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کیت کلاید تشذگرس و ریس
!تسا یبالقنا مادقا کی ،یژولونکت رد برغ راصحنا نتسکش
 تیرتسا لاو حتف شبنج هب یهاگن
تسین حالس رکفتم
ناریارد رالد تمیق نارحب
یژولوئ هلت
یا هدوت یاهلکشت و یرگراک مسیلایسوس
.دنک یم تیوقت ار ارگ مالسا یاه شبنج لیئارسا هنوگچ
زورما و زورید ،بهذم و اهتسیسکرام
سابل و کاشوپ شخب نارگراک نیرت قوقح یب و نیرت هدنکارپ سابل ناراک نییزت
.. نادیم ِیچهکشرد ،یدمحم رصان اب وگتفگ :یمومع ورملق نانابهدید
ناریارد یطحق زورب لامتحا و رالاس تادراو دشر یوگلا
یتسیلآهدیا کیتکلاید و سکرام
؟اکیرمآ یماظن نیون یژتارتسا
!تسا تاحن هار هناگی سکرام هب تشگزاب
یرورض و یناکما رما  لصاف دح دیفس هجنکش
 ناهج یدنب بطق هدنیآ
اه کناب یروتاتکید
تسین یگدنز هک یا هزرابم
؟هروطسا ای تیعقاو :»رکذم لقع«
جامآ
رورت اب گنج زا دعب ناهج
ابوک بالقنا یژولوئدیا ءهعلاطم یارب ییاه تشاددای
سکرام زت هدزای  ی هرابرد ییاهزت
تیرتسا لاو شبنج یعامتجا – یداصتقا یسررب رانیمس رد یفقث اضریلع ینارنخس لماک نتم

ییاهر و خیرات ،یتاقبط لیلحت
)ناهفصا رهش داصتقا و نانز( »اونان « ، رحس ِییاونان رطاش نایلیلخ لوتب مناخ اب هبحاصم
ندمت
رامثتسا ِقطنم
لکشت و نارگراک
نآ زادنا مشچ و نارحب یاه هشیر ،یراد هیامرس دض شبنج
مسیرتسگنگ ات مسیلایسوس زا
الئوزنو رد AFL-CIO ناهنپ تایلمع :یرگراک مسیلایرپما
؟تسا ینعم هچ هب همکاح هقبط
یعمج یگ هژوس نارحب و یراگن همان »شبنج«
یکناب یاهرسدرد
..شیورد دومحم ،روشحلس شویراد ،مانکین نیمرآ ،بایهر ،رهم رذآ نیزرب ،یدالوف دارمادخ زا یراعشا

یگناگیب
)یتعیرش ناتسرامیب نابهگن( ییاخیک دمحم یاقآ اب هبحاصم
»نادجو مایق«
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۳کیت کلاید تشذگرس و ریس

۱۹!تسا یبالقنا مادقا کی ،یژولونکت رد برغ راصحنا نتسکش

۲۲ تیرتسا لاو حتف شبنج هب یهاگن

۳۱تسین حالس رکفتم

۳۳ناریارد رالد تمیق نارحب

۳۶یژولوئ هلت

۴۱یا هدوت یاهلکشت و یرگراک مسیلایسوس

۴۵.دنک یم تیوقت ار ارگ مالسا یاه شبنج لیئارسا هنوگچ

۴۷زورما و زورید ،بهذم و اهتسیسکرام

۵۷سابل و کاشوپ شخب نارگراک نیرت قوقح یب و نیرت هدنکارپ سابل ناراک نییزت

۷۱.. نادیم ِیچهکشرد ،یدمحم رصان اب وگتفگ :یمومع ورملق نانابهدید

۷۴ناریارد یطحق زورب لامتحا و رالاس تادراو دشر یوگلا

۷۶یتسیلآهدیا کیتکلاید و سکرام

۸۱؟اکیرمآ یماظن نیون یژتارتسا

۸۵!تسا تاحن هار هناگی سکرام هب تشگزاب

۸۷یرورض و یناکما رما  لصاف دح دیفس هجنکش

۹۲ ناهج یدنب بطق هدنیآ

۹۸اه کناب یروتاتکید

۱۰۴تسین یگدنز هک یا هزرابم

۱۰۵؟هروطسا ای تیعقاو :»رکذم لقع«

۱۰۹جامآ

۱۱۲رورت اب گنج زا دعب ناهج

۱۱۴ابوک بالقنا یژولوئدیا ءهعلاطم یارب ییاه تشاددای

۱۱۹سکرام زت هدزای  ی هرابرد ییاهزت

۱۲۲تیرتسا لاو شبنج یعامتجا – یداصتقا یسررب رانیمس رد یفقث اضریلع ینارنخس لماک نتم

۱۲۵ییاهر و خیرات ،یتاقبط لیلحت

۱۳۸)ناهفصا رهش داصتقا و نانز( »اونان « ، رحس ِییاونان رطاش نایلیلخ لوتب مناخ اب هبحاصم

۱۴۰ندمت

۱۴۱رامثتسا ِقطنم

۱۴۵لکشت و نارگراک

۱۴۸نآ زادنا مشچ و نارحب یاه هشیر ،یراد هیامرس دض شبنج

۱۵۴مسیرتسگنگ ات مسیلایسوس زا

۱۵۸الئوزنو رد AFL-CIO ناهنپ تایلمع :یرگراک مسیلایرپما

۱۶۰؟تسا ینعم هچ هب همکاح هقبط

۱۷۰یعمج یگ هژوس نارحب و یراگن همان »شبنج«

۱۷۴یکناب یاهرسدرد

۱۷۵..شیورد دومحم ،روشحلس شویراد ،مانکین نیمرآ ،بایهر ،رهم رذآ نیزرب ،یدالوف دارمادخ زا یراعشا

۱۸۶یگناگیب

۱۹۶)یتعیرش ناتسرامیب نابهگن( ییاخیک دمحم یاقآ اب هبحاصم

۱۹۹»نادجو مایق«

۲۰۱امش و هتفه هلجم
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 باجم رنه زا تسا ترابع ،کیت کلاید یظفللا تحت ینعم 
.ثحب رد لباقم فرط ندرک
 و تکرح نیناوق نیرت ماع ملع زا تسا ترابع کیت کلاید 
.رکفت و هعماج ،تعیبط هعسوت
I
ناتساب ناهج رد کیت کلاید

 هک دش یم قالطا یشور هب کیت کلاید ،ناتساب ناهجرد 
 یم رگیدمه اب ثحب هب ،نآ هلیسوب ،فلتخم تارظن نابحاص

 و فشک لباقم فرط هتفگ ضقانت ،ثحب نمض و دنتخادرپ
.دیدرگ یم راومه تقیقح هب لین هار و دش یم فرطرب

۱
اه تائلا بتکم رد کیت کلاید

 راکب لالدتسا میقتسمریغ شور هباثمب ار کیت کلاید اه تائلا 
.دندرب یم
.تشاد مان نونز اه تائلا بتکم راذگناینب 
۲
طارقس و نوطالفا بتکم رد کیت کلاید

 هب نوطالفا و طارقس ار کیت کلاید زا کیسالک کرد نیا 
.دنناسر یم لامک
 رد و زیچ ره موهفم هب یبای تسد ناکما ،نوطالفا یاه ثحبرد 
.دیآ یم مهارف ـ هثحابم هب لسوت اب ـ نآ تقیقح هب هجیتن

۳
کیتسالوکسا هفسلف رد کیت کلاید

 نتفای تسد هار هرفن ود هثحابم زین یطسو نورق کیتسالوکسا رد 
 فلاخم و قفاوم تارظن نآ یط رد هک دوش یم یقلت تقیقح هب
.دیآ یم لصاح یدیدج تخانش اتجیتن و دنوش یم زاربا

 یرگید نوچ و دنچ یفسلف رکفت خیرات لوط رد اما کیت کلاید 
.تسا هدرک ادیپ

۱
نوطالفا

 هک دهد یم مان یقطنم تایلمع شزومآ ار کیت کلاید نوطالفا 
.دنوش یم نییعت اهنآ طباور و »اه هدیا« نآ تکربب

کیت کلاید تشذگرس و ریس

یرگنشور فراعملا هریاد . نیش میم نیش نادرگرب . گنیزوک درفلا روسفورپ

http://hadgarie.blogspot.com/
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۲
اه تسیفوس

 زا روظنم )اه تسیفوس( نارگ هطسفس 
 یاج هب لطاب ندز اج ار کیت کلاید

:دنناد یم تقیقح
 دیلوت ینعی کیت کلاید ،نانآ رظنب 

.هطسفس و هطلغم هب لسوت اب اه هراوتقیقح

۳
وطسرا

 رنه ناونع هب ار کیت کلاید وطسرا 
 ندرب راکب هباثمب ای و نارگید ندرک باجم
 یلاخ یریگ هجیتن یارب ،یجاتنتسا ماکحا
.دنک یم یقلت ضقانت زا

۴
تناک

 زا هدافتسا اب کیت کلاید ،تناک رظنب 
 هبرجت هب انتعا یب و ناگمه فورعم میهافم
 اهدنور و اهزیچ تخانش دصق ،شیامزآ و
.دراد ار
 قطنم ار کیت کلاید ـ ور نیا زا ـ تناک 

.دیمان یم رهاوظ
 ملاع یاروام کیت کلاید« هئارا اب تناک 
 و رهاوظ کیت کلاید دقن هب دوخ »کاردا
 نآ زا جتنم یاه تواضق یگیاپ یب یاشفا

.دزادرپ یم
 هراب رد هک هدشدای یاه تواضق ،وا رظنب 

 رد طقف ،دنوش یم هداد هئارا دوخ رد زیچ
 و دننک یم قدص اه هدیدپ و اهدومن هراب
.سب

۵
لگه و هتشیف

 زا لبق و هتشیف هطساوب کیت کلاید موهفم 
 و دنک یم بسک انعم و تیمها لگه ،همه
 یخیرات و یکیت کلاید مسیلایرتام رد
.دبای یم تسد دوخ تیمها یلاع هجردب

 دتم کی کیت کلاید ،لگه رظن هب 
.تسا تخانش
 دتم دض تخانش یکیت کلاید دتم 
.تسا تخانش یکیزیفاتم

 زا تسا ترابع لاح نیع رد کیت کلاید 
 دوخ و رکفت یبنج دوخ ینورد یدنمنوناق

.تیعقاو یبنج
)دوجو و رکفت یناسکی( 

 دتم هباثمب ـ کیت کلاید ،لگه رظنب 
زا تسا ترابع ـ تخانش
 هباثمب ،ئیش ره کرد هب درخ یئاناوت 
.داضتم یاه نیعت تدحو

 یم لئاق توافت مهف و درخ نایم لگه 
.دوش
 یکیزیفاتم شور هک مهف ،لگه رظنب 

 ،دهد یم رارق هدافتسا دروم ار تخانش
 دسانش یم ار داضتم یاه نیعت زا یکی اهنت
 یم فیرعت هبناجکی روطب ار ئیش ره اذل و
.دنک

 کیت کلاید ،لگه کیت کلاید 
 ،سلگنا لوق هب ،تسا یتسیلائدیا
».تسا میهافم یلابدوخ«

 موهفم زا دیلقت هب ار »یلابدوخ« موهفم ام( 
 ردصم زا هک میا هتخاس »یهاوخ دوخ«
)مجرتم .دیآ یم ندیلاب

۶
سلگنا و سکرام

 هتسه نتفرگ تمدخب اب سلگنا و سکرام 
 رییغت نمض ،لگه کیت کلاید لوقعم
 ار کیت کلاید ،هفسلف یبالقنا و یداینب
 هفسلف رد هک شا ینافرعرصانع زا زین
 هدش شراتفرگ لگه ینیع ـ یتسیلائدیا
 الماک تیفیک و دنزاس یم دازآ ،دوب

.دنشخب یم نادب یدیدج

:دسیون یم سکرام 
 کلاید اب اهنت هن نم یکیت کلاید دتم« 
 دض هکلب ،دراد یلوصا قرف لگه کیت
.تسا نآ میقتسم
 مان تحت هک ـ رکفت دنور ،لگه رظن هب 
 یلقتسم )لعاف( تکژبوس هب یتح هدیا
 و تسا یعقاو ناهج قلاخ ـ دوش یم لیدبت

 نآ یجراخ دومن و رهظم افرص یعقاو ناهج
.دهد یم لیکشت ار
 ـ سکعرب تسرد ـ نم رظن هب هکیلاح رد 

 رییغت یدام یاهزیچ زج یرکف یاه زیچ
».دنتسین یناسنا زغم رد هدش همجرت و هتفای
 ص ،۲۳ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۷(

 کلاید سلگنا و سکرام هکنیا زا سپ 
 میهافم« و دنداد دنویپ مسیلایرتام اب ار کیت

 هب یتسیلایرتام زرطب ار یناسنازغم هتخاس
 یقلت یعقاو یاهزیچ زا یریواصت ناونع
 هباثم هب ار یعقاو یاهزیچ هن و دندرک
 نآ( قلطم موهفم هلحرم نآ ای نیا ریواصت

 .دش یم روصن لگه هفسلف رد هک ناس
 نیناوق ملع هب کیت کلاید هاگنآ ،)مجرتم
 ملع هب نینچمه و جراخ ناهج تکرح ماع
».دش لدب یناسنا رکفت تکرح ماع نیناوق
 ص ،۲۱ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۹۲(

۷
 ـ یتسیلایرتام تئیه رد کیت کلاید
شا یتسیسکرام

 ـ یتسیلایرتام تأیه رد کیت کلاید 
:دراد یزارد رایسب خیرات ،شا یتسیسکرام

۱

 ـ یتسیلایرتام تأیه رد کیت کلاید 
 هعسوت یخیرات لوصحم شا یتسیسکرام
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 میمعت لوصحم اذل و تسا یفسلف رکفت
 ،یعیبط مولع مهم یاهدرواتسد یکیروئت

 یداینب یخیرات براجت و یعامتجا مولع
.تسا یرشب هعماج

۲

 ـ یتسیلایرتام تأیه رد کیت کلاید 
 نایم هزرابم اه نرق هجیتن ،شا یتسیسکرام
 رکفت زرط و یکیت کلاید رکفت زرط
.تسا یکیزیفاتم

 ناوت یم یتسیسکرام لبقام هفسلف خیرات رد 
 مه زا ار کیت کلاید یلصا مرف ود اتدمع
:داد زیمت

۱
هنایماع ـ وردوخ ،وپدوخ کیت کلاید 

۲

 هفسلف رد یتسیلائدیا کیت کلاید 
لگه ات تناک زا ناملآ کیسالک یئاوژروب

 رد ـ ناوت یم ار کیت کلاید مهم رصانع 
 یرایسب راثآ رد ـ یلصا مرف ود نیا یارو
:تفای زاب ناهج نارکفتمزا

 ار هنایماع ـ وردوخ ،وپدوخ کیت کلاید 
 یاه قلخ هیلک ینیب ناهج رد ناوت یم
:درک هدهاشم ناهج دنمگنهرف

۱

 هعسوت رد ار ناهج هک نیزاغآ مسیدوب رد 
.دنک یم روصت هفقو یب

۲
مسیئوئات هژیوب ،نیچ هفسلف رد 

۳

 هنایماع ـ وردوخ ،وپدوخ کیت کلاید 
 نیرت هتفای هعسوت هب ناتساب نانوی هفسلفرد
 دوخ جوا هطقن هب و دبای یم اقترا دوخ مرف
.دسر یم

۴

 ناتساب نانوی هفسالف همه ،سلگنا رظنب 
 هدوب وردوخ و یعیبط یاه نیسیت کلاید
.دنا

۸
ناتساب نانوی هفسلف رد کیت کلاید

I
تعیبط هفسلف رد کیت کلاید

 ،سلات( یزلیم تعیبط هفسالف رظن رد 
 ناهج )ردنم یسکانآ و سنم یسکانآ

 رد هک دنمتدحو لک کی زا تسا ترابع
.تسا مکاح مادم ندش ،نآ

فلا
تیلکاره

 کیت کلاید هدنیامن نیرت هتسجرب تیلکاره 
.تسا هدوب وردوخ و یعیبط

۱
 یدبا دنور ،ناهج ،تیلکاره رظنب 
:تسا یدنمنوناق

۲

 هب تادوجوم هیلک یارب ناهج ماظن نیا« 
.دراد دوجو ناسکی

۳

 نایادخ زا یکی قولخم هن ،ناهج ماظن نیا 

.تسا ناسنا هتخاس هن و

۴
 و تسا ،هدوب هشیمه ناهج ماظن نیا 

.دوب دهاوخ

۵

 یا هدنزوس هشیمه شتآ ،ناهج ماظن نیا 
 یتاذ نوناق رب انب ،رو هلعش هاگ ،تسا

 زاب ،رتسکاخ ریز رد هدنزوس هگ و شیوخ
».شیوخ یتاذ نوناق رب انب
)۳۰ ص ،س تنمگارف ،تیلکاره( 

 رایسب نایب ار تیلکاره هتفگ نیا نینل 
 یتسیلایرتام کیت کلاید لوصا زا یئابیز
.دراد یم بوسحم

۶

 و هعسوت ره هکرحم یورین تیلکاره 
.دناد یم دادضا هزرابم رد ار یلماکت

ب
اه تائلا هفسلف

 ناعفادم ناونع هب ـ نونز هژیوب ـ اه تائلا 
 کلاید دض( یکیزیفاتم شرگن تخسرس
 یم هصرع دراو تیلکاره دض رب )یکیت

.دنوش

۱

 ،دحاو یدوجو ناهج ،اه تائلا رظنب 
 ، ندش نآ رد هک تسا تکرح یب و یدبا
.درادن دوجو عونت و ندش انف

۲

 ترثک و تکرح ناونع هب ام ساوح هچنآ 
.سب و تس ابیرف یبارس ،دنهد یم ناشن
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 ماع یروصت طقف هن ناتساب نانوی هفسلف رد 
 ،دریگ یم لکش دیواج ندش انف و ندش زا
 نیودت تهج رد یدج یاه ماگ هکلب
.دوش یم هتشادرب )لماکت( هعسوت یروئت

 ةریاد یامنرات رد هعسوت هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا

ت
ردنم یسکانآ

 ناهج رد هعسوت هراب رد ردنم یسکانآ 
 اهدعب و دهد یم هئارا یراکفا ،ناروناج

 و تیرکومد ،ساروگاسکانآ ،سولکودپما
 لگ زا تادوجوم شیادیپ هیرظن وطسرا
.دننار یم نابز رب ار )نجل(

 ،تادوجوم هک تسا نآ ینعم هب نیا 
.دنا تعیبط هعسوت لوصحم

پ
نوطالفا

 و اه هدیا شزومآ بوچراچ رد نوطالفا 
 نیلوا ناونع هب ـ دوخ تخانش یروئت
 و درفنم یکیت کلاید هطبار هب ـ فوسلیف
.دنک یم هراشا ماع
 زا ودنآ ندرک ادج هب رسرخآ وا هچرگا 
 رد ار دوخ هیضرف و دنز یم تسد رگیدکی
 لقتسم یناهج ناونع هب ،اه هدیا ناهج هراب
 لاح نیا اب یلو ،دنک یم نیودت
 تمامت یارب هنیمز نیا رد وا یریگعضوم
 یا هژیو تیمها زا کیت کلاید خیرات
.دنام یم رادروخرب

ث
وطسرا

 دروم ار کیت کلاید هلأسم زین وطسرا 
 لح هب دناوت یمن یلو ،دهد یم رارق یسررب

:دیآ لیان نآ لماک
 و دیوج یم درفنم یاهزیچ رد ار ماع وا 

 دادملق دیواج مرف ناونع هب ار نآ ماحنارس
.دنک یم

 ای و درفنم کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد ماع و صاخ
یرگنشور

 طسوت رکفت یاه مرف نیرتمهم یسررب 
 یارب ،قطنم نوماریپ وا تارظن رد وطسرا
 یا هداعلا قوف تیمها کیت کلاید هعسوت
.تسا هتشاد

*****

 کیت کلاید هژیو دوخ و یلصا بیع 
 ،نآ هک هدوب نیا رد ناتساب نانوی یوردوخ
 و نیناوق هبناج همه یملع یسررب هجیتن
 هرمث رتشیب هکلب ،هدوبن یکیت کلاید طباور
 نآ لک رد ناهج روصت و میقتسم هدهاشم
.تسا هدوب

:مسیسکرام یاه کیسالک لوق هب 
۱

 و هیزجت هب رداق هک احنآ زا ـ اه ینانوی« 
 رد ار تعیبط ـ دندوبن تعیبط لیلحت
 یم رظن رد لک کی تروصب ،عومجم
.دنتفرگ

۲

 رد ار یعیبط یاه هدیدپ یلک دنویپ اهنآ 
 هب رتشیب و دنتسج یمن درفنم یاهزیچ
.دندرک یم تعانق هطساو یب هدهاشم

۳

 نیمه رد ناتساب نانوی هفسلف هدمع فعض 
 لباقم رد اه دعب ،دناوت یمن اذل و هدوب

.دروایب تمواقم بات رگید یرکف تانایرج
۴

 و یرترب ،رگید یوس زا ،فعض نیمه یلو 
 شا یکیزیفاتم نیفلاخم هب تبسن نآ تیزم
.تسا هدوب

 رظن رد احنآ و اجنیا کیزیفاتم هچرگا 
 ،دمآ یم نوریب راک زا بناجب قح ،ناینانوی
 زا رت قحم یلک روطب اه ینانوی یلو
».دنا هدوب کیزیفاتم نارادفرط
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۳۳۳(
۹
یطسو نورق رد کیت کلاید

 ریثأت تحت یطسو نورق هفسلف هک دنچره 
 ،)نآ خیرات و اه مگد ،نایدا ملع( یژولوئت
 ،هدوب یدنمورین یکیزیفاتم طوطخ یاراد
 یم یدرفنم نادنمشناد ،نآ مغریلع یلو
 ار کیت کلاید زا ینیعم رصانع دنناوت
.دنهد هعسوت
 میهافمرس رب هرجاشم« رد ار دوخ رما نیا 

 ،دهد یم ناشن ،تفای ماود اهنرق هک »ماع
 میهافم هطبار رس رب ،تقیقح رد اوعد هک
.دوب درفنم و ماع

 ،ماع میهافمرس رب هرجاشم هب دینک هعجارم 
 رد ماع و )صاخ( درفنم کیت کلاید
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

 رکفت زرط ،یطسو نورق هفسلف رد رگا 
 ،هدوب یکیژولوئت مسیتامگد هرمث یکیزیفاتم
 رصع رد یکیزیفاتم رکفت زرط هدولاش
 اپون درفنم مولع شهوژپ رد دیاب ار دیدج
.تسج

 هب لوا هلهو رد یتسیاب یم درفنم مولع 
 تکاف و کرادم کیتامتسیس یروآ عمج
:دنزادرپب اهنآ لیلحت و هیزجت هب سپس و اه
:دسیون یم سلگنا 
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 درفنم و فلتخم ءازجا هب تعیبط هیزجت« 
 یخیرات تانایرج و ءایشا ندرک ازجم ،نآ

 و یسررب ،اهنآ یدنب هقبط و توافتم
 زا هدنز و یلآ مسج ینورد یاضعا شهوژپ

 و دنچ هعلاطم و )یموتانآ( حیرشت قیرط
 یئاسآ لوغ تفرشیپ یلصا لیلد ،اهنآ نوچ
 تخانش رد هتشذگ لاس دص راهچ هک دوب

.تسا هدروآ هارمه هب ام یارب تعیبط

 هب ار ام هک دوب مه قیقحت هویش نیا یلو 
:داد تداع ریز یاه شرگن زرط

۱

 یعیبط یاهدنور و ءایشا نتفرگ رظن رد هب 
ناش درفنم یاه مرف رد

۲

 ءایشا ریگارف و یلک دنویپ هب یهجوت یب هب 
یعیبط یاهدنور و

۳

 یعیبط یاهدنور و ءایشا نتفرگ رظن رد هب 
ناش تابث و نوکس رد

۴

 و ءایشا مادم تکرح هب یهجوت یب هب 
یعیبط یاهدنور

۵

 یعیبط یاهدنور و ءایشا نتفرگ رظن رد هب 
 ناونع هب هن و تباث ءایشا زا یهوبنا هباثمب
ریذپرییغت اتیهام یئایشا

۶
)۱۶۲۶ ـ ۱۵۶۱( نکیب سیسنارف
یسیلگنا درمتلود و فوسلیف

مسیریپما سسؤم

 یعیبط یاهدنور و ءایشا نتفرگ رظن رد هب 
 و یئایوپ رد هن و ناش لاوز و گرم رد
.ناش یگدنز

 ،نکیب سیسنارف هلیسوب( شرگن زرط نیا 
 هب یعیبط مولع زا )مهلاثما و کال ناج
 تیدودحم بجوم و دش لقتنم هفسلف
 و تشگ هتشذگ نورق رد یصاخ یرکف
».دش ببس ار یکیزیفاتم رکفت زرط هبلغ
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۰(
)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 هسنارف 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

 و کرادم یروآ درگ هرود نیا نالوارقشیپ 
 مولع هویش هب لیلحت و هیزجت و اه تکاف

:دنا هدوب ریز حرش هب نردم یعیبط

۱
 ار دوخ نیون ریوصتناهج هک ،کینرپوک 
.دزاس یم حرطم دیشروخ تیزکرم رب ینبم
۲
اه هرایس تکرح نیناوق فشاک رلپک 

۳
ندب رد نوخ نایرج فشاک یوراه 

۴

نردم کیزیف راذگناینب هلیلاگ 

 ناهج هژاو زا ماهلا اب ار ریوصتناهج هژاو( 
 زا یدننامه یاه هژاو ،میا هتخاس ینیب

 ار هریغ و ریوصتخیرات ،ریوصتناسنا هلمج
.زین
 ناهج رب شرگن هوحن ینیب ناهج رگا 
 ساکعنا ،نآ راک لصاح ریوصتناهج ،تسا

.تسا یناسنا نهذ رد ناهج
 روصت و ریوصت زا تسا ترابع ریوصتناهج 

 و یملع تخانش ساسا رب ناهج زا یلماک
:یفسلف ای
 ریوصتناهج ،یتسیسکرام ریوصتناهج الثم 
)مجرتم .هریغ و ناتساب نانوی

 هبذاج یروئت اب ار کیسالک کیزیف نوتوین 
 شرگن زرط هب و دناسر یم لامک هب دوخ
 زیچ همه هک ،نیون یکیناکم ـ یکیزیفاتم
 هماج ،دناد یم یمک یاه نیعت زا یشان ار
.دناشوپ یم کیسالک یا

 هئارا اب ار یکیزیفاتم ریوصتناهج نیا هنیل 
 ناهایگ هیلک ،نآ رب انب هک دوخ عاونا متسیس
 ،ادخ طسوت ندش هدیرفآ زا سپ ناروناج و
 لیمکت ،دننام یم نامه هشیمه و رییغت یب
.دنک یم

 و یکیزیفاتم رکفت زرط میکحت و لیکشت 
 ار شا یلصا هتسه هک یرگن لک
 یم لیکشت تعیبط قلطم یریذپانرییغت
 زا یخرب هعسوت عنام دناوت یمن اما ،دهد
.ددرگ کیت کلاید رصانع

۱
ونورب و سونازوک هفسلف رد کیت کلاید
)۱۴۶۴ ـ ۱۴۰۱( سونازوک سالوکین
لانیدراک ،ناد یضایر ،گولوئت ،فوسلیف
 هرود رد یناملآ یاه تسیناموه نیتسخن زا

 رصع هب نیسپاو یاطسو نورق زا راذگ
نیزاغآ دیدج
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 و سونازوک همه زا لبق دیاب دروم نیا رد 
 ،ازونیپسا رب هک درب مان ار ونورب ونادروج
 یم یقاب یگرزب ریثأت لگه و گنیلش
.دنراذگ

فلا
سونازوک سالوکین هفسلف رد کیت کلاید

:دناد یم دنور کی ار تخانش سونازوک 
 هک تسین قیقد نادنچ ناهج رد زیچ چیه« 
.تفایرد رتقیقد بتارمب ناوتن ار نآ
 بتارمب هک تسین یقیقح نادنچ زیچ چیه 

».دشابن رت یقیقح

 زا دادضا قابطنا هراب رد سونازوک شزومآ 
 کیت کلاید خیرات رد یصاخ تیمها
.تسا رادروخرب

دنور هب دینک هعجارم 
ب

ونورب ونادروج هفسلف رد کیت کلاید

 دنویپ رد ار ناهج هک زین ونورب ونادروج 
 ،دنیب یم مادم تکرح رد و ریگارف یدام
 تدحو ،تعیبط رسارس رد هک دبای یمرد
 یم هجیتن نیا هب اذل و تسا راک رد دادضا
 رارسا هب ندرب یپ یاوه سکره« هک دسر
 ،دراد رس رد ار تعیبط قامعا رد هتفهن
 و دادضا رد ار اهرثکادح و اه لقادح دیاب
».دبایب و دنیبب اهداضتم

۲
ازونیپسا و تراکد هفسلف رد کیت کلاید
)۱۶۵۰ ـ ۱۵۹۶( تراکد هنر
یعیبط مولع ملاع و ناد یضایر ،فوسلیف
 دیدج رصع نردم مسیلانویسار نیسسؤم زا
نیزاغآ
 یم زین مسینایزتراک ار وا یتسیلانویسار رکفت
.دنمان
 رواب دازردام یاه هدیا دوجو هب تراکد

.تشاد

 یکیت کلاید راکفا زین ازونیپسا و تراکد 
.دنهد یم هئارا یدنمشزرا

 و دنک یم تایضایر دراو ار ریغتم تراکد 
 هارمه و تکرح« هلیسو نیدب سلگنا هتفگب
 یم تایضایر دراو کیت کلاید ،نآ اب

».دوش
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۵۲۲(
)۱۶۷۷ ـ ۱۶۳۲( ازونیپسا سوتکید هنب
 و مسیلانویسار سسؤم ،یدنله فوسلیف
لیحنا زا نردم داقتنا

 ات کیت کلاید جوا هطقن ازونیپسا هفسلف 
 یم لیکشت ار ناملآ کیسالک هفسلف لیکشت
.دهد
 کیت کلاید زا ازونیپسا متسیس دوپ و رات 
.تسا هتفای لیکشت ترثک و تدحو

 و تدحو کیت کلاید هب دینک هعجارم 
ترثک

 هناگادج لئاسم یسررب رد ازونیپسا 
 یا هنماد ار یکیت کلاید دروخرب یرامشیب
.دشخب یم رگید

۳
ستین بیال هفسلف رد کیت کلاید

 کیت کلاید هعسوت هب تمدخ نیرتگرزب« 
.دوب ستین بیال نویدم دیاب ار
 یم ار کچوک تیاهن یب ریداقم هبساحم 
 ار نآ ناکما هک درب مان هطبار نیا رد ناوت
 هکلب ،تالاح طقف هن هک هدروآ دیدپ
».دنریگ رارق یضایر هبساحم دروم اهدنور

 لصا رد ار هعسوت هشیدنا ستین بیال 
 ،دشخب یم انغ )رارمتسا ،تسویپ( موادت

 )تسکش( تسسگ لصا در اب وا هک دنچره

 زا دودحم و یکیزیفاتم کرد یارب ار هار
 مسینویسولووا هب فرص ءافتکا و هعسوت

.دزاس یم راومه

 و تسویپ کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 ،نویسولووا و نویسولوور ،تسسگ
 فراعملا ةریاد یامنرات رد مسینویسولووا
یرگنشور

 میقتسم هجیتن هک یکیزیفاتم رکفت زرط 
 تکاف و کرادم ،دانسا یروآ درگ ءهرود
 یعیبط مولع یوس زا لیلحت و هیزجت و اه
 و طلسم ینایرج نامز نآ هفسلف رد ،هدوب

.تسا هدوب بلاغ
 مولع اب یگنتاگنت هطبار هک مسیلایرتام 
 زرط نیا قیمع ریثأت تحت ریزگان ،هتشاد
 رارق یکیت کلاید ریغ و یکیزیفاتم رکفت
.تسا هتشاد
 تسیلایرتام هفسالفزا یخرب راثآ رد هتبلا 
 تفای زین یکیت کلاید رکفت زراب یاه لاثم
.دنوش یم

۴
وردید هفسلف رد کیت کلاید
)۱۷۸۴ ـ ۱۷۱۳( وردید سیند
 تسیلایرتام نادنمشیدنا نیرت قالخ زا یکی
 ةریاد هتسجرب نیفلؤم زا و اپورا یرگنشور
فراعملا
 ،وسور ،ربملآد ناتسود و ناراکمه زا و
.الیدناک

 »ومر هدازرهاوخ« مانب وردید رثا زا سلگنا 
.درب یم مان ـ لاثم ناونع هب ـ
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۱۹(

 رد هژیوب ،وردید رت هتخپ یفسلف راثآ رد 
 زین »تعیبط ریسفت اب هطبار رد یئاه هشیدنا«
 یکیت کلاید یاه هشیدنا دهاش ناوت یم
.دوب
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 هبلغ یارب طیارش یعیبط مولع تفرشیپ اب 
.دیآ یم مهارف یکیزیفاتم رکفت رب
 ـ کیناکم هژیوب ـ یکیزیف مولع رب هوالع 

 هدوب رادروخرب یریگمشچ هعسوت زا هک
 زا رگید مولع ،مهدجه نرق طساوا زا ،دنا
 یسانش نیمز ،یسانش تسیز ،یمیش لیبق
.دننک یم یریگمشچ تفرشیپ زین هریغ و
 نیمز یوس زا نیمز یاه هیال شهوژپ 

 و ناهایگ یاه لیسف فشک و یسانش
 نوچ و دنچ حیرشت یارب ار هار ،ناروناج
.دنک یم راومه نیمز خیرات

 یروئت رد )۱۷۹۷ ـ ۱۸۷۵( ل هیل زلراچ 
 دروم ار تایفشک نیا دوخ )لماکت( هعسوت
.دهد یم رارق هدافتسا

 ناوختسا فشک هب ۱۷۸۴ لاس رد هتوگ 
.دیآ یم لئان ینایم هراورآ یاه

۵
گرزب فشک هس

 لباق گرزب فشک هس همه زا رتمهم اما 
:دنا یروآدای
۱
)ندیالشا و ناوش( یکیناگرا لولس فشک
)۱۸۸۲ ـ ۱۸۱۰( ناوش رودوئت
یناملآ گولویزیف
 یاه ولس ،یکیناگرا لولس فشاک
نیسپپ،یبصع
 زا ناروناج و ناهایگ لیکشت هدننک ابثا

اه لولس

 هب یدالیم ۱۸۳۹ لاس رد ندیالشا و ناوش 
 میسقت( ریثکت زا هک یکیناگرا لولس فشک
 دیدپ تادوجوم همه ،نآ زیامت و )یلولس
.دنیآ یم لیان ،دنا هدمآ

۲
)ریام( یژرنا لیدبت و اقب نوناق فشک

 نوناق فشک هب یدالیم ۱۸۴۲ لاسرد ریام 

 هبلغرد هک دوش یم قفوم یژرنا لیدبت و اقب
 هب یمهم شقن یکیزیفاتم رکفت زرط رب

.تسا هتشاد هدهع
۳
)نیوراد( لماکت یروئت

)۱۸۸۲ ـ ۱۸۰۹( نیوراد زلراچ
یسیلگنا هوژپ تعیبط
لماکت یروئت هنیمز رد گرزب زادرپ هیرظن

 ۱۸۵۹ لاس رد نیوراد زلراچ ماحنارس و 
 یم رشتنم ار دوخ لماکت یروئت یدالیم
 رکفت زرط رب نکشرمک یا هبرض هک ،دزاس
.دوش یم بوسحم یکیزیفاتم

 و رلوو( یعیبط مولع رگید تایفشک 
 یداینب لوحت یارب ار هنیمز )یکسفچابول

 ار یطیارش و دنزاس یم هدامآ یعیبط مولع
 ریز حرش هب سلگنا هک دنروآ یم مهارف
:دنک یم فیصوت
 رد دیدج شرگن ساسا رب تعیبط هعلاطم« 

:دوب هدش لیمکت شا هدمع طوطخ
 هتفر لیلحت ،درک یم هولج نیرولب هچنآ ره 
.دوب
 هدش ریخبت ،دیسر یم رظنب دماج هچنآ ره 
.دوب
 ریذپانرییغت و یدبا صاخ یعونب هچنآ ره 
 شندوب ارذگ و یتقوم ،دش یم روصت
.دوب هدش نشور
 یب شبنج و تعیبط ندوب لوحتم و یراج 
».دوب هدیسر تابثا هب زین نآ مادم و هفقو
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۳۲۰(

 مولع رد یداینب تالوحت نیا اب نامزمه 
 یعامتجا تایح رد یمهم تارییغت ،یعیبط
.دنریگ یم تروص

 یم همادا دوخ ناباتش هعسوت هب مسیلاتیپاک 
 رد هک یخیرات ثداوح یپایپ عوقو و دهد
 دوخ جوا هطقن هب هسنارف و سیلگنا بالقنا

 هشیدنا شرتسگ یارب ار هنیمز ،دسر یم

 هدنلاب یکیت کلاید و یعامتجا هعسوت
.دنک یم مهارف

 تافالتخا و مسیلاتیپاک ینورد یاهداضت 
 شزیخ رد ار دوخ ،نآ زا یشان یتاقبط
 )۱۸۳۴ ـ ۱۸۳۱( هسنارف نویل یرگراک یاه
 )۱۸۴۴( ناملآ یزلش یجاسن نارگراکو
.دزاس یم نایامن

 و رتنایرع ار یتاقبط تافالتخا مسیلاتیپاک 
 نایع رگید یعامتجا متسیس ره زا رتنشور
.دزاس یم

 کیت کلاید ذوفن یولج دوش یمن رگید 
.درک دس ار یعامتجا هعسوت
 هیت ،زری یرت( دننام یئاوژروب نادنمدرخ 
 و سکرام زا لبق یتح ـ )وزیگ و یر
 هکرحم یورین ار یتاقبط هزرابم ـ سلگنا
 کرد یارب یدیلک و یعامتجا هعسوت
.دنراد یم بوسحم هسنارف بالقنا

 و یعیبط مولع هصرع رد مه قیرط نیدب 
 طیارش هیلک ،خیرات هصرع رد مه
 یارب مزال )فیتکژبوا و فیتکژبوس(

 شرگن اب یکیزیفاتم شرگن ینیزگیاج
.دیآ یم مهارف یکیت کلاید

 یم شیپ هب یزوریپ ریسم رد کیت کلاید 
.دزات

۴
فلو تایرظن

 مولع یناملآ ققحم مهدجه نرق طساوا رد 
 ناهایگ هک دنک یم مالعا فلو مانب یعیبط
 هداس تادوجوم هعسوت هجیتن ناروناج و
.دنا هدوب

۵
نوفوب تایرظن

 ـ نوفوب یوس زا وا رظن نیمه دعب یدنچ 
 دییأت دروم ـ یعیبط مولع یوسنارف ققحم
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.دریگ یم رارق
 نیمز هرک دروم رد ار هعسوت هشیدنا نوفوب 
.دهد یم رارق هدافتسا دروم زین

۶
تناک تایرظن

 خیرات« مانب دوخ دنمشزرا باتک رد تناک 
 ناشکهک یروئت و تعیبط یمومع
 تعیبط رب یکلهم هبرض )۱۷۵۵( »اه
.دروآ یم دراو رجحتم یسانش
 نیوکت قیقد یروئت نیلوا باتک نیا رد وا 
 یم یدنبلومرف ار یسمش هموظنم هعسوت و
 رد ار هعسوت و تکرح هکرحم یورین و دنک
.دناد یم هعفاد و هبذاج داضتم یاوق
۷
یرشب هعماج رد هعسوت یروئت تسبراک

 تمواقم اب یلک روطب هعسوت یروئت هچرگا 
 یلو ،دوش یم هجاوم یعاجترا یاهورین

 ناکما رگید نآ هعسوت زا یعطق یریگولج
.ددرگ یمن ریذپ
 حیضوت یارب هعسوت یاه هشیدنا هاگنآ 

.دنوش یم هتفرگ راکب زین یعامتجا ثداوح

۱
گنیسل

)۱۷۸۱ ـ ۱۷۲۹( گنیسل میئارفا دله توگ
ناملآ یرگنشور هتسجرب رعاش و هدنسیون

 ینب تیبرت« مانب دوخ باتک رد گنیسل 
 بهذم درومرد ار هعسوت یاه هشیدنا »مدآ

.دهد یم رارق هدافتسا دروم

۲
ردره

 هب عجار یراکفا« مانب دوخ باتک رد ردره 
 ار هعسوت یاه هشیدنا »تیرشب خیرات هفسلف
.دهد یم رارق هدافتسا دروم خیرات دروم رد
۳

تناک

 هعماج رب ار هعسوت یاه هشیدنا زین تناک 
 هکرحم یورین و دنک یم لقتنم یرشب
 زیتس یئابمه یئابمه« رد ار هعماج تفرشیپ
.دناد یم »اهناسنا

۴
ناملآ کیسالک هفسلف

 ات تناک زا ـ ناملآ کیسالک هفسلف رد 
 رکفت زرط و دتم هب طوبرم رصانع ـ لگه
 عمج دروم نیشیپ هفسالف یکیت کلاید
.دریگ یم رارق کیتامتسیس یدنب
۱
تناک

 رد هژیوب هنیمز نیارد اردوخ مهس تناک 
:دنک یم ادا دوخ نیتسخن راثآ
 یمومع خیرات« ناونع تحت تناک باتک 

 یاراد »اه ناشکهک یروئت و تعیبط
 یروئت دربشیپ رد یا هداعلا قوف تیمها
.تسا هدوب هعسوت
 هراب رد یراکفا« ناونع تحت تناک باتک 
 رد »یدنوناهج رظن هطقن زا یمومع خیرات
 هعماج رد یکیت کلاید هعسوت یسررب هنیمز
.تسا هتشاد یصاخ تیمها
 درخ دقن« ناونع تحت تناک رگید باتک 
 ار یمهم یکیت کلاید لئاسم ،»ضحم
.دهد یم رارق ثحب دروم

 هژاو زا دیلقت هب ار یدنوناهج هژاو( 
)مجرتم .میا هتخاس یدنورهش

۲
هتشیف
)۱۸۱۴ ـ ۱۷۶۲( هتشیف بیلتوگ ناهوی
 مسیلائدیا ناگدنیامن نیرت هتسجرب زا یکی
یناملآ

 یموهفم کیت کلاید هعسوت رد هتشیف 

.دراد یمرب شیپ هب یمهم ماگ یتسیلائدیا
 تکژبوس وا ینهذ ـ یتسیلائدیا هفسلف رد 

 هعسوت یکیت کلاید دنور رد ار ینیع ناهج
.دروآ یم دوجوب یموهفم

۳
گنیلش

 هعسوت هیرظن فلتخم تاهج زا گنیلش 
 نیودت رد و دشخب یم انغ ار یکیت کلاید
 شقن یرامشیب درفنم یکیت کلاید لئاسم
.دنک یم افیا یئازسب

۴
لگه

 کیت کلاید و ناملآ کیسالک هفسلف 
 دوخ لامک هب لگه هفسلف رد یتسیلائدیا

.دنسر یم

 هفسلف ینعی ،نیون هفسلف لگه متسیس رد« 
.دیسر دوخ جوا هطقن هب ناملآ کیسالک
 ـ راب نیلوا یارب ـ لگه یفسلف متسیس رد 
 ناهج لک )تسوا گرزب تمدخ نیا و(

 ،یدنور هباثمب یحور و یخیرات ،یعیبط
 یب هعسوت و لوحت ،رییغت ،تکرح رد ینعی
 دنویپ تابثا تهج رد و دیدرگ حرطم هفقو
 هعسوت و تکرح نیا رد دوجوم ینورد
».دمآ لمع هب شالت
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۶(

 حور نیا لگه ینیع ـ یتسیلائدیا هفسلف رد 
 هلپ هب هلپ یکیت کلاید یدنور رد هک تسا
ـ  دنمنوناق روطب ـ هراومه ،دور یم ارف رتالاب
 نامزمه و دریگ یم دوخ هب ینیون یاه مرف
.دیآ یم لیان یسانش دوخ هب
 تروص هب ار نآ یلاعت لگه هک حور نیا 
 دنور زج یزیچ ،دزاس یم حرطم میهافم
 ادج تکژبوس زا ار دوخ هک تسین رکفت

 دنور تروصب و هدش راتخم دوخ ،هدرک
.تسا هدمآ رد قلطم یناهج
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 هب ءاکتا اب هنوراو مرف نیا رد لگه اما 
 یفراعملا ةریاد شناد و شیوخ رظن تعسو
 دریگ یم تمدخب ار دوخ نامز مولع ،شا
 رکفت و خیرات ،تعیبط رد ،یتسه لک رد ات
 و هعسوت ،ینورد دنویپ دوجو تابثا هب
.دیآ لیان اهداضت

 یاراد لگه یتسیلائدیا کیت کلاید 
 هعسوت رد اریز ،تسا یعقاو یاوتحم
 یعقاو هعسوت ،رکفت دنور هتشگ ینافرع
 یکیت کلاید یدنمنوناق رد یدام ناهج

 یم هداد حیضوت هناهاگآ ،یشخب ،شا
 هدز نیمخت زیمآ غوبن یزرطب یشخب و دنوش
.دنوش یم

 ،سکرام لوق هب ـ لگه متسیس ،نیربانب 
 ،اوتحمو دتم ظاحلب« ـ نینل و سلگنا

 یور یتسیلائدیا روطب هک تسا یمسیلایرتام
».تسا هدش هداد رارق شا هلک
 ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

)۲۲۶ ص ،۳۸ دلج نینل ،۲۲

 خیرات رد هک تسا یدنمدرخ نیلوا لگه 
 ار کیت کلاید ماع نیناوق ،یفسلف رکفت
:تسا هدرک یدنبلومرف

۱

 زا راذگ هباثمب ار هعسوت و تکرح وا 
 ون یفیک تالاح هب یمک تارییغت
.تسا هدرک یدنبلومرف

۲

 لح و شیادیپ هباثمب ار هعسوت و تکرح وا 
.تسا هدرک یدنبلومرف اهداضت

۳

 یفن یفن هباثمب ار هعسوت و تکرح وا 
.تسا هدرک یدنبلومرف

۴

 ره هکرحم یورین و همشچرس ،داضت رد وا 
:تشا هتخانش زاب ار هعسوت عون

فلا

 ره هشیر و تکرح ره هشیر« داضت 
.تسا یدنمتایح

ب

 دوخ رد یداضت یزیچ هک ینامز طقف 
 یورین یاراد و دنک یم تکرح ،دراد
».تسا راکودرک و هکرحم
)۲ و ۱ ص ،۲ دلج ،»قطنم« ،لگه( 

۵

 رد ار دوخ یکیت کلاید یرکف دتم لگه 
 هویش ریگیپ و فرژ یداقتنا لیلحت و هیزجت
 ،هداد لماکت و هعسوت یکیزیفاتم رکفت

 میهافم اب هک یئ یکیزیفاتم رکفت هویش
 یاه لمعلاروتسد اب و هدرم و هدش هلوزیا
 هب هجوت یب ،درک یم لمعرگنوسکی

 لباقتم راذگ هب هجوت یب ،میهافم تکرح
 ندوب یبسن هب هجوت یب و رگیدکی هب اهنآ
.اه لمعلا روتسد

۶

 یئامنرنه« هن لگه رظنب اما کیت کلاید 
 ینهذ هنازاب بات تالمأت « هن و »تسا
».تسا
)۸۱ فارگاراپ ،»فراعملا ةریاد« ،لگه( 

۷

 تسا ترابع لوا هلهو رد کیت کلاید« 
.مهف یاه نیعت یقیقح و یدوخ تعیبط زا

۸

 زا تسا ترابع لوا هلهو رد کیت کلاید 
.اهزیچ یقیقح و یدوخ تعیبط

۹

 زا تسا ترابع لوا هلهو رد کیت کلاید 
 هک هچنآ ره الک یقیقح و یدوخ تعیبط
».تسا ریذپ نایاپ و تسا دودحم

۱۰

 دروخرب هدنیوپ حور کیت کلاید اذل و« 
.دهد یم لیکشت ار یملع

۱۱

 تکربب اهنت هک تسا یلصا کیت کلاید 
 مولع هیامنورد هب یتاذ ترورض و دنویپ نآ
 نیدومن هن و نیتسار جارعم و دبای یم هار
».تسا نآ رد ریذپ نایاپ و یناف
)۸۱ فارگاراپ ،»فراعملا ةریاد« ،لگه( 

۱۲

 فیتکژبوا روطب لگه رظنب کیت کلاید 
:دوش یم نییعت )ینیع(
 مرف هب یهاگآ زا تسا ترابع دتم اریز« 

».نآ یاوتحم ینورد یبنجدوخ
)همدقم ،»قطنم« ،لگه( 

۱۳

 زا تسا ترابع یکیت کلاید دتم 
 هک یموهفم ،تسا هاگآدوخ هک یموهفم«

 ظاحلب مه ـ قلطم ناونع هب ار دوخ
 ـ فیتکژبوس ظاحلب مه و فیتکژبوا

».دهد یم رارق دوخ یسررب عوضوم

۱۴

 تکرح« زا تسا ترابع یکیت کلاید دتم 
 روطب و ماع یورین« نآ اذل و »موهفم دوخ
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 چیه شربارب رد هک تسا ینایاپ یب یلک
.تسین تمواقم بات ار یتکژبا

۱۵

 کلاید دتم ،تفگ ناوت یم ور نیا زا 
.تس اهورین نیرت یلاع یکیت

۱۶

 و هناگی یورین اهنت هن یکیت کلاید دتم 
 نیرت یلاع نینچمه هکلب ،تسا درخ قلطم
 کمکب ات ،تسا درخ هناگی هکرحم یورین

 و دبایب ءایشا همه رد ار دوخ ،دوخ
».دسانشب
)۳ و ۳ ص ،۲ دلج ،»قطنم« ،لگه( 

 ار کیت کلاید یاه هلوقم نیرتمهم لگه 
 هراب رد وا فیراعت و هداد رارق یسررب دروم
ـ  یتسیلائدیا دروخرب مغریلع نیریز تالوقم
:دنا تسرد اتیهام ،شا ینافرع
۱
فداصت و ترورض 
۲
لولعم و تلع 

۳
لباقتم ریثأت 

۴
تیعقاو و ناکما 

۵
)دومن و دوب( هدیدپ و تیهام 

۶
نوناق 

۷
یدازآ و ترورض 

۸
.رگید رایسب تالوقم و تسکش و موادت 

 هفسلف درواتسد نیرتگرزب کیت کلاید 
 عبانم نیرتمهم زا یکی و ناملآ کیسالک
.تسا یکیت کلاید مسیلایرتام یکیروئت

 مرف« لگه کیت کلاید سکرام رظنب 
 سپ هتبلا ،تس اه کیت کلاید همه یلصا
».نآ ینافرع هتسوپ ندنک زا
)۱۸۶۴ ،۳ ،۶ ،نملکوک هب همان ،سکرام( 

 تلصخ رد لگه کیت کلاید ینافرع مرف 
 ،دوش یم نآ بجوم و تسا هتفهن وا هفسلف
 لباق ریغ اقلطم شا یلعف مرف رد« نآ هک
».دشاب هدافتسا
 ص ،۲۱ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۷۶(

 روطب لگه کیت کلاید هک هلأسم نیا 
 وا یتسیلائدیا متسیس اب یریذپان تسسگ
 زا یا هلسلس شیادیپ بجوم ،دوب هتخیمآ

.دیدرگ یم صقاون و بیاعم
 لگه یفسلف متسیس ءهدش دای بیاعم 
 رد هژیوب ،مسیتامش هرد هب ندیطلغ بجوم
:تسا هدش نیریز لئاسم دروم

۱
)زتنس و زت یتنآ ،زت( دایرت دروم رد 
۲

 زورب ناونع هب تعیبط ندرک یقلت دروم رد 
 نامز رد هعسوت زا یراع و حور فرص
.نآ نتسناد

۳

 نتسناد یفسلف تخانش متاخ رد هرخالاب و 
 حور فالخ رب تسرد( لگه متسیس
)کیت کلاید یداقتنا

 روطب ،یا هشیدنا یب ینعی مسیتامش( 
)مجرتم .ندرک لمع راو هشیلک و یکیناکم

۵
سلگنا و سکرام

 و نوچ یب دتم هب کیت کلاید لیدبت یارب 

 رازبا هب ،یبالقنا ـ یداقتنا و یملع یارچ
 یسایس هزرابم و یملع شهوژپ یلمع
 هداتسیا اوه رد اپ هک ار نآ تسیاب یم یلمع
.داد رارق دوخ یاهاپ یور و دنادرگرب ،دوب

 هب یتسیاب یم کیت کلاید یتسیلائدیا مرف 
 کیت کلاید و دوش رام و رات و هدیشک دقن
.ددرگ راوتسا یتسیلایرتام ناینب رب

 دقن اب سلگنا و سکرام ار مهم هفیظو نیا 
 یم ماحنا هب لگه یتسیلائدیا کیت کلاید
 ار دوخ یکیت کلاید مسیلایرتام و دنناسر
.دنراذگ یم داینب
 یداینب رییغت دنور زا یمهم شخب رما نیا 
 یئاوژروب بالقنا هناتسآ رد ار نردم رکفت
 طسوت هک ،دهد یم لیکشت ناملآ رد
 هدیشوپ لمع هماج سلگنا و سکرام
.تسا

 زا ودنآ کرد سلگنا و سکرام ریز راثآ رد 
 هزرابم و یعامتجا هعسوت کیت کلاید
 هدید انمض و دوش یم هدید نایع هب یتاقبط
 کلاید یاه هلوقم هنوگچ ودنآ هک دوش یم
 زا مدبمد ار تکرح یاه مرف و یکیت
:دننک یم رپ یتسیلایرتام یاوتحم
۱
)سکرام( »نایدوهی هلأسم هب عجار« 
۲
 ـ لگه یقوقح هفسلف دقن« 
)سکرام( »همدقم
۳
 داصتقا دقن هراب رد یئاه حرط« 
)سلگنا( »یلم

 هعسوت لیلحت و هیزجت هب سلگنا و سکرام 
 دنزادرپ یم یراد هیامرس هعماج دنمداضت

.دماحنا یم یرتلورپ بالقنا هب ریزگان هک
 ناونع تحت دوخ کرتشم رثا رد ودنآ 
 یاه هتخاس زار یاشفا هب »سدقم هداوناخ«

 کلاید و دنزادرپ یم لگه هنازرونامگ
 هناریگیپ و هناعطاق ار وا یتسیلائدیا کیت
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.دنهد یم رارق یتسیلایرتام داقتنا دروم

۴

 لصف( »هفسلف رقف« ناونع تحت سکرام رثا 
 کیت کلاید یزیر یپ رد )دتم هب طوبرم
 رادروخرب یا هژیو تمیها زا یتسیلایرتام
.تسا

۵

 بزح تسفینام« رد سلگنا و سکرام 
 زا یئ یکیت کلاید یدنب عمج »یتسینومک
 تباث و دنهد یم هئارا یرشب هعماج هعسوت
 انب یراد هیامرس هعماج هک دننک یم
 بولغم شیوخ ینورد یاه یدنمنوناقرب

 ماظن نآ یاج هب و دش دهاوخ رگراک هقبط
.دیدرگ دهاوخ رارقرب یتسیلایسوس
۶

 کیت کلاید سلگنا و سکرام 
 هزرابم لئاسم یسررب رد ار یتسیلایرتام
 ۱۸۴۳ بالقنا رد و دندنب یم راکب یتاقبط
 هقبط کیتکات و یژتارتسا ،نآ کمکب

.دننک یم نیودت ار رگراک
 یخیرات کیت کلاید ،بالقنا نیا زا لبق 
 سلگنا و سکرام یکیروئت هجوت زکرم رد
.تسا هتشاد رارق

۷

 ،دشوک یم دعب یاه لاس رد سلگنا هژیوب 
 یکیت کلاید یاه یدنمنوناق و اهدنویپ ات
 دروم هدرشف و زجوم روطب ار تعیبط رد
.دهد رارق یسررب
 تحت وا باتک ،تدمزارد راک نیا هجیتن 

 رد هک تسا »تعیبط کیت کلاید« ناونع
 یتسیلایرتام ـ یکیت کلاید میمعت ،نآ

 طسوت نامز نآ یعیبط مولع جیاتن نیرتمهم
 تکاف رب ءاکتا اب و دریگ یم ماحنا سلگنا

 تعیبط رد« هک دوش یم مالعا یملع یاه
 رد یکیت کلاید تکرح نیناوق نامه

 لمع رامشیب تارییغت مهرب مه رد فالک
 ارهاظ هک خیرات رد هک ،دننک یم
».دنا طلسم ثداوح یدنمفداصت
)تعیبط کیت کلاید ،سلگنا( 

۸

 یداینب تالوحت« ناونع تحت سلگنا باتک 
 یتنآ« هب فورعم »گنیرود یاقآ یملع
 کیت کلاید هعسوت یارب »گنیرود
 رادروخرب یئازسب تیمها زا یتسیلایرتام
.تسا
 هب ار کیت کلاید ،باتک نیا رد سلگنا 

 رد هعسوت و تکرح ماع نیناوق ملع ناونع
 و دنک یم دادملق رکفت و هعماج ،تعیبط
 و یدنبلومرف ار کیت کلاید یساسا نیناوق
 کرادم یاکتا هب و دیامن یم حیرشت
 ماع رابتعا خیرات و یعیبط مولع زا یرامشیب
.دناسر یم تابثا هب ار کیت کلاید نیناوق

۹

 تسبراک نیرت هبناج همه و نیرت لصفم 
 یلصا رثا رد یتسیلایرتام کیت کلاید
 یم تروص »هیامرس« ناونع تحت ،سکرام
.دریگ
 یملع رازبا نیرتمهم یکیت کلاید دتم 
 یدنمنوناق ،نآ کمکب سکرام هک تسا

 و هیزجت دروم ار یراد هیامرس هعماج یاه
.دهد یم رارق هبناج همه لیلحت

 ذوفن تحت »هیامرس« باتک دوپ و رات اهنت هن 
 هکلب ،تسا یتسیلایرتام کیت کلاید
 قیقد یسررب هعسوت یواح ،نآ رب هوالع
 کیت کلاید رامشیب رصانع و تالوقم
.تسا

۱۰

 زین سلگنا و سکرام تابتاکم هعومجم 
 یتسیلایرتام کیت کلاید هعلاطم یارب

.دنوش یم بوسحم یرابرپ هنیجنگ

 لئاسم حیضوت نمض ودنآ یاه همان اریز 
 دراوم یواح ،کیت کلاید هب عجار یدایز
 شناد یاه هنیمز هیلک رد صخشم لامعتسا
.دنا یلمع تسایس و

 سلگنا و سکرام نایم هبتاکم هراب رد نینل 
:دسیون یم
 ،ار ودنآ هبتاکم یزکرم هطقن میهاوخب رگا« 
 دروم یاه هدیا یاهرات لاصتا زکرم ینعی
 هژاو دای هب رایتخا یب ،میربب مان ار ثحب
.میتفا یم کیت کلاید
 یتسیلایرتام کیت کلاید تسبراک دای هب 
 داصتقا لک یا هشیر لیلحت و هیزجت رد
 ،هفسلف ،یعیبط مولع ،خیرات ،یسایس
:میتفا یم رگراک هقبط کیتکات و تسایس
 رظن دروم همه زا لبق هک ،هچنآ تسا نیا 
.تسا هدوب سلگنا و سکرام
 و مهم رایسب مهس هنیمز نیا رد ودنآ 
:دنا هدرک ادا یا هنارکتبم
 یبالقنا رکفت خیرات رد هک زیمآ غوبن یماگ 
».تسا هدش هتشادرب شیپ هب
)۵۵۰ ص ،۱۹ دلج ،نینل تایلک( 

۶
کیت کلاید و نینل

 نینل ،سلگنا و سکرام تشذگ رد زا سپ 
 هعسوت هناقالخ ار یتسیلایرتام کیت کلاید
.داد

 یاه یگژیودوخ هراب رد نینل راثآ 
 هزرابم کیتکات و یژتارتسا ،مسیلایرپما
 و مسیلایرپما دض رب رگراک هقبط یبالقنا

 یاهراکهاش یرتلورپ بالقنا هار رد هزرابم
.دنا کیت کلاید

۱

 و مسینوتوپا لیلحت و هیزجت رد نینل 
 یم عافد یکیت کلاید دتم زا مسینویزیور
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 نییعت یارب یرازبا هباثمب ار نآ و دنک
 دشخب یم انغ یسایس کیتکات و یژتارتسا
 دصق هک یناسک لباقم رد انمض و

 ار مسیسیتکلکا و مسیفوس اب نآ ینیزگیاج
 کیت کلاید قیقد یدنبزرم هب ،دنا هتشاد
.دزادرپ یم

 و مسینویزیور ،مسینوتروپوا هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد مسیسیتکلکا
یرگنشور

 تسا ترابع ـ یلک روطب ـ مسیسیتکلکا( 
 فلتخم یرکف رصانع یکیناکم نتخیمآ زا
.مه اب
 راک و رس یفسلف مسیسیتکلکا اب ینامز ام 
 زا لبق و تارظن ،اه یروئت یسک هک میراد
 تانایرج و اه متسیس یاهزت و رصانع همه
 تهج رد شالت نودب ار فلتخم یفسلف
 ندرک فرط رب نودب و اهنآ هناقالخ بیکرت
 مه اب ،اهنآ رد دوجوم یقطنم تاضقانت
 یدروآ رد نم متسیس و دنک طولخم
)مجرتم .دروآ دوجوب ار »یدیدج«

 یم فرحنم ریز تانایرج هب مسیفوس ( 
:دوش
فرص یزاب موهفم 
ابیرف و طلغ تاجاتنتسا یانبم رب عانقا نف 
.اه هژاو رسرب یلاخوت هلداجم 
)مجرتم 
۲

 و مسیلایرتام« ناونع تحت دوخ رثا رد نینل 
 رد ار کیت کلاید ، »مسیسیتیرکویرپما
 دهد یم رارق هدافتسا دروم تخانش یروئت
 تخانش دنور کیت کلاید یداینب لئاسم و
.دشخب یم هعسوت ار

۳

 کیت کلاید هنیمز رد نینل بتک 
 یناهج گنج عورش زا لبق هک یتسیلایرتام

 شبنج هک یمایا رد ینعی ،نآ نیح رد و لوا
 هدش هجاوم یا هدیچیپ لئاسم اب یرگراک
 یا هژیو تیمها زا ،دنوش یم هتشون ،دوب
.دنرادروخرب

۴

 راشتنا نامز نیا رد هک ار نینل یفسلف رتافد 
 کلاید دنمشزرا عبانم وزج دیاب ،دنا هتفای
.تشاد بوسحم یتسیلایرتام کیت

۵

 کلاید هناگ هدزناش رصانع« باتک رد نینل 
 لوصا یسررب هب هدرشف و زجوم روطب »کیت
.دزادرپ یم یتسیلایرتام کیت کلاید

۶

 کلاید هلأسم هراب رد« مانب یا هلاسر رد وا 
 رد ریز مهم رایسب لئاسم حرط هب »کیت
:دزادرپ یم یتسیلایرتام کیت کلاید هنیمز
فلا

 زا ار دادضا »هزرابم« و تدحو نوناق نینل 
.دنارذگ یم تحارص

ب

 کلاید ـ یتسیلایرتام یروئت نایم نینل 
 یم یدنبزرم مسینیسولووا و هعسوت یکیت

.دنک

 ،نویسولووا ،هعسوت هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد مسینویسولووا
یرگنشور

ت

 لباقتم یکیت کلاید هطبار حیضوت هب نینل 
.دزادرپ یم درفنم و ماع تالوقم

 درفنم کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد ماع و )صاخ(
یرگنشور

پ

 کلاید تدحو« هیرظن هدننک نیودت نینل 
.تسا »تخانش یروئت و کیت

 یامنرات رد تخانش یروئت هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد

ث

 زا سپ هک دوخ ریز راثآ نیرخآ رد نینل 
 ،دنوش یم هتشون ربتکا بالقنا یزوریپ
 هیامرس زا راذگ نارود جنرغب کیت کلاید
:دهد یم هعسوت ار مسیلایسوس هب یراد
۱
اهاروش تردق یدعب فیاظو 
۲
اه هیداحتا هراب رد 

۳
یزرواشک تایلام هراب رد 

۴
رتهب یلو رتمک 

۸
کیت کلاید عاونا

 کیت کلاید نایم یتسیسکرام هفسلف 
 کیت کلاید و )ینیع( فیتکژبوا

:دراذگ یم قرف )ینهذ( فیتکژبوس

فلا
فیتکژبوا کیت کلاید

 ترابع )ینیع( فیتکژبوا کیت کلاید 
 هعسوت و تکرح ماع یدنمنوناق زا تسا

 و یرشب روعش زا جراخ رد هک ناهج
.دراد دوجو یرشب روعش زا لقتسم
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ب
فیتکژبوس کیت کلاید

 زا تسا ترابع فیتکژبوس کیت کلاید 
 )ینیع( فیتکژبوا کیت کلاید ساکعنا
.یناسنا رکفت و )روعش( ریمضرد

 کیت کلاید یروئت هباثمب ـ کیت کلاید 
 ناهج هعسوت نیناوق نیرت ماع ملع ـ ینیع
.تسا ینیع
 لیکشت ناهج هک تسا نآ رب یروئت نیا 
 هک یدنویپ ،تسا لاسروینوی یدنویپ هدنهد
 هطبار مه اب اه هدیدپ و اهزیچ همه ،نآ رد
 یم طورشم الباقتم ار رگیدمه و دنراد
.دنزاس
 یاه مرف همه رد ار تیعقاو ،یروئت نیا 

 رد ،)رکفت و هعماج ،تعیبط( شنیدومن
 یم روصت هفقو یب و مادم هعسوت و تکرح
.دنک
۹
)لماکت( هعسوت یکیت کلاید یروئت

 یم ار هعسوت یکیت کلاید یروئت تیهام 
 هصالخ نیریز یلصا نوناق هس رد ناوت

:درک

فلا
دادضا »هزرابم« و تدحو نوناق

 ،دادضا »هزرابم« و تدحو نوناق رب انب 
 و اهزیچ هعسوت و تکرح هکرحم یورین
 هب ،تس اهنآ ینورد یاهداضت اه هدیدپ

.یبنج دوخ ینعی تکرح رگید ترابع

 ةریاد یامنرات رد هعسوت هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا

ب
 تارییغت هب یمک تارییغت زا راذگ نوناق
سکع رب ای و یفیک

 هب یمک تارییغت زا راذگ نوناق رب انب 
 هب هن هعسوت ،سکع رب ای و یفیک تارییغت
 ینعی ،هداس یمک تارییغت ینعم
 ،تیفیک و تیمک تدحو هکلب ،نویسولووا
 تسویپ ،)بالقنا( نویسولوور و نویسولووا
.تسا تسسگ و

 نویسولوور و نویسولووا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد

ت
یفن یفن نوناق

 ءاقترا ینعم هب هعسوت ،یفن یفن نوناق رب انب 
 هب هن ،دوش یم هدیمهف رت یلاع هلحرم هب
.هنهک بیرخت و یدوبان ینعم
 کلاید دنور ینعی هعسوت رگید ترابع هب 
 یم بولغم هنهک نآ یط رد هک یفن یکیت

 و تبثم بناوج لاح نیع رد یلو ،ددرگ
 یم هداد هعسوت و ظفح نآ هدنبای هعسوت

.دنوش

۱۰
هعسوت یکیزیفاتم یروئت

 کلاید یروئت اب هعسوت یکیزیفاتم یروئت 
.دراد لماک تریاغم هعسوت یکیت

 هب هعسوت یکیزیفاتم یروئت تاصخشم 
:دنریز حرش

فلا

 هدام یبنجدوخ هعسوت یکیزیفاتم یروئت رد 
.دوش یم هتفرگ هدیدان

ب

 هکرحم یورین ،هعسوت یکیزیفاتم یروئت رد 
 هریغ و ادخ لیبق زا یجراخ یلماوع ،هعسوت

.دنوش یم دادملق

ت

 هب هعسوت ،هعسوت یکیزیفاتم یروئت رد 
 ،شیازفا و شهاک ینعی یمک هعسوت ینعم
.دوش یم روصت هریغو یکچوک و یگرزب

پ

 هب هعسوت ،هعسوت یکیزیفاتم یروئت رد 
 یقلت )راو هریاد تکرح( ررکم رارکت ینعم
.دوش یم

 رد راو هریاد تکرح هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

۱۱
یکیت کلاید یاه هلوقم

 ،کیت کلاید ءهدش دای یساسا نوناق هس 
 یکیت کلاید تالوقم زا یا هلسلس هلیسوب
:دنوش یم لیمکت ریز حرش هب

فلا
)تیهام و هدیدپ( دوب و دومن 

 رد دوب و دومن کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

ب
اوتحم و مرف 

 اوتحم و مرف کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد

ت
تیعقاو و ناکما 

 و ناکما کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد تیعقاو
یرگنشور
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پ
فداصت و ترورض 

 و ترورض کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد فداصت
یرگنشور

ث
لولعم و تلع 

 و تلع کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد لولعم

ج
ماع و درفنم 

 ـ درفنم کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد ماع ـ صاخ
یرگنشور

۱۲
تخانش یروئت

 کیت کلاید یروئت هباثمب ـ کیت کلاید 
 تخانش یروئت زا اتدمع ـ فیتکژبوس
 کلاید قطنم مامضناب( یکیت کلاید
.دبای یم لیکشت )یکیت

 یامنرات رد تخانش یروئت هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد

 هب ـ تخانش یروئت هباثمب ـ کیت کلاید 
:دزادرپ یم ریز فیاظو ماحنا

فلا

۱

 و یروئت نایم یکیت کلاید یاهدنویپ 
.دهد یم رارق یسررب دروم ار کیتارپ

 و کیتارپ کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد یروئت

۲

 تقیقح نایم یکیت کلاید یاهدنویپ 
 رارق یسررب دروم ار یبسن تقیقح و قلطم
.دهد یم

 و یبسن کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 فراعملا ةریاد یامنرات رد تقیقح ،قلطم
یرگنشور

۳

 و درجم نایم یکیت کلاید یاهدنویپ 
.دهد یم رارق یسررب دروم ار صخشم

 ـ درجم کیت کلاید هب دینک هعجارم 
 ةریاد یامنرات رد )عازتنا( دیرجت ،صخشم
یرگنشور فراعملا

۴

 و یقطنم نایم یکیت کلاید یاهدنویپ 
 یم رارق یسررب دروم ار هریغ و یخیرات
.دهد

 ـ یقطنم کیت کلاید هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد یخیرات

ب

 هب ـ تخانش یروئت هباثمب ـ کیت کلاید 
:دزادرپ یم ریز لوصا یدنبلومرف

۱
 و یقطنم تدحو یکیت کلاید لوصا 
یخیرات
۲

صخشم و درجم یکیت کلاید لوصا 
۳

 و ءاشنم هباثمب کیتارپ یکیت کلاید لوصا 
تقیقح رایعم

۴
 صخشم تلصخ یکیت کلاید لوصا 

تقیقح

 ةریاد یامنرات رد تقیقح هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا

۱۳
بولسا و دتم هباثمب کیت کلاید

 یروئت ینعم هب طقف هن کیت کلاید 
 فیتکژبوس ـ فیتکژبوا کیت کلاید
 هکلب ،)ینهذ و ینیع کیت کلاید(
.تسا دتم و بولسا ینعم هب نینچمه
 زا تسا ترابع دتم هباثمب کیت کلاید 
 و نیناوق هناهاگآ و کیتامتسیس نتفرگ راکب
 و یلمع کرد یارب کیت کلاید لوصا
.یدام ناهج یرظن

 هباثمب ـ کیت کلاید لوصا و نیناوق زا 
 رایتخا رد نیریز یاه لمعلاروتسد ـ یروئت
 ـ دتم و بولسا هباثمب ـ کیت کلاید
:دوش یم هتشاذگ

۱

 نینچمهو یدام ناهج یاه هدیدپ و اهزیچ 
 ار ـ یعقاو یاهزیچ ریواصت هباثمب ـ میهافم
.تفرگ رظن رد اهنآ رییغت و تکرح رد دیاب

۲

 هبناج همه روطب دیاب اه هدیدپ و اهزیچ 
.دنریگ رارق لیلحت و هیزجت دروم
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۳

 و اهزیچ عونتمو لباقتم یاهدنویپ دیاب 
.دنریگ رارق هجوت دروم اه هدیدپ

۴

 شداضتم یازجا رد دیاب دنمتدحو زیچ ره 
.رخآ یلا و دوش هتخانش

*****

 هویش حرط اب یتسیلایرتام کیت کلاید 
 فلاخم هب هبناج همه لیلحت و هیزجت
 دوش یم لدب یکیزیفاتم مسیفوس تخسرس
 ار یزیچ زا ینیعم هبنج یهاوخبلد روطب هک
 زیچ نآ تیهام ناونع هب ار نآ ،دنیزگ یم رب

 تقیقح فیرحت هب قیرط نیدب و دنز یم اج
 ناهاوخ هراومه هک یتقیقح ،دزادرپ یم
 هریغ و بناوج ،اه هبنج ،اهدنویپ هعومجم
.تسا

 یوس زا هبناج همه لیلحت نتسناد یمازلا 
 نتفرگ هدیدان ینعمب زگره ،کیت کلاید
 هرخالاب و یوهام رتمک ،یوهام طباور
 رد یلمع ءهدیاف یب و )یروص( لامرف

.تسین عونتم طباور هکبش
 ،دوش هتفرگ هدیدان رما تیعقاو نیا رگا 

 مسیسیتکلکا بالجنم هب طوقسرطخ
.دیآ یم مهارف یکیزیفاتم

 یامنرات رد مسیسیتکلکا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فرعملا ةریاد

 کلاید ریغ دروخرب زرط نیا تیهام نینل 
 نوماریپ ثحب رد )ار مسیفوس( ار یکیت
.تسا هداد ناشن اهاکیدنس شقن
)۹۲ ـ ۸۱ ص ،۳۲ دلج ،نینل تایلک( 

 و کیزیفاتم نایم داضت تسرد کرد 
 ره رد ات دنک یم کمک کیت کلاید

 تخانش هب ناوتب ،اهدنویپ زا یحنرغب متسیس
.دمآ لیان ریحنز یلصا هقلح

 یتسیلایرتام ـ یتسیسکرام کیت کلاید 
 یرشب رکفت یاهدرواتسد نیرتگرزب زا یکی
.تسا
 یاه گولوئدیا زا یرایسب نآ مغریلع یلو 
 ،دوخ یتاقبط عفانم ببس هب ،یئاوژروب

 هدیبسچ یکیزیفاتم رکفت زرط هب نانچمه
.دنزادرپ یم نآ ظفح و هیجوت هب و دنا

 ،مسیسکرام یاه کیسالک لوق هب 
 ناملآ رد نآ ینافرع مرف رد کیت کلاید«
 هب نآ اریز ،)دوب یناملآ دم( دوب هدش دم
.تخادرپ یم مکاح متسیس هیجوت
 ـ اما ـ نآ یئالقع مرف رد کیت کلاید 
 لیصحت نازادرپ نخس و یزاوژروب یارب

 اریز ،تسا رابحنر و روفنم یزیچ ،نآ هدرک
 کرد اب ار دوجوم عضو تبثم کرد نآ
 یم هارمه نآ ریزگان ینوگنرس اب و نآ یفن

.دزاس
 تکرح طش رد هدمآ دیدپ مرف ره نآ اریز 
 دریگ یم رظن رد نآ یارذگ هبنج اب هارمه ار
 داد بیرف ار نآ ناوت یمن یدنفرت چیه هب و
.تخاس هارمگ و
 و یداقتنا اتیهام یئالقع کیت کلاید 
».تسا یبالقنا
 ص ،۲۳ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۲۷(

۱۴
 یژولوئدیا و یتسیلایرتام کیت کلاید
یزاوژروب

۱

 لاس ۱۵۰ زا شیب یئاوژروب یاه گولوئدیا 
 دض رب ار یا هنامحریب هزرابم هک تسا
.دنهد یم همادا یتسیلایرتام کیت کلاید

۲

 یا هنامصخ دروخرب نردم یئاوژروب هفسلف 
.دراد یتسیلایرتام کیت کلاید اب

۳

 سلگنا و سکرام هک یراگزور رد یتح 
 کیت کلاید نیودت کرادت لوغشم
 باتک رد گروبلدنرت ،دندوب یتسیلایرتام

 »یقطنم یاه یسررب« ناونع تحت دوخ
 زاغآ ودنآ دض رب ار یا هناتخسرس هزرابم
.دوب هدرک

۴

 مهدزون نرق رخاوا رد هک مسینایتناکوئن 
 ار کیت کلاید دض رب هزرابم ،تفای جاور
.دوب هتشاگن دوخ مچرپ رب

 یامنرات رد مسینایتناکوئن هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد

۵

 نانمشد نیرت سانشرس اه تسینویزیور 
:دنا کیت کلاید

فلا

 اب ار دوخ یتسیسکرام دض هلمح نیاتشنرب 
.دنک یم زاغآ کیت کلاید رب هلمح

ب

 »یا هلت و ماد« ار کیت کلاید نیاتشنرب 
 صالخ شرش زا ار دوخ دیاب هک دمان یم
.درک

۶
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 اررکم مسینویزیور دض رب هزرابم رد نینل 
 کیت کلاید هب تنایخ هک دوش یم روآ دای
 هدوب مسینویزیور یکیروئت عبانم زا یکی
.تسا

۷

 ـ گنیرود زا کیت کلاید نافلاخم ههبج 
 عورش ـ هتشاد راک و رس وا اب سلگنا هک
 یئاوژروب تانایرج زا یرایسب هب و دوش یم
 هک دسر یم مسیموتوئن و متسیب نرق رد
 رکفت زرط ددجم یایحا هدنهدناشن
.تسا رضاح لاح رد یکیزیفاتم

 رد مسیموتوئن ،مسیموت هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

۸

 زا لبق کیت کلاید دض رب هلمح هناخپوت 
 شتآ ریز ار یکیت کلاید داضت لصا همه
.دریگ یم

۱۵
رضاح رصع رد یتسیلایرتام کیت کلاید

۱

 کلاید ،اه تموصخ نیا همه مغریلع 
 تحص یتسیلایرتام ـ یتسیسکرام کیت

 یارب یلوصا بولسا ناونع هب ار دوخ
 تابثا نآ یداینب رییغت و ناهج تخانش
 و لیالد زا یهوک تکربب و تسا هدرک
 تحص دییأت رد فلتخم مولع هک کرادم
 رب روخرد یا هبذاج زا ،دنا هدروآ دیدپ نآ

.تسا رادروخ

۲

 بولسا هباثمب یتسیلایرتام کیت کلاید 
 نوگانوگ درفنم مولع یارب یملع شهوژپ

 یاج هک نیا نودب ،تسا ریذپانرظنفرص
 ار اهنآ یملع شهوژپ و اهنآ صاخ بیلاسا
.دریگب

 یامنرات رد درفنم مولع هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد

۳

 و شهوژپ هب یتسیلایرتام کیت کلاید 
 اب نآ اریز ،دشخب یم یملع حور ،قیقحت
 هب داقتعا و یروادشیپ ،مسیتامگد هنوگره
 ،دنا مولع تفرشیپ عنام هک »یدبا قیاقح«
.تسا راگزاسان

۴

 رادبناج هراومه یتسیلایرتام کیت کلاید 
.تسا هدنلاب و ون هبنج

 هدنریم یاه هبنج ظاحلب ار اهزیچ نآ اریز 
.دریگ یم رظن رد زین ناش

۵

 و یئایوپ بجوم یتسیلایرتام کیت کلاید 
.ددرگ یم قیقحت و شهوژپ تیقالخ

 ار تیبسن رواتشگ ،یتخانشره رد نآ اریز 
 رگشهوژپ ،قیرط نیدب و دهد یم ناشن مه
 ینیب هبناج همه و قیمعت هب ار ققحم و
 لبق ار قیقحت و شهوژپ و دراد یماو موادم
 لازیال عبنم هباثمب ـ کیتارپ یوس هب همه زا
.دهد یم قوس ـ نآ

۶

 یتسیلایرتام ـ یتسیسکرام کیت کلاید 
 ،املع یارب یدنمشزرا راذگتمدخ
 هک تسا یسک ره یارب الک و نارادمتسایس
 و دوخ نوماریپ طیحم کرد دنم هقالع
 یعامتجا تایح رد لاعف و هناهاگآ تکرش
.تسا شیوخ



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱19 ههام  تشهبیددرراا

 زا رارف« مان هب امش باتک ۲۰۰۵ لاس رد
 نیج بالقنا و هیسور بالقنا ؟خیرات
 باتک نیا ارچ .تفای راشتنا »۲۰۰۹ ،زورما
؟دیتشون ار

 تروص ۱۹۹۹ لاس رد باتک نیا لوا پاچ
 نایاپ هک ینامز رد تسرد ینعی تفرگ
 یارب ششوک یئاهن تسکش ،درس گنج
 یزوریپ ،یتسیلایسوس هعماج کی نامتخاس
 »خیرات نایاپ« اتح و یرادهیامرس یئاهن
 تشادرب عون نیا برغ رد  .دیدرگ مالعا

 :تفای هار زین پچ یاهورین نیب رد اتح
 هک دندرک مالعا زین اهتسینومک هتبلا

 رادافو مسیلایسوس جامآ هبدنهاوخیم
 زا دندرک هفاضا لاح نیع رد یلو ،دننامب
 ،دش زاغآ »یرادهیامرس یایحا« هک یتقو
 خیرات و یوروش ریهامجداحتا خیرات اب اهنآ

 هکنآ یارب   .دناهتشادن یکرتشم هجو نیچ
  دوش هلباقم »خیرات زا رارف« عون نیا اب

 زا یتسینومک شبنج خیرات مدرک ششوک
 زا هدمآرب ِنیچ ات هیسور ربتکا بالقنا
.منک فیرعت ار گنیپوئایسگند یاهمرفر
 ارچ یوروش ریهامج داحتا امش رظن هب
؟دش یشالتم
 .ف جروج ۱۹۴۷ لاس رد هک یماگنه
 دوخ  Containment »راهم« تسایس نانک
 قیقدت لکش نیا هب ار نآ ،درک فیرعت ار
 تسایس هک یئاهشنت« تسا مزال هکدرک
 هب روبجم اهنآ راشف ریز یوروش
 داد شیازفا تدش هب  ار تسا یریگعضوم
 ای و  یشالت هب ًاتیاهن هک یتاشیارگ ات
 تیوقت دنماحنایم یوروش تردق فیعضت

 هدحتم تالایا رضاح لاح رد .»دنوش
 نیچ روشک ربارب رد یهباشم تسایس اکیرمآ
 تایبرجت نایم نیا رد هتبلا هک درب یم راکب

.تسا هدرک یروآعمج زین یگرزب یسایس
 نیگنس یاه یناوتان راهم هلئسم زا هتشذگ

 یوروش ریهامج داحتا یشالت رد زین یلخاد
 مزال ینینل زت کی دروم رد .دندوب میهس
 ،یبالقنا یروئت نودب« :میشیدنایب هک تسا

 هک دنچره .»تسین نکمم یبالقنا چیه
 یارب یروئت کی یاراد کیوشلب بزح
 ناونع ریز رگا یلو دوب تردق بسک
 هکلب ،هنهک مظن ینوگنرس اهنت هن بالقنا
 دیاب ،ددرگ کرد نیون مظن کی داجیا

 یتسینومک شبنج و اهکیوشلب هک تفگ
 ًاتعیبط .دندوب یبالقنا یروئت دقاف ًالمع
 هک یناهج زا راوحیسم تاعقوت ناوتیمن
 زا لوپ و اهرازاب ،اهتیلم ،اهتلود نآرد
 کی داجیا یارب یروئت ار دشاب هتفر نایم

 بزح .تسناد یرادهیامرساسپ هعماج
 بکترم یوروش ریهامجداحتا تسینومک
 ششوک ًاعقاو هک دش کرزب هابتشا نیا
.دنکرپار ءالخ نیا ات درکن
 رد نیچ بالقنا صئاصخ و تیمها

 ،یژولونکت رد برغ راصحنا نتسکش
!تسا یبالقنا مادقا کی

 ناوج یایند . ودروسول وکین همود
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 ؟تساجک
 زا یمهم شخب نیچ تسیب نرق لئاوا

 .دوب یتارمعتسمهمین و یتارمعتسم ناهج
 مسیلایرپما و مسیلاینلک فرط زا روشک نیا
 هطقن ربتکا بالقنا .تشاد رارق راشف ریز
 دض جوم هک دوب ناهج خیرات رد یفطع
 ناهج حطس رد ار یگرزب یرامعتسا
 اهدعب .دادرارق ریثات تحت و دروآ دوجوهب
 ننس ات دندرک ششوک مسیزان و مسیشاف
 هژیو هب .دننک ءایحا ًاددجم ار یتارمعتسم

 نیچ و یوروش ریهامج داحتا هیلع گنج
 ینپاژ مسیلایرپما و یرلتیه مسیلایرپما طسوت
 رد  .دوب خیات یرامعتسا گنج نیرتگرزب
 یوروش ریهامج داحتا رد دارگنیلاتسا هجیتن
 رد ینپاژ دض تمواقم و ینالوط شرام و

 هک دندوب هتسجرب یتاقبط هزرابم ود نیچ
 میسقت تفصربرب مسیلایرپما ات دندش عنام
 نآ قبط هک دزاس طلسم ار دیدج راک
 رد و ناگدرب لیخ هب گرزب یاهقلخ
 هداد لزنت رترب حالطصا هب داژن هب تمدخ
 .دوش
 تیعضو رد اهقلخ شخبیئاهر هزرابم یلو
 هب ندیسر اب یرامعتسا همین ای و یرامعتسا
 لاس رد .دباییمن نایاپ یسایس لالقتسا

 هب زا لبق تسرد گنودهستوئام ۱۹۴۹
 یانبور تیمهارب تردق نتفرگ تسد
 دهاوخیم نتگنشاو :درک دیکات یداصتقا

 دزاس هتسباو یئاکیرمآ درآ « هب ار نیچ هک
 لدبم هرمعتسم نیچ هب ار نآ هار نیا زا و …
 نودب هک تسا ینعم نیا هب نیا  .»دزاس
 و یزرواشک دیلوت یارب هزرابم رد یزوریپ

 و هدننکش رایسب یماظن یزوریپ ،یتعنص
 زا راذگ یدحات وئام .دوب دهاوخ هدوهیب
 ار یتسیلایرپمادض و یرامعتسادض بالقنا
 ینیبشیپ یداصتقا زاف هب یماظن زاف زا

 .دوب هدرک
 اکیرمآ هدحتم تالایا ؟تسا هنوگچ زورما
 هب ار دوخ یماظن هاگتسد زا یمیظع شخب
 زرتیور یربخ سناژآ .دنکیم لقتنم ایسآ
 زا یکی  هک داد شرازگ ۲۰۱۱ ربتکا ۲۸ زور
 نیا نیچ یربهر هیلع نتگنشاو تاماهتا
 زا یژولونکت لاقتنا فده نیچ هک تسا

 ات .دنکیم لابند و بیغرت ار نیچ هب برغ
 لیام هدحتم تالایا :تسا نشور اجنیا

 ظفح دوخ یارب ار یژولونکت راصحنا دوب
 هطلس هب و یگدرکرس هب ناکامک ات دنک
 نخس هب .دهد همادا دوخ یتسیلاینلکوئن
 هب یبایتسد رسرب هزرابم مه زورما :رگید
 یتعنص و یداصتقا دشر ریسم زا تردق
 برغ ییاهپچ هنافساتم .درذگیم
 اذل .دننک کرد ار هلئسم هبنج نیا دنناوتیمن
 یبالقنا مادقا :درک دیکات ًاقیقد ارنآ دیاب
 اهنرق هک نیچ قلخ ینالوط هزرابم اهنت

 قلخ یروهمج و دناسر نایاپ هب ار ریقحت
 یارب هزرابم  .دوبن ،درک سیسات ار نیچ
 زین یتسیلایرپما یژولونکت راصحنا نتسکش
 هب ار نیا سکرام .تسا یبالقنا هزرابم کی
 هزرابم هک تخومآ ام هب وا ،یلب .تخومآ ام
 رد یهاشردپ راکمیسقت رب ندمآقئاف یارب
 یبالقنا هزرابم کی زین هداوناخ نورد
 دهاوخ رظن هب بیرغ رایسب هجیتن رد .تسا
 یللملانیب حطس رد هک یاهزرابم رگا ،دیسر
 و یرادهیامرس یلیمحت راکمیسقت هیلع
 یارب هک یاهزرابم ،دریگ تروص مسیلایرپما

 ار یژولونکت رد برغ راصحنا هشیمه
 هکلب ،یعیبط ربج هن هک یراصحنا ،دنکشب
 ،تسا بوکرس و یرگهطلس اهنرق هجیتن
!دشابن شخبیدازآ هزرابم کی
 هب یدازآ« مان ریز امش باتک ۲۰۰۵ لاس رد
 ،مسیلاربیل خیراتدض کی .هژیوقح ناونع

 یناوارف تیبوبحم هک تفای راشتنا »۲۰۱۰
 .دش همجرت فلتخم یاهنابز هب و درک ادیپ
؟دراد یتیمها هچ رتیت نیا

 یاهدرواتسد هجوچیه هب نم باتک
 لماکت رد  رازاب شقن هک ار مسیلاربیل
 هک( تردق دیدحت موزل و هدلوم یاهورین
 زا کچوک هورگ کی عفن هب اهنت رگا
 هدرک هتسجرب ار )دشاب هتفابادج یاههتفات
 مسیلاربیل خیراتدض .دراذگیمن هدیدان ،دوب
 هک یهیجوت تشادرب و یدنسپدوخ اب
 دنراتفرگ نآ هب یبرغ یاهلاربیل و مسیلاربیل
 تسا یرکف تنس کی نیا.دنکیم کیملپ

 یاهءانثتسا  اب هراومه ،یدازآ زا لیلجت هک
 یاهقلخ و رگراک هقبط یارب کاندرد
 ،هکول ناج .تسا هدوب هارمه تارمعتسم
 ار تارمعتسم رد یرادهدرب مسیلاربیل ردپ
‐Royal Afri رادماهس دوخ و درکیم هیجوت

can Company ، هک یسیلگنا تکرش 

 .دوب ،تشاد تسد رد ار هدرب اب دتسوداد
 شقن ،یدرف یاهتیصخش زا رتمهم یلو
 ننس هدمع روطب هک تسا یئاهروشک
 نیلوا زا یکی  .دنزاسیم یلجتم ار یلاربیل
 ِلاربیل ِناتسلگنا یللملانیب تسایس تامادقا
 نیمضت ۱۶۸۸/۱۶۸۹ ِهوکشاب ّبالقنا ِهداز
.دوب یئاقیرفا ناگدرب تراجت راصحنا

 رد یرادهدرب هک تسا یشقن رتصخشم
 ضرع رد .درک افیا اکیرمآ هدحتم تالایا

 تالایا سیسات لوا لاس ۳۶ زا لاس ۳۲
 نیا روهمج یاسور یگلمج ،اکیرمآ هدحتم
 اجنیا هب هزات ناتساد .دندوب رادهدرب روشک
 ششوک لاساههد اکیرمآ .دوشیمن متخ مه
 و دنک رداص ایند هب ار یرادهدرب ات ددرک
 یعدم زورما هک یتیدج نامه اب مهنآ

 طساوا رد اهنآ :تسا »یسارکمد« رودص
 زا گنج روز هب هک سازکت رد ۱۹ نرق
 ار یرادهدرب ،دندوب هدرک ادج کیزکم
 .دنتخاس ایحا ًاددجم
 اکیرمآ سپس و سیلگنا زاغآ رد هتبلا

 هب اما ،دننک وغل ار یرادهدرب دندش روبجم
 و ینیچ هلعف ،تسوپهایس ناگدرب یاج
 یرگید عون مه نآ هک دنتفرگ راکب یدنه
 نآرب هوالع .دوب ینلع یرادهدرب زا

 وغل زا سپ اتح  یئاکیرمآورفا نادنورهش
 یمتس تحت نانچ ناکامک یرادهدرب یمسر
 سانشرس خروم هک دنتشاد رارق کانتشحو
 :تشون نوسکیردیرف .م جروج ، یئاکیرمآ
 رد »یداژن هیکزت«  تهج رد ششوک «

 زا یخرب اکیرمآ هدحتم تالایا بونج
 رد نایدوهی درگیپ رد یزان میژر بناوج
 رارق سابتقا دروم ار  متسیب نرق ۳۰ ههد
 .»داد
 رد ناتسوپدیفس یرترب میژر نارحب یک
  و بوکرس هک ، اکیرمآ هدحتم تالایا
 ار ناتسوپهایس دروم رد هژیو هب  ضیعبت
 ۱۹۵۲ ربماسد رد ؟دش زاغآ ،درکیم لابند
 ناوید هب یئایوگ همان اکیرمآ یرتسگدادریزو
 ماغدا لضعم هک تشون روشک یلاع
 حرطم ار یتلود سرادم رد )یداژن(
 بایسآ هب بآ یداژن ضیعبت« :درکیم
 نیب رد و تسا یتسینومک تاغیلبت

 تدش دروم رد دیدرت مخت زین ام نانامیپمه
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 یسارکمد هب داقتعا رد ام یراکادف
 خروم( دراودوو ناف .س  ».دناشفایم
 ،هدرک یزاسزاب ار دنور نیا هک )یئاکیرمآ

 تبسن ات دور یم هتفر هتفر  نتگنشاو تفگ
 ،موس ناهجرد و قرشرد اهنت هن هریت داژن هب
 زین اکیرمآ هدحتم تالایا بلق رد هکلب
 یلاع ناوید نآ زا دعب هزات .دوش هناگیب

 ریاغم ار یتلود سرادم رد یداژن یئادج
.درک مالعا اکیرمآ یساسا نوناق
 رد .دراد دوجو نوسکودراپ کی اجنیا رد

 یگتسخ روطب نتگنشاو رضاح لاح
 هک دزاسیم مهتم ار نیچ یریذپان
 هک تسا بوخ یلو .تسین کیتارکمد
 یلصا رصانع زا یکی هک دوش هراشا
 ،تسا یداژن ضیعبت رب هبلغ هک ،یسارکمد
 هزرابم تمه هب اکیرمآ هدحتم تالایا رد

 دیدرگ رسیم یناهج یرامعتسا دض شبنج
 افیا نآ رد یاهدننک نییعت شقن نیچ هک
 .درک
 یئایلاتیا تاراشتنا نیب رد نم رظن هب
 زا باتک هس »تسینومک بزح تسفینام«

 ،الویربال وینوتنآ باتک :دنرتروهشم همه
 لاس رد هک امش باتک و یتایلوت وریملاپ

 راکهاش نیا امش رظن هب .تفای راشتنا ۱۹۹۹
 یتیمها هچ زا هزورما سلگنا و سکرام
؟تسا رادروخرب اهتسیسکرام یارب
 بزح تسفینام یئایلاتیا رشن راتفگشیپ رد
 لاس ۱۵۰ خیرات مدرک ششوک تسینومک
 ار هداعلاقوف رثا نیا راشتنا زا هتشذگ
 نآ تیمها کرد یارب .منک یزاسزاب
 لاس تشه .دشاب دیفم سایق کی دناوتیم
 نرق رگید مهم تیصخش کی نآ زا شیپ
 نیمود لیوهکوت ِد  سیسکلآ ،مهدزون

 داد راشتنا ار »اکیرمآ رد یسارکمد«  باتک
 رد و باتک یلصا یاهشخب زا یکی رد و

 گرزب یاهبالقنا« درک اعدا شخب رتیترس
 و نرق نآ ام رگا یلو . »دش دنهاوخ بایمک
 لاربیل نیا یاعدا زا دعب مین و نرق کی
 ،میریگ رظن رد ار )۱۸۴۰( یوسنارف
 زا ههرب نامه  تسرد هک تفای میهاوخرد
 ار تابالقنا نیرتشیب هک تسا ناهج خیرات

.تسا هدرک هضرع
 و حوضو اب سلگنا و سکرام هک یتقو …
 زورما ام هک ار هچنآ هداعلاقراخ تیارد

 ،دنهدیم حیضوت ،میمانیم ندش یناهج
 تسا داضترپ دنور کی هک دننادیم ًاقیقد
 یاهنارحب لابند هب یرادهیامرس رد هک
 یدوبان و دیآیم دوجوب دیلوت هفاضا میظع
 هب ار یعامتجا یاهتورث زا یمیظع یمک
 یاههدوت دح یب رقف ثعاب و دراد لابند
 کی نیا نآرب هوالع ..ددرگیم نز و درم
 یاهگنج« هب اتح هک تسا هشقانمرپ دنور
 دهاوخ » للم نیبام یداصتقا هدننکدوبان

.دیشیدنایب لوا یناهج گنج هب .دیشک
 ناهج نیا هیلع تسینومک بزح تسفینام

 روط نیمه و  یرتلورپ بالقنا راتساوخ
 یاهبالقنا و  »یزرواشک بالقنا«
 تروص نیدب  .دوب »یلم شخبیئاهر«
 ینیبشیپ   ار یئویرانس سلگنا و سکرام
  ًالثم ،موس ناهج رد یروشک رد هک دندرک
.تسویپ دهاوخ عوقو هب نیچ
 ار رگید هبنج کی ریخا روشک اب هطبار رد
 بزح تسفینام .درک حرطم ناوتیم زین

 هدش یناهج داصتقا کی زاغآ تسینومک
 ماخ داوم هن هک ،دیدج عیانص« اب ،ار
 رود زا هباشم ماخ داوم  هکلب ،یلحم
 و دریگیم راکب ار  طاقن نیرتهداتفا
 ءاسقا رد هکلب روشک دوخ رد هن نآ تادیلوت
 »دنریگیم رارق فرصم دروم ناهج طاقن
 نوتم رگا اتح ینعی .دنکیم ینیب شیپ
 رظن دم ار اپورا اهنت سلگنا و سکرام
 یشزرارپ تاعالطا ًاتیاهن ،دنشاب هتشاد
 ناهاوخ هک موس ناهج یاهروشک یارب
 هئارا زین ،دنلقتسم یداصتقا لماکت
 .دنهدیم
 یتسیسکرام یروئت رد یشمارگ وینوتنآ مهس
 ؟تسیچ

 گرزب رکفتم نیا دروم راهچ رد نم رظن هب 
.تسا هدرک افیا یاهتسجرب شقن
 »یگدرکرس« یزکرم تیمها یشمارگ :فلا
 ار یسایس تردق ظفح و ریخست یارب
 لاس رد هک ینتم رد یو .درک هتسجرب

 اهنت ایراتلورپ :دش رکذتم داد راشتنا ۱۹۲۶
 تسدب ار یاهتخپ یتاقبط یهاگآ یماگنه
 ایراتلورپ وضع ار دوخ هک دروآ دهاوخ

 هب  ار ایراتلورپ لاح نیع رد و دنک ساسحا
 یعامتجا فیط هدننک یربهر یورین
 دهاوخ یزوریپ هب ار بالقنا هک یرتعیسو

.دهد ءاقترا دناسر
 تلصخ یحنرغب ًاقیقد یشمارگ یناث رد  :ب

 هک دسانشیم ار مسیلایسوس نامتخاس دنور
 دهاوخ »جنر و رقف رد کارتشا« زاغآ رد
 ،دز اجرد هلحرم نیا رد دیابن یلو .دوب
 هدلوم یاهورین دشر یارب دیاب هکلب

 مهم یریگ عضوم دیاب هنیمز نیا رد .دیشوک
 .دومن یبایزرا ار  پن هب عجار یشمارگ
 ام نامز نآ رد یوروش ریهامجداحتا تیعقاو
 هب خیرات رد هظحل نآ ات« هک یا هدیدپ  اب ار

 کی :دنکیم وربور  »دوب هدروخن مشچ
 تحت دوخ تیلک« رد »مکاح«  یسایس هقبط
 طیارش زا رتدب هک دنکیم یگدنز یطیارش
 هقبط زا یصخشم راشقا و رصانع یگدنز
 هک قلخ هدوت .»تسا بوعرم و موکحم
 اب هطبار رد ،درب یم رسب تنحم رد ناکامک
 هیلک و هدیشوپ زخ تسوپ رد هک پن نادرم«
 »هتخیر وا یاپ هب ناهج تالوصحم
  یارب یلیلد نیا یلو .تسا نادرگرس
 رگا اریز ،تسین یچیپرس ای و یئاوسر
 مئاد و ماع عفانم« دشابن رداق ایراتلورپ

 هطساوالب و هژیو عفانم ینابرق ار »هقبط
 دبای تسد تردق هب تسناوت دهاوخن ،دنک
 نیارب دیاب ًاتعیبط . دنک ظفح  ارنآ و
 زا هک یشور اجنیا رد .دمآ قئاف تیعضو
 هب دناوتیم ،ددرگیم هئارا یشمارگ فرط
 یاه تیعقاو ات دیایب یبرغ یاهپچ کمک
.دننک کرد ار یزورما نیچ نوچ یروشک

 یرگید یاهبنارگ تاعالطا یشمارگ :پ
 ام رایتخا رد رگید هتکن کی دروم رد زین
 هب اهنت هن ار مسینومک  دیاب ایآ .دراذگیم
  ،یتاقبط یاهداضت  لماک یدوبان یانعم
 و یسایس تردق ،تلود یدوبان هکلب

  ، راک میسقت ،تیلم ،بهذم نآرب هوالع
 روصت یریگرد لماع عونره ًاساسا و رازاب

 گرم هناسفا یشمارگ هک یماگنه  ؟مینک
  ندمتم هعماج کی رد نآ لالحنا و تلود
 دهدیم ناشن ، دهد یم رارق لاوئس ریز ار
 .تسا تلود زا یعون زین ندمتم هعماج هک
 هک درک هتسجرب وا نآرب هوالع
 تخانش مدع اب یاهطبار   مسیلانویسانرتنا
 اهتدم هک ،درادن یلم تیوه و یاهیگژیو
 دوجو  یرادهیامرس یشاپورف زا سپ
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 طوبرم رازاب هب هک هچنآ . تشاد دنهاوخ
 دوب دهاوخ رتهب ، یشمارگ رظن هب ،دوشیم
 رازاب« کی زا  ،ماع روط هب رازاب یاج هب
 ام هب یشمارگ .تفگ نخس  »صخشم
 هک  یراوحیسم راتفر ات دنکیم کمک
 لکشم ار یرادهیامرس اسپ نامتخاس
.میراذگب رانک هب دزاسیم

 »نادنز یاه هچرتفد« رگا اتح .رخآ رد :ت
 ابا یلو ،دننکیم موکحم ار یرادهیامرس
 یئاوژروب تابالقنا و نردم خیرات  هک دنراد
 حرطم بیاجع ثحبم کی ناونع هب ار
 میشاب رداق دیاب اهتسینومک ام .دنیامن
 و وئام و نیلاتسا نیگنس تاهابتشا

 رارق داقتنا دروم ار رگید یاه تیصخش
  خیرات زا شخب نیا هکنآ نودب میهد

 ثحبم حطس هب ار یتسینومک شبنج
.میهد لیلقت بیاجع
 همود ،یئایلاتیا فوسلیف اب هبحاصم نیا
 بالقنا تیمها دروم رد ودروسول وکین

 قیمع دید و یشمارگ وینوتنآ ریثات ،نیچ
 هیرشن رد ادتبا تسینومک بزح تسفینام

Chinese Social Scinces Today  راشتنا 
  .تفای
 تلادع تشاگنرات

 شبنج ” هام نیموس زاغآ ی هحوبحب رد
 کرهش و رهش دصیس زا شیب رد ”حتف
 دهاش تیرشب اکیرمآ رد کچوک و گرزب
 ناشورخ جاوما هک تسا تیعقاو نیا
 رد زارف و یریگلکش زا دعب یئاهر و یرادیب

 سأر لحاوس هب هرخالاب هراق هس یاهروشک
 شبنج نیلاعف لوق هب ای و ( هیامرس ماظن
= ”الویه مکش“
) “Belly of the Beast”
 نیا زاغآ زا هدنراگن .تسا هدیسر زین

 ۲۰۱۱ ربتکا ۷ زا( نتگنشاو رهش رد شبنج
 یمومع عمجم رد راب نیدنچ )وس نیا هب
 نادیم“  یمومع عمجم رد و ”یدازآ کراپ“
 )شبنج نیلاعف عمجت لحم رد( ”نسرف کم
 ار یهجوت لباق تاعالطا و هدرک تکرش
 و فادها ،یراج شبنج ی هراب رد
 هاگرظن ی هراب رد نینچ مه و اه یژتارتسا

 یاه هویش و کبس و اهدروخرب عون و اه
 یروآ عمج نآ نیلاعف یشزومآ و یحیضوت

 شخب ود رد( راتشون نیا رد هک هدرک
.دهدیم رارق یسررب دروم )هناگادج

 
 یسررب زا شیپ راتشون نیا لوا شخب رد

 و کبس و مکاح ماظن هب اهدروخرب عون
 حیضوت رد نیلاعف مهف هماع و ییا هدوت نایب
 یناهج ماظن هب طوبرم نیماضم و لئاسم
 هب یلامجا روطب دیراذگب ،یراد هیامرس
 یدنب بیکرت و شبنج نیا داعبا ،اه یگژیو
 نآ نورد یتاقبط و یعامتجا یاهورین
 .میزادرپب
حتف شبنج یاه یگژیو
 دوخ ی هبونب هک تیرتسا لاو حتف شبنج _
 شبنج اب فلتخم تاهج هب تسا ریظن یب

 و اکیرمآ ی هتشذگ لاس هاجنپ خیرات یاه
 طلسم یاهروشک رگید و اپورا یی هزادنا ات
 اجنیا رد هک دراد نایامن یاه توافت زکرم
 هراشا یلامجا روط هب اهنآ زا یخرب هب
 :دوشیم
 یاه شبنج فالخ رب شبنج نیا _۱
 یناکم و ینامز یاه تیدودحم هتشذگ
 _ اضف فرصت و حتف زا شبنج نیا .درادن
 و اهداهن یزاس جلف ات ددعتم یاه ناکم
 زاغآ هیامرس یناهج ماظن یاهراکو زاس
 ترابع هب .دبای یم شرتسگ هنازور و هدش
 یعامتجا یاه شبنج فالخ رب رگید
 ،نانز شبنج ،گنج دض شبنج( هتشذگ

 حتف شبنج هب یهاگن
 تیرتسا لاو

بانب اسراپ سنوی
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 هزوح ابلاغ هک ) … و یندم قوقح شبنج
 هتشر کی هب دودحم ار دوخ تیلاعف یاه
 دنچ تاباصتعا ،تاضارتعا ،تارهاظت

 نیعم یاهرهش رد هزور دنچ ای و هتعاس
 ار دوخ تیرتسا لاو حتف شبنج ،دندرکیم
 و زور دنچ و تعاس دنچ هب ینامز رظن زا

 شیپ قبط .تسا هتخاسن دودحم نیعم هتفه
 یاه هزوح سانش هعماج نارگلیلحت ینیب
 هب الامتحا شبنج نیا یناکم و ینامز
 هب و نآ زا رتشیب یتح و لاس کی زا زواجتم
 و اکیرمآ نورد یاه کرهش و اهرهش مامت
 زین … و دیدج دنالز ،ایلارتسا ،اپورا یتح
.تفای دنهاوخ شرتسگ یریگمشچ روطب
 رد یعامتجا یاه شبنج فالخ رب _۲
 کت“  هجوچیه هب حتف شبنج هتشذگ
 کت“ و ،”ینومضم کت“ ،”یروحم
 ”یعوضوم
)“ single issue _ oriented”(
 ،یتسینیمف ،گنج دض یاه شبنج .تسین

 ی هبونب دیدرت نودب هک … و ،یندم قوقح
 خیرات رد یمهم و لیصا یاه شبنج دوخ
 و ۱۹۶۰ یاه ههد رد اکیرمآ مدرم تازرابم

 یلو .دندوبن ماظن دض اترورض دندوب ۱۹۷۰
 هجوتم هلمح زیت کون ینونک شبنج رد
 رد کی“ مکاح ماظن ینعی ”لک دحاو“

 ،رت یناهج یاه یلوپوگیلوا( ”اهیدص
 )یراد هیامرس ی هدش رت یلام و ،رت یمومع
 .تسا

 کی نآ هب هک شبنج نیا مهم یگژیو _۳
 نیا دهد یم یفیک یکیژتارتسا تلصخ

 فالخ رب هرابود( شبنج نیا رد هک تسا
 )اکیرمآ ی هعماج رد هتشذگ یاه شبنج
 هاگشناد و هدرکلیصحت اتدمع هک ناناوج
 هک یئاکیرمآ نارگراک رانک رد دنتسه هدید
 )وس نیا هب ۲۰۰۸ زیئاپ زا( ریخا یاهلاس رد
 نیب یراکیب یلام نارحب یریگجوا رطاخ هب
.دنراد رارق ،تسا هتفای جاور اهنآ

 اه هتشذگ فالخ رب حتف شبنج نیلاعف _۴
 ،یتشیعم ینما یب ،تیمورحم یلصا لماع
 یهجوت لباق تیرثکا ینامناخ یب و یراکیب
 ار )”اهیدص رد ۹۹“( مدرم فلتخم راشقا زا

 ،”راکتحا“ ،”یلام داسف“ زا ثعبنم
 یب“ و ”گنج“ ،”هابتشا“ ،”سالتخا“

 ناگدننادرگ و نادرمتلود نماد هک ”یدرخ

 ،دنا هتفرگ ار مکاح یاه یلوپوگیلوا  یلصا
 هنازور ناشدادعت هک نیلاعف نیا .دننیب یمن
 کت کت هک دنتسه نآ رب دبای یم شیازفا
 هیامرس میژر قولخم و لولعم تالکشم نیا
.تسا یراد
 ی هعماج رد هک تسا رکذ نایاش _۵
 و یتلود یاهداهن نورد رد هژیوب اکیرمآ

 رد ،یهورگ یاه هناسر رد یصوصخ
 عون ره یبهذم _ ینید نکاما و اهاسیلک
فرح اب هک یا هملک ود هب هراشا و نخس

C
 ،”وبات“ رخاوا نیا ات دنوش یم عورش
 و ”هانگ“ یتح و ”دنسپان“ ،”بسانمان“
 ی هملک ود نیا .دشیم هتخانش ”هورکم“
فرح اب هک ”هتشگ اهر“ اریخا

C  
:زا دنترابع ،دنوش یم عورش

Capitalism 
و )یراد هیامرس(

Class 
 دض رگشلاچ نیلاعف و حتف شبنج .)هقبط(
 مهب و راد ینعم ی هملک ود نیا زورما ماظن
 هداد رارق صاخ و ماع نابز درو ار طوبرم
 .دنا
نورد یدنب بیکرت

ینونک شبنج
 یسایس عضاوم یسررب زا شیپ اجنیا رد
 نیا نورد نیلاعف و یلصا ناگدننادرگ
 فلتخم ءازجا یدنبیکرت و شیارآ هب شبنج
 رد .دوشیم هراشا شبنج نیا نورد ددعتم و

 زواجتم شبنج نیا رمع زا هک رضاح لاح
 و یتاقبط راشقا ینشور هب هتشذگ هام ود زا
 نآ نورد رد ناوتیم ار نیریز یعامتجا
:داد صیخشت
 فلتخم یتاقبط راشقا هب قلعتم ناناوج_۱
 ای و راکیب امومع هک )”اهیدصرد ۹۹“(
 یمن سناسیل قوف و سناسیل نتشاد مغریلع
 افاضم .دندرگ بذج ”راک رازاب“ رد دنناوت
 زونه هک یناناوج زا یهجوت لباق شخب
 رخآ یلیطعت زور ود رد دنتسه راک لوغشم
 زا دعب هتفه طسو یاهزور رد و هتفه
 .دندنویپ یم شبنج هب راک زا یصخرم
 زا یضعب رد ناناوج نیا دصرد و دادعت

 ناناوج زا رتمک )نتگنشاو لثم( اهرهش

.دنتسین راکیب
 هب هک یصوصخ شخب ناگتسشنزاب _۲
 هناهام دزم و قوقح یهجوت لباق رادقم
 رطاخ هب ریخا یاهلاس رد ناش یگتسشنزاب

 یگتسشنزاب یاه همیب یزاس یصوصخ
 شاعم رارما و یداع یگدنزو هتفای شهاک
 ریغ عقاوم یلیخ و تخس اهنآ تیرثکا رب ار
 ناشن رطاخ دیاب .تسا هتخاس لمحت لباق

 زا ییا هظحالم لباق رادقم هک تخاس
 دنراد یبوخ یتشیعم عضو هک یناگتسشنزاب
 هک دوخ نادنزرف هب هقالع و قشع رطاخ هب
 شبنج هب دنراد لاعف روضح شبنج نیا رد
 ناگتسشنزاب عون نیا دادعت .دنا هتسویپ حتف
 یریگمشچ روط هب ۲۰۱۱ ربماون هام رد
 ،یلام یاه کمک .تسا هتفای شیازفا

 زا شخب نیا یتشادهب و یبط و یئاذغ
 شبنج“ ”نانیشن رداچ“ هب ناگتسشنزاب
 یلیخ اکیرمآ فلتخم یاهرهش رد ”حتف

.تسا هدنزومآ و ریگمشچ
 ناناوج زا دعب هکراکیب هژیوب نارگراک_۳
 یدنب بیکرت رد گرزب یورین نیمود

 رد .دنهد یم لیکشت ار شبنج رد تیعمج
 نیلوا نیا هتشذگ لاس هاجنپ لقادح خیرات

 لاعف تکرش دهاش ام هک تسا یشبنج
 و یناگمه شبنج نورد رد رگراک ی هقبط
 قبط .میتسه ناگتسشنزاب و ناناوج رانک رد
 رد یسایس نارگلیلحت یسررب و تابساحم
 نارگراک دادعت یدالیم ۲۰۱۲ لاس طساوا
 نویلیم تسیب هب کیدزن اکیرمآ رد راکیب
 تساوخ هب رما نیا .دیسر دهاوخ رفن

 تدش حتف شبنج رد نارگراک تکرش
.دیشخب دهاوخ
اه نامناخ یب _۴
)homelessاه (
 

 ،اهرهش نادیم ،اه کراپ رد امومع هک
 رد و اه لپ ریز ،اهورتم ی هطوحم یولج
 کورتم یاهرلیرت و اه سوبوتا نورد
 رد ینامناخ یب ی هدیدپ .دننک یم یگدنز
 نآ هک تسا ریگارف و هدرتسگ یردقب اکیرمآ

 ماظن سأر رد رضاح لاح رد هک ار روشک
 نابحاص رثکا و دراد رارق هیامرس
 یناهج داصتقا رب مکاح یاه یلوپوگیلوا
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 رد کی“ حتف شبنج نیلاعف لوق هب و(
 روطب ،دننک یم یگدنز احنآ رد )”اهیدص
 زکرم رگید یاهروشک زا هتسجرب و نایامن
 ) … و ،ایلارتسا ،یبرغ یاپورا یاهروشک(
 رهش رد ،لاثم روطب .دزاس یم زیامتم
 تیعمج رفن نویلیم هدزاود هک کرویوین
 ۱۰۰ زا زواجتم اه نامناخ یب دادعت ،دراد
 تختیاپ( نتگنشاو رهش رد ای و  رازه
 رفن نویلیم مین هب کیدزن هک )اکیرمآ

 کیدزن اه نامناخ یب ادعت ،دراد تیعمج
 رد دوجو( تباب نیا زا .تسا رفن رازه ۱۰ هب

 نتگنشاو و کرویوین )اه نامناخ یب دص
 ،یابموم ،یاهگناش یاهرهش هب رتشیب
 ،سوگال ،هرهاق ،نارهت ،یچارک ،الینام
 و ینوماریپ یاهروشک رد … و وریناژودویر
 یاهرهش هب ات دراد تهابش ینوماریپ همین
 یاپورا رد … و سیراپ ،نیلرب ،ملهکتسا
 هدوت زا رشق نیا بذج ور رهب. کیتنالتآ

 نینکاس ،نانیشن هغاز اب هارمه مدرم یاه
 یسانش هعماج رظن زا هک( … و اهوتگ
 ناهوبنا مان هب هزورما یسانش رشق و یتاقبط
”یتاقبط ورف“
)underclass( 
 دعب شبنج فص هب )دنا هدش فورعم

 هوقلاب شبنج نیا هب ار یلمأت لباق و دیدج
.دهدیم زاس نوگنرس
 گنج زا ناگ هتشگزاب  رگید و نازابرس _۵
 نیا نتسویپ اکیرمآ ریخا یئرمان و یئرم یاه
 و ناوتان ،لیلع اتدمع هک ناناوج زا رشق
 هن حتف شبنج هب ،دنتسه ”ءاضعالا صقان“
 هکلب دهدیم ”یناسنا یفاضا دعب“ کی اهنت
 یگتسبمه ی هجرد و یتسیلایرپما دض دعب
 هدوت تازرابم اب ار شبنج نورد نیلاعف
 ینوماریپ یاهروشک یاه قلخ میظع یاه
.دزاسیم هتسجرب و رت نایامن دنب رد
یاه نامتفگ و عضاوم
شبنج نورد رد جیار
 متسیس کی ناونع هب یراد هیامرس _۱
 زا ییا هلحرم هب یناهج دعب اب یداصتقا

 یاقب تسین رداق رگید هک هدیسر دوخ رمع
 )”اهیدص رد ۹۹“( مدرم زا یمیظع تیرثکا
 قطنم رگید ترابع هب .دزاس نیمأت  ار

 رب )دوس قیرط زا هیامرس تشابنا( مکاح
 = اه یلوپوگیلوا( ”اهیدص رد کی“ لوقع

  ریپ تسا یقطنم )تردق و تورث نابحاص
 ناهج هک هدیدنگ و ”طبر یب“ و ”توترف“ و
  ۷ تیعمج و ”رادن“ و ”رادم“ شخب ودب ار
 هدزناپ نیب ار یکاخ ی هرک یرفن درایلیم
 هب تردق و تورث نابحاص( رفن نویلیم
 کی“ = ناشیاه هداوناخ یاضعا ی هفاضا
 رفن درایلیم تفه هب کیدزن و )”اهیدص رد
 )”اهیدص رد ۹۹“ = هعماج نیمورحم(
.تسا هدرک میسقت
 ی هلحرم هب ماظن کی هک یتقو _۲
 لسوت اب و دسریم دوخ یتوترف و یگدیدنگ
 دهاوخیم داسف و گنج نوچ ییاه لمع هب
 )راکتحا و سالتخا اب ای( جارات و بصغ اب
 دهد همادا دوخ راو ولاز تیمکاح رمع هب
 هک تسا اه ناسنا ی هفیظو و قوقح نیا

 و دوخ قوقح زا و هتساخرب ماظن نآ هیلع
.دننک تظافح ناشنادنورهش
 تردق هک تسا کیتارکومد یتلود _۳
 بسک مدرم یاه هدوت زا ار دوخ ”هنالداع“
 امومع ناهج رد ینونک یاه تلود .دنک
 زا تسا ”هنالداعان“ هک ار دوخ تردق

 نیا .دننکیم بسک اه یلوپوگیلوا یوس
 دنچ“ یاه یشراگیلوا( ربنامرف یاه تلود

 یب“ و ”یبزح کت“ ،”یبزحود“ ،”یبزح
 ”اهیدص رد کی“ تمدخ رد )”یبزح
 رد ۹۹“( مدرم یاه هدوت زا تقوچیه

 تهج رد هک دنریگ یمن هزاجا )”اهیدص
 ار نیمز ی هرک و اهنآ تورث و دوس بسک
 رد هک یسارکومد .دننک بیرخت و رامثتسا
 رب مکاح نیناوق( یداصتقا هسورپ کی
 کی امومع ،دیآ یم  تسدب )رازاب
کی هک تسا ییا هدیرب مد یسارکومد
=people) p
کی ینابرق ار )مدرم
P 
 رگید
= profit(
 رجنم مسیشاف هب تیاهن رد و هتخاس )دوس
 .ددرگیم
 هکنیا تلع شبنج نیلاعف ی هدیقع هب _۳
 شبنج زا مدرم زا یی هظحالم لباق شخب
 یتشونرس رطاخ هب دننکیم تیامح حتف
 لاس یس رد اکیرمآ رگراک ی هقبط هک تسا

 یس رد .تسا هتشگ وربور نآ اب هتشذگ

 تسایر زاغآ نامز زا( هتشذگ لاس
 )نونک ات ۱۹۸۱ رد ناگیر دلنار یروهمج
 لرتنک و راشف لامعا اب ”اهیدص رد کی“
 رثکا هک دندرک شالت نادرمتلود رب رتشیب
 ی هقبط هک ار ییایازم و قوقح ،تازایتما

 یاه ههد تازرابم یط رد اکیرمآ رگراک
 ات ۱۹۴۵ زا( مود یناهج گنج نایاپ زا دعب

 هقبط نآ زا دوب هدرک بسک قح هب )۱۹۷۵
 یصوصخ اب اه یلوپوگیلوا .دریگب سپ

 یمومع تاررقم و تاماظتنا وغل ،اه یزاس
 هب ”دازآ رازاب“ رب مکاح نیناوق لامعا و

 عفن هب و تمحز و راک یاهورین ررض
 رب هک ار هچنآ و هدرک لمع اه یلوپوگیلوا
 ”مارح“ )ناشکتمحز رگید و نارگراک( اهنآ
 سپ .دنتخاس ”لالح“ دوخ یارب دنتسناد
 اهنآ هیلع بالقنا یئاپ رب و شزیخ و شروش
 هکلب تسا یتایح و یرورض اهنت هن
 یلصا نکر و هدوب ”قحب“ و ”هنالداع“

 بوسحم مکی و تسیب نرق رشب قوقح
 .دوشیم
 مانب هک هلاس یس نامز تدم نیا رد _۴
 رازاب“ شرتسگ ( نویسازیلابولگ یلعف زاف
 تلود مامت تسا فورعم )یلاربیلوئن ”دازآ

 هک دندرک شالت اکیرمآ رد مکاح یاه
 هتسباو و رت فیعض ار یرگراک یاه هیداحتا
 مامت و هتخاس تردق و تورث زکارم هب رت
 عفن هب هک ار یتلود _ یعامتجا یاه همانرب

 و المع دندوب ناشکتمحز رگید و نارگراک
 تدم نیا رد .دنزاس دوبان و وغل انوناق
 ی هعماج رد رگراک دزم نیگنایم نامز
 تردق و هدرک ادیپ شهاک جیردتب اکیرمآ

 دص رد زورما .دمآ نییاپ ادیدش وا دیرخ
 رگید اب هارمه نارگراک نیا زا یهجوت لباق
 گنج زا ،ناگتسشنزاب( یعامتجا یاهورین
 رما نیا هب ) … و اه نامناخ یب ،ناگتشگرب
 همه رد دنلب یادص اب و هدرک ادیپ یهاگآ

 یردق هب عاضوا“ :هک دننکیم مالعا اج
 رد یردقب یرباربان و هتشگ راب تکالف

 نآ رد هک هدناود هشیر اکیرمآ ی هعماج
 زا رتشیب یئاکیرمآ رفن ۴۰۰ کالما و تورث

 تسا یئاکیرمآ رفن نویلیم ۱۵۵ یئاراد لک
 رد ۷۰ بحاص اه یئاکیرمآ دص رد کی و

”.دنشاب یم اکیرمآ یلام تورث لک دص
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 نارگراک اب هارمه حتف شبنج ناناوج _۵
 ناشدادعت هب هنازور هک شبنج نورد لاعف
 رد هلمجنم دوخ عماجم رد ددرگیم هدوزفا

 عضوم مالعا دوخ ی هنابش یمومع عمجم
 خیرات رد روشک نیرتدنمتورث رد“ :هک دننکیم

 همیب نودب رفن نویلیم ۵۰ هب کیدزن ناهج
 ره زا کدوک کی و هدوب یبط _ یتشادهب
 ”.دنکیم یگدنز رقف طخ ریز کدوک جنپ
 تبسن نارگراک هژیوب مدرم یاه هدوت یهاگآ
 رما نیا نتفرگ رظن رد اب اه تیعقاو نیا هب

 شا تیعمج هک( رضاح لاح رد اکیرمآ هک
 هقبط تیعمج نیمود )تسا رفن نویلیم ۳۱۰

 هب ،دراد ناهج رد ار )نیچزا دعب( رگراک ی
 نارگشلاچ یتازرابم تیعقوم و تیمها
 یم نادنچ دص ود حتف شبنج نورد
 .دیازفا

 و هشیمه تلود ،یراد هیامرس خیرات رد _۶
 هدوب مکاح ی هقبط تمدخ رد امومع
 یراصحنا یراد هیامرس رصع رد .تسا

 و تلود ،هتشگ رت یناهج و رت یلام
 اکیرمآ )یبزح ود یشراگیلوا( نادرمتلود
 تمدخ رد هتشذگ رد ینامز ره زا شیب
 رت هتشگ ماغدا و رتدودعم یاه یلوپوگیلوا
 هتفرگ رارق )رت یمومع و رت یلام یلو(
 تلود ،یلخاد یاه تسایس رد .تسا
”تلود _ هیاد“ ناونع هب اکیرمآ
)nanny _ state(
 تلود نیا .تساه یلوپوگیلوا تمدخ رد
 یتح و یمومع راکفا هب هجوت نودب امومع
 اقیقد  یتلود ”نیرواشم“ زردنا و تحلصم
 لمع دودعم یاه یلوپوگیلوا نامرف هب
 زا ار اه کناب زا یدادعت الثمودنکیم
”تاحن“ حالطصا هب ”یگتسکشرو“
)“Bail out”(
 رسک اب شدوخ هک تلود نیا .دهدیم
 هب هک تسا رداق هنوگچ تسا وربور هجدوب

 !هداس یلیخ ؟دباتش هب اه کناب نیا تاحن
 اه یلوپوگیلوا نامرف تحت یشراگیلوا

 هک ددرگیم لمحم هس زا هدافتسا هب لسوتم
:زا دنترابع
 قاروا و سانکسا ـ لوپ پاچ _ کی
 یاه هضرق شورف _ود ،یتلود راداهب
 ،دنله ،نوپاژ ،نیچ یاهروشک هب یتلود
 ذخا تایلام _ هس … و یدوعس ناتسبرع

 رگید و نارگراک زا امومع و مدرم زا هتشگ
 زا رفن نویلیم ۲۱۰ اعومجم هک ناشکتمحز

.دنهدیم لیکشت ار اکیرمآ تیعمج
 رطاخ هب اکیرمآ رد هک تسا رکذ نایاش _۷
 لاس یس هژیوب رد یتایلام نیناوق ذاختا

 اه یلوپوگیلوا هک ار یتایلام دص رد هتشذگ
 یتلایا یاه تلود و لاردف تلود هب
 رتمک یهجوت لباق رادقم هب امومع دنهدیم
 نارگراک هنالاس هک تسا یتایلام دص رد زا
 رد عضو نیا .دنزادرپیم تایلام ی هرادا هب

 رازاب ”یئافوکش“ ی هرود( هتشذگ لاس یس
 هب .تسا هتشگ رت میخو )مسیلاربیلوئن دازآ
 زپشآ هک هتشگ روش یردقب شآ فورعم لوق
 هناتسآ رد اریخا .تسا هدمآ رد ادص هب زین

 ناراد هیامرس زا یکی حتف شبنج زاغآ ی
 وا هک درک مالعا ماع ءالم رد اکیرمآ گرزب
 زا رتمک دراد قلعت وا هب هک یناپمک و
 دنا هتخادرپ تایلام وا رتفد نادنمراک
 کرویوین“ ی همانزور :هب دینک عوجر(
.)۲۰۱۱ توا ۱۴ ”زمیات

 تلود زین یجراخ تسایس رد اتعیبط _۸
 گنهآ و زاوآ هب اکیرمآ یکراگیلوا
 .”دصقریم“ دودعم و نالک یاه یلوپوگیلوا

 زورما هک اکیرمآ یئرمان و یئرم یاه گنج
 کسرتم و اه هناهب تحت ناهج فانکا رد
 هزرابم ،”مسیرورت هیلع هزرابم“ نوچ یئاه
 نانزهار هیلع“ هزرابم ،”ردخم داوم هیلع“
 … و ”هناتسود تالخادم“ و ”یئایرد
 اب هن و( تساوخ اب هن دنبای یم شرتسگ
 تساوخ و نامرف هب هکلب اکیرمآ مدرم )یأر
 هدش رت یلام و رتدودعم یاه یلوپوگیلوا

 شیب زورما هک دنوشیم هتشاذگ ءارجا درومب
 .دنا هتشگ رتراه هتشذگ رد ینامز ره زا
 تشاگنا و اه هژاو یور رب هدنراگن دیکات

 یمومع“ ،”رت یلام“ ،”رتدودعم“ نوچ یئاه
 ارف یاه یناپمک نتشگ ”رت یناهج“ و ،”رت
 هجرد هب هک تسا نیا اه یلوپوگیلوا یلم

 رگشلاچ ناناوج نایم رد هک یهاگآ دشر ی
 هیامرس( یناهج ماظن ی هرابرد حتف شبنج
 هجوت ،هتسویپ عوقو هب )دوجوم اعقاو یراد
 دروم نیا رد هتکن نیدنچ هب دیراذگب .مینک
 مسیلایرپما ی هدیدپ اب طابترا رد اصخشم
 هتشذگ لاس دص رد نآ لیامش و لکش هک
 یلامجا روطب ،هتفرگ رارق رییغت شوختسد

:منک هراشا
 ی هحوبحب رد متسیب نرق زاغآ رد _۹
 مامت  یراصحنا یراد هیامرس جورع
 همین و تارمعتسم هب ناهج یاهروشک
 و هنهک رگرامعتسا یاهروشک و  تارمعتسم
 روشک ۱۴ لقادح ،دندوب هتشگ میسقت نیون
 امومع هک تشاد دوجو گرزب یتسیلایرپما
 ینابت رد عقاوم یضعب و گنج و یقالت رد
 ددجم میسقت تهج رد مه اب یراکمه و

 یزاس مورحم و جارات یاه هسورپ هب ناهج
 .دندادیم همادا ینوماریپ یاهروشک رد
 ددعتم و رثکتم هک یتسیلایرپما یاهروشک
 یاه هزوح“ هب ار ناهج یاهروشک دندوب
 کی ره .دندوب هدرک میسقت دوخ نیب ”ذوفن
 تیانع نودب یتسیلایرپما یاهروشک نیا زا
 دنتسناوتیم اه تسیلایرپما رگید تیامح و
 هزوح“ رد عقاو یاهروشک هب نشور زور رد
 .دننک یماظن ی هلمح ”دوخ یذوفن یاه
 ۱۹۱۸ زا( یناهج گنج ود نیب ی هرود رد
 مسیلایرپما لیامش و لکش جیردتب )۱۹۳۹ ات
 و تفرگ رارق ینوگرگد و رییغت شوختسد
 تفای شهاک یتسیلایرپما یاهروشک دادعت
 دعب ی هرود رد لوحت و رییغت نیا ی هسورپ و
 گنج“ رصع رد و مود یناهج گنج زا

.تشگ رتدیدش ”درس
 لاس زا هک ”درس گنج“ ی هرود رد _۱۰

 همادا ۱۹۹۱ لاس ات و هتشگ عورش ۱۹۴۷
 و ”ذوفن ی هزوح“ ود هب المع ناهج تشاد
  وضع یاهروشک ( ”فرطیب“ ی هزوح کی
 رد .تشگ میسقت )”اهدهعتم ریغ شبنج“
 تیعقوم هک اکیرمآ یخیرات ی هرود نیا

 بسک یراد هیامرس ناهج رد یکینومژه
 نتفرگ رظن رد نودب تسناوت یمن دوب هدرک
 هب هک یوروش یسایس و یماظن یتردق ردق
 رد دوجوم ”تردق ربا ود“ زا یکی ناونع
 کی هب نشور زور تشگیم بوسحم ناهج
 شذوفن ی هزوح رد هک( یرگید روشک
 اکیرمآ مه رگا .دنکب یماظن ی هلمح )دوبن
 ی هلمح یروشک کی هب یتح هرود نیا رد
 یاهدمآ یپ زا تسناوت یمن درکیم یماظن
 گنج لثم( دوخ ”ی هبناج کی“ لمع نآ

 احنآ رد و دشاب ناما رد )مانتیو گنج و هرک
.تشگیم وربور یماکان اب
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 ی هیزجت و یشاپ ورف زا دعب یلو _۱۱
 ی هرود نایاپ و ”قرش کولب“ و یوروش
 ناهج رد اهورین شیارآ ”درس گنج“
 اب .تفرگ رارق لوحت و رییغت شوختسد
 ربا اهنت ناونع هب اکیرمآ روضح و روهظ
 و لکش یناهج حطس رد یماظن تردق

 ماظن .درک رییغت تدش هب مسیلایرپما لیامش
 اهلاس هک )مسیلایرپما( هیامرس یناهج
 هب یتسیلایرپما یورین نیدنچ زا لکشتم

 یاه هزوح“ رد ددعتم و رثکتم تروص
 دعب ی هرود رد درکیم لمع یددعتم ”ذوفن
 مسیلایرپما لکش هب ”درس گنج“ نایاپ زا
 و ،نپاژ ،اکیرما( ”هرس هس یعمج هتسد“
 نآ سأر رد اکیرمآ و هدمآ رد )اپورا هیداحتا
 هرود فالخ رب زورما .تسا هتفرگ رارق
 ات ۱۹۱۸ لاس زا( یناهج گنج ود نیب یاه

 ات ۱۹۴۷ لاس زا( ”درس گنج“ و )۱۹۳۹
 تردق ربا اهنت ناونع هب اکیرمآ )۱۹۹۱

 یروشک ره هب دناوتیم نشور زور رد یماظن
 تسیلایرپما رگید یلو دنک هلمح ناهج رد
 هچ و دنتسه اکیرمآ یاکرش هکیئاهنا هچ اه
 ”اکیرمآ یابقر“ و ”ناتسود“ هک یئاهنآ

 و تیانع نودب دناوتیمن ،دنوشیم بوسحم
 رب( رگید یروشک کی هب اکیرمآ تیامح
.دننکب هلمح )اه هتشذگ فالخ
 رمع هک دندقتعم ”حتف شبنج“ نیلاعف _۱۲
 رد یناهج حطس رد هک یدنمتردق روشک
 تیعقوم یلام _ یماظن هژیوب ی هطیح
 زا رتشیب شیب و مک دنکیم ادیپ یکینومژه
 تیعقوم .تسین لاس جنپ و تسیب

 لوح رد زین ناتسلگنا یروطارپما یکینومژه
 ات ۱۸۸۵ زا( لاس جنپ و تسیب شوح و
 )۱۹۱۴ لاس رد لوا یناهج گنج زاغآ

 ود نیب ی هرود عقاو رد .دیشکن لوط
 زا ”راذگ ی هرود“ عون کی یناهج گنج
 اکیرمآ ینومژه دهع هب ایناتیرب ینومژه دهع
 لکش مود یناهج گنج نامز رد هک دوب

 ”درس گنج“ ی هرود رد سپس و هتفرگ
 ۱۹۷۰ ی ههد نیزاغآ یاهلاس زا دعب هژیوب
 اکیرمآ ینومژه ی هرود اقافتا .درک دشر
 نارحب هک تشگ زاغآ نشور روط هب ینامز

 رد یراد هیامرس اعقاو ماظن یراتخاس
 تشگ عورش ۱۹۷۰ ی ههد نیزاغآ  یاهلاس
 لاس زیئاپ رد دعب مین و ههد هس لقادح و

.تشگ رت یا هناسر و رتءالم رب ۲۰۰۸
 نیلاعف رظن زا یراتخاس نارحب نیا _۱۳
 ماظن دض نارگشلاچ رگید و حتف شبنج
 یم تیمها زئاح هک تسا دعب هس یاراد
 و رت یناهج ،رت یمومع لوا دعب .دنشاب
 نالک یاه یلوپوگیلوا ندش رت یلام
 رد کی“ = تردق و تورث نابحاص(

 یارب یرگید لح هار هک تسا )”اهیدص
 زا تورث تشابنا شا همزال هک دوخ یاقب

 گنج مود دعب .دنرادن ،تسا دوس قیرط
 طسوت ناهج رسارس رد دح یب یاهیزورفا
 دعب . ماظن سأر رد مکاح یاه یشراگیلوا

 جورع تسا هدننک نییعت الامتحا هک موس
 هک تسا یئاهر و یرادیب ناشورخ جاوما
 رد ”یبرع راهب“ زا ناهج رسارس رد هنازور
 یلامش یاقیرفآ و هنایمرواخ یاهروشک
 رد ریخست و حتف یاه شبنج ات هتفرگ
 .دننکیم ادیپ شرتسگ یلامش یاکیرمآ
 تکرش و نیلاعف ,نارحب نیا داعبا یسررب

 هتخاس نئمطم ار ”حتف شبنج“ رد ناگدننک
 و هتشگ ”طبر یب“ و توترف ماظن نیا هک
 یناهج تیهام یاراد نآ یراتخاس نارحب
 رب دج هب نیلاعف نیا ،ساسا نیا رب .تسا
 ریز ار ماظن نیا هک ینونک شلاچ دنتسه نآ

 اهنآ .تسا یناهج اتیهام هداد رارق لاوئس
 هن یناهج شلاچ نیا هک دنراد داقتعا اقیمع
 همادا اهلاس هکلب اه هام و اه هتفه اهنت
 و طبر یب ماظن نیا هرخالاب و  هتشاد
.دروآ دهاوخ رد وناز هب ار ”هدیدنگ“

 زا دعبراتشون نیا ینایاپ و مود شخب رد
 هب حتف شبنج ریخا ”هیقافتا عیاقو“ هب هراشا
 ،مدرم لمعلا سکع و نآ تیمها
 و یراج یهورگ یاه هناسر و نادرمتلود
 تبسن یتنس یسایس یاهنامزاس و بازحا
 دروم ار نآ ی هدنیآ هرخالاب و شبنج نیا هب
.داد میهاوخ رارق یسررب
ذخآم و عبانم
۱_ 
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تفوب نراو _5
)Buffett( 
 ”،دیریگن شوغآ رد رگید ار نادنمتورث ربا“
 توا ۱۴ ،”زمیات کرویوین“ ی همانزور رد

۲۰۱۱٫
 ناونع تحت نیچکآ رانچ ینارنخس نتم _۶
 لاو حتف شبنج ی هرابرد یتالمأت“
 پچ داحتا“ یمومع ی هسلج رد ”تیرتسا
۲۰۱۱٫ ربماون ۱۳ ،”نتگنشاو نایناریا

مود شخب

 دمآرد
 ،اه یگژیو هب راتشون نیا لوا شخب رد
 عضاوم هب و یتاقبط و یراشقا یدنب بیکرت
 شینج نورد رد جیار یاه نامتفگ و
 ینایاپ و مود شخب رد .میتخادرپ ریخست
 و یناهج تیعقوم ،اه درواتسد راتشون نیا
 دروم ار شبنج نیا یلامتحا ی هدنیآ
.میهدیم رارق یسررب

 هام هس شرمع زا هک ریخست شبنج
 زا زواجتم رد رهش ۹۶۵رد نونک ات درذگیم

 و هتفای شرتسک ناهج فانکا رد روشک ۹۰
 ،ایناپسا رد ”مشخ“ میظع یاهشبنج اب
 Oxi یسکُا ،رصم رد ”ریرحت نادیم“
 اهوژ ریخست“ ،نانوی رد )ماظن ”هیلعرب“(
 هطبار…و یبونج یاقیرفآ رد ”گروبسن
 حیضوت هب اجنیا رد .تسا هتخاس رارقرب
 یاهدرواتسد و تیمها ی هراب رد یتاکن

.میزادرپ یم شبنج نیا ینونک
شبنج یاهدرواتسد و تیمها
 و یقرتم یاهشبنج مامت دیدرت نودب – ۱
 ناهج للم تازرابم خیرات رد کیتارکمد

ً اه اگ یتح و مهم تیمها و هاگیاج
 زا هک  حتف شبنج یلو .دنراد زاسخیرات

http://www.Amazon.com/
http://www.occupy/
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 هام ًالامتحا و درذگیم هام هس شرمع زاغآ
 یوسارف و اکیرمآ رد )اهلاس یتح و( اه
 دهاوخ ادیپ شرتسگ و همادا نآ یاهزرم
 هب هک تسا یفیک یگژیو کی یاراد ،درک
 شبنج نیا .دهدیم زاتمم تیعقوم کی نآ

 Global( ”یناهج بالقنا“ زا یشخب  هک
Revolution( ماظن دوخ ”بلق“ رد تسا 

 ی”الویه مکش“ لخاد رد ًالوق هب و( یناهج
 عوقو هب ،)دراد رارق ماظن سأر رد هک میژر
 همادا و همتت عقاو رد شبنج نیا .ددنویپ یم

 تسا یئاهر و یرادیب جاوما شرتسگ  ی
 بونج“ یاهروشک رد زورید هک
 و هدمآ دیدپ )هراق هس یاهروشک( ”یناهج

 و کیتنالتا یاهسونایقا لحاوس هب زورما
.تسا هدیسر زین اکیرمآ مارآ

 ناهاوخ دوخ یا هبون هب شبنج نیا – ۲
 رارقتسا یارب ”یناهج لیدب“ کی رارقتسا

 رب شیاه هیاپ هک یناهج :تسا رتهب یناهج
 . هدش انب لاکیدار تیاغ هب یلوصا ساسا
 ناورهر ات دنک یم شالت هتسویپ شبنج نیا
– یداصتقا یربارب ان یعقاو )”ناگدننار“(
 هدوت هب مهف هماع تروص هب ار یعامتجا

 )Popular class(  تاقبط“ هب قلعتم یاه
 یناسک یعقاو ”ناگدننار“ نیا .دنک یفرعم
 یلوپاگیلوا( ”اهیدص رد کی“ زا ریغ هب

 هب هک دنتسین )هدش رت یلام و رت دودعم یاه
 هیامرس مکاح قطنم( عمط و زآ رطاخ
 یزاس مورحم هب )دوس قیرط زا تشابنا=
 همادا شیپ زا شیب )”اهیدص رد ۹۹“( اهنآ

 نداد رارق فده و جامآ اب .دنهدیم
 هتشگ قفوم شبنج ،یلمارف میظع یاهتکرش
 مدرم زا یریگمشچ و عونتم راشقا
 هتشگرب ،ناگتسشنزاب ،نارگراک ،ناناوج(
 نانیشن هغاز ،اه نامناخ یب ،گنج زا ناگ
 رد راب نیلوا یارب ار )…و اهوتگ نینکاس و
 An enemy in( کرتشم نمشد دروم

common( لدمه ،هاگآ ،تسا ”یلخاد“ هک 
.دزاس نابز مه و
 هک تسا زیگنا باجعا و هجوت نایاش – ۳
 وجشناد هچ و رگراک هچ( شبنج نیا نیلاعف
 یسایس خیرات هب دایز ردقچ )ناوج ًامومع و
 نمشد“ تشاگنا و هژاو ی هراب رد اکیرمآ

 .دنا هدرک بسک شناد و یهاگآ ”کرتشم
 زا( ”درس گنج“ ینالوط ًاتبسن ی هرود رد

 هدوت ”کرتشم نمشد“ ) ۱۹۹۱ ات ۱۹۷۴
 مدرم فلتخم راشقا زا یهجوت لباق یاه
 ذوفن“ ،”مزینومک رطخ“ بیترت هب اکیرمآ رد
 دندوب ”درز رطخ“ و ”خرس رطخ“ ،”یوروش
.دنتشاد ”یجراخ“ دعُب هک
 رد اکیرمآ یکینومژه تیعقوم رطاخب

 تئیه ، ۱۹۷۳ ات ۱۹۵۰ هژیوب یاهلاس
 هدافتسا اب هک دوب هتشگ قفوم اکیرمآ همکاح

 یتسیتراکام تایانج ،ربنامرف یاه هناسر زا
 هجوت لباق شخب هتشگ بوکرس دوویلاه و
 رود یرثؤم روطب ار مدرم یاه هدوت زا یا
  بذاک و یبالق کرتشم نانمشد عون نیا
.دزاش جیسب

 و یشاپورف :”درس گنج“ نایاپ زا دعب – ۴
 نیچ لیدبت و قرش کولب و یوروش هیزجت
 هب مانتیو کیتارکمد یروهمج و یا هدوت

 تبهوم زا اکیرمآ ،یراد هیامرس یاهروشک
 مورحم ”کرتشم نانمشد“ و اهکسرتم نآ

 ”درس گنج“ زا دعب هرود رد .تشگ
 قفوم زاب اکیرمآ یبزح ود یشراگیلوا

 زا یا هجوت لباق شخب هراب ود هک تشگ
 یئاپورا نارگراک هلمجنم مدرم یاه هدوت
 و راب نیا هک دزاس عناق ار تسوپ دیفس رابت
 اهنآ ”کرتشم نمشد“ زین هرود نیا رد

 داوم“ ،”یللملا نیب مسیرورت“ .تسا یجراخ
 یاهتلود و ”یئایرد نانزهار“ ،”ردخم
 و بذاک ”کرتشم نانمشد”…و شکندرگ
 هتشذگ لاس تسیب رد هک دندوب یبالق
 یاه هدوت قیمحت اب اکیرمآ ی همکاح تئیه
 رب هرود نیا رد یلو .درک هنقح اهنآ رب مدرم

 یاهدنفرت ”درس گنج“ ی هرود فالخ
 دیاش و دیاب هک روطنآ اکیرمآ همکاح تئیه
 یماود ههد ود زا شیب و هتشگن عقاو رثؤم
 نیلاعف و ماظن دض نارگلیلحت .دندرواین

 هب هرود نیا رد ار اکیرمآ یماک ان ،شبنج
 دنترابع هک ،دنهد یم تبسن مهم تلع هس
 :زا
 یکینومزه تیعقوم فیعضت و دورف – فلا
 هرتسگ رد ،هژیوب ناهج حطس رد اکیرمآ

 و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس یاه
.هتشذگ لاس تسیب رد یساملپید

 هک یراتخاس نارحب شرتسگ و زارف – ب
 یاهلاس رد و هتشگ زاغآ ۱۹۷۰ ی ههد  رد
 و رت ریگارف )وس نیا هب ۲۰۰۸ زیئاپ زا( ریخا

و تسا هتشگ رت یا هناسر
 و یرادیب ناشورخ جاوما جورع – پ

 زا ماظن یراتخاس نارحب زا ثعبنم یئاهر
 یاقیرفآ و هنایم رواخ رد ”یبرع راهب“

 رد تیرتسا لاو حتف شبنج ات یلامش
 .اکیرمآ

 ی هتشذگ ی هلاس دص خیرات رد – ۵
 زا دعب اکیرمآ نآ لوط رد هک( مسیلایرپما
 هب ناتسلگنا یروطارپما یتردق ردق فیعضت
 گنج نایاپ زا دعب و هتشگ دنمتردق جیردت

 بسک یکینومژه تیعقوم مود یناهج
 یاه هدوت هک تسا راب نیلوا نیا )درک
 کرتشم نمشد اکیرمآ رد مدرم زا یعیسو

 .دننادیم یلخاد هکلب یجراخ هن ار دوخ
 ینعی اهنآ کرتشم نمشد هک دندقتعم  اهنآ

 و یتشیعم ینما یب ،یتخبدب یلصا لماع
 .دنتسه ”اهیدص رد کی“ اهنآ ینامناخ یب
 راکفا و راظنا ،اهرواب رد یفیک رییغت نیا

 شبنج یاهدروآتسد نیرتگرزب زا یکی مدرم
.تس اکیرمآ رسارس رد حتف
 هک نیلاعف یاهدروآتسد زا رگید یکی – ۶
 نیا دهدیم یجرا ماقم حتف ی هدیدپ هب
 ود هتشگ قفوم شبنج هک تسا تیعقاو
 ار ”هقبط“ تشاگنا  هژاو راب نیلوا یارب هراب
 رارق یسایس تالدابت و اه ثحب ردص رد
 راب نیلوا یارب هک هتشگ ثعاب رما نیا .دهد
 هدوت نیب رد یتاقبط یاه یهاگآ ی هجرد
 یب ،نارگراک نیب رد هژیوب مدرم یاه
 لباق روط هب..…و ناگتسشنزاب ،اهنامناخ
 نیلاعف نیا .دبای ءالتعا و دشر یی هظحالم
 و هژاو یتاقبط ی هلئسم اب هارمه نمض رد
 ناونع هب زین ار یراد هیامرس تشاگنا
 یاهیراجنه ان یلصا لماع هک ”یهاگتسد“
 یاه یتلادع یب و یعامتجا لمحت لباق ریغ
 رد یتح و( اکیرمآ رد یتشیعم و یداصتقا

 یاه هدوت راکفا و راظنا رد ،تسا )ناهج
.دنزاس جاور و میسرت و حرط مدرم
 هب دناوتیم نآ نیلاعف رظنم زا شبنج نیا – ۷
 مامت نآ ریز رد هک دشاب ی”رتچ“ کی ناونع
 یربارب و یقرتم یاهورین رگید و اه پچ
 هدیقع هب .دندرگ ”ماغدا“ و ”عمج“ بلط
 یاه پچ لثم اکیرمآ پچ نیلاعف نیا ی

 دنبرد هچ و زکرم طلسم هچ یاهروشک رثکا
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 و( یگدنکارپ ”سوریو“ زا ینوماریپ
 هب اهنآ دشکیم جنر )یئارگیهورگ=قاقشنا

 رداق ”دیاش“ شبنج نیا هک دندقتعم دج
 یاهورین مامت مروفتالپ کی ناونعب ددرگ
 یربارب ،یقرتم یاهورین رگید و اکیرمآ پچ
 راکشآ روطب هک ار شخب یئاهر و بلط
 ،دنبلط یم شلاچ هب ار هیامرس ملظن
.دزاس ”ماغدا“
 نیا ینغ یاهدروآتسد زا رگید یکی – ۸
 رما رد نآ نیلاعف یئاناوت و تیفرظ شبنج
 یاه هدوت زا یزودنا هبرجت و ”یریگدای“
 شبنج نیا یاهتیلاعف رد هک تسا مدرم
 رد نآ ددعتم یاهیمومع عمجم رد هلمجنم
 رد اه رصع زور ره هک فلتخم یاه رهش
 اهژاساپ ،اهنادیم رد اه هاگشناد ،اه کراپ
 رازگرب یصوصخ و یمومع نکاما و
 رب .دوشیم هدید راکشآ روطب  ،دندرگیم
 نیا تاضحالم و تادهاشم ساسا
 کم کراپ“ و ”یدازآ نادیم“ رد هدنراگن
 یاه تیلاعف یرازگرب لحم ود( ”نسرف

 هب ناوتیم )نتگنشاو رهش رد حتف شبنج
 هتسناوت شبنج نیا هک درک ناعذا تأرج
 و تشاگنا )لمع اب یروئت قیفلت( سیسکارپ

 هدوت هب و دیزومایب هدوت زا“ فورعم نامتفگ
 رت لماک و ریگمشچ روطب ار ”دیهدب دای اه
 هدایپ زاس نوگنرس یاهورین نیب هتشذگ زا

ً اهاگ هک شبنج نیلاعف ،لاثم روطب .دزاس
 )”ناگدننک ریخست“( ”نیحتاف“ مان هب دوخ زا
 عمجم یاهبش زا یکی رد ،دننکیم دای

 اریا هلئسم ”نسرف کم کراپ“ رد یمومع
 یرورض نآ یروف لح هک دنتخاس حرطم
 اب هک دنتسنادیمن ”نیحتاف“ هکنیا حیضوت .دوب
 هک نافوط و فرب زا رپ و درس ناتسمز ندمآ
 یاه رهش رگید و کرویوین ،نتگنشاو رد
 رت ینالوط و رت دیدش اکیرمآ یقرش لامش
 رداق هنوگچ ،تس اکیرمآ رگید قطانم زا

 دوخ ”حتف“ ی همادا هب هک تشگ دنهاوخ
ً امومع هک ناگتسشنزاب نداد تسد زا نودب
 همادا ،تسا لاس ۷۵ اهنآ نس نیگنایم
 Homeless( اهنامناخ یب ام اجنیا رد .دنهد
 رد دوخ لاعف تکرش اب هک میتشاد ار )اه
 دای رگراک و ناوج نیلاعف هب اه ثحب نیا
 زا هدافتسا اب دنناوتیم هنوگچ هک دنداد

 تخس طیارش رد اهلاس هک اهنآ براجت

 و نافوط زا رپ و درس هداعلا قوف یاهناتسمز
 هب اهنادیم و اه کراپ نیا رد نیگنس فرب
 رب ،دنهد همادا دوخ ”ی هنامناخ یب“ یگدنز
 هدوت نیا تاداهنشیپ .دنیآ قیاف دوخ لگشم
 اهسوناف زا هدافتسا رب ینبم نامناخ یب یاه
 رب و یتسد و یقرب یاهیراخب ،یکیرتکلا
 دروم یگلمج هک.…و یبوچ یاهرداچ یئاپ
 دنتفرگ رارق یمومع عمجم بیوصت و دییأت
 تیاغ هب شبنج نیا هک د اد ناشن
 مدرم یاه هدوت تکرش و هدوب کیتارکمد
 هدننک راو دیما هزادنا یب اهیریگ میمصت رد
 .تسا

 هدوت هب اه هدوت زا“ ی یسورپ نیا هتبلا – ۹
 .تسین ”هفرطکی“ نابایخ هجو چیه هب ”اه
 زا هک ریخست و حتف نامز تدم نیا رد
 ام هدش یرپس هام هس هب کیدزن شرمع
 لباق یاه هدوت هک میتسه رما نیا دهاش
 ،اه هغاز نینکاس ،اه نامناخ یب زا یهجوت

 دنا هتسویپ شبنج هب هک اه خوک و اه وتگ
 و اه تّیوه اب ییا هظحالم لباق دح هب
 ،یداژن ،یکینتا( ”یقفا“ یاه یهاگآ
 ادخ دوخ )…و یبهذم-ینید ،ینابز

 کی بسک ی هناتسآ رد و هدرک یظفاح
 رارق )یتاقبط( ”یدومع“ یهاگآ و تیوه
.دنا هتفرگ
 لباقم رد نیمکاح لمعلا سکع
 شبنج یاهدروآتسد
 ی هراب رد یدنه لثملا برض کی – ۱
 اهنآ « : هک دیوگیم یسایس ی هزرابم
 ام لوا رد }تورث بحاص نادنمتردق{
 ان ار }”اهیدص رد ۹۹”=مدرم یاه هدوت(
 دننک یم هرخسم ار ام سپس دنریگیم هدید
 یلو دنزیخیم رب ام هیلع گنج هب سپس و
 برض نیا .»میوشیم زوریپ ام تیاهن رد
 رد حتف شینج نیلاعف نابز درو زورما لثملا

 یرگید زیچ اهنآ .تسا هتشگ اکیرمآ رسارس
”هاگتسد”زا نآ زا ریغ هب

 راظتنا ”اهیدص رد کی“ لرتنک تحت
 شبنج لوا ی هتفه ود رد لقا دح .دنرادن
 هام یاهزور نیتسخن ات ربماتچس ۱۷ زا (
 یراج یهورگ یاه هناسر ) ۲۰۱۱ ربماون
 )nsR( ”یمومع یروشک یویدار“ هلمجنم

 هک یراک دنتفرگ هدید ان ًاقلطم ار شبنج
 هدرک یقرتم یاهشبنج اب هتشذگ رد هشیمه

 شبنج ربماون لوا یاه هتفه رد سپس .دنا
 نیا هک دندرک مالعا و هدیشک هرخسم هب ار

 یلو .درادن ”فده“ و ”عماج مایپ“ شبنج
 شبنج مایپ ربماون مود ی همیم رد هکینامز
 اپب ”اهیدصرد کی“ هیلع ”اهیدصرد ۹۹“(

 ”یرتهب یایند“( نآ فده و )میزیخ
 ،دندینش نشور و دنلب یادص اب ار )میزاسب
 شبنج هیلع مجاهت هب و هداتفا ساره هب
.دندز تسد
 ار ینیع تیعقاو نیا زورما شبنج نیا – ۲
 مکاح یداصتقا-یسایس ماظن هک دریذپ یم
 ربنامرف تلود و هدوب ”دساف“ ًاقلطم

 یلوپوگیلوا( تردق و تورث نابحاص
 رد ۹۰ زا شیب .تسا )”اهیدص رد کی”=اه

 زا( ”نازابرس هنهک“ ،نارگراک ،ناناوج دص
 رد هک ناگتسشنزاب و )ناگتشگ رب گنج
 زورما ،دندوب هداد یأر امابوا هب ۲۰۰۹ زیئاپ
 ود هک دنا هدش هجوتم و هدمآ نوریب مهوت زا

 هب هک دنتسه ”یباقع لابود“ مکاح بزح
 یور .دننکیم ”زاورپ“ اهیدص رد کی نامرف
 هجو چیه هب شبنج نورد نیلاعف لصا نیا

 بذاک و یبالق یاه ”نیسحت“ ریثأت تحت
 تارکمد بزح سانشرس یاضعا زا یضعب
 ار اهنآ ی هنارادافو تادهعت و هتفرگن رارق
 زور و بش ”تیرتسا لاو“ نابحاص هب
.دنزاس یم الم رب و ءاشفا
 یم دیکأت لصا نیا رب هتسویپ شبنج نیلاعف
 زا دیاب تیرشب ناهج لئاسم هک دنزرو
 اه یلدمه و اه یگتسبمه شرتسگ قیرط
 ،تامادقا زا لقتسم و ناهج یاهقلخ نیب
 یلعف مکاح ماظن تامیمصت و اه مروفر

 زا هک یهاتوک تدم رد شبنج .دنوش لح
 هدیمز رد هک هتشگ قفوم درذگیم شرمع
 تسد ییاهیزوریپ هب یهاگآ و یرادیب یاه
 ریسم رد شبنج نیا نیلاعف لاثم روطب .دبای
 لاگنچ زا یئاهر و یرادیب یارب هزرابم
 زا شخب نآ ماد هب هک هتشگ قفوم میژر
 بذاک باقن ندز اب هک ”اهیدصرد کی“
 ی هیبعت و دوخ تروصب ”یعقاو یسارکمد“
 هیلع هزرابم“ هدنبیرف تیاغ هب یاهدنفرت
 ”هتخا“ ار اهنآ ”سالتخا“ و ”داسف“ و ”رقف

.دنتفاین ،دنزاس
 تامدخ هنیمز نیا رد حتف شبنج – ۳



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱29 ههام  تشهبیددرراا

 هداد ماحنا هتشذگ هام هس لوط رد یدایز
 قفوم شبنج .دنشاب یم تیمها زئاح هک
 هب الاب زا بتارم هلسلس و طباور هک هتشگ
 ماظن رد طباور یلصا  زکرم هک( ار نیئاپ

 هب )تسا دوجوم ًاعقاو یراد هیامرس مکاح
 هب .دزاس خوسنم نیلاعف نورد رد یلک
 زاب یاضف کی هدش قفوم شبنج نآ ضوع
 و ثحب نآ رد هک دروآ دوجوب ییا هدوت
 و تشاگنا ساسا رب کیتارکمد رظن لدابت
 هنازور جاور ”اه هدوت هب اه هدوت زا“ کیتارپ
 ی هویش اهیریگ میمصت مامت رد و هتفای
.ددرگ در ”نیئاپ هب الاب“ زا یتاطابترا

 هراب رد ریگارف نامتفگ جاور – ۴
 Capitalism ینعی )C( یس ”فرحود”ی
 هدوت نیب رد )هقیط( Class و )یراد هیامرس(
 طسوت هدش لاغشا یاهاضف رد مدرم یاه
 عونتم و فلتخم یاه رهش رد نیلاعف
 رب و مهم یاهدروآتسد زا رگید یکی اکیرمآ

 نیا زاغآ زا شیپ .تسا شبنج نیا ی هتسج
 نیماضم و هقبط ی هملک تردنب شبنج
 تازرابم مزیمانید لثم – نآ هب طوبرم
 رد -…و یتاقبط تیهام و تلصخ ،یتاقبط
 یاه هدوت نیب رازاب و هچوک رد و ماع ءالم
 هلمجنم مدرم ًامومع .دشیم هدینش مدرم
 تمحز و راک یاه هدوت زا یگرزب تیرثکا
 ییاهتشاگنا هب دوخ یتیوه یفرعم رد هتسویپ

 بهذم و نید ای و تیسنج ،رابت ،داژن نوچ
 ار دوخ ایو هدرک هدنسب ینیعم و صخشم
 ”لقتسم“ و ”راک هضفاحم“ ،”لاربیل“
 ره زا شیب زورما .دنتشادیم بوسحم.…و
 نکاس مدرم یاه هدوت هتشذگ رد ینامز
 هدش لاغشا نکاما و اهنادیم ،اه کراپ

 و )اهیدص رد ۹۹( ”رادن“ ی هقبط هب ار دوخ
 ی هقبط هب ار )اه تسیلوپوگیلوا( اهنآ
 .دنهد یم تبسن )اهیدص رد کی( ”رادم“

 هک رگراک و رکفنشور ،وجشناد ناناوج
 قفوم دنتسه یتاقبط یاه یهاگآ یاراد
 رد ار مدرم زا یناوارف یاه هدوت دنا هتشگ
 شتین هک رادم ی هقبط یعقاو تیهام دروم
 ی هقبط یئاز رقف و یزاس مورجم هتسویپ
.دنزاس هاگآ ،تسا ”زیچ یب“ و رادن
 رد عیسو یهاگآ و یرادیب ی هسورپ نیا – ۵
 یاه هلعش شرتسگ هب مدرم یاه هدوت نیب

 نیب رد ینابز مه و یلد مه ،یگتسبمه

 ی هقبط نورد فلتخم ءازجا
 گنج زا ،راکیب هژیوب نارگراک( ”رادن“
 هدز نماد )…و اه وتگ نینکاس و اه هتشگرب
 شبنج شرتسگ و همادا هب هجیتن رد و
 رگید و اداناک و اکیرمآ رد ریخست

 یاه کمک هدنیآ رد ناهج یاهروشک
 زا رگید یضعب .درک دهاوخ ینایاش
 هب ار نامکاح هک شبنج نیا یاهدروآتسد
:زا دنترابع ،تسا هتخادنا ساره
 هزیلاکیدار رد تیقفوم1
 نیا .یرگراک یاه هیداحتا زا یشخب نتخاس
 تصش خیرات رد ریظن ی  هعقاو کی رما

 لباق دادعت .تسا اکیرمآ ی هتشذگ لاس
 هب هک دنا هتفای داقتعا نارگراک زا یهجوت
 یالتعا تهج رد شبنج نورد نیلاعف

 یعامتجا تلادع بسک یارب هزرابم حطس
 ،یبرع یاهروشک رد رما نیا .دندنویپب
 هب دراد زین نیچ رد و اقیرفآ بونج ،یئاپورا
.ددنویپ یم عوقو
 رد شبنج یزوریپ2
 رد یمومع باصتعا یاه هلعش شرتسگ
 هک اینرفیلاک دنلکوُا ردنب لثم یمهم ردانب
.تسا ماظن سأر یزاس جلف ی هسورپ زاغآ

 ی اه هزوح شرتسگ3
 هب اه کراپ و نیدایم زا ریخست شبنج
 و هطسوتم سرادم و اه هاگشناد نحص
.یئادتبا سرادم یتح
 مدرم قیوشت رد تیقفوم4
 زا دوخ یاهزادنا سپ لاقتنا تهج رد
 یتیس ،اکیرمآ کناب( گرزب یاهکناب
 یاهکناب هب )…و سیچ ،وگرافزلو ،کناب

 لمحم کی ناونع هب یلحم کچوک
.اه یلوپوگیلوا هیلع )میرحت( توکیاب
 یاهرانیمس یرازگرب5
 ی هراب رد اکیرمآ رسارس رد یشزومآ

 )…و رامثتسا و جارات( یراد هیامرس تیهام
 و یزورفا گنج( نآ یاه تلصخ و
 رسارس رد یئرمان و یئرم یاهگنج شرتسگ
 .)ناهج

 ریخست شبنج ی هدنیآ
 ی هراب رد یرگن هدنیآ و ینیب شیپ – ۱

 یاهشبنج لثم زین ریخست شبنج ماحنارس
 Oxi ،ایناپسا رد ”مشخ“ شبنج ،یبرع راهب
 .تسا لکشم…و نانوی رد )ماظن هیلعرب(

 شخب اکیرمآ رد ریخست شبنج دیدرت نودب
 رد هک تسا یناهج شبنج زا یریذپان ادج
 و دشر ،یریگلکش لاح رد ناهج رسارس
 ناوفنع رد زونه شبنج نیا .تسا وّمن
 ،مین و هام ود زا دعب و هدوب دوخ یکدوک
 دوخ یاپ یور هنوگچ هک ”دریگیم ارف“ هزات
.دنک ندز مدق هب عورش و هداتسیا

 زا دوخ یلاهن ون ی هرود رد شبنج نیا – ۲
 اهنآ نیرت مهم هک دریگیم ماهلا یگرزب عبانم
:زا دنترابع
 خیرات رد یتازرابم ننس1
و اکیرمآ مدرم
 نیحتاف ریظن یب تاراکتبا2
 رد اه کراپ و اهنادیم رگید و ریرحت نادیم
 و کیزکم زا( ناهج فلتخم یاهروشک
 ایناپسا ،نانوی و نیتال یاکیرمآ رد یلیش
 و بونج یاهروشک ات هتفرگ اپورارد …و

)ایسآ رد ناتسودنه و نیچ و اقیرفآ لامش
 رگید یاهشبنج لثم زین ریخست شبنج – ۳
 تسا ”ینالوط ی هقباسم“ کی ناهج رد
 دوخ یژرنا دیاب ”ناگدننک یزاب“ نآ رد هک
 هتسخ ات دننک ظفح هنالوقعم روطب ار
 شلاچ ینالوط هار و هقباسم نیا رد .دنوشن

 هتفهن نارگشلاچ نیا یاپ ریز یگرزب یاه
 ”اهیدص رد ۹۹“ عفن هب ار اهنآ دیاب هک تسا
 تمدخ رد( ”اهیدص رد کی“ ررض هب و
 .دننک لّح )یعامتجا تلادع ی هعسوت
 و گرزب شلاچ ود اب ریخست شبنج نیلاعف
 اهنآ بسانم لّح هک دنتسه وربور یمهم
 هب اهنآ ندیسر رد یدیلک شقن دناوتیم
 -رتهب یناهج رارقتسا( دوخ یئاهن فده
 =رت بلط یربارب ،رت کیتارکمد یناهج
 .دنک افیا )مکی و تسیب نرق مسیلایسوس
 نیلاعف یاپ شیپ رد گرزب شلاچ ود نیا

:زا دنترابع ریخست شبنج
 ”تیلقا“ هک دراد زاین ًادیدش شبنج – ۴
 هغاز رد ًامومع هک ار اکیرمآ رد نکاس یاه
 رد( اهرهش نورد یاه خوک و اهوتگ ،اه
 )ینما ان و رقف ،تکالف زا رپ ”یریازج“
 نادیم هب شیپ زا شیب دننک یم یگدنز
 درک هجوت دیاب .دشکب ”اهریخست“ و هزرابم
 نیا دنکیم زورب یداصتقا نارحب هک ینامز
 ناتسوپ هایس لثم( یکینتا و یداژن یاهتیلقا
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 زا رابت نیتال یاه کینتا و رابت یئاکیرمآ
 هک دنتسه )…و نیتال یاکیرمآ یاهروشک
 ار اه هبرض نیرتزوسنامناخ و نیرت کلهم
 اضم .دنروخیم یراد هیامرس ی هعماج رد
 یدربن لاس یاهلاس هک دنتسه اهتیلقا نیا ًاف
 کی( تردق نابحاص هیلع ار مارآ و یئرمان
 یب ناینابرق و هدرب شیپ هب )اهیدص رد
 .دنا هداد تسد زا هار نیا رد ار یرامش
 هلحم ”یاهوتگ ریخست“ نوچ یئاهیژتارتسا

 کرویوین رهش رد )Bronx( سکنارب ی
 ناشن ینشور هب ریخست شبنج نیلاعف طسوت
 زا زابرس و رگراک ناناوج نیا هک دهدیم

 هک دنا هتشگ هاگآ یدّج روطب هتشگرب گنج
 دنناوتیمن اه تیلقا نیا بذج و بلج نودب
 فده شرارقتسا هک ار ”یرتهب ناهج“ نآ
 اپ رب اکیرمآ رد ،تسا شبنج نیا یئاهن

 .دنزاس
 هقباسم“ و هزرابم رد شبنج نیا ،ًافاضم –۵
 ”رتهب یناهج“ داجیا یارب دوخ ینالوط ”ی
 یفارگومد رد هک یگرزب رییغت کی هب دیاب

 رد دنب رد ینوماریپ یاهروشک رد ناهج
 و هدرک هجوت هداتفا قافتا هتشذگ لاس دص
 ار حتف شبنج نیلاعف یهاگآ نآ دروم رد
 هکنیا حیضوت  .دشخب ءالتعا شیپ زا شیب
 طلسم یاهروشک رد ”رتهب یناهج“ داجیا

 هتشذگ رد ًانایحا رگا )”یناهج لامش“(زکرم
 و لعف و تالگشم هب هجوت نودب رود یاه
 رد اهنآ زا ثعبنم یسایس تالاعفنا

 بونج“( دنبرد ینوماریپ یاهروشک
 رطاخ هب زورما تشاد ناکما )”یناهج
 دص رد ۸۰ هب کیدزن یگدنز و تنوکس
 رد ناهج یرفن درایلیم تفه تیعمج
 )هیسونایقا ی هفاضا هب( هراق هس یاهروشک
 و یلاحشوخ نایاش .تسین ریذپ ناکما

 هب ریخست شبنج نیلاعف هک تسا یباداش
 یکیژتارتسا دروخرب زین یساسا ی هتکن نیا

 نادیم هب دوخ ناگدنیامن مازعا اب و هدرک
 هراق هس یاهروشک رد اهنادیم رگید و ریرحت
 یاهروشک زا یمازعا یاه تئیه توعد و
 نیا هب هک دهدیم ناشن…و ،نانوی ،رصم
 و هدوب هاگآ زاسخیرات و یخیرات لصا

 و یلدمه ،یّدج یگتسبمه ناهاوخ
 دنتسه ینوماریپ دنبرد نامدرم اب یگتسبمه
 قطاتم“ یاهروشک یلصا نینکاس هک

 ماظن )”فیعض یاه هقلح“( ”ینافوط
.دنتسه نآ ینوگنرس ناهاوخ و هدوب یناهج
 نیلاعف هک تفگ دیاب یدنب عمج و همتاخ رد

 هجیتن نیا هب هنامیمص و یدج روطب شبنج
 و فیاظو هب اهنآ رگا هک دنا هدیسر
 ناشن یرادافو و تیلوئسم دوخ یاهنامرآ
 ار ”یرتهب ناهج“ دنناوتیمن هدنیآ رد دنهدن
.دنروآ دوجوب
   ذخآم و عبانم
 نیتسرلاو لئوناما تالمأت و تادهاشم – ۱
)Emanuel Wallerstein( جوم“ ی هراب رد 
 حطس رد یعامتجا تلادع شبنج مود

‐www.binghamton.e :تیاس رد ”یناهج
du/fbc/commentaries 

 یرباربان“ )Summers( زرماس سنرال – ۲
 ی هیرشن رد ،”تسا هتفرگ رارق لاوئس ریز
. ۲۰۱۱ ربماون ۲۱ ،”زمیات لاشننیاف“

 هب یهاگن“ )Akcin( نیچکآ رانچ – ۳
 رد ینارنخس ،”تیرتسا لاو ریخست شبنج
 نایناریا پچ داحتا“ یمومع ی هسلج
. ۲۰۱۱ ربماون ۱۳ ،”نتگنشاو
 Constable)، “۳۱( لبیتسا ناک المپ – ۴
 نتگنشاو رد ریخست شبنج نیلاعف زا رفن
 نتگنشاو“ ی همانزور رد ،”دنتشگ ریگتسد
. ۲۰۱۱ ربماسد ۵ ،”تسپ

 ی هراب رد ”ناریبدرس یاهتشاددای“ – ۵
 یلثنام“ ی هلجم رد ریخست شبنج
 ، ۶۳ لاس ،)Monthly Review( ”ویویر

. ۲۰۰۷ ربماسد ، ۷ هرامش
 و دشر و شبنج یژولونورک هراب رد – ۶
 ناهج فانکا و اکیرمآ رد نآ شرتسگ
 ربماسد و ربماون یاه هرامش :هب دینک عوجر
//:http تیاس رد ”Adbusters“ ی هلجم

adbusters.org .

http://www.binghamton.edu/fbc/commentaries%20%0D2
http://www.binghamton.edu/fbc/commentaries%20%0D2
http://www.binghamton.edu/fbc/commentaries%20%0D2
http://adbusters.org/
http://adbusters.org/
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 واکناور -فوسلیف ،کژیژ یوالسا
 رد هدرتسگ یاهزاوآ هزورما ییاینوولسا
 مه هب هسنارف و ناملآ هژیوهب و اپورا ،اکیرمآ
.تسا هدز
 و نافوسلیف زا زیامتم ار دوخ هک وا
 هراومه ،دنادیم نردمتسپ نادنمشیدنا

 ،رصاعم رکفت نیداینب لضعم هب ات هدیشوک
 نآ یگراپدنچ و اسانشهژوس بایغ ینعی
 رد ار یو ناوتیم لاح نیا اب ؛دشیدنیب

 هب ؛دادرارق تسیسکرامون نافوسلیف رامش
 یاههشیدنا زا یاهزیمآ هک بیترت نیا

 هراومه نینل و ناکل ،لگه ،سکرام
 نیا اب .دنراد یو راثآ رد یدج یروضح
 راثآ و اههشیدنا هک تسا یهاگدنچ ،فصو
 زا یخرب هجوت فرط ناریا رد کژیژ
.تسا هتفرگ رارق نادنمشیدنا

 هنیشیپ هب دراد هاتوک یهاگن رضاح بلطم
 زین و امنیس هزوح رد هژیوهب کژیژ یگنهرف
 هک یو یارآ هب یداقتنا تاظحالم یخرب

 یو یناریا نارادفرط مشچ هب رتمک دیاش
.دشاب هدمآ
 رد انشآ ینینط هزورما »کژیژ یوالسا« مان

 دقن ،یواکناور ،هفسلف یاههزوح
 ؛دراد هماع گنهرف و ملیف دقن ،یگنهرف
 هقالع هک یدرف ،تسین بیجع ایآ اما
 یمومع عماجم رد ندش رهاظ هب یدایز
 یارب ییاپورا یاهروشک یخرب و اکیرمآ
 هلمجزا زین و دراد ینارنخس داریا
 رد ،تسا رصاعم نادنمشیدنا نیرتسیونرپ

 هتخانش نادنچ )ینوولسا( دوخ روشک
 لاس ۲-۳ ،یتقو هک تهج نآ زا ؟دشابن
 ناریا رد هک ینوولسا راگنربخ کی زا شیپ
 و کژیژ هرابرد ناترظن میدیسرپ ،دوب

 ناریا هلمجزا و رصاعم ناهج رد هک یترهش
 راهظا خساپ رد ؟تسیچ ،هدروآ تسدهب
 یدرف نینچ هک دینئمطم امش ایآ :تشاد
 ار یدرف نم هک نوچ ،تسا ینوولسا لها
 نیا ،لاح ره هب !؟مسانشیمن مان نیا هب
 اسبهچ هک دناسریم هجیتن نیا هب ار ام هیضق
 ،دوخ روشک یاهزرم زا رتارف ینادنمشیدنا

 و دننکیم ترهش بسک و دنوشیم حرطم
 ای هبنج رب رگید یاهروشک رد یتح ای
 اهنآ یشهوژپ و یملع همانراک زا یهوجو
 و هدشن هدید ناشنهیم رد هک دوشیم دیکأت

 ،لاح نیا اب .دناهدمآ مشچ هب رتمک ای
 ات اپورا و اکیرمآ رد کژیژ تیفورعم لیالد

 زا وا اریز ؛تسا کرد لباق یدایز دودح
 – یتسینینل – یتسیسکرام تنس رد وس کی
 و هدش هدرورپ یقرش یاپورا یتسینیلاتسا
 و هدرک هبرجت و هدومزآ لمع و رظن رد ارنآ
 یفسلف تنس زا یریگهرهب ،وس رگید زا
 تنس و نآ یلگه عون زا یناملآ مسیلآهدیا
 نآ یناکل تئارق هیاپرب مه نآ و یواکناور
 – یناکل تئارق دوش هتفگ تسا رتهب(
 هتخاس هیالدنچ یرکفتم یو زا)یکژیژ
. تسا
 یرنه هقئاذ زا کژیژ ،هکنآ رگید هتکن

 زا یدح ات هک تسا رادروخرب یصاخ
 یگنهرف هنیشیپ نینچ یاراد یدرف
 فالخرب کژیژ( دسریم رظنهب لومعمریغ
 هژیوهب امنیس هب پچ نادنمشیدنا ریاس
 ناشن یاهژیو هجوت یدوویلاه یامنیس
 یاهملیف زا یخرب رب هک ییاهدقن و دهدیم
 هجوت نیا زا یکاح ،هتشون نآ حرطم
 هراومه وا هکنیا تیاهن رد و ).تسا
 ،ندش یناهج :نوچ یتاعوضوم لوغشملد

تسین حالس رکفتم

داشرا اضر دمحم
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 یزاجم ،یگدنز هصرع ندش یلاتیجید
 ،هماع گنهرف ،هتیویتکژبوس نارحب ،ندش
 تشرس ،دیدج رصع رد تیونعم و نید
 دقن ،یگنهرف دنچ ناهج رد تسایس
 ناهج سوریو ار کژیژ( یرادهیامرس
 زا . تسا هدوب )دناهداد بقل یرادهیامرس
 تخانش هب طونم یو قیقد تخانش ور نیا
 یو هک تسا یبلاطم رب هطاحا و هنیشیپ نیا
 .تسا هتشاگن نوگانوگ تاعوضوم هرابرد
 زا یکی رد وا ،دوجو نیا اب

 اب یفوسلیف ار دوخ ،شیاهوگوتفگ
.دنکیم یفرعم هناواکناور یریگتهج
 و هقئاذ هرابرد یمک تسا هتسیاش اجنیا رد
 هک یرما .میسیونب کژیژ ییامنیس هاگدید
 دراوم یخرب رد ای و یهجوتمک مغرهب اقافتا
 هتسیاش ،یو یناریا نادنمهقالع یهجوتیب
 ،لاح نیا اب اما .تسا یرتشیب لمات

 یسایس مهف رب رتشیب کژیژ یناریا ناگتفیش
 یو -تسا مهم دوخ یاج رد هتبلا هک –
 هک نانچمه ،لاح ره هب .دننکیم دیکات
 هک یلاکیدار رکفت دوجو اب ،دش هراشا
 یسایس و یعامتجا یاههزوح رد کژیژ
 ،دوویلاه یامنیس هب وا هژیو هجوت ،دراد
 .تسا شاپچ ناینیشیپ هاگن دمآ فالخرب
 یناپمک کی اهنت ار دوویلاه وا ،ورنیا زا
 کیژولوئدیا عماطم تهج رد هک یزاسملیف

 ،دنکیم تکرح یرادهیامرس ناهج
 .دنادیمن
 ظاحل کی زا امنیس هب کژیژ هقالع
 نیدامن -نیلایخ -یریوصت دعب هب دناوتیم
 و ریوصت ،لایخ یواکناور رد .ددرگ زاب نآ
 یاهژیو تیمها یزادرپایور رد نآ شقن
 ؛تسین ریوصت و لایخ اهنت امنیس اما ؛دراد
 نیدامن هصرع رد گرزب ییاپ یاج هکلب
 تیعقاو عومجم رد و گنهرف ،عامتجا(
 تیعقاو قیرط نیا زا و دراد زین )ینابز

 ار )ییامنیس تیعقاو( دوخ صاخ
 هک تسا یاهصرع امنیس ،سپ .دنیرفآیم
 مهرد نیدامن ورملق و نیلایخ ورملق نآ رد
 .دننتیم
 یهاگن اب کژیژ هک دشاب ورنیمه زا دیاش
 وا هک انعم نیا هب .درگنیم امنیس هب یناکل

 هب یهارهاش مکح رد ار ملیف ره
 تفگش نیاربانب .دنادیم یهاگآدوخان

 ،سکرام ناردارب راثآ هب شاهجوت رگا تسین
 زا یکسفوکرات و چنیل دیوید ،کاکچیه
.دنک تیاکح هزیگنا کی
 هب ندز بقن یعون هب دناوتیم هک یاهزیگنا
 یاهملیف دروم رد – و هعماج یاههدزسپاو
 رد .دشاب یرادهیامرس ناهج -یدوویلاه
 یصاخ تیمها کژیژ یارب هچنآ نایم نیا
 نیع رد هک تسا یاهبرجت تفایزاب ،دراد
 کانبوشآ ییاوتحم زا ،دوخ یلایخ راتخاس
 یندشانریس یاهقایتشا و روک زیارغ رب هک
 کژیژ .دراد تیاکح ،تسا راوتسا ناسنا
 »یناور« یاهملیف هنوگچ هک دهدیم ناشن
 و کاکچیه راکهاش ۲ نیا ،»ناگدنرپ« و
 ،چنیل »یبآ لمخم« و »هدشمگ هارگرزب« زین
 »رکاتسا« و یکسفچاو ناردارب »سکیرتام«
 زیگنالایخ و یریوصت نابز اب یکسفوکرات

 هک دننکیم هضرع ام هب ار یتیعقاو ،دوخ
 و اهبارطضا نیرتفرژ هدننکنایب
 نامزمه و هدوب یناسنا ناهنپ یاهقایتشا
 ریذپسرتسد ام یارب ار )ام یاهقایتشا( اهنآ
.دننایامنیم یندشمار و
 دناوتیم مه امنیس نیلایخ نابز نیاربانب
 نانچمه ،ادزشمارآ مه و دشاب ازشمارآ

 »یانوسرپ« ،چنیل »هدشمگ هارگرزب« هک
 نینچ هکناه لشیم »یونایپ ملعم« و نامگرب

 ملیف رد وک و یتورود هک یتقو الثم .دنتسه
 رگوداج هک دنباییمرد »زوا رهش رگوداج«
 نیا اب ،تسا هدرپ کی سپ رد یدرمریپ زوا

 .دنراد یرگوداج راظتنا یو زا اهنآ ،لاح
 نانچمه لایخ کژیژ رظن هب هک تساجنیا

 ام هب تیعقاو زا رتیعقاو ار دوخ و دزاتیم
.دنکیم هضرع
 ام هب هک دراد رارصا کژیژ ،لاح نیا اب
 و تیاور زا رتارف ییامنیس تیعقاو ،دیوگب
 نیا .میتسه نآ دهاش هک تسا یناتساد
 صاخ هک دروآیم مهارف یتذل ، تیعقاو

.تسا یتذل هنوگره یارو و تسامنیس
 هب کژیژ یارآ زا یاهدیکچ دش نایب هچنآ
 نونکا اما ،دوب ملیف و امنیس هزوح رد هژیو
 هچ فوسلیف -واکناور نیا هک مینیبب

ً املسم ؟تسا هتفای ناریا رد یهاگیاج
 و یگنهرف تفاب رد کژیژ زا هک یماگنه
 ،دوریم نخس اکیرمآ و اپورا یرکف
 یو صاخ هاگیاج هجوتم نهذ گنردیب

 یو هک مینادیم همه ینعی ،دوشیم نآ رد
 یعضوم هچ و تنس هچ رد احنآ رد
 دروم لئاسم و تاعوضوم و دشیدنایم
 ندش حرطم زا یتقو اما ،دنمادک یو هجوت
 دوریم نخس ناریا رد یو ترهش و
 دوخ زا ،)مه رگید نادنمشیدنا زا هکنانچ(

 هب هجوتاب :میسرپیم ینوگانوگ تالاؤس
 مهف هکنیا و کژیژ راثآ هناواکناور هبنج
 تنس تخانش ورگ رد اهنآ زا یشخب
 رصاعم نارود و ناکل ات دیورف زا یواکناور
 راثآ مهف ینعی ،مهم نیا هنوگچ ،تسا
 زج هکیلاحرد ،دوب دناوتیم رسیم ،کژیژ

 چیه ابیرقت ،بوخ یدح ات همجرت دنچ
 رگید و یواکناور راذگناینب زا یباتک
 و دیورف زا دعب یواکناور بتاکم
 هک گنوی زا ریغ هب( یو زا دعب نادنمشیدنا
 و هدش هدنادرگرب یسراف هب یو راثآ رتشیب
 یو یکینیلک و هنارگنامردناور راثآ هتبلا
 هدنادرگرب یسراف هب)دناهدشن همجرت الصا
 ؛دریگن تروص راک نیا یتقو ؟دناهدشن
 یلصا نوتم همجرت زا مزال یاهناوتشپ ینعی
 هنوگچ ،میشاب هتشادن تسد رد تنس نیا

 و کژیژ راثآ هرابرد تواضق هب میناوتیم
 رتشیب ییاحنآ هتکن نیا ؟مینیشنب یو لاثما
 رد تسا یلاس دنچ هک دوشیم راکشآ
 هب نامجرتم و نادنمشیدنا زا یخرب ،ناریا

 ادیپ شیارگ کژیژ راثآ و اههشیدنا تمس
 .دناهدرک
 هعلاطم و همجرت رکنم یسک ،نامگیب
 یسک ناوتیمن و تسین تسد نیا زا یراثآ
 ؛دیهوکن یراثآ نینچ هعلاطم فرصهب ار
 ،نادنمهقالع نیا زا یاهدع هک یماگنه اما
 فطع ،کژیژ راثآ هب ار دوخ هقالع لیلد
 هعماج و ناهج رد تسایس هب یو هجوت
 زاب ،دننادیم ،هدودز تسایس )ناریا(
 رما یایحا هنوگچ :هک دیسرپ ناوتیم
 ناهج رد – کژیژ ریبعت هب – یسایس
 الماک یارآ زا یبیکرت اب ،هدودز تسایس
 نیا هب( هژوس هنیمز رد ناکل یارگیبسن
 و دنادیم لاد هژوس ار هژوس ناکل هک انعم
 انعم هب فوطعم ار یشنک چیه الوصا

 هراومه هژوس ،یو رظن زا نیاربانب و دنیبیمن
 یزیچ چیه اب یگراپود نیا و تسا هراپود
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 ینتبم یتسیسکرام یاههشیدنا و )دوشیمن رپ
 ریذپناکما ،هژوس رادانعم یسایس شنک رب
 ؟تسا
 اهنت ،دناوتیم هژوس هنوگچ ؛رگید نایب هب
 هاگدید( دشاب نادرگرس اهتلالد هریحنز رد
 ار رادانعم یشنک لاح نیع رد و )ناکل
 ،نآ رب نوزفا ؟)یسکرام هاگدید( دزیریپ
 ،یبالقنا شنک ره هک دوب دقتعم ناکل
 ؛دماحنایم رورس کی هطلس هب تیاهنرد
 نامتفگ« ناونع ریز ارنآ وا هک یرما

 هنوگچ نیاربانب ،دروآیم »کیرتسیه
 – یبالقنا یارآ ،هاگدید نیا اب ناوتیم
 نیا هتبلا ؟درک هیجوت ار یتسیسکرام
 کی ماقم رد کژیژ دوخ ار اهشسرپ
 هتبلا و دشاب وگخساپ دیاب فوسلیف
 رتهب ،مه ناریا رد یو راثآ هب نادنمهقالع
 یندماین رهاظ هب تاضقانت نیا هب تسا
.دننک هجوت

 زا اربم یدنمشیدنا چیه هک تسین یکش
 و ینابز تاضقانت و اهشزغل ،اهاطخ
 هک تسا یعیبط یدح ات و تسین یتفرعم

 اما ؛دشاب هاگآان اهنآ زا مه یو دوخ یتح
 مشچ ،یو نادنمهقالع هک تسا نآ تسرد
 تخانش یارب و دنشوپنورف اهاطخ نآ رب
 هاگیاج ندش رتنشور اسبهچ و یو قیقد
 رارق دقن و یسررب ضرعم رد ار اهنآ ،یو
 تروص ناریا رد اهنتهن هک یرما ؛دنهد
 یاههجاوم هاگچیه ام ینعی ؛دریگیمن
 هچ – نادنمشیدنا یارآ و راثآ اب یداقتنا
 هکلب ،میرادن – یجراخ هچ و یناریا

 ینتفایانتسد ییاههروطسا اهنآ زا راوهتفیش
 سدقت زا یاهلاه اهنآ درگ رب و میزاسیم
 و رازبا اب اسبهچ ،تیعضو نیا رد .مینتیم
 هب ،میاهتخاس رکفتم کی زا هک یحالس
!میزیخیمرب نارگید اب زیتس

 ۴۰ ادودح هک تیعقاو کی اب منک یم زاغآ
 ناهجرد یلوپ دحاو چیه هک تسا لاس
 « الط زا فورعم لوق هب .درادن الط هناوتشپ
 لوپ شزرا ظفح و دنا هدرک »یئادز لوپ
 اهروشک بلغارد هک تسیا هفیظو یلم
 هداتفا روشک نآ یزکرم کناب ندرگرب
 ،اپورا هیداحتارد ریخا یاهلاسرد .تسا
 کناب هک دندرک یراشف اپ هتکن نیارب
 هب ار شا هفیظو دناوتب هک نیا یارب یزکرم
 نایرج داصتقا ینابم ساسارب و یتسرد
 یسایس تالخادم زا و دهدب ماحنا یلصا
 یاه تلود زا دیاب ،دشاب نامارد اه تلود

 تاکن نیا رانکرد هتبلا .دشاب لقتسم دوخ
 زا یرامشرد هک میناد یم مه ار نیا یلک
 یزکرم کناب -اکیرمارد هلمجزا -اهروشک
 یرگید فیاظو لوپ شزرا ظفحرب هوالع
.دراد مه
 هناوتشپ یب ناهج یلوپ یاهدحاو همه رگا
 هراکم رازاب نبارد هک تسا هنوگچ سپ دنا

 مه و میراد ار سیئوس کنارف مه یناهج
؟ار هوبابمیز رالد مه و ار ناریا لایر

 ،اهروشک زا یرایسبرد هک میرادربخ
 فذح هب راچان هک هدشرازردق نآ ناشراک

 مه ناریارد هک یا همانرب ( دنتسه اهرفص
 هضرتعم اج نیمه .)دراد یدایز نادنمقالع
 لیزرب مرادربخ نم هک یئاج ات هک میوگب
 فذح هب راب ۶  ،۱۹۹۴-۱۹۶۷ هلصافرد

 زا سپ و تسا هدیزرو تردابم رفص ۱۸
 ،۱۹۹۲-۱۹۷۰ لوطرد نیتناژرآ مه لیزرب
 لیئارسا و درک فذح ار رفص ۱۳ راب ۴رد
 فذح هب راب ۴ رد ۱۹۸۵-۱۹۸۰ لوطرد مه
 نامگ یسک ات متفگ ار اه نیا .دمآرب رفص ۹
 فذح ار رفص ات هس هک نیمه دنکن

 هیقب و دوش یم لرتنک مروت ،میدرک
 شسرپ هب مسرب ،اما و .مه تالکشم
 لایر صوصخ رد :تشاددای نیا یساسا

 هدیسر اجنیا هب ارچ ؟تفگ ناوت یم هچ
 ؟میا
:منک یم هراشا لماع دنچ هب راو تسرهف
یگنیدقن روآ ساره دشر.1
 ای و دصرد کی یلاس یداصتقا دوشیمن
 نیمه رد یلو دنک دشر رتشیب یکدنا
 دشر رتشیب ای دصرد ۳۰ یلاس امش ،داصتقا
 یا هلئسمو لکشم و دیشاب هتشاد یگنیدقن
 ۷-۶ نیارد رانک هب زیچ همه .دیاین سیپ

 ناریا داصتقارب داژن یدمحا یاقآ هک یلاس

 فیسدمحا

 رالد تمیق نارحب
ناریارد
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 ۹۲ زا یگنیدقن نازیم ،تسا هدنار نامرف
 رازه ۲۹۵ هب ۱۳۸۴رد ناموتدرایلیم رازه
 ینعی -دیسر ۱۳۸۹ نایاپرد ناموتدرایلیم
 و تسا هتشاد دشر %۲۵ یلاس طسوتم روطب
 دیشاب هدناوخ ار هام ید ۱۹ یرهشمه رگا
 ناموتدرایلیم رازه ۳۰۰ « زا تبحص احنآرد
 نیا و دنک یم »هعماجرد نادرگرس یگنیدقن
 یداصتقا دشر طسوتم هک تسا یلاحرد
 یم دصرد۵ ای ۴ هب تمحز هب اهلاس نیارد
 یارب دیاب ای یگنیدقن نیا .تسا هدیسر
 هب هک نیا ای و دوش فرص یدیلوت یاهراک

 تقو کی .دیایبرد یلام یاهبابح تروص
 و رالد بابح دعب و نکسم بابح دوش یم
.یسروب بابح مه یگزات
 هیامرسرارف-۲
 ام یصخش لآ هدیا و هتساوخ هک هچره
 کی ناریا هک تسا نیا تیعقاو دشاب

 و دراد یراد هیامرس شودخم راتخاس
 یارب زین یراد هیامرس یدیلوت تابسانم

 هتشاد دیاب ای دراد باتک و باسح شدوخ
 لیلد هب .تسین نینچ نیا ناریارد یلو دشاب

 و یسایس تینما نادقف میوگن رگا -دوبمک
 هشیر عقاو هب بئاصم زا یکی ،یداصتقا
 بیرقت هب .تسا نآ زا هیامرسرارف ناریا راد
 نرق رخاوا زا هیامرس رارق هک تفگ ناوت یم
 هیلوا یاهلاسرد العف و دش زاغآ مهدزون

 دوبمک نیا .دراد همادا نانچ مه موس هرازه
 عقاو هب هک یداصتقا و یسایس تینما
 تسایس راتخاس یگماکدوخ باتزاب
 نیکمت مدع و ینکش نوناق اب تسا ناریارد
 رد مه .دوش یم دیدشت نوناق هب نادرمتلود
 مه و دوب هنوگ نیا -۱۳۵۷ زا لبق -هتشذگ
 ام یدج رایسب یاه تبیصم زا یکی نونکا
 و میتشادن لقتسم هیئاضق هوق هک تسا نیا
 ای و دنرادن دوجو اب مزال یاهداهن .میرادن
 رذگرد ،دنشاب هدش داجیا یا هرودرد رگا
 دنا هدش لدب دوخ زا یروتاکیراک هب نامز
 نادقف .)دیرگنب ناریارد سلجم هنومن هب (
 رد نشورو صخشم تاررقم و نیناوق

 هیامرس زا و یصوصخ تیکلام زا تیامح
 هیامرس یارب بسانم یاه تصرف دوبمک و
 نابحاص هک دوش یم بجوم یراذگ
 یم حیجرت دراوم بلغا ناریارد هیامرس
 -دنربب رد هب ناریا زا ار دوخ هیامرس دنهد

 و اکیرما اه هیامرس نیا دصقم هتشذگرد
 یاهروشک ریخا یاهلاسرد یلو دوب اپورا

 نیچ و دنلیات ،یزلام ،سراف جیلخ هیشاح
 .دنا هتفای تیحجرا ایسآ ،یلک روطب و
 هرطاخم یمسر لاناک زا رگا هیامرسرارف
 هک دوش یم زرا هایس رازاب زیررس ،دشابزیمآ
 زا .دوش یم هدیمان دازآرازاب طلغ هب ناریارد

 یارب هک تسه مه لیلد نیمه هب هلمج
 طقف زرا رازابرد دوجوم تاجنشت فیفخت

 هزوحردرگا .تسین یفاک رتشیب رالد هضرع
 ،دریگن تروص یساسا تارییغت رگید یاه
.تشاد دهاوخ موادت لایر شزرا یتابث یب

  یارب بسانم یاه تصرف نادقف.1
دلوم یراذگ هیامرس

 یزاوژروب کلسم لالد تیهام زا هتشذگ
 یدیلوت یاهراک هب الوصا هک ،ناریارد
 مه همیخف تلود ،درادن یدایز هقالع
 عنامرگا .دنک یمن لکشم نیا عفر هب یکمک
 هصرعرد ،دنک یم بلغا هک دنکن یشارت

 نآ شا یزادرپ تسایس یجراخ تراجت
 یسک هک تسا نئمطم ان و تابث یب نانچ
 رگید هام ۶ ای رگید لاس کیرد دناد یمن
 دوکر .تشاد دهاوخ دوجو یا هفرعت هچ
 ریگمشچ دشر و نکسم شخبرب مکاح
 زا ریغ هب یتفر نورب هار یگنیدقن

 هکس و زرا هایس رازاب هب لوپ ندشزیررس
 یمقر ود اهنت هن مروت نازیم افاضم .درادن
 هک تسا ینآ زا رتشیب بتارم هب هکلب تسا
 مروت یعقاو نازیم و دنک یم اعدا تلود
 یاهراتفر مدرم هرمزور یاه هبرجترد

 اب هک دنک یم لیمحت اهنآرب ار یصاخ
 هک یتلود صوصخ هب -تلود یاهاعدا
 تیعورشم و تهاجو مدرم تیرثکا مشچرد

 ندش تیریدم لباق ،درادن ینوناق و یقوقح
 اب دراوم بلغارد یداع مدرم .تسین
 انشآ یداصتقا یاه همان سرد ثحابم
 اه تمیق هزور ره شیازفا یتقو یلو دنتسین
 ،هعماجرس یالابردو دننک یم هبرجت ار
 یارب طقف هن هک دننک یم هدهاشم ار یتلود
 نآ هکلب ،درادن یلح هار لکشم فیفخت

 ،دننک یم هبرجت هزورره مدرم هک ار هچ
 هک دناد یم ،تروص نآرد .دنک یم راکنا

 هک یلوپ تروص هب ار شدازام دناوت یمن
 راب ودراد یرتمک دیرخ ناوت رازابرد هزورره

 شهاک .درادب هاگن ،درخ یم یرتمک
 زا اهلاس نیا همهرد هک هرهب خرن یروتسد
 هدیمد رونت نیارد مه ،دوب رتمک مروت نازیم
 هچ نآ شودخم راتخاس نیارد هتبلا .تسا
 یاه لوپ هب ندیسر یاه هویش تسا ناوارف

 تنار شرگید مان هک تسا ناسآ و لهس
 ریبعت مه جاب هب ار نآ ناوت یم هک تسا

 ،دشاب هتشاد قنور هناخ و نیمز رگا .درک
 نیا دهاوخ یم .درخ یم هناخ و نیمز هک
 .دشاب عقاو مه فاق هوک تشپ رد نیمز
 ظفاح هجاوخ طقف تسه ناتدای یعطقمرد
 دیرخ یارب یدعس راوگرزب خیش و یزاریش
 مان سوبوتا و سوب ینیم یتح و لیبوموتا
 هایسرازاب رد اهنآ دعب ات دنا هدرک یمن یسیون
 رازاب زا .دنشورفب هجوت لباق تنار اب

 یرالاس نپوک یاهلاسرد نپوک هدرتسگ
 هلصاف ادمع .میوگ یمن یزیچ رگید گنج
 « ار هایس رازاب یاهب و یتلود یاهب نیب

 یم ققحم هچ نآ نوچ .مناوخ یمن »دوس
 اه نیا رگا .دوس هن تسا جاب ای تنار دوش
 و وروی ای و رالد ای و درخ یم الط ،دوشن
 یترایز رفس کی هک دوشن مادک چیه رگا

 ایند نآرد مه -دنک یمروج هرمع جح
 ایند نیارد مه و -دوش یم ریخب تبقاع
 ناوت یم …رطق و یبودرد تشگزاب هاررس
 اهلوپ ناکم و لقن یارب ار اهراک بیترت
 .داد
 یامنرود و اه تسایس یتابث یب.1

 یداصتقا
 هب بوصنم فیخس ترابع نیا تسا نکمم
 داصتقا « هک دشابن ای دشاب ینیمخ یاقآ

 هک ینارگید دنتسین مک یلو »تسا رخ لام
 هب هچرگا -دنرادار دروخرب نیمه داصتقا هب
 بقع هب یلیخ .دننک یمن نایب تروص نیا
 ام تبیصم نیا هقباس هچرگا ،مدرگ یمنرب
 لاس ۷ نیمه هب یلو -تسا یخیرات

 یئاجرد هیوناژ ۱۰رد هچرگا .دیرگنب هتشذگ
 ینعی -دوش ناربج تسا رارق هک مدناوخ
 خرن هک درک بیوصت رابتعا و لوپ یاروش
 هیوناژ ۱۷ هک زورما یلو ،دبای شیازفا هرهب
 داژن یدمحا یاقآ غرم هک مدش ربخاب تسا
 خرن یروتسد شهاک ایآ یلو -دراد اپ کی
 هاگدید اب یلیخ ،مروت خرن زا رتمک هب هرهب
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 تارابتعا ؟دنک یم توافت هتفگ شیپ
 تیبثت حرط ،هدزاب دوز یاه حرط ،یفیلکت
 ششوپرد یپارت کوش الاح و ،اه تمیق
 هچره هک -اه هنارای ندرک دنمفده حرط
 ،دوش دنمفده نآرد یزیچ تسینرارق دشاب
 و -تسا هدرکرییغت تخادرپ لکش طقف
 و یراد هیامرس هب هزور ره یشاحف دعب
 « نامه رگنایب ایآ مسیلاربیلوئن و مسیلاربیل
 یزاب .»تسا رخ لام « هک تسین »یداصتقا
 یلام یمظن یب ،یتادراو یاه هفرعت اب
 فیاظو هدودحم ندوب صخشمان ،یتایلامو
 نامه زا مه اه تیلوئسم و تارایتخا و
 ،وس کی هب زیچ همه .تسا شامق
 یم یئاتسور هب ناریا ،داصتقا هصرعرد
 .دراد ادخدک هاجنپ و تسیود هک دنام

 و اه همانزور هب دینکن لوبق ارم فرح
 رد یکی نآ .دیرگنب یتنرتنا یاه تیاس
 یم راعش داژن یدمحا یتاباختنا گنیتم
 وگرزب تب ،نکش تب یدمحا « دهد
 یحیلم دنخبل مه داژن یدمحا و »نکشب
 زا یروتاکیراک تروص هب و دنز یم

 تمالع هب ار شا تشگنا ود لیچرچ
 ات دیئوگب امش « هک درب یم الاب یزوریپ
 یمسا هک نیا نودب ،فرط نآ زا و »منکشب
 اب »هنتف نارس « ،دوش هدروآ داژن یدمحا زا
 ات دنا هدیسر قفاوت هب »یفارحنا هورگ «

 « .دنهدب تاحن نویناحور تسد زا ار روشک
 هورگ « یلو میسانش یم ار »هنتف نارس
؟یچ »یفارحنا
 گنج کی هن ،الابرد لادج و گنج نیا
 عقاو هب هکلب نآ و نیا بیرف یارب و یرگرز
 نوردرد یتاقبط داضت ینوریب نایب
 ناریا تنار هب داتعم و وج تنار یزاوژروب
 و یلمع هک یئاج ات دشوک یم هک تسا
 رد ار تردق یاهرازبا تسا ریذپ ناکما

 تنار فیرش هفرح هب ودریگب دوخ لرتنک
 رالاس تنار  داصتقارد .دهد همادا یراوخ

 لوا اه تنار نیا لرتنک یارب ششوک ،ناریا
 و حضاو هتبلا .تسا یزادرپ تسایس رخآ و
 یمن عفر مدرم ت الکشم هک تسا نهربم
 و سلجم روتاکیراکرب هوالع .دنوش
 هاگشنادرسرب لدح هب دیرگنب ،تاباختنا
 رازه ۲۵۰ اب یراد هیامرس هاگنب کی -دازآ

 تعسو هب یرازاب و یئاراد ناموتدرایلیم

 همان هژیورسرب اوعد .ناوج یتیعمج اب ناریا
 تیحالصدر ،فرط نآ زا و »نوتاخ «

 یارب ینونک سلجم هدنیامن ۴۰ ادودح
 هک یطیارش رد مه نآ ،یدعب تاباختنا
 تاباختنا « زا یتصرفرهرد یا هنماخ یاقآ
 .دیوگ یم نخس »نکش نمشد « و »یتباقر
 تیحالص « هدنیامن ۴۰ نیا رگا یتسار
 دنرادن ار سلجم تاباختنا یارب »یدزمان
؟دوش یم هچ ناش یلعف یگدنیامن فیلکت

اه میرحت.1
 ادتبا نامه زا هک دراد تحص هچرگا

 اب یصخشم تابسانم یمالسا یروهمج
 یوس زا یلو تسا هتشادن نوریب ناهج
 رد هک تسا تسرد مه نیا رگید
 مهو رت هدرتسگ مه اه میرحت نیا نایلاسرذگ
 میرحت جوم نیرت هزاترد .دنا هدش رت یدج
 یزکرم کناب و تفن میرحت دهاش  مه
 تابسانم ،اج نیمه هب ات .دوب میهاوخ
 لکشم تدش هب نوریب یایند اب ناریا یکناب
 ینمهب یاقآ هتفگ هب .تسا هدش نیرفآ
 و دنک زاب یس لا دناوت یمن یزکرم کناب

 یم او ار ناگدننک دراو ،تیدودحم نیمه
 هدافتسا اه یفارص تاناکما زا ات دراد
 هک تسا هدش بارخ یدح هب راک .دننک
 یزکرم کناب زا روشک یاه کناب بلغا
 هبرگا هک دنا هدرک یفارص داجیا یاضاقت

 هدهاشم دینک هعجارم یزکرم کناب تیاس
 هدمآ هطوبرم کناب مانرباربرد هک دننک یم
 .»دشاب یم یسررب تسدرد «  هک تسا
 ،هتشذگ زورود یکی نیمهرد ،نمضرد

 اه یفارص تیلاعف تسارارق  هک مدناوخ
 هتفگ هب هک دیراد هجوت هتبلا .دوش دودحم
 ،داصتقا نیشیپ ریزو ،یرفعج شناد یاقآ
 یئالاک تادراو رالددرایلیم ۶۰ یلاس ناریا
 تامدخ تادراو مه رالددرایلیم ۲۰ و
 رودص هبرداق یزکرم کنابرگا بوخ .دراد
 زا تادراو نیا یلاخ یاج دشابن یس یلا

؟دنکرب دیاب یچ ار غرمریش ات مدآ ناج
 هک میدوب هدشربخ اب رت شیپ یتدم
 تفن یاهبرالددرایلیم ۵ ناتسودنه
 یمن ای و تخادرپ یمن ای ار هدش یرادیرخ
 دوجوم یاه تیدودحم هب هجوت اب تسناوت
 تیعضو نیمه هب هیبش .دنک لاسرا ناریا هب
 متسین نئمطم و دمآ شیپ مه یبونج هرک اب

 عون نیا زا نام یتراجت یاهفرط رگید اب هک
 هیوناژ ۱۶رد هتبلا .میشاب هتشادن تالکشم
 زا لقن هب یتلود تیاس کیرد
 هب دنه یهدب هک مدناوخ یمساقرادرس
 .دنزادرپ یم امتح و تسین دایز ناریا

 تیاسرد مه ار نیا تالکشم نیا زا هتشذگ
 یتح هک میدوب هدناوخ یلخاد یاه
 ناریا هب یتفن یاهرالد لاسرا هک ینامزرد
 زا رالددرایلیم ۱۱٫۲ ،دوبریذپ ناکما
 هنازخ یاهباسح هب یتفن یاهدمآرد
 .دشنزیراو
 رظن رد ناش تیلکرد ار لماوع نیا رگا
 لماوع هک یلاحرد میدهاش میریگب
 رالد هضرع شهاک ثعاب یددعتم
 لیالد هب یلو دنا هدش ناریا یاهرازابرد
 ،یداصتقا و یگنهرف ،یسایس ینماان
 زا نوریب هب لاسرا یارب -رالد یارب اضاقت
 یا هلیسو تروص هب نینچ مه و ،ناریا
 زا هک هتخیسگ ماجل مروت اب هلباقم یارب

 هتفای شیازفا -دوش یم راکنا تلود یوس
 ،نم نامگ هب ،ود نیا بیکرت هجیتن .تسا

 رتشیب نتفرالاب ای و لایر شزرا رتشیب شهاک
.دوب دهاوخ رالد تمیق

۲۰۱۲ هیوناژ ۱۷
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.تتساا ینانوويی ههژژااوو کيی ییژژوولووئ هھلت
 ٬،رريیگااررف ششززوومآآ هھب ففلوو ننايیتسيیررک هھک تتساا یمان ییژژوولووئ هھلت
 وو تتکررحررهھھھ ییااررب ییررااذذگفددهھھھ یهھلاا ههررخالاب وو ییاا ههدديیاا ٬،ییوونعم
.تتساا ههدداادد نناهھج رردد هھعسووت ررهھھھ

 ٬،ققابططناا ییاهھھھددوومن هھک تتساا یئ یتسيیلائدديیاا ششززوومآآ ییژژوولووئ هھلت 
 ززررططب اارر یلآآ ییاهھھھ ممتسيیس یئااررگجامآآ وو ینااووخفددهھھھ
 هھب ٬،ددناشووپ یم ننافررع هھماج )ههررااوو نناسناا( یفرروومووپووررتنآآ
 اهھھھ ممتسيیس ٬،اهھھھددنوورر ٬،اهھھھززيیچ ییااررب ررددقم للبق ززاا ییوونعم ییررااذذگفددهھھھ
 تتيیعقااوو هھعسووت وو رراتخاس ااذذل وو ددرراادد دداقتعاا ییددام نناهھج ههرريیغ وو
 .للوولعم وو تتلع کيیت کلايیدد ررب هھيیکت اب( یلع ررووططب هھن اارر
 ررااذذگفددهھھھ ههدديیاا تتيیشم هھجيیتن هھباثمب ٬،یئاغ ررووططب هھکلب ٬،)ممجررتم
.ددناادد یم ییددامرريیغ

 ینيیب نناهھج ههددننک هھيیجووت )ینيیع( ففيیتکژژبوواا ررووططب ییژژوولووئ هھلت 
.تتساا یبهھھھذذم

:ددنک یم یئامن ددووخ رريیزز ددددعتم یلصاا ییاهھھھ ممررف رردد ییژژوولووئ هھلت 

١۱
)تتنددنسنااررت( یبررجت ییااررووام ییژژوولووئ هھلت

 اارر ییددام نناهھج ثثددااووح هھمهھھھ ینااووخفددهھھھ ٬،تتنددنسنااررت ییژژوولووئ هھلت 
.ددناادد یم »ججرراخ« ززاا ررثؤؤم ییددامرريیغ ههووق ززاا یشان

ففلاا
تتيیلکااررهھھھ وو سسااررووگاسکانآآ هھفسلف رردد یبررجت ییااررووام ییژژوولووئ هھلت
).مم .قق ۴٢۲٨۸ ـ ۴٩۹٩۹( سسااررووگاسکانآآ
یططااررقس للبقام هھفسالف وو نناناادد یضايیرر ززاا
ننتآآ رردد ینوويیاا ییررگنشوورر غلبم

 ههررمث اارر نناهھج ینااووخفددهھھھ وو مماظظن تتيیلکااررهھھھ وو سسااررووگاسکانآآ 
.ددنناادد یم )سسووگوول ٬،سسوون( یناهھج ههووق کيی للمع

 نناهھج ررگميیظظنت للصاا ینعمب سسااررووگاسکانآآ رراثآآ رردد ٬،سسوون( 
 یتسيیلايیررتام ـ یفسلف ننيیيیبت ننيیلوواا انمض هھک ددوورر یم رراکب
)ممجررتم .تتساا ههددووب نناهھج ثثددااووح مماع ییددنمنووناق

بب
ططااررقس هھفسلف رردد یبررجت ییااررووام ییژژوولووئ هھلت

 هھک ددناادد یم یناهھج ددررخ وو ننااددررگرراک ننيیررت یلاع اارر ااددخ ططااررقس 
.تتساا ههددررک ننيیيیعت اارر نناهھج ییاهھھھززيیچ ینااووخفددهھھھ

تت
ننووططالفاا هھفسلف رردد یبررجت ییااررووام ییژژوولووئ هھلت
).مم .قق ٣۳۴٧۷ ـ ۴۴٧۷( ننووططالفاا
ططااررقس ننااددررگاش ززاا وو نناتساب ننانوويی ففووسليیف

 هھمهھھھ وو ددنررااذذگفددهھھھ ییااووق ٬،یناهھج ییااررووام ییاهھھھ ههدديیاا ٬،ننووططالفاا ررظظنب 
 یلجت اهھھھززيیچ هھمهھھھ وو ددننااوورر ددووخ صصاخ ییاهھھھ ههدديیاا ییووس هھب اهھھھززيیچ
 ـ صصووصخب ـ اهھھھززيیچ هھمهھھھ وو ددناا ششيیووخ صصاخ ییاهھھھ ههدديیاا ییاسرران
.ددننااوورر یکيین ینعيی ٬،ههدديیاا ننيیررت یلاع ییووسب

پپ
تتيیحيیسم ییژژوولووئت رردد یبررجت ییااررووام ییژژوولووئ هھلت

 ننيیررت هھناگيی وو ننيیررت یلاع هھباثمب ااددخ ٬،تتيیحيیسم )هھقف( ییژژوولووئت رردد 
 اهھھھززيیچ هھمهھھھ ینااووخفددهھھھ وو ددووش یم یقلت ثثددااووح هھمهھھھ ییااررب ررااذذگفددهھھھ
.ددووش یم هھتسناادد یهھلاا یلک ددررخ ززاا یشان

٢۲
)تتنناميیاا( یتااذذ ییژژوولووئ هھلت

 ـ یبررجت ییااررووام ییژژوولووئ هھلت سسکعررب ـ اماا یتااذذ ییژژوولووئ هھلت 
.ددناادد یم هھتفهھن اهھھھززيیچ ددووخ رردد اارر ففااددهھھھاا
.ددنک یم یقلت ددنمفددهھھھ اارر اهھھھززيیچ ینعيی 
 لليیم وو سسووهھھھ وو ااووهھھھ هھب هھتسب اهھھھززيیچ ٬،یتااذذ ییژژوولووئ هھلت ررب انب 
.ددننک یم رريیس ینيیعم ففااددهھھھاا ییووس هھب نناش یئالقعرريیغ

ففلاا
ووططسرراا هھفسلف رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت
).مم .قق ٣۳٣۳٢۲ ـ ٣۳٨۸۴( ووططسرراا
.تتساا خيیررات هھفسالف ننيیررتذذفنتم وو ننيیررتمهھم ززاا ووططسرراا
 ررااررق ییددج رريیثأت تتحت ممهھھھ وو ههدداهھن ددايینب ممهھھھ اارر ییررامشيیب للووصاا وواا
.تتساا ههدداادد
: ددناا هھلمج ننآآ ززاا
مموولع ییررووئت
ققططنم
ییژژوولوويیب
کيیززيیف
کيیتاا

یژولوئ هلت
یرگنشور فراعملاریاد . نیش میم نیش نادرگرب . مارش اناهوی روسفورپ .ربورک رتنوگ روسفورپ
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ررعش ییررووئت
تتلوودد ییررووئت
 رريیزز ححررش هھب اارر ددووخ ننامزز ششناادد ووططسرراا
: تتساا ههددررک ییددنب هھقبطط
 وواا رراثآآ هھب وواا گگررم ززاا ددعب هھک( ننووناگرراا
).ددووش یم هھفاضاا
)ییررظظن( یکيیررووئت مموولع
)یلمع( یکيیتااررپ مموولع
)ییررعش( یکيیت هھئووپ مموولع
 ییددنب هھقبطط رريیزز ییااززجاا هھب یکيیررووئت مموولع
: ددنووش یم
)کيیززيیفاتم( ننيیلوواا هھفسلف
یعيیبطط مموولع
)کيیتم هھتم( یضايیرر مموولع
 یم ییددنب هھقبطط رريیزز ییااززجاا هھب ننيیلوواا هھفسلف
: ددووش
ررهھھھووج ییررووئت
للووصاا ییررووئت
ییژژوولووئت

 ششقن اهھھھززيیچ یتااذذ ممررف ٬،ووططسرراا هھفسلف رردد 
:ددرريیگ یم ههددهھع هھب یمهھم ررايیسب

١۱

 ممررف یب ههددام ففالخررب ـ اهھھھززيیچ یتااذذ ممررف 
 ففددهھھھ وو تتلع ٬،ککررحم للصاا ـ للعفنم
.تتس اهھھھززيیچ ننامززمهھھھ

٢۲
!تتس اهھھھززيیچ ینوورردد ههووق ٬،اهھھھززيیچ یتااذذ ممررف 
٣۳

 ییااررگجامآآ ییاشووک ههووق ٬،اهھھھززيیچ یتااذذ ممررف 
!تتس اهھھھززيیچ

یش هھلتناا هھب دديینک هھعجااررم 
۴

 ززاا اارر یئافووکش وو هھعسووت اهھھھززيیچ یتااذذ ممررف 
 ددهھھھدد یم ررووبع تتيیعقااوو مملاع هھب نناکماا ییددااوو
.ددشخب یم ممررف اارر للعفنم ههددام وو

 وو نناکماا کيیت کلايیدد هھب دديینک هھعجااررم 
تتيیعقااوو
۵

 ووططسرراا ررظظنب تتعيیبطط رردد ییاا هھثدداح ررهھھھ 
.)ددرراادد یتمکح( تتساا ددنمفددهھھھ

۶

 یئاهھن ججامآآ وو ففددهھھھ ننيیررت یلاع وو ننيیررخآآ 
.تتساا ضضحم ممررف لليیکشت هھعسووت ررهھھھ
.ددمان یم ااددخ اارر ضضحم ممررف ووططسرراا 
بب
ممسيیئووتساا رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت

 هھک ددنتشاادد دديیکأت ـ ههژژيیووب ـ اهھھھ تتسيیئووتساا 
 انب( ننااووخفددهھھھ ررووططب اهھھھ نناسناا ییااررب تتعيیبطط
تتساا ههددش مميیظظنت )یتمکح ررب
)وورر هھسيیس ٬،ننوورريیپ( 
تت
کيیتسالووکساا هھفسلف رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت

 ممتسيیس ینااووخفددهھھھ کيیتسالووکساا ننااررااددفررطط 
 )ااددخ یناادد هھمهھھھ( یهھلاا للک للقع هھجيیتن اارر اهھھھ
 ررططاخب هھک ددنتسناادد یم »یهھلاا ییددنمفددهھھھ« وو
 ـ ینيیمزز ددووجووم ننيیررت یلاع هھباثمب ـ نناسناا
تتساا هھتفررگ تتررووص

)مماهھکوواا ٬،سسووتووکساا سسنوودد( 
پپ
ممسيیمووت رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت
)١۱٢۲٧۷۴ ـ ١۱٢۲٢۲۵( ننيیووکاا ننووف سسامووت
 ننيیررتذذووفنررپ ززاا یکيی وو للصالاا یئايیلاتيیاا
.تتساا ههددووب خيیررات ییاهھھھ گگوولووئت وو هھفسالف
 وو کيیلووتاک ییاسيیلک ییاهھقف ننيیررتمهھم ززاا وواا
 ننووررق رردد هھفسلف یلصاا نناگددنيیامن ززاا
 ببووسحم )کيیتسالووکساا( یلاعتم ییاططسوو
.ددووش یم
 رردد ممهھھھ ززوونهھھھ وواا ههدداعلاا ققرراخ ییوونعم ثثاارريیم
.تتساا ررثؤؤم کيیتسالووکسااووئن وو ممسيیمووتووئن
 نناسيیددق ووززج اارر وواا مموورر کيیلووتاک ییاسيیلک
.ددنک یم یقلت

١۱

 دداقتعاا حيیضووت ییااررب ننيیووکاا ننووف سسامووت 
 یتااذذ وو یبررجت ییااررووام هھب عجاارر یحيیسم
 ررووططب یهھلاا )سسنناميیاا وو سسنددنسنااررت(
 اب اارر ننووططالفاا ییاا ههدديیاا ششززوومآآ ٬،یکيیتکلکاا
 ممالعاا وو ددهھھھدد یم ددنوويیپ ووططسرراا ممررف ششززوومآآ
 هھک ییاا ههدديیاا ززاا تتساا تتررابع ممررف هھک ددنک یم
 اططعاا اهھنآآ هھب اهھھھززيیچ ققلخ مماگنهھھھ ااددخ هھليیسووب
 ااددخ رردد ممررف تتکرربب اهھھھززيیچ وو ددووش یم
 )اهھھھ ممررف ننيیررت صصلاخ وو ننيیررت یلاع ینعيی(
.ددووش یم مميیهھس

 وو ررس یفسلف ممسيیسيیتکلکاا اب ینامزز ام( 
 وو تتااررظظن ٬،اهھھھ ییررووئت یسک هھک مميیرراادد رراک
 وو اهھھھ ممتسيیس ییاهھھھززت وو ررصانع هھمهھھھ ززاا للبق
 رردد ششالت ننووددب اارر ففلتخم یفسلف تتانايیررج
 ررب ننووددب وو اهھنآآ هھناقالخ ببيیکررت تتهھج
 اب ٬،ددووجووم یقططنم تتاضقانت ننددررک ففررطط
 ییددررووآآ رردد ننم ممتسيیس وو ددنک ططوولخم ممهھھھ
)ممجررتم .ددررووآآ ددووجووب اارر »ییدديیددج«

٢۲

 ررب ممددقم اارر یئاغ تتلع ننيیووکاا ننووف سسامووت 
:ددناادد یم ررثؤؤم تتلع

ففلاا

 اارر یعقااوو لللعلاا تتلع ففددهھھھ ٬،وواا ررظظنب 
.ددهھھھدد یم لليیکشت
بب

 ینيیعم للوولعم ررهھھھ تتلع هھک ففددهھھھ ننووددب 
.ددشاب هھتشاادد ددووجوو ددنااووت یمن ییززيیچ ٬،تتساا

تت

 ززاا تتساا تتررابع ففااددهھھھاا هھمهھھھ یئاغ ففددهھھھ 
یهھلاا للامک هھب لليین

٣۳

 ددووجوو ٬،ااددخ یکيیژژوولووئ هھلت تتابثاا رردد وواا 
 ییاهھھھززيیچ رردد ددووجووم ینااووخفددهھھھ ززاا اارر ااددخ
.ددرريیگ یم هھجيیتن نناهھج

 ببلاق رردد ننااووت یم ههززووررماا اارر هھيیررظظن ننيیمهھھھ 
 ننامهھھھ هھک تتفايی ززاب ممسيیمووتووئن رردد ششنررددم
 اارر ننيیووکاا ننووف سسامووت ررااوو ههرريیاادد للالددتساا
:ددررب یم رراکب
 ااددخ ددووجوو ززاا یشان اهھھھززيیچ ینااووخفددهھھھ 
 کمکب ااددخ ددووجوو وو ددووش یم هھتسناادد
.ددووش یم تتابثاا اهھھھززيیچ ینااووخفددهھھھ
ثث
سستيین ببيیال هھفسلف رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت

 هھب عجاارر ددووخ ششززوومآآ رردد سستيین ببيیال 
 تتنددنسنااررت ییژژوولووئ هھلت ددشووک یم اهھھھددانم
:ددهھھھدد یتشآآ سسنناميیاا ییژژوولووئ هھلت اب اارر
 وو ننيیعتم ییررااذذگرريیثأت هھططسااووب اهھھھددانم 
 ددنشخب یم قققحت اارر یفااددهھھھاا ششيیووخ ددنمنووناق
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 اهھنآآ هھب ااددخ هھليیسووب وو تتس اهھنآآ یتااذذ هھک
.تتساا ههددش اططعاا
 نناهھج یهھلاا مماظظن ررگنايیب یعيیبطط ییددنمنووناق 
.ددناا

 یکيیژژوولووئ هھلت ررووططب کيیناکم ننيینااووق 
:ددناا ههددش ننيیيیعت
 ننااووت یمن اارر ننيینااووق ننيیاا هھک تتساا ننشوورر« 
 ررثؤؤم لللع ايی وو ددااووم ففررص ههددهھھھاشم کمکب
.ددررک تتابثاا
 دديیاب الوواا هھک مماا ههدديیسرر هھجيیتن ننيیاا هھب ننم 
 ننيیاا ايیناث ٬،ممرريیگب کمکب اارر یئاغ ففددهھھھ
 وو یباسح ٬،یقططنم ققيیاقح ددننامهھھھ هھن ننيینااووق
 هھکلب ٬،تتررووررض للووصاا هھب هھتسبااوو یسددنهھھھ
 هھتسبااوو ینعيی ٬،ددناا ققابططناا للووصاا هھب هھتسبااوو
».ددناا للقع بباختناا هھب
 ررب ینتبم تتعيیبطط للووصاا« ٬،تتسيین ببيیال( 
)١۱١۱ صص ٬،»یهھلاا تتمحرر وو ددررخ

 هھباثمب تتيیئاغ ننددررک ددااددملق اب سستيین ببيیال 
 یلع ـ یکيیژژوولووئ هھلت حيیضووت اب وو تتيیلع
 ننايیم ات ددشووک یم ننيیعم یعيیبطط ییاهھھھ ههدديیددپ
 للپ )ددنررگيیددکيی ددض هھک( تتيیلع وو تتيیئاغ
.ددنززب

جج
ففلوو ننايیتسيیررک هھفسلف رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت
)١۱٧۷۵۴ ـ ١۱۶٧۷٩۹( ففلوو ننايیتسيیررک
 ففووسليیف ٬،نناادد یضايیرر ٬،للاسرروويینوويی مملاع
یناملآآ
 ننيیررتمهھم تتناک وو سستيین ببيیال اب ههااررمهھھھ
ییررگنشوورر ههددنيیامن
یعيیبطط ققووقح ههددنيیامن
 ٬،ررووعش( ممهھم مميیهھھھافم ززاا ییررايیسب ررااذذگنايینب
)تتقدد ٬،ددووخرردد ٬،ینعم
سسووررپ ییررااززگنووناق رردد ررثؤؤم
ررامشيیب رراثآآ ففلؤؤم

 ررب ینتبم ییاهھھھ هھشيیددناا ففلوو ننايیتسيیررک 
 ییانعم اارر سستيین ببيیال ینااووخفددهھھھ
:ددشخب یم یتسيیفرروومووپووررتنآآ
 هھب وو ددرراادد ددووجوو نناسناا ررططاخب ززيیچ هھمهھھھ 
.تتساا ههددش ققلخ ففددهھھھ ننيیاا

 یناسناا تتيیصخش ینعيی ممسيیفرروومووپووررتنآآ( 
.تتعيیبطط هھب نندديیشخب
 یناسناا تتاصخشم وو صصااووخ نندداادد تتبسن 
)ممجررتم .یعيیبطط ییاهھھھ ههدديیددپ هھب

 یم یحططس وو للذذتبم اجنيیاا ییژژوولووئ هھلت 
 یم نناشن ررططاخ ززنطط هھب سسلگناا وو ددووش
 ددناا ههددش ققلخ اهھھھ هھبررگ« ففلوو ررظظنب هھک ددووش
 ههددش ققلخ اهھھھ ششووم ٬،ددنررووخب اارر اهھھھ ششووم ات
 ممامت وو ددنووش ههددررووخ اهھھھ هھبررگ هھليیسووب ات ددناا
 ققلاخ هھک ددهھھھدد نناشن ات ههددش ققلخ تتعيیبطط
».تتساا ددنمددررخ
 صص ٬، ٢۲٠۰ ددلج ٬،سسلگناا وو سسکررام تتايیلک( 

٣۳١۱۵(
حح
تتناک هھفسلف رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت
)١۱٨۸٠۰۴ ـ ١۱٧۷٢۲۴( تتناک للئووناميیاا
نناملآآ کيیسالک هھفسلف ههددنيیامن ننيیررت هھتسجررب
 للقع ززاا دداقتناا« ننااوونع تتحت وواا ررثاا
 وو هھفسلف خيیررات رردد یفططع هھططقن »ضضحم
.ددووش یم ببووسحم ننررددم هھفسلف ززاغآآ
 رريیگااررف ییامنرروودد رريیزز ییاهھھھ هھنيیمزز رردد تتناک
:تتساا ههددووشگ هھفسلف ییوورر هھب ینيیوون
)یلمع للقع ززاا دداقتناا( کيیتاا
)تتوواضق ههووق ززاا دداقتناا( کيیت هھتساا
ببهھھھذذم هھفسلف
ققووقح هھفسلف
خيیررات هھفسلف

 ثثحب هھب اارر ااددخ یکيیژژوولووئ هھلت تتابثاا تتناک 
:ددشک یم
 ینااووخفددهھھھ ییرريیذذپ حيیضووت ییااررب ررگاا« 
 وو یعيیبطط مموولع هھب اارر ااددخ ممووهھفم ٬،اهھھھززيیچ
 ننيیمهھھھ ززاا وو مميینک ددررااوو یعيیبطط مموولع تتفاب
 تتابثاا ییااررب ههرراب وودد ٬،ههددررااوو ینااووخفددهھھھ
 مموولع رردد هھن ههاگنآآ ٬،مميینک ههددافتساا ااددخ ددووجوو
 وو تتشاادد ددهھھھااووخ ددووجوو ینوورردد تتابث یعيیبطط
».ییژژوولووئ هھلت رردد هھن
 ٬،»ضضحم تتوواضق ززاا دداقتناا« ٬،تتناک( 
) ۶٨۸ ففااررگاارراپ

 ففددهھھھ هھباثمب ییززيیچ ررهھھھ« تتناک ررظظنب 
 تتلع ممهھھھ ددووخ ننآآ ررگاا ٬،ددرراادد ددووجوو یعيیبطط
».للوولعم ممهھھھ وو ددشاب
 ٬،»ضضحم تتوواضق ززاا دداقتناا« ٬،تتناک( 
) ۶۴ ففااررگاارراپ

 رردد ینااووخفددهھھھ ننتخانش تتيیمسررب تتناک 
 ففيیتکژژبووس للصاا کيی للووبق هھب اارر تتعيیبطط
 تتوواضق ههووق« هھب ٬،ددززاس یم ددووددحم
».ههددنمهھف
 تتناک ییااررب ییژژوولووئ هھلت ققيیررطط ننيیددب یلوو 
:ددنک یم اادديیپ هھنااررگميیظظنت ینعم اهھنت
 )کيیناگرراا( یلآآ نناهھج للماک حيیضووت ننووچ 

 رريیذذپ نناکماا کيیناکم للووصاا هھب للسووت اب
.تتسيین
 ددووجوو ددنااووت یمن ههايیگ هھقاس ننووتوويین« ننووچ 
 ننآآ هھک ضضررف ننيیاا اب دديیاب سسپ ٬،»ددشاب هھتشاادد
 ٬،ههددهھھھاشم ددررووم ٬،ههددش هھتخاس یفددهھھھ ییااررب
.دداادد ررااررق ششهھھھووژژپ وو یسررررب

 ددووخ رردد ٬،ففااددهھھھاا هھک تتساا ینعم ننااددب ننيیاا
 هھليیسووب هھکلب ٬،ددنررااددن ددووجوو تتکژژباا
.ددنووش یم تتکژژباا ددررااوو تتکژژبووس

حح
للگهھھھ هھفسلف رردد یتااذذ ییژژوولووئ هھلت

١۱

 ممتسيیس هھعوومجم ددووپووررات هھب ییژژوولووئ هھلت 
 یم ممالعاا وواا هھک یتقوو ٬،ددنک یم ذذووفن للگهھھھ
 ززاا تتساا تتررابع ـ هھمهھھھ ـ هھعسووت هھک ددرراادد
 ددووخ ینعيی ٬،ففددهھھھ ننيیررت یلاع قققحت ددنوورر
»ققلططم ههدديیاا« یشخب قققحت

٢۲

 ییژژوولووئ هھلت ننيیاا ممغرريیلع اماا للگهھھھ 
 کلايیدد ششررگن ززررطط لليیلددب ٬،یتسيیلائدديیاا
 وو »هھليیسوو« تتالووقم هھب تتبسن ششيیووخ یکيیت

 ننيینل هھک ددبايی یم تتسدد یفرراعم هھب »ففددهھھھ«
 رردد یخيیررات ممسيیلايیررتام ییاهھھھ هھفططن ننيیلوواا«
.ددرراادد یم ببووسحم »للگهھھھ )ممتسيیس(
)١۱٧۷٩۹ صص ٣۳٨۸،٬ ددلج ٬،ننيینل تتايیلک( 
٣۳

 ددنمنايیاپ ففااددهھھھاا« ززاا ررتررب اارر هھليیسوو للگهھھھ 
.ددناادد یم »یجرراخ ینااووخفددهھھھ

 ینااووخفددهھھھ ٬،یجرراخ ینااووخفددهھھھ ززاا ررووظظنم( 
 تتکژژباا ددررااوو تتکژژبووس هھليیسووب هھک تتساا یئ
)ممجررتم )تتناک ررظظن( ددووش یم

۴

 هھلغ ززاا ررتددنمشززرراا ششيیخ« ٬،للگهھھھ ررظظنب 
 وو ددووش یم هھيیهھت ننآآ هھططسااووب هھک تتساا ییاا
.ددووش یم ببووسحم ففددهھھھ

۵

 ییااررب ممززال تتررددق ششرراک ررااززباا رردد نناسناا 
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 یم تتسددب اارر یجرراخ تتعيیبطط ررب ططلست
 عبات ششيیووخ ففااددهھھھاا ررب انب وواا هھچررگاا ٬،ددررووآآ
».تتساا یجرراخ تتعيیبطط ررااددرربنامررف وو
)٣۳٩۹٨۸ صص ٢۲،٬ ددلج ٬،»ققططنم« ٬،للگهھھھ( 
خخ
یعيیبطط مموولع رردد ییژژوولووئ هھلت

 ٬،هھفسلف رردد اهھنت هھن یکيیژژوولووئ هھلت تتايیررظظن 
 رردد ههژژيیووب وو یعيیبطط مموولع رردد ننيینچمهھھھ هھکلب
 )کيیناگرراا( یلآآ تتعيیبطط هھب ططووبررم مموولع
.ددننک یم ییززاب یگررززب ششقن
 ١۱٨۸ وو ١۱٧۷ ننررق رردد یعيیبطط مموولع هھصخشم 
 هھب ننآآ هھک تتساا ننيیاا ززاا تتررابع ییدداليیم
 ینااووخفددهھھھ هھک ٬،مماع هھشيیددناا ننيیررت یلاع«
».ددررووآآ یم ییوورر ٬،ددووب یعيیبطط ییاهھھھ ههدديیددپ
 صص ٢۲٠۰،٬ ددلج ٬،سسلگناا وو سسکررام تتايیلک( 

٣۳١۱۵(
١۱
 ییااررووام ییژژوولووئ هھلت ههددنيیامن هھک هھنيیل 
 ددرراادد یم ممالعاا ٬،ههددووب )تتنددنسنااررت( یبررجت
 هھک تتساا ههززااددناا ننامهھھھ هھب ععااووناا ددااددعت« هھک
».تتساا ههددررک ققلخ ززاغآآ رردد ددنمددررخ ققلاخ
)نناهھھھايیگ ععااووناا هھنيیل( 
٢۲
 ببيیال ززاا ییوورريیپ هھب ککررامال ددووخ یتح 
 ررب اارر للماکت ددنوورر یموومع تتمس سستيین
 ققلاخ ییووس ززاا ررررقم یعيیبطط مماظظن ننايینب
 ججامآآ« ییااررب ننامززمهھھھ اماا ٬،ددهھھھدد یم حيیضووت
 ٬،ینااوورر ییاهھھھررووتکاف تتررووصب »ینوورردد ییاهھھھ
 للماکت رردد ههرريیغ وو اهھھھووززررآآ ٬،ززيیااررغ للثم
 یگررززب ششقن ٬،ررت یلاع تتانااوويیح ممسيیناگرراا
.ددووش یم للئاق
٣۳
 ییژژوولوويیب هھصررع رردد ییژژوولووئ هھلت ههززووررماا
 رردد اارر ددووخ نناگددنيیامن ننيیررت عططاق
 یش هھلتناا ییانبم ررب هھک ددرراادد ممسيیلاتيیووووئن
 هھب ٬،ززاس ممررف ییوونعم للصاا هھب یئووططسرراا
 رردد هھک ددرراادد دداقتعاا ااررگجامآآ ییوورريین
 تتعيیبطط رردد وو تتساا رراک رردد اهھھھ ممسيیناگرراا
.تتسيین ییاا ههرراک ددماج
)سسوويیتررام ـ ددااررنک ٬،ددنبآآرريیاف ٬،ششيیرردد( 

ممسيیلاتيیوو هھب دديینک هھعجااررم 
۴

 رردد انمض ههززووررماا یکيیژژوولووئ هھلت تتايیررظظن 
 کيیت هھتساا وو )ققالخاا( کيیتاا ٬،خيیررات مملع
.ددنووش یم یگددنيیامن ززيین یئااووژژررووب

کيیت هھتساا ٬،ققالخاا ٬،کيیتاا هھب دديینک هھعجااررم 
دد
یتسيیلايیررتام هھفسلف وو ییژژوولووئ هھلت

 یکيیژژوولووئ هھلت حيیضووت یتسيیلايیررتام هھفسلف 
 ییووجتسج هھب وو ههددررک ددرر ههررااوومهھھھ اارر نناهھج
.تتساا هھتخااددررپ تتعيیبطط رردد ینيیع ییاهھھھددنوويیپ
١۱
تتيیررکوومدد هھفسلف وو ییژژوولووئ هھلت

 للباقم رردد تتيیررکوومدد هھک ددووب ققيیررطط ننيیددب 
 اارر تتيیلع ٬،یکيیژژوولووئ هھلت »یئاغ تتلع«
 یم ححررططم تتعيیبطط حيیضووت ههاارر اهھنت هھباثمب
.ددززاس
 وو تتلع کيیت کلايیدد هھب دديینک هھعجااررم 
 ففرراعملاا ةةرريیاادد ییامنررات رردد للوولعم
ییررگنشوورر
٢۲
سستررکوول وو ررووکيیپاا هھفسلف وو ییژژوولووئ هھلت

سستررکوول
 هھفسالف ررگيیدد وو سستررکوول ٬،ررووکيیپاا 
 یکيیژژوولووئ هھلت ددض تتايیررظظن رردد تتسيیلايیررتام
.ددنددنوويیپ یم تتيیررکوومدد هھب ششيیووخ
٣۳
یکيیناکم ممسيیلايیررتام وو ییژژوولووئ هھلت

 ١۱٨۸ وو ١۱٧۷ ننررق یکيیناکم ممسيیلايیررتام 
 مموولع ییاهھھھددرروواتسدد ررب هھيیکت اب ییدداليیم
 اارر یکيیژژوولووئ هھلت ششررگن ززررطط ٬،یعيیبطط
.ددنک یم ددرر هھناعططاق
۴
کيینررپووک وو ییژژوولووئ هھلت

 ییززکررم ـ ننيیمزز رريیووصتناهھج کيینررپووک 
 یم ممهھھھ رردد اارر ییژژوولووئت )ممسيیررتنسووئژژ(
 ررووططب اارر ننيیمزز تتکررح ششيیاادديیپ وو ددنکش
.ددهھھھدد یم حيیضووت یعيیبطط

۵
ههرريیغ وو هھليیلاگ وو ییژژوولووئ هھلت

 ٬،ررليیوواا ٬،ففسوونووموول ٬،ننکيیب ٬،تترراکدد ٬،هھليیلاگ 
 مموولع هھعسووت اب ننااررگيیدد وو ففلوو ٬،سسالپال
 ررب هھبلغ رردد ییاا ههددننک ننيیيیعت ممهھس یعيیبطط
 وو ددننک یم اادداا یکيیژژوولووئ هھلت ییررگن تتعيیبطط
 یعيیبطط ییاهھھھ ههدديیددپ یلع ططااررتشاا یسررررب هھب
.ددنززااددررپ یم

۶
ااززوونيیپسااوو ییژژوولووئ هھلت

 هھک ددووش یم نناشن ررططاخ ااددکؤؤم ااززوونيیپساا 
 للاقتناا ررب ٬، ممسيیفرروومووپووررتنآآ ررب ییژژوولووئ هھلت
 یحوورر ددووجووم ررب یناسناا رراکووددررک للووصاا
.تتساا یکتم ررااذذگفددهھھھ

٧۷
خخابلووهھھھ وو ییژژوولووئ هھلت
 للالددتساا هھب نناس ننامهھھھ هھب ززيین خخابلووهھھھ
.ددززااددررپ یم ییژژوولووئ هھلت اب ددووخ تتفلاخم

٨۸
ررتلوو وو ییژژوولووئ هھلت
)١۱٧۷٧۷٨۸ ـ ١۱۶٩۹۴( ررتلوو
هھسنااررف ییررگنشوورر ننيیفلؤؤم ننيیررتذذفنتم ززاا
 »ررتلوو ننررق« اارر ممهھھھددجهھھھ ننررق ٬،هھسنااررف رردد
.ددنمان یم
 تتيیمکاح ٬،ددااددبتساا تتخسررس ننيیددقتنم ززاا
 ییاسيیلک هھنانيیب نناهھج رراصحناا وو یلااددووئف
.کيیلووتاک
 ببالقناا هھتسجررب ییوونعم نناگددننيیب ککررااددت ززاا
هھسنااررف
 ششيیووخ ییاهھھھ هھشيیددناا ززاا ععافدد رردد وواا هھبررح
: ززاا ددووب تتررابع
 وو هھنعطط وو ززنطط ٬،ممهھف هھماع ننايیب لليیتساا
ددنخشيیرر

 للبق ززاا ینوومرراهھھھ« ننددووب هھيیاپ یب ررتلوو 
.ددهھھھدد یم نناشن اارر سستيین ببيیال »ههددش تتيیبثت

 هھلت للباقم رردد اماا یکيیناکم ممسيیلايیررتام 
 یکيیناکم ممسيینيیمررتدد ددنااووت یم اهھنت ییژژوولووئ
.ددهھھھدد ررااررق اارر ددووخ

 ممسيینيیمررتددنيیاا وو ممسيینيیمررتدد هھب دديینک هھعجااررم 
ییررگنشوورر ففرراعملاا ةةرريیاادد ییامنررات رردد

 ثثددااووح ددنااووت یمن یکيیناکم ممسيیلايیررتام 
 هھمهھھھ اارر )یلآآ( یکيیناگرراا هھصررع رردد جنررغب
 ززررطط یعططق ننالططب وو ددهھھھدد حيیضووت هھبناج
 نناشن اارر )یئااررگ تتيیئاغ( یتسيیلانيیف ررکفت
.ددهھھھدد

 ننامزز ننآآ رردد یعيیبطط مموولع هھعسووت حططس 
 ممسيیناگرراا ننااووخفددهھھھ رراتفرر یلع حيیضووت ززيین
.ددنک یمن بباجيیاا اارر اهھھھ
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 ٬،ممسيیسکررام ییاهھھھ کيیسالک للووق هھب اماا 
 هھک ددشاب ررختفم ددنااووت یم ههرروودد ننآآ هھفسلف«
 ههاارر ٬،تتعيیبطط تتخانش للززان حططس ممغرريیلع
 تتسيیلايیررتام ات ااززوونيیپساا ززاا وو ددنک یمن ممگ
 نناهھج حيیضووت ررب ٬،ییووسنااررف ررددقنااررگ ییاهھھھ
 وو ددننک یم ییرراشفاپ نناهھج ددووخ ننايینب ررب
 مموولع هھب اارر ننآآ ءززج هھب ءززج حيیضووت
».ددننک یم ررااذذگااوو ههددنيیآآ یعيیبطط
 صص ٢۲٠۰،٬ ددلج ٬،سسلگناا وو سسکررام تتايیلک( 

٣۳١۱۵(

٩۹
ننيیوورراادد وو ییژژوولووئ هھلت
)١۱٨۸٨۸٢۲ ـ ١۱٨۸٠۰٩۹( ننيیوورراادد ززلرراچ
یسيیلگناا ههووژژپ تتعيیبطط
 ییررووئت هھنيیمزز رردد گگررززب ززااددررپ هھيیررظظن
للماکت

 اارر ییژژوولووئ هھلت ررب هھبلغ رردد ههددننک ننيیيیعت مماگ 
.ددرراادد یمررب ننيیوورراادد یعيیبطط مموولع رردد
 هھک ددهھھھدد یم نناشن یلووصاا ررووططب ننيیوورراادد 
 ننووددب ننااووخفددهھھھ یکيیژژوولوويیب رراتفرر ااررچ
.تتساا رريیذذپ نناکماا )ههرريیغ وو ااددخ( ررااذذگفددهھھھ
 یقيیقح ککررااددم ززاا یهھھھووک ررب اکتاا اب وواا 
 ممسيیناگرراا رراتفرر ینااووخفددهھھھ هھک ددنک یم تتباث
 اهھنآآ ییاضعاا ننوويیسکنووف وو رراتخاس وو اهھھھ
.تتساا یعيیبطط بباختناا کيی هھجيیتن

 ززاغآآ ززاا یکيیناگرراا ینااووخفددهھھھ ٬،ننيیرربانب 
 یخيیررات ررووططب هھکلب ٬،تتسيین ققلططم وو ههددووبن
.ددرراادد یبسن تتلصخ وو ههددمآآ دديیددپ

 اب تتااددووجووم ققيیبططت ینااووخفددهھھھ تتيیبسن 
 تتساا لليیلدد ننيیاا هھب ططقف هھن ددووخ تتسيیزز ططيیحم
 للماک اقلططم ددنااووت یمن ززگررهھھھ ننآآ هھک
 ررماا تتقيیقح ننيیاا رردد هھکلب ٬،ددرريیگ تتررووص
 ررب ههووالع تتعيیبطط رردد هھک ددووش یم ههدديیدد
 ففددهھھھ تتاارريیيیغت ٬،ننااووخفددهھھھ اتددمع تتاارريیيیغت
 ییااررب هھک ددنرريیگ یم تتررووص ززيین ززيیتس
.ددنررابنايیزز اهھھھ ممسيیناگرراا هھعسووت
)اهھھھ ییژژوولووئ هھلت سسيیدد( 

 ززاا یشان اارر ینااووخفددهھھھ ههدديیددپ ننيیوورراادد ررگاا 
 تتاارريیيیغت ییااررب وو ددناادد یم یعيیبطط بباختناا
 یگررززب اتبسن تتيیمهھھھاا اهھھھ ممسيیناگرراا یفدداصت
 ررتقيیمع حيیضووت ززوونهھھھ اماا ٬،ددووش یم للئاق
 تتلصخ هھک ینااووخفددهھھھ یکيیناگرراا لللع
 یب ننانچمهھھھ ٬،ددننک یم ننيیيیعت اارر ننآآ ددنمنووناق
.ددنام یم یقاب خساپ

١۱٠۰
ننررددم مموولعوو ییژژوولووئ هھلت

 وو یميیشوويیب ٬،یلوولس ییژژوولوويیززيیف ٬،کيیتنژژ 
 رريیخاا ییاهھھھ هھهھھھدد رردد یکيیژژوولوويیب مموولع ررگيیدد
 تتامددخ للئاسم ننيیاا ننددررک ننشوورر رردد
 هھک ددنهھھھدد یم نناشن وو ددننک یم اادداا یگررززب
 تتساا ررووررض ییددنوورر ٬،رريیيیغت وو ققيیبططت ددنوورر
 ططيیااررش وو )یثرراا( یلخاادد ییاهھھھررووتکاف هھب وو
.ددنرراادد یگتسبااوو )یتسيیزز ططيیحم( یجرراخ

 وو یئااررگجامآآ هھب ططووبررم للئاسم یجنررغب 
 هھتشرر ییاملع ییرراکمهھھھ رراتفرر ینااووخفددهھھھ
 یم یمااززلاا اهھنآآ للح ییااررب اارر ففلتخم ییاهھھھ
.ددززاس

 ییررااززگجامآآ ٬،ججامآآ ٬،رراتفرر هھب دديینک هھعجااررم 
ییررگنشوورر ففرراعملاا ةةرريیاادد ییامنررات رردد

١۱١۱
ررنيیوو وو تتوولب ننززوورر وو ییژژوولووئ هھلت

 ٬،تتوولب ننززوورر ککررتشم تتاقيیقحت هھعسووت 
 مميیهھھھافم ننووماارريیپ ثثحب ززاا ننااررگيیدد وو ررنيیوو
 یم ززاغآآ »ییژژوولووئ هھلت وو ججامآآ ٬،رراتفرر«
 لليیکشت هھب ١۱٩۹۴٨۸ للاس رردد وو ددووش
.ددماجناا یم کيیتنرربيیس
 ٬،)١۱٩۹۴٣۳( ففوول هھگيیب ٬،ررنيیوو ٬،تتوولب ننززوورر 

»ییژژوولووئ هھلت وو ججامآآ ٬،رراتفرر«

١۱٢۲
کيیتنرربيیس وو ییژژوولووئ هھلت
 للح نناکماا یکيیتنرربيیس ففرراعم ییانبمررب 
 وو ننااووخفددهھھھ رراتفرر هھب ططووبررم هھلئسم ههددمع
.دديیآآ یم ممهھھھااررف ییددام ییاهھھھ ممتسيیس ییااررگجامآآ
 ییددام ییاهھھھ ممتسيیس هھک ددووش یم مموولعم ههاگنآآ 
 ززاا ههددررااوو تتالالتخاا هھب انتعاا یب هھک ايیووپ
 یم ظظفح اارر ینيیعم تتلاح ٬،تتسيیزز ططيیحم
 ییووسب هھناشووکددووخ ییددووددح ات وو ددننک
 ییاارراادد ٬،ددننک یم ییرريیگتمس ینيیعم »ججامآآ«
 هھب ززهھجم ینعيی ٬،ددناا ررگميیظظنت ییاهھھھ ممسيیناکم
.ددناا یتشگررب ددنوويیپ ییوواح ییاهھھھ ممتسيیس

 ززاا ههددررااوو تتاارريیثأت ٬،یئاهھھھ ممتسيیس ننيینچ رردد 
 اب للباقتم رريیثأت رردد یجرراخ لللع ییووس
 هھک ٬،ددنرريیگ یم ررااررق ممتسيیس یلخاادد ططيیااررش
 اارر ججرراخ ززاا ههددررااوو تتاارريیثأت ددووخ هھبوونب
 ممتسيیس هھک ددنهھھھدد یم ررااررق رريیثأت تتحت ننانچ

 تتاارريیيیغت وو تتاناسوون ززاا ینيیعم سسايیقم رردد
 ددووخ یلدداعت تتلاح ٬،ددنام یم نناماا رردد ههددررااوو
 ااررگجامآآ ییرريیبعت هھب وو ددنک یم ظظفح اارر
.ددنک یم رراتفرر

 هھلت ايی وو یکيیناکم تتيیلع ايی« ففيیتانررتلآآ 
 ننررددم یعيیبطط مموولع ررظظن هھططقن ززاا »ییژژوولووئ
.تتساا ببذذاک یفيیتانررتلآآ

 ززاا یططخ یکيیناکم تتيیلع ررب ینتبم ررووصت 
:تتسيین ججرراخ رريیزز تتلاح وودد

ففلاا

 ددقاف هھک ٬،ددرراادد رراک وو ررس یئاهھھھ ممتسيیس اب ايی 
.ددناا یتشگررب ددنوويیپ

بب

 رردد هھک ٬،ددرراادد رراک وو ررس یئاهھھھ ممتسيیس اب ايی 
.ددووش یم هھتفررگ ههدديیددان یتشگررب ددنوويیپ اهھنآآ

 اماا یططخ یکيیناکم تتيیلع ررب ینتبم ررووصت 
 ررگميیظظنت ییاهھھھ ممتسيیس رراتفرر حيیضووت ییااررب
 )اهھھھ ممسيیناگرراا الثم( یتشگررب ددنوويیپ هھب ززهھجم
.ددنک یمن تتيیافک
 دداضت دديیاب اهھھھ ممتسيیس ننيیاا رريیسفت ییااررب 
 وو یجرراخ وو یلخاادد لللع ننايیم یکيیت کلايیدد
 ممتسيیس ددررووم رردد ففدداصت وو تتررووررض ننايیم
 ززاا هھک ددنووش هھتفررگ ررظظن رردد ررظظن ددررووم ییاهھھھ
 ممتسيیس ییااررگجامآآ رراتفرر نناش للباقتم رريیثأت
.دديیآآ یم للصاح

 ـ یلخاادد کيیت کلايیدد هھب دديینک هھعجااررم 
 ففدداصت وو تتررووررض کيیت کلايیدد ٬،یجرراخ
ییررگنشوورر ففرراعملاا ةةرريیاادد ییامنررات رردد

 ااررهھھھاظظ ثثددااووح ننااووت یم ٬،ققيیررطط ننيیددب 
 یلع ررووططب اارر تتعيیبطط رردد ننااووخفددهھھھ
 ککرردد هھب ٬،رراک ننيیاا ییااررب هھتبلاا ٬،دداادد حيیضووت
 ززايین تتيیلع ززاا یکيیت کلايیدد ـ یتسيیلايیررتام
 تتيیلع ممهھھھ یکيیت کلايیدد یفن هھک ددووب ددهھھھااووخ
.تتساا )هھتيیلانيیف( تتيیئاغ ممهھھھ وو یکيیناکم

 ٬،للباقتم رريیثأت ٬،تتيیلع هھب دديینک هھعجااررم 
 ةةرريیاادد ییامنررات رردد ججامآآ ٬،یئااررگجامآآ ٬،ففددهھھھ
ییررگنشوورر ففرراعملاا

ننايیاپ
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 هدوت یاه هتساوخ ندومن ققحتم یارب ترورض هب انب اهلکشت
 لکش همکاح هقبط هیلعرب یعامتجا یاهشبنج نطب رد اه
 یدایز یاهثحب هتشذگ لاس دنچ رد .دنریگیم و دنا هتفرگ
 ،فرط زا زورما و تسا هتفرگ تروص لکشت داجیا لوح
 ترورض نیا پچ و یرگراک شبنج دوجوم تاشیارگ یمامت
 و یدج  هزرابم هب ناوتیمن لکشت نودب هک تسا هدش لصاح
 یایورشیپ دوخ نیا .تساخرب همکاح هقبط لباقم رد رثوم
 هتسناوت هک تسین ینعم نیا هب نیا .تسا یفاکان اما ،هدنزرا
 یبای لکشت زا یبسانم دح ای و زاین دروم یاهلکشت هب میا
 رد و میا هتفر رتارف ثحب حرط زا هکلب ،میشاب هتفای تسد
 و ییوجشناد ،یرگراک یاهلکشت رتشیب هچ ره داجیا هلحرم
 لبق زا هدعاق کی و مرف کی لکشت داجیا .میراد رارق نانز
 کی داجیا دناوت یم یبای لکشت ،درادن ،یا هدش نییعت

 کی … و اروش ،اکیدنس ،هتیمک ،نوناک ،هزوح ،هتسه
 هب دوخ ریسم رد و دریگرب رد ار تساوخ دنچ ای و عوضوم

.دبای تسد یرتشیب یاه هتساوخ ای و رتگرزب یاهعمج

 ناوتیم یبرغ یاهروشک زا یشخبرد هک یفلتخم یاهرامآ رد

 فلتخم لکشت ۵ ات ۴ وضع باصن دح رد درف ره ،درک هدهاشم
 .دشابیم … و یعامتجا ، یگنهرف ،یسایس یاهلکشت لماش هک تسا
 .تسا بزحت و یباینامزاس هنیمز رد یورشیپ زا یدح رگنایامن دوخ نیا

 ثحب ناشندوبن ای و ندوب یبالقنا ،اهنایرج نیا تابلاطم ای و اوتحم
 هب ار درف ،کرتشمرما دربشیپ یارب زاین هکلب ،تسین ام یاجنیا

 نیعم یاه هتساوخ دربشیپ و هداد قوس یعمج لکش هب یناینامزاس
 بسک غارس هب رت ممصم ناوتب ات تسا هدروآ درگ مه رود هب ار اهنآ

 .تفر تابلاطم و اه هتساوخ
 ددرگیمرب یعامتجا حوطس رد یمدرم و یا هدوت یاهداهن هب هک احنآ ات

 و طباور هتکن نیرتمهم اما ،تفرگ غارس ناوتیم ار یعونتم یاهلکش
 ی هتساوخ اهلکشت نیا ،تسا یا هدوت یاهلکشت تیلاعف دربشیپ لکش
 میقتسم روضح اب و دراد فده ار لکشت رد رضاح عمج کرتشم
 یار قح ،رظن راهظا یارب درف ره ربارب قح و ثحابم رد لکشتم دارفا
 یناگدننک گنهامه ،تاباختنا قیرط زا و تسا ندش دیدناک و نداد
 یسرباسح و میقتسم باختنا اهعمج نیا ،دوشیم یگدنیامن و باختنا

 لزع ،دننک هدارا هک نامز ره ار دوخ ناگدنیامن و دنراد ار میقتسم
 رد اضعا میقتسم روضح ،تیلاعف دربشیپ لکش نیرتهب .دنیامنیم
 دوش هتفگ رتتسرد ای و اضعا اهتیلاعف یرجم و تسا تامیمصت

 و یرگراک مسیلایسوس
یا هدوت یاهلکشت

ییادخراب دازهب :طسوت هدش هتشون
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 میمصت مه اضعا .دنتسه بلطواد یاضعا
 گنهامه و نایرجم مه و دناناگدنریگ
 ،عمج تامیمصت هب هجوت اب هک یناگدننک
 و دنربیم شیپ ار یطابترا و یگنهامه رما
 و دنراد یا هژیو قح هن ،رگید زیچ چیه هن
 یا هدوت یاهکشترد .یرتالاب هاگیاج هن
 یرورض تارظن عونت شیریذپ گنهرف
 یارب تروشم و روش اب ناوتب دیاب و تسا

 ،تسا هدش هتشاذگ لباقم رد هک یفده
 رتشیب بلج ای و دارفا شریذپ .تشادرب ماگ
 تروص عمج فادها هب هجوت اب دارفا

 هیشاح رد ًاتعیبط .یرگید رایعم هن دریگیم
 لئاسمو ثحابم اهعمج و اه ییامهدرگ نیا

 ءاقترا و دوشیم وگتفگ و ثحب یعونتم
 هچ ره روضح ،عونتم لئاسم دروم رد عمج
 روضح .دبلطیم ار زوس لد نیلاعف رتشیب
 هب یبایتسد ،یا هدوت یاهلکشت نیا رد لاعف
 نیمات همادا رد و عمج تابلاطم و فادها
 داجیا ،هباشم یاهلکشت اب رت مظنم طابترا
 رگید اب یرایمه زین و رتشیب هباشم یاهلکشت
 یسایسو یعامتجا رما یارب هک ییاهلکشت
.تسا یتایح رما ،دنلوغشم یرگید
 نایب یارب ار نارگراک دناوتن هک یلکشت

 بسک تهج رد یورشیپ و دوخ یاهتساوخ
 رازبا و ،دنک عمج ینلع ًاساسا یلکشب اهنآ

 ،دشاب هتشادن ار رما نیا یارب یهدنامزاس
 یارب یتیصاخ و هدوبن یا هدوت لکشت

 یا هدوت و یتاقبط لکشت .درادن نارگراک
 میمصت ،نایب لحم دناوتب هک یفرظ نودب

 ریغ دشاب نانآ میقتسم لمع لمحم و یریگ
.تسا روصت لباق

 هک تسا یرورض یرگراک یاهتسیلایسوس
 داجیا رد یبای لکشت زا ینشور کرد اب

 و لئاسم هک دنشوکب ییاههورگ و اهعمج
 ،یگنهرف و یعامتجا فلتخم تاعوضوم
 رارق دوخ راک روتسد رد ار یفنص و یسایس
 هچ ره یباینامزاس قیرط نیا زا و دنهدیم
.دنیامن لیهست ار اه هدوت رتشیب
 فادها نیرت یلصا زا یکی ندش لکشتم

 نیا و تسا عطقم نیا رد یرگراک شبنج
 نهربم یضرغ یب یرگراک لاعف رهرب هلئسم
 نارگراک ندش لکشتم یگنوگچ اما .تسا
 عطقم ره رد هک تسا یتیمها اب عوضوم زین
 حرطم یرگراک شبنج نیلاعف یارب ینامز

 بوکرس ، بالقنا طیارش رد ًاتعیبط .تسا
 و یتاقبط هزرابم فلتخم حوطس و ناقفخ و
 عون ،نآ نانمشد و یرگراک شبنج تیعقوم
 رد هتبلا و دوب دهاوخ توافتم ندش لکشتم
 یهدنامزاس عون دنچ زین عطاقم زا یرایسب
 عفانم اب یضقانت اهنت هن ندش لکشتم و

 یم رارق نآ یاتسار رد هکلب ،درادن شبنج
 حطس ،طیارش یسررب نیا رب انب .دریگ
 رد ام هعماج یاه یگژیو و یتاقبط هزرابم
 بانتجا ،هطبار نیا رد و ینامز عطقم نیا
.تسا ریذپان
 زاین ًاتعیبط ،یا هدوت لکشت ره داجیا یارب 
 .دشاب یم دوجوم یعقاو و یلمع هنیمز هب
 ناریا دننام یا هعماج هب هک احنآ ات اما
 ،تالکشم و لئاسم زا یهوبنا ،ددرگیمرب
 و تسا دوجوم اه هتساوخ و تاعوضوم
 مجح یعامتجا و یرگراک لاعف ره یارب
 یم ور شیپ ار تیلاعف و راک زا یعیسو
 تالکشم و تالضعم دوجو اب .دراذگ
 هک …و یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ناوارف
 هب تسد نآ اب هعماج زا یمیظع هدوت

 کیناگرا طابترا کی ندرک رارقرب دننابیرگ
 لح هب ندناسر یرای یارب اه هدوت نیا نیب
 یاهزاین هلمج زا تالکشم و تالضعم نیا
 هلباقم یارب هک تسا یا هیاپ یاهماگ و هیلوا
 ره رد .دوش هتشادرب دیاب تاقشم نیا اب
 و هاگراک ، هناخراک ره رد ،یناکم و لحم
 رس رب ندش لکشتم هنیمز یراک لحم
 دوجوم لحم نآ نیرضاح عونتم لئاسم
 نآ لوح ات دومن دهاوخ کمک نیا و تسا

.دومن داجیا ار لکشت نیا زاین دروم عمج
 رد یعامتجا و یا هدوت یاهلکشت داجیا

 و لئاسم هب اه هدوت ندرک ریگ رد ورگ
 و یرایمه زا ییاضف داجیا و تاعوضوم
 تابلاطم و اه هتساوخ یارب ندش دحتم
 و فادها یعمج ره .تسا کرتشم
 هدوت ییاج رد ،دراد روتسد رد یتابلاطم
 و بآ ینارگ هیلع رب هزرابم یارب مدرم یاه
 یارب رگید ییاجرد و دنا هدمآ درگ قرب

 تالضعم زا هک یمتس ای و هقوعم قوقح
 یرالاس درم یایند ایو هداوناخ و یگنهرف
 یراکیب و رقف رس زا هک یناناوج ای و هتفرگ
…و دناریسا یرگیپسور و دایتعا بادرگرد
 توافتم لاکشا رد ضرتعم یاه هدوت نیا

 یاهزاین یانبم رب و هزرابمو لمعرد
 مه هب .دنوشیمرتکیدزن مه هب ناشکرتشم
 و رت عیسو ار دوخ یاهعمج و دندنویپیم
 ،زین ریسم یط ماگنه هب و ،دنیامنیم رت یوق

 هب و ،هیلع رب ،ماگمه یا هدوت یاهعمج
 ،همکاح هاگتسد ندیبوک مـهرد دصق

.دیآ یم نادیم هب یمیظع شبنج

 لکشتم و داجیا رد یرگراک یاهتسیلایسوس
 رگراک یاه هدوت هژیوب ،اه هدوت ندومن
 داجیا ،دنراد شودرب ار یمهم هفیظو
 هک ،تسا یلمع یراک یا هدوت یاهلکشت

 و هتفای همادا هفقو یب دیاب و هدوب یرورض
 هدوت یاهلکشت .دوش هدرب شیپ هبرتلاعف
 هزرابم یساسا نکر کی ،یرگراک یا

 یزوریپ و یورشیپ ،تسا نارگراک یتاقبط
 نیا تیوقت و شیادیپ نودب هزرابم نیا رد
 رگراک هقبط یاه هدوت عیسو داحتاو اهلکشت
 رگراک هقبط ؛تسین رودقم ، اهنآ قیرط زا
 ،یدادبتسا یاضف تلع هب ًاخیرات ناریا

 داجیا زا هعماج رب مکاح قانتخا و بوکرس
 و هدوب مورحم ینلع-یا هدوت یاهلکشت

 شیوخ یورشیپ تالکشم رب هک زین هاگره
 دوخ ینلع-هدوت یاه لکشت داجیا ریسم رد
 بوکرس یاههاگتسد طسوت هب هدمآ قئاف
 ذوفن تاریثأت رگید فرط زا و یزاوژروب

 رد دوجوم یتسیلایرپما و تسار تاشیارگ
 هب ور ینیون دودس و اهتسب نب اب شبنج
 یارب ناریا رگراک هقبط .تسا هتشگ ور
 -یسایس تالوحت رد رثوم تلاخد
 دوخ یخیرات شقن یافیا و یعامتجا

 یتاقبط هزرابم قیرط زا هدومن شالت هراومه
 ؛دیآ قئاف فعض نیا رب یزاوژروب هیلعرب
 کی ،ندش لکشتم و یباینامزاس هب لیامت
 هدوت نایم رد ریگارف شیارگ و تساوخ
 نیا داجیا یارب هزرابم و تسا رگراک یاه
 شبنج یمئاد هجو کی دوخ اهلکشت

 .تسا هدوب ریخا هرود رد یرگراک
 ار تازرابم نیا ًاموادم یمالسا یروهمج
 یا هدوت یاهنامزاس و هدرک بوکرس
 و بالقنا نایرج رد هک ار نارگراک لقتسم
 دروم ،دنتفرگ لکش نآ زا سپ یاهلاس رد
 اذل .تسا هدرک یشالتم و هداد رارق موجه
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 دنناوتب دیاب یرگراک یا هدوت یاهلکشت
 ره رد نارگراک یا هدوت جیسب تیلباق

 و نیلاعف .دنشاب هتشاد ار یطیارش
 هک تسا یرورض یرگراک یاهتسیلایسوس
 و ینلعراک زا یقیفلت ،طیارش هب هجوت اب
 ات هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار یفخم
 نیمضت اهلکشت نیا یراک همادا دربشیپ

 .ددرگ
 ام هک تسا نیا زا تبحص عقاوم یلیخ رد
 یاه هتساوخ و میراد فلتخم تارظن
 تسرد نیا ،دراد تیولوا نامیارب یفلتخم
 اما ،دشاب دناوتیمن مه نیا زاریغ و تسا
 زا زیهرپ و یرود یانعم هب تارظن عونت

 رارق رگا ،تسین ینیعم رما یارب یراکمه
 و هیامرس نابحاص هیلع باصتعا تسا
 قوقح ًالثم نتفرگ یارب ناشیماح تلود
 و راک یاهطیحم ینمیا مدع ای ،هداتفا بقع
 زاوج تسین رارق یسک ،دریگ تروص …

 ای و دهد ناشن یرگید هب ار یکیژولوئدیا
 تکرح هیاپ ار دوخ هورگ و نامزاس تارظن

 رانک رد دناوتب ات ،دهد رارق یراکمه
 .دتسیا هب قوقح و قح نیا یارب نارگید
 رما نیا رد هک یناسک همه ناوتب دیاب

 ار تسا دراو اهنآ رب تاقشم نیا و دنامیهس
 هب نتسویپ یارب قیوشت و دروآ مه درگ
 رارق اه هدیا و رظن رگا .دومن هطوبرم تکرح
 مرفتالپ ییاهتکرح نینچ نیا رد دشاب

 عمج و ثحب اب اهعمج داحتا ای و ندمآدرگ
 یمرفتالپ و یسایس تالماعم ای و یربج
 یا ه دوت و یعمج راک رگید نیا ،دشاب
 بازحا و اهنامزاس نارس عمج نیا ،تسین

 تاقفاوت هب یسایس هلماعم رد هک دنتسه
 تیلاعف هب ام ، دنا هدیسر کرتشم
 ،میرادن زاین بازحا و اهنامزاس کیتاملپید
 یاههدوت ندرک ریگرد ورگ رد ام تیلاعف
 رد اهنآ ندروآدرگ و شکتمحز و رگراک
 هرمزور و ینیع یاه هتساوخ و اهزاین لوح
 هچ ره اهتکرح نیا .تسا یعقاو و
 و دامتعا داجیا ،دنشاب رتینلع و رتصخشم
 رگراک یاههدوت نیب رتشیب ییانشآ و یکیدزن
 ره همزال هک تشاد دهاوخ هارمهب ار

 یا هزرابم ره و باصتعا ره ،تکرح
 رد ار ینامزاس و یرظن درخ عفانم ،تسا
 یطخ ،نتشاذگ طورش و طرش ،نتفرگ رظن

 تکرح ینامزاس عفانم زا و ندرک دروخرب
 یراکمه یارب هدنراد زاب لماوع زا ،ندرک
 ندمآ درگو رگراک یهقبط یاههدوت نیب
 ریگرد و نیعم تابلاطمو اه هتساوخ یارب

 هیلع هناخراک و هاگراک نارگراک لک ندرک
.تسا هیامرس نابحاص و نایامرفراک
 یارب یرگراک ضارتعا کی نایرجرد ًالثم
 بقع هام دنچ هک یدزمتسد تخادرپ
 و دش هزرابم دراو ناوت یمن ،تسا هداتفا
 اب ار نیا هدش ناونع هبلاطم هب هجوت نودب

 و رتمک دزمتسد هک درک حرطم نارگراک
ً اساسا و دنک یمن اود ار امش درد رتشیب
 نیارد هک ییاهلکشت و امش یداصتقا هزرابم
 نیا .تسا هدیاف یب دنا هدش داجیا اتسار
 جراخ و هنارکفنشور یدروخرب دروخرب عون
 حضاو .دشابیم یتاقبط هزرابم دوگ زا
 تایعقاو اب قبطنم دروخرب عون نیا هک تسا
 رب طابترا هزرابم نیا اب دناوت یمن و تسین
 میریذپب ضرغ نودب رگا نیاربانب .دیامن رارق
 یرما نارگراک هزرابم حطس زا تکرح هک

 نیا هک مییامن شالت دیاب ام و تسا یرورض
 هب و هداد ءاقترا ماگ ره رد ار هزرابم
 لبق هجیتن رد مییامن کمک نآ ندش لکشتم
 هک لاح .میشاب ارگ عقاو دیاب زیچ ره زا

 رد نارگراک ندش لکشتم رس رب عوضوم
 دیاب ًاتعیبط ، دوش یم طیارش و دنور نیا

 اهنآ هزرابم حطس اب بسانتم ار ییاهفرظ
 طیارش عفانم نیمأت ییاناوت هک داد داهنشیپ
 هب ناوت یمن .دشاب اراد ار رگراک یهقبط زور
 یارب تسام لآ هدیا هک ار هچنآرهو هاوخلد
 رب رد یلکشت و فرظ ره ،مییامن زیوجت اهنآ

 هزرابم زا یلکش هدنرب شیپ و هدنریگ
 رطاخ هب ارنآ دیاب مد مه و هدوب یتاقبط
 زور طیارش و ترورض ساسارب و هدرپس
.میئامن تکرح لکشت داجیا
 هدوت و یعامتجا تیلاعف هک تسا رارق رگا
 هتخانش ار عناوم و اهراکهار دیاب ،مینک یا
 ،یعقاو تابلاطم و اه هتساوخ رب ءاکتا اب و
 .درک جیسب ار شکتمحز و رگراک هدوت

 و لکشت هب تسا نکمم اهندمآدرگ
 هنیمز یلو ،دسرن یراد هیاپ یباینامزاس
 و ثحب و ترورض نیا حرط یارب ییاه
 همادا ردو دومن دهاوخ داجیا ندرک عانقا

.ددرگرجنم یرتگرزب تکرح هب دناوتیم

 شبنج لباقم رد هک تسا نیا تیعقاو
 نادیم هب ار یرگراک شبنج دیاب یزاوژروب
 و نامزاس نیا راک هزرابم نیا .دروآ هزرابم
 رد هک تسا نیا ارجام .تسین بزح نآ ای
 ییادتبا لوح نارگراک یا هدوت یاهلکشت
 اهلکشت نیا ،دنیآ یم درگ ناشتابلاطم نیرت

 یم رب رد ار نارگراک زا یعیسو فیط
 دشاب دناوت یم  ینارگراک لماش اهنیا .دریگ
 .دنرادن و دنراد مهوت یزاوژروب هب هک
 .دنا یبهذم ریغ و یبهذم هک ینارگراک
 ینارگراک .دنویتکا و لعفنم هک ینارگراک
 ای و دنتسه یتسیمرفر تاشیارگ هب هتشغآ هک
 یارب نارگراک نیا … و دنتسه لاکیدار
 هب تخادرپ ،یلغش تینما ،دزمتسد شیازفا

 تقوم یاهدادارق هیلعو اهدزمتسد عقوم
 دنا هدش لکشتم …راک طیحم ینمیا مدعو
 دوخ هزرابم یلکشت نینچ عقاو رد و
 نیا .دهد یم نامزاس ار نارگراک یدوخب
 تسا شزرا اب رایسب نارگراک هزرابم عون

 ریغ یدوخهبدوخ یا هزرابم هب تبسن نوچ
 .تسا ولج هب گرزب ماگ کی لکشتم
 حطس رد دنوش لکشتم نارگراک یتقو
 ام و تفرگ دنهاوخ رارق هزرابم زا یرتالاب

 نودب رگراک هک میناد یم یبوخب همه
 یلکشت رد نیا ربانب .تسا فیعض لکشت

 یداصتقا تابلاطم لوح نارگراک همه هک
 تسین رارق دنوش یم جیسب دوخ زور هب

 و دننزب فرح یسایس و هناهاگآ ًالماک همه
 نینچ نارگراک نیا همه رگا .دنشاب یبزح
 یزاین یا هدوت لکشت هبرگید هک دندوب
 دوخ بزح رد اهنآ تروصنآ رد .دوبن
 نتفرگ تسدب یارب و دندش یم لکشتم
 نیا .دندرک یم ثحب یسایس تردق
 هب مهوت کی و رازه دوجو اب نارگراک
 یم لکشتم هک یطیارش رد زین یزاوژروب

 و دنا هتشادرب ولج هب یگرزب ماگ ،دنوش
 اهنآ هزرابم یارب یرت دعاسم و رتشیب هنیمز
 همه تسین رارق نیا رب انب .ددرگ یم داجیا
 تسرد ًاموزل دنیوگ یم هچ ره نارگراک نیا
 یتاقبط یهاگآ زا قیمع کرد رب ینتبم و
 هب تسا نکمم نارگراک لاثم یارب ،دشاب

 یراد هیامرس گنهرف زا عون کی و رازه
 ،دنهد هئارا یطلغ تایرظن و دنریگب ریثات
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 ندش لکشتم اب یضقانت هن اهنیا همه اما
 هک ینامز ات هک تسا نکمم هن و دراد اهنآ

 دنسرب یتاقبط لماک یهاگآ هب نارگراک همه
.تسشن راظتنا هب
 حوطس رد دیاب نارگراک یبای لکشت 
 یرگراک شبنج و دریگب تروص فلتخم

 زا نوگانوگ لاکشا هب هک تسا یرورض
 اه هتیمک و اهنوناک ،اهداهن هلمج
 یاهناگرا نیا ،دبای زورب ناکما..…و
 و یسایس هزرابم کی یط رد یرگراک
 مه اب کیدزن طابترا کی رد لاعف یتاقبط
 هقبط یباینامزاس یارب ار هنیمز و هتفرگ رارق
 مهارف شلکش نیرت یلاعرد رگراک
 یتاقبط نامزاس نیرت یلاع .دنزاسیم
 نیلاعف طسوت هک تسا بزح نارگراک
 و هدش داجیا تسیلایسوس و یرگراک
 هعماج دوخ یژتارتسا و اهتسایس اب دناوتیم
 هقبط و دهد قوس رییغت و عانقا تمسب ار
 همه و هدرتسگ هزرابم کی رد ار رگراک
 نتسکش مهرد ات یزاوژروب لباقم رد هبناج
.دیامن جیسب یراد هیامرس تابسانم
 ریغ پچ زا یشخب زین نیب نیا رد اما

 رارق شبنج لباقم هطقن ار بزح یرگراک
 -یداصتقا هزرابم هکنیا زا لفاغ دنهد یم
 هنیمز یشبنج حطس رد نارگراک یسایس
 یارب ،لعفلاب تروص هب یدنمتردق یاه
 ناشیتآ بزح  رد نارگراک ندش لکشتم
 کرد یناوتان پچ نیا .دروآ یم مهارف ار

 ناشخرد تازرابم و مسیسکرامزا دوخ
 نایامن ار ربتکا بالقنا رد اهکیوشلب
 هتسب یایندرد یدح نآ ات اهنآ .دنزاسیم
 دوبن ار لکشم طقف هک دناقرغ دوخ یبتکم

 داجیا هک دنرگنیم هنوگنیا و هتشادنپ بزح
 رد اهنت مه نآ و بزح مان هب طقف یزیچ
 شور ساسا رب هن و کیروئت هیاپ
 مامت دنمتردق تسایس و راتخاس دنمتدحو
 دهاوخرب شبنج یور شیپ زا ار عناوم
 تابثا ام هب رما نیا ًاخیرات اما تشاد
 زا ًامومع هک یبازحا نینچ داجیا هک هدیدرگ
 یتاقبط-یسایس رکفنشور دنچ طسوت و الاب
 ناشنتفرگ رارق و لوفا نارود رد کلسم
 یتالیکشت ًابقاعتم و یسایس تسب نب رد
 شبنج هب یکمک هن هدنیآ رد دیآیم مهارف
 ینهذ عناوم ناونع هب ًاهاگ یتح هک یرگراک

 رگراک هقبط تفرشیپ ربارب رد زین ینیع و
 شیپ دح نآ ات رگید اهنآ ،دباییم زورب
 شبنج و یمدرم تازرابم و یتح هک دنوریم
 هئطخت ار فلتخم لئاسم لوح یا هدوت

 یارب هزرابم ای و هتفرگ رخسمت هب و هدرک
 و عافد ای و ینادنز نارگراک یدازآ

 ریغ ار یرگراک تازرابم اب یگتسبمه
 و !هدومن جیورت ارنآ رواب و هدیمان یرگراک
 و هتسناد یبزح ریغ ار ینینچ نیا یتاکرحت
 یطبر اهنآ نایرج و نامزاس هب هک یتیلاعف
 یذوفن و شقن نآ رد ای و دشاب هتشادن
 هتشادن یمهس شلیکشت رد ای و دنرادن
 یفرعم هدنرادزاب یاهورین ءزج ارنآ ،دنشاب

 هک ره هک یرگراک ریغ کرد نامه و هدومن
 ربارب رد ار تسا نم هیلع تسین نم اب

 ،دیامنیم حرط رگراک هقبط یا هدوت تکرح
 ساسا رب و هنارکفنشور یرواب اب هک ارچ
 ار دوخ ،هنوراو و یعازتنا یاهیروئت

 نیا رب و هدومن یفرعم هقبط تیلک نیشناج
 ناشیا عفن رد هک هچنآ ناشیا دزن رد ساسا
 تیلک عفانم تسا ناشعوبطم نامزاس و
 ناشیا دض رب هک هچنآ و هدوب رگراک هقبط
 دشاب هتشادن ناشیا یارب یعفن ای و هدوب

 یروئت اب داضت رد و یرگراک دض یتسایس
.تسا رگراک هقبط تیلک عفانم ظفح
 و هدوب دیفم بزح هک تینهذ نیا اب

 داجیا ار نارگراک بزح ناوتیمن ،یرورض
 ساسارب  دیاب نیلاعف ریسم نیا رد .دومن
 تکرح یتاقبط ی هزرابم یراج تایعقاو
 لیکشت هک هتکن نیا ناعذا اب و ،هدومن
 دناوت یمن هعاسلا قلخ و ِبش کی ، بزح
 نارود و دنور هکلب ،دشوپب لمع ی هماج
 یاه هقلح طابترا داجیا اب دیاب تازرابم
 یرتالاب هجرد هب ناوتب ات هدرب شیپ لکشتم
 .تفای تسد یهدنامزاس و یبایلکشت زا
 داجیا یدیلک و مهم یاهطرش شیپ زا یکی

 ساسا نیمه رب رگراک ی هقبط بزح
 نیلاعف زا یعمجروضح فرص و دشابیم
 یفاک اما ،مزال تسیلایسوس و یرگراک
 بزح داجیا و بزح ثحب یلو تسین
 و یرگراک شبنج هک ،مهم تسا یرما

 نیا رد هنالاعف تسیاب یم یتسیلایسوس
 مزال تاموزلم ناوتب ات هدومن تکرش ثحب
.دروآ مهارف ار بزح داجیا یارب

 و بزح یرگراک یاهتسیلایسوس یارب اما
 و مزال هکلب دنتسین مه لباقم رد شبنج
 صقان یرگید نآ ،یکی نودب و دنموزلم

.تسا
 هب دناوتن رگا تیسلایسوس نارگراک بزح
 نآ رب ریثات و هعماج رد اپ ریگارف تروص
 و هتشادرب یرثوم ماگ دناوتیمن ،دشاب هتشاد
 و مکاح ماظن اب هلباقم یارب یمهم شقن
 نیا .دشاب هتشاد نردم یگدرب متسیس نیا

 هزرابم هصرعرد رضاح شبنج کی ،هزرابم
 دراد زاین ار یعامتجا و یداصتقا ،یسایس
 یا هعماج داجیا و دوخ فده هب دناوتب ات
 میمصت نادنورهش یگمه هک دبای تسد
 زا رادروخربزین و هعماج نایرجم ،ناگدنریگ
.دنشاب نآ تاناکما یمامت
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 هقطنم رسارس رد ارگ مالسا یاه شبنج رگا
 یسانش کمن یهدب دیاب دنتفرگ تردق

  تخادرپ ار ناشغامد یوم لیئارسا هب دوخ
 .دنیامن
 تلود یپایپ ریذپ شنک ای لاعف کمک نودب

 ایور ققحت هب دیاش اهنآ ، یلیئارسا یاه
.دندش یمن رداق ناشیاه
 هرهاق ، توریب ،هزغ رد هک تسا یرما نیا
.دراد تقیقح نارهت رد یتحو
.مینک یسررب ار سامح دروم دیهد هزاجا
 اب اهروتاتکید ، یبرع یاه نیمزرس مامت رد
 هب اهنآ.دنا هدوب هجاوم یراوشد تیعضو

 یسایس یاه تیلاعف مامت دنتسناوت یگداس
 دنتسناوتن اما ،دننک شوماخ ار یندمو
 دنناوت یم  مدرم .دنزاس لیطعت ار دجاسم
 هبو ، اه هقدص نداد نامزاس ، زامن یارب

 یاه نامزاس یزادنا هار ، هنایفخم روط
 اه دجسم .دنیآ درگ اه دجسم رد یسایس

 اهنت،کوبسیفو رتییوت زا شیپ یاه زور رد
.دوب مدرم هدوت هب یبای تسد هار
 راوشد عضو نیا اب هک اهروتاتکید زا یکی
 رد لیئارسا یماظن رادنامرف دش وربور

 تسرد.دوب یلاغشا نیطسلف یاه نیمزرس
 ار یسایس تیلاعف هنوگ ره وا زاغآ زور زا

 ینادنز حلص یاه لاعف یتح .درک عونمم
 دیعبت تنوشخ مدع ناراد فرط.دندش
 اهنت .تشگ لیطعت یندم زکارم .دندش
 یم مدرم هک ییاج .دندنام زاب اه دجسم
.دنیآ مه درگ دنتسناوت
 تامدخ.  تفر ارادم زا رتارف رما  نیا اما
 ای تب نیس هب فورعم ( یمومع تینما

 دجسم ندرک دابآ هب یلاعف هقالع )کاباش
 هک یدارفا، دندرک یم رکف اهنآ . تشاد اه
 یتقو ، دنناوخ یم زامن هبترم جنپ یزور
.دنرادن بمب نتخاس یارب
 کاباش هک هنوگ نامه ، یلصا نمشد

 شخب یدازآ نامزاس ، درک یم حرطم
 رسای  طسوت هک دوب ، کانتشحو نیطسلف
 . دش یم تیاده الویه  تافرع

 دادعت اب ،رالوکس ینامزاس نیطسلف.آ.س
 تلود هک دوب ، یحیسم وضع یا هتسجرب
 هتفرگ هناشن ار ”یا هقرف ریغ“ ینیطسلف
 هک ، دندوب اه ارگ مالسا نمشد اه نآ.دوب
 یم تبحص یمالسا ناپ تفاللخ هراب رد
 .دندرک
 یا هشیدنا ،مالسا هب اه ینیطسلف تشگزاب
 ، نآ یلصا شخبو نیطسلف.آ.س هک دوب
 ره هناطاتحم سپس.درک فیعضت ار حتف
 ماحنا اه ارگ مالسا هب کمک یارب یراک
 .دش
 هب یتینما دارفاو ،دوب یقفوم رایسب تسایس
 هک نیا ات ،دنتفگ کیربت دوخ یدنمشوه
 ربماسد رد .داد خر یبسانمان یاهزیچ

 نایرج.دش حرطم  هضافتنا نیلوا ،۱۹۸۷

ینامحر فتاه : نادرگرب . یرنوا یروی

 مالسا یاه شبنج لیئارسا هنوگچ
.دنک یم تیوقت ار ارگ
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 اب تباقر هب روبجم اه ارگ مالسا یلصا
 دنچ یط رد.دندش رت یا هشیر یاه هورگ
 شبنج  لخاد رد ار دوخ اهنآ ،زور
 )سامح لوا فورح ( یمالسا تمواقم
 نیرت کانرطخ هبو ،دنداد لکشرییغت
 لاح نیا اب .دندش لیدبت لیئارسا نانمشد
 سامح ربهر نیسای دمحا خیش یریگتسد
 لوط کاباش یارب لاس کی زا شیب

 دیدهت نیا اب هزرابم یاتسار رد.دیشک
 اب ار یا همان تقفاوم لیئارسا ،دیدج

. درک اضما ولسا رد نیطسلف.آ.س
 هب سامح ، همه زا رت هرخسم نونکاو
 تلود رد تکرشو نیطسلف.آ.س هب نتسویپ
 دیاب عقاو رد اهنآ.تسا کیدزن یلم دحتم
.دننک لاسرا رکشت مایپ ام یارب
 رتمک هللا بزح دمآ رب رد لیئارسا شقن
.رثوم رتمک هن اما ، تسا میقتسم
 هب نوراش لیرا۱۹۸۲ لاس رد هک یتقو
 وا یاه زابرس ،دیتلغ نانبل لخاد
 نیشن هعیش اتدمع بونج زا دندشروبجم
 ناونع هب یلیئارسا یاه زابرس .دننک روبع
 نانبل ناگدننک دازآ.دندوب هدمآ هدننک دازآ
 هب ار هقطنم نیا هک ، نیطسلف.آ.س زا
.دوب هدرک لیدبت تلود رد یتلود
 رس تشپ رد دوخ یصخش لیبوموتا رد نم
 ولج فص هب مدرک یم شالت ، اهزابرس
 اه هد کیدزن مدوب روبجم نم ، مسرب
 کیره رد .مریگب هانپ نیشن هعیش هدکهد
 رارصا هک ینایئاتسور طسوت ، اه اتسور زا

 مروخب ناشلزنم رد یا هوهق دندرک یم
.مدش یم لطعم
 هجوت یرگید سک جیه هنو نوراش هن
 نویساردف رد .دندرکن اه هعیش هب یدایز

 یبهذم – یموق یاه هعماج یراتخم دوخ
 بوکنم اه هعیش ،دوش یم هدناوخ نانبل هک
.دندوب هورگ نیرت ناوتانو نیرت هدش
 ینالوط ار دوخزا ییاریذپ اه یلیئارسا ، اما

 لوط هتفه دنچ اهنت اه هعیش یارب .دندرک
 نتفر دصق اه یلیئارسا هک دنبایرد ات دیشک
 رد راب نیلوا یارب ور نیا زا.دنرادن
 هورگ لما .دندرک شروش ، ناشخیرات
 هناحلسم کچوک یاه مادقا ، هعیش یلصا
 ار هراشا اه یلیئارسا هک یتقو .درک زاغا ار
 گنج هبو دش ریثکت اه تایلمع ، دنتفرگن

. دش لیدبت یرایع مامت یکیرچ
 کی لیئارسا ، لمع هب یبناج هلمح یارب
 :درک تیوقت ار رت لاکیدار کچوک بیقر

هللا بزح
 هدش جراخ نانبل زا عقوم نامه لیئارسا رگا
 هزاح ملوئاه هک روط نامه ( دوب
 بیسآ تسناوت یم ، )درک تساوخرد
 احنآ رد لماک لاس۱۸ اهنآ اما .دنیبب یرتمک
 یدایز هزادنا زا شیب نامز نیا ،دندنام
 نیشام کی هب ات دوب هللا بزح یارب

 نیسحت ، دهد لکش رییغت هدنمزر دمآراک
 رب ، دیامن بسک ار اج همه برع یاه هدوت
 نیرت یوق هبو دیآ قیاف هعیش هعماج یربهر
.دوش لیدبت نانبل یاه تسایس رد ورین
 لیئارسا هب یگرزب رکشت مه اه نآ
 .دنراکهدب
 رت هدیچیپ یتح نیملسملا ناوخا دروم
. تسا

 زا شیپ لاس تسیب نیملسملا ناوخا نامزاس
 .دش سیسات ۱۹۲۸ لاس رد لیئارسا تلود
 بلطواد۱۹۴۸ لاس رد نآ ی اه وضع
 ناپ اهنآ .دندوب لیئارسا اب هزرابم
 ،دنتسه ییوخ دنت یاه تسیمالسا
 یاج اه نآ بلق رد اه ینیطسلف یراتفرگو
. دراد
 – لیئارسا یریگرد تماخو تازاوم هب
 زا.درک دشر اهردارب تیعمج ، نیطسلف
 انیس رصم نآ یط هک ، ۱۹۶۷ گنج نامز
 زا سپ رتشیب یسب یتحو ، داد تسد زا ار
 هب اهنآ ، لیئارسا اب هناگادج حلص نامیپ
 رسارس ردو رصم رد اه هذوت قیمع شحنر

 رونا رورت . دنتخیر شتآ برع ناهج
 لاحشوخ ار اهنآ اما دوبن اهنآ راک  تاداس
 .درک
 لیئارسا اب حلص نامیپ هب تبسن اهنآ عضوم
 هکلب اه ارگ مالسا لمعلا سکع اهنت هن
 . دوب اه یرصم دامتعا دروم شنکاو
 زا دندرک یم ساسحا اه یرصم زا یرایسب

 هدش میلستو هدروخ بیرف لیئارسا یوس
 مهم بیکرت کی دیوید پمک نامیپ .دنا
 نامیپ نتسب نآ نودب هک تشاد ینیطسلف
 . دشاب ریذپ ناکما رصم یارب تسناوت یمن
 هاگن یگرزب ریوصت هب ، فاب لایخ تاداس
 هب دناوت یم نامیپ هک تشاد روابو درک یم

 ینیطسلف تلود لیکشت هب رجنم تعرس
 ریوصت هک دوب یلیکو ، نیگب میحانم .ددرگ
 اب اه یدوهی زا ییاه لسن .دید یم یبوخ

 درگ هعومجم اساسا هک ، دوهی یعرش نییآ
 ، دوب ینوناق یاه تنسزا هدش یروآ
 ثحب اب اه نآ زغمو ،دندوب هتفای شرورپ

 نیمه یارب .دوب هتفای شیالاپ یعرش یاه
 رسارس رد یدوهی یاه لیکو هک تسا

.دنراد راتساوخ ناهج
 زا یرکذ چیه همان تقفاوم ، تقیقح رد
 دوخ زا اهنت ، درک یمن ینیطسلف تلود کی
 ییولهپ ود ترابع اب  مه نآ ، یراتخم
 هک دوب راکشآ یشور هب هک تفگ یم نخس
 .داد یم لیئارسا هب ار لاغشا همادا هزاجا

 اه یرصم هک دوبن یزیچ نآ همان تقفاوم
 اهنآ مشخو ، دندوب هدش تیاده نآ رواب هب
 دنا هدش دعاقتم اه یرصم .دوب سمل لباق
 ، تسا برع ناهج ربهر اهنآ روشک هک
 نآ زا شخب ره یارب یا هژیو تیلوئسمو
 ناونعب دننک لمحت دنناوت یمن اهنآ .دراد

 ریقف ینیطسلف یاهومعرسپ هب نئاخ
.دنوش هدید دوخ سویامو
 کرابم ینسح ، ینوگن رس زا لبق رایسب
 دروم اکیرما لگناو، لیئارسا رکون ناونعب
 تسپ شقن ، اه یرصم یارب . دوب ترفن
 نویلیم مینو کی یلیئارسا هرصاحم رد وا
 یصاخ تروص هب هزغ راون رد ینیطسلف

.دوب روآ مرش
 زاغآ زا نیملسملا ناوخا نالاعفو ناربهر

 نادنز ، دنتشگ مادعا ۱۹۲۰ ههد رد دوخ
 یاه هنوگ هبو دندش هجنکش ، دندیشک 
 دض تیوه .دنتشاد رارق رازآ دروم یرگید
  عضوم . تسا صقنو بیع یب اهنآ میژر
 هب یدایز دح ات اه ینیطسلف  هراب رد اهنآ
.درک کمک ریوصت نیا
 لوط رد ییاج اه ینیطسلف اب لیئارسا رگا

 یم نیمملسملا ناوخا ،درک یم حلص زرم
 زا ار شا یگدنشخرد مظعا شخب  تسناوت
 اهنآ ، تسا مولعم هک ییاج ات .دهدب تسد
 ناونعب یراج کیتارکومد تاباختنا زا
 رصم یاه تسایس رد یزکرم یورین
.دنتسه روهظ  لاحرد
.میرکشتم ، لیئارسا
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 ار ناریا یمالسا یروهمج دیهد هزاجا
.مینکن شومارف
 الماک تقیقحرد .دنراکهدب ام هب زین اهنآ
مه دایز رایسب
 تاباختنا نیلوا رد ،۱۹۵۱ لاس رد
 رد یمالسا روشک کی رد کیتارکومد
 ریزو تسخن ناونعب قدصم دمحم ، هقطنم
 هک ، یولهپ اضر دمحم ،هاش . دش باختنا
 ایناتیرب یوس زا مود یناهج گنج یط رد
 ، دش هتخادنا نوریب ،دوب هدش هتشامگ
 یلم ار روشک یتایح تفن تعنص قدصمو
 اب ، ار ناریا مدرم ایناتیرب نامز نآ ات .درک
 هایس یالط یارب یرصتخم هنیزه تخادرپ
.دیپاچ یم
 یهدنامزاس ییاتدوک رد دعب یاه لاس رد
 ،اکیرما یایسو ایناتیرب۱۶ما بناج زا هدش
 ترفن دروم یایناتیرب هب تفنو روشک هب هاش
 اعطق لیئارسا .دش هدنادرگ زاب نآ یاکرشو
 تیمکاح تحت اما، تشادن اتدوک رد یشقن
 . درک تفرشیپ لیئارسا هاش هدش ایحا میژر
 هب هحلسا شورف یارب یتصرف اه یلیئارسا
 کاباش نارومام .دنتفای ناریا شترا
 کانتشحو یفخم سیلپ کاواس ، لیئارسا

 داقتعا یرایسب . دنداد شزومآ ار هاش
 هب مه ار هجنکش یاه کینکت هک دنتشاد
 نیماتو نتخاس هب هاش .دنتخومآ یم اهنآ

 هب تالیا زا ناریا یتفن هلول طخ هنیزه
 زا لیئارسا یاه لارنز .درک کمک نولکشا

 هب احنآ رد هک قارع ناتسدرک هب ناریا قیرط
 یم کمک دادغب دض یاه یشروش
.دندرک رفس، دندومن
 میژر اب لیئارسا یربهر ،نامز نامه رد
 حالس یروآرف یارب یبونج یاقیرفا دیاتراپآ

 ود ره . درک یم یراکمه یا هتسه یاه
 شالت نآ رد یراکمه داهنشیپ هاش هب روشک
 مه ناریا ، نآ زا سپ ، دنداد ار کرتشم
 لیدبت یا هتسه تردق هب تسناوت یم
 .ددرگ
 ، دوش یلمع تکراشم نآ هک نآ زا شیپ

 رد یمالسا بالقنا  طسوت روفنم مکاح
 . دش نوگنرس )۱۳۵۷(۱۹۷۹ لاس هیروف
 ناطیشو )اکیرما( گرزب ناطیش نآ زا سپ

 هدمع شقن ،رفنت دروم )لیئارسا( کچوک
 .دنا هدرک افیا یمالسا میژر تاغیلبت رد یا

 کمک اه هدوت یرادافو ظفح هب رما نآ
 نآ زا داژن یدمحا دومحم نونکاو هدومن
.دنک یم هدافتسا دوخ تیمکاح ظفح یارب
 زا – یناریا یاه هتسد هک دسر یم رظن هب

 ناریا شالت زا نونکا -اه فلاخم هلمج
 یا هتسه بمب ندروآ تسد هب یارب

 زا یریگ ولج یارب رهاظ هب ، ناشدوخ
.دننک یم تیامح لیئارسا یا هتسه هلمح
 کی هک درک مالعا داسوم سیئر هتفه نیا (
 رطخ“ دناوت یمن یناریا یا هتسه بمب
) دشاب لیئارسا یارب ”یدوجو
 نودب یمالسا یروهمج تسناوت یم اجک
 کی مه اهنآ نیارب انب ؟دشاب لیئارسا
.دنراکهدب ام هب یگرزب”رکشت“
 هنشت یلیخ ام دیهد هزاجا لاح ره هب
 رد یدایز دح ات لیئارسا .میشابن تردق
 اما . تسا هتشاد تکراشم یمالسا یرادیب
 تکرش یتح ای– هدننک تکرش اهنت نآ

.تسین -یلصا هدننک
 ، دسر یم رظن هب بیجع هک روط نامه
 ارهاظ شیدنا کیرات یبهذم ییارگ داینب
 نراک .دنک یم نایب ار نامز حور
 یبلاج باتک، دقتعم ناد خیرات گنارتسمرا
 ناهج رد ارگ داینب شبنج هس نوماریپ
 وا .تسا هتشون لیئارساو اکیرما رد ، مالسا
 نیا مامت :دهد یم ناشن ار ینشور هناشن

 یحیسم ،ناملسم -ارگاو یاه شبنج
 ناس کی ابیرقت لحارم زا -یدوهیو
.دنا هدرک روبع یدوبمهو
 تسا هتفشا رب لیئارسا مامت، رضاح لاح رد

 لاح رد سکدترا دنمتردق هعماج نوچ
 یاه شخب زا یرایسب رد نانز ندرک راداو
 سوبوتا بقع رد هناگادج نتسشن هب روشک
 بوخ یاه زور رد اه هایس دننامه ، اه
 رد ادج یاه ور هدایپ زا هدافتساو ، امابالآ
 نازابرس .دنتسه اه نابایخ تمس کی
 زا ناشیاه ماخاخ یوس زا درم یبهذم
 هدش عونمم زابرس نانز زاوآ هب نداد شوگ
 هب نانز، سکودترا یاه هلحم رد .دنا
 هک ییاه هماجرد ناشیاه ندب ندیچیپ

 ار اهنآ یاه تسدو تروص زا ریغ یزیچ
 تارارح هجرد رد یتح دنک یمن راکشآ

 هدش راداو نآ زا رتالاب و دارگیتناس هجرد۳۰
 هداوناخ کی زا یا هلاس۸ رتخد  .دنا

 هب وا یاه سابل هک نآ لیلد هب یبهذم
 تیذا دروم دوبن ” هدیشوپ“ یفاک هزادنا
 نانز ، لباقتم تارهاظت رد .تفرگ رارق

 هک دنتشاد تسد رد ار یرتسوپرالوکس
”! تسا نارهت اجنیا“ دوب هتشون

 لیئارسا کی یزور ، هدنیآ رد تسا نکمم
 ، ارگ داینب مالسا ناهج کی اب ارگ داینب

 داینب روهمج سیئر کی تیامح تحت
.ددنبب حلص نامیپ ییاکیرما یارگ
 اه دنور ندرک فقوتم یارب ام هک نیا رگم
. میوش راک هب تسد دوش رید هک نآ زا لبق
  وندیون
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 ننيیاا ززاا اارر رراکشآآ رربليیژژ ۀتشوون ننيیاا رراشتناا
 ححررطط یپ رردد هھک مميیتسناادد ییررووررض تتهھج
 ززاا ینشوورر ککرردد ٬،ثثحابم ززاا ییررامش
 اارر ببهھھھذذم ععووضووم هھب ممسيیسکررام ددررکيیوورر
.ددززاس یم رريیذذپ نناکماا ام ییااررب
 للاح ننيیع رردد یعووضووم ننيینچ ححررطط
 هھک یلکش هھب اارر هھتيیسيیئال ننامتفگ وو ییوواعدد
 رريیظظن یلئاسم ٬،ددززاس یم ححررططم دديیاش وو دديیاب

 هھب(  »ییررسوورر« ايی »یبهھھھذذم شششووپ«
 ۀلئسم یيیاپوورراا ییاهھھھررووشک رردد للاثم ننااوونع
 ییااددص ووررس سسررااددم رردد یمالساا شششووپ
 وو ببهھھھذذم ۀططباارر وو ٬،)تتخااددناا ههااررب ییررايیسب
 ررابخاا هھک ددووب یبلاططم هھلمج ززاا ٬،پپچ ششبنج
 هھسنااررفرردد کيیژژوولووئدديیاا -یسايیس ززوورر ممهھم
 للمعلاا سسکع وو ههدداادد صصاصتخاا ددووخ هھب اارر
مم .تتخيیگناا ررب ززيین اارر یعوونتم ییاهھھھ
١۱ 
 ممسيیسکررام )»یفسلف«( کيیررووئت ینابم
 للماش ببهھھھذذم ۀلئسم اب هھططباارر رردد کيیسالک
 ددززن ااررنآآ أشنم هھک تتساا للمکم ددعب هھس
 ققووقح ۀفسلف ددقن ۀمددقم« رردد  ننااووج سسکررام

.مميیبايی یم )١۱٨۸۴٣۳ -١۱٨۸۴۴ (»للگهھھھ
 اارر ببهھھھذذم هھمهھھھ ززاا ششيیپ یتسيیسکررام ددقن
 ددررووم یگناگيیبددووخ ززاا للماع ننااوونعب
 تتيیلووئسم نناسناا .ددهھھھدد یم ررااررق یسررررب
 هھک ددهھھھدد یم تتبسن تتاسددقم هھب اارر یتشوونررس
 یتلاخدد چيیهھھھ ننآآ ننيیيیعت رردد وواا ددووخ یيیووگ
 ٬،ددنيیررفآآ یم اارر ببهھھھذذم نناسناا«( تتساا هھتشااددن
 یم ققلخ اارر نناسناا هھک تتسيین ببهھھھذذم ننيیاا وو
 ففيیاظظوو مماجناا هھب اارر ددووخ نناسناا .)».ددنک
 یم ممززلم یيیاهھتيیعوونمم تتيیاعرر وو  ییررابجاا
 .ددنتسهھھھ وواا یيیافووکش وو ددشرر للخم هھک ددززاس
 اارر وواا یمددآآ ددررف ددززن یبهھھھذذم تتاادداقتعاا
 وو تتاماقم ززاا ییررااددرربنامررف هھب  هھنابلططوواادد
 تتيیعبت ینعيی ٬،ددنک یم ققيیووشت یبهھھھذذم ببتااررم
 ررب ايی نناشتيیناقح وو تتيینووناق هھک یبتااررم ززاا
 ینططاب مملاع ۀنااززااددررپ للايیخ تتاليیامت سساساا
 یصاخ ززايیتماا اهھنآآ ییااررب هھک تتساا ددااررفاا
 الاب مملاع وو تتاسددقم اب اارر اهھنآآ وو ههددش للئاق
 اهھنآآ ررابتعاا هھکنيیاا ايی وو ٬،ددنززاس یم ططبتررم
 یبهھھھذذم ررووماا رردد اهھنآآ صصصخت سساساا ررب اارر
.ددنناادد یم

 ییاهھھھ ننيیررتکدد هھب یتسيیسکررام ددقن ٬،سسپس
 .ددززااددررپ یم ببهھھھااذذم یسايیس وو یعامتجاا
 وو ننووررق ییاهھھھ ییژژوولووئدديیاا ۀۀددنامززاب ببهھھھااذذم
 « ببهھھھذذم : ددنتسهھھھ یميیددق ررايیسب رراصعاا
 ببهھھھذذم . » تتساا  نناهھج ززاا ببذذاک یهھھھاگآآ
 ههررااوومهھھھ نناهھج هھک ههژژيیووب تتس ییززيیچ ننيینچ
.تتس ینووگررگدد للاح رردد
 ییرراادد هھيیامررس للبقام عمااووج رردد ببهھھھااذذم
 ینيیدد ححالصاا تتضهھن للثم وو ٬،ددنددمآآ ددووجووب
 نناشيیگنهھھھامهھھھ تتيیحيیسم خيیررات رردد نناتستووررپ
 اب اسيیلک ممووسرر ققابططناا ییااررب[ تتالووحت اب
 یئززج ااررابجاا اهھتفررشيیپ وو ]هھنامزز تتايیضتقم
 هھک یتقوو اصووصخ تتساا ههددووب ددووددحم وو
 ممالک« تتشاادد یمااررگ وو تتددابع هھب ببهھھھذذم
.ددززااددررپ یم »سسددقم
 ییاهھھھددمايیپ وو تتاارريیثأت ککرردد ننيینچمهھھھ هھب وو
 هھک ) )١۱( ییرربوو ممووهھفم هھب( یتخانشنااوورر
 ننيیمووررحم ییااررب ددنااووت یم یبهھھھذذم تتاادداقتعاا
 ووسکيی ززاا یبهھھھذذم ررقف « .ددشاب هھتشاادد هھعماج
 ررگيیدد ییووس ززاا وو ههددووب یعقااوو ررقف ننيیبم

 یوحم دیمح : هسنارف زا همجرت . راکشآ ربلیژ

،بهذم و اهتسیسکرام
زورما و زورید 
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 .ددشاب یم ززيین یعقااوو ررقف هھيیلع ضضااررتعاا
 هھيیس رردد ههدداتفاا اپ ززاا ققوولخم ددايیررف ببهھھھذذم
 هھب ٬،ممحرر یب یناهھج ححوورر ٬،تتس ییززوورر
 ححوورر ننووددب یناارروودد ححوورر هھک للکش ننامهھھھ
.تتساهھھھ ههددووت ننوويیفاا ببهھھھذذم .تتساا
 ررهھھھ ققووف تتاکن کيیسالک ممسيیسکررام ههاگنززاا
 هھک ددسرر یم ههددحااوو هھجيیتن کيی هھب هھب هھس
 « : ددررک ششنايیب ننيینچ ننيیاا ننااووج سسکررام
 یتخب کيین هھباثم هھب ببهھھھذذم ززاا )٢۲( ننتفررااررف
 یقيیقح یتخبشووخ ططررش اهھھھ ههددووت یمووهھھھووم
 تتامهھھھووت ززاا نندديیشک تتسدد تتسااووح .تتساهھنآآ
 هھب ننددررک تتشپ  نناش تتيیعضوو هھب تتبسن
 هھب ششاهھھھ ططسااوو هھب هھک تتساا یعاضوواا ننامهھھھ
 ددقن ٬،ببيیتررت ننيیددب .ددنرراادد ززايین تتامهھھھووت ننيیاا
 یناف یگددنزز ننيیاا ددقن ننامهھھھ ٬،هھفططن رردد ببهھھھذذم
 ببهھھھذذم هھک  تتساا ننايیمددآآ جنرر وو ددرردد ززاا  ررپ
.ددشاب یم ننآآ سسددقم ۀلاهھھھ
٢۲ 
 ففذذح کيیسالک ممسيیسکررام ٬،للاحنيیاا اب
 ممددقم وو ییررووررض یططررش ننااوونعب اارر ببهھھھذذم
 ۀيیررظظن ( ددناادد یمن یعامتجاا ییددااززآآ ییااررب
 ددنااووخ ننيینچ ننااووت یم اارر ننااووج سسکررام
 ٬،تتامهھھھووت ررب یگرريیچ ییااررب مماجنااررس : هھک
 دديیشخب ننايیاپ یططيیااررش هھب « یتسيیاب یم ااددتباا
 ررهھھھ رردد .»تتساا ددنمززايین تتامهھھھووت هھب هھک
 یم تتلوودد ۀۀررابرردد للکش ننامهھھھ هھب تتررووص
 تتسيین ححررططم ببهھھھذذم ففذذح ٬،مميیيیووگب مميینااووت
 ااررنآآ ننتفرر ننيیب ززاا ططيیااررش یتسيیاب یم هھکلب
 « ننددررک ععوونمم للکشب هھلئسم .مميیززاس ممهھھھااررف
 ففررصم ببووکررس ايی وو »اهھھھ ههددووت ننوويیفاا
 هھک تتس ییررووررض یلوو .تتسيین ننآآ نناگددننک
 »اهھھھ ههددووت ننوويیفاا« ننااررجات ززاتمم ططبااوورر هھب
 ننايیاپ یسايیس تتررددق اب ددتس وو دداادد رردد
.مميیهھھھاکب نناهھھھذذاا رردد ننآآ ذذووفن ززااوو ههدديیشخب
 یسررررب للباق اجنيیاا رردد یقلت ززررطط ععوون هھس
: ددنتسهھھھ
 ددززن ممسيیسکررام ینعيی ٬،کيیسالک ممسيیسکررام
 یيیااددخ یب ععووضووم ححررطط ٬،ننآآ ننااررااذذگنايینب
 یعامتجاا ییاهھشبنج ۀمانررب ءززج اارر
 دداقتناا رردد ٬،سسکع ررب .ددناا هھتسنااددن ییررووررض
 رردد )٣۳(»تتسيیکنالب « ننيیررجاهھم ۀمانررب ززاا
 ییوواعدد سسلگناا ٬،)١۱٨۸٧۷۴( ننوومک اب هھططباارر
 ققيیررطط ززاا ببهھھھذذم ففذذح ررب ینبم اارر ننانآآ
 رروودد .تتساا هھتفررگ ررخسمت هھب ینووناق ننامررف
 تتايیبررجت رردد سسلگناا ینيیب ززيیت وو یشيیددناا
 ررووططنامهھھھ ٬،دديیسرر تتابثاا هھب الماک ممتسيیب ننررق
 ننيیررتهھب تتيیذذاا وو ررااززآآ « تتفگ یم وواا هھک
 وو ههددنااووخان تتاادداقتعاا ققيیووشت ییااررب هھليیسوو
 رراگززوورر رردد « ننيیاا ررب ههووالع وو »تتساا ددئاازز

 ااددخ ییااررب مميینااووت یم هھک یتمددخ اهھنت ام
 ددامن اارر یيیااددخ یب هھک تتساا ننيیاا مميیهھھھدد مماجناا
.»مميینک ممالعاا ییررابجاا دداقتعاا
 یيیااددج ینعيی ٬،هھناهھھھااووخ ییررووهھمج هھتيیسيیئال
 ففااددهھھھاا ززاا سسکع ررب ٬،تتلوودد ززاا ننيیدد
 ززيین البق هھک تتساا رريیذذپان للااووزز وو ییررووررض
 ییززااووژژررووب یسااررکوومدد ۀمانررب ززاا یشخب
 دديیاب ٬،ززيین هھططباارر ننيیاا رردد یلوو .ددووب للاکيیدداارر
 اب اارر یيیااددج دديیابن هھک مميیووش ررووآآددايی
 ددررووم رردد یتح ٬،مميیرريیگب یکيی تتيیعوونمم
 تتاارريیسفت رردد سسلگناا .یشززوومآآ للئاسم
 « ۀمانررب  ۀۀررابرردد ششاا ییدداقتناا
 تتااررکوومدد للايیسووس ببززح )۴( »تتررووفرراا
 دداهھنشيیپ اارر رريیزز للوومررف ٬،)١۱٨۸٩۹١۱( نناملآآ
 ززاا اسيیلک للامک وو ممامت یيیااددج « : ددنک یم
 ءانثتساا ننووددب یبهھھھذذم عمااووج ممامت .تتلوودد
 یصووصخ تتکررش ننااوونع هھب تتلوودد ططسووت
 ززاا ییاا هھجددووب چيیهھھھ .ددش ددهھھھااووخ یقلت
 وو تتفررگ ددهھھھااووخن ننانآآ هھب یمسرر ییاهھتايیلام
 ددنهھھھااووخن ززيین یتلوودد سسررااددم رردد یتلاخدد چيیهھھھ
 للخاادد اارر رريیزز حيیضووت ددعب وو ».تتشاادد
 یمن للاحنيیاا اب « : ددنک یم هھفاضاا ززتنااررپ
 تتاناکماا اب اهھنآآ هھک مميیووش عنام مميینااووت
 دداجيیاا اارر نناشددووخ صصاخ سسررااددم نناشددووخ
 ششززوومآآ اارر نناشيیاهھھھ الپوو تتررپ اجنآآ رردد وو
» !ددنهھھھدد
 ۀبنج ززاا دديیاب للاح ننيیع رردد ررگرراک ببززح
 ننتم رردد .ددنک ههززررابم ببهھھھذذم ذذووفن اب ییررظظن

 ییددوونشخ رراهھظظاا ررماا ننيیاا ززاا سسلگناا ١۱٨۸٧۷٣۳
  ررگرراک ننيیززررابم ررثکاا هھک ددنک یم
 یبهھھھذذم تتاادداقتعاا ززاا نناملآآ تتسيیلايیسووس
 ررهھھھ هھک ددنک یم دداهھنشيیپ وو ٬،ددناا ههدديیشک تتسدد
 ننررق ۀسنااررفتسيیلايیررتام تتايیبدداا ززاا ررتشيیب هھچ
 ییررتشيیب ددااددعت ات ددووش ههددافتساا ممهھھھددجهھھھ
.ددنووش ددعاقتم
 ررگرراک ببززح )۵( ییاتووگ ۀمانررب ددقن رردد
 ففيیررعت دديیووگ یم سسکررام ٬،)١۱٨۸٧۷۵( نناملآآ
 وو تتاادداقتعاا ددررووم رردد یصخش ییاهھيیددااززآآ
 هھک ددددررگ ححررططم دديیاب ییووحنب ٬،یبهھھھذذم ننيیئآآ
 ییررووماا ننيینچ رردد تتلوودد تتلاخدد ممددع ررب اهھنت
 اارر ععووضووم ننيیاا سسکررام .ددشاب هھتشاادد هھيیکت
 « : هھک ددززاس یم ححررططم للکش ننيیاا هھب
 وو یبهھھھذذم ییاهھھھززايین هھب ددنااووت یم ییددررفررهھھھ
 سسيیلپ هھکنآآ یب دديیووگ خساپ اارر ددووخ ینامسج
 ننيیع رردد وواا .»ددشاب هھتشاادد هھلخااددم ننآآ رردد
 ززاا ببززح « : هھک ددنک یم ففسأت رراهھظظاا للاح
 ددهھھھدد نناشن ات ههددررکن ههددافتساا یتيیعقووم ننيینچ
 وو ههدديیقع ییددااززآآ « یئااووژژررووب ۀلووقم هھک
 هھنووگ ررهھھھ ۀعاشاا اب ممهھھھافت ییانعم هھب »ببهھھھذذم

 هھک یلاح رردد ٬،تتس یبهھھھذذم ۀشيیددناا ییددااززآآ
 تتاليیخت  ززاا نناهھھھذذاا یيیاهھھھرر ییااررب ]ببززح[
».ددنک یم ششالت یبهھھھذذم
٣۳ 
 ززاا اهھنت  اارر ببهھھھذذم کيیسالک ممسيیسکررام
 ببهھھھااذذم اب یيیاپوورراا عمااووج ۀططباارر ۀيیوواازز
 وو تتيیذذاا وو تتشاادد ررظظن ددم نناشددووخ یتنس
 ننآآ تتاعووضووم ءززج یبهھھھذذم ییاهھتيیلقاا ررااززآآ
 ددززن نناميیاا للهھھھاا ررااززآآ وو تتيیذذاا یتح وو ددووبن
 ییاهھتلوودد ططسووت ممتس تتحت ننامددررم
 ددنتشاادد ققلعت ررگيیدد ببهھھھااذذم هھب هھک ییررامعتساا
.ددش یمن هھتفررگ ررظظن رردد
 ززاا تتساا ررثأتم ععووضووم ننيیاا ام ررصع رردد
 ننآآ للاقتناا یتح وو ییررامعتساا ثثاارريیم ییايیاقب
 ییاهھھھررووشک یلصاا ننيیمززررس  ننوورردد هھب
 »یلخاادد ررامعتساا « للاکشاا رردد ٬،ییررووتااررپماا
 هھک سساساا ننيیاا ررب ننآآ تتيیصووصخ هھک
 ننططوو ییالج نناشددووخ ٬،نناگددش ررامعتساا
 ننيیاا – ددناا ههددررک » تتررجاهھم « ینعيی ههددررک
.تتس ییددايیزز ییررايیسب تتيیمهھھھاا ززئاح ععووضووم
 یکيی ننااوونعب یتسررپ ددااژژن هھک یططيیااررش تتحت
 ٬،ییررامعتساا ثثاارريیم یعيیبطط ییاهھھھددمايیپ ززاا
 وو ننيینمؤؤم ررااززآآ وو تتيیذذاا ٬،تتساا هھتفايی ططلست
 ییاهھھھ ههددززررامعتساا ینعيی ممتس تتحت ننامددررم
 هھک ددووش ددررطط تتلع ننيیاا هھب اهھنت دديیابن ٬،ننيیشيیپ

 تتاادداقتعاا تتيیووقت ییااررب ههوويیش ننيیررتررثؤؤم «
 وو تتيیذذاا ننيینچ اب .»ددش ددهھھھااووخ ببوولططمان
 هھمهھھھ ززاا ششيیپ اارريیزز ددررک هھلباقم دديیاب ییررااززآآ
 ییددااژژن ايی یمووق ممتس دداعباا ززاا یکيی ززاا یکاح
 رريیغ ههززااددناا ننامهھھھ هھب ییررماا ننيینچ وو تتس
 ضضيیعبت هھنووگ ررهھھھ هھک تتساا للووبق للباق
.ییدداصتقاا وو یقووقح ٬،یسايیس
 ننامددررم یبهھھھذذم ننيیئآآ وو للامعاا ٬،هھتبلاا
 یلاهھھھاا ههاگن رردد ددنااووت یم ههددش ررامعتساا
 ٬،ددنک ههوولج للززان تتددش هھب  گگررززب ییاهھھھررهھش
 اهھنآآ یملع وو ییدّدام ییررتررب هھکنيیاا ررب افاضم
 ههددهھھھاشم للباق ززيین ییررامعتساا تتيیعقااوو رردد
 هھک تتشاادد رراظظتناا ننااووت یمن یلوو .تتساا
 هھب اارر ننااررگررامعتساا یگددنزز ۀۀوويیش لليیمحت
 لليیم ممغرر یلع هھک  ٬،نناگددنووشررامعتساا
 یتمددخ ننااوونع هھب ٬،تتساا ههددووب اهھنآآ ینططاب
 ممتس ممنهھج .ددووش یقلت اهھنآآ یيیاهھھھرر ققح رردد
 ننددمت « وو ووکيین تتايّین ززاا هھتشابناا ییددااژژن
 ههززااددناا هھچ ات هھک مميیناادد یم وو ٬،تتساا »ززاس
 ییوواعدد هھب ههددوولآآ ییررگرراک ششبنج ددووخ
 نناارروودد رردد یتسووددناسناا ممهھھھووت وو هھناارراکووکيین
.تتساا ههددووب ررامعتساا
 ضضررااووع ۀۀررابرردد سسلگناا ددووجوو ننيیاا اب
 رردد .ددووب ههدداادد ررااددشهھھھ ررامعتساا ییاازز ییرراميیب
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 ١۱٢۲ خيیرراتب )۶( یکستووئاک هھب ییاا هھمان
 ششخب یيیاهھھھرر تتسايیس وواا ١۱٨۸٨۸٢۲،٬ رربماتپس
 حيیضووت للکش ننيیاا هھب اارر ممکاح ییايیرراتلووررپ
 اارر ییررووررض ییاهھھھ ینيیبشيیپ ممامت هھک ددهھھھدد یم
 هھب یلعج وو یضررفيیددااززآآ ات تتسب رراکب دديیاب
.ددووشن لليیددبت ههدديیشووپ ممتس
 ٬،یمووب ننامددررم وو هھططلس تتحت ییاهھھھررووشک«
 وو للاقتررپ ٬،ددنلهھھھ تتااررمعتسم ٬،رريیااززجلاا ٬،ددنهھھھ
 یتسررپررس تتحت اتقووم دديیاب ٬،ايیناپساا
 ررتعيیررس هھچ ررهھھھ وو ددنرريیگ ررااررق ايیرراتلووررپ
 ننيیاا هھکنيیاا للاح .ددنووش تتيیااددهھھھ للالقتساا ییووسب
 تتس یشسررپ ٬،دديیايی ششررتسگ هھنووگچ ددنوورر
 دديیاش .تتفگ خساپ ننآآ هھب ننااووتب یتخسب هھک
 للامتحاا تتررووص ررهھھھ رردد ٬،ددنک ببالقناا ددنهھھھ
 ززاا وو .تتساا ددايیزز ررايیسب ییاا هھعقااوو ننيینچ
 ییززاس ددااززآآ للاح رردد ايیرراتلووررپ هھک یيیاجنآآ
 گنج هھب ددنااووت یمن ٬،ددشاب یم ددووخ
 ددووب ددهھھھااووخ ررووبجم وو ٬،ددززااددررپب ییررامعتساا
 .ددررااذذگااوو ددووخ للاحب اارر یلئاسم ننيینچ هھک
 وو یناارريیوو یططيیااررش ننيینچ هھک تتس یعيیبطط
 یلوو ٬،تتشاادد ددهھھھااووخ ههااررمهھھھ هھب ججررم وو ججررهھھھ
 یم ییوورر تتابالقناا ممامت رردد للئاسم هھنووگنيیاا
.تتساا رريیذذپان یيیااددج ننآآ ززاا وو ددهھھھدد
 ررگيیدد ییاهھھھاج رردد ددنااووت یم ددنوورر ننيیمهھھھ
 وو رريیااززجلاا رردد للاثم ننااوونعب : ددددنوويیپب ععووقووب
 ام ییااررب انئمططم یثددااووح ننيینچ .ررصم رردد
 اجنيیاا رردد ام .ددووب ددهھھھااووخ للح ههاارر ننيیررتهھب
 اپوورراا یتقوو .تتشاادد مميیهھھھااووخ ییددايیزز ییاهھھھرراک
 ٬،ددنددش یهھھھددنامززاس یلامش ییاکيیررمآآ وو
 وو ههددررووآآ ددووجووب اارر یميیظظع ررايیسب ییوورريین
 هھميین ییاهھتلم ییااررب ییاا هھبذذج ررپ ییووگلاا هھب
 ززاا نناشددووخ اهھنآآ هھک ددش ددهھھھااووخ لليیددبت ننددمتم
 ییدداصتقاا ییاهھھھززايین : ددررک ددنهھھھااووخ ییوورريیپ ننآآ
 ددهھھھااووخ ممهھھھاارر ففاارر یتيیعقووم ننيینچ یيیاهھنت هھب
 ممااددک ززاا یيیاهھھھررووشک ننيینچ یلوو .تتخاس
 دديیاب یسايیس وو یعامتجاا ششررتسگ للحااررم
 رراتخاس هھب ززيین اهھنآآ ات ددننک ررووبع
 ررکف٬،ددررووم ننيیاا رردد ٬،ددنبايی تتسدد یتسيیلايیسووس
 ییاا هھيیضرر فف هھنووگ ررهھھھ ححررطط هھک ممنک یم
 ننيیاا اب .ددووب ددهھھھااووخ ههددووهھيیب هھنيیمزز ننيیاا رردد
 : ددررااددن ددووجوو ییدديیددررت ددررووم کيی رردد ددووجوو
 ددنااووت یمن ههاگچيیهھھھ ددنمززوورريیپ ییايیرراتلووررپ
 یجرراخ تتلم چيیهھھھ هھب ررووززب اارر یتخبشووخ
 ییززوورريیپ تتررووصنيیاا رريیغ رردد ٬،ددنک لليیمحت
».تتخااددناا ددهھھھااووخ ههررططاخم هھب اارر ششددووخ
 للاحنيیاا اب  هھک ییاا ههدداتفاا اپ ششيیپ تتقيیقح
 هھک تتساا ننيیاا ٬،تتساا ههددش هھتفررگ ههدديیددان هھمهھنيیاا
 لليیمحت ررووزز اب هھک » یتخبشووخ « هھنووگ ررهھھھ
 هھب ددنووش یم للمحتم ااررنآآ هھک ینانآآ ددززن ددووش

.ییررگيیدد ززيیچ هھن وو ٬،ددووب ددهھھھااووخ ممتس هھباثم
۴ 
 ممامت ٬،)بباجح ( یمالساا ییررسوورر ۀلئسم
 ننيیاا ززاا ششيیپ هھک اارر یتالکشم وو للئاسم
 .ددرراادد ررب رردد ههددررشف للکشب ممددررک ححررططم
 ششررگن ددنااووت یم ییاا هھلئسم ننيینچ
 وو ههددررب للااؤؤس تتمالع رريیزز اارر یتسيیسکررام
.ددززاس للحنم
 ببهھھھذذم ممالساا هھک یيیاهھھھررووشک ببلاغ رردد
 للکش ززوونهھھھ ببهھھھذذم ٬،تتساا تتيیررثکاا
 رريیباعت .ددشاب یم ممکاح ییژژوولووئدديیاا
 ظظفح ییاتساارر رردد ننانچمهھھھ ممالساا ییااررگسپااوو
 وو ممکاح تتررددق ززاا تتيیعبت رردد اهھھھ ههددووت
 ننانزز .ددوورر یم رراکب یگنهھھھررف یگددنامااوو
 ممتس ییررتشيیب تتددش اب وو ههددررتسگ للکشب
 تتحت هھک ددنووش یم للمحتم اارر ییاا هھنيیرريیدد
.ددرريیگ یم مماجناا یبهھھھذذم تتيیعووررشم شششووپ
 ههدديیاا ۀۀززررابم ٬،یططيیااررش ننيینچ تتحت
 ننااوونعب ببهھھھذذم ددرربرراک هھيیلع کيیژژوولووئ
 ننايیمددآآ ددايیقناا وو تترراساا ممووااددت ییااررب ییررااززباا
 رردد هھک ددشاب یم ییدداعباا ززاا یکيی للماش
 .تتساا تتيیوولوواا ددجااوو ششخبيیددااززآآ  ۀۀززررابم
 یيیاهھتسااووخ هھلمجززاا تتلوودد ززاا ننيیدد یيیااددج
 نناهھھھااووخ هھک یعامتجاا ییاهھشبنج هھک تتس
 ییاهھتيیوولوواا رردد ااررنآآ دديیاب ددنتسهھھھ  تتفررشيیپ
 ننااررااددفررطط وو اهھتااررکوومدد .ددنهھھھدد ررااررق ددووخ
 ننانزز ززاا کيیررهھھھ ییددااززآآ ییااررب دديیاب تتفررشيیپ
 ییررووابان ايی وو ببهھھھذذم بباختناا رردد ننااددررم وو
 رردد .ددننک ههززررابم یتاادداقتعاا ننيینچ هھب تتبسن
 یکيی ننانزز ییددااززآآ ییااررب ههززررابم للاح ننيیع
 ششبنج ررهھھھ تتيیووهھھھ یمئاادد ییاهھصخاش ززاا
 هھيیعاادد ررهھھھ ییانب گنس هھک تتساا ششخبيیددااززآآ
.دديیاا یم ررامشب تتفررشيیپ رردد ییاا
 وو ننانزز ییددااززآآ ههووجوو ننيیررت یيیااددتباا ززاا یکيی
 بباختناا ییددااززآآ للماش ننانآآ ییددررف ییددااززآآ
 یم نناشعبطط بباب هھک تتس یششووپ وو سسابل
 ررت ههدديیشووپ ععااووناا وو یمالساا ییررسوورر .ددشاب
 لليیمحت ننااووناب هھب ررووزز اب هھک یتررووص رردد ننآآ
 وو ممتس للاکشاا ززاا یکيی  هھب ٬،ددووش یم
 – ددووش یم لليیددبت ههررمززوورر یسنج تتنووشخ
 ننامهھھھ هھب هھک ههررمززوورر تتنووشخ ززاا یلکش
 ننانزز یيیاادديیپان تتمددخ رردد اارراکشآآ تتبسن
 ننتخاس دديیقم هھيیلع ههززررابم .ددرريیگ یم ررااررق
 ززاا ٬،ننآآ للاکشاا ررگيیدد ايی ییررسوورر هھب ننااووناب
 ننانزز تترراساا ههووجوو ررگيیدد هھيیلع ههززررابم
.تتساا رريیذذپان یيیااددج
 ششخبيیددااززآآ  ۀۀززررابم ررگاا٬،ددووجوو ننيیاا اب
 هھن ررووزز للامعاا هھب ننانزز ییززاس ددااززآآ ررططاخب
 تتررددابم ننانزز ددووخ هھيیلع هھک ننااررگمتس هھيیلع

 هھب اارر ییاا ههززررابم ننيینچ ايیووق ٬،ددززرروو
 ییررسوورر ننددنکررب .تتخااددناا ددهھھھااووخ ههررططاخم
 هھک ییددرر ففررس ییوورر ززاا ررووززب یبهھھھذذم
 – تتساا ههددناشووپ ننآآ اب اارر ددووخ هھنابلططوواادد
 یکاح یششووپ ننيینچ هھک مميیرريیذذپب ررگاا یتح
 تتکررح – تتس یگددررب وو یگددنب ززاا
 چيیهھھھ هھب وو ددووب ددهھھھااووخ ییاا هھنااررگبووکررس
 یبالقناا تتکررح یعددم ددنااووت یمن ننااوونع
 ننيیاا ررب ییاا ههووالع .ددشاب ییددااززآآ ییااررب
 ددهھھھااووخ هھجااووم تتسکش اب هھک تتس یتکررح
 ززيین سسلگناا تتايیررظظن وو اهھھھ ینيیب ششيیپ وو ددش
 ممهھھھ ززاب وو .ددنک یم دديیيیأت اارر هھيیررظظن ننيیمهھھھ
 ییووررووش رردد ممالساا تتشوونررس ننيیاا ررب ههووالع
 ررووزز للامعاا ننددووب ههددووهھيیب ٬،هھيیکررت وو ققباس
 اارر یبهھھھذذم نننس وو ببااددآآ ففذذح ییااررب
.ددهھھھدد یم نناشن ینشووررب

 ییاهھھھززايین هھب یيیووگخساپ ییااررب ییددررف ررهھھھ«
 »ددشاب ددااززآآ دديیاب ششاا ینامسج وو یبهھھھذذم
 ددنتسهھھھ لليیام هھکيیتررووص رردد ددننااووتب دديیاب ننانزز
 لليیام ننااددررم ررگاا ايی وو ددنشاب هھتشاادد بباجح
 ددااززآآ بباختناا ننيیاا رردد ٬،ددنررااذذگب ششيیرر ددنتسهھھھ
 ننيینچ رردد تتلاخدد ققح سسيیلپ هھکنآآ یب ٬،ددنشاب
».ددشاب هھتشاادد ییررووماا
 ططررش یتامددقم ییاهھيیددااززآآ ننيینچ ززاا ععافدد
 هھيیلع ررثؤؤم ۀۀززررابم رريیذذپان ببانتجاا
 بباجح عنم .تتس یبهھھھذذم یيیااررگررااددتقاا
 ااررنآآ لليیمحت یضقانتم الماک للکشب یبهھھھذذم
.ددنک یم هھيیجووت وو ققيیووشت ننيینمؤؤم ههاگن رردد
 ررماا ررهھھھ ايی وو یبهھھھذذم شششووپ ددررووم رردد
 ییددااززآآ وو هھشيیددناا ییددااززآآ للصاا اهھنت ٬،ییررگيیدد
 ۀططيیح رردد یبهھھھذذم ممووسرر وو ننيیئآآ مماجناا رردد
 ططسووت یلووصاا ننيینچ هھب ممااررتحاا وو ییددررف
 ددنااووت یم هھک تتساا کيیئال ییاهھھھ تتمووکح
 یبهھھھذذم ررابجاا اب ههززررابم رردد ینووناق للکشب
 ههددش ممالعاا ززيین ننآآررق ددووخ رردد .ددشاب ررگرراک
 ییررابجاا یبهھھھذذم دداقتعاا رردد « : هھک تتساا
)ننيیددلاا یفهھھھااررکاا ال( !»تتسيین
 ععووضووم صصووصخ رردد ررگيیدد ففررطط ززاا
 ییررسوورر ننتخاس ععوونمم ٬،ششززوومآآ ییددااززآآ
 رردد یبهھھھذذم ممئالع ررگيیدد ايی وو یمالساا
 ننيیاا للماع ٬،هھتيیسيیئال ممانب وو یتلوودد سسررااددم
 ششررتسگ هھب اتعيیبطط هھک تتس یساساا ضضقانت
.دديیماجناا ددهھھھااووخ یبهھھھذذم سسررااددم
۵ 
 یطط رردد هھک هھسنااررف للثم ییررووشک رردد
 « تتيیررثکاا ببهھھھذذم ممالساا دديیددم ییاهھلاس
 هھک ییاا هھسنااررف وو ددووب تتااررمعتسم »ننايیمووب
 ببهھھھذذم ممالساا ووسنيیاا هھب ششيیپ للاس اهھهھھھدد ززاا
 رردد » ههددش ررامعتساا « ننيیررجاهھم تتيیررثکاا
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 هھنووگ ررهھھھ اب ٬،ددهھھھدد یم لليیکشت اارر للخاادد
 ننااوونعب – ممالساا ببهھھھذذم ۀۀررابرردد ضضيیعبت
 ززاا هھک تتيیعمج ررظظن ززاا هھسنااررفبهھھھذذم ننيیموودد
 – تتساا ننااررگيیدد ززاا ررتلززان تتيیعقووم ثثيیح
.ددررک ههززررابم دديیاب
 رردد ٬،هھسنااررف رردد ممالساا اهھنررق للووطط رردد
 تتيیعقووم ززاا ررگيیدد ببهھھھااذذم اب هھسيیاقم
 ینابررق وو ههددووب ررااددررووخررب ییددعاسمان
 هھچ .تتساا هھتشگ ییرراکشآآ وو ههددررتسگ ضضيیعبت
 ننيیاا ززاا هھچ وو تتددابع ییاهھناکم صصووصخ رردد
 ننامهھھھ اب ههررااوومهھھھ هھسنااررفتلوودد هھک ررظظن هھططقن
 ننيیگنس تتيیموويیق ٬،ییررامعتساا ییررکف ۀۀوويیش
 ممالساا .تتساا ههددررک لليیمحت ننآآ هھب اارر ددووخ
 رردد ههررمززوورر وو یمئاادد للکشب هھک تتس یبهھھھذذم
 یب وو ههددش ههدداادد للززنت هھسنااررف ییاهھھھ هھناسرر
 یلکشب ننايیررج ننيیاا وو ٬،ددددررگ یم ررابتعاا
 ننيیشيیپ ههاگجامآآ هھيیلع هھناتخبشووخ هھک تتس
 یتيیلاعف ررگيیدد ٬،ننايیددووهھيی ینعيی یتسررپ ددااژژن
 مماع للتق ززاا ددعب اصووصخ ٬،ددشاب یمن ننکمم
 تتلوودد ییرراکمهھھھ اب وو اهھيیززان ططسووت اهھنآآ
 .یشيیوو
 وو یهھھھاگآآان هھب هھتخيیمآآ تتاماهھباا اهھھھ هھناسرر رردد
 ههددهھھھاشم اارر ممالساا ززاا ییرريیووصت یتسررپددااژژن
 رراگززاسان هھتيینررددم اب الماک ااررنآآ هھک مميینک یم
 ۀۀددافتساا للااوونم ننيیمهھھھ هھب وو ٬،ددنک یم یفررعم
 هھب »ممسيیمالساا « ۀۀژژااوو ززاا اجيیب وو ببسانمان
 اب ممالساا هھمقلم ٬،یمالساا یيیااررگددايینب ینعم
 للااوونم .تتساا هھتخاس ررت ههدداس اارر ممسيیررووررت
 الماک ممسيیررووررت اب ممالساا ننتخاس ططوولخم
 « ببسانمان ححالططصاا وو ٬،تتساا رراکشآآ
 ااررگددايینب ممالساا ففددااررت ننااوونعب » ممسيیمالساا
.هھتفايی سساکعناا نناهھھھذذاا رردد ههااووخ تتيیمامت وو
 اارراکشآآ ممکاح وو یمسرر ننامتفگ ٬،هھتبلاا
 ذذاختاا ممالساا للباقم رردد ییاا هھنامصخ تتيیعقووم
 هھب یهھھھاگن اب ٬،ددرراادد یعس یتح وو ٬،ددنک یمن
 گگررززب ییاهھھھ هھيیامررس هھجووت للباق عفانم
 وو ننامتخاس ٬،هھحلساا ٬،تتفن ( ییووسنااررف
 ۀۀررهھچ ٬،یمالساا ییاهھنيیمززررس رردد ) …وورريیغ
 اب .ددهھھھدد نناشن ددووخ ززاا ززيین ییاا هھناهھھھااووخ رريیخ
 هھب ررگررامعتساا ززيیمآآ رربکت ههاگن ٬،ددووجوو ننيیاا
 رريیغ ججوواا هھب ینامزز ننانآآ ببهھھھذذم وو نناناملسم
 ددااژژن تتمووصخ هھک ددسرر یم ننآآ للمحت للباق
 ۀيیحوورر .ددووش یم هھفاضاا ننآآ هھب ززيین هھناتسررپ
 تتساارر ححانج رراصحناا رردد اهھنت ییررامعتساا
 ززيین هھسنااررف پپچ رردد وو ٬،تتسيین هھسنااررف رردد
 رردد هھک تتساا ههددووب یقبااووس ییرراادد ززاب رريیدد ززاا
 هھب هھتخيیمآآ ییررامعتساا تتسايیس خيیررات للووطط
 ددض تتنس  وو یيیااررگررااددتقاا وو یتسررپ ددااژژن
 یگتخيیسگ ممهھھھ ززاا للاح رردد ززررابم ییررامعتساا

.تتساا ههددووب
 ششبنج تتاباعشناا نناارروودد ننيیتسخن رردد یتح
 تتااررکوومدد -للايیسووس ننيیب هھسنااررف ییررگرراک
 رردد تتساارر ححانج کيی ٬،اهھھھ تتسيینوومک وو اهھھھ
 ددمآآ ددووجووب تتختيیاپ ددووخ ییاهھتسيینوومک ننوورردد
 ییاهھتسيینوومک ننتفررگ ررظظن رردد ننووددب (
 اهھنآآ یشم ططخ هھک ٬،)رريیااززجلاا رردد ییووسنااررف
 للباق تتااررمعتسم للئاسم اب هھططباارر رردد
 رردد تتسيینوومک تتساارر ححانج .ددووب کيیکفت
 هھب یشکااررم )٧۷( ففيیرر ششررووش اب هھططباارر
 یبهھھھذذم وو ییاا هھليیبق ییاسؤؤرر ززاا یکيی ییرربهھھھرر
 ششترراا اب یيیووررايیوورر رردد یباططخلاا مميیررکلااددبع
 ددض ۀفيیظظوو ززاا ١۱٩۹٢۲۵ للاس رردد هھسنااررف
.ددنددنااددررگررب ییوورر ددووخ ییررامعتساا
 رردد )٨۸( ززوورردد -تترربماهھھھ للووژژ تتاحيیضووت
 یيیااررجاا ۀتيیمک للباقم رردد  ههرراب ننيیاا
 تتيیمهھھھاا ززئاح تتسيینوومک للانوويیسانررتناا
: تتس یصاخ
 اب یتسوودد ددنوويیپ رراعش هھب تتساارر ححانج«
 ددانتساا هھب ٬،تتساا ههددررک ضضااررتعاا اهھفيیرر ششترراا
 ۀجرردد ززاا اهھفيیرر ننددمت ۀجرردد هھک هھتکن ننيیاا
 یمن ام وو تتساا ررتلززان هھسنااررف ششترراا ننددمت
 نناميیپ وو ددهھع رربررب هھميین لليیابق اب مميینااووت
 اارر اپ ممهھھھززاب تتساارر ححانج .مميیددنبب یتسوودد
 اب دديیاب  هھک ددسيیوون یم وو ههدداهھن ننيیاا ززاا ررتااررف
 یعامتجاا وو یبهھھھذذم ییاهھيیررووررااددشيیپ
 ننووددب .مميینک ههززررابم یباططخلاا مميیررکلااددبع
 یلاهھھھاا ممسيیلااددووئف وو ممسيیمالساا نناپ اب کش
 یتقوو یلوو ٬،مميینک ههززررابم دديیاب تتااررمعتسم
 تتااررمعتسم ممددررم ییوولگ هھسنااررف ممسيیلايیررپماا
 تتسيینوومک ببززح ششقن ٬،ددرريیگ یم اارر
 ٬،تتسيین تتااررمعتسم ییاسؤؤرر ییاهھيیررووااددشيیپ
 ممسيیلايیررپماا ییاهھيیرراکعمطط اب ههززررابم هھکلب
».تتساا هھسنااررف
۶ 
 ززاا ششيیپ هھسنااررف رردد اهھھھتتسيیسکررام ۀفيیظظوو
 ننططب رردد یبهھھھذذم ییاهھيیررووااددشيیپ اب ههززررابم
 اب ههززررابم یللعت چيیهھھھ ننووددب ٬،ررجاهھم ممااووقاا
 ططسووت هھک تتس یبهھھھذذم وو ییددااژژن ممتس
 ننآآ تتلوودد وو هھسنااررفلايیررپماا ییززااووژژررووب
.ددووش یم تتيیااددهھھھ
 ددنک یم یعس هھسنااررف تتلوودد هھک ینامزز
 ننووناق نناملسم ننااررتخدد شششووپ ۀۀوويیش ییااررب
 شششووپ رردد هھک اارر یيیاهھنآآ ددوورروو وو ددنک عضوو
 سسررااددم هھب ددنززرروو یم ررااررصاا یمالساا
 نناملسم ننااررتخدد هھک یتقوو ٬،ددززاس ععوونمم
 ددنرريیگ یم ررااررق یتسايیس وو اهھھھ هھناسرر ججامآآ
 تتعسوو اب هھططباارر رردد ننآآ ببسانت ممددع هھک
 ۀنااررگمتس وو هھنااررگليیمحت تتيیصووصخ هھلئسم

 رردد  هھک هھچنآآ ممغرر یلع ٬،ددنک یم دديیيیأت اارر ننآآ
 یکاح ررتشيیب ٬،ددننک یم ممالعاا اهھھھ هھلاقمررس
 وو ٬،تتس یتسررپ ددااژژن وو ییززيیتس ممالساا ززاا
 هھجووت للباق ششررتسگ تتلوودد ننيیمهھھھ هھک یتقوو
 ششيیااززفاا اب اارر یبهھھھذذم ششررووررپ وو ششززوومآآ
 یصووصخ ششررووررپ وو ششززوومآآ ۀجددووب
 ننيیب ۀقررفت ببيیتررت ننيیاا هھب وو ٬،ددنک یم ققيیووشت
 ققيیمعت  اارر هھسنااررف ممددررم ۀۀددش ررامثتساا رراشقاا
 هھب هھجووت اب اهھتسيیسکررام ۀفيیظظوو ٬،ددشخب یم
 ٬،مميیددررک ححررططم ننوونک ات هھک یيیاهھھھددوومنهھھھرر
.تتس ییررووماا ننيینچ اب هھناعططاق تتفلاخم
 ززاا یهھجووت للباق ششخب هھب ععووضووم ننيیاا
 هھسنااررف رردد ممسيیسکررام یعددم هھک یيیاهھنآآ
 ییررسوورر ددررووم رردد .ددش یمن ططووبررم ددنددووب
 هھک نناارراگززوومآآ ۀيیدداحتاا یشم ططخ ٬،یمالساا
 ددووجوو یکش چيیهھھھ اهھنآآ کيیئال ددهھعت رردد
 لليیصاا ییاهھتسيیسکررام تتايیررظظن هھب ٬،ددررااددن
 یهھجووت للباق ررامش ات تتساا کيیددززن ررتشيیب
 .ددنتسهھھھ ممسيیسکررام یعددم هھک یتانايیررج ززاا
 ننئووژژ خيیرراتب نناارراگززوومآآ ۀيیدداحتاا ۀيینايیب رردد

 ننيینچ ٬،آآووررت ررهھش یيیآآ ممهھھھددررگ رردد ٢۲٠۰٠۰٣۳
: مميینااووخ یم
 ددنوويیپ رردد ننآآ خيیررات هھک نناملعم ۀيیدداحتاا«
 یم ننآآ ززاا ععافدد وو هھتيیسيیئال اب ینتسسگان
 ییااررب ییررااذذگنووناق هھک ددنک یم ممالعاا ٬،ددشاب
 یتبسانم یبهھھھذذم ییاهھھھ هھناشن وو تتامالع
 هھنيیمزز ننيیاا رردد ییررااذذگنووناق هھنووگ ررهھھھ .ددررااددن
 ررططخ .تتساا ننکممان یتح وو ههددووهھيیب
.تتساا ننشوورر هھنيیمزز ننيیاا رردد ییررااذذگنووناق
 یکش ٬،ینووناق ینيیبشيیپ هھنووگ ررهھھھ ممغرر یلع
 ننآآ ززاا للصاح جيیاتن هھک ددررااددن ددووجوو
 رردد هھک ددووب ددهھھھااووخ هھنااررگبووکررس یتيیعوونمم
]...[ نناناملسم عقااوو
 ععووضووم ززاا ددنهھھھااووخ یم هھک یيیاهھنآآ ییااررب
 هھناهھب یبهھھھذذم ییاهھھھ هھناشن وو تتامالع للمح
 ننااززوومآآ ششناادد ججااررخاا ٬،ددنززاسب یسايیس ییاا
 ددش ددهھھھااووخن ننيیاا ززاا عنام یتلوودد سسررااددم ززاا
 رردد ینعيی ٬،ددننک ممان تتبث ییررگيیدد ییاج رردد هھک
  هھب ششيیپ ززاا ششيیب هھک یتاسسؤؤم وو سسررااددم
 وو ششررتسگ هھب وو ههدداادد نناادديیم ننانآآ تتاادداقتعاا
]...[ دديیماجناا ددهھھھااووخ ننآآ تتيیووقت
 أشنم ززاا للقتسم ٬،ننااددنووررهھش ممامت ییرراگززاس
 یسانش ززاب ققلعت رردد ٬،نناشتاادداقتعاا وو اهھنآآ
 ببووچ رراهھچ رردد هھک تتس یگنهھھھررف ععوونت
 ررهھھھ ییااررب دديیاب ییررووهھمج ٬،للوومش هھمهھھھ ننووناق
.ددنک ننيیمضت  ننااددنووررهھش ززاا کيی
 ررگيیدد للثم ٬،نناناملسم ٬،تتلع ننيیمهھھھ هھب
 وو ممسااررم مماجناا رردد دديیاب ٬،یبهھھھذذم ییاهھهھھھووررگ
 ررااددررووخررب للماک ییددااززآآ ززاا ددووخ کسانم
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 هھب ممااررتحاا ببووچ رراهھچ رردد هھتبلاا  ٬،ددنشاب
 وو ااررگ تتررثک ٬،کيیئال ۀعماج هھک ینيینااووق
.ددنک یم ننيیيیعت یبهھھھذذم رريیغ الماک
 ننااررتخدد ییددااززآآ ییااررب ههززررابم ٬،هھمهھھھ ززاا ششيیپ
 وو  ششززوومآآ ققح ییااررب ههززررابم ززاا ٬،ننااووج
 اهھنآآ للالقتساا وو ییررکف ییددااززآآ هھب ممااررتحاا
 ثثحابم ییااررب اهھنآآ ززاا یلوو .ددووش یم ززاغآآ
 هھچ ررگاا ٬،مميیززاسن نناگووررگ کيیژژوولووئدديیاا
.ددنشاب ییررووررض یثحابم ننيینچ
 ددااررفاا ننتخاس ررووصحم هھيیلع ههززررابم ییااررب
 ههززررابم ییااررب وو ٬،ننانآآ یمووق تتيیووهھھھ سساسااررب
 ززاا ععافدد ییااررب ههززررابم وو ضضيیعبت هھيیلع
 ششززوومآآ ٬،ییرربااررب وو یعامتجاا تتلااددع
 اارريیزز ٬،ددووب ددهھھھااووخ هھليیسوو ننيیررتررثؤؤم هھتيیسيیئال
 هھتخاس تتيیعوونمم ززاا ییرراک اهھھھ هھنيیمزز ننيیاا رردد
 .تتسيین
 ٬،)٩۹( ٢۲٠۰٠۰٣۳ رربمااوون ۴ خيیرراتب یشررااززگ رردد
 رردد ممالساا تتيیعقووم ححررش هھب نناملعم ۀيیدداحتاا
 ااررنآآ ززاا یشخب اجنيیاا رردد هھک تتخااددررپ هھسنااررف
: مميیووش یم ررووآآددايی

 رردد نناملسم ممددررم هھک یضيیعبت وو تتموواقم«
 ٬،ددناا ههددش هھجااووم ننآآ اب ییووسنااررف ۀعماج
 ییاهھيیتساک هھب ددنيیووگ یم ابلاغ هھک ررووططنآآ
 هھکلب هھتشااددن یگتسب اهھهھھھووررگ ننيیاا ییرراگززاس
 هھمشچررس یتيیررثکاا ییاهھھھرراتفرر وو تتايیررظظن ززاا
 یميیددق سسب یخيیررات ثثررااوو هھک ددرريیگ یم

.ددنتسهھھھ
 تتسدد یسانشززاب ممددع هھب ععووضووم ننيیتسخن
 ننتم رردد نناملسم وو ببررع یگنهھھھررف ییاهھھھددررووآآ
 ننيیع رردد وو ههددووب یناهھج ننددمت وو گنهھھھررف
 یم ننامددووخ یبررغ گنهھھھررف ننتمرردد للاح
]...[ .ددشاب
 ثثاارريیم ٬، ییرراکشآآ ننامتک ننيینچ هھب
 للماع هھک ]...[ ددددررگ یم ههددووززفاا ییررامعتساا
 یتسررپددااژژن وو ییررباارربان ٬،تتنووشخ للماح وو
 وو للئاسم هھک تتس ییرراادديیاپ وو ققيیمع
 ممهھھھ ززاا سسپس وو یيیااددزز ررامعتساا تتالکشم
 وو دديیددشت ااررنآآ رريیااززجلاا گنج یگتخيیسگ
.تتساا ههددررک مميیکحت
 وو یگنهھھھررف ٬،یعامتجاا ٬،یمووق للززنت وو رريیقحت
 تتااررمهھتسم ییاهھناملسم ٬،یمووب ممددررم یبهھھھذذم
 ات وو ههددووب یمئاادد ییاهھتسايیس ززاا یکيی هھسنااررف
 هھنيیدداهھن ینعيی ننووناق رردد اهھنآآ ننتخاس ددووددحم
.تتساا هھتفرر ششيیپ یتاضيیعبت ننيینچ ننتخاس
 یم ططووبررم ممالساا هھب هھک هھچنآآ سساساا ننيیاا ررب
 ررظظن رردد یصخش ییاا هھلئسم ننااوونعب ٬،ددووش
  هھب هھک یبهھھھذذم ننااوونعب هھن وو ههددش هھتفررگ
 ١۱٩۹٠۰۵ ۀبووصم تتلوودد ززاا ننيیدد یيیااددج ننووناق
 نناارروودد ممامت رردد .ددشاب هھتشاادد ططابترراا

 لليیلدد هھب »هھتيیسيیئال« للصاا ٬،ررامعتساا
 ممغرر یلع ٬،ررامعتساا یبال تتفلاخم
 هھک ددنددووب ففقااوو هھک املع تتسااووخرردد
 ددهھھھااووخ ننيیمضت اارر ببهھھھذذم ییددااززآآ هھتيیسيیئال
 وو یمووب ممااووقاا للاح للماش ززگررهھھھ یلوو  ٬،ددررک
.ددشن ننانآآ یبهھھھذذم ییاهھشيیايین وو ممسااررم
 ییاهھھھ تتددم للووطط رردد هھک تتسيین یبجعت ییاج
 ففددااررتم اارر »هھتيیسيیئال« نناناملسم دديیددم
 نناارروودد )ففووررعم هھب ررماا( ییدداشرراا نناارروومام
 ننااووت یم هھنووگچ !ددنتسناادد یم ررامعتساا
 ننيیب رردد هھچ یتايیعقااوو ننيینچ هھک تتشاادد رراظظتناا
 ددووخ رردد هھچ وو ننيیشيیپ تتااررمعتسم یلاهھھھاا
 اارر ددووخ ققيیمع رراثآآ ررگررامعتساا ییاهھھھررووشک
.ددشاب هھتشااذذگن یقاب
 ررکف ززوونهھھھ نناناملسم ززاا ییررايیسب ززووررماا ررگاا
 اارر ننانآآ ینددم رراتفرر دديیاب ممالساا هھک ددننک یم
 وو یموومع للئاسم ۀۀززووح رردد هھچ ٬،ددهھھھدد نناماس
 یصخش رراتسااووخ هھکنآآ یب ٬،یصخش هھچ
 تتاقوواا یخررب هھچ ررگاا ٬،ددنووش هھلئسم ننددووب
 ززاا ٬،ددننک یم ذذاختاا ززيین اارر یتيیعقووم ننيینچ
 ییررووهھمج وو هھسنااررفهھک تتساا ههددووب تتهھج ننيیاا
 اارر ییررماا ننيینچ للسن ننيیددنچ للووطط رردد کيیئال
.ددنددووب ههددررک ععوونمم اهھنآآ ییااررب
 تتاقوواا یضعب ٬،اهھيیووسنااررف ززاا ییررايیسب ررگاا
 هھک ددااررفاا ننيیررت ههددررکليیصحت ننيیب رردد یتح
 ٬،ددنرراادد هھنيیمزز ننيیاا رردد ززيین یيیاهھتيیلووئسم
 وو ررخسمت اب هھک ددنهھھھدد یم ههززاجاا نناشددووخب
 تتسووررنيیاا ززاا ددننززب ففررح ممالساا ززاا رريیقحت
 رريیقحت تتنس هھب ابلاغ اهھنآآ یهھھھاگآآان هھک
 تتررووصب وو تتساا هھتخيیمآآ ییررامعتساا
.ددنررووآآ یم ننابززب ههاگآآددووخان
 وو یيیاپمهھھھ عنام هھک یعووضووم ننيیمووس
 ٬،ددووش یم ببهھھھااذذم ررگيیدد اب ممالساا ییرربااررب
 ببهھھھذذم ٬،یتااددررااوو  ممالساا ٬،هھک تتساا ننيیاا
 وو ییددووهھيی ببهھھھااذذم ففالخ ررب .تتساا ننايیااوونيیب
 هھعماج جنررططش ۀحفص ییوورر هھک یحيیسم
 ففالخ ررب صصووصخب وو ٬،ددناا ههددش ههدديیچ
 ببهھھھذذم  یخيیررات ررظظن ززاا هھک ممسيیسيیلووتاک
 ننااددنووررهھش تتيیررثکاا ٬،تتساا ممکاح ۀقبطط
 مميیقم نناملسم ررجاهھم ايی نناملسم ییووسنااررف
 یم لليیکشت اارر هھعماج ننيیئاپ رراشقاا  هھسنااررف

.ددنهھھھدد
 تتس ییررامعتساا تتنس  ممهھھھ ززاب  اج ننيیاا رردد
 گنهھھھررف رريیقحت اارريیزز ٬، ددبايی یم ممووااددت هھک
 هھفاضاا ییدداصتقاا ررامثتساا هھب یمووب یلاهھھھاا
 ررامثتساا ننيیاا هھک تتسناادد دديیاب وو .ددددررگ یم
 ننيیتسخن ییوورر تتددم ززاارردد للکشب ییدداصتقاا
 ییررووططب ٬،تتساا ههددررک ینيیگنس ننيیررجاهھم للسن
 ننايینابررق ننيیتسخن اهھنآآ ننيیثررااوو ززووررماا هھک

.ددنتسهھھھ ننيیمووررحم وو ییرراکيیب
 رريیگنماادد هھک یتلااددع یب وو یعامتجاا رريیقحت
 ممامت ٬،ددشاب یم یعامتجاا ییاهھهھھھووررگ ننيیاا
 ببهھھھذذم وو هھتخاس ررثأتم اارر ننانآآ یگددنزز ههووجوو
 ضضيیعبت ننيینچ ییاهھهھھھاگ ههوولج ززاا یکيی اهھنت
 ننانزز ییررسوورر اهھنت .تتس ییاا هھبناج هھمهھھھ
 اب اارر ررتافدد ايی وو للززانم رردد رراکتمددخ
 هھکلب ٬،ددننک یمن ههاگن ززيیمآآ ررخسمت ننامشچ
 ززيین ییرراادداا ییاهھھھرردداک وو ههددررکليیصحت ننانزز
 ددننک یم ههددافتساا شششووپ ننيیاا ززاا ررووررغ اب هھک
.ددنووش یم  نناگيیاارر رريیقحت ننيیمهھھھ ینابررق
 پپچ ییاهھنامززاس ننيیررتمهھم  ککرردد ممددع
 رردد هھسنااررف رردد یناملرراپااررف یتسيیسکررام
 یگنهھھھررف وو یتيیووهھھھ للئاسم اب هھططباارر
 تتهھج ننيیاا ززاا ررووبززم یعامتجاا ییاهھهھھھووررگ
 هھچ ٬،یيیاپوورراا تتاباختناا رردد ٬،هھک ددش رراکشآآ
 ٬، ٢۲٠۰٠۰۴ للاس رردد هھچ وو ١۱٩۹٩۹٩۹ للاس رردد
 هھک ررجاهھم ییاهھهھھھووررگ هھب هھک ینااددنووررهھش
 ددنتشاادد ققلعت تتااررمعتسم هھب ننيیاا ززاا ششيیپ
 تتسيیل رردد ههايیس ییاقيیررفآآ ايی ششکااررم رريیظظن
 ررووضح  )١۱٠۰)  LO وو LCR  یتاباختناا
 .ددنتشااددن
 هھسنااررف تتسيینوومک ببززح ییاهھتسيیل سسکعررب
 رردد ششيیاهھھھ یتساک تتلع هھب اهھھھرراب هھک )١۱١۱(
 وودد ننيیمهھھھ ططسووت یتسررپ ددااژژن  اب ههززررابم
 هھب .ددووب هھتفررگ ررااررق هھلمح ددررووم ننامززاس
 ززاا اارر ددووخ ننامززاس وودد ننيیاا ٬،لليیلدد ننيیمهھھھ
 رردد ممتس تتحت وو رريیقف رراشقاا ننيیاا لليیسناتپ
 هھک یليیسناتپ ینعيی ٬،ددنتخاس ممووررحم تتاباختناا
 یتسيیل رردد ٢۲٠۰٠۰۴ للاس رردد ههددش هھيیهھت ررامآآ
 ننيیططسلف – اپوورراا للثم یلبق ککررااددت ننووددب
.دداادد نناشن ااررنآآ ۀۀدداعلاا ققووف دداعباا )١۱٢۲(
٧۷ 
 ززاا ددنهھھھااووخ یم هھک یيیاهھنآآ « ییررووآآددايی اب
 ییاا هھناهھب یبهھھھذذم ییاهھھھ هھناشن وو ممئالع للمح
 ۀيیدداحتاا ٬،»ددنززاسب یسايیس ددرربن ییااررب
 ههرراشاا ااررگددايینب ننايیررگ ممالساا هھب هھتبلاا نناملعم
 رردد یسايیس رراادديیددپ ننيیاا ششررتسگ .ددنک یم
 ٬،ببررغ رردد نناملسم ننيیررجاهھم یگددنزز ططيیحم
 رردد ننآآ ۀۀدداعلاا ققووفشررتسگ ززاا ددعب
 هھسنااررف ررووشک رردد ٬،یمالساا ییاهھنيیمززررس
 ززاا یکيی ررماا ننيیمهھھھ وو تتساا هھتسوويیپ ععووقووب
 هھيیلع نناشتيیددض ییااررب یخررب هھک تتس یليیالدد
.ددننک یم ححررططم یمالساا ییررسوورر
 للثم : تتساا تتسرردد یلالددتساا ننيینچ
 اهھھھ ممسيیئووددنهھھھ ٬،ییددووهھيی ٬،یحيیسم ننايیااررگددايینب
 ییاا هھناعططاق رريیبعت ددنهھھھااووخ یم هھک ننااررگيیدد وو
 ششوورر وو ههاارر ننااوونع هھب اارر نناشبهھھھااذذم ززاا
 لليیمحت نناگمهھھھ هھب یتلوودد ۀۀوويیش ايی وو یگددنزز
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 ییررططخ یتسااررب یمالساا ننايیااررگ ددايینب ٬،ددننک
 ۀۀززررابم وو یعامتجاا تتفررشيیپ ییااررب ییددج
.ددنتسهھھھ ییددااززآآ ییااررب
 ببهھھھذذم ننيیب هھک تتس ییررووررض ببيیتررت ننيیاا هھب
 للصاف ططخ ننآآ ۀنايیااررگددايینب تتشااددررب وو
 اارر هھلووقم وودد ننيیاا وو ههددررک ننيیيیعت یصخشم
 .مميیيیامن کيیکفت ررگيیددکيی ززاا ینشووررب
 یيیااررگددايینب اب ات تتس ییررووررض ننيیاارربانب
 رردد هھچ ٬،تتس اهھنآآ ننيیررتااررگسپااوو هھک یمالساا
  رردد هھچ وو ببررغ رردد نناملسم ییاهھتيیلقاا ننايیم
 ییاهھھھ هھصررع رردد  ٬،یمالساا ییاهھنيیمززررس
.مميینک ههززررابم یسايیس وو کيیژژوولووئدديیاا
 هھب دديیابن یعووضووم ننيینچ ززاا ددووجوو ننيیاا اب
 یمسرر تتيیعوونمم دداجيیاا ییااررب یليیلدد وو هھناهھب
 هھيیدداحتاا .ددووش ههددافتساا یمالساا ییررسوورر
 ههددننک عناق للکشب اارر ععووضووم ننيیاا نناملعم
 ممالساا ٬،ررت یلک للکشب .ددنک یم رريیسفت ییاا
 ددايینب ینيیع ددحتم ننيیررتهھب )١۱٣۳( ییززيیتس
 ددشرر ممهھھھ اب وودد ررهھھھ وو تتس یمالساا یيیااررگ
 ششبنج ههززااددناا ررهھھھ سساساا ننيیاا ررب .ددننک یم
 دداحتاا ٬،ددووش ززااووآآ ممهھھھ ننايیمالساا ددض اب پپچ
 اارر ههاارر وو ههددررک ققيیووشت ررتشيیب اارر نناناملسم
 ددنهھھھااووخ ررااوومهھھھ یمالساا یئااررگددايینب ییااررب
 ددووب ددهھھھااووخ ااررگ ددايینب ممالساا ننيیاارربانب .تتخاس
 ننيیاا ییااررب یعقااوو ررقفيیووگنخس اهھنت هھب هھک
.ددش ددهھھھااووخ لليیددبت رراشقاا
 ۀۀدديیددپ یمالساا یيیااررگددايینب هھک تتسناادد دديیاب
  یکيیتکات یشم ططخ وو تتس یتووافتم ررايیسب
 ییاهھتيیعقووم اب دديیاب ززيین ننآآ اب هھهھجااووم رردد
 ععوون ننيیاا یتقوو .ددنووش ههدداادد ققفوو ینيیع
 وو مملاظظ تتررددق ططسووت یعامتجاا ییاهھھھ هھمانررب
 یم ررااررق ززوورر ررووتسدد رردد نناش ننيیددحتم
 ٬،ددننک هھيیجووت اارر ددووجووم یتلااددع یب ات ددرريیگ
 ززاا ییررايیسب ددررووم رردد هھک ررووططنامهھھھ
 ۀۀررهھچ هھک مميیاا ههددررک ههددهھھھاشم ینااددبتسم
 نناهھج رردد یتقوو ايی ددناا هھتشاادد یمالساا
 ینعيی  ١۱٩۹٧۷٠۰-١۱٩۹۵٠۰ ییاهھلاس رردد ٬، ببررع
 ۀلمح ککوون یمالساا یيیااررگددايینب هھک ینامزز
 ررصم ممسيیررصان هھيیلع اارر یعاجترراا ننيیفلاخم
 تتحت ٬،ددووب ههددررک یهھھھددنامززاس ششنابيیقرر وو
 ببسانم ششوورر اهھنت هھتبلاا یططيیااررش ننيینچ
.ددووب ددهھھھااووخ یيیااررگددايینب اب هھناعططاق تتفلاخم
 ننااوونعب یمالساا یيیااررگددايینب هھک یتقوو یلوو
 یفددهھھھ ییااررب کيیژژوولووئدديیاا وو یسايیس ررااددررب
 ععووضووم ٬،ددووش یم هھنحص ددررااوو مماگشيیپ
 هھتبلاا تتررووص ننيیاا رردد .ددنک یم رريیيیغت الماک
 یلوو ٬،ددررااددن یصخشم للکش ااررگددايینب ممالساا
 هھب هھک ٬،ددنک یمررپ اارر پپچ ششبنج یلاخ ییاج
 تتااززررابم رردد تتسکش ايی وو ششيیاهھيیتساک لليیلدد

 ممالساا تتيیعقووم .ددررااددن ررووضح ۀنحص رردد
 رريیظظن ههددش للاغشاا ییاهھھھررووشک رردد ااررگددايینب
 وو ققااررع ٬،ننيیططسلف ٬،ننانبل ٬،نناتسناغفاا
 وو یمووق ۀلئسم اب هھططباارر رردد ايی ٬،…ههرريیغ
 یخررب رردد وو .تتساا ععوون ننيیمهھھھ ززاا ییددااژژن
 تتررفن ییووگنخس  مماقم رردد ررگيیدد ددررااووم
 ااررگسپااوو وو هھناملاظظ ییاهھتسايیس هھيیلع یمددررم
 ییاهھھھ هھنوومن ببيیتررت ننيیمهھھھ هھب  .ددنک یم یلجت
 یيیافووکش هھک ببررغ رردد یمالساا یيیااررگددايینب
 ییرراتفرر هھيیلع ضضااررتعاا ررگنايیب اموومع ننآآ
 یم للامعاا ننيیررجاهھم هھب تتبسن هھک تتس
 ممددررم تتااررهھھھاظظت ققيیررطط ززاا اموومع.ددووش
.ددددررگ یم ههددهھھھاشم ررجاهھم رراشقاا
 یلک ررووططب یمالساا یيیااررگ ددايینب عقااوو رردد
 ززاا « ددنااووت یم ٬،ییررگيیدد ببهھھھذذم ررهھھھ ددننامهھھھ
 ییووس ززاا وو ددشاب »یعقااوو ررقف  ۀجيیتن ووسکيی
 ررقف هھيیلع ییررگشاخررپ ررهھظظم ننااوونعب ررگيیدد
 رردد هھک تتووافت ننيیاا اب .ددددررگ یقلت یعقااوو
 اب ام ٬،یمالساا یيیااررگ ددايینب اب هھططباارر
 یيیااررگددايینب .مميیتسهھھھ هھجااووم للاعف ضضااررتعاا
 « هھکلب ٬،تتسيین اهھھھ ههددووت » ننوويیفاا « یمالساا
 ینعيی ٬،تتس اهھھھ ههددووت ززاا یشخب » ننيیئووررهھھھ
 ررس رريیثأت هھک ککايیررت ززاا ههددش ققتشم ۀۀددام
 ییررددخم ررثاا ننيیززگيیاج ششاا ههددننک تتسم
.تتساا هھتشگ ییررگيیدد
 تتس ییررووررض ٬،اهھتيیعقووم هھنووگ ننيیاا ممامت رردد
 هھيیلع ههززررابم رردد یکيیتکات یشم ططخ هھک
.ددوومن ذذاختاا ککررتشم ننمشدد وو ممکاح تتررددق
 دديیابن ززگررهھھھ هھک مميینک ممالعاا اتحااررص دديیاب وو
 ببررخم ذذووفن هھيیلع کيیژژوولووئدديیاا ۀۀززررابم ززاا
 ننيیاا اب ٬،مميینک ررظظنفررص یمالساا ننايیااررگددايینب
 وو ددنک بباجيیاا تتررووررض تتساا ننکمم ددووجوو
 ییاهھھھااررگددايینب اب هھک ددشاب یلکشب تتيیعقووم ايی
 یيیاهھيیئووسمهھھھ ککررتشم ددرربن رردد یمالساا
 ههدداس تتااررهھھھاظظت کيی ززاا – ددرريیذذپ تتررووص
 سساساا ررب ٬،هھناحلسم تتموواقم ات ننابايیخ رردد
.ههددمآآ ششيیپ تتيیعضوو
٨۸ 
 ددرربن رردد ددننااووت یم یمالساا ننايیااررگددايینب
 ننيیددحتم تتايیضتقم ببسح ررب وو یصخشم
 تتيیااددهھھھ اهھتسيیسکررام ططسووت هھک  ددنشاب ینيیع
 ننيینچ هھک تتسناادد دديیاب ددووجوو ننيیاا اب .ددووش یم
 یشان اهھنت وو ههددووب ههددعاق ففالخ یيیاهھھھددنوويیپ
 وو للووصاا .تتس یعضووم ططيیااررشرربج ززاا
 ررت یعيیبطط یليیخ ییاهھھھدداحتاا رردد هھک ییددعااووق
 رردد هھک یيیاهھنامهھھھ للثم ٬،ددووش یم ههددهھھھاشم
 ٬،تتشاادد ججااوورر سسوورر ممسيیررااززت هھيیلع ههززررابم
 ییررتقيیقدد یليیخ للکشب دديیاب ززيین اجنيیاا رردد
.ددووش تتيیاعرر

 ممتسيیب ننررق لليیااوواا رردد ددعااووق وو للووصاا ننيیاا
 حيیضووت الماک سسوورر ییاهھتسيیسکررام ططسووت
 ننتم رردد )١۱۴( سسوووورراپ .تتساا ههددش ههدداادد
 مملقب ١۱٩۹٠۰۵ ۀيیوونااژژ ۀۀووززج رراتفگشيیپ
 حيیضووت ننيینچ هھصالخ للکشب ٬،یکستووررت
: ددهھھھدد یم
 ککررتشم ددرربن هھک یتلاح رردد ٬،ههدداس ررووططب«
 یم مماجناا یعضووم ننيیددحتم یهھھھااررمهھھھ هھب
 هھجووت رريیزز تتاکن هھب ننااووت یم ٬،ددرريیگ
: تتشاادد
 . مميینکن ططوولخم ررگيیددکيی اب اارر اهھنامززاس )١۱
  یلوو ددنرريیگ مماجناا هھناگااددج دديیاب تتاکررح
 ززاا )٢۲ . مميینک ددررااوو ممهھھھ اب دديیاب اارر هھبررض
 ررظظنفررص دديیاب یسايیس صصاخ ییاهھتسااووخ
 .ددررک نناهھنپ دديیابن اارر عفانم ففالتخاا )٣۳ .ددررک
 هھک ددررک للابندد ییووحن هھب دديیاب اارر ددحتم )۴
 دديیاب )۵ .مميیتسهھھھ ننمشدد ببيیقعت للاح رردد یيیووگ
 ززاا للصاح تتيیعقووم رراا ههددافتساا ررکفب ررتشيیب
.یعضووم ددحتم کيی ظظفح ات مميیشاب ددرربن
 یم ١۱٩۹٠۰۵ لليیررووآآ خيیرراتب ینتم رردد ننيینل
 وو ٬،»ددرراادد ققح رراب ررااززهھھھ سسوووورراپ« ددسيیوون
 ططررش « هھک هھتکن ننيیاا ییوورر دديیکأت اب
 مماغدداا ممهھھھ اب دديیابن اارر اهھنامززاس هھک ییررووررض
 ٬،ککررتشم ۀبررض وو هھناگااددج تتاکررح .ددررک
 ننتشاادد ررظظن تتحت ٬،عفانم ععوونت ننددررکن نناهھنپ
 دديیاب اارر ننمشدد هھک للکش ننامهھھھ هھب ننيیددحتم
 نناارربهھھھرر . »…وو تتفررگ ررظظن تتحت
 للووطط رردد اارر ططيیااررش ننيیاا اهھھھرراب کيیووشلب
.ددنددررک یم ررووررم اهھلاس
 یم ١۱٩۹٠۰۵ لليیررووآآ خيیرراتب ینتم رردد ننيینل
 وو ٬،»ددرراادد ققح رراب ررااززهھھھ سسوووورراپ« ددسيیوون
 ططررش « هھک هھتکن ننيیاا ییوورر دديیکأت اب
 مماغدداا ممهھھھ اب دديیابن اارر اهھنامززاس هھک ییررووررض
 ٬،ککررتشم ۀبررض وو هھناگااددج تتاکررح .ددررک
 ننتشاادد ررظظن تتحت ٬،عفانم ععوونت ننددررکن نناهھنپ
دديیاب اارر ننمشدد هھک للکش ننامهھھھ هھب ننيیددحتم
  تتيیامح ددررووم هھتسوويیپ للووصاا ننيیمهھھھ
 رردد ننيینل ززاا ددعب .ددووب یکستووررت
 رردد ٬،)١۱٩۹٢۲٨۸( تتسيینوومک للانوويیسانررتناا
 اب یناميیپمهھھھ ۀۀررابرردد للددج وو ثثحب ننايیررج
 یتالمج یکستووررت ٬،ینيیچ گناتگنيیمووک
 ام ررظظن ددررووم ععووضووم اب اقيیقدد هھک تتشوون
: ددنک یم ققيیبططت اجنيیاا رردد
 الماک ییاهھقفااووت هھک مميیتفگ ٬،ششيیپ اهھتددم ززاا «
 ددووش یمن ام یگتسبااوو ببجووم هھک کيیتااررپ
 ٬،ددررااددن ررب رردد ام ییااررب ززيین یسايیس ممااززلاا وو
 ددنااووت یم ددشاب ززاسرراک هھک یتررووص رردد
 الماک یلوو .ددرريیگ مماجناا ممهھھھ نناططيیش اب یتح
 هھک مميیشاب هھتشاادد رراظظتناا هھک تتساا ههددووهھيیب
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 ییااررب ششيیاهھخاش ززاا وو ددووش یحيیسم نناططيیش
 ننيینچ تتحت .ددنک ههددافتساا هھيیرريیخ ررووماا
 لليیددبت نناططيیش عفااددم لليیکوو هھب ام یططيیااررش
 انعم ننيیاا هھب ییررماا ننيینچ وو ددش مميیهھھھااووخ
 تتحت هھک مميیهھھھااووخب وواا ززاا هھک ددووب ددهھھھااووخ
».ددرريیگ ررااررق ام تتيیموويیق
 اب هھططباارر رردد اهھتسيیکستووررت ززاا ییررايیسب
 ررب الماک یمالساا  ییااررگددايینب ییاهھنامززاس
 دداهھنشيیپ یکستووررت هھک یيیاهھھھرراکهھھھاارر سسکع
 هھن هھتبلاا .ددننک یم للمع تتساا ههددررک
 تتيیررثکاا رردد هھک اهھتسيیکستووررت هھک هھسنااررفرردد
 رردد ٬،مميیتفگ ننيیاا ززاا ششيیپ هھک ررووططنامهھھھ ٬،ددووخ
 ررماا ننيیاا هھکلب ٬،ددننک یم للمع ففلاخم تتهھج
 رردد  ینعيی ششنام ییايیرردد ففررططنآآ رردد
.ددرريیگ یم تتررووص نناتسلگناا
 پپچ هھب تتبسن یيیايیناتيیررب ااررگددايینب ییاهھپچ
 ززاا اارر یگتسيیاش ننيیاا هھسنااررف ااررگددايینب ییاهھھھ
 نناناملسم اب ددنتسنااووت هھک ددندداادد نناشن ددووخ
.ددننک ررااررقررب ییاا هھناتسوودد وو ززاب ططبااوورر
 نناتسناغفاا گنج هھيیلع ايیناتيیررب ااررگددايینب پپچ
 تتکررش اهھنآآ رردد ايیناتيیررب تتلوودد هھک ققااررع وو
 ققافتاا هھب اارر ییاا ههدداعلاا ققووف جيیسب ٬،تتشاادد
 یهھھھددنامززاس نناملسم ننيیررجاهھم ییاهھهھھھووررگ
 .ددررک
 ايیناتيیررب یططااررفاا پپچ ٬،گنج ددض ششبنج رردد
 تتاشيیااررگ اب نناملسم ننامززاس اب دداحتاا ات
 نناناملسم ننمجناا « للثم یئااررگددايینب
 تتاباعشناا ززاا هھک ٬،تتفرر ششيیپ )١۱۵( »ايیناتيیررب
 ییااررگددايینب ممالساا یلصاا ننايیررج یيیايیناتيیررب

 ششبنج ینعيی هھنايیمرروواخ رردد »وورر هھنايیم «
 رردد ننآآ نناگددنيیامن هھک تتساا ننيیملسملاا ننااووخاا
.ددنرراادد ررووضح ررووشک ننيیددنچ نناملرراپ
 یشنززررس للباق ززيیچ چيیهھھھ یلووصاا ررظظن ززاا
 هھب یبايیتسدد ییااررب یيیاهھھھدداحتاا ننيینچ رردد
 ٬،ددررااددن ددووجوو ددووددحم وو صصخشم ففااددهھھھاا
 هھک ییددعااووق وو للووصاا  هھکنيیاا ططررش هھب یلوو
.ددووش تتيیاعرر مميیددررک ححررططم ننيیاا ززاا ششيیپ
 دداحتاا رردد یشم ططخ تتالکشم ددووجوو ننيیاا اب
 ددووزز ايی رريیدد ینامززاس ننيینچ اب یناميیپ ممهھھھ وو
 هھک تتهھج ننيیاا ززاا اصووصخ ددووش یم ززاغآآ
 ايیناتيیررب نناملسم ییاهھھھ ههددووت ممامت ۀۀددنيیامن
 .تتسيین
 یيیايیناتيیررب ییاهھھھ تتسيیکستووررت ٬،یلک ررووططب
 نناناملسم ننمجناا « اب نناشدداحتاا ددررووم رردد
 ٬،گنج ددض ششبنج اب هھططباارر رردد »ايیناتيیررب
 ررووبززم ددعااووق وو للووصاا ممامت سسکعررب الماک
 وو اهھھھ ممچررپ )١۱ : ینعيی ٬،ددننک یم للمع
 اب مماع وو صصاخ ممووهھفم هھب اارر اهھھھددرراکالپ
 یسايیس تتيیووهھھھ )٢۲ .ددننک یم مماغدداا ررگيیددکيی

 ٬،ددننک یم ررااززگررب حماست هھب اارر نناشددووخ
 ززاا هھک تتساا ننکمم تتررووصنيیاا رريیغ رردد اارريیزز
 وو .ددسررن ررظظنب ددنيیاشووخ ددحتم ححانج ههاگدديیدد
 ههوويیش هھب ددووخ یعضووم ددحتم اب )٣۳ مماجنااررس
 ددحتم یيیووگ هھک ددننک یم رراتفرر ییاا
 »تتسيیلايیررپماا ددض « وو ٬،تتساا کيیژژتااررتساا
 نناهھج هھک ددنهھھھدد یم تتبسن ینايیررج هھب اارر
 اهھھھ ننددمت ددررووخررب اب ررتشيیب ننآآ ینيیب
.یتاقبطط ۀۀززررابم ات ددرراادد تتمززالم
٩۹ 
 دداحتاا ززاا ررااذذگ هھلحررم رردد یتاشيیااررگ ننيینچ
 ففالتئاا هھب گنج ددض جيیسب ننتم رردد
 ططسووت هھک )١۱۶( »تتکپسرر « یتاباختناا
 رردد ددووب هھتفايی ننامززاس اهھھھ تتسيیکستووررت
 یخررب وو ٬،ددررک ززووررب ییررتدداح للاکشاا
 ززاا اارر اهھنآآ نناملسم نناهھھھااووخ تتيیمامت للووصاا
 یلوو .تتشاادد یم ززاب پپچ ۀمانررب رردد تتکررش
 « وو ايیناتيیررب نناناملسم ۀعماج ننيیب دداحتاا
 دديیشووپ للمع ۀماج للکش ننيیاا هھب »تتکپسرر
 ززاا یکيی »تتکپسرر « تتسيیل رردد هھک
 وو سسيیئرر ايیناتيیررب نناملسم ۀعماج نناگددنيیامن
.ددووش اادديیددناک
 یفيیک ررظظن ززاا  ففالتئاا ٬،ییددررکيیوورر ننيینچ اب
 هھک ٬،تتفايی یم ءاقترراا ییررتززاتمم ۀجرردد هھب
 دداقتناا للباق الماک یتسيیسکررام ههاگدديیدد ززاا هھتبلاا
 یتاقفااووت « عقااوو رردد هھچ ررگاا اارريیزز : تتساا
 هھب ممززلم وو ددنرراادد »یلمع ۀبنج الماک هھک
 تتيیلاعف ززجب وو ددنتسيین  »یسايیس ددهھعت چيیهھھھ«
 یم ططووبررم ککررتشم ففااددهھھھاا هھب هھک یيیاهھھھ
 رردد – ددنسرر یم ررظظنب رريیذذپ هھيیجووت  ٬،ددووش
 ططسووت هھک یگنج هھيیلع ضضااررتعاا ینعيی اجنيیاا
 ههددحتم تتالايیاا اب ددنوويیپ رردد ايیناتيیررب تتلوودد
 ههددش لليیمحت تتشوونررس ییاشفاا وو ههدداتفاا ههااررب
 یهھھھااررمهھھھ هھب اکررتشم هھک – ننيیططسلف ممددررم هھب
 هھک ددرريیذذپ یم تتررووص یيیاهھهھھھووررگ ايی وو ددااررفاا
 ییاهھنايیررج هھب یعامتجاا ششنيیب ررظظن ززاا
 ززاا ٬،تتلع ننيیمهھھھ هھب وو ٬،ددنرراادد ققلعت یعاجترراا
 للباق یتسيیسکررام ههاگدديیدد ززاا ررگيیدد ففررطط
 یيیاهھنايیررج ننيینچ اب ففالتئاا هھک تتسيین للووبق
 .ددرريیذذپ قققحت تتاباختناا ددح رردد )یعاجترراا(
 یتاباختناا ددووددح وو ددح رردد ففالتئاا هھک ااررچ
 تتالووحت ۀنيیمزز رردد ککررتشم ششنيیب هھب ممززلم
 تتساا ننشوورر .ددشاب یم یعامتجاا وو یسايیس
 یبهھھھذذم کيی اب تتاباختناا رردد تتکررش هھک
 یموومع نناهھھھذذاا رردد اارر ممهھھھووت ننيیاا ااررگددايینب
 هھب سسپ ننيیاا ززاا وواا یيیووگ هھک ددنک یم دداجيیاا
 ۀقبطط ییددااززآآ ننامررآآ وو یعامتجاا تتفررشيیپ
.تتساا ههددش ددقتعم ررگرراک
 یم ببجووم ععوون ننيیاا ززاا یتافالتئاا ققططنم

 یشم ططخ ننيیاا ددهھعتم هھک یيیاهھنآآ هھک ددددررگ
 رريیذذپان ببانتجاا تتاادداقتناا ضضررعم رردد ددناا ههددش
 هھتسوويیپ وو ٬،ددنرريیگ ررااررق ددووخ یسايیس ییابقرر
 ددووخ یتقووم ننيیددحتم ززاا ات ددنشاب ررووبجم
 تتافالتخاا ییوورر للاح ننيیع رردد وو ههددررک ععافدد
.ددررااذذگب ششووپررس اهھنآآ اب ینوورردد ققيیمع
 ننمررژژ یسددنيیل هھک تتساا ببيیتررت ننيیاا هھب
 تتسيیلايیسووس ببززح للوّواا رريیبدد )١۱٧۷(
 « اب ففالتئاا رردد وو )١۱٨۸( ايیناتيیررب ننااررگرراک
 ننيیددرراگ ۀمانززوورر رردد )١۱۶( »تتکپسرر
 اارر ییاا هھلاقم ٢۲٠۰٠۰۴ هھيیئووژژ ١۱٣۳ )١۱٩۹(
 ننمجناا « تتيیاس رردد هھک تتساا ههددررک ءاضماا
 یليیخ « ااررنآآ »ايیناتيیررب نناناملسم
 تتحت .ددناا ههددررک ددررووآآررب )٢۲٠۰( »یلاع
 ههددنسيیوون ٬،)٢۲١۱( »رراختفاا نناشن « ننااوونع
 یتاباختناا ففالتئاا ززاا ايیووق ) ننمررژژ یسددنيیل(
 یم ععافدد »ايیناتيیررب نناناملسم ننمجناا « اب
 هھک ددرراادد یم رراهھظظاا ننيیااررب ههووالع وو ددنک
 ببجووم ششيیاقفرر وو وواا ییااررب یفالتئاا ننيینچ
 ییززيیتس ممالساا ننايینابررق هھک تتساا رراختفاا
.ددناا ههددررک اادديیپ لليیامت اهھنآآ ففررططب
  ففالتئاا هھيیجووت وو رريیسفت ۀصالخ ححررش
 نناناملسم ننمجناا « اب ززيیگناا تتفگش
 : ددش مميیهھھھااووخ ررووآآددايی اجنيیاا رردد اارر »ايیناتيیررب
 ننزز ددض تتاليیامت رردد یمالساا ننايیااررگ ددايینب
 ننيیمهھھھ وو ٬،ددنتسيین اهھنت یيیااررگسنجمهھھھ  ددض وو
 ننايیااررگددايینب ددززن مميینااووت یم اارر تتاليیامت
 ررگيیدد ففررطط ززاا .مميینک ووجتسج ززيین یحيیسم
 رردد ننانزز ششيیپ ززاا ششيیب هھک مميینک یم ههددهھھھاشم
 ۀعماج « ۀۀررابرردد گنج ددض ییاهھيیيیآآ ممهھھھ ددررگ
 ددننزز یم ففررح »ايیناتيیررب نناناملسم
 هھتفايی ننامززاس تتااررهھھھاظظت رردد هھک ررووططنامهھھھ (
  .)مميینيیبب مميینااووت یم نناارريیاا رردد اهھھھالم ططسووت
 ببززح ییاهھتسيیشاف هھک مميینکن ششوومااررف وو
 ددررااووم هھنووگنيیاا رردد )٢۲٢۲( ايیناتيیررب للانوويیسان
 نناناملسم ننمجناا ززاا ررت ااررگددايینب یليیخ
ددنتسهھھھ ايیناتيیررب
 یم ششتاارراهھظظاا ۀماادداا رردد ننمررژژ یسددنيیل
 رريیغ وو – نناناملسم یخررب هھتبلاا « : دديیووگ
 یعامتجاا للئاسم ۀۀررابرردد – اهھناملسم
 ززاا ررترراک هھظظفاحم هھک ددنرراادد یيیاهھشررگن
 ننيینچ یلوو .تتساا للاارربيیل وو تتسيیلايیسووس پپچ
 هھب لليین رردد ییرراکمهھھھ ییااررب دديیابن ییررماا
 رردد ام .ددنک دداجيیاا یعنام ککررتشم ففااددهھھھاا
 ٬،ننايیااررگسنجمهھھھ ققووقح ییااررب یيیووددرراا
 هھک تتشاادد مميیهھھھااووخ ررااررصاا ٬،للاثم ننااوونعب
 ررظظن هھططقن ززاا ههددننک تتکررش ددااررفاا ممامت
 ععافدد ققااررع رردد گنج ۀۀررابرردد ییددحااوو
 ».ددننک
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 ططررش ننيیاا هھب یلوو تتس یلووبق للباق للالددتساا
 یقاب گنج ددض ننايیررج ۀۀددووددحم رردد اهھنت هھک
 ممشچ رردد ااررنآآ مميیهھھھااووخب ررگاا یلوو .مميینامب
 »تتکپسرر « للثم یتاباختناا ففالتئاا ززااددناا
 ههددررتسگ ییاهھھھ هھمانررب ايی وو مميیرريیگب ررظظن رردد
 ٬،ننايیااررگسنجمهھھھ ققووقح ییووددرراا ییااررب ررت
 ههژژيیوو تتلاح وو ددنک یم رريیيیغت الماک ععووضووم
.ددررک ددهھھھااووخ اادديیپ ییاا

١۱٠۰ 
 یتسايیس ٬،یتاباختناا ییززوورريیپ ررب یکتم یشم
 ییاهھتسيیکستووررت .تتساا هھنانيیب ههاتووک
 ییززوورريیپ هھب نندديیشخب قققحت تتهھج یيیايیناتيیررب
 یشقن ٬،ررووبززم ططيیااررش تتحت ٬، یتاباختناا
 تتمددخ رردد  عقااوو رردد هھک ددنددررک ییززاباارر
 رردد للاکيیدداارر پپچ کيیژژتااررتساا عفانم
.تتسيین نناشررووشک
 ططخ ۀۀددننک صصخشم هھمهھھھ ززاا ششيیپ هھک هھچنآآ
 تتابساحم سساساا ررب ٬،تتساهھنآآ یشم
 ببسک ییااررب ششالت ینعيی ٬،ددشاب یم یتاباختناا
 ققلعت ننيیررجاهھم ررشق هھب هھک ییددااررفاا ییأأرر
 ططسووت هھک یگنج اب للاح ننيیع رردد وو ددنرراادد
 ففلاخم ٬،تتساا ههدداتفاا ههااررب ننتگنيیشااوو وو ننددنل
 اب ففالتئاا هھک مميینک یم ییررووآآددايی ( ددنتسهھھھ
 گنج ننووماارريیپ ايیناتيیررب نناملسم ۀعماج
 هھن وو تتفررگ مماجناا ققااررع وو نناتسناغفاا
 .)ووووووسووک
 هھچنانچ ٬،تتساا هھيیجووت للباق هھسفنلاا یف ففددهھھھ
 ییرريیگررايی هھک ددبايی قققحت للکش ننيیاا هھب ررگاا
 ررجاهھم ررشقرردد ددررم وو ننزز ننااررگرراک ننيیب
 رراکشآآ ررتشيیب هھچ ررهھھھ اب وو ددووش مماجناا
 اهھنآآ ششوودد ییوورر ررب هھک یمتس ننتخاس
 ننددش للئاق تتيیوولوواا اب وو ٬،ددنک یم ینيیگنس
 هھک ططررش ننيیاا اب وو ٬،یفددهھھھ ننيینچ ییااررب
 ددنرراادد ققلعت رراشقاا ننيیاا هھب هھک یپچ ننيیززررابم
 یتاباختناا تتسيیل رردد یبسانم تتيیعقووم رردد
 هھک یيیاهھھھرراک ننآآ ممامت ینعيی .ددنرريیگ ررااررق
.ددنددااددن مماجناا هھسنااررفااررگددايینب ییاهھپچ
 – یتاباختناا ففالتئاا ششنيیززگ اب ٬،سسکع ررب
  کيی اب – ددشاب ددووددحم للکشب ررگاا یتح
 ۀعماج « للثم یمالساا ییااررگددايینب ننامززاس
 ايیناتيیررب ییااررگددايینب پپچ ٬،»ايیناتيیررب نناناملسم
 یم ییززاب اارر نناکلپ ششقن اهھنآآ اب هھططباارر رردد
 ششددووخ ینامززاس ششررتسگ ییااررب یلوو ددنک
 یم هھک یلاح رردد ٬،ررجاهھم رراشقاا ننيیب رردد
 »ايیناتيیررب نناناملسم ۀعماج «اب یتسيیاب
 یم کيیژژوولووئدديیاا ۀۀززررابم هھب ببيیقرر ننااوونعب
 ینامززاس ررظظن هھططقن ززاا وو تتخااددررپ
 ففالتئاا ننيینچ .ددررک یم دداجيیاا یيیاهھتيیددووددحم
 عنام هھب ددووزز ايی رريیدد  یتعيیبطط ففالخ

 رردد وو .ددش ددهھھھااووخ یشالتم وو ههددررک ددررووخررب
 ددنهھھھااووخ ررووبجم اهھتسيیکستووررت  تتررووصنيیاا
 ببجووم  هھک ددننک هھلباقم یيیاهھنامهھھھ اب ددش
.ددنددش تتاباختناا رردد نناشيیززوورريیپ
 نناهھھھااووخ تتيیمامت ننامتفگ هھک دديیدد دديیاب للاح
 .تتساا ممااددک »تتکپسرر « هھب نندداادد ییأأرر ییااررب
 ننئووژژ ۵ خيیرراتب ددااددحلاا مماتح خيیش ییااووتف

 نناناملسم ننمجناا « تتيیاس ییوورر هھک ٢۲٠۰٠۰۴
: تتساا ننيینچ ٬، ههددش ررشتنم »ايیناتيیررب
 نناناملسم ررب « هھک دديیووگ یم خيیش تتررضح
 ددننک یگددنزز ننيینااووق ۀيیاس رردد هھک تتساا ببجااوو
 وو ییررااررق ررب ییااررب تتاناکماا ممامت ززاا وو
 یگددنزز ههووجوو ممامت رردد هللا ننيیمااررف تتيیمکاح
 ننيینچ هھب ددننااووت یمن ززوونهھھھ ررگاا .ددنشووکب
 ببجااوو تتررووصنيیاا رردد ٬،ددنشخبب قققحت ییررماا
 یکيین وو ههددناسرر للقاا ددح هھب اارر ررش هھک تتساا
 خيیش سسپس .ددنهھھھدد ششيیااززفاا ررثکاا ددح هھب اارر
 هھب نندداادد ییأأرر ننيیب تتووافت ۀۀررابرردد ینشووررب
  وو ٬،ررگيیدد ییاهھمتسيیس ننايیم رردد یمتسيیس
 رردد ددررف ننيیررتهھب بباختناا ییااررب نندداادد ییأأرر
 ددقن هھب یمتسيیس رردد اادديیددناک ییددااددعت ننيیب
 هھک تتس ههددش لليیمحت یمددررم هھب ٬، ددووجووم
».ددنززاس للووحتم اارر نناش ههددنيیآآ ددننااووت یمن
 « هھک تتسيین یکش « : ددهھھھدد یم هھماادداا وو
 اارريیزز ٬،تتس ییززيیمآآ ررفک تتکررح نندداادد »ییأأرر
 ررايیتخاا رردد اهھنت ییررااذذگنووناق« دديیووگ یم هللا
 کيی هھب نندداادد ییأأرر هھک یلاح رردد ٬،»تتساا هللا
 ننووناق سساساا ررب ممکاح ببززح کيی ايی اادديیددناک
 ننيینچ .ددرراادد یمااوو ننآآ ززاا تتيیعبت هھب اارر ددااررفاا
 تتاباختناا رردد دديیاب ام « تتساا ههددمآآ ششيیپ هھک
 هھب اارر ررش هھک دداقتعاا ننيیاا اب ٬،مميینک تتکررش
 اب .مميیناسررب ررثکااددح هھب اارر یکيین وو للقااددح
 ننيیررتهھب هھک یهھيیددب وو مملسم ررماا ننيیاا هھب یهھھھاگآآ
 هھک تتساا تتعيیررش نناظظن ننامهھھھ مماظظن
.» تتساا هللا ننامررفانامهھھھ
 للاح ددش ننشوورر ییأأرر تتيینووناق هھک ینامزز
 « .دداادد ییأأرر دديیاب یسک هھچ هھب هھک دديیدد دديیاب
 یشسررپ ننيینچ هھب یيیووگخساپ ییااررب
 اارر تتسايیس ۀصررع اقيیمع هھک تتس ییررووررض
 دديیاب ددااررفاا هھک ممنک یم ررکفهھجيیتنرردد .مميیسانشب
ننيینچ رردد تتلاخدد رردد
 یتيیلووئسم ننيینچ وو ددننک ییرراادد ددووخ ییررووماا
 هھبترر یلاع نناملسم ییاهھنامززاس هھب اارر
 نناناملسم ررب هھجيیتن رردد ]...[ ددننک ررااذذگااوو
 اهھنامززاس تتاميیمصت ززاا هھک تتساا ببجااوو
 ششخب ننايیاپ رردد خيیش تتررضح ».ددننک تتيیعبت
 هھب اارر ايیناتيیررب نناناملسم ششيیاهھيیرريیگ هھجيیتن
 ۀعماج « یتاباختناا تتاميیمصت ززاا تتيیعبت
 ننيیاا اب وو ددنااووخ یمااررف»ايیناتيیررب نناناملسم

 هللا ززاا « : ددهھھھدد یم هھمتاخ ششتانايیب هھب اعدد
 تتساارر ههااررب اارر ام هھک مميینک یم اعددتساا
 رردد وو ايیناتيیررب رردد ییززوورريیپ وو دديیامررف تتيیااددهھھھ
».ددنااددررگ هللا ننآآ ززاا اارر نناهھج ممامت
 ددهھھھااووخن رريیسفت هھب ییززايین یيیااووتف ننيینچ
 وو خيیش ححررطط ننيیب ققيیمع دداضت .تتشاادد
 وو ٬،ددووش یم صصخشم اهھتسيیسکررام ففيیاظظوو
 نناملسم رراشقاا ددززن نناشيیاهھھھرروونام رردد   ايی
 عمج ییااررب اهھتسيیسکررام .ددووش ننشوورر دديیاب
 تتسيینووتررووپاا ننااررااددمتسايیس للثم ییأأرر ییررووآآ
 .ددنهھھھدد تتيیاضرر یيیاهھب ررهھھھ هھب دديیابن
 ۀيیددهھھھ عقااوو رردد ددااددحاا خيیش رريیظظن یيیاهھنابيیتشپ
 ذذووفن ییااررب ههززررابم .تتس یموومسم
 یليیخ ررجاهھم رراشقاا ننططب رردد کيیژژوولووئدديیاا
 ررهھھھ ٬،ددشاب یم یتاباختناا جيیاتن ززاا ررت ییددايینب
.ددنشاب ههدداعلاا ققووف جيیاتن ننيیاا هھک ددنچ
 ییايیرردد ییووس وودد ررهھھھ رردد للاکيیدداارر پپچ
 یشنيیب وو تتيیعقووم ذذاختاا هھب دديیاب ششنام
 تتساا ننآآ یعددم هھک یمسيیسکررام ررب ققباططم
 ططلست ٬،یتشگ ززاب ننيینچ ننااددقف .ددددررگ ززاب
 هھب اارر نناملسم ییاهھھھ ههددووت ننيیب یيیااررگ ططااررفاا
 تتساا ننکمم هھک ددناارر ددهھھھااووخ ششيیپ ییددح
 .ددووشب ننکممان ننآآ ززاا ننددررک ییرريیگوولج
 یقبام وو ینامددررم ننيینچ ننيیب هھلصاف
 رردد ٬،ددش ددهھھھااووخ ررتشيیب اپوورراا رردد ننااررگرراک
 هھلصاف ننيیاا ننددررک ررپ یلصاا ۀفيیظظوو هھک یلاح
 ککررتشم ۀۀززررابم ننددررک ننيیززگيیاج ییااررب اهھھھ
 تتساهھتيیرربررب ددررووخررب ییاجب ممسيیلاتيیپاک هھيیلع
.)اهھنددمت ددررووخررب (
٢۲٠۰٠۰۵  سسررام ٣۳١۱ هھبنشجنپ
 رردد یسايیس مموولع دداتساا رراکشاا رربليیژژ *
 ززکررم وو ٨۸ سسيیرراپ ینوودد-ننس ههاگشناادد
 ننيیررخآآ .تتساا ننلررب رردد ششوولب ککررام
ززاا ددنتررابع وواا ۀۀددش ررشتنم ییاهھباتک
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 ییاغلاا ايی وو ففذذح ییانعم هھب یناملآآ ۀملک
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 هھمجررت ضضااررعاا اجنيیاا رردد ام .تتس ییززيیچ
 مميیددررک
تتسيیکنالب )٣۳

Blanquiste 
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 ٬، ١۱٩۹١۱۵-١۱٨۸۴٠۰ ییووسنااررف تتسيیلايیسووس
 وواا ٬، ١۱٨۸٧۷١۱ ننوومک رردد یتيیبررت ررووماا للووئسم
 رردد وو ددووش ههددنهھھھانپ نناتسلگناا هھب ددش ررووبجم
 رردد .تتفررگ ههددهھعب اارر اهھتسيیکنالب تتيیااددهھھھ اجنآآ
 ززاا وو تتشگ ززاب هھسنااررفب ١۱٨۸٨۸٨۸ للاس

 ببااززحاا هھيیلع وو ددووب سسلجم ۀۀددنيیامن ١۱٨۸٩۹٣۳
ددررک یم ههززررابم یيیااووژژررووب
۴ – Erfurt
.نناملآآ رردد تتس ییررهھش ممان

Programme Erfurt de
Programme du partie sociale 

démocrate ; Erfurt 1891
5 – Programme de Gotha
6 – Kautsky
7 – Rif
 هھک ییررامعتساا تتس یگنج ٬،ففيیرر گنج
 وو ايیناپساا ششترراا للباقم اارر ففيیرر لليیابق
 تتحت ددااددررااررق ففيیرر لليیابق .دداادد ررااررق هھسنااررف
 یم ننيیگنن اارر ششکااررم نناططلس اب یگيیامحلاا
 ننيینچ للمحت ببات نناشررووررغ وو ددنتسناادد
 للبطط هھک ددووب ننيینچ وو .تتشااددن اارر ییرريیقحت
 اب هھتخيیمآآ ببررع ههااووخيیددااززآآ ننايیووجگنج ممززرر
 ییاهھھھرراسهھھھووک یمززرر ننابساا ببات یب ۀهھيیش
 ززاا ییاا هھناسفاا یشپت رردد اارر ششکااررم للامش
 اپ هھب اهھھھ ففيیرر .ددررک رراادديیب هھلاس ررااززهھھھ ببااووخ
 . ددننيیررفايیب ییررگيیدد ۀناسفاا ات ددنددووب هھتساخ
 ییااررب ايیناپساا ششترراا ١۱٩۹٢۲١۱ سسررام ٢۲٠۰
 للکشب یلوو ددش لليیسگ ننايیشررووش ببووکررس
 ننيیاا هھب وو .ددنددررووخ تتسکش ییاا هھنااررووابان
 یشررووش ننااررس ززاا یکيی ححررطط ببيیتررت
 اهھھھ ففيیرر .تتشگ ززاغآآ یباططخلاا مميیررکلااددبع
 ۀشيیپ نناقهھھھدد ننامددررم هھکنيیاا ددووجوواب
 اهھنت وو ههددووب ششکااررم للامش ییاهھھھرراسهھھھووک
 ششکااررم ششکتمحزز ممددررم ززاا یکچووک ششخب
 یب وو اهھيیررووالدد اب ٬،ددندداادد یم لليیکشت اارر
 ههااووخيیددااززآآ ییاهھناسناا ززاا اهھنت هھک یيیاهھيیکاب
 گگررززب تتررددق وودد تتابث ٬،تتساا هھتخاس
 وو ايیناپساا ینعيی ییررامعتساا ککافس وو ففووخم
 للااررنژژ .ددنتخااددناا ههررططاخم هھب اارر هھسنااررف
 )ررااززهھھھ تتصش ( ۶٠۰٠۰٠۰٠۰ اب ررتسووليیس
 ددررااوو للغايیرروو لليیابق هھيیلع یيیايیناپساا ززابررس
 گنج رردد ننئووژژ ههام رردد یلوو ددش گنج
 هھب یيیايیناپساا ننااززابررس ممامت ابيیررقت للااوونأأ
 ییااررب ییاا هھعجافنيینچ دداعباا وو ددندديیسرر تتکالهھھھ

 للااررنژژ هھک ددووب ییاا ههززااددناا هھب ايیناپساا ششترراا
 یباططخلاا مميیررکلااددبع .ددررک یشک ددووخ
 نناططلس ههاگتسدد اب هھک اارر یليیابق ییاسؤؤرر
 وو ددررووآآ ممهھھھ ددررگ ٬،ددنددووب ففلاخم ششکااررم
 اارر ففيیرر لليیابق وويیتااررددف ییررووهھمج
 ١۱٩۹٢۲٢۲ هھيیررووف للوّواا ووددررک ییررااذذگنايینب
 ییررووهھمج تتسايیرر هھب یباططخلاا مميیررکلااددبع
 تتفايی هھماادداا ايیناپساا هھيیلع گنج .ددش ههدديیززگررب
 رردد .ددنددش ینيیشن ببقع هھب ررووبجم اهھنآآ وو
 ٬، هھيیليیلم ٬، هھتبس  اهھنت ايیناپساا ١۱٩۹٢۲۴ للاس
.تتشاادد ررايیتخاا تتحت اارر ششئااررعلاا وو هھيیلصاا
 ددووخ ۀططلس تتحت اارر ششکااررم هھک هھسنااررف
 رردد یشبنج ننيینچ هھک تتهھج ننيیاا ززاا ٬،تتشاادد
 .ددمآآ ايیناپساا کمک هھب ٬،ددووشن رريیگااررف ششکااررم
 ببجووم هھسنااررف ششترراا ییاهھھھ هھيیالطط ییووررشيیپ
 یطط وو ددش اهھھھ ففيیرر اب یماظظن ییاهھھھددررووخررب
 ففيیرر یماظظن ییاهھھھددحااوو ههددررتسگ تتاعززانم
 وو نناتسمزز للووطط رردد سساف رردد صصووصخب
 ١۱٩۹٢۲۵ ززيیئاپ .ددنددررووخ تتسکش ١۱٩۹٢۲۴ رراهھب
 ّیلم ییاهھتسااووخااررف تتلعب حلص تتااررکااذذم
 مميیررکلااددبع وو ددش هھجااووم تتسکش اب اهھھھ ففيیرر
 ننوويینووئرر ۀۀرريیززج هھب١۱٩۹٢۲۶ للاس رردد یباططخلاا
 ررااررف ررصم هھب وواا ددعب للاس ٢۲٠۰ .دديیددررگ دديیعبت
 .تتشذذگرردد ١۱٩۹۶٣۳ للاس رردد وو ددررک
 ییوورريین ۀۀددافتساا ررططاخب یباططخلاا مميیررکلااددبع
 ۀعماج هھب یيیايیميیش ببمب ززاا هھسنااررف یيیااووهھھھ
.ددووب ههددررب تتيیاکش لللملاا ننيیب
٨۸- Jules Humbert-Droz
9- Commission Stasi
 رردد ینددم للووصاا ۀۀررابرردد یيیااررجاا ننوويیسيیمک
 ییررووهھمج
١۱٠۰- LCR : Ligue Communiste 

Révolutionnaire 
LO : Lutte Ouvrière

11- PCF : Parti Communiste 
Français 

12-Euro-Palstine 
13-Islamophobie 
 ههددووهھيیب وو اازز ییرراميیب سسررت ايی یيیاسررت ممالساا
 . ممالساا هھب نندديیززرروو تتمووصخ .ممالساا ززاا
ییززيیتس ممالساا

Parvus14) 1869- 1924
.تتساا »ددنافلهھھھ ررددناسکلاا« رراعتسم ممان

Alexandre Helphand
 نناملآآ ددصقب اارر هھيیسوورر هھک سسوورر ییددووهھيی
 . ددنزز یم مملق سسوووورراپ ممان اب .ددنک یم ککررت
 تتيیلاعف نناملآآ یسااررکوومدد للايیسووس رردد وواا
 گگررووبمااززکوول ااززوورر ننااررايی ززاا وو ددنک یم
 .تتساا

١۱۵-Muslim Association of Bri-
tain (MAB(

16- Respect
17- Lindsay German
18- Socialist Workers Party 

britannique 
19- The Guardian
20- )» wonderful «(
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 یارب نارگراک تالکشم زا یشخب -رگراک قوقح ناعفادم نوناک
 .تسا کچوک یاههاگراک یگدنکارپ هب طوبرم ،لکشت داجیا

 لقادح دننام یاهیلوا قوقح زا ،اههاگراک نیا رد نارگراک
 رادروخرب دالوا و نکسم قح ،تاونس ،یدیع ،همیب ،قوقح
 یاهراک زا یرایسب ،اههاگراک نیا زا یخرب هک ییاحنآ زا .دنتسین

 قجنم ،یزود هلیلم( سابل یور تسد یاهراک دننام ناش
 …و یکینورتکلا تاعطق یخرب ژاتنوم ،)…و یزود گنس ،یزود
 نیا ،دنهد ماحنا هناخ رد ار راک ات دنراپسیم ینارگراک هب ار

 جیه نوچ و تسا هدش رتشیب ریخا یاهلاس رد ،یگدنکارپ
 و قح هجیتن رد ،درادن دوجو ییاهراک نینچ رد مه راکِ یسرزاب

 ؛دهد یم ماحنا وا اب امرفراک هک تسا یقفاوت نامه ،رگراک قوقح
 .درذگب زین راک ریخ زا دیاب ،دهدن نت نآ هب رگا هک یرابجا یقفاوت

 نیا زا یهورگ یگدنز و راک طیارش اب ار ام ریز یوگ و تفگ
.دنکیم انشآ ،دنا نابیرگ هب تسد نآ اب هک یتالکشم و نارگراک

سابل ناراک نییزت

 و نیرت هدنکارپ سابل ناراک نییزت
 شخب نارگراک نیرت قوقح یب

سابل و کاشوپ

 هدازرفص هلاه
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 ابل و کاشوپ شخب نارگراک نیرت قوقح یب و نیرت هدنکارپ
س

لوا شخب
هدازرفص هلاه
 یدیفس یابیز سابل اب یناوج رتخد ره یگدنز بش نیرتییانثتسا

 شایگدنز بش نیرتزیگناهرطاخ هب ار بش نیا هک تسا هارمه
 و روت و کلوپ و یزودگنس زا رپ ،ابیز ییاهسابل .دنکیم لیدبت

 تاعقوت و بسانم سابل باختنا یارب ناسورع دایز ساوسو .نیچ
 یور یقیقد و دایز رایسب راک هک دنکیم بلط نانآ دایز رایسب
 رادیرخ هک دوش یزیچ نآ هب لیدبت سابل ات دوش ماحنا اهسابل
.دشاب هتشاد
 هب لیدبت … و روت و نتاس یاههچراپ زا یهوبنا یاهسورپ هچ رد اما
 ریظنیب و نییزت ار نآ ناشخرد یاهگنس هک دنوشیم یسابل
 هب یرس ؟دنراد شقن لوحت و رییغت نیا رد یناسک هچ ؟دنکیم
 راک و ناراکنییزت زا یغارس و میدز سورع سابل یاهنوزم
 نیا هک ارچ .میتفاین ار نانآ یاهزاغم چیهرد .میتفرگ نانزتسد
 نانزتسدِ راک و ناراکنییزت .دوشیم ماحنا لزنم رد هک تسا یراک
 سابل ،یسورع سابل چیه اهنآ نودب هک رضاح هشیمه نایادیپان

.دهد همادا شراک هب دناوتیمن ینوزم چیه و دوشیمن سورع
 ییوگو تفگ و میبایب ار ناراکنییزت نیا زا نت ود میتسناوت یتخس هب
 ریسفت چیه هب یزاین هک تسایوگردقنآ اهفرح .میشاب هتشاد اهنآ اب
 هک دهدیم ناسنا هب ار ناوت نیا تخس یگدنز .درادن یلیلحت و

.دنک لیلحت یصصختم ره زا رتیملعو رتقیقد ار شایگدنز طیارش
 رهظ زا دعب رد ،سورع سابل یاههاگشورف رد راذگ و تشگ رد

 شدوخ هک میدش انشآ یمناخ اب کچوک رایسب یا هزاغم رد ،هعمج
 ار سورع سابل نییزت و هدادیم ماحنا تسد راک لبق لاس ات
 وا تبحص یاپ .دوب شهارمه شرسپ .تسا هتشاد هدهعرب
 یادیپان و شوماخ شخب نیا یایند هب ییاهرد نامیارب .میتسشن
.دوشگ سورع سابل راک رازاب

؟تسا ناتدوخ لام هزاغم
.تسا مدوخ اب شتیریدم یلو .مدرک شاهراجا
 ؟دیتسه یضار ناتراک زا

 .مدرک عورش ار راک نیا هزات .یضار یلیخ تفگ هشیمن
 دب یلو. هن ای یتسه یضار هک تفگ هشیمن لاس کی یوت
 هدوب هوبنا مدمآرد میوگیمن .متسه یضار نم الک .هدوبن
 یزیچ مه نم یارب و هدروآ رد ار شدوخ جرخ یلو
 یاههبرجت نم بوخ هدوبن نوزم دح رد هتبلا .هتشاد
 ار شدوخ صاخ یاهدرگش راک نیا .مرادن ار یرادنوزم
 و چیپ ،شبات و چیپ اب دیاب یشیم راک دراو یتقو .هراد
 دب مراذگیم هک یتقو نیا اب مدوخ یارب یلو .یروخب بات
 یارب ار بش ات حبص زا .تسا تقو مامت راک نیا .هدوبن

 رس بش مین و هن ات حبص مین و هن دیاب .میراذگیم راک

 یلیخ کی .تسا دایز ینوزم راک تاعاس .میشاب راک
 رد هک یدمآرد .میرادن مه ندروخ راهن تصرف اهتقو
 دب ،مینیبب یدنمراک رگا ،هراد راک تعاس ۱۲ نیا
 .مراد تسود ار راک نوچ .تسین
 ؟هنکیم راک هچ ؟یچ ناترسپ
 و نویزیولت اب هک ناتسبات. هنکیم یراکمه ام اب مرسپ
 .سرد و هسردم مه ناتسمز و شدوخ یاههلغشم
 یزیچ یسرد مسرپب شزا هک مدیسریم طقف نم اهبش
 .هن ای مسرپب تزا یراد
 ؟یچ ناترسمه
 هزاغم نیا .تسه مدوخ یاهفرح مه و کمک مرسمه
 لثم هک یسک نوچ .مرادن یتباث دنمراک .میراد مه اب ار

 هک یتقوم یاهدنمراک .مدرکن ادیپ هنکب راک مدوخ
 یضار نم زا نوشیا ای مدوبن یضار ناشزا نم ای دندوب
…هدرکیم شتیذا راک تاعاس ای هدوبن

 هزاغم هکنیا زا دعب ای و هدوب ناتهارمه هشیمه ناترهوش
…ای دنکیم یراکمه امش اب دیدرکزاب ار
 هک دوب هنادرم کاشوپ هدننک دیلوت هک شایلبق راک هن
 ود رد و دوب کالما رواشم تدم کی و دش هتسکشرو

 اب یلیخ .دوب نم دوخ هارمه هشیمه هتشذگ لاس
 دنکیم لمحت ار نم یاهیدنت زا یلیخ .تسا هلصوح
 کی رد رگراک ناونع هب رگا تفگیم نمهب هشیمهو
 همه نیا .یتشاد دمآرد رتشیب یدرکیم راک ناروتسر
 دقن ار تناراکمه دزم و راک جرخ یشکیم تمحز
 .دنامیمن یچیه تدوخ بیج هت شرخآ و یهدیم
 راک بحاص .دوب لاسراپ رویرهش مراک یتراپ نیرخآ
 متفر یتقو .دیع بش دش ات دادن ار مدزمتسد ردقنآ

 هسیکون مدآ زا نم ”:تفگ نم هب تحار یلیخ ،شغارس
 ”.دننزیم لوپ فرح شاهمه هک دیآیم مدب یلیخ
 تقو نآ ،دیدادن ونم لوپ هک تسا هام۶ امش ”:متفگ
 مه زونه ”؟ماهسیکون مهاوخیم ومدوخ دزم هک نم
.دهدب ونم لوپ هک هدنوم
؟دیزودیم ناتدوخ ار اهسابل
 نیازید اتح .دنشکیم ار شتمحز زیزع یاهطایخ هن
 یهدهع هب مه یلصا یاهحرط و سابل یلک )یحارط(
 مدوخ هشاب هتشاد یتسد راک رگا نم .تساهراک نییزت
 یهدهع هب اهراک … و یطایخ یایب و ودب .مهدیم ماحنا

 ماحنا مدوخ ار هزاغم راک دصرد۹۰ ابیرقت .تسا نم
 .مهدیم
؟دریگیم تقو ردقچ سابل تسد کی نییزت راک
 .تعاس هس لقادح ،راک مکِ سابل کی
 دزم دیاب ردقچ .دوشب تخادرپ دزم دهاوخب رگا
 ؟دیزادرپب
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 طیارش اب دیاب مریگب راکنییزت کی مهاوخب نم رگا
 الثم .منک تیاعر ار لحم فرع و مورب شیپ ماهقطنم
 مامت اب هتعاس هس راک وچمه کی یارب مدوخ نم
 رازه ۲۰ ات ۱۵ نیب نیب یزیچ کی راک جرخ یهنیزه
 راک جرخ ناموت رازه هد ات ۵ نیب هک .متفرگیم ناموت
 رازه هد ات ۸ دودح راک تعاس هس یارب ینعی .دشیم
 نوچ .دشاب تسناوتیمن یتباث قوقح هتبلا هک ،ناموت

 راک .تسه راک ،راک لصف رد طقف .تسین راک هشیمه
 تروص هب مه شدمآرد .دراد ار تالکشم نیا تسد
 شدوخ طیارش راک نیا !اج چیه ،دوشیمن تخادرپ دقن
 .تسا هیسن رتشیب و تسا هیسن و دقن هک دراد ار

 تخادرپ عقوم یاهتیذا و رازآ و تدمزارد یاهکچ
 …و

؟دیدرکیم راک یدزمراک لکش نیا هب لاس دنچ
 لاس ۸
؟دیدادیم ماحنا هناخ رد و دیتفرگیم ار راک لاس ۸
 .میدادیم ماحنا ار راک مناتسود اب و متفرگیم ار راک
 ات دنچ اب متسناوتیمن ییاهنت هب مدوخ دوب دایز راک یتقو
 راک ات ۴ دیاب تقو کی .مدرکیم یراکمه مناتسود زا
 نوچ .متفرگیم نم ار راک .میدادیم لیوحت ار
 مدوخ ار ناشدزمتسد .دنتخانشیم ار نم اهرادزاغم
 .متشادیمرب مدوخ یارب تناسروپ کی .مدادیم ادقن

 رازه هد بوخ متفگیم و مدرکیم مک ار راک جرخ
 رازه ود الثم نم هک هدنام امش دزمتسد یارب ناموت
 .میدوب یضار فرط ود ره .متشادیمرب ار شناموت
؟تسه یچ تسد اب یراک نییزت راک تالکشم
 اب سورع سابل لک .مک دمآرد و ریگ نامز تخس راک
 تلکسا کی .دسریم شورف هب هک تسا شتانییزت

 ییاهراک ام دیاش .دسرب شورف هب دناوتیمن سابل یلاخ
 .زیچان دزم کی اب دوب تسد راک سابل لک هک میتشاد
 رفن دنچ اب نم هتفه کی هک متشاد یراک مدوخ نم
 باتکو باسح یاپ هب هک یتقو و میدرک راک نآ یور
 نامیارب ناموت رازه۵۰ شرُپ هنوخ رخآ رد میدیسر
 .دنام
 ؟دنشورفیم دنچ ار یسابل وچمه کی
 دنشورفیم ناموت رازه ۵۰۰ زا .هراد شنوزم هب یگتسب
.دشورفیم ناموت نویلیم ود هک …ِ نوزم ات

 ؟دنامیم رادنوزم یارب ردقچ
 هک مه ار …و هچراپ هنیزه ،یطایخ دزم .دایز یلخ
 ۲۵۰ ات ۱۵۰ دودح یزیچ کی منکیم رکف دینک باسح
 مان هب هشاب یبوخ نوزم رگا هک .دیآیم رد ناموت رازه
 نآ هنوتیم هشاب هتشاد هقطنم رد یبوخ هاگیاج و هشاب

.دشورفب مه ناموتود فقس ات ار راک
 یم طونم راک هیوست هک هنیا تالکشم زا هگید یکی

 هب راک کی هیوست روط نیمه .یدعب راک لیوحت هب دوش
 و تسا یکدنا یاهتخادرپ طقف نایم نیا رد و یدعب راک
 هدش دایز باسح نوچ .یلصا باسح هب دسریم یتقو
 تقو نآ .دنزادرپب ار نآ تسا تخس ناشیارب رگید

 تشگرب ناشیرایسب هک تدم ینالوط یاهکچ
 رگراک دزمتسد یارب یایند یاجک منادیمن .دروخیم

 .دوب نیا ملکشم تاقوا رتشیب نم ؟دنریگیم رظن رد کچ
 یدقن نم راک متفگیم هک مدرکیم راک هنوگ نیا لوا زا
 ماحنا ار راک دنتساوخیمن رگا .منکیمن لوبق کچ تسا

 نم اب مه یسک ره و مدرکیمن راک یسک ره اب .مدادیمن
 رگراک کی ناونع هب نم متفگیم لوا زور زا .درکیمن راک
 هک مراد دایز کچ نم .مرادن یاهناوتشپ چیه و ماهدمآ
 یتقو مدرکیم راک یدیلوت ات دنچ اب .هدروخ تشگرب

 .دنتسین الصا مدید متفر ،دروخ تشگرب ناشیاهکچ
 هب نم تسد و دندوب هتفر احنآ زا ای دندوب هدش تسکشرو

 نیا اب مسیبوک یولبات کی مراد میمصت .دوبن دنب ییاج
.منک تسرد اهکچ
 راک دقن تباب دیریگب دیتسناوتیم هک یراک زا دصرد دنچ
 ؟دشیم مک ناتندرک
 سابل یدیلوت چیه .دش عطق الک هک بش سابل .یلیخ
 دادعت و دنتسه ژاریت یور نوچ .دنکیمن راک یدقن یبش
 ۵ اب دیاب هک ار یسابل ضرف رب رگم .تسالاب غلابم و راک
 .مزودیم ناموت رازه اب نم دییوگب دوش هتخود ناموت رازه
 رد .یدیلوت بحاص یارب تسا یلیخ ناموت رازه ۴ بوخ

 سورع راک رد یلو.دنکیم راک یدقن امش اب تروص نیا
 یناغفا رگراک هدع کی لاسراپ زا هکنیا ات میدوب بوخ

 طقف سورع راک وت البق نوچ .سورع راک وت دندمآ
 تارج .اهیناغفا هب دندادیم ار کچوک یاههکت

 راک هکنیا سرتسا نوچ .دنهدب ار راک لک دندرکیمن
 تشاذگیمن دوش بارخ تسا نکمم و تسا یرتشم لیوحت

 الک ام راک لاح هب ات لاسراپ زا یلو .دننکب ار راک نیا
 هقطنم بوخ نوزم ات هس اب اصخش نم دوخ .درک تفا

 دمآ یکی ،شیکی یوت مدرکیم راک مه ادقن مدرکیم راک
 مه نوزم بحاص و داد رت نییاپ تمیق دوبن مه یناغفا هک
 عورش مه رگید نوزم ود و درک عطق نم اب ار راک الک
 رایسب تمیق اهنآ نوچ ،ندرک راک اهیناغفا اب دندرک
 نییاپ ام راک نامدنار یروط نیا و دنهدیم ار یرتنییاپ
 .دمآ
 نآ نییزت تمیق ناموت رازه هد هک سورع سابل کی یارب
؟دریگیم ردقچ یناغفا مناخ کی تسا

 دصناپ و رازهود دیاش .راکِ جرخ هنیزه اب ناموت رازه هس
 هشیم شدزمتسد عقاو رد ینعی .تسا راک جرخ ناموت

 یپیکا نوچ دنکیم فرص اهیناغفا یارب یلو .ناموت ۵۰۰
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 فرص ناشیارب دنزودب مه سابل ات هد .دننکیم راک
 یناریا یاهمناخ ام .دنراد ییالاب راک ژاریت .دنکیم
 رد ار یتعاس دنچ دیاش .میراد مه یرادهناخ راک
 اهنآ یلو .میهد صاصتخا راک نیا هب زور
 یاهلیماف زا یدادعت .دننکیم راک یعمجهتسد
 یزپشآ راک یکی دنوشیم عمج هناخ کی رد کیدزن
 راک هفقویب هیقب و دراد هدهعرب ار هناخ یاهراک و
 اهنآ ،مدروآیم هزور هد نم هک یروپیگ ۵۰۰ .دننکیم
 .دندادیم لیوحت هزور ود

 یارب یاهطساو ای دنریگیم ار راک دنیآ یم ناشدوخ
 ناشدوخ هک تسا یناسک مروظنم ؟دربیم راک اهنآ

 رتشیب یلو دنریگیم لیوحت ار راک طقف دننکیمن راک
.دوشیم اهنآ لام دزمتسد
 ار رفن دنچ نم .دنریگیم ار راک اههطساو هن
 دندربیم دنتفرگیم ار راک .دندوب اقآ هک متخانشیم
 عمج مه دعب .دندرکیم شخپ رایرهش فارطا

 رتشیب .دادیم اهنآ هب کدنا دزم کی و دندرکیم
 هکنیا نودب دشیم ناشدوخ بیصن مه دزمتسد
 .دندرکیم دمآ و تفر طقف ،دنشاب هداد ماحنا یراک
 زا دعب هک متخانشیم ار یطسوتم نارگراک اتح نم
 راک نیا دراو ،راک نیا ناوارف دوس اب ندش انشآ

.دندش هناخ بحاص لاس کی ضرع رد و دندش
 یرامآ چیه ؟دنسورع سابل نییزت راک رد رفن دنچ
؟دیراد
 ناشرفن ۱۲ هد منک یم رکف یلو تسین هک یقیقد رامآ
 و هچب سابل ات هتفرگ سورع سابل زا .مسانشیم ار
 یرفن تسیود دودح منکیم رکف …و بش سابل
 اب امیقتسم شدوخ هک راک لوا درف مه نآ .دنوشب
.تسا سامت رد اهیدیلوت

؟هنییاپ ردقنیا سابل نییزت راک دزمتسد ارچ
.دنهدیمن بوخ
؟دنهدیمنرتشیب ارچ
 لابند نم .مراد زاین راکنیا هب نم دنراد داقتعا نوچ

 دیاب نم و تساهنآ طیارش طیارش .ماهدمآ راک نیا
.مریذپب

 ماحنا ار راک نیا هک یناسک هشیمن یروج جیه
 لیمحت اهامرفراک هب ار ناشطیارش زا یشخب دنهدیم
؟دننک
 دندادن ار مدزم هک نیا زا دعب لاسراپ مدوخ نم دینیبب

 و کاشوپ فنص هیداحتا متفر متشاد هک یلکشم رس
 تسه یهاگیاج هیداحتا نیا رد منادب مهاوخیم متفگ
 ناراک نییزت ام زا تیامح یارب ،یرشق نینچ یارب
 نامدوخ میهاوخب ام هک یزیچ ییاکیدنس ؟تسد
 .درادن دوجو ییاج نینچ هن دنتفگ .مینکب تیلاعف

 هک دهدیم ماحنا ار یراک تسد راک یورین اهتقو یلیخ
 ار راک هک دعب .تسا هدرک امرفراک اب یتاقفاوت نآ تباب

 قرف هیوستو راک لیوحت نامز نوچ(،هیوست نامز داد لیوحت
.هشیم راکنا یقفاوت تمیق نآ الصا )دنکیم
؟ تسا یهافش قفاوت نآ رگم
 دروم رد الثم .دهدیمن یبتک قفاوت یرادهزاغم چیه .هلب

…و نماد و هنتالاب و هلابند زا هشاب تسد راک امامت هک یراک
 راک نامز .راک جرخ اب ناموت رازه ۳۰۰ منکیم قفاوت نم الثم
 تسد هب دسریم دوشیم مامت راک .دوشیم صخشم مه
 ناموت نویلیم هس زا رتمک ار راک نآ رادنوزم .رادنوزم
 :هگیم هسریم هک باتکو باسح یاپ هب یلو هتخورفن
 ۳۰۰ نم هک هسرخ فلع لوپ هگم .هتره رهش هگم موناخ“
 هب شرپ هنوخ .سابل کی نییزت تباب مهدب وت هب ناموت رازه
 مدوخ نم ”.تسا ناموت رازه ۸۰ یلا ۷۰ مهدب ماوخب امش
 دیاب ارچ هک متفر هیداحتا هب یلیاسم نینچ نیا رس راب ود

 صخشم ار یهاگیاج کی امش متفگ ؟هشاب یزیچ نینچ
 یلو .دننک یگدیسر ام لیاسم لثم یلیاسم هب هک دینک
.دندرکن
 یارب مه سورع فنص ای دیتفر کاشوپ فنص هیداحتا

؟دراد یاهیداحتا شدوخ
 یهیداحتا طقف تقیقح رد .اهشورف سورع سابل

 اب هک دننکیم یفرعم ار امش احنآ و یوریم تساهطایخ
 طقف ام دنتفگ نم هب .دینک تبحص دیناوتیم رواشم نالف
 یگدیسر دناهتخورف نارگ امش هب ار یسنج رگا میناوتیم
 یگدیسر ام دشاب بارخ و دنشاب هتخود ار یسابل رگا ای مینک
 یگدیسر اههدننک فرصم تایاکش هب ینعی .مینکیم
 ار راک زا یشخب ،راک نییزت ناونع هب نم هکنیا یلو .دننکیم
 و مشاب هدرک راک شور یلک هنوخ مشاب هدرب و مشاب هتفرگ
؟دننکیمن یگدیسر هن ،هشاب هدش یفاحجا نم قح رد

؟ارچ
.درادن دوجو یراک نوناق نوچ
 .میراد هک راک نوناق
 یداوم راک نوناق نآ رد منکیم رکف یلو میراد راک نوناق
 رکف یلو شمدنوخن نم .هرادن دوجو یلیاسم وچمه یارب
 تهب ار یباوج نینچ هیداحتا یریم یتقو هک تسین منکیم
 .دنهدیم
 ،دنهدیم ماحنا ار راک نیا هک یناسک دوخ رگا ینکیم رکف

 لیکشت ییاکیدنس ای هیداحتا دنوشب عمج مه رود ناشدوخ
 قح زا یشخب هب دنناوتیم دننک عافد ناشقوقح زا هک دنهدب
؟دنسرب ناشقوقح و
 داد لیکشت ار یفنص ای هیداحتا نینچ کی هک هشب اعقاو رگا
.دسرب ناشقوقح و قح هب هشیم هرآ

؟دیدرک یریگیپ ردقچ ناتدوخ
 مدوخ هک مداد داهنشیپ مدوخ الصا هیداحتا متفر نم یتقو
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 عفانم لابند هک یشخب ،مزادنایم هار ار شخب نیا
 دشاب نارگراک

 مرس یمک و متسه هملپید نم .دینکب انشآ ونم امش طقف متفگ
 شزومآ اهنآ هب نم دیهدب دای ار راک نوناق نم هب ،دوشیم
 رظن ریز دورب شخب نیا و منکیم انشآ ار اهنآ نم و مهدیم
 راک تمحز هک ینم ،دوشن رگراک نم هب یفاحجا چیه هک هیداحتا
 یم تمحز اهراک یضعب یارب یزور هنابش ،تسا نم شود یور
 نم هک هسرخ فلع هگم لوپ ”:دنیوگب نم هب دنناوتن ات مشک
 یدروم ود نآ رس .دوشیمن دنتفگ یلو ”.مهدب وت هب یروط نیمه
 ار راک مدوب هدرک هک یدهعت رس نم مدروخرب لکشم هب نم هک
 نیا نم اب هک هیوست عقوم یلو مدرک راک ایریب مداد لیوحت
 نیا لابند ییاج کی هک متفرگ میمصت دش هدننز و دب دروخرب
 یاهجیتن چیه یلو متفر هیداحتا ات مه هعفد ود ره مورب هلاسم
 نم عفن هب یار مه فالتخا لح یاروش ،هاگداد رد .متفرگن

 الصا هاگداد تاسلج رد تکرش یارب امرفراک یلو .دش رداص
 ۸ زا دعب و دشن دنب ییاج هب متسد نم ،تشاد انشآ نوچ دماین
 نآ هن مدیسر مک یلیخ مه نآ ملوپ هب یاهطساو کی قیرط زا هام
 لبق هام۸ لوپ نیا اب رگا هک یلاحرد .دوب مقح اعقاو هک رادقم

 هک مدید یتقو .دوب هدش رباربود مدوب هدیرخ مه جنرب ولیک دنچ
 رگید دنهدیم نم هب الابرس باوج هیداحتا یوت تحار یلیخ
.مدرک شلو

؟تسیچ رگم کاشوپ فنص هیداحتا الصا بوخ
 تافلخت هب طقف اجنیا ”:دوب نیا دنتفگ نم هب هک یزیچ
 ”.دوشیم یگدیسر یطایخ و شورف
؟اهرگراک هن تساهامرفراک یهیداحتا ینعی
 هب دیآیمن اهامرفراک هیداحتا هک هیعیبط سپ بخ .هرآ

 زا ار ناشقح هک دننزب هیداحتا هک دنک کمک ارگراک
.دنریگب نایامرفراک
…و راک ترازو لثم ؟دیدرکن هعجارم رگید یاج چیه
 هام ود .مراذگب رانک ار تسد راک متفرگ میمصت طقف هن
 شدعب مدرکن تسد راک هگید نم مود عوضوم زا دعب

 …و منکیم راک مکدنا یهیامرس اب و مدش رازاب دراو مه
 هک دنشاب نیا لابند امش لثم رگید رفن دنچ دینکیم رکف
؟دننک تسرد یلکشت
 دنچ هب نم عقوم نامه .دشاب شلابند یسک منکیمن رکف
 متفگ .مدز گنز اهنزتسد راک نیمه زا یرفن
 نییزت ام اب راک نیا یلصا راک میشاب مه اب مینوتیم
 ”:دنتفگیم. دندیدنخ نم هب تحار یلیخ .تساهراک
 لیکشت لابند مهاوخیم هک یتدم یوت .یراکیب رگم
.مزودب رتشیب راک ات دنچ مناوتیم مشاب هیداحتا
؟دیاهدرک رکف شهب ؟هیروط نیا ارچ الصا
 نوچ .تسا راک یورین یداوسیب شتلع منکیم رکف
 دیاب هک ار یهاگیاج .دنرادن ناشدوخ قوقح زا یهاگآ
 دنریگب ار ناشقوقح ات دنوشب دراو قیرط نآ زا

 دوشیم ثعاب ناشمربم جایتحا روط نیمه و دنسانشیمن
 ییاههداوناخ یلیخ ام .رازاب طیارش هب دنهدب نت اعقاو هک
 یسک ام یتقو دننکیم شاعم رارما هار نیا زا هک میراد ار
 راک تمیق دیوگیم رادنوزم نم هب و دیآیم هک میراد ار
 تحار یلیخ نم .منزیمن رتمک نم و تسا نیا نم
 تمیق اب هک مراد ار یرگید سک نم .نزن بوخ میوگیم
 بش شابل راک ینامز نم دنزیم ار راک نیمه رتنییاپ
 مراک یتراپ ره ینعی.دوب ژاریت ور مراک. مدادیم ماحنا
 نم هک یدیدیم وهی .دوبن رتمک تسد ۸۰ ای۷۰ یور
 هنیزه کی تحار یلیخ .هنوخ مدربیم ار راک لدم۵
 .شتخود یارب یدایز نامز و شراک جرخ یور نیگنس
 هک میدرکیم یط باتکو باسح هب میدیسریم هک دعب
 .منزیم تمیق نیا ،راک جرخ نیا اب ار راک نیا نم الثم

 رازه هس و هدمآ ینالف مناخ هن“ :تفگیم تحار یلیخ
 ات ۳۰۰ هدننک دیلوت نم یارب .دنزیم امش زا رتمک ناموت

 مناوتیم هک تسا یغلبم شدوخ ناموت رازه هس
 راک زا نم هک دشیم ثعاب نیمه ”.منک ییوجهفرص

 الاب ژاریت وت مدید نوچ .نوریب مایب ترشیت و بش سابل
 سورع سابل رد .درک راک دوشیمن الصا اهتمیق نیا اب و
 دنیشنیم هک ییادخ هدنب نآ و تسا هنتالاب ات هس ای ود
 ماحنا راک ناموت رازه هد تباب دهدیم ماحنا ار راک

 بش سابل پات کی راک .ناموت رازه تباب هن دهدیم
 طقف ام بش سابل تباب یلو ،هسورع هنتالاب کی ربارب

.میریگیم ناموت رازه
؟تسا نییاپ ردقنیا بش سابل نییزت دزمتسد ارچ
 یصخش نوچ سورع سابل .شندوب یرس رطاخ هب
.تسا رتالاب ردقنیا هشیم هتخود
 دربیم یدایز راک ،ما هدید ار بش یاهسابل تانییزت
؟تسا رتنییاپ ردقنیا بش سابل دزم یلو
 راک جرخ عونت نوچ تسا رتشیب یلیخ شراک هتسرد
 دیاب راک جرخ عون ۴ زا بش سابل کی یوت .تسا رتشیب
 نم .دروآیم نییاپ ار تسد راک تعرس نیا .هشب هدافتسا

 دیاب دعب منک هدافتسا گنس عون نیا زا نآ کی مروبجم
 عون ۴ اب ار مدوخ رود .دیراورمو کلوپ نآ غارس مورب

 ،منک فرص یرتشیب نامز دیاب بخ .منک رپ راک جرخ
 ات ۲ مناوتب زور رد نم رگا .دشاب رتهداس اهحرط رگا اتح
 مناوتیم ار بش سابل ات ۳ طقف مزودب سورع سابل
 قرف یلیخ ناموت رازه ات ۳ اب ناموت رازه هد ات ۲ .مزودب
.دنکیم
 هک یناسک اب دنهدیم ماحنا بش سابل نییزت هک یناسک
 دادعت کی ینعی ؟دنتوافتم دننکیم نییزت ار سورع سابل

 دادعت کی و دنهدیم ماحنا ار سورع سابل راک یصاخ
؟بش سابل راک هگید
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 مه ار بش سابل ،دنزودیم سورع سابل هک یناسک هن
 دمآرد هب زاین دنشاب راکیب دنهاوخیمن نوچ ،دنزودیم
 اب دنهدیم نت مه )بش سابل نییزت( راک نآ هب دنراد
…یدمآرد وچمه
 هک تسه ییاج الصا ؟دننکیم راک هناخ رد مه اهنآ

 لثم ،دنهد ماحنا راک لحم رد ار سابل نییزت راک
؟یزیچ یهاگراک
 کی رگم.دوشیم ماحنا هنوخ یوت تسد راک الک
 نآ دنهاوخب هدنشورفِ نم زا هک دشاب یاهلجع یاهراک
 نامز هک تسا ییاهراک مه نآ .مهد ماحنا هزاغمرد ار
 دنهدب تباث قوقح کی دیاب ینعی .دربیم ار یمک رایسب

 یارب .دهدب ماحنا ار راک نیا و اجنیا دنیشنب یسک هک
 اما هنکب یراکوچمه هک هنکیم فرص رادنوزم
 ات هنکب مک شاههنیزه زا هک تسا نیا لابند رادنوزم

 و بآ ،الاب هراجا .هشاب هزاغم یالاب یهنیزه یوگباوج
 رتهنیزه مک هناخ رد راک یورین …و تایلام و زاگ و قرب
 لقادح تباث راک یورین کی یهنیزه .هرترسدردیب و
 ناموت رازه ۶۰۰ یهام .تسا ناموت رازه۲۰ یزور
 .دنریگیم هک یتناسروپ یهفاضا هب دنریگیم دزمتسد
 اب ناموت رازه ۶۰۰ ات ۳۰۰ نیب هتبلا .راک تعاس ۱۲ تباب
 .توافتم یاهتناسروپ
؟همیب نودب ای همیب اب
 ار یسک اجنیا منکیمن رکف الصا همیب نودب )هدنخ اب (
 .دننکب همیب
؟ هراد هدنخ همیب اجنیا .
 .دننکب مک ناشقوقح زا ار همیب قح لک هکنیا رگم .هرآ
 تفگ مدرکیم تبحص اههدنشورف زا یکی اب بشید
 نوچ دندرک در همیب هرادا یارب رواشم ناونع هب ونم مسا
 میارب ار رگراک کی یهمیب قح هک تسین یدیلوت اجنیا
 دوشیم رسک مقوقح زا ناموت رازه۱۵۰ هناهام ،دنزادرپب
 مدوب ناموت رازه ۶۰۰ مایتفایرد ینعی .همیب قح تباب

.میریگیم ناموت رازه ۴۵۰ الاح
 هدشهمیب لام شدصرد ۷ همیب قح نیا زا هک دینادیم
.دهدب دیاب امرفراک ار شاهیقب و تسا

 دینادیم .دنهدیمن یلو دنهدب دیاب بخ .متسنادیمن
 هگا میوگیم نم .تسین تسرد یاهشیر الصا راک نوچ
 ادا همه قح ،هشاب شتسردِ لاور یور رب اهراک
 لاوس ریز رادنوزم نم .تسین روطنیا یلو .دوشیم
 ؟تسین همیب تساجنیا هک یاهدنشورف ارچ هک متسین

 شقوقح ؟یهدیم تدوخ ار شاهمیب قح زا ردقچ
 ای کناب قیرط زا قوقح هک تسین نیا ؟تسا ردقچ
 .دوشیم تخادرپ یتسد .دوش تخادرپ یرادباسح
 تقوقح و ینک یم راک اجنیا وت هک تسین یکردم چیه
…تسا ردقچ

؟دنوشیمن در اجنیا زا همیب یارومام رگم
.؟ناوارف ارچ
؟دنشکیمن اههزاغم یوت مه یکرس بوخ
 دنیوگن هک دنوشیم هیجوت و دنوشیم دیدهت اههدنشورف
 و متسه ناشلیماف نم الثم دنیوگب .دننکیم راک اجنیا
 و ندید یارب ای مدمآ کمک یارب متسه اجنیا زورما طقف

…
…تسا غورد هک دننادیم مه اهنآ

…همولعم بوخ
؟دندنبب ار ناشمشچ هکنیا تباب دنریگیم مه یزیچ
 البق .دمآ همیب رومام یهاگراک رد تفگ یم یطایخ مناخ
 و دینکب ار راک نالف دمآ رومام رگا هک دندوب هتفگ اهنآ هب
 دمآ رومام هک هعفد کی .دینکیم راک اجنیا هک دییوگن
 یلو ،تفر رومام ات دندرک ییوش تسد یوت همه ار اهنآ
 همه مسا .دننکب یراک دشن و دمآ یناهگانرومام رگید راب
 و تفر هاگراک بحاص یلو .درک در همیب تسیل رد ار
 زا ار همه یتحار هب و درک جرخ یلوپ و درک ادیپ ییانشآ
 .دروآرد تسیل

؟دیتسه همیب امش الاح
 همیب یاهتکرش نیا زا یکی یوت ار مدوخ لاسراپ زا

 هک دراد ینامرد همیب کی .مدرک رمع همیب یصوصخ
 زا دعب و یلیمکت همیب اب تسا ینامرد تامدخ نامه
 ای و دهدیم امش هب یلوپ کی ای مه لاس ود و تسیب
 امش هب هنایهام قوقح تروص هب ار لوپ نامه هکنیا

 لاس ۲۲ زا دعب مهدیم ناموت ۵۰ یهام نالا .دهدیم
 .تفرگ مهاوخ نویلیم ۱۲۷

؟دیتفرن یعامتجا نیمات ؟یصوصخ یهمیب ارچ
 قح .امرفشیوخ .یعامتجا نیمات همیب لابند متفر
 رازه ۷۰ هناهام رفن ره یارب .تسا نارگ یلیخ شاهمیب
 یاههام نآ رد ،میرادن راک لاس یهمه هک ام .ناموت
.هنکممریغ نامیارب همیب قح نیا تخادرپ یراکیب
؟ هیروج هچ امش راک هگم
 هام هس .تسین دب هام هس.تسا بوخ لاس زا هام شش
.تسین راک الصا مه
؟دییآیم راکرس مه هام هس نیا رد
 .میروبجم هرآ

 طیارش نیا هب یضارتعا نارگراک هک هشیم تقو چیه
؟دننکب
 …دنهدن تسد زا ار ناشراک هک نیا یارب .تقو چیه هن
 .دنتسه هعماج فیعض رشق زا هک دنتسه یناسک ارثکا
 ناشهمیب ،ناشراک تاعاس ،قوقح و قح زا ناشیهاگآ
 ،دنراد هک یطیارش اب دنهدیم حیجرت .تسا مک.…و
 ینعی .تسا نیمه ناشیراک طیارش دننکیم رکف .دنزاسب
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 نیا راک نیا فرع هک دناهتخادنا اج یروط نیا ناشیارب
 یسک یهاوخیمن رگا و دشاب روط نیا دیاب و تسا هنوگ
.دهد ماحنا ار راکوت یاج هک تسه یرگید
؟ تسین طیارش نیا رییغت یارب یهار چیه اعقاو ینعی

 ادیپ ار لاوس نیا باوج دهاوخیم ملد اعقاو ؟منادیمن
 نیب یگتسبمه هکنیا و تسه مه رگید زیچ کی…منک
 هب ددرگیمرب نیا .ارگراک ات تسا رتشیب اهامرفراک
 تحت ینعی .دنراد هداوناخ رد هک یداصتقا تالکشم
 هک ار یدمآرد لقادح نیا دنهاوخیمن یطیارش چیه
 زا مه ار نیمه رگا دنیوگیم .دنهدب تسد زا دنراد
 مینک یگدنز نآ اب هک میرادن یزیچ رگید میهدب تسد
 ات دنرادن مه اب یگتسبمه چیه مه نیمه رطاخ هب
 ینوناق لابند .دنورب یاهیداحتا ییاکیدنس لابند دنناوتب
 …دنروآ تسدب ار ناشقح دنناوتب نآ قیرط زا هک دنورب
.دنرادن یایگتسبمه وچمه هن

؟دیاهدناوخن ار راک نوناق هک دیتفگ
 رگراک یماح هشیمه راک نوناق منادیم نم هک ییاحنآ ات
 ار نآ ذغاک یور رازاب طیحم یوت .ذغاک یور اما هدوب
 رگراک نم یارب !هن ،یلمع تروص هب یلو دنسانشیم
 ،مراد هام رد هک یقوقح نآ زا ریغ یقح چیه
 ار باوج نیا طقف نم ضارتعا لباقم رد .دنسانشیمن
 یباوج چیه نیا زا ریغ .“ورب یتحاران“ :دنهدیم
.تسین

؟دننک ضوع ار راک نوناق دنهاوخیم هک دیاهدینش
 دنچ ره .هشب رشق نیا عفن هب نوناق مراودیما یلو .هن
 مدوخ .مدیشک رانک لیاسم نیا زا ار مدوخ نم
 هب قلعتم مراد یدمآرد رگا و .متسه مدوخ یامرفراک
 هک متسین یدیلوت نالف ای نوزم راشف تحت .تسا مدوخ
 .دنک هیوست دایب ونم راک
 دوش بیوصت دهاوخیم هک دیدج راک نوناق نیا رد

 ؟دوشیم رتمک رگراک قوقح و قح
 امرفراک نم .میوشیم رتدب میتسه هک نیا زا سپ !هن

 مدوخ یارب نوناق یوت زا هک مدوب نیا لابند هشیمه
 نوناق یروط نیا رگا الاح .مریگب ار یهام نیرتگرزب

.دوشیم رتدب ام یارب طیارش دص رد دص دوشب ضوع
 دشاب یداوم میهاوخیم دیدج نوناق نیارد دینک ضرف
 دوشب مه ارجا هک یراک نوناق دشاب رگراک عفن هب هک
؟دشاب نوناق نآ رد دیاب یداوم هچ
 اب و دوش نییعت شراک تاعاس اب رگراک دزمتسد
 دننکیم راک نازیم کی هب رفن ود ینعی .شراک یتخس
 تسین فاصنا .تسا یرگید زا رتتخس یکی راک یلو
.دشاب یکی ناشدزمتسد
 ؟راک یتخس و راک تاعاس طقف
!منادیمن

 هدرکن قرف لاسما و لاسراپ امش راک یتخس ؟یچ مروت
؟هدرک قرف یلیخ اهتمیق یلو

 زا هرمزور یاهزاین هک هشاب یدح هب دیاب دزمتسد و قوقح
 هتشاد مه همیب .هشب نیمات هریغ و کاشوپو نکسم رظن
 دیاب ای دوش هدیشک ناتسرامیب هب رگراک رذگ رگا .دنشاب
 سپ )هرادن لوپ تقو چیه رگراک هک(، دشاب هتشاد لوپ
.دنک نامرد و دنک یحارج دناوتب هک دشاب هتشاد همیب دیاب

 امرفراک هک تسا یدزمتسد نیمه طقف ؟هیچ الصا قوقح
 قوقح وزج تاونس قح ،شاداپ ،یدیع الثم ؟دهدیم
؟دوشیمن

.ددنخیم و دزادنایم بجعت رس زا یهاگن
؟تسا رادهدنخ میاهفرح ؟متفگ یبیجع زیچ

 میدیدن نوچ .میاهدیدن ام الصا ار دییوگیم هک ار اهنیا رخآ
 رد .دنتسه قوقح ءزج مه اهنیا هک مه مینادیمن بخ
 مدرکیم راک هک ییاج کی اهنت .دریگیمن یاج ماهلیخم
 یلو دادیم نامیاهراک شورف زا یتناسروپ کی لاس رخآ
.هن اهاج هیقب

 جارخا ار رگراک یاهناهب ره هب امرفراک هک درک دیاب راک هچ
؟دنکن

 هک ییاج نیلوا دشاب راک یداسک یتقو .درک دوشیمن یراک
 دنکیم نوریب ار شایراک یاهورین دنکیم ییوج هفرص

 رظن رد شیارب ار یلوپ کی هکنیا رگم .ییوج هفرص یارب
 راک ات دنک یگدنز نآ اب دناوتب ار یحابص دنچ هک دنریگب

.دنک ادیپ دیدج
 رظن رد یراکیب یهمیب رگراک یارب نوناق رد هک دینادیم
 صیخشت راک ترازو و دوش جارخا رگا ؟تسا هدش هتفرگ
 و دنادرگرب ار وا دیاب امرفراک هدوب لیلدیب جارخا هک دهد
 وا هب لاس ره تباب هام کی الثم و دنک یضار ار وا ای
 هدافتسا یراکیب همیب زا دناوتیم مه یتدم کی و دهدب
.دنکیم

 یلو .دنتسه هشیمه هک تسا ینارگراک یارب اهنیا بوخ
 لاس هیقب و دنتسه راک لصف هک دنتسه ینارگراک
 یقوقح قح مه اهنیا یارب دیاب راک نوناق ؟یچ،دنتسین
.دنتسه اهنآ وزج اهراک نییزت هک دریگب رظن رد

؟دوش ارجا راک نوناق ات درک دیاب راک هچ
 لثم .دوش یاهفرح دیاب راک منکیم رکف طقف نم
 هچراپ تفاب زا ادتبا زا ار راک هک گرزب یلیخ یاهیدیلوت
 ماحنا هاگراک نامه رد یدنب هتسب و تخود و شرب ات
 مامت ییاهاج نینچ نیا رد .دسرب رازاب هب ات .دوشیم

 هدنشورف هک یتقو یلو .دوش تیاعر دیاب راک طباوض
 شرب هاگراک هب ار نآ نم .دهدیم یدیلوت نم هب ار هچراپ
 هبرگید هاگراک کی رد تخود و شرب یارب مهدیم

 تسد هب دسریم دعبو دوشیم ماحنا یزود یدزم تروص
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 دوشیمن یراک چیه بیترت نیا هب …و نز تسد راک نم
 هتسد دوشیمن و تسا دایز یگدنکارپ نوچ .درک
.داد ماحنا راک یعمج
؟درک دوشیمن یراک چیه اعقاو
 یدیما ناوتیم دشاب یتلود تیامح رگا طقف .هن
 هک مدینش نم .دیایب شیپ رییغت ام یگدنز رد هک تشاد
 .تسه تیامح نیا نیچ رد
؟دنریگیم قوقح مک ردقچ ینیچ نارگراک ینادیم
 دح رد یلو تسام یارگراک مهد کی ناشقوقح رگا
.ماهدینش نم هک روط نآ .تسه ناشیگدنز

 ای بسانم و یناسنا و بوخ یگدنز هی ؟ یگدنز هچ
؟ریمن و روخب
 مسا یتقو ریمن و روخب منکیم رکف )رکف یمکزا دعب(
 دنکیمن قرف .تسا ریمنو روخب طقف رگید دیآیم رگراک
 .دشاب یایند یاجک هک
؟دیتشاد یتالکشم هچ اهیتخس نیا زجب
 مراک تاعاس .مرود یعیبط و یداع یگدنز کی زا

 و تسود و لیماف اب دمآ و تفر .تسا دایز یلیخ
 نوچ درادن ام یگدنز رد ییاج حیرفت و شدرگ ،انشآ
 .مییایبرب هزاغم جراخم ات میشاب راکرس هشیمه ام دیاب
 ار شیاهراک دیاب و تساهنت هناخ رد مرسپ تاقوا رتشیب

.دهد ماحنا ییاهنت هب شدوخ
 دیدشن وربور ییاهامرفراک اب تدم نیا رد تقو چیه
؟دنراد نز نارگراک زا عورشمان یاهاضاقت هک
 هکنیا یکی .هن مدوخ اب هطبار رد یلو .مدید یلیخ
 یاهدرم اب یلیخ هکنیا یکی و هشیمه دوب نم اب مرهوش
 هب ،منکیم دروخرب سوبع و کشخ و نشخ راکمه
 .مهدیمن اهنآ هب ار یتاداهنشیپ وچمه یهزاجا هک یدح
… نوزم یوت .دننکیم هدافتساءوس هک مدید یلیخ یلو
 ناونع هب ،دوبن احنآ هدنشورف ناونع هب هدنشورف الک
 زا یضعب اتح .دوب امرفراک یاههتساوخ یهدننک نیمات
 تبون ،دنتشاد مه تباقر مه اب مه اههدنشورف
 .مدربیم جنر یلیخ هلاسم نیا ندید زا نم ؟!دنتشاد
 مناخ کی یارب .دندیدیم نیا رد ار ناشیراک تابث

 یلیخ طیارش نیا لمحت و ندید هدمآ راک یارب طقف هک
 ار داوسیب طایخ کی شیپ یدنچ نم .تسا روآرجز
 رایسب گنهرف حطس ،هفایق هنو دراد لوپ هن هک مدید
 هب یناوج رتخد اب ،دراد هچب ات دنچ و نز دراد ینییاپ
 شرتخد تسود نیا تفگ مرهوش .دمآ ام یهزاغم
 دوب وا نأش درد رتخد نآ هن .مدوب هدروآرد خاش .تسا
 یارب طقف .تفریم راک نیا عقوت هچب و نز اب وا زا هن و
 نیا و دراد یراک خرچ راک هب جایتحا رتخد نآ هکنیا

 هب نت دنک تسرد راک وا یارب هاگراکرد دناوتیم طایخ
 .دوب هداد هطبار نیا

 شیارب دروآرد لوپ قیرط نیا زا دهاوخب هک یسک بخ
 و یتخبدب همه نیا رگید .دتسیاب نابایخ رس هک هرتتحار

 ؟دنک لمحت دیابن مه ار تخس راک و یطایخ
 دنیآیم دروخب ناشهب یرگیپسور کرام دنهاوخیمن نوچ

.دوشیم دروخرب اهنآ اب رتدب مه اجنیا یلو ،اجنیا
 نارگراک هک دیدن دیا هدرک راک هک اهلاس نیا مامت رد ایآ
 اب الثم .دنهد ماحنا امرفراک کی هیلع کرتشم تکرح کی

 ار دراد عورشمان یاضاقت هک ار ییامرفراک باسح مه
…رگید راک ای و دنسرب
 نوچ .درادن دوجو نارگراک نیب یگتسبمه الصا .مدیدن هن

 هار ار نک تموکح و زادنایب هقرفت تسایس امرفراک
 یورین ات هس هاگراک کی رد هک یزور زا .تسا هتخادنا

 هکنیا یارب .دناروشیم یرگید هیلع ار یکی دنوشیم راک
 تسود دراذگیمن الصا نآ زا نیا ییوگدب اب .دنوشن یکی
 و تسا بقع شراک یکی هک نیا .دریگب لکش ناشنیب
 هک دراذگیمن الصا هنک کمک شهب راک یوت دایب یرگید

.دتفایب یتاقافتا نینچ
؟دشاب هتشاد امش راک یور یریثات هچ اههنارای فذح

 کاشوپ فنص راک یهام کی دنداد هک ار هنارای نیلوا
 رازاب یداسک لصف طسو و دوب نغور یوت ناشنان هچب

 .ینارگ زج ،یچیه هگید دعب یلو .دندرک شورف یباسح
 ام یباسح و هتفر الاب یلیخ نامزاگ و بآ و قرب یاههنیزه
 سانجا تمیق یور میروبجم .میاهدش وربور لکشم اب
 یاههدنیامن .تسا هدش رتداسک اهراک الک .میشکب
 نیا تمیق ارچ هک دننکیم تیذا ار ام بترم مه اههیداحتا
 سابل نیا )دهدیم ناشن ار یسابل( ؟یدز ردقنیا ار سابل
 هیداحتا یلو هدش مامت ناموت رازه ۴۰۰ لقادح نم یارب
.ناموت رازه ۳۰۰ الثم ینزب تمیق دیاب دیوگیم
 ؟تسین مه اهرادنوزم و اهرادهزاغم فرط هیداحتا سپ
؟دننکیم راک یناسک هچ عفن هب سپ
 مولعم .هروط نیمه هشیمه میتسه فیعض هک ام یارب
 بیج یارب ای فنص نیا یاه هدنگ هلک یارب .تسین

 !!؟؟دیاش ناشدوخ
…دیراد یفرح رگا همتاخ رد

 هتشاد ار مه تشپ و میشاب مه اب دیاب ام هکنیا رخآ فرح
 و هدرکن لوبق نم راکمه ار یراک یتقو رگا الثم .میشاب
 نم دریگیم سامت نم اب امرفراکو هداد ار شدوخ تمیق
 .درب شیپ ار یراک ناوتیم مهدب ار تمیق نامهوا هب مه
 یراکمه هنافساتم یلو .درادن دوجو نیا هنافساتم یلو
 ییاج ره دریگب ار راک تسا رضاح یتمیق ره هب هک میراد
 طقف ار راک ات دنکیم یشاپمس نارگید یارب دوریم هک
 هکنیا اب دهدیم لیوحت عیرس یلیخ ار راک .دریگب شدوخ
 الثم .دریگب ار راک نآ دناوتیم یلو تسا رت نارگ شتمیق
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 نم .مهدیم لیوحت هزور ود دیوگیم ار هزور هد راک
 مروایب راشف مرگراک هب دیاب نوچ منکیمن ار راک نیا

 مامت ار راک نیا نکن تحارتسا و باوخن روخن ”:هک
 میناوتیمن مینک راتفر و مینک رکف یروجنیا ات ”.نک
.مینک رتهب ار نامطیارش

:سیونریز
 یاه گنس زا ییاه هیشاح نتخود اب سابل نییزت:یزود گنس
کلوپ و هلیلم و دیراورم و ینییزت

 یاهراک هک دوش یم هتفگ یرگراک هب احالطصا :نز تسد راک
 یم ماحنا تسد اب ار )…و یزود لگ ،یزود گنس( سابل نییزت
.دهد
 هک یسابل یاه هکت دادعت ساسا رب دزم تخادرپ :یزود یدزم
 نتخود ای ، یل راولش زرد ره نتخود یارب الثم .دوش یم هتخود
.دوش یم تخادرپ یصاخ غلبم وتنام کی

مود تمسق

 سابل ناراک نییزت درومرد هک تسا یشرازگ مود شخب نیا
 رد هنوگچ هک دهد یم ناشن هبحاصم نیا .تسا هدش هیهت
 یتخس هک نیا و دریگ یم لکش یهاگآ یاه هفطن راک دنور
 ندش رتهب یارب هک دنک یم راداو ار نانآ ییوس زا راک
 نیمه اما دننک شالت ناشدزمتسد و یگدنز تیعضو

 یعمج تکرح زا عنام هک تسا یدنلب دس ،راک یتخس
 .دوش یم نانآ
 تکرح دنناوت یم صاخ طیارشرد یهاگآ شیازفا اب اهنآ

 هتشاد مه یکدنا یاه تیقفوم دیاش ،دنهد ماحنا یکرتشم
 دوجو و دوجوم نیناوق یارجا مدع ،یگدنکارپ یلو ،دنشاب
 زا عافد رد یبسانم درکلمع هک یلقتسمریغ یاه لکشت

 هب تبسن نانآ شرگن رد یفنم ریثات ،دنا هتشادن نانآ قوقح
 .دراد یعمج هتسد تاکرح

 یمن بسانم نیناوق دوجو رد اهنت ار یعقاو تیامح نانآ
 یرایسب تیمها ییارجا یاه تنامض یارب هکلب دنناد
 نیا هب دنک روبجم ار نایامرفراک هک یئاه تنامض . دنلئاق
 تکرح زج یزیچ اه تنامض نیا اما .دنهد  نت نیناوق
 ناشکرتشم یاه هتساوخ لوح نانآ لکشتو یعمج هتسد
 .تسین
 سورع سابل نییزت راک تسا یلاس دنچ هک یناوج رتخد اب 
 تبحم و یمرگ .میتشاد یتبحص دهدیم ماحنا هناخ رد ار
 شنامشچ یگتسخ .تسشن لد هب لوا تاظحل نامه رد وا
 ملپید قوف و تسا هلاس ۲۷ .دوب هتخیمآ مه رد شاییابیز اب

 اب طبترم ی هتشر رد ارچ مدیسرپ وا زا ادتبا .دراد یرامعم
:تفگ ؟دنکیمن راک شلیصحت

 یلو منک راک مدوخ یهتشر یوت مراد تسود یلیخ
 .درک ادیپ بسانم یراک دوش یمن ملپید قوف اب هنافساتم
 مدوخ دیاب .تسا دایز شا هنیزه . منک مامت ار مسرد دیاب

 سناسیل هک مه شدعب .منک مهارف ار ملیصحت ی هنیزه
 ات منک یزومآراک یناجم و تفم یلاس کی دیاب متفرگ
 اپ و تسد مدوخ یارب یرامعم راک رازاب رد ییاج مناوتب

 تیعضو هب هجوت اب .منک عورش رفص ریز زا دیاب ینعی .منک
 تخس راک نیا ،دنراد نم لثم ینارتخد و نم هک یلام
 سرد مناوتب ات مراذگب رانک یلوپ منک راک دیاب .تسا
 هب منیبب مهدب همادا زیرم و راد جک روط نیمه ای  مناوخب

.مسر یم اجک
؟تسا ناتدوخ لام ناتدمآرد
 مدوخ ی هدهع هب مجراخم هیقب ،کاروخ و دروخ زجب .هلب
 مرخ یم یزیچ الثم ،منک یم کمک مناوتب مه رگا .تسا
…ای و هناخ یارب
.وگب تراک زا

 اب اما .مدش سورع سابلراک دراو هدنشورف ناونع هب نم
 مریگب دای عیرس ار تسد راک متسناوت مرنه و هقالع هب هجوت
 تسود ناوج رتخد کی ناونع هب .منک راک قیرط نیا زا و
 ،دشاب ثیدح و فرح هک منک راک ییاه طیحم رد متشادن
 نیلوا .مدرک باختنا ار هناخ یوت راک رطاخ نیا هب

 یرگید تین نم یور هک دوب یناوج رسپ نم یامرفراک
 دیایب تساوخ یم دوب کاپ شتین .دوبن یدب مدآ .تشاد

 غاب رد متسناوت یم دوبن OK نم رظن زا اما .یراگتساخ
 یقالخادب کسام اما .منک هدافتسا شزا و مهد ناشن زبس
 اهراک نیرتهب هشیمه یلو ،مدرک یم راتفر گس لثم مدز
 نیرتهب .مدرک یم راک وا نوزم اب طقف .مداد یم لیوحت ار
 رازاب اهزور نآ .تمیق نیرتمک اب مداد یم جرخ هب ار مرنه
 رازاب رد دوجوم یاه حرط اما دوب غاد یلیخ سورع راک
 هتسجرب راک. متشاد دیدج یاه حرط نم دوب هدش یرارکت
 دندمآ اه یلیخ .تفرگ رارق لابقتسا دروم هک مدرک یم
 یامرفراک .مدرک یم راک اهنیا اب طقف نم یلو .نم لابند
 ژاساپ کی مود ی هقبط رد کچوک ی هزاغم کی زا نم
 ،وا زا هزاغم .مدش کیرش یعون وا اب درک زاغآ ار دوخ راک
 یوت .مدوب وا رگراک طقف نم عقاو رد یلو .نم زا راک
 رب تسناوت هک دوب بوخراک عضوردقنآ لوا لاس نامه
 وا الصا هک هقباس اب یاهراد هزاغم .دریگب یا هزاغم نابایخ
 هراجا هزاغموا هب دندش رضاح دندرک یمن باسح مدآ ار
 هک دروآرد لوپ ردقنآ لاس ود فرظ هصالخ .دنهد

.دیسر اج همه هب و درک جاودزا دش هناخ و نیشام بحاص
 مدرک یم راتفر نیگنسرس وا اب نم هک لیلد نیا هب بوخ یلو
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 درک ار ششالت مامت هکنیا زا دعب ،متشادن هنامیمص یراتفر و
 رگید .تخیر ار شرهز دشن قفوم و دوش کیدزن نم هب هک
 اتود ود .داد یم یرتمک لوپ .داد یم رارق راشف تحت ارم

 مه یرگید ی هزاغم رد متسود قیرط زا.درک یم ات راهچ
 و دوب بدوم یلیخ دیدج راک بحاص .مدش راک هب لوغشم
 هلاسم نیا زا وا .مدرک یم دروخرب رت تحار وا اب .هجوم

 ینک یمدروخرب بوخ همه اب تفگ یم و دوب تحاران یلیخ
 یم راک وت  :متفگ شباوج رد .یتسه قالخادب نم اب اما

 یم یراد عقومرس ،یریگ یم یراد ار بوخ راک یاوخ
 یزیچ نیرتهب نیا .یریگ یم هک مه بسانم تمیق یریگ
 ارم بوخ راتفر رگید .یهاوخ یم رگراک کی زا هک تسا
… نیبب مه ار تدوخ یاهراتفر ؟یهاوخ یم هچ یارب

 زا یکی کمک اب ار اهنآ .دوب سروب یور نم یاهراک
 .تخود شیارب یرگید سک داد و دز یپک شیاه  هدنشورف
 زا رتشیب نم دمآرد .متسناد یمن نم و تشذگروط نیا هام ۶
 یم نم هب  .دش مک یلیخ شاوی شاوی و دوب هزاغم نیا قیرط
 شقح ،دوب نم لام اه حرط .تسین بوخ رازاب هک تفگ
 مک مک .دشاب نم لام دیایب هک یشرافس ره هک دوب نیا

 متسین اوعد لها نوچ اما ،دنک یم راک هچ هک مدش هجوتم
 ای ۳۰۰ دودح میتشاد یباسح هدرخ .مدرکن یصاخ دروخرب

 ”:تفگ تحار .دادن مه ار شناموت رازه ۱۵۰ هک ناموت ۴۰۰
 یراکمه بیترت نیا هب ”؟تسیچ تباسح فرح مهد یمن
 نم هک یراک تبقاع و رخآ دش مه نیا .دش مامت وا اب نم
.مدوب هدیشک تمحز شیارب ردقنیا

 دوب هدمآ ولج بدوم و رقوم یلیخ لوا هک یدعب راکبحاص
 هک مه نم .دراد یتاراظتنا راگنا هک داد یم ییاه خنرس اما
 لیلد نیمه هب .مدروآ یمن مدوخ یور هب الصا مدوبن شلها
 اب میناوت یمن ام هک طسو دمآ رگید هناهب ات دص یتدم زا دعب

 یمن مه ارم مالس باوج اتح رگید هک ردقنآ .مینک راک مه
.مدش تاک مه احنآ زا .داد
 ،یلبق راک نییزت و دنا هدرک ریگ راک یوت هک نالا اما

 یارب هرابود ،هدش مک ناششورف و هدش تخاونکی شیاهراک
 نیا .ریگب لیوحت دیدج راک ات راهچ هس ایب هک هداد ماغیپ نم
 .میتسه وربور نآ اب ام راک نیا رد هک تسا یتالکشم زا

 رفن ۴ اب ار مدوخ .میوش هتسخ هک دوش یم ثعاب نیمه
 و هنامیمص یلیخ یاهراتفر اب هک منک یم هسیاقم رگید
 و راک نیرتمک اب ،امرفراک اب هطبار نتشاد و ندش کیدزن

 اجرد شا همه نم اما دنرب یم ار هدافتسا نیرتشیب ، هبرجت
 ره .دننک یم بارخ مه ار ام راک هجو اهنیا هزات .منز یم

 رکف ینک یم راک یراد سابل فنص رد هک دونش یم سک
.دننک یم یرگید

؟ینک یم راک تعاس دنچ یزور
 یم راک مه حبص ات بش تسه راک هک اهزور یضعب

 یم تحارتسا تعاس ۴ طقف زور رد تاقوا یهاگ .منک
 .مراکیب الک و تسین راک هک تسه مه ییاهزور یلو منک
.مرادن راک هک تسا یا هتفهود نالا
 ؟تسا روطچ تدمآرد
 مه شدمآرد ینک راک هدرشف مه وت و دشاب راک یتقو

 و یریگب عقوم هب ار تدزمتسد رگا هتبلا .تسا بوخ
 باوج مه یراکیب یاه هام یارب ینک جرخ مه بسانم
 هام هس ود ، یدرک راک هک هام هسود رگا یلو .تسه وگ
 هب یروخیم ،درخ درخ مه نآ دنهدب ار تدزمتسد دعب
 و یلوپیب وت هشیمه عقاو رد … یراکیب ی هرود نآ

 یهاگ .تسین تتسد یوت یلوپ تقو چیه .راکبلط
 یم راک مراد نم هک همولعم ایآ مسرپیم مدوخ زا اهتقو
 میوگ یم مدوخ هب ،مرخب مهاوخ یم هک یزیچ ره ؟منک
 مرادن لوپ نالا نوچ ،شغارس مرب دیابن نالآ هن

 ردقنآ متسد دیآ یم ملوپ مه یتقو .مراکبلط هشیمه.…
.درک دوش یمن شاهاب یراک چیه هک تسا درخ درخ
؟دنهدب لیوحت عقوم ار لوپ دوشیمن
 اهتنم ،میراذگ یم اهرارقو لوق نیا زا راک یادتبا  .ارچ
 یتقو دعب .میتسرف یم هناخ زا ار راک ام . دوش یمن لمع
 لخد یوت لوپ نالا دنیوگ یم ،احنآ یور یم تدوخ
 یم هیوست راب کی یا هتفه… و دیایب یرتشم دیاب تسین

 چیه .دنهد یم تهب لوپ هک تسا نیا شمسا .مینک
  ۵۰ ناموت رازه۲۰۰ زا .دنهدب تسرد ار لوپ مدیدن تقو
 ردقنآ مدزمتسد .دنام یم شا هیقبو دنهد یم ار شناموت

 یراک نآ اب دوش یمن المع هک دیآ یم متسد هب درخ درخ
 ای ۴۰۰ هب باسح یتقو هک متشاد راک بحاص کی .درک

 یا هتفه کی و داد یم کچ دیسر یم ناموت رازه ۵۰۰
 اما .دوب ناش نیرت باسح شوخ نیا .دش یم ساپ مه
.درک تیذا یلیخو داد ههام هس کچ کی مه رخآ هعفد
؟دننک یمن راک دقن تقو چیه
 اهنآ اب یرگید تالکشم دننک راک دقن دنهاوخب یتقو
 ام راظتنا .تشاد نوزم دامادریم یوت دوب یمناخ .یراد
 یلو دنشاب هتشاد ار اه مناخ یاوه اه مناخ هک تسا نیا
 یراک هزات نز ای رتخد هب یتقو دنسر یم ییاج هب یتقو
 رد هدمآ ناشرس هب هچنآ مامت یفالت دنهاوخ یم دنسر یم
 یلو .دنا هدمآ الاب رایسب یتخس اب ناشدوخ نوچ .دنروآ
 هدیسرن ییاج هب ییوداپ زاو تشاد ییالاب نس مناخ نیا
 شباتکو باسح و تشاد نم اب یبوخ دروخرب ،دوب

 درخ ارم لوپ و یلام لکشم هب دروخ یلو .دوب بوخ
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 مناخ نیا ای هطبار رد مه رگید ررض کی .داد درخ
 بحاص .دش چیه ملوپ ناموت رازه ۴۰۰ دودح .مدرک
 یم راک ناشیا اب نم هک تشاد ربخ نیا زا ملوا راک
 ۱۳۰ ینالف هک ار یپات ”:هک دوب هتفرگ سامت وا اب .منک
 یم راک ناموت رازه ۹۰ نم دنز یم تارب ناموت رازه
 ار راک رت نییاپ تمیق اب تسناوت یم وا بوخ .”منک
 ار گنس .دیرخ یم یرس ار یچ همه نوچ ،دنک لوبق
 و یکت ار راک جرخ دیاب نم یلو .دیرخ یم ولیک ولیک
 یم مامت میارب رت نارگ هجیتن رد مدیرخ یم درخ درخ
 ناموت رازه ۱۰۰ ار راک نآ مدش روبجم نم رخآ رد  .دش
 رازاب یداسک هب راک هک یتدم زا دعب .منک باسح وا اب

 و تفرگ ار لناش کرام یگدنیامن مناخ نیا دروخ
.هیکرت زا سنج ندرک دراو هب درک عورش

 رگید یروخ یم هبرض راک یوت یروجنیا یتقو دینادیم
 هک یهد یم حیجرت تقو نآ .دور یمن راک هب تلد و تسد
…تسا نیمه مه نآ رخآ یلو یشاب هتشاد نیتور راک کی

 ی هرود نیا یوت .یراد یراکیب ی هرود هی یتفگ
؟یهد یمن ماحنا یرگید یراک چیه یراکیب

 لبق لاس الثم .مهد یم ماحنا دشاب یراک رگا ارچ
 هاگراک کی یارب .مدرک یم تسرد لگ نابور اب یتدم
.متفرگ یم ناموت ۲۰۰ لگ ره یارب .یشافک
؟یدرک یم تسرد ات دنچ زور رد

.دش یم ات ۵۰
؟یتشاذگ یم تقو ردقچ
 رازه هد یزور یارب متشاذگ یم ار مدازآ تقو مامت
 درک یزور دنچ ار راک نیا نام هیاسمه رتخد .ناموت
 مه وا و دوب هتفگ شرسپ تسود هب .درک شلو دعب

 دص یهام نم ینکب ار راک نیا دهاوخ یمن دوب هتفگ
.مهد یم تهب ناموت رازه
 امش زا دنهد یمامش هب سنج و لیاسو هکنیا تباب
؟دنریگ یم مه هعیدو
 راک یروج نیا و ریگب نابور تدوخ تفگ لوا راب هن
 دعب ی هعفد .مداد ماحنا ار راک نیا مه نم .نزب ار

. دروآو دیرخ نابور شدوخ
؟دادن ار لوا ی هعفد دزمتسد
 نم دزمتسد نابور لوپ عقاو رد .دروآ نابور میارب . هن
.دوب نم اب نابور ی هنیزه نوچ .دوب ششیپ هک دوب
 ینعی .ناموت ۲۰۰ شنابور دوخ اب ینابور لگ ره ینعی
؟تسین دزمتسد شا همه ناموت ۲۰۰ نیا
 ات دص یزور ام .تسا دایز نامراک  تفگ یم .هتسرد
 تسیب یزور دوش یم دینک باسح .میراد زاین مه لگ
 ناموت رازه ۲۰ هک ناموت رازه۱۴۰ یا هتفه .ناموت رازه
 رازه ۱۲۰ دوش یم ،ینک مک رگا ار نابور ی هنیزه

 نیمه .ناموت رازه ۴۸۰ دودح دوش یم هام رد و ناموت
 هنوخ یوت راک اب هک تسین یدب دمآرد ینک رکف هک یروط
 نامز .هشب تخادرپ عقوم هب شلوپ رگا یلو .یشاب هتشاد
 یارب دهاوخ یم هک تسا ییاه مدآ نآ زا هن مدید تخادرپ
 ۱۰۰ ای  ۵۰ ،ناموت رازه ۵۰۰ نیا زا .دروایبرد یزاب لوپ نداد
 .رگید هام شش دور یم شا یقبام دهد یم ناموت رازه
.هگید تسا یراگیب هنافساتم
 ؟تسا هنوگچ سورع سابلراک متسیس
 یم طایخ دنک یم باختنا لانروژ یور زا ار سابل یرتشم
 حرط لانروژ یور زا دیاب نم .نم تسد دهد یم و دزود
 حرط مه یهاگ .مزودب و منک یحارط ار اه یزود تسدِ

 تسد راک رد ییاه مل و اهدرگش هب  .تسا مدوخ عادبا اه
 اب  راک یحارط مه ینعی .دوش رت  گنشق راک هک منز یم
 نم زا یحارط راک .مزود یم ار راک مدوخ مه و تسا نم

 حرط هک مدید یتقو اما .تسا تخس .درب یم یژرنا یلیخ
 یم یرگید سک هب ار ششرافس یلو تسا نم لام اه
 یلانروژ راک مداد حیجرت دننک یم هدافتسا ءوس و دنهد
 یلانروژ راک اما .دوشن دروخ مباصعا ردقنا هک مهد ماحنا
 یم ناشلد ،ییایب هار ناشاهاب رگا .تسا یراگیب شرخآ
!!هن ،هنرگو دنهدب ار تلوپ دیآ
؟یریگ یم ردقچ تسا تدوخ اب راک یحارط یتقو
 یارب  ناموت رازه ۲۰۰ ات ناموت رازه هد زا تسا توافتم
 ،دشاب هتشاد تسد راک و دشاب نم اب شراک همه هک یسابل
.دایز تسد راک مه نآ

 یم تقو ردقچ یناموت رازه ۲۰۰ راک کی یارب الثم
 ؟یراذگ
 ییوشتسد یارب تقو طقف هک لماک هتفه ود . دایز یلیخ
 نودب .کاروخو باوخ و تحارتسا و یشاب هتشاد نتفر
 تسد هب ار نزوسو خن یهدب هیکت و ینیشنب .یلیطعت
 راک سفن کی و یوش مخ راک یور نییاپ ندرگ یریگب

 و نزوس .تسا تخس یلیخ تسا ریرح اهراک یضعب .ینک
 یلو . تسا دایز شرسدرد یشکب یلیخ یناوت یمن ار خن
 یضعب .تسا رت تحار ،تسا رت تفلک هک اه هچراپ یضعب
 ار هماخ ای یا هرقن گنس الثم تسا گنر ود راک تاقوا
 کی .دنک یم رت تخس ار راک هک ینک راک مه اب دیاب
 فورعم مه یلیخ حرط هک مدرک نیئزت ارراکرپ یلیخ سابل
 یاه هکت و هنتالاب رود اترود هیشاح ریرح یور .تسا
 .مدرک یم راک دیاب مه گنر ود .نماد یور لگ گرزب

 ناموت رازه۱۰۰ رس رخآ یلو دوب هدرک یط ناموت رازه۱۵۰
 مدوب هدرک راک زور هنابش هتفه کی راک رازاب جوا رد .داد
 کی رد ار راک هتفه ود .متشاد ار باوخ نازیم نیرتمکو
.مدوب هدرک هدرشف هتفه
؟یهدب همادا ار تخس راک نیا یناوت یم یروطچ
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 تسا هدش فیعض یلیخ میاهمشچ !مناد یمن مه مدوخ
 ظفح ار مدوخ تمالس منک یم یعس هک نیا دوجو اب

 نیمه .دیآ یم شیپ میارب مه یرگید تالکشم یلو منک
 هتفگ رتکد هدز شوج میاهاپ تسوپ مینیشن یم دایز هک
 رگا نم .دوش یم رگم یلو ،منیشنب دایز دیابن هک
 کنیع و مهدب تیزیو و مورب رتکد ممشچ یارب مهاوخب
 .منک جرخ دیاب مدروآ رد هک ار یلوپ ربارب ود مریگب

 هک یراک رازاب هب هجوت اب اما ؟مهدب لوپ دیاب ردقچ
 یوت هک مهد یم حیجرت دراد دوجو اه مناخ ام یارب

 ،مونشن ار نآ و نیا فرح و منک راک و منیشنب هنوخ
 نس هب یارتخد درومرد راک طیحم رد . ار اهرسپ فرح
 تسیب رد رتخد دنراد راظتنا همه هک ،مه نم لاس و

 و تسا هدیشرت دننک یم رکف ،دشاب هدرک رهوش یگلاس
 .دنز یم اوه یور ار یداهنشیپ ره هک دننک یم روصت

 نیا ات منک یم لمحت رتهب ار هناخ رد راک یاه یتخس
.ار اه ثیدح و فرح
؟دننک یم راک مه اهدرم سابل نییزت راک رد
. ارچ یطایخ و شرب رد یلو .هن تسد راک رد هن

؟روطچ یناغفا یاه مناخ
 نم اما. دنا هدش ام راک رازاب دراو ادیدج مدینش
 ناگرزب زا یکی ام راک یوت هک تسه یمناخ.ناشمدیدن

 . دیآ یم شرهوش اب هبنش ۵ هب هبنش۵ .تسا تسد راک
 شرهوش اب نوچ .دننک یم راک وا اب اهراد نوزم رتشیب
 یهارمه .دنهد یم رتهب ار شلوپ اهراد نوزم دیآ یم
 ام زا رت نارگ هزات .دهد یم رونام تردق وا هب شرهوش
 هتفرگ ناموت  رازه۱۵۰ نم هک ار یراک الثم .دریگ یم مه
 زا یدایز دادعت اب .دوب هتفرگ ناموت رازه ۱۸۰ وا مدوب

 هدننک شخپ تقیقح رد .دنک یم راک یناغفا یاه مناخ
 رفن ود یکی .دریگ یم ار تسد راک .تسا تسد راک ی
 یاه مناخ هک مه ار یزود گنس راک و دراد حارط
 راک وا اب دنا یضار اهرادنوزم .دننز یم شیارب یناغفا

 قوفتم اهرادنوزم همه هک نیا اب .دننکن راک ام اب و دننک
 نوچ یلو .تسا ناشیا زا رتزیمت نم یاهراک هک دنلوقلا

 دنهد یم حیجرت منک یمن تباجا ار ناش هتساوخ نم
.دنهدن راک نم هب یلو دنهدب وا هب رت نارگ
؟دننک یم راک تدوخ لثم هک یسانش یم ار رفن دنچ
 یمن راک رگید مسانش یم هک یناسک زا یلیخ .رفن ۵ ای ۴
 مه یضعب .دنتشادن راک هب زاین نم لثم  اهنآ نوچ .دننک
 ار راک مه دعب و دندرک یم راک ناش هیزیهج هیهت یارب

 شا هلصوح هنوخ یوت هک دوب مه یمناخ .دنتشاذگ رانک
.تفرگ یم راک دمآ یم ،دوب هتفر رس یراکیب زا
 دنشاب مه اب دننک  یم ار امش راک هک یناسک ی همه رگا
 طیارش دوش یمن ایآ ،دنریگب مه اب یعمج یاه میمصت و
؟داد رییغت ار راک

 .تسا تباقر ام راک یوت .دننک  یمن ار راک نیا یلو ارچ
 و دنز یم ار راک کی رفن کی رگا هک میرادن فنص ام
 دنیایب دروآرد یزاب راک نآ تمیق یور دنک عورش امرفراک
 و دننزب تمیق راک یور احنآ و فنص هب دننک هعجارم
 ار یزیچ وچمه ام .دهدب ار نآ هک دوش دهعتم امرفراک
 یم نم ار یراک رگا هک مسانش یم ار یمناخ نم .میرادن
 ار راک هک دریگ یم ناموت رازه ۱۵ دیآ یم وا ناموت ۲۰ منز

 یاهاج زا هک ییاه مناخ اصوصخم .دریگب شدوخ امتح
 هک یناغفا یاه مناخ ای و دنیآ یم نیمارو لثم نییاپ یلیخ
 نیرتمک اب دنرضاح دنریگب ار راک دنناوتب هکنیا یارب
 دنتسین مه هطبار لها رگا اتح . دنهد ماحناار راک تمیق
 امرفراک تسا ملسم بخ .دنریگ یم ار راک یروطنیا یلو
 وا هب ار راک هک تسا شعفن هب دنیبب ار وا لثم یکی مه
. تسا نیا میرادن فنص هک یلیالد زا یکی .دهدب
 کی امش هک دوش یم ثعاب تباقر نیا ینکیم رکف ینعی

؟دیشاب هتشادن فنص
 راک نیا هک یناسک هکنیا رگید یکی و تسا تباقر یکی
 نانز ابیرقت .دنتسه یفیعض رایسب راشقا زا دهدیم ماحنا ار
 دنناوت یمن ،دیآ یمنرب ناشتسد زا یراک ره هک ینارتخد و
 .دنراد زاین یلیخ مه لوپ هب و دنوشب جراخ هناخ زا
… هجیتنرد
؟دنراد فنص یناسک هچ امش راکرد

اه طایخ فنص ،کاشوپ فنص
؟دنا هدش لیکشت یروطچ اه فنص نیا

 فنص دینک ضرف الاح .فنص  لابند دنور یم  یناسک
 یدایز یاهب ام هب هک تسا نیا هلاسم .دش لیکشت مه
 هک دنتسه اهراد هزاغم ام یلصا یامرفراک .دنهد یمن
 راد هزاغم و دنتسه نز رتشیب مه اه نز تسدراک و دندرم

 اهطایخ رشق یلو .دروایب باسح هب ار اهنز  تسین رضاح
 زا رتشیب اهدرم یلو تسه مه نز نوشوت .دنتسه درم
.دنیآ یمرب مه سپ

 یم ار یطایخ یمناخ کی نم .تسا مهم مه راک عون
 شلد تقو ره .مدرک یم راک هک ینوزم نیمه رد متخانش
 یم یلوقدب .دناسر یم رید ار راک .دمآ یم تساوخ یم
 امرفراک رگا .میدرک یم ناربجام دیاب ار وا یلوقدب .درک
 شادیپ زور ود .تفر یم و درک یم رهق دروآ یم راشف شهب

 تفر یم دنامن شراک هک نیا سرت زا راکبحاص و دش یمن
 بوخ طایخ نوچ .دمآ یم هار شاهاب و دیشک یم ار وا تنم
 نز تسدراک دادعت مه اما .دننک ادیپ دنناوت یمن ییاج ره ار
 مک بوخ طایخ  هکنیا مه و تساه طایخ زا رتشیب اه
 هفاضا اب ناوتیم ،دوش بارخ تسدِ راک کی هگا .تسا

 یلو درک تسرد ار نآ کلوپ و گنس ات دنچ ندرک
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 راک هب هک هش یمن هتخود یراک چیه هشابن یطایخرگا
 ور سابل  و هشابن رهام طایخ هگا ای ،هسرب نز تسدِ

  نیمه ی هساو .درک دوش یمن یراک چیه دزودب بارخ
.تسارتشیب ام لکشم

 تاقبط زاو دنتسه نز ناراک نییزت رتشیب هک نیا ینعی
 هک دوش یم ثعاب تسا دایز ناشدادعت و دنتسه نییاپ
 دنناوتن و دشاب هتشاد دوجو اهنآ نیب یرتدیدش تباقر
.دنوش عمج فنص کی رد

 یمن یراک نومفنص یلو میشاب هتشاد فنص هگا اتح
؟هنکب هنوت

 ؟ هنوت یمن ارچ
 رس مدآ کی اب و میراد مه فنص دینک ضرف دینیبب

 هب مور یم .مروخ یمرب لکشم هب نم باتکو باسح
 نگ یم .نگ یم یچ نم هب .منک یم هعجارم مفنص

 یسانش راک .میراذگب تمیق ام رایب وتسابل مناخ ورب
 یم هک دنتسه فنص نآ رد یدارفا هچ هک نیا .مینک
 مهم یلیخ شدوخ، دننک یسانشراک ار راک دهاوخ

 تردقربا زا دنوش یم فنص دراو هک یناسک .تسا
 و ناشدوخ عفن هشیمه .دنسورع فنص یاه
 دینک ضرق الاح .دنهاوخ یم رتشیب ار ناشناراکمه
 یبوخ تمیق ،دننکب مه یسانشراک ار نم راکو دنیایب

 هک دنک یم روبجم ار وا  یسک هچ الاح .دنراذگب مه
؟دهدب ونم لوپ

 زا هک دنک یم ناشروز یسک هچ ار اه طایخ فنص
؟دننک عافد اه طایخ
 تتیاکش لابند .ینک تیاکش یناوتب اتیاهن .سک چیه
 ییاسک فنص زا .تشاد دهاوخن مه یا هجیتن ..یودب
 اهراد هزاغم ارچ .دنرب یمن یدایز ی هدافتسا ام لثم
 رگا .دنرب یم ار شا هدافتسا دنراد کاشوپ فنص یوت
 مه رود اهراد هزاغم دننک ادیپ یلکشم ناشدوخ نیب

 الثم .دنهد یم ماحنا یراک یعمج و دنوش یم عمج
 فنص سییر شدوخ هک ربتعم یاهراد هزاغم زا یکی
 هدرک ادیپ لکشم اه مناخ زا یکی اب تسا کاشوپ
 همه .دوب هداد اه هزاغم ریاس هب ار وا یاه حرط ..دوب
 نیا هب درادن قح سک چیه هک تفگ و درک عمجار

 و رد نیا مناخ نیا یلاس کی .دهدب هراجا هزاغم مناخ
.دشن قفوم یلو دریگب یا هزاغم دناوتب ات دز رد نآ

 ،دنراد بسک هناورپ کاشوپ فنص یاهراد هزاغم  مه دعب
 ناش تسیل ناش بسک هناورپ رطاخ هب هک یلاحرد
.مینک  یم راک هنوخ یوت ام یلو .تسا صخشم

 یارب تسا یرگید لیلد مه ندرک  راک هنوخ  یوت سپ
.دشاب هتشاد یفنص هک نیا یارب دوش یم عنام هکنیا
 زا یلو ،دوش یم راک تفرشیپ عنام هبنج نیا زا هتسرد

 هک یناسک هعماج نیا یوت هک ارچ .هبوخ رگید فرط کی
 ام یروط نیا و دنهدب تایلام دیاب دنراد بسک هناورپ
 .میهد یمن تایلام

 .منک یم راک ردقچ نم هک دنک هاگن دیآ یمن هک تایلام رومام
 .مهدب ار متایلام دیاب ،مروا یم رد ردقچ مراد یراکیب ردقچ
 ار ما یگدنز هک تسین دایز ردقنآ مروآ یمرد نم هک یلوپ
 ضرف .مهدب مه تایلام مهاوخب هکنیا لاح هب یاو دناخرچب
 یارب دنک هعجارم رفن تسیب هد یراد هزاغم ره هب هک دیریگب

 رثکادح .مسانش یمن ار اهنآ نم  .سورع سابل نییزت راک نتفرگ
 راک هک تسا لاس یلیخ هک .مسانشب ار مدآ رفن تسیب هد نم
 الصا ام هک دننک یم راک یناسک اب اه هزاغم زا یلیخ .دننک یم
 رود ات مینک ادیپ ار رگید مه میناوت یمن و میسانش یمن ار اهنآ

 ام رگا .میهد ماحنا یعمج یراک میهاوخبو میوشب عمج مه
 یم حیجرت اهراد هزاغم میروایب راشف اهراد هزاغم یور میهاوخب
.دننک راک یرگید یناسک اب دنورب و دننکن راک ام اب دنهد

 راک دیناوتن هک دوش یم ثعاب اه امش ندوب ادج سپ
 تسا نیا هناخ رد راک تارضم زا یکی .دیهد ماحنا یعمج
 هک ینیناوقو دسانشبار شدوخ ناراکمه دناوت یمن مدآ هک
 نیگنس یاه تایلام لثم تسا رگید یعنام دراد دوجو
…و بسک زوجم  نداد یارب تخس طیارشو
 تایلام نمرظن هب .متسین فلاخم  نداد تایلام اب نم
 هک یتایلام لباقم رد هک یطرش هب تسه مه بوخ نتفرگ
 لاس یاه لاس نم ردام ؟منک یم تفایرد یچ مهد یم

 جرخ ات .درک راک اه یدیلوت نیا مامت  یوت .درک یطایخ
 دنچ و تسیب  .درادن همیب یلو دناخرچب ار نوم یگدنز

 رتشیب نوچ .تسین همیب یلو دنک یم راک هک تسا لاس
 .دننکن همیب هک طرش نیا هب دنریگ یم نز رگراک اه یدیلوت
 رگا . میا هدش هتخانش رگید میشاب هتشاد فنص ام رگا
 هزاغم  نآ اعطق مینک راک یراد هزاغم اب میورب میهاوخب
 الصا دهد یم حیجرت راد هزاغم ودنک همیب ار نم دیابراد
 هک یناسک غارس دورب دهد یم حیجرت .دنکن ار راک نیا

 هک روط نامه … و اه یناغفا نآ لثم دنتسین هدش هتخانش
 بسک هناورپ میایب نم .تسا هدوب هنوگ نیا اهلاس نیا مامت
 هک ناش همیب طیارش .دننک همیب ارم هک .مهدب تایلام مهدب

 یم ار تایلام یلو دنرادن ام یارب هک ییایازم .تسین بوخ
 یم باسح و منیب یم ار اهزیچ نیا یتقو .دنریگب دنهاوخ
 دییایب لوا امش .تسین دب ندرک راک روطنیا هک منیب یم منک
 هک داتفا لاور یور اهراک یتقو دینکب تسرد ار اهزیچ هیقب
 تحت ارم و دینک همیب ارم لوا ی هظحل نامه دیتسناوت
.مهدیم مه تایلام نم دیهدب ششوپ
 یفنص هک دشاب مهارف دیاب یطیارش هچ ینک یم رکف
 نیا هک دراذگنو دنک عافد امش قوقح زا هک دوش لیکشت
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.دوش عیاض امش قح یروط
 هدش هل طسو نیا هک میتسه یرشق ام .منود یمن اعقاو
 یداش جوا هک ینامز نآ مریگ یم رظن رد ار مدوخ .میا
 دیاب هک ینامز نآ ،تسا ناناوج یاهزیچ نیا طاشن و
 نیا لابند دیاب  مشاب اهزیچ روط نیاو جاودزا لابند
 زیرم و راد جک ار مسرد .مرآرد لوپ منک راک هک مدوب
 ام لاثما هب تساوخ یم هعماج اعقاو رگا .مناوخب

 لاس تسیب مردام .دوبن نیا مردام عضو ،دنک کمک
 مردام . هکاپ هک هلاس ۶ .تشاد دایتعا مردپ .درک راک
 مه تدم نیا یوت .دوب هدرک راک نم یگلاس کی زا
 درک هعجارم یداهن ره هب شتالکشم لح یارب
 ای دریگب یماو دناوتب هک اهاج هیقب ات هتفرگ سلجمزا
 رد امش رهوش نوچ دنتفگ یم همه .دوشب همیب هنوتب
 یمن تسامش ی هداوناخ تسرپرس و تسا تایح دیق
 .دیوش همیب دیناوت

؟دراد یطبر هچ
 اروا مه یراد هزاغم چیه .تشادن یرادا راک نم نامام
 اوه زونه هک اه حبص دیآ یم مدای .دوب هدرکن همیب
 هک دوب کیرات مه اهبش و راکرس تفر یم دوب کیرات
 یلیخ نم .دندوب رتکچوک مردارب  ات ود .تشگیمرب
 نییاپ ار شرس درک یم یعس هشیمه .متشاد تالکشم
 نیرتمک و دنکب ار راک نیرتشیب دنکب ار شراک دزادنایب
 ار شتباحن .دشاب هتشاد راک هشیمه ات دریگب ار دزمتسد

.دنک ظفح
 همه نیا نم ردام هک نالا .میا هدیشک ار تالکشم نیا مامت
 یرامیب رازه و دراد دردرمک ، هراد لکشمو هدرک راک
 مناخ هک ندموا هزات .درادن مه همیب هچرتفد کی ،رگید
 مه نآ .دنهد یم رارق همیب ششوپ تحت ار راد هناخ یاه
 یشیامزآ دینک ضرف .دوب لماک ی همیب شاک ! یا همیب هچ
 یم هچرتفد نودب هک لماک باکچ و دیهدب دیهاوخب هک
 رازه ۱۵۰ دوش یم هچرتفد نیا اب ناموت رازه ۲۰۰ دوش
 ۳۰ ای ۲۰ زاب دیاب دوش هتسشنزاب دهاوخب مه رگا .ناموت

.دریگب یگتسشنزاب قوقح دناوتب ات درذگب یلاس
 ینوناق ایآ .دنک یم تیامح نم ردام لاثما و نم زا یک
 نیا ام لکشم نیرتگرزب .دنراد صقن هشیمه نیناوق ؟تسه
.درادن یشزرا چیه اج نیا رد نز هک تسا
 خساپ ناوج رتخد نیا لاوس هب دناوت یم یسک هچ عقاو هب
 ؟دهد

***
 و رد ینزب یتشگ  هک رهش نییاپ قطانم یاه نابایخ رد
 راک درومرد یا هتشون تسد یاه یهگآ زا تسا رپ راوید

 یناغفا رجاهم نانز الومعم هک یراک .لزنمرد یزود قوجنم
.دنهد یم ماحنا
 ناتسناغفا هب شرسمه .دیسر یم رظن هب هلاس یس .دوب یناغفا
 یگدنز راب مامت .ددرگرب رگید هام دنچ دوب رظتنم و دوب هتشگرب
 تفگ یم .دوب شا هلاس ۱۵ رتخد نارگن .دوب شدوخ شود رب
 همه اب و تسا شدوخ یوت شا همه .هتفرگ یگدرسفا
 هک نیا زا ، تسا رجاهم هک نیا زارتخد .دنک یم یرگشاخرپ

 دناوخب سرد احنآرد دناوتب هک تسین نما ردقنآ شتکلمم
 یم باذع دوب شراچد هک یرقف همه نیا زا .دوب تحاران

 لاثما دیاب ارچ هک دهدب شلاوس هب یخساپ دوبن یسک و دیشک
 یسک هب هسردم رد ؟دنشکب یتخبدب همه نیا شا هداوناخ و وا
 یم .دز یم فرح یرد ره زا .تسا یناغفا هک دوب هتفگن

 هدرک یم یزود قوجنم اه سابل یور اهتدم شردام اب تفگ
.دندوب هتشاذگ رانک ار راک نیا هک دش یم یهامدنچ .تسا

 یم مه هب ملاح تسا قوجنم و سابل هچ ره ندید زا رگید
 یم هناوید رگید دنیب یم ار اهزیچ نیا هک مردام .دروخ
 .دوش
؟ارچ
 یم ار راک نیا ینالوط یاهتدم .تسا یتخس یلیخ راک
 یراک متسناوت یمن .مدرک یم کمک وا هب مه نم .میدرک
.میتشاد مزال لوپ یگدنز جراخم نیمات یارب .مهدن ماحنا
؟دیدرک یم راک تعاس دنچ زور رد

.تعاس هزاود هد دیاش .مناد یمن …یلیخ
؟دیتفرگ یم دزمتسد ردقچ
 یم یزود قوجنم ار نآ یولج تسق مامت هک زولب ره یارب

.ناموت ۱۵۰ میدرک
؟یناموت کت ات هاجنپ ودص ؟ردقچ
 ییاه مناخ ی همه دعب .میتفرگ یم ناموت ۱۵۰ لیاوا .هلب

 نیا اب ام هک دنتفگ و دندرک ضارتعا دنتفرگ یم راک هک
 ۲۰۰ دش روبجم مه راک بحاص .مینک  یمن راک دزمتسد
.دهدب زولب ره تباب ناموت
؟دیتشاذگ یم تقو ردقچ مادک ره یارب
 رازه۵۰ میناوتب هکنیا یارب دینک باسح .تعاس هس ود
 یم ار اهزولب نیا زا ات دنچ دیاب ،میشاب هتشاد ناموت
 هب نامتسد ات میدرک یم ربص دیاب مه یلک هزات .میتخود
.دسرب لوپ
؟دیتفرگ یم راک اجک زا
 اه یدیلوت زا تفر یم هک دوب یریپ مناخ نام یگیاسمهرد
 راب کی .درک یم شخپ اه هیاسمه نیبو تفرگ یم راک
 اه لیماف و اه هیاسمه کمک اب هک راک ات ۲۰۰ دودح تباب
 ار راک یتقو تفگ یم .میتفرگن یلوپ چیه ،میدوب هتخود
 همهدیاب هتفگ .تسا هدرکن لوبق هدرب یدیلوت بحاص یارب
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 رد .دوش یم بارخ اه سابل . تفاکش ار اه قوجنم هک دوش یمن .دیا هدزن ما هتفگ نم هک روط نآ ار حرط نوچ .دیفاکشب ار
 وا اب ردقنآ یدیلوت بحاص  .ما هدنمرش امش ی همهزا تفگ .درک هیرگ یلک زور نآ یکلفط .دوب هدادن وا هب یلوپ هجیتن
.دوب هدروآرد شاهرگراک ی همه یولج ار شکشا هک دوب هدرک نیهوت شهب و هدرک یراتفردب

.میهدن همادا ار راک نیا رگید هک میتفرگ میمصت هصالخ
؟ینک یمن راک یرگید یاج
 زرد .دراد یدیلوت .مور یم اه هیاسمه زا یکی ی هناخ هب مرادن سرد هک ینامز ، لیطعت یاهزور هک تسا یتقو دنچ ارچ
.منک یم خرچ ار هنادرم نهاریپ چم

؟یریگ یم ردقچ
 ادخادخ .منک یمن راک هک تقو مامت .دهدب لوپ ات منک راک یهامود یکی دیاب .دهدب ردقچ زرد ره تباب تسین مولعم زونه
 تسود .مهد ماحنا یراک متکلمم یارب موشب یسک مدوخ یارب .مناوخب سرد دهاوخ یم ملد .ددرگرب رتدوز مردپ منک یم
.دروخ یم درد هب یلیخ نارمع سدنهم تسه مروشک رد هک یبارخ همه نیا اب دیناد یم .مناوخب نارمع مراد

 هک مدیشیدنا  و ؟دز یم فرح ندش سدنهمو ندناوخ سرد دروم رد شیاهوزرآ زا هک یماگنه دنز یم قرب شنامشچ
؟دسرب شیوزرآ هب دناوتب وا دننام یرتخد دراد ناکما ردقچ
 http://kanoonmodafean1.blogspot.com2012/01/2.html

 ،یزییاپ زور کی رد ـ ناهج شقن نادیم(یدمحم رصان :ریوصت
 ییاج ،نادیم یلخاد یاههاگرذگ زا یکی یهتسار ،رهظ یلاوح
)دناهدیشک فص ،رفاسم راظتنا رد اهیچهکشرد هک
 ناتتقو زا هقیقد دنچ مناوتیم ایآ ،ریخهب ناتزور ،مالس :ر .ز
 اب یهاتوک یهبحاصم دیهدب هزاجا رگا مهاوخیم .مریگب ار

.مشاب هتشاد امش
 دوجو نیا اب ،ترچ لاح رد و هدولآباوخ ًابیرقت(  :یدمحا یاقآ

.دییامرفب ،هلب :)هبحاصم یارب قاتشم و هداشگ
.دیئامرفب یفرعم ار ناتدوخ ًافطل :ر .ز
.متسه یدمحا رصان نم : یچهکشرد

 اب وگتفگ :یمومع ورملق نانابهدید
 نادیم ِیچهکشرد ،یدمحم رصان

ناهفصا »ناهج شقن«

 گنهرف و یسانش ناسنا . یحور هرهز

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/01/2.html
http://anthropology.ir/node/12190
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 اجک دلوتم و دیراد لاس دنچ :ر .ز
 ؟دیتسه
 رد و تسا ملاس ۵۰ نم :یدمحا یاقآ

 احنامه رد و ما هدمآ ایند هب یچقوت یهلحم
.منکیم یگدنز مه
 ،دییامرفب ناتلهأت تیعضو زا ًافطل :ر .ز

؟دننکیم راک هچ و دیراد دنزرف دنچ
 .دنزرف ات ۵ . مراد هون ات ود :یدمحا یاقآ

 ۵ یکی میاه هون .رسپ اتود و رتخد ات هس
 .دنتسه میاهرتخد زا ههام ۵ یرگید و هلاس
 ار ما هداوناخ روطنیمه  و مگرزب یهون

 یارب و دشاب بوخ اوه اه هعمج هک یهاگ
 هکشرد راوس ، دنشاب هدمآ نادیم هب حیرفت

.منکیم مدوخ
 جاودزا هک دوب ناتلاس دنچ :ر .ز
 ؟دیدرک
 نامه .دوب ۱۳۶۰ لاس نامه :یدمحا یاقآ

 دعب .مدوب هدیرخ ار هکسلاک هزات هک یلاس
 کی و میدمآ »مناخ جاح« اب مه یسورع زا
 نادیم نیمه و رهش رد هکشرد اب رود
 .میدز
 تسود ار ناتلغش ناترسمه ایآ :ر .ز
 ؟دنراد
 ،دندوبن ملغش قفاوم هن لئاوا :یدمحا یاقآ
.دناقفاوم رگید نالا بخ اما
 ار ناتلغش ناتدوخ تسا نکمم :ر .ز
.دینک یفرعم
 رد ،مناریم هکشرد نم :یدمحا یاقآ

.ماما نادیم
 راک نیا هب هک تسا لاس دنچ :ر .ز
 ؟دیلوغشم
 مراک هک دوشیم یلاس ۳۰ :یدمحا یاقآ

.مناریم هکشرد و تسا نیمه
 زا ًافطل ؟دیتسه یضار نات لغش زا :ر .ز
 مدرم اب هک یاهطبار و دینکیم هک یراک
.دینک فیرعت دیراد
 منکیم هک یراک زا ،هلب :یدمحا یاقآ
 مراک رطاخ هب مه مدرم اب .متسه یضار

 تسود ارم لغش اهنآ .مراد طابترا یلیخ
 هک دنوشیم هکشرد راوس هقالع اب و .دنراد
 و دنتسه تسیروت و رفاسم مه همه الومعم
 .دنیآیم اج همه زا ًالک و اهناتسرهش زا
.دنیآیم زاریش و نارهت زا مه رتشیب
 هکشرد هب هک ییاپراهچ هب ،دیدرت اب ( ر .ز

 ای ؟تسا بسا نیا ایآ )تسا هدش هتسب
 ؟تسوبای
.تسا وبای ،تسین بسا هن :یدمحا یاقآ
 ضوع وبای ات دنچ لاح هب ات :ر .ز
؟تسا هلاس دنچ وبای نیا ؟دیاهدرک
 نوچ ،ماهدرک ضوع یلیخ :یدمحا یاقآ

 هس ،لاس ود ره .تسین دایز نوشرمع
 ماود نوچ .مینکیم شضوع یلاس
 ضوع اتدنچ تسین مدای تسرد  .هراییمن
 ، تسا هلاس ۱۰ ای ، ۹ نیا نس .ماهدرک
 دوشیم مه یلاسود ، یکی شوح و لوح
.شمراد هک
؟دیتسه مه همیب امش ایآ :ر .ز
 ،تسا همیب هلب نامهکسلاک :یدمحا یاقآ
.هن نامدوخ اما
 ینعی ،مدشن هجوتم تسرد دیشخبب :ر .ز

 اما ،دیتسین همیب ناتهداوناخ و امش
؟تسا همیب ناتهکسلاک
.تسا روطنیمه ،هلب :یدمحا یاقآ
 رامیب هک ییاهنامز ،تقونآ :ر .ز
؟دینکیم هچ ،دیوشیم
 .دازآ میوریم ،رگید بخ :یدمحا یاقآ
 هنیزه اب :مینکیم نامرد دازآ روط هب[

 ]نامدوخ
؟تسا روطچ راک نیا دمآرد :ر .ز
 ناتسبات و دیع .تسا یلصف :یدمحا یاقآ

 تسین بوخ ناتسمز اما تسا بوخ
.میرادن یدمآرد
؟تسا روطچ تسا زییاپ هک نالا :ر .ز
 ّدر شهاگن اب هک نانچمه( یدمحا یاقآ
 دص رد هک ار یقرش یایسآ ِتسیروت ود
 لابند ،دناندش رود لاح رد یمدق
 .ناتسمز هب ور دوریم دراد رگید :)دنکیم

.…دیع ات دوریم رگید .تسین بوخ
 نارهت زا نارفاسم ِرتشیب دیدومرف :ر .ز
 ؟دنیآیم
 نارهت زا هلب .زاریش و نارهت :یدمحا یاقآ

 هقالع یلیخ اه ینارهت .دنیآیم رتشیب یلیخ
 ،تسا کشخ نامدورهدنیاز نالا .دنراد
 مه اهرفاسم ،دتفایب بآ شوت هرابود یتقو
 .دنیآیم
 ریسم رد مه هکشرد یرس کی ًاریخا :ر .ز
 امش ایآ ،تسا راک هب لوغشم ناوژان کراپ
؟دیاهدید ار اهنآ

 نیا زا اهنآ ،ناشمدید هلب  :یدمحا یاقآ
 .تسین یبوچ .تسا دیدج یاههکسلاک
 و یمیدق )شدوخ هکسلاک هب هراشا اب( اهنیا

.تسا ینهآ اهنآ اما ،تسا یبوچ
 نآ دیورب هک دیدرکن رکف تقوچیه ایآ :ر .ز

؟دینک راک ریسم نآ رد و فرط
.تساجنیا ام یاج ! هن :یدمحا یاقآ
 اجنیا دیآیب دناوتیم یسک ره ایآ :ر .ز
؟دنارب هکشرد
 زا دیاب ! ًالصا !هن ،هن ،هن :یدمحا یاقآ

 مه یرادرهش و تشاد زوجم یرادرهش
 هدزناپ دیوگیم .دهدیمن زوجم رگید
.تسیفاک هکشرد
 و نادیم هب مزادنایم مشچ( ر .ز
 لاح رد و راظتنا لاح رد یاههکشرد
 هاگتسد هدزناپ زا رتمک رظن هب ،راک
 رد هکشرد هدزناپ نالا ینعی :)دنسریم
؟تسا ردقچ شاهیارک ؟تسا نادیم
 شاهیارک و تسات هدزناپ هلب :یدمحا یاقآ

.تسا ناموت رازه هس مه
 زا اجک رد راک یلیطعت زا دعب اهبش :ر .ز
؟دینکیم یرادهگن اهوبای
 ۵ و ۴ ره )اهیچهکشرد( ام :یدمحا یاقآ
  .میراد لبطصا کی »نوتفه« رد نامرفن

 یرتمولیک ۵ رد ،هیبنیز یاهفرط نوتفه
 ار اهنآ اهبش رخآ هک تسا ناهفصا

.احنآ ناشمیربیم
 یگدننار ـ ییامنهار نیناوق رظن زا :ر .ز
 هکشرد اب ار ریسم نیا هک درادن یلاکشا
 ؟دیوریم
 عقوم نآ رخآ ،رگید هن :یدمحا یاقآ

 عمج نامساوح .تسا تولخ اهنابایخ
.مینزن اهنیشام هب هک تسا
 و تفر لاح رد هک تسا لاس دنچ :ر .ز
 ادتبا نامه زا ایآ ،دیتسه ریسم نیا دمآ
 هدافتسا لبطصا نآ زا ،۱۳۶۰ لاس ینعی
 ؟دیدرکیم
 نیمه لبطصا ًالبق ریخن :یدمحا یاقآ

 و وب دنتفگ دعب .دوب ماما دجسم تشپ ، اج
 لبطصا دعب هب نامز نآ زا و ،دیآیم اهنیا
 ًادودح و .دنداد لاقتنا رهش زا جراخ هب ار
.دوشیم لاس دزناش ، هدزناپ
؟تسا هنوگچ ناتراک تعاس :ر .ز
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 راک بش ات  حبص زا هرسکی :یدمحا یاقآ
 زور ره تسا مک راک هک نالا .مینکیم
 اما .میتحارتسا یوت هک راگنا اما میتسه
 تحارتسا راهان یاهنامز طقف .هن راک عقوم
 زا دعب ود تعاس ات مه اههعمج .میراد
 شدعب اما ،تسا هعمج زامن اجنیا رهظ
.مینکیم راک هرابود
؟دیهدیم هچ اهوبای هب :ر .ز
وج و هاک :یدمحا یاقآ
 رظن رد مه یمسا ناشیارب ایآ :ر .ز
 ؟دیاهتفرگ
 ،دنتسین هک بسا اهنیا !هن :یدمحا یاقآ
 .دنا»وبای«
 نوشاهاب ،دندوب »بسا« رگا ینعی :ر .ز
؟دیدرکیم رارقرب طابترا
 هک ور »بسا«  ًالصا !هرآ :یدمحا یاقآ
 بخ مه دعب ،دنروآیمن راک نیا یوت ًالوا
 !هلب
 ؟دینکیم رارقرب طابترا اهرفاسم اب :ر .ز
 هچ ،دنتسه هکشرد راوس یتقو ًالثم

؟دیراد مه اب ییاهتبحص
 اب ام مه و رفاسم مه !هلب :یدمحا یاقآ

 ره .مینکیم طالتخا و مینزیم فرح مه
.میهدیم باوج ، دنسرپب هک هچ
 زا یکی نم دینک روصت افطل :ر .ز
 ،ماهدمآ نارهت زا هک متسه ییاهرفاسم

 نیمه هرابرد منکیم شهاوخ امش زا الاح
 نآ یخیرات یاهانب و »ناهجشقن« نادیم
؟دییوگیم هچ نم هب .دیئوگب
 هب تسد اب هکیلاح رد( یدمحا یاقآ

 امش هب :)دنکیم هراشا وپاق یلاع نامتخاس
 خاک هک تسا وپاق یلاع خاک  نیا ،مگیم
 نادیم مه اجنیا ،هدوب یوفص سابع هاش
 یاههزاورد مه نالا و ،هدوب ناگوچ
 و هماما دجسم مد نوشاتود ،ناگوچ
 هک تسا هیرصیق رازاب مد مه نوشاتود
 هب( مه الاب نآ .هدنام یقاب زونه
 نادیم رود یاههزاغم یالاب یاهمابتشپ
 ار یزاب و دنتسشنیم مدرم ،)دنکیم هراشا

 هک تسا ییاهزیچ اهنیا .دندرکیم اشامت
 مه ام و دناهتفگ ام یارب نامیاهیمیدق
 ،مه اهدجسم نیا .میگیم اهرفاسم یارب
 دعب هک ،هدوب »سابعهاش دجسم« ناشیکی
 و دش »هاش دجسم«شمسا ،هاش یهرود

 نیا .هدش »ماما دجسم« شمسا مه نالا
 یکی نآ .تسا شیپ نرق راهچ لام دجسم
 »هللافطل خیش دجسم« شمسا مه دجسم
 هتخاس سابع هاش دجسم نیمه اب هک تسا

 رازاب« مه ناهفصا فورعم رازاب  و .هدش
 تسا نادیم نیمه یالاب هک تسا »هیرصیق
 اتیس ،تسیب ،دوشیم زاب شرد یتقو و
 نیا یوت زیچ همه و تسه شوت رگید رازاب
 شفک زا .دوشیم ادیپ شاههچرازاب و رازاب
 هچ ره ؛ … و یمیدق میلگ و شرف ،الط و
.دیهاوخب هک
 اهناروتسر هرابرد امش زا اهرفاسم ایآ :ر .ز

 سردآ امش ایآ و .دننکیم لاوئس مه
؟دیهدیم اهنآ هب ار یصاخ ناروتسر
 اجک ،دنسرپیم الثم ،هلب :یدمحا یاقآ
 نویرب سردآ مه نم هک دنروخب »ینویرب«
 .مهدیم نوشهب »رازاب« رد ار ..… ِیزپ
 هتسب ای و )مروخیم ینویرب احنآ مه مدوخ(
 هک یلوپ و دنروخب دنهاوخیم هک ییاذغ هب
 یاهناروتسر سردآ ،دنهدب دنهاوخیم
.مهدیم ار فلتخم
 تاعالطا مه اه»لته« هرابرد :ر .ز

؟دیراد
 یلیخ لته کی بخ :یدمحا یاقآ

 تسه مه نارگ و بوخ هک تسه یفورعم
 یاهلته .مهدیم ارنآ سردآ هک..… مان هب
 یفرعم هک مسانشیم هلب مه ار طسوتم
 مه »ظفاح« نابایخ ًالک .منکیم
 یاهلته مه و طسوتم یاهناروتسر
.دراد طسوتم
 اب یدایز تارطاخ امتح امش :ر .ز
 هب ار اهنآ زا یکی افطل .دیراد نارفاسم
.دینک فیرعت هبحاصم ماتخ نسح ناونع
 ًاقافتا .مراد هرطاخ دایز ،هلب :یدمحا یاقآ
 لاس دنچ هک دندوب ینارهت هداوناخ کی
 ار ناشیلیماف .ناهفصا دندوب هدمآ شیپ

 .تسین مدای نالا هک دندوب هتفگ مهب مه
 دندمآ هرابود مه دعب لاس ود یکی
 هکسلاک راوس دنتساوخیم و ،ناهفصا
 هب و تخانش ،دید ونم ات شمناخ .دنوشب

 هک هییاقآ نومه نیا«:تفگ شرهوش
 دروخ رب مهب نم .»میدش شراوس لاسراریپ
 نم راوس یگیم ارچ ،مناخ« ،متفگ شهب

 هن ،یدش نم یهکسلاک راوس امش ،یدش

 و میدیدنخ یلک یگمه هصالخ »!نم راوس
 دندرک یهاوخ رذع نم زا شرهوش و مناخ
.دنتفر و
 نیا یهزاجا هک منونمم یدمحا یاقآ :ر .ز
 تمالس و قفوم .دیداد نم هب ار هبحاصم

.دیشاب  
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 ههام ۹ نایاپ ات ۱۳۷۷ زا ینعی لاس ۱۴ لوط رد ناریا یجراخ تراجت زا دهد یم تسد هب یا هصالخ دینک یم هظحالم هک یلودج
۱٫لاسما لوا
.دهد یم یبلاج تاعالطا اهرظن یلیخ زا لودج نیا یلو .تسا ناریا زا ماخ تفن تارداص تسین لودج نیارد هچ نآ
 رخاوا زا ناریا داصتقا هدننک نارگن هصخشم کی ما هدرک یسررب ار نآ رگید یاجرد هک یلیالد هب و موشب تایئزج دراو هک نیا نودب
 -دوب ناریا ریزو تسخن قدصم دمحم رتکد ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ نیگنن یاتدوک ات هک یهام ۸ و لاس ود زا ریغ هب -نونک ات مهدزون نرق
 ار فاکش نیا یرالد نازیم دیرگنب نوتس نیرخآ هب .دش یم رپ تادراو اب هک تشاد دوجو یفاکش داصتقا نیارد فرصم و دیلوت نیب
 و دیسر رالددرایلیم ۳۸ کیدزن هب شرادقم ۱۳۸۹رد دوب رالد درایلیم ۱۱ زا رتشیب یکدنا ۱۳۷۷ رد شا نازیمرگا .دینک یم هظحالم
.هتکن کی نیا .تسا رالددرایلیم ۲۱ هب کیدزن شنازیم مه لاسما لوا هام ۹ یارب

 لامتحا و رالاس تادراو دشر یوگلا
ناریارد یطحق زورب

فیس دمحا
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 نیا یلام نیمات یتفن یاهرالد و تفن روهظ
 رت هداس ار فاکش نیا ندرکرپ و تادراو
 ناریا تیلباق یب نادرمتلود و تسا هدرک
 مس بکرم رب هتسشن اهلاس نیا همه رد مه
 .دنا هدرک یراد تکلمم تفن هایس
 یتفن یاهدمآرد شیازفا اب ریخا یاهلاسرد
 رت هدرتسگ مه و رت قیمع مه فاکش نیا

 ۱۴ نیارد یلک هاگن کیرد .تسا هدش
 الاک رالد نویلیم ۴۹۱۴۶۸ عومجم رد لاس
 ۱۵۹۹۳۸ مه شلباقم رد و دش ناریا دراو
 .میا هتشاد یتفن ریغ تارداص رالد نویلیم
 نیارد هک دهد یم ناشن ملق ود نیمه
 هچنآ زا رالد نویلیم ۳۳۱۵۳۰ اهلاس
 یاهروشک رد دش فرصم ناریا داصتقارد
 یوگلا نیا نایز نیلوا .دوب هدش دیلوت رگید
 نیا دیلوت یارب هک تسا نیا رالاس تادراو

 فرصم ناریارد هک هچ نآ زا میظع مجح
 هتبلا .دشن داجیا ناریارد یلغش ،دش
 داجیا یگطساوو یلالد لغاشم یدادعت

 یاهتخادرپ زارت یرسک طسوتم .تسا هدش
 یبسانم صخاش نم داقتعا هب هک -هنایلاس
 و دیلوت نیب فاکش نیا یریگ هزادنا یارب
 یمرالد نویلیم ۲۳۶۸۱ -تسا فرصم
 .دوش
۳ 
 تلود هک دینک روصت هظحل کی یارب
 رثوم یاه تسایس نتفرگ شیپرد اب همیخف
 نیا % ۲۰ اهنت دشوکب ینادراک اب و دیفم و
 .دنک دیلوت لخادرد ار اهتخادرپ زارت یرسک
 ۱۸۹۴۵ هب ار هنایلاس یرسک طسوتم ینعی
 یم روظنم نیا یارب ،دناسرب رالد نویلیم
 داجیا روشک رد یلغش تصرف ۶۷۰۹۶۱ ناوت

 اهنآ هب ناموت نویلیم کی مه یهام و درک
.داد قوقح
 هک دینک مسجم رگید هظحل کی یارب
 هب کیدزن یازارد .میرادن یتفن یاهرالد

 هچ هنایلاس زارت یرسک رالد درایلیم ۲۴
 یمک ؟میهدب ینوریب یایند هب هک میراد
 یم رداص واگ هدور و وهآ نالبند و زب مشپ

!یچ هیقب ،مینک
 لماش مه هلاس ۱۴ هرود نیا .مرذگب نیا زا

 زا و تسا یمتاخ یاقآ تسایر زا لاس ۷
 یدمحا یاقآ هرود ،زین وس نیا هب ۱۹۸۴

 یاقآ هرود ،لوا لاس ۷رد .دشاب یم داژن

 لک رد ۱۳۸۳-۱۳۷۷ رد ینعی ،یمتاخ
 هک میتشاد تادراورالد نویلیم ۱۴۱۹۵۸

 رالد نویلیم ۲۰۲۸۰هنایلاس تادراو طسوتم
 داژن یدمحا یاقآ هک ینامززا و دوش یم
 لاس ۶ رد ینعی ،دنتفرگ رارق روما ردصمرد
 نویلیم ۳۴۹۵۱۰ لک رد مه ،هتشذگ هام ۹ و
 دروآرب ینعی تسا هدش ناریا دراو الاک رالد
 نویلیم ۴۹۹۳۰ مه هنایلاس تادراو طسوتم
 %۱۴۶ لبق هرود تبسن هب هک دوش یم رالد
.دهد یم ناشن شیازفا

 ار شیازفا نیا للع یسک هک ما هدید مک
 زا یضعب تسا نکمم .دشاب هدیسراو

 هناشن ار نآ ،ندرک یناهج ناگتفیش
 ناهج اب ناریا یداصتقا لماعت شرتسگ
 تراجت شیازفا بجوم هک دننادب ینوریب

 هاگدید نیا اب نم .تسا هدش ناریا یجراخ
.متسین قفاوم
 ود نیا نیب یمیوقت و یخیرات فاکشرگا
 تادراو شرتسگ تلع ،تشاد دوجو هرود
 .دشاب نوگانوگ تسناوت یم فاکش نیا و
 هتبلا .درادن دوجو یمیوقت فاکش نیا یلو
 رواب هب یلو میتشاد تیعمج شیازفا هک
 زارت یرسک شیازفا نیا زا یشخب ،نم
 دیلوت شخب رد دوکر هناشن ،اهتخادرپ
 یرامآ قیقد تاعالطا هچرگا .تسا یلخاد
 تادیلوت زا یشخب منک یم نامگ یلو مرادن
 هتخاب یتادراو یاهالاک هب ار یزاب یلخاد
 یدهاش ناونع هب رگید یوس زا .تسا
 یم ،یعقاو شخبرد دوکر شرتسگ رب رگید
 و هنازاب هتفس یاه تیلاعف شرتسگ هب مناوت
 رکنم .منک هراشا هکس و زرا رازابرد یرامق
 رد ندیمدرد تلود و یزکرم کناب شقن
 تلع نم نامگ هب یلو متسین رونت نیا
 نیعردرگا .تسا یراتخاس نآ رت یلصا

 صوصخ هب هک میشاب هتشاد رظن رد لاح
 یگنیدقن نازیم هتشذگ لاس ۷ نیارد
 هتشاد یروآ ساره دشر مه ناریا داصتقارد
 یارب بسانم یاه تصرف نادقف رد .تسا

 یگنیدقن نیا یارب،دلوم یراذگ هیامرس
 تیلاعف رد تکراشم زا ریغ هب یهار رتشیب

 لاسود یکی ات .دنام یمن یقاب یبابح یاه
 دعب دوب تالغتسم و نکسم بابح شیپ
 دروکر « هزورره هک دش سروب بابح تبون
 راتفرگ ناریا داصتقا هک مه الاح و »دز یم

.تسا رالد و هکس بابح
 یاهتخادرپ زارت یرسک ،یمتاخ لاس ۷رد
 مقر نیا هک دوب رالد نویلیم ۱۴۳۰۹ هنایلاس
 داژن یدمحا یاقآ تسایر هام۹ و لاس۶ رد
 هب .تفای شیازفارالد نویلیم ۳۳۰۵۳ هب

 یتفن ریغ تارداص هچرگا ،رگید ترابع
 هچ نآ تبسن هب داژن یدمحا هرودرد ناریا
 یلو تفای شیازفا ،میتشاد یمتاخ هرودرد
 مه هنایلاس یاهتخادرپزارت یرسک طسوتم

 هک نیا زومآ تربع .تسا هدش رتشیب ۱۳۱%
 زارت یرسک نیرتشیب لاس ۱۴ نیارد
 رظن زا هچ هک میتشاد ۱۳۸۹ رد ار اهتخادرپ
 تارداص نیرتشیب ،نزو رظن زا هچ و شزرا

 ۶۰۱۹۸ لاس نیارد .میتشاد مه ار یتفن ریغ
 رالد نویلیم ۲۶۵۵۱ شزرا هب الاک نت رازه

 هب تادراو لاس نیمهرد و میدرک رداص
 ۲۵ ینعی .دوب نت رازه۴۵۳۴۶ زین ناریا
 میدوب هدرکرداص هک هچ نآ زا رتمک دصرد
 ،فصو نیا اب یلو دوب ام تادراو

 جرخ نآ یازارد ار یتفن رالد نویلیم۶۴۴۵۰
 تارداص تباب ام یتفایرد زا هک میدرک

 نخس هب .دوب رتشیب رالد نویلیم ۳۷۸۹۹
 دیلوت و فرصم نیب فاکش هزادنا ،رگید
 ۳۸ زا رتمک یکدنا ۱۳۸۹ لاسرد
 یاهرالد رگا ،مود هتکن .دوب رالددرایلیم
 هچ و دوش یم هچ ،دشاب مک ای دشابن یتفن
؟مینکب دیاب
 دنیارف ،نم نامگ هب ام یراتفرگ رگید هجو

 ینعی .تسا ناریارد سوکعم ندش یتعنص
 نیا رد هک یتابلقت دراو -یتفن ریغ تارداص

 زا یشخب هک موش یمن ،دوش یم اهرامآ
ریغ ار تفن شخب تارداص

 »رت ماخ « یترابع هب ام -دننز یم اج یتفن
 هدوزفا شزرا ،لیلد نیمه هب و دوش یم
 یازا هب ۱۳۸۹ لاس نامهرد .دراد یرتمک
 یتفن ریغ یالاک نت ۳٫۳۲ تادراو نت ره
 تروص هب رگا .میدرک یم رداص دیاب
 مجح .منک وگزاب ار هتکن نیمه یرگید

 مجح زا %۳۳ ام یتفن ریغ تارداص
 زا ام دمآرد یلو دوب رتشیب تادراو

 رتمک %۵۹ ،نام رتشیب بتارم هب تارداص
.دش

 زرد و منک هراشا یفاضا هتکن دنچ هب



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱76 ههام  تشهبیددرراا

 :مریگب
 هک دهد یم ناشن یبوخ هب ماقرا نیا *
 ،ناریا میرحت ناعفادم زا یرامش فالخرب
 طقف هن تفن هب ناریا داصتقا یگتسباو
 رایسب اهلاس نیا رد هکلب تسا یدج رایسب
 یس یب یب همانرب کیرد .تسا هدش رتشیب
 نیا نایب اب میرحت ناعفادم زا یکی هک مدید
 تسا %۱۰ طقف یگتسباو نیا نازیم هک
 هک اعدا نیا اب دش اهمیرحت شرتسگ ناهاوخ
 نم .دمآ دهاوخن دراو یدایز همطل مدرم هب
 هدرتسگ اه میرحت رگا هک مدقتعم سکع هب
 ناریارد یطحق زورب لامتحا ،دوشب رت
.دبای یم شیازفا
 هچ لکرد لاس ۱۴ نیارد هک مرادن ربخ *
 نیا زا یلو میتشاد یتفن یاهرالد نازیم

 ۳۳۱٫۵ زا شیب هک مینک یم هدهاشم لودج
 زا تادراو یلام نیمات جرخ نآ رالددرایلیم

 نیا نم نامگ هب .تسا هدش نیچام و نیچ
 دیاب هک تسا یراتخاس یساسا لکشم کی
.دوش فرطرب
 فذح هنرگا هجیتن رد و تفن میرحت اب *
 یاهرالد ریگمشچ شهاک لقادح ،لماک
 نیا هک تسین نشور نم یارب ،یتفن

 فرصم و دیلوت نیب هدرتسگ رایسب فاکش
 زا هتشذگ ؟دوشرپ دیاب هنوگچ ناریارد

 ،ناریا داصتقارد یدیلوت هینب یخیرات فعض
 لاس ۷ نیارد یلخاد دیلوت هک دراد تیعقاو
 نآ رد .تسا هدید یدج تامطل هتشذگ

 یاه میرحت ندش یئارجا زا سپ ،تروص
 دیعب نم نامگ هب هچ نآ ،ینونک رت دیدش
 ناریارد الق و یطحق ،دیایب شیپ تسین
 هنیزه هک میناد یم خیرات هبرجت هب و تسا
 ناشک تمحز تیرثکا ار الق و یطحق

.تخادرپ دنهاوخ هعماج
.منک هابتشا مراودیما یلو مناد یمن ارامش *
 
۱۳۹۰ هیوناژ۱۳ ندنل
 
1 http://www.khabaronline.ir/detail/

19352

 ف سکرام هکنآ زا شیپ لاس ۵ ،لگه
 توف ،دیایب نلرب هب ١٨٣۶ لاس رد وجشناد
 مکاح همه یتسه رب وا حور اما .دوب هدرک
 و تسا هداتسیا همه رس تشپ ییوگ ،دوب

 .دنکیم هتکید مه شنانمشد هب ار هار یتح
 اب وا هک دسیونیم شردپ هب ناوج سکرام
 زا رتمکحم ار دوخ لگه دب یهزاوآ دوجو
 تحت سکرام .تسا هدرک ریحنز وا هب شیپ
 هژیوب اهدعب و پچ یاهیلگه بتکم ریثات
 لابندب و .دیسر ناسنا هب حور زا خابریوف
یاهشکاشک و زاین هب هدیا زا ،نآ
 هب نهذ تکرح زا ،تفای هار نآ یعامتجا

 یداصتقا عفانم زا هک ، یعقاو تکرح
 هک یاهنوگب اما .دیسر دنریگیم همشچرس
 ،هداد رارق دوخ یاهاپ رب ار لگه سکرام
 رد هتفهن تفآ رب دوخ لگه هک تسا راکشآ
 زا وهس یترابع ؛تسا هتشاد یهاگآ زین نآ
 مروآیم اجنیا رد ار گرزب تسیلآ هدیا نیا

 هکلب ،ناوج سکرام اهنت هن انئمطم هک
 زین تسا تسیلایرتام ًادج رگید هک یسکرام
 لاس رد لگه .تشاذگیم هحص نآ رب

 رد وا هک ییاج ،گربماب رهش زا ١٨٠٧
 هب ،درکیم یگدنز نارذگ یراتساریو لغش
 یاهرهش زا یکی ،انی( ،دوخ ییانی تسود

 ،لب هنک درگرس )ناملآ نگنیروت تلایا
 نیا ندوب قحرب هب هبرجت هب نم ”:دسیونیم
 یهراتس ار نآ و ماهدرب یپ لیحنا رد ترابع
 :دیوگیم هک ،ماهدرک دوخ یامنهار
 ،دیشاب کاشوپ و کاروخ رکف رد تسخن
 دیهاوخ یهلا تمحر نیرق لیبس نیا رب

 ،یتم لیحنا( لیحنا رد ترابع نیا )١(.”دش
 مینادیم هکنانچ )٣٣ یهیآ ،مشش دنب
 یرگید مهس ؛تسا نآ فالخ رب تسرد
 سکرام هک ،رمثرپ تخانش نیا هب لین رد

 یهدیا هک ،تفای تسد نآ هب مه ناوج
 ات دناچیپ یدایز تسیابیمن ار لگه
.دیآ مشچ هب نآ هیامنورد
 یلگه ف یلصا ف رما نیمه تسرد و

 مه نآ راگزومآ دروم رد لدبت و لیدبت ف
 لگه .تفای دربراکو تشاد تیعوضوم
 یتالوحت لماع ار هدیا نیسیتکلاید ف

 نآ ناوت ناسنا و مسج طقف هک ،تسنادیم
 باتزاب ار هدیا بلغا و ،دنتشاد ار
 تابسانم رد هک ،تسنادیم ییاهدادیور
 نیا و .دندوب ریذپ ققحت یتسه یعقاو
 و سکرام ار یکیتکلاید رسارس یدنمنوناق
 یتنآ « راتفگشیپ رد سلگنا الثم ـ سلگنا
 کرد تروصب”دسیونیم »گنیرود

 کیتکلاید و سکرام
یتسیلآهدیا

کیهاو :زا همجرت – خولب تسنرا
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 لحاس هب ـ“ خیرات و تعیبط زا یتسیلایرتام
 ،صخشم ف کیتکلاید .دناهدناسر تاحن
 و تسا سکرام یاهلیلحت یهمه یامنهار
 ظفح و ون ینکشهتسوپ هک دهدیم ناشن
 وا دیما مامت ،دراد ندنام شزرا هک هچنآ
 یناعم یناملآ رد Aufheben لعف ( .دوب
 عمج تروصب هفسلف رد هک دراد یناوارف
 هتفرگ راکب نآ یزاجم و یقیقح یناعم
 ندرک ظفح ،نداد اقترا تروصب ،دوشیم
 انعم نیمه هب مه اجنیا رد ندرک یغلم و
 رداق اجنیا رد وا )تسا هدش هتفرگ راکب
 یعازتنا یاهتسیپوتوا فالخ رب دوشیم
 ار یزیچ یب و یرادن طقف رقف دوجو رد
 هراظن مه ار نآ فطع هطقن هکلب ،دنیبن

 هک دوشیم دعاقتم تروص نیدب وا .دنک
 دنیبن ار ناسنا یفن طقف ایراتلورپ یامیس رد
 ندش یناسنا ریغ رطاخ هب و تلع نیدب و
 مه ار نآ ”یفن ردنا یفن ” طرش ،نآ یطارفا

 دزن یلگه ف کیتکاید .دنک هدهاشم
 و تفگ کی ای لدج یهباثم هب سکرام
 دوخ اب ندرک تبحص ای و یناهج دونش
 حور نیا:دریذپیم نایاپ یناهج عناص کی
 هک تسا لگه نیغورد یاسانش لعاف
 اما .دهنیم رانکب الماک ار نآ سکرام
 فذح اب ،یعقاو دنور هباثم هب ،کیتکلاید
 تروصب هزات شا یتسیلآهدیا رهاظ ندش
 هوالعب .؛دوشیم نایامن هدام تکرح نوناق

 ،درادن رادیرخ سکرام دزن هک یزیچ
 انعم نیدب .تسا لگه یراسمس سانجا

 راب ود نامدای بسح رب هک یحور نآ :هک
 ناوراک رد و تسا هدش هدیمد نآ رد حور
 ،حاورا یاج هب ،حاورا یکیتکلاید
 سکرام هکنانچ و ،دنور و ناوراک هنافساتم
 یغلم ار دیلوت ناکم هباثم هب ،نامز دیوگیم
 نامه رد هک تساجنیا اما .دوب هتخاس
 ادیوه شدشر یهنیمز و نآ تیلک ،لاح
 رد و یکیتکلاید یهدام یهباثم هب :دوشیم
 هک ،ینتفای نیوکت ـ ینتفای نیوکت دنور
 نیدب .دوشیم هتشاد هاگن زاب نآ یاهتنا

 یهدوب هب ار دنمساسا دوجوم نیا ،تروص
 .دهدیمن لیلقت لامک و مامت رهوگ ای و دوخ
 یهدام ،یکیتکلاید یهدام مه نیمه یارب

 هک تسین یکیناکم مسیلایرتام ریذپان لوحت
 هتسب نآ یاپ هب یگنس نوچ کیتکلاید رویز

 هچ ،دهدیمن یشارخ ار تسوپ .دشاب هدش
 .دوش نآ ینوگرگد بجوم هک نآ هب دسرب
 نوچ ار دوخ مسجت ،یتسیلایرتام کیتکلاید
 دنزیم هسرپ اههرطاخ رد هک ـ ،لگه حور
 یاهقفا رد ـ تیلکاره یکیناکم هدام و
 هب ور نآ قفا هکلب ،دنکیمن وجتسج هتشذگ
 هدام ،یتسیلایرتام کیتکلاید .تسا هدنیآ
 ؛دنیبیم شنک لاح رد ،هدنیآ نیا هب ور ار
 دوخ اب یناشن مه هتشذگ زا هک یاهدنیآ
 همه یدوجو طرش هک ینآ ؛دراد
 لامک و مامت زونه دوخ و تساههدیدپ

 ،ناکما دح رد هک ینآ ؛تسا هدشن ادیوه
 ناکما دح رد دوخ و دهدیم دوجو ناکما

 دریگیم هدرخ لگه هب سکرام .تسه
 نوچمه لگه خیرات یهفسلف رد ”: هک
 هداز دنزرف زا ردام نآ ،تعیبط یهفسلف
 تیحیسم ،دیازیم ار تعیبط حور ،دوشیم
 مسیلایرتام رد اما ؛”ار زاغآ نایاپ و ار داحلا

 ینایاپ و یاهجیتن یتح ار زاغآ ،یکیناکم
 یهدام اما ،دنامیم میقع وا یهدام .تسین
 یلگه دنور هک ار یگدنز لک ،یکیتکلاید
 سپ .دراد دوخ اب ،تسا نآ زا نوحشم
 درخ ،یتسیلایرتام کیتکلاید تخانش
 گنس بوشآ مامت اب ار یلگه )سوگول(

 نیئاپ تخت زا نآ مطالت رپ یگ هریخ و هدش
 نآ زا ار نآ یخیرات یهطیح یلو ،هدیشک
 نینچ هناهاگآ یزاسخیرات .تسا هدرک دوخ

 یعقاو یتیلک هب لاعف ندروخ دنویپ ،تسا
 رادیدپ لامک و مامت تروص هب زونه هک
 سکرام هب لگه زا شهج نیا .تسا هدشن
 تروصب حاورا ناوراک حیحصت ،تسا
 تباث یهنیجنگ لیدبت ،ینیمز یدنور

 .یکیتکلاید یهدام لازیال عبنم هب اههرطاخ
 یهوبنا هک تسا هدش نآ بجوم رما قطنم
 دوخ زا (نارود نآ یفسلف تالوقم زا
 هب یمک لیدبت ، ینوریب مسجت ، یگناگیب

 زور روتسد رد نانچمه )هریغ و یفیک
 رادیدپ و قطنم .دنامب یقاب مسیسکرام
 ،نآ کیتکلاید ببس هب ،یلگه یسانش
 تایح هب مسیسکرام رد رتباداش و هدنزرس
 نیمه هب نآ ثاریم اما .دنهدیم همادا دوخ
 دنم ماظن و یفسلف راثآ ؛دوشیمن هصالخ
 نیون کیتکلاید زا راشرس وا یهنایارگ عقاو
 سلگنا .دنتسه توافتم ییاوتحم ظاحل زا و

 لگه زا یوریپ هب ار تعیبط کیتکلاید
 »قح هفسلف «زا سکرام و ،تسا هتشون

 ییاوژروب هعماج نایم نتشاذگ توافت لگه
 یرایسب زین و تسا هدرک سابتقا ار تلود و
 .”یبولسا“ طقف هن و ییاوتحم یاهتشادرب
 تابسانم رب اتدمع لگه یسانش ییابیز
 ار یمیهافم هلسلس کی و هدش انب یعامتجا
 هک تسا هداد طبر تابسانم نیا هب
 ؛”ینامرآ لکش“ دننام دناـ صخشم
 یهنهپ رد یژولوئدیا ندش دراو سکرام
 تیراع هب رنه یلگه موهفم زا ار گنهرف
 رظن دم رد ار تاریثات نیا نینل .دریگیم
 همادا“ ار سکرام یاههزومآ هک یتقو ،دراد
 نیرت گرزب یاههزومآ هطساوالب و میقتسم
 و یسایس داصتقا ،هفسلف ناگدنیامن
 تسا رطاخ نیدب . )٢(دمانیم مسیلایسوس
 -لگه راکفا زا یگرزب یاهشخب هک
 ار )خابریوف و پچ یاهیلگه( نایدا هفسلف
 حاضیا وزج -تشاد رودرطاخ زا دیابن
 دوخ ماتتخا هب هک تسا مسیسکرام یخیرات
 یاهدیدپ نانچمه مسیسکرام .تسا هدیسرن
 رد طقف هن – دنام دهاوخ و هدوب نیون
 لک اب سایق رد هکلب ،لگه اب هسیاقم
 نیون ؛تشاد دوجو نامز نآ ات هک یاهفسلف
 یهفسلف اب هن ام اجنیا رد هک ثیح نآ زا

 زا راذگ یهفسلف اب هکلب ،یتاقبط یاهعماج
 رادیدپ اما .میتسه هجاوم یتاقبط هعماج
 یاهزجعم چیه هجیتن ون رصنع نیا ندش
 نودب مسیسکرام سکعرب ؛تسا هدوبن
 یرگ هطساو نودب و ناملآ کیسالک هفسلف
 یهتفگ هب .دنک روضح مالعا تسناوتیمن نآ

 یارب یبآ گس فالخ رب ناسنا سکرام
 یارب .دشکیم هشقن دوخ یهناخ نتخاس
 دروآ تسدب تیقفوم دوخ راک رد هکنیا
 رد و رس رد ادتبا ار شراک عوضوم دیاب
 نوچ هن اما .دشاب هدیجنس شا هلیخم
 موهفم ادتبا لگه ف دننام ف دارفا بلغا
 نوریب زا ار میهافم زا یراو وگلا هلسلس و
 رعق زا تخانش .دننک ناور ءایشا یوسب

 تسدب دوخ رگ هراظن دننام ای و درف روعش
 زا یباتزاب یهباثم هب طقف هکلب ،دیآیمن
 اتبسن یتسه یهویش و یعقاو یاهدادیور
 سکرام .)تالوقم تروصب(نآ یاجرباپ
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 هسفن یف ار تایعقاو لگه دننام
 تایعقاو نیا وا یارب هکلب ،دراگنایمن

 و .دنوریم رامشب دنور کی زا ییاههظحل
 ره هک دوشیم نآ ببس یگنوگدنور نیا

 و ،دشاب هتشاد ار دوخ نامز یتخانش
 یهشیدنا“ هفسلف دیوگیم لگه هکنانچ
 هک دوخ نیشناج هفسلف و( دشاب ”دوخ نامز
 ار دوخ نامز “ و )تسا نآ نتسبآ نونکا
 اجنیا .دنکیم نایب ”هشیدنا تروصب
 ارنآ ،دوشیم اریذپ ار لگه الماک سکرام

 هراظن زا و دناسریم طارفا دحرس هب ًاتلصخ
 هک تسین یفاک”:دزاسیم رود هداس یرگ
 زین تیعقاو ،دبای هار تیعقاو لد هب هشیدنا
 لعاف .”دشاب هتشاد یهار هشیدنا لد هب دیاب

 لباقتم طابترا رد ،تسا میهف هک ییاسانش
 و نامز یخیرات ندیسر ارف هب ،یکیتکلاید
 و مهف دروم دیاب هک یعوضوم یگتخپ

 لعاف اجنیا .دراد زاین دریگ رارق ییاسانش
 لعاف و هدنشیدنا رگ هراظن یاسانش
 زیامت رگید کی زا یعقاو خیرات یاسانش
 یناوخمه مه اب ود نیا لگه دزن رد .دنراد
 ،نیرفآ هشیدنا لعاف هک انعم نیدب :دنراد
 هکنآ رگم ،تسه زین خیرات هدننیرفآ لعاف
 ریخات رگ هراظن لعاف یهباثم هب هفسلف
 هک فوسلیف رخاتم یهاگآ اما .دشاب هتشاد
 نآ هب ار رگ کاردا ساسانش لعاف لگه
 زاسخیرات لعاف ساسا رد ، دهاکیم ورف
 رب هداد مل و ریخات اب طقف اما ،تسا
 رب طخ و ریش ،یتسه و هشیدنا .شتاراختفا
 ،دنراد یاج لگه یناهج هکس فرط کی
 یگتسشنزاب تیعقوم رد هشیدنا هچ رگا

 تبث ،تسنآ دومن هک ار یناهج دنور دوخ
 لعاف رد وا فالخ رب اما سکرام .دنکیم

 ارنآ هکنآ ای و دنیبیمن ییانعم ای هشیدنا قلاخ
 دنیبیم یاهنوراو یهاگآ و هکحضم لماح
 دنور ،یعقاو دنور زا جراخ یرگ هراظن هک
 اب رگا ار هشیدنا وا هکنیا ای .تسا دیلوت
 لصو هطساو الب یاهنوگ هب یراج تیعقاو
 اهینوگرگد دنور زا یاهفلوم ناونعب ،دشاب
 نیا رد طقف و طقف و ؛دروآیم رامشب

 رگا .دوشیم زاس خیرات هک تسا تروص
 شناد ماقم رد ،یتاقبط یهاگآ ناونعب
 و دیلوت رب هک دنمتردق ییورین نوچ یبالقنا
 زاس خیرات لعاف هب ،دتفایم رثوم انبریز

 یهاگآ اب هک یخیرات ـ ،دوشیم لیدبت
 حور سکرام دزن رد اما .دوشیم هتخاس
 ناسنا هکلب ،تسین زاس ببس لعاف زگره
 نآ نیا و .یداصتقا شنک لوغشم یعامتجا
 یعون ناسنا یهباثم هب ،یعازتنا ناسنا
 هکلب ،دوب خابریوف رظن روظنم هک ،تسین
 تابسانم زا یاهعومجم یهباثم هب ،ناسنا
 رد و دراد یخیرات ینیوکت هک ،یعامتجا
 هدشن اهر و هتفاینزاب ار دوخ زونه تیاهن
 لعاف نایم یکیتکلاید یهطبار .تسا

 نیا هک ،تسا نینچ ینیع طیارش و اسانش
 ار رگیدکی یمئاد یدنور رد لماع ود
 یهجرد رد ،دنزاسیم نوگرگد و حیحصت
 و یداصتقا تخاسریز نورد رد تسخن
 هک ،نآ ینوگرگد رد و خیرات یعامتجا
 نیا .دیآیم رامشب نآ یلصا هرکیپ نونکات
 عفانم ف یعامتجا یهرتسگ رد لعف

 ینامسآ یروتارپما رد هن ،دریذپیم تروص
 ار لگه یسانشرادیدپ سکرام .اههشیدنا
 فالخرب لگه هک دنکیم ریبعت نانچ نآ
 ار یدام کیتکلاید ،شا ـ مسیلآ هدیا

 یسانش رادیدپ یگرتس .تسا هداد یهاوگ
 لگه“ تسخن هک تسا هتفهن رما نیا رد

 رامشب دنور نوچ ار ناسنا یزاسدوخ
 ار راک رهوگ ” هژیوب و سپس و ” دروآیم
 دهاوخیم ار سوملم ناسنا و دنکیم کرد

 راک هجیتن ار یعقاو ناسنا اریز ،دنک ظفح
 زا هک تسا نینچ و .”دنکیم یقلت دوخ
 ناسنا یزاسدوخ قلطم شناد زا ینیرفآدوخ
 ندش دوخ یارب زا ،میسریم راک طسوت
 جراخ هسفن یف ماقم زا هک یحور ( حور

 هک ()دریگیم رارق یلعاف ماقم رد و هدش
 یسک و تشادن نآ زا یشوخ لد مه لگه
 .دوشیم هداز یعقاو خیرات )ارچ هک دنادیمن
 و یدام خیرات تروص هب طقف خیرات نیا
 هک یخیرات ،تسا سرتسد رد یکیتکلاید
 ییاهر”اب هک ،تسا یتاقبط تازرابم زا ولمم
 دوخ یهدیسرن ارف زونه ف نایاپ هب ”ناسنا

 اب ار دوخ هفسلف خیرات لگه .دیسر دهاوخ
 مه یمک هک سیا هنا رد لیژرو زا یلوق لقن
 نینچ”:دناسریم نایاپ هب هدرب تسد نآ رد
 ار دوخ حور ات تسا مزال یتمحز
 طقف ار تمحز نیا سکرام ”.دسانشزاب

 لگه اب و تسنادیمن یرکف تقشم رپ راک

 ار یفلد دبعم رد هدش یکاکح نتم
 خیرات عوضوم ریبعت رد دوخ یامنهار
 ار دوخ”:تفگیم هک داد رارق یناسنا
 زا اهگنسرف وا بیترت نیدب ،”سانشب
 هک تشاد هلصاف پچ یاهیلگه بتکم

 هفسلف“ زا یتروص هباثم هب ار یسانشدوخ
 اجنیا .دندرکیم ریسفت ”یهاگآدوخ
 هراظن هک تفرگ دوخب یتروص یسانشدوخ
 ،دش رگراک ناسنا یسانشدوخ ،تسین رگ
 ییالاک یامیس رد مه نآ رد ار دوخ هک
 و تسا هدش رهاظ نآ تبیه رد هک ،دنیبیم
 ،ینیرفآ شزرا یاسانش لعاف تروصب مه
 ار دوخ هب یلیمحت ییالاک تیصاخ هک
 نیا .درادیم رب نایم زا یبالقنا یاهنوگب
 دزن یفلد دبعم رب هدش یکاکح نتم ریبعت
 ققحت و یعقاو نداد نایاپ ،تسا سکرام
 هک تسا یتروص .تسا دوخ راکنا هتفای
 یناسنا ف طباور هب یهاگآ و دیلوت دنور

 ناکما دح ات ،ار نآ زا هدمآ دوجوب ف
 یوسب ،نآ سوسحم تشونرس یوسب

 نآ یهتخانشان و هتفای مسجت تشونرس
 .دناریم
 هب دناوتیمن رگید هک دریذپب دیاب کیتکلاید
 ءایشا هب جراخ زا هک ،یلمعلاروتسد هباثم

 مه لگه .ددرگ یقلت ،دوشیم لیمحت
 زا هک ،یبولسا هب و تشادن یدصق نینچ
 یروئت هب یتح ،دشاب ادج نآ عوضوم
 رود جراخ زا ار شعوضوم هک یتخانش
 ،دوجو نیا اب .تشادن هقالع ،دنزیم
 عون یهباثم هب ار شکیتکلاید لگه
 هکنانچ ،دیشخب لماکت نآ بان یتسیلآدیا

 یمدرم و یموب و زرم هرابرد هک یماگنه
 نآ یقطنم یاهطرش شیپ ،دنکیم تبحص
 سکرام یارب اما .دریگیم رظن رد زین ار
 قفقحت یارب یبولسا هاگچیه کیتکلاید
 کیتکلاید سکرام یارب ،تسین خیرات

 رد اهاوژروب .تسا خیرات دوخ دننامه
 هعماج رد ایراتلورپ ،لادوئف هعماج
 ءوس زا هک ییاهنارحب ،ییاوژروب
 ،گرزب یتعنص هعماج رد هک ،یتامهافت
 و هدش یعمج شیبامک دیلوت هویش ینعی
 یصوصخ یراد هیامرس دیلوت تابسانم
 رد هک ییاهداضت نیا مامت :دنیآیم دوجوب
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 ،دنریگیم لکش عماوج نیا نماد
 لیلحت بولسا بسحرب هک دنتسین ییاهداضت
 و دناهدش هداد تبسن عماوج نیا هب
 اهنآ ناوتب هک ،دنتسین زین یرهاظ یاههدیدپ
 هکنانچ هکلب ،درک شوتور و وفر ار
 یهویش اهداضت نیا دزومآیم سکرام
 ارنآ رهوج کیتکلاید و دناـ ءایشا یتسه
 یهجرد هب هعماج رد هک یداضت .دناسریم

 و ییاهن لح عقاو رد ،دسریم دوخ داح
 یباتک رد هن مه نآ ،دبلطیم ار دوخ ینایاپ

 نآ داوس رب و دنکیم میسرت ار تیعقاو هک
 رد و دوشیم لیان دوخ لامآ هب هشیدنا
 .دروخیمن ناکت بآ زا بآ نیمزرس یانهپ
 و دنامیمن اجرباپ هنهک اجک چیه رد هکنیا
 هک ،یبالقنا ف دلوم ف یورین یرای هب

 و ون زیچ همه ،دشاب یکیتکلاید تخانش
 کیتکلاید ار همه اهنیا .دوشیم یزاسهب
 نامتخاس .دزاسیم ریذپناکما هدام یعقاو
 یقاب گنس یور گنس هک ،نآ یدام
 مهارف ار ناکما نیا هک تسا دراذگیمن
 تسا اسانش رگ شنک ناسنا نیا ،دزاسیم
 زا ،هدام ییاهن لکش یهباثم هب هک
 ار دوخ هناشاک و هناخ کرحتم یاهگنس
 ار نآ اهتسیپوتوا هک ینطوم ،دزاسیم
 نیا هکنیا یارب .دندناوخیم یناسنا یایند

 و نآ زا یئزج یهباثم هب ،تیرشب اب ار ناهج
 معز هب هک داد رییغت نانچ ،نآ نورد رد
 :تسه هک دشاب یروط نامه،سکرام
 یتح ،تالوقم یهمه .یدام یدنور
 رد طقف )شناد و رنه ،قوقح(”اههرتسگ“
 ؛دننکیم لمع ریذپ لوحت و ارذگ تیعقاو

 هکنآ زا رتارف رایسب .یتسه هویش نوچ
 دنم ماظن هتفای تیعطق و انام یاهنوگب

 زا ف یرگید لکش هب یلکش زا -دنوش
 نیا اجک چیه رد و .دننکیم راذگ هعماج
 قح یاراد )شناد و رنه ،قوقح (اههرتسگ
 نآ زا لگه دزن رد هک یقح ـ یاهژیو تایح
 هب دسر هچ ات دنتسین ـ دنرادروخرب

 مه تعیبط یارب یتح سکرام .ییافکدوخ
 طقف ام ”:دریگیم رظن رد ناسکی یاهطساو
 ملع ،میسانشیم تیمسرب ار ملع کی
 هیواز ود زا ناوتیم خیرات هب ”.”خیرات
 .تیرشب خیرات و تعیبط خیرات ،تسیرگن
 مه زا ناوتیمن ار خیرات زا هبنج ود نیا

 تایح دیق رد تیرشب هک ینامز ات .تسسگ
 تیرشب خیرات و تعیبط خیرات ،دربیم رس هب
 ،مه اجنیا رد )٣(.“ دنرگیدکی هب طورشم
 یاهاپ رب کیتکلاید ،دراوم رگید دننام

 تسا قداص لگه یهدش هداد رارق دوخ
 .دنامب یقاب ریذپ شنک رگ هراظن دیابن هک
 و لعاف نایم یهطبار رد اسانش لعاف
 رسارس ف مسیلایرتام رد نآ عوضوم
 رظنرد هدننیرفآ و رگشنک یلعاف یخیرات

 تیدض نیا اج همه و .دوشیم هتفرگ
 هک هزادنا نامه هب یرگ هراظن اب سکرام
 هجوتم ،دوشیم هتفرگ راکب لگه هیلع
 رد سکرام .تسه زین هنهک مسیلایرتام
 نیا ،تیرکمد دزن دوخ یارتکد همان نایاپ
 لصا نیا“ ،گرتس تسیلایرتام نیتسخن
 رد ؛تفاییمن و درکیم وجتسج ار از ناوت
 تفرگیم هدرخ خاب ریوف هب هک دوب نآ یپ

 و تسا رگ هراظن زین وا مسیلایرتام هک
 شیب تایعقاو هک تساجنیا و .ارگ تینیع
 و )هژبا(عوضوم یاول تحت طقف ”لگه زا
 لمع یهباثم هب هن ؛دوشیم عمج شنیب
 هب هن ،کیتارپ یهباثم هب ،یناسنا سوملم
 لگه نیا نآ فالخ رب .)۴(رگشنک هباثم
 مسیلآ هدیا، مسیلایرتام یاج هب ”هک دوب

 یاهنوگب طقف هچرگا ،داد طسب ار رگشنک
 و یعقاو شنک مسیلآ هدیا هک ارچ ،یعازتنا

 سکرام ”.دسانشیمن تیمسرب ار سوملم
 هب فوطعم رما و ینهذ لماع رما تیاهن رد
 و دراگ هکریک تشادرب فالخرب ار هدارا

 مهنآ ،دنادیمن بیاغ لگه دزن رد گنیلش
 رب ار هیکت وا .شتبثم مسیلآ هدیا ببس هب

 یهطبار رب و دراذگیم ندرک راک لمع
 کیتکلاید رد هژبا و هژوس نایم لباقتم
 هک دنچ ره هژوس هک دیوگیم نینچ و لگه
 هتفرگ دوخب یعازتنا یلکش لگه دزن رد
 یناوت یاراد و تشاد روضح یلو ،دوب
 یرشب تایح هک تسنآرب وا .تسا یدام
 تابسانم یهعومجم رد یعقاو دوجوم اهنت
 هک دزومآیم وا زین و ،دنایعامتجا طورشم
 نیا زاسنوگرگد و هدنیرفآ دوخ راک اب ناسنا

 یاهشزومآ رد زین و .تسا تابسانم
 یمهرب مهرد و بوشآ نیا یاجب سکرام
 و انعم ینوریب زاین زجب نآ رد هک ،یکیناکم
 رب ینتبم ییارگ ناسنا ،تسین هتفهن یموهفم

 ستینبیال زا هک ،تسا هتفهن یخیرات نیوکت
 .دسریم وا هب لگه قیرط زا و دزیخیم رب
 یرگنشور زا زاب یماظن اجنیا رد ناهج مامت
 ناسنا ار نآ یهتسه .تسا یکیتکلاید لاعف
 نتفای مسجت اب هک ،دهدیم لیکشت یتسود
 دوخ زا رب دوخ اب هناگیب ءایشا نایم رد
 تایح یهمادا نیا .دباییم هبلغ یگناگیب

 هعماج ،تسا سکرام یامیس رد لگه
 یرکف لاوز لگه زا سپ هک یرگید اساسا

 رادثاریم ،دنارذگیم رس زا ار دوخ
.ددرگیم یناملآ کیسالک یهفسلف
*** 
 یاههویش هب ار ناهج اهنت نافوسلیف“
 رس رب اما هلاسم ،دناهدرک ریبعت نوگانوگ
.”تسنآ ندرک نوگرگد
)١٨۴۵ خابریوف یاهزت(
 رب رظان یاهعجرم مامت نهک یاهیلگه“
 هتفایرد یبوخب ار لگه یقطنم میهافم
 ار یزیچ نآ مامت ون یاهیلگه اما .دندوب

 یبهذم یاههراگنا زا هتساخرب دوخ هک
 تبسن تایهلا هب ار نآ و دنتسنادیم
 هتسد ود ره .دندیشکیم دقن هب دندادیم
 رما و میهافم ،بهذم هطلس هب ناشرواب رد
 رظن قافتا ناهج رد لومشناهج و ماع
 قح هب ار هطلس نیا هتسد کی اما .دنتشاد
 هک یاهطلس هیلع رگید هتسد و دنتسنادیم
 هزرابم هب دندرمشیم هدش بصغ ارنآ
 ”.دنتساخیمرب
 زا مکاح یاههشیدنا هک ینامز“

 هرمث هک یتابسانم زا هژیوب ،نارگتموکح
 ادج تسا دیلوت تابسانم زا یصاخ هلحرم
 یریگ هجیتن نینچ نآ یپ رد و دنوشیم
 اههشیدنا هراومه خیرات رد هک دوشیم

 هوبنا نایم زا هک تسا ناسآ ،دناهدوب مکاح
 ار یصاخ هدیا و هشیدنا نآ اههشیدنا نیا

 هدوب خیرات رد مکاح هشیدنا یعونب هک
 هب ار نوگانوگ یاههشیدنا نآ و تفای تسا

 ”هتخیگنادوخ“ میهافم یخیرات نیوکت هباثم
 یراک نینچ یرظن هفسلف .دروآ باسحب

”.تسا هدرک
)١٨۴۵ ،یناملآ یژولوئدیا(
*** 
 فذح اب هک دراگنایم نینچ داقن دقن ایآ“
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 هب تبسن ناسنا یرظن و یلمع دروخرب
 تکرح زا و تعنص و یعیبط مولع ،تعیبط
 یورملق ًهناتسآ هب تسا هتسناوت یخیرات

 ای ؟دراذگب اپ یخیرات تیعقاو تخانش
 یارب هکنآ نودب هک درادنپیم نینچ هکنیا

 الب دیلوت هویش ای و نارود نآ عیانص لاثم
 اعقاو دشاب هدرک نییعت ار یگدنز هطساو
 ار یخیرات یاهلحرم تسا هتسناوت
؟ دسانشزاب
 حور ناوریپ هب بوسن داقن دقن دوجو نیا اب

 رد لقا دح ،تایهلا باحصا و ییارگ
 و هدمع یاهشنک طقف ،دوخ تامهوت

 و تایبدا ،تسایس هرتسگ رد یتموکح
 هک هنوگنامه .دنراد غارس ار تایهلا
 و ،مسج زا ار حور ،تاسوملم زاار هشیدنا

 هب ،دننکیم ادج نوماریپ ناهج زا ار دوخ
 و یعیبط مولع زا ار خیرات مه هنوگ نامه

 هاگداز بیترت نیا هب و دننکیم ادج عیانص
 یور رب و یدام هوبنا دیلوت رد هن ار خیرات
 رات و هریت یاهربا نایم رد هکلب ،نیمز
.”دنکیم وجتسج نامسآ
 راک ود هک دراد ندرگ رب ار هانگ نیا لگه“
 هکنیا تسخن .تسا هدرک اهر هراک همین ار
 قلطم حور یتسه نوچ ار هفسلف وا

 یقلت فلاخم وا لاح نیع رد و ،تسنادیم
 حور ًهباثم هب ،یفسلف یعقاو درف ندرک
 و قلطم حور وا هکنیا سپس .دوب ،قلطم
 .درمشیم زاس خیرات رهاظ رد طقف ار بان
 رد یخیرات ریخات اب قلطم حور هک ییاحنآ زا

 رگ شنیرفآ حور ًهباثم هب ،هفسالف تبیه
 خیرات ،دباییم تسد یهاگآ هب ،یناهج
 رد ،یهاگآ ًهرتسگ رد طقف وا یاهیزاس
 رد طقف و هفسالف یاهتشادرب و تایرظن
.”دنریگیم لکش یرظن یاهمهوت
)١٨۴۴/۴۵ سدقم هداوناخ(
*** 
 نیا وریپ انلع ار نتشیوخ نم نیا ربانب“

 یلصف نمض یتح و مدناوخ گرزب میکح
 یدراوم رد تسا شزرا یروئت هب طوبرم هک
 ییامن دوخب تسد وا صاخ نایب زرط اب
 .مدز

 زا لگه تسدب کیتکلاید هک یاهمدص
 نآ زا عنام هجو چیه هب دشکیم یراتفیرف
 یوحن هب راب نیتسخن یارب لگه هک تسین

 تکرح یمومع لاکشا هاگآ و عماج
 کیتکلاید .تسا هدومن نایب ار کیتکلاید
 یارب .تسا هداتسیا رس یور یو دزن رد
 شینافرع تسوپ زا نآ ییالقع هتسه هکنآ
.تخاس هنوگژاو ارنآ دیاب دیآیم نوریب
 رد دوخ هدش بلق تروص اب کیتکلاید
 یو هک دومنیم نینچ اریز ،دش دم ناملآ
 رظن هب .تسا تیعقاو بلق هب رداق
 ،هقبط نآ یتدیقع نایوگدنلب و یزاوژروب
 یزیچ دوخ ینالقع تروص رد کیتکلاید
 ربانب اریز ،تسا یزیگنا ترفن و اوسر
 رد دراد دوجو هچنآ تبثم کرد کیتکلاید
 مادهنا و یفن کرد نمضتم لاح نیع

 ره ،کیتکلاید اریز ،تسه زین نآ یرورض
 و تکرح لاح رد ار یاهدمآ دوجوب لکش
 زین نا تشذگرد تیلباق ًهبنج زا نیاربانب
 کیتکلاید اریز ،دهدیم رارق هجوت دروم

 و دریذپیمن دوخ رب ار یزیچ چیه تموکح
”تسا یبالقنا و نک داقتنا اتاذ
 ،مود پاچ راتفگیپ ، لوا دلج ،هیامرس(
)یردنکسا جریا همجرت
*** 
 و لگه یسانش رادیدپ یگرتس“
 یفن . کیتکلاید فنآ ییاهن یاهدرواتسد
 رما نیا رد ،هدننیرفا و کرحم لصا هباثم هب
 یزاسدوخ لگه معز هب هک تسا هتفهن
 ،دریذپیم ققحت هسورپ کی رد ناسنا
ٌ ًهباثم هب ،نآ لالحمضا هباثم هب ار یبایرکیپ

 هکنیا و ؛دسانشیم نآ لاوز و یریگ لکش
 هک تسنآ یپ رد و دباییم رد ار راک تاذ وا
 وا اریز ،دنک تسارح سمل لباق ناسنا زا
 شیوخ راک لصاح ار یعقاو ناسنا

 ”.دنیبیم
)یفسلف -یداصتقا یاهرتفد(
*** 
 ار نهآ طوطخ هک یحور و هدیا نامه“
 یاهمتسیس ،دزاسیم نازروراک تسدب
 لکش نافوسلیف ناهذا رد ار یفسلف
 زغم هک هنوگ نامه هب هفسلف .دهدیم
 هدعم رد و تسین وارکیپ زا جراخ یناسنا
 زا یاهتفاب ادج هتفات ،درادن رارق مه شا
 اب هکنآ زا شیپ هفسلف اما .تسین ناهج نیا
 زغم اب ،دتسیاب یکاخ نیمز رب شیاپ ود
 نامه رد ،دیاشگیم ناهج رب مشچ یناسنا

 یاههرتسگ رگید یخرب یاپ هک یلاح
 ناتسد اب و دناهدیناود نیمز رد هشیر یناسنا

 و ،دننیچیم ار یناهج نیا یاههویم دوخ
 رس هک دننز سدح دنناوتب هکنآ زا شیپ
 نیا و ،دراد قلعت ناهج نیا هب مه ناسنا

”.تسا رس ناهج ناهج
 )١٨۴٢ هیئوژ ١۴ ینیار همانزور(
*** 
 ار دوخ یدام حالس هفسلف هک هنوگنامه“
 حالس زین ایراتلورپ ،دباییم ایراتلورپ رد
 و دنکیم ادیپ هفسلف رد ار دوخ یرکف
 ماخ تشخ رد هشیدنا شخرذآ هک نیمه
 لیدبت و اهیناملآ ییاهر ،دنیشنیم ورف مدرم
.دباییم ققحت یناسنا یتادوجوم هب اهنا
 ار هفسلف ناوتیمن ایراتلورپ لالحنا نودب
 دوخ دناوتیمن ایراتلورپ و ،دیشخب تیعقاو
”دبای ققحت هفسلف هکنا رگم ،دنک لحنم ار
)لگه هفسلف دقن همدقم(

———————— 
 :عبانم
 هحفص ؛راثآ هعومجم مهدزاود دلج -١

۶٢٩.
.مسیسکرام وزج هس و عبنم هس ؛ نینل -٢
.یناملآ یژولوئدیا -٣
.خابریوف هرابرد ییاهزت -۴
ام عبانم

http://www.vahik.info/
http://www.falsafeh.com
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 دامتعا )لگیپشا( یناملآ هلجم شرازگ هب رگا
 اکیرمآ هدحتم تالایا روهمجسییر ،مینک
 ار اکیرمآ شترا« دراد دصق امابوا کاراب

 تامادقا« راک نیا یارب و »دنک کچوک
 .تسا هدرک زیوجت ار »یتخس یتضایر
 رد ام ناراکمه زاب هک تفگ دیاب هنافسأتم
 فرح زین دروم نیا رد »لگیپشا« هلجم
 نیب زرم ًاددجم اجنیا رد و دنا هدز ینعمیب
 هناهاگآ جیورت و یصصخت تخانش نادقف
.تسا هدیدرگ شودخم غورد

 و یماظن هجدوب زا هک یرالد درایلیم ۴۵٠
 دیاب هدنیآ لاس هد رد اکیرمآ یتاحیلست

 ،تسا یزتناف کی اهنت ،دوش ییوجهفرص
 جراخم ات هدش هتفرگ رظن رد ًالمع اریز
 هداد شیازفا تخاونکی روط هب نوگاتنپ

.رتهتسهآ یمک طقف ،دوش
 یاهحرط یفرعم ماگنه هبنشجنپ زور امابوا

 وا .درک هیکت هلأسم نیا یور ًمکحم دوخ
 مدرم همه هک منکیم رکف« :تفگ ًاقیقد
 هد یط هک دنشاب هتشاد رطاخ هب دیاب اکیرمآ

 جراخم ،نونکات ربماتپس ١١ زا ،هتشذگ لاس
 شیازفا یاهقباسیب تعرس اب ام یعافد

 هجدوب هدنیآ لاس هد رد .تسا هدرک ادیپ
 ،درک دهاوخ دشر رتهتسهآ روشک یماظن
 دشر هجدوب نیا هک تسا نیا تیعقاو یلو

 نانچنآ یاراد ام اریز ،درک دهاوخ
 یربهر همادا رب هک میتسه یناهج تیلوؤسم
 رد یماظن هجدوب عقاو رد .دنکیم دیکأت ام
 رد یماظن هجدوب زا شیب ناکامک هدنیآ
 نم .دوب دهاوخ شوب تلود تموکح نایاپ
 مدرم هک منکیم رکف و مراد خسار داقتعا
 هجدوب اب ام هک دننکیم کرد ار نیا اکیرمآ
 هجدوب زا رتگرزب زین هدنیآ رد هک یماظن
 دهاوخ مهیور ام زا دعب روشک هد یماظن
 رد ار دوخ تلم و یوق ار دوخ شترا ،دوب
».تشاد میهاوخ هاگن تینما
 هک تسا نیا زا تبحص مهبم روط هب
 زاین زابرس زا یرتمک دادعت هب هدحتم تالایا

 صخشم دادعت و همانرب یلو تشاد دهاوخ
 هطبار نیا رد .تسا هدشن هیارا نازابرس
 تازرابم رد امابوا هک تسا هراشا هب مزال
 دوب یسک ٢٠٠۷/٢٠٠۸ یاهلاس  یتاباختنا

 اکیرمآ شترا لنسرپ دادعت شیازفا رب هک
 ناوت تیمها یور اهراب وا .تشاد دیکأت

„to put boots on the ground“ ینعی 
 .درکیم هیکت ینیمز یاهورین زا هدافتسا

 هک داد ناشن قارع و ناتسناغفا رد گنج
 یارب مزال یاهورین دادعت هب نداد اهبمک
 فلتخم یاهههبج رد نامزمه یاهگنج
 ٢۳ رد وا ًالثم .تسا کانرطخ هزادنا هچ ات
 یتاباختنا ینارنخس کی یط ٢٠٠۷ لیروآ
 اب نم لیلد نیمه هب« :تفگ وگاکیش رد
 ،روشک ینیمز یاهورین شرتسگ زا تردق

 ییایردرادگنفت ٢۷٠٠٠ و زابرس ۶۵٠٠٠
».منکیم ینابیتشپ فعاضم
 میمصت زا لصا رد هک تساوخ رد نیا
 ویلبد جروج اکیرمآ تقو روهمجسییر
 یعقاو هبرجت نیا هیاپ رب ،درکیم یوریپ شوب
 ود رد نامزمه یاهگنج هک دوب هدش انب

 قارع و ناتسناغفا ،فلتخم ههبج
 یارب اهنت ار شترا یلنسرپ یاهییاناوت
.درادیم هاگن لمحت لباق یدودحم تدم
 باحصا لباقم رد امابوا هبنشجنپ زور اما
 هک درک تبحص نیا زا ًاعقاو یاهناسر
 هدنیآ رد اکیرمآ هدحتم تالایا »تینما«
 فراعتم ینیمز یاهورین طسوت« دناوتیم

؟اکیرمآ یماظن نیون یژتارتسا

ناوج یایند :عبنم . نیتنل هم تونک
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 نیا لالدتسا رد وا .ددرگ نیمأت »یکچوک
 هد گنج کی خیرات نونکا« :تفگ رظن

 رد شیپ لاس هس ام .مینزیم قرو ار هلاس
 .میتشاد زابرس ١۸٠٫٠٠٠ ناتسناغفا و قارع
 هداد شهاک فصن هب ار مقر نیا زورما اما
 ناتسناغفا رد راذگ دنور تفرشیپ اب و .میا
 دوخ یاههناخ هب یرتشیب نازابرس مه زاب
».تشگ دنهاوخزاب
 .تسا طلغ فلتخم بناوج زا رظن نیا اما
 نازابرس هجوچیه هب زورما  هکنیا لوا
 ،دندرگیمنزاب »دوخ یاههناخ« هب یرتشیب
 جراخ رد یماظن رگید یاههاگیاپ رد هکلب
 گرزب هقطنم رد هدمع روط هب و روشک زا

 هریزجهبش هژیو هب کیدزن و هنایمرواخ
 مود .دنوشیم رقتسم هموح یاهبآ و یبرع
 شترا یلنسرپ زاین امابوا تافیصوت هکنیا
 باتزاب ار ناریا اب یلامتحا گنج رد اکیرمآ

 ینارنخس رد ناریا مسا نمض رد .دهدیمن
.دشن هدرب راب کی اتح وا
 روهمجسییر یاهلالدتسا رد هجیتن رد
 هک دروخیم مشچ هب یمیظع فاکش
 اب یو هاوخیروهمج یابقر طسوت ًانئمطم
 .تفرگ دهاوخ رارق هدافتسا دروم قایتشا
 هدافتسا وا دوخ تاملک زا ًانئمطم اهنآ

 هب ار خیرات یاهسرد دیاب ام« :درک دنهاوخ
 تاهابتشا میناوتیمن ام .میشاب هتشاد رطاخ
 زا سپ تاهابتشا .مینک رارکت ار هتشذگ
 ام هک مانتی و گنج ای و مود یناهج گنج
 ادخ ناما هب یگدامآ نودب ار دوخ نایماظن

 هزاجا لک هدنامرف ماقم رد نم .میدرپس
 رارکت ًاددجم هابتشا نیا هک داد مهاوخن

»!هن نم یروهمج تسایر هرود رد .دوش
دابآمالسا اب لباقت
 دوخ هبنشجنپ زور ینارنخس رد امابوا یلو
 یاهراشا وا .تفگن هدنیآ دروم رد یمالک
 هب وا هک ناریا هب یماظن هلمح کی هک درکن

 لکش رد اهراب روهمجسییر ناونع
 ،دوب هدرک مالعا نکمم »یاهنیزگ«
 ییاوه گنج اب یتوافتم ًالماک یاهدمآیپ

 ییاوه گنج رد .تشاد دهاوخ یبیل هیلع
 یعافد تردق دقاف هک ینمشد ،یبیل هیلع
 رازه نیدنچ نئمطم و رود هلصاف زا دوب
 و کشوم اب و تفرگ رارق هلمح دروم یرتم
 تاراسخ رطخ هکنآ نودب ،دش دوبان بمب

 .دشاب دوجوم یدوخ یاهورین یارب یناسنا
 نیدنچ اهنت هن ناریا هیلع گنج ،سکعرب
 .دیماحنا دهاوخ لوط هب اهلاس هکلب ،هام
 هلمج زا هقطنم مامت ًالامتحا یماظن لباقت
 یلو یبرع هریزجهبش و لیئارسا ،نانبل

 رد زین ار ناتسناغفا و قارع روطنیمه
 روبجم هدحتم تالایا .تفرگ دهاوخرب

 زا یمیظع شخب دوز ای و رید دش دهاوخ
 ،دریگ راک هب ار دوخ ینیمز یاهورین

 دروم رد هدش اشفا یاههمانرب لقادح
 زاغآ رد زمره هگنت تینما هدرتسگ نیمضت

.دننکیم ینیبشیپ روطنیا گنج
 هنحص زا نینچمه دوخ ینارنخس رد امابوا

 هک ترابع نیا .درک تبحص AfPak گنج
 لصتم مه هب ار ناتسکاپ و ناتسناغفا

 دش عارتخا وا دوخ طسوت لصا رد دنکیم
 دوخ ینونک تیمها هب وا طسوت لقادح ای و
 هنوگنیا دوخ ینارنخس رد وا .دیسر

 یاهورین رثکا جورخ ییوگ هک درک تبحص
 ای و ٢٠١۴ لاس ات ناتسناغفا زا ییاکیرمآ

 ملسم و هدش هتفرگ هک تسا یمیمصت ٢٠١۵
 هژیو هب ،تسین روطنیا عقاو رد یلو .تسا

 هب هقطنم یمامت ناریا هب هلمح تروص رد هک
 ،نآرب هوالع و دش دهاوخ هدیشک شتآ
 راتساوخ تحارص اب و ًانلع اکیرمآ تلود

 یوسارف ناتسناغفا رد دوخ یماظن روضح
.دشابیم ٢٠١۵ لاس
 یاهراشا دوخ ینارنخس رد روطنیمه وا
 اب هطبار ،وا تموکح لاس هس یط هک درکن
 »کیژتارتسا نامیپمه« یزور هک ناتسکاپ
 هب دشیم بوسحم برغ و هدحتم تالایا
 طباور خیرات رد دوخ دامحنا هطقن
 هلمج زا مهنآ و .تسا هدیسر کیتاملپید
 طسوت تالمح رتاوت شیازفا رطاخ هب
 نارود هب تبسن هک اسآگرم یاهداپهپ
 ربارب ۵ ات ۴ ،وا زا شیپ روهمجسییر شوب
 دروم رد اکیرمآ تلود .تسا هتفای شیازفا
 و ًاساسا تایلمع هنوگنیا جیاتن و فادها

 مالعا یحیضوت و عضوم عون چیه زگره
 لامعتسا یارب هک یتاررقم و دعاوق .دنکیمن
 هاگن یفخم ،دنا مزال تایلمع هنوگنیا
 رد تالمح نیا لابند هب .دنوشیم هتشاد
 اتح هک یاهلیبق یوجگنج نیدنچ رانک
 هچب و نز اهدص ،تسین صخشم ناشمان

.دنا هدش حورجم ای و هدیسر لتق هب
 ییاوه تالمح هک ٢٠١١ ربماون ٢۶ زا
 ینابدید تسپ ود ییاکیرمآ یاهورین
 مدهنم ناتسناغفا زرم رد ار یناتسکاپ

 لتق هب ار یناتسکاپ زابرس ٢۴ و دنتخاس
 اهداپهپ طسوت یرگید تالمح ،دندناسر
 نیا رد .تسا هتفرگن تروص ناتسکاپ هیلع
 فرط زا یمسر هیعالطا عونچیه دروم
 یلیلد و تسا هتفاین راشتنا اکیرمآ تلود
 زا سپ درک روصت هک درادن دوجو مه
 »یلومعم تلاح« هب عاضوا تشگزاب

 ون زا ًاددجم یداپهپ هناراکتیانج تالمح
 نتگنشاو نیب طباور هک ًالعف .دندرگن زاغآ
 ناتسکاپ اریز ،هدییارگ رفص هب دابآمالسا و

 ٢۶ تالمح دروم رد یهاوخرذع راتساوخ
 راک نیا هب رضاح امابوا و تسا ربماون
 .تسین
 رد گنج یتاکرادت طخ هلصاف نیا رد
 دودسم ،درذگیم ناتسکاپ زا هک ناتسناغفا

 و مزاول موسکی طخ نیا .تسا هتشگ
 نیمأت ار وتان ینیمز یاهورین تاجایتحا

 ،»لامش هار« زا رگید موسکی .دنکیم
 ریهامج داحتا میدق یاهروشک زا ینعی

 مزاول ًاتدمع هک هیقب و درذگیم یوروش
 هب تسا تامهم و حالس ینعی ،ازگرم
 هب ییاوه یورین کمک اب و میقتسم روط
.ددرگیم دراو ناتسناغفا

»کمک« ناونع هب یماظن جراخم
 نیا رد ناتسکاپ سلجم نویسیمک کی
 تالایا اب طباور یسررب هفیظو اهزور
 رد هک ار یلوصا نآ هژیو هب ،اکیرمآ هدحتم
 تادهاعم و اهدادرارق زا هلسلس کی
 روطنیمه و دنا هدیدرگ صخشم هنامرحم
 ۶۳ هتفرمهیور( مزال یاههیصوت هیهت
 ار ناتسکاپ تلود هدنیآ راتفر یارب )هیصوت
 رد اههیصوت نیا .تسا هتفرگ هدهع هب
 رارق وگوتفگ و ثحب دروم یتآ یاهزور

 اههمانزور یاهشرازگ ربانب .تفرگ دنهاوخ
 روشک مهم بازحا نیب رد یلک مهافت
.تسا دوجوم
 اب ناتسکاپ طباور هک تسا رظن رد هلمج زا
 وتان یماظن نامزاس و اکیرمآ هدحتم تالایا
 ،صخشم یرادرتفد و یلام دعاوق هیاپ رب
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 ینعی ،ددرگ میظنت هبساحم لباق و فافش
 اتح دیاش و تامدخ هیلک یارب برغ هکنیا
 ناتسکاپ ییاوه میرح زا یماظن هدافتسا

 نونکات .دوش ضراوع تخادرپ هب روبجم
 تالایا فرط زا یلام تامدخ هنوگنیا

 زا یشخب ناونع هب هناحیقو اکیرمآ هدحتم
 رد و دشیم فیرعت ناتسکاپ هب »کمک«

 عطق هاوخلد هب هدنریگ ینامرفان تروص
 .دیدرگیم
 حطس رد اتح ناتسکاپ مدرم زا یرایسب
 هک دن هدیقع نیارب یسایس و یماظن یربهر
 روط هب هک دوب دهاوخ رتبسانم روشک یارب

 .دنرذگب برغ »یاهکمک« ریخ زا لماک
 هولج گرزب یتاغیلبت رظن زا هک یماقرا رب انب
 شیب  ٢٠٠١ لاس زا ناتسکاپ ،دنا هدش هداد
 اکیرمآ هدحتم تالایا زا رالد درایلیم ٢٠ زا
 عقاو رد یلو ».تسا هدرک تفایرد کمک«
 طسوت هک یلخاد گنج رثا رد روشک نیا
 درایلیم ۶٠ لقادح هدش لیمحت نآ هب اکیرمآ
 هدید تراسخ و هدش لمحتم جراخم رالد
 و تسا یفنم همانزارت ،هجیتن رد .تسا

 درایلیم ۴٠ لداعم یتاراسخ هتفرردجرخ
.دنامیم یقاب رالد
 میقتسم کمک اب هتبلا ،اکیرمآ تسایس
 یط ار روشک نیا ،ناتسکاپ ینورد لفاحم
 هدروخ تسکش روشک کی هب هتشذگ ههد
„failed state“ رد لقادح .درک لیدبت 
 نیا ناتسکاپ یددعتم ییاکیرمآ تاراشتنا

 دشر رس رب تبحص .دوشیم یفرعم روط
 داصتقا ،یجراخ یاهیهدب هدنیازف
 رقف ،لماک یشالت هاگترپ هبل رب هتسکشرو

 مدرم دصرد ۶٠ لماش هک( دیدش
 ،یدصرد ۳۴ یراکیب ،) ددرگیم
 لالحمضا ،قرب نیمأت رمتسم تالکشم
 لماک یشاپورف رطخ و یتلود یاهراتخاس
.تسا هعماج

 هک دشاب نیا اکیرمآ مسیلایرپما یژتارتسا رگا
 زا یمالسا یاهروشک زا هلسلس کی رد
 ات کیدزن و هنایمرواخ ،اقیرفآ لامش
 یاهروشک« ًامیاد یزکرم یایسآ و ناتسکاپ

 رد ات دروآ دوجو هب »هدروختسکش
 و هتخاس ریذپانتموکح ار اهنآ تدمزارد
 هک تفگ دیاب ،دهد رارق هیزجت رطخ رد
 قفوم امابوا و شوب ویلبد جروج تسایس

 ،ناتسناغفا رد یعقاو جیاتن .تسا هدوب
 و هیروس ،نانبل ،یبیل ،ناتسکاپ ،قارع
.دننکیم هراشا دنور نیا هبً اقیقد یلاموس
ناتسکاپ یمتا تردق
 روشک اهنت ناتسکاپ ،هدحتم تالایا دید زا
 .دراد یاهتسه حالس هک تسا یمالسا
 درک ششوک ادتبا رد ۷٠ ههد رد نتگنشاو
 هکنیا زا سپ نکل ،دنک تعنامم نآ زا
 هبقع ناونع هب ۷۹/۸٠ یاهلاس زا ناتسکاپ
 نیدهاجم زا ینابیتشپ رد اکیرمآ کیرش و
 زاین دروم یوروش ریهامج داحتا هیلع یناغفا
.دش اریذپ ار نآ ،تفرگ رارق
 رد لیئارسا یسوساج نامزاس و نایماظن
 هنوگچ هک دندرک یسررب ۸٠ ههد لیاوا

 یاههاگورین ناتسودنه کمک اب ناوتیم
 تلود .تخاس مدهنم ار ناتسکاپ یمتا

 ادتبا رد یدناگ اریدنیا یربهر هب ناتسودنه
 هک یماگنه نکل ،تشاد یراکمه هب لیامت
 و عفانم ریاغم مادقا نیا دش صخشم
 .تفرگ هرانک نآ زا ،تسا اکیرمآ فادها
 یارب لیئارسا هلمح یاهحرط هجیتن رد
 هکنآ هژیو هب ،دش هتشاذگ رانک هب اهتدم
 تفاسم رطاخ هب مادقا نیا نتخاس یلمع
 مزال ار یدنه یاههاگدورف زا هدافتسا ،رود
 .تخاسیم
 هنیمز نتفرگ رظن رد اب هژیو هب -هلأسم نیا
 لقادح ای و ناتسکاپ هناهاگآ ندرک تابثیب

 یاهحالس ناوتیم هنوگچ هک -نآ لمحت
ً ادیدش ،تخاس اثنخ ار روشک نیا یاهتسه
 دوخ هب ار نوگاتنپ و ایس نامزاس ناحارط
 اهحالس نیا قیقد دادعت .درادیم لوغشم
 لقن و لمح لباق کشوم ای و امیپاوه اب هک
 یاهلیلحت زا یکی رد .تسین صخشم ،دنا
 ربتکا رد هک اکیرمآ هرگنک یتاقیقحت رتفد

 ١١٠ ات ۹٠ نیب اهنآ دادعت ،تفای راشتنا ٢٠١١
 هقباسم رد ناتسکاپ .هدش هدز هنامگ ددع
 اهنت هن دراد یعس ناتسودنه اب یتاحیلست

 ،دشخب هعسوت ار دوخ یمتا هناخدارز تیمک
 ءاقترا زین ار اهنآ هدافتسا تیلباق هکلب
 دیلوت هب تسد هک تروص نیدب ،دهد
 ،اهنیا مامت .دنزیم یکیتسیلاب یاهحالس
 یدج ار لیئارسا و اکیرمآ یاهلالدتسا رگا
 ناریا زا بتارم هب ار ناتسکاپ ،مینک یقلت

.دنکیم رتکانرطخ

 امابوا هک تسا هجوت بلاج هطبار نیا رد
 ٢٠٠۹ لیروآ رد دوخ یتاعوبطم سنارفنک رد
 »طورشم لالقتسا« نیرتکد اب حیرص روط هب
 هکنآ زا سپ وا .درک دیدهت ار روشک نیا
 یلعف طیارش رد ار ناتسکاپ یمتا هناخدارز
 هب میهاوخیم ام« :تفگ ،دیمان »نئمطم«
 رد یلو .میراذگ مارتحا امش لالقتسا

 و یکیژتارتسا عفانم هک میا هتفایرد لاحنیع
 تابثاب ناتسکاپ هب تدش هب ام یلم تینما

 کی اب ًاتیاهن ام هکنیا هب و تسا طوبرم
».میشابن ورهبور یاهتسه یوجهزیتس روشک
 دروم رد ناریا دننام تسرد لقادح
 هک دش روصتم ًاقطنم ناوتیمن زین ناتسکاپ

 یاههاگورین هب ییودنامک ای و ییاوه هلمح
 یارب .دشاب یندش زور دنچ فرظ رد یمتا
 ،تفای تسد یرثؤم جیاتن هب ناوتب هکنآ

 دوخ ینیمز یاهورین اکیرمآ هک یتسیابیم
 اب ماگمه و دراد مازعا ناتسکاپ هب ار
 کی لاس نیدنچ یارب یلحم ناتسدمه
 نتشادرب هکنیا .دنک رارقرب رگلاغشا میژر
 رفن نویلیم ١۸٠ اب یروشک رد ماگ نیا

 و قارع ،ناریا زا رتگرزب( تیعمج
 ار ،تسا ینعم هچ هب )مهیور ناتسناغفا

.درک روصت ناوتیم
 مه دروم نیا رد ٢٠١٢ هیوناژ ۵ زور امابوا

 کی یو ینارنخس هتبلا .درکن یتبحص
 نآ هفیظو و دوب هاتوک رایسب ًاعقاو ینارنخس
 تسایس یاهحفص ۸ قاروا یفرعم
 ظفح« هگرب نیا رتیت .دوب نوگاتنپ یدربراک
 یاهتیولوا ،اکیرمآ یناهج ینومژه
 نیا یلو .دوب »٢١ نرق یعافد تسایس
 ینارنخس زا شیب یزیچ عقاو رد قاروا
 دروم رد ًالثم .دنرادیمن هیارا روهمجسییر
 مالعا تین نیا هلمجمین کی رد ناریا

 تیلباق ناریا هک دش عنام« دیاب هک ددرگیم
 رد دیاب و دنک بسک یاهتسه حالس دیلوت
 یگداتسیا نآ هدننک تابثیب تسایس لباقم
 هطوبرم تاعبت دروم رد قاروا نیا رد ».درک
 یمالک نآ جراخم و یلنسرپ زاین رظن زا
 یلیخ قارع دننام ناتسناغفا .تسا هدماین

 هک تروص نیا هب ،ددرگیم حرطم هاتوک
 یمجاهت گنج نایاپ هب رگید یزیچ ًالثم
.تسا هدنامن یقاب
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 صخشم هن زاب مهنآ یلو نشور مایپ کی
 ،هدمآ نوگاتنپ یدربراک تسایس قاروا رد
 یماظن رظن زا اکیرمآ هدحتم تالایا هک
 .دنکیم هدامآ نیچ اب هلباقم یارب ار دوخ
 دوعص تدمزارد رد« :تسا هدمآ احنآ رد

 نیا یاراد یاهقطنم تردق کی هب نیچ
 تینما و داصتقا هک دوب دهاوخ لیسناتپ
 تحت تهج دنچ زا ار اکیرمآ هدحتم تالایا
 اکیرمآ هدحتم تالایا … .دهد رارق ریثأت

 ماحنا ار مزال یاهیراذگهیامرس ناکامک
 ییاناوت و هقطنم هب دورو هار ات داد دهاوخ

 بوچراچ رد دازآ تایلمع ماحنا
 اضما هب یاهدادرارق زا یشان یاهتیلوؤسم
 لبق ».دنک نیمأت ار للملانیب قوقح و هدیسر
 شیامن هب تین نیا  روظنم زیچ ره زا

 یماظن روضح یارب اکیرمآ یوعد ندراذگ
.تسا نیچ نوماریپ یاهبآ رد
 رد نیچ هرصاحم کیژتارتسا تسایس
 فیصوت نانخس نیا اب نوگاتنپ قاروا

 تالایا یتینما و یداصتقا عفانم« :ددرگیم
 هب یریذپانییادج تروص هب اکیرمآ هدحتم
 نیب هقطنم رد هک تسا هتسباو ییاهدنور
 سونایقا ات ایسآ قرش و مارآ سونایقا برغ
 هب هک دنریگیم تروص ایسآ بونج و دنه
 هب تصرف و شلاچ زا یطولخم دوخ هبون
 هک دوخ یاهنامیپ رب ام …،دنروآیم دوجو
 و ییایسآ هقطنم تینما یارب یتایح هیاپ
 ام .مینکیم دیکأت ،تسا مارآ سونایقا

 ار نامنانامیپمه اب دوخ یاهیراکمه هکبش
 ات دیشخب میهاوخ هعسوت هقطنم نیا لک رد
 ار دوخ یعمجهتسد یاهتیلباق و ییاناوت
 ».مینک تیوقت کرتشم عفانم نیمضت یارب
 تاعبت هب یاهراشا عون ره مه اجنیا رد
 دروم رد یکیژتارتسا حرط نیا یلمع
 هدش هدراذگ توکسم یماظن یاهزاین
 .تسا

نایاپیب گنج

 هب قاروا نیا رد هاتوک یلیخ روطنیمه
 هیلع گنج« رگید یاههنحص داجیا ناکما
 هب« :ددرگیم هراشا ناهج حطس رد »رورت
 یاهورین ناتسناغفا رد ام هکنیا تازاوم
 ،میشخبیم شهاک ار دوخ یماظن

 رد مسیرورت هیلع هزرابم رد ام یاهششوک

 و درک دهاوخ ادیپ همادا یرتهدرتسگ حطس
 زا ینابیتشپ و میقتسم تایلمع زا یطولخم
 ».دوب دهاوخ )یجراخ( یماظتنا یاهورین
 صخشم روط هب نوگاتنپ قاروا رد
 و نمی ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ یاهروشک
 بوسحم ییاهروشک وزج یلاموس
 و هدعاقلا نامزاس اهنآ رد هک دندرگیم
 اب .دنا لاعف زونه نآ هب هتسباو یاههورگ
 هک دوشیم دیکأت »رگید یاهاج و« هلمج
 .دباییمن همتاخ هلأسم زین فیرعت نیا اب اتح
 بونج »دیدهت نیا دنسپ دروم یاههنحص«
 ،ناتسودنه و ناتسکاپ رانک رد هک تسایسآ

.دریگیمربرد زین ار کیدزن و هنایمرواخ
 -میریگب رظن رد ار بناوج نیا مامت رگا

 زاغآ »هنیزگ« ، »رورت هیلع گنج« شرتسگ
 هدنیآ رد ناریا هیلع یلامتحا گنج
 رد دوجوم تالکشم هفقویب همادا ،کیدزن
 دیدشت ماحنارس و »کاپفا هنحص«
 هاگنآ -نیچ هیلع تدمزارد یرگیماظن
 »ییاهشلاچ« هک دوب دهاوخ نشور ًاقلطم
 اکیرمآ هدحتم تالایا یماظن یاهورین هک
 هکلب ،رتمک هن هدنیآ رد ،دنراد ور شیپ رد
 دوجو زورما هک هچنآ زا رتعیسو رایسب
 عافد ریزو هک یتقو .دوب دهاوخ ،دراد
 قاروا راتفگشیپ رد اتناپ نوئل اکیرمآ
 فیاظو شرتسگ هک دنکیم اعدا نوگاتنپ
 یشترا اب ناوتیم ار رظن دروم یماظن
 ،داد ماحنا زورما زا »رترغال و رتکچوک«
 غورد کی ًالامتحا و دیوگیم فرخزم
.تسا یتاغیلبت
تلادع تشاگنرات عبنمو همجرت
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 یروهمج رد )۸۴( وردم سناه
 )قباس یقرش ناملآ ( ناملآ کیتارکومد
 ،دوب ربتعم و توافتم یاه تیلوئسم یاراد
 ۱۹۹۰ لیروآ ات ۱۹۸۹ ربماون ۱۳ زا  : هلمج زا
 ات نآ زا سپ و دوب روشک نآ ریزو تسخن

 ) ناملراپ ( گات سدنوب  هدنیامن ۱۹۹۴
 اپورا ناملراپ هدنیامن ۲۰۰۴ ات ۱۹۹۹ زا .ناملآ
 یربهر  ۲۰۰۷ ات ۱۹۹۰ لاس زا رودُم . دوب
 کیتارکومد تسیلایسوس بزح یراختفا
 یاروش روضع نامزنآ زا و  تشاد ار ناملآ
 ) پچ بزح ( ”  هنکیل ید ” بزح نیرمعم
 .تسا
 
 و  یتیس وکیزکم رد  هتشذگ لاس ،امش ــ
 هک یللملا نیب یاه سنارفنک رد ندنل
 و  پچ خیرات هراب رد وگتفگ اهنآ عوضوم
 زا ار شسرپ .دیتشاد تکرش دوب پچ هدنیآ

 هک یا هتکن نیرتمهم هک مینک زاغآ اج نیا
 ار امش هجوت بلج کیتنالتا یوسنآ و وسنیا

 ؟دوب هچ درک
 یاه شبنج لوصا و  یتنس یاه شزرا ــ

 یم تیمها بسک هرابود یراد هیامرس دض
 یبای تسد و شزومآ و دننک
 دروم رتشیب هراومه یسایس یگتسیاش هب
 .دوش یم لمع نآ هب و دریگ یم رارق هجوت
 و مزال یسایس یگتسیاش بسک و شزومآ

 رد تیقفوم ساسا  و دنرگیدکی موزلم
.دوش یم  هتخانش یسایس یاه شلاچ
 ؟دنتشاد تکرش سنارفنک رد یناسک هچ ــ
 یناملآ ناشرفن راهچ هک رفن ۱۰۰ دودح ــ
 .…دندوب
 سنارفنک نیا زا ،ینویلیم ۹ رهش نیا رد  ــ
؟دمآ نایمب یرکذ الصا یللملا نیب
 شرازگ نآ هراب رد اه همانزور .الماک ــ

 راک بزح .دندرک هبحاصم ام اب ،دنداد
PD کیتارکومد بالقنا بزح و PRD 

 اب  یلو دنتشادن روضح سنارفنک رد امسر
 سامت ” هکنیل ید ” بزح ناگدنیامن زا یکی

.دندرک وگتفگ و هتفرگ
؟دنتسه یبازحا هچ اهنیا ــ

 رظنب و دش سیسات ۱۹۹۰ لاس رد راک بزح
 بزح .دراد یتسیسکرام یریگ تهج نم
 کی رتشیب نم ار کیتارکومد بالقنا

 هک مناد یم تارکومد لایسوس بزح
 اب و دراد ار ناملراپ ردتقم نویسکارف نیمود

 رد زین ناملآ تارکومد لایسوس بزح
 تاباختنا یارب بزح ود نیا .تسا طابترا
 یکرتشم یادیدناک هدنیآ یروهمج تسایر
 ود ره .تسین مه سناش نودب هک دنراد
 نیتال یاکیرمآ رد یگرزب بازحا اه نیا

 دیاب ام .دنراد  یدایز یاضعا هک دنتسه

 تاحن هار هناگی سکرام هب تشگزاب
!تسا

کیتارکمد ناملآ ریزو تسخن اب هبحاصم
یعفان اضر همجرت و شنیزگ . تلو هگنوی

http://www.jungewelt.de/2012/01-06/028.php?sstr=hans%7Cmodrow
http://aayande.wordpress.com/2012/01/08/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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.مینک رتشیب اهنآ اب ار دوخ یاه سامت
 هاگدای هناخباتک ”ربماون ۲۵ و ۲۴ رد ــ
 هک )Marx Memorial Library  ( ” سکرام
 ندنل زکرم رد ابیز هقبطود هناخ کی رد
 گروبمازکول ازور داینب اب هارمه دراد رارق
 ” نآ عوضوم هک دندرک  اپرب یسنارفنک
. دوب ” ۲۱ نرق رد مزیسکرام
 
 ،رتسوف ناج روسفرپ  سنارفنک نیا رد
  نیا رب نوزفا . درک ینارنخس  بزح سیئر
 اه ینیچ و اه یدنه ،اهسور  ،اه یئابوک
 نیا تهج .دنتشاد یا هلاسر مادکره مه
.تشاد قرف کیزکم سنارفنک اب سنارفنک
 زیچ مه سنارفنک نیا عوضوم .هتبلا  ــ
 نیا رس رب  تحبص هلمج زا   .دوب یرگید
 هدرک هئارا سکرام هک یتایرظن ایآ هک دوب

؟تسا دیفم رصاعم نارود یارب مه زونه
؟تسین ای تسه :هجیتن ــ
 همه دروم نیا رد .تسه هک هتبلا ــ

 زین اه یضعب ،دنتشاد رظن قافتا نارضاح
 مسیسکرام شرتسگ یارب هک دندوب دقتعم
 شزومآیلک روطب .درک یرتشیب شالت دیاب

 یارب اهنت هن مهنآ و دراد ترورض یسایس
 بازحا رد هک تسا زیگنا تریح .ءاضعا

 رپ تیلاعف هچ اه روشک زا یرایسب رد ،پچ
 یلک روطب یبزح ناربهر .دوش یم یروش
 شناد  نتشاد هک دنا هدیسر هجیتن نیاب

 تیلاعف یارب  الاب تیفیک اب یسایس
 دروم رد همه .تسا مهم رایسب ،یسایس
 راک   هک دنتاشد رظن قافتا سلگنا رظن نیا
.دراد زاین یبالقنا یروئت هب یبالقنا
؟دوب ردقچ نارضاح دادعت ــ
 زا رفن ۵۰ دودح رد یعمج ،دوبن دایز  ــ
 هاگشاب کی ، نارگتسایس و نارگ شهوژپ

 لدابت ضوع رد یلو  .یصاصتخا الماک
 رد .دوب  هدنزومآ و هدنزرس رایسب اهرظن
 دندش روآ دای تحارص اب اه سیلگنا عقاو
 یللملا نیب یئامهدرگ نیا دنراد راظتنا هک
 بازحا فئاظو رس رب مهافت یارب یا هنیمز

 .دهدب تسدب ناهج و اپورا رد  پچ
 هجوت دروم رتشیب   کیژتارتسا یبای تهج

 بلاج هچنآ .زور یسایس لئاسم  ات دوب اهنآ
 روسفرپ تایرظن ،نم یارب اهنت هن مهنآ ،دوب

 رد مسیسکرام یمداکآ سیئر ،وفنا گنچ

 هسردم سیئر رگید ترابعب .دوب نکپ
 قوقح ربارب داحتا راتساوخ وا الثم .یبزح
 یاه هیداحتا هلمج زا ،پچ یاهورین همه

 نیمه رد و  دوب ناهج رسارس رد ،یفنص
 یناهج هیداحتا لیکشت داهنشیپ هطبار
 هک دوب دقتعم و .تخاس حرطم ار فانصا
 رارکت زا دیاب خیرات زا نتفرگ سرد اب

.مینک بانتجا هتشذگ یاهاطخ
؟میدوب ام روظنم ــ
 زین ناشدوخ زا وفنا گنچ .ام طقف هن ــ
 ۳۰ طقف نیچ رد تفگ هلمج زا .درک داقتنا
 رد ،دنتسه یتلود اههاگراک زا دص رد

 رد .تسا دصرد ۷۰ سورالب رد  هک یلاح
 تسا شیادیپ لاح رد رازاب زا یعون نیچ
 نارحب“ ارنآ وا هک ،.تسا قالخا دقاف هک
 رظن زا  یقالخا نارحب نیا و  دیمان ”یقالخا
 رد یراوخ هوشر تنس :دراد تلع هس وا

 تسد ابیرقت نونکات مهدجیه نرق زا نیچ
 تردق بحاص  ،تسا هدنام یقاب هدروخن

 نیزاوم ”  یارجا هب هک یلحم یاه
 شقن ،دنتسه ءانتعا یب یلکب ” یعامتجا
 موس لیلد و دننک یم افیا یا هداعلا قوف
 لماکت زا مه زونه یزرواشک هک تسا نیا

 رثکا  هک یلاح رد ،تسا بقع یتعنص
 .دننک یم یگدنز اهاتسور رد نیچ مدرم
 دوجوب دنور نیا زا هک یعامتجا فاکش
.تسا یقالخا ریغ میظع یسایقم هب دیآ یم
؟دراد سکرام اب یطابترا هچ نیا ــ
 یاهشالت مامت روحم سکرام هاگدید زا ــ
 تساوخرد ور نیا زا .تسا ناسنا یعامتجا

 دای و دوب سکرام هب تشگزاب وفنا گنچ
 نیا هب زورما یهاگشناد لسن هک دش روآ
 لسن نیا هب .تسین فقاو هتکن
 ای ینعی ــ تخومآ ار یخیرات مسیلایرتام دیاب
 رگا ای هدشن هداد اهنآ هب شزومآ نیا لاحبات
 شزومآ .تسا هدوبن یفاک هدش هداد
 هعماج کی داجیا یارب یخیرات مسیلایرتام
 بانتجا ،رت هنالداع هعماج کی ،رتهب
 و  یوروش داحتا تسکش لیلد .تسا ریذپان
  مسیسکرام نداهن رانک اهنآ یعامتجا لدم
. دوب
؟دوب نیمه طقف تلع ــ
 .دوب یساسا هلئسم نیا تفگ وفنا گنچ ــ
 هک ،دوب ۱۹۵۶ رد متسیب هرگنک  زین نآ زاغآ

 و دش یور هدایز نیلاتسا زا داقتنا رد نآ رد
 هتسویپ سکرام هب هجوت سپ نآ زا هک نیا

 و لایرپما تسایس ارنآ یاج و دش رتمک
 فچابرگ .تفرگ  گرزب تردق  تسایس
 تدشب یشاپورف دنور هب دوخ تسایس اب

 دوخ  هک مه اسب هچ ،دیشخب باتش
. دوب نآ راتساوخ

 هراب رد نم شسرپ هب خساپ دوب بلاج هچنآ
 .دوب نیچ هعماج رد وئام یزورما هاگیاج

 رانک رد اما دنتسه هدنز   وا یاه هشیدنا
 بحاص رگید زا نینل و سلگنا ،سکرام
 زا یرامآ .تسین یربخ کیسالک نارظن

 ،سلگنا ،سکرام هراب رد یملع یاهراک
   .تشاد دوجو زین نیلاتسا و نینل

 یشهوژپ نیلاتسا هراب رد هک تساهلاس
 درومرد قیقحت نیرخآ .تسا هتفرگن تروص

.دوب هتفای راشتنا ۱۹۹۰ لاس رد وا
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 بلطم تشاد نآ رب ار نم هک یعوضوم
 ندناوخ ،مروآرد شراگن هب ار ور شیپ
 دروش اراس هک تس یتارطاخ زا یشخب

 کرویوین ییاکیرمآ همانزور رد شیپ یدنچ
 هس زا یکی دروش اراس .تشون زمیات

 رد هک تس ییاکیرمآ درونهوک و راگنربخ
 )۲۰۰۹ یالوج  ۳۱( ۱۳۸۸ هام دادرم ۸
 تلود رایتخا تحت یتینما یاهورین طسوت
 ریگتسد ناریا برغ یزرم قطانم رد ،ناریا

.دندوب هدش
 ”لاتف اوشاج“ و ”رئاب نیش“ ،”دروش اراس“
 تاباختنا اب هطبار رد شرازگ ی هیهت یارب

 دندوب هدرک رفس لحم نآ هب قارع ناتسدرک
 تلع هب ناریا یتینما یاهورین طسوت هک
 ناونع ناریا کاخ هب ینوناق ریغ دورو هچنآ

 یسوساج ماهتا اب اهدعب و تشادزاب ،دش
.دندش هجاوم

 دراد یم هراشا هتشون نیا رد دروش مناخ

 لامک رد نادنز زا ندش دازآ زا سپ“
 نامزاس نویسناونک هک هدش هجوتم بجعت
 دودعم زا هک هجنکش هیلع دحتم للم
 ار نآ زین اکیرمآ تلود هک تسا یتادهاعم
 لولس رد ناینادنز یرادهگن ،تسا هتفریذپ
”.دنادیمن هجنکش قیداصم زا ار یدارفنا
 رگید و یدارفنا لولس عقاو هب اما

 -یتاعالطا متسیس کی هک ییاهتیدودحم
 رد و دروآ یم دوجو هب ینادنز یارب یتینما
 )Torture white(دیفس یهجنکش یهتسد
؟تسیچ ،دریگیم رارق
 رد هجنکش عون نیا( ،”دیفس یهجنکش“

 فورعم زیمت هجنکش هب "”كCc ایس نامزاس
 مرن هجنکش ناونع اب زین ناریا رد و تسا

 زا یلکش هب )دوش یم دای نآ زا ،مه
 بیسآ یاج هب هک دوشیم هتفگ هجنکش
 لامعا عاونا رگید و(ینادنز مسج هب ندز

 تحت ار یو ناور و حور )یکیزیف هجنکش

 لتخم ناسنا یرکف متسیس ات هداد رارق ریثات
 هب روبجم ار ینادنز هجنکش عون نیا .دوش
 یم نهذ ییارقهق ریس و دوخ رد نتفر ورف
 .دنیامن
 رب هجنکش عون نیا یلمع و یروئت لوصا
 و تسا ناسانشناور یاهدرواتسد ی هیاپ
 صخشم روط هب ار نآ یریگ لکش نامز
 یناهج گنج نایاپ زا سپ نارود یتسیاب
.تسناد مود

بیذعت یارب یویتانرتلآ ،دیفس یهجنکش
 یهلزنم هب ندب مهدجه نرق لوا یهمین رد
 بیذعت دروم ،یرفیک بوکرس یلصا جامآ
 ههرب نآ رد بیذعت لاکشا .تفرگیم رارق
 ،مشچ ندروآرد نوچ یدراوم ،نامز زا

 داوم نتخیر و ندروخ غاد ،ندش هلثم
 زا هدافتسا ات ندش هدنک تسوپ و باذم
 رازنا رد نادنورهش ندنادرگ و نیتویگ

 لصاف دح دیفس هجنکش
یرورض و یناکما رما

درگزور نیمیس
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 و سرت ًاعبط و تفرگیم رب رد ار یمومع
.دروآیم راب هب زین ار یمومع تشحو
 نرق لیاوا و نرق نیمه رخاوا رد اما
 زا هک درد و بیذعت متسیس شیامن مهدزون
 و سوملم ًالماک تردق نآ رد وکوف هاگن

 وحم کدنا کدنا  ،دراد نایع یاههولج
 ”نادالج“ یاج هب ”هدبز نیصصختم“ ،دش
 ار ”ندب“ یاج ”حور“ و دندش هتفرگ راک هب

 هب ،”مرجم فذح“ زا فده و تفرگ
.درک رییغت ”نآ حالصا“
 زاربا اب و نامز زا ههرب نآ رد ییوس زا
 یریگراک هب یاشفا زا نایناهج راجزنا

 نیب یاهتردق ،اهیزان تسد هب هجنکش
 یهیمالعا رودص اب وس کی زا هک یللملا

 و ۱۹۴۸ ربماسد ۱۰ رد رشب قوقح یناهج
 موکحم اب یمسج ییورایور تیموکحم
 دهعتم ،تیناسنا لصا نتفرن لاوس ریز یارب

 زا یکی( نآ رد جردنم دافم هب دندوب هدش
 )تسا هجنکش عون ره تیموکحم دافم نیا
 نارحب اب رگید یوس زا و ،دنشاب دنبیاپ

 اب ؛دندوب هجاوم درس گنج لیبق زا ییاه
.دندش هجاوم شلاچ

 نآ رب ار یتاعالطا یاهمتسیس تالوحت نیا
 هب ار یقالخا -یسایس یحرط هک تشاد
 تاعالطا بسک رب هوالع ات ،دندنب راک
 یخرب یوس زا زین یتافارتعا ،یفاک
 ذخا نیبرود ربارب رد شانشرس یاههرهچ
 نیب رد مه یاینامسج راثآ لباقم رد و دوش
 ناهنپ هب ار تازاجم و هیبنت عقاو هب و دشابن
.دنیامن لدب یرفیک دنیارف شخب نیرت

 یارب هجنکش رد ینامسج راثآ داجیا مدع
 رد ار هدمع تیزم ود یتاعالطا یاهمتسیس
 دروم یطیارش نینچ رد متسیس :تشاد رب
 دیاش و تفرگیمن رارق یللملا نیب یهذخاوم
 هنوگچیه هک یتافارتعا شخپ ،نآ زا رتمهم
 ناشن ار مهتم رهاظ رب هجنکش مئالع
 و دومنیم رترواب لباق مدرم یارب ،دادیمن
 ندرک ریوصت و شیامن عون نیا هک هتبلا
 تشحو و بعر ،یناگمه قالخا
.درکیم داجیا هعماج رد ار زین یاهدنیازف
 یقلت مرجم هک یدرف یطیارش نینچ رد
 یوس زا هدش درط وس کی زا ،ددرگیم
 هب یو عقاو رد .دوشیم هتفرگ راکب رگید
 لامعا رازبا ناونع هب مه و هژبا یهلزنم

.دوشیم هتفرگ رظن رد تردق
 هقبط زا هک ایس نامزاس تشاددای کی قبط
 یشهوژپ ،تسا هدش جراخ هنامرحم یدنب
 نامزاس نیا طسوت ۱۹۵۰ ههد طساوا رد
 یهژیو نونف“ نوماریپ هک دوب هدروخ دیلک
 یاهدرگش همانرب نیا .تس ”ییوجزاب
 هلمج زا ییوجزاب لومعمریغ و ددعتم
 یاوزنا ریظن ییاهزیچ و ”یناور باعرا“
 داوم و اهوراد زا هدافتسا زین و لماک
 رارق شهوژپ و یسررب دروم ار ییایمیش
 نتفای یپ رد و دعب یههد فرظ .دوب هداد
 نتسکش مهرد یارب دیدج ییاههار
 ای تسینومک هب نونظم ناینادنز تمواقم

 رالد نویلیم ۲۵ ،ندوب هبناجود سوساج
 زا ،وتیسنا داتشه و دش شهوژپ نیا فرص
 هدزاود و هاگشناد راهچ و لهچ هلمج
 یم یراکمه همانرب نیا اب ،ناتسرامیب

 .دندرک

دیفس یهجنکش زاغآ یهلحرم
 یهجنکش زاغآ یهطقن ،هدنراگن معز هب

 یم لامعا ینادنز درف رب هک ار یدیفس
 هب یو دورو زا لبق یتح یتسیاب ؛دوش
 هب هجنکش .درک دادملق یدارفنا لولس
 ارچ ،تسا مرج تابثا زا لبق یرفیک ناونع
 ًاساسا ،رتیلاتوت یاهمتسیس داقتعا هب هک
.میرادن ”هانگیب ِنونظم“

 کی تشادزاب یارب یتاعالطا یاهمتسیس
 نیمهتم صوصخ رد ًالوصا راتشون نیا(درف
ً الومعم هک )تس یتینما -یسایس میارج اب
 نارومام زا یدایز دادعت ،تسین مه حلسم
 هب یتایلمع یاهیرازگزمر اب ار دوخ یتینما

 هب مادقا و هدرک جیسب هدیچیپ رهاظ
 ،یتلاح نینچ رد .دنیامنیم تشادزاب
 زا هدولاش ییاضف داجیا اب ًامومع تشادزاب
 کیکر ظافلا زا هدافتسا ،تشحو و بعر
 هارمه یریگتسد زا یزیمآریقحت یهویش و

.تسا
 لحم لحم هب هک دراوم یخرب رد نینچ مه
 ،دوشیم هدرب موجه دارفا یگدنز ای و راک
 مه رب ًاضعب و لیاسو شیتفت اب تشادزاب
 ملیف و هراشا دروم لحم مظن لیلد یب ندز
.دوشیم هارمه تیعقوم زا یرادرب
 ،هراشا دروم دارفا ای درف زین نآ زا سپ

 ،روآ باهتلا یاهیریگتسد زا سپ ًامومع
 ندیسر ات یتسیاب هک یدوجوم ریسم یمامت
 زاین )نادنز ای هاگتشادزاب (هیوناث یطیحم هب

 یا هسیک ًاضعب و هتسب ینامشچ اب ؛تسه
.دننک یط رس رب

هجنکش زراب قادصم ،یدارفنا لولس
 ندرک سوبحم یاهشور و نادنز ماظن
 و یدج یاهلاوس و اهدیدرت ،نامرجم
 نیا هک ارچ تسا هدرک داجیا ار یقیمع
ً اتیهام ،دارفا یدازآ بلس رب هوالع ماظن
 و هدرک عورشم و یعیبط ار هیبنت تردق
 .تسا هدروآ نییاپ ار حماست یهناتسآ
 لح هار ،تفگ دیاب یتسار هب هک ،نادنز
 ناسانش هعماج یخرب هاگن زا ،تس یحیبق
 یرگید یاج رد هک دهد یم همادا ار یراک
.تسا هدش زاغآ

 هب یدارفنا لولس ،هاگدید نیا زا ادج
 تسا هجنکش زراب قادصم دوخ یدوخ
 هراشا مه رتشیپ هک روط نامه هک ارچ
 ،دیفس یهجنکش رازبا نیرتمهم زا ،دش
 یاهلولس رد ینادنز ندرک سوبحم
 یاهتیمورحم داجیا فده اب یدارفنا

 زا و تسوا نتشاد هگن هلوزیا و یسح
 یعامتجا یدوجوم ًاتاذ ناسنا هک ییاحنآ

 یهعومجم و رهظم یهباثم هب هک تس
 هب ،تسا حرطم یعامتجا طباور یمامت
 نوریب یایند اب شطباور یمامت عطق ماگنه

 دراو یو شرکیپ رب یدیدش یهبرض
.دمآ دهاوخ

 یطلغ رواب ساسا رب هک تسیلاح رد نیا
 لولس هنافساتم ،تسا هتفرگ لکش هک
 یمومع دنب رد سبح اب ًامومع یدارفنا
.دوش یم هدرمش ناسکی
 دیفس یهجنکش عاونا زا یشخب لیذ دراوم
 رد ینادنز روضح یهلحرم رد هک تسا

 .دوشیم لامعا یو رب یدارفنا لولس
 زین یرگید ددعتم دراوم هک تس یهیدب
 دید زا هک دشاب هتشاد دوجو دناوتیم
.تسا هدنام رتتسم هدنراگن

 باوخ و یسح یاه تیمورحم
 هک عضو نیا :تدم ینالوط یاه
 روآ باوخ یاهوراد زیوجت اب ًاضعب



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱89 ههام  تشهبیددرراا

 ار درف یعافد تلاح ،تسا هارمه
 نییاپ یاهظحالم لباق حطس ات
 زا درف روصت رد یتح و دروآیم

.دنکیم داجیا لالتخا شیوخ
 اب ندز فرح تصرف مدع
 و عقاوم زا یرایسب رد :نارگید
 یتح ینادنز دودحمان یتدم یارب
 نانابنادنز و نایوجزاب ندید قح زا
 ییاهنت ِسح نیا .تسا مورحم زین
 درف هک دوش یم بجوم قلطم
 اهر یطیارش نینچ رد ،دنک روصت

 رکف هب سک چیه ًاساسا و هدش
.تسین یو
 رابخا زا ینادنز نتشاد هگن ربخیب
 رایتخا رد مدع :تاعالطا و
 اب یطابترا لیاسو هنوگره نتشاد
 ،نفلت لیبق زا نادنز زا نوریب
 هب ار ینادنز نویزولت و همانزور
.دناشکیم ورف ءالخ یهطرو
 نامه :ناکم هب تبسن یهاگآ مدع
 هب ینادنز ،دش هراشا هک روط
 زا هدافتسا رد رابجا تلع
 تسا نکمم اهتدم ات ،دنبمشچ
 لولس یراویدراهچ زا ریغ ییاج
 تیعقوم هب تبسن هک دوخ
 یتاعالطا هنوگ چیه نآ ییایفارغج
.دنیبن ،درادن

 و لاقتنا نیح ندیشک رس رب هسیک
 یاتسار رد لمع نیا :ییوجزاب

 و ناکم هب تبسن یهاگآ مدع
 دارفا یهدهاشم مدع روطنیمه
 و هطوبرم نالوئسم لیبق زا یرگید
 رد تسا نکمم هک یناینادنز ریاس
 ماحنا ،دنشاب هتشاد رارق لحم نآ

 .دریذپیم
 :نامز هب تبسن یهاگآ مدع
 هب دیشروخ رون شبات زا یریگولج
 هرجنپ دوبن تلع هب هک لولس نورد
 هدافتسا قح مدع روطنیمه و تسا
 یاوه قاشنتسا و یروخاوه زا
 هب تبسن یهاگآ مدع هب ،دازآ
 تامازلا نیرتمهم زا یکی هک نامز
 یرکف متسیس رد لالتخا داجیا
 ،دشابیم ینهذ تفرسپ و درف

 هک مه دراوم یخرب رد .دماحنایم
 اذغ یاههدعو یور زا ناینادنز
 ،دننزب سدح ار نامز دنناوت یم
 ییاههدعو نیب لصاوف نانابنادنز
 یم رییغت ار اذغ عون و ییاذغ
 پوس هناحبص یاج هبً الثم ؛دنهد
 رایتخا رد جنرب ماش یاج هب و
.دنهد یم رارق ینادنز
 نیا :لولس یامد نداد رییغت
 هجرد اههد ًاهاگ هک تیعضو
 ینامز یهزاب رد ییامد فالتخا
 رد ار )زور هنابش کی ًالثم(یکدنا
- یسح متسیس ،دریگ یم رب
.دیامن یم لتخم ار درف یعافد
 :لولس رد دایز رایسب ای و مک رون
 یتخاونکی روظنم هب هک رما نیا

 دعب ،دوش یم لامعا زور و بش
 هب ار ینادنز یهاتوک تدم زا

 یدراوم رد .دنکیم هفالک تدش
 یارب ینادنز هک هدش هدید
 نامه هب رابجا هب تحارتسا

 لولس رد دوخ دنیاشوخان ِدنمشچ
 یتدم یارب ،دناوتب ات درب یم هانپ
 ناما رد هدننک هتسخ یرون دنزگ زا

.دشاب
 هکنیا یارب ینادنز ندرک روبجم
 یارب درف هک تلاح نیا :دتسیاب
 یب یاهطقن رد ینالوط یتدم

 ،دوش یم نداتسیا هب راداو تکرح
 یم داجیا یکیزیف طرفم یگتسخ
 و یکیزیف راشف شور نیا رد .دنک
 لمع ناماوت یاهنوگ هب یناور
 .دننکیم
 رد دنباپ و دنبتسد زا هدافتسا

 دنبتسد زا هدافتسا :فلتخم طیارش
 هکنیا زا ادج ناینادنز یارب دنباپ و

 سح ،دراد زیمآریقحت ی هبنج
 یم لالتخا راچد ار درف یهسمال
 هک هدش هدید دراوم یخرب رد .دنک
 ندیشک اب دنبتسد زا هدافتسا
 تسد رب ینولیان یاهشکتسد
 اهتدم هکنیا ای و تسا هارمه
 رد ناینادنز ناتسد و اهوزاب
 ات دریگیم رارق ییاوقم ییاههلول

.دوش لتخم ناشهسمال سح
 :فعاضم باعرا و تشحو داجیا

 انب یتشادزاب صخش هچنآ زا ًاهاگ
 نآ زا دوخ یناور یاهیگژیو هب
 و گس زا سرت  لثم(دساره یم

 سرتسا داجیا یارب )نآ یادص
.دنریگیم هرهب
 :مهبم و گنگ تاوصا شخپ
 موفهمان و گنگ ییاهادص شخپ

 تسا هارمه هلان و هیرگ ابً اضعب هک
 رگیعادت ینادنز یارب دناوتیم و

 روضح ای و دعاسمان طیارش
 ،ردام ،ردپ نوچمه یناکیدزن

 نادنز رد شناقیفر ای و رسمه
 داجیا هب رجنم شور نیا .دشاب
.دوشیم ناسنا نهذ رد مهوت
 یاهلولس :لولس رد هدولآ ییاضف
 مدع ظاحل زا یدارفنا
 یدراوم ،یتشادهب یاهدرادناتسا
 ات رظن دروم طیحم یگنهک زا
 رب رد ار یذوم تاناویح دوجو
 یلیاسو نینچمه .دریگیم
 دنب مشچ و وتپ لیبق زا یدودحم
 رارق ینادنز رایتخا رد لولس رد هک
 هدولآ دح نآ ات ًاهاگ ،دریگیم
 ًاصوصخ ،نآ نفعت یوب هک تسا
 ندرک لمحت هیلوا یاهزور رد
 رتلمحت لباقریغ ار لولس یاضف
 .دنکیم
 رایسب یدارفنا یاه لولس
 ینادنز ندرک سوبحم :کچوک
 رد هک کچوک رایسب یلولس رد
 رد کی هب نآ یهزادنا دراوم یخرب
 ،دوشیم هداد لیلقت زین کی
 زا درف یلقادح یهدافتسا ناکما
 یاهتیلاعف یارب لولس یاضف

 شزرو و نتفر هار ریظن یمسج
 ینادنز و هدرب نیب زا مه ار ندرک
 و رتشیب هچره نوکس هب روبجم ار
 تلاح کی رد یریگ رارق
 زک ای هداتسیا ،هدیباوخ(نیعم
.دیامنیم )هدرک
-یقالخا یاهدروآهر یخرب شخپ
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 رد :رمتسم تروص هب یبهذم
 هلمجنم یتنس-یبهذم عماوج

 لولس رد ناینادنز یارب ،ناریا
 یتاوصا رمتسم تروص هب یدارفنا
 یخرب و هحون ،نآرق ،ناذا هلمج زا

 شخپ ار یبهذم یاهدورس
 .دننکیم

اهییوجزاب رد دیفس یهجنکش موادت
 رد ،هدش هکش ِناینادنز هک یطیارش رد
 و اهمشچ هک یلاح رد و یتسین یایرد
 تیعقوم صیخشت زا اهنآ ناتسد و اهشوگ
 هب ًاضعب و دنا روهطوغ ،تسا زجاع ناش
 رد یتابن تلاح هب ًابیرقت وراد هلیسو
 دح ات وجزاب ربارب رد ناشتمواقم ،دنیآیم
 نیا رد .دیآیم نییاپ یفیصوت لباقریغ
 یاهزات یهلحرم دراو ًامسر ینادنز تلاح
 زا شیب ات هنازور نآ یهیاپ رب هک دوشیم
 تالاوس هب تسا روبجم تعاس تسیب
.دهد باوج شیوجزاب
 اهنت هن هلحرم نیا رد دیفس یهجنکش اما
 یدیدج زاف دراو هک ،دباییمن نایاپ
 موادت رب هوالع ییوجزاب نارود رد .دوشیم
 یاهراشف زا ادج و یلبق دراوم زا یرایسب

 رد هک یرگید دراوم ،ییوجزاب زا لصاح
 زین دوش یم هراشا اه نآ زا یخرب هب لیذ
.دوش یم لامعا

 :یکیرتکلا رکُش زا هدافتسا
 هک یکیرتکلا کُش زا هدافتسا
 میس ندنابسچ تروص هب رتشیب
 ینادنز ندب یاضعا هب قرب

 ،تسا یو یلسانت تلآ اصوصخ
 دراو درف رکیپ هب ار یمیظع کُش
 ات دیاش هک یروط هب دزاسیم
 مدع رطاخ هب نآ زا سپ اهتدم
 رد نتفرگ رارق هب تبسن لیامت
 شریذپ تیلباق ،یتیعقوم نینچ
 طیارش رد هک یدراوم زا یرایسب

.دشاب ،تفریذپ یمن ار نآ یداع
 یارب نایوجزاب :صرق ندناروخ
 و درف رد هابتشا دصرد ندرب الاب
 ناینادنز هب ًاضعب ،ییاز مهوت
 یاهوراد عاونا رگید ای و صرق

 نادرگ ناور ای شخب مارآ
. دنناروخیم
 رد شور نیا :باوخزا تیمورحم
 یطیارش رد درف نداد رارق لباقم
 یاهباوخ نتفر ورف هب هک تسا

 .ددرگیم رجنم تدم ینالوط
 هب باوخ زا درف ررکم ندرک رادیب
 یپردیپ یاهییوجزاب ذخا روظنم
 هلمج زا کرحم یاهوراد زیوجت و
 یارب هک تس ییاهراکهار
 هدرب راک هب باوخ زا تیمورحم
 .دوشیم
 رد طلغ تاعالطا نداد رارق
 وجزاب شور نیا رد :ینادنز رایتخا
 طلغ تاعالطا صخش هب
 یمسج تیعضو زا الثم ؛دهدیم
 زا یکی لاقتنا ،شاهداوناخ دب
 ناشگرم ای و ناتسرامیب هب اهنآ

 زا یکی هکنیا ای .دیوگیم
 و دناهدش ریگتسد شناکیدزن
 مه یتافارتعا یو هیلع ًاقافتا
 .دناهتشاد
 شور نیا زا :ناینادنز ندرک هنهرب

 مه زواجت هب دیدهت اب ًاهاگ هک
 و ریقحت یارب ،دوشیم هارمه
.دوش یم هدافتسا ینادنز نتسکش
 و یقالخا تاساسحا زا هدافتساوس
 زا یتاعالطا یاهمتسیس :یتنس ای
 رد زین هعماج ره گنهرف عون
 هرهب دیفس یهجنکش لامعا

 و یبهذم تاساسحا زا و دنریگیم
 ًالثم هک هنوگ نیدب دارفا یتنس
 رازآ هب دیدهت ار یتشادزاب نادرم

 ناشرتخد ای نز ،رهاوخ یسنج
.دننک یم هدافتسا وس ،دننکیم

 صاخ دراوم ناریا رد هک درک هفاضا یتیساب
 ناینادنز ندرمش سحن هلمج زا یرگید
 یو ندرک التبم هب ینادنز ِدیدهت ،یتدیقع
 هاچ رد یو رس ندرک ورف ،زدیا یرامیب هب
 یعونصم مادعا و ربق رد نداد رارق ،تلاوت

 سوبحم نینچ مه .تسا هدش شرازگ مه
 رگید هک هرفن دنچ یلولس رد درف ندرک
 یهلصاف یداقتعا ظاحل زا نآ رد ناینادنز
 ار طیارش لمحت ،دراد یو اب یدح زا شیب

 رد .دیامنیم رتتخس زین یدارفنا لولس زا
 ناینادنز ،هدش هدید صوصخ نیا

 هدعاقلا نامزاس یاضعا اب هک یایتدیقع
 نانچنآ طیارش لمحت اما دندش لولس مه
 ددعتم یاهدرگش اب هک هدش راوشد ناشیارب
 هب تشگزاب راتساوخ اذغ باصتعا هلجنم
.دندوب یدارفنا لولس رد اوزنا طیارش

 و نادنز ماظن اب ناینادنز هلباقم شور
 هجنکش
 یدوجوم ،هراومه خیرات یط رد ناسنا

 ییاهلاحهار ساسا نیا رب .تسا هدوب دلوم
 یدارفنا تخس طیارش اب هلباقم یارب
 زا هنومن دنچ هب لیذ رد هک تسا هدیشیدنا
 زین نآ زا شیپ .دوشیم هتخادرپ ًارصتخم نآ
 یتسیاب درف ادتبا رد هک درک هراشا یتسیاب
 و دوخ تمواقم دح و تردق هب تبسن
 دشاب هتشادن یعقاوریغ تاروصت دارفا رگید

 ینامز کدنا رد تروص نیا ریغ رد هک ارچ
 دهاوخ دوخ ناعون مه و دوخ زا ترفن هب
 .دیسر
 ،ناذا یادص ندینش یهاگ ناینادنز یارب
 خرچ یادص ندینش یتح ای و اسیلک سوقان
 نامسیر یعون نانابنادنز طسوت اذغ میسقت

 یوسروک هک دوشیم بوسحم تاحن
 هک ارچ ،دنکیم هدنز ناشلد رد ار یدیما
 نوریب رد یگدنز هک وراب نیا اهنآ نورد رد
 یم تیوقت تسا نایرج رد مه نادنز زا

 .دوش
 یهجنکش و یدارفنا لولس ینابرق هک یدرف

 ،دنک مرگرس ار دوخ دیاب دوشیم دیفس
 هب و دنیبب کرادت ”همانرب“ شیوخ یارب

 رواب هب .دنک رود دوخ زا ار ”راظتنا“ یترابع
 لیخت تردق هک یدارفا ناسانشناور
 اب ار دوخ دنناوتیم و دنراد یایوق

 مرگرس ناشتاظوفحم ای هتشذگ تارطاخ
 نادنز رد یرتمک یریذپ بیسآ ،دننک
 دیلوت هب تسد ناشیا یترابع هب .دنراد
 نیا رد .دننز یم ناشنهذ رد یتاعالطا

 نوتم ای راعشا رورم و ندناوخ ،طیارش
 هک یتاظوفحم هژیو هب و ینید و سدقم
 شوخ تارطاخ اب هارمه ینادنز یارب
 یارب یبسانم نیزگیاج دناوتیم ،تسا
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 هدمآ دوجو هب یسح و یکاردا تیدودحم
 زین هنازور یهداس یهمانرب رییغت هتبلا .دشاب
 طیارش یتخاونکی مدع رد یقیمع ریثات
 .دراذگیم
 راعش نداد رس ای و یسیون راعش نینچمه
 نوگانوگ قرط هب هک لولس نورد رد

 رب هوالع هک تس یهار زین دریگیم تروص
 تاداقتعا موادت رب ،ینادنز ندش مرگرس
 هحص شدوخ یارب ًاصوصخ درف ینورد
 .دراذگیم
 نیرفن و نعل اب درف یهاگ ،نیا رب هوالع
 یهظحل رد بهذم و تردق ،نوناق ،یضاق
 و دیآیم رب دوجوم مظن اب هلباقم هب ًانلع رخآ

 نامرهق هب و دریگیم رارق مدرم نیسحت دروم
 رد رتشیب هلوقم نیا هتبلا .دوشیم لیدبت
 یهجنکش یریگ راک هب نارود زا شیپ

 مدرم هک دوب اجنیا و تشاد جاور ،دیفس
 رییغت یرگشروش هب ار دوخ یرگاشامت شقن
 یم دایرف مادعا فذح یارب و دناد یم
 .دنندز
 یخرب هچرگا هک دش رکذتم یتسیاب هتبلا
 رد دوجوم یاهرابجا هدمع هب دارفا
 بیترت ره هب اما ،دنهدن نت اه ییوجزاب

 ار نآ زا لصاح دیدش یحور تامدص
 هلمجنم یمئالع و دنوش یم لمحتم
 و اهنایذه ،مهوت ،یگدرسفا ،بارطضا

 نانآ دوجو رد اهتدم ات یکاردا یاهاطخ
 صوصخ نیا رد هتبلا .تسا سوملم
 ی هلوقم اب وا نایفارطا و درف هک یدروخرب
 تسا تیمها زئاح رایسب ،دننک یم فارتعا
 یدوبان هطرو هب ار وا دناوت یم هک ییاج ات
 و تسکش بجوم و دناسرب لالحمضا و
.دوش ینابرق تیصخش ییاهن یشاپورف

ییوجزاب عاونا
 رد یتاعالطا متسیس کی هک ییاه ییوجزاب
 ود هب الومعم دهد یم رارق دوخ راک روتسد
:دریگ یم ماحنا لکش
 درف زا رارقا نتفرگ یارب هک لوا عون رد
 اما ،دریگ یم رارق راشف تحت ینادنز تسا
 حیحص و زیر ،قیقد تاعالطا هک ینازیم هب
 جارختسا یا هشدخ نودب ،یو زا زاین دروم
 هک دریگ رارق یطیارش رد دیاب ینادنز .دوش
 یاهاطخ و دوش ظفح شرکفت ماجسنا

.دبای شهاک شا ینهذ
 و تسود شقن رد وجزاب هک مود عون رد اما
 لیبق زا ییاهشور و دوشیم رهاظ نمشد
 و ثحب ،عوضوم کی دروم رد ررکم لاوس
 قیوشت و یزومآ مارم ای نیقلت ،دیدهت ،لدج
 رب یرتشیب راشف ؛دوشیم هتفرگ راک هب
 عون نیا یلصا فده .دوش یم دراو ینادنز
 عیرست ،هدننک هتسخ و ینالوط ییوجزاب

 هب وا قیوشت و ینادنز یاهشزرا نتسکش
.تسا یشزرا دیدج ماظن ینیزگیاج

؟تسیچ دیفس یهجنکش زا فده
 ،دیفس یهجنکش زا هدافتسا اب هک احنآ زا
 نیب ییاضف رد یگداس هب ناوت یم ار ناسنا

 تصرف نایوجزاب ،داد رارق یگدنز و گرم
 نتسکش مه رد اب هک دنباییم ار نیا

 عبنم کی هک مواقم ِینادنز تیفرظ
 هریچ یو رب ،دوشیم بوسحم یتاعالطا

 یتح و جارختسا ار مزال تاعالطا ،دنوش
 رارق ناشدوخ تسد تلآ یروط ار یو
 هسوسو اما بذک یاهداهنشیپ هک دنهد
.دریذپب ار ناشتائاقلا و زیگنا
 طیارش هک تفگ ناوتیم رگید یوس زا

 ،دراد رارق نآ رد درف هک یکُش زا لصاح
 و یزغم یوشتسش یارب یبوخ تصرف

 راب هب ،دیدج یرکف متسیس کی ینیزگیاج
 رد زین یبصع متسیس هک ارچ ؛دروآیم
 تاکیرحت و تاعالطا تیمورحم طیارش
 و دراد ار تاعالطا تفایرد شطع ،یسح
 و باختنا هب رداق یبوخ هب ،هلحرم نیا رد
 زا تسرد تاعالطا یهیفصت و کیکفت
 یزیگنا تریح وحن هب و دشابیمن تسردان
 نیا زا شیپ ات هک دوشیم ییاههدیا یاریذپ
 رد رما نیا عقاو رد .تسا هدومنیم ناشیفن
 تینیع ای یعون تایح ندنداتس زاب یاتسار

.دریذپیم ماحنا وا زا ناسنا یعون یقیقح
 ناور یهتفرشیپ و قیقد یاه شور نیا

 نمض ،یرابنوخ مدع تلع هب یتخانش
 متسیس کی یارب هک یرتمک یهنیزه هکنیا
 راب هب رتیلاتوت یتموکح رد یتاعالطا

 تابثا و یقوقح تیاکش ناکما و دروآیم
 ،دروآیم نییاپ یاهظحالم لباق دصرد ات ار
 لصاح مه یرتشیب درواتسد بتارم هب

.درک دهاوخ

 یتینما یاهمتسیس هک ییاحنآ زا نینچ مه
 تشحو و بعر یاضف داجیا هب یاهژیو زاین
 یدارفا ًامومع ،دنراد نادنورهش ریاس یارب
 دنهدیم رارق دیفس یهجنکش تحت هک ار
 و دنراد یرتهدش هتخانش تیصخش ،هک
 راثآ چیه هکنیا نیع رد اهنآ نتسکش
 ًارهاظ و تسین دوهشم نانآ رد یاهجنکش
 اهنیبرود یولج دوخ لیم اب و رابجا نودب

 یارب یتربع سرد ،دنوشیم رهاظ
 اههدوت ای مانمگ ناینادنز ،نانآ نارادفرط
 ،دنرادن نادنز زا مه یقیقد ییانشآ هک
 .دوشب

 هب طوبرم نیناوق رد یدارفنا لولس هاگیاج
هجنکش یفن
 ترابع هک دش یعدم تارج هب یتسیاب
 لولس“ و ًامومع ”دیفس یهجنکش“
 نیناوق زا کی چیه رد ،ًاصوصخ ”یدارفنا

 هب ناریا یلخاد هتبلا و یللملا نیب ربتعم
 هدشن یفرعم هجنکش زراب قادصم ناونع
 دروم ،روکذم نیناوق رد هک هچنآ .تسا
 و تاررقم یخرب ،تسا هتفرگ رارق هراشا

.تس یلک میهافم
 و هجنکش عنم نویسناونک ۱ هدام قبط ًالثم
 ،هنامحریب یاهتازاجم ای اهراتفر رگید
 هب هجنکش حالطصا ،یلیذرت ای یناسنا ریغ
 ای درد ادمع هک دوشیم قالطا یلمع ره
 صخش هب یایحور ای یمسج هاکناج جنر
.دروآ دراو
 نوناق ۳۸ لصا قبط رب و ًارهاظ هکنیا ای
 هجنکش هنوگره یمالسا یروهمج یساسا
 عونمم عالطا بسک ای و رارقا نتفرگ یارب
 .تسا

 هب مارتحا نوناق“ ۹ دنب ساسا رب نینچمه
 هک ”یدنورهش قوقح و عورشم یاهیدازآ
 یاروش سلجم طسوت ۱۳۸۳ لاس رد
 هجنکش هنوگ ره ،دش بیوصت یمالسا

 هب وا رابجا ای و رارقا ذخا روظنم هب مهتم
.تسا هدش مالعا عونمم رگید روما
 ،تیفافش مدع تلع هب نیناوق زا عون نیا
 ،راذگنوناق یاعدا هب هکنیا نیع رد
 رب رد مه ار یددعتم قیداصم دناوتیم
 عافد و دانتسا ناکما ماهبا تلع هب ،دریگب
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 نادنورهش زا یاهظحالم لباق حطس ات ار
 تسد ًالمع هلئسم نیا .دنکیم بلس
 ریسفت ییاناوت هک تاضق هلمجنم یصاخشا
 زاب ،دنراد ار قوقح ملع رظنم زا نوناق
 متسیس یهدافتساءوس یهنیمز و هتشاذگ
 ار نادنورهش قوقح عییضت یارب یتینما
 هک تشاد هراشا یتسیاب هتبلا .دنکیم مهارف
 نیناوق هک تسین انعم نادب داقتنا نیا
 اما ؛دنک ءاصحا ار تایئزج یمامت یتسیاب
 هچره تیفافش هک تس یهیدب ،هیاهنلا
 روط نامه ،مها دراوم رد ًاصوصخ ،رتشیب

 ار نوناق ربارب رد عافد ناکما دش هراشا هک
.دنیامنیم لیهست زین

 :عبانم
 طسوت هجنکش“ هک هلاقم ،اراس ،دروش
 رشتنم ،زمیات کرویوین همانزور ،”ییاهنت

۲۰۱۱ رباون ۳ هبنش جنپ زور رد هدش
 ،نادنز دلوت :هیبنت و تبقارم ،لشیم ،وکوف
 ،هدیدناهج نیشفا و شوخرس وکین همجرت
۱۳۷۸ نارهت ،ین رشن :نارهت

 روهظ ،کش نیرتکد ،یموئان ،نیالک
 دادرهم یهمجرت ،هعجاف یراد هیامرس
 باتک رشن ،یوبن دومحمریم و یباهش لیلخ

۱۳۸۹ نارهت ،همآ
 دلج  ،گرم هن نتسیز هن ،جریا ،یقادصم
 ،)هدیپس بورغ(نادنز تارطاخ تسخن
۱۳۸۵ ،دئوس ،امیزکام تبافلآ رشن
 للم نامزاس تاعلاطم زکرم تیاسبو
نارهت -دحتم
 کنو رتکد اب روپ نیسح غورف یوگتفگ
 ناینابرق نامرد زکرم سانشناور ،نوسنآ

نیلرب رد هجنکش
 ،سکرید سناه ،یفسلف یسانشناسنا

 تاراشتنا ،یتشهب اضردمحم :مجرتم
۱۳۸۴ نارهت ،سمره
نایلوسر میرم اب هتقرگ تروص یوگو تفگ

 نیرتزارف زا هدش هتخانش خیرات رسارس ،یرشب یاه هعماج دشر رد یرباربان •
 یدنب بطق هک تسا دیدج نارود رد اهنت اّما .دهد یم ناشن ار میدق راگزور
 عومجم خیرات رد راب نیتسخن یارب هک تسا یمتسیس یناهج هعسوت رادیاپ هجیتن

 هدرک هچراپکی یراد هیامرس قطنم ،یداصتقا قطنم کی رد ار هرایس یاه قلخ
… تسا

 راگزور نیرتزارف زا هدش هتخانش خیرات رسارس ،یرشب یاه هعماج دشر رد یرباربان -۱
 هعسوت رادیاپ هجیتن یدنب بطق هک تسا دیدج نارود رد اهنت اّما .دهد یم ناشن ار میدق

 کی رد ار هرایس یاه قلخ عومجم خیرات رد راب نیتسخن یارب هک تسا یمتسیس یناهج
.تسا هدرک هچراپکی یراد هیامرس قطنم ،یداصتقا قطنم

 دیلوت هویش لوحت اب طابترا رد ار یا یپایپ یاه لکش )یراد هیامرس( دیدج یدنب بطق
.دنک یم راکشآ یراد هیامرس
 هیامرس طلسم ینومژه رب یتعنص بالقنا زا شیپ )۱۵۰۰-۱٨۰۰( یتسیلیتناکرم لکش :)فلا(

 رب )اکیرمآ هراق یاهروشک( رصع یاه ینوماریپ تخاس و کیتنالتآ یاه یزکرم یراجت
.دوب اورنامرف یراجت هیامرس تشابنا قطنم زا ناش لماک یوریپ بسح
 ناماس یتعنص بالقنا هیاپ رب دنک فیصوت ار »کیسالک« دناوت یم هک یا یگنوگچ :)ب(
 یتروص رد .دنک یم صخشم ار یراد هیامرس یزکرم یاه لکش سپ نیا زا هک دبای یم
 یم هفاضا نیتال یاکیرمآ هب هک اقیرفآ و -نپاژ زج هب -ایسآ همه جیردت هب( اه ینوماریپ هک
 نیب راک میسقت رد ناش تکراشم هاگدید زا تیعقاو نیاربانب و یتعنص هن ،ییاتسور )دوش
 نیا .دننام یم یقاب راک هژیو ،یندعم و یزرواشک یاهدیلوت رد هناراد هیامرس یللملا

 متسیس رولبت :تسا هارمه متسیس تیمها مک هن مّود هصخشم اب یدنب بطق مهم هصخشم
 تلود نامتخاس تازاوم هب زکرمتم دوخ یلم یاه متسیس ناونع هب یزکرم یتعنص یاه
 یژولوئدیا یاورنامرف یاهدعفب هصخشم ود نیا عومجم رد .تسا هدش انب ییاوژروب یلم
.دریگ یم رظن رد ،هتفرگ لکش یدنب بطق فاصم هب خساپ رد هک ار یلم ییاهر
 یاهروشک هب[ »ندیسر« هلیسو و ییاهر تفرشیپ فدارتم ،ندش یتعنص هب قایتشا -)۱(
 یژولوئدیا .یزکرم یاه لدم دننام یلم تلود نامتخاس هب قایتشا )۲( ]م .هتفرشیپ
 یاه لکش .دوش یم صخشم هتینردم موهفم یساسا نومضم نیاربانب ندش هزینردم

 ناهج یدنب بطق هدنیآ

ناویک .ب :مجرتم . نیما ریمس



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱93 ههام  تشهبیددرراا

 یناهج متسیس یدنب بطق کیسالک
 گنج زا سپ ات )۱٨۰۰ زا( یتعنص بالقنا
.دننک یم نیعفم ار یناهج مّود
 )۱۹۴۵-۱۹۹۰( گنج زا سپ هرود :)ج(
 نیعفم تلصخ ود یجیردت شیاسرف هرود
 یتعنص هرود هرود نیا عقاو رد .تسا الاب

 لماع اّما رباربان هتبلا – اه ینوماریپ ندش
 تسا نیتال یاکیرمآ رد و ایسآ رد اورنامرف
 نآ نداد باتش یارب یلم ییاهر شبنج هک
 هب هک ینوماریپ یاه تلود بوچراچ رد
 سپ ار ناش یسایس لالقتسا همه بیرقت

 هرود نیا .درب یم راکب ،دندوب هتفرگ
 یاه متسیس یجیردت یناریو هرود نامزمه
 بیکرت و یزکرم زکرمتم دوخ یّلم دیلوت
 لیکشت یاهرصنع ناونع هب ناش هرابود
 هچراپکی یناهج یدیلوت متسیس هدنهد
 دیدج دومنزاب هناگود شیاسرف نیا .تسا
.تسا ندش یناهج شفرژ
 یشاپورف هار اه ینوگرگد نیا تشابنا :)د(
 زا سپ یناهج متسیس هصخشم یاه لداعت

 رد تشابنا نیا .دزاس یم راومه ار گنج
 هژیو هب هک یناهج دیدج مظن هب دوخ سفن
 فیصوت یدنب بطق دیدج یاه لکش رب انب

 یمظن یب« هب هک لب ،دماحنا یمن هدش
 هظحل هک یجرم و جره ،دماحنا یم »یناهج
 متسیس یماکان هس زا دهد یم ناشن ار ام
:دوش یم یشان
 نامزاس دیدج یاه لکش هک نیا یکی -۲
 تلود زا تفرارف یعامتجا و یسایس یهد
 متسیس ندش یناهج دیدج تساوخ ،یّلم
.تسا هدادن شرتسگ ار دیلوت
 یاه هطبار یاه متسیس هک نیا رگید ود -۲
 ششوک هک بسانم یسایس و یداصتقا

 دیدج یاه ینوماریپ یتباقر ندش یتعنص
 و یناهج رازاب رد نیتال یاکیرمآ و ایسآ

 یم شزاس ار یلک دشر کی یوجتسج
.تسا هدرکن صخشم ،دهد
 ینوماریپ اب اه هطبار هک نیا رگید هس -٣
 رد هک تسا هدرکن صخشم ار اقیرفآ یاه

 ،درط یاه هطبار زج ،یتباقر ندش یتعنص
.دنا هدشن دراو
 ناهج یاه هقطنم همه رد جرم و جره نیا
 دومن یاهدعفب همه رد و ددرگ یم راکشآ

 نآ نارحب کیژولوئدیا و یعامتجا ،یسایس

 یراوشد زاغآرس نیا .دوش یم هدرتسگ اه
 زا دسر یم رظنب هاگان هک تساپورا یاه
 و شا یاهرازاب یگتخیمآرد ندرک لابند
 رد یلیمکت یسایس یاه لکش یزاوم هعسوت
 جنشت زاغآرس نیا ؛تسا ناوتان اپورا سایقم
 یاپورا یاه ینوماریپ همه هب هک تسا ییاه
 کی ،یتعنص همین نیشیپ موس ناهج ،یقرش
 یم هبرض یا هیشاح دیدج یایند مراهچ
 جره ،ندش یناهج زا ینابیتشپ زا رود .دنز
 ار نآ یریذپ بیسآ تیاهن ینونک جرم و
.دنک یم راکشآ
 صاخ یاورنامرف یمظن یب تلاح :)ـه(
 یاه لوحت هب هک دوش عنام دیابن ام نامز
 مظن« کی هب هک میشیدنیب ینکمم نوگانوگ
 یتح ،تقد هب ،دماحنا یم »یناهج دیدج

 یاه هنوگ ،یلکش دنچ یاه لوحت نیا رگا
 .دنشاب هدنیآ یناهج نکمم یاه مظن فلتخم
 هب توعد زا اج نیا نم یزرو هشیدنا فده
 طسوت هک اه هلئسم نیا هرابرد وگتفگ
 نیا زا ،هدش هدودز ندش یناهج نامتفگ
 رد ار شا ییارگ هبلغ هک تسا ریزگان ،ور
 شا یرادیاپان اهدادیور همه هک نامز نامه
.دراد مالعا ،دنهد یم حیضوت ار
 شور هک دید دهاوخ هدنناوخ کش نودب
 یراد هیامرس خیرات لیلحت نیا یداهنشیپ

 زکرمتم »اه ینومژه« هلئسم یور یناهج
 هک منک یمن یوریپ یشور زا نم .تسا هدشن
 ینومژه تئارق نانوچ ار خیرات نیا تئارق
 ،نم هدیقع هب .دنک یم حرطم یپایپ یاه
 مهبم لکش هب هراومه هک ینومژه موهفم
 و یملع کدنا ،ور نیا زا و هدش فیرعت
 نوناک دیابن نم رظنب ،تسا هدوه یب بلغا
 نیا نم ،سکعرب .دهد لیکشت ار ثحب
 نآ یب ینومژه هک ما هداد حیضوت ار هشیدنا

 یعقاو خیرات رد ءانثتسا ،دشاب هدعاق هک
 ضراعت رب انب اورنامرف هویش هب هک تسا

 رد ار ینومژه هک هدش هداد ناشن یناکیرش
 ینومژه .دنک یم ربور یماکان اب دوخ سفن
 ام نامز رد دسر یم رظنب هک ،دحتم تالایا
 یمظن یب رد لیدب دوبن تلع هب اهنت دیاش –

 نانوچ نیاربانب – دنک یم لیمحت ار دوخ
 اه نآ هیاپ رب هک ییاه لکش رد ندش یناهج
 یم یقاب رادیاپان و هدننکش ،دنک یم لمع

.دنام

 یوگتفگ رب انب دیاب ثحب ،نم هدیقع هب -۲
 متسیس رد ون زیچ هک هچ نآ هرابرد فرژ

 متسیس شیاسرف رب انب و دراد دوجو یناهج
.دوش هدوشگ ،هدمآ دوجو هب نیشیپ
 یاهرصنع هک منک یم رارکت هنیمز نیا رد

.دنا دروم ود نم نهذ رد دیدج
 و زکرمتم دوخ یلم تلود شیاسرف :)فلا(
 زاب یاضف نایم ینامزمه بجوم هک یلاوز
 و یسایس تیریدم یاضف و تشابنا دیلوت
 تقد هب اج نیا ات هک دوش یم شا یعامتجا
 زکرمتم دوخ یّلم تلود نیا یاهزرم رب انب
.تسا هدش صخشم
 هقطنم = اهزکرم فالتخا شیاسرف :)ب(
 یاه هقطنم = ینوماریپ / یتعنص یاه
 بطق دیدج یاهدعفب شیادیپ و یتعنصان

.یدنب
 رب انب یناهج مره رد روشک کی تیعقوم
 رازاب رد شا یاهدیلوت یتباقر ییاناوت حطس
 نیا تخانشزاب .دوش یم صخشم یناهج
 دنک یمن باجیا هجو چیه هب ملسم تقیقح
 تیاور هداتفا اپ شیپ هاگدید نیا هک
 تیعقوم نیا هک میریذپب ار داصتقا ییاوژروب
 یداصتقا یاه تسایس درفبراک لوصحم
 نآ تینالقع هک تسا هدمآ تسدب »ینالقع«
 نوناق« زا یوریپ هجنس اب صخشم روط هب

 .دوش یم هدیجنس »رازاب ]یضرف[ ینیع یاه
 یهیدب یرما نانوچ هک اه هوای نیا فالخرب
 »تباقر« هک ما یعدم نم ،هدش هتفریذپ
 زا یعومجم جنرغب هجیتن یلک هب ثحب دروم
 :تیعقاو عومجم هرتسگ رد هک تسا طیارش
 یم لمع -یعامتجا و یسایس ،یداصتقا

 هچ نآ اهزکرم ،رباربان هزرابم نیا رد و دنک
 ،ممان یم »راصحنا جنپ« ار نآ نم هک ار
 ییاراک هک راصحنا جنپ نیا .دنرب یم راکب

 نیدب ،دنهد یم دنویپ ناش یاه شنفک
 هب نآ تیلک رد ار یعامتجا یروئت بیترت
 دنترابع نم هدیقع هب هک دنشک یم شسرپ
 :زا
 رصاعم یاهزکرم هک ییاهراصحنا :)فلا(
 ،دنرب یم دوس نآ زا یژولونکت ورملق رد
 رایسب یاه هنیزه دنمزاین هک ییاهراصحنا
 و گرزب تلود – تلود اهنت هک دندایز
 رب اه هنیزه نیا سپ زا دناوت یم – دنمتورث
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 نیا نودب .دنک ینابیتشپ اه نآ زا و دیآ
 یاه هنیزه زا ینابیتشپ هژیو هب ،ینابیتشپ
 هب ار نآ هراومه یلاربیل نامتفگ هک یماظن

 نیا بلغا ،دنک یم رازگرب توکس
.دننامب یقاب اجرباپ دنناوت یم اهراصحنا
 رب تراظن ورملق رد هک ییاهراصحنا :)ب(

 یناهج سایقم رد اه یراذگ هیامرس نایرج
 یاهداهن داجیا یزاسدازآ .دننک یم لمع
 یب ییاراک یناهج رازاب رد هک یلام مهم
 زونه ،تسا هداد اهراصحنا نیا هب هقباس
 زا یمهم شخب هک درذگ یمن یدایز تدم
 یم طقف تلم کی رد زادنا سپ نیا
 ریز -یّلم یلک روط هب – یاضف رد تسناوت
 .دریگ ماحنا شا یلام یاهداهن ییاورنامرف
 سپ نیا .تسا رگید هنوگ هب عضو زورما
 هک یلام یاهداهن یاه تلاخد رب انب زادنا

 رسارس سپ نیا زا نآ ندرک راک هرتسگ
 سپ نیا .تسا هدش زکرمتم ،تسا ناهج

 هدرتسگ رایسب شخب یلام ییاراد اهزادنا
 نیا اب .دنهد یم لیکشت ار یلام هیامرس
 راوتسا زایتما نیا هک دراد تقیقح نیا ،همه
 ندش یناهج هک تسا یسایس قطنم کی رب

 هک قطنم نیا .دنالوبق یم ار یراذگ هیامرس
 دودحم یلام یاه لاقتنا و لقن ورملق هب

 میمصت کی رب انب تسناوت ،تسا هدش
 هدیشک شسرپ هب یگتسویپان هرابرد یسایس
 یاه تکرح ،تسناد دیاب، یهگناو .دوش
 بوچراچ رد هدش یناهج یلام هیامرس دازآ

 یلوپ متسیس طسوت هک دننک یم لمع ییاه
 هنهک سپ نیا زا نم هدیقع هب هک ناهج

 راوتسا متسیس نیا .دوش یم صخشم ،تسا
 هب اهزرا شزرا دازآ یبای شزرا مزج رب
 لوپ نآ قبط هک یا یروئت رب انب( رازاب هلیسو
 و )دوب دهاوخ رگید یاهالاک نوچ ییالاک
 لوپ ناونع هب رالد عجرم رب راوتسا زین

 تسخن شخب رد .تسا وتکافود یمومع
 رد و تسا یملع هیاپ نودب یطیارش نیا
 یم لمع لیدب دوبن تلع هب طقف مّود شخب

 دناوت یم یتروص رد یلم لوپ کی .دنک
 روط هب ار یللملا نیب لوپ کی یاه هفیظو
 تباقر طیارش هک دهد ماحنا شخب تیاضر
 تارداص زا یراتخاس دازام کی یللملا نیب

 هفیظو نیا نآ لوپ هک دنروآ دوجوب یروشک
 لیدعت یراذگ هیامرس و دهد یم ماحنا ار

 نیمأت روشک نیا طسوت ار نارگید یراتخاس
 نینچ ۱۹ نرق رد ریبک یایناتیرب .دنک یم
 زورما دحتم تالایا عضو .تشاد یعضو

 ،سکعرب روشک نیا اریز ؛تسین نینچ
 نارگید هب هک ییاه ماو هار زا ار دوخ یرسک
 عضو .دنک یم یلام نیمأت ،دنک یم لیمحت
 یاهدازام .تسین نینچ دحتم تالایا نابیقر
 ندش یکی زا سپ هک ناملآ یاهدازام( نپاژ
 یاهزاین اب کرتشم سایقم نودب )دش دیدپان
 هب نارگید یراتخاس لیدعت هک تسا یلام
 ندش یناهج طیارش نیا رد .دراد زاین اه نآ

 ،»یعیبط روط هب« ندش لیمحت زا رود ،یلام
 طوبرم دایز رایسب یرادیاپان هب ،سکعرب
 کی ندش یناهج نیا تدم هاتوک رد .تسا
 هجیتن رد و دروآ یم دوجوب یمیاد یرادیاپان
 یاهدنور ات دزاس یمن رادیدپ ار مزال تابث
.دننک لمع ییاراک اب دنناوتب لیدعت
 یاه عبنم هب یسرتسد یارب اهراصحنا :)ج(
 هک ییاهرطخ .دننک یم تیلاعف هرایس یدام
 اه عبنم نیا لوقعمان یرادرب هرهب زا

 رسارس سپ نیا زا ،دنریگ یم همشچرس
 هک – یراد هیامرس و دنریگ یم ارف ار هرایس
 تدم هاتوک رد یعامتجا تینالقع رب راوتسا
 اهرطخ نیا رب دناوت یمن -رتشیب هن ،تسا

 هک ییاهروشک راصحنا تردق .دنک هبلغ
 یم تیوقت ،دنا هتفای هعسوت نیا زا شیپ

 دننک یم راک نیا فقو ار دوخ اه نآ .ددرگ
 اهراصحنا رگید یور هب ناش تراغ ات

.دوش هدوشگ
 طابترا یاه هصرع رد هک ییاهراصحنا :)د(
 زا طقف هن دننک یم لمع اه هناسر و اه
 دنهد یم لاقتنا هک ار یناهج گنهرف نییاپ
 یاه هار هک لب ،دننک یم لکش کی

 یم یسایس یراکتسد یور هب ار یدیدج
 نردم یاه هناسر رازاب هعسوت .دنیاشگ
 هدنهد لیکشت یاهرصنع زا یکی نونکا
 رد یسارکومد کیتارپ و موهفم شیاسرف

.تسا برغ دوخ
 هک دنراد دوجو ییاهراصحنا ماحنارس :)ـه(
 لمع یعمج رگناریو یاه حالس ورملق رد
 یبطق ود رب انب هک اهراصحنا نیا .دننک یم
 رد ،دندش دودحم گنج زا سپ ندوب

 هک دنراد رارق قطنم دیدج حالس تمدخ
 ۱۹۴۵ دننام ار نآ درفبراک اکیرمآ یساملپید

 حالس نیا ریثکت .درادیمهگن دوخ تسد رد
 دوبن تلع هب .دراد رب رد ار شزغل یاهرطخ
 حالس علخ رب کیتارکومد یناهج تراظن
 انب هک درادن دوجو یرگید هار یناهج یعقاو
 راهم ینتفریذپان یاهراصحنا نیا نآ رب

 .دنوش
 یبوچراچ هدش دای راصحنا جنپ ،هتفر مهیور
 شزرا نوناق نآ رد هک دننک یم صخشم ار

 نایب زا رود .دوش یم امنور هدش یناهج
 ار نآ ناوت یم هک »بان« یداصتقا تینالقع
 ادج شا یسایس و یعامتجا بوچراچ زا

 نیا عومجم مکارتم دومن شزرا نوناق ،درک
 منک یم دیکأت اج نیا نم .تسا اه تیفیک
 ندش یتعنص تیمها اه تیفیک نیا هک
 راک و دنزاس یم رثا یب ار اه ینوماریپ
 شزرا ار اهدیلوت نیا رد مسجم رگدیلوت
 شزرا اه نآ هک یتروص رد ،دننک یم ییادز
 هک ار ییاه تیلاعف هب هتسباو یضرف هدوزفا
 عفن هب دیدج یاهراصحنا اه نآ هیاپ رب
 .دنهد یم شیازفا ،دننک یم لمع اهزکرم
 هلسلس هشیمه زا رترباربان اه نآ ،نیاربانب
 سایقم رد اهدمآرد عیزوت رد یدیدج بتارم

 یاه تعنص ،دنروآ یم دوجوب یناهج
 ار اه نآ و دنزاس یم تسدورف ار ینوماریپ
 یم رارق مّود تسد یراک نامیپ تیعضو رد
 ار شدیدج هیاپ اج نیا یدنب بطق .دنهد
 شا هدنیآ یاه لکش ییاورنامرف هب هک
.دنک یم ادیپ ،هدش هدناوخارف
 نامتفگ زا لقتسم و نامز مه -٣
 هک منک یم دیکأت اورنامرف کیژولوئدیا
 یپوتوا کی »رازاب هیاپ رب ندش یناهج«
 ثیح زا دیاب نآ ربارب رد هک تسا یعاجترا
 یناهج یناسنا حرط لیدب کیتارپ و یروئت

 زادنا مشچ رد هک داد هعسوت ار ندش
.دراد اج یتسیلایسوس
 مزلتسم یحرط نینچ ندیسر رمث هب

 هن ،یناهج یسایس متسیس کی نامتخاس
 هک تسا یناهج رازاب »تمدخ رد«

 یم صخشم ار رازاب تیلاعف بوچراچ
 روط هب یّلم تلود هک روط نامه ،دزاس
 هک لب ،یلم رازاب شرتسگ هصرع هن یخیرات

 شیامن ار شرتسگ نیا یعامتجا بوچراچ
 یسایس متسیس کی ،نیاربانب .تسا هداد
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 کی ره رد یمهم یاه تیلوئسم یعامتجا
:دراد ریز ورملق راهچ زا
 رد یمومع حالس علخ یهد نامزاس :فلا

 رطخ زا ار تیرشب هک بسانم یاه حطس
.دناهرب هریغ و یا هتسه یمومع راتشک

 رت مک لداعتم یسرتسد یهد نامزاس :ب
 و هرایس یاه عبنم درفبراک هنیمز رد رباربان
 یریگ میمصت یناهج یاه متسیس یرارقرب
 رد ار ییاه عبنم یدنب خرن هک هنیمز نیا رد
 عیزوت و تراغ شهاک هک دناجنگ یم نآ
 نیا هب هدش هداد صاصتخا دمآرد و شزرا

 یاهرصنع هار نیا زا و دنک لیمحت ار اه عبنم
 یم مالعا ار هدش یناهج یتایلام متسیس
 .دراد

 و زاب یداصتقا یاه هطبار هرابرد هرکاذم :ج
 هقطنم نیب هدش تراظن اّما ریذپ فاطعنا

 هعسوت رباربان روط هب هک ناهج گرزب یاه
 و کیژولونکت یاهراصحنا جیردت هب ،هتفای
 نیا ،هتبلا .دهد یم شهاک ار اهزکرم یلام
 ینونک رومأم یاهداهن لالحنا مزلتسم رما

 ،یناهج کناب( یناهج رازاب تیریدم
 یناهج نامزاس ،لوپ یللملا نیب قودنص
 رگید یاه متسیس شنیرفآ و )هریغ و تراجت
.تسا یناهج داصتقا تیریدم
 تیریدم هک ییاه هرکاذم یهدنامزاس :د
 یلام/یناهج کیت کلاید ضراعت تسرد
 تسایس و گنهرف ،اه طابترا یاه هنیمز رد
 شنیرفآ مزلتسم تیریدم نیا .دزاس نکمم ار
 عفانم دومنزاب هک تسا یا یسایس یاهداهن
 ،تقیقح رد هک دزاس یم نکمم ار یعامتجا
 ناملراپ« شنیرفآ یارب یناهج سایقم رد

 یاهداهن موهفم زا هک دنک یم لمع »یناهج
 یم رتارف اه تلود نیب رد لوادتم زورما ات
 .دور
 یاه شیارگ هک تسا یهیدب رایسب -۴
 هداد ناشن الاب رد هک یتمس رد ینونک ناهج
 حرط یاه فده و دور یمن شیپ دش
 ار یراج یاه ضراعت یاهواد ،هناتسودرشب
 و ما هدرکن بجعت نم .دهد یمن لیکشت

 رگید لکش هب نآ هک مدشن ریگلفاغ یتح
 ندش یناهج نیشیپ متسیس شیاسرف .دشاب
 مهارف ار شا صاخ تفرارف دوخ سفن رد
 هار تسناوت طقف هظحل رد هک لب ؛دروآ یمن
 یاهورین .دیاشگب جرم و جره یور هب ار

 جرم و جره نیا رد ار دوخ شنفک اورنامارف
 ندروآ تسدب یارب طقف و دنناجنگ یم
 شالت تّدم هاتوک رد ناشدوس یارب ششوپ
 ار جرم و جره هار نیا زا یتح و دننک یم
 هیجوت رد اه نآ ششوک .دنهد یم تّدش
 رازاب لذتبم یژولوئدیا هیاپ رب ندرک باختنا
 و نوچ یب یهاگآژد رب انب ای »رگ میظنت دوخ«

 هلئسم ءزج اّما .تسین هلئسم لح هار ارچ
 یب یاه خساپ .تسا ندرک لح یارب
 ریزگان ناش طیارش یناریو هب اه قلخ یحنایم

 یاه خساپ یگتفشآ رد .تسین تبثم یلیخ
 نهیم ای هنایارگداینب یاه شیارگ ،یهاو
 ار یمهم یاهورین دنناوت یم یطارفا یتسرپ
 فده -پچ رد ،دسر یم رظنب .دننک جیسب
 خساپ طیارش نتخاس انامه -یخیرات
 کیتارپ و یروئت رد فاصم هب هناتسودرشب
 ،دشاب نینچ هک ینامز ات و لباقم رد .تسا
 – هناراکهزب و – یجیردت یاه تفر سپ
.دنام یم یقاب زور روتسد رد لمتحم یسب
 نآ اب زورما ییاپورا حرط هک ییاه یراوشد
 نب هرابرد بولطم حیضوت ،تسوربور اه
 لیکشت ار رازاب هیاپ رب ندش یناهج تسب
 رد هک اه یراوشد نیا ،نیاربانب .دهد یم
 ،دوب هتخیگنارب حرط هک یناجیه و روش
 هدوب ریذپ ینیب شیپ یلک هب ،دوب هدشن روصت
 ینیب شیپ ییاه نآ طسوت زارد تدم و دنا
 دندرک یمن نامگ زگره نم لثم هک دوب هدشن

 یم داجیا اپورا دوخ طسوت کرتشم رازاب هک
 یحرط هک مییوگ یم همه نیا اب .دوش
 تسناوت یم هدشدای حرط نوچ هنازاورپدنلب
 هب اناوت هک دوش زاربا اپورا پچ طسوت

 حرط کی رد رازاب نامتخاس ندناجنگ
 یب ،دشاب هناهاوخیقرت یگنهرف و یعامتجا
 مک رد ریذپ تشگرب یتح و هدننکش هک نآ
 مزال سپ .دنامب یقاب یدج دادیور نیرت
 هک دننالوبقب ار نیا اپورا یاه پچ هک تسا

 ود اب هارمه اهرازاب یگچراپکی زا هلحرم ره
 نیمأت ،وس کی زا .تسا اهریبدت زا هتشر

 ددرگ یم زاب ناشکتمحز هب هک یتیلاعف دوس
 ناش یگناگی و یعامتجا تردق هار نیا زا و
 ،رگید یوس زا و دنک یم تیوقت ار

 دزاغآ یم ار یسایس متسیس کی نامتخاس
 یسایس لکش هک یّلم یاه تلود زا هک
 ،تسا عیسو رازاب یاراک تیریدم یارب مزال

 دوجو نونکا یزیچ نینچ .دور یم رتارف
 دعفب هب تسار ییاپورا حرط اریز .درادن

 رد ؛دبای یم شهاک ،شا هنایوجدوس
 بسح رب دوز ای رید اه پچ هک یتروص
 ندنالوبق نودب ار هدش داهنشیپ لدم ،دروم
 رد اج نآ هجیتن .دنروآ یم درگ ناش طیارش
 یناهج طیارش ینوگرگد :ام ناگدید ربارب
 تیعقوم رد ار ییاپورا ناکیرش هک تسا

 دنناوت یمن هک تسا هداد رارق ینافلاخم
 هب( ناش صاخ یاه یراوشد دننک روصت
 تبسن یا هدع نایز هب هک ار )یراکیب هژیو
 هک نآ یب دنهد شهاک ،تسا رگید هدع هب
 راک نیا ماحنا ییاناوت یارب یی اراک یاهرازبا
 هلیسو زا هرهب یب .دنشاب هتشاد رایتخا رد ار
 قطنم نداد رارق بوچراچ رد هتسیاش یاه
 شیپ زا شیب اه نآ ،رازاب یحنایم یب یاه
 .دنا هدیشوک هناور سپ یاه شیارگ هار رد

 هک اه نآ زا نتفاترب ور هدش مالعا تساوخ
 یسایس مهم نادرم بناج زا دناوت یم یتح
 پچ رد یوسنارف و یناملآ کیرش ود دزن رد
 نیا رد ،دشاب هناقداص رایسب تسار و

.تسا طوبرم زیمآرحس شور هب طیارش
 یاپورا« یاه یراوشد ،همه نیا اب

 نامه رد )اپورا یداصتقا هعماج( »کچوک
 هب یدیدج یاهدعفب گرزب یاپورا هک نامز
 تصرف و دوش یم راکشآ ،دهد یم فاصم
 نآ عومجم رد ییاپورا حرط ندیشیدنازاب
 نامتخاس و تسا هدمآ مهارف پچ یارب
 ار )»لاردفنک«( یسایس و یداصتقا یاپورا

 یگناگی یزاسزاب هیاپ رب پچ رد هک
 زاغآ ،دراد هشیر سایقم نیا رد راک یاهورین

 تسار یاهورین ،سکعرب ،اّما .تسا هدرک
 بسک یارب یوروش متسیس یشاپورف زا سپ

 متسیس ندرک نیشناج هب باتش اب دوس
 متسیس یاج هب یشحو یراد هیامرس
 حرط نیا هک تسا راکشآ .دنتخادرپ یوروش
 یقرش یاپورا »ندرک ینیتال یاکیرمآ«
 بیکرت یاه تصرف ندش فیعض بجوم
 یم پچ رد راد هشیر ییاپورا حرط هرابود
 هب ار اپورا هیداحتا[ نورد یاه لداعت و دوش
 یم مه رب ]ناملآ نوچ دنمناوت یاهروشک دوس
 .دنز
 مهم یاه فاصم زا یکی اپورا حرط نارحب



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱96 ههام  تشهبیددرراا

 نآ اب ندش یناهج دیدج نامتخاس هک تسا
 ناکم ،نیقی هب اپورا ،هتبلا .تسوربور
 یاه خساپ ،تفر سپ یاهدومن یراصحنا
 نامتخاس فاصم رد هدننکش و بسانمان

 رسارس نایم زا .تسین یناهج دیدج متسیس
 نآ یاه هقطنم رد هژیو هب ،نیشیپ مّوس ناهج
 رد( میدق ندش یناهج یشاپورف رب انب هک
 هب )اقیرفآ و برع ،یمالسا یاهورملق

 ناهج رد نینچ مه و دنا هدش هدنار هیشاح
 رد ار نآ هک روط نامه( قرش دیدج موس
 ،)مینیب یم قباس یوالسگوی و قباس یوروش
 رب زابرید زا بیرخت دوخ یاه تفر سپ

 جوا هب اه خساپ -یعقاوان زورما ات – هبذاج
.دنراد هبلغ فاصم
 یارب تسا یعدم هک یلیلحت نیاربانب -۵
 یدنبرکیپ هرود زا ،دشوک یم ندوب ارگ عقاو
 ،شنفک لاح رد یاهورین ینونک یاه
 یم مسجم ار نکمم فلتخم یاهویرانس
 نیا تابثا یارب ار اه نآ زا یخرب نم .دنک
 اهویرانس نیا همه هک منک یم یسررب هتکن
 کی نامتخاس یاه تساوخ یوس نیا رد
 دنام یم یقاب ینتفریذپ و رادیاپ یناهج مظن
 یمظن یب زا ندش جراخ هب لاجم نیاربانب و
.دهد یمن ار
 هب طوبرم یفابرادنپ زکرم رد ییاپورا هلئسم
 ییاپورا حرط .دراد رارق ندش یناهج هدنیآ
 ییاهورین یشالت رطخ رد و دوکر لاح رد
 دناوت یم ،دنا هتسباو ییاپورا هشیدنا هب هک
 یم رظنب هک هچ نآ هب ناش تشگ زاب یارب
 رد ینعی ، مّود یاج رد راک نیرتهب دسر
 هتشادنپ نکمم و دیفم دشاب ناملآ یاپورا

 رد ناملآ هعسوت رب راوتسا حرط نیا .دوش
 رب انب هک( هدش ینیتال یاکیرمآ یقرش یاپورا
 ار رلتیه ات کرامسیب تنفس دناوت یم نیا
 و ایلاتیا ،هسنارف یگتسویپ ،)دنک لابند
 عنام هک دنک یم لّمحت یسایقم رد ار ایناپسا

 اج همه رد ندیشیدنا نیا .دوشن ناملآ شنفک
 هنیفس ،ضرف نیا رد هک دیآ یم نایم هب
 هدرتسگ یاه لحاس رد هک ریبک یایناتیرب
 هراق یاپورا زا ،دنک یم ینار یتشک اکیرمآ
 لیر نیا یور یلک هب ام .دریگ یم هلصاف یا

 یارب یهیجوت نونکا یتح و میا هداهن ماگ اه
 یم هک میا هتفای یزایتما رب انب شنیزگ نیا
 هب ار نآ اپورا نامتخاس لدم رد دیاب میرادنپ

 موهفم کی( میهدب »فرط یب لوپ تیریدم«
 موهفم زا یعالطا یب رب راوتسا کیتارکونکت

 هب اراکشآ هک )لوپ تیریدم یسایس
 نامگ نم !تسا هدش هدرپس کنابسدنوب
 اپورا یلصا حرط روتاکیراک نیا هک مرادن
 رد اریز ؛دشاب رادیاپ عقاو هب دناوتب
 شیاسرف هسنارف هن و هیسور هن تدمزارد
.تفریذپ دنهاوخن ار ناش تیعقوم
 یراوس هکی هک ناملآ زا هچ ویرانس ،یهگناو
 یاهدرکراک ،ناملآ یاپورا زا هچ ،دنک یم
 یمن شسرپ هب ار دحتم تالایا رترب و زاتمم
 رد هک تسا راکشآ یسب هتکن نیا اریز ؛دشک
 راصحنا جنپ هک ییاهورملق زا کی چیه
 اه نآ یعطق شقن نم و دنا هدرک صخشم
 اب هلباقم یارب حرط نیا ،ما هداد ناشن ار
 نیا زا .تسا هدشن زیهجت اکیرمآ تیعقوم
 رد تسا راچان اج نیا ناملآ یاپورا ،ور
.دنامب یقاب اکیرمآ ریس طخ نامه
 هب جیردت هب ،لیدب دوبن تلع هب ،اج نآ زا

 شخب تلصخ ،مّود یویرانس یاه تلصخ
 ویرانس نیا .میسر یم اکیرمآ ینومژه مّود
 یم ار یرایسب یاه هنوگ دوخ سفن رد
 زا ینیعم هجرد اه نآ نیرت لمتحم هک دریذپ
 ندش یا هقطنم هب هک ار »نیگنس راب میسقت«
 یم رب رد ،تسا طوبرم دیدج یتسیلایرپما

 هب ار نیتال یاکیرمآ بیترت نیدب هک دریگ
 – ینمرژ هبارا هب ار اقیرفآ ،اکیرمآ هبارا
 هب قلعتم اه هدنامیقاب و ددنب یم ییاپورا
 جیلخ هقطنم ،نیا زج هب ،هتبلا .تسا هسنارف
 »هنایمرواخ کرتشم رازاب« و )سراف( یتفن
 نیا اریز ؛دنام یم یقاب دحتم تالایا ورملق
 جیلخ یماظن لاغشا اب میقتسم روط هب روشک
 یلییارسا دحتم هلیسو هب میقتسمان و )سراف(

 نامز مه .دراد روضح هقطنم نیا رد دوخ
 هعسوت هب ایسآ بونج هک تفگ ناوت یم
 نیا ،هتبلا .تسا هدش هتشاذگاو نپاژ یبلط
 ار رظن دروم زکرم هس نیب یربارب میسقت
 نیا رد دحتم تالایا .دنک یمن باجیا

 .دنام یم یقاب زاتمم تیعقوم رد بوچراچ
 یاه هدیقع هک مرادن نامگ نم زین اج نیا
 متسیس تابث ،عون نیا زا دیدج یتسیلایرپما
 انب اج نآ و اج نیا اه نآ .دنک یم نیمضت ار
 اقیرفآ و ایسآ ،نیتال یاکیرمآ یشکرس رب
 .دنا هتفرگ رارق شسرپ دروم

 زا رود دیاب تعسو هب ام هجوت ،نیاربانب
 ایسآ هب فوطعم اکیرمآ – اپورا شکمشک
 میا هدش بلج یسررب نیا هب ام بلغا .دشاب

 یریوصت ایسآ ،ینونک ریگناهج نارحب رد هک
 نامه هب هک تسا هداد تسدب ییانثتسا
 هرک رد ،تسینومک نیچ و نپاژ رد هزادنا

 روشک دنچ رد رت مک یا هجرد رد و یبونج
 و دنلیات ،روپاگنس( ایسآ یقرش بونج
 نامتک یاه یبایماک ،دنه رد یتح و )یزلام
 انب هک( ییاراک و دشر اب طابترا رد یریذپان
 هب )هدش هدیجنس یناهج رازاب رد تباقر رب
 هک میریگ یم هجیتن نآ زا .تسا هدیسر تبث

 کی اهنت .ددرگ یم زاب ایسآ هب هدنیآ ینومژه
 .دننک روبع رتدوز یلیخ هک دراد دوجو ماگ
 زا یمین زا شیب ریگارف موهفم نیا رد ایسآ

 نیا !دهد یم لیکشت ار ناهج تیعمج
 هدش میسقت زیامتم یاه تلم هب تیعمج

 ناوت یم ینومژه مهبم موهفم رد .تسا
 تشابنا یلصا هقطنم هب هک ار ایسآ موهفم
 .درک نیشناج ،دوش یم لیدبت یراد هیامرس
 نیا راک زرط هک درک صخشم دیاب زونه
 یاه تلم هنوگچ و تسا هنوگچ تشابنا

 ناهج هیقب و اه نآ نایم ار هقطنم فلتخم
 هب اه لکش رییغت اج نیا .دهد یم دنویپ

 تروص نیرت جیار .دراد ار دوخ ینعم یلک
 مسیلایرپما ییاورنامرف – ندرک روصت یارب
 ینتفریذپ رت مک نم هدیقع هب هقطنم رب نپاژ
 بناج زا بلغا نپاژ یریذپ بیسآ .تسا

 مک یلیخ شا هزات یاه یبایماک نارگشیاتس
 هیکت .تسا هدش یبای شزرا تیعقاو زا رت

 رد هک دوش یم هصالخ نیا رد نپاژ هاگ
 نیا .دنام یم یقاب دحتم تالایا ریس طخ

 ار نپاژ یتسدورف هرک یتح و نیچ هک ناکما
 نیا رد .تسا یدج هیام نفب نودب ،دنریذپب

 تلاخد ییایسآ نورد لداعت تیریدم طیارش
 هقطنم یارب ار یجراخ رگید یاه تردق
 دحتم تالایا اهنت زین اج نیا و دبلط یم
 یرترب هب شقن نیا دزمان ناونع هب هک تسا
.دهد یم همادا یناهج هنحص رد شا

 ،اه تلاح همه رد هک درک راکنا ناوت یمن
 رد ایسآ یاهروشک یاه عضوم یراوتسا

 زا – نیچ تسخن یاج رد – یناهج متسیس
 دحتم تالایا .درب یم دوس ییالاب لامتحا
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 یم ناشن شنکاو لوحت نیا ربارب رد هنوگچ
 یاهداحتا یژتارتسا ره ،نم هدیقع هب ؟دهد

 هلئسم نیا نوماریپ نیریاس و اه یخرب یناهج
 هک تسا نشور بیرقت هب اریز .دنز یم رود
 یناهج یاه لداعت همه یلک هب نیچ هعسوت
 هعسوت نیا ،ور نیا زا .دشک یم شسرپ هب ار
 »رطخ« ناونع هب دحتم تالایا رد تیاهن رد
 نم هدیقع هب ،ساسا نیا رب .دوش یم یقلت

 ینیچ و اه ییاکیرمآ هدنیآ یاه شکمشک
 راتفر .داد دهاوخ رارق مه یور رد ور ار اه
 ؟دوب دهاوخ هچ شکمشک نیا رد اپورا
.تسا راوشد هراب نیا رد رظن راهظا زورما

 یاه لوحت نکمم فلتخم یاهویرانس -۶
 ریوصت هب ار اه نآ دنناوت یم هک یراج
 رارق ییاهزادنا مشچ رد ار زیچ همه ،دنشک
 »بونج – لامش« یدنب بطق هک دنهد یم
 متسیس رب هک یقطنم .دشک یمن دقن هب ار

 یدنب بطق ،تساورنامرف یراد هیامرس
 یزاسون نمض ار اه ینوماریپ – اهزکرم
 یور ندش راوتسا هب شا تیلاعف یاه هویش
 نم .تسا هدناوخارف هدنیآ رد راصحنا جنپ
.ما هداد ناماس اه نآ نوماریپ ار مناهرب
 نیا رد یا هزات زیچ چیه هک دوش یم هدید

 هب یدنب بطق .درادن دوجو زادنا مشچ
 اب نم .تسا اهزیچ یعیبط مظن ءزج بیرقت
 نوچ .منک یمن یریگ هجیتن رظن نیا رب هیکت
 نیسپاو نرق جنپ نایرج رد هچ نآ تقد هب
 رارق نیا زا صخشم روط هب هدش نوگرگد
 هعسوت نایرج رد هک ییاه قلخ .تسا

 رظنب و دندش ینوماریپ یناهج یراد هیامرس
 نیا تدم زارد ات ار ناش تشونرس دسر یم
 نآ لبق لاس هاجنپ دودح زا ، دنتفریذپ هنوگ
 یم ار نآ هدنیآ رد هتفر هتفر ،دنتفریذپن ار
 هک ندش ریگناهج تبثم هبنج .دنریذپ

 مد تیاور رد و هدوشگزاب یراد هیامرس
 نتفرارف دعتسم ،دنیرفآ یم ار نآ یا هدیرب
 اب هچ نآ .تسا هویم نورد مرک – تسین
 حرط ،دش زاغآ نیچ و هیسور یاه بالقنا

 یراد هیامرس متسیس یوسارف هب نداهن ماگ
 رد – ینوماریپ یاه قلخ یاه شروش هیاپ رب

 ییاهن لیلد .تفای همادا دیدج یاه لکش
 لاح رد »یناهج یاه متسیس« یرادیاپان

 ادیپ ار شا یساسا هزیگنا اج نیا نامتخاس
 هدنیآ رد هک اه ضراعت نیا ،هتبلا .دنک یم

 دننام ،دنک یم لاغشا ار هنحص یولج
 یم ییامن هرهچ رباربان یاه شزرا اب هتشذگ
 ندرک راکشآ هب ارم ما یبای نورد .دنک
 قلخ هک دوش یم نومنهر ییاه شکمشک
 دهد یم رارق یمتسیس ربارب رد ار ایسآ یاه
 نایرج رد هدننک نییعت هاگیاج رب اورنامرف هک
 ار نارگید تکرش رما نیا .تسا هدنیآ خیرات
 یدنب بطق هیلع هتفای میمعت یاه شروش رد
 و اه تفرشیپ هک روط نامه .دنک یمن یفن ار
 ار متسیس یاهزکرم ساسا رب اه ینوگرگد
 هرابرد ار مرظن نم یهگناو .دنک یمن یفن
 )کیتاملبورپ( نیرفآ هلئسم هبنج نیا
 و ما هدرک زاربا ناهج یتسیلایسوس ینوگرگد
 نیا هک روط نامه .مدرگ یمن زاب نآ هب نونکا
 هک ار ییاه قلخ راب هعجاف یاه یماکان رما
 ینادنز هنایارگ ناهج زادنا مشچ راکنا رد
 یاج رد ار نآ نم .دنک یمن یفن ،دنا هدنام
.ما هدرک نایب رگید
 یناهج فاصم هب هناتسودرشب خساپ حرط
 هدش داهنشیپ هیامرس هعسوت هیاپ رب ،ندش
 نآ »یتسیلآ هدیا« تیاغ هب حرط نیا .تسا

 هدرک روصت نتم نیا هدنناوخ هک روط
 عقاو حرط اهنت سکعرب .تسین »ییایور«

 هک تسا ییوس و تمس رد نکمم هنایارگ
 رد تفرشیپ یارب .دهن یم زاغآ ار نآ لوحت

 دنمناوت یاهورین ناباتش دیاب تمس نیا
 هک ناهج یاه هقطنم همه رد ار یعامتجا

 دنویپ مه هب ،دنتسه نآ قطنم لیمحت هتسیاش
 .داد
 ،نم رظن زا ،وس و تمس نیا رد تفرشیپ
 مسیلایسوس زادنا مشچ یزاسون رگنایب

 ،نآ طیارش ندرک مهارف یارب .تسا یناهج
 یاهورین بیکرت زاب هب دیاب تسخن
 راصحنا جنپ اب هزرابم هتسیاش و کیژولوئدیا
 هیامرس یدنب بطق اه نآ هیاپ رب هک تخادرپ
 هزرابم نیا هیاپ رب و دوش یم دیلوتزاب یراد
 هبناج کی لیدعت یاج هب »لباقتم لیدعت«

 ،تسا یراد هیامرس قطنم شیاتسدروم هک
.دوش یم هدناشن
 هزرابم نیا یگنهرف و کیژولوئدیا ههبج رد
 دیآ نایم هب ییاه ثحب هک دنک یم باجیا

 کیت کلاید- )۱( ،دنا یساسا نم رظنب هک
 یسایس یسارکومد هطبار – )۲( صاخ و ماع
 کیت کلاید – )٣( یعامتجا تفرشیپ و

 ییاه هلیسو( ،یداصتقا هب موسوم ییاراک
 :دیآ نایب رد دناوت یم اه نآ لالخ رد هک
 )۴( :یردارب و یربارب یاه شزرا و )»رازاب«
 وترپ رد یناهج یتسیلایسوس فده فیرعت –
.نیشیپ یاه یزرو هشیدنا
 هک دنک یم باجیا یناهج یسایس ههبج رد
 هب یناهج متسیس یهد نامزاس یاه لکش
 زا و میهد تفرشیپ ار رت کیتارکومد عقاو
 هطبار هرابود یهدنامزاس ییاناوت هب هار نیا

 رت مک هچ ره یاه هیاپ یور یداصتقا یاه
 بوچراچ نیا رد .میبای تسد رباربان

 رب ریگناهج متسیس هرابود یهدنامزاس
 هعطق هک گرزب یاه هقطنم لیکشت ساسا

 درگ ار ینونک یاه ینوماریپ هدنکارپ یاه
 یرتزارف یرترب زا دیاب نم رظنب ،دروآ یم
 یاکیرمآ یاه هقطنم لیکشت .دیوج دوس
 ایسآ یقرش بونج ،ییاقیرفآ ،یبرع ،ینیتال
 هراق یاهروشک هناگی( دنه و نیچ رانک رد
 یم ادیپ ار دوخ هاگیاج اج نیا )ام هرایس یا

 فده نیا هک منک یم داهنشیپ نم .دنک
 شبنج« هدش یزاسزاب هسلج روتسد ردص

 یا هقطنم نیا .دهد لیکشت ار »اهدهعتمان
 ندش یا هقطنم دننام هرابود یاه ندش
 زا ار اه نآ قباس یوروش داحتا ای اپورا

 هداس زاین نیا لیلد .دنک یمن ادج نیریاس
 لیلحت رد ثحب دروم راصحنا جنپ اب :تسا

 .درک هزرابم ناوت یم سایقم نامهرد اهنت ام
 و یداصتقا متسیس کی لیکشت نآ هیاپ رب
 صاخ یاه هبترم هک یناهج عقاو رد یلام
 یم رب رد ار شا )یناهج یا هقطنم ،یلم(
 .دوش یم نکمم دوخ هبون هب دریگ
 هعسوت زا هراومه ناهج ینوگرگد هتبلا

 نودب .ددرگ یم زاغآ نآ هیاپ رد اه هزرابم
 ،کیژولوئدیا یاه متسیس ینوگرگد زاغآ

 ،ناش یلم یاه هیاپ رد یعامتجا و یسایس
 یدنب بطق و ندش یناهج هرابرد وگتفگ
 هک دنام یم یقاب یا هنایارگ لیلحت یوگتفگ
.دننک یم لمع ینردماسپ
۱٣٨۶ هام ید
 ،۴ لصف ،»ندش یناهج فاصم« :عبنم
 یاهراشتنا ،سیراپ ،۱۹٨۶ ،نیماریمس
  ناتامراه
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 درف هنابذاک ترابع »صلاخ یسارکومد«“
 .دیامن یم قیمحت ار نارگراک هک تسیلاربیل
 یسارکومد دراد هقباس خیرات رد هچنآ
 مسیلادوئف نیزگیاج هک تسا یئاوژروب

 هک تسا یرتلورپ یسارکومد و دیدرگ
 یم یئاوژروب یسارکومد نیزگیاج
 یکستوئاک و یرتلورپ بالقنا،نینل ».ددرگ
یسرافب ۱۴ ص،دترم
 یم ایآ .دیریگب رظن رد ار یزاوژروب ناملراپ ”
 دنمشناد یکستوئاک هک درک روصت ناوت

 ره هک تسا هدینشن ار عوضوم نیا هاگچیه
 هتفای یرتشیب لماکت یسارکومد ردق
 ،نارادکناب و سروب تبسن نامهب ،دشاب
 یم عبات دوخب رتشیب ار یزاوژروب یاهناملراپ

 هک دوش یمن هجیتن نینچ اج نیا زا ؟دنزاس
 هدافتسا یئاوژروب مسیراتناملراپ زا دیابن

 طقف هک دوش یم هجیتن اجنیا زا اما ،درک
 و یخیرات تیدودحم دناوت یم لاربیل درف

 ار یئاوژروب مسیراتناملراپندوب طورشم
 یکستوئاک هک هنوگ نامه ،دیامن شومارف
 یاه هدوت .دنک یم شومارف ار بلطم نیا

 روشک نیرت کتیارکومد رد شکمتس
 یشحاف داضت اب ماگ ره رد مه یئاوژروب
 هیامرس ”یسارکومد“ هک یرهاظ یربارب نیب
 نارازه و دراد یم مالعا ناراد
 هک یگنرین و هلیح و یعقاو تیدودحم
 ،دیامن یم لدب رودزم ناگدرب هب ار  اهرتلورپ
 مشچ هک تسا داضت نیمه .دنتسهوربور
 و بذک و یگدیسوپ دروم رد ار اه هدوت

 نیمه .دیاشگ یم یراد هیامرس یسولاس
 نیجورم و نیغلبم هک تسا داضت

 یم شاف اه هدوت ربارب رد ارنآ ،مسیلایسوس
 رضاح بالقنا یارب ارنانآ ،ات ،دنزاس
 زاغآ اهبالقنا رصع هک یماگنه یلو !دنیامن
 همغن هب و دومن تشپ نادب یکستوئاک ،دش
 بقانم و لئاضف ۀراب رد یئارس
 ”.تخادرپ یئاوژروب رضتحم یسارکومد

 دیناوخ یم ریز رد هک یبلطم یلیلحت یانبم
 هتشون زا  همجرت ی هدش میمظنت و صیلخت

 رد هک دشاب یم  مان نیمه  هب زدوو نلآ ی
 زا عافد تیاس رد ۲۰۱۱ ربماسد ۵ زور
 پاچ هب یسیلگنا نابز هب ،مسیسکرام
 تسا هدش یعس نتم نیا رد .تسا هدیسر
 نارحب زا یزادنا مشچ یئاه هدوزفا اب هک
 هقبط یتاقبط هزرابم و اپورا رد هیامرس
.دوش هداد رگراک
 
 لیدبت  لاحرد اپورا رد یداصتقا نارحب

 .تسا یسایس قیمع نارحب کی هب ندش
 یاه تلود یاراد ود ره نانوی و ایلاتیا

 دنا هدش )یلم فالتئا یاه تلود( دیدج
 ار یا یداصتقا و یلام نارحب لح لوق هک
 تلود .تسا هدنازرل ار اپورا هک دنا هداد
 زین اهتارکونکت یاه تلود ار اهنآ هک یئاه
 مادک ناگدنیامن اه تلود نیا .دنا هدیمان

؟دنتسه یتسایس هچ و ؟هقبط

اه کناب یروتاتکید

ینابرق دیمح :همجرت -زدوو نلآ :طسوت هدش هتشون
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رثا نامه نینل  ،۱۷ ات ۱۶ ص
اه کناب تاررقم و دعاوق
 نینچ تندنپیدنیا همانزور ربماون ۲۰ هبنشکی
 :تشون
 هدع کی هب دراد  اپورا رد یسایس تردق“
  دبای یم لاقتنا اهتارکونکت مان هب یدودحم
 نانوی روشک رد هکنیا زا دعب زور ود
 تلود ناکس تارکونکت سومداپاپ
 تارکونکت،تفرگ تسدب ار ”یلم فالتئا“
 زا یتلود سیئر  ایلاتیا روشک رد یرگید
”.دش سنج نامه
 ار یتلود تردق نونکا مه ایلاتیا و نانوی رد
 چیه رد هک دنا هدرک هضبق یناسک
 باختنا زین یئاوژروب کیتارکومد تاباختنا
 تفگ ناوت یم یرگید نابز هب .دنا هدشن

 یاه تلود ار یسایس تردق رگید هک
 هکلب ،دنرادن زین ناراد هیامرس یلومعم
 زا هدش بوصنم یاهتاونکت ار تردق

 گرزب یاه تکرش و اه کناب بناج
 هتفرگ تسد رد یراد هیامرس یراصحنا
 نتشاد ،یگدنز درادناتسا سپ نیا زا.دنا

 شزومآ و تشادهب و لغش نتشادن و لغش
 ار یگدنز رد رثؤم زیچ ره نلک و یناگمه
 یتاباختنا چیه رد هک دننک یم نییعت یناسک
 یاههدوت هن ربارب رد و دنا هدشن باختنا

 سلاجم اتح هکلب شکتمحز و رگراک هقبط
 نیا لاوئس .دنتسین لوئسم زین یئاوژروب
 اهنت هن دنراد هک  اهتارکونکت نیا هک تسا
 رب اپورا لک لقادح هکلب ،ایلاتیا و نانوی رد
 ،دننار یم مکح ام یگدنز تاردقم
 یعامتجا رشق هچ و هقبط مادک ناگدنیامن
 یعبنم هچ زا ار دوخ تردق اه نیا ؟دنتسه
 هرهچ یب ناگدش بوصنم اهنآ ؟دنریگ یم
 کناب ،اپورا هیداحتا رد یئاراد ترازو
 لوپ  یللملا نیب قودنص و اپورا یزکرم
 هلاقم نیمه رد  تندنپدنیا  همانزور .دنتسه
  تارکونکت ” :دنک یم یفرعم نینچ ار اهنآ
 کناب رد هک دوش یم باطخ یسک هب

 هدوب دنمراک سکاس نمدلگ یراذگ هیامرس
 ترازو ،هیلام تارادا رب و رود ،دشاب ای و
 راعتسم مان اب داصتقا و یئاراد
 .تسا هدیکلپ )ماشآ نوخ یروناج(ریپماو
 یگدنز تاردقم رب زورما هک ینادرم
 ،دنتسه طلسم اپورا رد ناسنا اهنویلیم

 یوضع یتنومویام .دنتاصخشم نیا یاراد
 هدنهد هرواشم لغش اب نمدلگ یاضعا زا
 هک یقاراد ویرام .تسا یللملا نیب روما رد
 سیئر ،تسا مکاح اپورا  لک تسایس رب
 نادنمراک زا یکی زین و اپورا یزکرم کناب
.تسا سکاس نمدلگ کناب
 

 ات هک میراد ار صقروب وینوتنآ  نینچمه
 ار هیامرس یئوداپ اپورا زرا زکرم رد زورید
 قباس نواعم زین ینانوی سومد اپاپ .درک یم
 زین یدنچ وا .تسا اپورا یزکرم کناب
 نوچمه ات دش نانوی یزکرم کناب سیئر
 ار نانوی روشک ،ایلاتیا رد یتنوم ویرام
 تخس همانرب اب ،رادضرق یروشک ناونعب
 هیداحتا هب )یئاذغ میژر(یداصتقا تضایر
 و هدعاق .دیامن دراو )وروی (اپورا یلوپ
 هک تسا هدوب نینچ اپورا زرا تاررقم
 هک دنوش یم هتفریذپ تیوضعب یئاهروشک
 یلم دمآرد دصرد ۶۰ زا شیب ناش ضرق
 ار یتسایس نینچ هک یسک .دشابن روشک
 رگوداج  ناد داصتقا کی ،درک نییعت
” .دوب سکاس نمدلک کناب
 طلسم اه تارکونکت هکنیا اپورا رد اما و
  ،تحاقو نیا هب هن ،دننک نییعت و دنشاب
 نیا اپورا هیداحتا رد .تسین انشآان یلو
 هک دنتسین  هدش باختنا ناگدنیامن
 یاروش هکلب ،دننک یم ذاختا ار تامیمصت
 چیه رد هک دنتسه اهرنویسیمک و ناریزو
 اپورا ناملراپ .دنا هدشن باختنا یتاباختنا
  هیبش ثحب پولک هب زیچ ره زا رتشیب
 رب مکاح دعاوق و تاررقم .تسا
 ار)هدش دیلوت یاهالاک ،راک رازاب(اهرازاب

 رگید ترابعب .دننک یم نییعت اه رنویسیمک
 یاه لپونوم ناریدم نیا هک تفگ ناوت یم
 اه کناب هریدم تئیه و هیامرس گرزب

  ریثأت و یعقاو  تاروما همه یارب هک دنتسه
 هکنیا لیبق زا  اهناسنا یگدنز رد راذگ
 دننام ناشکتمحز و نارگراک یاههدرپس
 و  اه همیب ،یگتسشنزاب یاه قودنص
 ، هتسشنزاب اهنویلیم ی ایازم و قوقح
 ،دنوش یراذگ هیامرس اجک و هنوگچ
 میمصت و دننک یم نییعت دعاوق و تاررقم
 یلاع نادنمراک هک دنرداق اهنآ .دنریگ یم
 دننام ار ماقم یلاع نارادمتسایس و هبتر

 هفاضا یمکاب اهتنم رازاب رد ینیمز بیس
.دنرخب تمیق
اه کناب یاتدوک
 تلود ای نردم یاه تلود هک هلئسم نیا

 هچ و ؟ دنتسیچ یئاوژروب کیتارکومد یاه
 زا ترابع نیا رد ناوت یم ار ؟دننک یم راک
 یاه لاس هتشون ،تسینومک تسفینام

 اهنآ .تفای سلگنا و سکرام ۱۸۴۷ -۴۸
 هتیمک کی یئاوژروب نردم تلود“ :دنتشون
 و شورف و دیرخ زا عافد و طفح یارب

 رد . ” تسا یئاوزروب هقبط لک تراجت
  یئاوژروب بیترت اب و یعقاو هعماج کی

 یدازآ ،تاعوبطم یدازآ ،یناسنا قوقح
 هب طورشم و زا یعبات رگید روما همه و نایب
 یعماوج نینچ رد .دشاب یم رازاب داصتقا
 دنناوت یم دارفا همه و دنتسه دازآ اه ناسنا
 دنیوگب دنهاوخ یم هچ ره )شیب ای و مک (
 نابز هب ینعی همکاح هقبط هک یماگنه ات
 و گرزب ناراد هیامرس و نارادکناب رگید
 ،دنشاب دازآ گرزب تاراصحنا ناریدم
 دیاب هچ تیعقاو رد  هک دنریگب میمصت
 ریز رد شور و هویش نیا .دتفا یب قافتا

 یراصحنا یراد هیامرس و  مسیلایرپما هیاس
 رگید نونکا .تسا رت نشور و رت یقیقح
 زا یئاه تلود اب یناهج یزاوژروب هقبط
 رگید ایلاتیا و نانوی یاه تل ود سنج
 ینعی رتاس هدرپ ناونعب ریحنا گرب حالطصاب
 هتشاذگ رانک مه ار یگدنیامن یسارکومد
 مظعم یاه لپونوم و اه کناب رگید .تسا

 رد .دنا هدینت مه رد تلود اب یراد هیامرس
 زین نارادم تسایس هک تسا یطیارش نینچ
 هراکم رازاب رد یرگید یالاک ره دننام

 هب اه تلود .دندرگ یم شورف و دیرخ
  گرزب یاه تکرش یعقاو ناراذگتمدخ
 لیدبت میظع یاه کناب و یراد هیامرس
.دنا هدش
 ۱۱ زور هعمج زور ندنل زمیات همانزور
 و ایلاتیا رد  ایآ ”رتیت نیا اب یا هلاقم  ربماون
 نارادکناب نمحنا هلیسوب یئاتدوک نانوی
.دناسر پاچ هب  ”؟تسا هتسویپ عوقوب
 اهنآ ” :دوش یم هتشون نینچ هلاقم نتم رد
 ار مدرم یادص هزورما هک دنرادن تسود
 ناونعب نانوی رد قافتا نیلوا  .دنونشب
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 رد هکنیا نآ و .دتفا یم یسارکومد هراوهگ
 و مان یب مودنارفر کی زا یمسا ریخا هام
 هب تساوخ یم هک  دش هدرب ناشن

 هراب رد رظن راهظا قح نانوی نادنورهش
 یزیچ ینعی یداصتقا تضایر یاه همانرب

 هداد ،دراد ناش یگدنز هب میقتسم طبر هک
 رازاب هک دوب یفاک هلمج نیمه نتفگ .دوش
 نیا هجیتن .دریگب  هدش گرم هشعر راچد
 وئردناپاپ یربهر هب یفالتئا تلود :دش
 زا یرظن راهظا هنوگ ره قح .دیشاپورف

 .دش هتفرگ یئاپورا روشک کی نادنورهش
 هب دیدج تلود کی ناروف ضوع رد
 هک اپورا یزکرم کناب قباس نواعم یربهر
 رد هاگشناد نامهم داتسا لبق هتفه کی

 اپاپ ساکول یاقآ ینعی ،دوب اکیرمآ دراوراه
 نانوی رد  مدرم هب و دش یدنب هتسب سومد
 یرخآ هجو چیهب یلو نیلوا نیا ”.دش هیده
 ایلاتیا هب تبون دعب ” زمیات ی هتشون هب دوبن
 هب دیدهت نانوی نوچمه  ارنآ .دیسر

  تلعب هک دنتفای رد ،اما .دندومن ینوگنرس
 کی زا رتشیب راشف دیابن شا دایز ضورق
 نامهب هک یئایلاتیا .دشاب صخشم هزادنا
 یاه یدزد و شاپ و تخیر اب هک هزادنا
 یم ،تسا رادضرق هزورما ینوکسلرب یاقآ
 رادروخرب رادیاپ دشر زا و دنمتورث تسناوت
 هس ینأت یمک اب تروص ره رد .دشاب

 راذگ هیامرس و هدنهد ضرق یلصا کیرش
 و اپورا کناب زا دنترابع هک ایلاتیا رد
 قودنص و اپورا هیداحتا یئاراد رنویسیمک
 یعمج هتسد میمصت کی هب لوپ یللملا نیب
 ینوکسلرب یاقآ هک دنتفای رد اهنآ .دندیسر
 درادن دامتعا اهنآ تاروتسد هب رگید
 دنلیام اهنآ هکیروط نآ ار اهنآ تاروتسدو
 مدع نیا اب وا دنتفای رد اهنآ .دنک یمن ارجا
 هزادنا زا شیب ضرق رد ار ایلاتیا دامتعا

 اهنت هن رخآ رد .تسا هدرب ورف زاین دروم
  ناشیا نیشناج هکلب دش مامت ینوکسلرب راک
 هدز ار رخآ فرح رازاب .دیدرگ بوصنمزین
 هن و دوب مودنارفر هب جایتحا هن سپ ،دوب
 وئمور ناو نم ره یاقآ . ناگدنهد یأر رظن

 هب هک یرفس  رد اپورا  یاروش یوگنخس
 نیدب ار باوج و لاوئس ،دوب هدرک مور

 مودنارفر جاتحم روشک ” :درک حرطم لکش
 دوب نینچ .”.تسین یلیامت نینچ ،هن ؟تسا

 یلبق رواشم ،تارکونکت یتنوم ویرام هک
 و رازاب روما رد رنویسیمک و سکاس نمدلگ
 رد هضرق قاروا ناکم رییغت و شورف ودیرخ

 روضح هب یریزو تسخن یارب اپورا هیداحتا
 .دش یفرعم وناتیل وپان ایلاتیا روهمج سیئر
 مامت یروتانس هب ار وا زین روهمج سیئر یاقآ

 نتفرگ یارب ناملراپ هناور و رختفم یرمع
 هک یناگدنیامن .دومن ناگدنیامن دامتعا یأر
 یاتوک ربخ نانک چپ چپ و یشوگ رد نلبق
 اهنآ  .دندوب هداد رگیدکی هب ار اه کناب

 تقفاوم  هک دندوب هدرک ار دوخ باسح
 هب ناشیارب یتبقاع هچ ناش تفلاخمو
 ویرام یاقآ  لکش نیدب .دروآ یم ناغمرا

 یللملا نیب نایچقاچاق ثلثم هدیزگرب یتنام
 ،ایلاتیا و نانوی داصتقا رب اهنت هن مکاح و
 کناب ینعی ناهج نینچمهو  اپورا مامت هکلب
 نیب قودنص و اپورا هیداحتا  ،اپورا یزکرم
 میمصت زا هاگآ ناگدنیامن طسوت ،لوپ یللملا
 اپورا داصتقا نیموس یریزو تسخن هب رازاب
 تلود یئاراد قودنص سیئر .دش هدیزگرب
 .دش تلود دوخ سیئر ،تمس ظفح اب
 و دندش ماغدا مه رد  تسایس و داصتقا
 یئارجا ریدم ار شیوخ ریدم اه کناب
 یسارکومد زا یئوجلد یارب .دندرک تلود
 ،هدروخ یلیس و هتفرگ رارق زواجت دروم
 ینایم رد اپ یهاگشناد ناماقم یلاع زا یکی

 تلود رد روسفورپ هتنوم یلع وا ،درک
 ” :تفگ ، مر سیئول هاگشناد رد یسانش
 یدج یلیخ اه تیدودحم  یسارکومد
 یم همادا نینچ شیوخ نانخس هب وا ”.دراد
 هک دراد ار تردق نیا یسارکومد ”دهد

 نت شیوخ ،دناسرب لتق هب ار دوخ
 تلود کی[ .دیامن نوگنرس ار  شیوخ
 هن و دب هن نیا هتبلا ،]دریذپب ار  تارکونکت

 رد ” .تسا زاین دروم هکلب ،تسا بوخ
 هنارگ هلیح و هناروزم ی هتفگ نیا
 رهوج ،روسفورپ بانج)یئوسار(
 .تسا هتفهن اه تنایخ مامت ) ریطقت(یلصا
 یئوسرت و یئور ود ،هتفگ نیا
 نایب یهجو نیرتهب هب ار ”لاربیل”رکفنشور
 و هناسولپاچ هیحور نامه نیا .دنک یم
 رد رس هک تسا یئاهوسفورپ ی هناسیل نیتوپ
 مخ کایناواک و ینیلیسوم ،رلتیه ربارب

 هتیلاتنم نامه نیا( .دندومن

 تسا یناریا لاربیل و یلم ینید  نارکفنشور
 هبوچ یئاپرب رب ینبم ار ینیمخ یاه هرعن هک
 گرزب یاهرهش گرزب نیدایم رد راد یاه
 هناخراک یزاسکاپ یارب و دندینش ار ناریا

 همانرب تسیلایسوس و زرابم نارگراک زا اه
 زا اه ه اگشناد  هیفصت یارب ،دندرک یزیر
 هب هلجع تسیلایسوس و هاوخیدازآ دیتاسا

 میلست نایوجشناد نوخ رب ،دنداد جرخ
 هاگشناد نحص رد هدرواین دورف رس و هدشن
 هب ، دندروآ اج هب تجاح زامن نارهت
 رغ اب یسایس ناینادنز ماع لتق ی یاهنامرف
 هزورما و دنتسبورف مد و دنتفگ کیبل دنل و
 سابل…و  اکیرمآ یاههاگشناد و سلاجمرد
 همان و دنا هدرک نت رب نیغرود یهاوخیدازآ
 یم ینیمخ نیشناج هب همان تشپ
 مدرم مشچ زا هک تسا نینچ .) .دنسیون

 .دنوش یم ناهنپ یعقاو یایاضق یداع
 یلمع ناونعب زین اه کناب ی اتدوک ،یرآ
 نیا .دوش یم رگ هولج زاین دروم و  لامرن
 هتشون ای و هتفگ ره زا شیب ،اما تیعضو
 هب یوسنارف  یزوکرس ریپ نخس نیا رد ،یا
 ارچ رد  دوش یم نایب یهجو نیرتهب
 ”:  نانوی رد یسرپ همه اب تفلاخم  یئ
 هشیمه دوش هداد یئادص مدرم هب هکنیا

 هقطنم رد یگتسبمه اما و .تسا بوخ
 هب هک یروما رد هک دهد یمن هزاجا وروی
 روشک کی مدرم هب تسا طوبرم هقطنم مامت
 ناوت یمن .دوش هداد یریگمیمصت هزاجا
 ای بوخ دروم رد ار دوخ رظن هک داد هزاجا
 همه هب  طوبرم هک یروما نینچ ندوب دب
 یم رگید ترابع هب ” دنهدب تسه اپورا
 هیامرس عفانم تقیقح رد هک تفگ ناوت
 یسارکومد رب )یتعنص و یکناب ( ناراد
 نامه نیا .تسا رت یمارگ و رتحجرا
 هتفگ یلوایکیم لیئاخیم ینامز هک  تسا
 .دنک یم هیجوت ار هلیسو فده هک دوب

 قانتخا زا ،تسا اپورا هیداحتا ظفح فده
 یم یرگید  هلیسو ره ای و یروتاتکید و
 هدافتسا فده نیا هب  ندیسر یارب  ناوت

 رد نینل هک دوب هتفگ  نیا لباقم رد .دومن
 هب سدقم ان لئاسو اب هک ”دسیون یم یئاج

 رد هتبلا ،”.دیسر دیهاوخن سدقم فادها
 همه و تسا نشور نیا ،نم رواب هب  اج نیا
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 ود ره هلیسو مه و فده مه دنناد یم رین
.دنشاب یم ”سدقمان“

 اج نیا زا یزاوژروب هقبط هک دید دیاب لاح
 و دنک یم  لابند ار یفادها هچ یئاجب

 یلمع ار فادها نیا دهاوخ یم هنوگچ
 ویرام دننام ننیع ینانوی سومد اپاپ  ؟دنک
 نواعم ،رهام ناداصتقا کی یئایلاتیا یتنوم
 رازاب یورین هب دنمرواب و  اپورا کناب قباس
 هک تسا سب رازاب  هب وا نامیا نیمه .تسا
 ار یداصتقا تضایر یاه همانرب راشف
 دروم زونه وا یفالتئا تلود .دنک رتدایز

 یلو ،تسا گرزب بزح ود تیامح
 همداد اجک ات ینابیتشپ نیا هک تسین مولعم

 هک ینامز رد  دایز لامتحاب و تشاد دهاوخ
 دوخ زا اهنآ ،دور الاب نآ ششوج هجرد
 لاح نیا اب .درک دنهاوخ تیلوئسم بلس
 هدرک زاب باسح نیا یور یزاوژروب هقبط
 رد ار دوخ هک تارکونکت تلود اب هک تسا

 یتح و تاقبط یاروام ، بازحا یاروام
 رونام هب تسد دناوتب دهد یم رارق تسایس
 . دنزب مدرم زا شخب نآ و شخب نیا نیب
 هنوگچیه ود ره سومد اپاپ و یتنوم
 و نانوی یاه روشک مدرم لابق رد یتیلوئسم
 اهنآ هک اریز ،دنسانش یمن دوخ یارب ایلاتیا
 یسارکومد کبس هب اتح هدش باختنا
 زاب ار ناش تسد نیا و دنتسین زین یئاوژروب
 ار اهنآ نیمه یارب نلصا .دراذگ یم
 ناونعب دناوت یم نیا یلو .دندومن بوصنم
 مدرم هک اریز ،دشاب زین سولکومد ریشمش
 باصتنا رد نتشادن تلاخد تلعب زین
 نداهن ندرگ یارب یدهعت هنوگچیه ،ناشیا
 رد اهنآ نابحاص  .دنرادن اهنآ یاه همانرب هب
 جراخم هک دنهاوخ یم اهنآ زا اپورا هیداحتا

 الاب ار اهتایلام ،هداد شهاک ار یمومع
 یلمع ار هدنهد رجز تامادقا رگید و دنربب

 لامعا نیا زا دعب هک تباب نیا زا و دننک
 مدرم و رگراک هقبط ی هدوت اب هنوگچ
 ظوفحم ار دوخ ،دندرگ وربور شکتمحز
 چیه ،هدش باختنا اهنآ هک اریز ،دننادب
 ار رهز ماج نیا .دنتسین یکیتارکومد ناگرا
 نینچ هلیسوب هک دنتسه لیام  اهنآ
 ناگدنیامن .دنناشونب مدرم هب یئاهتارکونکت
 هیامرس گرزب یاه لوپونوم و اه کناب

 نیب زا ندرک عمج یبال لابندب
 قباس ناگدنیامن و ینونک نارادمتسایس
 یارب اهنآ .دنتسه دوخ نابابرا یارب اهناملراپ

 راک هنهک رادم تسایس مان هب یئالاک دیرخ
 یم کرس اهناملراپ هبمس و خاروس رهب

 هراب رد زمیات هک یزور نامه رد  .دنشک
 همانزور ،”تشون اپورا رد میژر رییغت“
 ایلاتیا هلماعم هراب رد یا هلاقم تندنپیدنیا
 کناب یلبق ناربهر ” تشون و درک جرد
 رد اه کناب نالیصحتلا غراف و نمدلگ
 یئاپورا یاه تلود و سلاجم یاهرودیرک
 دعب  .”.دنا هتفرگ تسد رد ار یعقاو هطلس
 رطاخب هک دراد ارنآ شزرا هک  ترابع نیا زا

 ” :دبای یم همادا نینچ هلاقم ،دوش هدرپس
 وریز زا یربخ هکنیا زا لبق نمدلگ کناب
 رد یلیامت چیه ،دشاب ایلاتیا رد ندشور
 یا هجرد ار شیوخ زآ و صرح هکنیا

 کخاش هک نونکا .تشادن دهد شهاک
 ی هدنز ندب نوخ ندیکم یارب شیاه
 ار هراق نیا یاه هلق و تسا هدرب ورف  اپورا
 و ندرک دیدرت رگید ،تسا هدومن ریخست

 نیا .درب یمن شیپ زا یراک ندومن دنل ورغ
 هقطنم یارب هک ریخا هتفه دنچ تامیمصت
 هدننک نییعت هدنیآ رد ،دنا هدش ذاختا وروی
 .دوب دنهاوخ ناشیاه ضرق تخادرپ یارب
 هقالع دروم عفانم  هک تسا یزیچ نآ نیا

”.تسا هتفهن نآ رد نمدلگ
یسارکومد و یراصحنا هیامرس نیب هطبار
 لاس رد ینانوی ناگنهرس هک  یماگنه

 یاتدوک کی رد ار یسایس  تردق ۱۹۶۷
 تالایا ریفس توبلات پیلف ،دنتفرگ یماظن
 تیاکش هب نآ زا نتآ رد اکیرمآ هدحتم
 ”یسارکومد هب زواجت“  ارنآ و  تساخرب
 ایس زکرم رد وا نیب هتوک راکمه .دیمان

 کی هب دناوت یم ناسنا روطچ ” داد باوج
 یعقاو هاگن تسا  نیا ”؟دنک زواجت هشحاف

 یاه اتنوخ ! یسارکومد هب راد هیامرس هقبط
 هقبط( کیتارکومد قوقح همه یماظن

 لامیاپ و وغل ار )ناشکتمحز ریاس و رگراک
 و نادنز هب ار ناسنا نارازه و دندومن
.دندرک موکحم دیعبت و  هجنکش
 ناونعب یسارکومد هب هراومه هیامرس ،یرآ

 رتهب ار وا عفانم هک یندرک تموکح هویش
 عافد هب نآ زا و دنک یم هاگن دنک یم نیمأت

 ی هدوت هک  یماگنه یلو ،دزیخ یم رب
 زا دنا هتساوخ ناتسدورف و  رگراک هقبط
 عفانم نتخادنا رطخ هب یارب یسارکومد
 زا نتشذگ ،دنیامن هدافتسا هیامرس
 یارب فرص یروتاتکید هب یسارکومد
 یاه نگاو ندرک ضوع زا رت هداس هیامرس
 یم یداع رفاسم کی یارب راطق
 هراب رد هک ینارادم تسایس نامه  .دشاب
 و ناتسناغفا ،قارع رد یسارکومد دئاوف
 و هتشک رازه ۷۰ یبیل رد طقف هک( یبیل

 اتح و دروآ رابب ار اه رهش ندومن بارخ
 دومن یباصق یعیجف هویش نانچ اب ار یفاذق
 ار یبیل هک دوش یم مالعا نونکا و دن

 ،).دنک یم یدج دیدهت یلخاد گنج
 یئاه نامه ،دننک یم ارغ یاه ینارنخس
 رگراک هقبط کیتارکومد قوقح هک دنتسه
 تسدب یارب اه لاس هک ار اکیرمآ و اپورا
 .دننک یم لامیاپ  ار هدش هزرابم نآ ندروآ
 هب یداصتقا تضایر یاه همانرب اهنآ
 ار یعامتجا یاه همیب ،دنناسر یم بیوصت

 یاههاگتسد جراخم زا ،دنهد یم شهاک
 و شزومآ و تشادهب هب طوبرم یمومع
 یاهورین هجدوب هب و دنهاک یم شورپ

 دنیوگ یم اهنآ  .هریغ و دنیازفا یم بوکرس
 . ”میا هتسشن یتشک کی رد ام همه“ هک
 نیرت هنالیذر و نیرتچوپ زا یکی ترابع نیا

 زا نویلیم ۵۰ هک ینامز رد .تسا اه هتفگ
 ینونک ناهج روشک نیرتدنمتورث مدرم
 ،دنناوتان ناش هنازور یاذغ هیهت زا اکیرمآ

 و اه کناب باسح هب رالد اهدرایلیم
 یماگنه .دوش یم هتخیر اه کناب ناریدم
 بابح“ ندیکرت نارحب  ۲۰۰۸ لاس رد هک
 اهنویلیم و درشف مهرد ار اکیرمآ هعماج“
 و دنداد تسد زا ار ناشیاه لغش  ناسنا
 تلعب  ناشیاه هناخ زا ،دندیدرگ راکیب
 نوریب اه کناب ضورق تخادرپ رد درکرید
 هب ،دندیدرگ هانپ رس یب و دندش هتخادنا

 هکاه کناب یاسوئر نامه یایازم و قوقح
 هدوزفا ،دندوب عاضوا نیا یناب و ثعاب

 .دیدرگ
 یئاه ضرق  هک یماگنه رد عقاوم بلغا رد
 یاه کسیر ناکما  هک دنا هدش هداد
 ،دراوم نیا  همه رد ،دنراد رب رد ار یگرزب
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 تسا هدننک نییعت اه کناب نایز و دوس اما
 تیعقاو رد هک یتروص رد ،یرگید زیچ هنو
 تیلا  .درادن دوجو یکسیر هجوچیه هب رما
 یم ار دامتعا نیا هراومه مکاح یداصتقا
 تاحن یمومع لوپ  اب ار اه کناب هک دنهد
 یارب نونکا مه زا  اهنآ زا یدادعتو ،دنهد

 .دنا هدومن یراذگ هیامرس لوپ یعقاوم نینچ
 یللملا نیب قودنص رد نم یلبق ناراکمه ”
-۱,۵tm€(زا ،دنتسه ششوک نیا رد لوپ

€۴tm( اما ،دنیامن هدامآ تاحن حرط ناونعب 
 نومیس ار نیا ”.تسا ینعم هچ هب نیا

 تسا ینعم نیدب نیا ” ، دیوگ یم نوسناج
 تاحن ار ناگدنهد رابتعا دصرد ۱۰۰ هک
 کناب نیا ،۲۰۰۸ لاس رد هکنانچمه .دنهد
 هک ” .تسا هدنهد تاحن هک تسا یرگید
 یاج رد لکش نیرت گنشق هب ار تالاوئس
.”دهد یم رارق شیوخ

 یئاپورا یاه تلود هک تسا هدش مالعا
 یارب هن ،دننک ادیپ وروی اهدرایلیم دیاب
 ای نانوی رد ار ناسنا اهنویلیم یگدنز  هکنیا

 تیعقاو رد هکلب ،دنهد تاحن یرگیدروشک
 تاحن یارب یرتشیب یاه حرط هب زونهرما
 ار غلبم نیا هکنیا یارب .دندنمزاین اه کناب
 دیاب  لبق زا رتشیب مه زاب دننک تخادرپ
 هدرگ رب ار یداصتقا تضایر یاه همانرب
 ار یگدنز درادناتسا ،دنیامن لیمحت اههدوت
 رب شیپ زا شیب و دنهد شهاک نیا زا شیب
 اه نیا همه .دنیازفا یب اه جارخا و یراکیب
 ریاس و سکاس نمدلوگ زا تبقارم  یارب
 نوچ هک دریگ یم ماحنا یلام تاسسؤم
 و دنا هداتفا هعماج هدنز ندبرب یئاهتیزاراپ
 نوخ زا نآ ندرک یلاخ و  ندیکم لاح رد
.دنتسه شا یگدنز
 دادعت ناتسد رد  هعماج همه نونکا

 هدش ریسا دنمتورت نارادکناب زا یدودحم
 لوپ نیا  “ :دنیوگ یم اهنآ .تسا
 هدنیآ رد ام هن رگا ،دیهدب امب ار یتساوخرد

 یلام دیدج نارحب کی هاگترپ هب  ار ناهج
 یداصتقا دیدش یشاپورف کی ،میزادنا یم
 نارحب زا رتدب یلیخ هک دتفا یم قافتا یا
 هک تسا یدتم نامه  نیا  ”.تسا یلبق
 لوپ ندرک یذاخا یارب یلومعم یایفام
 یقرف اهنت .دنک یم دیدهت نآ هلیسوب هراومه
 و درفنم دارفا  ایفام هکنیا  تسا دوجوم هک

 یم دیدهت ار یصوصخ یاه تکرش ای
 کی همه اه کناب هک یتروص رد ،دنک
.ار ناشیاه تلود و تلم
یتاقبط هزرابم
 رثؤم هلیسو کی نانوی و ایلاتیا یاه تلود
 لوپونوم نابحاص و اه کناب ناتسد رد
 رد اهنت هنو .دنتسه هیامرس گرزب یاه
 یاهروشک رگید رد هکلب ،ایلاتیا و نانوی

 رد .تسا نینچ کیتارکومد یراد هیامرس
 و اکیرمآ هدحتم تالایا ،ناملآ ، ایناتیرب
 هب یسارکومد :تسا ناتساد نیمه هسنارف
 زا رت ینعم یب و یلاخوت ترابع و نایب کی

 .تسا هدش لیدیت یرگید نامز ره
 دایرف ینامز هک یموهفم همه زا تقیقحرد
 یزیچ و ،تسا هدش یلاخ وت دش یم هدز
 هساک و هتسوپ کی هدنام یقاب  نآ زا  هک
 یسارکومد لکش و مرف رد تسا یلاخرس
 اوتحم اما ، هدنام یقاب هک تسا یناملراپ

 زا ،نارادکناب یاه تلود :؟تسیچ
 یارب و نارادکناب لام ،نارادکناب
 .نارادکناب
  ایلاتیا و نانوی یاه تلود  تدم هاتوک رد
 یداصتقا تضایر یاه همانرب لامعا یارب

  یدیدهت .دنراد دیشخبب کی یلوق هب ناش
 هب رازاب رد یا هزرل نیمز هک دراد دوجو
 یشاپورف نآ دمآ یپ هک دیایب دوجو
 هنومن ناونعب .دشابرتدب یلیخ  یداصتقا
 ات ،تسا یا هخسن یتنوم ویرام باصتنا
 نیا .دزادنیب مطالت زا و مارآ ار رازاب دناوتب
 اما -دشاب زیمآ تیقفوم هک دسر یم رظن هب
 ار ناسنا تیعضو نیا.یهاتوک نامز  یارب
 یم نوسناجرتکد روهشم هتفگ  دای هب
 یاقآ ،تسا نیا هب هتسباو همه  “ .دزادنا

 هتفه ود  هک دناد یم ناسنا هک ینامز ،نم
 حور ، دوش هدیشک راد هب تسا رارق رگید
 رادروخرب هداعلا قوف یتمالس زا وا ناور و
 الاب زا  همکاح هقبط ایلاتیارد  ،”.ددرگ یم
 ساوح ناروف و درک هاگن هاگترپ نیئاپ هب

 فک اب یتنوم ویرام زا .درک عمج ار دوخ
 شوخ و دندرک لابقتسا انس رد دتمم یاهندز
 ار ناشدیدج یانس هک یماگنه ،دنتفگ دمآ
 زور نامه ،دندومن یئاشگزاب ربماون ۱۱ رد
 نیا . درک دوعص دصرد ۶۸/۳ ایلاتیا سروب
 راد هیامرس هقبط هک دش هدیمهف ینعم نیدب

 دیدج یئ ایحیسم و  هدنهد افش یوراد
 زین روطنیا و .دروآ تسدب ار شیوخ
.تسه هیضق رهاظ رد
 رد لقادح  هک دسر یم رظن هب نونکا
 .تسا هدرک شکورف تاضارتعا ،ایلاتیا
 ،اما و . تسا تخس نآ یعقاو لیلد کرد
 هک یمدرم  دسر یم رظن هب نینچ رهاظ رد

 نیا هب ،دندوب ینوکسلرب طوقس ناهاوخ
 هچ ره  ینوکسلرب تلود زا دعب ،دننک رکف
 ینالوط یروبص نیا  اما .تسا رتهب دشاب
 سومداپاپ مه همتاخ رد .دوب دهاوخن تدم
 ار یراک دنوش یمن قفوم یتنوم نینچمه و
 هک دنتسه یا همانرب دقاف اهنآ.دنهد ماحنا
  دوبمک  ،دیامن داجیا عیسو داحتا کی دناوتب

 هب ار دوخ یکیدزن هدنیآ رد  یداحتا نینچ
  کی دوخ اب نیا و داد دهاوخ ناشن حوضو
 هارمه ار اههدوت مشخ و یتیاضرانزا راجفنا

 نایوجشناد تارهاظت نونکا .تشاد دهاوخ
  طقف نیا ،اماو .میراد ار نازومآ شناد و
.تسا زاغآ کی
 مومع هک دراد ناکما کدنا ینامز یارب
 اه همانرب هک دننک لوبق و دنهد تقو ،مدرم
 یراج یداصتقا تضایر  یاه هبعج و
  هدننکشو هدیسوپ متسیس نیا اما .دندرگ
 دهاوخن ماود و هدوبن یندش حالصا
 یراکتسد همه دایز لامتحاب ،اما و .تشاد
 همه و یزوکرس الوکین ،لکرم الحنآ یاه
 و دنناوت یمن زین ناهج رسارس رد نارادکناب
 یتاقبط هزرابم راجفنا زا هک دنوش یمن قفوم

 و یعامتجا یتیاصران نآ .دننک یریگولج
 یاه هنیمز هک  نتآ رد ینابایخ تاضارتعا
 و دندرگ یمرب ،دنتسه دوجوم ناش یعقاو
.دندرگ یم رارکت ایلاتیا رد
 دتمم هزرابم لاسود زا دعب ، نانوی رد،اما و
 و یگتسخ عون کی دناوت یم ،عطقنیال و
 یسک هچ رگ  .دشاب دوجوم تقوم یجیگ
 دامتعا )همکاح (یسایس هقبط هب رگید
 و فلاخم مدرم زا یمیظع تیرثکا .درادن
 یداصتقا تضایر یاه همانرب دضرب

 ار یویتانرتلآرضاح لاح رد یلو   ،دنتسه
 زا ار بوسر همه نآ هکنیا زا اهنآ .دننیب یمن
 بوشآ شیوخ هارمهب هک دنرادرب وروی یور
  اب .دنراد تشحو دروآ یم رتشیب ی اغوغ و
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 یماگنه ،یربهر تالکشم نیا مامت دوجو
 دننیب یم ار ”یلم تدحو تلود ” مدرم هک
 زا رتدب یداصتقا تضایر یاه همانرب هک
 هب هرابود ،دنک یم ارجا ار وئردناپاپ

.دمآ دنهاوخ اهنابایخ
 یبزا  یکی ”یلم داحتا ” ،یلم داحتا ،اماو
 هنارگ هلیح و  نیرت هدننک ریدخت ،نیرتاوتحم
 ناگدنیامن نابز زا  هک تسا یئ اهراعش نیرت

 هدینش رگراک هقبط بیرف یارب همکاح هقبط
 لثم تسرد  ”یداحتا“ نینچ . دوش یم
 رب هک راکراوس و بسا نایم تسا یداحتا
 عورش شیوناز ود اب و درپ یم بسا تشپ
 هدومن هاگ نمیشن  فرط ود رب ندز زیمهم هب
 نیب .دیامن بسانم دوخ یارب و دوگ ارنآ ات
 رامثتسا و رگرامثتسا ،ریقف و دنمتورث

 دناوت یمن راد هیامرس و رگراک ،هدنوش
 مدرم طقف .دشاب داحتا هراب رد یلاوئس
 یارب  .دشاب هتشاد دوجو دناوت یم  یبیرف

  هعماج رد دوجوم تالکشم  ندرک لح
 و اه کناب یروتاتکید هب تسا یرورض
 هشیمه یارب و همه رب راد هیامرس هقبط نلک
 زا شیب یراک نینچ یارب .دوش هداد همتاخ
 هب دنمزاین رگراک هقبط یرگید نامز ره
 بزح هژیوب یسایس یاه نامزاس نتشاد

 لاح رد ،اما و .تسا دوخ
 همه دنک یم شالت یزاوژروب ،رضاح
 هقبط هک یئاهدروآ تسد و اه یزوریپ

 تسدب ریخا ی  هلاس ۵۰ رد هزرابم اب رگراک
 بازحا تلود  ایناتیرب رد .دریگب ار هدروآ

 دیدهت تارکومد لاربیل وراک هظفاحم
 زا الاح  نیمه هک باصتعا قح هک دنکیم
 ،تسا هدید همدص هدش داجیا تیدودحم
 نینچ ربارب رد رگراک هقبط اما .دریگب ار
 هقبط یرآ. دش دهاوخن میلست یتامادقا
 تسد و اهنامزاس داد دهاوخن هزاجا
 هتفرگ و هدرک داجیا هزرابم اب هک یئاهدروآ
 ناربهر رد یزغم هتکس کی داجیااب ،تسا
 هقبط ًاتعیبط  .دوش هتفرگ سپ اه هیداحتا

 شیوخ عفانم و اهدروآ تسد یارب رگراک
 هدنیآ رد رگراک هقبط ،یرآ .دنکیم هزرابم
 هزرابم یکیتارکومد قوقح هرذ هرذ یارب زین

 هنایقرتم یاوتحم نیرتمک  هک درک دهاوخ
 هبرجت رد رگراک هقبط .دشاب هتشاد یا

 ره ،یسارکومد هک تسا هدید دوخ هزرابم

 زین نآراکان و ریگیپان ، یئاوژروب هک دنچ
 نارگراک هکنیا یارب تسا یرتهب نیمز دشاب
  یارب نآ زا دنناوتب ناشکتمحز ریاسو
 دوخ یتاقبط هزرابم  هب نداد  تفرشیپ
.دنیامن هدافتسا
 باصتنا و یفرعم هک تسا ملسم مه نیا
 رداق یباختنا ریغ تارکونکت  تلود کی
 .دهد تسیا یتاقبط هزرابم هب هک تسین

 هک دیمهف دهاوخ یدوز هب یزاوژروب هقبط
 بانط هب رتهب نابز هب ای و  هدیسوپ ین هب

 هدرک نازیوآ ار دوخ یا هدش امنخن و  هنهک
 زا هجوچیهب یئاه تلود نینچ .تسا
 و بازحا هب یکتم یاه تلود
 هکلب دنتسین رت یوق بختنم نارادمتسایس
 هک اریز .دنشاب یم رت فیعض یلیخ
 ناش ندروآ دوجوب رد مدرم  یاههدوت
 زین لاکشا  نیرت هنابیرف رد اتح یشقن
 شبنج هلیسوب یدوز هب اهنآ .دنا هتشادن
.دش دنهاوخ هدیبور  اههدوت
:هکنیا همتاخ رد

 هدش هتسب یسارکومد یناملراپ یاههار رگا
 دوخ یاه تساوخ یارب رگراک هقبط دنا
 رگراک هقبط .دراد ار یرگید یاههار
 و شیوخ ی اهوزرآ نایب یارب یئاههار
 :دنک یم وجتسج ار میقتسم تامادقا
 تارهاظت و یمومع تاباصتعا ،تاباصتعا

 .دهد یم نامزاس ار …و یا هدوت یاه
 اهنآ هک درب دنهاوخ یپ ناناوج و نارگراک
 دنرادروخرب یا هداعلا قوف تردق نانچ زا

 فقوت ناوت یسیلپ و شترا ،تلود چیه هک
 دیاب یم تردق نیا طقف .درادن ار اهنآ

 ره زا شیب هزورما رگراک هقبط .دبای نامزاس
 دراد زاین یا یبای نامزاس هب یرگید نامز
 نینچ  ،دیامن شیورین کرد هب رداق ار وا هک
 و رگراک هقبط هب هک تسا یباینامزاس
 همانرب هک دهد یم ار ناکما نیا ناناوج
 رد ار اه تلود یداصتقا تضایر یاه
 ار راد هیامرس هقبط و دنیامن هفخ هفطن
 رد ار  اهنآ عفانم ،دنسانشب هقبط کی ناونعب

 هقبط   .دنهد رارق ضرعت دروم دوخ تیلک
 ربهر  نآ  ،تاملک رد ار تقیقح رگراک
 یم نیلومسد لیماک  هسنارف بالقنا گرزب

:دبای

”Les Grands ne sont Grands que par‐
ce que nous sommes a genoux: Lev‐

ons- nous”
 اریز  دن دنمتردق نانچ نامنامشچ رد  اهنآ ”
 ار ام :میا هدز وناز اهنآ ربارب رد ام هک
 .داتسیا دنهاوخ و  !”.میتسیاب دیهد  هزاجا
 رییغت لباق هکلب ،ریسفت لباق طقف هن  ایند
!تسه زین

***
:عبنم کنیل

http://www.marxist.com/dictatorship-
of-the-bankers.htm
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 لاصیتسا هب شنکاو ،هتشون نیا زا فده
 زا ار نیزرابم، لاصیتسا هرطیس. تسا

 لعفنم ار نادنمتفارش ، هدرک یهت تیصخش
 عفادم ار اه فرش یب و هدرک نیشن هشوگ و
 اهب ره هب و قیرط ره هب یزادنارب بیسنرپ یب
 .تسا هدرک یجراخ یماظن هلخادم هلمج زا

 فرژ یا هلصاف بالقنا و یزادنارب نایم
 پیسنرپ یب عفادم ره بیترت نیا هب و .تسا
 .درک باطخ یبالقنا ناوت یمن ار یزادنارب
 اصیتسا ساسحا زا یهجوت لباق شخب اعطق
 درکلمع اما دراد بوکرس رد هشیر ل
 لاصیتسا نیا  هب ندیسر رد مه نیزرابم
 نیا هب نتخادرپ یارب.تسا هدرک افیا شقن
 نایم میریزگان ، لکش نیرت ماع رد ،عوضوم
 نایم میوش لیاق کیکفت هزرابم عون ود
 هک یا هزرابم و تسا یگدنز هک یا هزرابم
 یگدنز هک یا هزرابم رد .تسین یگدنز
 هن دنوش یم هبرف هک دنتسه دارفا نیا تسین

 هک یا هزرابم .تکرح ای نایرج، شبنج
 هرهچ ، تسین موادت هب رداق تسین یگدنز
 نآ زا شیب زین هتفیشدوخ ی هدش هبرف یاه
 یلکش هب دنشاب  یزاس نایرج ددصرد هک
 ندرک هبرف تهج تانایرج زا یتسینوتروپوا

 ود زین نیب نیا رد .دننک یم هدافتسا دوخ
 یاه هرهچ نیا زا یا هتسد. دراد  دوجو هریت
 و هدش تردق یاه بطق بذج هدش هبرف
 یم مضه و لح نآ رد ندش عفتنم نیح رد
 یاه لارنژ نوچمه رگید یهورگ و دنوش
  هاگ زا ره هدش یگدرسفا راچد رکشل نودب
 یم ناشن یدوخ عمجم نآ و عمجم نیا رد
 نامز و نیمز زا تیاکش و هلگ باب و دنهد
 یگدنز هک یا هزرابم اما و .دنیاشگ یم ار
 تسا ییاه لمع راکتبا زا راشرس  تسا
 یگدنز یاه ترورض زا هتساخرب
 یزرو تسایس مدرم یارب نونکا مه.هرمزور
 لیدبت هرطاخم رپ و سرتسد زا رود یرما هب

 وس نیا هب بیترت ره هب روما نایرج . هدش
 ار تسایس  مدرم هماع هک  هدرک ادیپ قوس
 هک دنریگ سرد نآ زا و دننک ریسفت و لیلحت
 نیا هب شیاج هب و دننکن یزرو تسایس
 دنناوت یم هنوگچ اهلیلحت نیا زا هک دننکرکف
 و بسک و لغش تیعضو ینیبشیپ یارب

 رد لوپ حالطصا هب و دنربب هرهب ناشراک
 .دنشکب نوریب بآ زا ار ناشمیلگ و دنروایب
 فیرعت نآ هرطیس ناوت یم بیترت نیا هب

 ردپ تسایس“ دیوگ یم هک تسایس زا یتنس

 یم سفنت هک ییاضف رد ار ”درادن ردام و
 چیه هک تسا یتیعقاو نیا.درک سح  مینک
 هب ناهج فلتخم یاهروشک مدرم زا کی
 و دنیوگ یمن نخس تسایس زا نایناریا هزادنا

 زا یرب و رازیب هزادنا نیا ات زین مادک چیه
 هب یزرو تسایس هتبلا.دنتسین یزرو تسایس
 ار شا ییایوپ هک هتسویپ و موادم یرما هباثم
 دنک یم ذخا هرمزور یگدنز یاه شلاچ زا
 رب ناوت یم هنوگچ..یعطقم یاهراجفنا هن و
 ندرک ریگ همه یارب ؟دش قئاف اضف نیا

 داد هئارا نآ زا یفیرعت دیاب یزرو تسایس
 رپ هن و دشاب سرتسد زا رود هن هک
 یم داهنشیپ ار فیرعت نیا نم.هرطاخم
 کی هباثم هب یگدنز اب مهاوخ یم نم”:منک
 تسایس ینعی نیا و موش هجاوم یدج رما
 یمن لمحت.مریگ یمن هدیدان نم .”یزرو
 هب یگدنز اب نم.منک یمن جک ار مهار.منک
 نیا هب.موش یم هجاوم یدج رما کی هباثم
 رد یرما هب اهنت هن یزرو تسایس بیترت
 رد هکلب دوش یم لدب هرمزور و سرتسد
 دوخ هب ریذپان بانتجا یلکش دراوم یخرب
 رگید طیارش و دراوم رایسب رد و دریگ یم
 لمتحم یاه باختنا نایمرد یا هنیزگ هب زین

دازکاپ کباب

تسین یگدنز هک یا هزرابم
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 توافتم تیاغ هب یا هنیزگ.دوش یم لدب ام
 و طخ رد ار ام یلمع یگدنز دناوت یم هک
 اب اه هداوناخ ایآ.دهد نایرج رگید یطوطخ
 تشادهب و همیب،شرورپ و شزومآ و هسردم
 لکشم …و ،کیفارت،نکسم،نامرد و
 تالکشم اهنیا هک یدنب هتسد نیا .دنرادن
 یدنب میسقت، یسایس هن و دنا یعامتجا

 هدننک جلف یدنب میسقت نیا .تسا یطلغ
 چیه هک تسا یدنب میسقت نامه نیا.تسا

 کی رایتخا رد الثم یسوملم یحنایم هنوگ
 یمن رارق یزرو تسایس یارب راد هناخ نز
 رد کیمداکآ ینابز اب افرص هک نیا.دهد
 بوخ، میسیونب شتاعبت و مسیلاربیلوئن دروم
 طابترا چیه الامتحا ام شنک نیا اما تسا
  اه تسایس نیا زا هک یراشقا نآ اب یعیسو
 تسایس هب و دنک یمن رارقرب دننیب یم بیسآ
 هک نآ یارب .دوش یمن یهتنم ناشا یزرو

 یعاجترا یاه لح هار ندش ریگ همه رطخ
 اب .میهد شهاک ار دوجوم تالکشم یارب
 ات لضعم کی زا رواب لباق ریباعت دادعت دی

 رد  اب زج رما نیا و .دبای شهاک نکمم یاج
 رد هزرابم رد مدرم ندرک ریگرد و ندش ریگ
 سیسکارپ حالطصا هب و نکمم یاه هزوح

 یارب هصرع هچ ره .تسین ریذپ ناکما
 مدرم دوش رتعیسو و رت هدوشگ سیسکارپ

 ناینب اب و دامتعا لباق یتواضق یاراد دوخ
 وشح ریباعت بیترت نیا هب و هدش مکحم یاه
 دنهاوخن ادیپ طلسم شقن یفارحنا و دئاز و
 لوغ رگید هک تسا ریسم نیا رد اقیقد .درک
 دننک یمن نییعت ار اه تینهذ، یا هناسر یاه
 .دراد یم رب فاکش هبناجکی هطبار نیا و
 تسا تدمزارد یتکرح نیا هک تسا یهیدب
 نکمم تکرح نیرت عافد لباق نم رظن زا اما
 دهاوخ رابب ار جیاتن نیرت اکتا لباق و
 یماظن هلخادم هک تسا رکذ هب مزال.دروآ
 و اه ناینب، یا هناهب ره هب یجراخ یاه ورین
 ار تسا یگدنز هک یا هزرابم یاه هنیمز
 ار نآ موادت و روهظ ناکما و هدرک دوبان
 و .تخادنا دهاوخ قیوعت هب دیدم یاهتدم
 ای رصم رد نیملسملا ناوخا زج یویتانرتلآ
 ناشرالوکس یاه لداعم ای  یبیل رد هدعاقلا
.دروآ دهاوخن ناغمرا هب ار

 عمااووج ٬،ممووس ةةررااززهھھھ رردد هھک تتساا تتيیعقااوو
 ققووقح هھنيیمززرردد هھک ددنرراادد ددووجوو یفلتخم
 تتابلاططم ززاا یتووافتم ففيیطط رردد ییددنووررهھش
 سساساا ننيیاا ررب .ددنرربیم ررس هھب کيیتااررکوومدد
 هھک اجنآآ ززاا ٬،عمااووج یخررب هھک مميیرريیذذپیم
 ززاا( »ضضيیعبت« ررب ینتبم اهھنآآ یعامتجاا رراتخاس
 وو یماح یتحاارر هھب ٬،تتساا )للکش وو ععوون ررهھھھ
 هھب وو ددنووشیم ززيیمآآضضيیعبت ررکفت ععوون ررهھھھ ججووررم
 یقيیقح صصخش چيیهھھھ تتساا ننکمم ممهھھھ ینددم ظظاحل
 ینلع ضِضيیعبت هھجووتم الصاا یقووقح ايی
 رردد .ددووشن هھعماج ننآآ رردد یموومع ییاهھھھننامتفگ
 هھک ییررگيیدد ةعماج رردد ٬،تتساا ننکمم هھکيیلاح
 اب الاب ننخس ٬،ددرراادد اارر یسايیس رراتخاس ننامهھھھ
 ةعماج رردد یهھھھاگآآ ددشرر لليیلدد هھب ٬،یتحااررص ننيینچ
 ییاهھھھششنکااوو :ددررووآآ ددووجوو هھب یتالکشم ٬،ینددم
 ییررايیسب ننانزز وو ننااددررم ییووس ززاا ززيیمآآضضااررتعاا
 اب اتح ٬،ددنااششيیووخ ِییددنووررهھش ققووقح ددصررتم هھک
 تتاماقم ییووس ززاا ببووکررس ررططخ هھب مملع
 هھک ییااهھعماج رردد ههررخالاب وو .یتمووکح
 ییاهھبووچرراچ رردد ٬،ننآآ ِیسايیس ییاهھھھرراتخاس
 هھکنيیاا ضضحم هھب ٬،تتساا ههددش ففيیررعت کيیتااررکوومدد
 ٬،دديیآآ ننوورريیب یماقم ببحاص نناهھھھدد ززاا ننخس ننيیاا
 ررططخ ِننووددب هھک ددش ییرريیثک عمج ددهھھھاش ننااووتیم
 ةةددنيیووگ ِرراک للحم ايی وو هھناخ ییوولج ببووکررس
 ززاا هھک ینانزز وو ننااددررم :ددنااههددررک ععامتجاا ننخس
 ققووقح ررااددساپ اارر ددووخ ٬،یفلتخم تتالکشت ببناج
 وو ههدديیقع ٬،تتيیسنج ررهھھھ اب ننااددنووررهھش یعامتجاا
.ددننااددیم ییررکفت
 »یعامتجاا ییاهھھھششنکااوو« هھب هھجووت ننيیاارربانب
 تتمززالم ٬،یعامتجاا ییاهھھھننامتفگ هھب تتبسن
 هھب اارر اهھھھننامتفگ »ِیعامتجاا ـ یخيیررات«ییاهھھھررتسب
 ٬،مميیرريیذذپب اارر ییددررکيیوورر ننيینچررگاا .ددززوومآآیم ام
 ققلعتم ررووماا ةعلاططم مماگنهھھھ هھک تتسینعم ننيیددب
 ٬،اهھھھ»ددااددخرر« ايی وو »هھشيیددناا« ززاا ممعاا ٬،هھتشذذگ هھب
 نناشددووخ تتيیعقووم وو ططيیااررش سساساا ررب اارر اهھنآآ
 ببرراجت ررب هھيیکت ابً املسم هھکنآآ ننمض .مميیسررررب
 ٬،ددناایخيیررات ششيیووخ ةبوون هھب هھک ززووررماا ششناادد وو
 تتفاب وو تتخاس ظظاحل هھب اارر اهھنآآ ننااووتیم
.ددررک یيیاسانش
 ننووددب ٬،دديیوول وويیوونژژ ررثاا »ررکذذم للقع« بباتک
 ههددش هھتشوون ییددررکيیوورر ننيینچ کيی هھب هھجووت

 وو یگنااددررم :»ررکذذم للقع« بباتک یسررررب وو ددقن
 هھمجررت ٬،دديیوول وويیوونژژ ٬،ببررغ هھفسلفرردد یگنانزز
ررجاهھم هھبووبحم

ننتم ززاا للبق
 ششش رردد ٬،دديیوول وويیوونژژ ررثاا ٬،»ررکذذم للقع« بباتک
 هھتشوون ینايیاپ ممالک وو رراتفگشيیپ ههااررمهھھھ هھب ششخب
 ششمان ززاا هھک هھنووگنامهھھھ بباتک ننيیاا .تتساا ههددش
 ررکذذم تتيیسنج وو للقع ةططباارر هھب ٬،تتساادديیپ
 ننيیاا ززاا ششيیووخ ننيیيیبت دديیوول ممناخ .ددززااددررپیم
 ٬،للقع«ننووچمهھھھ یيیاهھھھثثحب ققيیررطط ززاا اارر هھططباارر
 وو یگنااددررم :سسفن مميیسقت» ٬،»ههددام ةططلس وو مملع
 وو للقع« ٬،»تتفايیتسدد ننووچمهھھھ للقع« ؛»یگنانزز
 وو »یصووصخ وو یموومع« ٬،»تتفررشيیپ

.تتساا ههددررک للابندد ٬،»العتساا ییااررب ههززررابم«
 هھتفررگ ششسررپ هھب بباتک تتيیهھھھام ررضاح ننتم رردد
 ةلططس هھک لليیلدد ننيیاا هھب هھن اماا ٬،ددووشیم
 رروواب اارر »ررالاسددررم نناهھج« ززيیمآآتتنووشخ
 ننيینچ ننتشاادد لليیلدد هھب سسکع هھب هھکلب ٬،ممررااددن
 اارر تتنووشخ ننيیاا هھک ییززت اب هھک تتسییرروواب
 وو ددهھھھاکیم ووررف ٬،»تتيینالقع وو للقع« هھبً افررص
 ززيیهھھھررپ یططبااوورر وو یعامتجاا رراتخاس یسررررب ززاا
 »ررکذذم تتيینالقع« ححالططصاا هھب ننيیاا هھک ددنکیم
 .ممرراادد للکشم ٬،ددززاسیمررب اارر

 هھمددقم
 ٬،ششااسسنج وو ععوون ررهھھھ ززاا »ررکفت« ووررملق ايیآآ
 سسکعررب ايی ؟تتسیعامتجاا ططبااوورر ررب ممددقم
 ررکفت ررب ممددقم اارر یعامتجاا ططبااوورر دديیابیم
 هھب اارر اهھنآآ ییوودد ررهھھھ دديیابیم هھکنآآ ايی ؟تتسناادد
 ییررتسب رردد یکيیتکلايیدد ییددنيیااررف تتررووص
 ینعيی »ززووررماا«ررگاا ٬،للثملاایف ؟دديیمهھف یخيیررات
 ٬،ننانزز« دديیووگب یماقم ببحاص ممووس ةةررااززهھھھ رردد
 ننااددررم هھب تتبسن ییررتننيیيیاپ تتلززنم وو ننأش
 ننيیاا اب ییددررووخررب هھچ دديینکیم ررکف ٬،»ددنرراادد
؟ددرريیگیم تتررووص هھتفگ
 دديیدد دديیاب« هھک ددشاب ننيیاا خساپ ننيیررتهھنالقاع دديیاش
 .»ددووشیم هھتفگ ییااهھعماج هھچ رردد ننخس ننيیاا
 رردد ٬،»یعامتجاا ششنکااوو« هھک مميیرريیذذپب ینعيی
ـ  یعامتجاا ططيیااررش گنتاگنت وو مميیقتسم ططابترراا
 ننيیاا ییوواح ررضاح هھتفگ .ددرراادد ررااررق یخيیررات

 ای تیعقاو :»رکذم لقع«
؟هروطسا

 یحور مناخ گالبو زا تشادرب .  یحور هرهز هتشون
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 ننددررک ااددج ددهھھھاش بباتک ننيیاا رردد ووررنيیاا ززاا .تتساا
 نناشیخيیررات ررتسب ززاا هھتشذذگ ننووررق تتااررکفت
 ززاا ینااررگن هھنووگ ررهھھھ ننووددب ممهھھھ ننآآ .مميیتسهھھھ
 ررااررق ززاا وو ؛یخيیررات ییاهھھھتتيیعقووم ننددش ششووددخم
 ددقن رردد ات ددرريیگیم تتررووص یيیااددج ننيیاا مموولعم
 ررااررق ررضاح ررصع یعامتجاا وو ییررکف تتحاس
 تتااررکفت ننيیررتیعاجترراا هھک ییررصع ممهھنآآ( ددنرريیگ
 ننيیررتالااوو اب ننامززمهھھھ اارر ررشب ععوون ههررابرردد
 .)تتساا ههدداادد ییاج ددووخ رردد یقررتم ییاهھھھهھشيیددناا
 ممهھھھ هھلئسم ننيیاا هھب دديیوول وويیوونژژً ااررهھھھاظظ هھک ددنچررهھھھ
 ننيیاا هھکنيیاا ززاا ررظظنفِفررص ٬،ییرراب .تتسانتعاایب
 تتساا ننکمم ددح هھچ ات ٬،هھنووگ»ژژالک« ِللمع
 تتساادديیپ ٬،ددززااددناا ررططخ هھب اارر بباتک یملع ررابتعاا
 ٬،ششاایخيیررات رِريیغ ششررگن لليیلدد هھب دديیوول ممناخ هھک
 رريیغً الماک یکرردد ٬،تتيینالقع وو تتيیسنج هھلئسم ززاا
 ززاا وو .ددرراادد هھنااررووابتتااذذ ووررنيیاا ززاا وو یعامتجاا
 ررب دديیکأت تتهھجً افررص ممهھھھ ررضاح ننتم ٬،اضق
 ییااررب للثملاایف .تتساا ههددش اپررب ککرردد ننيیاا تتيیمهھھھاا
 ايی وو »تتيیسنج« تِتاملک اتح هھک ددنک رراکشآآ هھکنآآ

 یخيیررات وو یعامتجاا یتاملک ٬،»تتيینالقع«
 ٬،ددووب للاحم تتررووصنيیاا رريیغ رردد هھک ااررچ .ددنتسهھھھ
.مميیشاب هھتشاادد اهھنآآ ززاا یتووافتم ییاهھکرردد
************************** 
 وو مماظظن ٬،تتيینالقع وو تتيیسنج ثثحب هھب ررگاا
 یعامتجاا وو یخيیرراتززاا( هھک اارر یعامتجاا ططبااوورر
 ههاگنآآ ٬،مميینک هھفاضاا )مميیااههددررک ذذخاا ننامددووخ ننددووب
 ززاا ینهھھھذذ ییاهھھھرريیووصت ففذذح لليیلدد دديیدد مميیهھھھااووخ
 ٬،ببجااوو رريیغ ِیقلت ايی وو ننانزز یيیانااووت وو یيیاارراک
 رردد ٬،ننانزز ِتتيیعقووم ةبتررم ووررف ايی وو تتيیمهھھھاا ممک
 تتسخن ةلهھھھوو رردد ٬،هھتشذذگ ننووررق یفسلف ییاهھھھثثحب
 ًاقافتاا هھک( اهھنآآ یی»هھنانزز تتيیسنج« لليیلدد هھب هھن
 هھلئسم ززاا هھنالددههدداس ییااییززاسهھيیجووت ططقف ننيیاا
ـ  یعامتجاا ییاهھھھرراتخاس رردد هھشيیرر للب ٬،)تتساا
.ددرراادد هھتشذذگ عمااووج ِیسايیس
 ههددررخ ننووططالفاا ررب دديیوول وويیوونژژ یتقوو للثملاایف
 وو ممظظن بباتززاب ٬،ننووططالفاا ممعزز هھب”:هھک ددرريیگیم
 ددرراادد ییررتمک تتحااررص ننزز سِسفن رردد مملاع للقع
 ةةددنامرردد سسفن ززاا ننزز سسفن .ددررم سسفن رردد ات
 للقع ززاا یبيیصن هھک ددرريیگیم هھيیام ینااددررم
 ییانبم هھک ددنکیم ششوومااررف ٬،)٣۳١۱ صص( ”ددنااههددرربن
 اارر ننانزز هھب ننووططالفاا ییالاب عضووم ززاا شِشررگن
 رردد دديیابیم هھکلب ٬،ییوو یفسلف تتيینالقع رردد هھن
 اهھھھننيیمززررس هھک ددررک ووجتسج یططيیااررش وو ططبااوورر
 ررهھھھ ننتفايیتتسدد هھب اارر ففلتخم ییاهھھھینااررمکح وو
 رردد .ددووب هھتشااددااوو »یسايیس ررااددتقاا« ررتشيیب هھچ
 مماقم رردد ننووططالفاا هھک تتسیتيیعضوو ننيینچ
 مميیسررت اب( اارر »هھعماج« للک ٬،یعامتجاا سسددنهھم
 ِیسايیس ـ یعامتجاا ییاهھتلززنم وو ششقن ِیتاقبطط
 ننتفايیتتسدد ةةژژووررپ ققباططم وو ٬،ههددايیپ ٬،)ززايین ققباططم
.ددنکیم ررااووس وون ززاا ٬،»یسايیس ررااددتقاا« هھب
 ٬،)ششيیووخ( ینامررآآررهھش رِرامعم مماقم رردد ییوو ٬،سسپ
 ٬،ررااددمتسايیس ـ ففووسليیف ٬،ررتققيیقدد ینايیب هھب وو
 رريیاس یتاقبطط ههاگيیاج للثملاایف هھک هھنووگنامهھھھ

 ممهھھھ اارر ننزز ههاگيیاج ٬،ددنکیم ننيیيیعت اارر اهھهھھھووررگ
 یفسلف تتااررکفت ررگاا وو .ددززاسیم صصخشم
 رردد هھک اارر ییززت ننووچمهھھھ یيیاهھھھهھشيیددنااً اصووصخ(
 هھنيیددم یيیاپررب ییااررب ننووططالفاا ِررووهھمج بباتک
 ةةدديیاا ززاا هھتساخررب )تتساا ههددش للابندد هھلضاف
 هھب لليیامت هھک مميینااددب یی»ززاسرراتخاس« ةنااددنمفددهھھھ
 ددرراادد صصاخ ییااههوويیش هھب ننااررگشنک وو ششنک ققلخ
 رردد ايی وو تتساا ححالصاا وو ددقن ددددص رردد ايی هھک(
 ققيیررطط ززاا ٬،ددووجووم ممظظن یهھيیجووت ِیيیامنززاب ششالت
 ننااووتب اتح دديیاش تتررووصنيیاا رردد )ننآآ یِیززاسالعتساا
 تتيیوونث ٬،ننووططالفاا ِیفسلف رراتخاس رردد تتفگ
 مملاع وو یلقع مملاع( »ههددام وو ننهھھھذذ« ِیشيیددناا
 یعامتجاا تتاقبطط مميیسررت ززاا ددنااووتیمن ٬،)سسووسحم
 ددررووم للآآههدديیاا ةعماج ِیتلززنم ببتااررم هھلسلس وو
 ةعماج« رردد ممهھھھ اارريیزز .ددشاب ااددج وواا ررظظن
 ییوو »لِلُثُم مملاع« رردد ممهھھھ وو ننووططالفاا »ِینامررآآ
 ةبتررم ززاا یيیاهھتررووص اب یتاقبطط ییرراتخاس اب ام
 دديیابن یلوو .مميیتسهھھھ هھجااووم ررتووررف ةبتررم وو ررتالاب
 ددننام ممهھھھ ننووططالفاا هھک اجنآآ ززاا هھک ددررک ششوومااررف
 مماقم رردد اتح وواا ککالم ٬،ههددووب نناسناا امش وو ننم
 ررکفت رردد »ششيیددنااتتيیوونث« ییاهھشررگن ررااذذگننايینب
 ووررملق تتايیبررجت ززاا ججرراخ هھتسنااووتیمن ٬،ببررغ
 ننيیاا ززاا ننااووتیمن ینعيی .ددشاب ششااههررمززوورر
 ننيیررتیفسلف سِسپ رردد هھکددررک یشووپ ممشچ تتيیعقااوو
 للُثُم ِنناهھج رريیسفت رردد ننووططالفاا هھک ییررکفت
 تتررووص هھب اتح( ییوو ِیسايیس ششررگن ٬،هھتشاادد
 ننيیمهھھھ هھب .تتساا ههددووب رراک ررددناا تتسدد )ههاگآآددووخان
 ررظظن ززاا یعامتجاا تتيیمهھھھاا ممک ییاهھهھھھووررگ لليیلدد
 ِیموومع ووررملق رردد هھک یناسک ننامهھھھ ینعيی( ییوو
 یسايیس وو یعامتجاا یشقن ییوو ِیخيیررات ةةرروودد
 للثم ِمملاع ِیفسلف رريیسفت رردد ٬،)ددنااهھتشااددن یمهھم
 وو ددنرريیگیم ررااررق ییددام مملاع ررتووررف ةبتررم رردد
 یناحوورر ـ یلقع ییالاب ببتااررم هھب نندديیسرر تتيیلباق
.ددنررووآآیمن تتسدد هھب اارر
 ززاا لليیلحت ییاهھھھههووحن ررگاا هھک تتساا ننيیاا تتيیعقااوو
 تتسدد هھب هھک ییرريیسفت ٬،مميینک ففذذح اارر تتسدد ننيیاا
 هھب اارريیزز .ددشابن ددامتعاا للباق ننااددنچ دديیاش دديیآآیم
 هھب هھناهھھھاگآآان ٬،یعااززتناا ششوورر ِییرريیگرراک هھب لليیلدد
 یسررررب للاح رردد هھک »ییررکفتم« تتااررکفت
 ٬،)ننووططالفاا للثملاایف( ٬،مميیتسهھھھ ششااهھشيیددناا
 رردد ییررااددنپ هھک( مميیااههدداادد یصخشً امامت یتيیعقووم
 ررس هھب یخيیررات رريیغ وو یعامتجاا رريیغ یعضوو
 هھب ششوورر ننيیاا ززاا هھک هھچنآآً املسم وو )تتساا ههددررب
 ةةددش ییااههررووططساا ةةررهھچً افررص ٬،مميیررووآآیم تتسدد
 .تتساا ففووسليیف ننآآ
 ٬،ههررهھچ ننيیاا ززاا نندديیززگییرروودد ییااررب ٬،ننيیاارربانب
 هھک ااررچ .تتشاادد یمامضناا ییددررکيیوورر دديیابیم
 ننزز ررب ددررم ةططلس ننااووتیم تتررووص ننيیاا رردد ططقف
 تتررووص هھب )تتسییرراتخاس ییررماا هھک( اارر
 ههاارر ززاا ینعيی .ددررک ججاتنتساا یخيیررات ـ یعامتجاا
 تتيیوونث ةةددش هھتسسگ ممهھھھ ززاا ةخاش وودد ِننددزز ددنوويیپ
 مملاع هھب )سسفن وو ننهھھھذذ( یلقع مملاع :ییوو ِیشيیددناا
:ددسيیوونیم دديیوول للاحررهھب ؛ییددام وو سسووسحم

 تتيیااوورر هھب ننووططالفاا ییرريیططاساا ننايیب رردد“
 ثثيیح ززاا سسنج وودد ززيیامت هھب یتاارراشاا ٬،سسووئاميیت
 ددززن الااوو ییررووصت هھک تتسهھھھ یناهھيیک للقع
 ٬،للقع ززاا ییددنمههررهھب اب نناسناا ]...[ .تتسوواا
 ٬،تتساهھنآآ تتااذذ هھب ممئاق نناشددووجوو هھک اارر ییرراکفاا
 هھب سسفن .ددررک ددهھھھااووخ ککرردد ٬،نناسناا سسااووح هھب هھن
 ددنچ ینت وو ننايیااددخ تتفص« صصاخ ییانعم ننيیاا
 رراثآآ ةةددنررااددرربرردد هھک ههددام ]...[ »تتساا ننايیمددآآ ززاا
 ببسک ییااررب هھک تتساا ییززيیچ تتساا یگنيیددام
 ننيیاا .تتشذذگ ااررف ننآآ ززاا دديیاب ینالقع تتفررعم
 هھب ددررم تتبسن هھن ددووب ههددنب هھب نناگيیااددخ تتبسن
 ننايینانوويی تتسدد هھب اارر هھططلس ییاهھھھههرراعتساا هھک ننزز
 اهھنآآ ییررايی هھب اارر تتفررعم ززاا ددووخ ممهھف ات دداادد
 ررددً ااددعب ینووططالفاا ننوومضم ننيیاا اماا .ددنهھھھدد ححررش
 ددووشیم ررااررکت ببررغ ررکفت خيیررات ررسااررس
 .)٣۳١۱ـ٣۳٠۰ صصص١۱٣۳٨۸٧۷ ٬،دديیوول وويیوونژژ(“
 ” هھک دديیوول ةتفگ ننيیاا دديیيیأت ننمض ٬،ننيیاارربانب
 رردد نناگددنب ـ نناگيیااددخ ةططلس ِینووططالفاا ننوومضم
 ررکذذت ٬،”تتساا ههددش ررااررکت ببررغ ررکفت ررسااررس
 ننووططالفاا ششررگن سسپ رردد ِیعامتجاا تتابسانم هھب
 یتيیمهھھھاا »نناگددنب ـ نناگيیااددخ« ززت صصووصخ رردد
 تتحاس رردد اارر ام هھک ااررچ ؛ددرراادد ههززااددناا ننامهھھھ هھب
 اجنآآ رردد .ددهھھھددیم ررااررق ننووططالفاا تتااررکفت یعقااوو
 یفووسليیف اب للب ییااهھناسفاا ننووططالفاا اب هھن ررگيیدد
 هھب اارر ششررکفت ةةووق هھچنآآ هھک مميیووشیم هھجااووم
 للب ٬،تتووهھھھال نناهھج ززاا هھن ددررااددیمااوو للمأت
 هھک تتساا ششااههررمززوورر ووررملق للئاسم ززاا هھتساخررب
 هھب اارر ففووسليیف ٬،ششااهھنامزز یخيیررات ططيیااررش ررب انب
 هھب هھک هھتخيیگنااررب یيیاهھھھززيیچ ةةررابرردد نندديیشيیددناا
 رراکشآآ وواا ررب »هھلئسم« وو »ززايین« هھباثم
 یگددنزز ططيیااررش ننيیمهھھھ اضق ززاا وو .ددنااههددشیم
 هھب اارر وواا هھک تتساا ننآآ هھب یيیووگخساپ وو ههررمززوورر
 هھتخااددناا ینامررآآ ررهھش وو نناسناا ِیسددنهھم ررکف
 وودد رريیووصت ننيیاا رردد ففووسليیف ررگاا هھک .تتساا
 ٬،»ییددام نناهھج« وو »ینالقع نناهھج« ِییرراگناا
 ههاگنآآ ٬،تتفابیمن ددووخ ییااررب یهھھھالک ححالططصاا هھب
 ننووچمهھھھ اارر ییرراگناا تتيیوونث ننيیاا ٬،ددشیم دديیاش
 ییوو ززاا ششيیپ ننافووسليیف ِتتااررکفت ززاا ییررايیسب
 ايی وو ننايیااررگ تتعيیبطط ززاا ممعاا ٬،ممددقتم ننايینانوويی(
 ییااهھيیررظظن وو ههدديیاا کيی ددح رردد ٬،)ههرريیغ
.ددررک یقلت یسانشیتسهھھھ
 اارر ددووخ »ففووسليیف« مماقم رردد ننووططالفاا یتقوو اماا
 ززاا ددنچ ینت« )ششددووخ ححالططصاا هھب( ههاگيیاج رردد
 مملاع ککرردد هھب رردداق هھک ددهھھھددیم ررااررق یی»ننايیمددآآ
 مملاع ننآآ هھب اارر ددووخ عقااوو هھب ٬،تتساا ققيیاقح
 تتيیددنس هھک ددنکیم للصتم یضحم تتقيیقح
 مماقم رردد ششددووخ ةشيیددناا رردد ططقف ششددووجوو
 ههاگيیاج ففررصت ییااررب ووررنيیاا ززاا .تتساا ففووسليیف
 ٬،سسووسحم مملاع ننيیاا رردد الااوو یعامتجاا تتلززنم وو
 ممهھھھ اارر ددووخ وو »للُثُم مملاع ةيیاس« ااررنآآً اارراچان

 هھکنانچ .ددنکیم یفررعم »مملاع ننيیاا ةةددنسانش«
 ززاا تتحااررص هھب ییوو ٬،»ررووهھمج« بباتک رردد
:ددررااددیمررب ههددررپ »ننايیمددآآ ززاا ددنچ ینت« تِتيیووهھھھ



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱107 ههام  تشهبیددرراا

 اهھھھررهھش هھک ییددسافم ممززيیززع ننکووالگ ییاا ممتفگ“
 ددسافم یلک ررووطط هھب ننم ةةدديیقع هھب ٬،ددنکیم ههابت اارر
 ررگم تتفايی ددهھھھااووخن نناصقن ززگررهھھھ ٬،ررشب ععوون
 ايی ددنووش ههاشدداپ هھفسالف اهھھھررهھش رردد هھک ههاگنآآ
 تتنططلس وو یهھھھاشدداپ ننااوونع ننوونکاا ممهھھھ هھکنانآآ
 ددنيیآآرردد هھفسالف کلس ررددً ااددج وو یتساارر هھب ددنرراادد
 ددحااوو ددررف ررددً امااووت ٬،تتمکح اب یسايیس ییوورريین وو
 ققبطط ررب هھک ام ررهھش ننيیاارربانب ]...[ ددووش عمج
 ننم ٬،تتساا ههددش سسيیسأت تتعيیبطط سسوومان
 ننوويیددم اارر ددووخ تتمکح ععوومجملااثثيیح
 ششيیووخ ءززج ننيیررتکچووک وو هھقبطط ننيیررتددووددحم
 ررهھش ررب ددرراادد هھک یملع ِتتبسانم هھب هھک تتساا
 ننيیاا ننابحاص سسپ ددنکیم تتمووکح وو تتسايیرر
 ررب اهھنت تتمکح ممان مموولع ةمهھھھ ننايیم رردد هھک مملع
 ممکح هھب هھک ددنتسهھھھ ییااهھقبطط تتساا ققالططاا للباق ننآآ
 تتاقبطط ةمهھھھ ززاا ننآآ ددااررفاا تتعيیبطط
 صص :١۱٣۳۴٨۸ »ررووهھمج«٬،ننووططالفاا( ”..ددنررتمک

) ٢۲٣۳٠۰ ـ ٢۲٢۲٩۹ ٬،٢۲١۱۶
 ررب اارر ششباتک هھک ٬،دديیوول ررووصت ففالخررب ننيیاارربانب
 ٬،»هھتفايی تتيیسنج تتيینالقع ییاهھھھننامررآآ« ررووحم
 ِینالقع« ةلئسم چيیهھھھ اب ام ٬،تتساا ههددررک ززکررمتم
 تتيیسنج هھب ددسرر هھچ .مميیتسيین ففررطط »یضحم
 هھب هھک ییااهھفسلف ووررملق رردد هھک ااررچ ؛ننآآ ِننتشاادد
 ٬،تتساا ههددش انب یخيیررات ـ یعامتجاا ِنناسناا تتسدد
 للئاسم ززاا للقتسم ٬،ددووخ ییااررب یتيینالقع چيیهھھھ
 ددسرر هھچ ٬،ددررااددن ددووجوو ننآآ ییاهھھھههدديیددپ وو یعامتجاا
 !ددشاب هھتشاادد ممهھھھ تتيیسنج ددهھھھااووخب هھکنيیاا هھب
 ششوورر رردد هھچنآآ تتفگ ننااووتیم ططقف ننيیاارربانب
 ینالقع ییاهھنامررآآ ننااوونع هھب ٬،دديیوول ِیعااززتناا
 ِییررظظن ـ یهھيیجووت ررااززباا ٬،تتساا ههددش ررگههوولج
 ییاهھماظظن ععااووناا ززاا یکيی رردد تتيیعووررشم تتيیبثت
 ررب هھک ااررچ .تتساا کيیتااررکوومدد رريیغ ِیعامتجاا
 تتيیوونث تتسيیژژوولووئدديیاا ننيیررتگررززب ةشيیددناا ِسساساا
 ززاا ییرريیگمميیمصت وو تتررددق ٬،ببررغ نناهھج شِشيیددناا
.تتساا »نناسک ککددناا «نِنآآ
 رردد ییددووهھيی نِنووليیف ززاا دديیوول هھک ممهھھھ ینامزز ننيیاارربانب
 هھکنيیاا ززيین وو ددنکیم ددايی ٬،ییدداليیم تتسخن ةةددس
 بباتک لليیووأت هھب ننووططالفاا ةفسلف رريیثأت تتحت
 رريیسفت ققبطط ٬،تتساا ههددررک ممااددقاا ننايیددووهھيی سسددقم
 ننووططالفاا ششيیددنااتتيیوونث رراتخاس ننامهھھھ اب ٬،دديیوول
 ددررووآآیم وواا ززاا یلووق للقن دديیوول .مميیووشیم هھجااووم
 ززج ییززيیچ عقااوولاایف ٬،تتفررشيیپ“ هھکنيیاا ررب ینبم
 هھب ممامت ةلاحتساا اب ٬،هھنانزز تتيیسنج للماک ککررت
 ههددام ززاا ننزز سسنج اارريیزز ددشابن هھنااددررم تتيیسنج
 ةةددنرريیذذپ وو ینامسج وو للعفنم وو ددشاب
 رريیغ ٬،للووقعم ٬،للاعف ددررم سسنج وو ٬،تتاسووسحم
 وويیوونژژ( ررکفت وو ررووعش هھب ررتکيیددززن وو ینامسج
 هھب هھک ینامزز اتح ايی وو .)۵٧۷ صص :١۱٣۳٨۸٧۷ ٬،دديیوول
 ايی وو ننيیتسووگآآ ددعب ننررق ددنچ ٬،دديیوول وويیوونژژ للووق
 یشان ییاهھھھیمهھفددب ززاا ییرريیگوولج ییااررب سسانيیووکآآ
 ننأش ات ددننکیم ششالت ٬،ینيیدد ییاهھھھییززيیتس ننزز ززاا
 هھتسجررب اارر تتيیحيیسم ننيیدد رردد ننزز تتلززنم وو
 وو کيیکفت ننيیاا ررب هھبلغ هھب رردداق اماا ٬،ددنززاس

 هھلئسم دديیابیم ممهھھھ اجنيیاا رردد ؛ددنووشیمن ییرراگنااوودد
 ررهھھھ ززاا دديیوول .دديیدد اهھنآآ ةنامزز ططيیااررش ةيیحان ززاا اارر
 رردد ببيیتررت هھب هھک تتساا ههددررووآآ یيیاهھھھ للووقللقن وودد
:مميینااووخیم اارر اهھنآآ ززاا ات وودد رريیزز
 تتررددق ثثيیح ززاا رربااررب یتااذذ اارر ننزز“ :ننيیتسووگآآ
 تتيیسنج ظظاحل هھب اماا ددشاب یلقع ررووعش ینهھھھذذ
 لليیم هھک ننااددنچ ٬،ههددش ههدداادد ررااررق ددررم سسنج عبات
 ات ددشاب ددررم عبات ززيین یسنج ششززيیمآآ هھب وواا
 سسفن بببس هھب اارر للمع ننيیاا رردد حيیحص تترراهھم
 تتررووص هھب »یيیاهھنت« هھب ددررم …ددنک ممهھف هھلقاع
 ددررم هھک یتيیمامت وو للامک ننامهھھھ هھب .تتساا ددنووااددخ
 رردد ٬،ددنووش ددحااوو ینت وو ددننک تتلصوو ممهھھھ اب ننزز وو
 اهھنت ددررم یگددنزز کيیررش مماقم رردد ننزز هھک یلاح
 هھک ددشاب ددنووااددخ هھب هھيیبش ددنااووتیم یتررووص رردد
.)۶٢۲ صصص ١۱٣۳٨۸٧۷،٬ ٬،دديیوول( ”ددشاب هھتشاادد یيیووش
 ةةددااووناخ رردد حيیحص ممظظن ببلاطط ررگاا“ :سسانيیووکآآ
 یضعب ططسووت یضعب هھک دديیاب ٬،مميیتسهھھھ ییررشب
 هھب ننزز ااذذل ٬،ددنووش تتمووکح ددنررتللقاع هھک ررگيیدد
 ددررم عبات یعيیبطط ررووطط هھب ٬،تتيیعبت ممسق ننيیاا تتلع
 ققئاف ددررم رردد للقع ززيیمت ةةووق هھک اارريیزز تتساا
 .)۶٩۹ صص ٬،اجنامهھھھ(”ددشاب
 اهھھھهھتفگ ننيیاا ییوودد ررهھھھ ززاا ددووخ رريیسفت رردد دديیوول وو
 :ددسيیوونیم
 هھک مميینکیم ططابنتساا ررووططنيیاا ممالک ننيیاا ززاا ]...[“
 .ننزز هھن ددش ههدديیررفآآ ددنووااددخ تتررووص هھب ددررم
 وواا تتجح هھک سسوونيیتسووگآآ ززاا للقن هھب سسانيیووکآآ
 تتررووص ـ للووقعم تتااذذ هھک ددنکیم دديیکأت ٬،ددووب
 ددررم رردد ممهھھھ ـ ششاایلصاا ییانعم هھب ییددنووااددخ
 نناسناا ننهھھھذذ رردد وو ٬،ننزز رردد ممهھھھ وو ددووشیم تتفايی

 »تتسيین یسنج ررظظن ززاا ییززيیامت چيیهھھھ هھک اجنآآ«
 ددررم رردد ٬،ییووناث ییانعم کيی هھب اماا .ددرراادد ررااررق
 ننزز مماجررف وو ززاغآآ ددررم اارريیزز« ددووشیم اادديیپ
 ررهھھھ مماجررف وو ززاغآآ ددنووااددخ هھکنانچ .تتساا
 ننزز هھک ٬،ننزز ییااررب ددررم هھن .»تتساا یقوولخم
.)۶٧۷ صص( ”ددش ههدديیررفآآ ددررم ییااررب
 سسددقم ییاهھباتک رريیسفت وو لليیووأت ززاا تتبحص یتقوو
 نناسناا ییووس ززاا للمع ننيیاا هھک اجنآآ ززاا ٬،ددووشیم
 تتررووص )ههددش یعامتجاا ِننامزز ررذذگ رردد(
 للمع هھک ددناسرریم ککرردد ننيیاا هھب اارر ام ٬،ددرريیگیم
 ممهھف هھک ددرريیگیم تتررووص ووررنيیاا ززااً اساساا ٬،لليیووأت
 ششررووررپ وو ٬،ششززوومآآ ققيیررطط ززاا نناسناا ررووعش وو
 ررااددررووخررب ددشرر تتيیلباق ززاا یعامتجاا ییاضف وو
 وو ننيیتسووگآآ ششالت دديیوول ةتفگ هھب هھکنيیاا .تتساا
 رربااررب رردد تتموواقم وو هھلباقم ییااررب سسانيیووکآآ
 اب تتيیاهھن رردد ٬،ینيیدد ةنااززيیتس ننزز ییاهھشررگن
 ننتم ننيیاا رردد ام ییااررب ٬،ددووشیم هھجااووم تتسکش
 یشوورر هھب هھجووت اب اارريیزز .تتساا یقططنم ییااهھلئسم
 وو( ٬،مميیرربیم ششيیپ اارر ثثحب ٬،ننآآ سِساساا ررب هھک
 ققبطط )تتساا ههددررک یشووپ ممشچ ننآآ ززاا الماک دديیوول
 ظظاحل هھب( ٬،ییددايینب ییرريیيیغت یخيیررات ددهھھھااووش
 ییاهھهھھھووررگ کيیتااررکوومدد ییاهھھھییززاسددااززآآ
 اططسوو ننووررق ِیعامتجاا رراتخاس رردد )یعامتجاا
 ددنچ هھلصاف هھب وودد ررهھھھ سسانيیووکآآ وو ننيیتسووگآآ هھک

 .تتساا ههددااددن خخرر ٬،ددنااهھتسيیززیم ننآآ رردد ننررق
 تتااررکفت وو غغووبن ايی وو ییددررف ییاهھھھتتيیقالخ ةلئسم
 ننيیاا ددننااووتیمن ممااددکچيیهھھھ ٬،… وو هھناتسوودد ععوون
 سسانيیووکآآ وو ننيیتسووگآآ هھک ددننززب رروودد اارر تتيیعقااوو
 ددنتسنااووتیمن ششيیووخ نناارروودد هھب نناشققلعت لليیلدد هھب
 تتيیسنج ززاا دديیوول هھک اارر ییاایقووقح ِککرردد ننآآ
 ییاهھتلصخ لليیلدد هھب ٬،ننيیاارربانب .ددنشاب هھتشاادد ٬،ددرراادد
 تتبسن نناشیتسووددععوون ٬،ددووخ ِککرردد ِیمهھف ششيیپ
 ننامهھھھ ففااررططاا رردد ممهھھھ ززاب »ننانزز« ةلئسم هھب
 ةنامزز ننانزز ِیسايیسرريیغ ِتتيیعضوو وو ررووصت
.تتساا هھتفررگیم تتخاس وو للکش ششيیووخ
 وو ننيیتسووگآآ شِشالت ٬،ششوورر ننيیاا رردد ٬،ددووجوو ننيیاا اب
 ننانزز تتيیعقووم یبسن ِلليیددعت رردد سسانيیووکآآ
 تتيیعمج ززاا گگررززب یشخب ننااوونع هھبً افررص (
 نناهھنپ ٬،ننووليیف هھب تتبسن ٬،)یحيیسم ننيینمؤؤم
 وو اهھھھلليیووأت ففيیطط ببووچرراهھچ رردد وو ددنامیمن
 ِیخيیررات تتيیمهھھھاا ززاا تتيیحيیسم ننيیدد ییاهھھھرريیسفت
 ششالت اصووصخ .تتساا ررااددررووخررب یصاخ
 ٬،ددعب هھب ییدداليیم ههددززايی ننررق ززاا سسپ سسانيیووکآآ
 یخررب رردد هھک یبيیلص ییاهھگنج ننامزز ززاا ینعيی
 ییاهھھھووررملق هھب ررگيیدد ننايیدداا ددوورروو اب ٬،ققططانم
 تتحت ةصررع هھب اپ ییررگيیدد ییابقرر ٬،یموومع
 ررووهھظظ اب هھک یناارروودد .ددنددررااذذگ تتيیحيیسم ةططلس
 ووررملق رردد ططقف هھن ٬،دديیددج ةةددننکلليیددعت ییاهھھھرريیسفت
 ٬،اهھھھهھصررع ییررايیسب رردد هھکلب ینيیدد
 تتيیحيیسم نناهھج ییوورر هھب ییدديیددج ییاهھھھززااددنااممشچ
:دديیووگیم ههررابننيیاا رردد تتناارروودد لليیوو .ددش ههددووشگ
 هھک ددنددش هھجووتم ننوويیبيیلص ننووچ ٬،یلک ررووطط هھب“
 ٬،ررتننددمتم ررگيیدد ییاهھھھششيیک ننااوورريیپ ززاا ررگاا
 رردد یتسيیاب ٬،ددنشابن ررتددامتعاا للباق وو ررتققفشم
 هھتشااددن اهھنآآ ززاا یمک تتسدد تتالامک لليیبق ننيیاا
 اارر یخررب رراکفاا ٬،تتيیعقووم ننيیاا ککرردد .ددنشاب
 ننيینمؤؤم تتااددقتعم ففيیعضت هھب وو تتخاس نناشيیررپ

 کمک ممهھھھددرراهھچ وو ممهھھھددززيیس ننووررق للالخ رردد …
 ممظظعاا ففقساا ٬،ممايیليیوو ددننام یناسيیوونخيیررات .ددررک
 ررووطط هھب وو ننيیسحت اب ننانچ ددررااووم یضعب رردد
 هھک ددنتفگ یمالساا ننددمت ززاا ننخس ممااررتحاا اب یلک
 سسااررهھھھ وو تتشحوو ةيیامً اعططق اهھنآآ تتاارراهھظظاا
 یبيیلص للوواا گنج ننشخ ننااررووشحلس
 صص ٬،مموودد ششخب ۴،٬جج :١۱٣۳٧۷١۱ ٬،تتناارروودد(”ددش

٨۸١۱٨۸(. 
 ککرردد ییااررب یتالامتحاا ننيینچ ننتشاادد ررظظن رردد
 ددنااووتیم ییددح ات سسانيیووکآآ ةنايیااررگ لليیددعت ششالت
 ییااررب ٬،ممااددک چيیهھھھً ااررهھھھاظظ هھک ددنچررهھھھ ؛ددشاب دديیفم
 ِللقع« ِیسررررب وو هھعلاططم تتهھج دديیوول وويیوونژژ
 ررووحم هھکيیددووجوو اب وو .تتسيین ببلاج شش»ررکذذم
 ههررابرردد وو ههدداادد ررااررق »للقع« ررب اارر ددووخ ثثحب
 للقع« ايی وو »ینووططالفاا للقع« ددننام للقع ععااووناا
 ننيیاا اب اماا ٬،دديیووگیم ننخس ٬،… ايی وو »یترراکدد
 هھک تتسيین هھلئسم ننيیاا ددنب رردد الصااً ااررهھھھاظظ للاح
 ننآآ ايی ننيیاا ررووهھظظ ثثعاب یططيیااررش وو للمااووع هھچ
 ررووطط هھب تترراکدد یتقوو اتح .تتساا ههددش للقع
 وو ددهھھھددیم ررااررق ررظظن ددم اارر »دديیددج مملع« ینلع
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 یگددنزز یگتسبمهھھھ« هھب للووکووم اارر مملع تتفررشيیپ
 وويیوونژژ( تتساا هھتسناادد »رريیثک صصاخشاا ششالت وو
 وويیوونژژ ممهھھھ ززاب ٬،)٨۸٣۳ ـ ٨۸٢۲ صصص:٬١۱٣۳٨۸٧۷،دديیوول
 یخيیررات ططيیااررش ننيیيیبت ییااررب یقايیتشاا چيیهھھھ ٬،دديیوول
 .ددررااددن )هھتسيیززیم ننآآ رردد تترراکدد هھک( ههددفهھھھ ننررق
 ررووهھظظ اب هھک یمهھم وو سساسح ننررق ممهھھھ ننآآ
 ششيیاادديیپ وو ننآآ رردد تتعنص وو مملع ننيیوون ةصررع
 ییدديیددج ةةووحن ٬،ططبااوورر ززاا ییدديیددج ععوون وو تتاقبطط
 هھب .تتساا ههددررووخ ممقرر یگددنزز وو هھشيیددناا ززاا
 ددهھھھااووخب ات ددررااددیم ننآآ ررب اارر تترراکدد هھک ییررووطط
 ررااررق »نناگمهھھھ« ررايیتخاا رردد ششاایملع»ششوورر«
 یعااززتناا وو ببان للئاسم ششددووخ للووق هھب وو ددرريیگ
 ننآآ ززاا ییززيیچ ممهھھھ ننانزز اتح”ددنمهھفب نناگمهھھھ اارر
 اماا ٬،)٧۷٧۷ صص ٬،اجنامهھھھ(”ددووش نناشرريیگتسدد
 ممهھھھ تترراکدد مميیقتسم للووق للقن ننيیمهھھھ اتح مميینيیبیم
 اارر ام ات ددنکیمن دداجيیاا دديیوول رردد ییااههززيیگناا چيیهھھھ
 رردد اارر یتسااووخ ننيینچ هھک ددهھھھدد ططابترراا یيیاضف هھب
 .…تتساا ههددررووآآ ددووجوو هھب تترراکدد
 ششيیووخ بباتک ینايیاپ تتاظظحالم رردد دديیوول ٬،ییرراب
 :ددسيیوونیم
 یلااووت ٬،مميیرراادد یفسلف ییاهھھھهھشيیددناا خيیررات رردد هھچنآآ“
 تتسيین یحططس ةنااززيیتسننزز ششررگن یتشم ضضحم
 وو مميیززيیررب رروودد هھب اارر اهھنآآ مميینااووتب ههززووررماا هھک
 اارر ددووخ یلقع ییاهھھھننامررآآ ررتققيیمع ییاهھھھرراتخاس
 ننآآ ززاا ششيیب ااررجام ققمع .مميیررااذذگب ههددررووخن تتسدد
 …ددندديیددیم هھتشذذگ ننافووسليیف هھک تتساا ییززيیچ
 تتساهھنيیاا ززاا ررتغغاادد للقع ننددووب هھنااددررم ةيیضق
 هھک یلقع ینامررآآ ززاا مميینااووتیم ايیآآ ]...[
 هھب مملاس وو حيیحص یلصاح ٬،ددشاب یسنجااررف
 هھک اارر ییددجوو وو ررووش ةةددمع ششخب ؟مميیررووآآ تتسدد
 ٬،ههددشیم ززااررباا ننامررآآ ننيیاا هھب هھتشذذگ رردد
 تتخانش رردد هھنابيیررفددووخ ییررووصق مميینااووتیم
 رردد هھک مميینااددب هھنانزز ننهھھھذذ وو هھنااددررم ننهھھھذذ تتووافت
 ددووجوو هھب یعقااوو ییاهھھھییررباارربان ِیعامتجاا ططيیااررش
 للاح ننيیع رردد اماا .ددووشیم ززااررباا وو دديیآآیم
 .مميینااددب ززيین ههددنيیآآ هھب دديیماا ررهھظظم ااررنآآ مميینااووتیم
 ییااررآآ ممهھھھدد نناشن هھک ددووب ننيیاا ننم یعس ]...[
 وو ددررم کيیکفت اب هھنووگچ للقع ةةررابرردد یفسلف
 ٬،اجنامهھھھ( …تتساا ههددووب ططبتررم ننزز
.)١۱۵۵ـ١۱۵۴ ١۱۴٧۷،٬١۱۵١۱،٬صصص
 هھک یشوورر لليیلدد هھب ییوو مميیدديیدد هھک هھنووگنامهھھھ اماا
 تتيیااوورر ززاا ددنااووتیمن ٬،ددرريیگیم رراک هھبً المع
 رردد دديیوول وويیوونژژ .ددوورر ررتااررف ششيیووخ یتحاسکت
 یخيیررات ییاضف مميیسررت ضضووع هھب ٬،بباتک ررسااررس
 ززاا ینالقع ییاهھنايیررج ییززاسددااززآآ وو یعامتجاا ـ
 اهھنآآ ززاا هھتساخررب ِززيیمآآضضيیعبت ییاهھشررگن
 ییاهھھھددنب هھب ییددنب ٬،)هھعلاططم ددررووآآتتسدد ةلززنمهھب(
 »یتيیسنج« ششددووخ ححالططصاا هھب ِتترراساا ننيیاا
 ررکفت صصووصخ رردد للاثم ننااوونع هھب .دديیااززفاایم
 ٬،ییوو ةشيیددناا ززاا ییرريیگهھلصاف ییاج هھب تترراکدد
 ررب ٬،ییوو ِیشيیددناا تتيیوونث ممهھھھووت ننددررک المررب ییااررب
 ممهھھھووت ننهھھھذذ ننآآ ززاا هھک ددرريیگیم ههددررُخ یتاميیسقت
:دديیووگیم للثملاایف .تتساا ههددش هھئاارراا ههددزز

 صصاخ ییددنوويیپ تترراکدد ةفسلف ررسااررس رردد للقع“
 وو تتساا ننآآ ررب مملع ددايینب هھک ببان ةشيیددناا ةةززووح اب
 اادديیپ تتسوواا ششوورر ننايینب هھک یقططنم للالددتساا اب
 ططيیااررش ننيیب هھک ینشوورر ققرراف ططخ وو .ددنکیم
 یگددنزز ییرراج ررووماا وو یيیووج تتقيیقح یيیاغ
 ننزز وو ددررم ششقن ننيیب ددووجووم ییاهھھھززيیامت ٬،تتشااذذگ
 ففالتخاا ةشيیددناا ررب اارر ههاارر وو ددررک دديیددشت اارر
.)٨۸۴صص ٬، اجنامهھھھ( ”ددووشگ ننزز وو ددررم یهھھھاگآآ
 ییاج هھب هھک مميیتسهھھھ هھجااووم ییددقن اب ننيیاارربانب
 ررب ممشچ ٬،هھتشذذگ تتااررکفت ةنااررگنشوورر یسررررب

 ددررم وو ننزز ششقن ززيیامت« هھک ددززووددیم یی»للقع«
 ددررووم رردد هھکنآآیب !تتساا »ههددررک دديیددشت اارر
 »للقع نناگدديیدد للباقم رردد هھک ییااههددررپ« تتيیهھھھام
 ججررخ هھب ییوواکجنک ییااهھظظحل ٬،تتساا ههددش ههدديیشک
 ععوون ررهھھھ هھب ءانتعاایب ییوو للاحررهھب .ددهھھھدد
 :دديیووگیم یملع ییوواکجنک
 ننزز ششررگن هھلسلس کيی هھب ططقف… هھيیضق للصاا“
 هھصالخ یفسلف ییااررآآ ببلاق رردد یحططس ةنااززيیتس
 »ةنااددررم« ححالططصاا هھب »ِیگيیووسکت« .ددووشیمن
 ٬،للقع هھب تتبسن نناگتشذذگ یفسلف رراکفاا
 ننيیاا هھلئسم .ددرراادد اهھنيیاا ززاا ررتققيیمع یيیاهھھھهھشيیرر
 ررااددقم هھچ اارر تتيینالقع ییاهھھھننامررآآ هھک تتسيین
 ؛مميینااددیم ننزز صصاخ ٬،هھناضررغیب ايی هھنافررططیب
 ننيیاا ِددووخ هھب نندداادد تتيیسنج ٬،هھيیضق للصاا
 سسنج ننتشااذذگ ررس تتشپ ايی ففذذح .تتساهھھھننامررآآ
 هھک هھتشذذگ رردد ام ِیلقع ییاهھھھننامررآآ اب ٬،ننزز
 ٬،ههددمآآیم ررامش هھب یمددآآ ششنم ززاتمم یگژژيیوو
 .)٧۷٠۰ صص ٬،اجنامهھھھ( ”تتساا ههددش هھتشررس
 ییاا»هھيیضق للصاا« ررب ٬،وواا مميینيیبیم هھچنانچ
 ینالقع ییاهھنامررآآ هھب هھک ددنکیم ییرراشفاپ

 ههدداعلااققووف ففررح ننيیاا .تتساا ههدداادد »تتيیسنج«
 هھب اارر عقووت وو ررووصت ننيیاا هھک ااررچ .ددرراادد تتيیمهھھھاا
 ففررح ننيیاا هھب للدد ننااووتیم هھک ددررووآآیم ددووجوو
 هھب ییوو ییاهھھھلليیلحت ننددررک للابندد اب وو تتسب
 وو یگيیووسکت ةيیضق للصاا« هھک تتفايی ههاارر یيیاضف
 وو ددفاکشب اارر »ینالقع ییاهھنامررآآ ننتفايی تتيیسنج
 ٬،ننک ههاگن تتسرردد «:دديیووگب ببططاخم هھب للثملاایف
 وو هھنااددررم هھنووگنيیاا للقع هھک دداتفاا یتاقافتاا ننيینچ
 ددنااووتب هھک یتيیعضوو ینعيی .»ددمآآرردد ببآآ ززاا ررکذذم
 ششددووخ ةتفگ هھب هھک یتيینالقع ِررااددم ززاا اارر ام
 .ددررووآآ ننوورريیب تتساا »ببآمررکذذم وو ررووحمددررم«
 اارر ییااهھنانکشههددوولاش ددقن ةةووحن ققيیررطط ننيیاا ززاا وو
 ددووجوو هھب للمااووع ییاشفاا هھب هھک ددهھھھدد ششززوومآآ
 اب ییوو یلوو !ددززااددررپیم ررکذذم تتيینالقع ةةددنررووآآ
 سسنج ننتشااذذگ ررس تتشپ ايی ففذذح« هھکنيیاا ننتفگ
 هھتشررس … هھتشذذگ رردد یلقع ییاهھنامررآآ اب ٬،ننزز
 رريیقف وو گنت ةةرريیاادد هھب اارر ام ههررابوودد ٬،»تتساا ههددش
 .ددهھھھددیم ععاجرراا هھتشذذگ ننووررق ِیفسلف ییاهھھھننامتفگ
 لليیلدد ننيیاا هھب هھک ددهھھھددیم نناشنً المع دديیوول للاحررهھب
 للططاب رروودد ننيیاا ززاا اارر ددووخ ببططاخم ددنااووتیمن
 ننامهھھھ ننووچمهھھھ(ً ااررهھھھاظظ ممهھھھ ششددووخ هھک ددنک ججرراخ
 ٬،)ددرراادد اارر اهھنآآ ززاا ننددش رروودد ددصق هھک ییااهھفسالف
 »تتيینالقع وو للقع« هھب هھنااررااددنپتتااذذ یهھھھاگن

 اب ٬،هھتخاسددووخ یمهھھھووت رردد ووررنيیاا ززاا .ددرراادد
 ةلززنم هھب … ايی وو للگهھھھ ايی وو تترراکدد تتيینالقع
 هھجااووم یعامتجااااررف وو یخيیرراتااررف یيیاهھھھتتيینالقع
 ننددنام هھب ررااددااوو اارر ببططاخم ررابررهھھھ وو ددووشیم
 ییااههددننکهھتسخ وو ییررااررکت ببلاق ننامهھھھ رردد
 ططبااوورر وو یگددنزز هھب ییااهھنززوورر چيیهھھھ هھک ٬،ددنکیم
 هھب ات ددنکیم ششررووبجم ووررنيیاا ززاا .ددررااددن یعقااوو
 هھک ددهھھھدد ششووگ یيیاهھھھییرريیگهھجيیتن وو اهھھھلليیلحت
 هھب تتبسن اارر ننانزز ررتووررف تتيیعقووم ٬،دديیوول وويیوونژژ
 ننوورريیب ببووانت هھب ٬،هھفسالف ةفسلف رردد ننااددررم
:دديیووگیم ووسوورر ههررابرردد للثملاایف .ددشکیم
 ییااههززات تتاناکماا ٬،تتعيیبطط ةناگوودد ههاگيیاج ننيیاا“
 ددووجوو هھب ددامن ايی للبمس مماقم رردد ننزز ییااررب
 ننيیاا تتعيیبطط هھب ننزز ننددووب کيیددززن .ددررووآآیم
 ؛ددشاب ققالخاا ررهھظظم هھک ددهھھھددیم وواا هھب اارر یيیانااووت
 ننآآ هھب تتشپ للقع هھک تتساا ییززيیچ ننامهھھھ ننزز
 .ددرراادد اارر ششيیااددووس للقع هھک ززيیچ ننآآ ممهھھھ وو ههددررک
 هھب ددساف للقع ززاا ووسوورر ررظظن ددررووم ررفس اماا
 ننيیاا .ددرريیگیم تتررووص ننااددررم ططسووت ٬،تتعيیبطط
 للددبت ةمانشيیامن للک ررگيیززاب هھک ددنتسهھھھ ننااددررم
 یتساارر هھب ههاگچيیهھھھ ووسوورر ننانزز … ددنااللقع
 ففالخررب ننانيیاا ییااررب ؛ددنووشیمن ررفس ننيیاا ممززاع
 یعيیبطط تتلاح کيی تتعيیبطط هھب یکيیددززن ٬،ننااددررم
.)١۱٠۰١۱ صص( ”للقع رِراک هھن تتساا
 ِیهھھھاگآآان ززاا ررظظن ففررص ددسرریم ررظظن هھب
 وويیوونژژ ةبلاططم ننيیاا رردد هھک یناهھنپ وو ززيیمآآتترراقح
 هھب هھک ییددقن ممغرریلع اارريیزز( ٬،ددرراادد ددووجوو دديیوول
 ییاج هھب ددرراادد ررکذذم تتيینالقع هھب ششددووخ للووق
 اارر یهھھھاگن ننامهھھھ ییوو ٬،)ننآآ ززاا ییرريیگهھلصاف
 مماقم رردد »ووسوورر« هھک ددبلططیم ننانزز ییااررب
 ززيیمآآضضيیعبت ِیخيیررات ةةرروودد تتيینالقع ةةددنيیامن
 دديیوول ینايیب هھب .تتساا هھتفررگ ررظظن رردد ننانزز ییااررب
 هھب ٬،ددرراادد دداقتناا ننااددب هھک اارر یلقع ننامهھھھ هھناهھھھاگآآان
 للاح ننيیاا اب !تتساا هھتفرريیذذپ ببايیززرراا ننااوونع
 ددووخ ززاا ممهھھھ ررابکيی اتح دديیوول وويیوونژژً ااررهھھھاظظ
 ههاگن ننيیاا ینامزز هھچ ززاا هھک تتساا ههدديیسررپن
 دداسف« رريیسفت رردد اتح هھک ییااهھنابلطط تتااوواسم
 ٬،ددشاب هھتشاادد ننآآ ززاا یمهھس ددهھھھااووخیم ممهھھھ »للقع
 ییااهھنااددررم تتيینالقع وو ننااددررم ززاا ییززيیچ ااددابم ات(
 ممک ٬،ددنتسهھھھ اهھھھههووحن ننيیاا ةةددننک مميیسقت هھک
.…تتساا هھتفررگ للکش ٬،)!ددررووايیب
 ننآآ ززاا دديیوول هھک ددنچررهھھھ ـ تتساا ممهھم ششسررپ ننيیاا
 ینامزز ايیآآ :تتساا ننيیاا ششسررپ ـ تتساا ههددررک تتلفغ
 تتکررح ٬،ددررک هھئاارراا ییرريیسفت ننيینچ ووسوورر هھک
 ییوو ررصع ننانزز ییووس ززاا ییززيیمآآضضااررتعاا
 وويیوونژژ ةتفگ هھب هھک ینامزز ايی وو ؟تتفررگ تتررووص
 ررررقم ننيینچ ددووخ للماکت ةسووررپ رردد للگهھھھ ٬،دديیوول
 هھک ینامزز ددررم ”ینالقع رِراتفرر ظظاحل هھب هھک ددررک
 ٬،دديیووگیم ککررت اارر یگددااووناخ یگددنزز ةةددووددحم
 هھک ددووشیم ینددم ییاهھھھتتيیلاعف رراک هھب تتسدد
 ززاا ییررااددهھگن وو تتووررث وو تتررددق ببسک اب ططبتررم
 ننزز ییااررب یيیاج ٬،ااررجام ننيیاا رردد وو ]...[ تتساهھنآآ
 ننررق ییااددتباا رردد ايیآآ ٬،)١۱٣۳۴صص( ”ددررااددن ددووجوو
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 یتئيیهھھھ وو للکش رردد للگهھھھ ررصع ِننانزز ٬،ههددززوون
 ااررچ ـ ؟ددنتساخررب یمکُح ننيینچ هھيیلع ٬،هھتفايیللکشت
 ننامززنآآ رردد هھک تتساا ننيیاا خساپ ننيیررتیهھيیددب ؟!هھن
 یهھھھاگآآ ززاا هھجرردد ننآآ هھب ٬،یبررغ ِننانزز ززوونهھھھ
 ددحتم ددووخ ققووقح ققاقحاا ییااررب هھک ددنددووب ههدديیسررن
 ننيیاا هھک مميینااددیم یگمهھھھ ررگيیدد ززووررماا .ددننک للمع
 ررايیع ممامت تتيیمکاح ررصع رردد ققووقح
 ینانزز ییووس ززاا )اپوورراا رردد( ییررااددهھيیامررس
 وو تتخس یگددنزز وو رراک ققيیررطط ززاا هھک ددش هھبلاططم
 هھمهھھھ یتکرراشم دداصتقاا رردد ددووخ ِززيیمآآتتقشم
 ننيیاا اهھنآآ ررتققيیقدد ینايیب هھب .ددنتشاادد للاعف وو هھبناج
 رراتخاس هھک یلکش رردد اارر یسايیس ِققووقح
 لليیددبت ینعيی( ددررکیم ببلطط ااررنآآ ییررااددهھيیامررس
 ززاا ٬،)»ییدداصتقااً افررص ییددووجووم« هھب ننددش
 ییررااددهھيیامررس ِیموومع ووررملق ِیسايیس رراتخاس
 هھک یيیاهھتلوودد ززاا ررتققيیقدد یيیانعم هھب .ددنددررک ببلطط
 ننامززنآآ ززاا وو .ددنددررکیم یگددنيیامن اارر رراتخاس ننآآ
 ییاهھکخاش ٬،ممهھھھ هھظظحل ننيیمهھھھ وو ززووررماا ات
 وو ددااددخرر ررهھھھ هھب تتبسن یبررغ »ننانزز«یمامت
 .تتساا سساسح نناشققووقح وو اهھنآآ ةةررابرردد ینامتفگ
 ییاهھھھننامتفگ ررگيیدد هھک تتسووررنيیاا ززاا ننيیاارربانب
 یملع ررابتعاا یلگهھھھ ايی وو ینووططالفاا ِینالقع
 هھتسوويیپ خيیررات ِیناگيیاب هھب وو ددررااددن یقووقحوو
 .تتساا
 »للقع« نِنددررک یلاخ لليیلدد هھب دديیوول بباتک ٬،ییرراب
 ررهھھھ ززاا ییرراع ٬،ششاایمامضناا ییاهھھھتتيیعقووم ززاا
 اماا .ددسرریم اهھتناا هھب یعقااوو یتيیعقووم ععوون
 تتساا ننيیاا ددشابن ددب ششررکذذ دديیاش هھک ممهھم ییااهھتکن
 بباتک رراتفگشيیپ رردد ٬،دديیوول وويیوونژژ هھکيیددووجوو اب هھک
 ززاا »مموودد تتساارريیوو رراتفگشيیپ« ننااوونع تتحت هھک
 اب ٬،تتساا ههددررک ددايی ٬، ههددش ششباتک هھب هھک یيیاهھھھددقن
 هھب تتساا هھتسااووخن ٬،ددسرریم ررظظن هھب للاحنيیاا
 ددووخ بباتک ییااووتحم رردد ررظظن دديیددجت وو ششيیاارريیوو
 .ددززااددررپب
١۱٣۳٩۹٠۰ ررذذآآ ـ نناهھفصاا
:ننتم ززاا سسپ
 ههددافتساا رريیزز ییاهھباتک ززاا ننتم ننيیاا ننتشوون ییااررب
:تتساا ههددش
 هھفسلف رردد یگنانزز وو یگنااددررم :ررکذذم للقع« ١۱٫
 هھبووبحم هھمجررت ؛دديیوول وويیوونژژ هھتشوون ٬، »ببررغ
١۱٣۳٨۸٧۷ ٬،ین ررشن ٬،ررجاهھم
 ددااؤؤف هھمجررت ٬،ننووططالفاا هھتشوون ٬، »ررووهھمج« ٢۲٫
 ٬،بباتک ررشن وو هھمجررت تتاارراشتناا ٬،یناحوورر

١۱٣۳۴٨۸
 هھمجررت ٬،تتناارروودد لليیوو هھتشوون ٬،ننددمت خيیررات ٣۳٫
 ببالقناا ششززوومآآ وو تتاارراشتناا ٬،ییررهھھھاطط ممساقلااووباا
 ٬،)نناميیاا ررصع(ممرراهھچ ددلج ١۱٣۳٧۷١۱،٬ ٬،یمالساا
. ٨۸١۱٨۸ صص ٬،مموودد ششخب

 هلیسوب هک دوش یم قالطا هعسوت ره یبسن ینایاپ هطقن کی هب ای و یتآ عضو کی هب جامآ
 نییعت( دوش یم باختنا ینیع ریذپ عاضوا زا یهوبنا نایم زا شیپاشیپ یرکف روطب اهناسنا

)جامآ یمک نییعت( ددرگ یم ررقم و )جامآ یفیک
 هب ناکما هطخ زا ینعی ،دشوپ لمع هماج دناوت یم یناسنا لاعف لمع تکربب اهنت جامآ

.درذگب تیعقاو ملاع
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد تیعقاو و ناکما کیت کلاید هب دینک هعجارم
 ینعمبیتآ تالاح شیپاشیپ یرکف نییعت ره یلو ،دوش یم هداد تبسن یتآ زیچ کی هب جامآ
.تسین جامآ
I
جامآ یاه طرش شیپ
جامآ لوا طرش شیپ
 هب طوبرم رما تیعقاو دیاب ،دشاب جامآ کی زا یکاح ،هدنیآ زا یرکف ریوصت ره هکنیا یارب
.دشاب هتشاد تقباطم اه ناسنا تاین و اهوزرآ اب ،دوش یم نییعت لبق زا هک نآ
 ینیعم یرامیب هک دنزب سدح لبق زا دناوت یم دراوم زا یخرب رد یکشزپ ،لاثم ناونع هب
 زا سپ رامیب هک دیوگب و دنک ینیب شیپ ار رامیب گرم دناوت یم یتح و تسین جالع لباق
.درک یقلت کشزپ جامآ ناوت یمن ار رامیب گرم یلو ،درم دهاوخ لاسکی
.کشزپ تساوخ و وزرآ هن و تسا رامیب تساوخ و وزرآ هن رامیب گرم اریز
.رامیب تاین اب هن و تسا راگزاس کشزپ تاین اب هن رامیب گرم اریز
 هیامرس هن و نارگراک هن یلو ،درک ینیب شیپ ناوت یم مه ار یراد هیامرس دیلوت یاه نارحب
.دنتسین نارحب زورب ناهاوخ و دنم هقالع ناراد
.تشاد بوسحم یناسنا راکودرک جامآ ار نارحب ناوت یمن ور نیا زا
جامآ مود طرش شیپ

.دنوش یقلت جامآ دیابن امتح اهناسنا تساوخ و وزرآ دروم یتآ تالاح و عاضوا یتح
 دیاب ،دوش لدب جامآ هب بولطم یتآ تالاح و عاضوا زا یرکف ریوصت هک نیا یارب
 هتشادن رارق یناسنا لمع هطیح زا جراخ رد و دشاب ققحت لباق یناسنا لاعف لمع تکربب
.دشاب
 هراتس یاه شهوژپ ماحنا یارب یتح و درک ینیب شیپ ناوت یم ار یگتفرگ باتفآ الثم
.درک وزرآ یسانش
 یارب و دندرگ یم ریذپ ناکما یگتفرگ باتفآ ماگنه هب اهنت اه یریگ هزادنا یخرب نوچ
.دنریگ یم رارق هدافتسا دروم ینیعم یاه هیضرف مقس و تحص فشک
 رد نوچ ،دوش لدب یناسنا راکودرک جامآ هب دناوت یمن یگتفرگ باتفآ ،نیا مغریلع یلو

 عوقو دناوت یمن یناسنا لمع و تسا نآ زا لقتسم و دراد رارق یناسنا لمع هطیح زا جراخ
.دهد رارق ریثأت تحت ار نآ
 یرکف روطب ار یتآ تالاح دناوتب یناسنا روعش هک دنوش یم حرطم احنآ اهنت اه جامآ نیربانب
.دناشوپبلمع هماج هناهاگآ ار بولطم یتآ تالاح دناوتب یناسنا لمع و دنک نییعت لبق زا
جامآ موسا طرش شیپ
.درادن دوجو تعیبط رد یجامآ ،ناسنا روضح نودب
 ار تعیبط و ناسنا لباقتم ریثأت ام رگا( تعیبط رد« ،مسیسکرام یاه کیسالک لوق هب

جامآ
 . نیش میم نیش نادرگرب. ربورک رتنوگ روسفورپ

یرگنشور فراعملا هریاد

http://hadgarie.blogspot.com/
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 یم ریثأت رگیدکی رب هک دنهاگآان روک لماوع )میریگب هدیدان
…دنراذگ
 شیپ زا و هناهاگآ فده رب انب یعیبط ثداوح زا مادک چیه
.دنریگ یمن تروص هتساوخ
.دنراک رد یناسنا لماوع ،سکعرب اما هعماج خیرات رد
 اب هک یئاه ناسنا ،دنمروعش یاه ناسنا زا دنترابع یناسنا لماوع
 رظن رد ار ینیعم فادها و دننک یم لمع هقالع و قشع و لمأت
.دنراد
 زا بولطم جامآ نودب ،هناهاگآ تین نودب هعماج رد زیچ چیه
».دریگ یمن تروص ،هدش نییعت شیپ
)۲۹۶ ص ،۲۱ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(
 یادوس اهناسنا هک دنیآ یم دیدپ ور نآ زا هراومه اه جامآ
 یم رس رد ینیعم یاتسار رد ار دوجوم ینیع تیعقاو و عضو رییغت
.دنرورپ
 دیاب هک تسا فلتخم تاناکما زا یهوبنا نادیم اما ینیع تیعقاو
.دنریگ رارق یبایزرا دروم و دنوش هتخانش تسخن
 هلت( راذگفده و راذگجامآ نویسکنوف هک تس ور نیا زا
 گنتاگنت دنویپ رد روعش نیب شیپ نویسکنوف اب روعش )یکیمونوئ
.دراد رارق
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد ینیب شیپ هب دینک هعجارم

 ینیب شیپ یانبمرب تسخن دیاب یدام یاه متسیس یتآ تالاح
 هتخانش ریذپ ناکما اعقاو تاناکماهباثمب ،یملع لدتسم یاه
.دنشاب یناسنا راکودرک جامآ دنناوتب اهدعب ات دنوش
 جیاوح ساسا رب ،هدش هتخانش ریذپ ناکما اعقاو تاناکما هوبنا زا

 یم ررقم جامآ هباثمب و باختنا ینیعم ناکما)هداس نابز هب( نیعم
.دوش یم زاغآ نآ یاتسار رد تکرح ،یدعب راکودرک رد و دوش
 یریگمیمصت یانبم رب دوجوم تاناکما نادیم زا جامآ باختنا
.دریگ یم تروص هناهاگآ

یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد یریگمیمصت هب دینک هعجارم
 تاناکما زا یکی ندیشوپ لمع هماج اب یعقاو تاناکما نادیم
 و دنوش یم ادیپ یدیدج تاناکما ،دوش یم لوحت راچد ،یعقاو
 یاه جامآنآ لابندب و دندرگ یم جراخ هدر زا زین یتاناکما
.دندرگ یم رییغت شوختسد زین اهناسنا
 یزیچ هکلب ،تسین نامه هشیمه و تباث یرما جامآ ،نیربانب
 یلمع راکودرک و ینیع تیعقاو هعسوت اب ،دبای یم رییغت هک تسا
 یاه جامآ هب ار دوخ یاج ،دوش یم رتقیقد ،دنک یم دشر اهناسنا
.دراپس یم رگید
مراهچ طرش شیپ
 نیناوق هلیسوب یعقاو لاوحا و عاضوا ره تاناکما نادیم
.دوش یم نییعت ینیع
 یمن ،دوش یم باختنا یناسنا راکودرک جامآ هباثمب هک یناکما
 تقباطم رد دیاب هکلب ،دشاب نآ و نیا هدارا و لیم زا یشان دناوت
.دشاب دوجوم ینیع یاه یدنمنوناق اب
 ةریاد یامنرات رد تیعقاو و ناکما کیت کلاید هب دینک هعجارم
یرگنشور فراعملا
 ،تسا )نیروعش( یتفرعم نویسکنوف کی جامآ نییعت هک احنآ زا

 یاه جامآ نییعت هب دناوت یم ناسنا ایوگ هک دسر یم رظنب نانچ بلغا
.دزادرپب ینیع طیارش زا لقتسم ضحم فیتکژبوس
 دنمنوناق یاهدنویپ اب هک ،تسا دنمانعم و یعقاو ینامز اهنت یجامآ ره
 هدشن نییعت یهاوخبلد روطب ،دشابن داضت رد ینیع تیعقاو رد دوجوم
.دشاب هدش باختناهناهاگآ ،یعقاو تاناکما نادیم زا ،دشاب
 جامآ ار »یژرنا زا زاین یب نیشام« نتخاس هک سکره ،لاثم ناونع هب

 ،درک دهاوخ یا هدوهیب راک فقو ار دوخ راکودرک ،دهد رارق دوخ
 یعقاوریغ اذل و تسا داضت رد یژرنا یاقب نوناق اب یجامآ نینچ اریز
.تسا
 هدش نیعتم دنمنوناق روطب هک یعقاو تاناکما هب اه جامآ یگتسباو
 رادروخرب یگرزب تیمها زا اهناسنا یعامتجا لمع رد هژیوب ،دنا
.تسا
 یم ناشن اراکشآ ،خیرات دنور رب طلست هار رد یرامشیب تامادقا
 نییعت دوخ یارب ار یئاه جامآ هاوخلدب دناوت یمن ناسنا هک دنهد
.دنشابالاو رایسب یئاه جامآ نینچ رگا یتح ،دنک
 هلضاف یاه هنیدم( یعامتجا یاه یپوتوا تسکش و یماکان
 قابطنا رد هک یخیرات لمع نآ اهنت هک دهد یم ناشن )یعامتجا
 دهاوخ یعقاو تیقفوم هب ،دشاب هتشاد رارق یخیرات ینیع تاناکما اب
.دیماحنا

 هعسوت ینیع نیناوق ،جامآ هب ندیسر یارب فیتکژبوس هناهاگآ لمع
 رتبایماک هزادنا نامه هب ،دشاب هتفرگ رظنرد رتشیب هچره ار یعامتجا

.دوب دهاوخ
 ناسنا هک تسین نیا مهم یعامتجا )لماکت( هعسوت یارب ،ور نیا زا

 تسا نیا مهم هکلب ،دریگ یم شیپ رد ار فیتکژبوس یاه جامآ مادک
 اب و یعامتجا هعسوت ینیع یاه یدنمنوناق اب وا یاه جامآ ایآ هک
.هن ای و دنراد تقباطم یعامتجا هعسوت ینیع تامازلا
.تسا هزادنا هچ ات ناش قابطنا هجرد ،دنراد تقباطم رگا و
 نآ ای نیا هک تسین نیا هلئسم« ،مسیسکرام یاه کیسالک لوق هب
 رظن دم رد ار یجامآ هچ ،رضاح لاح رد ایراتلورپ یتح ای و رتلورپ
.دراد
 ظاحلب ،)دوجو( دوب نیا رب انب و تسیچ نآ هک تسا نیا هلئسم
.دریگ ماحنا ادرف دیاب هچ یخیرات
 نامزاس لک رد و وا دوخ یگدنز طیارش رد وا یخیرات شنک و وا جامآ

 هدش میسرت تشگزاب یب و مهفلا لهس روطب رصاعم یئاوژروب هعماج
».تسا
)۳۸ ص ،۲ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(
 رایتخا هب هکلب ،نآ و نیا سوه و لیم هب هن اه جامآ نییعت ور نیا زا
.دوش یم طوبرم )یدازآ(
 فراعملا ةریاد یامنرات رد رایتخا و ربج کیت کلاید هب دینک هعجارم
یرگنشور
 رد ناسنا هک تسا یلمع ،تسا هناقالخ لمع کی جامآ ره باختنا
 یعقاو تاناکما نایم زا و دشخب یم ققحت ار دوخ)یدازآ( رایتخا نآ
 هوق زا ،دشخب یم تیعقاو ار یناکما( دنک یم باختنا ار یکی رامشیب
).دروآ یم رد لعف هب
 ینتبم روما تایعقاو تخانش رب رتشیب هچره ناسنا یاه یریگمیمصت
 ممصم هچره و دسانشب ار دوجوم تاناکما رتشیب هچره ناسنا ،دنشاب
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 تاناکما هب ندناشوپ لمع هماج تهج رد رت
 نامه هب وا ،دنک لمع هدش هتخانش
.دوب دهاوخ رتدازآ هزادنا
 رتهب هچره ناسنا یاه جامآ ،رگید ترابع هب
 ینیع نیناوق یانبم رب هدش نییعت تاناکما اب
 هب وا ،دنشاب هتشاد قابطنا یعامتجا هعسوت

 و رایتخا بحاص رتشیب هزادنا نامه
.دوب دهاوخدازآ
 هتسباو طقف اه جامآ هک تس ور نیا زا
 تاناکما نادیم زا ات ،دنتسین ینیع طیارش هب
 ،دنریگ تئشن هدش نیعتم هنادنمنوناق یعقاو
 جیاوح هطساوب ،نآ رب هوالع هکلب

.دنوش یم نییعت ینیع
)۱۹۳۲ ـ ۱۸۵۰( نیاتشنرب دراودا
یناملآ رادمتسایس و نیسیروئت
مسیسکرام رد یرظن مسینویزیور سسؤم
 لئاسم« ناونع تحت یتالاقم فلؤم
 طرش شیپ« و )۱۸۹۸ ـ ۱۸۹۶( »مسیلایسوس
 ـ لایسوس فیاظ و و مسیلایسوس یاه
)۱۸۹۹( »یسارکومد
 ار کیت کلاید و مسیلایرتام نیاتشنرب
.درک در و دیمان یملعریغ و یکیزیفاتم
 یسارکومد ـ لایسوس هفسلف هفیظو وا رظنب
 و دشاب یکیت کلاید مسیلایرتام رب هبلغ دیاب

.دراذگب نآ یاج هب ار مسینایتناک
 بیرفماوع راعش »یسولپاچ دض رب تناک«
.دوب نیاتشنرب
 در زین ار سکرام نیریز یاه یروئت نیاتشنرب

:درک
راک شزرا یروئت
شزرا هفاضا یروئت
یشاپورف و تلذ ،یدنب بطق زت
یرتلورپ بالقنا
 داهنشیپ ار مرفر ،بالقنا یاج هب نیاتشنرب

 و درک قلطم ار هار ،جامآ یاج هب ،درک
 نامزمه فده و هلیسو هباثمب ار یسارکومد
ربورک رتنوگ روسفورپ.درک دادملق
نیش میم نیش نادرگرب

ce
اه جامآ عاونا

یدرف یاه جامآ •
یهورگ یاه جامآ •
یتاقبط یاه جامآ •
یعامتجامامت یاه جامآ •
یناسنا یاه جامآ •

 عفانم هطساوب دنناوت یم رکذلا قوف جیاوح
 عفانم ای و یتاقبط ای و یهورگ عفانم ،یدرف
.دنوش نییعت یعامتجامامت
 اه جامآ هدولاش هک یجیاوح رب انب ،ور نیا زا
 یاه جامآ زا ناوت یم ،دنهد یم لیکشت ار
 یعامتجامامت ای و یتاقبط ،یهورگ ،یدرف

.تفگ نخس
 دنمنوناق هجیتن ،یعامتجا هعسوت دنور
 جامآ تهج رد هک تس اهناسنا راکودرک
 نینچمه و یتاقبط ،یهورگ ،یدرف یاه
.دریگ یم تروص یعامتجامامت
 یاه جامآ اب رتشیب هچره یدرف یاه جامآ

 و یدرف یاه جامآ و دنشاب قبطنم یتاقبط
 یعامتجامامت جیاوح اب رتشیب هچره یتاقبط
 هب یعامتجا هعسوت ،دنشاب هتشاد قابطنا

 نآ یوس و تمس و رتعیرس هزادنا نامه
 تاناسون عبات رتمک و دوب دهاوخ رتنشور
.دوب دهاوخ یفداصت
 تاقبط هب مسقنم یتاقبط هعماج رد
 هعماج یلصا تاقبط یاه جامآ ،مصاختم
.دنراد رارق مه اب داضت رد
 یلک روطب یعماوج نینچ رد یعامتجا دنور
 یتاقبط راکودرک دنمنوناق یلو ،وپدوخ دنیآرب
 یاه جامآ ققحت تهج رد هک تسا

.دبای یم ماحنا ناشداضتم
 نیب زا یتاقبط مسینوگاتنآ هک مسیلایسوس رد
 و اه هورگ ،تاقبط هیلک عفانم و دور یم
 یعامتجامامت عفانم هلیسوب یعامتجا راشقا
 یدرف جیاوح و عفانم نایم و دوش یم نییعت
 جامآ ،دراد دوجو یساسا قابطنا یعامتجا و
 مه رب یعامتجامامت و یتاقبط ،یدرف یاه
.دنبای یم قابطنا
 رد یعامتجا هعسوت هک تفگ ناوت یم نیربانب
 ققحت زا تسا ترابع یتسیلایسوس ماظن
 زا هک یعامتجامامت یاه جامآ هناهاگآ

 و هعماج هعسوت یاه یدنمنوناق تخانش
.دریگ یم تئشن هعماج جیاوح

 ققحت یارب هکنیا لیلدبزین یناسنا یاه جامآ
 ینیعروطب ،دنراد زاین ینیعم لیاسو هب دوخ
.دنوش یم طورشم
*****
 یفاک ،دشاب یعقاو یراذگجامآ هکنیا یارب
 یعامتجا و یعیبط نیناوق اب نآ هک ،تسین

 جیاوح ساکعنا و دشابن داضت رد ینیع
.دشاب ینیع یعامتجا و یناسنا

 دشاب یعقاو دناوت یم ینامز اهنت یجامآ ره

 و یدام لیاسو نآ ققحت یارب ناسنا هک
.دشاب هتشاد رایتخا رد ار مزال یونعم
 یعامتجا ماظن رارقتسا نداد رارق جامآ

 نیناوق اب مه رضاح رصع رد یتسیلایسوس
 اب مه و دراد تقباطم یعامتجا هعسوت ینیع
.تیرشب مظعا شخب جیاوح و عفانم
 مسیلایسوس زیمآ تیقفوم نامتخاس یارب اما
 نیعم هعسوت حطس ـ رگید لماوع رب هوالع ـ
.دراد ترورض هدلوم یاهورین

 اهنت ،هدنام بقع یداصتقا رظن زا روشکره
 لمع هماج جامآ نیا هب دناوت یم ینامز
 و یداصتقا یاه کمک رب هک دناشوپب

 دشاب یکتم یتسیلایسوس یاهروشک تیامح
 زا یتسیلایرپما یاه هئطوت اب هلباقم یارب و
.ددرگ رادروخرب زین یماظن یاه کمک
 ققحت تهج مزال هلیسو نودب یجامآ ره
.دبای یم لزنت فرص یئوزرآ هب ریزگانب دوخ
 هشیمه ام هک تسا ینعم نادب نیا(
 ،نیناوق ،لیاسو کیت کلاید دیاب
 رظن رد ار جامآ و عفانم و جیاوح ،تاناکما
)مجرتم .میریگب
 جامآ نایم یکیت کلاید هطبار تسرد کرد
 ،جیاوح ،تاناکما ،نیناوق و یئوس زا اه
 یارب رگید یوس زا ینیع لیاسو و عفانم
 هژیوب و اهناسنا یسایس و یعامتجا راکودرک
 یتسینینل ـ یتسیسکرام بزح و رگراک هقبط
.تسا رادروخرب یمیظع تیمها زا نآ
۱
جامآ و خیرات یتسیلاتاف کرد
 خیرات دنور ،خیرات یتسیلاتاف کرد رب انب
 راکودرک زا لقتسم ینیع نیناوق هلیسوب
 لمع و دوش یم نییعت اهناسنا یعامتجا
 یخیرات نایرج رب یریثأت دناوت یمن یناسنا

.دراذگ یقاب ثداوح
 میلست ار اهناسنا ،خیرات یتسیلاتاف کرد
 ارهاظ تشونرس هتسب اپ و تسد
.دزاس یمریذپانرییغت
 یئاج )هنایارگریدقت( یتسیلاتاف کرد نیا رد
 اریز ،درادن دوجو یناسنا یاه جامآ یارب
 یقاب دازآ یریگمیمصت ناکما اهناسنا یارب

.دنام یمن
 کیت کلاید ،خیرات یتسیلاتاف کرد(
 و عفانم و جیاوح ،تاناکما ،نیناوق ،لیاسو
 یم رود ار جامآ ،دنک یم بیرخت ار جامآ
 جیاوح ،تاناکما ،نیناوق ،لیاسو و دزادنا
.دنک یم قلطم ار عفانم و
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 یاهدنور ،خیرات یتسیلاتاف کرد رد
 یب ،یعیبط یاهدنور ناسب یعامتجا

)مجرتم .دنوش یم یقلت تکژبوس
۲
 و خیرات یتسیروتناوآ و یتسیویتکژبوس کرد
جامآ
 یم یهتنم مسیلاتاف هب نیناوق ندرک قلطم رگا

 یئانتعا یب اب مأوت اه جامآ ندرک قلطم ،دوش
 هب یئانتعا یب و ینیع جیاوح و نیناوق هب
 مسیویتکژبوسهب اهنآ ققحت تهج مزال لیاسو
.دوش یم یهتنم یسایس یئوجارجام و
 ،مسیویتکژبوس ،مسیلاتاف هب دینک هعجارم
 ةریاد یامنرات رد )یئوجارجام( مسیروتناوآ
یرگنشور فراعملا
 یتسروتناوآ و یتسویتکژبوس کرد رد(
 یم بیرخت هدش دای کیت کلاید ،خیرات

 ،لیاسو و ددرگ یم قلطم جامآ،دوش
 رودب عفانم و جیاوح ،تاناکما ،نیناوق
)مجرتم .دنوش یم هتخادنا

۳
جامآ و خیرات یتسینوزیور و یتسیمرفر کرد
 دهد یم اهب مک اه جامآ هب هک مه یا هیرظن
 ،ینهذ( فیتکژبوس جیاوح نتخاس هدروآرب و
 ره و دنک یم هدمع ار هطساو یب )یهاوخبلد
 حابمفیتکژبوس جیاوح ققحت یارب ار یا هلیسو
 راکودرک یماکان هب دناوت یم ،دناد یم
.دوش رجنم یعامتجا

 چیه جامآ« هکنیا رب ینبم نیاتشنرب راعش
 یامنهار یورین ،»!زیچ همه تکرح و تسا
 یم هدیدان ار یعامتجا و یسایس یاه جامآ

 ینیع هعسوت تاشیارگ تخانش زا هک دریگ
 هقبط لمع و دنوش یم جارختسا دنمنوناق
 یم قوس اه جامآ نیا ققحت هار رد ار رگراک
.دنهد
 بسانتم ،فده ،یئارگجامآ هب دینک هعجارم
یژولوئ هلت ،فده اب
نایاپ

 دوجوم درف هب رصحنم تصرف زا هدافتسا
 چیوسولیم ىاول تحت ىوالسگوی ظفح ىارب
 :متفگ اهنآ هب خساپ رد نم اما .دندرک ىم
 ىروط هک ما هدیسرن دح نآ هب زونه«
 ىبرغ ىاه لاربیل ىایور هب ات منک ىگدنز

 رد زین هدحتم تالایا ».مناشوپب ققحت هماج
 رد قباس ىوروش دننام تسرد رضاح لاح
 ىناهنپ ىوحن هب ات دراد ىعس ،دوخ نامز
 جروج .ددرگ ىناهج بالقنا داجیا ثعاب
 دروم هک ىا ىدازآ« :دوب هتفگ ًاریخا شوب
 ،نایناهج هب اکیرمآ هیده هن ،تسام رظن
 و ».تسا تیرشب هب دنوادخ هیطع هکلب
 ىاضق هک روط نامه و لمع رد هتبلا
 زین هدحتم تالایا ،درک ىم مکح راگزور
.دراد ار دنوادخ هداتسرف شقن نایم نیا رد
۲۱ نرق رد اکیرمآ شقن – ۲
 هدرک ناشن رطاخ ىیاج رد ناکال کاژ
 کی ىاهاعدا ىمامت هک ىماگنه ىتح ،دوب
 شرسمه ىیافو ىب هرابرد دوسح درم

 نانچمه تداسح ،دشاب هتشاد تحص
 .دنام دهاوخ ىقاب هنوگرامیب راتفر کی
 هک اعدا نیا دروم رد هتفگ نیمه زورما

 ىعمجراتشک ىاه حالس هب نیسح مادص
 رگا ىتح .تسا قداص زین ،دوب هتفای تسد

 هکلب ،هنایمرواخ اهنت هن قارع گنج – ۱
 هداد رارق ریثات تحت زین ار برغ هعماج

 .تسا
 قارع اب گنج ىارب بسانم لالدتسا اهنت
 ىنابرق قارع مدرم تیرثکا هک تسا نآ
 ندوبن زا و هدوب نیسح مادص ىروتاتکید

 وا دوجو .دننک ىم ىدنسرخ زاربا مادص
 بوسحم ىا هعجاف نانچ قارع روشک ىارب
 اکیرمآ ىوس زا روشک نیا لاغشا هک دش ىم
 مشچ شخبدیون قارع مدرم ىارب
 دروم نیا رد .دوب رتهب بتارم هب ىیاهزادنا

 ىسارکومد ندروآ ناغمرا هب زا ناوت ىمن
 هکلب ؛تفگ نخس قارع ىارب ىبرغ
 مادص مان هب ىسوباک زا ىیاهر اهنت عوضوم
 ىنارگن ،قارع مدرم تیرثکا دید زا .دوب
 ىارب و هناراکایر ًاقیمع ىبرغ ىاه لاربیل
 مهم هدع نیا ىارب ًالوصا ایآ .تسا بیرف
 هب تبسن ىساسحا هچ قارع تلم هک تسا
 هک مراد دای هب ؟دنراد ناشروشک لاغشا

 ههد نیزاغآ ىاه لاس رد ىبرغ نایارگپچ
 دندز ىم دایرف رورغ اب ،هویش نیمه هب دون

 نآ رد »!تساجرباپ زونه ىوالسگوی« :هک
 و تیامح رد روصق هب مهتم ارم اهنآ نامز

 زا دعب ناهج
رورت اب گنج

ناینامیلس داهرف : مجرتم . کژیژ یوالسا 
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 رما نیا رب زین دهاوش هک( دشاب نینچ نیا
 اعدا نیا هک ىناسک هب هجوت اب )دراد تلالد
 نیا رد ىدایز ىاهاطخ ،دننک ىم حرطم ار
 تسین هدیشوپ ىسک رب .تسا روتسم دنور
 ىاه حالس زا شیب ىزیچ گنج نیا رد هک
 .تسا حرطم تفن ىتح ای ىعمج راتشک
 رد نالپاک .فا سنرول و لوتسیرک مایلیو
 »قارع زارف رب گنج هیاس« دوخ ریخا باتک
 ىفده ىتح قارع لاغشا هک دنا هدش روآدای
 اب هزرابم و هنایم ىایسآ هدنیآ زا رتارف
 رد .دنک ىم لابند ار ىللملا نیب مسیرورت
 رد اکیرمآ هک تسا ىشقن ،هلئسم دروم نیا
 هب نتگنشاو .دراد ار نآ ىافیا دصق ۲۱ نرق
 ربارب رد ناملآ مظعاردص تمواقم لیلد

 تاباختنا اب هک ار وا ،قارع گنج
 بناج زا و هدیسر ىربهر هب کیتارکومد
 رارق تیامح دروم زین ناملآ مدرم تیرثکا

 همه ساسارب .تفرگ فده ،دریگ ىم
 فلاخم هیکرت مدرم دصرد ۹۴ اه ىسرپ
 کاخ زا اکیرمآ ىماظن ىاهورین هدافتسا
.دنا هدوب گنج ماحنا ىارب روشک نیا
 ىوس زا ىسارکومد هب مارتحا باسح نیا اب
 تشاد دای هب دیاب ؟دوش ىم هچ نتگنشاو
 هب شیارگ هنوگ چیه نودب قارع میژر هک
 رالوکس ًالماک ،ىمالسا هناماوع ىیارگداینب
 زا رهاظ رد اهنت مادص .دوب ارگ ىلم و
 ناملسم بارعا هنابلطداحتا تاساسحا
 تردق رد وا ىاقترا .درک ىم هدافتسا
 کی ًالمع وا هک دهد ىم ناشن اراکشآ

 هک تسا هدوب بلط تردق رادمتسایس
 فالتئا ،شیوخ فادها هب ىبایتسد ىارب

 د ىم رییغت ىسایس ىاه فرط اب ار دوخ
 هب هلمح رد لصا رد و قارع گنج رد .ده
 ىاهروشک ریاس داحتا ثعاب مادص ،تیوک
 لاغشا .دیدرگ قارع هیلع اکیرمآ اب ىبرع
 ارگداینب شبنج کی تسا نکمم زین قارع
 ریاس داحتا اب روشک نیا ناناملسم ىوس زا

.دشاب هتشاد لابند هب ىمالسا ىاهروشک

؟دنوش هجنکش دیاب اه تسیرورت – ۳
 دلاخ خیش ىنویزیولت ریوصت سرام هام مجنپ
 ىدنچ هک ار هدعاقلا ۳ هرامش درم ،دمحم
 اب :میدرک هدهاشم ،دوب هدش ریگتسد شیپ
 ىا هرهچ ،اه ىنادنز سابل هیبش ىششوپ

 نیتسخن و ىگدرمنوخ دنچ راثآ و ىداع
 .نا هکبش همانرب ىرجم .هجنکش دهاوش
 نامداش ىنحل اب اناچوب تپ ،ىس .ىب

 و ىماسا ىمامت هک درم نیا ایآ« :تفگ
 هیلع هدنیآ ىتسیرورت ىاه حرط تایئزج

 هب ات ،دوش هجنکش دیاب ،دناد ىم اکیرمآ
 ىاج »؟میبای تسد روکذم تایئزج
 و نارسفم ریاس خساپ هک تسین ىتفگش
 تبثم ًالماک دروم نیا رد زین ىسایس نارظان
 هک تسا ىتیعضو هیبش رایسب دنور نیا .دوب

 »۱۹۸۴« دوخ نامر رد ىنامز لوروا جروج
 فیصوت ترفن ىاه تسشن ناونع اب ار نآ

 نانئاخ ىاه سکع اهنآ ىط هک دوب هدرک
 مدرم شنزرس دروم ات دش ىم هداد شیامن
 ىمن متخ اج نیمه هب ارجام هتبلا.دنریگ رارق

 ىیاکیرمآ هکبش نارسفم زا ىکی :دوش
 هنوگ ره میراد هزاجا ام هک دوب هتفگ سکف
 رد هدش ریگتسد درف نیا اب میهاوخ ىم هک
 باوخ هزاجا وا هب ،مینک راتفر ناتسکاپ
 اریز …و مینکشب ار وا ىاه تشگنا ،میهدن
 هک تسا ناسنا لکش هب هلابز هکت کی وا

 هزورما هک نیا .درادن ىقوقح هنوگ چیه
 ریذپ ناکما ىا ىنلع تاراهظا نینچ
 ور نیا زا .تسا ىعقاو هعجاف کی ،هدیدرگ
 ىبناج لئاسم دروم رد نیا زا شیب دیابن

 نیا زا ىثحابم فرص ار دوخ تقو گنج
 ترفن دح هچ ات مادص ًالثم هک دومن تسد
 ىیاه هنیزه هچ گنج نیا ،تسا هدوب زیگنا
 ات قارع لاغشا هکنیا و دروآ دهاوخ راب هب

 نوناک .تسا هتفر شیپ تیقفوم اب دح هچ
 نآ هجوتم رتشیب دیاب نونکا مه ام هجوت
 ىور هچ ام گنهرف رد عقاو هب هک دشاب

 مسیرورت اب هزرابم هجیتن رد و داد دهاوخ
.دش دهاوخ لصاح ىا هعماج عون هچ
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 میدقت هدشن پاچ ىلو ىمیدق ءهمجرت نیا
 زا ىهاشورسخ ىدهم دای هب دوش ىم
رگراک هار نامزاس نیسسؤم
 دوبدای زا مدناوخ ىشرازگ ًاریخا :تشاددای[
 تروفکنارف رد ىهاشورسخ ىدهم قیفر
 ،ناتسود زا ىکی ءهچغاب رد شیاقفر .ناملآ
 راکتبا هچ .دنا هدناشن وا راگدای هب ىتخرد
 زین اداناک وتنروت رد نیا زا شیپ !ىا هتسیاش
 ىسایقم رد و نارواخ نوناک راکتبا هب

 رد دندوب هدناشن ىتخرد ،ىمسر و رتگرزب
 ىمالسا ىروهمج میژر ىاه متس ىاشفا
 رثا ابیز ىملیف ءهیهت شخب ماهلا هک ناریا

 دای هب هک ىتخرد" مان هب دش فوئر دوعسم
."دروآ ىم
 هک ىنامز ۴۸ ای ۱۳۴۷ رد ار ریز ءهلاقم نم
 همجرت متشاد تیلاعف نیدهاجم نامزاس رد
 سالک کی رد ،نامز نآ رد .مدوب هدرک
 دیهش دهاجم اب شتیلوؤسم هک ىشزومآ

 زا ،نینل تالاقم زا ىخرب دوب نسحم دیعس
 اقفر نیب زا.میدناوخ ىم ار ،"ىورپچ" هلمج
 هدنز مه ىکی دنتشاد روضح سالک رد هک
 داش ءهرهچ هک دوب ىهاش ورسخ ىدهم دای
 هب ىسکره .دور ىمن مدای زا شا ىمیمص و
 سالک ىاه ثحب ىارب شیوخ روخارف
 نیا ءهمجرت ىتقو ىدهم .درک ىم ىراک
 ءهیام و درک قیوشت ارم دید ار هلاقم
.دش ما ىمرگلد

 ءهعلاطم یارب ییاه تشاددای
ابوک بالقنا یژولوئدیا

اراوگ هچ وتسنرا
ابوک بالقنا یژولوئدیا ءهعلاطم یارب ییاه تشاددای

سانش قح بارت همجرت
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 هب هک ىنامز ،۱۹۹۷ رد ،دعب اه لاس
 هچ تداهش درگلاس نیما ىس تبسانم
 ىبجاح ادیو ىمارگ ناتسود اب هارمه اراوگ
 ىباتک ءهیهت راک رد ىنیعم اضر دمحم و
 ىا هروطسا ىبالقنا تیصخش نآ نوماریپ
 تسد رد هلاقم نیا تسخن ءهمجرت و میدوب
 همجرت ىدهم دای هب و ون زا ار نآ ،دوبن

 و تفاین راشتنا هنافسأتم باتک نآ .مدرک
 و ىندیجنس مه زونه هک روبزم ءهلاقم الاح

 هب و ناتسود نآ زا ساپس اب ،تس ىنتخومآ
 هرینم :ىدهم ءهداوناخ هب مارتحا اب هژیو
 ىم رشتنم ءاکذ و ىهاشورسخ ناردارب

]۲۰۱۱ ربماون .ح .ت .دوش
 ىم اعدا ىضعب هک تس ىبالقنا اهنت نیا

 شبنج ىاه ضرفشیپ نیرت ىتنس اب دننک
 رد ،هدرک نایب نینل هک ىا هنوگ هب ،ىبالقنا
 کی نودب« لومرف اب ىنعی ،تسا داضت
 دوجو ىبالقنا شبنج چیه ىبالقنا ىروئت
 ىروئت کی هک دوش هتفگ تس اجب .»درادن
ِ تقیقح کی نایب ءهباثم هب ،ىبالقنا
 .تسا رتارف ىدنبلومرفره زا ،ىعامتجا
 هب ار ىخیرات ىاه تیعقاو رگا هک انعم نیدب
 نآ رد ریگرد ىاهورین و مینک ریسفت ىتسرد
 بالقنا ناوت ىم میریگ راک هب ىتسرد هب ار
 .میشاب هتخانشن ار ىروئت هکنآ ول و درک
 هفیظو ىروئت ِتسرد ِکرد هک تسا نشور
 هک دوش ىم نآ زا عنام و دنک ىم لیهست ار
 طرش هب ،میتفیب کانرطخ تاهابتشا هب
 هوالع . دشاب قبطنم تیعقاو اب ىروئت هکنآ
 ءهراب رد صخشم ىوگ و تفگ رد ،نیا رب
 نارگیزاب رگا هک درک دیکأت دیاب بالقنا نیا

 دیمان نیسیروئت ًاقیقد ناوت ىمن ار نآ ءهدمع
 ىاه هدیدپ زا نانآ هک تسین مه روطنیا اما

 اه نآ رب مکاح نیناوق و ىعامتجا مهم
 شناد ىمک اب .دنا هدوب لفاغ ًالماک
 نآ ،تیعقاو قیمع کرد و ىا هیاپ ِکیروئت

 ،نامز رورم هب هک دنتفای ار ناکما نیا اه
.دنروآ دوجو هب ىبالقنا ىا هیرظن
 حیضوت ىارب تس ىا همدقم دش هتفگ هچنآ
 تریح هب ار ناهج ءهمه هک ىتفگش ءهدیدپ
 هنوگچ . ابوک بالقنا ىنعی ،تسا هتخادنا
 طسوت هک نازرابم زا ىهورگ لیلد هچ هب و
 و رات رترب تازیهجت و کینکت ىاراد ىشترا

 دوخ ىاقب هب ًالوا تسناوت دوب هدش رام

 رد و( دوش دنمورین سپس و دهد همادا
 )ددرگ رت دنمورین نمشد زا ىتح دربن قطانم
 ىاج هزرابم زا ىنیون ىاه هصرع رد دعب و
 رتمک ىلیخ رامش مغر ىلع ماحنارس و دریگ
 تسکش دربن نادیم رد ار نمشد ،تارفن
 خیرات رد هک تس ىا هعقاو نیا ؟دهد
.تسا هعلاطم نایاش ناهج رصاعم
 ىروئت هب دیاش و دیاب هکنانچنآ و ًابلاغ هک ام
 میتسین نآ رب نونکا مه ًاعبط ،میا هتخادرپن

 ابوک بالقنا ِتقیقح حرش هب ىروط هک
 ؛میا هدوب نآ بحاص ىیوگ هک میزادرپب
 ىساسا و هیاپ میشوک ىم هداس روط هب هکلب
 ریسفت ار تقیقح نیا ناوتب ات میهد تسد هب

 ود هب دیاب ار ابوک بالقنا ،عقاو رد . درک
 ىکی : درک میسقت توافتم ًالماک ءهلحرم
 و ،۱۹۵۹ ءهیوناژ لوا ات هناحلسم لمع
 ىعامتجا و ىداصتقا ،ىسایس لوحت ىرگید
. نآ زا سپ

 ىلحارم هب ناوت ىم ار هلحرم ود نیا ىتح
 هن ام فده ىلو ،درک میسقت ىعرف
 هطقن زا هکلب ،ىخیرات ِنایب کی هب تفایهر
 ىبالقنا ءهشیدنا رد هک تس ىلوحت رظن
 لصاح مدرم اب ناشسامت نایرج رد ناربهر

 ار دوخ رظن دیاب اجنیمه ًانمض . تسا هدش
 تاحالطصا نیرت هشقانمرپ زا ىکی ءهراب رد
 قیقدت ،مسیسکرام ىنعی ،نردم ىایند
 امش دنسرپب هک ىنامز ،ام عضوم . مینک
 زا هک تسا نامه ،هن ای دیتسه تسیسکرام
 » نتوین رادفرط« ایآ دنسرپب نادکیزیف کی

 سانش تسیز کی زا ای و ؛هن ای تسه
 ای تسه » روتساپ رادفرط« ایآ هک دنسرپب
. هن

 ارچ و نوچ هک نشور ردقنآ تسه ىقیاقح
 دیاب روطنامه . تسا هدوهیب اه نآ ءهراب رد
 کیزیف رد هک دوب » تسیسکرام« ًاعبط
 ىسانش تسیز رد ای و » نتوین رادفرط«
 رگا هکنیا هب هجوت اب .» روتساپ رادفرط«
 نایم هب ار ون میهافم ىاپ ،نیون ىاه هدیدپ
 نآ زا عنام ون میهافم نیا اما ،دنشک ىم
 نایب رد نیشیپ میهافم هک ىمهس هک دنتسین

 ظوفحم نانچمه دنا هدرک افیا تقیقح
ِ تیبسن ىروئت عضو تسا نینچ . دنامب
 کنالپ ] سکام [ ِموتناوک ىروئت و نیاتشنیآ
 رتدیدج ىاه ىروئت . نتوین فشک هب تبسن

 ىمن ىسیلگنا ءهنازرف نآ تمظع زا چیه
 هک تسا نتوین فشک تکرب هب . دنهاک
 اضف زا ىنیون میهافم هب تسناوت کیزیف
 هلپ ىسیلگنا ءهنازرف نآ فشک و دبای تسد
. دوب نآ ىارب ىرورض ىا
 هب ،دنمشیدنا ناونع هب سکرام راثآ رد
 و ىعامتجا ىاه نیئآ رد رگشهوژپ ناونع
 ىم نآ رد هک ىا ىراد هیامرس ماظن رد
 ىتاداریا ناوت ىم هک تس ىهیدب ،هتسیز
 ىم اه ىنیتال ىاکیرمآ ام ًالثم . تفای
 ] نومیس [ زا سکرام هک ىریسفت اب میناوت
 و سکرام لیلحت اب ای و هتشاد ۱راویلوب
 ىخرب ىوب هک اه ىکیزکم زا سلگنا
 ىم تیلم رب ىنتبم و ىداژن ىاه ىروئت
 ۲دنا لوبق لباق ریغ ًاعقاو زورما و دهد
 نافشاک و گرزب نادرم اما . میشابن قفاوم

 هدرخ مغر ىلع ،ناشخرد قیاقح
 ؛دنا هدنز نانچمه ،ناشتاهابتشا
 هک تسا نآ ءهدنهدناشن طقف ناشتاهابتشا
 هک ىناسنا ىتادوجوم ؛دنا هدوب ناسنا نانآ

 هشیدنا جوا هب هک ىلماک فوقو مغر ىلع
 بکترم دنناوت ىم میراد ناشگرتس ىاه
 هک تس اجنیا زا . دنوشب زین ىتاهابتشا

 زا ىشخب ار مسیسکرام ِىساسا قیاقح
 میناد ىم اه قلخ ِىملع و ىگنهرف ثاریم
 هب ىزاین رگید هک ىروما نوچمه ار نآ و
. میرگن ىم ىعیبط درادن ثحب
 و ىعامتجا مولع رد هک ىیاه تفرشیپ

 تسد هب ،اه هصرع رگید رد زین و ،ىسایس
 ىخیرات ىنالوط دنیارف کی هب قلعتم هدمآ

 طوبرم رگیدکی هب نآ ىاه هقلح هک تس
 و رتروج و عمج ،رت هتشابنا ًامئاد و دنا

 اه قلخ ِىگدنز ِزاغآ رد . دنوش ىم رتلماک
 دوجو ىدنه ای ىبرع ،ىنیچ تایضایر
 ىمن ىزرم تایضایر زین هزورما و هتشاد
 ثروغاثیف خیرات ىانزارد رد . دسانش
 ،ىسیلگنا نتوین ،ىیایلاتیا ءهلیلاگ ،ىنانوی

 و ىسور ىکسفچاوول ،ىناملآ سواگ
 هب . دنا هتشاد دوجو نارگید و نیاتشنیآ

 و ىعامتجا مولع ءهصرع رد ،بیترت نیمه
 فص ،سکرام ات تیرکومد زا ،زین ىسایس
 هک مینیب ىم ار ىنادنمشیدنا ىنالوط
 هعومجم و هتشابنا ار شیوخ عیدب تاقیقحت
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 دیدپ ىرکف ىاه ماظن و اه هبرجت زا ىا
. دنا هدروآ

 رد هک تسا نیا رد سکرام ِىگتسیاش
 ىرییغت ناهگان ىعامتجا ءهشیدنا خیرات

 ىم ریسفت ار خیرات وا . دنک ىم داجیا ىفیک
 ار هدنیآ ،دمهف ىم ار نآ مسیمانید ،دنک
 شیپ نیا هب نوچ اما ؛دنک ىم ىنیب شیپ
 ،دهد ىم نایاپ ار شا ىملع دهعت هک ،ىنیب
 ىم نایب ار ىبالقنا ىموهفم ،هدرکن هدنسب

 ناهج ریسفت هب دیابن اهنت : دیوگ ىم و دنک
 ناسنا . داد رییغت ار نآ دیاب ،درک هدنسب
ِ تشونرس رامعم ات دهن ىم او ار ندوب هدرب

 هک تسا دعب هب اجنیا زا . دوش شیوخ
 جامآ هک دتسیا ىم ىهاگیاج رد سکرام

 رد هک دریگ ىم رارق ىناسک ءهمه ءهلمح
 ،دنراد ىا هژیو عفانم هتشذگ مظن ظفح
 ىو راثآ و داد خر تیرکومد ىارب هچنآ ریظن
 گولوئدیا هک شنادرگاش و نوطالفا ار
 هب ،دندوب نتآ ىراد هدرب تیفارشا ىاه
. دندیشک شتآ
 سکرام زا عورش اب ىسایس هورگ کی
 لوغ رب هک ىصخشم ىاه هدیا اب و ىبالقنا

 تس ىکتم سلگنا و سکرام دننام ىیاه
 ِىپایپ لحارم زا روبع اب و دریگ ىم لکش
 ،نینل نوچ ىیاه تیصخش اب هارمه دشر
 و ىوروش دیدج ناربهر و نود هستوئام

 و دروآ ىم دیدپ ىمجسنم ءهعومجم ،نیچ
 ناوت ىم هک ىیاه قشمرس رگید ترابع هب
. تفرگ ىپ
 رارق قشمرس احنآ ار سکرام ابوک بالقنا

 ات تفگ کرت ار ملع ىو هک دهد ىم
 ؛دریگ شود رب ار شا ىبالقنا گنفت
 رظن دم رد ار هظحل نیا تسرد ابوک بالقنا
 هن ،ىتسینویزیور ىا هیحور اب هن اما دراد
 ىم سکرام هار هک ىسکره اب هزرابم ىارب
 » صلاخ« سکرام ىایحا رکف رد و دور
 نآ ات هک لیلد نیا هب ًافرص هکلب ،تسا
 ءهنودرگ زا جراخ دنمشناد ِسکرام ،نامز
 ىیوگشیپ و هعلاطم هب و دوب هداتسیا خیرات
 سکرام هک تسا دعب هب نآ زا ؛دوب لوغشم
 ام . دگنج ىم خیرات نورد رد ىبالقنا
 زاغآ ار هزرابم ىتقو ،ىلمع نویبالقنا

 تسد ىنیناوق ندرک هدایپ هب ًافرص ،میدرک
 هدرک ىنیب شیپ دنمشناد ِسکرام هک میدز

 هیلع هزرابم و شروش نایرج رد . دوب
ِ ندرک ناریو تهج ،تردق ءهنهک راتخاس
 ءهیاپ ار نانآ تداعس ،مدرم رب ءاکتا اب نآ

 قابطنا زج نیا و میداد رارق دوخ ءهزرابم
 دنمشناد ِسکرام ىاه ىیوگشیپ اب شیوخ
 نیناوق هک انعم نیدب . دوبن ىرگید زیچ
 بالقنا ناربهر هچنآ زا لقتسم ،مسیسکرام
 رظن زا نیناوق نآ اب ای دننک زاربا ابوک
 رد هراومه ،دنشاب انشآ ىبوخ هب کیروئت

 – تسا هتشاد روضح ابوک بالقنا ثداوح
 رارق دیکأت دروم ار هتکن نیا دراد اج و
. میهد
 ات ابوک ىبالقنا شبنج زا رتهب تخانش ىارب
 لحارم هب ار نآ دیاب ] ۱۹۵۹ [ ءهیوناژ لوا
 رد ندش هدایپ زا لبق : درک میسقت ریز

 رد ىزوریپ ات نامز نآ زا ؛امنارگ لحاس
‐Ar( ونریفنیا لد ویورآ و )La Plata( اتالپال

royo del Infierno( ورووا دربن ات احنآ زا ؛ 
)Uvero( زا ؛ىکیرچ مود نوتس لیکشت و 
 ءهلمح ،مراهچ و موس نوتس لیکشت ات احنآ

 ؛مود ءههبج ِىیاپرب ،لاتسیرک ِد اری ىس
 بقع ؛نآ تسکش و لیروآ هام باصتعا
. سائیو سال هلمح ؛گرزب مجاهت ِندنار
 گنج ِىخیرات هاتوک تاظحل نیا زا کیره
 و زیامتم ِىعامتجا میهافم ِورملق ىکیرچ
 ءهراب رد ار ىفلتخم ىاه ىبایزرا زین
 هک درک ىم میسرت ابوک عاضوا ِتیعقاو
 لکش ار بالقنا ِىماظن ناهدنامرف ءهشیدنا
 تیعقوم دیاب هک دوب ىرما نیا و دنا هداد
 ناربهر ناونع هب نامز رورم هب ار نانآ

. درک ىم تیبثت ىسایس
 زرط ،امنارگ لحاس رد ندش هدایپ زا لبق
 نآ ناوت ىم ىدحات هک دوب امرفمکح ىرکف
 دامتعا : دیمان » هنایارگ ىنهذ« ار
 ،ىا هدوت عیرس راجفنا کی هب هناروکروک
 قرب ءهناحلسم مایق هکنیا هب روشرپ نامیا
 ِىدوخ هب دوخ تاباصتعا اب هارمه اسآ
 دهاوخ مه رد ار اتسیتاب تردق ْىبالقنا

 . دروآ دهاوخ ریز هب ار روتاتکید و تسکش
 » سکدترا« بزح میقتسم ثراو شبنج نیا
 گنن« : تفگ ىم هک دوب نآ ءهدمع راعش و
 تلود ،رگید ترابع هب .» ىتسرپ لوپ رب
 هیکت ىرادا ىراکتسرد رب دیاب ابوک ءهدنیآ

. درک ىم

 باتک رد ورتساک لدیف ،نیا دوجو اب
 ناشن رطاخ » درک دهاوخ هئربت ارم خیرات«

 روط هب ًابیرقت بالقنا هک ىفادها دوب هدرک
 ءهجیتن رد و هتفای تسد اه نادب لماک
 زا ىتح ىداصتقا ءهصرع رد هزرابم قیمعت
 دوخ ءهبون هب ؛تسا هتفر رتارف مه نیا

 نیب و ىلم حطس رد زین ار ىسایس ءهزرابم
. تسا هدیشخب قمع ىللملا
 ىاهورین ،لحاس رد ندش هدایپ زا سپ
 رام و رات ىلک هب ًابیرقت و بولغم ىبالقنا

 کی هدش عمج هرابود سپس و دندیدرگ
 هک ىدودعم . دنداد لیکشت ىکیرچ ىورین
 – دربن ءهمادا هب ممصم – دندوب هدنام ىقاب
 راجفنا کی عوقو روصت هک دندرک کرد
 هابتشا هریزج رد ىدوخ هب دوخ ىا هدوت
 شیپ رد تدم زارد ىا هزرابم هکنیا و هدوب
 هب ار ناناقهد عیسو تکراشم دیاب و تسا

 دوب هلحرم نیا رد . درک بلج دوخ ىوس
 گنج دراو ناناقهد زا هتسد نیتسخن هک
 خر دربن ود ،دعب ىکدنا . دندش ىکیرچ
 ىتیمها ریگرد ِتارفن دادعت رظن زا هک داد
 دوب مهم رایسب ىناور رظن زا ىلو تشادن
 هک – اه ىرهش نیب ىفنم ىروادشیپ اریز
 ىم لیکشت ار اه کیرچ ىزکرم ءهتسه
 . درب ىم نایم زا ناناقهد هب تبسن – دنداد
 کیرچ هب تبسن دوخ ءهبون هب زین ناناقهد
 ماقتنا زا اه نیا رب هوالع و دندوب نینظ اه
 رما ود . دندیسرت ىم تلود ءهنایشحو
 ود ره هک دش راکشآ هلحرم نیا رد ىهیدب
 دنتفایرد ناناقهد : تشاد ازس هب ىتیمها

 ىم لامعا شترا هک ىمتس و ىمحریب هک
 و اهرازتشک و اه هناخ دناوتب رگا ىتح ،دنک
 ىدوبان ىارب ،دنک ناریو ار اه هداوناخ
 هانپ ،نیا رب انب و تسین ىفاک اه کیرچ
 ىبوخ لح هار اه کیرچ نایم هب ندرب

 دهاوخ ظفح ناشناج احنآ رد اریز تس
 نیا هب زین کیرچ نایوجگنج . دش
 هدوت دیاب هک دندرب ىپ نوزفا زور ترورض
 هب رما نیا و دننک بلج ار ناقهد ىاه
 اب ناناقهد هچنآ هک دوب نآ مزلتسم حوضو
 هداد ناشیدب دندوب نآ بلاط دوجو مامت
 نیمز بلاط زیچره زا شیب ناقهد . دوش
. تسا
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 ،نآ رد هک دمآ لابند هب چوک ءهلحرم سپس
 شترا ذوفن تحت ىقطانم ،جیردت هب

 زونه دوب نکمم شترا نیا . دمآ رد ىشروش
 اما دنامب احنآ رد زارد ىنامز تدم دناوتن
 و دنک نینچ تسناوت ىمن زین نمشد شترا

 ىط . دراذگب اپ احنآ هب تسناوت ىمن ىتح
 هب ههبج ىعون ،فرط ود نیب ،دربن دنچ
. دمآ دوجو

 نییعت فطع هطقن کی ۱۹۵۷ هم هام ۲۸
 هلمح دروم ىناگداپ ورِووا رد . تسا هدننک
 رد و دوب زهجم ىبوخ هب هک تفرگ رارق
 ىارب ،تشاد رارق مکحتسم ىعضوم
 ایرد کیدزن ،دوب هدامآ مه کمک تفایرد
 ىاهورین ىزوریپ . دوب هاگدورف هب زهجم و

 نینوخ زا ىکی هک ،دربن نیا رد ىشروش
 ریگرد تارفن دصرد ۳۰ و دوب اهدربن نیرت
 هب ار عضو ،دندش ىمخز ای هتشک نآ رد
 شترا ،دعب هب نیا زا . داد رییغت ىلک
 نآ رد هک دوب رادروخرب ىنیمزرس زا ىشروش
 نمشد هب ربخ احنآ زا ،تشاد لمع ىدازآ
 اب احنآ زا دش ىم هکنانچ ،درک ىمن زرد
 و دش ریزارس تشد هب اسآ قرب تایلمع
. تفرگ هبرض ریز ار نمشد عضاوم
 ود و دش ماحنا کیکفت نیتسخن ،دعب ىمک
 . دیدرگ لیکشت هدنمزر ىاهورین زا نوتس
 و ىماظن ىراک ىفخم لیالد هب مود نوتس
 نوتس ار دوخ هناراگنا هداس مه ىدح ات

 گنرد ىب نوتس ود ره . دیمان مراهچ
 هیئوژ ۲۶ رد . دنداد ناشن ار دوخ ِتیلاعف
 دعب زور جنپ و دندرک هلمح املاپ ادارتسا هب

 وتیس ىو وب« هب ،رترود رتمولیک ۳۰
« )Bueycito( . مهم ىاهدربن ،دعب هب نآ زا 
 هب نارگزواجت ربارب رد ام و داد ىور رت

 دنتساوخ هک رابره . میدرک تمواقم ىبوخ
 و میداتسیا ناشربارب رد دننک دوعص هوک زا

 هک ىعیسو قطانم رد گنج ىاه ههبج
 هک دمآ دوجو هب تشادن لرتنک نآ رب ىسک
 هیلع ىیاذیا تایلمع هب فرط ود ره
 تباث اه ههبج اما ،دندز ىم تسد رگیدکی
. دنام
 ىارب ناناقهد هک ىتکراشم اب ،نیا دوجو اب
 زا ىخرب و هقطنم نورد زا تاکرادت نیمأت
 ىم ناشن دوخ زا اهرهش رد شبنج ىاضعا
 اه کیرچ . دندش تیوقت اه کیرچ دنداد

 هنایوجگنج ءهیحور و دندیدرگ رت هدنمزر
 زا سپ ۱۹۵۸ هیروف رد . دش رتدنمورین ناش
ِ ىهدنامرف هب موس نوتس ،هلمح دنچ ِعفد
ِ ىکیدزن رد ىا هقطنم لاغشا ىارب ،۳ادیملا

 مه مشش نوتس و درک تکرح وگایتناس
 کنارف ،ام نانامرهق زا ىکی دای هب هک (
 زا ار دوخ ناج شیپ هام دنچ هک ،سییاپ
 هب ) دوب هدش ىراذگمان ،دوب هداد تسد
 لوئار . داتفا هار هب ورتساک لوئار ِىهدنامرف
 مهم ىماگ سرام هام لوا ىاهزور رد
 ،درک روبع ىزکرم هارهاش زا ،تشادرب

 )Mayaré( هرایام تاعافترا هب ار دوخ
 » سییاپ کنارف« ىقرش مود ءههبج و دناسر
. درک اپرب احنآ رد ار
 ىاهورین نوزفا زور ىاه ىزوریپ رابخا

 ىم مدرم هب روسناس مغر ىلع ام ِىشروش
 جوا ًاعیرس مدرم ىبالقنا تیلاعف و دیسر
 ىرسارس ءهزرابم هدیا هک دوب اجنیا . تفرگ
 باصتعا کی هک دش حرطم اناواه زا

 هلمح اب و دوش زاغآ احنآ زا ىبالقنا ىمومع
 نمشد تردق اه ههبج ءهیلک رد نمشد هب
 رد ىشروش شترا شقن . دنکش مه رد ار
 هدننک عیرست لماع شقن ،لاح نیا
 ار ى » رتشین« مکح ای دوب ) روزیلاتاک (
 . دزادنا ىم تکرح هب ار شبنج هک تشاد
 ار دوخ تیلاعف اه کیرچ اهزور نیا رد
 ولیماک ءهسامح و دندوب هدرک نادنچود
 )Camilo Cinefuegos( سوگ هئوف نی ىس
 تشد رد راب نیتسخن ىارب وا . دش زاغآ

 ىسح اب دیگنج ىم )Oriente( هتنیروا ىاه
 ىگنهامه رد و ىهدنامزاس زا عطاق و قیقد
. ىزکرم ِىهدنامرف کی اب
 همانرب ىبسانم وحن هب ىبالقنا باصتعا اما
 هب ىفاک دح هب اریز ،دوب هدشن ىزیر
 رب و هدشن هجوت نارگراک تدحو تیمها
 ،دیاب نارگراک هک دوب هتشگن دیکأت رما نیا
 نامز ،شیوخ ىبالقنا تیلاعف نایرج رد
 نآ لابند هب ام . دننک باختنا ار بسانم
 و ویدار قیرط زا باصتعا مالعا اب هک میدوب
 ،نآ تعاس و زور نتشاد ىفخم نیع رد

 لفاغ میروآ دراو میژر هب هنایفخم ىا هبرض
 تعاس و زور زا اتسیتاب ناگدرپسرس هکنآ زا
 شبنج . مدرم ات دندش ربخ اب رتدوز نآ
 زا ىرامش و دروخ تسکش ىباصتعا

 هب هنامحر ىب ىبالقنا ناتسرپ نهیم نیرتهب
. دندیسر لتق
 بالقنا خیرات رد تسین دب هک ىبیرغ ءهتکن
 ،۴اوبود لوژ هک تسا نیا دوش رکذ
 ىاکیرمآ تاراصحنا ى۵هلیدیوروک
 ربخ باصتعا عوقو خیرات زا ًالبق ،ىلامش
. تشاد
 نیرت مهم زا ىکی هک تسا عقوم نیا رد
 نآ و داد خر گنج ِنایرج ِىفیک تارییغت
 ىنامز ىزوریپ هک میدیمهف هناعطاق ام هکنیا
 ردقنآ ىکیرچ ىاهورین هک دیآ ىم تسد هب
 ور رد ور دربن رد نمشد هک دنبای شیازفا

. دروخب تسکش
 ناناقهد اب ىمکحتسم ءهطبار ،سپ نیا زا
 و ىندم نیناوق ىشروش شترا ؛دش رارقرب

 ،دومن رارق رب ىرتسگداد ،درک رداص ىئازج
 قطانم رد و تخادرپ ىیاذغ داوم عیزوت هب

 . درک عضو تایلام شیوخ ءهرادا تحت
 قطانم نیا ىگیاسمه رد هک ىیاه شخب
 ساسحا ار ىشروش شترا ذوفن زین دندوب
 کرادت ىا هدمع ىاه شروی . دندرک ىم
 نمشد هب رفن ۱۰۰۰ هام ود ىط هک دش هدید
 شا هیحور ًالماک نمشد . درک دراو تافلت
 هب زین حالس هضبق ۶۰۰ و داد تسد زا ار

. داتفا ام گنچ
 ار ام تسین رداق شترا هک دش تباث رگید
 دوجو ابوک رد ىیورین چیه و دهد تسکش
 و ارتسیام اری ىس ىاه هلق دناوتب هک درادن
 سییاپ کنارف« مود ىقرش ءههبج ىاه هشیب
 ءهیلک . دروآرد دوخ ءهطلس ریز هب ار »

 نازابرس ىارب » هتنیروا« ءهقطنم ىاه هداج
 زا سپ . تشگ روبع لباق ریغ ىروتاتکید
 سوگ هئوف نی ىس ولیماک ،مجاهت تسکش
 نیا ءهدنراگن و ) ۲ ءهرامش نوتس اب (

 » ودنودر وریس« هک ۸ نوتس اب ( روطس
 ءهقطنم زا دندش رومأم ) دش ىم هدیمان

 رقتسم سائیو سال رد ،هتشذگ ىئگ اماک
 . دندنبب نمشد تاطابترا رب ار هار و دنوش
 همادا ىورشیپ هب هک دش رومأم ًادعب ولیماک
 هب شنوتس هک ار ىنامرهق نامه راک و دهد
 رارکت ۷وئسام وینوتنآ ىنعی ،تسوا مان

 هب قرش زا هریزج فرصت ىارب هلمح : دنک
. برغ
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 ناشن ىا هزات ىگژیو هلحرم نیا رد گنج
 . درک رییغت بالقنا عفن هب اوق نزاوت ؛داد
 و ۸۰ زا ناشتارفن هک ام کچوک نوتس ود

 زا مین و هام کی ىط درک ىمن زواجت ۱۴۰
 ىلاح رد ،دنتشذگ ىئوگاماک ىاه تشد
 ىشترا ِبیقعت تحت و هرصاحم رد مادم هک
 سال هب ام . زابرس نارازه زا لکشتم دندوب
 هک میدرک زاغآ ار ىتایلمع و میدیسر سائیو
. دوب مین ود هب هریزج میسقت نآ زا فده
 و مهف لباق ریغ ،بیجع تسا نکمم هاگ
 نوتس ود هک دسرب رظن هب ىندرکن رواب ىتح
 نودب ،تاطابترا دقاف ،ىکچوک نیا هب
 ىاه حالس نیرت ىیادتبا و هیلقن طئاسو

 هک ىشترا هیلع دنشاب هتسناوت نردم ِگنج
 حلسم نادند ات و هدید شزومآ ىبوخ هب
 اجنیا رد هتکن نیرت مهم . دنگنجب تسا
 هچره : دوب فرط ود زا مادک ره ىگژیو

 و دشاب ور هب ور رتشیب ىراوشد اب کیرچ
 تنوشخ اب هک دشاب ریزگان رتشیب هچ ره
 ساسحا رت تحار ار دوخ ،دزاسب تعیبط
 ساسحا و رت ىلاع شا هیحور ،درک دهاوخ

 وا ،لاح نیع رد . دوب دهاوخ رتشیب شتینما
 هرطاخم هب ىطیارش ره رد ار دوخ ناج دیاب
 هتفرگ تسد فک رد ار شناج ،دزادنا

 طخ ای ریش فداصت هب ىا هکس نوچمه
 ،دربن ماحنارس ىارب ،ىلک روط هب . دراپسب
 ناونع هب کیرچ هک درادن ىنادنچ تیمها
. هن ای دنام ىم هدنز درف

 عوضوم هک ابوک لاثم رد نمشد زابرس
 روتاتکید تسدورف کیرش تسام ثحب
 نیرخآ ءهرفس زا هک تس ىسک ،تسا

 هکت دنا عفتنم مکاح عاضوا زا هک ىناسک
 رد وا ؛دوش ىم باترپ شیوس هب ىنان
 زا هک تسا هداتسیا ىزارد ِفص ىاهتنا
 متخ وا دوخ هب و هدش عورش تیرتسا لاو
 هب ،نانآ ءهمه زا تسا هدامآ وا . دوش ىم
 ىارب . دنک عافد ،دنراد هک ىتیمها رابتعا
 ار ىتارطخ و جنر دیاب هتبلا بجاوم و دمآرد

 شناج هب هجو چیه هب نیا ىلو ،دنک لمحت
 تمیق هب عفانم نآ ظفح رگا ؛دزرا ىمن
 ار اه نآ دهد ىم حیجرت ،دوش مامت شناج
 بقع کیرچ رطخ ربارب رد ىنعی دنک اهر
 ود نیا زا ،موهفم ود نیا زا . دنک ىنیشن
 هب هک دمآ دیدپ ىفالتخا هک تسا هیحور

 ىزوریپ خیرات [ ۱۹۵۸،۶ ربماسد ۳۱ نارحب
. دیماحنا ] ىیاهن
 تیبثت رتشیب زور هب زور ىشروش شترا قوفت
 ام ىاه نوتسدورو هک ىلاح رد ،دوش ىم
 ۲۶ شبنج هک دهد ىم ناشن سائیو سال هب
 ىاه نامزاس رگید اب هسیاقم رد هیئوژ
 ىبالقنا ِىهدنامرف« زا ىنعی ( ،نویسیزوپا
 بزح« ،سائیو سال ِمود ءههبج ، »

 کچوک ىاه هتسد و » ىمدرم تسیلایسوس
 تیبوبحم زا )» حیحص نامزاس« ىکیرچ
 تیبوبحم نیا . تسا رادروخرب ىرتشیب
 لدیف ءهتسجرب تیصخش زا ًاساسا ىا هدوت

 تحص زا زین و ،شبنج ربهر ،ورتساک
 ىم هیام وا ىبالقنا ىشم طخ لماک
. تفرگ
 ىلو دسر ىم نایاپ هب مایق هک تساجنیا

 رد راوشد هزرابم لاس ود زا سپ هک ىنادرم
 تشد و هتنیروا ىاه تشد و ارتسئام اریس
 و اه تشد و اه هوک و ىئوگ اماک ىاه
 زا دندیسر اناواه هب سائیو سال ىاهرهش
 رد هک دندوبن ىیاه نامه کیژولوئدیا رظن

 دندوب هدش هدایپ ۸سادارولوک سال لحاس
 نادب هزرابم تسخن ءهلحرم رد هک نانآ ای
 هب تبسن اه نآ ِىنیبدب . دندوب هتسویپ
 هک ىتیفیک هب مارتحا و ىتسود هب ناناقهد
 هدش لیدبت دندوب هداد ناشن دوخ زا اه نآ
 رد ىگدنز زا ناشکدنا عالطا و دوب
 ىاهزاین زا ىلماک کرد هب اهاتسور
 و ىمرگرس و دوب هتشگ لدب ام ناناقهد
 هب دروخرب رد ىروئت و رامآ اب نانآ ءهقشاعم

 هتسکش مه رد ىلک هب کیتارپ ءهرخص
. دوب
 هک ىضرا تاحالصا ِمچرپ ِنتشارفارب اب
 زاغآ ارتسئام اری ىس ىاه هوک زا نآ ىارجا

 رارق ور رد ور مسیلایرپما اب نانآ ،دوب هدش
 تاحالصا هک دنناد ىم اه نآ . دنریگ ىم
 دیاب نیون ىابوک هک تس ىا هدولاش ىضرا
 هک دنناد ىم نینچمه اه نآ . دوش انب نآ رب
 زا هک اه نآ ءهمه هب ىضرا تاحالصا
 داد دهاوخ نیمز هدش تیکلام بلس ناشیا
 بحاص هنالداعان ىوحن هب هک نانآ زا و
 نآ . درک دهاوخ تیکلام بلس دنا نیمز
 رد ناکلام نیرت گرزب هک دنناد ىم اه
 بحاص اکیرمآ تلود رد ای هجراخ ترازو

 اب هنوگچ هک دنا هتخومآ ىلو ؛دنتسه ذوفن
 اب صوصخ هب و تراسج و تعاجش
 . دننک هبلغ اه ىراوشد رب مدرم ِىنابیتشپ
 سپ هک ار ىدازآ ءهدنیآ نونکا مه زا اه نآ
 ىم تسام راظتنا رد ناوارف ىاه جنر زا
. دننیب
 زا هک ىیاهن موهفم نیا هب ندیسر ىارب
 ىم زارد ىهار دیاب ،میراد نامفادها
 هب . میدرک ىم رییغت رایسب و میدومیپ
 هصرع رد هک ىپایپ ِىفیک تارییغت تازاوم
 رد زین ىتارییغت تفرگ تروص دربن ىاه
 و کیرچ ناگدنمزر ِىعامتجا بیکرت

 رد . داد خر ناربهر ىژولوئدیا رد ىتالوحت
 ىاهدنیارف و تارییغت نیا زا کیره ،عقاو

 و ورین ،بیکرت رد هک دیدرگ ثعاب لوحت
 دیدپ ىفیک ىلوحت ام شترا ِىبالقنا جضن
 و تماقتسا نادب ،جیردت هب ناناقهد . دیآ

 تخانش و دندیشخب تاقشم ِلمحت ِتیفرظ
 تاحالصا ءهنشت و نیمز هب قشع ،قطانم
 ،رکفنشور . دنتخومآ ىو هب ار ندوب ىضرا
 ،دوخ تکراشم اب ،دشاب هک ىعون ره زا

 ىم تکرش ىروئت حرط رد ،ىئزج دنچره
 لیامت و ىباینامزاس سح اب رگراک . دیوج
 نادیم هب دراد داحتا و عمجت هب هک ىا ىنورد
 ءهبرجت ام اه نیا ءهمه زا رتارف . دیآ ىم
 رایسب درک تباث هک میراد ار ىشروش شترا
 نانچ و دنک ىم لمع » رتشین« کی زا شیب

 هک اه هدوت مایق و روش ىارب تس ىقشمرس
 نانآ ىاه لد زا ىلک هب ار نادالج زا سرت
 و ندوب رثؤم ىارب نونک ات ام . دیادز ىم
 نیا زا رت نشور ىموهفم نتفریذپ ریثأت
 مینک ساسحا میتسناوت ىم ام . میا هتشادن

 جیردت هب هنوگچ رثأت و ریثأت دنیارف نیا هک
 مایق شزرا ام : تسا هتفای جضن ام رد
 هچ هکنیا و میتخومآ نانآ هب ار هناحلسم
 رد حالس هک هاگنآ ،ناسنا تسا دنمورین
 رد ور ،ندیگنج ءهدارا اب و دراد تسد
 هب مه ناناقهد ،دریگ ىم رارق نارگید ىور
 دنتخومآ ار ارتسئام اری ىس ىاه هاگماد ام
 بسک و احنآ رد نتسیز ىارب مزال ىورین و
 ىاه ىراکادف و اه ششوک و . ىزوریپ

. قلخ تشونرسِ دربشیپ ىارب مزال
 و نایشروش ربهر هک ىنامز ،بیترت نیدب
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 قفا زا ،ناناقهد قرع زا سیخ وا بکوم
ِ ناشخرد باتفآ ریز رد و اهربا و اه هوک
 اب خیرات« دندش ىم اناواه دراو هریزج
 ىناتسمز خاک زا ىنیون ىاه هلپ مدرم ىاهاپ
.» دومیپ ىم ار
: ىسیلگنا نتم زا هتفرگرب ❊

Che: Selected Works of Ernesto Gue‐
bara, Edited and with an introduction 
by Rolando E. Bonachea and Anelson 
p. Vades, THE keT PRESS, Cam‐
bridge, Massachusetts, and London, 
England.

: ىسیلگنا رشان ىاه تشاددای
 ربتکا ۸ ، ) اناواه ( Verde Olivo زا ❊

. ۱۴ ات ۱۰ صص ،۱۹۶۰
 ربهر ) ۱۸۳۰ – ۱۷۸۳ ( راویلوب نومیس -۱

. نیتال ىاکیرمآ ءهنابلط لالقتسا شبنج
 هب ار اینرفیلاک و سازکت قاحلا سکرام -۲
 اه ىکیزکم اریز ،درک دییأت هدحتم تالایا
 Max هب . ک.ر . تسناد ىم » لبنت« ار

Nomad, Apostles of Revolution ) باتک 
 New ) بالقنا ناربهر ،دامون سکام

York: Collier Books, ۱۹۶۱, p. ۱۰۳.
 زا ىکی ،)Juan Almeida( ادیملآ ناوخ -۳
. اداکنوم هاگیاپ هب هلمحِ ىمیدق ناگدنمزر
. نوبیرت وگاکیش ِنیشیپ راگنربخ -۴
۵- Correveidile و نیچربخ ىنعی 
. سوساج
 لالقتسا گنج تسوپهایس ربهر -۶
. ۱۸۹۸ ات ۱۸۶۸ هلصاف رد ابوک ءهنابلط
نکینیمود ىروهمج هب اتسیتاب رارف -۷
۸- Directorio Revolucionario ىنامزاس 
 شیاضعا بلاغ و ىیوجشناد ءهیاپ اب دوب
 ءههبج . دندوب اناواه هاگشناد نایوجشناد
 هب دوب ىکیرچ ءههبج کی سائیو سال مود
 حیحص بزح ىاضعا و ویروتکرید ِىربهر
)Partido Auténtico( . تسیلایسوس بزح 

 . دوب ابوک تسینومک بزح نامه ىقلخ
 هب هتسباو لمع لها دارفا زا حیحص نامزاس
. دش ىم لیکشت حیحص بزح
. تفرگ ولهپ امنارگ ِىتشک هک تساجنیا -۸

 ی هرابرد ییاهزت
سکرام زت هدزای

یدالوف دارمادخ
: مکی زت
 و رهاوظ (      دندید یم ار هچ ره یساکع نیبرود دننام نافوسلیف ، سکرام زا شیپ ات

 هنوراو دیفس و هایس ریوصت نامه و هدرک یرادرب سکع دیفس و هایس روط هب ار ) اهدومن
. دندومن یم ریسفت ناهج تقیقح هباثم هب ار
: مود زت

 تقباطم ناهج یاه هدیدپ و اهزیچ تقیقح اب تسناوت یمن یریسفت و ریوصت نانچ
 ، ور نیا زا هن و ، دوب ناش ) تیهام ( یعقاو یتسیچ رگ نایب هن هک ارچ . دشاب هتشاد
. ام یارب هب ، دوخ رد زا  اه نآ یزاس نوگرگد هب رداق
: موس زت
 و لیلعت هاگزاغآ ، رت قیقد نایب هب ای ، هفسلف هاگزیخ ، خابریوف ی هرابرد زت هدزای

 یدنویپمه دنیآ رب ینعی . تسا کیتارپ و هفسلف تدحو قیرط زا ناهج یملع تخانش
. کیتارپ اب هفسلف
: مراهچ زت
: تسا هفسلف رد هناروآ ون یگژیو ود ای ، هژیو تلصخ ود یاراد زت هدزای
ناهج ) ی هنوراو ( یتسیلآ هدیا ریسفت زا تسسگ ینعی ، یبلس تلصخ .١
. ناهج هب یمتسیس و یملع ی هنایارگ تابثا شرگن ای ، یتابثا تلصخ .٢
 و کیناگرا ان ناهج لماش – ناهج یمتسیس و یدام تدحو تابثا ، شرگن نیاربانب
 ) یملع کیتارپ (  یعیبط مولع ی هدهع رب – دنم تسیز و دنم تسیزان ، کیناگرا
 هب ، تسا مولع نیا یاه هتفای ی هنارورظن و ینالقع دنیآ رب ، یفسلف ی هشیدنا . تسا

 اروام ای ، هنایارگ منادن یاه هیاریپ زا غراف ، ناهج تیلک زا یلماک تخانش هک یا هنوگ
. دهد رارق ناسنا رایتخا رد تخانش لخم راگنا
: مجنپ زت
 و ملع تدحو رد ، نآ یتسینوم ی هناسانش تخانش باتزاب هک ، ناهج یدام تدحو
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 هب لاح نیع رد ، دبای یم دومن هفسلف
 تدحو یانعم
 نآ ) دنم ماظن یگتسبمه (             یمتسیس
 یمتسیس – یدام تدحو نیا . تسه مه
 هاگ زاغآ و هفسلف هاگزیخ دیاب هک تسا

 و تشادرب هنوگره هنرگو دشاب تخانش
 ، ناهج هب و ناهج زا رگید درکیور
 هک دوب دهاوخن شیب یا هیاپ یب یزرونامگ
. درب دهاوخن تقیقح هب هار
: مشش زت
 ار ییارگمنادن زا یلکش ، مسیلایرتام

 یمن ییارگمنادن زا یرگید لکش نیزگیاج
 لکش و یدام ناهج هک یا هفسلف ره . دنک
 و نیناوق اب ار هدام نوگ هنوگ یاه
 رد ینعی ، دهدن حیضوت یدام یاهدرکراک
 دوخ یتدحو نوچمه ناهج تخانش یپ

 هفسلف ، دشابن هدناماس دوخ و بایناماس
 یکیزیفاتم و تسیلآ هدیا ، ارگ منادن یا
. تسا
 سکرام مسیلایرتام ( نیون مسیلایرتام یارب
 ، تکرح – هدام تدحو ناهج ) سلگنا و
 و دوخ یارب ، دوخ رد یتدحو ور نیا زا و
 بایناماسدوخ تدحو  . تسا ناسنا یارب
 شا یلماکت تکرح هک یهدناماس دوخ و
 ، ناسنا یارب و دوخ یارب هب ، دوخ رد زا
 هب ، دنمروعش ان و کیناگراان زا ینعی
 زا ای ، هاگآ و دنمروعش و کیناگرا
 یم ارف هتخانش و ریذپ تخانش هب هتخانشان
. دور
: متفه زت
. تسین نتفگ » مناد یمن « اهنت ییارگمنادن
 زا یلکش مه ناتسرپ موهوم » مناد یم «
 یزادرپ لایخ ، اه نآ . تسا ییارگمنادن

 هدیسرن یملع چیه دییات هب هک ار ناش یاه
 ی هشیدنا و کیتارپ اب و ، دیسر دهاوخن و
 ضرف شیپ ، تسا داضت رد یملع
 رد . دنهد یم رارق دوخ یاه لالدتسا

 دننک یم لالدتسا یزیچ ی هرابرد هک یلاح
 هچ ای ، تسیچ دنناد یمن مه ناشدوخ هک
. تسین
:  متشه زت
 میهد تبسن یزیچ هب ار یتایصوصخ یتقو
 یملع کیتارپ هار زا شا ققحت ای دوجو هک
 هتسباو هکلب ، تسین یندش تابثا یبرجت و

 نیا ، تسام ینهذ درجم یاه لالدتسا هب
 میهاوخ یم هچ نآ ی هدننیرفآ هک میئام
. ام ی هدننیرفآ وا هن ، میتسه مینک تابثا
 یفسلف قیرط زا افرص ، اهزیچ تابثا
 زا نآ زا رت مهم هکلب ، تسین ) هنارورظن (
 یریگراک هب اب یملع و یدیلوت کیتارپ هار

 نآ زا شیپ ، ینیریش . تسا یناسنا ساوح
 اهزیچ رد ، ) دوشب ( دشاب ینهذ موهفم هک
 نیریش ی – اه یندیشچ و اه یندروخ –
 کیتارپ رد ار ینیریش موهفم . دراد دوجو
 و هفسلف . دیشخب تیدام ناوت یم
 کیتارپ یور هلابند ، دوخ ، یرورظن
. تسا یملع و یدیلوت
 کیتارپ رد ناوتن ار هچ نآ : هجیتن رد
 یملع قیرط زا ار شا ققحت ای و یزاسزاب
 یفاب لایخ و ییارگنهذ ، دومن تابثا

 یم « یاعدا اب ، ییارگمنادن ینعی ، ضحم
. تسا » مناد
: مهن زت

 شناد و ینیع یاه ترورض رب هک یتخانش
 ، دشابن راوتسا اه ترورض نیا زا لصاح
 و تلع یاه یدنم نوناق هب انتعا یب ینعی
 هدیدپ و اهزیچ یرورض یاهدنویپ و یلولعم
 تابساحم رد زین ار فداصت و ، دشاب اه
 مهو ، تسین تخانش ، دهدن تلاخد شا
. تسا لایخ و
: مهد زت

 نیمز ، یمیش ، کیزیف ( یعیبط مولع
 ) یسانش تسیز ، یسانش ناهیک ، یسانش
 هب دنرداق، ) یسانش هعماج ( خیرات ملع و
 یتخانش یتسه یاه شسرپ کی کی
. دنهد خساپ ناسنا

 هک ، مولع نیا دوخ راومادنا یگتسبمه
 رد ی هدام و هدام تکرح تسا رداق

 یتسه یاه لکش ی همه رد ار تکرح
 زا ینعی ، نیرت هدیچیپ ات نیرت هداس زا ، نآ
 ات ، هتفرشیپ تایح ات یداینب یاه هرذ
 لماکت فلتخم لحارم و یعامتجا یگدنز
 یتسرد نماض ، دهد حیضوت ار یعامتجا

 دوجوم اتقیقح ناهج زا ناسنا تخانش
. تسا
 ملع هن ، ناهج یدام تدحو لیلد هب
 ور نیا زا هن و ، دراد تخانش تیدودحم
 ، تخانش ود ره نیا . یملع ی هفسلف

. دنا یاور ناهج و ماع یتخانش
: مهدزای زت

 ، تسین هدارا هب فوطعم ، تخانش
 ترورض و یدنم نوناق کرد هب فوطعم
. تسا
: مهدزاود زت
 لماکت ی همادا ) ناسنا خیرات ( ناسنا

 نیا زا . تسا ) تعیبط خیرات ( تعیبط
 لماکت زا ناسنا خیرات یراگناادج ، ور
 قلخ « و یتسیلآ هدیا یتشادنپ ، تعیبط
. تسا رگن » هعاسلا

 تقلخ یارگود راگناادج تشادنپ نینچ
 خیرات نایم ینهذ یشکراوید اب ، یرواب

 تخانش نایم ، ناسنا خیرات و تعیبط
 و ، دشک یم راوید یفسلف تخانش و یملع
 هاگتساخ تخانش زا ار ناسنا هنوگنیدب
.دزاس یم مورحم دوخ یعقاو
: مهدزیس زت
 تدحو یایوگ و هدنز دهاش ناسنا زغم
 ی هدننک تابثا و ، ناهج یمتسیس و یدام
 انزا ، هدیچیپ هب هداس زا هدام لماکت
 روعش هب دنمروعشان زا ، راومادنا هب راومادنا

. تسا ینهذ رب ینیع یدنیاشیپ و ، دنم
 زغم رد تکرح رد ی هدام باتزاب ، روعش
 و لوصحم ، دوخ هک یزغم . تسا یدام
 رد ی هدام ی هفقو یب لماکت دروارف

 ناهج یمتسیس تدحو دامن و ، تکرح
. تسا
: مهدراهچ زت
 راوشد رایسب هچ رگا تیبسن نیناوق مهف
 تسا رت تحار و رت ناسآرایسب اما ، تسا
 یمتسیس و یدام تدحو شریذپ و مهف زا

 اهنت ناوت یم تیبسن مهف یارب . ناهج
 شریذپ و مهف یارب اما . دوب دنمشناد
 رب هوالع ناهج یمتسیس و یدام تدحو
. دوب تسیلایرتام و فوسلیف دیاب نآ
: مهدزناپ زت
 یاه هتسنادان ، زورما یاه هتسناد
 زا درذگ یم ناسنا رمع زا هچ ره . دنزورید

 هتسناد مجح رب و هتساک اه هتسنادان مجح
 هک تسانعم نآ هب نیا . ددرگ یم هدوزفا اه
 زا راذگ هار اهنت هفسلف و شناد تدحو
 ناهج تقیقح تخانش هب ییارگمنادن
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. تسا
: مهدزناش زت
 ی هفسلف هب اه تسیلآ هدیا ییوگ مانشد
 نیرفن نوچمه – یسیون هیدر مان اب – یملع
 هچ ره هب تسا نازیرگ ملع زا کدوک
. هسردم و ملعم و سرد
 باتک ، دوشن زاسراک نیرفن یتقو

 ی هزوح هاگشناد و مادعا ملعم ، هدنازوس
. دوش یم هیملع
: مهدفه زت
» سوبب یریگب زاگ یناوت یمن هک ار یتسد «
 هدیا راعش ، هراو لثم نیا ، یگزات هب
 تسا هدش » لاربیل « نارادمنید و اه تسیلآ

 مولع هب اطسو نورق نوچمه رگید هک
 رس گرمتب « دنیوگ یمن یبرجت و یعیبط
 یم هفخ ار تا یادص هنرگو ، تا یاج
 رس نیشنب افطل : دنیوگ یم هکلب ، » منک
. راذگن رتارف تدوخ میلگ زا اپ و تا یاج
 ، مه بدا تیاعر و ینیشن بقع نیا لیلد
 نآ . تسا هبنپ اب تشپ زا ملع رس ندیرب

 » زرم و دح « زا اپ هک ، ار ملع رس ، اه
 رایتسد هب و هداهن رتارف شا تیحالص
 اب هنامرتحم هدیدرگ لیدبت اه تسیلایرتام
 ناش نایارگداینب هک میرذگب . دنرب یم هبنپ

 و دننز یم اج رد اطسو نورق رد نانچمه
 » … گرمتب « نامه زونه ناشم الک هیکت
. تسا
: مهدجه زت

 نهذ « اب اه تسیلآ هدیا تسا لاس اهدص
 ناهج زا نتشذگ رب یاعدا ناش » دنمنارک
 و ، ناهج نیا یوسارف تخانش و یدام
 اب اجکی ، ار نآ یتیریدم – هنادنمروعش ماظن

 ضقانت اب اه نیمه تقو نآ . دنراد ، مه
 ناسنا » دنمنارک نهذ « یراکشآ ییوگ
 تخانش هب رداق ار تسیلایرتام و زروراک
. دنناد یمن نارکیب ناهج

 و یدنمروعش دنا هتفاین رد زونه نانآ
 نوگرگد و تخانش نامه ای ، تیریدم
 ، تفگ سکرام هک نانچ نآ ، ناهج یزاس
 و ، تخانش – کیتارپ دنیارف رد اهنت

 ریذپ ناکما ناسنا کیتارپ – تخانش
. تسا
: مهدزون زت
 نوگرگد نایم ، سکرام زت نیمهدزای ربانب

 هیوس ود ی هطبار ، ناهج تخانش و ندرک
 اب یدنیاشیپ هچرگا نآ رد هک ، تسه یا

 نیا دمآ رب اما ، تسا زاس نوگرگد لمع
 هبون هب هک تسا یتخانش ، یزاس نوگرگد

 یم هدننک نوگرگد لمع یامن هار دوخ ی
. دوش
 هناگی هفسلف و یعیبط مولع تدحو ققحت
. تسا ناهج رییغت و تخانش هار
: متسیب زت
 تدحو نینچ رازگراک ، ام نارود رد
 یتدحو ، یزاس نوگرگد یارگدرکراک
. یهاگآ و ایراتلورپ زا ینهذ – ینیع تسا
 رگراک ی هقبط ینعی ، هاگآ یایراتلورپ اهنت
 رما تسا رداق یملع ی هفسلف هب زهجم
 تخانش نیع رد ار ناهج یزاس نوگرگد
. دیامن لدب ریذپان هفقو یدنور هب نآ
: مکی و تسیب زت
 عوضوم هب هشیدنا عوضوم هک ینامز ات

 یبرجت یاه هتفای و ، دوشن لیدبت لمع
 لیدبت هشیدنا عوضوم هب لمع عوضوم
 لیلحت و هیزجت نهذ هاگراک رد و هدیدرگن

 لمع عوضوم دوخ سپس ات هدشن یملع
 دنیارف هب دنیارف نیا هک ینامز ات و ، دوش
 لیدبت ناهج ینوگرگد و تخانش یعقاو
 هنوراو هب نانچمه مسیلآ هدیا ، ددرگن

 نهذ و نیع تابسانم و تیعقاو یزاس
 عوضوم دوس هب ار تیعقاو و هداد همادا
 هگن رانک رب نیع و نهذ ی هطبار زا هشیدنا

. تشاد دهاوخ
: مود و تسیب زت
 » ندوب ام یارب « و » ندوب دوخ رد « نایم

 دومن نایم ینعی ، ناهج یاه هدیدپ و اهزیچ
 یقیمع » زیمآ رارسا « ی هرد ناش تیهام و
 هفسلف و یعیبط مولع تدحو طقف هک تسا
. تسا نآ زا رذگ و ندرک رپ هب رداق
 نیع رد » ام یارب « هب » دوخ رد « زا راذگ
 ی هنوراو مهف ندرک هنوراو یانعم هب لاح
 یتسیلآ هدیا یرگن اتسیا زا راذگ و ، ناهج
 یتسیلایرتام یرگنایوپ هب ، یکیزیفاتم
. تسا یکیتکلاید
: موس و تسیب زت

 کیتکلاید – یملع ی هفسلف  یسانش تیاغ
 هدنیآ تخاس اناوت ار سکرام – یتسیلایرتام

. دیامن ینیب شیپ ار هفسلف و ملع ی

 ، مسینومک نارود ، یسانش تیاغ نیاربانب
 هدزای رد سکرام ینیب شیپ ققحت نارود
 و یداصتقا یاه هتشون تسد رد زین و ، زت
. دوب دهاوخ ١٨۴۴ یفسلف
 و یعیبط مولع یدنویپمه زا ، نارود نآ رد
 ، – یسانش هعماج و هفسلف – یناسنا مولع
 « : دمآ دهاوخ دیدپ یدحاو یسانش یتسه
 یم مه رد یناسنا مولع و یعیبط مولع
 نآ یزیمآ مه رد زا ملع کی اهنت و ، دزیمآ
 خیرات « : هک ارچ » . دمآ دهاوخ دیدپ ود
 زا ریذپان ییادج و یعقاو یشخب ناسنا
 رد – هک تسا یتعیبط ینعی ، تعیبط خیرات
 هدیدرگ لیدبت ناسنا هب – شا یلماکت دنور
 یتوافت هک تسا ینارود نانچ رد » . تسا

 فوسلیف ناسنا و زروراک ناسنا نایم
 ناسنا . تشاد دهاوخن دوجو ) رورظن (
 ناسنا ، فوسلیف و ، فوسلیف زروراک
. دوب دهاوخ زروراک
 دیلوت و یملع دیلوت یلماکت یخیرات دنور
 نانچ یوس هب تکرح زج یریسم ، یفسلف
 هنوگ ره زا ار ناسنا هک یشخب یدازآ تیاغ
 دزاس اهر یمسج و یرکف یگدرب و ینادان
. درادن
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 یعامتجا – یداصتقا یسررب رانیمس رد یفقث اضریلع ینارنخس لماک نتم
نارهت یعامتجا مولع هدکشناد-تیرتسا لاو شبنج

 هدکشنادتیرتسا لاو شبنج یعامتجا – یداصتقا یسررب رانیمس
نارهت یعامتجا مولع

یفقث اضریلع ینارنخس لماک نتم
۱۳۹۰ رذآ ۷
 رتهب دنا هداتسیا ناتسود زا یرایسب نوچ. مالس ناتسود تمدخ

 .مینک مامت میناوتب مه رتدوز ات مینک عورش رتدوز ار ثحب تسا
 .تسا تیرتسا لاو یراد هیامرس دض شبنج ،ثحب عوضوم
 ام هب هک مینک یم رکشت یسانش هعماج نمحنا زا ادتبا نم
 مالعا یربخ زکارم رد اما .دوش رازگرب رانیمس نیا دنداد تصرف

 هدرک اضاقت جدننس رد یمیدق یرگراک نیلاعف زا یکی هک دش
 یاهورین و دریگب رارق ناشرایتخا رد ییاضف نینچ کی دوب
 تیرتسا لاو شبنج اب یگتسبمه رگا .دندرک تفلاخم یتینما

 ماحنا دیابن نارگراک ارچ ،داد ماحنا دوش یم و تسا بوخ
 نالاعف زا یکی دوب هدرک اضاقت هک یدرف صوصخب ؟دنهد
.تسا یرگراک یمیدق
 لاو لاغشا شبنج دوجو یلصا ثحب .موش یم ثحب دراو
 نمحنا نوچ .تسا یناگمه شبنج کی ناونع هب تیرتسا

 تبسانم نیا زا ، هدید کرادت ار همانرب نیا یسانش هعماج
 هعماج نیب یساسا توافت کی میوگب ات منک یم هدافتسا

 هعماج .دراد دوجو یملع یسانش هعماج و یهاگشناد یسانش
 میناد یم ام .دش ادج هفسلف زا ادتبا هک دوب یملع؛ یسانش
 یم ۱۹ نرق زا لبق هک کیتسالوکسا و میدق ی هفسالف
 زا هفسالف .دننک ریسفت ار ناهج دندرک یم شالت اتدمع، دنتسیز
 دیابن هک دنداد رارق دوخ راک رد ار روتسد نیا دعب هب ۱۹ نرق

 هعماج .داد رییغت ار ناهج دیاب هکلب ،درک ریسفت طقف ار ناهج
 هک یلاح رد ،دشاب ناهج رییغت رکف هب دیاب یلمع رظن زا یسانش
 ای .تسا ناهج ریسفت رکف هب رتشیب ام یهاگشناد یسانش هعماج
 مدرم ارچ الثم تسا یعامتجا یاه یسانش بیسآ ی هتشر

 هب میهدب یلح هار ات میبایب یهار میورب .دندرک غولش
 کدوک ارچ هکنیا ای ،دننکن غولش مدرم رگید هک نارگتموکح
 ینابایخ کدوک هک میهدب یلح هار میورب تسا دایز ینابایخ
 شورف هک مینک راک هچ هک ،رازاب یسانش هعماج ای دوش رتمک
 …و دوشب دایز
 لاو لاغشا شبنج ناینب : میوش یم ثحب دراو اج نیمه زا
 هعماج ام رگا ینعی .نآ ریسفت هن تسا ناهج رییغت رب تیرتسا

 قالطا سانش هعماج بقل اهنآ هب میناوتب و میشاب هتشاد یناسانش
 .دننک یم تکرح ناهج رییغت یارب هک دنتسه یناسک ،مینک
 هک هچنآ و میراد هک هچنآ ینعی ،مینک یم رییغت زا تبحص یتقو
 تافالتخا زا ،اه یتلادع یبزا،اه یناماسبان زا تسا دوجوم

 رییغت دیاب اه نامناخ یب زا ینابایخ کدوکزا ،اه یرباربان زا،یتاقبط
 هعماج رد هک تسا یلگنا داصتقا کی هک دراد دوجو هک هچنآ .دنک
 دیاب یسانش هعماج .دنک رییغت دیاب دراد دوجو زورما یناهج ی
 هیضق دراو دیاب اجنیا زا ،دراذگب عوضوم نیا یسررب رب ار شناینب

 .دوش
 ثعاب یزیچ هچ اساسا هک مزادرپب هلاسم نیا هب مهاوخ یم لاح
 رد ارهاظ .دنوش یم دوجوم عضو رییغت ناهاوخ یا هدع هک ه دش
 زا راضح ی همه یفاک ی هزادنا هب هک یراد هیامرس دض شبنج
 ،هدرک تیارس اهروشک رتشیب هب و دنتسه انشآ نآ اب رابخا قیرط
 یتخبدب ثعاب ناهج رب یلام رازاب هطلس هک تسا نیا یلصا یانبم
 شبنج نیا رگزاغآ هک اکیرما .تسا عماوج حطس رد دوجوم یاه
 نیا اهنت هن ،ناشدوخ رامآ قبط .دراد ریقف نویلیم ۴۰ زا شیب تسا

 اهراد هیامرس دوخ زا یا هدع اتح هکلب ،دنتسه رقف طخ ریز هدع
 مه ناشدوخ هک یناسک ینعی ،دنتسین یضار دوجوم تیعضو زا مه
 ان تلاح کیرد ،دنرب یم دوس یراد هیامرس تمعن ناخ نیا زا
 ی همه هک هدش لیدبت یسوپاتخا هب یلام رازاب .دنراد رارق ینما

.دهد یم رارق شدوخ طلست تحت ار هعماج
.میزادنایب یهاگن ارذگ روط هب هیضق هچخیرات هب دییایب
 رد ار ناهج یلام رازاب اتدمع اکیرما ،مود یناهج گنج زا دعب
 عماوج رد ، هلدابم ی هلیسو کی ناونع هب لوپ .تشاد رایتخا
 دش یم ثعاب هلدابم هلیسو نیا .تسا هتشاد دوجو میدق زا یرشب

 نیزگیاج لوپ ادتبا .دنک هلدابم ار اهالاک دناوتب یرشب هعماج هک
 اه کناب یلوپ تالدابم شرتسک رد مه دعب و دوب لداعم یالاک
 هب لوپ مود یناهج گنج زا دعب .دندرک رشتنم لوپ و دندمآ دوجوب
 رد نآ شرتسگ نازیم و راشتنا نازیم ، دش لقتنم اه تلود تسد
 یاه گنج زا لبق هک یلاح رد .تفرگ رارق اه تلود تسد

 لداعم و دوب یصوصخ یاهفارص ای اه کناب تسد رد لوپ یناهج
 یناهج گنج زا دعب هک زدوو نترب ماظن رد .تشاد دوجو الط نآ
 رالد ۳۵ ره ربارب رد هک هراومه دش دهعتم اکیرما ،دمآ دوجوب مود
 تقیقح رد زدوو نترب ماظن نیا رد .دشاب هتشاد الط سنوا کی
 بحاص امش رالد ره لباقم رد ینعی .دش اکیرما ناهج راد کناب
 هب ۱۹۷۳ زا دعب یاهلاس رد هراب کی هب اما .دیدوب الط سنوا کی

 هک یناسک( ؛دش نآ راچد یراد هیامرس هک ییاه نارحب نیمه تلع
 لاس نیا رد هک دنناد یم دنا هدرک هعلاطم ار یراد هیامرس خیرات
 هراب کی هب )تفرگرب رد ار یراد هیامرس ی هعماج رسارس ینارحب
 کی رد ینعی .تسین الط رالد هناوتشپ رگید هک درک مالعا اکیرما

.دندرک یلاخ ناهج رسارس رد ار مدرم مامت بیج ایوگ بش
 هس ای ود رد رگا .دینیب یم اهزور نیا هک ییاهزیچ نیمه رد تسرد
 ،دیرخب هکس کی ناموت رازهدص اب دیتسناوت یم امش شیپ لاس
 .دیرخب ار هکس نامه ات دیشاب هتشاد ناموت رازه ۶۰۰ دیاب زورما
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 نیا رد شیپ لاس هس زا امش بیج لوپ ینعی
 هدرک ادیپ لیلقت مشش کی هب یلام رازاب
 مامت .تسا راکشا یدزد کی نیا .تسا
 ساسحا یتقو یراد هیامرس یاه تلود
 نآ ،دنهد ماحنا ار راک نیا دنناوت یم دندرک
 و دنتساوخ هک نازیم ره هب .دنداد ماحنا ار
 زا یخرب اتح .دندرک رشتنم لوپ دنتشاد زاین
 یم یراد هیامرس ماظن رادفرط ناناد داصتقا

 ره ،میریگب تایلام مدرم زا ام ارچ دنتفگ
 هب .مینک یم پاچ میتشاد مزال لوپ تقو
 هب راک .مینک یم یلاخ ار مدرم بیج یتحار

 هلیسو ناونع هب هن ،لوپ دوخ هک دیسر ییاج
 یاراد ،شدوخ ناونع هب هکلب ،هلدابم ی

 هک یا هنایماع حالطصا نآ قبط و دش شزرا
 حطس رد درک عورش ”دروآ یم لوپ ،لوپ“

 هیامرس هک هاگ ره .ندرک تکرح ناهج
 یاه نارحب نآ ،دش وربور نارحب اب یراد
 یعس لوپ قیرزت اب هلصافالب ،یا هلحرم هس
 هب یراد هیامرس .دننک لح ار نارحب دندرک
 رد ار شلح هار دروخیم هک یلکشم ره
 رگا ،درکیم وجتسج لوپ ندرک پاچ
 یلام رازاب ای دش یم تسکشرو یعیانص
 یم راکیب ینارگراک ای و درک یم طوقس
 لوپ نیا .دوب لوپ قیرزت همه لح هار ،دندش
 متسیس اما .دندرک یم قیرزت رازاب رد ار
 ار اه لوپ نیا یتحار هب یراد هیامرس ماظنو
 ناریا رد اتح .درک یم عمج یلام رازاب رد
 هک یدقن یاه هنارای .مینیب یم ار نیا ام مه
 هب ،دش شخپ مدرم نیب هتشذگ لاس کی رد
 رازاب ینعی ،دش عمج یلام رازاب رد یتحار
 یدقن تخادرپ زا لبق هک ام سروب و یلام
 دص زا رتمک دودح رد یزیچ اه هنارای
 شدرگ اب ،تشاد شدرگ رد رالد درایلیم
 نیا . دیسر رالد درایلیم ۱۴۰ هب، اه هنارای
 رثا رد هک تسه یحنران کزان ردقنآ رازاب

 ،ریخا ی هتفه ود یکی یاهارجام نیمه
 ار ششزرا زا رالد درایلیم ۴۰ اددجم
 هب تقیقحرد یلام رازاب نیا .داد تسدزا

 یراد هیام رس عماوج رد یلگنا تروص
 تمحز مدرم هچ ره هک تسا هدمآرد
 نابزیم کی زا دیاب لگنا .دعلب یم ،دنشکیم
 یلصا ی هندب رد رگا .دنک قازترا یلصا

 ،دور یم نیب زا لگنا دشابن نایرجرد ینوخ
 تسا هدیعلب هعماج زا لگنا نیا ردقنآ نونکا

 تسا راضتحا لاحرد ماظن هندب لک هک
 تسا نآ مهم ثحب اما . درادن یقمر رگیدو
 یاهدوس ظفح یارب یراد هیام رس ماظن هک
 دشر ای یرورپ لگنا نیمه زج یهار شدوخ
 رگا هک ینعم نیا هب تسا هتشادن یلام رازاب

 دازآ تباقر نامه هب هرابود ار یراد هیام رس
 رضاح مهزاب و، میناد رگ رب هدزون نرق
 نانچمهو دهدب تسدزا ار شتازایتما دشابن
 یاربو دنک یراشفاپ دوخ عمطو صرح رب

 هرک یدوبان هب رصاح شیاه دوس ظفح
 رازاب طلست نیمه هب اددجم،دشاب نیمز
 یاج رد ار ثحب نیا. دیسر دهاوخ یلام
.مریگیم یپ رگید
 هیام رس هک یرگید یاه لح هار زا یکی
 نارحب لح یارب لوپ قیرزت اب نامزمه یراد
 نیا اب درک یم یعسو دیزگ یم رب دوخ یاه
 رودص ،دنک لحار دوخ تالکشم هلاسم
 هیامرس رودص ۱۹۹۰ ی ههد زا .دوب هیامرس
 هب هلمج زا .درک زاغآ رگید یاهروشک هب ار
 ۱۵۰۰ تدم نیا یط .یراجت دازآ قطانم
 زا ناهج رسارس رد یراجت دازآ ی هقطنم

 کیزکم ،یقرش بونج یایسآ و نیچ هلمج
 داجیا … و شیکو مشق دننام ناریا اتح و

 رودص و دازآ رازاب زا ییوگلا همه هک .دش
 رودص نیا اب تساوخ یم . .دندوب هیامرس
 نیا اب اما.دنک لح ار دوخ یلام مروت هیامرس
 ردقنآ هک دیسر ییاج هب یلام رازاب همه
 .تشادن قازترا ناکما رگید هک دش گرزب
 ،دندوب هدروآ دوجوب هک ییاه قربو قرز نآ
 هب ،دندوب هدمآ دوجوب هک یتمیق بابح نآ
 هک یا هناخ .تسکش ۲۰۰۸ رد هراب کی

 یور و دوب هدش یراذگ تمیق رالد رازه۷۰۰
 رازه ۳۰۰ هب دوب هدش هداد یکناب ماو نآ
 بابح هک دوب نیا هیضق تیعقاو .دیسر رالد
 یلام رازاب ندش داب رثا رد هک دیکرت یتمیق
 هک دش ثعاب ندیکرت نیا و دوب هدمآ دوجوب
 هخسن مه زاب و دهد ناشن ار شدوخ نارحب

 قیرزت اب مییایب هک دش هتفرگ راک هب یلبق ی
 نیا ،راب نیا اما .مینک لح ار هلاسم نیا لوپ
 هن دیدج لوپ قیرزت نیا و دادن باوج ضیرم
 هب رتشیب هکلب درکن لح ار لکشم اهنت
 هب راک .درکن داجیا یراک .دز نماد نارحب

 هیامرس ماظن نارادفرط دوخ هک دیسر ییاج
 هک ییاه هیامرس هک دندش نیا ناهاوخ یراد

 دازآ قطانم ای نیچ رد دنا هتفر و هدش جراخ
 راک هب لوغشم ایند قطانم ریاسردو یراجت
 هب یراد هیامرس دیما مامت .دندرگرب، دنتسه
 هک یناوارف و نازرا راک یورین زا هک دوب نیا
 هدافتسا تسا ناهج فلتخم قطانم رد
 اهنت هن راک یورین نیا زا هدافتسا اما ،دنک
 نآ نارحب رب هکلب ،درکن اود وا زا یدرد
 .دوزفا
 نیا .دش هجاوم تیعضو نیا اب یلام رازاب
 نیا اب یماظن هک تسین خیرات رد راب نیلوا
 ماظن نیا یگدیدنگ .دوش یم وربور تیعضو
 نیا دوخ زا ییاه شخب هک تسا یدح رد
 تسب نب هب هک دنراد رواب هزورما ،ماظن
 رد هک هیامرس یمسر رازاب نآ .دنا هدیسر
 ،دوب مکاح یتدم ات مه گنج زا دعب نارود
 و نارگراک یارب اهنت لبق نارود هب تشگزاب
 وزرآ هک تسین ناریگبدزمتسد و ناشکتمحز

 هیامرس زا یلیخ یارب نونکا ،تسا هدش
 ۶۰ ی ههد رد ام .تسا هدش وزرآ زین ناراد
 یارب یمسر لغش هک میدوب نیا دهاش ۷۰ و
 دوجو راک یورین زا دصرد ۸۰ات ۷۰ زا شیب
 دعب ، دعب هب ۹۲ – ۱۹۹۱ لاس زا یلو .دراد
 لغش مامت هک میتسه دهاش ام ،اتفن نامیپ زا

 لیدبت تقوم یاهدادرارق هب یمسر یاه
 هیامرس هک یتازایتما زا یرایسب .تسا هدش
 دش روبجم مود یناهج گنج زا سپ یراد
 ،دهدب ناهج رسارس رد مدرم و نارگراک هب
 سپ هب درک عورش شیپ لاس تسیب زا

 دوخ دروم رد هیضق نیمه نیع .نتفرگ
 ینعی .دمآ دوجوب مه یمسر یراد هیامرس
 رازاب داصتقا هب یمسر رازاب داصتقا نآ
 یلگنا و یلام رازاب و یمسرریغ و قاچاق
 دهاش لبق یاه ههد رگا امش .دش لیدبت
 دمآ یم رگراک یا هدع اب رفن کی هک دیدوب
 یم مه رامثتسا و درک یم دیلوت ار ییالاکو
 رازاب نآ اب ،درک یم دیلوترازاب نیارد ،درک
 دندرک یم یعس .درک یم تباقر رگید
 اب ریخا ی هرود رد اما ،دنریگب ار اهرازاب

 لماک روط هب ،یلام رازاب نیا تیمکاح
 هتفرگ رارق طلست و راشف تحت یمسر داصتقا
 یم یلام رازاب ار رخآو لوا فرح .تسا
 رد رگا هدش دیلوت یالاک نیرتهب و دنز

 هضرع ناکما دریگن رارق یلام رازاب هخرچ
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 هب هک تسا یوق ردقنآ یلام رازاب .درادن
 یئالاک دناوتیم راصحناو تاغیلبت ابو یتحار
. دنک جراخ رود زا ایو هدرک دراو رازاب هب ار
 هچنآ هیبش هدش تسرد یلگنا داصتقا کی

 نارود رخاوا رد یلادوئف نارود تیفارشا هک
 اتح یلگنا داصتقا نیا .تشاد شدوخ
 نیا .دنک یمن یضار مه ار ناراد هیامرس
 نیاو یگتسکشرو نیا ،یلغش ینماان
 هدمآ دوجوب یلام نارحب رثا رد هک یتیعضو
 یلکشم هک دنرادن ار نآ ناوت هن اهنآ ،تسا
 دروم رد .دنراد یلح هار هن و دننک لح ار
 اهراب و اهراب هک مه ناشکتمحز و نارگراک
 هیامرس .دنراد یراوشد تیعضو ،هدش هتفگ
 ان شرتسگ اب دننک یم یعس زور ره ناراد
 ،اه هناخ نتفرگ اب ،یراکیب اب ، یلغش ینما

 ار ناشیاه ماو دنا هتسناوتن هک ییاه هناخ
.دنهد ارق رتشیب راشف تحت ار اهنآ ،دنهدب
 اما منک حرطم متساوخ یم ار رگید هلاسمود
 تازرابم لوا .تسا هدش مامت نم تقو

 و شیاه هتساوخ اتح و یهدنامزاس ،دیدج
 رد هک یلیاسم زا یرایسب و شراک شور
 .دنک یم قرف هتشذگ اب دنراد ور شیپ
 .دنزادرپب اهتوافت نیا هب ناتسود هک مراودیما

 ایآ .تسه دوجوم یاه لح هار رگید هلاسم
 یم یراد هیامرس مه زاب ایآ ؟میراد یلح هار

 کی داجیا اب و دنک قیرزت لوپ دهاوخ
 مامت ؟دنک لحار لکشم تمیق بابح
 ار راک نیا ناوت هک دهد یم ناشن طئارش
 هتخیر نوریب لاقترپ رد رفن نویلیم هس .درادن
 هسنارف ،ایناپسا روطنیمه نانوی رد ،دنا
 هناتخبشوخ( ،دنراد لکشم همه ،سیلگنا

 دیاب لیاسم نیا )درادن یلکشم هک ام روشک
 دیاب نارحب نیا یاه لح هار .دوش لح
 هدنیآ یاه زادنا مشچ .دوشب ثحب

 هیامرس ماظن مییوگیم ام هک نیا .روطنیمه
 مینک نشور دیاب ،هدیسر تسب نب هب یراد
 هب ؛ تسیچ نارحب نیا یارب ام لح هار هک
 ………تخادرپ میهاوخ ادعب لئاسم نیا
:اه لاوس هب خساپ رد
 شرتسگ دیئوگیم امش، یفقث یاقآ :لاوس
 دوجو هب ثعاب لوپ شدرگو یلام ماظن
 نابز هب افطل تسا هدش نارحب نیا ندمآ

 هنوگچ لوپ نودب هعماج دیئامرفب هداس
؟تسیچ نآ زا امش روصت و دوب دهاوخ

 دیوگ یم اساسا تیرتسا لاو لاغشا شبنج
 ناسنا یارب .دیراذگب ناسنا رب ار ناینب
 و دنفلاخم هک ییاهنآ هچ .دیوشب لئاق شزرا

 ی هجرد رد همه ام ،دنقفاوم هک ییاهنآ هچ
 یاضف رد مینک یعس .میتسه ناسنا لوا
 هک اجکره رد و یتسیلانروژ ،کیمداکآ

 یارب .دشاب مکاح تیناسناو ناسنا ،میتسه
 ار قح نیا تسه ام فلاخم هک مه سک ره
 لاوس ابیرقت .دنزب ار شفرح هک میوش لئاق
 :تسا ناسکی شیبو مک دش هک ییاه
 یراد هیامرس ماظن دییوگ یم هک ییامش
 لوپ زا یراد هیامرس ماظن ،تسا دساف

 یم رامثتسا ار رگراک ،دنک یم هدافتساءوس
 لصا؟درک دیاب راک هچ دییوگ یم ،دنک
.تسا نیا تالاوس
 ره یارب -۱ تسا حرطم اجنیا رد هک یثحب

 باوج ود ، دوش یم حرطم هک یلاوس
 یرگیدو یفن باوج یکی :دراد دوجو

 ازونیپسا رکفتزا یشخب نیا .تابثا باوج
 تسا دیفس راوید مییوگ یم یتقو .تسا

 درز ،تسین یبآ هک تسا نیا شا ینعم
 دیفس میا هتفگ هک تسا تسرد .تسین
 زمرق هک میا هتفگ مه لاح نیعرد یلو تسا
 نیرت ییادتبا اب رگا .تسین مه …و زبس و
 هک میناد یم میشاب هتشاد ییانشآ اهلالدتسا
 فیرعت کیو میراد یبلس فیرعت کی
 هیامرس ماظن زا ام یبلس فیرعت .یباجیا
 اب لقادح نالا ماظن نیا .تسا نشور یراد
 دننام دنتسه ربتعم هک ییاهاج رامآ هب هجوت

 تسیود و درایلیم کی ماظن نیا للم نامزاس
 اب ماظن نیا .دراد هنسرگ رفن نویلیم
 دنک یم مالعا شدوخ هک یربتعمرامآ

 .دراد رقف طخ ریز رفن درایلیم هس لقادح
 یم للم نامزاس مهد یمن نم ار رامآ نیا
 یم ایند هب هک یناسنا ره میوگ یم نم .دهد
 امش . هیقب ی هزادنا هب دراد یگدنز قح دیآ
 هک یناسنا ره میوگ یم نم ؟دیفلاخم نیا اب
 لغش ،دروخب اذغ دراد قح دیآ یم ایند هب
 ،دشاب هتشاد نکسم ،دشاب هتشاد یبسانم
 اهدرادناتسا دح رد یدرس و یمرگ لحم
 و کاشوپ زا، دشاب هتشاد یگدنز یارب
 هب و یفاک ی هزادنا هب تشادهب و شزومآ
 نیا اب امش ،دشاب دنم هرهب نارگید ی هزادنا

؟دیفلاخم

…تسا فلاخم یک :راضح-
 یراد هیامرس نازادرپ هیرظن زا یرایسب
 هکلب تسا بوخ اهنت هن عضو نیا دنیوگیم

 هتشونو اه هتفگ هب امش، تسه مه یرورض
..… دینک هجوت اهنآ یاه
 باوج هنیمز رد نونکا نم .دیهدب هزاجا

 لگه .منک یم تبحص مراد یبلس
 زا یکی هک لگه .تشاد یلالدتسا
 همه :تفگ یم .تسا هفسالف نیرتگرزب
 ،میراد قفاوت نآ یور هک ییاحنآ هب میسرب
 زا ار ثحب تقو نآ ،تاقفاوت فک هب میسرب
 هک میقفاوم نیا اب همه ام .مینک عورش احنآ
 ،تسه ملظ ،تسه یرباربان ناهج رد
 هکنیا و تسه … و تسه ینابایخ کدوک
 هب میسر یم الاح .دورب نیب زا اه نیا دیاب
 نیا زا ریغ یرگید زیچ دیاب .مود شخب

 رس .میراد ثحب نیا رس .نیرفآ .دوش هتخاس
 هب مینزن گنا .مینک تبحص مینیشنب نیا

 وت ، یتسیشرانآ وت ،یتسینومک وت هک ،مه
؟ییوگ یم یچ وت سپ ،ینالف
 ناگرزب هک دندرک هراشا وجلام یاقآ ار یثحب

 ماظن هک دنا هتفگ … و سکرام مسیلایسوس
 لکش یلبق ماظن رد دیاب لیدب ای ، هدنیآ
 هک ما هدیداه هتشون رد ار نیا نم . .دریگب
 اب یتوافت یراد هیامرس زا سپ هدنیآ ماظن
 ماظن هک تسا نیا نا و دراد یلبق یاه ماظن
 رد دعب دریگ یم لکش هشیدنا رد ادتبا هدنیآ
 هک یراد هیامرس ماظن فالخرب ،داصتقا
 تفرگ لکش داصتقا رد مسیلادوئف هیلع ادتبا
 هکنیا لیلد هب ،یراد هیامرس زا سپ ماظن و

 ار یگدنز تاماسم مامت یراد هیامرس
 هدشن فشک نیمزرس و تسا هدرک دودسم
 رکف رد ادتبا هدنیآ ماظن ،دراذگ یمن یقاب یا

 مینیشنب امش و نم ینعی .دریگ یم لکش
 نب نیا هب یراد هیامرس هکالاح مینک رکف
 نب نیا هک مینک راک هچ تسا هدیسر تسب
 امش میوگب نم هکنیا هن .دشابن اه تسب
 هن دییوگب امش و دینک لوبق ارم فرح دییایب

 مینیبب مییایب .هن .دننک لوبق ارم فرح همه
 و درک لح دوش یم هنوگچ ار تالکشم نیا
 یم دوجوب باجیا اه یفن نیا نورد زا
:مناوخ یم هدش هک یلاوس نیمه.دیآ
 هناوتشپ نودب لوپ زا یروصت ام هب امش“
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 شدرگ نآ دییوگب دیناوت یم ایآ .دیا هداد
 هنوگچ دشابن داسف نآ رد هک ملاس یلام
.دییوگب هداس نابز هب افطل ؟تسا
 لوپ ؟دش داجیا هچ یارب اساسا لوپ
 ی هلدابم ی هلیسو لوپ .دراد یا هچخیرات

 نیا .تسا هدوب لداعم یالاک لوپ .تسالاک
 اه پچ دهاوخ یمن ار لوپ هچخیرات
 یم تیمسا مدآ ،دنیوگب اه تسار ،دنیوگب

 نیا ادتبا .تسا نادداصتقا کی هک دیوگ
 دعب .دوب کمن یاه هسیک لداعم یالاک
 نیمز کی .دنداد یم و دندرمش یم تسوپ
 اب ربارب مدنگ نم کی .تسوپ دنچ اب ربارب

 هسیک هب دش لیدبت اهدعب .کمن هسیک دنچ
 و دش یم دیلوت ییالاک ینعی …و رز یاه
 هب و تفرگ یم ار الاک نآ دمآ یم یدرف

 یم ار نآ تسد نآ زا و داد یم لوپ نآ یاج
.تفرگ یم رگید ییالاک و داد
 هدش نوگرگد لوپ یلصا موهفم نیا نونکا
 .دیراد راداهب قاروا ات رازه امش نالا .تسا
 ادرف .دزرا یم ناموت رازه دص قاروا نیا
 سپ .دوش یم ناموت رازه هد ناهگان نیا
 رگید لوپ .ناموت رازه تسیود دوش یم ادرف

 ی هلیسو هک ار شدوخ یلصا تیصاخ
 نیلوا سپ .تسا هداد تسد زا هدوب هلدابم
 نیا هک تسا نیا درک دوش یم هک یراک
 اتدمع هک میربب نیب زا ار شا یلعف تیصاخ
 هلدابم ی هلیسو ار نآ و تسا روآ داسف
 نیا رد ییاه تبحص تسه مدای نم .مینک
 رد هک یدارفا زا یکی .تسا هدش هنیمز
 هتفگ دوب تیرتسا لاو لاغشا شبنج نیمه
 .میهدب دشر ار ینواعت متسیس دیاب :دوب

 کی اداناکرد الثم هک دوب هدروآ مه یا هنومن
 نیا همه .دنا هدرک تسرد ینامتخاس
 ، یا هراجا رگا دننک یم ارجا ار متسیس
 ینواعت نآ قودنص هب ار نآ تسه یدمآرد
 نم .تسا داهنشیپ کی نیا … و دنزیر یم
 دوش یم .تسا نیا تسرد خساپ میوگ یمن
 تبحص شدروم رد ار یباجیا یاهزیچ
 اب یبلس لیاسم دروم رد ام ی همه اما .درک
 دوش یم نیا منک یم رکف .میراد قفاوت مه
 ماظنو .مینک تبحص رتشیب هکنیا یارب یماگ
 نایم زا هکلب یروتسد روطب هن ار هدنیآ

 دوجوم ماظن هب نیضرتعم یعقاو تازرابم
.…دروآ نوریب

 یاههناسر رد مه و یمومع تاعوبطم رد مه ،نآ گرم یتح و ،مسیسکرام نارحب هرابرد
 طوقس اب موادم روط هب ،تسینومک بازحا طوقس .میونشیم یدایز نانخس یقیقحت
 نیب یخیرات دنویپ دنچره .دوشیم هتفرگ یواسم یعامتجا یروئت کی هباثمهبمسیسکرام
 یسایس_یداصتقا لدم کی یارب صاخ مسا ناونعهب) ”مسینومک“ و مسیسکرام
 زا یتنس مسیسکرام .دنتسین رگیدکیهب لیدبت لباق اهنآ اما ،تسا دیدرت لباقریغ (نیعم
 رییغت یارب شالت ریگردً اقیمع هک یایعامتجا یروئت دنچ ره ،تسا یعامتجا یروئت

 مولع نآ بوچراچ رد هک تسا یعامتجا یروئت زا یتنس نیا ،هوالعهب .تسا ناهج
 .تسا ققحت لباق _ نآ جیاتن کرد و یعقاو یلع یاهمسیناکم صیخشت ینعی_ یعامتجا
 تسا یعامتجا نامزاس زا یاهژیو لکش (صاخ مسا ناونعهب) مسینومک رگید فرط زا

 زا ییالاب حطس و نآ ندیناسر لقادحهب ای یدیلوت عبانم رب یصوصخ تیکلام بلس اب هک
 ،هماکدوخ ًاتبسن یسایس یاههاگتسد لرتنک تحت رد یداصتقاو یسایس تردق زکرمت
 هباثمهب ار مسیسکرام ییاهتلود و بازحا نینچ .دوشیم صخشم تلود و بزح

 طوقس هن یلو ،دناهداد رارق هدافتسا دروم دشخبیم تیعورشم اهنآ هب هک یایژولوئدیا
 دوخیدوخهب ،مسیسکرام یراجنه یاهنامرآ ققحت رد اهنآ یماکان هن ،اهمیژر هنوگنیا
.تسین یعامتجا _ یملع لمع تنس کی هباثمهب مسیسکرام یگتسکشرو رب یلیلد
 گرم نمضتم یهدنامرف داصتقا رب ینتبم یاهمیژر گرم هک اعدا نیارد ،عقاورد
 ،کیسالک مسیسکرام یساسا یاههشیدنا .تسا هتفهن یگرزب زنط ،تسا مسیسکرام
 هک دندناشکیم ینیبشیپ نیا هب ار مدآ ،دنتفای لماکت مهدزون نرق رخاوا رد هک یتروصهب
 ًاتیاهن یتعنصریغ و هدنامبقع یاهروشک رد یرادهیامرس زا یبالقنا تسسگ یارب شالت
 سکدتروا یخیرات مسیلایرتام .دروخ دهاوخ تسکش دوخ تبثم فادها هب لوصحرد
 تیفرظ یرادهیامرس هک دش دهاوخ ریذپناکما یماگنه اهنت مسیلایسوس هک تشاد رارصا

 تیفرظ یتآ لماکت عنام هب و دشاب هداد تسدزا یدیلوت یاهورین لماکت یارب ار دوخ
 هیسور بالقنا زا لبق ،نینل هلمج زا ،اهتسیسکرام همه (۱).دوشب لیدبت هعماج یدیلوت
 نیا تسا یعیبطریغ هچنآ ،کیسالک مسیسکرام رظن هطقن زا نیاربانب .دندوب رواب نیارب
 هب راذگ لاحرد و تسا هدروخ تسکش یتلود کیتارکوروب یهدنامرف داصتقا هک تسین

 رما نیا .تسا هدیشک لوط همهنیا نآ یاقب هک تسا نیا هکلب ،تسا یرادهیامرس
 رد یروئت کی دقاف هک ؛تسا کیسالک مسیسکرام رد یساسا یتوکس هدننکسکعنم
 هک تسا نیا یلعف هنیمز رد مهم هتکن یلو .دشابیم شیاهینیبشیپ ینامز سایقم دروم
 ،یتسینینل ییارگهدارا در رثکادح .تسین مسیسکرام یفن تسینومک یاهتلود طوقس
 هیاپ رب ار مسیلایسوس ناوتیم ینامزاس دهعت و یبالقنا هدارا اب هک تسا رواب نیا در ینعی
.درکانب یفاکان یدام

،یتاقبط لیلحت
ییاهر و خیرات 
تیار نیلوا کیرا :هدنسیون

دومحم اراس :مجرتم
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 یاهمیژر طوقس هرابرد قیقد نایب هچرگ
 کی هباثمهب ،مسیسکرام در ،یتسینومک
 اذهعم ،دنناسریمن ار یعامتجا هیرظن

 ساسحا ۱۹۸۰ ههد رخآ یاهلاس ثداوح
 یگرزب شخب دشر هب ور یمگردرس و دیدرت
 و یراگدنام درومرد لاکیدار نارکفنشور زا
 هدز نماد هدنیآ رد ار مسیسکرام هدیاف
 هک مرواب نیارب نانچمه نم .تسا

 رد هک یاهدنز تنس تروصهب مسیسکرام
 شخبییاهر یعامتجا شناد نآ بوچراچ
 یلو ،دنام دهاوخ یقاب ،دوشیم دیلوت

 هکنیا یارب منکیم ساسحا نینچمه
 ،دهد همادا ار شقن نیا دناوتهب مسیسکرام
 رد .دوش یزاسزاب فلتخم قرط هب دیاب
 یهاتوک حرط مهاوخیم هلاقم نیا همادا
 یزاسزاب نیا یساسا دودح هک مهد هئارا
 ،یتاقبط لیلحت هلئسم یور هژیو زکرمت اب ،ار
.دنک میسرت

مسیسکرام یلصا هاگهرگ هس
 ،یزاسزاب هژورپ دوخ یور ثحب زا لبق
 ار هچنآ یلصا یهدودحم ادتبا تسا مزال
 ینعی_ مینک میسرت دوش یزاسزاب دیاب هک
 نیا هب خساپ ؟تسیچ مسیسکرام هکنیا

 هناقمحا نیرمت هب دناوتیم هتبلا لاوئس
 مسیسکرام :دوش رجنم ینیئآ یشیدنامزج
 .تسیچ یبالق مسیسکرام رباربرد یقیقح
 رس رب لادج تابوسر زا یتسیسکرام تنس
 نم دصق .تسا هدش هدیشوپ لاوئس عون نیا
 اهرواب زا یاهعومجم هک تسین نآ اجنیا رد
 ذاختا ار اهنآ یسک رگا هک منک صخشم ار
 ”تسیسکرام“ یتسردهب ار وا ناوتیم دنک
 یاهروحم میسرت رتشیب هکلب ،دناوخ

 یور زکرمت تهج یتسیسکرام تنس یساسا
 رکف روظنم نیدب .تسا یزاسزاب هفیظو
 هک ار یتسیسکرام تنس دشاب دیفم منکیم

 تسا هدش هتخاس یموهفم هاگهرگ هس لوح
 (۲).میهد رارق هجوت دروم
 لیلحت نوچمه مسیسکرام ،ار اهنیا نم
 ریس طخ هیرظن نوچمه مسیسکرام ،یتاقبط
 مسیسکرام و (historical trajectory)یخیرات

 شخبیئاهر یراجنه هیرظن نوچمه
 ۱ هرامش ریوصت رد هاگهرگ هس نیا .ممانیم
 هس نیا زا کیره دیراذگب .دناهدش هدنایامن
 روطهب ار اهنآ لباقتم یاهدنویپ و هاگهرگ

 صخشم سپس و ،مهدب حیضوت هصالخ
 رد یزاسزاب یلصا فیاظو هک منک
.دنمادک اهنآ بوچراچ
یتاقبط یئاهر نوچمه مسیسکرام
                   خیرات هیرظن نوچمه مسیسکرام
یتاقبط لیلحت نوچمه مسیسکرام
مسیسکرام هاگ هرگ هس _۱ ریوصت
 یتاقبط لیلحت نوچمه مسیسکرام نیب قرف
 ار خیرات یروئت نوچمه مسیسکرام و
 یکشزپ لاثم کی زا هدافتسا اب ناوتیم
 :دیریگب رظن رد ار ریز هتشر ود .درک نشور
 هتشر endocrinology)        یژولونیرکودنا

  )           یژولوکنوا (یلخاد یحشرت ددغ
oncologyار یژولونیرکودنا .(یسانشهدغ 

 .دیمان ”لقتسم یاهریغتم هتشر“ ناوتیم
 دیشاب یلخاد ددغ صصختم امشرگا

 هطبار فشک هب هک اجنآ ات ،دیناوتیم
 رظن دروم لئاسم و یلخاد حشرت متسیس
 زا یعیسو فیط یسررب هب ،تسا طوبرم
 ،یسنج لئاسم ًالثم .دیزادرپب لئاسم
 .هریغ و یرامیب دنور ،دشر ،تیصخش
 حیضوت یاهریغتم ساسارب یژولونیرکودنا
 _اهنومروه متسیس ینعی_ شاهدنهد
 ساسارب یلو تسا طبضنم یاهتشر
 مهربومهرد یاهتشر ،هتسباو یاهریغتم
 هکنیا صیخشت یژولونیرکودنا رد هوالعهب
 درومرد یمهم شقن ینومروه تارییغت
 ،درادن هعلاطم دروم لئاسم زا یضعب
 هکنیا زا عالطا .تسین هدننک تحاران

 ای و دنتسه یئاهزیچ هچ تلع اهنومروه
 شناد رد یتفرشیپ ،دنتسین ییاهزیچ هچ

 ،سکعرب .دیآیم رامشهب یژولونیرکودنا
 .تسا ”هتسباو یاهریغتم هتشر“ یژولوکنوا

 زا کیره دیناوتیم سانشهدغ ناونعهب امش
 ،دینک یسررب ار ناطرس روصت لباق للع
 یتح و ،سوریو ،کیتنژ ،مومسً الثم
 یسانشهدغ .ار یحور یاهتیعضو
 تسا یاهتشر شاهتسباو یاهریغتم ساسارب
 شالقتسم یاهریغتم ساسارب یلو طبضنم
 یسانشهدغ رد و .مهربومهرد یاهتشر
 ناطرس هوقلاب للع یخرب هکنیا فشک
 اب .تسین مهم نادنچ ،دنرادن یمهم شقن
 یتاقبط لیلحت نوچمه مسیسکرام سایق نیا

 مسیسکرام ینعی_ تسا یژولونیرکودنا لثم

 نوچمه مسیسکرام و لقتسم یاهریغتم
 ینعی _تسا یسانشهدغ لثم خیرات یروئت
 اهتسیسکرام .هتسباو یاهریغتم مسیسکرام
 یزیچره ًابیرقت یتاقبط نارگلیلحت هباثمهب
 کی دیناوتیم امش .دننک یسررب دنناوتیمار

 ،رقف ،گنج ،بهذم زا یتاقبط لیلحت
 لثم تسرد .دیروآ لمعهب تیانج ،هقیلس
 شقن هقبط هکنیا فشک یژولونیرکودنا

 دیابن ،درادن لئاسم زا یخرب رد یمهم
 زین نیا دوخ ؛دشاب هدننک تحاران
 .دیآیم رامشهب یتاقبط شناد رد یتفرشیپ
 نیب هطبار درومرد یاهزات یسررب ردً الثم
 رد هناخ رد راک یسنج میسقت و هقبط
 شالت مغریلع ،دئوس و هدحتم تالایا

 ،هقبط شقن هب نداد تیمها یارب هنادجم
 یتاقبط بیکرت هک مدیسر هجیتن نیا هب نم

 و نز نیب راک میسقت رب یزیچان ریثأت هداوناخ
 .دراد روشک ود ره رد هداوناخ رد رهوش
 رگراک هقبط نارهوش و ینایم هقبط نارهوش
 مراودیما .دننکیم راک مک هناخ رد ودره
 ریثأت مدع”_ قیقحت نیا زا لصاح هلاقم
 _(۴)”هناخرد یسنج راک میسقت رد هقبط
 یلع تاریثأت دودح ندرک نشور هب کمکاب

.دشاب یتاقبط لیلحت هب یتمدخ هقبط
 خیرات ،مسیسکرام رد صخاش هتسباو ریغتم
 یخیرات ریس طخ _میئوگب رتقیقدرگاای_
 دوخ لکش نیرتهنازاورپدنلب رد هک .تسا

 یرشب خیرات ریسم یسررب تسا ترابع
 ندمت خیراتشیپ زا ،نآ یاهنارود همهرد
 رد و .هدنیآ و لاح نامز ات هتفرگ یناسنا

 یسررب زا تسا ترابع رتلدتعم لکش
 رد نآ ءاشنم زا یرادهیامرس لماکت ریسم

 لماکت ات یلادوئف یرادهیامرساشیپ عماوج
 لاوز و رضاح نامز رد نآ شوجوبنجرپ
 ،دروم ود رهرد .یراد هیامرس یئاهن
 یتاذ تاشیارگ دنکیم ششوک مسیسکرام
 یریسم بیقعت قیرط زا ار یخیرات ینوگرگد

 هزیروئت هژیو یرادتهج یعون اب صاخ
(۵).دنک
 یراجنه هیرظن نوچمه مسیسکرام
 تنس هاگهرگ نیموس ،شخبیئاهر
 زا رتمک ظاحل کی هب هک ،تسا یتسیسکرام
 .تسا هتفرگ تروص راک نآ یور همه
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 هلمج زا ،دناهدوب ییاهتسیسکرام عقاورد
 یروئت هک ،دراوم یضعب رد سکرام دوخ

 .دناهدرک یقلت طبریب یلکهبار یقالخا
 یاراد مسیسکرام شخبیئاهر دعب اذِهعم
 یتسیسکرام یتاقبط لیلحت هب و تسا تیمها
 دنکیم کمک خیرات یتسیسکرام هیرظن و
 ساسا .دنشاب هتشاد یصخاش بوچراچ هک
 هشیدنا نیا مسیسکرام شخبیئاهر هیرظن
 یاهییاناوت ،یدازآ لماک ققحت هک تسا
 یب“ طیارش رد اهنت یناسنا نأش و هوقلاب

ً اساسا هعماج کی ینعی_ ”یگهقبط
 هک یدام هافر و تردق ظاحلهب بلطیربارب
 رب عیزوت و ،دشاب هتفر نیب زا یشکهرهب نآرد
 سکره زا ،شزاین هزادنا هب سکره هب“ هیاپ
 رب لرتنک و دریگ تروص ”شناوت هزادنا هب
 تسد رد هعماج یساسا یدیلوت عبانم
 نکمم_یصوصخ ناکلام هن دشاب عامتجا
.تسا
 نامرآ نیا یور راک یارب یفلتخم یاههار
 رب هاگ .دراد دوجو بلطیربارب شخبیئاهر

 نیا هجوت دروم یعامتجا یگتسبمه هبنج
 تیلعف هلئسم رب هاگ ؛دوشیم دیکأت نامرآ
 ،یدرف یدازآ و دوخ نتشیوخ هب ندیشخب

 نایاپ و یدام یبلطیربارب هلئسم رب هاگ
 شنیب زا اهتیاور نیرتیوق رد .یشکهرهب
 ،یگهقبطیب ،یتسیسکرام شخبیئاهر

 هب ندیسر یارب یفاک و مزال طرش
 اما .دوشیم یقلت شخبیئاهر یاهفده
 عضوم رصاعم یاهتسیسکرام بلاغ
 ار یگهقبطیب و ،دننکیم ذاختا یرتلداعتم
 نیاهب و .یفاک هن ،دننادیم مزال طرش
 لماک یئاهر یارب یزیرحرط رد ،بیترت
 رگید و تیسنج هلئسم لقتسم شقن ،ناسنا

 رارق هجوت دروم ار یتاقبطریغ لئاسم
 کی هچنآ ،لاحرهرد .دنهدیم
 لئاسم نیا اب طابترا رد ار تسیسکرام
 کی هب صخشم روط هب ،یراجنه
 هب داقتعا ،دنکیم لیدبت تسیسکرام
 یارب یرورض طرش نوچمه یگهقبطیب

.تسا اهشزرا نیا ققحت
 یهدنامزاس ینعی_رگراک هقبط تسایس
 عفانم بیقعت رد یعامتجا یاهورین یعمج
 هاگهرگ هس ،یتنس روطهب _رگراک هقبط
 هیرظن .دهدیم دنویپ مه هب ار مسیسکرام

 یئاغ یاهشزرا ،شخبیئاهر یراجنه
 فیرعت ار رگراک هقبط لاکیدار تسایس
 و هدرتسگ فادها ،خیرات هیرظن ؛دنکیم
 لیلحت و ؛دهدیم لکش ارنآ تدم زارد
 مهارف ارنآ یاهیژتارتسا داینب یتاقبط
 ناهج هنالاعف رییغت دوصقم رگا .دنکیم
 مسیسکرام سپ ،نآ ریسفت ًافرص هن و تسا
 لیلحت زا هدافتسا یارب ،زیچره زا شیب

 یاهدنور کرد روظنمهب ،تسا یتاقبط
 یاهفده هب یبایتسد تهج ،یسایس
.نکمم یخیرات ظاحل هب شخبیئاهر
هاگهرگ هس لباقتم طباور
 یشخب ،هاگهرگ هس نیا نایم لباقتم طباور
 ار مسیسکرام هک تسا یزیچ نآزا یساسا
 لیدبت صخشم یرکف یریگرد کی هب
 :دیریگب رظنرد ار یتاقبط لیلحت (۶).دنکیم
 لیلحت ”یتسیسکرام“ هجو نیرتصخشم
 هاگدید نیا هن ؟تسیچ یتسیسکرام یتاقبط
 هطبار کیرد نارگراک و نارادهیامرس هک
 و دیلوت لیاسو تیکلام رب ینتبم یتاقبط
 اعدا نیا هن و ؛دنراد رارق راکیورین شورف
 و یدام یاهیرباربان بجوم هطبار نیا هک
 یتاقبط لیلحت رد ار اهنیا .تسا اهزیتس
 .درکادیپ ناوتیم مه (Max Weber) ربو

 هک یتسیسکرام یتاقبط لیلحت مهم تلصخ
 ،دنکیم زیامتم یربو یتاقبط لیلحت زا ارنآ
 و یتاقبط یئاهر یراجنه هلئسم اب نآ دنویپ
 هیرظن .تسا یخیرات ریس طخ هیرظن

 نطب ردً امیقتسم ،شخبیئاهر یراجنه
 یتاقبط لیلحت یساسا میهافم زا یکی
.تسا هتفهن _رامثتسا ینعی_یتسیسکرام
 موهفم کی مه نامزمه روطهب ”رامثتسا“
 راب اب یحالطصا مه و تسا یحیضوت
 حیضوت موهفم کی هباثمهب رامثتسا .یقالخا
 یزکرم یاهمسیناکم زا یکی فرعم هدنهد
 بجوم یتاقبط راتخاس نآ قیرط زا هک تسا

 یتاقبط طباور .ددرگیم یتاقبط زیتس
 یقلت زیتس هدنهدحیضوت تلع نیا هب یدحات
 یدام عفانم اهنت هن تاقبط هک دوشیم
 زیمآزیتس ًالامتحا هک دنراد یتوافتم
 اجنآ زا ،اهنآ یدام عفانم هکلب ،ددرگیم
 ریذپانیتشآ ًاتاذ ،تسا رامثتسا رب ینتبم هک
 یطباور نینچ ندرمش یرامثتسا .تسا

 هرابرد یقالخا تواضق کی نمضتم

 طباور نیا بوچراچرد هک ییاهیرباربان
 ًافرص رامثتسا .تسه زین ،دوشیم داجیا
 هب یعامتجا هورگ کی زا ”راک لاقتنا“
 هک تسا یلاقتنا هکلب ،تسین رگید یهورگ
 هب .دیآیم باسحهب هنالداعان و عورشمان
 یبلطیربارب شخبیئاهرنامرآ ،بیترت نیا
 یشکهرهب هب نداد نایاپ ینعی_ لاکیدار
 هقبط دوخ یدنبموهفم ردً اقیقد _یتاقبط
.دوشیم دراو
 یتاقبط لیلحت زا یلکش ناوتیم هتبلا

 ًافرص یگهقبطیب موهفم نآ رد هک تخاس
 لاکیدار یبلطیربارب یراجنه نامرآ کی
 تسد ناکما هب داقتعا عونره نودب ،دشاب
 تروصنآرد .یراجنه نامرآ نیا هب نتفای

 دهاوخ یقالخا یزیت یاراد یتاقبط لیلحت
 رگنایب تسناوت دهاوخن رگید اما دوب

 هک دشاب یرادهیامرس یارب ینیزگیاج
 شیپ یرادهیامرس دوخ هلیسوهب هنالاعف
 نایم دنویپ هک تساجنیا .دوشیم هدیشک
 انعم یخیرات ریس طخ هیرظن و یتاقبط لیلحت
 ناشن دشوکیم خیرات هیرظن .دنکیم ادیپ
 یتاشیارگ یرادهیامرس نورد رد هک دهد
 ناونعهب ار مسیلایسوس هک دنراد دوجو یتاذ
 اعدا نیا .دنشکیم شیپ ویتانرتلآ کی
 لاکشا زا ،دراد ینوگانوگ لاکشا
 دنیوگیم هک) هنایارگربج هداعلاقوف

 تاضقانت قیرط زا ًاترورض یرادهیامرس
 روطهب و دنکیم دوبان ار دوخ شاینورد
 یهتنم مسیلایسوس هب ریذپانبانتجا

 هک رتمیالم یاهتیاور ات هتفرگ (دوشیم
 ناکما ًافرص یرادهیامرس لماکت اهنآرد
 نیا دیاش و ،دروآیم دوجوهب ار مسیلایسوس
 دزاسیم راگدنام رتشیب هچره ار ناکما
 ،لاحرهرد .یرورض ،رتشیب هچره هن یلو
 ییاهر ،یتاقبط لیلحت نایم دنویپ نیا

 تردق یارب یخیرات ریس طخ و یتاقبط
 تیمها زئاح مسیسکرام یداقتنا صخاش
 طقف یتاقبط لیلحت :تسا یساسا

 تسین یرادهیامرس یقالخا یزاسموکحم
 شخبیئاهر نامرآ کی اب نآ دنویپ زا هک
 یبرجت دقن کی هکلب ،دشاب هتفرگ تأشن

 زا نآ شرازگ زا هک تسه مه یرادهیامرس
 هشیر یعقاو یاهویتانرتلآ یخیرات نیوکت
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.دریگیم
 هاگهرگ هس نیا کیسالک مسیسکرامرد
 هداعلاقوف یوحنهب ار رگیدمه کیروئت
 هباثمهب مسیسکرام .دننکیم تیوقت هدرشف
 ار دوجوم ناهج یرامیب یتاقبط ییاهر
 لیلحت هباثمهب مسیسکرام .دنکیم صخشم
 .دهدیم صیخشت ارنآ تلع یتاقبط
 ،یخیرات ریس طخ یروئت هباثمهب مسیسکرام
 شخبیئاهر دقن .دهدیم ناشن ار نامرد
 یروئت و یتاقبط لیلحت نودب یرادهیامرس
 یقالخا یزاسموکحم اهنت خیرات

 سکرام هک یزیچ ینعی_دوبیم یرادهیامرس
 _دناوخیم ”یلیخت مسیلایسوس“ رخسمت اب
 فده نودب یتاقبط لیلحت هکیلاحرد
 .دشیم کیمداکآ صصخت کی اهنت ییاهر
 دنزاسیم یاهناگی یروئت ،هاگهرگ هس نیا

 هدنهدحیضوت لوصا یتاقبط لیلحت نآرد هک
 ریس طخ یروئت یارب ار یفاک و مزال
 کی فرط هب شایریگ تهج رد یخیرات
 یئاریگ .دروآیم مهارف شخبیئاهر هدنیآ

 هس نیا داحتا زا یدحات مسیسکرام هدرتسگ
 اب اهنآ اریز ،تسا هدشیم یشان رصنع
 رواب نیا یارب یمکحم ًارهاظ هیاپ رگیدمه
 و یتخبدب ندرب نیب زا هک دناهدرکیم داجیا
 یایور کی طقف دوجوم یایند رامثتسا

 یلمع حرط کی هکلب ،تسین یلایخ
.تسا یسایس
 ام کرد قیمعتاب هارمه ،ریخا یاهلاسرد
 ،هناگادج روطهب اههاگهرگ نیا زا کیره زا
 جیردتهب اهنآ یگچراپکیو تدحو

 زا یمک دادعت زورما .تسا هدش فیعض
 لیلحت هک دنرواب نیارب زونه اهتسیسکرام
 کرد یارب یفاک لیالد ییاهنتهب یتاقبط
 ،دهدیم هئارا یرادهیامرس یخیرات ریس طخ
 نیا هک دننکیم رکف یرتمک مه زاب هدع و

 اب هک تسا یوحنهب یخیرات ریس طخ
 لامتحا هب یتاذ شیارگ یرادهیامرس لماکت

 زا مسیسکرام .دباییم شیازفا مسیلایسوس
 یارب لماش و عماج یعامتجا ملع کی هنومن
 هب طوبرم یعامتجا یاههدیدپ همه حیضوت

 بوچراچ هب یعامتجا شخبیئاهر تالوحت
 هک دوشیم لیدبت یداشگ و لگ یموهفم
 ،اههدیدپ نیا حیضوت هب کمک یارب

 یلع یاهمسیناکم هتشر کی زا یشرازگ

 فیعضت نیا و .دروآیم مهارف هژیو
 ساسحا هب نآ کیروئت ءازجا یگچراپکی
 هدز نماد یتسیسکرام تنسرد یرکف نارحب
 تمالع ،راتخاس نیا ندش لش اما .تسا

 ،سکعرب .تسین مسیسکرام گرم
 یاههار تسا نکمم رتلش بوچراچ
 زا کی رهرد کیروئت لماکت یارب یدیدج
 اب .دیاشگب یتسیسکرام تنس یاههاگهرگ
 طوقس زا یشان یرکف یاضف نتفرگ رظنرد
 بازحا لرتنک تحت یهدنامرف یاهداصتقا
 یزاسزاب نیا هژیو تیمها ،”تسینومک”مک“
.دوشیم راکشآ

مسیسکرام لباقمرد ینونک شلاچ
 طوقس هک درک تابثا ناوتیم یتح هچرگ
 تسا یدییأت ،یهدنامرف یاهداصتقا
 ؛کیسالک مسیسکرام یاهینیبشیپرب
 هس ره یخیرات میظع تالوحت نیا اذهعم
 .دنبلطیم هزرابم هب ار مسیسکرام هاگهرگ
 ،یتسیسکرام شخبیئاهر نامرآ رابتعا
 یتسیسکرام یتاقبط لیلحت و خیرات یروئت

 هک دراد نیا هب یگتسب یوحنهب همه
 یرادهیامرس ویتانرتلآ ناونعهب مسیلایسوس
 اهمیژر نیا طوقس رگا .دشاب هتشاد رابتعا
 ندوب یلمع رب رظان کیروئت یاهلالدتسا
 یتاقبط طباور و یصوصخ تیکلامءاغلا

 نیا هاگنآ ،دربب لاوئس ریز ار یرادهیامرس
 یدج رطخ ضرعم رد مسیسکرام رصانع
 یاهداصتقا طوقس دنچره .دنریگیم رارق
 چیه هک تسین نیا یانعمهب یهدنامرف
 یارب یراگهدنام شخبیئاهر ویتانرتلآ

 هوقلاب اما ،درادن دوجو یرادهیامرس
 و نارحب ءاشنم هکنیا هب هتسب_دناوتیم
 هچ ًاقیقد ار یهدنامرف یاهداصتقا تسبنب
 ار مسیلایسوس یلمع ناکما یاعدا_مینادب
.دربب لاوئس ریز
یرادهیامرس تدمزارد یتابثیب

دوس خرن شهاک
 هیامرس لماکت ینورد تاضقانت و ییایوپ
یراد
رگراک هقبط دشر
یتسیلایسوس تسسگ
 نوگرگد هباناوت و عفنیذ نارازگراکروهظ
یراد هیامرس یزاس
 یارب یتنس مسیسکرام لالدتسا _۲ ریوصت

مسیلایسوس تابثا
 هکنآ زا شیپ اهتدم اهتسیسکرامون
 رد یرادهیامرس داجیا یارب ینونک شالت
 نآ ماظن هب تبسن ،دوش زاغآ یوروش داحتا

 داقتنا هدیکچ .دنتشاد یداقتنا رایسب عضوم
 هلئسم لوح یتسیسکرامون لوادتم
 بایغ رد :دزیم رود یسارکومد
 یداصتقا یاهداهن ،یعقاو یسارکومد
 هن و دنوش هتخاس دنناوتیم هن یتسیلایسوس
 بلاغ ،بیترت نیا هب .دنبای ماود
 هک دندوب هدیقع نیارب اهتسیسکرامون
 و یعامتجا یاهداهن قیمع ندش هزیتارکومد
 یارب یدیدج یاهییاناوت دناوتیم یسایس
 هعسوت طیارش رد لقاال ،یتسیلایسوس حرط
 هنام .دنک مهارف ،یدیلوت یاهورین یالاب
 هکلب ،هیامرس یصوصخ تیکلام نادقف
 رامشهب یساسا هلئسم ار یسارکومد نادقف
.میدروآیم
 یسک رتمک ًارهاظ یقرش یاپورا و هیسور رد
 زا یرایسب هوالعهب .دراد رواب رما نیا هب
 هب هک زین برغ لاکیدار نارکفنشور
 طبترم یتنس روط هب هنابلطیربارب یاهشزرا
 هب تبسن هزورما ،دنراد داقتعا مسیسکرام اب

 دیدرت کیتارکومد مسیلایسوس ندوب یلمع
 دوخ یاج هک مسینومک ،دنراد
 دشاب رواب نیا رب یسک رگا یتح (۷).دراد
 لئاسم نیا اب هطبار رد یبرجت دهاوش هک
 و ،دناهدنام گنگ تدشهب نانچمه
 کی نانچمه کیتارکومد مسیلایسوس
 یارب ینتفای تسد و بولطم ویتانرتلآ

 راوشد مه زاب ؛تسا هدنامیقاب یرادهیامرس
 اب ار مسینومک و مسیلایسوس میهافم تسا
 مسیسکرام هصخشم ینامز هک ینانیمطا
 یمیهافم نینچ نودب اما .درک ظفح ،دوب
 گنل یتاقبط لیلحت یتسیسکرام حرط یمامت
.دنزیم
 یناشخرد لحهار کیسالک مسیسکرام
 کی هباثمهب مسیلایسوس رابتعا تابثا یارب

 ار هلئسم :تشاد یعامتجا دیلوت لکش
 یریذپانماود دیشوکیم و درکیم هنوراو

 .دنک تابثا ار تدمزارد رد یرادهیامرس
 هداد ناشن ۲ ریوصت رد هک هنوگنآ ،ارجام
 هریحنز ود رب و .تسانشآ ًالماک ،هدش
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 لماکت ینورد ییایوپ رد ودره هک ،اهتلع
 کی .تسا راوتسا ،دنراد هشیر یرادهیامرس
 لماکت تاضقانت زا اهتلع زا هریحنز

 شهاک قیرط زا ،هدش زاغآ یرادهیامرس
 یاهورین ربارب رد عنام داجیا هب دوس خرن
 تدمزارد یتابثیب نیاربانب و دیلوت

 یلع هریحنز ؛دوشیم رجنم یرادهیامرس
 شیازفا هب رگراک هقبط دشر قیرط زا رگید
 ندرک نوگرگد ییاناوت هک ییاهورین تیفرظ
 نیا .دوشیم رجنم ،دنراد ار یرادهیامرس
 رگیدکی یهارمههب اهتلع هریحنز ود
 نکمم و بولطم ار یرادهیامرس رد تسسگ
 رد ،دوب تسرد ناتساد نیا رگا .دننادرگیم
 یتابثا یروئت کی نتشاد دیاش تروصنآ
 ویتانرتلآ هباثمهب مسیلایسوس یارب

 رادروخرب ینادنچ تیمها زا ،یرادهیامرس
 دیلوتزاب تدمزارد رد یرادهیامرس رگا .دوبن

 رگا و دشابن یندش
 عفانم هک دنشاب (نارگراک) ینارازگراک
 لوصحم رس رب یعامتجا لرتنک رد ینشور
 رب یتیفرظ و دنشاب هتشاد ار یعامتجا
 ناوتهب دیاش هاگنآ ،تردق نتفرگ تسدهب
 لح لباق ار مسیلایسوس ندوب یلمع هلئسم
 ود زا کیچیه هنافسأتم اما .درک یقلت
 یارب یتح ،لالدتسا نیارد یلع هریحنز
 بوچراچ رد هک ییاهنیسیروئت زا یرایسب

 لباق رگید ،دننکیم راک یتسیسکرام تنس
 یرادهیامرس یریذپانماود زت .تسین نانیمطا
 رد نآ ینورد و یتاذ شیارگ_ تدمزارد رد

 ًاتیاهن و هدنبایقمع یاهنارحب داجیا تهج
 یشان دوس خرن شهاک زا هک یرابهعجاف

 و ؛تسوربور ییاهیراوشد ابً املسم _دنوش
 کی یرادهیامرس هک اعدا نیا روطنیمه
 ار اهرتلورپ زا نگمه یفاک ردقهب هقبط
.دنشاب نآ نانکروگ هک دنکیم دیلوت
 یاهداصتقا تسکش ،اضف نیارد ،نیاربانب
 یرادهیامرس یتقوم تیباذج و یهدنامرف
 ،عماوج نیا مدرم زا یگرزب شخب یارب
 هدنهد رازآ تارکومد یاهتسیلایسوس یارب
 ظاحلهب هک لاح نیعرد عماوج نیا .تسا

 ،دیلوت عبانم رب نارگراک کیتارکومد لرتنک
 تیکلام یلو ،دندوبن یتسیلایسوس
 نیاربانب و دندوب هدرب نیب زا ار یرادهیامرس
 هک دنکیم تیوقت ار اعدا نیا اهنآ تسکش

 داجیا یارب هیامرس یصوصخ تیکلام
 هتفرشیپ یاهداصتقا ییآراک و هزیگنا

.تسا یرورض
 شلاچ ود اب مسیسکرام هدنیآ ،بیترت نیا هب
 کیروئت شلاچ ،لوا :تسوربور هتسجرب
 ،یعامتجا لاکیدار یروئت لماکت زا یشان
 در هب هک ،یتسیسکرام تنس دوخ هلمج زا
 و ؛دماحنایم مسیسکرام زا ارگلک یاهتیاور
 ثداوح زا یشان یسایس شلاچ ،مود
 هک تسا ریخا یاهلاس خیرات کیتامارد
 یاهویشهب هک ار یداقتنا یروئت کی ییآراک
 ریز ،دشاب یکتم مسیلایسوس هب یراجنه
 دننک رکف تسا نکمم یضعب دربیم لاوئس
 مسیسکرام لالحنا هب ًاتیاهن اهشلاچ نیا
 رجنم سناجتم یرکف تنس کی هباثمهب

.دش دهاوخ
 و مسیسکراماسپ یودرا رد ًاملسم
 هک دناهتساخرب یئاهادص ،مسینردماسپ
 ار یتاقبط لیلحت هرابرد یحیضوت یاهشالت
 یسانشتخانش ظاحل هب و دننکیم در
 یشالتره هک دندقتعم و دننادیم هجومان
 هناحوبذم شالت ،مسیسکرام یزاسزاب یارب
 دنتسین رضاح هک تسا یقش هلک دارفا
 رد نم داقتعا هب .دنوش وربور اهتیعقاواب
 .درک تمواقم دیاب سأی یاههیآ نیا لباقم
 یاهنیمضت هب تشگزاب دیاش هچرگ
 کی هباثمهب ،مسیسکرام شخبنانیمطا
 همه هدنهدحیضوت و عماج کیروئت یوگلا

 تسا نیا تقیقح یلو ،دشابن یندش ،زیچ
 للع کرد یارب یدج شالتره هک
 یاهحرط دربشیپ تهج رد اهیگدیدمتس
 ،اهنآ نتشادرب نایم زا هب فوطعم یسایس
 یتاقبط لیلحت یلصا فیاظو زا یئزج دیاب
 یزاسزاب هک تساجنیارد و .دشاب
.دراد ترورض مسیسکرام
 حرط یاههار هصالخ روطهب ،نم ریز رد
 تنس هاگهرگ هس زا کیره فیاظو ددجم
 و مهدیم رارق ثحب دروم ار یتسیسکرام
 یتاقبط لیلحت لئاسم زا یاهراپ هرابرد سپس
.مزادرپیم رتیلیصفت یثحب هب
مسیسکرام هاگ هرگ هس یزاسزاب
یخیرات ریس طخ هیرظن نوچمه مسیسکرام
 رد یخیرات ریس طخ هیرظن یساسا درکراک
 تساعدا نیا هنیمز ندروآ مهارف مسیسکرام

 _مسینومک ًاتیاهنو_مسیلایسوس هک
 هکلب ،دنتسین فرص یقالخا یاهنامرآ
 یارب دمآراک یبرجت ظاحلهب یئاهویتانرتلآ

 یارب هن ًاساسا خیرات هیرظن .دنایرادهیامرس
 نوچمه هکلب ،یرکف یواکجنک یاضرا
 یارب یداینب ندروآ مهارف یارب نییبت

.دوشیم حرط ،یملع مسیلایسوس
 نودب دوشیم ایآ هک تسا نیا لاوئس ،سپ
 یارب شالت زا هک یلئاسم هب نتخادرپ
 خیرات هنازاورپدنلب هیرظن نینچ یزاسزاب
؟تفای تسد درکراک نیا هب ،دنزیخیمرب
 هژیوهب ،یتنس لدم زا یریگهلصاف عونود
 یرظن نییبت ،تسخن (۸).تسا شخبدیون
 یور یخیرات ریس طخ یاجهب دناوتیم
 شالت یاجهب .دوش زکرمتم یخیرات ناکما
 یناسنا خیرات یمومع ریس طخ حیضوت یارب
 نوچمه ،یرادهیامرس ریس طخ یتح ای
 رتدیفم دیاش ،یربج شیبامک لحارم یلاوت
 زا هک یئاههار یسررب یور هک دشاب نیا

 هلیسوهب ،هدنیآ یاهویتانرتلآ اهنآ قیرط
 ای دنریگیم لکش ،یخیرات هژیو طیارش
 هیرظن کی .میوش زکرمتم ،دنوشیم یفتنم
 یرتتفس هیرظن هب دناوتیم یخیرات ناکما
 ،دبای لماکت یخیرات یاهریس طخ هرابرد
 ،ثداوح هریحنز هک ضرفشیپ نیا اب هن اما

 یاهریس طخ لباقمرد ،ار یدحاو ریس طخ
 میناوتیم ،مود .دنکیم لابند ،نکمم
 ،کیسالک مسیسکرام لثم ،هکنیا یاجهب

 دیلوت یاههویش یانبمرب ار یخیرات لوحت
 ،مینک کرد هتسویپانً اتیفیک و توافتم
 یزیمآزاب و هیزجت رتهدیچیپ یاهوگلا یانبمرب

.مینک لیلحت دیلوت یاههویش رصانع
 .دیریگب رظنرد ار مسیلایسوس و یرادهیامرس
 نآ رد هک تسا یاهعماج یرادهیامرس
 و دندیلوت رازبا بحاص نارادهیامرس
 ؛دوخ راک یورین بحاص نارگراک
 نآرد هک تسا یاهعماج مسیلایسوس
 رازبا بحاص یعمج روطهب نارگراک
 ییاهنت هب نانچمه هکیلاحرد دندیلوت
 اب دنتسه دوخ راک یورین کلام
 زج ،یتسیسکرام یتنس یاهتشادرب
 اب طقف امش ،لاقتنا تابثیب یاههرودرد
 وربور یدیلوت یاههویش نیا زا یکی
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 یتسیلایسوس هعماج کیرد هتبلا) .دیتسه
 یاههاگنب یخرب یایاقب زونه تسا نکمم
 کیرد و ؛دشاب هتشاد دوجو یرادهیامرس
 یاههاگنب یضعب ،یرادهیامرس هعماج
 نارگراک هب قلعتم یاههاگنب یتح ای یتلود
 دحاوره اما ؛دنشاب هتشاد دوجو دنناوتیم
 دشاب یرادهیامرس ای دناوتیم نیعم یدیلوت
.(یتسیلایسوس ای
 هلوقم ناوتیم ،یداهنشیپ یزاسموهفم اب
 یاهدیچیپ هعومجم تروصهب ار ”تیکلام“
 ناکما نیا و درک هاگن اهتردق و قوقح زا
 یاهتردق و قوقح هک داد رارق هجوت دروم ار
 مزال و دنوش ادج مه زا دنناوتیم روبزم
 .دنهدهب لیکشتار یاهچراپکی لک تسین
 یخرب نیعم یدیلوت متیس کی بوچراچرد

 یخرب و دنوش هزیلایسوس دناوتیم قوقح
 یاهتکرش نیاربانب .دننامهب یصوصخ
 طلتخم تیکلام تلصخ دنناوتیم درفنم
 اکیرمآ هدحتم تالایا رد یتح .دنشاب هتشاد
 ،تسا صلاخ ًاتبسن یرادهیامرس زکرم هک
 ،یصوصخ تیکلام قوقح یاههبنج یخرب
 یتسردنت و تشادهب تاررقمً الثم قیرط زا
 یدحات ،تسیز طیحم ظفح و
 نینچ .تسا هدش (هزیلایسوس) یعامتجا
 ”یگتفر مهرد“ ناوتیم ار یتیعضو

 هرابرد رکفت هویش نیا .دیمان دیلوت یاههویش
 ریس طخ هکنیا یاجهب ،یداصتقا راتخاس
 تروصهب ًاتدمع ار یرادهیامرس یخیرات
 رباربرد یرادهیامرس هتسسگ میسقت

 دوجوهب ار ناکما نیا ،درگنب مسیلایسوس
 یگتفرمهرد فلتخم یاهوگلا هک دروآیم
 اههنوگ زا یرتعیسو رایسب هعومجمرد
 هب ،اهمسیلایسوس و اهیرادهیامرس نایمرد
 .دنوشب لیدبت لیلحت یلصا هلئسم
 یخیرات لماکت لیلحترد ،تروصنآرد

 دهاوخ ترابع هلئسم ،یرادهیامرس عماوج
 طخ لماکت ندرک هزیروئت یارب شالت زا دوب

 روبزم اهیگتفرمهرد فلتخم یاهریس
.دیلوت یاههویش
یتاقبط ییاهر یروئت نوچمه مسیسکرام
 یلاوت زا ،یخیرات ینوگرگد شرازگ لیدبت

 زا یئاهوگلا هب مه زا ادج دیلوت یاههویش
 هباشم یرییغت ،دیلوت یاههویش یگتفرمهرد
 یرورض ار یتاقبط یئاهر یراجنه هیرظن رد

 ”یگهقبطیب“ هزیگنا هکنآ یاجهب .دزاسیم
 یتسیسکرام یروئت یراجنه یلمع لصا ار
 رتمک“ تروصهب ارنآ میناوتیم ،مینادب

 ثعاب نیا .میریگب رظن رد ”ندش یتاقبط
 تلاح کی یور زکرمت یاجهب هک دوشیم
 هجوت ریغتم یدنور هب ،یئاهن هدش ینامرآ

 نازیم هب هتسب اهیرادهیامرس .مینک
 هدننک صخشم یرباربان و یشکهرهب

 نازیم هب هتسب و ناشیتاقبط یاهراتخاس
 متسیس رد یتسیلایسوس رصانع یگتفرمهرد
 تیکلام .دننکیم قرف ناشیدیلوت

 قیرط زا دناوتیم هیامرسرب یصوصخ
 زا و نارگراک کیتارکومد یریگتردق
 فلتخم داعبا رب یعامتجا لرتنک قیرط
 .دوش دودحم شیپ و مک ،تیکلام قوقح
 ینامرآ زادنامشچ کی نوچمه یگهقبطیب

 رتمک ،یلمع راجنه یلو ،دوشیم ظفح
 داقتنا یارب یاهیاپ هک تسا ندش یتاقبط
 مهارف ار دوجوم تاسسوم زا یبرجت
.دروآیم
 هار نینچمه ندش یتاقبط رتمک یور زکرمت
 یاهلدم زا یرتهدرتسگ رایسب عاونا یارب ار
 یلمع یاهفده هب فوطعم کیروئت
 هنومن ود هب دیراذگب .دیاشگیم شخبیئاهر
 یارب اهداهنشیپ زا یکی .منک هراشا ریخا
 هتفرشیپ یاهروشک رد ”هافر تلود“ حالصا

 یاههمانرب زا یرایسب ضیوعت ،یرادهیامرس
 نآاب (incomesupport)          یجرخ کمک
 دمآرد نیمأت“ هک تسا یزیچ
 BcÖ – basic income)        ”هیاپ

grant) هشیدنا (۹).دوشیم هدیمان طورشمان 
 ره هب :تسا هداس ًالماک نآرب مکاح
 ،هعماجرد وا شقن زا لقتسم ،دنورهش
 یارب هک دریگیم قلعت یلقادح یاهیاپ دمآرد
 ”ًاقالخا و ًاخیرات“ یگدنز حطس نیمأت

 لثم ،هیاپ دمآرد نیمأت .دشاب یفکم هتسیاش
 قح کی ،هیاپ تشادهب ای هیاپ شزومآ نیمأت

 یررقم عون نیا .تسا یدنورهش هداس
 ییادج و دیلوت لیاسو زا ییادج نیب هطبار
 صخاش هک ار تشیعم لیاسو زا
 رد (roletarianization)یزاسرتلورپ

 نیب زا رثوم یوحنهب ،تسا یرادهیامرس
 زا یوریپ هب ،اهتسیسکرام .دربیم
 ضورفم ار رما نیا هشیمه ،سکرام

 هک تسا یرادهیامرس شقن رد هک دناهتفرگ
 لیاسو زا دیلوت لیاسو زا ییادج اب نارگراک
 یارب دنوشیم روبجم و هدشادج زین تشیعم
 لیلد نیدب .دنک راکدوخ یگدنز نارذگ
 .دنناوخیم ”رتلورپ“ ار نارگراک هک تسا

 تسا راودیما ”هیاپ دمآرد نیمأت“ حرط
 نیاربانب و راک ندرک رتهنابلطواد اب دناوتهب
 ندرک یرتلورپریغ زا یدح اب ،مکتسد
 رد یهجوت روخرد شهاک ،رگراک هقبط
 دوجوهب یرادهیامرس هنارادمروز تلصخ

 دمآرد نیمأت“ حرط هب ناوتیم هتبلا .دروآ
 ظاحل هب مه و یقالخا ظاحل هب مه ،”هیاپ

 اجنیارد .درک دراو یرایسب یاهداریا یلمع
 هتسه یتقو هک تسا نیا ام هجوت دروم هتکن

 رتمک یانبمرب یتاقبط یئاهر یروئت یراجنه
ً اراصحنا هن و دوش هدیمهف ندش یتاقبط
 کی بوچراچرد ،یگهقبطیب یانبمرب

 زا یئاهحرط ،هدش یزاسزاب یروئت نینچ
.دوب دنهاوخ یسررب لباق تسد نیا

 فادها یوگلا دیدج عاونا زا مود هنومن
 رد رمور ناج زیگناثحب رثا رد شخبیئاهر
 یانعم و یمومع تیکلام هلئسم دروم
(۱۰).تسا هدش حرطم ”مسیلایسوس“
 هک یاهعماجره هک تسا نیا رمور لالدتسا
 نودب ،دشاب هتفرشیپ یژولونکت رظن زا
 یاهالاک هنیمز رد مه رازاب یعقاو شقن
 دناوتیمن ،هیامرس هنیمز رد مه و یفرصم

 .دشاب هتشاد ار مزال و رثوم درکراک لقادح
 مسیلایسوس حرط هک تسا دقتعم وا نیاربانب
 ییآراک رگید زکرمتم یزیرهمانرب رب یکتم
 یعقاو رازاب ناوتیم روطچ اما .درادن
 هکنیا نودب ،هیامرس یارب هژیوهب ،تشاد
 ؟دشاب هتشاد دوجو یصوصخ تیکلام

 ”رازاب مسیلایسوس“ حرط هب ناوتیم هنوگچ
 رایسب ساسا رد وا حرط ؟دیشخب ماجسنا

 یور وا ،هصالخ یلیخ روطهب .تسا هداس
 هعماجرد لوپ عون ود ندروآ دوجوهب

 سانجا دیرخ یارب لوپ :دنکیم باسح
 رد تیکلام قح دیرخ یارب لوپ و یفرصم
 دیاب ار لوپ_ماهس .(لوپ_ماهس) اهتکرش
 غلاب دارفا همه نیب یواسم روطهب ادتبا زا
 هک دشاب دیاب یمسیناکم و درک عیزوت

 غولب نس هب هک یدارفا زا دیدج هورگره
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 هنارس مهس دنناوتهب ،دنسریم
 عونود نیا .دننک تفایرد ار ناشلوپ_ماهس
 دناوتیمن یسک .دنتسین مهب لیدبت لباق لوپ
 دقن ،دراد لوپ _الاک لکش هب هک ار یتورث

 نیا .دنک لیدبت لوپ_ماهس هب و هدرک
 زا یئالاب دمآرد هک یئاهنآ دراذگیمن
 ناکلام هب ،دنروآیم تسدهب ناشلغاشم
 لوپ_ماهساب ناوتیم .دنوش لیدبت دنمتورث

 سپ ؛تخادرپ ماهس شورف ای دیرخ هب دوخ
 زا اهتکرش .دراد دوجو ماهس رازاب کی

 تیکلام رد هک ییاهکناب زا ماو قیرط
 تسد دیدج هیامرس هب ،دنتسه یمومع
 ددعتم تاحیضوت و تایئزج .دنباییم
 یلو ،دراد دوجو حرط نیا درومرد یرگید
 دهاوخیم هک تسا نیا نآ یساسا هتکن
 هب دارفا دراذگن هک دنک داجیا یمسیناکم
 .دنوش لیدبت دیلوت لیاسو دنمتورث ناکلام
 تسا هدش ”یعامتجا“ انعم نیدب تیکلام
 هنارس مهس رادقم هب کیدزن صخشره هک
 تسا کیرش دیلوت لیاسو تیکلامرد دوخ
 لرتنک تحت یرابتعا تاسسوم و
 ،رگید تاهج زا .دنراد رارق کیتارکومد
 رد هک یلومعم تاررقم اب اهرازاب
 ،دنوشیم هدید یرادهیامرس یاهداصتقا

.دنراد درکراک
 دناوتیم نیا ایآ و ؟تسا مسیلایسوس نیا ایآ
 هک یشخبیئاهر یاهفده هب

 شیپ یتنس روطهب اهتسیلایسوس
 ییاهشسرپ اهنیا ؟دبای هار ،دناهدیشکیم
 دروم دننام ،زاب یلو .دنزیگناثحب و مهم
 تسا نیا هلئسم ،”هیاپ دمآرد نیمأت“ حرط
 یماگنه ،تسد نیا زا ییاهوگلا هک
 یئاهر یراجنه یروئت ورملق دراو دنناوتیم
 هب یروئت هجوت نوناک هک دنوشب یتاقبط
.دوش زکرمتم ندش یتاقبط رتمک
یتاقبط لیلحت هباثمب مسیسکرام
 لیلحت کی ربارب رد هک یفیاظو کرد یارب

 تسا مزال ،دراد رارق هدش یزاسزاب یتاقبط
 یتاقبط لیلحت هک هچنآ زا کرد ود نیب
 ،دبای تسد نآ هب یعقاو روطهب دناوتیم
 یاههبنج حیضوت هلئسم .دش لئاق زیامت
 راک رباربان میسقت ًالثم ،یسنج متس فلتخم
 تسا نیا رظن کی .دیریگب رظنرد ار هناخرد
 هیرظن کی یپرد دیاب اهتسیسکرام هک

 نیاربانب و تیسنج درومرد یمومع یتاقبط
 هب هعجارم اب .دنشاب یسنج یاهیرباربان
 نآ هب نیا ،بط و مسیسکرام هسیاقم
 کیژولونیرکودنا یروئت کی هک دنامیم
 نآرد هک میشاب هتشاد ناطرس یارب

 لماوع نیرتیساسا ناونعهب اهنومروه
 بیترت نیمههب .دنوش هتفرگ رظنرد ناطرس
 یسنج متس درومرد یتاقبط یروئت کی
 ،یوحنهب دیاب هقبط هک تسا نآ یانعمهب
 یسنج متس تلع نیرتمهم ای نیرتیساسا
 همه هک تسین موهفم نادب نیا .دشاب

 هلیسوهب ناوتیم ار یسنج متس یاههبنج
 هک تسا ینعم نیدب یلو ،داد حیضوت هقبط
 نیرتمهم ،عازتنا زا یبسانم حطس رد هقبط
.دهدیم حیضوت ار یسنج متس تایصوصخ
 اهتسیسکرام هک تسا دقتعم لباقم رظن
 ،دنزادرپهب یسنج متس یتاقبط لیلحت هب دیاب
 هب هک دننک یروادشیپ لبق زا هکنیا نودب
 تیسنج زا رایع مامت یتاقبط یروئت کی
 یانعمهب یتاقبط لیلحت .هن ای دنباییم تسد
 نیب یلولعم و تلع طباور هک تسا نیا

 رب اهنآ لباقتم تاریثأت و سنج و هقبط
 یاهیژولوئدیا دننام ینوگانوگ یاههزوح
 دروم یسنج تنوشخ و نانز رقف ،یسنج
 شریذپ یانعمهب نیا .دریگ رارق یسررب
 رد یسنج یاهدنور هک تسا رما نیا یتقوم
 هقبط هب لیلقت لباقریغ یلع یاهمسیناکم
 قیمعت یتاقبط لیلحت هفیظو و دنراد هشیر
 حیضوت رد اهنآ لباقتم شنکاو زا ام کرد
 لاح .تسا صاخ یعامتجا یاههدیدپ

 لیلحت یاهدروآتسد هجیتنرد تسا نکمم
 کی ناوتهبً اتیاهن ،یسنج متس زا یتاقبط
 .تخادرپ یمتس نینچ زا یتاقبط یروئت

 زا ام ینونک تخانش اب یزیچ نینچ دنچره
 ًاقطنم یلو دسریم رظنهب دیعب اهدنور نیا

.درک یفن ارنآ ناوتیمن
 دیاب ،یتاقبط لیلحت یزاسزاب رد نیاربانب
 رد هقبط مدقت هب یبرجتشیپ رواب یاجهب
 یرتزاب عضوم ،یعامتجا لئاسم حیضوت
 .درک ذاختا هقبط یلع تیمها فشک یارب

 هب دروخرب هویش نیا دسرب رظنهب تسا نکمم
 یلماع هب ًافرص ار هقبط ،یتاقبط لیلحت
 .دنکیم لیدبت رگید ددعتم لماوع نایمرد
 هصخشم هک یلع مسیلارولپ یعونهب نیا ایآ

 هیرظنرد ”نردماسپ“ یاهنایرج یضعب
 هک یئاهنایرج ؟دماحنایمن ،تسا یعامتجا

 و دننادیم زیچ همه تلع ار زیچ همه
 تیمها زیچ چیه هب لئاسم حیضوترد
 یریگهجیتن عون نیا (۱۱).دنهدیمن یاهژیو
 زا هزات ام هک دوبیم زاجم یتروص رد
 هرابرد و میشاب هدمآ  یرگید تارایس
 اما .مینادن یزیچ ناسنا یعامتجا یگدنز

 یگدنز هرابرد ام هک تسا نیا تقیقح
 و یقافتا تادهاشم قیرط زا مه ،یعامتجا

 بلاطم ،کیتامتسیس تاقیقحت قیرط زا مه
 هک ییاهزیچ زا یکی و ،مینادیم یدایز
 کرد یارب هقبط هک تسا نیا مینادیم
 تیمها یعامتجا یاههدیدپ زا یرایسب

 یدنمورین یلع لماع هقبط .دراد یمیظع
 ار یدام عبانم هب یبایتسد هار اریز ،تسا
 هدافتسا هوحنرب قیرط نیا زا و دنکیم نییعت
 سرتسد لباق عبانم ،دوخ تقو زا ناسنا
 تلصخ و شایصخش قئالع بیقعت یارب

 رثا فرصم و راک رد شایگدنز براجت
 عفانم مه هقبط ،بیترت نیا هب .دراذگیم
 لکش ًاقیمع ار مادقا تیفرظ مه و یدام
 میئوگب هک تسین نآ یانعمهب نیا .دهدیم
 لماع نیرتمهم هقبط یمومع روطهب
 هکلب ،تسا یعامتجا زیچره هدننکنییعت
 ارنآ یضرف ظاحل هب هک تسا نیا یانعمهب
 مهم اههدیدپ زا یعیسو رایسب هریحنز رد
 حیضوت رد هقبط ،رتصخشم روطهب .مینادب
 تیمها زئاح ناسنا ییاهر عناوم و تاناکما
 نیا زا هک یریبعت ره اریز ،تسا یاهژیو
 رییغت مزلتسم یئاهر ،میشاب هتشاد هلئسم

 یدام عبانم زا هدافتسا رد یداینب یاهتهج
 .تسا تقو و (یعامتجا) دازام و ،هعماج
 تسایس ،یئاههژورپ نینچ رد نیاربانب

 طباور رس رب یسایس هزرابم ینعی_یتاقبط
 روطهب _یعامتجا دازام لرتنک و تیکلام
 رارق هلئسم نوناکرد بانتجا لباقریغ
 لیلحت یزکرم هفیظو بیترت نیدب .دریگیم
 یلع راتخاس قیقدت زا تسترابع یتاقبط
 و هقبط نایم طابترا و یتاقبط یاههدیدپ

 فادها هب طوبرم یعامتجا یاههدیدپ ریاس
.مسیسکرام یراجنه
هدش یزاسزاب یتاقبط لیلحت کی رصانع
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 ،یتاقبط لیلحت یزاسزاب درومرد نمراک
 نیب لباقتم طباور زا یاهداس ًاتبسن لدم
 :تسا یتاقبط لیلحت یروحم میهافم
 ،(Class structure) یـــتاقبط راتخاس
 هزرابم ،(Class formation) یتاقبط شیارآ

 رد لدم نیا .(Class struggle) یتاقبط
 یلصا هدیا .تسا هدمآرد ریوصت هب ۳ لکش
 یتاقبط یاهراتخاس هک تسا نیا لدم نیا

 یعمج نامزاس ینعی) یتاقبط شیارآ رب مه
 ،یتاقبط هزرابم رب مه و (یتاقبط یاهورین
 یلو دننکیم لامعا ییاهتیدودحم
 شیارآ .دننکیمن نییعت ار اهنآ ییاهنتهب

 هک ییاهتیدودحم بوچراچ رد یتاقبط
 عون ،دوشیم لامعا یتاقبط راتخاس طسوت
 هزرابم ؛دنکیم نیزگ ار یتاقبط هزرابم
 مه هدننکلوحتم تارثا دوخ هبونهب یتاقبط
 یتاقبط شیارآ رب مه و یتاقبط راتخاس رب
(۱۲).دراد
یتاقبط هزرابم
یتاقبط شیارآ                      یتاقبط راتخاس
 شیارآ ،یتاقبط راتخاس لدم _۳ لکش
یتاقبط هزرابم و یتاقبط
 اریز ،تسین صلاخ یراتخاس لدم کی نیا
 تازرابم ینعی_نارگیزاب هناهاگآ لامعا

 دوخ هک ار یعامتجا یاهراتخاس_یتاقبط
 رییغت ،دنتسه لامعا نیا هدننکدودحم
 agent) رادم لماع لدم کی یلو .دنهدیم

– centred) ار تازرابم نیا اریز .تسین مه 
 طسوت هک دریگیم رظنرد یاهدیدپ ناونعهب

 و یگدنز اهنآرد مدرم هک یئاهراتخاس
 .دنوشیم دودحم ،دننکیم لمع
 یلو ،دننکیم دودحم ار لامعا ،اهراتخاس
 لامعا ،اهتیدودحم نیا بوچراچ رد
.دننکیم لوحتم ار اهراتخاس
 زا یتسرهف ،تلاح نیرتهبرد ،لدم نیا

 فیرعت ،دنوش لح دیاب هک ار یلئاسم
 دیاب تاحالطصا زا کی رهب .دنکیم
 رد دیاب اهمسیناکم و هدش هداد نومضم
 هدش صخشم لدمرد هک یتاطابترا اب هطبار
 نیا اب هطبار رد نم دوخ راک .دنوش یسررب
 لدم رصانع زا یکی هب ًاتدمع ،لئاسم
 نم .یتاقبط راتخاس :تسا هتخادرپ
 یمکحم هیاپ هکنآ یارب هک ماهدرک لالدتسا
 و یتاقبط راتخاس نیب طباور کرد یارب

 هزرابم اب ودره نیا هطبار و یتاقبط شیارآ
 زیچره زا لبق دیاب ،میشاب هتشاد یتاقبط
 تسدب یتاقبط راتخاس زا یمجسنم کرد
 میهافم هک هدوب نیا نم لالدتسا .میروایب
 یتاقبط راتخاس هرابرد کیسالک مسیسکرام
 هکنیا لوا .تسا هدمع لکشم ود راتفرگ
 شیب ،یبرجت لئاسم زا یرایسب اب هطبار رد
 یتسیسکرام موهفم .تسا یعازتنا دح زا

 رب یکتم یتاقبط راتخاس هرابرد لوادتم
 بوچراچرد هدش یبطق و داضتم تاقبط
 و ناگدرب_تسا صلاخ دیلوت هویش کی
 و نارادهیامرس ،ایاعر و اهبابرا ،نارادهدرب

 لئاسم زا یرایسب درومرد یلو .نارگراک
 رد اههاگیاج زا یرایسب یبرجت صخشم
 ًاحماست هک اهنآ هژیوهب ،یتاقبط راتخاس
 رظنهب ،دنوشیم هدناوخ ”طسوتم هقبط“
 تاقبط زا هدش یبطق دید نیا دسریمن
 میهافم ،هکنیا مود .دشاب بسانم
 ،یتاقبط راتخاس هرابرد یتنس مسیسکرام
 ورکام) نالک سایقم هب دح زا شیب
 یرسارس یاهراتخاس اهنیا .دنراد شیارگ (

 یفاک دحهب یلو ،دنهدیم حرش ار هعماج
 نیاربانب .دننکیمن ریوصت ار دارفا یگدنز
 یتسیسکرام یموهفم هک هدوب نیا نم فده
 حوطس هک مهد تسدهب یتاقبط راتخاس زا

 یعازتنا میهافم هب ار لیلحت صخشم و درخ
.دهد دنویپ نالک
 یریگ لکش هلئسم نیا مهاوخیم اجنیارد
 یموهفم عوضوم هس قیرط زا ار موهفم

 ،طسوتم هقبط هلئسم .منک میسرت صاخ
 هلئسم و ”هقبطریز“ حالطصا هب هلئسم
.یتاقبط یاهفالتئا

طسوتم هقبط
 یارب هطساویب لکشم کی ”طسوتم هقبط“

 :دنکیم داجیا یتسیسکرام یتاقبط لیلحت
 لوح ،یتاقبط راتخاس زا یعازتنا موهفم رگا
 ،تسا هدش هتخاس یتاقبط یاهبطق
 دناوتیم ییانعم هچ نمضتم ندوب ”طسوتم“
 یور راک نم یتقو ۷۰ یاهلاس رد ؟دشاب
 چیه نم هدیقعهب ،مدرک زاغآ ار هلئسم نیا
 دوجو لاوئس نیا یارب یاهدننکعناق خساپ
 ناونعهب ار یدیدج موهفم نم .تشادن
 هاگیاج عون نیا هب نتخادرپ یارب یهار
 رد ضقانتم یاههاگیاج :مدرک حرط

 یلصا قطنم .یتاقبط طباور بوچراچ
 لح یارب یلبق یاهشالت .دوب هداس ًالماک
 ضرف نیا یور همه طسوتم هقبط هلئسم
 رد درخ هاگیاجره هک دندوب راوتسا

 هک یهاگیاج) یتاقبط راتخاس بوچراچ
 تسیابیم (دوشیم لاغشا درف کی طسوت
 هتشاد قلعت هقبط کی طقف و هقبط کی هب
 ییزج هباثمهب طسوتم هقبط هب نیاربانب .دشاب
 ،(نیون رگراک هقبط کی) رگراک هقبط زا

 هدرخ کی) یزاوژروب هدرخ زا ییزج
 هقبط کی هباثمهب ای ،(دیدج یزاوژروب

 هقبط کی) لقتسم دیدج ًالماک
 نم .دشیم دروخرب (ریدم_یاهفرح

 ضرف نیا ذاختا هب یزاین هک مدرک لالدتسا
 هک میریگن رظنرد ار ناکما نیا ارچ .تسین
 هک یلغاشم_یتاقبط یاههاگیاج زا یخرب

 روطهب _دنریگیم هدهعهب یدارفا ًالمع
 ؟دنشاب هتشاد یاج هقبط دنچرد نامزمه
 مه نامزمه روطهب ناوتیم ار ناریدمً الثم
 رادهیامرس_تسناد رگراک مه و رادهیامرس
 ،دنراد طلست نارگراک راکرب هکیئاج ات

 دنتسین دیلوت رازبا بحاص هکیئاجات رگراک
 نارادهیامرس هب ار دوخراک یورین و
.دنشورفیم
 لحهار ضقانتم هاگیاج هدیا دیسریم رظنهب
 مهارف طسوتم هقبط هلئسم یارب یرتمجسنم
 یعازتنا موهفم اب مه هک یلحهار ،دروآیم
 یاهیگدیچیپ اب مه و هدش یبطق تاقبط
 ییاناوخ یتاقبط یعقاو راتخاس صخشم
 رد مهم یموهفم لکشم دنچ اذهعم .تشاد
 نیا (۱۳).تشاد دوجو دروخرب هویش نیا

 ۸۰ یاهلاس طساوا رد نم هک دش بجوم
 طسوتم هقبط هلئسم یارب یمود لحهار
 موهفم لوح لحهار نیا .منک داهنشیپ
 ًاحماست ار رامثتسا ۰تشاد رارق ”رامثتسا“
 یط هک درک فیرعت یدنور ناونعهب ناوتیم
 دازام زا یشخب دناوتیم هورگ کی نآ
 ار رگید هورگ طسوت هدش دیلوت یعامتجا
 ره هک دوب نیا نم لالدتسا .دنک بحاصت

 یاهمسیناکم زا یاهنوگ اب یاهعماج
 عماوج رد .دوشیم صخشم یرامثتسا

 اراکشآ لاکشا طقف یرادهیامرس
 تیکلام رب ینتبم رامثتسا هنارادهیامرس
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 لاکشا ؛دنرادن دوجو دیلوت لئاسو رباربان
 اب_ار اهنآ نم هک دنراد دوجو زین یرگید
 و ”یتراهم رامثتسا”_رمور ناج راک زا ماهلا
 رد (۱۴).ماهدیمان ”ینامزاس رامثتسا“
 یاهتراهم هک اهنآ ”یتراهم رامثتسا“
 زا یئزج ناشدزم رد ،دنراد بایمک
 هراجا نیا .دراد دوجو زین (Rent) هراجا
 رب هوالع هک تسا دزم زا یشخب نآ ًاساسا

 نیا دوخ دیلوتزاب و دیلوت یاههنیزه
 نیارد ،بیترت نیا هب و (۱۵).تسا اهتراهم
 زین یعامتجادازام زا یشخب اهدزمتسد
 زا ناریدم ،ینامزاس رامثتسارد .دراد دوجو
 کیتارکوروب راتخاس رد هک یتردق قیرط
 دنناوتیم دننکیم لامعا یرادهیامرس دیلوت
 .دنهد صاصتخا دوخهب ار دازام زا یشخب
 یاهمزیناکم هب طوبرم رظن نیا زا هدافتسا اب
 ار طسوتم هقبط ناوتیم ،رامثتسا یکیکفت
 فیرعت یتاقبط راتخاس رد یهاگیاج هباثمهب

 ،رامثتسا مسیناکم کی ساسارب هک درک
 مسیناکم ساسارب یلو دوشیم رامثتسا
 و ناصصختم ًالثم .دنکیم رامثتسا رگید
 طباور ظاحلهب ناوتیم ار ینف نانکراک
 ظاحلهب و هدنوش رامثتسا ،یرادهیامرس
 نیاربانب .تسناد هدننکرامثتسا اهتراهم
 بوــچراهچ رد ضقانتم یاههاگیاج“ اهنآ
.دنراد ”یرامثتسا طباور
 نیا زا دنتسه یتسسگ داهنشیپ ودره نیا
 دیاب یدرف یتاقبط هاگیاجره هک روصت
 و ،دشاب سناجتم یتاقبط تاصخشم یاراد
 هاگیاج“ یلبق میهافم هب تبسن نیاربانب

 یاهیگدیچیپ کرد یارب ار هار ،”یتاقبط
 یاههبنج زا اما .دننکیم زاب صخشم
 ًالماک دید زونه ،داهنشیپ ودره ،رگید
 ”یتاقبط“ هاگیاج لاغشا یانعم زا یدودحم
 فیرعت ،اهنیا ودره ،هژیوهب .دننکیم ذاختا
 و دنهدیم تسدهب هاگیاج زا یئاتسیا

 دودحم لغاشم هب ار یتاقبط هاگیاج موهفم
 و هتخپ ًالماک موهفم هب یبایتسد .دننکیم
 یگدنز دنویپ یگنوگچ زا ،درخ سایقمرد
 مزلتسم ،یتاقبط یاهراتخاس هب دارفا

 هدیا طسب و اهتیدودحم نیا زا تسسگ
 یاههاگیاج و هطساواب یتاقبط یاههاگیاج
(۱۶).تسا دنمنامز یتاقبط
 هک دریذپیم هطساواب یتاقبط هاگیاج موهفم

 زا ریغ یایعامتجا طباور قیرط زا مدرم
 یتاقبط راتخاس اب ناش هطساویب ”لغش“
 ناشهداوناخ رد مدرم .دنروخیم دنویپ
 طباور قیرط زا و ،دننکیم یگدنز
 ریاس و نیدلاو ،رسمه اب ناشیعامتجا
 و قیالع اب تسا نکمم هداوناخ یاضعا

 هتشاد دنویپ یفلتخم یتاقبط یاهتیفرظ
 ییاههداوناخ رد هژیوهب هلئسم نیا .دنشاب
 راک ود ره رهوش و نز هک تسا هتسجرب
 -Job) یلغش هقبط هب یلو دننکیم

class) ملعم کی .دنراد قلعت یتوافتم 
 یراجت تکرش کی لماع ریدم اب هک هسردم
 هک هسردم ملعم کی و دشاب هدرک جاودزا
 ،دشاب هدرک جاودزا هناخراک رگراک کی اب

 .دنراد یتوافتم یتاقبط ”هطساواب“ هاگیاج
 نانزً الثم_مدرم یاههورگ زا یضعب درومرد

 یتاقبط هطساواب هاگیاج_ناکدوک و رادهناخ
 دنویپ رد یاهدننکنییعت شقن تسا نکمم
 یخرب درومرد .دشاب هتشاد هقبطاب اهنآ

 یتاقبط هطساواب هاگیاج ،رگید یاههورگ
 رادروخرب یرتمک تیمها زا تسا نکمم
 هطساواب هاگیاج هب هجوت ،لاحرهرد .دشاب

 عونت یارب یمهم هار هوقلاب روطه یتاقبط
.تسا یتاقبط یاهراتخاس
 تیعقاو نیا هب دنمنامز یتاقبط هاگیاج

 ،لغاشم زا یرایسب هک دراد هراشا
 هشیر یاهژیو یاهفرح یاهریسمرد
 فلتخم قرطهب هک یئاهریسم ؛دنریگیم

 ًالثم .دنهدیم رییغت ار یتاقبط تایصوصخ
 لغاشم زا ار دوخ راک ،ناریدم زا یرایسب
 یلو ،دننکیم زاغآ تیریدم زا رتنیئاپ
 یاهفرحریسم رد هک تیعقاو نیا رطاخهب
 عفانم ،دناهتفرگ رارق تیریدم هب یهتنم
 اهنآ ینونک نیعم هاگیاج اب طبترم یتاقبط
 نانکراک زا یرایسب هوالعهب .دنکیم رییغت

 زا ییالاب یفاک دحهب مهس طسوتم هقبط
 هچنآ زا رتالاب ینعی) دنراد دوخ دزمرد هراجا
 مزال اهنآ راک یورین دیلوتزاب یارب
 عاونا قیرط زا دنناوتیم هک (تسا

 زا یهجوت لباق شخب ،اهیراذگهیامرس
 .دننک لیدبت هیامرس هب ار دوخ زادناسپ
 دوخ هیامرس هب یلغش هراجا لیدبت هنوگنیا
 یتاقبط هاگیاج هب ینامز دعب یعون
 هک ار یطسوتم هقبط اریز ،دهدیم

 یط دنکیم رداق دراد ییالاب دزمتسد
 هب ًامیقتسم ار دوخ یتاقبط عفانم نامز
 تسین ینعم نادب نیا .دهد دنویپ یزاوژروب

 هکلب ،دنوشیم لیدبت رادهیامرس هب اهنآ هک
 وحنهب نامز یط اهنآ یتاقبط هاگیاج
 ادیپ یرادهیامرس تلصخ یاهدنیازف
.دنکیم
 تسا ییاهشالت ،اهیگدیچیپ نیا همه
 یگدنز نیب هطبار کیتامتسیس فیرعت یارب
 لدم هک یوحنهب ،یتاقبط راتخاس و دارفا

 ،لدم نیارد .دبای انغ ۳ لکش یمومع
 ار یتاقبط شیارآ دنور ،یتاقبط یاهراتخاس
 یساسا مسیناکم ود .دننکیم دودحم
 تیدودحم نیا اهنآ قیرط زا هک دراد دوجو

 یاهراتخاس ،هکنیا لوا :دریگیم تروص
 دنهدیم لکش ار دارفا یدام عفانم یتاقبط
 ینیعم یاههورگ یباینامزاس ،بیترت نیدب و
 تروصهب ار یتاقبط یاههاگیاج زا

 راوشد شیب و مک ،یعمج یاهنامزاس
 یاهراتخاس ،هکنیا مود و :دننادرگیم
 لکش ار یدام عبانم هب یسرتسد ،یتاقبط
 هک یعبانم عون ره رب قیرط نیا زا و دنهدیم
 دنناوتیم یتاقبط هزرابم بوچراچ رد
 هتفرگ تمدخهب یعمج یاهنامزاس طسوت

 موهفم ودره .دنراذگیم ریثأت ،دنوش
 نینچمه و ،طسوتم هقبط هدش داهنشیپ
 هاگیاج و هطساواب یتاقبط هاگیاج میهافم
 یارب دنتسه ییاهشالت ،دنمنامز یتاقبط
 یدام عفانم تعیبط زا یرتقیقد هشقن هکنیا
 اب ،دارفا یارب سرتسد لباق یدام عبانم و
 یتاقبط راتخاس اب ناشدنویپ هب هجوت
 دنور لیلحت قیرط نیا زا و دیآ تسدهب
.دوش لیهست یتاقبط شیارآ
هقبطریز
 یتاقبط یاهراتخاس لیلحت رد مود لکشم
 یاهژیو تیمها ریخا یاهلاس رد هژیوب هک
 under)          ”هقبطریز“ هلئسم ،هدرک بسک

class) مایلیو رثا قیرط زا موهفم نیا .تسا 
 داژن لباقتم طباور درومرد نوسلیو سویلوج
 جیار اکیرمآ هعماج رد هقبط و

 هک دنکیم لالدتسا نوسلیو (۱۷).دش
 نایم زا یداژن یربارب یارب ینوناق یاهدس
 نورد یتاقبط فالتخا و هدش هتشادرب
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 ،تسا هتشاذگ شیازفا هب ور هایس تیعمج
 تیعمج یگدنز یلصا هدننکنییعت راتخاس
 ،تسین داژن رگید نادنچ ییاکیرمآ ییاقیرفآ
 تسا نیا وا هژیو لالدتسا .تسا هقبط هکلب

 ناوتیم هچنآرد یساسا یدشر هک
 ،دوشیم هدید دیمان یرهش ”هقبطریز“

 هضرع لباق یاهتراهم دقاف هک یتیعمج
 رایسب یاهدنویپ و تسا راک رازاب رد

 نورد رد و دراد راک یورین اب یفیعض
 زا ادج ،دنکیم یگدنز هبورخم یاهرهش
.اکیرمآ یاهداهن و یگدنز یلصا نایرج
 هدش یزاسزاب یتاقبط لیلحت بوچراچ رد
 موهفم نیا هب ناوتیم هنوگچ یتسیسکرام
 ماحنا یارب یژتارتسا کی ؟دیشخب تقد

 هچنآ نایم هک تسا نیا یراک نینچ
 ،دیمان یرامثتساریغ یداصتقا متس ناوتیم
 روطهب ای) یرامثتسا یداصتقا متس و
 .میوش لئاق زیامت (”رامثتسا“ ،یراصتخا
 تسا مزال ،زیامت نیا هب یبایتسد یارب
 ار یداصتقا متس یمومع موهفم تسخن
 ناوتیم ،لوا بیرقت ناونعهب .مینک فیرعت

 فیرعت یتیعقوم نوچمه ار یداصتقا متس
 مدرم زا یهورگ یدام هافر (آ) :نآرد هکدرک
 یلع هطبار رگید یهورگ یدام تیمورحم اب
 ،یلع هطبار نیارد (ب) و ،دشاب هتشاد
 دوجو یقالخا تیموکحم روخرد یرابجا
 هدیچیپ ًاتبسن فیرعت کی نیا .دشاب هتشاد
 ار رکوپ ناگهدنزاب ،(ب) طرش نودب .تسا
 نودب و .دناوخ ”متس تحت“ دیاب

 ،یداصتقا ظاحل هب یاهتیمورحم (آ) طرش
 سکچیه هک یعبانم زا تیمورحم_ لیلدیب
 .تشاد میهاوخ ار _دربیمن یتعفنم اهنآ زا
 هک تسا یتیعضو ”یداصتقا متس“ نیاربانب
 کی نایزهب هورگ کی یدام عفانم نآرد
 رارطضا نآرد و دیآیم تسدهب رگید هورگ
 نیا هک تسا یدنور یساسا ءزج هنالداعان
 ،(ب) طرش حرط .دتفایم قافتا نآرد رما
 کی هنارگمتس تعیبط درومرد تواضق هتبلا
 زیمآهلداجم تدشهب ار صاخ یرباربان
 دروم رد یقالخا عضوم اریز ،دنکیم
 تیوقت ار رظن دروم یرباربان هک یتیمورحم
(۱۸).تسا هرجاشم دروم ًامومع ،دنکیم
 ،فیرعت نیا اب قباطم یداصتقا متس
 زیامت .دریگب دوخهب فلتخم لاکشا دناوتیم

 و هنارگرامثتسا یداصتقا متس نیب
 لیلحت یارب یاهژیو تیمها ،هنارگرامثتساریغ
 لکش یداصتقا رامثتسا .دراد یتاقبط
 اب هک تسا یداصتقا متس زا یاهژیو
 زا هک دوشیم صخشم یاهژیو مسیناکم
 ببس ناگدشرامثتسا تیمورحم نآ قیرط
 تلع ،رامثتسا رد .تسا نارگرامثتسا هافر
 اهنآ هک تسا نآ نارگرامثتسا یدام هافر
 دوخب ار ناگدشرامثتسا راک هرمث دنرداق
 نارگرامثتسا هافر نیاربانب .دنهد صاصتخا
 ،ناگهدشرامثتسا تیمورحم هب ًافرص هن
 .تسا هتسباو اهنآ شالت هب نینچمه هکلب
 هرمث لاقتنا ،یرامثتساریغ یداصتقا متس رد
 تروــص نارــــگمتس هب ناگدیدمتس راک
 هب هتسباو نارگمتس هافر ؛دریگیمن
 یخرب هب یسرتسد زا ناگدیدمتس تیمورحم
 هتسباو اهنآ شالت هب یلو ،تسا عبانم
 ثحب دروم یرباربان ،دروم ودرهرد .تسین
 یدیلوت عبانم رب لرتنک و تیکلام رد هشیر
 متس و رامثتسا نیب یساسا توافت .دراد
 طباور رد هکتسا نآ یرامثتساریغ
 هب ناگدننکرامثتسا ،یرامثتسا
 هب نارگرامثتسا ،دنراد زاین ناگدنوشرامثتسا
 دروم رد .دناهتسباو ناگدنوش رامثتسا شالت

 لاحشوخ نارگمتس ،یرامثتساریغ متس
 نیب زا یگداس هب ناگدیدمتس رگا دنوشیم
 هب رجاهم نایئاپورا یارب یگدنز .دنورب
 رگا ،دشیم رتناسآ یسب ،یلامش یاکیرمآ
 نیاربانب (۱۹).دوب ینوکسمریغ هراق اجنآ

 یارب هوقلاب هار کی هشیمه یمومع راتشک
 بسانم یهار نیا .تسا یرامثتساریغ متس
 اریز تسین یرامثتسا تیعضو یارب
 ار ناگدنوشرامثتسا راک ناگدننکرامثتسا

 نیا .دنبلطیم دوخ یگدنز دوبهب تهج
 و یلامش یاکیرمآ دروخرب رد ،توافت
 وحنهب دوخ یموب تیعمج اب یبونج یاقیرفآ
 رد :دروخیم مشچه یاهدنهد ناکت
 رارق متس تحت مدرم هک یلامش یاکیرمآ

 نیمزرس زاً ارابجا هک تلع نیدب) دنتفرگ
 ،دندشنرامثتسا یلو (دندش هدنار دوخ
 لامعا یارب یلصا تسایس یمومع راتشک
 اب ندشوربور ماگنههب یعامتجا لرتنک
 هک ،یبونج یاقیرفآ رد ؛دوب تمواقم
 راک یورین هب ًادیدش ییاپورا نارجاهم

 هتسباو دوخ یتخبشوخ یارب ییاقیرفآ
.دوبن نیا یریگ تهج ،دندوب
 هب هدننکرامثتسا یگتسباو نیا
 هب تردق یعون ،هدنوشرامثتسا
 لقاال اهناسنا اریز ،دهدیم هدنوشرامثتسا

 شیوخ شالت نازیم رب یلقادح لرتنک
 هنارگبوکرس لرتنک .دنروآیم تسدهب

 طیارش رد زجهب و تسا جرخرپ صلاخ
 حطس نیمأت رد بلغا ،یاهژیو رایسب
 ناگهدنوش رامثتسا ششوک و شالت بولطم
 راشف کی ،هجیتنرد .دروخیم تسکش
 دراو ناشکهرهب رب یمومع کیتامتسیس
 زا یاهجرد ،قیرط نآ ای نیا هب هک دیآیم
 موهفم هب لقاال ،ار ناگدنوش رامثتسا قفاوت

 تسدب ،اهنآ یراکمه لقادح حطس
 یوحنهب دیاش ،رامثتسا نیاربانب .دنروآ
 هدننکدودحم یورین کی ،زیمآدنخشیر
.تسا رگرامثتسا لمع
 یاهلوقم ار ”هقبطریز“ ناوتیم ،ساسا نیارب
 Social) یعامتجا نالماع زا

agents) یداصتقا ظاحلهب هک درک فیرعت 
 دیلوت بوچراچ رد یلو ،دنتسه متس تحت
 رامثتسا تباث یوحنهب ،یرادهیامرس
 تحت اکیرمآ ینونک هقبطریز مدرم .دنوشیمن
 عاونا هب یبایتسد اریز دنراد رارق متس
 یارب یرورض رازبا هلمج زا ،یدیلوت عبانم
 غیرد اهنآ زا بوخ لغش و تراهم بسک
 رمتسم روطهب اهنآ یلو (۲۰).دوشیم
 رظنهطقن زا نیاربانب .دنوشیمن رامثتسا

 تدشهب اهنآ ،یرادهیامرس تینالقع
 هویش ،بوکرس ،هجیتنرد و ،دنتسه ربهنیزه
 اب دروخرب رد یعامتجا لرتنک یلصا
 هیلع اهنآ هوقلاب تردق .تساهنآ

 یارب اهنآ تیفرظ ینعی_ناشنارگمتس
 زا یشان _تازایتما فلتخم عاونا نتفرگ
 ،فرصم رد یراکبارخ یارب اهنآ تیفرظ
 لاکشا ریاس و تیانج قیرط زا هژیوب

 اهنآ تیفرظ زا یشان هن ،تسا تنوشخ
.ناشراکرب لرتنک قیرط زا دیلوت عطق یارب
 دنچ یاهشبنج و یتاقبط یاهفالتئا

یاهقبط
 نیا نتخادرپ یلصا فادها زا یکی

 ،یتاقبط راتخاس موهفمرد اهیراکتفارظ
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 و یتاقبط یاهشیارآ لیلحت یزاسناسآ
 هلئسم .تسا یتاقبط یاهتسایس
 مهم داعبا زا یکی یتاقبط یاهفالتئا
 ،یتاقبط یاهفالتئا .تسا یتاقبط شیارآ

 زا یمدرم اهنآرد هک دنتسه ییاهتیعقوم
 مه درگ فلتخم یتاقبط یاههاگیاج
 اب هطبار رد هحلاصم یعون قیرط زاات دنیآیم
 یعمج لمع هب ناشفلتخم یتاقبط قیالع
 .دنزادرپب کرتشم یتاقبط نمشد هیلع
 هـــچنآ اب یـتاقبط فالتئا کی نیاربانب
 قرف دوشیم هدناوخ ”یاهقبط دنچ شبنج“
 قفاوت نارگیزاب نآ رد هک یشبنج ،دراد
 ناشیتاقبط تافالتخا زا هک دننکیم
 یاهتسبمه شبنج هب نداد لکش رطاخهب
 یشوپ مشچ ینیعم یسایس فادها روظنمهب

 شخبیدازآ یاهشبنج لاثم یارب .دننک
 فالتخا ،”یلم تدحو“ مانهب ًابلاغ یلم
 .دنناریم بقع هب ار ناشناراداوه یتاقبط
 نیب هحلاصم یارب یعقاو شالت چیه
 و رگراک هقبط ،طسوتم هقبط ،یزاوژروب
 تروص هزرابم رد هدننکتکرش ناناقهد
 تردق اب هلباقم رد اهنآ .دریگیمن
 اهنآ تدحو یلو ،دندحتم یرامعتسا

 شزاس تهجرد یصخاش مادقا رب ینتبم
.تسین داضتم یتاقبط عفانم یور
 و یاهقبط دنچ یاهشبنج نیب توافت نیا
 یعونهب هتبلا ،یتاقبط یاهفالتئا
 زا یرایسب رد .تسا هدش یئامنگرزب

 پیت ود نیا نیب ،یعونتم بیکرت ،طیارش
 زیامتم لیلحت اذهعم .دیآیم دوجوهب لآهدیا
 تیمها زئاح یسایس و کیروئت ظاحل هب
 لیکشت اهتیعضو زا یرایسب رد .تسا

 زا رتناسآ یاهقبط دنچ یاهشبنج
 نامههب یلو ،تسا یتاقبط یاهفالتئا

 قیرط زا اهنیا ندیشاپ مه زا ،نازیم
 زین ناشنورد رد هدشن لح یتاقبط یاهشنت
 تسا نکمم ،رگید فرط زا .تسا دایز

 رتراوشد یتاقبط یاهفالتئا نداد شوج
 نتفرگ لکش زا دعب اهنیا یلو ،دشاب
 عفانم داضت زا اریز دنشاب رتماوداب دنناوتیم

 هحلاصم نآ یور هکلب ،هدشن یشوپ مشچ
.تسا هتفرگ تروص

 راتخاس لیلحت رد فلتخم یاهیگدیچیپ
 دناوتیم ،تفرگ رارق ثحب دروم هک یتاقبط

 یریگلکش هب طوبرم هژیو لئاسم رب
 .دنزادنیب یئانشور یتاقبط یاهفالتئا

 اب هطبار رد یتاقبط یاهفالتئا تالکشم
 هچ ،رادهیامرس هقبط یارب هچ طسوتم هقبط
 دارفا .دیریگب رظنرد ار رگراک هقبط یارب

 طسوت ودره رگراک هقبط و طسوتم هقبط
 ودره اهنآ ،دنوشیم رامثتسا نارادهیامرس
 نارذگ یارب هک دنتسه ینیمدختسم
 نیاربانب .دناهتسباو راک رازاب هب ناشیگدنز
 یکرتشم یتاقبط عفانم هیامرس لباقمرد اهنآ
 فالتئا یارب یاهیاپ دناوتیم هک دنراد
 دزم ،رگید فرط زا .دشاب یتاقبط
 هباثمب ،طسوتم هقبط نیمدختسم
 لماش ،ینامزاس و یتراهم ناگدننکرامثتسا
 هب هقالع اهنآ هک تسا دازام زا یاهرهب

 ءزج نیا یتقو صوصخهب .دنراد نآ ظفح
 طسوتم هقبط دارفا ،دشاب دایز دازام زا

 هتشاد ار هیامرس هب ناشدازام لیدبت تیفرظ
 هب ًامیقتسم ار ناشیتاقبط عفانم نیاربانب و
 .دنهدیم دنویپ نارادهیامرس یتاقبط عفانم
 رد هک تسا ینعم نادب اهورین نیا داضت
 شیارآ رد طسوتم هقبط ،یتاقبط هزرابم
 اب ،هدش هدیشک تاقبط نیب ،یتاقبط
 .دنکیم فالتئا نارادهیامرس اب ای نارگراک
 رظنهب هک دنراد دوجو یخیرات یتاظحل
 اب یمکحم داحتا طسوتم هقبط دسریم
 یارب یلیش رد هکنانچ ،دراد یزاوژروب

 یهارمه یزاوژروب اب هدنلآ میژر ینوگنرس
 زا ییاهشخب یرگید طیارش رد و ؛درک
 اب یماود ابً الماک فالتئا طسوتم هقبط
 رد هکنانچ ،دنهدیم تروص نارگراک
 لایسوس تموکح  جوا رد دئوس
 یتاقبط لیلحت مهم هفیظو کی .اهتارکومد
 نیا زا یکی نآ تحت هک تسا یطیارش نییعت
.دریگیم تروص فالتئا لکش ود
 لیلحت یارب یتوافتم ًالماک لئاسم ،هقبطریز
 نکمم .دروآیم دوجوهب یتاقبط یاهفالتئا
 ،هقبطریز و رگراک هقبط دوش روصت تسا
 یتاقبط فالتئا هب لیامت یعیبط روطهب
 نیا عوقو یارب یددعتم عناوم یلو ،دنراد
 شالت رد یرگراک شبنج .دراد دوجو رما
 شیازفا و نارگراک لغاشم ظفح یارب
 داجیا راک رازاب رد یعناوم ًابلاغ ،دزمتسد
 هقبطریز مورحم مدرم ررضب هک دنکیم

 یدایز یخیرات دراوم رد هقبطریز .تسا
 هدرک لمع نکشباصتعا راک عبنم ناونعهب
 هیلع نارادهیامرس طسوت رگید قرطهب ای

 ،نیاربانب .تسا هدش هتفرگ راک هب نارگراک
 عفانم ودره هقبطریز و نارگراک ،دنچره
 شزوــــمآ ندروآ مهارــــف رد یـــــکرتشم
 و ،هیامرس ندروآرد میظنت تحت ،یلغش
 رد ،دنراد مادختسا یاهتصرف شیازفا
 رارق رگیدکی لباقم رد یرایسب یاههنیمز
 لیلحت فیاظو زا یکی مهزاب سپ .دنریگیم
 ناوتهب هک تسا یطیارش کرد یتاقبط
 و رگراک هقبط زا لکشتم یگتسبمه شبنج
.درک داجیا ار هقبطریز
*     *       *     *
 لماکت دهاش ریخا لاس جنپ و تسیب
 بوچراچ رد قیقحت و یروئت هداعلاقوف

 زا ام کرد .تسا هدوب یتسیسکرام تنس
 روطهب ،یتسیسکرام لئاسم زا یهوبنا
 هنیمز رد هلمج زا ،تسا هتفای رییغت یداینب
 زا لاقتنا ،راک شزرا هیرظن دننام یلئاسم
 تلود تاضقانت ،یرادهیامرس هب مسیلادوئف

 تیاضر داجیا یاهمسیناکم ،یرادهیامرس
 عماوجرد طسوتم هقبط هلئسم و دیلوترد
 یمکحم یاهدرواتسد اهنیا ،یراد هیامرس
.دنتسه
 نینچ نیعرد هک تسا زیمآدنخشیر ،نیاربانب
 کی هباثمهب ار مسیسکرام ،ییاهتفرشیپ
 .دننک مالعا هدرم ناهجرد یرکف یورین
 ندناوخ زا سپ رابکی ”نیاوت کرام“
 ،یاهمانزور رد شدوخ گرم نالعا
 هب طوبرم تاشرازگرد“ هکدرک یروآدای
 درومرد .”تسا هدش ولغ تدشهب نم گرم
 ،نآ ماکنمشد نادقتنم هچنآ زین مسیسکرام
 دناوتیم ،دنرادنپیم گرم یاهجنشت
 غولب زا یشان دشر هب ور یاهدرد
 یروئت کی هباثمهب مسیسکرام
 .دشاب نآ تارثارثا و هقبط یعامتجا_یملع
 :تسا یعطق زیچ کی ،لاحرهرد
 یلصا دعب نانچمه یتاقبط یاهتسایس
 لاکشا اریز ،دوب دنهاوخ یعامتجا هزرابم
 هعماج یدیلوت عبانم رب لرتنک و تیکلام
 یعامتجا لئاسم زا یرایسب رب یقیمع ریثأت
 یلصا دعب یتاقبط یاهتسایس رگا و .دراد
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 یتاقبط لیلحت سپ ،دنشاب یعامتجا هزرابم
 کیروئت یاهرازبا لماکت رد یمهم شقن
 .درک دهاوخ افیا اهلاکیدار یارب بسانم
 هک تسا نیا دوش نشور دیاب هچنآ اما

 حرط کیرد دح هچات یتاقبط لیلحت نینچ
 ،دش دهاوخ ریگیاج رتعیسو کیروئت

 یتاقبط یئاهر یراجنه تادهعت هک یحرط
 هیرظن کی یحیضوت یاهیریگ تهج و
.دشاب هتشاد ربرد ار یخیرات تاناکما
:اهسیونریز
 نیرت کیتامتسیس و نیرتنشور یارب _۱
 :هب دینک هاگن ،کیسالک یاعدا نیا حیضوت
 ”هیعافد کی :سکرام لراک خیرات هیرظن“
۱۹۸۵ ،ندنل ،(G.A.Cohen) نهوک هتشون
 دودح فیرعت یارب یرگید یاههار _۲
 نیولآ ًالثم ۰دراد دوجو یتسیسکرام تنس
 ود“ رد (A. Gouldner) رندلوگ
 یئول و (۱۹۷۹ ،کرویوین) ”مسیسکرام
 ،وسرو ،ندنل)”سکرام یارب“ رد رسوتلآ

 کیژولودتم یاه هبنج اب ،ودره (۱۹۷۷
 تنسرد یلصا لصاف طخ ،یتوافتم
 تیلع مسیسکرام نیب ار یتسیسکرام
 هدارا مسیسکرام و یملع_ارگ
 زیامت رب نارگید .دننادیم یتسیناموا_ارگ
 مسیسکرام و ”هنایماع مسیسکرام“ نایم
 نیا فالخرب .دناهدرک دیکأت ارگلیلقتریغ
 بسحرب ار یتسیسکرام تنس هک اهحرط
 هناسانش تخانش و کیژولودتم تادهعت

 تنس هک حرط نیا ،دننکیم لیلحت
 تادهعت بسحرب ار یتسیسکرام
 لیلحت هناسانشتخانش و کیژولودتم
 ار یتسیسکرام تنس هک حرط نیا ،دننکیم
 رب ،دنکیم یریوصت هاگهرگ هس بسحرب
 مسیسکرام فلتخم یاهکبس تباث هلغشم
 هرابرد رتیلیصفت ثحب یارب .دراد دیکأت
 هاگن ،یتسیسکرام یروئت هاگ هرگ هس نیا

 کیرا هتشون ”مسیسکرام یزاسزاب“ هب دینک
 تویلا ،نیول وردنا ،تیار نیلوا

 .متشه لصف ،(۱۹۹۲ ،وسرو ،ندنل) رباس
 ،نیشیپ یسررب نآ رد هک تشاد هجوت دیاب
 مسیسکرام“ ،”یخیرات یحارط هیرظن“
 هدش هدیمان ”یملع مسیلایسوس نوچمه
.دوب

 یوگتفگ رد _(R. Brenner)رنرب تربار _۳

 لیلحت“ هک درکیم لالدتسا _یصخش
 هرگ“ کی هک تسا نآ زا رتدودحم ”یتاقبط
 .دیآ باسح هب مسیسکرام ”یحیضوت هاگ
 دوخزا“ هلئسم ،یتاقبط لیلحت هک هژیوهب
 .دریگیمنربرد یفاک دحهب ار ”یگناگیب
 رد هدش داجیا یگناگیبدوخ زا هکیلاحرد
 ناونع ریز ناوتیم ار یرادهیامرس راک دنور
 ،درک یدنبهقبط ”یتاقبط لیلحت“
 تباقر و اهرازاب رد هتفهن یگناگیبدوخزا
 زین ”یئالاک یتسرپتب“ ناونع اب هک) ار
 نیارد ناوتیمن (تسا هدش هزیروئت

 عون نیا .داد یاج یدنبهقبط
 هک یرازاب داصتقا رد یتح ،یگناگیبدوخزا

 نارگراک هب قلعتم یاهینواعت هلیسوهب ًامامت
 زین ،دشاب هتفرگ لکش ،اهنآ هدارا تحت و
 ،رنرب رظن زا .تشاد دهاوخ دوجو
 دننام زین رازاب زا یشان یگناگیبدوخزا
 دنمورین لصا کی ،یتاقبط یشکهرهب
 .تسا مسیسکرام بوچراچ رد یحیضوت
 لیلحت“ یاجهب هک دنکیم داهنشیپ وا نیاربانب

 یعامتجا طباور“ موهفم زا ”یتاقبط
 یعماج حالطصا هک دوش هدافتسا ”تیکلام
 مسیسکرام یساسا یحیضوت قطنم هک تسا
 لیلحت“ تروصنآرد .دریگیم ربرد ار
 لیلحت ددعتم یاههبنج زا یکی ”یتاقبط
 نم .دوب دهاوخ ”تیکلام یعامتجا طباور“
 ،اجنیارد تاحالطصا نیا یریگراکهب رد

 بوچراچرد یرازاب تباقر لیلحت
 لیلحت داعبا زا یکی ناونعهب ار یرادهیامرس
 لاکشا لیلحت ینعی ،منکیم یقلت یتاقبط
 نورد نالماع نایم یتباقر لباقتم طباور
 هقبط یارب راک یاهرازاب :صاخ تاقبط
 هقبط یارب الاک یاهرازاب و رگراک
.رادهیامرس
۱۹۹۲ نئوژ ،هعماج و تیسنج _۴
 ششالت رد مسیسکرام ،ظاحل نیا زا _۵
 زا ،یخیرات ینوگرگد حیضوت یارب
 رتزاورپدنلب ینیوراد یلماکت یسانشتسیز
 کی درکن شالت زگره نیوراد .تسا

 خیرات ریسم رد ار یلماکت رادتهج شیارگ
 لوحت ریسم .دنک یسررب یسانشتسیز
 لماوع یقافتا دنویپ اب یتخانشتسیز
 قابطنا یمومع نیناوق و یفداصت یطیحم
 مسیسکرام ،سکعرب .دوشیم میسرت

 یرشب خیرات هک تسا نآرب کیسالک
 یرادهیامرس خیرات ،مکتسد ای_ًامومع
 ینیعم ًاتبسن لوحت ریسم _صاخ روطهب
 یتسیسکرام یروئت ینعم نیا هب .دراد
 مسیناگرا کی لماکت یروئت هب ،خیرات
 .لماکت یروئت هب ات دراد تهابش دحاو
 یروئت کیتامتسیس هسیاقم یارب
 یروئت و یخیرات مسیلایرتام یتسیسکرام
 یزاسزاب”:نم هتشون هب دینک هاگن ،ینیوراد
۳لصف ،”مسیسکرام
 زا فیصوت نیا اهتسیسکرام همه _۶
 زا یضعب .دنریذپیمن ار ”مسیسکرام ورملق“
 اب رتشیب هک اهنآ هژیوهب ،اهتسیسکرام
 اب ،دننکیم راک یلگه یزادرپهیرظن تنس
 ،”اهمسیناکم“ لیبق زا یتاحالطصا نابز
 ”هتسباو یاهریغتم“ و ”لقتسم یاهریغتم“
 میهافم ،اهنآ رظن زا .درک دنهاوخ تفلاخم
 هشیر لک زا یتفایرد  یتسیسکرام یساسا
 ”اهلولعم“ و ”اهتلع“ هب نآ هیزجت هک دنراد
 ،دوجو نیا اب .دشاب هتشاد انعم دناوتیمن
 یتاقبط لیلحت ،یلگه مسیسکرام رد یتح
 یگتسجرب هک تسا لک یدنبموهفمرد
 ندرک هزیروئت رد یساسا هتکن و دباییم
 تهجرد ”خیرات فاشکنا“ کرد ،لک
 ناوتیم نیاربانب .تسایراتلورپ یئاهر
 نیا اب زین یلگه مسیسکرام هک درک هدهاشم
 هب تبسن هچرگ ؛تسا ریگرد هاگهرگ هس
 یفسلف عضوم ،کیروئت نامتخاس هلئسم

 ذاختا اجنیارد نم هچنآ اب هک دراد یصاخ
.تسا توافتم رایسب ،ماهدرک
 حرط کی هباثمهب مسیلایسوس ،اجنیارد _۷
 یلمع هکلب ،تسین رظن دروم یروف یسایس
 لباق و قفوم ویتانرتلآ کی هباثمب نآ ندوب
 تحت ،هتفای هعسوت یرادهیامرس یارب ماود
 دروم ،لوبق لباق یخیرات طیارش عون ره
.تسا هجوت

 ریاس و دروم نیارد یلیصفت ثحب یارب _۸
 ،کیسالک یخیرات مسیلایرتام رد تارییغت
 لصف ،”مسیسکرام یزاسزاب“ هب دینک هاگن
۵
 .R)نیو رد ناو تربار زا یاهلاقم راشتنا _۹

Van der Veen) سجیراپ ناو پیلیف و (.  
Van arijs) هار“ ناونع اب ،۱۹۸۶ لاس رد 
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 و یروئت“ هلجم) ”مسینومک هب یرادهیامرس
 _۵۵ تاحفص ،۱۵ لاس ”هعماج

 .تخادنا هار هب یاهدنز رایسب ثحب (۶۳۵
 زا یاهدننازیگنارب هعومجم اب یئانشآ یارب
 یلمع و یراجنه لئاسم هب طوبرم تالاقم
 لالدتسا“ هب دینک هاگن ،هیاپ دمآرد اب طبترم
 یارب یقالخا یاهداینب :هیاپ دمآرد یارب
 پیلیف یراتساریو هب ”لاکیدار حالصا کی
 ،۱۹۹۲ ،وسرو تاراشتنا ۰سجیراپ ناو
ندنل

 ،مسینومک زا سپ ایآ“ :هب دینک هاگن _۱۰
 هب ”؟دشاب هتشاد دوجو دناوتیم مسیلایسوس
 ،”هعماج و تسایس“ هلجمرد رمور ناج ملق

 و ۲۶۱ _۷۶ تاحفص (۱۹۹۲) ۲۰ لاس
 رارق هک وا مه زا ”مسیلایسوس یارب یاهدنیآ“
.دوش رشتنم ۱۹۹۴ لاس رد تسا

 یعامتجا هیرظن یاهتیاور یضعب رد ای _۱۱
 و دهدیمن حیضوت ار زیچ چیه ،نردماسپ

 حرطم رظنم کی ناونعهبً افرص یزیچره
۰تسا

 ار ۳ لکش رد هدش هداد ناشن لدم _۱۲
 یتاقبط لیلحت یلصا لدم نالک ناوتیم
 درخ لدم کی نآ تازاومهب .درک یقلت
 اب ار یتاقبط یاههاگیاج هک دراد دوجو
 دنویپ دارفا یتاقبط لامعا و یتاقبط یهاگآ

.دهدیم
 ،نم ”تاقبط“ باتکرد لئاسم نیا _۱۳

 ،مود لصف ،۱۹۸۵ ،وسرو تاراشتنا ،ندنل
 .تسا هتفرگ رارق ثحب دروم لیصفت هب
 هک تسا نیا اهنآ نیرتهتسجرب
 ،”ضقانتم یاههاگیاج“ بوچراهچرد
 رایعم هباثمهب ار رامثتسا یاج طلست موهفم
.تسا هتفرگ یتاقبط هاگیاج یلصا

 و هقبط یمومع هیرظن“ هب دینک هاگن _۱۴
 ،جیربمک ،رمور ناج هتشون ”رامثتسا

۱۹۸۲. ،تسوچاسام
 ناسآ ”دازام“ موهفم قیقد فیرعت _۱۵

 یتسیسکرام تنس رد لوادتم هشیدنا .تسین
 ناوتیم ار یعامتجا دیلوت لک هک تسا نیا
 دیلوت_شخب کی :درک میسقت شخب ود هب

 یاههنیزه یمامت هک تسا یشخب_مزال
 دیلوت یاههنیزه ،هلمج زا و ،دیلوت

 روطهب اهتسیسکرام هک هنوگنآ ای) نارگراک
 ار (”راک یورین شزرا“ :دنیوگیم یتنس

 تسترابع ”دازام“ ،رابتعا نیا هب .دروآیمرد
 نیا اب .مزال دیلوت و لک دیلوت توافت زا
 هک دوشیم رهاظ یتقو لکشم ،فیرعت

 یاههنیزــه“ زا مینک یعـــس
 .میشاب هتشاد یقیقد فیرعت ”راکیوریندیلوت
 یئاهدزمتسد اب یواسم اههنیزه نیا رگا
 لمعرد ناگدنوش مادختسا هک دشاب
 هب انب ،تروصنآرد ،دننکیم تفایرد
 دناوتیمن یاهدنوش مادختسا چیه فیرعت
 دزم هک میریذپب رگااما .دشاب هدننکرامثتسا

 زا هک دشاب مه ”یاهراجا“ لماش دناوتیم
 ،دوشیم دیاع راک رازاب هب دورو عناوم عاونا
 مه ار دازام زا یشخب دناوتیم دزم هاگنآ
.دشاب هتشاد ربرد

 میهافم هرابرد رتهدرتسگ ثحب یارب _۱۶
 یتاقبط هاگیاج و هطساواب یتاقبط هاگیاج
 ،یشیدنازاب“ ناونع اب نم هلاقم هب ،دنمنامز
 لصف ،”یتاقبط راتخاس موهفم رگید رابکی

 هتشون ”تاقبط درومرد هثحابم“ رد ،۸
 ،ندنل ،ناراکمه و تیار نیلوا کیرا
.دینک هعجارم ،۱۹۸۹ ،وسرو تاراشتنا

 ”داژن تیمها شهاک“ هب دینک هاگن _۱۷
 ،وگاکیش ،نوسلیو سویلوج مایلیو هتشون

 ،وازا ”یقیقح نامورحم“ زین و ۱۹۸۲
۱۹۸۷. وگاکیش

 هک دوش لالدتسا تسا نکمم _۱۸
 یداصتقا طباور ندناسر یارب (ب) طرش
 ”متس“ .تسین یوق یفاک دحهب هنارگمتس
 ًاقالخا یرباربان کی زا شیب یزیچ ًالومعم
 نینچمه و ،دیآیم باسح هب عورشمان
 هدیدمتس و رگمتس نیب تردق هطبار یعون
 ،(ب) طرش زا یئاهریبعت اب .تسه زین
 رد یتح ای) یداصتقا هلدابمرد یراکبیرف
 رامشهب متس زا یعون ناوتیم ار (رکوپ یزاب
 هدروخ بیرف فرط تیمورحم هب اریز ؛دروآ
 یلو .دوشیم رجنم یداصتقا عبانم زا
 هب ،طیارش بلاغ رد دنچره ،یراکبیرف

 یعون ًالومعم ،تسا عورشمان یقالخا ظاحل
 هطبار ًاموزل اریز .دیآیمن باسح هب متسزا
 هدنهدبیرف نیب هطلس تحت و هطلس تردق
 تیوقت یارب .درادن دوجو هدروخبیرف و

 هفاضا زین یرگید طرش میناوتیم (ب) طرش
 دروم تیمورحم ،هک نومضم نیا اب ،مینک
 لکش رد ًاصوصخم_رابجا قیرط زا رظن

 .دشاب _تیکلام قوقح زا تیامح
 یفیرعت هئارا فده ،هلاقم نیارد ،لاحرهرد
 یلصا هتکن ،تسین هلئسم نیا زا قیقد
 و هنارگرامثتسا متس نایم زیامت ندرک نشور
۰.تسا هنارگرامثتساریغ

 رد هک تسین نآ راکنا یانعمهب نیا _۱۹
 نایموب تاعالطا زا نارجاهم ،یاهژیو دراوم
 هتکن نیا دیکأت طقف هکلب ،دندش دنمهرهب
 نیا زا یموب تیعمج ندنار نوریب هک تسا

 تمحزرپ و جرخرپ یدنور دوخ ،نیمزرس
.دوب

 تیعمج تیمورحم نتخیمآ مهب دیاش _۲۰
 و یناسنا هیامرس زا یرهش هقبطریز ینونک
 یموب مدرم تیمورحم اب ،یلغش عبانم ریاس
 درومرد .دشاب زیگنا ثحب نیمز زا اکیرمآ
 تلصخ ثحب دروم عبانم هب یسرتسد مود
 رفص هطبار ینعی) تشاد لماک یا هلباقم

 یارب و (دوب مکاح zero- sum عمج
 بوکرس ،نیمز زا نایموب ندرک مورحم
 هکیلاحرد ؛دشیم هتفرگ راکب یاهدوت
 لغاشم یتح و اهتراهم لیصحت درومرد

 یاراد رظن دروم عبانم تسین مولعم ،بوخ
 یسرتسد زا ،نیاربانب و دنشاب یتباث تیمک
 ،بیترت نیدب .دوش تعنامم روز اب اهنآ هب
 ،عبانم نیا هب یسرتسد رد یلعف یرباربان

 یشان ”تیمورحم“ ًاعقاو تسا نکمم
 رظنهطقن زا ،ورنیا زا .دشابن روز لامعازا
 هب“ هقبطریز هک هلئسم نیا هب دیاب ،ام ثحب

 هکنیا ینعی_تسا ”متسریز یداصتقا ظاحل
 تیموکحم روخرد( تیمورحم دنور کی
 ،دراد دوجو عبانم هب یسرتسد زا )یقالخا

 یضعب عفانم تمدخرد هک یتیمورحم
 _تسا رگید یئاههورگ ررض هب و اههورگ
 نیا سپ .درک هاگن هیضرف کی تروصهب
 نیا زا یناسک هچ  هک هدننکنییعت هلئسم
.دنامیمزاب ،هتبلا ،دنربیم هرهب تیمورحم

http://www.nashrebidar.com/
رادیب رشن عبنم

http://www.nashrebidar.com/


هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱138 ههام  تشهبیددرراا

 یبهذم یاهداوناخ زا و ماهدمآ ایند هب ناهفصا رهش درگتسد
 دنتشاذگیمن عقوم نآ ، مدناوخ سرد مه ییادتبا جنپ ات .متسه
 هک مه دعب .تسا ناتسب دنتفگیم ،دنناوخب سرد رتشیب اهرتخد
 .دنداد نامرهوش
 هچ ناترهوش لغش و دیدرک جاودزا هک دوب ناتلاس دنچ :یحور

؟دوب
 ۱۹ مه مرهوش و دوب ملاس ۱۶ ،جاودزا عقوم :نایلیلخ مناخ

 تسین طوبرم نایلیلخ مناخ یئاونان هب و تسا کیلوبمس سکع
 لوتب مناخ اب )سانش هعماج و ققحم(یحور هرهز مناخ هبحاصم

  رحس ِییاونان رطاش نایلیلخ
 
ً افطل ،منونمم منک هبحاصم امش اب دیداد هزاجا هکنیا زا : یحور

.دییامرفب یفرعم ار ناتدوخ
 ةلحم رد ۱۳۴۵ دلوتم نایلیلخ لوتب نم : رحس ِییاونان رطاش

 رطاش نایلیلخ لوتب مناخ اب هبحاصم
 و نانز( »اونان « ، رحس ِییاونان

)ناهفصا رهش داصتقا

 لوتب مناخ اب )سانش هعماج و ققحم(یحور هرهز مناخ هبحاصم
  رحس ِییاونان رطاش نایلیلخ
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 .میدرکیم راک نام یود ره .دوب شلاس
 تاعطق هک یاهناخراک کی یوت مرهوش
 .درک یم راک دنتخاسیم نیشام یکدی

 و ریگلگ ،رد .دوب »یریگبلاق« شراک
…اهزیچ روجنیا
؟دیراد دنزرف دنچ امش : یحور

 کی و ، رسپ ود ، دنزرف هس : نایلیلخ مناخ
 .هلاس ۱۶ و هلاس ۲۶ ،هلاس ۲۳ ، رتخد
 ار شملپید مگرزب رسپ و هدرک رهوش مرتخد
 و هدرک مامت مه ار ماظن تمدخ و هتفرگ
 راک »نامسآ« لته ییاریذپ شخب رد نالا
 شنز میهاوخیم رگید اهالاح و دنکیم
 .میهدب
 نیا نانکراک ةمه منیبیم هک روطنیا : یحور
 دییامرفب تسا نکمم .دنتسه نز ،ییاونان

 هدش ریاد ییاونان نیا هک تسا لاس دنچ
 ؟تسا

 هک میتسه نز همه اجنیا ،هلب :نالیلخ مناخ
 زا دعب ود ،کی ات دوز حبص زا تبون ود رد
 اجنیا رد بش تشه ، تفه ات رهظ زا و رهظ
 مناخ شلوئسم هک ییاونان نیا .مینکیم راک
 نان هک تسا لاس ۱۵ ًابیرقت تسا یکرت
 هک دوب یرگید یاج البق شلحم اما .دزپیم
 یکی نالا .مدرکیمن راک نآ رد عقوم نآ نم
 نیا هب تسا هدمآ هک تسا لاس ود

 .نابایخ
 رد هک تسا لاس دنچ دییامرفب ًافطل :یحور
 یزور و تسیچ ناتراک و دیلوغشم ییاونان

؟دینکیم راک تعاس دنچ
 نیمه اب هک تسا یلاس دنچ :نایلیلخ مناخ

 لو شطسو تدم کی .منکیم راک ییاونان
 زا دعب یلو یفابیلاق غارس متفر و مدرک
 رد . راک نیمه رس متشگرب هرابود لاس کی
 بخ یلو تسا یرطاش نم یلصا راک اجنیا

 هناش ، مریگیم ریمخ .منکیم یراک همه
 یراک ره .منکیم مه یگدنشورف ،منزیم
 هک ۱۲ تعاس .مهدیم ماحنا دیایب شیپ هک
.منامیم بش ۸ و ۷ تعاس ات میآیم
 البق هک دیدومرف هبحاصم زا لبق : یحور
 فابیلاق لاس دنچ ،دیاهدرکیم یفابیلاق
 هرابرد ،دینک فطل تسا نکمم رگا و ؟دیدوب
 یمک »یفابیلاق« ِیلغش عاضوا و نامز نآ
.دیهد حیضوت

 اجنیا هک ییاهنز رثکا ، هلب : نایلیلخ مناخ
 دوخ .دناهدوب فاب یلاق ًالبق ،دننکیم راک
 شلوا زا مه ملغش و ماهتفابیلاق یرمع نم

 ینامز مه جاودزا زا لبق اتح .دوب نیمه
 شدعب و متفابیم یلاق مدوب هنوخ رتخد هک
 .مدرک یفابیلاق مه زاب مدرک رهوش هک مه
 نامه رد مه مردام و دوب رادهزاغم مردپ

 ،میتشاد یرونت هک نامهناخ
 نان مدرم یارب و دوب »ییاونان«شالغش
 راک ِرانک رد ام هک دوب نیا .تخپیم
 .میتفرگ دای مه ار نان نتخپ یفابیلاق
 هنوخ یوت هکنیا زا ریغ هب ،مدرک رهوش یتقو
 زا نوریب ،متشاد »یلاق راد« مدوخ یارب

 .متفرگیم دزم یتعاس و متفابیم یلاق هناخ
 راک زا هک ییاهتقو روطنیمه مه اهدعب
 هناخ یوت ،دوب مک مراک ای و متشگیمرب
 ،میدرکیم راک هک مه ییاج .متفابیم یلاق
 دوب یاهناخ .دوب نومدوخ یاههلحم یوت

 دنچ اب نم و ،دوب اههیاسمه زا یکی لام هک
 و میدرکیم راک احنآ رد هیاسمه یاهنز زا ات

 زا دعب ای حبص الثم .میتفرگیم دزم یتعاس
 میتفریم دشیم هک تقو ره بش ای و رهظ
 زا یکی هک دوب یاهنوخ .میدرکیم راک و
 هصالخ .دندوب هدرک هاگراک ارنآ یاهقاتا

 نتخاس لوپ .ماهتفاب یلاق شاهمه یرمع
 یرمع زا دعب یروجنیمه مه ار نام هنوخ
 اب نومدوخ ار شانیمز .میدرک عمج راک
 میدوب هدرک عمج مک مک هک لوپ نیمه
 درخ درخ مه یروطنیمه و میدیرخ
 دوب هراک همین هک مه یتقو و .شمیتخاس
 هدوب یک زا .میدرک یگدنز شوت میتفر

 نیمه هرخالاب و ،نتخاس هب میدرک عورش
 .دش مامت رگید هک دوب شیپ لاس هس ود
 راک دیاب رگید تسا نیمه یگدنز و راگزور
 میناوتب ات درک عمج لوپ مک مک و درک
.میشاب هتشاد ار نومدوخ
 چیه ؟دیاهتفاب یلاق ات دنچ لاح هب ات :یحور

؟دیراد ار شباسح
 .ماهتفاب دایز یلیخ ، یلیخ :نایلیلخ مناخ
 مدوب هنوخ یوت رتخد یتقو زا هک متفگ
 یلاق رتشیب ای لاس تسیب ،متفابیم یلاق
 ات تشه ،تفه هک مدوخ یارب .ماهتفاب
 رتشیب یلیخ یلیخ نوریب اما .ماهتفاب
 اههیاسمه اب ار گرزب ِیلاق راد ،ماهتفاب
 زا یکی اب ار اهنآ زا یکی یلاس و میدزیم
 هک ار شباسح .میتخادنایم نامیاههیاسمه
 یوت هللاءاشام .ماهتفاب یلاق یلک ینکب
 هلحم یوت .مدوب گنرز یلیخ یفاب یلاق
 مایفاب یلاق یلیخ هک میدوب هدرک رد مسا

 مه و ماهتفاب یمشیربا مه .تسا بوخ
 درد هب درک عورش میاههناش هکنیا ات .ینیئان

 زا رگید مه دعب مدش تیذا یلیخ و نتفرگ
 مدمآ و مداد تاحن ار مدوخ یفاب یلاق
 ار ملغش و یکرت مناخ شیپ ،)ییاونان( اجنیا
.مداد رییغت
 ،دیدوب هدومرف هبحاصم زا لبق : یحور
 نونمم ،تسا مشیربا رهش ناتیگدنز لحم
 اب ردقچ مشیربا رهش دییوگب موشیم
 ناتباهذ و بایا ةلیسو و دراد هلصاف ناهفصا

 ؟تسیچ
 رود یلیخ ،رهش مشیربا :نایلیلخ مناخ

 زا .تسا ناهفصا نادنز تشپ ،تسین
 تفر سوبوتا اب .تسا کیدزن یلیخ نابوتا

 منامب رتشیب تقو کی مه رگا .منکیم دمآ و
 نوچ .ملابند دیآیم مداماد ، دوشب رید و
 هب دهاوخب یتقو و دنکیم راک رهش یوت

.دیآیم مه نم لابند ددرگرب هناخ
؟دیتسه همیب : یحور

 تقوچیه ، هن مدوخ مان هب :نایلیلخ مناخ
 لاس هس ود ات ،ماهدوبن مدوخ مان هب همیب
 هس ود اما . مدوب مرهوش ةمیب هشیمه شیپ

 و تسا هدش راکیب نوچ هک دوشیم یلاس
 ام نیمه یارب ،هدش لیطعت ناش هاگراک
.میتسین همیب رگید مه
 حیرفت یارب لیطعت یاهزور ًالومعم : یحور
؟دیوریم اجک هب ،دینکیم هچ هداوناخ اب

 هداوناخ ةمه اههعمج رصع :نایلیلخ مناخ
 و اذغ .میوریم کراپ هب مداماد و رتخد اب
 یعمج تسد و مینکیم هدامآ ار اهزیچ نیا
 یلیخ میاههچب .دور هدنیاز کراپ میوریم
 یصخش هلیسو اب .دنراد تسود ارنآ
 مداماد مه و مگرزب رسپ مه نوچ میوریم
.دنراد نیشام ود ره
 زا نامیارب یاهرطاخ دیتسه لیام ایآ : یحور
؟دینک فیرعت ناتراک
 هک ،میوگب هرطاخ مادک زا :نایلیلخ مناخ
 مهاب نیا ةمه .تسا »هرطاخ« یگدنز همه
 هک ییاهمناخ ای و اهمناخ نیا اب اهندوب
 هرطاخ یگمه ،متفابیم یلاق نوشاهاب
 یاهراک و مینکیم راک مه اب همه.…تسا

 .میهد یم ماحنا مه اب مه ار نامیاه هناخ
.میاهدوب بوخ و یمیمص مهاب همه
.منکیم رکشت امش زا : یحور
۱۳۹۰رهم ـ ناهفصا
ققحم گالبو زا تشادرب

http://zohrerouhi.blogspot.com/2011/12/blog-post_31.html
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.دور یم راکب یدام گنهرف ینعمب هنایماع نابز رد ندمت •
 خیرات زا هرود نآ ،ندمت موهفم تحت مسینینل ـ مسیسکرام •
 یم زاغآ هیلوا هعماج هیزجت اب هک دریگ یم رظن رد ار تیرشب

 ،یراد هیامرس و مسیلادوئف ،یراد هدرب زا رذگ رد و دوش
 گرزب هرود هس یاه صخاش هک یگدرب گرزب مرف هس« ینعی
 ینعی ،یعقاو خیرات نآ اب هک دسر یم مسیلایسوسهب ـ »دنا ندمت
.دبای یم همادا و دوش یم زاغآ تیرشب یناسنا

)۱۷۰ ص ،۲۱ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( •
 و یراد هیامرس رد ندمت هعسوت ینورد یدنمداضت هب هجوت اب •
 ار گنهرف و ندمت ناملآ یئاوژروب هفسالف،مسیلایرپما رد هژیوب
.دنهد یم رارق مه لباقم رد یکیزیفاتم روطب

 هلحرم ـ راو هریاد تکرحزادرپ هیرظن ـ رلگنپشا قیرط نیدب •
 گنهرف تشه هعسوت هلحرم نیموس هباثم هب ار لالحمضا

.دنک یم یقلت ندمت زا یا هلحرم هباثمب امیقتسم ،یناهج

)۱۹۷۵ ـ ۱۸۸۹( یبنیوت دلونرآ
یسیلگنا رادمتسایس ،خیرات فوسلیف ،گنهرف خروم
راو هریاد تکرح یروئت ناغلبم زا

 موهفم ،سکعرب ـ رلگنپشا یسیلگنا نیشناج ـ یبنیوت دلونرآ •
.دناد یم فدارتم »گنهرف هریاد« یرلگنپشا موهفم اب ار ندمت
 خیرات ینامز و یناکم میسقت یارب ندمت موهفم نیا زا یبنیوت •

 دنک یم هدافتسا مه زا ازجم نوگانوگ یهاوخبلد عطاقم هب ناهج
 یبهذم شزومآ ار وا یدنب میسقت نیا یاه صخاش و

 فلتخم دراوم رد مهلاثما و گرزب تایفشک ،یرنه کبس ،مکاح
.دنهد یم لیکشت عونتمو
:دراد رظن دم رد ار ریز فادها ،موهفم نیا کمکب یبنیوت •
۱ 
یداصتقا ـ یعامتجا نویسامرف یتسیسکرام موهفم اب هلباقم •
 ۲

 و ناهج خیرات تدحو رب ینتبم یتسیسکرام هیرظن اب هلباقم •
یعامتجا تفرشیپ

۳ 
)یزکرماپورا( مسیرتنسوروی ناونع تحت دوخ یروئت هیجوت •
۴ 
یراد هیامرس لاوز هب موکحم ماظن یاقب هیجوت •
۱»ندمت« موهفم زا یبنیوت ریسفت نالطب
یروص قطنم ظاحلب

 زیمآ هابتشا یروص قطنم ظاحلب یبنیوت یزاس موهفم نیا اما •
 یندمت هباثمب مادک ره وا رظن دروم یاه ندمت اریز ،تسا

 زا و دنرگید یاه ندمت اب هسیاقم لباقریغ و درفب رصحنم اقلطم
 هک یرما ،درادن دوجو نانآ نایم یکرتشم هجو یظاحل چیه

ندمت

 فراعملا هریاد . نیش میم نیش نادرگرب .هستلوش سناه روسفورپ
یرگنشور

http://hadgarie.blogspot.com/
http://hadgarie.blogspot.com/


هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱141 ههام  تشهبیددرراا

 عونمم شیپاشیپ ار دحاو موهفم زا هدافتسا
.دزاس یم
۲ 
)یرظن( یکیروئت ظاحلب

 مه یکیروئت ظاحلب یزاس موهفم نیا •
 یمن ار خیرات هعسوت اریز ،تسا زیمآ هابتشا
 ،رنه( یرکف یاه هدیدپ زا یشان ناوت
.درک دادملق )هریغ و بهذم
۳ 
یملعرکفت لوصا اب داضت

 رب یزاس موهفم نیا هرخالاب و •
 زا نآ اریز ،تسا یملع رکفت لوصا فالخ

 ندمت هدنلاب هعسوت یارب یلقع لیلد هئارا
 هک تسا زجاع یبرغ ـ یحیسم حالطصاب

 یراد هیامرس یاه تلودناونع نیا تحت
.دنوش یم حرطم اکیرمآ و اپورا

ـ  یعامتجا نویسامرف هب دینک هعجارم •
 ،هعسوت ،تفرشیپ ،گنهرف ،یداصتقا
 ةراید یامنرات رد راو هریاد تکرح یروئت
یرگنشور فراعملا
  نایاپ

 هیرشن اب نایبیبط دمحم یوگتفگ رب یدقن(
 )همانرهم
 دمحم رتکد -رگراک قوقح ناعفادم نوناک
 رد ،نارهت هاگشناد داصتقا داتسا ،نایبیبط
 همانرهم یهیرشن ۱۵ یهرامش اب ییوگتفگ
 هک دناهتشاد راهظا  ار ینوگانوگ بلاطم )۱(
 نوماریپ لمأت هب ار هدنراگن اهنآ زا یاهراپ

 یعس رضاح راتشون .تشاداو ناشتحص
 شلاچ هب ار تاراهظا نیا زا یخرب دنکیم
 زا ناشیا تانایب هک دهد ناشن و هتفرگ
 هک تسا رادروخرب یتاهابتشا و اهیتقدیب
 نابطاخم و یمومع راکفا یرگنشور یارب
 اهنآ هب یرتشیب تقد اب تسا مزال ،هیرشن
 نیا زا شیپ رضاح راتشون .دوش هتخادرپ
 زا هک دوب هدش لاسرا همانرهم همانهام یارب
.دندرک یراددوخ نآ راشتنا

 یوگتفگ زا یشخب رد نایبیبط دمحم
 لراک تایرظن دقن رد و دوخ ینالوط
 هک یسک ره زورما …« :دیوگیم سکرام
 رامثتسا هک دنادیم ،دناوخب درخ داصتقا
 دوجو دناوتیمن یتباقر داصتقا کی رد
 هب دیاب یاهداهن ره هب نوچ ،دشاب هتشاد

 رب هن رگا ،داد نآ ییاهن دیلوت شزرا هزادنا
 نیا ]سکرام[ رگید داریا ،دیآیمن راک رس
 باسح هب ار یژولونکت تفرشیپ هک تسا

 دربیم الاب ار اهدزمتسد مرجال هک دروآیمن
…« 

 ناشیا یوس زا تالمج نیا نایب هک احنآ زا
 سکرام تایرظن زا داقتنا روظنم هب
 داصتقا درکیور زا تسا مزال ،دشابیم
 نوناق هب اکتا اب و یتسیسکرام یسایس
 رب .دوش هدیجنس نآ رابتعا ،سکرام شزرا
 ود زا )C( هیامرس لک ،نوناق نیا ساسا
 )v( ریغتم هیامرس و )c( تباث هیامرس شخب
 هب هک هیامرس زا شخب نآ .دوشیم لیکشت
 یهدام ،ماخ یهدام ینعی دیلوت لیاسو
 ،تالآ نیشام لثم راک یاهرازبا و یکمک
 نوچ ،دوشیم لیدبت … و اهنامتخاس
 رییغت دیلوت دنیارف رد شایّمک شزرا

 »تباث هیامرس« ار نآ لیلد نیا هب دنکیمن
.دنمان یم
 هک هیامرس زا شخب نآ ،رگید یوس زا اما
 ،دوشیم هتخادرپ راک یورین دزمتسد تباب

 و دنکیم دیلوتزاب ار دوخ لداعم شزرا مه

رامثتسا ِقطنم

ینجورب یقداص ورسخ
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 نآ زا .تسا یفاضا شزرا دیلوت ًاشنم مه
 و مک هدش دیلوت یفاضا شزرا نیا هک ییاج
 نیا ،درادن یتباث رادقم و دوشیم دایز
 دنمانیم »ریغتم هیامرس« ار هیامرس زا شخب
 فرص هب زاین الاک ره دیلوت یارب .)۲(

 هک یماگنه .تسا ریغتم و تباث هیامرس
 رد ییالاک ،دوشیم لماک دیلوت دنیارف
c( اب تسا ربارب نآ شزرا هک میراد رایتخا

+v)+s، نآ رد هک s تسا یفاضا شزرا 
 لک رب )s( یفاضا شزرا تبسن زا .)۳(

 دوس خرن نازیم )c+v( ریغتم و تباث هیامرس
 اب .))s / (c+v( دوشیم هبساحم رادهیامرس
 شیازفا و دیلوت رازبا کیژولونکت دشر
 ینعی ،»مزال راک« ،راک یورین یورهرهب
 یارب رگراک تسا مزال هک یراک نازیم
 .دباییم شهاک دهد ماحنا الاک کی دیلوت
 ندنام تباث و مزال راک شهاک یهجیتن رد
 رگراک هک یراک نازیم ،رگراک راک نامز
 راک( دهدیم ماحنا مزال راک رب دازام
 راک شیازفا یپ رد .دباییم شیازفا )یفاضا
.دوشیم دایز زین یفاضا شزرا ،یفاضا
 ،رتشیب تباث هیامرس فرص لیلد هب
 ور هیامرس کیناگرا بیکرت ای  )c/v(تبسن
 ار ریغتم هیامرس رگا لاح .تسا دایدزا هب
 رسک جرخم و تروص و مینک ضرف تباث
 میسقت )v( ریغتم هیامرس رب ار دوس خرن

 تسا ترابع دیآیم تسد هب هچ نآ ،مینک
 هک ییاج نآ زا .)s/v) / ((c/v)+1( :زا

 شیازفا لاح رد )c/v)+1(( رسک جرخم
 یلوزن شیارگ یاراد دوس خرن ،تسا

 مزال یلوزن ریس نیا ناربج یارب .دوشیم
 جرخم زا شیب روکذم رسک تروص تسا
 و زاس دیاب راک نیا یارب هک دبای شیازفا نآ

 )s( یفاضا شزرا ات دوش هتفرگ شیپ یراک
 .دشاب )v( ریغتم هیامرس زا رتشیب هراومه
 هک نآ زج تسین یزیچ راک و زاس نیا

 رگراک هب هک یدزمتسد شزرا رادهیامرس
 شزرا زا رتمک هراومه دنکیم تخادرپ
 دشاب وا راک یورین زا هدش داجیا یفاضا

 ار )s( یفاضا شزرا دهاوخب رگا نوچ
 شیازفا هب زاین ًاددجم ،میهد شیازفا

 یهخرچ نامه و میراد )c( تباث هیامرس
.دوشیم رارکت یلبق
 هرهب( رامثتسا خرن ار )s/v( تبسن سکرام

 رد هیامرس ییاناوت زا یو .دمانیم )یشک
 رد رگراک ره زا یشک هرهب نازیم شیازفا
 هب لیم هیامرس کیناگرا بیکرت هک ینامز

 یاهشیارگ« زا یکی ناونع هب ،دراد دوعص
 یازا هب بیترت نیدب .دربیم مان »زاس یثنخ
 رگراک دادعت ،یراذگهیامرس زا دحاو ره
 رد نیا و ،تشاد دهاوخ دوجو یرتمک
 یفاضا شزرا رگراک ره هک تسا یلاح
.)۴( دنکیم هضرع یرتشیب
 یروئت یانبم رب سکرام رگید ترابع هب
 یرادهبامرس ماظن رد یشک هرهب ،شا شزرا
 دنکیم نییبت ینیع تیعقاو کی لکش هب ار
 یسررب دروم عوضوم هب تبسن نامز مه و
 نیا .تسا وج هزیتس )یرادهیامرس ماظن(

 یهقالع و لیم یانبم رب ییوج هزیتس
 یتایقالخا ای و نارگراک هب سکرام یصخش
 رگید ِتشرس هکلب ،تسین هناهاوختلادع
.)۵(تسا ینیع نییبت نامه
 زا یرگید شخب ،یریگهجیتن نیا
 شلاچ اب ار روکذم داتسا یاهرظنراهظا

 رد« تسا یعدم یو .دنکیم هجاوم یدج
 .»درادن دوجو رامثتسا یتباقر داصتقا
 تباقر ،یداصتقا نینچ رد هک تسا یهیدب
 یشک هرهب خرن هب دوس خرن شیازفا رد
 نآ زراب و یلمع هنومن .دوشیم رجنم رتشیب
 رد یلاربیلون نامتفگ رارقتسا زا سپ ار
 اب .درک هدهاشم ناوتیم یناهج داصتقا
 و دوس خرن میقتسمریغ طابترا زا هدافتسا
 موزل ،هیامرس کیناگرا بیکرت
 تباث ناوتیم ار »هیامرس یزاسیناهج«

 دراد لیامت یرادهیامرس هک ارچ ،درک
 هک دنک دیلوت یقطانم رد ار دوخ یاهالاک
 زا ًایناث و نییاپ کیژولونکت حطس زا ًالوا
 رادروخرب نییاپ راک یورین دزمتسد
 کیناگرا بیکرت نییاپ حطس( دنشابیم
 دنم هرهب یرتشیب دوس خرن زا ات )هیامرس
ِ نتفای ینومژه هک تسین تهج یب .دوش
 اب نامز مه ندش یناهج نامتفگ
 تروص کیژولونکت میظع یاهتفرشیپ

 .تفرگ
 لکش نیرتهتفرشیپ رد یرادهیامرس تابسانم

 بلق رگا .تسا مکاح اکیرمآ رد دوخ
 اکیرمآ ار ینونک یرادهیامرس ماظن یهدنپت
 هک اعدا نیا یتسردان تابثا رد ،مینادب

 ارگمه اهدزمتسد و یژولونکت تفرشیپ
 رد یتسدرس یوجتسج کی ،دشابیم
 دروم رد ییاهرادومن هب ار ام یزاجم یاضف
 اب میقتسم طابترا هک( راک یورین یرو هرهب
 ،اهدمآرد دشر ،)دراد یژولونکت تفرشیپ
 زا کهد ره مهس و یلخاد صلاخان دیلوت
 یسررب .دناسریم روشک نآ رد اهدمآرد نیا
 ناشیا یاعدا یگداس هب اهرادومن نیا قیقد
 یهجیتن رد دزمتسد شیازفا رب ینبم ار
.دربیم لاوس ریز یژولونکت تفرشیپ

 دنهدیم ناشن ۳ ات ۱ یهرامش یاهرادومن
 دض مجاهت و ۱۹۸۰ ههد عورش اب هک
 زا ،راک یورین هب یتسیلاربیلون بالقنا

 ،کیژولونکت یاهتفرشیپ اب یفرط
 و تسا هتفای شیازفا راک یورین یروهرهب
 دیلوت شیازفا بجوم یروهرهب شیازفا
 نیا اما ،تسا هدش یلخاد صلاخان
 دمآرد دشر یاپمه اهنت هن اهتفرشیپ

 هکلب )۱ هرامش رادومن( تسا هدوبن اهراوناخ
 دوش یم هدهاشم ینشور هب هک نانچ نآ
 نیرتدنمتورث دصرد کی )۳ هرامش رادومن(
 یروهرهب شیازفا زا ار دوس نیرتشیب راشقا
 تسورف راشقا دصرد تصش و دنا هدرب
.دناهتشاد ار یتباثً ابیرقت دمآرد
 هاگشناد داصتقا داتسا »روش تیلوج«

 رد هک »هتسخ ییاکیرمآ« باتک رد دراوراه
 یرایسب یاشفا لیلد هب و دش رشتنم ١٩٩٢

 ناگدننادرگ زا یگرزب هورگ مشخ قیاقح زا
 ار یرادهیامرس ماظن نازادرپهیرظن و
ِ تاعاس شهاک« :تسا دقتعم ،تخیگنارب
 اب یدیدش ضقانت ناییاکیرمآ تغارف
 راک زا یروهرهب نامزمه و عیرس شیازفا
 رادقم یهدنهدناشن راک یروهرهب .دراد
 دناوتیم رگراک ره هک تسا یتامدخ و راک
 شیازفا اب .دنک دیلوت نامز دحاو رد
 نامه دناوتیم رگراک کی ،راک یروهرهب
 یرتهاتوک نامز رد ار تامدخ و الاک رادقم
 تاعاس نامه اب دناوتیم ای و دنک دیلوت

 ره .دنک دیلوت یرتشیب یاهالاک ،نیشیپ راک
 نیا دبای شیازفا راک یروهرهب هک نامز
 تاعاس اهناسنا هک دیآیم دوجو هب ناکما

 ناشراک تاعاس رگا ای و دننک راک یرتمک
 زا .دننک تفایرد یرتشیب دزم ،دنامب تباث
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 اب هک میاهتشاد ار نآ ناوت ام ،١٩٩٠ لاس
 ١٩۴٨ لاس ِراک تاعاس زا یمین فرص
 لاس نآ هزادنا هب یتامدخ و الاک رادقم
 میناوتیم نونکا بیترت نیدب .مینک دیلوت

 رد تعاس ۴ هب تعاس ٨ زا ار راک تاعاس
 لاس رد هام شش ای و میهد شهاک زور
 .میشاب هتشاد )دزم اب( تحارتسا و یلیطعت
 رظن هب رواب لباق ریغ دناوتیم هلئسم نیا
 زیرگ هجیتن و هداس یهبساحم اما ،دسر
 نیا زج یزیچ یروهرهب شیازفا ِریذپان
 هداتفا قافتا لمع رد هچ نآ اما .)۶( تسین
 تابساحم نیا اب ناونع چیه هب تسا

 ریثات یژولونکت تفرشیپ  و درادن ییاناوخ
 راک یورین دزمتسد رب یدایز نانچ نآ
».تسا هتشادن
 هن سکرام ،نایبیبط یاقآ رظن فالخ رب
 هتفرگن هدیدان ار یژولونکت تفرشیپ اهنت
 هژیو هب ،دوخ فلتخم راثآ رد هکلب ،تسا
 ناونع تحت »هیامرس« باتک زا یلصف رد
 روط هب ،»گرزب تعنص و تالآ نیشام«
 رکنم سکرام .تسا هتخادرپ نآ هب لصفم
 ماظن رد نارگراک دزمتسد شیازفا

 رب تسا دقتعم هکلب ،دشابیمن یرادهیامرس
 هک یشزرا نازیم ،شزرا نوناق قبط
 زا رتشیب هراومه ،دننکیم دیلوت نارگراک
 دزمتسد تروص هب هک تسا ینازیم
.دوشیم ناشبیصن
 یوگتفگ زا یرگید شخب رد نایبیبط رتکد

 ماظن نتسناد ینالقع نمض دوخ
 یرادهیامرس« :تسا دقتعم یرادهیامرس
 تسا یمتسیس اهنت و هدوب لقع رس هراومه
 شلیلد .تسا هدنام لقع رس رب هشیمه هک
 .تفگ مهاوخ امش هب نم مه ار

 ایند هب لقاع نآ یبرغ موهفم هب یرادهیامرس
 ساسا رب شداینب نوچ تسا هدمآ

 ینعی .تسا تباقر و دوس و یرگهبساحم
 رادهناخراک امش .دربب راک هب لقع دیاب
 لماکت دنور لثم .دینکیمن ادیپ قمحا

 هلیسو هب گنخ و قمحا ناویح .دنامیم
 زا مه قمحا رجات .دوشیم هدروخ نارگید
 فذح ار اهدمآراکان ،تباقر .دوریم نیب
 یرادهیامرس تاذ سپ ،دنکیم

 دنمزاین ،یرگباسح .تسا یرگباسح
 و سلگنا و سکرام یتقو .تسا لقعت

 هب ار دوخ هجوت یعامتجا نیحلصم رگید
 کی دننکیم بلج نارگراک بارخ عضو
 لکشم یارب دیاب هک دنتفایم رکف هب هدع
 نیناوق نامز نآ رد .درک یرکف هعماج
 نوناق ،هلغ نوناق ،ارقف نوناق لثم یفلتخم
.»دندرک عضو ار یعامتجا نیمأت و همیب
 یهیلوا تشابنا یاههویش هب نتخادرپ

 رب ینتبم یاههویش هکنیا و هیامرس
 یاههنیزه هچ تباقر و دوس و یرگباسح

 تصرف ،تسا هتشاد یپ رد ار یایناسنا
 هک ییاج نآ زا اما .دبلطیم ار یرگید
 خرن یلوزن شیارگ حیضوت هب رضاح راتشون

 زین رظنم نیمه زا ،تسا هتخادرپ دوس
 ندوب لقع رس« یاعدا ناوتیم
.دیشک شلاچ هب ار »یرادهیامرس
 ناشن لاح نیع رد دوس خرن یلوزن شیارگ
 داصتقا هک نانچ یرادهیامرس هک دهدیم
 نیرتینالقع ،دنتسه دقتعم یسایس یاهناد
 یهویش ًابیرقت هکلب ،تسین هعماج لکش
 و دودحم ،یخیرات ظاحل هب ِیدیلوت
 عنام هک لاح نیع رد هک تسا یداضتم
 لماکت ار اهنآ ،تسا دلوم یاهورین دشر
 موس دلج رد سکرام نایب هب .دهدیم
 دیلوت یعقاو عنام ،»هیامرس« باتک
.)۷( تسا هیامرس دوخ ،یرادهیامرس
 یکی زا ،دوس خرن یلوزن شیارگ نوناق
 یرادهیامرس ماظن ینالقع ریغ یاهداضت
 ماظن ،نوناق نیا قبط رب .درادیم رب هدرپ

 یژولونکت زا هک ردق هچ ره یرادهیامرس
 هرهب یروهرهب شیازفا یارب یرتهتفرشیپ
 شهاک ،تدم دنلب رد شدوس خرن ،دربب
 ریبادت نیرتمهم زا یکی .دباییم
 ،یلوزن شیارگ نیا عفر یارب یرادهیامرس
 زا رتنییاپ یدزمتسد هراومه هک تسا نآ
 ،راک یورین طسوت هدش داجیا شزرا
 داضت ،راکهار نیا اما .دنک تخادرپ
 زا ترابع نآ و دوشیم بحوم ار یرگید
 شخب رثوم یاصاقت حطس هک تسا نیا

 رد و دباییم شهاک هعماج زا یاهدمع
 ،رثوم یاضاقت شهاک اب ،هجیتن

.دوشیم هجاوم دوکر اب یرادهیامرس
 اب ،وگتفگ یهمادا رد نایبیبط یاقآ
 ،یعامتجا متسینیوراد اب بسانتم یدرکیور

 زیارغ قبط رب هک ار یناویح یاههنوگ تایح

 یناسنا یهعماج هب ،دننکیم لمع دوخ
 اب و هناهاگآ شیاه شنک هک دنهدیم طبر
 نیا .تسا یلبق یزیرهمانرب و حرط
 یعون رب ینتبم ،یخیرات ریغ لالدتسا
 لئاسم ،یقطنم نینچ رد .تسا ییارگلیلقت

 شیپ یاراد هک یسایس و یداصتقا ِنالک
 یاهتوافت هب ،دنشابیم یخیرات یاههنیمز
 عازن نوچمه یایعطقم و یکیژوولویب
 .دوشیم هتساک ورف اهقمحا و اهشوهاب

 هک تسا یملع ریغ ردق نامه یسایق نینچ
 نوناق زا سلگنا و سکرام یهدافتسا
 و نارگراک تیعضو نییبت یارب شزرا
 هیریخ یاه راکهار اب ،ار ناش یاه راکهار
 هلغ و ارقف نوناق نوچ نوچمه یاهنابآم
.مینک هسیاقم
 رد هک »یعامتجا مسینیوراد ون« ساسا رب

 اب ام ،دوشیم هدهاشم نایبیبط یاقآ راتفگ
 هب .میتسه وربور »ناگدنزاب« و »ناگدنرب«
 بوچراهچ نیا رد ،»ویدروب ریپ« نایب
 هک میتسه وربور یناسک اب ام ،یرکف
 ،نخس رگید هب ،میمانیم یتلود فارشا

 هب ار تیفارشا یاهیگژیو یهمه هک یناسک
 و دنراد نآ ییاطسو نورق یانعم
 هب انب ای ،ناشتالیصحت نویدم ،ناشرادتقا
 هک تسا یایدنمشوه ،ناشدوخ هاگدید
 هکنآ لاح .دننادیم ینامسآ یتبهوم ار نآ

 ار ناکما نیا ،تیعقاو ناهج رد مینادیم
 رد یرباربان یهشیر و دنکیم عیزوت هعماج
.تسا یعامتجا یرباربان ،یدنمشوه
 لوصا زا یکی هک »یعامتجا متسینیوراد ون«
 یبوخ هب ،دشابیم مسیلاربیلون یژولوئدیا
 دننامه ًابیرقت هک دنکیم هیجوت ار یداضت
 کی رد .تسا ناگدرب و نابابرا نایم داضت

 هک دنراد دوجو لماک ینادنورهش وس
 و الاب دزمتسد اب ییاهتیلاعف و اهییاناوت
 دنناوتیم هک نانچ ؛دنراد ردان رایسب

 لاح( دننیزگرب دوخ ،ار دوخ یاهامرفراک
 ،تلاح نیرتهب رد ار نارگید هکنآ

 رد دنناوتیم و )دننیزگیمرب نایامرفراک
 الاب رایسب دمآرد اب یراک ،یللملانیب رازاب
 یهدوت ،رگید یوس رد هاگنآ .دنشاب هتشاد
 یاهراک دنموکحم هک یناسک زا یگرزب

.)۸( دنشاب راکیب ای دنشاب هتشاد یاهیشاح
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 دوبهب و یعامتجا نیمأت دروم رد نینچمه
 یاهتعاس لیلقت هک ،نارگراک تیعضو
 هلمج نآ زا زور رد تعاس تشه هب راک
 هقبط یاههزرابم هب یاهراشا ناشیا ،تسا

 زا و دنکیمن اهدرواتسد نیا ققحت رد رگراک
 هک دزادرپیمن هتکن نیا هب رگید یوس
 نینچ ،نارحب عقاوم رد یرادهیامرس
 نارگراک یارب ار ییاهناکما و اهزایتما

 هب .دربیم نیب زا ار اهنآ ای دهدیم شهاک
ِ ینیرفآ شزرا هب هجوت اب ،رگید نایب

 ره دروم رد هدننک نییعت عوضوم« ،نارگراک
 ،هطقن ره رد شکتمحز و رگراک عون
 هیامرس هب تبسن راک یراتخاس تیعبات
 رد یگدنز ِیبسن رتالاب حطس هن و تسا

 نینچ .زایتما بحاص و دنمتورث یاهروشک
 هدمع نارحب کی نایرج رد یبسن ِتازایتما
 زا یتحار هب و جیردت هب ،یراکیب شیازفا و
 هزورما هک نانچ ،دنوشیم هتشادرب نایم
.)۹( »میتسه دهاش
 زا »راک« ،یرادهیامرس یناهج داصتقا رد
 و اهییاناوت دشر هک ،شا یناسنا تیهام
 ،دراد رظن دم ار ناسنا هوقلاب یاهدادعتسا
 دیآیم رد ییالاک تروص هب و دوشیم یهت

 .دوشیم شورف و دیرخ ،رازاب رد هک
 ات تسین راتخم و دازآ ،الاک نیا یهدنشورف
 دوخ هاوخلد ِتمیق هب ار دوخ یالاک
 )یالاک( راک تمیق ،رازاب هک ارچ ،دشورفب
 یضار تروص رد و دنکیم نییعت ار وا
 .دنام دهاوخ راکیب ،یتمیق نینچ هب ندشن
 شیارگ ناربج یارب یرادهیامرس ،هجیتن رد
 و یزاسییالاک هب لیامت ،دوس خرن یلوزن
 شترا زا ندرب هرهب و راک یورین یزاسنازرا
 نیا یاتسار رد ،ناراکیب یهریخذ
 یاقآ ریبعت اب ،دنیارف نیا .دراد یزاسنازرا

 دیاب یاهداهن ره هب« هکنیا رب ینبم نایبیبط
 ،هن رگا ،داد نآ ییاهن دیلوت شزرا هزادنا هب
 نینچ .دراد توافت رایسب »دیآیمن راک رس رب
 بجوم ،راک یورین و راک هب یدرکیور
 ،یناسنا یموهفم زا ار »راک« ناشیا دوشیم
 ار زاین عفر و دراد ناسنا رهوج رد هشیر هک
 لیذ ار نآ و هدرک یهت ،دنادیم دوخ فده
 نیا .دنک فیرعت زاب یداصتقا دوس موهفم
 زا یتالمج رد ناوتیم ینشور هب ار درکیور
:تفای روبزم یوگتفگ

 هب ار تسیلابتوف ای سینت نامرهق دمآرد رگا«
 ،دیناسرب نک عمج پوت دمآرد کی دح

 دیهاوخ نکعمج پوت طقف رگید هاگنآ
 اب ار حارج دمآرد رگا هکنیا ای .تشاد
 نابرد طقف ،دینک ربارب ناتسرامیب نابرد

 رسدرد و تمحز یسک .تشاد دیهاوخ
 یریگارف ینالوط یاهلاس یارب نتخومآ

.»دنکیمن لمحت ار یحارج
 یهاگدید ،وگتفگ نیا رگید ِتاکن هلمج زا
 زاربا مسیلایرپما دروم رد ناشیا هک تسا

 و یکیتکلاید ریغ یدرکیور اب یو .دننکیم
 مسیلایرپما دوجو رکنم ،هنایارگلیلقت
 لیلقت »تردق« هلوقم هب ار نآ و دوشیم
 :دهدیم
 دنم هقالع رایسب اکیرمآ منکیم رکف نم«
 یتراظن و لرتنک ،نیچ لرتنک رطاخ هب تسا
 ،هلاسم نیا .دشاب هتشاد یتفن عبانم یور
 لثم تسا تردق هلأسم .تسین مسیلایرپما

 نیا لک لیلد .ردنکسا و زیگنچ و شوروک
 مه زونه هک تسا تردق تسایس ،اهراک
 نیا مه شوب رکفت زرط .دراد دوجو ایند رد
 ار اکیرمآ تردق ،یرگیماظن اب هک دوب
.»دهد هعسوت
 یتسیلایرپما تیهام هک نآ نمض ناشیا
 هب ار هتشذگ نرق مین رد هدحتم تالایا
 خنس زا ار نآ ،دهدیم لیلقت شوب تلود
 و ردنکسا و شوروک یاهییاشگ روشک
 یسایس یتیهام یاراد طقف و ،لوغم زیگنچ
 ود اب ،میریذپب ار لالدتسا نیا رگا .دنادیم

 ،ییوس زا .میوشیم هجاوم یدج شلاچ
 حتف یارب اهنت ،میدق یاهییاشگروشک
 ،تسا هدوبن یتردق ردق و هزات یاهنیمزرس
 زا زین اهنآ یاهتورث و لاوما لواپچ هکلب
 زا .تسا هدوب رادروخرب یاهژیو تیمها

 ،ینونک نارود رد ،رگید یوس
 رتتحار رایسب اهنآ لاغشا هک ییاهنیمزرس
 یاهییاشگ رروشک فده هاگچیه ،تسا

.دنریگیمن رارق روکذم
 رد نآ یاوتحم و مسیلایرپما تیعقاو لیلحت
 درکیور زا ینییبت دنمزاین ،ریخا نارود
 ًافرص یفادها هب هک دشابیم یسایس داصتقا
 .تسا ریذپان لیلقت یسایس ای یداصتقا

 تالایا یسایس ینومژه هک ردق نامه
 تحت هچنآ ،هدوب لیخد رما نیا رد هدحتم

 یم دای نآ زا »یماظن ییارگ زنیک« ناونع
 موزل رد رثوم لماوع زا ،زین دوش
.تسا روکذم یاهییاشگروشک
‐Mi( »یماظن ییارگ زنیک« یهیرظن ساسا رب

litary Keynesianism(، تفگنه یاههنیزه 
 بسک زین و لاغتشا داجیا ثعاب یماظن

 زا و ،دوشیم لغاشم زا یرایسب یارب دوس
 صیصخت هک دنسریم هجیتن نیا هب احنآ
 هنیزه و نوگاتنپ هب مدرم یتایلام هوجو
 داجیا یارب رثوم یاهلیسو ،هوجو نیا ندرک
 ور نیا زا و تساضاقت ندرک لاعف و لاغتشا

 دهاوخ داصتقا ییافوکش و دشر بجوم
.)۱۰( دش
 رد و ،رلتیه روهظ زا سپ ِناملآ رد نینچمه
 یهعسوت ،گنج زاغآ زا سپ هدحتم تالایا

 هداهن »یدیدج رصع« هب ماگ یرادهیامرس
 داصتقا« رصع ار نآ ناوتیم هک تسا

‐Permanent War Econo( »یمئاد یگنج
my( دیلوت فده اهنت ،نآ زا شیپ .تسناد 
 ،دوب رازاب یارب الاک دیلوت ،یرادهیامرس
 هب ،گنج یارب یتلود فراصم« نونکا ،اما

 هدش لدبم یداصتقا تیلاعف ییاهن دوصقم
.)۱۱( »تسا
 تایه تالمج هب دانتسا ،هنیمز نیا رد

 دییات ار یاهیرظن نینچ ،اکیرمآ یهمکاح
 Gasper( »رگرب نیاو رپساگ« .دنکیم

Weinberger(، یههد رد اکیرمآ عافد ریزو 
 نیب طابترا یهرابرد لمأت نمض ،۱۹۸۰

 دوبهب و یماظن فراصم یارب ندرک هنیزه
 و ضیرع« :تشاد راهظا ،یداصتقا

 یهمانرب مود شخب ،شترا ندش رتلیوط
.)۱۲( »تساکیرمآ یایحا یارب تلود
 یههد زا یبرجت یهناقداص یهعلاطم ره

 هب ۱۹۶۰ یههد لیاوا و ۱۹۵۰ و ۱۹۴۰
 ،یخیرات ظاحل هب هک دنکیم دییات ،ریزگان

 تیبثت اب ،یماظن فراصم یالاب حطس
 بیکرت دوعص یناربج یاهشیارگ ،ماظن
 و دوس خرن طوقس و هیامرس کیناگرا
 تسا هدوب هارمه ،قنور ِینالوط نارود
 هار هچرگا ،یمئاد یگنج داصتقا  و )۱۳(

 هدوبن یرادهیامرس یارب یگشیمه لح
 هتشاد ییآراک یاهرود رد لقاال اما ،تسا
 .تسا
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 هک نایبیبط یاقآ رظن فالخ رب ،نیاربانب
 ،»تسین مسیلایرپما ،یرادهیامرس« دندقتعم
 تلصخ لماوع نیرتمهم زا یکی
 قطنم ،یرادهیامرس ماظن رد یتسیلایرپما
 ناربج ِفده اب ماظن نیا ینورد
 نآ یازنورد یاهنارحب و اهتیدودحم
 دوکر و دوس خرن یلوزن شیارگ .دشابیم

 یهلمج زا ،رثوم یاضاقت شهاک زا لصاح
.تسا اهنارحب و اهتیدودحم نیا

 نوناق هب هعجارم اب هک روطنامه نینچمه
 رد رامثتسا ،دش هداد ناشن سکرام شزرا
 یقالخا یهرازگ کی ،یرادهیامرس ماظن
 ،دورب نیب زا یتباقر داصتقا تحت هک تسین
 دای »رامثتسا« ناونع هب نآ زا هچنآ هکلب
 ماظن راک و زاس میقتسم لوصحم ،دوشیم
 .تسا دوس یزاسهنیشیب یارب ،یرادهیامرس
 یهویش لوصحم ،ماظن نیا رد رامثتسا
 ییاهن فده ار رتشیب دوس هک تسا یدیلوت

 یارب ،نآ یهجیتن رد و تسا هداد رارق دوخ
 یریگهرهب اب ،یراتخاس یاهیرباربان هیجوت
 مسینیوراد ون و مسینیوراد نوچ یتارکفت زا
 هیجوت ار روکذم یاهیرباربان ،یعامتجا

.دنکیم دیلوتزاب ار اهنآ و هدرک

—————————— 
 :تشوناپ
 وگتفگ ،تسین مسیلایرپما ،یرادهیامرس -۱
 یاهنارحب باب رد نایبیبط دمحم اب

 دمحم ،یناچوق دمحم ،یرادهیامرس
 ،مود لاس ،همانرهم همانهام ،یرهاط
۱۳۹۰ رویرهش ،۱۵ هرامش
 نسح همجرت ،سکرام لراک ،هیامرس -۲
۲۳۹ ص ،۱۳۸۶ ،هگآ رشن ،یوضترم
۲۴۲ :نامه -۳
 یرگنزاب( یرادهیامرس نارحب نییبت -۴
 ،نمراه سیرک ،)نارحب هیرظن یتسیسکرام
 ،۱۳۸۶ اکین رشن ،روپ دمحا دیشمج همجرت

۳۸ ص
 ،یورسخ لامک ،دقن و نییبت ،فیصوت -۵
۴۲ ص ،۱۳۸۱ ،نارتخا رشن
 و یناهج مارآ نارحب( ؟دش دهاوخ هچ -۶
 ،لوا پاچ ،طیحم یضترم ،)نآ هدنیآ

۴۴ ص ،۱۳۷۳  ،هلبنس رشن ،گروبماه
 سکلآ ،سکرام یبالقنا یهشیدنا -۷

 رشن ،ییاباب زیورپ یهمجرت ،سوکینیلاک
۲۱۰ ص ،۱۳۸۶ ،رهمدازآ و هرطق
 ریپ ،مسیلاربیلون ربارب رد ییاهراتفگ -۸
 رشن ،دیسالپ اضریلع همجرت ،ویدروب
۹۱ ص ،۱۳۸۷ ،نارتخا

 ماظن یراتخاس نارحب( هیامرس یوسارف -۹
 یهمجرت ،شورازم ناوتسیا ،)هیامرس
۹ص ،۱۳۸۲ ،نارتخا رشن ،طیحم یضترم

 ،اکیرمآ یرگیماظن یسایس داصتقا -۱۰
 ،راودیما زیورپ همجرت ،هدازنیسح لیعامسا
۳۰۱٫ ص ،۱۳۸۹ ،ین رشن

 ص ،)۴ هرامش باتک نامه( نمراه -۱۱
۱۳۷ 

 ،)۱۰ هرامش باتک نامه( هدازنیسح -۱۲
۳۰۹ ص
 ص ،)۴ هرامش باتک نامه( نمراه -۱۳

۱۳۴
)۱( هرامش رادومن
دینک کیلک نفطل اهرادومن هدهاشم یارب

:)۱( هرامش رادومن عبنم -
http://www.stanford.edu/group/scspi/
cgi-bin/fact20.php

)۲( هرامش رادومن
 

:)۲( هرامش رادومن عبنم -
http://voices.washingtonpost.com/
ezra-klein/2011/01/a_graph_im_try‐
ing_to_understan.html

)۳( هرامش رادومن
 

:)۳( هرامش رادومن عبنم -
http://media.photobucket.com/image/
Productivity%20and%20income%20dis‐
tribution/dragon5616/Diaries/real-af‐
ter-tax-average-income-by-inco‐
me-group.gif

 
 

http://kanoonmodafean1.blogspot.‐
com/2011/12/estesmar.html

 ناریا  رد نارگراک یگدنز تالکشم
 یاهدادرارق ،یلغش ینما ان ،یراکیب(
 عقوم هب نتخادرپن ،ءاضما دیفس و تقوم
 رب )… و یراکیب همیب نتشادن ،اهدزمتسد
 ،دایتعا ،ینارگ ،رقف .تسین هدیشوپ یسک
 و یگدنز رد یقفایب ،لیصحت کرت ،اشحف
 … و یگدروخرس و سای ،هدنیآ زا یدیما ان
 شرتسگ زور ره ناریا زورما هعماج رد
 ماظن لوصحم خلت تایعقاو نیا ؛دباییم
 نیا نادرمتلود یتح هک تسا یرادهیامرس
 تایعقاو نیا نامتک رد یعس مغریلع ماظن
 هب فارتعا هب روبجم تاقوا زا یرایسب رد
.دنتسه نآ

 رد رگراک هقبط دوجوم تیعضو هب یرورم
 اب نآ تیعوضوم و لکشت هاگیاج و ناریا

 داجیا هب یبایتسد یاههار و یعقاو تخانش
 نایاپ رد یاهدنزرا شالت دناوتیم لکشت
 ناوت شیازفا و یاهریزج تاضارتعا هب نداد
 تشیعم هب ضرعت .دشاب نارگراک یتاقبط
 ندرک لامیاپ ،قانتخا و بوکرس ،نارگراک
 لکشتم تلع هب نانآ قوقح نیرتییادتبا
 هکنیا .تسا نارگراک یگدنکارپ و ندوبن

 نونکات ناشتازرابم مغریلع نارگراک ارچ
 رادروخرب یرسارس لکشت زا دناهتسناوتن
 هب ندیسر یلمع یاهراکهار و ،دنشاب
 هب یبایتسد یارب یرگراک یرسارس لکشت

 یعفادت تیعضو زا تفرنورب و ناشقوقح
 یورشیپ رد یساسا تسا یلاؤس ؛دوجوم
؟یرگراک شبنج نیلاعف یمامت
 ،زاریش رود هار تارباخم عیانص نارگراک
 ،زاوها یزاسهلول ،زربلا یزاسکیتسال
 زا رگید یرایسب و یجاسن تاحناخراک
 یارب یزاسراکیب هناتسآ رد یدیلوت زکارم

 و نارگراک
لکشت
مارآ ردان
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 رگراک .دننکیم ضارتعا ناشراک ظفح
 تخادرپ مدع تلعب کشمیدنا یرادرهش
 یاهزاین نیمات زا ناوتان و قوقح هام نیدنچ

 شتآ هب ار دوخ شاهداوناخ یگدنز هیلوا
 رد راک لاس ۲۰ زا سپ یرگراک .دشکیم
 شراک ورین لیدعت اب یصوصخ یاهتکرش
 زا زور ۴ زا سپ یو ،دهدیم تسد زا ار
 رد جورخ و دورو تراک ندش لاعف ریغ
 زونه ،دباییم روضح شراک لحم
 هدادن عالطا شاهداوناخ هب ار شندشراکیب
 یارب سامتلا و دنکیم هیرگ راک لحم رد
 رد رگید یراکمه .دراد ار راک هب تشگزاب
 شیپ لوپ هیهت یارب ضرق و ماو لابند رد هب
 ناتسرامیب هنیزه و یراجیتسا لزنم
 ینیزگراک هب هعجارم اب هک تسا شرسمه
 دیدمت ار شدادرارق امرفراک دوشیم هجوتم
 یرگید نآ .تسا راکیب ادرف زا و هدرکن
 شدادرارق یمسر مادختسا لاس ۱۵ زا سپ
 هک رگید هنومن اهدص و .دوشیم ههام کی
 ای و دیوشیم هجاوم نآ اب راک لحم رد ای
 .دهدیم خر هزور ره امش فارطا رد
 هناخراک شدوس ظفح رطاخ هب رادهیامرس
 ینوکسم ار یتعنص یربراک و لیطعت ار
 هب شورفب و زاسب رد ار شاهیامرس و هدومن
 جارخا ار شنارگراک و دریگیم راک
 .دنکیم
 .تسا دوس یارب یرادهیامرس ماظن رد دیلوت
 و دوس بسک یارب بسانم طیارش یتقو
 یارب یاهزیگنا دشابن یفاضا شزرا

 رهاظ هب هک تلود .تسین یراذگهیامرس
 ار هعماج لاغتشا و یعامتجا نیمات هفیظو
 روما هرادا زا تیلوئسمیب و ناوتان ،دراد
 یدیلک عیانص دوس … و لاغتشا ،دیلوت

 رد ار … و یزاسنیشام و تفن تعنص
 ار دوخ تاروما ،هتفرگ دوخ راصحنا

 هب و دزودنایم ار دوخ تورث و دنارذگیم
 ریگرد هعماج تیریدم و یزیرهمانرب یاج
 .تسا اقب ظفح یارب ماظن یراتخاس نارحب
 لادج اب رگراک هقبط یطیارش نینچ رد
 و تسیز طیارش ظفح یارب دوخ هنازور
 هب نارگراک همه .دنکیم شالت تشیعم

 خلت یاهتیعقاو رطاخ هب و یدارفنا تروص
 تنعل ار نامز و نیمز ناشیگدنز رد دوجوم
 نارگراک ،دنتسین لکشتم اما .دنتسرفیم

 زا اما دنتسه باصتعا رد یاهناخراک
 رادروخرب رگید یاهناخراک تیامح
 هب یرگراک وردوخ ناریا رد ،دنوشیمن
 ناج دیلوت طخ رد اسرف تقاطراک رطاخ
 هنازور تیلاعف هب رگید طوطخ دزابیم
 یاهضارتعا دنتسین مک  دنهدیم همادا
 زکارم زا یرایسب رد هک یرگراک هدنکارپ

 عوقو هب ناریا رسارس رد دیلوت و یتعنص
 ای هناخراک نآ هب دودحم هنافساتم اما هتسویپ
 باصتعا .تسا هدوب صاخ یدیلوت دحاو

 یرگراک تاضارتعا زا تیامح رد یصخاش
 تاضارتعا ،هتفرگن تروص تاحناخراک رد

 و دحتم هک ینامز ات و .تسا یاهریزج
 یاهجوت لباق دروآتسد ددرگن هچراپکی
 زج دتفایمن قافتا رما نیا و تشاد  دهاوخن
 هک یرگراک یرسارس تالکشت داجیا اب
 زا هک یددعتم یاهشالت مغریلع هنافساتم
 هتفرگ تروص یرگراک شبنج نیلاعف یوس
 یاهراکهار و هدماین دوجو هب یلکشت زونه
 هب رد یرگراک نیلاعف .دبلطیم دیدج
 هصرع رد یرگراک تابلاطم ندناشک هنحص
 ،دناهداد ماحنا یرثوم تامادقا هعماج
 تیعقاو اما تسا نیسحت لباق ناششالت

 یرگراک هعماج هندب اب طابترا مدع
 رد لکشت داجیا هب رجنم هک تسیاءالخ
 یاکیدنس هتبلا ،دیدرگن نارگراک نایم
 هپت تفه نارگراک یاکیدنس و ینارسوبوتا
 ینونک عطقم رد بوخ یاهدروآتسد زا
 رد زین زقس زابخ نارگراک یاکیدنس .تسا

 یاهرهش رد یرگراک تابلاطم حرط
 اما .تسا هتشاد یرثؤم شقن ناتسدرک
 زا مادکچیه اهدروآتسد نیا زا یادج
 هک یرادهیامرس ماظن تکالف و جنر نارازه
 هدرک لیدبت منهج هب ار نارگراک ام یگدنز
 هک یاهتساوخ ناونع هب زونه دنکیم و
 دنمفده و دریگب لکش یلکشت نآ ساسارب
 هدماین دوجوب دنک لابند ار هتساوخ ریگیپ و
 کی تمدق ناریا یرگراک شبنج .تسا

 یاهناسنا دندوبن مک .دراد هلاس دص
 هزرابم رما یارب هک لاکیدار و دنمتفارش
 و شالت ناریا رد یگراک شبنج و یتاقبط
 داجیا یارب و دندومن رایسب یراکادف
 شبنج .دندرک هزرابم یرگراک یاهلکشت

 یفرط زا هتشذگ هلاس دص کی رد یرگراک

 زا ناوت مامت اب هک رگبوکرس یاهماظن اب
 تعنامم یرگراک لکشت هنوگ ره یریگلکش
 ،نادنز هب ار شبنج نیا نیلاعف و هدرک
 دندوب هجاوم هدرک موکحم مادعا و هجنکش
 یاهمانرب و زادنامشچ دقاف رگید یفرط زا و
 نرق کی رد نآ هب هیکت اب تسناوتیم هک
 لکشب ار شیتازرابم دروآتسد هتشذگ
 تسناوتیم زورما هک یلقتسم لکشت

 هجاوم دشاب یرگراک شبنج یوگنخس
 دوبن و بوکرس هفلوم ود نیا .تسا

 مدع لماع نیرتمهم همانرب و زادنامشچ
 رد یرگراک لقتسم یاهلکشت یریگلکش
 یتسیاب هناگادج مادک ره هک .تسا ناریا

 رد نآ اب هلباقم یاهراکهار و یسررب دروم
 رارق یرگراک شبنج نیلاعف یورشیپ

 دننکیم یعس یرادهیامرس یاهماظن .دریگ
 رد هک یتلود یماظن یاوق اب لوا هجرد رد
 شبنج بوکرس و هلباقم هب دنراد رایتخا

 راشف اب هک ییاهاج رد و دنزادرپب یرگراک
 یاهلکشت دندوب هجاوم نارگراک شبنج
 دنناوتب هک هدرک داجیا یزاوم و یتلود
 یرادهیامرس دض فادها زا ار نارگراک
 همین یتلود یاهلکشت هب ای و هدرک فرحنم
 اهروشک زا یرایسبب رد هزورما هک لقتسم
 هب ار هدش داجی ا نارگراک تازرابم رثا رد
 اهلکشت نیا ناگدنیامن زا و دسانشب تیمسر
 و .دننک یهاوخرظن نارگراک لیاسم رد
 یعامتجا تردق زا یاهجرد هب زین اهلکشت

 و ضارتعا هب ناوخارف اب دناهتفای هتسد هک
 فادها بوچراهچ رد دنناوتیم باصتعا
 هب ار نارگراک یاههتساوخ دوخ تالکشت
 نیا ،دننک لیمحت یرادهیامرس یاهتلود
 و لاربیل ای و لاکیدار هجرد زا ادج اهلکشت
 لوا ماگ ناونعب ندوب … و تارکونکت

 زا نارگراک هک دننکیم داجیا ار یطیارش
 یعمج هزرابم هب و هتشگ جراخ تیدرف
 و تسکش و هزرابم .دننکیم ادیپ شیارگ
 .دنکیم ادیپ یعمج درکیور رگراک یزوریپ
 و یتاقبط ناوت زا یاهجرد هب نارگراک و
 رگراک اما دنربیم یپ دوخ یعامتجا تردق
 یعامتجا لکشت عون ره دقاف ناریا رد
 رد دشاب روآبجعت دیاش .تسا یرگراک

 یاهاروش داجیا قح یزاسوردوخ عیانص
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 دراد یتلود دص رد دص یتیهام هک یمالسا
 لکشت هب دسر هچ ات دناهدرک بلس زین
 ناقفخ و راکهار دوبن .یعامتجا و لقتسم
 طیحم رد یلغش ینماان و دیدش بوکرس و
 تیدوجوم رگراک هک دوشیم ثعاب راک
 اب دنیبیم ار دوخ وا .دنیبب یدرف ار دوخ
 ،کاروخ ،نکسم هنیزه لکشم نارازه
 … و نادنزرف لیصحت ،تشادهب ،کاشوپ

 تخس شیارب ار یگدنز طیارش زور ره هک
 یدوجوم ار دوخ وا .دنکیم هدرزآ و
 تسا یعامتجا هقبط یاراد هک یعامتجا

 شتالکشم دهاوخیم یدرف ناوت اب دنیبیمن
 شالت دنچ ره وا هکنیا زا غراف دنک لح ار
 یتح دناوتب هک تسا نآ زا رتشیب اهزاین دنک
 ار شیگدنز تاجایتحا زا یکچوک هشوگ
 رگا ،راک تعاس زا رتارف .دنک نیمات
 نت یراک هفاضا هب دشاب یراکهفاضا

 هب یراکهفاضا هیلع هزرابم یاج هب .دهدیم
 نارگراک اب یگدنز رابجا و دوخ باختنا
 یتاعاس دناوتب هک دزادرپیم تباقر هب رگید
 ات دهد ماحنا یراکهفاضا هام رد ار رتشیب

 مخز زا یاهشوگ شدوخ معز هب دیاش
 یرایسب وا طیارش .دهن مهرم ار شیگدنز
 هکلب هقبط مه هن ار شناراکمه تاقوا
 نینچ زا مه امرفراک هتبلا ؛درادنپیم بیقر
 دوجوم تیعضو زا و تسین یضاران یعضو
 نیاربانب .دنکیم ار هدافتساءوس تیاهن

 هلصاف دوخ یعامتجا تیدوجوم زا رگراک
 یگدنز یاربدوخ تیدرف رد ،دریگیم
 راشف وس کی زا .دسریمن ییاج هب ششالت

 یاهبیسآ رگید یوس زا و اسرفتقاط راک
 زا نوریب رد ار شنادنزرف هک یعامتجا

 روآماسرس جراخم و دنکیم دیدهت هناخراک
 هاگشناد و سرادم رد شنادنزرف لیصحت
 راشف و راک راشف .دنکیم مخ ار شرمک
 ،سردوز یریپ ،یگدنز نیمات مدع یناور
 قفا نودب یگدنز و یدیماان و سای

.دش دهاوخ رگراک زادنامشچ
 هاگآ دوخب دوخ طقف هن وا یطیارش نینچ رد
 رب هک یناسنا ریغ طیارش هکلب دش دهاوخن
 زادنامشچ نودب ار وا هدش لیمحت وا تیدرف
 لصاتسم و قفا یب ،هدنیآ رد ییاهر هب
 و یرگراک یعامتجا تارکفت وا .دنکیم
 مکش یور زا ای و یلیخت ادتبا ار شنیلاعف

 دوخ یتاقبط تردق اب وا .درادنپیم یریس
 ییاهر یارب یاهنیمز و هتفرگ هلصاف رایسب

 نیمه هب .دنیبیمن یدرف یاهشالت زا ریغ
 یلکشت و دروآیمن یور لکشت هب رطاخ

 تیدام یاهزادنا هب دناوتب هک یعامتجا
 هب یدرف شالت یاج هب نارگراک هک هتشاد
 دوجو دنروایب یور لکشت یعامتجا راک
 اب هک ۸۸ یضارتعا شبنج .درادن
 ینامز رد و دش عورش تاباختنا تیعوضوم
 یارب عیسو یعامتجا شبنج هب هاتوک
 یارب هزرابم و ناقفخ و بوکرس هب ضارتعا
 طیارش .تشگ لیدبت یسارکمد و یدازآ

 لکشتم رگراک هقبط روضح یارب یبسانم
 ردص رب شیاههتساوخ نالعا اب هک دوب
 لدب هعماج یضارتعا شبنج تابلاطم
 نارگراک .دوبن نیا تیعقاو اما .ددرگ
 یدرف روضح لکشتم ریغ و درفنم تروصب
 هقبط تابلاطم اما دنتشاد تاضارتعا رد
 رارق شبنج یاههتساوخ سار رد رگراک
 زا مادک ره هک دوب یلاح رد نیا و تفرگن
 یاهدزمتسد تفایرد( نارگراک تابلاطم
 دزمتسد تخادرپ ،یزاسراکیب هیلع ،هقوعم
 وغل ،لکشت قح ،مروت ساسا رب
 یدازآ ،ءاضما دیفس و تقوم یاهدادرارق
 تسناوتیم )… و ینادنز نارگراک
 و یعامتجا ضارتعا کی عوضومدوخ
 درکیور اسب هچ و .دشاب رمتسم و ریگیپ
 نارگراک روضح مدع هب تبسن هعماج یرظن
 رد .دوب تفگش رد یعامتجا تاضارتعا رد

 نارگراک ،رثوم یلکشت دوجو تروص
 تسدب تهج رد تیعقوم نآ زا دنتسناوتیم
 هدافتسا ناشتابلاطم و اههتساوخ ندروآ

 ۷۶ دادرخ زا دعب دش روآدای دیاب هتبلا .دننک
 یعامتجا تیلاعف یارب دعاسم یاههنیمز و
 لکش یرگراک نیلاعف ددعتم یاهلکشت

 هزرابم ،اهیراوشد لمحت مغریلع و دنتفرگ
 و یدام ناکما هب دنتسناوتن ناشیراکادف و
 لدب نارگراک ندرک لکشتم یارب یعامتجا

 رانک رد تاقوا یرایسب رد هنافساتم و دنوش
 نیا نیلاعف دوخ یارب ندوب رگیدمه
 هک ،دریگیم ماحنا یتخس اب زین اهلکشت
 یرگراک نیلاعف لکشت یسررب و دقن
.دبلطیم ار رگید یتصرف
 رگراک هقبط تفگ ناوتیم هصالخ روط هب

 یارب یعفادت ًالماک تیعضو رد ناریا
 ،دربیم رسب دوخ تشیعم تظفح

 .تسا اتسار نیا رد زین شیاهضارتعا
 زین ادرف و تسا کاندرد هک یتیعضو ظفح
 یرگراک ناونعب نیاربانب .دش دهاوخ رتدب

 زا هدوب یخلت یاهتیعقاو نیا دهاش هک
 هقبط شبنج نارادتسود و نیلاعف یمامت
 یاهتیعقاو مهاوخیم هنامیمص رگراک
 رب و دنهد رارق یسررب دروم ار ینونک
 هچ ره ،هتشذگ براجت و تایعقاو ساسا
 و یتروشم تارظن یعمج درخ اب رتشیب
 ار یرگراک تالکشت داجیا یاهراکهار
 ناونعب دوجوم تیعضو زا تفر نورب یارب
 رد ناریا رگراک هقبط شلاچ نیرتمهم
.دنهد رارق یرگراک شبنج رایتخا

دون و دصیس و رازه هام ید
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 رانیمس رد *ناشفارز رصان ینارنخس
 هیامرس دض یناهج شبنج اب یگتسبمه“
 زادنا مشچ و نارحب یاه هشیر ،یراد
۱۳۹۰ نابآ -جرک -”هدنیآ
 ترایز زا ملاحشوخ رایسب مدوخ مهس هب
 رد نارگید ار اه ینتفگ زا یرایسب .ناتسود

 رارکت زا نم و دنتفگ دوخ نانخس نمض
 هتکن دنچ اما .منک یم یراددوخ اهنآ
 روط هب هک تسه منهذ رد مه هتفگان
 ینعی زورما هسلج عوضوم هب صخشم
 یاه هشیر ،یراد هیامرس دض شبنج“
 هک دوش یم طوبرم ”نآ زادنا مشچ و نارحب

 شیپ اما .منک نایب ار اهنآ درک مهاوخ یعس
 ار هتکن ود یکی ملیام ،یلصا ثحب زا
 نیا رد زورما هک ینانخس یخرب هب عجار

.منک دزشوگ ،دش حرطم هسلج
 اهراب ،نارگید دقن ماقم رد ناتسود زا یکی
 راوید نتخیرورف زا سپ هک درک دیکأت
 اب هک هدش عورش یا هزات رود ،نیلرب

 هک یشقن هب هجوت اب و دراد توافت هتشذگ
 و یس یب یب نوچ ییاه هکبش الثم هزورما

 افیا تاعالطا شدرگ رد اکیرمآ یادص
 زا لبق یایند رگید ،ینونک یایند ،دننک یم
 هاگن دیاب و تسین نیلرب راوید نتخیرورف
 و طیارش و تشاذگ رانک ار هتشذگ
 یم نم .…و تفایرد ار هرود نیا تایضتقم

 ام اقافتا میوگب زیزع تسود نیا هب مهاوخ
 هک میا هدش عمج مه رود نیا یارب زورما
 راوید نتخیرورف اب هک یا هرود مییوگب
 نایاپ هب ۲۰۱۰ لاس زا ،مه دش عورش نیلرب
 هک تسا هدش عورش یا هزات هرود و هدیسر
 ،مه نیلرب راوید نتخیرورف زا سپ هرود اب
 نیمه هب یخرب هکنیا ولو ؛دراد توافت

 هرود نیا لولح هجوتم ،نونکات و یگداس
.دنشاب هدشن دیدج
 نآ رد هک ،لوحتلا عیرس تسا ییایند
 نایرج رد یزاس نارود و قیمع تارییغت
 ،نآ رد یپرد یپ ور نیا زا و تسا

 دهد یم یور یا هدننکریگلفاغ یاهدادیور
 راظتنا یرایسب ،دنتسه تارییغت نیا دامن هک
 یم لوط اه تدم ور نیا زا و دنرادن ار اهنآ

 اهنآ قمع و هنماد هجوتم الماک ات دشک
 زورید ،اهدادیور نیا هرمز رد .دنوشب
 راهب“ زورما و دوب نیلرب راوید نتخیرورف
 رد یرسارس یضارتعا شبنج و ”برع
 زا هک ،یتسیلایرپما یراد هیامرس یاهروشک
 لاو لاغشا شبنج“ ،اهنآ نیرت مهم و هلمج

 رد هک ار یا هلق ،یرایسب .تسا”تیرتسا
 هلصاف هب و تسا اهنآ یور شیپ زادنا مشچ

 ،دننیب یم یتحار هب ،هتفرگ رارق اهنآ زا یا
 هداتسیا نآ هنماد رد ،دوخ هک ار یا هلق اما
.دننیب یمن ،دنا

 رگید یرایسب دننام مه یعامتجا تالوحت
 مئاد روط هب یتسه هصرع رد هک یتارییغت زا
 یط و دنراد یجوم لکش ،دنهد یم یور

 زا سپ .دنور یم شیپ هب ییاهدم و رذج
 یورشیپ هرود کی ،مود یناهج گنج

 یاه هشیر ،یراد هیامرس دض شبنج
نآ زادنا مشچ و نارحب

ناشفارز رصان
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 هک دمآ دوجو هب کیتارکومد یاه شبنج
 و مسیزان تسکش .دیشک لوط ههد دنچ
 و یمدرم یاه شبنج یزوریپ و مسیشاف
 اب گنج نارود لوط رد هک ،کیتارکومد
 ،دندوب هدیگنج تسیشاف نارگلاغشا

 نایاپ زا سپ هک دروآ مهارف ار یطیارش
 هصرع رد کیتارکومد یاه شبنج ،گنج
 و ینیشن بقع .دنشاب هتشاد طلست یناهج

 دوخ رد ،مدرم هب یراد هیامرس نداد زایتما
 لکش تروص هب ،یتسیلایرپما یاهروشک
 .داد ناشن ار دوخ ”هافر تلود“ یریگ
 و مانتیو و هرک یاه بالقنا ،نیچ بالقنا

 و ایسآ یقرش بونج یاهروشک ریاس
 تاصخشم زا ،نیتال یاکیرمآ یاه بالقنا
 و یلم یاه شزیخ اب هک تسا هرود نیا

 ریاس و رصم ،ناریا رد یتسیلایرپما دض
 یاه شبنج ؛یزنودنا ،یبرع یاهروشک
 ییاقیرفآ تارمعتسم رد یلم شخب ییاهر

 شبنج“ یریگ لکش و قباس
.دش لابند )اهدهعتم ریغ( ”گنودناب
 تسکش ،مسیلایرپما هلمح دض اب هاگنآ
 ،۱۹۶۷ هزور شش گنج رد بارعا

 اب نیتال یاکیرما رد نینوخ یاهاتدوک
 لیمحت و اکیرما مسیلایرپما تیامح
 رب یتسیشاف هبش و یماظن یاه یروتاتکید
 نتشگرب و اتدوک ،اهروشک نیا زا یرایسب
 یاهروشک زا یرایسب و یزنودنا رد قرو
 ؛دندوب هدیسر لالقتسا هب هزات هک ییاقیرفآ
 و یتسیلایرپما یاهزات و تخات زا یا هرود
 دش زاغآ کیتارکومد یاه شبنج یورسپ

 نتخیر ورف و یوروش کولب یشاپورف اب هک
.دیسر دوخ جوا هب نیلرب راوید
 یاه شبنج هرابود یریگ جوا اب زورما اما
 نیتال یاکیرما یاهروشک رد کیتارکومد
 یوگلا تسکش اب ؛هتشذگ ههد یط
 هب هک ،یراد هیامرس یاهروشک رد یلاربیلون

 نرق داتفه ههد زا یلبق ”هافر تلود“ یاج
 یداصتقا نارحب و دمآ راک رس رب هتشذگ
 یضارتعا یاه شبنج و اهروشک نیا قیمع
 همانرب هک یتالکشم و رقف و اهنآ زا لصاح
 یاهروشک یارب نآ یراتخاس لیدعت یاه
 یاهروشک شبنج ؛دروآ دوجو هب ینوماریپ

 هب موسوم اقیرفآ لامش و هنایمرواخ برع
 یداصتقا لقث زکرم لاقتنا ؛برع راهب

 زا هزات رود ؛قرش هب برغ زا ناهج
 فعض و کیتارکومد یاه شبنج یورشیپ
 هیامرس یاهروشک رد نارحب و طاطحنا و
 یمن زونه هچرگا هک تسا هدش زاغآ یراد
 اهنآ هدنیآ و ییاهن درواتسد دروم رد ناوت
 روط هب ناوت یم اما ،درک یعطق رظن راهظا
 تفرسپ و دوکر یلبق هرود هک تفگ یعطق

 هدیسر رس هب ،مه کیتارکومد یاه شبنج
 .تسا
*** 
 زورما ثحب یلصا عوضوم هب میزادرپب اما
 یاه هشیر ،یراد هیامرس دض شبنج“ ینعی
.”نآ زادنا مشچ و نارحب
 یمومع زادنا مشچ رد ،یراد هیامرس ماظن
 رب ،ادتبا زا و یتاذ روط هب ،تدمدنلب و
 لالخ زا و هدوب ینتبم دیلوت جرم و جره
 و مظن اب اریز ؛تسا هدرک دشر اه نارحب
 نیا .تسا نازیرگ نآ زا و هناگیب ،همانرب
 هک دنک نییعت رازاب راذگب دیوگ یم ماظن

 نایم زا دیاب یسک هچ و دناوت یم یسک هچ
 رد یناسنا روعش هنوگ چیه هک یرازاب .دورب
 هک ییاه ناسنا یارب دیاب ،درادن دوجو نآ

 هچ هک دنک فیلکت نییعت ،دنروعش بحاص
 و دوشن دیلوت یزیچ هچ ،دوش دیلوت یزیچ
 زا .دوشن رادقم هچ و دوش دیلوت رادقم هچ

 لگنج نوناق ،یطیارش نینچ رد هک احنآ
 هک ییاهنآ لمع یدازآ و تسا امرفمکح
 نینچ رد و دوش یم نیمضت ،دنا رت یوق

 هک دنامب یقاب دناوت یم یسک نآ یطیارش
 ،شور نیا لیلد نیمه هب ؛تسا رت یوق
 هک هدوب رت یوق تیلقا تیامح دروم هشیمه
.دننک یم تراغ ار تیرثکا
 ره شرتسگ و هیامرس مجح موادم شیازفا
 ره مجح هجیتن رد و دیلوت داعبا رتشیب زور
 دنور رد هدش دیلوت یاهالاک رتشیب زور
 تردق موادم شهاک تمیق هب ،تشابنا

 لیاسو دقاف هک هعماج ینییاپ هدوت دیرخ
 دوخ راک یورین هدنشورف طقف و یدیلوت

 و رادیرخ دیاب هک دریگ یم ماحنا ،دنتسه
 زور ره یاهالاک هوبنا هدننک فرصم
 نوچ اما .دوش یم دیلوت هک دنشاب یرتشیب
 زا ،دیلوت داعبا شرتسگ و هیامرس تشابنا

 عیسو تیرثکا دیرخ تردق شهاک لحم
 نیب داضت دیدشت ،تسا هتفای ققحت هعماج

 یاه نارحب هب رجنم ،فرصم و دیلوت
:دوش یم دیلوت هفاضا یراودا
 رد هک دراد دوجو ییاهالاک هوبنا وسکی زا

 دیلوت ،)تشابنا( هدنیازف دیلوتزاب نایرج
 تیمورحم و رقف ،رگید یوس زا و دنا هدش
 زا یرایسب و دنرادن دیرخ تردق هک یمدرم
 هک تسا یتیعضو نامه نیا .دنراکیب اهنآ
 فیصوت رد ،یوسنارف تسیلایسوس ،هیروف
 جایتحا ءاشنم ،روفو و یناوارف دیوگ یم نآ
 بجوم ،دوکر .دوش یم تیمورحم و
 مدرم هدوت تیمورحم و یناشیرپ و یراکیب
 نتفر نایم زا و یگتسکشرو و یداسک و
 تیاهن رد و رت فیعض یدیلوت تاسسوم
 ،قنور هرود هب تبسن ،دیلوت حطس شهاک
 رد دوکر لیلد هب ،یتدم زا سپ .دوش یم
 یبسن روط هب هرابود ،یلبق هدش عابشا رازاب

 یم دیدپ یبسن دوبهب کی و دوش یم زاب اج
.دوش رارکت ون زا ،هخرچ نیمه ات دیآ
 یاه نارحب هداس و یلک یلیخ ریوصت نیا
 زا وگتفگ رد اما .تسا دیلوت هفاضا یراودا
 هبنج هدمع روط هب هک ،ریخا یاه نارحب
 و اه یگژیو یضعب هب دیاب ،دنراد یلام

 و رتسب ،کیدزن هتشذگ رد هک یتالوحت
 هجوت ،مه دنا هدوب یراج یاه نارحب هنیمز
 تیمها دروم ود ،اهنآ نایم زا هک درک
:دراد یرتشیب

 هیامرس مکاح ماظن تهج رییغت ،یکی -
 هک ،متسیب نرق داتفه ههد رخاوا رد یراد
 تسایس و دندیچرب ار ”هافر تلود“ نآ یط
 نآ نیزگیاج ار یناکوئن و یلاربیلون یاه
 هب نونکا ،تهج رییغت نیا جیاتن هک دندرک
.دهد یم ناشن ار دوخ جیردت

 رتسب نیا رب یرگ یلام دیدشت ،یرگید -
 و یلام هیامرس لالقتسا و طلست و دیدج
 رب ریخا ههد دنچ نیا رد هک ،نآ یاه شور
 تفرگ تروص ،ثحب دروم یلاربیلون هنیمز
 هیامرس درکلمع و اه تیلاعف تیهام و
.دلوم و یتعنص هیامرس اب نآ توافت و یلام
 یعیبط و یتاذ طابترا هتبلا هلوقم ود نیا نیب
 اهنآ زا کی ره دروم رد الیذ هک دراد دوجو
.داد میهاوخ یرصتخم حیضوت
 .دوب هدش لیدعت یراد هیامرس ،هافر تلود
 هیامرس ماظن شزاس لصاح ،تلود نیا
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 و کیتارکومد شبنج اب مکاح یراد
 یاضف رد هک دوب یسارکومد لایسوس
 یاضف رب ،مود گنج زا سپ یسایس
 .تشاد هبلغ اهروشک نیا یسایس یمومع
 یزنیک یاهوگلا رب اتدمع ،هافر تلود
 یم میظنت اضاقت تمس زا هک دوب ینتبم
 تامدخ هصرع رد ،تهج نیمه هب و دنوش
 ،لاغتشا – یمومع هافر و یعامتجا
 ،شرورپ و شزومآ ،نامرد و تشادهب

 ماحنا -… و یعامتجا نیمأت و همیب تامدخ
 اه هنیمز نیا رد ار یهجوت لباق تادهعت
 اما .تشاد هدهع هب دمآرد مک تاقبط یارب
 ،هتشذگ نرق داتفه ههد رخاوا زا یتقو

 یمهدزون نرق یراد هیامرس یاه تسایس
 تلود یاج ،جیردت هب و دش حرطم اددجم
 اب یراد هیامرس داصتقا ،تفرگ ار هافر یاه
 هلیسو هب و اکیرما یربهر تحت هک یحرط
 روط هب ،یتسیلایرپما یاهروشک هعومجم
 عامجا“ هب و دش ارجا و هیهت گنهامه
 قیرط زا ؛تسا موسوم ”نتگنشاو

 ؛اه هنارای فذح ؛اه یزاس یصوصخ
 تامدخ هنیمز رد تلود یاه هنیزه فذح
 و یتایلام ماظن رد هک یتارییغت ؛یمومع
 و اه تکرش دوس هب روشک یمومع هیلام

 هدوت نایز هب و نالک یاهدمآرد نابحاص
 تیلاعف رب تلود تراظن فذح ؛داد مدرم
 ندرک هزیلاربیل ؛یلام تاسسوم و اه کناب

 ماگل تیلاعف یارب هصرع ندرکزاب و تراجت
 یاه هیامرس رب تراظن نودب و هتخیسگ
 رب راشف ؛یلام هیامرس صوصخ هب گرزب
 تورث و رقف هلصاف و داد شیازفا ار مدرم
 هب هک تفای شیازفا نانچ ،هاتوک یتدم رد
 هک یا هبحاصم رد( ،یوراه دیوید هتفگ
 هداد ماحنا وا اب ۲۰۰۶ لاس رد یلیلاشاس
 رد ،هبحاصم نیا یسراف همجرت و تسا

 و یروآ درگ ،لاربیلون یژولوئدیا باتک
 تاراشتنا هسسوم ،تقادص زیورپ همجرت
 مهس ،اکیرما رد الثم“ )تسا هدمآ هاگن
 ،یلم دمآرد زا تیعمج ییالاب دصرد کی
 ربارب هس ۲۰۰۰ ات ۱۹۷۹ یاه لاس هلصاف رد
 هک یتایلام نیناوق هب هجوت اب نالا هتبلا و دش
 اهنآ تیعضو ،دنک یم ارجا شوب تلود

 هنومن کیزکم .تسا هدش مه رتهب یتح
 یهاتوک هرود یط ،نآ رد هک تسا یرگید

 نت هدراهچ ناهگان ،یزاس یلاربیلون زا دعب
 تسیل رد ،اه یکیزکم زا یرتشیب دادعت ای

 رهاظ سبروف هیرشن یاه ردرایلیم یناهج
 زا سپ هک رازاب ینامرد کوش .دندش
 لکش هب ،دش ارجا هیسور رد یشاپورف
 دصرد ۵۰ هک دش رجنم یشراگیلا یریگ
 زا .دنراد رایتخا رد ار هیسور یلم دمآرد
 هب یزاس لاربیلون هک اجک ره رد ،ور نیا

 و تردق بیهم زکرمت نیا ،دمآ رد تکرح
 یم ار بتارم هلسلس یالاب حوطس رد تورث
 مدص کی“ رد ،لمع رد ار نیا .دینیب
.دینیب یم ،بتارم هلسلس ییالاب ”دصرد
 کرویوین رد یهاتوک بلطم ،لاثم یارب
 ،هتشذگ لاس تسیب یط داد یم حرش زمیات

 نیا رد دارفا نیرتدنمتورث یارب یقافتا هچ
 یم ناشن بلطم نیا .تسا هداد خر روشک
 رد ،تباث رالد بسح رب اهنآ تورث هک داد

 دوب رالد نویلیم ۶۰۰ ربارب ۱۹۸۵ لاس دودح
 رالد درایلیم ۲٫۸ دودح رد یزیچ نالا هک
 ار دوخ تورث اهنآ ،هرود نیا یط .تسا

 ،یزاس لاربیلون هچنآ .دندرک ربارب راهچ
 ای هداعا ،تسا هداد ماحنا بوخ رایسب

 دناب یتاقبط تردق هرابود یریگ لکش
”.تسا یسایس ناگبخن زا یدودحم
 هک دهد یم ناشن هبحاصم نیا رد وا
:دنک یم افیا هدمع شقن ود ،ون مسیلاربیل
 یارب دوس یالاب یاه خرن هداعا یکی

 تردق هداعا یرگید و تسا یراد هیامرس
.تسا راد هیامرس طلسم هقبط
 نیا و یروآ دوس یالاب یاه خرن نیا هتبلا

 ای نامسآ زا ،یا هناسفا و تفگنه یاهدوس
 تردق شهاک زا هکلب ،دیآ یمن نیمز زا

 لصاح نانآ تراغ و رت نییاپ تاقبط دیرخ
 نارحب هب رجنم عضو نیا یتقو .دوش یم
 تضایر تسایس اهنآ لح هار ،مه دوش یم
:تسا مدرم هب رتشیب راشف ینعی ،یداصتقا

 هک نآ یارب دنشکب تضایر هعماج همه
!دنشکب الاب ار نآ لصاح ،یدودعم
 رد ،مه یسایس نیلوئسم و اه تلود

 نابحاص و یلام یاه هیامرس نیا تمدخ
 رد مدرم ناگدنیامن حالطصا هب .دنتسه اهنآ
 و مدرم نیما دیاب هک ،مکاح یسایس ماظن

 و هیامرس هدرامگ ،دنشاب نانآ عفانم ظفاح
 و اه کناب نابحاص .دنتسه نآ تمدخ رد

 و اه تلود ،یلام هیامرس نیطالس
 هن ؛دننک یم هرادا ار نویسایس
 هیامرس و اه کناب ،تلود و نارادمتسایس
 زا ،یتلود یاهداهن ،لیلد نیمه هب .ار اه
 ،تسا هدرک زورب یپ رد یپ هک ییاه نارحب
 نارحب نیا هکلب ،دنا هتفرگن یسرد اهنت هن

 هنیزه ندرب لاوس ریز یارب یا هناهب ار اه
 تاقبط رب راشف شیازفا و یتلود یاه
 اه یزاس یصوصخ دیدشت قیرط زا ،نییاپ
 یم رارق یداصتقا تضایر یاه تسایس و
 هک ار ییاه تکرش و دارفا تایلام .دنهد
 دنهد یم شهاک ،دنراد نالک یاه دمآرد
 یاهرازاب و اه کناب رب رثوم تراظن زا و
 اه نارحب نیا یلصا ببسم هک ،یلام
 اهنیا دنیوگ یم و دنور یم هرفط ،دنتسه
 یراذگ هیامرس اب و دنتسه ”نیرفآراک“

 و دنوش یم یداصتقا دشر کرحم ،دوخ
 دشر هکنآ لاح !درک قیوشت دیاب ار اهنیا
 مدرم یاه دمآرد و قوقح هیاپ رب یداصتقا

 .اهنآ ندرک ضورقم اب هن دریگ یم تروص
 هک ییاه تلود یتح- اه تلود نوچ و

 -دنتشاد پچ یاعدا اهروشک نیا رد اقباس
 دننک یم ارجا ار یلاربیلون یاه تسایس مه
 ییاونش شوگ ،اه تموکح لخاد رد و
 ریزگان مدرم ،درادن دوجو مدرم فرح یارب

 احنآ رد و دنزیرب اه نابایخ هب دنا هدش
:دنشکب دایرف ار دوخ فرح
 ”!میتسه دصرد هن و دون ام“
*** 
 و میسر یم ثحب مود تمسق هب نونکا

 دیدشت یگنوگچ و یلام هیامرس تیهام
 و یلاربیلون دیدج طیارش رد ار یرگ یلام
 ههد یط ار نآ درکلمع و تیلاعف هوحن

 تلود هک ارچ ،مینک یم یسررب ،ریخا یاه
 هژیو هب و دوب نآ ساسا هک یرکفت و هافر
 درکلمع یارب ،نآ یتراظن یاه مسیناکم
.دوبن یبسانم رتسب ،یلام هیامرس
 یخرب ،یلصا ثحب هب دورو زا شیپ
 رتهب کرد یارب یتامدقم تاحیضوت
 ،ادتبا زا و ساسا رد .تسا مزال ،عوضوم
 عفر ،یدیلوت تیلاعف زا ناسنا فده
 تادیلوت نآ فرصم ینعی ،دوخ یاهزاین
 هب .دوس ندروآ تسد هب هن ،تسا هدوب
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 عفر یارب ،لصا رد ناسنا ،رگید ترابع
 هدرک یم دیلوت ،فرصم یارب ،دوخ زاین
 ،دنام یم هدنز هک نآ یارب ،یمدآ .تسا
 ظفح یارب ،دروخ یم یزیچ یتسیاب

 یم یزیچ ،امرگ و امرس ربارب رد شیوخ
 دنزگ زا شیوخ تظفاحم یارب و دیشوپ

 لماوع و نافوط و داب و یشحو تاناویح
 یم مهارف یهانپرس دوخ یارب ،یعیبط
 زا ،نکسم و کاشوپ و کاروخ ینعی ؛درک

 وا یاقب طرش و تایح ییادتبا تایرورض
 نیمأت یارب ریزگان هب ،ناسنا و تسا هدوب
 هدز تیلاعف هب تسد ،تایرورض نیا
 اه هویم یروآ عمج( اه تیلاعف نیا .تسا
 ،یزرواشک اهدعب و یکاروخ یاه هناد و

 اهدعب و کاروخ یارب تاناویح راکش
 مشپ و تسوپ زا ششوپ هیهت ،یرورپماد

 یاه لکش نیرت یئادتبا )…و تاناویح
 رد ،اهدعب هک تسا هدوب یدیلوت تیلاعف

 هکنیا .تسا هتفای شرتسگ نوگانوگ تاهج
 نامزاس رد – دیلوت لَبِق زا و دیلوت نایرج رد

 -یدیلوت یعمج هتسد تیلاعف زا یصاخ
 رد یخرب هک دوش یم مهارف ناکما نیا
 ،نارگید راک لصاح بحاصت هجیتن

 زا ،دنوشب مه تورث و دوس بحاص
 دیلوت نامزاس یلگنا یاه هدیدپ و یشاوح
 .دیلوت دوخ یلصا فده هن ،تسا هدوب

 ماحنا یعمج تروص هب دیاب دیلوت نوچ
 یاراد ،نامزاس کی یاراد هشیمه ،دوش
 تسا هدوب مه صخشم یعامتجا ماظن کی
 ،یعمج دیلوت زا یددعتم یاه ماظن رد و
 هب ندیسر و نارگید راک بحاصت هدیدپ نیا

 رد اما ؛تسا هتشاد دوجو ،تورث و دوس
 هدیدپ نیا ،یعامتجا دیلوت زا یصاخ ماظن

 هب ،)فرصم یاج هب( تورث و دوس بسک
 ینعی .دوش یم لیدبت دیلوت یلصا فده
 لوا هجرد رد هکلب ،فرصم یارب هن دیلوت
 یم تروص ،تورث و دوس بسک یارب

 ،صاخ یعامتجا ماظن نیا مان .دریگ
.تسا یراد هیامرس
 ار یشفک دیلوت هناخراک الثم زورما هک یسک
 و تسین شفک قشاع ،دنک یم ثادحا

 زا شیب ،لاس رد زین شا هداوناخ و دوخ
 هکلب ،دننک یمن هدافتسا شفک تفج دنچ
 دیلوت قیرط زا هک تسا یدوس لابند هب

 رد ار دوخ لوپ وا .دوش یم شدیاع ،شفک
 ات دنک یم یراذگ هیامرس شفک دیلوت راک
 مولعم ادرف رگا و دوش شدیاع یرتشیب لوپ

 دیلوت و درادن یدوس ،شفک دیلوت راک دوش
 ،درف نیا ،تسا روآ دوس ییاذغ داوم
 دنک یم لقتنم یا هتشر هب ار دوخ هیامرس
 ،یداصتقا نابز هب ینعی .تسا روآ دوس هک
 ،تسین وا رظن دروم الاک یفرصم شزرا
 هک تسا الاک یا هلدابم شزرا نیا هکلب
 لیکشت ار هدننک دیلوت راد هیامرس هزیگنا

 ،دوش شدیاع یرتشیب دوس اجره .دهد یم
 بسک همزال اما ،درب یم اج نامه ار لوپ
 ینعی .تسا دیلوت ،لاح ره هب ،دوس نیا

 و دیلوت دنور قیرط زا طقف ،یدیلوت هیامرس
 لصاح زا یشخب دناوت یم ،دیلوت لالخ رد
 تورث و دوس هب و بحاصت ار نارگید راک
 ،صاخ ماظن نیا هیشاح رد اما .دسرب
 هیامرس( دنتسه مه هیامرس زا ییاه شخب
 دوخ رد هکنآ یب هک )راوخ تنار و یوبر

 هتشاد یتکراشم و تلاخد ،دیلوت هخرچ
 رد هک ار یتورث و دوس زا یشخب ،دنشاب

 دوش یم داجیا نارگید راک اب و دیلوت نایرج
 فرصم و بحاصت -صاخ یاه هویش اب –
 یلام هیامرس یلصا تیهام نیا .دننک یم
 .تسا
 عفر یاج هب – دوس بسک هک یماظن رد
 رد -فرصم ینعی ناسنا یداصتقا یاهزاین
 بسک یرتشیب تیروحم زور هب زور دیلوت
 هب ،هیامرس هک دسر یم ینامز ؛دنک یم

 یدنور ناونع هب ،مه دیلوت دنور دوخ
 هک دنک یم هاگن ،ریذپان بانتجا اما محازم
 یط ار نآ دیاب راچان ،دوس بسک رطاخ هب

 و دیلوت زا هن ندروآ رد لوپ ،نیاربانب !دنک
 اب ندروآ رد لوپ نیا هکنآ نودب و ،راک
 دروم ،دشاب هتشاد یطابترا دیلوت نایرج
 تیلاعف ساسا ،نیا .دریگ یم رارق هجوت

.تسا یلام هیامرس
 عفر یاج هب ار دوس بسک ،یراد هیامرس
 هیامرس و داد رارق دیلوت روحم ،ناسنا زاین
 هب و هدرک یشوپ مشچ دیلوت زا اساسا ،یلام
.تسا لوپ دوخ زا ندروآ رد لوپ لابند
 هک ییاه هویش تیهام هب ندرب یپ یارب

 یاه شزرا اهنآ هلیسوب یلام هیامرس
 راک اب و دیلوت نایرج رد هک ار یداصتقا

 بحاصت قح ریغ نم هدش داجیا نارگید
 و اه شور امتح تسین مزال ،دنک یم
 و اه کناب درکلمع دیدج یاهرازفا

 و ریذپ رطخ یراذگ هیامرس یاه قودنص
 حالطصاب یاه شور و یلام یاهرازاب
 یاهرازفا ای ”کسیررپ یهدب تیریدم“

 هقتشم لثم هنابلقتم یاه تیلاعف نیا دیدج
 قاروا و ،ینهر یاه ماو ،یرابتعا یاه
 همیب هضرق قاروا و یهدب هناوتشپ هب راداهب
 .دنوش یسراو یلیصفت و هناگادج روط هب

 نیا همه رد یلام هیامرس یمومع درکلمع
 و ییاراد ره یارب :تسا یکی الآم ،دراوم
 ینعی ،دننک یم رداص راداهب قاروا ،یدهعت
 راداهب قاروا هب ار دهعت نآ حالطصا هب
 یاه ییاراد و قاروا نیا و هدرک لیدبت
 هرهب اهنآ زا و هداد رارق شدرگ رد ار موهوم
 قاروا نیا هک یلاح رد ،دنروآ یم رد
 و تورث هنوگچیه دوخ شدرگ اب راداهب
 دوجو هب یا هزات و یعقاو یداصتقا شزرا

 شدرگ هصرع ،هصرع نیا اریز ،دنروآ یمن
.دیلوت هصرع هن تسا
 ،دیراد تنوکس نآ رد هک ار ینامتراپآ
 راداهب قاروا نآ یارب و دننک یم یبایزرا

 .دنهد یم رارق شدرگ رد ار اهنآ و رداص
 نیا هک تسین مهم نیا یلام هیامرس یارب
 ،دراد یصخش هدافتسا دروم ،نامتراپآ
 یصوصخ یئاراد هن تسا یصخش یئاراد
 دوس بسک و شورف و دیرخ عوضوم هک
 همه دهاوخ یم یلام هیامرس .دریگ رارق

 و دیرخ لباق ات دنک لیدبت الاک هب ار زیچ
 رد .دروآ رد دوس نآ زا ناوتب و دوش شورف
 رب شدرگ نایرج رد هک ییاه تنار هجیتن
 هکنآ یب( دنروخ یم نامتراپآ نیا یور

 نآ تمیق )دوش هفاضا نامتراپآ نیا هب یزیچ
 یکی ،یدعب رادیرخ و دنک یم ادیپ شیازفا

 ای نامتراپآ نیا دهاوخ یم هک ،امش لثم
 امش ربارب ود دیاب ،درخب ار نآ لثم یکی
 هدشن ربارب ود اه نامتراپآ .دنک تخادرپ
 ار توافتلا هب ام نیا هک یناسک و تسا

 ای هتخاسن ینامتراپآ نآ یازا رد دنا هدروخ
 تمیق توافتلا هبام اما ،دنا هدرکن ثادحا
 هب یلام رصانع ار نامتراپآ نیا یدعب و یلبق

.دنا هدز بیج
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 هیامرس یواسم یاه شخب عقاو رد ماهس
 ،مهس قاروا و تسا تکرش کی تباث

 و تباث هیامرس نآ یذغاک یاه هدنیامن
 تکرش کی .دنتسه نآ یواسم یاه شخب
 نیشام یاراد هک دیریگب رظن رد ار یدیلوت
 داوم ،نامتخاس و نیمز ،تازیهجت و تالآ
 یاهرابنا رد هدش هتخاس یاهالاک و هیلوا

 ینف تاعالطا ،یراجت مئالع و هناورپ ،دوخ
 همه اهنیا .تسا …و یونعم تیکلام و
 رگا .تسا شزرا یاراد و یداصتقا تورث
 اعقاو یاه ییاراد نیا شزرا عومجم ًاضرف
 نیا و دشاب ناموت درایلیم جنپ ،دوجوم
 تسا یهیدب ؛مهس ۵۰۰۰ یاراد تکرش
 ناموت نویلیم کی نآ مهس ره شزرا

 مهس هگرب ره ،رگید ترابع هب ،دوب دهاوخ
 نآ یاه ییاراد ۵۰۰۰/۱ هدنیامن تکرش نیا
 نیشام زا ناموت نویلیم کی لداعم ینعی
 یاه ییاراد ریاس و داوم و تازیهجت و تالآ

 هیهت راک رد الثم تکرش نیا .تسا تکرش
 زا مه لاسما و تسا یتخوس داوم عیزوت و
 ،ماگنهدوز ناراب و فرب شراب ،نابآ و رهم

 دهد یم ینالوط و درس ناتسمز کی زا ربخ
 ؛تشاد میهاوخ مه ار زاگ و تفن نارحب و
 الاب یانعم هب یلام یاهرازاب فرع رد نیا
 رد هک تسا ییاه تکرش ماهس تمیق نتفر
 شزرا .دنراد تیلاعف یژرنا و تخوس راک
 مین و نویلیم کی هب ینویلیم کی مهس ره
 اما ،دوش یم مین و ربارب کی ینعی دسر یم
 هدنیامن ماهس نیا هک یعقاو یاه یئاراد نآ
 و ربارب کی و تسا هدرکن رییغت تساهنآ
 هاجنپ نیا یعقاو یازا هب ام .تسا هدشن مین
 ؟تساجک رد ماهس شزرا هفاضا دصرد

 ینعی درادن دوجو یعقاو یاه ییاراد نینچ
 یعقاو شزرا هک یتامدخ ای اهالاک هب
 تساهنآ فرعم ماهس نیا و دنراد یداصتقا

 نیا ادتبا زا یتقو .تسا هدشن هفاضا یزیچ
 دنرادن یشزرا دوخ سفن رد یذغاک ماهس
 و یداصتقا یاه شزرا هدنیامن طقف و
 تیدوجوم یرگید لحم رد هک تسا یعقاو
 اه هدنیامن نیا سپ ،دنراد ینیع و یدام
 یاه تورث هک دنبای شیازفا یماگنه دیاب
 .دنشاب هتفای شیازفا اهنآ یازا هب ام یعقاو
 رازاب رد یذغاک یاه هدنیامن نیا اب یزاب اما

 یعقاو دیلوت هصرع رد هکنآ نودب ،یلام

 شیازفا یقیقح یداصتقا یاه تورث
 و یلام یاه تیلاعف هصرع ،دننک لصاح
 یدام یازا هبام .تسا نآ یلصا درگش
 راک ای )ماکاد( موهوم یذغاک یاه ییاراد
 راک لصاح هک یتامدخ و اهالاک ای تسا

 یتشم کمک هب یلام هیامرس اما ،دنتسه
 چیه دیلوت هصرع رد هک یذغاک یاهرازفا

 دیلوت ،دوخ یارب ،دنرادن یدام یازا هبام
 هجیتن رد هک یقوقح اب ینعی دنک یم تورث
 شیارب یلام رازاب رد اهذغاک نیمه اب یزاب

 یاه تورث زا یشخب ،دوش یم لصاح
 رد هک دنک یم بحاصت ار یعقاو یداصتقا
 یتکراشم و تلاخد هنوگ چیه اهنآ دیلوت
.تسا هتشادن
 هژیو هب ،یلام هیامرس یاهرازفا و اه شور
 ،تسا هدش عادبا ریخا ههد دنچ یط هچنآ
 تسا یلاثم زا رت هدیچیپ و رت عونتم رایسب

 هیامرس راک اساسا اما ،دش نایب اجنیا رد هک
 یاه ییاراد .تسا نیمه اهنآ همه رد یلام
 یجراخ دوجو ،موهوم ای یزاجم یذغاک
 یذغاک لئاسو و اهزوجم عقاو رد و دنرادن
 زا یشخب فرصت و کلمت یارب یتازایتما و
 و کلمت نیا .دنا هعماج یعقاو یاه تورث
 هکنآ نودب ینعی ،قحریغ نم ،فرصت
 و یذغاک یاهزوجم نیا ناگدنراد
 یاه تورث نآ داجیا و قلخ رد ،تازایتما
 ،دنشاب هتشاد یتکراشم و تلاخد ،یعقاو

 ،نازاب سروب .…دریگ یم تروص
 هک یلام نازاب هدبعش ریاس و اهروتالوکپسا
 یاهرازفا و اه شور اب و یلام یاهرازاب رد

 موهوم و یزاجم یزاس ییاراد ،یلام دیدج
 یعقاو و یدام تلاخد هنوگچیه ،دننک یم
 اب یطابترا هنوگچیه و دیلوت دنور دوخ رد
 شور و اهرازفا نیا کمک هب اما ،دنرادن نآ

 یاه یزاس یئاراد نیمه قیرط زا و اه
 یاه شزرا زا یهجوت لباق شخب ،یزاجم
 دیلوت لوصحم هک ار یداصتقا یعقاو
.)۱( دننک یم بحاصت ،تسا
 راک نودب ار وت رد وت یاه هرهب هنوگ نیا
 تسدب ناوت یم ینامز ات ،یعقاو یداصتقا
 هک یمدرم ینعی- ییاهن نویدم ،هک دروآ

 اب ،دوخ راک اب -دننک یم دیلوت و راک
 ،دننک یم لصاح دوخ راک زا هک یدمآرد
 یلام هیامرس هب ییاه تنار تخادرپ هب رداق

 دایز ردقنآ اه تنار نیا نازیم یتقو .دنشاب
 رگید ،مدرم ینعی ،دلوم شخب هک دوش
 ،دنشابن اهنآ تخادرپ و نیمأت هب رداق
 یم ینامز ات لگنا .ددرگ یم زاغآ نارحب
 هک دهد همادا دوخ تایح هب دناوت
 ؛دنامب هدنز تسا نآ نابزیم هک یدوجوم
 دح نیا زا نابزیم زا لگنا هیذغت رگا
 یم نایم زا ود ره نابزیم و لگنا ،درذگب
.)۲( دنور
 یاه تلود شقن زا ،مالک نیرخآ ناونع هب

 نیا ندروآ دوجو هب رد ،یراد هیامرس
 یاه تلود .دوب لفاغ دیابن مه نارحب

 تمدخ رد هک نیا رب هوالع ،یراد هیامرس
 یارجا و عفانم ظفح لماع و یلام هیامرس
 زا یکی زین دوخ ،دنتسه نآ یاه تسایس
 یم رامش هب یلام یاه نارحب داجیا لماوع
 بوچراهچ رد تلود جرخ و لخد .دنور
 یم میظنت ،تلود هجدوب رد و یمومع هیلام
 ینامز نامه زا ،رگید فرط زا اما ،دوش
 راک ،یکناب تایلمع و لوپ رشن زکرمت اب هک
 یصوصخ یاه کناب تسد زا لوپ رشن

 تلود رایتخا رد یراصحنا روط هب و جراخ
 اه تلود ،تفرگ رارق یراد هیامرس یاه
 و هعماج یمومع داصتقا هب هک ار هزوح نیا

 – رگیدکی اب مدرم یداصتقا تادوارم
 ،دش یم طوبرم -همکاح هاگتسد زا جراخ
 و لخد هزوح هک ،دوخ یمومع هیلام اب

 رد و دنتخیمآ مه رد ،دوب اهنآ دوخ جرخ
 نامز لثم – لوپ هب دیدش زاین عقاوم

 هک یا هناوتشپ یب لوپ رشن اب -گنج
 بیج زا ،دش یم یتلود جراخم فرص
 .دندرک یم نیمأت ار دوخ یاه هنیزه مدرم
 نارحب للع نیرت یساسا زا یکی هلأسم نیا

 یلصفم ثحب اما ،تسا یلام و یلوپ یاه
 هناگادج یتصرف هب زاین نآ یسررب هک تسا
 یاه تلود ،درکلمع نیا زا ادج اما .دراد
 و نارادکناب نارازگراک زورما یراد هیامرس
 یگدنز ،نارادکناب .دنا هدش یلام نیطالس
 یدعب لسن راهچ هس و هدرک دوبان ار مدرم
 هک ییاه تلود اما ،دننک یم راکهدب ار
 مسا هب ،دنتسه نارادکناب نیمه بختنم
 ،مه نارحب عقاوم رد ،مدرم بختنم تلود
 موقلح هب و دنروآ یم رد مدرم موقلح زا
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 اهنآ ندش قرغ عنام ات دنزیر یم اه کناب
 امابوا هک ار یرالد درایلیم دصهن .دنوش
 یلام تاسسوم یتقو ،شیپ لاس ود نیمه
 هناتسآ رد دوخ یاعدا هب تیرتسا لاو
 تایلام لحم زا ،دنتشاد رارق یگتسکشرو
 هب دندوب هتخادرپ دمآرد مک مدرم هک ییاه
 هک تخیر تیرتسا لاو یاه کناب موقلح
 هیآ هب انب هکنیا هن رگم ؟دیا هدرکن شومارف
 هلخادم“ ،لاربیلون داصتقا یرارکت و سدقم
 کلهم مس ،یداصتقا روما رد تلود
 دوخ راک رازاب تشاذگ دیاب و تسا داصتقا
 ،تلود هلخادم تیعونمم سپ ”؟!دنکب ار
 رد تلود هک تسا یدراوم هب طوبرم طقف

 هافر و رتدمآرد مک راشقا زا تیامح تهج
 یاه تایلام هک یدراوم هن ؛دیامن هنیزه اهنآ
 ناراد هیامرس بیج هب ار مدرم یتخادرپ
 صاخ ،ییور ود نیا .دنک ریزارس یلام
 رد .تسین ینوناک یراد هیامرس یاهروشک
 اب هک مه ینوماریپ یاهروشک زا هتسد نآ
 هب ،یراتخاس لیدعت یاه همانرب یارجا
 قحلم هدش یناهج یلام هیامرس یودرا

 یرظن یاهاعدا فالخ رب ،دنا هدش
 روتوم و تباث یاپ تلود ،مسیلاربیلون
 و تسا یلاربیلون یاه همانرب یارجا هکرحم
ِ یزاوژروب نآ یریگ لکش هار اهنت

 هطساو و لالد ناونع هب هک یرودارپمک
 نیب یلام تاراصحنا اب اهروشک نیا داصتقا
 نیا ندش یکی ،دنک یم لمع یللملا
 و تردق  هاگتسد اب ،هتسباو یزاوژروب
 اب تکارش قیرط زا ،هعماج تراغ و تلود
 ،نیما ریمس لوق هب .تسا تردق هاگتسد
 تسا نیا مزلتسم ،تاراصحنا ییوج تنار“
 ،”دشاب نانآ لاعف مرج کیرش ،تلود هک
 کفنیال ءزج یلام داسف ،لیلد نیمه هب

 یب .تساهروشک نیا همه رد تموکح
 ریخا یاه شزیخ همه رد هک تسین لیلد
 ،اقیرفآ لامش و برع یاهروشک رد مدرم
 ردص رد ،تلود نارس یلام داسف هلأسم
 هدوب کیتارکومد یاه شبنج تاضارتعا
 هناروزم ،ون مسیلاربیل ،بیترت نیا هب .تسا
 تلود تلاخد مدع“ راعش یرظن هصرع رد
 رد اما ،دهد یم رس ار ”یداصتقا روما رد
 تاراصحنا تمدخ رد نانآ تلود ،لمع
.دنک یم لمع

 دایش نازادرپ هیرظن ناوت یم مه زاب ایآ
 یاج هب و درک شیارآ ار ناکوئن و لاربیلون
؟دومن بلاق مدرم هب تسودناسنا ناسیدق
 و یناهج کناب لثم یللملا نیب یاهداهن

 کناب هب ار اه ماو ،لوپ یللملا نیب قودنص
 رگتراغ ماظن .دنهد یم اه تلود و اه
 هب ،مه اهروشک نیا هدش یلام هیامرس
 یروط ،یللملا نیب یاهداهن نیمه هیصوت
 الآم هک تسا هدش ”یراتخاس لیدعت“

 ار اه ماو نیا مظعا شخب ،یلام هیامرس
 هدنیآ رد اهنآ تخادرپ زاب اما ،دشک یم الاب
 ات دیاب مه هک یمدرم .تسا مدرم هدهع هب

 تخادرپ ار اه یهدب نیا دعب لسن دنچ
 دننک لمحت ار نیهوت و ریقحت مه و دننک
 تسا یریقف و هدنام بقع داصتقا ،نانوی(
 رگا و دراد رارق یگتسکشرو هناتسآ رد هک
 ،دهدن تاحن ار نآ اپورا قودنص کمک
 ناینانوی مادم هچ ره و ؛دش دهاوخ قرغ
 تاحن و کمک هن هک دنشک یم دایرف
 ار یماظن هن و میهاوخ یم ار اپورا هیداحتا

 زور نیا هب ار ام یلاربیلون یاه هخسن اب هک
 دض سیلپ اب ار اهنآ باوج ،هتخادنا

 .)دنهد یم روآ کشا زاگ و شروش
 ،مه راکهدب یاهروشک هنوگ نیا تیعقوم
 ماد هب هک تسا یراکهدب صخش هیبش
 راب ره و تسا هداتفا یراوخلوزن راکناتسب

 هداد تاحن ار وا ،راوخلوزن راکناتسب نیا هک
 طرش نیا اب ،دهد یم وا هب یا هزات ماو و
 رد ؛دزادرپب ار شا یلبق یهدب نآ اب هک
 هاچ هب و دروآ یم رد هلاچ زا ار وا عقاو
 هیجوت مه زاب اما ،دزادنا یم رت قیمع
 داصتقا ،اهنآ یاه هناسر و ماظن نیا ناشارت
 قوب رد ار رازاب رب ینتبم یسارکومد و رازاب
.دننک یم
 هک ینارادمتسایس و یناج و دزد تشم کی
 هیامرس یایند رب ،دنتسه اهنآ تمدخ رد
 تیرثکا و دننک یم تموکح زورما یراد
 تاغیلبت اهلاس یط مه ار نارکفنشور

 هک دنا هدناسرت ،یلاربیلون روآ ماسرس
 اهنآ رد و دننزب فرح حیرص اهنآ هرابرد
 زا ینازاب تسایس .دنا هدرک داجیا دیدرت

 اب ،نایم رد کی هک ینوکسولرب سنج
 ،دنوش یم اوسر یسنج و یلام تاحاضتفا
 هدیبسچ تردق هب تحاقو و تجامس اب اما

 نیرخآ هک دوب شیپ زور دنچ نیمه .دنا
 اما ،دش رجنم وا حاضیتسا هب تاحاضتفا
 هک یناگدنیامن اب ینابت و دنب و دز اب مه زاب
 تفرگ دامتعا یأر ،دندوب وا دوخ سنج زا
 راشف ریز رد هک هکنآ زا دعب هاتوک یتدم و
 ،دش مالعا وا یافعتسا هرخالاب ،نارحب
 نتفر زا ،مر یاه نابایخ رد حبص ات مدرم
 .دندرک یم یبوکیاپ و صقر و ینامداش وا

 یسارکومد رد ندوب مدرم هدنیامن یانعم
 ،تسا نیا ،زورما ییاوژروب یاه
 و هدنیامن و مدرم بختنم هک ینارادمتسایس
 مشاه سنج زا ای !دنتسه اهنآ عفانم ظفاح
 – ووزوک بختنم ریزو تسخن ،یچات
 تیامح و لوپ اب هک ناتسبرص زا یشخب
 زا ارنآ ،اکیرما مچرپ ریز انلع و اکیرما

 ،شیپ هام دنچ هک -دندرک ادج ناتسبرص
 اپورا هیداحتا هژیو رگشرازگ ،یترام کیل
 قاچاق ،ناسنا قاچاق رد درک مالعا
 ردخم داوم قاچاق و ناسنا ندب یاضعا
 ون مسیلاربیل هک ،هکرعم نیا رد .دراد تسد
 و هبرجت هصرع رد ،دوخ نوناک و هاگداز رد
 رد ، تسا یرواد رایعم نیرتالاب هک ،لمع
 نینچ لمحتم ،یعقاو یگدنز هصرع
 تسا ییاشامت ،تسا هدش ینیگنس تسکش
 داصتقا ،نآ ینطو نیعفادم یاه شالت

 یداصتقا یاه بتکم زا هک ییاه هدناوخ
 غراف تراپانب موحرم هرود زا هدنامزاب
 و تاغیلبت اب اجنیا و دنا هدش لیصحتلا

 ،یتسار تسد تاعوبطم یاه یزاس هرهچ
 هفیظو و هدش ”یداصتقا رظن بحاص“
 .دنا هتفرگ هدهع هب ار یلام هیامرس زا عافد
 خاش( دناوخ یم لامر ار سکرام یکی

 ؛)؟بیسآ هچ هشپ شین زا ار شیمواگ
 هیامرس هک تسا هدرک فشک یرگید
 داهن کی تلود ،تسین مسیلایرپما ،یراد
 راک مومع تعفنم یارب هک تسا یمومع
 تفن لابند هب ینامز مسیلایرپما و ،دنک یم
 ،تساوخ یم عبانم گنکد برض هب و دوب
 یاه فرح همادا رد و !دهاوخ یمن نالا اما

 و هنارادربهالک یاه هویش زا دیجمت اب ،دوخ
 زا نانچ ،یلام هیامرس درکلمع یاز نارحب

 دیدج یلام یاهرازفا یگدیچیپ و تبیه
 زا تبحص ییوگ هک دیوگ یم نخس
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 تسا رارق ارهاظ و تسا یا هتسه تالداعم
 دیدج یاهرازفا نیا زا ار بطاخم نانچ
 هک دنناسرتب اهنآ یاه یگدیچیپ و یلام
 و دنزب یفرح اهنآ هرابرد دنکن تارج یسک
 مه نارگید هک دنک یم هیصوت مه رخآ رس
 دای ار یلام هیامرس یاه هویش نیمه دیاب
 !دوش حالصا ایند ات دندنب راک هب و دنریگب
 زدیا همه هک تسا نیا زدیا اب هزرابم هار
 .دنریگب
 یاوه زا تورث داجیا رنه ،یلام رازبا“
 دای اه ییاپورا و اه ییاکیرما .تسا بیقر
 یم دای دنراد مه اه ینیچ .دنتفرگ
 مولعم .میریگب دای دیاب مه ام )۳( ”دنریگ
 تراجت“ نیا اب دنهاوخب همه رگا تسین
 راک لصاح هک ،یعقاو یاه تورث هب ”رکف
 یم یقاب یسک هچ ،دنسرب تسا نارگید
 و دنک دیلوت ار یعقاو یاه تورث نآ ات دنام
 هار ”یحارط و رکف“ دیلوت لابند همه رگا

 مدرم هچنآ سپ ،دنشاب نارگید لواپچ یاه
 تنوکس نآ رد ،دنشوپب ،دنروخب دیاب ایند
؟دنک دیلوت دیاب یسک هچ ار … و دننک
 هیامرس ماظن هک یعضو اب و طیارش نیا رد
 ماظن و طلسم یلام هیامرس هژیو هب و یراد
 ،دنتسه اهنآ تمدخ رد هک یمکاح یاه
 هدنامن یقاب یهار مدرم یارب ؛دنا هدرک ادیپ
 و دنزیرب اه نابایخ هب هکنآ زج تسا
 ۹۹ ام“ .دنشکب دایرف ار دوخ ضارتعا
”.میتسه اه یدصرد

—————————————— 
 ناشفارز یاقآ طسوت ،ینارنخس نتم*
.تسا هدش یسیونزاب
 همدقم( یلوپ ماظن و یناهج یلام نارحب )۱(
 نارهت ،رهمدازآ تاراشتنا )باتک مجرتم

۱۳۸۹
اج نامه )۲(
 دمحم یاقآ اب همانرهم هلجم هبحاصم )۳(

۱۳۹۰ رویرهش ،نایبیبط
 http://kanoonmodafean1.blogspot.‐

com/2011/12/zarafshan.htm

 رگید الاح ، تشذگ دون ههد زا اهلاس
 هناراو یارب یناهج یراد هیامرس یانح
 هک یناسک یتح.درادن یگنر قیاقح ندرک
 یوروش ریهامج داحتا یتلود مسیلایسوس هب
 هب زورما زین  دندرک یم هاگن دیدرت هدید هب

 و بیرخت زا فده هک دنا هتفایرد یبوخ
 رد یرشب درواتسد نیرتگرزب ندناشاپورف

 هن  یصوصخ تیکلام بلس رد خیرات لوط
 هک تسا یشحوت هب ندز نماد هک یناسنا
 رد یهجو نیرت هیاریپ یب هب زورما
 رد یراد هیامرس یاهداهن یروتاتکید
 هک یروتاتکید .تسا دوهشم ناهج رساترس
 عفانم یارب ناسنا نت و ناور یزاس ناریو رد
 نادرگیور یشور چیه زا زیچان یتیلقا
 نانچنآ ار نان مغ هک یروتاتکید .تسین

 ۸ دیاش رگید هک تسا هدیشخب قمع
 مدرم زا یرایسب یارب اقب یارب راک تعاس
 خیرات هک اهنآ .دشاب ینتفاین تسد ییوزرآ
 یدازآ ار رشب قوقح و دنراس یم هنوگژاب ار
 رد و دنا هدرک دادملق یصوصخ تیکلام

 ناراداوه ندرک بوعرم و یخیرات فیرحت
 و اهتنایخ قیرط زا یملع  مسیلایسوس
 ناهج رساترس رد دوخ راد هنماد بوکرس
 یاهتسینومک یمیدق هناسفا و دنا هدیشوک

 دم یاه هفافل رد زورما ار دوخ راوخ مدآ
 یزاس ویتانرتلآ قیرط زا ای و  دنا هدیچیپ زور
 اوارت بسا یمیدق شور نامه هیاپ رب ییاه
 فیرحت رد یعس درس گنج شور رد
 زورید  ات هچنآ .دنا هدرک حوضو رپ یخیرات
 یتسیکستورت یاهنامزاس زا یا هدمع شخب
 رارق برغ یتینما یاهنامزاس تمدخ رد ار
 رد ار نارکفنشور زا یشخب زورما داد یم

. تسا هتفرگ تمدخ
 یم داهنشیپ ناتسود هب ار ریز هلاقم ندناوخ 

 .منک
 ا.ا
 مسیرتسگنگ ات مسیلایسوس زا 
 هیسور یداصتقا طوبه 
یریما میرم
 هب یتسیلایسوس داصتقا زا هیسور طوبه
 زاغآ ۱۹۹۰ ههد لیاوا زا یرتسگنگ داصتقا

 قبط رازاب نابلطحالصا هکینامز .دش
 هویش هژیوهب ،یبرغ نارواشم ییامنهار
 و »ینامرد کوش« مان هب دراوراه هاگشناد
 دندرک شالت »سکاس یرفج« نآ داتسا

 قیرزت روشک هب ماگ کی رد ار یرادهیامرس
 تدوخ یناوتیمن هتفگ یسک هچ« .دننک
 نآ همه »؟یروخب ار تدوخ کیک

 ات مسیلایسوس زا
مسیرتسگنگ

یریما میرم

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/12/zarafshan.html
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/12/zarafshan.html
http://sharghnewspaper.ir/News/1390/04/28/18838
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 اب- دراوراه هاگشناد نانادداصتقا هکیزیچ
 ترهش و سکاس یرفج یربهار
 هار« ناونعهب -»رگنوسفا نانادداصتقا«

 هلمج نیا حرش دندوب هدرک عارتخا »دیدج
 لباق یارب ینشاچ یدایز رادقم هوالع هب

 ناشدنیاشوخان تخپتسد ندرک ندروخ
 ،۱۹۹۴ ات ۱۹۹۲ یاهلاس یط .دوب
 نیا زا هیسور رد یداصتقا تاحالصا
 .تفرگ ماهلا اهلااربیل نیگنس هفیظو
 یشراگیلا اکیرمآ هنوگچ« باتک هدنسیون

 اهنآ هرابرد »درک قلخ هیسور رد دیدج
 نیرتگرزب دنرداق دارفا نیا :دسیونیم
 نودب ار ناهج رد یزاسیصوصخ هژورپ
 ماحنا ،یصوصخ تکرش کی یتح داجیا
 هب نانچنآ هیسور یرتسگنگ نیناوق .دنهد
 یلصا یانعم »ایفام« هک دیسر ترهش
 ناسانشراک .داد تسد زا ار دوخ ییایلاتیا
 یاهروشک راذگنارامعم هک یبرغ یداصتقا

 تاحالصا اب ،دندوب دازآ رازاب هب یتسینومک
 ،یدیماان ،کوش هارمه هب ،دوخ یزیوجت
 یداصتقا یشاپورف و تیانج و مرج ،داسف
 لوق هب .دندرک هنقح اهروشک نیا هب زین ار
 اکیرمآ یرادهنازخ ترازو تاماقم زا یکی
 لوا لسن هک تسا نیا ام داقتعا«

 یبوخ یاههچب ،سور یاهرادهیامرس
 ملاظ دح زا شیب اهیتنعل یلو ،دنتسه

».دنتسه
 اب یرادهیامرس هب هیسور ندروآ یور
 نیچ رد رتشیپ لاس ود هک یدساف درکیور
 طاقن ،دوب هدیماحنا نمنانایت تارهاظت هب
 ،فوپوپ لیرواگ .تشاد یدایز کارتشا

 زا ندیرب یارب هک دوب یعدم وکسم رادرهش
 :دراد دوجو هنیزگ ود طقف ،زکرمتم داصتقا
 یاضعا همه نیب اهییاراد هکنیا یکی«

 اهنآ نیرتهب هکنیا رگید ؛دوش میسقت هعماج
 کی :نخس رگید هب …دوش هداد ناربهر هب
 کی و دراد دوجو کیتارکومد درکیور
 »یزابیتراپ اب هارمه و ینارتهب ام زا درکیور
 هلجع و درک باختنا ار مود هنیزگ نیستلی

.تشاد مه
 :تشون ۱۹۹۰ لاس رد سکاس
 رد ار یعقاو یاهدزمتسد ینامردکوش«

 لاس هب تبسن دصرد۲۰ نازیم هب ۱۹۹۱ لاس
 هناعاجش یمادقا هک دهدیم شهاک ۹۰

 شهاک یانعم هب شهاک نیا اما .تسا
 یرسک هب عقاو رد و تسین یگدنز تیفیک
 رد اما .دهدیم نایاپ یتایلام مروت و هجدوب

 یدمآرد نزاوت ندروخ مه هب رضاح لاح
 ناشخرد جیاتن هدش ثعاب اههداوناخ
».دوشن هدید اهدزمتسد حطس شهاک
 فلت تقو دیابن هک دوب نیا رب سکاس دیکات

 »موس هار« لایخ هب ار تامادقا دیابن ،درک
 اهر هراکهمین »رازاب مسیلایسوس مهوت« دننام
 درکن فلت یتقو چیه نیستلی نیاربانب .درک
 هدزکوش هیسور ».تفر رخآ ات ار هار« و

 زا تمیق لرتنک ،۱۹۹۲ هیوناژ مود رد .دش
 هتشادرب یراجت یاهالاک دصرد ۹۰ یور

 و عیانص مراهچهس ۱۹۹۴ یاهتنا رد .دش
 .دندش یصوصخ سایقمگرزب یاهتکرش
 هتخورف راکهبت یاهرتسگنگ هب لاوما نیا

 و )تسا یرتقیقد حیضوت دش هدیدزد( دش
 GDP دصرد ۶۲ هیسور رد یصوصخ شخب

.داد صاصتخا دوخ هب ار روشک
 لاس رد .دوب رایعمامت هعجاف کی ،هجیتن
 ۲۶ یتعنص تادیلوت نازیم تاحالصا لوا
 ات ۱۹۹۲ یاهلاس نیب .درک طوقس دصرد

 ۴۲ هیسور یلخاد صلاخان دیلوت ،۱۹۹۵
 دصرد ۴۶ روشک یتعنص دیلوت و دصرد
؛تفای شهاک
 رد اکیرمآ داصتقا ضابقنا زا رتدب بتارم هب
 زونه سکاس هکنیا رتدب .گرزب دوکر هرود
 مجح .دوبن یضار تاحالصا تعرس زا
 هدش فصن ۱۹۸۹ لاس زا هیسور داصتقا
 یاهدمآرد .درکیم لوزن نانچمه و دوب
 دصرد۴۰ ،۱۹۹۱ لاس هب تبسن یعقاو
 دصرد۸۰ ،۱۹۹۵ لاس رد و تفای شهاک
 تلود .دنتشادن یزادناسپ چیه اهسور
 هتسکشرو یداصتقا یاهتیلاعف اب ،هیسور

 زا رفن اهنویلیم هب قوقح تخادرپ زا ،دوخ
 رد هژیوهب یراکیب .دنام زجاع شنادنمراک
 رخاوا ات طساوا زا .تفای شیازفا نانز نایم
 نویلیم ۱۴۸ زا( یسور نویلیم۴۶ ،۹۰ ههد
 )هام رد رالد ۳۲ زا رتمک( قلطم رقف رد )رفن
 اب تیعمج مراهچهس و دندرکیم یگدنز
 راگزور هام رد رالد دص زا رتمک
 و دش ربارب ود یشکدوخ .دندنارذگیم
 .ربارب هس لکلا فرصم رثا رب ریموگرم
 یاهروشک حطس هب نادازون ریموگرم نازیم

 شهاک دیلاوم نازیم و دیسر موس ناهج
 ،تاحالصا عورش زا سپ لاس جنپ .تفای
 نانز یارب لاس ود نازیم هب یگدنز هب دیما
 .تفای شهاک نادرم یارب لاس راهچ و
 ،نارود نیا رد هیسور رد تیعمج شهاک
.دوب ریظنیب مود یناهج گنج زا سپ
 لیصحت کرت »یداصتقا تاحالصا«
 .تشاد لابند هب زین ار ناکدوک یعمجهتسد
 نویلیم ود لقادح ،۱۹۹۸ لاس نایاپ رد
 یناهج گنج نایاپ زا شیب– یسور کدوک
 رد اهنآ رفن رازه ۶۵۰ ،دندوب میتی -مود
 هراوآ هیقب و دندرکیم یگدنز هناخناون
 کرت زا سپ زین ناکدوک نیا رثکا .دندوب
 یشکدوخ ای دندشیم یلکلا ای هناخناون
 نیمود ینامز هک یروشک رد .دندرکیم
 هلاسره و دوب ناهج یداصتقا تردق
 یرتشیب بتارم هب ناسدنهم و نادنمشناد
 نایاپ اب ،درکیم تیبرت اکیرمآ هب تبسن

 لیصحت زا کدوک نویلیم۱۰ ،مود هرازه
.دندوب مورحم
 ار یناسنا هعجاف نیا دراوراه نانادداصتقا
 »دازآ رازاب داصتقا ریسم رد یزادناتسد«
 ار نآ نهوک نافتسا روسفورپ ،دنناوخیم
 نایاپیب طوقس « :دهدیم حیضوت هنوگنیا

 یتسه ندروآ گنچ هب یارب ،زیچ همه
 اب هنوگچ نیستلی اما ».تسا یرورض یعقاو

 ار ینیگمهس تالوحت نانچ یتعرس نینچ
 غیردیب یاهتیامح رب هوالع وا ؟دز مقر
 زاین زین هیسور رد یهانتیال یتردق هب ،برغ
 ،مزال تردق هب یبایتسد یارب یو .تشاد
 داهنشیپ و تفر ناملراپ هب ۱۹۹۱ رخاوا رد
 یارب ناملراپ رگا :درک هیارا یاهنانکشتنس
 یراذگنوناق هژیو تارایتخا یو هب لاسکی
 ،دنک عضو نوناق »نامرف رودص« اب ات دهد
 افوکش یماظن و فرطرب ار یداصتقا نارحب
 نیستلی هچنآ .درک دهاوخ داجیا ملاس و
 اهروتاتکید ییارجا تردق درکیم بلط
 هب دنبیاپ یناربهر تردق هن ،دوب
 ینعی ؛دوب »یرآ« ناملراپ خساپ .یسارکومد
 قلطم تردق لاسکی تدم هب نیستلی
 .دزاسب ون زا ار هیسور داصتقا ات تشاد
 درگ نانادداصتقا زا یمیت هلصافالب نیستلی
 تایرظن و وگاکیش بتکم هب دنبیاپ هک دروآ
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 وگی« مه میت سییر .دندوب نمدیرف نوتلیم
 یاقترا ریزوتسخن نواعم هب هک دوب »ردیگ
 الماک اهنآ یاهتسایس .درک ادیپ ماقم
 قبط ،ضحم یلام تیبثت :دوب نشور
 رد نیستلی .ینامردکوش یزیوجت یاههخسن

 یروی« نوچ یماندب و ردتقم درف لاح نیع
 یعافد ریاود لووسم« ار »فوکوکسا

 و روشک ترازو ،شترا ینعی ،بوکرس
 هب تامیمصت نیا .درک »روشک تینما هتیمک
 کی .دندوب طابترا رد مه اب حوضو
 ار عاضوا نامزنآ رد یسور همانزور
 باصتنا الامتحا« :دنکیم لیلحت هنوگنیا
 تابث زا نانیمطا لوصح یارب فوکوکسا

 نامزمه و تسا تسایس هصرع رد ضحم
 هصرع رد ضحم تابث ،ردتقم نانادداصتقا
 لیلحت ».درک دنهاوخ نیمضت ار داصتقا

 هب« :تفای همتاخ ینیبشیپ کی اب روکذم
 یزیچ رگا دوب دهاوخن هبقرتمریغ بیترت نیا
 هک دننک انب یسور یاهشونیپ ماظن کی ریظن
 وگاکیش یاههچبورب شقن نآ رد ردیگ میت
».درک دهاوخ افیا ار

 یارب روکذم یداصتقا میت عنام اهنت الاح
 هلاسم نامه ،دوخ ینآ تاحالصا ماحنا

 ،۱۹۹۳ راهب رد .یسارکومد :دوب یگشیمه
 اب هک درک حرطم ار یاهجدوب ،هحیال ناملراپ

 روج نیستلی یداصتقا میت یاهتساوخ
 فذح یارب شالت وا شنکاو ؛دمآیمنرد
 لاطبا »۱۴۰۰ نامرف« رودص اب وا .دوب ناملراپ
 مالعا ار ناملراپ لالحنا و یساسا نوناق
 اب یمسر یریگرد زاغآ مادقا نیا .درک
 نیستلی نازابرس ،ربتکا موس رد .دوب ناملراپ
 نآ یط و دندرب شروی ناملراپ یاضعا هب

 وا یدعب مادقا .دش هتشک یماظنریغ دص
 یلحم و یرهش یاهاروش همه لالحنا

 ،۱۹۹۳ ربتکا مراهچ رد ماحنارس .دوب روشک
 هیسور »دیفس خاک« و دش دراو ییاهن هبرض

 شتآهب نیستلی روتسد هب )ناملراپ نامتخاس(
 کیلش نودب یتح مسینومک .دش هدیشک
  دش هدیشاپورف رظن هب* )دیشاپورف یاهلولگ

 ییانعم راب دیشاپورف و تسا رت حیحص
 داد ناشن ثداوح ریس یلو  ).دراد یهابتشا

 زا عافد یارب هشونیپ کبس هب یرادهیامرس
 :تسا ینیگنس یزابشتآ دنمزاین دوخ
 اههد اب هارمه ،زابرس رازهجنپ ،نیستلی

 هژیو یورین و درگلاب ،حلسم ربرفن و کنات
 هب ،راکدوخ یاهلسلسم هب حلسم بوکرس
 یارب اهتنوشخ نیا همه .دناوخارف هنحص
 ،هیسور نیون یرادهیامرس داصتقا زا عافد
 .دوب »یسارکومد« یدج دیدهت ربارب رد

 ناج اهیریگرد نیا رد رفن۵۰۰ دودح
 ربتکا زا وکسم دادیور نیرتنشخ .دنتخاب

۱۹۱۷. 
 لاب غارف اب یداصتقا میت هک دوب نیا زا سپ
 هب یسارکومد یاهتیدودحم زا هدوسآ و
 تدم نیا رد .تسشن یراذگنوناق

 هدایپ یداصتقا همانرب تادیهمت نیرتیلاجنج
 زا هیاپ ییاذغداوم تمیق لرتنک فذح :دش
 مه زاب یاهیزاسیصوصخ و نان هلمج
 دوب عیرس یردق هب تارییغت .رتعیرس و رتشیب

 نکممان اهسور یارب نآ اب یماگمه هک
 هک دنتسنادیمن بلغا نارگراک .دوب

 تسا هدش هتخورف ناشنداعم و اههناخراک
 یسک هچ هب و هنوگچ هکنیا هب دسر هچ
 نیا همه یرظن ظاحل هب .تسا هدش هتخورف
 یایداصتقا ییافوکش هب دوب رارق اههمانرب
 یگدنامرد زا ار هیسور هک دوش رجنم
 یروشک یاج لمع رد اما ،دناهرب

‐Corpo( یتکرش تلود کی ار یتسینومک
rate state( ییافوکش زا هک یناسک :تفرگ 

 یکچوک عمج هب دندش دنمهرهب یداصتقا
 زا یرایسب هک دشیم دودحم اهسور زا
 »تسینومک بزح« قباس ناگدننادرگ اهنآ
 ناریدم زا یرامشتشگنا زین و دندوب

 اب هک یبرغ ماهس عاشم یاهقودنص
 یاهتکرش رد یراذگهیامرس
 هدزاب سور هدش یزاسیصوصخ
 .دشیم ناشبیصن یروآماسرس
 یاههچب ورب« اب اهردرایلیمون زا یاهتسدوراد
 روشک و دندش تسدمه نیستلی ی»وگاکیش
 تشاد هک یدنمشزرا زیچ ره زا ابیرقت ار

 یاههسیکون نیا زا یرایسب ،دندرک تخل
 هک دنتسویپ یهورگ فص هب اهدعب ردرایلیم
 ،ناشهناهاش تردق و تورث ببس هب

 »یشراگیلا یاضعا« ناونع تحت امومع
 .دنوشیم هتخانش
 یرنویلیم یتح ینامردکوش زا شیپ هیسور
 نادنمتورث تسرهف قبط هکنآ لاح ؛تشادن
 یاهردرایلیم دادعت ۲۰۰۳ لاس رد ،زبروف

 نینچمه ،دنور نیا .دیسر رفن۱۷ هب هیسور
 رد ار یعقاو یایراتلورپ هک دوب یاهسورپ
 ،مسینومک نارود رد .درک دیلوت هیسور
 دندوبن دیلوت رازبا بحاص عقاو هب نارگراک
 ساسحا دوخ لغش هب تبسن یتسار هب یلو
 قح ینالوط یاهرود رد اهنآ .دنتشاد قلعت
 ،شزومآ ،یکشزپ یاهتبقارم ،نکسم
 دوخ یارب ار …و کدوکدهم زا یرادروخرب
 یاهتیکلام هنوگنیا .دندوب هدرک تیبثت
 دوبان رازاب داصتقا هب راذگرد یعامتجا

 مظعا شخب ،دیدج تیعضو رد .دندش
 هب و دندش دیعلخ تیکلام هنوگره زا مدرم
 یارب یزیچ ناشتسوپ زج« سکرام لوق
.»دنتشادن شورف
 رگراک بزح وضع ،نوتسگنیویل نک 
 ،نامز نآ رد ناملراپ یاضعا زا و ناتسلگنا

 ار وکسم رهش تکالف زا دوخ یاههدهاشم
 خرن شیازفا هچرگ« :دهدیم حرش هنوگنیا
 تیعضو یلو ،هدش دنک تقوم روطهب مروت
 هدراذگ تماخو هب ور رگید یاههبنج زا
 نابایخ ،وکسم یلصا هارهاش .تسا

 تسا یمدرم زا ولمم نونکا ،قباس یکروگ
 شورف ضرعم رد ار دوخ زیچ همه هک
 یاهزیم زا ،باتک ات اذغ زا ،دناهدراذگ
 زا ییاهشخب .یبوچ یاههبعج ات کچوک
 نآ یوسود ناگدنشورف هک هنوگنآ ،ورهدایپ
 روبعلابعص ابیرقت ،دناهدرک لاغشا ار
 یاههار زا ییاذغداوم هیهت .تسا

 رد ار یدج ییاذغ تیمومسم ،یمسرریغ
 یمالقا .تسا هدرک ربارب نیدنچ رهش نیا

 یاههبعج رد ماخ تشوگ و یهام دننام
 هدیدپ نیا .دنسریم شورف هب هدولآ یبوچ
 هراشا کانلوه یرقف هب امیقتسم ،دیدج
 قفوم اههزاغم ،راب نیتسخن یارب .دراد
 شورف هب ار دوخ ییاذغداوم دنوشیمن
 اههزاغم رد ردقنآ ییاذغداوم .دنناسرب
».دنوش دساف ات دننامیم
 درد اهنیا دوب دقتعم سکاس هتبلا
 .تسا راذگنارود تقوم و ریذپانبانتجا
 هافر همه یارب »دیدج هیسور« نآ زا سپ
.دروآ دهاوخ ناغمرا هب رتشیب
 هب »دیدج هیسور« رد سکاس تاحالصا

 اما .داد رتشیب لمع یدازآ نانیرفآراک
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 رد یراذگهیامرس یاج هب دیدج یزاوژروب
 یاهقباسم اهنت ،روشک لاح هب دیفم یریسم
 .دوب هداد بیترت تراغ و یدزد زا نامایب
 یزیچ ره تراغ هب فوطعم نآ شالت اهنت
 و الط نداعم زا :تشاد ناکما هک دوب
 یاهلگنج و زاگ و تفن ات هتفرگ ساملا

 یاج هب .موینوتولپ یتح و یربیس
 رد هدروآداب تورث یریگراکهب

 حیجرت بلغا ،یروهرهب و یراذگهیامرس
 یبرغ یاهکناب رد ار دوخ تورث دندادیم
 شترا مادختسا اهنآ رگید راک .دننک ناهنپ
 لاوما زا عافد یارب حلسم شابوا و لذارا
.دوب ناشعورشمان
 ناعذا ییاکیرمآ ماقم کی ۱۹۹۴ لاس رد
 :تسا هدروخ تسکش ینامردکوش درک
 ،یلاگسدب و ییوخهدنرد زا یمجح نینچ«
 زا رتشیب رایسب– هیسور رادهیامرس یایفام زا
 اهنیا ؛تفریمن راظتنا -ییاکیرمآ یاهنوراب
 ،ضوعرد ».دنشکیم مه ار هدرم نادند
 هجیتن هعجاف نیا داد حیضوت سکاس
 یتسینومک قباس میژر یسایس گنهرف
 هکلب .تسین لوبقلباق هناهب نیا اما .تسا
 یرادهیامرس هک تسا نیا یلصا لیلد
 نینچ هب ،یعامتجا متسیس کی ناونعهب

 اما .دراد زاین یمومع لاوما هرابکی دیعلخ
 هب یرادهیامرس ؛تسا هداس خساپ ؟ارچ
 اب مدرم زا یاهقبط ؛دراد زاین رادهیامرس
 ات اما .دیلوت رازبا رب یراصحنا تیکلام
 عبانم و نداعم ،عیانص ،۱۹۸۹ زا شیپ

 .دوب تلود کلمت رد هیسور یعیبط
 یمیظع ییاراد یصوصخ کلام سکچیه
 رادهیامرس هقبط دوب مزال نیاربانب .دوبن
 کی ندرک عازتنا اب سکاس .دوش دیلوت
 ندرک یرازاب تشادنپیم یداصتقا لدم
 دازآ لوا هلهو رد ،دراد ماگ ود داصتقا

 ندرک یصوصخ سپس ،اهتمیق ندرک
 ار دوخ یرادهیامرس نآ زا سپ و ؛اهتکرش
 نیا اما .داد دهاوخ ناشن اج همه
 ات ؟داد ناشن اجک ار دوخ یرادهیامرس
 هیسور رد سکچیه تاحالصا زا شیپ
 نآ اب هک یتورث .تشادن یهجوتلباق تورث
 گرزب عرازم و اههناخراک ،اهلگنج ناوتب
 نانیرفآراک و نارادهیامرس سپ .دیرخ ار
؟دندوب یناسک هچ »دیدج هیسور«

 نتفرگ هب درک عورش تعرس هب سکاس
 دیاب یلصا فده« :نارگراک زا تردق
 یاهتکرش هب یتلود یاهتکرش لیدبت

 هن ،دشاب لاقتنا لباق ماهس اب یصوصخ
 ماهس و تیریدم اب تکرش ای ینواعت

 ».نارگراک
 ،یرادهیامرس یاههیاپ نتخادنا هار یارب
 لاوما جارح .دوب مزال »هیلوا تشابنا«
 لوپ ردقنآ یسک یلو ،دوب هدش زاغآ یتلود
 نیاربانب .درخب ار اهنآ دناوتب هک تشادن

 یارب عورشم و ینوناق ،یقالخا هار چیه
 هجوت اب و .تشادن دوجو یزاسیصوصخ
 تاحالصا دنور زا سکاس هک یتعرس هب
 ،دوجوم رادهیامرس هقبط ،تشاد راظتنا
 یاهتکرش دشر و مادناضرع تصرف
 اهرادهیامرس نیا .دنتشادن دوخ کچوک
 کی ابیرقت ،دندشیم گرزب دوز یلیخ دیاب

 تیاهنرد .داتفا هک دوب یقافتا نیا .هبش
 ناریدم هژیوهب( ینیمزریز یایفام زا یبیکرت
 هقبط زا یهورگ و )گرزب عیانص یالاب هدر
 ار »تیانج داصتقا« یاههیاپ ،رکفنشور
 .دنتخیر
 داصتقا داجیا تیلووسم رتشیب عقاو رد 

 هتسد و راد و ردیگ ،سکاس هدهعرب تیانج
 سیونشیپ ماکحا زا یرایسب اریز .تساهنآ
 زا دصرد۴۰ .دندرک هیهت اهنآ ار داصتقا نیا

 هب ،هسنارف لاتوت یگرزب هب یتفن تکرش
 .دش هتخورف رالد نویلیم ۸۸ طقف یاهب

 هدننکدیلوت هک کیسلیرون لکین تکرش
 نویلیم ۱۷۰ هب ،دوب ناهج لکین مجنپکی
 یلیخ تکرش نیا دوس ؛دش هتخورف رالد
 .دیسر لاس رد رالد درایلیم۵/۱ هب دوز

 تفن نازیم هک سکوی یتفن میظع تکرش
 تسا رتشیب مه تیوک تفن زا شلرتنک تحت
 رد ؛دش هتخورف رالد نویلیم ۳۰۹ هب

 درایلیم ۳۰ زا شیب نامز نامه رد هکیلاح
 هب یرادکناب نآ رادیرخ .تشاد شزرا رالد
 کلمت زا سپ هک دوب »یکسفوردوخ« همان

 ۳۰ زا شیب اهباسح یراکتسد اب تکرش
 هگن دوخ یارب ار تکرش دمآرد دصرد

.تشادیم
 و دادرارق نتسب رد نارگراک رب هکیلاح رد
 سکوی هک هناهب نیا اب تایلام نتفرگ
 .تفرگیم تخس ،درادن یفاک تعاطتسا

 نانچ سکوی ماهس شزرا لاس کی زا سپ
 ات ،دیدش زاین دوجو اب هک درک طوقس
 رد یراذگهیامرس هب رضاح یسک اهتدم
 تموکح رد یکسفوردوخ اهدعب .دوبن نآ

 اهیهاوخهدایز و اهیبلطهاج ببس هب نیتوپ
 نیا همادا رد نینچمه .داتفا نادنز هب

 یتفن لوغ زا دصرد۵۱ اهیزاسیصوصخ
 کی و رالد نویلیم ۱۳۰ تمیق هب وکنادیس
 تمیق هب اهنت یزاسهحلسا میظع هناخراک
 تشذگ زا سپ .دش هتخورف رالد نویلیمهس
 متسیس لاقتنا و یوروش یشاپورف زا ههد ود
 زا یرایسب ،دازآ رازاب ماظن هب نآ یداصتقا

 لکیام« نوچمه نارظنبحاص
 هب لیدبت هیسور دندقتعم »یکسیودوسواچ
 نآ داصتقا هک هدش یموسناهج روشک کی
 هکلب ،یتباقر دازآ رازاب هن و تلود هن ار
 یناسک .دننکیم هرادا ییایفام و اهرتسگناگ
 و ینوناقریغ یاهشور عاونا اب هک
 یتکرش و یصخش عفانم اهنت ،هناراکهبت

 یسارکومد هنیمز رد .دننکیم لابند ار دوخ
 یزاسزاب رد اهنت هن زورما هیسور ،یدازآ و
 یقفوم همانراک کیتارکومد یاهداهن
 هناخ« یدنبهبتر رد هکلب ،تسا هتشادن
 یموس ناهج یاهروشک رثکا یاپمه »یدازآ
 یاهروشک هدر رد ،ایسآ و اقیرفآ رد
.تسا هتفرگ یاج »دازآریغ«
 :عبانم
 :همجرت ،نیالک یموئان ،کوش نیرتکد-
یوبن دومحمریم و یباهش دادرهم
 یسنان ،یرتسگنگ داصتقا تایرورض-
ویویر یلتنام ،تیمسا دراچیر و نورتسملاه
 نک ؟دنامیم هدنز هیسور یسارکومد ایآ-
ویویر تفل وین ،نوتسگنیویل
 تلود و هیسور رد یزاسیصوصخ-
 درانرب ؟دوب طلغ راک یاجک ،ارگتکرش
فوزارت انآ و نمکارک ریینر ،کلب
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الئووززنوو رردد AFL-CIO نناهھنپ تتايیلمع
 AFL-CIO یللملااننيیب ییووززاب ٢۲٠۰٠۰٢۲،٬ للاس رردد
 هھکننآآ ززاا سسپ »یگتسبمهھھھ ززکررم« هھب ممووسووم
 ییاتددووک رردد ههددننک تتکررش ننااررگيیززاب ززاا ددش مموولعم
 تتيیامح ززوواچ ووگووهھھھ تتندديیززررپ هھيیلع تتددمههاتووک
 .ددش هھميیسااررس وو ههددنمررش ررايیسب  ٬،ههددررکیم
 ییررايیسب ییاهھھھهھتشوون وو نناگددنسيیوون هھک ررووططننامهھھھ
 اب »یگتسبمهھھھ ززکررم« ٬،ددندداادد نناشن عقووم ننآآ رردد
 ییااررب یلم هھفووقووم« ززاا یيیاططعاا للووپ
 ننوويیسااررددفنک« ززاا ٬،)NED( »یسااررکمدد
 ددررکیم تتيیامح )”CTV“( »الئووززنوو ننااررگرراک
 ززوواچ هھيیلع اتددووک رردد ییررااززباا ددووخ هھبوون هھب ننآآ وو

 هھب تتساا ننکمم نناگددننااووخ هھک ررووططننامهھھھ وو ٬،ددووب
 رريیگرردد ززوواچ ووگووهھھھ ننددووبرر رردد ٬،ددنشاب هھتشاادد ددايی
 .ددووب
 ییااهھلاقم رردد »ززميیات ککرروويیوويین« ٬،للاثم ننااوونع هھب
 هھب ههددحتم تتالايیاا یلام کمک« ننااوونع تتحت
 ننيیبههررذذ رريیزز ززوواچ ینووگنررس اب ططابترراا ررططاخ
 ههژژيیوو ینااررگن ببجووم« هھک :تتشوون »تتساا

 هھفووقووم ففررطط ززاا هھک تتساا ییررالدد ١۱۵۴٫٣۳٧۷٧۷
 ییااررب یيیاکيیررمآآ ززکررم هھب یسااررکمدد ییااررب یلم
 یللملااننيیب ییووززاب ٬،یللملااننيیب ییررگرراک یگتسبمهھھھ

AFL-CIO  ییررگرراک ییاکيیددنس هھب ات ٬،ددش ههدداادد 
 ییررگرراک ققووقح ددرربشيیپ ییااررب الئووززنوو یلصاا

 »ززميیات ککرروويیوويین« هھک ررووططننامهھھھ ».ددنک کمک
 ننوويیسااررددفنک ٬،یيیالئووززنوو ییاکيیددنس« :تتفگ
 اارر ییررگرراک تتاباصتعاا ٬،الئووززنوو ننااررگرراک
 اارر ززوواچ ییاقآآ اب تتفلاخم هھک ددررک ییرربهھھھرر
 اب ٬،اکيیددنس رربهھھھرر ”اگترروواا سسوولرراک“ .تتخيیگنااررب
 ییااررب هھک ییررااددهھيیامررس ”اگناتساا انوومرراک ووررددپ“
 ززوواچ ییاقآآ ییاج تتلوودد ششلاچ رردد یهھھھاتووک تتددم
».تتشاادد کيیددززن ططابترراا ٬،تتفررگ اارر
 ززکررم« هھک ددش مموولعم ٬،ننيیاا ززاا ررتششيیب وو
 یمهھم ششقن ٬،اتددووک ززاا للبق تتسرردد »یگتسبمهھھھ
 ننااررگرراک ننوويیسااررددفنک« ننددررک ددحتم رردد
-FE( »الئووززنوو یناگررززاب ققاتاا« وو »الئووززنوو

 ناهنپ تایلمع :یرگراک مسیلایرپما
AFL-CIO الئوزنو رد

چناپرتناک :عبنم
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DECAMARAS( تتساا ممهھم ننيیاا .ددررک ییززاب 
 وو »الئووززنوو ننااررگرراک ننوويیسااررددفنک« اارريیزز
 اارر اتددووکً اکررتشم »الئووززنوو یناگررززاب ققاتاا«
 ززکررم« ٬،ددووجوو ننيیاا اب .ددنددررک ااررجاا وو یحااررطط
 للحم رردد ییززيیگناارربببجعت ززررطط هھب »یگتسبمهھھھ
 ننيیددب ننيیاا .ددشاب اتددووک مماجنااررس ددهھھھاش ات ددنامن
 مماجناا ززاا للبق هھتفهھھھ هھس تتسرردد هھک تتساا ررططاخ
 ددنآآ هھقططنم للک للووؤؤسم هھک( اارر ددووخ ررتفدد ٬،اتددووک
 ايیبملک ٬،اتووگووب هھب الئووززنوو ٬،سساکاارراک ززاا )تتساا
.ددررک للقتنم
 هھکننيیاا رراکناا اب -ددررک یعس »یگتسبمهھھھ ززکررم«
 رردد ننآآ ززاا هھک »الئووززنوو ننااررگرراک ننوويیسااررددفنک«
 جيیهھھھ ٬،ددررکیم تتيیامح اتددووک ننامزز ات عقااوو
 رربااررب رردد ددووخ ززاا ٬،تتشااددن اتددووک اب یططابترراا
 رريیساا ززوونهھھھ ددنيیووگیم هھک ددنک ععافدد یتاماهھتاا
 ههددحتم تتالايیاا تتلوودد اب ددووخ ییرراکمهھھھ ییاهھھھددررگش
 ییاهھھھتتلوودد ننددررک ننووگنررس ییااررب ددررس گنج رردد
 هھب -تتساا ممووس نناهھج رردد ااررگیلم وو یقررتم
 ززنبررآآ وو یليیش رردد ههددنلآآ ینووگنررس للاثم ننااوونع
 »ببوولگ ننووتسووب« هھک ررووططننامهھھھ .الامتااووگ رردد
 ٬،ددرربیپ ققيیقحت« ننااوونع تتحت ییااهھلاقم رردد
 کمک ففررص ههددحتم تتالايیاا یتايیلام ییاهھھھررالدد
 تتشوون »ددش ززوواچ ننانمشدد ززاا یخررب هھب یلام
 ددززابیم گنرر تتيیعقااوو ننيیاا هھب هھجووت اب رراکناا ننيیاا
 ییووگووتتفگ کيی ررااوون الئووززنوو ییاهھھھهھناسرر« هھک
 ززررپ سسئررددنآآ سسوولرراک[ ززررپ ننيیب ینفلت
 ٬،اگترروواا سسوولرراک وو ]ققباس ییدديیعبت ررووهھمجسسيیيیرر
 اارر »الئووززنوو ننااررگرراک ننوويیسااررددفنک« سسيیيیرر
 ززوواچ هھيیلع ففررطط وودد ننآآ رردد هھک ددنددررک ششخپ
 ًااددعب AFL-CIO ٬،ننايیاپ رردد ».ددنددررکیم هھئططووت
 ننوويیسااررددفنک« ییرربهھھھرر هھک ددررک ففااررتعاا
 هھيیلع اتددووک رردد هھنالاعف  »الئووززنوو ننااررگرراک
 ننووتسووب« هھلاقم ننامهھھھ .تتشاادد تتکررش ززوواچ
 ززکررم« ررگيیدد ععافدد هھک تتفررگ هھجيیتن »ببوولگ
 ررددً افررص هھکننيیاا ررب ینبم »یگتسبمهھھھ
 هھب یلخاادد ییززاسیسااررکمدد تتاعووضووم
 کمک »الئووززنوو ننااررگرراک ننوويیسااررددفنک«
.تتساا ههددش تتباث غغوورردد ٬،ددررکیم
 رردد هھک یسک ررگاا .ددررووآآیم ززووررماا هھب اارر ام ننيیاا
 تتيیاسببوو هھب تتساا ننااررگن ددب للامعاا ننآآ اب ططابترراا

 اجک رردد ام« کنيیل وو ددووررب »یگتسبمهھھھ ززکررم«
 تتساا ننکمم ٬،ددنک ززاب اارر »مميینکیم رراک
 ززااً اصخشم الئووززنوو هھک ددووش ررططاخههددووسآآ
 رردد »یگتسبمهھھھ ززکررم« هھک یيیاهھھھررووشک تتسررهھف
 ننيیمهھھھ هھب .تتساا ببيیاغ ٬،ددنکیم تتيیلاعف اهھھھننآآ
 ششررااززگ« ننيیررخآآ رردد »یگتسبمهھھھ ززکررم« ٬،ققايیس
 .ددنکیمن الئووززنوو هھب ییااههرراشاا جيیهھھھ ددووخ »هھنالاس
 ننيیررتگگررززب ززاا یکيی تتيیاسببوو هھب یسک ررگاا ٬،اماا
 یلم هھفووقووم« ینعيی »یگتسبمهھھھ ززکررم« ننايیماح
 ننيیاا هھک دديیدد ددهھھھااووخ ٬،ددووررب »یسااررکمدد ییااررب
 ییااررب یلم هھفووقووم« ٬،اارريیزز .تتساا ههددننک ههااررمگ
 هھقططنم« ننااوونع تتحت یشخب رردد »یسااررکمدد
 ًاارريیخاا هھک ددهھھھددیم حيیضووت »ننيیتال ییاکيیررمآآ

 ههدداادد »یگتسبمهھھھ ززکررم« هھب ررالدد ۴٠۰٠۰٫٠۰٠۰٠۰
 ننم .ددنک تتيیلاعف الئووززنوو وو ايیبملک رردد ات تتساا
 ننوويیليیم ٢۲ ررب ههووالع غلبم ننيیاا هھک ممووشیم ررووآآددايی
 ییااررب یلم هھفووقووم« هھک تتساا ییررالدد

 ددووخ رراجززنااً انلع ننآآ تتيیاسببوو هھک -»یسااررکمدد
 ممالعاا »ممکيیووتتسيیب ننررق ممسيیلايیسووس« ززاا اارر
 ررگيیدد ییااررب »یگتسبمهھھھ ززکررم« هھب -ددررااددیم
 وو .تتساا ههدداادد ننيیتال ییاکيیررمآآ رردد اهھھھتتيیلاعف
 »یسااررکمدد ییااررب یلم هھفووقووم« هھک ررووططننامهھھھ
 یگتسبمهھھھ ززکررم ٬،الئووززنوو رردد« ٬،ددهھھھددیم حيیضووت
 -»…دداادد ددهھھھااووخ هھماادداا اارر ءاکررش اب ددووخ رراک
 هھک ییرراک تتيیهھھھام ررگاا ینووميیمان ررايیسب تتاملک
 رريیگرردد الئووززنوو رردد »یگتسبمهھھھ ززکررم« ییاکررش
 .ددووش هھتفررگ ررظظن رردد ٬،ددناا ههددووب ننآآ
-AFL »یگتسبمهھھھ ززکررم« هھک تتسيین رراکشآآ

CIO- ززاا اارر ددووخ هھجددووب ممامتً ابيیررقت هھک 
 ررالدد ننوويیليیم ٢۲٨۸( ددنکیم ننيیمأت للااررددف ییاهھھھکمک
 ززاا -)ننآآ ییررالدد ننوويیليیم ٣۳٠۰ هھجددووب للک ززاا
 ٬،»یسااررکمدد ییااررب یلم هھفووقووم« ددننام یعبانم
 سسنااژژآآ« وو ٬،ههددحتم تتالايیاا هھجرراخ ررووماا تتررااززوو
 -)USAID( »یللملااننيیب کمک ییااررب یيیاکيیررمآآ
 عبانم .ددنکیم هھچ الئووززنوو رردد ررضاح للاح رردد
 ددننااددیم ننتگنشااوو ررهھش رردد الئووززنوو تتررافس رردد
 ننيینظظ وو تتساا الئووززنوو رردد AFL-CIO هھک
 ششالت رردد ننوويیسيیززووپاا ییاهھھھههووررگ هھب هھک ددنتسهھھھ
 تتاباختناا رردد ززوواچ تتندديیززررپ ننددزز ررانک ییااررب
 .ددنکیم کمک هھنالاعف ههددنيیآآ ییررووهھمج تتسايیرر
 هھب هھجووت اب اماا ٬،تتسيین رراکشآآ تتقيیقح ٬،ممهھھھززاب
 ییاکيیررمآآ رردد AFL-CIO ککانتشهھھھدد ههددنووررپ
 اب وو ؛کيیددززن هھتشذذگ رردد الئووززنوو رردد وو ٬،ننيیتال
 نناهھنپ اارر تتيیعقااوو ننيیاا هھنااددماع هھکننيیاا هھب هھجووت
 اب وو ؛ددرراادد تتيیلاعف الئووززنوو رردد اتح هھک ددنکیم
 تتلوودد هھب ددووخ هھجددووب ییاارربً اتددمع هھکننيیاا هھب هھجووت
 »یسااررکمدد ییااررب یلم هھفووقووم« وو ههددحتم تتالايیاا
 الئووززنوو رردد ینوونک تتلوودد ابً انلع هھک یعبنم وودد
 هھب ننظظءووس ٬،تتساا هھتسبااوو -ددنرراادد تتمووصخ
 ییاهھھھتتيیلاعف ممررگررس AFL-CIO هھکننيیاا
 ررظظن هھب هھنافصنم ٬،تتساا الئووززنوو رردد ککووکشم
 .ددسرریم
 هھک تتساا ننيیاا اهھھھننظظءووس ننيیاا عفرر ههاارر اهھنت ٬ً،اتيیاهھن

AFL-CIO وو ددشاب ققدداص ددووخ ییاضعاا اب 
 رردد ددووخ ییرراج ییاهھھھتتيیلاعف ۀۀرراب ررددً انلع
 رريیگرردد اهھھھننآآ رردد هھک ییررووشک ۶٠۰ هھمهھھھ وو الئووززنوو
 ننيیاا ززووررماا ات للکشم .ددهھھھددب سسپ بباسح ٬،تتساا
 ییاهھھھننااووخااررف AFL-CIO هھک تتساا ههددووب
 اارر ممووس نناهھج رردد ددووخ ییاهھھھتتيیلاعف هھب یگدديیسرر
 ررظظن ززاا هھک ددرراادد ررااررصاا وو ٬،تتساا ههددررک ددرر
 هھب ییررايیسب ددررااووم رردد وو -هھيیاس رردد یللملااننيیب
 یجرراخ تتسايیس عفانم ففررطط ززاا یگددنيیامن
.ددنک تتيیلاعف -ههددحتم تتالايیاا
 ننيیاا اب .ددسررب ررس هھب دديیاب ییرراکنناهھنپ ننيیاا ننامزز
 ننيیاا هھبً اتددمع ٬،ممتسيین ننيیبششووخً ااددباا ننم ٬،ددووجوو
 ییاهھھھددنبووددزز اب ططابترراا رردد ییددايیزز لليیاسم هھک لليیلدد
 ددووجوو ننددررک نناهھنپ ییااررب AFL-CIO یللملااننيیب
 اارر تتيیعقااوو ننيیاا حيیضووت ننيیررتهھب ٬،عقااوو رردد .ددرراادد
 ششررتسگ ییااررب یيیاکيیررمآآ هھسسؤؤم« ققباس ووضع
 ززکررم« ففلس( )AIFLD( »رراک ددااززآآ
 هھک ددش ننآآ نناهھھھااووخ وو ددررک ححررططم )»یگتسبمهھھھ

AFL-CIO یللملااننيیب ررووماا ننووماارريیپ 
 ططررش هھب هھک ٬،ددررف ننيیاا .ددنک للمع »ففافش«ددووخ
 رريیزز تتاکن ٬،ددررک ررظظنرراهھططاا ششمان ییاشفاا ممددع

 ییررگرراک ممسيیلايیررپماا ییاهھھھتتسايیس ۀۀرراب رردد اارر
AFL-CIO ددوومن ننايیب:

 ییددايیزز ییاهھھھززيیچ AFL-CIO ٬،عقااوو رردد«
 اب ططابترراا رردد ١۱٩۹٨۸٠۰ وو ١۱٩۹٧۷٠۰ ییاهھھھهھهھھھدد ننووماارريیپ
 ننددررک نناهھنپ ییااررب ددووخ یللملااننيیب ییاهھھھهھسسؤؤم
 )AFL( »رراک یيیاکيیررمآآ ننوويیسااررددف« …ددرراادد
 یتسيینوومک ییاهھھھششررووش ررططاخ هھب ههرروودد ننيیاا رردد
 ییاهھھھششررووش ٬،للقااددح ٬،ايی نناهھج ررسااررس رردد
 کمک تتفايیرردد رردد هھشيیمهھھھ ٬،ررووصتم یتسيینوومک
 ررتققفووم ههااووخییررووهھمج ررووهھمج ییاسؤؤرر ززاا یلام
 هھس تتددم هھب ننم ٬،دديینااددیم هھک ررووططننامهھھھ .ددووب
 ززاا یشخب ببيیئاارراک وو ییززکررم ییاکيیررمآآ رردد للاس
 ممنااووتیم اارر اهھھھززيیچ یضعب .ممددووب ههرروودد ننيیررتللاعف
 للامتحاا ررططاخ هھب اارر اهھھھززيیچ یضعب وو مميیووگب
 ممنااووتیم .ممنک ححررططم ممنااووتیمن ینووناق ددررگيیپ
 .ددرراادد ددووجوو ییددايیزز ککررچ ییاهھھھتتخرَر هھک مميیووگب
 هھک ددووب ییززيیچ هھب ططووبررم یلام ییاهھھھکمک یخررب
 ششخب ننيیاا هھچررگ ٬،مممانیم یفخم تتايیلمع ننم
 ششخب .ددووب یناهھج تتيیلاعف للک ززاا یکچووک یليیخ
 هھب هھک ددشیم ننيیاا هھب ططووبررم تتيیلاعف ههددمع
 تتالايیاا هھجرراخ ررووماا تتررااززوو وو اهھھھهھناختررافس
 ٬،ددنوونشب ددنتسااووخیم هھک ددووش هھتفگ ییززيیچ ههددحتم
 ممامت رردد ییررگرراک ییاهھھھاکيیددنس هھکننيیاا وو
 دديیددهھت تتحت هھعسووت للاح رردد ییاهھھھدداصتقاا
 ررااررق یططااررفاا پپچ ییرراکببااررخ وو اهھھھتتسيینوومک
 ززاا ییددررااووم ننانآآ ددررااووم ررثکاا رردد هھچررگ ٬،ددنتشاادد
 ززاا ممهھلم هھن وو ددنددووب یططااررفاا یيیااررگیلم
 هھک ددووب یهھھھاارر ننآآ ٬،للاحررهھھھ رردد .اهھھھتتسيینوومک
 تتاسسؤؤم وو ددررک تتفايیرردد یلام ییاهھھھکمک ددشیم
 ٬،رردداک وو للووپ اب ٬،اارر ددووخ تتررددق ققيیررطط ننيیاا ززاا
 ننيیمهھھھ ییررووشک هھمانررب تتسررپررس ررهھھھ .ددنددررک انب
.ذذووفن للامعاا ٬،تتررددق ٬،ژژيیتسررپ ٬،للووپ ٬،ددررک اارر رراک
 ددووجوو هھتشذذگ هھب ننتخااددررپن ییااررب ینشوورر لليیالدد
 نندداادد تتسدد ززاا ٬،تتاعالططاا ننددووب هھنامررحم ٬،ددرراادد
 اهھھھرردداک ووززج ززوونهھھھ ددااررفاا یخررب ٬،یلام کمک
»…ددنددش هھيیفصتً ااررثکاا هھچررگ ددنتسهھھھ
  AFL-CIO یللملااننيیب تتيیلاعف هھک یلاح رردد ٬،وو
 هھب »ینيیووس نناج« نندديیسرر ززاا ددعب ددووب ررااررق
 عبنم ننيیمهھھھ ٬،ددنک رريیيیغت ١۱٩۹٩۹۵ للاس رردد تتسايیرر
 تتيیلاعف تتيیهھھھام ددووخ هھب انب هھک ددررک ننشوورر
 ننآآ ززاا هھک یناسک وو AFL-CIO یللملااننيیب
 .دداتفايین ققافتاا ییززيیچ ننيینچ  ٬،ددننکیم تتيیامح
:دداادد حيیضووت وواا هھک ررووططننآآ

 ررااررق هھمانررب تتمددخ رردد AFL رردد ددااررفاا یخررب«
 هھقالع ددررووم ددااررفاا ززاا یکيی ینيیووس نناج .ددنتفررگ
 هھک ددووب ییااهھبترریلاع ییاهھھھتتأيیهھھھ تتيیووضع ییااررب
 رردد یگتسبمهھھھ وو ببايیتتقيیقح ییاهھھھتتيیرروومأم رردد
 ممنااووتیم ننم ٬،وو .ددنددررکیم تتکررش نناهھج ررسااررس
 ددنددررکیم تتماقاا اهھھھللتهھھھ ننيیررتهھب رردد ٬،ممنک هھفاضاا
 …ددووب کيی هھجرردد یهھھھووررگ ررووت یعوون وو
 وو ددنشاب ههددننک ددساف ددننااووتیم ددووخ ببصانم
»…ددنرراادد یللملااننيیب تتررهھش
-AFL هھک ممسيیوونیم دديیماا ننيیاا اب اارر هھلاقم ننيیاا ننم

CIO رردد ددووخ ششقن هھب وو ددووخ هھب ییددج ههاگن 
 ههددننک ددساف ذذووفن هھک دديیماا ننيیاا هھب ؛ددززااددنايیب نناهھج
 ییااررب یلم هھفووقووم« ززاا ررالدد اهھھھننوويیليیم تتفايیرردد
 تتلايیاا هھجرراخ ررووماا تتررااززوو ززاا وو »یسااررکمدد
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 رردد ٬،AFL-CIO هھک یلاح رردد اتح ٬،ددنکیم ههددحتم تتالايیاا یجرراخ تتسايیس عفانم رريیساا اارر اهھھھننآآ رريیززگان هھک یلووپ -ددهھھھدد ررااررق ینيیبززاب ددررووم اارر ههددحتم
 ٬،ددنکیم ررووصت »تتلوودد هھططلس تتحت« ییاهھھھاکيیددنس ابووک وو ننيیچ ددننام یيیاهھھھررووشک رردد هھک ییززيیچ اب ددرراادد اعدداا ٬،ییرراکايیرر وو یيیووگهھنووررااوو ییاهھتنم
 ات للقااددح ايی ٬،هھشيیمهھھھ ییااررب AFL-CIO ٬،الئووززنوو رردد ننآآ ینوونک نناهھنپ ییاهھھھتتيیلاعف ننددررب للااؤؤس رريیزز اب هھک ممررااوودديیماا ٬،هھصالخ ررووطط هھب ٬،وو .ددگنجیم
.دديیامن ککررت اارر ررووشک ننآآ ٬،ددنک کمک ههددحتم تتالايیاا هھططلس هھيیلع نناشههززررابم رردد الئووززنوو ددننام یيیاهھھھررووشک هھب ددرريیگب مميیمصت هھک ینامزز
.حلص ششبنج وو یئاکيیددنس ششبنج نناتووسکشيیپ ززاا ٬،ززيیئوورر یس ووترربلآآ *
:»تتلااددع« تتاحيیضووت
** AFL-CIO تتساا »یتعنص ییاهھھھننامززاس ههررگنک -رراک یيیاکيیررمآآ ننوويیسااررددف« فففخم.
:هھب دديینک ههاگن نناارريیاا اب ططابترراا رردد »یگتسبمهھھھ ززکررم« ییاهھھھتتيیلاعف ززاا یيیاهھھھهھنوومن اب یيیانشآآ ییااررب ***
:»ددش ههددووبرر نناارريیاا یيیاکيیددنس رربهھھھرر« -١۱

http://www.solidaritycenter.org/files/pressrelease_osanloo071107.pdf
:»ددش ددااززآآ ننااددنزز ززاا نناارريیاا ییاسلااوو خل -٢۲

http://www.demdigest.net/blog/2011/06/iran%E2%80%99s-lech-walesa-freed-from-jail/
:»ددنتفررگ ررااررق ممتشووببررض ددررووم ززيیمآآتتملاسم ضضااررتعاا ننايیررج رردد یناارريیاا رراگززوومآآ اهھھھددص« -٣۳

http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=658
 اهھھھننآآ ننااررکفممهھھھ تتيیلاعف هھب دديینک ههاگن ٬،للاثم ننااوونع هھب .ددرربیم ششيیپ اارر نناارريیاا ییررگرراک ششبنج ۀۀررابرردد ددووخ عضووم ففلتخم ییاهھھھررووشک رردد ددووخ نناگتسبااوو وو ببعش ققيیررطط ززاا »یگتسبمهھھھ ززکررم« -۴
:نناارريیاا اب ططابترراا رردد ییززنووددناا رردد

http://solidaritycenter.org/content.asp?contentid=899
:»نناارريیاا مميیژژرر رريیيیغت« گگالبوو رردد »یگتسبمهھھھ ززکررم« »ییررگرراک« ییاهھھھتتيیلاعف سساکعناا هھب دديینک ههاگن -۵

http://regimechangeiran.blogspot.com/2006/02/solidarity-center-demands-release-of.htmlتتلااددع تتشاگنررات

)۱۹۳۵( یکسنامیرک نگروی سناه رتکد روسفورپ
یناملآ سانش هعماج

ناملآ رتسنوم هاگشناد رد یسانش هعماج روسفورپ
:راثا

)۱۹۶۳( یکیپوتوا دتم
)۱۹۹۷( یسارکومد نارحب

)۲۰۰۴( )؟دوش یم بحاصت ناگبخن هلیسوب هنوگچ یناهج تردق و لوپ( اه گرگ و اه نایوچ
)۲۰۰۷( )رضاح لاح رد تورث و رقف( ؟دراد قلعت یک هب اپورا هیداحتا

)۲۰۰۷( )تورث یاهروتکا و تورث یاهراتخاس( الاب زا یتاقبط یادص و رس یب هزرابم
روپ ناطلس هللادی نادرگرب

؟تسا ینعم هچ هب همکاح هقبط

یرگنشور فراعملا هریاد . یتسیسکرام یزاسون هلجم :همشچرس. روپ ناطلس هللادی نادرگرب .  یکسنامیرک نگروی سناه رتکد روسفورپ

http://www.solidaritycenter.org/files/pressrelease_osanloo071107.pdf
http://www.demdigest.net/blog/2011/06/iran%E2%80%99s-lech-walesa-freed-from-jail/
http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=658
http://solidaritycenter.org/content.asp?contentid=899
http://regimechangeiran.blogspot.com/2006/02/solidarity-center-demands-release-of.html
http://archiv.zme-net.de/
http://hadgarie.blogspot.com/
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یتسیسکرام یزاسون هلجم :همشچرس
یرگنشور فراعملا هریاد
۱
همکاح هقبط موهفم
 نیرید هدیدپ ،همکاح هقبط موهفم اب 

 لاصتا هقبط موهفم تشونرس هب تیمکاح
.دبای یم
 هباثم هب تیمکاح ،موهفم نیا کمکب 

 رد ای و دوش یم قیقدت یتاقبط تیمکاح
.دوش یم هتخیر یرتگنت بلاق
 یواح ،لاح نیع رد همکاح هقبط موهفم 
 یاوتحم زا یرت توافتم و رت ینغ یاوتحم
 )اه تسیلاتیپاک( ناراد هیامرس هقبط موهفم
.ددرگ یم
 هلحرم رد دناوت یم همکاح هقبط موهفم 
 رابتعا زین یراد هیامرس یتسینردم تسپ
 زا راذگ شا هصخشم هک دشاب هتشاد

 و یگنهرف تیمکاح هب یداصتقا تیمکاح
.تسا سکعرب
 یاهروشک رد هژیوب ـ همکاح هقبط موهفم 
 موهفم اب فدارتم بلغا ـ نوسکاسولگنا
 هدرب راکب ـ ناگبخن هن و ـ تردق ناگبخن
.دوش یم
)۱۹۸۵ ـ۱۸۸۸( تیمشا لراک
یناملآ یسایس فوسلیف و یتلود نادقوقح
یعاجترا یاروام
موس شیار نارازگراک زا
 ـ لانویسان یارب یحور زاس هنیمز

مسیلایسوس
رامشیب راثآ فلؤم
 یاه تسیشاف زا یرایسب یقوقح رواشم
اپورا
 ینعم نیمه یواح زین تیمشا لراک هلمج 
:تسا
 هک دوش یم قالطا یناسک هب ناگبخن« 

 ار ناش یسانش هعماج شراگن تئرج یسک
».درادن
)۱۴۷ ص ،۱۹۹۵ ،تیمشا لراک( 
 دراو یخیرات شبنج ،همکاح هقبط موهفم اب 
 هقبط ،قیرط نیدب و دوش یم تیمکاح یزاب

 یقلت یتآ همکاح هقبط دناوت یم زین رگراک
:دوش
 راکب ار دوخ یسایس تردق ایراتلورپ « 

 و یزاوژروب زا دی علخ یارب ،تفرگ دهاوخ

 تلود تسد رد دیلوت رازبا و هیامرس زکرمت
 همکاحً هقبط هباثمب ،هتفای نامزاس یایراتلورپ
 یاهورین عیرس ناکمالا یتح ریثکت و
».هدلوم
 تایلک ،یتسینومک بزح تسفینام( 
)۴۷۱ ص ،۴ دلج ،سلگنا و سکرام
 یتاقبط تدحو و یتاقبط تاصخشم 
:دنشخب یم تعسو ار تیمکاح تاناکما
 نیرتمهم دناوتب رتشیب هچره همکاح هقبط« 
 هب ،دنک دوخ بلج ار هطلس تحت هقبط دارفا

 یم رتکانرطخ و رتمکحتسم هزادنا نامه
».ددرگ
 ص ،۲۵ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۶۱۴(
)۱۹۴۱( نروبرت نآرق

دئوس زا ناهج فورعم سانش هعماج
 همه رد یرامشیب یاه هاگشناد یروسفورپ
ناهج یاه هراق
:راثآ
)۱۹۷۰( تروفکنارف بتکم زا داقتنا

)۱۹۷۶( هعماج ـ هقبط ـ ملع
 ؟دنک یم هچ ،دوش مکاح رگا همکاح هقبط
)۱۹۸۰(
)۲۰۰۵( نویسازیلابولگ رد اپورا و ایسآ
)۲۰۰۶( ناهج رد یرباربان
)۲۰۰۹( مسیسکراماسپ ات مسیسکرام زا

)۲۰۱۰( نایدتبم یارب یئامنهار ـ ناهج
 ،همکاح هقبط هب طوبرم یاه یروئت رد 

 هعسوت ،همکاح هقبط ماع راکودرک لیلحت
 لیلحت هب طقف ،تسا هدنام یقاب هتفاین

 هدنسب ناراد هیامرس هقبط یداصتقا راکودرک
.تسا هدش
 مکاح رگا همکاح هقبط« ،نروبرت نآرق( 

)۱۹۷۸ ،»؟دنک یم هچ ،دوش
 هک تسا لیلد نیا هب رما تقیقح نیا 
 راکودرک هب )یبرجت( یکیریپما ندش کیدزن

 نامکاح راصحنا رد ـ احیرص ـ تیمکاح
.دنام یم یقاب
 هب تبسن هطلس تحت تاقبط »شناد« 
 ،هلصاح تاریثأت هب هجوت اب »تیمکاح«
 اب یلو ،تسا )ترکنک( صخشم هچرگا
 رتشیب همکاح هقبط راتفر و لمع هب هجوت
.دنام یم )یعازتنا( درجم
 ـ درجم کیت کلاید هب دینک هعجارم 

صخشم
 رد یئادز تکژبوس ای و دیرجت هب شیارگ نیا 
 رد« هدش یدنبلومرف یاه یروئت زا یرایسب
 هب زین »هطلس تحت تاقبط عفانم یاتسار

.دروخ یم مشچ
 دناوت یم »صخشم هب درجم زا اقترا«
!دشاب بالقنا اب فدارتم
۲
:راد هیامرس هقبط و همکاح هقبط
یدیلوت تابسانم
 و یخیرات ،هژیودوخ تلصخ« کرد 
 یدیلوت تابسانم عونتم و یعامتجا ،»یتقوم
 هدرک یدنبلومرف لامک دح رد سکرام ار
:تسا
 لیاسو نیکلام نایم هطساویب هطبار رد« 
 هب ام هک تسا هطساویب نیدلوم و دیلوت
 تمامت ناهنپ ناینب هب و زار نیرت ینورد
 یسایس مرف هب اذل و هعماج لک راتخاس
 یگتسباو و یراتخمدوخ رب ینتبم تابسانم
 ره رد یتلود مرف یسایس مرف هب هصالخ و
.میرب یم یپ صاخ دروم
 یانبریز هک دوش یمن نآ عنام اما نیا 
 یلصا تابسانم رب انب ـ دحاو یداصتقا
 تابسانم ،یعیبط طیارش ،تالاح ـ دحاو
 ،هریغ و جراخ زا یخیرات تاریثأت ،یداژن
 ظاحلب نایاپ یب یاه یدنب هلحرم و تاعونت

 هک ،دنوش رادیدپ رامشیب و فلتخم یبرجت
 )یبرجت( یکیریپما لیلحت و هیزجت هیاس رد اهنت
».دنکرد لباق
 ص ،۲۵ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۷۹۹(
 یهدنامزاس تمدخ رد یدیلوت تابسانم 
 راک یورین و دیلوت نایم ینویسکنوف دنویپ
.تسا
 نویسامرف ،دیلوت هویش هب دینک هعجارم 
 ،هدلوم یاهورین ،یداصتقا ـ یعامتجا

 فراعملا ةریاد یامنرات رد یدیلوت تابسانم
یرگنشور
 ناوت یم »یدیلوت تابسانم مسیس« نورد رد 
:درب مان ریز یاه متسیسریز زا
۱
لوا متسیسریز
تیکلام تابسانم 

http://archiv.zme-net.de/
http://hadgarie.blogspot.com/
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۲
مود متسیسریز
‐Verwer( هیامرس زا یرو هرهب تابسانم 

tung(
3
موس متسیسریز
میسقت تابسانم 

۴
مراهچ متسیسریز
یراک تابسانم 
)۱۹۹۰ ،یکسنامیرک( 
۱
تیکلام تابسانم
 مهارف ار دیلوت لیاسو ،تیکلام تابسانم 
.دروآ یم
دیلوت لیاسو هب دینک هعجارم 
 هلیسوب یراد هیامرس متسیس رد هفیظو نیا 
:دشوپ یم لمع هماج ریز دارفا
۱
ازجم و درفنم ناراد هیامرس 
۲
فیتکلک ناراد هیامرس 

۳
نارادنیمز 

۴
یتلود نیکلام 

۵
ینواعت نیکلام 

۶
هریغ و یتسیلاتیپاک ریغ نیکلام هدرخ 
 دیلوت رد اما ـ انعم نیدب ـ تیکلام تابسانم 
.دوش یمن هصالخ هطساویب
 یروآ عمج هساک هباثم هب تیکلام تابسانم 
 یئآدرگ لحم ،هتشگ تشابنا یاه شزرا
.تسا یلوپ تورث ـ هژیوب ـ تورث
 ناراد هیامرس یارب« یلوپ تورث صوصخب 
 کسیر لیلقت هار هباثم هب رگید ،لائر
 راد هیامرس ات دوش یمن یقلت ینیعم یعامتجا
 زا و دنک لمع دوخ یگدنز رد دناوتب
»دشاب نوصم هنکمم تارطاخم
)۱۱۲ ص ،۱۹۷۸ ،نسوالک( 
 عبانم زا دناوت یم ،نیا رب هوالع تورث 
 فادها یارب و دیآ لصاح یرگید رامشیب
.دوش هتخادنا راکب رظن دروم

 لیم و فیح و فرصم اب تورث یروآدرگ 
 ذوفن بسک اب و دوش یم عورش دح زا هدایز
 یم هماخ یعامتجا یاه هصرع هیلک رد
.دبای
)۱۸۹۹ ،نلبف( 
 لحم و ءاشنم تیکلام تابسانم ،نیربانب 

 طرش انعم نیدب و تسا یلوپ تردق زکرمت
 یدیلوت تابسانم یارب یفاکان یلو رورض
.تسا یتسیلاتیپاک
۲
هیامرس زا یرو هرهب تابسانم
 رد هیامرس رگا ،دنک یم قرف هلئسم 
 رد الثم ،»شزرا هفاضا یاه هاگناهنپ«

.دوش هتخادنا راکب اه هناخراک
 هک یصاخ یداصتقا مرف« ،سکرام لوق هب 
 هب راک هفاضا هطساویب نیدلوم زا نآ رد
 تابسانم هدننک نییعت ،دوش یم ژاپمپ نوریب
 هک تسا )موکحم و مکاح( رکون و بابرا
 هبون هب و دیور یم ارف دیلوت زا هطساویب روطب

».دراذگ یم لباقتم ریثأت دیلوت رب دوخ
 ص ،۲۵ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۷۹۹(
 هرهب تردق هب یلوپ تردق هک ینامز اهنت 
 یتلاح ینعی ،دوش لدب هیامرس زا یرو

 زا یرو هرهب تابسانم و دریگ دوخ هب صاخ
 هلک و رس هاگنآ ،ددرگ لیکشت هیامرس
 هزیلانوسرپ هیامرس هباثم هب »یلوپ ناگبخن«

 و سکرام تایلک( دوش یم ادیپ هتشگ
 هقبط هب هک )۸۲۷ ص ،۲۵ دلج ،سلگنا

 هک یا هقبط ،دنوش یم لدب راد هیامرس
 »هیامرس زا یرو هرهب تردق« هدنهد هعسوت
 هب دوخ ،دیلوت شرتسگ ریسم رد و تسا

 زا یرو هرهب نوگانوگ ناگبخن« تروص
.دنوش یم زیامتم »هیامرس
 و مک رگراک هقبط ،ماحنارس ،قیرط نیدب 
 ،اه هناخراک نارگراک( نوگمه شیب

 رد )یتامدخ یاه هفرح ،یرتفد نادنمراک
 یم رارق جنرغب یتسیلاتیپاک تیریدم لباقم
.دریگ
 و نیکلام زا رود هک دنا هقبط ود نیا 
 و راک دنور لرتنک رس رب »یلوپ ناگبخن«
 هزرابم هب هدش دیلوت شزرا هفاضا بحاصت
.دنزادرپ یم رگیدکی اب
)۱۹۸۵ ،نمرواب( 

۳
میسقت تابسانم
 تابسانم رد ینعی ،موس متسیسریز رد 
 هناخراکنورد میسقت رس رب فالتخا ،میسقت
 یاه شزرا و اهالاک یا هناخراکنورب و یا
 مامت حطس هب ندیسر ضحم هب هدش دیلوت
 »میسقت ناگبخن« شیادیپ هب رجنم ،یعامتجا
.ددرگ یم »میسقت تردق« و
 ،یکیتارکومد ـ یناملراپ بوچراچ رد 
 لیصحت رس رب میسقت تردق نیصصختم
 تلادع« هنیمز رد یعامتجا رظن قفاوت
.دنزادرپ یم هزرابم هب »میسقت
 هقبط ای و یسایس ناگبخن هک تس اجنیا 

.دبای یم دلوت یسایس
۴
یراک تابسانم
 ،ماحنارس ،یراک تابسانم متسیس ریز رد 
.دبای یم شیازفا مهم یدیلوت شناد تیمها
 هار ،راک یهدنامزاس هب طوبرم لئاسم 
 روطب دیاب هریغ و راک یاهدنور یزادنا
 دروم )یلقع یاه شور هب هیکت اب( لانویسار
 لصف و لح و دنریگ رارق یسررب و ثحب

.دنوش
 یئاناوت زا یئادز شزرا ریسم زا رذگ رد 

 یصصخت راک هب نیزاغآ یتسد راک یاه
 هزیتامرفنا دیلوت ات )مسیدروف( ءازجا رد یلاع
 »شناد تردق« هلک و رس )مسیتویوت( هتشگ
 شیادیپ هب ماحنارس هک دوش یم ادیپ
.دماحنا یم »شناد ناگبخن«
 ،یلوپ ناگبخن زا هتفر هتفر شناد ناگبخن
 و حضاو روطب میسقت و هیامرس زا یرو هرهب
 بوچراچ رد و دنوش یم زیامتم نشور
 )یبای تیمسج( مسجت ،یدیلوت تابسانم
.دنا هدلوم یورین هعسوت )یئایوپ( مسیمانید
۳
یضرا مامت همکاح هقبط
 ار تیمکاح هدیدپ هک همکاح هقبط موهفم 
 ،دزاس یم طبترم هقبط موهفم تشونرس هب
.تسا ریغتم و تابث یب یموهفم
 یعامتجا یاهراتخاس اب هقبط موهفم 
 نانچ یلم ـ یتلود تسبراد اب و »هتینردم«
 مامت دعب هک دوب هدروخ دنویپ گنتاگنت
 بزح تسفینام رد نآ هحورطم یضرا
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 لمع هصرع هب و دش یم شومارف تسینومک
.دنام یم طبر یب یعقاو
۱
 هقبط متسیس هب موسوم نیاتشا رلاو حرط 

.داتفین اج یناهج
۲
 میهافم اب هک زین ار راد هیامرس هقبط موهفم 
 زا یشان »هیامرس زا یرو هرهب تردق«
 تابسانم اب طبترم و یدیلوت تابسانم
 شناد تابسانم و میسقت تابسانم ،تیکلام
 هباثم هب ناوت یم یراوشدب ،دراد دنویپ
.دیشخب تیلوبقم یعامتجا هقبط موهفم
۳
 ای و یضرا مامت همکاح هقبط رس رب ثحب 

 )یس یس یت( یتیلم دنچ راد هیامرس هقبط
.تسا هدوب هارمه لکشم نیا اب زین
 لژیپ رد ناف ،)۲۰۰۰( سیره و نوسنیبور( 
))۱۹۸۷( سکوک ،)۲۰۰۰( رلکسا ،)۲۰۰۱(
۴
 هقبط یارب )یکیریپما( یبرجت لیالد هیهت 

 فیرعت یعامتجا روطب یضرا مامت همکاح
.تسا راوشد هدش
۵
 یندوشگان »یئامعم« یتسیلاتیپاک ناگبخن 
.دنا
))۱۹۸۷( هفاتشگو و رزیوم هب دینک هعجارم( 

۶
 رس رب ثحب رازاب یاهراتخاس ،نیا رب هوالع 
.دنزاس یم ریذپ ناکما ار تردق
 ،رضاح لاح رد ،هماکدوخ و هقلطم تردق 
:دبای یم زکرمت ریز یاه نامزاس رد
۱
 یاهناگرا زا یکی یناهج کناب هورگ
 سنارفنک رد و تسا دحتم للم نامزاس
 راتخاس هک ۱۹۴۴ لاس رد زدوو نوترب
 مود یناهج گنج زا دعب ناهج یداصتقا

دمآ دوجو هب تفرگ لکش
:یناهج کناب یاهشخب
هعسوت و یزاسزاب یللملانیب کناب
یللملانیب هعسوت نمحنا

یلام نیمات یللملانیب تکرش
یراذگ هیامرس نیمضت هبناجدنچ سناژآ

یراذگهیامرس تافالتخا لح یللملانیب زکرم
ایدیپ یکیو

یناهج کناب 
۲
)WTO( یناهج تراجت نامزاس
 نیناوق هک تسا یللملانیب نامزاس کی

 نیب تافالتخا و میظنت ار تراجت یناهج
.دنکیم لصف و لح ار اضعا
 ییاهروشک یناهج تراجت نامزاس یاضعا

 ۳۰ دودح( یاه همانتقفاوم هک دنتسه
.دناهدرک اضما ار نامزاس نیا )همانتقفاوم
 سیوس ،ونژ رد یناهج تراجت نامزاس رقم
.دراد رارق
 نامزاس نیا وضع روشک ۱۵۳ ،۲۰۱۰ ربماون ات

.دناهدش
 رضاح لاح رد درو پیک یروهمج
 بوسحم نامزاس نیا وضع نیرتدیدج
.دوشیم
ایدیپ یکیو
یناهج تراجت نامزاس 

۳
لوپ یللملانیب قودنص

) International Monetary Fund) (clD(
 تسا دحتم للم نامزاس یاهناگرا زا یکی

 تراظن یللملانیب یلوپ هناماس یارجا رب هک
.دراد

 نیرتربتعم زا یکی ،لوپ یللملانیب قودنص
 یداصتقا تیعضو ینیبشیپ و یبایزرا عبانم

دوشیم بوسحم ناهج
 نوترب سنارفنک رد قودنص سیسأت حرط
 یداصتقا راتخاس هک ۱۹۴۴ لاس رد زدوو

 لکش مود یناهج گنج زا دعب ناهج
دما دوجو هب تفرگ

 عورش ۱۳۲۴ ید رد لوپ یللملانیب قودنص
درک راک هب

:زا تسا ترابع قودنص لیکشت زا فده
 و یللملانیب یلوپ یاهیراکمه شرتسگ
للملانیب تراجت نزاوتم دشر لیهست
 زیهرپ و اضعا نیب یزرا تابثاب هناماس داجیا
اهزرا خرن شهاک رد تباقر زا
 یمومع عبانم قیرط زا مزال عبانم هیهت

 یاهروشک هب کمک روظنم هب ،قودنص
اهتخادرپ زارت یرسک یاراد وضع
ایدیپ یکیو
لوپ یللملا نیب قودنص 

۴

 داصتقا »یفرح دنچ یاه تردق ردق« 
یناهج

)سیره و نوسنیبور لوق هب( 
۵
یتیلم دنچ یصوصخ یاه نرسنک 

۶
 یم یراوشدب لیلحت و هیزجت حطس نیا رب 
 نامزاس )یضرا مامت( شقن تیبثت هب ناوت

.دمآ لیان یتلود یاه
 »مرن کیتیلوپوئژ« هب موسوم حرط کمکب 
 تقفاوم و لامعا هکبش هک دوش یم شالت

.دریگ رارق رظن دم رد یتلودنایم یاه
 تالایا »هراو ینومژه« اب دیدرت یب اجنیا رد 
.مینک یم دروخرب اکیرما هدحتم
۷
 وزج دنناوت یم هک یئاه هورگ نورد رد 

 )یس یس یت( یتیلم دنچ یاه نرسنک هورگ
 یدیدش یکیژولوئدیا تافالتخا،دنوش یقلت
:دنرو هلعش ریز یاه هورگ نایم
۱
 اردفرط )ناراک هظفاحم( یاه ویتاورسنک 
دازآ رازاب
۲
 )نایارگراتخاس( یاه تسیلاروتکورتسا 
لاربیلوئن

۳
لاریلوئن نارگمیظنت 

۴
»موس هار« نارادفرط 

۸
 رگید یاه هیداحتا و یلم یاهروحم لیکشت 
.دزاس یم رت جنرغب بارمب ار هلئسم
 هقبط هک تسا نیا هسوسو ،نآ مغریلع اما 

 مادکجیه یوس زا هک یتیلم دنچ راد هیامرس
 ،دوش مین هدیبلط فاصم هب رگید تاقبط زا
 یناهج داصتقا رب مکاح هقبط اهنت هباثم هب«
».دوش یقلت
)۲۰۰۰ ،سیره و نوسنیبور( 
 هک دنام یم خساپ یب ناکامک ام لاؤس اما 
 مامت یعامتجا همکاح هقبط ار نآ ناوت یم ایآ
؟درک یقلت یضرا

)۲۰۰۹ ـ ۱۹۳۷( یگیرا یناوویج
یئایلاتیا سانش هعماج
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یسایس داصتقا هصرع رد شهوژپ
:راثآ
 متسیس و یعامتجا شبنج .بالقنا مرف رییغت

)۱۹۹۰( یناهج
 ءاشنم و تردق ،لوپ .متسیب ینالوط نرق
)۱۹۹۴( ام نامز
 نردم یناهج متسیس رد هرادا و جرم و جره
)۱۹۹۹(
 نرق یسانش هرجش .نکپ رد تیمسا مادآ
)۲۰۰۸( مکی و تسیب
)۲۰۰۹( هیامرس مخ و چیپ رپ هار
 یئاهاج رد ۱۹۹۴ لاس رد یگیرا یناوویج 

 لیکشت یتلود یتیلم دنچ یاهراتخاس هک
 یتاقبط روعش لیکشت ناکما ،دنوش یم
.دنیب یم ار هدنبای دشر
 ره ام ایآ هک تسا هلئسم نیا رد دیدرت اما 
 یا هزات یضرا مامت »یخیرات کولب« اب راب
؟میوش یمن هجاوم
)۲۰۰۲ ـ ۲۰۰۱ روم و نوسیج( 
 هقبط لیکشت زا یرارف مرف ،هتفرمهیور 

 تیمها هب ام رگا ،دریگ یم تروص
 نرق ۷۰ یاه لاس زا هک میشیدناب »اهرداک«
 یم لمع یتیلم دنچ هیامرس هصرع رد متسیب

 امسق یامنرود هعسوت هب و دننک
 امسق و کیتارکونکت امسق ،کیتارکومد
.دنزادرپ یم »یضرا مامت«

۳
یضرا مامت همکاح هقبط
بلطم همادا
 یم قالطا اه یحنایم زا یا هقبط هب اهرداک« 

 هقبط یربهر هب طوبرم فیاظو هک دوش
 رد اما ،دنناشوپ یم لمع هماج ار همکاح
 و هتسباو رشق ،نارگراک ناسب ،لاح نیع
 یم ار دوخ راک یورین ینعی ،دنریگبدزم
».دنشورف
 و ۴۹۸ ص ،۲۰۰۲ ـ ۲۰۰۱ لژیپ رد ناو( 
)۱۹۹۷ رلکسا یلسل
 ریز تاقبط و راشقا اب نایم نیا رد اهرداک 
:دنراد قرف
۱
 یتیلم دنچ یاه نرسنک هبتریلاع یاسؤر اب 
 رد هک یئاه تارکوروب ینعی ،)وا یا یس(
.دنراد تکرش نویسازیلابولگ دنور
۲

 یضرا مامت( »رگ هزیلابولگ« نارادمتسایس اب 
)زاس
۳
 هصرع ناگبخن لیبق زا ینیصصختم اب 
)اه هناسر و تراجت( فرصم
 کوتسا رویب هاگشناد یشهوژپ هورگ 
 هقبط موهفم حیضوت هینمز رد )ناتسلگنا(

 یمهم ماگ یضرا مامت یعامتجا همکاح
)۲۰۰۱( .تسا هتشادرب
 هب راد هیامرس هقبط اب هن یشهوژپ هورگ نیا 
 نادنمتردق« اب هکلب ،هملک دودحم ینعم
 هب قیرط نیدب و دنک یم قیقحت هب زاغآ »یلوپ
 بتارمب هک دوش یم کیدزن یتردق زکرم
 ،لاح نیع رد اما ،»رت یعامتجا« و رتلایس
 فرص یداصتقا یرو هرهب تردق زا رتایوپ
.تسا
 هورگ یضرا مامت شقن زا نخس اجنیا 
 رفن ۱۰۰۰ دودح زا لکشتم رامش تشگنا

 یور ناش تورث هک تسا رادلوپ رپوس
 تیعمج مجنپ راهچ تورث زا شیب هتفرمه
.تسا ناهج

 ،دشاب رفن درایلیم ۷ ناهج تیعمج رگا( 
 درایلیم ۵٫۶ تورث زا شیب تارضح تورث
.تسا رفن
 زا شیب اهنآ زا مادک ره تورث قیرط نیدب 
)مجرتم .تسا رفن نویلیم ۵٫۶ تورث
 کوتسا رویب هاگشناد یشهوژپ هورگ 
 مهلاثما و رلکسا رظن فلاخم )ناتسلگنا(
.تسا
 کوتسا رویب هاگشناد یشهوژپ هورگ رظنب 
 فالخرب ـ »یضرا مامت داضت« )ناتسلگنا(
 ریز هورگ ود نایم ـ )۱۹۸۹( زلتساک رظن
:تسین
۱
 و هیامرس یرو هرهب هصرع دنمتردق« تاقبط 

»شناد هصرع
۲
تاقبط نیا مداخ و نادان رگراک هقبط 
 کوتسا رویب هاگشناد یشهوژپ هورگ رظنب 
 هقبط ود نایم »یضرا مامت داضت« )ناتسلگنا(
:تسا ریز
۱
دنمتورث رپوس یلوپ ناگبخن 
۲

تیرشب تمامت 
 مامت ناگبخننایم توافت نییعت ،ور نیا زا 
:دراد هدننک نییعت تیمها ریز یضرا
۱
دنمتورث »یضرا مامت ناریدم« 
۲
»یسحتال و دحت ال صلاخ تورث اب یدارفا« 

۳
»ناهج نادنمتورث رپوس« 
 رویب هاگشناد یشهوژپ هورگ رظن نیا 
.تسا مهلاثما و )ناتسلگنا( کوتسا
 »هتشگ یصوصخ« مرف رد نادنمتورث رپوس 
 رد هک دنا یضرا مامت دنویپ مسجت ،یمسق
 تباوث« و »اه هکبش ورکیم« کمکب ،نآ

 رب ،)۱۹۹۷ ،چیدیو لوق هب( »یتابسانم
 هرطیس »لوپ شدرگ یضرا مامت هصرع«
.دنراد
)زرلتساک لوق هب( 
 هقبط و معا روطب »یضرا مامت تاقبط« 

 اهنت ار صخا روطب یضرا مامت همکاح
 هرطیس هوق« هک درک کرد ناوت یم یطرشب
 نیون دعب هباثم هب »یضرا مامت هصرع رب

.دوش هتفرگ رظن رد یدنبراتخاس
)۲۰۰۰ ،نیج لوق هب( 
 هب ناهج میسقت راوج رد ،قیرط نیدب 
 شخب« رظن هطقن زا فلتخم قطانم

 یاهرهش« هژیوب ،»یصوصخ
 رد یمهم شقن )۱۹۹۱ ،نوسماس( »یناهج
 و( لوبق لباق یضرا مامت تیمکاح لیکشت

.دننک یم یزاب )لوبق لباق نادنمتورث رپوس
 و یبای در لبق زا یضرا مامت ناگبخن 

 مامت سایقم رد یلحم تافالتخا یئاسانش
:دننک یم یگدنز یضرا
 مسیلایرپما« ـ نیج لوق هب ـ یضرا مامت هقبط 
 و دزادنا یم هار هب یئ یتسیسیتکلکا
 شیوخ فادها یارب ار یلحم تافالتخا
».دهد یم رارق تسد تلآ
)۵۵ ص ،۲۰۰۰ ،نیج( 
 یامنرات رد مسیسیتکلکا هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد
 زرط هب ،نایم نیا رد دنمتورث رپوس هورگ 
 فرصم دروم شلک رد ار نیمز هرایس ینیعم
 )۱۸۹۹( نلبو هک یتنس رد ،دهد یم رارق
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‐conspicuous con( »ریگمشچ فرصم«
sumption( تسا هدیمان.

 ینافرع و یداع اب نونکات هدیدپ نیا هچرگا 
 یزاوژروب« ای و »تس تج« ،یصاخ یئامن
.تسا هدش هدیمان )۲۰۰۱ کورب( »مهوب
‐Cyber( »یزاجم ناهج« قنور اب اجنیا

space( یصوصخ ،نآ یلام یاه هکبش و 
 تروص ناهج لک رد یا هقباس یب یزاس
 شیوخ و موق مسیلادوئف تسد هک دریگ یم
.ددنب یم تشپ زا ار رورپ

۴
یدیلوت تابسانم رد ناهنپ هرجفنم داوم
 یاه هدروارف هباثم هب اه هدروارف تخانش« 

 ققحت طیارش یئادج یبایزرا و شیوخ راک
 .دیلوت ندیشوپ لمع هماج طیارش( نآ

 و هناشنمربرب یزاسادج هباثم هب )مجرتم
 ،تسا یا هداعلا قراخ روعش ،هنایوگروز

 ینتبم دیلوت هویش لوصحم دوخ هک یروعش
 )مجرتم .یراد هیامرس دیلوت هویش( هیامرس رب
».تسا
)۳۶۶ ص ،۱۹۵۳ ،»هسیردنورگ« ،سکرام( 
 یضرا مامت همکاح هقبط اب تریاغم رد یلو 
 قراخ روعش« ،ناهج رب نآ هرطیس تردق و
 لوق هب( یضرا مامت یاهرتلورپ هداعلا
 ناهج هن ،تسا هتسب اپ و تسد ،)نیاتشرلاو
 هن و دنک یم رپ ار )Cyberspace( اهاتاد
 global space( یضرا مامت تانایرج یاضف

of flows( ار.
 یاه هار یفخم قیرط زا اهنت اهرتلورپ« 

 ریز زا دنناوت یم زیخ هنیس روطب مهنآ هعونمم
 دنرذگب اهدحرس و اهدح رادراخ یاه میس
.دنناسرب وس نآ هب ار دوخ و
 ذوفن یضرا مامت یاه لوپورتم هب مه رگا اما 

 یم هتسب ناش یور هب نانچمه رد ،دننک
.دنام
 ،»هناگیب نارگراک« هباثم هب اهنت اهنآ 
 »هدنهانپ« و »ینوناقریغ هدناوخان نانامهم«
 رادروخرب یئاسآ هیاس یگدنز زا دنناوت یم
».دنشاب
)۶۱ ص ،۲۰۰۰ ،نیج( 
 ،یلحم روطب ،نیا مغریلع ـ اما ـ ایراتلورپ 
 اتجیتن و یفرصم یاه شزرا دیلوت قیرط زا
 مامت نادیم رد ،یعقاو ماع دیلوت قیرط زا
.دنک یم راک یضرا

 ایراتلورپ یناهج ـ یلحم کیت کلاید نیا 
 و هلصاف یب ،هطساویب ،یلحم تازرابم رد
.دبای یم ققحت هزور ره
)۱۹۶۰( تدراه لکیام
یئاکیرما یبدا نیسیروئت
 و اکیرما هدحتم تالایا رد هاگشناد داتسا

سیئوس
 مظن ـ یوطارپما باتک )یرگن اب( هدنسیون

نیون یناهج
 لائر الماک رظن هطقن زا ایراتلورپ تازرابم« 
 هعسوت هکرحم روتوم ،یکیژولوتنوا و
.دهد یم لیکشت ار یتسیلاتیپاک
 شزومآ هب یظفللا تحت روطب یژولوتنوا( 
)مجرتم .دوش یم قالطا دوجوم و دوجو
 یاقترا هب ار هیامرس ،ایراتلورپ تازرابم نیا 
 یماو یکیژولونکت هعسوت حطس ناما یب
 ریذپ ناکما راک یاهدنور رییغت ات دنراد
.ددرگ
 مرفر هب ار هیامرس ،ایراتلورپ تازرابم 
 تابسانم لوحت هب و یدیلوت تابسانم

».دنزاس یم روبجم تیمکاح
)۲۲۰ ص ،۲۰۰۲ ،یرگن و تدراه( 
)۱۹۳۳( یرگن )ینوت( وینوتنا
ایلاتیا یسایس مولع دنمشناد
مسیسکرام وئن هدنیامن
 یوطارپما باتک )تدراه لکیام اب( هدنسیون
نیون یناهج مظن ـ
 یم رییغت یدیلوت تابسانم ،قیرط نیدب 
.دنبای
 رد هک تسا یرید ،دیلوت لیاسو رب تیکلام 
 یلام هیامرس هب نانچ تیکلام تابسانم
 هب دناوت یم یلوپ تردق هک هدروخ دنویپ

 هب( یگنهرف براجت ماع طیارش ،لاثم ناونع
 هب ،تعیبط تمامت و ار )۲۰۰۰ ،نیکفیر لوق
.دنک دوخ نآ زا ار یعیبط نیناوق مامضنا
 یزاس یصوصخ لصا رب انب هدیدپ نیا زا 
 هک یرشق( کیراب رایسب رشق ،طلسم اقلطم
 مامت زرطب و )دوش یم رتکیراب زور هب زور
 یرایسب هک یرشق ،درب یم دوس لاعف یضرا
 دوخ رد ار یلوپ تردق یخیرات یاه مرف زا

 یم لیکشت ریز رصانع زا و هتخاس دحتم
:دبای
۱
برع لادوئف نابابرا 

۲
نالک نارادربهالک 

۳
دساف نادرمتلود 

۴
هریغ و کیسالک ناراد هیامرس 
 یم یراوشدب ،نایم نیا رد یلام یاهرازاب 
 ینعی ،شیوخ فیاظو ماحنا هدهع زا دنناوت
 تهج رد هعماج یاهزادنا سپ تیاده زا

.دنیآ رب ،رتهب هچره یاه یراذگ هیامرس
 ینیزو رابتعا زا یضرا مامت یلام متسیس 
 تیاده تهج رد ،تسا هتشگ رادروخرب

 طلغ یلکب یاه لانگیس ،هیامرس تانایرج
 دوخ فیاظو ماحنا رکف هب رتمک ،دتسرف یم
 هب رتشیب و یراذگ هیامرس تیاده هنیمز رد
 تسد رد تورث رتشیب هچ ره زکرمت رکف هب
.تسا نالک نارادلو
:تسا هداس رایسب نآ مسیناکم 
 زا تورث و لوپ ،یتلود یاه یهدب کمکب«
 تایلام یاه ناسنا بیج زا ینعی ،نیئاپ
 بیج هب ینعی ،الاب هب هداس زادرپ
».دوش یم ریزارس« دنمتورث نالک ناراکناتسب

۴
یدیلوت تابسانم رد ناهنپ هرجفنم داوم
همادا
 رب یدنب تایلام یاج هب ،مکاح میژر« 
 و دزادرپ یم اهنآ زا ماو نتفرگ هب ،نادنمتورث

.دهد یم مرن و برچ یاه هرهب انمض
 رتدنمتورث هب زین ناگدننک فرصم یاه ماو 

.دوش یم رجنم اینغا رتشیب هچره ندش
 هب موسوم تراک اب هک یا هدننک فرصم ره 
 دمآرد زا یمهس المع ،دنک یم دیرخ »ازیو«
 راکبلط نارادلوپ بیج هب ار دوخ هنایهام
.دزاس یم ریزارس
 یدیلوت شخب یاه تکرش و ناراد هناخاک 
 ،هناخراک و دیلوت رد یراذگ هیامرس یاج هب

.دنزادرپ یم نارادماهس هب اهدرایلیم هنالاس
 سروب قیرط زا ،تورث هک درادن یبجعت 
 یم زکرمت اهالاب الاب رد رتشیب هچره یزاب
».دبای
)۴ ص ،۱۹۹۷ ،دوونه( 
 کیتارپ ،هیامرس زا یرو هرهب تابسانم رد 
 یا هقباسیب »تیملع« و تدش اب رامثتسا
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.تسا هتشگ زاغآ
 ،هتفای هعسوت یا هناخراک تیریدم یاهدتم 
 تراظن و لرتنک تایلمع زا هدافتسا اب
.دنوش یم لیمکت
 ندرک هزیلاربیل رثا رد هک »یراکیب زا سرت« 
 تمواقم عنام ،هدمآ دیدپ راک یاهرازاب

.ددرگ یم )یعمج هتسد( فیتکلک
 »یضرا مامت هچراپکی یهدنامرف« تحت 

 ،نالک یتسیلاتیپاک یاهداهن و اهروشک
 ویب« تروص هب رامثتسا یاه یژتارتسا

 یم رد هدرشف »یسایسویب دیلوت« و »تسایس
.دنیآ
)یرگن و تدراه لوق هب( 
 یاه ناسنا دیلوت زج یئانعم ،هدیدپ نیا 

 )مجرتم .هدریشنالک ناواگ ناسب( روآ دوس
 نیرت بسانم لماح هک یئاه ناسنا ،درادن
.دنا راک یورین مرف
 ،۲۰۰۲ یرگن و تدراه ،۱۹۷۶ ،اکوف( 

)۳۹۴ص
 تیعمج میظنت تسایس ات تسایس نیا 

 دیسونژ زا یتح هک دبای یم شرتسگ ناهج
 تلم هب قلعتم یاه هدوت یا هدوت راتشک(
 یساره )فلتخم یاه بهذم و اهداژن ،اه
.دهد یمن هار لد هب
)۲۰۰۱ ،گروئگ( 
 تاقفاوت ،روشک تورث میسقت تابسانم رد 
 قوقح و هافر تلود یاهراتخاس رب ینتبم
 و هناخراک حطس رد )یئاکیدنس( فیتکلک
.دنوش یم وغل هعماج

 رب ینتبم قوقح زا عافد یعدم یژولوئدیا 
 تهج رد یتح یشالت نیرتمک یدرف یدازآ
 هب هدش دیلوت تورث هنالداع میسقت زا عافد
.دروآ یمن لمع
 یاه هدعو هب ندناشوپ لمع هماج نودب« 
 دهاوخن زگره همکاح هقبط اما ،مسیلاربیل
 رسارس رد ار شکتمحز تاقبط هک تسناوت

».دنک راهم هزینرس هب لسوت نودب ناهج
)۲۴۲ ص ،۱۹۹۵ ،نیاتشا رلاو( 
 هصرع نیرت هتفرشیپ رد یراک تابسانم رد 

 یهن و رما یاهراتخاس« هرابود ،یدیلوت یاه
 هیامرس هک دنبای یم جاور نانکراک هطساویب
 لیاسو رب یصوصخ تیکلام لیلد هب ناراد
.دنا هتشاد رایتخا رد دیلوت
 رب هک رازاب هطساویب راشف رب قیرط نیدب 

 ینیگنس مدرم دارفا و دلوم یاه هورگ شود
 زین راک لحم رد میقتسم راشف ،دنک یم
».دوش یم هدوزفا
 دوخ ار شزرا زا یرو هرهب یتسیاب دارفا 

 رد« ،راک نیا یارب و دنناشوپب لمع هماج
 یئافوکش دیما هب ،طوقس رطخ زورب تروص
.دننک جیسب ار دوخ تیقالخ »قنرو و
)۱۹۹۹ ،ست هرم( 
 رد ،راک یورین اب صاخشا نتشگ ناسکی اب 
 زاین یرگید شزومآ هب هتشگ هزیتامرفنا دیلوت
 هک نآ زا ریغ یئ یمومع شزومآ ،دتفا یم
 رایتخا رد دوبمه هرادا یارب تلود
».دراذگ یم نادنورهش
)۱۹۸۷ ،نمول( 
 یارب هک تسا رارق یمومع شزومآ یاوتحم 
:دشاب دنمدوس یصوصخ یوجدوس داصتقا
۱
 یعامتجا روما ندرک یداصتقا« ینعم هب نیا 
».تسا

۲
 یارب یعامتجا یئاناوت شزومآ ینعم هب نیا 
.تسا یداصتقا یاهدنور هرادا

۳
 ندرک تموکح هیحور داجیا« ینعم هب نیا 
».تسا تلود نودب

۴
 کرتشم یضرا مامت تیریدم« ینعم هب نیا 
‐Global Corporate Statesman“( ».تسا

ship”(
)۲۰۰۰ ،نمل و یروپ( 

۵
‐Gouver( »تموکح هیحور« ینعم هب نیا 

nementalität( تسا.
)۲۰۰۰ ،هریغ و گنیلکورب( 
 یزاس یصوصخ هکرحم یورین ،نیا هزورما 

 روما ندرک یراجت و یبلط هبناج همه
.دهد یم لیکشت ار یشزومآ
 ضقانت نانکراک دوخ رب هدش قیرزت ملع نیا 
 ناوت داجیا هب و تسا یکیت کلاید و دنم
.دوش یم رجنم رگناریو
 وتسفینام نیرت ولک یاهزت هب دینک هعجارم( 
)۲۰۰۱ ،هریغ و کول زا

۵
 رد همکاح هقبط یفیصوت لدم زا یحرط

رضاح لاح
:دسیون یم نوسمیج کیردرف 
 مه ،نویسازیتامرفنا و نویسازیلابولگ اب« 

 دوخ یتح مه و اه تسار مه ،اه پچ
 هدش هجاوم ینکممریغ یطیارش اب ،داصتقا
 یمن یلم ای و یا هقطنم هصرع چیه هک دنا
 یئافکدوخ یتح ای و یراتخمدوخ هب دناوت
 هطبار عطق یضرا مامت رازاب اب و دبای تسد
.دنک
 کی اهنت »یپوتوا تاحن« یارب ،قیرط نیدب 
 هب« اه تسیسکرام رگا ،دنام یم یقاب هار
 ای و دننامب رادافو یضرا مامت تیلک شهیدنا

 لابند هب« ،دیوگ یم لگه هک روطنامه
 ،قیرط نیدب و »دنشاب )یفن( نویساگن

 هگن شورخ و شوج رد ار یئاج ماحنارس
 یم ار ون هرظتنمریغ شایدیپ احنآ زاهک دنراد
».تشاد راظتنا ناوت
)۱۷۴ ص ،۱۹۹۶ ،نوسمیج( 
 تسا ترابع ،تخانش ناسب زین تیمکاح 
 ـ یخیرات تیلک رد هنخر ای و ذوفن زا

.یناهج
 یاهراتخاس هژیوب ای و هتینردم یاهراتخاس 
 کرد لباق ناش تیلک رد یزور هک تلود
.دنلالحنا لاح رد ،دندوب
 ،شیوخ نتشیوخ یاهروتاکیراک اب هتینردم 
 »اسآ لوغ نیدانوم کبس« کی کرادم اب
 تالیخت اب هک ناس نامه هب ،دیوگ یم عادو

 یروطارپما« ای و مسیشاف هناریگناهج
».اکیرما
 ،گنیلید ،۱۳۱ص ،۱۹۹۴ ،نوسمیج( 

۲۰۰۲(
 هیلوا رصانع هب ستین بیال هفسلف رد دانوم( 
 .دوش یم قالطا ازجتیال و لماک ،هتسب
)مجرتم
)۱۹۷۹ ـ ۱۹۰۲( سنوسراپ توکلات

یئاکیرما سانش هعماج
)۱۹۶۰ ـ ۱۹۴۵( سانشرس نیسیروئت
:وا یاه یروئت
)هنیاارگ هدارا( یتسیرلاتنولوو لمع یروئت
یراتخاس مسیلانویسکنوف

یناسنا طیارش ،نویسولووا ،متسیس
 لیبق زا یعامتجا مولع رد متسیس ناحارط 
 نمول سالکین و )۱۹۶۴( سنوسراپ توکلات
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 کرادت ار یناهج هعماج موهفم )۱۹۹۷(
 تکژبوس یب هک یئ یناهج هعماج ،دنا هدید
.دشاب تسناوت یمن رت یثنخ و رت
 مکاح متسیس رب هک یناسک یارب موهفم نیا 
 لمع یامن بطق ،تروص ره رد ،دنا

.دوش یم بوسحم
 یم رد رس توهرب زا یروئت هک اجره اما 
 زا یئاه هفطن یا هدوت گنهرف رد ،دروآ
 مامت تیلک )نوسمیج( »یتفرعم یشک هشقن«
.دنیآ یم دیدپ یضرا
 کیت هتسا« کمکب 
 یاه ملیف« )نوسمیج( »یکیتیلوپوئژ

 سایقم رد هک دوویلاه تالوصحم( »یناهج
 رد شالت اب ام )دنور یم شورف هب یناهج
 هیقب اب یئاکیرما یامنرود ندز دنویپ تهج
.میوش یم انشآ ناهج قطانم
 هنوگچ اکیرما یلم لبمس هک میرب یم یپ و 

 لدب یا هراوحرط رازبا هب دنک یم عورش
 رد ون هک هچنآ ره کرد یارب« هک دوش
».تسا بسانم اعقاو ،تسا ناهج

)۳ ص ،۱۹۹۲ ،نوسمیج( 
 تردق یئاکیرما ناگبخن هک مینیب یم ام 

 گنج هرود رد ناهج حیضوت یامش هنوگچ
 دنهن یم رانک ار هریغ و هراق هس رب ینبم درس
 هک دنروآ یم یور یضرا مامت یاه لدم هب و
 هنارگرامعتسا هاگن زا یئاه هناشن یئوس زا
 زا و دنراد لوا یناهج گنج زا لبق مایا

‐Cyber( »یزاجم ناهج« اب رگید یوس
space( دننک یم راک.

 نیا زا یا هبنج )۲۰۰۲( یرگن و تدراه 
 و »یا هکبش تلصخ« ینعی ،ار هعسوت
 ،نوسمیج( »یسودیلقا ریغ تیئاضف«

 ار یتیمکاح لمع نیا )۱۹۹۱ ،نساس ،۱۹۹۳
.دنا هدرک حیرشت
 فیصوت و هعلاطم یارب مزال طیارش 
 یناهج یاضف نیا رد نارگشنک صخشم

 هتینردم یاهراتخاس یدنبراتخاس زا جراخ
 تاقیقحت زکرم ،»دوویلاه« رب هوالع ار

 دیدپ اکیرما هدحتم تالایا تردق راتخاس
.تسا هدروآ
۱

زلیم تیار زلراچ
 تردق راتخاس یتسینردم )تسپ( شهوژپ 
 تنس رد و )۱۸۹۹( لبف نیاتشاروت تنس رد

 نیاتشا و نوسیره( »زیگنا ناجیه« مسیلانروژ
 )۲۰۰۰ ـ ۱۹۵۶( زلیم تیار شهوژپ اب )۱۹۷۳

 هک دوش یم عورش تردق ناگبخن هنیمز رد
 ستنارف یوس زا مسیشاف لیلحت ریثأت تحت
.تسا هتشاد رارق )۱۹۸۴ ـ ۱۹۴۴( نمیون
 ـ ۱۹۵۶ ،»تردق ناگبخن« ،زلیم تیار( 

۲۰۰۰ (
 هک دزادرپ یم ینافوت فصو هب زلیم تیار 
 یزیر همانرب و تلوزور .د .ف یاه مرفر
 دیدپ همکاح رشق رد مود یناهج گنج یاه
.دنروآ یم
 اه لوپورتم رد دنمتورث هداوناخ دنچ البق رگا 
 یتلایا ای و یلحم تموکح مامز ،تالایا و
 گنج زا سپ نونکا ،دنتشاد تسدب ار

 زکارم دراو یدیدج یاه هورگ ،مود یناهج
 تکرش ناهاوخ و دنوش یم تردق یلصا
:دندرگ یم اه یریگمیمصت رد
۱
نتگنشاو یاه تارکوروب 
۲
اه نرسنک ناریدم 

۳
یمومع یاه هناسر رد ذفنتم نارادمتسایس 

۴
یسایس یاه لارنژ 

۵
اهاکیدنس یاسؤر 

۶
 یا یآ یس و )FBI( یآ یب فا یاسؤر 
)Ccك(
7
یزیر همانرب و شهوژپ زکارم نادنمشناد 
 هنوگچ هک دهد یم ناشن زلیم تیار 
 هک دنریگ یم دای نادنمتورث رپوس و نادنمتورث
 ،یمومع یاه هناسر نیون ناهج نیا رد
 و یمومع فرصم ،تاغیلبت ،یرادماهس
 طسوتم راشقا یهاگآدوخ دشر نینچمه
.دنشخب شیازفا و دننک ظفح ار دوخ ذوفن
 اکیرما مسیلاتیپاک هک دسیون یم زلیم تیار 

 اهرنویلیم داجیا یارب یلماک هاگتسد هشیمه
.تسا هدوب اهردرایلیم و
 ص ،۱۹۵۶ ،»تردق ناگبخن« ،زلیم تیار( 

۱۲(
 گنج زا سپ ،اکیرما هعماج یزاسزاب اما 

 و تردق زا یدیدج یاه مرف ،مود یناهج
:دروآ یم دیدپ زاتمم یاهراتخاس
 رد اشخب هک اه نرسنک یئرمان ناگبخن 
 هقبط و دنوش یم بوذ یتنس یلوپ ناگبخن

‐Cor( ای و )”upper class“( یدیدج هیلاع
porate Rich( دنروآ یم دیدپ ار.

 زا لصاح تازایتما تکربب ،هورگ نیا 
 زاس ریز تیلک دناوت یم شیوخ تیعقوم
 عفن هب ار یتلود و یتعنص یسارکوروب جنرغب

.دهد رارق یرادرب هرهب دروم شیوخ
 عضو رد ذوفن لامعا قیرط زا ،لاثم یارب 
 و تکرش سیسأت قح ای و یتایلام نیناوق
.هریغ
 یاه باقن لاح نیع رد اما هورگ نیا 
 رد ار دوخ« و دشک یم رس رب یعونتم راتتسا

 ناهنپ تردق سانشان تیلوئسم هطخ هتسه
».دزاس یم
 ص ،۱۹۵۶ ،»تردق ناگبخن« ،زلیم تیار( 

۱۱۷(
 دیدجت تورث هدش یدنب هسسؤم تردق 

 هک دروآ یم دیدپ ار نآ ناکما هتفای نامزاس
 یسایس متسیس رسارس رد ذوفن یاه هناکت
 یا هتیروتوا ـ یبتارم هلسلس الماک مرف رد
 رد جیردتب هیرجم تردق و دوش میسقت
 یارو رد یدحاو »یسایس سیئر« تسد
.دبای زکرمت یبزح یسارکومد
 هیلاع هقبط یسایس شقن لیلحت رد زلیم تیار

 شقن ،هنارصم )Corporate Rich( دیدج
.دنک یم هتسجرب ار »یماظن ناگبخن«
۲
رد هدمآ لمع هب یاه هعسوت

یهوژپ تردق راتخاس
)Power Structure Research(
 هب یهوژپ تردق راتخاس ناگدنیامن نیرتمهم 

:دنریز حرش
۱
زلیم تیار زلراچ 
۲
رتناه دیولف 

۳
گربدنول دنانیدرف 

۴
یکشموچ مآون 
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۵
فهمود مایلیو 

۶
یاد ساموت 

۷
یتنراپ لکیام 

۸
سپیلیف نیوک 

۷
:نابیدا و اه تسیلانروژ زا یدایز دادعت 
:لاثم ناونع هب 
لادیو روگ 
 یروئت اب یحطس روطب نیفلؤم نیا همه 

 الثم( اهنآ زا یخرب و دنا هدش انشآ تاقبط
 یم راکب ار »همکاح هقبط« موهفم )فهمود
.دنرب
 تاقیقحت هک دنراد میمصت هتفر مه یور اما 

 یارب بسانم یموهفم گرب و زاس اب ار دوخ
 همه زا رتشیب و دننک یدنب مهرس ،فیصوت
 لئاق تیحجرا »تردق ناگبخن« موهفم هب
.دنوش یم
حیضوت ،فیصوت هب دینک هعجارم 
:دنریز حرش هب اهنآ شهوژپ تاعوضوم 
۱
 یاضعا یداصتقا عفانم و یعامتجا طیحم 
تردق ناگبخن درفنم
۲
 و اه نرسنک لخاد رد تردق راتخاس 
اهنآ ذوفن لامعا

۳
 ناگدنیامن بیج هب لفاحم نیا زا لوپ نایرج 
یسایس بازحا و
۴
هژیو یعافتنا یاه هورگ شقن 

۵
اه تسیئ یبول شقن 

۶
اهداینب شقن 

۷
یرکف یاه کیرباف شقن 

۸
راد هیامرس اه هورگ شقن 
 رارق ریز رصانع اهنآ یسررب نوناک رد 
:دنراد

۱
 رپوس ،دنمتورث یاه هورگ ،لوا هلهو رد 
اهنآ هب هتسباو یعامتجا یاه هکبش و دنمتورث
۲
 Chief( هیرجم یاسؤر یقرت ،مود هلهو رد 

Executive Officers( هلماعم زا سپ هک 
 زکرمت جاوما رد )New Deal( دیدج
 شقن تردق ناگبخن تفاب رد یرامشیب
 یپ رد و دنا هدرک بسک یزکرم
 هورگ ،نویسازیتامرفنا و نویسازیلایولگ
 هدش هفاضا اهنآ هب زین یلام ناریدم هب موسوم
.تسا

۳
 و یسایس هقبط یگتسباو ،موس هلهو رد 
 یم رارق یسررب دروم ار یسایس بازحا
.دنهد
 هبخنریز لیکشت و یداصتقا )ظیلغت( زکرمت 

 ،)CEO( وا یا یس لیبق زا فلتخم یاه
 و »یسایس یاسؤر« ،نالک یاه تورث هثرو
 نیا زور روتسد رد »یئرمان یاسؤر« ،هریغ
.دنراد رارق اه یسررب
 لیکشت رفن رازه زا تردق ناگبخن لفحم 
 تسپ ،دیدج هراومه تابیکرت رد هک هتفای

:دننک یم لاغشا ار ریز یاه
۱
ار یراذگ هیامرس یاه تکرش 
۲
ار یتلود تاسسؤم 

۳
ار ناگبخن یاه هاگشناد 

۴
ار یگنهرف تاسسؤم 

۵
ار هریغ و اهداینب 
 ثحب یاه هورگ ،هیلاع متسیس نیا زکرم رد 

:دنریگ یم رارق ریز یسایس
۱
یجراخ طباور یاروش 
۲
تراجت درگ زیم 

۳
یداصتقا هعسوت هتیمک 

۴
زگنیکورب هسسؤم 

۵
هریغ و اکیرما زیارپرتنا یوتیتسنا 
 یاه یریگمیمصت نیرتمهم ،زکارم نیا رد 
 یم هتفرگ یرازگنوناق و یناملراپ ،یتلود
.دنوش
 لیلحت و هدهاشم هب یهوژپ تردق راتخاس 

.دنزادرپ یم اه هعسوت نیرتدیدج
 ،یتنراپ و فهمود ،یاد الثم درادناتسا راثآ 
).دنوش یم ون( دنوش یم هزیلائوتکا بترم
 ار تنرتنا تاناکما هیلک ،هضرع و شهوژپ 
.دهد یم رارق هدافتسا دروم
هب دینک هعجارم 
»!دننک یم تموکح اهنآ« 
»!یماسا هاگیاپ« 
»یهوژپ تردق راتخاس یتنرتنا یامنهار« 
 )vgl. They Rule; Namebase; An In‐

ternet Guide to Power Structure Rese‐
arch(

3
هناگراهچ لفاحم
 یفیصوت لدم ناوت یم ،میمعت قیرط زا 
 و تاقبط یهوژپ تردق راتخاس زا ینیعم
.داد لیکشت تردق ناگبخن
 درب مان هورگ راهچ زا ناوت یم ءانبم نیا رب 

 )یدرکلمع( ینویسکنوف دنویپ رد هک
 یظیلغ یلفحم متسیس و دنراد رارق یدحاو
.دنروآ یم دوجوب ار
۱
یلوپ تردق لفحم
)۱۹۳۳( یرگن )ینوت( وینوتنا
ایلاتیا یسایس مولع دنمشناد
مسیسکرام وئن هدنیامن
 یوطارپما باتک )تدراه لکیام اب( هدنسیون
نیون یناهج مظن ـ
 یا هتسه لفحم ،یلوپ تردق لفحم 
 و دوش یم بوسحم »یلفحم جرب« )یلخاد(
 لیکشت نادنمتورث رپوس هب موسوم هورگ زا

.دبای یم
 ،اه هکبش ورکیم قیرط زا لفحم نیا 
 هاگتسد و )’Philanthropie‘( »یتسودناسنا«
 یتح و( اه هصرع هیلک رب اهداینب تردق
 و هعماج تایح )یا هیشاح یاه هصرع
 لامعا اسآ لوغ ذوفن یناهج هعماج تایح
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.دنک یم
 ـ )قلطم یگماکدوخ( تیهلا دیدج مرف نیا 
 رب ـ یعامتجا نویسکنوف هویش رظن هطقن زا
 هیامرس زا یرو هرهب یداع یاهدنور زارف
.دراد رارق
 نیعم حانج« هب ناوت یمن ار لفحم نیا 

.تسناد بوسنم »هیامرس
 سنارت اتدمع یاه مرف اب لفحم نیا 

 ندرب نیب زا( »یزیتس هیامرس« یتسیلاتیپاک
 تردق زکرمت زا یریگولج دصق هب )هیامرس
.دراد راک و رس
 لالقتسا یاه مرف وحم زا سپ 
 اهنت لفحم نیا ،هتینردم )یراتخمدوخ(
 یراتخمدوخ و لالقتسا زا هک تسا یهورگ
.تسا رادروخرب
 بلس میژر« ،یرگن و تدراه لوق هب اریز 
 لاسروینوی تهج رد یصوصخ تیکلام
 )اه هصرع همه یریگارف تهج رد( نتشگ
».دنک یم ریس
)۳۱۳ ص ،۲۰۰۲ ،یرگن و تدراه( 
۲
هیامرس زا یرو هرهب تردق لفحم
 تردق لفحم زا تسا ترابع مود لفحم 
هیامرس زا یرو هرهب
‐Chief Exe( یئارجا یاسؤر زا لفحم نیا 

cutive Officers( هب هک دبای یم لیکشت 
:دنراد قلعت ریز یاه هصرع
۱
عیانص 
۲
یلام هیامرس 

۳
یماظن هصرع 
 هتسه لوح یتظافح هقلح ،لفحم نیا 
 دوش یم بوسحم نادنمتورث رپوس زا لکشتم
 هعومجم ،فوهمود لوق هب اهنآ اب هارمه و
 هقبط ـ یراکمه هتیمک« )سکلپمک(
 Corporate Community/Upper“( »هیلاع

Class”( دهد یم لیکشت ار.
 )مود لفحم( »هیامرس زا یرو هرهب ناگبخن« 
 یئاراد تیریدم و ریثکت شا یلصا هفیظو

 یاهرنویلیم زا دوخ و تسا نادنمتورث رپوس
.دبای یم لیکشت یرامشیب
 )مود لفحم( »هیامرس زا یرو هرهب ناگبخن« 

 ینعم هب راد هیامرس هقبط هباثم هب ناوت یم ار
.درک یقلت شا یتنس
 و دوش یم یدنب حانج دوخ لفحم نیا 
 دیدرت یب ،نآ فلتخم یاه حانج نایم
:دنراد دوجو یئاهداضت یداصتقا ظاحلب
 دنچ یاه نرسنک« نایم هژیوب 
 )transnationalen Konzernen( »یتیلیم
 و دنهن یم رتارف اپ یلم یاهزرم زا هک گرزب
 یضرا مامت متسیس رد طساو تاقلح هباثم هب

.دننک یم لمع
 نیشیپ یاه تکرش و اه هناخراک نابحاص« 
».دنا مود لفحم وزج زین
)۱۶۵ ص ،۲۰۰۲ ،یرگن و تدراه( 

۳
میسقت تردق لفحم
 لیکشت میسقت تردق لفحم ار موس لفحم 
 لیکشت یسایس هقبط زا اتدمع هک دهد یم
.تسا لیصا یتامدخ هقبط و دبای یم
 ظفح و یعامتجا یاه تقفاوم تیلوئسم 

 نیا هدهع هب تورث میسقت تلادع رهاظ
.تسا لفحم
 لوق هب ،یسایس هقبط یزکرم هتسه رد 
 یاسؤر« ای و اه شراگیلوا ،زلیم تیار

 یم لمع )politische Direktorate( »یسایس
.دننک
 لاغشا رس رب یلک روطب یتاباختنا تازرابم 
.دنریگ یم تروص اه تسپ نیا
 تحت ،تورث میسقت تسایس ،نیا رب هوالع 

 هک هدیسر یا هلحرم هب نویسازیلابولگ طیارش
 لاسروینوی یاه شزرا و اهراجنه نآ رد
 دنناوت یمن رگید »تلادع« لیبق زا )ماع(

.دننک یزاب یکچوک شقن یتح
 رد هن رگید ،»ندرک تموکح رنه« و 
 یزاس عبات قیرط زا تافالتخا نویسارگتنا«
 هکلب ،مه هب طوبرم یعامتجا دعاوق هب اهنآ
».دوش یم هصالخ تافالتخا لرتنک رد
)۳۴۸ ص ،۲۰۰۲ ،یرگن و تدراه( 

۴
نویساکینوموک و شناد تردق لفحم
 ار )یلفحم جرب هتسوپ( مراهچ لفحم 
 نویساکینوموک و شناد تردق لفحم
 لمع نادیم هک دهد یم لیکشت )تارباخم(
.تسا تامدخ و اه تارکونکت
 ،ناصصختم ،نارواشم ،رکشل نیا رد 

 هعماج فلتخم یاه هصرع زا ناراکددم
 و کینکت و نف ،گنهرف ،اه هناسر ،مولع(
 )تخانش( فراعم هک دنا هدما درگ )هریغ
 متسیس نویسکنوف هنیمز رد یقیقد
 یعرف یاه متسیس و یناهج یتسیلاتیپاک
.دنراد رگید
 هئطوت و یداقتنا تاشیارگ ،لفحم نیا رد 

 هک ناس نآ ،دنوش یم طولخم مه اب هنارگ
 رجنم رو هلعش المع یاهداضت هب دنناوت یم
.دنوش
*****
 لفاحم فیصوت هب عومجم رد حرط نیا 

 رد هزورما هک دزادرپ یم یا هناگراهچ
 تاقبط یهدنامزاسزاب هب یناهج سایقم

 همکاح تاقبط ،دبای یم صاصتخا همکاح
 تحت و دنمورین تلود بایغ رد دیاب هک یا

 و یداصتقا یاه مرف دعاوق لیدبت طیارش
 ار تیرشب یاقب یدرف یاه مرف هب فیتکلک
.دنک نیمضت
 دنچ زا هقبط راهچ »یلفحم جرب« نیا هتسه 

 نویلیم دنچ زا نآ یجراخ هتسوپ و رفن رازه
.دبای یم لیکشت رفن
:دنروانش قلطم داسف بادنگ رد دارفا نیا 
 کیتنآ رد رگا« ،یرگن و تدراه لوق هب 
 ،هتینردم رد و )ناتساب کیسالک ناهج(
 نییعت اه شزرا و اهراجنه اب دنویپ رد داسف
 و اهراجنه نداهن اپ ریز ینعم هب و دش یم
 ،دیدرگ یم موکحم لاسروینوی یاه شزرا
 یاه مرف ضیوعت هیجوت رد داسف هزورما

 یمن یزاب یشقن چیه رگید المع تموکح
.دنک
 تیلک و رهوج دحاو نآ رد دوخ ،داسف اریز 
.دهد یم لیکشت ار یروطارپما
 لغ یب یارجا زا تسا ترابع هزورما داسف 
 نتفرگ رظن رد نودب ،هرداص نیمارف شغ و

 اب هطبار رد راجنه و رایعم و دودح و دح
».یناهج یگدنز
)۳۹۸ ص ،۲۰۰۲ ،یرگن و تدراه( 
نایاپ
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 دوجوم عضو رییغت یارب یعمج هزرابم هک یا هعماج رد )مکی
 یرورپ نامرهق یارب هنیمز ،دور یم لوفا هب ور لیلد ره هب
 زا یشخب هک  دنتسه یناسک نانامرهق .دوش یم مهارف
 یدرکیور اب و دوخ هویش هب ار مدرم تابلاطم و اه یتیاضران
 و یعامتجا یاه شبنج نادقف .دنهد یم ساکعنا نیعم
 ربارب رد هک دوش یم بجوم یضارتعا یعمج یاه هسورپ
 ،یمومع یاه یتیاضران )زا یشخب( ساکعنا تیمها

 .دنامب هدیدان »یقافتا یگدنیامن« نیا لمع نومضم و یگنوگچ
 ،دنراگنا یم ناوتان تردق راتخاس ربارب رد ار دوخ هک یمدرم
 تاذمه نامرهق لمع و دوجو رد ار دوخ ققحمان یگ هژوس
 هب یونعم یاه تیامح لیس بیترت نیا هب .دننک یم یرادنپ

 یاه هناسر رد نآ ریثکت اب ات دوش یم ریزارس نامرهق یوس
 شنک یسامح داعبا ،هعماج حطس رد نآ ریثکتزاب و یتسیلوپوپ
 یتیعورشم نانامرهق یارب تیاهن رد .دبایب دشر هنانامرهق
 و یاه هتساوخ زا دوخ تشادرب ات دوش یم مهارف هتشونان
 نایب هعماج تیلک مان هب ار یسایس/یعامتجا رییغت یاهراکهار
 تیعضو زا زیمآ فیرحت و هتفای لیلقت یتروص مرجال و دننک
 یرگ ینامرهق زورب رتسب نیرتمهم .دنهد ساکعنا ار یعامتجا
 هک تسا روصت نیا ،)یرورپ نامرهق( نآ یعامتجا شریذپ و
 یا هزات دربن ههبج دوخ هناراکادف یدرف شنک اب نامرهق ایوگ
 نآ یعمج شیاشگ هار هک دیاشگ یم دبتسم ماظن لباقم رد
 یعامتجا تازرابم ِندش یدرف ِدنور نیا رد .دیامن یم دودسم
 یم هتساک ورف اه هرهچ کت ای درف هب هدنزیتس هژوس طقف هن

 ای یلجت دارفا هرهچ رد راچان هب مه دبتسم ماظن هکلب ،دوش
 هنماخ یلع دیس ربارب رد دازیرون دمحم الثم ؛دبای یم صخشت
.داژن یدمحا ربارب رد یوسوم سدنهم رتشیپ یمک ای ؛یا
 یرای هب بلط حالصا تانایرج یعامتجا نیسدنهم )مود
 ِیارگ »کیتیلوپ لائر« نویراوح و »زبس تعنص« یاه هناسر

 ینارود یمامت رد ،لاربیل پچ ای لاربیل تسار هزوح رد دوخ
 و یمومع یاضف رد و هعماج حطس رد یضارتعا شبنج هک
 یا هدنز روضح )یمومع یاضف دامن نیرتمهم هباثم هب( نابایخ
 ات دنتفرگ راک هب یدنم ماظن و هبناج همه شالت ،تشاد
 رد و دننک لیمحت شبنج رب ار یا هژیو یسایس نامتفگ

 و ینورد تالوحت یارب ار دوخ زمرق طوطخ و اهزرم نآ بوچراچ
 نآ مغر هب اهنیا همه  .دننک تیبثت و میسرت شبنج ینوریب یاه قفا
 و اه هتساوخ یگدنکارپ اب مه یسایس نامتفگ نیا هک دوب

 تاضارتعا نومضم و اه هویش و  مدرم یضارتعا یاههاگتساخ
 دقاف یدربهار و یسایس نومضم ظاحل هب مه و دوب راگزاسان نانآ
 و رییغت یاه یقفا یوس هب شبنج دربشیپ و شرتسگ یاه تیلباق
 و نابلط حالصا ضوع رد .)۱( دوب »یگ هژوس مدرم« دشر

 و »اه لاکیدار« یتیندب هب ار اهرادشه و تاداقتنا یمامت نویراوح
 هیعاد همه مغر هب و دنداد تبسن هعماج تایعقاو اب نانآ یگناگیب

 دنتفرگ شیپ رد ار نادقتنم کیتامتسیس فیرحت و فذح هیور ،اه
.دننک تیبثت ار شبنج رب دوخ ینومژه ات
 ی هجیتن رد یضارتعا شبنج هک تسا لاسکی کیدزن هک نونکا

 نیا ،تسا هتفر قاحم هب الماک هدش دای یراصحنا نامتفگ هبلغ
 یاه نوبیرت و دوخ رامشرپ یاه هناسر قیرط زا رادمتردق تانایرج
 چیه اهنت هن ،دنراد رایتخا رد روشک جراخ و لخاد رد هک یددعتم
 دننک یم دومناو نینچ هکلب ،دنراد یمن اور دوخ درکلمع رب یدقن

 نآ یونعم هیامرس زا دنناوتب ات تسایوپ و هدنز ناکامک شبنج هک
 یظاحل هب نابلط حالصا !دننک تشادرب دوخ لامآ عفن هب نانچمه
 تسا هدنام )هدنز( یاج رب شبنج زا هک هچنآ :دنیوگ یم تسرد
 لاسکی لوط رد هک تسا یبولطم و »درادناتسا« شبنج هبش نامه
 زا دندرک یم شالت نانآ یضارتعا شبنج یعقاو تایح یدنا و
 یشبنج هبش :دننک قلخ نآ لد زا شبنج هلاحتسا و یسدنهم قیرط
 نآ راهم یمامت هب دنناوتب »تسدالاب ناگبخن« هک یزاجم و نیدامن
 و نارگیزاب هک تسین یتفگش یاج نیاربانب .دنریگب تسد هب ار

 دنشاب اه هرهچ کت ،»یزاجم شبنج« نیا نیضرتعم و نازاسربخ
 هب یراگن همان ریظن یاه شور زین ضارتعا و هزرابم یوگلا و

 .دشاب نامکاح
 رس رود هب »زبس تعنص« یاه هناسر هک یا ینامرهق هلاه اما
 هک تسیا هلاه نامه سنج زا ،دنشک یم دوخ یزورما نانامرهق
 یم میسرت یبورک و یوسوم رس زارف رب یضارتعا شبنج یط رد
 اهنآ یاهدرکیور و تارظن )هجنس( رتم اب زیچ همه ات دندرک
 قح زا زین ناشیا کیدزن »باحصا« ،نآ عبت هب و دوش هدیجنس
 نیاربانب .دندرگ رداروخرب تارظن و اهدرکیور نیا یراصحنا ریسفت

و یراگن همان »شبنج«
یعمج یگ هژوس نارحب 

یروصح نیما
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ِ یزورما ِیعامتجا شریذپ و ییارگ نامرهق
 هک دراد یمسیلوپوپ رد هشیر ،نانامرهق
 لد رد هتفای دشر و هدنهد رازآ یلضعم
 ساسحا هکنانچمه ؛دوب »زبس شبنج«
 زین یرورپ نامرهق دلوم ِیعمج یناوتان
 یاهداضت عفر رد شبنج تسکش دولوم
 یاقترا رد نآ یناوتان مرجال و شا ینورد
 یتازرابم یروابدوخ و یبای نامزاس حطس
.دوب مدرم

 لباقم رد( »شبنج مهوت« یاقلا )موس
 هتفای نامزاس تمواقم تیوقت و شرورپ
 هچ رگا )یتآ یاه شزیخ یارب یمدرم
 یسایس یقرتم تارییغت داجیا رد یدرکراک
 و صخشم درکراک اما ،درادن یعامتجا و
 یراصحنا هاگیاج ظفح یارب یمهم
 ناونع هب )وسمه تانایرج و( نابلط حالصا
 .دراد رضاح یسایس ماظن یلصا نویسیزوپا
 تیمها یاراد ور نیا زا هژیو هب رما نیا
 هب یمدرم ریغ یمتسیس یتقو هک تسا
 ره ،دسر یم دوخ تایح یرادیاپان نارود
 و اه نارحب هک دراد دوجو نآ ناکما مد
 فاکش رد هدش هتشابنا یاه یتیاضران

 و یسایس و یداصتقا فلتخم یاه
 هدوت یضارتعا مشخ تروص هب یعامتجا
 رد ار رقتسم ماظن هدولاش و دنک زاب رس یا

 یرتسب نینچ رد .دهد رارق طوقس یبیشارس
 ییاهدرکراک و فادها هنانامرهق تامادقا

 ندرک هنیزه اب وسکی زا :دبای یم هناگدنچ
 زمرق طوطخ نتسکش رد صخش زا
 تیعضو موادت ییاهن یاه هیوس ،یضارتعا
 دزشوگ )تیمکاح( مکاح هب رضاح ینارحب
 یسایس تانایرج رگید یوس زا و دوش یم

 نانچمه نانآ هب بستنم ای نانامرهق یماح
 هدش نییعت زمرق طوطخ هدودحم نورد رد
 تینالقع« هب تشگزاب هار ات دننام یم یقاب

 دودسم )مکاح ندمآ لقع رس رب( »یسایس
 .دوشن
 ویتانرتلآ« هژورپ ،ارجام نیا رگید فرط رد
 رد یزاس ویتانرتلآ .تسا هتفهن ماظن »یزاس
 راهم یارب یزاس هنیمز ینعی انعم نیا

 هک یریذپان ینیب شیپ یلو موتحم تالوحت
 .دراد رارق هدز نارحب هعماج یور شیپ
 شخب یتح و مدرم بلغا جیار روصت

 هک تسا نآ نویسیزوپا یاهورین زا یگرزب
 متسیس ظفح هب رمک بلط حالصا تانایرج
 نآ طوقس رد یعفن نوچ و دنا هتسب رضاح
 رد تالوحت تیاده ناهاوخ ،دنرادن
 .دنتسه یمالسا یروهمج یاهزرم هدودحم
 ،یضارتعا شبنج یاه هنایم زا هکیلاح رد
 داد ناشن هناتخسرس مکاح حانج هک یتقو
 ،تسین یا هحلاصم هنوگ چیه هب رضاح هک
 تانایرج یژتارتسا هک دوب ادیپ یبوخ هب
 کی ندرک لابند تهج رد بلط حالصا
 نیا یانبم رب :تسا هتفای لوحت هناگود یزاب
 دومناو نیع رد نابلط حالصا ،یژتارتسا

 نورد ینوناق تازرابم هب یدنبیاپ هب ندرک
 تهج رد ار هعماج ینهذ طیارش ،ماظن

 ِماظن نیا یتآ ویتانرتلآ ناونع هب دوخ لیمحت
 زاف عقاو رد .دننک یم هدامآ دانیب تسس
 یروهمج ماظن »یزاس ویتانرتلآ« هژورپ هیلوا
 هدروخ دیلک رتشیپ لاس نیدنچ یمالسا
 حالصا یاهورین زا یشخب هک ینامز :تسا

 هب و دندز »یسایس ترجه« هب تسد بلط
 اب و دوخ ینامزاس و یلام تاناکما ددم

 روط هب ،یبرغ یاه تلود هدرتسگ تیامح
 یتنس نویسیزوپا بیرخت دنور دنم ماظن
 دندرک زاغآ ار نآ ینیزگیاج و یزرم نورب
 و مهم شخب اضق زا »یزاس ویتانرتلآ«[
 تسایس ناهنپ همین یاه هیوس زا یموسرم

 نینچ رد .]تسا یبرغ یاه تلود یجراخ
 هب ،یلخاد تاعزانم دیدشت اب و یدنور
 یرکف نارس زا یرگید یاه شخب جیردت
 یزرم نورب یوزاب نیا هب زین بلط حالصا

 ،»ناگرزب« فیط نیا  رانک رد ؛دندش قحلم
  رد هک ییاه تسیلانروژ زا یناوج لسن
 زین دنتفای شرورپ تاحالصا هلاس ۸ بتکم
 نیا هب ییارجا و کیتارکوروب هندب ناونع هب

.دنتسویپ ترجه رد ِیسایس راتخاس
 و یضارتعا  شبنج ینامتفگ ندش تسدکی
 دح ات ،»یزاجم زبس شبنج« هب نآ هلاحتسا
 یوزاب هدرتسگ یاه تیلاعف نوهرم یدایز
 اضف هانپ رد نابلط حالصا یزرم نورب

 ریثات[ دوب یبرغ یاه تلود یا هناسر ِیزاس
 شیبامک ِیسایس یاه یریگ تهج
 یاهروشک یتلود ی اه هناسر گنهامه
 یادص« ،»یسراف یس یب یب« ریظن یبرغ
 ،هلو هچیود ،ادرف ویدار ،»تیزاراپ و اکیرمآ

 تیبثت و تیوقت رد ار هریغ و هنامز ویدار
 تینهذ دزن نابلط حالصا یسایس نامتفگ
 رما نیا .]تفرگ هدیدان دیابن هعماج یمومع
 بلاغ یاضف یتح هک تیعقاو نیا رانک رد
 ریثات تحت زین یزرم نورب تاضارتعا رب

 ،تشاد رارق نابلط حالصا یسایس نامتفگ
 ویتانرتلآ هژورپ تیقفوم زا یزراب ینیع دومن
 زا ییاه فیط  هک دنامن هتفگان( دوب یزاس
 نامزاس ریظن ،زین یتنس نویسیزوپا نورد
 یروهمج داحتا و تیرثکا قلخ نایئادف

 ریخا یاه لاس یسایس  یشم اب ،ناهاوخ
 ار هژورپ نیا یتآ تیقفوم ریسم دوخ
.)دندرک رتراومه
 یلخاد زیرم و راد جک تازرابم نیاربانب
 یاه ندز سال بلاق رد نابلط حالصا

 نآ ریاظن و سلجم تاباختنا هلوقم اب ررکم
 نورب و رت یمجاهت یکدنا لکش رد ای و
 »یزاجم شبنج« تیاده بلاق رد نآ یزرم
 یگنهامه یاروش« دننام ییاهداهن طسوت
 تعنص« یاه هناسر و »دیما زبس هار

 یادن« و »هملک« و »سرج« لیبق زا( »زبس
 یگمه )هریغ و »زبس لوحت« و »یدازآ زبس
 رارق یزاس ویتانرتلآ یژتارتسا تمدخ رد
 فده ار یتآ موتحم تالوحت راهم هک دنراد
 و یرارکت یاه یرگاشفا .تسا هداد رارق
 تالاقم و اه ینارنخس بلاق رد نایاپ یب

 یاه یراگن همان ای و بلط حالصا نارس
 تانایرج نیا اب وسمه یاه هرهچ هنانامرهق
 لیلحت یژتارتسا نیمه بوچراچ رد دیاب ار
 .درک

 روط هب ،دش هتفگ هک هچنآ رب انب )مراهچ
 لاثما یاه یراگن همان ِبطاخم صخشم
 ،یمالسا تموکح هنازرف ربهر هن دازیرون
 و نایضاران هژیو هب و ناریا مدرم داحآ هکلب
 »نامرهق« هب ات ،دنتسه هوقلاب ِناضرتعم
 تماعز هب و دنهدب یگدنیامن تیعورشم

 ینومژه و نامرهق ِیماح یسایس حانج
 ات .دنهد نت نآ هتسب مه یسایس نامتفگ
 هژورپ رد »یرادم فیلکت« هخرچ اتیاهن

 دهد همادا دوخ شدرگ هب یسایس یاه
)۲(.

 ناگرزب هب یراگن همان ،یلک هاگن کی رد
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 یگشیمه یالاب هب ور هاگن سنج زا
 رشب قوقح زا یعیسو فیط و نابلط حالصا

 تارییغت داجیا یارب هک تسا یناریا نایارگ
 ،مدرم هن ار دوخ یاکتا هطقن ،یعامتجا
 هکنیا .دنهد یم رارق تردق یاهداهن هکلب
 بطاخم مدرم تردن هب نوتم هنوگ نیا رد
 رد نوچ ؛تسین یفداصت دنوش یم عقاو
 عبت هب هک( یعامتجا یسدنهم شرگن

 ار تسایس هصرع ،دوخ رادمتردق شیارگ
 یم اه هدوت و تالوحت تیریدم هصرع
 جوف نوچمه اتیاهن مدرم شقن ،)دراگنا

 ریرس حتف یارب هک تسیا هدایپ نازابرس
 یارب .تسا مزال نانآ یتیامح دوجو تردق

 مدرم راو هتفیش ای هناعیطم تیامح بلج
 و هناگ ود یاه نامتفگ اب ار اهنآ دیاب
 نانآ نابز زا :درک ییوشزغم یتسیلوپوپ

 یرگتلاخد ناکما نامزمه و تفگ نخس
 مدرم رگید نایب هب .درک دودحم ار نانآ
 ناگبخن »بولطم« تهج رد رییغت رازبا

!رییغت یاه هژوس هن ،دنتسه
 کت یوس زا »هنارگاشفا« یاه نتم هنوگ نیا

 اب ناوت یم ار بلط حالصا یاه هرهچ
 خیرات رد نآ کیسالک یاه هنومن هب عاجرا
 دیمان »نامکاح هب راذنا« یاه همان ،تایبدا
 یاه یراگن همان لیبق نیا لباقم رد ،)۳(
 مه یرگید یخیرات یاه هنومن ،یتاغیلبت

 و هدازآ یاه ناسنا یوس زا هک تسه
 ؛تفرگ ماحنا تردق یاهداهن زا لقتسم
 هب یناجریس یدیعس فورعم همان ریظن

 .)۴( دش مامت شناج تمیق هب هک یا هنماخ
 یاه یراگن همان رد اما طلسم هشیلک
 هب هک تسا نآ ریخا هلاس هس ود یتاغیلبت

 رد هک یتارطخ صوصخ رد نامکاح
 یاه نامرآ و لوصا« زا لودع همادا تروص

 مدرم تاضارتعا هیحان زا »بالقنا هیلوا
 رادشه ،دش دهاوخ نانآ هجوتم نیگمشخ
 حالصا هب توعد نامکاح .دوش یم هداد
 ای ینمض روط هب هتبلا و دنوش یم دوخ هیور

 رس رب ات دوش یم هتساوخ نانآ زا حیرص
 فذح رب یراشفاپ زا و دنیایب »لقع«
 هب .دنشکب تسد تردق زا نابلط حالصا
 طلسم ماظن یراتخاس تاضقانت رگید نایب
 و اه اظخ هب نآ یمدرم دض یاهداینب و
 ای درف یاه یهاوخ هدایز ای اه یور هدایز

 روط هب و دوش یم هداد تبسن یدارفا
 عفر یارب الاب زا تاحالصا ناکما ینمض

 یم دزشوگ )نابطاخم هب( اه ییاسران نیا
.دوش

 اه همان نیا رد جیار یاه هشیلک رگید هیوس
 ریسم زا ماظن فارحنا هچخیرات هک تسا نآ
 هک ددرگ یم زاب ینامز هب نآ »لوبق لباق«
 علخ ریسم رد جیردت هب نابلط حالصا
 لاور هب تشگزاب و دنتفرگ رارق تردق
 یتح هن( تاباختنا قیرط زا تردق میسقت
 یاه فیط همه تکراشم اب یتاباختنا

 یم یفرعم ییاهن لح هار هباثم هب )یسایس
 ریخا همان رد صخشم روط هب .ددرگ
 هک زین )۵( یا هنماخ هب شورس میرکلادبع
 هب هنامرتحم یسیون همان نیپمک« هب کیبل رد
 دازیرون یاقآ یوس زا یداهنشیپ )۶( »یربهر
 یب یبدا تغالب مغر هب ،دش رشتنم و موقرم
 قلعت ایوگ نآ ددم هب شورس هک یتبسانم

 ار )یمالسا( نافرع و تایبدا هزوح هب دوخ
 ،دنک یم یروآدای همان ینوریب نابطاخم هب
 ،یبدا یاه سانج زا ولمم روطس یالبال رد
 یصخشم یسایس طخ هک دوش یمن شومارف
 یمالسا نابلط حالصا هب ار شورس هک
 یراکهار هئارا تروص هب دهد یم دنویپ
:ددرگ میسرت صخشم
 ثیلثت نیا تسوحن زا ار قیالخ … ”
 .دینارب تسار طخ رب رطخ یبو دیناهرب

 رابغ زا تزع بآ هب ار نوناقو اضق هرهچ
 دییآدورف تاباختنا بسا زاو دییوشب تلذ
“ … .دیراپسب مدرم تسدب ار شمامزو
 قباوس لیلد هب هک یناسک یلک روط هب
 یاهدنویپ دوجو و اه بسن ای »یبالقنا«

 نارس نایم وتردوت و گنتاگنت یگداوناخ
 تینوصم زا ییالاب دح زا ماظن
 دوخ تینوصم زا هکیلاح رد ،دنرادروخرب
 هرهب دوخ حانج یسایس طخ دربشیپ یارب
 هار رد هک دننک یم دومناو ،دنریگ یم
 و دوخ یگدنز ، مدرم قوقح یافیتسا

 دنا هدنکفا رطخ هب ار ناش هداوناخ
 ناوت یم .) … و یلعزخ ،هدازجات ،دازیرون(
 هب تسد نیا زا ییاه ییارگ نامرهق اب

 یامن عقاو و خلت تایعقاو زا یشخب ناونع
 و نانامرهق رگا ،دمآ رانک رت هداس هعماج
 یاج هب اهنآ یسایس و یا هناسر نایماح

 عفانم هنانامرهق شنک هکنیا هب ندرک دومناو
 و راکشآ ،دنک یم یگدنیامن ار تلم لک
 نیا هک دنیوگب دوخ نابطاخم هب فافش
 مادک عفانم هب فوطعم ینامرهق تامادقا
 یعامتجا یاه هیال هچ و یسایس رشق
 .تسا
 هک تسا یقاب دوخ توق هب مه لامتحا نیا
 زا یسح اب نانامرهق تسد نیا زا یخرب
 رازبا ،یصخش یگتشذگدوخ زا و یراکادف
 تردق یاه نامتفگ و اه نایرج تسد
 اب زین نانآ زا یخرب .)۷( دنوش عقاو بلط
 یعون هب اه یگتشذگ دوخ زا هنوگ نیا

 نینچ ای دنروصت نیا رب فافش ریغ و مهبم
 دوخ یسایس هتشذگ اب هک دننک یم دومناو
 هب لمع رد هکیلاح رد ،دنا هدرک تسسگ
 تردق و هتشذگ یسایس یشم نامه موادت
.دنناسر یم یرای نآ ددجم یبای

 یارب نابلط حالصا یتاغیلبت هاگتسد )مجنپ
 تمدخ رد و »یزاجم زبس شبنج« دربشیپ
 رب هوالع ،شیوخ »یزاس ویتانرتلآ« هژورپ هب

 همان و هدش راهم یاه یرگاشفا هویش
 یاه تبسانم و یضارتعا یاه یراگن
 دراد مه یرگید یاه هناخدارز ،یمیوقت

 یسایس ناینادنز هلوقم اهنآ زا یکی هک
 یاه تیامح یانثا رد هک انعم نیا هب :تسا

 ششوپ رد و یسایس ناینادنز زا یشنیزگ
 هرهچ دنیآرف ،یرشب قوقح یاهرواب
 )ناینادنز یسایس تیوه شیاریو( یزادرپ

 تیهام ات دوش یم لابند تفارظ هب مه
 تیلک و نادنز هنارگبوکرس و هنالداعان
 تیبثت دوس هب یسایس ناینادنز تمواقم
 هرداصم هنابلط حالصا »صاخ« یاه نامرآ

 یگداتسا و نتفر نادنز هب سفن ینعی .دوش
 رد نانآ کیلوبمس تامادقا زین و ناینادنز
 رد تسدکی روط هب یگمه نادنز نورد
 »زبس شبنج« زا یا هژیو تئارق اب دنویپ
 تیبوبحم زا هدافتسا اب ات دوش یم دادملق
 و مدرم دزن ینادنز یاه هرهچ زا یخرب

 یاه متس هب تبسن هعماج یدردمه سح
 زا یا هژیو یقلت ،یسایس ناینادنز رب هتفر
 بوچراچ رد »بولطم« هزرابم یوگلا
 حالصا هاگودرا یاهراکهار و فادها
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.ددرگ ریثکت و هتسجرب نابلط
 هدرپ اریخا هک یرگید یتاغیلبت حالس
 یاه فیط هک تسا نآ ،هدش یرادرب
 مجاهت اب تفلاخم نابلط حالصا حرطم
 مدرم« هیامتسد ار یداصتقا میرحت و یماظن

 یقرتم یراعش .دنا هداد رارق دوخ »ییارگ
 !نیغورد تقیقح رد و هناوتشپ یب اما
 ییارگتلاخد اب تفلاخم هکنآ تسخن

 قوقح نامتفگ جیار رظنم زا رگا یجراخ
 و گنج زا یلاکشا راچان هب دوش حرط رشب

 .تفرگ دهاوخ رب رد ار یداصتقا میرحت
 و یماظن مجاهت اب تفلاخم هکنآ رگید

 یب یتروص هب ییاج رد اهنت یداصتقا میرحت
ِ یدنبیاپ و دهعت هک تسا حرط لباق ضقانت

 .دشاب هتشاد دوجو مدرم یگژوس هب یلمع
 هب( دهعت نیا ینطو نابلط حالصا دروم رد
 یراصحنا طلست دنور رد مه )مدرم یگژوس
 هب نآ هلاحتسا و یضارتعا شبنج رب نانآ
 و دش ضقن اراکشآ »یزاجم شبنج هبش«

 تلود اب نانآ ینمض یراکمه دنور رد مه
 یزاس ویتانرتلآ هژورپ ریسم رد یبرغ یاه
 لاح رد نانچمه دنور ود ره( رقتسم ماظن
 مه هک یطیارش رد یهگناو .)دنلماکت

 یاه تردق مه و ناریا رد رقتسم تیمکاح
 رب دوخ هژیو عفانم اب کی ره یناهج طلسم
 یم یتروص رد اهنت ،دنبوک یم گنج لبط
 یتسیلایرپما گنج« کی سوباک زا ناوت
 )دوش یم رت یعقاو مد ره هک( »هناتسودرشب

 ار ریگارف یشبنج مدرم هک تفای یصالخ
 اب ار گنج اب تفلاخم هک دننیبب کرادت
 مکاح تردق یاه راتخاس اب تفلاخم
 دشر مزلتسم یترورض نینچ .دنزب دنویپ
 یبای نامزاس و »یعمج« یروابدوخ نتفای
 نیا زا کی چیه هک تسا مدرم یضارتعا
 و نابلط حالصا ریخا یسایس همانراک اب ود
 نامرهق ریظن( نانآ ینونک یاهراکهار
.تسین راگزاس )یتسیلوپوپ یروحم
 نیا حرط هک دسر یم رظن هب نیاربانب

 اب تفلاخم رد »لاکیدار« ارهاظ یاهراعش
 دوش یم ماحنا فده نیا اب میرحت و گنج
 یا یعامتجا فاکش ندش لاکیدار زا هک
 یداصتقا میرحت طیارش و گنج دیدهت هک
 و دوش یریگولج دنک یم داجیا هعماج رد
 یا هرتسگ هب هزوح نیا رد هوقلاب فاکش

 هک نانچمه .دوش لقتنم تیریدم لباق
 هلاس ۸ رد ینید یرالاس مدرم هژورپ
 زین و تشاد یدرکراک نینچ تاحالصا

 یضارتعا شبنج رب »زبس« نامتفگ لیمحت
.تاباختنا زا سپ

 زا هک »شبنج مهوت« هکنآ مالک هصالخ
 شبنج« داعبا رد یا هناسر ندیمد قیرط
 تسین یزیچ دوش یم دیلوتزاب »یزاجم زبس
 و عنام داجیا و مدرم یگ هژوس راکنا زج
 »یگ هژوس مدرم« یریگ لکش دنور رد هفقو
 لابند هعماج تینهذ یزاس شوشغم اب هک
 یسدنهم و بذاک شبنج هبش نیا .دوش یم
 هب هکلب ،رییغت نامرآ تمدخ رد هن هدش
 هژورپ تمدخ رد صخشم روط
 یارب نابلط حالصا »یزاسویتانرتلآ«

 رارق ناریا رد تردق ریذپان زیرگ ییاجباج
 یاتسار رد »یزاجم زبس شبنج« .دراد

 قلخ هب راچان هب دوخ یاهزادنا مشچ ققحت
 لد زا و دزادرپ یم یعنصت یاه »دادخر«
 .دنک یم دیلوت »نامرهق« هعماج یارب اهنآ
 کیکقت هب لئاق هک ینارگشنک و نیلاعف
ِ یضارتعا ِشبنج ِیمدرم یاه ناینب نایم
 یشم و هنرادمتردق فادها و هتفای لوفا
 بلط حالصا تانایرج هنایارگراصحنا
 یدرکیور اب هک دننآ دعتسم ،دنتسین
 راکنا  ار نیشیپ شبنج یدوبان ،کیژلاتسون

 شبنج مسا هب هک ییادن ره یارب و دننک
 نایب هب .دنوش لئاق تیناقح دوش یم رداص
 شبنج یگ هراو تب و یگتشگ یش رگید
 روصت اب یدایز هدع هک دوش یم نآ بجوم

 ،یقرتم تالوحت دیما هب و شبنج هب تمدخ
 ِیسایس نامتفگ یلاعفنا  ریثکت و رارکت هب
 نیا .دنروایب یور نابلط حالصا رادمتردق
 ندروآ رب رس هب یکمک اهنت هن درکیور

 نامتفگ اب نیداینب تسسگ رد( لیدب یشبنج
 هکلب ،دنک یمن )نیشیپ شبنج رب هتفای طلست
 دنک یم یرای هعماج تینهذ نتفر ههاریب هب
 ار یعمج یگ هژوس یریگ لکش هتساوخان و

.دنک یم دس
۱۳۹۰ هامید موس

http://blog.youthdialog.net/?p=628
 :تشوناپ
 ناونع زا ار »یگ هژوس مدرم« حالطصا )۱
 هتفرگ ماو ایک شرآ مدنمجرا تسود هتشون

:ما
http://ham-andishi.blogspot.com/
2011/07/blog-post_16.html

 اب هزرابم رد نافلکم« /یناسارخ ناکشا )2
: »دنماکان دادبتسا

http://qaa3dak.wordpress.com/aut‐
hor/qaa3dak/

 شبنج زاغآ زا سپ لاسکی دودح )3
 ۱۳۸۹ دادرخ یلاوح رد ینعی ۸۸ یضارتعا

 هب یا هداشگرس همان شورس میرکلادبع
 ربخ یمک نآ راشتنا هک تشون یا هنماخ
 ییوگتفگ رد صوصخ نیمه رد .دش زاس
: مدرک تکرش »هنامز ویدار« رد اب

 نیما و داژنیمساق دیعس اب وگوتفگ
 شورس رتکد مود یهمان یهرابرد یروصح
 یرثا ؛شورس یهمان«  /یاهنماخ هللاتیآ هب
:»خیرات رد تبث یارب یبدا

http://zamaaneh.com/special/
2010/06/post_1262.html

 هنماخ هب باطخ یناجریس یدیعس همان« )4
:»یا
http://fa.shahrvand.com/
2008-07-14-20-49-09/2008-07-14
-20-49-46/3082-2009-07-14-14-5
3-17

:»ربهر هب شورس رتکد همان« )5
http://nurizad.info/index.php/nurizad/
17007

 یسیون همان نیپمک تیاس راک هب زاغآ « )6
: »یربهر هب هنامرتحم

http://nurizad.info/index.php/nurizad/
15809

 یرون دمحم هب یرکاب دیهشرسمه همان )7
: »دیدرک ییاج هب باختنا رُح دننام« / داز

http://www.irangreenvoice.com/artic‐
le/2011/dec/20/17797

http://blog.youthdialog.net/?p=628
http://ham-andishi.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html
http://ham-andishi.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html
http://qaa3dak.wordpress.com/2011/12/14/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF/
http://qaa3dak.wordpress.com/2011/12/14/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF/
http://qaa3dak.wordpress.com/author/qaa3dak/
http://qaa3dak.wordpress.com/author/qaa3dak/
http://zamaaneh.com/special/2010/06/post_1262.html
http://zamaaneh.com/special/2010/06/post_1262.html
http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-49-46/3082-2009-07-14-14-53-17
http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-49-46/3082-2009-07-14-14-53-17
http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-49-46/3082-2009-07-14-14-53-17
http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-49-46/3082-2009-07-14-14-53-17
http://nurizad.info/index.php/nurizad/17007
http://nurizad.info/index.php/nurizad/17007
http://nurizad.info/index.php/nurizad/15809
http://nurizad.info/index.php/nurizad/15809
http://www.irangreenvoice.com/article/2011/dec/20/17797
http://www.irangreenvoice.com/article/2011/dec/20/17797
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 ننفدد ززاا اارريیزز ممرراادد یکناب بباسح کيی ننم
 یتشپ تتايیح یی هھچغاب رردد مميیاهھلووپ ننددررک
 ددنچ .دداتفاا ممهھھھ ررگيیدد ققافتاا کيی وو ممددش هھتسخ
 مميیاهھلووپ ننفدد للووغشم هھک یماگنهھھھ ٬،ششيیپ للاس
 .ممددش هھجااووم نناسناا تتلکساا کيی اب ٬،ممددووب
 رردد وو لليیب کيی ییايیاقب ٬،تتلکساا تتسدد کيیرردد
 هھميین ات یی ههووهھق یططووق کيی ررگيیدد تتسدد
 یططووق .ددررووخ یم ممشچ هھب هھتفرر ننيیبززاا
 ددووب ههددش ررپ رراگنزز ددررگ ععوون کيی اب ٬،ههووهھق
 ٬،تتساا ههددووب للووپ ییرراگززوورر ممدديیمهھف هھک
.ممرراادد یکناب بباسح کيی ننم الاح ننيیاارربانب
 رراک هھب ززيین یکناب بباسح ٬،تتاقوواا ررتشيیب اماا
 ٬،ممنام یم ررظظتنم ففص رردد یتقوو .دديیآآ یمن
 هھک ددنتسهھھھ مملباقم رردد یيیاهھمددآآ هھشيیمهھھھ ابيیررقت
 دديیاب ننم .ددنرراادد ییاا ههدديیچيیپ یکناب تتالکشم
 ننددش ههدديیشک خيیمرراهھچ هھب وو ممتسيیاب ررظظتنم
 اارر اکيیررمآآ ییررااددکناب رردد ممددررم کحضم
 للکش ننيیاا هھب یقافتاا رراب کيی .ممنک اشامت
 ننم .ددناا ههدداتسيیاا مملباقم رردد ررفن هھس :دداتفاا
 ممهھھھااووخ یم هھک ممرراادد ککددناا ییاهھب اب یکچ
 یمن للووطط ررتشيیب هھقيیقدد کيی .ممنک ششددقن
 ممررظظتنم ننم وو ٬،تتساا ههددش اضماا کچ .ددشک
 ممهھھھ هھک یصخش  .ممسررب ررااددليیووحت هھب ات
 تتسيینزز ٬،تتساا ههدداتسيیاا هھجاب للباقم رردد ننوونکاا

 ییامررگ ددووجوو اب .ددرراادد للاس ههاجنپ ااددووددح هھک
 وواا .ددرراادد ننت ررب ییددنلب وو ههايیس تتک ننزز ٬،ااووهھھھ
 ییووب وو ددنک یم ههوولج ههددووسآآ ررايیسب تتک رردد
 ددنچ ننم .ددسرر یم مماشم هھب ییوو ززاا یبيیجع
 یم نناهھگان وو ممشيیددناا یم ااررجام ننيیاا هھب هھيیناث
 ِییرراتفررگ ننيیلوواا یی هھناشن ننيیاا هھک مممهھف
 اارر ششتسدد سسپس وواا .تتساا ززوورر ننآآ یکناب
 کيی یی هھيیاس وو ددررب یم ددووخ تتک ننيیتسآآ رردد
 ییاهھھھ جيیووهھھھ وو ههددش ششررت رريیش ززاا ررپ للاچخيی
 ااررنآآ ددهھھھااووخ یم .ددررووآآ یم ننوورريیب اارر ههدديیسووپ
 .تتساا ههددررکررپ ممهھھھ ششيیف .ددررااذذگب ششباسح هھب
 ددوومنااوو وو ممززوودد یم ففقس هھب اارر ممهھھھاگن ننم
 .ممتسهھھھ ننيیتسيیس ییاسيیلک رردد هھک ممنک یم
 یم یباسح ییااووعدد کيی هھب ععووررش ننززرريیپ
 .ددننک یم تتيیااددهھھھ ننوورريیب هھب اارر وواا ددعب وو ددنک
 ششووگ وواا .تتساا ننيیمزز ییوورر ییددايیزز ننووخ
 ننيیاا هھب دديیاب .ددووب ههددنک اارر ننانابهھگن ززاا یکيی
.ددررک رراختفاا ششتماهھش
 ررتشيیب ررالدد ههدد ٬،تتساا ممتسدد رردد هھک یکچ
 رردد ددنتسهھھھ ففص رردد هھک ییددعب ررفن وودد .تتسيین
 ممهھھھ هھب ییاهھھھوولقوودد اهھنآآ .ددنررفن کيی عقااوو
 یکناب بباسح کيی ررهھھھ هھک ددنتسهھھھ ییاا ههدديیبسچ
 ررالوودد وو دداتشهھھھ اهھنآآ ززاا یکيی .ددرراادد یيیااددج
 ددهھھھااووخ یم ییررگيیدد وو ددررااذذگ یم ششباسح هھب

 وو ررااززهھھھ هھس ٬،ررااددليیووحت .ددددنبب اارر ششباسح
 ددررامش یم اارر ررالدد رراهھچ وو دداتفهھھھ وو ددصناپ
 یم ششررااوولش ییررانک ببيیج رردد اارر ننآآ وواا وو
 .تتساا رريیگ تتقوو ٬،ااررجام ننيیاا للک .ددررااذذگ
 ررگيیدد یلوو ممنک یم ههاگن ففقس هھب ههررابوودد
 ییاسيیلک رردد هھک ممنک ددوومنااوو ممنااووت یمن
 ممناتسدد ققررع رردد کچ .ممتسهھھھ ننيیتسيیس
 للاس رراگناا هھک تتساا ههددش هھلاچم ییررووطط

 ننيیب سسک ننيیررخآآ .تتساا ههددش هھتشوون ١۱٩۹٢۲٩۹
 یم ررظظن هھب سسانشان الماک ٬،ررااددليیووحت وو ننم
 الصاا رراگناا هھک تتساا سسانشان ررددقنآآ .ددسرر
 هھجاب ییوورر اارر کچ ٢۲٣۳٧۷ وواا .تتسيین اجنآآ
 غلبم .ددنووش ززيیررااوو ششباسح هھب ات ددررااذذگ یم
 وواا .تتساا ررالدد ررااززهھھھ ۴٨۸٩۹ اهھنآآ یی هھمهھھھ

 هھب ددهھھھااووخ یم هھک ددرراادد ممهھھھ ررگيیدد کچ ۶١۱١۱
 ززيین اهھنآآ غلبم .ددررااذذگب ششاا ههددررپس بباسح
 .ددووش یم ررالدد ١۱,٧۷۵۴,٩۹۶١۱ ممهھھھ ییوورر
 یم اارر هھجاب ٬،ننمهھب للثم ششيیاهھھھ کچ
 .ددنناشووپ
 ععووررش ننتااررام یی ههددنوودد کيی للثم ررااددليیووحت
 هھک ممررکف ننيیاا هھب ننم وو ددنک یم رراک هھب
 رراک ممهھھھ ننااددنچ ٬،تتوولخ ططايیح تتلکساا رراگناا
.ددووب ههددررکن ییددب

مانکین نیمرآ :همجرت . ناگیتارب دراچیر زا یناتساد 

یکناب یاهرسدرد

http://rueoneway.wordpress.com/2011/12/30/bankpros/
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یدالوف دارمادخ

ردام داز وچ ارم دنیوگ
تخومآ نتخورف ندب یاضعا

ار ام هک رگا دوبن هراوهگ
تخومآ نتفخ و داهنب نتراک
ما ناهد رد داهن وچ ناتسپ
تخومآ ندروخ جنر نت زا ریش
ما شوگ ود ره هب لوا زور زا

تخومآ نتفگ رکش ییالال
درب اپ هب اپ و تفرگب ما تسد
تخومآ ندرک راک ی هویش ات

راک کدوک داهنب ما مان
تخومآ ندروخ شیوخ دی زا نان

مدناوخ هن و و متفر هسردم هن
تخومآ نتفگ داوس  رقف  دوخ

دشاب هدنز هک » نطو مام « نیا
. تخومآ ندرم رمع همه ار نم

راک کدوک
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ررهھمررذذآآ ننيیززررب

تتساهھھھ هھخاش ببااووخ ززاا ررذذگ رردد مميیسن یتقوو
ننااووززاب بباتهھم هھب ههددووشگ للگنجرردد
…ددووش یم ششقن ببش ننت ررب ههرراتس اهھھھددص
تتساهھھھ ببآآ ششووغآآ رردد هھتفخ ههام هھک یتقوو
…ددووش یم ششخپ ببش ننت رردد ههدديیپس سسح

!ببااذذم یبآآ ییاا٬،هھشيیمهھھھ ننشوورر ییاا
!دداب ییاهھھھززيیمهھم٬،تتنت ییددووبک ررب ییاا
ررووک ییاهھھھررباا ررذذگززاا ششابم ننايیررگ
ررووگ ووچ ببش ننيیاا سسفقرردد ششابم ننيیگمغ

ننهھک یی هھصق ننيیاا
: ننمزز هھب ووت یناادد

تتاا ممهھھھ ززاا ههددنکااررپ وو ددررس ننااررتخاا ننووچ «
یکيی ددنووش ممهھھھ اب

» …بباتفآآ ٬، غغررميیس یی هھناخ هھب ددررتسگ  ررپ
ام ننووگ رريیق ههرر ههررووک هھب یلوو ننوونکاا
ببش ههووک زز ممووااددم تتس یشززيیرر هھک اجنآآ

ام ررب
ممغ هھب
!ننااووخب
ننام هھظظحل کيی

!ننااووخب
تتساا تتشررس هھچ

!باذم یبآ یاهشیمه نشور یا

؟تتشوونررس
ننااووخب ننام هھظظحل کيی

هھک
تتشهھبیب کلم ننيیاارردد

٬،ننامزز رروودد
٬،تتشاک هھچ
٬،تتشااددررب هھچ
…!؟تتشهھن هھچ

وو ززووررفاا ببش ننااررتخاا ررايیسب
ننکش ببش
!ااددج ممهھھھزز اماا

وو نناشووررخ ییاهھھھججووم ررايیسب
ننک ههررخص

!ننامهھھھاب هھن ننکيیل
!ببآآذذم یبآآ ییاا٬، هھشيیمهھھھ ننشوورر ییاا

١۱٣۳۵١۱ههام ددااددررخ
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یلیبدرا ِ ردفص

۱
لیبدرا ِ لها یمان ردفصدوب
لیدب یب سب و روآ مان و هرهش
یتقلخ اتفگش ،یدوجوم هفرٌط
یتعلط نویامه ،یتخب ِ بحاص

دوب رامیب نامز راّیط هچرگ
دوب رادیب وا تخب غرم کیل
دوبن یراّید ِ مادنا ضرع ِ رود
دوبن یراّیع ِ رود ،یطول ِ رود

شتردق و دوب هاشنهاش رود
شتماق ّالا تسرای یمن دق

نارگ سب و تخس و نیگنس یا هرود
نارگنایصع ِ یپ رد تردق تسد
دیشک یم رس ،یشک رس ،یریلد رگ

دیشک یم رب رد شنادنز ی هشوگ
یا هشیدنا ،یلد بحاص اجک ره

یا هشیر اب ای دوب یدیدپ ون
تفر تساوخیم وا ریس فالخ نوچ

بایهر
 و دشیم ریگتسد لاس ره و تخادنایم هار هب ینز همق تئیه اروشاع زور ،یرادولج هب هلاس همه هک یلیبدرا نز هّمق نآ تیاکح

 رگید ییادخان ار تسایس ِ یتشک هکنیا ات ؛یعمج ضارتعا و راشف هب دندیناهر یم هاگ تشادزاب زا شنامرهق نانوچ مدرم و تشادزاب
… و دمآ

}۱{تفز ِ ریحنز اب دوب شراب و راک
دوب شوج ردنا مدرم ِ مشخ ِ گید

دوب شوماخ یشتآ شریز کیل
دوب هک ردفص ،یا هماگنه نینچ رد

؟دومن دوخ زا یا هولج دناوت ات
یا هدنامرد ،یی یطول ،یداوسیب
یا هدناوخان ،یا هراک یب ،یرخرس

ناشکهک رابغ یایاقب زا
!نامز رود اب روجان یا هلصو

نوچ هک رگنب نامز خرچ نیا کیل
!نوگنرس هگ ،دنک یم الاب هاگ

۲
 زاربا و دوجو راهظا  تهج هب ار ردفص منتغم یتصرف اروشاع

…تاهّجوت نوناک رد رارقتسا و تقایل
تشاک،تشاد یرذب هک یناقهد وچمه

تشاد هلاس ره یتصرف ام ِ ردفص
لاجرّلا طحق ی هماگنه نامه رد

لاجم کی شیارب اروشاع دوب
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ل احز یبوشآ وچ ؟اروشاع تسیچ
لاق و لیق ءاروام یلاق و لیق

تساهبوشآ نینچ ینیب یم هک نیا
تساه نرق و اه لاس راجفنا
شیوخ گوس رد هدزمتام یتلم

شیگ هدازآ ،هتفوکرس یتلم
هتخود اه بل ، شوماخ یتلم

هتخوس رسارس شیاهوزرآ
نیگهودنا سب و ریحنز رد یاپ

نیمک رد دنیشن یم مرّحم ره
راکشآ و رصح و دح یب یتصرف

راز،راز دیرگب شلاوحا رب ات
ام هک دبوکیم هنیس رب و رس رب
! اکب ردنا میا بنیز و نیسح رب

تساه ریحنز و لغ رد شیاپ هک وا
!؟تساوخ هچ دوخ رب یندیبوک نینچ اب

وا دیرگ یم دوخ تالاوحا رب !ناه
وه و یاه نیا سپ رد نیب اه هتکن

ینز دوخ نیا رد تسه یضارتعا
ینت زا شنیبب یماغیپ وچمه

تس ینز هّمق ، ینز دوخ مسر جوا
!تس یندید ار ناور ناسانشراک

دیدپ دش هر زا وچ اروشاع رهظ
دیدز ناهنپ نانز ّهمق ِ عمجم

دنشک یم فص ،وربور یفیدر رد
دننز یم دوخ رس رب ناّرب غیت
تسشن تئیه و دمآ مرحم نوچ

تسه و هدوب نیا خیش و هاش مسر
دننکیم تیامح یرادازع زک
دننکیم تیارد یریبدت هفرٌط
نتخآ یزیت ریشمش زا کیل

نتخات دوخ رس رب یتح هک وگ
دنربیم یساره و جنر نانچنآ

!دننز یم نانیا قرف رب ایئوگ
اه مرادناژ ، نابساپ و هاگساپ

اه مرآ نوچ ،اهراتسد یپ رد
شیوخ دندنکارپ یتقو صخالاب
!شیپ ِ هار و تسه رومام تبون

دیپس،نینوخ ، اهراتسد ، اه هچراپ
دیدپ دنایامنیم ار ینز دوخ

تسد و ریحنز اب هنیس رب و رس رب
تسم ِ موق یا نز هبرض یناوت ات

نتخآ یزیت ریشمش اب کیل
نتخات دوخ رس رب یتح هک وگ

 ندیناباوخ و دیدج ِ هدنامرف نآ ندمآ
 نایاپ و هزات یا هراچ و ون یریبدت اب هلئاغ

…یلیبدرا ردفص راک
دش لیوطت ارجام نوچ ضرغلا

دش لیوأت رگد یباوخ مرجال
یهدنامرف ناهفصا زا دیسر رد

یهگآ مدرم ِ گنج زومر زا
شیوخ یاهورین و باحصا درک عمج

شیر یاهلد و زکرم زا درک حرش
دید هطقن ناو ادخان نآ تفر : تفگ

!دیسر رد رگید نابیتشک و زرط
شاب هدامآ داد روتسد یکی سپ

شاه هّینما رب و ناکرا همه رب
دنتخیر اچ ره هب اروشاع ِ زور

دنتخیمآ کشخ هب رت ، رت اب کشخ
رام و رات دش نانز هّمق ی هتسد

رارق و نادنز دنتفر یگلمج
تفگش یا مدرم ِ مشچ ِ شیپ کیل

!تفرگ هن و تفگ »وت« هن ردفص هب سک
اه هنحش ، ردفص ِ شوگ ِ رانک زا

اهر سک دش یمن و دنتفرگ یم
باوج یب یلاوس دش نیو ، دش رصع

)۲(بالخ ردنا کردفص ، رخ نوچ دنام
نآزا نوریب ای سبح ردنا مدرم

نامگ ، شسرپ رپ دندوب بجع رد
رامش یب مدرم ز شسرپ و چپ چپ

رارق یب و راو هناوید کردفص
دش قاط یو تقاط ماحنا رس ات
دش قافآ ی هرهش شعضو هکناز
دنامن شیاج رب ، تساخرب مرجال

دناسر نادنز ضرعم ار دوخ تفر
هتخآ شماین زا تسد رب هّمق
هتفات تلاجخ و مشخ زا هرهچ

دومن یم زگ ار هچوک ضرع و لوط
!دوب هدوهیب یلو ، شدندیدب یم

راو هناوید ،کیطول مّود زور
رارق یب سب ، بل هب فک ، فک رب غیت

دنژن ،دمآ یم و تفریم نانچمه
!؟دنچ هب رخ ، اما دیسرپ یمن سک
تشذگرد ناسنیدب مه مّوس زور

تشگ هدرسفا ، دش هناوید کیطول
دوب شیوشت ، یگدروخرس نورد زا

دوب شیپ زا شیب ِ ّنظ مه نورب زا

نیزح و مارآ تسین یموق راک
!نیا تسیکانرطخ ماگ نامگ یب

یتیعمج زا یرازبا نینچنیا
…یتردق اجنیا رد دبات یمن رب
تفر هنوگنیا اه لاس و اه لاس
تفت ِ تفت یرونت نوچ مرحم دش

دوب گنج نحص هک یئوگ فرط نیز
دوب دنب و ریگ هفقو یب فرط ناز

۳
 ،یرمرادناژ هاگساپ لک سیئر ضیوعت

 سیئر ی هیرما و ،یهاشنامرک مان شخبافش
 رادولج تسیاب دعبنم:هک یناردنزام دیدج

 نامه ، ار وا و تفرگ ار هکرعم نیا
 هبالص هب ار باتکال ی یطول نآ ، ردفص

 گنس هب ار هلئاغ نیا ی هنتفرس ِ رسو دیشک
…و دیبوک

رویغ ِ ّلک  ِ هدنامرف نآ تفر
روکف ِ ّلک  ِ هدنامرف نآ دمآ
تفسب یریبدت و دیشیدنا هراچ
تفخن ، هنتف رس دناباوخن ات
ناردنزام نژواریش نآ تفگ
نارگ هنتف ِ رس ردفص را تسه

درک ریحنز رد شوا تسیابب سپ
درک ریگ رد اه هتسد اب دوخ هک هن
تسب تسد وا دش وچ اروشاع زور

تسشن شوخ ردفص ِ ساط دش یتصرف
دش دنب ردفص هک ینآ نامه زا

دش دنویپ یبل ره رب وا مان
لیبدرا رد کیطول دش نامرهق

!؟لیلد نیا زا شیب هچ ، هداس نینچنیا
دنتخیگنا یمدرم دش یتصرف
:دنتخیر اه یرمرادناژ رس رب
داب دازآ گنرد یب ام ردفص«
داب داینب یب  ، رمش هاگ همیخ

میزیب نالصا نیمیک ردفص نولیب زیس
میظع نآ و گرتس نآ ام ردفص

غورامتای ناکرالوا قاتسود ریب هلئوا
!»غود و تسا شآ نیمه شیّیئاهر ات

دوب دنب احنآ ردفص یزور دنچ
!دوب دنخبل و یدازآ سپس ناز
تشذگ ناسنیا ضرغلا یلاس دنچ

!تشه و شیش دب نانچمه اما ، عضو
۴
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راوخ و سویأم مّراچ زور حبص
رازن یلاح اب داتفا هار زاب
اوزنا رد ، حضتفم ،هتسکشرس
ارسمتام یا هبلک شنوردنا

درک زاب هچوک هب اپ هرابود نوچ
درک زاغآ دوخ ضرالا ّیط زاب

دیشک یم سپ لد و تفریم اپ کیل
! دیشکیم سخ ، دوخ یاپ اب ایئوگ
دوب رادقم یب و جرا یب سخ وچمه

دوب راوآ شرس رب تلجخ ِ هوک
اوه و لاح نینچ ، یعضو نینچ رد

افق زا یمرن ِ تسد شدرک سمل
دوب ریگلفاغ رایسب کردفص

دوب ریبدت اب ِ ریم یادص نیاک
!نیبب یطول ، ایب ! ردفص ! شاداد  :یک

!نیا زا شیب وت رَبَم رگید دوخ ضرِع
یهد نالوج رگا اجنیا اه لاس

یهد نایاپ تا هّمق اب ناج هب ای
دنکف تا میهاوخن رد نادنز هب ام
! دنمک رد ، ینامه نونکا وت هکناز

ام ریبدت و هشقن دنمک رد
ام ریبدت ، نیو ، تسوت تسکش نیا

یا هدرٌب یّلکب وت ار دوخ ِ ضرِع
! یا هدرٌم رگید وت ! ردفص ورب ! ناه

 هب ؛ یزاب کی هب  ، هتخوس ی هشیب رد و ؛یزیخ اب ، هنامز لاجّرلا طحق رد تساوخیم هک وا ،یلیبدرا ردفص راک نایاپ دوب نیا و
 … و ؛ دیامن هولج ، ریش هاگیاج رد و ؛ رهاظ ، رادولج ِ شقن هب ینیعلا ةفرط
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ممانکيین ننيیمررآآ
ددووب هھتسشن یکررسپ

:ددنااووخ یم ددنلب ددنلب وو اهھھھ هھلپ ررس
”تتساا نناهھج رريیيیغت ففددهھھھ اماا ٬،ددناا ههددررک لليیووات ففلتخم للاکشاا هھب اارر نناهھج ننوونکات هھفسالف“

ررت ننيیيیاپ هھلپ ههددززايی
ددووب ییددررمرريیپ
ددززيیم ین هھک

”مماا ههددنام هھنسررگ تتساا ززوورر هھس”-
ممددررپس وواا هھب اارر ممنان هھکت
ممددمآآ ننيیيیاپ هھک هھلپ ددنچ
:ممتفگ وو ممتشگززاب

”ههددب سسپ اارر ششفصن”-
ررت ننيیيیاپ هھلپ ددنچ
:دديیسررپ ییررتخدد
”؟ییرراادد رراگيیس”-
”مماا ههددررک ککررت“ -

اهھھھ هھلپ ننيیيیاپ
ددووب ینزز
ننالان

ههرراپ ینهھھھاارريیپ اب
ددووبک یيیاهھناتسپ
هھلاچم ییاا هھمانززوورر ررتيیت

:تتفگ یم
”دديیسرر تتفن هھب ٬،اهھميیررحت دديیددج ججووم“

ددناارر اارر مميیاهھھھاپ هھصغ
یشووررف رراگيیس یی هھکدد ییووس هھب

:ممتفگ یم ببل رريیزز
”ممددووب ههددنام ررووسناسآآ ررظظتنم ششاک”-

هلپ هار

http://rueoneway.wordpress.com/
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بایهر

 ام
 تسین شوخ ناملاح رگا  

! میلاوحا شوخان هک تسورنآ زا هن  

 ام
 میدیشون هدنیآ ی همشچرسزا نادنچ  

 نام لاح ماج هک  
 ندیشکرس راظتنا رد  
! دیکشخ                           

! کنآ
نامراب هلوک رب هک تسا هتشذگ        

!میشکیم شودرب                          

———————————————————- 
 هیولسع                            
                         ۲۴/۱۱/۸۳

دیناوخب اجنیا رد ار کی لاح فصو 

)۲( لاح فصو

http://www.hafteh.de/?p=19884
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دنبوکیم کرتخد دنمدرد هنیس رب
رب شرابکشا یاهمشچ مرجب

!!ردپ رکیپ
ناراوگوس فص ات
ندالج رازاب قنور رد

!دشک شود رب ار رکیپ ود
!!دنشکیم ریحنز هب ار ردام

ار هنایزات بعر یاوتف هک ارچ
هتفرگ هرخس هب

ار شدنب رد دنزرف  جنر و
کاخ نیا ی هشوگراچ هب

!تسا هدیشک راوه
 ار یگدنز هک یرگراک ناتسد رب رت وسنآ

دیشکیم دایرف
دورسیم ار یدازآ و نان دورس و

دننزیم ریحنز
ار ینز رکیپ وسنیا رد و

ار ”راد”رب ناکدوک ناتساد هک
دوب هتساخرب عافد هب یمالک هنوگرگید اب

!!دنراپسیم هنایزات هب
دیاین رب ینخس ات هاگنآ و

ار دنمدرد ناردام جنر یسک اتو
ار دنب رد نارگراک ناتساد

ار تسادق دض نانز ریش رعش و
دنیشنن یدایرف هب

ینامسآ تسادق هراکم رازاب رد
دیآیم شوج هب ناش تریغ
موهوم تسادق شیاتس رد

ناشا هتشادن ناسیدق
.ناکرتخد یوم رات صقر رد

 ی هکساملاب رد یا هفرح نارادقامچ سپ
سومان تسادق

دنیآیم رد یئاغوغ هب
هاگنآ و

هدبرع یاهکسام یوهایه رد
ناشا یخیرات هشیپ تئیه هب

ار ینامسآ تراکب تراجت
.دنزاسیم ناشا یکناب یاه باسح هقیثو

ناشورف نت رازاب رد
سومان نایئاغوغ نیا

.دنا تراکب رادقمیب نارجات
؛یا هفرح ناداوق

ناشارازاب قنور تینما ساپ هب
ار رتخد

ردپ گوس رد
!دننکفایم کاخب

مرج هب ار ردام
دنزرف جنر دایرف
!!دنشکیم دنب هب

ار یگدنز هک یرگراک ناتسد رب

دیارسب ار یدازآ و نان دورس و
دننزیم ریحنز
ار ینز رکیپ  و

ار ”راد”رب ناکدوک ناتساد هک
دیآرب یعافد هب

!!دنراپسیم هنایزات هب
؛یدازآ نیمزرس مومغم دورس هآ

،شفرد و ”راد“ ی هماگنه هب
تا هتخاب رس رابرازه ناراوس

راوهار تشد مادک رب
ار ناشا خرس مچرپ
باتفآ و داب صقر رد

!؟دنروآیم بات هب هنوگرفظ
ینابز مادک

ار تنادرم و نانز ماگمه هژر شرام
!؟دورس دهاوخ یربارب هاگرد رب

 یگدرب نایاپ دورس ناوخ همغن سک مادک
؟دوب دهاوخ

ار دادبتسا تیعونمم نامرف یتسد مادک و
؟تشون دهاوخ وت هاگشیپرد

!یدازآ نیمزرس مومغم دورس هآ
 

٢٠١١ ربتکا

یدازآ نیمزرس مومغم دورس

روشحلس شویراد



هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱183 ههام  تشهبیددرراا

 یور سوتکاک و راخ ،کشخ یاوه ،فلع
.لیر

 ۀیاس ،یلکش یب یچوپ رد ءایشا ِلکش احنآ
…دَوج یم ار شیوخ

 و …دنب هب هتسب ،تسا مدع تس احنآ هچنآ
روصحم شا ضیقن هب

دنا هدوشگ لاب ییارحص رتوبک ود
 رد کورتم یکقاتا ناب هیاس زارف رب

.هاگتسیا
 مسج رد هک دنام یم لاخ کی هب هاگتسیا

هدش بوذ ناکم
دنلب نزوس ود نوچ رغال ِورس ود احنآ

دننک یم یزودلگ ار ییومیل و درز یربا
 یم سکع هنحص ود زا درگناهج ینز و

:دریگ
هدیشک زارد ایرد رتسب رب هک دیشروخ :مکی
 کاس زا یبوچ تکمین ِندوب یهت :مود و

رفاسم

 دوخ تبالص زا ینامسآ راکایر یالط(
 )تسا لالم راچد

راطق راظتنا رد هن …مداتسیا هاگتسیا رد
 ِیسانش ییابیز هب مناهنپ قئالع یارب هن و

تسدرود رد یزیچ
 و تشگ هناوید ایرد هک دش هچ منادب ات لب

 مهرد نیلافس یا هزوک نوچ ناکم
تسکش

متسیز اجک و مدمآ ایند هب یک و
 لامش ای بونج هب هنوگچ ناگدنرپ و

دندرک ترجاهم
 هدنسب هدنام اج هب نم زا زونه هچنآ ایآ

نزو کبس ءهراولایخ نآ ات تسا
؟دوش هریچ تیعقاو یهابت رب

؟تسا نتسبآ زونه نم یوهآ ایآ

 هار و ام رمع تشذگ هچ ،تشذگ ام رمع(
)تس ینالوط نامسآ یوس هب

 هب هیروس زا ییوخ مرن ِیعفا نوچ راطق
تفر یم رصم

 ار ییاهزب عب عب درک یم ناهنپ نآ توس و
 صیرح یاه گرگ سرت زا ناشادص هک

.دوب هتفرگ
 اهگرگ ات دوب یفارخ یتصرف ییوگ وت

.دنزومایب ار ام اب ندش تسود
 اهاتسور شتآ زا تفر یم رتالاب شدودو

دوب زاب ناش هزاورد هک
 رب رس تعیبط زا لاهنون ِناتخرد ِناس هب و

.دندوب هدروآ

 ناماه هناخ و تسا ندوب یهیدب یگدنز(
)زاب ناشاهرد ناماهلد نوچ

 هشقن زا هک یراطق هاگتسیا رد
داتفاورف

سانش قح بارت همجرت. شیورد دومحم
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 میتفگ یم :لد هداس و میدوب نابرهم
تس ام نیمزرس نیمزرس

 التبم نوریب زا یضرم هب زگره هشقن بلق
دش دهاوخن

 نیب و تسا دنمتواخس ام اب نامسآ و
 یمن نخس حیصف یبرع هب ام نامدوخ

:تردن هب زج مییوگ
.ردق یاه بش و زامن ماگنه هب

 :تسشن یم وگتفگ هب ام اب هنابش ام ِنونکا
».مینک یم یگدنز مه اب«

 رگا« :درک یم مرگرس ار ام نام هتشذگ و
».مدرگ یم رب ،یتشاد زاین نم هب

زادرپ ایؤر و میدوب نابرهم
 یم ار ،هتشذگ ،شینابرق ادرف هک میدیدن و

دچوک یم و ددزد

 یم ودکو مدنگ شیپ یا هظحل ات ام ِنونکا(
)تشاد یم او صقر هب ار هرد و تشاک

مداتسیا هاگتسیا رد بورغ
 هک نز کی تروص هب نز ود زونه ایآ
 احنآ دهد یم الج شخرذآ اب ار شنار

؟تس
 تسود مه ات ود ،یا هروطسا دوجوم ود

داب یاه ماب رب دازمهود ،نمشد مه
 هب یرگید و دنک یم هقشاعم نم اب یکی هک

؟دگنج یم مناج دصق
 کی اتح زگره هدش هتخیر نوخ ایآ و

:میوگب نم ات تسا هتسکش ار ریشمش
؟تسا نم اب منیتسخن ۀهالا

 تیعقاو ات ار منیرید ۀنارت مدرک رواب(
)مهد هولج غورد ار ما ینونک

 یم ولهپ هک دوب ینابایب یا هنیفس راطق
درب یم ار ام و …تفرگ

 یزاب هب هک هاگنآ ،لایخ یعقاو یاهرهش هب
.میدوب دنمزاین تشونرس اب هناموصعم

 رد هنارگنوسفا یتلزنم راطق یاه هرجنپ
.دود یم زیچ همه :دنراد یداع یگدنز
ِ یپ رد اه جرب و اه جوم و راکفا و ناتخرد

.دنود یم ام
 یم اهزیچ رگید و اوه .دود یم ومیل رطع

،زیگنا ماهبا یتسدرود هب ترسح و دود

.دود یم بلق و

  )گنهآمهان و دوب گنهآمه زیچ همه(

مداتسیا هاگتسیا رد
 نآ رد نابنزوس کقاتا ِناس هب مدوب یوزنم

.هاگتسیا
 هب هک مدوب یا هدش تراغ ناس هب
  :دیوگ یم و درگن یم شا هچقودنص

؟دوب نم ِنآ زا جنگ نآ ،هعرزم نآ ایآ
 و تبوطر زا راشرس یدروجال ۀطخ نیا ایآ

؟دوب نم ِنآ زا هنابش ۀلاژ
 و یگدننکش رد هاگ ،اهزور زا یزور ایآ

ما هدوب هناورپ ِدرگاش تراسج
؟هراعتسا رد وا راکمه هاگ و

 هرطاخ ایآ ؟ما هدوب شیوخ ِنآ زا زگره ایآ
؟دنک یم بت و دوش یم رامیب نم اب

 هام ار نآ ،منیب یم یگنس رب ار میاپ در(
 یم دورس هداتسیا و مرادنپ یم شیوخ

)مناوخ

 اب مشُک یم ار متارطاخ نم و رگید یا هیثرم
.هاگتسیا رد نداتسیا

 و کشخ فلع نیا نونکا مرادن تسود
،ار هدش شومارف

 تشذگرس هک ار چوپ یدیمون نیا
 یم یا هویج ناکم نیا رد ار یشومارف

.دراگن
.ناربمایپ روگ رب ار هنوباب مرادن تسود و
 زاجم رد ار شیوخ تاحن هک مرادن تسود

،میوجب
 کاوژپ هک دهاوخب نم زا هچنامک رگا اتح

.مشاب شیوخ
 تایح هب تشگزاب زج مرادن تسود

،شیوخ
.دشاب مزاغآ زا یتیاور منایاپ ات

 رد اجنیمه نامز :ییاهگنز نینط ِناس هب(
 ).تسکش مه

.مداتسیا دش هلاس تصش ممخز یتقو
 ای راطق راظتنا رد هن مداتسیا هاگتسیا رد
 یوس هب بونج زا هک نانآ قوش دایرف

،دندرگ یم زاب مدنگ یاه هشوخ
 رد ار ومیل و نوتیز لحاس هکنآ یارب لب

.منک ظفح ما هشقن خیرات
 و تسا بایغ ِنآ زا اهنیا ۀمه …نیا ایآ

 زا هدنام اج هب بیغ یاه هراپ هکت زا هچنآ
؟نم ِنآ

 تسد ،رود زا و دش در مرانک زا محَبش ایآ
؟دش دیدپان و داد ناکت

 ام هب هناگیب هک نامز ره ایآ :مدیسرپ وا زا و
 حبذ هناگیب یارب وهآ درک مالس و دز دنخبل

؟مینک یم

)داتفا ورف نم زا جاک ۀویم نوچ کاوژپ(

 یوس هب ارم ما ینورد سح زج زیچ چیه
تسین نومنهر شیوخ

 ار دیعبت یاه همان ِیئارحص ۀراوآ رتوبک ود
دنهن یم مخت میاه هناش رب

 یم زاورپ هتخاب گنر یعافترا هب هاگنآ و
دننک

 یم نم زا و دوش یم در درگناهج ینز
:دسرپ

 ساپ یارب مریگب سکع وت زا تسا نکمم ایآ
؟تقیقح ِنتشاد

؟تسیچ تروظنم :متفگ
 مریگب ار تسکع تسا نکمم ایآ :تفگ

 ؟تعیبط ءهمادا نوچمه
.تسا نکمم زیچ همه …تسا نکمم :متفگ
 اب ارم و نک میاهر رگید ،ریخ هب رصع سپ

!راذگب اهنت مدوخ اب و …گرم

 اتکی و یوزنم یا هرهچ تقیقح اجنیا رد(
)داد مهاوخ رس دورس …دراد

 وت و نم .یزابب رگا اتح یتسه تدوخ وت
هتشذگ رد مییاتود

 ام و تشذگ راطق .ادرف میتسه یکی و
میدوبن رادیب

 و بیسآ یب ،راودیما و صقن یب زیخرب سپ
نیبشوخ

.شکن راظتنا تدوخ زج ار سک چیه اجنیا
 ورف هشقن زا یلحاس هار همین رد راطق اجنیا

داتفا
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 ناتسمز سپس و هشقن لد رد تفرگرد شتآ
درک شوماخ ار نآ سررید

ام ِرمع تشذگ هچ ،تشذگ ام ِرمع ردقچ
 شیوخ نیتسخن یاه مان هب هکنآ زا شیپ

:میدرگزاب

 یم ینابهگن جرب نیبرود زا ارم هک نآ هب(
)منیب یمن ارت .منیب یمن ارت :میوگ یم دنیب

 یم شیوخ درگادرگ ار مناکم ۀمه ،مناکم
 .منیب

 و اهوضع ۀمه اب منیب یم ناکم رد ار دوخ
.میاهمان

 یبرع نابز هک منیب یم ار لخن تخرد
.دیالاپ یم نم یوغل تاهابتشا زا ار حیصف

 هک منیب یم ار ماداب ءهفوکش یاه تداع
 یناهگان یداش کی یارب ار ما هنارت

.دنهد یم شزومآ
.مریگ یم یپ و منیب یم ار میاپ در

 یمرب هرد زا ار نآ و منیب یم ار ما هیاس
 یلاها زا هدید غاد ینز ءهنیچوم اب مریگ

.ناعنک
 ییابیز زا هک ار یئرمان ءهبذاج نآ منیب یم

 ریگارف و لامک و مامت
 یمن و ،تس یراج اه هپت یگنادواج رد

.ار مدایص زادناریت منیب

)مور یم شیوخ ینامهم هب دوخ(

 شتآ شیوخ ربق ِدرِگ رب هک یناگدرم دنتسه
.دنزورفا یم

 ماش ناشنامهم یارب هک یناگدنز دنتسه و
.دننیب یم کرادت

 زا ار زاجَم هک تسه تیافک دح هب ناگژاو
.دَرب رتارف ثداوح

 یهام ،تفرگ یگدرسفا ار ناکم هاگره
 یم شرتسگ و دنک یم نشور ار نآ نیسم

.دهد
 ارم شا یزاون نامهم .مشیوخ نامهم نم

یداش زا راشرس و درک دهاوخ راسمرش
 رد اه هژاو و ددنب یم ار مهاگسفن نخس

دنوش یم شوماخ راوشد ِکشا
 یم یگنادواج عانعن ناگدنز اب ناگدرم

دنشون

دنناشک یمن ازارد هب ار تمایق زا نخس و

 ار راطق سک چیه .تسین یراطق چیه(
)دیشک دهاوخن راظتنا

.تسا هشقن بلق ام نهیم
 هکس هک هنوگ نامه نآ ۀدش خاروس بلق

.دننک یم خاروس نارگنهآ رازاب رد ار
 هب هیروس رد یا هطقن زا هک یرفاسم نیرخآ

ات تسا هتشگنزاب تفر رصم یوس
 شراک هفاضا رطاخ هب ار زادناریت دزم

.دنراد راظتنا ناگناگیب هک روطنآ دزادرپب
 ای گرم یهاوگ و تسا هتشگن زاب وا

درادن هارمه هب ار شا یگدنز
 هک دننک مولعم تمایق ملع ناگدنهوژپ ات
 دهاوخ یاج تشهب زا یا هلصاف هچ رد وا

.تفرگ
 هب هک هاگنآ میدوب قمحا و موصعم ردقچ

 ،میتسب لد اه بسا و اه مچرپ
 ار ام یباقع لاب هک میدروآ نامیا و

!درب دهاوخ شرع هب ماحنارس

 نیمز و تسا هشیدنا کی نم نامسآ(
)مهاگدیعبت نیرتهب

 ما ینورد سح مراد رواب هک یزیچ اهنت
تسا

 لاحم یاهوگتفگ اه لالدتسا یارب
.تسه

 ینالوط یاه لیوأت شنیرفآ ناتساد یارب
.نافوسلیف

 شیوخ ناهج زا نم هک یا هشیدنا یارب
.چوک زا یشان تسه یللخ مراد

 نودب تسه یهاگداد میدبا مخز یارب
.فرط یب یضاق

 یم دنا هتسخ تقیقح زا هک ناسرداد
 ثداوح هکنیا مالک ۀصالخ :دنیوگ

تس یداع یرما یگدننار
 هتشذگ رگخا رد وت و داتفا ورف هشقن زا راطق

!دوبن زواجت نیا و یتخوس
 نم هکنیا مالک ۀصالخ :میوگ یم نم اما

 رگید یزیچ هب شیوخ ینورد سح هب زج
.مرادن رواب

.ما هدنز زونه و
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 عضو هب ای و یعامتجا هطبار هب یگناگیب •
 هک دوش یم قالطا یعامتجا ـ یخیرات یلک
 یتابسانم هباثمب اه ناسنا نایم طباور ،نآ رد
 و دنوش یم رگ هولج اهزیچ و ءایشا نایم
 و یدام راکودرک زا لصاح یاه هدوارف
 ،یعامتجا تابسانم ،اه ناسنا یونعم
 لباقم رد اه یژولوئدیا و تاسسؤم ،اهداهن
 طلسم و هناگیب یاه تردق هباثمب اه ناسنا
.دننک یم ملع دق اهنآرب

I
یگناگیب یاه مرف

 همه زا لبق ـ یعامتجا ـ یخیرات رما نیا •
:دنک یم زورب ریز یاه مرف رد ـ

۱
یداصتقا یگناگیب مرف رد •

یتسرپ الاک ،لاثم یارب •

۲
یسایس یگناگیب مرف رد •

۳
یکیژولوئدیا یگناگیب مرف رد •

۴
یبهذم یگناگیب مرف رد •

 رد مسیشیتف ،بهذم هب دینک هعجارم •
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

*****

 مسیلاتیپاک رد هژیوب ـ یگناگیب عضو نیا •

.دنک یم بسک یریگارف تلصخ ـ

 تاملکرد »یگناگیب« موهفم یاه هشیر •
:دنریز ینیتال

۱

 مسجت ،یگناگیب ینعم هب هک ویتان هیلا •
 تیکلام یراذگاو ،)ندیشخب تیمسج(

 طوقس ،یزیچ ندرک جارح ،ریغ هب یزیچ
.تسا لاوز و

۲

 تیکلام یراذگاو ینعم هب هک هران هیلا •
 ،ندش هقش ود ،یگناگیب ،ریغ هب یزیچ
 ریغ تسد هب ،ندروآ رد ریغ هطلس تحت
.نداد

ce
سیلگنا کیسالک داصتقا رد یگناگیب

 یئاوژروب یسایس داصتقا رد یگناگیب •
 تیکلام« ینعم هب ،سیلگنا کیسالک
 یم راکب »ندرک راذگاو ریغ هب ار یزیچ
.تفر

cde
 یعیبط قوقح یاه یروئت رد یگناگیب
یعامتجا دادرارق

 یعیبط قوقح یاه یروئت رد یگناگیب •
 هب ،یدالیم مهدجه نرق یعامتجا دادرارق
 تیکلام یراذگاو« ،»مسجت«( »لاقتنا« ینعم

 هب هیلوا یدازآ )»تراسخ« ،»ریغ هب یزیچ
 ،اورنامرف ،هعماج الثم( درف اب هناگیب تردق

.تفر یم راکب )رگ هطلس

 شزومآ یساسا موهفم یعیبط قوقح( •
 ای و تلود یاه یروئت ،یقالخا یاه
 ماظن ناینب رب هک تسا یقوقح یاه یروئت

 صیاصخ ای و یهلا ای و یعیبط یتسه
 مزال یفیلکت یاهراجنه ،یناسنا یعیبط
 اهنآ یقالخا راتفر ،اه ناسنا یتسیزمه یارب
 هعماج یقوقح و یسایس ماظن لوحت و
)مجرتم .دیآ یم دوجوب

 ،یعیبط قوقح ،قوقح هب دینک هعجارم •
 رد هریغ و یدنورهش وقوقح ،هیلوا قوقح
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

IV
لگه هفسلف رد یگناگیب

 ـ ۱۷۷۰( لگه شیردیرف ملهلیو گروئگ
۱۸۳۱(

 زا یکی رد ار »یگناگیب« موهفم لگه •
 هباثمب »حور یژولونمونف« ناونع تحت شراثآ

 کلاید لیلحت هئارا یارب یزکرم هلوقم
 هدافتسا دروم خیرات دنور زا ریگارف یکیت
.دهد یم رارق

 »مسجت« موهفم اب اجنیا »یگناگیب« موهفم •
 رد و دنک یم ادیپ قابطنا ـ اوتحم ظاحلب ـ
 یوس زا خیرات ینافرع و یلیخت ریسفت

 هدیا« یشخب ققحتدوخ دنور هباثمب ،لگه
: تسا نیریز یناعم زا یکاح »قلطم

۱
»یگناگیب« موهفم لوا ینعم

 هلپ ای و هصرع ینعم هب »یگناگیب« موهفم •

»یگناگیب«
روب درفنام روسفورپ . رواه نفوش رنرو روسفورپ
یرگنشور فراعملا هریاد . نیش میم نیش نادرگرب

http://hadgarie.blogspot.com/
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 و تعیبط رد هدیا نتفای تیئیش و نتشگرگد
.تسا خیرات

 هب ،شیوخ هعسوت دنور رد هک یا هدیا •
 رب ،دبای یم تسد یسانشدوخ

 اب تدحو هب و دنک یم هبلغ یگناگیبدوخزا
.دیآ یم لیان شیوخ نتشیوخ

۲
»یگناگیب« موهفم مود ینعم

 یلک حرط رد »یگناگیب« موهفم •
 راک هک تسا نآ زا یکاح ،لگه یتسیلائدیا

 و هعسوت ره هکرحم یورین زا تسا ترابع
 اب هتشگ هناگیب حاورا ناهج رد یلماکت

.یعقاو خیرات رد ینعی ،شیوخ

 تیمسج اب اه ناسنا ،لگه هفسلف رد •
 ینعی ،شیوخ یوهام یاهورین رب ندیشخب
 خیرات دوخ ،شیوخ یعامتجا کیتارپ اب

 دوخ دنور هباثمب راک و دنزاس یم ار دوخ
.دوش یم یقلت یناسنا یزاس

 راکودرک ،»راک« ناونع تحت لگه هتبلا •
 قلطم شناد اب هطبار رد( فرص یونعم
 ار )یگناگیب دوخ زا هب نداد همتاخ هباثمب
 .دمهف یم

 یواح الوا یگناگیب یلگه موهفم •
 طیارش رد یداصتقا یگناگیب زا یتاروصت

 زا یتاروصت یواح ایناث ،تسا یتسیلاتیپاک
 یعامتجا دیلوت یاه هدروارف یزاس هراوتب
.تسا

 یاهورین نتفای تیئیش هنوگره اما لگه •
 هب انتعا یب( راک دنور رد ار یناسنا یوهام
 یاه هدروارف بحاصت عون و دیلوت طیارش
 ریسفت یگناگیب یاه هناشن هباثمب )یدیلوت
 ناونع هب یگناگیب ،قیرط نیدب و دنک یم
 ره رد هک( فرص یونعم )لمع( تکا کی
 و تفآ )نآ »متخ« ات یعامتجا لاح و عضو
.دوش یم رگ هولج جالعال یالب

V
خابریوف هفسلف رد یگناگیب

 زا یکی لگه یگناگیب یتسیلائدیا موهفم •
 داقتنا هک دوب وا هفسلف تاکن نیرتمهم
 و دنک یم زاغآ خابریوف ار نآ زا یتسیلایرتام
.دنناسر یم نایاپ هب سلگنا و سکرام

 و یگناگیب ،مسجت یلگه حرط خابریوف •
 نتشاذگ رانک اب( ار نآ رب هبلغ نینچمه
 کلاید تالوقم رد هتفهن رثؤم تامدخ
 دوخ زا یتنایراو هباثمب )لگه یکیت
.دنک یم یقلت یگناگیب

 طقف ـ یئاهن لیلحت رد ـ یلگه حرط اریز •
 یهاگآ دوخ نتفای تینیع و تیئیش زا یکاح

.تسا قلطم هدیا تئیه رد یناسنا

 نیودت هب لگه فالخرب خابریوف •
 هک ،دزرو یم تردابم یگناگیب زا یموهفم
 مسجت یرظن ـ یتفرعم هبنج ندش نشور هب
 رد یناسنا یاه تیفیک )نتفای تیمسج(

 متسیس رد ،هفسلف یتسیلائدیا یاه متسیس
 رد و هفسلف یزرونامگ رب ینتبم یاه
 یم کمک یبهذم روعش یلیخت تاروصت

.دنک

 دوجوم یگناگیب دوخ زا ،خابریوف رظنب •
:زا تسا ترابع یناسنا

۱
دوجوم داضت •

۲
ناسنا اب ناسنا هدشمگ تدحو •

۳
وت اب نم هدشمگ تدحو •

۴
)هعماج( عون اب درف هدشمگ تدحو •

 تلع ار یناسنا یگناگیب دوخزا خابریوف •
:دناد یم ریز یاهزیچ

۱
:ناهج ود دوجو هب رواب •

ایند •
 یبقع •

۲

 ای و یتسیلائدیا ترخآ یلایخ عارتخا •
 تدحو ،نآ رد هک یترخآ ،یبهذم
 یم رارقرب و دوش یم ادیپ هراب ود ،هدشمگ
 .ددرگ

 ترابع بهاذم یاوتحم ،خابریوف رظن هب •
 تبسن یلیخت و دولآ مهوت شنکاو زا تسا

:ریز یاهزیچ

۱
یناسنا دوجوم نیعم یاه هبنج هب تبسن •

۲
یناسنا تابسانم هب تبسن •

۳
یناسنانایم طباور هب تبسن •

۴
.تعیبط لابق رد ناسنا عضوم هب تبسن •

 هتخاس دوخ و یلایخ تاقولخم نیا •
 و ینیع هناگیب یاوق هباثمب وا یارب یناسنا
 هطلس ریز ار وا هک دنوش یم رگ هولج هیلوا

.دنا هداد رارق دوخ
 دوخ وا هک تسا نآ زا لفاغ ناسنا یلو •
 دوخ ینهذ تاقولخم هدرپسرس و هدنب ار

 نیمه رد یگناگیب ره یتخبدب و هتخاس
.تسا رما تیعقاو

۱
 یزیتس بهذم زا خابریوف یتسیناموه فده
)بهذم زا داقتنا(

 هصالخ زا خابریوف یتسیناموه فده •
 رد یبهذم و یتسیلائدیا تاروصت ندرک
 حرش هب هعماج دارفا یناسنا تایصوصخ
:دوب ریز
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۱

 هوق یاه یفابلایخ زا تساوخ یم وا •
.درادرب هدرپ یناسنا روصت و لیخت

۲

 یناسنا یقیقح طباور هک تساوخ یم وا •
.دزاس المرب ار هعماج تایح رد

۳

 هک دنک تابثا تساوخ یم قیرط نیدب وا •
.درادن یزاین بهذم هب ناسنا

۴

 یگناگیب دض رب هزرابم رد اما خابریوف •
 روعش رب ینتبم یرگنشور دح زا یبهذم

.دور یمن رتارف فرص

 رد مسیلایرتام ،بهذم هب دینک هعجارم •
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

VI
سلگنا و سکرام هفسلف رد یگناگیب

 ـ خابریوف فالخ رب ـ سلگنا و سکرام •
 یسررب رد و لگه اب یرکف شلاچ رد
 رب انب( یگناگیب یعقاو یاه هدیدپ صخشم
 یداقتنا ـ یبالقنا و یتسیناموه اقیمع تاین

 ناینب هباثمب ،یعامتجا للع یاشفا هب )ناش
.دنزادرپ یم یگناگیب یاه

 و داوم یئوس زا ،راک نیا یارب اهنآ •
 یم تمدخ هب ار یفسلف ـ یخیرات حلاصم
 لیلحت و هیزجت هب رگید یوس زا و دنریگ
 هژیوب ،هعماج ینیع یداصتقا تابسانم
 تلصخ و یتسیلاتیپاک یدیلوت تابسانم
 لیلحت و هیزجت هب نینچمه و اهنآ یتسینوگاتنآ
 نیا اب قبطنم )یروعش( یتفرعم یاه مرف
 یخیرات تلصخ و دنزادرپ یم تابسانم
 ،نآ هدننک نییعت یعامتجا هیاپ و یگناگیب

 ار دیلوت لیاسورب یصوصخ تیکلام ینعی
.دننک یم فشک

 داقتنا تامدقم« ناونع تحت سلگنا رثا •
 تحت ،سکرام راثآ و »یلم داصتقا زا

 ،»یفسلف ـ یداصتقا رتافد« نیوانع
 ،»یناملآ یژولوئدیا« و »سدقم هداوناخ«
 دقن رب یحرط« ،»یسایس داصتقا دقن« هژیوب
 رد »هیامرس« هرخالاب و »یسایس داصتقا
 زا و یگناگیب یدام للع فشک اب هطبار
 یتسیلایسوس بالقنا قیرط زا نآ ندرب نیب
 .دنا لوا هجرد تیمها یاراد

۱
مسیلاتیپاک رد یگناگیب

 راک دنور رد یداصتقا یگناگیب سکرام •
 تیکلام رب راوتسا یئالاک دیلوت رب ینتبم

 ار دیلوت لیاسو رب یتسیلاتیپاک یصوصخ
:دهد یم حیضوت ریز حرشب

۱

 ،دنک یم دیلوت تورث رتشیب هچره رگراک« •
 یم رتراد هنماد و رتمیظع هچره وا دیلوت

 یم رتریقف هزادنا نامه هب وا دوخ ،دوش
.ددرگ

۲

 ،دنک یم دیلوت الاک رتشیب هچرهرگراک •
 یالاک هب ـ هزادنا نامه هب ـ وا دوخ

.ددرگ یم لدبم یرتنازرا

۳

 رد ـ ءایشا ناهج رتشیب هچره یرو هرهب اب •
 ناهج زا یئادز شزرا ـ میقتسم یبسانت
 .دبای یم شیازفا یناسنا

۴
.دنک یمن دیلوت الاک طقف راک •
 الاک یلک روطب هک تبسن نامهب ـ راک •
 هباثمب ار رگراک و ار دوخ ـ دنک یم دیلوت

.دنک یم دیلوت الاک

۵

 هک تسا نآ زا یکاح رما تقیقح نیا •
 هجیتن ینعی ،دنک یم دیلوت رگراک هک یئیش
 رد هناگیب دوجوم کی هباثمب ،وا راک
 لقتسم یتردق هباثمب ،دزارفا یم دق شلباقم
.شدلوم زا

۶

 زا تسا ترابع راک هجیتن و لوصحم •
 یراک ،تسا هدش ماغدا یئیش رد هک یراک
.تسا هدرک یئیش ار دوخ هک
 هراوزیچ ،راک نتفای تیئیش ینعی نیا •
.راک نتشگ

۷

 ،تیدام( تیعقاو هب راک هلاحتسا نیا •
 و یمسج یورین نتفای تینیع ،تیئیش
 داصتقا سایقم رد )مجرتم .یناسنا یرکف
 رگراک زا ندرک تیعقاو بلس هباثمب ،یلم

 .دنک یم هولج

۸

 ،دوخ یراک یورین هب ندیشخب تیئیش •
 ندش یئیش هدرب و ندرک مگ دوخ هباثمب
.دوش یم رگ هولج

۹

 یراذگاو هباثمب ،یگناگیب هباثمب کلمت •
 ندش تیکلام بلس هباثمب ،ریغ هب تیکلام

.دنک یم هولج

۱۰

 تسد زا هباثمب ـ رتشیب ـ ندیشخب تیئیش •
.دوش یم رگ هولج یئیش نتخاب
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۱۱

 یگدنز ءایشا نیرت مزال اهنت هن رگراک و •
 ءایشا یتح هکلب ،دهد یم تسد زا ار شا
 .ار شراک )ماخ داوم و لیاسو(

۱۲

 لدبم شکرس یئیش هب دوخ ،راک یرآ •
 هب شندرک مار یارب رگراک هک دوش یم
 روطب طقف و دراد زاین هداعلا قوف یتمحز
 لیان نآ ندرک مار هب یهاگ زا ره و هتخیسگ
.دوش یم

۱۳

 هولج یگناگیب هباثمب ،رتشیب زیچ بحاصت •
 دیلوت زیچ رتشیب هچره رگراک و دوش یم رگ
 بحاصت دناوت یم رتمک هزادنا نامهب ،دنک
 هرمث هطلس ریز ،رتشیب هزادنا نامه هب و دنک
 رارق هیامرس هطلس ریز ینعی ،شیوخ راک
.دریگ یم

۱۴

 ،دوخ راک هرمث هب رگراک هک ریدقت نیا رد •
 ،دنک یم دروخرب هناگیب زیچ کی هباثمب
 هدش ناهن ایالب و یئاهن جیاتن نیا همه
 ».دنا

 هصخشم کی ،نتفای تیئیش هکیلاح رد •
 کیتارپ نآ رد و تسا ـ یلک روطب ـ راک
 ،دروخ یم دنویپ تسیز طیحم اب یناسنا
 یرودزم راک بقاوع زا یکی راک یگناگیب

 نیا بقاوع زا یکی ،تسا یراد هیامرس
 مه ،مسیلاتیپاک رد هک تسا رما تقیقح
 رد رگراک دوخ راک هرمث مه و دیلوت لیاسو
 زا لقتسم و هناگیب یتردق هباثمب ،وا لباقم
.دننک یم ملع دق وا

 یارب زین راک دوخ ،طیارش نیا تحت اذل و •
.دوش یم لدبم یجراخ یزیچ هب رگراک

؟ارچ •
۱

 هکلب ،دییأت هن شیوخ راک رد« وا نوچ •
.دوش یم بیذکت

۲

 ساسحا هن ،شیوخ راک رد وا نوچ •
 یگدنامرد و رجز ساسحا هکلب ،یتخبشوخ
.دنک یم

۳

 یزاس دازآ هب ،شیوخ راک رد وا نوچ •
 یمن تسد دوخ یمسج و یحور یژرنا
 هب و شمسج ندرک هلثم هب هکلب ،دبای
 ».دوش یم روبجم شحور بیرخت

 و یعامتجا یاهدمایپ و اهداضت هیلک •
 ـ مسیلاتیپاک صاخ موش و میخو یناسنا

.دنریگ یم همشچرس اج نیمه زا ـ اتدمع

 هطساوب ،یداصتقا یگناگیب هنیمز رب •
 یاه مرف رگید ،یصوصخ تیکلام هطلس
:دنیور یم یگناگیب نیدومن

I
یسایس یگناگیب

 یاهزیچ نایم داضت رد یسایس یگناگیب •
:دنک یم یئامندوخ ریز

۱
مدرم و تلود نایم داضت رد •

۲
تلم و تلود نایم داضت رد •

۳
 عفانم و یصوصخ عفانم نایم داضت رد •
هریغ و یعامتجا

ce
یکیژولوئدیا یگناگیب

ـ  انمض ـ یگناگیب یکیژولوئدیا یاه مرف •
:دننک یم یئامندوخ ریز یاهزیچ رد

۱
مکاح تاقبط یژولوئدیا یبلط هطلس رد •

۲
مدرم یاه هدوت یونعم بوکرس رد •

۳

 یعامتجا یاهدنویپ رب نداهن شوپرس رد •
مهلاثما و یعقاو

cde
یتاقبط هعماج رد یگناگیب یلصا هشیر

 ـ یتاقبط هعماج رد یگناگیب یلصا هشیر •
 یئوپدوخ زا تسا ترابع ـ نآ ماع یانعمب
.یعامتجا هعسوت

 ار ریز لئاسم یعامتجا هعسوت یئوپدوخ •
:دروآ یم لابند هب

۱

 دوش یم ببس یعامتجا هعسوت یئوپدوخ •
 رب یصوصخ تیکلام لیلد هب اه ناسنا هک
 زا یشان یعامتجا تابسانم و دیلوت لیاسو
 یزیر همانرب و هناهاگآ میظنت هب دنناوتن ،نآ

.دنزادرپب یعامتجا دنور هدش

۲

 دوش یم ببس یعامتجا هعسوت یئوپدوخ •
 دوخ راک تارمث یاقآ دنناوتن اه ناسنا هک
.دنشاب

۳

 دوش یم ببس یعامتجا هعسوت یئوپدوخ •
 راکودرک یاهدمایپ دنناوتن اه ناسنا هک
 رد ،ناش یعقاو تئیه رد ار دوخ یعامتجا
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 یاه یراذگجامآ رد ،ناش نوچ و دنچ
.دننیبب زاب یمشچ هب ناشدنویپ رد و ناش

IV
یتاقبط هعماج رد یگناگیب تلع

 ترابع یتاقبط هعماج رد یگناگیب تلع •
 رب یصوصخ تیکلام هعسوت زا تسا
 هب هعماج میسقت ،هجیتن رد و دیلوت لیاسو
.مصاختم تاقبط

 رد یگناگیب هدننک نییعت ناینب ،ور نیا زا •
 تابسانم زا تسا ترابع یتاقبط هعماج
.متس و اهناسنا رامثتسا رب ینتبم
 دیلوت رد ،مسیلاتیپاک رد یگناگیب دنور •
.دسر یم دوخ جوا هب یراد هیامرس یئالاک

 دلوم هدنز راک رب هیامرس بلاق رد هدرم راک
 ،دوش یم طلسم رگراک ینعی ،هطساویب
 راک هوجو هیلک و رگراک راکودرک تارمث
 و ملع ،یراکمه ،راک میسقت( یعامتجا

 ،دننک یم هولج هیامرس هوجو هباثمب )هریغ
 غوی ریز و رگراک رامثتسا هلیسو هباثمب
.وا رتدیدش ندیشک
 
2
 مسیلایرپما رد یگناگیب

 ،یراد هیامرس رت یلاع هعسوت هلحرم رد •
 یگناگیب دنور نیا ،مسیلایرپما رد ینعی

.دبای یم تدش

 و یراصحنا هیامرس ،مسیلایرپما رد •
 رب مکاح تردق هب یتلود ـ یراصحنا

.دنوش یم لدبم هعماج

 حرشب ار دوخ تسایس هصرع رد رما نیا •
:دزاس یم رادومن ریز

۱
 عاجترا هب یئاوژروب یسارکومد زا راذگرد •
.یسایس

۲

 یتلود تردق ردق هاگتسد لیکشت رد •
 راشقا دض رب ،هتشگ یماظن و کیتارکوروب
.مدرم روانهپ

۳
 یروتاتکید هب راذگ رد هرخالاب و •
 .یتسیشاف

۴
 یم نایرج هب ریز یاهدنور نآ اب نامزمه •
:دنتفا

فلا
قیمع یگنهرف داسف •

ب
یگنهرف یاه شزرا بیرخت دنور •

ت

 اب مدرم یاه هدوت یزاس مومسم دنور •
 یگنهرف یاه هلابز رمتسم و هفقو یب غیلبت
نردم یهورگ یاه هناسر قیرط زا

پ

 دض رب نف و ملع زا هدافتسا دنور •
.یزورفا گنج عفن هب و یعامتجا تفرشیپ

 دض رب اهنت هن رگراک هقبط یتاقبط هزرابم •
 یگناگیب دض رب نینچمه هکلب ،رامثتسا
.تسا

 هک زین رگید شکتمحز تاقبط و راشقا •
 ردق دض رب دوخ کیتارکومد هزرابم رد
 هدوت لواپچ دض رب ،تاراصحنا یتردق
 دض رب و تاراصحنا طسوت مدرم یاه
 هزرابم مسیلایرپما رد یگناگیب دنور دیدشت
 یم رگراک هقبط زا تیامح هب ،دننک یم
.دنزادرپ

۳
یگناگیب هلئسم لح هار

 اب ،یتسیلایسوس بالقنا اب اهنت یگناگیب •
 دنور رد ایراتلورپ یروتاتکید یرارقرب

 یم نیب زا هعماج یتسیلایسوس نامتخاس
.دور
 یئوپدوخ هک تسا نیا زا ترابع نآ ناینب •
 هعسوت هب ار دوخ یاج یعامتجا هعسوت
 یم هدش یزیر همانرب و هناهاگآ یعامتجا
 ندش نیزگیاج ،نآ طرش شیپ هک ،دهد
 و دیلوت لیاسو رب یصوصخ تیکلام
 تیکلام اب ،نآ زا یشان مسینوگاتنآ

 میکحت و نیوکت نآ لابندب و یتسیلایسوس
 ناناقهد ،رگراک هقبط نایم یگتسبمه
 یتسیلایسوس نارکفنشور و یتسیلایسوس
.تسا

 یاه مرف هیلک هب نداد همتاخ نیربانب •
 یگناگیب رب نداد همتاخ اب متس و رامثتسا

.تسا هارمه
 هیلک هک ،تسین ینعم نادب رما نیا •
 هب دوخ و کیتاموتوا روطب یگناگیب رهاظم

.دنور یم نیب زا یدوخ
 هزرابم ،یگناگیب هب نداد همتاخ یارب •
 یربهر تحت ،مدرم یاه هدوت هناهاگآ

 ناسنا لیدبت و یتسینینل ـ یتسیسکرام بزح
 یعقاو نامکاح هب یتسیلایسوس هعماج یاه
.دراد ترورض شیوخ تشونرس

 رتعیسو هچره تکرش اب یعامتجا هعسوت •
 داصتقا یربهر رد مدرم یاه هدوت

 اب ،یتسیلایسوس تلود و یتسیلایسوس
 مسیلائودیویدنیا نامزمه نتشاذگ رس تشپ
 )یتسرپدوخ( مسیئوگا و )یئارگدرف(
 یقیقح یناسنا طباور داجیا و یئاوژروب
 تروص یتسیلایسوس هعماج یاضعا نایم
.دریگ یم

 مسیلائودیویدنیا هب دینک هعجارم •
 رد )یتسرپدوخ( مسیئوگا ،)یئارگدرف(
 یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

 زا هک یگناگیب فلتخم نیدومن یاه مرف
 رد ،دنا هدنام ثاریم هب یراد هیامرس
 تیصخش هبناج همه هعسوت اب مسیلایسوس
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 رمتسم شرتسگ اب و اه هدوت یناسنا
 نیب زا یعطق روطب یتسیلایسوس یسارکومد

.تفر دنهاوخ

I
 هلمح یارب یدیدج هبرح یگناگیب موهفم
مسیسکرام رب

 و عضو هعومجم هن ،یگناگیب موهفم •
 اتدمع هکلب ،ار رظن دروم هعماج لاح
 دوخ رب یناسنا راکودرک لباقتم تاریثأت
.دنک یم سکعنم ار اه ناسنا

 یمن یگناگیب موهفم هک ،تس ور نیا زا •
 رد( یتسیسکرام لیلحت هعماج رد دناوت

 هلوزیا روط هب )یتسیسکرام یسانش هعماج
.دریگ رارق هدافتسا دروم هدش

 موهفم ـ رضاح لاح رد ـ یزاوژروب •
 هب سکرام زا داقتنا یارب ار یگناگیب

.تسا هتفرگ تمدخ
 »یفسلف ـ یداصتقا رتافد« راشتنا نامز زا •
 رد( یموهفم چیه ،۱۹۳۲ لاس رد ،سکرام
 هزادنا هب )مسیسکرام لیکشت خیرات رسارس
 نافلاخم یوس زا یگناگیب موهفم
 دروم مسیسکرام یئاوژروب و یتسینویزیور

.تسا هتفرگن رارق هدافتسا ءوس

 و یئاوژروب نافلاخم یلصا فده •
 زا ررکم هدافتسا رد مسیسکرام یتسینویزیور
 رد سکرام یوس زا هک ـ یگناگیب موهفم
 هب ـ هدش حرطم »یفسلف ـ یداصتقا رتافد«

:تسا ریز حرش

۱
یلصا یبالقنا یاه شزومآ رد رظن دیدجت •

۲
 مسینومک یلصا لوصا رد رظن دیدجت •
یملع

۳
:ریز فاده هب هژیوب •

فلا

 نایم دنویپ هتشر ندرک هراپ دصق هب •
تاقبط و یملع یروئت

ب

 نایم دنویپ هتشر ندرک هراپ دصق هب •
یتاقبط هزرابم و یملع یروئت

ت

 نایم دنویپ هتشر ندرک هراپ دصق هب •
ایراتلورپ یروتاتکید و یملع یروئت

پ

 بالقنا یروئت ندرب نیب زا دصق هب •
یلکروطب یتسیلایسوس

 تمدخ هب هنیمز نیا رد اهنآ هک یلیاسو •
 رد و دنا یا هداس اتعیبط لیاسو ،دنریگ یم

 ناوت یم هیضق زا عالطا نتشاد تروص
.درب یپ ناش نوچ و دنچ هب یناسآب

 رد دنناوت یمن ،قیرط نیا زا هلصاح جیاتن •
.دنروایب تمواقم بات یفسلف داقتنا لباقم

۱
یگناگیب موهفم زا هدافتسا ءوس یاهدنفرت

 یگناگیب موهفم زا هدافتسا ءوس زا فده •
.تسا مسیسکرام رد رظن دیدجت
 نیشیپ راثآ نایم مسیسکرام نانمشد •
 راثآ و »یفسلف ـ یداصتقا رتافد« و سکرام
 یم یمیظع اسب هچ زیامت وا رت هتخپ و یدعب

:تسین دوجوم عقاو رد هک یزیامت ،دنراذگ

۱
لوا دنفرت

 دروم سکرام هدنورشیپ یرکف هعسوت •
 دعب هک وا راثآ و دریگ یم رارق راکنا
 رشتنم یتسینومک بزح تسفینام راشتنازا

 یم یقلت لاوز و طوقس هباثمب ،دنا هدش
.دنوش

۲
مود دنفرت

 و »هیامرس« ،»یسایس داصتقا زا داقتنا« •
 رتافد« اب هسیاقم رد ،سکرام راثآ رگید
 ظاحلب یراثآ هباثمب ،»یفسلف ـ یداصتقا
 هباثمب تلاح نیرتهب رد و ریقف یرکف
 هراب رد دنمشزرا شیب و مک یتاجتشون
.دنوش یم دادملق یسایس داصتقا

 یم هداد هعاشا روصت نیا ،قیرط نیدب •
 طوطخ سکرام رگید راثآ ایوگ هک دوش
 هک ار یئ یتسیناموه دکؤم ماکحا و یرکف
 ،تسا هتشاد دوجو وا نیشیپ راثآ رد
.دنرادن

۳
موس دنفرت

 مهرس یداضت سلگنا و سکرام نایم •
:دوش یم یدنب

 هدیا ندرک هنایماع و یحطس هب سلگنا •
.دوش یم مهتم سکرام یاه

 تحت ،سلگنا نیشیپ رثا هب تارضح •
 داصتقا زا داقتنا هب عجار یئاه حرط« ناونع
 یرکف هعسوت رب یراگدنام ریثأت هک »یلم
 یمن یا هراشا الصا ،دوب هداهن اجب سکرام
.دننک
 »یناملآ یژولوئدیا« هک رما تقیقح نیا هب •
 ،دنا هتشون اکرتشم سلگنا و سکرام ار
 هب سکرام هچرگا ،دوش یمن یتح یا هراشا
 دوخ یاه هدیا لماکت رد رثا ود نیا تیمها
 هدرک هراشا ادکؤم یملع مسینومک هب
.تسا

۴
یئاهن یریگ هجیتن

 یتسینویزیور و یئاوژروب نافلاخم هاگنآ •
 نونکا هک دنسر یم هجیتن نیا هب مسیسکرام
 ـ یداصتقا رتافد« راشتنا زا سپ ینعی(
 دروم ون زا دیاب سکرام راثآ )»یفسلف
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 رب هن دیاب مسیسکرام و دنریگ رارق یبایزرا
 یانبم رب هکلب ،هیامرس و تسفینام یانبم
 رارق ریسفت دروم »یفسلف ـ یداصتقا رتافد«

.دریگ

*****

 ددجم یبایزرا هن نانآ فده هکنیا •
 نآ ندرک رابتعا یب هکلب ،سکرام شزومآ
 لیلحت و تسا نشور دوخ یدوخ هب ،تسا

 رب یدییأت سکرام فلتخم نیدقتنم یاه
:تس اعدا نیا تحص

۲
سکرام نیدقتنم

۱
ریت شیرا

 ناونع تحت دوخ رثا ریت شیرا •
 هلمج نیا اب ار »ناوج سکرام ریوصتناسنا«
:دنک یم زاغآ

»!تسام هنامز فشک ناوج سکرام« •

 هک دوش یم نیا وا یسررب یئاهن هجیتن و •
 هعسوت لباق الماک سکرام یژولوپورتنآ«
 لئاسم و شزرا نوناق هب هکنآ یب ،تسا

 بجوم رما نیا و دتفا »زاین نادب طوبرم
 و نیسپاو سکرام نایم هطبار« هلئسم حرط
 .دوش یم »ناوج سکرام

۲
رکات تربور
)یروسیم رد ۱۹۱۸ دلوتم( رکات تربور
 دنمراک ،سانش یوروش ،هدنسیون ،خروم
وکسم رد اکیرمآ ترافس
 یاهروسفورپ زا شا یسور رسمه و وا
دنا هدوب نوتسنیرپ هاگشناد

 شباتک رد ،ناس نیمه هب زین رکات تربور •
 هشیدنا هعسوت ـ سکرام لراک« ناونع تحت

:دسیون یم »هروطسا هب هفسلف زا وا
 هب سکرام هیلوا متسیس نیا فشک« •
 مسیسکرام هراب رد دیدج تایرظن شیادیپ

 نامز تدم برغ رد هژیوب هک هداد لاب و رپ
.دنا هتفای هعسوت رگیدکی زا ادج ینالوط
 رد ماع روصت هک تفگ ناوت یم لقادح •
 هدش ضوع متسیب نرق رد سکرام هراب
».تسا

 ناونع هب هن ار سکرام ،دیدج روصت نیا« •
 ار شندش دصق هک ،یعامتجا رگلیلحت کی
 کی ناونعب رتشیب هکلب ،تشاد رس رد
 لیبق زا یدرف ای و )قالخا ملعم( تسیلاروم
.دهد یم ناشن یبهذم نارکفتم
 کی یملع مسیلایسوس هک یلبق رظن •
 دوخ یاج رتشیب هچره ،تسا یملع متسیس
 دوخ هتسه رد نآ هک ،دهد یم رظن نیا هب ار
 یبهذم و یقالخا یرکف متسیس کی
 ».تسا

:دنمهم رایسب رخآ هلمج ود •
 شزرا نوناق نودب ار سکرام ،ریت شیرا •
 یم شزرا هفاضا نوناق نودب اتیاهن و

و دهاوخ
 هب ار سکرام دهاوخ یم رکات تربور •
 سکرام اب یئاوژروب هعماج رگلیلحت هباثم
 هب یتیلوئسم هک دزاس نیزگیاج تسیلاروم
 قوقح و قح قاقحا یپ رد ،دریگ یمن هدهع
 یبهذم نارکفتم هب رتشیب« و تسین یسک
».دراد تهابش

 یئاوژروب یلصا شیارگ کی اب اجنیا ام •
: میراد راک و رس سکرام زا داقتنا

 زا ار سکرام یملع راثآ هک یشیارگ •
 و گنتاگنت دنویپ مه اب هک وا یسایس نامرآ
.دنک یم ادج ،دنراد ینتسسگان
 نانچ ار سکرام شزومآ هک یشیارگ •
 هقبط اب نآ هک دهد یم رارق ریسفت دروم
 اب و ـ یعقاو یخیرات شبنج هباثمب ـ رگراک
 یعقاو یخیرات تردق هباثمب ـ مسیلایسوس
.دریگ یم رارق داضت رد ـ رضاح رصع

 هدرپ یب و راکشآ ار تین نیا رکات تربور •
:دنار یم نابز رب

 موهفم ندینش اب یرایسب هزورما« •
 یژولوئدیا هب یگداسب ،مسیسکرام
 ینیرتکد ترامع ،دنشیدنا یم یتسینومک
 سکرام یاه هدیا رب نآ زا یتمسق طقف هک

 یتسینومک بازحا یاضعا همه و هدش انب
.دننک یم رارقا نادب

 زا تبحص رد دعب تاحفص رد •
 رظن دروم نآ زا یرگید زیچ مسیسکرام

.دوب دهاوخ
 یاه هدیا ،مسیسکرام ناونع تحت ام •
.تشاد میهاوخ رظن رد ار سکرام
 یمسیسکرام زا ترابع ام عوضوم •
 ـ و تسا سکرام دوخ زا هک دوب دهاوخ
 رتافد«( وا رثا نیلوا زا ـ همه زا لبق
 نودم متسیس اب هک )»یفسلف ـ یداصتقا

 هک یمتسیس ،دراد رایسب توافت سکرام
 ناونع نادب سلگنا شراکمه و سکرام
 یملع مسیلایسوس ای و یخیرات مسیلایرتام
».دنا هداد

۳
سکرام یئاوژروب نیدقتنم فادها

 یم ار سکرام یئاوژروب نیدقتنم فادها •
:درک هصالخ ریز حرش هب ناوت

لوا فده
سکرام یئادز بزحت

 ریهطت زا تسا ترابع نانآ لوا فده •
.یبزح هیحور زا سکرام

مود فده
سکرام یئادز تسایس

 تسایس زا تسا ترابع نانآ مود فده •
.سکرام یئادز
 هزرابم نادیم زا سکرام ندیشک نوریب •
 نوتم زیم تشپ وا ندناشن ،یتاقبط
 مامت یئاوژروب روسفورپ ندروآ رد و یئاوژروب

.ایراتلورپ زادرپ هیرظن زا مهدزون نرق رایع
 ددجم »رابتعا هداعا« ار دوخ راک نیا اهنآ •
 یم اوژروب تعامج راظنا رد سکرام هب
.دنمان

 )۱۹۵۳ ـ ۱۸۸۵( امود یرنه
 و نسیروئت ،یعامتجا سانشناور
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یکیژلب رادمتسایس

 و ریت شیرا یوس زا هحورطم یاه هشیدنا •
.دنرادن یگزات رکات تربور
 یتبحص رد ۱۹۳۲ لاس رد امود یرنه •
 سکرام »یفسلف ـ یداصتقا رتافد« هب عجار
 روطب هن ـ وا و دوب هدش رشتنم هزات هک
 فشک ون زا سکرام« مان نادب ـ یفداصت

 هعسوت هلئسم حرط هب ،دوب هداد »هدش
 یم مادقا سکرام یا هلحرم ود یرکف
:دنک
 رشتنم سکرام زا یرثا لاسما لیاوا رد« •
.دوب هتخانش ان نونکات هک هدش
 هعسوت نایرج تسرد یبایزرا یارب رثا نیا •
 تیمها زا سکرام یاه شزومآ یانعم و
.تسا رادروخ رب یا هدننک نییعت

 ـ وا رگید رثا ره زا رتراکشآ ـ رثا نیا •
 سکرام یتسیناموه ـ یقالخا یاه هزیگنا
 عضاوم یارو رد هک ،دزاس یم المرب ار

 راثآ مامت یاه یراذگشزرا و یتسیلایسوس
.دنراد رارق وا یملع
 زا یا هلحرم هب لوا هلهو رد رثا نیا •
.دوش یم طوبرم سکرام یرکف هعسوت

 دیاب ایآ هک تسا حرطم هلئسم نیا نونکا •
 یا هلحرمشیپ هباثمب ار یتسیناموه هلحرم نیا
 دیاب ای و هدش بولغم اهدعب هک درک روصت
 سکرام شزومآ راگدنام شخب هباثمب ار نآ
.درک یقلت

 هک دادن باوج ناوت یمن لاؤس نیا هب اما •
 مسیسکرام هب تسیناموه سکرام نیا ایآ
 مه دیاب سپ ،یرآ رگا و دراد قلعت
 مسیسکرام مه و یکستوئاک مسیسکرام
.دنریگ رارق ددجم یبایزرا دروم نیراخوب

 مسیسکرام هب تسیناموه سکرام نیا رگا •
 مسیسکرام دیاب سپ ، درادن قلعت

 دض رب و دشاب هتشاد دوجو یئ یتسیناموه
».دشاب دانتسا لباق یتسیلایرتام مسیسکرام
)۱۹۷۹ ـ ۱۸۹۸( هزوکرام تربره
 سانش هعماج و سانش تسایس ،فوسلیف
یئاکیرمآ ـ ینلملآ

 یوس زا لصفم دروخرب نیمود رد •
 ـ یداصتقا رتافد« هب هزوکرام تربره
 یدالیم ۱۹۳۲ لاس رد هک سکرام »یفسلف

 زاب ار یهباشم رظن ناوت یم ،تفرگ تروص
:تفای

 »یفسلف ـ یداصتقا رتافد« راشتنا« •
 رد هدننک نییعت ثداوح وزج دیاب …سکرام
.دوش بوسحم یهوژپ سکرام خیرات

 ءاشنم نوماریپ ثحب دنناوت یم رتافد نیا •
 لک ،ار یخیرات مسیلایرتام نیزاغآ یانعم و
 یا هزات هنیمز رب ار یملع مسیلایسوس یروئت
.دنزاس حرطم
 ریسفت رد رظن دیدجت دناوت یم رما نیا •
 ار »یسایس داصتقا زا داقتنا« هب عجار یلبق
 ءاشنم اب هطبار رد )هتفای نیودت اهدعب هک(
 زا داقتنا« ،سکعرب ای و دزاس رورض نآ
 دروم یدعب یا هلحرم زا »یسایس داصتقا
».دریگ رارق ریسفت

 هیلک ـ الوصا ـ هزوکرام و امود تارظن رد •
 و یتسینویزیور یهوژپ سکرام رصانع
 عمج یگناگیب موهفم رب ینتبم یئاوژروب
.دنا هدمآ

 یدنبلومرف ینشورب ءهمانرب ،ودنآ تارظن •
 مسیسکرام رد رظن دیدجت یارب ار یا هدش
.دننک یم هضرع
 یئاوژروب و یتسینویزیور ناهوژپ سکرام •
 و دنا هتفایرد یتسردب ار اهنآ روظنم زین
 فالتخا مغریلع و دنا هتفرگ تمدخب
 ات ،اهنآ کت کت نایم دوجوم یاهرظن
 و امود یاهزت هب یزیچ الوصا زورما

.تسا هدشن هفاضا هزوکرام

******

 تراب سناه یدالیم ۱۹۴۵ لاس رد •
 یفسلف هیاپ« هک درک هتکید یلیلد هئارا نودب
 اب یملع مسینومک یکیژولوپورتنآ ـ
 یم هطبار عطق تسینومک بزح تسفینام
 دعب سکرام هک تس انعم نادب نیا ،دنک
 یاهوزرآ و اه هدیا یدالیم ۱۸۴۸ لاسزا

 و هتشاذگ اپ ریز ار دوخ هبناجکی یتسیناموه
 یلمع ـ یعامتجا شبنج هکنیا هجیتن

 بزح و رگراک هقبط ،مسیلایسوس
 یملع یریگتمس نآ یتسینینل ـ یتسیسکرام

 یبذاک سکرام زا یتاقبط هزرابم رد ار دوخ
 رد مه لیلد نیمه هب و دنا هدرک تفایرد

».دنرادن سکرام دوخ هب یطبر عقاو

 رب سکرام هلیسوب هزرابم ،قیرط نیدب •
 یم رارق زور روتسد رد مسیسکرام دض
.دریگ

 راثآ رب یا همدقم رد توهزدنل دیرفگیز •
 مود یناهج گنج زا دعب هک سکرام هیلوا
 ار تین نیا ،دوش یم رشتنم یبرغ ناملآ رد
:دنک یم نایب رت هدرپ یب

 ،»یفسلف ـ یداصتقا رتافد« راشتنا اب« •
 بسک یدیدج الماک ینعم یسانش سکرام
.…تسا هدرک
 هطساوب هک یسانش سکرام تمامت •
 ،نیاتشا نرب ،یکستوئاک ،سلگنا
 دوب هدش نیودت نینل ماحنارس و گروبمزکول
 ریغ یارب مه و اه تسیسکرام یارب مه و
 ،دش یم یقلت یلصا عبنم اه تسیسکرام
 یم حرطم رگید الماک یا هبنج زا نونکا

.دوش
 سکرام یرکف راک رب یرتریگارف رظن •
 هک دهد یم ناشن )وا یگلاس یس ات( ناوج
 نارسفم طسوت وا یرکف ناهج یانغ لک
 یتسیلایرتام رقف و تیدودحم هچ هب یدعب
».تسا هدمآ راچد

 ناهوژپ سکرام تاثبشت هب هجوت اب •
 دیاب ،یگناگیب موهفم اب هطبار رد یئاوژروب

 هک میروآ دایب ار گنیرم ستنارف زا ینخس
 دوخ هک سلگنا و سکرام ثاریم پاچ رد
:دسیون یم ،دوب هدرک هیهت

 ،مسیسکرام یخیرات یاه هشیر فشک« •
».نآ رب هبلغ یگشیر یب یاشفا ینعی

 مسیسکرام یخیرات عبانم یسررب رد المع •
 رتافد« هلمج زا و سکرام هیلوا راثآ هک(
 ،یدالیم ۱۸۴۴ لاس زا »یفسلف ـ یداصتقا
 نشور یارب ناوت یم )دنراد قلعت نادب

 یارب و سکرام یرکف هعسوت دنور ندرک
 زا سکرام یرکف یئاهر دنور اب یئانشآ
 و هنهک راکفا و نامز نآ رد جیار یاه هدیا
 شبنج ریثأت تحت ،هداتفا رابتعا زا و توترف
 یسررب دروم دوخ وا هک رصاعم یعامتجا
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 و( هتشاد تکرش المع نآ رد و هداد رارق
.درک هدافتسا )تسا یتیمها رپ هتکن نیا

۴
سکرام یئاوژروب نیدقتنم یواعد هب خساپ

۱
 ایراتلورپ یناهج ـ یخیرات شقن تخانش

 رد هن ،سکرام یرکف هعسوت دنور •
 هعماج رد یگناگیب هلئسم حیضوت
 ـ یخیرات شقن تخانش رد هکلب ،یئاوژروب

 دسر یم دوخ جوا هطقن هب ایراتلورپ یناهج
 یملع مسینومک لیکشت یساسا طرش هک
.تسا هدوب

 یارب ینیزاغآ هطقن رگا ،رگید ترابع هب •
 هیلوا راثآ هک( سلگنا و سکرام راثآ ریسفت
 زا زین »یفسلف ـ یداصتقا رتافد« و سکرام
 تخانش دیاب ،مینک وجتسج )دنا هلمج نآ
 رظن رد ار ایراتلورپ یناهج ـ یخیرات شقن
.میریگب

۱
لوا لیلد

 شقن تخانش اهنت هک ،ور نآ زا الوا •
 همادا هدننک نییعت ایراتلورپ یناهج ـ یخیرات

 و یملع راک یوس و تمس و یدعب یراک
 هدوب سلگنا و سکرام یسایس راکودرک
.تسا

۲
مود لیلد

 یخیرات شقن تخانش هک ،ور نآ زا ایناث •
 ظاحلب ـ لوا هلهو رد ـ ایراتلورپ یناهج ـ
 نآ ریثأت هنماد و هدش عقاو رثؤم یخیرات

 تخانش هصرع رد هک هدوب نادنچ
 نآ یارب یریظن خیرات رد یملع ـ یعامتجا

:تفای ناوت یمن
 هتشاد یناهج ـ یخیرات درب هک یریثأت •
.تسا

۳

موس لیلد

 سکرام شیارگ هک ورنآ زا ماحنارس و اثلاث •
 راشتنا زا لبق مایا رد هک یشیارگ( سلگنا و
 لاس هب لاس یتسینومک بزح تسفینام
 هب صخشم یاه مرف هرخالاب و هدش رت یوق

 نداد دنویپ زا هدوب ترابع )هتفرگ دوخ
 یعامتجا ـ یلمع شبنج اب یملع مسینومک
)مجرتم .کیتارپ اب یروئت دنویپ( ایراتلورپ

 و کیتارپ کیت کلاید هب دینک هعجارم •
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد یروئت

 یانعم ،شیارگ نیا رد سلگنا و سکرام •
 دوخ یلمع و یملع راکودرک تمامت یعقاو
.دنا هدید ار
 ایراتلورپ یناهج ـ یخیرات شقن تخانش •
 بزح تسفینام رد راب نیلوا یارب اما

 ،هدش یدنبلومرف نشور روطب یتسینومک
 داقتنا« رد هک ناسنآ ،یکیروتر روطب هن ینعی
 هتفرگ تروص »لگه یقوقح هفسلف زا
.تسا

 یدنبلومرف تخانش نیا اب هسیاقم رد •
 نیا اب هسیاقم رد ینعی ،تسفینام رد هدش
 ،ایراتلورپ یناهج ـ یخیرات شقن تخانش
 ایراتلورپ رورض یئاهر هب طوبرم ماکحا هیلک
 یانبم رب هک »یفسلف ـ یداصتقا رتافد« رد
 ،دنوش یم هداد حیضوت یگناگیب هدیدپ
.دنزاب یم گنر
 اب اهنت هک تشاد هجوت دیاب نیا رب هوالع •
 هب یگناگیب هدیدپ هک تسا تخانش نیا

 ماقم و دبای یم لیلقت دوخ یعقاو یانعم
.دنک یم بسک ار دوخ صاخ یخیرات

 رظن فالتخا نآ رس رب هک تسا هتکن نیا •
:دنک یم زورب

 شرورپ یئاوژروب یاه گولوئدیا و املع •
 راثآ رد یئاوژروب یاه هاگشناد رد هتفای
 یتارظن و اه هدیا لابند سکرام هیلوا

 تفای ای وا یدعب راثآ رد هک تشگ دنهاوخ
 رد ،یا هتفای رییغت لکش هب ای و دنوش یمن
 یلالدتسا اب هطبار رد و ینومضم یئاجباج
.دنوش یم حرطمرگید

 دنهاوخ رارق هناهب ار رما تیعقاو نیا اهنآ •

:دنیآ لیان ریز فادها هب ات داد

۱

 مسیسکرام« مانب یا همغلم ات •
.دننک یدنبلومرف )رکات تربور( »نیزاغآ

۲
)۱۹۵۷ ـ ۱۹۰۰( وانکروب ستنارف

 خروم و خیرات فوسلیف ،سانش هعماج
گنهرف
 هدحتم تالایا و ناملآ ،شیرتا رد لاعف(
)اکیرمآ

 کی رثا« هباثمب ار سکرام شزومآ ات •
 و اسران یرثا« هباثمب ،»فابلایخ
 راوخ و دننک دادملق )وانکروب( »بویعم
.دنرامشب

۳

 راثآ زا ینیعم تاشیارگ هک دننک اعدا ات •
 یعامتجا داقتنا هعسوت رد« سکرام هیلوا
 هشیدنا و یرگراک یللملا نیب شبنج هلیسوب
)هزوکرام( ».دنا هدش رتقیقر نآ نازادرپ

 یونعم یانغ ـ ءانثتسا نودب ـ همه اهنآ •
 یم فشک سکرام هیلوا راثآ رد یفرگش
 رب ینتبم زت تابثا هب ،نآ کمکب ات ،دننک
 یرکف طوقس( سکرام یرکف هعسوت لاوز
.دنیآ لیان )مجرتم ،سکرام
 یم هدیدان ار مهم هتکن نیا ادمع اهنآ •
 یخیرات شقن تخانش اب سکرام هک دنریگ
 مسینومک نداد دنویپ اب و ایراتلورپ یناهج ـ

 یفیک شهج کی ،یرتلورپ شبنج اب یملع
 یشهج ،هدروآ دوجوب یرشب رکفت خیرات رد
 یژولوئدیا هیلک زا ار وا یروئت هک یفیک
 یژولوئدیا یاه مرف هیلک و نیشیپ یاه
 یم زیامتم یساسا روطب رصاعم یئاوژروب

.دزاس

 فرژ یانعم هب ناوت یم هتکن نیا زا اهنت •
 هکنیا رب ینبم ،درب یپ خابریوف مهدزای زت
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 فلتخم قرطب طقف ار ناهج ،هفسالف«
 تسا نآ تقو نونکا اما ،دنا هدرک ریسفت

»!دوش هداد رییغت ناهج هک

 رد هک ناسنآ ،خابریوف مهدزای زت نوچ •
 دوخ یدوخ هب ،دنک یم هولج لوا رظن
.تسین حضاو و یهیدب الصا

 دنا هدوب یا هفسالف ،قباس نورق هیلک رد •
 هدیا هب ندناشوپ لمع هماج ددصرد هک
.دنا هدمآ رب دوخ یاه
 دصق خابریوف مهدزای زت رد سکرام •
.درادن ار نآ راکنا

 هیلک هک ،تسا نیا زا ترابع وا روظنم •
 یاه هدیا ققحت یارب قباس یاه شالت
.دنا هدنام ماکان هعماج رد یفسلف
:دنا هدوب ریز حرشب اهنآ یماکان لیالد •
۱
یماکان لوا لیلد
 یارب مزال یعامتجا ـ یخیرات طیارش •
 اب ای و دوب هدماین مهارف زونه ای اهنآ ققحت

.تشادن قابطنا اهنآ
۲
یماکان مود لیلد
 اب اه هدیا نیا نایناب و هدش دای یاه هدیا •
 هاگآ و یعامتجا ـ یلمع تکرح کی
 )مجرتم .یئوپدوخ دض هباثمب یهاگآ(
.دنا هدوبن ماگمه
 و تسا مود لیلد نیا ،سکرام روظنم •
 تسا یشالت ره یارب هیلوا طرش شیپ نیا

.دراد ار سکرام نوتم ریسفت دصق هک
!رادشه اما

 لوا رادشه
 یسک رگا ،دوب دهاوخ یگرزب هابتشا اما •
 و یئاوژروب نانمشد هک نیا لیلدب
 ار یگناگیب موهفم مسیسکرام یتسینویزیور
 ماظن و یملع ینیب ناهج ندرپس روگب یارب
 هدافتسا ءوس دروم یتسیلایسوس یعامتجا
 هباثمب ار یگناگیب هلئسم ،دنهد یم رارق
.دنک عونمم مسیسکرام عورشمان کدوک
 یداصتقا رتافد« یفاک هزادناب راشتنا مدع •
 رد یکیتامگد یرظن گنت لیلدب »یفسلف ـ

 نانمشد یارب ار راک ،شیپ لاس دنچ

 موهفم نداد رارق هچیزاب رد مسیسکرام
.تسا هدرک رتناسآ یگناگیب

 یئ یعامتجا هدیدپ حیضوت اب سکرام •
 مخز رب تشگنا یگناگیب موهفم کمکب
.دهن یم یتسیلاتیپاک ـ یئاوژروب ماظن
 ،مسیلاتیپاک یدعب هعسوت اب هدیدپ نیا •
 لیکشت و مسیلایرپما هب نآ راذگ اب هژیوب

 یم توق یتلود ـ یراصحنا یراد هیامرس
.دریگ
 راثآ هیلک کفنیال شخب هدیدپ نیا یسررب •
 ار مسینینل ـ مسیسکرام یاه کیسالک
 اهنآ هک نیا زا رظنفرص ،دهد یم لیکشت
.هن ای و دنرب یم راکب ار یگناگیب موهفم
 مود رادشه

 دنک اعدا یسک رگا ،دوب دهاوخ هابتشا •
 ،شیوخ راک نیزاغآ هرود رد سکرام هک
 دروم یئانثتسا روطب ار یگناگیب موهفم
 زا دعب ،شرگید راثآ رد و هداد رارق هدافتسا
 لیالدب ار نآ زا هدافتسا »یناملآ یژولوئدیا«

 دروم اتدمع )یئاوتحم و لامرف( هدیجنس
 زا هدافتسا مدع اب و هداد رارق رظنفرص
 نآ هدولاش هک ار یا هلئسم یگناگیب موهفم
 هتشاد رود رظن زا ،دهد یم لیکشت ار
.تسا

 زا داقتنا رد یئاه حرط« هبرصتخم یهاگن •
 یتنآ« نینچمه و »هیامرس« ،»یسایس داصتقا
 تابثا ار رظن نیا نالطب سلگنا »گنیرود
.دنک یم
 هدوب سکرام گرزب فراعم زا یکی نیا •
 فصو دروم هدیدپ شا هیلوا راثآ رد هک
 تیعقاو نیا( ،ار یگناگیب موهفم کمکب
 راکودرک زا لصاح یاه هدروارف هک ار رما

 هناگیب یاهورین هباثمب اهناسنا یونعم و یدام
 دننک یم ملع دق ناش لباقم رد رگ هطلس و
 رگ هولج ریذپانزیرگ یتشونرس تروصب و
 تیهام صتخم یا هدیدپ هباثمب ،)دنوش یم
 ینابم فشک هب و دسانشب یراد هیامرس
 نیزاغآ هطقن انمض هک دیآ لیان نآ یدام
 هکلب ،یلک روطب یگناگیب هن ،سکرام
.تسا هدوب هدش هناگیب راک هباثمب یگناگیب

 یاه گولوئدیا فالخ رب سکرام •
 ار هدیدپ نیا ،وا زا دعب و لبق یئاوژروب
 اب هدنوش انف و هتشگ یخیرات یا هدیدپ هباثمب

 هک دزاس یم حرطم یراد هیامرس گرم
 هدوب وا گرزب فراعم زا رگید یکی دوخ

.تسا
 هب قلعتم هدیدپ نیا رب هبلغ طرش شیپ •
 لوحت رد وا ار یراد هیامرس تیهام
 بالقنا رد ،دنیب یم یراد هیامرس تابسانم
 رد هک یا هلئسم ،دنیب یم یتسیلایسوس
 زجوم روطب »یفسلف ـ یداصتقا رتافد«
.تسا هدرک یدنبلومرف

 موس رادشه

 یگناگیب یعامتجا هدیدپ هک روط نامه •
 یخیرات روطب و هتشگ یخیرات هدیدپ کی
 موهفم زین ناس نامه هب ،تسا هدنریم
 ،تسا هدیدپ نآ ساکعنا هک یگناگیب
 دروم رد اهنت و تسا یخیرات یموهفم
 دنمانعم قادصم یراد هیامرس تابسانم
.دراد
 تابسانم رب یگناگیب موهفم لاقتنا •
 یا هلوقم هب نآ لیدبت ینعمب یتسیلایسوس
.تسا یخیراتریغ و یعازتنا

 نیب زا ینعمب یراک نینچ یئاهن هجیتن •
 یراد هیامرس نایم ریذپان یتشآ داضت ندرب
.تسا مسیلایسوس و
 یتسینویزیور و یئاوژروب ناهوژپ سکرام •
.دنرادن هجوت رما تقیقح نیا هب

 نداد اقترا زا تسا ترابع اهنآ دصق •
 هلوقم کی هجرد هب یگناگیب موهفم
 ات ،توافت یب و یثنخ ،یدبا ،یخیراتریغ
 مه و دشاب یراد هیامرس لاح لماش مه
.مسیلایسوس لاح لماش
 نایم دوجوم یداینب توافت قیرط نیدب ات •
 زا ار یداصتقا ـ یعامتجا نویسامرف ود نیا
 یبالقنا هتسه و دننک ناهنپ اهرظن
 بالقنا شزومآ ینعی ،مسینینل ـ مسیسکرام
.دنرامشب دیاز ار یتسیلایسوس

 ،)یراذگاو( مسجت هب دینک هعجارم •
یتسرپالاک

نایاپ
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نناهھفصاا ررهھش رردد یموومع ووررملق ننانابدديیدد
 هھب اارر هھبحاصم ننيیاا ةةززاجاا هھکنيیاا ززاا : یحوورر
 افططل .ممررااززگساپس امش ززاا دديیهھھھددیم ههددنب
.دديیيیامررفب یفررعم اارر نناتددووخ
 ددمحم :یتعيیررش نناتسرراميیب تتاماظظتناا
 نناتسررهھش ١۱٣۳۴٠۰ ددلووتم .ممتسهھھھ یيیاخيیک
 للکيیس ات ممتاليیصحت ٬،ززووررفاا ررهھش ٬،نندديیررف
 رردد هھک تتساا للاس ١۱۵ ددووددح وو تتساا
 تتمسق رردد رراک هھب للووغشم نناتسرراميیب
.ممتسهھھھ تتاماظظتناا
 وو دديیرراادد ددنززررف ددنچ دديیيیامررفب افططل :یحوورر
؟ ددنتسهھھھ نندديیررف للهھھھاا ممهھھھ نناتررسمهھھھ ايیآآ
 ییوومع ررتخدد مممناخ هھلب : یيیاخيیک ییاقآآ
 ررسپ اتوودد .مميیرراادد ددنززررف وودد وو تتساا ممددووخ
 ات ٬،وودد ررهھھھ . تتساا ههددررک ددقع نناشیکيی هھک
 رردد نناشیکيی وو ددنااههددنااووخ سسرردد مملپيیدد
 ننآآ وو تتساا ررااددباسح یصووصخ یتکررش
. ددرراادد ففاا ییدد مماا ههاگرراک ممهھھھ یکيی
 هھب لليیلدد هھچ هھب وو ینامزز هھچ : یحوورر
؟دديیددررک تتررجاهھم نناهھفصاا

 ٬،نناهھفصاا ممددمآآ ١۱٣۳۵۴ للاس :یيیاخيیک ییاقآآ
 ممررددپ ننووچ .ممددمآآ هھک ددووب رراک ررططاخ ییااررب
 ننم هھک ددووبن ییددح رردد ششرراک وو ددووب ززرروواشک
 رردد ییززرروواشک رراک .ممتسيیاب ممنااووتب اجنآآ ممهھھھ
 وو ججررخ وو تتسيین ررتشيیب ههام ۶ نندديیررف
 نناهھفصاا هھب هھک للوواا اماا .تتسيین یفاک ججرراخم
 رراک ییددانق کيی رردد ددووب ددااززآآ مملغش ممددمآآ
 ١۱٣۳٧۷۶ للاس رردد اهھھھددعب هھکنيیاا ات ممددررکیم
.نناتسرراميیب مميیآيیب ممتسنااووت
 اارر نناترراک ٬،هھچ ینعيی »تتاماظظتناا« :یحوورر
؟دديینکیم ففيیررعت ررووططچ ممددررم اب هھططباارر رردد
 ششمساا ززاا »تتاماظظتناا« :یيیاخيیک ییاقآآ
 رراک هھب نندداادد ممظظن ینعيی .تتساا صصخشم
 رردد ننم .نناتسرراميیب رردد ججووررخ وو ددوورروو
 .ممنکیم رراک نناتسرراميیب »تتاعالططاا« تتمسق
 یم وو ددنرراادد ییررتسب رراميیب اجنيیاا هھک یناسک
 ننووشاهھھھ اب ییرراک ايی ددننيیبب اارر اهھنآآ ددنهھھھااووخ
 ننآآ اب ننم وو ددننکیم هھعجااررم ننم هھب ٬،ددنرراادد
 سسامت ههددش ییررتسب اجنآآ رردد رراميیب هھک یشخب
.ممرريیگیم ددوورروو ةةززاجاا نناشيیااررب وو ممرريیگیم

 ايی وو نناهھھھااررمهھھھ اب امش ینعيی : یحوورر
؟دديیرراادد ططابترراا نناارراميیب نناگددننک تتاقالم
 تتاقالم وو ننيیبقااررم ٬، هھلب :یيیاخيیک ییاقآآ
 .اهھھھرراميیب ددووخ ممهھھھ یهھھھاگ وو ٬،ددنتسهھھھ نناگددننک
 یلوو .تتساا یتفيیش نناتسرراميیب رردد رراک هھتبلاا
 وو٧۷ تتعاس حبص .ممنکیم رراک ززوورر ررهھھھ ننم
 ززابناج ننووچ ررهھظظ ززاا ددعب ٢۲ ات مميیآآ یم مميین
.ممنکیم رراک ییرراادداا ممتسهھھھ
؟یلاس هھچ رردد وو هھهھبج ممااددک : یحوورر
 هھهھبج للاس وودد . ببوونج تتمسق رردد :یيیاخيیک
 ممااززعاا هھهھبج هھب هھک یيیاهھھھززابررس ننيیلوواا .ممددووب
.ددووب ۵٩۹ للاس مميیددووب ام ددنددش
 ًانئمططم .ننوونمم ننات خساپ ززاا : یحوورر
 هھک دديیرراادد گنج ززاا یتااررططاخ وو ینتفگ
 وو ددبلططیم ششددووخ صصاخ ییاا هھبحاصم
 یگددامآآ ننيینچ ننم ررضاح للاح رردد هھنافسأتم
 تتبحص دديیيیامررفب ههززاجاا ررگاا اماا ٬،ممررااددن
 یهھھھاگ دديیددوومررف .مميیرريیگب یپ اارر ننامددووخ
 ننکمم .دديیرراادد ططابترراا نناارراميیب ددووخ اب تتاقوواا
.دديیهھھھددب حيیضووت ررتشيیب تتساا

 ییاخیک دمحم یاقآ اب هبحاصم
)یتعیرش ناتسرامیب نابهگن(

 یئاخیک یاقآ اب )سانش هعماج و رگشهوژپ( یحور هرهز مناخ هبحاصم
ناهفصا رد ناتسرامیب دنمراک

http://zohrerouhi.blogspot.com/
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 .ددنتسيین ییررتسب نناارراميیب ممررووظظنم :یيیاخيیک
 یيیاپررس نناارراميیب هھک مميیووگیم اارر یيیاهھنآآ
 ننيیصصختم وو نناکشززپ ممهھھھ تتسرردد وو ددنتسهھھھ
 ززاا اهھھھ یليیخ ررخآآ . ددنددلبان وو ددنسانش یمن اارر
 ززاا وو .ددنيیآآیم اجنيیاا هھب نناهھفصاا ففااررططاا

 یم اارر ببووخ کشززپ غغااررس اهھھھ »ام«
 صصصختم غغااررس ننم ززاا یتقوو الثم .ددنرريیگ
 ررططاخ هھب ممهھھھ ننم ٬،ددنرريیگ یم اارر ددپترراا ببووخ
 ییووت هھک یلاس هھمهھھھ ننيیاا ررططاخ هھب ممهھھھ وو مملغش
 ززاا یليیخ ممااههددررک رراک نناتسرراميیب ننيیاا
 اهھنآآ هھب هھک ممسانشیم اارر نناشرراک وو نناکشززپ
 ددپترراا ییااررب ممگیم الثم .ممنکیم یفررعم
 اپ یتقوو الثم ايی وو ٬،).…( ررتکدد ششيیپ ددنووررب
 ییاقآآ للثم ییررتکدد دديینيیب یم ٬، ددنرراادد ددرردد
 ببخ ٬، تتساا »ووناازز« صصووصخم )…(
 ٬،ددنک یم ددرردد ششيیووناازز رراميیب هھک مميینيیبب یتقوو
 هھمهھھھ الوومعم .مميینکیم یفررعم ششهھب اارر وواا
 اماا ٬، ددنتسهھھھ حططس کيی رردد اجنيیاا نناکشززپ
 تتمسق کيی وو ددرردد کيی ییوورر اهھھھیضعب ببخ
 یضعب .ددنرراادد صصصخت ببووخ ننددب ززاا
 اهھھھههددننکهھعجااررم ِییرراميیب هھک ممهھھھ اهھھھتتقوو
 اضررف ـ ٬،ددووشیمن نناتسرراميیب ننيیاا هھب ططووبررم
ـ  ددرراادد للکشم ششااتتسدد دديیووگب رراميیب ررگاا
 ااررهھھھززلاا نناتسرراميیب کشززپ ).…ررتکدد( ششهھب
 رردد ممهھھھ اهھتقوو یضعب .مميینک یم یفررعم اارر
 الثم . مميینکیم نناشیيیامنهھھھاارر »هھميیب« ددررووم
 »یيیاتسوورر هھميیب« هھک ددنتسهھھھ ییااههددع کيی
 اارر ششااصصووصخم نناتسرراميیب اهھنآآ هھب ٬،ددنتسهھھھ
 ممهھھھ یيیاهھتقوو کيی ايی وو مميینکیم یفررعم
 ددنرريیگیم نناشززاا هھک اارر »هھميیب ییاهھھھددصرردد«
 ٢۲۵ هھکنيیاا الثم مميیهھھھدد یم ععالططاا نناشهھب
 ات هھصالخ .ییددصرردد ١۱٠۰ ايی ددنتسهھھھ ییددصرردد
 نناتسرراميیب تتااررررقم اب ددووشب هھک یيیاجنآآ
.مميینک یم نناشيیانشآآ
 رراک ننيیاا ییااررب امش هھب ايیآآ : یحوورر
؟ددنااههدداادد ششززوومآآ )اهھھھیيیامنهھھھاارر(
 تتساا یيیاهھھھززيیچ اهھنيیاا ً.الصاا هھن ٬، هھن :یيیاخيیک
 ددايی هھبررجت ررثاا ررب اارر اهھنآآ ٬، ننامددووخ ام هھک
 صصصخت ههررابرردد هھچ الاح .مميیاا هھتفررگ
 للووطط رردد ٬، ررگيیدد تتاعالططاا ررهھھھ ايی نناکشززپ
 ددايی وو مميیااههدديیمهھف اارر اهھنآآ ننامددووخ اهھلاس ننيیاا
 هھک یتاعالططاا ززاا الثم .مميیااهھتفررگ
 ٬،ددنهھھھددیم نناارراميیب هھب ٬،اهھھھ»ییرراکددددم«
 ام ززاا هھک اهھھھههددننک هھعجااررم هھب هھک مميیااههدديیمهھف
 وو مميیهھھھددب دديیاب یبااووج هھچ ٬،ددننکیم للااووئس
 ممززال ررگاا ايی وو .مميینک نناشیيیامنهھھھاارر ررووططچ
 ةمهھھھ .مميیسررپ یم »ققووددنص« ززاا ددشاب
 اارر ههددش عمج ننامهھظظفاح ییووت هھک یيیاهھھھززيیچ
 .مميیررااذذگیم ههددننکهھعجااررم ررايیتخاا رردد

 للح ددپووترراا اب نناشرراک هھک ددنتسهھھھ یصاخشاا
 یم ححااررج غغااررس ددنيیآآ یم یلوو ددووشیم
 ٬،مميیسررپ یم اارر ضضيیررم ددرردد للوواا ام .ددنرريیگ
 ٬،مميیهھھھددیم ششووگ ششفررح هھب ببووخ یتقوو
 ششهھب ٬،ددوورریم ههابتشاا ددرراادد اارر رريیسم مميینيیبیم
 ٬،ددپترراا غغااررس ییووررب دديیاب للوواا هھک مميیيیووگیم
 هھک هھگ یم تتهھب تتسناادد ممززال ررگاا ددپترراا ددووخ
…هھن ايی بباصعاا ححااررج ییووررب
 امش اب هھک ددرراادد رربخ نناتسرراميیب : یحوورر
؟ددووش یم ممهھھھ یيیاهھھھ تتررووشم ننيینچ
 رربخ اارر اهھھھززيیچ ننيیاا نناتسرراميیب !هھن :یيیاخيیک
 ططقف اجنيیاا ام هھک ددنک یم للايیخ .ددررااددن
 ددووررب تتسااووخ هھک یهھھھااررمهھھھ ررهھھھ وو مميیااهھتسشن
 . ددووررن ايی ددووررب هھک مميینزز یم گنزز ام ششخب
 یم اارر رراک ننيیاا ططقف ام هھک ددنکیم ررکف
 ممهھھھ ییررگيیدد ییاهھھھرراک هھک یتررووص رردد . مميینک
 رردد تتاماظظتناا رردد ننووچ.مميیهھھھدد یم مماجناا
 مميینکیم رراک نناتسرراميیب ففلتخم ییاهھھھ تتمسق
 .مميیووشیم وورربوورر ههددننکهھعجااررم ععوون هھمهھھھ اب
 ززاا هھک یناارراميیب هھب یيیاهھھھ تتقوو کيی الثم
 ٬،ددنااههددمآآ نناهھفصاا ففااررططاا وو رروودد ییاج
 یکشززپ هھچ غغااررس هھک مميینکیم نناشکمک
 نناشهھميیب ننووچ نناارراميیب ننيیاا الوومعم .ددنووررب
 نناتسرراميیب ددنيیآآیم للوواا هھمهھھھ تتساا ییررگرراک
 هھب یططبرر الصاا هھک یتررووص رردد .یتعيیررش
 ززاا یضعب الثم .ددررااددن ام نناتسرراميیب
 .مميیررااددن اارر ششررتکدد الصاا ام اارر اهھھھییرراميیب
 هھب یتقوو ٬،مميینک یم رراک هھچ ام ببخ
 وو ٬،ددننکیم هھعجااررم تتاماظظتناا وو تتاعالططاا
 گنزز ٬، مميیووشیم رراادد رربخ نناشییرراميیب ززاا
 هھک مميینک یم للااووئس وو تتااررباخم مميینزز یم
 )یصصخت ننيینچ( یکشززپ ننيینچمهھھھ کيی
 ددنيیووگ یم الثم وو تتساا نناتسرراميیب ممااددک
 وو مميیگیم رراميیب هھب هھک »انيیس« نناتسرراميیب
 یليیخ .مميیززااددناایم ههاارر اارر ااددخ ةةددنب رراک
 وو ددنرربیمن ههاارر اج چيیهھھھ هھب الصاا نناشيیاهھھھ
 ففااررططاا ززاا ننووچ ددنسانش یمن ممهھھھ اارر ررهھش
 .ددنيیآآیم
 ننيیمهھھھ ههررابرردد تتساا ننکمم ررگاا : یحوورر
 وو ددنيیآآیم ففااررططاا ززاا دديیيیامررفیم هھک یمددررم
 .دديیيیووگب ررتشيیب ٬،ددنسانشیمن اارر ههاچ وو ههاارر
 ففااررططاا ززاا یسک هھک ههددش للاح هھب ات الثم
 ٬،ددووش ییررتسب هھکنيیاا ننووددب وو ددشاب ههددمآآ
 ببااووخ ییااررب یيیاج وو ددنامب ددشاب ررووبجم
 اارر وواا ییررووج هھچ امش ٬،ددشاب هھتشااددن
؟دديینکیم یيیامنهھھھاارر
 .مميیااهھتشاادد یيیاهھھھددررووم ننيیچمهھھھ هھلب :یيیاخيیک
 ٬،ممرراادد ررططاخ هھب ننالاا اارر ششددررووم وودد هھک
 ههددمآآ تتاهھھھدد ززاا یکيی اهھھھززوورريیررپ ننيیمهھھھ ششيیکيی

 وو ششهھھھااررمهھھھ ییااهھچب اب ددووب ینززرريیپ ددووب
 ننيیاا هھک ممهھھھ ددپترراا وو . تتسااووخیم ددپترراا ررتکدد
 تتبوون دديیاب ینفلت ششلبق( ههددش ینفلت اهھھھززوورر
 وو ههاگنامرردد ممتفرر ممدديیمهھف یتقوو ٬،)تتفررگیم
 . تتساا مميیانشآآ وواا هھک ممتفگ وو ممددررک ششهھھھااووخ
 دداتفاا ههاارر ششرراک وو ممتفررگ ششيیااررب »تتبوون«
 ممهھھھ اجنيیاا ررگيیدد هھک ششيیاتسوورر تتشگررب وو
 .ددنامن
؟ددووب ههددمآآ اتسوورر ممااددک ززاا : یحوورر
 ییاهھھھاتسوورر ززاا ٬،ددووب ههددمآآ چچررک ززاا : یيیاخيیک
 .نندديیررف
 اارروودد ٬،دديیتسهھھھ یندديیررف هھک ممهھھھ امش : یحوورر
؟دديیتخانشیمن اارر ررگيیددمهھھھ رروودد
 رردد ٬، ددنتسهھھھ ککررت اهھنآآ هھن :یيیاخيیک
 الصاا ننم هھن .مميیتسهھھھ یجررگ ام هھکيیتررووص
 تتفگ ددمآآ . ممتشااددن ششهھب ششلوواا ممهھھھ یتخانش
 ممررااددن ممهھھھ یيیاج وو مماا ههددمآآ اتسوورر ززاا ننم
.تتفگ اارر ششيیااررج ام وو ممبااووخب ببش
 ممهھھھ اارر ررگيیدد ددررووم تتساا ننکمم : یحوورر
 .دديیيیامررفب
 ننيیمهھھھ ییددررووم کيی ٬، هھلب :یيیاخيیک ییاقآآ
 ددووشیم ییددررم هھب ططووبررم ٬،مميیتشاادد للاسرراپ
 اماا ٬،ددووب ییررتسب نناارراميیب ززاا یکيی هِهااررمهھھھ هھک
 .تتشااددن »ههااررمهھھھ« هھب ییززايین ششااییرراميیب
 وو ددووب ممب للهھھھاا وو ددووبن اهھفررطط ننيیاا للام ننووچ
 نناهھفصاا رردد وورر یسک هھن ااددخ ةةددنب
 اب ام ٬،تتشاادد یيیاج هھن وو تتخانشیم
 ااررجام وو مميیددررک تتبحص نناتسرراميیب تتسااررح
 هھک ددندداادد ههززاجاا ممهھھھ اهھنآآ وو مميیتفگ نناشيیااررب اارر
 یکيی ییوورر ننااددررم یلخاادد ششخب ددووررب اهھبش
.ددنک تتحااررتساا وو ددبااووخب یلاخ ییاهھھھتتخت ززاا
 ننووچ دديیددوومررف نناتتتبحص ییالبال : یحوورر
 هھب للوواا تتساا ییررگرراک یتعيیررش نناتسرراميیب
 اارر نناتررووظظنم تتساا ننکمم ددنيیآآیم اجنيیاا
.دديیهھھھدد حيیضووت ررتشيیب
 ننووچ ٬،یتعيیررش نناتسرراميیب :یيیاخيیک ییاقآآ
 ززاا ررتشيیب ٬،تتساا »ییررگرراک« ةعماج کيی
 ییاهھھھ ففررطط ززاا .ددنيیآآیم اهھناتسررهھش
 ففررطط ززاا .ررگيیدد ییاهھھھاج وو ررايیزز ٬،ددررکررهھش
 نناشددااددعت اماا ددنيیآآیم ممهھھھ نناهھفصاا ررهھش ددووخ
 ددووخ .تتساا ررتمک یليیخ اهھنآآ اب هھسيیاقم رردد
 رراشقاا ايی وو ررگرراک ییاهھھھیناهھفصاا
 رراک ددنيیآآیم اجنيیاا هھب یتقوو ٬،ففعضتسم
 ددنررااددن یمگررددررس ننووچ ددنررااددن ام هھب ییددايیزز
 ففااررططاا ززاا هھک یيیاهھنآآ یلوو .ددنتسهھھھ انشآآ وو
.ددنتسهھھھ ام تتاعالططاا ةتسبااوو یليیخ ٬،ددنيیآآیم
 ززاا هھک یناارراميیب هھک دديیرراادد رربخ ايیآآ :یحوورر
 ننيیاا نناشددووخ ٬،ددنيیآآیم ففااررططاا ییاهھھھاتسوورر
 هھکنيیاا ايی ددننکیم بباختناا اارر نناتسرراميیب
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 نناتسرراميیب ننيیاا هھب اتسوورر رردد کشززپ ططسووت
؟ددنووشیم تتيیااددهھھھ
 ننووچ یتعيیررش نناتسرراميیب :یيیاخيیک ییاقآآ
 ررتشيیب ٬،تتسیعامتجاا ننيیمأت اب تتساا نناگيیاارر
 ددنيیآآیم نناشددووخ ااددتباا ننامهھھھ ززاا اهھھھرراميیب
 وو یناشاک نناتسرراميیب ددوورر یم اضررف .اجنيیاا
 ششهھب ٬، » ممرراادد اارر للمع ننيیاا ننم« دديیووگ یم
 ٬،ینک للمع اجنيیاا یهھھھااووخب ررگاا ددنيیووگیم
 هھگ یم ٬، ددووش یم ننوويیليیم ۴ ٬، ٣۳ ششاا هھنيیززهھھھ
 ٬، ددووشب ررتمک ششاا هھنيیززهھھھ هھک ممووررب اجک ببخ
 یمايی وو اجنيیاا دديیآآیم هھک تتساا ییررووج ننيیاا
 ییووت ننووچ . »یضررغ« نناتسرراميیب ددوورر
 هھک ددنتسهھھھ نناتسرراميیب ات وودد ننيیاا نناهھفصاا
 هھنيیززهھھھ ررتمک ايی وو ددنرريیگ یمن ییاا هھنيیززهھھھ

.ددنرريیگیم
 یلاعبانج هھک ییااهھبررجت هھب هھجووت اب : یحوورر
 تتاناکماا وو تتااززيیهھجت امش ررظظن هھب ٬،دديیرراادد
؟تتساا هھنووگچ یتعيیررش نناتسرراميیب ینامرردد
 ننالاا یتعيیررش نناتسرراميیب ببخ :یيیاخيیک ییاقآآ
 ببووخ یليیخ وو ههددش ررتهھب یليیخ ششتاناکماا
 ممهھھھ»ییآآ ررآآ مماا« هھک تتساا ههام وودد ٬،تتساا
 ممهھھھ »ننکساا یت یس« ررووططنيیمهھھھ وو ههددررووآآ
 تتاناکماا یيیاج ننآآ ات .ددناا ههددررووآآ نناميیااررب
.مميیرراادد ممهھھھ تتااززيیهھجت هھلب ددشاب
؟ددرراادد ممهھھھ یصووصخ ققاتاا ايیآآ : یحوورر
 وو ددنرريیگ یمن للووپ ننووچ ٬، هھن : یيیاخيیک
 ممهھھھ یقاتاا ٬،تتساا هھنيیززهھھھ ننووددب اهھنامرردد
.تتسيین یصووصخ
 ییرراميیب چيیهھھھ ززاا یلووپ چيیهھھھ ینعيی : یحوورر
؟ددووشیمن هھتفررگ هھجلاعم ییااررب
 ییااهھنيیززهھھھ هھک یناارراميیب ززاا ررگم :یيیاخيیک
 هھتشااددن ییااهھچررتفدد ععوون چيیهھھھ ینعيی ددشاب
 ددنيیآيیب نناتسرراميیب هھب ددااززآآ ررووطط هھب وو .ددنشاب
 هھنيیززهھھھ ٬، ررگيیدد ییاهھناتسرراميیب هھب تتبسن هھک
.تتساا ررتمک ششاا
 ییررووطط امش للغش ددسرریم ررظظن هھب :یحوورر
 اب هھططباارر رردد ییددايیزز تتااررططاخ هھک تتساا
 اارر اهھنآآ ززاا یکيی تتساا ننکمم ٬،دديیرراادد ممددررم
.دديینک ففيیررعت
 ززاا یکيی .تتساا ررووططنيیمهھھھ ٬،هھلب :یيیاخيیک ییاقآآ
 ةةررططاخ یليیخ هھک ممنکیم ففيیررعت اارر اهھنآآ
 رردد هھکنيیاا ززاا للبق .تتساا ننم ییااررب یبووخ
 رردد ٬،ممووشب یمسرر ممااددختساا نناتسرراميیب
 تتررووص هھب نناتسرراميیب ننيیمهھھھ ةناخززپشآآ

 ززاا ررووظظنم[ .ممددررکیم رراک »یتکررش«
 هھب ییاهھتکررش ٬،»یتکررش« ححالططصاا
 رريیخاا هھهھھھدد ددنچ رردد هھک ددنتسهھھھ یصووصخ
 نناشتتيیلاعف ععوون وو ددنااههددش سسيیسأت
 ززاا یخررب وو تتلوودد ننيیب ییررگهھططسااوو

 ییاهھهھھھووررگً الوومعم هھک( تتساا ششااننيیمددختسم
 وو اهھنامززاس رردد ددااررفاا .)ددنتسهھھھ ییررگرراک
 یلوو ددننکیم رراک یتلوودد ییاهھھھدداهھن
 رردد اهھنآآ اب هھک ییددااددررااررق رردد نناشییامررفرراک
 تتسيین تتلوودد ٬،تتساا ههددش هھتسب اهھتکررش ننيیاا
 ززاا یکيی .ددنتسهھھھ اهھتکررش ننيیمهھھھ هھکلب
 ههاتووک »یتکررش« ییاهھھھددااددررااررق ییاهھھھیگژژيیوو
 ددنچ الوومعم هھک تتساهھنآآ ننددووب تتددم
 هھب ممددرربیم ااذذغ عقووم ننآآ ننم .]ددنااهھهھھھام
 ینسم ممناخ ٬،ببلق ششخب ییووت ٬،اهھھھششخب
 وو تتشاادد للاس ۶٠۰ ددووددح هھک ددووب ییررتسب
 هھک تتفگیم مميیااررب .تتشااددن ممهھھھ اارر یسک چيیهھھھ
 تتقوو ررهھھھ ممهھھھ ننم . ددررااددن ییرراک وو سسک
 وو ممتسشیم اارر ششيیاهھفررظظ ٬،ممتفرریم
 ممسااووح یليیخ .ممددااددیم مماجناا اارر ششيیاهھھھرراک
 ههددامآآ اارر ششاایيیاچ کسالف ٬، ددووب ششهھب
 ششيیااررب تتشاادد ییرراک ـ ییدديیررخ ررگاا ممددررکیم
 ررهھھھ .ددررکیم مميیاعدد یليیخ ٬،ممددااددیم مماجناا
 ٬،تتفگیم ششيیاهھھھیتختممهھھھ هھب ممتفرریم ممهھھھ تتقوو
 یيیااددخ اب وو ننمؤؤم یليیخ ننزز .»ددمآآ ممررسپ«
 تتفگ ممهھب ددشیم صصخررم تتشاادد یتقوو .ددووب
 ٬، هھن ممتفگ . ممهھھھددب مماجناا تتيیااررب ییررااددن ییرراک
 تتيیااررب وو مموورریم ننم تتفگ .ننوونمم یليیخ
 ررهھھھ ات ممززااددناایم »للضفلااووباا ههررفس« کيی
 ههدد .ددووش ههددررووآآررب یهھھھااووخب ااددخ ززاا هھک هھچ
 مميیااددص ینيیززگرراک ٬،تتفرر هھکنيیاا ززاا ددعب ززوورر
 ییرراادد تتسوودد یيیاخيیک ییاقآآ :ددنتفگ وو ددنددررک
 ااررچ ٬،ددشاب ممتفگ ٬،ییووشب »یمسرر ممااددختساا«
 ممااننهھھھذذ ییووت هھشيیمهھھھ ققافتاا ننيیاا …مميیهھھھااووخن
 ننم ییاهھھھههررططاخ ننيیررتهھب ززاا یکيی وو .تتساا
.ممنکیم ففيیررعت ممهھھھ هھمهھھھ ییااررب وو تتساا
 رردد یتقوو هھک ههددش للاح هھب ات ايیآآ : یحوورر
 ییاهھھھاضف رردد ايی وو دديیوورریم ههاارر ننابايیخ
 ررووطط هھب دديیتسهھھھ … ايی وو امنيیس للثم یموومع
 نناتسرراميیب رردد یتددم هھک اارر یسک یقافتاا
؟دديینيیبب ههددووب ییررتسب
 ددووب یضيیررم ٬، ههددمآآ ششيیپ هھلب :یيیاخيیک ییاقآآ
 تتسااووخیم یتقوو وو ددووب ههددش صصخررم هھک
 ممهھھھ ننيیمهھھھ ییااررب ششلابندد ههددمايین یسک ددووررب
 تتفگ ممهھب ٬،تتشااددن ننيیشام هھيیااررک للووپ
 ٬، یهھھھددب ضضررق ننامووت ٢۲٠۰٠۰٠۰ ممهھب ینااووتیم
 ررکف وو ممدداادد اارر للووپ ننيیاا تتيیاضرر اب ممهھھھ ننم
 .ممنيیبن ررگيیدد اارر وواا تتساا ننکمم هھک ممددررکن ممهھھھ
 ییووت ززوورر کيیً ااددعب .تتشااددن یشززرراا ننووچ
 کيیلع وو ممالس وو وولج ددمآآ یکيی ممدديیدد ننابايیخ
 .ددررک یفررعم وو دداادد یناشن ششددووخ ززاا وو ددررک
 مميیررفن کيی ام ننووچ ششمتخانشن الصاا ررخآآ
 اب اارر اهھنآآ ام ممهھھھ ددعب .ددايیزز نناارراميیب ددااددعت اماا
 ددعب هھصالخ . مميیسانشیم نناتسرراميیب سسابل

 اارر ننامووت ٢۲٠۰٠۰٠۰ یسررپ للااووحاا وو ممالس ززاا
 .ددووب ددررگتسدد ییاهھفررطط للام .ددنااددررگررب ممهھب
 یطط رردد وو تتساا ددايیزز نناارراميیب ددااددعت سسب ززاا
 الصاا ٬، مميیووشیم انشآآ ممددآآ یليیخ اب اهھلاس ننيیاا
 ششهھب ننم وو ههددووب ام رراميیب البق هھک ددووبن ممددايی
.مماا ههدداادد ضضررق للووپ
 هھب هھک دديیددوومررف هھبحاصم ززاا للبق : یحوورر
 افططل الاح .دديیتسهھھھ ددنم هھقالع نناتللغش
 للغش هھچ هھب رراک ننيیاا ززاا رريیغ هھب دديیيیامررفب
؟دديیددنمهھقالع ییررگيیدد
 تتسوودد یگهھچب ززاا ننم الااوو : یيیاخيیک ییاقآآ
 ننووچ ببخ یلوو .ممووشب »کشززپ« ممتشاادد
 رردد .ممدديیسررن ممهھھھ مميیووززررآآ هھب ددووبن تتاناکماا
 ممررددام وو ررددپ ممددررکیم یگددنزز هھک یهھھھدد
 ممددووخ اارر ممااللکيیس اتح .ددنتشااددن یبووخ عضوو
 للاس رردد یيیاهھنت هھب یتقوو ینعيی .ممتفررگ

 رردد ییددانق کيی ییووت .نناهھفصاا ممددمآآ ١۱٣۳۵۴
 ممهھھھ اهھبش وو ممددررکیم رراک هھيیمرراص ننابايیخ
 ٬،رراک وو سسرردد ززاا رريیغ هھب .ممددنااووخیم سسرردد
 ننيیاا ییووت هھک اهھھھززوورر .ممتشااددن ییررگيیدد رراک
 یيیاج ننووچ ممهھھھ اهھبش وو ممددررکیم رراک ییددانق
 ییددانق ننآآ ننالاا ممدديیبااووخیم اجنامهھھھ ممتشااددن اارر
.تتساا ههددش ببااررخ .ددناا ههددررک ششططبض اارر
 هھچ اارر نناتللغش ممددررم دديینکیم ررکف : یحوورر
؟ددننيیبیم ررووطط
 هھکنيیاا ززاا ممددررم ررثکاا : یيیاخيیک ییاقآآ
 یلوو .ددناایضاارران ددرراادد تتاماظظتناا نناتسرراميیب
 دديیآآیم یمددآآ ررووج هھمهھھھ اجنيیاا هھک ددنررااددن رربخ
 هھک ددنتسهھھھ یصاخشاا اتح .ددوورریم وو
 هھکنيیاا ییااووهھھھ هھب وو اهھشخب هھب ددنوورریم
 ۴،٬ ددنک ششووجببآآ اارر اهھھھههرراچيیب ننيیاا کسالف
 ددننکیم عمج اهھشخب ییووت ززاا کسالف ات ۵
 هھک مميیررااددن ننتشگ ققح هھک ام .ددنرربیم وو
 ررهھھھ .…ددنرربیم یچ وو ددنررووآآیم یچ مميینيیبب
 ددررااوو )ششووررف ییااررب( تتساا ننکمم ممهھھھ ییززيیچ
 وو »ییدد یس« الثم ددننک نناتسرراميیب
.ررگيیدد ییاهھھھززيیچ
.ممررکشتم ٬،دديیشابن هھتسخ : یحوورر
١۱٣۳٩۹٠۰ ددااددررم
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 گروبستلاز هراونشج رد دوب رارق هک یقطن
دشن و دوش داریا

 للم نامزاس رشب قوقح لیاسم رواشم
 هراونشج لاسما دوب رارق رلگیس ناژ ،دحتم
 رارق هک یقطن .دنک حاتتفا ار گروبستلاز
 هراونشج نیلوؤسم یارب ،دنک داریا یو دوب
 هداس یلیخ اهنآ .دوب یسایس دح زا هدایز
 هکنیا دوجو اب .دنتفرگ سپ ار دوخ توعد
 نیا اب ،دشن داریا »نادجو مایق« ینارنخس
 یگنهرف و یعامتجا ،یسایس نامتفگ« لاح
 »داد رارق ریثأت تحت یهجوت لباق روط هب ار
 رانیمس هب طوبرم  هزیاج لیلد نیمه هب

 هب نگنیبوت هاگشناد لاسما یرونخس
.تفرگ قلعت رلگیس

******
،مرتحم نایاقآ و اهمناخ
 زا لاس ۱٠ ریز کدوک کی هیناث ۵ ره رد
 رثا رد ناسنا ۳۷٫٠٠٠ .دریمیم یگنسرگ
ً ابیرقت و دنوریم نیب زا زور ره یگنسرگ
 جنر نمزم هیذغتءوس ریز رفن درایلیم کی
 و رابراوخ نامزاس نامه تسرد و دنربیم
 هلاس همه هک دحتم للم نامزاس یزرواشک
 ،درادیم مالعا ار ناینابرق نیا رامش
 ینونک زاف رد یناهج یزرواشک دیوگیم
 تیعمج ربارب ود تسا رداق دوخ لماکت

.دنک نیمأت یتحار هب ار نیمز هرک ینونک
 چیه و درادن دوجو یعقاو دوبمک :هجیتن
 هک یگنسرگ هنازور راتشک یارب یربج عون
 ،دریگیم تروص یداع یدرسنوخ اب

 یگنسرگ زا هک یکدوک .تسین دوجوم
.تسا هدیسر لتق هب ،دریمب
 یهباشم تروص هب اج همه رد گرم و
 نیرجاهم هاگودرا رد هچ .دوشیم رهاظ
 ای و یچارک نیشنریقف تالحم رد ،یلاموس
 گرم اب هزرابم ،اکاد یاهنیشنهغاز رد
 یط ار دوخ فلتخم لحارم هراومه
 هیذغتءوس هب التبم ناکدوک نیب رد .دنکیم
 ادتبا ندب .دهدیم خر زور دنچ یط لاوز
 ار دوخ یبرچ ریاخذ سپس و دنق
 قمرمک و لاحیب ناکدوک نیا .دنازوسیم
 متسیس .دنوشیم رترغال زورهبزور و هتشگ
 لاوز دنور لاهسا و دزیریم ورف نانآ یعافد
 یاهیرامیب و اهتیزاراپ .دیامنیم عیرست ار
 و دننکیم بولغم ار یسفنت هاگتسد ینوفع
.دندرگیم ببس ار یکانتشحو جنر و درد
 نیب زا ندب یاهچیهام متسیس سپس
 رس دنتسین رداق رگید ناکدوک نیا .دوریم
 فرط ود رد اهنآ ناوزاب .دنتسیاب دوخ یاپ
 یاهرهچ .دنامیم نازیوآ قمریب ناشندب
 ادیپ تهابش هدروخلاس نامدرم هب نانآ

.دسریم ارف گرم دعب و دنکیم
 گرم باذع نیا هب رجنم هک یطیارش
 و یدعُب دنچ بلغا ،دوشیم رفن نارازه
.تسا جنرغب
 هیئوژ( رضاح لاح رد یدژارت هنومن کی

 رد .دهدیم خر اقیرفآ قرش رد )۲٠۱۱
 ،یتوبیج ،یپویتا یاههوک و ریوک ،اناواس
 نویلیم ۱۲ )اینک لامش( اناکرت و یلاموس
 لاس ۵ .دنرارف رد یگنسرگ تسد زا ناسنا

 یفاک لوصحم قطانم نیا رد هک تسا
 تخس نتب دننام نیمز .تسا هدشن لصاح

 هدش کشخ یاهبآتسیا رانک رد .تسا
 .هتخیر رتش و رخ ،زب ، وبز یاهواگ هشال
 رد ییورین زونه هک یناکدوک و نانز ،نادرم
 یایراسیمک یاههاگودرا یوس هب دنراد ندب

 نیرجاهم یارب هک دحتم للم نامزاس یلاع
.دنا تکرح رد هدش داجیا نایدیعبت و
تسین دوجوم یفاک لوپ
 نیا رد .اینک رد Dadaab یوس هب ًالثم
 هک ناسنا ۴٠٠٫٠٠٠ ریخا هام هس رد هاگودرا
 .دنا هدروآ هانپ ،دنا هدرک رارف یگنسرگ  زا
 یلاموس بونج هیاسمه روشک زا نانآ رثکا

 زات و تخات لحم هک دنا هدش یراوتم
 هب هک ،تسا بابشلا یماظنهبش یاههورگ
.دنراد شیارگ هدعاقلا هورگ
 دراو دیدج رجاهم ۱۵٠٠ هنازور نئوژ هام زا
 نونکا هاگودرا .دنوشیم هاگودرا

 اب هک نآ هزاورد .هدش رپ هک تساهتدم
 لباقم رد .هتسب ،تسا نیزم رادراخ میس
 ار نیدراوهزات للم نامزاس نیرومأم هزاورد
 هک یلیلق رایسب دادعت اهنت :دننکیم یسرزاب

 هزاجا ،دنشاب هتشاد ندنام هدنز سناش
 لوپ .دننکیم تفایرد ار هاگودرا هب دورو
 دیرو قیرط زا هک ییاذغ داوم هیهت یارب
 کدوک کی هب تسا رداق و دوشیم قیرزت

 هدیدن همطل دایز هکنآ طرش هب ،لاسدرخ
 ددجم تایح زور ۱۲ ضرع رد ،دشاب
.تسین دوجوم ،دشخبب
 یناهج همانرب .درادن دوجو یلام تاناکما

»نادجو مایق«
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 هناتسودناسنا یاهکمک یتسیاب هک اذغ
 نیا یارب هیئوژ لوا زور ،دهد هیارا یروف
 نویلیم۱۸٠ راتساوخ وضع یاهروشک زا ،هام
 نویلیم ۶۲ طقف یلو .دش هژیو هیمهس وروی
 همانرب یداع هجدوب .دیدرگ یروآعمج وروی

 درایلیم شش ۲٠٠۸ لاس رد یاذغ یناهج
 نیا یداع هجدوب ۲٠۱۱ لاس رد .دوب رالد
.درک ادیپ لزنت رالد درایلیم ۲٫۸ هب همانرب
 دوجوم هناتسودناسنا یاهکمک یارب لوپ
 ینغ یاهروشک هکنیا یارب ؟ارچ تسین

 هیداحتا وضع یاهروشک هژیو هب ،وضع
 ایلارتسا و اداناک ،اکیرمآ ،ییاپورا

 تارابتعا ددجم یایحا یارب تسیابیم
 رگادوس نادزد تاحن یارب و اهکناب نیبام
 یاهکناب هب رالد و وروی درایلیم نارازه
 یارب هجیتن رد و .دنزادرپب دوخ لذر یلحم
 و( هناتسودناسنا یروف یاهکمک
 یزیچ ًالمع )هعسوت یلومعم یاهکمک
.دنامیمن و دنامن یقاب
 ،یلام یاهرازاب یشاپورف تلع هب

 هب گرزب نارگادوس رگید و اهزدنوفجده
 Chicago( یزرواشک تالوصحم سروب

Commodity Stock Exchange هریغ و( 
 تالماعم کمک هب نونکا و دندروآ یور
 ار هیاپ ییاذغ داوم تمیق  هریغ و رادتلهم
.دنربیم الاب تدش هب
 ۲۷٠ زورما یناهج رازاب رد مدنگ نت کی
 هتشذگ لاس رد غلبم نیا .دراد تمیق وروی
 تمیق .دوب هدربمان تمیق فصن تسرد
 شیازفا دصرد ۶۳ ترذ و دصرد ۱۱٠ جنرب
.تسا هتفای
 هن هک نیا هجیتن ؟تسیچ دنور نیا دمآیپ
 دنتسناوتن اینک ای و یلاموس هن و ،یپویتا

 نیا هکنیا اب ،دننک هریخذ ییاذغ داوم
 .دوب ینیبشیپ لباق شیپ  لاس ۵ زا هعجاف
 راب ریز اقیرفآ خاش یاهروشک نآرب هوالع
 یم اپ و تسد دوخ یجراخ یاهیهدب
 یاهراتخاس یزاسزاب یارب هیامرس .دننز
 رد ارحص بونج رد .درادن دوجو ییانبریز
 لباق یاهنیمز دصرد ۳٫۸ اهنت اقیرفآ

 رد .دنتسه یعونصم یرایبآ یاراد تشک
 رد shoa و Wollo, Tigray قطانم
 یلاموس و اینک لامش ای و یپویتا تاعافترا

.رتمک اتح هک

 همادا راتشک هب اباهمیب ،یلاسکشخ
 نایم زا ار رفن رازه اههد راب نیا .دهدیم

.درب دهاوخ
 نارادکناب ،نادنمتورث و نیهفرم زا یرایسب
 رد ناهج یاهنرسنک نابحاص و گرزب
 نیببسم اهنیا .دنا هدمآ مهدرگ گروبستلاز
.دنتسه ناهج رد یناویح مظن نیا نابابرا و
 ،رعش و رتائت ،یقیسوم ؟تسیچ نم یایؤر
 دوخ زا ار اهناسنا ،رنه :میوگب هاتوک
 نانچ نآ یاراد رنه .دنکیم دوخیب

 هرهبیب نآ زا یلیلحت قطنم هک تسا یحالس
 نورد زا ار هدننیب و هدنونش رنه .تسا

 ینتب راوید نیرتتخس زا و دزاسیم بلقنم
 روبع ییادج و یگناگیب ،یتسرپدوخ
 رارق فده نورد زا ار اهناسنا رنه .دنکیم
 هب ار اهنآ هتخانشان تاساسحا و دهدیم
.دروآیم نایلق
ینیب روحمدوخ یعافد راوید
 رد وا ینیبروحمدوخ یعافد راوید هاگان هب و
 لاربیلوئن یروآدوس نونج .دزیریم مه
 رد ناکدوک ،تیعقاو و دوشیم رتسکاخ
 خوسر درف هاگآدوخ ریمض هب گرم لاح
 دناوتیم مه گروبستلاز رد .دباییم
 .ناهج نابابرا یرادیب :دهد خر  هزجعم
  زا رایسب نم یایؤر یلو !نادجو مایق
 و هشیمه هیامرس !تسا رود هب تیعقاو
 هدوب رنه زا رتیوق ینامز ره رد و اجهمه
 دارفا« ار اهنرسنک یکسماچ ماون .تسا

.دمانیم »نادیواج یاسآلوغ
 ۵٠٠ هتشذگ لاس یناهج کناب شرازگ ربانب

 همه رد ،گرزب یصوصخ نرسنک
 صلاخان دیلوت دصرد ۵۲٫۸ ،اهشخب

 ضرع رد هک ار ییاهتورث ینعی ،یناهج
 ریز ،هدش دیلوت نیمز هرک رد لاس کی

 یدربراک تسایس .دنا هتشاد دوخ لرتنک
 نودب ،هتخیسگماجل یروآدوس رثکادح اهنآ

ً الماک و .تسا یعامتجا لرتنک عون چیه
 سأر رد یدرف مادک هک تسا توافتیب

.دشاب هتشاد رارق نرسنک
 فطاوع و شناد ،تاساسحا رس رب هلأسم
 هیامرس یراتخاس تنوشخ هلأسم .تسین وا
 ،دنک داجیا ار نیا دناوتن وا رگا .تسا
 نرسنک هریدم تأیه فوفص زا هلصافالب
 نیناوق لباقم رد .دش دهاوخ هتخادنا نوریب

 و نوهتب اتح هیامرس تشابنا نینهآ
 سسؤم و یشیرتا هدنسیون( لاتزنامفوه
.دنناوتان زین )گروبستلاز یاههراونشج
“L’art pour l’art” )لیفوئت ار )رنه یارب رنه 
 زت .تشاگن ۱۹ نرق طساوا رد هیتوگ
 عون ره زا نآ ندوب غراف و رنه یراتخمدوخ
 لباقم رد ار نادنمتردق ،یعامتجا تیعقاو
 هدیقع رییغت رطخ و دوخ تاساسحا
.درادیم نوصم اهنآ یناهگان
 زا ،یبونج هرکمین یاهقلخ هزرابم رد دیما

 یگدنزاس رد و یویلوب ات هیروس و رصم
 لاکیدار نویسیزوپا کی تخس و  هنارابدرب
 رد ینعی ،یبرغ مکاح یاهروشک رد
 هتسبمه ،ریذپانیگتسخ ،لاعف یهدنامزاس
.دراد رارق یبالقنا لاح نامز کیتارکمد و
 زور نآ .دراد دوجو یتایح گرم زا لبق

 ،حلص رد اهناسنا هک دیسر دهاوخ
 سرت زا غراف و یدازآ ،قطنم ،تلادع
 یگدنز رگیدکی رانک رد یدام یگدنامرد

.درک دنهاوخ
 دیما نیا تشرب دلوترب نامر رد »روالد هنن«

 نایب هنوگنیا شناکدوک یارب ار دوخ
 :درادیم
دیسر دهاوخ ارف یزور
،تشگ دهاوخرب ام عفن هب قرو هک
.تسین رید زور نآ

،مدرم ،ام
ار گرزب نابابرا گرزب گنج
.دیشخب میهاوخ نایاپ
هداس یاهناسنا نیون یایند
ار ناشنارومأم و ناراکبساک
اهنآ گرم صقر و گنج اب هارمه
.دنکفا دهاوخ رود هب هشیمه یارب
یک اما ،دمآ دهاوخ زور نآ

.تسوت و نم لمع هب طونم
هدشن فصمه ام اب زونه هک سک ره ،اذل
.دتفا هار هب نونکا دیاب
 .مرکشتم
ننااووج ییايیندد :عبنم 
تتلااددع تتشاگنررات

http://www.jungewelt.de/
http://www.edalat.org/sys/content/view/6732/1/


هتفه هلجم هحفص٢۲٣۳ ههررامش www.hafteh.deیگنهرفوو یسایس همانهاگ ١۱٣۳٩۹١۱201 ههام  تشهبیددرراا

 بلاطم زا هدافتسا و هتفه هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت
هتفه رد جردنم
 یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 دارفا و تسینومک اه نامزاس تارظن هدننک سکعنم هک دوش لیدبت
 و اه تسینومک امش ،دشاب ناریا یرگراک نالاعف و تسینومک لقتسم

 دوخ بلاطم و تالاقم لاسرا اب ار ام دیناوت یم یناریا یبالقنا یاه پچ
 طقف ار دوخ بلاطم هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیناسر یرای رما نیا رد
 بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف لاسرا MS-Word (DOC (کود لیاف مرف هب
 و بزح چیه هب ”هتفه هلجم“ .میروذعم ینف لیالد هب رگید یاه مرف هب

 رشتنم بلطم ره تیلوئسم .تسین فرط یب اما ،درادن قلعت نامزاس
 رد تیلوئسم عون چیه ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش
 بلاطم راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“ دریگ یمن هدهع هب نآ راشتناربارب
 جردنم بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحیضوت .دشاب یم دازآ الماک یلاسرا
 تهج رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام فده هتفه هلجم رد
 بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا یتسیلایسوس یرگنشور و یهاگا

 یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ و عبنم رکذ اب هچ هتفه رد هدش رشتنم
 تسا یرگید عبانم زا هتفه هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما .دشاب
دیشاب هتشاد هجوت یلصا عبانم رکذ هب افطل

امش و هتفه هلجم


