتلود
 هک تسا هدش نشور رگید نونکا .میراد
 روصت .دتفایب دازآ دازاب تسد دیابن راک نیا

 هتشاد یرتعیسو داعبا انایسول هعجاف دینک
 یم رییغت هقطنم یعیبط یایفارغج لک .دشاب

 دازآ رازاب هب هقطنم نآ نداد لیوحت .دنک
 یوق متسیس کی دیاب .تسا یگناوید
.دوش داجیا یتلود لرتنک
 یهاگداد هیضق هب هراشا اب باتک رد
 هلاسم هب شیرتا رد ”لزتیرف فزوی“

 هتخادرپ اه هداوناخ نورد ناهنپ تنوشخ
 هک هاگدید نیا ندرک حرطم ایآ .دیا

 لامعا شرتخد هیلع لزرتیف هک یتنوشخ
 نطب رد دوخ هب دوخ تسا هدرک یم

 مدرم مشخ هیام ،دراد دوجو اه هدوناخ
 ؟دشن
 هاگدید مادک ناگدنناوخ هک مناد یمن اقیقد
 هابتشا و هشقانم دروم ار مباتک زا تمسق نآ

 لزتیرف هک یراک“ ما هتفگ نم ؟دنناد یم
 شرتخد هیلع هک یتنوشخ و داد ماحنا
 متسیس نورد رد عقاو رد درک لامعا
 لزتیرف .دریگ یم یاج )لانیرتاپ ( ”یردپ“
 کی هن تسا هناسانش بیسآ یدادیور اهنت

 نینچ ییاپورا یاهروشک یمامت رد .نونج
 مک مک نونکا و تسا هداد یور یتاقافتا
 لاوس یاج دیاب هچنآ .دوش یم راکشآ دراد
 هب قلعتم لزتیرف هک تسا نیا دشاب هتشاد
 لسن یسکس هفسلف زا و تسا ۱۹۶۸ لسن

 یم هچ ۱۹۶۸ لسن .تسا هدرک یوریپ دوخ
 سکس !زاس ققحتم ار تیاهایور ؟تفگ
 عوضوم یسررب اب نامزمه !هشیمه یارب
 یاهداهن رد ناهنپ تنوشخ دیاب لزتیرف

 ،ناتسهل رد .میریگب رظن رد زین ار یبهذم
 دیاش و نارازه اکیرمآ و یناولسا ،دنلریا
 یهباشم تاماهتا هب شیشک رازه اههد
 تسا نهربم و حضاو .دنوش یم تشادزاب

 یصخش یاه بیسآ اهراتفر هنوگنیا هک
 مینک یم تبحص یتاقافتا دروم رد .دنتسین

 ینید داهن کی ناونع هب اسیلک لخاد هک
 ربارب رد زین اسیلک عضوم .دنهد یم یور
 کانسرت یزیچ ره زا رتشیب هلاسم نیا
 یاهثحب اپورا قرش رد هکنآ هژیو هب .تسا
 رد اهارگسنجمه جاودزا هرابرد یدایز

 جاودزا ” راعش اب اسیلک .تسا نایرج
 عضوم نآ هیلع ”تسین یعیبط اهارگسنجمه
 هب ؟دننک یم هچ ناشدوخ اما .تسا هتفرگ

 هب هزب و تنوشخ اب ماوت و ناهنپ تروص
 یور )ناکدوک هب یسنج شیارگ( یلیفودپ
 اهارگسنجمه نایم طابترا اسیلک .دنروآ یم
 عون زا ییارگسنجمه اما دناد یم هانگ ار
 نیع رد دیاب نم هدیقع هب .هن ار یلیفودپ
 نیا نطب یا هعجاف نینچ زا بجعت زاربا
.مینک یواکاو قیقد روط هب ار نارحب

؟درک دیاب هچ
 کی ناونع هب دیاب اسیلک منک یم رکف نم
 نآ .دریگ رارق همکاحمدروم ینید داهن
 ،زنیکواد دراچیر روظنم( هناوید یاهییایناتیرب

 مان هب )ناس تربار و زنچیه رفوتسیرک
 پاپ همکاحم راتساوخ ثداوح نیا ناینابرق
 .دنا هدش ههال یگنج تایانج هاگداد رد
.ما هدیقع مه اه هناوید نآ اب مه نم
 تالایا رد هک دیا هدرک رکف نیا هب نونکات
؟دیزادرپب کیمداکآ یاهتیلاعف هب هدحتم
 نارکفنشور و یرکفنشور نایرج دیابن
 دوج واب .مینک دادملق کچوک ار ییاکیرمآ
 زور یعامتجا مولع هب تلود یاهکمک هکنآ
 دروم رتشیب اکیرمآ رد دوش یم رتمک زور هب
 یگنهرف رظن زا اما .تسا هتفرگ رارق هجوت

 یزور هک دنک یمن روطخ مه مرکف هب یتح
 مناوتب دیاش .منک یگدنز اکیرمآ رد مناوتب
 ینکس وگاکیش نای وکسیسنارف ناس رد
 یم رتشیب ار ییاپورا یاهرهش اما منیزگ
 .تسا هدمآ مشوخ مه لوبناتسا زا .مدنسپ

 زکرم یدادعت .تسا یا هدنز رهش
 یگدنز .دیراد پچ یاهشیارگ اب یتاراشتنا
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 هک یراب نیرخآ .تسا شورخ و شوج رد
 راچد مدید ار رهش زکرم و مدمآ لوبناتسا هب

 و یمیدق یاهانب وس کی زا .مدش یتفگش
 یگدنز .نردم یاهنامتخاس رگید یفرط زا
 حیجرت اکیرمآ رد ندنام هب ار لوبناتسا رد
.مهد یم
 هیکرت و لیئارسا طباور رد ریخا نارحب زا
؟دیراد عالطا
 یدادما یاهیتشک هب هلمح عوضوم هراب رد
 کیدزن هیکرت هب الماک نم عضوم هزغ
 هک ییاههاگدید زا لاح نیع رد اما .تسا

 هدرک میسرت لیئارسا زا ینمیرها یا هرهچ
 نآ رادفرط رتشیب .منک یمن عافد زین دنا
 رتشارخلد رایسب ثداوح هک متسه یهاگدید
 یم یسررب و دراذگ یم نیب هرذ ریز ار نآ زا

 تسا سامح تسد رد هزغ لرتنک .دنک
 هیلع یتالمح احنآ زا هک میریگ و ،تسرد
 دروم رد اما .دریگ یم تروص لیئارسا

 هنارک زا هک تساهلاس ؟هچ یرتخاب هنارک
 ماحنا لیئارسا هیلع یتسیرورت هلمح یرتخاب
 هچ احنآ رد لیئارسا مینیبب .تسا هدشن
 زا ار اهشرازگ و رابخا نیا ؟دراد یراتفر
 :ما هدناوخ لیئارسا دوخ یاه همانزور

 لصف رد هلاس همه هقطنم نآ نانکاس
 یم ار اهینیطسلف تالوصحم نوتیز تشادرب

 دننک یم مومسم ار اهنآ یبآ عبانم .دننازوس
 .دنشک یم شتآ هب ار ناشدجاسم و
 اهنآ راکنا هک دنراکشآ یردق هب اهدادیور
 عقاو رد ثداوح نیا .تسا ییورود تیاهن
.دنهد یم ربخ کانتشهد یرامثتسا زا
 هب لیئارسا یاهتسایس زا داقتنا رطاخ هب

 .دیدش مهتم دوهی اب تیدض
 رد یزیگنا تفگش ثداوح ثداوح هزورما

 هنوگ نیا زا یا هنومن .دنتسه عوقو لاح
 هناوید ”کیورب گنیرب سردنآ“ ثداوح
 یاهشیارگ فرط کی زا هک تسا یژورن

 تلود زا اقیمع و تشاد یتسینویهص
 رگید یفرط زا و درک یم تیامح لیئارسا

 دوخ کیورب عوضوم .دوب اهیدوهی فلاخم
 دوهی دض ِیتسینویهص سکوداراپ کی
 یوق یتموکح زا ندرک تیامح ایآ .تسا
 تسایس یاتسار رد اقیقد اهناملسم ربارب رد
 نیلگ“ ؟تسین اکیرمآ ناراک هظفاحم وئن

 دض تسینویهص کی زین زوین سکاف ِ”کب
 نآ اجنیا رد هتفهن تقیقح .تسا دوهی
 یاهتسایس زا تیامح لابق رد هک تسا
 لکش اهدوهی دض اب یفالتئا لیئارسا تلود
 ” :تسا نینچ اهنآ ضرف شیپ .تسا هتفرگ
 یرطخ ار اهیدوهی امش .مینک یم کرد هلب
 دیهاوخ یم ور نیا زا و دیناد یم دوخ یارب

 دیراذگب بوخ !دشاب ردتقم ناتیاهتموکح
 هیضرف نیمه و مینک رکف امش لثم مه ام
”!میشاب هتشاد اهینیطسلف دروم رد ار
 اهیدوهی یارب یهاگدید نینچ نم رظن هب
 هک ینامز ات .تسا یونعم یدژارت کی
 تلود-تلم زیمآ نونج یزاب هب اهیدوهی
 اما .دنتسه یگرزب تلم ،دنهد همادا

 دوخ دوهی نانمشد اب اهنآ یخیرات شزاس
 ینامز رطاخ نیمه هب .تسا یگرزب یدژارت

 اپورا هیلع مالسا دیدهت هرابرد نم زا هک
 رگا .موش یم نیگمشخ ،دننک یم لاوس
 ناییاپورا خیرات رد یناشخرد طاقن هچ
 نمشد نیرتگرزب هزورما اما ،دراد دوجو
 یناسک نامه اقیقد هکلب ارگمالسا هن اهنآ

 یم تظفاحم اپورا زا دنیوگ یم هک دنتسه
 .دننک
 هک تفگ زنچیه رفوتسیرک شیپ یدنچ
 نافلاخم هورگ ود هب پچ شبنج

 میسقت مسیراتیلاتوت نافلاخم و مسیلایرپما
 اب ار ناتریخا باتک مه امش .تسا هدش
 زاغآ ″۱۹۸۹ زا سپ لاس تسیب“ ناونع
 یارب ریباعت لیبق نیا دح هچ ات .دیا هدرک
؟دیناد یم تسرد ار پچ
 درانرب هک ییاهتوافت زا یکی .هجو چیه هب
 دراذگ یم تشگنا نآ رب هسنارف رد یویل

 دیدج لکش هزورما .تسا هلاسم نیمه
 رادباقن هرهچ رد مسیلایرپما اب تفلاخم
 نیا زا یلیاسم و تیدوهی دض ،مسیراتیلاتوت
 تفلاخم یتح یویل .تسا هتفای دومن تسد
 رب یباقن مه ار رضاح رصع رد مسیلایرپما اب

 زا داقتنا .دناد یم یرگیدوهی دض هرهچ
 یم ریبعت تیدوهی اب تیدض هب مسیلاتیپاک
 اب مناوت یم هنوگچ نم !ایادخ هآ .هن .دوش
 مسیلایرپما !؟مشاب قفاوم یتایرظن نینچ

 )مسیلاینولک وئن( دیدج رامعتسا و یداصتقا
 اهنت .تیلاعف لاح رد و دنا هدنز ناکامک

 هک تسا نیا تسا هدرک رییغت هک یزیچ
 هک مینک یم یگدنز یناهج رد ام هزورما

 شیپ زا شیب اه هنیمز همه رد ییارگزکرمت
 اهنت هن رگید فرط زا .تسا هدرک دشر
 دیاب هکلب اپورا و اکیرمآ مسیلایرپما
 ریاس یوس زا مسیلاینولک وئن و مسیلایرپما

 رارق تساوخزاب دروم زین ناهج یاهروشک
 رد نیچ هک یراتفر لاثم ناونع هب .دریگ
 ،تسا هتفرگ شیپ رد هوابمیز و رامنایم لابق
 لرتنک تحت ریمشک رد ناتسودنه لامعا ای
 لیبق نیا هک تسا حضاو الماک .روشک نآ
 و مسیلایرپما بوچراچ رد اهراتفر
 تسود .دنریگ یم رارق مسیلاینولکوئن

 اب هک یدوهی رگامنیس ،”ینولآ یدوا“ مزیزع
 هب شیپ یتدم ،تسا فلاخم مسینویهص
 اب احنآ رد یو .دوب هدرک رفس ریمشک
 ییاهوگتفگ یریمشک ناضراعم زا یدادعت
 دیتسناد یم چیه .دوب هداد ماحنا

 ناتسودنه یرگلاغشا اب هک ییاهیریمشک
 ؟دنا هتشاذگ نیمز ار ناشیاهحالس دنفلاخم
 تیلاعف زا رگید نونکا رگید ترابع هب
 تازرابم هب و هدیشک تسد هناحلسم
 نیا اب اما ؟دنا هدروآ یور زیمآ تملاسم

 و ریگتسد ار اهنآ مه زونه ناتسودنه لاح
.دمان یم ناشتسیرورت و دنک یم همکاحم
 اب هطبار رد اجنیا رد مه یهباشم هلاسم
 .تسا نایرج رد )هیکرت ی( اهدرک
 هچ ات هکنیا هب دراد یگتسب اجنیا رد هلاسم

 و اهدرک قوقح قاقحا یارب هار یدح
 رظن هب .دوش یم راومه اهنآ یراتخمدوخ
 نآ زا شیپ و مهدزون نرق رد اهینامثع نم
 هقطنم و یلحم یاهیگژیو هک ظاحل نیا زا
 درکلمع ،دنتخانش یم تیمسر هب ار یا
 یتبثم دید رظنم نیا زا نم .دنتشاد یرتهب
 شیرتا و ینامثع یروطارپما ود ره هب تبسن
 ظاحل زا اهنآ یود ره هک لیلد نیا هب .مراد
 رایسب ندوب کیتارکومد و یگنهرف عونت
 لماوع هب مه اهنآ لالحمضا .دندوب قفوم
 تاکرحت لولعم هکلب .ددرگ یمن رب یلخاد
 هب هیسور .تسا هدوب رت یوق یاهروشک
 یروطارپما اب اپورا قرش رد شعفانم رطاخ

 یایرد رد شعفانم یارب نینچمه و شیرتا
 اهیروطارپما .دش وربور ینامثع اب هنارتیدم
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 یشاپورف و دنتخیرورف لوا یناهج گنج اب
 دوخ هبون هب ینامثع و شیرتا یروطارپما ود

 رگا .دروآ یپ رد ار مود یناهج گنج
 ،دوب هدرکن طوقس شیرتا یروطارپما

 یمن عوقو هب مه مود یناهج گنج
 داقتنا دروم ظاحل یرایسب زا هیکرت .تسویپ
 قباس یوالسگوی رد مراد دای هب اما .تسا

 یاهباتک رد ،مدوب ناوجون هک یماگنه
 تلم یاهینامرهق زا یبلاطم نامیسرد

 یم کرت نارگلاغشا اب گنج رد برص
 ار عوضوم نیا هکنآ زا سپ نم .میدناوخ
 هک مدیمهف مدرک یریگیپ رگید یاهباتک رد
 سرادم رد هک مه اهردقنآ اهکرت یرگلاغشا
 .تسا هدوبن کانلوه دوش یم دیکات نآ رب

 هب و فطعنم رایسب نآ رد ینارمکح راتخاس
 هدوب ارادم اب ماوت یا هظحالم لباق روط
 هب هرابود دسر یم رظن هب نونکا .تسا

 دنچ یاهروشک رد هک ییاهشور نامه
 هب .میروآ یم یور ،دوش یم هدایپ یگنهرف

 اقیقد ییاپورا لدم یضقانتم الماک لکش
 و لکش دیاب اپورا الامتحا .تسا نیمه
 هب ار ینامثع ای شیرتا یروطارپما لیامش
.دریگب دوخ
 بضغ دروم ناتیاههاگدید نیا رطاخ هب

؟دیا هتفرگن رارق ارگ یلم یاهبرص
 ووزوک زا هک یتیامح رطاخ هب ناتسبرص رد
 لاح رد .متفرگ رارق ترفن دروم متشاد

 .مراد ووزوک راتفر هب یتاداقتنا مه رضاح
 هدرک تیامح روشک نیا لالقتسا زا نم
 تحت یرادتموکح هویش نم رظن هب اما مدوب
 زیمآ نونج اپورا و دحتم للم نامزاس لاغشا
 تالکشم زا کی چیه نآ رب هوالع .تسا

 ووزوک ماغدا ایآ .دشن فرطرب مه دوجوم
 روشک ود دروم رد ؟دوبن رت یعیبط ینابلآ رد
 تروص نیا رد .منک یم ثحب تلم کی و

 رطاخ هب اهنت ؟فلتخم تموکح ود ارچ
 اب نانوی .کیتیلپوئژ و یسایس یاهیزاب

 و هینودقم نتخانش تیمسر هب زا یراددوخ
 هب ات تسا شالت رد روشک نیا رب راشف
 .دهد همادا دوخ یسایس یاهینیرفآ شقن
 رظن زا هک تسا یریقف روشک هینودقم
 ناوت و تسا هدش هجاوم نارحب اب یداصتقا

 یاج .درادن مه ار نارگید هجوت بلج

 هباثم هب ار هینودقم نانوی هک تسا یتفگش
 راظتنا و دنک یم دادملق دوخ هیلع یدیدهت
 هینودقم هب هرابود روشک نآ دراد
 تحت هینودقم هک یطیارش(یوالسگوی

 )دوب قباس یوالسگوی یروهمج تیمکاح
 ینانوی ناتسود هکنآ یارب .دوش لیدبت

 یم میامن نیگمشخ شیپ زا شیب ار مدوخ
 زا ارچ تروص نیا رد سپ بوخ میوگ
 اهکرت قباس تایالو زا یکی نوچ زین نانوی
 یروشک چیه یارب دوخ هینودقم ؟میربن مان
 فرط راهچ زا اما .دیآ یمن رامش هب دیدهت
 .تسا هجاوم شناگیاسمه تادیدهت اب
 کاخ زا یئزج ار هینودقم ناتسراغلب

 یبرغ یاهتمسق رب ووزوک .دناد یم شدوخ
 یاسیلک ناتسبرص .دراد یضرا یاعدا نآ
 هب و دسانش یمن تیمسر هب ار شسکودترا
 رد رگید راب ار روشک نیا دهاوخ یم یعون

 مان ندرب راک هب زین نانوی .دنک ماغدا دوخ
 هدرک عونمم نیمزرس نآ یارب ار هینودقم
 .تسا
 رد ویداب نلآ اب هارمه ربتکا هام تسا رارق
 رازگرب ار مسیلایسوس سنارفنک اکیرمآ

 هچ ات اهییاکیرمآ منادب مقاتشم .دینک
 مسینومک هرابرد امش تایرظن زا یلابقتسا

.درک دنهاوخ
 عماوج نایم رد اهنت اما .میتسه بوبحم
 یسایس تیلاعف عقاو رد ام راک .یهاگشناد
 تیلاعف عون کی رتشیب هکلب .تسین
 هک تسا نیا ام فده .تسا یرکفنشور

 داجیا اهناسنا رکفت و هشیدنا رد یکرحت
 کلامم هب هک یدامتعا هب میهاوخ یم .مینک
 ،دنراد یسارکومد لاربیل و یراد هیامرس
 هک ار قطنم نیا میهاوخ یم .دنهد همتاخ
 یارب رتشیب قوقح رطاخ هب اهنت دیوگ یم
 اب دیاب .میربب لاوس ریز میگنج یم نانز
 اهزرم ناهج ینونک مظن هب یداقتنا یدید
 یعون هب ار ام شالت ناوت یم .میدرون رد ار
 موهفم هب ددجم یشخب تیعورشم
.تسناد مسینومک
 یرادمتسایس ناوت یم ینونک طیارش رد ایآ
 هشیدنا رد مه نامزمه هک درک روصت ار
 ارجا لمع رد ار نآ مه و دشاب یسارکومد
 نتفگ نخس ماگنه مینک یم داهنشیپ ؟دنک

 تارهاظت جیاتن هب یسایس یاهشنک هرابرد
 رد .دینکفایب یهاگن ناتسلگنا و نانوی ریخا
 ثداوح میناوت یم یناسآ هب تروص نآ

 هار کرابم دنیوگ یم .مینک کرد ار رصم
 بوخ .دوب هتسب یسارکومد تفرشیپ رب ار
 زا یکی ؟تفگ ناوت یم هچ نانوی هرابرد
 ناگدننک تارهاظت تفگ یم مناتسود
 لکشتم بزح بلاق رد دنناوت یمن ینانوی

 اب راشف هورگ کی ناونع هب نیاربانب و دنوش
 یم یقاب بازحا زا جراخ رد یهاگیاپ
 کیژارت رایسب نم رظن زا هلاسم نیا .دننام
 یهاگن دقاف هک دهد یم ناشن و تسا

 یم هنوگچ دنناد یمن .دنتسه لومش ناهج
 شا هیلع هک ار یا هعماج یاهراتخاس ناوت
 نم روظنم .درک یزیر یپ ون زا دنا هتساخرب
 هتکن نیمه اقیقد یسارکومد نارحب زا
 دوجو اپورا رد ندرک موکحم حور .تسا
 همانرب کی هب درادن ار نآ یژرنا اما دراد
.دوش لیدبت تاباختنا قیرط زا یسایس
؟یبرع راهب و رصم دروم رد
 هب تبسن هنانیبدب یدید یلک روط هب
 دروم رد اما .مراد یخیرات یاهدادیور

 ما هجوت هک میوگب مناوت یم رصم ثداوح
 زا نیا دوجو اب .درک بلج دوخ هب ار
 یم رب نینچ مناتسود یاهرظن راهظا یاوحف
 و شترا نایم یناهنپ قفاوت یعون هک دیآ
 .دشاب هتفرگ تروص نیملسملا ناوخا
 و یبرع راهب رد ار یلصا شقن هک یدارفا

 تخسرس فلاخم اب دنتشاد رصم ثداوح
 یاهداهن .دنتسه روکذم فرط ود ره
 . .…و اهتسینمف ،اهاکیدنس ،یندم
 یم نخس یناهنپ قفاوت کی هرابرد مناتسود
 ناوخا و شترا هب هلاسم نیا :دنیوگ
 ظاحل زا دنک یم کمک نیملسملا
 و دننک ادیپ یرتشیب تردق کیژولودیا

 یزیچ نینچ .دنیامن ظفح ار دوخ عفانم
 دهاوخ یپ رد یرابهودنا رایسب بقاوع
 یرتگرزب یدژارت مه یبیل دروم رد .تشاد
 یفاذق هب یا هقالع چیه .تسا راظتنا رد
 ار ینیرفآ شقن نیرتشیب هک یسک اما .مرادن
 یفاذق فلاخم یماظن یاهورین نایم رد
 قباس نادهاجم زا دوخ ،تسا هتشاد
 شیب عاضوا رگید ترابع هب .تسا هدعاقلا
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 هتساوخ رصم رد .تسا مهبم دح زا
 همانرب .دوب صخشم ناگدننک تارهاظت

 اه هتساوخ یبیل رد اما .دنتشاد یسایس
 رد وتان هلخادم .تسا توافتم و فافشریغ
 هب هدنیآ رد برغ هک تسا یهابتشا یبیل

.تخادرپ دهاوخ ار شناونات یعیجف زرط
 نامکاح زا زواچ وگوه یاهتیامح هرابرد
 ؟دیراد یرظن هچ یبیل و هیروس
 بیرغ و بیجع یاهراتفر زا رگید یکی

 داژن یدمحا زا هک هنوگنامه .تسا زواچ
 ییاهتیامح رطاخ هب .دنک یم تیامح مه
 مدش ربخ اب متشاد یوسوم نیسحریم زا هک
 ریگتسد ناریا رد منامجرتم زا نت ود هک
 میناوت یم ار ناریا رد زبس شبنج .دنا هدش
 شبنج .مینک هسیاقم رصم یاهدادیور اب
 تلود دشرا ناریدم هیلع یمایق یوسوم
 زا لاح نیع رد اما .دوب داژن یدمحا
 .دنتساوخن کمک برغ فیخس مسیلاربیل
 شیپ رد ار ناشوخ هب صتخم یموس هار
 کی .نیون یناریا یارب دوب یدیما .دنتفرگ
 ییارگداینب کی ای برغ رادفرط مسیلاربیل
 قفوم رایسب ادتبا رد زواچ .دوبن یمالسا
 هب یرتشیب شیارگ زور هب زور اما .دوب
 یم ادیپ نیتال یاکیرمآ صاخ مسیلوپوپ

 نآ زا الئوزنو هک تسا انعم نیا هب نیا .دنک
 ،دراد تفن نوچ هک تسا ییاهروشک هتسد
 هب ندرک کمک .دنامب اجرباپ دناوت یم

 هدنیآ رد بالقنا زا تیامح و اپورا یاهپچ
 رادفرط نم اما .دوب دم ینامز رود یا
 رد الول .ما هدوبن رود یاهبالقنا ییارگنامرآ
 رتمک یداصتقا ظاحل زا دنچره لیزرب
 .تسا یرت بیجع لدم اما تسا لاکیدار
 زا هدنیآ یاهبالقنا هک متسین دقتعم نم
 مسیلوپوپ .دنوش یم زاغآ یبونج یاکیرمآ
 هب دوخ اب ار تکالف هک تسا یژولودیا

 دای هب ار نیتناژرآ ثداوح .دروآ یم هارمه
 هب یداقتنا رایسب یدید اب نم .دیروایب
 یمن باوج مسیلوپوپ لدم .مرگن یم ”نورپ“
 یبونج یاکیرمآ زا دیدج یاهبالقنا .دهد
.دش دنهاوخن عورش
 سکرام تئارق هب ار لگه تئارق زورما
؟دیهد یم حیجرت

 نیمه مه مباتک رد ما هیضرف .دص رد دص

 طیارش کرد یارب ار لگه .تسا
 ناوت یمن رگید .مناد یم رتبسانم نامزورما
 ار کیسالک یایراتلورپ هک یهاگدید هب
 میظع یاهشخرچ هکرحم روتوم زا یشخب
 هک مباتک زا لصف نآ .درک عوجر ،دناد یم
 یم ،ما هتخادرپ نید و خیرات هب نآ رد
 سکرام زا تشگزاب“ نوچ یناونع تسناوت
 نم رظن هب .دشاب هتشاد زین ”لگه یوس هب
 هرابرد یهابتشا هاگدید ناوج سکرام
 هک یماگنه سکرام .تشاد ناوج سکرام
 دوب هدرک زاغآ ار لاتیپاک تامدقم نتشون

 ثحب هب هک ینامز .درک کرد ار لگه
 لگه دیمهف تخادرپ یم هیامرس هرابرد

 ناوج سکرام یاههاگدید .دوب هتفگ هچ
 یناملآ یژولوئدیا باتک رد هنومن یارب
 نیا دیاب رگید نونکا .دوب شحاف یهابتشا

.مینک اهر ار تاعوضوم
 کژیژ هک مییوگب میناوت یم نونکا نیاربانب

 ینونک کژیژ و دوب تسیسکرام ناوج
؟تسا تسیلگه
 تسا رتهب تسیسکرام یاج هب اما !الامتحا
 هچنآ .تسا هدوب لاربیل ناوج کژیژ ییوگب
 نآ دوش یم مفسات هیام رایسب میاهباتک رد
 سکرام یسارکومد یاهرایعم اب هک تسا
 یدید اب هاگچیه و ما هدرک یسررب ار
 هب .ما هدرکن هاگن یسارکومد هب یداقتنا

 هتسیرگن هیضق هب مسیراتیلاتوت یعون هباثم
 اما .متسه یسارکومد رادفرط نم هتبلا .ما

 و اپورا ناملراپ ایآ هک تسا اجنیا لاوس
 نکمم یاهلکش اهنت یبزح دنچ یسارکومد
 لکش نیا هک مینیب یم ؟دنتسه یسارکومد
 .تسا هداد باوج تردن هب یسارکومد زا
 اب یداصتقا تامیمصت ذاختا لاثم ناونع هب
.دنراد تافانم الماک یسارکومد لوصا
 )npS ROJ( 

http://www.nnsroj.com/
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 یگدنز نییبت رد وکوف
  »ماندب یاهمدآ«

 ره زا غراف ،وکوف لشیم ِقالخ شناد
 راکشآ یدومن ،یو تافیلأت رثکا رد یربکت
 ،زیمآغوبن ِتافیلأت نیا ةلمج زا و .دراد
 مدآ یگدنز« ناونع تحت تسیراتفگشیپ

 راشتنا یارب ًارهاظ هک ،»ماندب یاه
 لارنژ لتا نادنز یاهیناگیاب زا یاهدیزگ“
 نیا .)یدالیم۱۹۷۷( تسا هتشون ”لیتساب و
 یو راثآ زا رگید یخرب اب هارمه رثا
 و ،اهتشونهاتوک ،اهراتفگسرد(
 یسراف هب ۱۳۸۹ لاس رد )اهوگوتفگ
 ،وکوف .تسا هدش رشتنم و همجرت
:دنکیم زاغآ هنوگنیا ار دوخ »راتفگشیپ«
 .تسین یخیرات یباتک ورچیه هب باتک نیا“
 ،دینیبیم باتک نیا رد هک یشنیزگ رد
 ،نم تذل و هقیلس زا رتمهم یاهدعاق
 ای ساره یعون ،یتفگش ،هدنخ ،ناجیه
 هب دیاش و تسین راک رد رگید یساسحا

 یهظحل هک نونکا ارنآ تدش مناوتب یتخس
 هیجوت ،تسا هدش یرپس فشک ِتسخن

 زا تسا یاهدیزگ باتک نیا .منک

 هک رصتخم ییاهیگدنز ]...[ .اهیگدنز
 دروخرب اهنآ اب دانسا و اهباتک رد یقافتا

 اب توافتم … ،ییاههنومن .مینکیم
 ندناوخ ماگنه هب ناگنازرف هک ییاههنومن
.)۲۱۱ ص(”…دنروآیم درگ
 »خروم« و »فوسلیف« ار وکوف هراومه
 ار وا رضاح هلاقم رد کنیا اما ،دناهتسناد
 صخا یانعم هب سانشهعماج ناونع هب

 صصختم :تخانش میهاوخ زاب هملک
 ِیعامتجا طباور رد »تردق راتخاس«
 هب یهاگن نینچ اب سپ .زیمآهئطوت
 ةعومجم صوصخ رد وکوف یاهریسفت

 »توافتم« یتسار هب هک ـ شاهدش یروآدرگ
ـ  تسا ناگنازرف دنسپ دروم یاههنومن زا
 »توافتم« میباییمرد و ،میوشیم کیدزن
 چیه هک تسورنیا زا ًافرص اههنومن نیا ِندوب
 هب ِیتخانشابیز و هفسلف ،رنه رب ییاکتا
 یاه هنومن .دنرادن »ییالط« حالطصا

 هکلب ،ییالط هن وکوف ةدش یروآدرگ
 قباطم مینادیم هک هنوگنامه و ؛دنا»هایس«

یحور هرهز
 و یسانش ناسنا

گنهرف

http://anthropology.ir/node/11854
http://anthropology.ir/node/11854
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 ار اه»یتشلپ« یسک ،فراعتم ةقیلس
 راتخاس رد هک ارچ .دنک یمن یروآدرگ
 زا یراع ،لومعم ِیتخانشابیز ـ یقالخا

 .دنوشیم ییاسانش هیفصت و یلاعتم رصانع
 یسررب و قیقحت ةطیح هب ًالومعم ورنیا زا
 هک یورملق نامه ؛دنوشیم راذگاو

 مولع نادنمشناد یاهفرح هاگتنوکس
 ؛اهنآ ةمه هن مهنآ .تسا یناسنا ـ یعامتجا
 رد ،وکوف نوچمه هک یهورگ نآ طقف هکلب
 تردق زا یطابترا و رثا ،»یماندب« یاهگنا
 یو هک »یتردق« .دننیبیم یسانشبیسآ ای
 زکرمتم طاقن ِیلاوح رد هن حالطصا هب ارنآ

 و شوج هک ییاج نامه( یسایس یاهدامن
 ،بیقر و لاعف ِیعامتجا یاهورین شورخ
ِ تیمکاح ندرک ینف هبرض دصرتم
 نآ اب هلصاف نیرترود رد هکلب ،)تسیسایس
 یب و درُخ حوطس رد .دنکیم وجتسج

 »هیاس« رد رهاظ هب هک ییاج ؛هعماج تیمها
 اما ،دربیم رس هب یسایس ِتردق زا غراف و
 و نایع ارنآ وکوف هک تساحنامه رد تسرد
 و اهیماندب« ِسَفَن هب سَفَن :دزاسیم راکشآ
 یف ؛موسرم شور رد هن اما ؛»اه یراکدب
 میهد ناشن زین و ،مییوگب هکنیا یارب لثملا

 دب ِتسایس ةداز ،اهدورطم ِیراکدب« هک
 رد هک یا هدرپ ندز رانک یارب هکلب ؛»تسا
 هب تبسن فعاضم یتنوشخ ،نآ سپ
 هک ییاج .تسا راک رد دورطم یاهمدآ

 ،»دب ِتسایس« ِیناهنپ ِندرک هدایپ رب هوالع
 ماظن ار »دورطم تیوه« ،رتیناهنپ یاهیال رد
 نامه ،ندید ییاناوت نیا و .دنکیم دنم
 هب شدوخ لوق هب ار وکوف هک  تسیتیعقوم
 ،یتفگش ،هدنخ ،ناجیه ،تذل سح“
 زا ًافرص مهنآ ؛دروآیم رد ” … و ،ساره
 نایع و فشک ناکما هب قیرط نادب هک ورنیا

 تافیصوت رد هدش ناهنپ تردق« ِندرک
 شرازگ :عون ره زا( »یخیرات نارگشرازگ
 ای و ناتسرامیب سیئر شرازگ ،سیلپ ةرادا

 هن یفشک نینچ ،نیاربانب .دسریم )،…
 و هدنخ( »ینامسج« یشنکاو هب ار وا طقف
 :هنالمأتم ـ ینهذ یشنکاو هب لب )ناجیه
 دنمشناد ماقم رد( ،نآ راکوزاس زا یرگاشفا

 و .درادیماو )یناسنا ـ یعامتجا مولع
 )بطاخم( ام یارب نآ ِلصاح هرخالاب

 زا ییاه»راتفگسرد« و ،»هزومآ« هب لیدبت
 رصاعم گرزب فوسلیف وکوف لشیم
 نوچمه ،ییاههزومآ نانچ اب ات ؛دوشیم

 و یراذگدک »ِندناوخ« هب رداق ،وکوف ِدوخ
 یهتسیز طباور لثملایف هک میوش ییاههویش
 ،هسنارف رد ار یدالیم هدجه و هدفه ةدس
  طباور هب رتقیقد ییانعم هب .دناهداد لکش
ِ یخیرات ـ یسایس ِییاضف ِراتخاس زا هدمآرب
 و ،مینک رظن نآ ِکیسالک رصع رد هسنارف
 هک میوش هجاوم ی»مان دب یاهمدآ« اب
 هدش نییعت راتخاس نآ طسوت ناش»تیوه«

.تسا
 ،نالیم نوترام یگناوید شرازگ ،قافتا هب
 توا ۳۱ رد نوتناراش ناتسرامیب رد یرتسب

 رد ،اه»هدنورپ« نایم زا وکوف هک( ار ۱۷۰۷
 )،تسا هدیشک نوریب »یهافش خیرات« ماقم
 هک دوب نیا شا یگناوید“ :میناوخ یم
 کی ،دنک ناهنپ هداوناخ زا ار دوخ هراومه
 ،دنارذگب اتسور رد ار رات و هریت یگدنز
 یراوخابر ،دهن رس تشپ ار ییاه همکحم
 نهذ  ،دهد تسد زا ار یدوجوم و دنک
 دناشکب هتخانشان ییاههار هب ار شا ندوک
 نیرتگرزب هب رداق هک دنک روصت و
 ربارب رد وکوف .)۲۱۲ص(”تساهراک
 شالت“ :دیوگیم تسد نیا زا ییاهشرازگ
 دننامه یاهعماج رد ارچ منیبب مدرک
 ندرک هفخ لثم( ندرک »هفخ« ام یهعماج
ِ بهار کی )ناویح کی ای شتآ ،دایرف کی
 ات لقع مک و یمدمد راوخابر کی ای اوسر
 یم یلیلد هچ هب ؛تفای تیمها هزادنا نیا

 زا ار اه ندوک ،یتیمح نینچ اب دنتساوخ
 هتخانشان ییاههار رد شدرگ
 .)۲۱۳ص(”…دنرادزاب
 نیا وکوف دصق ؟!میتسه هلئسم هجوتم ایآ
 لیلد هب ار مکاح یسایس ِتردق هک تسین
 هدیدان و ،دارفا یصوصخ ورملق هب دورو
 قایس و کبس ِباختنا قح ِنتشاگنا
 زا هتشذگ هک( ،دنک موکحم نانآ یگدنز
 هاگیاج زا طقف هن یتساوخ نینچ هکنیا
ً اتبسن و کیتارکومد ـ لاربیل ِیخیرات

 هبلاطم و تیؤر لباق زورما ِرادمیصوصخ
 نینچ ًالامتحا تفگ دیاب هکلب  ،تسا
 هدوبن یو ةقالع دروم یتابلاطم و شرگن

 ِدنمشناد ماقم رد وکوف ضوع رد اما )تسا
 هچ دنیبب ات تسا ددص رد ،یعامتجا
 دوجو تردق اب تاّیعنم نیا نیب یاهطبار

.دراد
 نیزگیاج زا ،هطبار نیا نتفای ِشالت رد یو

 ماظن راتخاس رد »تبثراکوزاس« ِندش
ِ راکوزاس« یاج هب ،هسنارف ِِیهاشداپ
 زا هدمآرب ِییاسیلک ماظن »ِفارتعا

 ندمآ راک یور ینعی :دنکیم دای ،تیحیسم
 نایاپ ِیعامتجا نامزاس رد هک یدیدج مظن

 اب یدودح ات مک تسد ،هدفه یهدس
:تسا هدرک نایع ار دوخ فده نامه
 ،هرمزور یگدنز ِندروآرد نامتفگ هب“
 و اهیگدعاقیب ِدرُخ ناهج یسررب
 نیا رد اما .تیمهایب یاهیمظنیب

 هک ار یزاتمم شقن نآ ،فارتعا ،راکوزاس
 .دنکیمن افیا ،دوب لئاق شیارب تیحیسم
 یاهشور زا ،یدنببوچراچ نیا یارب
 یاهدافتسا ،دودحم نامز نآ ات اما یمیدق
 ،قیقحت ،تیاکش ،ءاشفا :دش دنمماظن

 هچنآ ره و .قاطنتسا و ینیچربخ ،شرازگ
 تروص هب ،دشیم هتفگ بیترت نیدب
 یاوآ .…دشیم تشابنا و تبث بوتکم
 هک زیمآهبوت ِفارتعا ِرثا و دریب و ینآ ،هناگی
 ،درکیم وحم ار رش ،شدوخ ندش وحم اب
 یاهاوآ هب ار دوخ یاج سپ نآ زا
 میظع مجح کی رد هک داد یاهناگسب
 ییاونیب ترارشهدرُخ …دندش رابنا یدانسا
 لباق تمحز هب ِییوگزار اب رگید اطخ و

 ؛دشیمن هداتسرف نامسآ هب فارتعا ِدونش
 بوتکم ییاهرثا لکش هب و نیمز یور هکلب
 زا یتوافتم ًالماک عون .دشیم تشابنا

 رما و نامتفگ ،تردق نایم تابسانم
.)۲۲۴ص( ”دشیم رارقرب هرمزور

 ییاجهباج نیا سپ رد ،تفگ ناوتب دیاش
 راکشآ هچنآ ،هرمزور رما رد تیریدم
 ِتردق ِیعامتجا نامزاس ترورض ،دوشیم
 نینچ رگا اریز .تسا هدش ینیمز ًاتبسن
 نیا ،»ادخ« یاج هب نونکا هک میرادنپ
 یارب هک تسا شاقلطم تردق اب هاشداپ
 طقف هن ،تردق لامک و مامت بحاصت
 هکلب ،شیوخ عابتا رادن و راد ِکلام
 و ناهانگ ،اهاطخ یبایزرا تردق ِکلام
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 نیا رد ،تسا زین نانآ یاهیتشلپ اتح
 ،هاشداپ صخش ،دسریم رظن هب تروص

 رادروخرب یتردق نینچ زا  ینامز اهنت
 دح و میسرت ار »تایعنم« ورملق هک دوشیم
 دییأت دروم ِیگدنز ةویش و یدازآ دودح و

 نیا تیعقاو اما ؛دشاب هدرک نییعت ار دوخ
 هب »تایعنم« ِییارجا نیمضت یارب هک تسا
ِ تحت یتردق .تسا دنمزاین یرگید ِتردق
 هنوگره ِسپ رد ،»اطخ رما رد تواضق« ِمان
 و شیوخ ةنارمآ ِورملق زا ات ؛یهیبنت و عنم
 و یلک یرما ةلزنمهب( نآ قلطم تردق
 زا .دنکیم تظفاحم )رییغت لباقریغ
 زا ،»شرازگ« ةیهت و »تبث« هک تسورنیا
 ادیپ یتایح یتیمها »زیمآاطخ« ِلامعا و دارفا

 نامه هک یشرازگ ةیهت و تبث( .دنکیم
 ةرازه رد مه زونه میتسه دهاش هک هنوگ
 رادروخرب دوخ صاخ ةژیو دربراک زا موس
 ،ینیمز ِزیمآرادتقا تایح تمدخ رد و تسا
.)دراد ارچ و نوچیب یشقن و ماود
 هدفه ةدس ِینایاپ یاهلاس رد لاحرهب
 رد ،هدجه نرق رسارس زین و یدالیم
 و تراظن نامزاس زا وکوف هک یاهسنارف
 و دانسا رد لثملایف ،نآ کیتارکوروب لرتنک
 ،سیلپ ةرادا نارومأم هب قلعتم کرادم
 و نادنز تسرپرس ،اهناتسرامیب تسرپرس
 نیا ،دنکیم شرازگ ،.… و اهنابنادنز

 زرط هب ،نینچ نیا ِیتیریدم ـ یرادا ِراتخاس
 ماظن ِقلطم تردق رد یکیکفت لباق ریغ
 هب هجوت اب و ؛دوب هدش ریگیاج یهاشداپ
 ةندب ،دهدیم هئارا وکوف هک یریسفت
 دوخ ی»اضاقت و تساوخ« اب ،نآ یعامتجا

 تفگ ناوتب دیاش .دشیم تیوقت زین مدرم
 درف هک یتساوخداد ای و تیاکش تازاوم هب
 مدآ« ِندناسر ازس هب و تازاجم یارب نمؤم
 ماظن ،درکیم اضاقت دنوادخ هاگرد زا ،»دب
 یوگلا نامه اب »رهُمهب رس یاههمان«

 دشیم هتشون هاش هب باطخ ،زین یدرکراک
 یتبسن رد( انشآ یدرف تازاجم ،نآ رد ات
.ددرگ اضاقت یو زا )رود ای و کیدزن
 و دانسا هب هجوت اب( وکوف هکنانچ ورنیا زا

 هب )تسا هتشاد رایتخا رد هک یکرادم
 ،یتیعضو نینچ رد ،دهدیم رکذت یتسرد
 ورملق رد هاش »ِیگماکدوخ« ِشرتسگ و ذوفن

 تامدخ ،یعون هب عقاو هب ،یصوصخ
 ؛)۲۲۵ص( تسا هدشیم بوسحم یمومع
 یتامدخ« راکوزاس نیا هتبلا دص هک
 لمع تسرد یتروص رد طقف »یمومع
 ندروآرب یانعم هب ،»تسرد«( دنکیم

 هب نینچمه و وسکی زا هدننکاضاقت ِتساوخ
 ذوفن ورملق »ِنتفای هولج یعیبط« یانعم
ِ یصوصخ و هرمزور رما رد هاش تردق
 تروص هبناج ود یلماعت رد هک )عابتا
ِ رادتقا زا یشخب هاش مه ینعی .دریگب

 دنک راذگاو شیوخ ِعابتا هب ار دوخ ِیهاش
 ِتساوخرد و اضاقت قیرط زا ،عابتا مه و

ِ قلطم ِرادتقا تیعورشم ِدیلوتزاب هب ،شیوخ
 »زیمآتنوشخ« ِراکوزاس هلمج زا و یهاش
.دننک مادقا نآ
 هب نونکا مینیبیم هک هنوگنامه عقاو هب
 نییبت رد یتخانشهعماج یاهدیا اب یعون
 هجاوم یسایس یماظن ِیزاسعورشم ةوحن

 :دیوگیم ییاویش هب وکوف لاحرهب .میتسه
 یارب دناوتیم یسک ره هک انعم نیا رد…“

 هیلع و شاصاخ فادها یارب ،شدوخ
 هدافتسا قلطم تردق تمظع زا ،نارگید
 یاهراکوزاس نتفرگرارق یعون :دنک
 ردقنآ هک یسک نآ ِرایتخا رد تیمکاح
 ار اهراکوزاس نیا هک تشاد تراهم
 یاهیاپ رد یسایس تیمکاح …دنک بحاصت
 رد ؛تفرگ اج یعامتجا ندب حطس نیرت
 نیرتهیاپنود یهاگ و ـ هعبت اب هعبت تبسن
 رد ،هداوناخ کی یاضعا نایم رد ، ـ عابتا

 ،هنابلطتعفنم ،یگیاسمه تابسانم
 ره ؛.…قشع و ترفن ای ،یتباقر ،یاهفرح
 هب دناوتیم ،دشاب دلب ار یزاب رگا یسک
 یارب نوناق نودب و فوخم یهاشداپ
.)۲۲۶ص(”…دوش لدب یرگید
 یارب اتح ،یهاش رادتقا تفگ دیاب سپ

 یوس زا مهنآ !تسا فرصت لباق یتاظحل
 !کیسالک رصع ةعماج ِدارفا »نیرتهیاپنود«
 »یزاب« ییاناوت زا هکنیا هب طورشم هتبلا
 ار یزاب دعاوق « یترابع هب ای و ،دیآرب
 ماظن رد ارنآ وکوف هک یدعاوق !»دنادب
 هک تسا هتفای ی»رهُمهب رس یاههمان«
 :تسا هدوب مکاح نآ رب یصاخ ِتایبدا

 یاهفیظو اب قارطمطرپ یناگژاو رب یکتم

 .»تردق نتخادنا ماد هب« رد »هنارگاوغا«
 تقیقح رد ،یاهملک ره باختنا هک ارچ
 تمدخ هب رد همان ةدنراگن دصق لماح
 دوخ عفن هب یهاش رادتقا زا یرادقم ِنتفرگ
 هن هک تسا زاین یناگژاو هب سپ .تسا هدوب
 »هرمزور« لئاسم هب ار هاش هجوت اهنت
 رادتقا تحاس هب مه یللخ هکلب دزیگنارب

 .دوشن دراو ییاجهباج نیا رثا رد یهاش
ِ ندش هدنک زا یشان دناوتیم هک یللخ
 هک دشاب یشرع هاگیاج زا تردق ِتقوم

 مدآ نالف یگدنز تالکشم لح یارب ًافرص
 هب ندش هدولآ رطخ رد ار دوخ ،تیمهایب
 زا .تسا هداد رارق هرمزور یاهتیعقوم
 ِرطخ نیا زا تظفاحم یارب ورنیا
 نامتفگ هب زاین ریزگان هک تسا »یگرمزور«
 تاملک اب هک دوشیم ادیپ یاینابز
 تیمهایب لئاسم ِینایرع دناوتب ،قارطمطرپ
 ،هناسمتلم تاملک اب و دناشوپب ار هرمزور
 و هاش سرتسد لباق ریغ هاگیاج هب فرتعم
 وکوف  .)۲۲۸ص(دشاب یو تمظع و یگرزب
 :تسا هدروآ ار اههمان نیا زا یکی زا یشخب
 راب ریز رد هدش هل ،دنمراک ِنشود“
 یدامتعا اب و هناضاوتم ،اهدرد نیرتطرفم
 هب ار دوخ و دنکیم تراسج زیگناربمارتحا
 تلادع ات دزادنایم ترضحیلعا یاپ
 نانز مامت نیرتثیبخ هیلع ار ترضحیلعا
 ریقح تیاهنیب ِتخبدب نیا…دنک اعدتسا

 ،تمیالم یاههار یمامت هکنآ زا سپ هدش
ِ نز نیا ات تسا هتفر ار تاعارم و شنزرس
 ،فیرش ِیبهذم ساسحا هنوگره زا مورحم
 شافیلکت هب ار یناسنا اتح و هناراکتسرد
 یرای بلط هب زورما دیابن ایآ ،دنک تیاده
.)۲۲۲ص( ”… ؟ددنب دیما ترضحیلعا زا
 کرتشم راکوزاس نیا رد هک یمهم ةتکن اما
 )عابتا و هاش نیب( »یهورگ« ةنایارگهئطوت و
 ،رایسب یدنمشوه اب وکوف و ،دراد دوجو
 و کیرحت« ییاناوت ،تسا هتخاس نایع ارنآ
 .تسا »تردق« یوس زا ،عابتا »ِنتخیگنارب
 هب ،تسا هتخاس راکشآ وکوف هکنانچ ینعی
ِ ندشهتخیگنارب ةطساو هب طقف دسریم رظن
 نیا هب خساپ زین و تردق یوس زا عابتا
 یاضاقت و انمت هرخالاب و یگتخیگنارب
 ورملق هب دورو رد تردق زا توعد
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 کبس« زا ناوتیم هک تسا یصوصخ
 رما رد هک یاهلخادم رد هاش ِرادتقا »ندش
 دیاب و .درک یریگولج ،دنکیم هرمزور
 رایسب فشک نیا هک درک فارتعا
ِ یتخانشناور هب ارنآ ناوتیم هک تسیگرزب
 کیشراگیلا ،هنادبتسم ،رتیلاتوت یاهرادتقا
 بیترت نیدب و .داد میمعت زین روحمدوخ و
ـ  هاش( »یهورگ یاههئطوت« ِراکوزاس زا
 رد وکوف لاحرهب .تشادرب هدرپ )عابتا
 ،تردق رگا“ :دیوگیم هنادنمشیدنا هرابنیا
 ریگلفاغ ،دنیشنب نیمک ،دنک تبقارم طقف
 دهاوخ کبس ردقچ ،دنک هیبنت و عنم ،دنک
 اما ؛لهس ردقچ کشیب شابیرخت و دوب
 و دزیگنایم رب ،دنکیم کیرحت تردق
 شوگ و مشچ ًافرص تردق ؛دنکیم دیلوت
 و ندرکلمع هب راداو تردق ؛تسین

.)۲۳۲ـ۲۳۱صص( ”.… دنکیم نتفگنخس
 سپ ،دیوگیم وکوف هک دشاب هنوگنیا رگا
 دوزفا زین ارنیا یو نخس هب ناوتیم ًالامتحا

 ،هسنارف ةعماج کیسالک رصع رد هک
 رسپ نالف ،نیبعلاط نز نالف ِتازاجم
 ،هتشگرب نید ِبهار نالف ،طاولا و فلخان
 یدرف یوس زا هن ،.… ای و دورطم مدآ نالف
 »ینوناقیب رادتقا« یوس زا هکلب »هاش« مان هب
 ،یخیرات ةرود نیا رد و ؛تسا هتفرگ ماحنا

 ،ارنآ هک دنایناسک طقف ،هسنارف ناهاش
 تحت ِعابتا زا رتشیب  )ار نوناقیب رادتقا نیا(
 دوخ بحاصت هب ناشیرادربنامرف
 و رتشیب یبحاصت طقف یرآ .دناهدروآرد
ِ رادربنامرف ةدوت زا رتتدم ینالوط
 زا یکدنا بسک یارب هک یاهدش هتخیگنارب
 هب تسد دیابیم  هاش ِینوناقیب ِتردق
 نیا زا طقف و .دننزب یو رادتقا و وا »یاوغا«

 و هاش نیب ِیهورگ ةئطوت هک تسا قیرط
 رد هک یاهئطوت .دوشیم هتخاسرب عابتا

 زین هاش ِینوناقیب یاقب زار تقیقح
 و وکوف لیلحت ساسا رب یهگناو ؛…تسه
 ناوتیم نیقی هب نونکا ،هسنارف خیرات ِیهاوگ
 ،بلطتصرف تعامج ِقلخ ،تفگ
 تادیلوت نیرتمهم زا یکی دناوتیم دیدرتیب

 .دشاب »ینوناقیب رادتقا« یاهراکوزاس
 بلطتصرف یهدوت ِکیرحت یارب نیاربانب
 دیلوت و »درط« راکوزاس ِندش میهس رد(

 حالطصا هب ای و »مان دب یاهمدآ«
 ِتعامج نیا دیابیم تسخن ،)»اهدورطم«
 زا ار راکمه ِبلطتصرف حالطصا هب

 و یاهظحل ِیرَبمهس رد ناشعیمطت قیرط
ِ یسایس ـ یعامتجا یاضف رد ،یراوخهدرُخ
 رد سپس و ،تخاسرب ،کیتارکومدریغ
 اهنآ اب ،داسف رب ینتبم و عورشمان یاهطبار
 .تخیمآرد
ِ ینگهبت و ،داسف ،تسادیپ هکنانچ نیاربانب
 ةئطوت یهبناج ود ِتیعضو رد دوجوم
 اهنت )بلطتصرف ةدوت و هاش( ،یهورگ
 ای و هدفه نورق رد هسنارف ةعماج هب قلعتم
 رد تردق ِلماش ًاساسا هکلب ،تسین هدجه
 ؛دوشیم کیتارکومدریغ ِطیارش و عون ره
 ،موس ةرازه رد( رضاح عماوج رد اتح
 لاح رد و هدنامبقع عماوج رد ًاصوصخ
 نیا یاهقادصم ناوتیم یبوخ هب دشر
 ره لاحرهب .)درک ادیپ ار ،وکوف فشک
 ،یسایس یاضف ظاحل هب هک یاهعماج
 زا ریقف و یهت ییاهراتخاس رد »تردق«
 ،دشاب هتشاد تنوکس »ناگمه روضح«
 ِیگتخیمآرد  زا یاهنومن دناوتیم کشیب
 و تردق زیمآداسف و عورشمان یهطبار
 هک یاهعماج .دشاب بلطتصرف یاههورگ
 راک هب تسد هراومه ات تسا ردقم ییوگ
 یکی هک دشاب یرامیب و دولآبت وَج نتخاس
 ،تمهت ،کش یاهنایذه شاتادیلوت زا
 :تس»یرگید« ندنار هیشاح هب و بیرخت

 اب ،یرابتعایب و یمظنیب ِلایس ناهج
 ییاجهباج رد زیگناربباجعا یتردق
 ساسا رب هک یرگناریو و موش یاهورین
.…تسا هدش انب »دورطم و درط« یرامعم
 رظن زا  ،وکوف ثحب هب میدرگزاب ،یراب
 ثعاب هچنآ ،یو ةنافاکشوم یاهیسررب
 یاههدس رد تیمهایب ِدارفا یگدنز تبث

 هسنارف روشک رد یدالیم هدجه و هدفه
 »یماندب« تئیه رد نانآ ِیقالت ،تسا هدش
 نیا مامت“ :دیوگیم وکوف .تسا »تردق« اب
 در ینخس ره ریز زا دوب ردقم هک اهیگدنز

 وحم ،دنوش هتفگ زگره هکنآیب و دنوش
 اب ناشینآ سامت ةطقن رد ًافرص ،دنوش
ـ  دنراذگ اج هب ییاهرثا دنتسناوت تردق
 بلغا و هدرپیب ،هاتوک ییاهرثا

 .)۲۱۷ص(”راوامعم
 و هدشهلاچم تدش هب لاححرش نوچمه
 نید« زا بهار یگدنز زا هک یراوامعم
 یرتسب ،»رازوت ناوتنآ ناژ« مان هب یا»هتشگرب
 نرق لاس نیتسخن رد( رتسیب خاک رد
 :تسا هدیسر تبث هب نینچ نیا ،)هدجه
 نیرتگرزب باکترا هب رداق ،زیگناهنتف“

 نکمم یزیچ نینچ رگا و ،راکطاول ،مئارج
 رایعمامت یالویه کی وا .ادخیب ،دشاب
 یبقاوع شاندرکهفخ هک تسا زیگناترفن

 و .)۲۱۲ص(”دراد شانتشاذگ دازآ زا رتمک
 شاندرکهفخ هک یراوالویه بهار نیا
 زا طقف ،دسریم رظن هب )؟( بحتسم یرما
 و نابز رد و اجنیا رد زورما شمان ورنیا
 نامز رد( وا روصت لباق ریغ یگنهرف

 وکوف ةتفگ هب هک دوشیم هدروآ ،)شاتایح
 سپ .دوب هتفرگ رارق تردق اب ههجاوم رد
 ار وا هک تسا »تردق« اب وا ِیگهجاوم نیا
 یگدش نوفدم و یکیرات زا و هدرک ءایحا
 نانآ“ :.تسا هدروآ نوریب خیرات قامعا رد
 هب دیوگیم نخس نانآ زا هک ینوتم نمی هب
 زا ییاههناشن نتشاد نودب ،دناهدیسر ام
 یهناسفا زا رگا هچنآ زا رتشیب تیعقاو
 نیا نانآ .دندمآیم ییارجام ینامر ای ییالط
 نوهرم .… ار یهافش ًافرص ِتسیز
 نوهرم و ،دناناشلماک ًابیرقت ندشدیدپان
 دنچ دش ببس هک یایلابقادب ای لابقا نآ

ِ دانسا رد یقافتا .… نانآ زا یکدنا یهملک
.)۲۱۹ص(”…دنامب اجرب هتفایزاب
ِ یزاب ِنوهرم« ،مییوگب دشاب رتهب دیاش ای
 یالبال رد نآ یویرانس هک ی»ناهنپ یهئطوت
 نیب زیمآهیاوکش ِرهُم هب رس یاههمان ِناگژاو

 یارب اما .دشیم میظنت و هیهت ،عابتا و هاش
 تاملک و نحل زا هکنانچ ،راک نیا
 هدوب مزال ،تسادیپ اههمان قارطمطرپ
 ای و هیبنت ِنایضاقتم و نایکاش هک تسا
 نیا رد ار دوخ یگدنز ،رگید یدرف یدوبان
 دید ضرعم رد رتأت یهنحص هباثمهب اههمان
 یاههمان« سپ .دنروآرد شیامن هب هاشداپ

 نامناشن وکوف هکنانچ ،»رهُم هب رس
 هک دنتشاد ار یشیامن ةنحص مکح ،دهدیم
ِ ندرک یزاب بوخ هب اهنآ تیقفوم
 یناگژاو اب هک تشاد یگتسب ینارگیزاب
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 و هاش دنناوتب رتهدننازیگنارب و رتدنمتردق
 »دوخ یاوغا« هب ،ارنآ هب لصتم ِتردق
 :دنروآرد
 ًافرص ای ناریقف ،نایادگ ،نوتم نیا“
 بیرغ یرتآت یهنحص رب ار یلومعم ییاهمدآ

 دنریگیم دوخ هب ییاهتسژ نانآ و دروآیم
 و دنهدیمرس ارغ ییاههباطخ و اهقطن و
 دنتساوخیم رگا هک دنشوپیم ییاههراپهدنژ
 بلج دوخ هب ار یهجوت تردق یهنحص رب

 ةدس رد ..…دوب مزال ناشیارب ،دننک
 یرصع رد زونه ام ،مهدجه و مهدفه
 نایاونیب ِندب .…میربیم رس هب رَبرَب و تخمز
 و دوب ورردور هاش ندب اب میقتسم ًابیرقت

 ورردور هناهاش مسارم اب ناش شوجوبنج
 ،تشادن دوجو مه کرتشم ینابز ؛دوب
 نایم تشاد دوجو یدروخرب و مداصت هکلب
 نایم ،کسانم و بادآ و اهدایرف
 و دوش هتفگ دنهاوخیم هک ییاهیمظنیب

 تیعبت نآ زا دیاب هک ییاهلکش ِیریگتخس
.)۲۳۱ ـ ۲۳۰ صص(”…درک
 لیلد هب ،دسریم رظن هب دنچ ره ،یراب

  ،ناهج رد مکاح ِکیتارکومدریغ طیارش
 هب قلعتم »مان دب یاهمدآ« ةدنراد یرصع ره
 ،تسا هدوب شیوخ ِیگنهرف ـ یخیرات ِدوخ

 لیلد هب ،موس ةرازه ناسنا ،دوجو نیا اب اما
 نیا زا و ،یناهج یاههکبش هب نتفای هار
 و( کرتشم تاعالطا هب یبایتسد قیرط
 ییاناوت نیا هب ،)نآ یاهلصافالب عیزوت و رشن
 شیوخ یگدشدورطم لحم ات تسا هدیسر
 »یرگید« اب طابترا و »تردق« یاضف هب ار
ـ  یتنرتنیا یاهندزبقن اب اریز .دنک لیدبت
 یدایز دح ات ،اهزرم زا جراخ هب یاهراوهام

 هک شیوخ »ِیاهیشاح« تیعقوم زا ار دوخ
 یارب هنیرید ِتنس رب انب یمسر یاهرادتقا
 .تسا هتخیرگ دندوب هتفرگ راک هب یو هیبنت

 نادنچ هن یاهدنیآ رد تفگ ناوتب اتح دیاش
 ار »یماندب مدآ« چیه یادص رگید ،رود
.…درک هفخ ناوتن

 هک تسا یثاریم مسیئتآ
دراد ار ندیگنج شزرا

کژیژ یوالسا 
روپدیون ناماه :مجرتم

 نودب هک تسا هدش هتفگ ام هب اهنرق یارب
 تاناویح زا شیب یزیچ ام ،بهذم

 و تعفنم یارب طقف هک میتسین یهاوخدوخ
 نامتایقالخا اهنت و میگنجیم نامدوخ مهس
 تساهگرگ زا یا هلگ ]رب مکاح تایقالخا[
 لحارم هب ار ام دناوتیم بهذم اهنت و
 هب ،دهدب عیفرت یونعم و یحور رت یلاعتم
 ،زورما .تسا هدش هتفگ نینچ نیا ام
 همشچرس ناونع هب بهذم هک یماگنه
 رادیدپ ناهج رسارس رد رابتیانج تنوشخ
 نایارگداینب یمرگتشپ اهنت ،تسا هدش
 هدافتسا ءوس ،ودنه و ناملسم ،یحیسم
 یلاعتم یاهمایپ ندرک فرحنم و زا ندرک
 چوپ هرفح یا هدنیازف روطب هک تسا یونعم
 و دنکیم هطاحا ار اهنآ داقتعا و شیک
 ماقم و ناش ناوتیم هنوگچ .دناشوپیم
 نیرتگرزب زا یکی ،درک هداعا ار مسیئتآ

 یارب ام سناش اهنت دیاش و ییاپورا ثیراوم
؟ حلص

 رد »یکسویاتساد« شیپ نرق کی زا شیب

 ،راثآ رگید و فوزاماراک ناردارب باتک
 ادخیب یتسیلیهین قالخا تارطخ هیلع
 ادخ رگا« هک درک لالدتسا و داد رادشه
 زاجم زیچ همه هاگنآ ،دشاب هتشادن دوجو
 هردنآ ،یوسنارف فوسلیف .»تسا

 زا یکسویاتساد دقن یتح ،)۱(نامسکولگ
 ۱۱ هثداح دروم رد ار ادخ یب مسیلیهین

 شباتک ناونع یارب و درب راکب ربماتپس
 داهنشیپ ار )۲(»نتهنم رد یکسویاتساد«

 .درک
 لالدتسا زا[ رتشیب دناوتیمن لالدتسا نیا
 مسیرورت سرد :دشاب تسردان ]الاب
 هتشاد دوجو ادخ رگا هک تسا نیا یزورما
 ندرک رجفنم هلمج زا ،زیچ همه سپ ،دشاب

 زاجم ،هانگیب رظان و یچاشامت نارازه
 دنا یعدم هکییاهنآ یارب لقادح ; تسا

 ،دننکیم لمع ادخ زا تباین هب امیقتسم
 طقف ادخ اب میقتسم هطبار راکشآ روطب اریز
 و اهتیدودحم مامت زا یطخت دناوتیم
 روطب .دنک هیجوت ار یناسنا تاظحالم
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 یب« یاهتسینومک اب نایارگداینب هصالخ
 همه زین اهنآ یارب هک ،تسینیلاتسا »یادخ
 اریز ،دنا هدش توافتم ان ،دوب زاجم زیچ

 میقتسم هلیسو هباثمب ار ناشدوخ زین اهنآ
 هب تفرشیپ یخیرات ترورض ،ناشتیهولا

.دندرک یم کرد ،مسینومک یوس
 ناونعب هک دنهدیم ماحنا ار هچنآ نایارگداینب

 نداد تیعقاو و ندروآرب روظنمب کین رادرک
 ،یراگتسر هب ندش لئان و یهلا هدارا هب
 اهنآ ،یگداس هب نایادخیب .دننک یم کرد
 ماحنا یارب یبوخ زیچ هک لیلد نیا هب ار
 نینچمه نیا ایآ .دنهدیم ماحنا ،تسا نداد
 تایقالخا زا ام یتامدقم هبرجت نیرتشیب
 ماحنا ار یکین لمع نم هک یتقو ؟تسین
 یارب تشادمشچ رطاخب هن ار نآ ،مهدیم
 نیا هب هکلب ،دنوادخ فطل ندروآ تسدب

 مهدن ماحنا ارنآ رگا هک مهدیم ماحنا رطاخ
 شاداپ .منک هاگن مدوخ هب هنییآ رد مناوتیمن
 فیرعت و انعم هلیسوب یقالخا لمع کی

.تسا لمع نآ دوخ
 یرادشین تروصب ار هتکن نیا »مویه دیوید«

 هک یماگنه ،تسا هدرک ناشنرطاخ
 نیا ادخ هب یعقاو مارتحا هار اهنت :تشون
 هک یماگنه مینک راتفر یقالخا هک تسا
.مینکیم در ار ادخ دوجو
 رد ثحب لاح رد اهییاپورا ،شیپ لاسود
 نوناق همدقم رد دیاب ایآ هک دندوب هراب نیا
 هراشا تیحیسم هب اپورا ]هیداحتا[ یساسا

 هب عاجرا اب یقفاوت ،لومعم روطب ؟دوش
 داجیا »اپورا یبهذم ثاریم« یلک حالطصا

 نردم رتدنمشزرا رایسب ثاریم سپ اما .دش
 ]هک یزیچ[ ؟تفر اجک ،مسیئتآ ،ییاپورا
 اهنتو نیلوا ،تخاس ار اپورا نردم ییاتکی
 الماک باختنا اهنت مسیئتآ نآ رد هک یندمت
 یارب یعنام هن و تسا قح رب و عورشم
.یمومع تیلوئسم
 شزرا هک تسا ییاپورا یثاریم مسیئتآ

 یاضف هکنیا رطاخ هب هن ،دراد ار ندیگنج
 .درک داجیا سنادقتعم یارب ار ینما یمومع
 تختیاپ ،انایلبویل رد هک یا هثحابم هب
 رب یا هثحابم ناونعب ،نم نطوم ،ینوولسا

 هظحالم ،تشاد تدش یساسا نوناق رس
 نارگراک دادعت نیرتشیب( ناناملسم ایآ :دینک

 )قباس یوالسگوی یاهیروهمج زا رجاهم
 هک یماگنه ؟دنزاسب دجسم هک دنزاجم
 هب دجسم نتخاس لباقم رد ناراک هظفاحم
 هیواز زا یتح و یسایس ،یگنهرف لیالد
 هتفه )۳(انیدالم ،دنتفرگ عضوم یرامعم
 هک یتیمها قباطم راوتسا روطب ،لاربیل همان
 یاهیروهمج نامدرم قوقح یارب
 تسار و کر ،دوب لئاق قباس یوالسگوی
 روطب هن و درک تیامح دجسم ]نتخاس[ زا

 ناشن ار شا یلاربیل یاهشیارگ یروآ تریح
 کدنا تایرشن هلمج زا انیدالم .داد
 ار دمحم یاهروتاکیراک هک دوب ینوولسا

 یناسک یمامت ،سکعرب .درک پاچ اددجم
 دیدش تاضارتعا اب یدایز تقفاوم هک
 دوب نآ تلع اهروتاکیراک نیا هک ناناملسم
 ابترم هک دندوب یناسک نامه ،دنداد ناشن
 تشونرس دروم رد ار ناش ینارگن
.دندرکیم زاربا اپورا رد تیحیسم
 اب ار اپورا ناناملسم بیجع داحتا نیا
 یورین هانت :دنکیم هجاوم یراوشد باختنا

 نادنورهش هب ار اهنآ هک هک یا یسایس
 هزاجا اهنآ هب و دهدیمن لیلقت ود هجرد
 تیوه نایب یارب ییاضف هک دهدیم
 نامه ،دنشاب هتشاد ناش یبهذم یعامتجا
 .دنتسه »ادخ یب« تسیئتآ یاهلاربیل

 درکلمع هب ناسک یرتکیدزن هک یماگنه
 یحیسم راو هنیآ ریوصت ،اهنآ یعامتجا

 اهنآ یسایس نانمشد نیرتگرزب ،ناش
 .دنتسه
 یعقاو نانامیپمه اهنت هک تساجنیا ضقانت
 ائادتبا هک دنتسین ییاهنآ ناناملسم
 شزرا رطاخ هب ار دمحم یاهروتاکیراک
 رشتنم ]ناناملسم هیلع[ اهنآ روآ کوش
 رطاخ هب هک دنتسه یناسک هکلب ،دندرک
 راشتنا هرابود ار اهنآ نایب یدازآ نامرآ
 .دنداد
 یزاین چیه یعقاو تسیئتآ کی هک یماگنه
 نانموم کیرحت اب ار دوخ عضو هک درادن
 تیوقت ]اهنآ[ تاسدقم هب نیهوت هلیسوب

 هلئسم نداد لیلقت نینچمه وا ،دنک
 هب مارتحا هب دمحم یاهروتاکیراک
 مارتحا .دنکیم یفن ار نارگید تاداقتعا
 نیرتالاو ناونع هب نارگید دیاقع یارب

 زیچ ود نیا زا یکی دناوتیم اهنت شزرا
 روطب یرگید اب ام زا کی ره :دشاب
 زا ات دنک راتفر هنابآم سیئر و هنامرتحم
 ندرکدوبان روظنم هب وا هب ندناسر بیسآ
 یبسن تلاح ای ،مینک یریگولج شتامهوت
 و میریذپب ار »تقیقح یاهمیژر« ددعت
 تقیقح رب حیرص یراشفاپ راوشد فیلکت
:اهسیون ریز.میزاس دودرم ار
۱٫ Andre Glucksmann
2. Manhattan ۱۱ هثداح عوقو لحم 
کرویوین رهش رد ربماتپس
۳٫ Mladina
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 صاوخ هعومجم رگنایب )هدیدپ( دومن 
 هک تسا هریغ و اهدنور ،اهزیچ یجراخ
 هطساویب هبرجت و هدهاشم ،ساوح کمکب
.دنا یسرتسد لباق ام یارب
 یکیت کلاید دض )هدیدپ( »دومن« موهفم 
.دهد یم لیکشت ار )تیهام( »دوب« موهفم
 یاراد )تیهام( دوب فالخرب )هدیدپ( دومن 

.تسا ریغتم و یفداصت ،درفنم تلصخ
 یوهام و یلصا صاوخ رگنایب مه ،دومن 
 و یعرف صاوخ رگنایب مه و تسا

 .یوهامریغ
 دومن تخانش هب طقف ار ام ،هطساویب هبرجت 
.رتشیب هن و دزاس یم رداق
ـ  یکیروئت ظاحلب ـ دومن هب افتکا ،ور نیا زا 

 )یئارگ هبرجت( مسیریپما هب ندروآ یور ینعمب
 مسیلائدیا ماد هب نداتفا ببس هک تسا
 یم )یئارگمنادن( مسیسیتسونگا و ینهذ
 .ددرگ
 ،مسیسیتسونگا ،مسیریپما هب دینک هعجارم 
 رگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد مسیلائدیا

ی
 و لمع هطیح رد ـ یملع ره یلصا هفیظو 
 رب هبلغ زا تسا ترابع ـ دوخ شهوژپ
 ای و دوب و دومن نایم یکیت کلاید داضت
.تیهام و هدیدپ
 )هدیدپ( دومن یسررب زا یکیروئت رکفت 

 اهنآ )تیهام( دوب هب و دوش یم زاغآ اهزیچ
 .دنک یم ذوفن
 ،میهافم مقس و تحص کحم گنس 

 ،نایم نیا رد هلصاح هریغ و اه یروئت
.تسا کیتارپ
 دومن تخانش هب دوخ ندرک دودحم 
 راتفر رد و یلمع تسایس رد )هدیدپ(
 یاه هویش ـ ریزگانب ـ اهناسنا یعامتجا
:دروآ یم لابندب ار نیریز یراتفر
۱
 یئارگلمع )مسیسیتکرپ( 
۲
 مسینوتروپا 
.هریغ و 
 ترابع ،هملک ماع ینعم هب ،مسینوتروپوا( 
 لوصا ندرک ادف ،طابضنا یب راتفر زا تسا
 ای و یا هظحل تیقفومرطاخب یساسا
 اه یراوشد لباقم رد ینیشن بقع ،یمسق
.تمواقم زا زیهرپ و
 یرگراک شبنج رد مسینوتروپوا ،سلگنا 
 هب ،یزاوژروب هب یشورف پیسنرپ« هباثمب ار
 تایئزج رد دیعو هدعو و رارق و لوق یازا
 یارب دمآرد رپ ماقم و تسپ دیما هب اتدمع و
)مجرتم .دمان یم »ربهر
 ص ،۳۷ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۳۱ (
 مسینوتروپوا ،مسیسیتکرپ هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
 لالدتسا رب ینتبم یعامتجا راکودرک ره 

 ،ملع رب ینتبم تسایس ره هژیوب و یملع
 یعامتجا یاهدنور دومن زا هک دراد هفیظو
.دنک ذوفن اهنآ )تیهام( دوب هب

دوب و دومن کیت کلاید
)تیهام و هدیدپ کیت کلاید( 

ربورک رتنوگ روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب

 فراعملا هریاد
یرگنشور
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 یاهدنور )تیهام( دوب رگید ترابع هب 
 رارق شیوخ تکرح دصقم ار یعامتجا
.ار اهنآ )هدیدپ( دومن هن و دهد
 هب ندیطلغ و هابتشا زا زیهرپ یارب ام( 
 یکیت کلاید دض رکفت زرط بالجنم
:مینک یم یدنبلومرف نینچ ،)یکیزیفاتم(
 ار دوب و دومن کیت کلاید هراومه دیاب ام 
 رد ـ نآ رد هک ،میشاب هتشاد رظن دم رد

 دوب نآ زا هدننک نییعت شقن ـ یئاهن لیلحت
.تسا
 اه یخرب هک تسا نیا ام تیساسح لیلد 
 ود زا یکی نتشاد هدننک نییعت شقن هناهب هب
 کیت کلاید نآ زا ،یکیت کلاید بطق
.دننک یم عارتخا زیچ همه و چیه
 و دوش یم قلطم )تیهام( دوب ،هجیتن رد 

 یم هداد لزنت چیه هجرد ات )هدیدپ( دومن
.دشاپ یم ورف ـ المع ـ کیت کلاید و دوش
 ،هلئسم نیا هب یدعس هفسلف لیلحت رد ام 
)مجرتم .مینک یم هراشا دروم هب دروم
 هطبار رد زین یرگید یناعمب »هدیدپ« موهفم 
 و اهدنور ،اه تکژبا زا ینیعم هعومجم اب

:دور یم راکب یونعم و یدام هریغ
:لاثم ناونع هب 
۱
یعیبط یاه هدیدپ 
۲
یعامتجا یاه هدیدپ 

۳
یناور یاه هدیدپ 

۴
.هریغ و 
 اب »هدیدپ « موهفم دراوم هنوگ نیا رد 
 مهلاثما و »دنور« ،»زیچ« ،»ئیش« میهافم

.تسا دنواشیوخ
 )تیهام( دوب هب دینک هعجارم 
 و ماع تدحو رگنایب )تیهام( دوب 

تسا ترورض
 یاه نیعت هعومجم رگنایب )تیهام( دوب 

 هک تسا هریغ و دنور و زیچ ره تباث و ماع
دنراد قلعت دنور ای و زیچ نآ هب اترورض

 کیت کلاید رد ترورض هب دینک هعجارم 
 و ربج کیت کلاید( یدازآ و ترورض

 فداصت و ترورض کیت کلاید و )رایتخا

یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
 ،اهزیچ نیدومن مرف ینعی ،دومن اب دوب 
 ار یدنمداضت تدحو ،هریغو اهدنور
.دهد یم لیکشت
 دومن کیت کلاید زا ام هک تس ور نیا زا 
 .مییوگ یم نخس )تیهام و هدیدپ( دوب و
مجرتم
)هدیدپ( دومن هب دینک هعجارم 
 یسح تخانش یارب دومن فالخرب دوب 
.تسا ریذپان سرتسد هطساویب
 ،اهزیچ تیهام ای و دوب هب طوبرم لئاسم 
 زا )تیهام( دوب تخانش و دومن و دوب هطبار
 شلاچ و ثحب یزکرم هلأسم ینامز رید
.دنا هدوب مسیلایرتام و مسیلائدیا نایم
I
ناتساب ناهج هفسلف رد )تیهام( دوب
۱
تعیبط هفسلف رد )تیهام( دوب
 ،سلات( ناتساب نانوی رد تعیبط هفسلف 
 )تیهام( دوب )ردنم یسکانآ ،سنم یسکانآ

 یدام یلزا رهوج رد ار اه هدیدپ هیلک
 ار نآ و دناد یم )نوریاپا ،اوه ،بآ(

 یاه هدیدپ نایاپ یب عونت ساسا و هدولاش
.دنک یم دادملق دوجوم
۲
تیلکاره هفسلف رد )تیهام( دوب
 یم یلزا رهوج ناونع هب ار شتآ تیلکاره 
 »هزرابم« هک دنک یم دیکأت انمض یلو ،دناد
 وزج زین اهزیچ دوخ صاخ یلخاد دادضا
.دور یم رامشب اهنآ )تیهام( دوب
 داضت و دنویپ کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
 دوش یم نآ عنام دادضا »هزرابم« وا رظن هب 

.دننامب ریغتیال و تباث اهزیچ هک
 و »هدنوش« هب ار اهزیچ دادضا »هزرابم« 
.دنک یم لدب »هدنبای هعسوت«

۳
مسیروگاتوپ رد )تیهام( دوب
 همه )تیهام( دوب ار ددع اه تسیروگاتوپ 

.دنناد یم اهزیچ
 رد هک تسا یزیچ ،)تیهام( دوب اهنآ رظنب 

.دراد رارق یسح کرد سرتسد زا جراخ
 دنچره ،تسا یرکف ینیعت« )تیهام( دوب 

 هبناجکی و دودحم رایسب ینیعت هک مه
».تسا
 ص، ۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۴۵۹ ( 
۴
اه تائلا هفسلف رد )تیهام( دوب
 هب ار )تیهام( دوب هک تیلکاره فالخرب 

 لاح رد یزیچ ناونع هب ،یدنور ناونع
 هک دنراد دیکأت اه تائلا ،دناد یم تکرح
 و دحاو دوجو رد اهنت اهزیچ )تیهام( دوب

 .دروایب ماود دناوت یم اهنآ ریغتیال
۵
نوطالفا هفسلف رد )تیهام( دوب
 اه تسیروگاتوپ تارظن همادا رد نوطالفا 
 ،ینیع مسیلائدیا عضوم زا اه تائلا و
 مالعا و دزاس یم حرطم ار اه هدیا یروئت
 ناهج ،یدام ناهج یارو رد هک دنک یم
 ناهج )تیهام( دوب هک ،دراد رارق اه هدیا

 یدام یاهزیچ و دهد یم لیکشت ار یدام
 )تیهام( دوب نآ زا صقان یئاه هیپک زج
 .دنتسین قلطم یا هدیا یاه
 اه هدیا یاشامت هب دلوت زا لبق حور 
 هظفاح رد ار اهنآ زا یریواصت و هتخادرپ

 هدروآ هارمه هب دوخ اب و هدرک رابنا دوخ
 اهزیچ )تیهام( دوب تخانش لیلد و تسا

.تسا نیمه
 یروآ دای هب دینک هعجارم 
 رد اه هدیا یروئت یلصا موهفم یروآ دای( 
.تسا نوطالفا هفسلف
 ود ندروآ رطاخب ،نوطالفا رظن هب تخانش 
 دلوت زا لبق ـ حور هک تسا یئاه هدیا هراب

.تسا هدرک اشامت ـ دوخ
 ینیع مسیلائدیا عاونا همه یتاذ هلئسم نیا 
.تسا
:دیوگ یم لگه الثم 
 ،ضحم درخ متسیس هباثمب دیاب ار قطنم« 

.دروآ رامشب بان یاه هشیدنا ملاع هباثمب
 ،بلاق نودب هک تسا تقیقح ملاع نیا 
.دراد دوجو دوخ یارب و دوخ رد
 اوتحم نیا هک تفگ ناوت یم ور نیا زا 
 تیهام رد هک ناس نآ ،تس ادخ رگناشن
 و تعیبط شنیرفآ زا لبق( ،شیوخ یدبا
)مجرتم ».تسا هدوب )نآ دودحم حور
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)همدقم ،»قطنم« ،لگه( 
۶
وطسرا هفسلف رد )تیهام( دوب
 ادج رب ینبم ار نوطالفا هیرظن وطسرا 

 یم در )هدیدپ( دومن زا )تیهام( دوب ندرک
:دنک
 زا هتخیسگ و ازجم دناوت یمن )تیهام( دوب« 

.دشاب هتشاد دوجو )هدیدپ( دومن
 زا ازجم دناوت یمن یزیچ )تیهام( دوب نوچ 
.دشاب هتشاد دوجو زیچ نآ
 ار اهزیچ )تیهام( دوب اه هدیا رگا ،نیربانب 
 ازجم دنناوت یم هنوگچ ،دنهد یم لیکشت
»؟دنشاب هتشاد دوجو اهنآ زا
 ).ب ۹۹۱ ۹٫ فلا ،»کیزیفاتم« ،وطسرا( 

ce
یطسو نورق هفسلف رد )تیهام( دوب
 هطبار رس رب شلاچ یطسو نورق هرود رد 
 ناونع تحت )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب
 رس رب هرجاشم( »اه لاسروینوی هرجاشم«
.تفای همادا اه نرق )ماع میهافم
 مادکره ،دندیشوک ریز فلاخم نایرج ود 
 هبناجکی روطب ار هلأسم نیا ،دوخ هقیلس هب

:دننک لح
۱
 مسیلائر
 تیماع رد ار اهزیچ )تیهام( دوب ،مسیلائر 
 ،دید یم ماع میهافم رد ینعی اهنآ یرکف
 هتشاد دوجو درفنم یاهزیچ زا لبق ایوگ هک
.دنا

۲
 مسیلانیمون
 اهزیچ )تیهام( دوب یارب ،مسیلانیمون 

 نآ رب و دوب لئاق فرص هنازرونامگ تلصخ
 اب قبطنم یزیچ ینیع تیعقاو رد هک ،دوب
.درادن دوجو اهزیچ تیهام

cde
دیدج رصع هفسلف رد )تیهام( دوب
 اب دنویپ رد هک یعیبط مولع ناباتش تفرشیپ 
 اپورا رد یراد هیامرس دیلوت هویش شیادیپ

 یپ یارب روخ رد شور ،تفرگ یم تروص
 یاه هدیدپ نیناوق و )تیهام( دوب هب ندرب

:دومن حرطم یعیبط
۱

نکیب سیسنارف هفسلف رد )تیهام( دوب
۱
 یملع شهوژپ هتفیش هک نکیب سیسنارف 
 دومن ینورد نوناق ار )تیهام( دوب ،دوب
.تسناد یم )هدیدپ(
۲
.دیمان یم مرف ار )تیهام( دوب وا 

۳
 لباق )تیهام( دوب هک دوب نآ رب وا 

 دیاب ،نادب ندرب یپ یارب و تسا یئاسانش
 یجراخ )هدیدپ( دومن صاوخ لیلحت هب
 یارب هک یئ یجراخ )هدیدپ( دومن ،تخادرپ

.دنا یسرتسد لباق هطساویب روطب ساوح
۴
 زاین زا یکاح نکیب سیسنارف هیرظن 
 اپورا رد هک دوب یبرجت مولع یرظن ـ یتفرعم
.دوب هدرک دشر هب زاغآ
 دروم ار یضایر یاه شور هک یمولع اما 
 تیوقت بجوم ،دنداد یم رارق هدافتسا

.دندش هفسلف رد یتسیلانویسار تاشیارگ
۵
 شور ناونع هب ار جاتنتسا نکیب سیسنارف 
.درک داهنشیپ یملع قیقحت یلصا

۲
تراکد هفسلف رد )تیهام( دوب
۱
 یلصا شور ناونع هب ار ءارقتسا تراکد 

.درک داهنشیپ یملع قیقحت
۲
 هدیدپ نیتسار )تیهام( دوب تراکد رظن هب 

.دهد یم لیکشت اه هدیدپ ماع هبنج ار اه
۳
 یاه تکژبا همه ماع هصخشم تراکد 
.دیمان یم طاسبنا ار یدام
۴
 یاه هدیدپ همه ماع هصخشم تراکد 
.دیمان یم رکفت ار یونعم
۵
 )تیهام( دوب ،ماع میهافم تراکد رظن هب 

.دننک یم سکعنم ار اهزیچ
۶
 اب ناوت یم ماع میهافم زا ،تراکد رظنب 
 فراعم هیلک ،ءارقتسا شور زا هدافتسا

 جارختسا ار صخشم یاه هدیدپ هب طوبرم
.درک
۷
 هدیا زا یکاح ماع میهافم ،تراکد رظنب 

 رد یا هبرجتره زا لبق هک دنا دازردام یاه
 قیرط زا اهنت و دنراد دوجو هدنسانش ناسنا
 ناوت یم )ساوح کمک نودب ینعی( ماهلا
.تفای تسد اهنآ هب
 ماهلا ،دازردام یاه هدیا هب دینک هعجارم 
)نویس یئوتنیا(

۳
کال ناج هفسلف رد )تیهام( دوب

)۱۷۰۴ ـ ۱۶۳۲( کال ناج
یسیلگنا فوسلیف
مسیریپما یلصا هدنیامن
 یرگنشور هتسجرب یاه تیصخش زا
سیلگنا
یعامتجا دادرارق یاه نیسیروئت زا
 یساسا نوناق ،اکیرمآ لالقتسا هیمالعا
 هفسلف ریثأت تحت هتسنارف بالقنا و اکیرمآ

.دنا هدوب وا یسایس
 دوب هب عجار دوخ هیرظن رد کال ناج
 و مسیلائدیا نایم اهزیچ )تیهام(
.دوب ناسون رد مسیلایرتام

 ناکما هب عجار دوخ هیرظن رد کال ناج
 هب اهزیچ نیتسار )تیهام( دوب تخانش
.تشاد شیارگ )مسیسیتسونگا( یئارگمنادن
۱
 و نکیب سیسنارف زا یوریپ هب کال ناج 
 ،تراکد( مسیلانویسار اب تریاغم رد
 همشچرس اهنت )ستین بیال و ازونیپسا

 و ینورد هبرجت و اه ساسحا رد ار تخانش
.تسناد یم تکژبوس ینورب
۲
 یعقاو )تیهام( دوب ،کال ناج رظن هب 

 هتفهن اهنآ درفنم ءازجا راتخاس رد اهزیچ
 ینورب هبرجت سرتسد زا جراخ هک تسا
 یسح کاردا لباق صاوخ یلو ،تسا

.دنک یم نییعت ار اهزیچ
۳
 یسح کاردا لباق صاوخ هطساوب ناسنا 

 و دبای یم تسد هداس یاه هدیا هب اهزیچ
 یاه هدیا هداس یاه هدیا زا یناسنا حور
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.دزاس یم بکرم
۴
 و دنوش یم یراذگمان بکرم یاه هدیا 
 یم المرب ار اهزیچ رادمان )تیهام( دوب

.دنزاس
۵
 دوب هب عجار دوخ هیرظن رد کال ناج 
 و مسیلائدیا نایم اهزیچ )تیهام(
.دوب ناسون رد مسیلایرتام
۶
 ناکما هب عجار دوخ هیرظن رد کال ناج 

 هب اهزیچ نیتسار )تیهام( دوب تخانش
.تشاد شیارگ )مسیسیتسونگا( یئارگمنادن
 ،تخانش یروئت هب دینک هعجارم 
 ةراید یامنرات رد )یئارگمنادن( مسیسیتسونگا
یرگنشور فراعملا

۴
یلکرب فقسا هفسلف رد )تیهام( دوب
 مسیلائوسنس ،ریز تاثبشت اب یلکرب فقسا 
 یزرطب ار یتسیلایرتام )یئارگ سح(
:دزاس یم هنوراو ینهذ ـ یتسیلائدیا
۱
 هباثمب ار دوجوم ینیع یاهزیچ یلکرب 
 دادملق اه ساسحا زا یحنرغب هعومجم
.درک
۲
 رد )یتیهام( دوب عونره دوجو رکنم یلکرب 
.دش اه هدیدپ یارو
 دوب و دومن کیت کلاید ،رگید ترابع هب( 
 رود ار )تیهام( دوب ،درک بیرخت ار
)مجرتم .دومن قلطم ار دومن و تخادنا

۳
 هک یناسنا ساوح لوبق هب طقف یلکرب 
 اب اهزیچ نیدومن یاه مرف زا ار اه ناسنا

.داد رد نت ،دنزاس یم ربخ
۵
تناک هفسلف رد )تیهام( دوب

دوخ رد زیچ
هتفه هلجم مرتحم حارط زا یحرط
۱
 دوب ،ینهذ مسیلائدیا عضوم زا مه تناک 
.درک ادج مه زا ار )هدیدپ( دومن و )تیهام(
۲

 هک تسا نآ )هدیدپ( دومن ،تناک رظن هب 
 هب ساوح قیرط زا تخانش تکژبوس
.درب یم یپ ناشدوجو
۳
 هطبار رد اهنت اه )هدیدپ( دومن ،تناک رظنب 
.دنراد دوجو هدنسانش تکژبوس اب

۴
 کمکب هدنسانش تکژبوس ،تناک رظنب 
 یم لیان اه هدیدپ کاردا هب ریز لماع ود
:دیآ
فلا
 و نامز( شرگن بان یاه مرف کمکب 
 یب و هطساویب ( یرویرپا روطب هک )ناکم
.دراد رایتخا رد )هبرجت زا زاین

ب
اه هلوقم ینعی ،مهف کمکب 

۵
 یارو رد ،تناک رظنب اهزیچ )تیهام( دوب 

 دوجو »دوخ رد زیچ« هباثمب اه )هدیدپ( دومن
.دراد
 رد دوخرد زیچ ،زیچ هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات
۶
 یئاسانش لباق ریغ تناک رظنب دوخرد زیچ 
.تسا
 تخانش هب دنناوت یمن اه ناسنا ،نیربانب 
.دنیآ لیان اهزیچ )تیهام( دوب
۶
لگه هفسلف رد )تیهام( دوب
۱
 ،دوب زا دومن یلوصا ندرک ادج لگه 
 دروم ار تناک طسوت تیهام زا هدیدپ
 یم در و دهد یم رارق یکیت کلاید داقتنا

:دنک
 هک تسین یزیچ هدنهدناشن )هدیدپ( دومن« 
 )تیهام( دوب رد و دشابن )تیهام( دوب رد

 یعقاو یجراخ زورب هک تسین یزیچ
».دشاب هتشادن
)۱۳۹ فارگاراپ ،»فراعملا ةریاد« ،لگه( 
۲
 )هدیدپ( دومن تخانش اب ناسنا ،لگه رظنب 
 یم هار )تیهام( دوب تخانش هب هک تسا

.دیاشگ

۳
 و تیوه داضت هک احنآ زا اما )تیهام( دوب 
 اب طقف هن ،دراد دوخ نطب رد ار توافت
 هطبار رد ندش اب همه زا لبق هکلب ،دوجو
 یم ،شیوخ یدنمداضت تکربب و تسا
 لیان دوخ یاه )هدیدپ( دومن شیاز هب دناوت
.دیآ
 هتسه هک دوش یم مولعم اج نیمه زا 
 هطبار هب عجار لگه کیت کلاید لوقعم
 ریثأت تحت )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب
 رارق وا ینیع ـ یتسیلائدیا متسیس یاهزاین
.دراد
۴
 ،لگه رظن هب )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب 
 ریسم رد هک دنا »قلطم هدیا« یاه نیعت
 ،)تیهام( دوب یاه هلپ زا شیوخ هعسوت

 تدحو هک تیعقاو هرخالاب و )هدیدپ( دومن
 یم الاب ،تسا )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب
.دور
۷
رصاعم یئاوژروب هفسلف رد )تیهام( دوب
 مرف رد هژیوب ،رصاعم یئاوژروب هفسلف رد 

 یژولونمونف و مسیویتیزوپ فلتخم یاه
 ینهذ ـ یتسیلائدیا کرد ، )یسانش هدیدپ(
 )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب هطبار هب عجار
.تسا بلاغ
 ،مسیویتیزوپ هب دینک هعجارم 
 یامنرات رد حور یژولونمونف ،مسیویتیزوپوئن
یرگنشور فراعملا ةریاد
۸
یتسیسکرام هفسلف رد )تیهام( دوب
۱
 هک تسا نآ رب یتسیلایرتام کیت کلاید 
 ینعی ،ینیعروطب اهزیچ )تیهام( دوب
 نآ زا جراخ رد و یناسنا روعش زا لقتسم
.دراد دوجو
۲
 رورض و ماع زا تسا ترابع )تیهام( دوب 
.اه هدیدپ ضیوعت رد
۳
 و تباث هبنج زا تسا ترابع )تیهام( دوب 
 تاصتخم متسیس اب هطبار رد ریذپانرییغت
.هطوبرم
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۴
 هورگ زا دناوت یمن یتباث ره هک روط نامه 
 تباث اهنآ هب تبسن هک ،هطوبرم یاه لدبت
 دوب ،دشاب لقتسم ،دوش یم هدیمان
 هباثمب هن ،ناس نامه هب مه )تیهام(
 هب ـ لقتسم اقلطم یکیزیفاتم تیدوجوم
 ،نوطالفا( نآ ینیع ـ یتسیلائدیا یانعم
 رد طقف هکلب ـ )هیقب و لگه ،مسیلائر

 رد و یدام یاه متسیس و اهدنور ،اهزیچ
 نیدومن یاه مرف اب ینتسسگان تدحو
.دشاب هتشاد دوجو دناوت یم اهنآ صخشم
۵
 یئامندوخ )هدیدپ( دومن رد )تیهام( دوب 
 رد ـ زین یا )هدیدپ( دومن ره و دنک یم

 دوب یلجت« و تسا یوهام ـ یئاهن لیلحت
.تسا »)تیهام(
۶
 رد مه اب )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب 

 تفج ،یکیت کلاید تدحو بوچراچ
.دنهد یم لیکشت ار یداضتم
۷
 و تباث یبسن روطب )تیهام( دوب 
.دراد رورض و ماع تلصخ ،تساراوتسا

۸
 ،)تیهام( دوب فالخرب )هدیدپ( دومن 
 و درفنم تلصخ و تسا کرحتم و رییغتم
.دراد یفداصت
۹
 دوب دوجو زا ،)هدیدپ( دومن هطساوب اهنت ام 
 رگید ترابع هب ،میوش یم ربخ اب )تیهام(
 لباق هطساو اب روطب طقف )تیهام( دوب
.تسا یسرتسد
 و تطاسو هب دوب هب یبای تسد یارب( 
)مجرتم .تسا مربم زاین دومن یرگیحنایم
 هطساو دومن هب یسرتسد یارب هکیلاح رد 
.تسین مزال یا

۱۰
 اه متسیس و اهدنور ،اهزیچ )تیهام( دوب 
 زا هکلب ،)هدیدپ( دومن اب داضت رد طقف هن
 و اهدنور ،اهزیچ ینانچنآ رگنایب نآ هک احنآ

 ـ ینیع دوجو اب داضت رد ،تس اه متسیس
.دراد رارق زین اهنآ یعقاو

۱۱

 هدیدپ ،اهزیچ )تیهام( دوب هلئسم ،نیربانب 
 یتسه عون و هوحن هلئسم اه متسیس و اه
 ـ ینیع دوجو هلئسم هکیلاح رد ،تس اهنآ
 طقف اه متسیس و اه هدیدپ ،اهزیچ یعقاو
.تس اهنآ ندوبن ای و ندوب هلئسم

۱۲
 یدام یاهدنور و اهزیچ )تیهام( دوب 
.تسا دنمداضت
 کلاید هفیظو نینل هک تس ور نیا زا 
 یم ءایشا یوهام داضت فشک ار کیت
 هتفهن دوخ نورد رد ءایشا هک یداضت ،دناد
.دنراد
 )۲۳۹ ص ،۳۸ دلج ،نینل تایلک( 

۱۳
 دوخ یدنمداضت ببس هب زین )تیهام( دوب 
 ،تسین ریذپانرییغت و دماج و کشخ اقلطم
.تسا لماکت و هعسوت هب موکحم هکلب
 اب طقف هن )تیهام( دوب هک تس ور نیا زا 
 هکلب ،اه متسیس و اه هدیدپ ،اهزیچ دوجو
.تسا هطبار رد اهنآ ندش اب نینچمه

۱۴
 رد هریغ و دنور ره ،زیچ ره )تیهام( دوب 

 و دنور ،زیچ نآ صیاصخ و صاوخ هیلک
 ار اهنآ نوچ و دنچ و دنک یم ذوفن هریغ
.دنک یم نییعت

۱۵
 و صلاخ مرف رد زگره اما )تیهام( دوب 
 هکلب ،دوش یمن رگ هولج شغ و لغ یب

 ضوع هرهچ و هژیودوخ یتئیه رد هراومه
 ،رگید ترابع هب ،دنک یم یئامندوخ هدرک
 رب تیهام )نویسکژورپ( دادتما ناونع هب

 .)هدیدپ( دومن حطس
۱۶

 رد مه اب )هدیدپ( دومن و )تیهام( دوب 
.دنراد رارق ینتسسگان یتدحو

۱۷
 )تیهام( دوب زا رت ینغ )هدیدپ( دومن 
 رورض ،ماع رصانع رب هوالع نآ اریز ،تسا
 و یفداصت ،درفنم رصانع یاراد ،تباث و
.تسا زین ریغتم

۱۸
 و یوهام رصانع تدحو )هدیدپ( دومن 

.تسا یوهامریغ

۱۹
 رورض و ماع هباثمب )تیهام( دوب هکیلاح رد 
 و درفنم ،تسا رادروخرب یبسن تابث زا
 بترم یوهامریغ رصانع هباثمب یفداصت
:دنوش یم نوگرگد
 ،یوهامریغ صاوخ رگید ترابع هب« 

 بترم اهزیچ حطس هب هدیبسچ و یرهاظ
 دنتسین )تیهام( دوب لثم ،دنوش یم دیدپان

».دنشاب اجرب اپ ،دنشاب رادیاپ هک
 ،یوهام ریغ رصانع ،نآ مغریلع اما 
 )تیهام( دوب رگنایب »یرهاظ« و »یحطس«
.دنا

۲۰
 هماج فداصت رد ترورض هک روطنامه 

 دوب زین ناس نامه هب ،دشوپ یم لمع
 یم المرب یوهامریغ رد ار دوخ )تیهام(

.دزاس
 و دراد بلرب فک هک ،دور نایرج ناسب« 

.لد رد فرژ تانایرج
 )تیهام( دوب زا یثیدح هراومه فک اب و 

».تسه
 )۱۹ ص ،۳۸ دلج ،نینل تایلک( 

۲۱
لاثم
 )نتشگ یتسیشاف( نویسازیشاف و یرگیماظن 
 نآ )تیهام( دوب هب ناملآ تلود نوزفازور
.دوش یم طوبرم
 و تسیراتیلیم نآ ای و نیا ندمآ راک یور 
.تسا یوهامریغ یرما تسیشاف
 صخشم یاه تیصخش ،لاح نیا اب اما 

.دنا )تیهام( دوب رگنایب هراومه
۲۲

 اه متسیس و اهدنور ،اهزیچ )تیهام( دوب 
.تسا یئاسانش لباق

۲۳
 لیلحت هب دیاب )تیهام( دوب تخانش یارب 

.تخادرپ )هدیدپ( دومن
 دوب فشک یارب تکرح أدبم )هدیدپ( دومن 
.تسا )تیهام(

۲۴
 و قیمعت نایاپ یب دنور« ،تخانش دنور 

 و اهدنور ،اه هدیدپ ،اهزیچ تخانش روغ
 )هدیدپ( دومن زا هک تس اهناسنا هلیسوب هریغ
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 مک )تیهام( دوب زا و )تیهام( دوب هب اه
».درذگ یم رتفرژ )تیهام( دوب هب قمع
 )۲۱۳ ص ،۳۸ دلج ،نینل تایلک( 
 هک ناسنآ اه هرایس رادم )دومن( رهاظ الثم 
 یاهرادم ،دهد یم ناشن هطساویب هدهاشم
.دنا یچیپرام اتبسن
 دوب هک دوب رلپک نیناوق کمکب اهنت 
.دش فشک )هدیدپ( دومن نیا )تیهام(
 تکرح لکش یضیب یرادم رد اه هرایس 
 هدعاق یب یاه مرف زا مادک ره و دننک یم
 رد هطساویب هدهاشم هک زیگنا تفگش
 یدومن افرص ،دهد یم رارق اهناسنا رایتخا
 هک یسک رظن هطقن زا تسا )یا هدیدپ(
.تسا هتخادرپ اشامت هب و هداتسیا نیمز یور
 دوب طقف اما رلپک یا هرایس نیناوق 
 یم الم رب ار اه هرایس ماظن نیلوا )تیهام(

.دنزاس
 وترپ رد هک دوب نوتوین کیناکم اهدعب 
 دوب فشک هب تسناوت یمومع هبذاج نوناق
.دیآ لیان ماظن نیمود )تیهام(
 دوب هنک هب تیبسن یروئت ماحنارس و 
 و درک ذوفن اه هرایس ماظن نیموس )تیهام(
 هوق و نامز ـ ناکم ،تکرح ،هدام دنویپ زا

 .تشادرب هدرپ هبذاج
۲۵

 دوب هب )هدیدپ( دومن زا هفقو یب راذگ 
 هفیظو یلک روطب ناوت یم ار )تیهام(
.تسناد مولع همه یلصا
 دوب فشک ،مولع زا مادکره فده 
 یاه تکژبا هب طوبرم یاه هدیدپ )تیهام(
.تسا شیوخ شهوژپ دروم
 اهزیچ نیدومن مرف و )تیهام( دوب رگا« 
 ،دنتشاد یم قابطنا مه اب هطساویب روطب
».دندش یم انعم یب و دیاز مولع هیلک هاگنآ
 ص ،۲۵ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۸۲۵(
۲۶

 رگا ـ اه متسیس و اه هدیدپ ،اهزیچ میهافم 
 دوب دیاب ـ دنشاب یملع هک ،دشاب رارق
.دنبایرد ار اهنآ )تیهام(

۲۷
 موهفم و )تیهام( دوب موهفم نایم دیاب اما 

:دش لئاق توافت ماع

 هدیدپ کرتشم هجو رگنایب هک یموهفم 
 تلصخ یاراد طقف ،تسارامشیب یاه
.تسا یبرجت ماع کی
 مرف )تیهام( دوب دیابن امتح یبرجت ماع 

.دبایرد ار )اه هدیدپ( اهزیچ نیدومن یاه
 دناوت یم ینامز اهنت ماع موهفم ره 

 هتشاد ار )تیهام( دوب موهفم کی تلصخ
 تیماع تلصخ یاراد اهنت هن هک ،دشاب
 )تیهام( دوب نآ رب هوالع هکلب ،دشاب

 ساکعنا ینعی ،دنک سکعنم اعقاو ار اهزیچ
.دشاب اهزیچ )تیهام( دوب نیتسار

۲۸
 هار اهزیچ )تیهام( دوب هب ار یسح کرد 
.تسین
 هب دیاب اهزیچ )تیهام( دوب کرد یارب 
.دش زهجم یکیروئت رکفت
 و هیزجت دنور رد یکیروئت رکفت هکنیا 

 دوب هب هریغ و یزاس هیضرف ،لیلحت
 تسد هریغ و اهدنور ،اهزیچ )تیهام(
 میهافم هسیاقم اب اهنت ،هن ای و تسا هتفای
 رد ینعی تیعقاو اب )تیهام( دوب هب طوبرم
 .دش دهاوخ ریذپ ناکما کیتارپ هروک

۲۹
 زا یدایز دادعت اب )تیهام( »دوب« هلوقم 
 زا ،دراد گنتاگنت هطبار رگید یاه هلوقم
:دنا هلمج نآ
فلا
ماع 

ب
موهفم 

ت
نوناق 
 یمیهافم« »)تیهام( دوب« و »نوناق« هژیوب 
 قیمعت زا و دنا یناسکی ماظن یاراد هک دنا

 ناهج ،اه هدیدپ هب تبسن یناسنا تخانش
».دننک یم تیاکح هریغ و
 )۱۴۲ ص ،۳۸ دلج ،نینل تایلک( 
 تابث هب دینک هعجارم 
نایاپ
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 سکرام
و

یشکدوخ 

/یشکدوخ و سکرام،سکرام لراک
 ،تولپ .یا کیرا یاه همدقم و شیاریو
-یوضترم نسح مجرتم:نوسردنآ نیوک
۱۳۸۴،ون ماگ:نارهت
 ریفکت نینچ مغر هب هک تسا هنوگچ“

 هب تسد مدرم مه زونه ،یریگمشچ
 نامه رد نادیمون نوخ؟دننز یم یشکدوخ
 مدآ نوخ هک درادن نایرج ییاه گرخرس
 رس رب لابغارف هک یا هفطاع یب یاه
 یم هلداجم رمث یب نینچ ییاه شسرپ

 طقف.ناسنا یارب تسا یزار ناسنا.دننک
 اما دننک شنزرس ار وا هنوگچ هک دنناد یم
”.شدنسانش یمن
 و هشوپ“ هلاسر هب همدقم رد نوسردنآ نیوک
 هب هراشا نمض،سکرام ”یشکدوخ
 هب میکرود و سکرام دروخرب تهابش
 هک رظنم نیا زا مهنآ و یشکدوخ عوضوم
 ی هعماج رد ار یشکدوخ اهنآ یود ره
 دروم یعامتجا طیارش ساسا رب نردم
 و ،یناور طیارش ات دنا هداد رارق ثحب
 رت هدرتسگ یاهیرامیب هناشن یشکدوخ هکنیا
 هداد هب ود ره هکنیا زین و تسا یعامتجا

 یرتشیب هقالع دروم نیا رد یبرجت یاه
 ناشن یفسلف ای یقالخا تالمات هب تبسن
 نایم توافت هک دنک یم دیکات ،دنهد یم
 اهنآ ”یسانش شور“ رب ینتبم رتشیب ود نیا

 هک میکرود فالخرب عقاو رد.دشاب یم
 یم رارق وگلا ار یتسیویتیزوپ یشور
 ناوارف یاه هداد دوجو اب سکرام،دهد

 رثا،یکیتکلاید یانب ریز ساسا رب یبرجت
 عوضوم هژیو هب.دنار یم شیپ هب ار دوخ
 هبنج رتشیب میکرود یارب هک نانز یشکدوخ
 هب سکرام دزن،دراد ”هنارواب تشونرس“

 ناونع هب ییاوژروب جاودزا“ دقن تروص
 لصا کی ناونع هب دیابن هک رگمتس یداهن

.دبای یم اقترا ”دوش یقلت تباث ماع
 یدقن عقاو رد ”یشکدوخ و هشوپ ”هلاقم
 یاه هداوناخ رد نانز یشکدوخرب تسا
 باتک ساسا رب هلاقم.هسنارف ییاوژروب
 هشوپ کاژ رثا”هسنارف ییادتبا یاهرامآ“
 یا همدقم رد تولپ یا.تسا هدش هتشون
 ًامومع سکرام هچ رگا”:دسیون یم رگید
 اما ،تسناد یم هدیدمتس یهورگ ار نانز

 یرادنپ تاذ مه ساسحا یعون مه دیاش
 رد هک دوب هدرک ساسحا ینانز اب یا هژیو

 هدز شکدوخ هب تسد هشوپ یاه هدیکچ
 اراکشآ)یسوت(رونائلا شرتخد.دندوب
 یشکدوخ یارب هداوناخ درف نیرتدعتسم
 شیب ینج:دوب هتفگ سکرام دنیوگ یم.دوب
 نم دوخ…یسوت اما تسا نم هیبش همه زا
 )۵۳(”.تسا

 یم هراب نیا رد زین یوول لشیم
 هقبط یشکدوخ لئالد یدنب هقبط”:دسیون
 نردم یزاوژروب هعماج دسافم یدنب
 دوبان ار اهنآ ناوت یمن هک یدسافم.تسا

 یا هشیر و یداینب رییغت اب رگم درک
 هب)۶۰(.یداصتقا و یعامتجا یاهراتخاس
 هک یراثآ نایم رد هلاقم نیا”یوول داقتعا

 یکی ،هدرک رشتنم دوخ یاضما هب سکرام
 متس هیلع اه تساوخ رفیک نیرتدنمتردق زا
”.تسا نانز رب
 هک هشوپ باتک اب ههجاوم رد دوخ سکرام
 یم تسا هدش جارختسا سیلپ یناگیاب زا
 هشوپ زا هدیزگ نیا رذگهر زا دیاش”:دسیون
 ار هاوخریخ یزاوژروب تالیخت دودح ناوتب
 ی هیهت طقف هلئسم درادنپ یم هک داد ناشن
 یمک نداد و ایراتلورپ یارب نان یرادقم
 نارگراک اهنت ییوگ.تساه نآ هب شزومآ

 جنر ینونک یعامتجا طیارش زا هک دنتسه
 ایند نیا یلک روط هب هک یلح رد ،دنرب یم
)۷۰سکرام(”.تسا نکمم یایند نیرتهب
 زا یا ه رهوج هاتوک هلاقم نیا رد سکرام
 هب دوخ لاکیدار دقن و ناسنا هب شهاگن

 هئارا هعماج یقالخا و یتنس یاهراتخاس
 یگدنز دوپ و رات رد هک یناسنا.دنک یم
 و تسا هدش هناگیب شیوخ اب نانچ نردم

 ندینش بات رگید هک ،قرغ ییاهنت رد نانچ
 نیا زا دیوگ یم سکرام.درادن هظعوم
 زا مئاد هک دنا رایسب اه هشیدنا تسد
 نخس داد هعماج لابق رد ناسنا تیلوئسم
 زا ناسنا هک یقح زا هکنآ یب دنهد یم

.دنروآ نایم هب ینخس دراد هعماج
 دیوگ یم نخس ییاهناسنا نابز زا سکرام
 ناسنا اهنویلیم نایم رد نتسیز دوجو اب هک
 یمن رد هب ییاهنت ساسحا زا زگره رگید
 نایم رد تعاس ره و زور ره و دنیآ

نایونزغ دمحم
 و یسانش ناسنا

گنهرف

http://anthropology.ir/node/9064
http://anthropology.ir/node/9064
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 زا یکانتبیه ساسحا اب شیوخ ناعونمه
 نیا سکرام.دننک یم یگدنز هرهلد و سرت
 هک دنک یم یقلت یدج ییاج ات ار ییاهنت
 ”:دسیون یم یمومع راکفا فیصوت رد
 شیب یمدرم یاوزنا لیلد هب یمومع راکفا
 اریز تسا قرفتم ،دساف و لهاج دح زا

 هبیرغ رگیدکی اب و دوخ اب همه
 هک تسور نیمه زا)۸۸سکرام(”.دنتسه
 هب رتهب ینیزگیاج دوبن رد یشکدوخ“
 تبیصم لباقم رد هاگهانپ نیرت یطارفا

 یم لیدبت یصوصخ یگدنز یاه
 )۹۳سکرام(”.دوش
 لیالد زا ماع یتسرهف هب هراشا اب سکرام

 ،یدام رقف ای یراکیب نوچمه یشکدوخ
 زا یا هدمع شخب هک دهد یم ناشن

 هبنج زا یراد هیامرس نارود یاه یشکدوخ
 و یتخانش یتسه یاه
 و تسا هدش یهت یفسلف
 و یعامتجا یداینب رب
 یگنهرف و یداصتقا
 هراشا.تسا هدش راوتسا
 نانز یاه یشکدوخ هب وا
 ،یزاوژروب هعماج رد
 هک نیا رب تسا یدهاش
 یاه خنرس لابند هب وا
 یمن هناواکناور-یسیلپ

 نیا رد ار نز وا.ددرگ
 یشخب“ نوچمه تایاور
 ”یاهالاک ی ههایس زا

 وا هب درم هک دهد یم رارق دقن دروم ،درم
 یمن ار هناخ زا نتفر نوریب ای قالط هزاجا
 یهیدب و هدرک یدعت وا هب دناوت یم و دهد
 .دیامن ضقن ار شا یناسنا قوقح نیرت
 دوجو  اب هک دنک یم ناعذا سکرام
 اما یدادبتسا یاهتموکح هیلع بالقنا

 نورد هماکدوخ یاهورین زا یشخب هراومه
 ببسم و دنهد یم تایح همادا هداوناخ
 سکرام هک یریوصت.دنوش یم نارحب زورب
 دنک یم هئارا هلاقم نیا رد یشکدوخ زا
 رد اهر یناسنا زا کیتنامر تسا یریوصت

 نطاب رد و ندمتم رهاظ هب یا هعماج
 ،نآ رد هک یا هعماج.کانرطخ و شحوتم
 ریگرد مادم یروآ هرهلد زرط هب ناسنا

 وا هک تسا یبیرغ یئرمان و یئرم یاهورین
 یگتسکشرو و دوکر و ریقحت دح رس ات ار
 و درو اب زاب و درب یم یونعم و یدام

 اب گنرد یا هظحل یارب یا هزات یوداج
 توعد سرتسا و یگدنود هب یا هزات قوشم
 هداوناخ ،سکرام ریوصت رد.دنک یم
 تارییغت لابق رد داهن نیرت تخسرس
 هب زور ره هک دوش یم هداد ناشن یعامتجا
 نآ رد یمیدق یاوتحم زا دیدج لاکشا
 رهم و ناشن نوچمه و دوش یم دیلوتزاب

 لاقتنا رگید لسن هب یلسن زا یگداوناخ
 رد دناوت یمن سکرام نیاربانب.دوش یم هداد
 هداس و هناتسد ماخ ییاج هباج کی یپ
 اب یزاوژروب یخیرات شقن نیب هناشیدنا
 تیمامت یاغلا یپ رد وا هکلب دشاب ایراتلورپ

  یگناگیب هب رجنم هک تسا یطیارش

 دقن هب هلاقم نیا رد و هدش یناسنا تابسانم
 لاکشا نایم رد یلکش ناونع هب هداوناخ

 اب وا هک ییاج.دنکیم رظن تابسانم نیا
 هعماج رد نانز تیعقوم ندرک هتسجرب
 یرالاسردپ ناهنپ و ادیپ یاه هیال هب رصاعم
.دنک یم خوسر نردم
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 تسکش
 و

 اکیرمآ رارف
قارع زا

 رد اکیرمآ یاهناگداپ زا یکی رد زورما
 عالطا نآ لحم زا یسک هکنآ نودب قارع
 .Leon E ( اکیرمآ عافد ریزو دشاب هتشاد

Panetta(  نیا یگنج ناراکتیانج هارمهب 
 سالپ و لوج اکیرمآ هک درک مالعا روشک
 جراخ روشک نیا زا و هدرک عمج اردوخ
 زا یدادعت هضیرع ندوبن یلاخ یارب دوشیم
 بانج دننامه ناش هفایق زا هک نازابرس
 هنحص دیراب یم یتخبدب و تبکن اتناپ ریزو
 ینادرگراک ار هنامرشیب شیامن نیا

 نادرم نیا هک یراوید تشپ رد . دندرکیم
 رارق اکیرمآ یماظن یسیلپ متسیس تیانج
 اهنت هک تشاد رارق ینوتب راوید دنتشاد
 شیامن نیا یارجا یارب نکمم هدودحم
 لحمب یپ تمواقم یاهورین ات دوب تسکش
 تیانج گنج ودب زا . دنربن اهورین نیا

 قارع رد وتان و اکیرمآ یتسیشاف و هناراک
 و یسایس تیصخش چیه ورما هب ات یتح
 رد و یک دنک مالعا ات درکن تارج یماظن

 اهدص هک دوشیم یروشک دراو یتعاس هچ
 ، ماع لتق ارنآ  شکتمحز مدرم زا رفن رازه
 اهنآ  . تسا هدرک نادرگرس و هراوآ ،راکیب

 رهاظ تارج طقف بش یاهدغج دننامه
. دنتشاد ار اهناگداپ رد ندمآ دورف و  ندش
 زا سرت هک اکیرمآ عافد ریزو  اتناپ  نوئل 

 ماگنه رد اهراب و دیرابیم شیور رس
 یمرشیب اب دزیم قپت دوخ هاتوک ینارنخس
‐indepen“ قارع الاح  هک درک مالعا مامت

dent, free and sovereign Iraq”  کی 
 نیا .)۲()۱( تسا دازآ و لقتسم روشک
 رد اکیرمآ نازابرس تفگن راک تیانج
 کی زا شیب هک دننکیم رارف قارع زا یلاح
 تشه ، ماع لتق ار قارع مدرم مین و نویلم
 و لخاد  رد ار روشک عفادیب مدرم نویلم

 ار یقارع اهنویلم و نادرگرس روشک جراخ
 لاس هن رد نامرد و اود نودب و یمخز
 یداصتقا یانب ریز و دنا هدرک اهر هتشذگ
 بآ زا ، اهناتسرامیب ات هتفرگ سرادم زا ارنآ

 اهدس زا ، اه هاگشناد  ات هتفرگ بورشم
 ریز تایسات زا ، یناسربآ یاهلناک ات هتفرگ
 ار یناسر قرب یاهمتسیس ات هتفرگ ییانب
 تیانج رتمهم همه زا و هدناشک یدوبانب

 هنایمرواخ خیرات هک ار ییاهورین نیرتراک

 هدناسر تردق ردصم رب تسا هدید دوخب
 معزب نردم قارع هراپ هس روشک ات دنا

. دنک دنلب رس دناوتن برغ
 نیرخآ نیا زا عالطا ضحمب  قارع مدرم
 یاهمچرپ اب هلصافالب یفخم ینارنخس
 رارف و هدش اهنابایخ دراو دوخ قارع قباس
 وسرت و لدزب ناراک تیانج نیا تسکش و
 اصوصخم لاس هن یط اهنآ دنتفرگ نشج  ار
 رد ار تافلت نیرتالاب اکیرمآ هک هجولف رد
 اکیرمآ  هک دندوب دهاش  دش لمحتم احنآ
 دنرادن ار نتب نت و ینیمز گنج یزیپ وتانو
 عقوم و هنابش راکش بش ناشافخ دننامه و

. دننکیم هلمح  عافدیب مدرم هب باوخ
 امابوا رابرد زا یکلام یرون یگزوی رد 
 قارع رد  اکیرمآ یماظنروضح همادا یارب

 ییاجب هار تفرگ تروص شیپ هتفه هک
 هک دیمهف دهاوخن زگره  یکلام دربن
 شیاه یگلاپمه و وا تردق ردق یاکیرمآ
 شیب یذغاک و یلاشوپ اعقاو ربب کی
 رب ار رارف دشاب روز رپ هبمس یتقوو دنتسین
 رسارس رد زورما   .دنهدیم حیجرت رارق
 رس رب ناریا هب یکلام رارف هعیاش قارع
 تیعضو رتکحضم همه زا  داتفا اهنابز

 ههلا تیآ هلصو اب کدرم نیا یناتسیس
 ار یناسک قارع مدرم ( هرهچ تشز تیاغب

 اصوصخم دنتسه وسرت و دنرادن هزبرج هک
  دنوشیم میلست یجراخ زواجت ربارب رد یتقو
 خیرات رعق زا و روفنم و )دنمان یم شوم
 یادخ دوب راودیما هک تسا هدمآ نوریب
  دنک نیمضت اروا تینما اکیرمآ  ینعی ینیمز
 ار دوخ مه زاب و هداد حیجرت رارق رب ار رارف
 ههلا تیآ نیا  تسا هدرک یفخم مق رد
 هیلع رب درکن تارج راب کی یتح لدزب

دیاشگب نهد قارع رد برغ تایانج
 هلمح قارعب وتان و اکیرمآ هک یطیارش
: دندرک
 ام هک درک دزشوگ یکلام یرون هب امابوا 
 ار دوخ یبالق تیثیح و رابتعا مامت قارع رد
 تسد زا اکیرمآ لخاد رد یتح ناهج رد
 امب هک دیدوب اهامش نیمه نوچ میا هداد
 اب مدرم دینک هلمح قارعب رگا دیدوب هتفگ
 و دمآ دنهاوخ امش زاوشیپ هب لگ یاه هتسد
 طوقس قارع میژر هتفه کی ضرع رد اهنت

 دار.م
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  ام هک ناشن نآ هب ناشن یلو  درک دهاوخ
 رازبا مامت اب نینوخ گنج لاس هن زا سپ
 ات هتفرگ هدش فیعض موینورا زا یماظن
 هک هتفرگ ینت هد یاهبمب زا و یرفسف یاهبمب
 ات دراد ار یمتا بمب کی بیرخت و درکمع
 یفراعتم یاه حالس اب ییاوه نارابمب نارازه
 وشب میلست مدرم نیا یلو میا هدرک هدافتسا
 اب ارام یاهاگداپ تردق اب زونه و دندتسین
)۳(.  دنهدیم رارق فده کشوم
 یناتسیس هنیزوب و یکلام دننامه مهامابوا

 یقلخ یتقو هک دیمهف دنهاوخن ار نیا زگره
 ندرک ییارجا میمصت و دنزب هزرابمب تسد
 یارای ار یتردق چیه دشاب هتشاد ارنآ

 لمع رد قارع مدرم و  تسین نآ تسکش
 رتکد هک روطنامه هک دننک تباث دتسناوت

 لیاوا رد قارع هجراخ روما ریزو یربص
 مزال کرادت  دوب ه درک هراشا یماظن هلمح
 لاس جنپ و تسیب ات یتح گنج همادا یارب
. دننیبب ار
 یدوبان و گنج دراو یطیارش رد اکیرمآ

 دوجو یوروش هک دش قارع دنمتردق روشک
 هداتفا بقع یاهتموکح و تشادن یجراخ
  هیکرت ، اهنیشن خیش هلمج زا هقطنم
 اب یمتاخ یروهمج تسایرب ناریا تموکحو
 و برغ ناراک تیانج رانک رد ناوت مامت
 زادعب دوب رارق یمتاخ دنتشاد رارق اکیرمآ

 یاج تعرسب قارع تدم هاتوک تسکش
 کیب هرابود ناریا و دریگب ار یا هنماخ
 ات دوش لیدبت هقطنم رد برغ روحم روشک
 رد کیتارکمد و یلم یاهشبنج عونره اب
 دزیخ رب هزرابمب قباس هاش دننامه هقطنم

 درک داهنشیپ امسر برغ و اکیرمآ هب  یمتاخ
 بش رد تسرد ار قارع هب هلمح خیرات ات

 لوغشم مدرم نوچ  دنرازگب ناریا دیع
 مایپ رد یمتاخ . دنتسه دیع نشج همانرب
 رایسب هفایق اب  لاس نامه دیع کیربت

 رد نآ نانامیپمه و اکیرمآ هکنیا زا نادنخ
 زاربا دننکیم ماع لتق ار مدرم قارع
 نمشد هک درک دومناو و  درک ینامداش
 مدرم رس ات تسا نم تسود  نم نمشد
 قارع رد تمواقم همادا یلو دلامب هریش
 ار میژر عجترم حانج و وا یاه همان رب یمامت
. درک بآ رب شقن

 یگدنکارپ و قارع ییایفارغج تیعقوم
 نیا رد ینش یاهارحص لیلدب نآ یتیعمج
 رایسب ار روشک زا عافد طیارش روشک
 رد تیعمج یگدنکارپ .  دوب هدرک لکشم
 هشیمه هک تیوک زرم زا عومجم رد قارع
 رد هیروس زرم ات دوب قارع روشک زا یئزج

 رتمولیک یس ات رثکادح  هناخدور فارطا
 زین یتیلم و یبهذم رظن زا . دوبن رتشیب

 هک  دندوب یبونج شخب نکاس نایعیش
 قیرط زا ناتسلگنا تیلاعف زکرم هراومه
 دوب یناتسیس دننامه هعیش یاه ههلا تیآ
 اقیقد گنج زاغآ زا سپ ناتسلگنا
 هدرک رقتسم هقطنم نیا رد ار شیاهورین
 ینس اتدمع  قارع یزکرم قطانم رد  .دوب

 لامش و لامش شخب رد و دندوب نکاس اه
 اتدمع هک نیشن درک هقطنم برغ
 ، ناریا نیب فالتخا دروم و یناتسهوک
. دوب قارع و هیکرت

 تیلاعف لوط مامت رد ینازراب هفیاط یاهدرک
 هاش نامز ناریا و هیکرت ، برغ اب یسایس
 یدوجو اب  دنتشاد یکیدزن یراکمه قباس
 ناریا یاهدرک تبسن هب قارع یاهدرک هک
 رب قارع رد یزاتمم تیعقوم زا هیکرت و

 هک برغ کیرحت اب یلو دندوب رادروخ
 رب هناحلسم دندوبن لقتسم یقارع ناهاوخ
 دندش گنج دراو قارع یاپون تلود هیلع
 تسکش هب رجنم و دیشک لوط اهلاس هک
 هیکرت هب و ناریا هب ارثکا و دش اهینازراب

 قارع یساسا نوناق رد . دنتخیرگ
 دوب هدش ینیب شیپ ناتسدرک یراتخمدوخ
 هنیباک رد ریزو راهچ نتشاد قح اهنآ و
.دنتشاد ار تلود
 هیکرت رد اردوخ رمع رتشیب ینازراب دوعسم
 قیرط زا نونکا مه و هدرک یرپس برغ و

  قارع ناتسدرک هقطنم رد دوخ هداوناخ
 هدرک هضبق وحتسد رد ار تردق رازبا همه
 نیب رد یا هدرتسگ یتیاضران و  تسا

 ینازراب هداوناخ هیلع رب هقطنم یاهدرک
 یربهرب ینابلاط لالج هفیاط . دراد دوجو

 اب ینازراب هفیاط یراکمه تلعب هک لالج
 قارع ناتسدرک ناتسرپ نهیم نامزاس برغ
 شخب رد دش قفوم دوب هداد لیکشت ار
 اب گنج اب یتح قارع ناتسدرک زا یعیسو

 دنک هارمه دوخ اب ار مدرم تیرثکا اهینازراب
 لالقتسا عضوم رب  هرود نآ رد ینابلاط
. درکیم یراشفاپ  یگتسباو مدع و قارع
 هب هجوت اب قارع و ناریا گنج عورش اب
 عورش زا لبق ناریا تموکح اه هداد یمامت
 نایعیش ندرک حلسم و کیرحت هب گنج
 نیب گنج هب رجنم هک دوب هدز تسد قارع
 لاعف ینازراب رگید راب  دش قارع و ناریا

 یماظن ینابیتشپ هیکرت و ناریا زا و دش
 شترا هب یماظن هلمح هب عورش و تفرگ
 نارادفرط نیب یاهریگ رد . درک قارع
 ینابلاط یاهورین قارع شترا و ینابلاط
 یاهحالس دندش روبجم و هدش هرصاحم

 روتسدب قارع شترا و دنهدب لیوحت ار دوخ
 ینابلاط یاه هگرمشیپ یمامت نیسح مادص
 رد ار اهنآ نوچ درک دازآ ار یو دوخ یتح
 هدرک یبایزرا یقلخ یاهورین بوچ راهچ
 رد و هیکرت زرم رد هک ینازراب یلو دوب
 هدرک شوخ اج هیکرت شترا یاهناگداپ
 هک اردوخ یاهورین یدودح ات  تسناوتدوب
. دنک ظفح دوبن دایز اهنآ دادعت

 دوجو اب قارع شترا زا ناریا تسکش
 ینابیتشپ اب هیکرت شترا عیسو یراکمه
 رب و ناریا اب  اهنیشن خیشو برغ ، و اکیرمآ

 لماک بوکرس هنیمز  قارع شترا هیلع
 دش قفوم قارع و درک مهارف ار اهدرک
 حلسم دارفا دوجو زا ار روشک نیا کاخ
 نارود مامت رد . دنک یزاسکاپ ینازراب

 یمامت قارع و ناریا هلاس تشه گنج
 و برغ قیرط زا ناریا یماظن یاه حالس
. دشیم نیمات لیئارسا و هیکرت

 لحارم دش قفوم گنج نیح رد قارع
 دهد همادا ار روشک ندرک نردم و یزاسزاب
 برع نارگراک نویلم مین و هس زا شیب و
 رازه دصهن ، ندرا زا رفن رازه دصشش (
 و رصم زا رفن نویلمود شیب و هیروس زا رفن
 ار ) برع یاهروشک رگید زا یدایز دادعت
 برع ره دورو قارع دنک لغاش قارع رد
 تفگ دمآ شوخ تروپساپ نودب یتح ار
 نیا هب قلعتم هداوناخ دارفا هعومجم رگا

 ۲۵ زا شیب مییازفایب اهنآ هب ار نارگراک
 نیمات قارع ندرک نردم نمض برع نویلم
 زا سپ اهنآ همه هک دندوب هدش شاعم
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 ، راکیب قارع هب برغ یماظن مجاهت عورش
 یاهروشک رازاب و هچوک هراوآ ، هنسرگ
 رب هنالاعف هک دندش رصم هلمج زا برع
 ار زئوس لاناک و دش گنج دراو قارع هیلع
 تشاذگ زاب برغ یگنج یاهیتشک یور رب
 ار دوخ ییاوه یاضف واهاگدورف یمامت و
 رد برع یاه خیش و ناریا ، هیکرت دننامه
 مدرم و قارع هیلع رب برغ نازواجتم رایتخا
. دنداد رارق نآ

 تحت قارع ثعب بزح یهدنامزاس اب قارع
 و  یلم لالقتسا ، بارعا داحتا یاهراعش
 یمامت دوجو اب یعامتجا تلادع
 عاجترا و یبرغ یاهروشک یاهینکشراک
 کی قارع زا دش قفوم دندرکیم برع
 نآ رد هک دنک داجیا هتفرشیپ و نردم روشک
 ینامرد همیب ، یناگمه ناگیار تالیصحت
 %۸۵ زا شیب روشک هیامرس ، یناگمه
 نکسم ندرک مهارف راک نیمضت ، یتلود
 یداصتقا نردم رایسب یانب ریز ،  همه یارب
 نامزمه و  یلخاد لماک ییافکدوخ و
 یارب تمه و روشک یعافد تردق شیازفا
 زا لکشتم یبرع عانتما ههبج یلمع داحتا

 و هیروس ،نیطسلف ، نمی ،یبیل ،قارع
 زواجت یارب یا هدنرادزاب لماع هک ریازجلا
 هقطنم هب برغ و بارعا کاخب لیئارسا

.دنک مهارف دوب هنایمرواخ
 اکیرمآ یماظن نارابمب زا لبق نردم قارع رد
 یاراد روشک نیا مدرم % ۲۵ زا شیب

 تیلاعفزکرم و هدوب یهاگشناد تالیصحت
 و  یداصتقا ، یعامتجا ، یسایس مولع

 هک یروشک دوب برع ناهج یتعنص
 یاهتخاس ریز زا و تشادن  یزرا یراکهدب
 .دوب رادروخ رب یبیل دننامه نردم رایسب

 یوگلا تسناوتیم یروشک نینچ کی اعبط
. دشاب برع ناهج یارب یبوخ رایسب

 و یداصتقا تفرشیپ زا ییاهروشک هچ
؟ دندوب نارگن قارع یماظن

 راخ  نآ ویتانرتلآ و یبرع عانتما ههبج
 لمحت بات یتسیلایرپما برغ هک دوب یمشچ

 خیش یاهروشک هکنیا هب افاضم تشادن ارنآ
 اپ و تسد سونایق ددهع رد نانچمه نیشن
 یروهمج مانب یتموکح ناریا رد و دندزیم
 مامت هک ممعم یدرم یربهر تحت یمالسا

 هداتفا بقع یاه هرجه رد ار شرمع
 یاوتف تسناوتیم رگا و دوب هدنارذگ یبهذم
 ار ناریا یاهدروآ تسد یمامت یدوبان
 رب هناخ بتکم هب هرابود مدرم ات دادیم
 ماود و ءاقب هک دوب راک رس رب دندرگ
 رگم دیدیم مدرم تکالف و رقف رداردوخ
 و هداتفا بقع بهاذم هک تسا نیا زج
 مدرم هک ینامزات تمدق لاس رازه زا شیب
 ؟ دنراد تایح همادا ناکما دنتسه ریقف
 ات دوب ییالط تصرف کی رظتنم طقف برغ
 نتسکش مهرد یارب تاناکما نیا همه زا
 برغ نیا زا شیپ ات  دنک هدافتسا ههبج نیا

 یفاک هزادنا هب ینیمخ زا دوب هدش قفوم
 هگن غاد نانچمه ار اهداضت ات دنک هدافتسا
 یاقآ دنزب نماد هقطنم یتابث یب هب و دراد

 نیا مدرم نامهم قارع رد یتقو ینیمخ
 هکلب لاسود ای لاس کی هن مهنآ دوب روشک
 هک دوب نیا شرکذو رکف مامت لاس هدزناپ
 بهذم تردق نایاپ ینعمب قارع تفرشیپ
. تسا روشک نیا رد
 دوب شراظتنا رد برغ عاجترا هک یتصرف

 درک مهارف ارنآ دوخ یگدیشاپ اب یوروش
 یپ ار یقرش یاپورا تالوحت هک برغ
 رازاب هتفشآ زا هدافتسا اب درکیم یریگ
 رد یعس اهراب  یقرش یاپورا و یوروش
 و ریازجلا ، یبیل ، قارع تلود ینوگنرس
 درکیمن تارج یلو دوب هدرک .…و نمی
 و دنزب هدرتسگ یماظن مجاهت هب تسد
 هنابلط لالقتسا هزرابم رثا رب هک یقطانم
 تسد زا ار هقطنم یزاگ و یتفن قطانم مهنآ
. دریگب سپ هرابود ار هداد
 اب داصتقا اب هک قارع هبناج همه تفرشیپ
 تفریم شیپ  هلاس نیدنچ یاه همانرب

 لدم یوسبار برع هعماج شیارگ
 رد دوب هداد قوس روشک نیا یداصتقا

 نیسح ناطلس اهنت هقطنم برع یاهروشک
 یبوخبار هلئسم تافرع رسای و ندرا هاشداپ
 ینابیتشپ نآ زا ناوت مامت اب و دندرک کرد
 اب هیروس هلمج زا اهروشک رگید یلو دندرک
 تشاد رارق برع عانتما ههبج رد هکنیا
.  درکیم یشارت عنام رشیب
 یوروش و دشیم کیدزن یوروش یگدیشاپ
 دوب هتفرگرارق یداصتقا و یلام یانگنت رد

 شورف یارب ینز هناچ لوغشم فچابروگ و
 هک دوب هدمآ رب یبرغ ناملآ هب یقرش ناملآ
 یمامت و درک مامت ار راک نیسلی هرخآلاب

 هک یوروش و یقرش یاپورا یاهروشک
 نودب دنتشادن یجراخ دوجو راگنا

 یتصرف نآو دندش نوگنرس هناناج تمواقم
 ات دمآ دوجوب دوب شراظتنا رد برغ هک
 یوالسگوی . دوش عورش هدرتسگ مجاهت
 زادعب اپورا یماظن تردق نیرتگرزب
 اب هتبلا تفریم نیب زا دیاب یوروش یگدیشاپ
 هیلعرب ناملآ یاهیزان نامز رد هک ییاهورین

 یوالسگوی یاهتسینومک و یوروش
 هزره ناناملسم و اهتاورک ینعی  دندیگنجیم
 یاپورا یاهروشک لایخ ات وووزوک و انیوگ
 هنایمرواخ غارس هب ات دشاب تحار یبرغ
 رازاب هحنآ تسا هتفهن تورث احنآ  دنورب

 لاس دصناپ یارب تفن و زاگ احنآ تسه
 و اپورا هدنیآ احنآ درادوجو هدنیآ
. تساکیرمآ
 هیسور غارس اددجم هدنیآ رد ناوتب نآ اب ات
 یارب درک راداو ار روشک نیا ات تفر
 نیا دوش هارمه برغ اب نیچ ندرک یشالتم
 عاجترا یلاحشوخ اب دوب نامزمه هلئسم
 بانج زا مادم هک ینیمخ بانج و برع
 دورگب مالسا  هب ات تساوخیم فچابروگ
 نوچ دوب هتفرگ هابتشا ار نامز ناشیا ایوگ
 شیپ لاس۱۵۰۰ رد اه توعد عون نیا

 و ییادتبا رداچ رد  مهنآ تفرگیم تروص
. اضف نامز رد هن  رتش رب راوس
 هنایمرواخ یاهروشک یلم ناربهر هب هلمح
 خیش یاهروشک دش زاغآ ناوارف تدش اب
 نارود یبرع ینس مالسا یپ رد یبرع نیشن
 هزات یاهنیشن خیش ات دندمآ رب دوخ ربمغیپ
 یتفن یاه هاچ و دننک داجیا هقطنم رد یا
 ناریا و  دنناسرب دوخ ماوقا تبث هب ار

 مالعا اهپچ و نویلم ار نمشد مه ینیمخ
 راک هنهک هک مه برغ مسیلایرپما و درک
 ات  درکیم دصر ار عاضوا تقدب دوب
 همه ینابیتشپ اب مهنآار قارعب هلمح تصرف
  اهنآ هنیزه اب و هقطنم عجترم یاهروشک
. دروآ تسدب

 رارق یتاغیلبت تالمح جامآ دروم قارع
 و دنکیم رورت ار مدرم ایوگ هک تفرگ



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

44

 احنآ ات و تسا هداد رارق هنگنم رد ار نایعیش
 اررفن رازه دصیس قارع ایوگ هک دنتفر شیپ

 هافر رظن زا هک یروشک رد مهنآ  تسا هتشک
 سیئر نواعم و دوب ایلاتیا زا رتهب یعامتجا

 یاقآ تکلمم مود صخش ینعی روهمج
 یاه یحیسم دص رد کی وزج زیزع قراط
 یدامح نودعس شعافد ریزو و روشک نیا
 تابث زاو هچراپکی روشک و قارع نایعیش زا
 یمامت هب تبسن یسایس و یداصتقا

.  دوب رادروخ رب هقطنم یاهروشک
  میژر  نارود مامت رد دوخ یاهزرم رد قارع
 و ناریا یلعف میژر نیمه رد یتح و قباس
 تشاد رارق یمئاد یماظن راشف ریز  هیکرت
 رفن رازه دصراهچ زا شیب روشکود نیا
 هدرک رقتسم قارع یاهزرم رد یماظن یورین
 اهنت .  دننزب مهب ارروشک نیا تابث ات دندوب
 یگنج ددمآ دراو قارع مدرم هب هک یتافلت
 رادفرط یاهورین و قارع شترا نیب هک دوب

 روشک نیا یاهزرم رد هیکرت و ناریا و برغ
 اکیرمآ لوا هلمح رد دندوب هتخادنا هارب
 و قارع یاهدرک زا ینابیتشپ اب هیکرت قارعب

 دراو گنج رد میقتسم تکرش یتح
 رد مه ناریا و دش قارع شترا اب یریگرد
 رد گنج رد هنالاعف گنج مود هلحرم
 تکرش قارع ناتسدرک و نیشن هعیش شخب

 دراو امیقتسم اکیرمآ اب دروم نیا رد و درک
 اب قارع شترا و مدرم یلو دش یراکمه
 تسکش ار اهنآ و دندیگنج ههبجودره
 .دنداد
 قارع یگنج یاهیتکات و یهدنامزاس تردق
 قفوم قارع تموکح زا مدرم ینابیتشپ و

 یاپ یور رب و دهدب نامزاس ار دوخ دش
 و یمتا یاهتیلاعف هلئسم هک دتسیاب دوخ
 و دش حرطم اددجم ییایمیش یاهحالس
 زا  یللملا نیب عجارم زوجم نودب مسیلایرپما

 تحت ۲۰۰۳ سرام رد للم نامزاس هلمج
 تردق اب و درک هلمح قارعب قوف یاه هناهب
 تسا هدوب هقباسیب خیرات رد هک یماظن
 هیروس زرم ات تیوک زرم زا هدرتسگ تروصب
 ار روشک یاهتخاس ریز یمامت و نارابمب ار
 تفاب یشالت رد یعس و درک یشالتم
 دومن اپ ون روشک نیا یعامتجا و یداصتقا

 هک دوب یلم و هتسج رب یناربهر یاراد هک

 و تفرشیپ و هافر هار رد اردوخ رمع مامت
 رخآ ات و دندوب هدرک فرص روشک ینادابآ

 زا نآ ناربهر و قارع  دنداتسیا مه
 هتشر رس یبوخب کیتکات و یژتارتسا
 یا هدرک لیصحت یدارفا اهنآ همه دنتشاد
 تمواقم یاهورین تایبرجت اب هک  دندوب

.دنتشاد لماک ییانشآ یناهج
 اب و دودحم تاناکما نیا اب یروشک یتقو

 رایسب طیارش اب ینویلم ۲۵ تیعمج
 یورین نیرت یتسیشاف اب ییایفارغج دعاسمان
 دنکیم هزرابم لاس هن زا شیب ناهج یماظن
 دح نیا ات ار یتسیلایرپما ماظن متسیس و

 رارف هب روبجم ار اهنآ و دزاسیم ریذپ هبرض
 دمآ راک و ریظن یب یناربهر دیاب دنکیم
 شیپ ار هزرابم نیا دناوتب ات دشاب هتشاد
 اکیرمآ  فوخم یماظن یاهورین رارف . دربب
 یندرکن رواب تفخ اب مهنآ قارع زا  وتان و
 مسارم دنک مالعا درکن تارج یتح هک
 تیقفوم داد دهاوخ ماحنا ار مچرپ لیوحت
 تسکش و قارع تمواقم یاهورین گرزب

. تسا زواجتم نمشد تخس
 تازرابم گرزب دروآ تسد  یزوریپ نیا

 تسا قارع اصوصخم موس ناهج یاهقلخ
 ناریا هلمج زا ناهج شکتمحز مدرم همه
 . تسا دنتسه لیدب یب تمواقم نیا نویدم
 نازواجتم هب ار هزاجا نیا قارع مدرم
 دوخ دوسب اهنآ یاهدروآ تسد زا ات دندادن
 یخیرات گرزب یزوریپ نآ نیا .دنریگ هرهب
 فص رد قارع هک تسا ناهج ناشکتمحز
. تشاد رارق نآ مدقم

 و لقن هب  اکیرمآ تایانج یوئدیو هب افطل
دییامرف هجوت تسپ نتگنیشاو زا لوق

http://www.washingtonpost.com/
world/iraq-images-of-a-war-and-
its-toll/2011/12/13/gc2كۀdi5sO_gal‐
lery.html#photo=11

)15.12.2011(
 

1.Defense Secretary Leon E. 
Panetta paid solemn tribute on 
Thursday to an  and declared 
the official end to the Iraq war, 

formally wrapping up the U.S. 
military’s mission in the coun‐
try after almost nine years. 
wrapping up the U.S. 
military’s mission in the coun‐
try after almost nine years.

2.“After a lot of blood spilled by 
Iraqis and Americans, the 
mission of an Iraq that could 
govern and secure itself has 
become real,” Panetta said at 
a ceremony held under tight 
security at Baghdad’s interna‐
tional airport. “To be sure, the 
cost was high — in blood and 
treasure for the United States, 
and for the Iraqi people. Tho‐
se lives were not lost in vain.

3.The Unnecessary war that 
could have been a Victory for 
USA, ruined by President 
Obama, it will give a better 
image for old “Fox” Britons, 
amongst the Muslim brother‐
hood. It will turn into another 
Islamic Regime upon USA’s 
absence in the region, and 
that is what Britons conspired 
for HC
m.rad@gmx.net

http://www.washingtonpost.com/world/iraq-images-of-a-war-and-its-toll/2011/12/13/gIQA2di5sO_gallery.html%23photo=11
http://www.washingtonpost.com/world/iraq-images-of-a-war-and-its-toll/2011/12/13/gIQA2di5sO_gallery.html%23photo=11
http://www.washingtonpost.com/world/iraq-images-of-a-war-and-its-toll/2011/12/13/gIQA2di5sO_gallery.html%23photo=11
http://www.washingtonpost.com/world/iraq-images-of-a-war-and-its-toll/2011/12/13/gIQA2di5sO_gallery.html%23photo=11
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!تفر ام نایم زا شیدنا لک
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 تیلاعف ببس هب ناتسریبد نارود رد
 و تشادزاب وپاتسگ طسوت یتسیشافدض
.دوش یم سوبحم
 تحت تروفکنارف هاگشناد زا هفسلف یارتکد
خولب تسنرا رظن
 هفسلف هنیمز رد رامشیب راثآ فلؤم
 خیرات ،تسایس ،رنه یروئت ،یتسیسکرام
هفسلف
 و گروبرام هاگشناد رد هفسلف روسفورپ

دنله
 راشتنا ،ودروسول وکین همود اب یراکمه رد
 هب یللملا نیب تامدخ ـ )سوپوت( ًهلجم
دراد هدهعب ار ـ یکیت کلاید یروئت
:راثآ
داضت و تدحو
 دیدج رصع رد کیت کلاید لئاسم خیرات

)۱۹۹۸ ـ ۱۹۹۷( دلج ۳
 هزرابم و بهذم ـ نانزهار گرزب هندرگ
)۱۹۹۹( یطسو نورق رد یتاقبط
بالقنا ربج
موس للملا نیب یاه کیسالک
 

ستلوه ستنیاه سناه
یرجح میم نادرگرب
 

 یتسیلایرپما هلحرم رد یراد هیامرس
 رارق یهار ود رس رب ار تیرشب ،شیوخ
:تسا هداد
 و متس ،رامثتسا تیدبا ای و بالقنا ای
نارحب
 
لوا شخب
 
 هلک رد یزت حبش ،هزوکرام تربره نامز زا 

 و یئاوژروب یعامتجا یاملع ی
 و تشگ رد تسینویزیور یاه تسیسکرام
.تسا راذگ
 
 رد کینکت شرتسگ و هعسوت ،زت نیا رب انب 
 یاهورین نردم حطس ینعی ،یناهج سایقم
 و هدرک رپ ار یتاقبط یاهداضت هرد هدلوم
 وا زا ار رگراک هقبط یخیرات نویسکنوف

.تسا هدومن بلس
 یراد هیامرس نکروگ رگید رگراک هقبط 
.دوش یمن بوسحم
 
 نرق ۶۰ یاه لاس یئارگمه یروئت زا 
 ،رضاح لاح رد نویسازیلابولگ زت ات متسیب
:دوب هک تسا نامه لالدتسا یوگلا
 یلصا هتسه هک یدیلوت تابسانم یاج هب 
 ،دهد یم لیکشت تیکلام تابسانم ار شا

 نویساکینوموک لیبق زا زا یرصانع
 لمح ،)رظن و تاعالطا لدابت ،تارباخم(
 لماوع هباثمب ار هریغ و تیریدم ،لقن و
 یداصتقا ـ یعامتجا نویسامرف هدننک نییعت

 هب ار اهنآ یزاس نوگمه و دننز یم اج
 یاه مسینوگاتنآ هب نداد نایاپ هباثم
.دننک یم دادملق یعامتجا
 

 یتسیسکرام هفسلف رد »مسینوگاتنآ« موهفم( 
 یکیت کلاید داضت زا یصاخ عون ینعم هب
 اب هک دور یم راک هب هعماج هصرع رد
 رب و تسا دنویپ رد یتاقبط هعماج دوجو
 تاقبط عفانم نایم ریذپان یتشآ داضت

 فلتخم یعامتجا یاه هورگ و هعماج
)مجرتم .تسا راوتسا
 
 دنهد یم هعاشا ار یمهوت ،الیواو نیا رد 

 یارب داضتم عفانم یزاس گنهامه ایوگ هک
 حیحصت هب دیاب طقف ،تسا ریذپ ناکما دبا
 متسیس بیرخت زا و درک هدنسب تاهابتشا

.دومن رظنفرص یراد هیامرس
 
.تسا هدش لح هیامرس و راک داضت 
 
 دم رگید و هدش هنهک مه سکرام ،نیربانب 
.تسین زور
 
 یگرزب نادداصتقا ،هدزون نرق رد وا هتبلا 
.دوب
 رابتعا رگید مکی و تسیب نرق رد یلو 
.درادن
 
!نینل 
 
.دوب لوا یناهج گنج نیسیروئت نینل 
 عفانم عبات هچراپکی روطب ناهج هک نونکا 

 ،تسا دوجوم ماظن ظفح رد یلام هیامرس
.درادن رابتعا مسیلایرپما ینینل یروئت رگید
 درادن دوجو یمسیلایرپما رگید هکنیا یارب 
.درک هزرابم ناوتب نآ دض رب ات
 
 و دح ندیشک ،درک ناوت یم هک یراک اهنت 
.تسا یلام هیامرس یارب زرم
.سب و نیمه 
 
 رب ندز هناچ و کچ یوس هب شیپ ،سپ 

 یتاقبط هزرابم یاج هب ،تیکلام میسقت رس
.یدیلوت تابسانم رییغت دصق هب
 
2
جنرغب یناهج عضو

 یارب
 یزوریپ
 ،ویتانرتلآ
 هزرابم
!درک دیاب

 سناه رتکد روسفورپ
 ستلوه ستنیاه

)۱۹۲۷(
یرگنشور فراعملاریاد

http://hadgarie.blogspot.com/
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 یاتسار رد اهنت هن ،دنک رکف نینچ سکره 
 هکلب ،دنک یم رکف ناراد هیامرس عفانم

.شیوخ نتشیوخ عفانم دض رب یتح
 
 یاه لیلحت تیلعف و سکرام نتشگن هنهک 
 مه تیرشب هک دهد یم ناشن ینارحب ار وا
.تسا شنابیرگ هب تسد نونکا
 
 تسکش لاس( ۱۹۹۰ لاس رد هک یسک 
 هک درک یم اعدا )مسیلایسوس هاگودرا

 دعب لاس تسیب ـ نونکا ،هدش هنهک سکرام
 یم نایع هب ار دوخ یاعدا قلطم نالطب ـ
.دنیب
 
 لاس ۱۵۰ زا سپ هک زین ار رما تقیقح نیا 

 یتسردب نینل نودب ار سکرام ناوت یمن
 هماج یتسردب ار شیاه هشیدنا و درک کرد
 یا هلاقم رد رن هرب رطپ سناه ،دناشوپ لمع
 مامت و مات حوضو هب »ناناوج ناهج« رد
.تسا هدرک تابثا
 
 تسا هداد حیضوت انمض رن هرب رطپ سناه 

 هب یفلتخم لحارم و اه مرف مسیلایرپما هک
 اب مرف ظاحلب ۲۰۱۰ لاس رد و دریگ یم دوخ
.تسین ناسکی ۱۹۳۳ ای و ۱۹۱۴ لاس
 
 نامره لراک مان هب یسانش هعماج یاعدا 
 نویسامرف« موهفم هکنیا رب ینبم ،ندایت
 یژولوپیت کرد یارب »یداصتقا ـ یعامتجا
 اسران هعماج )هژیودوخ صاوخ هعومجم(

.تسین شیب یا هیاپ یب هوای ،تس
•
 هلاقم سوپوت هلجم رد هوای نیا در رد( 
 ستلوه ستنیاه سناه یوس زا یلصفم

 یاه نویسامرف هلئسم هب عجار« ناونع تحت
 ودروسول وکین همود یوس زا و »یعامتجا

 »یخیرات نارود هدیا« ناونع تحت یا هلاقم
)مجرتم .تسا هدش رشتنم
 
 یلبق لحارم رد مسیلاتیپاک زیرگزرم مرف 

 هرود ،)رامعتسا( مسیلاینولک ،ندرک یتعنص
 هرود و یلم یاه تلود تباقر رب ینتبم

 لاکشا اه نرسنک یزرمارف تباقر رب ینتبم
 دوخ هب یفلتخم یتکرح یاه مرف و یسایس
 مد تشابنا نوناق زا هراومه هک تسا هتفرگ
.دننک یم تیعبت هیامرس نوزفا
 
 طلسم شقن هنیمز رد نینل رظن تحص 

 هب هژیوب ینونک نارحب ار یلام هیامرس دیدج
.دناسر یم توبث
 
 هیامرس نایم تباقر هک ار رما تقیقح نیا 

 لامعا یاهرازبا ،ناکامک گرزب یاه
 هب و دراد مزال ار درفنم یاه تلود تردق

 یئوگروز رد ناوت یم ،دریگ یم تمدخ
 و اپورا داحتا کچوک یاه تلود رب ینونک
 ناملآ یئاپورا هیامرس زیمآ تباقر هزرابم رد
 و ایسآ رد یئاکیرمآ هیامرس اب هسنارف و
.درک هدهاشم نیتال یاکیرمآ
 
 یلاع یتسیلایرپما هلحرم رد نونکا ام 

.میرب یم رسب یراد هیامرس
 
 هب یراد هیامرس گرزب یاه تردق رابجا 
 یاضرا یارب دیدج یاهرازاب لیکشت
 ـ نامزمه ـ دوخ یراذگ هیامرس یاهزاین
 رتگرزب یاه تردق ینومژه زا یئاهر یارب

 ار یلم یزاوژروب هعسوت ،یراد هیامرس
.دزاس یم یمازلا
 
 یاکیرمآ تسایس هصرع رد هک روطنامه 

 رب ینتبم تالیامت ،دوش یم هدید نیتال
 هنیمز یئاکیرمآ هیامرس هرطیس اب تفلاخم
 یئاوژروب یاه تموکح لیکشت یارب ار

.دزاس یم هدامآ امنپچ
 
 ،مرب یم راکب ار »امنپچ« موهفم ادمع نم 
 ورپ ای و نیتناژرآ رد هن و لیزرب رد هن اریز
 راشقا هنامحر یب رامثتسا رد یرییغت
.تسا هدماین دیدپ یرتلورپ و یناقهد
 
.دنتسه ءانثتسا یویلوب و الئوزنو 
 
 فرصم هب زاین و یراذگ هیامرس راشف نیچ 
 داحتا و اکیرمآ گرزب یداصتقا یاه تردق

 و هدننک رداص یاهروشک هباثم هب( اپورا
 دشر حطس یاقترا یارب ار )هدننک دراو

.دهد یم رارق هدافتسا دروم دوخ
 
 دبای یم امن و وشن یمسیلاتیپاک هیسور رد 

 و تسا یکتم ینیمز ریز ریاخذ رب هک
 هدنز یمدآ رطاخ رد ار رازت نامز یژتارتسا

.دنک یم
 
.تسا هدش رتحنرغب یناهج تسایس 
 
 و یتسیلایرپما هاگودرا ود رگید نونکا 

 هدیشکن فص مه لباقم رد یتسیلایسوس
 رارقرب یتابث یب لداعت ناش نایم هک دنا
.دشاب
 تباقر رد یرامشیب یاه مسیلایرپما نونکا 
 یاهداحتا و تافالتخا رد و دنا رگیدکی اب
 یروآ تریح یاه عاطقنا و اه طالتخا اهنآ
.دننک یم زورب
 
 قطانم رد )یشرافس( ینیشناج یاه گنج 

 یکیژتارتسا ظاحلب طاقن رد و یا هیشاح
.دنریگ یم تروص ناتسناغفا لیبق زا مهم
 
 رد یضرا مامت یاه شکمشک یارب نادیم 

 نوچ و دنچ یلو ،تسا یراذگ هناشن لاح
.تسین نشور زونه اه ههبج

 
 انلع زرا رازاب ناربمایپ و نایوگبیغ زا یخرب 
 نب زا جورخ هار اهنت هک دننک یم مالعا
.تسا گنج یراد هیامرس نارحب تسب
 
3
یعامتجا هرجفنم داوم
 
 و ارقف نایم یا هرد ،یناهج سایقم رد 
 و رتفرژ زور هب زور و هدرک زاب نهد اینغا
.ددرگ یم رتفرژ
 ،همه زا لبق و شورف و دیلوت ماقرا مالعا 
 یارب تعنص یئاذک یاه یراذگجامآ

 تروص رما تقیقح نیا رب نداهن شوپرس
.دریگ یم
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 هدیدپ نیا زا تدمهاتوک رد ناراد هیامرس 
 لاح رد یاهروشک رد هک دنرب یم دوس
 دیرخ تردق اب یطسوتم هقبط ،هعسوت

.ددرگ یم لیکشت یدیدج
 یکیراب یعامتجا هیال اما طسوتم هقبط نیا 
 رامشیب یاه هدوت نآ ربارب رد و تسا

 هک دنا هدیشک فص نیشنرتسکاخ
.تسا نوزفا مد ینوزف هب ور ناشدادعت
 
 لکش هب زین ینغ یاهروشک رد دنور نیمه 
 هماج یعامتجا هافر هکبش کاندرد بیرخت

.دشوپ یم لمع
 
 ینعم هب ناهج طاقن رتشیب رد اما ،دنور نیا 

:تسا نایرع یگنسرگ
 للم نامزاس هب هتسباو تاسسؤم هک یرامآ 
 یفاکان هیذغت ،یگدنز حطس هنیمز رد دحتم
 یم راشتنا ناکدوک ریم و گرم نازیم و
.دنا هدنهدناکت ،دنهد
 
 اب هک دنناد یمن اما نالک دنمتورث رازه دنچ 
.دننکب دیاب هچ دوخ نالک تورث
 ،دیآ یمرب ناش تسد زا هک یراک اهنت 

 سروب رازاب رد رگیدکی رس رب نتشاذگ هالک
.دوش رتدنمتورث اهنآ زا یهورگ ات تسا
 
 رترابنلت زور هب زور یعامتجا هرجفنم داوم 
.دوش یم
 یربخ زونه هلئسم نیا هب یهاگآ زا اما 
 دیاب اه ههبج نیمادک رد دربن هک تسین

 حیحصت هب هن هک درک دیاب هچ و دبای نایرج
 یماظن ینوگنرس هب هکلب ،بیسآ نآ ای و نیا

 هداتفا راک زا و هتشگ هنهک هک دوش رجنم
.تسا
 
 یروئت نودب هک تفگ یم ادکؤم نینل 
 دوجو دناوت یمن یبالقنا کیتارپ ،یبالقنا
.دشاب هتشاد
 
 یشروش تیعضو شیادیپ دهاش ام نونکا 

.میتسه یا هدنبای تدش
 شنکاو مه احنآ و اجنیا ،نیا رب هوالع 
.دروخ یم مشچ هب یزیمآراجزنا

 
 زونه اما هتفای نامزاس یبالقنا کیتارپ زا 

.تسین یربخ
 
 رد گروبمزکول ازور سنارفنک هک یراک 
 رورض شخب ،دهد یم ماحنا یروئت هنیمز
.تسا یبالقنا کیتارپ
 
 دهاوخن دوجو یئ یبالقنا یروئت اریز 
 یهاگآدوخ یزکرم هتسه لوح رگا ،تشاد
.ددرگن لیکشت
 
 یفاک یئاهنت هب یروئت هک تسین یکش 
.دوش لمع هلحرم دراو دیاب و تسین
 
 یم هتفای نامزاس مرف رد اهنت اه هدوت لمع 
.دوش عقاو رثؤم دناوت
 
 هتسه هباثم هب دنمورین یبالقنا نامزاس 
!تسا ریذپانرظنفرص یبالقنا کیتارپ
 
 زا رتشیب نونکات )اه یئالاب( نامکاح ارهاظ 
 رما تقیقح نیا هب )اه ینیئاپ( ناموکحم
.دنا هدوب فقاو
 
 تایلمع و اه هشقن )اه یئالاب( نامکاح 

 یاهرازبا و دننیب یم کرادت ار بوکرس
.دنروآ یم مهارف ار مزال
 یاهدتم هب راذگ اب اج همه مسیلایرپما 
.تسا هطبار رد یتسیشاف
 لامیاپ زا یریگولج هدحتم تالایا رد 

 ینوناق یاهراجنه و یساسا نوناق نتشگ
 لقتسم تاضق یوس زا کوت و کت طقف
.دریگ یم ماحنا
 زا( هلب یوش هلیسوب یتینما نیناوق ناملآ رد 

 بیوصت )یحیسم ـ تارکومد بزح نارس
.دنا هدش
 
 یا هناهب هب یناهج سایقم رد مسیرورت 
 هدش لدب یسیلپ یرسدوخ هیجوت یارب
.تسا
 
 یجراخ تسایس اب اهنت هن مسیلایرپما 

 یلخاد تسایس اب هکلب ،شیوخ هنارگزواجت
 هبرض ریز ار اه هدوت شیوخ هنارگبوکرس
.دهد یم رارق
 
4
تردق هلئسم کیت کلاید
 
 ینامزاس مرف تلود هک دزومآ یم سکرام 

.تسا تیمکاح
•
 و »تردق« میهافم زیمت یارب ام( 
 هب ار موهفم ود نیا رگیدکی زا »تیمکاح«
:میهد یم حیضوت راصتخا
 هب ،ربو سکام لوق هب تردق موهفم 
.تسا »هتفاین مرف« حالطصا
 
 یرترب لامعا عاونا هیلک ،تردق موهفم 
 هصرع هب اپ هطساویب روطب هک ار یعامتجا
:دریگ یم رب رد ،دنهن یم زورب
 رد تردق بسانت و تلود هیلاع تردق زا 

 حالطصا هب ات یراک و یداصتقا تایح
 »تردق« و هداوناخ رد ردپ »تردق«

.دوخ نیبطاخم لباقم رد نارنخس
 
 زا هنوگ نیا رب ینتبم طباور یئاوتحم هبنج 
 ،درک نییعت ناوت یم یتقو ـ اما ـ ار تردق
 رظن رد شصاخ مرف رد الوا ار نآ هک
 تیمکاح اب ار نآ تبسانم ایناث ،میریگب
 رارق یسررب دروم ،تابثا لباق یعامتجا
.میهد
 
 یرادروخرب ینعم هب اجنیا تیمکاح 
 ،هعماج زا یشخب هدش نیمضت یتاسسؤم
.دوش یم یقلت نآ رگید شخب لباقم رد
 
 یداصتقا رما تیعقاو کی ،یرادروخرب 
.تسا
 بحاصت زا تسا ترابع یرادروخرب 
 راک لوصحم زا یئاه شخب هبناجکی
.نارگید
 
 رد ـ زین یتبسانم نینچ یتاسسؤم هدولاش 
:تسا نآ یداصتقا عون زا ـ لوا هلهو
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 لیاسو ای و هیامرس ،نیمز رب تیکلام 
)مجرتم .رگید یداصتقا
 
 نتشاد مغریلع زین یئاوژروب یاه تلود 
 تیمکاح مرف ،کیتارکومد یساسا نوناق
.دنا یتسیلاتیپاک یزاوژروب
 
 هیامرس یروتاتکید یئاوژروب یاه تلود 
.دنا
 
 هارمه و تلود هک تسا مسینومک رد اهنت 
 دبای یم لاوز ناسنا رب ناسنا تیمکاح نآ اب
)دریم یم(
 
 ینادیم تلود هک داد ناشن المع نینل 
 ریخست تروص هب بالقنا نآ رد هک تسا
.دشوپ یم لمع هماج یتلود تردق
 
.دبای یمن لاوز زونه مسیلایسوس رد تلود 
 رارق یاج هب تیمکاح ،مسیلایسوس رد 
 )اه یئالاب( مکاح تیلقا تسد رد نتشاد
 هطلس تحت و موکحم تیرثکا رایتخا رد
.دریگ یم رارق )اه ینیئاپ(
 ار تلود لاوز ناوت یم یطیارش نینچ رد 
.درک یربهر و داد رارق زور روتسد رد
 
 لاح رد هک میئوگب مامت تحارص اب دیاب 

.درادن دوجو یتسیلایسوس هعماج رضاح
 
 هب راذگ لاح رد عماوج ،تلاح نیرتهب رد 

.دنراد دوجو نیچ و ابوک رد مسیلایسوس
 
 ریز لماوع هب راذگ نیا تسکش و یزوریپ 
:تشاد دهاوخ یگتسب
 
1
 
یتاقبط هزرابم هب 
 
2
 
 هلیسوب تردق لامعا و تردق ریخست هب 
.ایراتلورپ

 
 یروتاتکید نایاپ زاغآ ایراتلورپ یروتاتکید 
!تس ایراتلورپ
 
 کیت کلاید( ار کیت کلاید نیا سکره 
 همه زا لبق دیاب ،دمهف یمن ار )نایاپ و زاغآ
.دوش انشآ ام هزرابم یگنوگچ اب
 
5
راب و دنب یب رامثتسا
 
 نامزاس مرف هلحرم نیرت یلاع مسیلایرپما 

.تسا یئاوژروب هعماج یتسیلاتیپاک
 یاهورین تورث تمامت و اه نویسکنوف هیلک 

 راب و دنب یب رامثتسا تمدخ رد هعماج
.دوش یم هداد رارق هیامرس هلیسوب
 ای و هطساویب روطب هک هچنآ ره طقف 
 یم تمدخ هیامرس تشابنا هب هطساواب

 یم شلاح لماش یتلود راکودرک ،دنک
.دوش
 
1
نیزاغآ یئاوژروب هعماج رد تلود
 
 لوا همین ات هک نیزاغآ یئاوژروب هعماج رد 
 نآ ـ تلود ،تشاد دوجو مهدزون نرق

 تلود یتسیلائدیا حرط رد لگه هک ناس
 نایم تطاسو عجرم زونه ـ دهد یم ناشن
 ماظن هب تمدخ یارب اه هورگ و دارفا عفانم
 یعامتجا یراکمه و یتسیزمه رب ینتبم

.دش یم بوسحم هعماج مدرم همه مداخ
 
2
مسیلایرپما رد تلود
 
 هباثم هب اهنت ـ اما ـ مسیلایرپما رد تلود 
 شخب نیرتدنمورین عفانم دربشیپ رازبا

 نیرتکچوک و دوش یم لمع دراو هیامرس
 یمن یمومع حلاصم و عفانم هب یئانتعا

.دنک
 
 دیاب تیمکاح زکرمت و ظیلغت نیا دض رب 
 تروص ناگدید نایز یوس زا یتمواقم

 لئاسم و عفانم رس رب تسخن هک دریگ
:دوش یم زاغآ یئزج
:لاثم یارب 
 
1
 
 رد هاگدورف نامتخاس رب یا هدوت ضارتعا 

یرهش
 
2
 
 رهش رد نهآ هار یزکرم هاگتسیا بیرخت 
.رگید یزکرم هاگتسیا نتخاس یارب رگید
 
3
 
 رد یمتا یاه هلابز یاز هرطاخم ندرک رابنا 

رگید یناتسا ای و یرهش
 
4
 
اوه یگدولآ دض رب هزرابم 
 
5
 
لحاوس رد تفن جارختسا 
 
6
 
هریغ و اه لگنج بیرخت 
 
 یاه شبنج هب زاغآ رد تازرابم نیا 
 و دنوش یم دودحم یا هقطنم تمواقم
 ینیعم تالضعم هب ار مدرم هماع هجوت

.دننک یم بلج
 نیا هیلک هک رما تقیقح نیا کرد 
 همشچرس یراد هیامرس متسیس زا تالضعم
 هک دراد زاین یکیروئت شرگن هب ،دنریگ یم
 یم رتارف اه ناسنا یصخش براجت دح زا
.دور
 
 تردق تسد رد هک یهورگ یاه هناسر 

 مامت ،دنا هتفای زکرمت یراد هیامرس یاه
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 لیکشت زا یریگولج فورصم ار دوخ شالت
.دنزاس یم یکیروئت شرگن نیا
 ،تسا یضرا مامت هچرگا نویسالوپ ینام 
 عقاو رثؤم اج همه و هشمیه دناوت یمن یلو

.دوش
 
 یزاوژروب تیمکاح نف هب نویسالوپ ینام( 
 یاه هدوت راتفر فیرحت هنیمز رد یتسیلایرپما

.دوش یم قالطا مدرم میظع
 فراعم کمکب ،یتسیلایرپما یزاوژروب 

 روعش لیکشت ،نردم ینف یاهدتم و یملع
 زا ـ ناکمالا یتح ـ ار مدرم یزاس رظن و

 و دنک یم عطق و لصفنم شناد و تخانش
 یم لیان اه ناسنا روعش خسم هب قیرط نیدب
.دیآ
 هجوتم دوخ هکنآ یب ،مدرم یاه هدوت 

 تاداع رد ،شیوخ ینیب ناهج رد ،دنوش
 یفطاع تاکیرحت رد ،شیوخ یرکف

 و شیوخ یرنه یاه تواضق رد ،شیوخ
 هرطیس تحت شیوخ یگدنز هویش تمامت رد
 یم رارق یتسیلایرپما یزاوژروب یتاقبط عفانم
.دنریگ
 زا تسا ترابع نویسالوپ ینام 

 یژولوئدیا اب اه ناسنا روعش یزاسزارتمه
.یتسیلایرپما
 رد ار مدرم یاه هدوت ،نویسالوپ ینام 

 تلآ هجرد ات زین یونعم ـ یحور هصرع
 یم لزنت تاراصحنا لماک تکژبوا و تسد
.دهد
)مجرتم .روعش ،یژولوئدیا هب دینک هعجارم 
 ـ نویسالوپ ینام هب انتعا یب ـ اهداضت اریز 

.دنشک یم رس هناتخسرس
 هیامرس تیمکاح نیمضت یارب ،ور نیا زا 
.دوش یم لیمکت و زیهجت بوکرس هاگتسد
 هباثم هب ار مسیشاف ـ ریزگان ـ مسیلایرپما 
 یئاه یژولوئدیا و دروآ یم دیدپ یتلود رهق
 راکفا فارحنا هب ای و دننآ یماح هک ار
 ینابیتشپ دروم ،دننک یم کمک یمومع
.دهد یم رارق هبناج همه
 
 لاح رد یتسیلایرپما تلود تیهام و شقن 
 هچرگا ،تسا لاربیل دض مسیشاف هب لیدبت
 قرو رز رد ار نآ یبیرفماوع یارب مسیلایرپما

.دهد یم مدرم دروخ هب مسیلاربیلوئن
 ستنیاه سناه هلاقم هب دینک هعجارم 

 ۱۹۹۷ لاس رد ۹ هرامش سوپوت رد ستلوه
 هکس برض ـ مسیلاربیلوئن« ناونع تحت
»یبالق یموهفم
6
یمومع نارحب
 
 تردق ار متسیب نرق مسیلایرپما زرم و دح 

 هاگودرا یناهج یتسیلایرپما دض
.داد ناشن یتسیلایسوس
 مسیلایسوس هاگودرا ینورد یشالت و هیزجت 
 ـ یسایس و یکیروئت مسینویزیور هلیسوب

 اب شیوخ نداد قابطنا شا هجیتن هک یلمع
 لاس یس ،دوب یناهج یتسیلاتیپاک متسیس
.دیشک لوط
 
 یبطق ود ببس هب ۱۹۸۹ لاس ات مسیلایرپما 
 تیدودحم اب ناهج یسایس ماظن ندوب

.دوب هجاوم یئاه
 
 حطس ود رد یتاقبط هزرابم ،هرود نیا رد 
:تفرگ یم تروص ریز
 
1
 
یسایس ـ یماظن تردق هاگودرا ود نایم 
 
2
 یللملا نیب یایراتلورپ و یلم یزاوژروب نایم 

.یلم بوچراچ رد هتفای نامزاس
 
 بلق رد هک یتاقبط هزرابم نیا 

 هجیتن رد یوروش داحتا ینعی ،مسیلایسوس
 ،دروخ تکش اه تسینویزیور یزوریپ

.تخاس رییغت شوختسد ار ناهج هرهچ
 
 هک ،داد ناشن ۱۹۹۰ زا سپ ثداوح 
 کیتارکومد روطب ناوت یمن ار مسیلایرپما
.درک هار هب رس و مار و یلها
 
 هب هجوت اب نالک هیامرس هک یتازایتما 
 هب هدوب روبجم یناهج یتسیلایسوس تردق

 یکی ،دهدب ایراتلورپ و طسوتم یزاوژروب
.دندش هتفرگ سپ یرگید زا سپ
 
 زا امیقتسم ،دوس راب و دنب یب شیازفا 

 یم تروص اه هدوت ندیشک تلذ هب قیرط
 عیسو جارخا ببس هب هک یدوس ،دریگ
 هیامرس ناکما ،دیلوت دنور زا اه ناسنا

.دبای یمن سایق لباق روآدوس یراذگ
 هراومه هک تسا یجورخ هار یزاب سروب 
 یاه هدوت جرخ هب ار اسآ لوغ یتورث
.دزاس یم دوبان شکتمحز
 
 ،مسیلایرپما لباقم رد عافد یارب ور نیا زا 
 تدم یارب یتعنص طسوتم یزاوژروب عفانم
 یم قابطنا ایراتلورپ عفانم اب ینیعم نامز
.دبای
 
.تشگ مهوت راچد دیابن زگره اما 
 
 راشف ریز مه رگا کچوک یزاوژروب 

 لمحت هب دیاب و درب یم جنر گرزب هیامرس
 رد نانچمه یلو ،دهد رد نت تافلت
 هک درب یم رسب هافر هلاه هب یگتسباو
.دهد یم شا هدعو مسیلاتیپاک
 
 دض رب کچوک یزاوژروب اب داحتا 
 یداحتا یلو ،دراد ترورض مسیلایرپما

.تسا تابث یب و تسس
 
 متسیلاتیپاک بوچراچ رد عون ره زا مرفر 
.دوش یمن رجنم عضو یعقاو دوبهب هب
 زا و یداینب یتکرح نیناوق زا متسیس اریز 
.دنک یم تیعبت هیامرس تشابنا نوناق
 
 رگید ،یراد هیامرس نارحب هک تسا یرید 
 الاک رازاب و یلام رازاب رد یلکیس نارحب
.تسین
 طیارش هیلک نونکا یراد هیامرس نارحب 

.تسا هتفرگارف یتشگرب یب زرطب ار یتایح
 هتشگ ریذپان دس تسیز طیحم بیرخت 
.تسا
 یگدولآ دوبهب هب دوب رارق هک یتامادقا 

.دنا هدروخ تسکش ،دنوش رجنماوه
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 هت یژرنا ریاخذ ،ناهج تیعمج شیازفا اب 
.دنشک یم
 هب اه یلیخ یارب نونکا مه بآ یتح 

.تسا هدش لدب دوبمک
 هب ور ـ ناناوج یراکیب هژیوب ـ یراکیب 
.تسا شیازفا
 راک یورین یاج ینوزفا مد زرطب اریز 
.دریگ یم کینکت ار یناسنا
.دبای یم لزنت یشزومآ حطس 
 یرو هرهب یاهزاین رب انب تخانش و شناد 

.دوش یم میظنت هیامرس
 ینوزفازور روطب یقوقحربارب و یسارکومد 
 لامرف یلاور و دنور رد و دزاب یم گنر

.دوش یم هصالخ
 
.دنا مسیلایرپما یاهرواتشگ ،همه اهنیا 
 
 هیامرس یمومع نارحب هلحرم مسیلایرپما 
.تسا یراد
 ،یداصتقا یمومع نارحب هلحرم مسیلایرپما 
.تسا یسایس و یگنهرف ،یتسیز طیحم
 
 مرف یهرگ طاقن یداصتقا یاه نارحب 

.دنهد یم لیکشت ار مسیلاتیپاک یتکرح
 هب یراتخاس ظاحلب یداصتقا نارحب 
 قلعت یراد هیامرس یعامتجا نویسامرف
.دراد
 
 نارحب زا رتارف یزیچ اما یمومع نارحب 
.تسا یداصتقا
 
 ،نآ رد هک تسا یا هلحرم یمومع نارحب 
 نویسامرف یدرکلمع یاه مسیناکم
 تلاح و دنبای یم یفیک لوحت یعامتجا

.دنریگ یم دوخ هب برخمدوخ و زیتسدوخ
 
 مسیلاتیپاک هک تسین ینعم نادب اما نیا 

 هب دوخ روطب برخمدوخ و زیتسدوخ
 مسیلایسوس هب ینعی ،دوخ دض هب یدوخ
.دوش لدب
 زا ار دوخ تیمکاح دناوت یم همکاح هقبط 

.دنک ظفح تیربرب هب طوقس قیرط
 

 ازور یوس زا هدش یدنبلومرف ویتانرتلآ 
 »تیربرب ای و مسیلایسوس ای« ،گروبمزکول

.تسا رما تقیقح نیا زا یکاح
 
 ترابع ندمت یخیرات هلحرم رد تیربرب 
.مسیشاف زا تسا
 »جورخ هار« ناونع هب هیامرس یارب مسیشاف 
.تسا نارحب زا
 تیدبا ناونع هب هیامرس یارب مسیشاف 
.تسا نارحب هب ندیشخب
 
 تایلمع رد دیاب ویتانرتلآ یزوریپ یارب 
.درک هزرابم یبالقنا
 
 نیب مود هرگنک رد دوخ ینارنخس رد نینل 
:تفگ یتسینومک للملا
 نب تابثا ددص رد شیپاشیپ یسک رگا« 
 ،دیآرب یراد هیامرس متسیس قلطم تسب

 اب یزاب ای و یلاخوت یرگیطقن الم تلاح
.دریگ یم دوخ هب اه هژاو و میهافم
 قیاقح و رما تقیقح نیا یارب یعقاو لیلد 
 هضرع دناوت یم کیتارپ طقف ار هباشم روما

.دنک
 نارحب ناهج رسارس رد یئاوژروب ماظن 
.دنارذگ یم رس زا ار یئاسآ لوغ یبالقنا
 یبالقنا بازحا کیتارپ قیرط زا دیاب ام 
 ،یهاگآ یفاک هزادنا هب هک مینک تباث

 تحت یاه هدوت اب دنویپ ،یبای نامزاس
 نارحب نیا ات میراد تقایل و هدارا ،رامثتسا
 دنمزوریپ و زیمآ تیقفوم یبالقنا یارب ار
».میهد رارق هدافتسا دروم
 
7
!میزومایب نینل زا
 
 راظتنا تسناوت یم ۱۹۲۰ لاس رد نینل 
 تسینومک یاه هدوت هک دشاب هتشاد
.دنبای نامزاس
 تشاد دوجو اهاروش تلود ،نامز نا رد 

 یم بوسحم تسینومک یاه هدوت نهیم هک
.دش
 ۱۹۴۵ لاس رد ناملآ مسیشاف رب یزوریپ 

 طقف یلو ،درک تابثا ار راظتنا نیا تیناقح
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 تشذگرد
 سناه
 ستنیاه
ستلوه

تلادع تشاگنرات
ستلوه ستنیاه سناه

 ،تسینومک »ستلوه ستنیاه سناه«
 زور تسیسکرام رکفتم و تسیشافدض

 رد دوخ ۀناخ رد ۲۰۱۱ ربماسد ١١ هبنشکی
 .تشذگرد ،سیئوس رد ،»ونیدوبآ تنس«

 فوسلیف کی ناونع هب رتشیب  وا ترهش
 لاکشا هب وا راثآ و دوب تسیسکرام
 .دش رشتنم فلتخم یاهنابز هب و نوگانوگ
 نگنینورگ و گروبرام یاهاگشناد رد وا
.درکیم سیردت
 ۀدنیآ و تسکش« باتک یسراف ۀمدقم رد
 زا »تلادع تشاگنرات« رد »مسیلایسوس
:میناوخیم وا دوخ نابز
/تروفکنارف رد ١۹٢۷ هیروف ٢۶ رد نم
 هسردم هب نم دورو .مدمآ ایند هب نیام
 هنارادمروز تموکح زاغآ اب )١۹۳۳(
 .دوب نراقم ناملآ رد یتسیلایسوس -لانویسان
 نم یکدوک نیتسخن یاهلاس بیترت نیدب

 هنابلطتمظع یاهیزاسهنحص تحت
 مورگوپ« هعقاو .تشگ یرپس یتسیلانویسان

Pogrom« )یرسارس راتشک و رازآ و ماعلتق 
 نآ رد هک ،١۹۳۸ ربماون ۹ رد ).م -نایدوهی
 کی ،زین ام یگداوناخ ناتسود زا یکی
 دراگ( SA فرط زا هک ،یدوهی کشزپ

 یریثأت ،دیسر لتق هب ).م -یزان ناملآ هلمح
 هب تبسن راجزنا .دراذگ نم رب قیمع
 نیا .تفای اقترا ترفن هب مکمک اهیزان
 اب دعب اهلاس ات دش یاهزیگنا ساسحا
 یهورگ لیکشت هب میاهیسالکمه زا یخرب
 اهیزان یرگهطلس هیلع هک ،میزرو تردابم
 و اههمانرب هب ام .درکیم هزرابم
 .یب .یب« و »اکیرمآ یادص« یاهشرازگ
 رد هدننکنییعت لاس ،١۹۴۳ لاس رد  ».یس
 هب ار اهنآ ،میدادیم ارف شوگ ،گنج
 رد اهبش و ریثکت هیمالعا تروص
 کی .میتخادنایم یتسپ یاهقودنص

 نیا کرحم یورین یقالخا هزیگنا
.دوب یناوج نینس رد تاضارتعا
 و داد ول ار نم ینیچربخ ١۹۴۳ ربتکا ۳ رد
 نادنز رد نم لولسمه .مدش ریگتسد
 رگراک ناوج کی )یفخم سیلپ( وپاتشگ
 نم یارب راب نیتسخن نیا و .دوب تسینومک
 ،سکرام هراب رد ییاهزیچ هک ،دوب
 یو زا یتاقبط هزرابم و مسیسکرام

 نم هک یتاساسحا ،عطقم نیا زا .مدینشیم
 کی هک درک زاغآ ،دندوب هدرک یسایس ار
 و تسایس .دبایب یرکف بوچراهچ و ماظن
 یفداصت و جیهم یاهدمآیپ رگید خیرات
 یدرف یاهتواضق هیاپرب ییاهدادیور
 و تاریثأت جیاتن هباثم هب هکلب ،دندوبن
 رگا .دندشیم کرد لباقتم ینیع تابسانم
 هلاس هدزناپ ناوج کی ناونع هب ،نامز نآ
 »هچین« و »رواهنپوش« ،»تناک« راثآ قیرط زا
 »لگه« رگید نونکا ،مدش بذج هفسلف هب
 لیدبت نم یرکف نایامنهار هب »سکرام« و

.دندوب هدش
 هب لیصفت هب نینچ هک ،تسین درومیب نیا
 احنآ رد اریز :دوش هراشا یناوج نارود
 .دنراد رارق نم یتآ همانتسیز یاههشیر
 و یتلادعیب زا هدمآرب یقالخا دهعت کی

 یشان ندیمهف یارب زاین ساسحا کی ،متس
 کی و یفسلف نوتم اب ماگنهدوز سامت زا
 هب ؛یرامیب هب تداع رطاخ هب طبضنم راتفر
 ،دندوب یایصخش تاصتخم نآ حالطصا

 دنیآرف رد درف هباثم هب نم هک ار ییاج هک
 اب و .دندرک صخشم ،مدومن لاغشا نامز
 نم یگدنز هار هک یمطالت و یگدیچیپ همه
 نم یارب هار نیا ،تفرگ دوخ هب سپس
 نامه زا نشور یدنیآرب لکش هب هراومه
.دنکیم هولج نیتسخن ۀدننکنییعت تاظحل

 شیاشگ ات ادتبا رد ،مسیشاف یدوبان زا سپ
 لرتنک ییاکیرمآ ۀرادا دزن ،هاگشناد ددجم
 احنآ رد .مدرکیم راک اههمانزور و تایرشن
 یزاسزاب هنیمز رد ار دوخ تایبرجت نیتسخن

 زا سپ .مدروآ تسد هب ناملآ یسایس
 ناونع هب ،»واشدنور رتروفکنارف« یزادناهار
 اب نامزمه و مدش دراو احنآ هب دازآ راکمه
 هاگشناد ۀفسلف ۀتشر رد لیصحت نآ
 اب هک ییاج ،مدرک زاغآ ار تروفکنارف

 نامزاس نیتسخن یزادناهار راک رد باتش
 ،نآرب نوزفا و تکرش )Asta( ییوجشناد
 ار ناملآ تسینومک بزح ییوجشناد هورگ
 راشرس ،نآ زا سپ یاهلاس .مدومن سیسأت
 یاهراک ،لیصحت :دندوب هفقویب یراک زا

 رانک رد ۱۹۴۸ لاس زا( یتسیلانروژ هدرتسگ
 رگشرازگ ،یرتائت و یرنه یاهتیلاعف
 و )ناملآ تسینومک بزح تایرشن
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.یسایس یاهتیلاعف
 زا یکی ،»ییالط هزاورد« رد ١۹۴۸

 »نیلبود فلودآ« هک حرطم یرنه یاههلجم
 نم زا لصفم یملع ۀلاسر ود ،دوب نآ رشان

 نم ،»یفسلف تایبدا تسرهف« ؛دش پاچ
 ١۹۵١ ؛دیزگرب دوخ نارشان ۀریاد هب ار
 هب ار »رتراس« ۀراب رد یناملآ ۀمانهژیو نیتسخن

 ١۹۵۸ لاس رد ،سپس هک ،مدیناسر پاچ
 ناونع هب لسکورب یللملانیب هاگشیامن رد
 نارود زا سپ بتک نیرتهب نارازه زا یکی

 نم تاداقتنا زا یکی .دیدرگ حرطم گنج
 زا »اپورا یناهج خیرات« باتک نوماریپ
 یاهشیارگ نآ رد هک ،»زریارف سناه«
 و هداد ناشن ار ناملآ هفسلف خیرات یتسیشاف
 دروم ار نامز نآ روهشم ناداتسا زا یخرب

 اب یریگرد ۀنیمز ،مدوب هداد رارق هلمح
 مهارف ار یبرغ ناملآ کیمداکآ یاههسسؤم
 ماع نمحنا« سییر ،»تیل رودوئت« ؛دروآ
 یعون یاهمانشخب رد ،»هفسلف یارب

 :درک رداص نم یارب ار نتشون تیعونمم
 رد رگید تسا رتهب زتلوه یاقآ«
 ناملآ ناگدنسیون نوناک هلجم( »یگدنزاس«

 ار دوخ دیما ناسنیدب .دسیونب )یقرش
 تسد زا یلیصحت دنور ۀمادا هب تبسن
 یلخاد تسایس ریبدرس ناونع هب و ،هداد
 »یناملآ هتفه« مان هب یخینوم ۀمانهتفه کی

 هیلع هزرابم هب ار دوخ تقو لاس هس
 یاهتسه حیلست و یرازفاگنج شرتسگ
 قفوم نآ زا سپ .مدرک فقو یبرغ ناملآ

 هب ،سیئوس رد ار دوخ تیعقوم هک مدش
 -١۹۶٠( گنهرف و رنه – رتائت دقتنم ۀباثم

 لالخ رد .مهد شرتسگ و میکحت )١۹۷٠
 تیریدم )١۹۶۴ /١۹۶٢( اهلاس نیا
 هدهع هب زین ار نسه ویدار هنابش یویدوتسا
 .متشاد
 هک ییاهتیصخش اب سامت ،اهلاس نیا رد
 و یگنهرف زاتشیپ یاههرهچ ناونع هب

 ،دنشاب وگلا نم یارب دنتسناوتیم یسایس
 یارب :تفاییم نم یارب هدنزاس یموهفم
 ١۹۴۵ لاس زا ،اهنآ نیرتکیدزن زا هنومن
 گروئگ« ١۹۴۸ لاس زا ،»سوارک رنرو«
 و »خولب تسنرا« ١۹۴۹ لاس زا و »ساکول
 ناداتسا زا .درب مان ناوتیم »تشرب تلوترب«

 و »اتشلشِا لراک« زا ناوتیم نم کیمداکآ
 -زتینشاک نوف ودییوگ«
 همه زا شیب هک )سانشناتساب( »گربنیاو

 رب نوزفا .درب مان ،متسه اهنآ رازگساپس
 اب یراکمه و یتسود ١۹۶٢ لاس زا ،نیا
 موس ۀمانرب ریبدرس ،»لِکیش میخآوی«
 و تاقیقحت یو اب هک ،ناملآ لامش یویدار
 لیاسم یور رب یکرتشم یاهیدنمهقالع
 رکذ لباق ،متشاد یسانشنیچ و یفسلف
 .تسا
 همجرت و راشتنا رد ،نم یملع تیلاعف
 دلج هس رد »زتینبیال« یفسلف یاههلاسر
 ،)١۹۵۸( زتینبیال ۀمانهژیو ،)١۹۵۵ -١۹۶۵(
 شیرنیاه« یفسلف نابز ۀراب رد یشهوژپ
 تربره« رب یدقن و )١۹۶٢( »تسیالک نوف
 همادا )١۹۶۸ ،مسیشرانآ و یپوتا( »هزوکرام
. تفای
 ششوک ١۹۵۳ لاس زا »خولب تسنرا«
 ارف گیزپیال هاگشناد هب ار نم ات درکیم

 یارتکد قوف هتشر رد لیصحت یو .دناوخ
 یناوارف کیتارکوروب یاهیراوشد اب ار نم
 لاس رد هک دش ثعاب و تخادنا نایرج هب

 تسد هب یشزومآ یسرک کی ١۹۵۶
 رد بالقنادض( ١۹۵۶ زییاپ نارحب .مروایب
 یروهمج رد نآ تاریثأت و ناتسراجم
 مه زا ار اههمانرب نیا )ناملآ کیتارکمد
 کیتارکمد یروهمج یاهداهن و دیشاپ
 درف ناونع هب ،نم اب ار دوخ طباور ناملآ

 لاس رد هزات ؛دندیرب »خولب« دامتعا دروم
 ١۹۵۶ لاس زا نم یلیصحت یاقترا ١۹۶۹

 هتفریذپ گیزپیال هاگشناد یوس زا ًامسر
 .دش
 رخاوا رد ییوجشناد یاهیمارآان نایرج رد
 ،کیتارکمد دشر هب ور شبنج و ۶٠ ههد
 شیازفا »هاگشناد هب سکرام« تابلاطم
 رب راشف و قییضت اهلاس لابند هب .تفای
 نادنمشناد و یتسیسکرام شناد
 ،ناملآ لاردف یروهمج رد تسیسکرام
 ات دوبن دایز هنیمز نیا رد نارگشهوژپ دادعت
 تساوخرد نیا نتخاس هدروآرب تهج رد

 یسرک یارب نم .دنشاب هدامآ و رضاح
 و نیلرب دازآ هاگشناد رد هفسلف شزومآ
 تیرثکا یوس زا گروبرام هاگشناد

 هام کی .مدش باختنا پچ نایوجشناد
 هدشنییعت تسیل نیا نوماریپ یسایس ۀزرابم
 کیمداکآ طیحم ١۹۶۹ /١۹۷٠ یاهلاس رد
 کی .دوب هداد رارق ریثأت تحت ناملآ رد ار
 ١۹۶۹ رد نامهم روسفورپ ناونع هب یسرک
 رد یشزومآ یسرک کی و نیلرب رد

 مازعا تامدقم گروبرام رد ١۹۷١/١۹۷٠
 ١۹۷١ لاس رد ماحنارس ار گروبرام هب نم
.درک هدامآ
 رد ،گروبرام رد یسردم لاس ۸ زا سپ

 نگنینورگ هاگشناد توعد هب ١۹۷۹ لاس
 نم یلصا فیاظو .متفر احنآ هب ،دنله رد
 ،لساک رد »۵ اتنموکود« هورگ رد یراکمه
 لاس رد روشورب نوتم فلؤم ناونع هب

‐Strut« هاگشیامن ریوصت و کاردا و ١۹۷٢
ture della viuslite« اب »سیرو« رد 

.دوب ١۹۸۴ لاس رد مرسمه یراکمه
 ات هاگشناد هب دورو نامز زا ،نم یگدنز

 رد کیمداکآ تمدخ زا یریگهرانک هظحل
 یاهریسم رد یعیسو دح ات ١۹۹۷ لاس
 هدش یرپس کیمداکآ یاهتیلاعف فراعتم
 ،یملع بتک و تالجم راشتنا :تسا

 ،هاگشناد داتسا ناونع هب ییاهلاس
 یاهنویسیمک و اههاگشناد رد یراکمه
 تسایر سپس و تسایر ،یللملانیب
 لاغتشا ،کیتکلاید ۀفسلف نمحنا یراختفا
 World« رد و زتینبیال کرتشم نمحنا رد

Academy of Letters«، یراختفا یارتکد 
 راختفا لادم( زیاوج ،ونیبروا هاگشناد
 یللملانیب ناشن ؛ناملآ نیسدنهم نوناک
 from United Cultural؛جیربمک زا تقایل

Convention – USA  Legion of Honor و 
 یملع راثآ راشتنا رطاخ هب زیچ ره زا لبق
 لوصا و خیرات هنیمز رد یددعتم
 یاهرنه یفسلف یروئت ،کیتکلاید

.تسایس یروئت ،یمسجت
 :زا دنترابع نم یگدنز راثآ هعومجم
 دیدج رصع رد کیتکلاید خیرات عوضوم
 هس رد )١۹۹۷/١۹۹۸( »داضت و تدحو«

 و ناهج حرط« کیتکلاید یزیرهیاپ ،دلج
 هس رد یسانشییابیز و )٢٠٠۵( »ساکعنا

 یاهراتخاس« ،»کیتهتسا ئیش« دلج
 لالحمضا« و »نامتخاس و یحارط
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.)١۹۹۶/١۹۹۷( »موهفم
 ایولیس« ،نم رسمه ١۹۷٠ لاس رد
 نم یگدنز کیرش )تسیلانروژ( »نوکرام
 ام تاساسحا و فادها یگنهآمه زا .دش
 یود ره ،نآ اب هک ،دیآیم دوجو هب ییورین
 هک یرایسب یاهیراوشد هدهع زا ام
 ام یارب نوگانوگ یاهتیلوغشم و اهتیلاعف
.مییآیم رب ،دنروآیم دیدپ
 رد یتسیلایسوس یاههعماج یشاپورف
 هدرتسگ راک رگید راب کی یقرش یاپورا

 دیاب هلأسم نیا هب .دنکیم بلط ار یسایس
 مسیلایسوس تسکش :دوش هداد خساپ

 نیا رد دیاب ییاهحرط ؟دش رودقم هنوگچ
 همانرب ناوتیم هنوگچ هک ،دنوش نیودت هراب
 لباقم رد ار هدشایحا مسیلایسوس کی
 نم یراکمه .داد رارق یرادهیامرس نارحب
 ،ناملآ تسینومک بزح ۀمانرب نویسیمک رد
 زا یتسیلانروژ ناوارف یاهتیلاعف دننام هب
 لباقم رد تیلوؤسم ساسحا زا ،١۹۹٠ ههد
 تیرشب یناسنا خیرات یارب ینعی ،رشب عون

 هب ات یناوج نینس زا اریز .دریگیم همشچرس
 نُد« رد »اسوپ زوکرام« نخس زورما

 هدازهاش هب« :دنکیم یهارمه ارم »سولراک
 ار یناوج نارود یاهایؤر دیاب وا ،دییوگب
»!درادب ساپ
 رد ،»مسیلایسوس ۀدنیآ و تسکش« وا رثا

 نارکفنشور هک ینامز ،۱۹۹۱ لاس
 هدرک مالعا ار خیرات نایاپ یرادهیامرس
.دش تسینومک نازرابم شخبماهلا ،دندوب
 و ناگدنامزاب هب ار گرزب هعیاض نیا ام
.مییوگیم تیلست وا نامزرمه
 ۀیثرا اما ،تسین ام نایم رد رگید هچرگا وا

 رد ار ام وا یاهبنارگ و نیگنس یونعم
 و یرادهیامرس دضرب هزرابم راوشد تاظحل

 ،مسیلایسوس ،یناسنا یاهعماج داجیا یارب
.دنکیم یهارمه
!داب یمارگ شدای
 مود و لوا شخب ود یسراف نادرگرب
:»مسیلایسوس ۀدنیآ و تسکش«

http://www.edalat.org/ketabkhaneh/ShekastVaA‐
yandehyeSosialism.pdf

 رد وا یاهینارنخس نیرخآ زا یکی یارب
 تسینومک بزح »یتسینومک هاگشناد«
  و رتبکا بالقنا تشادگرزب رد ایناتیرب

 هب مکیوتسیب نرق رد بالقنا ۀرابرد
:دییامن هعجارم ریز یناشن

http://www.youtube.com/watch?v=h6jWvKcptWg

بالقنا و مسیمرفر
قیفش نمهب

 رد ۲۰۱۱ ربماسد ۱۱ هبنشکی زور ،یناملآ تسیسکرام فوسلیف ،ستلوه ستنیاه سناه
.تشذگرد یگلاسراهچ و داتشه نس
 یسایس هزرابم هب یناوجون نینس زا و دمآ ایند هب تروفکنارف رهش رد ۱۹۲۷ لاس رد زتلوه
 سپ .دنارذگ نادنز رد ار یهام دنچ و دش ریگتسد وپاتشگ طسوت یگلاس ۱۷ رد .تسویپ
 خولب تسنرا زا ار هفسلف یارتکد و تخادرپ هفسلف شزومآ هب گیزپیال رد گنج زا
 یسرک ۱۹۷۱ لاس رد ،یرتکد بسک دعب یاهلاس رد یملع یاهتیلاعف رثا رد.دومن تفایرد
 دودعم زا گروبرام هاگشناد .دومن تفایرد گروبرام هاگشناد زا ار روسفورپ
 و هاگشناد نیا رد ۱۹۷۸ لاس ات زتلوه .دوب یبرغ ناملآ رد پچ شیارگ اب یاههاگشناد
 رانکرب راک زا زتلوه لاس نیا رد .دوب راک هب لوغشم دنله نگنیروگ هاگشناد رد نینچمه
 و ددعتم یاهباتک و تالاقم راشتنا اب ار دوخ یتاراشتنا تیلاعف سپ نآ زا و دش
 زتلوه یرانکرب .داد همادا هنارگنشور یاهتیلاعف رد تکرش و فلتخم تایرشن یراذگناینب
 هدرک داجیا اهتسینومک یارب راک تیعونمم نوناق هک تفرگ تروص ییاضف بوچراهچ رد
 ار یتلود و یشزومآ یاه هفرح رد لاغتشا هزاجا اهتسینومک نوناق نیا قباطم .دوب
 بزح رد شا یسایس تیلاعف یادتبا زا تسینومک ناونع هب زین زتلوه و دنتشادن

.تشاد تیوضع ناملآ تسینومک
 رد زتلوه همانیگدنز .دوب هدرتسگ یسایس تیلاعف اب قیمع یرکفتم زتلوه زنیاه سناه
 و هفسلف هب هک ییاه هتشون .درامش یم رب ار وا زا هتشون و هلاسر ۲۴۰۰ زا شیب ۲۰۰۷ لاس
.دنا هتخادرپ یسانشنابز و بهذم خیرات و رنه و یسانش یئابیز ،تسایس
 تسناوتن هاگچیه تسینومک بزح وضع کی ناونع هب زتلوه یسایس هاگدید
 ندرک دودحم .دراذگب رس تشپ ار قرش کولب یهاگودرا مسیلایسوس یاهتیدودحم
 یدزم راک نتفرگ هدیدان و تیکلام لکش هیواز زا اهنت یراد هیامرس هب یتسینومک داقتنا
 هک دناشکیم ییاهمتسیس زا عافد هب ار زتلوه ،یراد هیامرس هعماج یلصا یانبم ناونع هب
 هب .دنا هدرک نیزگیاج یتلود تیکلام اب و هدومن وغل یقوقح رظن زا ار یصوصخ تیکلام
 نینچمه هکلب ،تخادرپیم یوروش هاگودرا مسیلایسوس زا عافد هب اهنت هن وا بیترت نیا

 .دنک یم دادملق یتسیلایسوس هعماج یرارقرب هسورپ زا یئزج زین ار نیچ لیبق زا یعماوج
 رییغت هک تسا مسیسکرام زا تسرد کرد نیا اب هارمه یریگتهج نیا رگید یوس زا

 یم زاغآ یدیلوت تابسانم رد رییغت زا هکلب ،عیزوت تابسانم رد رییغت قیرط زا هن هعماج
 ،دهدیم لیلقت تیکلام لاکشا رییغت هب ار یدیلوت تابسانم رییغت زتلوه هک یئاج ات .دوش
 اب لباقت رد زتلوه هک احنآ و دراذگیم شیامن هب ار یبالقنا ریغ و هنایارگتلود یمسیلایسوس
 ماقم رد ،دهد یم رارق یدیلوت تابسانم رییغت رب ار دیکأت رگید یداقتنا یاههاگدید
 هک دریگیم رارق یتسیسکرام اسپ و هنابلطرظن دیدجت تایرظن نآ همه قیمع و نیبزیت دقتنم

http://www.edalat.org/ketabkhaneh/ShekastVaAyandehyeSosialism.pdf
http://www.edalat.org/ketabkhaneh/ShekastVaAyandehyeSosialism.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=h6jWvKcptWg
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 رد یداقتنا یاهشیدنا هب ار مسیسکرام ًاتیاهن
 .دننک یم هصالخ طلسم ماظن بوچراهچ
 زا یکی ماقم رد ار وا زتلوه هدرتسگ شناد
 یداقتنا یاههشیدنا نیدقتنم نیرتمهم
.دهد یم رارق یئاوژروب هدرخ و یئاوژروب
 هجو چیه هب اما زتلوه یداقتنا تیلاعف
 هبش بتاکم اب لدج و دقن هب دودحم
 و ناوارف راثآ زتلوه زا .دوبن یتسیسکرام
 اج رب یئاوژروب هفسالف دقن رد یمهم رایسب
 هفسلف ات مسیوتیزوپ دقن زا .دنا هدنام
 – نایصع هفسالف یاهشیر دقن ات کیتیلانآ
 هنیجنگ زتلوه ،-هزوکرام و رتراس ات هچین زا
 هدوزفا یستیسکرام تایبدا رب ینغ یا

.تسا
 همجرت یسراف هب زین یتالاقم زتلوه زا

 فراعملا هرئاد تمه هب هک دناهدش
 مومع رایتخا رد هتفه هیرشن و یرگنشور
 رد زتلوه یلصا راثآ یلاخ یاج .دنراد رارق
 دوهشم ًالماک ناریا یتسیسکرام تایبدا
 رثؤم یماگ ًاعطق یراثآ نینچ همجرت .تسا
 یناریا راگلو مسیسکرام اب هلباقم یارب

 هدرخ پچ یگدرتسگ نمی هب هک دوب دهاوخ
 رد یرازبا هناونع هب مسیسکرام زا اوژروب

 یا هقرف عفانم نیرت ریقح تمدخ
 راد هشدخ ار نآ رابتعا و هدرک هدافتساءوس
.تسا هدومن
 نایرج رد ار نآ زتلوه هک ریز ینارنخس
 تسینومک بزح فرط زا یرانیمس
 تاکن یواح ،تسا هدومن داریا ناتسلگنا
 و یتسیمرفر بتاکم دقن رد یناشخرد
 بتاکم و تروفکنارف بتکم یاههشیدنا
 لیبق زا ینیرکفتم و نویسازیلابولگ یتنآ
.تسا یرگن

http://omied.de/

۱۳۹۰ رذآ 23
۲۰۱۱ ربماسد ۱۴

سستلووهھھھ سستنيیاهھھھ سسناهھھھ تتشذذگرردد تتبسانم هھب
:)٢۲٠۰١۱١۱ رربماسدد ١۱١۱ ـ ١۱٩۹٢۲٧۷ هھيیررووف ٢۲۶(
!وون ززاا تتابسانم للووحت ییااررب ممززال ییررظظن ـ یسايیس وو یفسلف ینابم ههددنهھھھدد هھعسووت
ییررگنشوورر ففرراعملاا ةةرريیاادد
 ددررگ اارر ههددررووخ تتسکش ههاپس ییايیاقب« هھک تتساا یسک ـ ننيینل ددسيیوون یم ننيینچ ـ ررکشلررس •
 جيیسب وون ززاا وورريین ات ددنک یم ییرربهھھھرر ششيیووخ هھططخ ننوورردد هھب ینيیشن ببقع هھب وو ددررووآآ یم
»!ددبايی ززاب ننيیشيیپ تتمالس وو ددنک ههززات سسفن ٬،ییدديیموون وو یشالت ززاا ررووجنرر ههاپس وو ددووش
)١۱۴۶ صص ٢۲٧۷،٬ ددلج ٬،ننيینل تتايیلک( •
 وو یفسلف کيیتااررپ نناادديیم رردد ممسيیلايیسووس تتسکش ززاا سسپ سستلووهھھھ سستنيیاهھھھ سسناهھھھ •
:ددووب تتسدد ننيیاا ززاا ییررکشلررس٬،یسايیس
 وو ددررووآآ ددررگ اارر تتسيیسکررام هھفسالف ٬،ووددررووسوول ووکيین هھموودد ییررايیمهھھھ هھب ١۱٩۹٩۹١۱ للاس هھب •
.ددش ععووررش »ممسيیسکررام ههددنيیآآ« هھنيیمزز رردد یشيیددنامهھھھ
.ددنددمآآ رردد رريیررحت هھتشرر هھب یفسلف ننااررااددررس ننيیاا ززاا ییررامشيیب ببتک للاس ننامهھھھ رردد •
 تتسکش وو )ننآآ ینيیب نناهھج وو ببززح( ززووررماا اهھھھ تتسيینوومک ٬،تتيیرربررب ییاج هھب ممسيیلايیسووس •
.ددناا هھلمج ننآآ ززاا ٬،وواا مملق هھب ننآآ ههددنيیآآ وو ممسيیلايیسووس
!دديیشک ددهھھھااووخ ررب ررس ههآآ وو کشاا وو ههووددناا وو ددرردد ززاا یهھھھووک ٬،ننامررااددررس یلاخ ییاج
 ننايیاپ

۱۶۲ هحفص رد هیقب
سستلووهھھھ سستنيیاهھھھ سسنيیاهھھھ ههررابرردد وو ززاا ببلاططم

 شیدنا لک
 زا

!تفر ام نایم

http://hadgarie.blogspot.com/
http://hadgarie.blogspot.com/
http://www.hafteh.de/?s=%22%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B3+%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3%22
http://omied.de/
http://hadgarie.blogspot.com/
http://www.hafteh.de/?s=%22%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B3+%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3%22
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 یم شومارف گرزب یاهروتاتکید هنوگچ
 ؟دنوش
 هک ییاه همجرت و اه لیلحت اب طابترا رد
 یاهگنج اب طابترا رد ریخا یاههامرد
 و تاکرحت و یلک روطب یتسیلایرپما
 زاغآ زا سپ یبرغ نارگرامعتسا تامجاهت
 روطب یبیل لاغشا و نارابمب و »یبرعراهب«
 ناتسود یخرب دزن رد ،مدرک رشتنم ،صخا
 هک تسا هدش داجیا یمهوت نینچ اقفر و
 هبنج ًَاساسا و هبناج کی اهنآ بلغا ایوگ
 مارتحا اب .دراد ار »اهروتاتکید« زا تیامح
 نیا تقادص و تیمیمص هب نانیمطا و
 هک تسا نتفگ هب مزال ،دقتنم ناتسود

 کرد زا تلاح نیرتهب رد یتشادرب نینچ
 هتساوخان و دوش یم یشان هلئسم تسردان
 هناراکزواجت تیهام یاشفا و حیضوت اب
 ناگدنهد شرافس ندناسانش و مسیلایرپما

 .دنک یم تفلاخم هنارگلاغشا یاهگنج
:هک هداس لیالد نیا هب ؟ارچ

 هلوقم هک تشاد رود رظن زا دیابن -الوا
 الوصا یروتاتکید یاهمیژر و روتاتکید

 ینعمب و دنراد یتاقبط تیهام و تلصخ
 هقبط کی یتلود تیمکاح لامعا و تدایس
 فیرعت یعامتجا راشقا و تاقبط رگید رب
 رد دوخ هقبط یتاقبط عفانم زا هک دنوش یم
 راشقا و تاقبط رگید ضرعت لباقم
 رگا .دننک یم عافد و تظافح یعامتجا
 یاهتلود و اهمیژر اب ار هداس فیرعت نیا

 یاهروشک نیرت هتفایدشر هباثمب ،یبرغ
 یتسیلایرپما یاهروشک ینعی ،یراد هیامرس

 هیامرس ماظن دشر هجرد رگا و میهد قابطنا
 زا ،اهنآ اقترا و اهروشک نیا رد یراد

 روشک دنچ و اکیرمآ هدحتم تالایا ،هلمج
 صوصخب ار یتسیلایرپما هلحرم هب ییاپورا
 و یرگیماظن هب دیدش یروآ یور زا سپ
 یماظن نامیپ هباثمب وتان یژتارتسا رییغت
 هجوت دروم یزاس یناهج یوسب رگلاغشا
 هک تفگ ناوت یم تیعطق اب ،میهد رارق
 یاهروشک رب مکاح یاهمیژر و ناربهر
 نیرت نشخ و نیرتگرزب یتسیلایرپما
 ،نیاربانب .دنوش یم بوسحم اهیروتاتکید
 هب یراد هیامرس یاهتیمکاح میسقت
 تیاغب کرد ،روتاتکید و تارکمد
 و روتاتکید میهافم زا یقطنمریغ و تسردان
 تیعقاو رد هک تسا یروتاتکید یاهمیژر

 هنارگرامثتسا تیهام کرد مدع زا دوخ
 نآ دشر یالعا دح و یراد هیامرس ماظن
 یاه هناسر کمک اب و هدش یشان
 برغ یتسیلایرپما -یرامعتسا ینکارپغورد
.دوش یم ءاقلا یمومع ناهذا هب
 یاهمیژر و روتاتکید هلوقم ندرک رصحنم
 لامش ،هنایمرواخ یاهروشک هب یروتاتکید
 رگید روشک ره هب یلک روطب ای و اقیرفآ

 ینیمزرس هدودحم زا جراخ ناهج

 تشادرب کی ،یتسیلایرپما یاهروشک
 زا یقطنمریغ الماک فیرعت کی و یملعریغ
 یم باسحب یروتاتکید و روتاتکید هلوقم
 لوا هلهو رد ،عوضوم زا یتئارق نینچ .دیآ
 برغ ایوگ هک دنز یم نماد مهوت نیا هب
 و للملا نیب مسینویهص ،یتسیلایرپما

 ،هنارگلاغشا یاهگنج ناگدنهد شرافس
 یللملا نیب قودنص ،یناهج کناب ینعی
 تموکح و یناهج تراجت نامزاس ،لوپ
 زاین یب و دنا »تارکمد« یگمه ناکیتاو
 هابتشا نیا رطخ .ءاشفا و تخانش ،دقن زا
 یماظن تالخادم هک تسا نیا رد
 یاهششوپ ریز رد ار یناهج مسیلایرپما

 هرهچ و تیهام ،دنک یم هیجوت فلتخم
 للخ زا یراع ار برغ مجاهم ًَاخیرات
 طایح نتشاد یارب ار اهنآ قح ،هدرک یفرعم

 .دسانش یم تیمسرب تارمعتسم و اهتولخ
 کیژولوئدیا برغ( ار برغ خیرات رگا

 هب یراد هدرب نارود زاغآ زا )تسا روظنم
 رگا ،مینارذگب رظن زا زورما زور ات و وس نیا
 عورشمان روشک خیرات هب ارذگ یهاگن
 زورما ات نآ لیکشت نامز زا هدحتم تالایا
 و اهتیمکاح درکلمع و شقن رگا ،میزادنایب
 نیرتکانلوه و نیرت میظع رد یبرغ یاهمیژر
 ای و میریگب رظن رد ار یرشب هعماج عیاجف
 ،خیرات قامعا هب ندش دراو نودب یتح رگا
 اهتلود نیمه یاهتسایس هب یهاگن مین طقف
 ،میزادنایب رضاح نرق لوا ههد نیمه رد
 و اهروتاتکید هک مینیبب ینشورب میناوت یم
 یایند صتخم اهنت هن یروتاتکید یاهمیژر

 تسا مادک تیعقاو
 و

؟مادک یلوصا عضوم

یریش .م .ا
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 ،هدوبن یتسیلایرپما برغ ناهج زا جراخ
 نیمه رد اساسا اه هدیدپ نیا رذب ،هکلب

 قطانم هب و هتفای دشر ،هدیناود هشیر برغ
 هب هیکت .تسا هدرک خوسر زین ناهج رگید

 یاهمیژر و اهروتاتکید دوجو رب اجیب و اج
 روشک ره ای و هنایمرواخ رد یروتاتکید
 و یتسیلایرپما ناهج زا جراخ رگید
 و ثحب یب ،اهنآ دح زا شیب ییامنگرزب

 و هتفرگ تأشن برغ تاغیلبت زا ،وگتفگ
 تروص مسیلایرپما تیعقاو نامتک روظنمب
 یزاس الویه و وید ،هکنیا هصالخ .دریگ یم
 یاهروتاتکید زا نایاپ یب یاهیشارت نمشد و
 راکتیانج اخیرات هرهچ ندرک ناهنپ و »یلم«
 ریذپان ییادج شخب ،برغ یاهروتاتکید
 هک دشاب یم یناهج مسیلایرپما یاهتسایس
 رد .تسا هتفای خوسر یمومع ناهذا رد
 زا ،یکی :هنومن ود هب طقف طابترا نیمه
 نیمه زا ،یرگید و رود اتبسن خیرات

:مروآ یم لاثم ریخا یاهلاس
 رد هیسور رازت ،یئنزورگ ناویا -لوا لاثم
 هک یدالیم مهدزناش نرق ینایم یاهلاس
 مادنا رب هشعر شمان مه زورما یتح
 رد ،دزادنا یم هیسور نادنورهش زا یرایسب
 مادعا ار رفن رازه ۴ دوخ تیمکاح ۀرود
 رد وا نامزمه هاشداپ ،لّوا تبازیلا و درک
 اب .دناسر لتق هب ار رفن رازه ٨٩ ،سیلگنا
 فوخم ناویا هب هیسور هاشداپ ،دوجو نیا

 یتسردب اهیرایسب رظن زا و تفای ترهش
 خیرات رد تنوشخ و یروتاتکید لبمس هباثمب
 ناونعب قحانب ،سیلگنا هاشداپ اما .دنام
 خیرات رد تارکمد و ریبک رادمتلود کی
.دش راگدنام
 مکاح یاهمیژر درکلمع -مود لاثم
 رد مه ناشنادحتم و سیلگنا ،اکیرمآ
 یب لرتنک لامعا زا معا ،دوخ روشک لخاد
 ،ینفلت تاملاکم دونش لکشب مدرم رب هقباس
 هدرتسگ بصن ،یفخم و ینلع یاهنادنز
 یب یاهتیودحم لامعا و یتراظن یاهنیبرود

 رد نافلاخم نتشادرب نایم زا ،رصح و دح
 و »یشکدوخ« یاه هویشب ای و تافداصت

 مجاهت لاکشاب ،جراخ رد مه و هریغ
 یاه هدوت هوبنا راتشک و اهماع لتق و یماظن
 یاهروشک هدرتسگ یاه یناریو ،مدرم

 یاهروتاتکید رورت و مادعا و یلاغشا
 رد رضاح نرق ههد کی نیمه رد »یلم«

 ،یوالسگوی ،هلمج زا ییاهروشک
 ،جاع لحاس ،نادوس ،یلاموس ،ناتسناغفا

 زورما نیمه رگید یرایسب و یبیل ،قارع
 اهنآ نایم زا .تسا همه مشچ ولج رد مه
 روتاتکید ،نیسح مادص درکلمع ناوت یم
 هک هچنآ اب ار روشک نیا ثعب میژر و قارع
 رب برغ »تارکمد« یاهمیژر و »اهتارکمد«

 هسیاقم ،دندروآ قارع مدرم و روشک رس
 .درک
 تیمکاح هرود رد ،اهرامآ یخرب ساسا رب
 مادص هلاس ۳۷ یروتاتکید و ثعب میژر

 رفن رازه ۳۰۰ دودح رد ،قارع رب نیسح
 روشک نیا ،لاح نیع رد و دش هتشک یقارع
 و یعامتجا ،یداصتقا هصرع زا یرایسب رد
 اما .دمآ لئان زین ییاهتفرشیپ هب یسایس
 نادحتم و سیلگنا ،اکیرمآ یاهتسیلایرپما
 ،۲۰۰۳ لاس رد قارع هب هلمح زا سپ اهنآ

 روشک نیا یاهتخاسریز مامت هکنیا رب هوالع
 جنپ ضرع رد ،دندرک ناریو لماک روطب ار

 زا ،۲۰۰۸ لاس ناتسبات رخاوا ات ینعی ،لاس
 و ۲ ،روشک نیا تیعمج رفن نویلیم ۲۴ نایم
 دوقفم ار رفن رازه ۸۰۰ ،هتشک ار رفن مین
 ار رفن نویلیم مین و ۸ زا شیب و هدومن رثالا
 هراوآ دوخ روشک زا جراخ و لخاد رد زین

 ار یهباشم عضو زین یبیل رد .دنتخاس
 و صخشم رامآ هکنیا زا رظنفرص .میدهاش
 مدرم ناگدش هتشک مقر زا یئاکتا لباق
 یفاذق تموکح هلاس ۴۲ هرود رد یبیل
 ادیدش رامآ کی ،اما ،تسا هتفاین راشتنا
 هنارگلاغشا گنج تافلت زا هتفای لیلقت
 هک دهد یم ناشن ،روشک نیا هیلعرب

 رد ،وتان یماظن نامیپ وضع یاهروشک
 رازه ۵۰( رفن رازه اههد ،هام ۷ ابیرقت تدم
 مامت ،هتشک ار یبیل مدرم زا )رفن
 یاهنارابمب ریز رد ار روشک نیا یاهتخاسریز

 راک هبت دناب کی و هدومن ناریو اسآ نونج
 .دندینادرگ مکاح روشک نیا رب ار یتسیرورت
 یاهراتشک نازیم ،اهرامآ نیا رانک رد رگا
 ار یزورما زور ات قارع ۲۰۰۸ لاس زا دعب

 رظن رد ،تسین روصتم نآ رب ینایاپ زونه هک
 رگا هک تفگ ناوت یم تیعطاق اب ،میریگب

 زا جراخ یروتاتکید یاهمیژر و اهروتاتکید
 تسدب سلکوماد ریشمش برغ ناهج
 »تخت« رب هک ار یسک ره یاپ و رس و هتفرگ
 رد رگا ،دننک یم عطق ،دجنگن اهنآ

 یم ندرگ ار »نامرجم« یدوعس ناتسبرع
 ار نادرم و نانز یمالسا ناریا رد رگا ،دننز

 هبوچ زا ار نافلاخم ،دننک یم راسگنس
 ،دننک یم نارابریت ،دنزیوآ یم راد یاه
 بمب اب ،اهنیا همه یاجب یتسیلایرپما برغ
 یب ،اهاتسور و اهرهش ناراب کشوم و
 ماع لتق دوخ یاه هناخ رد ار مدرم اباحم
 لام و ناج رب ار مجاهم نایماظن ،دنک یم
 و دننادرگ یم مکاح مدرم سیماون و
 هویش ،دنهد یم ناشن اهرامآ هک روطنامه
 مدرم و نافلاخم یعمج راتشک و لتق یاه
 رایسب یتسیلایرپما یاهتلود تسدب یداع
 ناینابرق زا رتارف رایسب اهنآ رامش و رت نشخ
 یاهروشک رد دورطم تازاجم یاه هویش
 یم مسیلایرپما یایند زا جراخ
 دننک یم تباث هنومن ود نیمه ،مرظنب .دشاب

 رمعم ای نیسح مادص ندیمان روتاتکید هک
 ییامنکچوک یارب شالت زج یزیچ ،یفاذق
 و گرزب یاهروتاتکید هرهچ ندرک ناهنپ و
 یبرغ یتسیشف هبش و یتسیشاف یاهمیژر
 تیهام راکشآ فیرحت زج یموهفم و هدوبن
 نیا هسیاقم .درادن اه هدیدپ نیا یعقاو
 یم مه زا ار یتاروصت نینچ تاعطق ،دراوم
.دزاس یم رابتعا یب و دلسگ
 یاهمیژر و اهروتاتکید همه -ایناث
 رتمک و ینوماریپ یاهروشک رد یروتاتکید
 .دتسین مه لثم یراد هیامرس هتفایدشر
 هوجو رگید هدیدپ ره لثم زین اهروتاتکید
 نیا و دنراد مه اب یدایز قارتفا و کارتشا

 یاهداضت اب امیقتسم ،اهتوافت و اهتهابش
 و دشر هجرد اب ،یراد هیامرس یلخاد
 اب و روشک ره رد یراد هیامرس لماکت
 نآ رد هتسباو و یلم یزاوژروب لیکشت
 ار اهنآ همه دیاب و اترورض هک دراد یگتسب
.داد رارق رظن دم
 ،نیسح مادص دهاوخب هک یهاگدید ره
 و وبگابگ نارول ،دسا راشب ،یفاذق رمعم

 اب ار ریشبلا رمع و یا هنماخ یلع یتح
 برغ هدناشن تسد و یلگوس یاهروتاتکید
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 ،رطق ،ندرا ،یدوعس ناتسبرع رب مکاح
 هللادبع ،کرابم ینسح ،یلع نب اب ،تیوک

 اهتفرشیپ و دهد رارق فیدر کی رد حلاص
 ،یبیل ،هیروس ،قارع هعماج یاه یرترب و
 ،سنوت ،رصم هب تبسن جاع لحاس و ناریا

 هب اعطق ،دنیبن ار اهنآ لاثما و نمی ،ناتسبرع
 دهاوخ یناهج مسیلایرپما هاگدید نامه
 یاه میژر و اهروتاتکید هک دیسر
 و رتدب بتارمب ار لوا هورگ یروتاتکید

 ینوگنرس ،هتسناد مود هورگ زا رت کانرطخ
 یجراخ یماظن هلمح قیرط زا یتح ار اهنآ
 یاه یبارخ و اه دوت ماع لتق تمیقب و
 اما .دنک یم دیئأت روشک میمرت لباقریغ
 اهنیا همه هچ رگا هک تسا نیا تیعقاو
 یاهدرکیور و دنتسه روتاتکید عقاوب
 و نافلاخم عمق و علق یارب ار یهباشم
 یم راکب هعماج رد ناقفخ و راشف یرارقرب

 زکارم هب یگتسباو ظاحلب یلو ،دنریگ
 رگیدمه اب یوهام یاهتوافت ،یناهج تردق
 رطاخب لوا هورگ هک ینعم نیدب .دنراد
 اتبسن یجراخ و یلخاد یاهتسایس زا یوریپ
 یاهمیژر و اهروتاتکید بوضغم ،لقتسم
 هورگ اما .دنوش یم عقاو برغ یروتاتکید
 ءاقب و ماود هک دنتسه یاهروتاتکید ،مود

 تردق زکارم هب قلطم یگتسباو رد ار دوخ
 یاه تسایس زا تیعبت هب و دننیب یم یناهج
 زا ار روشک لالقتسا ،تردق زکارم نامه
 عفنب ار یلم یاهتورث ،دنرب یم نیب
 رد ،هدیشک هربوت هب یناهج مسیلایرپما
 یم یرگ هطاشم اهروشک رگید لاغشا

 یم ناشرایتخا رد یماظن هاگیاپ ،دننک
 یاهگنج هنیزه یلصا شخب و دنراذگ
.دننک یم نیمأت ار یرامعتسا -یتسیلایرپما
 هیضق فرط کی طقف اهنیا همه ،هتبلا
 هیضق یلصا و رگید فرط ،اما .تسا

 عون ره هب دروخرب یگنوگچ زا ترابع
 هلمح هلئسم هب ،هژیوب ،یجراخ هلخادم
 .دشاب یم یرامعتسا یاهگنج و یماظن
 عاضوا یسررب و لیلحت هک ینعم نیدب
 ،ضورفم روشک ره مکاح میژر و یلخاد
 مجاهت و تلاخد هلئسم و ،عوضوم کی
 الماک عوضوم کی ،یجراخ یماظن
 و دنرادن مه هب یطبر چیه هک تسا یرگید

 هیزجت دروم مه زا یادج و کیکفت هب دیاب
 شالت هنوگ ره .دنوش هداد رارق لیلحت و
 رد ،عوضوم ود نیا یزیمآ مه رد یارب
 رب نتشاذگ هحص یوسب لوا ماگ عقاو
 یاهتلود یماظن تامجاهت و تالخادم
 دیئأت ینعمب لقادح و یتسیلایرپما

 یناهج مسیلایرپما تیمویق قح میقتسمریغ
 طولخم منامگب .تساهروشک رگید رب

 یانعمب اقیقد ،عوضوم ود نیا ندرک
 هک تسا یا هیاپ یب یروئت نامه نتفریذپ
 ،درفنم صاخشا و اهنامزاس ،بازحا یخرب

 مسیلایرپما تامجاهت یلصا تلع و لماع
 رد ار ینوماریپ یاهروشک هب یناهج
 یاهمیژر و اهروتاتکید تیدوجوم
 یتسیلایرپما ناهج زا جراخ یروتاتکید

 دوخ تیهام رد هن دننک یم وجتسج
 ار عوضوم هب دروخرب دتم نیا .نامجاهم
 نداد و ندز کمشچ عون کی ناوت یم

 درک ینعم یناهج مسیلایرپما هب زبس غارچ
 گنج یاهروتاتکید نایاقآ« :دیوگ یم هک
 رکشل نم روشک هب رگا ،یبرغ زورفا
 ار منانهیم مه و ناریو ار نآ رگا ،دیشکب
 نوچ .دیشاب مه نم رکفب ،دینک ماع لتق
 ،سپ ،مدوب فلاخم مکاح میژر اب مه نم
.»دیشاب هتشاد نم هب مه یفطل رظن

 یتسیک زا رظنفرص ،هکنیا راتفگ هصالخ
 هنوگ ره ،مکاح یاهمیژر عون و اهروتاتکید
 رگید یزاس هرمعتسم یارب یجراخ هلخادم
 یرامعتسا یاهگنج لکشب هاوخ ،اهروشک
 ،قارع ،یبیل لاغشا هب هک هچنآ لثم
 هریغ و جاع لحاس یوالسگوی ،ناتسناغفا

 ،یسایس لاکشاب هاوخ و دش رجنم
 ،یدوعس ناتسبرع هک هریغ و یداصتقا

 مهلاثما و سنوت ،ندرا ،یبونج هرک ،رصم
 هدرک لیدبت مسیلایرپما صوصخ لویت هب ار
 و هناراکتیانج ،هناراکزواجت یمادقا ،تسا

 دروم رگا و اما نودب دیاب هک تسا دورطم
 ،تلاح نیا رد .دریگ رارق حیبقت و شهوکن

 و تسرپ نهیم و تسودحلص ناسنا ره
 یعقاو هرهچ تسا فظوم یهاوخیدازآ

 مسیلایرپما تیهام ؛دنک اشفا ار نامجاهم
 یاهگنج ناگدنهد شرافس و یناهج

 هارمه دیاب ؛دناسانشب مدرم هب ار یرامعتسا

 تهج رد ناهج ناتسودحلص همه اب
 مسیلایرپما یگنج نیشام ندرک فقوتم

 نآ یماظن یاههاگیاپ ندیچرب یارب ،یناهج
 نامیپ لالحنا و ناهج رسارس رد
 دیاب ؛دنک ششوک وتان یماظن -یتسیرورت
 نییعت هک دنامهفب رگرامعتسا یاهتلود هب
 مکاح میژر تیعورشم مدع ای و تیعورشم
 مدرم قح هکلب ،امش قح هن روشک نآ ای نیا

 هک دیوگب دناوتب دیاب .تسا روشک نامه
 نوارب ،رلب ،شوب و یزوگراس ،امابوا نایاقآ
 یرانکرب روتسد و دینیشنب دوخ یاج رد …و
 رداص ار روتاتکید نآ ای نیا ندرک طقاس و
 و لاغشا ار فلتخم یاهروشک !دینکن
 تحت فلتخم یاهروشک رد !دینکن ناریو
 یتسودرشب و یهاوخ یسارکمد نیوانع
 حلسم یاههورگ و رودزم یاهشترا
 لیکشت راکبارخ و راذگبمب ،یتسیرورت
 !دینکن نیمأت هحلسا و لوپ اب ار اهنآ !دیهدن

 مدرم !دیشکن بوشآ هب ار ینوماریپ عماوج
 و »یگنر تابالقنا« هب !دینکن ماع لتق ار
… و دیراذگب نایاپ هطقن یماظن یاهاتدوک
 و اهروتاتکید یرانکرب زا تبحص هکینامز و
 روشک ره مکاح یروتاتکید یاهمیژر
 و لیلحت رد دیاب ،دیآ یم نایمب ضورفم
 دض و یلم دض یامیس ،هناگادج یسررب
 یاهتسایس ،درک اشفا ار اهنآ یناسنا

 هدوت هزرابم ،داد حیضوت ار اهنآ یمدرمدض
 و نارگراک صوصخب ،مدرم یاه
 راشقا رگید و یرکف و یدی ناشکتمحز
 مهارف اب ،داد نامزاس ار هعماج مورحم
 ریزب ینهذ و ینیع یاه هنیمز نتخاس
 ،یروتاتکید یاهمیژر و اهروتاتکید ندیشک
 یارب ،یجراخ تلاخد هنوگ ره در اب

َ.درک مادقا اهنآ ینوگنرس
 تلع هک دهد یم ناشن قوف تاحیضوت
 ناتسود تسردان تشادرب یساسا و یلصا

 زا صقان همین تخانش هیاپ رب اقیقد ،دقتنم
 یانبم رب و یروتاتکید یاهمیژر و روتاتکید
 هلئسم ود یزیمآ مه رد و کیکفت مدع
 رد روشک ره مدرم قح و یجراخ تلاخد
 دوخ نهیم رب مکاح میژر اب فیلکت نییعت
.تسا راوتسا

http://eb1384.wordpress.com/2011/12/14

http://eb1384.wordpress.com/2011/12/14/
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 تردق
اهراصحنا

هلاژ ریپ
مّرخ ورسخ ٔهمجرت
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 هیامرس نتشابنا زا ربارب روطهب نارادهیامرس
 مکارتهب ًالومعم راک نیا هکلب ،دنربیمن دوس
 .دماحنایم صاخ یتیلقا تسد رد هیامرس
 .تسا تباقر ٔهجیتن عقاو رد هیامرس مکارت
 زا تاسسؤم زا یخرب تباقر نایرج رد
 رتفیعض ،رتیوق .دنرتیوق رگید تاسسؤم
 و دریگیم دوخ رایتخا رد ای دنکیم دوبان ار
 تاسسؤم .دوریم نایم زا تباقر هنوگنیدب

 هیامرس مکارت زا هک یروهظون میظع
 تباقرهب رتالاب حطس رد دنیآیم دوجوهب

 مکارت ،تباقر زا .دنزادرپیم رتدیدش
 زاب دوخ مکارت و دوشیم داجیا هیامرس
 نآ ناوتیم اجنیا رد .دماحنایم تباقرهب

 هک تخانشزاب ار یئیکیتکلاید تکرح
.دنکیم میظنت ار هعماج داصتقأ هعسوت
 یایند گرزب تکرح نیتسخن ٔهرابرد ،نینل

 رخاوا رد هک ،مکارت یوسهب یرادهیامرس
 دراد یئهژیو قیقحت .داد یور مهدزون نرق
 نآ لیامت رد هیامرس مکارت لکش نیرتهب
 ره .دوشیم رادومن یئارگراصحناهب
 لکشهب شتروص نیرتلماک رد یراصحنا

 طلست رازاب مامت رب هک دوشیم نایامن یتعنص
 ناهج رد یئهسسؤم نینچ .دراد قلطم
 راصحنا زا روظنم و تسا ردان رایسب یعقاو
 تمسقهب هک دناگرزب یاهتکرش ًالومعم
 نیعم شورف رازاب کی زا یّهجوت لباق
 ار نآ هک دننکیم ششوک و دنراد طلست
 یاپورا رد .دنهد شرتسگ رازاب رسارسهب

 نیا ،مهدزون نرق رخآ یاهلاس رد یبرغ
 تفای دشر تعرسهب نانچ تاراصحنا عون

 و یلم یاهرازاب هک تشذگن یزیچ هک
 عناوم .دش گنت اهنآ تیلاعف یارب یلخاد
 تاراصحنا نیب یعقاو تباقر زا یکرمگ
 کاخ رد یناملآ و یوسنارف ،یسیلگنا

 فرط زا .درکیم یریگولج ناشیاهروشک
 و اقیرفآ یاهروشک زا یرایسب دندوب رگید
 متسیس زا جراخ رد زونه هک ایسآ

 نآ ذوفن ٔهنماد زا جراخ ای و یرادهیامرس
 یعافد تردق ،هتشذگ نیا زا .دنتشاد رارق
 .دوب فیعض رایسب اهروشک نیا رثکا

 یپ رد هک ،یبرغ یاپورا یلصا یاهروشک
 جوم ،دندوب دوخ یرادهیامرس یاهفده
 زاغآ ار یرامعتسا موجه زا یدنمورین و هزات

 یحارط دصق نیاهب ًاصوصخم هک دندرک
 عیسو »یداصتقا یاضف« کی هک دوب هدش
.دننک نیمأت و هیهت دوخ یارب ار یصاخ و

ٔ هلحرم نیرتالاب« مسیلایرپما هک دوب نینچ
 یزیچ مسیلایرپما .دمآ ایندهب »یرادهیامرس
 ٔهزادنا و داعباهب هک تسین یرادهیامرس زجب

 لاح نیع رد و .تسا هدرک دشر یصاخ
 رد یئاهینوگرگد و یفیک تارییغت مزلتسم
 ادتبا زا .تسه زین نآ یاهشور و عبانم
 ماخ داوم زا یضعب هرمعتسم یاهنیمزرس
 یفرصم یاهالاک زا یخرب و ،)تفن(
 زا رتمهم یلو دندرکیم هیهت ار اههدوت

 و یتارداص یاهالاک جورخ هار اهنآ ،همه
 تشابنا نانچ هک – ار یلام یراذگهیامرس
 رد نآ نتخادنا راکهب هک تشاد یعیرس
 یارب – دوبن ریذپناکما یلصا روشک
 مسیلایرپما هنوگنیدب و دندرک زاب مسیلایرپما
 ماظن یتاذ یگنهآمهان ریثأت هک تفای ناکما

 ار لاح روآدوس خرن شیارگ و یرادهیامرس
 تحت یئهزادنا ات تشاد شهاکهب ور هک
.دروآرد لرتنک
 نیب تباقر ،یئارگرامعتسا ،رگید یوس زا

 نیدب ،داد شیازفا ار یتسیلایرپما یاهروشک
 ناهج میسقت مهدزون نرق رخآ ات هک ینعم
 رتمک یخرب و رتشیب یضعب .دش لماک
 لابقادب هک یئاهنآ یارب و دنتشاد هرمعتسم
 هار زا هک نآ زج ،دنامن یقاب یزیچ دندوب
 .دنشاب ناهج ٔهرابود میسقت لابندهب تردق
 لوا گنج زاغآ یلصا ٔهزیگنا دیاب عقاو رد

 رما نیا رد ار )۱۹۱۴-۱۹۱۸( یناهج
 تسا گنج نیمه نایاپ رد درک وجوتسج
 ندش دیدپان دهاش ،اقیرفآ میسقت یاهبهب هک
.میتسه یناهج تسایس هنحص زا ناملآ
 ،یناهج گنج ود نیب ٔهلصاف رد
 یتباث و اتسیا تلاح شیبومک یرادهیامرس
 هیامرس و الاک تباث رودص ینعی .تشاد
.مکارت تمسهب هتسهآ تکرح یعون هارمه
 ینعی مود یناهج گنج زا سپ نارود رد
 یدنچ یساسا تارییغت ،دعبهب ۱۹۴۵ زا
 یرادهیامرس یایند داصتقا :داد یور
 هار زا ار دوخ کّرحت یورین هرابود
 قیرط زا و .دروآ تسدهب مزال یاهیزاسزاب
 و ریثأت ورملق یملع و ینف بالقنا ٔهبش کی

 و داد شرتسگ ار دوخ تردق دربراک
 نوگانوگ عاونا هنوگهچ هک تخومآ رتشیب
 زا زیهرپ یارب ار فلتخم لئاسم و اهنّکسُم
 نآ لیدبت و دوخ یاهتفرسپ و اهدوکر
 نیا رد .دریگ راکهب ،یمومع یاهنارحبهب

 ؛تفرگیم ماحنا تعرسهب دشر طیارش
 تفای شیازفا تدشهب هیامرس و الاک رودص
 یدیدج حطسهب هیامرس تشابنا خرن و
 ینیبشیپ تکرح داجیا ببس هک دیسر
 اهتفرشیپ نیا .دش مکارت تمسهب یئهدشن
 دش زاغآ ایناتیرب و اکیرما هدحتم تالایا زا
 یاهروشک زا یخرب و نپاژ نآ ٔهنماد و
 ره جوم نیا .تفرگربرد ار یبرغ یاپورا

 رد لاحرههب اّما دیسر رترید هسنارفهب دنچ
 روخرد حطسهب زین هسنارف ۶۰ ٔههد نایاپ
 نیب یئهدنیازف روطهب .تفای تسد یهجوت
 داحتا مالعا اهیدنبهورگ و تاسسؤم
 کیرش و دحتم مه بلغا و دشیم
 هطوبرم یاهروشک رد یجراخ یرادهیامرس
 .دندوب
 بسک و یئاهر یارب ،نارود نیمه رد
 و دنمورین نایرج یسایس یدازآ

 ،ایسآ و اقیرفآ رسارس رد یریذپانتمواقم
 رتشیب نآ ٔهجیتن رد هک تفای شرتسگ
 قیرط زا ای هراق ود نیا یاهروشک
 ،شخبیئاهر تازرابم ای و زیمآتملاسم
 زا .دندروآ تسدهب ار دوخ لالقتسا ًامسا
 یروص لالقتسا ار لالقتسا عون نیا ور نآ
 تراغ اب هراومه هک میمانیم یمسا ای

ً ادعب هک – هتفای لالقتسا هزات یاهروشک
 – دندش فورعم »مّوس ناهج یاهروشک «هب

.دوب هارمه
 دیدج تیعقوم اب یگداسهب دیدج لکش
 عماطم هک اریز .تفای قیبطت »یرامعتساون«
 اهروشک هنوگ نیا رد سپ نآ زا مسیلایرپما
 هک ،اهنآ ٔهتسباو یاهتموکح قیرط زا
 نابابرا نامرفهب ناششوگ یناهن
 رد .دشیم لامعِا ،دوب ناشتسیلایرپما
 یساسا ینوگرگد دنچ دوجو اب هزورما عقاو
 تخادرپ میهاوخ اهنآهب هک – داد یور هک
 نانیشناج ،تاراصحنا و نارادهیامرس –
 راک نرق نیا زاغآ رد هک دنتسه یئاهنامه
 یساسا یاهینوگرگد اّما .دندرک عورش ار
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؟دوب هچ ،داد یور هک
 ،تاراصحنا درکلمع نتفرگ رظن رد اب
 مکارت و هیامرس تشابنا ورملق هک مینیبیم
 هکلب ،هدوبن دودحم یتعنص شخبهب
 نیا هک نانچ ،دریگیم ارف ار یرادکناب

 زا یرادکناب تاصخشم زا یکی تلصخ
 کّرحت ًاتعیبط هک تسا دعبهب مهدزون نرق
 یاهکناب داجیا رد یباتشرپ
 یرابتعا یاهکناب .تسا هتشاد ]۱[یرابتعا
 دوخ تیلاعف هک دوشیم هتفگ یئاهکنابهب
 نوگانوگ تاسسؤم رد یراذگهیامرس رد ار
 ،تعنص رب رتشیب دیکأت ای ،توافتم و
 تسدهب یپ رد رتشیب و دننکیم زکرمتم
 و ،دنتسه اهنآ لرتنک و رایتخا ندروآ
 و یکناب ٔهیامرس نایم یّدس ببس نیمههب

 و .تسا نتخیرورف لاح رد یتعنص ٔهیامرس
 رتعیسو هزور ره ،یکناب ٔهیامرس هک اجنآ زا
 ،دنکیم هنخر یتعنص ٔهیامرس رد رتقیمع و
 موهفم نیا رد یلام ٔهیامرس ترابع
.تسا رتبسانم
 زین نایرج نیا فالخ ریخا یاهلاس رد اّما
 زا یرایسب ینعی .تسا هداتفا قافتا

 هتشابنا دوس ،یتعنص گرزب یاهیناپمک
 یراذگهیامرس یتاسسؤم رد ار ناشٔهدش
 رگید نوگانوگ یاهشخب رد هک دناهدرک
.دننکیم تیلاعف
 هباشم ناشدرکلمع هک ،ار اهیناپمک نیا
 یاهیناپمک ،تسا یرابتعا یاهکناب
.دناهدیمان ]۲[»اورنامرف«
 رد مه هک دنتسه ینارادهیامرس وس نآ زا
 مه و دنذوفنیذ یرابتعا یاهکناب

 رد و .دننکیم هرادا ار میظع یاهیناپمک
 یّصاخ رادتقا بحاص یرادهیامرس ناهج
 ار نارادهیامرس هنوگ نیا .دنتسه
 نآهب مان نیا نینچمه .دنمانیم »یشراگیلُا«
 هک دوشیم قالطا ینارادهیامرس زا هتسد
 تسد رد ار »اورنامرف« یاهیناپمک نانع
 یاههتشر رد ار دوخ تیلاعف و دنراد
 و اه»مان« نیا .دناهداد شرتسگ نوگانوگ
ٔ هدنهدناشن تقیقح رد ناشیاهقادصم
 ،یلام یاهشخب هک تسا تیعقاو نیا

 رد رتشیب زورهب زور یتعنص و یراجت
.دنوشیم ماغدا رگیدکی

 هورگ زا تسا ترابع یشراگیلُا ،نیاربانب
 هک گرزب رایسب نارادهیامرس زا یکچوک
 داصتقا ناشمیقتسمان ای میقتسم تردق

 نیا یروآدای و .دراد هطلس ریز ار ناهج
 نیا یقیقح تردق هک تسا مزال هتکن
 یزیچ زا رتشیب رایسب نارادهیامرس زا هتسد
 نانآهب قلعتم ٔهیامرس رادقم هک تسا

 اجنآ زا اریز ،دنک سکعنم ار نآ دناوتیم
 ًالومعم طسوتم و کچوک نارادماهس هک
 باختنا رد و دننکیمن تکرش اههسلج رد
 نارادماهس ،دنرادن یتلاخد ناگدنیامن
 هک تسا زاب ناشتسد ،حالطصاهب گرزب

 صخش ای و .دننکب دنهاوخیم هک یراکره
 و ،دصرد ۲۰ ای دصرد ۳۰ هک یصاخشا ای
 ار یناپمک کی ماهس ،نیا زا رتمک یتح ای
 لرتنک ار نآ دنناوتیم دنراد رایتخا رد
 .دننک
 ماهس رادقم نیگنایم رگا هک دینک ضرف
 تاسسؤم زا هتسد کی لرتنک یارب مزال
 یناپمک ناوتب رگا و ،دشاب دصرد ۳۳ یلام
A شماهس زا دصرد ۳۳ اب ار هورگ نیا رد 
 دوخ ٔهبونهب یناپمک نیمه و درک لرتنک

 یعرف یناپمک ماهس زا دصرد ۳۳ بحاص
Á تسا رداق یلام تاسسؤم هورگ ،دشاب 

 دصرد ۱۱ ینعی ،دصرد ۳۳ زا دصرد ۳۳
 چیه و .دنک لرتنک زین ار Á یعرف یناپمک
 ار Á یعرف یناپمک هک درادن دوجو یلماع
 زاب یرگید یعرف یناپمک ندرک لرتنک زا
 یاههیامرس هک تسا لیلد نیمههب .دراد
 یاهیناپمک و یرابتعا یاهکناب
 یئهدیچیپ ٔهکبش قیرط زا ًالومعم »اورنامرف«
 دوشیم یراذگهیامرس یعرف یاهیناپمک زا
 ۱۰۰/ اب ربارب یئهیامرس هک تسا نینچ و
/ ای ۵۰۰/ یروتارپما کی تسا نکمم دحاو

.دنک لرتنک ار هباشم یدحاو ۱۰۰۰
 کناب و زئوس یلام یناپمک ۱۹۷۳ لاس رد
 قیرط نیا زا هک دندرک فارتعا نیچودنه
 رایتخا رد ار رگید یناپمک ۴۰۰ ات ۳۰۰ لرتنک
 .دنراد
 هک یکناب و یتعنص تاراصحنا زا هتسد نآ

 یاهزرم زا نتسسگهب ینوزفازور شیارگ
 تاراصحنا ،دنهدیم ناشن دوخ زا ،یلم

 حالطصا هک – دنوشیم هدناوخ یتّیلمدنچ

 تاسسؤم ،اهنیا – تسین یقیقد نادنچ
 هک دنتسه یئیرابتعا یاهکناب و میظع
 یاهزرم یوس نآهب ناشتیلاعف ورملق
 مامت رد ًالومعم و هدش هدیشک یلصا روشک
 هسسؤم ۲۰۰ هک نانچ .دناهدرک هنخر اههراق
 هتسباو ناهج تاسسؤم نیرتگرزب زا
 لارنژ« یناپمک ًالثم .دناروشک ۲۰ دودحهب
 زا یکی تسا یوسنارف هک ]۳[»هتیسیرتکلا
 یللملانیب گرزب نادنچ هن »تاراصحنا«
 ۱۹۶۹ لاس شرازگ رد ،نیا دوجو اب .تسا
 نآ رد هک تسا هدش حیرصت یناپمک نیا

 روضح ناهج روشک ۱۰۰ زا شیب رد لاس
 زا یرگید ٔهنومن ]۴[کناب یتیس.تسا هتشاد
 هک یراجت کناب نیا تسا شامق نیا

 ،اههبعش ،تسا کرویوین شرقم
 یاهنامزاس رگید و یعرف یاهتکرش
 روشک دصکی زا شیب رد ،شاهتسباو

.دراد تیلاعف ناهج
 ؛تفگ ناوتیم تیعطاق اب ببس نیمه هب

 مامت ًابیرقت و گرزب یاهیناپمک رتشیب هک
 »یّلم قوف« )درکلمع ظاحل زا( تاراصحنا

 تاراصحنا نآ ،اهنیا نیرتمهم زا دنتسه
 ناشیدیلوت یاههناخراک هک تسا یتعنص
 .تسا هدنکارپ ناهج رسارس رد
 موینیمولآ دیلوت راصحنا ،]۵[ینیشهپ دننام
 دصرد ۴۴ ،۱۹۷۲ لاس رد هک ،هسنارف رد
 رگید دصرد ۵۶ و هسنارف رد شتادیلوت زا
 هدحتم تالایا زا رگید روشک جنپ رد نآ

.دوب هدش دیلوت نورماک ات هتفرگ
 دنرداق طقف هن تاسسؤم هنوگ نیا
 رد هکلب دنیآرد »یّلم قوف« تروصهب

 روشک دنچ زا اهنآ ٔهیامرس هک یتروص
 دنچ تاسسؤم لکشهب ،دشاب نوگانوگ
 اهیناپمک نیا .دنیآیم رد یقیقح یتّیلم
 یلم تاراصحنا یدادعت نتسویپ زا ًالومعم

.دنیآیم دوجوهب نوگانوگ روشک دنچ
 یاهروشک رد زونه ،یتّیلمدنچ یاهتکرش
 هک یلاح رد ،دنتسین لوادتم نادنچ یتعنص

 موس ناهج یاهروشک رد یئهدنیازف ٔهنوگهب
 یاهلکش ،تسا یهیدب .دنوشیم دایز
 یاهداحتا ای یبسن یراکمه زا یرگید
 یاهروشک تاراصحنا نیب زین یللملانیب

.دراد دوجو نوگانوگ
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 نیا دش نایب هک یتاکن یّلک هجیتن نیاربانب
 – تاراصحنا یمومع شیارگ :تسا
 نیا راصحنا دنچ بیکرت اب ای ،یئاهنتهب
 یاهرازاب مامت رب دوخ ٔهطلس هک تسا

 دنور ات دشخب رارقتسا و درتسگب یناهج
 .درادهگن تباث ار هیامرس مکارت و تشابنا
 هک .تسا یئاناوت نیا زارحا یارب شالت
 رهش ود نیب دنناوتیم هک یدازآ نامههب
 نیب دنناوتب ،دننک تراجت ناتسا کی

 تراجت مه روپاگنس و سیراپ – وگاکیش
 هنادازآ دنناوتیم هک هنوگ نامه زین و دننک
 یاههناخراک یتعنص روشک کی رد
 رد ،دنناوتب ،دننک سیسأت نوگانوگ
 یاههناخراک ناهج نوگانوگ یاهروشک
 گرزب یوزرآ ماحنارس و دننک داجیا ار دوخ

 داصتقا ماظن تّیمکاح و رارقتسا اهنآ
 نایرج هک تسا یسایس طباور و یناهج

 یاهزرا و دنک نیمضت ار الاک و هیامرس دازآ
 ماظن تحت ار اهنآ شدرگ و نوگانوگ
 کرتشم رازاب عقاو رد .دروآ رد یئهژیو
 ققحت زا یّلحم هنومن کی یئاپورا یاهروشک
.تسا یناهج تاررقم و تساوخ نآ

 رازاب رد هک یبوانتم یاهنارحب دنچ ره
 رظن رد نودب یتح( تسا هداد خر کرتشم
 زا یکی رد بالقنا عوقو ناکما نتفرگ
 هچ هک داد ناشن )وضع یاهروشک
 هنوگ نیا داجیا هار رد یمیظع تالکشم
 هک روط نامه .دراد دوجو یناهج تاررقم
 نآ فلاخم شنکاو اب یشنک ره میدید
 رد ار یئاهداضت یتفرشیپ ره و تسا هارمه
 تکرح تهج هتبلا .دنارورپیم دوخ لخاد
 لباق ،داّضت بلاغ رصنعهب هجوت اب تیعقوم
 رد هزورما ،ساسا نیا رب و تسا صیخشت

 ،بلاغ ٔهبنج نیا ،یراصحنا یرادهیامرس
 تاررقم ندرک ناسکی و تسدکیهب

.دراد شیارگ ،یناهج
 هک تقیقح نیاهب هجوت اب ،زورما
 ،نوگانوگ یاههار زا یللملانیب تاراصحنا

 ،دننکیم تراغ ار موس ناهج یاهروشک
 .درادن دوجو یدیدرت و کش ای ثحب چیه
 هجوت اب ،تراغ نیا نازیم ٔهسیاقم هرابرد اّما
 نارگراک راک زا هک یمیظع یفاضا شزراهب

 زین و دیآیم تسدهب »هتفرشیپ« یاهروشک

 نانچمه ثحب ،لاوزهب ور ماظن رد نآ ریثأت
 یکیهب »تراجت« نونکا عقاو رد .دراد همادا
 لدبم »تراغ« ینیع لاکشَا نیرتمهم زا

 ره شزرا هک مینادیم هچ .تسا هدش
 مزال راک ٔهعومجم رادقم ساسا رب یئالاک
 و دوشیم نییعت الاک نآ دیلوت یارب

 راک یورین شزرا هک مینادیم نینچمه
 زاین دروم یاهالاک شزرا ٔهعومجم ٔهلیسوهب
 .دوشیم صخشم نآ دیلوتزاب و هّیهت یارب
 هک تسا مزال هتکن نیا یروآدای اجنیا
 هعسوت یاهروشک رد اهالاک نیا شزرا
 رد هباشم یاهالاک اب هسیاقم رد ،هتفاین

 رتنیئاپ یلیخ ،هتفای هعسوت یاهروشک
 لقادح« زا شیب یمک ینعی .تسا
 هک یرادقم نامه ًاقیقد( »یکیژولویزیف
 رد ،)تسا یرورض ،راک و جاتحیام یارب

 یاهروشک رد اهالاک نیا شزرا هک یلاح
 یاههنیزه زا یبیکرت لماش ،هتفرشیپ

 یتح ،نیاربانب .تسا یعامتجا و یصخش
 ربارب ار نآ ،یدیلوت یروآزاب یانبمرب رگا
 ،-تسا یعقاوریغ هک – میروآ باسحهب
 و ایسآ ،اقیرفآ رد راک یورین شزرا
 شزرا زا رتنیئاپ رایسب یبونج یاکیرمآ
 یلامش یاکیرمآ و اپورا رد راک یورین
 ،هوهق رگا ،ینیع ٔهنومن کی ناونعهب .تسا

 نیا زا یرگید تالوصحم و زوم ،وئاکاک
 یاکیرمآ ای یئاپورا یاهروشک رد رامش
 نیا مدرم هک یئاهب ،دشیم دیلوت یلامش
 نیا دیرخ یارب تسیابیم اهروشک
 یاهب زا رتشیب رایسب ،دنزادرپب تالوصحم
.دوبیم نآ یلصا
 هک تسا تسرد عوضوم نیا یلک روط هب

 رداص ار یئاهالاک هتفاین هعسوت یاهروشک
 ،تسا شزرامک و نازرا ًاتبسن هک دننکیم
 یاهروشک یتارداص یاهالاک هک یلاح رد
 نیا .تسا رتنارگ و رتشزرارپ ،هتفرشیپ
.دنمانیم رباربان ٔهلدابم ار
ً ابیرقت ،رباربان ٔهلدابم نیا یلام شزرا

 روطهب ناوتیم رثکادح تسین ریذپهبساحم
 شرتسگ ناوتیم هتبلا .دز یسدح ،بیرقت
 رد اریز ،درک یریگهزادنا ار نآ یرباربان

 ار رما نیا .دنکیم تفرشیپ سوکعم تهج
 رد هک دنیوگیم »تراجت قیرط زا لاوز«

 تبسن :زا تسا ترابع یروشک ره دروم
 یتارداص یالاک نُت کی شزرا نیگنایم
.یتادراو یالاک نُت کیهب
 یاهروشک هک مینادیم رامآهب هعجارم اب

 دناهدوب ریزگان ،۱۹۷۰ لاس رد موس ناهج
 تاعونصم زا ینّیعم رادقم لباقم رد
 – ار دوخ ماخ داوم تارداص یتادراو
 شیازفا دصرد هدزناپ – ۱۹۵۶ لاسهب تبسن
 نیا ماخ داوم تارداص هک نآ یارب .دنهد
 عقاو رد ،دبای شیازفا دصرد ۱۵ اهروشک
 دیلوت شیازفا دصرد ۱۵ اهروشک نیا
 نیا هک تسا نیا مهم هتکن و .دناهتشاد
 روشک نیا تفرشیپ هار رد ،دیلوت شیازفا
 عفنهب هرسکی نآ لصاح هکلب ،هدوبن
 هدش مامت مسیلایرپما داصتقا و تاراصحنا
 .تسا
 یاهروشک سایقم رد هدشدای ماقرا هچ رگا

 تسا هظحالم و هجوت روخرد موس ناهج
 نادنچ مسیلایرپما داصتقاهب تبسن یلو
 زا دصرد ۱۹ طقف اریز .تسین گرزب
 هتفرشیپ یاهروشک یجراخ تراجت عومجم
 دریگیم ماحنا موس ناهج یاهروشک مامت اب

 صلاخان دیلوت زا دصرد ۲٫۲۵ لماش هک
 شهاک جیردتب مه تبسن نیا و .تسا اهنآ

 هک یئهیامرس ،رگید یوس زا .دباییم
 موس ناهج رد یتسیلایرپما تاراصحنا
 .دنکیم اهنآ دیاع یرایسب دوس هدرب راکهب
 ۱۵ زا رتمک( یکدنا رایسب رادقم دوس نیا زا
 و ،دوشیم یراذگهیامرس هرابود )دصرد
 )دصرد ۸۵ زا شیب( نآ ٔهدنامیقاب
 .دوشیم هداتسرف یتسیلایرپما یاهروشکهب
 رد قیرط نیا زا هک یدوس ٔهنالاس نیگنایم
 یاهروشکهب ۱۹۷۱ ات ۱۹۷۰ یاهلاس ٔهلصاف
 رالد درایلیم ۸٫۸ هدش هداتسرف یتسیلایرپما
 ۲ لداعم غلبم نیا دنچ ره هک تسا هدوب
 یاهروشک یلخاد یاهدمآرد زا دصرد
 تبسن مقر نیا اّما تسا هتفرشیپ
 یاهروشک یجراخ یاهکمکهب
 رد موس ناهج یاهروشکهب یتسیلایرپما
 یارب )۱۹۷۱ ات ۱۹۷۰( نامز نامه هلصاف
.تسا هظحالم لباق اهنآ
 تراجت زا ]۶[نالک دوس هصالخ روط هب
 زا لصاح دوس اب هارمه ،رباربان
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 لاکشَا ریاس و موس ناهج رد یراذگهیامرس
 شهاک« شیارگ رب هدنرادزاب رثا ،تراغ
 یتسیلایرپما یاهروشک رد »یروآدوس خرن
 هتشذگ رد دوب نکمم هک رما نیا اما .دراد
 ،تسا یئهیشاح یئهلأسم هزورما دشاب مهم
 ٔهچیرد ناوتیمن ار نالک یاهدوس عون نیا و
.تسناد یرادهیامرس ماظن یارب ینانیمطا

 یاهروشک هک دسریم رطنهب نینچ
 یارب یرگید یاههار زا یتسیلایرپما
 هدافتسا موس ناهج یاهروشک زا یشکهرهب
 یتعنص نامتخاس مامت هزورما .دننکیم
 ماخداوم و )تفن( یژرنا ٔهیاپ رب مسیلایرپما

 هدش انب موس ناهج رد دوجوم یتعنص
 لاس رد هتفرشیپ یتعنص یاهروشک .تسا

 ریزگان دوخ یناهج یاهزاین عفر یارب ۱۹۷۵
 یاهروشک زا ار داّوم نیا هک دندوب

:دننک هیهت موس ناهج هدنامبقع
یتفن داوم تاجایتحا زا دصرد ۵۰

نهآ تاجایتحا زا دصرد ۳۵
تیسکوب تاجایتحا زا دصرد ۵۰

 و زنگنم ،مُرِک تاجایتحا زا دصرد ۸۵
 نآومیتنآ

تلابک تاجایتحا زا دصرد ۷۰
علق تاجایتحا زا دصرد ۹۰

سم تاجایتحا زا دصرد ۴۵
 قیرط نیا زا یتعنص مهم یاهروشک مامت
 یگتسباو نیا .دناهتسباو موس ناهجهب
 ،ناملآ ،ایناتیرب نوچ یئاهروشکهب دودحم
 عبانم دقاف هک دوشیمن نپاژ و ایلاتیا
 نیا هکلب دناتالوصحم هنوگ نیا ینیمزریز
 تالایا نوچ یئاهروشک هرابرد یگتسباو
 .تسا قداص زین هسنارف و اکیرمآ هدحتم
 نیرتگرزب هسنارف ینامز ،هنومن یارب
 یلاح رد .دوب ناهج تیسکوب ٔهدننکدیلوت

 نیمشش دیلوت دصرد ۵ اب نونکا هک
 هک هدحتم تالایا .تسا نآ ٔهدننکدیلوت

 سم و تفن ٔهدننکدیلوت نیرتگرزب زونه
 نیا ندرک هریخذهب هچ رگ( تسا ناهج
 هک تسا ریزگان یلو )هتخادرپ تالوصحم
 .دنک دراو لوصحم ود نیا زا رتشیب هچره
 یگتسباو نیا ٔهطساوهب و ببس نیمههب
 باتش اب اهتسیلایرپما هک تسا کرتشم
 تّیمکاح و طّلست یعوت داجیا یپ رد

 موس ناهج یاهتورث و عبانم رب یتّیلمدنچ
 هک تسا لیلد نیمههب زین و .دناهدمآرب

 یتیلمدنچ یاههیامرس داینب رب یئاهتکرش
 داّوم جارختسا هنیمز رد هک دوشیم داجیا

 هتفاین هعسوت قطانم رد ،دوخ زاین دروم ماخ
 تایلمع ماحنا و ،یئایسآ یاهروشک هژیوهب
 .دننکیم تیلاعف ،داوم نیا یور رب هیلّوا

 رگید قطانم رد اهتکرش عون نیا زا زونه
 تاراصحنا .تسین لوادتم نادنچ

 دنهدیم حیجرت ًالماک ،دیدج یتسیلایرپما
 موس ناهج یاهروشک زا یکی رد هک
 رد ینیمزریز عبانم هک یئاج ،دننک تیلاعف
 نایرج و تراجت و ،تسا همه رایتخا

 همه یارب ،دراد ناکما هک احنآ ات هیامرس
 یاهروشک ماخ داّوم عقاو رد .دشاب دازآ

 و یلصا نانیمطا هچیرد ٔهباثمهب ،مّوس ناهج
 کتکت و یتسیلایرپما ماظن یتایح
 نیاربانب .تسا یتسیلایرپما یاهروشک

 نیاهب ناشیاهتلود ،و هیامرس نابحاص
 ار یماظن دیاب هک دناهدیسر یساسا قفاوت
 زا هک دننک تیامح و میکحت و یراذگهیاپ

 و ایسآ مدرم رامثتسا نمض دنناوتب نآ قیرط
ٔ هطلس ریزهب ار اهنآ ،نیتال یاکیرمآ و اقیرفآ

ٔ هناگادج یاهکمک .دنروآ رد دوخ
 ناهج یاهروشکهب یتسیلایرپما یاهتلود
ً الماک اهنآ یداصتقا عفانم اب نونکا ،موس
 وس کی زا اهکمک نیا .تسا گنهآمه
 یرای یصوصخ یاههیامرس هار ندوشگهب
 زا تیامح اب رگید یوس زا و دهدیم

 ماود ،موس ناهج تردق نابحاص
.دنکیم نیمضت ار اهنآ تّیمکاح

 یرادهیامرس رد بلاغ ِشیارگ نونکا
 موس ناهج لرتنک رد ِششوک ،یراصحنا
 زونه اههنیمز زا یضعب رد نایرج نیا .تسا

 اب مسیلایرپما نونکامه یلو تسا فیعض
 طلست هار رد ،یراکناهنپ یکدنا و یئآراک
 جنرتسد تراغ و هتفاین هعسوت یاهروشک رب
.درادیمرب ماگ اهنآ عبانم و
 نیا رد مه اههدوت یهاگآ هتبلا ،لباقم رد
 ضارتعا دایرف و تسا دشرهبور یاهروشک
.دریگیم جوا اهنآ

 یناگیاب - ۱۲ هرامش هعمج باتک
ناریا تاعوبطم

http://irpress.org/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://irpress.org/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7


٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

64

یبرع راهب

 ناکت  تاراجفنا زا هتشر کی اب ۲۰۱۱ لاس
 زاغآ برع ی اه قلخ  نیگامشخ و  هدنهد 

 جوم  ی هلحرم نیتسخن راهب نیا ایآ .دش
 ، ای  تسا  » برع ناهج یرادیب  « مود 
 رد هک هنوگنامه   – اه شروش نیا

 یور  یرادیب نیا هلحرم نیتسخن صوصخ
 بونج یرادیب  مان هب  مباتک رد نم و  داد 
)les temps des cerises 2008 paris( هب 
 و درک دهاوخ شکورف – ما هتخادرپ نآ

 دیئات لوا ضرف رگا ؟دش دهاوخ میقع
 اترورض برع ناهج یقرتم شبنج ،دوش
 کی رد هک دش دهاوخ یشبنج زا یشخب
 یتسیلایرپما یراد هیامرس زا یناهج سایقم
 ناهج ،نآ تسکش اما .درک دهاوخ روبع
 ،عیطم ینوماریپ هقطنم کی ناونعب ار برع
 تشاد دهاوخ هاگن نآ ینونک تیعضو رد
 برع یاه قلخ هک دش دهاوخ نآ عنام و

 لکش رد لاعف یناگدننک تکرش هاگیاج هب
 مکح رودص .دنبای اقترا ناهج هب ندیشخب

 و » برع ناهج « لک هرابرد اجکی و یلک
 کی ره هک ینیع طیارش عونت نتفرگ هدیدان
 یاه یگژیو اب ار برع ناهج یاهروشک زا

 هشیمه ،دنکیم زیامتم هیقب زا نآ صخشم
 ریز تالمات ،نم نیاربانب .تسا کانرطخ
 هک تخاس مهاوخ زکرمتم رصم رب ار
 هک دوشیم هتفریذپ یروشک ناونعب یتحارب
 هقطنم یمومع لوحت رد ار یا هدمع شقن

 ار شقن نیا مه هشیمه و دنکیم افیا دوخ
.تسا هدرک افیا

 هیامرس ینوماریپ یاهروشک نایم رد رصم
 دوب یروشک نیتسخن ، هدش یناهج یراد
 زاغآ رد یتح . »دروآرب رس« درک شالت هک
 ،نیچ و نپاژ زا شیپ رایسب ،مهدزون هدس
 یزاسون یارب ار  یا همانرب اشاپ یلعدمحم
 »قرشم « رد نآ کیدزن ناگیاسمه و رصم
 و یقرش لامش یاقیرفآ ینعی( یبرع
 و هدرک یحارط ) رشان – یقرش هنارتیدم
 رد مهدزون نرق موس ود .دوب هتفرگ هدهعب
 رد طقف و دش یرپس تخس نومزآ نیا

 هرود مود همین رد ۱۸۷۰ ههد یاهلاس
 یلکشب هک دوب لیعامسا ویدخ تموکح
 ماگنه .داتفا سفن زا همانرب نیا ،ماگنهرید

 ناوت یمن همانرب نیا تسکش لئالد لیلحت
 – ایناتیرب یجراخ زواجت رد هک ار یتنوشخ

 یراد هیامرس تردق نیرت هتسجرب نیا
 هدیدان ،تشاد دوجو -راگزور نآ یتعنص

نیماریمس : هدنسیون

:نامجرتم
ناشفارز رصان 

 – 
یناقلاط لابق



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

65

 ) یئایرد هلمح( اب اددجم ناتسلگنا .تفرگ
 نتفرگ تسدب اب نآ بقاعتم و ۱۸۴۰ لاس
 ههد یاهلاس یط ،ویدخ هیلام روما لرتنک

 یماظن لاغشا اب ماحنارس نآ زا سپ و ،۱۸۷۰
 هک ار دوخ فده هناعبس ،۱۸۸۲ لاس رد

 کی هک دوب عوضوم نیا زا نانیمطا لوصح
 .درک لابند ،دیآ دوجوب دناوتن نردم رصم
 یاه تیدودحم اب رصم حرط ،دیدرت یب
 یا همانرب نینچ اریز ،دوب هجاوم دوخ نامز
 ماظن نورد رد ار رصم یریگ لکش اراکشآ

 ینیب شیپ نآ قیرط زا و یراد هیامرس
 یارب رصم ششوک نیمود فالخرب .درکیم
 نآ هب همادا رد هک – » ندروآ رب رس «

 یعامتجا یاهداضت ، تخادرپ میهاوخ
 یاه ضرف شیپ دننام ،حرط نیا دوخ
 ینابم هک یکیژولوئدیا و یگنهرف ،یسایس
 مهس کی ره دیدرت یب،دادیم لیکشت ارنآ

 نیا تسکش تیلوئسم رد ار دوخ صاخ
 نانچمه تیعقاو نیا اما . دنتشاد حرط
 زواجت نودب هک تسا یقاب دوخ یاجب
 اه داضت نیا رب هبلغ الامتحا ،یتسیلایرپما

 اهنآ رب نپاژ رد هک هنوگنامه ،دوب نکمم
.دندرک هبلغ
 ریزگان ،هدش بوکرس اما هتساخون رصم
 ار )۱۹۲۰ ات ۱۸۸۰ زا ( لاس لهچ دودح دیاب
 رس ینوماریپ روشک کی ناونعب ،راو هدرب

 لکش رییغت یا هنوگ هب نآ یاه داهن هک دنک
 تمدخ رد هک دوب هدش یزاسزاب و هتفای
 نآ یتسیلایرپما یراد هیامرس تشابنا یوگلا
 هوالع یلیمحت یئارقهق ریس نیا .دشاب هرود
 هب ،نآ زا رتارف و رصم یدیلوت ماظن رب
 زین روشک نیا یعامتجا و یسایس یاهداهن

 شور و هدش یزیر همانرب روطب و دز هبرض
 میهافم همه تیوقت تهج رد ، دنم
 نورق و یعاجترا کیژولوئدیا و یگنهرف
 نتشادهاگن یارب هک درکیم لمع یئاطسو
 و زیمآ دایقنا تیعقوم رد روشک نیا
.دوب دیفم نآ هناتسدورف
 –نآ ناگبخن و روشک نیا مدرم –،رصم تلم
 ور نیا زا .دنتفریذپن ار تیعضو نیا زگره
 جوم کی ءاشنم ،نانآ هناتخسرس عانتما
 یئاه شبنج موادم یالتعا و دشر زا مود
 ات ۱۹۱۹ زا( یدعب نرق مین لوط رد هک دش

 هرود نیا المع نم .تشاد نایرج ) ۱۹۶۷
 زا موادم ینامز هرود کی ناونع هب ار
. مناد یم مهم یاه یورشیپ و تازرابم
 لالقتسا ،یسارکومد : دوب هناگ هس فده 
 – فده هس نیا .یعامتجا تفرشیپ و یلم
 و دودحم ناشیاه یدنبلومرف مه ردقره
 رگیدکی زا –دوب شوشم و مه رد هاگ
 یگتسباو نیا هوالع هب .دندوب ریذپان یئادج
 ،رگیدکی هب ثحب دروم یاهفده لباقتم

 دیدجرصم ماغدا راثآ نایب زج دوبن یزیچ
 یناهج یتسیلایرپما/یراد هیامرس ماظن رد
 یلصف ،تیاور نیا رد .نارود نآ ی هدش
 دوشیم زاغآ اه تسیرصان یریگ لکش اب هک
 زج تسین یزیچ ) ۱۹۶۷ ات ۱۹۵۵ زا ینعی (
 ینالوط ینامز هرود نآ لصف نیرخآ
 اب هک یتازرابم یاه یورشیپ یالتعا
. دش عورش ۱۹۱۹-۱۹۲۰ بالقنا
 یریگ جوا نرق مین نیا ۀرود نیتسخن
 نوناق اب – رصم رد شخب ییاهر تازرابم
 هزینردم رب – ۱۹۱۹ لاس رد دفو یساسا

 لکش کی نتفریذپ اب روشک یسایس ندرک
 یبایزاب و هطورشم یسارکومد ییاوژروب
 لکش نیا .تشاد دیکات لالقتسا
 ی هنیمز رد ار یتفرشیپ ،کیتارکومد
 هب هن هچرگا – روشک ندرک هزیرالوکس
 یم نکمم – مزیرالوکس لاکیدار موهفم
 بیلص و لاله دنویپ ( نآ مچرپ هک تخاس
 هیروف و هیوناژ تارهاظت رد هک یمچرپ –

 رامش هب نآ دامن )دش نایامن رگید راب ۲۰۱۱
 هن نامز نیا رد  »یداع« تاباختنا .دور یم
 هک داد یم اه یطبق هب ار ناکما نیا طقف
 ،دنوش باختنا ناملسم تیرثکا یوس زا
 مهارف ار ناکما نیا رتارف مه نیا زا هکلب
 تلود رد مه نانآ دوخ هک تخاس یم
 نودب دنوش الاب یلیخ یاه تسپ راد هدهع
 داجیا یا هلئسم نیرتمک رما نیا هک نیا

 .دنک
 دوب راگزور نآ تردق هک ایناتیرب شالت مامت 
 زا لکشتم یعاجترا کولب لاعف تیامح اب

 ناناقهد و گرزب ناکلام ،نابلط تنطلس
 تفرشیپ ندنادرگرب بقع هب یارب هفرم
 راک هب دفو نارود رصم کیتارکومد یاه
 رد ، اشاپ یقدص یروتاتکید .تفر

 یساسا نوناق یاغلا( ۱۹۳۰ ی ههد یاهلاس
 شبنج اب ) ۱۹۲۳ لاس کیتارکومد
 نامز نآ رد هک درک دروخرب ییوجشناد
 دض کیتارکومد تازرابم یربهر
 رما نیا. تشاد هدهع هب ار یتسیلایرپما
 رابرد و ایناتیرب ترافس هک تسین یفداصت

 داجیا زا هنالاعف نامز نیا رد یتنطلس
 )۱۹۲۷( دندرکیم ینابیتشپ نیملسملا ناوخا

 یفلس تیاور اب »ییارگ مالسا« هشیدنا زا هک
 هتفرگ ماهلا نآ یباهو )یتسرپ هتشذگ ینعی(
 هدش نیودت اضر دیشر ی هلیسو هب و دوب
 مالسا« تیاور نیرت یعاجترا زا ینعی ،دوب

 کیتارکومد دض یتیاور( روهظ ون »یسایس
.)یعامتجا تفرشیپ دض و
 ینیلوسوم تسد هب هک یپویتا ریخست اب
 هک یناهج گنج کی یامن رود و دش ماحنا
 دوخ ندنل تفرگ یم لکش زادنا مشچ رد
 کیتارکومد یاهورین هب هک دید ریزگان ار
 هب ۱۹۳۶ رد بیترت نیا هب و دهدب یتازایتما
 دادارق یاضما و تردق هب دفو تشگزاب
 ،داد نت لاس نامه رد رصم و سیلگنا
 لقع رس «رگید زین دوخ نمض رد هک یدفو
 مکح هب ، مود یناهج گنج .دوب » هدمآ
 یدادیور ینعی ،زتنارپ یعون ،طیارش ریزگان
 یارب و ارذگ تروص هب هک دوب هضرتعم
 و عطق ار روما یراج تیعضو یتدم
 اب ،۱۹۴۶ هیروف ۲۱ زا اما .درک فقوتم
 اب هک یرگراک–ییوجشناد کولب سیسات
 هب یرگراک شبنج و اه تسینومک دورو

 هدش تیوقت نآ ندش لاکیدار دنور ،هنحص
 اددجم یمدرم تازرابم یریگ جوا ،دوب

 یعاجترا یاهورین ،زین اجنیا رد .دش عورش
 اب ،دندشیم ینابیتشپ ندنل فرط زا هک رصم

 ناشن شنکاو تازرابم نیا ربارب رد تنوشخ
 ار نیملسملا ناوخا،روظنم نیا هب و دنداد
 یروتاتکید مود رود زا هک دندرک جیسب

 هتبلا هک نآ یب ،درکیم تیامح اشاپ یقدص
 تاباختنا .دننک تکاس ار شبنج دنناوتب
 اددجم دفو و دشیم ماحنا ۱۹۵۰ رد یتسیاب
 یوس زا ۱۹۳۶ دادارق در .دیسر تردق هب
 هقطنم رد یکیرچ تایلمع زاغآ و دفو
 اب زج ، دوب لاغشا رد زونه هک زئوس لاناک
 نیملسملا ناوخا هک )۱۹۵۱( هرهاق ندز شتآ
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 هب دوبن نکمم ،دنتشاد تسد نآ رد الماک
.دوش هدناشک تسکش
 هب و )۱۹۵۲( دازآ نارسفا یاتدوک نیتسخن
 هب هک )۱۹۵۴ لاس رد( اتدوک نیمود هژیو
 هب ار روشک روما لرتنک رصان نآ لابند
 هرود نیا » جوا « یخرب رظن هب تفرگ تسد
  یخرب رظن هب و تازرابم موادم یالتعا
 مسیرصان .دوب نآ هب ندیشخب نایاپ رگید
 نیزگیاج ار کیژولوئدیا نامتفگ کی
 رصم یرادیب زا اجنیا رد نم هک درک یتیاور
 یمامت هک ینامتفگ ،مدرک نایب و حرطم
 یم هدیدان ار ۱۹۵۲ ات ۱۹۱۹ یاهلاس خیرات

 بالقنا «زاغآ ات دنکیم کاپ ارنآ و دریگ
 هیئوژ هب ار نآ و دشکب ولج هب ار » رصم

 زا یرایسب نامز نآ رد .دزاس لقتنم ۱۹۵۲
 و دندرک در ار نامتفگ نیا اه تسینومک
 یتامادقا ناونع هب ار ۱۹۵۴ و ۱۹۵۲ یاتدوک
 ندیشخب نایاپ اهنآ فده هک دندرک لیلحت
 شبنج ندش هزیلاکیدار دنور هب
 ،دندوب هدرکن هابتشا نانآ .دوب کیتارکومد
 سنارفنک زا سپ طقف مسیرصان اریز
 بلاق رد هک دوب )۱۹۵۵ لیروآ (   گنودناب
 و تفای رولبت یتسیلایرپما دض حرط کی
 مسیرصان، نآ زا سپ .دوبن نینچ نآ زا شیپ

 ماحنا دوب هتخاس نآ زا هک ار هچنآ ی همه
 یتسیلایرپما دض یللملا نیب عضوم کی :داد
 و یبرع-ناپ یاه شبنج اب داحتا رد( ،عطاق
 یعامتجا تاحالصا یخرب و )ییاقیرفآ-ناپ
 همه اما .)» یتسیلایسوس « هن اما ( هنایقرتم

 نودب « اهنت هن و ،الاب زا اهراک نیا ی
 هلیسو هب ندش لکشتم قح(   »یسارکومد

 زا ،اهنآ دوخ یارب و یمدرم تاقبط دوخ ی
 اب یتح هکلب ، )دوب عونمم و هدش بلس نانآ
 یارب یسایس یگدنز زا یلکش ره » ءاغلا «
 نیا هب هک یئالخ .دش ماحنا ، مدرم ی هدوت
 زا توعد ی هلزنم هب دمآ دوجو هب بیترت
 اهنت .دوب نآ ندرک رپ یارب یسایس مالسا

 ۱۹۵۵ زا( هلاس هد هاتوک ی هرود کی یط
 هت هب حرط نیا تفرشیپ لیسناتپ )۱۹۶۵ ات

 هب حرط نیا نداتفا سفن زا.دیشک
 نآ یربهر دعب هب نامز نآ زا هک مسیلایرپما
 نیا تشاد هدهع هب هدحتم تالایا ار
 و دنکش مه رد ار شبنج هک داد ار تصرف

 یا هقطنم یماظن رازفا روظنم نیا یارب
 ۱۹۶۷ تسکش .درک جیسب ار لیئارسا ،شا
 مین یارب هک دوب یشزیخ نآ نایاپ ی هناشن
 هلیسو هب نآ ینیشن بقع .تشاد همادا نرق

 زایتما نداد هار هک دش زاغآ رصان دوخ ی
 » شیاشگ « ای حاتفنا( دیزگرب ار تسار هب
 هیامرس یزاس یناهج یور هب شیاشگ هتبلا
 هک یندرک هزیلاکیدار یاج هب ) یراد
 ییوجشناد شبنج اهنآ ی هلمج زا و ، مدرم

 شیپ یهاتوک تدم زا هک ( دوب نآ ناهاوخ
 وا گرم زا سپ هاگنآ و رصان گرم زا
 هنحص رد ۱۹۷۰ لاس رد ینامز کدنا
 هب شدرگ ،تاداس ،وا نیشناج ، )دوب
 و داد شرتسگ و درک دیدشت ار تسار
 ی هماکدوخ ماظن رد ار نیملسملا ناوخا

 نیمه زین کرابم .درک ماغدا دوخ دیدج
. داد همادا ار هار
 ، دمآ نیا زا سپ هک ینیشن بقع ی هرود
 دودح دوخ ی هبون هب )۲۰۱۱ ات ۱۹۶۷ زا(
 یرجم هک رصم.دیشک لوط نرق مین
 یناهج مسیلاربیل  یاه هتساوخ رادربنامرف

 هدش هدحتم تالیا یاه یژتارتسا و هدش
 کی ناونع هب رگید هداس یلیخ ،تسا

 ای یا هقطنم یاه تسایس رد لاعف لماع
 مه هقطنم دوخ رد .درادن دوجو یناهج
 ناتسبرع – هدحتم تالایا ی هدمع نانامیپ

 لاغشا ار هنحص شیپ – لیئارسا و یدوعس
 هار دوب رداق سپ نیا زا لیئارسا.دندرک
 یلاغشا نیطسلف رد دوخ رامعتسا شرتسگ
 مه وا مرج یحیولت یاکرش . دنک لابند ار
.دندوب جیلخ یاهروشک و رصم
 و یداصتقا ماظن کی رصان نارود رصم
 دوب هدرک داجیا و یهدنامزاس ار یعامتجا

 مک تسد اما ،داقتنا روخ رد هچرگا هک
 رصان .دوب هچراپ کی و مجسنم یماظن

 زا رصم ندیشک نوریب هار هک دوب هتسب طرش
 یصصخت شقن نییعت یرامعتسا تیعضو

 یللملا نیب داصتقا رد روشک ره یارب هدش
 هب رصم شقن نآ رد هک ،یراد -هیامرس
 هدش دودحم و رصحنم  هبنپ هدننک رداص

 نامز ماظن .تسا رصم ندرک یتعنص ،دوب
 یم نیمضت ار اه دمآرد عیزوت زا یلکش وا

 هب ور طسوتم تاقبط یارب هک درک

 اما ،دوب دنمدوس و بولطم ،شرتسگ
 و تاداس .درکیمن رتریقف ار یمدرم تاقبط
 دندرک ناریو ار رصم یدیلوت ماظن ، کرابم
 و زاسمهان الماک ماظن کی نآ یاج هب و
 تنار رب ارصحنم هک دندناشن ار مجسنم ریغ
 تاسسوم و اه هاگنب یراوخ تنار و یئوج

 زج یزیچ اهنآ رتشیب هک دوب ینتبم یداصتقا
 تاراصحنا مود هتسد ناراک نامیپ
 هک رصم دشر یاه خرن .دندوبن یسیلایرپما
 لاس یس تدم هب و تسا الاب دشیم اعدا
 الماک ،دزیم ار نآ فال رایسب یناهج کناب
 قوف رصم یداصتقا دشر .دوب ینعم یب
 شیازفا اب هوالع هب ،دوب ریذپ بیسآ هداعلا
 یب و یداصتقا یاه یرباربان یندرکن رواب

 یناشیرپ و جنر ی هیام هک دوب هارمه یراک
 نیا.دوب هدش روشک نیا ناناوج رثکا
.دش رجفنم و ،دوب راجفنا لباق یتیعضو
 یمسر تاماقم هک میژر یرهاظ »تابث «
 یپ رد یپ نوتنیلک یرالیه دننام نتگنشاو
 هاگتسد کی رب ،دندز یم       ار نآ فال
 یارب ناشتسد هک دوب ینتبم ییالویه یسیلپ

 تامادقا ماحنا و تردق زا هدافتسا هنوگره
 دوب زاب هرمزور روط هب هنامرجم
 هک یلاح رد، دراد سیلپ رفن ۱٫۲۰۰٫۰۰۰رصم(
 رفن رازه ۵۰۰ زا طقف روشک نیا شترا
 یاه تردق .)تسا هدش لیکشت
 ،میژر نیا هک دندرک یم اعدا یتسیلایرپما

 ظفح « نایارگ مالسا دیدهت ربارب رد ار رصم
 غورد کی زا شیب یزیچ ، نیا .» دنک یم
 هک دوب نیا تیعقاو .دوبن راجنهان و تخمز
 ،یشزومآ روما تیریدم  یراذگاو اب میژر
 هژیو هب ( یلصا یاه هناسر و یئاضق روما
 ینعی ( یعاجترا یسایس مالسا هب ) نویزیولت
 لماک روط هب ار نانآ ) جیلخ یباهو یوگلا
 هدرک ماغدا دوخ تردق راتخاس رد
 نامتفگ ، زاجم یمومع نامتفگ اهنت.دوب
 هدش راذگاو اه یفلس هب هک دوب یدجاسم
 اب داد یم ناکما اهنآ هب نمض رد هک دوب
 »نویسیزوپا« هک دننک دومناو اهنآ زا هدافتسا
 هناحیقو ییورود .دنهد یم لیکشت ار
 نیا رد و ( هدحتم تلایا تلود نامتفگ
 )درادن شوب زا یمک تسد امابوا هنیمز
 .تسا اهنآ فادها تمدخ رد الماک
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 مالسا زا اهنآ لعفلاب و یلمع تیامح
 یارب ار هعماج یاه تیفرظ ،یسایس
 نیب زا نردم ناهج یاه شلاچ اب ییورایور
 رد یراب هعجاف طاطحنا بجوم و ( درب یم
 یلاح رد ) دوش یم تاقیقحت و شزومآ رما

 » ییارگ طارفا« یهاگهگ تیموکحم زا هک
 تساهنآ لوئسم یفلس مالسا نیا هک یئاه
 و هیجوت یارب )اه یطبق رورت لثم(
 یماظن تالخادم هب ندیشخب تیعورشم
 گنج« رد ناشدوخ لوق هب هک نتگنشاو
.دننک یم هدافتسا، دنریگرد »مسیرورت هیلع
 هب طسوتم ی هقبط و ریقف نارگراک رتشیپ

 دیلوت یاهروشک هب یا هدوت و هدرتسگ روط
 ات و دندرک یم ترجاهم تفن ی هدننک
 یم راک نانیمطا پاپوس نیا هک ینامز
 هب »لمحت لباق « دوب نکمم رصم میژر ،درک
 متسیس نیا نداتفا راک زا اما .دیآ رظن
 روشک نیرجاهم یاج ییایسآ نارجاهم(
 شبنج ی هرابود دلوت )دنتفرگ ار یبرع یاه
 .تشاد لابند هب ار تمواقم یاه
 نیرتیوق هک – ۲۰۰۷ لاس یرگراک تاباصتعا
 ی هلاس ۵۰ یط اقیرفآ هراق تاباصتعا

 ناناقهد ی هناتخسرس تمواقم –دوب هتشذگ
 هب ار نانآ یزرواشک ی هیامرس هک درخ
 لیکشت و درک یم دیدهت تیکلام بلس
 نایم رد کیتارکومد یضارتعا یاه هورگ
 و هیافک یاه شبنج دننام( طسوتم تاقبط
 یریزگان راجفنا زا شیپاشیپ ) لیروآ مشش
 ، دوب نآ راظتنا رد رصم هک داد یم ربخ
 »یجراخ نارظان« یتفگش ی هیام رگا یتح
 بیترت نیا هب .دشاب هدش اهنآ نداد ناکت و
 یریگجوا زا ینیون ی هلحرم دراو ام
 تمس دیاب هک میدش شخب ییاهر تازرابم
 لماکت و دشر یاه تصرف و اهنآ یوس و
. مینک لیلحت اجنیا رد ار نآ
 شبنج ی هدنهد لیکشت یازجا
 کیتارکومد
 تسا نایرج رد نونکا هک »رصم بالقنا«
 ماظن رمع نایاپ مالعا هک دهد یم ناشن
 ،یسایس داعبا ی همه     هک یلاربیلون
 ، هداتفا هزرل هب نآ یعامتجا و یداصتقا
 یاسآ لوغ شبنج نیا .تسا ریذپ ناکما

 لاعف ی هدنهد لیکشت زج هس زا مدرم

 مه اب و هتفرگ رب رد ار اهنآ و هدش بیکرت
 : زا دنا ترابع هک تسا هدرک دحتم

 رد و ناشدوخ ی هدارا هب هک یناناوج
 عادبا اهنآ دوخ هک » ینردم « یاه لکش
 ، دنا »هدش یسایس هرابود« دنا هدرک
 تاقبط یاهورین و ،لاکیدار پچ یاهورین
.تارکومد طسوتم

 یربهر )لاعف نویلیم کی دودح( ناناوج
 تاقبط و لاکیدار پچ .دنتشاد ار شبنج
 نانآ هب گنرد یب مه تارکومد طسوتم
 یط ناشناربهر هک نیملسملا ناوخا.دنتسویپ

 هتساوخ اهنآ زا تارهاظت لوا زور راهچ
 اریز ( دننک میرحت ار تارهاظت نیا دندوب
 ار نآ « بوکرس هاگتسد هک دندوب نئمطم
 ماگنه رید ، ) » تسکش دهاوخ مه رد
 هعومجم هک دنتفریذپ ار شبنج ینامز ینعی

 ار تارهاظت هب توعد ،رصم مدرم ی
 و دندوب هدش هارمه نآ اب و هدرک تفایرد
 هدزناپ یاسآ لوغ یاه جیسب ،ناوخارف نآ

 دوجو هب ار ناگدننک تارهاظت زا ینویلیم
.دوب هدروآ

 فده هس لابند هب لاکیدار پچ و ناناوج
 نایاپ( یسارکومد یایحا :دنتسه کرتشم
 هب دهعت ،)یماظن/یسیلپ میژر هب نداد
 یعامتجا و یداصتقا تسایس کی یارجا
 مدرم یاه هدوت عفام تهج رد هک نیون
 هتساوخ زا تعاطا هب نداد نایاپ( دشاب

 نتفرگ شیپ و ) هدش یناهج مسیلاربیل یاه
 لقتسم یللملا نیب و یجراخ تسایس کی
 زا تعاطا و دایقنا هب نداد نایاپ(
 و هدحتم تالایا یگدرکرس تائاضتقا

 رساترس رب روشک نیا یماظن لرتنک شرتسگ
 .)ناهج

 شناهاوخ نانآ هک یکیتارکومد بالقنا
 یعامتجا کیتارکومد بالقنا کی ،دنتسه
.تسا یتسیلایرپما دض و
 بیکرت ظاحل زا ناناوج شبنج هچرگا
 یاه دومن ظاحل زا زین و نآ یعامتجا

 ،تسا نوگ هنوگ نآ کیژولوئدیا و یسایس
 دحاو لک کی ناونع هب و هتفر مه یور اما
 یاه دومن .دریگ یم رارق » پچ تمس « رد
 یهارمه و یلدمه هتخیگنا دوخ و دنمتردق
 .تسا رما نیا هاوگ لاکیدار پچ اب نآ

 لک کی ناونع هب یتقو طسوتم تاقبط
 نوماریپ طقف ،دنوش هتفرگ رظن رد دحاو
 نودب ،دنوش یم عمج کیتارکومد فده
 هک هنوگ نیمه ( »رازاب « هب اموزل هکنیا

 هب رصم یللملا نیب یدنب فص هب ای )تسه
 یضارتعا و داریا ساسا زا و تسبرد روط
 دیابن هک یرگید عوضوم .دنشاب هتشاد
 گالبو زا هورگ کی شقن درک شومارف
 رد هناهاگآ ریغ ای هناهاگآ هک تسا ناسیون
 » ایس « فرط زا هک یعقاو ی هئطوت کی

 .دنراد تکراشم تسا هدش یهدنامزاس
 تکرح هب ار نآ هک هئطوت نیا هیلوا نایرجم
 تاقبط زا یناناوج امومع دنا هدروآرد
 « تیاغ هب هک دنتسه هفرم و دنمتورث
 ار دوخ لاح نیا اب و ،دنا هدش » هزیئاکیرمآ
 یاه یروتاتکید هب » ضرتعم « ناونع هب
 یسارکومد عوضوم .دننک یم یفرعم رقتسم
 یاهیراکتسد یارب نتگنشاو هک یتیاور اب–
 نیرتالاب – دراد زاین نآ هب دوخ رظن دروم

 رد اهنآ نامتفگ و تالخادم رد ار هاگیاج
 تیعقاو نیمه هب انب .دراد تنرتنیا ی هکبش
 بالقنا دض نارگیزاب ی هریحنز رد نانآ

 و دنکیم زاس نتگنشاو ار اهنآ همغن هک یئاه
 قبط کیتارکومد تابالقنا ناونع ریز
 یقرش یاپورا »یگنر تابالقنا « یوگلا

 تکراشم ،دنا هدرک ناهنپ و راتتسا ار دوخ
 هک مینک رکف رگا تسا اطخ اما .دننکیم
 هئطوت نیا مه یمدرم یاه شروش ءاشنم
.تسا هدوب
 ندرک هنوراو تسا نآ لابندب » ایس « هچنآ

 نالاعف ندرک رود ،شبنج یوس و تمس
 یعامتجا لوحت ینعی اهنآ فده زا شبنج
 هب اهنآ ندرک فرحنم و هناهاوخیقرت
 سناش ،تسا رگید نوگانوگ یاهریسم
 هک دوشیم یدج یتقو هئطوت نیا تیقفوم

 ار دوخ هدنهد لیکشت ءازجا دناوتن شبنج
 کرتشم یاهفده دناوتن ،دروآ مه درگ
 دنک فیرعت و صخشم ار دوخ کیژتارتسا
 ار لمع و نامزاس رثوم یاه لکش دناوتن و
 تسکش نینچ زا یئاه هنومن .دنک عادبا

 همه یزنودنا ای نیپلیف رد الثم ار یئاه
 نیا هک تسا هجوت بلاج .دنسانشیم
 نابز هب مه رتشیب هک – ام ناسیون گالبو
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 یارب و – )!(یبرع ات دنسیونیم یسیلگنا
 – یئاکیرمآ لدم یسارکومد زا عافد

 و اه ثحب ابلاغ رصم رد دنا هدرک تکرح
 اهنآ فده هک دننکیم حرطم ار یتالالدتسا
 تیعورشم و نیملسملا ناوخا هیجوت
.تسا نآ هب ندیشخب
 لاعف ءزج هس نیا یوس زا هک یناوخارف

 تعرس هب ،دش هداد تارهاظت یارب شبنج
 .تفرگ رارق رصم مدرم همه هجوت دروم
 قوف اهزور نیتسخن یط هک ،بوکرس
 رفن رازه زا شیب ( .دوب زیمآ تنوشخ هداعلا

 ار اهنآ نانامیپ مه و ناناوج نیا ) هتشک
 رگید یاهاج یضعب فالخ رب زگره هک (
 دوخ تاحن تساوخرد یبرغ یاه تردق زا
 .درکن درسلد و سویام ) دندرکن ار

 نییعت و یعطق رصنع نآ ،نانآ تعاجش
 زا ار یرصم نویلیم ۱۵ هک دوب یا هدننک
 و گرزب یاهرهش قطانم و تالحم همه
 هصرع هب اهاتسور یتح و کچوک
 یاهزور هک دیناشک یضارتعا تارهاظت
.دیشک ازارد هب ) اه بش یهاگ ( و یدامتم
 نیگنس و روآ تهب یسایس یزوریپ نیا
 نیا زا سرت :دروآ راب هب ار دوخ جیاتن ،نانآ
 .درک ناکم لقن فیرح هاگودرا هب هاگودرا
 فشک امابوا و نوتنیلک یرالیه نونکا

 زا نامز نیا ات هک ار کرابم دیاب هک دندرک
 رد ، دنراذگب رانک دندوب هدرک تیامح وا

 توکس هب مه شترا ناگدرکرس هک یلاح
 بوکرس هفیظو لوبق زا و دنداد نایاپ دوخ
 عیاض زا بیترت نیا هب ات دندز زاب رس مدرم
 و – دننک یریگولج دوخ ریوصت ندش
 ناتسدمه زا یرامش و کرابم ماحنارس
.دندرک رانکرب ار وا یلصا

 هعومجم نایم رد شبنج ندش یناگمه
 تبثم شلاچ کی دوخ یدوخب رصم مدرم
 مدرم ره دننام ،مدرم نیا هک اریز .تسا
 نوگمه کولب « کی یور چیه هب ،یرگید
 یاه شخب زا یخرب .دنهد یمن لیکشت ار »
 چیه نودب ،مدرم نیا هدنهد لیکشت یلصا
 مشچ رد شبنج نیا تردق ءاشنم ،دیدرت
 ارنآ و دنتسه نآ ندش هزیلاکیدار زادنا
.دننکیم تیوقت
 رگراک دنمتردق و ینویلیم جنپ هقبط دورو

 هدننک نییعت دناوتیم هزرابم هصرع هب رصم
 تاباصتعا قیرط زا هک ینارگراک .دشاب
 راک رد ،دنا هدوب هزرابم لاح رد ددعتم
 لاس زا ار نآ هک ینامزاس یاهلکش داجیا

 ات .دنا هدرک تفرشیپ ،دندرک زاغآ ۲۰۰۷
 لقتسم یاکیدنس هاجنپ زا شیب اج نیمه
 ریذپان یتشآ تمواقم .تسا هدمآ دوجوب
 ،نانآ تیکلام بلس ربارب رد ،درخ ناناقهد
 یضرا تاحالصا وغل نوناق بجومب هک
 یارب یرگید لماع ،دوب هتفرگ ماحنا
 ناوخا( تسا شبنج ندش هزیلاکیدار
 هب دنتشاد ناملراپ رد هک یئارآ اب نیملسملا

 وغل دساف نوناق بیوصت زا تیامح
 نآ هب و دنتفرگ عضوم یضرا تاحالصا
 هک هناهب و هیجوت نیا اب .دنداد تبثم یأر
 »سدقم« مالسا رد یصوصخ تیکلام
 هک ناطیش زا یضرا تاحالصا و تسا

 .)تسا هتفرگ ماهلا )!(تسا تسینومک
 هک تسا نیا تفگ دیاب نیا رب هوالع هچنآ
 تارهاظت رد »ارقف« زا یا هدرتسگ هدوت
ً ابلاغ و دنتشاد تکرش هنالاعف ۲۰۱۱ هیروف
 رد هدش لیکشت یمدرم یاه هتیمک رد مه
 تیلاعف »بالقنا زا عافد« یارب اه هلحم
 و رس و سابل و باجح ،اه شیر .دنراد
 هب ار روصت نیا تسا نکمم »ارقف« نیا عضو
 رصم هعماج قامعا هک دروآ دوجو
 نیا تسا نکمم یتح ،تسا »یمالسا«
 هب مدرم نیا هک دروآ دوجو هب ار روصت
 اما .دنا هدش جیسب نیملسملا ناوخا هلیسو
 هب اه نآ دورو هک تسنیا رما تیعقاو

 شبنج نیا نامزاس ناگدننادرگ هب ،هنحص
 هنحص دراو ناهگان نانآ .تسا هدش لیمحت
 باختنا نامزاس نآ ناربهر و دنا هدش
 دوخ هار هب هک نیا زج دنتشادن یرگید
 یا هقباسم نونکا بیترت نیا هب .دنهد همادا

 دهاوخ ود نیا زا کی مادک .دراد نایرج
 نیا اب یدماراک و رثؤم یاهداحتا هب تسناوت
 لکش مگردرس  و جیگ زونه یاه هدوت
 هب انب( تسناوت دهاوخ یتح و دهدب
 اه نآ« )مرادن لوبق ار نآ نم هک یحالطصا
؟»دروآرد یطابضنا تحت و بوچراچ رد ار
 نانآ یارگ مالسا نیدحتم و نیملسملا ناوخا
؟مدرم کیتارکومد داحتا ای )اه یفلس(

 یراکنا لباقریغ و ریگمشچ یاه تفرشیپ
 یاهورین دحتم ههبج نتخاس راک رد
 نایرج رد رصم رد نارگراک و کیتارکومد
 یریگتمس هک یبزح جنپ .تسا

 تسیلایسوس بزح ( دنراد یتسیلایسوس
 لکشتم ،یمدرم کیتارکومد داحتا ،رصم
 هک وماگات یمیدق بزح یاضعا تیرثکا زا
 کیتارکومد بزح ،دنا هدش جراخ نآ زا

 یبالقنا یاه تسیلایسوس بزح ،نارگراک
 تسینومک بزح و –اه تسیکستورت –
 هدنهد لیکشت یازجا زا یکی هک رصم
 زا یداحتا ۲۰۱۱ لیروآ رد )دوب وماگات
 دوجوب و سیسأت ار یتسیلایسوس یاهورین
 دنتخاس دهعتم ار دوخ هک دندروآ

 هب داحتا نیا بوچراچ رد ار ناشتازرابم
 هب .دننک لابند یعمج و کرتشم تروص
 سلجم( یلم یاروش کی نآ تازاوم
 -یسایس یاهورین هیلک هلیسو هب )ینطو
 هک یبازحا ( شبنج نیا رد لاعف یعامتجا

 دنچ ،دنراد یتسیلایسوس یریگ تمس
 یاهاکیدنس ،نوگانوگ کیتارکومد بزح
 یاه هکبش ،یناقهد یاه نامزاس ،لقتسم

 سیسأت )یعامتجا نمحنا نیدنچ و ناناوج
 ۱۵۰ دودح اروش نیا .تسا هدمآ دوجوب و
 بازحا و نیملسملا ناوخا ،دراد وضع
 اروش نیا رد تکرش زا یتسار تسد

 تفلاخم رب بیترت نیا هب و هدرک یراددوخ
 همادا اب دوخ هدش هتخانش و یگشیمه
.دنا هدیزرو دیکأتً اددجم یبالقنا شبنج
کیتارکومد شبنج رباربرد :عاجترا کولب
 رد شبنج یالتعا و دشر ۀرود لثم تسرد
 کیتارکومد شبنج مه زورما ،هتشذگ
 ربارب رد رصم یتسیلایرپمادض و یعامتجا
 هتشارفارب دق عاجترا دنمتردق کولب کی
 اب ناوتب دیاش ار کولب نیا تیوه .تسا
 تاقبط ًاعبط( نآ یعامتجا بیکرت
 اّما ،درک نییعت )نآ ۀدنهد لیکشت یعامتجا
 تیمها هزادنا نامه هب مه عوضوم نیا
 لیاسو و قرط ظاحل زا ار نآ هک دراد
 هک یکیژولوئدیا نامتفگ و یسایس ۀلخادم
 فیرعت و ییاسانش تسا نآ تمدخ رد
 .مینک
 ۀلیسو هب عاجترا کولب یعامتجا ظاحل زا
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 ناونع هب هک دوش یم یربهر رصم یزاوژروب
.دوش هتفرگ رظن رد دحاو لک کی

 لهچ یط هک هتسباو تشابنا یاه لکش
 ،تسا هدش یم ارجا لمع رد هتشذگ لاس
 دنمتورث یزاوژروب کی ندش ادیپ بجوم
 مرش یرباربان نآ رادرب هرهب اهنت هک هدش
 یناهج یلاربیل« یوگلا اب هک تسا یروآ

 هد دودح یزیچ اه نیا .دوب هارمه »هدش
 نآ هن اما –دنتسه ردرایلیم و رنویلیم رازه
 رد یناهج کناب هک »یروآون نانیرفآراک«

 هک –دنک یم یفرعم ار اهنآ دوخ نامتفگ
 ار دوخ یاه تیعقوم و تورث یگمه
 یسایس هاگتسد اب ینابت و یدنبواگ نویدم
 یتاذ شخب کی یلام داسف( دنتسه رصم
 کی ،یزاوژروب نیا .)تسا اه نآ ماظن
 نابز رد مدرم( تسا رودارپمک یزاوژروب

 ار اه نآ ،ینونک رصم رد یراج یسایس
 نانآ .)دنناوخ یم » دساف یلام یاه لگنا«
 تالایا طرش و دیق یب نانامیپ مه ناونعب
 لاعف نایماح و یعامتجا هاگ هیکت ،هدحتم
 یزاس یناهج رد رصم ندرک لخاد
 رد و دنهدیم لیکشت ار رصاعم یتسیلایرما
 شترا ددعتم یاه لارنژ دوخ فوفص نورد
 و تلود اب هک »ینایماظن ریغ« ، سیلپ و

 هک »کیتارکومد لانویسان« مکاح بزح
 طباور دش داجیا کرابم و تاداس ۀلیسوب
 یاه تیصخش  نینچمه ،دنتشاد یلجریز
 و نیملسملا ناوخا یربهر یمامت –یبهذم
 اهنآ ۀمه هک رهزألا هاگشناد هتسجرب خویش
 ً انیقی. تسا هداد یاج ار دنتسه »ردرایلیب«

 نایامرفراک زا بکرم یزاوژروب کی زونه
 اما .دراد دوجو لاعف طسوتم و کچوک
 هب هک دنتسه یریگ جاب متسیس ناینابرق نانآ
 مکاح و داجیا ،رودارپمک یزاوژروب ۀلیسو

 و کچوک تاسسؤم نیا هاگیاج و هدش
 تسد ناراکنامیپ دح ات ًابلاغ ار طسوتم
 هداد لزنت یلحم نارگراصحنا عیطم و مود
 نارگراصحنا نیا دوخ هک یلاح رد دنا

 هلاقن یاهراون ًارصحنم مه یلحم
 تعنص رد .دنتسه یجراخ تاراصحنا

 هتفای تیمومع ًابیرقت تیعضو نیا نامتخاس
 ار یتلود یاهدادرارق »اهرت گرزب« :تسا

 تسد یاهدادرارق اب ار راک دعب و دنپاق یم

 .دننک یم راذگاو »اه رت کچوک« هب مود
 یدصتم ًاعقاو هک کچوک یزاوژروب نیا

 شبنج اب ،تسا یداصتقا ۀسسؤم
.دراد یلدمه کیتارکومد
 تیمها مه عاجترا کولب ییاتسور شخب

 زا بکرم شخب نیا .درادن یرتمک
 ناگدش عفتنم هک تسا یدنمتورث نازرواشک
 و دنتسه رصان یضرا تاحالصا زا یلصا

 دنمتورث نابابرا و ناکالم یلبق ۀقبط نیشناج
 هک یزرواشک یاه ینواعت .دنا هدش نیمز
 مه ،دش لیکشت رصان میژر ۀلیسو هب
 مه و تفرگ یم ربرد ار دنمتورث ناناقهد
 ینواعت نیا بیترت نیا هب و ار ریقف ناناقهد
 راک نادنمتورث عفانم یاتسار رد ًاتدمع اه
 یتادیهمت و تاررقم میژر نآ اّما .دندرک یم
 ۀدافتسا ءوس ندرک دودحم یارب زین ار
 هدرک ینیب شیپ ریقف ناناقهد زا یلامتحا
 کناب ۀیصوت هب انب تادیهمت نآ یتقو .دوب

 رانک کرابم و تاداس ۀلیسو هب یناهج
 ار دوخ راک اتسور نادنمتورث ،دش هتشاذگ
 عیرست ریقف ناناقهد یدوبان تهج رد
 اتسور نادنمتورث دیدج رصم رد .دندرک
 یم لیکشت ار یعاجترا ۀقبط کی هشیمه
 ره زا شیب زورما ،عوضوم نیا و دنا هداد
 نیمه هب نانآ .تسا قداص یرگید نامز

 هظفاحم مالسا یلام یلصا نایماح ،ناس
 زا و دنتسه مه ییاتسور قطانم رد راک
 )یگداوناخ ًابلاغ و( کیدزن تابسانم قیرط
 هاگتسد و یتلود یمسر تاماقم اب دوخ
 رصم رد رهزألا هاگشناد( یبهذم یاه
 نامزاس یاسیلک کی لداعم یهاگیاج
 یعامتجا یگدنز رب )دراد ار یمالسا ۀتفای
 دیاب و دنام یم هچ نآ .دنراد طلست اتسور
 زا یگرزب شخب هک تسا نیا دوش هفاضا

 نارسفا هژیو هب( ییاتسور طسوتم تاقبط
 نیلغاش و اه تارکونکت اما ،سیلپ و شترا

 )زین -قوقح و یکشزپ -یلاربیل یاه هفرح
 دنمتورث یناقهد یاه هداوناخ زا ًامیقتسم
.دنا هتساخرب
 یسایس یاهرازفا یعاجترا کولب نیا
 :دراد دوخ تمدخ رد ار یدنمورین
 ،یتلود یاهداهن ،سیلپ و شترا یاهورین

 رد( مکاح یایازم بحاص و یسایس بزح

 بزح ینعی )دحاو بزح یعون عقاو
 تاداس ۀلیسو هب هک کیتارکومد لانویسان
 و ،)رهزألا( یبهذم هاگتسد ،دش داجیا

 نیملسملا ناوخا( یسایس مالسا یاه نایرج
 هدحتم تالایا یماظن کمک .)اه یفلس و
 درالیلیم ۱٫۵ دودح رب غلاب( رصم شترا هب
 تیوقت فرص هاگ چیه )لاس رد رالد
 ،سکع هب .دشن روشک نیا یعافد ییاناوت
 روط هب روشک یعافد ۀینب رب نآ رثا

 داسف بجوم اریز ،دوب رگناریو یکانرطخ
 نآ زا اهنت هن همه هک دش یا هتفای ماظن یلام
 ،دندرک یم لمحت ار نآ و دنتشاد عالطا
 نآ زا هنالاعف ،تحاقو لامک اب هکلب

.دندرکیم مه تیامح
 یم ناکما اه هدر نیرتالاب هب »کمک« نیا
 داصتقا مهم یاه شخب یخرب هک داد
 ات ،دننک هضبق دوخ یارب ار رصم رودارپمک
 مدرم ۀماع نابز رد ،رصم رد هک اج نآ
 )شیجلا ةکرش( »شترا یماهس تکرش«
 ،بیترت نیا هب .تسا هدش جیار یحالطصا
 تیلوئسم دوخ هک ،شترا یلاع یهدنامرف
 لوحم دوخ هب ار راذگ ۀرود »ندرک یربهر«

 دنک یم هک یشالت مغر یلع ،تسا هدرک
 هنارگبوکرس تامادقا زا نتفرگ هلصاف اب ات
 هجو چیه هب ،دهدب فرط یب رهاظ دوخ هب
 »یماظن ریغ« تلود .تسین »فرطیب«
 هدرتسگ روط هب هک مه نآ عیطم و بختنم
 دید رد رتمک هک یلبق میژر یاه هرهچ زا

 کی ،تسا هدش لیکشت دنا هدوب مدرم
 ذاختا ار یعاجترا ًالماک تامیمصت هتشر
 ره رب هار نتسب اه نآ فده هک تسا هدرک
.تسا شبنج ندش هزیلاکیدار هنوگ
 دض دساف نوناق کی تامادقا نیا ۀلمج زا
 تسا )یداصتقا یایحا ۀناهب هب( باصتعا
 یاه تیدودحم هک تسا یرگید نوناق  و

 ررقم یسایس بازحا لیکشت یارب ار یتخس
 یزاب ندرک دودحم نآ فده و تسا هتشاد
 مالسا فلتخم یاه شیارگ هب یتاباختنا

 هک تسا )نیملسملا ناوخا هژیو هب ( یسایس
 یزیر همانرب و هتفای ماظن تیامح تکرب هب

 یبوخ هب نونکا ،نانآ زا هتشذگ میژر ۀدش
 نیا ۀمه مغر یلع ،اّما .دنا هتفای نامزاس
 نانچ مه ،تیاهن رد شترا عضوم ،اه
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 داسف مغر هب .تسا ینیب شیپ لباقریغ
 هب ًارابجا نازابرس( شترا یاهرداک یلام

 و یا هفرح نارسفا اما ،دنلوغشم تمدخ
 رد زونه یلم تاساسحا )دنتسه یمئاد
.تسا هتفرن نایم زا لماک روط هب شترا
 رتشیب زا ًالمع هک نیا زا شترا هوالع هب
 ،هدش مورحم سیلپ دوس هب ،دوخ تردق
 و عاضوا نیا رد .تسا ینابصع و یضاران
 هنادنمتردق شبنج هک نیا لیلد هب و لاوحا
 شترا نتشاد هگن نوریب یارب ار دوخ ۀدارا
 هدرک نایب و مالعا روشک یسایس یربهر زا
 تسا لمتحم رایسب رما نیا ،تسا

 هک دیآرب ددصرد هدنیآ رد یلاعیهدنامرف هک
 تاباختنا رد دوخ یاهدزمان یفرعم یاج هب
 هچرگا .دنامب اهدادیور ۀنحص تشپ ،هدنیآ
 تسد یسیلپ هاگتسد هک تسا نشور
 زا کی چیه( تسا هدنام یقاب هدروخن
 رارق ینوناق درگیپ تحت سیلپ نیلوئسم
 ۀعومجم هک روط نامه ،)دنا هتفرگن
 هدنام یقاب هدروخن تسد یتلود هاگتسد
 نیلوئسم یگمه دیدج نارگتموکح( تسا
 لانویسان بزح اّما ،)دنتسه میژر یمیدق
 نافوت رد اه نآ فالخرب کیتارکومد
 زا نآ یمسر لالحنا و هتفر نیب زا اهدادیور
 اب .تسا هدش مالعا ییاضق هاگتسد فرط
 یم نانیمطا رصم یزاوژروب هب ،لاح نیا
 یماسا اب ار دوخ بزح هرابود وا هک میهد
 ،یرگید دیدج یاه بسچرب ای بسچرب و
.تخادنا دهاوخ هار هب ًاددجم
یسایس مالسا
 تسا یسایس یورین اهنت ،نیملسملا ناوخا

 یوس زا نآ تیدوجوم و روضح طقف هن هک
 میژر نآ هکلب ،دش یم لمحت هتشذگ میژر
 .درک یم تیامح مه نآ شرتسگ زا هنالاعف

 یساسا داهن هس رب لرتنک کرابم و تاداس
 و شزومآ :دندرک راذگاو اه نآ هب ار
 ناوخا .نویزیولت و ییاضق هاگتسد ،شرورپ
 هن و ،دنا هدوب »ور هنایم« زگره هن نیملسملا

 هچ ات ،دنشاب »ور هنایم« دنناوت یم زگره
 ربهر .دنشاب »کیتارکومد« هک نیا هب دسر
 »امنهار« یانعم هب یبرع ۀژاو( دشرم -اه نآ
 رب نآ نامزاس و تسا هدرامگدوخ )»ربهر« ای
 نودب ربهر تاروتسد طبضنم یارجا لصا

 ۀیلاع یربهر .تسا ینتبم ارچ و نوچ چیه
 قوف دارفا زا طقف و ًامامت تعامج نیا
 تیامح تکرب هب هلمج زا( دنمتورث هداعلا

 عقاو رد ینعی ،یدوعس ناتسبرع یلام
 رداک .تسا هدش لیکشت )نتگنشاو
 ار نآ مود ۀدر یربهر ینعی نانآ ینوماریپ
 تاقبط شیدنا کیرات یاهرشق زا یدارفا

 مدرم زا یدارفا ار نآ یلصا ۀندب و طسوتم
 زا هک دنهد یم لیکشت رت نییاپ تاقبط و
 فرط زا هک هیریخ یعامتجا تامدخ قیرط
 زا زین نآ ۀنیزه و ( هرادا نیملسملا ناوخا

 و بذج )دوش یم نیمأت اه یدوعس فرط
 یورین هک یلاح رد ،دنوش یم یریگرفن

 )اه یجاتلاب مان هب( ییایشیلیم زا نآ یتبرض
 نپمول نایم زا ار اه نآ هک دوش یم لیکشت

.دننک یم مادختسا و یریگرفن اه
 ماظن کی هب دهعتم نیملسملا ناوخا
 هب هتسباو ًالماک و رازاب رب ینتبم یداصتقا

 زا یشخب نانآ عقاو رد .دنتسه جراخ
 ،هتشذگ نیا زا .دنتسه رودارپمک یزاوژروب
 و رگراک ۀقبط گرزب تاباصتعا هیلع نانآ

 تیکلام ظفح یارب ریقف ناناقهد تازرابم
 هنایم« نیاربانب .دنراد عضوم ناشیاه نیمز
 تهج ود زا اهنت نیملسملا ناوخا ندوب »ور
 و نیودت زا هک نیا یکی .دنک یم ادیپ ینعم
 یعامتجا و یداصتقا ۀمانرب هنوگره ۀئارا

 نیا هب و دننک یم در ار نآ و یراددوخ
 یعاجترا یاه تسایس رما عقاو رد بیترت
 و ؛دنریذپ یم ارچ و نوچ یب ار یلاربیلون
 تسایس میلست وتکافود روط هب هک نیا رگید

 شرتسگ تائاضتقا و هدحتم تالایا یلیمحت
 .دنتسه هقطنم و ناهج رد روشک نیا لرتنک
 دیفم نانامیپ مه نانآ بیترت نیا هب
 تالایا یارب ایآ( دنوریم رامش هب نتگنشاو
 ناتسبرع زا رتهب ینامیپ مه هدحتم
 دوجو نیملسملا ناوخا بابرا ،یدوعس
 نیملسملا ناوخا هب نونکا هک )؟دراد
.تسا هداد »یسارکومد ۀمانیهاوگ«
 دنک فارتعا دناوت یمن هدحتم تالایا اما

 رارقتسا روشک نآ کیژتارتسا فده هک
 نانآ ،تسا هقطنم رد »یمالسا« یاه میژر
 عوضوم نیا« دننک رهاظت هک دنراد جایتحا
 نیا دنراد جایتحا ،»دناسرت یم ار اه نآ

 قیرط نیا زا نانآ .دننک ظفح ار اعّدا
 ار »مسیرورت هیلع دوخ یمئاد گنج«
 فده عقاو رد هک دنشخب یم تیعورشم
 دوخ ناونع اب توافتم ًالماک یرگید یاه
 رب یماظن لرتنک لیمحت :دنک یم لابند ار
 ثلثم هک نیا نیمضت یارب کاخ ۀرک یمامت
 ناهج عبانم رب نپاژ-اپورا -هدحتم تالایا
.دنشاب هتشاد یراصحنا طلست و یسرتسد
 تسا نیا گنرین نیا رگید و یلیمکت تیزم
 نیا اه نآ یارب ثحب دروم یاعدا هک
 مالسا« هک دزاس یم مهارف ار ناکما

 و کیرحت یمومع راکفا رد ار » یساره
 همه هک روطنامه ،اپورا .دننک جیسب
 زا یصخشم یژتارتسا هنوگ چیه ،دننادیم

 یضار نیا هب و درادن هقطنم نیا یارب دوخ
 زا ،زور هب زور لکش هب هک تسا
 زورما .دنک یور هلابند نتگنشاو تامیمصت
 هک تسا یرورض یرگید نامز ره زا شیب
 هدحتم تالایا یژتارتسا یعقاو گنرین نیا

 –یمومع راکفا یرثؤم ًالماک لکش هب هک
 یراکتسد ار –دوخ ۀدروخ بیرف مومع نآ

 .دوش اشفا نشور روط هب ،تسا هدرک
 زا شیب )نآ لابند هب اپورا و( هدحتم تالایا

ً اعقاو رصم کی زا یرگید زیچ ره
 ریسم زا ًانیقی هک دنراد تشحو کیتارکومد
 یهارمه و یداصتقا مسیلاربیل اب ینامیپمه
 تالایا و وتان ۀناراکزواجت یژتارتسا اب
 زا هچ ره اه نآ .تشگ دهاوخرب هدحتم
 دوجو هب زا یریگولج یارب دیآرب ناشتسد
 و درک دنهاوخ کیتارکومد رصم کی ندمآ
 ندرک ناهنپ اب و هناراکایر ،روظنم نیا یارب

 ناوخا یبالق ۀنیزگ زا دوخ یعقاو ۀرهچ
 ناوخا،درک دنهاوخ لماک تیامح نیملسملا
 نورد رد تسا هداد ناشن هک ینیملسملا

 یعقاو تارییغت یارب رصم مدرم هک یشبنج
 تیلقا کی زا شیب یزیچ ،دنا هتشاد اپب
 یدنبواگ ،رگید فرط زا .تسین ارگ سپاو
 مالسا و یتسیلایرپما یاه تردق نیب

 و تسا یدیدج هدیدپ هن هتبلا مه یسایس
 نیملسما ناوخا . تسا رصم هب رصحنم هن
 ات ۱۹۲۷ رد نآ یراذگناینب نامز نامه زا

 عاجترا کولب یارب و مسیلایرپما رضاح لاح
 .تسا هدوب روخدردب نامیپ مه کی یموب
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 رصم کیتارکومد یاه شبنج یارب نانآ
 و دنا هدوب عبس و یشحو ینمشد هشیمه
 هک یئاهردایلیم یتلوم تسا هدوبن مه رارق
 یربهر ار نیملسملا ناوخا رضاح لاح رد
 تمدخ رد و دنهد عضوم رییغت دننکیم

 رسارس رد .دنیآرد کیتارکومد شبنج
 نامیپ مه یسایس مالسا زین یمالسا یایند
 یاکرش و هدحتم تالایا کیژتارتسا
 هچ نتگنشاو .تسا وتان رد نآ تسدورف
 نیا نایرج رد هچ ،یوروش هلخادم زا شیپ
 نانآ هک ار نابلاط ،نآ زا سپ هچ و هلخادم
 رد ،درکیم فیصوت »یدازآ نانامرهق« ار

 ناتسناغفا یمدرم/یلم میژر هیلع ناشگنج
 زا و حلسم ،دندناوخیم »تسینومک« ارنآ هک
 نابلاط یتقو .درک یم نیمات یلام ظاحل
 نآ هلیسو هب هک ار یا هنارتخد سرادم
 ،دنتسب یم  ،دوب هدش داجیا »اه تسینومک«
 مد یئ »اه تسینمف« یتح و »اه تارکومد«
 اه تنس هب « دیاب دننک اعدا هک دندوب تسد
»!دوش هتشاذگ مارتحا
 دروم سپ نیا زا نیملسملا ناوخا رصم رد

 اه یفلس »یارگ تنس« نایرج تیامح
 یاه تلود زین ار نانآ هک تسا

 یلام نیمات هنادنمتواخس [سراف] جیلخ
 هفارخ یاه یباهو( اه یفلس .دننکیم
 یرگید ریسفت هنوگ چیه لمحت هک ،تسرپ
 هب )دنرادن ار دوخ دیاقع زا ریغ مالسا زا

 ای راکنا ار دوخ یرگ یطارفا یور چیه
 ضرعت هنحص تشپ رد و دننک یمن ناهنپ

 اه یطبق رورت و لتق مظنم و هتفای نامزاس
 نودب نآ ماحنا روصت هک یتایلمع ،دنتسه
 مه نیا زا تاقوا یهاگ و( یحیولت تیامح
 هاگتسد ) مرج رد تکراشم ینعی رتارف
 روط هب هک یئاضق متسیس هژیوب و تلود
 رارق نیملسملا ناوخا رایتخا رد یا هدرتسگ
 بیجع راک میسقت نیا .تسا راوشد ،هتفرگ
 یم ناکما نیملسملا ناوخا هب ،بیرغ و
 و ،دوش رهاظ ور هنایم ی هرهچ اب هک دهد
 دومناو نتگنشاو هک تسا یزیچ نامه نیا

 لاح نیا اب .تسا هدرک رواب ارنآ دنک یم
 نایرج نطب رد یزیمآ تنوشخ یاهدروخرب

 زادنا مشچ رد ،رصم یمالسا یبهذم یاه
 نیا رما نیا لیلد .دراد دوجو اهنآ هدنیآ

 هک رصم یخیرات مالسا هک تسا تیعقاو
 اتدمع دراد جاور و هطلس روشک نیا رد
 نآ یاه نمحنا هک تسا »هنایفوص« مالسا
 نویلیم ۱۵ ی هدنریگرب رد رضاح لاح رد
 هنایفوص مالسا .دنتسه نآ ناوریپ زا رفن
 هب رتشیب هک ،ابیکش و زاب تسا یمالسا
 و مسارم رب ات دراد دیکات یدرف تاداقتعا

 دادعت هزادناب « دنیوگ یم نانآ ( کسانم
 دراد دوجو هار ادخ هب ندیسر یارب دارفا
 هب اقیمع هشیمه یتلود یاهتردق .) »

 هچ رگا و دنا هدوب نونظم زین یرگ یفوص
 دنا هدرب یم راکب ار ود ره جیوه و قامچ
 دراو نانآ هیلع هک دنا هدوب بقارم هراومه
 یاهروشک یباهو مالسا .دنوشن گنج
 رارق یرگ یفوص لباقم بطق رد جیلخ
 ،تسا تسرپ نییآ و هنهک ،مالسا نیا .داد
 دهاوخیم دوخ دننام و لکش کی ار همه و 
 تسا یریسفت هنوگره هدش مالعا نمشد و
 نانآ دوخ یباختنا نوتم رارکت زا ریغ هک
 تسا یداقتنا هیحور هنوگره نمشد ،دشاب
 مالسا .دهدیم تبسن ناطیش هب ار نآ و
 یرگیفوص اب گنج لاح رد ار دوخ یباهو
 روظنم نیا یارب هک یباسح نمض و دنادیم
 رد ،دنکیم مکاح یاهتردق تیامح یور

 رد .تسا یرگیفوص ندرب نایم زا ددص
 کیئال دننام یزورما یاه یفوص ،لباقم
 نانآ .دنا کیئال الصا یتح ای دنتسه اه
 ینعی ( دنا تسایس زا نید یئادج ناهاوخ
 تاماقم تردق زا تلود تردق یئادج
 تیمسرب تلود یوس زا هک رهزالا یبهذم
 نانامیپ مه اه یفوص . )دوش یم هتخانش
 ندرک دراو .دنتسه کیتارکومد شبنج

 ههد یاه لاس رد ،رصم هب یباهو مالسا
 و دش عورش اضر دیشر هلیسو هب ۱۹۲۰

 همادا ۱۹۲۷ زا سپ نیملسملا ناوخا هلیسوب
 یناهج گنج زا سپ اهنت نیا اما .تفای
 تسدب ار شا یعقاو ناوت هک دوب مود
 یتفن یاه تنار هک ینامز ینعی ،دروآ
 تالایا ۀزیتس رد هک – جیلخ یاه تلود
 یلم شخب یئاهر تازرابم جوم اب هدحتم
 نامیپ مه ناونعب ۱۹۶۰ ههد یاهلاس یمدرم
 هتفرگ رارق هدحتم تلایا تیامح دروم
 یلام عبانم ندش ربارب دنچ ناکما – دندوب

تخاس مهارف ار نآ
یناتسکاپ یوگلا : هدحتم تلایا ِیژتارتسا

 تفرسپ تدم لوط مامت رد هک یتردق هس
 هنحص رب )۲۰۱۱ ات ۱۹۶۷ زا ینعی( شبنج
 تالایا زا دنترابع ،دندوب طلسم هنایمرواخ
 یدوعس ناتسبرع ،ماظن نآ هدرکرس هدحتم
 هک کیدزن یلیخ نامیپ مه هس .لیئارسا و
 شیادیپ زا کرتشم تشحو راتفرگ هس ره
 کی اریز .دندوب کیتارکومد رصم کی

 دض تسناوتیم طقف یرصم نینچ
 زا ،دشاب مدرم هافر رادفرط و تسلایرپما
 ،تفرگیم هلصاف هدش یناهج مسیلاربیل

 زا ار جیلخ یاهروشک و یدوعس ناتسبرع
 یاهقلخ یگتسبمه ،تخادنا یم رابتعا

 و درکیم رادیب هرابود ار اهنآ و ایحا ار برع
 هب ار نیطسلف تلود درکیم راداو ار لیئارسا
.دسانشب تیمسر
 یارب هدحتم تالایا یژتارتسا رد ،رصم
 فده .تسا انب گنس کی ناهج لرتنک
 ،وا نانامیپ مه و نتگنشاو درف هب رصحنم
 نینج طقس ،یدوعس ناتسبرع و لیئارسا

 نیا هب و ،تسا رصم کیتارکومد شبنج
 »یمالسا میژر« کی دنهاوخیم نانآ روظنم
 رصم هب نیملسملا ناوخا یربهر تحت ار

 یمئاد هار اهنت نانآ یارب هک دننک لیمحت
 یاه ینارنخس« .تسا رصم دایقنا ندرک
 کی بیرف یارب اهنت امابوا »کیتارکومد
 لوا هجرد رد و حول هداس یمومعراکفا
 داریا اپورا و هدحتم تالایا یمومع راکفا

 .دنوشیم
 دوشیم وگتفگ رایسب هیکرت یوگلا هرابرد
 ناوخا یوس زا یتموکح هکنیا یارب
 و هداد کلسم رییغت هک«( ار نمیلسملا

 هیجوت )»!تسا هدش یسارکومد راداوه
 مه نیا اما .دنشخب تیعورشم نآ هب و دننک
 یم نابطاخم مشچ هب هک تسا یکاخ طقف
 تشپ رد هشیمه هک هیکرت شترا اریز .دنشاپ

 ریغ انیقی هچ رگا ،تسا رضاح هنحص
 نامیپ مه ،نآ رب هوالع و کیتارکومد
 ناونع هب نانچ مه اما ،تسا وتان رادافو
 یقاب هیکرت رد »مزیرالوکس« هدننک نیمضت
 یرالیه هک نتگنشاو حرط .تسا هدنام
 رد هک یرکف یاه قاطا و امابوا ، نوتنیلک
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 و راکشآ روط هب ارنآ دنتسه اهنآ تمدخ
 ماهلا ناتسکاپ یوگلا زا ،دندرک نایب ینلع
 تشپ رد »یمالسا« شترا کی :تسا هتفرگ

 هک »یماظن ریغ« تلود کی و ،هنحص
 باختنا« یمالسا بزح دنچ ای کی هلیسوب

.دنکیم هرادا ار روشک »هدش
 تعاطا و میلست ،ضرف نیا رد تسا یهیدب

 یساسا دراوم زا رصم »یمالسا« تموکح
 و یداصتقا مسیلاربیل ندرک یمئاد(
 »یحلص یاهدادرارق« ناشدوخ حالطصاب
 تسایس دهدیم هزاجا لیئارسا هب هک 

 یفالت )دهد همادا ار دوخ ینیمزرس شرتسگ
 ماوع ناربج یعون ناونعب و دش دهاوخ
 تشاد دهاوخ هزاجا تموکح نیا ،هنابیرف
 یمالسا« هنیمز رد دوخ یاه حرط یارجا

 ار اه یطبق رورت و »تسایس و تلود ندرک
 رصم یارب نتگنشاو هچنآ !دهد همادا

 یسارکومد نینچ کی تسا هدرک یحارط
 ناتسبرع تسا یهیدب .تسا یهوکشاب

 ی همه اب حرط نیا ماحنا و ارجا زا یدوعس
 اریز .دنکیم ینابیتشپ دوخ )یلام( عبانم
 یگدرکرس هک دنادیم بوخ یلیخ ضایر
 )ناملسم و برع ناهج رد( شا یا هقطنم
 یرابتعا و نزو رصم هک تسا نیا مزلتسم
 نیا هب ندیسر هار و هلیسو و .دشاب هتشادن

 »تسایس و تلود ندرک یمالسا« فده
 ،لمع و تیعقاو رد ینعی ؛تسا رصم رد 
  همه اب اه یباهو یوگلا اب ندرک یمالسا
 یفارحنا یاه همانرب هلمج زا نآ راثآ و جیاتن
 و اه یطبق یارب نانآ یفارخ و زیمآ بصعت
.نانز یارب ربارب قوقح راکنا
 ؟تسا نکمم ندرک یمالسا عون نیا ایآ

 و یطارفا یاه تنوشخ تمیق هب اما ،دیاش
 نوناق مود لصا  ،گنج نادیم .دیدش
 لصا نیا .تسا هدش نوگنرس میژر یساسا

 نوناق اشنم تعیرش«  دنکیم حیرصت هک
 تعدب کی رصم یسایس خیرات رد  »تسا
 ۱۹۳۲ لاس یساسا نوناق رد هن اریز .تسا
 روصت رصان میژر یساسا نوناق رد هن و

 تاداس نیا .تشادن دوجو مه یزیچ نینچ
 هبناج هس تیامح اب ار لصا نیا هک دوب
 مارتحا اه تنس هب دیاب «( نتگنشاو
 نآرق ام یساسا نوناق «( ضایر و )»!دراذگ

 کی لییارسا روشک«( میلشروا و )»تسا
 دوخ یساسا نوناق رد )»تسا یدوهی روشک
 .دناجنگ
 هک هنوگ نامه ،نیملسملا ناوخا هژورپ
 یساسا نوناق مود لصا هب نانآ هیقاحلا

 نانچمه ،دهدیم ناشن مه کرابم/تاداس
 تلود کی رارقتسا و سیسات هتشذگ لثم
 نیرت هزات ،نیا رب هوالع .تسا کیتارکوئت
 نورق هاگدید نیا مه نامزاس نیا همانرب
 یاروش« کی لیکشت داهنشیپ اب ار ییاطسو
 ره یسررب اب دشاب هتشاد رایتخا هک »املع
 اب نآ قابطنا زا یداهنشیپ نوناق هنوگ
 ،دنک لصاح نانیمطا تعیرش تاررقم
 یبهذم یاروش نیا .دنکیم تیوقت و دییات
 هک تسا ییاروش نآ هیبش ،یساسا نوناق
 و تسا »یباختنا تردق« زا رتالاب ناریا رد
 رب ینتبم میژر نیا .دنکیم تراظن نآ رب
 نآ رد و تسا دحاو یبهذم بزح ربا کی

 ینوناق ریغ مزیرالوکس راداوه بازحا هیلک
 نیا ناراداوه بیترت نیا هب و .دنوشیم
 زا )اه یطبق( ناناملسم ریغ دننام بازحا
 ،دنوشیم هدراذگ رانک یسایس یگدنز
 یمسر تاماقم اه نیا مامت مغریلع
 هک دننکیم ثحب نانچ اپورا و نتگنشاو
 ریخا هنابذاک و هنابلط تصرف هیمالعا ایوگ
 حرط هکنیا رب ینبم ار نیملسملا ناوخا
 نودب( دنراذگیم رانک ار دوخ کیتارکوئت
 دوخ یمسر همانرب رد یرییغت چیه هکنیا
 ایآ .تفرگ یدج ناوتیم )!دنشاب هداد
 نابز هب یزیچ دنناوتیمن »ایس« نیصصختم
 نشور نانچ یریگ هجیتن ؟دنناوخب یبرع
 ناوتیمن نآ زا یا هرفط هنوگچیه هک تسا
 ناوخا دهدیم حیجرت نتگنشاو :تفر
 رصم ندنام هک ،دنسرب تردق هب نیملسملا
 رد و هدحتم تالایا تردق هضبق رد ار
 اهنآ یارب یلاربیلون یزاس یناهج نماد
 هب اه تارکومد هکنیا ات ؛دنکیم نیمضت
 هاگیاج دایز لامتحا هب هک دنسرب تردق
 .دیشک دهاوخ شلاچ هب ار رصم تسدورف

 ،اریخا هک مه تلادع و یدازآ بزح
 سیسات هیکرت یوگلا زا دیلقت هب اراکشآ

 ناوخا تسد تلآ زج یزیچ ،تسا هدش
 اه یطبق دنا هدرک مالعا .تسین نیملسملا

 هتفریذپ تیوضع هب بزح نیا رد مه
 هک تسا نیا شیانعم هک )!( دش دنهاوخ

 تایح رد »تکراشم« قح اه یطبق رگا
 دیاب ،دنهاوخیم ار دوخ روشک یسایس
 همانرب رد هک ار یمالسا کیتارکوئت تلود
 ،تسا هدش هدناجنگ نمیلسملا ناوخا
 یمجاهت تلاح هک نیملسملا ناوخا .دنریذپب
 نتخادنا هار لاح رد تسا هتفرگ دوخب
 و »یناقهد یاهنامزاس« ،»اهاکیدنس«
 اب »یسایس بازحا زا ینالوط یتسرهف«
 همه فده اهنت هک تسا نوگانوگ یاهمان
 دحاو یاه ههبج رد نتخادنا هقرفت اهنآ

 هک تسا یکیتارکومد و یناقهد و یرگراک
 دوسب هتبلا و ،دنا ندش هتخاس لاح رد
.یبالقنا دض کولب
 دهاوخ رداق رصم کیتارکومد شبنج ایآ
 نوناق زا ار ثحب دروم لصا هدنیآ رد دوب
 لاوس نیا هب ؟دنک فذح دیدج یساسا
 هب هک میهد خساپ میناوتیم یتروص رد اهنت

 یسایس تاعزانم و میدرگرب بقع
 لوط رد هک ار یگنهرف و کیژولوئدیا
 ،تسا هتشاد نایرج دیدج رصم خیرات
.مینک یسررب
 تفرشیپ  یاه هرود هک دید ناوتیم عقاو رد
 هک یتارظن و دیاقع عونت اب شبنج یالتعا و
 و هدشیم نایب و زاربا راکشآ و زاب روط هب
 روضح هعماج رد هشیمه هک( ار بهذم
 صخشم ،هدرکیم اهر هنیمزسپ رد )دراد
 .دوشیم
 مهدزون هدس تسخن موس ود یط عضو
 )لیعامسا ویدخ ات یلع دمحم زا ینعی(

 یاه ثحب و تاعوضوم .دوب نینچ
 دادبتسا کی بلاق رد رتشیب( هنابلطددجت
 اه هرود نیا رد )کیتارکومد ات هنارگنشور
 لاس ات ۱۹۲۰ لاس زا .دوب بلاغ هنحص رب

 دروخرب .دوب لاونم نیمه رب عضو مه ۱۹۷۰
 و »اه تارکومد اوژروب« نیب اه هاگدید
 شیپ یا هدرتسگ روطب هک »اه تسینومک«

 شیادیپ ات دنتشاد دوخ لاغشا رد ار هنحص
 نیا رصان .تسا دازآ و زاب ،مسیرصان
 کی و درک شوماخ و عطق ار تاثحابم
 رد هچرگ ،یبرع ناپ ،یتسیلوپوپ نامتفگ
 .درک نآ نیزگیاج ار »هاوخ ددجت« لاح نیع
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 تشگزاب یارب ار هار ماظن نیا یاهداضت
 و تفرسپ لحارم رد .درک زاب یسایس مالسا
 سکع هب هک مینیب یم مه شبنج طاطحنا
 ار اج و دوشیم وحم دیاقع عونت هنوگ نیا
 ییاطسو نورق بادآ و دیاقع زا یوریپ یارب

 زاب دوشیم هئارا یمالسا رکفت ناونع هب هک
 یراصحنا قح هک یبادآ و دیاقع ،دنکیم
 هتخانش زاجم ار نآ تردق هک ینامتفگ
 صاصتخا دوخ هب قح ریغ نم ار تسا
 هب اه یئایناتیرب ۱۹۲۰ ات ۱۸۸۰ زا .دنا هداد
 هلمج زا ار یفارحنا ریسم نیا فلتخم قرط
 نارگشنک و نیرکفتم همه دیعبت اب

 یلع دمحم نامز زا هک یرصم هاوخددجت
 هب اتدمع( دندوب هدش تیبرت دعب هب اشاپ
 هظحالم زین ار نیا اما .دندرک داجیا )۱یبون
 لباقم رد هک »ینویسیزوپا« هک مینک یم
 ار دوخ مه دیآ یم دوجوب ایناتیرب یرگلاغشا
 رارق ییاطسو نورق شرگن نیا فص رد
 و زاغآ ۲یناغفا هلیسوب هک تضهن .دهدیم
 زا یشخب ،دش یریگیپ هدبع دمحم هلیسوب
 تامهوت نآ اب هک تسا یفارحنا ریسم نیا
 دنویپ ییاه ینامثع زیمآ بیرف و یهاو
 دیدج تیسلانویسان بزح هک تشاد
 نآ هدنیامن دیرف دمحم و لامک یفطصم
 رد رگا دشاب هتشاد یبجعت دیابن .دندوب

 هب یفارحنا ریسم نیا نارود نآ نایاپ یلاوح
 رجنم اضر دیشر یعاجترا اروام یاه هتشون

 ناوخا رازگناینب انبلا نسح ًادعب هک دوش
 رارق هدافتسا دروم و دریگیم ارنآ نیملسملا

 .دهدیم
 و تفرسپ ی هرود رد هرابود عضو نیمه
 ۲۰۱۰ ات ۱۹۷۰ یاه لاس نیب شبنج طاطحنا

 تردق یمسر نامتفگ .دش رارکت مه
 ارگمالسا ًالماک هک )کرابم و تاداس(
 رد تعیرش ندرک دراو هک روطنامه( ،دوب
 یساسا تارایتخا یراذگاو و یساسا نوناق
 عوضوم نیا اهنآ یوس زا نیملسملا ناوخا هب
 کی نامتفگ لاح نیع رد ).دنکیم تباث ار
 نویسیزوپا اهنت ناونعب ،یگتخاس نویسیزوپا
 دجاسم رد هک ینامتفگ ،دوب لمحت لباق
 تسا نکمم عضو نیمه رطاخب .دشیم ظعو
 رد یساسا نوناق مود لصا هک دوش روصت
 نیب رد هک روطنآ ای( »یمومع راکفا«

 مدرم نایم رد ،تسا حلطصم اه ییاکیرما
 .دراد یمکحم یاه هشیر )نابایخ و هچوک
 هک ار مدرم ندرک یسایس ریغ رگناریو راثآ

 شبنج طاطحنا و تفرسپ یاه هرود یط
 هعماج هب دنم شور و هتفای ماظن روطب

 الاب .تفرگ مک تسد دیابن ،دوشیم لیمحت
 هب نآ زا یتحارب هک یبیش زا هرابود نتفر
 نیا اما .تسین ناسآ زگره ،یا هدیزغل نییاپ

 یراج تالداجم .تسین مه نکمم ریغ راک
 دعب و هلئسم رب ًاحیولت ای ًاحیرصت رصم رد
 نیا )یمالسا ًالمع ینعی( »یگنهرف« یئاعدا

 دوجو یمئالع و .تسا زکرمتم شلاچ
 یم ناشن ار یتبثم یریگ تهج هک دنراد
 بانتجا ار دازآ ثحب شبنج نیا :دنهد
 تقو هتفه دنچ اهنت .تسا هتخاس ریذپان

 مالسا« نیملسملا ناوخا راعش ات دوب یفاک
 و تارهاظت ی همه زا »تسا ام لح هار

 یاه هتساوخ اهنت و ،دوش دیدپان تاعمجت
 سوملم و ینیع تارییغت هب عجار یصخشم
 لیکشت و دیاقع نایب یدازآ( هعماج رد
 رگید و یسایس بازحا و اهاکیدنس
 اهدزمتسد یزاسهب ،یعامتجا یاه نامزاس
 و هسردم ،نیمز هب یسرتسد ،راک قوقح و
 رد و اه یزاس یصوصخ ّدر ،تشادهب

 و یداصتقا یاه دحاو ندرک یلم تساوخ
 هک رگید هناشن کی .دنامب هنحص رد )هریغ
 نامزاس تاباختنا رد :تسین هدننک هارمگ
 ینعی( شیپ لاس جنپ هک ییاج ،نایوجشناد
 اهنت نیملسملا ناوخا نامتفگ هک ینامز

 ،دوب یئاعدا نویسیزوپا زاجم لکش
 تیرثکا کی نآ رد تعامج نیا یاهدزمان
 رد راب نیا ).دندوب هدروآ تسدب %۸۰ عطاق
 زا %۲۰ هب نانآ مهس ،لیروآ هام تاباختنا
 رگید فرط لاح نیا اب .تفای شهاک ءارآ

 ربارب رد هنوگچ دنادیم دوخ ی هبونب مه
 ارنآ و هداد ناشن شنکاو »یسارکومد رطخ«
 رد تیمها یب و یئزج تارییغت .دنک عفد
 رد و ربتعم زونه هک( کرابم یساسا نوناق

 یا هتیمک فرط زا و )تسا ارجا لاح
 هدیزگرب نایارگ مالسا زا لکشتم ًارصحنم

 کی رد و داهنشیپ شترا یلاع یهدنامرف ی
 بیوصت لیروآ هام رد هدزباتش مودنارفر

 یساسا نوناق مود لصا ًاعبط ،تسا هدش

 اب ًامسر( .تسا هدزن تسد ار هتشذگ میژر
 زا تبثم یأر تیرثکا و یفنم یأر ۲۳%
 و نیگنس ژاتناش و یتاباختنا بلقت قیرط
 تروص دجاسم ی هلیسوب هک یا هدرتسگ
 رارق روظحم رد ار یلاها نآ یط و تفرگ
 توکسلا قح بلاق رد اهنآ زا و دندادیم
 تسایر تاباختنا ).دنتفرگ یم یأر

 بوچراهچ رد هک هننقم سلجم و یروهمج
 رارق دریگیم تروص یساسا نوناق نیا
 .دوش ماحنا ۲۰۱۱ ربتکا و ربماتپس رد تسا

 راذگ« هرود کی یارب کیتارکومد شبنج
 هک دنکیم هزرابم رت ینالوط »کیتارکومد
 هک دشاب هتشاد دوجو ناکما نیا نآ یط
 یاه هیال نآ هب ًالمع شبنج نیا نامتفگ
 هک دسرب رت نییاپ تاقبط ناملسم عیسو
 رس و فیلکتالب ار اهنآ یراج یاه دادیور
  رس اهنآ یگنوگچ زا زونه و هتخاس مگ رد
 هک نیا ضحم هب امابوا اما .دنروآ یمن رد

 دوخ میمصت ،دش زاغآ یمدرم شزیخ
 هدش میظنت تدم هاتوک راذگ کی :تفرگار
 یدیدهت هنوگچیه نودب ینعی( یروتسد و
 هک یتاباختنا و )همکاح هاگتسد هب تبسن
 .دوش نایارگ مالسا یزوریپ هب رجنم
 رد »تاباختنا« ،دننادیم همه هک روطنامه
 ،ناهج رد یرگید یاج ره لثم مه رصم
 هکلب ،تسین یسارکومد یرارقرب هار نیرتهب

 ییاهن دح کی نییعت یارب هار نیرتهب ًابلاغ
.تسا کیتارکومد یاه یورشیپ یارب
 .»یلام داسف« نوماریپ هملک دنچ ،ماحنرس و
 تیموکحم رب »یلاقتنا میژر« طلسم نامتفگ
 رب رئاد یتادیدهت اب هارمه ،یلام داسف
 ،کرابم( دنکیم دیکأت ،نآ یئاضق بیقعت

 شنایفارطا زا رگید یخرب و وا رسمه
 و مینک ربص دیاب اما ،دنا هدش تشادزاب
 رجنم یا هجیتن هچ هب لمع رد مینیبب

 زا هژیوب ،نامتفگ نیا زا هتبلا .)دش دهاوخ
 یمومع راکفا حول هداس تیرثکا فرط
 لیلحت و هیزجت زا نانآ اما .دوشیم لابقتسا
 یراددوخ هدیدپ نیا قیمع و یا هشیر
 هک دنمهفب مدرم دنهاوخ یمن و دننکیم
 یقالخا ظعاوم رد هک( »یلام داسف«
 یدرف یقالخا فارحنا کی ،یئاکیرما

 یرورض و یتاذ ءزج کی )دوشیم یفرعم



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

74

 رما نیا و .تسا یزاوژروب یریگ لکش
 یاه روشک یلک روطب و رصم هب رصحنم

 یزاوژروب کی رگا هک تسین بونج
 اهنت ،دریگب لکش احنآ رد دهاوخب رودارپمک
 اب ندش یکی ،رما نیا ققحت یارب هار
 دیکأت نم .تسا تلود و تردق هاگتسد
 یراد هیامرس ی هلحرم رد هک منکیم
 تروصب یلام داسف ،هتفای میمعت یراصحنا
 هدنهد لیکشت یتاذ و یعیبط ءازجا زا یکی

 :تسا هدمآ رد نآ تشابنا دیلوتزاب دنور ی
 تسا نیا مزلتسم تاراصحنا یئوج تنار
 .دشاب نانآ لاعف مرج کیرش تلود هک
 )»لاربیل سوریو«( نآ کیژولوئدیا نامتفگ
 داصتقا زا تلود یاه تسد« دنکیم مالعا

 رد تلود« نآ لمع هک یلاح رد »هاتوک
.تسا »تاراصحنا تمدخ

 
 دیکأت هک یماگنه درکیمن هابتشا وئام
 ،دوجوم ً اعقاو( یراد هیامرس هک دیزرویم
 )یتسیلایرپما ،دوخ تشرس هب انب ینعی

 دهدب هراق هس یاهقلخ هب هک درادن یزیچ
 اقیرفا ،ایسآ هک ینوماریپ یاهروشک هب ینعی(
 نیا -دنوشیم لماش ار نیتال یاکیرما و
 یهرک تیعمج دصرد ۸۵ هک »یتیلقا«

 نیاربانب و ،)!دنهدیم لیکشت ار کاخ
 لیکشت ار »اهنافوت یهقطنم« بونج
‐ردیپ یاهشروش یهقطنم ینعی ،دهدیم
 روطب طقف اما( هوقلاب روطب هک ار یایپ
 تهج رد یبالقنا یاهیورشیپ نتسبآ )هوقلاب

 یالتعا و یرادهیامرس زا هعماج نداد روبع
.دنتسه مسیلایسوس یوس هب نآ
 رارق تیعقاو نیا تسرهف رد »برع راهب«
‐شروش زا دروم کی ،دروم نیا .دریگیم
 ناکما لماح هک تسا یعامتجا یاه
 و ینیع یاههنیزگیاج رولبت یهوقلاب
 ناوتیم تدم دنلب رد هک تسا یصخشم
 رارق یتسیلایسوس زادنامشچ کی رد ار اهنآ
‐ هیامرس ماظن هک تسا لیلد نیمه هب .داد
 سایقم رد هک یتاراصحنا یهیامرس ،یراد

 لماکت و دشر دناوتیمن ،دنا طّلسم یناهج
 یهیامرس .دنک لمحت ار اهشبنج نیا
 ،ار نکمم لئاسو و قرط یهیلک یراصحنا
 ات هتفرگ یلام و یداصتقا یاهراشف زا

 جیسب یتابثیب یارب ،یماظن تادیدهت
 ،لاوحا و عاضوا بسح رب .درک دهاوخ
 هبش ای یتسیشاف یبالق یاه هنیزگ زا مه
‐یروتاتکید ندش لیمحت زا مه و یتسیشاف
 دهاوخ ینابیتشپ اهروشک نیا هب یماظن یاه
 دیابن ار دیوگیم امابوا هچنآ زا یاهملک .درک
 ینابز اب تسا شوب نامه امابوا .درک رواب
 یهمه نابز رد یمئاد بیرف کی .رگید
 ،هدحتم تالایا( یتسیلایرپما ثلثم ناربهر
.تسا هدش هیبعت )نپاژ و یبرغ یاپورا

 زا کیره هلاقم نیا رد مرادن دصق نم
 ،سنوت( برع یایند رد یراج یاهشبنج
 اب نادنچ ار )هریغ و نمی ،هیروس ،یبیل
 لیکشت ءازجا اریز .منک یسررب لیصفت
 اب اهروشک نیا زا کیره رد شبنج هدنهد
 تسرد ،دنراد توافت رگید یاهروشک
 رد اهنآ ماغدا یاهلکش هک روطنامه
 یاهراتخاس و یتسیلایرپما یزاسیناهج
 مه اب اهروشک نیا رد رقتسم یاهمیژر
.دنراد توافت

 و دوب تکرح زاغآ کیلش سنوت شروش
 رارق ریثأت تحت ً ایوق ار اهیرصم نیقی روطب
 رگید فرط زا .درک عیجشت ار اهنآ و داد

 .تشاد صخشم تیزم کی سنوت شبنج
 ناتسلگنا زا دوخ دیعبت زا هک ینایارگمالسا
 همین دنناوت یمن ً انئمطم دناهتشگرب

 هیبقروب یهلیسو هب هک ار یمزیرالوکس
 نیمه رد اما .دنربب لاؤس ریز دش داجیا

 دناوتب سنوت شبنج دسریمن رظن هب لاح
 ً اتاذ هک ،مه ار یئارگنورب یهعسوت یوگلا
 هارمه یراد هیامرس یلاربیل یزاس یناهج اب
.دشکب شلاچ هب ،تسا
 مکاح هورگ .رصم هن ،تسا سنوت هن ،یبیل
 هب دنگنج یم نآ اب هک یئاهورین و )یفاذق(
 یرصم ای یسنوت نایاتمه هیبش هجو چیه
 زا شیب یزیچ زگره یفاذق .دنتسین دوخ
 ندوب یهت هک تسا هدوبن کقلد کی
 وا .تسا نایامن وا »زبس باتک« رد شرکف
 لمع نهک زونه یهعماج کی رد هک
 هزاجا دوخ هب تحار تسناوتیم ،درکیم
 یپردیپ یاهینارنخس زورما هک دهد
- دنک داریا »یتسیلایسوس و یتسیلانویسان«

 و -تشادن تیعقاو هب مه یطبر نادنچ هک

 وا .دنک یرادبناج »مسیلاربیل« زا دعب زور
 ار راک نیا »!اهیبرغ دنیاشوخ« یارب
 هنوگچیه مسیلاربیل باختنا یئوگ .درکیم
 نینچ اّما ،دراذگیمن اجب هعماج رد یریثأت
 یلیخ لکش هب و تشاذگ اجب ار یریثأت
 طیارش و اهیراوشد ،یلذتبم و یلومعم
 .درک رت بارخ ار مدرم تیرثکا یگدنز
 یارب ار طیارش اهیراوشد نیا هاگنآ
 عالطا نآ زا همه هک درک مهارف یراجفنا
 هیحان و روشک نیا یسایس مالسا و دنراد
 زا ً اروف نوگانوگ بلطیراتخمدوخ نایارگ
 هتشذگ رد یبیل اریز .دندرک یرادربهرهب نآ

 تلم کی تروص هب ً اعقاو هاگچیه مه
 کی یبیل .تسا هتشادن دوجو دحاو
 و برغم هک تسا یئایفارغج یهقطنم
 .دنک یم ادج رگیدکی زا ار یبرع قرشم
‐یم یبیل طسو زا ً اقیقد ود نیا نایم زرم
 و ینانوی یخیرات ظاحل زا اکیئانریس .درذگ
 اما .دش نیقرشم سپس ،دوب ینله
 نیا هب انب .دش نیبرغم و دوب یمر ایناتیلوپیرت
 یارب یهاگیاپ هشیمه روشک نیا رد تیعقاو
 و هتشاد دوجو )مسیلانونیژر( یئارگهیحان
 .تسا هدوب یوق یبیل رد هشیمه هدیدپ نیا

 یاروش یاضعا دنادیمن ً اعقاو سک چیه
 ،دنتسه یناسک هچ یزاغنب یلم یلاقتنا

 مه یئاهتارکومد نانآ نایم رد تسا نکمم
 -نایارگمالسا ً انیقی اما ،دنشاب هتشاد دوجو
 نیا رد نایارگهیحان و -نانآ عون نیرتدب زا و

.دنراد روضح اروش
 کی لکش یبیل رد زاغآ نامه زا »شبنج«

 اب هک تفرگ دوخ هب ار هناحلسم شروش
 تارهاظت جوم کی هن ،دیگنجیم شترا

 شروش نیا رگید فرط زا .ار یندم
 وتان زا ً اروف دوخ تاحن یارب هناحلسم
 بیترت نیا هب .درک هلخادم هب توعد
 یاهتردق یماظن یهلخادم یارب تصرف
 روط هب .دش شکشیپ نانآ هب یتسیلایرپما
 هن دننکیم بیقعت نانآ هک یفده نیقی
 هن و تسا »نایماظن ریغ زا تیامح«
 یتفن یاهنادیم رب لرتنک نانآ .»یسارکومد«
 گرزب یماظن هاگیاپ کی ندروآ تسد هب و
 ینامز زا هتبلا .دنهاوخیم روشک نیا رد ار
 ،درب هانپ »مسیلاربیل« شوغآ هب یفاذق هک
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 طلست یبیل تفن رب یبرغ یتفن یاهتکرش
 زگره یفاذق دوجو اب اّما .دندوب هدرک ادیپ

 .دشاب نئمطم زیچ چیه زا تسناوتیمن یسک
 هدیقع رییغت ناهگان وا هک دوب مولعم اجک زا
 دراو ار اهیدنه ای اهینیچ ادرف و دهدن
 دوجو یرگید یهلئسم اّما ؟دنکن دوخ یزاب
 ۱۹۶۹ رد .تسا رتمهم و رتداح هک دراد
 اهیئاکیرما و اهیئایناتیرب زا یفاذق

 یادرف زا نانآ هک ار یئاههاگیاپ تساوخ
 رایتخا رد روشک نیا رد مود یناهج گنج
 تالایا ،زورما .دننک کرت و هیلخت دنتشاد
 یهدنامرف( موکیرفا لاقتنا یارب هدحتم
 شخب هک اقیرفا یارب هدحتم تالایا یماظن
 یماظن یهطلس یارب مزال شیارآ زا یمهم
 ریزگان نونکات اّما ،تسا ناهج رب روشک نیا
 هب )!دننک رقتسم تراگتوتشا رد ارنآ دناهدوب
 اقیرفا یهیداحتا .دراد زاین اقیرفا رد یلحم
 نونکات و دنزیم زاب رس هتساوخ نیا لوبق زا

 تسا هدرکن تأرج یئاقیرفا روشک چیه
 عیطم تمدخشیپ کی .دنکب یراک نینچ
 رقتسم )یزاغنب رد ای( یلوپیرت رد هک
 یاه هتساوخ ۀمه دناوتیم کش نودب ،دوش
 وتان رد نآ تسدورف نانامیپ مه و نتگنشاو
.دنک تباجا ار
 هیروس رد شروش ۀدنهد لیکشت ءازجا
 هدرکن مالعا ار دوخ یاه همانرب نونکات
 یثعب میژر تسار هب شیارگ ،کش یب .دنا

 هب و هداد رییغت ار دوخ یسایس یشم هک
 ربارب رد ییاهنت هب و هتسویپ ون مسیلاربیل
 عضوم لیئارسا فرط زا نالوج لاغشا

 یمدرم راجفنا أشنم ،تسا هتفرگ لاعفریغ
 دیابن مه ار »ا.یآ.یس« ۀلخادم اما .تسا
 تبحص ییاه هورگ زا :تفرگ هدیدان
 یزرم قطانم زا ،ندرا زا هک دننکیم
 ذوفن هرید هب هیروس اب روشک نآ راوجمه
 نیملسملا ناوخا جیسب تسین دیعب .دنا هدرک
 امح لبق لاس دنچ یاه شروش سپ رد هک
 ۀئطوت زا یشخب ،دنا هدوب سمح و
 داحتا هب تسا ددصرد هک دشاب نتگنشاو

 هللا بزح زا تیامح یارب هک ناریا و هیروس
 یساسا تیمها هزغ رد سامح و نانبل رد
.دهد نایاپ ،دراد
 یاهورین تسکش رب نیا تدحو ،نمی رد

 لقتسم روشک رب هک دش انب یهاوخ یقرت
 شبنج ایآ .دندرکیم تموکح یبونج نمی
 دهاوخ اهورین نآ تایح دیدجت بجوم نمی

 دوجو هنیمز نیا رد هک ینانیمطا مدع ؟دش
 تلود و نتگنشاو یاهدیدرت لیلد ،دراد
.تسا [سراف] جیلخ برع یاه
 شترا ۀلخادم اب شروش ،نیرحب رد
 هفطن رد مدرم راتشک و یدوعس ناتسبرع
 یاه هناسر رد هک نیا نودب .دش هفخ
 رد ینادنچ زیچ )هریزجلا هلمج زا( طلسم
 هشیمه لثم مه اجنیا .دنیوگب نآ دروم
.تسا هدوب راک رد هناگود رایعم
 طقف برع راهب نیا هچرگا »بارعا شروش«
 ،تسا اهنآ نیرت هزات و نآ یاهدومن زا یکی
 یتاذ یتابث یب هک تسین یلاثم و دروم اهنت
.دهدیم ناشن ار »اه نافوط هقطنم« نیا
 نآ رگا ،»اه بالقنا« زا نیتسخن جوم کی

 ار اه یروتاتکید یخرب ،میمانب نینچ ار اه
 )یلام( اقیرفآ و )یزنودنا و نیپیلیف( ایسآ رد
 عاجترا یاه کولب و مسیلایرپما ۀلیسو هب هک
 ،دندوب هدش رقتسم اهروشک نیا رد یموب

 تالایا اما .درک جراخ هنحص زا و بوراج
 اهروشک نیا رد دنتسناوت اپورا و هدحتم
 یمدرم یاه شبنج نآ لیسناتپ و یئایوپ
 یمیظع جاوما ظاحل زا یدراوم رد هک -ار
 ،دندوب هتخیگنارب هک یمدرم تاضارتعا زا

 هفخ هفطن رد -دندوب یمیظع یاه شبنج
 رد دنهاوخیم اپورا و هدحتم تالایا .دننک
 و یزنودنا ،یلام رد هچنآ مه برع ناهج
 همه« ینعی ،دننک رارکت داد یور نیپیلیف

 زیچ چیه هک نآ یارب دنهد رییغت ار زیچ
 هک نآ زا سپ اهروشک نآ رد .»!دنکن رییغت

 ناشیاهروتاتکید رش زا یمدرم یاه شبنج
 اب یتسیلایرپما یاه تردق ،دندش صالخ
 اب هک ییاه تموکح ندروآ راک یور
 نانآ یجراخ تسایس عفانم و ون مسیلاربیل

 یساسا عفانم ظفح یارب ،دنتسه گنهامه
 رد هک تسا هجوت لباق .دندرک مادقا دوخ
 نانآ )یزنودنا و یلام( ناملسم یاهروشک
 فده نیا هب ندیسر یارب ار یسایس مالسا
.دندرک جیسب
 ییاهر یاه شبنج جوم ،سکع هب اما
 دیدرونرد ار یبونج یاکیرمآ هک یشخب

 هس رد ار یعقاو ییاه تفرشیپ ناکما
 تلود ندرک هزیتارکومد .درک مهارف تهج
 و یتسیلایرپما دض عضاوم ذاختا ؛هعماج و
 تاحالصا ریسم هب اهروشک نیا دورو
 نیا رد تکرح و هناهاوخ یقرت یعامتجا

 .ریسم
 یاه شروش« طلسم یاه هناسر نامتفگ
 ییاه شروش اب ار موس ناهج »کیتارکومد
 راوید نتخیرورف زا سپ هک دننکیم هسیاقم
 نایاپ یقرش یاپورا »مسیلایسوس« هب نیلرب
 و هداس ۀعدخ کی زج یزیچ نیا ،داد

 یاه شروش لیالد اریز ،تسین صلاخ
 کرد لباق و( دوب هک هچ ره ثحب دروم
 زادنا مشچ رد اه شروش نآ ،)دوب مه
 یتسیلایرپما یاه تردق هب هقطنم نآ قاحلا
 و )ناملآ دوس هب لوا ۀلهو رد( یبرغ یاپورا
.تفرگیم رارق اه تردق نیمه ۀلیسو هب
 هک یقرش یاپورا یاهروشک عقاو رد

 دح ات ،دعب هب نامز نآ زا ،نانآ هاگیاج
 »ینوماریپ یاهروشک« زا یکی هاگیاج

 لزنت یراد هیامرس ۀتفای هعسوت یاپورا
 و لیصا یاه شروش ۀناتسآ رد هزات ،تفای
 هبرجت ار اهنآ هدنیآ رد هک دنتسه دوخ یعقاو

 نیا ۀدنهد رادشه یاه هناشن .درک دنهاوخ
 رد هژیو هب ،نونکا مه زا اه شروش
.تسا تیؤر لباق ،قباس یوالسگوی

 یاه تفرشیپ نتسبآ هوقلاب هک ییاه شروش
 هژیو هب و اج همه رد ًابیرقت ،دنتسه یبالقنا
 دننام مه زورما هک یا هراق هس نآ رد
 هب ،رگید نامز ره زا شیب هکلب ،هتشذگ

 لباق ،دنا هدنام یقاب نافوت ۀقطنم تروص
 ات رس رب تیعقاو نیا و ؛تسا ینیب شیپ
 هیامرس« هک یا هدننک زئمشم نامتفگ نآ یاپ
 تفرشیپ و حلص و تابث و »یدبا یراد

 هدز لطاب غاد ،دنکیم غیلبت ار نآ زا لصاح
 .تسا
 تفرشیپ هب هکنیا یارب اه شروش نیا اّما

 و عناوم رب دیاب ،دنوش لیدبت یبالقنا یاه
 فرط کی زا :دننک هبلغ یرایسب تالکشم
 نیب ،دنیآ قئاف شبنج دوخ فعض رب دیاب
 یاه ییارگمه شبنج ۀدنهد لیکشت ءازجا

 و رثؤم یاه یژتارتسا ،دنروآ دوجوب تبثم
 ارجا هب و هدیشک هطباض تحت ار یدمآراک
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 عنام دیاب مه رگید یوس زا یلو ؛دنروآرد
 هلمج زا و( یتسیلایرپما ثلثم تالخادم
 هنوگره .دنوش )نآ یماظن تالخادم
 روما رد وتان و هدحتم تالایا یماظن ۀلخادم
 و دشاب هک هناهب ره هب ،بونج یاهروشک
 لثم -دشاب رهاظ شوخ ردق ره هناهب نیا

 مالعا عونمم دیاب -»هناتسودرشب« تالخادم
 هن مسیلایرپما .دوش یریگولج نآ زا و
 یاهروشک نیا یارب ار یعامتجا تفرشیپ

 یتقو .ار یسارکومد هن و دنکیم لمحت
 هک ییاه تمدخشیپ ،دربب ار دربن مسیلایرپما
 نانمشد هزات دوخ ،درامگیم تردق هب
 اپورا »پچ« یارب .دوب دنهاوخ یسارکومد
 رد یتح ،هک دوب فسأتم ًاقیمع ناوتیم اهنت
 ،دراد ندوب لاکیدار یاعدا هک یدراوم
 و تسیچ ًاعقاو مسیلایرپما دمهف یمن رگید
 زا هنیمز نیا رد ار یتخانش و کرد هنوگ ره
.تسا هداد تسد
 ،تسا طلسم رضاح لاح رد هک ینامتفگ
 تسا ی»للملا نیب قوقح« یارجا ناهاوخ
 لامدگل یمدرم یداینب قوقح هاگره هک
 اما .درامش زاجم ار هلخادم ًالوصا ،دوش
 نیا رد تفرشیپ هک نآ یارب مزال طیارش
 .تسین مهارف ،دنک ریذپ ناکما ار تهج
 .درادن یجراخ دوجو »یللملا نیب هعماج«
 هصالخ هدحتم تالایا ریفس رد هعماج نیا

 هب مه ییاپورا یاهروشک یارفس هک دوشیم
 دیاب ایآ .دننکیم تیعبت وا زا کیتاموتا روط
 دیاب هک ار تالخادم نیا ینالوط تسرهف
 هایس و روآ تکالف زا رتدب یتفص اه نآ هب
 ًالثم( اهنآ راب تیانج جیاتن اب ،درک قالطا

؟درک رکذ اجنیا رد )ار قارع
 »یاهرایعم« لصا هرابود اجنیا رد دیاب ایآ
 نیا ۀمه رد هک درک یروآدای ار هناگود
 هک تسا یهیدب( ؟دور یم راک هب دراوم
 و اه ینیطسلف ۀدش لامدگل قوقح هب ناسنا
 زا مسیلایرپما طرش و دیق یب ینابیتشپ
 رکف یرامشیب یاهروتاتکید و اه یلیئارسا

 دروم مه زونه اقیرفآ رد هک دنک یم
).دنتسه تیامح
یراد هیامرس نازخ و بونج مدرم راهب
 هک یراهب دننام ،برع یاه قلخ »راهب«
 یاکیرمآ یاه قلخ تسا ههد ود نونکا

 اهنیا عومجم نم و -دننکیم هبرجت ارنآ نیتال
 یم بونج یاه قلخ یرادیب مود جوم ار
 دوخ هب ار ینوگانوگ یاه لکش -ممان
 یاه میژر هیلع هک یتاراجفنا زا هک دریگیم

 هک ییاه میژر -دریگیم تروص هماکدوخ
 و دنتفرگ شیپ رد ار یلاربیلون شرتسگ هار
 مدرم هضراعم دروم لیلد نیمه هب ًاقیقد

 »یدیدپون یاهروشک« ات -دنتفرگ رارق دوخ
 شلاچ هب ار یراج یللملا نیب مظن هک
 جوم .دوش یم لماش ار همه ،دنا هدیشک
 و دمآ دوجوب متسیب نرق رد یرادیب نیا لوا
 هیامرس یوس زا هک یا هلمح دض نامز ات
 تروص نآ هیلع لاربیلون مسیلایرپما /یراد
 نونکا ،بیترت نیا هب .تشاد همادا ،تفرگ
 اب -»یراد هیامرس نازخ« اب اهراهب نیا
 یناهج تاراصحنا یراد هیامرس طاطحنا

 نراقت -هتفای تیمومع و هدش یلام ،هدش
 شبنج دننام مه اه شبنج نیا .تسا هتفای

 گنچ هب اب ار دوخ تکرح ،شیپ نرق یاه
 یاهروشک و اه قلخ لالقتسا هرابود ندروآ
 راکتبا ًاددجم و دننکیم زاغآ ماظن ینوماریپ

 .دنریگیم تسد هب ار ناهج رییغت رد لمع
 ره زا شیپ اه شبنج نیا ،بیترت نیا هب

 و دنتسه یتسیلایرپمادض ییاه شبنج زیچ
 هیامرس دض هوقلاب روط هب طقف نیاربانب
 هب قفوم اه شبنج نیا رگا .دنتسه یراد
 یرادیب یاه شبنج رگید اب ییارگمه
 یاهروشک نارگراک شبنج ینعی ،ددجم
 کی دنناوتیم ،دنوشب مسیلایرپما ینوناک
 رد ار یتسیلایسوس لیصا زادنا مشچ
 نآ یور شیپ تیرشب یمامت سایقم
 کی هجو چیه هب رما نیا اما .دنیاشگب
 و هدش ررقم شیپ زا »یخیرات ترورض«
 هیامرس لاوز و طاطحنا .تسین موتحم
 راذگ کی رب ار هار دناوت یم مه یراد
 مه و دنکزاب مسیایسوس یوس هب ینالوط
 یمومع شحوت ریسم هب ار تیرشب دناوت یم
 هدحتم تالایا یراج حرط .دهد قوس
 ۀلیسو هب کاخ ۀرک یماظن لرتنک یارب
 نانامیپ مه و روشک نیا حلسم یاهورین
 یسارکومد طاطحنا ،وتان رد نآ تسدورف
 و ،یتسیلایرپما ینوناک یاهروشک دوخ رد
 یاهروشک رد یسارکومد اب تفلاخم

 ییاطسو نورق عضوم زا بونج یشروش
 همین تامهوت لکش هک( هنایارگ هتشذگ
 دنریگیم دوخ هب ار یا »هنایارگداینب« یبهذم
 مسییودنه ،یسایس مالسا ۀلیسو هب هک
 )دوش یم جیورت یسایس مسیدوب و یسایس
 زیگنا ساره ۀجیتن نامه تهج رد یگمه
 ،ور نیا زا .دنکیم لمع )یمومع شحوت(
 هزیتارکومد هار رد هزرابم رضاح نامز رد
 زادنا مشچ یارب هعماج رالوکس ندرک
 زادنا مشچ اب هلباقم یارب ،یمدرم ییاهر
 یساسا تیمها یاراد یمومع شحوت
 .تسا
 
  ”نایاپ“
***  
 یلامش همین رد اقیرفآ رد یا هیحان  -1
 هطلس ریز رصم زا یشخب هک ( یلعف نادوس
) دوب اه یسیلگنا
 
 رد یدابآدسا نیدلا لامج دیس  -2
تسا یناغفا هب موسوم یبرع یاهروشک
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 روتاتکید
 رب یبیل
 یاههناریو
 و روشک
 راتشک
 شمدرم
 ؟!دیرگیم

–
مود تمسق 

درف سابع
 لوا تمسق

http://www.hafteh.de/?p=23583
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 دراد نیا زا ناشن ،دش عقاو یبیل رد هچنآ
 رد یراکایر ،اهشبنج ندیعلب لیسناتپ هک
 رد درفت داجیا ناکما ،راکفا »یسدنهم«
 زین و شکتمحز و رگراک مدرم نایم
 یاهقباسیب روطهب یزاوژروب ِبیرخت تردق
 یهمه زا رتهنامحریب و هتفای شیازفا
.دنک لمع دناوتیم خیرات یاهیمحریب
یبیل رد نویسیزوپا یاهورین عضوم و عقوم
 نآ یعامتجاـیخیرات یاههشیر دروم رد
 نتخیگنارب ناوت ًاعومجم هک ینویسیزوپا

 گنجهب یبیل ِشکتمحز و رگراک مدرم
 هتشاد ار یفاذق یروتاتکید هیلعرب هناحلسم
 رد ینادنچ کرادم و تاعالطا ،دشاب
 و یتنرتنیا یاهوجتسج و ؛تسین سرتسد
 نیاهب یعطاق خساپ مه نایفارطا اب سامت
 ساسارب طقف( میهاوخب رگا .دهدیمن هلئسم
 لئاسم تلاخد نودب :ینعی ؛مکح نیا
 ات هک میریگب هجیتن نینچ )رگید یلامتحا
 رد یدازآ و نان یبالقنا شزیخ زا لبق
 کی اقیرفآ لامش و یبرع یاهروشک
 یاههدوت اب طبترم و رادهشیر نویسیزوپا

 دوجو یبیل رد شکتمحز و رگراک
 نهذ هیوسکی فرصت اب ًاعبط ،تشادن
 و یتسیچ رد قیقحت یاجهب ینوریب تیعقاورب

 هیاپرب ار نهذ ،یدام تبسن کی یگنوگچ
 زج یمان هک میاهدروآرد ققحتهب تینهذ
 ،نیاربانب .درادن یرورپمهوت و ییارگینهذ
 و تاعالطاهب یبایتسد مدع دروم رد
ً اتبسن نویسیزوپا کی نّیبُم هک یکرادم
 تسیابیم ،دشاب یبیل رد رادهشیر و دنمورین
 یاهوجتسج هک مییوگب طایتحا دیق اب

ـ رضاح لاح اتـ دروم نیا رد درف سابع
 لقادح .تسا هدیسرن یرثؤم یهجیتنهب
 یاهتنس دقاف یبیل هک تسا نیا تکاف

 یاهروشک ریاس رد هک تسا یاهدش هتخانش
 دوجو هیروس و سنوت و رصم دننام هقطنم
 لباق و دنمورین یعویش بزح زا هن .تشاد
 شبنج تنس زا هن و دوب رادروخرب یهجوت

.یهجوت لباق ییاکیدنس
 زا ًاسأر هک یکرادمهب یسرتسد مدع اما
 نویسیزوپا کی دوجو مدع ای دوجو
 ،دنک وگتفگ یبیل رد یوق ًاتبسن و رادهشیر
 دروم رد قیقحت همادا یارب یعنامهب دیابن

 یبیل رد ینونک نویسیزوپا عقوم و عضوم
 دناوتیمن مه قیقحت یهمادا و ؛دوش لیدبت

 یبایتسد یارب یوجتسج یهماداهب ًافرص
 ،نیاربانب .ددرگ قالطا نقتم کرادمهب

 اههداد ساسارب هک تسین نیا زج یاهراچ
 ،میراد یبیل دروم رد هک یتاعالطا و
 زکرمتم یتالامتحا یور یلیلحت ظاحلهب

 عقوم و عضوم زا یحرط دنناوتیم هک میوش
 ار یبیل رد دوجوم لاحلایف نویسیزوپا
.دشکب ریوصتهب

ـ ًابلاغـ ِیسایس تاناسون زا رظنفرص
 و ،هنوگرامیب یبلطهاج ،هیجوت لباقریغ
 ۴۲ رد( یفاذق رمعم یگدنز زا یعطاقم
 ار وا تاکرح زا یضعب هک )هتشذگ لاس
 زا رتهتسجرب ار وا و دهدیم ناشن تبثم
 و ؛]۱[دراذگیم شیامنهب اهروتاتکید رگید
 تبثم ًاضعب( یاهتراسجهب هجوت نودب زین
 نیا )یهناحولهداس هداعلاقوف بلغا و
 اب تیدض و یهاوخیقرت ِیعدم روتاتکید
 و( میناوتیم اجنیا رد ؛)برغ یرادهیامرس
 )هک میرادن نیا زج مه یاهراچ ،عقاو رد
 نآ ساسارب ار یبیل یلیلحتـیریوصت لدم
 ظاحلهب مه هک مینک انب ییاههیوپ و اههداد
 دنور رد یرثؤم روطهب یعامتجاـیداصتقا

 مه و ،دناهتشاد روضح روشک نیا تالوحت
 دنمنوناق تیلک رد :ینعی( یلوصا یهبنج زا

 یمومع یهرهچ یهدننکنییعت )شیوخ
 زین یسایس و یعامتجا عیاقو عوقو
 .دنشابیم
 نیا عورش زا لبق هکتسا رتهب اما
 یاهدروخرب زا یکیهب ،یلیلحت یزاسریوصت
 اب ناوتیم هک مینک هاگن یفاذق یللملانیب

:درب مان نآ زا مه هناروسج تفص
 لاس ۴۰ زا سپ ۲۰۰۹ لاس رد یفاذق رمعم
 نامزاس تینما یاروش یمومع تسشنهب
 یشاداپ توعد نیا هچرگ .دش توعد للم
 یارجا رد شکرس روتاتکید نیا »لقعت«هب
 ،یسایس زکارم یوس زا هرداص تاروتسد
 رد وا اما ؛دوب ناهج ییاضق و یداصتقا

 راب ۶ ًابیرقت هک دوخ یاهقیقد ۹۵ ینارنخس
 هنوگنیا یارب لومعم نامز زا رتینالوط
 زین فراعتمریغ یلاور و دوب اهینارنخس
 رایسب تاماهتا ندروآ دراو نمض ،تشاد

 و للم نامزاس تینما یاروشهب نیگنس
 یهنیک ـنینچمهـ یبرغ یاهتموکح
 تشرد و زیر یاهتردق ناربهر یهمه
 و یمالسا زا معا( ناهج رد یرترب یعدم

.تخیگنارب دوخ هیلعرب زین ار )یمالسادض
 و )یبیلهب یماظن یهلمح هن( وا چنیل دیاش
 و شحوم یهنحص نیا یتنرتنیا شخپ

 یهنایوجماقتنا خساپ ]۲[یناسنادض
 یبرغ یزاوژروب ِدساف تیفارشا
 نیمزرس زا ییاعدابحاص یاهیتشرُدهب
 و امابوا زا شیاتس نمض یفاذق .دوب اقیرفا
 رمعلا مادام روهمج سیئر ناونعهب وا دییأت
 ربارب رد وا یحولهداس یهناشن هک(
 رام نارادمتسایس و یسایس یاهیرگیزاب

 نیا زا یتاماهتا ،)تسا هدش یعفا ـ هدروخ
 دراو للم نامزاس تینما یاروشهب ار رارق

 هتشک زا تعنامم رد یتیافکیب :تخاس
ِ ءوس ؛ناهج رد ناسنا اهنویلیم ندش
 رد للم نامزاس زا اهتردقربا یهدافتسا

 ناهج یاهروشکهب راشف لامعا تهج
 وضع ۵ یارب وتو قح ندوب هنالداعان ؛موس
 ،اکیرمآ روشک( تینما یاروش یمئاد
 یناوتان و ؛)نیچ و هسنارف ،سیلگنا ،هیسور

 یگنج ۶۵ زا یریگولج رد تینما یاروش
 هتسویپ عوقوهب اروش نیا سیسأت ودب زا هک
 .تسا
 تلاخد مدعهب هراشا نمض یفاذق

 دننام ییاهدادیور رد ناتسناغفا نادنورهش
 زا رالوکس ینومضم اب ،ربماتپس ۱۱ یهعقاو
 دننامهـ نابلاط طسوت ینید تلود رارقتسا
 شقن رد و ؛درک  عافد ـناکیتاو تلود
 یاقیرفآ یمامت بختنمریغ یوگنخس
 نویلیرت ۸ هب کیدزن یتمارغ ،هدش بیرخت
 بلط یبرغ یاهروشک زا رالد )۸.........(
 رامعتسا زا یشان تامدص دناوتب ات درک

 و یبلطدروآمه جوا .دنک ناربج ار اقیرفآ
 یفاذقِ زیگناربهنیک یاهیرگشاخرپ

 للم نامزاس تینما یاروش هک دوب یماگنه
 نامزاس روشنم و دناوخ تسیرورت یاروش ار
.]۳[درک هراپ همه نامشچ لباقم رد ار للم
 میمصت هک دنرواب نیارب یرایسب هچرگ
 ،ناتسناغفا دننام ییاهروشک و یبیلهب هلمح
 ۴ ناریا و یلاموس ،نادوس ،هیروس ،قارع
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 و دش هتفرگ ربماتپس ۱۱ دادیور زا سپ زور
 کرالک مایلیو طسوت حرط نیا یاشفاهب
 اب هک دننکیم دانتسا )وتان قباس یهدنامرف(
 لامتحاهب اما ؛]۴[دوب فلاخم حرط نیا
 مقر ار یفاذق نتشک لکش هچنآ یوق رایسب
 نیمه هلمجزا و وا یاهیشکندرگ ،دز

 نامزاس تینما یاروش رد شاینارنخس
 یهمه توکس .دوب ۲۰۰۹ هیئوژ ۲۴ رد للم
 تسد وا اب هتشذگ لاس ۴ یط هک یناربهر
 ،دندوب هداتسیا اهنیبرود لباقم رد و هداد
 و اهشزرا دیازتلامئاد طوقس رتسبرب
 هک ییاههورگ نایم رد یناسنا تایقالخا

 زورُب زین و دنمانیم تسیسکرام اردوخ
 رد »یشُکردارب« و تلاذر رتشیب هچره
 یلامتحا نینچ دصرد ،ییاوژروب تابسانم
.]۵[دهدیم شیازفا ار

 و ییارچ ،یفاذقهب مهزاب تسیابیم هچرگ
 یهجنکش :عقاو رد ای( وا لتق یگنوگچ
 )هلاس ۶۹ روتاتکید نیا لتقهب رجنم
 نیا زا لبق هکتسا رتهب اما ؛میدرگیمزاب
 ،یداصتقا تیعضوهب یهاگن ،تشگزاب
 ریوصت ات مزادنیب یبیل یسایس و یعامتجا

 عضوم و عقوم زین و یبیل نویسیزوپا یلیلحت
 کی طقف ،یهاگن نینچ یهطساوهب یفاذق
.دشابن یلاخوت و یحنایمیب ریوصت
 و ریاخذ تطاسوهب یبیل رد دیلوت یروآراب
 زا یرایسب اب هسیاقم ردـ شایتفن تادیلوت

 یتح ای هدش هتشادهگن بقع یاهروشک
 نیا .تسالاب ًاتبسن ـهتفرشیپهب موسوم
 تالدابم یهطساوهبـ الاب ًاتبسن یروآراب
 و ناهج حطس رد یراجت و یداصتقا

 میقتسم روطهب ـیفاذق یهافر یاهتسایس
 و یعامتجا یگدنز یاهرادناتسا یور

 نیا یفرصم یاهرادناتسا یور ًاصوصخ
 نودب .تشاذگیم ریثأت ًامیقتسم روشک
 ۱۶۵۰۲( هنارس ِدمآرد ِییاوژروب رایعمهب هجوت
 هدنبیرف رتشیب عقاوم زا یرایسب رد هک )رالد
 لقادح اما ؛قیقحت یاشگهار ات تسا
 یهرهب خرن و مروت ،یرالد ۵۳۰ ِدزمتسد

 نان و یدصرد ۰٫۲ تایلام ،یدصرد رفص
 ریوصت ار یاهعماج ،یبیل رد یناجم ًابیرقت
 زا یشان یاهتخاسریز یاهنم هک دنکیم

 ظاحلهب ؛کیژولونکتـیداصتقا یهعسوت
 یباداش ،رمع لوط ،ییاذغ داوم فرصم
 حوطس رد( تالیصحت نازیم ،یگدنز
 نامرد و ورادهب یسرتسد ناکما ،)فلتخم
 هک درادن دنله زا یدوبمک چیه هریغ و
 ار ییاوژروب بالقنا هکتسا یروشک نیلوا

 نارادهرمعتسم نیلوا زا یکی و هدرک هبرجت
.تسا هدوب زین ناهج
 دوجو و داوساب تیعمج یالاب رایسب نازیم
 و ناکدوک یهمه یارب لیصحت ناکما

 نآ تیعمج دصرد ۳۰ هک( یبیل رد ناناوج
 ۳۰ ریز نآ موس ود ،دنراد نس لاس ۱۵ ریز

 زا شخب نیا رد زین داوس نازیم و ،لاس
 و )تسا دصرد دص ًابیرقت تیعمج
 یهنیزه کمک زا هدافتسا ناکما نینچمه
 ،لیصحت نارود رد رثؤم یهنارای و یراکیب
 روشک نیا رد هک دراد نیا زا ناشن
 یاهروشک رگید زا یرایسب فالخرب(

 راک یربخ اهنت هن )ناریا دننام زیختفن
 رتنازرا راک هکلب ،تسین نایم رد ناکدوک
 نادرم رتنارگ راک نیزگیاج زین نانز
 رگراک نویلیم کی زا شیب روضح .دوشیمن
 اعدم نیا دیؤم دناوتیم یبیل رد ییابیلریغ
 هافر یالاب ًاتبسن حطس ،یلکروطهب .دشاب
 ،یمومع تامدخ موادم شرتسگ ،یبیل رد
 و ریقف نیب فاکش ِدنُک رایسب شیازفا و
 موادت و شیادیپ لماع نیرتمهم هک( ینغ
 اقیرفا لامش رد یدازآ و نان یبالقنا شبنج
 رانک رد ،)تسا هدوب یبرغ یاهروشک و
 دناوتیمن یفاذق رمعم رالوکس ِیروتاتکید

 یاهورین هک دنک مهارف ار یطیارش نانچ
 یهزرابم ات ار روشک نیا نویسیزوپا

.دنارب شیپ یاهدوت یهناحلسم
 یاههداد ِیسررب یهجیتن
 یهتیروتا تحت ِیبیل رد یعامتجاـیداصتقا

 ]۶[فلتخم یایاوز زا یفاذق یهداوناخ
 یسرتسد مدع هکتسا نیا زا یکاح
 دوجو مدع ای دوجو زا ًاسأر هک یکرادمهب
 نیا رد یوق ًاتبسن و رادهشیر نویسیزوپا کی

 نیا زا یشان دناوتیم ،دنک وگتفگ روشک
 نیا رد ًاساسا ینویسیزوپا نینچ هک دشاب

 ،رگید فرط زا .تسا هتشادن دوجو روشک
 یاهورین تخس و ینالوط ًاتبسن تمواقم

 ییاوه شتآ تردق ربارب رد یفاذق رادفرط
 نیا وضع یاهروشک یاهیرگهئطوت ،وتان
 یلم یاروش« یاهورین زین و یرشبدض نامیپ
 و لداعت هکتسا نیا زا یکاح »یلاقتنا
 یبیل رد یتاقبط و یسایس یاهورین نزاوت

 هتشادن سنوت ای رصمهب ینادنچ تهابش
 و نارگراک میظع یاههدوت اهنت هن و ؛تسا
 روشک نیا نامورحم و ناشکتمحز
 یروتاتکید هیلعرب هچراپکی ییورین ناونعهب
 یفاذق هکلب ،دنتساخنرب مایقهب یفاذق
 رادروخرب یهاگیاپ نانچ زا ـتروصرههبـ
 نیرتدنمتردق لباقم رد هام ۹ تسناوت هک دوب
 زا هک ییاهورین و ناهج ییاوه یورین
 و یتاعالطا ،ینف تاناکما نیرتهتفرشیپ

.دنک تمواقم ،دندوب رادروخرب کیتسجل
 ِیللملانیب یهتیلامرف رظنهطقن زا
 و یبیل ریهامج داحتا« زین رشب قوقح تیاعر

 یاهتدعاسم رطاخهب یفاذق گنهرس
 زاغآ رد رشب قوقح نیمأت رد شیوخ ریگیپ

 رشب قوقح هزیاج تفایرد دزمان ۲۰۱۱ لاس
 ،کرامناد« دننام ییاهروشک و ]۷[»دندوب

 ،یناولسا ،یناتیروم ،دنله ،ایلاتیا ،نیچ
 ،ژورن ،دئوس ،یزنودنا ،هیسور ،هئوگاراکین
 ،یبونج یاقیرفآ ،ناتسراجم ،روداوکا
 ،روپاگنس ،یلیش ،ویدلام ریازج ،نیپیلیف
 ،الوگنآ ،ایوتل ،ناتسقازق ،ایلارتسا ،ناملآ

 ،وسافانیکروب ،ایبماز ،یدنوروب ،وگنک
 »هوبابمیز و یتوبیج ،جاع لحاس ،لاگنس
 روتاتکید یفاذقهب هزیاج یاطعا ناهاوخ
 تیعضو ،نانز قوقح تیاعر رطاخهب
 یدازآ و هجنکش دوبن ،ناینادنز بسانم
.دندوب هدش تاعامتجا و نایب
 :ینعی( الاب یریگهجیتن هک یرگید رتماراپ

 و رادهشیر نویسیزوپا کی دوجو مدع
 ،دنکیم دییأت ار )یفاذق هیلعرب دنمورین

 »یلاقتنا یلم یاروش« تنوشخ تدش
 )ماعلتق عقاو رد و( یفاذق نارادفرط هیلعرب
 نیرخآ و هاگداز( ترس رهش« .تساهنآ
 نیا یایوگ هنومن )یفاذق هاگهانپ

ِ زابرس دص دنچ اب رهش نیا .تساهراتشک
 دارفا رازه ۸٠ زا شیب و یفاذق رادفرط
 و اذغهب یسرتسد عونره نودب ،یماظنریغ
 یاهورین هرصاحم رد اههتفه ،قرب و بآ
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 ییاوه نارابمب و ”یلاقتنا یلم یاروش“
 رفن رازه ۲٠ طقف و تشاد رارق وتان یمئاد
 دنوشب جراخ رهش زا دنتسناوت نایماظنریغ زا
 ماع لتق ًالمع رهش تیعمج تیرثکا و

 هک اهراتشک هنوگنیا .]۸[»دندش
 داعبا و یتسرد ددعتم یاهشرازگ
 تروصرههب ،دننکیم دییأت ار نآ یهدرتسگ
 ناگدننکراتشک هک دنشابیم نیارب لاد
 )»یلاقتنا یلم یاروش« یاهورین :ینعی(
 اب ماع لتقهب لسوت نودب هک دندوب نئمطم
 هجاوم ییاهورین یهدنبایشرتسگ یهزرابم
 ،دناهدوبن یفاذق رادفرط رگا هک دنوشیم
 رادفرطهب̊ اهنآ »یدازآ« ناغمرا لباقم رد
.دندش یم لیدبت یفاذق
 دوجو مدع زا هک یرگید مهم رایسب یهتکن
 اب( دنمورین و رادهشیر نویسیزوپا کی
 هیلعرب )یماظن یهدرتسگ مادقا تیلباق
 راتخاس یهتیلامرف ،دنکیم تیاکح یفاذق

 نیا .تسا یبیل رد یرادا و یسایس
 یرظن یهبنج زا( یراداـیسایس یهتیلامرف

 و تاباختنا زا رتیقرتم بتارمهب )فرص
 و یبرغ یاهروشک رد یناملراپ یگدنیامن
 .تسا یرادهیامرس یهتفرشیپ حالطصاهب
 قیرط زا روشک« هتیلامرف نیا ساسارب

 و )ناملراپ هباثمهب( یمدرم یاههرگنک
 )هیرجم یهوق هباثمهب( یمدرم یاههتیمک
 تامیسقت نیرخآ قبطرب .دوشیم هرادا

 هقطنم ۳ و ناتسا ۳۲ زا یبیل ،یروشک
 هقطنم ای ناتساره و هدش لیکشت یرادا
 هن و تسیب ات کی یتیعمج مکارت ساسارب

 هرگنکره .دریگیمربرد ار یمدرم هرگنک
 دوخ ییارجا یوزاب ناونعهب هتیمک کی
 نآهب ار هقطنم ییارجا روما ،هدومن داجیا

 ارنآ درکلمعرب تراظن دوخ و هدرپس
.]۹[»دراد هدهعرب
 و اههرگنک رد میقتسم باختنا یهتیلامرف
 تروصردـ ،یبیل رد یقلخ یاههتیمک
 یسایس رگتلاخد یهدارا شیادیپ ای دوجو
 مهارف ار ناکما نیا ـیاهدوت و هدرتسگ
 یاهرازباهب لسوت اب̊ نیفلاخم هک دروآیم
 یوسهب هدش هتفریذپ ًامسر ِیقوقح و یرادا
 اب )لباقتم یتح ای( یزاوم یباینامزاس کی
 نینچ .دننک تکرح یتلود یاههاگتسد

 طیارش فالخرب ،یضورفم تکرح
 ،سنوت و رصم رد یراداـیقوقح
 و ینوناق یهتیلامرفهب لسوت اب تسناوتیم
 اب یتح و ناریدم اب یقوقح ِمئاد یهلباقم
 زا یعون ناهاوخ̊ روشک یسایس تیریدم
 نایصع اما ؛ددرگ یسایس حالطصا
 کی هک دهدیم ناشن یبیل رد اسآراجفنا

 یاهدرتسگ و عیسو رگتلاخد یهدارا نینچ
 دوجو یبیل رد وتان یماظن یهلمح زا لبق ات
 .تشادن
 ییاروش لامعِا یهتیلامرف اب هطبار رد
 شومارف دیابن ار هتکن نیا یبیل رد تردق
 یاقب یارب یششوپهب هتیلامرف نیمه هک درک
 تردق داجیا و دش لیدبت یاهلیبق تابسانم
 یبیل هچرگ .دیدرگ عنام ار یتلود زکرمتم
 ناهج یاهروشک زا یرایسب اب هسیاقم رد
 تیودب یهطقن زا عیرس یلیخ̊ رصاعم
 تابسانم یاقب اما ؛دیسر ندمتهب یهطقنهب
 هک دوب یلیشآ یهنشاپ نامه یاهلیبق
 یبیل هک داد ار ناکما نیا اهتسیلایرپماهب
 .دننک لیدبت »ندمتم« یاهناریوهب ار
 یفاذق رمعم یودب مسیلایسوس ،بیترتنیدب

 قلخ ییادف یاهکیرچ اب هکنیا نمض
 کمک اهنآهب و درکیم یدردمه ناریا

 ار فرشا دیمح ینادردق و دناسریم
 موادت یارب یهیجوتهب اما ؛تشاد لابندهب
 زا یکی .دیدرگ لیدبت زین یاهلیبق تابسانم
 ار یبیل بیرخت هک یمهم رایسب لماوع
 دوب یاهلیبق تابسانم نیمه ،دیدرگ بجوم
 نییزت زین یتسیلایسوس باعل و گنر اب هک
.دوب هدش
 رد نوسیزوپا عقوم و  عضوم اب هطبار رد اما
 تاماقم زجهب هکتسا نیا تقیقح ،یبیل

 دارفا و یبیل زا یرارف ِیتلود و هبتریلاع
 بوضغم یلیلدرههب هک یاهیاپدنلب
 چیه ،دنتفرگیم رارق یفاذق یهتسدوراد
 یبیل رد یندم و یمدرم تاکرحت زا یشرازگ
 بیکرت ،رگید فرط زا .تسین تسد رد
 رگا هک دهدیم ناشن »یلاقتنا یلم یاروش«
 شبنج کی وتان یماظن یهلمح زا لبق ات
 دوجو یبیل رد هدرتسگ یاهزادنا ات ِیندم
 یهدرپ تشپ ناهدنامرف و ناحارط ،تشاد
 جاحلب میکحلادبعهب »یلاقتنا یلم یاروش«

 )هدعاقلا رثؤم و هتسجرب رایسب رصانع زا(
.]۱۰[دندشیمن نازیوآ

 دروم ار شسرپ نیا هکتسا مزال اجنیا رد
 و رگراک مدرم ارچ هک میهد رارق یسررب
 یایفارغج کی رد نکاس ِشکتمحز

 یورینهب )یبیل ًالثم( نیعم روشک ای یسایس
 ضارتعاهب و دنوشیم لیدبت تلود فلاخم
 یهمه ؟دنزیخیمرب نآ هیلعرب یسایس
 و یرکف ربتعم ًاتبسن یاههلحن و اهیسررب

 هن رگاـ رقف هکتسا نیا زا یکاح یسایس
 رثؤم رایسب یلماع ـاما ،هدننکنییعت لماع
 و تلود اب تفلاخم یهزیگنا داجیا رد

 فرط زا .تسا نآ هیلعرب یسایس شزیخ
 ِقلطم̊ حالطصاهب یهبنج یاهنم( رقف ،رگید
 یهدننکتظافح یاهلقادح دوبنهب هک ،نآ
 هاگتسد کی رد هراومه )دراد هراشا تسیز
 کارداهب و تسا سوسحم̊ نیعم تاصتخم
 هراشا زین رتشیپ هک روطنامه .دیآیمرد
 هن یفرصم یاهلقادح ظاحلهب یبیل ،میدرک
 بقع یاهروشک زا یرایسب زا اهنت
 موس ناهجهب موسوم و هدش هتشادهگن

 دننام( یدراوم رد هکلب ،دوب رتولج
 یهتفرشیپ یاهروشک زا )یلیصحت تاناکما

.دوب هتفر رتارف مه یرادهیامرس
 نابایخهب یبیل مدرم هکتسا راکشآ
 یهزرابم کیهب تسد ،دندماین

 ات دندشن حلسم و دندزن هتفاینامزاس
 تسد یداصتقا و یهافر رتهب طیارشهب
 یاهنمـ اههزیگنا هنوگنیا هکارچ ؛دنبای

 نودب ـشاهنارگشروش و ینایصع یهبنج
 ،یعامتجاـیتاقبط نامزاس و کرد
 کیژتارتسا یاههاگدید و یعون یاههزیگنا

 و تدش نانچ یهدننکنیمأت دناوتیمن
 نآ ناینابرق هک دشاب دربن زا یاهرتسگ
 زرم زا ـاهشرازگ نیرتهنانیبشوخ ساساربـ

 یاههناسر .تسا هتشذگ هتشک رازه ۵۰
 و نالک یاههیامرس نابحاص لرتنک تحت
 هک دننکیم اعدا یتسیلایرپما یاهتلود
 دنچ یط هک یدربن زا یبیل مدرم یهزیگنا

 و هتشک و اهتخاسریز یهمه یناریوهب هام
 زا یمیظع رایسب یهدوت ندش یمخز
 طقف هن ؟!دوب یدازآ ،دیدرگ رجنم اهناسنا
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 ییاهناسنا یهمه هزورما هکلب ،یبیل مدرم
 دیلوت و تمحز و راک لَبِق زا یعونهب هک
 هلبا هزادنا نیا ات ،دننارذگیم راگزور دوخ
 ار ناشفرش و سومان و ناج هک دنتسین
 یهژاو هک یزیچ نآ ندروآ تسدهب یارب
 »یدازآ« موادم ریسفت لاح رد و هدولآزار
 هکارچ .دنراذگب رامقهب ،دهدیم هدعو
 و رگراک ِمدرم یاهکرحم و اههزیگنا
 یهکبش یهباثمهب( دلوم و شکتمحز
 تالدابت زا یاهدرتسگ و هدیچیپ
 ِلمع رد رگا )یعامتجاـیسایسـیداصتقا
 و دشابن هنارگلیلحت و یتسیلایرتام یگدنز
 یعامتجا تالوحت یاهیدنمنوناق یور
 یتسیتامگارپ یفاک یهزادناهب ،دنکن ثکم
 ربهار هنایوجارجام یاهشنکهب هک تسا
 ار مدرم یتسه و لام و ناج و ،ددرگن
 لاح رد ًامئاد و دولآزار یاههدعو یاپهب
 ناکما نیا ،اذهعم .دناشکن »یدازآ« ِریسفت
 مدرم نیمه هک دراد دوجو لامتحا و
 دوبن ماگنههب ار تسیتامگارپ و ارگنومزآ
 یتاقبط و هتفرگ لکش هناهاگآ یاهلکشت
 سپس و ؛دناشک ههاریبهب و داد بیرف
.دیشک ریحنزهب و تخادنا مادهب
 ̊یدازآ یهژاو رد هتفهن روش و ییابیز
 ار ینیعم یهبلاطم هراومه هک لاحنیعرد
 یهنایارگنامرآ تیلک رد ،دنکیم یعادت

 وزرآهب ار ییاهدنب و دیق نآ عفر زین شیوخ
 ار یناسنا و یعون دشر هک دنکیم لیدبت
 یهبنج نیمه زا .دننکیم فقوتم
 و هراومه اهتلود هک تسا هنایارگنامرآ
 کمکهب یرادهیامرس یهعماج رد هژیوهب

 دوخ یهتخیهرفریغ و »هتخیهرف« لماوع
 و رگراک ِمدرم راکفا دنناوتیم و هتسناوت
 یورین و هدرک »یسدنهم« ار شکتمحز
 هک دنریگب راکهب یتهج رد ار اهنآ یتازرابم
 .تساهنآ یقیقح یاهزاین سکعرب تسرد
 ناکما مدع و یربخ یاههار ندرک دودسم
 یگدنزهب طوبرم یراج قیاقحهب یبایتسد
 یاهلیلحت و رابخا راشتنا ،تسایس و

 رتسبرب »لمع« یاههورگ داجیا و یگتخاس
 هکتسا یهاگتسد نامه̊ هتفشآرب یتیعضو
 دض تهجرد ار مدرم یتازرابم یورین

.دهدیم رارق یرادربهرهب دروم شیوخ

 تیهام زا اهزور نیا هک یاهداتفااج ریبعت
 زا لبق ات هک[ یدازآ ِشخبییاهر و یعقاو
 شبنج ِدوجوم لاحلایف ینیشنبقع
 و یلماکت ِزاب ًاتحارص ،ناهج رد یرگراک
 ]تشاد یناسناـیعون ِراب ینمض روطهب
 نآ زا یتعنص ریبعت ،دوشیم جیورت و غیلبت
 هک روطنامه ؟!تسا )سنزیب یهباثمهب(
 داوم و سکس ،گنج ،ییاذغ داوم دیلوت
 و »ینوناق« یاههتخیمآ رد ردخم
 )سنزیب یهباثمهب( تعنص »ینوناقریغ«
 زا شیب مه یسارکومد ،دنوشیم بوسحم
 .تسا هدش )یراجت :ینعی( یتعنص شیپ

 ای اهردرایلیم زا یروصتم یدنبهورگره
 »رگتعنص« یاه»هداوناخ« زا یاهعومجم
 یاهتکرش و دننک هنیزه رتشیب دنناوتب هک
 رتبسانم و رتهدرتسگ ار راکفا »یسدنهم«
 یهرود کی یهدنرب ،دنریگب راکهب
 مهم هطبار نیا رد .دوب دنهاوخ یتاباختنا
 هچ رظن دروم یتاباختنا یادیدناک هک تسین
 هچ بحاص ًاصخش ،دشاب هتشاد یاهنیشیپ
 رکف هنوگچ و دشاب تورث و هیامرس رادقم
 رظن دروم دیدناک هکتسا یفاک اهنت .دنک
 و دشاب »دامتعا« دروم ،هتشاد یمدآ تبیه
 ات دوش هتخادرپ شیارب یتاباختنا یاههنیزه
 و روهمج سیئر ،ناملراپ یهدنیامن ناونعهب

 ناونعهب )رتجنرغب یدنور رد هچرگ( یتح
.دوش »باختنا« یلاع هاگداد یضاق
 راکفا »یسدنهم« تعنص ِیخیرات یهشیر
 نیرتدوسرپ ،نیرتگرزب زا یکی هزورما هک(
 رد و تسا »عیانص« نیرتزیگناربمارتحا و
 نانکراک̊ عیانص رگید اب هسیاقم
 شیوخ بذج ار یرایسب ی»هتخیهرف«
 یریگلکشهب ،)دریگیم راکهب و دنکیم

 تلود شیادیپ و یتاقبط یهعماج
 هک تفگ ناوتیم تأرجهب و ددرگیمرب
 ناکما »تعنص« نیا نودب زورما ِیزاوژروب
 .دهدیم تسد زا اردوخ یاقب و ماود
 نیا طسوت زور هزورما هک ییاههویش هچرگ
 هسیاقم رد ،دوشیم هتفرگ راکهب »تعنص«
 و رتجنرغب رایسب̊ رود یاههتشذگ اب
 یاهتفرشیپ ظاحلهب و دیامنیم رت»هناملاع«
 مه مهدزون نرق اب کیژولونکت و یکینکت
 ینامه شاهرهوج اما ؛تسین هسیاقم لباق

 هدوب شیپ لاس رازه نیدنچ زا هک تسا
 یهعلاطم زجهب ام زا کیره و تسا
 رد هچ و نابایخ رد هچ( یعونهب ،یخیرات
 نآ یتلودریغ و رتهداس لاکشا دهاش )رتأت
 و یدنبمشچ ،یزاب یتروماش :میاهدوب زین

 اب هطبار رد :ینعی( اجنیا رد هک یراکهایس
 رازباهب ار »یدازآ« یهلوقم )یتلود تابسانم

 و نیرتهدرتسگ لامعا و یدنبمشچ
 لیدبت اهیروتاتکید نیرتهناراکتیانج
 .دنکیم
 اب ،دهدب لوپ سکره هکنیا هجیتن
 یرتذوفنرپ و رتینالوط یاهیبال شیاهلوپ
 ریجا یرت»روسج« یاهتسیلانروژ ،دزاسب

 تمدخهب ار یرتهرتسگ یایدم ،دنک
 ،دهدب یرتباذج یاهینامهم ،دریگب

 ناونعهب ار یرتیلک یهدنبیرف یاهترابع
 رتهنهرب ِنارتخد زا ،دنیزگرب یتاباختنا راعش
 غلبم و نابزیم ناونعهب یرتمادناشوخ و
 سکره یلکروطهب و دنک هدافتسا یتاباختنا

 یهطساوهب ار یتاباختنا »نیصصختم« هک
 رتهناراکایر و رتعیسو و رتشیب̊ لوپ تخادرپ
 رتهاوخ»یدازآ« و رتتارکومد ،دریگب راکهب
 نیا لباقم رد ،یوررههب .تسا رتهتسیاش و

 ؟تسا کیتارکوم »هطبار« نیا ایآ هک لاؤس
 هطبار نیا رد هکارچ :داد تبثم خساپ دیاب
 نآ لباقم رد لوپ تخادرپ :ینعی(
 یربارب )دوشیم یرادیرخ هک »یتامدخ«
 اجنیا رد ،یرآ !تسامرفمکح قلطم
 زین )یناملراپ یسارکومد ققحت رد :ینعی(
 جنسشزرا و اهشزرا ِشزرا یهباثمهب لوپ

 ِنایادخ یادخ شقن ،سکهمه و زیچهمه
 و تلادع هک دنکیم یزاب ار ینیمز
 مه اهنامسآ یادخ زا ـیتحـ شیاهییاناوت
.]۱۱[تسا رتزیمآزار و رتشیب
 یسارکومد یبیل رد هک ًاتقیقح ،ساسا نیارب
 هک دیاب و دوب روتاتکید یفاذق ،دوبن رارقرب
 یسارکومد ،وتان یاه»کمک« و وا نتفر اب
 رارقرب ییاقیرفآ یهتفرشیپ روشک نیا رد
 ۳۶۰ بیرخت یهنیزه اب هرخالاب هک ؛دشیم
 رازه ۱۰۰ ات ۵۰ نیب و تخاسریز رالد درایلیم
 اناید یهلاقم !دش رارقرب هتشک
 یبیل رد یفاذق تموکح« مانهب نوتسنوج
 تمسق رد هک »ناطیش تموکح دننامه
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 هدش همجرت لماک روطهب هتشون نیا لوا
 یاهطرششیپ زا ینشور ریوصت ،تسا
 ریز هک ییاهروشک رد یسارکومد لامعِا

 نیا .دهدیم ،دنراد رارق اهروتاتکید لرتنک
 بیترتنیدب ،رتشیب شرتسگ یمک اب ریوصت
 یاهشرازگ یهئارا :ینعی( تاغیلبت :تسا
 ریوصت میسرت ،)دنمفده و هدش نیچتسد
 ضورفم یهعماج کی نامکاح زا یناطیش
 نامکاح ییادخ یامیس لباقم رد
 عفادم و یسارکومدهب نیزم یاهروشک
 میرحت یارب یشارتهناهب ،رشب قوقح

 نایم رد فعاضم رفنت داجیا ،یداصتقا
 هک( یعامتجا فلتخم یاهیدنبهورگ
 میرحت راشف ریز نآ زا یهجوت لباق شخب
 ،)دوشیم داجیا تاغیلبت و یداصتقا
 رد رودزم اراکشآ یاههورگ هراپ نتخیگنارب

 زا یاهتخیمآ هک راکشآریغ نارودزم رانک
 رد و دنتسه هریغ و هنایم و تسار و پچ
 داجیا ،دوشیم رهاظ مدرم ناگدنیامن تیوه
 طسوت یلخاد یهناحلسم یاهیریگرد
 بلط ،راکشآریغ و راکشآ نارودزم نیمه
 یاهروشک زا اههورگ نیمه فرط زا کمک
 داجیا ،»رشب قوقح« و »یسارکومد« عفادم
 بیرخت و ناراببمب ،عونمم زاورپ یهقطنم
 و یداصتقا و یماظن یاهتخاسریز یهمه
 ایو اههد هارمههب نیعم روشک کی یعامتجا

 تموکح لیکشت ،هتشک رازه اهدص یتح
 نآ اب بسانتم یهگرج ییول ییاپرب ،تقوم
 یسدنهم ِسپ زا تاباختنا ،نیعم روشک
 و یبالقنا یهرود نایاپ ماحنارس و ،راکفا
 ًامامت و یماظنهمین یروتاتکید کی داجیا

 ؟!راکتیانج

 یاهرهچ اب شیپ لاس ۴۲ هک یفاذق رمعم
 تسیلایرپمادض و تسیرصان و تارکومد
 لیامتم ِیماظن کی تبیه ،دش رهاظ
 شیامنهب ار میسیلایسوس و بالقناهب
 و قرش کولب رانکرد هک وا .تشاذگیم
 ار یبرع مسیلایسوس یهمغلم یوروش
 یدنبمهرس برع مسیلانویسان یاجهب
 یهباثمهب یبیل هارمههب تسیابیم ؛درکیم

 تاناسونو اهتسایس یهمه ینیع ققحت
 روطهب )لاس ۴۲ نیا یط( وا تسار و پچ

 ندرک فاص نمض ات دشیم وحم لماک
 »یهاوخیدازآ« کیژولوئدیا یهداج

 و زیر یاهگنج یارب ییاشگهار و یعازتنا
 راک و بسک نیرتمهم هک( رگید تشرد
 مه یاهمدقم ،)تسا زورما یرادهیامرس
 و نان یبالقنا شبنج ندیعلب یارب دشاب
 .یدازآ

 نیا زا اهشزارگ و رابخا یاهراپ هچرگ
 یماظن یهلمح هک دننکیم تیاکح
 ،نادوس ،هیروس ،یبیل ،قارع ،ناتسناغفاهب
 زین نیچ و ابوک و الئوزنو یتح و ناریا
 رد و تسا هدش یزیرهمانرب شیپاشیپ
 نوگانوگ یاههناهب و اهتصرف
 اما ؛دش دنهاوخ ییارجا ـ]؟![ًالامتحاـ
 یفاذق لتق و یبیلهب یماظن یهلمح هچنآ
 یهطساوهب و ،داد لکش و دومن عیرست ار
ـ عقاو ردـ »نداد لکش« و »عیرست« نیمه
 نان یبالقنا شبنج رتسبرب ؛دروآرد ارجاهب
 و وا تاناسون ،یفاذق ِدوخهب̊ یدازآ و
 هچرگ .ددرگیمرب زین شیاهیزابهناوید
 لاس ۲۵ دودح رد یزیچ ینعی( یراگزور
 یهطساوهب وـ رصم و یبیل رد یفاذق )شیپ
 شکتمحز مدرم نایمرد ـرصم مدرم
 یاهنیآ نوچمه̊ ییاقیرفآ و یبرع یاهروشک
 اب تیدض ،شخبیدازآ یهزرابم هک دوب
 اما ؛دادیم باتزاب ار تیبوبحم و رامعتسا

 برخم سوریو و یزودناتورث ،یبلطهاج
 هزرابم یهنیآ̊ یسایس ِتردق رد ییارگتیبثت
 مهرد ار یفاذق نامز نآ تیبوبحم و

 یزاوژروب یارب ار ناکما نیا و تسکش
 هتسکش مهرد هنیآ نیا ات درک مهارف برغ
 دبتسم مکاح کی زا و دنک ییامنگرزب ار
 لباقم رد دراوم یرایسب رد هک( رالاسردپ
 ییامن هریغ و رطق و ناتسبرع یاهروتاتکید
 دنک میسرت الویه کی )تشاد کیتارکومد
.دیامن غیلبت »یدازآ« لداعم ار وا گرم و
 و ادا نامه ـلمع و رظن ردـ یفاذق رگا
 یبالقنا شبنج اب هطبار رد ار ییاهلوصا
 هیئوژ ۲۴ رد هک دروآیمرد یدازآ و نان

 تینما یاروش یمومع تسشن رد ۲۰۰۹
 یفاذق رگا و ؛دروآرد للم نامزاس
 زا هتساخرب ِیقرتم و یبالقنا یاهداهن
 ینابیتشپ دروم ار یبالقنا شبنج نیا نورد

 یهریزج ناونعهب ار یبیل و دادیم رارق
 رد مزیرالوکس و تفرشیپ ،هافر ،شمارآ
 و سنوت و رصم مدرم ناگدید ربارب

 و تاطابترا ظاحلهب و تشاذگیم ناتسبرع
 تیامح اهروشک نیا نویبالقنا زا̊ کیتسجل
 داجیا تساوخ هک دوبن مولعم ،درکیم
 لیسناتپ اب ـرابنیاـ هنایمرواخ ریهامج داحتا
 و دروآیمنردرس یمدرم یورین و یبالقنا

 ار لیئارسا و هیامرس و یرادهیامرس راموط
 روشنم دننامه( ناهج و هقطنم نیا زا

 .درکیمن هراپ )یفاذق طسوت للم نامزاس
 دنزرف ذوفن تحت و هلاس ۶۹ یفاذق زا هچرگ
 رشح اهیبرغ اب هک( مالسالافیس شدشرا
 رگراک برح ناربهرهب و تشاد رایسب رشن و
 ماگ هک دوب دیعب )دوب لیامتم سیلگنا

 یبالقنا شبنج یالتعا یاتسار رد یرثؤم
 یروشک و وا دوجو اما ؛درادرب یدازآ و نان
 تسناوتیم یبیل مانهب هتفرشیپ و دابآ ًاتبسن
 ؟!دنشاب زاسرسدرد راکفا »ناسدنهم« یارب
.دندشیم دوبان هک دیاب سپ
 و رابخا ،اهروتکاف یهمه ساسارب
 تمسق رد زین و هتشون نیا رد هک یریواصت
 نیا یور ناوتیم ،میدرک هئارا̊ نآ تسخن

 یهمه بیرخت هک تشاذگ تشگنا تقیقح
 لاس ۴۲ یط هکیتاسیسأت و اهتخاسریز نآ
 روشک ،یفاذق رمعم گنهرس ِیروتاتکید
 ار نردم یاهزادناات و هتفرشیپ ًاتبسن یبیل

 و خیرات ،اههدیا هارمههبـ دوب هداد لکش
 دوبان تسیابیم ـیفاذق ناج و مسج
 هکنیا زا هتشذگ .دندش هک ،دندشیم
 یارب ار هار یفاذق لتق و یبیل بیرخت
 ،تسا هدرک مهارف هیروس وحم و بیرخت
 یبیل بیرخت هکتسا نیا رگید ِتقیقح اما

 ار یتفنریغ و یتفن یاهیناپمک هکنیا نمض
 یاون و نانهب روشک نیا »یزاسزاب« رد
 ینیگنس یهبرض ،دناسریم یساسا
 دروآ دراو زین یدازآ و نان یبالقنا شبنجهب
 و هیامرس ندوب لیدبیب رگید رابکی و
 یهمه یهلکهب ار اکیرمآ یهدحتم تالایا

ـ اسآکتپـ ناهج ناشکتمحز و نارگراک
 .دیبوک
 هک درک دروآرب نینچ ناوتیم هکنیا ماحنارس
 یدازآ و نان یبالقنا شبنج عوقو نودب
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 زونه یفاذق نتشک و یبیل بیرخت یهژورپ
 ̊تسد نیا زا ییاههژورپ رگید رانک رد

 یبیل یاهتسایس و ؛دروخیم کاخ
 رتشیب مالسالافیس ذوفن یهطساوهب
 یاههمانرب و درکیم ادیپ شیارگ برغهب
 یداصتقا یهناشکتضایر و یناهج کناب
 هرخالاب و …دمآیمرد ارجاهب مه یبیل رد
 هکنیا نودبـ لاس دنچ زا سپ یفاذق رمعم
 هچرگ .درُمیم یمارآهب̊ رتسب رد ـدوش چنیل
 یفاذق ،دوش هتشک نیا زا لبق ریپ یفاذق

 سپ یفاذق هک نیمه اما ؛دوب هتشک ار ناوج
 هتشک یدازآ و نان یبالقنا شبنج عوقو زا

 ،درک عیرست ار وا گرم شبنج نیا و دش
.دیآیم باسحهب دیهش̊ نایعش روابهب

*****

 رظنهب هدیمخ و ریپ کنیا هک امنهار
 یاههتفگهب نانچمه هکنیا نمض ،دیسریم

 ،دادیم همادا یموهفمان لکشهب شیوخ
 .تفرگیم ینوزف زین شیاهمشچ ششخرد
 ̊نخس لیدبت نیا و موهفمان یاهفرح نیا
 دننامه ار وا ماحنارس ،رون و ششخردهب
 رد ات دنار دیشروخ یوسهب رون جاوما
ـ جاوما رگید رانک ردـ شیوخ تشگزاب

 روآمایپ باتفآ یهلزنمهب ار دیشروخ تقیقح
.…دشاب

 رگید ار امنهار ،مینکیم هاگن فارطاهب
.تسا هدرک رییغت وا ؛مینیبیمن
 شیاههلمج نیرخآ :میسرپیم نامدوخ زا

 و ریپ ییادص اما .میروآیمن دایهب ؟دوب هچ
 :دنکیم همزمز اهتسد رود زا هدولآزنط
 لقن هک تسوت دوخ تشذگرس نیا«
 ناسنا نیمه وداج ِقامعا ایآ ؟!»منکیم

 هتفرگ رارق وت لباقم رد هکتسین یراکاطخ
 لابند ار اهوید هکنیا یارب هسرپ« ؟!تسا
 ربا زا یهالک اب ار نتشیوخ دنکن
 ربا هالک ضوعرد« امش »یلو ،دناشوپیم
 ات دیشکیم »دوخ یاهشوگ و ناگدیدرب
!!دینک »راکنا ار اهوید دوجو« دیناوتب

 لقن هک تسوت دوخ تشذگرس نیا«
 »منکیم
 دنور :میاهداد ناشن نونکات هکروطنامه

 و رابخا یلیلحت ِدنیآرب و اهدادیور
 و زور نیا رد هک( لقتسم ًاتبسن یاهشرازگ
 ناشن )تسا هدش لیدبت زین ایمیکهب راگزور
 هکنیا نمض »یبیل بالقنا« هک دنهدیم
 رشب خیرات »تابالقنا« نیرتزیمآبیرف زا یکی
 لیسناتپ ظاحلهب نمض رد ،تسا هدوب

 هن شاهناراکتیانج یهصاخ و یناسنادض
 امیشوریه و یلامش مانتیو نارابمب زا اهنت

 و هرتسگ ظاحلهب هکلب ،هتشادن مک یزیچ
 بیرف نازیم ای( راکفا »یسدنهم« یگدیچیپ
 یهمه زا )کیتامتسیس غورد و
 زین نیشیپ یسایس یاهیراکبیرف
 نیا تقیقح .تسا هدوب »رتهتفرشیپ«
 ناتسناغفاهب یماظن یهلمح زا سپ هکتسا
 ناشن یبیلهب یماظن یهلمح ،قارع و
 تردق و یماظن تاناکما هک دهدیم
 ینونک طیارش رد هک( یزاوژروب یعامتجا

 راکفا »یسدنهم« لکش رد ًامامت
 هدیسر یاهزادنا و دحهب )دنایامنیمدوخ

 زا یضورفم یهشوگره دناوتیم هک تسا
 یماظن محاهت دروم یبیل دننامه ار ناهج
.دهد رارق
 تلود هیلعرب یزاسهدنورپ ،رگید فرط زا
 دیدهت ،مویناروا یزاسینغ یهناهبهب ناریا

 مسیرورت زا تیامح ،یناهج حلص
 دننام و رشب قوقح تیاعر مدع ،یللملانیب
 هچره ار »یسارکومد« نیشتآ زرگ ،نآ
 دص دنچ یهلک زارفرب رتکیدزن و رتشیب
 ناسنا نویلیم ۸۰ هب کیدزن و روتاتکید
 نیشتآ زرگ دورف .دناخرچیم رگید
 و رتیدج لیلد نیاهب ًاصوصخ »یسارکمد«
 رتسبرب هک دسریم رظنهب رتعوقولالمتحم
 لرتنک لباقریغ یداصتقا نارحب کی
 رد ار شیوخ یهراچ و هدمآرد شخرچهب
 یارب دوجوم یاهتخاسریز بیرخت

 هکینارحب .دنیبیم اهنآ یهرابود تخاس
 دح زا شیب ینیگنس زا یشان یگداسهب
 هیامرس فرطهب هیامرس کیناگرا بیکرت
 و دنمهفرصان ار دیلوت ساسا هکتسا تباث

 یاهرامآ ،یوررههب .دنکیم روآدوسریغ
 تدش هک دنراد نیا زا ناشن مه هداس
ـ دنه و نیچ رد ًالثمـ هیامرس تشابنا
 یهتفرشیپ یاهروشک زا رتشیب بتارمهب

 اما .تسا ییاپورا و ییاکیرمآ یراهیامرس
 نیچ دننام یروشک یاهتخاسریز بیرخت
 ار یرایسب تامدقم هکتسا یرما دنه ای
 دناوتیم تامدقم نیا زا یکی .دبلطیم
 یاهبمب زا هدافتسا و ناریاهب یماظن مجاهت
 ۲۰۰ اهنآ زا کیره هک دشاب »کچوک« یمتا

 تکالههب هلصافالب ار ناسنا رازه
 اجهب یبارخ رالد اهدرایلیم و دنناسریم
.دنوش هتخاس هرابود »دیاب« هک دنراذگیم
 ییاهروشک نیرتتخسرس زا یکی هک نیمه
 تیاعر مدع و مویناروا یزاسینغ یور هک
 تشگنا ناریا رد رشب قوقح نیزاوم
 زا یکاح ،تساکیرمآ تلود ،دراذگیم
 ناحارط دصق و ؛تسا قلطم یشارتهناهب
 ناریا رد »یسارکومد« داجیا :ینعی( نآ
 شومارف ؟!دهدیم ناشن ار )یبیل یهویشهب
 تبسنهب هک تسا یروشک اکیرمآ هک مینکن

 ار ینادنز دادعت نیرتشیب شیوخ تیعمج
 یزیچ روشک نیا رد نادنز ،دراد ناهج رد

 ،تسین رالد کی یتعاس ای یناجم ِراک زج
 هاگتسد و یاهرازبا نیرتبرخم و نیرتشیب
 )یمتاریغ و یمتاهمین و یمتا زا معا( یماظن
 یورین زا هدافتسا رد و ؛دراد رایتخا رد ار
 »موزل تقوهب« زین یمتاریغ و یمتا همین و یمتا
.تسا هدرکن دیدرت
 یاهتلود نارادناکس یهمه یتقو
 یماظن یهنیزگ :دنیوگیم ییاپوراـییاکیرمآ

 ینعم ،تسا زیم یور نانچمه ناریا هیلع
 لماع ود هاگره هک تسا نیا شایلمع
 مجاهت ،دندش قبطنم مهرب »ناکما« و »زاین«
 نیا هکاجنآ زا اما .دش دهاوخ ماحنا یماظن
 و دش دهاوخن عقاو هعاسلاقلخ قابطنا

 رد ینیعم »یسدنهم« و تالوحتهب طورشم
 نینچ ناوتیم ،سپ ؛تساههدیا و راکفا
 ناریا هیلعرب یماظن مجاهت هک تفرگ هجیتن
 ماحنا لاحرد و کرادت لاحرد ـنونکامهـ
 ات هلولگ کیلش نیب یهلصاف هچرگ .تسا
 هک ،یگدنز یارب ینامز هن ،نآ تباصا
 نامز نیمه رد اما ؛تسا گرم یارب ینامز
 و دیشیدنا یگدنز تاحنهب ناوتیم مه هاتوک
 نیا هدننکنییعت لاؤس ،نیاربانب .درک لمع
 یهدش کیلش یهلولگ لباقم رد هکتسا
 یهلولگ نیا تباصا ات ناریاهب یماظن مجاهت
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؟درک ناوتیم هچ یمتا ًالامتحا
 یهلولگ تباصا یدادرارق نامز نییعت هچرگ
 اما ؛دیامنیم نکممریغ ناریا ِفدههب گنج
 کی لباقم رد یلمع راکهار کی تفایرد
 عوقولالمتحم ِیعامتجا ای یدرف لضعم
 رظان ِینیع ِیرظن یاههداهنشیپهب طورشم
 هکنیا .تسا لضعم نآ راکوزاس تخانشرب

 فیصوت لباق̊ یرظن یهداهنشیپ مادک
 یهویشهب ؛تسا ینهذ ای ینیع تفصهب

 ،لضعم نآ یمومع یدنمنوناقهب ،قیقحت
 و نوگمه یاههنومن اب شاهسیاقمهب

 زا رتهدرتسگ هچره یهدافتساهب ،ناسمه
 قباطتهب و تیعقاو زا هتفرگرب یاهروتکاف
 اهدادیور دنور اب دوجوم یاهتفایرد
 تفایرد یارب ،نیاربانب .تسا طورشم
 یهدش کیلش یهلولگ لباقم رد هکنیا
 ،درک  ناوتیم هچ ناریاهب یماظن مجاهت
 یهنارگبیرخت نازیم و مزیناکم دیاب ٌاتمدقم
 و قارع ،ناتسناغفا ،ناکلاب رد ار نآ

 دوبن راودیما نیاهب و ؛دیمهف یبیل ًاصوصخ
 برخم رتمک ناریاهب یماظن یهلمح هک
 ̊ضوعرد ای تسین یندش ماحنا ،دوب دهاوخ
.دوشیم نوگنرس زین یمالسا یروهمج

 ینیبشیپ هک دشابن نیارب رارق رگا
 و ینیبلاف نیزگیاج ار یلیلحتـیملع
 طوبرم هدنیآهب هچنآ ،مینک یرگوداج
 ،دهدیم ربخ یاهعقاو عوقو زا و دوشیم
 ِتخانش و ؛دراد ینعم̊ لامتحاهب هراومه
 ̊هعلاطم دروم تبسن ِتالوحت و تارییغت دنور
 تاناکما یگنوگچ و یتسیچ ساسارب
ِ تالامتحا لکشهب و دوشیم تفایرد
 هک بیترتنیدب .ددرگیم نایب یلیلحتـیرامآ
 نیمزهب ًالثم( هعقاو کی عوقو ناکما رگا
 مود یهقبط زا هک گنس هعطق کی نداتفا
 و یعطق ،)تسا هدش اهر نامتخاس کی

 دنک ای هدنرادزاب لماوع ،تسا دصرد دص
 دنچ ار دصرد دص نیا ،نآ عوقو یهدننک
 لکشت ،لاثم یارب .دنهدیم شهاک دصرد
 ناکما ـشیوخ تیلک ردـ نارگراک یتاقبط
 و شیازفا ار یعقاو دزمتسدهب یبایتسد
 ،دیرخ تردق شهاک زا یشان نارحب دوجو
 ای ؛دهدیم شهاک ار نآ عوقو لامتحا
 شبنج ِنیلاعف ِیتسینومک و یبزح لکشت

 یتسیلایسوس بالقنا عوقو لامتحا یرگراک
 بازحا یسایس رادتقا و شیازفا ار

 شهاک ار لامتحا نیا ییاوژروبهدرخ
 دصرد نییعت هک تسا یعیبط .دهدیم
 دزمتسد تفایرد ِلامتحا ِشیازفا ای شهاک
 نیا رد̊ یتسیلایسوس بالقنا عوقو ای یعقاو
 ضورفم لاثم و تبسنره ای( لاثم ود
 تبسن نآ اب لاعف و نیعم یهطبارهب )یرگید
 ̊لمع رد هک ددرگیمرب یهطبار نیا لیلحت و
 تمکح یهعلاطم عوضوم و ددرگیم نکمم
.تسا یلمع
 جیاتن و دنور زا هک ییاههداد اب ،یوررههب

 قارع ،ناتسناغفا ،ناکلابهب یماظن یهلمح
 هجوت اب و ،تسا تسد رد یبیل هژیوهب و
 یرگراک و یتاقبط یاهشبنج تیعقومهب
 لیسناتپ دقاف هک( ناهج و ناریا رد
 نتفرگرظنرد اب زین و ،)دنتسه کینومژه
 لاحلایف یداصتقا نارحب دنور و تیهام
 نکمم یاهیریگتهج نینچمه و دوجوم
 ،یدازآ و نان یبالقنا شبنج اب هطبار رد
 یماظن یهلمح عوقو لامتحا یور ناوتیم
 دییأت نودب ای دییأت اب( لیئارسا و وتان

 ثکم صاخ روطهب ناریاهب )تینما یاروش
 شبنج نیلاعف یارب ثکم نیا .درک
 هکتسا ینعمنیدب ̊اهتسینومک و یرگراک
 رد( تبسن کی عوقو لامتحا دصرد
 ۵۰ زرم زا )ناریا هیلعرب وتان گنج :اجنیا

 هک تسا هدیسر یاهزادنا نآهب و هتشذگ
 دیاب̊ نآ عوقو اب یبالقنا یهلباقم یارب

 ،یتاقبط یهزرابم یراج فیاظورب هوالع
.درک مادقا زین صاخ یاهکیتکات ذاختاهب
 زورُب لامتحا زا ناوتب هکنیا یارب اما
 هک( ناریاهب وتان یماظن یهلمح یهعجاف
 زراب یهناشن یداصتقا یاهمیرحت دیدشت
 عوقو ای تساک )تسا نآ لامتحا شیازفا
 یارب یناکما ات تخادنا بقعهب نانچ ار نآ
 هیلعرب یبالقنا و یتاقبط یاهشنکاو

 تسد دیاب ،دوش مهارف یمالسا یروهمج
 زا ،تشادرب یلاعفنا و بذاک یاهدیما زا
 اب و ،درک زیهرپ یلدنص ود نیب نتسشن

ـ میقتسم روطهبـ ینهذ فرصت نیرتمک
 هاگن ،دراد یخیرات یراتسویپ هک تیعقاوهب

.درک

 هن یاهشخب هکتسا نیا رد ـاماـ فسأت
 یهدنکارپ نویسیزوپا زا یدودحم نادنچ

 نمض )تسار و هنایم و پچ زا معا( یناریا
 یهلمح زا راجزنا و هارکا و تفلاخم زاربا
 ،ولهپود یهاگن̊ ناریاهب یماظن
 تیعقاوهب ینهذ و کیتاملپید ،هنایارگراکنا
 لیلدهب تسد نیا زا یاههنومن هچرگ .دنراد
 اما ؛دنرامشرپ ،یناریا نویسیزوپا یگدنکارپ
 و ولهپود یاههاگن نیا زا هنومن دنچ یسررب
 وتان یماظن یهلمح لامتحاهب هنایارگراکنا
 دناوتیم هناسانششور یهبنج زا̊ ناریاهب
 زین یرتیمومع و رتعیسو دقن یاشگهار
 .دشاب

 زا یئاهر و یدازآ یورهب یدنخبل«
 »یروتاتکید
 هرطق« یاضاقت زا سپ نروس زورهب یاقآ
 ار شدنخبل ،]۱۲[»یفاذق یارب یکشا
 رش زا یبیل ییاهر و یدازآ یورهب
 یهمه لثم هک دیاشگیم یروتاتکید
 و دوخ یارب تورث یروآعمج« اهروتاتکید

 تاصتخم زا نافلاخم بوکرس و هداوناخ
 یاوحف زا .تسا هدوب وا »تموکح
 دیآیمرب نینچ نروس زورهب یاقآ یاهفرح
 تردق رد یاهتارکومد یو معزهب هک
 ،)تردق رد یاهروتاتکید فالخرب(

 »نافلاخم« هک دنرادیم اپرب یتموکح
 و دوخ یارب و دننکیمن »بوکرس« اردوخ
 نیا هژیوهب ؟!دنزودنایمن تورث شا هداوناخ
 نالاعف اب نروس یاقآ تسا رتهب ار یمود

 دراذگب نایم رد تیرتسا لاو لاغشا شبنج
 ینعی دصرد ۹۹ و دصرد ۱ نآ هک دمهفب ات

 اما ،هناهاگآان دیاشـ هاگن عون نیا ؟!هچ
 یهاگن نامه زا هتفرگرب ـتروصرههب
 »یسدنهم« و یبرغ یسارکومد هکتسا
 یروتاتکید لکش نیرتهدنبیرف هک ار راکفا
 تقیقح !هن .دنزیم اج یسارکومد ،تسا
 زجهب یفاذق یروتاتکید هکتسا نیا
 و هداوناخ و دوخ یارب تورث یروآعمج«

 نیرتهتفرشیپهب ار یبیل ،»نافلاخم بوکرس
 یاهروشک نیرتهفرم زا یکی و اقیرفآ روشک
 قوقح نیزاوم ییاج ات و درک لیدبت ناهج
 ریهامج داحتا« هک درکیم تیاعر ار رشب
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 رطاخهب یفاذق گنهرس و یبیل
 نیمأت رد شیوخ ریگیپ یاهتدعاسم

 تفایرد دزمان ۲۰۱۱ لاس زاغآ رد رشب قوقح
؟!]۷[»دندوب رشب قوقح هزیاج
 زا یناوارفهب نیسح مادص فالخرب یفاذق
 اقیرفآ قامعاهب هک دوب رادروخرب ناکما نیا
 رد هکیتیبوبحم و لوپ یهطساوهب و دزیرگب
 و دنک یگدنز یداع روطهب ،تشاد اجنآ
 وا اما .دوشن چنیل یاهناراکتیانج نینچنیا
 بجو یارب هک دنام یبیل رد لیلد نیاهب
 کلم ناونعهب دیاشـ نیمزرس نیا بجوهب

 نآ ینادابآهب و تشاد همانرب ـشیوخ
 ،»یلیلدرههب« هن یفاذق ،یرآ .دیشیدنایم
 لباقم رد هک دنام یبیل رد لیلد نیاهب هکلب
 و هناراکتیانج مجاهت

 تشپ رد هک وتان یتسیلایرپماـیرتسگناگ
 ؛دتسیاب ،تسا هدش ناهنپ »یدازآ« یهملک
 هدش یحارط شیپ زا یهئطوت نیا اب و
 »نویسیزوپا« روطنامه .دنک هزرابم
 هنـ هیروس یهدش هتخانش تیمسرهب
 ]۱۳[هیروس رد یمدرم یهدنکارپ نویسیزوپا

 ًامامت ـدوشیمن رشتنم نآ زا ینادنچ ربخ هک
 ریگب بجاوم و رومأم و هدناشن تسد
 هتخانش تیمسرهب »نویسیزوپا« ،دنتسه
 تسد زا لکشتم زین یبیل یهدش
 و اهیاهدعاقلا ،ناریگببجاوم ،ناگدناشن
 زورما هک دوب ییامنناسنا ناروناج رگید

 ریگرد ،یبیل یعیبط یاهییاراد جارح نمض
 لواپچ اب هطبار رد رگناریو یزیتس
 نیا رد .دناهدش یبیل یعامتجا یاهییاراد
 کی .تسین قیقحتهب ینادنچ زاین دروم

 دهدیم ناشن ایدپیکیو رد هداس یوجتسج
 یبیل رد یمسر »نویسیزوپا« زا یشخب هک
 لمح ار سیردا ناطلس نارود مچرپ
.دش نوگنرس یفاذق طسوت هک دندرکیم
 زورهب یاقآ یهتشون زا لوق لقن ۳ یهسیاقم
 یاهتسبرس روطهب وا هک دهدیم ناشن نروس
 اب هچرگـ ار یبیل رد عیاقو یهمه عوقو
:دریذپیم ـکشا یاهرطق
 یروتاتکید ینوگنرس رد وتان شقن« )کی
 ورین نیا تیامح نودب .تسا زراب یفاذق

 هجاوم یرایسب تالاوس اب یفاذق ینوگنرس
 یاهتدم هک تفرگ رظن رد ناوتیم و دوب

 تسناوتیم همادا راتشک و یریگرد دیدم
 یبیل رد وتان شقن ،نیاربانب .»دشاب هتشاد
 نودب هکارچ ؛تسا هدوب یقرتم ـهنافسأتمـ
 و یریگرد دیدم یاهتدم« تلاخد نیا

!»دشاب هتشاد تسناوتیم همادا راتشک
 یبیل هدنیآ رد اه مرها مادک هکنیا« )ود
 مادک رد تارییغت و درک دنهاوخ یزاب شقن

 .تسا زاب زونه تفر دهاوخ شیپ تهج
 دنک یم هضرع ار دوخ تالداعم اعطق وتان
 افیا ار دوخ شقت زین یبهذم یاهورین و

 شومارف ار زیچ کی اما .درک دنهاوخ
 مدرم .دنتسه حلسم زونه مدرم هک مینکن
 هحلسا نامه هک یقیقح تردق زونه حلسم
.»دنراد تسد رد ار تسا

 یئاهنآ همه سوباک زونه حلسم مدرم« )هس
 زونه .دنراد شغ لد رد  هک دوب دنهاوخ
 .تسا هدشن هتسب یئاهر و یدازا نامتفگ
 یساسحا ظاحلب هدش هتشک یفاذق زا عافد
 مئاد و دیلپ ماظن زا تیامح اما تسا هجوم
 تالوحت نیا رد وتان هک تهجنیدب شرمعلا
 ینعم یب یسایس ظاحلب ,تسا هدوب لیخد
 .»تسا
 وتان یماظن مجاهت هچرگ :هکنیاهجیتن
 ؛تسا یدب راک ناریا یماظن تاسیسأتهب
 رتدب یلیخ یمالسا یروهمج هکاجنآزا اما
 نآ زا هک میهاوخب وتان زا دیاب ،تسا

 طقف هک دنک هدافتسا یدنمشوه یاهبمب
 و نالک یاههیامرس نابحاص ،یاهیتلود
 یاههدوتهب یراک و دشکیم ار نایماظن
؟!!درادن شکتمحز و رگراک مدرم
 تامدقم رد هتفهن یهجیتن نیاهب خساپ رد
:تفگ دیاب نروس زورهب یاقآ
 و یریگرد« وتان نودب هک مکح نیا ـًالوا

 طلغ اهنت هن ،درکیم ادیپ »همادا راتشک
 ،راتشک لماع هکارچ ؛تسا یلعج هکلب
 اهتنا ات ادتبا زا یبیل رد بوشآ و بیرخت
 بلاق رد ادتبا رد .دناهدوب كCc و وتان
 مدرم مارآ تارهاظت هک یرودزم تاجتسد
 یور یبرغ یایدم ات دندیشک بوشآهب ار
 »یسدنهم« و غیلبت یبیل رد مدرم راتشک
 نارابمب بلاق رد سپس و ؛دننک
 نینچ ،یوررههب !وتان طسوت شخبییاهر
 یاهلیبق یاهاروش هک دوشیم رظن زاربا زین

 هنوگچ هک دندوب ثحب نیا ریگرد یبیل رد
 یرگید داهن ای صخشهب ار یفاذق یاج
 نیا یهمه اهناراببمب عورش اما ؛دنراپسب

 کیتارکومدهب ریبعت لباق یاهیشیدناهراچ
.دندرب نیب زا ار
 زونه حلسم مدرم« یهلمج لانیژروا ـًامود
 رد ار تسا هحلسا نامه هک یقیقح تردق
 زا یسایس تردق :ینعی[ »دنراد تسد
 هتبلا ،دوشیم جراخ گنفت یهلول
 تیلک نادب تسینوئام هکروطنآ

 ،نیاربانب ؛تسا دنرچ ،]دنشخبیم
 ناوتهب ِدنرچ دناوتیم اهنت̊ نآ ِروتاکیراک
؟!دشاب دنرچ
ـ ًاساساـ مدرم یقیقح تردق ـًاموس
 و یبالقنا یهناهاگآ یباینامزاس
 رازبا کی اهنت هحلسا و ؛تسا یتسیلایسوس
 هدافتسا نآ زا دناوتیم مه وتان هکتسا

.دنک
 یبیل رد »یئاهر و یدازآ نامتفگ« ـًامراهچ

 راتشک زا »ربخ« هک یرابخا نیلوا نامه زا
 هدش هتسب ،دادیم یفاذق طسوت یبیل مدرم
ِ سپ زا هدمآ تسدهب »یدازآ« و ؛دوب
 تاسیسأت و تخاسریز درایلیم ۳۶۰ بیرخت
 یگدرب اب یقرف چیه یداصتقا و یعامتجا
.درادن تعیبط ربارب رد

 یفاذق یهمان نروس زورهب یاقآ
 شیاهمشچ اما ؛دنیبیم ار داژنیدمحاهب
 یروهمج هک ددنبیم تیعقاو نیا یور
 هک دوب ییاهروشک نیلوا وزج یمالسا
 تخانش تیمسرهب ار یبیل »یلاقتنا یاروش«
 .درک یبیل یهناور ار شاهجراخ ریزو و
 سوسفا نروس زورهب یاقآ تهجیب
 هتشک وا هک دوب هدنبیز هچ« هک دروخیم
 رگم .»دشیم تازاجم اما دشیمن
 و دندرک چنیل ار یفاذق هک ییاهنامه
 سرد ات دنتشاذگ بوتوی رد ار شاملیف
 اب هک ییاهروتاتکید نآ یارب دشاب یتربع
 هچ ،دنتسین تسود هریغ و وتان و اکیرمآ

 »تازاجم« ؟دندرک وا »تازاجم« زج یراک
 یهعماج ،هتساخرب یتاقبط یهعماج زا

 یفن اب و ،دنکیم دیلوتزاب ار یتاقبط
 زا .دوریم نیب زا زین یتاقبط یهعماج
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 تبث نمض اهتسینومک هکتسورنیمه
 اما .دنفلاخم تازاجم اب ،اهتیانج
 نینچنیا هک نروس زورهب یاقآ ارچ یتسارهب
 تیامح »تازاجم« و ییوتان »بالقنا« زا

 ینوگنرس رد« وتان زراب شقن زا ،دنکیم
 نیا برخم شقن هن( »یفاذق یروتاتکید
ِ تیندم بیرخت رد هشیپتیانج نامزاس
 یکشا بلاق رد و ،دنزیم فرح )یبیل
 ،دیوگیم دمآشوخ وتانهب یفاذق یارب
 پچ یاهورین و نیلاعف زا یعمج هینایب«
 و یرگ تلاخد هیلعرب تسیلایسوسو

؟تسا هدرک اضما ار »گنج

  …و ”ناریاهب هلمح“ یرتسیه مهزاب
 نیب ناسون رد هک یددعتم تالاقم زا یکی
 یماظن یهلمح لامتحا ،لهاجت و یگدول
 ،دهدیم رارق یسررب دروم ار ناریاهب
 اب و تسا اینیحلاص دیعس یاقآ یهتشون

 و ”ناریاهب هلمح“ یرتسیه مهزاب« ناونع
 یرایسب رد »!”نویسیزوپا“ یاهیرگاشفا دوخ

 کدی ار نویسیزوپا ناونع هک ییاهتیاس زا
 صخش نیا .تسا هدش رشتنم ،دنشکیم
 یهراب رد مه یرایسب یاهفرح هک
 روطهب ،]؟![تساهنابز ِرس شاهتشذگ
 تایرظن زا ییاهشخب نآ میقتسمریغ
 دنکیم نایب ار »یرگراک تسینومک بزح«

 تأرج نآ یمسر یاهناگرا و یربهر هک
.دنرادن ار شاحیرص نایب

 یریگعضوم« هک اینیحلاص یاقآ یاهفرح
 ،دنکیم »دییات الماک ار« شبزح »یربهر
 زیخمین تلاحهب ناتسیا و یتسیرتناس ًاقلطم
 نایم رد نتسشن یاجهب( یلدنصود نایم رد
 زا قلطم ِتیعبات هکتسا )یلدنص ود

 طسوت هدش هتخاس یاهدادیور و ثداوح
 عون نیرتتشز زین و یناهج یاهتردق
 یاقآ .دراذگیم شیامنهب ار مسینوتروپا

 ار خیرات نیا هک یرظان ناونعب« اینیحلاص
 درادنپیم نینچ ،تسا »هدوب دهاش اهراب

 هن و تسا یدج اکیرما هلمح رطخ هن« هک
 راخب ناشمادکچیه !لیئارسا هلمح رطخ
 هلمح ناوت هکنیا هن .دنرادن ارناریا هب هلمح
 .دنرادن هتبلا هک دنرادن ار میژر رییغت یارب
 ”یمتا عضاوم“ هب هلمح راخب یتح هکلب

؟!»دنرادن مه ار میژر
 هیلک یگدول اب اینیحلاص یاقآ ،بیترتنیدب
 و یسایس و یداصتقا یهدیچیپ نیناوق
 شهاک »راخب« دوبن و دوب هب ار یماظن
 لیکشت ،لهاجتهب لسوت اب زین و دهدیم
 ار جراخ و لخاد رد گنجدض یاههتیمک
 ربکاهب هلمح یهطساوهب اتـ دنکیم یعادت

 ناریاهب وتان یهلمح لامتحا ِیسررب ـیجنگ
 رد عطاق یریگعضوم رتمهم مه نآ زا و
 زا ار یلمتحم یهلمح نینچ اب هلباقم
 یوَرهلابند یارب ار نادیم و دزادنیب تیمها
 یاقآ هک ًاتقیقح .دراذگب زاب ثداوح زا

 دییأت ًالماک ار شبزح یربهر اینیحلاص
 هدمآرب زین نآ »فاشکنا« ددصرد و دنکیم
 رد گنجدض یاههتیمک لیکشت رگا !تسا
 دوب هدزباتش یوهایه کی ۱۳۸۶ رخاوا

 لباقم رد تسناوتیم موادت تروصرد هک
 عنامهب ،یرگراک یباینامزاس تاناکما
 رد ـاماـ زورما ؛ددرگ لیدبت یرگید
 باجیا هک میراد رارق یرگید تیعضو
 لامتحا لباقم رد هدرتسگ روطهب دنکیم

 رتهدرتسگ هچرهـ ناریاهب وتان یماظن یهلمح
.مینک یریگعضوم ـرتعطاق هچره و
 یاوژروب کی ناونعهب( یجنگ ربکا
 تاقیقحتهب هیکت اب )هدش باترپ نویسیزوپاهب
 زا فلتخم تاسسؤم و اههاگشناد

 و دیوگیم یماظن یهلمح یاهتراسخ
 هاگورین ناراببمب زا یشان ِیناج تراسخ
 دروآرب رفن رازه ۳۰۰ ات ۲۰۰ نیب ار رهشوب
 ناونعهب اینیحلاص یاقآ اما .دنکیم
 و لیلحت یاجهب تسینومک کی روتاکیراک
 فرح یولهپ اضر ندروخ ماش زا̊ قیقحت
 ینورد تیعضو« :دسیونیم و دنزیم
 رایسب لیئارسا میژر یتح و برغ یاهروشک
 نینچ هنیزه دنناوتب هک تسنیا زا رتبارخ
 یسایس و یلام تهج زا ار یئارجام
 مسیسکرام یابفلا اب هک سکره ؟!»دنزادرپب
 نیب ًانمض و دشاب انشآ یتاقبط یهزرابم و
 ینشورهب ،دنکن ناسون مه لهاجت و یگدول
 لامتحا شیازفا و گنج رطخ هک دنادیم
 ینورد تیعضو« هکتسا ینامز ًاقیقد نآ

 نآ زا »رتبارخ« یرادهیامرس »یاهروشک
 فرِص تسایسهب لسوت اب دناوتب هک دشاب

 رد .دنهدب ناماس ار هیامرس تشابنا رما
 یهتسبمه ِشبنج کی اهنت یطیارش نینچ

 یبالقنا مادقا اب هکتسا یتسیلانویسانرتنا
 .دنک لیدبت شیوخدضهب ار گنج دناوتیم
 ،درادن دوجو یشبنج نینچ اهنت هن کنیا
 هک )Occupy( دننام یتاکرحت یاهنم هکلب

 یاهروشک ،تسا یاهفطن زونه
 درُب زا ییاپوراـییاکیرمآ یرادهیامرس
.دنرادروخرب زین ییالاب رایسب کینومژه

 لامتحا اب هطبار رد شیپ لاس ۴ رگا
 دوجو ناکما نیا ناریاهب یماظن یهلمح
:میسیونب هک تشاد
 انب یگنج نینچ عوقو هچرگ« )فلا
 ینامز رد هیامرس یتسیراتیلیم یهصاخهب
 و یداصتقا نارحب کی رتسبرب و ضورفم
 دیعب شیازفاهبور و مادم یسایس
 نارحب کی کنیا اما ؛]۱۴[»دیامنیمن
 ار اهرتماراپ یهمه هدنبایتدش یداصتقا
 یماظن یهلمح یهنیزگ و هدرک نوگرگد
 ،تسا هداد رارق زیم یور اهنت هن ار ناریاهب
 و یسایس و یداصتقا یهبنج زا هکلب

.دوشیم کرادت تعرسهب مه کیتسجل
 لیمحت« زا هک دوب تسرد نیا رگا )ب
 ندش رادهشدخ و یلام نیگنس یهنیزه
 رد  »اکیرمآ شترا یریذپانتسکش یهناسفا

 بیرخت و ناراببمب اما ؛مینک وگتفگ قارع
 عافد یهناهبهب یبیل یاهتخاسریز یهمه
 هک لیلد نیاهب عقاو رد و[ رشب قوقح زا
 سیسأت ددص رد یدج روطهب یفاذق
 یلام یگتسباو ات دوب »اقیرفآ یزکرم کناب«

 ار یلام زکارمهب ییاقیرفآ یاهروشک
 نآ اهنت هن ،]دنک لیدبت ییاقیرفآ لالقتساهب
 ،هدرک ایحا ار یریذپانتسکش یهناسفا
 طباض و »یدازآ« لماعهب زین ار وتان هکلب
!تسا هداد ءاقترا زین »رشب قوقح«

 یاهتردق زبس شبنج زا لبق رگا )پ
 ناریا رد ینادنچ نیدحتم ییاپوراـییاکیرمآ
 نیا تسار شخب کنیا اما ؛دنتشادن

 شخب و ًاتحارص یتسار ِتسد شبنج
 حالطصاهب بزح نیمه هلمجزا( نآ یهنایم
 و ولهپود روطهب )یرگراک تسینومک
 ییاپوراـییاکیرمآ یاهتردق دحتم̊ طورشم

http://www.azadi-b.com/J/2011/11/post_137.html
http://www.azadi-b.com/J/2011/11/post_137.html
http://www.azadi-b.com/J/2011/11/post_137.html
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 یهدنیامن شقن رد ات دراد یگدامآ و تسا
 یاهورین زا و دوش رهاظ مدرم
 ارچ .دننک هلخادم یاضاقت »شخبییاهر«

 یاقآ هکنیا یارب ؟مینکیم ییاعدا نینچ
 نیا ینمض یوگنخس ناونعهب اینیحلاص
 تکرح یتاغیلبت نامه ساسارب بزح
 روطهب یتسیلایرپما یزاوژروب هک دنکیم
 :تسا هتخادنا هار یبیل دروم رد هناهاگآ
 ”ربص“ اهتدم برغ و اکیرما تموکح«

 اهدص زیما تملاسم تارهاظت هرود .دندرک
 ار عافد یب مدرم نتسب هلولگ هب و مدرم رازه
 عورش شدعب .دندرک توکس و دندید
 یادص هک ”یفاذق هب هیصوت ” هب دندرک
 هب هیصوت ” زاف دراو شدعب .دونشب ار مدرم

 عورش یکشاوی و دندش ”یفاذق جورخ
 و ”یفاذق نیفلاخم“ اب تاقالم هب دندرک
 زا هتفه دنچ…دنداد لیکشت ندنل سنارفنک
 اهنیا هک دوب هتشذگ مدرم یماظن یاهیریگرد
 یاروش نوچ هک دنتفرگ میمصت هرخالاب
 هلمح و نارابمب ،دندرک لوبق ار تقوم
 هک دوب یتیعقاو نیا !دننک عورش ار یئاوه
.»داد رییغت ار برغ تالخادم خیرات

 یاهروشک و اقیرفآ لامش شیپ لاس ۴ )ت
 زورما اما ؛دوب شمارآ یهریزج نابز برع
 یتهجلافلتخم هاگ و نوگانوگ یاهشبنج
 و بالقنا و تسا هتفرگ ارف ار قطنم یهمه

 و نینوخ یدربن ریگرد بالقنادض
.دنتسه هدنبایشرتسگ

 هکنیا نایب نمض اینیحلاص دیعس یاقآ
 مالعا شیپ هتفه دنچ امابوا بانج نواعم«

 مک و رترثوم رایسب ”یبیل لدم“ هک درک
 و اکیرما تموکح یارب تسا رت جرخ
 لاؤس .»!دوش لابند هدنیا رد دیاب و برغ
 یاغوغ اب یبیل ناتساد نوا الاح« :دنکیم
 ؟دراد یطبر هچ ”تسا یدج هلمح رطخ“
 اب مدرم هلداعم ،ناریا ناتساد یاجک
 الصا مدرم تازرابم ینونک زاف و تموکح
 هک اهنوا !؟تسا یبیل هلخادم طیارش هیبش
 خساپ رد .»!دنهدب باوج دنتسه یعدم
 نایصع ناونع تحت ناوتیم هک یلاؤس نیاهب
 :تفگ نینچ دیاب ،درب مان نآ زا یگدول

 دروم رد اینیحلاص یاقآ ناتساد یهمه

 هک فلتخم یاهزاف و »زیمآتملاسم هرود«
 زا هتفرگرب و تسا غورد ،دفابیم مههب
 یرادهیامرس یاهروشک لرتنک تحت تاغیلبت

 ردـ اینیحلاص یاقآ ،بیترتنیدب .یبرغ
 هکتسا رارق رگا :دسرپیم دوخ زا ـعقاو
 نیا و دریگب رارق یماظن یهلمح دروم ناریا

 زا و فلتخم یاه»زاف« زا یبیل رد هلمح
 و ”یفاذق نیفلاخم“ اب تاقالم« زاف هلمج
 اب ارچ سپ ؛تسا هتشذگ »ندنل سنارفنک
 هتفرگن تروص یتاقالم زونه ام بزح

 نشور زین ینورد لاؤس نیاهب خساپ ؟تسا
 یتح امش بزح هکنیا یارب :تسا
 اب هاگره .تسین مه هجوج کی یهزادناهب
 ًاعومجم و دیدیسر قفاوتهب نارگید
 زا هک دیاش ،دیدش غرم کی یهزادناهب

 رد هک دیهاوخب وتان زا هک دنهاوخب امش
 .دننک داجیا عونمم زاورپ یهقطنم مه ناریا
 هک دیشاب هتشاد ار سناش نیا دیاب هتبلا

.دسرب ناریاهب تبون ات دوش ییایبیل ،هیروس

 اینیحلاص یاقآ زا لوق لقن ود اجنیا رد
 .مینکیم هسیاقم مهاب ار اهنآ و میروآیم
 یاقآ ار ]فلا[ اهلوقلقن نیا زا یکی

 هنایب زا ]ب[ یرگید و هتشون اینیحلاص
 رد وا هک تسا یرگراک تسینومک بزح
 نم زا اهدیکأت[تسا هدرک لقن شاهتشون
 .]تسا
 رطخ“ ینونک هنزاوم رد نالا هکنیا« :فلا

 چیههب مینادب یفتنم ار ”تسا یدج هلمح
 یاهتلاخد لامتحا ندیدن لداعم هجو
 روظنمب ناریا هدنیآ رد وتان و برغ یماظن

 دهاوخن یشکهرهب و یرامثتسا ماظن ظفح
 مکاح ینونک یشک هرهب ماظن ردق ره .دوب
 رتفیعض یمالسا میژر ینعی ناریا رد
 تموکح و وتان و برغ عبطلاب ،دوش
 داجیا یارب هک دراد لامتحا رتشیب اکیرمآ
 عبانم ظفح و ناشدوخ نیغورد ”ویتانرتلآ“
 تیامح“ هناهب هب )زاگ و تفن( یژرنا عیسو
 دراو ! اهزیچ روج نیا و ”یسارکومد زا

 یاقآ هرخالاب .»دنوش یماظن هلخادم
 ناریاهب یماظن یهلمح ناکما مه اینیحلاص
؟!دریذپیم طورشم روطهب ار

 رگید راب یرگراک تسینومک بزح« :ب

 یرادهگن و دیلوت فلاخم هک دنکیم مالعا
 ره طسوت یمتا حالس هنوگره دربراک و
 یروهمج یلوا قیرطب و ینایرج ره و تلود
 هلمح هنوگره فلاخم .تسا یمالسا
 ،هعماج یاضف ندرک هزیراتیلیم ای و یماظن
 مدرم رس یالاب زا ”یجنچ میژر“ یاه هشقن
 نآ هیجوت و یمالسا یروهمج زا عافد ای و
 دنکیم مالعا بزح .تسا گنج هناهب هب

 لامتحا هنوگره اب یعقاو هلباقم هار اهنت هک
 ای و مدرم یگدنز ندیشک شتآ هب و گنج
 و گنج هب یروف نداد نایاپ
 میژر هیلع هزرابم شرتسگ مسیراتیلیم

 یورین هب نآ ینوگنرس و یمالسا یروهمج
 رد و روشک جراخ رد .تسا مدرم یبالقنا

 هتشذگ نوچمه بزح یللملا نیب حطس
 میژر یللملا نیب یاوزنا و یسایس میرحت یارب
 و اههناخ ترافس نتسب لیبق زا یمالسا
 شالت یللملانیب داهن یمامت زا نآ جارخا

 یاشفاهب هتشذگ نوچمه بزح .دنکیم
 ناعفادم همه و یمالسا یروهمج نامایب

 لود تاشامم روطنیمه و نآ حیقو و لوجخ
 تمه یمالسا یروهمج اب یبرغ
 یروهمج ترافس ندش هتسب[ .»درامگیم
 شراگن زا سپ هک ار سیلگنا رد یمالسا
 دیعس یاقآهب داتفا قافتا هلاقم نیا

 کیربت ناشیا راختفارپ بزح و اینیحلاص
 یورشیپ دنیوگیم نیاهب !میوگیم
 نورماک یاقآ هکدسریم رظنهب !یتسینومک
 ار اینیحلاص یاقآ عشعشم بزح مایپ
.]؟!!تسا هدرک تفایرد
 یرگراک تسینومک بزح هینایب ارچ ـًالوا
 دیق زا »یمتا حالس هنوگره دربراک« دروم رد
 رگم ؛دنکیم هدافتسا »یلوا قیرطب« یدیکأت
 یرتهب یهدافتسا دنناوتیم رگید یاهتلود
؟دننکب یمتا حالس زا
 لماش »یلوا قیرطب« نیا ارچ ـًامود

 ار لیئارسا و دنوشیم یمالسا یروهمج
 یمتا بمب رضاح و یح هک دوشیمن لماش
؟دراد یفاک هزادنا هب مه
 موسوم نایرج هکنیاهب هجوت اب ـًاموس
 زجهب ناریا رد یرگراک تسینومک بزحهب
 نارگراک یبایلکشت زا تعنامم داجیا
 هنوگچیه ـیمومع عماجم شبنج یهناهبهبـ
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 سفن و درادن یرگید یرگتلاخد ناکما
 یتاقبط یرگتلاخد اب زین نآ یدوجو
 یاشفا« هکنیاهب هجوتاب و ؛تسا ضقانتم
 و »یمالسا یروهمج اب یبرغ لود تاشامم
 »میژر یللملانیب یاوزنا و یسایس میرحت« زین
 یاههدوت یباینامزاس فلتخم داعباهب یطبر
 یشالت و درادن شکتمحز و رگراک
 »رتفیعض یمالسا میژر« ًالامتحا هکتسا

 …ردقره« هکنیا نتفرگ رظنرد اب و ؛دنکیم
 برغ عبطلاب ،دوش رتفیعض یمالسا میژر
 دراد لامتحا رتشیب اکیرمآ تموکح و وتان و
 …”یسارکومد زا تیامح“ هناهبهب …هک
 ناوتیم ،سپ ؛»دنوش یماظن هلخادم دراو
 مسینومکهب موسوم بزح هک تفرگ هجیتن

 میژر“ یاههشقن« هکنیا نمض یرگراک
 موکحم ار »مدرم رس یالاب زا ”یجنچ
 ،میژر فیعضت یاتسار رد اما ،دنکیم
 ناکما شیازفا و نآ یللملانیب یاوزنا
 تکرح ناریاهب برغ یماظن تلاخد
 ؟!!دنکیم
 هک شیپ لاس ۴ روطس نیا یهدنراگن

 هتفرگ الاب گنجدض یاههتیمک یوهایه
 گنج عوقو تیمتح ضرفرب« :تشون ،دوب

 ار ییاهرتماراپ هک تسین نیا زج یاهراچ
ِ یباینامزاس هک میروآرد تکرحهب
 رد ار نارگراک ِیتسیلایسوس و کیتارکومد
 تدش راک یاهطیحم نوریب و نرود
 نیا تکرحهب طقف دیابن اذهعم .دنشخبیم
 کیتارکومد یباینامزاس ینعی ،اهرتماراپ
 ؛دوب لوغشملد رگراکهقبط ِیتسیلایسوس ایو
 یهبرجت نینچمه و یتاقبط لیلحت اریز
 یهبرض ریز هک دهدیم ناشن یخیرات

 و نارگراک ِیتسیلایسوس بالقنا یاهماگ
 لامتحا نیرتشیب هک تسا ناشکتمحز
 اب ییاوژروب یاهتلود گنج ندنار بقع
 ییافوکش ناکما و دوشیم مهارف مه
 زورما اما .»ددرگیم رتمهارف یناسنا یگدنز
 ادصهب یعیسو یهقطنم رد گنج لبط هک
 کاخهب رفن رازه هد دنچ یبیل رد و هدمآرد
 یاتسار رد ماگ نیتسخن ؛دناهداتفا

 یاشفا ناشکتمحز و نارگراک یباینامزاس
 لیلحت زین و گنج یتسیلایرپما تیهام
 یهباثمهب یمالسا میژر یرگراکدض تیهام

 دیاب ،نیاربانب .تسا نیارب مکاح یزاوژروب
 هک داد شزومآ ناشکتمحز و نارگراکهب
 ناسنا عون ییاهر و دوخ یتاقبط عفانم یارب
 یاهتردقهب مه و ؛دنربب حالسهب تسد
 :دنیوگب مکاح تردقهب مه و یتسیلایرپما
 !هن

»نایب یدازآ« قح زا عافد رد
 زا یجنگ ربکا هک دیامنیم نینچ اهزور نیا
 ییاهمدآ و هدش رادروخرب یاهژیو تیمها

 »رگنس« تسیمالساـلاربیل نیا تشپ هک
 زجهب .تسا هتشاذگ شیازفاهبور ،دنریگیم
 یجنگ ربکا تشپ هک اینیحلاص دیعس یاقآ
 موسوم بزح یاهنم و تسا هدش میاق
 دیعس تشپ هک یرگراک مسینومکهب

 و ملق لها نایاقآ ،تسا ناهنپ اینیحلاص
 ربکا تشپ »نایب یدازآ« مچرپ اب  مه بدا

 و تابسانم تشپ شدوخ هک یجنگ
 هدش ناهنپ هیامرس ماظن زا یلاربیل تشادرب
 هنامز ،یوررههب .دناهدش ناهنپ ،تسا
 رثکا هکتسا هدروخ مقر یاهنوگهب

 هک ،دنتسین شیب ییاهکتروص ،اهتروص
 یاههکبش و اهشیوگ زا یکی تشپ
 و دناهدش ناهنپ ییاوژروب یتاقبطـیعامتجا
 ̊ناشلمع و رظن حبق یهطساوهب بلغا

؟!دنرادن ار حیرص یوگتفگ تراسج
 »یدازآ« زا سپ هکتسا رارق نیا زا ناتساد
 یاهتخاسریز یهمه »رش« زا یبیل
 یهمه و یعامتجا و یداصتقا
 فلتخم یاههورگ ،نردم یاهدروآتسد
 یسررب دوخ نادجوهب انب یعامتجاـیتاقبط
 روتسد رد ار وتان طسوت ناریا ندرک ییایبیل

 ،اههورگ نیا زا یکی .دناهداد رارق دوخ راک
 اقآزریم ،یدامتعا شروک یهرفن هس هورگ
 یهناهبهب هک تسا نایدسا داوج و یرگسع
 سرطفریم یلع زا ،»نایب یدازآ« زا عافد
 روتانسهب شاهمان رد هک دننکیم عافد
 تموکح یزادنارب ناهاوخ ماهارگ یزدنیل

 »یماظن یحارج لکشب« یمالسا یروهمج
.تسا هدش
 هاگن هرفن هس هورگ نیا هینایب زا یاهشوگهب

 یلمع و یرظن ِتقیقح اب رتشیب ات مینک
 زا یکی ناریا« :میوش انشآ رتشیب نایاقآ نیا

 و اهسور یهرفس رب برچ یاههمقل
 نارگتراغ رگید هکتسادیپ .تسا اهینیچ
 دنوشیم دنسرخ مه یللملانیب نانزهار و

 یهناهبهب اهنآ ات دیآ مهارف یعاضوا نانچ
 و رتیلاتوت میژر یلامشوگ و بوکرس
 و هطلس ،ناریا رد یمالسا بلطگنج
 رد ون زا ار ردوخ لواپچ
 ناریا اسب یا .دننک یهدنامزاس هنایمرواخ
 تسدب هیروس یدوزب دیاش و یبیل دننام زین

 هیسور و نیچ یهرفس زا بیقر یاهروشک
 نیا یلصا یهدنزاب !دوش هدیپاق
.»دوب دنهاوخ ناریا مدرم اهینوگرگد
 طخ اهنآ ریز هک یاهتکن ود حیضوت اب

 لقن یهودحم رد اردوخ یسررب ،ماهدیشک
:مینکیم عورش الاب لوق
 »یللملانیب نانزهار و نارگتراغ رگید« )فلا

 ون را اردوخ لواپچ و هطلس« دنهاوخیم هک
 ریزگان ،»دننک یهدنامزاس هنایمرواخ رد
 زین ناریاهب ار »لواپچ و هطلس« نیمه
 هورگ یاهمویسکآ زا ،نیاربانب .دننارتسگیم
 رگا هک تفرگ هجیتن نینچ ناوتیم هرفن هس
 نانزهار و نارگتراغ رگید«
 یرادهیامرس یاهروشک :ینعی( »یللملانیب

 ناریا رد ار نیچ و هیسور یاج )یبرغ
 مدرم یارب لواپچ نازیم ظاحلهب ،دنریگب
؟!درک دهاوخن یقرف

 نیا یلصا یهدنزاب« ترابع رد )ب
 ،»دوب دنهاوخ ناریا مدرم اهینوگرگد
 مامت بیرخت ینعمهب »اهینوگرگد«
 و ،یعامتجا و یداصتقا یاهتخاسریز
 رد هک تسا هتشک نویلیم کی دودح یمقر
 نیا ندرک ییایبیل و ناریاهب وتان مجاهت رثا

.دتفایم قافتا نیمزرس
 زا سرطفریم یاقآ یاضاقت :ًاتجیتن

 یزادنارب یارب ماهارگ یزدنیل روتانس
 لکشب« یمالسا یروهمج تموکح
 یاضاقت ـعقاو ردـ هک »یماظن یحارج
 ،دهدیم ینعم ناریاهب یماظن یهلمح
 یهمه بیرخت یارب تسا ییاضاقت
 و ،یعامتجا و یداصتقا یاهتخاسریز
 !ناسنا نویلیم کی دودح یمقر نتشک زین
 قیوشت ناونعهب ههال هاگداد رد اضاقت نیا
 بوسحم مرج ،تیرشب هیلعرب تیانجهب
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 ناشن̊ نآهب »نایب یدازآ« بسچرو و دوشیم
 مرجم اب یراکمه و مرجرب نتشاذگ شوپرس
 هرفن هس هورگ رگا ،بیترتنیدب .تسا

 ،دنتشاد رس رد نایب یدازآ زا یاهبئاش
 دنتفگیم سرطفریم یاقآهب هک تسیابیم
 نودب هک دیاهدرک اجیب امش :بانج هک
 ناونعهب اردوخ ]۱۵[تاباختنا زا یاهنوگره
 اج نیمزرس نیا مدرم و ناریا یوگنخس
 یروتانس ناونع هک یداوق نالف زا و دیاهدز
 یماظن یهلمح یاضاقت ،دشکیم کدی ار
 هس هورگ اما .دیاهدرک ار مدرم نیمههب
 ناونعهب »نایب یدازآ« زا طقف روکذم یهرفن
 هک دنکیم عافد کیژولوئدیا مویسکآ کی
 شاکیژولوئدیا و یدوجو سفنهب انب
 و اهتخاسریز بیرخت اب یلکشم
 زا یاهویش نینچ .درادن ینویلیم یاهینابرق
 رد هک( ار قیقحت و دروخرب
 ظاحلهب )تسین یکش شاییارگتیئاروام
 زا و ،ینهذ مسیلآهدیا ناوتیم یفسلف

 هک دیمان ارگرتیلاتوت ـزینـ یقطنم یهبنج
 یاهشزیخ ِیرظن ِییاشگهار ات دناوتیم
.دزاتب »شیپ« مه یتسیشاف

 یهویش فیصوت هک دسرب رظنهب نینچ دیاش
 و ارگرتیلاتوتهب هرفنهس هورگ قیقحت
 یعون یتسیشاف یاهشزیخ یارب ییاشگهار
 نیا زا ریغ تقیقح اما ،دشاب یشاحف
 عفانم« :مینک هاگن مهاب ترابع نیاهب .تسا

 اههرتسگ یهمه رد یمالسا تموکح
 نایناریا .تسا زیتس رد نایناریا یلم عفانم اب
 ،دزد یمیژر تراساهب هملک یعقاو یانعمهب

 یناریادض و بلطگنج ،راکایر ،رگبوکرس
 ود یهلئسم کی اجنیا رد .»دناهدمآرد

 }فلا :تسا هدش حرطم ینمض یهبناج
 یهدنهد لکش یاهمدآ نتسناد یناریاریغ
 و ینوگنرس زا سپ هک( یمالسا تموکح
 ،]؟![دنوشن مادعا یگمه رگا ،یزادنارب
 دیعبتهب ـینعیـ ناشدوخ نیمزرسهب دیاب
 نتسناد یناریا دض }ب .)دنوش هداتسرف
 هک یتیناریاهب ندش لئاق و اهمدآ نیمه
 ̊یعامتجا و یدیلوت تابسانم نودب

 بلاق رد کنیا و تسا عوقولایمتح
 یاهمشچ لباقم رد تلود و مکاح یهقبط
!!دراد رارق ام

 لیکشت ریزگانهب و یمالسا تموکح رگا
 ناونعهب( نآ طسوتم و تشرد ناگدنهد

 و یسایس نارادمتردق و هیامرس نابحاص
 دوجو ینایناریا و دنتسین یناریا )یعامتحا
 و یعامتجا تابسانم زا رتارف هک دنراد
 ؛دنتسه صلاخ و یعقاو ِیناریا ،یدیلوت
 هک ـیعامتجا هنـ تیناریا نیا یهشیر ،سپ

؟!تسا یعیبط
 یدنبهلمج رد هتفهن یهنایوجماقتنا حور
 وجتسج زین و هرفنهس هورگهب قلعتم یهتشون
 رد اهنامرآ و اهشزرا ،اهرواب یهشیر یارب

 ینیبناهج زراب یاههناشن زا̊ تعیبط
 نیا رد خیرات زنط اما .تسا یتسیشاف
 و هناراگناهداس یاهرواب فالخرب هکتسا
 یهمه ،هرفنهس هورگ کیژولوئدیا
 ̊خیرات یهمه لوط رد یناریا یاهتلود
 تلود و ؛دناهدوب یناریا دبتسم تلود
 ،دزد« یتلود هراومه ،یناریا دبتسم
 هدوب »بلطگنج و راکایر ،رگبوکرس
 .تسا

 زا اهنت هن هرفنهس هورگ هکتسا نیا تقیقح
 رد سرطفریم یاقآ یهناراکتیانج تارظن
 ناریاهب وتان یماظن یهلمح یاضاقت اب هطبار

 مه یتانییبت و تارظن هکلب ،دنکیم تیامح
 و توافتم یرهاظ اب هک دراد
 هک دنزیم ار یزاس نامه هنایامنرکفنشور
 اب تیدض« :تسا هدز سرطفریم یاقآ

 اما ،تسا یناریاره یهفیظو گنج
 یروهمج اب تیدض ،نآرب مدقم یهفیظو
 مهارف ار گنج یاههنیمز هک تسا یمالسا

 نیاهب ًاتقیقح هورگ نیا رگا ؟!»…و هدرک
 یهفیظو گنج اب تیدض« هک تشاد رواب

 یاهتشونرهرب مدقم ،»تسا یناریاره
 یزادنارب یارب سرطفریم یاقآ یاضاقت
 ؛درکیم موکحم ار یماظن یحارج لکشهب

 ،دنکیمن تیدض گنج اب اهنت هن هکارچ
 ،نیا زا هتشذگ .تسا نآ یضاقتم هکلب

 »گنج یهنیمز« هکتسا نیا لاؤس
 هنوگچ یمالسا یروهمج و ؛تسیچ
 ؟تسا »هدرک مهارف ار گنج یاههنیمز«
 یهاگن اب هک دشابن نیارب رارق رگا
 »نم« ِتفایرد ار تقیقح ساسا نردمتسُپ

 هک( ار یتسه دنمنوناق عوقو و میراذگب
 ،مینکن راکنا )دوشیم عقاو هظحلره
 هتشاد ناعذا تقیقح نیاهب تسیابیم
 رد اهگنج یهمه یهنیمز هک میشاب

 تشابنا و دوس یرادهیامرس یهعماج
 هیامرس و الاک رودص یهطساوهب هیامرس
 دراوم نیا مامت رد یمالسا یروهمج .تسا

 اب گنج زا و درادن هضرع یارب یزیچ
 نودب( یبرغ یرادهیامرس یاهروشک
 دهاوخ نایز طقف )مدرم راتشک باستحا

 نیا نارس هکیتروصرد اهنت ،نیاربانب .درک
 دنناوتیم ،دنشاب هناوید تموکح
 .دنشاب »هدرک مهارف ار گنج یاههنیمز«
 اما« هک هرفنهس هورگ یهرصبت ،یوررههب
 ،]گنج تیموکحم[ نآرب مدقم یهفیظو

 روطهب ،»تسا یمالسا یروهمج اب تیدض
 نایضاقتم فرطهب ار مدرم یاهناکریز

 یماظن مجاهت هکارچ ؛دکیم توعد گنج
 یروهمج اب تیدض« لکش نیرتزراب وتان
 کینومژه راب  ًالامتحا هک تسا »یمالسا
 سکوداراپ نیا هچنآ .درک دهاوخ ادیپ زین
 مدرم تیدض ،دناشکیم ییاتسارمههب ار
 یهلکاش یهرهوج اب شکتمحز و رگراک
 و هیامرس :تسا یمالسا یروهمج و وتان
.یرادهیامرس ماظن
 ساسارب و دوخ یهویشهب مدرم ،بیترتنیدب
 نامزمه روطهب ،ناشدوخ یتاقبط عفانم
!هن :دنیوگیم اکیرمآ و یمالسا یروهمجهب

 ̊لهاجت و زیمآهطسفس یاهریوصت یهئارا
 هورگ هکتسا یاهنایامنرکفنشور یاهویش
 هدافتسا ]؟![یبوخهب نآ زا مه رفنهس
 تفلاخم رد دنناوتیم نارکفنشور« :دنکیم
 یماظن یهبرض اب تقفاوم اب ای گنج اب
 یمالسا تموکح یتینما و یسایس زکارمهب
 »هناتسودرشب گنج« اب تقفاوم رد اتح ای
 هن نانیا اما ،دننک نایب ار ناشرظن
 و نوگاتنپ نارس هن ،دنتسه وتان ناهدنامرف
 .نارادساپ هاپسو سدق هاپس ناهدنامرف هن
 یاهرظن یهدودحم رد اهنت نانیا رظن

 یارب ناشدوجو هک دنامیم یقاب ینوگانوگ
 یرورض یکیتارکومد یهعماجره سفنت
 هیروس و یبیلهب کیدزن زا یمک رگا .»تسا
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 یودره رد هک میوشیم هجوتم ،مینک هاگن
 هک ،عبات »نویسیزوپا« کی دوجو دراوم نیا

 نیکمت نآهب یرارطضا تیعضو رد مدرم
 یهلمحهب رارق رگا .تسا بجاو ؛دننک
 یوق رایسب لامتحاهب ،دشاب ناریاهب یماظن
 و عبات »نویسیزوپا« کی »لیکشت« نودب

 .دوب دهاوخن یندش ماحنا راوخهریج
 داجیا لابندهب زور و بش وتان ناهدنامرف
 یعدم یاههورگ و دارفا یهمه »̊نویسیزوپا«

 دروم ار یمالسا یروهمج اب تیدض
 مزال بیکرتهب ات دنهدیم رارق یسررب

 یاقآ یاضاقت .دنبای تسد شیوخ
 و کشخ و یعازتنا رظن راهظا هن سرطفریم

 شیوخ زا یبلطواد ریوصت یهئارا هک ،یلاخ
 ار نیا .دشاب مه لوا رفن دهاوخیم هکتسا
ـ یراز و نویش ابـ اهناوخهضور لثم دیابن
 نیا هکارچ ؛درک طولخم نایب یدازآ اب
 رهاظ مغریلع ،تشرسدب طولخم
 ار اهدنوخآ ِیراکایر ناشن شاهتسارآ
.دراد یناشیپرب
 رظن« :میناوخب تقد اب و مهاب ار ترابع نیا
 اب فلاخم ای قفاوم نارکفنشور

 ندماین ای ندمآ شیپ رد یشقن ،گنج
 ار حلص ای گنجتشونرس .درادن گنج
 ناهدنامرف زکارم ،اهتموکح نارس
 و داصتقا نالک ناریدم و اهلتراک ،یماظن

 هورگ .»دننزیم مقر یناهج یاهتسایس
 ار »تشونرس« و »شقن« اجنیا رد هرفنهس
 دننامه هکنیا نمض ات دزیمآیم مههب
 ،دنروآیمرد هدنناوخ کشا یعیش ناحادم
 هئارا یرکفنشور و نارکفنشور زا یریوصت

 رگا .تسا رتشزرایب مه رایخ زا هک دننک
 اب فلاخم ای قفاوم نارکفنشور رظن«

 ندماین ای ندمآ شیپ رد یشقن ،گنج
 یتسیلاتاف  نینچنیا ناهج و درادن »گنج
 یهدارا و یرکفنشور سپ ،دنکیم تکرح
 ؟دروخیم یدرد هچهب یناسنا رگتلاخد
 و تیصاخیب هزادنا نیا ات یرکفنشور رگا

 …”نارکفنشور”« ارچ ،سپ ؛تسا یثنخ
 نوچمه ینارگتراغ و نارابج تسد رازباهب
 رگا ؟»دنوشیم لدب »نامز ماما تموکح«
 تسد رازبا دنناوتیم ”نارکفنشور“

 نامههب ،دنشاب یمالسا یروهمج تموکح

 یاهناگرا تسد رازبا دنناوتیم مه تبسن
 وتان یهدنهد لیکشت یاهروشک یتاعالطا
 مه همویگ نودب ِرکفنشور ،نیاربانب .دنشاب
 »گنج ندماین …شیپ ردیشقن« دناوتیم
 نیا تقافر تسد نارگراک .دشاب هتشاد
 و ؛دنراشفیم ار نارکفنشور
 یزاوژروب ینهذ ناداوق ار نایامنرکفنشور
.دننکیم یبایزرا

*****
 هچنآ زین و یفاذق ،یبیل تشونرس یسررب

 زجهب ،تسا نایرج رد هیروس رد کنیامه
 زاربِا و یناسنا یاهشزرا زا ینادردق هکنیا
 ؛تسا ییاوژروب یاهشزرادض زا راجزنا
 یاهشبنج یارب هدنزومآ یرادشه اما
 و یرگراک شبنج هژیوهب و هاوخیقرت

 ،دش عقاو یبیل رد هچنآ .تسا یتسینومک
 ندیعلب لیسناتپ هک دراد نیا زا ناشن

 ،راکفا »یسدنهم« رد یراکایر ،اهشبنج
 و رگراک مدرم نایم رد درفت داجیا ناکما
 یزاوژروب ِبیرخت تردق زین و شکتمحز
 و هتفای شیازفا یاهقباسیب روطهب
 خیرات یاهیمحریب یهمه زا رتهنامحریب
 یطیارش نینچ رد .دنک لمع دناوتیم

 یتسیلانویسانرتنا شرتسگ هکنیا نمض
 یتاقبط یهاگآدوخ یهباثمهب( ایراتلورپ
 رماهب شیپ زا شیب )رگراک یاههدوت
 ،تسا هدش لیدبت یتاقبط یهزرابم
 داجیا رد یتسیسکرام یرایشه یریگراکهب
 و یقرتم یاهشبنج اب یزرمنورب تاطابترا
 شایخیرات دح نیرتیرورضهب ـزینـ یبالقنا
 و یبالقنا یرایشوه نودب .تسا هدیسر
 یهندب اب طابترا داجیا رد یتسیسکرام

 نودب و ،یبالقنا و یرگراک یاهشبنج
 نینچ یهبناج ود و ینورد شرتسگ
 و یرگراک یباینامزاس زا وگتفگ̊ یتاطابترا
 .دوب دهاوخ یعازتنا طقف یبالقنا
 و دوشیم هدیعلب یگداسهب هکیعازتنا
.ددرگیم لدب شیوخ دضهب

 ۲۰۱۱ ربماسد لوا ـ ههال ـ درف سابع
)۱۳۹۰ رذآ مهد هعمج(

info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com

:اهتشوناپ

:یفاذق یگدنز و یبیل تالوحت هدننکنییعت عیاقو ]۱[

 ترس رهش رد لاس نیا ربماتپس رد یفاذق رمعم :۱۹۴۲
.دیآیم ایندهب

 تیلاعف یارب ار خیرات و قوقح یهتشر رد لیصحت ۱۹۶۳
.دنکیم اهر شترا رد

 سیردا ناطلس هیلعرب اتدوک اب »دازآ نارسفا داحتا« :۱۹۶۹
.دناسریم تردقهب ار یفاذق ـًالمعـ

 یبیل رد تفن یهنیمز رد لاعف یجراخ یاهتکرش :۱۹۷۰
.دنوشیم یلم

 رشتنم ار دوخ »یناهج یهیرظن« نیموس یفاذق :۱۹۷۳
.مسیلاتیپاک و مسینومک نیب یاهنایم هار :دنکیم

 قلخ یتسیلایسوس یروهمج« تیدوجوم یفاذق :۱۹۷۷
.دنکیم مالعا ار )اههدوت تموکح( »یبرع-ییایبیل

 لیلد هب ار یبیل اکیرمآ یهدحتم تالایا :۱۹۸۵
 یداصتقا میرحت »یللملانیب مسیرورت رد نتشادتسد«

.دنکیم
 La“ یوکسیدهب هلمح لوئسم ار یفاذق اکیرمآ :۱۹۸۶
Belle” دوشیم نارابمب سلبارط .دسانشیم نیلرب رد.
 ییاکیرمآ تج وبماج کی راجفنا رد رفن ۲۷۰ :۱۹۸۸

.دنوشیم هتشک )دنلتاکسا رد یرهش( یبرکال زارفرب
 تینما یاروش بیوصت زا یبیل میرحت همانعطق :۱۹۹۱

.درذگیم دحتم للم نامزاس
 ار یبرکال راجفنا ناگدنامزاب تراسخ یبیل :۲۰۰۳

 وغل ار روشک نیا یاهمیرحت دحتم للم نامزاس ،دزادرپیم
 زا هدنورپ نیا هک دنراد تلالد نیارب یاهروتکاف( .دنکیم
 یسایس یزاب کی رد یفاذق و هتشادن یبیلهب یطبر ساسا
 و تفرگ هدهعهب ار نآ تیلؤسم هناسولاس و هدیچیپ رایسب

.)دوش اهر یداصتقا یهرصاحم رش زا ات تخادرپ تمارغ
 ندرب نیب زا و یبیل یاهتسه یاههمانرب فقوت :۲۰۰۳

.دوشیم مالعا ًامسر روشک نیا یعمج راتشک یاهحالس
.دوشیم وغل یبیل اب اکیرمآ یراجت یاهتیدودحم :۲۰۰۴
 نایم یاهتسه و یماظن یاهیراکمه یهمانقفاوت :۲۰۰۷

 یفاذق رمعم و یزوکراس الوکین یاضماهب یبیل و هسنارف
 یاهتسه هاگورین کی تخاس و هدنگنج شورف .دسریم
.تسا همانقفاوت نیا دافم زا یبیل رد

 اضماهب یبیل و اکیرمآ نایم یتفن یراجت نامیپ :۲۰۰۸
.دسریم

 ار اقیرفآ یهیداحتا تسایر لاس کی تدمهب یفاذق :۲۰۰۹
 یهدحتم تالایا« لیکشت راتساوخ و دریگیم هدهعرب
 نامیپ کی ایلاتیا اب لاس نیمه رد وا .دوشیم »اقیرفآ
.دوریم مرهب رابنیتسخن یارب و دنکیم اضما یتسود

 داریا ،للم نامزاس تینما یاروش رد یفاذق تکرش :۲۰۰۹
 یاروش هکنیا نایب و ،ینالوط رایسب ینارنخس کی
 نآ زا رورت یارب للم نامزاس هک تسا یششوپ تینما
.دنکیم هدافتسا

 نایوجهانپ لیس ندشریزارس زا یریگولج یارب :۲۰۱۰
 وروی نویلیم ۵۰ اپورا یهیداحتا ،یبیل هار زا اپوراهب ییاقیرفآ
.دزادرپیم یفاذقهب

 ناضرتعم لاس نیا یهیروف هام مهدزناپ زور زا :۲۰۱۱
.دننزیم تسد وا هیلع مادقاهب یفاذق میژرهب

 و فلاخم یاهورین تسدهب ربتکا ۲۰ زور رد یفاذق :۲۰۱۱
 رد و چنیل یعیجف لکشهب ،دتفایم وتان نارادفرط
.دسریم لتقهب ـتریس رهشـ شهاگداز

 ناشن ار یناسناریغ و شحوم یاهنحص کنیل نیا ]۲[
 لیام مهزاب رگا ،دینک لمأت یمک ادتبا ًافطل .دهدیم

mailto:info@omied.de
mailto:info@omied.de
mailto:fard.abbas@yahoo.com
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.دینک زاب ار کنیل ،دندوب نآ ندیدهب
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regi‐
ons/middle-east/111024/gaddafi-sodomized-
video-gaddafi-sodomy

 
]3[ http://gaddafi.blogfa.com/post-24.aspx
 

]4[http://eb1384.wordpress.com/
2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db
%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-
%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-
%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c
%d9%86%db%8c/

 و هجنکشهب هک یفاذق یریگتسد یگنوگچ دروم رد ]5[
 :دسیونیم نینچ »زوین ادرف« تیاس ،دیدرگ رجنم وا لتق
 هدوب وتان سوساج ،یفاذق نارودزم زا یکی دوشیم هتفگ«
 ار یفاذق یافتخا لحم هظحلهب هظحل ،سوساج نیا و
 رد هیسور ی”ادزیوز ایانسارک“ همانزور .…درک یمشرازگ
 نیا ذوفن یگنوگچ و یفاذق نتشک حرط تایئزج یشرازگ
 همانزور نیا .درک راکشآ ار وا هاگتسد رد وتان سوساج
 زا یکی هک داد شرازگ یتینما علطم عبانم زا لقنهب
 نیا .دوب وتان سوساج ،یفاذق رمعم ییاقیرفآ نارودزم

 بترم روطهب ار یفاذق یافتخا قیقد لحم ،سوساج
 زا جورخ مزاع یفاذق ناوراک یتقو .درک یم شرازگ
 یاههدنگنجهب ار ربخ نیا اعیرس سوساج نیا ،دوب ترس
 .»دنداد رارق فده ار وا ناوراک زین اهنآ ،درک هرباخم وتان
:دینک هعجارم ریز کنیلهب

http://www.fardanews.com/fa/news/
دش-راکشآ-یفاذق-نتشک-یگنوگچ /168492

 
 تیعضو نیا ماقرا و رامآهب یسرتسد یارب ]6[
 رد جردنم هلاقم نیا تسخن تمسقهب یعامتجاـیداصتقا
 و روشک یاههناریو رب روتاتکید یفاذق[ دیما تیاسهب

.دینک هعجارم ]؟!دیرگیم شمدرم راتشک

 یفاذق یارب رشب قوقح یهزیاج یاضاقت اب هطبار رد ]۷[
:دینک هعجارم ریز کنیل رد قیفش نمهب یهتشونهب

http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/
item/384-هزیاج-تفایرد-دزمان-لبق-هام-هد-یفاذق-
html.دوب-للم-نامزاس-رشب-قوقح

 دمحم یتمسق دنچ یهلاقم مجنپ تمسق زا لقنهب ]8[
 یاهیروتاتکید هیلع بالقنا« مانهب ینوگلاش اضر

:»هتسباوریغ
http://shalgooni.wordpress.com/
2011/11/12/12-2/

 رد یرادا و یسایس یاههتیلامرف زا رتشیب عالطا یارب ]9[
:دینک هعجارم گالبو نیاهب یبیل

http://libya.blogfa.com/post-204.aspx
 
 ورین یفاذق میژر هیلع هزرابم رد داضتم نایرج ود« ]10[
 تاشیارگ زا یگنراگنر هعومجم لوا نایرج …دناهتفرگ
 ای داحتا زا یرادفرط ناشکرتشم لصف هک تسا فلتخم
 ًابلاغ اهنیا نایم رد .تسا یبرغ یاهتردق اب یراکمه
 یاهماقم یاراد اهنآ زا یضعب هک یفاذق میژر زا نایرارف

 تیاده شقن اجنیا ات ، دناهدوب نیشیپ میژر رد مه یمهم
 دنتسه نایارگمالسا زا یفیط مود نایرج .دناهتشاد هدننک
 تسد اهنآ نایم رد اهیداهج و اهیفلَس دسریم رظنهب هک
 جاحلاب میکحلادبع هک مینادیم الاح ًالثم .دنراد ار رتالاب
 هورگ“ راذگناینب ،دیدج میژر ”یماظن یاروش“ ربهر
 )ایبیلب هلتاقملا هیمالسالا هعماجلا( ”یبیل یمالسا هزرابم
 اب و هدید یماظن شزومآ ناتسکاپ و ناتسناغفا رد هک هدوب
 بَعصُم وبا اب احنامه رد و هتشاد یراکمه هدعاقلا
 قارع رد وا رانک رد مه یتدم و هدش انشآ یواقرزلا

 میژر یماظن یربهر هب یمدآ نینچ ندیسر .تسا هدیگنج
 میژر نیا رد اهیفلس و اهیداهج هک دهدیم ناشن دیدج

 مایق رد اهنآ .…دنرادروخرب یدنمورین رایسب ذوفن زا
 رد و دناهتشاد یمهم شفن یفاذق میژر هیلع هناحلسم
 شزومآ و هبرجت ،یهدنامزاسهب هتشذگ ههام هن هرود
 هتفای تسد یرتهتفرشیپ و رتشیب یاهحالس و رتهب یماظن
.)دوش عوجر ۷ هرامش سیوناپ ذخأمهب( .»دنا

 هک تسا )Timon of Athens( ریپسکش زا ریز یهعطق ]۱۱[
:منکیم لقن )یردنکسا همجرت( لاتیپاک زا
رز یا ،هدنشخر یوداج یا ،اهبرپ زلف یا
رونم وت زا نوگهریت ،ابیز هتشگ وت زا تشز
.روالد̊ سکان ،قح̊ بذک ،انرب ̊ریپ ،الاو̊ تسپ

رفصا وید نیا ور هچ زا !نایادخ یا دییوگ تسیچ
ربعمهب دبعم زا دنار ار نادهاز و نانهاک
رتسبز دیابرب رامیب شمارا شلاب

رسکی دابرب دهد نید یهاگ و نید دراسب هگ
رواد نامرفیب تسا مرج شزرمآ یهیام
رکنم جنر نآ یتشز دزاس رود یماذج زا
رسرب جات دزاس لابقا دنسم رب ار دزد
و ترهش اروا دشخب

ّرف و تردق و لالج و هاج
رظنم کین یسورع دزاس ار موش زوجع ناو
!رهوگ هریت دیلپ یا !نوعلم وید یا وش رود

:تسا یسرتسد لباق ریز کبیل رد هتشون لصا ]۱۲[
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_tt‐
news[tt_news]=15524&tx_ttnews[backPid]=23&c
Hash=4e1f1ca96b2623e6e986072c64121181

 زا یتوافتم و یسررب لباق تاعالطا ریز یاهکنیل ]13[
 »نویسیزوپا« و هیروس رد یمدرم یهدنکارپ نویسیزوپا
:دهدیم هئارا روشک نیا رد رودزم و هدناشنتسد

http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/
item/385-مسیلانروژ-و-تقیقح-،هیروس.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/
item/387-وهایه-لد-زا-رادیب-یاهنادجو-یادص-
html.تسین-یبیل-هیروس

 لاس ۴ یوهایه دروم رد هدنراگن رظن تفایرد یارب ]14[
 و »گنج« تیهام رد یواکودنک{ یهلاقمهب شیپ
 ریز کنیل اب ،دیما تیاس رد ،}»گنجدض یهتیمک«
:دینک هعجارم

http://omied.de/issues/item/40-%DA
%A9%D9%86%D8%BD%D9%88%DA
%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%BD%D8%B1-
%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%Bك-
%D8%AC%D9%86%DA%BD-%D9%88-%DA

%A9%D9%85%DB%8C%D8%Bك%D9%87%E2%80%8C
%DB%8C-%D8%B6%D8%BD%D8%AC%D9%86%DA
%BD.html

 تاباختنا ،راکفا »یسدنهم« هک دسریم رظنهب نینچ ]15[
 هتشون هنحص تشپ رد هک یاهشیامن نارگیزاب ییاجهباج و
 نینچ رگا .دشاب هدش هنهک رگید ،دوشیم ینارگراک و
 ایلاتیا ریزو تسخن و )سومداپاپ( نانوی ریزو تسخن دوبن
 سکاز نمدلگ کناب نارازگراک زا ودره هک )یتنوم ویرام(
.دندیسریمن یریزو تسخنهب تاباختنا نودب ،دنتسه

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/111024/gaddafi-sodomized-video-gaddafi-sodomy
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/111024/gaddafi-sodomized-video-gaddafi-sodomy
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/111024/gaddafi-sodomized-video-gaddafi-sodomy
http://gaddafi.blogfa.com/post-24.aspx
http://eb1384.wordpress.com/2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c/
http://eb1384.wordpress.com/2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c/
http://eb1384.wordpress.com/2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c/
http://eb1384.wordpress.com/2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c/
http://eb1384.wordpress.com/2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c/
http://eb1384.wordpress.com/2011/10/16/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c/
http://www.fardanews.com/fa/news/168492/
http://www.fardanews.com/fa/news/168492/
http://www.omied.de/issues/item/376-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA.html
http://www.omied.de/issues/item/376-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/384-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/384-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/384-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
http://shalgooni.wordpress.com/2011/11/12/12-2/
http://shalgooni.wordpress.com/2011/11/12/12-2/
http://libya.blogfa.com/post-204.aspx
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=15524&tx_ttnews%5bbackPid%5d=23&cHash=4e1f1ca96b2623e6e986072c64121181
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=15524&tx_ttnews%5bbackPid%5d=23&cHash=4e1f1ca96b2623e6e986072c64121181
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=15524&tx_ttnews%5bbackPid%5d=23&cHash=4e1f1ca96b2623e6e986072c64121181
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/385-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%88-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/385-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%88-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/387-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/387-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.omied.de/2010-05-25-13-27-05/item/387-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
http://omied.de/issues/item/40-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%86%DA%AF.html
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 میهاربا اب وگتفگ
)ناهفصا رد راک کدوک(

یحور هرهز
گنهرف و یسانش ناسنا

 :یحور )کاشوپ هاگشورف یدصتم اب ندرک گنهامه زا دعب(
؟منک هبحاصم امش اب درادن یلاکشا .یشابن هتسخ ، مالس
؟!یچ ینعی :)کاشوپ هاگشورف یچراج(
 فرح یمک رسپاقآ امش اب دهاوخیم ملد هکنیا ینعی :یحور
؟درادن یلاکشا ترظن زا  ایآ ،منزب
؟یسرپب یهاوخیم یچ !هن :)هاگشورف یچراج(
.ینک یفرعم ار تدوخ تسا نکمم همه زا لوا :یحور
؟!یروج یچ ینعی : )هاگشورف یچراج(
 لها ،یراد لاس دنچ ،هیچ تمسا وگب ًافطل ینعی :یحور
؟هیچ تراک هاگشرف نیا رد و ییاجک
 .هملاس هد و منادهاز لها ،… میهاربا ممسا :)هاگشورف یچراج(
.یشورف سابل ،هنیا اجنیا مراک
؟هیچ تراک یتفگ ناج میهاربا :یحور
.مشورفیم سابل ،هگید هنیا :میهاربا
؟یشورفیم ،یشورفیمن هک تدوخ :یحور
 نآ یور هک یلدنص هب هراشا( منیشیم اجنیا یلو ، هن :میهاربا
.دنرخب سابل نایب هک مگیم مدرم هب دعب )هتسشن
 مه رگید راب کی ،ییوگیم مدرم هب هک روطنامه هشیم :یحور
.منک طبض ار تیادص نم  ات ییوگب
 یاهزور هک ینک عمج یرتشم حالطصا هب ِنحل نامه اب( میهاربا

 میارب هک یظیلغ ةجهل اب ،دوب هدرک بلج ار ماهجوت هتشذگ
 یت ،نموت ۳ هنادرم ترش یت  : دیوگیم دایرف اب تسانشآان

…رخب ایب هجارح ،ناموت ۳ هنانز ترش

؟ینودیم ور اهسابل ةمه تمیق :یحور
 هب ِیل یاهراولش زا یدادعت هب( .منودیم ور همه ، هلب :میهاربا
 یل راولش نیا )دنکیم هراشا  هاگشورف یولج یاهنکنام یاپ

.هنموت ۱۰ مه نوا ،۱۵ و۱۵ ؛۱۸ نوا ،۱۵
؟دنورآیم اجک زا ار هزاغم یاهسنج ینادیم ایآ : یحور

.دنروآیم نارهت زا ار همه ، هلب :میهاربا
؟ناهفصا یاهدمآ تاهداوناخ اب :یحور
. هلب :میهاربا
؟دیدمآ اجنیا هب هک دش هچ :یحور
 هساو .ناهفصا مییایب تسین راک نادهاز هک هتفگ مردام :میهاربا

.مینک راک هک اجنیا میدموا نیمه
 شبحاص ؟هیک لام ینکیم راک نآ رد هک یهاگشورف نیا :یحور
؟تسامش یانشآ
همییاد ِهاگشورف  ؟!هاگشورف نیا :)دنکیم رکف یمک( میهاربا
؟ینکیم راک اجنیا هک هتقو دنچ : یحور
.ههام جنپ ، راهچ :میهاربا
؟یدرکیم راک مه زاب نآ زا لبق :یحور
 یراک نامیس و یراک چگ ،نامتخاس یوت ًالبق ،هلب :میهاربا

.مدرکیم
؟ناهفصا نیمه ؟اجک :یحور
،اج نیمه ،هلب :میهاربا
؟تسا ردقچ ،یریگیم اجنیا هک یدزم : یحور
؟هنازور ای هناهام :میهاربا
وگب هنازور ،هنکیمن یقرف :یحور
نموت ود یزور :میهاربا
؟ینکیم راک تعاس دنچ یزور :یحور
 مریم راهان دعب  ،مین و کی ات مایم هُن تعاس حبص زا :میهاربا

.بش مین و هد ات مایم راهچ تعاس هرابود ،هنوخ
؟هکیدزن هنوخ رگم :یحور
.)تراند( هتراند ، تس یکیدزن نیمه ، هلب :میهاربا
 تمدید هک یراب دنچ رخآ .هنکیمن تاهتسخ تراک :یحور
 رارکت ور اهسابل تمیق مادم و یاهتسشن یلدنص نیا یور روطنمه
. ینکیم
. مراد تسود ار راک نیا .مشیمن هتسخ ، هن :میهاربا

http://anthropology.ir/
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؟یراد تسود ارنآ زیچ هچ :یحور
 هاگن ور مدرم هگید هبوخ بخ :میهاربا

…هگید هبوخ .منکیم
؟یراد رهاوخ و ردارب ات دنچ : یحور
 ،ردارب ات ۳ اب میراد رهاوخ ات ۵ ام :میهاربا
؛ردام هی و اباب هی اب
 ناشلاس دنچ تیاهردارب و رهاوخ : یحور
؟دننکیم راک یگمه ؟تسا
 ةزادنا هک مراد رهاوخ کی :میهاربا

 یکی ،هشلاس هدزیس ،هزاود ،همدوخ
 مگرزب رهاوخ اب ، هشلاس تفه ، هرتکچوک
 هک هگید یکی اب ،هشلاس جنپ و تسیب
 یکی ماردارب .هنکب یسورع هرارق هبنشجنپ

 راک مه هگید یات ود ، هزابرس نوش
.دنزاسیم نامتخاس .دننکیم
؟دننکیم راک مه تیاهرهاوخ :یحور
.دناهنوخ یوت ،هن :میهاربا
 مه تدوخ هک یدوب هتفگ ًالبق :یحور
 ار راک مادک ،یدوب نامتخاس رگراک یتدم
؟یراد تسود رتشیب
 هساو ؟ارچ مگب .ور نامتخاس :میهاربا
 یروجنیا ونامیس هی ای و چگ هی هکنیا

 هلام تکرح یادا تسد اب( مشکیم
.هنوخ مریم دعب ،)دروآیم رد ار ندیشک
 ردقچ ؟یدرکیم راک تعاس دنچ :یحور
؟یتفرگیم دزم
 .دوب نومهنوخ کیدزن نامتخاس :میهاربا
 تعاس کی ،مدرکیم راک تعاس کی
 نموتهد یزور مدعب ،هنوخ متفریم
 .متفرگیم
 یوت هک دادیم هزاجا ،امرفراک :یحور

؟ینک راک نامتخاس
 نامتخاس نامه یوت مماباب ،هلب :میهاربا

.هنکیم راک
؟هیچ تردپ لغش یگب هشیم :یحور 
 راک نامتخاس یوت منوا !؟ماباب :میهاربا

 کیدزن تراند نومه یوت .هنکیم
.هینامتخاس هی رس نومهنوخ
؟یناوخب سرد دهاوخیم تلد :یحور
 مسابل متراک یوت یلو هلب :میهاربا
.هسردم مرب هشیمن »هینادهاز«
 هشیم ،هیچ تروظنم مشیمن هجوتم :یحور
؟یهدب حیضوت رتشیب

 ،هسردم تراک یوت مسابل :میهاربا
 قرف ،»هیناریا« اجنیا سابل اما .»هینادهاز«
 هتفگ ماباب الاح .اجنیا هب هروخیمن .هنکیم
.میریگیم سکع یناریا سابل اب میریم هک
 یورب دهاوخیم تلد تدوخ  :یحور

؟هسردم
 هریم ماباب الاح .دهاوخیم ملد هلب :میهاربا

.هسردم مرب ات هنکیم تبحص
؟یاهدناوخ سرد سالک دنچ :یحور
!سالک جنپ ؟نم :میهاربا
 هد یتفگ هک امش ،ناج میهاربا :یحور

!یاهدناوخن سرد هک مه لاسما ،هتلاس
!ممجنپ سالک یلو ،هلب :میهاربا
 لغاش مه وا ایآ ،یچ تردام :یحور
 ؟تسا
 .هنکیم راک هنوخ یوت وا !؟مردام :میهاربا
 نیا و هنک یم عمج و هروشیم ور اهسابل

اهراک
 ناهفصا هب هک تسا تقو دنچ :یحور
؟هدشن گنت نادهاز یارب تلد ؟دیاهدمآ
 ور ناهفصا .هشیم یتقو دنچ هی :میهاربا
.مراد تسود
؟تسا همیب تردپ :یحور
!هن :میهاربا
 همیب هداوناخ ءاضعا زا مودکچیه :یحور
 ؟دنتسین
!هن : میهاربا
؟تسا یاهراجا ناتهنوخ :یحور
.میراد نومدوخ زا هنوخ ! هن :میهاربا

 تدوخ ؟یراد هقالع لابتوف هب :یحور
؟ینکیم یزاب
 لالقتسا و ناهاپس میت .یلیخ هلب :میهاربا
 ناتیپاک( »یدیجم داهرف« .مراد تسود ور
 نوچ .مراد تسود یلیخ ور )لالقتسا میت

 لگ مه شا همه و هنک یم یزاب بوخ
 .هنزیم
؟یراد تسود ییاهملیف هچ :یحور
یتروص گنلپ و هبرگ و شوم :میهاربا
 دهاوخیم تلد ؟یراد ییوزرآ هچ :یحور
؟یشب راک هچ یدش گرزب یتقو
 یتقو دهاوخیم ملد !؟موزرآ :میهاربا
.مشب اهزابرس سیئر ،مدش گرزب

 اجنیا زا تساهتدم ،ناج میهاربا :یحور
 منیبیم یلدنص نیا یور ور وت و مشیم در
 .دنرخب سابل نایب یگیم مدرم هب مادم هک
 هچ ور »مدرم« ،منودب مهاوخیم الاح
؟ینیبیم یروج

 ؟!ور»مدرم« :)مامت یگداس اب( میهاربا
.منیبیم مامشچ ات ود اب ،یروجنیا
 تاهاب یداد هزاجا هک منونمم :یحور

 ،منکیم طبض ار تیادص مراد .منزب فرح
؟یگب یهاوخب هک تسه یزیچ

 یوت مردارب .تسه یزیچ کی :میهاربا
 .هدوب کیچوک .هدرم هتفرگ شبلق ،نادهاز
 هک متشاد مه رهاوخ کی .هتفگ مارب مردام
.هدرم هداتفا نومتخاس زا هدوب گرزب
۱۳۹۰رهم ـ ناهفصا
 رذآ ۶( هتشذگ بش :هبحاصم زا سپ

 »میهاربا« هک یکاشوپ هاگشورف هب ،)۱۳۹۰
 میوگب وا هب ات مدز یرس ،درکیم راک نآ رد
 .منک هدافتسا شاهبحاصم زا تسا رارق

 هک هاگشورف یدصتم زا .دوبن یو زا یربخ
 ار شغارس دوب یبدؤم و ورشوخ ناوج
 راک اجنیا رد رگید میهاربا :تفگ ،متفرگ
 .دوب اوه ندش درس شلیلد ًارهاظ .دنکیمن
 هک مدش هجوتم وگوتفگ نمض ،یراب

 میهاربا اب یتبسن چیه ،هاگشورف بحاص
 هب و هدوب »یناغفا«  یو هکنآ نمض .درادن
 روبجم )ینوناق زوجم( »هگرب« نشادن لیلد
.تسا هدش نتفگ غورد هب
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 دیاب پچ ،تسا رییغت لاح رد داب ریسم
 زورآ رد نم .دنادرگب وسنآ هب ار دوخ نابداب

 تیاهن رد تسا رداق هک متسه یپچ ی
 یفاکان زونه زورما ام“ :دیوگب شمارآ

 ندیلاب لاح رد  یا هزات لسن یلو ،میتسه
 ینابز اب و یسایس هزات یاهتساوخ اب ،تسا
 زورما ،مدوب راگزومآ متسیب نرق رد نم .ون
 زا ،ون ن ابز نیا زا :مریگب دای مهاوخ یم
 ینامزاس لاکشا نیا زا و اه شسرپ نیا

”.مزومایب
 هدنسیون و هلاس ۷۱( ” یتوـنـیـترب وـتسو اـف“
 تسایس نازادرپ هشیدنا زا  یکی )هلاقم

 بزح وضع وا .تساپورا رد پچ
 هیاپ زا ادعب هک تس ایلاتیا تسینومک
 نیون بزح ( اتسینومک ادنوفیر ناراذگ
 رد ۲۰۰۷ ات ۲۰۰۴ لاس زا وا .دش )یتسینومک
 رد .تشاد رارق اپورا یاه پچ بزح سأر
 داحتا دزمان ناونعب ایلاتیا ۲۰۰۸ تاباختنا

  پچ
وبمک اب یلو درک تکرش تاباختنا رد
 زورما .تخاب تاباختنا رد یار کی د
هلجم رشان 

Alternative per il social- lismo  رد 
.تسایلاتیا

 یئاه هخسن رد .تسا  نارحب رد قرغ اپورا
 لح یارب یئاپورا یاه ناینب و اه تلود هک
  اب هن نخس یور ،دنهن یم شیپ لئاسم
 اب هن و تسا یداصتقا  اه تضایر ناینابرق
 هزاجا ا هک  تس اهروشک نیا یاه ناملراپ

یتونیترب وتسواف هتشون
 همانزور دنالچیود سیون
 یتسیلایسوس هنازور
ناملآ پچ بزح
 و شنیزگ - ام هدنیآ 
یعفان اضر همجرت

 یمهس اه یریگ میمصت رد دنشاب هتشاد
 تردق بلس تسایس زا ارچ .دنشاب هتشاد
 تارکومد یاپورا کی یامنرود  ؟دوش یم
؟تسا هنوگچ یعامتجا و
 
 ود اب ار دوخ اپورا رد مکاح تاقبط زورما
 دامتعا هن اهنآ :دننیب یم وربور یدامتعا یب
 هن و دنراد تموکح یارب دوخ ناوت هب
 زا ندمآ نورب یارب دوخ ناوت هب دامتعا
 تابسانم دوش یم هدید هچنآ .ینونک نارحب
 لدم و یداصتقا لدم نایم شنت اب هتخیمآ
 یوس زا یسارکومد و وس کی زا یعامتجا
 هب بطق  ود نیا نایم  شنت   .تسارگید
.تسا زیگنا بارطضا هک هدیسر یا هلحرم
 .تسا هدوبن روطنیا هشیمه تابسانم نیا
 هلاس یس نارود ،داصتقا نادنمشناد
 ناملآ حالطصاب رب یزوریپ زا سپ ،تسخن
 مان ”یداصتقا هزجعم“ یاهلاس ،ار یزان

 هچنآ .دراد ثحب یاج هتبلا هک دنداهن
 رد هک یساسا نیناوق :تسا نیا تسا ملسم
 ،رگید یحرط ،دندیسر بیوصت هب نامزنآ

 رد .دندرک هضرع یسارکومد زا ون یحرط
 و یندم قوقح زا نخس رگید حرط نیا
 هشیدنا .دوبن هناگ هس یاوق کیکفت
 یماگنه یسارکومد هک دوب نیا یروحم

  یربارب یوسب شخرچ  هک تسامرفمکح
.دشاب

 راوتسا هیاپ نیا رب نیناوق نیا ینورد راتخاس 
 عماج یعامتجا تلادع داجیا یارب هک دوب

 داب تهج
 ناهج رد
 تمس هب

 رییغت ”پچ“
تسا هدرک

http://www.neues-deutschland.de/artikel/213004.krise-und-demokratie.html
http://aayande.wordpress.com/2011/12/12/%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/#more-2189
http://aayande.wordpress.com/2011/12/12/%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%BE-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/#more-2189
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 تردق هکلب ،نایاورنامرف تردق اهنت هن
 نیا .ددرگ دودحم اترورض  دیاب زین داصتقا
 زا سپ یساسا نیناوق دروآ تسد نیرتگرزب

.دوب گنج

تفرگ تسدب ار نامرف داصتقا

 رارق میظنت ،نیناوق عضو ،دنلب  ینامز تدم
 ریس ریسم نیا رد یعمج راتفر عون  و اه داد
 یتاقبط هزرابم قیرط زا اپورا .درک یم
 و کیتارکومد راتخاس اب یبازحا  هلیسوب
 رپ یشزاس هار رد ماگ یرگراک یاه هیداحتا

 یشزاس ،تشاذگ یراد هیامرس اب کرحت
 کیتارکومد شزاس نیا قبط .کیتارکومد
 ات هک یئاههورگ وس کی زا یتسیاب یم
 هتشاد هگن رود یسارکومد دنور زا نونک
 دنبای هار دنور نیا هب ماگ هب ماگ دندوب هدش
 ناکم هب یقیفلت یسارکومد ذوفن هصرع
 ناونعب ،دندوب هتسب رد نونک ات هک یئاه
 رگید یوس زا .دبای هعسوت اه هناخراک لاثم
 دودحم یدنورهش قح ،شزاس نیا رظنم زا
 ،دوبن تاباختنا رد تکرش قح نتشاد هب
 تاعزانت نداد نامزاس قح لماش هکلب
 زین یلک روطب تاعزانت ینعی ،یعامتجا
 رد ،یعامتجا شزاس لاح نیع رد .دوب

 تامدخ تلود داجیا هب ،اپورا رسارس
 قوقح ساسا نیا رب .دیماحنا یعامتجا

 یدرف قوقح هب دودحم رگید یدنورهش
 ندروآ تسد هب زا تسا ترابع و تسین

 صخشم ققحت ناونعب ،یعامتجا قوقح
.یربارب هب شخرچ
 رد یرگراک و یئوجشناد شبنج تسکش
 یم نایاپ نارود نیا هب داتفه یاهلاس
 تقو روهمج سیئر ( ناگیر اب .دشخب
 ریزو تسخن( رچات تیرگرام و )اکیرمآ
 داب ،داتشه یاهلاسرد )ناتسلگنا رد تقو
 ندیزو تسایس هصرع رد مسیلاربیلوئن

 لح هار هک رظن نیا حرط اب ناگیر .تفرگ
 هلئسم دوخ تلود ،تسین تلود ،هلئسم
 هب مزال .درک تام خاش ار تلود  ،تسا
 هنیمز رد طقف ار تلود وا هک تسا رکذت
 زاس هلئسم یعامتجا هصرع رد نزاوت داجیا

 تلود دوجو اه هصرع رگید رد تسناد یم

 رچات نخس .تسناد یم یرورض زونه ار
 .دوب رت دنت مه نیا زا سیلگنا تلود سیئر
 هعماج ،تسا داصتقا زیچ همه“ :تفگ وا

 یدنور نآ سکع تسرد نیا .”تسا چیه
 هتفرگ شیپ رد یساسا نوناق دنور هک دوب
 ار ناکس هرابود یراد هیامرس داصتقا :دوب
 دش زاغآ یا هزات نارود ،تفرگ تسد رد
.یراد هیامرس یئاورناهج نارود ــ

 ،دهاوخ یم همه زا دیدج یراد هیامرس
 رد تباقر هب تسد یتیدودحم چیه نودب
 یتح ”یراد هیامرس بالقنا ” .دننزب رازاب
 .درک ذوفن مه یسارکومد لایسوس رد
 دندش دقتعم اه تارکومد لایسوس تیرثکا

 یگرزب سناش یراد هیامرس یئاورناهج  هک
 ” رظن نیا یسایس رگ نایب نیرت ایوگ .تسا
 هضرع  ”رلب ینوت ” هک تسا ی ” موس هار
 .درک
 دنور نیا ربارب رد یدج فیرح هناگی
  دنور نیا دوخ  نورد زا   هک تسا یشبنج 

 یتسردان هب هک یشبنج ،تسا هدروآرب رس
 هدش هداد ” یئاورناهج نافلاخم ” مان نآ هب
 اتسیدنوُمرتلآ ” دیاب ارنآ .تسا
 یفداصت .دیمان )ناهج ناگدنهدرییغت( ”
 اب ون یلسن شبنج نیا نایدانم هک تسین
 یاه شیامه رد هک دنتسه ون ینابز
 رد ،گرزب تارهاظت رد ،ناهج یعامتجا

 لکش .دنهن یم نادیم هب یاپ حلص شبنج
 هصرع رد هک اتسیدنومرتلآ شبنج تکرح
 نرق یاه شبنج اب تسا لاعف یللملا نیب
 یاه متس  شبنج نیا .دراد قرف متسیب
 هن دهد یم رارق داقتنا درومار یعامتجا

 اب زین یرگراک شبنج هزرابم ــ .ارنآ نیلماع
 هتسویپ یلو ،تساه یتلادع یب نیمه
 هیامرس هک دراد اهنآ هشیر هب مشچ
 تاریثات رب تشگنا نیون شبنج .تسیراد

 شرتسگ رب :دراذگ یم هیامرس یئاورناهج
 بیرخت رب ،یتلادع یب شرتسگ رب ،رقف
 مهرد تارایتخا شبنج نیا .تسیز طیحم
 هلثُم رب  و دنیب یم ار تردق زکرمتم و هدینت

 )م ـ ندب ءاضعا و اپ و تسد ندیرب ( ندرک
 ریغ  بحاصت رب ،دزات یم یسارکومد
 یم دیدج نایاورنامرف طسوت تردق ینوناق

 رب ،لوپ یللملا نیب قودنص رب :دروش

 ،اپورا یزکرم کناب رب ،یناهج یاهنامزاس
 ای شبنج نیا .یتیلم دنچ یاه نرسنک رب
 لیلحت ای اهنیا راتخاس لیلحت هب یزاین

 رداق ای ،درادن اهنامزاس نیا یتاقبط راتخاس
 هزات داعبا نیا دوجو اب .تسین لیلحت نیا هب
 ار یگناگیب دوخ زا و یبوکرس ، یشک هرهب
 نیا هک میروآ رظن رد تسیفاک .دسانش یم

 ون زا ار رشب قوقح عوضوم هنوگچ شبنج
 شبنج تایرظن هب هنوگچ ،درک فشک
 و تسویپ تسیز طیحم ظفح شبنج ،نانز

 و داد دنویپ مهب ار نوگانوگ یاه شبنج
.دروآ دوجوب ار اه شبنج شبنج

 
 هدنام یقاب نآ روتاکیراک یسارکومد زا 
 تسا

 رد   اورناهج یراد هیامرس نارحب لیلد یلو
 لکش فالخ رب اریز .تسا هتفهن نآ دوخ
 نارحب عون  کی نارحب ،نآ یرهاظ
 دوس تشابنا سفن رد هک تسا یعامتجا
.تسا هتفهن
  اورناهج یراد هیامرس تیقفوم یاهروتوم
 ندرک مک و اهدزمتسد زا نتساک زا دنترابع
 نیرت نازرا یوج و تسج،دیرخ تردق
 رد یلام یاهرازاب نداد خوسر ،راک یورین
 رد .اهرازاب ندرک تخاون کی  و داصتقا

 لئالد  تیقفوم لماوع نیمه  لاح نیع
 یمن همکاح هقبط .دنتسه زین نآ نارحب

 داجیا یرییغت یداصتقا لدم نیا رد دهاوخ
 نآ اب بسانتمدیاب رییغت ره یارب اریز .دنک
 اهنآ یلو .دیآدوجوب ون یعامتجا تابسانم
 زا دنناوتب هک نیا یارب و راک نیا یاجب

 یسارکومد ،دننک یوریپ یمیدق هویش نامه
.دنرب یم لاؤس ریز ار
 هدیسر هجیتن نیا هب مکاح هقبط نم رظنب
 یمن رگید دوجوم عامجا ساسا رب هک تسا
 تسیب رد لیلد نیا هب .دنک تموکح دناوت

 هدیدان  ماگب ماگ یسارکومد هتشذگ لاس
 نآ زا یروتاکیراک هک زورما ات دش هتفرگ
 یاپ هب مظنم روطب مدرم .تسا هدنام یقاب

 ،دنوش یم هدناوخارف تاباختنا قودنص
 سلجم مه هتشذگ لثم مه زورما ارهاظ
 یلو یتاباختنا سلاجم مه و دراد دوجو
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 ماگ هب ماگ اهنآ  یریگ میمصت ناکما
 قوف یرصانع .تسا هدش رتدودحم
 دوخ هک هدش هتشاذگ اهنآ رس یالاب ناملراپ
 هدارا هک دنا هتخاس یا هکبش مهاب اهنآ

 تارایتخا و تسا ریثات یب اهنآ رب  مدرم
 لقتنم اه هکبش نیا هب یریگ میمصت یارب

 هب دیاب یرهاظ یسارکومد نیا .تسا هدش
 هدنایامن  نینچو دشخب تیعورشم تایلمع
 بانتجا ” تامیمصت    هک دوش یم
 دنوش هضرع یتامیمصت ناونعب و  :”دنریذپان

. دنرادن ارچ و نوچ یسایس ظاحل زا  هک
 یلو .تسا شروش یاضف ،اضف ،نیا رب انب
 ناوت یم ارنآ ؟دزو یم هنوگچ شروش داب
 زاب )وتانگیدنیا ( ” ناکانمشخ“ ناوخارف رد
 ام ،میراکیب ام ،تسین راک“ :تخانش
 الاح و تشاد میهاوخن یگتسشنزاب قوقح
 یسایس همانرب کی نیا ایآ .“ میرادن لوپ مه
 شروش اریز ،یرآ ینعم کی هب ؟تسا
 هک دراد یا هلئسم نامه اب میقتسم طابترا
 یراد هیامرس نیا :تسا یلصا هلئسم  زورما

 رگید ،تسین یشزاس چیه هب رضاح
 دوجو یعامتجا تاقبط نایم یتطاسو
 دهاوخ یم ناتلد هچره ،مدرم ،امش .درادن
.هن :تسا  یکی هشیمه ماظن خساپ ،دیئوگب
دینادرگب داب یوسب ار نابداب 
 نیا تسایس هرابود دلوت یارب طرش شیپ
 شبنج  هزات نابز تسایس ای :تسا
 گرم هب موکحم ای دمهف یم ار یضارتعا
 یارب هلمج زا ثحب ءادبم دیاب نیا .تسا
 هب نم یلو .دشاب زین اپورا رد پچ عضو
 داب ریسم هک احنآ زا :متسه یضار مه نیمه
 دوخ نابداب دیاب پچ ،تسا رییغت لاح رد
 یپچ ی زورآ رد نم .دنادرگب وسنآ هب ار
 شمارآ تیاهن رد تسا رداق هک متسه
 یلو ،میتسه یفاکان زونه زورما ام“ :دیوگب
 اب ،تسا ندیلاب لاح رد  یا هزات لسن

 نم .ون ینابز اب و یسایس هزات یاهتساوخ
 یم زورما ،مدوب راگزومآ متسیب نرق رد

 نیا زا ،ون ن ابز نیا زا :مریگب دای مهاوخ
 ینامزاس لاکشا نیا زا و اه شسرپ
 ”.مزومایب

 دربن« مانهب دراد یباتک میاهلتب لراش
 لوا ٔهرود »یوروش ریهامج داحتا رد تاقبط
 ٔهزرابم« مانهب ًاریخا )۱۹۱۷-۲۳( باتک نیا

 همجرت یسرافهب »یوروش داحتا رد یتاقبط
 دیناوخیم اجنیا رد هچ نآ .تسا هدش
 لاس رد هک دنابیلیم فلارزا تسا یدقن

.تسا هتشون رثا نیا یوسنارف نتم رب ۱۹۷۵
 دربن باتک راتفگشیپ رد میاهلتب لراش
 هراشا ۱۹۱۷-۲۳ یوروش رد تاقبط
 ٔهعماج باب رد لاس لهچ تدم هک دنکیم
 انب زاب و تسا هدرکیم قیقحت یوروش
 زا سپ یحابص دنچ ات وا دوخ ٔهتفگهب

 هتشادن یلیلد چیه ۱۹۵۶ لاس متسیب ٔهرگنک
 یمامت مغرهب ،یوروش داحتا هک تسا
 داقتعا ربانب »تاضقانت و تالکشم«

 یوسهب دناوتن ،میاهلتب یگشیمه
 رد .دنک تکرح مسینومک و مسیلایسوس
 بزح متسیب ٔهرگنک دیشیدنایم میاهلتب عقاو

 بزح هک تسا رما نیا رگنایامن دوخ
 دراد ار نآ تیلباق یوروش داحتا تسینومک
 حالصاهب زاین وا »تاهابتشا« هاگ ره هک

 میاهلتب .دزادرپب دوخ زا داقتناهب دشاب هتشاد
 .تسا هداد هدیقع رییغت دعبهب نامز نآ زا
 ندوب هبناج همه رد هک دراد شزرا نکیل
 .دریگ تروص یرتقیمع یسررب رییغت نیا
 داحتا هک تسا دقتعم میاهلتب نونکا اریز

 عون زا یرادهیامرس روشک کی یوروش
 صاخ نادنچ هک دنچره( تسا نآ صاخ
 نیا« :دسیونیم ًالثم هک ارچ ،تسین مه
 هجیتن رد و یرادهیامرس تشابنا نیناوق
 دیلوت رازبا زا هدافتسا هک تسا دوس نیناوق
 روشک نیا و )».دنکیم نییعت ار
 یزاوژروب« کی طسوت »یتلود یرادهیامرس«
 یرگهطلس شفده هک دوشیم هرادا »یتلود
 زا جراخ رد مسیلایرپما و روشک لخاد رد
 نامگ میاهلتب ،لاح رههب .تسا روشک
 یعون زا یسات یعضو نینچ هک دنکیمن
 نیا رد هک دشاب یبالقنادض رابفسأت رییغت
 هتسویپ عوقوهب ریخا لاس دنچ و تسیب
 زکرمت زا یشان ار تارییغت نیا هکلب .تسا

 زاغآ نامه زا هک دنادیم شیارگ نیدنچ
 .تسا هتشاد دوجو یوروش بالقنا

یوروش ٔهبرجت و میاهلِتِب

دنابیلیم فلار :زا
یرذابا .ف نادرگرب
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 دنچ رد هک تسا ددص رد وا ،نیاربانب
 نآ دلج نیتسخن رضاح باتک هک – باتک
 دنیآرف نیا ینامز بیترتهب هجوت اب -تسا
.دهد حیضوت ار یخیرات
 نیتسخن زا سپ هک یتالوحت هک رظن نیا هتبلا

 لصاح یوروش داحتا رد بالقنا یاهلاس
 ریذپانبانتجا ای و یقطنم ٔهجیتن دش
 هاگدید ًادبا تسا نیتسخن یاهشیارگ
 رگا یرظن نینچ کی .تسین یئهزات
 هنیمز نیا رد یاههتشون بلاغ نومضم
 نومضم یتوافتم یاهلکشهب اّما ،دشابن

 هک یراثآ هژیوهب .تسا هدوب اهنآ زا یلیخ
 و دنراد مسیوشلبهب هنامصخ یرظن
 ٔهجیتن شرابتشهد مامت اب ار مسینیلاتسا
 مسیسکرام یتح و مسینینل »ریذپانبانتجا«
 .دناهتسج دوس هاگدید نیمه زا دننادیم
 نیا فلاخم ٔهطقن زا دوخ ٔهبونهب میاهلتب

 زا ینعی .دسیونیم هراب نیا رد فیط
 یئوئام یامنرود ار نآ ناوتیم هک یهاگدید
 زا وا هک زین یتالوقم .درک فیصوت ینیچ ای
 هک تسا یتالوقم دیوجیم دوس اهنآ
 داحتا لیلحت یارب نیچ تسینومک ناربهر

 .دنربیم راکهب رصاعم نامز رد یوروش
 یلعف تایرظن هک دیوگیم اراکشآ میاهلتب
 رد نآ فاشکنا و یوروش داحتا هرابرد یو
 ریثأت تحت یدایز رایسب دح ات ،نامز یط
 هبرجت نیا زا وا هچنآ ای – نیچ ٔهبرجت
 میاهلتب راک .تسا هتفرگ لکش – دیمهفیم

 ،»یبرغ« شالت نیرتعماج و نیرتهنابلطهاج
 تسا یئوئام تالوقم یریگراکهب رد
 – یوروش داحتا خیرات ندرک نشور روظنمهب
 نیتسخن لاس جنپ یرگنشورهب دلجم نیا و

 رد .تسا تفای صاصتخا یوروش ٔهبرجت
 بلاج ار باتک نیا هتکن نیمه عقاو
 تیعقاوهب یئهزات زیچ ًاعقاو اریز .دنکیم
 رایسب و دیازفایمن اهلاس نآ یخیرات

 نیا قح .درذگیم لیاسم نیا زا یرسرس
 یعون ناونعهب ،باتک نیا باب رد هک دوب
 هدرک تواضق ،یتسیلایسوس ریسفت و هیرظن

 نم رظنهب هک میوگب دیاب زاغآ زا مه و ،دوش
 کی ناونعهب باتک زا دلجم نیا هچرگ
 هداد ناکت ارم یتلود یزاوژروب رایسب شخب
 نوچ .تسین هدیاف زا یلاخ اّما .تسا

 یدنمجرا تسیلایسوس ٔهدنسیون میاهلتب
 وا باتک هک تیعقاو نیا و ،تسا

 ار ام دراد یناوارف ٔهدننکجلف یاهفعض
 .دریگیم راکهب وا هک دربیم یتالوقم مهفهب
 .دراد ماع جاور هزورما هک یتالوقم ینعی
 هدش حرطم اجنیا رد هک یلیاسم یهگناو
 ،تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا هزورما
 ثحبهب اهنآ رد میاهلتب هک اج نآ زا و
ً اقیقد اهنآهب هک دنکیم باجیا ،هتخادرپ
.دوش هدرک هجوت
)Economism( مسیمونوکا
 نونکا هک یمکح اب ار شلیلحت میاهلتب
 درادنپیم وا .دنکیم زاغآ هتفای ماع راهتشا

 یرگراک شبنج هک یهابتشا نیرتگرزب هک
 ریگرد نآ اب موس للملانیب ات مود للملانیب زا
 ار یوروش ٔهبرجت یمامت هابتشا نیمه و( هدوب
 میاهلتب .تسا »مسیمونوکا« -)هتفرگ ارف زین
 و هاوخبلد یلکشهب ار هژاو نیا هچ رگا
 ریسفت یارب نآ زا اّما هدرب راکهب هناراگنلو

 هلأسم .تسا هتسج دوس توافتم ٔهلأسم هس
 یعمج تیکلام هک تسا داقتعا نیا لوا
 تابسانم یتسیلایسوس رییغت اب دیلوت رازبا
 نینچ مک تسد ای .تسا نامزمه یدیلوت
 مود ٔهلأسم .دراد لابندهب ًاموزل ار یرییغت
 داقتعا نیا )دراد هطبار لّوا ٔهلأسم اب هک(
 »تیولوا« یدیلوت یاهورین ٔهعسوت هک تسا
 هک تسا ضرف ،رگید ترابعهب .دراد
 ینیعم حطسهب دیلوت یتسیلایسوس تابسانم
 ای و[ تسا هتسباو دیلوت یاهورین هعسوت زا
 نینچ دیاب یتابسانم نینچ زا لبق هک نیا

 ].م.دشاب هتشاد دوجو هعسوت زا یحطس
 نینچ کی رب انب ،مسیمونوکا یاطخ نیموس
 تیکلام نوچ :هک تسا رواب نیا ،یشرازگ
 دوبان نارادهیامرس و دورب نایم زا یصوصخ
 ،تردق یاهناگرا ٔهمه تلصخ ،دنوش
 و ،دش دهاوخ نوگرگید ،تلود هژیوهب
ٔ هدننکمسجم یتح و هدننکسکعنم اهنآ
.دوب دنهاوخ ایراتلورپ یروتاتکید
 لیاسم نیا هک داقتعا نیا رد میاهلتب

 ،تسا مسیسکرام گرزب یاهیسیدژک
 ار هتکن نیا تقیقح رد .تسا قحرب ًاملسم
 رارق هجوت دروم یرتیلک روطهب ناوتیم
 زا یلکش مسیمونوکا ،هداس نایبهب :داد

 تسا هناسانشهعماج و یخیرات یئارگلیلقت
 نآ رب هک ار حرط و حیضوت هنوگره هک
 اب .دنکیم موکحم تسکشهب دشاب راوتسا
 میاهلتب هک یزیچهب تفص ود دیاب ،همه نیا
 نیا ،لّوا .دوزفا ،دهدیم هئارا رما نیا زا

 یتسیمونوکا یسیدژک هک تسا کش هک
 هک دشاب یتّدح و تدش نیاهب مسیسکرام
 رد یتح یسیدژک نیا .دنکیم هئارا میاهلتب
 رطاخهب ًاتدمع هک ینامز ٔهلصاف نآ

 ،موس للملانیب ٔهنایوجهطلس یاهفده
 شبلاغ لکشهب ،نیلاتسا راشف ای یربهرهب
 ،تشادن یداعبا نینچ زاب تشاد دوجو
 یزاوژروب ٔهنیمز رد دیابن ار مسیمونوکا
 زاین هک یئاههدیدپ نداد هولج یتلود
 نآ دیابن و ،درب راکهب دراد یرتشیب قمعتهب
 .تسناد ]هلأسم نآ[ دوجوم خساپ اهنت ار
 زا لبق یرگراک شبنج رد هچ رگا
 دوجو یتسیمونوکا یسیدژک زین مسینیلاتسا
 نآ ٔهرابرد ناوتیم یگداسهب اّما تشاد
 رتمهم هک ،مود هتکن ،اّما .درک قارغا
 مسیمونوکا حیبقت هک تسا نیا ،تسا
 لماوع هک دراد ار رطخ نیا میاهلتب ٔهویشهب
 نآ ینعی( میهد هولج زیچان ار یداصتقا

 ،دوشب اهنآ زا مه یتشادرب ره هک یلماوع
ً املسم .)دنتسین فرص »یداصتقا« زگره
 لماوع نداد هولج زیچان جیاتن زا یکی
 تسا مسیمونوکا ٔهکس یور نآ یداصتقا

 هدش هدیمان مه »یئارگهدارا« یهاگ هک
 .تسا
 نداد هولج زیچان نیا ،رضاح نتم رد
 دایز ینیبشوخ زا یشان ]یداصتقا لماوع[
 میاهلتب بیترت نیاهب .تسا نیچ ٔهبرجتهب
 هک دهدیم ناشن نیچ هنومن« :دنکیم اعدا

 هک )تسا کانرطخ عقاو رد و( تسین مزال
 هعماج کی ینیع یاههیاپ ادتبا

 طباور رییغت و میزاسب ار یتسیلایسوس
 یاهورین رتالاب حطس اب بسانتم یعامتجا
ٔ هنومن نکیل ».مینک لوکوم دعبهب ار یدیلوت

 جاتنتسا میاهلتب ار هچنآ هباشم ٔهجیتن نیچ
 رگنایامن نیچ ٔهبرجت .دهدیمن »ناشن« دنکیم
 رایسب تاعادبا نازیم هک تسا هتکن نیا
 بصعت هک تسا یزیچ نآ زا رتشیب
 نینچ یهگناو ،درکیم هیصوت یتسینیلاتسا
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 رد نیچ توافتم یاههنیمز رد یتاعادبا
 هچ نآ زا رتدعاسمان یداصتقا طیارش
 دهدیم ناشن یتسیمونوکا ماخ زادنامشچ

 زیچان رد اهینیچ دوخ اّما .تسا ریذپناکما
 هچ ات( یداصتقا لماوع ٔهنزو نداد هولج
 لیخد رتمک )اهنآ نتفرگ هدیدانهب دسرب
 نیا و .نارگشیاتس زا یرایسب ات دناهدوب

 هنوگهچ ًاعقاو و .تساهنآ زایتما دوخ
 ره زا مه زونه هک یروشک رد هک دشیم
 میاهلتب ؟دشابن نینچ تسا هداتفا بقع رظن

 هاگآ یگتفاینهعسوت یانعم زا ًالماک دوخ
 رد ار نآ هک دشوکیم هجیتن رد و تسا
 یاهورین لماکت ینعی ،دناجنگب دوخ بلاق
 تابسانم یتسیلایسوس رییغت و یدیلوت
 »کرتشم فیاظو« ٔهباثمهب دیاب یدیلوت
 نامه نیا دیوگیم میاهلتب .دیآ رامشهب

 رد نیچ تسینومک بزح هک تسا یزیچ
 ار دیلوت و دینک بالقنا« ترابع بلاق
 و نایب نینچ اّما .دنکیم نایب »دیربب شیپهب

 لیاسم هکلب یلمع لیاسم اهنت هن یئاهراعش
 یاهورین حطس ندوب نیئاپ هک ،مه ار یرظن
 یتسیلایسوس هعماج داجیا هار رد دیلوت
 ار نیا هتبلا .دنکیمن لح ،دروآیم دوجوهب
 نینچ هک یظفل یاهاعدا هنوگ نیا زا دیاب

 احنآ و اجنیا ای تسا هدمآ دوجوهب یئهعماج
 .درک زیامتم تسا ندمآ دوجوهب لاح رد
 سکرام هک دنکیم هراشا فسأت اب میاهلتب
 نآ زا یئهبناجهمه وحنهب زگره زین نینل و

 اربم دمان یم یتسیمونوکا رکفت ار نآ وا هچ
 هک یئانعمهب ،مسیمونوکا اّما .دناهدوبن
 ام هک تسین نیا ،تسا میاهلتب دوصقم
 یلصا لماع ٔهباثمهب ار دیلوت فاشکنا حطس
 مسیمونوکا !میروآ رامشهب هدننک دودحم
 هک هنارظنگنت نانچنآ یدودح نییعت ینعی
 نایم زا ار یتسیلایسوس عادبا ناکما

 هک دراد مه یرتقیقد یانعم زین و ؛دربیم
 یلاع حطس هک هدیقع نیاهب تسا هراشا
 یعمج تیهام تحت یدیلوت یاهورین

 تابسانم راکدوخ روطهب و ًاترورض
 .دروآیم دوجوهب ار دیلوت یتسیلایسوس
 نامرد »مسیمونوکا« یفیراعت نینچ یارو
 ،تسا ینومنرفظ و یناوخنوسفا رطخیب

 ار نآ ناوتیمن رگید هچ یئامهدرگ

.دناوخ مسیمونوکا
 نیا رد میاهلتب یراشفاپ ،بیترت نیمههب
 )Transformation( ٔهلاحتسا هک دروم

ٔ هلاحتسا داجیا یارب تیکلام یقوقح
 رد ار ام تسین یفاک دیلوت تابسانم
 نیا .دزادنایم کشهب میاهلتب یدنمشوه
 رایعم ندرک ور اّما دراد قیقح هلأسم
 رد یتح هزورما هک ندرک یلم »فرص«
 تسا هدش حیار اهتسیسکرام نایم
 تیمها ًالوصا هک تسا رطخ نیا نمضتم

 مزال طرش ٔهباثمهب ار یئاهرایعم نینچ
 یلم .دننک شزرایب رگید زیچ رههب ندیسر
 .تسین ندرک یعامتجا یانعمهب ندرک
 شلابقا ًالصا رگا – ندرک یعامتجا نکیل
 تیکلام یقوقح ٔهلاحتسا – میشاب هتشاد ار
.دنکیم ءاضتقا ار
 تابسانم رب هک یدیکأت رد میاهلتب

 اما ،تسا قحرب دنکیم دیلوت یتسیلایسوس
 نیا زا وا یعقاو روظنم هک دیسرپ ناوتیم
 یلصا یاهفعض زا یکی ؟تسیچ نخس
 وا .تسا هنیمز نیا رد ندوبن قیقد وا باتک
 فیرعت نینچ ار تابسانم هک یئاج رد
 یعامتجا دنیآرف زا لکش نآ« :دنکیم
 هک تسا ینعم نادب نیا ًالامتحا( »کلمت
 نآ« و )دروآیم تسدهب یزیچ هچ سک هچ
 نارازگراکهب دنیآرف نیا لکش هک یماقم
 دیلوت رد هک یتابسانم ینعی »دهدیم دیلوت
 ًالامتحا( »تسا هدش داجیا اهنآ یعامتجا
 و ار یراک هچ یسک هچ هک ینعم نیدب

 نیا نکیل .)دهدیم ماحنا یطیارش هچ تحت
 یئاهشسرپهب تسا یئهراشا طقف ًاملسم
 ،نیا رب نوزفا .دوش حرطم تسیاب یم هک
 لخاد رد ار دیلوت تابسانم نیا میاهلتب

 .دهدیم رارق یعامتجا تابسانم تیعماج
 دناهتسویپ مههب نورد زا همه هک یتابسانم
 یم یتسیلایسوس هعماج ِقلخ روظنمهب و
 هراشا زین میاهلتب .دنوش »یبالقنا« تسیاب
 ینعی یتسیلایسوس هعماج قلخ هک دنکیم
 زیامت هجو هک یعامتجا ماظن نآهب ندیسر
 راک« یعامتجا میسقت وحم نآ یساسا

 ،ینعی .تسا »یئارجا راک« و »تیریدم
 و ،یرکف راک و یدی راک نیب یئادج
 و نارگراک و اتسور و رهش نیب توافت

.دورب نایم زا دیاب ناناقهد
 میاهلتب هک هنوگ نامه اّما ،دشاب نینچ مریگ
 ،تسا هدرک یراشفاپ یتسردهب و ًاررکم

 و ینالوط دنیآرف کی رد دیاب یماظن نینچ
 رگا یتح( ،دیآ دیدپ کاندرد و راوشد
 ریذپناکما نآ لماک ققحت هک مینک ضرف
 تابسانم لکشم نایم نیا رد .)دشاب

ٔ هباثمهب تسیابیم هک ،دیلوت یتسیلایسوس
 و راوشد ینالوط دنیآرف نیا زا یشخب
 .تسا یقاب نانچمه ،دیآ رامشهب کاندرد
 هک تسا یئاهرایعم نییعت یساسا لکشم
 هک دزاسیم نکمم ار هنیمز نیا رد تواضق
 تروص یئاهتفرشیپ هنیمز نیا رد ایآ

 ،رتقیقد اهرایعم هچ ره و ؟هن ای دریگیم
 نینچ نییعت رد ًالصا میاهلتب نکیل .رتهب
 عقاو رد و ،دناسریمن یکمک یئاهرایعم

 هئارا یئاهرایعم نینچ مانهب هک درادن یزیچ
 اب ایراتلورپ« دیوگ یم امهب میاهلتب .دهد
 ندرک یلم اب و دوخ یتاقبط تردق رارقتسا

 طقف اّما – ار ناکما نیا هناخراک دنچ
 دنیآرف هک دروآیم تسدهب – ار ناکما
 ٔهجیتن رد و .دنک یبالقنا ار دیلوت یعقاو
 نیوت یعامتجا میسقت ،دیلوت نیون تابسانم
 .دروآ دوجوهب ینیون یدیلوت یاهورین و راک
 هتفرگن ماحنا یئهفیظو نینچ هک ینامز ات
 و یرادهیامرس دیلوت یلبق تابسانم
 لاکشَا و یّلجت لاکشَا نینچمه
 اهنآ رد تابسانم نیا هک یئیکیژولوئدیا

 نیا ات .دنامیم رادیاپ ،دنوشیم رادومن
 رگا ینعی ،دشاب هتفرگن ماحنا یمامتهب هفیظو
 هتفای رییغت یلبق تابسانم نآ زا یشخب
 و .تسا هار رد یتسیلایسوس راذگ ،دشاب
 نخس »یتسیلایسوس هعماج« زا ناوتیم
 »راذگ دنیآرف« نیا زا ناوتیم ارچ ».تفگ
 ٔهعماج« کی هدننکنییعت لماع ناونعهب

 .تسین نشور تفگ نخس »یتسیلایسوس
 نتشاذگ رانمک اب یتح هک تسا راکشآ اما
 ادتبا هک یشسرپهب هجو چیههب هلأسم نیا

 .تسا هدشن هداد یخساپ دوب هدش حرطم
 نمضتم ًاعقاو »راذگ دنیآرف« نیا ایآ هک ینعی

 )رگید حالطصا رههب ای( یداهن هک یزیچ
 هچ یسک هچ ؟تسه دوشیم هدناوخ
 هرادا یسک هچ ؟دروآیم تسدهب یزیچ
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 خساپ میاهلتب ؟یطیارش هچ تحت ؟دنکیم
 .دیوگیمن ای دنادیمن ای ار اهشسرپ نیا

 دنیآرف نیا هک تسا نیا دیگیم وا هک یزیچ
 و دراد رب رد ار ینیون »یتاقبط ٔهزرابم« راذگ
 نیا ٔهنیمز رد باتک نیا رد میاهلتب هک یثحب
 هک یئاهشسرپهب طقف هن دنکیم هزرابم
 حرطم »دیلوت یتسیلایسوس تابسانم« لیلدهب
 زین دوخ هکلب دهدیمن یخساپ دنوش یم
.دنکیم حرطم مه یرگید یاهشسرپ
یتلود یزاوژروب
 :هک دنکیم هراشا شباتک لیاوا رد میاهلتب
 و یرادهیامرس دیلوت تابسانم »مادهنا یارب«
 و ایراتلورپ ینعی ،مصاختم تاقبط »وحم«
 و ایراتلورپ یروتاتکید دوجو ،یزاوژروب
 یفاک تیکلام یعمج لاکشا ای تلود
 ،یتوافتم لاکشا دناوتیم یزاوژروب .تسین
 دوخهب ار یتلود یزاوژروب لکش ًاتدمع و
 لیلحت رد هک تیعقاو نیا مغرهب ».دریگب
 حوضوهب یتلود یزاوژروب موهفم میاهلتب
 لیصفتهب ار نآ یو ،دراد رایسب تیمها

 هژیوهب نیا .دهدیمن رارق ثحب دروم
 نشور لیلدهب هک تسا هتکن نیا رگنایامن
 رد ار نآ دناوتیمن وا موهفم نیا ندوبن

 هک دیوگ یم میاهلتب اما .»دنارورپب« شباتک
 ببسهب هک تسا رما نیا رگنایب« موهفم نیا
 کیتارپ و یعامتجا تابسانم دوجوم ماظن
 لیاسو هک نآ یاجهب ،طلسم یعامتجا
 ناگدننکدیلوت رایتخا رد تالوصحم و دیلوت
 نارازگراک لماک رایتخا رد ،دشاب میقتسم
 نیا هک دنچ ره ،تسا یعامتجا دیلوت زاب
».دشاب هتشاد قلعت تلودهب ًامسر لئاسو
 رد تالوصحم و دیلوت لئاسو هکنآ یاج هب
 ببسهب ،دشاب میقتسم ناگدننکدیلوت رایتخا
 کیتارپ و یعامتجا تابسانم دوجوم ماظن
 نارازگراک لماک رایتخا رد طلسم یعامتجا
 نیا هک دنچ ره .تسا یعامتجا دیلوتزاب
 میاهلتب »مدراد قلعت تلودهب ًامسر لئاسو
 نوچ هک دهدیم حرش سیونریز رد ًادعب
 هار زا سپس تفای ماجسنا یتلود یزاوژروب
 قیرط زا ،دراد دیلوت لئاسو اب هک یتابسانم
 ور نارگراک یعامتجا میسقت رد نآ شقن

 و ،دربیم هدش دیلوت تورث زا هک یمهس
 »شیتاقبط کیتارپ« قیرط زا نینچمه

».دوشیم صخشم
 یرایسب نوچ ،نایب و نیودت نیا رد میاهلتب
 ملسم ار ضرف کی ،رگید دراوم
 نشور دیاب هک یضرف ینعی .درادنپیم
 نآ و ،دوش هتفرگ ثحبهب لقاال ای ،دوش
 »یتلود یزاوژروب« کی لعفلاب دوجو
 مزلتسم هک تسا یمومهفم نیا .تسا

 دیاب و تسا یتاقبط قیقد ًالماک یدنبلکش
 نینچ اما .درک نییعت ار نآ قیقد تیهام

 اراکشآ میاهلتب .تسا هدوهیب یتساوخ
 داقتعا »دیدج ٔهقبط« زت یطارفا ٔهخسنهب
 یئهقبط نینچ روهظ خیرات وا .تسا هدروآ
 یکیوشلب بالقنا یاهزور نیتسخن مه ار
 دشاب دقتعم میاهلتب دسریم رظنهب .دنادیم
 هاگتسد رد یئهدع ،راک میسقت رثا رب هک
 هدهعهب ار »تیریدم راک« بزح ای یتلود
 دوجوهب ار »یتلود یزاوژروب« و دنریگیم
 »ایراتلورپ« ای »یتاقبط ٔهزرابم« هب و دنروآیم
 دناوتیم یتخسهب یتشادرب نینچ .دنزارپیم
 ٔهدیچیپ یاهدنیآرف یسانشهعماج ٔهباثمهب
 دنیآرف زا یشخب هک ،طلست و یدنبرشق
 صوصخهب و یعمج یاهمیژر رارقتسا
 یئوگلا نآ -دور راکهب ،تسا یوروش داحتا

 قیرط زا ]یتلود یزاوژروب دروم رد[ هک
 فلتخم یاهشخب زا ناوتیم هک یتافص
 هتفرشیپ دیاب هک نادنچ درک طابنتسا باتک
 ریز حرشهب ناوتیم ار تافص نآ .تسین

:درک هصالخ
 روصت نیا« :دسیونیم میاهلتب ،تسخن

 هک ار یناسک همه هک تسا طلغ ًالماک
 یاههاگتسد رد ای تعنص رد تیریدم لغش
 زا دعب یاهلاس رد( ار یرادا و یداصتقا
 یزاوژروب ءزج دندرک لاغشا )بالقنا
 لغاشم نیا زا یخرب نوچ ».مینادب یتلود
 و دش لاغشا »اهتسینومک طسوت«

 اهنآهب لغاشم نیا هک یئاج ات اهتسینومک
 نامرآ شرتسگ هار رد دادیم ناکما
 ناکما دحرس ات و دندیشوک یئایراتلورپ
 زا ار دوخ هک دندرک کمک نارگراکهب
 و ،دننک اهر یئاوژروب طباور
 نیا ».دنداد لمع نادیم ناشتاراکتباهب

 دح رد ناشقوقح ًامومع هک ،اهرداک
 زا یشخب ،دوب نارگراک قوقح نامه

 هکلب دنیآیمن باسحهب یتلود یزاوژروب
 و یدام رظن زا و« دنتسه ایراتلورپ ءزج

 بلغا ای دناهدش ماغدا نآ رد یکیژولوئدیا
 رد ».دنراد یرتلورپ یتاقبط هاگیاپ دوخ
 کیتارپ هک تسا هدشن نشور باتک
 ریوصت ؟تسیچ یئایراتلورپ نامرآ شرتسگ
 زا یضعب ؛هک تسا نیا نمضتم هدش هئارا

 رارق تردق هاگتسد نآ ای نیا سأر اهرداک
 هک نآ لاح دنایتلود یزاوژروب ءزج ،دنراد
 نیمه سأر رد هک یدارفا دنتسه
 یزاوژروب ءزج و دنراد تردق یاههاگتسد
 یریوصت نینچ .دنیآیمن رامش هب یتلود
 و نیرتهاوخبلد یتلود یزاوژروبهب اراکشآ
 هلأسم زجهب .دهدیم ار یوتحم نیرتینهذ
 یلیخ دناوتیم مه نآ هک اهرداک نیا دمآرد
 هلخادم و هقرفتم دیاوع قیرط زا هداس
 رد تیوضع ،دبای شیازفا فلتخم
ً الماک یرایعم رب یتلود یزاوژروب
 نکمم رایعم نیا .تسا راوتسا صخشتمان
 رد .ددرگ عضو یرتالاب تردق طسوت تسا

 دراد دوجو ناکما نیا ًاملسم یتروص نینچ
 ،تسینومک کی زورما رتالاب تردق نیا هک
 ره ای و یتلود یزاوژروب وضع کی ادرف
.دشاب یرگید زیچ یرگید تقو
 یاجرب یجراخ ای ینهذ هصخشم هک یریثأت
 میاهلتب هک یتفص نیمود قیرط زا دراذگیم
 طسوت هک هچ نآ ینعی تسا هدرک رکذ

 میکحت ددرگیم داجیا یبالقنا بزح
 بزح »یرتلورپ تلصخ« نوچ .دوشیم
 دبای موادت دناوتیم یتروص رد طقف«

 لوصا ساسا رب نآ کیژولوئدیا تدحو هک
 قبط رب و دشاب راوتسا یبالقنا مسیسکرام
 کی هجیتن رد هک .دنک لمع لوصا نیا
 زا هک دیآیم دوجوهب یبالقنا گنهاشیپ
 دهاوخ رادروخرب نارگراک ٔهدوت ینابیتشپ
 نشور تمحز میاهلتب نوچ لاح رههب .دوب

 دوخهب ار تدحو نیا یاوتحم ندرک
 قفوم نادنچ بلطم مهف رد ام دهدیمن
 نیا دیوگیم امهب میاهلتب هچ نآ اما .میتسین
 یبالقنا یشم طخ فیرعت« هک تسا
 یأر«هب هتسباو ًافرص دناوتیمن یرتلورپ
 سلجم رد یأر نیا هاوخ دشاب »تیرثکا

 و ،دیآ تسدهب نارگراک سلجم ای ماوع
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 مه برجم یرتلورپ بزح ٔهرگنک رد هاوخ
 ًالماک تیعقوم کی زورب ماگنه
 حیحص هار تیلقا کی طقف ًالومعم دیدج
 ،رما نیا نتفرگ رظن رد اب ».دباییم رد ار
ً ابیرقت تشادرب میاهلتب هک درادن یبجعت
 هتشاد ایراتلورپ یروتاتکید زا یریذپفاطعنا
 هک دشاب هتشادن باب نیا رد یلکشم و
 ،بزح یروتاتکید اب ار ایراتلورپ یروتاتکید
 یکی ،یکیوشلب بالقنا زا سپ یاهلاس رد
 و بزح نوزفازور یاوزنا زا و دنادب
 هرسکی و دنک هدافتسا نآ »ندش رادمدوخ«

 نوچ .دهدب یتلود یزاوژروب روهظ زا ربخ
 رشبم تروصهب تیلقا و هتفای »حیحص هار«
 هتشاد قلعت نآهب یسک رگا( دش دادملق نآ
 تالکشم ٔهمه )دنک قیدصت ار نآ ای دشاب
.دوشیم ناسآ
 زا میاهلتب هک تسین تیلقا نیا عقاو رد اما
 و لکشت اب تیدض ٔهلیسو ناونعهب نآ
 .دیوجیم دوس یتلود یزاوژروب ماکحتسا
 نیا و – تسا گرزب ربهر هلیسو نیا هکلب

 نیا هچ رگا .تسا »وگلا« نیا تفص نیموس
 یزیچ نآ نیا اما هدشن نایب حوضوهب رما
 نتخاسهب ،۱۹۱۷ زا سپ میاهلتب هک تسا

 نینل زا وا .دزادرپیم نینل تیصخش شیک
 هک دنکیم دای یناد زیچ همه ربهر ٔهباثمهب
 عقاوم رد هک تسا زهجم یمسیناکم نانچهب
 رس وا زا یهابتشا تسا نکمم هک یردان
 هک دوزفا دیاب .دنکیم حیحصت ار دوخ دنزب
 لیلدهب رگید دارفا ار تاهابتشا نیا بلغا

 تسرد تایرظن و اهتسایس طلغ دربراک
 نینل امنرود نیا رد .دناهدش بکترم ،نینل

 قیقد ٔهنومن ناونعهب هناهاگآ ًالماک
 و تسا هدش یزیربلاق وئام ردصنیتسخن

 یارب بلغا هک یتاملک نامه اب یتح
 تسا هدش هدرب راکهب وئام یربهر فیصوت
 هک یئاهورین ،هناتخبدب .دوشیم فیصوت
 ره دننام – دیگنجیم اهنآ هیلع نینل

 دناهدوب یوق رایسب – رگید فلاخم شیارگ
 یتلود یزاوژروب هک دوب نیا شاهجیتن و
 هک نیا زا لبق .تفای ماکحتسا و فاشکنا
 هجوت دیاب میفاکشب رتشیب ار عوضوم نیا

 یرگید »فلاخم یورین« زا میاهلتب هک درک
 تمواقم ار ورین نیا وا .دنکیم دای مه

 ناکما هار رد یدس هک دناوخیم نارگراک
 اما .دزاسیم یتلود یزاوژروب ماکحتسا
 یتاقبط ٔهزرابم یئادتبا لکش ،تمواقم نیا
 .دراذگب یرثا دناوتیمن ًاعقاو هک تسا
 هک تسا رگنشور و هجوت نایاش رایسب
ٔ هزرابم« زا عون نیاهب هک هاگنآ میاهلتب

 ررکم عوجر ببسهب دسریم »یتاقبط
 و دیدرت راچد هریغ و یرتلورپ کیتارپهب
 دروم رد نینچمه یو .دوشیم طایتحا
 یارجا نآ قیرط زا تسا نکمم هک یهار
 نیا و – دوش یداهن کیتارکومد لیاسم
 نتفگ یارب یزیچ – دراد یساسا تیمها
 نآ رب ار وا میاهلتب ٔهشیدنا یلک بلاق .درادن
 رتشیب تردق یاهناگرا رد هک درادیم
 یتیلقاهب ینعی .دنک دامتعا »اهتسینومک«هب

 دئاقهب و دننادیم ار »حیحص هار« هک
 تسا رداق هک دنک دامتعا یمظعا
.»دنک انش نایرج فالخرب«
مسینیلاتسا ات مسینینل زا
 زا هک یرگید ٔهدنسیون ره دننام ،مه میاهلتب
 یوروش بالقنا ٔهرابرد یریگعضوم
 زا سپ هک نیاهب دنکیم هراشا ،دسیونیم
 ،یبالقنا روش و قوش ندرک شکورف

 شهاک ]اهکیوشلب زا مدرم[ تیامح
 میاهلتب هئارا ٔهویش هک تفگ دیاب اما .تفای
 زا هکلب دیازفایمن ام شنادهب یزیچ طقف هن
 مینادیم هچ نآ هب زین مهم یاهرظن یضعب
 ار یفرعم ٔهویش نیا .دناسریم بیسآ

 نیاهب ،مهم دروم هس رد هژیوهب ناوتیم
:درک صخشم بیترت
 نینل تیصخش شیک هک تفگ دیاب زاغآ رد

 هک تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم نادنچ
 هلاه رد ار نارود نیا کیوشلب ناربهر ریاس
 نیا هلأسم .دربیم ورف یکیرات زا یقیمع
 یراگنخیرات کی هتشون نیا هک تسین
 تسا »فاصنا زا رود« ای یتلود یزاوژروب
 قداص شدروم رد تفص ود نیا هچ رگا –
 هک تسا نیا رتمهم رایسب ٔهلأسم اما – تسا
 هک ار یتاثحابم یدایز دودح ات هتشون نیا
 ملق زا تشاد نایرج اهلاس نآ رد
 رد تسرد هک تسا تیعقاو نیا .دزادنایم
 رد یئاهثحب یبالقنا قیمع نارحب نامز
 یاهحانج نایم یتایح و مهم لئاسم هنیمز

 شوگهب هوقلاب تفرگیم رد فلاخم
 بلغا نادقف میاهلتب هتشون رد .دیسریم
 .دروخیم مشچهب میظع ثحابم نیا
 بزح یگدنزن زا یتسرد کرد میاهلتب
 و ۱۹۲۱ ات ۱۹۱۷ یاهلاس نایم کیوشلب

 ۱۹۲۱ زا سپ هاتوک هرود کی یارب یتح
 یدعب نارود مهف یارب هک نآ لاح .درادن
 یساسا تیمها تارظانم نیا نتشاد دایهب
 هک تشاد دایهب دیاب نینچمه .دراد
 ناونعهب ۱۹۲۱ لاس دیدش یاهتیدودحم
 طیارش تحت هک یتقوم رایعم کی
 رظن رد دوب هیجوت لباق میظع یاهنارحب

 رد گرزب یزوریپ کی هباثمهب هن دش هتفرگ
!بزح تدحو هار
 و تارظانم نیا نادقف میاهلتب هتشون رد
 نورد فلتخم تاشیارگهب وا ٔهقالع یمک
 رگا رخآ .تسین روآبجعت دایز بزح
 اب هک سک ره سپ ،دوب نینل اب قح هشیمه
 ینابیتشپ زا و تساخیم رب تفلاخمهب نینل
 هشیمه درکیم یراددوخ وا مربم و یبلق
 ینیفلاخم نینچ .دشاب هدرک هابتشا دیاب
 فارحنا ای تسار فارحنا رطاخهب دیابیم

 ناونعهب ای تسار و پچ فارحنا ای پچ
 یاهتسیشرانآ ای اوژروب هدرخ رصانع
 ای )Anarcho-Syndicalist( تسیلاکیدنس
 ای یتسیمونوکا یاهشیارگ نتشاد ماهتاهب
 راکهنگ دیاب دشاب هک لیلد رههب لاح ره رد
 دنناوتیمن ینیفلاخم نینچ سپ .دنشاب هدوب

 مالعا تسرهف رد .دنشاب یدج نادنچ
 شش ،جنپ طقف یکستورت زا میاهلتب باتک
 دودح نیمه رد طقف مه نیراخوب زا و راب
ٔ هرهچ چیه ًالمع .تسا هدش هدرب مان
 ار نیلاتسا یاهتیحالص یرگید یبالقنا
 هدیناجنگ تسرهف نیا رد ًادبا هک هتشادن

 چیه ناتساد نیا رد تقیقح رد .دوش
 و دوشیمن رهاظ ردقنیا نینل زج یئهرهچ

 رد طقف دوشیم دراو یرگید تیصخش رگا
 )نیفلاخم ای( نارادفرط زا یکی شقن
 .تسا نآ زیامتم ٔهرهچ نینل هک تسا یمارد
 نآ خیرات شراگن یارب هک میئوگب رگا

 هدننکهارمگ و ثبع یئهویش نینچ اهلاس
.میاهتساکن نینل یگرزب زا هجو چیههب تسا
ٔ هویش نیمه اب هطبار رد میاهلتب ًایناث
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 یرادمدوخ ٔهدیدپ یاهیگژیو ،شراگن
 رد هک ار اهکیوشلب میاهلتب تردق

 رب دش ادیپ بالقنا زا دعب یاهلاس
 ،اهلاس نآ میظع یناریوهب وا .درامشیم
 و تلود گنج ،یبارخ ،یرامیب ،یطحقهب
 تفه نآ رثا رد .دنکیم هراشا روشک لاغشا
 رفن نویلیم راهچ و دندرم رفن نویلیم مین و
 ،یرسم یاهیرامیب رثا رد گنج رد مه
 تسد زا ار دوخ ناج امرس و یگنسرگ
 ناراداوه زا ًاملسم یطیارش نینچ .دنداد
 ،دنوب تردق سأر رد نونکا هک اهکیوشلب
 زکرمت دوخ لابندهب هجیتن رد و تساکیم
 باجیا ار اهکیوشلب فرط زا تردق
 وحم یتردق زکرمت نینچ ٔهجیتن .درکیم
 هب ،یئهدوت یاهناگرا مادهنا ای یبسن

 راکتباهب ۱۹۱۷ رد هک دوب اهاروش صوصخ
 روآیتفگش .دندوب هتشگ رادیدپ اههدوت دوخ
 میظع مروت دیابیم یتیعقوم نینچ هک تسین
 رظن زا مه و دادعت رظن زا مه ار یسارکوروب
.دروآ دیدپ تردق
 ًالماک تروصهب نونکا دنیآرف نیا همه
 نآهب تبسن میاهلتب اما .دراد دوجو دنتسم
 نیمه رد ًابیرقت وا رظنهب .دراد یصاخ رظن
 لکش نایرج رد یتلود یزاوژروب کی نامز
 هراشا شباتک نایاپ رد میاهلتب .دوب نتفرگ
 نوچ یمیهافم اهکیوشلب رثکا هک دنکیم
 ار کیتارکوروب یسیدژک و یسارکوروب
 راکهب دمانیم یتاقبط لیلحت وا هچنآ یاجهب
 و یسایس تابسانم« بیترت نیاهب و دندربیم
 نآ ینعی ،ار »یئاوژروب کیژولوئدیا

 »کیتارکوروب« هدیدپ نیا هک ار یتابسانم
 یشوپهدرپ ،دوب نآ یرهاظ ٔهولج اهنت
 هجوت لباق هتکن ود اج نیا رد .دندرکیم
 تسا نیا تسا ربتعم هک هتکن نیلوا .تسا

 میهافم یوروش هبرجت لیلحت رد ؛هک
 »کیتارکوروب یسیدژک« و »یسارکوروب«

 یرفم عقاو رد نیا و تسا هتفر راکهب یلیخ
 ]لیلحت[ کی زا یئاهر یارب تسا هدوب

 اما .یئهبرجت نینچ زا یدج یتخانشهعماج
 میاهلتب نوچ ،تسین ربتعم نادنچ مود هتکن
 یتلود یزاوژروب میهافم هک دهاوخیم ام زا
 و یسارکوروب یاجهب ار یتاقبط ٔهزرابم و
 هک نآ یب .میرب راکهب کیتارکوروب یسیدژک

 نیا .دنک هیجوت یئهرذ ار میهافم نآ دناوتب
 شنیزگ زا راچان ام هک دراد دوجو ناکما
 چیه میاهلتب باتک رد اّما .میوش »وگلا« نیا

 ار یشنیزگ نینچ هک درادن دوجو یزیچ
 رد صوصخهب هلأسم نیا و دنک هیجوت
 ًالماک بالقنا لوا یاهلاس اب هطبار
.تسا ریذپانهیجوت
 نیرتمهمهب ،یتاهجهب و ،نیموسهب ارم نیا
 ٔهیلوا ٔهرود رد میاهلتب .دناسریم هتکن
 فرش رد ار یئاوژروب تلود کی بالقنا
 خیرات نایم هلیسو نیاهب و .دنیبیم نیوکت
 داجیا طبار ٔهقلح کی یدعب خیرات و یلبق
 زا هک دتمم یطخ و مرآ یلماکت .دنکیم

 و مسینینل و دوشیم هدیشک دعبهب ۱۹۱۷
 دنیآرف کی زا یشخب هباثمهب ار مسینیلاتسا
.دریگیم رب رد لومتم و دحاو
 هدننکهارمگ و هنارگیذوم یئامنرود نینچ اما
 نیلاتسا و نینل نارود نایم نوچ .تسا
 رد .دراد دوجو توافت ایند کی
 دوجو یلئاسم یتسیلایسوس یراگنخیرات
 راکشآ یلیخ نداد ناشن زا رتمهم هک دراد

 هن .تسا مسینیلاتسا و مسینینل نایم یئادج
 رتتحار یسایس رظن زا هک لیلد نیاهب
 یخیرات رظن زا هک لیلد نیاهب هکلب تسا

 یلیالدهب انب میاهلتب هتشون .تسا رتحیحص
 وا رظن رطاخهب و هدمآ شباتک همدقم رد هک
 نیا[ سکعهب تسرد نیلاتسا شقن هرابرد
.تسا ]تنس
 اب« نیلاتسا :هک دیوگیم همدقم رد میاهلتب

 ندرب راکهب رد ریذپانفاطعنا یتنوشخ
 باجیا بزح یاهامنرود هک یئاهرایعم
 زا اهرایعم نیا .داد جرخهب راکتشپ درکیم
 »لک ًابیرقت« فرط زا هکلب هدوبن نیلاتسا نآ

 لک نیا .دوب هتفرگ رارق دییأت دروم بزح
 فلاخم ًانایحا هک ار بزح یاضعا تیرثکا
 رب رد دندوب مه صخشم رایعم نآ ای نیا

 رصانع یارب یرما نینچ دبال ».تفرگیم
 دض نویسیزوپا رد فلاخم و فلتخم
 ای نیا یانثتساهب :تسا قداص مه نیلاتسا
 نیلاتسا اب ًاعقاو اهنآ .»صخشم رایعم« نآ

 اب بزح »لک ًابیرقت« هوالعهب .دندوب قفاوم
 یاهزت« عقاو رد نیلاتسا نوچ .دوب قفاوم وا
 ارجا روشک کی رد ار مسیلایسوس »یتسینینل

 بزح سفنهب دامتعا قیرط نیا زا و درکیم
.»درکیم ءایحا ار نارگراک و
 ینابز نینچ .تسا انشآ رایسب نایب عون نیا
 یسایس تیساسح ندناشن ورف یارب مه ًالبق
 تمدخهب تسیلایسوس یاهلسن یقالخا و
 نینچ رگید راب میاهلتب .تسا هدش هتفرگ
 زا یئاههنومن و دروآیم دیدپ ار یتصرف
 نیاهب .دهدیم تسدهب ار نابز نیا دربراک
 »یتسینینل« عضاوم ذاختا اب نیلاتسا بیترت
 یئهلاحتسا دنیآرف ندروآ شدرگهب رد
 .تشاد یعیسو رایسب هنماد هک درک کمک
 زا عافد یارب مزال طیارش دیابیم هک یلوحت
 مسیلایرپما یودرا رد هیزجت دیدشت و یوروش
 ار یوروش طیارش نیمه .دروآ دوجوهب ار
 مسیرلتیه نداد تسکش رد هک تخاس رداق
 لیبق نیا زا و دنک تکرش هناعطاق
 تسد رد یئهناشن چیه …اهیئارسهوای
 رظن رد ار لامتحا نیا میاهلتب هک تسین

 دشاب یبئاصم لماع نیلاتسا هک دشاب هتفرگ
 یاهلاس یط هکلب یوروش رد طقف هن هک
 یناهج شبنج رد ،وا قلطم تردق

 .داد خر ،ناهج رسارس رد مسیلایسوس
 داد خر »شحاف یاهاطخ« هک تسین یکش
 تسیب یاهلاس رخاوا هک یطیارش رد« اما
 بزح و دوب امرفمکح یوروش داحتا رد
 تفای اهنآ هرصاحم رد ار دوخ کیوشلب
 یخیرات رظن زا ًالامتحا اهاطخ نیا
».دوب ریذپانبانتجا
 ندوب لذتبم تسا مهم رایسب اجنیا رد هچنآ
 نیا یتح .تسین مسینیلاتسا زا عافد
 دقتعم میاهلتب هک تسین مهم مه تیعقاو
 دب زا نیلاتسا گرم نامز زا یوروش :تسا
 نتم رد رتهدمع هلأسم .تسا هدیسر رتدبهب

 اب بالقنا هیلوا یاهلاس نداد دنویپ رضاح
 نآهب ًالبق هک تسا مسینیلاتسا یاهلاس
 هک دنکیم هراشا میاهلتب .دش هراشا
 دش بکترم نیلاتسا هک »یئاهاطخ«
 رامشهب »یناهج یایراتلورپ یارب یقشمرس«
 رظن زا هک بلطم نیا فشک اما .دیآیم
 هدنزومآ رایسب تسیچ قشمرس نیا میاهلتب
 هک داد ناشن هرخالاب« اهاطخ نیا :تسا
 یرادهیامرسهب هلمح یاههویش زا یضعب
 یزاوژروب میکحتهب طقف و دوبن شیب یمهوت
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 یداصتقا و یسایس یاههاگتسد لخاد رد
 دنچ تسا نکمم هتبلا ».درک کمک
 یتسینیلاتسا یباصق مه رگید »قشمرس«

 .تساج نیمه یلصا هتکن اّما .دوش هتفرگ
 هباشم ٔهبرجت زا نینل طسوت هک اهسرد نیا«
 هدیشک نوریب »یگنج مسینومک« دودحم اما

 دییأت دروم ]نیلاتسا ٔهبرجت رد[ ،دوب هدش
».تفرگ رارق
 هبرجت نایم یهباشت هجو ًالوصا هک تشادرب نیا

 ًاقیقد دراد دوجو مسینیلاتسا و یگنج مسینومک
 تاراسخ نآ زا یضعب .تسا تیعقاو بلق
 هک ار یئاهتلادعیب و اهملظ نآ زین و ناوارف
ً امیقتسم ناوتیم دمآ شیپ تسخن یاهلاس رد
 یباهشت هجو چیه اما .داد تبسن نینل دوخهب
 اب دوب بالقنا سأر رد نینل هک یئهرود نایم

 نیا ناوتیمن نینچمه .درادن دوجو یدعب هبرجت
 هیلوا یاهلاس هک درک یقلت یدج ار ثحب
 رد تشادرب نیا .دوب دعب یاهلاس یاشگهار
 هدننکهارمگ ًالماک مه ثحب دروم صاخ ٔهلئسم
 »یماظن هویش« و تردق زکرمت ًاملسم .تسا

 هک درک کمک نیلاتساهب روما رب طلسم
 نیا زا شیب میهاوخب رگا اما دسرب تردقهب
 هک ار یمیظع یفیک توافت عقاو رد میئوگب
 شودخم دراد دوجو هرود ود نیا نایم
 ناکما عقاو رد ،یفیک توافت نیا .میاهدرک
 رد ار رفن اهنویلیم ندرک ینادنز و »ندرک دوبان«
 میژر داجیا ثعاب و دروآ دوجوهب نیلاتسا نارود
 و تشحو داجیا اب هک دش یردتقم یسیلپ

 و نیلاتسا زا داقتنا هناشن هنوگره بوکرس
 دوب نینچ .درک دوبان ار یو یاهتسایس
 و یروئت رد هن هک ار یزیچ نینچ و مسینیلاتسا
 ره دیابن .داد تبسن مسینینلهب دیابن لمع رد هن
 طقف دشاب اور مسینینل دروم رد هک یتواضق
 ای قشمرس یخیرات هداس شواک کی رطاخهب
 راک نیا اب میاهلتب .درک مسیمونوکا هیلوا هخسن
 گرزب یبیسآ یوروش هبرجت ندرک نشورهب
 ]قیاقح[ نتسنادهب اهتسیلایسوس .دناسریم

 میاهلتب .دنراد یتایح زاین یوروش هبرجت
 اما ،دنک هدروآرب ار یزاین نینچ دهاوخیم
 روک هرگ اب ار روک هرگ کی طقف وا .دناوتیمن
.دنکیم ضوع یرگید
 نایاپ

ناریا تاعوبطم یناگیاب - ۹ هعمج باتک

هدام تکرح یاه مرف
ربورک رتنوگ روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملاریاد

 و اه تکژبوا ،اه متسیس لباقتم ریثأت و تکرح یلصا عاونا رگنایب هدام تکرح یاه مرف
.تسا یدام یاه دنورو

.دشاب هتشاد دوجو هدام زا ازجم و هسفن یف ،»دوخرد« روطب دناوت یمن تکرح
 و اه متسیس رد عونتم تیاهن یب و صخشم تاکرح تروصب اهنت دناوت یم تکرح
.دشاب هتشاد دوجو یدام یاهدنور
 یم مان ار تکرح یلصا عون جنپ ،مهدزون نرق رد مولع هعسوت اب تقباطم رد سلگنا
:درب
۱

)اج رییغت( یکیناکم تکرح
۲

)اه لوکلوم تکرح( یکیزیف تکرح
۳
)اه متا تکرح( یئایمیش تکرح
۴
)تایح( یکیژولویب تکرح
۵
)یعامتجا هعسوت( یعامتجا تکرح
 ةریاد یامنرات رد تفرشیپ ،هعسوت ،نوکس و تکرح کیت کلاید هب دینک هعجارم
 تکرح یاه مرف هراب رد ام تخانش ـ متسیب نرق طساوا رد هژیوب ـ مولع هعسوت نایرج رد
 تارذ لدبت و یا هتسه یاهدنور هک ،هدرک بسک یا هداعلا قراخ هنماد و تعسو هدام
.دنا هلمج نآ زا یا هتسه
.تسا نایاپ یب ـ هدام دننامه ـ تکرح هک تسا نآ زا یکاح رما نیا

 یدایز تالکشم اب سلگنا نامز زا رتشیب بتارمب ـ هزورما ـ تکرح یدنب هقبط هلئسم
.تسا هدش هجاوم
 یلصا یاه مرف وا روظنم هک مینادب دیاب ،مینک ظفح ار سلگنا یدنب هقبط میهاوخب رگا

 زا یرامشیب فلتخم اتیفیک یاه مرف زا دوخ اهنآ زا مادک ره هک ،هدوب نیا هدام تکرح
:تسا هتفای لیکشت تکرح
I
هدام یکیناکم تکرح یاه مرف
۱

یطخ ریغ و یطخ تکرح

http://irpress.org/index.php?title=%D8%A8%D9%90%D8%AA%D9%90%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%94_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://hadgarie.blogspot.com/


٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

103

۲
)یشاعترا( یناسون ای و ینارود تکرح
۳
)دنمتعرس( دنمباتش و دنمتابث تکرح
۴
هریغ و

ce
هدام یکیزیف تکرح یاه مرف
۱

یلوکلوم یامرگ تکرح
۲

یسیطانغم ـ یکیرتکلا شاعترا تکرح
۳
 یا هتسه و یمتا یاهدنور
۴
یا هتسه تارذ لباقتم لدبت و تکرح
۵
مارجا هبذاج هوق
۶
هریغ و

cde
هدام یعامتجا تکرح یاه مرف
۱
هدلوم یاهورین هعسوت
۲
یتاقبط هزرابم
۳
یملع و یگنهرف تفرشیپ

۴
رکفت

۵
روعش
۶
هریغ و
 نییعت یارب هک تسا نآ زا یکاح رما نیا

 هدام تکرح زا یصخشم مرف نوچ و دنچ
 رد ار نآ زا یدحاو هصخشم اهنت ناوت یمن
.تفرگ رظن
 دیاب مولع هعسوت حطس اب قابطنا رد نیربانب
 زا یصخشم مرف نوچ و دنچ نییعت یارب

 هب ار تاصخشم زا یعمج ،هدام تکرح
 اب دنویپ رد هک داد رارق هجوت دروم ریز حرش
:دنراد رارق رگیدکی

فلا
یدام یاه تکژبوا عون

 یاهراتخاس هلیسوب تکرح زا یمرف ره
 و دوش یم صخشم شیوخ صاخ یدام

.دراد ار دوخ صاخ یدام لماح
 هب دنناوت یم یدام یاه تکژبوا زا عون نیا
:دنوش میسقت ریز هتسد ود
I

 حطس هب هک یئ یدام یاه متسیس
.دنراد قلعت هدام ناسکی یراتخاس
 و دنا هتفای لیکشت دننامه رصانع زا ینعی

 یم ناشن دوخ زا یدننامه راتفر هویش
:دنهد
:لاثم ناونع هب
۱
یا هتسه تارذ
۲
اه متا

۳
.اه لوکلوم

ce
 یرصانع زا هک یئ یدام یاه متسیس
 یاراد اما ،دنبای یم لیکشت توافتم اتعیبط
 راتفر یاراد اذلو ناسمه یاهراتخاس
:دنتسه دننامه )ینویسکنوف( یدرکلمع
:لاثم ناونع هب
 و یتیاده یاه متسیس فلتخم عاونا
یمیظنت

ب
اه تکژبوا نایم لباقتم ریثأت عون
 اه متسیس ای و اه تکژبوا عون هب رما نیا

:دوش یم طوبرم
:لاثم ناونع هب
۱
 هتسه تارذ نایم لباقتم ریثأت فلتخم عاونا
یا

۲
یسیطانغم ـ یکیرتکلا لباقتم ریثأت

۳
 هبذاج هوق هژیوب ،مارجا نایم لباقتم ریثأت
نیمز لقث زکرم
۴
تسیز طیحم و مسیناگرا لباقتم ریثأت

۵
 ای و یناسنا درفنم دارفا نایم لباقتم ریثأت
یعامتجا تاقبط نایم
۶
هریغ و هعماج و درف نایم لباقتم ریثأت

ت
 یاه تکژبوا زا یشان اه یدنمنوناق عون
نیبام یف لباقتم ریثأت و یدام
 یف لباقتم ریثأت و اه تکژبوا عون قبط رب
 لیکشت اه یدنمنوناق زا یعون ،اهنآ نیبام
 تسا تکرح نیعم مرف صاخ هک ددرگ یم
 تکرح رگید یاه مرف هب ناوت یمن ار نآ و
.داد لیلقت

پ
یخیرات هعسوت لصا
 درفنم یاه مرف یکیتنژ یدنب هقبط یارب

 یخیرات هعسوت لصا هب دیاب هدام تکرح
.درک هجوت یرگید زا اهنآ زا مادکره
ـ  اهنت ـ تکرح مرف کی ندوب رت یلاع لیلد
 هب قلعتم یدام یاه متسیس ندوب رتحنرغب رد
 تسا نیا رد ،نآ رب هوالع هکلب ،تسین نآ

 تکرح رگید یاه مرف هدنریگرب رد نآ هک
.تسا هدش راوتسا اهنآ رب و تسا
 یلاع یکیناگرا تکرح هک تس ور نیا زا
.تسا یکیزیف و یئایمیش تکرح زا رت
 اب هسیاقم رد یکیناگرا یاه متسیس اریز

 دنا رتحنرغب یکیزیف و یئایمیش یاه متسیس
 یاه متسیس هعسوت و رییغت و دوجو و
 و یئایمیش یاهدنور هیاپ رب یکیناگرا
.دریگ یم تروص هریغ و یکیزیف

 تکرح زا رت یلاع ـ اما ـ یعامتجا تکرح
 ناونع هب ـ یرشب دارفا اریز ،تسا یکیناگرا

 متسیس زا یشخب اهنت ـ هدنز تادوجوم
.دنا یعامتجا یاه
 هب هن ،هدام تکرح درفنم یاه مرف نیربانب

 دنویپ رد هکلب ،رگیدکی زا ازجم تروص
 و لماش و دنراد رارق مه اب گنتاگنت
.دنوش یم رگیدکی لومشم
 هب دنناوت یم تکرح فلتخم یاه مرف
:دنوش لیدبت رگیدکی
:لاثم ناونع هب

 تکرح هب دناوت یم یکیناکم تکرح
.دوش لیدبت هریغ و یئامرگ
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 ناهج تیمها زا ریز لیالدب رما تقیقح نیا
:تسا رادروخرب یصاخ ی هنانیب
۱
 یریذپان انف رب لیلد الوا ،رما تقیقح نیا

.تسا تکرح یفیک و یمک
۲
 مرف تدحو رب لیلد ایناث ،رما تقیقح نیا

 رب لیلد اذل و تسا تکرح فلتخم یاه
 تکرح یاه مرف زا مادک ره هک تسا نیا
 و تسا کرحتم هدام تکرح زا یمرف اهنت

 ،دنا کرحتم هدام ماع نیناوق عبات اهنآ همه
 یکیت کلاید مسیلایرتام یوس زا هک
.دنا هدش یدنبلومرف
 مغریلع اما تکرح فلتخم یاه مرف
 هراشا دروم الاب رد هک( ناش یدام تدحو
 یفیک یگژیودوخ زا مادکره ،)تفرگ رارق

 قرف رگیدکی اب ،دنا رادروخرب یصاخ
 و تسرد هن رگیدکی هب اهنآ لیلقت و دنراد
.تسا نکمم هن
 تکرح رت یلاع یاه مرف هچ رگا اذل و

 هیاپ رب و دنوش یم رتلزان یاه مرف لماش
 اما ،دننک یم لمع و دندرگ یم لیکشت اهنآ
 یاه مرف رد ار اهنآ ناوت یمن لاح نیا اب
.درک هصالخ رتلزان
 اتیفیک یدام یاه متسیس تکربب اهنآ اریز
 ـ دوخ ءازجا نایم لباقتم ریثأت و دوخ نیون
.دنا هژیودوخ نیناوق عبات ـ الوصا
 مرف لومشم هچرگا تکرح رتلزان یاه مرف
 تیهام هدننک نییعت یلو ،دنا رت یلاع یاه
.دنتسین اهنآ رد یراج یاهدنور
 ناشدوجو هچرگا ،تکرح رتلزان یاه مرف
 صاخ درکلمع طرش یلو ،تسا مزال
 و دنتسین تکرح رت یلاع یاه مرف نیناوق
.دننک یمن نییعت ار نیناوق نیا تیهام
 یکیژولویب و یکیزیف ،یئایمیش یاهدنور
 عبات و دنا یراج زین یناسنا مسیناگرا رد
 تیهام اهنآ یلو ،دنا شیوخ هطوبرم نیناوق
 تابسانم لبماسنآ هباثمب ار اه ناسنا
.دننک یمن نییعت ،یعامتجا

 ینعی ،تکرح مرف نیرت لزان و نیرت هداس
 یاه مرف هیلک لومشم یکیناکم تکرح
 هجو چیه هب یلو ،دوش یم تکرح یلاع
.دنک یمن نییعت ار اهنآ تیهام

 ،دشاب رت یلاع هچره ،تکرح ره مرف«
 تکرح رد یکیناکم لحم رییغت مهس
 رتمک هزادنا نامهب ،نآ یاه تکژبوا
».تسا
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(

۳۵۵(
 یکیناکمریغ یاه هصرعرد تکرح«
 رییغت ینعم هب ـ همه زا لبق ـ ینیع تیعقاو
».تسا یفیک
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(

۵۱۷( 
ث

 بتاکم و یتسیسکرام هفسلف عضاوم
دودرم یملعریغ
۱
 مرف دنویپ و تدحو هب یتسیسکرام هفسلف
.دراد رواب هدام تکرح درفنم یاه
۲
 درفنم یاه مرف لیدبت هب یتسیسکرام هفسلف

.دراد رواب رگیدکی هب تکرح
۳
 مرف یعیبط هعسوت هب یتسیسکرام هفسلف
 یم دیکأت رگیدکی زا تکرح درفنم یاه
.دزرو
۴
 ینیب ناهج هنوگره یتسیسکرام هفسلف
 دنویپ دوجو مدع هب دقتعم هک ار یتسیلارولپ
 ،تسا تکرح فلتخم یاه مرف نایم
.دناد یم دورطم
۵
 یاه مرف هک ار مسیلاتیو یتسیسکرام هفسلف
 زا یشان ار ـ تایح الثم ـ تکرح رت یلاع
 دراو هجیتن رد هک دناد یم رتلزان یاه مرف
 یم قحت »یدامریغ تبثم« کی ندش لمع
.دنک یم در ،دنبای
 اه هدیدپ یتسیلائدیا حیضوت هویش مسلاتیو(
 ،تسا هدنز هدام صاخ یاه یدنمنوناق و
 یاروام یدامریغ یاهروتکاف ،نآ رب انب هک
 ـ یکیزیف داوم هک دنراد دوجو یبرجت
 هب ار تکرح یب و ناجیب یئایمیش
 یم رداق اه مسیناگرا هژیو یاه نویسکنوف

)مجرتم .دنزاس
۶

 یگژیودوخ رب دیکأت اب یتسیسکرام هفسلف
 در هب ،تکرح درفنم یاه مرف یفیک
 یلاع یاه مرف هک ،دزادرپ یم مسیسیناکم
 هب ماحنارس و رتلزان یاه مرف هب ار تکرح رت
.دهد یم لیلقت نآ یکیناکم مرف
 هفسلف رد ینایرج زا ترابع مسیسیناکم(

 ،یعیبط ثداوح و تعیبط هک تسا تعیبط
 ای و فرص یکیناکم زرطب ار راتفر و تایح
)مجرتم .دهد یم حیضوت یلع روطب

۷
 یاراد هدام تکرح یاه مرف شزومآ
 یکیژولوئدتم و یملع ـ یکیروئت تیمها
.تسا یگرزب
 مولع یدنب هقبط هب دینک هعجارم
۸
 ره ،درفنم مولع هک هتکن نیا رب دیکأت اب

 ار هدام تکرح زا یصخشم مرف مادک
 نیا نایم ،دنهد یم رارق دوخ راک عوضوم
 یم و دراد دوجو یگنتاگنت دنویپ مولع
 ،دنوش رگیدکی لومشم و لماش دنناوت
 کی یاهدتم هک دیآ یم دیدپ نآ ناکما

 رارق هدافتسا دروم زین رگید مولع رد ملع
.دنریگ
۹
 و کیزیفویب دننام یزرم حالطصاب مولع
 یصاخ تیمها قیرط نیا هب یمیشویب

.دننک یم بسک
 رد رییغت ،هعسوت ،تکرح هب دینک هعجارم
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات
 نایاپ
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 و برغ
 ود ریشمش
 : هیروس هبل
 رس ود یزاب

 تخاب
 تالایا
هدحتم

یردان دمحا
گنهرف و یسانش ناسنا
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 نیرت کانلوه هدنورپ ،ندال نب گرم اب ایآ
 نرق رد ”هتخاس برغ“ یتسیرورت نامزاس
 یا هطبار هچ ؟تسا هدیسر نایاپ هب متسیب
 نامزاس و هنایمرواخ رد ریخا تالوحت نیب
 یپ رد رضاح هتشون ؟دراد دوجو هدعاقلا
 و ،دشاب یم یدیلک لاوئس ود نیا هب خساپ
 نییبت یپ رد ،لاوئس ود نیا هب خساپ اب
 یاهزور نیا یسایس-یعامتجا تیعقاو

 اب هطبار رد ،مالسا ناهج و هنایمرواخ
 میهاوخ للملا نیب تسایس هصرع نارگیزاب

.دوب
 زا ناوت یم ار مالسا یایند رد یرگ یفلس
 نیدلا لامج دیس راکفا ات یرظن ظاحل

 رگا ،عقاو رد .دنادرگرب بقع هب یدابآدسا
 نودب( یطخ یلامجا ریس کی رد میهاوخب
 ییارگ یفلس تالوحت )یرظن ینابم هب دورو
 ناوت یم ،مینک لابند ار ریخا نرق ود رد
 نیدلا لامجدیس :درب مان هنوگنیا ار نآ ریس
 -اضردیشر -هدبع دمحم -یدابآدسا
 رصم نیملسملا ناوخا نازادرپ هیرظن
 یمالسا تعامج و )بطق دیس نوچمه(
 -)یدودوم یلعالاوبا نوچمه( ناتسکاپ

 رد ناغفا نیدهاجم( یناهج نایارگداهج
 رد هدعاقلا و نابلاط و ،درس گنج هرود
 هب یلامجا روطب اجنیا رد .)نآ زا سپ هرود
 یاضف و ،هدعاقلا یریگ لکش هچخیرات

 ات ،میزادرپ یم نآ شیاز یعامتجا– یسایس
 هئارا هب ،یخیرات یسررب نیا لالخ زا
 تیعقوم رد یسایس رما زا یعقاو یریوصت
:میسرب ”نونکا“
درس گنج و ،اکیرمآ ،نیدهاجم
 رگید رابکی ،مانتیو گنج زا سپ ههد کی

 ود ددجم ییارآ فص دهاش ناهج
 و اکیرمآ ینعی ،درس گنج تردقربا

 ربا زا رگید یکی ،راب نیا و دوب یوروش
 .درک یم هلمح رگید یروشک هب اه تردق
 روشک دراو اکیرمآ مانتیو گنج رد رگا
 فادها بیقعت رد یعس و هدش یرگید

 راب نیا ،تشاد روشک نآ کاخ رد دوخ
 یم یرگید کاخ دراو هک دوب یوروش
 .دوب ناتسناغفا نامه ،کاخ نیا و ،دش
 دوب یدح ات ناتسناغفا کیژتارتسا تیمها

 رطاخب دوب رضاح یوروش ریهامج داحتا هک

 رد ار دوخ ،ناملسم روشک کی هب هلمح
 روفنم و دورطم ایند رسارس ناناملسم ناهذا

 ناتسناغفا قلعت ینعی ،هلاسم نیا و دنادرگ
 عورش هطقن ،مالسا یایند کیتیلپوئژ هب

 فرط یوس زا اوق نزاوت یاه تسایس
 رب دوب یزاغآرس نیا و ،دوب ییاکیرمآ
 رصع رد نایارگداهج یفلس ییارگداینب
 .نردماسپ

 ۱۹۷۹ لاس رد ناتسناغفا هب یوروش هلمح
 ایهم اه ییاکیرمآ یارب ار یتصرف ،یدالیم
 شیپ ههد کی تیامح یفالت ات تخاس
 رد ار یلامش یاه یمانتیو زا یوروش
 ,Bergen( .دروآ رد اکیرمآ اب گنج

2001, P.69( یلوق لقن رد یفالت نیا 
 تقو رواشم ،یکسنیژرب وینگیبز هب بستنم
 :دوب هتفگ هک تسا هتفهن اکیرمآ یلم تینما
 دروآ مهارف اکیرمآ یارب یتصرف هلمح نیا“
 عوفدم یوروش تولخ تایح رد ات

 نیا و )Lohbeck, 1993, P.43( ”دنک
 تسرد زج ،دوبن یزیچ یو رظن زا ،عوفدم
 زبس غارچ .نابلاط تالیکشت ندرک
 ،یباهو یفلس نایارگداینب هب اه ییاکیرمآ
 رسارس زا نایارگداهج ندناوخارف یارب

 رد داهج هدیا ندنارورپ و برع ناهج
 ناوخا یاه نیسیروئت راکفا هب تشگزاب
 و ،بطق دیس نوچمه رصم نیملسملا

 خویش یلام غیرد یب یاه تیامح نینچمه
 رد هک ناش یتاعالطا یاهنامزاس و برع
 تاعالطا و تینما نامزاس اهنآ سار
 تیامح نینچمه و ؛دوب یدوعس ناتسبرع
 تاعالطا نامزاس یارچ و نوچ یب
 مان هب ینوجعم راذگ هیاپ ؛ISI ناتسکاپ

 ذوفن یولج دنناوتب نآ هلیسوب ات دش نابلاط
 هقطنم رد نآ عبت هب و ،ناتسناغفا رد یوروش
.دنریگب ار
 هدیا هب دقتعم هک یبهذم ینس ناناملسم

 تمواقم یاه هتسه لیکشت اب ،دندوب داهج
 و یلام یهدنامزاس اب و ،ناتسناغفا رد
 اکیرمآ تاعالطا نامزاس یماظن شزومآ

Ccدوخ ،هدربمان یاهروشک و اهنامزاس و ك 
 یاهزرم زا ات دندناسر یم ناتسناغفا هب ار
 یاه تسینومک لباقم رد ،مالسا یایند
 رد رگا و ،دننک عافد ادخ یب و تسیلایرتام

 یرجا اعطق ،دندش یم مه هتشک هار نیا
.تفرگ یم قلعت اهنآ هب میظع
ندال نب و هدعاقلا ،یناهج نایارگداهج

 اج نیمه رد هدعاقلا نامزاس لیکشت هدیا
 ،ییامهدرگ نیا هک ارچ .تفرگ لکش
 یراذگ هیاپ و اه تقافر یارب یتصرف
 رد .درک یم مهارف ار یدعب یاه تیلاعف
 دنزرف ،ندال نب هماسا هک دوب اج نیمه
 نمیا اب ،یدوعس ردرایلیب یتلوم کی
 و هدش انشآ یرصم کشزپ ،یرهاوظلا
 هب اهنت هن ،رگیدکی یراکمه اب دنتسناوت
 مالسا کاخ زا ار یوروش ناشدوخ معز
 یور هب اهدعب هکلب ،دننارب نوریب
.دنشکب غیت زین دوخ هدناوخردپ
 ،۸۰ ههد لیاوا و ۱۹۷۰ ههد رخاوا رد هماسا
 هدج رهش رد زیزعلادبع هاگشناد هب دورو اب

 و هیفلس راکفا اب یرظن روط هب ،ناتسبرع
 زا و دش انشآ بطق دیس یارآ نینچمه
 یاضعا اب یو ینیشنمه مه یلمع ظاحل

 ،ناتسبرع رد نیملسملا ناوخا یدیعبت
 ،بطق دمحم نینچمه و مازع هللادبعریظن
 یریگ لکش بجوم ،بطق دیس ردارب

 هماسا .دیدرگ یو یفلس و وردنت تیصخش
 مازع هللادبع ریثات تحت یسک ره زا شیب
 دوب لصالا ینیطسلف یندرا کی مازع .دوب

 رد نیملسملا ناوخا رتفد روما راد هدهع هک
 یلام طبار ناونع هب و دوب ناتسکاپ رواشیپ
 یم لمع ناغفا نیدهاجم اب یدوعس تلود
 زا )Roy, 1994, qs.146-147( .درک
 هتفر ناتسناغفا هب یو هارمه هب هماسا ،ورنیا
 زا یلام غیرد یب یاه تیامح نمض و

 یماظن یاه شزومآ یریگارف هب ،نارگداهج
 تحت همه اه تیلاعف نیا .تخادرپ زین
 ناتسبرع یتاعالطا یاه نامزاس تراظن

 تحت نآ زا رتالاب و ،ناتسکاپ و یدوعس
.دوب ایس نامزاس تراظن
 نتفر نوریب و ناتسناغفا گنج مامتا اب

 اب نینچمه و ،نآ قالتاب زا یوروش
 نارود ندیسر نایاپ هب و یوروش یشاپورف

 دوب هدیسر ارف نآ نامز کنیا ،درس گنج
 اهنت هک دهد ناشن ایند هب هدحتم تالایا ات
 رد هک یلمع .تسایند عزانمالب تردق
 زا شیب ار دوخ امایوکوف خیرات نایاپ یروئت
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 بایغ رد ،ورنیا زا .تخاس نایامن یزیچ ره
 هدیا اب و ،یوروش نوچمه یدنمتردق بیقر
 اکیرمآ هدحتم تالایا ،قرش هب وتان شرتسگ
 خر هب ار دوخ یماظن یرترب المع یتسیاب
 زبس غارچ نداد اب ،نیا و دیشک یم ایند
 هب هلمح یارب ،نیسح مادص هب اکیرمآ

.دش ایهم تیوک
 لاس رد تیوک هب نیسح مادص هلمح اب

 هلمح لامتحا هک دش حرطم هدیا نیا ،۱۹۹۰
 ،دراد دوجو زین یدوعس ناتسبرع هب مادص

 تقو هاشداپ دهف کلم هب هماسا اذل
 نیدهاجم یاهورین ات درک داهنشیپ ناتسبرع
 هب ،ناتسبرع زا عافد یارب ار دوخ رما تحت

 اب هاشداپ تفلاخم .دنک لقتنم روشک نیا
 ریغ“ یاهورین رارقتسا و ،داهنشیپ نیا

 نیرت سدقم“ رد ییاکیرمآ ”ناملسم
 زا داقتنا هب ار هماسا ،”ناناملسم نیمزرس
 ییادج زاغآرس نیا و دیناشک یدوعس تلود
 تقوم روطب دیاشو( یدوعس ناتسبرع زا یو
 رارقتسا اب حیرص تفلاخم .دوب )اکیرمآ
 هب هک یمالسا کاخ رد ییاکیرمآ یاهورین
 یاه هزومآ اب میقتسم ضقانت رد یو معز

 رد یو یگناخ سبح ببس ،دوب تعیرش
 نیا زا یدازآ زا سپ وا .دش ناتسبرع
 و هتفر نادوس هب یهاتوک تدم هب ،سبح
 احنآ رد و دروآ یور ناتسناغفا هب نآ زا سپ
 یود هرامش درم(یرهاوظلا نمیا هارمه هب
 هب )دش هدیمان هدعاقلا اهدعب هک یتالیکشت
 رد داهج یارب یدیدج نامزاس یراذگ هیاپ
.دروآ یور رافک ربارب
 رد و هدوب رصم دلوتم ،یرهاوظلا نمیا
 دنچ هب و دوب هدرک لیصحت یکشزپ هتشر
 طلست یسیلگنا هلمج زا ،یجراخ نابز
 رصم یمالسا داهج وضع وا .تشاد لماک
 سیئر ،تاداسرونا رورت زا سپ هک دوب

 و دش ریگتسد ۱۹۸۱ لاس رد ،رصم روهمج
 ،احنآ رد و تفر ناتسناغفا هب ،یدازآ زا سپ

 مه و ؛یبهذم گولوئدیا کی شقن رد مه
 وا .دش رهاظ رایع مامت یوجگنج کی
 شقن رتشیب ،هدعاقلا لیکشت زا سپ اهدعب
 رانک رد و تفرگ هدهع رب ار یونعم داشرا
 نیا یلصا راذگداینب و یلام یماح ،هماسا
 هک دندش یجوز هب لیدبت ،تالیکشت

 رسارس رد هلاقم اهنویلیم و باتک نارازه
 ناشرادرک و راکفا و نانآ دروم رد ایند
.دش هتشون

 یراذگداینب اب تسناوت هدعاقلا نامزاس
 شقن ،یا هقطنم و یللملا نیب هکبش کی
 و یفنم عون زا( للملا نیب تسایس رد یمهم
 رد نامزاس نیا .دیامن افیا )یبیرخت

 ،نمی و قارع نوچمه ییاهروشک
 یاهروشک نینچمه و ییاقیرفآ یاهروشک
 سیسات هب قباس یوروش هتفای لالقتسا هزات
 نوچمه یدراوم و تخادرپ ییاه هاگیاپ

 راجفنا هلمج زا ،گرزب راجفنا نیدنچ
 ار روشک دنچ رد اکیرمآ یاه ترافسرد
 رد اصوصخم ،نامزاس نیا .تفرگ هدهعرب

 اب ،۲۰۰۶ ات ۲۰۰۴ یاهلاس رد تسناوت قارع
 و رورت وج ،روشک نیا رد نایعیش نتشک
.دنک دیلوتزاب ار باعرا

 نیا یاه تیلاعف جوا دوش یم هتفگ
 یولقود یاه جرب هب نآ هلمح رد نامزاس
 رد ، کرویوین رد یناهج تراجت نامزاس
 یدیدج زاغآرس هک ،دوب ۲۰۰۱ ربماتپس ۱۱
 للملا نیب طباور هب طوبرم ثحابم یمامت رد
 هتبلا هک ،لمع نیا .دوش یم بوسحم
 ماحنا هوحن و نآ دروم رد یدایز یاه ماهبا
 هداد تبسن نامزاس نیا هب ،دراد دوجو نآ

 ناکوئن هلمح یارب بسانم یهیجوت ات دش
 هقطنم رد هدرتسگ روضح و ناتسناغفا هب اه
 چیه اذل .دشاب قارع لاغشا نآ زا سپ و
 هدرپ تشپ رد هک دناد یمن یتسرد هب سک
 و هماسا ایآ هکنیا و تسیچ ارجام نیا

 زا ندش ادج زا سپ شتیلاعف تحت نامزاس
 یرود زین هدحتم تالایا زا ،ناتسبرع
 تسد تلآ هب لیدبت هکنیا ای ،تسا هدیزگ
 هوحن هب یهاگن مین هتبلا .تسا هدش نانآ

 تاماهبا یاراد دوخ هک( هماسا ندش هتشک
 نامز زا یا ههرب رد مهنآ ،)تسا یرایسب

 زا حطس نیرت نییاپ رد امابوا تلود هک
 هام( دوب یللملا نیب و یلخاد رابتعا ظاحل

 دناوت یم دوخ )۲۰۱۱ لاس یم و لیروآ
 هتشذگ( .دشاب مود لاوئس هب یوق یخساپ
 هک دناد یمن یتسرد هب سک چیه هک نیا زا
 و ،هن ای هتفریذپ تروص اساسا ایآ ،لتق نیا
 دوجو نآ نوماریپ هک رگید لئاسم یرایسب

)۱۳۹۰ ،یردان هب دیرگنب( .)دراد
 یم نامگ همه ،ندال نب ندش هتشک اب

 یتسیرورت تالیکشت هدنورپ هک دندرک
 اما ،دش دهاوخ هتسب هشیمه یارب هدعاقلا
 .دوب ارجام هناراگنا هداس یور کی نیا
 ”یتالیکشت“ تیعضو هب ،هکس رگید یور
 هک هدعاقلا ،عقاو رد .تشگ یم رب هدعاقلا
 ار دوخ تدش هب ههد ود نیا یط رد
 رد اهنت هن دوب هتسناوت ،دوب هداد شرتسگ
 ،یرکفت هصرع رد هکلب ،یکیزیف هصرع
 یداهن .دنک ”داهن“ کی هب لیدبت ار دوخ
 لسن نهذ رد ار دوخ صاخ یاه شزرا هک
 دوب هتسناوت و دوب هدرک دیلوتزاب دیدج یاه
 .دزادرپب اضعا زا یدیدج لسن تیبرت هب
 هکلب ،دوب هتفرن نیب زا اهنت هن هدعاقلا ،اذل
 زیچ چیه دیاش .دوب زین لبق زا رت دنمتردق
 طسوت ندال نب ینیشناج مالعا زا شیب
 یاعدا دیوم دناوت یمن ،یرهاوظلا نمیا
.دشاب قوف

 ندروخ مهب زاغآرس ،یمالسا یاه شزیخ
تردق یا هقطنم نزاوت
 ۲۰۱۱ لاس رسارس و ۲۰۱۰ لاس رخاوا

 دیدج یا ههرب زاغآرس ناوت یم ار یدالیم
 تیوه نارحب هب ناناملسم یخیرات خساپ زا

 رد )۱۳۹۰ ،یردان هب دیرگنب( .تسناد دوخ
 یاهروشک )ناملسم( مدرم ،ههرب نیا

 هب ضارتعا اب اقیرفآ لامش و هنایمرواخ
 رد یعس ،برغ هدناشن تسد یاهروتاتکید
 یاهروشک رب مکاح یاه ماظن یزادنارب

 ربماون هام ات تاضارتعا نیا .دندرک دوخ
 ،رصم ،سنوت( روتاتکید ۴ طوقس هب ،۲۰۱۱

 دورو زا یادج .دیماحنا )نمی و یبیل
 تالایا راتفر ،تیوه نارحب نیا هب کیروئت
 دض یاه شزیخ نیا لابق رد هدحتم
 هچنآ و ،هدوب هجوت بلاج رایسب ،متسیس
 نیا رد هشیر ،درذگ یم هنایمرواخ رد زورما
 تالایا .دراد ییاکیرمآ یاه تسایس عون
 و سنوت رد ،اه شبنج یادتبا رد هدحتم
 و هجیگرس یعون راچد ،رصم صوصخب

 یاه شنک عون نیا کرد رد یمگردرس
 دندید یم ییوس زا نانآ .دوب هدش یعمج
 سپ یکی ناش هدناشن تسد یاهروتاتکید
 تحت یاهتلم مشخ بادرگ رد یرگید زا
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 ،رگید یوس زا و ،دنا هدش راتفرگ متس
 یسارکومد و یرشب قوقح یاهراعش یعدم
 یاهراشف رانک رد ،روتکاف ود نیا .دندوب

 یدیاتراپآ میژر نوچمه نانآ نانامیپ مه
 ناتسبرع یروتاتکید و یتسینویهص
 روطب هقطنم یاهدادیور هک ،یدوعس
 ات دش ببس ،دراد ریثات نانآ رب میقتسم
 مه رب یارب یا هراچ هار رکف هب اکیرمآ

.دنک هقطنم رد تردق نزاوت ندروخ
 ،مالسا ناهج کیتیلپوئژ رد تردق نزاوت
 روحم ود رد اساسا ناریا بالقنا زا سپ

 تمواقم روحم :تسا هتفای شرتسگ یلک
 ،هیروس ،ناریا یمالسا یروهمج لماش(

 شبنج شیبامک و ،سامح ،هللا بزح
 و ،)رصم نیملسملا ناوخا نوچمه ییاه
 راک هظفاحم یاه میژر لماش ،یبرغ روحم
 رد و ،رصم یرادمدرس هب ادتبا( برع
 ههد رد و ،)یدوعس ناتسبرع ریخا یاهلاس
.هیکرت ریخا
 متسیس دض یاه شزیخ نایرج رد هچنآ
 هداتفا قافتا هنایمرواخ رد ریخا لاسکی
 ریس کی رد نزاوت ندروخ مهرب ،تسا

 یروهمج عفن هب ریگمشچ رایسب یدوعص
 طوقس اب هک ارچ .تسا هدوب ناریا یمالسا
 ،برغ هدناشن تسد یبرع یاهروتاتکید
 تفای نانآ یارب هک یدنمتردق ویتانرتلآ اهنت
 ،ورنیا زا .تسا ییارگ مالسا ،دوش یم
 ههد راهچ لوط رد هک ییارگ مالسا بازحا
 نتفای اب نونکا ،دنا هدوب راشف تحت ریخا

 رازراک رد ات دنا هدمآ هنحص هب ،نادیم
 مهس )تاباختنا( یسایس یاه تباقر
 یمالسا یاهروشک رد ار تردق زا یرتشیب
 رد ناوت یم ارنآ هنومن .دنریگ رایتخا رد

 دشار یربهر هب( سنوت هضهنلا شبنج
.تفای رصم نیملسملا ناوخا و )یشونغلا
 ،اه شزیخ نیا لابق رد اکیرمآ یژتارتسا
 هدارا اب دناوت یمن هک تفایرد هکنآ زا سپ(
 حالص هب الصا و ،دنک تفلاخم اه تلم
 یاکرش و اهروتاتکید زا هک تسین نانآ

 )دنروآ لمعب یرتشیب تیامح ناشقباس
‐Hi(ندوبر -۱ :دوب یلصا طخ ود لماش

jack( روحم ندومن ریگرد -۲ اهبالقنا 
 ندنادرگزاب یارب ،نآ رب راشف و تمواقم

 ،هیلوا زاف رد .نیشیپ عضو هب تردق نزاوت
 نیا تیاده رد یعس هدحتم تالایا
 یصاخ یاهرازبا زا هدافتسا اب ،اهبالقنا

 هچنآ .دومن نارکفنشور و اه هناسر نوچمه
 هب اه شزیخ نیا زا یبرغ یاه هناسر رد
 ،دش یم هرباخم ناهج مدرم یمومع راکفا
 زا شودخم و هدش بلق یریوصت اهنت
 اهنت ،ضرتعم یاهتلم ییوگ .دوب ”تیعقاو“
 اهنت و ،تسا یسارکومد نادقف ناشدرد
 مهرم هک تسا یبرغ کبس هب یسارکومد
 یاه شنک نیا اساسا و ،هدوب اهنآ یاهدرد

 زا یسارکومد نادقف تلع هب الماک ،یعمج
 عوقو هب نآ هب مدرم قایتشا و ،عون نیا
.تسا هتسویپ
 ،تمواقم روحم رب راشف ینعی ،مود زاف رد
 -۱ :دش هتفرگ رظن رد یساسا دربهار ود
 رد یمارآ ان داجیا -۲ ناریا رب میقتسم راشف

 دیدشت ،ناریا رب راشف دربهار رد .هیروس
 نیرتمهم ،یماظن هلمح هب دیدهت و اه میرحت
 یمارآ ان داجیا دربهار رد و ،دندوب اه هنیزگ
 و اه میرحت( الاب هعومجم ،هیروس رد
 یلخاد گنج و اه شروش هفاضا هب )دیدهت
 نانامیپ مه و هدحتم تالایا راک روتسد رد
 یدیلک دحتم هک هیروس .تفرگ رارق نآ
 نامز زا و تسا هدوب ریخا ههد هس رد ناریا
 ،نونکات دسا ظفاح یروهمج تسایر
 هتشاد هژیو یدیکات داحتا نیا رب نانچمه
 اب تسناوت یم هک دوب یطاقن زا یکی ،تسا

-یعیش یاه تسایس همانرب ،شطوقس
 )تمواقم روحم( ناریا یربهر هب یمالسا
 لاغشا نامز زا هک هیروس .دوش فیعضت
 ،لیئارسا عورشمان تلود طسوت نیطسلف
 نیطسلف مدرم تمواقم رانک رد نونکات
 دایز یاه شالت دوجواب و تسا هدنام
 یاهروشک نینچمه و یبرع یاهروتاتکید
 و هدرکن ینیشن بقع عضاوم نیا زا ،یبرغ
 یساره ناریا و یزیتس ناریا ههبج حرط
 ،تسا هتشاذگ ماکان نونکات ار بارعا

 همه زا رت رید رایسب هک دوب یروشک
 و دش هدیشک بوشآ هب ،رگید یاهروشک
 بالقنا هکنیا ،لوا :دوب لیلد ود هب نیا

 یتیوه بالقنا یعون اساسا ،یبرع یاه
 نارحب هب خساپ رد هک دوش یم بوسحم

 عوقوب مالسا ناهج ریخا ههد دنچ یاه
 یم نارحب نیا هب خساپ یپ رد و هتسویپ
 نارحب یساسا یاه هیاپ زا یکی و -دنشاب

 راک هظفاحم یاه میژر تیعورشم و تیوه
 زا ،-تسا هدوب لیئارسا هلاسم ،برع
 هک ینامیپ چیه یاپ هیروس هک احنآ زا ،ورنیا
 اضما ار دنک تنایخ نیطسلف یاهنامرآ هب
 تمواقم روحم ینابیتشپ اب و تسا هدومنن

 ار دوخ یرادافو سامح -ناریا -هللا بزح
 یاهروشک هک ینامز رد ،تسا هدومن تباث

 روشک نیا ،دندروآ بوشآ هب ور یبرع
 نآ لیلد و دش یم بوسحم مارآ یروشک
 یمگردرس هب ،لیلد نیمود .دوب رما نیمه
 لابق رد شا یبرغ نادحتم و اکیرمآ

 یاهروشک رد یمدرم ریخا یاه تکرح
)تفر نآ رکذ هک( .ددرگ یمرب یمالسا
 نتخاس اب ،هیروس رد یمارآان داجیا دربهار
 زاغآ ینس مدرم/یعیش تموکح یموتاکیاد
 و ،فلاخم یاه هورگ حیلست اب و هدش
 زا یفلس حلسم یاه هورگ دورو نینچمه
 دیلک ،روشک نآ اب هیروس یاهزرم قیرط
 هیداحتا و رطق و هیکرت دورو اب و هدروخ
 دورو هتبلا .دش دیدشت ،هلاسم هب برع
 و نیچ ،ناریا نوچمه یا هقطنم نارگیزاب
 رت هدیچیپ بتارم هب ار یزاب نیا ،هیسور
 رظن دم راتفگ نیا رد هچنآ اما .تسا هدرک
 رد شنانامیپ مه و اکیرمآ راتفر ،تسا
.تسا هلاسم دربشیپ
 برع هیداحتا ،اکیرمآ نانامیپ مه ههبج رد
 یاه میرحت ثحب ییوس زا هیکرت هارمه هب

 ،رگید یوس زا و ،دنک یم حرطم ار هیروس
 هدعاقلا رادفرط یفلس یاهورین دورو دهاش
 یارب هک ،میتسه هقطنم ینارحب رازراک هب
 رایع مامت یلخاد گنج کی نتخادنا هارب
 یرانکرب تیاهن رد و فیعضت و هیروس رد

 هدش زیهجت نادند نب ات ،نآ یولع تموکح
 .تسا
 نایارگداینب یزاب دیدج نادیم ،هیروس 
 هدعاقلا
 یاه یرازگ ربخ زا یکی ،ربماون ۲۷ زور رد
 زا یکی ،جاحلب میکحلادبع هک تشون یبیل
 یاروش هدنامرف و یبیل یماظن نویبالقنا
 همانرذگ اب هدوب رارق هک ،سلبارط یماظن
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 طسوت ،دنک رارف هیکرت دصقم هب یلعج یا
 نیا .تسا هدش ریگتسد نویبالقنا

 ،جاحلب یاهسکع راشتنا نمض یرازگربخ
 رپ ییاهنادمچ اب هتساوخ یم یو دش یعدم
 هب هاتوک یهاگن .دزیرگب هیکرت هب لوپ زا

 هیضرف نالطب رب یهاوگ ،اما جاحلب قباوس
 اب هیضرف نیا نونکا هک و دوب یو رارف
 رد شرما تحت یاهورین و یو ندش رقتسم
 هدیدرگ لاطبا یلکب هیروس و هیکرت زرم
 .تسا
 اب گنج یارب هک دوب ینیدهاجم زا جاحلب

 ناهج رسارس زا ،تسیلایرتام نایارگانادخ
 نآ حرش و ،دندش هدروآ ناتسناغفا هب مالسا
 .دمآ لماک روطب راتشون نیا لوا تمسق رد
 ناتسناغفا هب درس گنج نامز رد رد یو
 لوغشم ،نیدهاجم رانک رد و ،تفر
 مامتا زا سپ وا .دش یوروش اب ”داهج“

 و ،تشگزاب یبیل هب ،ناتسناغفا گنج
 هک( یبیل یمالسا داهج هورگ یهدنامرف
 ار )دوب یفلس راکفا اب یماظن هبش یهورگ
 قفومان یاه شالت زا سپ .دش راد هدهع
 رمعم رورت یارب شرما تحت هورگ و یو
 یم ترجه یزلام هب و هتشگ یرارف ،یفاذق
 نامزاس طسوت ۲۰۰۴ لاس رد یو .دنک
 و هدش ریگتسد یزلام رد ،اکیرمآ یتاعالطا
 تحت یاهنادنز رد یتدم ندنارذگ زا سپ
 یم هداد لیوحت یفاذق تلود هب ،اکیرمآ رظن

 یراکمه هرود کی زا سپ جاحلب .دوش
 ۲۰۱۰ لاس رد ،یبیل تموکح اب لماک
 رد و دش دازآ نادنز زا یفاذق طسوت

 هب وا ،یبیل رد ۲۰۱۱ لاس یاه شروش
 لیدبت و ،تسویپ یفاذق فلاخم نویبالقنا
 ات ،دش یبالقنا رصانع نیرتمهم زا یکی هب

 عافد ترازو هنیزگ ناونع اب یو زا هک ییاج
.دندرب یم مان یبیل تقوم
 و ،یبیل نویبالقنا دنب زا جاحلب عیرس یدازآ
 لوپ زا یروصت قوف ریداقم نتشاد هارمهب
 رخآ یاهلاس رد یو هدرتسگ طابترا و ،دقن

 فیس شرسپ و یفاذق اب یبیل تموکح
 رایسب یا هطبار یاراد دوخ هک ( مالسالا
 ،)دوب یبرغ یتاعالطا یاهنامزاس اب کیدزن

 باسح یاه یزیر همانرب زا تیاکج یگمه
 سار رد و یبرغ یتاعالطا یاهنامزاس هدش

 هنامرحم یتایلمع ماحنا یارب كCc اهنآ
 ات ،تشاد هدعاقلا وضع یفلس نیا طسوت
 هک دش مالعا ریخا زور ود یکی رد هکنیا
 زرم رد امسر شرما تحت یاهورین و یو

 اب ات ،دنا هدش رقتسم هیکرت و هیروس
.دنگنجب هیروس یزکرم تموکح
 و یعیش تمواقم هبل ود ریشمش ؛هیروس
یفلس ییارگداینب

-یقوقح جیاتن و ،تارطاخم زا یادج
 زرم رد هدعاقلا یاهورین رارقتسا یسایس
 ،نایم نیا رد هیکرت شقن و هیکرت و هیروس
 یلعف تیعضو زا ناوت یم هک تسا یلیلحت
 .تشاد هدیدپ نیا یلامتحا هدنیآ و

 هس رد ،دمآ هک نانچنآ هیروس تموکح
 و ،تسا هدوب تمواقم روحم رد ریخا ههد
 .دراد و هتشاد همادا نونکات تیوضع نیا
 تیوضع نیا هجیتن رد اهلاس نیا رد هچنآ

 مخز راکفا رد هیروس رابتعا ،دید ناوت یم
 یپ رد هک( برع مدرم هدش ریقحت و هدروخ
 هراچ دنتسناوتن لیئارسا اب یلاوتم گنج هس
 نینچمه و ؛)دنبایب نیطسلف هلاسم یارب یا

 رد نانبل هللا بزح زا لیئارسا تسکش
 ار نآ زا یهجوت لباق مهس هک( ۲۰۰۶ لاس
 )درب مالسا ناهج یمومع راکفا رد هیروس
 .تسا

 روحم( هنایمرواخ تالداعم رگید یوس
 روضح زا ،نایلاس نیا لوط رد هک )یبرغ
 ،تسا هدوب یضاران لباقم روحم رد هیروس
 یزادنارب یارب لاعف یرگیزاب هب نونکا مه
 نیا اما .تسا هدروآ یور تموکح نیا

 طوقس تروص رد هک ،تسا حرطم لاوئس
 نآ یلامتحا نیزگیاج ،یو تموکح و دسا

؟دوب دنهاوخ یناسک هچ
 تیعقوم و یتیعمج بیکرت هب یهاگن

 هیروس رد بوشآ زا رپ یاهرهش ییایفارغج
 و نآ بونج رد اعرد رهش اصوصخم(

 زا ناشن )زکرم رد هامح نوچمه ییاهرهش
 ارنآ اکیرمآ هدحتم تالایا هک ،دراد یتیعقاو
 زج یزیچ ،نآ دریگ یم هدیدان دمع هب
 قطانم نیا رد وردنت یاه یفلس تیلاعف
 و ،تیعقاو نیا هب هداس یهاگن .تسین

 یفلس یژولوئدیا هب یهاگن مین نینچمه
 اب تفلاخم رد اصوصخم( ارگ داینب یاه

 احالطصا اه یفلس یوس زا هچنآ و برغ
 یا هدنیآ زا ناشن ،)دوش یم هدیمان نویبیلص

 شنادحتم و هدحتم تالایا یارب هرطاخم رپ
 هدعاقلا نیدهاجم رارقتسا اب هچ رگا .دراد
 تیوقت و هیروس زرم رد یلعف عطقم رد
 ؛نانآ یتاعالطا و یلام ینابیتشپ و یماظن

 اه یبرغ یاه هتساوخ زا یشخب تسا نکمم
 ،دسا یلامتحا نانیشناج اما ،دوش ققحم
 و یفلس عون زا( یبالقنا ییاضف رد هک
 یراک هظفاحم هن و ،)شا هنایارگداینب
 یرطق و یدوعس عون زا( هنایارگ فرصم
 هب رضاح اعطق ،دننک یم سفنت )شا
 اشنم ناونع هب( برغ رادتقا شریذپ

 نانآ نادشرم راکفا رد نردم تیلهاج
 ,Qutb :هب دیرگنب( بطق دیس نوچمه

2005, P.9(( میژر اعطق ،ورنیا زا .دنتسین 
 عون زا ،دسا نیزگیاج یلامتحا
 دهاوخن یبرع راک هظفاحم یاهروتاتکید
 برغ دیدج یاه یریگرد زاغآرس نیا و دوب
 دهاوخ هقطنم رد لیئارسا میژر صوصخب و
 ههبج ندمآ دوجوب یارب یا ءاشنم و ،دوب
.هنایم رواخ رد دیدج یا
 و ،ناتسکاپ و ناتسناغفا رد نابلاط هزورما
 رب ،یللملا نیب یا هکبش تروصب هدعاقلا

 یاهورین اب یراکمه و رادتقا شریذپ رس
 یدج ینورد یاه ثحب و تالکشم یبرغ
 مدع هب دقتعم نانآ زا یشخب هچنانچ ،دنراد
 هک( دنتسه برغ اب یراکمه شریذپ
 یبرغ یاه هناسر رد نانآ زا هک یریوصت
 لباقم رد ،دب نابلاط ریوصت ،دوش یم هئارا

 تموکح و اهورین اذل ،)تسا بوخ نابلاط
 هدنیآ ،زین هیروس رد دسا نیزگیاج یلامتحا
 هیروس ،ورنیا زا .تشاد دهاوخ نیا هیبش یا

 یب یاه یریگرد یارب دوب دهاوخ یا ءاشنم
 ندمآ دوجوب هک ارچ ،هنایم رواخ رد نایاپ
 نیا رد دسا اسپ و ثعب اسپ یسایس مظن

.تسا نکمم ریغ هبش کی تروصب ،روشک
 هدش هتفگ ناکما ود نیا هب هجوت اب
 )ارگداینب یاه یفلس و ،دسا تموکح(
 زا یکی هب هک درادن نیا زج یا هراچ اکیرمآ
 هدعاقلا و نابلاط هبرجت .دهد نت ود نیا
 یاه یفلس رطخ هک تسا هداد ناشن
 ،تسا رتشیب بتارم هب اکیرمآ یارب ارگداینب
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 یعس هدحتم تالایا هک تسا یتیعقاو نیا و
 جرم و جره یاضف( .دراد نآ زا رارف رد
 زین ار دسا یلامتحا طوقس یپ رد دیدش
 هدحتم تالایا ،ورنیا زا )دوزفا نآ هب یتسیاب
 یزاب کی ریگرد هیروس رد ،شنادحتم و
 بتارم هب یمود هک ،دنا هدش تخاب رس ود
.تشاد دهاوخ نانآ یارب یرترابنایز راثآ
 :تاعاجرا

Bergen, Peter, 2001, Holly War, Inc. 
Inside the Secret World of Osama bin 

Laden, London
Lohbeck, Kurt, 1993, Holly War, Un‐
holy Victory: Eyewitnesses to the 
Ccك’s Secret War in Afghanistan, 
Washington
Roy, Oliver, 1994, The Failure of Po‐

litical Islam, Harvard University Press
Qutb, Sayyid, 2005, Milestones, New 

York : CreateSpace
 یتیعقاوارف ،ندال نب ،۱۳۹۰ ،دمحا ،یردان
-یملع هاگبو ،اکیرمآ ماک هب و ادخ مان هب
 یسرتسد ،گنهرف و یسانش ناسنا یجیورت
/http://anthropology.ir/node :نیالنآ

۱۳۹۰ رذآ :یسرتسد خیرات  9624
 هنایمرواخ رد نارحب ،۱۳۹۰ ،دمحا ،یردان
 یسارکومد زا ،متسیس دض یاه شزیخ و

-یملع هاگبو ،یسایس مالسا ات یهاوخ
 یسرتسد ،گنهرف و یسانش ناسنا یجیورت

/http://anthropology.ir/node:نیالنآ
۱۳۹۰ رذآ :یسرتسد خیرات  8491

https://libyanfreepress.wordpress.‐
com/2011/11/27/abdel-hakim-belh‐
adj-tri…
https://libyanfreepress.wordpress.‐
com/2011/11/27/mercenary-abdel-
hakim-b…
http://www.tabnak.ir/fa/news/
207271/%D8%B9%D8%A8%D8%BD
%D8%A7%D9%84%D8%AD…
http://nsnbc.wordpress.com/
2011/09/25/abdelhakim-belhadj-
the-mask-behind…

 هنافساتم هتشذگ شراشتنا زا یلاس دنچ هلاقم نیا 
هدادن تسد زا ار شا یگزات
 رثا رد نارهت رد باوخنتراک ۱۲۰ ،هتشذگ بش«

».دندرپس ناج اوه یامرس
 هتشذگ لاس ناتسمز ریرهمز رد الاب یهلمج
 .دش نارهت یاههمانزور مامت لوا رتیت ربخ ،]۱۳۸۵[
 دادعت اب اههمانزور ار هعجاف قمع دوب رارق ایوگ
 هعجاف هک نآ زا لفاغ ؛دننک نایب هعقاو نیا ناگدرم
.دیآرد ریوصت هب دادعا اب هک تسا نآ زا رتقیمع
 رد هاوختلادع یجیسب نایوجشناد دعب بش دنچ
 عضو هب یگدیسر راتساوخ نیدامن یتکرح
 دنچ شیامن مامت اما ،دندش نارهت یاهباوخنتراک
 ار اههمانزور شورف ،یربخ دلُب .دییاپن رتشیب یزور
 یارب یاهناهب ،هاوختلادع نایوجشناد ،درب رتالاب

 اوه یامرس هن هکنآ لاح ،دنتفای یهاوختلادع
 نارهت یاهباوخنتراک تیعضو هن و تشاد یگزات
.درس بش کی رد نانآ زا یدایز دادعت گرم هن و
 تسد هب هتفرهتفر هعجاف نیا ایوگ نآ زا سپ و
 یربخ رب یعونصم زکرمت و دش هدرپس یشومارف

 رد ناهگان رایسب لاجنج زا سپ هنوگویرانس
.دش یناگیاب یشومارف یاههناخکیرات
 لوا یاهبش زوس هرابود و تسا هتشذگ لاسکی
 و  دنکیم یروآدای ار هتشذگ لاس یهعجاف ،هام ید
 ندروآ دای هب یارب یتبغر سکچیه هک تسین بیجع
 اهنت بوخ یاهویرانس هک ارچ ،درادن هعجاف نآ
 هب لیدبت سپس و داد دنهاوخ باوج رابکی
.دنوشیم یرارکت یاهناتساد
 ره هچنآ زا تسا یتیاور ،تسین ویرانس کی نیا اما

 ،دتفایم قافتا رهش نیا یاهنابایخ رد بش
 اهنابایخ زج هک یمدرم یگدنز زا تسا یاهشوگ

.دناهتفاین تنوکس یارب ییاج
 تدش اوه یامرس و زوس و تسا هامید یاههمین
 رهش یزکرم طاقن زا یکی زا مارآ مارآ نیشام ،هتفای
 شیپ زا ریسم ،دنکیم تکرح هب عورش نارهت
».یدنره دیهش کراپ ـ راغ هزاورد« .تسا صخشم
 اهباوخنتراک زا یدایز دادعت اهبش دنیوگیم
 تعاس .دننکیم هعجارم کراپ نیا هب تماقا یارب

 زا یلک یامن دوشیم رود زا ،تسا بش ۱۰ یلاوح
 .دنکیمن تیاکح ار زیچچیه امن نیا اما دید ار کراپ
 عقاو هاگشزرو و کراپ نیبام هک ینابایخ رد نیشام
 .میوشیم کراپ دراو ،ام و دنکیم فقوت ،دش
 نیب رد هک یداب و زاب یاضف و تسا یگرزب کراپ
 ربارب دنچ ار اوه یامرس دچیپیم کراپ ناتخرد
 اما ،مینزیم مدق کراپ رد مارآمارآ .تسا هدرک
 اب یرباع یهاگ ،مینیبیمن کراپ رد ار سکچیه
 رد هک یسک اما ،دنکیم روبع نامرانک زا بجعت
 هب باوخ یارب هک دهد ناشن ای دشاب رقتسم کراپ
 مشچ هب کراپ یاجک چیه رد تسا هدمآ کراپ

 کراپ نابهگن یهکد تمس هب راچان .دروخیمن
 رد لحم یلاها زا رفن ود اب نابهگن ،میوریم
 دناهدرک یعس رفن هس ره و تسا هتسشن شاهکد
 .دننک باختنا ار یراخب هب هلصاف نیرتکیدزن
 لباق نیریاس زا )شسابل لیلد هب هک( نابهگن

 و دزادنایم یهاگن بجعت اب تسا ییاسانش
 ؟یهاوخیم یزیچ ؟یاهدمآ هچ یارب :دیوگیم

 مدق کی بجعت اب نم .تسا ینابصع ًالماک شنحل
 رایسب :میوگیم و منزیم دنخبل و موریم بقع هب

 امش محازم متساوخیمن .متشادن یدب روظنم بوخ
 زا رفن دنچ اب هبحاصم یارب ام شتقیقح ،موش
 کراپ نیا هب تماقا یارب هک ییاهباوخنتراک

نارهت رد یباوخنتراک

یلع مارالد

http://anthropology.ir/node/9624%C2%A0
http://anthropology.ir/node/9624%C2%A0
http://anthropology.ir/node/8491%C2%A0
http://anthropology.ir/node/8491%C2%A0
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https://libyanfreepress.wordpress.com/2011/11/27/mercenary-abdel-hakim-belhadj-led-a-battalion-of-700-men-in-the-turkish-syrian-border-il-mercenario-abdel-hakim-belhadj-sta-conducendo-un-battaglione-di-700-uomini-al-confine-siro-turco-eng-ita/
http://www.tabnak.ir/fa/news/207271/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/207271/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 اب هطبار رد میهاوخیم .میاهدمآ دننکیم هعجارم
 تبحص اهنآ اب …و ناشراک ،ناشیگدنز تیعضو
 یاهظحل دنچ ،دنکیم یگنگ هاگن نابهگن .مینک
 کوکشم ینحل اب یمارآ هب دعب و دوشیم تکاس
 لوق ؟یوشن ناشمحازم یهدیم لوق ایآ :دسرپیم
 لوق ؟ینکن داجیا یلکشم ناشیارب یهدیم
 منزیم دنخبل ؟یهدن ناشناشن نویزیولت رد یهدیم
 ام بناج زا یرطخ هک مهدیم نانیمطا وا هب و
 هک مناتسود هب یهاگن سپس .دنکیمن ناشدیدهت
 درم« :دسرپیم و دزادنایم دناهداتسیا هکد زا نوریب

 »؟دیورن اهنت تسا رتهب امش ؟تسه ناتهارمه هک
 .تسا شخبنانیمطا شیارب مه لاوس نیا باوج
 نیا رد یسک هک تسا یزور دنچ :دیوگیم سپس
 یماظتنا یورین تساوخرد هب ام ،دباوخیمن کراپ

 اما میاهدرک نوریب دندوب اجنیا اهبش هک یرفن دنچ
 کراپ نیمه هک( ناراهب کراپ رد یرفن دنچ
 ورهبور کراپ رد مه یرفن دنچ و )تسیرانک
 یالاب ًامومع اهنآ باوخ لحم ،دنباوخیم
 :دنکیم هفاضا مه رخآ رد و .تساهییوشتسد
 مه اهنآ زا دیناوتیم ،دنراد نابهگن کراپ ودره
.دیریگب کمک
 کی ار کراپ لک .مینکیم هعجارم ناراهب کراپ هب
 کراپ نابهگن یهکد هب سپس و مینزیم لماک رود
 ماگنه .تسین اجنآ یسک یلو ،مینکیم هعجارم
 اب تسا هناخروتوم هیبش هک ینامتخاس رانک زا روبع
 هک میهدیم حیضوت شیارب و میوشیم هجاوم وا
 و ورشوخ رایسب .میاهدمآ کراپ هب یراک هچ یارب
 نداد حیضوت هب عورش گنردیب و .تسا نابرهم
 هب هک تسا یبش دنچ هک دیوگیم مه وا ،دنکیم
 کراپ زا ار اهباوخنتراک یماظتنا یورین روتسد
 کراپ رانک رد یاهبارخ هب ار ام اما ،دناهدرک نوریب
 اهنآ بش دنچ نیا رد هک دهدیم حیضوت و دربیم
 و دننکیم نشور شتآ حبص ات و دنیآیم هبارخ نیا هب

 هبارخ روداترود یاهراوید یاهجنک رد سپس
 هتشذگ یاهبش رد ایوگ هک یشتآ یاج .دنباوخیم
 ،تسا دوهشم یبوخ هب زونه دندوب هدرک نشور
 هب قلعتم دسریم رظن هب هک ییاهکیتسالپ نینچمه
 .دروخیم مشچ هب راوید یاهجنک هس رد تساهنآ
 ؟دنسانشیم ار اهنآ ردقهچ هک میسرپیم وا زا

 هک دنادیم ایآ ؟تسا هدرک تبحص اهنآ اب ردقهچ
؟هن ای ؟تساجک زا ناشدمآرد ؟تسیچ ناشراک
 اب هک دهدیم حیضوت )کراپ نابهگن( هلااشام اقآ

 رثکا هک تسا دقتعم وا .تسانشآ اهنآ زا ییاتدنچ
 یخرب ،دنیآیم نارهت هب ناتسرهش زا اهباوخنابایخ

 ندرک عمج لثم ییاهراک ،دننکیم راک اهنآ زا
 ،دنتسه رازاب یخرچ ای و .…کشخ نان ،کیتسالپ
 ییادگ حالطصا رد ای دنراکیب مه یدادعت اما

 مه ار یرادقم و دنشورفداوم مه یدادعت و دننکیم
 دندرجم ًاتدمع ،دننکیم ناشیصخش فرصم جرخ
 ود ،رتشیپ هک دهدیم حیضوت هتبلا ،دنتسه درم و
 رتدرس اب اما دندیباوخیم کراپ رد هک دندوب مه نز

 هلحم رد ییاههناخ رد ایوگ و دناهتفر اوه ندش
 .دناهدش نکاس

 نیا لاحهبات ایآ هک میسرپیم وا زا یتقو
 ای دناهدرک داجیا یلکشم شیارب اهباوخنتراک
 یلکشم هک اهنآ رتشیب ،هن :دهدیم خساپ ؟ریخ
 بورشم شورف راک رد هک یناسک طقف ،دناهتشادن
 ای دنوشیم ریگرد مه اب اجنیا یهاگ دنتسه داوم ای

 لکشم راچد مه ار ام و دننکیم یشکوقاچ
 تمحازم ،تالکشم لیبق نیا زا ریغ هب ،دننکیم
.تسین یرگید
 هب ناتسرهش زا مه نم دوخ هک دهدیم حیضوت وا
 نیمه رد ار متقو مامت تقیقح رد و ماهدمآ نارهت
 زج هب ییاج و منارذگیم کراپ رد ینابهگن کقاتا
 اب لاحره هب بوخ هک تسا نیا ،مرادن ار اجنیا
 اهنآ ًالامتحا هک منادیم نوچ موشیم روج اهنآ

.دنراتفرگ و دنرادن ار یسک اجنیا مه
 ًالماک هک یدردمه و هلااشام اقآ یمیمص نحل
 رد یزیچ .تسین یبیجع زیچ دسریم رظن هب ینورد
 نابهگن نارگن نامشچ رد هک تسه هلااشام هاگن
 تیذا ار یسک ام هک نیا زا سرت ،دوب مه یلبق
 سح کی ،مینکن هدافتساءوس یسک زا ،مینکن
 رد یبوخ هب مه نونکا هک قیمع یناسنا و هناتسود

 .تسادیوه هلااشام یادص و نحل و نامشچ
 اهناتسمز هک دهدیم حیضوت نامیارب هلااشام اقآ
 نامیارب و تسین یباوخکراپ یارب یبسانم لصف
 لحم نیرتدب ناتسمز رد اهکراپ هک دنکیم حیرشت
 یهطقن ره زا رتدرس هک ارچ ،تسا باوخ یارب
 یاههام نیا رد هک دهدیم حیضوت و دنتسه یرگید
 و اههچوکسپ هچوک هب اهباوخنتراک رثکا درس
 هک دننکیم هعجارم اههزاغم رانک و اههلپ و اهلپریز

.دنتحارتسا یارب یرتمرگ یاهاج
 یکراپ رد نیا رب قباس هک دنکیم فیرعت نامیارب وا

 یارب رفن ۱۵۰ یبش هک )یتخت کراپ( هدرکیم راک
  لکشم مه شروصت یتح .دندمآیم اجنآ هب تماقا
 تیاپ یارب ییاج لابند دیاب روبع یارب ینعی ،تسا
.یشاب اهمدآ نایم رد
 ییوشتسد تمس هب ار ام نامیوگوتفگ نایاپ رد
 ار اهباوخکراپ ،باوخ لحم و دربیم کراپ
 حطس زا رتنییاپ یمک ییوشتسد .دهدیم نامناشن
 حطسمه ًابیرقت شفقس هک یروط هب ،تسا نیمز
 ادج نآ زا یاهراوید اب اهنت و هدش کراپ نیمز
 و هدش تمسق نیا دراو اهباوخکراپ هک دوشیم
.دنباوخیم هراوید رانک رد
 زا یسک رگا هک میسرپیم وا زا نایاپ رد

 وا زا و دنک هعجارم کراپ هب اهباوخنابایخ
 وا دننارذگب کراپ رد ار یبش دراذگب هک دهاوخب

 ناکت یرس ،دنکیم ثکم یمک ؟دنکیم هچ
 هک مردپ کلِم :دیوگیم و دنزیم یدنخبل ،دهدیم
 لیخب هک ام ،دنباوخب دنیایب ،تسادخ نیمز ،تسین
 نیمه دیآیمرب شتسد زا هچنآ مامت ییوگ .میتسین
.درادن یغیرد مه نآ زا هک ،تسا
 نابایخ فرطنآ کراپ هب و میوشیم ادج وا زا

 سکچیه اما ،مینزیم رود ار کراپ لک ،میوریم
 رد هلااشام اقآ نابرهم نحل .تسین کراپ رد
 یارب یبوخ لصف اهناتسمز« .دنزیم رود نامنهذ

 هب اهباوخنابایخ اهناتسمز ،تسین یباوخکراپ
 مینزیم رود ار کراپ ».دنوریم اههچوکسپ هچوک
 رد .مینیبیمن کراپ رد مه نابهگن کی یتح و

 تسا یشتآ زا یرثا مه کراپ نیا فارطا یاههبارخ
 اما ،هدوب هدش نشور لبق یاهبش رد ایوگ هک
.تسین اجنآ یسک نونکا
 هب هک میراد میمصت و میوشیم نیشام راوس هرابود
 لصف نیا رد ایوگ هک میورب ییاههچوکسپ هچوک
.تسا ندنام هدنز یارب یرتهب یاج درس
 مینیبیم ار درم دنچ هک میاتکرح لوغشم مارآمارآ

 رانک رد کیتسالپ زا رپ یگرزب یاههسیک اب هک
 هب و میوشیم هدایپ ،میتسیایم .دنوریم هار نابایخ
 هک میهدیم حیضوت ناشیارب و میوریم اهنآ تمس
 ،میباوخنابایخ دنچ اب هداس ییوگوتفگ ددصرد
 اههبیرغ ًارهاظ .تسین یاهدننکعناق لیلد راگنا اما
 درم هس ،دننکیم هعجارم لحم هب یرگید روما یارب
 هلصافالب اهنآ زا یکی و دنزادنایم مه هب یهاگن
 ام ؟…و نیئوره ،شیشح ؟دیهاوخیم هچ :دسرپیم
 ار نامروضح تلع هرابود و مینکیم مه هب یهاگن
 هدننکعناق ناشیارب هک مینادیم اما میهدیم حیضوت
 ،تسه دیهاوخب هچ ره :دیوگیم هرابود .تسین

 رس ام و هُنرب هُن کیپ ِسآ ،بوخ شیشح
 هرابود و مینکیم رکشت ،مینزیم دنخبل .میروآیمنرد
 یناوج رود زا رتولج یمک .میهدیم همادا نامهار هب
 گرزب یاهسیک اب ،نادرم نامه تأیه رد مینیبیم ار
 نیگنس دسریم رظن هب هک شود هب کیتسالپ زا
 هدایپ .تسا هدرک دنک ار ناوج تکرح هک ارچ تسا

 حیضوت شیارب و میوریم شتمس هب و میوشیم
 ات میتسه یاهداس یوگوتفگ ددصرد هک میهدیم
 یهاگن .میبایرد رتهب ار اهباوخنابایخ عضو
 هچ :دیوگیم یلبق درم هس سکعرب و دنکیم
 هک میهدیم حیضوت شیارب ؟دینادب دیهاوخیم
 هچ زا ًامومع اهباوخنابایخ مینادب میهاوخیم
 ای دنالغاش ؟ینارهت ای دنرجاهم ؟دنتسه یدارفا
 ای و دنادرجم ؟درم ای دنانز هدمع روط هب ؟راکیب
 .تسد نیا زا یتالاؤس و ؟لهأتم
 نانیمطا یمک ییوگ و دراذگیم نیمز ار شراب مارآ
 .تسه شروج همه :دهدیم خساپ هدرک ادیپ
 ،تسه یناتسرهش ،تسه مه درجم ،تسه لهأتم
 مه ملاس ،تسه مه داتعم ،تسه مه ینارهت

 نز نم ،دندرم ًارثکا اهباوخنابایخ اما ،تسه
.ماهدید رتمک
 وا زا ،دوشیم رتهنامیمص یمک وگوتفگ
 دیوگب ام هب ار یمان تسا لیام رگا هک میهاوخیم
 و دنکیم رکف یکدنا .مینک شیادص مان نآ اب ام هک
 یهچب هک دهدیم حیضوت نامیارب .یبتجم دیوگیم
 هدز نوریب هناخ زا هک تسا لاس ۶ و تسا هاشنامرک
 رد ار یلاس ۳ عومجم رد .تسا هدمآ نارهت هب و

 یقاتا مه ار یلاس دنچ اما .تسا هدنارذگ نابایخ
 مدختسم یتدم .درکیم یگدنز نآ رد هک هتشاد
 هتشاد هک یراک دب تعاس لیلد هب اما هدوب نهآهار
 هب روبجم ،یصخرم نتشادن و )حبص ۱۱ ات بش ۱۱(
 :دیوگیم هناقداص یبتجم .تسا هدش شراک کرت



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

112

 هک یخوش ،دروآیمن ماود اهراک نیا رد یسک
 نآ ،تخس راک و یباوخیب تعاس همه نیا ،تسین

 ادرف ،یورن هک زور کی طقف .یصخرم نودب مه
 .دننکیم تانیزگیاج ار رگید رفن کی
 هب هک یلوا راب ًارهاظ هتبلا ،درادن همانسانش یبتجم
 اما .دوب هدروآ هارمه هب ار شاهمانسانش هدمآ نارهت
 زیچچیه نتشادن مه یباوخنابایخ بیاعم زا یکی

 ماود یلوپ ای وتپ ،یتیوه تراک چیه ،تسا یصخش
 هدیدزد ار اهنآ ،یکی یبنجب ات هکارچ ،دروآیمن
 .تسا

 مه رابکی هک دهدیم حیضوت نامیارب سپس
 لعج شیارب همانسانش کی ات هداد ناموت رازه۳۰
 راک ییاجدنچ ،همانسانش نآ اب مه یتدم و دننک

 ازارد هب یدنچ یدنچ مه اهراک نآ رمع اما هدرک
.دیشکن

 و یباوجرضاح زا و دسریم رظن هب مارآ یبتجم
 سدح ناوتیم شهاگن و یرایشوه و نهذ روضح
 دییأت ار ام سدح زین شدوخ و تسین داتعم هک دز
 شیشح یرابدنچ هک دهدیم حیضوت هتبلا ،دنکیم
 درجم وا .تسین داتعم اما ،تسا هدرک فرصم
 نامناخیب هک تسا یهام ۲ زاب مه نونکا و تسا

 هطبار رد وا زا یتقو ،دباوخیم اهنابایخ رد و هدش
 یسک :دیوگیم و ددنخیم ،میسریم اههناخمرگ اب
 .تساهدرمریپ یارب هناخمرگ ،دوریمن اجنآ هب
 چیه هک دهدیم حیضوت ،دنیبیم هک ار ام بجعت
 دیاب نوچ دورب هناخمرگ هب دشیمن رضاح یلقاع مدآ

 مادم و دنک لیطعت ار شراک رهظزادعب ۶ تعاس
 یلطعم یلک زا دعب مه نآ هزات ،دشاب لرتنک تحت
 دنچ هک دنکیم حیرشت نامیارب و …و شریذپ یارب

 هب ،هدیرابیم تدش هب ناراب هک لبق بش
 طایح رد ار یتعاس هس و درک هعجارم یاهناخمرگ
 الاب ار اههناش دعب .دوش شریذپ ات دنام لطعم اجنآ

 رد مهدیم حیجرت :دیوگیم توافتیب و دزادنایم
 رظن تحت ای مریگب رارق نیهوت دروم ات مباوخب نابایخ
 .مشاب
 شاهداوناخ یارب شلد تقوچیه هک میسرپیم وا زا
 ییاهنآ :دیوگیم و دنزیم یخلت دنخبل ؟هدش گنت

 ،دنوشیم گنتلد راب ۲ دننزیم نوریب هناخ زا هک
 ،رگید راب و دننزیم نوریب هناخ زا هک لئاوا ،رابکی
 یهمه ندرک هبرجت و لاس ۵ ،۴ تشذگ زا دعب

 رد الاح نم :دیوگیم یدیماان اب دعب و .اهیتخس
 اب ؟یدرگیمنرب ارچ :میسرپیم .مامود یهلحرم
 ؟دش هچ دنتشگرب هک اهنآ رگم :دیوگیم تینابصع
 ناشیاههداوناخ :دهدیم همادا سویأم هرابود و
 نابایخ هب هرابود مه اهنآ ،دندرکن ناشلوبق
 یتقو دنچ لاحره هب هک دهدیم همادا و .دنتشگرب
 .ماهدشن نئمطم زونه اما .منتشگرب رکف رد هک تسا

 میسرپیم وا زا یتقو .تسا یمیمص و تحار یبتجم
 رگید باوخنابایخ دنچ میناوتیم هنوگچ و اجک
 و دهدیم سردآ یتحار هب مینک ادیپ وگوتفگ یارب
 ،دیاهتفرگ یسک زا ار سردآ هک دییوگن ،دیوگیم
 اهنآ هب یرذگ دییوگب ،دنوشیم کوکشم
 شتآ رانک و دناهدرک نشور یشتآ اهنآ دیاهدروخرب

 .دناهتسشن
 تخس یگدنز زا لکش نیا یبتجم :میسرپیم وا زا
 شیپ تیارب یلکشم نابایخ رد لاحهبات ایآ ؟تسین
 .تساهخساپ مامت یایوگ هک دنکیم یهاگن ؟هدماین
 ار شبلق ،ینک هاگن شنامشچ هب هک میقتسم
 ،دنسرتیم ام زا مدرم ؟لکشم :دیوگیم .یناوخیم
 هب دسرب هچ دوش کیدزن ام هب دنکیمن تأرج یسک
 رتشیب لکشم .دننک داجیا  نامیارب یلکشم هک نیا

 نیلوا ام .یباوخیب و تسیگنسرگ ،تسامرس
 زور .میوش رادیب باوخ زا دیاب هک میتسه ییاهمدآ
 ،دیباوخ مدرم یاههناخ یولج دوشیمن هک نشور
.دنهاوخیم شیاسآ مدرم

 مدرم« :دبوکیم نامزغم رد شمالک گنهابرض
 مدرم نیمه زا یکی یبتجم ایآ ».دنهاوخیم شیاسآ
؟دهاوخیمن شیاسآ یبتجم ایآ ؟تسین
 یایناشن تمس هب و میوشیم ادج یبتجم زا

 الاح .دابآنسح نادیم :میاهتفرگ وا زا هک میوریم
 حبص تعاس نیلوا رد و تسا هدش ۱۲ تعاس رگید
 .میتسه
 رود زا ،تسا هتسشن شتآ رانک یلاسنایم درم
 هب .دنزیم ترچ دیاش ،دسریم رظن هب هدرسفا

 هدایپ ،تسین صخشم یزیچ هلصاف نآ زا لاحره
 هلاس ۴۵-۴۰ ًادودح .میوریم شتمس هب و میوشیم
 فرح یارب یقمر و تسا هتسکش ،دسریم رظن هب
 هک یروط و میوشیم کیدزن ادصیب .درادن ندز

 یهزاجا رس هراشا اب میشاب هدزن مهرب ار شتولخ
 ار اهتساوخرد رس اب وا و میریگیم نتسشن
 رد هقیقد دنچ ،مینیشنیم شتآ رانک .دریذپیم
 توکس خی مکمک و دوشیم یط توکس
 یزیچ مه وا .میسرپیمن ار شمان .دنکشیم
 دلوتم .دنادیم لاس هب ار شدلوت خیرات .دیوگیمن

 یدایز مارتحا ًارهاظ اما تسا درجم ،تسا ۱۳۴۰
 رد یصاخ مارتحا اب ،تسا لیاق شاهداوناخ یارب
 کشمیدنا دلوتم .دنکیم تبحص اهنآ اب هطبار
 نکاس هک تسه یلاس ۱۵-۱۰ ایوگ و تسا

 ار هناخ زا شندزنوریب لیلد ،تساهنابایخ
 فرح دایز .مینکیمن یواکجنک مه ام ،دیوگیمن
 اب ات دنزیم فرح تاملک اب رتشیب ،دنزیمن
 لک موهفم هک دیوگیم ییاههملککت .تالمج
 یهلصوح اتح دسریم رظن هب ،دناسرب ار ترابع
 عضو زا مه وا .درادن مه ندز فرح رادقم نامه
 رگا :دیوگیم و دنکیم تیاکش اههناخمرگ
 نوریب هناخ زا هک مینک یگدنز یریسا میتساوخیم
 تقو مامت ،تسا ناگداپ لثم هناخمرگ ،میدزیمن
 رو شتآ اب نامیاهتبحص نیب رد .یتراظن تحت
 اجک ار بش هک میسرپیم وا زا یتقو و دوریم
 اب و شتآ نیمه رانک ار بشما :دیوگیم دباوخیم

 ار ییوتپ ،مرادن وتپ بشما ،دهدیم همادا یدرسنوخ
 رانک دیاب بشما .هدرب یکی ،مدوب هدرک زاساج هک
 یشمارآ نانچ اب ار تالمج نیا .مباوخب شتآ

 ،ینکیمن ساسحا مه هظحل کی یتح هک دیوگیم
 یهمه ،دنکیم تبحص شندش هدیدزد زا هچنآ
.تسا هدوب شاییاراد

 نیب رد .دراد یاهدنزگ نحل ،تسا خلت بیجع
 هک تسا یناوج .دوشیم در یرباع نامیوگوتفگ
 یسردآ .تسا هدمآ داوم دیرخ یارب دسریم رظن هب
 ناوج ،دنکیم شییامنهار شمارآ اب درم و دسرپیم
 .دوشیم یهار سپس و دنکیم اپنآ و اپنیا یتدم
 ارچ .مینزب مه هب ار شتولخ نیا زا شیب میهاوخیمن
 حیجرت ار ییاهنت هک تسا هتفگ نامیارب رتشیپ هک
 اهباوخنابایخ ریاس اب درادن تسود اتح .دهدیم
 باختنا باوخ یارب ار اجکی اهنآ اب ای و دشاب

 حیجرت ار ییاهنت :دیوگیم یمارآ یادص اب .دنک
 رثکا باوج .تسا رتمک مه شایریگرد ،مهدیم
 یبتجم هک دوشیم ییاهزیچ نآ هیبش نامیاهلاؤس
 ،دندرجم اهباوخنابایخ رثکا هک نیا ،دوب هتفگ
 ار ناشندوب ملاس و داتعم اما ،دندرم ،دنایناتسرهش
.درک صخشم تحار ناوتیمن
 هب یهاگن ؟دراد داوس هک میسرپیم وا زا یتقو

 دصق و دزادنایم تسا هتسب شتسد هب هک یتعاس
 هک دراد داوس ًاعطق هک دنامهفب ام هب هک دراد
 راچان .دناوخب هحفص یور زا ار تعاس دناوتیم
 بش نیدنچ رد ریس نیا و میوش ادج مه وا زا دیاب
 هک میوریم ییاهسردآ هب بش ره .دوشیم رارکت
 بلغا و میاهتفرگ اهباوخنتراک زا یکی زا

 نآ ای و هلااشام اقآ ،یبتجم هک میونشیم ار ییاهزیچ
.دندوب هتفگ فرحمک درم
 یعامتجا بیسآ :تسا نشور یبوخ هب زیچ کی
 .دراد ار دوخ صاخ یاههصخشم ینکسمیب

 ریاس اب ناکرا و ساسا زا نآ یتسیز یهویش
 لمتشم ،تسا توافتم یعامتجا تسیز یاههویش
 چیه رد دیاش هک تسا یتایصوصخ و اهراتفر رب
 هن هک یطباور و تسین هدهاشم لباق یرگید عامتجا
 زا کیچیه هب میمعت لباق هکلب تسا هدیچیپ اهنت
 دیاش هک ییایند .تسین مه یناسنا نیب رگید طباور
 اما .دشابن تخانش لباق ینکن یگدنز نآ رد ات
 هک تسا هتکن نیا تسا یسررب و لمأت لباق هچنآ
 اهباوخنابایخ یارب تامدخ ناونع تحت هچنآ
 تسین قطنم اهنآ یاهزاین اب اهنت هن دراد دوجو
 اهنآ زیرگ بجوم و هدش لدب دوخ دض هب هکلب

.تسا هدش
 یطیحم ،تسین یگدنز یارب ینما لحم اههناخمرگ
 نیا زج و .نیهوت و ینماان و بارطضا اب مأوت تسا
 ود یکی هب هعجارم .درادن دوجو یتاناکما زین
 هب اهباوخنابایخ عمجت لحم یکیدزن رد هاگنامرد

.تسا نانآ اب یناسناریغ یاهدروخرب هاوگ یبوخ
 زا و دننزیم زابرس نانآ شریذپ زا بلغا اههاگنامرد
 .دنزرویم یراددوخ نانآ اب یکیدزن هنوگره
 نیرتهب رد و دنهدیمن لیکشت ناشیارب یاهدنورپ

 هب ار نانآ ییاپرس یاهقیقد دنچ نامرد کی اب تلاح
.دننکیم تیاده هاگنامرد زا جراخ
 .اهناسنا نیا یارب تسا یگنگ موهفم »یدنورهش«

 و مرگ یاذغ ،تحار باوخ ـ هانپرس هیبش یزیچ
…و یفاک
 ،مود لاس ،وندقن یهمانهام رد رتشیپ هلاقم نیا * 

.تساهدش پاچ ۱۳۸۵ زورون یهژیو ،۱۱ یهرامش
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 ایآ
 مسیسکرام

 راچد
 نارحب
؟تسا

سازتنالوپ سوکین
اویت .م »نادرگرب
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 -نامثحب عوضوم هب ندش دراو زا لبق
 هک مینک هجوت دیاب -مسیسکرام نارحب
 مسیسکرام نارحب زا یرایسب دارفا هزورما

 یسک هچ هکنآ هب هتسب .دنیوگیم نخس
 کیژولوئدیا ،یسایس یناعم دیوگیم نخس
 اتعیبط .دندرگیم توافتم نارحب کیروئت و
 شیک رییغت نینچمه و -یمیدق نیفلاخم
 هافتسا اب و اسر یئادص اب -دیدج ناگداد
 گرم زا ،مسیسکرام رد دنچ یتالکشم زا

 نخس مسیسکرام ندش خوسنم و سکرام
 رد .تسین یدیدج زیچ نیا .دنناریم
 و نآ نیفلاخم ،مسیسکرام خیرات یانزارد
 تخس ،لک رد یتسار تسد نارکفنشور
 تروص هب ار مسیسکرام ات دناهدرک شالت
 اما .دنهد ناشن رابتعا یب یروئت کی
 یاهروشک زا یضعب رد هتفر هتفر هزورما
 ،درادناتسا کیتکات نیا یبرغ یاپورا
 .دریگیم دوخ هب یطارفا و دیدج لاکشا
 هک ینالوط هرود کی زا دعب تقیقح رد
 بقع اهههبج همه رد مکاح یژولوئدیا
 اب اپورا رد هک ینیشن بقع -دوب هتسشن

 یگنهرف و یرگراک یاهشبنج
 نآ زا لبق و دیدرگ زاغآ )۱۹۶۸هم(ضرتعم
 رد مانتیو گنج دض شبنج تبیه رد
 کی دهاش ،لاح – دوب دوجوم اکیرمآ

 رد مکاح یژولوئدیا ددجم یریگ لکش
 یریگ لکش نیا میتسه دیدج لاکشا

 یمامت رد هبناج همه هلمح کی اب نامزمه
 .تسا هدش زاغآ مسیسکرام هیلع اهههبج
 یژولوئدیا هلمح دض مه و لکش رییغت مه
 یئاهداضت یواح ،هشیمه نوچمه مکاح

 هکنیا رطاخ هب راب نیا اهداضت نیا .تسا
 روط هب هن مکاح یژولوئدیا شخپ و دیلوتزاب

 ماحنا یعطقم روط هب هکلب کیتامتسیس
 .دنشابیم هتشذگ زا رتقیمع رایسب دریگیم
 لقث زکرم هک تسا نآ رما نیا لیلد
 دیلوتزاب ار نآ هک یکیژولوئدیا یاههاگتسد
 اهداهن رب یکتم یراتفگ مظن زا دنکیم
 هب )هریغ ،اهباتک ،اههاگشناد ،سرادم(
 ،نویزیولت ،ویدار یعمج طابترا لیاسو
 هدیدرگ لقتنم )هریغ و یمومع یاه هناسر
 .تسا
مکاح رصاعم یژولوئدیا

 ،لوا .میرامشرب ار مکاح رصاعم یژولوئدیا هدننکنییعت رصنع هس راصتخا هب میناوتیم
 »دیدج نافوسلیف« هشیدنا رد نآ طرفم لکش هک ))Irrationalism ارگینالقعریغ شیارگ
 هلمح کی زا یشخب مسیسکرام هب هلمح .ددرگیمن دودحم اهنآ هب یلو دنکیم روهظ
 یدانم ناونع هب نآ هب هک( یرگنشور رصع هفسلف هلمج زا ،یئارگدرخ هیلع رب رتهدرتسگ
 ایحا اب طابترا رد ای »ینآ هزیگنا« و مهو مان تحت هک تسا )دوشیم هتسیرگن مسیسکرام
 .دریگیم ماحنا یبرغ یاپورا رد یبهذم )Cultism( ییارگهقرف نوگانوگ لاکشا
 فیرحت و یرادربهرهب یارب مکاح یژولوئدیا یوس زا تسا یشالت هک :مسیلاربیلوئن ،مود 

 هب »یبرغ ندمت« هناسفا هب تشگزاب یارب نینچمه و رشب قوقح یارب قح رب هزرابم ندرک
 و یداصتقا -یعامتجا هنیمز رد .یسایس تفرشیپ و یسارکومد یانب گنس ناونع
 تلاخد زا داصتقا یزاسدازآ قوشم مسیلاربیلوئن ،رضاح یداصتقا نارحب بوچراچرد
 ای یهافر تلود و )Keynesianism( زنیک تارظن یگتسکشرو دوخ نیا .تسا تلود
 ار دوخ دربن مسیلاربیلوئن .دزاسیم المرب ار یعامتجا یاهتسایس زا تلود ینیشن بقع
 مسیسکرام کیروئت تایضرف دزاسیم حرطم هک دنکیم زاغآ احنآ زا مسیسکرام هیلع رب

 ببس ار ناراب ربا هک هنوگنامه دماحنایم )Gulag Archipelago( دادبتسا هب انئمطم دوخ
 تردق هب مسیسکرام نآ رد هک تسین یروشک یوروش ایآ اهنآ راهظا هب انب .ددرگیم
 نآ رد هک دنتسین »یتسیلایسوس« یاهروشک رگید و یوروش نیا ایآ و تسا هدیسر
 ؟دننکیم ضفن ار یسایس یاهیدازآ و یندم قوقح هنامرشیب رتیلاتوت یاهمیژر
 رد یورهدایز زا بانتجا و طابضنا رب دیکات هک رالاسردپ درخ :یئارگدادبتسا ،موس 
 ۱۹۷۵ لاس شرازگ رد یبلطهطلس یاههنیمز .دنکیم غیلبت ار کیتارکومد یاهیدازآ

 راب دنومیر ،شباختنا زا لبق رتراک تندیزرپ نوچ یناسک زا هک هبناجهس نویسیمک
 یکناب مویسرسنک تندیزرپ و یئایلاتیا رادناخراک یلنگا یناویج ،هسنارف ریزو تسخن
 لوزن رگنایب دوخ ،بلط زکرمت درخ دشر .دروخیم مشچ هب دوب هدش لیکشت یشیبوستیم
 صاخ تیمها و ،یسارکوروب تیمها شیازفا ،نردم عماوج رد کیتارکومد یاهداهن
 یورین زا هدافتسا ساسا رب رتمک رگید اهنآ متس هک ار تلود کیژولوئدیا یاههاگتسد
 نیا .دشابیم تسا هدش انب دارفا رد کیلبمس تنوشخ ندش ینورد رب رتشیب و یکیزیف
 و هدوب یلخاد موادت کی یاراد ساسا رد دنسریم رظن هب داضتم وس ره زا هک رصانع
 هفسلف خیرات رد هک مینادیم ام زیچ ره زا لبق .دنهدیم لیکشت ار ینیب ناهج کی

 دزن لاثم یارب .تسا هتشاد یتسیزمه یئارگدادبتسا اب بلغا مسیلاربیل ،یزاوژوب یسایس
 ناکما دحرس ات دیاب دنورهش ره« هک هدیقع نیا اب یعامتجا طباور رد مسیلاربیل وسور
 .دوب راگزاس »دشاب تلود هب هتسباو ناکما دح ات و نادنورهش رگید زا لقتسم
 رد دادبتسا غلبم و یداصتقا روما رد مسیلاربیل وریپ دحاو نآ رد یسیلگنا یاهتارکویزیف

 ظفح یصوصخ تیکلام تمدخ رد ار یعامتجا حلص دناوتب تلود ات دندوب تسایس
 طسوت هن رگید یئارگدادبتسا و مسیلاربیل براقت ارچ هک تسین نشور الماک زونه .دنک
 زا لقث زکرم هک تسا نآ نم حیضوت .ددرگیم لماک یزیرگدرخ طسوت هک ییارگدرخ
 هب هک یتقیقح ،تسا هدیدرگ لقتنم هدش ینورد متس هب هدش یهدنامزاس نشخ رهق

 دیدشت نآ رگید لیلد کی .دباییم نامجرت کیژولوئدیا -یدامن حطس رد هدیچیپ یلکش
 هب شیارگ دارفا یخرب رد هک تسا یعامتجا -یسایس طباور کیتارکونکت قطنم هدنیازف
.دنکیم داجیا دوشیم نایب یزیرگدرخ رد کیلبمس لکش هب هک ار تیعقاو زا رارف
 اب ریخا یاهلاس رد مکاح یژولوئدیا نامزاس دیدجت هک مینک دیکات دیاب نینچمه ام
 هتشذگ لاس رد هسنارف یناملراپ تاباختنا صوصخ هب ،رگراک هقبط شبنج مهم تسکش
 یسایس هبنج یبسن فیعضت اب لک رد و ایلاتیا رد یخیرات شزاس یژتارتسا تسب نب و
 یرادهیالط زا مسیسکرام یبسن ینیشن بقع .تسا طابترا رد اپورا رد یرگراک تازرابم
 و هسنارف نوچمه یئاهروشک رد رگراک هقبط شبنج تفا ای تسکش هجیتن ،کیژولوئدیا
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 هبرجت تدش هب اهنآ رد تسکش هک( ایلاتیا
 .دشابیم ایناپسا و ناملآ نینچمه و )دیدرگ
 ود زا رتدودحم یلکش هب رگید مسیسکرام
 ام هجیتن رد .تسا زور دم شیپ لاس هس ای

 -راوبضغ هلمحدض کی دهاش
 و اهیتسار تسد همه یوس زا یتسیسکرام
 یگدنز یاههصرع یمامت رد »لاربیل« لفاحم
 یسایس ینیشن بقع .میتسه یمومع
 هنوگ نیا رگراک هقبط یاهشبنج
 ار یسایس یارگنیسپاو یاهلمعلاسکع
.تسا هدرک لیهست
 

 -دض هلمح کیروئت یریگ تهج
 یتسیسکرام

 یعامتجا مولع رد یتسیسکرام دض هلمح
 هدیچیپ لاکشا بلغا و هدوبن راکشآ هراومه
 هب رما نیا .دریگیم دوخ هب یاهدش لدبم و

 لیسف یربو ییارگتابثا ایحا رد صوصخ
 -ولگنا ییارگهبرجت و وس کی زا هدش
 .ددرگیم نایامن رگید یوس زا ینوسکاس
 مولع رد یروئت شقن یتایح تیمها راکنا
 صخاش یاهتلصخ زا یکی یعامتجا

 رگ هراظن ام .تسا مسیسکرام هیلع رب هلمح
 نیب کیناگرا هطبار راکنا و ییارگهبرجت ایحا

 ادج ینعی :میتسه تسایس و یعامتجا مولع
 زا تواضق و شزرا یاهرایعم ندرک
 ربو سکام هشیدنا رد هکنانچ ،تیعقاو

 مهم یاهدرواتسد زا یکی .میتسه دهاش
 یعامتجا مولع یارب یتسیسکرام رکفت
 هاگدید نیبام کیدزن یاهطبار داجیا

 هک هنوگنامه( کیروئت کیتامتسیس
 یسانش تخانش یاهشور نیرتربتعم
 هب ندیسر هار اهنت دننکیم دیئأت رصاعم

 و )تسا صخشم طیارش زا صخشم لیلحت
 عضوم نیب کیناگرا هطبار رب نآ دیکات

 نشور .دشابیم یرکفنشور راک و یسایس
 ییارگهبرجت ،ییارگتابثا هچ رگا هک تسا
 رگید یوس وا یزیرگدرخ و وس کی زا

 ود ره یلو دنسریم رظن هب داضتم الباقتم
 نیا زا و هدرک درط دوخ لیلحت رد ار یروئت
 ،ار دحتم ینیبناهج کی زا یرصانع ور
 هتفای نامزاس دیدجت یژولوئدیا اصخشم

 ار دوخ هتشذگ دننام زین هزورما هک ار مکاح

 دنکیم ملع مسیسکرام اب تفلاخم رد
 زا رگید یکی .دنهدیم لیکشت

 جوم رضاح نارود تایصوصخ
 زا یمیظع شخب هک تسا یمسینوتروپا
 ورف دوخ رد ار یبرغ یاپورا نارکفنشور
 دُم مسیسکرام هک یماگنه .تسا هدرب
 دندرب شروی دارفا نیا دوب زور یرکفنشور
 عوضوم نیا نیصصختم ناونع هب ار دوخ ات

 دوخ یاهتفلاخم لقادح ای و دننک هضرع
 نامه هزورما .دندرک رازگرب توکس هب ار
 هچ دننیبب ات دننکیم تباقر رگیدکی اب دارفا

 تسیسکرام -دض رتشیب دناوتیم یسک
 اعدا رتهناعطاق دناوتیم یسک هچ ،دشاب

 .»تسا هتفر سکرام زا رتارف« هک دنک
 دوخ زا داقتنا رد طارفا هار یرایسب اتقیقح
 هتشذگ« هب تبسن ار یاهنامرش یب
 :دناهتفرگ شیپ رد دوخ »یتسیسکرام
 نیا زا هتسجرب یئاههنومن »دیدج هفسلف«

 دننام اهنآ زا یضعب هک ارچ دنتسه هورگ
 .دندوب تسیئوئام البق نمسکالگ هردنآ
 ،نانوی رد زونه کیژولوئدیا نارتقا هتبلا

 نایم رد یتسیسکرام میهافم هک یئاج
 زا دعب ناوج نایوجشناد و نارکفنشور

 هب ازس هب ریثات یروتاتکید تموکح طوقس
 اما .تسا توافتم ناکامک ،دروآ تسد
 رد یدوزب نارتقا نیا هک منکیم رکف نم
 مهم هراومه ریثات لیلد هب زین ام روشک
 هب ام زاین هک لاح صوصخ هب( جراخ

 انرک و قوب اب اج همه رد ندش یئاپورا
 یتسیسکرام میهافم هکنآ و )دوشیم مالعا
 ءاضرا یلکش هب ام روشک رد دناهتسناوتن

 ،دنروخ هب دنویپ یعامتجا مولع اب هدننک
 راثآ یفاک هزادنا هب ام .دش دهاوخ ضوع
 ندرک ملع دق یئاناوت هک یموب یتسیسکرام
 ،یزیرگدرخ یاهیژولوئدیا ربارب رد

 رد دنشاب هتشاد مسیلاربیلوئن و ییارگهبرجت
 ییارگتابثا زین نونکا مه .میرادن تسد
 ییارگهبرجت صوصخ هب و یتسیربو -وئن
 دوخ یارب ار یئاههنیمز ینوسکاس -ولگنا
 نیا زا زونه هچ رگا ،دناهدروآ تسد هب

 ار دوخ تیوه ات دنتسین رادروخرب تماهش
 ام روشک رد هک احنآ زا و .دننک راکشآ

 رظن هب دیوگیم هک تسا یزیچ نآ سکره

 رضاح لاح رد تاشیارگ نیا هک دسریم
 اب »هنارکتبم« یقیرط هب دناهتسناوت
.دننک یتسیزمه مسیسکرام
 رضم رایسب تاشیارگ نیا رتشیب هعسوت

 اقیمع شنم لیلد هب طقف هن دوب دهاوخ
 هک ور نآ زا هکلب نانآ یتسیسکرام -دض
 .دندرگیم ینانوی عیدب یروئت هعسوت عنام
 زا دعب هدنهددیون و دیدج هدیدپ کی

 هب زاین مدرم هک دوب نآ یروتاتکید طوقس
 ار ام دناوتب هک کیروئت یدج هاگدید کی
 و »هرمزور یگدنز یارگمهو تیعقاو« زا
 ءزج هب ءزج ییارگهبرجت کچوک ورملق
 ار یملع یئاهلیلحت میناوتب ات دروآ نوریب

 تاشیارگ نآ اما .دندومن سح میهد ناماس
 ات دنشوکیم هنابیرفماوع یتسیسکرام – دض
 یارب هک ار هداس هار ندرک ادیپ هیحور

 هدش جیورت ناینانوی نیب رد لاس نایلاس
 هک مینادیم ام هچ رگا ،دنهد همادا ار تسا
 یارب »هناکولم هداج« کی سکرام لوق هب
 یضعب یارب .درادن دوجو یهاگآ هب ندیسر
 و نانوی رد ینانوی ناوج نارکفنشور زا

 زا یرتشیب زیچ مسیسکرام روشک زا جراخ
 زا یشیامن ای و هدش هداس یزاسرهاظ کی
 یتسیسکرام – هبش تاملک اب یزاب

 هب کیروئت میهافم نانآ راثآ رد .دشابیمن
 ور نیا زا و دناهتفای لیلقت یبرجت یئاههلوقم
 یژولوئدیا اب اهشزاس یرس کی یارب هار

 زا یدادعت لاثم یارب .دناهدرک زاب مکاح
 نانوی یاهتیعقاو دروم رد ریخا تاعلاطم
 هب زاین هب یبرجتاشیپ و یظفل روط هب هک
 هک دنتسین رداق دننکیم هراشا یتاقبط لیلحت
 طسوت ار دوخ صخشم یاهیریگهجیتن
 رد یتاقبط هزرابم زا یدج اتبسن یفیصوت
 روط هب نینچمه ام .دننک دییات نانوی
 مسیسکرام –دض زا یعون اب یاهدنیازف
 هنوگنیا نآ نیغلبم دزن رد هک میتسه هجاوم
 یتایرشن رد هک یئارآ دننام ،دسریمن رظن هب

 سیراپ »دیدج هفسلف« طیحم یاتساررد هک
 کانرطخ یلو بلاج هبنج .دنوشیم هئارا
 لیهست ینیع روط هب هک تسا نیا هدیدپ نیا
 ار مسیلاربیلوئن و یمسر یژولوئدیا شخپ

 نارکفنشور« زا شخب کی نآ قیرط زا هک
 تلود غیلبت و تیامح هب »یقرتم ،دمالآ
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 ار دنزادرپیم یتسار تسد یارگدادبتسا
                               .دروآیم مهارف
 
؟دراد  دوجو مسیسکرام رد ینارحب ایآ
 ،یزیرگدرخ نوچمه یتالوقم دشر

 دوخ یدوخ هب ییارگدادبتسا و ییارگهبرجت
 رکف نم .دشابیمن مسیسکرام نارحب هناشن
 نیبام کیژولوئدیا تسسگ هک منکیم
 احنآ ات یتسیسکرام -دض رکفت و مسیسکرام
 هک ارچ ،تسا تبثم یلوحت دراد دوجو هک
 نارتقا رد مسیسکرام هزات یرادهیالط
 یتسیزمه صوصخ هب و ،کیژولوئدیا

 -دض تاشیارگ اب نآ راوشوشغم
 کی اهنت نم هاگدید زا یتسیسکرام
 داجیا مسیسکرام یارب ار ملاسریغ تیعقوم
 و مسیسکرام ندش هزیمداکآ رطخ نآ و درک
.دوب مکاح یژولوئدیا کی هب نآ لیدبت
 یئاپورا یهاگدید هب ار دوخ اهنت دیابن ام
 حطس رد هک یعیاقو هب و هدرک روصحم

 .مینامب یقاب هجوتیب دنهدیم خر یناهج
 ،یبرغ یاپورا رد ریخا تالوحت مغریلع
 ریثات تحت ار رصاعم رکفت اقیمع مسیسکرام
 قفا ار نآ رتاس لپ ناژ( تسا هداد رارق
 هن و )تسا هدیمان ام رصع تشذگ لباقریغ
 دننام( هعسوت لاح رد یاهروشک رد اهنت
 هتفرشیپ یاهروشک رد هکلب )نیتال یاکیرمآ
 اکیرمآ و سیلگنا نوچمه نوسکاس -ولگنا
 دوخ ضقانت .تسا دشر لاح رد یپایپ زین
 -ولگنا ییارگهبرجت هک تسا احنآ رد
 لاح دباییم دومن یبرغ یاپورا رد نوسکاس
 نآ شیادیپ لحم یقرتم نارکفنشور هکنآ

 ور مسیسکرام یوس هب عیسو روط هب دوخ
 مسیسکرام رد ینارحب زورما اما .دنباتیم
 نآ نیفلاخم هک ینارحب اب الماک هک تسه
 نیا رد .تسا طابترا یب دنرادیم مالعا

 رد ام نیب تافالتخا مامت دوجو اب ،دروم
 هک رسرتلآ ییول اب نم ،نارحب تیهام دروم
 رد هنراوادیما و قالخ نارحب کی زا

.مقفاوم دنار نخس مسیسکرام
 یرصانع مسیسکرام نارحب میئوگیم هکنیا

 نادب هتبلا دنکیم لمح دوخ اب ار قالخ
 نآ هدنروآدوجوب لیالد هک تسین ینعم
 هبنج نیا سکعرب هکلب .دنشابیم تبثم

 اعقاو مسیلایسوس« یاهروشک یفنم الماک
 مزج ،مسیسکرام زا قلمت نآ رد هک( »دوجوم
 )دهدیم لیکشت ار یتلود یمسر یشیدنا
 رکفت اهتدم هک ار یطوقس عیرست هک دوب
 ماحنارس هب درکیم دیدهت ار یتسیسکرام
 دناوتیم اما دوخ طوقس نیا .دناسر

 ار دوخ دناوتب مسیسکرام رگا دشاب دنمدوس
 ار نآ هک یسح یب و یمزج نوکس دنب زا
.دزاس اهر تسا هتفرگ ارف
 ام خیرات هک مسیسکرام نارحب لیلد نیلوا
 تقیقح نیا ،تسا هدرک تیاده نادب ار
 رد مکاح یاهمیژر هک تسا هدش هتفریذپ

 »دوجوم اعقاو مسیلایسوس« یاهروشک
 قوعم ار کیتارکومد یاهیدازآ

 یمامت ابیرقت تقیقح نیا کاردا .دناهدراذگ
 راداو ار یبرغ یاپورا تسینومک بازحا

 عضاوم و هدیزگرب یداقتنا یعضوم هک دومن
 .دنزاس ادج یوروش عضاوم زا ار دوخ
 اب کفنیال یلکش اب هک نارحب لیلد نیمود
 شبنج کانفرژ هقرفت تسا هتخیمآرد یلوا
 زا لبق هک تسا رگراک هقبط یللملانیب

 زاغآ یوروش و نیچ تافالتخا عورش
.دوب هدیدرگ
 هک یمسیسکرام هب ار هبرض هیلوا لئاسم نیا
 یتلود یمسر یژولوئدیا ای ییارگمزج هب
 نیا قیرط زا .دروآ دراو دوب هدیدرگن لدبم
 کی هک میتفایرد دوخ ام اما لئاسم
 یروئت رب ینتبم یتسیسکرام یفاک  حیضوت
 جیار تیعضو یارب یدج یملع دهاوش و
 و »دوجوم اعقاو مسیلایسوس« یاهروشک رد
 تسد رد نانآ نیبام هناحلسم یاهیریگرد
 تسیسکرام ققحم نیدنچ هچ رگا .میرادن
 و نیتسنلا ات کیسالک یاهتسیکستورت زا
 هعلاطم ار یقرش یاپورا یاهروشک میاهلتب

 هدننک عناق لیلحت کی زونه ام اما دناهدرک
 نیا .میرادن تسد رد اهمیژر هنوگنیا زا
 یاهیتسار تسد  هک تسا ینعم نادب

 کالوگ ریازجلا عمجم نیصختم و یسایس
 ریغ و شاشتغا زا طارفا هب ات دنتسه دازآ
.دنیوگب نخس مسیسکرام ندوب ءاکتا لباق
 عطقم بوچراهچ رد ار تیعضو نیا دیابام

 دنچ ات .مینک هاگن یبرغ یاپورا رد رضاح
 و تسینومک بازحا ،شیپ لاس

 بزح دننام( پچ یاهتسیلایسوس
 لایسوس زا هک هسنارف تسیلایسوس
 رد )تسا توافتم کیسالک یسارکومد

 ناشیاهروشک یسایس یاهماظن بوچراچ
 رهاظ نویسیزوپا بازحا شقن رد اهنت
 و راب نیلوا یارب الاح یلو دندشیم
 کی ناشریخا یاهتسکش یمامت مغریلع
 رد دنناوتب هک دراد دوجو یعقاو لامتحا
 نیا رد .دندرگ کیرش یتلود تردق

 هک تسا هدیدرگ راکشآ بوچراچ
 هک تسا هتسناوتن اهنت هنارگمزج مسیسکرام
 کیرش ای حتف یارب دیدج یژتارتسا کی

 ار رضاح طیارش رد یتلود تردق رد ندش
 کیتارکومد راذگ یارب یهار ات دنک هشیدنا
 ددرگ داجیا کیتارکومد مسیلایسوس هب
 ار دیدج یتساوخ هک تسین رداق یتح هکلب
 ناشن دوخ زا ینونک تیعقاو کرد یارب
 زا یدادعت میئوگب رتصخشم .دهد
 رگید دوخ یتسیسکرام بلاغ یاههاگرظن
 هاگدید نیا نآ نیرتمهم .دناهدش رابتعا یب
 یب و الماک ماظن کی مسیسکرام هک تسا
 تسا یناسنا یاههدیدپ یمامت ریبعت صقن

 اتدمع( نیناوق زا یاهعومجم لکش رد هک
 رد هک »یخیرات مسیلایرتام« روهشم نیناوق
 عقاو رد و دیدرگ یداهن نیلاتسا نامز

 نیرتدب هب هک دنتسین یتایمزج زج هب یزیچ
 زا یئاهلوق لقن اب و دناهدش هلومرف یهجو
 یتسیسکرام »کیسالک« راثآ حالطصا هب

 نیا .تسا هدیدرگ نیودت )دنوشیم تیامح
 مان هب هک تسا یمسیسکرام لکشم
 و دوشیم هتخانش »مسینینل – مسیسکرام«

 و نیلاتسا طسوت مینادیم هک روطنامه
 هتکن نیا نم .دش هتفرگ راک هب مسینیلاتسا
 اب ماهبحاصم رد راب نیرخآ و اهراب ار
 توا ۱۸ و ۱۷ خیرات رد Ta nea همانزور

 منکیم رکف هچرگا و ماهدرک رکذ ۱۹۷۸
 مه زاب دندوب حضاو الماک نم بلاطم
 ار تصرف نیا یروفیتاک ژرژ نم تسود
 دیکات اب همانزور نامه رد هک درمش تمینغ
 لیلحت هاگچیه سلگنا و سکرام هکنیا رب

 هضرع لماک یروئت کی ناونع هب ار دوخ
 الماک وا هتکن .دنک هلمح نم هب دناهدرکن
 هک منکیمن رکف نم یل و تسا تسرد
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 ره رد .ماهدوب دقتعم نآ دض هب هاگچیه
 و تسا راکنا لباق ریغ تیعقاو نیا تروص

 هب اهتسینیلاتسا هک درک دیکات نآ رب دیاب
 لومشناهج مزج کی ناونع هب مسیسکرام
 »مسینینل -مسیسکرام« اب و دندرکیم هاگن
 هب نآ ءاقترا و نآ ندرک نوناق ،نآ ندیمان
 رب ار نآ ههد نیدنچ یارب بهذم کی هبترم

 و دنتخاس لیمحت ناهج رگراک هقبط شبنج
 ریفکت ار یلاوئس و تفلاخم ،ادص ره
 نارحب رد اعطق »مسیسکرام« نیا .دندرک
 رد هک هسنارف تسینومک بزح یتح .تسا
 بقع زا یکی یئاپورا مسینومک اب طابترا

 و تسا اپورا یتسینومک بازحا نیرتهدنام
 زا هدنیآ هرگنک یارب نآ هدش رشتنم یاهزت
 عضاوم هب تبسن بقع هب یماگ رظن نیا

 -مسیسکرام« حالطصا ،تسا نآ هتشذگ
 یروئت ندرک صخشم یارب ار »مسینینل
 حالطصا و هتخادنا رودب دوخ یمسر
 هتخاس نآ نیزگیاج ار »یملع مسیلایسوس«
 تسینومک بازحا نایم رد یتح اذل .تسا
 هن مسیسکرام هک دباییم شرتسگ رکفت نیا
 تسین لومشناهج لماک ماظن کی اهنت
 هناقالخریغ یدرکراک دناوتیمن الوصا هکلب
 هک تسین انعم نیدب نیا .دشاب هتشاد
 میهافم نامه اهنت دیاب اهتسیسکرام
 »قفو« دیدج طیارش اب ار یمیدق کیروئت
 تسا قالخ نامز نآ اهنت مسیسکرام .دنهد
 یاهتفرشیپ اب زارطمه ددرگ قفوم هک
 راتخاس بوچراچ رد و یخیرات و کیروئت
 رییغت ار دنچ یمیهافم دوخ یرکفنشور
 لاثم یارب( دراذگ رانک یتح ای ،هداد
 قلخ دیدج یمیهافم و )ایراتلورپ یروتاتکید
 .دنک
 دوهشم لوا هتکن زا رتمک هک مود هتکن
 هب مسیسکرام نارحب هک تسا نیا تسا

 زا یناسنا یگدنز عماج یروئت کی ناونع
 و اهتلفغ ،اهتسسگ هک دهاوخیم ام
 یاههاگتسد دروم رد هچ ار نآ یاهداضت
 یاهلیلحت دروم رد هچ و نآ کیروئت
 چیه .مینک هدهاشم نآ صخشم
 )کیتکلاید مسیلایرتام( یمولعلاملع
 هتکید یعامتجا مولع تیلک هب ار یهاگدید
 نآ زا یاهخاش یخیرات مسیلایرتام و دنک

 رد یتح مسینیلاتسا تحت هکنانچ ،دشاب
 دوجو )وکنیسل( دوب عیاش زین یعیبط مولع
 ریغ و قالخ دهاوخب رگا مسیسکرام .درادن

 ریاس یور هب ار دوخ دیاب دشاب ارگمزج
 یورب دیاب مه مسیسکرام .دیاشگب اههتشر

 دیاب مه و دشاب هداشگ یعامتجا مولع ریاس
 هتشر کی ناونع هب ار نآ هک یئاهزرم زا

 شیاشگ نیا .دشاب ربخ اب دنکیم صخشم
 ببس ار یکیروئت میظع تالکشم
 هک یطاقتلا شیارگ زا دیاب ام .ددرگیم
 ار مسیسکرام »هلمج« زا نوگانوگ یاههتشر
 .مینک بانتجا دنادیم رگیدکی لمکم
 یمک تسا دقتعم هک یشیارگ لاثم یارب
 و یسانش نابز یمک ،یواکناور یروئت

 زا یکی .مسیسکرام زا رتشیب یمک
 مسیسکرام« حالطصا هب گرزب تالاکشا
 نوگانوگ یاههتشر هک تسا نیا »یدیورف
 هدیدپ کی دهاشم فلتخم یاههار ار
 ینامز اهنت ام تقیقح رد و دنادیم دحاو
 هک میئوگب نخس هتشر کی زا میناوتیم
 عوضوم ،دنچ یلئاسم حرط اب یروئت کی
 .دنک فیرعت ار دوخ هناگی و صخشم
 همه رد مسیسکرام صخشم عوضوم
 کیژولوئدیا و یسایس ،یداصتقا حوطس
 تسا یرورض.تسا یتاقبط هزرابم
 یروئت کی نآ عوضوم لیلد هب مسیسکرام
 هئارا ار یعامتجا یاهنویسامرف خیرات زا
 درف یواکناور یروئت صاخ عوضوم .دهد
 یتوافتم هبنج فاشکنا هب یواکناور .تسا
 کی هک یدارفا ینعی ،عوضوم نامه زا

 لمکم دنهدیم لیکشت ار هعماج
 هاگنآ دوب هنوگنیا رگا .ددرگیمن مسیسکرام
 هتشاد یطاقتلا هتشر کی میتسناوتیم ام
 :یدیورف مسیسکرام دننام میشاب
 یواکناور و هعماج تیلک یارب مسیسکرام
 .دنزاسیم ار هعماج هک یدارفا یارب
 ریمض یواکناور یروئت صاخ عوضوم
 ار لالدتسا نیمه ام .تسا هاگآدوخان
 میربب راک هب یسانش نابز دروم رد میناوتیم
 ینعی دوخ صاخ عوضوم اب طابترا رد هک
 کی هب ]یراتفگ ماظن [ سروکسید و نابز
 هک تسا نینچ .ددرگیم لیدبت هتشر
 قیقحت قیرط زا هتشر کی میقتسم هلخادم

 نکمم رگید هتشر کی عوضوم رد کیروئت
 یتارابع نم هاگدید زا هجیتن رد .تسین

 و مسیسکرام« نوچمه
 و »یسانش نابز و مسیسکرام«،»یواکناور
 نادب نیا .دنشابیم اطخ رد الماک هریغ
 دیابیم صوصخم هتشر ره هک تسین ینعم
 رگید یاههتشر مامت و هتسب دوخ یورب ار رد
 مسیسکرام ،سکع رب .دراگنا هدیدان ار

 رگید هتشر ره دننام ارگمزج ریغو قالخ
 سامت رد رگید یاه هتشر زا یرایسب اب دیاب
 یگدیچیپ و یلومشناهج دناوتب ات دشاب
 دیاب سامت نیا اما .دبایرد ار یرشب یگدنز

 ره هک ار یصاخ تاعوضوم یاهزرم و دح
 هب دنکیم صخشم ار اههتشر زا کی
 اهتسیسکرام ام رگا و .دسانشب تیمسر
 یساسا هتشر مسیسکرام هک مینکیم رکف
 هک تسین ور نآ زا نیا تسا ام رصع
 یمامت لماک یلکش هب مسیسکرام
 حیضوت ار یرکفنشور راتسج تاعوضوم
 زا هکلب دنتسه یعرف اههتشر هیقب و دهدیم
 یتاقبط هزرابم میدقتعم ام هک تسور نآ
 یلصا رصنع )مسیسکرام صاخ عوضوم(
 نیمه .تسا یعامتجا تیعقاو و خیرات
 ریاس دروم رد یرگید لکش هب هلئسم
 صاخ عوضوم هب هک یئاهیروئت
 دعُب رد یعامتجا تقیقح ینعی( مسیسکرام
 هاگدید زا ار نآ یلو دنزادرپیم )نآ یخیرات
 هچ ات .دنکیم روهظ دجنسیم یرگید
 دناوتیم یتسیسکرام یسایس مولع هزادنا

 هدرک »ضرق« ار اهماظن یروئت زا یرصانع
 دح هچ ات یتسیسکرام داصتقا هکنیا ای و
 هب ار یزنیک داصتقا زا یرصانع دناوتیم
 هب طوبرم هک لکشم نیا ؟دریگ هیراع
 ،دشابیم ارگ مزج مسیسکرام نارحب
 هنوگچ مسیسکرام .تسا یاهدیچیپ لکشم
 تاحن ییارگمزج دنب زا ار دوخ دناوتیم
 ؟ددرگ ییارگطاقتلا راچد هکنیا نودب دهد
 یبوانت اب ار دوخ هلئسم نیا نانوی رد
 یرایسب .تسا هداد ناشن هدننک شوشغم
 دنتسه تسیسکرام دوخ هتفگ هب هک یناسک
 ییارگهبرجت زا یرصانع یداقتناریغ لکش هب
 ینوسکاس -ولگنا ییارگتابثا و یربو -وئن
 و هدرک بیکرت دوخ یاهلیلحت رد ار
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 نیا بوچراچ رد الماک هک زین ینارگید
 گنرمه روظنم هب دنراد رارق تاشیارگ
 رتمک ای رتشیب یتسدرت اب ندش تعامج
 دوخ لیلحت هب یتسیسکرام ینشاچ یرادقم
 .دننکیم هفاضا

 اب ماهثحابم رد نم هک روطنامه اما هلئسم
 باتک رد( ماهدرک هراشا دنابیلیم فلار
 یراتساریو هب ،یعامتجا مولع رد یژولوئدیا
 دیاب ام :تسا ریز رارق هب )نرب کلب نیبار
 و میهافم هک میراپسب رطاخ هب هراومه
 زا اوزنا رد کیژولودتم یاههاگرظن
 کی رد هکلب هدرکن تسیز رگیدکی
 ماغدا صاخ یرکفنشور کیتاملبورپ

 نیا زا ققحم هکنآ ولو ،دنا هدیدرگ
 نیا هچ و دشابن ای دشاب هاگآ کیتاملبورپ
 .دنشابن هچ و دنشاب زراب وا رثا رد تاکن

 زین ینوسکاس –ولگنا ییارگهبرجت یتح
 اقیقد هک تسا یسانش تخانش کی یاراد
 کیروئت تابث زا بانتجا زا تسا ترابع
.یبرجت میقتسم تقیقح یاول تحت

 دناوتیمن مسیسکرام هک تسا راکشآ
 هیراع هب اههتشر رگید زا ار ازجم یمیهافم
 درب راک هب دوخ لیلحت رد ار اهنآ و هتفرگ
 هفسلف هزادنا هچ ات دشیدنیب لوا هکنیا نودب
 راگزاس نآ دوخ هفسلف اب میهافم نآ یلصا
 دنز تسد راک نیدب هک یمسیسکرام .تسا
 هبش ییوگهوای و ییارگطاقتلا حطس هب
 هیراع هب میهافم :دباییم لیلقت یرکفنشور
 نآ ندش ینغ هب اهنت هن هدش هتفرگ
 نورد رد هکلب دوشیمن رجنم )مسیسکرام(
 یتح ای و ینابز یاهدس یناب و ثعاب نآ
 اما بلغا .دندرگیم سناجتم ریغ یاهورین
 کیروئت یاههاگدید نداد قیبطت ناکما
 اب رگید یترابع هب ای مسیسکرام اب رگید
 یخیرات مسیلایرتام یکاردا ماظن ساسا
 اهلکش دناوتیم لامتحا نیا .دراد دوجو
 هب اهنآ نیرتمهم .دریگب دوخ هب یتوافتم
 یهاگدید نیققحم یضعب -۱ :دنریز رارق
 دروم رد مسیسکرام اب احیرص هک دنراد
 نآ لاثم کی .دراد قفاوت یلصا لئاسم
 .تسا )لانآ( یوسنارف یراگن خیرات بتکم
 یئاهیریگهجیتن و میهافم یدروم نینچ رد

 هاگتسد رد کش نودب دنناوتیم دنچ

 -۲ .دنریگ یاج یخیرات مسیلایرتام یکاردا
 بوچراچ کی دقاف قیققحم یضعب
 اهنآ جیاتن و هیور و دنتسه کیروئت صخشم
 یمازتلا قطنم کی کمک اب دناوتیم اهنت

.دوش کرد مسیسکرام اب راگزاس
 -دض هک دننکیم اعدا نیققحم یضعب -۳
 اهنت اعقاو هک یلاح رد دنتسه تسیسکرام
 نوچمه مسیسکرام زا یروتاکیراک فلاخم
 هفسلف و دنتسه یتسینیلاتسا ییارگداصتقا
 هاگدید کی اب الماک اهنآ یلمع یرکفنشور
.تسا راگزاس یتسیسکرام ربتعم
 کیتاملبورپ کی نیققحم یضعب -۴
 ناشراک هب تبسن هک دنراد یتسیسکرامریغ
 رد هشیر لصا رد نانآ راثآ .دشابیم یعرف
 رد هک دراد یکیروئت یاهضرفشیپ
 دروم رد و تسا هتفهن نانآ ینلع ثحابم
.تسا قبطنم مسیسکرام اب یاهیاپ تاکن
 مباتک نیرخآ رد نم هکنانچ رخآ هلوقم ود  
 ثحب )مسیلایسوس ،تردق ،تلود (
 وکوف لشیم یاهراک دروم رد ماهدرک

 یاهلیلحت زا یضعب عقاو رد .تسا قداص
 رگا دزاسیم ینغ رایسب ار مسیسکرام وکوف

 هب تیسنج خیرات شباتک نیرخآ رد وا هچ
 احیرص کیتاملبورپ کی حیرشت

 لصا رد هتبلا هک دزادرپیم یتسیسکرامریغ
 مسیسکرام زا یروتاکیراک دض رب اهنت
 ندوب تسیسکرامریغ تروص ره رد .تسا
 هجیتن اب کیناگرا طابترا اتدمع وکوف
 هکلب هتشادن وا یرکفنشور یاهیریگ
 ار تسا هدش همیمض هک یزیچ روصت
 .دهدیم
 اهیدنب هدر نیا بوچراچ رد سپ
 زا یرصانع طسوت دناوتیم مسیسکرام
 نآ دوخ عوضوم هب هک یئاهیروئت
 تروص نیا رد .ددرگ ینغ دنزادرپیم
 و اهلاصفنا ،اهدوبمک زا ام صیخشت
 مسیسکرام نارحب و مسیسکرام یاهداضت
 قالخ دناوتیم و تسا شخبدیما عقاو رد
 .دشاب
 
مسیسکرام یئارگون
 دودحم ارگمزج مسیسکرام هب اهنت نارحب

 رثاتم نآ زا زین قالخ مسیسکرام .ددرگیمن

 یکی نارحب ود هچرگا تسا هدیدرگ
 ناشن رصاعم یسانشتخانش .دنشابیمن
 رگم دنکیمن تفرشیپ هتشر کی هک دهدیم
 نیا ،اهدربن و اهتسسگ ،اهنارحب قیرط زا
 قداص زین قالخ مسیسکرام دروم رد رما
 شیپ یدنچ ات هک یتسیسکرام نارحب .تسا
 لک نارحب دوب بلاغ مسیسکرام )هب قلعتم(
 دهاش جیردت هب ام .دشابیم مسیسکرام
 یاپ هب زونه ییارگمزج ریحنز و لغ هک مینآ

 هبلغ نآ رب هک یئام یاپ هب ،تسا ام
.میتخاس درط ار نآ شیپ اهتدم و میاهدرک
 رد ار دوخ زورما یتح ییارگمزج نزو  

 ءایحا رب هک یئاه تلفغ و اهرخأت تبیه
 ام هک احنآ ات -بلاغ یژولوئدیا ینونک
 -کیروئت یاضف زا یشخب میاهتسناوتن
 -میهد صاصتخا دوخ هب ار کیژولوئدیا

 نیا ریز زا نم .تسا هدومن کمک
 ارگ مزج مسیسکرام نارحب هک یریگهجیتن

 یتالکشم روضح رد ار ام همه ینایرع
 یلاخ هناش تسا هتخاس راکشآ یساسا

 زیچ کی ییارگمزج نتخادنارب .منکیمن
 یارب رگید یزیچ ندرک ادیپ و تسا

 سب و رگید یاهلئسم نآ نتخاس نیزگیاج
 .رتراوشد
 ام هک ار یئاههزوح زا یضعب نم دیراذگب

 میرادن تیافک اب ییاهباوج اهنآ رد زونه
 اب طابترا رد منکیم رکف نم .منک رورم
 ،تلود و یعامتجا تاقبط تالکشم
 یاهدننک دونشخ زرط هب قالخ مسیسکرام
 اما ار هلئسم نیمه .تسا هدرک تفرشیپ

 لک رد یژولوئدیا هعلاطم دروم رد ناوتیمن
 نم .تشاد نایب کیژولوئدیا یاههتخاس و
 هتسناوت قالخ مسیسکرام هک منکیمن رکف
 هضرع یعقاو یژولوئدیا یروئت کی تسا

 یارگمزج هاگدید زا داقتنا رد هچ رگا دنک
 »بذاک یهاگآ« هباثم هب یژولوئدیا یتنس
 لکشم زا اشخب ریخات نیا .تسا هدوب قفوم
 و یگنهرف تاشیارگ کرد رد مسیسکرام
 ،ناناوج شبنج دننام ام نارود تالکشم

 هریغ و تسیز طیحم شبنج ،نانز شبنج
 رد ناوتیم ار هلئسم نیمه .ددرگیم جتنم
 نوناق الک و یقوقح یاهمظن هعلاطم دروم
 میاهتسناوت ام هچرگا هک تشاد نایب
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 افرص تیهام دروم رد ار یتنس یاهمزج
 رودب کیتارکومد یاهیدازآ »یمسر«
 یروئت کی میاهتسناوتن زونه یلو میزادنا
 هجیتن رد .میراد هضرع ار تلادع زا یعقاو
 زا تبثم موهفم کی هک میتسین رداق ام

 ازجم الماک هک وا یاهیدازآ و رشب قوقح
 زا زونه ام .میهد هئارا دشاب مسیلاربیلوئن زا

 و ندیشخب قمع هب زاین کیروئت ظاحل
 داجیا و یگدنیامن یسارکومد ندرک لیدبت
 میقتسم یسارکومد و نادرگدوخ یاهداینب
.میاهدادن هعسوت ار یاهدوت حطس رد
 هک تسا قداص تلم دروم رد عضو نیمه
 مسیسکرام یارب یعقاو یامعم کی زونه
 و ارگ مزج یاهلیلحت ام هچ رگا .تسا
 هاگیاج هک ار مسیلانویسان زا یتسیمونوکا

 تیعقاو نداد لکش رد ار نآ صوصخم
 هدیدان مسیلایسوس هب راذگ و یعامتجا

 عورش یگزات هب یلو میاهدرک در دریگیم
 یتسیسکرام هعلاطم کی مینیبب هک میاهدرک
 ار یئوس و تمس هچ عوضوم نیا زا ربتعم
 روانهپ یاهفاکش زا .دریگب دوخ هب دیاب
 دیدج یژتارتسا کی نداد لکش رد دوجوم
 مه و مسینیلاتسا زا زیامتم مه هک یبالقنا

 یمان رگید دشاب یتنس یسارکومد لایسوس
 .میربیمن
 مسیسکرام یاهفعض و اهیگدنسبانرب نم

 منک هفاضا مهاوخیم .مدرک دیکات قالخ
 هک یدیدج یاهقفا هباثم هب دیاب ار اهنیا هک
 دناهدرک زابرس ارگمزج مسیسکرام نارحب اب
 ،اهلاوئس قیرط زا مسیسکرام .تسیرگن
 نارحب دناوتیم دوخ یاهیزوریپ و اهیفن

 دنمدوس و قالخ هبرجت کی هب ار دوخ
.دنک لیدبت
تسا هدش هتفرگرب شاکنک زا هلاقم نیا

 یب دنویپ هب ،لایس راذگ هب )موادت( تسویپ
 یزرم چیه اب هک یدنویپ هب ،تسسگ
.دوش یم قالطا دوش یمن هتسسگ
 مدع ،تسکش( تسسگ ،تسویپ دض 
.دوش یم هدیمان )موادت

 یم متسیس لاح لماش مه )موادت( تسویپ 
 هعسوت و تکرح لاح لماش مه و دوش
 .هدام
 لاسروینوی دنویپ رگنایب مه )موادت( تسویپ 
 همه و هدام یاه مرف همه نایم تسسگ یب
 دنویپ رگنایب مه و تسا تکرح یاه مرف
 و رصانع لباقتم تیطورشم و لباقتم

.تسا دحاو دنور و متسیس ره تالاح

 ناینب هباثمب ،مود دروم رد )موادت( تسویپ 
 متسیس ره یفیک یریذپان میسقت یارب ینیع
 )دهد یم لیکشت ار یئ یلک تخاس هک(
.دوش یم بوسحم
 ینعمب مه )موادت( »تسویپ« موهفم نیربانب
 ینعمب مه و دوجوم متسیس ره یبسن تابث

 شا یمک تارییغت بوچراچ رد یتیفیک
.دریگ یم رارق هدافتسا دروم
 یواح اهنت هن )موادت( »تسویپ« ،ور نیا زا 
 ،تسا متسیس ره یفیک یریذپان میسقت
 میسقت یواح اتدمع و نآ رب هوالع هکلب
.تسا تیاهن یب ات متسیس نآ یمک یریذپ

 یفن ای و یکیت کلاید یفیک یاهراذگ رد 
 هعسوت یاهدنور رد هک یکیت کلاید یاه
 زا یکاح )موادت( تسویپ ،دنهد یم خر
 ،نیون هعسوت هلحرم رد هک تسا نیا

 یم ظفح نیشیپ هلحرم یوهام صاوخ
 .دنوش

 مه رورض طرش )موادت( تسویپ ،نیربانب 
 مه و تسا هدام یاه مرف همه دوجو یارب

 مرف همه هعسوت و تکرح یارب رورض طرش
.تسا هدام یاه

 ،هدام تکرح یاه مرف هب دینک هعجارم 
 تسسگ و تسویپ کیت کلاید ،تسسگ

 تسسگ و تسویپ کیت کلاید
)تسکش و موادت کیت کلاید(

ربورک رتنوگ روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملا هریاد تیاس رگنشور یاقفر زا رکشت اب

http://hadgarie.blogspot.com/
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 )تسکش و موادت(

 دنویپ هب ،موادت مدع هب )تسکش( تسسگ 
دوش یم قالطا هتخیسگ
 یکیت کلاید دض )تسکش( تسسگ 
.تسا )موادت( تسویپ

 لقتسم یبسن روطب دوجو رد مه تسسگ 
 رد مه و دراد قادصم هدام درفنم یاه مرف
 و رصانع ،ءازجا ینامز ـ یناکم تیدودحم

.دنور ره ای و متسیس ره ،لک ره تالاح

:تسا ریز دراوم یارب ینیع ناینب ،تسسگ 

۱

 میسقت( هیزجت یارب ینیع ناینب تسسگ 
 و ازجا هب متسیس ره ای و تکژبوا ره )یریذپ

.تسا دنمنایاپ لقتسم یبسن روطب رصانع

۲

 راتخاس یارب ینیع ناینب ـ اتجیتن ـ تسسگ 
.تس اه متسیس جنرغب

۳

 یریذپ ضیوعت یارب ینیع ناینب تسسگ 
.تس اه متسیس نیا درفنم رصانع

 دوخ )لماکت( هعسوت یاهدنور رد تسسگ 
 ره ای و متسیس ره یشهج راذگ رد ار
 زا ای و رگید تلاح هب یتلاح زا متسیسریز

 یم رادومن رگید راتفر هویش هب یراتفر هویش
.دزاس

 ،نویسولووا ،هعسوت هب دینک هعجارم 
راتفر هویش ،راتفر ،نویسولوور

 هب ای و یکیت کلاید یفیک یاهراذگ 
 یکیت کلاید یاه یفن ،رتقیقد ترابع
 هعسوت یتسسگ یاهرواتشگ رگنایب هراومه
.دنا

 )تسسگ( عاطقنا طاقن زا یکاح اهنآ اریز 
 هعسوت لحارم ای و اه تیفیک هک دنا

.دننک یم یدنبزرم ار فلتخم
 یارب مه رورض طرش ـ نیربانب ـ تسسگ 
 یاه مرف همه لقتسم یبسن روطب دوجو
 همه هعسوت و تکرح یارب مه و تسا هدام
.هدام یاه مرف

 کیت کلاید ،تسویپ هب دینک هعجارم 
تسسگ و تسویپ
 هب )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ 

 مرف و یتسه یاه مرف هیلک داضتم صاوخ
 صاوخ هب نینچمه و هدام یراتخاس یاه
 هدام هعسوت و تکرح یاه مرف هیلک داضتم
.دوش یم قالطا

 رد هدام تکرح یاه مرف هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

 رد ار دوخ ،)تسکش( تسسگ هکیلاح رد 
 و اهدنور ،اه تکژبا لقتسم اتبسن یتسه
 یاهراذگ رد ای و یدام درفنم یاه متسیس
 یتلاح و عضو هب یتلاح و عضو زا یشهج
 یم ناشن رگید یتیفیک هب یتیفیک زا ،رگید
 دنویپ رد ار دوخ ،)موادت( تسویپ ،دهد
 اه متسیس ،اهدنور ،اه تکژبا همه ریگارف
 لحارم لایس یاهراذگ رد ای و هریغ و
.دزاس یم رادومن رگیدکی هب فلتخم هعسوت

 و )موادت( »تسویپ« میهافم 
 و »دنمنایاپ« میهافم اب )تسکش( »تسسگ«
.دنراد رارق گنتاگنت دنویپ رد »نایاپ یب«

 یب و دنمنایاپ کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد نایاپ

 زا یمرف هباثم هب اضف( یئاضف تسویپ الثم 
 ضورفم یاضف میسقت ناکما ینعمب )ناکم
 رتکچوک بتارمب یاهاضف هب کچوک اتبسن
 ات دناوت یم هک یمیسقت ،تسا رتکچوک و
.دبای همادا )ینایاپ یب( تیاهن یب

 هب اضف( اضف )موادت مدع( تسسگ اما 

 دوجو ینعمب )ناکم زا یمرف هباثم
 نیرتریذپان میسقت و نیرتکچوک
.تسا دنمنایاپ طاسبنارصانع

 کلاید داضت هطبار رد تسسگ و تسویپ 
 رد ودنآ ینعی ،دنراد رارق مه اب یکیت
 یم طورشم ار رگیدکی ناش یدنمداضت

 دوجو دناوت یمن یرگید نودب یکی و دنزاس
.دشاب هتشاد

 کیت کلاید زا هک تس ور نیمه زا ام( 
 زا ،مییوگ یم نخس تسسگ و تسویپ

)مجرتم .ودنآ »دنمزیتس« یتسیزمه

I
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
 یتسیسکرام لبقام هفسلف

 میهافم ،یتسیسکرام لبق ام هفسلف رد 
 یمیهافم هباثمب اتدمع »تسسگ« و »تسویپ«

 حرطم ،دنزاس یم ینثتسم ار رگیدمه هک
.دنا هدوب
 و هفسلف خیرات رد ام هک تس ور نیا زا 

 مه اب ریاغم و داضتم تارظن اب درفنم مولع
 تکرح هتسسگ ای و هتسویپ تعیبط هراب رد
.میوش یم وربور هدام یدوجو یاه مرف و

۱
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
وطسرا و نونز هفسلف

 موسوم ینانوی فوسلیف فورعم یاهامعم 
 یارب وطسرا یاه شالت نینچمه و نونز هب
 تسویپ زا یروصت رب اهنآ نالطب تابثا
 نامز و ناکم ،تکرح ضحم )موادت(
.دنا هدوب راوتسا

۲
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
مسیمتا

 رب ـ دوخ مسیمتا رد روکیپا و تیرکومد 
 و ناکم ،تکرح ،مرج یارب ـ نانآ فالخ
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.دنا هدوب لئاق هتسسگ یتعیبط نامز

مسیمتا هب دینک هعجارم 

۳
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
کیتسالوکسا هفسلف

 هب یطسو نورق یکیتسالوکسا هفسلف 
 ضحم )موادت( تسویپ وطسرا زا یوریپ

 دوخ یاه مزج زا یکی ماقم هب ار ناهج
.دهد یم اقترا

۴
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
ستین بیال هفسلف

 هک زین ستین بیال یتسینویسولووا میلاعت 
 هشیدنا رب ،دنک یم در تعیبط رد ار شهج
 راوتسا تعیبط رد ضحم )موادت( تسویپ
.تسا

۵
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
کال ناج هفسلف

 ضحم )موادت( تسویپ هدیا مه کال ناج 
.دناد یم نهربم ار نامز و ناکم

۶
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
 و یدنساگ ،نکیب ،هلیلاگ ،ونورب هفسلف
مویه

 ،نکیب ،هلیلاگ ،ونورب رگید یوس زا 
 زا لکشتم ار نامز و ناکم مویه و یدنساگ
 تلصخ اب ریذپان میسقت کچوک یازجا

.دنناد یم هتسسگ

۷
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
تناک هفسلف

 رارق داقتنا دروم تناک ار اهرظن نیا اهدعب 
:دهد یم
 اتدمع دوخ بکرم و هداس مون یتنآ رد وا 
 و ناکم ضحم )موادت( تسویپ موهفم رب
.دنک یم هراشا نامز

 زا تسا ترابع شنیزاغآ یانعمب مون یتنآ( 
 مادکره هک یماکحا نایم یقطنم ضقانت
.دنوش روصت تسرد یلیلدب دیاب
 ود زا هک دیآ دیدپ دناوت یم ینامز مون یتنآ 

 یرگید و دشاب تسرد یکی ضقانتم مکح
 ،دوش هتشادنپ تسرد یدروآ رد نم لیلدب
.دشاب تسرد عقاو رد هکنآ یب
 دیدپ دناوت یم مه ینامز یمون یتنآ نینچ 
 تحص هک مکح ود نایم ضقانت هک دیآ

 ،هدش هتفریذپ و هدیسر تابثا هب ناش
)مجرتم .دشاب یرهاظ یضقانت

۸
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
لگه هفسلف

 یتنآ لیلحت و هیزجت اب هک تسا لگه اهنت 
 چیه« هک دنک یم مالعا تناک یاه مون

 تقیقح یئاهنت هب اه نیعت نیا زا مادک
 اهنآ تدحو دراد تقیقح هچنآ ،درادن

».تس

 اما لگه کیت کلاید یتسیلائدیا تلصخ 
 تسسگ و تسویپ وا هک دوش یم نآ عنام
 زارتمه یاهرواتشگ ار )تسکش و موادت(
:دنادب تیعقاو
 هباثمب ار )موادت( تسویپ وا هک یلاح رد 
 ،دناد یم نامز و ناکم یوهام نیعت

 یفن هباثمب اهنت ار )تسکش( تسسگ
.دنک یم دادملق )موادت( تسویپ یعازتنا

 هطبار هراب رد لگه کرد تیدودحم 
 )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ

 تالوحت وا رظن هب هک تسا زین نیا زا یکاح
 )موادم( هتسویپ تارییغت زا یشان یفیک
: دنتسین یمک
 زا تسا ترابع )موادت( تسویپ« 

 هب هک اه یلیخ یدننامدوخ ، یدننامدوخ
».دوش یمن لدب هدننک ینثتسم
 نایرج« زا تسا ترابع )موادت( تسویپ« 

».دوش یمن لدب تیفیک هب هک ینایرج …
 )۱۹۱ ،۱۸۲ ،۱۸۰ ص ،»قطنم« ،لگه( 

۹
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ
یکیت کلاید مسیلایرتام هفسلف

 تدحو رب هوالع یکیت کلاید مسیلایرتام 
 رب ،)تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ

 مرف داضتم هصخشم ود نیا ینیع تلصخ
 هدام هعسوت و تکرح ،راتخاس ،دوجو یاه
:دزرو یم دیکأت

.تسا نامز و ناکم تیهام تکرح« 

 تیهام نیا زا یکاح ریز یساسا موهفم ود 
:دنا
 )نایاپ یب( )موادت( تسویپ 
)دنمنایاپ( )تسسگ( تیا هطقن 

 موادت( تسسگ و تسویپ تدحو تکرح 
.تسا )تسکش و
 و نامز و ناکم تسویپ تدحو تکرح 

.تسا نامز و ناکم تسسگ
.تسا داضت تکرح 
».تسا دادضا تدحو تکرح 
 )۲۴۴ ص ،۳۸ دلج ،نینل تایلک( 

.تسا هتسویپ یئوس زا تکرح 
 یتلاح هب یتلاح زا هدام راذگ زا یکاح اریز 
.تسا رگید

.تسا هتسسگ رگید یوس زا تکرح 
 عاضوا و تالاح نایم راذگ نیا ،اریز 

 ،دشک یمرب زرم و دحرس ،فلتخم یفیک
.دنک یم یدنبزرم ار فلتخم یفیک تالاح

۱۰
 رد )تسکش و موادت( تسسگ و تسویپ



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

122

نردم یعیبط مولع

 ینوزفا زور روطب نردم یعیبط مولع 
 یکیت کلاید ـ یتسیلایرتام هیرظن تحص
 و موادت( تسسگ و تسویپ تدحو

 ،اهدنور ،اه تکژبوا هیلک رد ار )تسکش
.دننک یم دییأت هریغ و اه متسیس

 تسویپ هک دنهد یم ناشن یعیبط مولع 
 ،نیعم یعیبط یاه هدیدپ )یدنم موادت(
 ینتبم ازجم یاه هدیدپورکیم رب بلغا
:تسا

۱

 ،تاعیام و اهزاگ هتسویپ تلصخ الثم 
 یاه لوکلوم و اه متا دنویپ هب طورشم
.تس ازجم

۲

 رب یکیزیف ریثأت ره هتسویپ تلصخ 
 و تسا ینتبم ازجم یا هرذ یاهدنور
 هب طورشم ،اهنآ )موادت مدع( تسسگ
.تسا یا هرذ ریثأت موتناوک

۳

 زا یکاح زین یجوم ـ یا هرذ مسیلائود 
 تسسگ و تسویپ یکیت کلاید تدحو
.تسا )تسکش و موادت(

۴

 زین یکیژولویب عاونا لماکت و هعسوت 
 و یئرمان ابیرقت و هتسویپ تارییغت زا یتدحو

 و اه نویساتوم( یشهج و هتسسگ تالوحت
.تسا )هریغ

 ،کیتارپ و یروئت رد هک یرکفت زرطره 
 )تسکش( تسسگ رد ار )موادت( تسویپ

 ار )تسکش( تسسگ ای و دنک یم هصالخ
 لیلدب ،دنک یم هصالخ )موادت( تسویپ رد

 تسسگ و تسویپ ینتسسگان تدحو
 یدوزب ار دوخ نالطب )تسکش و موادت(
.دزاس یم المرب
 یاهدربراک و تالمأت بوچراچ رد اما 

 هک دراد دوجو نآ ناکما ،ینیعم یلمع
 ،هاوخبلد یاه بیرقت رد هتسویپ طباور
 ای و دنوش حرطم هتسسگ طباور هباثمب
.سکعرب
 یراوشد اب هطبار رد ریخا یاه لاس رد 

 اه نادیم یموتناوک یروئت هک ینیعم یاه
 دقاف( لکش یا هطقن تارذ دروم رد
 و ناکم هک دور یم نامگ ،دراد )طاسبنا
 یموتناوک زین )مجرتم .یکیزیف( نامز
 میسقت و نیرتکچوک زا ینعی ،دنشاب
.دنشاب هتفای لیکشت رصانع نیرتریذپان

 S( یمومع یلوط تباث داهنشیپ گربنزیاه 
= 2,81.10-13 cm( زا ،رگید نیفلؤم و 

 تباث زا وکنناویا و نایموزرابمآ هلمحنآ
 )s ۲۴-۱۰( ات )s 10-22( یگرزب هب ینامز

 .دنا هتفگ نخس

 ینعم ،دشاب هچره اه هیضرف نیا تشونرس 
 زا ترابع یراج هلئسم دروم رد اهنآ یفسلف
 ،یکیزیفورکیم ملاع رد هک دوب دهاوخ نیا
 رد ،دنمکاح یرگید یفیک یاه یدنمنوناق
 ناهج یاه یدنمنوناق اب هسیاقم
 روطب اه ناسنا یارب هک یکیزیفورکام
.دنا هدهاشم لباق هطساویب
 یارب یلصا یاه طرش زا یکی رظن نیا 

 و موادت( تسسگ و تسویپ هلئسم لح
.تسا )تسکش
 ار یکیت کلاید مسیلایرتام زت رظن نیا 
 هلئسم نیا لح هک دهد یم رارق دییأت دروم
 هب عجار یکیت کلاید شزومآ یانبم رب اهنت
 ریذپ ناکما یفیک و یمک تارییغت تدحو
.تسا

:دسیون یم هراب نیا رد سلگنا 
 رظن نیا زا یلبق عاونا همه اب دیدج مسیمتا« 
 هدام هک دنک یمن اعدا نآ هک دراد توافت

 هک تسا نآ رب هکلب ،تسا هتسسگ افرص
 متا( فلتخم لحارم هتسسگ یاه شخب

 ماسجا ،مارجا ،یمیش یاه متا ،رتا یاه
 هویش هک دنا یفلتخم یهرگ طاقن )یناهج
 طورشم ار ماع هدام فلتخم یفیک یتسه
».دنزاس یم
 )۵۵۲ ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام( 

 ،دحاو تیفیک بوچراچ رد یمک تارییغت 
 ار هدام تکرح رد )موادت( تسویپ رواتشگ
 دح زا نتشذگ رتارف اب هک دنهد یم لیکشت
 زا راذگ و دنوش یم رجنم یفیک تارییغت هب

 ینعی ،دیدج تیفیک هب هنهک تیفیک
 روطب ،)موادت مدع ،تسکش( تسسگ
.دریگ یم تروص یشهج

 هدهاشم لباق شخب شهوژپ زا راذگ رد 
 یا هتسه تارذ یاهدنورورکیم هب تانیاک
 هدهاشم لباق ریغ یاه هصرع هب نینچمه و
 تیفیک ناوت یم ،یناهیک هطساو یب

 ار احنآ رد رثؤم یاه یدنمنوناق زا یدیدج
.تشاد راظتنا
 اهنت هن رظن نیا زا یکیت کلاید مسیلایرتام 
 قابطنا نردم یعیبط مولع یاهدرواتسد اب
 لئاسم شهوژپ قیوشت هب هکلب ،دراد
.دزادرپ یم زین نآ فوشکمان

 و موادت( تسسگ و تسویپ تدحو 
 هعسوت یاهدنور مهم هصخشم )تسکش
:تسا زین یعامتجا

۱

 ات هیلوا نومک زا یناسنا هعماج هعسوت 
 زا تسا یتدحو مسینومک و مسیلایسوس
 ینویسولوور و ینویسولووا یاهدنور
)یبالقنا(

 و نویسولووا کیت کلاید هب دینک هعجارم 
نویسولوور

۲

 یاهورین )موادم( هتسویپ اتدمع هعسوت 
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 یعامتجا یدنب تروص بوچراچ رد هدلوم
 رگید هک دسر یم یدح هب ماحنارس ینیعم
 یمن دوجوم یدیلوت تابسانم اب قبطنم
.دوش
 تابسانم و هدلوم یاهورین نایم داضت 
 راذگ اب یعامتجا بالقنا دنور رد یدیلوت

 یم لح دیدج یدیلوت تابسانم هب یشهج
.دوش

۳

 یداصتقا ـ یعامتجا یاه یدنب تروص 
 تسسگ رصانع ،لقتسم اتبسن و درفنم
 یعامتجا هعسوت یلک دنور رد )موادت مادع(
.دنهد یم لیکشت ار

۴

 هشیمه زین دیدج یعامتجا یدنب تروص 
 هک تسا هتفرشیپ و تبثم رصانع هیلک ثراو
 یاه لسن هب قلعتم یاه ناسنا هلیسوب
 هعسوت ،یدام دیلوت یاه هصرع رد نیشیپ
 هریغ و گنهرف ،ملع ،هدلوم یاهورین
 یانبمرب هعسوت ننس نیا و دنا هدمآ دوجوب

 .دبای یم همادا )موادم( هتسویپ روطب دیدج

 موادت( تسسگ و تسویپ تدحو هب هجوت 
 رورض طرش یعامتجا هعسوت رد )تسکش و
 و خیرات دنور تسرد یکیروئت کرد یارب
 اب بسانتم یعامتجا ـ یلمع تامادقا یارب
.تسا یعامتجا هعسوت تامازلا

 هب یراد هیامرسزا راذگرد هژیوب رما نیا 
 یتسیلایسوس ماظن نامتخاس و مسیلایسوس
.دراد ریذپانراکنا ترورض

 تسسگ هب ای و )موادت( تسویپ هب هک اجره 
 هداد اهبرپ یعامتجا یاهدنور )تسکش(

 شا هجیتن ،ددرگ قلطم یتح ای و دوش
 بازحا ندش هجاوم و طلغ تسایس
.دوب دهاوخ تالکشم و عناوم اب یرگراک

هب هجوت مدع اب هطبار رد یرظن تافارحنا

تسسگ و تسویپ کیت کلاید

I
یتسینویزیور تافارحنا

 هتسویپ دشر رب ینتبم یتسینویزیور زت الثم 
 هب نآ ندیسر و مسیلاتیپاک )موادم(

 رواتشگ ندرک قلطم هب نانچ ،مسیلایسوس
 دزادرپ یم هعماج هعسوت رد )موادت( تسویپ

 و یبالقنا تایلمع ترورض راکنا هب هک
 زرابم بزح طسوت مدرم هدوت یربهر
.دسر یم یتسینینل ـ یتسیسکرام

یتسیشرانآ تافارحنا

۱
 رد )تسکش( تسسگ رواتشگ ندرک قلطم
 هب نتسب دیما هب رجنم هعماج هعسوت

.ددرگ یم )یدوخ هب دوخ( وپدوخ تاکرح

۲

 رد )تسکش( تسسگ رواتشگ ندرک قلطم 
 تاکرح عقوم یب راظتنا هب هعماج هعسوت

.ددرگ یم رجنم یشهج

۳

 رد )تسکش( تسسگ رواتشگ ندرک قلطم 
 موادم کرادت زا رظنفرص هب هعماج هعسوت

.ددرگ یم رجنم یبالقنا راک

 شومارف دیابن یتسینینل ـ یتسیسکرام بزح
 زا یعامتجا هعسوت هلحرم ره هک دنک
 ساسا رب و دیآ یم دیدپ نیشیپ هلحرم
 هتخاس ،نآ زا لصاح براجت و اهدرواتسد
.دوش یم

نایاپ

 رب یرورم
 یاههیرظن
 یاهشبنج
یعامتجا
یرفظم هواک

 لئاسم و یعامتجا یاه شبنج هدیدپ
 هک دنتسه یلماوع هعومجم ،اهنآ نوماریپ
 نییعت یشقن ناریا هعماج زورما تارییغت رد
 یاه شبنج تکرح ،عقاو رد .دنراد هدننک
 هدش ببس یندم هعماج نطب زا یعامتجا
 داجیا یارب ینشور زادنا مشچ هک تسا
 و اهداهن رد کیتارکومد و رادیاپ تارییغت

 نیا رد .دوش هدوشگ ناریا هعماج یاهدامن
 ناریا نانز یایوپ شبنج صوصخب ،نایم
 نیمه هب .تسا هتشاد ریذپان راکنا یشقن
 یاه شبنج تیهام تخانش لیلد
 زا هچ و کیمداکآ رظن زا هچ ،یعامتجا
 نیا زا .تسا تیمها زئاح کیژتارتسا رظن
 هنیمز رد دوجوم یاه هیرظن هعلاطم ،ور

 دناوت یم یعامتجا یعامتجا یاه شبنج
 و اشگهار ،اه شبنج نیا تخانش یارب
 کی زا یشخب هلاقم نیا .دشاب امنهار

 هیرظن رورم هب هک تسا یهاگشناد قیقحت
:تسا هتخادرپ هزوح نیا رد جیار یاه
 ،یعامتجا هدیدپ ره یموهفم فیرعت
 درکیور و یرظن تمیظع هطقن اب بسانتم
 یسررب هب نآ بوچراچ رد هک یمیاداراپ
 رد .تسا توافتم ؛دوش هتخادرپ عوضوم
 نینچ زین یعامتجا شبنج هدیدپ دروم
 و فیراعت هتبلا .تسا هدهاشم لباق یتوافت
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 اب ،یعامتجا یاه شبنج نوماریپ ثحابم
 زین یرتشیب یاه یناشوپمه و تاماهبا

 و عونت ،هلئسم نیا هدمع ِلیلد .تسا هارمه
 یعامتجا یاه شبنج دوخ ینوگانوگ
 ِنومضم و لولدم ،رگید نایب هب .تسا

 هریاد ،یعامتجا شبنج موهفم ةراشا دروم
 ار یعامتجا یاه ییایوپ یرسکی زا یعیسو
 ناوت یمن یگداس هب هوالعب .دریگ یم رب رد
 نداد زییمت یارب یعنام و عماج ةدودحم

 یاه هدیدپ ریاس زا یعامتجا یاه شبنج
 نیا ،عومجم رد .دش لئاق نآ اب طبترم
 هدافتسا هک تسا هدش ثعاب یموهفم ماهبا
 شبنج« موهفم یاج هب یرگید میهافم زا
 شبنج هجیتن رد و ،دوش جیار »یعامتجا
 ماع تاعوضوم هب ای عقاوم یخرب یعامتجا
 یعامتجا »بالقنا« و »رییغت« نوچمه رت
 رت صاخ تاعوضوم هب ای ،هدش ریبعت

 لیلقت یعمج »شنک« و »راتفر« نوچمه
.تسا هتفای
 ،یعامتجا شبنج اب طبترم میهافم هلمج زا

 ،یعمج لمع ،یعمج راتفر هب ناوت یم
 داضت ،یعامتجا ضارتعا ،یا هدوت هعماج

 مادقا و ،یعامتجا هزرابم ،یعامتجا
 هب کی ره میهافم نیا .درک هراشا ،میقتسم
 هب یعامتجا شبنج یدنب موهفم رد یعون

 ار یعامتجا شبنج ،یخرب .دنا هتفر راک
 زا یکی ءزج یخرب ،یعمج یاهراتفر لیذ
 زا ار نآ یا هدع و ،یعمج شنک عاونا
 یاهدومن زا ای یعامتجا ضراعت عاونا
 رب زین یخرب ،دنناد یم یعمج ضارتعا
 یعامتجا شبنج رد میقتسم مادقا تیمها
 رد .)۱۴ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( دنراد دیکات
ِ داعبا زا یشخب اهنت ،میهافم نیا ،تیاهن
 یم لیکشت ار یعامتجا شبنج یموهفم
 فیرعت هب صخشم روط هب زونه و دنهد
 زا یرایسب .دننک یمن هراشا نآ ِلقتسم
 یفیرعت ات دنا هدرک شالت نادنمشیدنا

 .دنهد هئارا یعامتجا یاه شبنج زا لقتسم
 یم هراشا اه¬شالت نیا زا یخرب هب همادا رد
 :دوش
 رظنم زا ار یعامتجا شبنج رمولب تربره
 یم رارق هجوت دروم »نیدامن لباقتم شنک«
 ار یعامتجا یاه شبنج« یو رظن هب ،دهد

 اهنآ فده هک دید یعمج یتامادقا ناوت یم
 اهنآ .تسا یگدنز رد نیون یمظن سیسات
 تردق و دنراد یمارآان طیارش رد هشیر
 یتیاضران زا ،وس کی زا ار دوخ شزیگنا
 یوس زا و دنریگ یم یگدنز یراج لکش زا
 کی یارب ناش¬یاهدیما و اهوزرآ زا ،رگید
 زا لقن هب( »یگدنز دیدج ماظن ای حرط
 و رنرت فلار .)۷۸ :۱۳۸۱ ،هدازریشم
 ةبنج ،رمولب ِفیرعت هب نایلیک سیئول
 ؛دنیازفا یم زین ار »رییغت ربارب رد تمواقم«
 روطب یعامتجا شبنج« اهنآ داقتعا هب

 هب ندیشخب تینیع یارب یرازبا نامزمه
 یرازبا و تیوه بسک یارب یصخش شالت
 نوماریپ ناهج رد اه شزرا قلخ یارب

 .)۱۱۱ :۱۳۸۱ ،هدازریشم زا لقن هب( »دنتسه
ِ موهفم اهنآ ،فیرعت نیمه یانبم رب
 شبنج اب طابترا رد ار »روهظون یاهراجنه«

.دنتشاد هضرع یعامتجا یاه
 ،یعامتجا شبنج ،یلیت زلراچ داقتعا هب

 هتفای نامزاس و دنمفده ،ینالقع یلمع
 صاخ روطب یعامتجا شبنج« .تسا

 هیلع رمتسم یشلاچ زا تسا ترابع
 تحت هک یتیعمج مان هب تردق نابحاص
 .دراد رارق تردق نابحاص نآ تموکح
 ررکم شیامن قیرط زا ]شلاچ نیا[
 نآ دهعت و دادعت ،تدحو ،یدنمشزرا

 یم تروص[ ماع ءالم رد تیعمج
 .)۱۵۱ :۱۳۸۱ ،هدازریشم زا لقن هب( »]دریگ
 نازادرپ هیرظن رگید زا ،یتراک کم و دلاز
 ار یعامتجا شبنج ،عبانم جیسب درکیور
 سکعنم هک اهرواب و دیاقع زا یا هعومجم«

 راتخاس ِءازجا زا یخرب رییغت هب لیم هدننک
 »تسا یعامتجا یایازم عیزوت ای و یعامتجا
 ،هدازریشم زا لقن هب( دننک یم فیرعت

۱۳۸۱: ۱۴۴(.
 تسا ینازادرپ هیرظن رگید زا زین نروت نلآ

 ،یعامتجا یاه شبنج هنیمز رد هک
 شبنج« ،یو رظن هب .تسا رظن بحاص
 مظن یا هیشاح نافلاخم ،یعامتجا یاه
 یروحم یاهورین هکلب دنتسین دوجوم
 لرتنک و هعماج دیلوت لرتنک یارب هک دنتسه
 تیخیرات هب یهد¬لکش یارب تاقبط مادقا
 زا لقن هب( »دنا هزرابم لاح رد رگیدکی اب

 وتربلآ .)۲۷ :۱۳۸۴ ،یناید و اتروپالد
 رامعتسا هدیا زا یریگ هرهب اب یچولم
 نگروی یوس زا هک اه¬ناهج¬تسیز
 هک تشاد هدیقع ،دش حرطم سامرباه
 اب دنراد یعس دیدج یعامتجا یاه شبنج
 یگدنز رد رازاب و تلود یاجیب تلاخد
 لباقم رد و دننک تفلاخم یعامتجا
 یوس زا هبناج همه تلاخد و یراکتسد
 یگدنز نییعت قح و یدرف تیوه ،ماظن

‐Me( دنیامن ءایحا ار یفطاع و یصوصخ
lucci, 1989(. یارب اه شالت نیرترخاتم زا 

 شبنج موهفم زا یقیفلت یفیرعت هئارا
 یناید ویرام فیرعت هب ناوت یم یعامتجا
 یاه شبنج ،یو رظن هب .درک هراشا
 یمسر ریغ یاه هکبش« زا دنترابع یعامتجا

 هک یگتسبمه و کرتشم تاداقتعا رب ینتبم
 نوگانوگ لاکشا زا موادم هدافتسا قیرط زا
 زیمآ هعزانم تاعوضوم لوح ،ضارتعا
.)Diani, 1992: 11( »دنوش یم جیسب
 شبنج ةژاو هکنیا نتفریذپ اب ،عومجم رد
 هدیدپ زا یا هعومجم هب فوطعم یعامتجا

 لیلقت لباق هک تسا هباشم یعامتجا یاه
 هیرظن یلصا هنیمز ،تسین رگید یموهفم هب
 یعامتجا یاه شبنج صوصخ رد یزادرپ
 ناونع اب یزادرپ هیرظن .دوش یم مهارف

 ۱۹۷۰ ههد زا یعامتجا یاه شبنج ِصاخ
 نانز و ییوجشناد یاه شبنج اب نامزمه و
 هتبلا .تفرگ جوا ۶۸ و ۶۷ یاه¬لاس رد
 یاه شبنج هب نازادرپ هیرظن زین نآ زا شیپ
 تحت ًابلاغ اما ،دنتشاد هجوت یعامتجا

 هلئسم نیا هب یرت ماع یاه هیرظن و میهافم
 شبنج ِعوضوم ،جیردت هب .دنتخادرپ یم
 یاه همانرب ِروتسد رد یعامتجا یاه
 نیا اب هک تفرگ رارق یناسک یشهوژپ
 هتشاد یرکفمه یعمج شنک دیدج لاکشا
 ۱۹۷۰ ههد رد .دندوب ریگرد نآ رد هنالاعف ای
 نیا رد یزادرپ هیرظن زا یمیظع ِجوم

 هعماج هجوت و ،داتفا هار هب صوصخ
 یعامتجا یاه شبنج هدیدپ هب ناسانش
 نیا ناوت یم ،تقیقح رد .دیدرگ بلج
 یسانش هعماج« ناونع لیذ ار اه هیرظن

 هب هک ،داد رارق »یعامتجا یاه شبنج
 هعماج تایبدا رد دیدج یا هزوح تروص
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 زا ار دوخ عضوم تسا هتسناوت یسانش
 رد و هتخاس ادج یسایس یسانش هعماج
 رد لقتسم هزوح ناونع هب رضاح لاح
 رارق هعلاطم و قیقحت دروم اه هاگشناد
 .دریگ
 ناوت یم یبیکرت یدنب هقبط کی ساسارب

 هس بلاق رد ار یعامتجا یاه شبنج
 رایعم .دومن یدنب هتسد یلک درکیور
 رد هباشت و توافت ،اه¬هاگدید نیا کیکفت
 »ینورد تیهام و لمع یاضف« هب هجوت

 هیرظن ،هتسد نیتسخن رد .تسا شبنج
 هباثم هب ار یعامتجا شبنج هک ییاه
 یاهراشف زا یشان و یساسحا یراتفر
 ناونع ِتحت ،دننک یم یسررب یطیحم
 یم یدنب هقبط »یعمج راتفر درکیور«

 هک ییاه هیرظن ،مود هتسد رد .دنوش
ً اتیاهن ار یعامتجا یاه شبنج ِتیهام
 و دننک یم دادملق یسایس یدنیارف
 ار شبنج یاه نامزاس رد دوجوم تینالقع
 درکیور« مان ِلیذ ،دهد یم رارق هجوت دروم
 ،رخآ هتسد رد و .دنریگ یم یاج » یداهن
 یساسا تیهام هک دنراد رارق ییاه هیرظن

 تیوه زا هتساخرب ار یعامتجا یاه شبنج
 و دنناد یم یندم هعماج رد دوجوم یاه
 هعماج رییغت زین ار اه شبنج نیا فده
 ناونع اب هتسد نیا ؛دننک یم مالعا یندم
 هدش صخشم » یندم هعماج درکیور«
 یاه هیرظن زا یخرب هب همادا رد .تسا

 یدنب هقبط بلاق رد یعامتجا یاه شبنج
:دوش یم هراشا ،قوف
 راتفر درکیور رد حرطم نازادرپ هیرظن ۱٫
 یعمج
 هیرظن ،یتخانشناور یاه هیرظن ةعومجم
 هدوت هعماج یاه هیرظن و ،هنایارگراتفر یاه
 دوجو اب .دنریگ یم یاج هتسد نیا رد یا
 بلاق و اه یدنب موهفم رد هک ییاه توافت
 دوجو تفایهر هس نیا یرظن یاه یدنب
 ،اه هیرظن نیا مامت کرتشم لصف ،دراد
 یاه یگژیو ،لیلحت ِدرُخ حطس هب هجوت
 زا یقلت و ،شنک )ینالقع ریغ( یساسحا

 .تسا دارفا زا یا هعومجم ناونع هب هعماج
 رد یعامتجا مولع رب ییارگراتفر هبلغ
 هیرظن حرط یارب ار یبسانم هنیمز ،اکیرما

 ،درک مهارف روشک نیا رد یتخانشناور یاه
 زا رثاتم هک ینازادرپ هیرظن یتح هک ییاج ات
 لیلحت رد ،زین دندوب نایارگدرکراک راثآ

 یموهفم ناونع هب ار » راتفر« ،اه شبنج
 یاه هیرظن .دنداد رارق هجوت دروم یدیلک
 رتشیب هچرگا ،زین یا هدوت هعماج هب طوبرم
 زاب ،دندوب یکتم اپورا یعامتجا رتسب رب

 دننام( یدرف تایصوصخ هب هجوت مه
 ترابع هب .دنتشاد رظندم ار )هزیمتا تیوه
 و اهراجنه ِشقن رب ،ییارگراتفر رد ،رگید
 رد ؛دوش یم دیکات یدرف یاه¬شزرا

 و یگناگیب ساسحا رب ،یا هدوت هعماج
 یعامتجا ندش یا هرذ زا یشان بارطضا

 – یگدروخرس رد و ؛دراد دوجو زکرمت
 یناور تیعضو رب دیکات ،یبسن تیمورحم
 ار اه تفایهر نیا هس ره هک .تسا دارفا

 یدنب هتسد یکرتشم روحم لوح ناوت یم
 .درک
ِ لیذ ار قوف ِتفایهر هس ،نهوک نیج
 هب و دهد یم رارق »یعمج راتفر میاداراپ«
 اهنآ یرظن کرتشم یاه ضرف شیپ یسررب
 ینمض یرادبناج« ،یو رظن زا .دزادرپ یم
 یخساپ هلزنم هب یعمج راتفر یقلت تمس هب

 هجو »رییغت هب هنازیرگدرخ ای ینالقع ریغ
 لقن هب( تسا اه هیرظن نیا ییاهن کارتشا
 ،عقاو رد .)۱۳۱ص ،۱۳۸۱ ،هدازریشم زا
 ،دنراد یاج هقبط نیا رد هک ییاه هیرظن
 یدرف یاهراتفر هب ار یعمج یاه هدیدپ
 ار یعامتجا یاه شبنج و دنهاک یم ورف

 دارفا هک دنناد یم یتیمورحم ساسحا یلجت
 یم زورب دوخ زا هنارگشاخرپ تاساسحا اب
 یاه لیلحت ساسا رب ،رگید نایب هب .دنهد
 یاه شبنج ،اه هیرظن زا هعومجم نیا
 کی هک دنیآ یم دیدپ ینامز یعامتجا
 ییاهداهن و دوش ریگارف یتیاضران ساسحا

 رادروخرب یفاک یریذپ فاطعنا زا هک
 خساپ ریگارف ساسحا نیا هب دنناوتن دنتسین

 یاه شبنج یسانش هعماج .دنیوگ
 ار شیاه تخانش زا یرایسب ،یعامتجا

 یعمج راتفر درکیور نارگشهوژپ ِنوهرم
 ،درکیور نیا رد راب نیلوا یارب .تسا

 تامادقا ناونع هب یعامتجا یاه شبنج
 .دندیدرگ فیرعت زاس تیوه و رادانعم

 زا هدافتسا اب یبرجت شهوژپ رب دیکات
 یاه شور لیبق زا دیدج یاه کینکت
 درکیور نیا نازادرپ هیرظن طسوت زین ینادیم
 .)۲۰ :۱۳۸۳ ،اتروپالد( تفای طسب
 هب رتشیب ،یعمج راتفر درکیور نارگشهوژپ
 بارطضا ، تاماحدزا دننام ییاه هدیدپ

 ود عوضوم نیا .دنتشاد هجوت اهدم و ، اه
 یرایسب دنچره فرط کی زا :تشاد دمایپ
 شبنج ،یعمجراتفر درکیور نارگشهوژپ

 دندرک فیرعت یرادانعم یاه هدیدپ ار اه
 لباق ریغ یاه شیوپ هب رتشیب اهنآ هجوت اما
 فوطعم ) یساسحا یاه شنکاو( راظتنا
 ای هناهاگآ ینامزاس یاه یژتارتسا هب ات دوب
 هلیسو هب هک ییاه یژتارتسا ،رت یلک روطب
 رگید فرط زا .دنا هدش یحارط نارگیزاب
 رد ًابلاغ ،راتفر یبرجت لیلحت رب زکرمت اب اهنآ

 تیعقاو )لصفم دنچ ره( فیصوت دح
 یراتخاس یاه هشیر هب و دندش یم دودحم
 یصاخ یاه شبنج رد ًادعب هک تاعزانم
 دندومن یمن یدایز هجوت ،دندش رهاظ
.)۲۱ص ،۱۳۸۳ ،اتروپالد(
 هیرظن نیتسخن زا یو :نوبول واتسوگ
 یاه شبنج تایبدا رب راذگریثات نازادرپ
 لاس رد هک دیآ یم رامش هب یعامتجا

 هدوت یسانشناور دروم رد ار دوخ رثا ۱۸۹۵
 یعمج ناجیه و یبالقنا یاغوغ ،اه
 رد دارفا هک دوب نآ رب نوبول .تشون

 شنک زا توافتم یشنک ،گرزب یاه¬هورگ
 رد ای یدارفنا طیارش رد دوخ یدرف یاه
 زا رتکچوک یعامتجا یاه¬هورگ لخاد

 ،تعامج ،لک رد .دنهد یم ناشن دوخ
 یدوجوم ،»یشحو« کی هب ار هتخیهرف درف

 و دنک یم لیدبت هزیرغ ریثات تحت و نشخ
 ینالقع ریغ یشنک ،تعامج شنک نیاربانب
 ،نوبول هشیدنا رد .تسا یتاساسحا و
 هطبار یعمج لمع تردق و رکفت تردق
 رب یدایز تاداقتنا .دنراد سوکعم یا
 زا شیب یو .تسا دراو نوبول یاه هشیدنا

 یاه شبنج ینالقع ریغ هبنج رب دح
 هکیلاح رد ،تشاد دیکات یعامتجا

 رایسب یموهفم ،اه شبنج رد تینالقع
 یاه شبنج زا یبرجت دهاوش .تسا یبسن
 دوخ هجوت دروم هک لیتساب حتف زا( فلتخم
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 ناشن )متسیب هدس یاه شروش ات دوب نوبول
 زا اهنآ رد هدننک تکرش دارفا هک دهد یم
 هب ندز تسد و دنا هدوبن لذارا ای شابوا

 هدوب یلبق هبساحم اب ًالماک هاگ زین تنوشخ
.)۳۷ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( تسا
 یدید اب رسلمسا :رسلمسا لین

 یسررب هب زنوسراپ زا رثاتم و هنایارگدرکراک
 یعمج راتفر یو .دزادرپ یم »یعمج راتفر«
 شنکاو )۱ :دناد یم ریز دراوم لماش ار
 )۳ ، راو هناوید شنکاو )۲ ، هدز تشحو
 هب فوطعم شبنج )۴ ، تموصخ ناروف
 هب . شزرا هب فوطعم شبنج )۵ و ، راجنه
 راجفنا ای ناروف ،تسخن شنک هس ،وا رظن

 یاه شبنج رخآ دروم ود و دنتسه یعمج
 ،هدازریشم( دنوش یم بوسحم یعمج

 شیادیپ طرش شش ،رسلمسا .)۸۸ :۱۳۸۱
 ادتبا :دراد رظن رد یعمج یاه¬شبنج یارب
 عنام ای قوشم طیارش هک »یراتخاس هنیمز«

 یشان »یراتخاس راشف« مود ؛تسا شبنج
 موس ؛یعامتجا تاضراعت و اه¬شنت زا
 یژولوئدیا نامه هک »هتفای میمعت یاهرواب«
 لماوع« مراهچ ؛تسا شبنج یاهورین

 ؛اهدادیور و ثداوح دننام »هدنهد باتش
 ینعی »گنهامه یاههورگ« مجنپ

 یربهر و یطابترا لیاسو و یهدنامزاس
 لرتنک درکلمع« نایاپ رد و ؛شبنج

 یسایس مکاح تردق خساپ هک »یعامتجا
 هناگشش طیارش نیا .تسا شبنج ربارب رد
 یریگ¬لکش یلاوتم لحارم رسلمسا رظنب

 ره لیمکت هک دنتسه یعامتجا شبنج
 تسا دعب هلحرم عوقو طرش هلحرم
 رسلمسا .)۹۲-۸۹ :۱۳۸۱ ،هدازریشم(
 ،زنوسراپ وریپ نازادرپ هیرظن رگید دننامه
 ای نارحب هناشن ار یعامتجا شبنج عقاو رد
 .دناد یم متسیس یدرکراکژک یعون
 زا شیب یو هیرظن هک دندقتعم یو نادقتنم

 نگمه راثآ و ینالقعریغ رصانع رب دح
 و دراد دیکات هتفای میمعت یاهرواب هدننک
 دوخ رد ار شبنج زا »یشنکاو« یشرگن
 یباجیا و هنالاعف تلصخ دناوت یمن هک دراد

 دنک نییبت ار یعامتجا یاه¬شبنج
.)۱۷ :۱۳۸۳ ،یناید و اتروپالد(

 ناونع اب سیوید هیرظن :سیوید زمیج

 هدمآ دوجوب فاکش زا »هدنیازف تاعقوت«
 ینیع یاه¬تیعقاو اب مدرم تاعقوت نیب

 ار ضارتعا أشنم و دنک یم ثحب هعماج
 تصرف هب تبسن تاراظتنا رت¬عیرس دشر
 ءارآ ریثات تحت یو .دناد یم یعقاو یاه
 اه¬ناسنا یگدروخرس ،نیکوروس و لیوکوت
 یلصا لماع ار ناش¬یاهزاین اضرا رد
 نایم ،یو هدیقع هب .دناد یم ضارتعا
 یکدنا فاکش هشیمه تیعقاو و تاراظتنا

 یلیالد هب یناهگان روطب یتقو اما .تسه
 هک فقوتم اهنت هن تیعقاو دشر دنور
 دنور نانچمه تاراظتنا و ،ددرگ سوکعم

 نایم هلصاف ،دنهد همادا ار دوخ یدوعص
 عوقو ناکما هک دسر یم یدح هب ود نیا

 یم مهارف بالقنا و یعامتجا یاه شبنج
 هدمع داقتنا .)۱۲۰ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( دوش
 نیا ،تسا دراو سیوید هیرظن رب هک یا
 ره رد هراومه یتیاضران زا ینازیم هک تسا

 دوجو ِفرص اما ،دراد دوجو یا هعماج
 ار مدرم یعمج شنک دناوت یمن یتیاضران
 هیرظن نیا یانبم ،وس رگید زا .دهد حیضوت
 دراد دصق سیوید اما ،تسا یدرف راتفر رب
 میمعت یعمج ضارتعا هب ار یدرف راتفر
 .دهد
 هیرظن اب رگ تربار :رگ دت تربار
 یخرب دومن یعس » یبسن تیمورحم«
 فرط رب ار سیوید ثحابم رب دراو تاداریا

 اب طابترا رد یو یلصا میهافم زا .دزاس
 رگ .تسا تنوشخ هلئسم ،یبسن تیمورحم
 هب یبسن تیمورحم هک تسا نآ رب

 رجنم مشخ هب یگدروخرس و یگدروخرس
 راتفر هب دناوت یم دوخ هک دوش یم

 زا روظنم .ددرگ یهتنم زیمآ تنوشخ
 فالتخا ینهذ روصت ،یبسن تیمورحم
 ییاناوت و نارگشنک یشزرا تاراظتنا نایم
 .تسا اهنآ طیحم رد یرهاظ یشزرا یاه
 )۱ :دنک یم هراشا تیمورحم عون هس هب رگ
 تباث :یلوزن ای لوفا زا یشان تیمورحم
 لاوز و یشزرا تاراظتنا یبسن ندنام
 زا یشان تیمورحم )۲ ؛یشزرا یاه ییاناوت
 اه ییاناوت یبسن ییاتسیا :اه¬تساوخ دشر
 تیمورحم )۳ و ؛تاراظتنا دیدش شیازفا و
 رد نامزمه و یساسا شیازفا :هدنور شیپ

 رظن زا .اه ییاناوت رد شهاک و تاراظتنا
 دنناوت یم تیمورحم عون هس نیا یو
 .دنشاب تنوشخ زاس هنیمز ای یلع لماوع
 ،تسا دراو رگ هیرظن رب هک یلصا داقتنا
 یاهراتفر لیلحت رد هنایارگدرف درکیور

 ،دارفا ،یو هیرظن رد .تسا یعمج
 یم یقلت ازجم و لقتسم یراتفر یاهدحاو

 یاه شنک شقن هب هجیتن رد و دنوش
 ساسحا شهاک ای دیدشت رد یعمج
 ،هدازریشم( دوش یمن یهجوت یگدروخرس

۱۳۸۱: ۱۲۹(.
 میهافم زا یکی :رزاهنروک و تنرآ اناه
 یارب مود یناهج گنج زا دعب هک یلصا

 هتفرگ راکب یعامتجا یاه شبنج لیلحت
 .دوب » یا هودت هعماج« موهفم ،دش
 هیرظن زا تنرآ اناه و دلیفساگ ،رزاهنروک
 دنتسه درکیور نیا یلصا نازادرپ
 نیا نارادفرط .)۵۵ :۱۳۸۱ ،هدازریشم(
 یتنس یاه¬هورگ و اهداهن هک دننآرب هاگدید
 رب ار دوخ لرتنک یتعنص هعماج رد
 فیعضت .دنا هداد تسد زا دارفا یاهراتفر
 ،هداوناخ دننام هیلوا یاه¬هورگ یاهدنویپ

 ریغ یگژیو و ،هریغ و هلحم ،هریشع
 دننام عیسو یاه نامزاس یصخش
 زا یصاخشا هب ار اه ناسنا ،اه یسارکوروب

 ،تنرآ .دنک یم لیدبت هزیمتا و هناگیب دوخ
 یارب ار رتیلاتوت یاه شبنج یلک ِناونع
 یا هدوت عماوج زا هتساخرب یاه شبنج
 ندش یا هدوت ،یو رظن زا .درب یم راکب

 و یتاقبط راتخاس یناریو هجیتن ،هعماج
 هجیتن رد .تسا یعامتجا یاه یدنبرشق
 یم هتسسگ یتنس یاهراتسیا ،یناریو نیا

 یتیوه دارفا ،راذگ هرود کی رد و دوش
 ،یا هرذ تیوه .دنروآ یم تسدب یا هرذ
 یشبنج رد تیلاعف یارب بسانم یا هنیمز
 هب تنرآ هتبلا .دروآ یم مهارف ار رتیلاتوت
 زا شروظنم هک دزاس یمن صخشم ینشور
 .تسیچ هدیشاپورف یتاقبط ِماظن

 لیلحت هباشم یلیلحت رد زین ،رزاه¬نروک
 ،یا هدوت هعماج هک تسا نآ رب تنرآ

 یلحم یاه¬گنهرف و عونت دقاف یا هعماج
 ناگبخن هک ار یطیارش وا .تسا توافتم
 اه هدوت ریثات تحت تلوهس هب ،طیارش نآ رد
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 یوس زا یناسآ هب اه هدوت و دنریگ یم رارق
 یلصا یگژیو ،دنوش یم جیسب ناگبخن

 رد رزاه¬نروک .دناد یم یا هدوت هعماج
 نادقف رب یا هدوت هعماج داجیا طیارش نییبت
 نایم لقتسم طساو یاه¬هورگ ندوب ردان ای
 هب ،عقاو رد .دراد دیکات هداوناخ و تلود
 مکحتسم یندم هعماج دوبن یو هدیقع
 دقن .دوش یم هعماج ندش یا هدوت هب رجنم
 هبخن درکیور ،رزاهنروک ِثحب رب یلصا

.تسا لیلحت رد یو هنایارگ
 یاه شبنج هعلاطم رد رمولب :رمولب تربره
 راتفر« ار دوخ تمیزع هطقن یعامتجا

 ییانعم رد ار نآ و دهد یم رارق »یعمج
 یعون اب هارمه یهورگ یتیلاعف ،عیسو
 و مهف تلع هب هک دنک یم یقلت راک میسقت
 اهنآ نایم رد اه ناسنا کرتشم تاراظتنا

 ار یصاخ یدنب میسقت یو .دریگ یم لکش
 ، تعامج( یعمج یاه یدنب هورگ زا زین
 رد هک دنک یم هئارا ) هماع و هدوت

 .دنرثوم یعامتجا یاه شبنج یریگ¬لکش
 هک تسا نآ رد اه¬هورگ نیا روهظ تیمها

 هب .دنتسه یعامتجا رییغت دنیارف زا یکاح
 هک دنتسه هیلوا یاه هورگ نیا رمولب داقتعا
 »یگدنز دیدج مظن« کی حرط تروص رد
 شبنج یریگ¬لکش زاس هنیمز دنناوت یم
 شبنج ،لک رد رمولب .دنوش یعامتجا یاه
 ، ماع :دناد یم عون هس ار یعامتجا یاه
 یاه شبنج زا روظنم . ینایب و ، صاخ
 و ناناوج ،نارگراک شبنج ریظن( ماع
 ،هدرتسگ یتکرح هک تسا ییاهنآ ،)نانز
 ناوت یم .دنراد ریگارف و تدم ینالوط
 ار صاخ یاه شبنج هنیمز سپ هک تفگ
 روظنم .دنهد یم لیکشت ماع یاه شبنج

 هک دنتسه ییاهنآ ،صاخ یاه شبنج زا
 یاضعا و یربهر ،هدش نییعت فده
 .دنا هدیسر یهاگآدوخ هب و دنراد یصخشم

 فادها رظن زا ناوت یم ار ینایب یاه شبنج
 صاخ یاه شبنج زا رتدودحم رایسب
 اه شبنج نیا ،عقاو رد .تسناد

 هرظانم دنیارف هب هتسباو و دنشوجدوخ
 طباور و یژولوئدیا اهنآ رد ،دنتسین یمومع
 ینایب یاه شبنج .دریگ یمن لکش ینامزاس
 »یتیاضران نیدامن نایب« ،تلاح نیرتشیب رد

 زا .دنتسین یداهن رییغت لابند هب هک دنتسه
 شبنج هب ناوت یم ینایب یاه شبنج هلمج
 ،هدازریشم( درک هراشا دُم و یبهذم یاه

 ار هلحرم راهچ ،رمولب .)۷۵-۸۳ :۱۳۸۱
 یاه شبنج تایح یاه هخرچ رد
 ،تسخن :دنک یم صخشم یعامتجا

 تاغیلبت لماش هک »یعمج ناجیه« هلحرم
 هلحرم ؛تسا زکرمتمریغ و هتفاین نامزاس
 هک تسا »یمدرم یگتخیگنارب« ،مود
 هدش رت صخشم فادها و یتیاضران لیالد
 »ندش یمسر« دنیارف ،موس هلحرم ؛تسا

 و ینامزاس یگنهامه قیرط زا شبنج
 ،مراهچ هلحرم و ؛تسا یژتارتسا نیودت
 یعامتجا راتخاس رد شبنج »ندش هنیداهن«
 :۱۳۸۳ ،یناید و اتروپالد( تسا دوجوم

 شیادیپ ییارچ و تلع هب رتمک رمولب .)۲۱۳
 رتشیب و ،دراد هجوت یعامتجا یاه شبنج
 یم اهنآ تیلاعف ِدنیارف و یگنوگچ هب
 و دراد هنایارگدرف یدرکیور هوالعب .دزادرپ

 ینالقع ار شبنج نارگشنک راتفر نینچمه
.دناد یمن
 اب نایلیک سییول و رنرت فلار :نایلیک و رنرت
 و وگاکیش بتکم میهافم زا ددجم هدافتسا
 یفیرعتزاب هب رمولب تایرظن هژیوب
 تسد یعامتجا یاه شبنج زا هنایارگراتفر
 هژیو عون ار یعامتجا شبنج ،اهنآ .دندز
 راتفر اب هک دنناد یم یعمج راتفر زا یا
 نیا هتبلا .تسا توافتم ینامزاس و یداهن
 هب ار یعامتجا شبنج هک تسین ینعم نادب
 لیلقت ینالقع ریغ راتفر ای نامزاس دوبن
 یاهراجنه« موهفم هب هجوت اب هکلب ،میهد
ِ عون ًافرص یعامتجا یاه شبنج ،» روهظون

 هب .دنتسه یبای نامزاس زا یرت تسس
 یاه ماظن هک یماگنه ،نایلیک و رنرت هدیقع
 لمع یارب یمکحم ناینب دوجوم یشزرا
 یدیدج یاهراجنه ،دننکن داجیا یعامتجا

 ار دوجوم تیعضو هک دنک یم روهظ
 مادقا یارب یهیجوت و هتسناد تسردان
 :۱۳۸۳ ،یناید و اتروپالد( دنیامن یم مهارف

 رنرت دید زا یعمج راتفر ،رگید نایب هب .)۱۹
 نامزاس یب و یفداصت تیلاعف ،نایلیک و

 یعامتجا لرتنک زا غراف دارفا زا یعمج
 یم یور ینامز راتفر عون نیا ،هکلب .تسین

 قیرط زا دناوت یمن رقتسم نامزاس هک دهد
 تهج لامعا هب دوخ یطابترا یاه لاناک
 ییاهدادیور عوقو ،یطیارش نینچ رد .دهد
 ،دنا هدشن فیرعت هورگ گنهرف رد هک
 یم ینارحب و مهبم یتیعضو داجیا هب رجنم
 ،ینارحب یاه تیعضو نیا رد ،لاح .دنوش
 یم ،دنوش رهاظ دیدج ییاهراجنه رگا
 رنرت .دنهد تهج ار دارفا یاه شنک دنناوت
 دننام یمسر ریغ تاطابترا رب ،نایلیک و

 دیکات روهظون یاهراجنه جیورت رد هعیاش
 و نیرت ییاهن ،اهنآ داقتعا هب .دنراد
 یفن ،شبنج کی لوصحم نیرترادیاپ
 نیشناج و تیعضو زا هتشذگ تشادرب

 هعماج رد دیدج یتشادرب اب نآ نتخاس
 رد .)۱۰۶-۱۰۳ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( تسا

 تفایهر ریثات تحت نایلیک و رنرت ،عومجم
 دنتسه درخ لیلحت حطس و درف هب فوطعم
 رد رثوم یاهریغتم زا یددعتم هعومجم هک
 ار یعامتجا یاه شبنج تکرح دنیارف
.دنا هدرک ییاسانش و یفرعم
یداهن درکیور رد حرطم نازادرپ هیرظن ۲٫
 ناونع تحت هک ییاه یزادرپ هیرظن هعومجم
 هیرظن هوالعب ،دنتسه حرطم » عبانم جیسب«

 و » یسایس یاه تصرف تخاس« یاه
 نیا رد » ضارتعا یاه هرود« نینچمه
 ،اه هیرظن نیا هاگن زا .دنراد رارق درکیور

 لاکشا طسب ،یعامتجا یاه شبنج
 نایب هب .دنتسه یسایس لمع فراعتم
 یا هویش هب نارگیزاب هک ییاحنآ زا ،رگید
 و دنوش یم دراو لمع نیا رد ینالقع
 نامزاس و ؛دننک یم لابند ار ناش¬عفانم
ِ عبانم جیسب رد یساسا یشقن ،شبنج یاه
 ؛دننک یم افیا یعمج لمع یارب مزال
 یسایس دنیارف زا یشخب اه شبنج نیاربانب
 رب هوالع .دنوش یم بوسحم »یداع«
 هب طوبرم یاه هیرظن ،یسایس دعب رب دیکات
 کرتشم یوعد ود ،یسایس دنیارف درکیور
 شبنج یاه تیلاعف ،ًالوا .دنراد زین رگید
 و ؛دنناد یمن نامزاس یب ار یعامتجا یاه
 ار اه شبنج نیا رد ناگدننک تکرش ًایناث

 نیا هب هجوت اب .دننک یمن دادملق ینالقعریغ
 نیا هعومجم ناوت یم کرتشم ِتایصوصخ
 درکیور ناونع اب هتسد کی رد ار اه هیرظن
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.درک یدنب هقبط یداهن
 یاه هیرظن هک دندقتعم یخرب هتبلا
 ود رد ناوت یم ار درکیور نیا ةعومجمریز
 ،هتسد کی .دومن یدنب هقبط ازجم هتسد
 تینالقع رب رتشیب هک عبانم جیسب یاه هیرظن

 یاه شبنج رد نامزاس و نارگشنک
 هیرظن ،رگید هتسد و ؛دنراد دیکات یعامتجا

 تسایس هصرع هب هک یسایس دنیارف یاه
 هجوت رتشیب نالک یاهراتخاس و نیداهن
 ،هدازریشم زا لقن هب مادآ کم( دراد

 :۱۳۸۳ ،یناید و اتروپالد – ۱۴۳ :۱۳۸۱
 دیکات هب هجوت اب ،رگید یهاگدید زا .)۲۴

 لکشت و یهدنامزاس رب یتراک کم و دلاز
 هیرظن ناوت یم یعامتجا یاه شبنج رد
 و لاشربوا هیرظن و »ینامزاس هنوگ« ار اهنآ
 یسایس دعب رب ناشدیکات هب هجوت اب ار یلیت
 »یسایس ضراعت هنوگ« هدنیامن ،ضراعت و
 ،هدازریشم زا لقن هب نهوک نیج( تسناد

 نیا مامت ،عومجم رد اما .)۱۴۳ :۱۳۸۱
 یاضف ار یداهن ِتسایس هصرع ،اه هیرظن

 تیهام و دننک یم بوسحم شبنج لمع
.دنناد یم »هنابلط حالصا« ار اه شبنج
 ریسفت هب ،یداهن درکیور ،عومجم رد
 اه شبنج یسایس لمع فراعتمان لاکشا
 نشور ار اهنآ یسایس داعبا و ،دراد هجوت

 ناوت یمن رگید بیترت نیا هب .تسا هتخاس
 شنکاو ناونع هب ار اه شبنج یگداس هب

 یاه یدرکراکدب هب تبسن یا هیشاح یاه
 نیا ،دوجو نیا اب .درک فیرعت ماظن
 داعبا همه لماک روط هب دناوت یمن درکیور

 یتاداقتنا و دهد رارق هجوت دروم ار شبنج
 یعون ،وس کی زا .تسا دراو نآ رب

 ار ) یرازبا لقع مهنآ( یطارفا یارگلقع
 و دراد رظندم شبنج یاه نامزاس هرابرد
 هجوت تاساسحا شقن هب یفاک هزادنا هب
 ییارگ¬لیلقت« هب ،وس رگید زا و ؛درادن

 راتخاس یاه هشیر و تسا لیامتم »یسایس
 یمن رارق هجوت دروم نادنچ ار یعامتجا
 .دهد
 باتک رد نوسلوا روکنام :نوسلوا روکنام
 هیرظن درکیور اب »یعمج شنک قطنم«
 هرابرد یلاوس حرط هب » ینالقع باختنا«
 یم یعمج شنک رد تکرش زا دارفا تعفنم

 تحت هک ینالقع باختنا هیرظن رد .دزادرپ
 ،دنک یم ثحب درخ داصتقا بوچراچ
 شنک باختنا یارب هدیاف و هنیزه نیمخت
 نیا رد .تسا یدیلک یرصنع ،دارفا طسوت
 یارب یشالت ًاساسا یعمج شنک ،هیرظن
 یالاک .تسا » یمومع یالاک« دیلوت

 ره رگا هک تسا ییالاک هنوگره ،یمومع
 ،دنک فرصم ار نآ هورگ کی رد صخش
 هورگ نآ رد هک ینارگید زا ار نآ ناوت یمن
 :۱۳۸۵ ،یلیت( تشاد غیرد ،دنراد رارق

 یلکشم هک دوش یم ثعاب هلئسم نیا .)۴۶
 .دوش حرطم » یناجم یراوس« مان هب یرظن
 توافت درف کی تکراشم هک ییاحنآ زا
 یبایتسد یارب هورگ ییاناوت رد یکدنا رایسب
 ؛دنک یم داجیا یمومع یالاک کی هب
 نودب درف هک تسا نیا رت ینالقع نیاربانب
 )نآ یاه هنیزه و( یعمج شنک رد هکنیا

 .دوش دنم¬هرهب الاک نآ زا ،دنک تکراشم
 هک یعامتجا یاه شبنج دروم رد ،لاح
 میقتسم دیاوف زا رتالاب رایسب اه هنیزه نازیم
 هچ رب هک تساجنیا لاوس ،تسا لمع
 ؟دریگ یم لکش شبنج کی ساسا
 طابترا چیه هک تسا دقتعم نوسلوا

 یعمج شنک و یعمج عفانم نیب یرورض
 یدرف هدیاف/هنیزه نیا هکلب ،درادن دوجو
 یم قوس شنک تمس هب ار دارفا هک تسا
 یریگ لکش یارب ار ضرف ود یو .دهد
 هکنیا ای :دریگ یم رظن رد یعمج شنک
 ای ،دشاب هتشاد دوجو لمع یارب »رابجا«
 عفانم زا زیامتم یا هناگادج یاه هزیگنا«

 .)۱۴۶ :۱۳۸۴ ،شن( دشاب نایم رد »یعمج
 دوجو نوسلوا راک رب یددعتم یاهداقتنا
 یدوجوم ناونع هب ناسنا هب یو هاگن ،دراد
 هیرظن ناراداوه یتح بلط تعفنم ًالماک
 لیامتم یو دقن هب مه ار ینالقع باختنا

 هک تشاد ناعذا دیاب دنچره ،تسا هتخاس
 لاوس کی ناونع هب نوسلوا تایرظن

 عبانم جیسب یاه هیرظن رب زیگنارب شلاچ
.تسا هدوب راذگریثات
 زا ار دوخ ثحب لاشربوا :لاشربوا ینوتنآ
 هدیقع هب .دنک یم عورش یعامتجا ضراعت
 یا هعماج ره رد ضراعت و یتیاضران ،وا

 یاهراتخاس اب عماوج یخرب رد اما تسه

 رتشیب نآ لامتحا صاخ یعامتجا و یداهن
 لکش هب یخرب رد و تسا رتمک هیقب رد و
 .ریخ یخرب رد و دوش یم لح زیمآ تملاسم
 لاکشا زا یکی ،یعامتجا یاه¬هورگ جیسب

 لاشربوا .تسا یعامتجا تاضراعت ِلح
 یرظن بوچراچ لیمکت اب دراد یعس
 حیضوت ار یعمج شنک یگنوگچ نوسلوا
 یدرف یاه¬شاداپ ندوزفا ،وا رظن هب .دهد
 ار اه¬هورگ ءاضعا و ناربهر ،یشنیزگ و

 لامتحا ،نینچمه .دنک یم کیرحت
 هب زین تکراشم مدع تروص رد تازاجم
 دنک یم کمک تکراشم لامتحا
 ار عبانم لاشربوا .)۱۴۹ :۱۳۸۱ ،هدازریشم(

 یدام عبانم هک دنک یم فیرعت عیسو نانچ
 الاک زا یدنم هرهب قح و ،لوپ ،لغش ریظن
 ،رادتقا ریظن یدامریغ عبانم و تامدخ و
 .دریگ رب رد ار … و تراهم ،یتسود ،دهعت
 هب هک تسا ییاهدنیارف ،جیسب زا وا روظنم
 بیقعت یارب ار عبانم اه هورگ اهنآ هلیسو
 ،شن( دننک یم تیریدم ناش¬فادها

 شبنج ،لاشربوا رظن هب .)۱۴۷ :۱۳۸۰
 هطقن هب یتقو دوخ لوحت دنیارف رد یعامتجا
 راکفا ،دوجوم یاه نامزاس هک دسرب یا

 ار شبنج کی تموکح و یمومع
 دننادب تیعمج زا یشخب ِعورشم یوگنخس
 هب و دوش یم هنیداهن شبنج ،دنریذپب و
 نورد رد ای ددرگ یم لیدبت راشف هورگ کی
 دوش یم بذج یسایس بزح کی
.)۱۵۰ :۱۳۸۱ ،هدازریشم(
 جیسب« هیرظن :یتراک کم و دلاز ریام
 هعسوت یتراک کم و دلاز هلیسو هب »عبانم
 یناسک نیلوا اهنآ ،عقاو رد .تفای یرتشیب
 اهنآ .دندومن حرط ار حالطصا نیا هک دندوب
 شبنج یاه نامزاس« رب ًاصوصخم
 دندرک لالدتسا و هدومن زکرمت » یعامتجا

 نامزاس نینچ تیوقت زیچ ره زا لبق هک
 شبنج هقباس یب دشر ثعاب هک دوب ییاه
 رظن هب .دش ۱۹۶۰ ههد رد یعامتجا یاه
 نامزاس ندش یا هفرح ،یتراک کم و دلاز
 شیازفا لوئسم هک یعامتجا شبنج یاه
 هعسوت ثعاب دنتسه اه شبنج نیا تیلاعف
 هک یدارفا یارب »یا هفرح یاه تصرف«
 ترابع هب .دوش یم ،دنرب یم راکب ار اهنآ



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

129

 تمیزع هطقن یتراک¬کم و دلاز ،رگید
 هن ،دنهد یم رارق نامزاس ار دوخ لیلحت
 هک دننک یم لالدتسا همادا رد و .درف

 عبانم عیمجت یارب یلقادح ییاضف نامزاس
 ءزج ار ءاضعا ِراک و لوپ اهنآ .تسا شنک
 و دنریگ یم رظن رد نامزاس یلصا عبانم
 یاه شبنج یاه نامزاس هک دندقتعم
 رد ات دننک یم تباقر رگیدکی اب یعامتجا
 اب هک ار » ناراداوه« یعامتجا هورگ کی
 » ءاضعا« هب دنراد یرکفمه شبنج فادها
 .)۱۴۹-۱۴۸ :۱۳۸۰ ،شن( دننک لیدبت
 زا شیب دیکات اب یتراک¬کم و دلاز ،هتبلا

 هدیدان ار تیعقاو نیا ،ینامزاس هبنج رب دح
 ،اه شبنج زا یرایسب رد هک دنریگ یم
 یلقادح رایسب یمسر ینامزاس تیلاعف
 زا تسناوت اهنآ هیرظن ،عومجم رد .تسا
 تاکن و دور رتارف نوسلوا لاوس ماد
 شبنج تیلاعف یگنوگچ هرابرد یدنمشزرا

.دهد هئارا اه
 یرظن تمیزع هطقن یلیت زلراچ :یلیت زلراچ
 یم رارق » یعمج شنک« موهفم ار دوخ
 هب »بالقنا ات جیسب زا« باتک رد وا .دهد
 یلصا هیضرف .دزادرپ یم دوخ هیرظن حیرشت
 »یعمج شنک« و »جیسب« نایم هطبار ،یو
 رد جیسب نازیم هچره هک ینعم نیدب .تسا
 یعدم کی عوبطم نامزاس ای تیعمج کی
 رتشیب نآ یعمج شنک نازیم ،دشاب رتشیب
 هرابرد دوخ هیرظن حیرشت رد یلیت .دوش یم
 هدافتسا یلیلحت یوگلا ود زا یعمج شنک
 لماش هک ، یسایس یوگلا )۱ :دنک یم
 یعدم دنچ ای کی ،تموکح ،تیعمج«
 هعماج کی ،)نارگشلاچ و ءاضعا زا معا(

 )۲ و ؛تسا »فالتئا دنچ ای کی و ،یسایس
 ،نامزاس ،عفانم« لماش هک ، جیسب یوگلا
 یرگید رصانع هب یو ،هتبلا .تسا »جیسب و
 دنتسه راذگریثات جیسب دنیارف رد هک زین
 و ،لیهست/بوکرس ،تصرف/دیدهت« دننام
 :۱۳۸۵ ،یلیت( دراد هجوت »تردق

 دروم هک یمیهافم رگید زا .)۸۰-۸۵
 تخاس« موهفم ،دراد رارق یلیت هدافتسا
 نیا رب یو .تسا »یسایس یاه تصرف
 درکلمع یگنوگچ حیضوت هب ،ساسا

 فلتخم یسایس یاه تیعقوم رد اه شبنج

 یاه¬شبنج یلیت رظنب .دزادرپ یم
 جیسب هلیسو ناونع هب ًالومعم یعامتجا

 هک دنیآ یم دیدپ یماگنه یهورگ عبانم
 یا هدش هنیداهن لیاسو هنوگ چیه مدرم
 هتبلا ؛دنرادن دوخ یاه¬هتساوخ نایب یارب
 هتسب ًالماک دیابن یمومع هصرع یاضف
 تمس هب ار یعامتجا یاهورین هکارچ دشاب

 تلود .شبنج هن و دهد یم قوس شروش
 یتیمها زا یلیت هیرظن رد یتلود تردق و
 تلود یو داقتعا هب ؛تسا رادروخرب هژیو
 ،ییاه تسایس ذاختا اب دنناوت یم اه
 تکرح ریسم زا ار یعامتجا یاه شبنج
 ای دننک بوکرس ار اهنآ ،دننک فرحنم دوخ
 ،عومجم رد .دننک بذج دوخ رد یتح
 نازادرپ هیرظن نیرت هتسجرب زا یکی یلیت
 هب هچرگا ،دیآ یم رامش هب »عبانم جیسب«
 دراد هک یسایس دح زا شیب هاگن لیلد
.تسه مه داقتنا دروم
 هک دنک یم لالدتسا ورات :ورات یندیس
 یمن خر یدرف روطب یعامتجا یاه شبنج
 یمومع جوم کی زا یشخب هکلب دنیامن
 هب ًامومع هک دنتسه یعامتجا یمارآان
 ریذپان ینیب شیپ عیاقو زا یضعب هلیسو
 رد رییغت هلیسو هب و دندرگ یم عیرست

 یم لیهست یسایس یاه تصرف راتخاس
 موهفم زا دنیارف نیا حیرشت رد یو .دنوش
 هب .دنک یم هدافتسا » ضارتعا یاه هرود«
 جاوما زا کی ره هب رود زا رگا ،ورات داقتعا

 کی رگنایامن مینک هاگن یعمج لمع
 هعزانم کی زا ینعی ،دنتسه طورخم
 و روش جوا هب ،دنوش یم عورش یداهن

 متخ ییاهن شکورف هب و دنسر یم ترارح
 بلج زا سپ یعمج تامادقا .دنوش یم
 جوا هلحرم هب ،تلود خساپ و یلم هجوت
 هلحرم نیا یگژیو هک ،دنسر یم هعزانم
 هک تسا شبنج ناگدنهد¬نامزاس دوجو

 یاه فیط هب اه شروش ندناشک رد یعس
 هک یماگنه .دنراد مدرم زا یرت هدرتسگ
 یم هدیشک اه نامزاس لاناک هب تکراشم
 قطنم اهنآ زا یشخب ای اه شبنج دوش
 ینز هناچ هب و دننک یم ادیپ یرت یسایس
 رد .دنوش یم دراو اه هاگتسد اب ینمض

 شکورف ضارتعا هخرچ هک یماگنه تیاهن

 و ناگبخن تسد هب لمع راکتبا دنک یم
 :۱۳۸۳ ،یناید و اتروپالد( دتفا یم بازحا

 ضارتعا یاه هخرچ ،عقاو رد .)۲۷۰-۲۷۱
 نامزمه یعمج لمع تدش یاه ههرب اب

 ره نایاپ هک تشاد هجوت دیاب اما ،دنتسه
 شبنج راک نایاپ ینعم هب ضارتعا هخرچ
 یاه هخرچ لاوز هرود رد هکلب ،تسین
 یدرکیور شبنج یاه نامزاس ،ضارتعا

 هک دننک یم ذاختا ار یتدمدنلب و رت لدتعم
 هخرچ زاغآ یارب اهنآ ندش دنمتردق هب رجنم
 ،شن( دوش یم هدنبآ رد یدیدج یضارتعا

۱۳۸۴: ۱۵۲(.
 ینازادرپ هیرظن زا ونسا دیوید :ونسا دیوید
 یریگ هرهب اب دنک یم شالت هک تسا

 » بوچراچ« ناونع اب نمفاگ یزاس موهفم
 شبنج نارگشنک ینهذ یناعم لیلحت هب
 جیسب هیرظن لیمکت یو فده .دزادرپب
 هک تسا هلئسم نیا حیضوت یارب عبانم

 دنهد یم ماحنا ییاه باختنا دارفا هنوگچ
 اهنآ هبساحم ینالقع باختنا هاگدید زا هک
 ،ونسا هدیقع هب .تسا لکشم رایسب

 ،اه بوچراچ قیرط زا یعامتجا نارگشنک
 تیوه ،دننک یم فیرعت ار اه یتیاضران

 ار اه تصرف و دنزاس یم ار یعمج یاه
 ،قلخ یعامتجا یاه شبنج داجیا یارب
 کی ،عقاو رد .دننک یم نوگرگد و ریسفت

 تسا یریسفت یاهحرط عومجم بوچراچ
 یراذگزمر و یشنیزگ یراذگتمالع اب هک
 و تایبرجت ،اهدادیور ،اهتیعضو ،ءایشا
 و لاح طیحم هدودحم رد اهشنک یلاوت

 یزاس هداس ار نوماریپ طیحم ،دارفا هتشذگ
 لک زا هدرشف یریسفت و دنکیم صیخلت و
 شبنج رد .دهدیم هئارا نوماریپ طیحم
 یط یدرف یاه تشادرب ،یعامتجا یاه
 یم دنویپ شبنج یاه تشادرب هب یدنیارف

 یدنب فص« ناونع اب ونسا هک ،دروخ
 دعب هس .درب یم مان نآ زا » بوچراچ

 :دراد دوجو بوچراچ ره رد انعم باستنا
 .»یشزیگنا« و »ینیبشیپ« ،»یصیخشت« دعب
 و راوشد طیارش و تیعضو ،یصیخشت دعب
 تسا دوبهب دنمزاین هک ار ینیرفآلکشم
 اهنآ عوقو للع هرابرد و دنکیم ییاسانش
 کی ،ینیبشیپ دعب .دهدیم هئارا یفیصوت
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 تالکشم و تراسخ ناربج یارب یلک حرط
 ،فادها ،عقاو رد .دنکیم میسرت
 تارییغت ققحت یاهکیتکات و اهیژتارتسا

 ،یشزیگنا دعب و .دنکیم نیودت ار بولطم
 یارب مزال یعمج ساسحا و یقطنم ینابم
 نایرج رد .دنکیم مهارف ار فادها یریگیپ

 و ،اهینیبشیپ ،اهصیخشت یحارط
 یعامتجا یاهشبنج نارگیزاب ،اههزیگنا
 رد نآ یاهشرگن و دوخ نامزاس یارب

 ییاج یعمج شنک رتسب ای نادیم بوچراچ
 تازیامت رما نیا لابند هب .دننک یم ادیپ
 دوشیم راکشآ یهورگ نورب /یهورگ نورد
 ،شن ؛ ۲۲۳-۲۱۹ :۱۳۸۷ ،نارگید و ونسا(

 ،یناید و اتروپالد ؛ ۱۵۴-۱۵۵ :۱۳۸۴
 هب هجوت اب ونسا ،عومجم رد .)۳۶۷ :۱۳۸۳

 یریگ لکش دنیارف و نارگشنک ینهذ یناعم
 تسا هتسناوت یریسفت یاه بوچراچ
 هیرظن ریاس هب تبسن رت یخیرات یشرگن

.دنک ذاختا عبانم جیسب یاه
 یاه هیرظن زا رثاتم نمیرف وج :نمیرف وج
 شبنج صوصخ رد یا هیرظن ،عبانم جیسب
 رظن هب .تسا هداد هئارا اکیرما رد نانز
 »شوجدوخ« یتیلاعف یعامتجا شبنج ،یو
 نیا هک تسا »هتفاینامزاس« لاح نیع رد و
 یاه هورگ یاه تسایس زا ارنآ یگژیو ود
 دنک یم زیامتم یعمج راتفر زین و عفنیذ
 هیرظن نمیرف .)۱۴۷ :۱۳۸۱ ،هدازریشم(

 هدرک راوتسا هرازگ هس یانبم رب ار دوخ
 یاه هکبش شرتسگ و دشر )۱ :تسا
 یاهزرم یارو رد دوجوم لبق زا یطابترا

 روظنم هب ارگمه یطابترا هکبش )۲ ،یلحم
 و ،کیژولوئدیا و یراتخاس عناوم رب هبلغ
 ای( هدنهد¬نامزاس کی دوجو )۳
 هک ینارحب عوقو ای )ناگدنهد¬نامزاس
 دوجوم یارگمه و هتفای دشر هکبش دناوتب
 ،نایراساناس( دروایب رد تکرح هب ار

 دوجو ،رگید نایب هب .)۸۹-۹۴ :۱۳۸۴
 طرش شیپ یطابترا تخاسریز ای اه هکبش
 اه شبنج شوجدوخ تیلاعف زاغآ هدمع
 هراگنا ،یطابترا هکبش نیا یانبم رب ؛تسا

 براجت هجیتن رد شبنج دیدج یاه
 هب شبنج نارگشنک یرکفمه و کرتشم
 کی رگا سپس .دریگ یم لکش جیردت

 جوا شبنج تکرح ،دتفایب قافتا نارحب
 یاج هب هک تسا نکمم هتبلا ،دریگ یم
 شبنج یهدنامزاس هب نارگشنک ،نارحب
 ،هتبلا .)۱۴۸ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( دنزادرپب
 رد یو .تسا یبرجت نمیرف یاهراک رتشیب

 هوحن هرابرد ثحب هب شتالاقم و باتک
 و اه یژتارتسا نیودت ،یهدنامزاس
 یاکیرما نانز شبنج رد عبانم صیصخت
.دزادرپ یم ۶۰ ههد

 هعماج درکیور رد حرطم نازادرپ هیرظن ۳٫
 یندم
 یم یاج هتسد نیا رد هک ییاه هیرظن

 یتسیسکرامون یاه هشیدنا رد هشیر ،دنریگ
 نیا رد هک ینازادرپ هیرظن ،نیاربانب .دنراد
 ،نروت دننام( دنوش یم یدنب هتسد درکیور
 دعُب رب ،)زلتساک و یچولم ،سامرباه
 دنراد دیکات یعامتجا یاه شبنج یبالقنا
 کیسالک یاه هیرظن ِتشادنپ فالخ رب و
 ار یعامتجا شبنج راک ،یداهن و
 یمن دادملق یسایس دنیارف رب یراذگریثات

 ماظن یاهزرم نتسکش مه رد هکلب ،دننک
 نیا دمایپ ار نآ ینوگرگد و یعامتجا

 درکیور فالخ رب .دنناد یم اه شبنج
 شبنج رد ار یرازبا تینالقع هک یداهن
 رد ،دنهد یم رارق هجوت دروم یعامتجا
 تینالقع رب دیکات یندم هعماج درکیور

 نیمه رب و تسا )یطابترا ای( یرهوج
 ،یداهن درکیور دید زا هچنآ ره ساسا

 تیوه ،یژولوئدیا( دراد یرازبا هبنج
 زا )… و یهدنامزاس و طباور عون ،یعمج
 یم لیدبت فده هب ،یداهن درکیور دید
 درکیور نیا رد هک یروحم هلئسم .دوش
ِ للع یبای هشیر ،دریگ یم رارق هجوت دروم
 تسا یعامتجا یاه¬فاکش و یراتخاس
 اهنآ یانبم رب یعامتجا یاه شبنج هک
.دنریگ یم لکش
 درکیور ِلیذ هک ییاه هیرظن ،عومجم رد

 رب ،دنوش یم یدنب هقبط یندم هعماج
 یاه شبنج »یعامتجا« ِتیصوصخ

 یلصا تیهام و دنراد دیکات یعامتجا
 تیلاعف زا توافتم ییاضف رد ار اه شبنج
 نایب هب .دننک یم یبایزرا یسایس یاه
 رییغت یپ رد یعامتجا یاه شبنج ،رگید

 طباور هکلب ،دنتسین یسایس تردق
 شنک ِفده ار یندم هعماج و یعامتجا

 تسا نکمم هچرگا .دنا هداد رارق دوخ یاه
 یاه شبنج تاضارتعا زا یخرب هک
 و دنشاب هتشاد یسایس یاه هبنج ،یعامتجا
 هدافتسا اهنآ رد یسایس رازبا زا یتح ای

 یاه شبنج یلصا فده اما ،دوش
 یندم هعماج رد رییغت داجیا ،یعامتجا
 تردق هزوح یاروام هک یتارییغت .تسا

 ،سامرباه میهافم ساسا رب .تسا یسایس
 شبنج هک داد حیضوت هنوگنیا ناوت یم
 ناهج تسیز قطنم زا یعامتجا یاه
 قطنم هن ،دننک یم هدافتسا )یندم هعماج(

.)یسایس هعماج( متسیس
 لوحت ،نروت نلآ یلصا یلوغشملد :نروت نلآ
 هب یعامتجا یاه شبنج هب یو .تسا

 نیا هک درگن یم یعامتجا نارگشنک ناونع
 ره نروت هدیقع هب .دننک یم داجیا ار لوحت
 یعامتجا شبنج ود هلیسوب یا هعماج
 شبنج کی و طلسم شبنج کی( ضراعتم

 ،شن( تسا هتفرگ لکش )هطلس تحت
 رس رب اه شبنج نیا هک .)۱۶۳ :۱۳۸۴

 یم هزرابم رگیدکی اب یدنمخیرات نییعت
 تیمها نروت دزن یدنمخیرات موهفم .دننک
 زا تسا ترابع یدنمخیرات .دراد یدایز
 قیرط زا یخیرات یا هبرجت دیلوت ناوت«
 زا دیدج یفیرعت ینعی یگنهرف یاهوگلا

 .)۱۹۷ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( »ناسنا و تعیبط
 کی یا هعماج ره رد ،نروت هدیقع هب
 نیب دروخرب :دراد دوجو یلصا دروخرب

 دوخ هب ار یدنمخیرات هک طلسم هقبط
 هب نامزاس قیرط زا ار نآ و هداد صاصتخا
 شالت هک هطلس تحت هقبط و ،هدروآرد مظن
 عضو ،دهد صاصتخا دوخ هب ار نآ دراد
 هقبط هک ار یدروخرب ،دنز مه هب ار دوجوم
 هویش و دزاس راکشآ هتشاد ناهنپ طلسم
 و راک ،یزرو هشیدنا یارب یعیدب یاه
 رد هک تسا دقتعم یو .دنک داجیا یگدنز

 هیامرس نیب یلصا دروخرب ،یتعنص هعماج
 هعماج« رد اما ،تسا نارگراک و ناراد
 تارکونکت نایم دروخرب نیا ،» یا همانرب

 نایرج )مدرم هماع( ناگدننک فرصم و اه
 دنیارف ،یعامتجا یاه شبنج .دراد
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 هب هک دنتسه یعمج یا هدارا یریگ¬لکش
 .دننک یم لمع یعمج یرگشنک ناونع
 رد دعب هس یعمج رگشنک نیا یارب نروت
 تفلاخم و ،تیوه ،تیمامت« :دریگ یم رظن
 ینهذ تشادرب زا تسا ترابع تیوه .»

 یرگید نامه تفلاخم ؛شدوخ زا رگشنک
 تیعضو ،تیمامت و ؛تسا لباقم تیوه و
 لمع یارب نارگشنک هک تسا یبوچراچ ای
.)۱۹۶ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( دننک یم فیرعت
 یاه شبنج ،سامرباه :سامرباه نگروی
 و ناهج تسیز نیب زرم و لئاح ار یعامتجا

 ار ناهج تسیز اهنت هن هک دناد یم متسیس
 هب هکلب دنک یم تظفاحم متسیس ربارب رد
 رد »شخب ییاهر« یاهشبنج سامرباه رظن
 هدیقع ربانب .دنتسه متسیس اب هلباقم یپ

 هب دیدج یعامتجا یاهشبنج سامرباه
 همهافم ندش ئیش دنور هیلع شلاچ
 یاهشبنج ،سامرباه .دنا هتساخرب
 یم میسقت یلک هورگ ود هب ار یعامتجا

 یدنمناوت یاراد هک ییاهشبنج )۱ :دیامن
 یاهشبنج )۲ و دنتسه »یشخب ییاهر«
 وا رظن هب .»تمواقم« یدنمناوت زا مهلم
 قوقح بسک شبنج لیبق زا اهشبنج رتشیب
 ظفح و اهزبس شبنج ،ناهایس یندم
 یاههورگ یاهشبنج ،تسیز طیحم
 ءزج … و نانیشن هیشاح ،تیلقا

 اهنت و دنتسه تمواقم یاه¬شبنج
 و یتسیلایسوس شخب یدازآ یاهشبنج
 ییاهر یاهشبنج هرمز رد ناوت یم ار نانز
 معز هب نانز شبنج .درک دادملق شخب

 بوکرس هیلع هزرابم رب هوالع سامرباه
 یپ رد ،هنارالاسردپ )متسیس( ماظن
 ینهذ و ینیع روص ینوگنرس و نتخادنارب

 رد .تسا یرالاسدرم یراصحنا هطلس
 تمواقم و هلباقم اهنت هن نانز شبنج ،عقاو
 امسر شنک یاه هصرع ای اهورملق ربارب رد
 و حتف دصق هکلب ،تسا هتفای نامزاس
 طسب یارب ار یدیدج هصرع و ورملق بسک
 دراد هنادرم ینومژه نودب یا همهافم
.)۱۳۸۴ ،سامرباه(
 دننام زین یچولم هجوت نوناک :یچولم وتربلآ
 وا .تسا یندم هعماج ،سامرباه و نروت
 دیدج هدیچیپ طیارش رد هک تسا دقتعم

 یگدنیامن یداهن یاه ماظن نایم ،یعامتجا
 وس کی زا )یسایس هعماج( یریگ میمصت و
 داجیا فاکش رگید یوس زا یندم هعماج و

 شنک یاه تروص و اهزاین و تسا هدش
 اب دنناوت یمن تلوهس هب هعماج زا هتساخرب

 و یسایس تکراشم دوجوم یاه¬لاناک
 یسایس یرازگراک ینامزاس یاه تروص

 هب زین یعامتجا یاه شبنج .دنبای قابطنا
 یندم هعماج رد شنک یاه¬ماظن ناونع
 »طسب« لابند هب عقاو رد و دنریگ یم لکش
 زاربا ناکما شیازفا یانعم هب یسارکومد
 و یدرف لالقتسا و ییاسانش بسک و دوجو
 لابند هب یچولم دوخ لوق هب ای یهورگ
 ،یچولم رظن هب .دنتسه ییانعم یسارکومد
 هب یعامتجا یاه شبنج تابلاطم و اهدامن
 هشیر نوچ تسا » یسایس لبقام« یرابتعا
 کی هب و ،دراد هنازور یگدنز براجت رد
 یاهورین اریز تسا » یسایسارف« رابتعا

 لکش هب ار اهنآ دنناوت یمن زگره یسایس
 یاه شبنج ور نیا زا .دنیامن زاب لماک
 یاهدنیارف رد دنناوت یمن ًاتیهام ،یعامتجا

 ییاهدروخرب هکارچ ،دنوش بذج یسایس
 ار دوجوم ماظن دویق دننک یم داجیا اهنآ هک
 داقتعا هب ،عقاو رد .دنکش یم مه رد
 یاه شبنج نایم یحطس یدنویپ یچولم
 و ،دراد دوجو یداهن تسایس و یعامتجا

 ،دوجوم یداهن ماظن یوسارف هب اه شبنج
 .دنرگن یم یدیدج یمومع یاضف ینعی
 ار یزاسانعم و تیوه یریگ لکش ،یچولم
 یعامتجا یاه شبنج یارب یمهم یگژیو

 نتخاسرب ،هک یروط هب ؛دناد یم دیدج
 یاه شبنج هفیظو نیرتمهم یعمج تیوه
 ،یو داقتعا هب .تسا دیدج یعامتجا
 یفیرعت زج تسین یزیچ یعمج تیوه«
 تیدودحم و اه تصرف نادیم زا کرتشم
 یم هضرع یعمج شنک کی هب هک اه
 یعمج تیوه ،یچولم تایرظن رد .»دوش
 یدنب¬تروص )۱ :دراد نیداینب دعب هس
 ،فادها دروم رد یتخانش یاه بوچراچ

 طباور نتخاس لاعف )۲ ؛شنک نادیم و رازبا
 لباقتم شنک مه اب هک نارگیزاب نایم
 یاه یراذگ هیامرس ماحنا )۳ و ؛دنراد
 ار دوخ دزاس یم رداق ار دارفا هک یفطاع

.)۲۰۳-۲۰۱ :۱۳۸۱ ،هدازریشم( دنسانشب
 هدیا زا یخرب هک تسا هدرک یعس یچولم
 تخاس لیبق زا( عبانم جیسب تنس یاه
 بوچراچ یاهدنیارف ،یسایس یاه تصرف
 ار )ضارتعا یاه هرود و ،تیوه یدنب
 یاه شبنج »یگنوگچ« حیضوت یارب
 نایب هب .دنک شا هیرظن دراو یعامتجا
 درکیور هک تسا رظن نیا رب یو ،رگید
 ییاه هیرظن یارب یبوخ لمکم عبانم جیسب

 یاه شبنج »ییارچ« هب هک تسا یدیدج
 تسا دقتعم یچولم .دنزادرپ یم یعامتجا

 ،کیسالک یاه شبنج فالخرب هک
 دحتم تیلک کی زا دیدج یاه شبنج
 یرثکتم هعومجم هکلب ،دنوش یمن لیکشت
 هدیقع هب .دنراد رب رد ار یعمج نارگیزاب زا

 قیرط زا ،یعامتجا یاه شبنج ،یچولم
 یم لکش » سوسحمان روانش یاه هکبش«

 لقتنم یگدنز تایبرجت اهنآ هلیسوب هک دنریگ
 یم قلخ یدیدج تایبرجت ،دنوش یم
 یگدنز رد یعمج یاه تیوه و دندرگ
 اب وا شرگن رد .دنوش یم هتخاس هرمزور
 اه شبنج تیدوجوم هکنیا هب هجوت
 تیوضع و یمئادریغ تامادقا تروصب

 نیا هب و هتفرگ لکش تباث ریغ و روانش
 ،دنیامن یم ظفح و بسک ار ناشتردق قیرط
 هدیدپ کی ناونع هب تردن هب ًاتبسن اهنآ

 دندرگ یم رهاظ راکشآ و یئرم ًالماک
 یم نایب یو .)۱۷۱-۱۶۸ :۱۳۸۰ ،شن(
 یاهدادیور ،اه شبنج« :هک دراد
 یعامتجا یگدنز رد یفداصت یرارطضا

 ،دنتسین گرزب یاهداهن یاههرانک رب رقتسم
 ؛دنتسین مه یعامتجا مظن دازام رصانع
 کی اهشبنج ،هدیچیپ عماوج رد ]هکلب[
 نکمم اهنآ .دنایدبا و یگشیمه تیعقاو
 نکمم و دنشاب راکشآ شیب و مک تسا
 یسایس جیسب یاه هخرچ بلاق رد تسا

 اهنآ ریثات و اهنآ تیدوجوم اما ،دننک روهظ
 هدنکارپ و ارذگ یعامتجا طباور رب
 ،عقاو رد .)۱۴۱ :۱۳۸۷ ،یچولم( »تسین
 زا یفیط نایم رد اه شبنج یچولم رظن زا
 )یمومع ضارتعا و جیسب( راکشآ تیلاعف
 رد .دنتسه ناسون رد یگتفهن یاههرود ات
 یمن فقوتم شبنج ،یگتفهن یاه هرود نیا
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 رکفت هب طوبرم یاه تیلاعف هکلب ،دوش
 دنتسه مکاح یرکف لوحت و ینورد
 نایب هب .)۳۸ :۱۳۸۳ ،یناید و اتروپالد(
 درکلمع هک تسا دقتعم یو ،رگید

 ود یوگلا کی زا یعامتجا یاهشبنج
 وگلا نیا یچولم .دنک یم تیعبت یتیعضو
:دهد یم حرش تروص نیدب ار

 ود درکلمع یوگلا کی رصاعم یاهشبنج
 عضو :دنراذگیم شیامن هب ار یتیعضو
 ناهنپ کچوک یاههورگ زا یاهکبش ،یداع
 هلخادم ناهاوخ هک تسا هرمزور یگدنز رد
 یاهوگلا شیامزآ و عادبا رد یصخش
 اب طابترا رد طقف اههکبش نیا .دنا یگنهرف
 ]...[ .دنوشیم راکشآ یصاخ لئاسم
 دهد یم ناشن حوضو هب یبطق ود یوگلا

 یاههژیوراک ،ندوب راکشآ و ندوب ناهنپ هک
 رگیدکی اب اههژیوراک نیا و دنراد یتوافتم
 هبرجت ،ندوب ناهنپ .دنراد لباقتم طابترا

 ناکما ار یگنهرف نیون یاهوگلا میقتسم
 دیلوت و یناعم نیوکت اب و ،دزاس یم ریذپ
 لیهست و قیوشت ار رییغت ،دیدج یاهزمر
 یاهراشف ًابلاغ نآ یگنهرف دادنورب .دنکیم
 ناهنپ .دبلطیم شلاچ هب ار جیار یگنهرف
 یارب ینیمزریز هاگشیامزآ یعون ،ندوب

 یتقو ]اما[ .تسا یروآون و ییوجهزیتس
 ،دنیآیم هعماج هصرع هب کچوک یاههورگ
 رد یسایس رادتقا اب ییورایور اهنآ فده
 کی ،جیسب .تسا صاخ یاههزوح یخرب

 هیلع ،جیسب .دراد هیالدنچ نیدامن هژیوراک
 هب یمومع یراذگتسایس ]جیار[ قطنم
 شبنج ،نامزمه .دزیخ یم رب تفلاخم
 دنویپ هک دنک یم لمع یا هناسر نوچمه
 ار ماظن رب مکاح قطنم و لضعم کی نیب
 ،جیسب .دزاس یم راکشآ هعماج هیقب یارب
 لیدب یگنهرف یاهوگلا هک دنک یم مالعا
 شنک هک ییاهوگلا هژیوب ،دراد دوجو زین

 هب و دنک یم هنارا یعامتجا شبنج یعمج
 راکتبا یلصا هتسه ،جیسب .دروآیم رد ارجا
 و ،هنایوج هزیتس یاههتساوخ ،یگنهرف

 شنک هدنریگ رب رد هک ار حوطس ریاس
 بطق ود نیا .دنکیم دحتم ،دنتسه یعمج
 ندوب ناهنپ .دنراد لباقتم دنویپ رگیدکی اب
 راکشآ ار مادقا ناکما )شبنج نومک هرود(

 ماجسنا و یگتسبمه عبانم اریز ،دنک یم
 و دنکیم نیمات ار شنک زاین دروم

 جیسب یارب مزال یگنهرف بوچراچ
 راکشآ شنک .دروآیم مهارف ار یعامتجا

 تیوقت ار یفخم یاههکبش ،شبنج
 ،دیازفا یم نآ ماکحتسا رب ،دنکیم
 و ،دنیرفآ یم رگید یعرف یاههورگ
 رد دوخ تیوضع هب ار یدیدج ناراداوه
 رصانع ندش هنیداهن ،جیسب .]...[ دروآیم

 ناگبخن ندش هنیداهن و شبنج رد یبنج
 ار دنا هتفرگ لکش هزوح نیا رد هک دیدج
 :۱۳۸۷ ،یچولم( دنکیم قیوشت

۱۵۳-۱۵۴(. 
 نروت نلآ ریثات تحت زلتساک :زلتساک لئونام
 یم یعامتجا یاه شبنج عوضوم هب
 یاه شبنج ،یو داقتعا هب .دزادرپ
 یرادفده یعمج یاه شنک یعامتجا

 و یزوریپ رد هچ ،اهنآ یاهدمایپ هک دنتسه
 یاهداهن و اه شزرا ،تسکش رد هچ
 ،عقاو رد .دزاس یم نوگرگد ار هعماج
 ار یعامتجا یاه شبنج زین زلتساک
 یم )دب ای بوخ( یعامتجا رییغت نارازگراک
 اب طابترا رد ار هدمع یگژیو ود دناد

 .دنزاس یم هتسجرب یعامتجا یاه شبنج
 و یزاسانعم ییاناوت ،تیصوصخ نیلوا
 یاه شبنج نورد رد تیوه نتخاسرب
 هنیمز ،تیصوصخ نیمود .تسا یعامتجا
 هک تسا یعامتجا هکبش و یخیرات

 .دنرب یم رس هب نآ رد شبنج نارگشنک
 یرما ،تیوه هک تسا رظن نیا رب زلتساک
 یتروصب و نارگشنک طسوت هک تسا

 و تروص هس یو .دوش یم هتخاس یعمج
 یم زیامتم مه زا ار تیوه نتخاسرب ءاشنم
 عون نیا :شخب تیعورشم تیوه )۱ :دنک
 داجیا هعماج بلاغ یاهداهن طسوت تیوه
 نارگشنک رب ار اهنآ هطلس ات دوش یم
 )۲ .دنک ینالقع و دهد شرتسگ یعامتجا

 تسد هب تیوه نیا :تمواقم تیوه
 و عاضوا رد هک دوش یم داجیا ینارگشنک
 فرط زا هک دنراد رارق یطیارش ای لاوحا

 ای ،دوش یم هتسناد شزرا یب هطلس قطنم
 تیوه )۳ .دوش یم هدز نآ رب گنن غاد
 یعامتجا نارگشنک هک یماگنه :راد همانرب

 حلاصم و داوم هنوگره زا هدافتسا اب
 یم یدیدج تیوه یسرتسد لباق یگنهرف

 ون زا هعماج رد ار نانآ تیعقوم هک دنزاس
 رییغت یپ رد بیترت نیا هب و دنک یم فیرعت

 نیا ،دنتسه یعامتجا تخاس لک لکش
 موهفم ،زلتساک .دبای یم ققحت تیوه عون

 نروت نلآ زا ار تیوه موس عون یزاس
 دنیارف هک تسا دقتعم و تسا هدرک سابتقا

 هژوس داجیا هب راد همانرب تیوه نتخاس
 رگا ،تسا دقتعم یو .دماحنا یم )لعاف(

 یندم هعماج نطب زا یمیدق یاه شبنج
 یم دوجوب )شخب تیعورشم تیوه(
 یاه شبنج ،یا هکبش هعماج رد ؛دندمآ
 تعامج تمواقم تیوه هیاپ رب یعامتجا

 ،زلتساک داقتعا هب .دنریگ یم لکش هنایارگ
 ناوت یم ار راد همانرب تیوه زراب قادصم
 ،زلتساک( درک وجتسج یتسینمف شبنج رد

۱۳۸۴: ۲۰-۲۹(.
 :عبانم
 و یسایس ضارتعا« )۱۳۸۰( .زلراچ ،نیردنآ         -
 ،یدابآدیعس اضردمحم همجرت ،»یعامتجا رییغت
 ،نممُا         -.یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت
 ،»دیدج یعامتجا یاه شبنج« )۱۳۸۶( .یک یت
-.نبلگ تاراشتنا :ناهفصا ،ولدمحا دمحا همجرت
 جیسب و بالقنا« )۱۳۷۲( .نیسح ،هیریشب         

         -.نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،»یسایس
 ،»یسایس یسانش هعماج« )۱۳۷۴( .نیسح ،هیریشب
 )۱۳۷۹( .فصآ ،تایب         -.ین رشن :نارهت
 رد ناتسد یهت شبنج ینابایخ یاه تسایس«
-.هزاریش رشن :نارهت ،یوبن هللدسا همجرت ،»ناریا
 یندم هعماج« )۱۳۷۸( .اضردمحم ،کیجات         
 هدکشهوژپ :نارهت ،»دیدج یعامتجا یاه شبنج و
 دقن« )۱۳۸۰( .نلآ ،نروت         -.یدربهار تاعلاطم
-.ون ماگ :نارهت ،اهیدرم یضترم همجرت ،»هتینردم
 ،»بالقنا ات جیسب زا« )۱۳۸۵( .زلراچ ،یلیت         
 ماما هدکشهوژپ :نارهت ،داز یدشرم یلع همجرت

 )۱۳۸۱( .اضردیمح ،روپ یئالج         -.ینیمخ
 :نارهت ،»یعامتجا یاه شبنج یسانش هعماج«
 )۱۳۷۷( .ارین ،کودناچ         -.ون حرط تاراشتنا
 ،یمطاف نودیرف همجرت ،»تلود و یندم هعماج«
 ویرام و التانود ،اتروپالد         -.زکرم رشن :نارهت
 یاه شبنج رب یا همدقم« )۱۳۸۳( یناید
 رشن :نارهت ،زورفلد یقتدمحم همجرت ،»یعامتجا

 یروئت« )۱۳۸۰( .دروفناتسا ،نهوک         -.ریوک
 رشن :نارهت ،بیط اضریلع همجرت ،»بالقنا یاه
 )۱۳۸۷( .گیرک ،نوهلاک         -.سموق
 همجرت ،»تیوه یاهتسایس و یعامتجا یاههیرظن«
         -.زیدنرم تاراشتنا :نارهت ،روپیلق دمحم
 یاهشبنج هعلاطم و مهف« )۱۳۸۶( .نیج ،نهوک
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 :نارهت ،یلجاح یلع همجرت ،»دیدج یعامتجا
 .تربار دت ،رگ         -.گنهرف و هعماج تاراشتنا
 همجرت ،»؟دننک یم شروش اه ناسنا ارچ« )۱۳۷۷(
 تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،داز یدشرم یلع
 )۱۳۸۱( .اریمح ،هدازریشم         -.یدربهار
 :نارهت ،»یعامتجا یاه شبنج رب یرظن یدمآرد«
 )۱۳۸۰( .تیک ،شن         -.ینیمخ ماما هدکشهوژپ
 یقتدمحم همجرت ،»رصاعم یسایس یسانش هعماج«
 تربار ؛دیوید ،ونسا     - .ریوک رشن :نارهت ،زورفلد
 یاهنادیم« )۱۳۸۷( .تناه تاکسا و دروفنب

 یعامتجا تخاس و یحارط یاهدنیارف :تیوه
 کناه ؛کیرنا ،انرال رد ،»اهشبنج تیوه
 شبنج« ]ناراتساریو[ .دلیفساگ فزوژ و نوتسناج
 یلع و نایرورس دمحم همجرت ،»یعامتجا نیون یاه

-.یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،لدحبص
 یاهشبنج« )۸۰-۱۳۷۹( .زیورپ ،ناریپ         
 ،»ناریا طیارش هب یهاگن مین اب ؛یرهش یعامتجا

 دهاز         -۹٫ ،۴ ،۲ یاههرامش ،باتفآ همانهام
 دروم رد یبیکرت هیرظن« )۱۳۷۷( .دیعس ،ینادهاز

 هرامش ،گنهرف همانلصف ،»یعامتجا یاه شبنج
 .یلع ،یمیرک     -۲۷۲٫-۲۴۵ صص :۲۸و۲۷

 اب تیوه و یعامتجا دیدج یاه شبنج« )۱۳۸۵(
 ]راتساریو[ .رواد ،یدنز رد ،»ناریا رب دیکات
 :نارهت ،»ناریا رد تیوه و یندم یاهداهن«
 .وتربلآ ،یچولم     -.یمالسا ندمت تاراشتنا
 رد ،»یعامتجا نیون یاهشبنج نیون داعبا« )۱۳۸۷(

 .دلیفساگ فزوژ و نوتسناج کناه ؛کیرنا ،انرال
 همجرت ،»یعامتجا نیون یاه شبنج« ]ناراتساریو[
 هدکشهوژپ :نارهت ،لدحبص یلع و نایرورس دمحم
 .Calhoun, Craig          -.یدربهار تاعلاطم

(1993) “New Social Movements of the Early 
19th Century” Social Science Journal, 17, pp 
385-427.-          Diani, Mario. (1992) “The 
Concept of Social Movement” Sociological 
Review, pp 40, 1-25.-          Melucci, Alber‐
to. (1989) “Nomads of the Present” London: 
Hutchinson Radius.-     Snow, David & Ro‐
bert Benford. (2000) “Framing processes and 
social movements” Annual Review of Sociolo‐
gy, 26, pp 611-639.-          Touraine, Alain. 
(1985) “An Introduction to the study of social 
Movements” Social Research, 52, pp 
749-88.

 رادیب یاهنادجو یادص
 هیروس :وهایه لد زا

تسین یبیل
قیفش نمهب

 تاکن یواح هیروس نویسیزوپا ناربهر زا ،نیسح یاول اب دلفکیول نیراک هبحاصم
 دننک یم کمک هیروس تالوحت یایاوز زا یخرب ندش نشور هب مه هک تسا یدنمشزرا
.دش دهاوخن یئوتان گنج همعط یبیل یگداس هب هیروس هعماج هک دنهد یم ناشن مه و
 ناربهر نیتسخن زا نیسح هک دوش نشور تسا مزال نیسح تاراهظا هب نتخادرپ زا شیپ

 زین ینادنز و ریگتسد تارهاظت نایرج رد و دوب نآ نیزاغآ نارود رد یضارتعا شبنج
 لک ریبد اب رادید زا نیسح تشگزاب زا دعب ار شا هبحاصم دلفکیول نیراک .دوب هدش
 تیامح راتساوخ نآ رد شناهارمه و نیسح هک یرادید .تسا هداد ماحنا برع هیداحتا

 نیسح تاراهظا هب تاصخشم نیمه .دنا هدش زین برع هیداحتا رت عیسو و رت هبناج همه
.تلود هب هتسباو رادمتسایس کی تاغیلبت ات دنهد یم یرتشیب بتارم هب راب

 یراکمه مدع زا یشرازگ برع هیداحتا لک ریبد اب رادید رد یو هارمه تأیه و نیسح
 ریاس زا رفن ۱۵۰ زا لکشتم یتسیل و دندرک هیداحتا میلست ار هیداحتا نیا حرط اب میژر
 تأیه کی رد تیوضع یارب هک دنا هداد رارق هیداحتا نیا رایتخا رد ار یبرع یاهروشک
 ایوج ار برع هیداحتا شنکاو دلفکیول .دنا هدرک یگدامآ مالعا هیروس تالوحت رب تراظن
 نآ و دناسر یم رگید یلاؤس حرط هب ار دلفکیول نیسح خساپ نیا .چیه :خساپ .دوش یم
 هب نیسح خساپ ؟دهد یم حیجرت ار »هیروس یلم یاروش« برع هیداحتا ایآ :تسا نیا مه
 .درادن نانیمطا دوخ یاه هتفگ هب زین وا دوخ ایوگ اما .تسا یفنم اتمدقم زین لاؤس نیا
 زا یهورگ چیه هک میدرک دیکأت برع هیداحتا ربارب رد ام« :دنک یم هفاضا هلصافالب
 اه یا هیروس زا یدایز رایسب رامش .دنزب فرح هیروس مدرم فرط زا دناوت یمن نویسیزوپا
 یایدم تاغیلبت اب راکشآ لباقت رد نیسح تاراهظا نیا .»دننک یم تیامح تلود زا

 یدودعم و مدرم نیب یلادج ار هیروس رد لادج هک دراد رارق یبرغ یاه هناسر رب طلسم
 زین نیا زا هک دزادرپ یم یشسرپ حرط هب همادا رد دلفکیول .دننک یم یفرعم شکمدآ

 ۳۵ هک نیا رب ینبم دراد دوجو ییاهنیمخت« :دسرپ یم .تسا رت نشور و رت صخشم
 – یلم یاروش زا هلمج زا – نویسیزوپا لک زا دصرد ۱۵ رثکادح ،تلود زا مدرم دصرد
 وتان ورپ ”یلم یاروش“ وضع کی .»دراد دوجو زین ”شوماخ یتیرثکا“ و دننک یم ینابیتشپ
 اما نیسح .دنز یم تسد ییاهنیمخت نینچ بیذکت هب گنرد یب لاؤس نیا ربارب رد

 :دیوگ یم .تسا ثداوح لابق رد لوئسم یرادمتسایس خساپ یو خساپ .دنک یمن نینچ
 دروم نیا رد یئاکتا لباق تاراهظا مالعا یارب یمسیناکم چیه .دننامگ و سدح اهنیا«
 یم .دش عورش ماقرا اب ییاهیزاب نینچ هک دوب یلم یاروش لیکشت زا دعب .درادن دوجو

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Syrien/hussein.html
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 اما .دننک رارکت ار یبیل هیضق دنتساوخ
 سنوت و رصم ،نمی ،یبیل اب ام تیعقوم
 زا دوش یمن رت قیقد نیا زا .»تسا توافتم
 موکحم هب یضارتعا شبنج کی لخاد
 .تخادرپ ویتاکوورپ تکرح کی ندرک
 دنک یم نشور لکش نیرت نیزو هب نیسح
 هچ رازبا تمواقم ”یلم یاروش“ هک
 نایرج رد نیا .تسا هیروس رد ییویرانس
.دوش یم نشور رتشیب و رتشیب هبحاصم
 رب هیروس یلم یاروش« :دسرپ یم دلفکیول

 یئاپورا یاهتلود بناج زا امش فالخ
 هقالع یئاپورا یاهتلود ایآ .دوش یم توعد
 خساپ نیسح .»؟دنرادن امش تایرظن هب یا

 هک میرادن ار تشادرب نیا ام« :دهد یم
 هدنیامن ناونع هب ار یلم یاروش یئاپورا لود
 اما .دنسانش یم تیمسر هب هیروس مدرم
 تیامح دروم ام فالخ رب یلم یاروش
 .تساهتلود زا یخرب یسایس و یلام
 یم ترفاسم یازیو یلم یاروش یاضعا
 ار یرایسب یاضف اه هناسر و هن ام هب دنهد
 هب هن .دنهد یم رارق یلم یاروش رایتخا رد
 ،دنتسه مهم اهنآ ناگدنیامن هک لیلد نیا
 ار ییاهزیچ نامه اهنآ هک لیلد نیا هب هکلب
 هب لیام اه هناسر نیا هک هک دنیوگ یم
 مادک هب تسین مولعم .»دنتسه نآ ندینش
 هک دنک یم دیکأت نیا رب بترم نیسح لیلد
 یمن حیجرت ار یلم یاروش برع هیداحتا
 یمن تیمسر هب ار نآ یئاپورا لود و دهد
 قباطت رب وا دوخ هک یلاح رد ،دنسانش
 لود یاهتسایس اب اروش نیا یاهتسایس
 نیا یسایس و یلام تیامح و یئاپورا
 تاظحالم دیاش .دنک یم دیکأت اهتلود
 هدناشک یریگعضوم نیا هب ار وا کیتاملپید
 نییبت رد هک تسا نشور همه نیا اب .دنا

 شبنج نتم رب هن یلم یاروش نیسح
 یللملا نیب تسایس رتسب رب هکلب ،یضارتعا
 رت نشور مه زاب هک یرما .تسا هتفرگ رارق
 هک لاؤس نیا هب خساپ رد یو .دوش یم نایب
 یم یبایزرا هنوگچ ار نویسیزوپا عاضوا

 هیروس رد نویسیزوپا« :دراد یم راهظا ،دنک
 هتشادن رارق یبسانم تیعضو رد اخیرات
 نتفرگ تسد هب زورما ور نیمه زا .تسا
 نیا اما .تسا راوشد تاضارتعا رد یربهر

 هب یدیدج یاهیدنبهورگ هک تسا مهم
 یربهر شقن نینچ هدنیآ رد هک دنیایب دوجو
 تاضارتعا .دنریگب هدهع رب ار یا هدننک
 نم اما .دنا یربهر دقاف زورما ات ینابایخ
 ار دوخ یربهر شبنج نیا هک مراد نیقی
 تاضارتعا زا نیسح .»درک دهاوخ داجیا

 زا هن و دنک یم تبحص ینابایخ
 تسا یزیامت اقیقد نیا .یماظن یاهیریگرد
 تیمها عیاقو زا نیسح نییبت رد اهنت هن هک
 عیاقو لک مهف رد نینچمه هکلب ،دراد
 هیلوا یضارتعا شبنج زا نآ لیدبت و هیروس
 مصاختم یاهنویسکارف تردق گنج هب
 یشقن یللملا نیب یاهتردق و یزاوژروب

 یدعب خساپ و شسرپ .دنک یم افیا یدیلک
.دنک یم رت نشور مه زاب ار نیمه
 رد یضارتعا شبنج اب امش ایآ« :لاؤس
 ام زاغآ رد« :خساپ .»؟دیتسه هطبار
 هک احنآ زا اما ،میتشاد یبوخ تاطابترا
 ،دنا هدش ریگتسد هیلوا نیلاعف زا یرایسب
 نیب زا تاطابترا نیا طاقن زا یرایسب رد
 رییغت یلیخ یضارتعا شبنج .تسا هتفر
 رد لوا هام هس رد هک ییاهمدآ .تسا هدرک
 زورما هک یئاهنآ زا ،دنتشاد روضح اهنابایخ

 ادتبا رد .دندوب زیامتم دننک یم ضارتعا
 اهشزرا و دش یم هلومرف یسایس تابلاطم
 ناگدننکرهاظت .دنتفرگ یم رارق دیکأت دروم

 یاهیدازآ و ربارب قوقح ،تزع راتساوخ
 هک یماگنه .دندوب یدرف و یعامتجا

 رد یرگید یاهمدآ ،دش زاغآ تنوشخ
 یم ناشن شنکاو هک دندش رهاظ اهنابایخ
 نیا زا .دندوب ماقتنا راتساوخ و دنداد
 حرط ار یتابلاطم زورما شبنج هک منارگن
 یم بیسآ هیروس هب و وا دوخ هب هک دنک یم
 .»دنناسر

 هب« :خساپ »؟تسیچ امش روظنم« :لاؤس
 لئاح هقطنم کی داجیا تساوخ لاثم روط
 هقطنم داجیا تساوخ ای ،هیکرت زرم رد
 ای دش عقاو یبیل رد هک نانچنآ عونمم زاورپ

 تاراهظا .»روهج سیئر گرم تساوخ
 هصالخ مالک کی رد ناوت یم ار نیسح
 هک دنا هدش رادنادیم یناسک زورما :درک
 .دنتسه عاضوا ندرک یئایبیل راتساوخ
 اما .دنک یمن نایب تحارص هب ار نیا نیسح

 یترابع هب .درامش یم رب ار نآ ءازجا همه
 نیرتهاتوک رد یبیل رد هک یدنور ،رگید
 هیلوا یضارتعا شبنج و دش یط تدم

 رد ،داد یعاجترا یشزیخ هب ار دوخ یاج
 نیا اب .تسا عوقو لاح رد زین هیروس
 رد هک هدننک نییعت و مهم رایسب توافت

 دنتسه نیسح یاول لیبق زا یناسک هیروس
 هب مه و دنفقاو تارطاخم قمع هب مه هک
 هب ندز تسد تراسج هک دسر یم رظن

 نیسح یدعب یاهخساپ .دنراد زین ار لمع
.دننک یم تیوقت ار یراودیما نیا

 ار تلود اب وگتفگ امش ایآ« :لاؤس
 ناکما« :خساپ .»؟دیناد یم ریذپناکما
 هک نیا رب طورشم ،دراد دوجو گولاید
 رد هنافسأتم .دشاب هدامآ نآ یارب میژر
 رظن لدابت ناونع هب ار گولاید تلود فرط
 اما هنالوئسم گولاید کی .دننک یم کرد
  .»دوش رجنم یسایس رییغت هب دیاب

 هیروس یارب رطخ نیرتگرزب زورما« :لاؤس
 .یلخاد گنج کی« :خساپ .»؟تسا مادک
.»دراد دوجو نآ راکشآ یاه هناشن

 نم ،هن« :خساپ .»؟دیتسه نیبدب ایآ« :لاؤس
 همه اما ام .منک یم هاگن تیعقاو هب طقف

 رد ار هیروس ات دراد میهاوخ ماحنا ار زیچ
.»مینک ظفح یزیچ نینچ لباقم
 اب هیروس یلصا توافت رخآ ترابع نیمه و
 رد هک تسا یا هزرابم نیا .تسا یبیل

 راذگاو دیابن ار گنج نیا .تسا نایرج
 و هنابلط گنج تاغیلبت اب هلباقم .درک
 شبنج رد هشیر هک یلیصا هزرابم تیوقت
 رد دناوت یم ،دراد یدازآ و نان یبالقنا

 رما .دوش عقاو رثؤم لادج نیا تشونرس
.تسه زین ام رما هیروس
۱۳۹۰ رذآ ۷

۲۰۱۱ ربماون ۲۸
http://omied.de

http://omied.de/
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 هعماج
 یندم

ـ
 یشمارگ 

و
 تقادص 
یسایس

رنلف تومله
 ناطلس هللادی نادرگرب

روپ
شیرتا یاه تسینومک یامنرات :همشچرس

یرگنشور فراعملاریاد

http://www.kommunisten.at/
http://hadgarie.blogspot.com/
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راتفگشیپ
 بزح نیسسؤم زا یکی ،یشمارگ وینوتنآ

 ۱۸۹۱ لاس هب هیوناژ ۲۳ رد ایلاتیا تسینومک
.تسا هتفای دلوت ،ن هینیدراس سلآ رد

 پچ ار وا دلوت درگلاس نیما ۱۱۵
 ات دهد یم رارق هدافتسا دروم تسینویزیور
 مسینینل ـ مسیسکرام دض عضوم رد ار وا

 زور دم دنرچ رامعم هباثم هب و دنک ملع
.دنزب اج »یندم هعماج« هب فورعم
 نیا رد ۲۰۰۳ لاس هیوناژ رد رنلف تومله
:دسیون یم هطبار
 رد هنوگحبش یموهفم هک تسا یدنچ«
:تسا راذگ و تشگ رد تسایس یاضف
»یندم هعماج« هب موسوم موهفم

 political( »یسایس تقادص« ناگدنیامن مه
correctness( ناگدنیامن مه ،یئاوژروب 

 مه و یسارکومد ـ لایسوس نیشن سلجم
 ،مد زا همه ،حلص یارب هدنبنج نایحیسم
 راگنا هک دننک یم هغلغل نانچ ار موهفم نیا
 زا زور دم یسایس یاه هژاوهاش تسیل رد
.دراد رارق هریغ و نامتفگ ،هژورپ لیبق
 موهفم ررکم ندینش زا هک یئاه تسیسکرام
 یم ،دنا هدمآ گنت هب »یندم هعماج«

 یلکب ار نآ زا هدافتسا دیق هک دنهاوخ
.دننزب
.دوب دهاوخ روآ فسأت یراک نینچ اما
 ناونع هب دناوت یم موهفم نیا هکنیا یارب 
.دوش عقاو دنمدوس یلیلحت هلوقم
 زا یروج و عمج فیرعت هکنیا طرش هب هتبلا
 روظنم هک دننادب رشب ینب ات ،دوش هداد نآ
.تسیچ »یندم هعماج« زا
 پچ لفاحم رد هک تسا یرید موهفم نیا

:دریگ یم رارق ثحب دروم
 هژاو ،اه یضعب یارب »یندم هعماج« موهفم
 ینعم هب اه یخرب یارب و تسا یزیمآرحس
 هچ و تسار هار زا فارحنا ،مسینویزیور
.تسا زبس لائر تسایس ینعم هب یتح اسب
:تسا ریز رارق زا موهفم نیا جیار فیرعت
 هورگ ترثک ناهاوخ الومعم یندم هعماج«

 ،تسا یعامتجا یاه شبنج و اهداهن ،اه
 یبزح ،یتلود یاهداهن زا لقتسم اتدمع هک
.دنا یصوصخ ـ یداصتقا ای و یسایس ـ

 یعامتجا یاه هورگ نیا رد تیوضع
 اهنآ ینامزاس راتخاس و تسا هنابلطواد
.تسا کیتارکومد
:دنریز حرش هب یئاذک یندم هعماج لوصا 
۱
رشب ماع قوقح هب مارتحا

۲

نارگید دیاقع و راکفا ،تارظن لمحت

۳

 لدم یساسا نیناوق یسانش تیمسرب
 کیتارکومد ـ یئاوژروب هعماج

۴

 ینتبم کیتارکومد تلود یسانش تیمسرب
)رادمنوناق( نوناق رب

۵

 هک یئاذک یندم هعماج رگید تایوصخ زا
 تسار راتخاس نارادفرط زا ار نآ نارادفرط
 یاه حرط نارادفرط زا نینچمه و یطارفا

 یدنبزرم یتسیشاف یتنآ و یبالقنا یسایس
:دنریز حرش هب ،دنک یم

۱

 بوچراچ رد تیلاعف لوصا دیکا تیاعر
نوناق

۲

 رهق هب لسوت زا ارچ و نوچ یب رظنفرص
 راصحنا لوبق ینعم هب هک ،)تنوشخ(
 ».تسا )تنوشخ( رهق یتلود

 ةریاد یامنرات رد رهق هب هب دینک هعجارم
یرگنشور فراعملا

 نآ یلو ،هتفای عیسو هعاشا فیرعت نیا

 نامه اج همه موهفم هب یطبر نیرتمک
 ناونع تحت ،یشمارگ وینوتنآ هب قلعتم
:درادن »یندم هعماج«

۱

 ،یشمارگ وینوتنآ سوماق رد یندم هعماج
.تسا دنمضقانت یا هلوقم

۲

 هک هدرکن اعدا اجک چیه رد یشمارگ وینوتنآ
 لیبق زا یقالخا یاه شزرا رب یندم هعماج
 مارتحا ،ریغ دیاقع و راکفا فتارظن لمحت
 ،رهق هب لسوت زا رظنفرص ،رشب قوقح رب
 و نوچ یب مدقت تینوناق ای و یسارکومد

.دراد ارچ

۳

 یبرجت یاروام روطب ـ زگره یشمارگ وینوتنآ
 یموهفم ار یندم هعماج موهفم ـ )یرویرپا(
.تسا هدرکن یقلت تبثم

۴

 ار یندم هعماج موهفم زگره یشمارگ وینوتنآ
.تسا هدرکن رپ یئوزرآ تاروصت اب

۵

 زا ار یندم هعماج موهفم یشمارگ وینوتنآ
.تسا هدرک جارختسا یبالقنا کیتارپ

۶

 هدوب ربتکا بالقنا هراومه وا تکرح أدبم
.تسا

۷

 ثحب دروم ار هلئسم نیا یشمارگ وینوتنآ
 اتبسن هیسور رد بالقنا ارچ هک هداد رارق
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 یاپورا رد یلو ،هدش زوریپ هدنام بقع
 بتارمب یگنهرف و یداصتقا ظاحلب یبرغ
.تسا هدروخ تسکش رت هتفای هعسوت

ینیمز ریز یاه هاگهانپ و عضاوم

 یلوق لقن هب ،هلئسم نیا هب یشمارگ خساپ
:تسا هدش لدب کیسالک
 یلو ،دوب هراک همه تلود ،قرش رد«

 رارق شنیزاغآ لحارم رد یندم هعماج
 )gallerthaft( راکملق هلش شآ و تشاد
.دوب
 یندم هعماج و تلود نایم اما برغ رد
 تلود لزلزت اب و دوب رارقرب ینزاوتم هطبار
 هعماج یدنمتابث راتخاس هچ هک دش مولعم
.تسا هتشاد یندم
 یتظافاح رگنس طقف ،برغ رد تلود

 ،شرس تشپ رد هک دوب همه زا رتولج
 و مکحتسم تاماکحتسا زا یا هریحنز
 رارق ینیمز ریز یاه هاگهانپ و عضاوم
».تشاد
۱

 هنهک هعماج مداخ هباثم هب یندم هعماج
)دوجوم عضو(

 یناهج گنج نایاپ رد دوجوم یندم هعماج
 یعامتجا تفرشیپ هار رد یدس هب ،لوا
.دش لدب بالقنا ینعی ،یداینب

کرحتم گنج
 ،ماحنارس و هناحلسم مایق ،»کرحتم گنج«

 رد یتسیاب یم هیسور رد یلخاد گنج
 »یعضوم گنج« هب ار دوخ یاج ،برغ
 هریحنز« ریخست هب ناوتب ات دهدب
 ریز یاه هاگهانپ و عضاوم و تاماکحتسا
 یاهرگنس« تشپ رد عقاو »ینیمز
.دمآ لیان )یتلود یاهرگنس( »هیلوا

یعضوم گنج
 زا یرایسب ناسب ـ یشمارگ وینوتنآ رظن نیا
 تشاد قابطنا نینل تارظن اب ـ وا تارظن

:دوب هتشون ۱۹۱۸ لاس رد هک

 یبرغ یاپورا یاهروشک رد بالقنا عورش«
.تسا رتراوشد
 زا یئالاب حطس ،اهروشک نیا رد اریز
 تسا رثؤم یبالقنا یایراتلورپ دض گنهرف
 یگنهرف یگدرب رد ار دوخ رگراک هقبط و
».دبای یم

 ینیلوسوم شرام زا سپ لاس ود یشمارگ
 بلج هب ار ایلاتیا یاه تسینومک ،مور هب
 یم ارف مدرم تیرثکا یاهزغم و بولق

».دناوخ
 بزح رد هک یناسک اب دیاب وا رظنب

 قاجا مسیشاف هب هجوت اب« ایلاتیا تسینومک
 هلباقم هب ،»دنزاس یم رو هلعش ار هزرابم
.تساخرب
 تهج دربن نیسپاو هب مادقا هکنیا یارب
.تسا دوز زونه ،تردق ریخست

 روشک مدرم تیرثکا یاهزغم و بولق بلج
 و اه هدوت هب ندروآ یور« قیرط زا اهنت اما
 یئاهداهن هیلک ندیشک شلاچ هب قیرط زا
 ریثأت تحت ار اه هدوت هک تسا ریذپ ناکما
.دنهد یم رارق یکیژولوئدیا

 یتلودریغ یاه نامزاس هعومجم یشمارگ
 اتجیتن و یمومع راکفا هدنزاس هک ار

 »یندم هعماج« ،دنا »هرمزور وعش« هدنزاس
.دمان یم

:دنا هلمحنآ زا
۱
اهاسیلک

۲
اهاکیدنس

۳
 هاگیاپ نیا شخب نیرتایوپ« هک ،تاعوبطم
».دنهد یم لیکشت ار یکیژولوئدیا

۴
اه هناخباتک

۵
سرادم

۶
عونتم یاه نمحنا و لفاحم

۷
یرامعم

۸
یزاس نابایخ

۹
».اه نابایخ یراذگمان

 حطس ود زا هعماج یانبور ،یشمارگ رظنب
 میکحت تمدخ رد هک هتفای لیکشت

 هعماج رد یزاوژروب )ینومژه( یگدرکرس
:دنا یراد هیامرس

۱

یندم هعماج
۲
 ناگرا و تلود زا لکشتم ،»یسایس هعماج«

.یتلود یاه

 زا تسا ترابع یندم هعماج هفیظو
 هدوت »یوپدوخ تیاضر بلج« یهدنامزاس
یزاوژروب تیمکاح و متس تحت یاه

 زا تسا ترابع »یسایس هعماج« هفیظو
 هب نت هک یناسک یزاس هار هب رس و مار«
.دنهد یمن »وپدوخ تیاضر بلج«

 هنایم« رد یندم هعماج ،یشمارگ رظنب
 هاگتسد اب تلود و یداصتقا یانبریز
».دراد رارق )هیرهق( هیرجم و یرازگنوناق

 یکدنا یشمارگ یدنبلومرف رخآ شخب نیا
 ازجم روطب رگا و دسر یم رظنب یا هشیلک
 هب دناوت یم ،دوش هتفرگ رظن رد
 عفانم رب انب هک دهدب قح ینارکفنشور
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 یلصا نادیم ار یندم هعماج ،شیوخ
.دننز یم اج عاجترا و تفرشیپ نیب هزرابم
 ـ سانشرس سانش یشمارگ ـ ریبک هنیباس
 یم در ار یا هتساوخدوخ مهافت ءوس نینچ
.دنک
 تیطورشم ،یشمارگ هک دهد یم ناشن وا
 رد و هدید یبوخب ار یندم هعماج یداصتقا

 نینل طخ رد بالقنا و تلود زا دوخ لیلحت
.تسا هدرک تکرح
 نارگراک تیرثکا »هنابلطواد« تیعبت

 هتفای هعسوت یراد هیامرس یاهروشک
 رتشیب یندم هعماج ،اهنآ رد هک یئاهروشک(
 هعماج زا )هتفای هعسوت رگید یاهاج زا

 هعماج نیلاعف رب یراذگریثأت یارب یندم
.تسا رادروخرب یوناث تیمها زا یندم

 یم یشمارگ اب لماک یئارمه رد ریبک هنیباس
 نردم یاه یسارکومد رد« هک دسیون
 ات مدرم تیاضر بلج تیفرظ ،یئاوژروب
 طورشم یداصتقا روطب یدایز رایسب هجرد
».دوش یم
 یایازم یاطعا قیرط زا تیاضر بلج نیا
 هک یئایازم ،دریگ یم تروص یداصتقا

 بوکرس ،یراک طابضنا ،رهق اب انمض
.دنا هارمه هریغ و یرگراک تازرابم
 متسیس نیرتنردم رد ار هدیدپ نیا یشمارگ
 هدحتم تالایا ینعی ،ناهج یداصتقا
:تسا هداد ناشن اکیرما
 یم بسک هناخراک زا )ینومژه( یگدرکرس«

 زا اه یحنایم هب یکدنا نازیم هب و دوش
».دراد زاین یژولوئدیا و تسایس هصرع
 هقبط یگدرکرس هب متس تحت تاقبط رگا

 یا هدوت تمواقم هب و دنهدنرد نت همکاح
 ـ یئاوژروب تلود هاگنآ ،،دنروآ یور
 یئابا نایرع رهق لامعا زا کیتارکومد
.تشاد دهاوخن
 گنج زا سپ ینارحب یاه لاس رد الثم

 ،یشمارگ لوق هب هکنیا نمض ،لوا یناهج
 هدننک نییعت متسیس هباثم هب یندم هعماج«
 ،دوب هتخادرپ »رگنس« ندنک هب ،هزرابم رد
 یبالقنا یاه هدوت شبنج زیمآرهق بوکرس
 اپورا مظعا شخب رد هک یشبنج ،دوب مزال
».دیشک یم هلعش

۲
بالقنا و یندم هعماج
 یوس زا هتفای هعسوت یندم هعماج حرط
 یم رتارف نینل زا هچرگا ،یشمارگ وینوتنآ
 هطبار رد نینل تلود یروئت اب یلو ،دور
.دراد رارق میقتسم
 زا هدنام ثاریم هب نوتم ناوت یم قحب

 و یندم هعماج« ناونع تحت ار یشمارگ
.درک یدنب عمج »بالقنا

 تنس زا یشمارگ هک ار رما تقیقح نیا
 تاظحل نیرخآ ات و هتساخرب یتسینینل

 ،هدنام یبالقنا ۱۹۳۷ لاس رد دوخ تایح
 ناراوخ ثاریم زا یا هلگ لابق رد دیاب
 ناشنرطاخ دیکأت هب اهراب و اهراب قحمان

!دش
 وینوتنآ زا هنامرش یب هک یناراوخ ثاریم
 یم لمع هب یتاغیلبت هدافتسا ءوس یشمارگ
:دنروآ

۱
گنراگنر یاه تسیمرفر
۲
)۲۰۰۰ ـ ۱۹۳۴( یسکارک ونیبب

 بزح لک ریبد و ایلاتیا رادمتسایس
ایلاتیا تسیلایسوس

 رد یسکارک ور هلابند یاه تسیلایسوس
ایلاتیا

۳
 هک یکیتارکومد ـ لایسوس »ناشدنا فرژ«

 ینعم هب ناش قح رد »تسیمرفر« تفص
 دهاوخ تارضح هب راختفا لادم یاطعا
.دوب

 یشمارگ رگا هک هراب نیا رد نامگ و سدح
 یم یعضوم هچ هزورما ،دنام یم هدنز
.تسا رمث یب و هدوهیب ،تشاد
 هلئسم نیا هب دیاب ـ تسینومک هباثم هب ـ ام
 ناوت یم هنوگچ و ناوت یم ایآ هک میشیدناب
 کرد تیوقت یاتسار رد یشمارگ راکفا زا
 تسایس رد تیقفوم و دوخ یکیژولوئدیا
.تفرگرب هرهب پچ هرمزور

 )ایسناتسیزر( تمواقم یاه نازیتراپ هژر
 ـ لانویسان و مسیشاف رب یزوریپ زا سپ

ایلاتیا نالیم یاه نابایخ رد مسیلایسوس
 هب موسوم یخیرات دربن رد یشمارگ راکفا
 المع ایلاتیا رد )تمواقم( »ایسناتسیزر«
.دندرکن یزاب یشقن
 دوخ رد یشمارگ هب عجار یراج یاه ثحب
.دنتسین روخرد دامتعا لباق ایلاتیا

)۱۹۶۴ ـ ۱۸۹۳( یتایلگوت وریملاپ
ایلاتیا تسینومک بزح ربهر
یللملا نیب یتسینومک شبنج ناربهر زا
 شالت گنراگنر یاه تسینویزیور اریز
 وریملاپ رابتعا زا هدافتسا ءوس اب ات دنراد
 قیفر ود«( یشمارگ وینوتنآ و یتایلگوت

 یئایلاتیا هار« نایم )»رگراکیپ و رگنسمه
 وکیرنا »یئاپورا مسینومک« و »مسیلایسوس
.دننزب یلپ رئوگنیلرب
)۱۹۸۴ ـ ۱۹۲۲( رئوگنیلرب وکیرنا
 ـ ۱۹۷۲( ایلاتیا تسینومک بزح لک ریبد

۱۹۸۴(
یئاپورا مسینومک سانشرس نارس زا
 لایسوس یایحا هب ماحنارس اما رئوگنیلرب هار
 ـ لایسوس ،دش یهتنم ایلاتیا یسارکومد ـ
 دساف هتسد و راد هیاس رد هک یئ یسارکومد
 زا یلکب ار دوخ یسایس یوربآ ،یسکارک
.دوب هداد تسد
 رگا هک تفگ ناوت یم دیدرت نیرتمک یب
 ،دندوب یم هدنز زورما یشمارگ و یتایلگوت
 و تمواقم هب مسیمرفر و مسینویزیور دض رب
.دنتخادرپ یم ریذپان یتشآ هزرابم
۳
اهورین تدحو تسایس و یندم هعماج

 ـ یبالقنا یناسنا ناونع هب ـ یشمارگ یارب
 تدحو زیمآ تیقفوم تسایس طرش شیپ
 تاکن ندرک نشور زا تسا ترابع اهورین

:ریز هناگ هس

۱
؟مهاوخ یم هچ
۲
؟مورب مهاوخ یم اجک هب
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۳
؟مورب مهاوخ یم یک اب
 لماک رظنفرص و اهورین تدحو رد لالحنا
 لباقریغ یشمارگ یارب شیوخ تابلاطم زا
.تسا لوبق
 اهنت هن اهورین تدحو هنیمز رد یشمارگ
 هکلب ،دراد نتفگ یارب یدایز یاه فرح
 ناشن یارب یدایز یاهزیچ ،نآ رب هوالع
.نداد
 زا لبق یشمارگ یلمع و یسایس راکودرک
 هلئسم نیا ۱۹۲۶ لاس ربماون رد شتشادزاب
:دهد یم ناشن حوضو هب ار
۱
 رد ایلاتیا تکرش هلئسم هک یماگنه هب

 اب یشمارگ ،دوب حرطم لوا یناهج گنج
 ،درک رادید تسیفیساپ یاه کیلوتاک
 یاه تسیلایسوس هک یئاه کیلوتاک نامه
 هک دنداد یم حیجرت یشمارگ لوق هب ایلاتیا
 تیناحور( مسیلاکیرلک یتنآ« ناش لابق رد
.دننک ملع ار »یا هناهلبا )یزیتس

 تیناحور ،مسیفیساپ هب دینک هعجارم
یسایس
۲
)۱۹۳۸ ـ ۱۸۶۳( ویسننا د هلیرباگ
یئایلاتیا هدنسیون
یقالخا اسپ مسیلوبمس هدنیامن
مسیشاف سانشرس یاه هرهچ زا
ینیلوسوم ناشخب ماهلا زا
 بزح وضع و تسیشاف دوخ هکنیا نودب
.دشاب یتسیشاف

 اب یتح یشمارگ ،لوا یناهج گنج زا سپ
 تدم هک یا هدسنیون ـ ویسننآ د هلیرباگ
 اب و ـ تشاد یتسیشاف تاشیارگ ینامز
 رد هک یتسیروتوف هدنسیون ـ هتن یرام وپیلیف

 شرام زا دعب و لبق ،تسخن یاه لاس
 نازاسراومه وزج ـ مور هب ینیلوسوم
 رارق رب سامت ـ دوب مسیشاف هار یکیژولوئدیا

 شخب« رد ینارنخس یارب یتح ار وا و درک
 نیروت رهش رد »سور یرتلورپ گنهرف
.درک توعد
•

 تدحو تسایس تحص یور دیاب هتبلا
 یاروام رصانع هب ندروآ یور رب ینتبم
.درک لمأت تسار
 رظن هطقن نیا زا اه یخرب مه ار یشمارگ
 هداد رارق شهوکن دروم یقالخا ظاحلب
.دنا
 هب ناوت یم یراوشدب فرص قالخا اب یلو
.تخادرپ یسایس راک
 هعماج یور رب یسایس راک رد هکنیا یارب
 یوربا و مشچ رطاخ هب اه تدحو ،یندم
.دنریگ یمن تروص فرص یبلط تدحو

 یم تکرح هب زاغآ هطقن نیا زا یشمارگ
 نایم رد »تسسگ حور« یاپ اجنیا هک درک
 تفرشیپ نایم نشور یدنبزرم یاپ ،تسا
 نایاتس یشمارگ اب یشمارگ توافت( عاجتراو
 اج نسمه رد تسرد زین ینونک یئاذک
:)تس
 ناهاوخ هک یا هقبط رادفرط هباثم هب«
 همهنیا لباقم رد ،تسا هعماج یزاسون

 هقبط یاسآ لوغ تاماکحتسا و رگنس
؟درک ناوت یم هچ همکاح
 روعش ندرک دوخ نآ زا ینعی ،تسسگ حور
 ،شیوخ یخیرات تیصخش یارگتفرشیپ
 هقبط زا طاسبنا یپ رد دیاب هک تسسگ حور
 ،دشاب دحتم هوقلاب تاقبط هب امنهر و ربهر
 طرش هک دبلط یم یحنرغب یکیژولوئدیا راک
 یم هک تسا یا هصرع یئاسانش نآ لوا
 اب و دنک اج زا ار یناسنا یاه هدوت ناوت

».درب دوخ
 هب شیوخ تاقوا فقو لیالد زا یکی
 هدوب نیمه زین یشمارگ یوس زا گنهرف
.تسا
 گنهرف هن ،یشمارگ رظن دروم گنهرف
 هبخن همین گنهرف هن ،یئاوژروب یا هبخن
 وا یاهدقن زا هک روطنامه هکلب ،یقرتم یا
 مرف نیرت یداع و اه باتک ،اه همانشیامن زا

 یمرف ره ،تفایرد ناوت یم گنهرف یاه
.تسا هدوب یا هدوت گنهرف زا
 و یژولوئدیا یا هفرح نالالد« هک زورما

 قراخ یئایب ـ ورب یندم هعماج »تسایس
 ار شکتمحز یاه هدوت زغم و دنراد هداعلا
 هفیظو نیا ،دنا هدرک ریخست یفاک هزادنا هب

.دنک یم یرتشیب بتارمب تیمها بسک
 شلاچ هب یاج هب اه تسیسکرام اما

 رت کیتامتسیس و رتشیب هچره ندیشک
؟دننک یم هچ »یا هدوت گنهرف«

 یب برخم یگنهرف مجاهت نیا هب المع اهنآ
 یم یور نارادمدرس هب ،دننام یم انتعا
 یرکفنشور راوطا و ادا ندروآرد هب و دنروآ
.دننک یم هدنسب یئامندوخ و

:داهنشیپ

 رارق یجالح دروم ،میناوخب ار یشمارگ راثآ
!میزاس روآدوس و میهد
۴
نخس نیسپاو

 یشمارگ راثآ هعلاطم هب نونکا هک سکره
.دشاب رایشه دیاب ،دزادرپ یم
 ناسآ وا راثآ هناواکاوتحم هعلاطم اریز
.تسین

.دنا هدنکارپ »یشمارگ نادنز رتافد«
 هیراع هب شترا زا یمیهافم ،رتافد نیا رد
 دنمریوصت نییبت یارب هک دنا هدش هتفرگ
.دندیفم وا روظنم
 باختنا هک تشاد هجوت دیاب نیا رب هوالع
 زا ندرب ردب ملاس ناج یارب میهافم
.تسا هتفرگ تروص زین نادنز روسناس

 یریگعضوم اب و زاب یحور اب یسک رگا اما
 همشچرس هب ،دزادرپب اهنآ هعلاطم هب یبالقنا

 یتسینومک ـ یبالقنا لمع زا یناشوج
 رد اپ هلمج یتشم هنرگ و دروخ دهاوخرب

 درد هب طقف هک دش دهاوخ شبیصن اوه
.دنروخ یم مسیمرفر هیجوت

نایاپ
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 ادیپ نامزاس یتموکح بلط حالصا حانج
 عفر یارب ”یراذگ نوناق“ فده ،درک
 یبال کیتکات اب ار نانز ”یقوقح“ یرباربان

 هب یمالسا یروهمج تیمکاح اب یرگ
 ”ریذپ ناکما“ و ”لوقعم“ یراکهار ناونع
 حرط اب و داد رارق دوخ یور شیپ رد
 ی هناهب هب و ندوب ”یسایسریغ“ یاعدا

 وترپ رد ”یندم ی هعماج“ یاضف رد نالوج
 و بوکرس شفده عقاو رد ،دوجوم نیناوق
 ی هوقلاب لاکیدار تاشیارگ ندرک هئطخت
 تشپ ار شدوخ هک دوب نانز شبنج ِینورد
 .درک یم ناهنپ ندوب ”یسایسریغ“ یاعدا
 و درکیور نیا راکشآ تسکش زا دعب

 زا دعب هدمآ ناج هب مدرم بوکرس
 ،۱۳۸۸لاس یروهمج تسایر تاباختنا
 ِیمالسا-لاربیل ی هدمع شیارگ نیا
 رتراکشآ ار دوخ تاضقانت نونکا یتسینیمف
 فادها لوح ار دوخ و تسا هدرک

 نویسیزوپ و نویسیزوپا
 یروهمج لاربیلوئن
 یم یزاسزاب یمالسا

 فادها هچ رگا .دنک
 لباق نانآ یسایس
 اما دوب صیخشت

 هقطنم ینونک تالوحت
 دیدشت و هنایمرواخ ی
 ناریا رد اه بوکرس
 مهارف ار طیارش نیا

 زا هدرپ هک تسا هدرک
 تسد نیا یعقاو لیامت و یلصا یاه هژورپ
 یاعدا .دتفارب تسینیمف نالاعف زا
 زا دعب و تخاب گنر ندوب ”یسایسریغ“

 ”زبس“ نویسیزوپ ی هناناج یتاپمس
 هداج شقن رد نونکا ،یمالسا یروهمج
 هب ،یللملا نیب یماظن یاهورین نک فاص

 تلاخد“ زیوجت و مسیلایرپما درکلمع هیجوت
 کحم نیا .دنا هدش لوغشم ”هناتسودرشب
 دوخ ”ییادز تسایس“ هک داد ناشن یخیرات
 هتسیرگن اثنخ دیابن هک تسا یتسایس اقیقد
 یریگ تمس صیخشت یارب شالت و دوش
 یریگیپ تقد هب دیاب نآ یداصتقا-یسایس
 یاه هصرع زا ییادز تسایس .دوش
 تسایس نینچمه و هدیدمتس مدرم یتازرابم
 یراک هظفاحم ی هکس یورود یتسیلوپوپ

 ی همانرب یاتسار رد نونکا هک دنتسه
 دومن یماظن-یداصتقا-یسایس مسیلاربیلوئن
 هجو .دنراد دیدرت یب و راکشآ یدرکراک و

 و یگدادلد تیاکح
 یاه تسینیمف تنایخ

 هب هیکرت و ناریا یمالسا
 مالسا“ تیمکاح
 هب یا هراشا( ”لدتعم

 هیلع ینوناق تنوشخ
 تحت ی هیکرت رد نانز

 بزح تیمکاح
  یمالسا-لاربیلوئن
)”هعسوت و تلادع“
 ندیسرارف تبسانم هب

 تنوشخ اب هزرابم یناهج زور ربماون۲۵
نانز هیلع
 همدقم
 اب هزرابم یناهج زور ربماون۲۵ تبسانم

 مهارف یتصرف هرابود نانز هیلع تنوشخ
 هب و نز ی هلئسم هب یرتشیب دیکات اب ات درک
 هیامرس کیتامتسیس تنوشخ هب صوصخ
 .میزادرپب نانز هیلع رالاسدرم یراد
 و ناریا رد یتسینیمف یارگ تسار تاشیارگ
 دننک یم یگدنیامن ار نانآ هک یتالکشت
 هتشذگ لاور هب دننک یم شالت مه لاسما

 فالخرب و دننک تیوقت ار دوخ ینومژه
 هژیو تاکرحت ،ندوب ”یسایس ریغ“ یاعدا
 ی هلوقم زا ”ییادز تسایس“ تهج یا
 ”تسایس“ نتخادنا اج تهج رد مسینیمف

 کی نیپمک .دنا هتشاد نونک ات دوخ صاخ
 لکش یادتبا نامه زا هک اضما نویلیم
 یاهورین زا یشخب تکرش اب شَا یریگ

 تسینیمف تنایخ و یگدادلد تیاکح
 هب هیکرت و ناریا یمالسا یاه

”لدتعم مالسا“ تیمکاح
یمیحر نامژپ /گنرهب زاملوس
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 ،لاربیلوئن ،لاربیل یاهورین کرتشم
 یناریا تسیمرفر-رالوکس و تسیمرفر
 رد یراد هیامرس تایح نیمضت یارب شالت

 رد یناهج یراد هیامرس عفانم بوچراهچ
 نیارد و تسا ناریا ییایفارغج ی هقطنم
 ینتفای تسد ار »هیکرت« ی هنیزگ نانآ نایم
 هک تسا راکشآ همه رب رگید .دنناد یم رت
 و زبس مالسا یراد هیامرس(»هیکرت لدم«
 نیرتهب زا یکی اهورین نیا یوس زا )لدتعم
 دروم هراومه ناهنپ و ادیپ و تسا اه هنیزگ
 افطصم زا .دریگ یم رارق نانآ عاجرا
 و اه یبهذم-یلم ،یجنگ ربکا ،هدازجات
 و رادهگن خرف ات هتفرگ یبورک خیش دنزرف

 و یرادملع مظاک نوچمه ییاهرالوکس
 یتشآ ار ”هیکرت لدم“ یگمه یریما هباشون
 و لدتعم مالسا ی هدنهد
 یم )!یراد هیامرس:دیناوخب(یسارکومد
 تابثا هتبلا ی هلداعم ناونع هب و دنناد
 لیلحت و یدنب لومرف یارب ار نآ ،هدشن

 یم راک هب ناریا ینونک عاضوا زا یسایس
 یمالسا-لاربیلوئن یاه تسینیمف .)۱(دنریگ
 هراشا یکدنا ار ناشروهظ دنیآرف هک یناریا

 تایح بوچراهچ نیمه رد مه میدرک
 مسینیمف“ یروئت و دنراد ار دوخ یسایس
 نونکا و هدوب نانآ عافد دروم هک ”یمالسا

 اب صوصخ هب(دریگ یم رارق دیکات دروم مه
 رب ار شدوخ )یدابع نیریش ییوگنخس
 راوتسا مالسا زا رت لدتعم یریسفت یاعدا

 لدتعم یکرد اب هک تسا یعدم و دنک یم
 ار نانز یاه هتساوخ دناوت یم مالسا زا رت
 اب و ینونک یسایس مظن بوچراهچ رد
 هدروآرب ”تسایس ِنادرم“ رتشیب شمرن

 هک میدرک هدهاشم بوخ .)۲(دنک
 یاروش سلجم ناگدنیامن هب یسیونراموط
 یاملُع زا نانز قوقح ییادگ و یمالسا
 عون زا ”دازآ قشع“ هیجوت هب شراک یمالسا
 یماظن ی هلمح ی هیرهم اب ”هناتسودرشب“
 و دنامن ناهنپ ربا ریز باتفآ اما دیماحنا وتان
 زا فده و یلصا ی هغدغد هک دش راکشآ

 ییارگ تیبسن« نوچمه یتالوقم حرط
 …و »یمالسا-یموب مسینیمف« ،»یگنهرف
 لداعت و مظن داجیا یاتسار رد یگمه
 درکراک اب گنهامه یا یسایس

 عفانم بوچراهچ رد هیامرس یتسیلاربیلوئن
 ی هقطنم رد یناهج یراد هیامرس
 لدم« هار نیا رد و تسا هدوب هنایمرواخ
 هب .تسا اهورین نیا لامآ ی هبعک »هیکرت
 نیا اب »هیکرت لدم« یسررب بیترت نیا

 و تسا هتفرگ ام راک روتسد رد همدقم
 ”یمالسا مسینیمف“ لاوحا مینک یم شالت
 یامن بطق هک ینونک ی هیکرت رد ار
 هتفرگ رارق روکذم یناریا یسایس یاهورین
 ناشن و مینک یسررب لامجا هب ار تسا
 اهنت هن یمالسا مسینیمف هنوگچ هک میهدب
 یمالسا-لاربیلوئن بزح درکلمع زا
 و درسلد هیکرت رد )Ags(”هعسوت و تلادع“
 نامرآ هب تنایخ هب هکلب تسا هدش دیماان
 یم مهتم مه ”یمالسا زبس یراد هیامرس“

 هب ام رصتخم ی هتشون نیا رد !!دوش
 تاریثات زا یا هصالخ هدرشف تروص
 و نانز قوقح رب ”لدتعم مالسا“ تیمکاح
 تنوشخ تیوقت رد نآ شقن صوصخ هب
 میهاوخ ناشن ار هیکرت رد نانز هیلع یتلود
 .داد

 ی هیکرت رد نانز هیلع ینوناق تنوشخ 
 یمالسا-لاربیلوئن بزح تیمکاح تحت
”هعسوت و تلادع“
 ندیسر تردق هب زا هک یلاس هُن ضرع رد

 ”هعسوت و تلادع“ یمالسا-لاربیلوئن بزح
 تلود هاگدید رد یمهم رییغت ۲۰۰۲ لاس زا
 دوجو هب نانز هب تبسن یتلود یاهداهن و
 شیاه هناشن نیرت صخشم زا یکی هک دمآ
 ۱۹۲۰ ی ههد زا هک ”باجح“ هک تسا نیا
 یتسیلامک نویسازینردم ی هژورپ لابند هب
 نونکا دوب نغدق یتلود و یمومع نکاما رد
 یم هدید مه یروهمج تسایر خاک رد
 مکاح بزح راک هظفاحم یژولوئدیا .دوش
 ”لدتعم مالسا“ ناونع هب نانآ یوس زا هک
 و یرالاسدرم دش ثعاب دوش یم هدیمان

 هیکرت ی هعماج رد هک نانز هیلع تنوشخ
 و رت هدرتسگ تشاد یقیمع یاه هشیر

.دوش رتدیدش
 نز :یشُک نز و نانز هیلع تنوشخ
 یا یتخانش هعماج ناونع )femicide(یشُک
 تلع اب نانز کیتامتسیس لتق هب هک تسا

 نانز تیسنج اب طابترا رد فلتخم یاه
 یوس زا نانز راتشک .تسا هدش نییعت
 زا ”یسومان لتق“ ناونع هب رتشیب هک نادرم
 لاس تفه لوط رد دوش یم هدرب مان نآ
 رد ”هعسوت و تلادع“ بزح هک ریخا
 )ربارب۱۴( دصرد۱۴۰۰ تسا هدوب تردق
 یاهرامآ قبط .تسا هدرک ادیپ شیازفا
 بزح هک ۲۰۰۲ لاس رد یرتسگداد ترازو
 نانز رامآ دیسر تردق هب هعسوت و تلادع
 لوا هام تفه رد و دوب رفن۶۶ هدش هتشک
 )۳(.دیسر رفن۹۵۳ هب رامآ نیا ۲۰۰۹ لاس
 تدم نیا لوط رد هک میریگب رظن رد رگا
 اهنت ناهج لک رد نانز یاه لتق شیازفا

 نیا هک میسر یم هجیتن نیا هب دوب دصرد۱۰
 یوریپ یلک لماوع زا هیکرت رد رامآ شیازفا

 یعامتجا-یسایس لماوع زا هکلب دنک یمن
 نیا .تسا هدوب رثاتم هیکرت ِتقو طیارش رد
 ،هداوناخ ،ناکیدزن یوس زا رتشیب اه لتق
 یم تروص نانز قباس نارسمه و نارسمه
 نیا هب باکترا یارب جیار یاه هناهب .دریگ
 ،تنایخ ی ههبش ای و تنایخ اه لتق هنوگ
 ندرکن تیاعر ،هکراتم ،قالط تساوخرد
 هوشع اب« .تسا …و یقالخا تانوئش
 مامح یدایز«،»نادرم زا ندیسرپ تعاس
 زا هناقشاع یاه هنارت تساوخرد« ،»ندرک
 اتح و ،»نارسپ اب ندرک تبحص« ،»ویدار
 هلمج زا »ینوراکام ندرک تسرد کمن یب«
 ناشتایعافد رد هک هدوب لتاق نادرم ”لیالد“
 مه اه هناسر رد و هدش هئارا اه هاگداد رد
 شیازفا )۴(.تسا هدرک ادیپ باتزاب

 تیمکاح ی هرود رد نانز هیلع تنوشخ
 دودحم نانز لتق هب هعسوت و تلادع بزح
 زین یسنج رازآ و زواجت هکلب دوش یمن
 تاعلاطم زکرم رامآ قبط .تفای شیازفا
 )۲۰۱۰ ات ۲۰۰۵(لاس۵ ی هلصاف رد هیکرت

 هدرک ادیپ شیازفا دصرد۳۰ یسنج میارج
 رازآ دروم نز رازهدص زا شیب .تسا

 اب .دنا هتفرگ رارق یسنج زواجت و یسنج
 یور زا نانز نیا دصرد۴۰ هکنیا هب هجوت
 نیا زا یعقاو رامآ ،دننک یمن یتیاکش سرت
.تسا رتشیب یلیخ نازیم
 و تلادع“ بزح ِزیتس نز »ِتلادع«
 تنوشخ دشر ی هدمع لیالد : ”هعسوت
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 و یرتسگداد زیتس نز یاه شور نانز هیلع
 تسا تموکح یهجوت یب نینچمه و سیلپ

 ثداوح“ ناونع هب ار اه لتق نیا هک
 ینوناق متسیس هب هک یدرفنم و ”یئانثتسا
 قبط .دننک یم یقلت درادن یطابترا

 هتفای ساکعنا اه هناسر رد هک ییاهربخ
 دنا هدش هتشک هک ینانز زا یلیخ تسا

 دندوب هتفرگ قالط هک ییاه نآ اصوصخم
 یاضاقت سیلپ زا ندش هتشک زا لبق

 یهجوت نانآ هب یلو دندوب هدرک تیامح
 هک ینانز زا یرایسب روط نیمه و .دوب هدشن
 هدرک هعجارم نما یاه هناخ ای سیلپ هب
 و دندش ور هبور سیلپ یهجوت یب اب دندوب
 یوس زا ندش هدنادرگزاب هناخ هب زا دعب
 و دانسا زا یرایسب رد .دندش هتشک ،سیلپ

 اپورا ی هیداحتا شرازگ رد الثم اه شرازگ
 ۲۰۱۱ربتکا۱۴ رد هک هیکرت تیعضو ی هرابرد
 زا یرایسب هک تسا هدش ناونع دش رشتنم
 دنا هتفرگ رارق تنوشخ فده هک ینانز
 ،نانآ زا تیامح یاج هب سیلپ هک دنا هتفگ
 هناخ هب نتشگزاب یارب نانآ عانقا هب یعس
 یاهرارق رودص رد اه یضاق و تسا هدرک
 مه نما یاه هناخ .دننک یم لامها یتیامح
 تینما ی هجرد مهو تسا مک ناشدادعت
 یارب اهنت ار نانز نینچمه و دنراد ینییاپ

 یتخس تاررقم زین و دنریذپ یم هام هس
 هب و دنراد هدید تنوشخ نانز شریذپ یارب
 لح هار نانز یارب لمع رد تروص نیا

 کی رد ۲۰۱۱ یالوژ هام رد .دنتسین یبسانم
 رازگرب تسینیمف نالاعف تکرش اب هک هسلج
 هناخ طیارش دوبهب یارب تموکح زا و دش
 زا ،دندرک کمک تساوخرد نما یاه
 رارق تتامش و هلمح دروم ناغودرا فرط
 حرط زا نم ” :تفگ ناغودرا .دنتفرگ
ِ نانز ،دیآ یم مدب نما یاه هناخ یداهنشیپ
 ناغودرا مالک رد .”!!دنروآ یمن هانپ کرُت
 یزیتس نز و یسامح ییارگ یلم
.دروخ یم دنویپ مه هب کیتامتسیس
 رد هک ”داح کیرحت“ ینوناق ی هرصبت
 هب نانز یاه لتق اب هطبار رد اه هاگداد
 یم نانآ تازاجم فیفخت و نالتاق ی هئربت
 ناشدوخ نانز هک لالدتسا نیا اب – دماحنا
 لتق ثعاب و دنا هدرک کیرحت ار نالتاق

 درکلمع نیا و -دنا هدش ناشدوخ
 کیرش هاگیاج رد ار هاگداد ،”ینوناق“

 ریخا ی هنومن .دناشن یم نالتاق مرج
 هک تسا یمکح ییاضق متسیس درکلمع
 هدزیس یتقو هک دش رداص »چ.ن« ی هرابرد
 وا هب درم۲۷ لاس کی لوط رد دوب هلاس
 هاگداد کی ی هبعش .دندوب هدرک زواجت
 هک داد صیخشت )هیکرت قرش(نیدرام رهش
 تازواجت نیا زا تعنامم هب یلیم وا نوچ
 رد و هتشاد تیاضر شدوخ سپ هتشادن
 ار تازاجم لقادح نامهتم یارب هجیتن
 ات هام تشه و لاس کی زا هک درک نییعت
 ) HSYK(نیا رب هوالع .دوب لاس جنپ
 یاه ناتسداد و تاضق یلاع یاروش“
 کی رد لاسما ربماتپس هام رد ”هیکرت

 ندش مک یارب درک داهنشیپ یمسر شرازگ
 نازواجتم اب نانز ،اه هاگداد راک مجح
 تازواجت« یاه هدنورپ ات دننک جاودزا دوخ
 فذح زین و !!دنوش هتسب رتدوز »یسنج
 ی هطبار داجیا تروص رد نادرم هیبنت

 ”تیاضر“ اب لاس۱۵ ریز ناکدوک اب یسنج
 یبایزرا ندرک خوسنم نینچمه و کدوک
 یارب یسنج زواجت ناینابرق یکشزپ ناور
 رد زین نیزواجتم تازاجم شهاک هب کمک
 تاداهنشیپ نیا .دیدرگ حرطم شرازگ نیا
 متسیس ی هنارالاسدرم و زیتس نز تینهذ
.دهد یم ناشن ار مکاح تلود ییاضق
 :هعسوت و تلادع بزح یژولوئدیا رد نز
 لاس۹ هک هعسوت و تلادع بزح یژولوئدیا
 یمامت و دراد رارق تیمکاح رد تسا
 رایتخا رد ار یتلود یاههاگتسد
 )نانآ ینوناق ارهاظ لالقتسا فالخرب(دراد
 مسیلاربیلوئن :دوش یم هیذغت هخاش هس زا
 ،یناهج یراد هیامرس عفانم یاتسار رد
 هب فوطعم ِییارگ یلم کیسالک درکیور
 .”لدتعم“ یسایس مالسا و تلم-تلود
 و تلادع بزح فده دروم هک یا هژورپ
 یم لمع اتسار نامه رد و تسا هعسوت

 ی هداوناخ و هناخ رد نز ندرک سبح دنک
 یورین رامثتسا لاح نیع رد و تسا یتنس
 سبح هناخ رد هتسناوتن هک تسا ینانز راک
 رد هک یا هسلج رد ناغودرا .دنک
 تسینیمف نالاعف زا یخرب اب ۲۰۱۱یالوژ

 نز یربارب هب دوب هتفگ ینلع روط هب تشاد
 مه و  راتفگ رد مه وا ،درادن یرواب درم و
 ناهنپ ار هژورپ و فده نیا دوخ ِلمع رد
 دوب هتفگ ۲۰۱۱ ی هیوناژ۱۵ رد وا .دنک یمن
 هظفاحم ی هشیر و میراک هظفاحم ام« :هک
 راب نیدنچ وا .»تسا هداوناخ داهن ام یراک
 حرطم ار ”هچب هس لقادح ندیئاز“ داهنشیپ

 اهنت ار نز هک دنک یمن ناهنپ و تسا هدرک
 یم رظن رد هچب دیلوت نیشام کی ناونع هب

 ربتکا رد هک هعسوت و تلادع بزح .دریگ
 نانز جاودزا نس ندروآ نییاپ داهنشیپ ۲۰۰۸

 رد اریخا درک حرطم ار لاس۱۴ هب لاس۱۸ زا
 هب ار ”هداوناخو نز“ ترازو مان ۲۰۱۱ لاس
 رییغت ”یعامتجا نیمات و هداوناخ“ ترازو
 رد اه هناسر رد هدش رشتنم رابخا قبط .داد
 هب هک لوبناتسا رد الزوت رادرهش ۲۰۰۶ لاس
 هچباتک تسا هتسباو هعسوت و تلادع بزح

 رد هک درک شخپ ناوج یاه جوز نایم یا
 نس رد نارتخد هک دوب هدش ناونع نآ

 نادرم و دننک جاودزا دنناوت یم یگلاس۹
 زا دنناوت یم همان کی نتشون قیرط زا اهنت
 یم نادرم نینچمه و  دنریگب قالط ناشنز
 رب یرثا هک یتروص رد ار نانز دنناوت
 اه هد .)۵(دننزب کتک دنامن یقاب ناشندب
 اب هعسوت و تلادع بزح ناگدنیامن زا نت
 هب هیکرت رد هک یبهذم دقع زا هدافتسا
 رسمه دنچ دوش یمن هتخانش تیمسر
 نیا زا یکی چیلک تاهوس .)۶(دنا هدیزگرب

 اه هناسر هب هبحاصم کی رد ناگدنیامن
 .تسا زئاج نتشاد نز هس«:تسا هتفگ
 یم مه ار یمراهچ و مراد نز هس نم دینیبب
 یگژیو اه هنومن نیا ی همه .»مریگب مناوت
 هعسوت و تلادع بزح هک یا”هداوناخ“

 ار نز دهاوخ یم و دراد نآ تیوقت رد یعس
.دهد یم ناشن ار دنک سبح نآ رد
 بزح :لدتعم مالسا هیلع یمالسا مسینیمف
 فرط زا ۲۰۰۱لاس رد هعسوت و تلادع
 نیدلا محن هافر بزح زا هک ینارادمتسایس
 )دوب یسایس مالسا ی هدنیامن هک(ناکبرا

 مهم شخب و دش لیکشت دندوب هدش ادج
 هبلاطم قیرط زا ار شدوخ یسایس نامتفگ
 بزح نیا .داد هعاشا ”باجح یدازآ“ ی

 هک باجح تیعونمم هیلع تیدض قیرط زا
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 کی هب لیدبت ۱۹۹۰ ی ههد رد اصوصخم
 تیامح دوب هدش گرزب یعامتجا ی هلئسم
 بذج ار یتنس و راک هظفاحم راشقا یار و
 رد هک نیا زا ریغ لاح نیا اب اما .درک
 لاس رد اه هاگشناد زا یرایسب

 رد ،دش دازآ باجح ۲۰۱۰-۱۱یلیصحت
 تیعونمم زونه سلجم و یتلود نکاما

 زا ریغ باجح ی هلئسم .دراد همادا باجح
 و تلادع بزح یسایس نامتفگ رد هکنیا
 هلسلس رد نینچمه دراد یمهم شقن هعسوت
 زین دراد دوجو مه بزح دوخ رد هک یبتارم
 و بزح ییارجا تئیه رد .تسا رثوم
 دادعت -نییاپ هب الاب زا- نانز تالیکشت
 هک یلاح رد و دبای یم شیازفا هبجحم نانز
 دنراد رارق نییاپ حوطس رد هک هبجحم نانز
 یتایح لکشم کی ناونع هب ار تیعونمم نیا

 رظن هب اما دننیب یم دوش لح دیاب یروف هک
 رد هک ینانز و بزح ی هریدم تئیه
 هک تسا یا هلئسم دنراد رارق رتالاب حوطس
 زا هک یقیقحت قبط .دش دهاوخ لح رورم هب

 هاگشناد یمومع طباور دیتاسا فرط
 بزح“ ناونع اب  اراکنآ هنایمرواخ کینکت
 ،تسا هدش ماحنا ”نز و »هعسوت و تلادع«
 رد نانز هک تسا نیا عنام باجح هکنیا

 اصوصخم و دنورب رتالاب حطس هب بزح
 ثعاب ،دنوشب سلجم یگدنیامن یادیدناک
 رد .تسا هدش بزح یتنس نانز یتیاضران
 هب هک تسا هدش هداد ناشن قیقحت نیا

 تالیکشت ناسیئر زا یکی هنومن ناونع
 هتفگ هیرگ لاح رد بزح نانز شخب یرهش
 ینز هدنیآ تاباختنا رد یتقو دناد یمن تسا

 و هدیشکن تمحز و راک وا ی هزادنا هب هک
 ی هدنیامن تسین هبجحم هکنیا رطاخ هب طقف
 ناشن یلمعلا سکع هچ دوش یم سلجم

 رد تیعضو نیا ی هجیتن رد .داد دهاوخ
 رگا“ مان اب ینیپمک ۲۰۱۱نئوژ۱۲ تاباختنا

 زا ”تسین مه یار،تسین هبجحم یادیدناک
 نوچمه یمالسا تسینیمف نانز فرط
 و لاسکوت یلتقفش تیاده ،نالسارا لبیس
 هک ینانز .)۷(دش لیکشت شاتکآ ناهیج

 بزح هب اهنت هن دنداد لیکشت ار نیپمک نیا
 بازحا ی همه هب هکلب هعسوت و تلادع
 یفرعم هبجحم یادیدناک دندرک هیصوت

 یار ساسا نیا رب دندرک ناونع و دننک
 دیدش شنکاو نیپمک نیا .داد دنهاوخ
 رب ار هعسوت و تلادع بزح یاهدرم
 .دش یدایز یاه ثحب ثعاب و تخیگنا

 همانزور ناگدنسیون زا یکی هک چالوب یلع
 بزح هب شا یکیدزن اب هک– ”نامز“ ی
 نلوگ هللا حتف تعامج و هعسوت و تلادع
 ار نیپمک نیا هک ینانز -دوش یم هتخانش
 یاه یار ندش مک هب ار دنداد لیکشت

 یتسینیمف ی هقرفت و رش داجیا و بزح
 بزح ربتکا هام رد هکنیا زا دعب .درک مهتم

BDP – تسا بوسنم درُک شبنج هب هک- 
 نانز سلجم رد هک داد ار ینوناق داهنشیپ
 و  دننک هدافتسا یرسور و راولش زا دنناوتب
 هعسوت و تلادع بزح فرط زا حرط نیا
 یمالسا یاه تسینیمف یتیاضران ،دش در
 شیازفا  هعسوت و تلادع بزح نانز و
 یمالسا حانج رد نانز زا یضعب .تفای
 اب دوخ یاه هبحاصم رد رلروهب هشیاع لثم
 بزح تیمکاح هک تسا هتفگ اه هناسر
 یدوس هبجحم نانز یارب هعسوت و تلادع
 دعب یمالسا حانج یاهدرم و تسا هتشادن
 هافر حطس شیازفا و ندیسر تردق هب زا
 ثعاب هک یا هبجحم نانز ،ناشیگدنز
 دندرک شومارف ار دندش نانآ یریگ تردق
 یاه نز ندیزگرب یارب دوخ رادتقا زا و
 هدافتسا دنتسه باجح یب هک یرگید
 .)۸(دندرک

ینایاپ نخس
 بزح تیمکاح تحت ی هیکرت یسررب

 دنک یم تیوقت ار رظن نیا هعسوت و تلادع
 و زیتو دنت لکش رد هچ بهذم هک
 و لدتعم لکش رد هچ و شا هنایارگداینب
 راک یورین دناوتب دیاب شا هناور هنایم
 رد ار نانآ هب قلعتم عبانم و ”ناملسم“
 و هنیزه اب ”ناملسم“ یاهروشک
 رد یرتمک یعامتجا کاکحطصا

 رارق یناهج یراد هیامرس عفانم بوچراهچ
 تردق و یریگراک هب ،باختنا و دهد
 ییارگداینب لاکشا زا مادک ره یریگ
 نیا زا یعبات یبهذم مسیمرفر ای یبهذم
 یلیلحت درکیور اب هک تسا صخشم عفانم

 لباق هتینردم-تنس ی هناگود داضت
 یمالسا مسینیمف یدرسلد .تسین حیضوت
 کی ناونع هب هعسوت و تلادع بزح زا

 و یمالسا راک هظفاحم و ور هنایم بزح
 ناوخا یناهگان ینورد تارییغت نینچمه
 رد هک یشقن و رصم رد نیملسملا

 یراد هیامرس و اکیرمآ عفانم بوچراهچ
 ناشن )۹(دنک یم یگدنیامن رصم رد یناهج
 بهذم یداصتقا-یسایس درکراک ی هدنهد
 شقن و تسا ”یمالسا“ یاهروشک رد
 اهروشک نیا یاه نارحب لرتنک رد یمهم
 عفانم ظفح یارب ینیمضت و دنک یم یزاب

 نارحب لیلحت .تسا یناهج یراد هیامرس
 لادج و یمالسا یروهمج تموکح ینورد
 هیواز نیا زا مه  تموکح نیحانج یاه
.تسا لیلحت و یسررب لباق

:اه تشون یپ
 رد هنومن ناونع هب ناوت یم ار یددعتم تالاقم .)۱(
 یم هراشا نانآ زا یدادعت هب اهنت هک درک رکذ اجنیا

:مینک
//:http :دینیبب سردآ نیا رد ار یرادملع مظاک رظن

www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/
more/33007/

‐http://ww :دینیبب سردآ نیا رد رادهگن خرف رظن
w.negahdar.net/index.php/article/195/

//:http :دینبب سردآ نیا رد ار یریما هباشون رظن
www.roozonline.com/persian/opinion/opini‐

on-article/archive/2011/october/31/
article/-88d4a17d8f.html

 نودب شریخا ی هلاقم دنچ رد هدازجات افطصم
 ناونع هب.تسا هداد ناشن هجوت هیکرت لدم هب انثتسا

/http://www.kaleme.com :هب دینک هاگن لاثم
1390/06/02/klm-70526/

 نیا رد ار میتشون هدازجات هب ام هک یدقن نینچمه و
/http://shorayejavanan.com :دینیبب سردآ

2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-
%D8%B6%D8%B9%D9%81-

%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-
%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA
%A9%DB%8C%DA%A9-

%D8%A7%D9%86%D8%Bك%D8%AE
%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%Bك/

 یمالسا یاه تسینیمف نایدیهش دماح لوق هب .)2(
 یرالاسدرم زا راذگ طیارش تلاح نیرتهب رد زین
 دننک یم مهارف ار یمومع یرالاسدرم هب یصوصخ
 یرالاسدرم لباقم رد یویتانرتلآ تسناوت دنهاوخن و

.دنهدب هئارا نردم و نهک

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/
http://www.negahdar.net/index.php/article/195/
http://www.negahdar.net/index.php/article/195/
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html
http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm-70526/
http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm-70526/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
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 شبنج رد هاگدید ود ؛باجم دازرهش :زا لقن هب{
 ،مسینیمف(بالقنا و مسیمرفر :ناریا نانز
 تاراشتنا ،)یتسیسکرام یروئت و مسیلایسوس

‐http://newprocess2010.fi .۱۹ص،هسورپ
les.wordpress.com/2011/06/shahrzad-mo‐

jab-ketab_2.pdf{
 کی روهظ ” ی هلاقم رد ناردب توگرام نینچمه 
 مسینیمف شرتسگ وترپ زا »دیدج رالوکس مسینیمف«
 رس رب زورما یمالسا مسینیمف « :دسیون یم ”یمالسا
 هب هک تسا یهار وس کی :هتفرگ رارق یهارود کی
 و دوش یم یهتنم یمالسا مسینیمف یروحم عامتجا

 و عماوج یارب یراصحنا هژورپ کی ناونع هب
 یبهذم یاه یگدیچیپ یاراد هک ییاه هداوناخ

 لدم نیا یاه هناشن هک دش دهاوخ دودحم ،دنتسه
 هار اما .تسا هدهاشم لباق »تاواسم شبنج« رد

 هک دش دهاوخ یهتنم یزیچ هب رگید ریس طخ ای مود
 مان ناوت یم »دیدج رالوکس مسینیمف« ناونع هب
 یم تیوقت یمالسا مسینیمف هلیسو هب هک دراذگ
 روبع یمالسا مسینیمف زا هک هدیسر نآ نامز .دوش

 شرتسگ هکنآ تفگش .میور نآ زا رتارف و مینک
 ار دنور نیا دراد ،یمالسا مسینیمف هب شیارگ

 هب یمالسا مسینیمف زا نتفر رتارف .دشخب یم تعرس
 کی رگید یمالسا مسینیمف هک تسین انعم نیا

 هب نامتفگ نیا هکلب دنام دهاوخن یقاب مهم نامتفگ
 مه رضاح لاح رد و داد دهاوخ همادا دوخ لماکت
 .دتفا یم قافتا نیا یبلاج رایسب یاه هویش رد دراد
 زین ون مسینیمف کی هک دید ناوت یم نایم نیا رد اما

 رالوکس مسینیمف« ارنآ نم هک تسا روهظ لاح رد
 و تارکفت هعومجم لماش هک ممان یم »دیدج

 مسینیمف« نیا .تسا یمالسا یتسینیمف یاه نامتفگ
 یم دیکات ندش ریگارف رب اددجم »دیدج رالوکس

 هب یدیدج یژرنا و ورین شدوخ اب ور نیا زا و دنک
.»”.دنک یم قیرزت مسینیمف

 تسا نیا درک دیکات اج نیا رد دیاب هک یا هتکن اما
 شالت وا تفگ دیاب ناردب توگرام رظن فالخرب هک

 مسینیمف“ یاه هژورپ نداد تاحن یارب یماجرفان
 هب راذگ ی هلئسم یتقو عقاو رد و دنک یم ”یمالسا
  هب یا هراشا دنک یم حرطم ار ون رالوکس مسینیمف

 رد تاواسم شبنج یوس زا هک یرطخ و یماکان
 ی هژورپ نانچمه یفرط زا زین و هدرک ساسحا رصم

 رد .دنک یم زیوجت و هزیروئت ار ”یموب مسینیمف“
 و دوش یم ور هبور ضقانت کی اب اما هلاقم یاهتنا

:دسیون یم هنوگ نیا
 هداوناخ هزوح رد یرصم مسینیمف تیقفوم هکنیا  «
 ،تسا هدوبن رالوکس یمومع هزوح هزادنا نامه هب

 هک ارچ .تسایس رد ”رتگرزب“ هصرع هب ددرگیمرب
 نوناق رد حالصا و رییغت رصم رالوکس تلود

 هک ارچ.تسا هدیدن دوخ عفن هب ار هداوناخ یمالسا
 اب تباقر رد ار کرابم ینسح هک تسا یا هزوح نیا

 رد .دهد یم رارق فعض رد شیارگ مالسا نافلاخم
 تسا یا هحلاصملا هجو هداوناخ یمالسا نیناوق عقاو

 و کرابم ینسح میژر نایم دیدش زیتس زا هدمآ رب
 کی نوچمه نانآ نایم تباقر رد هک نایارگ مالسا

 هدش هتفرگ ناگورگ نایارگ مالسا دزن ینادنز
 مسینیمف زورما هک یزیچ هک تسور نیمه زا. تسا
 یئاهر تایهلا ای(یروئت شرتسگ هن دراد زاین یرصم

 هزوح رد رتشیب روضح و دنویپ هکلب ، )شخب
 نیا یارب و .تسا نانز یزرو تسایس و تسایس
 هزوح رد اه تسینیمف عاونا هک تسا یرورض راک
 یتسینیمف تکرح کی ات دننک شالت فلتخم یاه

.»دننک یزاسزاب و دنمونت ار دیدج رالوکس
 نوناق رییغت یارب شالت و تسایس ی هزوح هب هجوت

 هک یا یراتخاس عناوم هب هجوت نودب رصم رد الثم
 وردنت نایارگ مالسا لباقم رد ار کرابم ینسح الثم

 زا دعب تسرد تسا هدرک شمرن هب روبجم
 توگرام یزادرپ یروئت یتسردان کرابم ینوگنرس

 نیملسملا ناوخا نونکا .دهد یم ناشن ار ناردب
 رارق برغ  ناهنپ و ادیپ یاه تیامح دروم اراکشآ
 یداصتقا-یسایس درکراک هب اقیقد هتکن نیا و دنراد

 عفانم نیرتشیب هک دراد طابترا نانآ یبهذم درکیور
 یمالسا مزینیمف یروئت.دراد هارمه هب برغ یارب ار

 مسنیمف ی هژورپ هب ناردب توگرام ی هلاقم رد
 مزینیمف نامه عقاو رد هک دوش یم لیدبت ون رالوکس
 ور هبور تسب نب اب هک تسا هدنمرش لاربیل یمالسا

 یهجوت تسایس هب دهاوخ یمن هک ارچ تسا هدش
 ی هجیتن هب ناردب توگرام هک هاگنآ و دهد ناشن
 هک تسا راکشآ دسر یم تسایس رد یرگ تلاخد

 شالت و  لاربیل مزینیمف بوچراهچ رد ار نآ اهنت
.دنیب یم ینوناق یاهدرواتسد یارب

 :دینیبب سردآ نیا رد ار ناردب توگرام ی هلاقم
http://www.rahesabz.net/story/44547/

:تسا هدش ذخا عبنم نیا زا اهرامآ .)3(
 Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 
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da-yuzde-1400-artti-haberi-46409
: هب دینک عوجر .)4(

Toplumsal Ozgurluk:Kadin Cinayetleri Neden 
Artiyor: http://toplumsalozgurluk.com/index.‐

php?
option=com_content&task=view&id=571&Ite

mid=72
: هب دینک عوجر .)5(

Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah!: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/02/

gun120.html
:هب دینک عوجر .)6(

Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242

:هب دینک عوجر .)7(
http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/ba‐

sortulu-aday-yoksa-oy-da-yok-kavga‐
si.html
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lar_38731.html
 رد نیما ریمس ی هتشون ”یبرع راهب“ ی هلاقم هب .)9(

:دینک هعجارم عبنم نیا
 http://www.sobh-emrooz.com/archives/

1952
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 زا هنومن ود
 یاه هدیدپ
 رد هدش یناهج
 تکرح ریسم
 هیامرس یناهج
 و مود شخب –
 یناهج :ینایاپ

 یئارگ
 رد یرگیپسور
 یلعف زاف
نویسازیلابولگ

بانب اسراپ سنوی

دمآ رد

 رد )زواجت( یسنج هجنکش ی هدیدپ یئارگ یناهج هب راتشون نیا لوا شخبرد
 مین راتشون نیا ینایاپ و مود شخبرد .میتخادرپ ناریارد هلمجنم ناهج یاهنادنز
 یم هنایمرواخ رد هژیوب )یرگیپسور( سکس تعنص ندش یناهج ی هلئسم هب یهاگن

.مینکفا

                                                              ♦♦♦♦

 تعنص ی هرایس هبنج هیامرس یئارگ یناهج یاه لیلحت هجوت لباق رایسب تیرثکا نوچ
 شخب نیارد هدنراگن ،دراد هجوت مک یلیخ ای و دریگیمن رظن رد ای ار یرگیپسور
 و هنایمرواخ یاهروشک رد هژیوب هیامرس تکرح ریسمرد سکس ندش یناهج ی هلئسم
 قنور و ناروف ،یرگیپسور ،ناکدوک ددرت ریس ،ندش یئالاک( نآ هب طوبرم نیماضم
 رادریگاو یاهیرامیب عویش و یسکس مسیروت ،کدوک یفارگونروپ یراگن هزره
.دهد یم رارق یسررب دروم ار )زدیا هلمجنم یسکس

 هدش یناهج یرگیپسور موهفم و فیرعت

 و گنج ای )ترجاهم( تیعمج مهم یئاجباج زا ًامومع هک سکس تراجت و تعنص
 تازایتما و دوس بسک ثعاب ،دیآ یم دوجو هب اهنآ زا یشان رقف و ینما ان
 یرگیپسور شرتسگ دیدرت نودب .ددزگیم تعنص نیا نابحاص یوس زا یندرکنرواب
 زاسناریو و راب تکالف ی هسورپ صخشم رایسب تاعبت زا یناهج تعنص ناونعب

.تسیراد هیامرس خیرات یلعف زاف رد )نویسازیلابولگ( یناهج حطس رد هیامرس تکرح

 سکس تعنص و تراجت یلصا نومضم هک )”اشحف“ = یشورف نت( یرگیپسور
 زا یکی یتسرپ داژن و یلم متس ،هجنکش نوچ یئاه هدیدپ لثم زین ،دوش یم بوسحم
 اهتنم .تسا هدوب یراد هیامرس اشیپ عماوج رد یرشب هدیهوکن یاهتیلاعف و تاداع
 )یسنج رازآ و ضیعبت و یلم متس ،هجنکش لثم زاب( نآ یا هرتسگ و قمع و دعب
 یی هراق همین و یی هراق هبش یاهیروطارپما و اهروشک نورد قطانم هب دودحم
 و هدرک ادیپ یناهج تعسو و دعُب سکس تراجت یاسآ قرب دشر زورما یلو .تشگیم
 یلاربیلوئن ”دازآ رازاب“ شرتسگ = نویسازیلابولگ یلعف زافرد( هتشذگ لاس یس رد
 و ناکدوک ،نانز هژیوب شکتمحز تیرشب یساسا قوقح یدج روطب )یراد هیامرس
 و هتخاس لامیاپ ،دنا هدش لیدبت یناهج حطس رد یسکس یاهالاک هب هک ار ناناوجون
 و ناهج یاهتلود تیرثکا ،رگید ترابع هب .تسا هدرب لاوئس ریز هب ار اهنآ ای

 یپ نیرت راب تکالف رگ اشفا هک اه رظن لدابت و اه یسررب زا سپ یللملا نیب یاهنامزاس
 و عضاوم ریخا یاهلاس رد ،تسا یرگیپسور هژیوب سکس رازاب هدش ینهج یاهدمآ

 یاه رازاب و یرگیپسور نتخاس دازآ زا اهنآ رد هک دنا هدرک ذاختا ار یئاهتسایس
.دننک یم تیامح ًالمع سکس

نآ روآدوس یاه دمآرد و سکس تراجت یاه هفلؤم

 سکس ندش یتعنص و یئالاک :زا دنترابع سکس ندش یناهج نیماضم و اه هفلّؤم
 ،یراگن هزره جاور ،ناکدوک و نانز قاچاق و ترجاهم ،ددرت ،یناهج حطس رد
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 مسیروت ،ناکدوک هژیوب ،ونروپ یاهویدیو
 یزاسدازآ ،ناکدوک و نانز  ،یسکس
 یاهیرامیب عویش ،یرگیپسور تعنص
… و زدیا ضرم هژیوب یتبراقم رادریگاو

 راتشون نیا لوا شخب زاغآ رد هک روطنامه
 ینهج ی هسورپ دش هراشا یلامجا روطب زین

 هیامرس تکرح هب دودحم هکنیا اب ندش
 قطنم ی هیاپ رب هک تکرح نیا یلو تسا

 یم عوقو هب دوس قیرط زا تشابنا مکاح
 هک ار یروآدوس ی هطیح و هنیمزره ،ددنویپ
 یم رارق دوخ ی هرتیس ریز دشاب شریسم رد
 .دهد

 هب هشیمه هیامرس تکرح قطنم ساسا نیارب
 و تالوصحم ،اهتیلاعف مادم ندش یئالاک
 دص خیراترد .دراد زاین یرشب یاه هتساوخ
 )هتشذگ لاس یسرد هژیوب( هتشذگ ی هلاس
 سکس تراجت راب هعجاف یاهینوگرگد
 )ینوناق ریغ و ینوناق( ندش یتعنص بجوم

 هتشگ یناهج حطس رد سکس تراجت
 دمآرد رالد اه درایلیم هک تعنص نیا .تسا
 ار سکس یاه هلدابم رازاب ،دروآ یم رابب
 هب کدوک و نز اهنویلیم نآرد هک هداد قنور
 هدش لیدبت سکس هصخشم هب یئاهالاک
 نویلیم کی فسینوی دروآرب قیط .دنا

 سکس تراجت تعنص رد لاسره کدوک
 تعنص ، ۲۰۰۶ لاس رد .دنوش یم دراو
 رد کدوک ۴۰۰۰۰۰ زا ناکدوک یرگیپسور
 ۷۰۰۰۰۰ ،نیپیلیف رد کدوک ۷۵۰۰۰ ،دنه
 ۲۰۰۰۰۰ ،ناویات رد ۱۰۰۰۰۰ ،دنلیات رد کدوک
 تالایا رد کدوک ۳۰۰۰۰۰ ، ،لاپن رد
 هدز نیمخت .درکیم یرادرب هرهب هدحتم
 یپسور کدوک ۵۰۰۰۰۰ هک تسا هدش
 لیزرب رد یپسور کدوک ۱۰۰۰۰۰ ،نیچرد
 هرود رد .دندوب راک لوغشم ۲۰۰۶ لاسرد
 تکالف طیارش  ”درس گنج“ نایاپ زا سپ
 یرایسبرد و هتفای دیدشت ناکدوک و نانز راب
 نینچ مه و بونج یاهروشک زا
 یقرش یاپورا و قباس یوروش یاهروشکرد

 و زاسناریو یاهتسایس ریثأت تحت
 راتخاس لیدعت”زوسنامناخ

 نیب قودنص طسوت هدش لامعا( ”یداصتقا

هبرفن اهنویلیم )لوپ یللملا

 ماخ هدام“ هب ،نالاهنون و ناکدوک هژیو
 راد هیامرس ”دازآ رازاب“ بوچراچرد ”دیدج
 ددرت ،طیارش نیا تحترد .دنا هدش لی دبت
 هب یناهج سابقم رد ناکدوک و نانز

 ،هتشذگ لاس یس رد یروآ ماسرس تروص
 ۲۰۰۶ لاس رد .تسا هتفای تدش
 قباس یاهروشک رگید و  یرگیپسور

 و هورگ نیمود رفن ۱۷۵۰۰۰ اب یوروش
 ار هورگ نیموس رفن ۱۰۰۰۰۰ اب نیتال یاکیرمآ
 یرگیپسور یارب ناکدوک و نانز ددرت رد
 ماقم زین رضاح لاح رد .دندادیم لیکشت
 یاهروشک هب ناکدوک و نانز ددرت رد لوا
 یریس ،ناتسکاپ ،ناتسودنه( یبونج یایسآ

 ،دنلیات( یقرش بونج یایسآ و)… و اکنال
.دراد قلعت )… و جوبماک ،همرب ،مانتیو

 ،نیپیلیف زا یرگیپسور یارب هک یناکدوک
 قرش و بونج زا( نپاژ هب هیسور و ناویات
 هب لاس ره دنوش یم هدروآ )لامش هب

 کدوک ۵۰۰۰۰ لاسره .دنسر یم رفن ۱۵۰۰۰۰
 و دنه ،دنله ،هسنارفرد یکینیمود نزو
 لاسره .دنزادرپ یم یرگیپسور هب ناملآ
 زا ناکدوک و نانز زا رفن ۲۵۰۰۰۰ هب کیدزن
 هب( دنلیات هب جوبماک و سوئال ،نیچ ،همرب

 هب سپس و هدش هدروآ )تیزنارتروشک ناونع
 رالد ۱۰۰۰۰ ات ۶۰۰۰ نیب عونتم یاهب
 لامش یاهروشکرد اهزادنا اپ هب یئاکیرمآ
 هتخورف )… و دنله،ناملآ ،اداناک ،اکیرمآ(
 اپ و گرزب نالالد ،اداناک رد .دنوش یم
 کی یارب رالد ۸۰۰۰ طسوتم یاهزادنا

 ،یزل ام ،دنلیات ،نیپیلیف رد یئایسآ ناوج
 رالد ۱۵۰۰۰ هب ار اهنآ و دنزادرپ یم.…و همرب
 یاهروشکرد یرگیپسور یاه هسسؤم هب
 و اکیرمآ ،ایلارتسا ،نپاژ ،کیتنالتا یاپورا

 هب دیراذگب اجنیارد .دنشورف یم اداناک
 سکس تعنص ی هدیدپ تیعقوم یسررب

 تفن دوجو رطاخب هک هنایمرواخ رد یناهج
 ناهجرد هقطنم نیرتدنمتورث یعیبط زاگ و
.میزادرپب ،دوش یم بوسحم

هنایمرواخ رد یناهج سکس تعنص

 نالاهنون و ناکدوک لاقتنا و ددرت زورما
 سکس یناهج رازابرد یرگیپسور یارب

 ینوناقریغ ددرت گرزب تیانج نیموس
 رگید تیانج ود .تسا یناهج حطسرد
 :زا دنترابع یللملا نیب ددرت و لاقتنارد
 داوم و هحلسا ینوناق ریغ شورف و لاقتنا

 یارب هنالاس هک یناکدوک دادعت .ردخم
 حطس رد نازرا راک ای و یسنج رامثتسا

 قبط دنریگ یم رارق شورف دروم هب یناهج
 زواجتم هب ۲۰۰۷ لاس رد فسینوی شرازگ
 .دسر یم رفن رازه تسیود و نویلیم کی زا

 نالاهنون و ناکدوک زا دادعت نیا دصرد ۷۹
 یم رارق لاقتنا دروم یسنج رامثتسا یارب

 تاعلاطم و یسایق یسررب کی رد .دنریگ
 ،ناهج فلتخم قطانم نیب رد ینادیم
 هقطنم نیرتروآدوس هنایمرواخ یاهروشک
 و رتخد نالاهنون و ناکدوک لاقتنا و ددرترد
.دنوش یم بوسحم فلتخم عاونا هب نز

 رفن نویلیم هدزیس زا زواجتم ۲۰۰۷ لاسرد
 و لخاد رد هنایمرواخ رد رجاهم رگراک
 ددرت ناینابرق اهروشک نیا یاهزرم زا جراخ
 رجاهم نارگراک نیا .دندوب ینوناق ریغ یاه
 زا ”رکون و تفلُک“ ناونع هب ًامومع هک
 ،شدالگنب ،نیپیلیف( یئایسآ یاهروشک
 هنایمرواخ یاهروشک هب)… و اکنال یریس
 هدحتم تاراما ،یدوعس ناتسبرع ،نیرحب(
 دروم ًادعب ،دنوش یم هدروآ )… و یبرع
 رارق دوخ نایامرفراک یوس زا یسنج زواجت
.دنریگ یم

 جاودزا یارب غلاب ان و لاهنون نارتحد ددرت
 تعنص زا یرگید عون کی ًالمع دوز یاه
 زاف رد تدش هب هک تسا یناهج سکس
 یاهروشک نورد رد نویسازیلابولگ یلعف

 نیارد .تسا هدرک ادیپ جاور هنایمرواخ
 هداز اقآ و اه اقآ( نادنمتورث اه جاودزا عون

 یم قفوم نایچقاچاق هب لوپ تخادرپ اب )اه
 ار هدیسرن جاودزا نس هب نارتخد هک دنوش
 عضو نیا .دنوش کلام رسمه مان هب
 یئارگ یناهج زا یشان هک راب تکالف
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 ،نمی یاهروشکرد تسا سکس تعنص
 یلاموسو نادوس ،هدش لاغشا نیطسلف
 تیعمج فصن هب کیدزن هک هدش ثعاب
 غولب نس هب و لاهنون ،کدوک نارتخد
 هدجیه نس زا رتمک نارتخد( هدیسرن

 جاودزا و هتفرگ رارق ددرت ینابرق )یگلاس
 ینوناق ریغ لاقتنا و ددرت هراب رد .دننک
 یاهزرم زا جراخ و لخاد رد ناکدوک
 یساسا ،هتکن نیدنچ هب دیراذگب هنایمرواخ

:مینک هراشا

 زا شیب زورما هک هنایم رواخ یاهروشک – ۱
 تیمکاح تحت رد هتشذگرد ینامز ره
 رودارپمک یاهتلود یمدرم دض و یدادبتسا
 ماظن تمدخ رد ربنامرف یاه یشراگیلوا(

 )دوجوم ًاعقاو یراد هیامرس = ینهج
 هدننک دراو یاهروشک نیرتمهم ،دنرادرارق

 رامثتسا ناینابرق( نالاهنون و ناکدوک ی
 یایسآ ،یقرش یاپورا یاهروشک زا )سکس
 یایسآ ،یبونج یایسآ ،یقرش بونج
 یاهروشک رگید و یلامش یاقیرفآ ،یزکرم
.دنوش یم بوسحم یئاقیرفآ

 یاهروشک هک رما نیارب فاضم – ۲
 نیا ،دنتسه ”دصقم یاهروشک“ هنایمرواخ
 هب … و هیروس ،هیکرت ،ناریا لثم اهروشک
 یم لمع زین ”تیزنارت یاهروشک“ ناس
 هب دورو زا دعب نالاهنون و ناکدوک .دتتک
 نالالد“ و اهزادنا اپ طسوت اهروشک نیا

 هب یروآ دوس و فازگ یاهتمیق هب ”تبحم
 ناتسبرع( هنایمرواخ رگید یاهروشک
 :یبرع هدحتم تاراما ،نیرحب ،یدوعس
 یبرغ یاپورا یاهروشک و )یبظوبا و یبود
 و هتخورف )… و دنله ،ناتسلگنا هژیوب(

.دندرگ یم رداص

 لاقتنا و ددرت هنایمرواخ دوخ لخاد رد – ۳
 هب یروشک زا اهنآ تکرح ریس و ناکدوک
 و ناکدوک .دنک یم توافت رگید روشک
 روشک لخادرد ًامومع یناریا نالاهنون
 یلو .دنوش یم ینوناق ریغ ددرت ینابرق
 و ناوج نارتخد زا یهجوت لباق شخب
 هژیوب تیوک ،رطق ،هیکرت هب یناریا ناوجون

 ،هسنارف هب زین یدادعت و یبود و یبظوبا
 ذخا تهج رد یسنج رامثتسا یارب ناملآ

 نارتخد نیا .دنوش یم رداص رتشیب دوس
 یاه هداوناخ هب یگلمج هک یرارف ًامومع
 ناونع تحت دنراد قلعت هدیشاپ مه زا ریقف

 نایچقاچاق یوس زا )”تفلُک“( راکتمدخ
 .دنوش یم هدیرخ و ”مادخسا“ یا هفرح

 زا دصقم یاهروشک هب دورو زا دعب اهنآ
 یاهتمیق هب باعرا و روز لامعا قیرط
 نابحاص و اه هناخ هشحاف هب یفازگ

 یم هتخورف یرگیپسور و سکس تعنص
 :هب دینک عوجر تایئزج یارب( .دنوش
 رازاب هب دورو زا دعب یناریا نارتخد تمیق“
 یربخ سناژآ رد ،”سراف جیلخ رد ددرت

 موروف“ تیاس بو رد و ۲۰۰۴ یم ”انیس
‐ww :”ناریا رد یئارگداینب هیلع نانز

w.wfafi.org/SinaTrafficking-Mar‐
ket.htlm(. 

 هکنیا هجیتن

 دهاش ام ،وس نیا هب شیپ لاس یس زا
 تراجت ندش رت یناهج و ندش یتعنص
 هدش ناهج فلتخم یاهروشکرد سکس
 و نانز زا یناهج تراجت نیارد .میا

 و )موس ناهج( بونج یاهروشک ناکدوک
 یوروش قباس یاهروشک( قرش یاهروشک
 هب .دوش یم یرادرب هرهب )یقرش یاپورا و
 و داد و ددرت ،یناهج یرگیپسور تازاوم
 ،)یسکس یراد هدرب( ناکدوک و نانز دتس
 یِلپ“ نوچ یتایرشن راشتنا( یراگن هزره
 رد نآ شیامن و یوئدیو یرادربملیف ”یوب
 و هناکدوک یاهونروُپ هیهت ،اه لته یاهقاطا

 ”غاد“ یاه هلحم زا( یسکس مسیروت ،)…
 کرویوین ،گروبماه ،نیلرب ،مادرتسمآ

 و )… و هرهاق ،یبود ،وریناژودویر ات هتفرگ
 زدیا هژیوب یتبراقم یاهیرامیب جاور هرخالاب
 یئالاک نودب ،یلاربیلوئن دازآ رازاب نودب

 هک اضاقت نودب و یناسنا یاهدوجوم ندش
 ،دنا هتشگ یناهج تدش هب یگلمج
 یسر رب نیا .دنشاب هتشاد دوجو دنتسناوتیمن
 تکرح قطنم هک دهد یم ناشن رصتخم
 یتاذ تلصخ هب انب )دوس تشاینا( هیامرس

 و یزاس الاک هب زاین هتسویپ هک دوخ
 و اه تیلاعف مامت یزاس یصوصخ
 یوسب ار ام ناهج ،دراد یناسنا تادوجوم
 راکهار اهنت .داد دهاوخ قوس تیربرب
 زا ینهج پچ“ کی رارقتسا و جیورت یئاهر
 ماظن دض شخبیئاهر یاهداهن و ءازجا
 حوطس رد ناهج رسارس رد زورما هک تسا

 نارگشلاچ طسوت یا هقطنم و یروشک
 لاوئس ریز ار ماظن تیدوجوم و هدمآ دوجوب
.تسا هدرب

ذخآم و عبانم

 )ناگدنروآدرگ( ریما هلیلد و سکیب نرُک – ۱
 ۲۰۰۶ ،”سکس یناهج تعنص و قاچاق“

. Lexington Books.com پاچ

 سکس نارگراک“ ،نوسناج نرُک – 2
 ،”رشب قوقح ی همانهام“ رد ”هدش یناهج
.) ۱۹۹۹ توا( ۳ هرامش ۲۱ لاس

 نارتخد زادنا اپ ناردام“ ،دیزوبا اینعر – ۳
. ۲۰۰۹ سرام ۷ ،”زمیات“ ی هلجم“ دوخ

 ،”هنایمرواخ هب لاهنون نارتخد ددرت“ – ۴
 پاچ ،”لانویسانرتنا زوین“ هیرشن رد
. ۲۰۰۷ هیروف ۱۵ ،ناتسکاپ

 هب دورو زا دعب یناریا نارتخد تمیق“ – ۵
 یربخ سناژآ“ رد ،”سراف جیلخ ددرت رازاب

. ۲۰۰۴ یم ،”انیس
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 نیرتکد« باتک
 روهظ ؛کوش
 »هعجاف یرادهیامرس
 هک دهدیم ناشن

 یارجا روطچ
 یداصتقا یاههمانرب
 هلمج زا ،یلاربیلون
 یزیوجت یاههخسن
 یللملانیب قودنص«
 کناب« و »لوپ

 نیا دنمزاین ،»یناهج
 هعماج هک تسا هدوب
 شریذپ و تعاطا هب راداو ،کوش قیرط زا
 یداع طیارش رد هک دوش نینچ نیا ییاههمانرب
 .تسا بولطمان رایسب مدرم یاههدوت یارب
 نیا رب ینایاپ ،باتک نیا تادنتسم و بلاطم
 یدنور رد یناهج دازآ رازاب هک تسا هروطسا
 .تسا هدیسر یزوریپ و حتف هب کیتارکومد
 ،یناهج نیون مظن نانادداصتقا ًامیقتسم نیالک
 هدنرب ،)Milton Friedman( نمدیرف نوتلیم ینعی

 نارازگراک رگید زین و ،داصقا لبون هزیاج
 و دریگیم فده ار »وگاکیش یداصتقا بتکم«
 یاهتسایس روطچ هک دهدیم حیضوت
 رد یلیش لثم ییاهروشک رد اهنآ یداصتقا
 نارود رد هیسور ،هشونیپ یروتاتکید نارود
 قارع و انیرتاک نافوط زا سپ یاکیرمآ ،نیستلی
 هدرب شیپ ،اکیرما طسوت یماظن لاغشا زا سپ

 اب هن اهتسایس نیا ندرب شیپ .تسا هدش
 زا هدافتسا ءوس اب هک کیتارکومد یدنور

 یسایس یهعقاو کی یپ رد مدرم یگدز کوش
 لاغشا ،یتسیرورت یهلمح ،اتدوک نوچمه
 نوچ ییاهدماشیپ زا هدافتساوس ای و یماظن
 تروص نافوط ای لیس ،یرامیب ،یطحق ،هلزلز
.تسا هتفرگ

 نیرتکد یاهتسایس نایرجم و نازادرپهیرظن
 تسسگ« و »کوش« کی اهنت دندقتعم کوش
 و دیفس حول« دناوتیم »گرزب
 داجیا اهنآ یارب ار )Tabula Rasa( »یاهتشونان

 ییارجا و ون ییایند نتخاس یارب نآ زا ات دنک
.دننک هدافتسا ناشیلاربیلون یاههمانرب ندرک
 یخرب شور هب یدایز تهابش یشور نینچ
 زغم هب کوش ندروآ دراو اب هک دراد ناساشناور
 یهت هتشذگ یاههبرجت زا ار اهنآ نهذ ،اهناسنا

 دیدج یاهتیصخش قلخ هب و دننکیم
 یارب نینچمه  شور نیا زا .دنزادرپیم
 تیصخش نداد رییغت و هلاحتسا ،یریگفارتعا

 زین ارگرادتقا یاهماظن طسوت یسایس نیفلاخم
.دوشیم هدافتسا
 یژولوئدیا تسا دقتعم نیالک یموئان
 ،نآ یسایس و یرکف ناربهر و مسیلاربیلون
 عماوج نالک راتخاس رد ار شور نیا هباشم
 داجیا ِکوش ِیپ رد دنناوتب ات دنهدیم ماحنا

 ،یعیبط ای یسایس دماشیپ کی یهجیتن رد هدش
 .دننک ییارجا ار دوخ یاههمانرب لوصا
 و هداد زا ییالاب مجح هنیمز نیا رد یو
 هئارا ناهج نوگانوگ قطانم رد تاعالطا

 یهیضرف ات دهدیم
 ار »کوش نیرتکد«
 .دناسرب تابثا هب
 رواب هب ،هنومن یارب
 انیرتاک نافوط ،وا
 دماشیپ کی هچ رگا

 زا اما ،دوب یعیبط
 هدش داجیا کوش
 یارب ،نآ ِیپ رد
 و راتخاس رییغت
 و سرادم یراذگاو

ِ یتلود یاههناخ
 یصوصخ شخب هب ریقف ناتسوپهایس
 یهدنیامن ،»رکیب دراچیر«( .دش یرادربهرهب
 ،هرگنک رد نائلرواوین هاوخیروهمج یهتسجرب
 ذوفن لامعا و راشف یاههورگ زا یعمج هب
 یاههنوخ کَلَک هرخالاب« :هک دوبهتفگ یناملراپ
 زا نومدوخ هک ام .میدنک ور نائلرواوین یتلود
 دوب ادخ راک .میدموایمن رب راک نیا سپ
.))۱۸ ص ،کوش نیرتکد(
 یریگراک هب و هجنکش هک تسا دقتعم نیالک 

 ینامسج ریغ یاههجنکش و( مادعا یاههخوج
 و کیتارکومد یاهداهن دنمماظن بوکرس ریظن
 رازبا زا »لوپ یللملانیب قودنص« زا یهدافتسا
 و رس یب یکیرش ،)اهروشک یلامشوگ یارب ماو

 زا – یناهج دازآ رازاب یمجاهت تضهن رد ادص
 و قارع و نیچ ات هتفرگ نیتنازرآ و یلیش
.تسا هدوب -هیسور
 زا سپ .دشابیم یبوخ هنومن یلیش هنیمز نیا رد
 رد هدنلآ روداولاس هیلع هشونیپ لارنژ یاتدوک
 دش یو یداصتقا رواشم نمدیرف نوتلیم ،یلیش
 ارجا هب روشک نآ رد یلاربیلون یاههمانرب و
 و یروتاتکید لاس ۱۷ دوجو مغریلع .دمآرد

 نمدیرف ،هجنکش و ینابرق رازه اهدص

 اهتمیق ات دندش ”ینادنز“ مدرم
دشاب ”دازآ“
ینجورب یقداص ورسخ
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 و یدازآ بوکرس و یناسنا دض تامادقا مامت رب ار شنامشچ
 یهلئسم یهرابرد مهم ًاعقاو یهتکن« :دیوگیم و ددنبیم یسارکومد
 یهعماج داجیا یارب ار دوخ شقن دازآ یاهرازاب هک تسا نیا یلیش
.)۱۳ ص ،نامه( دندرک افیا دازآ
 هک تسا یلاربیلون یهیضرف نیا لباقم رد ىشلاچ نینچمه باتک نیا

 یارجا .دنرگیدکی موزلم و مزال دِازآ ىاهرازاب و ىسارکومد ایوگ
 یاکیرمآ یروتاتکید یاهتموکح رد روکذم یلاربیلون یاههمانرب

 مناخ .دشکیم شلاچ هب تدش هب ار رظن دروم یهیضرف نیتال
 ییاههنومن یپرد یپ یهئارا اب ،اعدا نیا شلاچ نمض نیالک یموئان
 بتکم« یداصتقا لدم هک یلاح رد هک دهدیم ناشن ،رگنشور

 دناوتیم دنب مین تروص هب طقف کیتارکومد طیارش تحت »وگاکیش
 یدادبتسا طیارش دنمزاین لماک روط هب نآ ندرک هدایپ ،دوش لیمحت

 « تخسرس دیرم و ایناتیرب قبسا ریزو تسخن ،رچات تراگرام( تسا
 رد ۱۹۸۲ هیروف رد ،دوخ ،»نمدیرف نوتلیم«  و »کیاه نوف کیردرف
 یاهداهن دوجو ببس هب« هک دنکیم ناعذا کیاه هب یاهمان
 تادیهمت زا یخرب ،ریگارف اتبسن عامجا ترورض و کیتارکومد

.)»دوب دهاوخ لوبق لباقریغ ًالماک ایناتیرب رد یلیش رد هدش ذاختا
 اب طقف هن ارگداینب ِىرادهیامرس هک دهدیم ناشن کوش نیرتکد باتک
 شاهلباق هک تسا ىدازون هکلب ،تسین نیجع لیصا یسارکومد
 هک یرابجا و رهق -تسا هدوب رابجا و رهق ىاهلکش نیرتهنامحرىب

 دادعت روحنر یاهندب رب زین و ىسایس هعماج رکیپ رب مه شِتابرض
 .تسا هدمآ دراو هعماج دارفا زا ىرامشىب

 یاههمانرب نآ رد هک تسا یرادهیامرس زا ینارود هعجاف یرادهیامرس
 اب ،روشک ره صاخ یاهیگژیو هب هجوت نودب نتگنشاو عامجا یلاربیلون

 هچ ره لکشم .دوش ارجا ناهج یاهروشک یمامت رد ”دیاب“ یشور ره
 عطق و شهاک ،یزاسیصوصخ :تسا صخشم شیپ زا لح هار دشاب

 ریظن یعامتجا تامدخ و یهافر جراخم ریظن( تلود یمومع یاههنیزه
 راکوزاس ندرپس و )یعامتجا نیمأت ،نامرد و تشادهب ،شرورپ و شزومآ
.رازاب یورین تسد هب هعماج یعامتجا و یداصتقا
 یرهشمه همانهام )۱۳۹۰ نابآ( ۵۱ هرامش رد نیا زا شیپ هلاقم یا *
.تسا هدش رشتنم داصتقا

مسیلایرپما و مسینردم تسپ

)۱۹۳۴( رچم ساموت روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملاریاد

یناملآ تایبدا ملاع و فوسلیف
)۱۹۷۱ ـ ۱۹۶۱( تسافلب هاگشناد رد یناملآ تایبدا داتسا
)۱۹۹۸ ـ ۱۹۷۱( نمرب هاگشناد رد کیت هتسا و تایبدا داتسا
:راثآ

http://hadgarie.blogspot.com/
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)۲۰۱۰( تیعقاو و )سوگول( حور
 تسواف هب عجار( خیرات دنور و یناهج رتائت

)۲۰۰۴( )هتوگ
)۱۹۸۴( اپورا تایبدا رد حلص هشیدنا

 یروئت هب عجار( یعامتجا یاهدنور و رنه
)۱۹۷۷( )یکیت هتسا تخانش
لوا شخب

 هباثم هب فیرحت و گنفج ،یزیتسدرخ
رصاعم هعماج یراتخاس یاهرواتشگ
 فوسلیف ـ نمپس رنرو اب یرظنمه رد نم 
 مرف مسینردم تسپ هک منآ رب ـ تسیسکرام
 ،یتسیلاتیپاک هعماج زا ینیعم هلحرم روعش
 ار هتفای هعسوت یتسیلایرپما هعماج ینعی
.دهد یم لیکشت
 ناهج عضو روعش مرف مسینردم تسپ 
 ار یتسیلایرپما یاه لوپورتم رد رصاعم
.دهد یم لیکشت
 ناهج عضو نیا روعش مرف مسینردم تسپ 
.تسا هملک عیسو ینعم هب
 هبرجت مرف هباثم هب ـ مسینردم تسپ 
 و هرمزور یگدنز زا ـ هزور ره یگناگیب

 عیانص هب و دریگ یم همشچرس یگدنز هویش
 یروئت و مولع ،اهرنه ،اه هناسر ،یگنهرف
 هب ـ اهنیا همه رد و دسر یم »گرزب« یاه
.دراد هرطیس ـ یعیبط مولع یانثتسا
 هعماج هصرع یتسینردم تسپ روعش زکرم 
.تسا یندم
 یروئت ار نآ نودم یلاعتم یکیروئت مرف 
 هک دهد یم لیکشت یتسیلاروتکورتسا تسپ
 تالایا و )هسنارف هژیوب( اپورا رد شزکرم
.تس اکیرما هدحتم
 هژیوب ـ روعش مرف هباثم هب ـ مسینردم تسپ 
 هعاشا یتسیلایرپما متسیس یاه لوپورتم رد
.دراد ریگارف
 هب اما ،یئاهنت هب هن هتبلا ـ مسینردم تسپ 
 رگنایب ـ طلسم یکیژولوئدیا تردق هباثم
 ناهج یعامتجا تابسانم لبماسنآ روعش
.تسا رصاعم
 صاصتخا هتسویپ مهب هبنج ود هب نم ثحب 

:تفای دهاوخ
۱
 یراتخاس )یزیتسدرخ( مسیلانویساریا 

یتسیلایرپما هعماج

۲
 نردم« هباثم هب یتسینردم تسپ روعش 
 هتفای »اقترا« ینونک حطس هب هک یمرف »نیرت
.تسا
 اب دنویپ رد دیاب ار یتسینردم تسپ روعش 

 ار یهاگیاج و تفرگ رظن رد ینونک هعماج
 یژولوئدیا خیرات ظاحلب نآ هک درک نییعت

.تسا هدرک بسک
:تشاد هجوت هلئسم ود هب دیاب اجنیا 
۱
 و )یزیتسدرخ( مسیلانویساریا نایم دنویپ 

یتسیلایرپما هعماج
۲
 رد مسینردم تسپ نویسکنوف و هاگیاج 
 و )یزیتسدرخ( مسیلانویساریا نایم دنویپ

یتسیلایرپما هعماج
ـ  تسیسکرام فوسلیف ـ نمپس رنرو رثا رد 
 مزال دیلک ،»مکاح رکفت« موهفم هنیمز رد
 یم هضرع لئاسم نیا کیروئت لح یارب

.دوش
 هب ،رلفوک وئل تالمأت دییأت رد نمپس رنرو 
 رد مدرم هرمزور روعش رد یداینب داضت

.دنک یم هراشا رضاح رصع
 هرمزور یاه یریگتمس هک تسا نآ رب وا 
.دنراد »هناگود تلصخ« مدرم
 یمن لیکشت »بذاک روعش« زا طقف اهنآ 
 یواح نامزمه ،نآ رب هوالع هکلب ،دنبای
 کمکب« مدرم هک دنا یئ یرکف یاه مرف
 یم ناماس و رس ار دوخ یگدنز اهنآ
».دنشخب
 رد یریگتمس ،یرکف یاه مرف نیا 

 یم ریذپ ناکما ار دودحم یلمع بوچراچ
 ار هعماج لک ،لاح نیع رد اما ،دنزاس
 یم ناهنپ اهرظن زا و دننک یم یشوپ هدرپ

.دننک
 هب یدرف هتیلانویسار زا راذگ« نیا 
 ینویسامرف لداعم »یعامتجا هتیلانویساریا

 هصخشم هک دراد یداضت رد ار دوخ صاخ
.تسا یلک روطب هتفای هعسوت مسیلاتیپاک
 یاه هصرعریز رد ندش یعامتجا هویش 
 رجنم هتیلانویسار نیا یطارفا یقرت هب ینیعم
 یاهورین لباقتم یراذگریثأت اما ،تسا هدش
 دیلوت فداصت دیما هب ار یعامتجا و ینف

».تسا هدرک اهر روک هدش
 و موادم یگناگیب« نآ هک تس ور نیا زا 
».دروآ یم دیدپ ار روعش شودخم یاه مرف
)۱۷۱ ص ،۲۰۰۱ ،نمپس رنرو( 
 یئ یداینب داضت هب قیرط نیدب نمپس رنرو 
 هعماج هتسه هک دهن یم تشگنا
.دهد یم لیکشت ار رصاعم یتسیلایرپما
 طوبرم یعامتجا تابسانم لبماسنآ هب ینعی 
:دوش یم
 هتیلانویسار هداعلا قراخ یقرت هک ناس نآ 

 لباقم رد هطساو نودب یمسق یاه
.دریگ یم رارق هعماج نیا لک هتیلانویساریا
 ،اه هشیپرنه زا یعمج هب لبماسنآ( 
 رتسکرا ناگدنزاون ای و اه هدنناوخ ،ناصاقر
)مجرتم .دوش یم قالطا
 یداینب یراتخاس تلصخ زا یکرد نیا 

.تسا هعماج
 نییعت هعماج یداینب یراتخاس تلصخ نیا 

 هعماج روعش یاه مرف و گنهرف هدننک
 یلصا هطقن لیلد نیمه هب و تسا رصاعم
.دوب دهاوخ ام تالمأت یارب
 ـ یتسیلایرپما هعماج »هتیلانویساریا« فشک 
:درادن یگزات ـ هسفن یف
۱
)۱۹۷۹ ـ ۱۸۹۸( هزوکرام تربره
 سانش هعماج و سانش تسایس ،فوسلیف
یئاکیرمآ ـ یناملآ
تروفکنارف بتکمِ یلصاِ یاضعا زا
.دمآ ایند هب نیلرب رد
 ناملآ شترا رد لوا یناهجِ گنجِ لوط رد

.درک تمدخ
 رد هک دوب نازابرس ِیاروش ِوضع سپس وا
 تسیکاتراپسا یاهتسیلایسوسِ ماکان مایق

.تشاد تکرش
:راثآ

یئاوژروب یسارکومد تشونرس
یئاهر و رنه
یسانشناور و هفسلف

نآ یاهدمایپ و یئوجشناد شبنج
یعامتجا داقتنا و تسیز طیحم
تیخیرات و لگه یژولوتنوا
ناملآ هعماج رد هداوناخ و هتیروتوا

 یاه تلود رد مسیلاربیل دض رب هزرابم
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رتیلاتوت
 ار رصاعم هعماج »لک هدنیازف هتیلانویساریا« 

.تسا هدرک حرطم هزوکرام تربره
)۲۶۳ ص ،۱۹۶۷ ،هزوکرام تربره( 
۲
)۱۹۶۹ ـ ۱۹۰۳( ونرودآ رودوئت
 یقیسوم نیسیروئت ،سانش هعماج ،فوسلیف
زاسگنهآ و
تروفکنارف بتکم نارادمدرس زا
وا یلصا راثآ زا
یرگنشور کیت کلاید
یفنم کیت کلاید
یکیت هتسا یروئت
 یئاوژروب هعماج هتیلانویساریا« زا زین ونرودآ 
 اب« هک تسا هتفگ نخس »نیسپاو زاف رد
 شیوخ کاردا زا یتخسرس و تجامس
».دروآ یم لمع هب تعنامم
)۱۹۲ ص ،۱۹۶۱ ،ونرودآ( 

۳
)۱۹۳۶( گواه ستیرف گناگفلو

یناملآ خیرات سانش هعماج
ناملآ رد مسنویزیور هدنیامن
 یداقتنا ت یخیرات تاغل گنهرف فلؤم
مسیسکرام
رگید رامشیب راثآ
 مسیلاتیپاک« ،گواه ستیرف گناگفلو 

 »یتیلم دنچ )یلاع یژولونکت( کت ـ یاه
 یضرا مامت هتیلانویساریا رصع« ار رصاعم
 عفانم یاهروتوم زا هک دنک یم یقلت هتشگ
 رد رگیدمه دض رب هک رامشیب یمسق
».دریگ یم تئشن ،دنراک
)۶۴ ص ،۲۰۰۳ ،گواه( 

۴
)۱۹۷۱ ـ ۱۸۸۵( چاکول گروئگ
یناتسراجم یبدا دقتنم ،فوسلیف
 و شرک لراک ،خولب تسنرا ،چاکول

 یروئت و هفسلف نازاسون ار یشمارگ
 یم متسیب نرق لوا همین رد مسیسکرام
.دنمان
:وا راثآ
یتاقبط روعش و خیرات
مرف و حور
نامر یروئت

مسیسکرام و مسیلایسناتسیزگا
درخ بیرخت
سکرام و یژولوتنوا
کیت هتسا
 رثا رد چاکول گروئگ هلیسوب هلئسم لصا 
 روعش و خیرات« ناونع تحت وا

 هتفرگ رارق یجالح دروم )۱۹۲۳( »یتاقبط
.تسا
 هتیلانویسار ،شیوخ رثا نیا رد چاکول 
 لباقم رد ار درفنم یاه هصرعریز یتحلصم
 یشرانآ رب ینتبم یلک دنور هتیلانویساریا
.دهد یم رارق رازاب
 ریثأت رب« »یتسیلاتیپاک دیلوت ترامع تمامت« 
 هیلک رد دنمنوناق هناتخسرس ترورض لباقتم
 یبسن هتیلانویساریا رب و درفنم یاه هدیدپ
 تینوناق رد« هک تسا ینتبم »یلک دنور
 و هتشگ هزیلانویسار ،لقتسم یشخب یاه
 هعماج یقیقح راتخاس هباثم هب ،لامرف

».دنک یم هولج
)۲۷۷ ص ،۱۹۶۸ ،چاکول( 
 رد اهنت هن ار هتیلانویساریا ،تشادرب نیا 
 هعماج دروم رد هکلب ،مسیلایرپما لک دروم
 لک هباثم هب یتسیلاتیپاک ـ یئاوژروب
.دناد یم قداص نویسامرف
 هتیلانویساریا« زین گواه ستیرف گناگفلو 

 مود شخب ،مشش دلج رد ار »مسیلاتیپاک
 یداقتنا ـ یخیرات تاغل گنهرف«
 نویسامرف رواتشگ هباثم هب ،»مسیسکرام
 یتسیلاتیپاک دیلوت هویش تمامت یداصتقا
:دنک یم یقلت
 تحت دوخ رثا رد سکرام هک دسیون یم وا 

 رد ،یداصتقا نویسامرف رد »هیامرس« ناونع
 داصتقا لک رد« و شزرا مرف ،یئالاک مرف

 هراشا ریگارف هتیلانویساریا« هب »یراد هیامرس
».دنک یم
 ازور مسیلایرپما یروئت هب هراشا اب گواه 
 ،دنک یم یگدنیامن ار رظن نیا گروبمزکول

 دیدشت اب مسیلایرپما رد اهداضت دیدشت هک
 هعماج یاه هصرع هیلک رد هتیلانویساریا
.دراد قابطنا
 هک تسا نیا نم هدننک نییعت رظن هطقن اما 
 یداینب تابسانم یتاذ ی هتیلانویساریا

 یئافوکش طیارش تحت اهنت یراد هیامرس

 هب مسیلایرپما هلحرم رد ینعی ،نآ لماک
 تابسانم لبماسنآ هدننک نییعت یورین
 سکرام هک ینعم نامه هب اقیقد( یعامتجا
.دبای یم تسد )هدرب راکب
 هدننک نییعت هرطیس ،قیرط نیدب 
 رد هن و مسیلایرپما رد اهنت مسیلانویساریا
 دیدپ یراد هیامرس هعماج نیزاغآ یاه مرف
.دیآ یم
 یتاذ زاغآ نامه زا مسیلانویساریا هچرگا 

 هلحرم هب ندیسر اب یلو ،هدوب مسیلاتیپاک
 دوش یم لدب یتیفیک هب هک تسا مسیلایرپما
 و دهن یم رتارف اپ یداصتقا تسبراد زا و

 و رات و دریگ یمرب رد لک هباثم هب ار هعماج
 ،ار نآ یگنهرف ـ یناهج ـ یتایح دوپ

 یاه مرف و ار نآ یسایس ـ یتلود راتخاس
 یم رارق شیوخ عاعشلا تحت ار نا نیروعش
.دهد
 مسیلانویساریا زا ناوت یم هک تس اجنیا

 نویسامرف هباثم هب هعماج نیا یراتخاس
 ماظن اب هطبار رد یراتخاس ،تفگ نخس
.نآ یداینب

۳
هتسسگ ریحنز برخم یاوق
 یاعدا فالخ رب ـ یراتخاس مسیلانویساریا 
 هعماج هک تسین ینعم نادب ـ ونرودآ
 هلیسوب هک تسا »یدرخ« دقاف یتسیلایرپما
 هدش نییعت نآ یسایس داصتقا زا داقتنا
.دشاب
:تسا ریز لیالد هب هکلب 
۱
 هعماج »درخ« هک تس ور نآ زا الوا 
 اه لانویساریا ریحنز و دنب رد یتسیلایرپما

 یعامتجا روطب هک یئاه لانویساریا ،تس
 لباق یعامتجا روطب اذل و دنا هتفرگ ناینب
.دنا حیضوت
۲
 یعامتجا مامت هتیلانویسار ناصقن رد ایناث 
 هصرعریز رد هتیلانویسار شیازفا اب هک تسا

.تسا هارمه اه
 موهفم زا دیلقت هب ار هصرعریز موهفم 
مجرتم .میا هتخاس هعومجمریز یضایر
۳
 هتیلانویسار نایم هتفرگجوا داضت رد اثلاث 
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.تسا تیلک رد هتیلانویساریا و تایئزج رد
 هب ـ مسیلاتیپاک نیزاغآ زاف اب تریاغم رد 
 هک احنآ ،ـ یخیرات نویسامرف کی هباثم
 ،نآ یعامتجا مامت ینعم هب لانویسار لمع
:دوب هناندمتم تفرشیپ طرش
 حرط کی نودب یئاوژروب تابالقنا نوچ 

 مامت یراذگجامآ نودب و یعامتجا مامت
.دوب یم ریذپان ناکما شنارگشنک یعامتجا
 ره اما یتسیلاتیپاک نویسامرف ینونک زاف رد 
 زا ار شیاپ هک یعامتجا مامت هتیلانویسار

 دوبان ،دنک نوریب هدرپسرسدوس قطنم فاحل
.دوش یم
 یضرا مامت هرطیس یارب هتبلا یقطنم نینچ 
 یمن زگره یلو ،دوش یمن بوسحم یعنام
 هک دشاب هتشاد ار یا هتیلانویسار دناوت
.تسا رشب عون عفانم رگنایب
 اب هیامرس یضرا مامت شرتسگ ،قیرط نیدب 

.تسین گنسمه یضرا مامت درخ
 هک درادن دوجو مه یناهج حور چیه 
 یدنمانعم زرطب ار شرتسگ نیا مسیناکم

.دناشوپب لمع هماج
 یرگناریو یاهداضت ،لک هتیلانویساریا هب 
 هعماج دوخ یارب یتح هک دنراد قلعت
 هعسوت هک یئاهداضت ،دنرابگرم یتسیلایرپما
 ار یضرا مامت هیامرس هدلوم یاهورین

.دننک یم یهارمه
هدلوم یاهورین هب دینک هعجارم 
 زرم و دح یب رهاظب طسب لباقم رد 
 یاهورین لاثم یب یقرت و یملع هتیلانویسار
 بیرخت ،نآ اب هطبار رد یکیژولونکت هدلوم
 یم رارق یناسنا هدلوم یورین یاسا لوغ
 یناسنا راک یورین لزنت و لیلقت ینعی ،دریگ
.ندمت هلحرم نیرت یودب دح ات
 میظع تیرثکا هزورما ،بیرخت نیا نایرج 

.دریگ یم رب رد ار ناهج تیعمج
 تسد بیرخت نیا اب یونعم یئاراد یاحما 
 رد هقباس یب یئاحما ،دور یم تسد رد
.یرشب خیرات تمامت
 لوط رد هک یگنهرف دیلوت یاهدادعتسا 

 هب مشچ کی رد ،دنا هتفای نیوکت اه هرازه
 اب هکنآ یب ،دنوش یم شودخم ،ندز مه
 دنناوتب دیدج تاصصخت و تایفیک
.دنوش نیزگیاج

 هدلوم یاهورین هعسوت ،وس کی رد 
 هک دراد رارق درفم تیفیک اب یکیژولونکت
 نیصصختم زا یکچوک هورگ هلیسو هب
 یم تیاده یکیژولونکت ـ یملع شخب

 تحت و دراد دنویپ هیامرس تشابنا هب ،دوش
 ،رگید یوس رد و تسا هیامرس لرتنک
 دادعتسا و ناوت ربارب اه نویلیم یاحما

 بیرخت و دریگ یم تروص یناسنا یراک
.یگنهرف قالخ یورین یاسا لوغ
 یکیژولونکت ـ یملع هدلوم یاهورین یقرت 

 بوسحم هتفای هعسوت مسیلایرپما نوناق هک
 یورین ناوت نوزفا مد لیلقت اب ،دوش یم
.دراد میقتسم بسانت ناهج تیعمج هدلوم
 ناهج یاینغا هب ارقف تبسن اب بسانت نیا 
.دراد قابطنا زین
 ،تیرشب زا یکچوک شخب هکیلاح رد 
 یادوس ،دراد رایتخا رد یهانتیال تورث
 ،دنارورپ یم رس رد ار تانیاک ریخست
 یم رس زا ار »یعونصم شوه رصع« یایؤر
 صاخ روعش نیشام ،نآ رد« هک دنارذگ
 و )۱ ص ،۲۰۰۱ ،رخامریش( »دراد ار دوخ
 رمع زرم و دح یب یزاس رت ینالوط هلئسم
 ،دنک یم یقلت یتشونرس هلئسم ار یرشب
 بالجنم هب ناهج تیعمج میظع یاه هدوت
 یارقهق هب ،دنتلغ یم ورف تلذ و رقف
 زا اه هراق تمامت و دننک یم طوقس ینادان

 یم جنر ریگاو ضارما و گنج ،یگنسرگ
 تشحو هلک و رس ،دیدج تشحو اب و دنرب
.دوش یم ادیپ انشآرید
 دوخ نونکا ،یکیژولونکت هدلوم یاهورین 

 بیرخت رازبا هب تفرشیپ رازبا زا اسب هچ
.دنا هدش لدب
 یناسنا درخ تاعارتخا نیرت هناعاجش 
 لدب یعمج یاحما یاهالویه هب نونکا

.دنا هدش
 تلوترب لوق هب هک هدمآ شیپ یعضو 
 یاروه ره هب« ،»هلیلاگ« همانشیامن رد تشرب

 اب ،دیدج یملع درواتسد رطاخ هب ملع
 هداد خساپ ریگارف تشحو زا زیربل یدایرف
».دوش یم
 هک تسین یملع تاعارتخا تسبراک طقف 

 هکلب ،هتشگ خسم مسیلایرپما طیارش تحت
 هک تسا یکیژولونکت هتیلانویسار دوخ

 و هیاپ هک یا هتیلانویسار ،تسا هتشگ خسم
.تسا نآ هدلوم یورین هعسوت ساسا
 یروتاتکید تحت یکیژولونکت هتیلانویسار 
 اجک چیه و زگره و دراد رارق هلدابم شزرا

.دنک صالخ نآ تسد زا ار دوخ دناوت یمن
 رییغت هنگنم ریز یکیژولونکت هتیلانویسار 
 هنگنم ریز ،تسا هیامرس زا یرو هرهب عبات
 تسا یزیمآ تباقر هزرابم و رمتسم یروآون

 باسح هن و دسانش یم یزرم و دح هن هک
.دراد باتک و
 هبنج یکیژولونکت هتیلانویسار نیا رد 
.دراد هنال لانویساریا
 ،نونج ،یکیژولونکت هتیلانویسار نیا رد 

 هباثم هب فیرحت و خسم ،یزیتسدرخ
.دنراد هنال زاسراتخاس یاهرواتشگ
 یاه هبنج گنچ زا یئاهر هب دیما 
 یکی زین یتسیلاتیپاک طیارش تحت لانویساریا
.تسا یکیژولونکت درخ تامهوت زا
 تفرشیپ اب تیربرب یایحا دنور 
.دراد میقتسم بسانت یکیژولونکت
 عبانم بیرخت اب یگنهرف عبانم بیرخت 

.دراد میقتسم بسانت یعیبط
 اب ناسنا عفد و بذج ،بیرخت نیا رد 

 هک یعفد و بذج ،دوش یم لتخم تعیبط
.تسا گنهرف ساسا و هیاپ
 راچد یرشب ندمت تمامت اما ،قیرط نیدب 
.ددرگ یم نارحب
 یانف« زا ناوت یم ،نمپس رنرو لوق هب 

.تفگ نخس »اه هراق تمامت
 زکارم ات هزورما ،نیمز تلذ و رقف قطانم 
 بلق هب ،دنا هتفای هعسوت اه لوپورتم
 ات و اکیرما هدحتم تالایا گرزب یاهرهش
.دنا هدیسر اپورا یدودح

 یاه تئیه هک تسا یبادنگ نینچ رد 
.دندنب یم هفطن هنیک و زواجت ،تنوشخ

 ،مسیسار هک تسا یبادنگ نینچ رد 
 لیامت و یبلط گنج ،مسیداس ،مسیسکس
.دنبای یم امن و وشن رورت هب
)۱۹۸۲ ـ ۱۹۱۹( سیاو رطپ
رلکنیس :راعتسم مسا
یناملآ زاسملیف و حارط ،شاقن ،هدنسیون
 ،تسا موادم گنج تیعضو مسیلایرپما 

.هوقلاب هگ و لعفلاب هاگ
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 و اه گنج رصع« ،نینل لوق هب مسیلایرپما 
»!تس اه بالقنا
 تابالقنا هک مه احنآ رما تقیقح نیا 

.دراد رابتعا ،دنا هدروخ تسکش
 یلاع« ،یتسردب ار مسیلایرپما ،سیاو رطپ
.دیمان یم »تواسق و یمحر یب مرف نیرت

۴
»گرم گنهرف«
 ینونک هتفای هعسوت تئیه رد مسیلایرپما 
 ـ یخیرات دعب رد ینارحب نارود ،شا

.تسا یناهج
 هتسیاش هدنیآ هلئسم ،مسیلایرپما نارود رد 
 رشب عون یاقب هلئسم ،تسا نایم رد یناسنا
.تسا نایم رد
 رد نازرل نامزلارخآ ،مسیلایرپما نارود 

.تس اه نارحب گنچ
 و ار نارحب نیا تلصخ ،یشمارگ وینوتنآ 
 یتقد اب ار نادب طوبرم )یام هلد( هصمخم

 وا هک یتقو ،دنک یم ریوصت هداعلا قراخ
 نارحب هک دسیون یم دوخ »نادنز رتافد« رد
 یمن هنهک« هک تسا رما تقیقح نیا رد
»!دبای دلوت دناوت یمن ون و دریمب دناوت
 ضراوع هک تسا صیب و صیح نیا رد 
.دنیآ یم دیدپ یرامشیب هنوگرامیب
 بیسآ( یکیژولوتاپ هراعتسا زا هدافتسا 

:تسین یفداصت )هناسانش
 نارحب ار یتسیلایرپما هعماج مادنا تمامت 
.تسا هتفرگارف
 یئاپاترس هکلب ،)لاکول( یعضوم هن ینارحب 
)لاسروینوی(
 یاهداضت رگنایب نارحب نیا هک ارچ 

.تسا مسیلایرپما دوخ یراتخاس
 ،دوخ مکح نیا رد ،رچم ساموت روسفورپ( 
 هعسوت ار لاسروینوی ـ لاکول کیت کلاید
 مسیسکرام یرازفا تخانش هنینگ و دهد یم
)مجرتم .دشخب یم انغ ار مسینینل ـ
 و دراد رابگرم تلصخ ـ هوقلاب ـ نارحب نیا 
 هدرپ یخیرات )یئام هلد( یا هصمخم زا
:دراد یمرب
 و دریمب دناوت یمن هنهک« هک هصمخم نیا زا 
»!دبای دلوت دناوت یمن ون
 ـ یتسیلایرپما هعماج »نیکرچ نفعت« نونکا 

 دوخ هب تسد نآ زا یتینایرع و هنماد ـ المع

 ناهرب و لیلد هئارا زا ار یمدآ هک هتفرگ
 دنویپ اب یگناگیب« هشیدنا و زاین یب یبرجت
 یا هشیدنا ،دزاس یم مهفلا لهس ار »یلک
 نیسپاو زاف رد رمیاه کروه و ونرودآ هک
 یاه لوپورتم هراب رد دوخ تایح

.دندرک یم یگدنیامن یتسیلایرپما
 یا هعماج زا ناوت یم ـ اباحم یب ـ نونکا 
.تفگ نخس »گرم گنهرف« هب التبم
 )یزیتسدرخ( مسیلانویساریا تاصخشم زا 

 هک تسا نیمه ،رصاعم یتسیلایرپما هعماج
 دنم هدولاش یروئت دیلوت ناوت هن نآ

 لمع ناوت هن و دراد ار یسانشدوخ
.ار یعامتجا مامت یسایس و یداصتقا
 رب نفعتم ی هدندنگ هعماج نیا رد لمع 
 ـ یعامتجا ای و یداصتقا عفانم ساسا
 یم تروص )یئزج( یعضوم یداصتقا

.دریگ
 زا تسا ترابع ،نآ زا لصاح هجیتن و 
 هن و مسیلایرپما یتاذ یاهداضت شیازفا

.اهنآ شهاک
 هکلب ،افداصت هن یتسیلایرپما هعماج 

 زا یکی یتح لح ناوت و تقایل ،اراتخاس
 تیرشب یارب یدیدهت هک ار ریز تالضعم
:درادن ،دنا
۱
یگنسرگ 
۲
یرامیب و ضرم 

۳
هدنهانپ درک کدوکمیتی
ینامناخ یب و تلذ 

۴
تنوشخ و گنج 

۵
)رامثتسا( یشک هرهب و یرباربان 

۶
تعیبط بیرخت 
 لح هک یلئاسم لح رد یتح مسیلایرپما 

 نوریب رگاشامت ،تسا نآ دوخ عفن هب ناش
 شیب یا هراچ یب و لیلع هدنتسیا دوگ
.تسین
 اج نیمه رد تسرد زین یقیقح رطخ 

!تس

 ار مزال ناوت ،ینوزفازور زرط هب مسیلایرپما 
 زا شیوخ یعامتجا مامت دیلوتزاب یارب
.دهد یم تسد
 هب دوخ لامعا رد هک تس ور نیا زا 
 ار ناش یاهدمایپ هک درب یم هانپ یتاثبشت
 هن و دنز نیمخت دناوت یم هن ناش تیلک رد
.دنک راهم و لرتنک دناوت یم
 شیارگ رب انب ـ قیرط نیدب مسیلایرپما 

 یم تسد دوخ دیلوتزاب نیفدت هب ـ شیوخ
.دنز
ـ  عطقنیال و هفقو یب و ناما یب ـ مسیلایرپما 

 هک ینکروگ ،دنک یم دیلوت ار دوخ نکروگ
 ـ کیسالک یایراتلورپ فالخ رب ـ اسب هچ

 ،تسا ربخ یب شیوخ یخیرات هاگیاج زا
 زیتسدوخ تمواقم لیاسو هب هک ینکروگ
.درب یم هانپ
 ،یتسیرورت ،یراحتنا تایلمع( 
)مجرتم .هریغ و یتسیلاتنمادنوف
 یفن ،مسیلایرپما هک تسا ینعم نادب نیا 

 ،دنک یم دیلوت یا هعماج مرف رد ار دوخ
 اسب هچ و تس اه لانویساریا زا راشرس هک
 روطب( هنازغم کشخ و همانرب و هشقن نودب
.دهد یم ناشن شنکاو )یکیتاناف
 ی هتیلانویساریا هب تبسن مسیلایرپما 
 شنکاو تنوشخ زا یچیپرام اب ،تمواقم
 شتبقاع و رخآ هک یشنکاو ،دهد یم ناشن

 ماحنارس رطخ و تسا ینیب شیپ لباق ریغ
 یم روطخ یمدآ رطاخ هب ار یزیمآ هعجاف
.دهد
 ار یتسیلایرپما هیامرس یضرا مامت هرطیس 
 هباثم هب اهنت و اهنت اما ،درک روصت ناوت یم
!سرت و تشحو هرطیس
 یلصا رثا رد سکرام لراک لوق هب هیامرس 
 زا« ،دلوت ماگنه هب »هیامرس« ناونع تحت وا

 یم نوخ شذفانم کت کت زا ،شیاپاترس
»!دیوارت یم کرچ و دیکچ

 ص ،۲۳ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 
۷۸۸(

 یتئیه رد زین شیوخ گرم ماگنه هب هیامرس
.تفگ دهاوخن کرت ار ناهج ،رگید

 ماگنه هب هیامرس هک تس اجنیا اهنت رطخ
 یرشب ندمت تمامت ،ارقهق هب شیوخ طوقس
!دربب دوخ اب و دنک رب زین ار
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۵
!حور یب طیارش حور
 لیالد زا یا هلسلس رب هیکت اب ،قیرط نیدب 
 یراتخاس مسیلانویساریا زا ناوت یم ،یوق
 ـ یعامتجا نویسامرف هباثم هب ـ مسیلایرپما

.تفگ نخس
 هب مسیلایرپما روعش مرف مسیلانویساریا 
.تسا نآ رورض یانعم
!نآ یفداصت یانعم هب هن و رورض یانعم هب 
 هعماج نیا یدوجو نوناق اب نآ اریز ،رورض 
.دراد ینتسسگان دنویپ
 تابسانم روعش یب رگنایب مسیلانویساریا 
.تسا دوجوم یعامتجا
 هباثم هب ار مسیلانویساریا ،تابسانم نیا 

.دننک یم دیلوت ،دوخ اب بسانتم روعش
 هیلک رد ار یروعش نینچ ،تابسانم نیا 

 نیا هک روعش یاه مرف هیلک رد و حوطس
.دننک یم دیلوت ،دروآ یم دیدپ هعماج

 ،نیعم ینعم هب قیرط نیدب ،مسیلانویساریا 
 نیا اب بسانتم لقع مرف زا تسا ترابع
.هعماج

 ،نیعم ینعم هب قیرط نیدب ،مسیلانویساریا 
 روخرد یکیژولوئدیا مرف زا تسا ترابع
.هعماج نیا
!تسا حور یب طیارش حور ،مسیلانویساریا 
 ،تسا زیتسدرخ ناهج درخ ،مسیلانویساریا 

!تسا لقعیال ناهج لقع
 صاخ یانعم نیا رد ،مسیلانویساریا 

 هکلب ،تسا لطاب رگنایب اهنت هن ،اما شیوخ
 و ینیعم طیارش تحت دناوت یم ،نآ رب هوالع
.دشاب تقیقح مسجت ینیعم مرف رد
 رد ،مسیلانویساریا هک تسا ینعم نادب نیا 
 تیلباق تقیقح یارب ینیعم یاه هدودحم
.دراد
 تقیقح یارب نتشاد تیلباق زا یتقو( 

 رس یونعم نیماضم اب ام هک دور یم نخس
 رگنایب هک یتالمج اب الثم ،میراد راک و

 ای و تسرد دنناوت یم و دنا تخانش
.دنشاب تسردان
 تقیقح یارب نتشادن تیلباق زا یتقو 

 یاهرایعم ،نیمارف اب ام هک دور یم نخس
 .میراد راک و رس تایهنم و یقالخا ،شزرا

)مجرتم

 خیرات یداقتنا شراگن رد ،ور نیا زا 
 نالطب تابثا هب دیاب اهنت هن ،مسیلانویساریا
 و نآ رب هوالع دیاب هکلب ،تخادرپ نآ

 رارق یجالح دروم ار نآ تقیقح ،نامزمه
.داد
 هعماج روخرد درخ مرف ،مسیلانویساریا 
 یاه یژولوئدیا یانعم هب یتسیلایرپما
 یانعم هب ینعی ،تسا نآ ناهن و راکشآ

.تسا نآ ماع یعامتجا روعش
 هک روعش یاه مرف هیلک رد مسیلانویساریا 
:دنک یم ذوفن ،دروآ یم دیدپ هعماج نیا
۱
هرمزور روعش رد 
۲

 دصق هب یرگنشور( یگنهرف عیانص
)یبیرفماوع
 تحت ،رمیاهکروه و ونرودآ باتک زا یلصف
 لیکشت ار »یرگنشور کیت کلاید« ناونع
.دهد یم
 نویسکنوف و دیلوت ،لصف نیا رد ودنآ
 دروم مسیلاتیپاک رد ار گنهرف هتفایرییغت

.دنهد یم رارق لیلحت
یگنهرف عیانص رد 

۳
رنه رد 

۴
گرزب یروئت رد 
 ماجسنا اب ،قیرط نیدب ،مسیلانویساریا 

 نآ حوطس هیلک رد هعماج نیا یراتخاس
.دبای یم قابطنا
 براجت زا ،کیناگرا روطب مسیلانویساریا 
.دریگ یم تئشن هعماج نیا هرمزور
 اه لانویساریا سنگرما زا دیاب هک ناس نآ 
.تفگ نخس هعماج نیا رد
 رد درخ دض هک تسا ینعم نادب نیا 

.دیآ یم دیدپ »وپوخ« روطب ،هبرجت حطس
 هک تس اه ناسنا ریمض هزور ره هبرجت نیا 
 ،حالطصا هب عطقنیال تواضق ناینب رب
.تسا راوتسا »ملاس لقع«
 یژولوئدیا ،نآ رد هک تسا یدوک نیا 

 نیرتهب هب ،اه لانویساریا راکشآ یاه
 یزاس اربم یارب و دنبای یم امن و وشن یهجو
 یارب( هرمزور براجت رب ینتبم رهاوظ زا نآ

 هب ،)مجرتم .رهاوظ بیرف باقن ندیرد
.تسا زاین یموهفم راجنلک نیرتگرزب
 ینعم هب ناهج لانویسار حیضوت ،هزورما 

.تسا نامز نایرج فالخ تهج رد انش
 اهنت هن هزورما ،ناهج لانویسار حیضوت 
 ،دزیگنا یمرب شیوخ دض رب ار هنامز حور
.زین ار روما قیاقح )یابیرف رهاظ( هلاه هکلب
 روبجم ،ور نیا زا ناهج لانویسار حیضوت
 )یابیرف رهاوظ( یاه هلاه دض رب هک تسا
 یدربن هب یتسیلایرپما هعماج یکیژولوئدیا
!دزیخرب ناما یب
لوا لصف نایاپ
مود لصف
مسیلایرپما و مسینردم تسپ
۱

»ناهج ندوب یئاسانش لباق ریغ« راعش
یعامتجا ویتانرتلآ اب تموصخ

 یتسیلایرپما هعماج هک نیروعش یاه مرف 
 ار دوخ ،اهنآ هنیئآ رد و دروآ یم دیدپ
 مرف ،هرورضلاب هچرگا ،دزاس یم سکعنم
 ،مکتسد ای و دنا هتیلانویساریا نیروعش یاه
 اپ و تسد هتیلانویسار نیروعش یاه مرف

 و اه مرف ،لاح نیا اب اما ،دنا هتسکش
 خیرات لوط رد اه لانویساریا یاه تئیه
 یم رییغت ار دوخ مرف و اوتحم مسیلایرپما
.دنهد
 هژاو زا دیلقت هب ار »نیروعش« هژاو( 
.میا هتخاس مهلاثما و »نیمیس«
 و دوجو کیت کلاید هب دینک هعجارم 

 ةریاد یامنرات رد )حور و هدام( روعش
یرگنشور فراعملا
 و روما تایعقاوو زا دنترابع اه لانویساریا 
 و دنراگزاسان یرشب درخ اب هک یئاه هدیا
.دنا تخانش لباقریغ یرشب درخ یارب
 یئاسانش لباق لصا هب هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد ناهج ندوب
)مجرتم .یرگنشور
 خیرات نیزاغآ لحارم رد اه لانویساریا 
 یم عورش یناملآ کیتنامر زا هک( مسیلایرپما

 اب ،)دسر یم هتینردم اسپ هب و دوش
 توافت نآ نیسپاو لحارم رد اه لانویساریا
.دنراد
 نیا مرف یب نیتئیهدنچ رهاظ مغریلع 



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

155

 مسیلایرپما خیرات رد ناوت یم ،اه لانویساریا
 تابیکرت و اه فیتوم زا یا هلسلس هب
 همه رد هک درب یپ اهنآ یلصا یکیژولوئدیا
.دنوش یم تفای اه مرف و اه تئیه نیا

مسیتامش
 رد طقف و تسا تناک شزومآ مسیتامش
.دراد رابتعا تخانش یروئت هصرع
 هافتسا رد مهف شور ،تناک رظنب مسیتامش
.تسا تاروصت ریواصت زا

 هیلوا یوگلا و ریوصت زا تسا ترابع امش
.دریگ یم تمدخ هب مهف هک
 تناک رظنب )لیلحت( میهافم لانویسار زیمت
.تسین یفاک اهزیچ تخانش یارب

.تسا ساسحا و شرگن نایم یحنایم امش
.دننام یم یلاخوت میهافم امش نودب
 و دنا یلاخوت ،اوتحم نودب اه هشیدنا
.روک میهافم نودب اه شرگن
 هب اه لانویساریا زا زا ناوت یم هک ناس نآ 
 نخس یقطنم ـ یخیرات مسیتامش کی هباثم
:تفگ
 راک و رس یقطنم مسیتامش کی اب اجنیا ام 
 دوخ صاخ یخیرات لیالد هک مینک یم ادیپ
 رادومن ریغتم یخیرات یاه مرف رد و دراد ار
.ددرگ یم
:تسا ریز رارق زا نم یلصا زت 
 مسیتامش هباثم هب ـ یراتخاس مسیلانویساریا 

 رصع تیونعم و گنهرف خیرات تمامت
 هب یا هتینردم رب تسا ینتبم ـ مسیلایرپما
 یاه مرف هیلک رب تسا ینتبم و انعم نیا

 روعش هچ ،نآ )یحور( یونعم نیدومن
 یروئت هچ ،نوگ هنوگ یاهرنه هچ ،هرمزور
 لهج ای و فوقو هب انتعا یب ،گرزب

.ناش نیلماح
 فیتوم ناوت یم یا هدرشف تسرهف رد 

 یلصا یریگتمس یانعم هب ار ریز یاه
 فیتوم ،درمش رب هدشدای مسیلانویساریا

 ـ ار مسیلانویساریا یلصا بیکرت هک یئاه
 مرف هباثم هب ار اه لانویساریا یلصا بیکرت

:دنهد یم لیکشت ـ روعش
I
 یاه فیتوم زا یا هدرشف تسرهف
مسیلانویساریا
۱

یرظن ـ یتفرعم مسیسیتسونگا 
 )یئارگمنادن( میسیتسونگا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
۲
 رد اسب هچ و( یکیژولوتنوا مسیلائر یتنآ 
)مسیلایرتام یتنآ مرف
۳
لانویسار ماع یفن 

۴
 اب هارمه ،اسب هچ و لقع و مهف ریقحت 
 سرتسد و یلاعتم براجت و اوق هب هراشا
یئاسانش لباقریغ و ریذپان
۵
 سح ،مش( نویس یئوت نیا زا لیلجت 

 )مویدم( هاگنالوج نیلوا هباثم هب ،)مشش
یویند شناد
۶
 موهفم رابتعا راکنا ،نآ اب دنویپ رد و 
 راکنا ،یتح اسب هچ و »یملع تقیقح«
یلک روطب ،»تقیقح« موهفم
۷
 هتسا ،)یکیتا( یقالخا یاهراجنه راکنا 
 ،ربتعم لانویسار یقوقح و یسایس ،یکیت
 و فشک لباق ،تابثا و لالدتسا لباق

رشب قوقح و للم قوقح لیبق زا یئاسانش
 ،هیلوا قوقج ،قوقح هب دینک هعجارم 

 للم قوقح ،یدنورهش قوقح ،رشب قوقح
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
۸
 و لانویسار تابثا و لالدتسا ینیزگیاج 
 تکا هلیسوب ،للدم یاه یریگمیمصت
یتسینویزیسد
)تسد و لد و رس لصا( مسینویزیسد
»!تسا لد مالغ لقع«
)هچین و یلازغ(
مسینویزیسد
 و یسایس یروئت کی زا تسا ترابع
 و یریگمیمصت ،نآ رب انب هک یقوقح
 ات دنراد تیمها رتشیب بتارمب ریگمیمصت
یریگمیمصت لیالد و اوتحم
 یقالخا عضاوم و اه شزرا یارب ،نآ ربانب
.درادن دوجو نئمطم ماع لیالد
 ماحنا هب اه ناسنا یریگمیمصت ،ور نیا زا

 هکلب ،دنمنوناق هن ،لمع نآ ای و نیا
 هجوت اب ار اهنآ ناوت یمن و تسا یهاوخبلد
 دروم یقالخا یاهرایعم و یقطنم لیلحت هب
.داد رارق یبایزرا
 تیمشا لراک یوس زا اتدمع موهفم نیا
 ثحب رد )ناملآ مسیشاف یقوقح نیسیروئت(
 یرظن ـ یساسا نوناق و یرظن ـ یتلود یاه
.دش یم هتسب راکب
۹
یرگنشور دض رب یریگ ههبج 

۱۰
مسیناموه دض رب یریگ ههبج 

۱۱
مسیلایسوس دض رب یریگ ههبج 

۱۲
یتسیلانویسار رکفت دض رب یریگ ههبج 

۱۳
یملع درخ دض رب یریگ ههبج 

۱۴
کیت کلاید دض رب یریگ ههبج 

۱۵
:تفگ ناوت یم ،قیرط نیدب 
 ناهج زا تسا ترابع مسیلانویساریا 

 تاکن رکنم هک یئ یلمع راتفر و یسانش
:تسا ریز
۱
 دوخرد تیعقاو ندوب یئاسانش لباق رکنم 
 ینیع روطب و دنمنوناق ،)دوجوم هسفن یف(
.تسا دوجوم
۲
 لانویسار نیوکت و رییغت ناکما رکنم 
 دنمنوناق ،)دوجوم هسفن یف( دوخرد تیعقاو
.تسا دوجوم ینیع روطب و

۱۶
 ،یقطنمریغ یاهزیچ اب لقع ینیزگیاج 
 لباقریغ ،یلقعدض یاهزیچ اب ینعی

 زا رترب« حالطصا هب ،لقع یارب یئاسانش
»لقع
:هچین و یلازغ لوق هب 
»!تسا لد مالغ لقع« 

۱۷
 هلیسوب هک یئاهزیچ اب لقع ینیزگیاج 

 ینعی ،دنوش یم نییعت ناهج و تکژبوس
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 و رگنییعت یکیژولوتنوا ظاحلب یاوق هلیسوب
!شخبانعم
۲
یروئت ریگارف رقف
 هب طقف هن ،رکذلا قوف مسیتامش 
 ره زا رنه و هفسلف رد نایرع مسیلانویساریا
 یاه مرف رگید هب ،نآ رب هوالع هکلب ،عون
 هتشرس متسیب نرق رد طلسم یئاوژروب رکفت
.تسا
:دنا هلمحنآ زا 
۱
مسیویتیزوپ 
 مسیویتیزوپوئن و مسیویتیزوپ هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
۲
)۱۹۵۱ ـ ۱۸۸۹( نیاتشا نگتیو گیودول
 و یقطنم مسیویتیزوپ عجارم زا و فوسلیف
نابز یلیلحت هفسلف
یلیلحت هفسلف 

۳
مسیلایسناتسیزگا 
 ،مسیلایسناتسیزگا هب دینک هعجارم 
 رد )یکیلوتاک( یحیسم مسلیایسناتسیزگا
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

۴
یچوپ یژولوئدیا
)دروزبا( یچوپ یژولوئدیا 
 مرف یلیلحت هفسلف و مسیویتیزوپ هکیلاح رد 

 ،دنا هتیلانویسار )نویسکودر( لیلقت یاه
 مرف یچوپ یژولوئدیا و مسیلایسناتسیزگا

 یئاه شالت ای و دنا تکژبوس لیلقت یاه
 هعماج لک هتیلانویسار لیدبت تهج رد دنا
.یکیژولوتنوا )نونج( یزیتسدرخ هب
 ،یونعم یاه مرف نیا همه کرتشم هجو 
 هباثم هب رصاعم هعماج تخانش زا یناوتان

 لبماسنآ هباثم هب ،هدش یدنبراتخاس تیلک
 رد و تسا یعامتجا تابسانم یخیرات
 ،نیاتشا نگتیو نامز زا یلیلحت هفسلف
 نیا زا رظنفرص هب یدمع و هناهاگآ میمصت

.تسا تخانش
 هکلب ،یروئت لاح لماش اهنت هن هلئسم نیا 
 عون ره زا رنه لاح لماش زین ناس نامه هب
.دوش یم

 یخیرات ـ یقطنم مسیتامش زا ام یتقو 
 زا نتفگ نخس نامدصق ،میئوگ یم نخس
.تسین روک مسینیمرتد
 مسینیمرتدنیا ،مسینیمرتد هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
 بوچراچ اجنیا »مسیتامش« زا ام روظنم 

.دنا یخیرات ـ یقطنم یطرش یاه
 زا یا هکبش اجنیا ،»مسیتامش« زا ام روظنم 
 و روعش ی هدش نییعت اخیرات یاه نیعت
 ،نآ رد هک یا هکبش ،تسا رکفت

 نادب تبسن و دنراد رارق یونعم یاهرادومن
 .دهصقر یم شزاس هب( دننک یم راتفر
 دننک تیعبت اهنآ زا دنناوت یم مه ،)مجرتم
.دننک هبلغ اهنآرب مه و
 یتسیلایرپما هعماج رد هک تسین یدیدرت 
 نودب هن اما ،دراد دوجو لانویسار رکفت زین

 نیا یکیژولوئدیا طیارش اب دیدرت یب شلاچ
 هک یئ یکیژولوئدیا طیارش ،هعماج

.دراد هنال نآ بلق رد مسیلانویساریا
 تمواقم ره عضوم هک تسا نیا هدعاق 
 کی هباثم هب ـ مسیلایرپما لباقم رد هناهاگآ
 متسیس یخیرات ـ یقطنم »یجراخ عضوم«

 ـ یتفرعم طرش ،ینیعم ینعم هب ـ یلک
 هب ـ متسیس نیا تخانش یارب مربم یرظن
 و یعامتجا تابسانم یخیرات لبماسنآ هباثم
 یدنبراتخاس تیلک« هباثم هب اتجیتن

.تسا ـ )رلفوک وئل( »هدش
 دناوت یم فلاخم یروئت کی اهنت الوصا 
 و دنک کرد لانویسار یزرطب ار یلک دنور
 لیان لک هتیلانویساریا لانویسار فشک هب
.دزادرپب نآ نییبت هب و دیآ
 رد نتشاد رارق اب ینعی( »ینورد عضوم« زا 

 زا ینعی ،)مجرتم .مسیلایرپما زا عافد رگنس
 و یدیلوت تابسانم یلوصا شریذپ عضوم
 نیا هکنیا هب انتعا یب( تیمکاح تابسانم
 یمن ،)دشاب هناهاگآان ای و هناهاگآ شریذپ
.دمآ لیان نآ تخانش هب ناوت
 ،دنک یم راک مشچ ات ،هزورما هکنیا لیلد 
 یئاوژروب هعماج یئاوژروب یروئت چیه زا

 نیا تیحنرغب کرد هب رداق هک رصاعم
 صقان شوه ،تسین یربخ ،دشاب هعماج
.تسین نا ناگدنیامن
)فرودلسود ۱۹۲۹ دلوتم( سمرباه نگروی

یناملآ فوسلیف و سانش هعماج
 بتکم دعبام( یداقتنا یروئت ناگدنیامن زا
)تروفکنارف
 اب یخیرات مسیلایرتام هدنهد دنویپ
 هعسوت یروئت اب ،یئاکیرمآ مسیتامگارپ
دیورف یواکناور اب و تگایپ
 و قالخا سروکسید یروئت ناوریپ زا

لپا وتوا لراک قوقح
ثحب رب ینتبم لمع یروئت هدنیامن
رصاعم یئاوژروب هفسالف زا

سمرباه یتفایرد زیاوج
اه هزیاج مان لاس

ونرودآ رودوئت هزیاج ۱۹۸۰
لوش نارهاوخ هزیاج ۱۹۸۵
ستین بیال ملهلیو دیرفتوگ هزیاج ۱۹۸۶
کاهنپوک هاگشناد گنینروز هزیاج ۱۹۸۷
سرپسای لراک هزیاج ۱۹۹۵
سیوه رودوئت ۱۹۹۹
باتک تراجت حلص هزیاج ۲۰۰۱
نیروتسآ نوف سنیرپ هزیاج ۲۰۰۳
)نی نویلیم ۵۰( وتویک هزیاج ۲۰۰۴
 ۵۷۰۰۰۰۰( گربلوه یراختفا هزیاج ۲۰۰۴

)وروی
)وروی رازه ۵۲۰( گربلوه هزیاج ۲۰۰۵
یکسیارک ونورب هزیاج ۲۰۰۶
نیلافتسو نیار درون تلود هزیاج ۲۰۰۶
)وروی رازه ۵۰( اپورا هزیاج ۲۰۰۸

 دهد دوخ هب تمحز هک تسینی مزال یسک 
 کیادرتولسا و سمرباه هک دنک مالعا و

.دنا هدرک هضرع ار یئ یروئت نینچ
)۱۹۴۷( کیادرتولسا رطپ
 ،یگنهرف مولع ملاع ،هدنسیون ،فوسلیف
یناملآ نویزیولت روتاردم
ددعتم زیاوج هدنرب
ددعتم بتک فلؤم
)سمرباه لثم( رصاعم یئاوژروب هفسالف زا
 هبنجریز یاه یروئت ،تسه هک یزیچ اهنت 

.سب و دنتسه اه
 یضایر هژاو زا دیلقت هب ار »هبنجریز« هژاو 
مجرتم .میزاس یم »هعومجمریز«
 یتسیلایرپما هعماج نایم رورض دنویپ فشک 
 هبنج هک تسین ینعم نادب مسیلانویساریا و
 رب یتشونرس روطب هعماج نیا لانویساریا
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 لباق ریغ و تسا هدش هتشاگن شا یناشیپ
.تسا لح

 زا یشخب هباثم هب ـ لانویساریا هبنج 
 هعماج نیا هک ـ هعماج نیا یاه مسیناکم
.دنا یئاسانش و هدهاشم لباق ،هدروآ دیدپ
 ترابع اما نآ تخانش و هدهاشم طرش 
 هب( نیعم یتفرعم عضوم نتشاد زا تسا

 ،)نماض کی هباثم هب هن و ناکما کی هباثم
 تمواقم رگنس رد هناهاگآ نتفرگ رارق ینعی
 متسیس هباثم هب ـ مسیلایرپما دض رب هزرابم و
.یلک
 ره طرش هب هزورما یئ یریگعضوم نینچ 
 هتیلانویسار ،تسا هدش لدب یا هتیلانویسار
 همه یضایر هعومجم زا رتشیب یزیچ هک یا
.تسا دوجوم یئزج یاه هتیانویسار

 یارب یطرش هب هزورما یئ یریگعضوم نینچ
 لدب لک کی هباثم هب ـ رصاعم هعماج کرد
!تسا هدش
۳
دنم دتم ی هوای
یزیتسدرخ ای و مسیلانویساریا
 رگید ،دش هتفگ نونکات هک هچنآ هب هجوت اب 
 اب مسینردم تسپ هک دنام یمن یقاب یدیدرت
.تسا دنویپ رد مسیلانویساریا
 ،مسینردم تسپ ریز تاکن هیلک رد 
:دراد بلاغ روضح مسیلانویساریا
۱
 اب لاسروینوی و ماع توافت راکنا و یفن 

!یئزج عفن هب ،یئزج
 و )صاخ( درفنم کیت کلاید بیرخت( 

 درفنم ندرک قلطم و ماع نتخادنا رود ،ماع
)مجرتم .صاخ ای و
۲
 یزیر همانرب )یئارگمنادن( مسیسیتسونگا 

هدش
 )یئارگمنادن( مسیسیتسونگا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد
۳
 ندوب یئاسانش لباق ریغ هنامرش یب غالبا 

!ناهج
 ندوب یئاسانش لباق لصا هب دینک هعجارم 

یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد ناهج
۴

 عونصم یزیچ هباثم هب ینیع تیعقاو مالعا 
رشب

۵
 یساسا میهافم هیلک یزاسرابتعا یب 
 یکیتا ـ یکیژولوتنوا ـ یرظن ـ یتفرعم
 کلاید رکفت هژیوب( یکیت هتسا و )یقالخا(
)یکیت
۶
 و لائدیا و راجنه ره ندرک مالعا دورطم 

!ربتعم قشمرس
 یامنرات رد راجنه ،لائدیا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد
۷
هدش یزیر همانرب مسیلائر یتنآ 

۸
قاری هب رضاح تکژبوس زت 

۹
هتیلانویسار دض رب یریگ ههبج 

۱۰
ملع دض رب یریگ ههبج 

۱۱
یرگنشور دض رب یریگ ههبج 
 ةریاد یامنرات رد یرگنشور هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا

۱۲
مسیناموه دض رب یریگ ههبج 
 ةریاد یامنرات رد مسیناموه هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا

۱۳
مسیسکرام دض رب یریگ ههبج 
 رد مسینینل ـ مسیسکرام هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات
 تسپ یروئت هک تسین یفداصت 
 طخ هب همانرب قبط رب و هناهاگآ ،یتسینردم
 یم هانپ ریز تسیلانویساریا هفسالف یرکف
:درب
۱
رواهنپوش 
۲
دراگکریک 

۳
هچین 

۴

رگدیاه 
 ،یتسینردم تسپ یروئت هک تسین یفداصت 

 ،هدرک رکذ کنارف درفنام هک روطنامه
 یرکف رصانع هب ،همانرب قبط رب و هناهاگآ

 یم تعجر ریز یاه تسیلانویساریا نیرتراه
:دنک
۱
)۱۹۶۸ ـ ۱۸۸۷( رلمیوب درفلا
گوگادپ و فوسلیف
 ـ لانویسان لیکشت رد هدننک نییعت شقن

.تسا هتشاد مسیلایسوس
رلمیوب 
۲
)۱۹۵۶ ـ ۱۸۷۲( سگالک گیودول
ناملآ رد مسیلاتیو ،تایح هفسلف هدنیامن
تسیژولوفارگ و سانش ناور
سکالک 

۳
رلگنپشا 
 »یوسنارفوئن« مسیلانویساریا ار اه تنس نیا 
 رد زا و اتدمع »یتسیلاروتکورتسا تسپ«

.تسا هدرک دوخ نآ زا بقع
 ؟یعامتجا داقتنا نایاپ« ،نمپس رنرو( 
 مه و یژولوئدیا هباثم هب مه مسینردم تسپ
) ۲۷۴ ـ ۲۶۷ ص ،۲۰۰۰ ،»تیعقاو هباثم هب
)۲۰۰۴ ـ ۱۹۳۰( ادیرد کاژ
سیراپ رد هفسلف خیرات روسفورپ
رامشیب بتک فلؤم
»رکفت نامتخاس« بتکم سسؤم
تسیفوس و امن فوسلیف هب بقلم
 هب نت هک ار هچنآ ره لمحت« ادیرد کاژ 
 یفسلف »فیلکت« ،»دهد یمن لقع هتیروتوا
.دنک یم دادملق
 و لاکوس هک هنادنر یاه یزاب هدبعش 
 تسپ نمحنا ریهش ناگدنیامن رد ومکیرب
 دننآ زا یکاح ،دنا هدرک فشک یتسینردم
.تسا دنمدتم مسینردم تسپ هک
 هفسالف هدافتسا ءوس« ،ومکیرب و لاکوس( 
)۱۹۹۹ ،»ملع زا تسینردم تسپ
یچراق یرامیب
 طقف مسینردم تسپ نایرع مسیلانویساریا 
.تسین »رکفت نابابرا« حالطصا هب صتخم
 تمامت یچراق یرامیب ناسب مسیلانویساریا 
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 ارف ار رصاعم یتفرعم و یگنهرف عیانص
 ار لیصا یدرف رظن زاربا ره و تسا هتفرگ
.دزاس یم هفخ هفطن رد
 اهوش کات زا هتفر مه یور مسیلانویساریا 
 هب و دوش یم عورش یگنهرف یاه همانرب و
.دسر یم یلاع یگنهرف تاشیامن و مسارم
 رتائت« موسوم رتائت رد ار مسیلانویساریا جوا 

.میا هدید »ینادرگراک
 یفن و یکیتا و یکیت هتسا رابتعا راکنا

 رنه هصرع رد هژیوب یبایزرا ربتعم یاهرایعم
 یم دوخ هب یا هدنهدناکت دعب عون ره زا

.دریگ
۴
مسینردم تسپ شخب تابث نویسکنوف
 ،مسیلانویساریا خیرات رد مسینردم تسپ 
 یصاخ تئیه ،اهرظن رایسب زا کشیب

.دنک یم بسک
 هاگیاج اجنیا و نونکا مسینردم تسپ 
.دنک یم لاغشا ینیعم یخیرات
 ارثکا ـ یسایس ظاحلب ـ یتنس مسیلانویساریا 
 و )هناراک هظفاحم( ویتاورسنک تالیامت دحتم
.دوب )یتسیشافورپ( ارگمسیسشاف
 تسپ تئیه رد( دیدج مسیلانویساریا 
 یم لاکیدار تسژ اتدعاق اما )مسینردم
 دوخ ،)فرح رد لقادح( یهاگزاره و دریگ
.دنز یم اج »پچ« و تسیلاتیپاک دض ار
 هباثم هب ار رما تیعقاو نیا نمپس رنرو 
 و هیززجت دروم مسینردم تسپ »سکوداراپ«

:تسا هداد رارق فرژ لیلحت
 ثحب هب ار نارحب براجت مسینردم تسپ 
 لائر للع حیضوت زا نامزمه یلو ،دشک یم
.دور یم هرفط اهنآ
 ـ یعامتجا شخرچ هب مسینردم تسپ 

 یلو ،دنک یم هراشا لاکیدار یراتخاس
 یراتخاس ـ یعامتجا یاهدمایپ ،نامزمه
.دنک یم یشوپ هدرپ ار نآ
 ای و اعدا زا تسا ترابع سکوداراپ( 

 زا سپ هک ،انعم یب و لطاب رهاظ هب مکح
 لوغ تقیقح رب ،رتقیقد لیلحت و هیزجت

)مجرتم .دنک یم تلالد یئاسآ
 براجت هب مسینردم تسپ ،رگید ترابع هب 
 هتفای هعسوت یتسیلایرپما هعماج رد داضت
 یموهفم حیضوت زا یلو ،دنک یم فارتعا

 حیضوت زا هکنیا ای و دنام یم زجاع اهنآ
.دزرو یم عانتما اهنآ یموهفم
 راک یئاهن لصاح ،نآ هاوخ و نیا هاوخ 
.تسا یکی
 کرد زا مسینردم تسپ هک تفگ ناوت یم 
.دنام یم ماکان اهداضت نیا
 یاه طرش شیپ رب انب مسینردم تسپ 

 اهداضت نیا کرد هب دناوت یمن زین شیوخ
:دربب یپ
 تایضرف لیلد هب هن مسینردم تسپ 
 نیا کرد هب دناوت یم شا یکیروئت
 عضوم لیلد هب هن و دشاب رداق اهداضت
.شا یداینب یخیرات ـ یقطنم
ناتالراش
)۱۷۸۵ ـ ۱۷۰۲( یحنول ورط هیپ زا یرثا

 هک دوش یم قالطا یزاب هقح هب ناتالراش
 حیضوت هدهع زا هک دنک یم اعدا غوردب

.دیآ یم رب یراک ماحنا ای و یزیچ
 رد یدج رکفت یاپ هک یتروص رد طقف نم 
 اسپ ندنام ماکان« موهفم زا ،دشاب نایم
 هک یتقو هن و میوگ یم نخس »مسینردم
 نایم رد یبیرفماوع و یزاب ناتالراش یاپ
.تسا
 تسپ یماکان تلع هک تفگ ناوت یم 
 هتفهن اهداضت نیا تیطارفا رد مسینردم
.تسا
 یئ یژولوئدیا ،مسینردم تسپ ،ور نیا زا 
:تسا نآ صاخ ینعم هب
 طلغ هورضلاب روعش ،مسینردم تسپ 

.تسا هتفای هعسوت یتسیلایرپما هعماج
 خیرات یزکرم هتسه ـ نم رظنب ـ هتکن نیا 
 روعش مرف هباثم هب ،مسینردم تسپ شیادیپ
.تسا یکیژولوئدیا نویسامرف هباثم هب و
 و هتفای هعسوت تئیه رد مسینردم تسپ 
 هیلک رد روضح یانعم هب( دوخ طلسم
 ار یئاه نویسکنوف ،)یعامتجا یاه هصرع
 یاه شخب رد هک دناشوپ یم لمع هماج
.تشذگ ناشرکذ هلاقم نیا نیشیپ
 مسینردم تسپ تاثبشت نیا یئاهن هجیتن 

 یتسیلایرپما تیمکاح دییأت زا تسا ترابع
.نادب رترثؤم بتارمب ندیشخب تابث و
 یاه تیفرظ مسینردم تسپ هکنیا یارب 
 دوخ رد یزرطب ار )تفلاخم( ینویسیزوپوا

 رگدییأت یژولوئدیا چیه هک هتخاس دنویپمه
 نونکات )راک هظفاحم( ویتاورسنک یتح ای و
.تسا هتسناوتن
.تسا هبناج همه حیضوت دنمزاین هتکن نیا 
 هلاقم هب هتکن نیا یئاهن حیضوت یارب نم 
 دنومول رد هنومار ویسانگیا زا یا
 سرام رد )یسیلگنا نابز هب( کیتامولپید
 »رش رگید روحم« ناونع تحت ، ۲۰۰۲ لاس
:منک یم هراشا
:دسیون یم هنومار ویسانگیا 
 عماوج ،مسیلاربیلوئن هک تسناد دیاب« 
 یم رارق موجه دروم ههبج هس رد ار یرشب
:دهد
I

یداصتقا ههبج
.تسا ههبج نیرتمهم یداصتقا ههبج 
.دریگ یم رب رد ار تیرشب لک داصتقا اریز 
 هس عزانمالب لرتنک تحت نونکا داصتقا 

:تسا ریز یناهج نامزاس
۱
لوپ یللملا نیب قودنص 
۲
یناهج کناب 

۳
یناهج تراجت نامزاس 
 ار »رش یعقاو روحم« نامزاس هس نیا 
.دنهد یم لیکشت
 یا هناریو هب ار ناهج راب ترفن تلثم نیا 
 ددص رد و دزاس یم لدب هت و رس یب
 رب هک تسا یئ یداصتقا همانرب یارجا

 اهرازاب ،یصوصخ شخب عزانمالب هرطیس
.دشاب راوتسا دوس و

ce
یکیژولوئدیا ههبج

 لیکشت یکیژولوئدیا ههبج ار مود ههبج 
.دهد یم
 یب ،هدنزخ یا ههبج ،یکیژولوئدیا ههبج 

.تسا یئرمان و ادص و رس
 یکیژولوئدیا عیانص تمامت مغ و مه 

 هکنیا رب ینبم تیرشب عانقا زا تسا ترابع
 لاسروینوی تداعس همشچرس نویسازیلابولگ
.تسا
 لاعف یراکمه هب یکیژولوئدیا عیانص 
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 دنراد زاین یشهوژپ تاسسؤم و اه هاگشناد
 تسیلانروژ هک یئاه هناسر یراکمه هب و
.دنراد یمرب هیپک اهنآ زا ناهج یاه
 ،نویسازیلابولگ یکیژولوئدیا نارواگنج 
 دوخ صاخ یروتاتکید ،تاعالطا هب حلسم
.دنا هدرک رارقرب ار
 یتسدمه هب هتخیسگماگل یروتاتکید نیا 

 نت و دندنب یم بل هک تسا هتسباو یناسک
.دنهد یم اهنآ یرکون و یگدرپسرس هب

cde
یماظن ههبج

.تسا یماظن ههبج ،موس ههبج 
 هدش یرپس رشب قوقح هب مارتحا هرود 
.تسا
 و یناهج کناب ،لوپ یللملا نیب قودنص 

 تیهام نونکات اسؤر یناهج تراجت نامزاس
 یلو ،دندوب هدرک ناهنپ ار دوخ یقیقح

 تیهام و دنراد یمرب هرهچ زا باقن نونکا
»!دنهد یم ناگمه ناشن ار دوخ یقیقح

 رورض هنومار ویسانگیا زا قوف تاکن رکذ 
 دنویپ زا هداعلا قراخ یتقد اب وا اریز ،دوب
 تسپ هک یدنویپ ،دراد یمرب هدرپ هطوبرم
 و روعش مرف هباثم هب ،نآ رد مسینردم
 برخم یشخبرثا یکیژولوئدیا نویسامرف

.دشخب یم قنور ار دوخ
نم زت
:تسا ریز رارق زا نم زت 
 هک هچنآ ره نایم رد کشیب نم زت نیا 
 و تیبوبحم نیرتمک زا ،ما هتفگ نونکات
:دوب دهاوخ رادروخرب تیلوبقم
۱
 ،روتسم و یفخم شخب ،مسینردم تسپ 
 ههبج رثؤم رایسب ،لاح نیع رد یلو
 لیکشت ار یلاربیلوئن مجاهت یکیژولوئدیا

:دهد یم
 ار نآ یزکرم شخب یتح ،یوق لامتحا هب 
.دهد یم لیکشت
۲
 نیرت بسانم ـ نم رظنب ـ مسینردم تسپ 
 یزرطب هک تسا یمسیلایرپما یتفرعم مرف
.دبای یم شرتسگ )لابولگ( یضرا مامت
۳
 »نیرتزاتشیپ« و نیرت یلاع مسینردم تسپ 

 یضرا مامت مسیلایرپما )حانج( نویسکارف
.تسا

۴
 هیلک هک دش دهاوخ مولعم ،دوز ای رید 

 شرتسگ میقتسم دییأت یاه هویش
 یتنس و ویتاورسنک مرف هژیوب ،مسیلایرپما
 تدح هب هجوت اب ،نآ زا عافد و دییأت
 و دمآراکان هتفر هتفر هدش دیلوت یاهداضت
.دندرگ یم روخندردب

۵
 و اهداضت نیا هک یئاه یژولوئدیا اهنت 

 یم حرطم ار یگناگیب و نارحب براجت
 رارق لیلحت دروم ءاحنا زا یوحن هب و دننک
 تیرثؤم و تیلوبقم سناش ،دنهد یم
.دنراد
۶
 شوب جروج حانج یحیسم مسیلاتنمادنوف 
 و ینلع یعاجترا یاه یژولوئدیا رگید و
 رد مه رگا ،)یتسیشافورپ( ارگمسیشاف

 ظاحلب یلو ،دنکانرطخ ینیعم طیارش
.دنا هتشگ روخندردب و هنهک الوصا یخیرات

۷
 زاین یئاه یژولوئدیا هب یلاربیلوئن شرتسگ 
 مامت نویسازیتارکومد زا فرح رد هک دراد
 و اه گنهرف ددعت ،دننز یم مد یضرا
.دنریذپ یم ار تسیز هویش عونت

۸
 )هناتسرپداژن( یتسیسار یاه هراو یروئت 
 )avancierte Kapital( زاتشیپ هیامرس یارب
.دنریگاپ و تسد
۹
 هیامرس یارب لائدیا یکیژولوئدیا مرف 
 زا تسا ترابع ،یناهج هصرع رد زاتشیپ
:یدبا هدننک فرصم هرهم
 یمن هت زگره شلوپ هسیک هک یرادیرخ 

.دشک
 هیامرس یارب ،یضرا مامت تکرامرپوس رد 
!دنربارب همه ،زاتشیپ

۱۰
 لصا کی یلاربیلوئن یواست و یربارب لصا 
 و تسا هطساویب یداصتقا یواست و یربارب
.تسا ناسکی هلدابم شزرا یربارب لصا اب
 هن و دسانش یم داژن هن یلاربیلوئن یربارب 

.تیسنج
۱۱

 نآ ضحم لامرف ینعم هب نانز یزاسربارب 
.دراد مامت و مات یراگزاس زاتشیپ هیامرس اب
 هب زاتشیپ هیامرس هک تس ور نیا زا 
 مه هک دنک یم ادیپ زاین یئاه یژولوئدیا

 یاه هدودحم رد مه و دنا یتسیسارریغ
.دنا یتسینیمف ،ینیعم

۱۲
 )Political correctness( یسایس تقادص 

.تسا زاتشیپ هیامرس لائدیا کدوک
۱۳

 تحار ینادجو اب دناوت یم زاتشیپ هیامرس 
 کیتارکومد ار دوخ یبیرفماوع زا زاین یب و
 ینعم هب یسارکومد هک ینامز ات ،دمانب
 رب و دشاب اهالاک هلدابم رد یواست و یربارب
 ناسکی یاهالاک ناگدننک فرصم یربارب
.دشاب دودحم

۱۴
مسیشاف دلوت
زوریئ هوکیس ورافلا زا یرثا
 میلگ زا اپ )یروص( لامرف ناربارب رگا 

 بلط رتارف یزیچ و دننک رتزارد شیوخ
 هیرک هرهچ زا باقن زاتشیپ هیامرس ،دننک
 ناشن نادند و گنچ و دریگ یمرب شیوخ
.دهد یم
 لباق ریغ زاتشیپ هیامرس یارب ریز تابلاطم 
:دنلوبق
۱
یقوقحربارب بلط 
۲
اهوگتفگ رد تکرش قح بلط 

۳
اه یریگمیمصت رد تکرش قح بلط 

۴
هدش دیلوت تورث زا یروخرد مهس بلط 

۵
شرورپ و شزومآ قح بلط 

۶
شناد بسک قح بلط 

۷
تقیقح غالبا و فشک قح بلط 

۸
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 قلخ تیمکاح هباثم هب یسارکومد بلط 
 هیامرس ماشم هب ار قلخ یروهمج یوب هک
.دناسر یم زاتشیپ
 هب تراسج امنربارب یاه تارکومد رگا 

 ،دننک یزارد نابز و یئور رپ و دنهد جرخ
 ار اه تسیلایسوس ،ار نارگنشور یادا رگا
 هاگنآ ،دنروایب رد ار اه تسینومک انایحا و

 باقن ،ینیعلا ةفرط رد ،زاتشیپ هیامرس
 رب هرهچ زا ار رشب ینب یارب یبلط یربارب
 ،دزاس یم نایع ار دوخ تیهام و دنک یم
:تسا هتشاد زاغآ زا هک ار یتیهام
 لراک لوق هب هک یعقاو زا رت یعقاو یئالویه
 کیاکی زا ،شدوجو تمامت زا« ،سکرام
 نوخ و تفاثک و کرچ شرکیپ یاهذفنم
»!دکچ یم
 ص ،۲۳ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(

۷۸۸(
۵
 مجاهت اب مسینردم تسپ هنایفخم یتسدمه
یلاربیلوئن
 بلق رد ار دوخ ،هدش رکذ تالمأت اب ام 
.میبای یم مسینردم تسپ
 هیامرس هک تفایرد ناوت یم تالمأت نیا زا 
 تسپ ناسب یئ یژولوئدیا هب زاتشیپ
 هتشاد مربم زاین ،ریز تاصخشم اب مسینردم
:تسا
۱
نردم یئ یژولوئدیا 
۲
 دنچ( یتلوک یتلوم هب رواب اب یئ یژولوئدیا 
)تیگنهرف
۳
‐poli( یسایس تقادص اب یئ یژولوئدیا 

tisch korrekt(
4
رصاعم و زور دم اپاترس زا یئ یژولوئدیا 

۵
 یاه هصق« رسدرد یب یئ یژولوئدیا 
 تسپ سوماق رد یملع یروئت( »گرزب
ریگاپ و تسد )مسینردم
۶
خیرات رسدرد یب یئ یژولوئدیا 

۷

تنس رسدرد یب یئ یژولوئدیا 
۸
 هب رضاح یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
قاری
۹
 فاطعنا یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
ریز هب رس ریذپ

۱۰
 نادجو یب یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
بلقلا یسق و

۱۱
 قشاع یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
راک و ننفت و یزاب

۱۲
 رادفرط یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 

رابجا یب سکس
۱۳

 رادفرط یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
 ،توریاب و گروبستلاس رهش رد وگ و تفگ
.دشاب بیج رد لوپ رگا

۱۴
 رادفرط یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 

نویزیولت یبدا لاناک رد وگ و تفگ
۱۵

 رادفرط یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
نویزیولت یفسلف یوش کات رد وگ و تفگ

۱۶
 رادفرط یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 

 ،ناتسودرشب راتخاس هب عجار یفابدنرچ
 هب و »مسیناموه« قبط رب هتبلا دص و هتبلا
:رگی مال لوق
»!نک هدنز هدرم یابفلا« زا ندز مد 
 لاس هم ۵ ،هنیامگلآ تروفکنارف همانزور( 

۲۰۰۰(
۱۷

 هب فوطعم یاه تکژبوس اب یئ یژولوئدیا 
 یاهزیچ زا رگید ،نآ رد هک یا هدنیآ ،هدنیآ
:دوب دهاوخن یربخ ریز
فلا
 زا رگید نآ رد هک یا هدنیآ 
».دوب دهاوخن یربخریوصتناهج«
 ریوصتناهج و ینیب ناهج هب هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد

ب
 تکژبوس« زا رگید نآ رد هک یا هدنیآ 

».دوب دهاوخن یربخ
 ـ تکژبوا کیت کلاید هب دینک هعجارم 

 فراعملا ةریاد یامنرات رد تکژبوس
یرگنشور

پ
)۱۹۴۲( موب دیرفتوگ
 داتسا و یناملآ فوسلیف ،یرنه خروم
سیئوس ـ لزاب هاگشناد

Gottfried Boehm
نیسکع شخرچ

 دیرفتوگ یوس زا ۱۹۹۴ لاس رد موهفم نیا
.دش حرطم موب
 سکع زاسراتخاس تلصخ زا موهفم نیا اب

.دور یم نخس اه هناسر رد اه
 و سکع نایم« رگید نآ رد هک یا هدنیآ 
».دوب دهاوخن یقرف مادنا
:هزورک نیس لوق هب 
!اه سکع تسد هب تردق همه« 
 ار »نیسکع شخرچ« اه هتشر همه یاملع 

».دنریگ یم نشج
 لاس نئوژ ۶ و ۵ ،یبونج ناملآ همانزور( 

۲۰۰۴(
 اب مسینردم تسپ یلصا یرکف رصانع هیلک 
 اقیقد رصاعم زاتشیپ هیامرس یژولوئدیا
.دنراد قابطنا
 ـ یژولوئدیا هباثم هب ـ مسینردم تسپ 
 یکیژولوئدیا ههبج رد ار دوخ نویسکنوف
 یم ماحنا هب نسحا وحن هب نویسازیلابولگ
.دناسر
 مجاهت اب مسینردم تسپ یتسدمه 
 یم یفخم و ناهنپ هشیمه اما یلاربیلوئن
.دنام
؟ارچ 
:ریز لیالد هب 
۱

 نیمه رد مسینردم تسپ نویسکنوف هویش
 مجاهت اب دوخ یتسدمه ندرک مئاق
.تسا یلاربیلوئن
۲
 مسینردم تسپ یتسدمه ندرک میاق لیلد 
 تسژ رد دیاب ار یلاربیلوئن مجاهت اب
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،.درک وجتسج مسینردم تسپ لاکیدار
 مجاهت اب دوخ یتسدمه ندرک میاق نودب 
 تسپ هتیلاکیدار تسبراد ،یلاربیلوئن
.دشاپ یم ورف مسینردم
۳
 مجاهت اب دوخ یتسدمه ندرک میاق نودب 
 تسژ دناوت یمن مسینردم تسپ ،یلاربیلوئن

.دریگب یسایس تقادص
۴
 مجاهت اب دوخ یتسدمه ندرک میاق نودب 
 دناوت یمن زگره مسینردم تسپ ،یلاربیلوئن

 یکشک یتسیلاتیپاک یتنآ تسژ یهاگزاره
.دریگب
 و مسینردم تسپ نایم یتسدمه نیمه زا 
 یریگ ههبج هب ناوت یم ،یلاربیلوئن مجاهت
:درب یپ نیریز لماوع دض رب نآ
۱
درخ و کیت کلاید دض رب یریگ ههبج 
۲
اه لائدیا و اه یپوتوا دض رب یریگ ههبج 
 یامنرات رد لائدیا ،یپوتوا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد
۳
 روطب هک یئاه نامتفگ دض رب یریگ ههبج 
 نایم دنویپ و دنریگ یم تروص یخیرات

 یم روطخ اه ناسنا رطاخ هب ار اهزیچ
.دنهد
۴
 للع زا لیالد جارختسا دض رب یریگ ههبج 
یداینب

۵
 حیضوت زا یعون ره دض رب یریگ ههبج 
ناهج لانویسار
 مجاهت اب مسینردم تسپ یتسدمه 
 یب تموصخ زا ـ همه زا لبق ـ یلاربیلوئن
 و یرگنشور اب مسینردم تسپ یاورپ

.دراد یمرب هدرپ مسینومک
 مجاهت اب مسینردم تسپ یتسدمه
 تسپ ریذپان یتشآ تموصخ زا یلاربیلوئن
 یخیرات گرزب یاه تیصخش اب مسینردم
 هدرپ ،دنا هدنکفا یپ ار ویتانرتلآ حرط هک
.دراد یمرب
نایاپ

 یخساپ نیا .دننک یمن ریخ اولح گنج رد
 تشپ هناماوع هک یراشقا هب هنایماع تسا

 الاح .دنا هدیشک فص نابلط گنج
 مه بیجرد تسد دنخبل اب هک یتعامج
 پاق رگیدکی ناهد زا ار نان و دننک یم
 نیا و ، دنا هدش یسایس هرابکی هب دننز یم
 یلیخ رشق نیا ندش یسایس هرابکی

.تسا کانرطخ
 زا لابقتسا رد نانیا گرزب یاهاعدا اما و

 ناشا یعقاو ناوت و شوت اب گنج
 قرب هک ینامز نانیا مه .درادن یناوخمه
 و راک و بسک یعیبط ریس و دور یم
 طقف مه نآ،دوش یم لتخم ناشا یگدنز
 زا نانع،هدش هفالک !تعاس کی یارب

 یم ازسان نامز و نیمز هب و هداد فک
 رابکی لقادح ینارهت دنورهش ره .دنیوگ
 و یفرب یاهزور رد کیفارت رد ندنام
 یاه ریخات نآ عبت هب و هدرک هبرجت ار یناراب
 هک دنا هدید مشچ هب نانیا.ار هتعاس هس ود

 تیعضو هداس فرب ای ناراب کی هنوگچ
 ار نانآ و دنک یم لتخم ار نارهت رهش نالک
 و فرب شراب زا هک دینک هجوت.لصاتسم
 و بمب شراب زا هن و میوگ یم نخس ناراب
 و لاح و متفگ قرب ندش عطق زا .کشوم
 هب یرس تسا رتهب سپ، تعامج نیا زور
 و اکیرمآ اب لوا گنج زا سپ مینزب قارع
 باتک رد تسروا یرال .اه میرحت هرود رد
 هنوگ نیا ار عاضوا یروتارپما،تردق، تفن
:دنک یم حیرشت
 یزیر همانرب و مظنم روطب اکیرمآ“

 رد یتسیز تاناکما مظعا شخب،هدش
 هلمج زا تخادنا راک زا و مدهنم ار قارع

 طابترا هکبش و اه لپ،یناسر قرب هکبش
.ینفلت
 ۱۱،فالتئا یورین یاه کشوم و اه بمب
 ار قارع قرب دیلوت هاگتسیا ۲۰ زا هاگتسیا
 تراسخ رگید هاگتسیا ۶ هب و دندرک دوبان
 هب قارع قرب دیلوت گنج نایاپ رد .دندز
 ات و دوب هدرک ادیپ شهاک دصرد ۹۶ نازیم
.دوب هدمآ نیئاپ ۱۹۲۰ لاس دیلوت حطس
 یمن ار بآ، قرب دوجو نودب اه یقارع
 ناتسرامیب و دننک هیفصت و ژاپمپ دنتسناوت

 اب یناریو نیا.دننک راک دنتسناوت یمن اه
 داوم دیلوت یاه هناخراک هب اکیرمآ هلمح
.دش لیمکت ،رلک لثم بآ هیفصت ییایمیش
 ییاوه یورین یاه تسیژتارتسا اهدعب
 زا یشخب راک نیا هک دندرک فارتعا اکیرمآ
 تازیهجت بیرخت.تسا هناداتسا یدربهار
 یجراخ کمک نودب دادغب هک یدنمشزرا

 ار یمرها،دیامن ریمعت ار نآ تسناوت یمن
 زا سپ نارود رد قارع رب راشف لامعا یارب

.داد یم رارق اکیرمآ رایتخا رد گنج
 و دربهار نیودت لوئسم، ندراو ناج لنلک
 نتگنیشاو هب ،ییاوه یورین یاه همانرب
 دناوت یمن نیسح مادص:تشاد راهظا تسپ
 کمک هب وا.دنک هریخذ ار دوخ قرب یورین
 فادها للم نامزاس فالتئا رگا .دراد زاین

 یتقو!مادص“دیوگب دناوت یم،دراد یسایس
 ماحنا ار اهراک نیا هک یدرک تقفاوم
 هب تفگ میهاوخ نیصصختم هب ام،یهد
 .دننک رارقرب ار قرب نایرج و هدمآ قارع
 رایتخا رد ار یتدم دنلب مرها عوضوم نیا“
.دهد یم رارق ام
 دشرا نارسفا“درک مالعا تسپ نتگنیشاو

 فص نابلط گنج تشپ
!دیشکن
دازکاپ کباب
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 بمب زا یداع نادنورهش جنر،دنیوگ یم
 دنک یم رتسکاخ ار اهنآ هک تسین ییاه
 روطب هک تسا ییاه حالس رطاخب هکلب
 فده هب اقیقد و دنوش یم تیاده قیقد
 دیلوت یاه هناخراک-دننک یم تباصا
 یاه هکبش و تفن یاه هاگشیالاپ،قرب

”.لقن و لمح
 ونژ نویسناونک ۵۴ هدام امیقتسم مادقا نیا
 زا یرهش یلصا تازیهجت هب هلمح هک ار

 ار ”یزرواشک و برش بآ هضرع“ هلمج
 نارابمب،نیاربانبو.درک ضقن دزاس یم عونمم
 گرم هب هک دوب یگنج تیانج کی اکیرمآ

 گنج زا سپ نارود رد یقارع رازه اهدص
“ .دش رجنم
 ریخ اولح گنج رد هک دشاب نامدای سپ

 حالس هک دشاب نامدای مه نیا و دننک یمن
 .دنروآ یمن ناغمرا هب زیمت گنج ،قیقد یاه
 مه یدارفا راد و ریگ نیا رد و نیب نیا رد
 اب دنهاوخ یم تفارظ اب هک دنا هدش ادیپ
 هیرظن ار یماظن هلخادم اه هیارآ یخرب
 .دنشخب تیعورشم نآ هب و هدرک یزادرپ
 مظاک رتکد تاراهظا هب ناوت یم لاثم یارب

 نایم یرادملع .درک هراشا یرادملع
 قرف هناتسودرشب هلخادم و یماظن هلخادم
 یم هتسجرب ار یبیل دروم و دوش یم لئاق
 یاضاقت مدرم یبیل رد دیوگ یم وا .دنک
 یبیل مدرم نیا عقاو هب ایآ اما .دندرک کمک
 ییاروش ای؟دنتساوخ کمک هک دندوب
 یروشک و یرکشل تاماقم زا لکشتم
 هخاش هدعاقلا نارس هارمه هب یفازق تلود
 مدرمزا یئزج مه ناتسوپ هایس ایآ ؟یبیل
 نانز ؟دش هلماعم هنوگچ اهنآ اب ؟دنا یبیل

 ؟دنا یبیل مدرم زا یئزج مه نانز ؟روطچ
 اهنآ یارب ییاذک بالقنا زا دعب هلصافالب

 ریس اساسا ایآ ؟دش میسرت یزادنا مشچ هچ
 تیعورشم و هزاجا نیا یبیل رد عیاقو عیرس
 مدرم هدنیامن ناونع هب یا هندب چیه هب ار
 نخس تلم کی بناج زا ات داد یم یبیل

 کشوم برض هب تردق بسک ایآ ؟دیوگ
 هناوتشپ هب اروش نیا ؟دراد راختفا وتان یاه
 مدرم اب هکنآ زا شیپ و درک ادیپ تیوه وتان
 وتان اب گنتاگنت دنویپ رد ،دنک ینزی ار یبیل
 دینک تقد .تشاد رارق یبرغ یاهروشک و

 یاهورین دوس هب تردق هنزاوم یتقو هک
 ترس طقف و درک رییغت یفازق فلاخم
 دوجو لامتحا نیا رگید ، درک یم تمواقم
 و دنزب راتشک هب تسد یفازق هک تشادن
 یفازق نافلاخم فرط زا ماع لتق لامتحا
 ات زین وتان و دش مه نینچ و .دوب رتشیب

 شقن یفازق یریگتسد هظحل ینعی رخآ هظحل
 تروص یلاح رد نیا و درک افیا لاعف
 ار یرگید تیرومام للم نامزاس هک تفرگ
 تیعقاو .دوب هتفرگ رظن رد اه ورین نیا یارب
 هک داد ناشن یبیل دروم هک تسا نیا رما

 هب صخشم یتیعقوم رد ناوت یم هنوگچ
 ار اه تردق رظن تفرگ میمصت مدرم یاج
 و فعض طاقن یور تسد و درک بلج
 ار یروشک و تشاذگ تلم کی تردق
 یم هک یرادملع یاعدا نیا .دوبر
 و مهبم نانچ ”دنتساوخ کمک مدرم“دیوگ
 دراد هارمه هب ار یقیمع تارطاخم نانچ
؟مادک؟هچ؟هک.درک لمات نآ رب دیاب هک
 تحت شبنج کی هک یطیارش رد ایآ.…
 بناج زا تسا زاجم، دریگ یم رارق راشف
 کی یاریذپ هک دنک مالعا تلم کی

 شترا و تسا نآ تاعبت و ریگارف گنج
 هلخادم هب ار حلسم نادند نبات یاه
 تساوخرد ای ناوخارف نینچ ایآ ؟دناوخارف
 شبنج کی دودح و دح رد یکمک
 اب تسه رگا ؟تسه یسایس و یعامتجا
 اب و یسک هچ یوس زا هدش ضیوفت تردق
 ثحب هکنیا هصالخ ؟تیلوئسم مادک
 هناتسود رشب هلخادم و کمک تساوخرد
 تیعورشم یارب تسا یفارحنا یثحب اهنت
 ای اروش چیه و .یماظن هلخادم هب یشخب
 چیه رد یعامتجا شبنج ای تالیکشت

 میمصت نیا ذاختا هزادنا و دح رد یطیارش
 و تسین نآ تاعبت نتفرگ هدهع رب و
.دوب دهاوخن

 ستلوه ستنیاه سناه رتکد روسفورپ
)۱۹۲۷(
 تیلاعف ببس هب ناتسریبد نارود رد

 و تشادزاب وپاتسگ طسوت یتسیشافدض
.دوش یم سوبحم
 تحت تروفکنارف هاگشناد زا هفسلف یارتکد
خولب تسنرا رظن
 هفسلف هنیمز رد رامشیب راثآ فلؤم
 خیرات ،تسایس ،رنه یروئت ،یتسیسکرام
هفسلف
 و گروبرام هاگشناد رد هفسلف روسفورپ

دنله
 راشتنا ،ودروسول وکین همود اب یراکمه رد

 فرح زا
لمع هب

 سناه روسفورپ
ستلوه ستنیاه
 هللادی نادرگرب
روپ ناطلس
یرگنشور فراعملاریاد
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 هب یللملا نیب تامدخ ـ )سوپوت( ًهلجم
دراد هدهعب ار ـ یکیت کلاید یروئت
:راثآ
داضت و تدحو
 دیدج رصع رد کیت کلاید لئاسم خیرات

)۱۹۹۸ ـ ۱۹۹۷( دلج ۳
 هزرابم و بهذم ـ نانزهار گرزب هندرگ
)۱۹۹۹( یطسو نورق رد یتاقبط
بالقنا ربج
موس للملا نیب یاه کیسالک
اورنیم دغج
 سایق لباق اورنیم دغج اب ار هفسلف لگه
.تسناد یم
 یا هدنرپ هب ناتساب مور نایادخ زا مادک ره
:دوب بوسنم
 لبمس( دغج هب اورنیم و باقع هب رتیپوژ

)یدنمدرخ
 ار دوخ زاورپ بورغ زا سپ اهدغج نوچ

 دغج اب ار هفسلف لگه ،دننک یم زاغآ
.درک یم یقلت سایق لباق اورنیم
 حیضوت )سکرام لبقام هفسلف( هفسلف اریز

 رید رگید هک دنک یم زاغآ ینامز ار دوخ
.تسا هدش
 رد راودغج ار خیرات حیضوت هفسلف اریز
.دنک یم زاغآ خیرات بورغ
 میسرت رات و هریت ار یزیچ هفسلف هک یتقو«
 ،زیچ نآ هک تسا ینعم نادب نیا ،دنک یم
.تسا هدش ریپ
 شوخ لد ناوت یمن رات و هریت زیچ هب
.تشاد

 تخانش یارب یا هلیسو اما رات و هریت زیچ
.تسا

 ار دوخ زاورپ ـ هفسلف ناسب ـ زین اورنیم دغج
».دنک یم زاغآ هدیسر هر زا بورغ رد
راتفگشیپ
 یمن یبالقنا شبنج ،یبالقنا یروئت نودب
!دشاب هتشاد دوجو دناوت
نینل ریمیدالو
 و تسینومک ـ ستلوه ستنیاه سناه
 اب هراومه ریخا یاه ههد رد ـ فوسلیف
 کلاید ات هدیشوک یدننام یب یواکفرژ
 یروئت هدولاش هباثم هب ار یتسیلایرتام کیت
 هب ،دنک یدنبلومرف عون نیا زا یزاسنوگرگد

.لمع یامنهر هباثم
 یفن« ناونع تحت وا رثا موس دلج اریخا
.تسا هدش رشتنم »هفسلف ققحت و هفسلف
 لارگتنا« ناونع تحت »ناوج ناهج« هلجم
 یا هصالخ ،»اورنیم دغج و اروروآ ـکیتارپ
 ناونع تحت هک ار نآ لوا لصف زا
 ینیب ناهج کی حرط ـ سلگنا شیردیرف«

.تسا هدرک رشتنم ،هدوب »یملع
 راشتنا مه اب هراومه سلگنا و سکرام راثآ

.دنا هدوب کرتشم یراثآ راگنا ،دنبای یم
 نیمه هب زین سلگنا و سکرام تایلک
.ناس
 تسینومک بازحا یا همانرب یاه هتشون رد
.تسا مکاح یلاورو دنور نینچ زین
 هدمآ ناملآ تسینومک بزح همانساسا رد
 و سکرام شزومآ ناینب رب بزح هک تسا
.دنک یم لمع نینل و سلگنا
 نیا زا کیمادک ،هرخالاب هک یسرپب یتقو
 راثآ نیوانع هاگنآ ،تسا مدقم اه شزومآ

:دوش یم هدنار نابز رب سکرام یاسآ لوغ
۱
»هیامرس«
۲
»یسایس داصتقا هسیردنورگ«

۳
»شزرا هفاضا یروئت«
:دوش یم هراشا نینل مهم راثآ هب دعب
۱
»… هباثم هب مسیلایرپما«
۲
»بالقنا و تلود«

 یم یروآدای سلگنا کچوک راثآ انمض
 شبنج و بزح لیکشت یارب هک دنوش
 یاسا لوغ راثآ اب اما ،دنرت بسانم یرگراک
:دنتسین سایق لباق سکرام
۱
»ملع هب یپوتوا زا مسیلایسوس هعسوت«
۲
»خابریوف گیودول«
 هب یناوج مایا رد طقف سلگنا و سکرام
 جیاتن ریز راثآ و دنتخادرپ یم یسیونمه
:دنا هدوب یسیونمه هرود نیمه
۱

»سدقم هداوناخ«
۲
»یناملآ یژولوئدیا«

۳
»یتسینومک بزح تسفینام«
 هک یا هداعلا قراخ ینتورف اب سلگنا

 ،هدوب راوگرزب نیا ینتشاد تسود هصیصخ
 یقلت شیوخ رب مدقم ار سکرام هراومه
.تسا هداد رارق وا هیاس رد ار دوخ و هدرک
 رکذ زا سپ هلصافالب ار سلگنا مان ارچ اما
 و نیون رکفت راذگناینب ـ سکرام مان
 مسیلایرتام هب موسوم یملع یریگعضوم
؟دننار یم نابز رب ـ یخیرات و یکیت کلاید
۱
»!دوب ریگمشچ ریمخت«
یورتسن ناهوی

 یرکف هلدابم رد یروئت هک تسین یکش
 هعسوت سلگنا و سکرام نایم رمعلا مادام
.تسا هتفای
 زا یفراعملا ةریاد ،نایم نیا رد سلگنا
 رایتخا رد کشیب و هتشاد رایتخا رد شناد
.تسا هداد رارق سکرام
 زا زین ار یرگید رامشیب تاعالطا سکرام
:تسا هدرک تفایرد سلگنا
۱
 یخیرات یاهدنویپ )یاه تخانش( فراعم
ار
۲
ار یعیبط مولع تاقیقحت فراعم
۳
ار یسانشنابز ذخآم و عبانم
۴
ار هریغ و
 اب یئانشآ یارب یا هنیجنگ سلگنا یاه همان

 یامنرود و نامز نآ رد یملع هعسوت حطس
.دنا یتآ هدنور رتارف
 هب ار سلگنا و سکرام هک هچنآ اما

 )فرط ود ره هب دیفم یتسیزمه( زویبمیس
 یزاسزیخلصاح زا رتارف یزیچ ،هداد قوس
.تسا هدوب فرص یرکف عرزم لباقتم

 وپدوخ یرکفمه و یرظنمه زا رتارف یزیچ
 طیارش و یسایس عاضوا یبایزرا رد
.تسا هدوب هطوبرم یعامتجا
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 مه هب ناوج دنمشناد ود نیا هک ینامز
 ینییبت هوق و تمظع زا ود ره ،دندیسر

 زا ود ره و دندوب هدمآ دجو هب لگه متسیس
 رد ناهج کرد رب ینتبم متسیس تیدودحم
.دندوب دونشخان لگه موهفم مرف
 تسینایلگه تابلاطم رد هلمج زا ـ اهنآ

 یسایس یاوتحم هک دندید یم ـ ناوج یاه
 ریگارف جاور لگه متسیس رد هک( موهفم
 یاوتحم هب هک دبای رییغت نانچ دیاب )تشاد
.دوش لدب یبالقنا ینعی ،یسایس ـ یلمع
 هدوت تلذ هب هجوت اب سلگنا و سکرام
 ناملآ رد هک یئاوژروب هعماج رد مدرم یاه
 یاه مرف موادت اب ناکامک نامز نآ

 مه ،دوب هدروخ هرگ یلادوئف تیمکاح
 ظاحلب مه و یساسحا ـ یفطاع ظاحلب
 بالقنا هک دندوب راشرس هدیا نیا زا یرکف

.دراد ارچ و نوچ یب ترورض
 رگراک هقبط عضو« هب عجار سلگنا هتشون
 هب عجار سکرام هلاقم و »ناتسلگنا رد
 دض رب ودنآ ناشورخ مشخ زا »یدزدبوچ«
.دننک یم تیاکح متسیس یزیتس ناسنا

 تیساسح نیا هک درک روصت دیابن زگره
 یملع کشخ راک اه ههد لوط رد نازوس
.دشاب هتشگ درس
 مرف زا طقف نازوس تیساسح نیا
 یناشورخ مشخ مرف ،هناناوج یگتخیگنارب
 ضارتعا یاج هب هک تسا هتفرگ دوخ هب ار

 رورض ار دنمدتم لمع ،همانرب یب و وپدوخ
.دناد یم
)۱۸۶۲ ـ ۱۸۰۱( یورتسن ناهوی

 زنط ،سیون همانشیامن ،هدنناوخ ،هشیپرنه
یشیرطا زادرپ
یسحت ال و دحت ال راثآ فلؤم
 هک دوب »سرام زا شیپ« هب مسووم هرود رد
:تشون یورتسن ناهوی
!دوب ریگمشچ ریمخت«
 رگید ،یا هناخ هوهق نارکفنشور لاق و لیق
 ،تشادن یا هبذاج سلگنا و سکرام یارب
 خیرات زا یکی هک ینارکفنشور لاق و لیق

 و ،دیمهف یم یرگید زا رتهب یکدنا ،ناهج
.دیمهف یمن ار ناهج خیرات تمامت کی چیه
 لمع هب یئامنهر رد یتقایل یب و یشیدنادب

 یب اه لاق و لیق هک دوب هدش ببس یسایس

.دنریگ تروص یسایس تیعقاو هب طبر
 هنابات یب و دندمآ مه درگ شیردیرف و لراک
 هب رداق هک دنتخادرپ یئاه پچ زا داقتنا هب

.دندوبن لمع هطخ هب فرح ملاع زا رذگ
.دندوبن روما کرد هب رداق اه هژاو هک اریز
زا دوب ترابع داقتنا نیا هجیتن
۱
»سدقم هداوناخ«
»یناملآ ییژولوئدیا«
۲
یبالقنا یروئت
؟تسا رارق هچ زا هلئسم لصا
۱
 ای و یقوقح یاه مرف زا یمرف ،هلئسم لصا

!تسین یتموکح
۲
 ای و یئ یبهذم یراذگشزرا ،هلئسم لصا

!تسین یئ یبهذمریغ
۳
 ینومراه ای و یقالخا نامرف ،هلئسم لصا
!تسین تعیبط یکیتنامر
:تسا ریز رارق زا هلئسم لصا
۱
 یاقب طیارش زا تسا ترابع هلئسم لصا
!رشب ینب
۲
 یهدنامزاس زا تسا ترابع هلئسم لصا
!رشب ینب یاه یدنمزاین عفر یعامتجا

۳
 تابسانم زا تسا ترابع هلئسم لصا
!یدیلوت

 داصتقا ار یناسنا تسیز هویش یزکرم هتسه
.دنک یم فیصوت
 و خیرات کرد یارب یدیلک ملع ،داصتقا
!تسا تسایس کرد
)۱۷۹۰ ـ ۱۷۲۳( تیمسا مادآ
 کیسالک ناد داصتقا و قالخا فوسلیف
یدنلتاکسا
 یموهفم مرف حیضوت هب ،لگه هک یتقو

 هب تیمسا مادآ ،دزرو یم تردابم تکرح
.دزادرپ یم تکرح یدام یاه مرف حیضوت
 و رگیدمه تازاوم هب تسود ود مه اجنیا
 یم راک هب رگیدمه تسد رد تسد

:دنزادرپ
 یداصتقا یاه هلاسر« رد سکرام هک یتقو
 رد اپ و هنوراو هفسلف ،شیوخ »یفسلف ـ

 یمرب یتسیلایرتام یزرطب ار لگه یاوه
 رد سلگنا ،دراذگ یم شیاپ یور و دنادرگ
 یاه حرط« ناونع تحت یزجوم هلاسر
 یحرط ندنکفا یپ هب »یلم داصتقا زا داقتنا
.ددنب یم رمک یسایس داصتقا زا
 ،هلاسر نیمه رد هک درک دیابن شومارف
 ءاشنم هک دنوش یم حرطم یئاه هفطن
 یم بوسحم سکرام یداصتقا میهافم
.دنوش
 هیامرس و راد هناخراک سلگنا شیردیرف
 مسیناکم دیاب دوخ هنازور راک رد هک ،راد
 دوخ مار و دسانشب ار مسیلاتیپاک یاه
 یاهداضت هب ،لگه درگاش هباثم هب ،دزاس
 یتسیلاتیپاک مرف زورب هب و مسیلاتیپاک یتاذ
.درب یم یپ دیلوت

 و رصتخم هلاسر نیمه رد هک اه هتکن هچ
:دنبای یم نییبت سلگنا دیفم
۱

هیامرس شدرگ ربج
۲
 یاه یدنمزاین عفر یارب هلدابم یئالاک مرف
اه ناسنا لباقتم
۳
 شزرا زا فرصم شزرا یئادج یشزرا مرف
 تمیق اب اهالاک شزرا قرف اتجیتن و هلدابم
اهالاک
۴
 )مجرتم .مهم رایسب( یئاهن یریگ هجیتن
 فرصم تیلباق نایم داضت« هکنیا رب ینبم
 هلدابم یدازآ و )ءایشا( یعقاو یتاذ نتشاد
 تیکلام وغل نودب ناوت یمن ار ناگدننک
.درک لح یصوصخ
 داضت لح اب و( یصوصخ تیکلام وغل اب و
 نادب ـ هلدابم زا دناوت یمن رگید ،)هدش دای

 یقاب یرثا ـ دراد جاور نونکا هک هنوگ
».دنامب
 ص ،۱ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(

۵۰۷(
 هتخپان زونه هچ رگا ،سلگنا یاه هدیا نیا
 رد سکرام راک یارب یلو ،دنا یتقوم و
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 »هیامرس« ناونع تحت شیاسآ لوغ رثا نیودت
 رادروخرب دکؤم یداینب شزرا زا دنناوت یم
.دنشاب
 نینچ نیا سلگنا و سکرام یکیدزن
.تسا هدوب گنتاگنت
 و سکرام »یفسلف ـ یداصتقا یاه هلاسر«
 سلگنا »یلم داصتقا زا داقتنا یاه حرط«
 یتدحو ،دنهد یم لیکشت مه اب ار یتدحو
.ار موهفم یفسلف و یداصتقا مرف زا

 هلئسم هک دنبای یم رد سلگنا و سکرام
 یاج هب رگید یکیت کلاید نتشاذگ طقف
 مسیمانید نتشاذگ و یلگه کیت کلاید
 یاج هب مسیلایرتام رب ینتبم یمتسیس
 رد لگه هک اه یدنمزاین مستیس مسیمانید
 ،دوب هدرک فیصوت »یقوقح هفسلف«
 لائر طیارش رد یتسیاب یم هک یمسیمانید
 یاه یدنمزاین عفر یارب مزال لیاسو دیلوت
.تسین ،دشاب هتشاد دوجو یناسنا
 هداد حیضوت یتسیاب یم ،نآ رب هوالع هکلب

 دوخ زا یدیلوت تابسانم رییغت ارچ هک دوش
 رد یلماوع هچ و دریگ یم تئشن دیلوت هویش
 هلحرم هب )ینویسامرف( یا هلحرم زا راذگ
.دنوش یم عقاو رثؤم رگید )نویسامرف(

 ،عون نیا زا یماع یاه یدنمنوناق تخانش
 هب ار هفسلف و داصتقا میهافم همجرت ناکما
 مهارف هعماج رییغت تهج یلمع یاهامنهر
.دروا یم
 اب ینیون هطبار رد یروئت ،تروص نیا رد
.دریگ یم رارق کیتارپ
 لباقم رد هن رگید ،یروئت ،تروص نیا رد
 رارق کیتارپ اب تدحو رد هکلب ،کیتارپ
.دریگ یم
 کی و یبالقنا همانرب کی ،عقاو رد نیا
.دوب اسآ لوغ هفیظو
 هعماج هعسوت هک ینیناوق یدنبلومرف یارب
 یم ،دریگ یم تروص اهنآ رب انب یرشب
 ره تکرح یداصتقا یاه مرف یتسیاب
 ناشدنویپ رد و ناش تایئزج رد نویسامرف
 لیلحت و هیزجت یعامتجا مامت یاهدنور اب

.دنوش
 یا هلوقم مرف یتسیاب یم ،لاح نیع رد
 هک ،دوش هداد میمعت نانچ اهنآ ریغتم اخیرات
 ارف رابتعا زا یریسفت یامش هباثم هب نآ

.ددرگ دنم هرهب ینویسامرف
 نویسامرف رد تکرح یلصا یعامتجا مرف
 ار مسیلاتیپاک و مسیلادوئف ،یراد هدرب یاه
.دید تیکلام تابسانم رد دش یم
 یم هدهع هب ار اسآ لوغ هفیظو نیا سکرام
 ار دوخ رمع هیقب زا لاس لهچ و دریگ
 یسایس داصتقا یاهراتخاس یجالح فقو
 یروئت تسبراد ،ماحنارس و دنک یم
 یسایس لمع و خیرات یخیرات ـ یتسیلایرتام
.دروآ یم دیدپ ار
۳
یسایس کیتارپ
 یتکرح مرف هک میناد یم نونکا ام
ـ  ام ینونک یعامتجا نویسامرف ـ مسیلاتیپاک
 ،دهد یم لیکشت هیامرس تشابنا ار
 یم دیدپ ررکم یاه نارحب هک یتشابنا
 هباثم هب ،ماحنارس هک یئاه نارحب ،دروآ
 یم ارف ار مستیس تمامت یمومع نارحب

.دنریگ
 لحنیال داضت ینعم هب یداصتقا ظاحلب نیا

 یسایس ظاحلب و تسا راک و هیامرس نایم
 رب انب هک تسا یتاقبط نایم داضت ینعم هب
.دنا هتفای لیکشت هعماج یا هیاپ لماوع نیا
 دوخ ،یتاقبط هزرابم عوقو مدع ای و عوقو
 یدیلوت تابسانم یدنمداضت رد ار
 اب هراومه و دزاس یم رادومن یتسیلاتیپاک
.تسا دنویپ رد تاقبط تیمکاح لیکشت
 یمن لیکشت ار هیضق تمامت زونه اما نیا
.دهد
 هک یعامتجا تورث میسقت رس رب اهنت هزرابم
 هک یشزرا هفاضا و دروآ یم دیدپ دلوم راک
.تسین ،دنک یم بحاصت هیامرس
 دنا یگدنز هویش یاهرواتشگ تورث و رقف
 یمرب رد زین ار ریز یعامتجا یاهداهن هک
:دریگ
۱
یمومع جاتحیام نیمأت
۲
 تالضعم لح یارب رورض تامادقا
یتآ یلامتحا یعامتجا

۳
یئاضق و یقوقح روما

۴

ینامرد و یتشادهب روما
۵
یشرورپ و یشزومآ روما
 شرورپ و شزومآ ،ام هرمزور راتفر دعاوق
 و قالخا ،یمرگرس و یزاب ،رنه ،ملع ،ام
 نادب ام ینیب ناهج هصالخ و ام هدیقع
.دنراد قلعت

 رد ار دوخ ام ساسحا زرط و رکفت زرط
 ینعی ،دنزاس یم نیشن هت ام یسایس تارظن
 و رکفت زرط تابوسر ام یسایس تارظن
.دنتسه ام ساسحا
 و دزمتسد نازیم رس رب هک ناس نامه هب

 هزرابم هناخراک رد یریگمیمصت قح
 زین ناس نامه هب ،دریگ یم تروص یتاقبط
 هزرابم ام یژولوئدیا و ام روعش رس رب

.دشک یم هلعش یناما یب یتاقبط
 نویسامرف رییغت ددص رد هک یبزح

 هعماج یعون تلصخ ینعی ،یعامتجا
 تاداع ،مکاح یژولوئدیا دض رب ،تسا
 هچنا ره و انشآ یاهداهن ،یراتفر و یرکف
 ،دوش یم هدز اج رییغت لباق ریغ و مزال هک
.دنک یم هزرابم
 یروئت ،سکرام )یاه تخانش( فراعم
.دنا
 رهق و هوق هب ار یروئت ناوت یم هنوگچ اما
؟تخاس لدب یبالقنا کیتارپ هب ،یبالقنا
 ،یبالقنا رهق و هوق هب یروئت هکنیا یارب
 دیاب ،دوش لدب یبالقنا کیتارپ هب ینعی
.دنک ریخست ار اه هدوت
 هدوت ریخست هب دناوت یم هنوگچ یروئت اما

؟دیآ لیان اه
 دیاب طقف هن ،اه هدوت ریخست یارب یروئت
 ،دنک بلج ار درفنم یاه تکژبوس دییأت
 اه ناسنا ینیب ناهج دیاب ،نآ رب هوالع هکلب
.دهد لیکشت را اه ناسنا روعش ،ار
 یگدرکرس دیاب ،یشمارگ وینوتنآ لوق هب
 تسدب ار هعماج یگنهرف و یکیژولوئدیا

.دریگ
 هک هچنآ ره ریذپرییغت للع هب دیاب اه ناسنا
.دنربب یپ ،دنرب یم جنر نآ زا
 شریذپ زا راذگ ناکما ،للع هب ندرب یپ
 دیدپ ار دوجوم عضو لوحت هب دوجوم عضو
.دروآ یم
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 هدیمان یملع رکفت ،اهزیچ للع تخانش
.دوش یم
 داقتنا هب یسایس داصتقا زا یکیروئت داقتنا
 یم لدب یداصتقا تابسانم زا یکیتارپ

.دوش
 ینعی ،یزادنارب ینعی یکیتارپ داقتنا

.ینوگنرس
 نانچ یملع ینیب ناهج رد یکیروئت داقتنا

 کیتارپ هب دناوتب هک دریگ یم تروص
.دوش لدب یسایس
سلگنا شیردیرف دوبدای سیدنت
 تحت )۱۹۸۱( لاترپوو رهش وا هاگداز رد
ناونع
»!دنمورین پچ«
اکیدره درفلا زا یرثا
 اب دیاب سکرام راک هک دبای یم رد سلگنا
 دناوتب ات ،دوش هارمه یملع ینیب ناهج کی
 یئاهزت« زت نیمهدزای رد هک دوخ جامآ هب
:دیآ لیان ،هتفای نییبت »خابریوف هب عجار
 قرط هب ار ناهج طقف ،نونکات هفسالف«
.دنا هدرک ریسفت فلتخم
»!دبای رییغت ناهج هک تسا نآ تقو نونکا
 یم رداق ار وا سلگنا یفراعملا ةریاد شناد
 لیلحت و هیزجت ،احنآ و اجنیا اهنت هن هک دزاس
 ناشن یخیرات لماکت و هعسوت رد ار سکرام
 دنویپ زا یحرط ،نآ رب هوالع هکلب ،دهد
 و تیرشب خیرات نآ رد هک دنکفا یپ یلک
 لیکشت ار یتدحو رگیدکی اب تعیبط خیرات
.دنهد یم
 هتشاد هجوت رما تقیقح نیا هب یسک رتمک
 تحت سلگنا راثآ رد هک یئاه یسررب هک
 هب اه نومیم لیدبت رد راک مهس« نیوانع
 تیکلام ءاشنم ،هداوناخ ءاشنم« ،»ناسنا

 مامتان رثا یارب »تلود ءاشنم و یصوصخ
 »تعیبط کیت کلاید« ناونع تحت سلگنا

 ،اهنآ کیتامتسیس رد و دنا هدش یزیرحرط
 کلاید هب تعیبط کیت کلاید زا راذگ
.تسا هدش هداد ناشن هعماج کیت
).م .ق ۳۳۲ ـ ۳۸۴( وطسرا
 هفسالف نیرتذفنتم و نیرتمهم زا وطسرا
.تسا خیرات
 مه و هداهن داینب مه ار یرامشیب لوصا وا

.تسا هداد رارق یدج ریثأت تحت

:دنا هلمج نآ زا
مولع یروئت
قطنم
یژولویب
کیزیف
کیتا
رعش یروئت
تلود یروئت
 ریز حرش هب ار دوخ نامز شناد وطسرا

:تسا هدرک یدنب هقبط
 وا راثآ هب وا گرم زا دعب هک( نوناگرا
)دوش یم هفاضا

)یرظن( یکیروئت مولع
)یلمع( یکیتارپ مولع
)یرعش( یکیت هئوپ مولع
 یم یدنب هقبط ریز یازجا هب یکیروئت مولع
:دنوش
)کیزیفاتم( نیلوا هفسلف
یعیبط مولع
)کیتم هتم( یضایر مولع
 یم یدنب هقبط ریز یازجا هب نیلوا هفسلف

:دوش
رهوج یروئت
لوصا یروئت
یژولوئت
 یاه هیاپگنس »تعیبط کیت کلاید« رد
 لباق یتمظع اب یلاسروینوی یناهج شزومآ
 انیس نبا شزومآ و وطسرا شزومآ اب سایق
.دنا هدش هداهن
 رارق هدنکارپ یاه هکت رد نآ تاعطق هکنیا
 یمتسیس راکفا ندید زا ار ام دیابن ،دنراد
.دراد زاب ،هدنام مامتان هک ،اجنیا رد گرزب
 هسیردنورگ یرکف ترامع تسبراد
.تسا هدنکفا یپ سلگنا ار سکرام
 نامتخاس و مامتا طقف هک درک فارتعا دیاب
 و انب دیدجت هن و دوب مزال هدشدای تسبراد
.نآ یزاسزاب

 لسن هدهع زا تروص ره رد یراک نینچ
.درفنم یدرف هدهع زا هن و دیآ یمرب اه
۴
)مظنم( کیتامتسیس شناد

 ترابع سلگنا رظن دروم یملع ینیب ناهج
 مه هب کیتامتسیس روطب تمامت زا تسا

.شناد هدنبای هعسوت هراومه و هتسویپ
 سلگنا رظن دروم یملع یملع ینیب ناهج
»یلک دنویپ ملع« زا تسا ترابع
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(

۳۰۷(
 ترابع سلگنا رظن دروم یملع ینیب ناهج

 شبنج یربهار یارب یفراعملا ةریاد زا تسا
 ةریاد اب سایق لباق یفراعملا ةریاد ،یرگراک
 ریبک یئاوژروب بالقنا نادنمشیدنا فراعملا
.هسنارف

 ـ اما سلگنا رظن دروم یملع ینیب ناهج
 بالقنا نادنمشیدنا فراعملا ةریاد فالخرب
 یزیچ یتسیاب یم ـ هسنارف ریبک یئاوژروب
 رد نامز شناد هعومجم یروآدرگ زا رتارف
.دشاب ددعتم تالاقم مرف

 یم سلگنا رظن دروم یملع ینیب ناهج
 ،دشاب موهفم اب راجنلک زا یمتسیس یتسیاب
.لگه فراعملا ةریاد تنس رد
)۱۷۸۴ ـ ۱۷۱۳( وردید سیند
 تسیلایرتام نادنمشیدنا نیرت قالخ زا یکی
 ةریاد هتسجرب نیفلؤم زا ،اپورا یرگنشور
فراعملا
 ،وسور ،ربملآد ناتسود و ناراکمه زا و
الیدناک
 یوسنارف نیسیت کلاید ود کرتشم رثا رد
 تسیتاب ناژ و وردید سیند یاه مان هب
 یور رب راک اب هک دوب نآ رب شالت )ربملآد(
 راجفنا نمض ،دیدج فراعم هعومجم

 هار ،هدنام ثاریم هب ی هنهک ریوصتناهج
 هعماج کیتارپ هب مزال یروئت لیکشت یارب
.دوش زاب زاسنوگرگد
 ناهج لک یزاسرادومن رب ینبم لگه یوعد
 نیناوق قبط رب ءارقتسا لباق یلک دنویپ رد
 شالت یئاهن هجیتن ،یکیت کلاید قطنم
.دوب ودنآ
 ینعم ود هب اجنیا رد کیت کلاید هژاو
:دوش یم هدرب راکب

 و وردید رکفت زرط یارب یتفص هباثم هب مه
ربملآد
لگه دتم هباثم هب مه و
 دید قفا هب ،دروم ود ره رد کیت کلاید
 قفا ،دوش یم هداد تبسن یفراعملا ةریاد
 هب هجوت اب اهنت ،هشیمه ار درفنم هک یدید
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 هراومه هک یتیلک ،دریگ یم رظن رد یتیلک
.تسا دیدحت لباقریغ
 لصا ،تیلک نیا ندوب رییغت و کرد لباق
 متسیس ره یارچ و نوچ یب و یهیدب
.تسا گرزب یفسلف
 هنازرونامگ ناوت یم ار تیلک نیا هک نیا
 یم ار تیلک نیا هکنیا ،درک ریوصت و روصت
 یبسن تقیقح یاوتحم اب یلدم رد ناوت

 یکیدزن ریس رد هک یلدم ،تخاس رادومن
 هراومه دیاب ،قلطم تقیقح هب ریذپان نایاپ
 ،ددرگ رجفنم و دوش هدرپس داقتنا زیت غیت هب
 یاه لدم موادت رد هک تسا یرظن
 و هتشیف ات تسین بیال زا گرزب یکیزیفاتم
 و تسا هتشاد دوجو لگه ات گنیلش زا
 راب نیتسخن یارب سلگنا و سکرام طسوت
.تسا هدش هداد اقترا هفسلف همانرب هجرد ات
 هب عجار دوخ فلتخم میلاعت رد نینل

 هطبار سلگنا اب ،قلطم و یبسن تقیقح
.دنک یم رارقرب هطساوالب
 داصتقا اب ریگیپ لاغتشا ببس هب سکرام
 هفسلف یور رب رتشیب راک تصرف ،یسایس
.دنک یمن ادیپ
 و دوش یم هتشاذگ سلگنا هدهع هب راک نیا
 و نوچ یب و رورض ءزج هباثم هب ار نآ نینل

.دهد یم هعسوت یبالقنا روعش یارچ
 رب نینل و سلگنا ثاریم هیاپ رب ادرف هفسلف
.دش دهاوخ اپ

 لیکشت ار ینیون یناهج ماظن ،مسینومک
.داد دهاوخ
 و یرکف تیاده لیاسو دیاب ماظن نیا یارب
.دنوش دیلوت یراتفر
 ،اهرواب هن هعماج دنور یارب هدننک نییعت

 هک دشاب دناوت یم نآ هکلب ،تارظن و دیاقع
 یم جارختسا روما قیاقح زا یلقع قرطب

 هچره رییغت و هعسوت یارب دناوت یم و دوش
.دوش هتفرگ تمدخ هب روما قیاقح رتشیب
 یایؤر هک یکیپوتوا یاهدیما و اه حرط هن

 هکلب ،دننارذگ یم رس زا ار رتهب یناهج
 تاناکما ،دوب دهاوخ لائر تاناکما نییعت
 و دنا هطبار رد ینیع تیعقاو اب هک یلائر
.دنتسین فرص یرکف تاناکما
 هفیظو اهنآ هنیمز رد یریگمیمصت و شهوژپ

 هدیقع رب هن مسینومک ینیب ناهج.تسا ملع

 ،دوش یم راوتسا لقع رب هکلب ،ساسحا و
 رتسبمه ساسحا و هدقیقع اب هک یلقع
.تسا
 زا یئاه هصرع هشیمه ،دیدرت یب اریز
 اب اهنت ار ناش لفق هک دنراد دوجو یگدنز
.درک زاب ناوت یم ساسحا و هدیقع دیلک
۵
تقیقح و یژولوئدیا
 یخیرات طیارش هب هتسب ماع ینیب ناهج رگا
 زا یلارگتنا انمض و تسا )یبسن اذل و(
 ایآ ،تسا روعش فیتکژبوس لیکشت
 رد دناوت یم یلک روطب یملع یریگعضوم
؟دشاب هتشاد دوجو تروص نیا
 اه شزیگنا هکنیا طرش هب ،دناوت یم یرآ
 هتشادن رارق هتیویتکژبوس رد ساسا و هیاپ زا
 فیتکژبوا یریگتمس اب اتدمع و دنشاب
 هتشاد قابطنا تیرشب هعسوت دنور )ینیع(
.دنشاب
 ینعی( یخیرات ـ یفسلف تخانش نیا

 گرزب )خیرات هفسلف رب ینتبم تخانش
 دروآ مهارف ار نا ناکما سلگنا و سکرام
 یتاقبط تیطورشم رد دنناوتب ودنآ هک
 نییعت یارب یدیلک ،یخیرات یاه نویسامرف
 و فیتکژبوس هکرحم یاهورین هنکمم قابطنا

.دنبایب فیتکژبوا هعسوت تاشیارگ
 زا لکشتم یتاقبط هعماج رد رگا ،ور نیا زا
 هب طونم )ریذپان یتشآ( یتسینوگاتنآ هقبط ود
 جامآ دوجوم یتاقبط عضو ندرب نیب زا ،مه
 زا هاگنآ ،دشوپ لمع هماج و دوش هداد رارق
 هقبط ینعی( رگید هقبط دوجو هب ،قیرط نیا

 یب هعماج و دوش یم هداد نایاپ زین )مکاح
.دبای یم لیکشت هقبط
 )یسانش حالطصا( یژولونیمرت رد هک هچنآ

 رگراک هقبط »یخیرات تلاسر« ،یتسیسکرام
.تسا نیمه ،دوش یم هدیمان
 و رگراک هقبط عفانم ندناشن یسرکب اریز
 هب هقبط نیا ناگتسباو فیتکژبوس عفانم
 یرودزم راک یگتسباو هب نداد نایاپ ینعم
 هب نداد نایاپ ینعم هب نآ اب هارمه و

.دوب دهاوخ ناراد هیامرس تیمکاح
 ار یفیک لوحت نیا ماحنا یارب مزال طیارش
.درک نییعت یملع یزرطب ناوت یم
 یارب مزال یکیروئت مرف ،یخیرات مسیلایرتام

.تسا نییعت نیا
 و یکیت کلاید مسیلایرتام هب دینک هعجارم
یخیرات
 یملع زرطب یروئت رصانع هکنیا ضحم هب
 رد یخیرات مسیلایرتام ی هتفای لیکشت

 یمومع ینیب ناهج رد و دارفا ینیب ناهج
 هب یملع تلصخ ناهج نآ ،دنوش دراو

 یخیرات یلماکت ریس رد و دریگ یم دوخ
 رصع« رد هعماج و ملع تفرشیپ اب شیوخ
 یم دنویپ )تشرب تلوترب لوق هب( »ملع
 ویتکپسرپ زا ینیب ناهج هباثم هب یلو ،دروخ
 هقبط ینعی ،یا هقبط صاخ عفانم )هاگرظن(
.دنام یم یژولوئدیا ناکامک ،رگراک
 )ینیع( فیتکژبوا روطب هک یئ یژولوئدیا

.بذاک هن و تسا یقیقح
 رشب عون هعسوت دنور اب نآ هکنیا یارب
.دراد قابطنا
 تلصخ ـ قیرط نیدب اجنیا ـ یژولوئدیا

.دهد یم رییغت ار دوخ
 رد یژولوئدیا هک لیلد نامه هب تسرد

 رد ،تسا بذاک روعش ،یتاقبط هعماج
 هعماج هب نداد نایاپ یارب هزرابم هلحرم
 ینیب ناهج هباثم هب رگراک هقبط رد ،یتاقبط
.ددرگ یم لدب تقیقح لماح هب ،یملع
 ینیب ناهج ندوب )بذاک هن و( یقیقح
 رد ار ناسنا ،نآ هک تس ور نآ زا یملع
 یعیبط دوجوم هباثم هب یعامتجا یاهدنویپ

 هک دنک یم یقلت راتخمدوخ دنمدرخ
.دزیوا یمرد تعیبط اب هنادلوم
 هطبار اب ،ور نیا زا یخیرات مسیلایرتام
 دراد راکورس تعیبط اب ناسنا یکیت کلاید
 کلاید رد دیاب )یرظن( یکیروئت ظاحلب هک
.دبای ماوق و هعسوت تعیبط کیت
 ناسنا و تعیبط کیت کلاید روظنم(
:تسا
 مود تعیبط اب لوا تعیبط کیت کلاید
 و تسا هتشاد یعیبط ءاشنم هک تسا

 دهاوخن تسد زا زگره ار دوخ تیعیبط
.داد
 تایح همادا هب رداق تعیبط نودب ناسنا
 و زیرگ ردام تعیبط زا ار ناسنا.تسین

.تسین رسیم یریزگ
 زج یزیچ ،وا تیهام هباثم هب ناسنا راک
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)مجرتم .تسین تعیبط اب وا دتس و داد
 هب رشب عون ینب یئاهر رب ندش لئاق مدقت اب
 قیرط زا یناسنا ماع جامآ هباثم

 لیکشت راتخاس ،درخ رب ینتبم یراتخمدوخ
.دبای یم رییغت روعش
 تحت دوخ رثا رد سکرام هک راذگ نیا

 روطب »خابریوف هب عجار یئاهزت« ناونع
 زا تسا ترابع ،هدرک یدنبلومرف یا همانرب

 فادها رب ینتبم یراک تابسانم لوحت
 رد هک )یلمع( یکیتارپ تابسانم هب شیوخ

 صاخ یئیش راکودرک یاوتحم هب ماع ،نآ
.دوش یم لدبد
 کرد ناوت یم یروئت رد اهنت اما ار ماع
.دومن
 دوخ رواتشگ هب یروئت هک تسا قیرط نیدب
 ار ماع هک یکیتارپ ،دوش یم لدب کیتارپ
.دشخب یم تیعقاو درفنم راکودرک تکربب
 درفنم یکیت کلاید هب دینک هعجارم
 فراعملا ةریاد یامنرات رد ماع و )صاخ(
یرگنشور

 یملع ینیب ناهج یارب یفسلف هدولاش
 رثا رد سلگنا ار یسایس کیتارپ رب ینتبم

 نایاپ و خابریوف گیودول« ناونع تحت دوخ
.دروآ یم دیدپ »ناملآ کیسالک هفسلف
 لئاسم دناوت یم زین رثا نیا رد سلگنا
 مهف هماع نانچ ار یفسلف تنس جنرغب
 گرب و زاس نودب دناوتب هک دهد حیضوت
 ناهج دراو ،دوخ تابثا و لیکشت یکیروئت
 دراو ،یشمارگ وینوتنآ لوق هب و دوش ینیب
.ددرگ »سک همه ای و سکره هفسلف«
 یلو ،مهف هماع رثا نیا اب سلگنا هک هچنآ
 هداعلا قوف فراعم یواح لاح نیع رد
 رد )یلک و ماع( لاسروینوی و هتفای هعسوت
 هب یتسینومک شبنج یرکف تدحو هنیمز
.تسا هداعلا قراخ ،دناسر یم ماحنا

 هوق هک سکرام یداصتقا تاقیقحت
 یسررب رد ار دوخ یتابثا و یلالدتسا

 و یئوس زا ،دنهد یم ناشن تایئزج
 رگید یوس زا سلگنا هداعلا قوف تامیمعت
 »مسیسکرام« لیکشت هب )مه اب ود ره ینعی(
 یروئت هک یمسیسکرام ،دنوش یم رجنم
.تسا زاسنوگرگد ناهج کیتارپ کرحم
نایاپ

 تالخادم مود یناهج گنچزادعب رگا
 زا اهاتدوک نتخادنا هار هب اب یتسیلایرپما

 هار مه اهنآ یراک یفخم اب و ناریارد هلمج
 یاهمیرحت زا سپ تالخادم نیا زورما ،دوب
 ندرک درفنم یارب شالت و یداصتقا

ِ ررکم یاهدیدهت اب ،رظن دروم یاهروشک
 یور رب یماظنزواجت حرط نتشادرارق“
 و یلام کمک ،تسیلایرپما نامکاح”زیم
 یاهورین هب حالس نداتسرف ،یتاغیلبت
 زواجت اتیاهن و ناشدوخ هب هتسباو نویسیزوپا
 دییات اب هتبلا ایرد و نامسآ و نیمز زا یماظن

 هب ،”دحتم للم“ مان هب یکولفم نامزاس
.دبای یم نایرج یراکشآروط
 زا هک یا هناتخسرس یاهتمواقم مغرالع
 هنوگ نیا هیلع مدرم یاه هدوت بناج
 دریذپ یم تروص اهیرگ لاغشا و تالخادم
 یلیمحت یاهگنج نیا جراخم راب و
 همکاح یاهتئیه شیپ زا شیب یتسیلایرپما

 راچد ار یتسیلایرپما یاهروشک ی
 دشر هب تالخادم نیا و هدومن تالکشم
 کمک اهروشک نیا رد یا هدوت تاضارتعا

 ناراد هیامرس قطنم اما ،تسا هدرک یرثوم
 ای :تسا هنازابرامقراتفر قطنم اهنآ ماظن و
 ،دوش یم حرطم درب هک یتقو !تخاب ای درب
 راوخ هدرم ناراتفک لثم اهتسیلایرپما
 تسد هب یبسن یزوریپ هک یئاهروشکرد
 هناریو هب ار یا هبناج همه موجه ،دنا هدروآ

 یب و هدومن اهروشک نیارد هدنام یقاب یاه

 مسیلایرپما ناسیل هساک
 یدازآ لباقمرد

!ناهاوخ
میهاربا.ک

 یارب اهتسیلایرپما هک یموش هشقن
 رهاظرد نردم تسِپ مسیلاینولک ندرکرارقرب
 و ”رشب قوقح“ ،”یسارکومد“ زا عافد
 یارب نطابرد و ”اهروتاتکید اب تفلاخم“
 ریز هب یموس ناهج یاهروشک ندروآرد
 ههدودزا شیب یط دوخ ی هطلس و ذوفن
 یماظن ی هنالیذر تالخادم اب و هدرب شیپ
 و رازه اهدص ندومن مودصم و نتشک و
 ناریو و روشکرهرد ناسنا اهنویلیم اضعب

 دروم یاهروشک یداصتقا یانبریز ندرک
 طیارشرد ،هدوب هار مه هتفرگرارق موجه
 رادیاپ و یوق یبالقنا یورین نادقف
 یم همادا ماگ هب ماگ یناهج یحطسرد

.دبای
 رد یلمخم تابالقنا داجیا اب هشقن نیا

 ذوفن ریز ”یتسیلایسوس هاگودرا“ یاهروشک
 رد سپس و هیسور یاهتسیلایرپما لایسوس
 رد نونکا مه و دشزاغآ یوالسوگوی

 و هتفای نایرج اقیرفآ لامش و هنایمرواخ
 علق زا سپ و یمرش یب و تواسق لامکرد
 زا عافد“ مان هب ”اهروتاتکید“ عمق و
 تلذ هب و تراغ تبون ،”یسارکومد
 مه و .دسر یم ارف قطانم نیا للم ندناشک
 یماظن ی هلخادم هک دوش یم هتفگ نونکا
 ناتسکاپ و نمی ،یلاموس ،هیروس ،ناریا رد
 ،تسا هدش عورش تساهتدم هک
 نادنب هرادق و نارگ هلخادم راکروتسدرد

.دراد رارق یناهج
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 نیمز یور رد رگا ات دننک یم شالت هنامرش
 ار زیچ همه و هدنامن یقاب یریگ نادند زیچ
 عبانم لابند هب دنا هدرکدوبان و هدنازوس
 .دندرگب اهروشک نیا نیمز ریز رد تورث
 ،قارع تفن ،ناتسناغفا یاهبنارگ تازلف
 و هتفرگرارق نانآرایتخارد یبیل بوغرم تفن

 یمن ناشن یسک هب مه یباتک و باسح
 و دروخ و دنازوس و تشک دیاب :دنهد
!!درُب و دیشک هربوت اب تسه هچره
 نیا مدرم نایمرد یتیعضو نینچ لباقمرد
 و یبالقنادض ی هتسدود اب ام اهروشک
 هک لوا ی هتسد .میوش یم ور هبور یبالقنا

 فیطرد ات هدمع دیاب ار ناشغارس
 نیا یزاوژروب هدرخ یالابرشق و یزاوژروب

 نتشاذگاپ اب و هنامرش یب ،تفرگ اهروشک
 هزرابمرد هتفخ نوخ هب یاهناسنا دسج یور
 اراکشآ ای و یناهنپ ،یتسیلایرپما زواجت هیلع
 ار نارگزواجت یبآمرکون راختفا دنهاوخ یم
 و بآ هب یراوخ و تفخ لامکرد و هتفای
 ینورد تخسرس نانمشد نانیا .دنسرب ینان
 دوجو مامت اب دیاب هک دنتسه مدرم تیرثکا
 لماش هک رگید ی هتسد .دنوش درط و ءاشفا
 تمحز و نارگراک ینعی مدرم تیرثکا

 نهیم و هاوخ یدازآ یاهورین و ناشک
 مه نونکا مه هنادنلبرس ،دنوش یم تسود
 دنا هداتسیا تسیلایرپما نارگ هلخادم رباربرد
 هب تنایخ اب هک یبالقنادض نامکاح مه و
 طیارش روشک ی هدنزاس تیرثکا نیا عفانم
 هدومن مهارف یجراخ تالخادم یارب ار
 اب یخیرات تیناقح و دننک یم هزرابم ،دنا
 هساک اب تلذ و ترفن و تسا هار مه نانیا
!هیامرس یناهج یروتارپما ناسیل
 هب ات دوش یم یعس رصتخم هتشون نیارد
 عضاوم لوق لقن دنچ ندروآ اب هنومن روط
 یناریا شورف نطو یتشم و اهتسیلایرپما

 و وس کی زا ”ناریا یلم تیمکاح“ یعدم
 یوسزا ار ناریا هاوخ یدازآ مدرم تیرثکا
 ،ناریا هب یماظن زواجت اب هطبار رد رگید
:مینک رورم
 یتاعالطا هتیمک سیئر ،نیاتسنیاف نایاد“

/رهم ۲۴( هبنشکی زور رد ،اکیرمآ یانس
 هدحتم تالایا هک درک مالعا )ربتکا ۱۶

 ریسم« رد یمالسا یروهمج و اکیرمآ

 لیالد یو .دنراد رارق »رگیدکی اب مداصت
 و ناریا یمتا همانرب دیدشت ار دنور نیا
 ریفس رورت همانرب رد نارهت یلامتحا تلاخد
.تسناد نتگنشاو رد یدوعس ناتسبرع
 نونکامه اما« :دوزفا تارکمد روتانس نیا
 یماظن ییورایور یارب یبسانم نامز
 شرتسگ راتساوخ نیاتسنیاف ».تسین

 کناب میرحت هلمج زا یللملانیب یاهمیرحت
 رییغت هب ناریا نتشاداو یارب ناریا یزکرم
.دش یسایس یهیور
 و سدق هاپس یلامتحا تازاجم هرابرد یو

 هب هجوت اب« :تفگ ناریا اب یلامتحا گنج
 رضاح لاح رد ام ،ناتسکاپ اب طباور یگریت
 یدایز تیلوغشم ناتسناغفا و قارع رد
 یدیدج گنج یپ رد دیابن ام روشک .میراد
۲۰۱۱ربتکا ۲۶ ـ ناملآ ویدار ”».دشاب
 دوخ عبانم زا لقن هب نیدراگ همانزور“
 ار دوخ ایناتیرب شترا هک تسا هداد شرازگ
 نیدراگ .دنکیم هدامآ ناریا هب هلمح یارب

 حلسم یاهورین  تسا هدرک شرازگ
 زا اهینارگن شیازفا هب هجوت اب ،ایناتیرب
 ندیشخب دوبهب لاح رد ،ناریا یمتا همانرب
 هلمح یارب دوخ  یطایتحا یاهحرط هب
 همانزور نیا .دنتسه ناریا هب یلامتحا

 تسا دقتعم ،ایناتیرب عافد ترازو دسیونیم
 دریگب میمصت  تسا نکمم هدحتم تالایا

 زا یخرب هب یکشوم هلمح یاهحرط هک
 هب .دزادنایب ولج هب ار ناریا مهم تاسیسات
 ییایناتیرب یاهماقم ،نیدراگ هتشون
 یارجا لابند هب نتگنشاو رگا ،دنیوگیم
 قیمع یاهدیدرت مغر هب ،دشاب اهحرط نیا
 نیا کمک راتساوخ ،یفالتئا تلود رد
 اب ،دیازفایم شرازگ نیا .دش دهاوخ روشک
 ناحارط ،ناریا هب یاهلمح نینچ ینیبشیپ
 یسررب لاح رد نونکامه ،ایناتیرب یماظن
 یارب اج نیرتهب یناکم هچ  هک دنتسه نیا
 یتنطلس ناگوان و اهییایردریز  رارقتسا
 ییاهییایردریز و اهیتشک  ؛تسا ایناتیرب

 یاهکشوم هب زهجم نیدراگ هتشون هب هک
 گنج کی ریگرد ات دنتسه کواهمات زورک
 هب .دنوش ناریا اب ییاوه و ییایرد یلامتحا

 ییایناتیرب یاهماقم ،نیدراگ شرازگ
 دهاوخ هزاجا ندنل زا اکیرمآ هک دندقتعم

 عقاو ایسراگ وگهید هاگیاپ  زا هک تساوخ
 ناریا هب هلمح یارب دنه سونایقا رد
۱۲/۸/۱۳۹۰ ـ ادرف ویدار .”دنک هدافتسا
 تسا هدمآ ضترآاه یلیئارسا ی همانزور رد
 ،وهایناتان نیماینب هک یلاح رد ”: هک
 عافد ریزو ،کاراب دوها و ،ریزو تسخن
 یاضعازا یشخب تقفاوم بلج هب ،لیئارسا

 کی یماظن هلمح کی روظنم هب هنیباک
 زا یا هراپ اما ،دنا هدش قفوم ناریا هب هبناج
 ینب  هلمج زا لیئارسا هیاپدنلب یاه ماقم
 و ،لیئارسا شترا داتس سییر ،زتناگ
 و یماظن یتاعالطا یاهسیورس یاسور
  یاضعا زا رگید  یشخب و روشک یلخاد
 رد هلئسم نیا رس ربو دنفلاخم نآ اب هنیباک
: ای و .”دراد دوجو فاکش هنیباک
 رد یا هلاقم راشتنا زا سپ هتشذگ هعمج“
 تویادی مان هب لیئارسا رگید همانزور
 ثحب ،»یمتا راشف« ناونع تحت تونوراهآ
 هب هتسب یاهرد تشپ زا ناریا درومرد

 رد .دش هدرب اه همانزور تسخن هحفص
 هتسویپ لیئارسا ،ناریا یمتا همانرب اب طابترا

 یور اه هنیزگ همه هک تسا هداد رادشه
 عافد ریزو ،کاراب دوها .دراد رارق زیم
 روشک نآ ناملراپ رد هبنش هس زور ،لیئارسا

 هنایمرواخ رد یطیارش تسا نکمم تفگ
 هب ییاهنت هب دوشراچان لیئارسا هک دیآ شیپ
 یادص .”دزادرپب دوخ یتایح عفانم زا عافد
۲۰۱۱ربماون ۲ـاکیرمآ
 سییر زرپ نومیش زا لقن هب دنومول همانزور“

 هب هجوت اب دسیون یم لییارسا یروهمج
 ،یمتا حالس دیلوت هب نارهت ندش رتکیدزن
 ناریا یا هتسه همانرب هک ییاهروشک زا دیاب
 رتدوز هچ ره ات میهاوخب دنراد رظن ریز ار
 نیا یا هتسه تاسیسات ندرک دوبان یارب

 اکیرمآ یادص ـ ”.دنشیدنیب یا هراچ روشک
۲۰۱۱ربماون۷ ـ
 ناتسبرع روشک ریزو زیزعلادبع نب فیان“

 زور روشک نیا دیدج دهعیلو و یدوعس
 هار هک تفگ هکمرد )ربماون لوا( هبنشهس
 دروم رد یمالسا یروهمج اب یشزاس
 نتگنشاو رد ناتسبرع ریفس ”رورت هئطوت“
 رتشیپ رطق ریزوتسخن .درادن دوجو

 نیا رس رب فرط ود یوگوتفگ راتساوخ
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 زیزعلادبع نب فیان .دوب هدش عوضوم
 رس رب ناریا یمالسا یروهمج اب شزاس
 تالایا رد ناتسبرع ریفس ”رورت یهئطوت“
 نینچمه یو .تسناد یفتنم ار هدحتم
 ،دنک هراشا یرتشیب تایئزج هب هک نآ نودب
 ییویرانس ره اب دروخرب یهدامآ ام« :دوزفا

 .”دشاب زاین هک یاهلیسو ره اب … میتسه
. ۱۳۹۰ نابآ ۱۱ ـ هلو هچیود

 زواجتم ناربهر یراشفاپ زا رظن فرص
 برع عاجترا زکرم نارس یراشفاپ و لیئارسا
 یاپ ندناشک درومرد یدوعس ناتسبرع رد

 یبرع ـ یتسینویهص ـ یتسیلایرپما تازواجت
 هجوت اب و ،ناریا هب )یتسیدوعس ات هدمع و(
 ههبج داجیا یارب اکیرمآ یگ هدامآ مدع هب

 ناهج نیا ،ناریارد یروف دیدج گنج ی
 یاهورین تیوقت هب محر یب و صیرح راوخ
 و دهد یم همادا ناریا فارطارد شا یماظن
 زمیات کرویوین همانزور ” : هک نیا هلمج زا
 زوجم هرابرد تیوک اب اکیرمآ تارکاذم زا
 هیحان رد روشک نیا یمزر یاهورین رارقتسا

 یناوخارف همانرب لیمکت زا سپ سراف جیلخ
 یراج لاس نایاپ رد قارع زا اهورین نیا

 شرازگ هب ،رگید یوس زا و .دهد یم ربخ
 زا یشخب تارکاذم نیا ،زمیات کرویوین
 رد اکیرمآ یماظن روضح تیوقت یاه همانرب

 رد دناوتب هک یا هنوگ هب تسا سراف جیلخ
 ای و قارع رد یتینما ریبادت تسکش تروص

 دراو تعرس هب ،ناریا اب یماظن دروخرب
 دسیون یم زمیات کرویوین .دوش لمع
 یورین کی نتشاد هاگن رب هوالع اکیرمآ
 یگنج یاه یتشک مازعا ،تیوک رد یمزر
 هقطنم هب یللملا نیب یاه بآ قیرط زا رتشیب

 و رامش .دراد رظن رد زین ار سراف جیلخ
 نینچ یارب هدامآ هوقلاب یاهورین بیکرت

 رد…تسا هدشن صخشم زونه یتایلمع
 تلود تسا هدمآ زمیات کرویوین شرازگ
 اب یماظن تابسانم شرتسگ راتساوخ اکیرمآ

 هدنهد لیکشت یاهروشک یاضعا یمامت
 :لماش ،سراف جیلخ رد یراکمه یاروش
 ،رطق ،نیرحب ،تیوک ،یدوعس ناتسبرع
 ”.تسا نامع و یبرع هدحتم تاراما

۲۰۱۱٫ ربتکا ۳۰ ـ اکیرمآ یادص
 و زیمآ کیرحت تکرح نیا لباقمرد

 دربرود کشوم شیامزآرب ریاد یربخراشتنا
 اب هلباقم روظنم هب لیئارسا شترا طسوت
 یرازگربخ لوق زا هسنارف یرازگربخ ،ناریا
 رکشلرس رادرس“ داد شرازگ سراف

 لک داتس سیئر ،یدابآزوریف نسحدیس
 رد ،یمالسا یروهمج حلسم یاهورین
 هنوگره تسا هتفگ ربخ نیا هب شنکاو

 یمتا تاسیسات هب لیئارسا یماظن هلمح
 و اکیرمآ یارب  ینیگنس هنیزه ،ناریا
 دوزفا یو .تشاد دهاوخ یپ رد لیئارسا

 دنچره یدیدهت ره ناریا یمالسا یروهمج
 یقلت یدج یدیدهت ار مک لامتحااب و رود
 هدامآ رد روشک حلسم یاهورین و دنک یم
.”دنرب یم رسب لماک شاب
 یطایتحا اب نوتنیلک یرالیه فصولا عم

 اکیرمآ ذوفن شرتسگ یارب و هنارگ هلیح
 هدرخ و یزاوژروب زا یراشقا نایمرد
 رهاظ هب ار یرگید زاس ،ناریا یزاوژروب

 ینیسح زیبماک اب وگ تفگرد و هدرک کوک
 تالخادم ربتکا ۲۶ رد اکیرمآ یادص زا
 ”مدرم هب کمک“ بلاقرد ار ناریارد اکیرمآ

 میژر اب یریگرد یپرد ام“ : دومن حرطم
 مدرم زا تیامح ناهاوخ هکلب میتسین  ناریا
 مینک یم یعس ناریا زا جراخ زا ام .میناریا

 هدرپ ندرب نایم زا یارب شالت هار زا …
 هدرک داجیا ناریا تموکح هک یکینورتکلا
 ببس ام یارب … مینک کمک مدرم هب

 ادرف نیمه رگا دوب دهاوخ رایسب یدنسرخ
 زا و دریگب هیور رییغت هب میمصت نارهت میژر

 ییاناوت و دادعتسا همه نیا ارچ دسرپب دوخ
 یم بوکرس تسا روشک نآ هدنیآ هک ار
 مدرم هب کمک یپ رد ام نیاربانب . دنک
 هتساوخ ام زا هچنآ اب بسانتم میتسه ناریا

 زا رتشیب یزیچ هک )اج نامه(”دوش یم
!تسین ”حاسمت کشا“
 و هنازورفا گنج تاغیلبت نیا نایمرد
 نطو ،یتسیلایرپما ی هنایارگ هلخادم
 ی”رالوکس”و سراف تسینیووش ناشورف
 یلم تیمکاح“ عفادم غورد هب ار دوخ هک
 گنج زا رت هشتآود ،دننز یم اج ”ناریا
 هفافلرد ضایر و لیئارسا و نوگاتنپ نازورفا

 و دننک یموعوع یبلط یسارکمد ی
 هلمح ناریا هب هک دنشک یمدایرف

 زا و تسین شوجدوخ یسارکمد ”:دینک
 نودب ندرک ادیپ یئاهر ینید دادبتسارًش
 .. .دوب دهاوخن ریذپ ناکما وتان  کمک
 راتخاس هب هجوت اب لاوحا نیا اب سپ

 همه ینابیتشپ و هیقف تیالو تموکح
 یرارقرب میژر نیا زا هیسور و نیچ هبناج
 هب ناریا رد یسارکومد و رالوکس هعماج
 هفیظو .دشاب شوجدوخ دناوتیمن هجو چیه
 ام هک دنکیم باجیا رابجالاب نایناریا ام
 هرهب ییورین زا دنور نیا تازاوم رد مه
 دق هیسور و نیچ ربارب رد دناوتب هک میریگب

 رد ار یسارکومد رارقتسا ات دنک ملع
 بلج نآ و دنک ریذپ ناکما نامروشک
 رداق ییورین هچ .دشابیم وتان تیامح
 مدرم و دربب نیب زا ار یفاذق راکتیانج دوب
 لاغشا هنامرش یب نانیا  .”دزاس دازآ ار یبیل
 و یبیل مدرم ی دازآ ار وتان طسوت یبیل
 دادملق ”یسارکومدرارقتسا“ ار ناریارامعتسا

!!دننک یم
 نایئادف نامزاس ندزاپ و تسد بلاج

 ینردم تسپ یرگرامعتسا حدمرد تیرثکا
 شا وتان نادنب هرادقو اه یلمارف مسیلایرپما
 شخب نآ یگ هتسکشرو زا ناشن هک تسا
 تردق بارسرد هک دراد یزاوژروب هدرخ زا
 هک اهتسیلایرپما ندوب شخب یئاهر هب ،یبای
 هانپ ،دنا ینونک خیرات نادالج نیرت گرزب
 رد هیمالعا ود یط رهم٢٩ و ۲۸ رد و هدرب
 رامعتسا نینوخ تشگزاب زا تیامح و دیئأت
 یئارجا -یسایس تیئه یاضما اب یبیل هب

 تحت )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس
 زا یرگید ،»!یبیل مدرم هب شابداش« ناونع
 ناییادف داحتا نامزاس یزکرم هتیمک یوس
 هدنز ،درم یفاذق« ناونع تحت ناریا قلخ
 دیاب بیرت نیدب .درکرشتنم ،»!یدازآ داب
 زواجتم یاهشترا هب زین ادرف ات دوب رظتنم
 ناتسبرع اهنآ هچ لابند و لیئارسا و اکیرمآ

 الامتحا و ناریا هب هلمح رد یدوعس
 هیقف تیالو یرشبدض میژر ینوگنرس
.دننکرداص ”دازیرم تسد“ هیمالعا
 هبور رد هک ینیزرابم هتسد نآ مینیبب اما
 هنازور و هتشارفارب دق کافس میژر یور
 نیارد ؟دنیوگ یم هچ دنهد یم ینابرق
 شناد یریگ عضوم هنومن هب اهنت دروم
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:مینک یم هدنسب نایوج
 ،هاشنامرک هب یا هنماخ رفس اب نامز مه
 رد یهاشنامرک درک نایوج شناد زا یعمج
 هب باطخ یا همان رد ،۱۳۹۰ رهم ۲۳ خیرات
 رد یا هدرتسگ حطس رد هک دنتشون وا
 ییاه شخب .تسا هتفای ساکعنا اه هناسر
 :تسا ریز حرش هب ،همان نیا زا

 مد نآ زا امش هک یعیشت … هللا تیآ بانج
 یناهاش یرابرد و یمسر بهذم ،دینز یم
 رب ار ناشرادتقا دنا هتساوخ رایسب هک تسا

 لاس .دننک کح راید نیا یاه هرخص
 نات یرابرد عیشت یاول ریز رد هک تساه
 و یریذپ ملظ ،یریز هب رس هب ار ام مدرم

 یم ارف ندش ملاظ تسد تلآ یتح
…دیناوخ

 هب هک تساه لاس امش ،یا هنماخ یاقآ
 و اه یریگرد داجیا دصق فلتخم یاحنا
 رد و دیراد ام راید رد ار یبهذم تافالتخا
 مدرم ام نایم رد قافن مخت دیتسناوت هار نیا
 …دیشاپب
 یب ،رقف دصرد ظاحل زا هاشنامرک ناتسا

 ار نازیم نیرتالاب یشکدوخ و دایتعا ،یراک
 نیا هک نیا هن رگم ؛تساراد ناریا لک رد

 هک تسا یعیشت ناهج زا یشخب مه اج
…!؟دیراد ار تشهب هب نآ لیدبت یاعدا

 تیفرظ زا نینچ مه نات هباطخ رد امش
 یداصتقا و یعیبط ،یناسنا یالاب یاه

 رد نیا اما .دیداد نخس داد رایسب هاشنامرک
 یراک یب و رقف یالاب رایسب دصرد اب دروآرب
 ایآ ؟تسا ریذپ هیجوت هنوگچ ناتسا نیا رد
 تالحم هب هک دیا هداتفا رکف نیا هب
 شاک ؟دینزب یرس مه هاشنامرک نیشنریقف
 یاه هچب اب ییورایور تراسج دش یم
 ریوصت .مینیبب امش رد ار دابآرفعج هلحم
 زا رت گرزب رایسب تالحم نیا رقف روآ جنر
 دیهاوخ یم هک تسا یسدقم گنج ریوصت
 رد ار نآ تفگنه یاه هنیزه فرص اب

 رد رگید اج نآ .دیراد هگن هدنز هاشنامرک
 شورف هکشخ نان و یسکاو ناکدوک لباقم
 زا یشان ناشرقف هک دینک هیجوت دیناوت یمن
 مدرم هب تبسن ناتزیمآ ضیعبت یاه تسایس
.تسین هاشنامرک

 دایتعا و اشحف ،رقف ،یا هنماخ یاقآ …
 دیناوت یمن امش و دوج یم ار مدرم نیا هشیر

 هک دیدنبب تقیقح نیا رب ار مدرم مشچ
 قوتاپ ،ردخم داوم شخپ و اشحف زکارم
 رهش نیا رد امش ماظن نیلوئسم یلصا

 نازیم نیرت شیب دوجو زا هک امش .دنتسه
 ،دییوگ یم هاشنامرک ناتسا رد اه هدیهش
 و رقف رطاخ هب هک ینانز یالاب نازیم زا ایآ
 هدش هدیشک ییاشحف یاهدناب ماد هب دایتعا
 ،دنتسه امش نیلوئسم شراذگ ناینب هک دنا

 یشکدوخ یالاب رایسب نازیم ایآ ؟دیربخ اب
 یم اپ و تسد یدیمون و سای رد هک ینانز
 یم درد هب ار امش نادجو یا هرذ ،دننز
 !؟دروآ

 هاگشناد ییوج شناد نیلاعف زا یعمج
 تبسانم هب ،زین یسوط نیدلاریصن هجاوخ

 راشتنا هب تسد دیدج یلیصحت لاس زاغآ
 مان هب :دنتشون هلمج زا و دندز یا هینایب
 تفارش مان هب و مینک یم زاغآ یدازآ
 یم هلثم هداتسیا ،اهزور نیا هچ نآ ؛یناسنا
 یاه لاس نوچ مه زین ار لاسما رهم…دوش
 یشورخ و ولگ رد یضغب اب ،هتفر شیپ زا
 ،ام هک ؛مینک یم زاغآ نامدوجو هلالس رد
 کاخ نیا نانزدازآ و نادرمدازآ نانامیپ مه
 ناگدروخ مخز ،ام هک ؛میا هدیشک نوخ هب

 هناوج نالسن مه ،ام هک ؛میا هنامز روج
 و زورید یاه نامرآ رب هداتسیا و زورید یاه
 …میزورما

 لاس نیا لوط رد نیرجحتم و ناگماکدوخ
 مامت اب ،هتشذگ لاس ود یط صخالاب و اه
 و اه هجنکش ،اه بیقعت ،اه یریگتسد
 تهجرد ار دوخ تیفرظ مامت ،اهدیدهت

 شبنج یمامت لرتنک و فذح ،بوکرس
 رد هچرگا ؛تسا هتسب راکهب یعامتجا یاه
 یناماسبان ،دیآ یم مشچ هب هچ نآ ،نیب نیا
 هصرع یمامت رد نایارگرادتقا یمگردرس و
…تسا یللملا نیب و یا هقطنم ،یلم یاه
 ،یعامتجا تینما نوچ ییاه حرط یارجا

 و فافع حرط و شابوا و لذارا اب هلباقم
 ،یزیمم ینوزف هب ور لامعا ؛باجح
 اه تیدودحم و اهراشف دیدشت و روسناس
 رنه هصرع نارظان و نارضاح یمامت رب
 روضح رارمتسا و تیبثت ؛گنهرفو

 تایه سار رد یتینما -یماظن یاهورین
 یاه ناگرا و اهداهن ریاس و ناریزو

 یقالت ،رخآ رد و ؛یعامتجا و یتموکح
 یاه نارحب اب ماظن یداصتقا یاه تسایس
 زا یرصتخم اهنت ،یجراخ و یلخاد یسایس
 نیا شوماخ و یلایرس تایانج هعومجم

…تسا ناگماکدوخ
 و میراد رارق دیدج یلیصحت لاس هناتسآ رد
 رد مد ره ،یماظن تکوش و تردق نابابرا

 هزات هنارگبوکرس یاه کیتارپ یوجوتسج
 دوخ همکاح دادبتسا تیبثت تهج رد یا

 هاگشناد ندرک یناگداپ یارب شالت ؛دنتسه
 و رارمتسا نوچ ییاه تسایس لامعِا اب

 ندرک راد هراتس و یزاس هدنورپ شرتسگ
 قوقح اب ریاغم هک( ییوج شناد نالاعف
 روط هب و تسا رشب قوقح و ییوج شناد
 هب کلهم یا هبرض تدم ینالوط رد ،عطق
)دزاس یم دراو هاگشناد یملع حطس دشر

… 
 ؛دنزیگنا یم رب ار ملظ ،اهروتاتکید ؛یرآ
 ؛دنزیگنا یم رب ار یگدرب ،اهروتاتکید
 و دنزیگنا یم رب ار تواقش ،اهروتاتکید
 اهروتاتکید ،هک نیا همه زا رتزیگنا ترفن

 ات تسام رب سپ ؛دنزیگنا یم رب ار تقامح
 تیلاعف یهد نامزاس و زکرمت ،ییانشآ اب
 و هاگشناد بان تیوه نتخاس رب هب ،اه

 همه و هدرتسگ همجه همادا و نایهاگشناد
 همادا بوکرس هاگتسد هیلع دوخ هبناج
 .میهد
 ناتسروگ هاگشناد ؛تسا هدنز هاگشناد
 و دادبتسا ،رجحت ،طلغ یاه تنس
 هب تس یربت هاگشناد ؛تس یگماکدوخ
 و ؛یقوقح یب و ضیعبت ،یتلادع یب هشیر
 ؛هسامح ره نطب رد تس یبیکش ،هاگشناد
 هب ار ام رگنس هک یمالک نآ تسا نیا و
…درک دناوت یم فصو یمامت
 دهعتم و هاگآ نایوج شناد ،ام هلیسو نیدب
 یاه تسایس یمامت هک میراد یم مالعا

 رد هچ ،زورما هب ات نابلطراصحنا بوکرس
 یاه هصرع ریاس رد هچ و هاگشناد نحص

 زا نارس سرت هناشن افرص ،یعامتجا
 ام اما .تس یعمج یهاگآ دشر و روضح
 ،نامروشک کاخ یاج یاج رد نانچ مه
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 اپرب ار دادبتسا هیلع ییاون مه و داحتا مچرپ
 تابلاطم یمامت هب یبای تسد ات و هدرک
 نارای اب هک یدهع رب دوخ قح رب و یناسنا
 ظفح رب و میدنبیاپ میا هتسب نام یناتسبد
.دوب میهاوخ اشوک هاگشناد یاهدرواتسد
 یناهاوخ یدازآ،ریلد نایوج شناد نیا

 و ملظریز زا روشک یئاهر یارب هک دنتسه
 رد ور مکاح ماظن دادبتسا و رامثتسا و متس
 ناوت و ورین هب ،دننک یم هزرابم میژر یور

 یئادگ بلطرد و دنراد دامتعا مدرم و دوخ
 تسد زا هدش هلثم و کولفم یدازآ

 قح زا اهنآ .دنتسین ناهج نارگ بوکرس
 یم عافد ناریا تشونرس نییعترد دوخ
 هک یناناوج نیا هب امروشرپ دورد .دننک
 زا یئاهر یارب ار ناش یگ هدازآ و فرش
 هب یمالسا یروهمج ناکچ نوخ لاگنچ

 هار و دنتخورفن ناشناتسد مه و اهتسیلایرپما
 و نارگراک هژیو هب و ناریا مدرم یئاهر
 هب یگ هدرپسرسرد ار ناشک تمحز
 رسارس میشوکب .دنیوج یمن اهتسیلایرپما

 نازواجتم ناتسربق هب ار ناریا نیمزرس
 رد ات مینک لیدبت یلخاد نادبتسم و یجراخ
 و دازآ یناریا یانب نانمشد رب یزوریپ یادرف
 یللملا نیب ناراد هیامرس متس ورامثتسا نودب
.میئامن زاغآ ار یلخاد و
۱۳۹۰ نابآ ۲۰ ـ 
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بایهر
میا هدنام  شاپ  ام و نهیم   تسیا هبوبحم
میا هدنام  ش اّنمت       هب   ناج یاهتنم  اب
 
ناگتسکشلد       یسب و   ناگتسخ   دنتفر
میا هدنام  شاهافج   هب    ام      راو بویا
 
میا هتفر   ،  تفر   اجک   هب   ام   بوبحم
میا هدنام         ، شاه »ایب« ِ رما  ِ  میلست
 

تخس و درس ناتسمز هب  نامدیشک  مد ره
میا هدنام    شامرگ  ِ براجت   نآ ِ  مرگلد
 

میتخوسب   شا قشع ِ شت   رد هک    یهاگ
میا هدنام  شاهرحس   کاپ  یاوه رد   لد
 
میا هدید    وچ    کرحتم    اه هدرم    سب
میا هدنام  ش اسیع  ِ مد   نآ     راظتنا رد

 

ادلی بش

شیک هب نوچ  ماحنارس دیشک ام   ِ  جنرطش
میا هدنام شاه خر ِ فص رد ریزو نوچمه
 
حبص  یور   مینیبن   دنتساوخ   هک   نونکا
! میا هدنام    شادلیِ   بش رد   هنوگچ رگنب

 
——————————————-

                              ۲۸/۹/۸۱
هیولسع                                     

 هژورپ نارگراک یادلی بش نشج رد ، »ادلی بش«ِ  لزغ
 یمیشورتپ( مراهچ کیتامورآ لحم رد هیولسع یا
 رذآ ۲۹ رد … و اه نیسینکت و نارگراک عمج رد )هیوزرب

 یاهب هب هک یا هملکید و نشج . دش هملکید ۸۱ لاس
 نارگراک هب ، یندنام دایب یبش رد اما دیماحنا یراکیب

! تشذگ شوخ

رنه و تایبدا همان هژیو

هتفه هلجم
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* ناتسود
درالوب نیترام
یکسوناکس فیرش نیگن

 هتشون یلامش هرک نامر کی ندناوخ
 یمدرم یروهمج رد زونه هک یاهدنسیون
 ردان ردقنآ تسا تایح دیق رد هرک کیتارکمد
 و علو اب ار نامر نیا یسررب هک دشابیم
.دنکیم هارمه یواکجنک
 هک تسا قالط کی تساوخرد حرش ناتساد
 زین ار یعامتجا تابث هکلب جوز تابث اهنت هن
 دناوتیمن ادبا هدنورپ لوسم یضاق .دنکیم دیدهت
 .دریگب یخوش هب راک نیا ردار دوخ شقن
 دایز زین وا دوخ ییوشانز یگدنز هک اصوصخم
 یقیقحت هب تسد یضاق .تسین شخب تیاضر
 یقشاع نارود نیلوا نامز ات و هدز هنافاکشوم
 هب قالط لاح رد جوز نیب و دوخ جوز رد اه
 یراکادف و راک نارود هک ینارود ،دوریم بقع

 رگید الاح اما .دوب مه یعمج شیاسآ یارب
 .تسین هنانامرهق یاهییارس هسامح نیا تقو
 ،گرزب ربهر یاهدومنهر قبط رب ،دعب هب نیا زا

 یتخبشوخ نماض ،یگداوناخ یگدنز ینومراه
 هک ارچ .دراد تیمها هک تس یبایماک هیاپ و
 نامز نآ رد :هدش هتشون ۱۹۸۸ لاس رد نامر
 زورما هک ،یلعف روهمج سییر ،لیا گنج میک
 طقف ،تسا دوخ تسپ کرت فرش رد و رامیب

.دوب گنویس لیا میک یدعب نیشناج
 و دمآ یزاب اب ،دایز تراهم اب گنویر مان کأب
 یدایز ینیب کزان اب ، اه هنحص نیب تفر

 هرک یاهتّنس و تاداع قمع هب ار هدنناوخ
 .دربیم شیاهیتساک و اهمب و ریز اب ،یلامش
 نیا ،دنراد ناتساد رد یمهم هاگیاج نادرم رگا
 هش :دنریگیم تسد هب راسفا هک دنتسه نانز

 و هدش هدنناوخ هک یرگراک ،یوه نوس
 سدنهم ،گوانوا ای دنکیم قالط یاضاقت

 یاهنیمز یور دنکیم یعس هک یزرواشک
 ییاولح ودک و رایخ ،هچبرت ،ملک ،بوغرمان
 اهر اهنت اههام ار شیضاق رهوش و دراکب
 دیاب یضاق نیا هک تسا لیلد نیمه هب .دنکیم
 ار رهاوظ یارف و هتفر نوریب دوخ راک رتفد زا

.دواکب
 ،داسف ،یبلط هاج زا وا ،هار نیا یط رد

 هب یروآ ور ،بالقنا هب یداقتعا یب ،صرح
 یاهیتلادع یب و هرمزور یگدنزرد لکلا
 .درادیم رب هدرپ هدش هتکید لوصا فالخرب
 رب یکیرتکلا هناخراک لوسم کی هب الثم
 یاقترا و تالیصحت مامتا زا دعب هک میروخیم
 هداس ییاتسور هک ار شرسمه ،یعطق یلغش
 یتاهد یدایز وا دیدج یگدنز یارب و تسیا
 ربهر یتقو مدآ نیمه .دنکیم کرت ار تسا

 شبش و زور هک یرگراک شاداپ ،دوشیم بزح

تاساسحا اب گنای گنویپ
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 ار دنارذگ یم ینیشام ندرک رت رو هرهب یارب ار
.دنزیم بیج هب

 هسام هیهت یارب هک مینیب یم ار یاهناخراک
 ون هنوگ ره نیاو دروخیم رب لکشم هب بوغرم
 تالکشم ای و دزاسیم نکمم ریغ ار یروآ
 نامر نیا . مینیبیم ار قطانم زا یخرب رد هیذغت

 هب ار هعماج زا یزاجم دقن یلو تسین همان وجه
 تسا دقتعم هدنسیون رگا یتح دشکیم ریوصت

 هکلب میژر ریصقت هن هعماج درکلمع مدع هک
 یب دارفا بناج زا شتداقتعا فارحنا ریصقت
 .تسا مارم
 هکنیا زا لبق ، باتک نیا هک میشاب هتشاد دای هب

 و تسا یبدا یرثا صوصخ هب ،دشاب یسایس
 و شمرن اب هک مینویدم ورم کیرتاپ هب ار ار نآ
 همجرت ٔهزاجا تسناوت ،داد ناشن هک یراکتشپ
 هب لاس هد راک نیا وا یارب .دروآ تسد هب ار نآ

 هرک گنهرف صصختم هک ورم .دیماحنا لوط
 یفرعم یشبنج هرمز رد ار باتک نیا ،تسا

 رد ات دنتشاد لیامت نآ ناگدنسیون هک دنکیم
 رانک ار یبالقنا مسیتنامر ،۱۹۹۰ یاهلاس
 ناشن رتشیب هقالع یعامتجا یگدنز هب و هتشذگ
 مان کأب .دوبن رطخ نودب راک نیا .دنهد
 داقتنا بزح هبتر یلاع نادنمراک زا هک گنویر
 هک ییاحنآ زا( دش هجاوم یتالکشم اب ،دوب هدرک
 رب دوز تالکشم نیا ،تشاد ینایانشآ هدنسیون

 زا ام روصت« هک دیوگیم ورم .)دندش فرط
 یلرتنک تحت الماک تایبدا یلامش هرک تایبدا
 ار هتشون کی لقتسم شخب دیابن یلو ،تسا
 زا رهاظ هب هک ییاهنتم یتح ،مینک شومارف
 هشیمه زاب دنتسه بیع یب الماک تسایس رظن

 کی ناتسود باتک .)۱(»دنیوگیم یرگید زیچ
 زا هک دهدیم ار نیا ناکما هک تسا نآ هنومن
 رتارف میراد یلامش هرک هب تبسن هک ییاههشیلک

.میورب
 زا همجرت گنویر مان کأب زا یباتک دقن *
 یه گنوی گنای و ورم کیرتاپ یاهرک
 ،هحفص ۲۴۵ ،۲۰۱۱ ،لرآ ،دوس تکا تاراشتنا

وروی ۲۱
 نانامرهق رس تشپ ،سنپ پیلیف زا لوق لقن .۱
۲۰۱۱ هیوناژ ،کیتاملپید دنومول ،تبثم
 

 دوخ شیپ اما تسا رتالاب دنلب اهدرم همه
 یاهیگژیو زا یکی دیاش هک دندرک رکف
 دشر مه گرم زا سپ هک دشاب نیا اهقیرغ
 !دننکیم
 لکش اهنت و دادیم ایرد یوب شیاج همه
 مدآ کی دسج هک دادیم ناشن شرهاظ
 تسوپ سلف و لگ زا یرشق نوچ ؛تسا
 دوبن یزاین یتح .دوب هدناشوپ ار شنت

 هک دوش نشور ات دننک کاپ ار شاهرهچ
 زا اهنت اتسور .تسا هبیرغ یمدآ هدرم
 هک دشیم لیکشت یبوچ هناخ ود و تسیب

 و لگ نودب و یگنس ناشیاههناخ طایح
 دننام نابایب یاهغامد یاهتنا رد و دوب هایگ
 هک دوب مک یردق هب نیمز .دوب هدش انب
 داب ادابم دندوب نارگن هتسویپ اهردام
 دندوب هدش ریزگان یتح .دربب ار ناشیاههچب

 زا دندوب هدرم هک ار اهنآ زا ییاتدنچ
 و مارآ ایرد اما .دنزادنیب نییاپ اههرخص

 قیاق تفه یوت همه اهدرم و دوب هدنشخب

 ناهج قیرغ نیرتابیز
زکرام ایسراگ لیرباگ 

   زکرام ایسراگ لیرباگ
یریشلگ دمحا همجرت
 ار جاوم و هریت یگدمآرب هک ییاههچب نیلوا
 .دوشیم کیدزن ایرد طسو زا هک دندید
 سپس .تسا نمشد یتشک دندرک رکف
 سپ تسین راک رد یلکد و مچرپ هک دندید
 نآ ،بآ یتقو اما .تسا گنهن دندرک رکف
 ،اهفلع اهنآ و دروآ ینش لحاس یور ار

 و یهام یایاقب و ییایرد سورع یاههبارش
 ،دندرک کاپ شیور زا ار فدص مخت
.دناهتفای ار یقیرغ درم هک دنتسناد
 .دندوب وا اب یزاب مرگرس بورغ ات رهظ زا
 شنوریب زاب و دندرکیم شنفد اههسام یوت
 اهنآ فداصت هب یدرم هکنیا ات دندروآیم
 .درک هاگآ رطخ زا ار اتسور مدرم و دید ار
 هناخ نیرتکیدزن هب ار وا هک ییاهدرم
 هک ییاههدرم همه زا وا هک دنتسناد ،دندرب
 نزو هب ابیرقت .تسا رت نیگنس دندوب هدید
 زا هک دنتفگ مه هب اهنآ و !دوب بسا کی
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 ار قیرغ درم یتقو ،نیاربانب .دنتفرگیم اج
 ات دننک هاگن ار رگیدمه دوب یفاک دنتفای
.تسا هدشن دیدپ ان یسک دنبایرد
 ایرد یهار یریگ یهام و راک یارب بش نآ
 ات دنتفر رواجم یاهاتسور هب اهدرم .دندشن
 فارطا اهنز و دشاب هدشن مگ یسک دننیبب
 .دننک تبقارم وا زا ات دنتفرگ ار قیرغ درم
 ،دندرک کاپ وراج هب ار شنت یهاگ
 شیاهوم یالهبال هک ار یبآ ریز یاهگنس
 یهام رازبا اب و دندروآ نوریب دوب هدنام
 زیمت شتسوپ زا ار اهمرج ینک تسوپ

 هجوتم هک دندوب اهراک نیا مرگرس .دندرک
 زا هتسشن شنت رب هک ییاههایگ دندش
 فرژ یاهبآ و تسد رود یاهسونایقا
 ،تسا هدش شیر شیر شسابل و تسا

 یناجرم هدوت نارازه یالهبال زا ییوگ
 ار گرم هک دندش هجوتم زین و ؛دوب هتشذگ
 نآ شاهرهچ اریز ،تسا هدش اریذپ رورغ اب

 ایرد هک ار رگید یاهقیرغ هدرسفا تلاح
 و هدیکت تلاح ای تشادن دادیم سپ
 قرغ هناخ دور یوت هک  ار یناسک هدنامرد
 ار وا ندرک زیمت راک یتقو اهنت اما .دندشیم
 هنوگچ وا هک دنتفایرد دندناسر رخآ هب
 ناشاههنیس رد سفن و تسا هدوب یدرم

 هک ییاهدرم همه زا اهنت هن وا .دش سبح
 رتالاب دنلب دندوب هدید دوخ رمع رد
 هکلب ،دوب رتهناشراهچ و رتاناوت ،رتدنمورین

 وا دوجو اما دوب ناشیور یولج هک دنچ ره
.دیجنگیمن ناشلیخت رد
 شیور ار وا هک دندرکن ادیپ یتخت اتسور رد
 مسارم رد هک دشن ادیپ یزیم و ؛دنناباوخب

 هتشاد ار وا ینیگنس بات یراد هدنز بش
 درم نیرت دق دنلب ینامهم راولش هن دشاب
 لیطعت زور یاهنهاریپ هن ،دوب شاهزادنا

 هک یدرم یاهشفک هن و درم نیرت قاچ
 روحسم هک اهنز .دوب رتگرزب همه زا شیاپ
 میمصت ،دندوب هدش وا ییابیز و یگرزب

 شیارب گرزب نابداب کی هچراپ زا دنتفرگ
 یسورع ناتک نهاریپ اب و دنزودب راولش
 ماگنه ات دننک تسرد نهاریپ اهنز زا یکی
 هک اهنز .دوش ظفح شراقو زین گرم

 و دندوب هتسشن هدرم نوماریپ راوهقلح
 و تخود لیاسو و دندوب یطایخ مرگرس

 دندوب هتخیر هدرم یوس ود رد ار ناشزود
 داب بش نآ لثم یبش چیه هک دندرک سح

 مارآ ان ردق نآ ایرد و هدیزون یپایپ روط نآ
 هک دنتفرگ هجیتن دوخ شیپ و تسا هدوبن
 رکف .دراد هدرم اب یطابترا هدش داجیا رییغت

 رد هوکش اب درم نآ رگا هک دندرک
 شاهناخ ،دوب هدرک یگدنز ناشیاتسور
 مکحم و فقس نیرت دنلب و رد نیرتگرزب
 زا شباوختخت ؛تشاد ار شوپفک نیرت

 ینهآ یاههرهم و یتشک هناهد بوچراچ
 اهنز همه زا شرسمه و دوب هدش تسرد

 نانچ درم هک دندرک رکف .دوب رت تخبشوخ
 ایرد یاهیهام هدوب یفاک هک هتشاد یذوفن
 هب هتساوخیم یهام هچ ره ات دنزب ادص ار

 راک نانچ دوخ نیمز یور .دروایب گنچ
 اههمشچ اهگنس لد زا هک هدرکیم
 لگ اههرخص یور و هدیشوجیم
 ناشیاهدرم اب ار وا دوخ شیپ .هدییوریم
 هک ییاهراک هک دندرک رکف و دندرک هسیاقم
 راک یاپ هب دناهدرک رمع رسارس رد اهنآ
 ار اهنآ رخآ تسد و دسریمن وا بش کی

 ،رتفیعض اهدرم همه زا ناشرظن رد هک
 نوریب لد زا دندوب رتهراکیب و رتریقح
 نیرتریپ دندوب هک  اهلایخ نیا قرغ .دندنار
 ار قیرغ درم دوب نز نیرتریپ نوچ هک ،نز
 زا ات دوب هدرک هاگن یزوسلد رس زا رتشیب

 ” :تفگ و دیشک هآ ،تاساسحا رس
 هتفر نابتسا مسا هب یسک هب شتروص

 ”.تسا
 کی ناشرتشیب دوب یفاک .تفگیم تسار
 هک دننیبب ات دننک هاگن ار شاهرهچ رگید راب
 ناشنایم رد .تسا هتشادن یرگید مان

 ،دندوب رتجوجل همه زا هک اهنز نیرتناوج
 هک دندنارذگ لایخ نیا اب ار یتعاس دنچ
 یاهشفکاب و دندناشوپ ار شسابل یتقو

 دیاش دندناباوخ اهلگ نایم قارب یمرچ
 یلایخ اما .تسا وراتوئال شمان تفگ دوشب
 شرب هک راولش و دمآ مک هچراپ ؛دوب هدوهیب
 رایسب رت دب رایسب یتخود و تشاد یدب
 یاههمکد شبلق یناهنپ یورین و دش گنت
 همین زا سپ داب ریفص .دنک اج زا ار نهاریپ

 زور باوخ هب ایرد و تسشن ورف بش
 نیرخآ هب توکس .تفر ورف هبنشراهچ

 ییاهنز !دوب نابتسا وا ؛داد نایاپ اهکش
 ار شیاهوم ،دندوب هدناشوپ ار شسابل هک
 هتفرگ ار شیاهنخان ،دندوب هدرک هناش
 یتقو ،دندوب هدیشارت ار ششیر و دندوب
 نیمز یور ار وا نیگنس نت دندش ریزگان
 ار دوخ شزرل یولج دنتسناوتن ،دنشکب
 هب یزوسلد ساسحا هجیتن رد هک دنریگب
 یپ هک دوب تقو نآ .دوب هداد تسد اهنآ
 سپ یتح هک ،نیگنس نت نآ اب یدرم دندرب
 ردقچ ،دوب شتمحز بابسا گرم زا
 ندوب هدنز ماگنه ار وا .تسا هدوب تخبدب
 زا ولهپ هب هدوب ریزگان هک دندرک مسجم
 اهرد بوچراهچ رب شرس ،درذگب اهرد
 اب ،دتسیاب اپرس اهینامهیم یوت ،دروخب
 هب هک دوخ گنرخرس و مرن یاهتسد

 و دنک هچ دنادن دندنامیم ییایرد کوخ
 دوخ یلدنص نیرتمکحم لابند هناخ یوناب
 :هک دنک شهاوخ وا زا ناسرت و ددرگب
 هیکت وا و ”.دییامرفب !نابتسا ؛دنیشنب اجنیا“
 محازم“ :دیوگب دنخبل اب ،راوید هب هداد
 بوخ متسه هک اج نیمه ،مناخ ،موشیمن
 و هدش تخرک یاهاپ هنشاپ ابو ”.تسا

 یوت هک ییاهراک رارکت زا هتفرگ دردرمک
 :دنک دیکات .دوب هداد ماحنا ینامهم ره
 هک اج نیمه ،مناخ ،موشیمن محازم“
 ار یلدنص ادابم ات ”،تسا بوخ متسه
 تقو چیه دیاش و .دوش هدنمرش و دنکشب
 :دنتفگیم هک یناسک نامه هک دربن وب
 کی مک تسد !نابتسا ،دیربن فیرشت“
 نامه ”.دیورب دعب دیروخب هوهق ناجنف
 ،دنتفگیم یشوگ رد ادعب هک دندوب یناسک
 ،درک مک ار تمحز هدنگ کیخ هرخالاب

 هلگشوخ قمحا هرخالاب ؛دش بوخ هچ
!درک مگ ار شروگ
 زا شیپ یکدنا اهنز هک دوب ییاهزیچ نیا

 .دندرک رکف دسج رانک ،باتفآ عولط
 یگشیمه تلاح شاهرهچ هک دعب یکدنا

 ضغب نانچ نآ ،تشاد ار اههدرم
 ییاهنز زا یکی ادتبا ،تفرگ ار ناشیولگ
 وا مه نارگید ،هیرگ ریز دز دوب رتناوج هک
 نویش هب اهنآ قه قه و دندرک یهارمه ار
 دندرکیم یراز رتشیب هچره و دش لیدبت
 کشا و تساوخیم ناشلد رتشیب
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 رتشیب هچره قیرغ درم اریز دنتخیریم
 دنتسناوتیم ات نیا ربانب و دشیم اهنآ نابتسا
 همه زا هراچیب نابتسا هکارچ دنتخیر کشا

 و رترازآیب ،رتاونیب نیمز یور یاهدرم
 اهدرم یتقو بیترت نیدب .دوب رتنابرهم
 لها قیرغ درم هک دنروآربخ و دنتشگرب
 رد اهنز .تسا هدوبن مه فارطا یاهاتسور
 و دندیشک هآ دندش داش یراز و هیرگ نایم
”.تسام زا وا ،رکش ار ادخ“ :دنتفگ
 یرسکبس زا وهایه هک دندرک لایخ اهدرم
 و سرپ زا سپ هک اهنآ .دریگیم هیام اهنز

 اهنت .دندوب هدش هتسخ هنابش راوشد یاهوج
 رد هک دوب نیا تساوخیم ناشلد هک یزیچ

 هکنآ زا شیپ ،داب نودب و کشخ زور نآ
 هشیمه یارب ،دنک ادیپ تدش باتفآ یامرگ
 یایاقب اب .دنوش هدوسآ دراو هزات نیا رش زا
 یناور تخت یتشک یاهکریت و اهلکد
 یتشک یاهبانط اب ار نآ و دندرک تسرد
 لمحت ار دسج ینیگنس ات دندرک مکحم
 دنتساوخیم .دناسرب اههرخص هب و دنک
 ات دندنبب وا هب ار یراب یتشک کی رگنل

 ؛دور ورف اهجوم نیرتفرژ نایم تحار یلیخ
 زا اهصاوغ و دنتسه روک اهیهام هک ییاج
 ار وا دعاسمان یاهنایرج و دنریمیم تبرغ
 رب لحاس هب رگید یاهدسج لثم
 هلجع رتشیب هچره اما دننادرگیمن
 ات دندرکیم ییاهراک رتشیب اهنز ،دندرکیم
 یاهغرم لثم اهنآ .دوش فلت تقو
 ،دندرکیم ورف اجره رد کون هدزتشحو
 لغب رد ار ییایرد شزرا اب یایشا

 دنتشگیم جنس داب لابند اجنیا ،دنتفرگیم
 هدرم یور ات ،یچم یامن بطق لابند احنآ و
 دندرک رارکت اهراب هکنآ زا سپ .دنراذگب

 ،ورب رانک احنآ زا“ :دش دنلب اهدرم یادص
 ،شاب بظاوم ،ورب رانک هار رس زا نز
 و ”.یزادنیب هدرم یور ارم دوب کیدزن

 دنتشاذگ رغرغ یانب و دندش نامگدب مکمک
 هچ هبیرغ کی نفد یارب همه نیا“ :هک
 و خیم همه نآ دوجو اب اریز ”؟دهدیم ینعم
 .دنروخیم ار وا اههسوک سدقم بآ گنت
 یور ار لجنب هقیتع یایشا نانچمه اهنز اما

 فرط نآ و فرط نیا ،دندرکیم رابنلت مه
 نآ رد و دندروخیم یردنکس ،دندیودیم

 ناشن کشا اب دندوب هتسناوتن ار هچنآ لاح
 هب .دندادیم زورب دوخ یاههآ اب دنهدب

 رد هروک زا اهدرم رخآ تسد هک یروط
 وهایه همه نیا الاح ات یسک هچ“ :هک دنتفر
 رسرب ؛هداد سپ ایرد هک هدید یاهدرم رسرب
 هکت کی رس رب ،ناشن و مانیب قیرغ کی

 اهنز زا یکی ”؟هبنشراهچ زور درس تشوگ
 ،دوب هدش هدرزآ ییانتعایب همه نیا زا هک
 رد ؛دز رانک هدرم هرهچ یور زا ار لامتسد
 زین اهدرم هنیس رد سفن هک دوب تقو نیا

 دوبن یزاین .دوب نابتسا وا .دش سبح
 ار وا ات دنربب اهنآ روضح رد ار شمسا
 شیپ مه ار یلار رتلاورس مان رگا .دنسانشب
 و هناگیب هجهل نآ اب ار وا و دندربیم اهنآ

 یور هتشگرب کون یریشمش مد یطوط
 راوخمدآ روطق و هاتوک هلول گنفت و هناش
 ادیپ نیقی هزادنا نیا ات دندیدیم شک
 همه رد نابتسا کی اهنت نوچ ،دندرکیمن
 اهنآ نامشچ یولج هک تشاد دوجو ایند
 زارد یگنهن لثم .دوب هداتفا زارد هب زارد
 لومعم زا رتهاتوک راولش ،شفک نودب ،رس
 اهنت هک گنس یتخس هب ییاهنخان و اپ هب
 دیابیم اهنت .درک ناشهاتوک دشیم وقاچ اب
 دندزیم سپ شاهرهچ یور زا ار لامتسد
 وا هانگ هک ،تسا هدنمرش وا هک دننیبب ات
 ای نیگنس ردقنآ ای گرزب ردقنآ هک تسین
 نیا هک تشاد ربخ رگا و تسا ابیز ردقنآ
 ندش قرغ یارب .دهدیم یور اهقافتا
 ار شتسار .دوب هتشگ رتحند ییاج لابند
 کی رگنل دوب مدوخ تسد رگا ،میوگب

 لثم و متسبیم مندرگ هب ار ینابداب یتشک
 ار دوخ دشاب هدش ریس  شناج زا هک یمدآ
 لاح و مدرکیم باترپ یاهرخص یور زا
 دسج راتفرگ ناشهتفگ هب ،هک ار مدرم نیا
 اب و مدزیمن مه هب دناهدش هبنشراهچ زور
 یسک محازم دیلپ درس تشوگ هکت نیا

 دب هک دوب هناقداص نانچ شراتفر .مدشیمن
 یخلت هک یناسک ینعی ،اهدرم نیرتنامگ
 ایرد رانک رد ار یندشن مامت یاهبش
 زا ناشیاهنز ادابم ات دندوب هدرک ساسحا
 درم باوخ مکمک و دنوش هتسخ اهنآ تسد
 یاهدرم زین و اهنآ یتح ،دننیبب ار قیرغ
 نابتسا تیمیمص ندید زا ،رت تخسرس

.دز ناشکشخ
 عییشت نیرتهوکش اب هک دوب نینچ نیا

 هب هدش اهر و قیرغ یدرم یارب هک یاهزانج
 ینز دنچ .دنداد بیترت دیسریم ناشرکف
 فارطا یاهاتسور هب لگ ندروآ یارب هک
 ار ناشفرح هک ییاهنز هارمه ،دندوب هتفر
 زین اهنز نآ و دنتشگرب دندوب هدرکن رواب
 و دندروآ لگ و دنتفر ،هدرم ندید زا سپ
 ات دندروآ ار رگید یاهنز و دنتفر زین اهنآ
 هک دش عمج مدآ ردق نآ و لگ ردق نآ هکنیا
 هظحل رد .دوبن نتخادنا نزوس یاج رگید
 هب میتی یمدآ لثم ار وا هک دمآ ناشغیرد رخآ
 ردپ ،اهمدآ نیرتهب نایم زا و دنهدب سپ بآ
 و همع زینو دندرک باختنا شیارب یردام و

 هدازهلاخ و هدازهمع و ییاد و ومع و هلاخ
 هب هک یروط هب ،هدازییاد و هدازومع و
 تبسن مه اب همه اتسور نانکاس وا هطساو
 یادص هک نادرونایرد زا یضعب .دندرک ادیپ

 مگ ار ناشهار دندینش رود هار زا ار هیرگ
 دای هب اهنآ زا یکی هک دندینش مدرم و دندرک
 هب ار شدوخ ییایرد نایرپ یمیدق یاههصق
 رسرب اهنز و اهدرم !تسا هتسب یلصا لکد

 هاگترپ لوط رد ،دوخ شودرب وا لمح
 شکمشک هب ،اههرخص رانک بیشارس
 ندید اب هک دوب تقو نیا رد و دنتخادرپ

 نیلوا یارب دوخ قیرغ درم ییابیز و هوکش
 رود ناشیهچوک هک دنداتفا تفارص هب راب
 و کشخ ناشیاههناخ طایح ،هداتفا
 رگنل نودب ار وا .تسا ریقح ناشیاهایور
 تقو ره و تساوخ رگا ات دندرک ایرد هناور
 یارب اهنآ همه و ددرگرب تساوخ شلد
 هگن هنیس رد سفن لاس اهدص زا یرسک
 یزاین .تفر ورف ایرد رد دسج ات دنتشاد
 هک دنبایرد ات دننک هاگن ار رگیدمه دوبن

 زگره و دنرادن روضح رگید اهنآ همه
 نینچمه اما .تشاد دنهاوخن روضح
 زیچ همه دعب هب هظحل نآ زا هک دنتفایرد
 ناشیاههناخ یاهرد ،درک دهاوخ قرف
 و رتدنلب ناشیاهفقس ،دوب دهاوخ رتگرزب

 هرطاخ ات ،رتمکحم ناشیاهقاتا فک
 دروخب اهرد بوچراچ هب هکنآ نودب نابتسا
 هاگچیه هدنیآ رد و ؛دروایب رد رس اج ره زا

 :دیوگب یشوگ رد دنکن تارج یسک
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 دش فیح ،درم هدنگ کیخ هرخالاب“
 دنتساوخیم ”!درم هلگشوخ قمحا هرخالاب

 گنر داش یاهگنر اب ار ناشیاههناخ یولج
 .دوش راگدنام نابتسا هرطاخ ات دننزب
 اهگنس لد زا همشچ ردق نآ دنتساوخیم
 دننایورب لگ اههرخص یور و دنروایب نوریب
 رد هک احنآ ات ،دوشن تسار ناشرمک رگید ات

 نارفاسم ،حبص عولط رد ،هدنیآ یاهلاس
 یوب زا تسم ،یراخب گرزب یاهیتشک
 اب ادخ ان و دنوش رادیب باوخ زا اههچغاب
 هشرع یوکس زا ریزگان هب ییادخ ان سابل
 فیدر و تسد هب بالرطسا و دیایب نییاپ
 ییامنهار هب ،هنیس رب یگنج یاهلادم
 هغامد هب قفا تسد رود رد ،یبطق هراتس
 هدراهچ هب و دنک هراشا خرس یاهلگ دنلب
 داب هک احنآ .دینک هاگن ار احنآ“ :دیوگب نابز
 هب اهباوختخت ریز هک تسا مارآ ردق نآ

 نآ باتفآ هک احنآ ،احنآ .تسا هتفر باوخ
 نادرگباتفآ یاهلگ هک تسا ناشخرد ردق
 ،یرآ ،دننادرگب ور تمس مادک هب دننادیمن
”.تسا نابتسا یاتسور احنآ ،احنآ

 تاحفص هک دوب حبص شش یلاوح دوز حبص
 اهتدم .مدناوخ ار »اهکوربندوب« نامر ینایاپ
 ندناوخ و مدوب هدناوخن ینامر چیه هک دشیم
 .دیماحنا لوط هب مین و هام ۵ دودح باتک نیا
 هدننک هتسخ میارب باتک هک دینک رکف ادابم هن
 و باذج رایسب ،سکع هب اقافتا هک( هدوب

 مهاوخیم هک ردقنآ ،دوب مه یندناوخ
 ینالوط نیا هکلب ،)مسیونب امش یارب شاهرابرد
 یارب یدایز تصرف هک دوب ورنیا زا اهنت ،ندش
 ،هراومه هکنیا زا هتشذگ .مرادن یناوخ نامر
 و نامر تاحفص زا یخرب رد ار ندز هسرپ
 مایالا میدق زا ،دنیشنیم ملد هب هک ییاهناتساد
 رکف رگید اتقیقح هک یتداع .ماهتشاد تسود
دشاب نم اب مه زونه مدرکیمن
 ههام شش ،جنپ ار اهکوربندوب ،میرذگب

 هب تبسن ندناوخ ماگنه رابره و مدناوخ
 ؛متشاد مارتحا و نیسحت زا یسح ،نام ساموت

 یاهنامز هب یناوخنامر ِمایا نیا دنامن هتفگان هک
 یاهبنارگ لاح نیع رد و »درُخ و کچوک«
 تاظحل :دشیم لوکوم مالیطعت یاهزور
 نایلاس ِیناوخنامور تداع رب انب هک ییاهبنارگ
 ردقیلاع ینامهم دننامه دوخ اب ،رود رایسب
 یاچ یناویل ندیشون اب هارمه و مدرکیم راتفر
 هزم هزم تالکش یاهکت کشزپ مشچ زا رودب
 ورف یلبم نورد ،هناخ شمارآ رد یرآ .مدرکیم
 تاحفص یالبال زا ات مدادیم هزاجا و متفریم
 .دیابُرب ار مشوه و نهذ »نام ساموت« ،باتک
 تایبدا هک تسا یتردق نامه ینهذ شیابر نیا

 هک تسا هدرک ظفح شدوخ یارب نانچمه
 و .دراد رارق یناتساد تایبدا نآ سأر رد هتبلا
 دنچره ؛یگدش نوسفا نیا دراد یتذل هچ اما

 ،دشاب هتشاد ار تردق نیا ی»رثا« هکنآ یارب هک
 دننام ،دشاب ابُرشوه دیابیم یتسارب

 رد ار باتک هکنآ ضحم هب ؛اهکوربندوب
 ساموت ِییامنرنه ،مدرکیم زاب مهاگ ـ تولخ
 شدوخ بوذجم ارم یتمحز چیه یب ،نام
 زا یلاثم یا هنومن ،خیرات قامعا زا و درکیم
 دنچ یط رد اوژروب یاهداوناخ طوقس و روهظ
 نیدب ات دیشکیم نوریب )۱۹ ات ۱۷ نرق زا( لسن
 و ناج ،نم یاه هتسناد ِحوریب دبلاک هب بیترت

 باتک نیا رد اما .دشخبب یندنام دای هب یقمع
 نم یاهمهفشیپ اب یخیرات ظاحل هب هچنآ
 نادناخ نیا ییاوژروب تشرس ،دوب راگزاسان
 یاهتیصخش ،نام ساموت نامر رد .دوب
 لباق ،تسود عون اهکروبندوب ِیروحم
 دح زا شیب هاگ و ینتشاد تسود ،مارتحا
 یزاوژروب هکنآ لاح .دناهدننکش و ریذپبیسآ
 دهدیم یهاوگ خیرات هکنانچ یناملآ ـ یسورپ

 دوخ یسیلگنا ای و یوسنارف نایاتمه نوچمه
 تردق هب یبایتسد یارب شالت هک ۱۷ نرق زا هک
 هویش هحولرس ار یداصتقا یاهرازاب حتف و
 و راکفا دنتسناوتیمن ،دندوب هدرک دوخ یگدنز
 دسر هچ دنشاب هتشاد هناتسود عون یتاساسحا
 !دنشاب مه ریذپبیسآ و هدننکش هکنیا هب
 و عناوم ،ندناوخ ماگنه هب هاگ ،قیبطت مدع نیا
 ساموت و نم یطابترا ریسم رد ییاهزادناتسد
 بسچلد میارب نادنچ هک دروآیم دوجو هب نام
 یئیش دننامه مدرکیم ساسحا هک ارچ دوبن
 »نوریب« هب نام یاقآ ِیناتساد یاضف زا محازم
ـ  نآ« زا نوریب ،تاظحل نآ رد و موشیم باترپ

 ریوصت زا یرثا رگید هک دوب ییاج ًاملسم »اج
 اب ماهقالخ تردق زیمآتکراشم یاهیزادرپ
 رتشیب مهاوخب رگا .تشادن دوجو نام ساموت
 رد هک تسییاج میوگب دیاب مهدب شاحیضوت
 فافش ینهذ یوداج و رحس زا رگید احنآ

 نودب دیاب ار تالیخت تیلوئسم و تسین یربخ

 و نام ساموت ،نم
اهکوربندوب
یحور هرهز هتشون

http://zohrerouhi.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html
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 ؛تفرگ شود رب ییاهنت هب فلؤم یهارمه
 و مدوبن شیب یکدوک هک ییاهنامز لثم تسرد

ـ رارق ِتیاعر مدع لیلد هب یعیبط یلیخ
 و ردارب اب یعمج ِیزاب زا ،یزاب یاهرادم

 رتگنرز و ربز و رتگرزب نم زا هک منارهاوخ
 یگداس نیمه هب هلب .مدشیم جارخا دندوب

 رداص اهکوربندوب یاضف زا مجورخ مکح
 و هدرشف مهرد ِتیلک تسد هب مهنآ ؛دشیم
 نیرتکچوک اب هک ینامر ؛نامر ِزیمآ تدحو
 یعقاو دوجو هب زاین نودب( ،کش ای راکنا
 و یوشیم باترپ نوریب هب نآ زا )،شا هدنسیون
 هب یناسنا نهذ زیمآباجعا یایند اب یهارمه زا

 .یوشیم مورحم تدوخ زا رتاناوت بتارم
 هک دوب یگدش غمد تاظحل نیمه رد لاحرهب
ِ یزاب نیناوق زا مه »یناوخنامر« مدیمهف

 هکنآ ضحم هب ینعی دنکیم یوریپ شدوخ
 و رارق زا ینعی ،یهد هار لد هب دیدرت و کش
 ینهذ ِیهارمه یاضف ةتشونان یاهرادم
 رفس یوداج و رحس یمامت ،ینک یچیپرس
 هدرک نامگ یسک هچ .ددرگیم لطاب تاینهذ
 ناهج لماش نیاتشنیگتیو »ِیزاب« ةیرظن هک
 نیمه هب یتدم ،یراب ؟!دوشیمن »یناوخنامر«
 هار ،هناکریز یاهدیا رثا رب هکنآ ات تشذگ لاونم
 یاضف هب هرابود ِیدورو و نامر ةعلق حتف

 ار اهکوربندوب رد »نام ساموت« ِینهذ باذج
 ماهدیسر نهذ هب ةدیا هک یاهلئسم .مدرک ادیپ
 نادناخ طوقس هک دوب نیا درکیم حرطم
 کی زا اهنآ هک داد خر ورنیا زا طقف ،کوربندوب
 و یقالخا یاهساوسو لیلد هب دعب هب یلسن
 ةشیپ فیاظو ِندروآرب هب رداق رگید دوخ ِیرکف
 ینم دننامه لاثم ناونع هب .دندوبن دوخ ناردپ

 رد یزاوژروب تلصخ ندوب یعقاو هب هک
 ،مدوب هدرک کش نام ساموت ِییوگناتساد
 )نایتسیرک و ساموت( کوربندوب ناهوی نارسپ

 زا هدزلد و یزاوژروب ةفیظو هب دامتعایب مه
 و یناسنا طابترا زا یراع و کشخ ةیحور
 رد ار یرمع دوخ ةویش هب مادک ره ،ینهذلانیب
 .دندرب رسب هدیدبیسآ و هنوگرامیب ییاهشنکاو
 یایزاس دنیآرف رد نام ساموت رنه ینایب هب
 و لاوز ةسورپ وا .دوب یخیرات ینایرج زا هنوراو
 هدیشک ریوصت هب ار یایزاوژروب ِلالحمضا
 و بسک ةویش زا یگدزلد رس زا طقف هک تسا

 یارب الامتحا و .دتفایب قافتا دناوتیم شراک
 یدردمه کوربندوب ساموت اب هک تسا نیمه
 هک ییاهیریگتخس مغرالع اتح .میهدیم ناشن
 ناشن )اهوی( دوخ لاسدرخ رسپ هب تبسن

 یاهفیصوت هار زا هک ارچ .دهدیم
 ةنادنمرنه و میقتسم ریغ الماک ،هناسانشناور
 یمامت ٍِسپ رد هک میوشیم هجوتم نام ساموت
 کرتشم و قیمع یترفن ،هناردپ یاهتنوشخ نآ
 لغش و هناختراجت هب تبسن لاسدرخ یاهوی اب

 هک هنوگنامه ،ینایب هب .دراد دوجو تراجت
 یتحاران نودب تسین رداق کوربندوب ساموت
 دیرخ هب تسد ،کانلوه یباذع و نادجو
 لیلد هب هک دنزب یتخب نوگن ةدازفارشا تالغ
 شیپ هب لزان یتمیق اب هنابلطواد یلام جایتحا
 لاسدرخ یاهوی ،تسا هدرک مادقا نآ شورف
 ِیماظن و کشخ طیحم تسین رداق مه
 تیبرت صوصخم هک دروآ بات ار یاهسردم
 .تسا نادرمتلود و نارسفا ،راجت یدعب لسن

 هک یایعامتجا شقن زا رسپ و ردپ ،ودره
 ،تسا هتفرگ رظن رد اهنآ یارب ییاوژروب ةعماج
 نآ ةفیظو و تیلوئسم هب هک ارچ ؛دنرازیب
 ندناوخ لها رگا لاحرهب .دنروابیب و داقتعایب

 نامر ندناوخ امش هب دیتسه نامر و باتک
 ساموت رثا »نادناخ کی لاوز ،اهکوربندوب«
 باتک نیا .منکیم هیصوت ار ۱۹۵۵-۱۸۷۵ نام
 طسوت و هدرک همجرت دادح رغصا یلع یاقآ ار
 هدیسر پاچ هب ۱۳۸۷لاس رد یهام تاراشتنا
 .تسا
۱۳۸۸ هام ید ۲۴ ـ ناهفصا

 هدرس
 ار تدورس
 هنوگنآ ره

 هک
! یهاوخ

رهمرذآ نیزرب

وت یاوآ مرگ،رگ
،درس ای
نم کغرم یا
ار تا”قح قح”خلت گناب
یناوت یم دوخ ایو یناد یم هک ناس نآ
دادیب،رس هب رس یارس نیارد
! هد رس
! هد رس
یهاوخ هک یروش ره هب

دعر نوچ هدنرغ
هک ای
،یغرم یاوآزارت هدروخ ورف
، دوخ رای و رایدزا رود
یتح، هتشگ رس
،سفق جنک رد هداتفا
.سکرکِ  گنچ رد
دنیوگ هک نآز انینزان دشابن تا میب
: هنیک و ضغب ِ طالم رد ینعط و زنط اب
تسین نالبلب یافص وت یاون ردناک“
تسین ناقشاع نونجزا یناشن رت مک
تسین نالد هتوس ییادیش، تا یئادیش



٢۲٢۲ ههررامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفوو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

١۱٣۳٩۹١۱ ههام نیددرروورف

180

! تسین نایم نآ رد،هدش رب یمالک لد زا
،هنوگ نیا یا هنیخلت ،را ،دنیشنن
،لد رب
! لگشم هن شمهف
!؟ناجِ شمارآ دوب یک یگنس هتفسان

،هراخ گنس ددرگنزگره
! ظفاح رُد
، یشحو راخ درادن زگره
! لگ ی هدنخ
اما وت دوخ نابز اب وگ
یناد وت هک ینابز اب وگ
: یناوت یم هک یرگید نابز ره ای
 تسیرید“
 تسیرید
تسا غورد دود زا هدنکآ اضف اج نیاک
و تسا دغج و سکرک مانک وس ره
 ،راتفک
رابمغ و تسا کوپ اه دنویپ

رامیب تسا قشع
سک رد تسین یناشن سک زا

نارود ِ ناسنا ِ روخ رد هدنامن ییاج
مکاح لهج اب

،ناس آ تسین تلیضف بسک
اج ره هب یواک یم هک ینآ
! ایند هب یبای یمنرگید
ییوگ تسیرید

تسین ناگدنزِ  ناگر ردنا رزِ  رهز زج
و یتسود یاپ هتسکشب
،یرای تسد
”ینآ عفن”نیاِ ینابرق هدش هچ ره
هدنام ورف لگ رد

!یناب رهم یادخ
 تسیرید
 یرآ
ناراسخاش رب یلگ ون رگید هتفکشن

ناراهبِ  حبص زا تسین یناشن ییوگ
هتفکش و زبسو مرخ هدنامن یغاب
هتفهن یهودنا هوک لد ره هب اما

نازوس و مرگ هدنامن یقشع
ناباتش رگید یسک دیآ یمن هر زا
:نایوگ هدژم، یداش هب دبوک یمنرد رب
! نارای
! نارای

ناراهبون دزمروا هرابود دمآ
! ناریو کلم نیا زا نمیرها دینک نوریب

هک ییاج
تسا تشلپ سب ینابش، شنازور
دیشروخ ز هن یعاعش نآ رد
باتهم یاه ییارس بش ز ا ییوترپ هن
هناقشاع ییاون هن و
،ناوارف اما
”! ناراب ریتریفص ، نآ نارک رهرد
زیچ ره، هنوراو نینچ نیا ییارس ردنا

ار تدورس هدرس
یهاوخ هک هنوگنآ ره
نازاس هنیک دنیوگ هچنآز دشابن تا کاب
!نایاخ ژاژ نیا دبا ات دنیال،راذگب
۱۳۶۶ نمهب

نطب رد

یناجیلد دوعسم   
تیرتسا لاو دض یناهج شبنج اب ماگمه

نایع دوش یم جوم وچ ،یشبنج هک ،یمدنآ رد
 یب ِیاه هرطق ز یا هرطق وچ                        

رامش
 لالز هر هب                                                   
مور یم
!ررش رپ هچ ،ممر یم شیوخ ِمشچ ِمیب هب
 رب هتسشن ،بش ِفوخ ِدض هب                       
رای هاگن
 لاله هم وچ                                                  
مور یم
کاب هچ ندش مگ ز ،ما مگ نامدرمِ لیسِ نایم
 یب ،هلق ِناهرمه ِ یاونمه وچ                      
رارق
 یم لازغ نانچ                                                 
مور
 مخ هن ،ما مئاق شیوخ شالت ششوج ز

کات وچ
راسگیم ِءاینغا ز یم ِمهس ِرهب هک                     
 یم لایخرس هب                                                
مور
جوم هب اه هرطق وچ ،نت هب نت هک ،منت کی هن
 ِیاهتسد ز یلحاس ِنما ِیوس هب                    

راک
 یم لامک ِیوس                                             
مور
داد هوکش زا تسم و بش هب ما یغای هک نونک
رایتخا ز یا هدیپس ندیچ رهب ز                   
 یم لالم یب هچ                                          
مور

http://masouddelijani.blogfa.com/post-108.aspx
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 ینیبزاب
 ِیدژارت
اروشاع

 ،دزیخ یم رب تداسح زا هک یفعض  .دیآ
 یماکان رد و دوش یم یراج یروک رد

.دبای یم دسجت
 ولوپآ هک دوش یم هداز ییاحنآ یدژارت ) ۸
 یادخ ( سویزونید اب )دیشروخ یادخ(

 ولوپآ هچره .دوش یم زیوالگ )بارش
 زین سویزونید یگنشت ،دباتب رتدنمورین
 تردق یلجت یدژارت .دش دهاوخ هدوزفا

 زتنس و ینکشراتخاس ،هتیلاوسکس ،یبلط
 هک دهد یم خر احنآ یبلط تردق .تسا

 هنوگ نیرتدیدش هب ،کدنا دنچره یا هدع
 رد هب ناج هتیلاوسکس .دنوش یم یخالس
 ره ،تسا ناینابرق هب نانز نیرتکیدزن ندرب

 .دشاب رگناریو ناشروضح دنچ
 نادند نب ات یهاپس زا زیرگ ینکشراتخاس
 زا کدنا یا هدع هب ندروآ هانپ و حلسم
 ،زتنس .تسا حالس یب و هنشت ینازابرس
 ِرکاسومه کی تداهش زا هک تسیرثا

.تسا هدنام یاج هب یقیقح
 یمن هیام یعامتجا تایح زا یدژارت )۹
 زا هک تسیعامتجا تایح نیا لب ،دناتس
 و هدنیاز ار تایبدا رگا .دزیخ یمرب یدژارت
 نطب رد زگره یدژارت  ،میسانشب هدننایامن هن
 تسیدژارت نیا لب ،دوش یمن هداز عامتجا

 ی هژوس لد رد ندومن خر و ندیزخ اب هک
 و ائدم ات پیدا زا ،طلسم نامتفگ و یسایس
 ،اهردپ هب ،تلمه ات یلع نب نیسح زا
 هئارا ار ”ندش“ ،اهرسمه و اهرتخد ،اهرسپ
.دیامن یم

مانکین نیمرآ

 ارنآ نم ،دوب لزان تایح رب هک ینامرفو
)لوسر سولوئاپ( .مدناوخ گرم رب لزنم
 ره رد .تسا طوقس ِدومن یدژارت )۱
 زا رتارف و دنمناوت رایسب ینامرهق ،یدژارت

 یب یجوا زا هنوگربمایپ یا هیوس اب ،نیریاس
 چیه هک دتفا یم هریت یضیضح هب لیدب
.درادن نآ زا یدش نورب
 و دراد ندب اب یمیقتسم طابترا یدژارت )۲

 یاراد دیآ یم مشچ هب نآ رد هک یتنوشخ
 تنوشخ نیا .تسا ییالاو زا یصاخ عون
 هب تبسن بطاخم رد ار یگناگود یعون
 یم رب نآ نتشاداور مدع ای نتشاداور

.دنازیگنا
 رما ودب رد یعامتجا یاهشنک )۳
 رد لباقم رد .دنراد ینهذ یهاگتساخ
 راثآ یهن مه رب و نارگید یاهشنک اب لماعت

 یم ینیع یا هیوس ،اهشنک نیا زا لصاح
 ی هدنروآدیدپ ،یشنک ی هلاحتسا نیا .دنبای

 هیلع مایق .تسا کیژارت یعامتجا تایح
 یلو تسینهذ یشنک ،لوا مدق رد ملظ
 ار رازراک ،دربن زا شیپ یتعاس ،نارای یتقو
 هیوس ،ویتکژبا ی هلاحتسا ،دننک یم کرت

.دنز یم مقر ار کیژارت ی
 .دهد خر دناوت یم یرما ره یدژارت رد )۴
 اب و دنشک یم ار ناشناردپ ،نارسپ
 یوسارف ای و دنوش یم رتسبمه ناشناردام
 یم مشچ ردپ نوخ زا ،لاپیدا لایما یاضرا
 دروم و هدش هدوبر ناتخدهاش .دنشوپ

 ینامسآ ناگداتسرف .دنریگ یم رارق زواجت
 هتشک لکش نیرتیدیدش هب و دننام یم اهنت
 نادنزرف نیرت نیرت بوبحم و دنوش یم
 .دننارورپ یم رس رد ار ردپ لتق ی هشقن
 سپ .تسنکمم یرما ره هکنیا ینعی یدژارت

.تسین راک رد ییادخ اه یدژارت رد لقاال
 هباثم هب نادرگراک یدژارت ره رد  )۵
 یم نایرج یواکاو هب گرزب یرگید
 دوخ ،البرک ی هعقاو نادرگراک اما ،دزادرپ
 ینوریب روضح .تسه زین رگیزاب

 پیدا یتقو هک دوش یم ثعاب ،نادرگراک
 شیوخ ردام اب وا هک مینادب ،تسا انیب زونه
 ِیرگیزاب لباقم رد .تسا هتفر رتسب هب

 نیا هب رخآ ی هیناث ات ار ام ،البرک ِنادرگراک
 نیسح تفای تاحن راظتنا هب دهد یم قوس
 هدمع توافت نامه نیا و ،میشاب یلع نب

 .تسا ناتساب یدژارت اب نردم یدژارت ی
 نامرهق یامن مامت ی هنییآ ناتساب یدژارت

 رد هراومه نردم نامرهق یلو تسا دوخ
.دراد رارق ماهبا زا یا هلاه
 ار یدژارت هک تسیهار ،یلاقن و تیاور )۶
 یکدنا ی هددع زین اونین رد.دزاس یم رثوم
ِ یدژارت ِیلاقن اب دنناوتب ات دندنام یقاب

 .دنزاس نادنچ دص ار نآ ییاریگ ،ثداح
 و ،یدژارت نادرگراک نتفر نیب زا لابند هب
 نیا ِنابطاخم ،گرزب ِیرگید ینوگژاو
 یم گرزب یرگید هب لیدبت دوخ یدژارت

 تیاور دنهاوخب هک روطنآ ره ارنآ و دنوش
 هب یکدنا ی هدع زین البرک رد .دنیامن یم
ِ نایوار ات دنرب یم رد هب ناج یناونع ره
 فک زا ار شنادرگراک هک دشاب یا یدژارت
.تسا هداد
 ی همزال ،یماکان و یروک ،تداسح )۷
 لباقم رد هک دیزی .دنتسه کیژارت دادخر
 راچد ،تسا هتفرگ رارق یلع نب نیسح مایق
 رجاهم ی هژوس هب تبسن تداسح یعون
 یروک هب تیعورشم هب تداسح نیا .تسا
 نیا ندید زا زجاع هک تسا هتسارآ یا

 کی رد لمتحم یزوریپ هک تسا تقیقح
 هدمع ندرب نیب زا مغریلع ،رباربان دربن
 نآ هب هک هچنآ هب ار وا ،یو فلاخم نیرت

 زا .درب دهاوخن هار هدیزرو یم تداسح
 کی هکلب ،تسین یدژارت اهنت البرک ور نیا
 زین افعض تردق  هک ارچ .تسه زین نامر
 یم رد ریوصت هب نادنمتردق فعض رب هوالع

http://rueoneway.wordpress.com/
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 ]Ansichten Clowns[ کقلد کی دیاقع
 ،کقلد رینشا سناه .دش رشتنم ۱۹۶۳ رد
 و تسا هدرب هانپ ،نب رد دوخ قاتا هب اهنت

 و یفطاع یگدنز یاهتسکش تعاس دنچ
 دعب ات دنک یم یدنب عمج ار شیا هفرح
‐هار هاگتسیا یاه هلپ رب ییادگ دننام دورب
 شبوبحم نز ،یرام تشگزاب و دنیشنب نهآ
 دیاب زورما مه و تسا هداد تسد زا هک ار
 راظتنا ،ددرگزاب مر هب لسع هام رفس زا
 .)دنک دومناو نینچ لاحره هب ای( دشکب

 زا هتخاس ،یدنلب ییوگ کت باتک
 و هدروخرس یمدآ )دیاقع ای( »تاظحالم«
 هک تسا یصخش یاه هرطاخ زا هتفرگ هیام
 ردپ هاتوک تاقالم و ینفلت هملاکم دنچ اهنت
 فالخرب ،رینشا سناه .دنک یم عطق ار نآ
 هک یهاتوک یاهناتساد رد اهتیصخش رثکا
 هداوناخ رد ،تسا هتشون گنج زا سپ لوب
 رد شدادعتسا .تسا هدمآ ایند هب اوژروب یا

 یاهعماج لد رد( وا زا ،یریگ هکرعم راک
 یلسن هب وا .تسا هتخاس دترم یناسنا )هفرم
 هک دندوب نآ زا رتناوج هچرگا هک دراد قلعت
 یسیون مان یرلتیه یاه هتسد نیرخآ رد
 لانویسان یاهراعش نایم رد اما دننک
 ون هعماج .دنا هدش گرزب یتسیلایسوس
 رد ،تسا هدش انب اه هناریو رب هک یهفرم

 نادب ؛تسا کوکشم عطق روط هب وا مشچ
 یگمه هک ،نآ ناراکردناتسد هک ظاحل
 یمک یاهب هب هزورما ،دنا ماندب شیبامک
 یم یرادیرخ تحار نادجو دوخ یارب

 یارب یا هتیمک« سیئر وا ردام یتح :دننک
 و لاح رد .تسا »اهداژن نتخاس کیدزن

 حالطصا هب مسیسیلوتاک ،یزاسزاب یاوه
 نب ییاوژروب لواحم رد هک »هاوخ یقرت«

 یمومع یراکایر رد ،دنک یم ییامندوخ
 رینشا سناه ییور شرت همه .تسا میهس
 ؛تسا زکرمتم مسیسیلوتاک نیمه رب
 :تسا یصخش یلیالد زا هتخیگنا یهگناو
 ،دوب وا مدمه لاس شش تدم هک یرام
 نامه زا یکی اب ات تسا هتفگ شکرت
 هک ،»هدنیآ زا راشرس و ددجتم یاهکیلوتاک«
 ،تسا هنحص ولج ناراکردنا تسد زا
.دنک جاودزا
 نغور و گنر هک تسا یعدم رینشا

 کی دیاقع«
 رثا »کقلد
لب شیرنیاه

 و رهم زا رپ و مارآ یگداوناخ یگدنز ،لاح
 زا یشان ضراوع ،یدایز دودح ات ،تبحم
 ار یلم یداصتقا یهعجاف و یللملانیب نارحب
 یکدوک .درکیم یثنخ شیرنیاه یگدنز رد
 زا ،نادنمرنه هک ار ررکم ضرف نیا لب
 لطاب دنزیخیمرب داشان یاههداوناخ نایم

.دنکیم
 دنزرف جنپ زا دنزرف نیرتکچوک شیرنیاه
 رسمه .دوب لب )سنامره(ایرام و روتکیو
 ۱۹۰۱ رد هک ،نسیگ انیراتاک ،روتکیو یلبق
 هدروآ دنزرف هس روتکیو یارب زین ،دوب هدرم
 هدنام هدنز یکی اهنت نایم نآ زا هک دوب
 مه یور رب هداوناخ ،بیترت نیدب ؛دوب

 هب شیرنیاه هک ینامز .تشاد دنزرف شش
 یزاسلبم یهفرح هب شردپ ،دمآ ایند
 یکی رد یهاگراک بحاص و تشاد لاغتشا
 شیرنیاه .دوب نلک تیعمج رپ تالحم زا
 سپس و ییادتبا یهسردم هب رهش نیمه رد
 رد ار شرمع رتشیب و تفر ناتسریبد هب

 یرایسب عوقو لحم .درک یرپس رهش نیمه
 نلک رهش نیمه لب یاهنامر و اهناتساد زا
 نلک رهش ًاقیقد هک مه یدراوم رد و ؛تسا
 زا یاهیحان ،تروص ره هب ،تسین
.تسا ،نلک و نب نایم ،دنالنیار

 فیرش – لب شیرنیاه -کقلد کی دیاقع
ینارگنل

 شزومآ و دوب کیلوتاک لب یهداوناخ
 رب نادنچ هسردم و هناخ رد وا یکیلوتاک
 یاهشزرا هک تشاذگ رثا وا نهذ
 زا ریذپان ییادج و یساسا یشخب یکیلوتاک
 بقل وا هب هاگ هک یدح هب ؛دش وا راثآ
 یبقل – دشیم هداد »کیلوتاک یهدنسیون«

.دوب رازیب نآ زا یو هک
 .دوب هناشنمدازآ رایسب لب یبهذم شیارگ
 هدجه ات هدراهچ نینس رد یو هک ینامز

 ،دورن اسیلک هب رگید تفرگ میمصت یگلاس
 باتع دروم ار وا تباب نیا زا یسک هناخ رد
 هک یتقو ،۱۹۳۳ رد .دادن رارق باطخ و
 ناملعم ،دندیسر تردق هب اهیزان

 سرد نآ رد لب هک یناتسریبد کیلوتاک
 لب و دندوب تسیشاف دض ًالماک دناوخیم
 نامه – هناشنمدازآ و یناسنا یتاداقتعا اب

 رثا »کقلد کی دیاقع«
لب شیرنیاه

 راثآ رب یرورم هارمه هب
لب شیرنیاه یگدنز و

یزورون حیسم
همو دم

 ربارب رد ار ریگ هکرعم هرهچ »هناقداص«
 نهد ،اما .دهد یم رارق یعامتجا یراکایر
 یخساپ زرط اب هک ،کقلد یجک
 ،دریگ یم لکش یقالخا یتخانشابیز
 هک یبیرغ و بیجع هرخؤم .تسا کحضم
 اب ار دوخ یگتسکشرو رینشا سناه نآ یط
 یریوصت ،دروآ یمرد شیامن هب ییورشوخ
 تسد هب دنمرنه زا اضر و میلست زا یکاح
 دیوگ یم نامر مالک نیرخآ و .دهد یم
 همادا ندناوخزاوآ هب« ،لاح نیا اب ،هک
 نایاپ نامر قح هب کقلد کی دیاقع .»داد
.تسا ]ناملآ مظعا ردص[  رئواندآ رصع

۱٫Heinrich Boll 2.Hans Schnier 3.Bonn 
4. .Adenauer

.راثآ گنهرف
لب شیرنیاه راثآ و یگدنز رب یرورم
 هب نلک رد ۱۹۱۷ ربماسد ۲۱ رد لب شیرناه
 اب شایکدوک نارود لیلد نیمه هب دمآ ایند
 یاهینوگرگد و گنج زا یشان لئاسم
 نیا اب .دوب هتخیمآ رد نآ زا سپ یعامتجا

http://www.madomeh.com/blog/1390/09/07/8974/
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 راب – شکیدزن ناتسود و هداوناخ تاداقتعا
 ربارب رد ناوج شیرنیاه ،بیترت نیدب .دمآ
 زهجم و حلسم اهیزان یهدنبیرف تاغیلبت
 دادیم ینورد یتردق وا هب لب نامیا .دوب

 – دزیخرب هزرابم هب یتلادعیب عون ره اب هک
 دوخ تساوخیم یتلادعیب نیا لماع لاح
 یهعماج ای ،دشاب کیلوتاک یاسیلک
 و تافارحنا ای ،رلتیه یهرود یتسیشاف
 ار نآ یو هک ناملآ یسارکومد یاهیهارمگ
 داب هب تخس مود یناهج گنج زا سپ
.تفرگ داقتنا
 رمع یهمه هک ،یبهذم نامیا رب هوالع ،لب
 نیرتقیمع شاهداوناخ زا ،دوب دنبیاپ نادب
 .تفرگ زین یشزرا ماظن دروم رد ار اهریثأت
 اب هبحاصم« ناونع اب یاهلاقم رد ،۱۹۶۵ رد

 و گرزب ینز« ار شردام لب ،»مدوخ
 رد مد هک یسکره هب هک دناوخیم »تفگش
 یناجنف ،یزاندض ای یزان زا معا ،دمآیم
 یهویش نیا .درکیم فراعت هوهق
 ریثأت تحت ار لب نینچ هک ،یزاوننامهم
 دوخ راتفر یهصخشم اهدعب ،دوب هداد رارق
 هک ار یقیمع تمرح نآ و دش مدرم اب وا
 ماقم رد ،نمشد و تسود زا ،همه یارب
 یهمه :دروآ دوجو هب دوب لئاق ناسنا
 نیا زا وا یاههمانشیامن و اهناتساد نانامرهق

 ،دنرادروخرب هنالدهداس ِکین تشرس
 کی چیه و ،دنغراف بصعت زا یگمه
 صخش یناسنا نأش هک دنتسین رضاح
.دننکشب ار یرگید

 رد زین یموس لماع ،هداوناخ و بهذم زج
 :دوب رثؤم لب شنم و تیصخش یریگلکش
 هداز نآ رد یو هک یطیحم یعامتجا طیارش
 مروت ،لوا یناهج گنج نایاپ .دوب هدش
 یاهلاس دوکر ،۱۹۲۰ یههد یاهلاس
 زا یدازآ ،مود یناهج گنج ،۱۹۳۰ یههد
 و یطحق یاهلاس ،۱۹۴۵ رد مسیشاف دیق
 دوبهب ،۱۹۴۰ یههد رخاوا یگنسرگ
 رد هافر و روفو و ،۱۹۵۰ یههد رد یداصتقا
 نارحب ،۱۹۷۰ یههد مسیرورت ،۱۹۶۰ یههد
 اهنیا یهمه – ۱۹۸۰ یههد لیاوا یکشوم
 راثآ و یگدنز نوگانوگ لحارم نتخاس رد
 تشذگ اب ،بیترت نیدب .دناهدوب رثؤم لب

 رد یتین و دصق هکنآیب ،وا راثآ ،اهلاس

 خیرات زا هدنز یشرازگ هب ،دشاب هدوب راک
 رد و تشگ لیدبت یو یگدنز لوط رد ناملآ
 ،زنکید و ،کازلاب نوچ ،زین یو هجیتن
.تفرگ »روشک یراگنعیاقو« بقل
 رد ار شایمسر تالیصحت لُب ،۱۹۲۴ رد
 زاغآ نلک رد اهکیلوتاک ییادتبا یهسردم
 هسردم نیا رد ار لاس راهچ و درک
 هب ییادتبا یهسردم زا ،۱۹۲۸ رد .دینارذگ
 ،اهلاس نیا زا وا تارطاخ .تفر ناتسریبد
 و هتخت ار ردپ ناکد هک یمروت مغریلع
 ،درک رهش کرت هب روبجم ار هداوناخ
 و ردپ هراومه وا .تسا شوخ یتارطاخ
 و یسایس تاداقتعا ببس هب ،ار شردام
 اب یو دندادیم هزاجا هک ،ناشیبهذم
 اهنیدیب و اهتسیلایسوس یاههچب
 دروم دنک یزاب »اهخرس« اب و ترشاعم
 اب ار اهنآ یشنمدازآ و دهدیم رارق شیاتس
 هک رگید یاههچب ردام و ردپ یرظن گنت
 مه اب هنادازآ اههچب دنداد یمن هزاجا

 دازآ وج .دنکیم سایق ،دننک ترشاعم
 هب یمئاد دیدهت مغریلع ،هناخ رب مکاح
 ناکما ناوج لب هب ،یلام یگتسکشرو
 ناشتیصخش یور زا ار دارفا هک دادیم
 یمزج یاهرایعم اب هن ،دنک یبایزرا
 .هدوسرف
 رصیق ناتسریبد هب لُب ،۱۹۳۷ ات ۱۹۲۸ زا
 نیا تارطاخ .تفریم نلک رد ملهلیو

 رد رلتیه یهرود زاغآ زا ًاصوصخ ،اهلاس
 رد ،لیصحت زا یو تغارف ات ۱۹۳۳

 رس رب هچ« مان هب یو یاهمانیگدنز یهتشون
 هکنآ اب ،ناتسریبد رد )۱۹۸۱( »؟دیآیم رسپ
 هس طقف ،دندوب یزان دض اراکشآ اهملعم
 یاههورگ زا کیچیه هب نازومآشناد زا نت
 نت هس نیا زا یکی لب و ،دنتسویپن یزان
 یناسک ناملعم نایم رد لاح نیا اب .دوب
 ،دنتشاد رطاخقلعت مسیزان هب هک دندوب
 تیوقت یارب هک ،یناملآ نابز ملعم ریظن
 تشادیماو ار اهنآ ،نادرگاش یداقن یهوق
 هتشون ،»نم دربن« باتک زا ییاهشخب
 نشور و حیصف نابز هب ار ،رلتیه فلودآ
.دننک یسیونزاب
 اهیزان میلست ناملآ هک ییاهلاس نآ رد
 یاقفر و ،ناملعم ،هداوناخ ،دشیم

 نیا زا ات دندرک کمک وا هب لب لدکی
 بوچراچ .درب رد هب تمالس رس هرود

 ،موسرم ریغ مسیسیلوتاک رگتیامح
 و ،میلس لقع ،هنادنمتفارش ییارگناسنا
 و وا ات دش ببس هدش باسح راتفر

 هب ار کانرطخ یاهلاس نیا شاهداوناخ
.دننارذگب رس زا تمالس
 لب ،۱۹۲۷ رد لیصحت زا تغارف زا سپ

 یگدنز رد ار یریسم هچ هک دوب مگ ردرس
 هک تسنادیم ار نیا طقف ،دریگب شیپ رد
 یگلاس هدفه زا .دوش هدنسیون دهاوخیم
 لوغشم و بذج دوخ هب ار وا هفرح نیا

 هب تسد گنج زا شیپ وا .دوب هدرک
 نایاپ هب زین ار نامر شش و هدز رعش ندورس
 یهرود یاههتشون نیا مامت .دوب هدناسر
 نایم زا نلک نارابمب رد اهدعب یناوجون
 کی درگاش لب ،۱۹۳۸ رد .تفر
 هرود نیا یهبرجت .دش نب رد شورفباتک
 تاحفص یالبال رد یناتساد تروص هب
 وگزاب )۱۹۷۱(»عمج نایم رد ینز یامیس«

 اهنت ،۱۹۳۹-۱۹۳۸ ناتسمز رد .تسا هدش
 راک هب لُب ،یدرگاش هام دنچ زا سپ
 رد دنتساوخ وا زا و دش هدناوخارف یرابجا

 تمدخ یارب اهیراکلگنج یشکهز راک
 نیا مامتا زا سپ .دنک تکرش تلم هب
 رد تساوخیم لُب ،یرابجا راک یهرود
 یناملآ تایبدا و یسانشنابز نلک هاگشناد
 بزح هب نتسویپ زا وا عانتما اما ،دناوخب
 لکشم اب هاگشناد رد ار وا مان تبث ،یزان
 ۱۹۳۹ نئوژ رد ،ماحنارس .تخاس هجاوم
 ود ،یهیئوژ رد اما ؛دش مان تبث هب قفوم
 تمدخ هب ار وا ،گنج زاغآ زا شیپ هام
 ماظن هدایپ فص رد و دندناوخارف ماظن

 لاس شش وا ماظن تمدخ .دنداد شیاج
 .دیشک لوط گنج یاهلاس یط رد مامت
 تسکش یوزرآ لب ،تدم نیا مامت رد
 لانویسان دیق زا ییاهر و شروشک
.دنارورپیم لد رد ار مسیلایسوس
 لقتنم ناتسهل رد یناگداپ هب ۱۹۴۰ رد لُب

 راب نیتسخن یارب هک دوب اجنآ رد و دش
 مولظم مدرم اب ار اهساسا یرگیشحو
 رد .دید مشچ هب هدش لاغشا یاهروشک
 .دنداتسرف هسنارف هب ار وا ،۱۹۴۰ نئوژ رخآ
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 مامت ًالمع هسنارف رد گنج ،نامز نآ رد
 ینوخ لاهسا هسنارف رد یو .دوب هدش
 سپ .دش هداد لاقتنا ناملآ هب راچان و تفرگ
 یاهوپد زا ینابهگن رومأم ،یدوبهب زا
 هرابود ،۱۹۴۲ رد .دش نلک فارطا و لخاد
 راوید« رد و دش هدادرگزاب هسنارف هب
 ،پید و )Abeville(لیوبا نیب ،»کیتنالتآ

 هب نانچمه هسنارف رد لُب .دش رقتسم
 همادا شقیالع یریگیپ و هعلاطم و ندناوخ
 .دادیم
 یرامنآ« اب لب ،یصخرم یط رد ،۱۹۴۲ رد
 ناوج یهملعم ،)Annemarie Cech(»شست
 گنج زا سپ .درک جاودزا ،یسیلگنا نابز
 تایبدا مانب نامجرتم زا یکی یرامنآ
.دش ییاکیرما و یدنلریا و یسیلگنا
 سپ هک یکی :دنتشاد رسپ راهچ یرامنآ و لُب
 هک یرگید ،تشذگ رد ۱۹۴۵ رد شدلوت زا
 ۱۹۸۲ رد و دمآ ایند هب ۱۹۴۷ رد
 یرگید و ۱۹۴۸ رد هک یکی و ،تشذگرد
.دش دلوتم ۱۹۵۰ رد
 ؛دش مازعا قرش یههبج هب لب ،۱۹۴۳ رد
 ،درذگب هسنارف زرم زا هکنآ زا شیپ اما
 یفخم شترا هک نیم کی اب شراطق
 دروخرب ،دوب هتشاذگ راک هسنارف تمواقم
 ار وا .دش حورجم لب تسار تسد و درک
 زا تغارف نیا .دندنادرگزاب ناملآ هب هرابود
 ود طقف یقرش یههبج رد گنج ِتشحو
 هب ار یو ،نآ زا سپ .دیماحنا لوط هب هتفه
 اجنآ رد هک دندرک مازعا )Crimea(همیرک
 دعب یکدنا .دید همدص اپ یهیحان زا زین
 درک تباصا لُب رس هب کحنران شکرت ،زین
 یگنج ناتسرامیب هب ار وا دندش روبجم و
 دوبهب لب هک یتقو .دننک مازعا »اسدوا«
 رهش هب ًابیرقت ههبج مدقم طخ ،تفای
 رد )یسای(یشایا هب ار وا .دوب هدیسر
 اجنآ رد دعب زور تشه و دنداتسرف ینامور
 نیا و دش حورجم هرابود تشپ یهیحان زا
 وا ات .دوب قیمع و تخس تحارج راب

 رد یگنج ناتسرامیب کی رد ،۱۹۴۴
 هب ور تعرس هب گنج .دنام ناتسراجم
 دوب هدیشوک هراومه هک لُب و تفریم نایاپ
 دنک یلاخ هناش ماظن تمدخ زا ضرامت اب
 رطخ زا ات دز رتیدج ییاهشالت هب تسد

 هب یلعج کرادم اب سپ .دنامب ناما رد
 یکی گرم ندرک هناهب اب و تشگزاب ناملآ
 یاهمانرذگ تسناوت هداوناخ یاضعا زا
 و تسد هناشاک و هناخ هب نتفر یارب ینوناق
 یاهلمح یط رد شردام مه ًاعقاو – دنک اپ

.دوب هدش هتشک ۱۹۴۲ رد ییاوه
 ،شنز یتسدمه اب ،دمآ هناخ هب هک یتقو
 .دنربن ههبج هب ار وا رگید ات داد یبیترت
 قیرزت سیلیفیس دض لوپمآ دوخ هب ًابترم
 تشاد هک یدایز بت اب هجیتن رد و درکیم
 .دش یرتسب ناتسرامیب رد ۱۹۴۵ یهیروف ات
 رایسب هک ار لوپمآ قیرزت نآ زا سپ

 ،نامز نیا رد .دندرک عطق دوب کانرطخ
 کیدزن رد یاهدکهد هب شنز اب هارمه لُب

 نوچ ،نیا دوجو اب .درک رارف نلک
 بقاوع ماظن تمدخ زا رارف تسنادیم
 هب ات داد یبیترت ،تشاد دهاوخ یمیخو
 – ددرگزاب میاهنام یکیدزن رد دوخ گنه
 تسد هب رتدوز هچ ره هک دیما نیا هب
 اب نامزمه .دوش دازآ نیقفتم یاهورین
 مهن رد یو ،نیقفتم یاهورین ندش کیدزن
 رد و درک اهنآ میلست ار دوخ ۱۹۴۵ لیروآ
 هام جنپ زا سپ ،۱۹۴۵ ربماتپس مهدزناپ
 دازآ ،نیقفتم یاههاگتشادزاب رد تشادزاب

.دش
 شرسمه اب لُب ،یگلاس ۲۸ رد ،۱۹۴۵ رد
 ات تشگرب نلُک ناریو و هدش نارابمب رهش هب
 هناگی ینعی ،دوش نتشون راک هب تسد
 هتفرگ رظن رد دوخ یارب زاغآ زا هک یراک
 راک ،گنج زا سپ ،وا راک نیتسخن .دوب
 نآ رد هک دوب شردپ یزاسلبم هاگراک رد
 هرادا ار نآ ،سیئولآ ،شردارب نامز
 رد یراک دعب یدنچ هچ رگا .درکیم
 اما ،دروآ تسد هب نلُک رهش رامآ یهرادا

 قوقح زا رتشیب هداوناخ جراخم نانچمه
 نینچمه لُب .دشیم نیمأت شنز یملعم
 اما – درک مان تبث نلُک هاگشناد رد هرابود
 یدنبهریج تراک دناوتب هکنآ یارب طقف
 یدج یهلغشم هناگی .دنک تفایرد ینوناق
 یاهناتساد نیتسخن راشتنا .دوب نتشون وا

 ات .دشن رسیم ۱۹۴۷ ات تالجم رد وا هاتوک
 رد وا زا ناتساد تصش زا شیب ،۱۹۵۰

 ،دوب هدیسر پاچ هب تالجم و اههمانزور

 .دوب هداتفین اهنابز رس رب شمان زونه اما
 تحت یهاتوک نامر ،لُب باتک نیتسخن

 ۱۹۴۹ رد ،»دیسر عقوم هب راطق« ناونع
 رشان نامه دعب لاس و دش رشتنم
 تحت ار وا هاتوک ناتساد ۲۵ زا یاهعومجم
 »…اپسا هب یدیسر هک یتقو رفاسم« ناونع
 نیتسخن ،۱۹۵۱ رد ،نآ زا سپ .داد راشتنا
.دش رشتنم »؟مدآ یدوب اجک« ،لُب نامر
 و دندوتس ار باتک هس ره نادقتنم هچرگ
 یهزیاج ِتفایرد دزمان ۱۹۵۱ رد لُب یتح

 دنفسوگ« هاتوک ناتساد یارب ۴۷ هورگ یبدا
 اما ،دوزفا شترهش رب نیا و دش »هایس
 زا .دنتشادن یقیفوت یلام رظن زا اهباتک
 و دوبن روآدوس یاهدنسیون لُب هک اجنآ
 راشتنا هب ًافرص تساوخیم زین شرشان

 دیق زا لُب ،دزادرپب یملع یاهباتک
 مدرم نایم رد لُب .دش دازآ شیاهدادرارق

 لفاحم رد اما ،تشادن ینادنچ ترهش
 هب هدش هتخانش یاهدادعتسا زا یبدا

 وا اب یرگید رشان ۱۹۵۲ رد .دمآیم باسح
 زا ار وا یاهراک یهدمع و تسب داد رارق
.تخاس رشتنم دیدج رشان دعب هب نآ
 هب رتهب ار باتک و دوب رتهدیزرو دیدچ رشان
 نامر هک دش نیمه درکیم هضرع رازاب
 رظن زا مه و یلام رظن زا مه شایدعب
 کی یتح و« ،نامر نیا .دوب قفوم ،یبدا

 ار لب ترهش )۱۹۵۳( »تفگن مه هملک
 داجیا شیارب یفاک یدمآ رد و درک تیبثت

 تسناوتیم نآ زا سپ هک یوحن هب -درک
 زا .دنک شاعم رارما یگدنسیون هار زا ًافرص

 ،اهنامر ،مظنم یلصاوف اب ،سپ نیا
 و ،اههمانشیامن ،اههلاقم ،اهناتساد
 تاراختفا و دندش رشتنم لب یاهرعش
 هب ،یرگید زا سپ یکی ،یو یارب یددعتم
 بسک تاقافتا نیا ِنیرتمهم .دندروآ ناغمرا

 نینچمه یو .دوب ۱۹۷۲ رد لبون یهزیاج
 و ،دنلریا و ناتسلگنا زا یراختفا یارتکد
 تیار تلایا زا یراختفا یداتسا ناونع
 یراختفا یدنورهش و ،یلامش یلافتسو

.درک بسک زین ار نلک رهش
 نایلاس لوط رد لُب زا هک یراثآ یهعومجم
 هتفرگ هک یرایعم ره قباطم ،تفای راشتنا

 یهعومجم ۱۹۷۷ رد .تسا میظع ،دوش
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 دلجم ۵ رد یو یاهنامر و اهناتساد لماک
 رد .تفای راشتنا یاهحفص دصشش دصناپ

 ،مجح نامه هب ،رگید دلجم هس ،۱۹۷۸
.دش رشتنم شیاهینارنخس و اههلاقم لماش
 لب شیرنیاه تشذگرد ۱۹۸۵ یهیئوژ رد
 ار شتوبات یگرزب ناگدنسیون هک یلاح رد
 ییازع رد ار ناملآ تلم دندوب هتفرگ شود هب
 رد ناملآ لاردف روهمج سیئر .درب ورف یلم
 و تفای روضح شاهزانج عییشت مسارم

 درگ شنفد لحم رد نارادازع زا نت اهدص
 گرزب یاههمانزور ،ناهج مامت رد .دندمآ

 راشتنا لوا یهحفص رد ار شگرم ربخ
 یو دوب دای یاههلاقم هام دنچ ات و دنداد
 رگید و ناملآ یاههلجم و اههمانزور رد
.دشیم رشتنم اهروشک

تشرب دلوترب ةزاجا اب

 رد ،وت یرادیاپ زمر هک مدیسرپ هوکز
؟تسیچ
 و فرب و لیس و ینام یم هک تسا هنوگچ
،نافوطو نمهب
.دنبولغم و ریقح 
.تفگن چیهو مرش زا رسدنکف ورف
،مدیسر هناخدور هب

 ،مدرپس ،هدرک مالس
.شاب یراج هشیمه
 ،وگب نم هب

 ،نتفر هک تسا هنوگچ
 ،تست ندنام زاین
،ناشورخ هشیمه یور یم وت
هوکو اه هرخص و 
 ،اما،دنتخسرسو تبالص رپ هکنآاب
 ینک یم زاب هار وت
ایرد یوس یور یم و
 رد تا هنادواج یگدنز زمر هک وگب ،وگب

؟تسیچ
 ،دولآ فک هچرگا نهد
  تشم تفوکورف یلو کتپ ناسب
تشذگ و دوشگ هرو
.دیوگب چیه هک نیا نودب
 یمسبت اب تشاد بل هب هدنخ فاص رولب

.نیریش
 نزریپو درمریپ و مدوب یا هعرزم رانک
 مدید ار یناقهد
.دناشفا یم نیمز رب وج و مدنگ رذب هک
.مدیسرپ یئوجةناد ز

 ،یفیعض و درخ وریقح

 یتخسرس ندیرد مه زا زمر هک وگب یلو
،نیمز
؟تسیچ رد 

 ؟ینک یم هچ
،یدرُخ یمامت و وت
یتخسرس همه نیا و نیمز
 و هناوج روهظ و کاخ ندیرد ،تبقاعو
دیما

،تفگو  تسشن نامشچ هب قیمع یمغ
 ؟مناد یم هچ
 ،مناد یم هک رادم نامگ
   .مناد یمن
.سرپب باتفآ ز                
 هتسشن یربا ةراپ تشپ هک مدیسر باتفآ هب
.دیدنخ یم
.متفگ و مدرک هاگن

.یشخب یگدنز و دنم ناوت هک ما هدینش
 :وگب نم هب

 ،ایآ دوش یم هنوگچ
؟دادن جاب گرم هب
.دیرغ بل ریز ،هدروخورف هدنخ رولب
.سرپب هناخدور ز
۱۹۸۱ لیروآ ۱۷ ،گنیدر

کیتکلاید زا شیاتس رد
فیسدمحا
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تیاده قداص راثآ رد ییامنهایس و گرم
 نیرتگرزب نم هک یتکلمم لاح هب یاو“
”مشاب شاهدنسیون

تیاده قداص
 
 هک تسا یعوضوم ام تایبدا رد گرم
 نیا رد .دناهتخادرپ نآ هب یرایسب ناگدنسیون
 رادمچرپ ناوتیم ار تیاده قداص نایم
 گرم هب یهاگن همادا رد .دیمان یسیونگرم
.تشاد میهاوخ وا راثآ رد

 هک تسا یرصانع زا یکی ییامنهایس ای گرم
 رد تیاده
 رتشیب
 نآ زا شراثآ
 هدرب هرهب
 راثآ“ :تسا

 اب تیاده
 رظانم
 اب ،کانسرت
 و تشهد

 تنوشخ
 هعطق هعطق
 اب ،ندرک
 اب ،لخ و کاخ و دایرف و همهمه و دنگ یوب

 هکت هکت یاههشال اب ،ربت و گنچ و دراک
 اب هژیو هب و هدمآرد هدور و لد و هدش
)۱( ”.دوشیم زاغآ نوخ یاهرابیوج
 هتسد دنچ هب ار تیاده راثآ یلک روط هب
:درک میسقت ناوتیم
 هب دوخ زین تیاده یاهناتساد نایم نیا رد

 ،هاتوک یاهناتساد :دنریذپ میسقت هتسد دنچ
.تیاده یاهنامر و دنلب
 دنچ زین تیاده قداص هاتوک یاهناتساد
:دناهتسد
 نیا رد .دنراد یتسیلائر گنر اهنآ زا یضعب
 اهقلخ ،اههرهچ دشوکیم تیاده اهناتساد
 یحارط ار مدرم فلتخم تاقبط یاهراتفر و
 هنیمز نیمه رد تیاده راثآ نیرتقفوم .دنک
 هب ناوتیم هتسد نیا رد .دناهدمآ دوجو هب
 شاد« ،»دوب هدرک مگ ار شدرم هک ینز«
 ناونع هب »اهراوخهدرم« و »للحم« ،»لکآ
.درک هراشا اهنیرتهب
 دنتسه یلیلحت وا یاهناتساد زا رگید یضعب
 .دناهدش هتشون وا یفسلف تارظن نایب یارب و
 تسا هتشذگ هب طوبرم یهاگ اهناتساد نیا

 گرم
 یاهناتساد

تیاده

 یاهراک هلمج زا هک ؛تسا هدش هتشون
 نیا رد .دنیآیم رامش هب تیاده فیعض
 »بادرگ« و »هتسکش هنیآ« هب ناوتیم نایم
.درک هراشا

 تیاده یاههتشون ،دش هراشا هک روطنامه
 نایم رد .دنتسین حطس کی رد همه
 رد هک دوشیم تفای ییاهزیچ وا یاههتشون
 زا هک دراد ییاههتشون یهاگ و دنتسه جوا

 .تسا رتنییاپ وا یاههتشون مومع حطس
 داقتعا هب )ناساس نیورپ رتخد همانشیامن(“
 و تسا قمع نودب یحطس ماخ راک کی نم
 دوخ اب یعامتجا قیقحت زا یاهناشن جیه

 هب هکلب ،درادن
 کی تروص
 دننام راعش راک
 رد یزیچ و
 و اهارپا فیدر
 یاههمانشیامن
 و یقشع هدازریم
 نارعاش رگید
 لصفالب
 تیطورشم
 )۲(”.تسا
 زا یخرب“

 صقن زا یلاخ زین تیاده هاتوک یاهناتساد
 هویش رظن زا هناخکیرات رد الثم .تسین
 نیا زا ؛دنزیمن لد هب یگنچ یزادرپناتساد
 یفیعض ناتساد زین یوسنارف ریسا هاگرظن
 هراشا .ناجیه و روشیب اهکتروص و تسا
 نادنچ تسرپنهیم رد یزاستغل هویش هب

 هک نانچ .دیامنیمن رظن هب یرورض
 هب عجار درمریپ و رتخد یفسلف یاهوگتفگ
 زا رود یدح ات ژد هتسجگ رد حور یاقب
)۳(”.تسا راظتنا
 ریگمشچ تیاده راثآ عومجم رد هچنآ
 ،اضف رد یکیرات .تسا یکیرات ،تسا
 یکی گرم هلاسم“ .اهتیصخش و ساسحا
 گرم میب .تسا وا راثآ یگشیمه یاههیام زا
 نایم هکلب هدرک خلت ار شایتسه ماک اهنت هن
 دیدپ یندرکنرپ یفاکش زین سانلاماوع و وا
 تیاده راثآ هب رگا“ )۴(”.تسا هدروآ
 اهنآ هب نامز تشذگ زا سپ و میدرگرب
 هعومجم رب یهایس رون دید میهاوخ میرگنب
 زیچ چیه .تسا هدیبات یو یگدنز و اههتشون

 ینشور هب ار یهایس نیا تسناوت دهاوخن مه
 ار لماک یگدیافیب ساسحا نآ ای دنک لیدبت

 لوا هتسد زا .هدنیآ هب طوبرم یهاگ و
 رب هک درک هراشا »ناگنیرفآ« هب ناوتیم
 هرابرد یتشترز یمیدق یهدیقع کی ساسا
 مغ نآ رد و تسا هدش هتشون حور یاقب

 زا .دوشیم نایب یگدنز یهاتوک و نارذگ
 ناتساد هب ناوتیم مود ىهتسد
 رد ایند ریوصت هک درک هراشا »ل.ل.گ.س«
 ایند نیا مه زاب اما تسا دعب لاس رازه ود
 لیلد نیمه هب ؛تسین هزیکاپ یایند کی
 یشکدوخ هب و دباییم نایاپ یدیمون اب هصق
.دوشیم رجنم
 ،تیاده یاهناتساد زا موس ىهتسد
 .تسا وا داقتنا رپ و زیمآوجه یاهناتساد
 هیولع« دنلب ناتساد ،هتسد نیا صخشم هنومن
 تیاده اههتشون لیبق نیا رد .تسا »مناخ
 ادیپ هاگهگ هکلب ،هدرکن ار یفرطیب تیاعر
 یعس و هدش هکرعم دراو وا دوخ هک تسا

 و تسه هچنآ زا رتدب ار دب تسا هدرک
 ناشن دراد دوجو هچنآ زا رتفیثک ار فیثک
.دهد
 .تسا وا کیتنامر یاهناتساد ،رخآ ىهتسد
 وا یناوج نارود رد رتشیب اهناتساد نیا
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 یتشآ هعماج اب تسه هدنسیون رد هک
)۵(”.دهد
 تسا رپ تیاده ىهنابش و یعونصم یایند“
 رد هک ىیایند ،هدنز یاههدرم دمآ و تفر زا
 ىهدییاز ریوصت و تیعقاو نیبانیب قشع نآ
 هک یزیچ .تسا ییابیز و گرم تلصو
 هب سپس .تسا هتفرگ وپ نلآ راگدا زا تیاده
 »روک فوب« رب شریثات هک میسریم رلدوب

 دیدج رعش رب هک تسا یریثات زا رتشیب یلیخ
 رذگهر زا هن .تسا هتشاذگ ناریا

 یراک نآ اب ار رعاش هک ؛یزادرپلایخ
 رد ىداینب یرییغت هار زا هکلب ،تسین

 اساسا شیارگ نامه …یرنه تیساسح
 رصنع هک یشیارگ ؛نردم یایند یناطیش
 ره رب .دهد شرییغت ات دریگیم ار هنهک
 گرم یاپ یاج ات دراذگیم تشگنا یزیچ
)۶(”.دهد ناشن نآ رد ار لالم و
 یاضف اب رتشیب ییانشآ یارب اجنیا رد
 و ییامنهایس زا ییاههنومن تیاده یاهناتساد
:میروآیم ار وا یاهناتساد رد ینیبکیرات
 ىهساک متسناوتیم دوب بوخ ،مدش هتسخ“

 مرن ىهدوت نیا ىهمه و منک زاب ار مدوخ رس
 مروایب رد ار مدوخ ىهلک چیپچیپ یرتسکاخ
 سک چیه .گس ولج مزادنیب ،رود مزادنیب و
 دهاوخن رواب سک چیه ،دربب یپ دناوتیمن
 هاتوک اج همه زا شتسد هک یسک هب ،درک
 اما .ریمب و راذگب ار ترس ورب دنیوگیم دوشب
 هک یتقو ،دهاوخیمن ار مدآ مه گرم یتقو
 هک یگرم ،دنکیم مدآ هب ار شتشپ مه گرم
)۷(”…دیایب دهاوخیمن و دیآیمن
 رس یالاب هنسرگ غالک هس بورغ کیدزن“
 زا ار تاپ یوب نوچ ،دندرکیم زاورپ تاپ
 طایتحا اب اهنآ زا یکی دندوب هدینش رود
 نیمه درک هاگن تقد هب ،تسشن وا کیدزن

 هرابود هدرمن الماک زونه تاپ دش نئمطم هک
 مشچ ود ندروآرد یارب غالک هس نیا .دیرپ
)۸(”.دندوب هدمآ تاپ یشیم
 هک یگس نامه یولهپ و دیشک ار شدوخ“
 هنیس یور ار وا رس و تسشن دوب هدید هار رد
 هدرم گس اما .داد راشف شدوخ هدمآشیپ
)۹(”.دوب
 یسورع بش دای هب همه .دوب بشفصن ”

 شوخ یاهباوخ و دندوب هدیباوخ ناشدوخ
 بآ رد یسک هکنیا لثم ناهگان .دندیدیم
 همه پلشپلش یادص دزیم اپ و تسد
 .درک رادیب باوخ زا همیسارس ار هناخ لها

 ضوح رد هچب ای هبرگ ناشلایخ هب لوا
 ره .دندرک نشور غارچ هنهرب اپ و رس هداتفا

 هدادن خر یاهداعلاقوف زیچ دنتشگ ار اج
 هنن دنباوخب دنورب دنتشگرب هک یتقو .دوب

 کیدزن مناخ یجبآ ییاپمد شفک دید نسح
 دندرب ولج ار غارچ .هداتفا رابنابآ هچیرد
 یور دوب هدمآ مناخ یجبآ شعن دندید
)۱۰(”.بآ
 هب ،تیاده راثآ رد ییامنهایس یسانشهشیر
 نوماریپ یایند و ناهج هب وا هاگن ،وا یگدنز
 زا ییامن تیاده یاهناتساد .ددرگیم زاب وا
 هرابرد“ .تسوا دوجو یاههیال نیرتینورد

 نیا ،دوب ام توسکشیپ هک تیاده قداص
 دنچ هدنسیون نیا ،مایخ هار هدننکلابند
 اب( درکیم لمع یتسین رد هک هشزرا

 و شیاهناتساد یاهنامرهف بلغا یشکدوخ
 یلیلحت میهاوخب رگا )شدوخ یشکدوخ اب زین
 تفگ دیاب میشاب هدرک وا راک زا تعرس هب

 فوب اب( تسا ناقفخ هرود هدنسیون وا هک
 نآ زا سپ ىهرود لمحت هک )شراکهاش ؛روک
 زا سپ جرم و جره لمحت ینعی ،درادن ار

 لآ لالج نخس نیا )۱۱(”.ار ۱۳۲۰ رویرهش
 تسا یاهعماج یاضف ىهدنهد ناشن دمحا

 ییاضف ؛هدرکیم یگدنز نآ رد تیاده هک
 هتشادن ار نآ لمحت تیاده وا ىهتفگ هب هک
 اهفرح تیاده یگدنز دروم رد .تسا
 یفارشا ابیرقت یاهداوناخ رد وا .تسا رایسب
 رد وا کیدزن ناگتسب زا یرایسب .دمآ ایند هب
 ظاحل زا .دناهدوب یتموکح یالاب یاههدر
 رد و هتشادن یگدنز رد یدوبمک و زاین یلام
 ار ناشیگدنز یاههنیزه اهیلیخ هک ینارود
 .تسا هتفر یجراخ رفس دنچ دنتشادن مه
 رد یمهم ریثات زین هافر ای تیفارشا نیمه
 هتشاد یگدنز هب تیاده هاگن یریگلکش
 یزاوژروب هب لیدبت هک تیفارشا“ .تسا

 صاخ یناور لمعلاسکع کی ،دوشیم
 و سانشهعماج کی رظن زا .دنکیم ادیپ
 ،اهىشیدناخلت مامت ،یعامتجا سانشناور
 قداص حور رد …و اهتیساسح ،اهجنر
 یتاقبط یسانشناور یقطنم ىهدییاز تیاده
 جنر ،اهجنر و اهمغ نیا .دشابیم یو
)۱۲(”.تسا یهفرم و یدردیب
 رد گرم ىهلاسم هب یتوافتم یاههاگن
 هک اهنآ .تسا هدش تیاده یاهناتساد
 ناریا ناتساد خیرات رد یاهروطسا ار تیاده
 ناشن ار گرم یاهنوگ هب ،دننادیم

 ار وا هک اهنآ و ؛دناهتسناد وا یرکفنشور
 ناشن ار گرم ،دننادیم یلاشوپ یاهمسجم

 نایم نیا رد .دناهدرک یقلت وا حور فعض
 و یراگناچوپ یلصا ىهشیر ناوتب دیاش
 وا ندوب هناوتشپیب رد ار تیاده یراگنچوپ
 و تشادن یبهذم قلعت چیه هک تیاده .دید

 ،تفرگیم هرخس هب مه ار اهنآ یهاگ یتح
 یایند یکیرات هب شمسج باقن سپ رد
 یارب گرم .دوب هدیسر بهذم ندوب

 نایاپ هک دوب یهاگترپ زا ندیرپ ،تیاده
 .تفریم ورف یدبا یکیرات رد و تشادن
 تداعس الومعم تیاده یاهتیصخش گرم
 هظحل دنچ اب جنر زا رپ یگدنز .تسا اهنآ
 هب مه فرط نآ و دشیم مامت ندیشکن سفن
 یارب گرم تمس نآ .دوبن یربخ وا معز
.چیه رگید و یکیرات و دوب توکس تیاده
 هراومه یناوج یاهلاس زا یشکدوخ رکف“
 ار ناشدوخ شنانامرهق .دوب تیاده نهذ رد
 دناهدرک یشکدوخ هک یناسک زا ،دنتشکیم
 هک ار یناسک ،دربیم مان شیاتس اب

 ریقحت دننکب ار راک نیا دنتسناوتیمن
)۱۳(”.درکیم
 در رد هک روکفوب نامرهق دننام تیاده“
 نآ شخبالست غورد و یبهذم تافارخ ندرک
 یاهظحل ،)دراد بهذم گنر هچ ره هکلب(
 سانشنادخ درگرب وربیب ،دنکیمن گنرد مه
 ای ،گرم زا سپ یگدنز هب تبسن و دوب
 نیرتمک ناهج نیا زا سپ یترخآ یایند
 ماحنا و زاغآ رگا وا هدیقع هب .تشادن یمهوت
 و تسا ناهج نیمه رد دشاب راک رد یتذل و
 مکتسد هک تسا اج نیمه رد و سب
 کلک یزور هک یشاب راودیما یناوتیم

)۱۴(”.ینکب ار تدوخ
 ،گرم و یگدنز هب تیاده هاگن نیا ىهجیتن
.تسا هدرک یلجت وا یاهناتساد رد
 سای زا هدنکآ ،دهدیم گرم یوب هک یراثآ“
 زیچ همه هب تبسن یرازیب و رفنت و یدیمون و
 همه راثآ نیا یاوتحم .تسا سک همه و

 ،دوجو ،یگدنز یچوپ و یگدوهیب زا یکاح
 ،مغ اب اهنآ یاضف .تسا تانیاک و ایند
 و دوشیم زاغآ تبیصم و جنر و درد ،هودنا
 یدیمون ،ییادج ،لتق ،یشکدوخ ،گرم هب
 یاهنامرهق .دوشیم مامت یگدروخرس و
 نایاپ ریپسکش یاهنامرهق دننام امومع اهنآ

 ای اهنیا .دنراد یرات و هریت و خلت ای رابگرم
 و یاهدقع ای یشکدوخ ددص رد ای دناهناوید
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 و تداسح زا ای یگدنز زا هدروخرس
 و هدنامرد یقشاع ای دنربیم جنر یسناشدب
 تسرپرسیب و هدش اهر یتادوجوم ای دیمون
 و دننک دوبان ار ایند دنهاوخیم هک ینایناج ای
 بیجع و نارگید رابرس و کولفم یاهمدآ ای
 داهندب و تشرسدب اهنیا مادک چیه هک نیا
)۱۵(”.دنتسین
 یکی .تسا مولعم تیاده یاهناتساد نایاپ
 رات زونه تیاده یگدنز نایاپ اما ؛دریمب دیاب
.تسا
 ارچ تیاده قداص امش رظن هب یتسار“

 سای متفگیم هاگ نم ؟درک یشکدوخ
 ،یداقتعا الخ و یرکف یناشیرپ هاگ ،یفسلف
 هاگ ،سک همه و زیچ همه هب ینامیایب هاگ
 یاهنارحب هاگ ،عامتجا عضو یگتفشآ
 یاهدرد و اوژروب نارکفنشور صاخ یحور
 یبصع تالالتخا هاگ و یفارشا هفرم تاقبط
 و یسنج لیاسم زا یشان یناور و

 تخس یاهدقع هک هزیرغ نیا یاهتفوکرس
 و شناشیوخ زا مدرک قیقحت هک دوب هدش
 هک ییاهحور …تسا تسار هک دندرک دییات
 و هتفکشان ،دنباییمن یرورپحور داتسا
 نوفدم ناشمادنا کاخ لد رد هتسران
)۱۶(”.دنامیم
 ترافس زا دوب یاهمان تیاده ِماحنارس و
:شاهداوناخ هب ناریا
 ۲ تعاس ۱۳۳۰ هامنیدرورف ۲۷ زور“
 هب ادتبا مزال تافیرشت اب هزانج رهظزادعب
 ترافس یاضعا و دش هدرب ناناملسم دجسم
 یگنهرف راشتسم و یماظن هتسباو و یربک
 و موحرم نآ ماوقا و نایانشآ زا یعمج و ناریا

 مسارم ماحنا عقوم رد زین نیلصحم زا یاهدع
 ینارنخس و زامن یادا زا سپ و دندوب رضاح
 و فورعم سانشرواخ ،هسام روسفورپ هک
 وا توبات رس رب راکهاش دمحم رتکد یاقآ

 زشالرپ ناتسربق هب اجنآ زا هزانج ،دندومن
)Pere – Lachaise( نفد اجنآ رد و لمح 
)۱۷(”.دیدرگ
اهتشوناپ
 .تیاده قداص دای .فسوی ،روپقاحسا )۱(

۱۱۶٫ ص
 .تیاده قداص دای .نیسحمالغ ،یفسوی )۲(

۱۷۶٫ ص
 قداص دای ،نیسحمالغ ،یفسوی )۳(
۱۹۸٫ ص ،تیاده
 ص ،تیاده قداص دای .سابع ،ینالیم )۴(

۳۳۷٫
 .تیاده قداص دای .فسوی ،روپقاحسا )۵(

۱۳۱٫ ص
 .تیاده قداص دای .فسوی ،روپقاحسا )۶(

۱۱۸٫ ص
 هعومجم زا روگ هب هدنز ناتساد )۷(
.مان نیمه هب یناتساد
.درگلو گس ناتساد نایاپ )۸(
.تشپژوگ دوواد ناتساد نایاپ )۹(
.مناخ یجبآ ناتساد نایاپ )۱۰(
 .تیاده قداص دای .لالج ،دمحالآ )۱۱(

۶۴۳٫ ص
 ص .تیاده قداص دای .یلع ،یتعیرش )۱۲(

۶۴۵٫
 .کانمن هداج یور .ورسخیک ،یزورهب )۱۳(

۱۰۹٫ ص
 قداص دای .فسوی ،روپقاحسا )۱۴(
۱۲۳٫ ص .تیاده
 .تیاده قداص دای .رونا ،یاهنماخ )۱۵(

۴۰۶٫ ص
 ص .تیاده قداص دای .یلع ،یتعیرش )۱۶(

۶۴۷٫
 ۱۳۳۰ تشهبیدرا مشش همان )۱۷(

.تیاده دومحم یاقآ هب ناریا هناخترافس

هزوریف تیاس عبنم

ِ دض یههقهق
بالقنا

یکلاس یلع

نات یمیدق یهتسدرس زا
!دیسرپب
،رصم ِماکُح یهتسد
.!رصم یهمکاح یهقبط

!دینک شاهمکاحم
تسا هداد تشُک هب مکح ،ار رفن دصیس
!دینک شاهمکاحم
 زا حورجم ، یمخز نارازه هلولگِ شتآ زا

یمسُو هعونمم یاهزاگ
!دینک شاهمکاحم
 هدوب مسیلایرپماِ یوگاعد ،تسد هب یشوگ
تسا

!دینک شاهمکاحم
 رب ندیفوت لاس یس ،بوکرس لاس یس
رجز زا ییاههروک
،شا نوملقوب ِماش لاس یس
تسا هدش رارکت ردقنآ

تسا ماش ِتفص راگنا هک
نوملقوب ،ماش
ماش ،نوملقوب              
ُورفسُ و هرفُسِ یقبام زا میرذگُب

ُو عتمت ُو هرمع
ُو ایلاتنآ ُو اینرفیلاک 
ُو ناتسب هدب
ومکشِرهز
!یرام ِرهز ُو یراه            
ُو اروخ هفاضا هفاضا

ُو اروخ تفمِ دوس
،آوگروز
اگنفت ،اپوت ،اموتاب ،اسیلپ
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ُو اراد هیامرس
ُو اراد هنوخراک
اراد کناب

!؟یچ یه هک -
نوملقوب ،ماش
ماش ،نوملقوب
!میرذگـــــُب

!؟یچ هک -
!دینک شاهمکاحم هک
!؟یچ هک -
!دیدرکن شاهمکاحم نوچ
!؟یچ هک -
!نوچ تسا راکبیرف
!؟یچ هک -
!تسا شـــُک مدآ

!؟یچ هک -
!تسا رمـــثَتسُم
!؟یچ هک -
!نکن زاب نیا زا شیب ار ناهد نیا

!؟یچ هک -
!؟یتسه یک وت

!؟یچ هک -
!؟یتسیچ وت ،یتسه یچِ دض وت

!؟یچ هک -
!؟یتسیک میوگ یم

!مبالقنا ِدـــض -
میرذگ یمن رگید سپ
.!مینکیم تاهمکاحم

۹۰/رذآ/۴

داب هدیرب
نامیاهتسد
زارد دنوش رگا
نات یوس هب

،زاین رسزا هچ
هچ و

…زآ و صرح
!رصع نایزان یا
و دینک رد هب رس زا
لطاب هب
دیرورپم
…لایخ نیا ،مهو نیا

ام
،ناگ هدید غاد ام
ناگدیزگ یعفا
امش هک هچنآ سکع رب
دینک یم رکف
میا هن و هدوبنزگره
امش زا رت لهاج
رت هدروخ رخ زغم ای
ناتنارکون زا
مینیبن هک هنوگ نآ
ناهن ای ادیپ

ار هماج شیم ناگرگ
! اهر اه هلگ رد
!رصع نایزان یا
هن
میناوت یمن ،ام
و فرب ریز هدرب رس
،راکشآ مینیبن

ناهج رد هظحل ره
دیرب یم تسد نادب هک یتیانج قمع
نادب دوخ و
هغدغد چیه هب

” یدازآ زا عافد“
ایو
”رشب قوقح زا تیامح“
! دیهن یم مان
مینیبن و
لاح نیع رد
ار یاهتشغآ رهز هب یاهرات نآ

دینت یم هک
راو توبکنع
راورخ،راورخ
اه هشیدنا ی هتفرگ رابغ ی ودنک رب
…ناهج ی هشوگ راچ رد
!رصع نایزان یا

ام
هک نآ اب
میدربن یاه هراو ناوخ راپسهر
رس تفه ورس کت ناوید اب و
،نامایب یشلاچ رد
ناراگزور دبزا و
نایاپلاود ی هربنچرد
؛راتفرگ و ریسا
قارغایب و

نادرگرس
؛ناهج رد دوجوم منهج نیرتدب رد
مرجال و
رارق یبو ربص یب
ییاه ماگ اب

و نازرل هاگ
،راوتسا هاگ
؛ناراهب یاه هار هروک ریگ یپ
اما
ناملقع هک احنآز
تسا هتفهن هچنآ ندید هب دهد یم دق
،اه هدرپ تشپ رد

!رصع نایزان یا
رهمرذآ نیزرب
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و
اه راب و اهراب
و میا هدید
،هدینش
و
دوخ تشوگ و تسوپاب

و میا هدرک سح
،هدیشچ
میناد یم
نایامش هک
یغورد باعل همه نآ اب

بش و زور هک
؛دینز یم هرهچ رب
ام یگناخ ورگ هلیح یاهرام زا

دوخ هک
تلاذر و یتسپرد
،دنرهدِ دمآ رس
و رترگ هلیح رایسب
!دیرت ور و مشچیب

هتفه رد جردنم بلاطم زا هدافتسا و هتفه هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت
 هک دوش لیدبت یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 یرگراک نالاعف و تسینومک لقتسم دارفا و تسینومک اه نامزاس تارظن هدننک سکعنم
 لاسرا اب ار ام دیناوت یم یناریا یبالقنا یاه پچ و اه تسینومک امش ،دشاب ناریا

 دوخ بلاطم هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیناسر یرای رما نیا رد دوخ بلاطم و تالاقم
 مرف هب بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف لاسرا MS-Word (DOC (کود لیاف مرف هب طقف ار
 اما ،درادن قلعت نامزاس و بزح چیه هب ”هتفه هلجم“ .میروذعم ینف لیالد هب رگید یاه
 ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش رشتنم بلطم ره تیلوئسم .تسین فرط یب

 راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“ دریگ یمن هدهع هب نآ راشتناربارب رد تیلوئسم عون چیه
 هلجم رد جردنم بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحیضوت .دشاب یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم
 یرگنشور و یهاگا تهج رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام فده هتفه
 و عبنم رکذ اب هچ هتفه رد هدش رشتنم بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا یتسیلایسوس
 زا هتفه هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما .دشاب یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ
دیشاب هتشاد هجوت یلصا عبانم رکذ هب افطل تسا یرگید عبانم

امش و هتفه هلجم

ام هرابرد
تسینومک بزح تسفینام
 .دنشاب هتفرگ رارق یرگراک بازحا رگید ربارب رد هک دننتسین یصاخ بزح اهتسینومک
 ار یا هژیو لوصا اهنآدنرادن دشاب ادج ایراتلورپ هیلک عفانم زا هک ,یعفانم هنوگچیه اهنآ

 دنناجنگب هژیو لوصا نآ بوچراچ رد ار ایراتلورپ شبنج دهاوخب هک دنروآ یمن نایمب
 رد اهتسینومک ,یفرط زا هک تسا نیا رد اهنت ایراتلورپ بازحا رگید اب اهتسینومک قرف
 عفانم زا رظن فرص ار ایراتلورپ همه کرتشم حلاصم ,نوگانوگ للم یایراتلورپ تازرابم
 لحارم رگید فرط زا و ,دنیامنیم عافد نآ زا و دنهدیم رارق رظن دم رد ,ناشیلم
 و حلاصم ناگدیامن هشیمه نانآ ,دنکیم یط یزاوژروب و ایراتلورپ هزرابم هک ینوگانوگ
 بازحا شخب نیرتمزع اب ,المع اهتسینومک تبسانم نیدب .دنتسه شبنج مامت عفانم
 تیزم ,یروئت ظاحل زا اما و ,دنشیپ هب شبنج کرحم هشیمه و اهروشک همه یرگراک
 جیاتن و نایرج و طیارش هب نانآ هک تسا نیا رد ایراتلورپ هدوت هیقب هب تبسن اهتسینومک
 رگید هک تسا نامه اهتسینومک فده نیرت کیدزندنا هدرب یپ یرتلورپ شبنج یلک
 ,هقبط کی تروصب ایراتلورپ نتخاس لکشتم ینعی :دننآ یپ رد یرتلورپ بازحا

 رشتنم بلطم ره تیلوئسم.یسایس همکاح تردق زارحا و یزاوژروب نتخاس نوگنرس
 هب نآ راشتناربارب رد یتیلوئسم عون چیه ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش
.دریگ یمن هدهع
.دشاب یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“


